௯

ஸ்ரீமத் தாயுமானசுவாமிகள் சரித்திரம்.

இவனுக்குச் சற்றுமில்லை என்றறிகது சிவ௪த்தியை யன்றிக் கனக்
கும் பிறருக்கும் சத்தும் செய்இயில்லை என்றுதெரிர்து இருவரு
ளோடு அழுந்து தலாகிய இவெயோகமழும், சிவத்தோடிரண்டற நின்
று அத்துவித சாயுச்சிய ஆனரந்தக்தைப் புசித்துவாழ்தலாகிய சிவ
போகமுமாம். இதுவே சுத்தாத்துவிதமாம். இவ்வத் துவிச மொன்
தல்லயாச்சுத்தாத்வைகஷித்தி£ பேகாபாவாத் ஏத
plat Gus
சகேவபரம தத்வம்” என்று சுருதகொண்டாடி. மகிழும், மாணவக!
இக்நிலையானது

புண்ணிய

பூர்வ சென்மாந்திர

சவாநுபூதியினை
வல்லியமாகும், இத்தகைய
வாய்ந்துள்ளாய், ஆகலின்
இலக்கணங்களை

அடைக

கை

முற்றவர்க்கே

நீயடைதற்கேற்ற
ஆண்டவனருளால்

என ஆசீர்வதித்து, மெய்கண்ட சந்தான சாத்இரங்களின்

உண்மைகளையும் சம்பிரதாயங்களையும்
நயங்களையும், பொழுணுட்பங்களையும்
தேூத்தருளிஞார்.

இதன்வழியானே

ஆழ்க்தகன்ற சித்தாந்த
சாங்கோ பாங்கமாக உப
வைஇகசைவ

தாயுமானவரும்

சுத்தாத்துவித இத்தாந்தமே உண்மைநிலை யென்பதும், WA bap.
“ப்படும் சவபொருமானே பரமபஇயென்பதும், அவருடன் இரண்
டறக் கலத்தலே அத்துவித முத்தியென்பதும் ஈன்குணர்ந்தனர்.
இப்பால்,

மெளனகசுருசுவாமிகள் தாயுமானவரை

கோக்க

௪.

மாணவ! இங்கு இன்னும் றிது காலம் இலெளகிக்க் தொழிலை ௩.
டாத்திக்கொண்டி ருந்து இல்லறத்தொழுடப் புத்இானைப் பெறுஇ
பின்னர் யாம்வர்து நிஷ்டைகூடும் வழியைக் தெரிவிப்போம் என்
றுகட்டளையிட் டெழுந்தார். எழுந்த குருமூர்த்திகளின் பிரிவை
அக்குருகாகன்
மிகவும் வருக்இநின்ற தாயுமானவரை
யாற்றாறு
மீண்டும்பார்த்து சிறிதும் கவலை கொள்ளவேண்டாம், ஈம்உபதேச

இரு.

சும்மா

ஒழுகிக்கொண்டு %%

அநுட்டானபரனாய்

வழியே

ம் லெபகலில் உன்னை நிச்சயமாய்ச் சநீஇப்போம் என்று சொல்லி
விட்டுப்

புறப்பட்டுப் போயினர்.

போயினும் காயுமானவர்

மனதில்

்ர்
தருளிய
மெளனகுருசுவாமிகள் இருவுருவழும்அவர்இருவாப்மலர
“சும்மாஇரு'” என்ற சொல்லும் அச்சொல்லின் பொருளும் வே
் ரூன்றிநிலைத்து

விட்டன.

நிலைத்துவிெலும்,

யரிடத்திற் பெற்றுக்கொண்ட
& இ-ள்.

அம்மனத்தின்

பேதமறங்கிருச்சால் ஈதே

இலயத்தினால்

சுத்தாத்வைதம்

உயர்தத்துவமாம்..என்க.

*% இது மஹாவாக்யெமென்பது

ருளிய கந்த.ரனுபூதி
யானும் உணர்க.
ட்
a

தாயுமானவர் ஆசிரி

உபதேசபொருளைச் இந்இச்அ அந்த

**௬ம்மா இரு”

AS Buu

sg.

்
எண்று கட்டளையிட்ட

்்

்

tb.
ஸ்ரீமத் தாயுமானசுவாமிகள் Fd QT

௧௦

வழியே ௩டந்து வருவாரா யினர். இவ்வாறுஇர்இத்து வரலால் அவரு

க்கு இராஜாங்கத் தொழிலிலும் மற்ற இலெளக$கத் தொழிலிலும்
விரக்திகோன்றி அறவே அக்தொழில்களை மறந்தொழித்தனர்.
அப்பால், விஜயரகுநாத சொக்கலிங்க. நாயகர் என்னும் மன்

னவன் தாயுமானவருடைய

இருப்பவனாதலாலும்,

இவ்விய

முஇர்ச்சியடைந்து

நிரம்பப்பெத்று

குணங்களை

ஈன்றாக

அதிர்

ஆன்மஞானம்

நாளுக்குகாள் _அப்பெரியார்

எனப்

வருகின்றார்

பலரால்

கேள்விப்பட்டு மிருக்கன்றபடியானும், அவரிடத்தில் அன்பும் அச்
௪மும் அதிகரிக்க அவரிடத்தே சென்று சுவாமி! தேவரீரது மதி
மையை அறியமாட்டாது
சாஸ்வத
மில்லாச
இவ்வரசாங்கத்
ாக
னேன்.
கொழிலில் தங்களை நியமிக்கலா
இவ்விஷயம
அடியேனை
மிகவும் மன்னித்து) இனிமேல் தேவரிருக் கவஸ்யமான பணி யா
வையும் யானேசெய்யும்படி கட்டளையிட்டருள வேண்டும் என்று
முறையிட்டு நின்று, அங்காள் முதல் தனது வாழ்காள் முற்றிலும்
அவர் மனம் பெரிதும் சக்துஷ்டியடையும்படி, நடந்துவங்கான்.
சின்னாளிலே

ஆன்மஞானம்

அரசனும்

எண்ணமுடைய

பெறும்

வனாய் அதிதீவா பக்குவத்தை அடைந்து தாயுமானவரிடத்தே
வைத்தபத்தியின் முஇர்ச்சியால் உலககாரியத்திலே வெறுப்படை
பன்னாளிருந்து

ந்து சிந்தாந்த ஞானறிஷ்டனாய்ப்
Bee.

வெசாயுஜ்யமெய்

பிறகு, அ. ரசனுக்காக வேண்டிய கர்மாதிகள் முற்றிலும் புத்
இரசங்தான மில்லாமையால் ௮ர௪ன து மனைவியா சாகிய% மீனாகூஷிய
ம்மையார் செய்து முடித்து இராஜாங்கக் காரியத்தில் பிரவே௫க்
கலாயினள். அப்போது
மீனாக்ஷி
யம்மை
தாயுமானவரைப்பல

முறையம் பார்த்துளா

ளாகலின் கண்ணை த்தானே

னர் இவரை

மற்றெவரையுப்ீ

ஓத்தவர்

காணாது.

கவரும் அழு
அவர்மீது

மோக

முற்று அவசைமரியாறையுடன் வரவழைத்துக் தக்க ஆசனத்தில்
எழுந்தருளச் செய்து
DST BCL UW தகாத செய்கைக்கு
இணங்

கும்படி. விண்ணப்பித்து
என்னிசாஜ்ஜியத்இற்குத் தேவரீரைக்
தலைவராகக். கொண்டேன். என்னுடைய
உடல் பொருள் ஆவி

மூன்றினையும் தந்துவிட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு நின்றாள்.

மீனாக்ஷியம்மை

எண்ண

தாயுமானவர் அவளுக்கு

மின்ன கெனான்றாக

* இவ்வம்மை சாலிவாகன௪கம்
வரையில் அர்சாண்டனள் என்பர்.
ய

.

ச

அறிர்துக்கொண்ட

எந்தப்படி புத்தெவருவிக்க
௬.

1654

வருஷமுதல்

வேண்டுமோ
‘

16509 - வருஷம்

கக்

ஸ்ரீமத் தாயுமானசுவாமிகள் சரித்திரம்.

டு, அந்த இடச்
அங்தப்படி'இனிமையாக உபதேசம் செய்துவிட்
இனி இத்திரிசரபு.ரத்.இ லிருக்சால்,
இதிலிருந்தும் வெளியேவந்து

கன்பெருமைக்குச் சிறுமைவரு மன்றெண்ணி

விட்டுப்புறப்பட்டுத் % தேவையம்

ஈகரை

அப்போதே

௮௩

பதியைச் சென்றடை

ந்து வசித்து வரலாயினர்.
இங்கே
மானவரின்

நட்த விஷயங்களனை த்தையும் கேட்ணொர்ச்க தாயு.

தமையனாசாதிய

திவ) தம்பரப்பிள்ளையவர்களும், அவர்

ரா
இறியதாயார் கூமா.ரராகிய அருளையப்பிள்ளையவர்களும் தமதா
பதியைச்
இய வேதாசணியத்தினின்றும் புறப்பட்டுத் தேவையம்

்துகொண்டு, அங்
சென்று தாயுமானவர் வூக்குமிடத்தைகத் தெரிந
சந்ததி விளங்கும்படி. இருக்கலியா
கேபோய் அவரை அணுகிச்


ணம் செய்தருளவேண்டும் என்று விண்ணப்பித்துக் கொண்டனர்
கள். தாயுமானவருக்குச் சம்சாரபந்தத்தித் கட்டுப்பட்டுக்கிடக்க

சுவாமிகளின்
இஷ்டமில்லாமற் போனபோகதுலும், மெளனகுரு
வேண்டுகோளையும் மறுத்தற்கஞ்
கட்டளையையும் தமையனாரது
இவூதம்பரப்
உடனே
நின்றனர்.
சினவராய் ஒருவாறிசைக்து
- பிள்ளையவர்களும் அருளையப்பிள்ளை யவர்களும் தாயுமானவமை

அங்கேயிருக்தும் கூட்டிக்கொண்டு வேதாரணியம் போய்ச்சேர்ந்
தார்கள்.
அப்பால், திவ தம்பரப்பிள்ளை யவர்கள் தாயுமானவருக்குச்
இருமணஞ்செய்யும்

கொத்த

மரபு

தொழிலிலே

ஒழுக்கம்

கருத்துடையராய்ச் தன் மரபுக்

செல்வம் மூதலிய

வற்றால்

சூறைவற்ற

அறிவு ஆசாரம் அடக்கம்
குடியிற்பிறம்,து நற்குணம் ஈற்செய்கை
எங்குள்ளாள்
கன்னி
அமைந்த
கற்புடைமைமுதலிய
அழகு

என்று தேடிக்கொண்டிருக்கார், அப்படியிருக்கும்போது அவ்வே
தாசணியத்திற்றுனே உத்தம குலத்திற் மோன்றி மட்வொர் குழ
லம்மை என்லும் பெயருடன் அழகால் இலக்குமியையும் கற்பால்
அருந்ததியையும்

புறங்கண்டு

வளர்ந்துகொண்டவெந்த

பெண்மணி

பாரைச் வெ௫ிதம்பரப்பிள்ளை அவர்கள் தாயுமானவருக்கு மணம்
்தார்க்
பேசி மணவினைக்குரியமாளுமோமையும் நிச்சயித்துச் சுற்றத
கும் நட்பாளர்க்கும் மணவோலைபோக்கிக் இருக்கலியாணமண்ட
“பம் சிறப்பாகச்செய்து குறித்தசாளிலே அந்தணர்களும் உறவினர்

களும் சனேகிதர்களும்
் யாண

குதாகலங்கொண்டு

ஆசிகூறத்இருக்கலி

மஹோற்ச௪வத்தை வேதாகமவிதப்படி. நடத்தி முடி. க்கனர்.
_
* தேவை யென்பஅ இராமேச்சுரம்

௪௨

. ஸ்ரீமத் தாயுமானசுவாமிகள் சரித்திரம்.
பின்பு, தாயுமானவர் தனது

மணாட்டியான

௩ங்கையாசோடு

அளவளாவி இல்லறத்திருந்து % தென்புலத்தார் தெய்வம் விரும்
தொக்க முூனென்றுங்-கைம்புலத்தா
ஜோம்பறலை'” என 'விஇச்
இட்டவண்ணம் இருவர் கருத்துமொக்து ஐம்பெரும் வேள்விகளை
யும் வழுவாது நடத்திக் சூடிமுறை பிறழாறு
பாதுகாத்து வரு
கின்றகாளில், அவர்கம் மனைவியார் இருவயிற்றில் கருப்பமுண்டா
கப் பத்துத்திங்களும்

வைத்துச் சவபச

நிரம்பப்

மடைந்தார்.

பெற்று

ஓர் ஆண்ரியசகவை

தாயுஷ்னவா

ஈன்று

பத்இனியாருக்குச்

செய்யவேண்டிய
உத்தரஇுரியைகளைச் ' செவ்வனே
முடித்துக் கொண்டுதன் தநயருகஞூக்
கனக௪பாபதஇ

செய்வித்து
என்று இரு

காமம் வைக்து
மிகவும் அராமையாகவே
வளர்த்துக்கொண்டு
வந்து வித்தியாரம்பம் செய்வித்துப் பலதுறைகளிலும் வல்லவா
கும்படி. முயற்சி

பல

செய்து Gules HOO.

அரக்கால், முன் தாயுமனவரை விட்டுப்புரிந்த மெளனகுரு
சுவாமிகள் இருமறைக்காட்டை அடைந்து அங்கே வஇந்துவரும்
னாயுமானவரின்

௮.இ

தவச

பக்குவகிதையறிக்து

அவசையருகே .

வரவழைக்துச் சைவசம்ஸ்காரம் பவவுஞ்செய்து துறவுகொள்ளும்
படி. ஆஞ்ஞாபித்துச்கசிவபூசை எழுக்கருளப் பண்ணிக்கொடுத்து
ஏமாணவ! கீ இருமஞ்சனம் இழுச்சாந்து மங்களாக்தை
பத்இர
புஷ்பம் தூபதிபங்கள் Hab soul dato முதலிய பூஜைக்
இரவியங்
களை யெல்லாம் சூறைவறச் சம்பாகுத்துக்கொண்டு
நின்மல aS
தத்தகோடு கோமயத்்இனால் திருமெழுக்கிட்டுத் தாப
தப தோரண
முதலியவற்றால் அலல்கரிக்கப்பட்டுள்ள பூஜாக்
கிருகத்துள் வேத

கைக்கு எதிரே F Hi BOT HB Hl 3 குரு கமஸ்காரஞ்செய்து
சங்கத்
பித்து விக்கினேசுவரபூஜை கலசபூஜை இக்குபந்தனம் தாளத்திர
யம் முத்திசைக்காட்டல் சுத்தாசமனம் தொடுமிடந்தொடுதல்
கர

நியாசம் அங்ககியாஎம் இருகீறணிதல்

அஞ்செழுத்தோதல்

ஆத

* இருக்குறள், இல்வாழ்க்கை,
௩-வது செய்யுள்
அ சிவபூஜையின்

இறப்பை

ரூக்வேதம். **தவஸ்ரியே

மருதோ

மாஜயந்த

Grasses ஐூமசாருகித்ரம்” பதம் யத்விஷ்ணே
ருபமக்கிதாயி?? ஏக்
பணிந்த
“Cron ba Meat
மஹா விஷ்ணுர் பக்ச்யாலைசத்் சஞ்ஹிலாமயம்??
சாருகிழ்ரம் மைபயர்சியலப் சவார்பாமம் பதம்,??

Oo

௮ம்

FS

எனவரும் பராசரபுரா
ds ௮௮ உருத்திரசம்பக்கமானதும் சத்த Pio
மனதை வியப்பிப்ப

ஆச்சரியமான தம்

சலாமயமுமான

இலிம்கத்

வா ஈன்கு பூசித்துச்சிறக்க பதத்தைப் பெய்ஞர் என்

த்

மஹாவிஷ்ணவான

பதாம்,

௧௩

ஸ்ரீமத் 'தாயுமானசுவாமிகள் சயித்திரம்.
தருப்பை முதலிய ஞானாங்கங்களோடு கூடிய

வற்பணிதல்
பூஜையைச்

௪

சிவாகமவிதிப்படி.

செய்து

செவ்வனே

சரெமமாகச்

சிவ

முடித்து. அச்வெபூஜைக், கரணங்களின் ஞானார்த்சத உண்மையை
உள்ளத் திலே உறுஇயாக: அமைத்து வெளிப்புலன்களிலே சிந்தை
நாடாவண்ணம்

'பிங்கலைகளின் வஜித்தாக
அஜன்
வயப்
வய

நிறுத்தி இடை

அசையாது

கேராகத் கம்பத்தைப்போல

வங்கள்

sow

சரீரத்தைச் இரசு கழுத்து இடைமுதலிய
இயங்காறின்ற.
ioe

பிராணவாயுவை, ௮ம்௪
கடுத்துச் சுழூமூனை

அநீதர்முக
காடினவண்ணமாகச் "இதா காயமாகய ஆன்ம நிலய
ரு
சமாதஇயிலி
்
தியானமாகச
கதே
நிறுத்தித்
நாட்டத்தில் மனதை
நீது சதா நிஷ்டை புரிந்து வருதி, இதுவே மெய்ஞ்ஞான நிட்டை:
யாகிய சவெயோகமாம். அங்ஙனம் ௪தா நிட்டையிலிருந்து இடைய
SS <2 Be 18 goo Calis coal வருங்கால் அந்தர் முகத்திலே மணி
கடல் மேகம் மத்தளம் பேரிகை வீணை முதலிய காதவொலி
களும், சூரியன் சந்திரன் நக்ஷத்திரம் மின்னல் மு.கலியவிக்து ஒலி
களும்தோன்திடும். அவற்றுள் அழுந்தாது ஆன்மாவின்

ந்தி

உறைத்துடிற்றல்வேண்டும்.

ar LT, சிற்சுகோசயசின்மயானநத

காசமுண்டாடு

உன்னை

வஸ்அுவாகிய

கெளபீனதாரியாய்

யோூடஇகள் இருவாக்கின்படி

தோடு

சவபூஜாது.ரந்தராய்க்

இருவாரூர்

உண்

நிலைபெறுக

சென்றதும், "தாயுமானவர் அன்றுமு கல் துறவுக்

கூரிய குணங்களோடு
குரு

நின்செய

மஹாவாக்கிய
சலியாது

இட்நிலையேிறிதும்
பொருளாம்.
மைப்
“என்று கட்டளை யிட்டுப்போயினர்.

பிர

யாண்டும் வெ.

கலர்துவிரவை.

காண்பாய், இதுவே௫ித்தாந்த

ஆரியர்

சிவோதயப்

விழுக்கிறிற்குமாதலால், ஆண்டி

லொழிந்து க இவத்துடனிரண்டறக்

மொன்றையே

கண் அழு

அ௮கண்டபரிபூரணா

அப்போது

மதுரை

மெளன

கொண்ட

கோலத்

நிஷ்டை

சகா

காசி

வெளிப்பட்டு

காஞ்சி

இருப்பரங்ஞூன்ற

அருணை

முதலிய

சிதம்பரம்

இவ்வியஸ் தலப்'

அங்கே
தரித்துக்கொண்டு தருவிசாமேச்சாம்போய்
அவ்வூர்ச்சனங்
மழையில்லா மல்மிகவும் ப௫யுடன்வருந்துகின்ற

களைக்

- களின் வேண்டுகோட்டுசைந்து
சிவனை மனஇல் நினைத்து,

மிகுதியும் மழைபெய்யும்படி. ப.7

ae

ஸ்ரீமத் Sruywrorkom Wear FAS BT to.
“சைவ

சமயஞ் சமயமெனி லச்சமயத்

தெய்வம் பிறைசூடுக்கெய்வமெனி-லைவரைவென்
மூனர்க வின்பி.லழுர்துவது முத்தியெனில்
வானங்காண் பெய்ம்மின் மழை. ”? என்னும் இருவெண்்
பாவைப்பாடி வேண்டிய அளவில் மழைபெய்து உலகம் “ச்ஷேமத்
கை நிலைக்களமாகக்கொள்ளும்படி. செய்தார். இச்சசய்கையை
உற்றுணர்32 அவ்விராமேசுரத்துச்சனங்களும் மற்றையோர்களும்

தாயுமானவரிடத்தில் அச்சம்

பெரிதுடையராய் அன்பு கொண்டு

அவர் இருக்கொண்டிலேயே

காலத்தைப்

பெரிதும்

போக்இவம்

தார்கள்.

அ்காளில், ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகள் ஓர் ஏகாந்த ஸ்கானத்
Ba «an depen கொண்டுவசித்துவரும் எண்ணமுடையவராய்,
சேஅ முதலிய புண்ணிய தீர்க்கங்களிலே விதிப்படி. ஸ்நானஞ்
செய்து இராம நாகனையும் & பர்வத வர்த்தனியையும் பணித்து
விடைபெற்றுக்கொண்டு, இராமநாதபுரம் போப்ச் சேர்ந்து அந்
ஈகரைச் சேர்ந்த இலக்ஷமிககரம் என்னும் அரிய பகுஇயிலே
ஒரு ஈந்தவனமத்தியில் பரமானந்த நிட்டையில் விற்றிருந்தருளித்
தம்மை விட்டுப்பிரியாக அருளையர் கோடிக்கரை ஞானியர்
முத

லிய

உத்தம

மாணாக்கருக்கு

உபசேசஞ்செய்து

சாலிவாகன௫௪கம்

௧௫௮௧ - ஸ். # a1 6) Cov இசண்டறக்கலந்தனர். அக்காலத்இ
ல்
அவரடியவர்கள் Cai sansa செய்யுட்களித் இல.

அருளையசுவா மிகள்.
உலகினுக் கணியா
துயர்நறை

ணமா

த்புரத்

வாவியின் குணபால்

மலர்நிறை வனத்இற் வெத்துறு நிட்
டை

மருவிமெய் யொருவிவே காந்தத்
இலய பொருளால் வானமாய் நிறைவு
மெக்தையே யெனதுபங் தமும
்போய்

சிலையுற நினது திருவரு எளிப்பாய்
நின்மலா னந்தமே

போற்றி,

பாவக் கதிக்கு வரும் மலைவளர்காதலி என்னும் தோத்திரம் ஐல்வம்ல
*

Oé

acd

i

ர்

எனும்
தோ
 து 2

-

ஸ்ரீமத் தர்யுமான்சுவாமிகள் சரித்திரம்.

ககோடிக்கரைஞாளிகள்.'
களு

சாலி வருடமா

ur om BES

* தூற்றொடெண் பத்தொன்று கொடரு
மிகுசுக/ கருகாம் வருடச்தை மாதும்
வெண்மஇ வாரகாள் விசாக
மஇமைசேர் பூரணச் இதியினி லருத்க
மண்டல சமையத்துற் கங்கை
இகற்களை Li SON ராபுமா னவனார்
இவத்தினிற் கலந்தகற் (Pleo Gin,

அபியுக்தரொருவர்.
விண்ணுறுந்தே வர்கண்முனிவர் கணங்கள் எத்தர்
_ புகழ்ஹெளனி வியப்பால் ஞானத்
கண்ணுதறு தண்டமிழ்மாலை யைஞ்ஞாற்றெண்
பத்தேழுங் தாயு மானோன்
எண்ணுறுங்கண்

-

ணிகளெண்ணூற்

தகவல்வண்ண

© Mt GEN BH

மிரண்டும் பாடி

மண்ணுறுநால் வகைமாகீதர் கமக்காகப்
பக்குவர்பால் வைக்தா னன்றே.

உரையாூசியரியற்கிய
சுவாமிகள்

இருகட்சத்திர

வேண்பா.
தக்கதை மாகு கனித்தவி சாககாள்
மிக்கசுக் தாக்துவித மேனிலையி-னிற்கவுயர்

னிற்நிளை தத தாயுமா னச்செல்வர்

் தண்ணருளி
நண்ணினர்டி

வானந்த

ost.

தோண்டைமண்டலம் : புலியூர்க்கோட்டம்.
பூவைக்கிழா ர்.
அன

FG

a.’
.
இவமயம்,
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சித்தர் கணம்
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இவமயம்

திருச்சிற்றம்பலம்

தாயுமான

சுவாமிகள்

திருவாய்டிலர் தந்தருளிய

திருப்பாடற்றிரட்டு
கர் கீத op

மெய்கண்ட விருத்தியுசையும்
இருவருள் விலாசப் பாசிவ வணக்கம்
பன்னிருசீர்க்கமிநெடிலாகிரிய விநத்தம்
அங்கங்

கெஞாதபடி

யெங்கும்ப்.ர காசமா

யானந்த பூர்த்தியாகி
அருளொடு

நிழைச்ததெது, தன்னருள் வெளிக்குளே

யகிலாண்ட கோடியெல்லாம்
திங்கும் படிக்கிக்சை

வைக்அயிர்க்

குயிராய்த்

க saps 505 5, மனவாக்கினில்

தட்டாம் னின்றதெது, சமயகோ

டிகளெலாக்

“தர்தெய்வ மெர்தெய்வமென்

தெங்குர் தொடர்ச்தெதிர் வழக்கிடவு நின்றதெ.து,
எங்கணும் பெருவழக்கா

யாதினும் வல்லவொரு
யென்றைக்கு

சித்தாகி யின்பமா

முள்ளதெலு,மேல்

கருத்தித் கசைந்த ததுவே

சண்டன

வெலாமோன

வுருவெளிய தாகவுங்

கருதியஞ்.சலிசெய்குவாம்.

.

2,

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
(இதன் Gung)
அங்கு இங்கு

எஞளாதபடி-௮ண்டபடரண்டங்களாகய

தாரத்திலுள்ளது

பூமிபாதளங்களாகிய சமீபத்திலுள்ளது என்று சுட்டிக் கூருதவண்ணம்,
எங்கும் பிரசாசமாய்-எவ்விடச்.துஇ.ம் பேரொளியாய், ஆனந்த பூர்ச்தியாகி-

பூரணானர்சமாகி, அருளொடு நிறைர்தது எது-சச்இியோடு விபுவாயிருப்பது
எர்தப்பொருள்; தன்னருள்வெளிக்குள்ளே-தன்னுடைய அருள்வெளியிலே,
அகிலாண்டகோடி எல்லாம்-எல்லாப் புவனங்களும், தங்கும்படி.ச்கு-நிலைக்கு
மாது, இச்சை வைத்து-விறுப்பம்வைதீது, உயிர்க்குயிராய்-உயிர்க்குள் உணர்
வாகி, தழைத்தது எது-விரிச் திருப்பது எர்சப்பொருள்; மனம் வாக்கிணில்-

மனத்தா ஹினைச்தற்கும் வாச்சா

லுசைச்தம்கும்,

தட்டாமல்-௪ட்டாமல்,

மின்றது எது-நிலைபெற்றுள்ளஅ எந்தப்பொருள்; ச௪மயசோடிகள் எல்லாம்பல்வேறு சமயங்களும், தம் தெய்வம் (என்ஐ) - தம்முடைய தெய்வமென்
௮ம், எம்தெய்வம் என்று-எம்முடைய செய்வமென்றும், எங்கும் தொடர்க்துஎவ்விடங்களிலும் விடா துபத்தி, எதிர்வழக்கு இடவும்-கேர்கின்று வாதிக்க
வும், நின்றது ௭௮-அவாவர் தெய்வமாக நின்றது எர்தப்பொருள்; எங்க ணும்-

இவ்வா எல்விடச்தும், பெருவழச்காம்-முடிவு பெருத

யாதினும் வல்ல-எத்தொழிவினும்வல்ல,
மாகி, இன்பம்

ஆய்-பேரின்பவடி வமா ய்,

ளது எது-நித்தியமாக இருப்பது
பகல்-இரவுபகல், அற

பெரியவழக்கா௫,.

ஒரு-ஒப்பற்ற, இத்து ஆ9-சே.தன
என்றைக்காம்-எக்காலத்தும், உள்.

எக்தப்பொருள்; மேல்-பின்னும்,

நின்ற - அல்லாது

கங்குல்

Ker,

எல்லை உளது எகு-ஐறிடச்
இினை வாய்க்ததூ எந்தப்பொருள்; ௮-௮
தப்பொருளே, கருச்இற்கு-யாவ
ருடைய கருத்திற்கும், இசைரச்சது-ஒத்தது; ௮துவே-அதலாலப்பொருளே,

சண்டன

எல்லாம் (ஆசவும்)-சாணப்பட்ட

பூதபெள இசங்களாசவும், மோன

வரு - மெளனரூபமான,
வெளியதாசவும் - வெளியீடாசவும்,
சரு.தி-தியா
னிச்து, அஞ்சலி செய்குவாம்.. (யாம்) சைகூப்பி வணங்குவாம் என்ச.

(விசேடவுயை
இதுமுதலாக மூன்று செய்யுள்கள் இருவரறுள்விலாசப் பரசவவ
ணக்கம்?
கூறுகின் ரன. ஈண்டுத் இருவருள்? என்றது ஞானசொருப
மான நிட்களபசா
சத் தியினை, *பரடலம்? என்றது சுகசெர்ரூபமான சிட்கள
Bans G) Yer. ஆகவே,

வேதாசமங்களின் கருத்திற் கதீதமாம் உயிர்க்குயிராய் உயிர்
கட்கெல்லாமறி
வைப் பிதப்பிக்குஞ் சிவசத் திமாச்திசொரூபராய அம்மைய
ப்பர் வணக்கவ்
கூறியதாயித்து, “பச்யதாயத்ருறாம் யாவத்கார்யம்
தத்காணம் ததேச்.??
முதல்வன் றனது சடத்சத்இல்

சொருபத்தும்

அம்மையப்பராய்

அம்மையப்பரரஈம்

மொத்ததுணிபு.

விளங்குதல்

விளவங்குதல்போல,

தனத

வேதாசமங்கட்செல்லா

திநக்களிற்றுப்படியார்: “அம்மையப்ப சேயுலகுச் சம்மை

யப்ப ரென்றறிக, வம்மையப்ப ரப்பரிழே வச்தனி
ப்ப-ரம்மையப்ப, ரெல்லஈ
வுலகுக்கு மப்புறத்தா ரிப்புறச்து, மல்ல
ார்போ னிற்பா ரவர்,”? என்பதனாத்
காண்
க,

இ

இருவருள் Mores பரசிவ
வாதுளம்:
எம்

Kuda s garb மஹாஸோ

நிஷ்களர்தேதி

ஸாதரிச்யமிஇ

வணக்கம்

நிஷ்களக்த்விதி' Bis Api ‘| enis

சோச்யதே || ' மஹேறம்

ஸகளம்

வித்

யாத்ரி வியாஸ்தே பவந்திசேத்.1? எனவும், சிவஜானசித்தியார்:

a அருவமோ

ரூபாரூப மான்தோ

வடிவெனச்,

வன்.றிநின்ற, வுருவமோ வுரைக்குங் கத்தா

குணர்த்திம், சென்னி, லருவமும் ரூபாரூப மானது மன்றி நின்ற, வுருவமு
மூன் துஞ்' சொன்ன வொருவனுச் குள்ள தாமே. ?? எனவும் கூறியுள்ளபடி.
அனாதிமலமுச்சனாயெ வெபெருமானுச்கு அருவம், உருவம், உருவாருவம்,
அதீதம் என கான்கலக்சணவ்களுல் கேட்கப்படுசலின் அவற்றுளொன்றாகயெ
அருவவிலகச்சணம்

முதல் மூன்று செய்யுள்களில்

மாம். மேல் அவ்விலச்சணங்கணான்கும் விரவியே

கூறப்பட்டுள்ள

தெனினு

வரும்,

ஆகாயமுூதல் IG BMS cp seer or பஞ்சபூத பரிணாமமான பிண்டப்
பிரமாண்டங்களும், இவற்றித்குக் சாரணமான அ.தீதுவங்களும் இவற்றித்
குட்பட்ட ஆன்மகோடிகளும் முதல்வன் தானேயாம்ப் பூரணமாய் நித்தின்ற
சொருபத்தினை யுடையவ.ராகலின் அங்கங் கெஞதைபடி? என்றார். சிவதான
போதம்: அச்யஸ்ஸநீவ்யாப்தி தோகச்ய£ கர்தீதா கர்மாஅஸாசத | கோதி
தேஷாம்:
|| “எனவும்,
வேதயேத்
மாஜ்ஞயாஸம
பும்ஸா
ஸம்ஸ்ருஇம்,

எல்லா வுலகு மாஞய் நீயே”. எனவும், **இருகிலளாய்ச் தீயாக?
திருவாசகம்: **கினைப்பற நினைர்தா னீயலாற் பிறிதுமற்றின்மை??

எனவும்,
எனவும்,

வானகமுமண்ண கமுமாய் நிறைச்சவான்பொருளை'' எனவும் வருவனவற்ருத்'
ஆன்மாச்சளுடைய இச்சாஞானக்கிரியைகளை

காண்க.

மறைக்கின்ற

பேரர்த

ணி ஈட்சத்
சாரமா௫ய ஆணவமலச் இனை ஒழித்தலினாலும், சோமகுறியாக்
“பிரகாசமாய்?
கொடுத்தலினாலும்
மொளியினைச்
'இரங்களாயுள்ளவத்றிற்கு
திர
எனவும்,
**பேரொளியைப் பெரும்பற்றப்புலியூரானை”?
என்றனர்.
வாசகம்:

வச்த

(வெளிவந்திலேனை விடுதிகண்டாய் மெய்ச்சுடருக்கெல்லா

பூங்கழல்!”

எனவும்,

சிவஞானசித்தியார்:

மொஸி

(உருகுதலைச்சென்ற

வள்.

எத்து மம்பலத்து மொளியே?? எனவும், நாயகன் கண்ண யப்பா னாயகி
புதைப்ப வெங்கும், பாயிரு ளா௫ மூடப் பறிச்துல இனுக்கு கெத்றித், தூய

- நேத்திரத் தனாலே சுடரொளிகொடுத்தபண்பிற், 'தேயமாரொளிகளெல்லாஞ்
அவன் நிரு
சிவனுருத்தேசதென்னார்.?? எனவும் வருவனவற்றாற் காண்க,
்கு
யுற்றுகோச்குவார்க
அவனை
யாகலினாலும்,
Cw
வுருவணைச்து 3 gor
வண்டூவிடு
மானக்தமே விளை தலினாலும் :ஆனந்தபூர்த். தியாக! என்றனர்,
மறைக்கோவறி
வான்,
மறைச்சிலம்பான்மா
ான்
தூது: “மரைச்கோவணச்த
பயி,
வரிய மாண்பா-னெறிச்கோ, ளுயிருச் குயிரா னுயிரறிவுக் கெட்டான்,
குக்ி,
லு.பிர்ச்சே யின்பருளும் பண்பான்-பயிலுகர்க்
கண்ணமா னந்தங் சனி

வாயுமானதந்தம்,
வண்ண வதனமூமானர் தர்-தண்ணல்சேர், வேணியுமானக*.
பூணுமானர்தம் புயங்கக்தா னாணுடையு,
திம் வியன்மார்பு மானர்தம்,
மானந்த மெவ்வுறுப்பு மானந்தம்,'? என:
மானச்த,
் மானந்த மானக்த மானச்த

வும், துகளறுபோதம்:

*அண்ணலுமானந்த

மருளுமா

னச்தமுயி,

செண்.

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௪
ணிலா

வானந்த

மெவ்வுலகும்-பண்ணி

யளித்தழிப்பராஇ.

யமசருமானர்தம்,

சளிக் த.தவேயெங்குமெனக்காண்?' எனவும், சிற்றம்பலநாடியார்: “ஆனந்த ட
மேசெவி யம்புயத்தாளினை யங்கைகளு, மானந்தமே திருக்கண்ணுஞ்செவ்வா.

யருண்மேனியெல்லா, மானக்தமே இருச்சத்றதம்பலவரருட்பொருளு,
தமேயவன் ஹில்லையுங்காழியு மானச்தமே."?
சனையுள்ளதோர்

பூவினிற்ேேேனுண்ணாதே,

எனவும், திருவா சுகம்:

மானர்
“தினேச்

நினை த்தொறுங் காட்டொறும்

பேசுக்தோறு மெப்போது, மனத்தெலும்புண்ணெகவானரந்தத்

தேன்சொரி

யுங், குளிப்புடை யானுக்கே சென் நூதாய் கோத்தும்பீ.” எனவும், டட்டினத்
தார்: *அட்டாங்கயோகமு
மாதாரமாறு மவத்தையைந்தும், விட்டேறிப்
போன
வெளிதனிலே
வியப்பொன்று
எண்டேன்,
ம்ட்டாகியான்ந்தத்
- தேனூறலுண்டு மதிமயங்கி, யெட்டாத பேரின்பமென்னை விழுங்கி யிருச்கின்.
ஐதே,?! எனவும், *ஸர்வானச் தமயச்சிவ$?? எனவும் வருவனவற்றுத் காண்க.
அவன் சொண்ட தஇிருமேனி௰னைத்தும் அருளேயாக லின் *அருளோடுநிறைக்

5?

என்றார்.

சிவஜானசித்தியார்: *உருவருள் குணங்களோடு

முணர்வரு

ளுருவிற் ரறோன்றுங், கருமமு மருள ரன்றன் கரசாணாதி சாங்கர், தருமரு
ஞபாங்கமெல்லார்
தானரு டனக்கொன்றின்றி,
யருளஞருவுயிருச்சென்றே
யாக்குவனமலன்றானே.”? என்பதனாற் காண்க. வெளியென்பது சச்கிதானம்;
ஆகவே, ஆதித்தன் சச்கிதியில் பிரபஞ்சங் சாரியப்படுமாறுபோல முதல்வன்
சச்நிதிமாத்
இரச இலே எல்லா வுலகங்களும் தோன்றி விரிந்து அடங்குமாக
லின், (வெளிக்குளே அகிலாண்டகோடியெல்லாரச். தங்கும்படிக்கு? என்றார்.
சிவதானசித்தியா*: *விர்துவின் மாயையாகி மாயையினவ்வியச்தம்,வக்
திடும்
விர்துதன்பால்
வைகரியாஇமாயை, முக்திடு மிராசமாதி முக்குண மாத
மூலக், தந்திட௫ுஞ் வன வன்றன் சன்னிதி சன்னினின்றே.?! என்ப தளத்
காண்க.*இச்சை' என்பது கருபையினை,
ஆன்மாக்களுக்கு அருள்செய்தத்
பொருட்டு உலகக் தங்கும்படி இருபைவைத்தலை *(இச்சைவைத்து? என்ளுர்.
*ஓன்றதா

யிச்சா

ஞானச்

இரியையென்

யிச்சை யுயிர்ச் கருணேசமாகு,

ஈன்றெலா

றஜொருமூன்றாக,

நின்திடுஞ் சத்தி

ஞானசத்தியானயக் தறிவனாதன்

அண்றருட் இரியை சன்னா லாக்குவ னூலமெல்லாம்.?? என்பதனாழ் காண்க.
சண்ணொனியின்
ஆன்மபோதம்போல
உயிரின்சண்ணே
உடணியைதந்து

நித்றலின் 'உயிர்க்குயிராய்? என்றார். பிருகதாரணியம்: *யஸ்யாத்மாசரீரம்"?
என்றும், திநமந்திரம்: “Bana நின்றா னெங்குமாகி நின்றான்?” எனவும்,
சிவதான போதம்: பண்ணையுமோசையும்போலப் பழமதுவு, மெண்ணுஞ்சுவை

யுஃபோ

லெக்குமா- மண்ணரறு,

எச்துவிசமாதலருமறைகளொன்றென்னா,

தீத்துவிச” மென்சறையு மாவ்கு.?? எனவும் வருவனவந்றாற்
குணங்களுடன்
கூடிய சங்கலெிட்ட மூதலிய மூவிதமான

காண்க.
மூச்
மனத்இனாலும்,

வைகரியாதி
கால்வித வாக்கின் பகுஇியவாயெ வேதமுதல்
களுக்கு அதீதமாய்ச் சுட்ணெர்வுக்கெட்டாது

காதமிருனவை

நிற்றலின்
‘werd Geof
“மதையினாலயஞன் மாலான்

OC Mossfl as pg) atom api. சிவதானசித்தியார்:
னத்தினால் வாக்கான் மத்றும், குறைவிலாவளவினாலுல்
கூொணாதாகிரின்ற

திருவருள் விலாசப் பரசிவ வணக்கம்

- : இ

இறைவனார்'? எனவும், திரவினேயர்டல்: ““வாச்கிறர்த பூரணமாய்” எனவும்
வருவனவற்றுற் காண்க, ' புறப்புறச்சமயமும், புறச்சமயமும், YSU OF FLOW
bh, அசச்சமயமுமெனச் சமயம் நான்குலகசைப்படும். ௮வ bg, புறப்புறச்
சமயம்: உலோகாயதம், நால்வகைப் பெளத்தம், ஆறுகசமென அறு வகைப்
படும், புறச்சமயம்;தரு£்கம், மீமாஞ்சை, ஏகான்மவாதம், சாங்க யம், யோசம்,
பாஞ்சராத் இரமென அறுவகைப்படும் ௮கப்புறச்சமயம்: சைவம், பாசுபதம்,
மசாவிரதம், சாளாமூகம், வாமம், லவைரவமென அறுவகைப்படும்.
அகச்
தசைவம்,
அவிகாசவர்
தசைவம்,
சவா
சங்கிரார்
சமயம்: பாடாணவாதசைவம்,

பறரிணாமவா தசைவம்,

சுத்தசைவம், பேசுவாகசைவம்,

என சாலாறு கமயங்க

ளும் காலார்தரத்தில் இவற்றினின்றுப் சொத்த சமயங்களும் பலவாகலின்
*சமயகோடி என்றார்.
தத் துவசோபானங்களாகிய இச்சமயவாதிகள் ஒரு
வசரோடொருவசெதிர்த்துத்தங்கள்சமயங்கள் சச்தியமெனவாதிடத் சத்துவா
தீதனாகய

முதல்வன்

அச்சமயங்கடோறும்

அவரவர்

சடவுளாயிருப்பவ

சிவஜானசித்தியார்:

ராகலின் *வழச்கிடவு நின்றது" என்றார்.

“யாதொரு

தெய்வங் கொண்டீ ரத்செய்வமாகி யாங்கே, மாதொரு பாகனார்தாம் வருவர்
மற்ற ச்தெய்வங்கள், வேதனைப்படும் பிறக்கு மிறக்குமேல்வினையுஞ்செய்யு,
மாதலாலிலையிலாதானறிர் தருட்செய்வ னன்றே,” என வருவதாற் காண்க.
எவ்வகசைப்பட்ட தொழில்களும் பஞ்சூருத்தியத்தினு எடங்குமாசலின்,
(யா.இினும் 'வல்லகொரு? என்றார்.
கோயிற்புரரணம்: “*சரண மனைத்தும்

புலனிவைசாணா கைவிட்டான், மாணமெமக்கிய் இதுதமியோம்வாழ் வருண்
மாறிற், றிரணமுமெய்ச்சஞ். சலமிலதென்றா லொன்ளுகின், புரணமெனசக்.
சொண்டருளுகவென்றார் நின்றார்கள்.” என்பத்னாற் சாண்ச.
௮வனவளது
சற்காரிய
பிரபஞ்சர்தோன்றுதற்குரிய
அவயவப்பகுப்புடைய
வென்னும்

முறையாற் ஹறோன்றிரின்று அழிதலுடைமையால்,
தற்கு எதுவாய்கின்ற சங்காரசகாரணணே,

மூத்த

இத் தருவாய்

அவ்வுலக

சித்சாகி

மொடுங்கு''

பின்னும் அளுதி

௮ஃ&தொடுங்கய

ரி£லபெற்றுடிற்றலின்,

லேத்தாம்: ஈஸ்தூாலஸஒக்ஷ்மோ

௮௮ தன்னைத் தோற்று

ஆகலான்,

விப்பா னொருவனை முதலை அலாய்கிற்கும்,

என்றார்.

தேவிகா

கசறாடுந்ய போஜ்ஞாகைகருபோஜகதேக

பர் துஞூரிஇ'? என்றும், சிவஞானசித்தியார்: “ஒருவனோ டொருச்தி யொன்
தென் நுரைத்திடுமுலகமெல்லாம், வருமுறை வந்து கின்று போவது மாத
லாலே,

தருபவ

னொருவன்

வேண்டுர்

STO (ps

லீறு மாகு,

முத்த ித்துரு மன்னிகின்றே?? என்றும் வருவனவற்றாற்

மருவிடு

மகா இ

சாண்க,. சன்னை

வழங்கி இன்பவடிவமேயாயிருத்சலின்
வக்தடையுமவர்ச்கு இன்பத் இனை
இன்பமாய்! என்றார். திருவநட்பயன்: “இன்பதனையெய்துவார்க் €யுமவர்ச்
குருவ, மின்ப சனமாதலினாவில்.'' என்2தனாற்காண்க, இரவும்பசலும் இல்லை
யாச கின்றதொரு நிலைச்களத்தே யிருப்பவராசலின், 'கங்குல்பசலதகின்்.ற

'வெல்லையுள.த” என்றார். திநவுந்தியார்: *இரவுபகலில்லாவின்பவெளிழ்டே,
தப, விரையவிரைய நின்றுக் தீபற.?
விரவிவிரவிகின்றுக்

என்றும்,

திருமநீ

திரம்: “இரவும் பகல மிலாத விடச்திற், குரவஞ் செய்கின்ற குழலியை

௭

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத தியுரை

காடி, யரவஞ் செய்யாம லவளுடன் ங்கப், பருவஞ்செய் சாக்கிரப் பட்டதை

மரமே,

என்றும், பட்டினத்தார்: “சனெர் தனையற்றுப் பிரியமுக்சானற்றுச்

செய்கையற்று,

நினைந்ததுமற்று

நினையாகமத்று

நின்மலனாய்த)

தனக்

தணியேயிருக் தானந்த நீத்திரைதங்குகின்ற, வனச்தலி லென் நிருப்பேனத்த

னேகயி லாயத்தனே."' என்றும், “இசவும்பச லுமில்லாதவிட ச்தே-பரமசிவம்
பாராமந் பார்த்து? எனவும் வருவதனாற் காண்க, *கங்குல்பகல்! என்றது

அதிவு
அதியாமை யெனினுமாம், திருமத்திரம்: அதிவதியாமை மிரண்டு மகற்
றிச்,செறிவறி
வாயெல்த கின்ற சிவனைப், பிறிவறி யாதபிரானென்று பேணுங்,
குறியநி யாதவர் கோனறி யாசே.?? என்றும், “*அறிவறியாமை யழிக்தனசே,
யறிவறியாமை யழிக்சனசே,
பிறிவறியாமை பிறர்தனரே பிறிவறியாமை
பிறச்சனசே *' என்றும், திருப்புகழ்: *அறிவமறியாமையுவ்

மேணனியென் ஐறிர்தருண
காண்க.

சரணாரவிர்சமென்

*கங்குல்பகல்? என்றது

aba Bo}

நடைவேனோ'

நினைப்பு மறப்புமாம்.

திரு

என்பதனளுதி

திருவக்மானை: “உற்ற

நினைப்புமறப்பற்றேனம்மானை யோவாத?ச்சச்தேயொ4தேன்காணம்மானை!?
ஏன் ததனார் சாண்க,

அலகுச்குமங்களாற் சாணப்பட்ட

பூதபெளதிகங்களா

கய விடயபதார்த்தங்க எனைத்தினிலும் விரவிரிற்றலின் 'சண்டன' எலாம்!
என்றார். *எங்குஞ்வைமொழியவில்லையவன் றஐன்னாணை” என்
ற சளுற் காண்க,

“மோனவுருவெளிய தாகவும் கருதியஞ்சலிசெய்குவாம்' எனப் பரசிவ வணச்
கவ் கூறினாரேனும், அபேதம்பத்றிச் குடிலேயாய மூலமனுவினின்றும்
வெளிவக்தருளிய முதற்கடவுளாரூயெ கூச்த்பிள்ளேயாரை அஞ்சலி செய்தன
சென உரைத்தலு மமையும்; அல்லதஉம் த௫ஜஞானவாசிஷ்டம்: ஸ்ரீமதோ
தகதிணா மூர்த்தோ-வடமூலநிவா
ஹிஈ$ ஸர்வசார்யஸ்யகோநுஸ்ய- தரசார்யச்

சூமார்க்கத$

நித்யகத்த

வாதீகாம்குரு?

விபுத்தாத்ம

நிஷ்டஸ்ஸகருணாகிதி - விஷண்

ப்ரோக்தோ.ஈருதஸ்யச்வ௫ிக்குரு"*

என்றபடி

அதீதமாகய

நிராதாரப் பரமகுருவை அஞ்சலிசெய்தனரெனினு மொச்கும்.
திருமூலநாயனார்

மோசனஞ்
இங்கன

மரபில்

செய்த

தமது

குறுவடியாய்

ஆசிரியரை

குறிப்பாற் சொல்வது

“எங்கும்

பிரசகாரமாய்

எழுர்தருளிவர்து

அல்லதாஉம்
தமக்குப்

அஞ்சலிசெய்தாரெனினு

பந்த

மொக்கும்.

உள் ௫ையணியரம்,

BOE

YTS

Dur

அருசொடு

சிறைந

்த தும்"
(இச்சைவைத்து உயிர்க்கு உயிராய்ச் தழைச்ச
தும்? “மனவாச்சினித் நட்டா
மல் நின்ற 5” எங்குச் தொடர்ந்து எதிர்வழக்க
ிடவுகின் றதும்? (யா தினும்
வல்லவொரு சத்தாக இ௫பமாய் என்றைக்கும
் உள்ளதும்? “கங்குல்படி லற

நின்ற எல்லையுளஅம்” ஆடிய பரசிவமொன
்றே FINE TOE on tos ச்தினும்விரவி
நிற்றலால், கண்டனவெலாமாதலின்
அதனையே (மெளன வுருவெளியகாக
வும் கருஇியஷ் சலிசெய்குவாம்' எள
மூடிக்க,
“அங்கு, இங்கு? என்பவ ந்ரோடு
உங்கு எனவுந்
கொள்க, STO CDE என்பது
‘er@yg? என இடை
‘

ட

இனம்பந்றிக் கூட்டிக்
குறைச்சு.
“அனக்கு,
்

இ

oo ok,
ட
ஃ
டட
திருவருள்
விலாசப்
பரசிவ
வணக்கம்

or

பூர்த்தி? வடசொற் புணர்ச்சயொ சலின் இயல்பாயது. (மனம்,வாக்கு? என்பவற்

ரோடு இனம்பத்றிக் காயத் இனையும் கூட்டுக. வாச்கிலும் என உம்மை விரிக்க.
'எல்லா மென்பதில் உம்மை தொக்கது. *வெளியது? என்பதில் ௮து-பகுஇப்
பொருள் விகுதி,
(௪)
ஊளரனந் தம்,பெத்ற போன்

தஞ், சுற்று

் மூறவனந் தம்,வினையினா
அடலனசக் தஞ்,செயும் வினையனக் தங்,கருத்
தோவனர் தம்,பெற்தபேர்

சி.ரனர் தஞ்,சொர்க்க ஈரகமு மனக்த,கற்
தெய்வமு மனந்தபேதச்,
திகழ்கின்ற சமயமு மனக்தம்,௮த னான்ஞான

சிற்சத்தி யாலுணர்க்து
காரனச் தங்கோடி வருஷித்த தெனவன்பர்
சண்ணும்விண்

ணுந்தேக்கவே

கருதரிய வானச்த மழைபொழியு முகிலை,ஈங்
். கடவுளைத், துரியவடி வைப்,
பேனர் தம்பேசி மறையனர்
பெரியமெள

தஞ்சொலும்

னத்தின்வைப்பைப்,

பேசரு மனர்தபத

ஞானவா

corm sorb

| பெரியபொரு ளைப்பணிகுவாம்.

(இ-ள்.) ஊர் அனந்தம்-(பிறர்த) ஊர்சளோ

அளவில்லன; பெற்தபேர்

அனந்த்ம்-பற்பல பிறவிகள்கோறும் பெற்ற பேர்களோ அளவில்லன; சூற்
றும் உறவு அனகர்தம்-சூழும் உறவாதிகளோ
அளவில்லன; வினையினால்வினைகளின் வேறுபாட்டால், உடல் அனக்தம்- உண்டாகிய சரீரங்களோ
அளவில்லன; செய்யும்-அச்சரீரங்களாற் செய்யும், வினை அனர்தம்-தொழில்
சளோ அளவில்லன;
கருத்தோ அ௮னரச்தம்- எண்ணங்களோ அளவில்லன$.
பெற்ற பேர் Fir அனந்தம்-௮டைச்த
பெருஞ்சிறப்புகள் அளவில்லன;
சொர்க்க நரகமும் அனர்தம்-முத் இிப்பதங்களும் ஈரகங்களும் அளவில்லன)

சல்தெய்வமும் அனச்தபேச்ம்-ஈல்லதெய்வங்களும் அளவில்லனவாகிய பேதங்
கள்; இகழ்கின்ற சமயமும் அனச்கம்-விளங்காரின்ற சமயங்களும் அளவில்
லன; அதனால்-அகலால், ஞான௫ற்சத் தயால் உணர்க்து-ஞானமே திருமேனி

யாகிய பராசத்தியருளால் ௮றிச்துகொண்டு, அனந்தங்கோடி. கார் வருஷித்

வி!

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

2.௧ என-௮னேசகோடி மேகங்சள் மழையைப் பொழிர்ததுபோல, அன்பர்.
கண்ணும்விண்ணும் சேச்ச-அடி.யார்கள் விழிசளும் இதயாகாயமும் நிறையும்
படி, கருது அறிய-நினைத்தத்சசையாச, ஆனந்தமழை பொழியு முகிலை.
இன்பமழையைப் பொழிகின்ற மேகத்தை, ஈம் கடவுளை-ஈமது சட்டை
துறியவடிவை - துரியசொருபத்தை, பேர் அனச்தம் பேசி-அளவில்லன
வாய பேர்களை யெடுத்துக்கூறி, மஜை அனச்தம்சொலும-எண்ணிலவாகிய
வேதங்கள் புகழும், பெரிய மெளனத்தின் வைப்பை-பெரிதாகிய மெளனப்
புதையலை, பேசு அரும்-சொல்லுதற்சரிய,
அனந்த பதம்-அந்தமில்லாச
தான பதமும், ஞான ஆனச் சமுமம்ஆம்-ஞானானச் சமூமாகய, பெறியபொருளை-

ப.ரசிவத்தை, பணிகுவாம்-(யரம்) வணக்குவாமென்க,

(வி-ரை.) திருவாசகம்:

*புல்லாடப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமா௫ப்,

பல்

விருகமாசிப் பறவையாய்ப் பாம்பா௫க், கல்லாய்மனிதராய்ப் பேயாய்க்கணங்
சளாய், வல்லசுரராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச், செல்லாஅகின் தவித்
தாவர
சங்கமத்துள், எல்லாப்பிறப்பும் பிறந் இளேத்கேன்.?? என்ற சுருஇப்படி.
ஆன்
மாக்களுக்குப் பல சன்மங்கள் சத்தம். அச்சன்மங்கள் பிறக்க
இடங்கள் பல
வாகலின் 'ஊரனர்தம்? என்றும், அச்சன்மங்கள் வாய்க் தீ
பெயர்களும் பல
வாசலின் 'பேசனச்தம்' என்றும், அச்சன்மங்சடோ
றுஞ் சேர்ந்த உறவினரு
மனந்தமாகலின் 'உறவனச்தம்' என்றுங் கூறின
ர்.
பட்டினத்துப்பிள்ளை

wat: “ors story Ors sare
ரிட்டழைச்ச

வேனென்றேன்?!

டெச்தனைதாய் Qu
எனவும்,

யன்னையோ, வப்ப னெச்சனை யெத்தனை

தனை பெண்டிரோ,
வதனாற் சாண்க,

வர்க,

ளெத்தனைபே.

“அன்னை யெத்தனை

யெத்தனை

யப்பனோ, பின்னை யெத்சனை யெச்

பிள்ளையெச்சனை யெத்தனை

பி

ள்ளையோ!! எனவும் வரு '

பட்டினத்துட்பள்ளேய £ர்: “வின
ைப்போகமே யுறுந்தேதகங்

கண்டாய் வினை தானொழிர் தால், இனைப் போச
ளவு நில்லாது"? என் ததனால்
வினையினால் உடலுண்டாம்; அவ்வுடல் எண்பத்து
கான்குலட்சயோனி பேத
மென வரையறுக்கப்பட்டதேனும், ஒவ்வ
ொரு பேதத்தினும் எண்ணிறந்த
உடல்கள் தோன்றுவனவாகலால் “வினை
யினால்
உடலனந்தம்' என்றார்.
அவ்வுடல்களோடு கூடிய உயிர்கள் பலவே
று வகைப்படுவனவாம். செய்
வினைகள்
அளவுபடாமையின்
*வினையனந்தம்?
என்ருர். திருக்குறள்:
“ஒருபொழுதும் வாழ்த லறியார் கருது
ப, கோடிய மல்ல பல." எனவும்,
ஒளவையார்: உண்பது காழி யுடுப்பது
நான்குமுழ, மெண்பது கோடி
நினைக்செண்ணுவன?!

எனவும் வருவனவற்ருல் “கருத்தோ
வனந்தம்' என்
ரோ. சச்சம் வினைகளுச்கேற்பப் பிறவிசடோ
று மனுபவிக்குஞ் செல்வங்கள்
அளவில்லன
வாசலின்
“சரோ
அனந்தம்? என்றார். அன்மாச்சள்
 gu
மூடைய இருவினைகளுக்டோக
அனுபவிக்கும் பதமுத்திசளும்
பாதாள
ங்
ளு மனேகமாசலின்
(சொர்ச்ச
BIS Up woot gD
என்றும்,
அவர்கள்

புண்ணியங்களுக் டோச

(DEN S10?

என்றும்,

வழிபடும்

கடவுளரு

அக்கடவுளரைப்பதற்றிய

மனச்சமாகலின்
மதவங்களு

‘Q siaiap

மனகச்தமாசலின்

௯

இருவருள்விலாசப் பரசிவ வணக்கம் .

்
சமயழமு மனகந்தம்” என்றனர். | உயிர்சட்கு அனுக்கிரசமாச்திரய், குறித்துப
சிவசத்தி
ன்றே
ஞானமொ
௫ய
நித்பதா
பொதுவகையா ஸனதிந்தும் அறிவித்து

யின்

(ஞானூற்சச்.இ?

சொரூபமாசவின்

ஞான

றடையிலா

சென்னிற்

சத் இசன் வடிவே

என்றார்.

சித்தியார்;

என்றதனாத்

மாகும்"

பலவகைப்பட்டுச்

இடச்சின்ற

பட்டினத்துப்பிள்ளையார்:

“தாயு௨உன்

ஆன்மாச்சளின் இருவினைக்டோகப்

சாண்க,

சிவஞான

அவத்தின் தோர்தக்
ுள்னீடா யறிந்துலறியவேண
விடயங்களை அருண்மபராசத்தி
மேத்க நிய தெளியவே
்டியிருத்தலீன்
யருளா
ண்டின்
கேடுகளைச்

என்றார்.

லுணர்ந்து”

‘Aras Gur

உலகம் வெம்மை
சென்று பின் தாதையைக் HQ”? TST DS EDP சாண்ச.
ள் ஆணவ
தன்மாக்க
,
யொழிக்து குளிர்ச்சியடைய மழை பொழிவஅபோரல்
என்ருர்.
சமழை'
மொழிக்து சுசமடைய அருண்மழை பொழிதவின் அனக்
களையும்
தம்மைப்போற் சிவானுபவத் தினையுடைய இருவருட்டெருஞ்செல்வர்
“ஏகஏவருத்ரோகத்விதியாய

என்றார்.

௩ம் கடவுள்?

உள்ளிட்டுச்கொண்டு

க்ர?? ஸர்
தஸ்தே?? :(ஏகமேவாத்விதியம் ப்ரஹ்மா? *(ஸர்வோஹ்யேஷரு
மன்பர்தே?"
்
**சவமத்வைதம் சாக்தம் சதுர்த்சம
வம் saa eb Irn”
வேசாக்த
: துரீயம்ப்ரஹ்மஸம்ஜ்ஞிதம்'? “வேசச்சஸர்வைஹமேவவேத்யோ,
ஈஇவயேவகேவல:?? எனப்போர்த உபகிடத
தக்ருதவேதவிதேவசாஹம்”?

டிவை? என்றார்.
வாசக்யெங்களால் சிவனே துரியமெனப்படுதலின் *துரியஉ
இருகரமம்
காயிரகத்
மொன்றுமிலார்ச்
திருவாசகம்: ““ஒருகாம மோருருவ
்,
தெல்ளேணவ் கொட்டாமோ,?? என் ஐதற்கேற்பப் (பேனச்சம
unger

பேட?

“அநக்காவைவேதா?!?

என்றார்.

என்றதனால்,

அவ்வேதங்களனைச்தா

என்றார், சனகராஇ
லுக் புஈழப்படுபவனாதலால் :மநையனம் தஞ்சொலும்?
னீழற்கண் வலீத்
சல்லாவி
்
சால்வர் ஞானபோதக,த்தினே விரும்பப் பெருமான

றிருந்து திருமார்பின்சண்
சரத்தான்

ஒரு இருச்சரத்தினைச்

முத்திரையைக்

மோன

காட்டி

சேர்த்து மற்றொரு இருக்

மடோகியர்போல

விருந்து

மோ

மாம்.
னத்தி னிலையினைத் தெரிவித்தன ராசலின் (மெளனச்தின்வைப்பை? ஏன்
கல்லாலின் புடையமர்ச்து

திருவிளையாடல்:

கேள்.ஸி, வல்லார்க
யெல்லாமா

ணால்வருக்கும்

யல்லதுமா

மற் சொன்னரை

வாக்கிறந்த

யிருந்தசனை யிருக் சபடி

நான்மநையா

றங்கமூதற் கற்ற

பூரணமாய் மறைச்சப்பாலா)
யிருக்துகாட்டிச்,

நினையாம ணினைச்துபவத் தொடக்சை

சொல்லா

வெல்வாம்.?”

என்

,
US EHD ST om*. அனந்தபதம்”? என்பது முடிவற்ற பதத்தினே; அதாவது
அனு
கலக்.
்
இரண்டறக
டனே
சசல கேவல நீய்ூத் திரிபுடியற்றுச் சிவச்து

பலிக்கு உ சுகாதீத

நிலையினை.

முற்று முணர்தலை

அனக்சஞானம! எனவும்,

werent bee Baseman:
வாமிபி பீன்பமுடைமையை ஆனதும்? எனவுங் கூறி௯ர்,
கதையே. .
ரத்தில்
மகாசங்கா
ி
அணுவாக
அண்டத் தொகுதிக ளெல்லாம்

சாரண

பாயையிலொடுங்க, அம்மாயை

சிச்சத்தியிலொூ௫ங்க, கிற்சத்தி 9வத்இ

 கிற்ற
லொடுங்ஈ, ௮ூவஞ் சேடிகத்துத் தானாய்ரின்ற அவகரக்தும் பெரிதாய்
cet
nel
Wa
த்து
ோபநிடத
கைவல்ய
விஸ் பெரியபொருளை? என்றார்.
என்ற து௦து.

2

,தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்.தியுரை

௧௦

கருத்து,

உடல், வினை,

ஊர், பேர், உறவு,

சொர்ச்கம்,

ர்,

கரகம்,

தெய்வம், சமயம் ஆயெ இவற்றின் தோற்றக்கேடுகளைச் சற்சச்தியாலுணர்ச்து
பெரிய
இுரியவடிவும்,
ஆனச்சமழை பொழிய முஒலும், ௩ம் சடவுளும்,
ொரு
பெரியப
ஆகிய
னமும்
அனந்தஞா
மெளனவைப்பும், அனந்தபதமும்,

சோப்

என

பணிகுவாம்

(௨)

முடிக்க,

அத்துவித வத்.துவைச், சொற்ப்ரகா சத்தனியை,
அருமறைகண் முரசழையவே
யறிவினுக் கறிவாகி யானந்த மயமான
ஆதியை, ௮காதியேக
தத்துவ சொரூபத்தை, மதசம்ம தம்பெறுச்
சரலம்ப ரகிதமான
சாசுவத புட்கல கிராலம்ப வாலம்ப
சரந்தபத வ்யோமநிலையை,
நித்தகிர் மலசதெ நிஷ்ப்ரபஞ் சப்பொருளை,
நிர்விஷ்ய சுத்தமான
நிர்விகா ரத்தைத், தடத்தமாய் நின்றொளிர்
நிரஞ்சன நிராமயத்தைச்,
சித்தகமறி யாதபடி இத்தத்தி னின்றிலகு
இவயதே சோமயத்தைச்,
வெளிக்குள்வளர்

சிற்பா

தேவதையை
(@-&.)

GOUT

தானபர

யஞ்சலிசெய்வாம்.

அத்துவிதவத்துவை - இரண்டற்ற பொருளை,

சொற்பிரகா

சத்தனியை-மர் தரமே திருமேனியாகக்கொண்ட ஓன்றை, அருமறைகள்.
அருமையான
வேதங்கள்,
முரசு
அநைய-முழங்காகிற்ப, அறிவினுக்கு
அறிவு ஆ௫-உயிருக்குயிராகி, ஆன௩ தமயமான-பேரின்பமயமாகிய, ஆ இயைமுதற்பொருளை,

உண்மைவடிவை,

௮அகாதி-பழமையான,

எகதத்துவ

சொரூபச்தை-ஒன்றான

மதசம்மதம் பெறா - மதசம்மகமடையாமல்,

மான-ஆதாரமில்லாததான,

சாசுவத

புட்கல

நிராலம்ப

சாலம்பரஇித

ஆலம்ப

சாந்தபத

வ்யோமநிலையை-சாசுவதமும் புட்கலமும் நிராலம்பமும் ஆலம்பமுமான சாந்த
பதமென்னும் வ்யோமசிலையினை,

கிச்.தசிர்மலச௫த - அனா இமலநீக்க? துடன்

கூடிய, நிஷ்பிரபஞ்சப்பொருளை-பிரபஞ்சா இதப்பொருளை,

சிர்விஷய

மான-விஷயப்பற்றுச்க

நிர்விசாரத்தை-

விகாரமின் மையை,

ளொன்றுமில்லாக

தீடத்தம்

ஆய்கின்று

சுத்தமமைச்த,

ஒளிர்-பொ.துவாய்

ES

நிலைபெந்து

விளக்குகின் ற,
கீரஞ்சன
நிராமயத்தை- நிரஞ்சனமாகய
நிராமயத்தை,
சித்தம் அறியாத. டி. - கருத்தறியாத வகை,
Ae sh Ho
நின்று
இலகு-

இருவருள்விலாசப் பரசிவவணக்கம்

கக

கருத்தில் நின்று பிரகாசிக்கின்ற, திவ்ய தேசோமயத்தை-மேன்மையான
பிரசாசப் பிழம்பினை, சிற்ப ரவெளிச்குள் வளர்-பரமாகாயத்தில் பூரணாகாச

மாகிய, தற்பரமதான - பரமேச்சரனான,: ப ரதேவையை-மேலான
த்சை, அஞ்சலி செய்வாம்-(யாம்) கைகூப்பி வணங்குவாம் என்க,

(வி-ரை,)
௮த்துவிதமாவது

ஈ.- தவிதம்--அத்துவிதம்,

௩ கெட்டு

௮

தெய்வ

தோன்றித்று, :

*பேதப்பொருளிரண்டு தம்முளபேசமாதற்குரிய சம்பக்த

விசேடம்?? *பிரிவருமத்துவிசமாகுஞ் சறப்பின தாய்?? என்றும், “அறிவொளி
போத் பிரிவரு மத் அவிதமாகும்?? என்றும் வருவனவற்றாற் காண்க, அன்றி
றிபும் ஈண்டு அச்துவிதமென்றது கேவலம், விரிட்டம், மறுதலை யென்றாத
லொன்றான் விசேடிச்சப்படாது கின்றமையால் சுத்தாத்துவிதத் தனையே
குறித்துகின்றது,
'சத்தம்' என்றது அடையன்றோ வெனின், அன்று. ௮.து
விசேடத்தைச் *சத்தசச்தை? எனத் தார்க்கேர் கூறும் வாய்பாட்டானறிச௪;
'இவ்வத்துவிதமே இக்தாலாிரியருச்கு உடன்பாடென்பஅு, இச்.நலின் குரு'
மரபின் வணக்கத்தில் :போய்கண்டார் காணாப் புனிதமேனு மத்துவித,
மெய்கண்ட நாதனருண் மேவுசா ளெச்காளோ.!? என்றகனாலறிக.
அங்கன -

மாயின், அதச் துவிதமென்ற சொல்லில் அகரத்தினுக்குப் பொருள் என்னையோ
வெனின்,
னின்,

அன்மையென்பதே

ஆகாது.

பொருளாம்,

எண்ணுப்பெயர்மேல்

இன்மையெனலாகாதோ

வெ

வந்த அகரம் அன்மைப்பொருளொன்

நினையே குறிக்குமென வடமொழி வியாகரணங்கள் மூழங்குகலே சான்றும். '
மர்.திரவடிவமே. இருமேனியாகவின்
*சொற்பிரகாசத் சனியை?
-என்றார்,
வாதுளாகமம்: ““யோகொஞ்சயதீ காஞ்சத்யாரிராம் மச்தரிணாம்தகா | தீயாக
பூஜா நிமிச்தாயநிஷ்சளம் ஸகலம் பவேச் | ஈசாஈபுருஷா
கோரவாமஜா
தாதிகா:காமாத்| ஏதா: ஸமாஹிலாவஸ்தாஇதி?? என் றும், சிவதானசித்தியார்:
“மக்திர மதனிற்

பஞ்ச மர்இரம்

கசென்னெனணிழ் சாற்றச் கேணி,
தாலு,
மந்தமில்
சத்தி யாதிக்
வருவனவற்றாற்

காண்க.

வடிவ

மாகத், தச்இரஞ் சொன்ன

en Da

முச்திய தோற்றச் காலு vt Bs மூலத்
சசைச்சலு
மாகு மன்றே.?? என்றும்

4அருமறைகள்

முரசு

அறைய!

என்றது

வேதங்

கள் பூத்ததே சான்றாம். உயிர்க்குள் அறிவாடுப் பேரின்பத்இினைப்.பயத்த
லின் *அறிவினுக்கறிவாகி ஆனந்தமய:மான ஆதி? என்றுர். 1*உள்ளக்தோ

௮ஞ் சென்றுளேயழூதமூத்தும் இருவருள்?' என்றதனாற் காண்க,

மல்லாத்

தன்மையினால்

அனாதி!

என்றார்.

பெருஞ் சோதியை” என்றதனாழ் காண்க.

ஆதியந்த "

*அஇயுமர்தமு மில்லா அரும்

*ஏகதத் துவசொருபத்தை! என்

றது சொரூபவிலச்கணமமைச் த உண்மையினை, சிவதானசித்தியார்: “அறி
பொரு எசச்தாய் வேறா மறிவுராப் பொருள்சச்சென்னி, a Suan Buin ey)
லதுவின்று பயனுமில்லை, யறிபவனருளினாலே யன்னி௰யமாசச் காண்ப, னறி
பொருளறிவாய்வேரு யறிவருளுருவாய் நீந்கும்,?? என்றதளூற் காண்க, us)
ஞானத் இனை ச் தெரிவிக்கும்- வைஇிகசைவசமயம் போலாது
.பாசஞானத்

இனையும், பசுஞானச்தினையும் போ௫த்துச் செக்நெறியினை யிழச்சர்செய்வ த .

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்டவிருத்தியுசை

௧௨

முக்கூற்றுப்
ரூர்...

புறச்சமயங்களாகலின்,

திருவாசகம்: “சமயவாதிக

;மதசம்மதம்பெருச் சாவ்ப்பமி!

டத்தமதங்களி

லமைவதாக

பணி

வரர்றிமலைந்த:

ani.” எனவும், “இருமுச்சமயத்தொரு பேய்த்தேரினை, £ீர்சசை தரவருகெடுல்.
கண்மான்

கணச்,

தவப்பெருவாயிடைப்

சாப நீங்காதசைந்தன””. எனவும்.

பருகத் களர்வொடு,

மவப்பெரும்

திருமந்திரம்: “ஒத்சசமயங்களோராறுவைத்

இடு, மச்த னொருவ னாமென்ப சறிந்திடின், முத்தி விளைக்கு முதல்வனு
மாமே.?? எனவும், 4முகலொன்றா மானை மூதுகுடன் .வாலுர், இதமுறு
கொம்பு செலிதுஇ கைகான், மதியுட னந்தவர் வகைவசைபார்த்தே, Oe
கூற லொக்கு மாறு சமயமே: எனவும், பட்டினத்துப்பிள்ளையார்: அன்
நென்று மாமென்று மாறுசமயங்க, ளொன்றோடொன்

ரஜொவ்வா

துரைத்தலு-

மென் ௫, மொருதனையே கோக்குவா ருள்ளச் திருக்கு, மருகணையே நோக்க
வரும்,”

எனவும்,

பாத்தையறி

அழதசாாம்:

வுற்ற

“உரைத்த

பான்மை-மரத்தி,

துரையா

னவயவத்தி

துரைக்குஞ் சமயம்,
லோரென்

ஐறிந்தார்

மரமா, மவயவத்தைச் கொண்ட வாரும்." எனவும் வருவனவற்றாற் காண்க.
சாலம்பரஇிதம்-பற்றுக்கோ டில்லாதது, சாசுவகம்-என்றைக்குமுள்ளத புட்
சலம்-நிறைந்தது. ரிராலம்பம்-ஆதாரமில்லாத.து, அலம்பம்-எல்லாவற்றிற்கு
மாதாயமாயுள்ளது.

சர£௨)பதம்-ஒடுச்சகசிலையாயிருப்பது, வீயோமம்-ஆகாயம்.

நின்மலம்-மாசில்மை.
படாரை.
மின்மை.

கிஷ்ப்ரபஞ்சம் - பிரபஞ்சூீக்கம்,

நிர்விஷடம்-அறியப்

நிர்விசாரம்-விகாரமின்மை. தடத்தம்-பொது,
நிரஞ்சனம்-குற்ற
நிராமபம்-சோமீன்மை. சித்தம்? என்பது ஈண்டுமனம்; மனமானது

மாயாகாரியமானமையின் “சிக்தமதியாதபடி? என்றார்.
ஆயினும், அம்மனம்
லயித்தகாலத்துச் தோன்
ஐவ ண்மையின் “சித்தத்தில் நின்றிலகு இவ்யம்?

என்றார்.

தேவாரம்:

''பொன்னுள்ஈத்திரள்

எ.க்திள்

வெண்பிறழையாயிறை,

லென்னுள்ளத்து ளெர்தை
ஞூருக்கி யிருவினையை

புன்சடையின்புஈ,

மின்னுள்

£ன்னுள்எத்கருள்கொண்டிரு

ணீங்குத,

பிராணிரே,?? எனவும்,

-தீருவாசுகல்;‘ *என்புள்

மீடழித்தத், துன்பங் arts

துவந்துலங்க

டூய்மை

செய்து, முன்புள்ளவந்றை முழுதழிய வுள்புகுக்த, வன்பின்குலாத் இல்லை
யாண்டானைக் கொண்டன்றே.!' எனவும் வருவனவந்றாம்
காண்க, உல
னுள்ள வொளிகளெல்லாம்
முதல்வன் திருமேனிப்பாரகாசமே யர்சலின்
“திவ்பதேசோமயத்தை! என்றார். திநவாச கம்: “sass சரதையொ
டுன்
கழல்கண்டுங் கலக்சருள, வெளிவர் MC eves விடு திகண்டாய்
மெட்ச்சுடருச்
மொளிவந்த பூங்கழ லுக்கா சகோசமங் கைச்கரசே ly
எளிவச்ச

கெல்லா,

வெர்தைபிரா

னென்னையாஞடையென்

னப்பனே

(27

TET OED
காண்க,
சிகாணிமாலையுடை
ஸதாஹிவ;?? என் றதனாற்
காண்க,
(பரதேவதை? என்றது எல்லாவத்றிற்கு
மேலான தெய்வத் இனை,
ஸ்வேதா Warsல்வதாம்:
WAT
JLo: ““ப.இம்பதிராம் பரமம் பரஸ்தாத்??
5
எனற்சனாற
; காண்க.
்

பரமாகாயமே சரீரமாகலின் *இந்பாவெளி? என்றுர
்
யார்; “மிக துரூபம் மகாதேவம் ட் வ்யோமாகாரம்

கட்

பரிபூரணானத்தம்.

வத்துவை, தனியை, ஆதியை, சொருபத்தை, வ்யோ மரிலையை, சீஷ்ப்ச

ி
௮
பஞ்சப்பொருளை, நிர்விசாரத்தை, நிராமயத்தை, தேசோமயத்தை, அஞ்சல
செய்வாம் எனக்கூட்டி

(௧)

யுசைத்துச்கொள்ளுக,

பரிபூரணானதந்தம்
சாதன

வாசாக யிங்கரிய மன்றியொரு
மனோவாயு கிற்கும்வண்ணம்
வாலாய

மாகவும் பழகியறி

யேன்; துறவு

மார்க்கத்தி னிச்சைபோல
கேசானு சாரியாய் விவகரிப் பேன்; அந்த
நினைவையு மறர்தபோது
நித்திரைகொள் வேன்; தேக நீங்குமென வெண்ணிலோ

கெஞ்சக் அடி.த்தயருவேன்;
பேசாத வானந்த நிட்டைக்கு மறிவிலாப்
பேதைக்காம் வெகுதூரமே)
பேய்க்குண

மறிர் இந்த

காய்க்குமொரு

வழிபெரிய

பேரின்ப கிட்டையருள்வாய்!
பாசாட

விக்குளே

செல்லா

தவர்ச்கருள்

பழுத்தொழுகு Oza eet
பார்க்குமிட மெங்குமொரு

|

நீக்கமற நிறைகின்
ற.

பரிபூரணா னந்தமே:!
(௫-ன்.) வாசா சயிங்கரியமன் றி-வாசகமாகிய சமில்கரியத் திலவ்வாமல்,
மனோவாயு நிற்கும் வண்ணம்-மனமும்
வாயுவும் அடங்கும் வகை, ஒரு சாத
வாலாயமாசவும்-பழக்கமாகவும், பழகியறியேன்னம் - ஒரு பயிற்சியை,
பயின்று அறியேன்;

அறவ

மார்ச்கத்இன்-துறவு

நெறியில்,

இச்சைபோல-

ஆசையுடைமைபோல, நேசானுசாரியாய்-பிறருக்கனுசரணையாக, விவகரிப்
பேன்-விவகாரஞ்செய்வேன்;
அந்த நினைவையும்-௮ர்த நினைப்பினையும்,
ல்,
மறந்தபோது-மறச்தகாலக்இ
நித்திரை சொள்வேன்-தாங்குவேன்; தேகம்
நீங்கும் என

எண்ணிலோ-சரீரம்

துடித்து அயருவேன்-மனம்
லகீகூடாத
இன்பமான,

நீங்கிவிடுமென்று

கினைத்காலோ,

நெஞ்சம்

பதைத்து வாடுவேன்; பேசாத ஆகச்தம்.செரல்
நிட்டைக்கும்-நிஷ்டைக்கும், அறிவ இல்லாப்

பேதைக்கும் - விவேசமில்லாத

பேதையேனுக்கும்,

வெகுதாரமே

- செடுக்

கரமே; (ஆயினும்) பேய் குணம் ௮றிக்அ-பேலைமைக்குணத்தை யறிக்து,

இகத. சாய்ச்கும்-இர்த காயினேனுக்கும், ஒரு வழி-ஒப்பற்ற செக்கெறியாகிய,
பெரிய-மிசப்பெரிய, நிட்டை-நிஷ்டையினை, அருள்வாய்-௮ருள் செய்வாய்!

௧௪

தரயமானவர்பாடல்

மெய்கண்ட விருத்தியுரை

பாசாடவிச்குளே-தசையாஇிய காட்டிலே, செ ல்லாதவர்க்கு-பிரவேசியா தவர்

கட்கு, அருள்பமுத்துஒமுகு-அருட்கனி பழுத்அத்தேன் ஒழுகப்பெற்ற,தேவ
திருவே-கற்பகத்தருவே ! பார்க்கும்

இடம்

எங்கும்-நோக்குமிடமெல்லாம்,

ஒரு நீக்கம் அற நிறைகின்ற-சிறிது நீச்சமில்லாமல்

நிறைர்அ நிற்கின்ற, பரி

பூரணாரர்தமே-பரிபூரணவின்பமே என்க.
(வி-ரை.) வாசகம்,

படும்.

மானூகம்,

கரயிகமெனக்

mathew

மூவகைப்

ஒருவன் ஒரு காறியத்இனைச் செய்யின் மூன்று மொச்றுக் செய்தலே

ஈலமாம்; தாமங்கனஞ் செய்யாது வாயினால் வாளாப்பேர வருவேனென்பார்
*வாசாகைங்கறியம்' என்றனர். திரக்தறள். “ஒதி யணர்ந்தும் பிதர்க்குரைத்

அர் தானடங்காப், பேதையிற் .பேதையா

நில்,?? எ-ம்,

அறிவானந்த சித்தி

யார்: விரிந்த ஈல்லேச புராணங்க ளாகம மிச்சகலை, தெரிந்து படித்துப்
பொருள்செப்பித் தாதிலை சேர்ச்துரில்லா, திருந்தசண்
cof
னேத்றல்
சமுதை யெழிற்குங்குமம், பரிக்து சுமந்தும் பின்வஞ்சம் பண்ணாப் பய

னெழிலே.” எ-ம் வருவனவற்றாற் சாண்க,

இங்கார் செய்வது கைங்கரியம்,

இங்கர்-ஏவல் செய்வோர். மனத் இனையும் வாயுவிணையும் நிறுத்தவேண்டு
மாயின் முன்னமே பல நாள்களில்: yar
rm GoD DSS, கமதப்புசிப்பு நீச்கு
தல், தனியேயிரு த்தல், தச்சவாசனத்தெமுதல் முகலிய பழகிவ [வேண்டுமா
சலின் அங்கனம் தாஞ்செய்தறியேனென்பார் £ சாசனம் பழகியறியேனென்

ரர். பெத்சகசைச்சண்ணே வோஇசளின் உண்மை தெரிதல் ஒருவருக்கும்
கூடாமையால், அப்பந்தத்தை நீச்குத்பொருட்டுச் செவெதரிசனம் வரும்படி
மனோலயசாதகம் செய்யவேண்டும், பிர்புவிந்கவிலை: “மனத்தை
யடச்சு
மனந்துணை யாகும், பினைத்துணே பின்றது பெற்றன னாகித், ரனிச்சிவ-மே
யொரு தானென வாழ்வ, னினைகச்௮ மறந்து நிலக்துழ லானே.?' எ-ம், “டிட்
டள வோடு மனச்தை நிறுத்திக், கட்டுதல் வீடு விடுத்திடல் ஈட்டென், ஜெட்

டிய பண்பி னுளரைத்தல மப்பேர், சிட்ட னவட்கருள் செய்கன னன்றே,??
எ-ம், திருவிசைப்பா: “பூ தழல் கணமும் பொறிகளும் புலனும் பொருச்இய
குணங்களோர் மன்று, நாகமூல் கடந்த வெளியிலே நீயு
நானுமாய் நிற்குமா
றுளவோ, வாதமுஞ் சமய பேதமுன் கடத்த மனோலய வின்பசாகரனே
[,
யேதுமொன் நறியேன் யா.தரின் செயலே யிறைவனே
! ஏக நாயகனே!??
எ-ம்,நீட்டானுபூதிசு ரம்: அலையுமனக்தை

யகக்கட சீருமவனே சரிதை

சடக்

தோனா, மலையும னத்தை யகத்தடக்கு மவனே
இறரியை யொழிந்தோனா,
அலையுமனத்தை ்சத்தடச்கு மவனே மோச தற்பரனா, மலையுமன
த்தை யக்

worsens
dace ene caer Hite மன கேன

கிடக்கு மவனே

ஞானியதிகஞான்.??

தேலிகாலோத்

விரிச்தபெர

ன்.

Nip

எ-ம், திநமந்திரம் : “மனமாயை

t த

ன்

வெல் ப்பன்

வாலே இத்தனைத்
இட
டத அமையாம,

டன

மூக்கியது

aia

en

கையகலித்

ore

BL

மாயை

om

G0,

4 மெதக்கோர்,
இருத்தருகல்
றி
லருத்தியுட
ணிலைரிறுக்து
மதுவறிவின்

பரிபூரணான ந்தம்

௧௫

பயனாமால்.'? எ-ம், வருவனவத்றாம் சாண்ச, இங்கனங் கூறிய மனம் வயிப்ப
தத்கு முர்தி வாயுவினைவும் லயிக்கச் செய்யவேண்டும். திநமநீதீஈம்: “வாயு
விருந் இட வாயு விருர்.இிடு, மாயு விருச்திடச் காய மிருந்திடும், சாய மிருந்தாற்

கருத்த மிருக்திடு, மேவ வறிவுணர் வுற்றால் வினையின்றே.?? எ-ம், சிவதரு
மோத்தாம்: *இர்ிய விருத்தி யெல்லாம் பிரணணேயியக்சக வேய, மிக் கியஞ்
செயிக்க 'வெண்ணிற் பிராணணைச்

செயிச்ச்

பஞ்ச,

விந்தியஞ்

செமித்சார்

சாமே யெய்துவர் சமாக சன்னை, யிர்தியஞ் செயிச்ச மாட்டா செய்துவசேது
நிறுத்துறி லுள்ளுறக்,
ஓடு மாவை
மின்றே.?? எ-ம், பிரபுலிங்கலிலை:
கோடு வாய்க்சவி ன ச்சனைச் கொள்ளாவார், நீடு மாமன ணித்க Ams SID,
லோடும் வாயுவை
யுள்ளூற வீர்ப்பரால்,?” எ-ம், *வாயு நிற்ப மனகின்று

மனக்தா ணிற்பப் பொறிரின்று, மாய பொறிக
ணின்றனவா,

லாய புலன்க ணின்றமையா

- பரமா னர்தபரஞ் சோதி தோன்றக்

ணித்பவிடர் படுபுன் புலன்௧

னகிலக்கோன்று

தூள்சதீதே,தாப

ஏ-ம்,
கண்டிருக்தார்.'?

திருவுந்தியார்:

. சாற்றினை மாற்றிக் கருத்தைக் கருத்தினு, ளாற்றுவ தாற்றவென் அுந்தீபற,

அல்லா கல்லலென் றுந்$பற,? எ-ம், வருவனவற்றுற் காண்க. தேசமனித்
திய மென்பது நிச்சயமாகலின் தேகம் நீங்குமென வெண்ணிலோ...அயரு
வேன்” என்றார்.
திருவாசகம்: பொத்தை பூன்சுவர் புழுப்பொஇம் அழுத்த
சும் பொழுகய பொய்கச்கூரை, யித்தை மெய்யெனக் கருதிகின் நிடர்ச்கடற்
சுழித்தலைப்படுவேனை, முத்துமாமணிமாணிக்க வயிரத்த பவளத் இன் முழுச்
சோதி, யத்சனாண்டு சன்னடியரிற் கூட்டிய வதிசயங்கண்டோமே,”! எ-ம்,
திருக்குறள்: “செரு லுளனொருவ ஸின்றில்லை யென்னும், பெருமை யுடைச்
இவ் வுலகு,'? எ-ம், திருக்கடைக்காப்பு: **கர்தையார் போயினார் தாயரும்
போயினார் தாழும்போவார், கொச்தவேல் கொண்டொரு கூற்றத்தார் பார்க்
சொண்டுபோவா, ரெக்கசாள் வாழ்வகற் சேமனம் வைச்இயா
கின்றார்.
லேழைகெஞ்சே! யக் சணா ரூர்தொழு துய்யலா மையல்கொண் டஞ்சனென்
சே!'? எ-ம், தேவாரம்: “ஈடலைவாழ்வு கொண்டென்
செய்திர் காணிலீர்,

சுடலை சேர்வது சொற்பிர மாணமே, கடலினஞ்சமுதுண்டவர் சைவிட்டா,
ஓடலினார்கிடர் தார்முனி பண்டமே.”' எ-ம்திருப்பாட்டு: (பறிக்க சுற்றமு
மற்றும் வன்றுணையும் பலருங்கண்டமுதெழவுயிருடலைப், பிரிந்து போமிது
_ நிச்சய ௦றிக்சாற்பேதை வாழ்வெனும் பிணக்கினைச்சவிர்க்
ஐ, சரு்தடங்கணி

பங்சுனை யுயிரைக் காலகாலனைக் சடவுளை விரும்பிஎ, செருர்தி பொன்மலர்
இருத்தினைோகருட்சிவக்கொழுர்
இனைச் சென்றடை
மனனே!?' எ-ம், கந்த
Toe: ‘rer வெணவென் .களைகூ டியழப், போகா வகைமெய்ப் பொ
ருள்பே சியவா, சாகா சலவே

லவசா

லுகவிச், தியாகா

௪ரலோ

கூகா

மணி

Cul? ௪-ம், கநீதமலங்காால்: *கூர்கொண்ட வேலனைப் போற்ராமலேற்றவ்
சொண் டாடுவிர்சாள் 1) போர்சொண்ட சால னுமைச்கொண்டு போமன்று
பூண்பனவு£,
சார்கொண்ட மாதரு மாளிகை யும்பணச் சானிகையு,
மார்
கொண்டு போவரையோகெடுவீர் ம்மறிவின்மையே,?? எ-ம், பட்டினத்துப்

பிள்ளையார்: *லினைப்போகமே யுறுக்தேகங்கண்டாய் வினை சாடனாழிக்தாற்,

-

௧௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத் தியுரை

றினைப்போ

தளவுகில்

லாதுகண்

டாய்சிவன்

பாதர்தனை,

நினைப்போரை

மெவிரினையாரை £ங் நெறியினின்றா, லுனைப்போ லொருவருண் டோமன
மேகமச் குற்றவசே,?? எ-ம், நாலடியார்: புன்னுனிமே னீர்போ
.னிலையா
மையென்றெண்ணி, யின்னினியே செய்க வறவினை யின்னினியே, கின்ற
னிருர்தான்

இடெர்தான்

சிவதான?த்தியா?:

றன்கே

ளலதச்,

சென்றா

னெனப்படுத

லால்

எ-ம்

““கருவினு எழிவதாயும் சழிச்திடா தழிவதாயும், si

பித்தழிவதாயும் பாலனுயழிவதாயுச், தருணனாயழிவதாயுக் தானசைத்தழி
வதாயு, குருவவேயழிவேயானா லுள்ளபோதே பாருய்ய?? எ-ம், ஒழவ் லோ
டூக்கம்: “தேடப்படும் பொருளைசசிச்செனவாகப்புதகைத்துக், கோடிக்கொரு
நிமிடம் கொள்ளுகனுங் கூடா, வாணாளைவீண்கழிக்கு மானுடரைப் வோன்
“pw iweb,

பூணார்பொய் சண்டுதுறப்

போர்.”

ஆனந்தத்திரட்டு:

Spe sa

ரிறத்தல் பிழையா தெனவறிக்தா, ஓுறுச்துய ரொழிர் இனிய துண்ண கினை
வாரோ, மறர்து விடயக்து மயலுற் நிதெல்வானச், இறச்சவரை யுச்9ரிஞூ
கவோனிடைகொ ஸனின்பம்.?? எ-ம், கருவைவெண்பாவந்தாதி: சென்றது
காலஞ் சதைக்க

இளமைஈல,

நின்றது

னடிக்கின்ற பால்வண்ணர் காமமெண்ணா
பாழ்.'? எ-ம், நலனழிர்து மூப்படைர்து

சாவென்று

கினைச்துரு-மன்றி,

மாக்தர், படிச்சன்ற நூலெல்லாம்
காணழிந்து நோயாரற், புலனழி

ந.க கண்புதையும் போது-லுலக, விறைவியொடும் பால்வண்ணா| என்றென்
றுனையே, மறுகி யழைப்பே
ஜனோடிவா.'?
பதிபசுபாசவிளக்கம்: எக்கா
ளிருப்பினு மிறப்பது நிச்சயம், பொன்னாட்டி. லிச்இி.ர னாயினும் பொன்றுல,

னன்ஸாட் கழிபுமுன் ஞானத்தினாலே
தன்னா வறிவத சற்குரு: பாதமே,?
௪-ம், சித்த ந்த தரிசனம்: “நீர்க்குமிழி மின்னற்கு முண்டு நிலையில்லை, யாக்
கைச்கென்றெண்ணி யறி£து,.?? எ-ம், தணிகையாற்றுப்படை: “பலவகைச்
தொழிலும்
பண்பிற
கவின்று, நசை
வழிச்செலு மைந்து நிலைபெ நீஇ,
யாள்வினைத் இறத்தி னயரா யாக்கையு, நீடின் நிரியு நிலை நாடி,?? எ-ம்,
வருவனவர்றாற் காண்க, ஈண்டு நிட்டை! என்பது
வயோக சீ.இனை, திநப்
புகழ்: “ஐது பூசமு மாறு சடயமூ மர்த்ரவேச புரரணகலைகளு மைம்பி'

சோர்லி சமான

லிபிகளும் வெகுரூப

வண்டராஇ

சராசரமுமுயர்

புண்டரீ

னு மேகர்றவனு மர்்இபோலுருவானு நிலவொடு வெயில்காயுஞ், சந்த்ர
சூரியர் சானா மசபையும் விச்து காதமுமேது
வடி.வுமோர் சன் சொரூபம
தாகி 8கேழ்வது
சிவயோசக்,
தங்களாணவ
தேசபா குருஈம் ப்ரகாயமாடேயு Gls Dus gs

சாண்க,

பாச

RT ers Sor

சிஷ்டைகளை

நீம்இப்

மாயைகரும_ லங்கள் போயுப
பெறுவேனோ??
என்றசஞும்

பதிகீஷ்டை

நிட்டைக்கு......... வெகுகாரமே?

கைவரல்

என்றனர்.

எளிதிற்

Lite Bae

Outygs, SH Hav nG srs: Our
Ose. a5 $5! een
போக்தா
Dotss ale,
ugaid
org ஞான மப்பசு ஞான நிட்டை, செரு
டெரி யோக
நிட்டை
Bapsr g ணங் கெட்டால்,
QC Do Sy
நிட்டை
பெல்லா
மாயை,பபி விட்டை யாழே?
என்றகனாற் சாண்டி,
பசுநிஷ்டை
பாவு, “அம்மா Her
FF) sofas டை யருஞ்?த்இ பெட்டி
னிட்டை, யட்

பரிபூரணான ந்தம்

at

யட்டமா மொளியிணிட்
யருகவவுருவினிட்டை,
டமாருருவினிட்டை
யவைபசுரிட்டை
வெளியினிட்டை
யஇந்செ லானந்தசிட்டை, யட்டமாம்
யாமே.” பதிரிஷ்டையாவது, *விழிச்தொருசெயலையெண்ணின் மெய்த்தொ
றன், வழித்
ழிலானவெல்லா, மழித் தடா இறைவர்க்கான வருச்சனையாமவன்
சருவியாகு£
ழதி.ச்தணைக்
முற்ற௮ுஞான,
மற்றவை
கண்டபோதே
செனச்
மனைமச்கள்
தாய்தர்தை
கனாற்காண்க.
என்ற
வியாத்சமெய்த்தியானமாமே.”?

அது. அடவிபோல்

சுற்ற முதலியோரிடத்து வைத்திருத்தலே பாசமாம்.

று நீங்கி
இவ்வடவியினின்
சுழ்ர்துகொண்டிருத்தலிற் :பாசாடவி' என்றும்,
ஞர்கீசே இருவருள் இடைச்குமாசலின் 'செல்லாதவர்ச்கருள்......... தருவே!

என்றுங் கூறினர். திநக்கடைக்காப்பு: “stag srl gong Caperpi
ஞர் புத்திரர் தா.ரமென்னும், பக்.தநீவ் சாதவர்ச் குய்ர் துபோச் இல்லெனப்
பத்றிஞயே, வெர்தநீ முடியா ராஇயார் சோதியார் வேதச, ரெக்தையா ரூர்
டஞ்சனெஞ்சே !?? எனவும், நேவாாம்:
மையல்சொண்்
தொழு அய்யலா
பழடூனால்வரும்பண்டுளசு த்.றமும், விழவிடாவிடின் வேண்டிய தெய்தொணா,
இசெழ்கொள்சேறையுட்செக்நெறிமேவிய, வழகனாருளரஞ்சுவதென்னுச்கே.'?

எனவும், திநப்பாட்டு: *பதியுஞ்

சுற்றமும் பெற்ற மச்சுளும்

ஈல்ல பெண்டிரு, நிதியுமிம்மனை வாழும்

மே! மஇயஞ்

சேர்சடைக்

சங்கையானிட

பண்டையார்

நினைப்பொழி மடகெஞ்ச

வாழ்க்கை

ம௫ழமல்லிகை

சண்பகம், புதிய

பூமலர்க் தெல்லினாதும் புறம்பயம் கொழப்போதுமே.”? தீநவாசகம்: *தாமே .
தமக்குச் சுற்றமுர் சாமேதமக்கு விதிவகையும், யாமாரெமதார்பாசமா சென்ன
னமாயமிவைபோகச், கோமான் பண்டைச்சொண்டரொடு மவன்றன் குறிப்
பேகுறிக்கொண்டு, போமாறமைரின் பொய்மீகஇப் புயங்கனாள்வான் பொன்

னடிக்கே.?? எனவும், பட்டினத்தார்:
மச்சளு மனையு

“திருவடி பிடித்து

மொச்கசலுச் திறாவும், பொருளென

வெருவரல் விட்டு,

ரினையாதுன் னருளினை

-நினைச்து.'? எனவும், கந்தரனுபூதி: “*வளைபட் டகைமா தொடுமச் களெனுக்,
தளைபட் டழியத் தகுமோ
கதொளைபட்

புருவச்

தகுமோ,

தொடும்வே

கிளைபட்

லவனே!??

டெழுகு
எனவும்,

ருரமுவ்

இறியுக்,

சிவதந மோத்தாம்:

“மண்ணினுக்

தனத்தினு மனைக்கு வாய்த்தஈற், பெண்ணினு மகவினும்
பெரிய பேரினுக், துண்ணென
விழைவினைச் துறந்த தூய, விண்ணினு
ev Quin stor
மின்புடன் விளங்கி மேவுவார்.?? எனவும், தானகசூரியன்: ec
பொருளினை

யுலயெல்பினை

யுயர்குல

செறிதன்னை,

யடையுமைச்தர்

காய்

தந்தை ஈன்மனையென வதைதரு மவர்தம்மை, விடவுகச்திறை கமலிணைரு
Sw Sonat தங்;ளேயெல்லா, முடைய நன்குறு மொழிமறை
முணிவர்ச
₹நாடுஈகர்
ஒழிவிலோடுக்கம்:
எனவும்,
ளுரைப்பராத்கர்ச ளென்றே,”?
வீடைபா டர.ப்தக்தை ஈட்புமச்கண், மாடுகுலம் பொன்னுடன்பின் வாதனை
கள்-கூட, தொடுத்தவலைச் கண்ணித் துடச்சிதனை யிப்போ, விடப்பெறுவா
குடும்ப பாசத்த
ரேன்பிறப்பார் மேல்,?? எனவும் வருவனவத்றுற் காண்ச,
னின்று நீங்கெவர் சம்முள்ளத்தில் பராமானக்தக்தேன் சொரியப்பெறுவராக
திந
பழு,ச்சொழுகு தேவதருவே! என்றார்.
enor gansson
லின்

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௧௮

வாசகம்: *இனைத்தனை யுள்ளதோர் பூவினிந்றே னுண்ணாதே, நினைத்தொ
மனைத்தெலும் புண்ணெக ,
றும் சாண்டொறும் பேசுந்தொறு மெப்போத,
கோச்
வானந்தச் தேன்சொரியுங், குனிப்புடை யானுக்கே சென்றதூதகாய்
ம்பி.??

என்றகளாற் காண்க.

௮ணுவுக்கணுவாய்

மகத்துக்கு wa seri

Ob

பினும் போக்குவரவின்றி எங்கும் வியாபித்தொருகாலத்து மிடைவிடா இருக்
(க)
குக்தன்மையின் 'ரீக்கமற நிறைகின்ந பரிபூரணானந் தம்” என்றனர்.

தெரிவாக வூர்வன-ஈடப்பன-பறப்பனசெயற்கொண் டிருப்பனமுதற்
றேகக்க ளத்தனையு மோகங்கொள் பெளதிகஞ்
சென்மித்த

வாங்கிறக்கும்;

விரிவாய பூதங்க ளொன்றொடொன்
மேற்கொண்ட சேடமதுவே

ரமுயழியும்;

வெறுவெளி, நிராலம்ப, நிறைசூன்யம், உபசாக்த
வேதவே

தாந்தஞானம்,

பிரியாத பேரொளி பிறக்கின்ற வருள்,அருட்
பெற்றோர்கள் பெற்றபெருமை,
பிறவாமை யென்றைக்கு மிறவாமை பாய்வறந்து
பேசாமை

யாகுமெனவே

பரிவா யெனக்குநீ யறிவிக்க வந்ததே
பரிபாக காலமலவோ ?
பார்க்குமிட மெங்குமொரு
பரிபூர ணானந்தமே !

நீக்கமத

நிறைகின்ற

(இ-ள்.) தெரிவாக-அறிவுடனே,
ஊர்வன-தவழ்வனவும்,
௩டப்பன௩டப்பனவும், பறப்பன-பறப்பனவும், செயல் கொண்டு-தொழில்கொண்டு,
இருப்பன
- இருப்பனவும்,
மூதல்-முதலான,
தேகங்கள்.
அத்தனையும்சரீசங்களெல்லாமூம்,, மோகம்

கொள்-மயச்கத்தனேச்கொண்ட,

பெளதிசம்-

பூதசம்பந்தமெனச் சொல்லப்பட்டு,
சென்மித்த ஆங்கு- உற்பத்தியானது
போலவே, இறக்கும்
- அழியும்; விரிவாய
- பரவிய, பூதங்கள் - பஞ்சபூதம்
கள், ஒன்றோ?

ஒன்றாய்

அழியும்-ஒன்றுச்குளொன்
று

AaB

AIO;

Cop

கசொண்ட-இவத்றிற்கெல்லா மேற்பட்டிருக்கிற, சேடமதுவே-(அழியா த)
மிச்சமாயுள்ள அக்த வஸ்துவே, வெறுவெளி (என)-சிசாகாயமென்னவும்,
சிசாலம்பம் (என)-ஆதாரமற்றதெனவும், நிறை சூன்யம் (என)-பெரும்பர
மெனவும்,
உபசார்தம்- உபசாக்தத் இனை
விளைவிக்கின்ற,
வேதவேசாக்த
ஞானம் (என) - வேதங்களும் உபரிடதங்களும் சொல்லும் Gir er@ wear
aio,

பிரியாத

பே சோனிிங்காத

பெருஞ்சோ தியில்,

பிறக்கின்ற அருள் (ஏன)

௧௯

பரிபூரணான ந்தம்
உ.திக்சின்ற அருளெனவும்,

அருள்

பெத்ஜோர்கள் - இருவருளினை யடைச்

ை,
தோர்கள், பெற்ற பெருமை (என)-அடைக்த பெருமையெனவும், பிறவாம
ும்இறவாமைய
ை
இறவாம
பிறவாமையும், என்றைக்கும் - எச்காலத்தும்,
தநிலையாகுமெனவும்,
ஆகும் என-மெளன
ஆய்வக்ர-ஆ௫ூவக்து, ' பேசாமை
நீ பரிவாய்
ருட்டு,
த்தற்பொ
எனக்கு-அடி.யேனுச்கு, அறிவிக்க - அறிவுறு
வச்ச - தேவரீர் அன்புடனே எழுச்தருளி வர்ததற்குச் காரணம், பரிபாக
பரிபக்குவசாலமல்லவோ? பார்க்குமிடம்,
காலம் அலவோ - என்னுடைய
என்க.

(வி-ரை.) ஊர்வன ௩டப்பன பறப்பன செயற்கொண்் டிருப்பனமுதல்
தேசங்கள்? என்றமையால் வினைவயத்தாற் பிறக்கும் ௮ண்டசம், Gage,

உற்பிசம், சராயுசமான கால்வகைத் தோத்றங்களும்; தேவர், ௩ரர், மிருகம்,
பஃ, ஊர்வன, நீருறைவன, விருட்சமான எழுவகைப் பிறப்புச்களும் இவற்
ரிலுண்டான

யோனிபேத

மெண்பத்து

சான்கு காராயிரமாக

விரிந்த வெல்

சிவப்பிரகாசம்: 'தோற்றியிடு மண்டசங்கள்
லாவற்றையுங் கொள்ளுக,
 னூத்றமிகு
சுவேதசங்கள் பாரிற்றுதைர்அ வருமு.ற்பீசஞ் ச.ராயுசங்கணான்௫,

தாபங்கள்

பத்சொன்பதென்று மூர்வப இனைர் சமரர் பதினொன்றோலெவா

மாற்றருகீருறைவன ஈற்பறவைகணாற் காலிமன்னியிடும் பட்பச்து மானு.
சொன்பதின்ம, ரேற்றியொரு தொகையதணி லியம்புவர்கள் யோனியெண்
பத்துகான்கு நாளுயிச மென்றெடுத்தே.?? எ-ம், சிவதானசித்தியார்: அண்
டசஞ் சுவேதசங்க ளுற்..சஞ் சராயுச,ச்தோ டெண்டரு நாலெண்பது நான்கு
தாருயிரத்தா, லுண்டு பல்யோணி.'' எ-ம் வருவனவற்றாந் காண்க பூதசம்பச்
தமான பெளதிகமனைத்தும் நிலைபெற்றிராமல் காரணகாரியப்பட்டுச்சொண்
டேயிருச்குமாகலின்

‘Qua 956

சென்மித்த

arms née’

என்றார்.

சிவ

கானசித்தியார்: (பூதமானவை காரியங்கள் பொலிந்து மன்னியழிக் இிடும்??
எ-ம், *உலசமெல்லாம் வருமுறைவந்து நின்றுபோவது?! எ-ம், “பூ தமானவை
நித்தமென்று புகன்ற தென்னையுருக்சளாயாதலோடழிவதாகும்?? எ-ம், வரு
வனவற்றாற் காண்க, *பூதவ்களொன்றொடொன்றாயழியும்? என்றதற்கு, ஆகா

யத்திலே வாயுவும், வாயுவிலே தேயுவும், தேயுவிலே யப்புவும், அப்புவிலே
பிருதிவியுமாச வொன்றிலேயொன்றாகக்தோன்றி யங்கனமே யொடுங்குமெ
னக்கொள்ளாது சத்சத்திலேயாகாயமும், பரிசத்கிலேவாயுவும், உருவச்திலே
தேயுவும், இரசத்திலே

யப்புவும்,

கர்தத்திலே

பிருதிவியுமாகத்

சன்மாத்இ

சையைச்தில் பூதங்களைச்துர் தோன்றி யொடுங்குமெனச் கொள்க. சிவப்பிர
??
காசம்: 'சாமதகிகுமாத்திரை பிறக்குமிசனின் வானரிலமனல் புனல்மண்
எ-ம், சிவஜானசித்தியார்: ''சாற்றியபஞ்சதன்மாத்திரைகளினிற் சத்தமுன்
னாசத், தோற்றும் வான் தீ நீர் மண்?! ௪-ம், திருநெறிவிளக்கம்: **சன்மாததி
மையா னவிலுறு சத்தாதியினை ஈல்டியிடுஞ் சத்சச்சண்ணதணில் வெளிபரி
சங் காலுருவர் தன்னிற்கன விரதத்தே புனற்கர்சத் தேதரையாம்,?? எ-ம்,

தத்துவவிளக்கம்: “தெள்ளிய தன்மாத் இசையின்

வருஞ்சேர்க்க

தன்மாத்

௨௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

இிரையி, னொள்ளிய பூதங்களைர் துக்குமாமென்பருற்பவமே?? எ-ம், வருவன
வற்றால் காண்க, தோன் றிரின்றழியும் பெஎதிசமனை,ச அஞ் சடமாகைய
ாலும்

அன்மாச்கள் தங்களுச்சென்ன வோசறிவில்லாசபடியாலும் இவற்றைக்கூட்
டிக் காரியப்படுத்தி இவற்றையெல்லாம் கடச்து சேடித்து நின்றவன் சிவனே
யாகலின் மேற்கண்ட சேடமதவே?
என்றனர், பேளஷ்காம்: ₹ தேஷா
மேகா பராகிர்யத்தேஜம் பாரமேஸ்வரம் | கிமிச்ச மிற்வரஸ்தேஷாம் உபா
தாகம்ஸபிர் துராட்.[] ஸ்வசர்ம ஸஹ
காரீஸ்யாத் கஸ்மாத் கார்யம் ஹே

அக]? ௪-ம், சிவஜானயோதம்: *அவனவ

எதுவெனு மவைமூ வினைமை

யிற், ரோற்றிய திதியே யொடுவ்மெலச் துளதா, மச்த மாதி யென்மனார் புல
வர்,?? எ-ம், சிவநானசித்தியார்:
“*ஒருவனோ, டொருச்தி
யொன்றென்
அரைத் இடு முலக மெல்லாம், வருமுறை வச்்.த நின்று போவது மாத லாலே,
தருபவ னொருவன் வேண்டுக் தான்ரு£த லீறுமாகி, மருவிடு மராதி முத்தத்
அரு மன்னி நின்றே.?? எ-ம், சிவப்பிரகாசம்: | உலகமெலாமொருவனோ
டொருச்தி யென்றென், தள தாஇ நின் ளவிலொடுங்கும் பின்னு,
மலமதனா
ளசாகு

முருவமாறி, வருவது போவது செல்வதாதலாணு,

மாயையா தலானு, மனுக்களுருவடையுமறி
மருவியருகிற்றலானு, bon@ rena
woh
வருஉனவற்றாம்

காண்க.

மலைவில்சேதன

விலாமையானு, நிலவுதொழின்
Gai ஸணிமலன்ரானே.?! எஃம்

பிருதிவியாதிகச
அவ

சமுசங்களெல்லா

முதல்வ

னுக்கு ஸ்தூலசரீரமும், ஆன்மா சூக்கும சடீரமும், சிவசத்இயா
ர் அ௮.இசூக்
கும சரீரமுமாம். ( ஆகாயம் சரீரமாம்) என்ற கருச்தினால்-வெறுவெளி?
என்
for
பிரகதாரணியோபநீடத&: “gare TUUMWTIUS Gd, gare
of

gio

பிரம் po?

et,

மைத்திராயஷேப

மாகக்தம் பரமாலயம்??
சக்திராகாச சம்ஞிதா??
வேற்றுமையின்றிக்

எ-ம்,
எ-ம்,

கலந்து

நீடதம்:

**கீருத்யாகாசமயம்

கேச

இரத்தினத்திரயம்: ““யஸ்யஸா பாமாதேவீ
வருவனவற்றாற்
காண்க,
உலகச்துடன்

சகலத்திற்குக

கானாத.ரவாகவிருந்தும்,

பொருட்

ட௨ன்மையின் வேறாய் ஒன்றினா தரவ்னையும் நாடாஇருதக
்தலின் :சிராலம்பம்?
என்தனர், பிரகரு இ, அசுசதமாயை, சுத்தமாயையெனு
மூன்றுபாழையுவ்
கடந்து ஈன்ற விடச்தசனையே “நிறை சூன்யம்?
என்றனர், திருவள்ளுவ ?
“aso, Orema ரிருச் சவூர் நீர்சேளி, சர்தவூர்ச்
செய்தி யறியீரோ-..அம் த
வூர் முப்பாழும்
பாழாய் மூடிவிலொரு

எ-ம், போதாத்தினுகாம்: “ig som

வெளிப்படு

மத போய்ப்,

பெச்ச

வெளிப்படுமதுபோ, யத்த
uO
gw unis, சுச்தமாஞ்

சூணியமா, யப்பாலும் பாமென் றறி,
??

புலன்
மாஞுயிர்

மாறிய

மாறிய

வித்தே
விடத்தே

மாம்பா மாறிய விடத்தே யமலருஞ் சவம்வெளி
ப்
சிவ மாறியவிடத்தே

தகோன்றிடுஞ் சுயம்பிரகாரசம்,*

எம், சிவதா னழனீவர்:

“முப்பாழுச்சப்பால் மூதற்பாழ்

மலென்னைச்

யமைதக்தருளி,

தனியே

கேர்வதென்றோ, செப்பாய்
எ-ம்,

வருவனவற்றாற்

உடரிட்டதவ்களின்

மன்னுயிர்
பெரும்பரம்

யொப்பா

புகழ்ச்சென்னைக்

மனையகத்தே,சப்பா

மமளியிலே

யொன்றுபடச்

சென்னைமல்வி மீச்சு.ரனே]!??

காண்க, வெறுப்பு விருப்பின்மையினை ச் போதி
am
மூடிவில் விளக்கும் ஞானமாயிருத்தலின்,
'உபசாச்தவே.ச

-

ag

பரிபூரணானத்தம்

வேதாக்த ஞானம்? என்றனர். கைவலஃயோபநிடதம்: ''வேதார்த விஞ்ஞான

சொரூபமாய்
சுநிச்தொர்த்தா?? என்ற தனாற் காண்க, சிவப்ரஞ்சுடர் அருளே
உயிர்களின் நிறத்துச்செய்யும் வினகளியாவும் அருளினாலன் றிப் பிறிதில்லை

“உரு
யாகலின் :பேசொளி பிறக்சின்றவருள்? என்றார். சிவஜானசித்தியார்:
மருள்
கருமமு
வருள். குணங்க ளோடு முணர்வரு ஞருவித் றோன்றுங்,

ரன்றன்கரச.ர ணாதி சாங்கர், சருமரு ஞளூபரங்க மெல்லார் தனதரு டனக்
கொன் நின்றி, யருளுரு வுயிருச் சென்றே யாக்குவ னூத்த னன்மோ.”' ௪-ம்,
“அழிப்பிளைப் பாற்ற லாக்க லவ்வவர் கன்ம மெல்லாய், கழித்திட னுசாச்:
செய்கை சாப்பது கன்ம வொப்பிற், றெழித்திட மலங்க செல்லா மறைப்ப
ருள் செய்திதானும், பழிப்பொழி பர்தம் வீடு பார்த்திடி லருளே யெல்லாம்.”
எ-ம் வருவனவற்று.ற் காண்க. முதல்வன் ஆதியர் தமில்லா தவனாகலின் பிற
வாமை யென்றைக்கு மிறவாமை” என்றனர், ௬ுவேதாசுவதாம்: :அஜம்த்ரு
ஜரோ
வம்?” எ-ம், பிரகதாரணியோபநீடதம்: “வா ஏஷமகாகஜ் ஆத்மா
மசா?? எ-ம், துகைநமச்சிவாயர்: “எல்லார் பிறப்பு மிறப்பு மியற்பா வலர்
தஞ், சொல்லாற் றெளிர்தோஞ் சோணேசர்-இல்லிற், பி.றச்த கதையுங் கே
திந
ளேம் பேருலூல் வாழ்க்துண், டி.றக்5த கதையுங் கேட்டிலேம்.?? எ-ம்,
மின்ப
யாவர்க்கு
னிறப்பிலி
ளாள)
மந்திரம்: “பிறப்பிலி பிஞ்ஞகன் பேரு
மருளு5, துறப்பிலி தன்னைத் தொழுமின் தொழுதான், மறப்பிலி மாயா
விருத்தமு மாமே.!? எ-ம், “பிறவாது மிறவாதும் பெருகி னானைப், பேய்பாட
ஈடுமாடும் பித்தன்றன்னை, மறவாத மனத்தகச்து மன்னினானை, மலையானைக்
பிறப்பிறப்பில்
வனத்துளானை?” எ-ம் வருவனவற்றுத் சாண்க.
்போல்
பிடிப்பான
மானைப்
மானைக்காட்டி
முதல்வனே
அத். சகைய

சடலானை
லாத

திருவாசகம்: '*அரு

வந் சாங்கி வருவனாகலின் *வர்? என் றனர்.
மானிடவடி
பரத்

தொருவ

னவனியில்

வந்து,

குருபச

ஞா?

யருளிய

பெருமையைச்,

திறுமையென் திகழா.து?? எ-ம், *சிவனென யானுச் தேறினன் காண்க, அவ
னெனை யாட்சொண் டருளினன் காண்க?! எ-ம், திருமந்திரம்: “குருவே
சவமெனச் கூறினனக்.தி, குருவே சிவமென்பது குறித்தோசார், குருவே சவ
மாச் சோனுமாய்கிற்குங், குருவே யுரையுணர் வற்றசோர் கோவே,?? எ-ம்,
சத்த

வனே

குருவாய் வந்து தரய்மைசெய்,

தத் சனை

ஈல்கருள் சாணாவஇ

மூடர், பொய்த்தகு சண்ணா னமரென்பர் புண்ணி, யாத்த னிவனென் நடி
பணிவாசே.?? எ-ம், திருவுந்தியார்: *அகளமா யாரு மறிவரிய பொருள்,
சகளமாய் வக்ததென் றுந்தீபற, சானாஈச் கந்ததென் று தீபற'?எ-ம்,சிவப்பிர
காசம்:

“கரட்டிடுங் சண

மொன்று

மில்லையேற் கசாணொ

ணாதா,

னாட்டிய

விவற்றான் ஞான ஈணுகவு மொண்ணா முன்ன, மீட்டிய தவத்தினாலே யிறை
யரு ஞருவாய் வந்து, கூட்டிடு மிவற்றை நகக் குரைகழல் குறுகு மாறே,??
்
வம்பலத்தெங்கூதன்,
௪-ம், திருக்களிற்றுப்படியாம்: அகளமயமாய்சின்ற
சகளமயம் போலுலஇூற்றங்கு-ரிகளமா, மாணவ மூல மலமகல
வாண்டனன்

சாண், மாணவசவென்னுடனாய் வர்து”' எ-ம், வருவனவற்றுற் சாண்க, பேசா
மை? என்றது அனுபூதிரிலையினை, கந்தானுபூதி: “தாசா மணியுக் தலும்

௨௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

யினபின்,
புனைவா, ணேசா! மூறாகா! நினதன் பருளா, லாசா ர்சளர் துகளா
பேசர வனுபூ இபிறச் sgiGa.” என்றதனாற்

காண்க. ஆன்மாவிற்குச் தனக்

கென வோரறிவில்லாதபடியாலும், தானாகக் தத்துவங்களைக் கூடியதியமாட்
டாதாசையாலும்,

சடமாசையினா

கருவிகள்

லவைதாமாக

ஆன்மாவைக்

அறிவித்தா
கூடி. யறியர தாகையினாலு மிவையிரண்டையுங்கூட்டி முதல்வன்
“நீ யறிவிக்கவக்ததே?

லன்றி யறியாதாகையினால்,

என்றனர்.

திருவாசகம்:

அறிலிலாத வெனைப்புகுர் தசாண்டுகொண் டறிவதை யருளிமே, னெதியெ
லாம் புலமாக்கெ வெர்தையைப் பத்தனை யஅப்பானைப், பிறிவிலாத வின்
னருள்கள் பெற்றிருர்து மாறாடுதி பிண கெஞ்சே!, கிறியெலாமிகச் உழப்படுச்
தாய் செடுத்தா யென்னைச் கசெடுமாறே,?? எ-ம் சிவதானபோதம்: “அறி
விச்ச வன்றி யறியா வுளங்கள், செறியுமா முன்பின் முூறைக-ணெ றியிற்,
வீடென், குறைவில்சசன்

குறையுடைய சொழற்கொள்ளார் கொள்பவத்தின்

சூழ்கொள் பவர்க்கு,'? எ- ம், சிவஞானசித்தியார்: “அறிவிக்க
மழிவின்றி நிற்ற

லானுயங், குறிபெற்ற சத்துஞ் சத்துஙவ்

வறித லானு

கூறுவ ஆயிருக்கு!

எ-ம், சிவப்பிரகாசம்: “சனக்சென வறிவிலாதான்றாணிவையறிக்து சாரான்,
நனக்கறி விலாதவாயி ரூனறியா தசார, தனச்சென வறிவில்லாதான் OF HU
மன்னரூபன், ஐனக்ரென வறிவானாலிச் சசலமு நுகருக்கானே,”' எ-ம் வரு
பரிபரகம் வந்தபின்னரே முதல்வனறிவித்து ஆன்மப்
வனவற்றாற் காண்க.
பிரசாசச்தை யுண்டாக்குவளாசலின் 'பரிபாசகாலமலவோ? என்றனர். சிவப்
பிரகாசம்: “எண்ணரிசா?? என்ற விருத்தக்தால் “மலபாகம் பொருக்தியக்கா
லருளா லுண்ணிலவ மொளிபதனாலிருஎகற்றிப்பந்த மூத்திடும்?” எ. ம், சிவ
தநமோத்தாம்; *பரமூவன் பராசச்தி பல்லுயிர்க்கும் பயின்றிருக்க, விரவுவ
தென் னிருளெனிற்கேள்
வெய்யவழற் பசுமாத்தின், விரவியதே பசுமர
மூம் வெர்தவல
வெந்துலிழும், பருவமுறக் கரணமுறப் பதியுமுறப் பழு
சுறவே.? எ-ம் வருவனவந்ருற் காண்க.
(2)

ஆராயும் வேளையிற் பிரமாதி யானாலு
மையவொரு

செயலுமில்லை;

அமைதியொடு பேசாத பெருமைபெ௮ு குணசகந்தர
சாமென

விருந்தபேரும்

நேராக வொருகோப
நிறைவொன்னு

மொருவேளை

வசவந்த

மில்லாமலே

நெட்டுயிக் துத்தட் டழிக்துளறு

வார்,வசன

நிர்வாக ரென்தபேரும்

பூராய மாயொன்று

பேசுமிட மொன்றைப்

புலம்புவார்; சிவராத்திரிப்

௨௩

பரிபூரணான ந்தம்
போதுதுயி

லோமென்ற

விரதியரு

மறிதயிற்

யிருந்து துயில்வார்;
பாராதி தனிலுள்ள செயலெலா முடிவிலே
பார்க்கு.ரின் செயலல்லவோ?
போலே

பார்க்குமிட மெங்குமொரு
பரிபூர ணானக்தமே !

நீக்கமற

ஆராயும் - விசாரிக்கும்,

(இ-ள்.)

bono Herp

பிரமாதி

வேளையில் - காலத்தில்,

யானாலும் - பிரமன் மு.தலானவர்களுச் பாயினும், ஐய-ஐயனே

!,

ஒரு

செய

லும் இல்லை-ஒரு தொழிலுமில்லை; அமைதியொடு-அமரிக்கையுட ன், பேசாதபேசாமையாகய,

பெறு

பெருமை

Gores gat

- 0 .ருமையையடைந்த,

தில் சக் இரனை ஒத்தவர் இவரென்று யாவரும்
ஆம் என இருர்தபேரும்-குணத்
நேராக - செவ்வையாக, ஒருவேளை-ஓரு
ும்,
சொல்லும்படியாய் இருர்தவர்கள
காலத்தில், ஒரு கோபம் வர - ஒருகோபம் வந்தால், ௮க்த நிறைவு ஒன்றும்
கெட்டயிர்த்து - பெரு
இறிதுமின்றியே,
அமரிச்சை
இல்லாமலே ஃ அர்த
்
தட்டு அழிக்து உளறுவார் - நிலைசவறிக் குளறுவார்; வசன
மூச்செறிநத,
நிர்வாகர் என்றபேரும் - வார்ச்தை சொல்வ இல் சமர்ச்கர் என்று சொல்லப்
பட்டவர்களும், பூராயமாய்-ஆசாய்ச்சியாய், ஒன்று பேசும்இடம்-ஒரு விடயச்

இனைப் பேசுவ்காலத்தில்,
பிதற்றுவார்;

சவரத்திரிபோது-சிவராச்திரிகாலக்தில்,

விரதியரும் - உறங்கோம்
Sota
கள்;

ஒன்றைப் புலம்புவார் - வேறொரு விடயத் தினைப்
விசசம்

என்ற

துயில்வார்-௮.றிவோடு கூடிய நிச்திரைபோல
பாராதி

(ஆதலால்)

தனிலுள்ள

செயல்

அயிலோம்

என்ற

௮றிதுயில்போலே

பூண்டவரும்,

இருந்து

எல்லாம்

- பூமி

உறங்குவார்
முதலான

இடங்களில் ௩டச்குஞ் செயல்கள் எல்லாம், முடிவிலே பார்ச்சில்-முடி விலே
அலோ?ூச்ப் பார்த்தால், நின் செயல் அல்லவோ
விருச்சின்்றதல்லவோ, பார்க்குமிடம்.--என்ச.

(வி-ரை.)

(பிரமாதி? என்றதனால்

கூட்டிச்சொள்ளுக.
சேவர்கள்

- சேவரீர் செய்கையாக

விலூடிவீனையும்

உருச்இமனோயும்

ஈண்டு உருத்இானென்றது குணருத்தினை.

பசுக்களானபடியாலும,

பிரமா தியானாலு, மையவொரு

பிமமாது

அப்பசுக்கட்குச் ககக்கரம்ன்மையானும்,

செயலுமில்லை?

என்றார்.

அதர்வசிகை: “ப்ர

ஹ்மவிஷ்ணுருச்சேர்த்ராஸ்ஸம்ப்ரஸுயர்தே ஈகாரணம்'? எ-ம், “ப்ரஹ்மா
காசமேவாநு தாவக்தி?? எ-ம்,
பூதஜாதய:
விஷ்ணச்சருதக்ரச்சஸர்வேவா
வளங்கள், செறியுமா மூற்பின்
யறியா
சிவதானபேகதம்: :₹அறிவிக்க வன்தி

குறைக-ணெழியிற், குறையுடைய சொற்கொள்ளார்கொள்பவச்்இின லீடென்,

குறைவில்சசன் சூழ்கொள் பவர்க்கு.?? எ-ம், சீவஜானசித்தியார்; அறி. இடு :
மான்மா வொன்றை மற்றொன்றா லறிதலாலு,
மதிமதவை மறத்தலானு மறி

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத தியுரை

௨௪

விச்சு வதிதலாலு, மறிக் இடுக்தன்னையுந்தா னறியாமையாதுச் தானே, யதிர்
இடமறிவனன்்ரூ மறிவிக்ச வறிவனன்றே,?? எ-ம், திருவாசகம்: S94 Bou or
யமு சேவடி சாயினே, னஜிவனாசச்சொண்டோ வெனையாண்ட, a: Bieler
மையன்றே சண்ட sreintor, of Sule வல்லனே வருளீசனே!?? எ-ம் வரு
வனவதந்ரூற் சாண்க.

குணம்

உஉமைப்பொருளா

சட்பத்தால் சர் இரணுக்கு

யிற்று, சாத்துவிக குணத்தினையுடைய பெரியோரும் ஒருகாலத்தில் தாம௪ ,
(குணசச்த் ரராமென
கோமிப்பார் என்றதனால்
குணச்சனையுடையாகக்

விருச்தபேரும்............தட்டழிர் துளறுவார்? என்றார். திருக்குறள்: “கண
மென்னாவ் குன்றேறி நின்ரார் வெகுளி, கணமேயுவ் காத்த லரிது.” என்றத்
oh

காண்க.

மிகுந்த பு.ச்திமான்சளாகய

வித்துவான்களும் சன்ம வசத்தால்

விதியினை விலச்சென்றும், விலச்சை விதியென்றும் கூறிவெராசவின் நிர்
வாசரென்ற பேரும்......... , புலம்புவார்? என்றார்.
இலக்கணக்கசோத்து:
1அஇிமஇ நட்பமோடதஇிகலை கற்பினும், விதியது வசத்தால் விதிவிலக்கயர்ப்

unt. எ-ம், திநக்குறள்: “நண்ணிய நூல்பல கற்பினு மற்றுத்தன், னுண்மை
யறிவேமிகும்.'? எ-ம், வருவனவற்றாற் காண்க. விரகங்களஞட் டலையாயது

யெடுக்சாண்டனர்.

ராத்திரி விரசமாசலின் இவ்விரதத் இனையே
புமாணம்:

“மனறைகளிற்

புன் னஇயிற் கவசையோ

சாம

மகங்களிற்

புரவி

மகமலைசணின்மச மேரு,

ரைந்தாய் நிசழ்ந்தபூ சச்தினா

முரைக்கு

மரணிரவதிகமென்

நறிமின்.??

வறைசரு
எ-ம்,

வித

வருகலாற்

காண்க. சிவராச்இிறி விரசத்தன்று தயிலாதிருக்கவேண்டியது
மாகவின் 'துயிலோ மென்ற விரதியரும்? என்றார். சிவராத்திரி

எருகுமுளச் அடவிருக்தா ணொருவியிரு

நிறை

சாய, முறைதெரி

சரறிற் சருமுகி தூர்தி முசன்மைபெற் றுயர்ச்சதாமென்ன,
மனைச்சினு

சவ

சிவாரத்திரி

கட்டாய
புராணம்:

முறக்சமின்றி, யிரு

விழிதனிலு

ஞூ௮கங்குலின்யாம சான்கிலு மிப்படி யருச்சித் இழு இதோறும்,

பொருருச்

கியங் கொடுச்து காயடியேன் புரியுமிர்தப் பூசைசன்னைத், இருவுளக்இ னயம்
குருள்வா யெனச்துஇத்துச் சண்டனிட்டுத் திருமுன் வீழ்ச்சே.'? எ-ம், உப

ேசகாண்டம்: ஒற்றையாழியங்கடவுளர்வைசலினுணவொழிர் ததயம்போய்,
முற்று

கற்குலின் யாமமோர்

FEL Ga

ண

aor

நான்இலு

முூறைதுயில்போச்ெ,

a Dapan » பருர்சனைக்

கடஞுற்றிம்,

கூட்வொர் பெறந்கருக் சஇசேர்லார்.??

(அற்றை

வர£.!' எ-ம்

யுரங்சா

கர்ச்சிசுப்

வருவனவத்றுற் காண்சு,

கர்றை

யஞ்

பிற்றை வைசலிர்

பார

எ-ம், war சிவராத்திரி கற்பம்:

பாரணத்தை,

ப்.ரமாதி

மறர்நையகாட்

செய்கை

ஸ்தம்ப பரியர்தல்களாகய

ப௭க்சளை மலமாயாதி பாசங்களாற் கட்டிக் காரியக்களைச் செய்விக்இன்நவர்
முதல்வனே

மாகலின்

“பாராதி

எனிலுள்ள

னின் செயலல்லவோ?

என்றார்.

இதித்திய

ய்ஸ்டி

கான்

ப்ளூம்

செயலெலா

முடிவிலே

பார்க்க

புமாணம்: ப்ரமாஇஸ்சம்ப

பரி

பதியானுபாஸ்

sr

$C gs

பதிர்த்பே

வாகாரீயம்

கரரயஇல்

வயம்''௪-ம், தேவாரம்;
4 அட்டுவிசா லாரொருவராடாசாரே யுடக்குவித்தா
௩

-

௨௫

பரிபூரணான ந்தம்

சோடாதாரே யுருகு
லாலொருவ ரடங்காதாரே, ஒட்டுவிச்கா லாரொருவ
ுவர் பாடாதாரே
வித்தா லாரொருவ ருருசாதாரே, பரட்டுவித்தா லாரொர
சா லாரொருவர் காணா
பணிவித்தா லாரொருவர் பணியாதாரே, காட்டுவித்
எம், சிவஜானசித்தி
சாரே சாண்பாரார் சண்ணுதலாய் சாட்டாக்சாலே??

யார்:

யிருந்து யிர்க்குப் போகத்தைப் புரித லே1.ரார், யோகியா

6 போயோ

செய்த வினையினை
யோகமுத்தி புதவுச லுதவு மோரார், வே௫யா னாந்போற்
வ னென்பார்.?? எ-ம், திரு
லீட்ட லோரா, ரூயொழலூட ரெல்லா மும்பரி லொரு
ா

ணேச
வரணைக்கலம்பகம்: “*எல்லா வுயிர்க்கு மூயிரரு

ரிவரசையி, னல்ல

ஸிருக்சவும்
சென்ப சறிந்தனமே, வில்லாடன் மார
தணுவு மசையாத
ா வுயிருந்தம் போகத்
யோகம் விளைத்சவச்காள், புல்லா தஇருச்சன வெல்ல
(௩)
சையே,?? எ-ம், வருவனவற்றாற் காண்க.

அண்டபகி

விகாரமே

ரண்டமும் மாயா

யம்மாயை

யில்லாமையே

:

யாமெனவு மறிவுமுண் டப்பாலு மறிகின்ற
வறிவினை யறிந்து பார்க்கி
னெண்டிசை விளச்குமொரு செய்வவரு ளல்லாம
லில்லையெனு கினைவுமுண்டிங்
யொனென தறத்.துரிய நிறைவாக நித்பதே
மன்புமுண்டு

யின்பமெனு
கண்டன

வெலாமல்ல

வென்றுகண்

டனைசெய்து

கரூவிகர ணங்களோயக்

கண்மூடி, யொருகண மிருக்கவென் ருற்பாழ்த்க
கர்மங்கள் போராடுதே ;
பண்டையுள கர்.மமே கர்த்தா வெலும்பெயர்ப்
பகா னிச்பப்பனோ?
பார்க்ருமிட மெங்குமொரு

நீக்கமற

நிறைகின்ற

பரிபூர ணானந்தமே.
(இலள். அண்டபகிண்டமும்-௮ண்டபகரண்டங்களும்,
மாயையின்காரிய2மயாம்;
யாம்-(சாரியப்பாட்டிஞல்)

மாயாவிகாரமே-

இல்லாமையே
மாயையானஅு,
அம்மாயை-அ௮ர்க
இன்மையாகச் சோற்றுவதாகய, அறிவும் உண்டு

- அதற்குமேலும், அறி௫ன் த - உணர்ன்ற
உணர்ச்சியுமுண்டு ; அப்பாலும்
அறிச்துபார்ச்சின் - உணர்ந்து பார்க்குகிடசது,
முறிவினை - உணர்ச்சியை,

,௦, ஒரு-ஒப்பத்,
அட்டஇசைசளையும் விஎல்சச்செய்டன்
எண்டிசை விளல்தம்
.
4
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தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

தெய்வ அருள் அல்லாமல் - சடவுளின்

இருபையல்லாமல்,

இல்லை எனும்-'

(மாயாகாரியம்) இல்லையென்கின்
ற, நினைவும் உண்டு-ரினைப்பும் உண்டு; இங்குஇவ்விடத்து, யான் எனது அற-யான் என்னும் அகங்காரமும் எனத: என்
னும் மமகாரமும்' ஒழியும்படி, தூரியம் நிறைவு ஆூலிற்பதே - துரியத்தில்
நிறைந்து நிற்பதே, இன்பம் என்னும்-சுகமென்கிற, அன்பும் உண்டு-விருப்ப
மம் உண்டு ; சண்டன எலாம்-கண்ணாற் பார்க்கப்பட்டன எல்லாம், அல்ல
என்று-(உண்மைப்பொருள்) அல்லவென்று, சண்டனை செய்து.கண்டித்து,
கருவி காணங்கள் ஓய-கருவிகளும் கரணங்களும் ஒடுங்கும்படி, ஒரு கணம்ஒரு க்ஷ£ணகாலம், சண் மூடி இருச்ச என்றால்-சண்சளை மாடிச்சொண்டு
யோகச் திலிருப்போமென்றால், பாழ்த்த - பாழான, கர்மங்கள் - கன்மங்கள்,
போராடுதே-போராடுகன்
ஐனவே ; பண்டை

கர்மமே - சன்மமே,

கர்த்தா

எனும்

உள்ள-பூர்வமே

பெயர்-கர்ச்தா

அமைக்அுள்ள,

என்ற

பெயரினது,

பட்சம்-பட்சமாக, கான்-கான், இச்சிப்பனே-விரும்புவனோ? பார்ச்குமிடம்,--

என்க.

மாய

(வி-மை.)
சாகோப சாகாதிசளையுடைய விருட்சத்திர்குக் சூக்கும
வித்துப்போல, ஸ்.தூலமாகிய பிரபஞ்சக் இற்குச் சூச்குமமாகயெ மாயை

யுண்டென்னும்

அம்மாயையின் காரியமே

அ௮ண்டபடுரண்டமனைத்து

மென்

பார் 'அ௮ண்டபூரண்டமும் மாயாவிகாரமே” என்ருூர்) சீவஜானசித்தியார்;
* அருவினி லுருவர் தோற்றி யங்காங்கி பாவ மாச), யுருவினி லஓருவ மாயே
யு.இி.ச்.இிடு மூலக மெல்லாம், பெருடுஞ் சுருங்கும் பேதா பேசமோ டபேத
மாகும்” எ-ம்; தத்துவப் பிரகாசம்: ₹மன்னுமதோ மாயைதனி லனந்ததேவ
சருளால், வருங்கால ரியஇிகலை வித்தையரா கக்தான், மூன்னையக் கலையி
ருத் திரனருளான் மூல, முக்குணங்கள் மூலமா மவ்வியத்த மதனி, ஓலுன்னு
ச்ச மதஇற்புச்இ யாங்சார மதுதா, னுடன்சூன்றாம் தைசதம் வைஇழி பூசாதி,
யென்னுமுதன் மனம்வாயி விடைக்கருமேச் திரிய, மெழுங்கடையிற்
சத்தாஇ

யிதிற்பூச மெழுமே.'?

எ-ம் வருவனவதச்றாற் காண்க,

கானம் கூறும் மாச்துமிகளை மறுத்சவாறுயிற்று,
அதாவது,

காரணகாரிய ரூபமாயிருப்பதெதுவோ

இல்லாமையே ' என்றது

என்னும் பொருள்படவன்று.

சாரியப்பாட்டினை
என்னை?

மாயை

இசனால்

சூனணியோபர

மா-சத்தி,யா--வியத் இ,
அது

மாயையாம்.

மசோச்ியேயாம்,
நித்்தியமாகலின்,

ஈண்டு

சூனியம்
பேளஷ்

காம்: “மித்யே சாவ்யாபிநீ வஸ்.து ரூப கர்மா றாசயா ஸ்ரிவா|
ஸா.தா.ரணீசஸர்
வேஷாம் ஸகலாகாம் மூரீண்வரா: | ப்ர ளயேலீடகசேஹஸ்ய
கர்மணே ணோர

ஹா்முகே|

சைஹாதே:

காரணம் மாயா ஸுஃஷ்‘ மஸ்தூலாத்மகஸ்யா த| கலா

இகஷிதிபர்யந்த மவிபக்தி புரஸ்ஸாம் | Sud ss
answer மீஜேஸ்சர்சபர்ண
பலாஇகம்??]) எனவும், சுவாயம்பு: “மாயாசச்
வம் ஜகத. ஜமவி சாஸ்யஸ்ரிவாத்

மகம்] விப்வேகலம் ஸூஃட்ம மகாதயவ்யமீண்
வரம்?? எனவும், மீநுகேந்திரம்;
“ ககேகமஸிவம், பீஜம்ஜக சஸ்.வித்ச
ஸச் இமத] ஸஹகார்யாஇகாசாச்சஸம்
சோ

இவ்யாப்ய சம்வம்] கர்த்காறுமியசேயே
*ஜத்தர்மேவஹேதுமா]|

தேகேர

உள

பரிபூரணூன த்தம்

பாதாமரவ்ய்ஸ்இ ஈபடஸ்தக்.த-பிர்விசா | ச௪சேச௩ மேவஸ்யாச் கரர்யாஸ்
||
யாசித்த்வதர்மாகாச் | த சாசராணிகார்யாணி ஸக்திரூபாணி ஸம்ஹ்ரதெள
வில்ருதெளவ்யகச்தீ ரூபாணி வ்யாப்ரியர்தோத்தஹித்தயே இதி !? எனவும்,
சிவஞானசித்தியார்: “*நித்தமா யருவா யேக கிலையதா யகலத் தச்கோர், வித்

சத்தியாய்ப் புவன

னுச்தோர்,

விமல

துமா ய9த்தா யெங்கும் வியாபியாய்

போகம் தனுக.ர ணமூுமழூ யிர்க்காய், வைத்ததோர் மலமாய் மாயை wuss
மூஞ் செய்யு மன்றே.!? எனவும், தத்துவப்பிரகாசம்: விளங்ககசுக்த மாயை
அடி. வாகிக் சலன, மேவியசத் தஞ்சுத்த மிசவளவிச் ௪கலர்ச், குளங்கொள்
தனு கரணமுடன் புவன போக, மூண்டாச்குங் காரணமா யொருகோடி
பேதர், துலங்கியணுக் களையொடுச்கி விரித்துச் சன்ம, சுக,துச்ச மொடுங் 2வு
யசத்தமாய் நிச்தமா யருளாற்,

களங்கமதா

மூற் பவிச்கவுகந்தா னிடமாய்ச்,

மிலதாம்.'' எனவும் வருவனவற்றுற்
சாரியப்பட் டிடுமிலதேற் கடல்வைய
மாயையான
காண்க, இகளுற்_சணிசவாதிகள் மதம் மறுக்சப்பட்டது.
மென்
சவேண்டு
விசாரிச்
என்று
டுமோ
சடமாகலின், அது தானே காரியப்ப
பார், அறிந்து

அது

பார்ச்இன்'

என்றார்.

செல்லாமையாஹணும்,

சேசனப்பொருளிற்

வான் ஒரு முதல்வன்

மாயைக்கு

வேண்டுமாசலின்

உணர்ச்சி

யின்மையானும்,

அதனைச்

காரியப்படுத்து

*செய்வவரு

எல்லாம

வில்லை என்

oy ay,
ரூர், சிவஞான சித்தியார்: புத்திமற் சாரி யல்சாண் பூதாதி புருடன்
மதனான்
யிய்த்திடு
மத்சனு கரணம் பெற்றா லறிதலா லவற்றை மாயை,
மாயைக்

குணர்வொன்று

மில்லை

யென்றே,

வைச்

மதனா

லெல்லாம்

வரு

விப்பா னொருவன் வேண்டும்.?? எனவும், பமாக்கியம்: “கு;த்யா ஸ்ஸாவயவா

பரிச்சதா | ஸ்ச்தூலாவயவக்ருஷ்டச்வாத் :புத்தீமத்
யோர்த்தாகாநாரூப
தே.து பூர்வகா 51 கதோஸ்தி புத்திமார் கஸ்சிதிஸ்வரஸ்ஸ மவஸ்தித இதி??
கனு கரண புவன போகங்களனைத்
எனவும், வருவனவற்றாற் காண்க,
்றுல் காரியப்படுத்தலாஇ
மாயையினின
பொருட்டு
தையும் ஆன்மாக்களின்
செய்தல் முூகல்வனின் அருளேயாசலின், தெய்வ அருளல்லாம வில்லே”
என்றார். மிருகேந்திரம்; (போக ஸாகஈ மாகதிப்ய கீறாத்வாகாண ஸம்ஸ்ர
யம் | சச்சமாத்மசமாகம்ய விஸ்.ரமாயாவ இஷ்ட்தே | பவிசாம்பய பிர்சாகோ
5மாஸாப் யேதி?? எனவும், தத்:
நாம் ஸவம் பூசஹிசோயத 8) ஸ்வபவஸு
சைவ: “பரிணாமயதி தாஸ்ர்ச ரோதர்தம் காக சித்விஷா | யதோர்மீல ஈமா

சச்தேததாதுகரஹிகோச்யுத

இஇ?? எனவும்,

சிவதானசித்தியார்: *அழிப்

பிளைப் பாற்ற லாக்க மவ்வவர் கன்ம மெல்லாய், கழித்திட நகரச் செய்கை
மறைப்பருட்
ளெல்லா
காப்பது கன்ம வொப்பிற், றெழித்திட மலங்க
செய்த

சாணும்)

பழிப்பொழி

பந்தம் வீடு

unt és Big

on

Gar

- யெல்லாம்?”

எனவும், சிவப்பிரகாசம்: *ஏற்றவிவை யானருளின் நிருவிளையாட் டாக,
வியம்புவர்க எணுச்சளிடர்ச் கடனின்று மெடுத்தே, பூற்றமிகு வருள்புரிச
லே வாக, வுரைசெய்வ சொடுச்கமிளைப் பொழித்கன் மற்றைச், தோற்ற
மல பாகம்வரச் சாசத்சல் போகர், -துய்ப்பிக்த நிசோதாயி நிறுக்ச லாகும்,

போற்றலரு மருளருளே யன்றி மத்தப், புசன்றவையு மருளோழியப் புசலொ

உ

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

ணாதே.!? எனவும் வருவனவற்ருற் காண்ச, யானெனசதென்னும் செருச்சுற்றா
லன்றி யபின்பமடைதல் கூடாதாசலின் (யானென தறத்துரிய நிறைவா
நிற்பதே யின்பமெனு மன்பு மூண்ட?
னென் றெண்ணினற்கு

சாடமுள

என்றார்.

முண்டாதல்,

சிவதானபோதம்:

“சானவ

தானெனவொன் தின்தியே

தானதுவாய்.நானேனவொரன், நில்லென்று கானே யெனுமவரைச் தன்னடி
வைத், தில்லென்று கானா மிறை.?? எ-ம், சிவஜானசித்தியார்: “*யான்செய்
தேன் பிறர்செய்தா ரென்னதியா னென்னு, மிச்கோனை ஞானவெரி யால்
வெதுப்பி நிமிர்ச்துத், தான்செவ்வே நின்றிடவத் தத். துவன்ரு னேரே,
தனையளித்து முன்னிற்கும் வினையொளிச்
திட் டோடு, சான்செய்தே னெனு
மவர்க்குதி தானங் இன்றி, ஈண்ணுவிக்கும் போகத்சைப் பண்ணுவிக்குவ்
கன்ம, மூன்செய்யா ஞானர்தா னுஇஇப்பி னல்லா, லொருவர்ச்கு மியானென

இங் கோழியா தன்றே,” எ-ம், திநக்குறள்: “யானென தென்னுஞ் செருச்
சறுப்பான் வானோர்க், குயர்ர்த வுலகம் புகும்.?? எனவும், ,பிரபுலிங்கவிலை:
“யானென தென்ப திருந்திடு காறு, ஞானமு முனது ஈண்ணில ஞாயிஜ்,
ருனிலை யாத சகர்இ£ழ் இற்குர், இனமி லாத சிவர்இக ழாதே.'! எனவும்,
சிற்றம்ப வநாடியார்

பானெனது
சண்பைக்

:

நீக்கா

மானெனது

நீங்கயிறை

இருத்தினான் - யானெனது,

சிற்நம்பலவன், மங்காமற் சாச்தாண்ட

கிறைவலி

லொன் ராக்கி,

தங்கா

தவர்போற்றுஞ்

வாறு,?? எனவும், இளசை

யந்தாதி: என்னது யானெனு மிந்த மயச்கைச், தன்னரு ளாலொழிக் கும்
மிள சைக்கோன், சன்னிகு யத்தொடு கைவளை ஈட்கே, கொன்னுறு மேனி
குழைச்கமை

யென்னே.!!

எனவும்

வருவனவற்றுற்

காண்க.

பிரத்தியட்சத்

தாத் காணப்படுவனவெல்லாம் அழிசன்மாத்திரையவாகலின் (கண்டனவெ
லாமல்ல? என்றார். திருவிளையாடற் புராணம்: ::அல்லையமீ தல்லைமீ தென
மறைகளு மன்மைச்சொல்லினாற் நுதித்திளைக்கும்?? என்றதனாற் காண்க.

சிட்டைகூட
கண்மூடி

வேண்டுமாயின்,
யிருக்கவேண்டு

யொருகண மிருக்க* என்றார்,
பிரியமுர்

தானற்றுச்

செயலற்றுக்

மாசலின்

'கருவிசர

தன்னர் சணியே

யிருக்து

ணங்களோயக்

சண்ஞூடி.

பட்டினத்துப்பின்ளையா4: (இர்சனையற்றுப்

செட்சையற்று,

நினைச்சது மற்று

நினையாதது மற்று

ரின்மலமாயத், தனக்சனி யேயிருச் சானந்த நித்திரை தங்குகின்ற, வனர்
தீவி லென்நிருப் பேனத்த னேசயி லாயத்தனே!?? எனவும், தேவிகாவோத்
தாம்: “சித்திரையும் பராக்கனேயு நீக் இத்த, மொருகிலையு நீக்சாமனிறுச்
இச் கொண்டாற், 92 தமொரு பொருளினையுஞ் சேரா தா௫ச், சேரும்வகை
சே.ராமற் செல்ல நின்று, மத்தமன முதலாய வவத்தையொன்று, மருவாத
வகைகிற்கு மதுவே யாகு, மூச்கி௫கெறி யென்றுமறை யிடைவி டாது, முறை
பிடவு மாகமக்கண் மொழியுங் காணே,?? எனவும்
வருவனவற்றாற் காண்க,
ஆன்மாக்கட்குச் சன்மம் அனாதியாகலின் அது பு.த்திதருமரூபமாயிருக்து, ௬௧

அக்கங்களை விளைவிச்துக்கொண்டே யிருச்குமாகையால், கன்மங்கள் போரா
டத என்றார் , சிவநானசித்தியா?;

னு தந்து, ஈன்மைத

* கன்மமோ

ட.தன்ம ton) &

மையினு மின்பத் துன்பினு நாடிச் காண,

தானிரு பய

முன்னமே

௨௯

பரிபூரணான ந்தம்

 சாட்டிச் காமிய
யான்மா வின்சன் மும்மலத் தொன்றதாடக், கன்மமு: மூலன்

Ga sas Coe

மலமாய் நிற்கும்.!? எனவும், சிவப்பிரகாசம்: “ஈண்ணியிடு
வாச,

சானாபோ

யாப், .பலவாகி

யெண்ணிவரு

தாக,

படர்வ

யணுச்கடொறும்

மாதலா

பண்ணிவரு

கங்களாய் காசோற் பத்தி,

சன்மத்தா லியற்று, மியல்பின தாய் மதக தமா

யிருபயனும் பாவ,

லநாதி
மனவாசு

புண்ணிய

மலம் புகலு மாறே.”
மாய்ப் புலர்காலை மாயை மேவிப், பொருச்துமிது கன்ம
(போராடுதே: என்பது ஒருமைபன்மை
எனவும் வருவனவற்றாற் காண்ஈ.
மயச்சம். (பண்டை! என்றது பிராரத்துவமெனச் குறித்தற்கு, கருமவாதிகள்
:கர்மமே சர்த்ரா வெனும்பெயர்?
கருமத்தினையே சுடவுளென்ப.ராகலின்,
என்றனர்.

செய்த

னே
தத்துவப்பிரகாசம்: '*ஈல்வினை தீ வினை முன்

ஷழாம்”

ணங்களிவை
யொல்லைமா
சாடியது பேறிழவின் பம்பிணிமூப் புடனே,
யொழியா, எல்லை
கருவுட் பட்ட, தொருவ.ரா னீச்சவொண்ணா புசச்தன்றி
முத்தியென்னுங்
றன்
்டும
யிது வேயென்று முயற்சியுஞ் சோம்பதுவு, மிரண
என்ற தனால.திக.

கரும வாதி,”

செல்லு

மூடலிற் செய்த

சடமால்

BOO LOH

? என வைஇகசைவ
சென்று முத்தி கொடுப்பதெங்கே தீங்கை விடாய் நீயே?
ரால்

அக்கன்மவாதிகள்

சண்டிச்சப்பட்டன ராகலின்

நானிச்சிப்பனோ'
(௪)

என்னார்.

சந்ததமு மெனதுசெய
தன்மைகினை

னினஅசெய

லியானெனுக்

யன்றியில்லாத்

தன்மையால் வேறலேன்; வேதாந்த சித்தாந்த
சமரச சுபாவமிதுவே;
. இக்தநிலை தெளியகா னெக்குருசி வாடிய
வியற்கைஇரு வுளமறியுமே;
இக்கிலையி லேசற் நிருக்கவென் ருன்மடமை

யிதசத்ரு வாகவந்து
Rien sey கொள்ளுதே; மலமாயை

கன்மந் :

“இரும்புமோ, தொடுவழக்காய்ச்
சென்மம்வரு மோவெனவும் யோ௫ிக்குதே மனு);
சிரத்தையெனும்

பந்தமத மெய்ஞ்ஞான

வாளுமுதவிப்

தீரமுக தந்தெனைப்
|

பாதுகாத் தருள்செய்குவாய்
பார்க்குமிட

மெங்குமொரு

நீக்கமற

நிறைகின்ற

பரிபூர ணானந்தமே |
(இ.ன்.)
செய்கை, நின

கான் என்கிற

சந்ததமும் - எக்காலமும்,
செயல் - உன்னுடைய

தன்மை,

கின்னை

எனது

செய்கையே,

செயல் - என்னுடைய
யான் என்னும் தன்மை-

அன்றி - உன்னையன்றி,

இல்லாத்சன்மை

௩௦

தாபுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை.

யால் - இல்லாத்தன்மையினால், வேற

அல்லேன் - கான் உனக்கு

வேறுமல்

லேன்; இதுவே - இந்தரிலையே, வேதாந்த இத்தாந்த சமரச சுபாவம் வேத

முடிவும் ஆகமமும் ஒன்றுபடும் நிலையாகும்; இந்தநிலை - இவ்வரியகிலைமையை,
செனிய - அறிய, கான் - அடியேன், செக்கு உருக- மனருடைந்து, வாடிய
உருகிவாடிய,
இயற்கை - தன்மையை,
திருவுளம் - நினது
திருவுளம்,
அறியுமே - அறிர்திரு ச்குமே; இர்நீலையிலே - இத்தகைய
அரியரிலையிலே;
சற்று இருக்க என்றால் - மனதொடுக்கிச் சிறிது இருச்கலாமெணின், மடமை-

அதியாமையானஅ,

இசசச்்அருவாக

வரது - இச்சகம் பேசும் பசைவனைப்

போல வச்து, சக்த குடிகொள்ளுதே-என்மன
தில் குடிசொள்ளாகின்றதே;
மலமாயை
சன்மம் - மலமாயை சன்மங்கள், இரும்புமோ எனவும் - மீண்டும்
என்னை வந்து பற்றுமோ என்றும், தொடுவழச்சாய் - தொடர் வழக்கா௫ு,
சென்மம்

வருமோ

யோடிக்குதே-என்

எனவும்

- பிறவி

மனமானது

உன்டாகுமோ

என்றும்,

ஆலோக்கின் ததே; '(அசலான்)

மனது

ரெச்தை

என்னும் - ரச்தையென்று
சொல்லப்பட்ட,
வாளும் உதவி - வாளையுல்
கொடுத்து, பர்தமற-பிறவிவேர் ௮, மெய்ஞான இரமும் கர்.அ-மெய்ஞ்ஞான

காரியத்சையு௩் கொடுத்து, என்னை பாதுகாத்து அருள்செய்குவாய்-அடியே
ணைச் காப்பாற்றி யருள்வாய், பார்க்குமிடம்.--என்ச.
(வி-மை,) அகாதியே கருமையாகிய ஆணவமலத்தால் உள.தா௫ன்ற
கருவாகயெ வீட்டிலே உணர்ச்சியில்லாக கண்ணற்ற குழர்தைகளைப்போலச்
கட்டுப்பட்டி ருந்த ஆண்மாக்கட்குப் பெருங்கருணையினால் கருவிகரணங்களை த்
தந்து அறிவை சிகழப்பண்ணும் இறைவன் செயலன்றிச் தனக்கொரு செய்
கை
யின்மையின் எனது செயல்' என்றார்.
பட்டினத்தார்; என்செய
லென்ப
தியாதொன்று
மில்லை யினிச் தெய்வமே, உன்செயலே
யென்
றுணரப்பெற்றேன்'? என்றதனால் காண்க,
ஆன்மாக்க எனைத்தும் முதல்
வன் பரிபூரண வியாபகத்தில் வியாப்பியமாகி நின்று அறிக் இமொசலின்

*நினையன்
தி யில்லாக் தன்மையால் வேறலேன்? என்றார்.

சிவதானசித்தியார்.

*பொறிபுலன் கரண மெல்லாம் புருடனா லறிக்தான் மாவை, யறி5ரா வவையே
போல வான்மாக்ச எனைத்து மெ ங்குஞ், செறிசருஞ்
வன்ற னாலே யறிம்
திடுஞ் சிவனைச் காணா, வறிகருஞ் சவனேயெல்லா ois
5 8 ale a நிற்பன்,??
என்றதளுற் சாண்சு. வேதாச்சமென்பத வேசமுடி.வினை, சிக்கார்தமென்பது
ஆகமத்தினை,

வேதங்களில்

பர்பல

சமயங்களை

எடுத்துச் கூதி,

அவற்றிற்

கெல்லா மதிகாரிகளைச் சுட்டி அவற்றைக் இறப்பித் அப், பின்னர் வேதமுடி

வான உபநி௨தங்களில் அவற்றையெல்லாமறுத்து
உண்மைப்பொருளை நிலை
நிறுத்திய.
ஆகமங்களில் அங்கனங் கூறாது முதலிடைசடை முழுதிலும்
மதேதல்வன் பெரும
ையினையே கூறி முழங்குகின்றன,
்
ஆகலின் லே.காச்தமுமம்
ஆகமங்களும் ஒரே மேடிவினையு நறிருத்சலி
ன், Ca sins ச்சாக்ச சமரச

ain

மிதுவே?

என்றனர்.

இவ்வேதாகமங்களைப் பன்னாள்

கேட்டுத் இரு
வருண் முன்னிலையித் இக்இத் ஐக் தெளிர்
தனரா தலின், *இச்தகிலை தெளிய

கா னெக்குருஇ

வாடிய வியற்கை இரு

வுளமதியுமே”

என்றனர்.

இங்கனம்

பரிபூரணானந்தம்

௩௧

பழ வருகையில், பூர்வவாசனாப் பழத்கத்தால் ஓஒசோவழி அதியாமை வச்து தாக்குமாகலின் 4இக்கிலேயி லேசற் நிருச்சவென் ரால்மடமை இதசச்ரு
வாகவக்து, சந்தைகுடி, கொள்ளுதே' என்றனர். சிவதானயோதம்: இங்குளி

வாங்குங் கலம்போல ஞானிபான், முன்செய் வினைமாயை மூண்டிடினும் பின்

நசெய்வினை, மாயையுட னில்லாஅ மற்றவன்றான் மெய்ப்பொருளே, யாயவத
னாலுணரு மச்சு.” என்றதனாற் காண்க. இதசக்ர௬ு-வெளியே இசஞ்சொல்லி

உள்ளே வஞ்சிக்க நினைப்போன்.

வாய்க்த

சேசத்தில் அடிச்கடி. அறியாமை

வந்து தாக்குதலின் இங்வறியாமை காரணமாக

மல மாயா கன்மங்கள் அடரு

மாகலான், 1(மலமாயை கன்மம் இரும்புமோ தொடுவழக்காய்' என்றும், பிறவி
மறுபடியு மெய்துதற்கு ௮ம்ருமம்மலல் சாரணமாசவின், சன்மம் வருமோ
பேடி கசைவாள்போலாது, தீரன்
எனவும் யோடூச்குதே? எனவும் கூறினர்.
வாளே

பெற்ற

பிரயோசனப்படுமாறுபோல

மெய்ஞ்ஞானமடைக்கத

வொருவ

னது சரச்தையே பந்தத்தை நீக்குமாகலின், 'சிரத்தையெனும் வாளாமு,விப்,
பர்தமற மெய்ஞ்ஞான இரமூச் தந்தெனைப் பாதுகாத்து அருள்செய்குவாய்?
என்றார். சரத்தை யென்றது ஞானசாத்திரல்களினிடக்து மனச் இனை நிறுத்
னன்றே

ஆகவி

ணெறாக்குச லருமை;

தல்; இங்கன கிறுத்தின் மலமாயை சன்மக்க

**கேள்விமுயல்?? என்றனர் மூதாட்டியார்.

(௫)

,

தலய மாகின்ற மாயைஞமுத லென்பச்சிலர்;
பொறிபுல னடங்குமிடமே
பொருளென்பர் லொர்;கரண முடிவென்பர் சிலா;குணம்
போனவிட

மென்பர்

சிலபேபோ;

நாதவடி. வென்பர்கிலர்; விக் தமய

மென்பர்சிலர்;

கட்டநடு வேயிருந்த
நாமென்பர் சிலர்;உருவ மாமென்பர் சிலர்;கருதி
காடிலரு வென்பர்சிலபேர்?
பேதமற வுயிர்கெட்ட நிலையமென் திடுவர் இலர்;
பே௫லைரு

ளென்பாசிலபேர்;

பின்னுமுன் னுங்கெட்ட சூனியம தென்பர்சிலர்;
பிறவுமே மொழிவரிவையாற்
பாதரச மாய்மனது ௪ஞ்சலப் படுமலாற்
பரமசுக நிஷ்டைபெறுமோ;
பார்க்குமிட

மெங்குமொரு

பரிபூர ணானக்தமே
-

(இ-ள்.)

சாசணமான,

பூதம்-ஐர்து

நீக்கமற

நிறைகின்ற

!

பூதங்களும்,

லய

மாகன் ற-ஓூங்குதற்கு

மாயை- மாயையே, முதல் என்பர்-முதர்பொருளென்பர்,

முதற்

திலா-

௩௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

இலர்;

பொறி

அடங்குமி௨மே - ஒ௫ல்குமிடமே,

பொருளென்பர் - முசற்பொருளென்பர்,
மொடுங்குமிடமென்பர்,

சிலர்-ரிலர்; சரண முடி வென்பர்- அர்.தக்க.ரண

மொடங்கன

இடம் - முக்குணங்களு

இலர்; குணம் போன

விடயாஇசளைந்தும்,

கவரப்படும்

புலன்-ஜம்பொறிகளானும்

சிலர்.
என்பர்-

விடமே,

என்பர்-நாதரூபமே
முதந்பொருளென்பர், சிலபேர்-சிலபேர் ; நாதவடிவு
பொருள் என்பர், சலர்-சிலர்; விக் தமயம் என்பர்-விர் அரூபமே பொருளென்
பர், லெர்-லெர்; சட்டஈடுவேயிருர்.த - நடுவாகவிருச்த, நாமென்பர்-அன்மா
வாயெ நாமே முதற்பொருளென்பர், சிலா்-சிலர்; உருவமாம் என்பர்-உருவப்

தில்,
பொருளேயென்பர், இலர்-லெர்; சரு.இி காடில்-ஈன்றாக ஆலோசிக்குமிடத்
அருவு என்பர்-அரு௨ப்பொருளேயென்பர், சலபேர்-சிலபேர்) பேதம் ௮றவேற்றுமைகெட, உயிர் செட்ட-€வபோதமொழிச்த, நிலயம் என் றிடுவர்என்பர் - திருவருளே
னுங் கெட்ட

பேரல் - சொல்லுமிடத்து,

இலர்-சிலர்;

பொருளென்பர்,

இடே2

இலெபேர் - சல்பேர்;

பொருளென்பர்,

- அர்தருமம்

ஆதிபுமில்லாத,

சூனணியமஅ

அருள்
முன்

பின்னு

என்பர் - ரசூனியமென்

பர், லர்-சிலர்; பிறவுமே மொழிவர்-வேறு நிலைகளையும் பொருள் என்பர்,
(சிலர்-சிலர்); இஷையால்-இவ தனால், பாதரசமாய்-பா தரசம்போல, மனது-'
சஞ்சலப்படும் அலால் - சலித்தலையடையுமேயன்றி, பரமசுக
மனமானது,
நிஷ்டை-மேலான வின்பத்சைப் பயக்கும் ரிஷ்டையினை, பெறுமோ-அடை
யுமோ,

பார்க்குமிடம்,--என்௪.

வி-மை.)

நிரீச்சார

சாக்கியர்

் அங்குராதிகளுக்கொரு

சேதனனை

யபேட்டயொமற் பீஜாஇகள் சாமக்கிரியையானதுபோல், மூலப்பிரகரு தியான
மாயை

இரிகுணாத்மகமாகவன்,

மகதாதகுி பிரபஞ்சோற்பழ்
திய

இதியு மிலய

முந் சானேயாயிருக்குமாகலி னிதற்கோ ரீற்வான் வேண்டாம், ஈற்வா
னொருவன் ஜகத்கர்த்தாவாக வுண்டாமாஇல் பிரஇருதி மாயை யேதிற்கு
ஆகலின், மாயையே முசகலென்பராகலின்
*பூதலய wi Ber» மாயைமு,௪
லென்பர் சிலர்! என்றார். சிவகானசித்தியார்: மூலம்

யாகி

'மூன்றாய்ப்

பிரகருஇி,

தூல

சூக்கு

புரியட் டகம்வி௫ர்த்தி

மம்பரமாய்ச்

கத்த

புருடன்

சர்கிதியிற்,
பாலன்
சேட்டை
புரிந்தலகம்
யோனி
பலவாய்ப்
பார்
சொடுக்கு, சால வென்று நீரீச்சுவா சாக்கி யன்றனான் சாற்றிடுமே.?” என்ற
தினாழ் காண்க. பொறிகளாற் கவரப்படும் விடயாஇகள் ஒலெடுப் பாடாணம்

போதி கடப்பகே
டக்கு
மிடமே

பொருளென்பர்
பொருளென்பர்

“சொகத்தை

மாக்க

மாட்சியை

த்தி

மலபாகம்

வந்தவிடத்துக்
்
|

ஞடியித்

பாடாணஉாதஇிகளாகலின்
‘Gun Dye
இலர்' என்றார், சங்கற்பநிராகரணம்:

ருய்த்திடு தயில்போற்
யெனவகுச்

கனரே??

சண் ளாடியிற்

பொரு ம்தனாற்போல

சாட்ட

_என்றசனாற்

பெண்ண

காண்க.

காணாச்
ore
ஆன்மா
விற்கு

காட்டின
கிழல் அ௮ச்தகச்
முத்லவனுடைய அருள் ஆன்மாவில

௪ண்
ே

பிர

௩௩

பரிபூரணானத்தம்
அவசரச்துச்

கசாசத்ச'

முப்

பொருக் தின வச்னியபோலவு,

காட்டச்இினைப்

பசுச்.துவவ்
ues Pres பொருந்இன புல்லும் வைச்கோலும் போலவும்,
ர்
பொருளென்ப
சித்தியதே
கெட்ட
கரணம்
க்
இவத்துவமாய்
செட்டுச்
சங்
என்ருர்,
கரண முடிவென்பர் இலர்!
சங்ரொர்த வாஇயராகலின்,
கற்ப

நிராகாணம்-

நீங்க

“ பழமல

காலை,

நிகமுங்

மு£வொளி

Carat

நகிலவிடு நிலவச், காட்டச்
தருளுயிர்
தோற்றும் சகலனெனத், தலைவன
ஸீப்பும், போன்,ற.து
புல்வையி
மளத்த
தங்க மாட்டச் தங்யெ, தன்மையு
மதனாற், பசுக.ர ணங்கள் Hass amuse, ளாக மாதி
வாகத் தோன்றிடு
மேக

யறிஏ,

வாணியம்,
கோத்இரம்,

இன்றே.??

என்றதனாற்

காண்க.

ஞான

வேதினீ௰ம்,

மோகனீயம்

ஆயுசு,

காமம்,

மாழுயிர் யானென

தரிசனவாணியம்,
அர்தராயம்

குணங்களெட்டும்;

என்ற

பித் தல்,

சாகம்,

பழித்தல், சோய், நூத்
பயம், செற்றல், உவகை, மோகம், ௫ந்தனை,
, உருப்பு, பிறப்பு,
அதஇசயித்தல்
வேண்டல்,
மதம்,
தல், வேர்வை, கேதம்,
இரதி, அ. ரஇசோகம்,
அரசிகம்,
;
உறக்சமென்௫ற குணங்கள் பதினெட்டும்
சுகுச்சை, பயம் என்ற குணங்களைக்தும் ஆக இங்கனஞ் சொல்லப்பட்டு
மூவகைக் குணங்களையும் விட்டுப் பூர்வ சன்மத்தி லஓுண்டாகிய
வருகிற
புசித்து ச் துலைந்த வவதரச்கானே வீட்டின்பப் பொருளென
கன்மங்கள்

ரிசண்டாவாதியர் கூறுவாராகலின், (குணம் போனவிட மென்பர்சிலபேர்?
வனநர்கழானமுூத லெண்
சிவஜான சித்தியார்; “ஈறிலாதன
என்றனர்.
குணல் 5 ளெனுமொண்குண, மாறிலாதமதி மேவு£தமென மன்னிவானவர்
வணங்கவே, வேறுலாவுகுண ஞானவாணியம தாதியெட்டினையும் விட்ட2,
சேறுபான்மையுட

னெங்களுச்கிறைவ

னீடவொழருஈ

னென்றனன்.??

எ-ம்,

பபடுத்தறாசபய செற்றமோடுவகை மோக?ர்கனை பழித்கனோய், BA Ze
வேர்வினொட சகேகமோூமதம் வேண்டலீண்டதி சயிச்சலும், புசிப்புவச் இடு
பிறப். றச்கசமவை விட்டொரட்டகுண பூகனாய், வரித்தவன்னுலகின் மேவி
ருச்சொருசொ லிசலனுச்கருளு மென்றனன்.?' எ-ம். *ஏணுமொன்றுடைய
வா யெங்குமண லாயிரும்புசன் மரங்கஞம், பூணுமங்குரு வெலாமுமாகு
ளென்னலாங்,
புர்சலப்ொருள்க
மவை
கெறி,
கன்மமேன்,
கம்டிவிட்ட
களவை
வரைர்சதண்டுவிட

எனவும்

மாட்சியே.??

காணுமங்கறு
மாணகின்றுவரு
வருவனவற்றாற்

வகைச்கொழிழ்
மாறிமாறிமுண்
கண்க,

அன் றி

யும், பிரகருதிசக்துவமானது, தாலசூக்கு.மமாய் எல்லாப் பதார்க் தங்களுக்கும்
வடிவமாய்,
சனச்கு
நிற்கிததே
முக்குணங்களுமொத்து
காரணமுமாம்,

௪ ச்அுவ மிருபத் துமூன்
அமூர்க்சமாயிருக்கும் புத்திமுதல் பிரு இவியீறாகிய
மிகணுடைய
பாலனாகிய

வியாத்தியாயிருச்கும்.

பிள்ளேகளைப்போலச்

மெடுத்திஃதச், குணவ்்உளோடு
சையின்
மான

வசச்திலே

யொழுக,

அதனோ

கூடின்,

சேட்டையுண்டாஇப்

மகாதியேகூடிப்
சனன

ங்

சம்

சத

புத்தியை

சுத்தபுருடனும்

பலயோணிகளையு

யுடைகச்சாய வித்

சேண்டாயிருக்கிற

குணங்களு முண்டாயிருக்கும். அக்தப் பிரகரு இயினுடைய

சுகதுச்ச

தன்மையை

யதிட்து, புத்தியை யடைக்திருக்சிற அதியாமை போம், வி௫ிருகியா வண்

BP

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

டான சுகதுக்கங்களைப் பிரகருஇச்குண்டானதென்று கண்டு, இ௫ ஆன்மா
வுச்சல்லையென்று குணத்திரயங்க எடங்குவதே முதலென்பர் ஆகவின்,
கூறுதலு

சிலர்! எனக்

(குணம் போனவிடமென்பர்

சித்தியார் :

மொன்று,

மூலம் புரியட் டகம்வி௫ர்தி யாகி மூன்றாய்ப் பிரகிருதி, தூலஞ் சூக்கு
மம்பரமாய்க் சுத்த புருடன் சர்கிதியிற், பாலன் சேட்டை புரிந்துலக
மியோனி பலவாய்ப் பரர்தொடுங்குஞ், சால வன்று நீரிச்சுவர சாங்கி யன்
ரான் சாற்றிடுமே.?? என்றகனாற் காண்க. சத்தப்பிமமவாதி--சத்தமானது.
மயச்சத்தினாலே பிரபஞ்சமாமெனவும் அறியாசார் அர்த்தமும் சச்தத்துச்குண்
டென்று விசாரிப்பது மெய்யன்றாமெனவும், சத்தமே பிரமமாவது அர்த்த
மில்லையென் றறியுமறிவே ai op crenm MO prema,
கூறிச் சத்தமாகிய நாதமே .
மூ தலென்பர் ஆகலின், கா தவடி வென்பர்லெர்' என்றனர். சித்தியார்: உரை
யா னதுமை யலினா லுலகாம், புரையோ ரணரும் பொருள்போ
யிதனை,
விரையா துணரும் மதுவீ டெனவே, வரையா. அுரைவா தஇிலகுக் தனனே ??
என்றதனாற் காண்க,
வி5அவினின்றும் நாதாதிசத்துவங்களும், வைகரிச்
சாதிகாரணமான

குச்குமை

பைச௩இ

£ழ்ப்பட்ட மோடனியாகின்ற
காஇகாரணமான
வசுத்தமாயையின்

சாச்மீச
விந்து

மதயமை

முதலியவும்,

அதோமாயையினின்றும்

அவ்விச்துவின்

இராக ௫௪த்துவக் இற்

சாரணமாயை - காலம்-நியதி-கலை-வித்தையாதியும், அவ்
தூலபரிணாமமான சூலப் ரகிரு கியினின்றும் அவ்வியக்கம்

இராசத

தாமதகுணங்கள்

காரணமாயிருத்தலின்,

முதலியனவும்

வீர் துமய

ஆகிய

யாவத்றிற்கும்

மென்பர்கிலர்? என்னார்,

சித்தியார்:

விந்துவின் மாயை யாகி மாயையி னவ்வி யக்தம், வந்திடும் விந்து சன்பால்
வைகரி யாதி மாயை, முக்இடு மிராக மாதி முக்குண மாதி மூலம், தர்.இ$ம்??
என்றதஞத்

காண்க.

அகம்பிரமமாய்

அனுபூதியு் தன்னிலே

தன்னை

அனுப

வித்து, காயமென்றுல் கரணமென்றும் வாயுவென்று மொருபேசமு மின் தி,
இன்னபடியென்று சொல்லுதற்கோர் சொல்லுமின்றி, ஆகாயமுதவிய பூதம்
கள் கெடவும், தானொருகாலுவ

ஞானமே

டாதே

கிலைபெழ்று

முதலென்பர் ஏகான்மவாஇகள்.

அன்றியும்,

கான்

பி.ரமமெனும்

அவர்கள்

நின்மலமா

யிருககிற ஆகாயத்தினை மேகமறைக்த தன்மையபோல, சச்சமாயிருக்றெ
பரப்
பிரமமு மாயாவுபா திகளினாலே
வாதி£ஃகப்பட் gage
Ce
wow ae Am
SoCa ஆன்மாவெனவும், அர்த ஆகாயத்திலே
யொருகாற்றுத் தோன்றி
wigs மேகத்தினை 5ச்சன
சன்மைபோல,
ஆன்மாவினிடத்கதிலே
யொரு

விவேகஞான௩

சோன்றி

மூகலென்பராகலின்:

யக்த
₹நட்டகஈடு

மாயாவச்தை
வேயிருந்த

நீங்க காமேயாகசன்ற
காமென்பர்

இலர்?

அவசரம்
என்றனர்.

சித்திய1* : “*தரனே சானா யனுபோகர் தன்னி ற் றன்னை
யனுபவித் இட்,
டூனே யுயிரே யுணர்வேபென் ரொன்று மின்றி யுரையிறக்து, வானே
மத
லாம்

பூதங்கண்

மாய

மாயா

சேமன்னி,

பிரம ஞானமே,?? எனவும், சங்க $ப
,

வமதசல,

கானே

பிரம

மென

ச்தெளியு ஞானம்

நீராகாணம் : *-இவ்வியத் oases Quer

விண்முதறக்த வொண்ஷூப் படலக்,
இருளற வுஇத்த காறக விவே
கம், சன்னிற் ஜோன் றிச் சாசகமனைத்தையு
மன்கைப் பிரிப்பு மடியிழைவாங்சு

பரிபூணானந்தம்
லும், போல ஞாலம் பொய்யறச் கழீஇச், தானே

௩௫

தானாய்ச் தன்னிற் றன்னைத்,

தானே சண்டு தன்னல முற்று, வசையி தத்துவ மூபெதத் தெளிவா, லகமே
பிரசமமாயின னெனவறிக், தசலனாூற் சலசல மதியெனக், சண்டிடு மூடலம்
விண்டசல்கடத்.த, மங்குல தடைத.ர வெங்குமாச் தகைத்தே.?? என்பனவற்
ரற்சாண்ச. வேட்வொளியானஅ ஒன்றுமறியாத பச்சைப்புமுவை யெடுத் துத்
தற்சொரூப மாச்னெதன்மைபோல, ஒன்றுமறியாக ஆன்மாவையும் மூ.சல்வ
மாக்கவச்த மாயாவுடல்
சற்சொரூப
னுடைய அருளெடுத்தச்கொண்டு
தானே நித்தியவத்தைப் பெற்று முதல்வனுடன் சமானமுறுதலே முதலென்
பர் ஈவசமவாஇயர். பரமபதமென்கிற வீட்டில் கீளாதேவி பூதேவி சமேத

ராய், இருமாமணி மண் டபத்தில் சங்கசஃர தாரியாய், நீலமேணியராய், நித்திய
சூரிசளால் சேவ்யமான வராய் எழுக்தருளி யிருப்பவரே மூதலென்னும் பாஞ்
சசாத்இிரியரு மிவருளடங்குவர். ஆசலின், “உருவமாமென்பர் சிலர்” என் ஐனர்,.

சங்கற்பநிராகரணம்: *முன்றோன்
சைச் இறுபுழுக் கவர்ந்த, வண்டென

ஐனது முதிரொளி

ஞான, மறியாப் பச்

வுயிரைச் கொண்டிடு முயி.ரத, தன்னை

நோச்டத் தானது வா௫, யைவகைத் தொழிலு மெய்வகை யுணர்வும், பிறியா

வாறு பெற்றுத், இிரியாப் பெறியோர் இரட்ிசேர்ச் இடுமே,'? என் ஐததனுற்
சாண்க, உருவமனைத்தும், விவர்்த்தமே யெனவும், கிட்கள, கிசானக்த, நின்
மல, ரிசப்பிரகாச நிசாமய நிஸ்தரங்கமாய் ஜெப் திமாச்திரமான பிரமமே மு,ச
லென்பர் மாயாவாதியராகலின், “ஈருதிசாடில் அருவென்பர் சிலபேர்' என்ற
னர். சித்தியார்: “அறிவா யல
கராணமா
யனக்தா னந்த மாயரறாவாய்ச்,
செறிவா யெங்கு தித்இயமாய்த் திகழ்ந்த சத்தாய்ச் சுத்தமதாயக், குறிதான்
குணங்க ளொன்தின்றிக் கூறும் வேதச் சனக்களவாய்ப் பிரியா தனுபூ இகந்
பரப்பிரமம்
தனக்காய் நின்ற தந்தப் பிரமுக்தான்.”' என்றதனாற் சாண்க,
ஆன்மா
து,
ிறவிடத்
தானே பிரபஞ்சமுமா யான்மாவுமாய் நின் று காரியப்படுக

சன்மத்தை யலுட்டித்து ஞானமுண்டானவாறே பிரமத்தோடுங்கூடி யான்மா
அழிரச்துபோய் சிற்பது முகலென்பர் பாற்கரியராகலின், *பேதமற வயிர்
கெட்ட நிலயமென் திடுவர்சிலர்" என்றார். சித்தியார்: “இத்தே யுலகாய்ப்
பரிணமித்துச் சவ னாகிக் இகழ்ந்தமையாற், சத்தே யெல்லா மூச் இதனைச்
சாரக் கண்ட ஞானங்கள், வைத்தே மொழியு மாமறைகள் சொன்ன மரபே
நுரைத்
வர சக்சா, லொத்சே கெட்டுப் பிரமத்தோ டொன்றாய்ப் போமென்
சனனே.?? என்றதனாற் சாண்க, அதிவுமய ரான அருளுருவமாயிருந்த ஆன்மா
யாசாரிய
மறைக்கப்பட்டு, அவை
வானது சகன்மத்தாலும் மாயையாலும்

னனுச்ிரகத்தால் நீல்கெவழி, கீருகீறாஞ் சேருக்தகைமையில், ௬ுதல்வனாய
அருளுடன் ஆன்மாவாகிய அருளுல் கல* திூவசே முதல் என்பர் ஐக்ியவா இ
யராகலின்,

பே௫லரு-

ளென்பர்சிலபேர்?

“அறிவா முயிரிற் பிரியா தேயு, மீட்டு

என்றனர்.

மிருபய

பொழு திருபய னுகர்வுற மருவுத, லின்மை
இரி பாத முற்றிறை யருளா,

லஓுருவுகொ

சங்கற்பநிராகரண*:

ஞாட்டிடு நியதிச்,

கொரு

யாசன் முன்னிய காலைச், சம்
லகு

தெரிவுற மருவி,

மாகூறுத்

காசு தேச விளங்குர், தன்மையி னுணர்த்தும் புன்மைக ணீல்கி, 8ீரு நீரு

௩௭ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத் தியுரை
செறிவுறப்

டறிவு

னறிவினோ

சேருர் தகைமையி,

பொருந்தி,

யொன்று

என்ததனாத்
யெனநஈவின் ஐனசே.!?
மென்பசை யுலகோர், நன்றா மத
மூன்று பாழையுங் கடந்து
Eres, Fairy பாரப்பாழ் இவப்பாழென்ற
்,
paper sb sli கூனி
“Jon
பராகலின
முதலென்
இலர்
நின் உசூனியமே

யமசென்பர் சிலபேர்?

முதய மாடியிடு,

என்றனர்.

லேதசிரேோதமம்;

ஈம்மானை

ஈம்மானை

கேள்,
| ்மா
தம்மானை-யம

பாழாய் மூடிவிலொரு சூனியமா, யப்பாலும்
காண்க,

இவ்வாறு

சும்மா

பல்லகைச் சமயிகளும்

பாழென் ஐறி.??
K ME!

பலவாறு

யிருக்கச் ௬௧

முப்பாழும்
என்ததனாற்

சொள்கைகளைத்

மென்பார், (இவையாத் பாச
சமுவுசலால் மமம் ஒருவழிப்படாது Foam Go
ள் கொள்கையனைத்தும்
இச்சமயிக
ரசமாய் மனது சஞ்சலப்படும்' என் றனர்.
பாசஞானமும் பசுஞானமுமாக விளங்கலீன் இவற்ஞூல் உண்மைநிஷ்டை
கைகூடுபோவென்பார், *பரமசுகரிஷ்டை பெறுமோ? என்றனர். சிவப்பி
ஸனச்தாலும் படர்பசு ஞானச் தாலும், யீசனை யறிய
காகம்; “பாசஞா
ஸண்ணிச், தேசுறு மதனான் முன்னைச் சிற்நறி
வொண்ணா திறையருண் ஞான
வொழிர்து சேர்க்து, சேசமோ டுயர்ப ரத்து நிற்பது ஞானகிஷ்டை,'? என்ற.
(௬)

தனாற் காண்க,

௮/க்தசா ரத்தையோ ரகமாக்கி மின்போலெ
னறிவைச் சருக்கினவரார்?
அவ்வறிவு

தானுமே

பற்தினது

பத்ரா

பழுக்தவுக் தலைமீதிலே
சொந்தமா

யெழுதப்

படி த்ததார்?

மெய்ஞ்ஞான

சுககிஷ்டை சேராமலே
சோற்றுத்

துருத்தியைச் சதபெனவு

முண்டுண்டு

தூங்கலைத் தவரார்கொ 'லா?
தந்தைதாய் முதலான வூலப்ர பஞ்சர்
தனைத்தந்த தெனதாசையோ ?
தன்னையே கோவனோ, பிறரையே கோவனோ,
தற்கால மதைகோவனோ,
பர்தமா னதுூதர்த விீனையையே நோவனோ,
பாமசாத்த மேமறியேன்;
பார்க்குமிட மெகங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின் ந

பரிபூர ணானந்தமே |
ஒரு

(இ-ள்.] ௮ச்சசாரச்தை-அஞ்ஞானமாகிய
வீடாச்சி, மபின்போல-மின்னலைப்போல,

அறிவினை,

இருளை, ஒரு அகம் ஆக்இஎன் அறிவை-என்னுடைய

சுருச்கினவர் அர்-கருங்கச்செய்து அவ்விட சது

அவ்வதிவுதானும்-௮ர்ச.

அறிவும்,

பர்தினது

வைத்தவர்

யார் 7

பற்றாய்-தான் பிடி.தீத தனை

்-௮.இல் மூழ்கவும்,ய்தலைமிதிலே-என்
மே ஆதாசமாகக்கொண்ரு,், அழுர்சவும
ப்ப
தக்இரமா
்
னுடைய

ரசின்மித

சொந்தமாய

எழுத-சுல

எழுஇிவை

'

4

நள்.

பரிபூரணான ந்தம்

தற்கு, படித்தது ஆர்-கற்றதுயார் ? மெய்ஞ்ஞான சுகநிஷ்டை: சேராமல்உண்மையாகிய ஞானானந்தங்களுச் கேதுவாகிய நிஷ்டையினைப் பொருந்தா
யடைத்துவைத்ச

மல், சோற்றுத்துரு,ச்கியை-சோ ற்றினை

துருத்திபோலும்

தர
சரீ.ரத்தினே, சதம் எனவும் - நிலையென்று நினை த்தும், உண்டு உண்டு-பல
முதலானதாய்
தந்தை
யார்?
மூண்டு, தூங்கவைத்தவர் ஆர்-உறங்குவித்தவர்
தகப்பன் தாய் முதலாகிய, அலெப்ரபஞ்சர்
சனை - பிரபஞ்சமுழுவதனையும்,
தந்தது

- உண்டாக்கனெதற்குச்

காரணம்,

எனது

அசையோ

- என்னுடைய

விருப்பமோ? தன்னையே நோவனோ-என்னை சானே கொர் துகொள்வேனோ;
பிறரையே கோவனோ - அ௮ச்கியரையே நொர்துகொள்வேனோ; பந்தமானது
தந்த வினையையே சோவனோ - பிறவித்தளையை யுண்டாக்கிய பூர்வசன்மங்

களைத்தான் நொக்துகொள்வேனோ;

பரமார்த்தம் ஏதும் அறியேன்-மேலான

அர்த்தம் சிறிதும் உணர்ந்திலேன்; பார்க்குமிடம்,

என்க.

(வி-ரை.) *அந்தசா ரத்தையோ ரசமாக்கி மின்போலென் அறிவைச்
சுருச்ெவரார்' என்றதனால், அறியாமை யுயிர்க்கநா தியே செம்பிற் களிம்பு
போலவும், நெல்லிற் குமிபோலவும் உள தாமெனவாயிற்று. சிவதான போதம்:
:செல்லிற் குமியு நிகழ்செம்பி னிற்ஈளிம்புஞ்,
மையே-வல்லி,

மலகன்ம

மன்றுளவாம்

சொல்லிற் புகிசன்று

வள்ளலாற் பொன்வா,

சொன்

எலர்சோகளஞ்

செய்கை மலத்தாம்.?? எனவும், சிவப்பிரகாசம்: *அல்லன்மிக வுயிர்ச்கிவைதா

னனைச்த தீச, னருவினைக எருச் ததர்கோ வினையோ வன் றிச், சொல்லிவரு
மாயையோ
வணுவை முக்தர், சூழ்$கதெனு மூரைமூதலோர் தொடக்கி
லார்பா, லொல்லைவரு மெனினுளதா முயிருண்டாவே, யுளதுமல மலமுளதா
வொழிகர்க

வெல்லா,

செல்லின்வரு

தவிடுமிபோ

லசாஇயாக, நிறுத் திகிவ

நிதுசைவ நிகழ்த்து மாறே.” என்பனவற்றாற் சாண்க. அவ்வறிவு தானுமே
uppers Una யழுச்தவும் தலைமிதிலே, சொக்தமா யெழுதப் படித்ததார்?
என்றதனால், ஆன்மாவின் அறிவு படிசம்போலச் சார்ச்தசன்பாலாம் இயல்
புடைத்தெனவும், அவ்வாறும்படி யதைச் செயற்கைப்படுத் இனார் ஒருவரு
மில்லை யெனவுமாயிற்று, சிவப்பிரகாசம்: 'பன்னிறங் கவருர் தொன்மைப்
படி.கரீ டொளியும் பன்மை, மன்னிலல் இயல்பு தந்த வளரொளி போல
வையச், தன்னகம்பயிலு நற்சிற் சடங்களின் ரன்மை தாவா, ௩ன்னலம் பெற
நிறைந்த ஞானமே ஞான மென்பர். எனவும், திருநெறிவிளக்கம்: “பற்றிய

நிறங்க ளாகும் பளிங்கிென தொளியும் பற்று, நிற்றலை யளிக்கும் வெய்யோ
னீடொளி யதுவும் போல, ருற்றுல கதற்குச் சார்பாய் முயற்றினு முன்னீர்
விண்போற், சற்றினிற் சடங்க டோயா வென்பர்டற் சத்தி சேர்ந்தோர்.?”
என்பனவற்றாற் காண்க, 'மெய்ஞ்ஞான சுகநிட்டை சேராமலே
சோற்றுத்
அருத்தியைச்
சகமெனவு
முண்டுண்டு
தாங்கவைச்தவரார்' என்றதனால்,
பே௱ன்பசிலை
யெய்தற்குச்
கருவியான
ஈட்டை
கூடாது
இவ்வுடலின்

பொருட்டே யுழைத்து வாணாள் கழித்தல் பெரிதும் இழுச்குடைச்தென்று
குதிப்பித்தனர். (தந்ைத சாய் முதலான

வகிலப் பிரபஞ்சச் தனைத்தக்த

சென

-

ie oy தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
தாசையோ'

என்ற தனால், பிறப்பெனக் குறிப்பானுணர்த்தி அப்பிறப்பினைச்

செல்லா
கூட்டிவைத்தது ஆசையே யென் நனர். திருக்தறள்: : அவாவென்ப
காண்க.
ாற்
என்றதன
?
வித்.து.?
வுயிர்க்கு மெஞ்ஞான்றுக், தவாஅப் பிறப்பீனும்
எதனை
ன்
காலம் வினைமுதலிய பிரவாசானாதியாய் வந்துகொண்டிருத்தலி
யும் கோதற்கு ஏதுவில்லை யென்பார், (தன்னையே நோவனோ பிறரையே
வினையையே
பந்தமா னதுதர்த
தற்கால மதைகோவனோ,
கோவனோ

வாராதெ லாமொழிய! வருவன வெ
மனதுசா ௯தியதாகவே
மருவகிலை

(௪)

ட

கோவனோ பரமார்த்த மேதுமறியேன்? என்றனர்.

லாமெய்த !

சித்தாந்த

தந்ததும், வேதாந்த

மாபுசம ரசமாகவே
பூராய மாயுணச யூகமது தந்ததும்,
பொய்யுடலை கிலையன்றெனப்

போதகெறி தர்ததஞ், சாசுவத- வானந்த
போகமே வீடென்னவே
$ீராள மாயுருக வுள்ளன்பு தந்ததும்,
நின்னதரு, ளின்னுமின்னு
நின்னையே

துணையென்ற

வென்னையே

காக்கவொரு

நினைவுசற் நுண்டாகலோ
பாராத யவியாத மோனமே யிடைவிடாப்
பற்றாக நிற்கவருளலாய்!
பார்க்குமிட

மெங்குமொரு

நீக்கமற

நிறைகின் ந

பரிபூர ணானந்தமே!
(௫-ள்.) வாராஜெலாம் ஒழிய-வாரசாதனவெலாம் ஒழிக, வருவன
எல்
லாம் எய்2-வருவனவெல்லாம் வக்தெய்து5, (என் ற) மனது சாட்சியதாக-மன
மானது ஈடுவு்லேமையான சாட்சியாக நின்று, மருவ-பொருக்தும்படி, நிலை
தர்கதும்-(உண்மை) எலையைச்கொடுத்ததும், வேதாந்த ச சார்த மரபு சமரச
மாக-வேதார்சமாபு

சத்தாக்க மரபு

என்பன

மாயுணர-ஆஇத்யச்
தமா யறியும்படி, ஊசமது

அம்,

பொய் உடலை - பொய்யாகிய

சமரசமாயிருக்கிறதாக,

தர்ததும்-ஊகத் இணைக்

சரீரத்இனே,

நிலை

அன்று

பூராய

கொடுத்த

என-சாசு

வசமல்லவெனக் தீர்மானிக்க, போதநெறி தந்ததும்-ஞானமார்க்கச் இனைச்
கொடுத்ததும்,
சாசுவத
அனந்த போகமே-ரிசத்தியானக்கானுபவமே, வீடு

என்ன-மு£் தின் று,

$ராளமாய் உருக-நீரின் சன்மையால்

உருகும்படி,

உள்ளன்பு த2தம்-உள்ளன்பைக்
கொடுத்ததும், நின்னது அருள்- உன்னு
டைய திருவருளே, இன்னும் இன் னும்-மேலுமேலும், நின்னையே துணை
என்ந -உன்னையே

காத்தறகு,

ஒரு

அணையாசப்பற்றின,

நினைவு-ஒப்பற்ற

என்னையே

இருவுளம்,

சற்று

சாச்ச-என்னையே

பாது

உண்டாகலோூறிது

பரிபூரணான ந்தம்

௩௯

உண்டானால், பாராதி அறியாத மோனமே-நிலமுதல் நாதமிறுதியாகக்ெக்த
இடை விடாப்பற்று அக
தத்துவங்களால் அறியப்படாத மெளனகிலையே,
நிற்- இடையறாத
பற்றுக்கோடாகக் கொண்டு நான் அகச்த நிலையில் ஈழு
வாது நிற்கும்படி, அருள்வாய்-இருபை புரிவாய் | பார்ச்குமிடம்.--என்.
(வி-ரை.) ஈன்மை யடையுங்கால் சச்தோஷ மடைதலும், தமை யடை
யுங்கால் துச்சமடைதலும், ஈன்மை வாராதபோது துன்பமுறுதலும், தீமை
யன்றாகையால், தீயன
இன்பமுறுசலும், உச்தமர்செய்கை
ஏவம்றினும் சமயுக்கு கொள்ளுதலே சச்.திரிபாத Quit BF HG

வாராதபோது
ஈல்லனவாயெ

ஏதுவாகலான்,

(வாராதெலா மொழிய வருவனவெலா மெய்த'

என்றார்.

ஒள

வையார்: *'வருக்தியழைத்தாலும் வாராஅு வாரா, பொருக்தவன போமினென்

ரூத்போகா-விருந்தெங்கி, நெஞ்சம் புண்ணாக நெடுர் தாரம் சாணினை6
ம, அஞ்சு
வதே மாந்தர்தொழில்.?? எனவும், திருக்குறள்: **நன்றாங்கால் ஈல்லவாக்
காண்பவ

னன்ராங்கால்,

அல்லீற் பவெ

தெவன்.!?

தேகம் அரிச்தியமாகலின், (பொய்யுடலை
யார் : “மலைமிசைச் தோன்று

என்பனவற்ளுற்

நிலையன்றென?

மதியம்போல்

காண்க.

என்ஈனர். நாலடி

யானைத், தலைமிசைச்

கொண்ட'்

குடையர்-நிலமிசைச்,
துஞ்சினா ரென்றெடுத்துச் தூற்றப்பட் டாசல்லா,
லெஞ்சினா ரிவ்வுல$வில்.!” எனவும், '*யாச்கையை யாப்புடைத்சாப் பெற்றவர்
சாம்பெற்ற, யாக்கையா

ரோன்றுமற்

லாயபயன்கொள்க-யாக்கை,

முங்கே,

நிலையாது

நீத்து

விடும்.!?

மலையாடு

மஞ்சுபோற்

என்பவற்றாலு.ம்,

௧-வது

செய்யுஸிற் காட்டியுள்ள மற்றை மேற்கொள்களாலுமறிக, கிலைபெற்ற இன்ப
நுகர்ச்சியே முக்கியாகலின், 'சாசுவத வாைசபோகமே வீடு? என்றார். பஞ்
சாக்காவந்தாகி

வெளிசின்று
தோலுங்

: (:உளரின்று

சாணப்

படூவன்

கைப்பவென்

சாக்கரகாத

சாணி

பசுபதியே!??

epee eo

விரிகடற்

சிர்தை

கேபெ னுளமொளிப்பின்,

றெள்ளமிழ்௩
து,

செளிவுண்ட

யெலாமீணிப்பன்,

எனவும்,

பளகறுத்
BN COR UGS
மானந்த
துகளறுபோதம் : *கின்றபர

கேசே யனுபவித்தங், கொன்றுபட வுள்ளுரு யோவா உலென்று, மதுவுண்ட
வண்டுபோன் மாளாச்சுகத்தைப், புதிதுண் டிருந்துவிடிப்போது,?? எனவும்,
“sor IG

சுசவடிவுச் குள்ளான

தம்பிரா, னன்றியொரு

பொரு

மாகாதே-

நின்றமுச் இச், சொல்லரிய வின்பச் ௪ுகத்துக் கதிகமாய், நில்லவன்றா ளாம
நிலை.? எனவும், **இர்சச் சுசச்தை யிணிகீ விழியா, ossa hs லயர்ச்தது
போத்-றொர்தமறப் போதா யிதுவே சுகாதீதம் பொய்யற்றோர்ச், சாதார
மான வருள்.?? எனவும், தானசாகர வெண்டா : கட்டவிழ்ர்ச ages smal
களிற்

கூடாமல்,

விட்டவத்தை

தன்னிலும்போய்

வீழாமற் - HL Oona it ey,

தோயாம லின்பச் சுகமா யனச்தமய, மேயாகி # HC 5 SO.” எனவும், மூன்
னமே மூன்றுமுதலு முளதாயிருக்கத், துன்னி யொருபொருளுச் தோன்றா
மன் மன்னியிடு, மாதிமலம் போலகிறை யானர்தத் தான்மறைரஅ,
பேதமற
நிற்பது. சான் பேறு.?” எனவும், வருவன வற்றாற் காண்க. :அவனருளாளே
யவன்றாள் வணங்கி? என்ததற் கேற்ப எல்லாம் முதல் வனருளாத் கிடைத்த
தென்பார்

நிலைதர்ததம்,

ஊகமது

தந்ததும், போசூெறி

SES BD, உள்ளன்பு

௪௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

தந்ததும்

நின்னசருள்' என்றனர்.

பின்னுங் கூ?2மாறுபோல,

பாசி

கல்விழும்போது

கிட்டைகொள்ளுழி

பின்னும் உலசப்பற்று சன்னைப்

பற்றும்

மறைக்து

என்னும்

சிறிது

விலூப்

அது சுலைர்அழிப்

அச்சத்தால்,

மோனமே

யிடைவிடாப் பற்றாக நீற்கவருள்வாய்? என்றனர். சிவதானசித்தியார்: “ur
படு

குட்டத்திற்

போழுது

கல்லினைவிட்

டெறியப்,

பரக்கு, மாருபடு மலமாயை

படும்பொழுது நீங்கியது

யடுங்கன்ம மனைச்து,

மானடியை

விடும்
யுண

ரும்போ கலும்பின்னணை
பு, சேசமொடுர் இருவடிச்ூழ் நீங்காதே தால்குகினை
வுடையோர் நின்றிடுவர் சிலையிதுவே யாகு, மாசையொடு மங்குமிக்கு மாகி
யலமருவோ, ரறும்பாச மறுக்கு/வகை யருளின்வழி யுளைப்பாம்.?? என்றத
COM Stairs,
(௮)

ஆழாழி

கரையின்ஜி நிற்கவிலையோ; கொடிய

வாலமமு

தாகவிலையோ)

அக்கடலின் மீதுவட வனனிற்க வில்லையோ;
௮ர்தரத் தகலகேபடி
தாழாம ohms os AN MB uM; மேருவுக்
சீறுவாக வளையவிலையோ;
சத்தமே கங்களும் வச் த.ர னாணையிம்
சஞ்சரித் திடவில்லையோ;
வாழாது வாழவே பிராமனடி யாற்சிலையு
மடமங்கை யாகவீலையோ;

மணிமச்தா ம) இயால் வேண்டுசித் திகளுலக
மாரச்கதஇல்

வைக்கவிலையோ;

பாழான வென்மனங் குவிபவொரு
பண்ணுவ துனக்கருமையோ;
பார்க்குமிட

மெங்குமொரு

நீக்கமற

தந்திரம்
நிறைகின்ற

பரிபூ ணானந்தமே!

(இள்.) ஆம் குழி - ஆழியடலான௮, கரையின்ற
ி - கரையில்லாமலே
நிற்க இல்லையோ-சன்னெல்லை கடவாது அடங்கிகி
ற்கவில்லையோ , கொடிய
அலம் - கொடிய

விஷமான ௪, அமுது௮க
வில்லையோ; அக்சடலின்மீ த.அச்தச்சடலின்

இல்ஷையோ-

உணவர இயமைய
நடுவில், வடவ னல்-வடவைத் FE

யானது, 5ர்பஇல்லையோ-அ.௮ியாமல் நிலை
பெற்றிறாக்கவில்லையோ; அர்சாத் அ.
ஆமாயசதில்,
அகலகோடி

- அண்டகோடிகள்,

தாழாமல்

- சவிழாமல், நீலை
EHS இல்லையோ - ரீலைபெற்றிருச்கவில்ல
ையோ ; மேருவும் - மேருமலையும்,
சீனு ஆக-வில்லாக, உளையஇல்லை யா
2 வளைசகப்படவில்லையோ : சப்தமே
“ங்களும் பற்க
.

.

(>

ளெழும், ஒர்சசரன்-வச்சிராயுதத்தைத்
சாத்த இச்சொனத,
ஆணையில் - BFS ari,
சஞ்சரித்த
இல்லையோ - வூச்சவில்லையோ;
ழ து
வாழா
வாழழ். - வார prosல்
வாழும்பழு,
இசாமன்3
அடியால்; - இராம
ட

.

iss

ட

.

ட

‘

௪

.

>

பரிபூரணான த்தம்

PS

னத பாதத்தால், இலையும் - கல்லும், மடமங்கை ஆகஇலையோ- -இளம்பெண்
Bus அகலிகையாகவில்லையோ? மணிமக்இரம் ஆதியால்-மணிமக்திர மு.சலா
|
em
வேண்டு Ag Beer. அவமவர் விரும்பின சத்திகள், உலக
- னவைகளால்,
மார்க்கத்தில் வைச்ச இலையோ-இவ்வுலகநகெறியில் தாபிக்சப்பட்டிருக்கவில்
லையோ? பாழ் ஆன என் மனம் குவிய-பாழாகிய என் மனது ௮ம் தர்முகமாய்கீ
து, உனக்கு
குவியும்படி, ஒரு தர்.இரம் - ஒரு உபாயம், பண்ணுவது-செய்வ
அருமை
தேவரீருச்கு
அருமையோ - (எல்லாவந்றித்குக் தலைவனாகிய)
ச.
யாகுமோ? பார்க்குமிடம்.--என்
இச்செய்யுளிர் குறித்த செயற்கரிய செய்சைகளாயே எட்
(வி-ரை.)
டள்,முதலைச்து முதல்வனாலும்,மற்றைய மூன்றும் ஆன்மாச்சளாலுஞ் செய்யப்
பட்டன. மனித.ரா லேற்படுமொரு றுதடாசக மெவ்வளவோ பெரிய கரையி
னாம் சூழப்பட்டிருக்தும், அசலீள மிவ்வளவெனச் குறிச்கப்படாத பெரிய
சமுத்திரம் யாதொரு சரையுமின்றி யிருப்பது முதல்வன் செயலென்றே குறிச்
தற்கு 'ஆழர்ழிகரையின் றிரிற்சவிலையோ? என் றனர். இருப்பாற்சகடலிற் றோன்
நிய

விஷத்தாற்

சர்வான்.மாக்களுர்

வேண்டுகோளுச்கிரங்குச் வெபிரான்,

துன்புறா வகையாக,

தேவர்

விஷச் இனைப் பானஞ்

முநிவர்

செய்தமையால்

( அலமமு, சாகவிலையோ? என்றனர். பாகவதம்: ** யேஸமாமக்

தீரியபகவாக

பவாநீம்விஸ்வபாஈ:, தத்விஷம்கச் தமாரேபேப்்ரபாவஜ்ஞோர்வமோகக, தத:
கீருபயா
கரதலீச்ருத்யவ்யாபிஹாலாஹலம்விஷம், அபக்ஷயக்மஹாதேவ:
ர்
யமீடுஷ:,
மதச்சம்போ
ப்ரஜா சாக்ஷ£யணீ
தேவதேவஸ்
பூதபாவக:, நிறம்யகர்
ப்ரஹ்மா வைகுண்டன்சறஸாம்ஸிரே.'? எனவும், ப்மமாண்டபு ராணம்: “*தஸ்ய
விஷ்ணு ரஹம்வாபி ஸர்வேவா ஸுரபுங்கவா:, ஈஸச்.நுவச் தவைஸோடும் வேக
மர்யத்ரஸங்கராத், விஷேணோத்கிஷ்டமாசோக: சாலாநலஸமத் விஷா, நிர்தச்
தோரச்சகெளராங்க:ச்ருதக்ருஷ்ணோஜகார்த௪: ?? எனவும், வாமநபுராணம்:
“தம்த்ருஷ்ட்வாரச்ச கெள.ரராங்கபம்க்ருதம்க்ருஷ்ணம் ஜசார்த்தனம், மீதா
ஸ்ஸாவேவயம்
1 ஹாலாஹலம்

எனவும், இராமாயணம்?
தேவாஸ்த்வாமேவசரணம்கதா:?”
விஷம் ஸர்வம் ஸஜக்ராஹாம்ருகோபமம்'? எனவும், திநவாச

கம்: “கோலால

மாகிக் குரைகடல்வா யன்றெழுச்த, வாலால முண்டானவன்

ச.துர்தா

னென்னேடீ,

யாலால

இடுங்கால

மிதுவென்ன

கொடுங்காலன்

விடமெழலு

நனைகச்குமைச்ச

லன்றயன்மா

முண்டிலனே

மேலாய தேவரொலாம் வீடுவர்காண் சாழலோ'?

லுள்ளிட்ட,

எனவும். காத்சிப்புமாணம்:

நணனிவெருவி

குரைகழற்€ழ்ச்

யயன்மா

சரண்புகுசச்

ஜே௦ே ஞர்

கொதிசது

வாழ்கள், பிடுங்காம லருள்புரிச்்த பிரானன்றிப் பின்னையுமோர் பிரானுண்
மென்னுள்ள கடுங்கு
பெற்றிடினு
கூங்காதார் தமைக்சாணப்
டென்ன,

மாசோ.?”'எனவும்,வருவனவற்றாற் காண்க. பெட்டைக்குஇசையின் வடி.வாய்ச்
சிவபெரு மானால்

படைச்கப்பட்டுக்

உடலினடுவில்

So reo

தன்னெல்லை

தமைச்துரித்கும்படி யமைத்துவைச்கப்பட்டதோசர் கெருப்பாசலின்,
அக்கடலின்மீது $வடவனணிற்சவிலையோ?? என்றனர். ஆகாயத்தில் ௮னேச
கடவா

மான உருண்டை வடிவமாயுள்ள ௮ண் டங்களை
6

அந்தரத்தில் அவபெருமான்

௪௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

வைத் திருச்கின்றாராகலின், அந்தரத் த௲லகோடி தாழாம ஹிலைகிற்த வில்
லையோ?' என்றனர்,
இவெபிரான் இரிபுரசகனஞ்செய்யச் சென்றகாலத்தில்

மேருமலையினை வில்லாகக் கொண்டாராகீலின், (மேருவும் சனுவாக

விலையோ? என்றனர்.
ஒளைர்தன

திநவாசகஃ&்: “வளைந்தது

வில்லு

முப்புர முர்தீபற, வொருங்குடன் வெர்தவா

வளைய

விளைந்தது பூச)

றுர்தீபற.”?' எனவும்,

காஜ்சிப்புராணம்: தடசெடு வடவரை சாபம், படல.ச விறைபசர் சாறியு,
மஉள்விரி துளவினன் வாளியுங், கடவுளர் பிநர்பிற சருவியும்.?? எனவும்
* வருவனவற்றாற் சாண்க.
மணியைப் பொழியும்
சம்வர்த்சமும், நீரைப்
பொழியும் அவர்த்தமும், பொன்னைப்பொழியும் புட்கலாவர்ச் தமும், பூவைப்
பொழியும் சல்சாரிச்சமும், மண்ணைப்பொழியும்
துரோணமும், கல்லைப்

பொழியும்

சாளமு௫யும்,

நெருப்பைப்பொழியும்

நீலவர்ணமும்

ஆய

ஏழு

மேகங்களும் இர் சரன் ஆணையை மேத்கெழண்டு ௩டச்குமாகலின், சப்தமே
கங்களும் வச்ரதர னாணையிற் சஞ்சரித்இிடவில்லையோ?? என் றனர். வாழாது
வாழல்' என்பது ஊனுடம்பொழியப் புகழமுடம்பு நிற்றல். கெளசமன் தன்
மனைவி அகலிகையை கோக்இ நீ கல்லாகுக?? எனச் சாபமிட்டுப் பின்னர்
விமோசனய் கூறுகையில்!:இராமன் பாதம் பட்டதும் எமுக??என் மனன். ௮ம்
மூணிவன் நிழைமொழியின்படியே இராமன் கால்படும்படி நேரிட அக்சல்லா
ன

அாரிசையானதால்

'இசாமனடியாற்டலையுமடமங்கை

என்றனர், இத்தகைய செயற்கரிய

செய்கைகள் சேவரீசாலும்

யாகசவிலையோ?

'தேவரீரனுக்

சரசம் பெற்றவர்சளாலும் அதியிலேசாக முடிந் இருக்க, அற்பமாகயெ என்
மனத்தினை படக்க யாளச்செய்தல் தேரீருச்கு அசாத்தியமோ
வென்பார்,
பாழான வென்மனவங் குவியவொரு தர்.இரம் பண் ணுவ அனச்சருமையோ?
என்றனர்.
மன மொடுங்காசகாலச்துச் வெயோக
சமாதி கூடுச லருமை
யாகலின் 'மனங்குவிய? என்றார் திருமந்திரம் : *மனமாயைமாயை
மாயா மயல்
கம், மனமாயை தான்மாய
மற்றொன்று மில்லை, பினைமாய வேண்டாம்.
S56 mayb

வேண்டாம்,

தனையாய்க் இருப்ப

தித்துவச்சானே.”?

ஞீற் காண்க,

என்றத
(௯)

ஆசைசக்கொரளவில்லை;

அலைமெல் லாங்க ட்டி

it OF egy ee கடன்மீதிலே

அணைசெல வேகினை வர்; அ௮ளசேச னிகரரக
அம்பொன்மித வைத் தபேரு
நேத்து ரசவாத வித்தைக் கலைக் இடுவர்
;
நெடுகா ளிருக் தபேரும்
நிலையாக

Cand aya

காயகற்

பந்கேடி

கெஞ்சுபுண் ணாவா; எல்லாம்
யோிக்கும் வேளையிந் பிர
வு ண்பதும்

உறங்குவது மாகுமுடியும்;

பரிபூரணான ந்தம்.
னானெனக் குள.நியே

போதுகா

உள்ளதே

௫௩

யொன்றைவிட் டொன்றுபற்றிப்

பாசக் கடத்குளே

வீழாமன் மனதற்ற
பரிசுத்த கிலையையருள்வாய்!
பார்ச்குமிட மெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
பரிபூர ணானந்தமே !

(ஒஇ-ள்) ஆசைக்கு-அவாவினுக்கு, ஒர் அளவு இல்லை-ர் வரம்பு இல்லை;
(ஏனெனின்)
அலம் - உலகங்கள், எல்லாம் - எல்லாவற்றையும்,
கட்டி
ஆளினும் - கட்டி. அரசுசெலுச்தினும், கடல் மீதில் - கடவின்மீ.தும், ஆணை
செல - தமது ஆச்னை செல்லும்படியாக, கினைவர்-விரும்புவார்கள்; அளகே

சன் - குபோனுக்கு, நிகர் ஆக - சமமாக, மிக - மிகுதியாக, ௮ம் - அழகிய,
பொன்

- பொன்னினை,

வர்களும், ரசவாத

வைத்தபேரும் - தம்மிடத்தில்

வைச்தஇருக்கின்ற

விக்சைக்கு-ரசவாதவித்தையினுக்கு,

மேசிக்து-விரும்பி,

அலைக் இடுவர் - திரிவார்கள்; கெடுகாள் - நெடுங்காலம்,
இருகர்சபேரும்-இவ்
வுலக இன்பங்க ளடைந்தோரும்,
இன்னும் - மேலும்,
நிலையாக - நிலைத்
AGE snug, காயகற்பம் - சகாயசித் இக்குரிய கற்பமுறைகளை, தேடி - காடி,
(கிடைக்கப்பெரறாமல்) கெஞ்சு புண் ஆவர் - மனம புண்படுவார்கள்; எல்லாம்-

இவைகளையெல்லாம், யோ௫ிக்கும் வேளையில் - ஆலோிச்குங்காலத்தில், பச
இர-

ட

அடங்க,

உண்பதும்

- புசிப்பதும், உறங்குவதும்

மாகவே, முடியுமே - முடிவுபெறும்; (ஆதலால்)
தே

அமையும்;

கான் நான்

உள்ளதே

ஆக

- MAGAgi

போதும் - உள்ள

எனச் குளறி- சாண் சான் என்று அகங்கரித அப்

புலம்பி, ஒன்றைவிட்டு ஒன்றுபற்றி-ஒன்ரைவிட்டு ஒன்றைக் தொட்டு, பாசக்
கடற்குளே - ஆசையாகய கடலில், விழாமல் - விழுச்சழுந்தாமல், மனத
அற்ற - மனமிறக்த,

பரிசுத்த நிலையை

- பாரிக் சமாகய

மெளனகிலை

(ஆகிய

மரச்சலத் இனை), அருள்வாய்-கருபைசெய்வாய், பார்ச்குமிடம்,--என்ஃ,
“(வி-ரை.)
அசையானது
சிலம் பொருள் போகமென்னு
மூன்றின்
வழியாக வருவது.
இம்மூன்றும்
நிலையல்லனவாகவிருக்தும்
இவற்றில்

வைக்குமாசைச்கு வரம்பில்லையென்பார் 'ஆசைச்கோ ரளவில்லை! என்ளுர்.
சிவதரமோத்தாம்; “மண்ணினுர் தனத்தினு மனைக்கு வாய்ச்தகற், பெண்
ணினு மகவினும் பெரிய பேரினுர், துண்ணென விழைவினைக் துறர்ச
தூயசே,

விண்ணினு

ஒருவன் ஒரு

கருதுவானாகலின்,
செல

வேரினை ௮வர்'

குவியலாக
செய்ய

கே௫ித்து

மின்புடன்

விளங்கி

மேவுவார்.??

குடைநிழலில் உலகமுழுவதும்

4அகலமெல் லாக்கட்டி யானினுவ்
என்றார்,

குபேரனுக்கு

TOR DS CO)!

ஆண்டாலும்
ரிசராகப்

காண்க,

பின்னும்

ஆளச்

கடன்மீதிலே,

யாணை

பொன்னைக்

குவியல்

வுடையாரும்

மேலும் பொன் பெறுவதற்கு இரசவாதத்தினைச்
முயலுவராசலின், $அளகேச ணிகராக வம்பொன்மிக வைத்தபேரும்,

ரசவாத

வித்தைக் கலைக் இடுவர்' என்றார்,

இதனால் இரசவாசம்

௪௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

மெய்ம்மையுடையதேனும் இது அறவியாவார்ச்சன்றிப் பொருள் விருப்புடை
யார்க்குப் பலியா தாசலின், *அலைம இடுவர்" என்றார். பணவிடுதாது; “மாய
மயச்சம் பிடிச்தமுழுப்

ரசவாத

பேயரதி

லேமனது

பேதித்துத் - தீமுகத்

வர்க்கமெலாங் சட்ட
நிறுத்துவராம் பாஷாண,
இல், நிற்க ரசத்தை
வகைவரு மாம் - பொற்குணம்போல், காரஞ் இிவந்துவரச் கண்டாரா மப்படி
சல், வீரஞ் வெற்று மெழுகாமல் - வீரம்போய், வங்கம் வலியமருச் தறிவாசாஞ்
சாதி, லிங்க குவளை யிரங்குமா-மங்கே, இரும்பிலே மீய மெடுக்க பருக்துண்
டாம், இரும்பியொரு மூலிகையிற் செம்பாம் - துரும்புமுதற், சொன்னமா

மென் வுமுன்னோர் சொல்லியதாங் கந்தகத்தை, வன்னமாருத் தயிலம் வைப்
பாராம் - பொன்னிமிலை, தொட்டியரி தா.ரர் துத்தராகர் துறிகூ, கட்டிஈவா
சாரங் காப்பூரம்-பெட்டிலுப்பு,வீட்டுப் பிந்துப்பு வெடியுப் புடன் வளைய,லோ௨.
டுப்போ டைச்தப்பு மொன்றாகக-கூ ட்டியதைச், செப்பமுடன்சேர்ச் தருகச்
செம்பு சனிம்பறுமா.4, அ௮ப்பிசசத் தோசமுண் டாச்குவ.ரா-மிப்படியே, யொவ்
வொருவ ரொவ்வொன்றை யுன்னி யிராப்பகலாச், சவ்வை பிடித்திதுவே
கங்கணமா-யவ்வவர்சம், வீட்டிலுள்ள தட்டுமுட்டு விற்றமாற் முமன்மனை,
யாட்டி தனை விற்று மதற்கேற்ற-மாட்டிலுள்ள, கட்டு£ரச் செல்லாங் சடை,
ு மெருவித்
ச. தட்டு,
யிலே வாங்கியதில், மட்டதப்பூஞ் சாராயம் வார்.ச்சரைத்த

புடம்போட் டெரித்தபின்பு முட்டைச், சருவிம் உரைத்துக் கழுவிப்- பருவ
மதாய், வாய்விரிர்த தாழிச்குள வைத்துச் இலசாமம், தீயெறிச்து சாய்ச்து
சாறும்பொன்
கிவகீகையியல-பேய்முசுட்டைச், சாற்றுங்கை யார்தசரைச்
னாங்கண்ணிச், சாறும் பசுக் தும்பைச் சா௮ம்விட் - டேறச், சுருக்குக் கொடுச்
கதைச் இந்தாரித்துச் செர்மை, யுருக்கத் செளிபுமட்டு மூ.இப்-பெருச்சமுடன்;
லயிரவன்பேர்

சொன்ன

சொல்லியச்தச்

இந்தாரம்,

தன்னைய இற். பேட்ட

சமையத்தே-மென்னவோ, வன்னஞ் சிவக் சமதை மாற்றினா லென்றுகண்டு,
சொன்னஞ் சரிகூட்டித் தொர்இச்துப் - பின்னையதில், வங்கத்தைச் குத்தி
விட

வங்க மூம்போய்

முன்சொன்ன,

தங்கத்தை

யங்கே, கரிசண்ட காசுமுகல் காணுமோ வீணே,
வரிகண்டா, இவ்வாறு கெட்டவர்ச

தையோ

செவ்வாகச்

ப

சஎண்டவசோ

உடலை

இம்மைப்

மோனே!!!

செடுகாள்

என்றதளுந்

அனுபவித்த

Gwe
காச்ததற்குல்
கரயகற்பர்
ளிருந்தபேரும் நிலையாக வேயினுல்

தேடி
சாயகற்

யரிகண்ட

ளெண்ணிதக்த

ஆப்பிறப்புச்களினின்றும்

பயன்களை

யுங்கெடுத்துச் தாழ்ச்சியா.

கரண்ம,

$க்குவதோ

இழவர்களும்

மரய்க்டெக்கு
கோடியுன்னைச்
சாயக ற்பமென்

ரிய

மருச்து.

மேலுமவர்க

வருச்துவாராகலின், ‘A@er
பர்தேடி கெஞ்சு புண்ணாவர்்

என்றார், இவ்வாறு பற்பலவிகமாச வருச்தி யலைதலெல்லாம் உண்பதர்கும்
உறங்கு2ர்குமேயாகலான்.
அவை
பயணனிலவெனச்
கூறி, (யோ௫க்கும்
வேளையிற் ப௫ி$ர வுண்பதும் உறங்குவது மாகமுடியம்' என்றார், இங்கனம்
லாளா அலைதலை யறவே சைவிட்டு உள்ளது போதுமென உள்ள த்திலமை
கீலே முத்.திநெறிக்கு வழியாகலின்' உள்ளே

யொன்தைலிட் டொன்றுபத்தி,

போதுநா ஞனெனச் குளதியே

பாசக் சடற்குளே லீழாமன் மனதற்ற, பரி

௪௫ :

பொருள். வணக்கம்

திரிந்தது.
சுத்தநிலையை' யருள்வாய்!! என்றார். குழறலென்பது குளறலெனச்
றபரி,
மனமொழிகளால் அறிக்துரைக்கப்பவனவெலா மசத்தாகலின்,மனமற்

 கேணீ
சுத்த நிலையை யருள்வாய்! என்றார். சிவதானபோதம்: *அசத்தறியாய்
ுத்து
ீரிலெழ
யறிவறிக்தவெல்லா, மசத்தாகு மெய்கண்டா னாயி-னச,ச்சலாய்,ந

னவையின்றா மாறொப்பு.?? எனவும்)
மோரி
நிசழ்கனவும் பேய்ச்தேரு,
மன்நென்னிற்
பாவகமா
“பாவசமேறழ் முனசத்தாம் பாவனா இீதமெனிற்,
ளாற்
தன்னரு
பாழதுவாம்-பாலகச்தைப், பாவித்த ருனென்னிழ் பாவகமாச்

(so)

பாவிப்பது பரமில் வாழ்,?? எனவும் வருவனவற்றுற் சாண்க.

பொருள் வணக்கம்
அறுசீர்க்கழிநெடிலடி யாசிரியலிருத்தம்
நித்தியமாய், நின்மலமாய், நிட்களமாய், நிராமய மாய்,
நிறைவாய், நீங்காச்

FSS puri Ss, STI PWT,

சமீபமுமாய்த், துரியநிை

சுடராய், எல்லாம்

வைத்திருந்த தாரகமாய்,

ஆனந்த

மனவாக் கெட்டாச்
தித்துருவாய் நின்றவொன்றைச்

மயமாகி
சுகாரம்பப் பெருவெளியைச்

சிந்தை செய்வாம்.
நிர்மலமாய் - (gor Bus
(௫இ-ள்.) கிச்தியமய் - தோத்றமின்மையாய்,
லேயே படிகம்போல) அழுச்கின்மையாய், நிட்சளமாய் - உருவமின்மையாய்,

நிராமயமாய் - கோயின்மையாய், நீங்காச் சுத்தமுமாய் - தற்கிழமையாயுள்ள
சமீபமுமாய்சேய்மையாய்,
தாரமுமாய் - அன்பிலார்க்குச்
தரய்மையாய்,

அன்புடையார்க்கு ௮ண்மையாய், துரிய ரிறை சுடராய்-துரியத்இற் சுடர்ப்
பிழம்பாய், எல்லாம் வைத்திருந்த தாரகமாய்-எவற்றினுச்கும் கிலைக்களமரய்,
மனவாக்செட்டா - மனமொழிகசட்கு எட்
ஆனர் தமயமாகி-இன்பவுருவாகி,
ஒன்றை - நிலைபெற்ற வொரு
டாத, இத்துருவாய் - அறிவுருவாய், நின்ற
ொடச்சச்தினையுடைய பேரா
தத்த
-அனர்
முதலை, சுகாரம்பப் பெருவெளியை
காயத் இனை,

சிந்தை செய்வாம்-(யாம்) மனத்தாற் ப.ரவுவாம் crore.

(வி-ரை.)

'கித்தியமாம்! என்.றதனால், முதல்வனானவன் ஸ; ணிகனேன்

aya vag sor முதலியோர் மதமறுக்கப்பட்டன. என்னை? க்ஷூணிகமாயிருப்ப
சொன்றுக்குப் பிரப.ஞ்சகிரு த்திய ௩டத்தல்: கூடாமையின், கின்மலமாய் என்

ஐதனால்,அனாதிமலமுத்கனெனச் தெறிவித்தவாராயிற்று,நிஷ்களம் என்பது
சொருபவிலச்சண த்இினைச் குறித்தது, 'நிராமயம்” என்பது அருட்டி ர௬ுமேனி
வாய்ச்சவனென்பது.

₹நீங்காச்சுத்தருமாய்”

காட்டியது, 'தூ.ரமு.மாய்?

என்றதனால்

என்றது: தூயவுடம்பினனாதலைக்

சிவாசமஞ்

சொன்ன

வொழுங்கிலே

௪௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை:

நின்று அனுபவியாதவர்கள் கூடுவதற்கரிதென்றும், சமீபமாய்? என்.றசனால்
வாகமஞ் சொன்ன ஒழுங்கிலே கின்று அனுட்டித்தவர்கள் கூடுவதற் கெளி
தென்றுஞ் சொன்னதாயிநற்று, சித்தியார்: “இறைவனா வான்ஞான மெல்லா
மெல்லா, முதன்மையனுச் இரகமெலா மியல்புடையா ஸியம்பு, மறையாக மங்

களினா லறிவெல்லாக் தோத்றும்,மாபின்வழி வருவோர்க்கும் வாசாதோர்க்கு,

முறைமையினா லின்பத்துன் பங்கொடுத்த லாலே, முதன்மையெலா மறிது
முயல் சரண்டு போகத், இறமதனால் வினையறுக்குஞ்'செய்தி யாலே, சேரு
மனுச் சரகமெலாங் காணுதுமாஞ் சவற்கே?? என்றதனாற் காண்க. *சுடராய்?
என்றது ஆன்மாக்சஞுடைய இச்சாஞானக்கிரியைகளை மறைக்கப்பட்ட பேத
சாரமாயை ஆணவ மலச்தினை நீச்குகையால், தா.ரசமாய் என்றதனால் வியாபக

னெனலாயிற்று. :ஆனந்தமயம்' என்றது சுகசொருபச் தனை. மனச்தாற் குறித்
துணரப்படுவனவும், மொழியா லுரைச்சப்படுவனவும் அழிவெய்்அுமாகலின்:
'மனவாச்கெட்டா? என்னார், (சத்துரு? என்ற சே தனனாயினானை. “ஒன்றை”
ஒருவனால்

தேர் முதலானவை

என்றதனால்,

மூடியாமையின்

பிரபஞ்சமும்

ாவா
திமதமும்,
அகேக கருத்தாக்களாலுண்டாகவேண்டுமென்னும்௮னேகேச
முதக்கனானால்

இரான்மா

கர்த்தா சன்னஇசாரக்தை

அவணிடத் திலே

வைத்

அச் தான் பரமற்றிருப்பன் அவனுமப்படி யொருவனிடத்தில் வைச்துப் பர
மற்றிருப்பன் என்னும் பிரவாகேசாரவாஇமதரமு மறுச்சப்பட்டன, ‘aif?
ஈண்டு (சந்தை?
மூன்னர் குறிஈகப்பட் டிருச்இறது.
என்பகின்னதென
என்றது

(௧)

மனம்.

யாதுமன

கினையுமந்த நினைவுக்கு நினைவாக,

யாதின் பாலும்

பேதமற நின்றுயிருக் குயிராகி, அன்பருக்கே
பேரா னந்தக்
கோதிலமு தூற்றரும்பிசு குணங்குவியொன் றறத்தன்னைச்
கொடுத்துக் காட்டுந்
தீதில்பரா பரமான இத்தாக்தப் பேரொளியைச்
சிந்தை செய்வாம்.

(இ. -ள்.)

மனம் - மனமானது,

நினைச்ருமோ,

அந்த - அந்த,

எண்ணமாக ;

யாதின்பாலும் - எர்தப்

வேறுபா

யாது

நினைவுக்கு

- எப்பொருளை,

- எண்ணச்இத்கு,

நினையும் நினைவு

ஆ௫-

பொருளினிடத்தும், பேதம் அற -

இல்லாமல், நின்று - ஒன்றி கின்று, உயிருக்கு

உயிராகி .- ஆன்மா

விற்கு உள்ளீடாசிய பரமான்மாவா௫ ; அன்பருக்கு-தன்னிடத்
இல் அன்பை

யுடைய அடியார்களுக்கு,

கோது

இல் - குற்றமில்லாத,

பத்தைத் தருகின்ற, அழுஅ - அமுதானது,
அர

குணம்

குணம்,

தன்னைச் கொடுத்துக்

குறி

ட குறி,

ஒன்று

சாட்டும்-தன்னைக்

ஊற்று
அற

பேரானச்தஃபேரின்

அரும்பி - ஊற்றாகச்சுர

- சிறியம்

கொடுத்து

இல்லாதொழிய

விளக்கும்,

இது இல்-

Per

வணக்கம்

பொருள்

இது இல்லாத, ப.ராபீரம் ஆன - பராபரமரடிய, சித்தாந்தப் பேரொளியைசித்தார்த ஒளிப்பிழம்பினை, Hees செய்வாம்-(யாம்) மனத்தாற் ப.ரவுவாம்,
என்க.
(af - ons.) QE GEE ICO BIE OF லொன்முகிய மனமானது

நினைக்குங் ௧௫

வியாகலின், :யாதுமனஙினையும்” என்ருர், மலச் தட்டுடர்ச உயிர்கட்குச் தன்
 மாயையினின்றுங் கருவிகளைச் சாரியப்படுத்திச் கொடுத்து
சால்
போருட்டி.றத்
அவற்றிற்குரிய அறிவை விளக்கச் சண்ணருச்சன்போல அபேதமாக நித்ற
லின், நினைவுக்கு நினைவாக யாதின்பாலும் பேதமத்கின்்று? எனவும், ஆன்மபோ
தத்தின் சகண்ணொளிபோல் பேதாபேசதமாககிற்றலின், உயிர்ச்குயி.ராகி? என

வுங் கூறினர்.

தன்னையன்பா னினையவல்லாரிடத் திலேயே

இனை வெளிப்படு

அவனாகலின்,

பேரா

(அன்பருக்கே

தன் பேரின்பத்

னந்தக்

கோதிலமு

அற்றறும்பி? என்றனர். திநவாசகம்: “தேவதேவன் மெய்ச்சேவகன்நென்
é §)
பெருந்துறை நாயகன், மூவராலு மறியொணா முகலாய வானந்த epi
மாமலர்ச்
நூய
்,
சோதியான
மலர்ச்
மான், யாவராயினு மன்ப ரன்றி யறியொணா
சேவடிக்க ணஞ்சென்னிமன்னிச் சுடருமே.!? எனவும், தேவாரம்: “Qsd@G
நெக்கு நினைபவர் கெஞ்சுளே, புக்குநிற்கும் பொன்னார் சடைப் புண்ணியன்,
பொச்ச மிக்கவர் பூவு கீருங்கண்டு, ஈக்கு சிற்ப னவர்தமை நாடியே,?? எனவும்
- வருவனவற்றாற் காண்க. குணங்குறிகளையுடைய வரம்புபட்ட பொருஎல்ல

முக்கூற்றுப் புச்சமயங்களும் புரை

வென்பார் (குணங்குறிகளற? என்றார்.

நெறிகளைப் போ திக்கச் சித்தாந்த மொன்றுமே செஈெறியினை யறிலிப்பதா
வண்மை கண்டாரிடத் இலேயே
கலின் தீதில்? எனச் கிறப்பிச்தார். காரச ்
்
'சத்தாச்தப் பேரொளி? யென்றார். (பராபரம்! என்றது
பிரசாடுப்பனாகலின

அம்மையப்பனை.

ப.ரா % பரம்--பராபாம்.

்

(௨)

பெருவெளியாய், ஐம்பூதம் பிறப்பிடமாய்ப், பேசாத
பெரிய மோனம்
வருமிடமாய், மனமாதிக் கெட்டாத பேரின்ப
மயமாய், ஞானக்
குருவருளாற் காட்டிடவு மன்பரைக்கோக் தறவிழுங்கிக்
கொண்டப் பாலுக்

தெரிவரிதாய்க்

கலர்ததெர்தப்

பொருளர்தப்

(ஞ்

பொருளினையா

சித்தை செய்வாம்.
(இ-ள்.)

பெருவெளியாய்-பரமாகாயமாய்,

றம்பூகம் - ஜம்பெரும்பூ தவ்க

ட்கு, பிறப்பு இடமாய்-நிமிச்தகாரணப்பிறப் படமாய்; பேசாத - சொல்லுதந்
கரிய, பெரிய- பெரிதான, மோனம்
படும், இடமாய் - இடமாய்;

வரும் - மெளன

மனமாதஇக்

கெட்டாத

நிலையின்கண்

- மனவாச்குகளாற்

அரைச்சப்படாத், பேரின்பமாய் - பேரின்பத்சதாம்; ஞானகுரு
்

யர்,

அருளால் காட்டிடவும் - பெருங்கருணையாற்

காட்டி

யம்,ச்

வெளிப்
குறித்

- ஞானாசாரி
அன்பரைச்

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௪௮
கோத்து

- அன்பர்களோடுநவுகொண்டு,

அற

- அவர் வபேதக்கெட,

விழு

ங்சிச்கொண்டு-உட்சொண்டு, அப்பாலும் - அதன்மேலும், தெரிவு அ.திதாய்

கலக்தது-அறிதற்கரிதாடுக் சலந்தது, எந்தப் பொருள்-எந்த வஸ்து, அந்தப்
பொருளினை

- அந்த

லஸ்துவினை,

செய்வாம் - நாம் மனத்தாற்

யாம் எக்தை

பரவுலாம் என்க.
(விரை)

(ப.ரமாகாச)

என்முர்.

யாய்?

நின்றனர்

பூசம்

பிறப்பிடமாய்?

பரமலியோமரூபியாய்

(பெருவெளி

கிற்றலிண்,

திர்
ப த்வமகஷி ரம்வ்யோமமதச்சோ

சிவபுமாணம்:

மூதல்வனுடைய சமவேத இற்சத்தி பரிக்
நிரஞ்சகம்? என்ற சனாற் சாண்ச.
இரச மசாமாயா மாயாசச்தியைப் பதிர்தபொழுது பிரபஞ்ச முஇக்குமாசலின்

நிலைக்களமாயது,

என்றனர். பிரபஞ்சோற்பத்திக்கு

மாயையேயாகலின், எண்டு முதல்வனைக்குறித்த தென்னையெனின் ? இெங்கி
னின்று கோன்றிய தாமரையைப் பங்கயமென்பதனாலதிச. இதனால் இறை
வன் பூதமாகவும் பிதவாகவுக் இரிவான் என்னும்

பரிணாமலா இயாரை

மறுத்

தவாருயிற்று, இரிர்தாற் றோடமென்னையோவெனின்? இயந்சையிலேயே
பாசமில்லாத பொருள் இயற்கையிலே பாசத்தினையுடைய பொருளாகத் இரி
தல் யாவ்கனம்? பேசாத பெரிய மோனமாவது-சத்துவசேஷ்டைகளை விடுத
அவ்கனஞ் சும்மாயிரு ச்சலினாலேயே சுகம் விளையு
ம் சும்மாவிருத்தல்.

மாகலின், 'வருமிடமாய்' என்றனர். கந்தாலங்காரம்: '*தடங்கோண் மனத்தை
மிடுங்கோ ஸிருர்ச படியிருல்
சானமென்று,
வெகுளிபைச்
MPC sor
சோளெழு பாருமுய்யக், கொடுங்சகோபச் சூருடன் குன்றச் இறச்ச துளைத்த

யுமக்கு வெளிப்படுமே.!?

வைவேல், விடும்சோ னருள்வக்து தானே
னாற் காண்க,

கெரிவிப்பவனே

உண்மையினைச்

என்த

ஞானாசிரியனாகலின்

ஞானா

குருவருளாற்சாட்டிடவும்? என்றார். ஒபூவிலொடுக்கம்: பொய் போசப்போ
இப் பொருடானாஞ், சையோக போச சங்கத் இ-னையும், பரிபாகங்
கப்பொதிர்்
சுண்டு பதையாமமழ் பார்க்குங், குருவேசாண் ஞானக் குரு.?? எனவும், மெய்ம்
மோமி: **பிறிர்இடக் ஈடைந்த வெண்ணெய் பின்புமோ சரனைக் கூடிச்,
செறிந்திடா

பின்பு

வாறு போலத்

பெயர்த்சடு

தேகமுர் தேக

ஸனுங்கேள்,

னிற்பி

தானும்,

பிறந்திடப்

செறிந்திடா

வாறு

பார்த்த

செய்யுச்

அன்பரை
அகன்றான். ? எனவும் வருவனவற்றாற் காண்க,
சேகன் றே
அவர்பஞ் செருக்கறுச்த௪ சிவமாக்கிப் பின்னு சன்னிலையறியாவாறு கலர்

இருப்பனாகலின்,

*அன்பரைக்

கோத்தற

விழுங்கிச்கொண்

டப்பாலுங்

கந்தானுபூதி: “இனை வழுதே யயில்வே
செரிவரிதாய்ச் கலக்கு? என்றார்.
லரசே, ஞானா கரனே ஈவில் தகுமோ, யானா கியவென் ஊைவிழுல் இவெ
ர், கானாப்

பரமே,??

நிலைரகின் ஈதர்

இகபச-ம

என்றகளாற்் காண் ௧,

முயிர்க்குயிலா, யானெனதற்

றவருறவை,

Tih FE காளுஞ்

சுகபரிபூ ரணமான
அரிய

நிராலம்ப

வாழ்வை.

கோசாக்கைத்,

(ுூ)

Fin

பொருள் வணக்கம்
அகம௫ழ

வருகந்தேனை, முக்கனியைக்,

கற்கண்டை,

௮மிர்தை காடி,
மொகுமொசகென விருவிழிடர் முத்திறைப்பக் கரமலர்கண்
முகிழ்த்அ நிற்பாம்.
மறுமை யி.ரண்டிலும், உயிர்க்கு உயிரை(இ-ள்.) இகபசமும்-இம்மை.
மமகாரங்களை
யான் எனது அற்றவர்-அகங்காசம்
உயிர்க்குது துணையை;
யொழித்தவர்க்கு, உறவை-உ றவாயிருப்பதை, எச்.த காளும்
- எக்காலமும்,
சுகபரிபூரணமான-இன்பகிறைவாகிய, கிராலம்ப கோசசத்தை-பதற்றுக்கோ
டில்லாததாய்த் தோன்றுவசை; துரிய வாழ்வை-துரியச்தில்
வாமுவதை;
அகமகழ வரும் தேனை-மனமகிழும்படி வருகின்ற தேனை; முக்கணியைமுக்கனிபோன் றநிணித்திருப்பதை; சற்கண்டை - கற்கண்டுபோல சுவை
புடைய

பொருளை;

அமிர்தை-அமிர்தத்தை,

காடி-மன இனால் தியானித்து,

இரு விழி-இரண்டு கண்களும், மொகு மொகு என-மொகுமொசென்று, நீர்
மூத்து இறைப்ப-சண்ணீர்த் தளிகளாகியமுத்துக்களையு தர்க்க, க.ரமலர்கள்கைம்மலர்களை, மு௫ிழ்த்து-குவித்து, சிற்பாம்-ரிற்போம் (யாம்) என்ச.
(வி-மை.) ஆன்மாக்கஞக்கு அருளும் மலமும் அனாதியே கூடிகிற்பது
முறைமை யாகையாலும, அ௮ச்தமல மேலிட்டபொழுது BO
wats
நின்று இகத்தில் காரியப்படுச்துசையாலும், ௮ந்த மலம் பாகம் வந்தபோது
பரத்தில்
அவ்வருள் பிரசா௫ித்து கிர்சையாலும்,
பெத்தமுத்தி யிரண்டி
மூ,தல்வனாகலின் ‘Qe
துவான்
காசியப்படுத்
இங்கனம்
ஓம் ஆன்மாக்களை

பரமு முயிர்க்குயிரை? என்றனர். சிவப்பிரகாசம்:
தொன்மை படிகநீ டொளியும் பன்மை, மன்னிலங்

*'பன்னிரங்
கவருக்
கியல்புக் தநத வள

சொளி போல வையக, தன்னகம் பயிலு ஈற்டுற் சடங்கடன் றன்மைதாவா,
ஈன்னலம் பெற றைச்த ஞானமே ஞான மென்பரர்.?? என்றதனாத் காண்ச,
யான்? என்பது அகப்பற்று; இது கான் செய்தேன், கான் படிச்சேன், நான்

பெரியன் என்பனவாக

வரும். எனது”

என் புதல்வர், என் பொருள் என்பனவாக

என்பது புறப்பற்று; இது என் மனை,
வரும். இவ்விருவகைப் பற்றுச்களை

யும் விட்ட பெரியர்கட்சே முதல்வன் துணையாவஞகலின் (யானென தற்தவ
ரவை! என்றனர். திருக்குறள்: யானென
தென்னுஞ் செருச்சறுப்பான்

வானோர்ச், குயர்$ச வுலகம் புகும்.'! எ-ம், *'இயல்பாகு

கோன்பிற் கொன்

ஜின்னை யுடையாமை,
மயலாகு மற்றுப் பெயர்த.து.'? எ-ம், மற்றும் இருபச்
தெட்டாவ2 பச்கத்இற்காட்டியுள்ள பல உதா. ரணங்கறாரலுமறிக, பல்வேறு
சுலைகளையுடைய தேன், பல;।ப்பழம், மாம்பழம், வாழைப்பழம், கற்கண்டு,

அமிர்தம் ஆயெ சுவைப்பொருளெல்லாம் ஒன்றாகச் கலக் சவழி இவ்வியல்பிற்
ஜறெனப்

பிறிக்கறியவாராமைபோல

முதல்வனும்

உயிரினங்கனவ்

கலர் தவழி

துவ்வியல்பிற்றெனப் பிறிச் சறியலாரா.து ஆனர்ச சொரூபமாய் நிற்பன்,
ரு

f

ஆச

௫௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

வின், ஐல்வரனந்தத்தை

மூச்களனியைக்

நாடவேண்டு

கந்கண்டை

மென்பார்,

யமிர்தைசாடி?

4 அசம௫ிழ

என்றார்.

வருந்தேனை

சிவஞானசித்தியார்:

(இரும்பைக்காந் தம்வலித்தாற் போலிசைச்தங் குயினா, யெரியிரும்பைச்
செய்வதுபோ விவனைத்தா ஸனாக்கி, யரும்பித்கிச் சனச்தையன லழிப்பது
போன் மலத்தை, யறுத்தமல னப்பணைந்த வுப்பேபோ லணைர்று, விரும்பிப்
பொன் னினைச்குளிசை யொளிப்பதபோ
லடகச்க, மேளித்தச் சானெல்
லாம் வேதஇிப்பானாடச், சரும்பைச்தே னைப்பாலைச் சணிரமூனதச் சண்டைக்,
சட்டியையொச் இருப்பனக்க முச்தியிணிற் சலக்தே,? என்றதனாற் சாண்க,
(மொகுமொகு' சிகழ்ச்ிச் குறிப்பு. சமபூமியில் மிகுச்ச புளல் முழைவழி
மெல்லென வோடுவங்கா லிக்குறிப்பு நிகழுமாம்.
(௯)

சாதி-குலம்-பிதப்பிறப்புப்-பக்.தமுத்தி-௮ருவுருவத்
தன்மை-நாமம்
்
ஏதுமின்றி, எப்பொருட்கு மெவ்விடத் தம் பிரிவ றநின்
றியக்கஞ் செய்யுஞ்
்
;

சோதஇயை,மாத் தூாவெளியை, மனதவிழ நிறைவான
துரிய வாழ்வைத்,
தீதில்பர மாம்பொருளைச், திருவருளே
சந்தை செய்வாம,

(இ-ள்.) சா.தி-சாதியும்; “குலம்-குலமும்;

கினைவாசச்

பிறப்பு

சாசங்களும்; பந்த முத் இ-பக்கமோட்சங்களும்; அரு
மாந் தன்மை

உருவமாச்சன்மைகளும்;

ஏதுமில்லாமல்,

இறப்பு-உர்பத்தி

உருவசத்சன்மை-அருவ

காமம்-பேரும், (அய)

எப்பொருட்கும் - ஏக்சப்பொருளுக்கு?)

எல்விடத் இலும், பிரிவு ௮ற-ரீச்சமின்்நி,

யும்-இபங்குகன்ற,

சோதியை:

வெளியை- ஓகாயத்ைத;

ஏதும், இன் றி-

எவ்விடத்தும்-

ன் படர்லையபெற்று, இயக்சம் செய்

ஒளியை;

மா-மிகலும்,

தூ-பரிசுத்தமான,

மனத-மனக்கமல ம, அவிழ-விரியும்படி, நிரைவு -

நிறைந்த, துரிய வாழ்வை-துரியவாம்
வினை,

தீது-குற்றம்,

இல்-இல்லாத,

பரம்-மேலாகிய, பொருளை-வஸ் தவை; இருவருளே- இிருவருளேயே, நினவு
ஆ5-எண்ணாஅற்குக் கருவியாகக்கொண்டு, சர்ழைசெய்வாம்-சிச்தனைபண்ணு
வாம் என்க.

(வி-ரை.) சாதிமுதல் காமமீருய்க் பெக்சன

வொன்றாலும் வேறுபடா

கிருத்தலின் *சாஇகுலம் பிறப்பிறப்புப் பர்தமூத்தி

நாமம் ஏதமின்தி' என்றனர். தேவாரம்: *மைப்படிக்கு
கச்சி மயானத்சான் லார்சடையான் மாசொன்றில்லா,
னொருவனல்ல னோரூரனல்ல னுவமையி ல்லி, மப்படிய

ஊத்த

னவனருளே

கண்ணாகக்

காண்பசல்லா,

யருவுருவத் சன்மை
கண்ணாளுச் தானும்
Oe: ப்புடையனல்ல
னவ்வுருவ
லிப்படிய

னவ்வண்
ணிவ்வுருவ

௫௧

பொருள் வணக்கம்
னிவ்வண்ணத்த

ஸஊணிவனிறைவ

என்பனவத்றாற்

காண்க,

னென்றெழுதிக்

கசாட்டோணாதே.?

ஏம்,

னந்தமு
சிவகானசித்தியார்: '*பச்தமும் வீடு மாய பதபதார்த் சங்க எல்லா,
ா
மின்னத
னென்று
னின்ன
ா
மாதி யில்லா னளப்பில னாத லாலே, எக்தைத
”?
மின்றே.
மாற்ற
மின்ன தாக, வர்திடா னென்றுஞ் சொல்ல வழச்கொடு
முயிரும்போலவும்,

எவ்விடத்துமுள்ள எப்பொருளிடத்தும்

பாலுநீரும்

பரிதியுமதியும் போலவும்

போலவும்,

உடலுவேற்

மெல்
றுமையின்றி அத் துவிதகலப்பா லொன்றாய் நிற்றலின் 'எப்பொருட்கு
“௮௮
விடத் தம் பிரிவறரின் நியச்சஞ்செய்யும்? என்றனர். திருவாசகம்:
மறியா,
பழச் சுவையென வமுதென வறிதற், கரிதென வெளிதென வமரரு
ரிதுவவன்

நிருவுரு

விவனவ

யாண்டுசொண்

யெங்களை

னெனவே,

டிங்

_மங்கையுள் ளாய்
கெழுக் தருளும், மதுவளர் பொழிற்றிரு asses கோச,
சேட்போ,
இருப் பெருர் துறை மன்னா ! எதவெமைப் பணிகொளு மாநது

மெம்பெரு மான்பள்ளி யெழுந்தரு ளாயே!!! எம், திருக்களிற்றுப்படியார் :
॥ ஈறாக யக்சே முதலொன்றா மீங்கிரண்டாய், மாறாத வெண்வசையாய்
ன்
- வேறா,
மத்றிவற்றி
யிருச்கின்றார்

ளாலும்
மையின்

சாண்.??

யுடனா

யிருக்கு

என்பனவற்றாற்

முருவுடைமை
காண்க,

பென்றுங்,

சர்வவேச

கடனா

வேதார்தங்க

வெளிப்படுன் ற
வெபெறுமானேயென்று
வேச்யராயுள்ளவர்
சுவேதாசுவதரக் : 'வேதைஸ்சஸர்
*தரியவாழ்வை' என்றனர்.

வைரஹமேவவேத்யோ

வேதாச்சக்ருக் வேதவிதே வவாஹம்? என்ற தளுற்

்
சாண்ச, முதல்வனை, அனுபவமுடைய சேகர் அருளிச்செய்யு முபதேசத
சந்தை
ச்
சினைவாக
ருளே
(திருவ

தால் கேட்டுச் சிக் இச்சகவேண்டு மாகலின்
(௫)
செய்வாம்? என்றனர்.

இக்திரசா

லங்கனவு கானலினிீ ரெனவுலசு

மெமக்குச் தோன்றச்

சக்ததமுஞ் சிற்பரத்தா லழியாக தற்பரத்தைச்
சார்ந்து

வாழ்க

!

புந்திமகி முறகாளுக் தடையறவா
பொலிக

னந்த வெள்ளம்

! என்றே

வந்தருளுல் குருமெளணி மலர்த்தாளை யனுதினமும்
வழுத்தல் செய்வாம்.

(-ள்.)

உலகம்-இவ்புலலமானஅ,

போலவும், கனவு

(என)-சனவுபோலவும்,

இக்திரசாலம்

(என)-இச் இிரசாலம்

கானவின் நீர் என-சானற்சல்

தைப்போலவும், எமக்குத்கோன்ற-எமக்குச் தோன் ஐம்படியாக, சந்ததழும்-

தற்பரத்தைசதாகாலமும், சிற்பரத்தால் - ஞானபட்சத்தினால், அழியா?
ுச் இவாழக்கடவை |
சாஉரசிதமான

கற்பரப்பொருளை,

சார்ந்து வா ழ்க-பொர

புக்தி மழு -மனம௫முமாறு, காளூம்-எந்காளும், தடை அற-தடையில்லா

௫௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
பொலிச

od, gris வெள்ளம் - இன்பப்பெறாச்சானது,

என்று, வந்தருளும் - வசு

கருபைசெய்கன்ற, குறா

என்று - 'பெருச!

மெளரி - மெளககுரு

வினதா, மலர் காளை - சாமரைமலர்போன்ற திருவடிகளை, அனுதின நூம்சாள்தோறும், வழுச்சல் செய்வாம்-௮.திசெய்வோம் (யாம்) என்க,

(வீ-ரை்

பிரபஞ்சமானது

கிலையுதலின்றி

யழிதத்றன்மையுடைய

காகலின், இக்இரசாலம், கனவு, கானனீர் இவைகளை உலமையாசக் காட்
டினர். கிவதாளபோகம்: “*அசத்ததியாய் கேணீ யறிவறிரக்த வெல்லா,
மசத்தாகு

மெய்கண்டா

ஞயி - னசத்தலாய்,

நீரி

லெழுத்து

நிகழ்கனவும்

பேய்த்தேரு மோரினவை யின்றனாமா றொப்பு.”' எ-ம், சிவஜானசித்தியார்:
“மண்டனில் வாழ்வும் வானத் தரசயன் மாலார் வாழ்வு, மெண்டரு பூத
பேத யோணிக ஸஎியாவு மெல்லாவ், கண்டவிக் இரமா சாலங் கனாக்கமு
இரதங் காட்டி, புண்டுபோ வின்றாம் பண்பி லுலகனை யாத்த மென்பர்,”
எ-ம், வருவனவற்றாற் காண்க.
இச்திரசாலம் தேரன்றும்பொழுதே யில்லை
யாய் வேறுதற்கும், சனா முற்றும் நிகழ்ச்சியின்றி பிடையில் மாறுதலுக்கும்,
கானனீர் ஒரு காரணங்காட்டி யழிலெய்தலுக்கும் உவமையாயின,
இவை
யுலகம் நிலையாமை மாத்திரைக்சே காட்டி, உலகம் முச்சாலத்து மித்தை
யென்பாரை
மறுத்தவாறாயிற்று,
சலத்தினே
யடையும்
வாழ்வினைக்

சாட்டிலம் வேறு பெரும்பேற கடையரதாகலின், *சக்ததமும் இற்பரத்தா
லழியாச தற்பாதிமைச் சார்ந்து வாழ்க! என்றனர்.
அச்சலத்தினை யடை
வதினால் ஆனந்தாதீதம்

வானச்த

வெள்ளம்

கைவருமாகலான், 165)

பொலிக!”

என்றனர்.

மும்

சாயன்மார்களில் ஒருவராய இருமூலர்
சவஞானசித்தியை
யுபதேூத்த
தேூகர்,
காட்டுதும்,

wpm

நாளசக்

குரூமெனகியாவரர்
மாபினில் வந்து
இவவுண்மையினை

தடையத

அறுபான்
தமக்குச்
மேலே
;

(#)
பொருளாகக் கண்டபொரு ளெவைக்குமுதற் பொருளாூப்,
போத

மரத்,

கெருளரூக், கறு தமன்பர் மிடி தரப் பருகவற்த
செழுச்சே னாகி,
யருளானோர்ச்

சசம்புறமென்

அ௮ன்னாத

பூரணவா

சாக்த மாகி,
இருடா விளங்குபொரு ஸியாதந்தப் பொருளினையா.

மிறைஞ்சி நிற்பாம்,
(@ - a)
பொருளாக - பொருட்டன்மை
புடையன வரக,
பொருள்
வைக்கும் - காணட்படுவனவற்றுச்செல்லாம்

ஆ

- இன்றியமையா
4

மேசற்பொருளாசி; Cun giv

சண்ட

,
es Lua ger
38-9 Dan®; தெருள்

ஆட - தெளிவாகி;

உன்னாத.-

புறம் . என்று

அகம்

மிடி

அன்பருடைய,

அன்பர் - நினைசனெற

கருதும்

ஆ௫ அன்ப

நீங்க, . பருசவர்த. - அனுபவிக்கவக்த, செழுந்சேன்
அருள் ஆனோர்க்கு - தன்னருள் பெற்ற
தேனாக)

இர - வறுமை.
செமுமையான
ருக்கு,

இ

:

பொருள் வணக்கம்

வெளியென்றும்

உள்ளென்றும்

பூரண ஆனந்தம் ஆக - நிறைவாகிய சுக
நினையாமைக்குக் காரணமாகிய,
ரூபமாக; இருள் தீர.- அஞ்ஞான இருள் நீங்கும்படி, விளங்கு பொருள்
அந்தப் பொருளினை - அந்தப்
பொருள் எது,
யாது - பிரசாென்ற
ற்போம் என்க,
வணஙக்கிநி
ாம்
ற்பாம்-5
பொருளை, யாம் இறைஞ்சிகி
சுட்டப்பட்ட பொருள்
ஒருவன் ஒருச்தி ஒன்தென்று
(வி-மை.)
சன் எல்லாவர்றினையும் தனது வியாபகத்தில் வைத்துப் படைத்து, நிறுத்தி,
 மூல
இச்சா ஞானக் இரியைக ஞணராதவண்ணம் ௮ப்பொரு எனைத்தும்
அழித்தலைச்

அடங்கியிருக்கும்படி

மலத்துடனே

எஞ்ஞான்று

செய்யும் தான்

பெற்றிருத்தலின், (பொருளாகச்
நீங்காததோர் புகலிடமாம் முதன்மை
என்றனர். தீநுவநட்பயன்:
ளெவைக்குமுதற் பொருளாகி!
சண்டபொரு
புகல்.??
ஆச் யெவையு மளித்கா சுடனடங்கப், போக்குமவன் போகாப்
இறிதும்
என்றதனாத் சாண்க, தமச்கெனச் சுத். தாமில்லாத பசுக்களையும்,
சுதக்தர
சர்வ
சற்குரிய
்
சுதர்த.ரமில்லாத பாசங்களையும் இயக்கி வழிப்படுத
மூடைய

னாசி,

(போதமாகி?

அறிவுசொரூபியென்பார்

போதமாகி,

இங்கு

கூறியதாயிற்று.

இலக்சுணல்

செல்வத் தனை

யென்றதனால்

ஆனச்தமாகி

“மிடி?

முதற்பொரு

சச்சிதானர் 2

என்றது

ஆணவமலத்தாற்

யனுபவியாது

என்றனர்.

இருவருட்

பீடிச்சப்பட்ட

சொரூப
பெருஞ்

வறுமை,

விளங்குது
அருள்வழி நின்று வழுத்து மன்பர்கட்கு இனிய தேறல்போன்று
முத்தி
என்றும்,
லின், *கருதுமன்பர் மிடி. தீரப் பருகவக் த செர்முதேனாக'

ைவாக
ு
ர்க்க
. இன்பசிறர
யெய்.தியவ
மென் நுன்னாச

பூரணவா

விளங்குசலின்

னந்த wr)

:அருளானோர்க்

சகம்புற
(er)

a port.
gm r
oo

அ!ருமறையின் சிரப்பொருளாய், விண்ணவர்மா முனிவர்
சித்தராதி யானோர்
தெரிவரிய பூரணமாய்ச், காரணங்கற் பனைகட.ந்த
செல்வ மாகிக்,

கருதரிய மலரின்மண மெள்ளிலெண்ணெ
கலத்தெக் காளுந்
HAW

வூடிருந்த

பெரியபொரு

யுடலுபிர்போற்

ளியாததனைத்

தொழுதல் செய்வாம்.
(இ-ள்.) அருமறையின்

- ௮சிய

வேதத்தின்,

சிரப்பொருளாய் -

முடி.

மீது விளங்கும் பொருளாகி) விண்ணவர் - தேவர்கள், மாமுணிவர்-பெருமை
பொருக்திய முணிவர்கள், சித்தர். அதி*னோர்-௪த்தர் முவலானவர்களால்
5
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௫௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

நிறைவாக; காரண்ம்-,சனக்கு ஆதியாகிய பொருளையும், கற்பனை - கற்பனை
யையும், கடக்க - கடந்துரின்ற,
செல்வம் ஆ - ஐசுவரியமாகி)
கருது
அரிய - நினைத்தற்கரிய,
மலரின் , மணம் (போல்)--மலரின்மணம்போல

வும்,

எள்ளில் எண்ணெய் (போல்)--எள்ளில் எண்ணெய்போலவும், உடல்

உயிர்போல் - உடலில் உயிர்ே ரலவும், கலந்து - கலந்துரின்று, எர்காளும்எக்காலத்திலும், அரியஈடு வூடு இருர்த - துரியபதத் தின் இடையிலிருக்

இன்று,

பெரிய பொருள்

யாது - பெறிய வஸ்து ௭௫? அதனை - அந்த வஸ்

துலை, தொழுதல் செய்வாம் - வணங்குவாம்

(யாம்) என்க,

(வி-ரை.)
சகல
சிவபெருமானேயாதலின்

பிரதிபாதிச்கப்படுமபொருள்
சரெப்பொருளாய்*
என்றனர்.

காளிகாண்டத்தில்

வேகங்களிலேயும்
(அருமதறையின்

இருக்குவேதங்

ப்ராஹ்மணாகாஹவிர்கஜாம்,

கூறுதலை:

விஸ்வ

ப்ருபஸ்யஇ'?

எ-ம்,

ஸா.ரபாத்யைர்

கணேஸ்வரை£|

“சத் வசாணாமஸொயாஜா;

கோமஹேமண்ஸ்த்வாம்,

யசுர்வேதநீ கூறுதலை:

**யஸ்யாம்

ஜ்யாயமாஈம்

மஜைர்

ராஹிதாஸுகீரதைச்யாரி

வீரபத்.

விபுதஸ்ஸஹிகா

சணம் |”? எ-ம், சாமவேதங் கூறுதலை: “யதாஜ்ஞாதிஷிதம் தேவைர்யுவஸஜ்
ஜுஸம்ஸ.தி| ச்சைத்துக்கைவா பச்சச்யம் ஹஹேதுர் ஜசதச்சிவ? |?? ஏ-ம்,
அதர்வண வேதங் கூறுதலை: “சர்மவளஜாக்யோம
வேஷ்டயிஷ்யுர்சயத்
யமிசஈ தாமம் கும்விநாமுக்திர் யுஷ்மச் ப்ராப்யாஈசக்யத$?? எ-ம், காஜ்சிப்
புசாணம்: “*எச்சன் ஐனக்குமிமை
யோர்ச்குமெவ் லே.இயர்ச்கு, மச்சங்கர
னேயசசன் விஈுவாதி
ஈன்சீர், ஈச்சுமுனே மீன்றருட் பார்வையி ஸேக்கி
ல்கு, மெய்ச்சிச் துருவன் நறியென்ற திருச்குவேதம்.?? எ-ம், ““தன்கூற்றில்
வருங் கணசாதர் தடுச்கலாற்றாச், கெரன்கூர் சரபாதியரால் வயங்கூறும் விண்
ஹோர், வன்சாழ்வவீசென்
ஈவன் மாரவனேமசதிக்கு, ஈன்காரணமென் றுகவின்ற

தடுத்த வேசம், எ-ம், *தோலாவவை சாப்பணடைந்து அரும்புகட்டு,
மாலாஇ
விண்ணோர் வலிமுற்றவு மாத்றவல்லோ,

ஞக்கு,

மேலாய

வேதுவென

விசும்பைப் பசுச்சோலிற்
இசண்டுருண்ட,

மெனலிண்ட

பாசக

எனைத்தும்

ere

செல்லாதென்பார்.

பம்சனை

சசர்வவேதம்,!?

வியாப்பியமாய்

எல்லாவத்திற்கு

சாமவேசம்.!'

சுருட்டவல்லோ,

விளவெம்முலை

பெறலா

னாலாலமாண்டோ

விண்டது

யன்றியு

மெ முக்கு

மின்பமுக்இ, யளவிற்

வருவனவற்ருழ்

உள்ளடுஇ நிற்க,

மேத்பட்டிருத்தவின்

யகிலல்ச

*வளிதாழ்

ருளசேற் புடைலீஜ்

எ-ம்

*தெரிவரிய பூரணமாய!

னவனே

எ-ம்,

காண்க,

இறைவன்

அவ்விதைவனை
என் நனர்.

பசு

வியாபச

உணர்தல்

புறச்சமயிகளாவரர்

“- ஒக்கும் உலகுயிர்ச்குமுள்ள இயைபு: பேசம், அபேசம், பேசாபேதம்
எனும் கூன்றனு. எடங்கும்.
பேதாபேதமும்

கூறி

இலர் பேதமும்,

வேகாகமங்களுடன்

வெர் அபேதமும்,

முரண்படுவர்,

இவர்

வைஇசசைவர்

மூழ்வர்

மொருக்குகூறி

மூன்றினையு

ஆசலின்,

*கருகரிய

மலரின்மண

சலக்து”

என்றனர்.

- இவற்றுள்

யுடலுயிர்போற்

மெள்ளிலெண்ணெ

Am

வணக்கம்

பொருள்

உடலுயி ரென்றது சலப்பீனால் உடலுயிர்போல் அவ்வுயிர்களேயாய்கின்ற
சிவதானயபோதம்: “கட்டு மூறுப்புவ்
விளக்கிய.
பேதத்தன்மையினை
போழைச்ச வென்னென்றாக்மிட்டதொரு
கொண்டுள்ள,
சரணமுங்
கொட்டி, யவனுள மாடில்லா னுளமவ னாமாட்டா, தவனுள:மா யல்லனுமா
“எள்ளிலெண்ணெய்' என்பஅ பொருட்டன்மை
மாங்கு.?? என் றதனாலறிக,
விளக்கியது. சிவ
அபேதத்தன்மையினை
யால் சண்ணினருக்சன்போல
மொன்
பதிபசுவலா,
ணொன்றே
தொன்2றகா
கநானபோதம்: :*ஒன்தென்ற
மகர
ளின்றா
லக்கரக்க
,
ா
- ணொன்றின்றே
றென்றரீ பாசச்தோ ஏக
மலரின்
qu) ரின்றே, லிக்சொமத் சென்னு மிருக்கு.'? என்றகனா லறிக.
னான்மபே
ஈண்ணொளியி
றன்மையாற்
தற்
உயிருக்குயிரா
மணமென்பது
சிவதானயபோதக்:
விளக்கியது,
தம்போற் பேதாபேதத் சன்மையினை
சவையும்போ
பழமதுவு, மெண்ணுஞ்
“பண்ணையு மோசையும் போலப்
எத்துவிக

லெங்குமா-மண்ணரனா,

ளொன்சென்னா,

லருமறைக

மாத

தத்து

இதனால் பொன்னும்பணியும்

வித மென்றறையு மாங்கு.?? என் றசனா லறிக.

அபேதமும், சொல்லும் பொரு
இருளும்வெளியும்போல
போல பேதமும்,
ட்டவாருயிற்று, என்னை?
மதமறுக்சப்ப
மென்பார்
ளும்போல பேதாபேதமு

பொன்னிலேகின்றும்
பிரபஞ்ச

பணி

சாரியப்படவேண்டுசையால் வேறுசொல

யிருப்பானொருவன்,

முதல்வணிடத்துப்

ஆகலின்,

சரக் சோன்றாது. இருளும் வெளியும்போல
னில் வேறாுயிருக்கு 9மணின், பிரஞ்சல்
பிரபஞ்சமூக்

இத்தா

முதல்வனோ

பிரபஞ்சமோ சடமாயிருப்பொன்று,

முதல்வனும்

மூசல்வனிடத்இணின்றும்

பலவானாற்போல

முண்டாமெனின்,

பிரபஞ்

முசல்வனும் பிரபஞ்சமும் தன்
காரியப்படுமிடத்து முதல்வனுற்

வொணாது.

தன்னிலொன்றுமா

சொர்பொருள்போல்

யிரண்டுமா

யிருக்குமெனின்,

பிரபஞ்சம் கதகோன்றாகாகை
சடமாயுள்ள
சிச்தாயுள்ள முதல்வனிடத்துச்
மு.சல்வனாலே காரி
பிரபஞ்சம்
௪ட.மாயுள்ள
வொண்ணா.
யால் ஒன்றென

விண்ணாதி பூதமெலார்
ஃ

வெளியாய்,
கண்ணாரக்

ஜஹெண்ணாத

தன்னகத்தி

லடம்கிவெறு

ஞானக்

கண்டவன்பர்

கடலாய்,

(௮)

வொண்ணா.

வேசதென

யப்படவேண்டுகையால்

சண்ணூடே

யானக்குக்

வேறொன்

படிக்கிரங்கித் கானாகச் செய்தருளும்

மிறையே
ற

|! உன்ற்னன்

௫௬ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத் தியுரை
றண்ணாருஞ் சாக்தவரு

டனைகினைந்து கர்மலர்க

டலைமேற் கொள்வாம்.
பூதங்களை
(இ. -ஸ்.) விண்ணாதி பூதம் எல்லாம் - ஆகாயம் முதலான
வெறு
ிலொட£ி,
சர்ரிதிய
தனது
அடக்கி
ல்
தன்னகத்தி
யெல்லாம்,
வெளியாய் - வெட்டவெளிவாட; ஞானச்சண் ஆர-ஞானக்கண் கிறையும்படி)
அன்பர் - தரித்த

சண்ட

சுண்ணி

கண்ணாடு-ஞானக்

அன்பர்களுடைய,

ஒன்று எண்ணாத
வேறு
னிடத் த, தனந்தச்கடலாய் - இன்பசாகரமாகி;
வண்ணம்
நினையாச
ையும்
மற்றொன்ற
)
அன்பர்கள்
(அந்த
படிச்சு இரங்கி (அவர்களிடத்தில்) மனமிரக்இி, தானாகச் செய்தருளும் இறையே-தானாகச்
தலைவனே! உன்றன் - உனது, சண் ஆரும் - குளிர்ச்சி
செய்தருளாரின்ற
நிறைந்த, சாந்த அருள்தனை

நகினைக்து-சாக்தகருபமான

சருணையையெண்

ணி?

சரமலர்கள்-கைமலர்களை, தலைமேல் சொள்வாம்-சி.ரத்தின்மீது கொள்வோம் .
(யாம்)

என்க,

(வி-ரை,)

ஆகாயமுதலிய

லொடுங்க,

சன்மாத்திரைகளி

பூதங்கள்

தன்மாத்திரைகள்

அகங்காரச்தி லொடுங்க, அகங்காரம் புச்தியிலொடுங்க
குணம் அசுத்தமாயையின் தூலபறிணாமமான
லொடுங்க,
புக்தி குணத்தி
என்றனர்.
*விண்ணைகி பூதமெலா மடக்?
லொடுங்குதலின்
பிரகருதியி
: கன்னகத்தில்?
என்றகனால்
இச்காரியப்பாடு
சிவசத்தி சங்கற்பருபசக்கி
இியையின்றி யமையாதெனலாகி,
அடித்தாகிய பூதாதி சத்தாகிய பிரமத்தி
லொடுமகு
வர்களே

மலமற்று

எல்லாஞ்

விளங்குவாராகலின்,

சிவஞானச்செய்தயுடைய

மதமறுத்தவாறாயிற்று.

மென்பார்

சிவ.மாகக்

(சானக்கண்ணாக்.

கண்டு

சண்ட

அன்புடைய

அன்பர்?

அடியாராக

என்றனர்,

ஞானசித்தியார: '*கெங்கமலச் தாளிணைகள் சோ லொட்டாத்,
or msSs
னேோசரொடுஞ்
செறிக்தஇட்,
டங்கவர்தர் இருவேட

சிவ

இரிமலங்க
மாலயங்க

தொழு இழைஞ்சி யாடிப்பாடி, யெங்குமியா மொரு
ளெல்லா, மானெனவே
வர்க்கு மெளியோ மல்லோ, மியாவர்ச்கு மேலானோ மென்றிறுமாப் பெய்
இத், இக்ஈண்முடி
யாரடியா
ரடியோ மென்று, தஇரிர் திவ் சிவஞான
செய்தியுடை
யோரே.
என்றசனாற் சாண்க.
பறிபாகமடைக்த
அத்
சகைய அடியார்கட்கு, மானைக்சாட்டி மானைப் பிடிப்பதுபோல
மானிட

மெல்வாகவன்ண். shim suorh steer செய்குணகுகளக்

one
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சன்னிதி

னு ்களுகர்கி

முன்றெண்ணாக

படிஃகிரக்கிச்

னர்.

சிவரு௩ளாசித்தியார;

லும்,

பரஞான

யெல்லா

மிவனே

யிரங்கிெயவா

இட்சையாதி

யென்று,

ரணம்யாமை

தானாகர்

“பரப்22ம

மிவனென்றும்

மருட்குருவை

னென்று,

வழிபடவே

னையை,

பிரபஞ்சத் திற் புத்தி

செய்தருளு

மிவனென்றும்

பராபன்றா

மீனண்டஞூ

செய்து,

மிறை??

பரூவென்றா

என்ற

னென்

மரன் நருஞ்ர்

நிலை

பவணிவன்றா ஞயே,

யியல்பிடுனாடும்

பரிது

Ger

பொருள் வணக்கம்.

பரி

யாக்கும்,

போற்சிவமே

நினைந்தும் பார்த்தும், பரிக்திவைதா மாக்குமா

(௯)

சித்தம் இக்இத்தும் பார்த்துக் தானே.? என்றதனாற் காண்ச,

விண்ணிறைந்த வெளியாய்,என் மனவெளியிழற் sung peur
sorOn

வெளியி

தண்ணிறைந்த பேரமுதாய்ச், சதானந்த மானபெருக்
தகையே!
லுண்ணிறைந்த

கின்பா
பேரன்பா லுள்ளுருகி, மொழிகுழறி,

யா௫க்,

உவகை

கண்ணிறைந்த புனலுகுப்பக், கரமுகிழ்ப்ப நின்னருளைக்
கருத்தில் வைப்பாம்.
(இ-ள்.) விண்ணிறைச் த-பூதாகாயம் நிறைதத்குரிய, வெளி ஆய்-பரமா
சர்யமாகி, என் மனவெளியில் கலந்து - எனது! இதகயாகாயத்திற் சேர்ந்து)
அறிவு ஆம் வெளியினூடும் - ஞானாகாயத்தினும், தண் நிறைக்க - குளிர்ச்சி
மிகுச்த, பே. ரமு.தாய்-பெரிய அமிர்தமாக, சகாகக்சமான-இடையறாத இன்ப

மயமான, பெருக்தகையே - பெருமையுடையோனே! நின்பால் - உன்னிடம்
தில், உள் நிறைந்த-தனக்குள்ளே நிறைக்த, பே ரன்பால்-பே.ரன்பினால்,
உள் உரு-மனக்கரைக்து, மொழி குழறி-சொல் தடமொறி, உவகை ஆ9நீரைச்சிச்த,

நிறைந்த

நிறைச்ச

சண்-விழிகள்,

சச்தோஷமடைந்து,

கரம் முகிழ்ப்ப-கைகள்

உகுப்ப-தம்மிடத்து

புனல்

கின்

குவிய,

அருளை-உன்

கருணையை, கருத்தில் வைப்பாம்-கரு.ச்.இ லிருசதூவோம் (யாம்) என்க.
இகசயாகாயத்திலும்,

ஞானாகாயத்திலுங்

சலர்இருப்பவனாகலின் 6விண்ணிறைந்த வெளியாயென்
தறிவ-ம் வெளியினூடும், தண்ணிறைக்த பேரமுதாய்'

(வி-சை.)

பரமாகாயத்திலும்,

மனவெளியிற் கலக்
என்றனர். நெஞ்சு

விடுதூது: “வெளியில் வெளியில் வெளியன்,” என்றதஞுற் காண்க,

குதலும்,

சொல்

குழனுதலும்,

அடியா நிலச்சணமாகவின்
ணிறைந்த

சண்ணிர்

*உள்ளுருகி

புனலுகுப்பக்

ததும்புதலும்,

மொழிகுமறி

கரமுகிழ்ப்ப?

என்றனர்.

கம்பிக்கு

மெய்ந்நடுங்கும்"

காச்துமூரோ

மாஞ்சலியா

COE av

மெழிக்கருவி

கெழுசலின்

(மொழிகுழறி?

என்றனர்.

வார்த்தை

OS EDF

**உரைகுழறி??

எனவரும் உண்மைகாயன்மார் இருவாச்குகளாலுமறிக,

ஆனந்தமேலீட்டி

SS

ae

(:பரவுவாய் குழறி”?

**வளைவாய்ச்கூகை

௩ண்பகற் குழறவும்?? எனப் பட்டினப்பாலையுள்ளும், : பேரார்தை

னச் சிலப்பதிகாரத்துரை யுள்ளும் வரும் நசைபடுகளவிபோன்ற

8

supa

குங்காத alg grid,

என்றதனாற் காண்க.

வசம.றுதல்பற்றி

கண்

ஒழிவிலொடுக்கம்:

மனம்பதறுவ்-கார்ச்ச தமாய்ச்

ணிவையெட்டும.''

அஞ்சலிச்சலும்

யுவகையாூக்,

வர்ச்குங்கண் ணீர்ததும்பும்
சேய்க்கு குணங்கா

மனமார

குழ.றும்??

தன்று,

௫௮

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

விருத்தியுரை

எண்சீர்க் கமீநெடி லாசிரிய விருத்தம்
ஆதியந்தங் காட்டாத முதலாய், எம்மை

யடிமைக்கா வளர்த்தெடுத்த வன்னை போல
நீதிபெருங் குருவாகி, மனவாக் கெட்டா
நிச்சயமாய்ச், சொச்சமதாய், நிமல மாகி,
வாதமிடுஞ் சமயகெறிக் கரிய தாகி,
மெளனத்தோர் பால்வெளியாய் வயங்கா நின்ற
சோதியை,என் ஸனுயிர்த் துணையை, ஈாடி.க் கண்ணிர்

சொரியவிரு கரங்குவித்துத் தொழுதல் செய்வாம்.
(இ-ள்.)

லாத, முதல்

ஆதி

அ௮ச்தம் - தோற்றக்

ஆய்-முதகத்பொருமாகி,

திருச்தொண்டுச்சாக,

கேடுகளை,

சாட்டாத

எம்மை-எங்களை,

- உடையதல்

அடிமைச்சா-சனது

வளர்த்செடுச்ச-வளர்த்செடுச்ச,

அன்னைபோல-தாய்

போல, நீதிபெரும் - நீதியையுடைய, குருவாகி - ஆசாரியனாகி, மனவாக்கு
எட்டா-மானோவாக்குகளுக்குக் தட்டுப்படாத, நிச்சயமாய்-சாசுவதப்பொரு
ளா,

சொச்சம,சாய்-களங்க
ரகி தமாகிரிமலமசாய்-மலாஇதமாகி,

வாதமிடும்-

தர்ச்சவாதஞ் செய்கின்ற, சமயெறிக்கு-சமயமார்ச்கங்களுக்கு, அரியதாகிஅறிவரிதாக, மெளனத்தகோர்பால் - மெளனநிலையை
யுடையோறிடத்து,
வெளியாய்

- வெளிப்பட்டு,

தேஜோராசியை,

என்

நாடி-குறிக்த,
களையும்,

வயங்கரகின்ற

- விளவ்குகின் ற,

உயிர்ச்துணையை-என்னுயிர்க்

கண்ணீர்-சண்கள் நீரை,

குவித்து-ருவித்து,

தொழுதல்

சோ

தியை-

குதவியாயிருப்பதை

செரரிய-9ந்.2,

இரு ௪ரம்-இருகை

செய்வாம்-வணங்குவாம்

(யாம்)

என்க,

(வி-சை.)
பரமேசுவார்
ஜனனமாண
அஸ் கரமில்லாகவராசலின்
(ஆ.இயக்தவ் காட்டாத முதலாய்! என்றனர். சுவேதாசுவதாம்: “x seveyo
சத்வ இரஸ் இலோ ஈசேயிசானரகைவ சதஸ்யலிம்பம் | சகாரணம் காரணாகாம
பரீஸோ ஈதஸ்ய கஸ்ூிஜ்ஜரி தா௩போ இப :|) எனவும்,
சுநதிகள்:
“அதம்

த்ருவம் ஸர்வதத்வைரிவ-த்தம்!! எனவும், “அஜாத. இத்யேவம் கஸ்த்
பீரு.” எனவும், ௮ச்சுரு திகட்கு உபப் பிரண்மணமாக 4:அஜாதமிமமேவைகம்
மர் சா ஜுகிஹீரவ: ர௬லஸ்யாஸ்யப்ரபத்யம் சேரகார்க்கம் தகதிணம் மூகம்?!
எனவும், சுநுதிஸூக்கிமாலை: ஏகம் தவரப்ய ஸுகரம் ச.துஹராமோ ஜாதேசக
பாவ்யமமராம்..

ஸைரம்
vet:

சசபத்வயாபி

|

அப்யர்திதோபி

ஹிமஹேமீ

மஹர்ஹிதா

எனவும்,

செளந்தரிய

தர்ஹிதஸ்ஹமஹிகர்பிதக்புவாஸ :|| 7?
Cas

ரஞ்சசன்

டாதி யெண்டிசை

மால்பு

பாலர் பொன்றவு

ரச்தான்

Cas

ut8 we sf

சண்டகு
Cur@ட
லாசசோர், நாசர்

நில மேஅன் மங்கல காணு அுக்இற மாதலால், நீசழைர் சது யோசமம்பிகை
நீவி யென்பது பாவமே, எனவும் வருவனவற்றாற் காண்க,
4

்

௫௯

பொருள் வணக்கம்
சகலருள் பக்குவருக்கு

மலபரிபாகமுண்டாகச், சச்

இருவினையொப்பு

பிடிப்பதுபோல முதல்வன்
இஙிபாதம் விளைக்தவழி மானைக்சாட்டி. மானைப்
தமா யெழுச்தருளுவளாகலின்
மானிடச்சட்டை சாத்திக்கொண்டு குருஜூர்த்
நீஇபெருங் குருவாகி! என்ற
(அடிமைக்கா வளர்த்தெடுத்த வன்னைபோல
் வையக வெறுப்
னர். பதிபசுபாசவிளக்கம்: மருவிய வுடல்வெ றுப்பும
காலங், கருமல
ுங்
மெய்த
இிடு
பும் வந்தா, விருவினை யொப்பு மங்க ணெய்
பாதஞ் செறிர்
சத்.இ
ுட்
பாக முண்டாம் பாகத்தாற் கடி.இற் சேரும், இருவர
இடும் குருவு

மன்றே.”??

எனவும், சிவானுபூதிவிளகீகம்:

பருவள் குதித்துப்

டுமோ, செய்
பரமவொளி வந்தஇம், குருவர் தரிசக்தா லொருதவங்கள் வேண்
வெய்தத் சரியமிரா னெம்போல
௪ம் கரியதவஞ் செய்தற்பின் னல்லவோ,
யசக் இகிபாத சாலு பாத,
வச்ததுவே.?? எனவும், சிவப்பிரகாசம்: **காடி
கூமெவர் தமக்குணர்வாய்
,
ஞான போதங்
யெண்ணரிய
சண்ணும்வகை
நீடியகே வலசகல
நின்ற ஞானச், கூத்தனொரு மூர்த்திகொடு குறுக மோக,
புகழ் SOS
நிசழா வாறு, கிறுத்திமல மறுச்குமிது நிலையார் சுத்தங், கேடில்
இரியா யோசச்,

சரியை

கேண்மையரே

லியவையுணர்த்தக் கிளக்கு நாலே,”

மூன்றுங் கனற்கரமு
எனவும், சிற்றம்பலநாடி தாலாட்டு: ௭கண்ணொரு
எங்
வக்தானோ.
்து
ொனித
மைம்முகமு, மண்ணவர்க்குக் காணா வகைய
மாற்ற
ிதனை
பிறவ

மங்கும்
லுருக்கொண்டு,
கெங்குர் தானா யென்போ
எனவும்

வச்சு வள்ளலோ,??

ணம் இருபத்தோராவது

வருவனவற்றுற்

மற்றுஞ்

காண்க.

சில உதார

பக்கத்திற் காண்க,

பிரஇபாதிச்கப்படும் ஒருவனாகிய இறைவனை
வேதாகமங்களினாலே
ஆணவமலத் தினையும்,
யும், அளவிலவாகிய உயிர்களையும், இருள் வடிவாகிய
ையும் ௮னாதி
மாயைகள
ை
மிருவக
சன்மமலழ் இனையும், சுத் சமக த்தமென்னு

UTE MET, HF
யாசய பொருள்சளென்று முச்கூற்றுப் புறச்சமயங்கள் ROP
ச் கரிய
சமயகெதி
சமயங்களால் முதல்வனநியப்படானென்பார், 'வாதமிடுஞ்
மித்தை
sega
'“சமையவா தங்க seas
தாக? என்றனர். வீராகமம்:

விருளை

wre@, coowumy
யென்னுண்

யோட்டி

மைய னீக்கித்,

கானெனு

மன்னிச் தன்னருட் சேர நாட்டி,

யமைவிலா

தமர்தாயா

வின்ப வெள்ளத்

தழுத்தின னென்னை யாசான்.'! எனவும், திருவாசகம்: **உவலைச் சமயங்க
சொவ்வாத சாத்இரமாஞ், சவலைக் கடலுளனாய்க் இடந்து தமொறுங், கவ
லைக் கெடுத்துச்

சழலிணைக டர் தருளுஞ், செயலைப்

கொட்டாமோ.”

எனவும் வருவனவற்றாற் காண்க,

குருவினைக் சண்டமாத்தாத்து

பாவிகாச் தெள்ளேணங்

இருகண்களிலும். சண்ணீர்வார, சைக

ன் *உயிர்த்
ளைச் குவிச்அ, மயிற்குச்செறிவு மூ.தலிய வுண்டாகவேண்டுமாகலி
என் தனர். சிவதானப்
துணையை நாடிச் சண்ணீர் சொரியவிரு கரங்குவித்து?
பிரகாச

வேண்பா:

:*அசானைச்

காண்டோறு

மன்புகுகக்

கைகுவியு,

மாசா

ருடம்பு மயிர்க்குச் செறியும்-பேசா.த, anaes wore;on மச்சணமே பாசக்க

௬௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

டாநந்சத முத்தி தரும்.?? எனவும், அதிரகசியம்: *சண்டான் குருவைச் கண்
ணாரக் கதறி வீழ்ர்தான் கமலமிசை, யண்டர்
வானே ! நெடுமாவே!
அயனே! என்றா னகமகிழ்க்தான், ரொண்டா லியலும் பணிசெய்யத் துணிர்
தான் பணிர்தான் மும்முறையே, பண்டா
ஸிறைர்த பாவாலுங் காவலா
யென்னப் பாடினான்.?? எனவும் வறுவனவற்றாத் சாண்ச,
்
குருவைத் தரிசித்தமாக்திரத்து வணக்கவேண்டுமென்பார் (தொழுதல்

செய்வாம்” என்றனர்,

கிவஜானதீபம்: “திருமறைமா

முனிவருச்

சன்றால

கீழத், நிருந்தவற மூரைத்தபெருக் தகைதா ணிந்த, விருகிலமே லருளூரு
வாய் வக்: தோன்றி, யிசைக்திடுநெற் றவிடுமூளே யுமிபோ லேய்ந்த, திரி
மலவே ரினைகினைவா
லுரையால் ஞானச், செய்கையினா லறுத்திருகாள்
சென்னி சூட்டுங், குருபரனை மருளுலச வாதை நீக்கும், குணச்சடலை மனத்
திலுற வணச்கஞ் செய்வாம்.” என்றதனாஜ் காண்க,
(ss)

அகரவுயி ரெழுத்தனைத்து மாடு வேரு

யமர்க்ததென வகிலாண்ட மனைத்து மாப்,
பகர்வனவெல்

லாமா,

அல்ல வாூப்,

பரமா௫ச், சொல்லரிய பரன்மை

யாகத்,

அகளறுகம் கற்பவிகற் பல்க ளெல்லாந்
தோயாத வறிவா௫ச், சத்த மாகி,
நிகரில்பகு பதியான பொருளை காடி.

நெட்டுயிர்த
தப் போன்பா
(௫இ-ள்.) ௮கரவுயிர்-அகசவுயிரானது,

னினைதல் செய்வாம்.
எழுத்தனேச்தம்-எல்லா Gaps

BIS BORD, ஆகி-தானேயாஇ, வேளுய்- அவற்றிற்கு வேராக
, YTS EO sam
அமைக்து நிற்பதுபோல, அகிலாண்டம் அனைதீ தமாக. சகலாண்டசராசர
ங்க
ஞர் தானேயாகி, பகர்வன எல்லாமாக சொல்லப்பநிவன
லாகய
பொருள்க
ளெொல்லாமாடு,

அல்லவாக-அவையல்லாதாகி,

பரமாதி-எல்லாப் பொருள்க
சொல்லரிய - சொல்லுதற்கரிய, பான்மை
யாகி-சன்மையதாகி, துகள து-குந்றமற்ற, சங்கற்ப விகந்பங்க ளெல்லாம்.
சங்கற்பமும் விகற்புமாகய எல்லாவற்றிலும், தோயாத-படியா
௪, அறி
வாகி-மானவடிவா௫, சுத்தமாஇ-புனி தம௫, நிகரில்-ஓப்பற்ற,
பசுபதியான-

ளுக்கும் மேலான

பொருளாகி,

ஆன்மாக்களுக்கு இறைவனாகிய,

கெட்டுயிர்ச்து - பெருமூச்செ றி$,

பொருளை-வஸ் துவை,
பேரன்பால்

நினைதல் செய்வாம்.இயானிப்போம் (யாம்) என்௪,

சாடி-உக்தேடித் ௪,

- பெரிதான

அன்புடனே,

(வி.ரை.) அகரம் ஆகலாமா இ வடிலங்க ளெடுச்து
க் ககாரமுதலீய மெய்
களை யியக்குமாறுபோல, சிவன் எண்ணிறக்த
வடி

வங்சளெடுத்துச்.சீவர்களை

௬௧

. பொருள் வணக்கம்
யியச்குவன்.

மெய்யெழுத்துச்சகள் ௮ரைமாத் இரை யொவியோகெூடி.

பினும் தாமே யொலிச்சாதவாறுபோல,

சேதனாசேதனமாகிய

யிருப்

பிரபஞ்சத்தி

தற்கு மூறையே ஞானமும் இறியையு மிருப்பினும் தானே யியங்கா, ஒருமாத்தி

ரையோடும் கூடிய, கர முபகறிப்ப மெய்கள் ஒலிப்பபோல, சேதனப்பிர
தா லசையும்.
பஞ்சம் அறிவித்தா லறியும், ௮சேசனப்பிரபஞ்சம் அசைவிச்
்ற
உயிசொலிபோன
ம்,
சன்மையுடையது
அறியுர்
சீவன்
்ற
ஒற்றொலிபோன
மெழுத்
ஒலிப்பிக்கு

மெழுத்இனையும்
ஒலிக்கு
,
சவம் அதற் கறிவிப்பதுமாம்
இனையு மோரினமென்ற லடாதுபோல, சிவனும் £வனு மொன்றுகா, மெய்

யெழுத்து

ஒருமாத்திரையுங் கொண்டு

அசைமாத் திரையும், உயிசெழுத்அ

நஈடைபெறுங்கா லிரண்டும் கூடி.
ஒலிப்பித்தும்
யொலித்தும்,
மூநையே
ஒன்றரை மாத்திரையாகாம லொருமாத்இிசையேயாகுக் தன்
யதகொண்டு
மையினைப்போல, சவ சீவர்கள் கூடியிராக்கு முறைமையு மிவ்வாஜே கொள்
மென்றும்,

ஏக

பிரித்தறியச் கூடாமையின் அத்துவிதமென் றும்,

தனித்தனிப்

அறியுஞ்சித்தம்

இரண்டென்னாது

வேதம்

சிவசவர்களை

அகலினன்றே

assess.

அறிவிச்குஞ்சித்து

மாயிருக்கும் தன்மையில் அவி.தமென்

ஆசவின், 'அகரவுயி ரெழுத்தனைத்துமாகி வேருயமர்ச்த
றுங் கூறியது.
தென? என்றார்.
திருக்துறள்.
அகர முதல வெழுத்தெல்லா மாத, பக
வன் முற்றே யுலகு'” எனவும், திநவருட்பயன்: “அச. ரவுயிர்போ லறிவாகி

கிறைச்௮,?? எனவும், சிவசிவவெண்பா:

யெங்கு, நிகரி லிறைசிற்கு

பிசம்பா லுத்றவடு மேவவுல
சொற்ிறர்த,
அகர
மூதல

கெல்குகிறை, சிற்பரனே
வெழுக்தெல்லா
மாதி,

தெய்வஞ்
பகவன்

**வித்

சிவசிவாமுதற்றே

யுலகு.'” எனவும்,
ழதுமோழிவேண்பா: £சீர்கொளிறை யொன்றுண்டத்
தெய்வநீ யென்றொப்பாற், சோர்விலடை யாற்றெளிக்கோஞ் சோமேசா!Yow.”
முதல வெழுத்தெல்லா மாதி, usar shen
தரின், ௮௪ர
எனவும் வருவனவற்றுற்

காண்க.

உடலும் உயிரும்போலவும், பாலுநீரும்போலவும், பரிதியு மதியும்போ
லவும் உலகத்தோடு வேற்றுமையின்
றிக் கலப்பாலொன்ளுய் நிற்றலின்” ‘cre
லாமா?

எனவும்,

உயிரும்

மையால்

வேருய்

நிற்றலின்

பாலும்

பறிதியு

மொன்றாகாது

*அல்லதாக?

எனவும்

பற்றுமாகி வானுலோர்க்குப் பல்கதிரோன்
மேலைவிண் ணியமானனோடு, மற்றுமாயதோர்
கள்,
முற்றுமாகி
வேறுமானான் மேயது

பொருட்டன்

கூறினர்.

தேவாரம்;

மஇபா, ரெற்றுகீர் இச்சாலு
பல்லுயிராய் மாலயனு மறை
முதுகுன்றே.??
என்றதனாற்

காண்க,

பிசபஞ்சத்
யென்பார்

தோற்றச்

சங்கற்ப

சேடுகளிற்

விகற்பல்களெல்லார்

திநக்குறள்: “வேண்டுதல் வேண்டாமை

மிடும்பை யில”?

றனச்கு

விருப்பும் வெறுப்புமில்லை

தோயாத

யிலானடி

எனவும், சிவானுபூதிவிளக்கம்:

அறிவாக'

என்தனர்,

சேர்க்தார்ச்,

யாண்டு

“வெறுப்பு விருப்பென்று

௬௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

வேறுரைத்தா
லெர்தை,
யுறுப்பிற்
குறையாதோ
புணர்வுடையோர்
சொல்லுவரோ?? எனவும், *வேண்டலும்வேண் டாமையுமாய் மேவும் வினைப்
பயனு, மாண்டகை யோடுற்ற வனுபூதி யானதே'? எனவும் வருவனவற்றுந்
காண்க.

-

தேவர்கட்குப் பசுத்வம் ஸ்வபாவமும், முதல்வனுச்குப் பசுபதிதவம்
ஸ்வபாவமும் உண்மையாகலின் (பசபஇயான பொருளை? என்றனர். பாசுப
தோபநிீஷதம்: “ஸ்வதனண்றாவ? பசுபதிஸ்ஸாகூஷ ஸர்வஸ்ய
ரிவர். ஸர்
வேஷாந்து
மகஸ்தேஈஸ்கேகப்ரேரிதம்
கியமேகது'? எனவும், ஆதித்திய
பு௩ணம்:

“ப். ரஹ்ம விஷ்ணு

பதிச்தாச்தேதவேற

முமிவ£

ஸுரேர்ராத்யா

ப௪வ? பறிஓர் இதா?

பமாஈபதிஸ்ம்ரு,ச8?”

எனவும்

தேஷாம்

வருவனவற்ளுற்

காண்க,

(௧௨)

சின்மயான ந்தகுரு
பன்னிருகீர்க்கழிநெடிலாசிரிய விநத்தம்
அங்கைகொடு

மலர்தூவி,

அங்கமது

வன்பினா லு௬௨௫),விழீடீ

புளகப்ப

.

ராறாக வாராத மூத்தியின தாவேச
வாசைக் கடற்குண்மூழ்௫ச்,
சங்கா ! சுயம்புவே 1 சம்புவே | எனவுமொழி

தழூதழுத் திடவணங்குஞ்
சன்மார்க்க நெறியிலாத் அன்மார்க்க னேனையுந்
தண்ணருள்

கொடுத்தாள்வையோ;

அங்கமிகு பக்குவச் சனகன்முதன்
டொழுதருகில் வீற்கிருப்பச்

சொல்லரிய

கெறியையொரு

மூனிவோர்க

சொல்லா

அணர்த்தியே

சொருபானு பூதிகாட்டிச்
செங்கமல பீடமேற் கல்லா லடிக்குள்வளர்

சித்தாக்க முத்திமுதலே!

சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிணா மூர்த்தியே !
சின்மயா

னக்தகுருவே |

௬௩

'சின்மயான நீதகுரு
(இ-ள்.)' அங்கை

கொடு - அழகிய

மலர்-மலர்களை, தூவி-

கைகளால்,

சொரிர்து, அங்கமது-சரீரமானது, புளப்ப-புளசங்கொள்ள, அன்பினால்அன்பினால், உரு-மனங்கசைச்து, விழிநீர்-கண்ணீர், ஆறாக-கருடிப்பெருக,
ஆராச-தெவிட்டாத, மு,ச்தியினது-மோட்சத்தினஅ, ஆவேச-ஆவேசத்தோடு
கூடிய, ஆசை-ஆசையாசிய, சடந்குள்-சமுத்இரத்தில், மூழ்கி-முழு௪, சங்
ச.ர-சங்கரனே ! சுயம்பு-சுயம்புவாயிருப்பவனே ! சம்பு-சம்புவாயிருப்பவனே!
எனவும் - என்று தூதித்தும், மொழி - மொழி, தழு சழுத்திட - குழறும்படி,

வணங்கும்-தொழுகன்ற, சன்மார்ச்சநெறி-ஈன்னெறி, இலா-இல்லாத, துன்
மார்க்சன்- துன்மார்ச்கனாகிய, ஏனையும்-என்னையும், சண்ணருள் கொடுத்துகுளிர்ச்சியாகய சருணைசெய்து, ஆள்வையோ - ஆண்டருள்வாயோ; துங்க
மிகுந்த,

மிகு-பரிசுத்த

பக்குவம் - பக்குவக்சையுடைய,

சனகன்முசல்-சன

சன் முதலாகிய, முனிவோர்கள்-முனிவர்கள் கால்வரும், தொழுது-வணங்கி,
அருகில் - சமீபத்தில், வீத்றிருப்ப - வீற்றிருக்க, சொல்லரிய

கெறியை-ஞானமார்ச்சத்தை,

அருமையாகய,

- சொல்லுதல்

ஒரு சொல்லால்-ஒரு மொழி

யால், உணர்த்தியே-௮றிவுறுத்தி, சொரூபானுபூதி காட்டி-சொருபானுபவச்

செங்கமல.$டமேல்-செவ்விய

சைச் காட்டி,

பத்மாசனச்தின்மீது,

கல்லா

லடிச்குள்-சல்லாலின்£ழ், வளர்-எழுச்சருஸியிருக்கின்ற, சிச்தாச்சம்-முடிவு

செய்யப்பட்ட, முத்திமுகலே-மோட்சப்ரசமான முூதற்பொருளே!
சரெ௫ரியின்சண்,

பிரகா?ிக்க

விளங்சவரும் - ஆன்மாக்கள்

சிரகிரி-

எழுர்சருகரிய,

தசதிணாமூாரத் தியே-தகதஷிணாமூர்த் தியே| சன்மயானக்த - ஞானானக்தங்களைச்
கொ௫ெெ௫ன்ற, குருவே-சதாசாரியனே! என்ச.
(வி-மை.) மலர் தூவப்பெறும் அருமையைப் பெற ரமையால் இங்கை”
என விசேடித்தார்.
செவபூசையில் மலர்கொண்் டருச்?ித்தல் இன் தியமை
யாக கடமையாசலின் *அக௫்கைகொடு மலர்தூவி? என்றனர்.
திநவாசகம்:
ஏய்க்க மாமல நிட்டமுட் டாததோ ரியல் பொடும் வணங்காசே, சாக்த மார்

(pws
வண

சையனல் லாரொடுந்
மருள்செய்து

முன் னின்றதோ

பொர்கழ

தலைத0

மாறாகப்,

லிணைகாட்டி,

oy gb விளம்பேனே.?'

போச்இ யான்றுயர்

வேச

எனவும்,

னாய்வெளி

தேவாரம்:

புகா

யேயென்

பூச்சை

சொண்டரன் பொன்னடி போற்றிலார், நாச்சைக்கொண்
டரனாம நவில்
இலார், ஆச்கைக் கேயிரை தேடிய லமர்த, காச்சைச் கேயிரை யாடச் கழிவ

Gr.”

எனவும்,

காடே.??

*:மலர்பரித்
திட் ண்ணொாவூரு மூரல்ல அவையெல்லா

எனவும், பிரபுலிங்க விலை:

பிடுறு

மடவி

மானிடப் பிறப்பு வாய்ந் துல்,

லேடவிழ் மலரினா லீறையைப் பூசியார், பாடமை
காளெலாம்
இறைப்பவர், மூடரை யெண்ணுங்கான் முச்தி நிற்பரே,?? எனவும்
வற்றாற் காண்க,

பாழுக்
வருவன

உடல் புளூத்தலும், எண்ணி லானச்தநீ ரொழுகுசலும், வசனவ் குழு
தலும் ஆகிய

குணங்கள்

அன்பரிலக்கணமாகலின்

*அங்கமது

yor

ius

wen

௬௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

திருவாசகம்:

அன்விரை யாத்சழற்கென்,

விதிர்விதிர்த்

னரும்பி

“மெய்தா

ன்றனர்,

வணங்கும்?

தழுதழுச்திட

ஆராக...மொழி

பினாலுருக விழிரீர்

கைதான் நலைவைத்துச் கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பியுள்ளம், பொய்தான்
றவிர்க்துன்னைப் போற்றி சயசய போற்றியென்னுல், கைதா னெ௫ிழ விடே
ao யாயெனைக் கண்டுகொள்ளே.”? என்றதனாழ் காண்க,
சுகத்தைக்

கொடுத்தலின்

சுயம்பு? எனவும்,

சங்கரன்?

எனவும்,

கடமாயிருத்,சலின்

சுகமுண்டாதற்

தானேயுண்டாதலின்
எனவும் ௮௬

சம்பு?

மைத் இருகாமக்க ஞண்டாம்.
'*சன்மார்க்கநெறி? என்பது சித்தாந்தமார்க்
கத்தினை. தாபத்தினைத் தவிர்க்கக் குளிர்க்சியினை விரும்புகல்போல, ஆதி
யாத்மிகம், ஆதிசைவிகம், ஆதிபெளஇிகமென்னும் தாபத்இரயத்
இனை நீக்கிச்
கொள்வான் தண்ணருள்
பக்குவம்? என்பது

கொடுத்தாள்வையோ?
மலபரிபாகத்தினை;

இத

என்ளார்.
இருவினையொப்பால்

வரு

வத; இப்பகல்குவம்: மர்ததரம், மந்தம், தீவிரம், தீவிரகரமென கான்சாட்.
மந்ததமமாவது: இலிங்க மாகேசுர ரிடங்களிலே பத்தியுண்டாச அதனாலே
பரமூவன் சாதகாசாரியனை யகிட்டித்துச் சமயதீட்சை பண்ணி அவன்
மனமொழி மெய்களைச் சரியைத் தொழிலிலே புரிவிப்பது, மந்தமாவது:
இவொர்ச்சனையால் ஆதரவுண்டாக்கிப், போதகாசிரியனை யஇிட்டித்து விசேட
சமய முடித்துக், வொர்ச்சனை கற்பித்து, ௮ஈ்தரியாக
வூரியாசங்களிலே
௮௨ன் மனமொழி மெய்களைப் புரிவிப்பத. தீவிரமாவது: யோசவாஞ்சை
யுண்டாய் அவ்வாடிரியனால் அட்டாங்கயோக வுண்மையை
ude
¢ 94,

காமாதி யறுவிசமும் விடுத்து
இச்

சமாதியிலே

அசன் சித்தத்தைத் தியானச் தினாலே

யொடுக்குவது,

பத்தியும்

இரிபசார்த்சசொரூப

தேகாஇப்

பிரபஞ்சங்களை

லாசையும்,

பிறவியிலே

கிறுக்

தீவிரதாமாவது-சிவஞானிகளிட
ச திலே

மறியவேண்டுமென்னு

£*க்கவேண்டுமென்னும்

பயமும்,

இகலோக

மறிவு

பரலோகத்திலே

ஈமக்இந்தச் கவர்ச்சியை நீக்கிச் சவருபத்தைக் தரிஏப்பிச்கு
சென்று டஏித்தவன் அன்னதாதாவைச்

தோன்றித்

வைராக்கியமும்,

தேடுமாறுபோலவும்,

முத்திய

வெழப்பும்,

நாதராவர் யாவ
பிறவிச்குருட

ஞான அநாதன் கோடைகாலக்தன்

மத்தியானத்திலே நீர் தேடித்திரியுமாறு

போலவும்,

மிகவும் வருர்துகின்ந வாஞ்சையுண்டா

ஞானாசாரியனைச்

தேடி

வது, இங்குக் குறிக்க பக்குவம்
சனகன்முகன்

னன், ஈனானன்,

சீவிரதரத் இனை.

மூனிலோர்சளாவார்:

புத்கிரர்களாயெ

FOES,

FTES

சனம்குமாரன் என்பவர். இம்முநீர் இரர் நால்வரும் வேதங்

களையும், உபமிடதங்களையும் ரநெடுநாள்வரையும் ஓதி ஞானநிலை Quay sara
இப் பின் கைலையினை யடைந்து
HaQe chores சர்நிசானத்திலிருந்து ஆக
மா கமென்னும் பெயரையுடைய AS EEE EOE யோ தினராகலின்,
முனி

லோர்கள் கொழு தருகல் வீற்றிருப்ப? என்றனர்,
2௮

சுத்சாச்துவிசத்தனை அடைதந்

Cs gar@u

(சொல்லரிய செறி!
ஞானத் இனை,

என்

இன்மயான ந்தகுரு '

-இ
சிலர் மசாவாச்கிய

லர் பிரணவமென்தும்,

. ஒருசொல்? 'என்றதனைச்
"மென்றும், சிலர் வேறுங் கூறுவர்.

எவ்வெவர் கூறும் சொல்லின் பொருளினை

yo தனக்குள் அடக்ச்சொண்டு விளங்கும் அருமையான துரியமொழி

இதனை வைகரிவாச்சாலாவது, வரிவடிவாலாவது விளக்குவதன்று
யது,
சற்குரு சொல்லாமற் சொல்ல ஈற்€டன் தெரியாமற் நெரிக்துகொள்ளுக்
மற்று மிசனுண்மையினை மெய்கண்ட பரம்பரை
தன்மையினையுடையது.
சொருபானுபூதியி
லறிர்அுதெளிக,
யில் வந்த இத்தார்க ஞானிகள்பா
சின்ருத்திரையாற்
அனுபவத் இனைச்
- சித்தார்த
காட்தெலாவது
னைச்
காட்டல்.

:சல்லாலடிக்குள்வளர்? என்றஅ ஸ்ரீதட்டுணாமூர்த்தியாகிய சிவபரஞ்சுட
கல்லாலின்€
பசெழுக்தருளியஅ சல்லாலின்£€ழ் என்று தெரிவித்ததாயிற்று.
சணியச்
கல்லையும்
ந்தகை
அவ்வருட்பெருக
ன்,
சென்னையோவெனி
ழமர்ச்ச
௮து
கூடாது;
தல்
துளிர்
கல்
அன்றியும்
செய்பவரென்பது போதரவென்க.
அுளிர்க்கவும் செய்த பேராற்றலுடையா
ரத்தகைய காடுபற்றிய வுயிரை
yo SofusQeng தம் வயப்படுத்தி யாள்வரென்னுவ் கருணையை வியந்த
மையு மதுவாம்.
ஆணவபாசத்தாற் பீடிச்சப்பட்ட வுயிர்களை யவ்வாணவத்
தைப் போக்கித் தமது இருவடியின்பத்தைச் தச்சருளும் அருளாற்றலுடை
யாசென்று சற்பதே யதன் முடிவென்றறிக. சல் அளிர்ச்சச் கெய்தவர் பாச
வயிர் துளிர்ச்சச்செய்தல் எஸிஇற் கூடுமென் றுணர்க.

-தது.௮ம், சன்மலையை யிருக்சையாகக்
படுமெனச்கொள்க,
ஸ்ரீதகதிணாமூர் த்தம்:

பொருளை

யுபதேசித்து

கொண்டதுவும்

ஸஈகாதியோகிகளுக்கு

வீசிபேற்றை

நல்கெ

சன்மலையினை

வளைச்

இங்ஙனமே பொருள்

வேதாகமங்களின்

சிவனது

ஐுணி

இருபச்தைர்அு

ஞூர்த்சங்களி லொன்று,
கென்முசமாக
யெழுச்தருளிய சோலமென்பு
அசன் பொருள்.
இச்த மூர்ச்சச்சை 'ர௬கரயச்சே சஹிணம் மூகம் தேக

மாம்பாஹி சித்யம்?? என்று ௮.இத்து, “தேவரிருடைய தகஷிணமுகமானது
என்னை ரகமிச்கச்சகடவது'' என்னும் பொருடோன்ற.4 சுரு விசர்தோதிய
தறிக., இர்சச் கோலம் யோககோலம்.
கநீதபுராணம்: “இருவரு முணசா
வண்ண
லேன வெள் ளெயிறி யாமை, சரரிரை யனக்கத கோடி இளக்கி
மூமச்இற் சர்கொள்,
கரதல மொன்று சேர்ச்தி மோனமுதக் இரையைக்
காட்டி, பொருகணஞ் செயலொன் றின்றி யோகுசெய் வாரி னுற்றன்.??
எனவும்,
*இனையதோர்
கன்மை சாட்டி யெம்பிசா வுணர்த்சச் கண்டு;
சனகனே முதலா வுள்ளோர் தவலரு ஞானபோசம்,
பனுவலின் னவன்றன்
பேனும் பான்மையைத் தெரிந்து முச்கட், புணிகன தருளாற் றர்தம்,புக்
தியி
னொூக்கம் 'பெற்ருர்.?? எனவும், “தற்பர ணினைய வாற்ளுற் பத
ருணருக்

தன்மை, யற்புதஞஜான போச

மஸித்திடுங் உணம

புத்சேண் நமூசலிய வமரர்ச் கெல்லாம், பற்பல

பகர்.

சென்னோ.!?
9

எனவும் வருவனவத்றாற்

தொன்றின், முற்படு கமலப்
யுகங்கள் சென்ற பிதர்ச்சனி

காண்க.

ச.ச தார்தமுச்தி?
:

௬௬ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
சுத்தாத்வைக

என்றது

முத்தியினை.

GiB - சிராமலை; ASI பூர்வத்.இில்
“தித்தி

சேல்வந்திப்புராணம்:

Oe BA சிரா

AANA gO

ஆளப்பட்டது.

யானதே,?
லத்துறை

முன்ப ரச்கருக் கஇிபதி யிராவணன் முணிவாய்ச், தென்பு
சரனே, யென்ப வர்ச்கருஞ் சிறப்பளித்
இரிசரன் நூடணன்

மூடியினான் வரங்கொ டத்சலா,
மதிக்சடை
சொல்லுஞ் சொல்லினான்,
லுஇத்திடு மளகையே யொய்ப தாகுமப், பஇப்பெயர் இரிசராப் பள்ளி

யிடத்தின்,

இம்மலை

“are ருந்துறை கொடுமுடி
னுறையிட மவனது பெயரார்,

இடும்படி. வைத்தான்.?*

பகைதடுத்

பற்றிய

வன்பு

காட்டும், பெருகு தூடண
யவன்பெயர்
தரிசி ராவி னுறைதலாற் நிரிசிரா மலையா,

மிருவர் பேரொழிக் தொருவன்பே சாகவே யிலங்கும்.?? என் வருவனவற்றுற்

(க)

காண்க,

ஆக்கையெனு

மிடிகளையை

மெய்யென்ற

பாவினா

னத்துவித வாஞ்சை யாதல்
அரியசொம் மித்றேனை முடவனிச் சித்தபடி
யாகும்;அறி வவிழலின்பம்

தாக்கும்வகை யேஇிராட் சரியைகிரி யாயோச
சாதனம் விடுக்ததெல்லாஞ்
சன்மார்க்க மல்ல;இவை நிர்க,என் மார்க்கங்கள்
சாராத பேரறிவதாய்
வாக்குமன மணுகாத பூரணப் பொருள்வந்து
வாய்க்கும்

படிக்குபாயம்

வருவித்து வட்டாக பேரின்ப மானசு௪
வாரியினை வாய்மடுத்துத்

கென்றுகாண்?

சேக்கித் இளைக்க முன்னிற்ப

சித்தாந்த முத்திமு கலே |
இரகிரி

விளங்கவரு
சின்மயா

தக்திணா மூர்த்தியே

னச்தகுருவே

|

|

(இ-ன்.)
ஆக்கை
எனும்-சரீரமென்ற, Qysoorenu - இடிசரையை
என்ற - உண்மையென்று எண்ணியிருக்கிற, பாவி நான்-பாவியாகய
கான், HS Ha) St - அத்துவிதப் பொருளின்மேல், வாஞ்சையாதல் - இச்சை

மெய்

வைச்சல், அறிய - எட்டுஃற்கரிய, கொம்பிற்றேனை-கொம்பிற் சட்டப்பட்
டிருல்கிற தேனை பண்ண), மூடவன்-மூடவன், இச்சச்சபடி ஆகும் விரும்
பினவிதமாகும்; (இவ்வாறானமின்) ௮அறிவ-(என) அறிவானது,
அவிழ-விக
சிக்கும்படி, இன்பம்-சஈ£ம், தாக்கும் வகையேது-உண்டாகும்
வகையேது?
இர்காள்-இ$காளளவும்,சரியை ரியா யோகசாசனம்-சரியை
சரியையோகம்

சின்மயானந்தகுரு
என்பவற்றின்

Si GF

பழச்கச்சை, விடுத்ததெல்லாம்-விட்டுவிட்டதெல்லாம், சன்

மார்ச்சமல்ல- ஈல்லசெறியன்று; இவைகிற்க - இவைகிற்கட்டும்;

கள்-எத்சன்மையான

மார்ச்கங்களும்,

சாராத-அ௮ணுகாத,

என்மார்க்கவ்

பேரறிவதாய்£

பெரிய அறிவுருவாச, வாக்கு-வாச்கும், மனம்-மனமும், ௮ணுகாத-பொருக்
தாத, பூணப்பொருள் வச்-பூரணவஸ் துவான து வந்து,வாய்க்கும்படிக்குஇடைக்கும்படிச்கும், உபாயம்-உபாயத்தை, வருவிச்து - உண்டாக், உவட்
டாச-செவிட்டாத, பேரின்பமான-பேரானக்தமான, சுசவாரியினை - இன்ப
சாகரத்தை, வாய்மடுத்து-வாய்வைத்து, சேக்கித் இளைக்க-கிறைய அனுப்
விச்சு, நீ முன்னிற்பது-நீ எனக்குப் பி.ர.த்தியட்சமால, என்றுகாண்-எச்கா
லம்? சித்தார்த முத்திமுதலே என்க.

உடம்பு தத்துவங்களால் அச்கப்படுதலின்

(வி-ரை.)

படும். “இடிகளை?

ஆவது

நின்ற கரை.
இயமாகலின்

பொய்யாடிய
*இடிகளை?

பதினாறாவது

பக்கங்களிற்

ஆற்றோஈச்தின்

வெள்ளத்தால்

'ஆச்கை? எனப்

£€ழறுச்சப்பட்டு

உடலை 'மெய்' என்பது மங்கலவழக்கு,
அறித்
என்றனர்.
பிரமாணங்கள்
பதினைர்தாவது
காண்க.

ஈண்டு

(அத்துவிதம்?

என்றது

Aa

இதனையடைத லரு
னடியி விரண்டறச் கலக்குஞ் சித்தார்த முத்தியினை,
மையினு மருமை யென்பார், அத்துவித வாஞ்சை யாதல், *அரியகொம் பிற்

ஜேனை முடவனிச்சத்தபடியாகும்? என்றனர். சிவஞானசித்தியார்: “புறச்சமய
நெறின்று மகச்சமயம் புக்கும், புகன்மிருதி வழியுழன்று புகலுமாச் சிரம,
வறத்துறைக
எவையடைந்து
மருந்தவங்கள் புறிர்து, மருங்கலைசள் பல
தெரிர்து மாரணங்கள் படித்துஞ், சிறப்புடைய புராணங்க ஞாணர்ந்தும்
வேதச்,சரப்பொருளை

மிசத்தெளிர்துஞ்

சென்றாற்

சைவத்,

இறச்தடைவ

ரி.இிற்சரியை கிரியா யோகஞ், செலுச்தியபின் ஞானத்தாற் செவனடியைச்
சேர்வர்?
என்றகளுற்
காண்க.
அத்துவிதத்தனை
யடைந்தாலல்ல
இன்பநிலை இட்டுவது அருமையாதலால், அடையாதபோது இன்பநிலையினே
அடைவது

எங்கனமென்பார், *அறிவவிழ வின்பக்காக்கும்வகை Cu gy

என்ற

னர்.
சரியை கறியை யோகங்கள் ஞானத்திற்கு இன்றியமையாத சோபான
மாயிருத்தலினாலும், அம்மூன்றினும்
பழகாதவழி ஞானமடைசல் கூடா
தாகையினாலும் (சரியைகரி யாயோக, சாதனம் வீடுத்ததெல்லாம், சன்மார்ச்ச
மல்ல? என்றனர். முக்கூற்றுப் புறச்சமயங்களும் தத்துவங்களுச் குட்பட்டன

வாகலின்

தத்துவாதீதன்

சமயங்களிற்

கெட்டாதவனாஇச்

சமயா தீ.சனாக

விளங்குவனாகலின், என் மார்க்கங்கள், சாராத பேரறிவதாய்? என்றனர்.
வாக்கும்மனமுமம் சூக்குமையா இகளையும் தத் துவல்களையும் முழையே சொண்டு '

பிறச்கின் றமையால், (வாக்குமன மணுகாத பூணப்பொருள்? என் றனர். மூன்
of ou சென்றுகாண்' என்றசனால், சசலளு௫ய அடியேனுச்குப் படர்ச்கை
மில் ஆசாரியலஞூார்த்தமா யெழுர்தருளிவந்து செய்யவேண்டிய
அனைத்தை

யுஞ் செய்து

முடிச்தனை; இனிப்

பிரளயாகலருக்கு

அனுக்கிரசப்பதுபோல

Sir 9} தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
மான்மழு சதுர்புஜ காளகண்ட திரிகேச் திரனாய்-௮ம்மையிடச் தளாய் - Qu.

ிய பக்குவத்தினை யடி.
பாரூடனாய் முன்வக்தருளுவது: எக்காலம்? அதற்குர
(௨)
டியாம்.

யேன் வாய்ச் திலனோ

எனக் குறிப்பித்துக் கொண்டப

ஓளவிப மிருக்க,சா னென்கின்ற வாணவ
மடைக்திட் டிருக்க,லோபம்

கூடக் கலச்அள் ளிருக்க,மே

அருளின்மை
லாசா

பிசாசமுதலாம்

வெவ்விய குணம்பல விருக்க,என் னஹறிவூடு
மெய்யனீ வீற்றிருக்க
விதியில்லை யென்னிலோ,

பூரண

னெனும்பெயர்

விரிக்கலுசை வேறுமுளதோ?
கவ்வுமல மாகின்ற காகபா சத்தினாற்
கட்டுண்ட வுயிர்கண்டூரர்ச்சை

கடி. சகல வலியவரு ஞானசஞ் சீவியே !
சுதியான பூமிகடுவட்
செவ்விதின் வளர்ந்தகோங்கு இவ்யகுண

மேருவே J

சித்தாந்த முத்திமுதலே !
Rah

விளக்குவரு தகூநிணா அார்த்தியே !

சின்மயா ors FHC

a

|

(ஓ
ள்.) ஒளவியம்-பொறாமையானது,
இருக்க - இருக்கவும்; நான்
என்டின்ற ஆணவம்-சான் என்கின்ற ஆணவமானத, அடைந்இட்டிருக்க-'
சேர்க் இருக்கவும்; லோபம் - லோபகுணமும்,
அருளின்மை-அருளில்லாமை
யும், கலந்து

உள்ளிருசக-சலர்து

உள்ளேயிரு கவும்;

மேல்-பின்னும்,

ஆசா

பிசாசமுதலாம் - ஆசையென்னும பேய்முதலிய, வெவ்விய குணம்-கொடிய
குணங்கள், பல இருக்க - அனேகம் தக்இயிருக்கன்ற, என் அறிவூடு - என்
னறிவினிடச்தில், மெய்யன்-மெய்யனாகய
நீவி த்திருச்ச-தேவரீர் Tip SOF en?
மிருக்க, விஇயில்லை என்னில்-லிஇயில்லையென்௬ சொல்வாயாயின், பூரணன்
எனும் பெயர்-பூரணன் என்கிற (உன்) இருகாமச்தை, விரிக்கில்-விரிச்சால்,
உரை - அதின்

பொருளான,

சவ்வும் - பற்றுகின் ற,

மலம்

வேறும்

ஆ௫ன்ற

உளதோ

- வேருயம்

- ஆணவமா௫ய,

காகபாசத்தால்,
கட்டுண்ட - பிணிப்புண்ட,
ரூரர்ச்சை EAS HEB _é Gor Bev, கடிது

இருக்குமோ?

சாகபாசத் இனால்-

உயிர்கள் - உயிர்களுடைய,
அகல-விரைவாச நீங்கும்படி,

வலிய வரும்ஃபிரார்த்இயாமலே வரும், ஞானசஞ்€வியே-ஞானசஞ்சவினியே!
கதி ஆன-மோட்சமென்டற, பூமி சடுவுள்-நிலத். இதனிடையில்,
செவ்விஇன்செவ்வையாக,

வளர்ந்து

இங்கு - வளர்ச் தயர்ச்த,

இவ்யம் - செய்விசகமான,

குணமேருவே-குண மலையே! சித்தாந்தமுத்திமுதலே என்க,

௬௯.

சின்மயான ந்தகுரு
.

(வி-ரை.) வினா: இருளுமொளியும் ஓறிடத் தில் நில்லாததுபோல்

ஒள

விய முதலான தீக்குணக்தொகுதியோடு கூடிய உள்ள த்.இல் மெய்யனாகிய
தெங்கனம் ? வினுவெண்பா: நீடு மொனியு கிறையிருளு மோரி
Aad

டத்துச், கூட வரிது கொடுவினையேன்-பாடி தன்மு, னொன்றாவார் சோலை
யயர்மருதச் சம்பக்தா! நின்றவா ரெவ்வாறு நீ.” என் றதனாற் காண்க,

விடை: உள்ளத்தை விட்டு நீங்காமல் நிற்கிற முறைமை யநாதியே
தொடங்9 உண்டாயிருக்கும், சிவதானபோதம்: ''மெய்ஞ்ஞானச் தன்னில்
விளையாச சத்தாக, லஞ்ஞான முள்ள மணைதல்காண்-மெய்ஞ்ஞானர், தானே
யுளதன்றே

Gon

ருப்புப்போற்,

தண்கடனீ

யுளருளவாய்தீ

தான்.'? என்ற

தனாற் சாண்க,
வினா: ௮ங்கனமாயின்,,அதியாமை

வருவானேன் ?

விடை: ஆன்மாவினோடு மனாதியே கூடிவரப்பட்ட
நீங்காதபடியினா லறியாமை யுண்டானது.
வினா: அங்கனமாயின்,

அன்மாவினை

ஆணவமலம் விட்டு

முதல்வன்

விட்டு

நீக்கமாக

வொ

துங்கி ரின்தருளுமோ ?
விடை: ஆன்மாவினுடன்

கூடியே கின்று அருளும்.

வினா: அஞ்ஞான த்துடன்

கூடியிருச்சப்பட்ட

ஆன்மாவினுடன்

முதல்

அஞ்ஞானத தைச் சேதிக்றவ
வன் கூடியிருக்குமாகில் பொய்யென்கற
னென்று முதல்வனைச் சொல்லவேண்டுவ இல்லையே ? அன்றியும், அனாதி
நின்மலனென்றும்,

சுத்தனா யிருக்கிதவனென்றும்,

ஆ.இியர்தமில்லாத

பேசொளியாயிருச்சப்பட்ட

எல்லாவற்றிற்கு மேலான

முசல்வனென்றும்

சொல்லப்

, படாது,
அறிவிற்
று; ஆன்மாவினுடன் கூடிரிற்பகில்லை.
விடை: அங்கனமன்
சறிவாக வேறுநின்றே யறிவித்அரிற்பன். சிவதானபோதம்: *“மன்னுசிவன்

சச்சிதியின் மற்றுலகம்

சேட்டித்த,

தென்னு

மறையி

கண்டறிந்து
சொன்னவன், கண்ணா வுளம்வினையாற்
ணான் இவனசத்தை யின்று.”? என்றதளுற் காண்க.

ணியன்மறக்

தாய்-

நிற்குங்கா, ணெண்
்

அப்போது முதல்வனுக்குப் பூணனென்னும்பெய ரில்லையாய்
. தேவாம்: “இரு
ஆன்மாவினுக்குச் சாயுச்சயமென்கிற பேறு மில்லையாம்
சிலஞய்த் தீயாகி நீருமாகி யியமான னாயெதியுவ் காற்று மா, யருநிலைய
வினா:

இங்களாய் ஞாயி

ரக

யாசாய

மாயட்ட மூர்த்தி யாகி? என்னுச் இருத்தாண்

இருச்கூத்தும்

டகத்இன்படி. பூரண நிலையாகிய
வேண்டும்.

விடை:

மு.தல்வனுச்கு இல்லை யாக

‘

பரிபூரணத்திற்குச்

குறைவில்லை.

முதல்வன்

மலபரிபாசம்

பிரகாசமில்லாம
உப்போலப்
பசுமாத்தில்
ஆன்மாச்களிடத் தப்
வாராத
தப்போ
மரத்தில்
௪
உலர்ச்
ளிடத்து
விருக்கும். மலபரிபாசம்வந்த ஆன்மாச்ச

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
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காச்குமென

பராச,ச்தி

சிவதருமோத்தாம்: “ப ரம௫வன்

வறிக,

யுண்டாக்இக்

செய்து ஆன்மப்பிரகாசச்தை

மலகாசஞ்

பிரகாசித்து

லப்

பல்லுயிர்க


கும் பயின்திருக்க, விரவுவசென் னிருளெனிற்கேள் வெய்யவழற் பசுமரத்
க.ரண
றக்
,
பருவமு
இன், விரவியதே பசுமரமும் வெந் தவல வெச்அவிமும்
மதப்

பதியுமுறப் பழுதறவே,??

என் ததனாஜ் சாண்க.

இதுகாறும் வினா விடைகளாற் கூறிய நுட்பங்களனைத்தும், ‘gar alas
என் நவரையில் உள்ளுறையாக
‘CapaperGgn’
என்றதுமுகல்
மிருச்ச,

தலை யூடத்.தறிக.
அடங்கியிருத்
அனாதியே கட்டுண்டிருச்தலால்,
ஆணவமலத்தினால்
ஆன்மாக்கள்
'சவ்வுமல மா௫ன்ற காகபா சத்இினாற் கட்டுண்ட உயிர்கள்? என்றனர். சிவ
ஞானசித்தியார்: அறிவில னஷூர்த்ச னிச்த னராசாதி குணங்க ளோஃஞ்,
செறிவிலன் சலாதி யோடுஞ் சேர்விலன் செயல்க ஸில்லான், குறியிலன் ௧௬
ததா வல்லன் போகத்திற் கொள்சை யில்லான், பிறிவிலன் மலத்தி னோடும்
வியாபிசே வலச்தி லான்மா.”' என்றகனாத் காண்க, அணவமலத்இனை காக
பாசம்' என உருவசப்படுத்தனதற் கேர்ப முசல்வனை *:ஞானசஞ்€வினி' என்
மடங்குமென்ப
இதனால்,. முதல்வன்ற
னருளினால் ஆணவமல
றனர்.
அண்மையெனலாயிக்து.

சலித்த

என்றார்.

குணமே?

லின்மையின்

ஐவகை யெஜும்பூத மாதியை வகுத்,ததனு
oreceo பேதமான
யாவையும் வகுத்து,கல் லறிவையும்
யாதிதா லையும்வகுக்.துச்,

சைவமூத

வகுத்து,மறை

லாமளவில் சமயமும் வகுத் த,மேற்

சமயங் கடச்தமோன

சமரசம் வகுத்தநி யுன்னைகா னணுகவுக்
தண்ணருள் வகுக்கவிலையோ?
பொய்வளரு கெஞ்சினர்கள் காணாத காட்சியே!
பொய்யிலா
போதபரி

மெப்யரறிவிற்

பூரண வசண்டிகா

காரமாய்ப்

போக்குவர வற்றபொருளே !
தெய்வமழறை முடிவான

பிரணவ

சி் தாக்த முச்திமுதலே |

Gran

விளங்கவரு
இன்மயா

சொருபியே

த௯திணை மூர்த்தியே

னக்தகுருவே

|

“குண

(௩)

மென்னுக் குன்று?! என்றார் செந்காப்போ தாரும்.

!

|

சின்மயான நீதகுரு
ஐவகை

(இ-ள்...

GI &
பூதம்

சொல்லப்படுகிற,

எனும் - ஐவகையென் று.

ு; அதனுள்
ஆதியை - பூதங்கள் முதலான பிரபஞ்சச்தை, வகுத்த-படைச்த
வேறுபட்டிருச்

அதனிடத்தில், அசரம் சரம் பேசமான-௮௪ரம் சரம் என்று
வகுத்து - படைத்து; நல்
இன்ற, யாவையும் - உயிர்களெல்லாவற்றையும்,
; 'மறை
அறிலையும் வகுச்து-(அவைகளுக்கு) நல் உணர்வையும் படைத்து
த
சைவமா
ஆதி நாலையும்-வேதமுகலான தூல்களையும், வகுதிது-படைத்து)
லாக சமயல்
லாம் - சைவமுதலாகிய, அளவில் சமயமும் வகுத்து - அளவில்
தமான,
சமயாதீ.
கடக்தச
சமயங்
ல்,
களையும் படைத்து; மேல் - அதற்குமே
உன்னை
ீ,
படைத்தக
மோன சமரசம் வகுத்தநீ-மோனமாகிய சமரசகிலையைப்
விலையோகான் அணுகவும்-உன்னை யான் அடையவும், தண் அருள் வகுச்ச
- பொய்யானது
குளிர்க் ச இருபையைப் படைச்சவில்லையோ? பொய் வளரும்
அஞ்ஞானி
களாகிய
டையவர்
த்தையு
விருச் இயடைகன்் ற, கெஞ்சினர்கள்-மன
- பொய்
்லா
பொய்யில
!
காட்சியே
கள், காணாத காட்டியே - காணச்கூடாத
பூரணபோதபரி
டத்து,
யில்லாத, மெய்யர் அறிவில் - மெய்யரது அறிவினி
ி, போச்குவ.வுஞானபரிபூரண, அகண்டித ஆகாரமாய் - அ௮கண்டி தரூபமாக
! தெய்வ
போக்குவரவுகள், அற்ற-இல்லாதிருச்கின்ற பொருளே-வஸ்துவே
சொரூபி
மறை முடிவு ஆன-தெய்வீகமான வேதச்தின் முடிவாகிய, பிரணவ
என்,
ே.-திமுதல
யே-ஓங்காரசொரூபனே ! இத்தாந்தமுத்
பிரபஞ்சம் நிமிச்சசாரணனணா௫ய
(வி-மை.) பஞ்சபூதமா தியா லமைந்த
மாயையினின்றும் சாரியப்படுசை
சாரணமாயெ
மூதல்வனால் உபாதான

யெனும்பூத

யால், ஐவகை
wait: காரிய

வகுத்து'

மாதியை

என்றனர்.

நிமித்தங் உண்டாம்,

கார ணங்கண் முதறுணை

சை:பண்ணு மவன்முத நுணைரி Mg 5%,

தேரின்மண்

மாயை

தன் சத்தியாக, வாரியன் குலால னாய்நின் ருக்குவ னூல

சிவதானசித்தி

பாரின்மண்.டிரி
யாகக் இரிகை

மெல்லாம்.
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என்ற

சன்

சாண்சு,
அசைவோடு கூடிய சேதனப்பிரசஞ்சம் முதல்வன் ௮சை
வித்தா லசையு மாகலினாலும், அறிவோடு கூடிய சேசனப்பிரபஞ்சம் முதல்
வன் அறிவித்தா லதியுமாசலினாலும், £அ௪.ரசர பேதமான யாயையும் வகுத்து”
BCri gic சத்இயினை க்கொண்டு
என்றனர், முதல்வன் சனது சமவாய
என்றனர்.
ஆன்மாச்களைப் பச்குவப்படுத்தலின், (நல்லறிவையும் வத்து?

ப.ரமகாரணராய

முதல்வன்

இருபையினா

லனர்தேஸ்வா

ஸ்ரீசண்டேஸ்வ

ராதி மூர்த்திசளைத் இருமேனியாகக் கொண்டு பிரமாதிசேவர்கட்கும், சனற்
முஷிகளுக்கும், சே
மதஷ்ய
குமாரரா.இ சேவருஷிகளுக்கும், வூஷ்டாதி
ராஜர்கட்கும்

வேதாகமங்களை

ஷன் முதலிய

சர்ப்ப

சொல்லுவாரு

மறிவாருமின் றிக், குருசிஷ்ய

OF, SHOE

SSTO மோஷமென்னுஞ்

புபகே௫யா இருக்கத்

சம்பிரதாயப்

பிரவிர்த்தியுமின்

சதுர்வித புருஷார்ச் சங்களையு மடை

வா ரற்றுப்போ மாகையால் 'மறையாதி நூலையும் வகுத்து? என்றனர். இத
னால் (வேதம் ஒருவராற் கூறப்பட்டதன்ற; அகாதிநிச்தியம்' என்னும் பாட்ட

பிரபாகர மதங்களை மறுத்தவாறாயிர்று.

ஆதி! என்றசனால் ஆகமத்தின

௪௨ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
யுங் கொள்க.

இதனை

சம்ஸிதாச்ொம.ம்,

-வுண்டாகீக, gy
பாசபந்தமுதலிய
வர் உபதேசவழியாக வருவது.

சகெளசக்சரமமென

அறுவிதமாயும்,

இருவிதமாக

பஞ்சவிதமாயும்

ஒரு

சம்ஹிதாக்கிமமமாவது: சகாசவெதேவசாயனார் காமிச முதலிய சிவபே
தம் பத்இனையும் முதத்சண் அணுச தாசியர்ச்கும், பின்பு அமா திஸ்வய ஞான
முதலான

பதினெட்டு ரத் இரர்கட்கு மனுக்கிரகஞ் கெய்வது.

கேளகக்கிரமமாவது: சிவன் அட்டவித்தியேசுரர்க்கு
செய்த, பின்பு கீழுள்ள உருத் திரர்களுக்கு உரைப்பது.

முதலனுக்கொகஞ்

சகபந்தம் ஆறுவன:-பாசசம்பர்தமாவது-சிவனுக்கும் ௮ணுச தா௫வர்க்கும்,
மகாசம்பச்தம்-அ௮னர்சதேவர்க்கும் £கண்டர்க்கும்,
அச்தராளம்-௪கண்டாக்கும் தேவர்க்கும்,
இவ்வியம்-தேவாகளுக்கும் ருஷிகளுக்கும்,
இவ்வியா இவ்வியம்-முணிவர்க்கும் மணிதர்க்கும்,
அ இவ்வியமாவது-குருக்களுச்குஞ் சஷர்களுக்குமாம்.
இவற்றில் அனாதியி லணுசதாசிவரை நீச்ச மற்றவை பஞ்சபக்த மெனப்
படும், மற்று மிவற்றின் விரிவை வானுளஎச்தஇனும், இரண த்தினுங் காண்க,

சிவதானசித்தியார்: ஆரண

மாக மக்க எருளினா ஓருவு கொண்டு,

காரண

னருளா னாகற் கஇப்பவ ரில்லை யாகு, காரணன் முதலா யுள்ள சுரர் நரர் கா
சர்ச் கெல்லாஞ், சீரணி குருசம் தானச் செய்தியுஞ் சென்றி டாவே.!' என
வும், கந்தபுராணம்: “ஆனதன் னியற்கைக எனைத்தூங் உண்ணுதல், வானவ
ஞாசம மரையின் வாய்மையான், மேணிகழ் கொகைவகை
விரிய தாகவே,
தானருள் புரிர்சனன் றலைவி கேட்கவே.” எனவும், வேதமே முசலா யுள்ள
வியன்கலை யணைச்அச் தொன்னா, ளோதினா னவனே யெங்கட் குரைத் இட
வுணர்ந்தா மன்றே, மீதுநீ யவற்றிற்
டாய், பேதையோ பெரிது மென்னப்
வும் வருவனவற்றாற் காண்க,

ஆன்மாக்களின்
சண்ணே

காண்டி
பிதாமக

பலவகைப்பட்ட

பொதுவாக

முதல்வன்

யாகுமொன் ரகக் கொண்
ணினைய சொற்றான்."” என

கன்மங்களுக்

பல சமயங்களைக்

கீடாக

வேசத்தின்

கூறிவைகத்துள்ளானூக

லின், *ரைவமுதலா மளவில் சமயமும் வகுத்து? என்றனர். இச்சமயங்களனே
த்து மெய்யன்றெனக் கண்டு, திருவருளே துணையாகச் கொண்டு வேசாச்
சச் னுண்மையினைச் மேர்ர்து,
«can
சமயங்களையுஞ் சோபானமாகக்
கொண்டு, ௮அூதமாக
விளங்கும் சமயாஇிசமாகிய சித்தாந்த செச்நெறியை
யனுபவிப்பார்க்கு யாவுஞ் ஈமாசமாகலின், 'சமயங் கடர்சு மோன
சமரசம்
வகுத்து? என்றனர்
இத்தகைய அரிய காரியம்சகளையெல்லாம் வகுத்த நீ

அடியேன் தேவரீருடன் இரண்டறக் கலப்பதற் கேதுவாகிய திருவருள்
என்னிடத்திற் பதிதற்குக் கருணைவைச்தாயில்லையே யென்பார், (உன்னைநா
னணுகவுட் கண்ணருள்

வகுச்சவிலையோ?

என்றனர்.

Paw nur (ost 6 F GH

GTR.

தன்னை விரும்பாதவர்கட்குப் பொய்யாய் விஏங்குவனென்பார், (பொய்
வளரு கெஞ்சினர்கள் சராணாத காட்சியே! என்றும், தன்னை விரும்பினவர்
சட்கு மெய்யனாய் விளங்குவனென்பரர், (பொய்யிலா மெய்ய ரறிவிற் போத

பரிபூரண வகண்டிதாகாரமாய்ப் போச்குவரவற்றபொருளே! என்றுக் கூறி
னா. தேவாரம்: “மெய்யானைச்சன்பக்சல் விரும்புவார்க்கு விரும்பா தவரும்
பாவியவர்கட்கென்றும், பொய்யானைப்புறங்சாட்டிலாடலானைப் பொன்பொ
லிர்ச சடையானைப்
பொடிகள்பூஇப், பையானைப் பையரவமசைத்தான்
தன்னைப் பரச்சானைப் பவளமால் வரைபோன்மேனிச், செய்யானைத் இருரா

கே2்சரச்துளானைச்
சாண்ச.
ஏகா-ஷரமாகயே

சேராசார்.

ஓம் என்னுமச்திரத்திலே
:தெய்வமறை

ஆசவின்,

பெருமானுளர்

ஈன்னெறிசட்

சேராதாரே.'? என்ற தளுற்
சர்வ

வியாபகராசிய

லெ

முடிவான சொருபியே? என் றனர்.

டே மக்பேஸ்டுச? பார்வகத$ ஸுமியா???
சிவதநமோ த்தரம்: “*ஓமித்யேசா-ஷ்ஷ
எனவும், நிநசில்மதாபிநி: *அகரசம் ப்ரமானம் சாபெள உகாரம் விஷ்ணும்
Jans
ஹ்ருதயே மகாரம் ருத்ரம் ப்ருமக்யே தங்காரம் ஸுார்வேஸ்வரம்
எனவும், மாண்டூக்கியம்: “ஸமநிவோச்வைத ஏவ மோங்கா.ர???
ஸராக்தே!".
(௪)
எனவும், வருவனவற்றாற் கரண்க.

லூக். துவசை யாகன்2 பூசபே சத்தினா

லாகின்ற வாக்கைநீர்மே
லமர்கின்ற குமிழியென நிற்கின்ற தென்னக
னறியாத காலமெல்லாம்
புக் தமச முறவுண் டுடுத்தின்ப மாவே
, போந்தகெறி யென்றிருந்தேன்)
மாககின

பூசாய

போன

வழி

தருள்வக் அணர்த்கவிவை
தெரியவில்லை;

எந்தநிலை பேசினு மிணங்கவிலை; அல்வா
லிறப்பொடு பிறப்பையுள் ளே
னெஞ்சது

எண்ணிஞ

பசரெனும்;

அயிலுரு

இருவிழியும்; இரவுபசலாய்ச்
செர்தழலின்

மெழுகான

தங்கம்; இவை

யென்கொலோ?

இிக்காந்த முத்திமுதலே!
சிரகிரி

விளங்கவரு

சின்மயா
(@ - a)
இனால்

தக்ஷிணா மூர்த்தியே!

னந்தகுருவே!

ஐச்துவசையாகின்ற

~ பூதங்களின்

இற சரீரமானது,
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- ஓந்துவசையாயிருக்இன்
ற, பூகபேசச்

வேறுபாட்டால்,

ஆன்ற

ஆக்கை

- உண்டாக்கப்படு

நீர்மேல் அழிர்சன் த-கீரின்மேலமைக் ௪, குமிழி என-மொக்

௪௭

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

குள்போல, நிற்கின்றது என-ரித்ன்தசென்று,

சான்

அறியாச

காலமெல்

லாம்-நான் உணராதசாலமுமுதும், புச்.தி மகிழ் உற-மனம௫ிழ்சசி மிகும்படி,,
உண்டு உடுத்து இன்பம் ௮வதே-உண்டு உடுத்து இன்பம் அனுபவிப்பதே,
போந்த கெறி என்று இருக்சேன்.கைவந்த ஈல்லமார்க்கமென்று கினைக்திருச்
சேன்; நினது அருள் வச்து-உனது இருவருள்வக்து, பூராயமாக உணர்த்தஆக்யர் சமாக அறிவிக்க, இவை இவைகள், போனவழி தெரியஇல்லை-போன
வழி தோ ்றவில்லை; எந்த நிலை பே௫னும்-எச்த நிலையை எடுத்துப் பேனா
லும், இணங்கஇல்லை-சம்மஇக்சஇல்லை; அல்லால்-அல்லாமலும், இறப்பொடு
பிறப்பைஃமரணத்தோடு ஜனனத்தையும், உள்ளே எண்ணினால்-மன த் இல்
நினைத்தால், கெஞ்சது- மனமானது, பர் என்னும்-ப€ரென்றஅ; இரு விழி
யும்-இசண்டு கண்களும், துயில் உருது - நித்திரை செய்யாது; அங்கம்-சரீர
மானது, இரவுபகலாய்-இரவுபகலாக, செந்தழலில்-செர் தியிலிட்ட, மெழுகு
ஆனது-மெழுகா யுருகுகின்றது; இவை என்-இத்தன்மைகள் என்னிடத்
அண்டாவதற்குச் காரணம் யாது? சித்தாச்த முத்திமுசலே.-என்க.
(வி-ரை.) ஜக்அவகையாஇன்ற பூகமாவன: பிரு இவி,

அப்பு,தேயு,வாயு,

ஆசாயமுதலியன. (பேதத்தினால்? என் றதனால் சன்மாத்திரைகளாகிய-சத்தம்
பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம் ஆகிய ஐர். இனையும்) ௮ர்தக்கரணங்களாகய மனம்,

ளே
புத்த, சத்தம், அகங்காரம் ஆடிய நான்கினையும்; enh இவங்கள
வாக்கு,பாதம், பாணி, பாயுரு, உபஸ்.தம் ஆகிய ஐர் இனையும்; ஞானேக் இரியல்
களாயெ மெய், வாய், சண், மூக்கு, செவி ஆகிய ஐச் தினையுங் கொள்ளல்வேண்
டும். இவ்விருபத்துகான்கு தத்துவங்களும் உடலினுச்கு இன்றியமையா
தன
வாகவின், (ஜர் துவகையாகின்ற பூதபேதத் இனாலாகின்ற

இல்விருபச் துகான்கிற்கும் ஆன்மதத்துவம்

தற்;

ப்ருஇவீசப்ருதிலீமாக்ரா

என்று பெயர்.

வாக்கை: என்றனர்.

ப்மண்நோபநிஷ

ஸாயச்சாபோமாத்சாறதேதேஜஸ்ச

சே

ஜோமாத்ரா
வாய
ஸ்வாயு
மாத்ராபுமாகாகச்சா
காமாமத்ராஸாட்டா-௩த்த
த்ருஷ்டவ்யம்சண்ரோத்ரஞ்ஞச்தோவ்யம் சக்ராணஞ்ச
கராதல்யம்ச£சக்
ரஸ்மி

தவ்யம்உத்வச்மா
ஸபர்றயிதவ்யம்சவாயுண்௪
விஸ்மர்ஜயிதவ்யம்சபாதெளச
க௩தவ்யம் பாமரச்சமர்தவ்யம்சபுத்தீற்சபோச்தவ்யம் சாஹம் காரண்சாஹம்
கர்ச்தவ்யம்சசித் சம்சசேகயிதவ்யதம்ச

சேஜபா

சவிச்யோதயிதகவ்யம்௪

ப்ரா

ணஸ்சவிதசாயிதவ்யம்ச|'? என்றதனாற் காண்க.
ஆன்ம

ச்துவங்களா

லாக்கப்பட்ட அக்கை நிலையற்றதென்பார்

“அக்கை

நீர்மே லமர்கின்ற குமிழி" என்ரர்.சித்தா ந்ததரிசனம்: “நீர்ச்குமிழி மின்னற்கு
முண்டு

சிலையில்லை, யாக்கைக்சகென்றெண்ணி
யறியர்து..?
எனவும், “நீரிற்
மிழி பிளமைஙிளைசெல்வ, நீரிற்சுருட்டு நெடுந்திரைக-ணீரி,
வெழுக்தாகும்

யாச்கை ஈமரங்காளென்னே, வழுச்சாச தெம்பிரான் மன்று,?? எனவும் வரு
வனவற்றுற் காண்க, அதிமர தசறல்மாவது... பதஇிதால்களை விசாரியாக கால
மாம், ௮ங்கனம் விசாரியாதகாலத்து, கருதகுள
பாயகமுூதலிய அறுசுவை

சின்மயானத்த்குரு
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யடிசல்களை உண்ணுதலும், பஞ்சுபட்டாதி யாடைகளையணிதலும், வனிதை
௮ப்பியோசனமென எண்ணாது நிலையுடைய
யராதியர் இன்பநசர்தலும்
யுழன்றேனென்பார், ‘46 B08 முறவுண் டுடுத் தின்ப
வெண்ணி
தென

மாவதே போக்தகெறி யென்றிருச்தேன்? என் றனர். சிவானநீதமாலை: “நல்ல

வறுசுவையு நாவினுனி மாத். இரமே, மெல்ல விருவிரலாம் வேறில்லை-மெல்ல,
விருவிரலைச் தான்கடக்ச மாட்டாத நெஞ்சே. பொருகடலைத் தான்கடப்பாய்

போய்.?? எனவும், “வீடொழியப்பேறில்லை

யென்றென்றும் வேதங்க, னாடி

யழறையும் பொருளை ஞானகுரு-ரநீமெருட், கண்ணாலே சொன்ன கருணைப்
பிரான்றனைகா, னெண்ணாதே யுண்டிருப்பதென்.”” எனவும், நாலடியார்:
குடருங் கொழுவும் குருதியு மென்புர், தொடரு ஈஉரம்பொட தோலு-மிடை

மிடையே, வைத்த

தடியும் வழும்புமா மற்றிவற்று, ளெத்திதத்தா எீர்ம்

யார் ?? எனவும் வருவனவற்றுற் காண் ௧.

கோதை

அவ்வருள்

அருண்மேலிட்டகாலகத்து,
யையு

அவ்வருள்

நடத்த,

மருள் சம்பந்தமான

துணர்த் சவிவை

வியாபகத்தில்

தோன்றாது

எவையுக்

தெறியவில்லை?

போனவழி

விருர்து

தலைமையாக

நின்றவெனக்கு

வியாப்பியமாச

மறைந்தனவாகவீன்,

என்றனர்.

யாவை

“அருள்வர்

ஆனந்தநத்திரோச

பின் விரையா சிற்ப, சாண்
மந்தாதி: வேண்டுவார் வேட்ட யாவும் பெற்ற
கு கமல பாத மற்றது
டருள் காஞ்சி மூதா mais GSH Creer, மாண்ட
க் சவர்பொருள் வேறொன்
பெற்முற் பின்றைக், காண்டகு மனமே வேட்டு

றின்றே.?? என்றதனாமற் காண்க.
பிறக்னெறகாலத்துக் கருப்பாசயப்பை உறுத்துதலினாலும், அதிற்சலம்

பூரித்தலினாலும், உதராக்கிணி

சுடெலினாலும், பிரசூதவாயு முறித்துத்தள்

ளுதலினாலும், யோணித்துவார

கெருக்கத்தினாலும், மலை

யிறுத்திக்கொண்

டது போலவும், கடலீன்ழ் வீழ்த்தி மிதிச்சல்போலவும், இருப்புக்கடத்இ
ழோசச்
லடைத்து நெருப்பாற் சுடுதல்போலவும், மலைமேல் கின்றானைத்தலை
தள்ளு சல்போலவும், ஆலை.பிவிட்டஃரும்பு
கெருக்குண்டல்போலவும்
age
அதன்பங்கள்

பலவாயிருத்தலினாலும்;

எயிறும் கறுத்இடவும்,
சூடெழுச் இடவும்,

கெற்றியும்

உடலம்

இறக்கின்

காலத்து

கண்டமும்

சில்லிடவும்,

௮ல்லியின்றண்டெனச்

வும், முசஞ் சோவும், விழி யிருளடையவும், கெடுஞ்சுவாசம்

தெழுந்து உடலை யலைச்சவும்,
சேகு நடும் ஞூர்ச்சைமேலாடி.

சாவும்,

இச௫மும்,

வியர்த்திடவும், உச்சியிற்
மூடி

சாய

வாய்வழி கின்

ஈவத்துவாரமு மடைந்து விக்கலுண்டாஓக்
உயிர் சதையவும் வருக் துன்பங்கள் பலவர

யிருத்தவினாலும், இநப்பொடு பிறப்பையுள்ளே, எண்ணினா னெஞ்சது ப£

செனும்; அயிலுறு இருவிழியு மிசவுபகலாய்க், செந்தழலின் மெழுகானது?

என்றனர்.
Hey

சிவதருமோத்தாம்: “என்றென் றெண்ணி

மெழில் வரைக,

மொன்று

மொருவன்

யிருக்குமுயி நிடர்பட்

றனைப்போலச்

கருப்பா

சயப்பை யுறுத்துதலான், மன்ற வுததி மறிர்தாழ்வான் வருத்ச மென்ன

௭௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத் தயுரை

வருக் இயிடு, நின்ற கருப்பா கயவுதக வெள்ளங்கொள்ள நிறையழிர்சே..? என

வும், “அல்கயெதனிற் றங்கயிடு மயோமயத்த

கும்பத்திற், நங்கு மொருவன்

தபனம்போத் தபனமெய்துக் தாயுதரத், தங்செடவே யழலனைய சூசய தனு
லாகழ்தைப், பல்த் திடவே படுமிடரி விருகாத்குணிதம்பட்டழுங்கும்."” என
வும், “கருப்பா சயமே

கட்டமதா

மதனி

னஇகய்

கூங்காலு,

முறிக்க மிகவு

மோகரமுத முன்னையுணர்வுமக்நிலையே, மரிக்கவாலைச் சகரும்பெனவே யோனி
வழியின் வலிசொலைய, கெருச்சப்பட்டு நிலமிசையே தோன்றுமுயிரு சிலை
யுடனே.”

எனவும்,

யெவானு

பவிப்பவர் நீங்குக, ளெனச்இவை யன்னிய மாகு மேயெனா, மனச்

*சனத்தினை

அயர் மலியவே மாயு மாவியே,??
மரண

சன்ப

மறித்துளை

மனைசனைச்

தானி

யச்தனை,

நனைச்இணி

எனவும், மேய்த்கான விளகீதம்: “as OO

செய்யப்போமோ,

வுக்திமே லையும்

பித்து முணர்

வொடு பொறிகலக்க, ஈ௩்.இிடா விருளேஞூடி. நாவுலர்ச்தலமக் தென்னே, யிர்:
தமாவிறப்பிற்றுன்பம் பவச்துன்பத் தெண்மடங்கே,?' எனவும், கிநக்கடைக்
காப்பு: “பூலனைந்தும் பொறிகலங்கி நெறிமயங்கி
யறிவழிக்இட் டைம்
மேவர்தி, யலமர்த போதாக வஞ்சேலென் நருள்செய்வா னமருங்கோ
யில்,

வலம்வக்து மடவார்க ணடமாட
யலம௩௫

மாமேறி

ரூழவதிர மழையென்றஞ்சிச்,

சிலம்இ

மு௫ில்பார்க்குச் தஇருவையாறே.'? எனவும் வருவன வற்ருற்

BNC,

(௫)

காரிட்ட வாணவக் கருவறையி
கண்ணிலாக்

oD av pp

குழவியைப்போல்

கட்டுண் ஒருச்கவெமை வெளியில்லிட்(ட), அல்லலாங்
காப்பிட்(0),௮ தற்சிசைந்த
பேரிட்டு, மெய்யென்று

பேசுபாழ்ம் பொய்யுடல்

பெலக்கவிலா யமுதமூட்டிப்,
பெரியபுவ னத் தினிடை போக்குவர வுறுகின்ற
பெரியவிக யாட்டமைத்திட்(6),
ஏரிட்ட தன்சரஇ மொழிதப்பி னமனைவிட்

டிட்ருற வுறுக்கி,இடர்தீர்த()

்இரவுபக லில்லாத பேரின்ப விட்டினி
லிசைங்து துயில் கொண்மின்!” என் து

சிரிட்ட வுலசன்னை வடிவான

வெக்தையே

சித்தாந்த முத்திமுகலே !

|

இரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிணா மூர்த்தியே
!
சின்மயா னந்தகுருவே !
(இன்)
மலத்தால்

கார் இட்ட

உளமாகின் ௪

. சருமையாகிய 1 FORM
கருவாக

இறுலீ

EEG

அறையில்,
ஆணவ

ட்டில், அறிவு அற்ற-உணர்ச்சியில்

சின்மயான நீதகுரு

எள்

லாத, கண் இல்லா-கண்ணற்ற,
குழவியைப்போல்-குழந்தையைப்போல,
கட்டுண்டு இருந்த எம்மை-சட்பெட்டிருக்த
எங்களை, வெளியில் விட்டுஇட்டு-துன்பமாகிய காவலை
காப்பு
- வெளியில்வரச்செய்து; அல்லல் ஆம்

அமைக்;

அதற்கு

இசைந்த பேர் இட்டு - அதற்குப்

பொருத்தமான

பெயரமைத்து; மெய்யென்று பேசு- உண்மையென்று பேசப்படுகின்ற, பாழ
பொய் உடல்-பாழாகிய நிலையற்ற சரீரமானது, பெலச்ச-வலுமை பெறும்
படி, விளை அழுசம் ஊட்டி-விளைஇன்ற (பலவகை) உணவுகளை உண்பிச்து)
பெரிய புவனத்தினிடை-பெரிதாகயெ உலகத்தின்கண், போக்கு வாவு உறு
விளையாட்டு

பெரிய

பொருந்துகின்ற,

பிறப்புகளாகப்

கன்ற-இறப்புப்

YOOEAL® - பெரிதாகிய லீலையை அமைத்து வைத்த) ஏர் இட்ட-அழகு
பொருக்திய, தன் மொழி-தன்சொல்லாகிய, சுரு.தி-வேதமார்க்கத்தில், தப்
சபில்_தவறினால், (அப்படி தவறினவுயிர்களை) நமனைவிட்டு-யமனை அனுப்பி.
இடர் உற உறுக்க-துன்பப்படும்படி தண்டித்து) இடர் தீர்க்து-அச்துன்பத்
தையும் நீக்கு, இரவு பகல் இல்லாத-இராப்பகல்கள் அற்ற, பேரின்ப வீட்டி

இசைச்சு-பேரானந்தவீட்டில்

னில்

பொருந்தி, அயில்கொண்மின் என்று-

தூங்குங்கள்! என்று 2ீரிட்ட-(எங்களுச்கு எல்லாச சிறப்புகளையும்) அமைத்து
உருவமான
வைத்த, உலகு அன்னைவடிவு ஆன எநர்தையே-உலகமாதாவின்

எம.

தந்தையே! சித்தார்த முத்திமுகலே.-என்க .
(வி-ரை.) பூசலிருளானஅ எல்லா பதார்த்தங்களையு மறைத்துச் தன்

னைச் காட்டிநித்கும்,

ணவமலமானது

சன்னையங்காட்டா,

சனச்குள்ளே

யிருக்க ஆன்மாவையுல் காட்டாது இருக்குமாகலின்,

“சாரிட்டவாணவம்?

என்றனர்.

இருஷருவங் காட்டு,

திநவருட்பயன்: *ஒருபொருளுங்

மிருபொருளும் சாட்டா இி.து,?? என்றும்,
கால

வெல்லைகளின்

மீளு, மெண்ணரிய

காட்டா

சிவப்பிரகாசம்: '*ஏகமாய்த் சங்

சத்தியகா

யிருளொளிர

விருண்ட,

மோசமாய்ச் செம்பிலுறு கனிம்பேய்ச்.து நீச்ச, மூலமல மாயறிவு முழு இனையு
மறைக்கும்,!?

எனவும்

வருவனவற்றுற்

காண்க.

சகலவுயிர்களையும் ஆணவமலம் பிடித்து, மாணிச்சமணியை ௩ஞ்சுவாய்க்கு
விஈகாகுமட்டும் அச்
ளடச்செ சர்ப்பம்போலவும், பச்சையாம் மூளைத்
ஞானக்
சாட்டம்போலவும்,
மறைத்துவைத்திருஈக
இணியைக் செரியாமல்

சண்னை

மறைத்து அறிவுஞ் செயலு மிறக்கும்படி. செய்யுமாகலின்,அறிவத்ற

என்றனர். போதி
சண்ணிலாச் குழலியைப்போல் கட்ண்டிருக்கவெமை'
வன்னிதனைத்,
மாகாகம்
யுள்ளடக்கு
** மாமணியை
நிப்பஃ்றெடை:
தாடைக்குங்

காட்டச்

கடியகொழி

லாணவச்சா,

என்றகனாற்

காண்க,

won sr Veoh

சகுஇயும்போன்

லெண்ணுஞ்

gs துண்டான

- ஞானக்தின்,

செயன்மாண்ட

சுரோணிகக் இல

கண்ணே

மறைச்

வெவ்வுயிர்க்கும்,"?

பிசாவிணிடச்

கிய சுச்லெம் பவளப்பையில் மு ன்னசைவைத்தா ற்போலப்படுகிறகாளிர்,
னத

பிராணவாயு

வாசனமாகவும்

மனது

வழியாசவுஞ்,

சிவனுடைய

அண்ட

ர்

Fae
வாஞ்

௪௭௮

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

விருத்தியுரை

ஞையாலே சென்று, சுக்கில சுரோணிதத்தின் தலையிலே பதிந்த, சன்மத்
துக்காக மூன்றரைச்கோடி
யரோமச்ஃ வாரமும், எழுபத்இராயிர காடி
யும், வாயுவிற் பிரதானமான தசவரயுவும், சவச்அவாரமும், எண்சாணுடம்
yb, TPS Ayo, ஆறாதாரமும், ஐந்துபொறியும், நாலு ௪உரணமும், ஞான்று
மண்டலமும், இ.ரண்டு வினையுமெனபம் பேர்பெற்று இவற்றை யொன்றெனப்
போர்க்க புறத்தோலுமாக
ரூபிகரிச்து, இர்த ரூபச்சையுடைய சீவனு
மன்னரசத்திற்குப் பிராரத்தமளவுர் தன்னுடைய கேசத்தி லுர்இச்சச்கரகத்
தன்மேலே கிடந்து, ஆறாமாசநமூக லுக்கு காளத்தாலே
மாதாவிடத்திலே
௮ன்னாசமுக்கொண்டு,

௮க்த அன்னரசத்தின்

மிகுதியாலே

சுழுமுனைநாடி

யடைபட்டு, இடையும் பிங்கலையுக் இறந்து, பிராணவாயு புகுர்.து. மேனோக்க
நாித்துவாரங்களாலே விட்டவெழுத்தாலே
காளொன்றிற்
இருபத்தோ
ராயிரத்தறுதூறு

நாற்பதினாயிர
துண்டான

சுவாச வுச்சாரணர் தோன்றி,

முப்பத்திரண்டு

மூருச்சென்றவாறே யுதரகன்மக் தொலைந்௮,
பிராணவாயுவிலே

மூதல்வனுடைய

நூருயிரத்து

மாதாவினிடத்

காருண்யத்தாலே.

சத்தி

யதிஷ்டி த்துக்கொண்டு, இக்சச் சத்திபலத்தஅடனே வாயுவானது பிரஞ்ஞை
யைப் பூமியிலே பதிக்கவேண்டிப், 'பிரஞ்ஜாபத்திய் மென்னும் பேர்பெற்ற,
இவனுடைய

படிக்

போதம்போல

தன்னுடைய

இவனுடைய

பலத்தாலே

தேகமுங்

கலை£ழாகக்

@ pGaré@

விழும்

கள்ளிப் பூமியில் வரக்செய்வ

னாஃலின், 'கட்டுண்டிருந்க வெமைவெளியில்விட்டுஎன்
றனர். திர வுநீதியார்:
“மூலை யிருக்தாரை முற்றத்தே விட்டவர், காலப் பெரியன்
நுச்தபற,
தவத்திற் றலேலசென் றுக்திபற.?? என்றகனாம் காண்க,
பாலகுமாரா

விருத்தப்பருவதீதுக்

சகலாவத்தைப்படுச்
இ,

பருவச் துச்

கேதுவான காலாதிஞான தினை கீகொடுத்துக் செயலற்ற வுயிர்கள் வா&்இச்
மசொள்ள வாள்வதற்வேற்ற முப்ப? தாறுவகைக் கருவிகளையுங்கொடுக் அயி
ருச்குபிசாமிருக்து சாப்பனாகலின் *அல்லலால் காப்பிட்டு? என்றனர். Qa
சகாப்பினை

அல்லலென்ப

சென்னையோவெனின்,

கும் உக்சபடியமைய ஆகாமிய
டாக்குமாகலால்

என்க.

இச்சாப்பு

கன்மத் இனுச்

மேறுதற்குச் சாணமாய்ச் சென்மச் இனையுண்

போற்றிப்பஃறெடை:

போாளைப்

பசும்பதத் தும்

பாலனா மப்பததகனு, நாளுக்கு சாட்சசல
ஞானக்து-மூள்வித்துச், கொண்
டாள வாளக் கருவிகொடுத் தொக்கரின்று, பண்டாரி
WIN GOT LILO. போத்தி,??
என்றரனாற் சாண்க,
பிறந்த
பெயரும்

ஈட்சுத்திரத்திற்குரிய

பாசப்பெயர்

வேண்டுமாகலினாலும்,

பெயர்வைகச்கவேண்டு

டசுப்பெயராக

‘9559026

வில்லாமல்,

பேரிட்டு?

மாகலானும்,

பதிப்பெயராக

என்றனர்.

அப்

இருச்ச

பாசப்பெயர்

, ீளாவன-உலாத்தி லவழிசற்பாலனவாஇிய பொருள்களின் பெயர்கள், பசுப்
பெயர்ஃளா௨ன - பிறத்தலை இற? தலையுடைய
சிறு Baba
பெயர்கள்
பதிப
்பெயர்களாவன
பெயர்களுமேயாம்,

ஃ பரமேஸ்வான்
பெயர்களும்
அவருடைய
அடியார் ்
இறைவனிட்ட பெயர் வேன், “அமுதம்' என்பது
உன்

௪௧

சின்மயான த்தகுரு
னத். னைச் சாப்பிடத் தகுந்த
(போக்கு? என்பது

மரணம்,

வேதாகமங்களிற்
வர்கள்

நமனால்

அனைத்திற்கும்
(வரவு என்பு

கூதிய

௮ன்னமென்றே

பெயராகும்.

பிறப்பு,

விதிவிலக்குகளை யறிச்து அவ்வழி

நடவாத

மொழிசப்பி

னமனை

சண்டிச்கப்படுவராகவின்,

விட் டிடருற வுறுக்கி? என்றனர்.

*சுரு.தி

போற்றிப்பஃறேடை: “*சான்மாள, வெற்

றிம கடுந்தூதர் வேகத்துடன் வந்து, பற்றித்தம் வெங்குருவின்பாத் காட்டவிற்றைக்கு,
மில்லையோ
பாவி பிறவாமை
யென்றெடுத்த,
கல்லதோ

ச்
- சொல்லியிவர்,
ரின்சொ னடுவாக

செய்திக்குத்

தக்க

செயலுறுத்து

கி

சென்று, வெய்துற் றுரைக்க விடைகொண்டு-மையறருஞ், செச்சனிடைச்
இறித்துர் தவாயி லிட்டெரித்துச், தக்க கெருப்புத்தாண் உழுவுவித்து-மிக்
கோங்கு, காராசவ் சாய்ச்சிச் செவிமடுத்து சாவரிர்து, மீராவன் gon ergs
இன்னென் றடித்தும்-பேராம, லங்காழ் கரகம் சழுத்துவிக் தம் பின்னுந்சம்,
வெங்கோப
மாருத வேட்சையரா-யி௰்கொருசா, Oar cir colicin
gD ET CRS

வின்னற்

கடுகரகம், பன்னெூகொட்

காண்க, இங்கனம்
சுசமடைவராகலின்,

செல்லும்

என்றதனாற்

பணிசொண்டு??

சண்டிச்சப்படுதலினால் பாவமனைச்துச்
*இடர் தீர்த்து என்றனர்.

இரப்பெற்றுச்

ங் கூடா
உணர்ச்தசாலத்,து மாயையும், ஒடுக்னெகாலத்து ஆனாவமு
கூடிப்
ிலே
ாயக்த
பரமாக
தக்க
பிரகாடிக்கத்
மல், ஞானமு மானந்தமூமே
்ப
பேரின
ச
பொருக்இநின் நனுபவிக்கச் செய்வனாகலின், (இரவுபஃ லில்லா

௮, சரிட்ட' என்றனர்,
வீட்டினி லிசைந்து துயில் கொண்டினென்
விரவி விரவிமின்
யூடே,
வொளி
வின்ப
யார்: இரவுபச வில்லா

திநவுந்தி
mt Bum,

விரைய விரையசின் நுர்தீபற,” என்றதனாரத் சாண்ச,

ஒரு புச்தினைத் தனது வயிற்றினின்று வெளிப்படச் தலும், சாப்பிடு
உறுக்கி
விளையா டமைக்சலும்,
அமுதட்தெலும்,
பேரிலும்,
ஓம்,
செய்யும்
்
தொழில்களைச
யிடர்தர்த்தலு ம், துயில்கொள்ள- செய்தலு சாகிய

உலசன்னையைப்போல இறைவனை
வடி.வான வெர்தையே?

உருவகஞ்செப்எனரா சலின்

என்றனர்.

கருமருவு குகையனைய

காயத்தி னடுவுட்

களிம்புதோய் செம்பனையயான்
சாண்டக விருக்கரீ ஞானவனன் மூட்டியே,

சனிவுபெற் அ௮ள்ளுருக்கிப்,

பருவம தறிந்துகின் னருளான குளிகைகொடு
பரிசித்து வேதிசெய்து
்ட
பத்துமாத் MESS மாக்கியே, பணிகொண
பக்ஷ்த்கை

பென்சொல்லுகேன்?

“உலகன்னை

(௯)

௮/௦ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

அருமைபெறு புகழ்பெற்ற வேதரத்த இத்தாந்த
மாதியா

அத்துவித

மர்தமீதும்,

நிலையரா

யானவர்க

யென்னையாண் டுன்னடி மை

எ.ஜிவினூடும்,

திருமருவு கல்லா லடி.க்8மும் வளர்ன்ற

சித்தார்த முச்திமுதலே |
சிரகிரி விளங்கவரு

சின்மயா
(இ-ன்.)
யை

தக்ஷ்ணா

மூர்திதியே !

னந்தகுருவே!

கரு மருவு - கருப்பையிற்

யொத்த,

காயத்தின்

பொருக்திய, குகையனைய

நடு உள்-சரீரத்கதி

ணிடையில்,

களிம்பு

- குகை
சோய்-

கஸிப்புபஜ்றிய, செம்பு அனைய-தாமிரச்சை யொச்ச, யான் - மான், சாண்
சக இருச்ச - காணலாம்படி யிறாச்ச, நீ ஞான அனல் மூட்டி நீ ஞான௦.ருப்
பினை மூள்வித்த, கணிவுபெற- இளகும்படி, உள் உறாச்- உள்ளே தானே
உருசப்பண்ணி,

பருவம.து

உன் திருவருள் ஆகிய,

அறிக்து

- பக்குவமுணர்க்து,

குளிகைகொடு

Box

அருள் ஆன-

பரிசித்து - குஜிகையினால்

தீண்டி,

வேதி செய்து-வே௫த்து, பத்துமாற்றுத் தங்கம் ஆக்கி-பத்துமாற்றுப் பசும்
பொன்னாகச் செய்து, பணி கொண்ட - (என்னை) அடிமைகொண்ட, பட்சத்
நை-உனது பெருங் கருணையை, என் சொல்லுகேன்-என்ன சொல்லுவேன்?

அருமை

பெறு - அருமையைக்

கொண்ட,

புகழ் பெற்ற- £ர்தீதியடைக்த,

வேதார்த
இக்சாச்தம் - வேதார்த இத்தார்கங்களாகயெ,
ஆதியாம்
அந்த
மீது 1-ஆஇயந்தங்களின்மேலும், அச்துவித கிலையராய் - அச்தூவிக நிலையை

யுடையவராகி, என்னை ஆண்டு.என்னை ஆட்கொண்டு, உண் அடிமை ஆனவர்
கள்-உனக்கு அடிமைப்பட்டவர்களுடைய, அறிவின் ஊடும்-அறிவினிடச்
ஆம், இருமருவு-அழஞ பொருந்திய, கல்லால் அடிச்சீழும் ஈல்லாலமரத்
இன்

அடியிலும், வளர்கின்ற-சிறச இருக்கிற, சச்சாச்த முத்திமுதலே.--என்௪,
(வி-ரை)

மூசையொன்றில்

களிம்புடன் கூடிய செம்பினையிட்டு, அன

லில் வைக் த, அது உருகிவருஞ் சமயத்துப் பரிசனவே தியைச்
கூட்டிப்
பெரியோர் தங்கமாக்குதல் பேல,
உடலிலே
அணவமலச்துடன் கூடிய

சீவனுக்கு
மடையுக்

ஞானத்தினைச்
தருணதீது

யாண்டுகொள்வாராகலின்,
லுகேன?'

தந்த, அந்த ஞானத்தால் அச் வேன் பரிபக்குவ

அருளினை

கூட்டி

!கருமருவு

யாசாநியர்

சீவன்ருச்தனாக்கி

குகையனைய............யென்சொல்

என்றனர்.

களிம்பற்றுப்

சீவதான
சித்தியார்! **செம்பிரதச் குஸிகையினாற்
பொன்னாய், செம்பெரன்னுடன்
சேருமலஞ்
ததைச்தாறீ

நீ.௮, னம்பனுடன்

னணுருமலம்

கூடுமெணிழ்

போக்கி,

பொன்போலல்ல,

யம்பொனடிக்

னற்னாரிகை

போலவர

சழ்வைப்ப னருங்களங்க மறுக்கு, மக்
குளிகை தானும்பொன் ஞாகா சாகு, மூம்பர்பிசா னுர்பதியாதிசளுச்குரிய,
யிர்தானுஞ் சிவானுபவ மொன் நிலுக்கு மூரித்தே.” என்சசனாற் சாண்,

சன் மயான ந்தகுரு

LS

'பணிகொண்ட? என்றதனால், செம்பொன் இசதக்குளிகை
தாக்கக்
மலம்
ச்.தினாலே
சிவஞான
சளிம்பற்றுப் பொன்னாமாறுபோல, ஆன்மாவுஞ்
போய்ச் வனை யடைச்தவிடத்து இவனு மவனைப்போலப் பஞ்சகிருச் இயங்
strug Oris குரிச்சாவனென்னுஞ் சவசமவா இயை மறுத்தவாருயிற்று.
என்னை? களங்கனேப் போக்இின பொன்னானது தான் வேறே யொரு செம்
பிற் சளிம்பைப் போச்சமாட்டாது,

குளிசையே

போக்கும், இது

பொன்னா

சவே யிருச்கு மாசையாலும், மல நீங்கெவழியுஞ் வொனுபவ மொன்றற்கே
சுதர்தரமாய், உயிர், ஐந்சொழி லெல்லாவற்றிற்குஞ் ௬,சர்.இரனாகிய மு.சல்
வனோே டொச்ததன்றாதல் செல்லாமையானும் என்க.
வேதார்தமென்பது - அன்மாச்சளுக்குப் பொதுவாகச் கூறியுள்ள வேச
முடிவு. சித்சாக்தமென்பது-இருவினையொப்பு மலபரிபாகம் வாய்ச்சு சத்.இரி
*ஆதியா ம் சமீ
பாத வுகத்தமர்க்குச் சிறப்பாகக் கூறியுள்ள ஆசமநுடிவு.
அம்'

என்றதனால்

சாசாக்தம், போதாக்தம், யோகா£௩தம், சலாக்சு

இதனை
masters கொள்க,
யாறுமுணர்ச் தோருணர்வுச்
யர்

US COE

ப தலிய

*வீறியவே சாக்தமுன் மிக்க கலாக்தவரை,
என இவ்வாசிரி
கன்புவைப்ப தெர்நாளோ???

STORMS.

அத்துவித
யென்னை யாண்டு! என்றசனால்,
நிலையரா
:அத்துவிச
இரண்
ி,
மறுச்சப்பட்ட
மக
சாதிப்பார்
ஒன்றென்று
மென்ற சொல்லிற்கு
டல்ல என்று பொரு்ப3ம்। உண்மையினை நிறுச் தியவாருயிற்று; அத்துவிக
மென்ற சொல்விற்கு ஒன் னப் பொருள் கொளின், என்னை யாண்டு என்
னுஞ் சொற்கஞடன் மாறுபடுமென்பசனை பூகித்தறிக, “செவமாக்கி யெனை
(ar)
யாண்ட?! என்றார் ஆஷடையவடிகளும்,

“கடுக லுடன்பிரித லற்றுநிர்த் தொர்தமாயக்,
as gies

Afi
ge: pms,

குணமற்று, வரவினொடு போச்கற்று, நிலையான

குதியற்று, மலமுமற்று,
நாத

மற்று,மேல்

ஈண்ணுதலு

இழ்கடுப்

பக்கமென

மது, விர்று

காதுமத்று, ஐவகைப் பூதபே தமுமத்று,
ஞாதுருவின்
வாடுகலு

மத்று,மே

வாக்கற்று,

மன்னுபரி

ஞானமத்து,
லொன்றற்,

மனமுமற்று,

பூரணச் சுகவாரி தன்னிலே

லாப்மடுத் துண்டவசமாய்க்

11

Drs

op,

௮௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
தேடுதலு மற்ற்விட நிலை''என்ற மெளனியே!

சித்தாந்த முத்திமுதலே!
இரகிரி விளங்கவரு
சின்மயா
(இ.ள்.)

தக்ஷிணா மூர்த்தியே ]

னந்தகுருவே

கூடுகலுடன்

பிரிதல்

|

அற்று
- கூகுகலுடன்

பிரிதலும் இல்

லாகதாக; நிர்த்சொந்தம் ஆ - தொக்சமல்லாதசாகி,; குவிதலுடன் விரிதல்
அதறு - கூம்புதலும் மலர்தலும் இல்லாததா; குணம் அற்று - குணாகத
மாஇ; வரவினொடு போக்கு அற்து-வருதலும் போக்குதலும் இல்லாததாக;
நிலையான குறி அற்று - நிலையாகிய
அடையாளம்
இல்லாததாக;
மலமும்

அற்று-மலரசதமாக;

நாடுதலும் ஆற்று - நினைத்தலும் இல்லாததாக,

மேல்

€ழ் ௩ட பச்சம் என-மேல்கழ்கடுபச்சமென்று, ஈண்ணுதலும் அற்று-சொல்
லப் பொருர்துதலும் இல்லாததாகி; விந்து சாதம் அற்று - விர்துகாதங்கள்

இல்லாததாக; ஐவசை

பூதபேதமும் அற்றஃபஞ்சபூத வேறுபாகெளும்

இல்

லாகதா; வாடுதலும் அற்று-வாட்டமடைதலும் இல்லாததாக;
மேல்.
மேலும், ஒன்று௮ற்று-ஓன்றாச்கன்மை இல்லாதகா௫ு; இரண்டு அற்று-இசண்
டாக்தன்மை இல்லாததாக; வாக்கு அற்று-வரர்க்தை யில்லாசதாகி; மனமும்
அற்ற-மனமும்

மாய,

இல்லாததாக;

மன்னு-நிலைபெற்ற,

பரிபூரணம்-பரிபூரண

சுகவாரிசன்னில்-இன்பசாகரத்கில், வாய்மடுத்த உண்டு - வாய்டீடு

கருக்கி,

லாத

அவசமாய்-பாவசமாகி,

இடம், நிலை

மெளன

தேடுதலும்

அற்ற

என்ற-உண்மைரிலையென்ற

இடம்-தேடுதலும்

உபதேச,

இல்

மெளனியே,

ரூருவே ! சித்தார்த முத்திமுதலே --என்க

(வி-மரை.) எல்லாப் பொருள்களிலும்
'கூடுகலுடன்

பிரிதலற்ஐு?

சலர்துங்

என்றனர்.

அதாவது,

கலவாது

மிருச்கலின்,

எல்லாமாய்

அல்ல.துமர

யிருக்கு சன்மையினை
விளககியதசாயிற்று,
திநவாககம்: “வானா மண்
ளூகி வளியாகி யொளியாகி,
பயூனாகி யுயிராகி யுண்மையுமா
யின்மையு
மாயக், கொனாரி

யானெனசென்

யென்சொல்லி

வாழ்ச்துவனே.!'

தீயாகி

8ரு மாக,

ஐவாவரைக்

கூத்தாட்டு, வானாகி நின்றாயை

எனவும்.

யியமான னாயெறியுல்

தேவாரம்:

காற்று

*4இருகிலளுய்த்

மாடி, யருநிலைய

திங்களாய்

காயி ரக, யாகாச மாயட்ட மூர்த்இ யாகிப், பெருசலமுவ் குற்றமும் பெண்
ண

மாணும், பிறருருவும் சம்முருவு் சாமே யா, நெருகலைபா யின்றாகி காளை

யாகி, கிமிர்புன் சடைச
வலயமல்லை

ணின்ற

ம்லையல்லை

வாரே."

உடலல்லை

தில்லை யெரிபுமல்லை யிரவல்லை
ணல்்லை

பேடுமல்லை

பிதிதல்லே

என அம், “மண்ணல்லை
awa

பகலல்லை

பெரியாய்

வொத்றியூ

OS exter gear Gd ens

பயெண்ணல்லை

யாவுமல்லை,

யாஞயும்

சல்லார்க்கு; தயையல்லை யுணர்வரிய
வும் வருவனவ POP BH BIE,

ate

Quaps

பெண்ஷல்லை
£யே,

யா

யுண்ணல்லை

ருடையகேரவே!''

என

௮௩.

சின்மயான த்தகுரு
தனச்கென

சுகதுக்ச மின்மையின் 'நிர்த்தொர்தமாம்”? என்றனர். Sh

ange: “Qaruges gorugp MaenrGor யுள்ளானே?? என்றதனாற் கா
விருத்திகூய மின்மையின் (குவிதலுடன் விரிசலற்று? என்றனர்.
ண்க,
விளங்குவது, விரிகலாவது-மகத்து ரூபமாக
குவிசலாவது-அணுரூபமாக

சில

விளங்குவது. *அற்று” என்றதனால் இவை யிரண்டு மின்றியிருப்பது.

புராணம்: *அணோரணியரர் மசதோ€யோ கயமவ்யய?' எனவும், கைவல்
வ௫க்வச் மஹாகஹம் விசித்ரம்”'
யோபநிஷதம்: “அணோணீயாகசமே
காண்க.

எனவும் வருவனவற்றாற்

போக்கற்று?

என்றனர்.

இறப்பின்மையின்,

பிறப்பு

ஆத்மாஜரோமர?!?

எனவும்,

ஞனைப், பேய்பாட

நடமாடும்

தேவாரம்:

பிறவாது

Ws sor றன்னை,

:வரவினொடு

“ஸவாஏஷமகாகஜ

பிநகதாரணியோப நீடதம்:

மிறவாதும்

மறவாத

பெருக

மனத்தகச்து

மண்

ணிஞனை, மலையானைக் சஉடலானை”' எனவும்(வருவன வத்றாற் காண்க. காமரூப்

மின்மையின் சிலையான குறியற்து? என்றனர். திநவாசகம்: “திருமாலும்
பன்றியாய்ச் சென்றுணராச் இருவடியை, யுருகா மறியவோ ரக்தணனா
யாண்டுசொண்டா, னொருகாம மோருருவ ' மொன்றுமில்லாத் கரயிரர், திரு
நாமம் பாடிகார் தெள்ளேணல் கொட்டாமோ.?? என்றகனாற் சாண்ச.
அசுத்சமாயை பிரகஏருதிமாயைகளைச் கடந்சதேயன்றிச் சுத்த மாயை
யிணையுங் கடர்இருச்தலின், “விர் துசாதமற்று? என்றனர். '*சாதவிச்துகளா
இத ஈமோசம?" என்றதனாற் காண்க, 'ஒன்றற் Prom Hp’ ae MF EHO
முறையே மறுத்து, “ஒன்றா
ஏகான்மவாஇயரையும், துவைதவாதியரையு
சாம லிரண்டாசாமல், ஒன்றுமிரண்டு மின்றாகாமல்!? என்னுஞ் சுத்தாத
“ஓன்
திநக்கவிற்றுப்படியார்:
நிறுத்தியவாருயிற்று,
இத்தாக்த
வைத
நின்ற,
றன் நிரண்டன் றுளதன் றிலதன்று, நன்றன்று தசன்று சானன்று
நிலையன் று நீயன்று நின்னறிவு

மன்று, தலையன் றடியன்று

Bier.” cer og

(௮)

னுற் காண்க.

தாராத வருளெலாம் தந்தருள மெளனியாய்த்,
காயனைய

கருணைகாட்டித்,

தாளிணையென் முடிசூட்டி, 'அ௮றிலிற் சமாதியே
சாசுவத

சம்ப்ரதாயம்,

ஓசாமல், மந்இரமு முன்னாமல, முத் இநிலை
யொன்ரோ டி ரண்டெனாமல்,

ஒளியெனவும்-வெளியெனவும்-உருவெனவும்-நா தமா
்
மொலியெனவு முணாவுருமல்,
பாராத பார்ப்பதே யே௫ுசா தனமற்ந
பரமவது பூதிவாய்க்கும்
views Gear?’

றுணர்த்திய தூ

பாராம லக்கிலை

பதிந்தநின் பழவடியர்தம்

௮௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத் தியுரை
சீரா யிருக்ககின தருள்வேண்டு மையனே

!-

சித்தாந்த முத்திமுதலே !

சிரகிரி விளங்கவரு தக்ஷிணாஞூர் த்தியே !
சின்மயர னந்தருருவே!
(இல்.
தாராத
அருள் எல்லாம்-தரச்கூடாசத
உனது இருவருள்
முழுதும், தந்து அருள்-தந்தருளும்படி,
மெளணியாய்-மெளனகுருவாகு,

சாய் அனைய-தாயையொத்த, கருணை காட்டி-கிருபைசெய்து,

தாள் இணை-

இசண்டு திருவடிகளை, என் மு.ஒ சூட்டி-என் சிரரில் தரித்த; அறிவில் சமா
தியே-அறிவினிடத்துக்கூடும் ரிஷ்டையே, சாசுவத சம்ப்ரதாயம் (என்ற)நிலையாகிய சம்பிரதாயமென் றும்; த.ராமல்-பகுத்துணராமலும்; மச்இிரமும்
உன்னாமல்-மர்திரச்தை
சினைக்சாமலும்; மூச்இிநிலே-மோக்ஷ
நிலையானது,
ஒன்றோடு இரண்டு என்னாமல்-ஓன்று இரண்டு

என்று

சொல்லாமலும்,

ஒளி

எனவும்-ஒளியென்றும், வெளியெனவும்-வெளியென்றும், உர எனவும்-உ௫
என்றும், காசம் ௮ம் ஓலி எனவும்-சா,சமாகிய ஓலீயென்றும், உணர்வு உறு
மல்-அறியாமல்; பாராது பார்ப்பசே-சாணாமற் காண்பதே, ஏது சாதனம்
அற்ற எங்வசைப்பட்ட

சாதனங்களும்

பண்பு
என் று-மேலான

அனுபூதி இடைத் சற்குரிய உபாயமென்றும், உணர்த்

இயது

- நீ அறிவுறுத்தினலை,

இல்லாச,

பசம

அனுபூதி

பாராமல்-பகுத்தறியாமல்,

வாய்க்கும்

அர்நிலை

பதிர்த-

அர்த மிலையிற்றங்கிய, நின் பழ அடியர்சம்- உனது பழைய அடியார்களு
டைய, சீர் ஆய் இருக்க-ரிறப்பையடைத்திருர்க, நினது அருள் வேண்டும்உன் இருவருள்

வேண்டும்)

ஐயனே-கடவுளே! சித் சாந்த

முத்தி

முதலே

!-

இனக,

(வி-மை.)

முதல்வன்,

காலம் பார்த்தப்,

சகலர்கள்

பூமியினசண்

புண்ணிய

ஆசாறியரை

மதியான கால்லகைச் சக இனிபாகானுகுணமாகத்
கள் பாசத்கைச் சேஇத்து அவர்களறிவை விளக்கி,
sire ஏிவொனர்தானுபூதியிற் நினை த்திருக்கும்படி
ணையினைக் காட்வெளாகலின், 'சாராத வருளெலாக்

தாரயனைய

கருணைசாட்டி'

என்றனர்.

பாவங்கள்

தொலையச்

யதிட்டித் துக்கொண்டு, மக்து

வினையைச் செய்தவர்
அதிபச்குவரா யுள்ளவர்
யருளெலாக் தந்து, ௧௫௬
தக்தருள் மெளதியாய்த்,

சிவநான போதம்:

*மெய்ஞ்ஞானம்

சானே விளையும் விஞ்ஞானகலர்க், சஞ்ஞான வச்சசலர்க் கக்குருவாய்-மெய்ஞ்
ஞானம், பின்னுணர்த்து மன் றிப், பிரளயா கலருக்கு, மூன்னுணர்ச்தும்
தான்குருவாய் முன்.” எனவும், சிவதானசித்தியார:

உரைதருமிப்பசுவர்க்க

மூணரின் மூன்றா, முயரும்விஞ்ஞா னகலர்பிர

எயாகலர்

சகலர், நிறையின்

மல

SN Hares

ரிராகார

மலங்கன்்ம மலங்கள்ம மாயை, நிற்குரு:,௪
கசையிலரும் பசன்றுவி .ா சச்இதிபா தத்தாற்,

சன்மலொப்பிற்,ey

மாகிக்,

கழிப்பன்மலஞ் சகலர்க்குக்
ofறரையி
லா சானமூர்ஃதி யாதார மாகிச், சரித்தொழிப்பன்

ட்
௩
௮
©
.
.
மலரு சலாத்தா சத்திகிபா தத்தால்,!?
எனவும், போற்றிப் பஃறேடை: “தன்
5

ர்க

x

ல்

அடு

சின்மயான b த்குரு
னின்று

முன்னின்று மும்மலர் தீர்த் தாட்கொள்

நீங்காச் சசலர்ச-சவர்போல,

கை, யன்னவனுச், காதிகுண மாதலினா லாடுர் திருத்தொழிலஞ், சோதி
_ மணி மிடற்றுச் சு்தரமும்-பாதியாம், பச்சை யி௨மும் பவளத் திருச்சடை
மேல், வைச்ச ஈஇியு மதிக்கொழுர்து மச்சமூற, வாடு மரவு மழகார் Hog
தன்மேல், நீடுருவ வன்னி கெடுங்கண்ணுவ்-கேடிலயவ், கூட்டும் தமருகமுவ்
கோல வெரியகலும், பூட்டரவக் கச்சும் புலியகளும்-வீட்டின்ப, வெள்ளத்
தழுத்தி விடுந்தா ளினுமடியா, ருள்ளத்தி னும்பிரியா வொண்டிலம்புங்சள்
பிறப்பறுக்கச் சாத்தியலீ ரக்கழலு, மொன்றுமுருத்
ளவினை, வென்று
தோன்றராம லுள்ளடஃ யென்று, மிறலாத வின்பச் தெமையிருத்த வேண்
திரு
டிப், பிறவா முதல்வன் பிறந்து?” எனவும் வருவனவற்றுற் காண்க.
மேணனிகொண் டெழுக்தருளிவர்த தம்பிரான் இருவடி தீட்சை செய்தபின்ன
ரே அனுக்கரெடக்சவேண்டுமாசலின், : தாளிணையென் முடிசூட்டி? என்றனர்.
திருமந்திரம்: “திருவடி வைத்தென் சிரத்தரு ணோககிப், பெருவடிவு 555
பேர்நந்தி தன்னைக், குருவடிவிற் கொண்ட கோனையெல் கோவைக், கருவழி
மாற்றிடச் கண்டுகொண் டேனே.” அன்றியும், 4 இருவடி. ஞானஞ் சிவமாச்கு
விக்குச், இருவடி. ஞானஞ் சவலோகஞ் சேர்க்குத், இருவடி. மானஞ் Ran»
மல மீட்டுக், திருவடி ஞானச் இண்சித்த முத்தியே.?? எனவும், சிவதானக்
(அடங்க

கலம்பகம்;

குப்புற றுமிழ்சென் ற,

யர

கோலுமா

வெலும்புக்

வுடம்பை நானென் திருக்தேனே யொழிவில் கருணைச்
பிரம நீயெனவே கழற்கா லென்புன் றலைவைத்தான்,

தருளினாலே
சாம்

போதமுளையாது

யே

நிட்டை

சுட்ட வரியதென
வியனுலக

எனவும், தீநக்

சேரும்வசை,

வருவனவற்றுற்

அறிவிடத்து

முறையாகலின், அறிவிற் சமாதியே

முருக்காண

மயெடுச்தென்

Mower

ss

சாசுவத

லானும்,

காண்க.

கூடுஞ் சமாதி

பிரகாசம்: “*உமிரெனவும் பரையெனவுஞ்
ewe

சிவ

சத்தச்சே,

சிசச்தினிலுஞ்

எனவும்

பதைப்புறீக்கி வறிதேயிருக்து

எனவும்,

சூ.டும்''

தலைமேற்

மென்றன்

வாராமற்-றந்தவனை''

என்றனர். தத்துவப்
மூன்றா,

சாளிணை

“சர்சையிலு

களிற்றுப்படியார்:
வந்தவனை

பவத் இற்சேராவகை

்என்னையிப்

ஞானசித்தியார்:

சன்னைவைச்

பெருமானே.

டிீனனெம்

முடிசூட்

ஞய்க்சொருபொன்

சிவஞானி, கடத்த
முடங்கு சுருள்வா

சம்ப்.ரதாயம்?

சவமெனவு

பயிலுமிடத்

அஞ்

லானும் பரர்த்ததெல்லா மப்பதியின் செயலோத

லானும்,

வியம்துசைத்தார்ச்

குணர்

மிவனாலே

சேடிச்ச

லெனினும்

தல் கொளல்காணப் படுக லானும்,
வரிய னஞாய்க்சோட லானும், பயனளித்
பார்த்தமுக்சா இிலையாகும் பதைப்பற்றுப் பாசே,!?
என்றதனாற் ares,

ும், ஆன்மாக்கள் 2விக்கு
ஆன்மாவுஞ் சிவழு மொன் தல்லவாசலினால
ல் இரண்டல்ல
மிடத்து வெனறிவிக்க அறிந்து பிரிவா கின்று சிவிக்சையா

இருபாவிரபஃது
வாகலினாலும், 'ஒன்றோடிரண்டெண்ணாமல்' என்றனர்.
என்றதனாத்
மல??
றாகா
ு
மின்
ரண்ட
றுமி
லொன்
ாம்
்டாக
லிரண
காம்
ஒன்றா
உலகத்துப் பொருளுடன் கூடுவானாகில்
காண்க, இதுவே அச்துவிதமாம்.

௮௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

ை யுடையஞாய்
முதல்வன் காகாரியாவானாகையால் அல்கனங் கூடாவியல்ப
யெனவ மூருவெனவு
நிரா.இகாரியா யிருப்பனாகலின், (ஒளியெனவும் வெளி
நாசமா

மொலியெனவு மூணர்வுரறாமல்*

என்றனர்.

“Bay

சிவதானசித்தியார்?

றொழில்க Glan meat
னரு வுருவு மல்லன் சத்தினோ டூத்து மல்லன், பலமுதற்

றும் பண்ணிடு வானு மல்லன், தவமு,த லியோச போகச் தரிப்பவ

னல்லன்

ே." எனவும்,
ரானே,யிவைபெற வியைந்து மொன்று மியைக்இடா வியல்பினான
்ரய
ஈதவிகாலோத்தாம்: :*விஜ்ஞப்.இி மாத்ரோஹிஸதார்த்த ஸுத்தஸர்வத
௪ம் விமுக்த? காதேயஹேயோவ்யஹம்ப்ர ச்யா ஸ்திஷ்டந்
மஸாச்ரீ-ஸச

ப்ரம்வஹமயோ விஸோசூ£] யோஸொஸர்வேஷுாஸ் த்ரேஷு

Gamut ase]

gen dur

Ba eG ean

ஹீதி நிராஜு நிஷ்ப்.£.இ

ஹதா

ப்யம்ேதஹிம்

மந் இரீஹம்| த்ருஸ்ய

மஸ்ஸாலாமூச்த்ய ரூபம்றிவஸ்சகர்த்ம?? எனவும் வருவன வத்ரூற் காண்க.
முன்னிட்டூப்
தற்போதத்தை
 சார்சற்
வெத்தினேச்
வே
பார்ப்பது

ஒழிவிலொடூக்கம்: **வாலே முகமாய் வரவானை யேறி
சாரப் பெருஞ்சிறிப்பாச்
போய்ச்ிண்டுஞ்
போதமோ

பேது? என்றனர்.
ஞர், போலவுன்
தன்னைப் பிடி.
ஈனுற்

முன்னிட்டுப்
பாராமல் இருவருளைா
கேதுவாகலின், 'பாராது பார்ப்பதே

சாட்டும் பேயைத், செரிஞ்ூருக்கத் தேடஞ் செயல்.'?

என்ற
(௯)

சகாண்ட,

போதமாய்,

ஆதிாடு வக்தழு மிலாததாய்ப்,

புனிதமாய்,

போக்குவர

அவிகா ரமாய்ப்,

வில்லாத வின்பமாய் நின் றநின்

பூரணம் புகலிடமதா
BEI) வையாம லறிலினை

மழஜைப்பதகி

னருள்; பின்னு மதிவின்மைதர்த்
SIA SS

நிற்பதுகி னருள்) ஆகில், எளியனே o

SM ada

/தம்வரு

கேது?

அறிவிலா

வகையேது? வினையேது ? வினை கனக்

உீடான சாயமேது ? என்
இச்சாசு தர் இரஞ் சிறி துமிலை; இசபர
மிரண்டினுண்

மலைவுதசத்

தீ௫லருள் கொண்டினி

யுணர்த்தயெனே

சித்தாந்த முத்திமுதலே!
சிரகிரி

விளங்கவரு

salem மூர்த்தியே!

சின்மயா னந்தகுருவே !

பாள்வையோ?

௮௪

சின்மயான நதகுரு
(இ-ள்.) போதமாய் - ஞானவடிவாகி;

புனிதமாய் - பரிசுத்தமாக,

ஆய் - ஆதியந்தரகிதமாகி;

இல்லாத

ஈடு அந்தமும்

ஆதி

ஆய் -

அவிசா.ரம்

நிர்விசாரமா௫; போக்கு வரவு இல்லாத இன்பம் ஆய் - போச்குவரவற்ற
சுகவடிவா௫ு; நின் பூரணம்-உன்னுடைய பரிபூர்ண நிலையையே, புகல் இட
்து
மதுகச-அடைச்சலச் சானமாசச்கொண்டு,ஒதரவு வையாமல்-அசனிடற

வைச்காதவகை, அறிவினை மறைப்பதும் - என்னறிவைச்

விருப்பம்

உணர்த் இநிற்பதும்,

இருவருளே; ஆூல் - ஆனால், எளிய

அ௮ருள்-உன்

சின்

நிற்பதும் - (என்னுளிருர்௮)

அறிவித்து

சீக்,

ர்த்து - அறியாமையை

௮றிவு

பின்னும்-மேலும்,

திருவருளே;

ம், நின் அருள்-உன்

தடுப்ப

இன்மை

னேற்கு.எளியேனுக்கு, அறிவு ஆவது ஏ.௮?-அறிவாவத யாது? அறிவு இலாத

ஏதம் வருவகை ஏ௮?-அ.றிவில்லா௪ குற்றம் உண்டாகும் வகை யாது? al Sent
இரம்ஏது-அறிவறியாமைகட்குச் சா.ரணமான வினையா த? என் இச்சா சுத்
இகம்
ை;
என்னுடைய இச்சாசு தர்.திரங்கள், சிறிதும் இல்லை-கொஞ்சமுமில்ல
இ
மலைவு தர-௪னஅ பிசார்
பரம் இரண்டினும்-இசபரமென்னுமிரண்ம டத்தும்,
டு,
ச்கொண்
ளை
இருவரு
நீங்கும்படியாக, தீது இல் அருள் கொண்டு-குற்தமற்ற
அள்வையோ?-என்னை
என்னை
இனி உணர்த் இ-இணியேனும் அதிவுறுச்இ,
்ச.
அடிமைசொள்வையோ, இத்தார்தமு த்தி மூசலே.--என
es uy. so) gems
(வி-சை.) முதல்வனுடைய சொருபவிலச்சணம் Qar
ஜிலாகுதாய்ப். புனிதமாய்,
கூற கவொளுமையின், போதமாய், *கிஎ* வர்சமு
ய் நின்றகீன் பூசணம்? என்ற
அவிசாரமாய்ப், போக்குவ.ர வில்லாத வின்பமா
மூரையு
னர்.

மூணர்க்

குண மெல்லை

spar sre

வற்புதமா,

யதாபமயமாய் நிராமயமா

யிலவா,

யசலிமா

GBuy,

orusr is

vey
தத்துவப்பிரகாசம்: '*உருவுமரு ayes

யருப.ரமார

யின்பாய்ச்,

யானந்தக்

தெரிவரிசா

குறியா

யனுப

தஇமைசன்
UM gam?
வமரய் மு;த்தசித்தா யணுவாய்ச், செல்க இயாய்ப்
மை யின்றா, யுரையிறச.து களை யிரு*க வொளியாகி வெளியா, யோங்குவது

தற்சிவமென் ரூங்குரைக்கு நூலே.”

அன்மாச்சளுக்குப்

கன்மசாமிபமான
வீரியத்தைக்

தடததனும்,

போக்இ ..ரனத்தினைச்
.

2

என்றதனாந்
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கொடுத்து
ச

வீட்டை
Bo

காண்க,

பரிபாசமான

மலங்களினுடைய

ஆணவமசலிய

குற்றங்களைப்

யடையாசெய்கலும்
௩

=

முதல்வ
ட

மறிவின்மை
்பதுசினருள்பின்னு
னருளே யாகையால், ௫ அறிவினை மறைப
Bm; a8e aa azert, FomionF Hui:
Emus
இர்த தறிவிச்து
திட னுகரச்
அழிப்பிளைப் பாற்ற லாக்ச மங்வவர் கன்ம மெல்லாம், கழித்
்திட மலம்௨ ளெல்லா மரப்
செய்சை காப்பது சன்ம மொப்பிற், ரெரித
 வீடு பார்? இடி னருளே யெல்
பருட் செய்தி தானும், பழிப்பொழி பர்.சம்

லாம்."? எனவும், தத்ரைவ:

லதாமய
'“பரிணாமயதீதாற்-ரோசக்தம்சாக௫த்வி
வற்ருறி

தோர்மிலகமாயத்தேச்சாதச் சாஹி கேோச்யுச இதி”?
காண்க.

எனவும் வருவன

௮/௮

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

வினா:--அறியாமையாதிய ஏதமும், விணையும், காயரு£
Cag?

விடை:.-ரீ யுனது

மூச்திய

சென்மத்தினாற்

மடியேனுச்கு வக்சவா

றேடிக்கொண்ட

மலங்கள்

கூட்டிவைக்தன.
விஞ:-

சேட்டையற்ற

சடமாகிய மலங்கள் எங்கனங் கூட்டிவைக்கும்?

விடை:--நீ யறிவுற்றவனாகையால்
அவை

உன்னுடன்

அம்மலங்கள்

கூடுகையில்

சேட்டைப்ப?ம்,

வினா:--சடபடங்களாயுள்ள
சால் குடம் புடவை சிலை முசலாயுள்ளவை
அடியேனுடன் கூடின அவசரத்துச் சேட்டைப்படக் கண் டேனில்
லையே?
விடை:--மலங்கள்
முதலாயுள

கடபடாஇகள் போலன்று. விடத்தையுடைய வசராவி
நஞ்சுகள் சடமாயினும்,
அறிவாயிருந்த ஆன்மாக்கள்

அவற்றைப் புசச்க

அவதரத்து

அறிவை மழித்து அவற்றின்

குண

மேலிட்டு மயக்கினார்போல, அச்ச மலங்கள் சடமாயினும் அறிவுள்ள
உன்னுடன்
சம்பர்சமான
அவசரத்து
yous GF சேட்டை
புண்டாம்,

வினா:--மலகங்சளுச்கு உவமையாகக்
பல

கொண்ட

கஞ்சுகள்

மலங்களைப்போல்

குணங்களைச் செய்யச் சண்ட இல்லை. அன்றியும், மலங்கள் ௪டமா

னபடியால் அவை தாமே யடியேனை வந்து பொருந்தா. அடியேனோ
அவத்தை வேண்டுமென வுண்டாக்இச்கொள்ளேன். மூதல்வன் நின்
மலனாகையால் அஞ்ஞானமாகஇிய மலங்களை அடியேனுக்கு உண்டாகச்
சப்போடுற தில்லை. மலங்களால் விளைக் சவா நெங்கனம்?

விடை:

அம்மலங்கள் ஆன்மாவாகிய

நீ யுள்ளவன்றே

சுபாவமாக வுன்னி

டத்தி லஓுளவாம்,

வினா:

பாலில் வெளுப்பும்)கருமையிற் கறுப்பும் இயல்பாயுள்ளன வாசலின்
சுபாவத் இற் கொருகாலத்தினு நீச்சமில்லையே?

விடை:--செல்லின்ச ணுளதாய

மூளையைச்

சோற்றுவிக்குமாறு

போல,

நின்று
சன்மமலம் உன்னுடைய சுக துக்கங்களை முதற்கா.ரணமாய்
அனுகூலஞ் செய்து உடனிற்குர்
முளைத்தற்கு
தோற்றுவிக்கும்;
சோற்றுதற்
்க ளாண்டுச்
அக்சுகதுக்கங
மாயாமலம்
தவிடுபோல,
குத் தணைச்காரணமாய்த் சன் காரியமாகிய தனு சரண மூதலியவற்

றையும் உயிரையு மியைவித்து நிற்கும்; அம்முளை ஆண்டுச் தோன்று
அத்தோ
ஆணவமலம்
தற்கு கிமித்தசாரணமாகிய உமிபோல,

௮௯

சின்மயான ந்தகுரு
இத்.இற்கு நிமித்தசாரணமாய்

அவற்றை

முறுகுவித்துநின்று அச்

௬௧ துக்கங்களை உயிர் நகருமாறு நிலைபெறச் செய்யும், இவற்றை

யிங்கனல் கூட்டிவைப்பான் முதல்வனென் றறிக.
இவ்

வினாவிடைகள்,

சனச்€டோன

'எதம்வரும் வகையேது ? வினையேது ? வினை

காயமேது ?* எனச் கூறியுள்ள வாக்கியத்தின்

உள்ளுளைசளா

மெனச் கொள்க,

ஆன்மா ஒன்றை யறியுமிடத்துத் சானே யறியாமல் அறிவிக்ச யறியுக்
தன்மை யுடைத்தாகவின், 4இச்சா சுதச்தரஞ் சிறிதுமில்லை” என்றனர்,
சிவப்பிரகாசம்: “இருணனி யிரவி தான்வர் இரித்தலு மிரவி லெண்ணும்.
பொருணிலை கண்டு மாக்தர் பொருந்திடு மாறு போல, மரறுணிலை யெங்கு
நீங்க ம௫ழ்ர். தயிர் தன்னுண் மன்னு, மருளையு மொழிய ஞாலத் தறிக்தவா

ஐறியு

இிரோதான

வர

இகச்திலும்

மன்றே.?? என்றதனாற் சாண்க.
சத்தியினைக் கொண்டும்

(இகபர

வேண்டுமென்பார்,

முறையே

பரத்திலும்

அருட்சத்தியினச்சொண்டும்

மலைவு£ர,ச்

மிரண்டினுண்

கொண்டினி யுணர்த் தியெனை யாள்வையோ1? என்றனர்.

காத்து

fF Sewer
(௪௦)

பத்திரெதி கிலைநின்றும், ஈவசண்ட பூமிப்
பரப்பைவல மாகவந்தும்,
பரவையிடை மூழ்கியும், ஈதிசளிடை கூழ்சியும்,
பதாக மின்றியெழுகா
வாயுவினை
மத்தியிடை நின்றும், உஇர் சருகுபுனல்
வன்பச தனச்கடை.த்து
தனிழ்புக்கு
மவுன க் இருக்தும்,உயர் மலைதுழை
மன்னுதச

காடிமுற்றுஞ்

Cerrina

டத்தடைத்தும்,

சுத்திசெய் அும்,மூல ப்சாணனோ டங்கியைச்
சொல்லிய

வழுதுண்டும், அற்பவுடல் கற்பங்க

டோஜறுநிலை நிற்கவிறு

சித நிசெப் தும்,ஞான

.

மலதுகதி கூடுமே ரரி

இத்தாந்த முத்திமுதலே |
|
Riek விளங்கவரு தகதிணா மூர்த்தியே
சின்மயா னர்தகுருவே !

(இ-ள்.)

பத்இ நெறி - பச் இமார்க் சத்.இல்,

rebar go - சிலையாய் நின்

- பூமியின்
ோடு கூடிய, பூமிப்பரப்பை
றும்; சவகண்ட - ஒன்பது சண்டங்கள
பரவலை இடை

விஷ். சாரத்தினே,

வலமாக

14

வக்.அம்-பிரதட்சணமாய் வரதம்)

. ௯௦. தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத் தியை
மூழ்கியும் - ச௪டலில் ஸ்சானம்பண்ணியும்; ஈஇிசளிடை மூழ்கியும் - ஈஇிசளில்

ஸ்கானம்பண்ணியும்; பசி சாகம்

இன்றி-பசிதாகங்க

ஸில்லாமல்,

எழு

சா

மத்தி இடைசின்றும் - நெருப்பின் ஈடுவிணின் றும்; உதிர் சருகு - உதிர்கின்ற

சருகுகளையும்,

புனல்

வாயுவினை - சலச்தினையும்

வாயுவினையும்,

வன்படி

சனக்கு அடைத்து - வலியபசிக்கு கீரப்மி, மவுனத்து இருர்து.ம்-மெசானரிலை
யில் இருச்தும்; உயர் மலை ஏழைதணில் புக்கும் - wits மலைக்குசைகளில்
பிரவேசித் தும்; மன்னு - நிலைபெற்ற,

தசகாடி. முற்றும் - தசகாடி மூழூவதை

யும், ௪ச்இ செய்தும் - சுத்தப்படுச் தியம்) மூலப்ராணஜஷோடு - மூலாதாரத்இ
அள்ள ப். ராணவாயுவுடன், அங்கியை - அச்சிணியை, சோமவட்டத்து அடை
தீதும் - சந்திரமண்டிலத்தில் சேர்த்தும்; சொல் அரிய - சொல்லுதற்சரிசா
இய, அமுது உண்டும்- அமிர்சச்தைப் புசித்தும்; அற்ப உடல் - அத்பசரீரம்,
கற்பக்கள்சோறும்
நிலைகிற்ச - ஊழிகள்கோறும் நிலைரிற்கும்படி, வீதுமேலாண, சதி செய்தும் - சிதிதியையடைந்தம்; ஞானம் அ௮லஅ-ஞானமுண்
டானா லல்லு, ௪
கூடுமோ - மொட்சஞ் சிச்சிச்குமோ ? சச்சாக்த மேத்தி
முதலே... எண்ச,
(வி-ரை.) செக்கெறியினைக் சடைபிடிச் தொமுகுவார்
செய்யுஞ் சாசனவ்
கட்கு ஆதரவு அவசியமாகலின் 'பத்திநெறி நிலைகின்
என்றனர்,
ஆசரவுபத்தி. திருமந்திரம்: ''ஒத்துல கேழு மறியா வொருவனென்
, 2ச்ச!ணிருர் திட
மாரறி வார்சொல்லப், பத்சர்கம் பத்இயிற் பாற்படி லல்ல, மச
இயினை யார்

கொல்ல முக்துஇன் முசே.!? எனவும், சிவதரமோத்தரம்: அ தரவே
பரமான
வரம தாகு, மாதிடடு வர்தமிவற் றனைத்து மாகு, மாதாவற் றவரீக
ை யதழே
யாகா, தாசலினு லாதரவே மூல மாகு, மாதரவே பிரகிரு
தி யான்மா வீச,
னெனும்பொருளு
மறிவிச்கு மமலன் ரள, மாதரவே யடைவிக்கு மாத
லாலே, யனைச் இினுச்கு மாகவே மூல மாமே.?! என்றதன
ாழ் காண்க.
நவகண்டமாவன
பரசசண்டம், இம்புருடசண்டம் _ அரிகண்டம்
, இள
விாசசண்டம், பத்திராசுகண் டம், கேஓமாலி2ண்டம
் , இசமியசண் டம், குரு

கண்டம், இந்நாவல் வில் மனுகுலச்தில் வச் அரசன
் அக்கிணிசகோக் இரன்,

அவலுக்குப் புக்திர ரொன்பஇன்மர், இக்
கண்டங்களை யொவ்வொருவராக
வொள்ப தின்மரும் பிரிக்கசாண்டமையா
லவர் பெயரா லச்எண்டல்களுச்
குப் பெயராயிற்று. சிவதரஷமோத்தகம்;
*மனுகுலத்தில் வருமலங்இ சோ,ச்இரன
ா
மன்னவன் றன்,
நனயர்பர
serge sant
சவுரியரொன் U Ber wrens,

இனையலர்ச ளாண்டமைய

வெய்தியபே

செனவிவற்றை,

நினைகபா
FES
நிமை
பரசமே ரிகழ்தீதுங்கால்,"? என்த
சனாத் சாண்க,
சார்
திரா
யணம்,
கீடசணாமணம், மை மாசப்பிறப்பு
, ஆடிமாதப்பிறப்பு, சித்திரை
விச,
அமா
வாசை, பூரணை, இருவா இரை, விதி
பாசயோகம், கிரகண கால மூ
கல
ான
கரல
விட்ட முணர்ர்து சமுக்தா ஸ்சா
னம் 5திஸ்சானஞ் செய்தல்
புண்ணிய

சின்மயான நீதகுரு
மாகலின்

!பரவையிடை.

மூழ்சியு ஈ௩திகளிடை மூழ்கியும்?

சன்னையு,

யான

மிருமை

வயனமு

!

மத்தியினின்று தவஞ் செய்யுங்கால் ஒவ்வோ

யோககெள் பஞ்சாக்னி
லின்,

'எழுசா,

சருகு, வாயு, சலமுதலிய

கொள்வது

ஞணவாகச்
மத்இியிடை

வேலைசண்

மீபவர்க், குரிய

மற்றுமுண் டோர்சவே.?? என். நகனாற் காண்க,

ரவச.ரத்து அவர்க

சிவதரு

என்றனர்.

யடர்க்திட, விரவும் வேலையும்

றன்னை

மோத்தாம்: அரவ மாதித்தன்
வெண்மதி

௯௧

சின்றுமுதிர்

சருகுபுனல்

வாக

வன்பி

வாயுவினை

தனச்சடைத்தும்? என்றனர். (அடைத்து? என்ததனால் வெறுப்புட னுண்ப

அவ்யோகிகள் மனிதர் சஞ்சாரஞ் செய்யும் பட்டினங்களி
செனச் கொள்க,
விருக்ன் பிரபஞ்ச வாசனை பலமாகச் தாச்குமென வறிர்து மலைகளீன்
குசைகளைத் தங்கட்டுருப்பிடமாசச் சகொள்வாரர்சலின், *மலைநுழை SoonD
தசகாடியாவன - இடை, பிங்கலை, சுழுமுனை, காந்தாரி,
புக்கும்? என்றனர்.

அசச்இ, சங்குவை, அலம்புடை,

புருடன், சங்கினி, குரு என்பனவாம்.

யோ யர்கள் குய்யத்தின் இசண்டங்குலச்தின் சழிலுள்ள மூலாசா.ர.த.து
சாய அனலை மூட்டி
அக்கினி மண்டலத்தில் பிராணவாயுவால் வன்ணிமீசத்
விசுத்தி,
அகாசசம்,
யெழுப்பி மூலாதாரம், சுவாதிட்டானம், மணிபூரகம்,
சென்று
ஆறாத.ரங்களினு.ம் பிரணவ இயானத்தோடே
ஆக்னையென்னும்
அங்கங்குள்ள விசாயகர் முசலிய சகடவுளசைச் தரிசித்து, அந்த லட்சியங்களி
அவ்வாறாதாரங்கட்கு மேலாய பிரமரச்திரத்தில் அப்பிரணவசத்
னின்று
தோடுஞ் சென்று அப்பிரமரக்இரத் திலுள்ள சர்திரமண்டலத்சை அவ்வன்னி
இனை
வரும் அமிர்தப்பிரத்வாக
அதினின்றும்
இளகச்செய்து,
Segara

யுண்டு நெகொள் வீற்றிருப்பராகலின், 'மூலப்ராணனோ டங்கியைச் சோம௫ட்
டத்தடைத்துஞ், சொல்லரிய வழு ௨ண்டு மற்பவுடல் சுற்பங்க டோொறுகிலை
மு௫ழ்த்தூ
சந்நிதிழறை: “மூலசிலக்தி லதோமுகமாய்
நிற்க" என்றனர்.
யெழுப்பிரில
காலனலைமூட்டி.
ஞூரிப்பாம்பைக்,
விழியின்பொடுதயிலு,
மாறுஞ், 2லமொடும் போய்த் தரிசித்துச் செழுமாமதியி னரு,சசடறேச்இ??
என்றதனாற்

சாண்க,

சிவஞான

மொன்றடையாத

காலத்து,

எத்தகைய

அரிய

காரியங்களை

யொருவன் செய்யினும் அவற்று பிரயோசன மில்லையென்பார், ஞானமல
சிவநெறிப்பிரகாசம்: “செய்திடுபல் சரர்பூசை
சதி கூடுமோ? என்றனர்.
wa A

sri) லானும்,

செப்பரிய

ரட்டால்க யோசத்தாலு,

சவச்சாலுளஞு

செபத் இினாலு,

மெய்தருஞ்ச

மெழித்றீர்க்2 மாடியஇினால மன்பாய்ப், பெய்இடு

தானச்தாலும் விர் இதனாலும், பெயர்ந்திடு மாணவ சத்திபோக் தடைவே,
மெய்தருஞ£ர் ஞானங்க
டொழில்கள் சத்தி, விளவ்கயிரு மவைசொரளுப
மலவிகற்ப மென்னே.?' எனவும், சிவதானசித்தியார்: “ஞான ச்சால் வீடென்

றே

சான்மறைகள்

புமாண,

கல்லவர

'சமஞ்சொல்ல

வல்லவா

மென்னு,

௯௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

மூனத்தா ரென்கடவ ரஞ்ஞா னத்தா, லுறுவதுதான் பந்தமுயர் மெய்ஞ்ஞா
னக்தா, னானத்தா லதுபோவ தலர்க திர்முன் ஸிருள்போ, லஞ்ஞானம்வீடப்
பர்த மறமுத்தி யாகு, மீனத்தார் ஞானங்க எல்லா ஞான, மிறைவனடி
ஞானமே ஞான மென்பர்.!? எனவும் வருவனவற்ருற் காண்க,
(௧௧)

மெளனகுரு

வணக்கம்

—+—_.

ஆசைநிக எத்தினை கிர்த்தூளி படவுததி,
யாங்கார முளையை

யெற்றி,

அத்துவிக மதமாக, மதமாறு மாருக
வவகையின் விலாழியாக்கிப்,

பாசவிரு டன்னிழ லெனச்சுளித் தார்த்.து,மேற்
பார்த்துப் பரந்தமனதைப்
பாரித்த கவளமாய்ப் பூரிக்க வுண்டு,முக
படாமன்ன

தேசுபெற

மாயைதாறித்,

நீவைத்த சன்முத்தி ராங்குசச்

செங்கைக்கு

ளேயடக்கிச்

சின்மயா னந்தசுக வெள்ளம் படிந்து,நின்
நிருவருட் பூர்த்தியான
வாசமுறு

சற்சார

மீதென்னை

யொருஞான

மத்தகஜ மெனவளர்த்தாய்;
மக்த்ரகுரு வே!யோக தீந்த்ரகுருவே!மூலன்
மரபில்வரு மெளனகுருவே 1
(இ-ள்.)
தமை
சிகளத்தினை..ஒசையாகய விலங்கினை, சிர்த்தாளி
பட
உதறி-சிர்சதாளியாம்படி உதறி; ஆங்கார மூளையை
எற்றி-ஆங்காரமாகய

முளையைப் பிடிங்கியெறிஅச்.
ர்து
அுவித
, மதம் ஆகி-அ.த்துவிதமென்கிற
தகினைக்
கொண்டு, மதம் ஆறும் - ஆறுமதங்களும் >
B2
அங்கையின் விலாழியாக்இ

பாசமாகிய இருளை,

கன

சுளித்து - கோபித்து,
பரந் த-மோக்கிப் பரவிய,
கவளமாய், பூரிக்க

பட்டத்தினை

ஒளிபெற,

ரீ

என-சன்னுடைய

நிழலென்று

மேல் - மேலே,

மனதை-மனத் இனை ,) பாதித்த

உண்டு-

அவ் தககி.

இய அங்க
த்ுச
இனை 4
சின்மயானச்ச s

நிழல்

ஆர்த்து ு ஆரவாரிச்அ;

யொ.௪,

மச

ஆக: இகளாக,
-அ.இச்கையின் விலாழியாகச்செய்.த, பாச இருள்


றைய

உண்டு;

மூகபடாம்

மாமை நூறி - மாயையினை
அமைக்க,

பினை ச்து,
பார்த்துப்

க௮ளமாய்-பெருவ்

௮ன்ன

- கெற்திப்

அசைச்சு, தேசு பெற.

சின்முச் இராங்குசம்-சன்முத்திரையா

ரி.2 ச,)செலகைக்குள்ளே ௮டக்க-செங்கையின
ிலடக்௪,

சுகவெள்ளம்
ள்ள 

பழுது
ஒ.ச்து-ஞானமயமாகய

பேரானந்த;

வெள்ளrors
ச்

மெளன்குரு வணக்கம்

௯

>

இல் மூழ்9) ரின் இரு அருள் பூர்த்தியான-உனது திருவருளின் நிறைவாகயெ,
கூட்டத்தில், என்னை-௮டி.

வாசம் உறு சற்சாரமீது-வசித்தல் பொருர்திய
யேனை, ஒரு ஞான

மதத்தினையுடைய

வளர்த்தாய்-ஞான

என

மத்தசஜம்

யானையைப்போல வளர்த்தனை; மர்தரகுருவே-மர்த.ராசாரியனே [யோக தர்தா

மாபில்

குருவே-யோச தந்த ராசாரியனே! மூலன் மாபில் வரும்-. திருமூல
வந்த, மெளனகுருவே-மெளனகுருவே! என்சு.

(வி-ரை.) வித்தயொதத்துவத்தில் தோன்றிய அராகம் ஆன்மாக்கள்
றும் பிறந்த சுகாணுபலங்களை
செய்த சன்மத்இனுக் டோகப் பிரகிருஇயினின்
சித்தியார்: “விச்சையி
யைப் பண்ணி நமிற்குந்
மருவி
இரியைமுன்
னன்றே,” என்றதனாற்

சிவஞுன

ஆசை.

பண்ணுவிப்பது

மேலுமேலும் புசக்கையின் பொருட்டுப்

விராகம் தோன்றி வினைலழி போகத் இன்க, னிச்சை
தொழிலறி விச்சை மூன் றும், வச்சபோ இச்சா ஞானக்
யான்மா, நிச்சய புரு. னாகிப் பொதுமையி ஸிற்ப
சாண்க. இவ்வாசையால் விடயவிச்சை விளையும்; இவ்

இத்
விளைவால் பர்தமுண்டா மாதவினால் (ஆசை நிசளத்தினை' என்றனர்.
“நிர்தீ
மாகலின்
தத்தியாவசிய
வேண்டுவ
திசைய ஆசையினை நீச்சிச்சொள்ள
தாளிபட வுசறி? என்றனர். கநீதானுபூதி; 'தூசா மணியுர் தலும் புனைவா,
ணேசா

! முருகா!

நீனசன்

வாசா fame

பருளா,

தசளா

யினபின் பேசா

தோரு மதனே

வனுபூ இபிறச் ச.துவே.!? எனவும், திருக்குறள்: “அஞ்சுல
திருமந்திரம்:

மின்கள்! ஆசை

யறுமின்கள்!

எனவ,

மவர்.!”

யொருவணை, வஞ்டிப்ப தோரு

மாசை

டாபினு

ஈசனோ

படப்பட வாய்வருச் துன்பங்க, ளாசை

*அசை

பறு

ய.மின்சள்! ஆசைப்

விடலிட வானர்ச மாமே." எனவும்

வருவனவற்றாற் காண்க,
புத்திதச்துவத் துனின்று

மனச்திற்கு

தென்பதற் சேதுவாகப் பிர இிபுறுஷ

ஞூலமாசத்

தோன்றி

யானென

சியதமாய், (குல தன வித்யா திகளினா

எனதும்? என்றும் மபிமா
லெனக்குச் சமானமில்லை! என்றும், (பான்! என்று,
நீல்சாது சிற்ப துவாய்ச்
னஞ் செய்துகொண்டு மோட்சபறரியர்ச மான்மாவை

சம், சிவதான சித்தி
சா£சதீதுவ பிசாணாதி வாயுச்களைச் சேட்டிப்பதூ அகல்கா
ர்சா
யார்; *இங்சாரம் புத்தி யின்ச ணஹுதித்சகம் தைச்கு விச்கா, மிக்சா
்.
நிற்கும
ாதே
நீம்க
றே,
தென்
ன
னென்
ியா
னென்னோ டொப்பா மென்ற
ு
டி௰த
ள்ள வேண்
என்றதனாற் காண்க, இல் வால்காரத்தனை யொழித்துக்சொ

என்றனர். இல்வாரிரியரே
கட்டாய மாகலின் *ஆங்கார மூளையை மெந்தி?
தூக்கமது சுக்கும் பரா
ஆங்கார மற்றுன் ன.றிவான வன்பருக்கே, தூங்காத
பரமே? என்றதானுங்

காண்க,

மதமாருவன: உலகாயதம்,

பெளத்தம்,

அம் பாஞ்சராத்திசம்) இப்புரச்சமய

சமணம், மிமாஞ்சை, மாயாவர

மாறினையும்

கிராகரிக்ச

வேண்டுமென்

uni, wader yep Sor Bu: விலாழிச் குவமையாக்கி, :மசமாறு மாறாக வவ்
கையின் aor Gunes” என்றனர். திருவாசகம்: ''உவலைச் சமயங்க Oar ray

,

௯ள் தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
வாத சாத்திமமாஞ், சவலைச் கடலுளனாய்க் டெக்து தடுமாறும், ௪வலைக் கெடுச்
அக் கழலிணைக டர்தருஷஞ், செயலைப் ப.ரவிசாந் தெள்ளேணம் கொட்டா
மோ. '1எனவும், திரநவுந்தியார்; *சாவிபோ
மற்றச் சமயங்கள் புக்குகின்,
ரூவியருதேயென் துக்$ீபற, அவ்வுரை கேளாதே யுந்£பற,?? எனவும் வருவன
வற்றாற் சாண்க,
எண்டும்

வகைப்பட்ட
பொருளாக

பாசம்”

என்றது

ஆணவமலத்தினை;

குணங்களையுடைய
வேற்றுமை

பொருள்க

தோன்றாது

உலகத்து

வெவ்வேறு

ளெல்லாவற்றினையும்,

மறைத்அுச்சொண்டு

நிற்பது

ஒரு

அணவ

மாகிய இருளாகலின், பாசவிருள்' என்றனர்.
திருவநட்டயன்: “இருளான
சன்றி யிலதெயையு மேசம், பொருளா, நிற்கும் பொருள்.?? என்றதனாற்
காண்க.

இவ்வாணவ

விருள்

நீங்கினாலல்லத

அருள்

கூடாதாசலின்

இதனைச் கடியவேண்டு
மென்பரர், *பாசவிரு டன்னிம Qecré aad ga?
என்றனர். திருக்கோவையார்: *உருகுதலைச் சென்ற ayorars
g மம்பலத்த,
மொளியே பெருகுதலைச் சென்றுநின்றோன்.?? என்றகனாம் காண்க,
மனமானது தைசதவகச்சாரத்திற் ரோன்றிப் புச் கியஃங்காரங்களுக்கு
முன்னே தானொரு
பொருளைப்பற்றி. சங்கற்ப விகற்பங்களைப்
பண்ணிச்

கொண்டு சம்சய ரூபமாக நிற்றவீன் “ப.ரச்சமனதை? என்றனர்.
சிவஜான
சித்தியார்: “மனமது தைச தச்.இன் வக்சொரு பொருளைப் பற்றி, நினைவ அஞ்
செய்தங்லை.ப நிலைமையி

ஸிற்கு மாங்சே,

இரிய மெல்லா, மூனமுரை
என்றானாம்

செய் வைகா

சாண்க

யினமவி

சோத்தி ராதி

ிகக்சரு மென்பர்

கன்மவிர்

முன்னோர்.”?

ஆன்மபோதம் சிசழ்சகற்கேதுவாஓயெ மனதினைச் இருவ
ருளிலே யொடுக்க
வேண்டுமாகலான், (மனத்சைப் பாரிக்சத கவளமா
ய்ப் பூரிச்சவுண்டு? என்த
னர் தருவிளையாடத் புசாணம்: “*உள்ளமென்னுவ்
RUSE லூச்கமெனுக்
கி நிறுவி பறுதயொாகச், சள்ளரிய வன்பென்னும
் தொடர்பூட்டி யிடைப்
படுத்இ.
் ச ௮டைபாசக,

கருணையென்ஸும்,
af Bn set cum?

சள்ளவினைப்

வெள்ளமகம்

பசுபோகச்

பொழிசக்கி

என்றதனால் காண்க.

ச௨எமிடச் களிச்துண்டு

வேழத்தை

நினைந்துவரு

<4 tan Warps d Bev ப்டாமானஅ
யாவருங் காண அலங்காரத்துட
ன் பிர
e570 sure, மாயையானது.
அன்மாச்களுக்குச் சகலம்தில் தணு
காண
Yaar Cursors
She
பி.2 தியட்சமாச விஎ£க்கொண்டி
ருத்தலின்,
“படாமன்ன
மாயை?
என்றனர்
இச் சன சரண
போகமய்களின் காரியப்
பாட்டினை விகாஙி #3
அரிச்யமெனக்
சுண்டு
அவர
்றையு
நீங்கவேண்டு
மென்பார் மாய on
aT arr ar னர்,

ஆகம அுணிபால் சுூப்பொருட் செய்
Bul

Boor விரல்களால் காட்டல் ன்
_
ஐ
Ow
Barr
Qwardi. u@u;: வருமாறு? பெரு
விரல்-ப இ, ஆள்காட்டிவிரல்-ப௪
, மத்

-

மெளனகுரு

௯௫

வணக்கம்

றைய மூன்று விரல்கள்: ஆணவம், சன்மம், மாயையாம், கரத் இனைச் சுபாவ
மாச வைத்துக்கொண்டிருக்கையில் பசலாகிய விரல், எக்காலத்தும் பதிவிர
Hit கலவாமல் ஆணவாதி விரல்களுடனேயே சேர்ந்திருக்கும். பசுவிரல்
அணியும் பஇவிரல் நணியு மொன்றுகச் சேர்ந்தபோது மற்றைய ஆணவாஇ
விரல்கள்

தனியே

கின்றுவிடும்.

இங்ஙனமே

பசுவானது ஆணவாதி

சளை நீங்கப் ப தியோடு சலச்கவேண்டுமமன்னு முண்மையினைத்
தாம், மற்றுஞ் சலவுண்மை
இவ்விரல்களா
லறியலாம்.
சித்தாக்ச ஞானிசளினை யடுத்தறிக,

மலங்

தெரிவிப்ப
இவற்றைச் |

ஆன்மாவாகிய தன்னை யானையாக வுருவகஞ் செய்ததற்கேற்பப் பிறவி
க்கு. இடமாக்கும் ஆசையினைச் சங்குலியாகவும், கன்னைச் கருச்க் கெடுப்ப
சாய ஆங்காரத்இனை முளையாகவும்,ஒன் 0ிமண்டென்னா ௮ச்.து விதகிலேயினை
மதமாகவும், புறச்சமயங்களை
விலாழியாகவும், பாசவிருளை
கிழலாகலும்,
மனத்தைச் கவளமாசவும், மாயையினை முஃபடாமாகவும், சின்முத் இரையினை
அங்குசமாகவும் இயைபுருவகமாகச் கூறினர்.
(4)
oa

BOG SOUS

யாகின்ற

மடங்கவெளி

ததியாமை

பூதமுக

னாதமு

யாகவெளிசெய்

யறிவாஇ பிரிவாக வறிவார்கள்:

அறிவாக நின் றநிலையில்
சர்தையற நில்''என்று சும்மா விருக்தி,மெற்
சின்மயா னந்தவெளளம்
தேக்இத் இளைத்துநா னவா யிருக்கநீ
செய்சித்ர மிககன்றுகாண் |

எக்தைவட

வா்பரம

குருவாழ்க ! வாழவரு

ளியாக்தி மரபுவாழ்க !
என்றடியர் மனமகிழ வேதாக

மத்துணி

பிரண்டில்லை யொன்''ஜஹறென்னவே
வந்தகுரு வே!வி௮ு சிவஞான இத்திகெறி
மெளஜேப தேசகுருவே !
மந்த்ரகுரு வே!யோக தக்தாகுரு வே!மூலன்
மரபில்லரு மெளனகுருவே
(இ-ள்.) ஐச் வசை
கள்முதலாக,

யாச

ஈாசமும்

!

ஆூன்ற - ஜர் துவகசையாகிய,
- காதசச்துவமும்
அடங்க

பூதம்

அய

முதல் - பூசல்

முழுதும்,

வெளி

அறிவு

ஆ.இ-

இ, அறியாமை
வெளிசெய்து - பகிரங்கமாக வெளிப்படு

அறியாமை அறிவ மு,சலியவைகளை, பிரிவு ௮௧ ௮றிவார்கள்-வேுபிரிச்த திய
ர்

௬௯௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத் இியுரை

வல்லார், அறிவாக ரின்ற நிலையில் - அறிவுருவாக நின்றரிலையினகண், ரை
அற நில் என்று - மனமற நிற்பாடென்று, சும்மா இருத்தி - சும்மாயிருக்கும்
படி. செய்ய; மேல் - அதன்மேலும், சென்மயாகர்ச வெள்ளம்-ஞானசொரூப
மாகிய ஆரந்தப் பிரவாகத்தில், தேக்கி இளைச்து-ரிதைய அனுபவித்து, நரன்
அது அய் இருச்சு - கானதுவாயிருக்கும்படி, நீ செய் சதரம்- ரீ செய்த விரத்
திரம், மிக நன்று - மிகவும் ஈன்று ! எந்தை - எமது தந்தையாகிய, வடவால்வடவானிழநற்£
ழெழுந்தருளிய,
பாமகுரு வாழ்க- பரமாிரியர் வாழ்க !

வாழ

அருளிய-அப்படி வாழும்படி அருளிச்செய்த, ஈர் இிமரபு வாழ்க என் று-

ஈர் திமரபுவாழ்க என்று, அடியர்
- அன்பர்கள், மனம் மூழ - மனமகிமும்படி
வேதாகமத் துணிபு - வேதாகம நிச்சயம், இரண்டு இல்லை- இரசண்டாயிருக்ஃ

வில்லை; ஒன்று என்னவே-(ப.தி) ஒன்றென்று அருளிச்செய்தற்காஃவே, வச்ச
குருவே

- வந்த ஆகாரியனே!

வீறு- (எல்லாச்

சாத்திரத்தினும்)

மிஞ்ூய,

சிவஞான?த் தி- வஞானசித்தியென்று சொல்லப்படுகிற சாத் இரசத்இலுள்ள,
மெறி-வழிப்படியே,
மெளனோபதேசம் - மெளனோபதேசஞ்
குருவே-ஆசாரியனே! மந்த ரகுருவே.--என்சு,

செய்யவக்ச

(வி- ரை.) ஐர்துவகையாகின்ற பூகம
- ாவன
பிரு இவி, அப்பு, தேயு,
வாயு, ஆகாயமாம். பூகமு,தல் சாசமாவன-பூசம் ஐந்து, தன்மாத்திசை ஐந்து,
அச்தச்சரணம் நான்கு, சன்மேர்திரியம் ஐர௮, ஞானேக்.ிரியம் ஐந்து, விச்
இியாதத்துவம் ஏழு, சுத்ததத்துவம் ஐச், ஆக Guus snap.

யாகின்ற பூதம்? என்றதானும், (பூதமுகனாதம்?

என்றதாலும்

‘oF gos

உலகாயதன்,

பாஞ்சராத் திரி, மாயாவா இ.ஆூயெ மூவரு மறுச்சப்பட்டனர். இவற்றின்விகற்ப

மாகிய

சுட்டறிவுகளிற் ருனில்லாமல்,

தத்துவங்கள்

தன்னைச்

சாக்சாமல்,

சானலைத் கண்ணீரென்று சண்டவன் கானலென்் றறிந்தவிடத்
தச் இரும்ப
விரும்பாததுபோலவும், சொப்பனத்தில் யானையேறி மாலைகசூடக்
சண்டவன்
விழித்தவிடச்து அது மெய்யாய்ச் காணாமல் பொய்யாய்ச் சண்டது
போல
வும், சன்னறிவிலே

கண்டு

நீங்கி யாவும் வெளியாகப் பார்க்கும் கித்துவகச்இ

ஆசாரியன் செய்சனராகலின் (வெளியாக பெளிசெய் த!என்
அனர். திருப்புகழ்:
“சுட்டதுபோலாசை விட்டுலகாசாரத் அச்கபிலாஞானச்
சுகமேவிச், சொற்
கரணாதீச கிர்க்குணமூடாடு சுத்தசிராசார வெளிசாண,
மொட்டலாவாரீச
௪ச்ரசடாகார

மூட்டவுமீதேறிய அமிதாய், மூப்பதுமாரறாறு முப்
பதும்வேறான

மஹேத்தரையாமோன மடைவேனோ?? எனவும், உண்ம
ைநெநறிவிளக்க£: *மண்
Ep

Rann

Bapis வகையதிற்

ராணி

லாது,

சு.த்தியாய்ச் சரச லாமே,?? என்றதனாத்
காண்க,
முதல்வன்

நிராதாரமாய்த்

கண்ணுத

ே தான்றவேண்டி

லருளால்

நீங்கல்

அறியாமைய

ும் அறிதலு
மாகிய இருவகைப் பாசங்களு நீங்இ
சம்மதிவின்சண்ணே கேட்ட லறிவினைச்
கேட்டு முதையிற் கேட்கக் செய்த
ன ராரி

ரியனாகலின், ₹அறியாமை யறிவாஇ

Saat

மெளனகுரு வணக்கம்

ையற நில்லென்று? என்ற
பிரிவாச வறிவார்ச எறிவாக நின்றகிலையில், எந்த
ி யறிவி னுள்ளே, யறிவு
னர். சிவஜானசித்தியார்: *அ.தியாமை யதிவகற்ற
டில்,
குறித்தர்தச் சரணங்களோ
தனை யருளினா லறியாகே யறிர்து,குறியாதே
பீதியாத சிவன்றானே பிரிக்து
கூடாதே வாடாதே குழைர்திருப்பை யாயிற்,

தோன்றி, செறியாலே யிவை
தோன்றிப், பிரபஞ்ச பேதமெல்லாச் தானாய்த்
ணிசாக.ரா ஞயே.”? என்ற௪
யெல்லா மல்ல வாட, ரின்றென்றுக் தோன்றி
அறியாமை

தி பிரிவாச் என்றது
CP காண்க, அன்றியும் அறியாமை யறிவா
முறுங் சேவலக்இடையும், கறாவி
யாகிய ஆணவத்தான் மறைப்புண்டு மயக்ச
 கூடாமல் எனச் கொள்
கரணங்கடடின சகலாவத்தையுமாக இரண்டினுல்
SE eS Huo’
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ஒரு சாரார் அறியாமை

ளினு மமையும்,

oT Md, (அறிவு

என்றுவ் கூறுவர்.

யசைவறத் செளிந்து

சாகரம்போலச்

அலையற்ற

'இந்தையற நில்லென்று? வைத்தது

Brey

§ ho SS gio: :உரையற்ற

சுட்டற நிற்சச்செய்த சனை,

மூமர்காள்! சரையற்ற சொன்றைக் கறைகாண
யுரைசெயு
வொன்றை
, புரையற் நிருர்தான்
லாகுமோ? தஇறையற்ற ரீர்போலச் இந்தை தெனிச்தாற்
புரிசடை

யோனே.'!

என்றகனாற்

சும்மாவிருந்தாலே

காண்க.

ஆனக்தங்

டார், சும்மா விருத்தி
இடைக்கு:மாகவின் அங்கனம் வைத்தா ராசரியசென்
்துகா னதுவா யிருக்க?
மேற் சின்மயா னக்கவெள்ளம், தேச்கித் திளைத
என்றனர்;

முத்தச் சிவானக்த

ஞானமணிீமாலை:

முட்டாமல்

ிலது
சீத்திக் சரைபுரண்ட சானாலு நித்தியமு, முன்னால் மூழுக
,
காண்ச
தனாற்
வற்றியிடு, மென்னாணை சும்மாயிரு.” என்ற
வியாபகதக்கால்

என்ற து-வியாப்பிய

(stor Gare

. ஈயிற்றி இனொளியும்போல

வேற்றுமை சிறிதர்

'

மேன்மேலுந்,

வுன்னாணை

சண்ணொளியும்

தோன்றாதவாறு

ஓற்றித்து

முதல்வன் கலப்பிணையு ரோக்கி சின்று,
சிந்றற்தரிய சனத தொண்டினையும் ம்பா
வனை யொருவன் செய்யப்பெறு
கருடோகம் பாவனைபோலச்
மாயின், ஒகச்சருடன் “uur

சவோக
Pha eG

தோன்றி விடச் தினை நீச்சிச் தெளிவு

வேருதலின்றி

செய்யுமாறுபோல,

அத்துவிதமாய்க்

மூசல்வனு

பவ

ரான சித்தியார்:
னில் வேறாதலீன்றி யத்துலிசமாய் சின்ற நிலையேயாம். சிவக
'சண்டவிவை

யல்லேனா

னென்றசன்று

காணாக்,

கழிபாமு

நானல்லே

ணின் றசலப் பாலே,
இக் கசிந்த, சொண்டிஷனொட முளர் தவன்றா
னெனச்கரு
விண்டகலு மலங்களெலாங்
Cera dons IS ba Ogre past வேறன்றி,
விமலகையு மடையும்,
மதுபோல
விடமொழியு
சரூடத்இ யானச்தின்,
லுவ இப் oraz
பண்டைமறை களுமதுகா னானேனைன்று, பாவிச்கச் சொல்
தைக் காணே."! என்றதனாற் காண்க.
ஏகான்மவாத

SCL Tu Bass ZH

ஆசாயமானஅ

மதம்

இரண்டாய்கின்றாத்போலவும், பல

சக்.இரன் பலவாய்ச் தோன்றி
பாழ்இரங்களிலுளள சலோபாஇவசச்தால் ஒரு
t
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தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

ஞற்போலவும்,அகண்ட பரிபூரணமாயிருச்சின்ற முதல்வன்ரானே
யங்களாக
விருச்சிற
தேகோபாஇகடோறும் சீவபேதத்தினை
பெத்த நீங்கி முத்தியின்கண் அச்தக் சடமும் பாத்திரங்களும்
யுள்ளளவிழ் சகடாகாயமுமகாகாயமு மொன்றாுய்நின்றாற்போலவும்,

தோன்றின

சந்இரப்

பிரதிபிம்பங்கள்போ

மாயாகாரி
யடைந்து
பின்னமா
பலவாகத்

லொன்றாய்நின்றாற்போலவும்,

மகத்துச்சளை யாச்சிரயித்து வேசாச்த சரவணஞ்செய்து அசனான் மூன்
னுண்டான மாயோயாதி நீங்கக் சீவனே பிரமமாயிருக்கையே நகானதுவா
யிரு.சசை யென்பதுவரம்,
மறுப்பு
ஒருபொரு

ளிரண்டாய்ப்

குங் குணமொன்றா

நிற்கு

பின்னொன்று

யிருத்தல்வேண்டும்,

மாயோபாஇகளிலே

மின்று

மென்னிற்

€வபர

மிரண்டித்

அன்றியும், இப்படியிருப்ப

சுகதுக்கப்படவும்

அவை

தொன்

நீங்குதற்கு

மகத்துக்களைச் கேர்ச்து வேதாந்தம் சேட்கவும் வேண்டாம்,
அன்றியும்,
சாயுச்சிய வின்பம் பெற்றாலும் பின்பு செனன
மூண்டாதல்வேண்டும்.
ஆசலால்,

ஏகான்மவாதம்

அடாது,

சிவாத்துவிதி மதம்
அல்னியினின்றும்

பல

பொறிகளும்

புகையும்

தோன்றினாற்போல,

அகா இயாயிருக்கிற முதல்வன்றானே பிரபஞ்ச காரணமாய்ச் சடசத்இயர
யிருக்க மாயை மாயைகளையும் ஆன்மாச்களையும் பகுத்துச் சன்னிடதஇ
வின்றுர் தோற்றுவித்து,

சராசரபே சமான
வீணையாடிப்,

YF

மாயையினாலே பிரபஞ்ச தசைப் படைகத்துச்,

எண்பமழ்துநான்கு

பெத்த

நூறாயிரபேச

நீங்கின மூச்தியின்கண்

யோனிகடோறு

கன்ம

Boor ay

சமத்துவமும்

சத்.இகி

பாமுமுண்டானவளவித் சர்குருவை யடைக்து, சாம்பவி தீட்சை பெற்றுக்
குரு உபச ம் ராலே ஜெச ? தடங்கலையுஞ் சிவமாக அறிந்து, பேறு மிழவும்
பெ றவாணும் ஈவோனும் வேறில்லை யென்று so Be FaCor Rac, Rar
கீமனென்று.

பேதா

பேதங்கள்

கொண்டிருச்சையே

காணதுவா

யிருக்சை

யென்பதுவாம்.

மறுப்பு
ஈச ாயிருக்கற முசல்வனிடச்

களைப்போன்று

மூர்க்ஈமா யழியும்,

வேரில்லையெரில், ஆரியனே
போசனு

மில்லையாம்.

லே

பேறு

யடைந்து

ஆதலால்

ஆன்மாக்கள்

மீழவும்

சோன்றிற்

பெற்த மோட்ச

fara ga ge

க்டாதுி

பெறுவானு மீவானும்
லொரு

பிர

Qs),

ஐக்கியவாகி மகம்
a
ட
.
அசா இயிலே ஆன்மாவ
ு ap xdar sydட் Cals. st Eps . Bula கீரும்,
பாலித் பாலும், செய்யி னெய்யும் கலர்சாந்போல ஒன்றாயிகுக்கையே
நானது
வா யிருக்சை யென்ப தலாம்,

்

௬௯

வணக்கம்

மெளனகுரு

மறுப்பு
அசாதியிலே
வாதம் அடாது,

வேருயிருச்த முதலிரண்டில் ஒன் நழியும் ஆதலால் ஐக்கிய

பேதவாதீ மதம்
முதல்வனும்

ஆன்மாவு

முத்தியிலு

மொன்றாது

பேதமாயிருப்பதுவே

கானதுூவா யிருச்கை யென்பதுவாம்.
மறுப்பு
சாயுச்சியமென்பது
லால், பேசவாதம்

மின்றி

முதல்வனைப்

பெற்றது

மில்லையாம்,

ஆ,க

அடாது,

சங்கிராந்தவாதி மதம்

தியிற் சேர்ந்த இரும்பு தயானாற்போல ஆன்மாவு முதல்வனுடனே கூடி
முதல்வனா யிருக்கையே கானதுவா யிருச்கை யென்பதுவாம்.
மறுப்பு
ஆன்மாவிற்

சங்கனமாச்

அஃசெங்கனமெனின்,

தன்மையில்லை.

குப் பிராணனாயிருச்சிற மூதல்வனுடைய
கருத்தியமு ஈடத்சல்லேண்டும். நடத்தில்

தனக்

தலைமைபோல் இவனும் பஞ்ச
அவனுடைய சலைமை கெடும்,

இரும்
அன்றியும், இயைச் சேர்க்க இரும்பு தீ செய்யுர் தொழிலைச் செய்யாது.

பைச் சேர்ச்து தீயே தூக்கும்.

SUP WTS,
ஆதலால், sa sb gar

மாணகவகன்

இங்கனம்

பேதமுதலியவ ற்தினை

வினு

மறுக்இன்,

ஆன்மாவும், முதல்வனும்

முண்
ஏபேவித்துச் தான் செடாமனின்று, பரமானக்தத்தினை அனுபவிக்கு
மைக்கு உவமைமுகத்தா லருளிச்செய்யவேண்டும்.
விடை:

கருவிச ளெல்லாவ் கழன்ற

சேவலத்திலே

ஆணவமலத் இனை

ஆன்மாவினை வந்த பொருக்தாமல்,
ஆன்மா சென்று கூடாமல், ஆணவமும்
காணா
ஆணவத்தினை யிதுவென்று எட்டிக்
ஆன்மா தான் செடாமல், அச்ச
்டு
மிரண
ு
ஒன்ற
ாமல் இசண்டாகாமல்
மல், ஆணவமும் ஆன்மாவு மெரன்றாக
ன

மின்றாகாம லிருந்ததன்மைபோலாம்.

ஆன்மாவும்

முதல்வனும் ஐச்சியமா

யொன்றி
சிவப்பிரகாசம்: ஒன்றிரண் டாகி
தி னிலைமையாம்,
சாயுச்யத்
லொன் றழியு மொன்றா தென்னி
மிருமை யா 2. யொன்றி
னொருமையா

புறழி | னின்றா முயிரினைஈ் தொழிலும்

ஜொன்றி ரும்
குவமையா
ணவத்தோ
நண்மை
BG
er
Sid
Cure
வேண்டு,
ரண்டாலு
தி
று
ன்
மொ
லு
ுவருட்பயன்: “ஒன்றா
திர
,
ும்
எனவ
??
.,
றே
ன்
டொ
a nae
்றிரண்டுமில்.”? எனவும், gret
மோசையெழா, சென்றாலு மொன
எனவும்,
?
்”
கொள

னச்
்றின்பக், கூடலை பயேகமெ
கூடியவை தானிகழா வேற

ஜொன்

மாகா

தயி,

|

௧௦௦ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
சிவானந்தமாலை: “தாணுவினோ
வத்தோ

சாதிக்கு மாணவுனை, யாண”

டத்துவிதஞ்

டத்துவித மாக்கினரார்?- கோணறவே,

யென்னாணை

யேகமிரண்,

டென்னாமற்

யென்னாணை.

யென்னாணை

சும்மா விரு.” எனவும்,

வருவனவற்

ரூற் சாண்க, மற்றும் இம்முத் திரிலேமையினை “சித்தாந்த வசனபூஷணம்”?
என்னும் சாத்திரத்து அத்துவித முத்தியிலச்கணத்திற் காண்க, வடபாத்

பரமகுருவாலார்,

கயிலையங்கிரியில்

இறைவர்

தட்சண

திசையை

கோச்ூச்

நான்கு மகாவிருடிகட்கு
்,
சன த்குமாரனாகிய
சனகன், சனந்தனன், சனாசனன
உபதேடிக்க
அவசரமாகய
தட்சணாமூர்த்தம்,
நந்தி
மரபாவது-த-ஷஷணூ
மூர்த்தி சவஞானபோதத்தினைச் Hoss திதேவருக்கு உபதேசிக்க, அவர்
சனத்குமார முணிவர்ச்கும், அவர் சத்தியஞான தரிசனிகளுக்கும்,. அவர்
பரஞ்சோதிமுனிவர்க்கும், அவர் மெய்கண்டதேவர்க்கும், அவர் அருணக்தி
சவொசாசியர் முதலாயினோர்க்கும், அவர் மறஹைஞானசம்பச்த சாயஞார்க்கும்,
அவர் உமாப இ௫வாசாரியர்க்கும், அவர் அருணமச்சிவாயர்ச்கும், உபதேசித்த

வரன்முறை வழியாம்,

சிவப்பிரகாசம்: தேவர்பிரான்

வளர்கயிலை காவல்

பூண்ட, இருஈர்இி யவர்கணத்தோர் செல்வர் பாரிற், பரவியசச் ,தஇியஞான
தரிசனிக எடிசேர், பரஞ்சோதி மாமுனிகள் பதியாய் வெண்ணெய், மேவிய
சர் மெய்கண்ட இறலார் மாறா, விரவுபுக ழருணச்தி விறலார் செல்வத், தாவி
சம்பக்த ரிவரிச், சச்தானத் தெமையாளுக் தன்மை
லருண் மறைஞான
யோசே.?? என்றதனாற் காண்க,

(வேதாகமத்துணி பிரண்டில்லை யொன்று?. என்றது, ஒருவனே பதி;
ரண்டாவதாக வொருவனில்லை யென்பதாம். அதர்வசிரசு: “ஏகாகோருச்
3ரோசத்விதய.?? என்றதனாற் காண்க,

ஏகான்மவாதீ மதம்
(இரண்டில்லை?
பதார்த்த

என்பதற்குப்

மில்லையென்றும்,

பொருள் கூறவேண்டும்.
பிரமம் ஒன்றென்று

வென் றறிவாயாக,

பிரமத்தினைக்காட்டிலும்

வேறொரு

ஒன் று” என்பதற்குப் பிரமமொன்றேயென்றும்

மறுப்பு
சொல்லுகிற

ஒருவன்

அப்பிரமத்தின் வேராய

பச

ஏகான்மவாதி வின

இங்கனம் வேற்றுமை கூறில் பிரமமில்லையாயின், ஒருபொருளு மில்லை
பென்னும் வேதத்திற்குத் தாற்பரிய மென்னை ?
விடை:--அக.ரவுபி

ரில்லையாயின்

அச்கரங்க

ளில்லையாமென்னு

முறை

பற்றி, வேதம்: பிரமப்பொருளிவ்லையாயின், ஒருபொருளு மில்லையென்றோ
தும். சிவதானயோதம்: “ஒன்றென்ற தொன்றேகா ணொன்றே பதிபசவா,

மெளனகுரு வணக்கம்

|

கட்க்

மொன்றென் நரீ பாசத்தோ டுளைகா-ணொன்றின்றே, லச்க.ரங்க ளின்றா was
வுயி ரின்றே, லிக்கரமச் சென்னு மிருக்கு,?: என்றசனாற் சாண்க.
அறுபான்மும்மை காயன்மார்சளி லொருவராய் தஇருமூலகாயனார் மர
பிலே யவதரித்து,இருக்கயிலாயபரம்பரைச் சச்தானமாகிய மெய்கண்ட தேவ
சாயனாருடைய வழிச்குரவரிடத்து ஞானோபதேசம் பெற்ற சற்குருமூர்த்
இக
ளாகிய மெளனகுரு சுவாமிகள் எழுர்தருளித் தன்பால் சிவஞானசித்
தயி

னைக் தந்து, அச்சாத்திரத்து

னெறியினை

யுபதே௫த்து,

years Hos Sox

எட்டாவ சூத்இரத்து முப்பசாவது இருச்செய்யுளின் மு.கலிரண்டடியின்
கருத்தினை விளச்சி மெஎனோபதேசஞ்ு செய்தனராகலின், சிவஞான சித்தி
நெறி... மெளஜேபதேசகுருவே |? என்றனர்,
அத்திருச்செய்யுளின் கருச்
இதனைச் குறிப்பாக அறியாமை யறிவாஇ:' என்று இச்செய்யுளினும், பாதி
விருச் தச்தாலிப் பார்விருச்த மாசவுண்மை, சாஇச்சார் பொன்னடியைச்
சாருநா ளெச்காளோ ??” என்று குருமரபின் வணக்கத்தும் அனுவதத்
இருப்பதனைக்

காண்ச.

(௨)

ஆதிக்க ஈல்கினவ ரார?இக்த மாயைக்கெ
னறிவின்றி

யிடமில்லையோ

அக்தாப் புஷ்பமுங், கானலின்

ரவசரத் துபயோகமோ

?

னீருமோ

£

போதித்த நிலையையு மபக்குதே; அபயநான்
புக்குவரு டோஜற்திடாமல்
பொய்யான வுலகத்தை மெய்யா நிறுத்தியென்
புந்திக்கு ளிந்த்ரசாலஞ்
சாதிக்கு தே;இதனை வெல்லவு முபாயநி

தந்தருள்வ தென்று?புகல்லாய் |
சண்மத ஸ்தாபனமும் வேதாந்த
௪மரசநிர் வாகநிலையும்
மாதிக்கொ டண்டப் பாப்பெலச
வர்தருளு ஞானகுருவே !
மந்தரகுரு வே!யோக தக்.தரகுரு
மரபில்வரு மெளனகுருவே

சித்தாகத
மறியவே
வே!மூலன்
|

(ஒ.-ன்.) இச்சு மாயைக்கு - (தனு-கரண-பு உண

போசமா விரி5 அட

இன்ற) இக்க மாயையினுக்கு, ஆதிக்கம் ஈல்கினவர் ஆர் - (இஃ தனை)
கொடுத்தவர் யார்? என்

அறிவு

இன்றி

இடம்

இல்லையோ

ஏற்றம்

- (இ௫ க்கு)

என்

அறிவல்லது வேறிட.பில்லையோ ? அர்தமப் புஷ்பமும் - ஆகாயச்தாமரையும்,
கானலின்
ரும் -கானற் சலமும், இர் அவசரத்து
உபயோகமோ - ஒரு

௧6௨

தாயுதாயமானவர்பாடல்

அவச.ரகாரியத்திற்கு

ருத்தியுதிபரை

மெய்கண்ட விருக்

உபயோகமாமோ

$ போ௫இத்த நிலைமையும்-

நீ எனக்

குப் போதித்த கிலையையும், மயக்குதே - மயக்கப்பண்ணுகிறெதே; நான் அப
யம் பக்க - சான் அபயமாக அடைந்த, அருள் தோத்றிடாமல் - இருவருள்
சிறிதும் தோற்றாவகை, பொய்யான உலகத்தை - பொய்யாகிய மீரபஞ்சச்
இனை, மெய்யா நிறுச்தி- உண்மையாகத் தாபித், என் புச்இக்குள் - என்
அறிவினிடத்தில், இந்சரசாலம் - இர்திரசாலத் தினை, சாஇக்குசே - விளை
யாடிச் சாட்டிகன்றதே; இதனை வெல்லவும் - இதை வெல்லுதற்காகவும்,
உபாயம் - (ஒரு) உபாயத்தினை, நீ தரதருள்வது - நீ போதித்தருளுவது,
என்று

- எக்மாள் ? பகல்வாய் - சொல்லுவாய் | சண்மத

மதங்களினையும்

நிலைப்படுத்தும்

ஸ்தாபனமும்

பாண்டித்யவகையும், வேதாந்த

- ஆறு

சித்தாச்த

சமரச மிர்வாக நிலையும் - வேதாந்த சித்தாச்தங்களைச் சமரசமாக கிர்வடிக்கத்
தச்ச அனுபூதி நிலையையும், மா இிக்கொடு - பெரிய இிசைகளுடன் கூடிய,
அண்டம் பாப்பு எல்லாம் - உலக விஸ் £ீரணமெல்லாம், அ.றிய - அறியும்படி,
வர்சருளும் - வர்து அடியேனுக்கு அருளிச்செய்த, ஞானகுருவே - ஞானா

சாரிபனே ! மச்த்7 குருவே.--என்ச,
பட்ட

(வி-ரளை.) முதல்வன், சுக்சளாயிருச்சப்பட்ட ஐன்மா முன்னே செய்யப்
தத்துவங்களையும்,
உடம்பினையும்,
டாக
புண்ணியபாவங்கட்

இருப்பிடங்களையும் புப்புச்களையும் மாயையினின்றுங் காநியப்படுச் இத்தா
அம்மாயையின் வியாபகத்தஇல் தான் வியாப்பியமா யடகூக் கஇடக்கின்றே
னென்பார், (ஆதிக்க ௩ல்னெலவரார்? இந்த மாயைச்கே? என்றார்.
இதனால்
மாயையின்

ஆளுகையைக்

குறித்தனர்.

இங்கனம்

மாயை

தனச்குக்

சனு

சரண புவன போகமா யிருக்கைக்குக் காரணம்
பிராரத்துவமேயாம். அது
முன் சென்மத்தில் ஆசாமியமாக வேறியது, அவ்வாகாமியம் விளைச்சகறந்கேது
அறிவாகலின், “அறிவின்றி யிடமில்லையோ ?$? என்றனர். இம்மாயை நித்திய
மாயினும் காரியரூபத்தில் அஙித்தியமாகக் சாணப்படுசலின், ego yu
முங் கானலின் னீருமோ ரவசரத் துபயோகமோ 1!” என்றனர்.
மாயையாலுண்டான
சாதியில்

ஆன்மபாவனையை

ஞானவ்

இஞ்சிச் விடயமாய் அனான்மாவான

பயுண்டாக்குவதால்

சரீ

மோகமெனப்படும்,

அர்த

காரத்திற் றீபம் பிரசாரித்தபோ இலும் கருகெய்தல் மூசலானவற்றிற்

செல்

சழு$ ரென்னும் விபரீ சஞான முண்டாகும். ௮ங்கனமே மாயையில் ஞானம்
பிரகாசிக்கினும் அனான்மாவான சரீராஇயில் ஆன்மாவென்னும் விபரீத முண்
டாக்குிற
தன்மையால் மோகமென்பது
இத்தமாசலின்,
* மயக்குதே £
என்றனர். அன்றியும், மாயையானது ஆன்மாவின் இற்றறிவைப்பற்றி “சான்
௬௫! “மான் துக்க? என்று வரும் விபரீதஞானத்சையு முயிர்க்குப் பண்ணு

மாகலினாலும் 'மயக்குதே' என்றனர். சிவஜானசித்தியார்: “மாயை
செய்யுமன்றே'?

எனவும், தத துவவிளக்கம்:

ஓதிய

வல்வினை

மயச்கமுஞ்
ஐட்டச் சருவி

யுடம்புலக, மாதியபோகமு மாய்சின்2 மாயைமயச்க ஐவித்தே, போதம்

தீரும்

|

மெளனகுரு

வணக்கம்

௧௦௩.

பொருளாய்கிற்கும் புவனாதிகளுச், காதியு மாய்விரிந் தர் தமு மாடு யொடுங்
யெதே.? எனவும் வருவனவற்றாற் காண்க, பொய்யை மெய்யாக்கிக் கரட்டு
தல் மாயையின் |தொழிலாதலால் (பொய்யான வுலகத்தை மெய்யாக நிறுத்தி
தியென்புர் இக்கு ஸிர்த்ரசாலம் சாஇிச்குதே? என்றனர்.
மயக்குது, சாதிச்
குது என்பன மரூஉ,
் சண்மதங்களாவன-வைரவம், வாமம், காளாமுகம், மாவிரதம்,பாசுபதம்,
சைவம் என்பன,
வைரவத்திற்குக் தமருகமுஞ் சிலம்பும் தரித்த மூர்த்தி
யாயும், வாமக் இற்கு அக்கினியும் உபவீதமுட் தரித்த மூர்ச்தியாயும், சாளா
முகத்திற்குப் படிகழும் புத்ரதீபமணியுர் தரித்த மூர்த்தியாயும், மாவிரதத்'

இற்கு என்புமாலை தரித்த மூர்த்தியாயும், பாசுபதத் இர்குத் Gt oe eo
மூடியும் SASS மூர்த்தியாயும், சைவத்திற்குத் தாண்டவ பூஷ்ணனென்னு
மூர்த்தியாயும், அவரவர் கோட்பாடுகளுச்குதி சக்சகாக அனுக்கிரகஞ்
இறவராக இருத்தலின் *சண்மதஸ் சாபனமும்' என்றார்.
அன்றியும், புறச்சமயிக
தேயு, வாயு
மெலா

ஆயெ

காலு

எறுவர்ச்குள்

உலகாயதன்:;

செய்

பிரிதிவி, அப்பு

பூதங்களுமே

கித்தியமாயிருக்கும்

கர்த்தாவென்பன். அருகன்: உலக
அருகேசுரன் குருத்வமாத்திரக்திலே கர்த்தாவா

யிருப்பனென்பன். புத்தன்: தானே சுகதாகர்த்தாவென்பன்,
உலகமெலா
நித்தியமாயிருக்கும். சரீராதி யுற்பச்தியிலே

மீமாங்கசன்;
சன்மந்தானே

கர்ச்தாவென்பன். பாஞ்சசாத் திரி: சா. ராயணன் தானே பின்ன நிமித்சோ
பாதானனாய் சக$த்கசர்ச்தாவாயிருப்பனென்பன்.
மாயாவாகி;
பிரமச்தானே
தன்னிடச் இலே பரிணாமச்தினாலேதான், விவர்க் சக்தனாலேதான் சகக்கர்த்
தாவாயிருக்குமென்பன், இக்கனஞ் சொல்லாநின்ற அவரவர்கட்கு அவரவர்

சளாலே

சொல்லப்பட்ட

௮க்தக் கர்த்துரு

மும்: என்றார்.

கர்த்துருகாரணங்களை

காரணஸ்வரூபியாய்

ய.இஷ்டி தீதுக்கொண்டு

சிற்பானாகலினாலும்

சண்மதஸ் தாபன

திருவா சகம்” : இருச்சகு மறுவகைச் சமயத் தறுவகையோர்க்

கும்-வீடுபே ருய்கின் த?? எனவும், சிவதானசித்தியார்: “யாதொரு தெய்வங்
ஐத்
கொண்டீ ரத்தெய்வ மா௫ியாங்கே, மாதொரு பாக ஞார்தாம் வருவர்மற்

செய் வங்கள், வேதனைப் படமி றக்கும் பிறக்குமேல் வினையுஞ் செய்யு,
மாதலா

லியவையி

லாதா

னறிச்சருள்

செய்வனன்ரே,”?

எனவும்,

வற்றாற் காண்க,

=)
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விழிகொண்டு

நிலையென்று(ம்),

மையிலகு

மையல்பூட்டு

மாட
மின்னார்க ஜின்பமே மெய்யென்றும், வளர்
மேல்வீடு

பொன்னையழி

வருவன

சொர்ச்கமென்றும்,

யாதவளர்

பொருளென்று

பொய்வேட மிகுதிகாட்டிப்,

போரத்றி,இப்

௧௦௫ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
பொழறையறிவு துறவீத லாதிஈற் குணமெலாம்

போக்கிலே போகவிட்டு,
தன்னிகரி லோபாதி பாழ்ம்பேய் பிடித்திடத்
தரணிமிசை லோகாயதன்
சமயஈடை சாராமல், வேதாந்த சித்தாந்த
ஈமரச சிவானுபூதி

மன்னவொரு சொற்கொண்
வாழ்வித்த

டெனைத்தடுச் தாண்டன்பின்

ஞானகுருவே!

மர்த்ரகுரு வே[யோக

தீர்த்ரகுரு வே!மூலன்

மரபில்வரு மெளனகுருவே:

(இ-ள்.) மின் அனைய-தோற்ற
பொய்

மை

உடலை-டுபாய்யாகிய

வொடுக்சங்களால் மின்னவினையொக்த,

உடம்பினை,

நிலையென் றும்-திலையுள்ளசென் ௮ம்;

இலகுவிழிகொண்டு-அஞ்சன*

கொண்டு, மையல்

தீட்டப்பெத்று விளங்குகின்ற சண்களைச்
பூட்டும்-காமமயக்கமாகிய விளச்சினையிடுகின் ந, மின்னார்

கள் இன்பமே-மார£ர்கள்

சுகமே,

மெய்யென்றும்-உண்மையென் தம்;

மாடம்-5.யர்ச்த மாளிகைகளின், மேல் லீடு-மேல்
என்றம்-சொர்க்கலோகம்

என்றும்;

வளர் பொருள் என்று-அழியாது
விரும்பி, இப் பொய்வேட மிகுதி
யை

வெளிப்படக்;

வளர்

உப்பரிசைகள், சொர்ச்சம்

பொன்னை. சுவானத்தனை,

அழியாது

வளர்கின்ற பொருளென்றும், போற்றிகாட்டி-இர்சப் பொய்வேடத்தின் பெரு

பொறை-பெரறுமை,

௮றிவு-ஞானம்,

கைப்பற்றையு துறக்சல், ஈசல்-கொடை, ஆ.தி-முதலாகய,

அறவு-இருவ

BSD

எல்

லாம் - ஈற்குணங்கள் எல்லாவற்றையும், போக்கிலே
போகவிட்டு - 2 wa
செல்லும் வழியிற் செல்லவிட்டு;
sereflet
(இல் - தனக்கொப்பில்லாத,
லோபாதி-உலோபகுண முசலாயெ,பாழ்ம்பேய் பிடிச் இிட-பாழாகிய பிசாசம்

பற்றிக்கொள்ள, சகரணிமிசை-உலூல், லோகாயசன்-லோகாயசனுடைய,
சமயடை சாராமல் சமயவொழுக்கத்தினேப் பொருச்தாமல், வேதாந்த
இத்
அார்சசமாச ரிவொனுபூதி மன்ன-வேகாந்த சர்தாக்ச சமரச சிவானுபூ தியைப்

பொருர் தம்படி,
SROs ADSI con® என்னைச் FOS a
அண்டு-ஒருமொழி
மாஸ்
என்னை சிடுத்சாட்கொண்டு, அன்பின் வாழ்விச்த-அன்பினால்
வாழச்

செட்சருளின, ஞானருருே-ஞானாசாரியனே | மர்கரகு
ருவே.- என்க,

(வி-ஷா.)உடலானது சணமேரத்தில் தோன்றி மறையுமின்ன
வீனையொச்

குமொன்பார்,

8 Srey tory
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என்றார்.

சித்தா ந்த தமிசனம்:

குமிழி மின்னற்கு முண்மி நிலையில்லை, யாக்கை
க்கெண்
ferent கண்க மசனிர்சளுடையஈண்ணினா
ல

ட

“நீர்ச்

பெண்ணி யறிந்து"

என்

வாகளுடையஉள்ளமுடை

i

மெளனகுரு வணக்கம்
பட்டு

௧௦௫

மயங்குமாசலின், :விழிசொண்டு மையல் பூட்டும்!

என்றனர்.

திருக்

கோவையா?:
காய்சின வேலன்ன மின்னியல் சண்ணின் வலைசலக்து,
வீசின போதுள்ள மீனிழச் தார்வியன் நென்புலியூ, ரீசன சாந்து மெருச்கு
மணிந்தோர் இழிபிடித்துப்,
பாய்சின மாவென வேறுவர்ப் €நூர்ப்பனை
மடலே,.?? என்றதனாற் காண்க.
உலசாயதன்: மாதர்கள் இன்பமே மெய்யானமு£க்கி மயென்பஞனாசலீன்,
மின்னார் ளின்பமே மெய்! என்றனர். தத்துவப்பிரகாசம்: *அதமென்று
சொல்லுவ பிறிதொன் றில்லை, யரிவையர்ச்சாம் பணிசெய்ச லது, சானே
-யரமாம், புறநின்று தமொறிற்

பெறலா

மென்கை,

போய்ச்கண்டா

ரிலையா

மாற் பொய்மைகிலை
யாகும், கெறி.பாவ தறிவையர்ச்காம் பணிசெய்து
வழுத்தி, கேறின்ப மனுபவித்தல் மூ,ச்கிதணி நெறியாம்.?' எனவும், சிவரான
சித்தியார்: 'ஊடவ அணர்வ துற்ற சலவிமவ் கையரை யுள்கி, வாவெ ஈட.
யில் வீழ்ச்து வருர்துவ தருக்த வம்பின், கூவெ அணர்வு கெட்டுச் குணமெ
லாம் வேட்கை யேயாய், நீடுவ இன்ப முச்இி யித்தினின் மார்சண் முச்சர்.??
ஏனவும், வருவனவற்றும் காண்க,
அன்றியும், ௮ம்மாதர்கள் வாமுகின்ற வீடுகவின் மேல்மு£ற்றம் சொர்க்க
லோகத்திர்குச் சமானமென்பாசாசகவின்,

(மாடமேல்வீடு சொர்ச்சமென்றும்*

என்௱னர. சீவஜானசித்தியார்: மதிசிலா ௫,சலா மோடு மணிநிலா முன்றி
லேறி, முதிர்சிலா வெரிப்பச் செவ்வா யிளகிலா மு௫ிம்ப்ப மொய்ச்ச, ௧.இர்
“நிலா வடங்சொள் சொங்கைச் சண்கண்மார் பசல ஜூழ்கும், பதுகிலா Surg
போகம்

வீடுவர்புன் சமயச்

தோசே.”"

என்றசஞற்

சாண்ச.

கச்குணங்சளை

யெல்லா :ஃழக்து பேய்பிகற்றுவதுபோல ஒன்றுச்கொன்று மாறுகப்பேரி
சன்மைகளை
யிழந்ச
உலகாயசன்
நடையினைமச் சாருதல் தீசென்பார்,
;வோபாஇ பாழ்ம்பேய்ப் பிடித்திடச் சரணிமிசை லோகாயதன் சமயஈடை
சாராமல்" என்றனர். நேத்சுவிடூதுது: “இருனலமடையபோ லிகலேபேசு மூல

காயகன் பாலுறாதே'! என்றகனாற் சாண்க,
“போனக

௯)

மிருக்கன்ற சாலையிடை வேண்டுவ

புசிக்சத் கிருக்குமதுயோல்,

புரு

பெறு தர்மாதி வேதமுட
பச லுமதி னாலாம்பயன்

ஞானமி5மி

முக்யகெறி

காட்சியனு

னாகமம்
மானமுத

னானாவி தங்கடோ்து,
நானு செனக்குழ௮ படைபுடை பெயர்த்திடவு
நான்குசா தனமுமோரக்திட்,
டானகெழி யாஞ்சரியை யாதிசோ பானமுற்,
றணுபக்ஷ சம்புபக்ஷம்
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௧௦௬ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
ஆமிரு விகற்பமு மாயாதி சேவையு

மதிர்,தரண் டொன்றெண்ணுமோர்
மானத

விகற்பமற

வென்றுகிற்

பதுகமது

மா''பென்ற பரமகுருவே !
தக்த்ரகுறுவே ! மூலன்

மந் த்ரகுருவே ! யோக

மரபில்வரு மெளனகுருவே.
(இ-ள்.) போனகம்

இருக்கின் ற

சாலையிடை-மடைப்பள்னியில்,

yas

தற்கு வேண்டிய-உண்ணுதற்குவேண்டிய பொருள்சளெல்லாம், இருக்குமதூ
தீர்மா இ- அறம்

புருஷர் பெறு-மக்களடைதற்குரிய,

போல்-இருத்தல்போல;

பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் புருஷார்த்த சான்கும், வேசமுடன் ஆசமம்வேதத்துடன்

ஆகமங்களும்,

அசனாஓண்டாகும்
நெறியும்,

புகலும்

அதினால்

ஆம் பயன்-சொல்லுஇன்ற

பயனும், ஞானகெறி முக்யகெறி-ஞானநெறியாகய முக்ய

காட்சி

அனுமானம்-காட்சியனுமானமென்கிற

பிரமாணங்களும்,

முதல்-மு,சலாகய நானாவிதங்கள், சேர்க்து-பலவகையு மாராய்ந்து; சான்
நான் என-கான் நான் என்னும், குழமறுபடை-குழறுபாட்டை, புடைபெயர்த்
இடவும் - நிர்ச்.தாளியாச்சவும், நான்குசாதனமும் ர்ச் இட்டு-சாசகஈச துஷ்ட
யல் இனையும்

விசாரிச்துணர்ச்து;

உற்ற-ஈல்ல நெறியாகிய
அணுப௯்ஷ
சி

ஆனகெறி

சரியை

முலாயெ

சம்புப ம் ௮ம் இரு
வேறுபாடுகளையும்,

இரண்டு

சனச்தையும்,

இம் சரியை

ஆதி

செளபானங்களை

விகற்பமும்-அணுபடம்

அறிந்து-ஜயர் இரிபம

வுணர்சர்து, இரண்டு

யடைந்து;

சம்புபக்ஷம் என்
திகளுடைய

சேவையும்-மாயா

மாயாதி

சோபானம்

ஒன்று

ofl

என்னும்-

இரண்டு ஒன்று என்கிற, ஐர்-ஒப்பற்ற, மானதம் விகற்பம் அற-மனோ விஃற்
பம் அற்றொழிய, வென்று நிற்பது-ஜயிக் துரித்பசே, ௩ம.தூ மரபு என்ற.

"மனு மாபென்றரை

கருளிய, பரமகுருவே-பரமாசாரியனே| மக்கரகுருவே.

என்கி,

(வி-ரை.) மடைப்பள்ளியில் உண்டீச்குரிய பொருளனைச்து Quem oy a
கிருப்பதுபபால, முக்கூற்றுப் புறச்சமய சவர்கள் அனுட்டிக்து
சடக்க

டேண்டிய ஆறம் பொருள் இன்பம் என்பனவத்றைப் பொதுநூலாகய

வேத

மூம். சஜ இரிபாசம் வாய்ர்௪
2 சமர்களாகய As 876 95 os @ Aus வீடுபேற்
றினை அகமமும் கூனன். “போனக
மிருக்கன்ற சாலையிடை
வேண்டுவ
பு: தற் கஇரு*கு௦ஆபோர், புருடர்பெறு தர்மாஇ வேசமுட னாகமம்புசலும்'
ள்ன்றணர்.

அதம்

பொருள்

rast ராதி@u வீட்டினை
“3

ன்பம்

பூ
(3
படைவகே

வீடாதிய
இடன் ஹு
சிெர்5

Pawel se? sox rari,
இசனேல்

eters

3ம்

சாட்டு

ers

ட

ம

அனுமானம்-ஆகமம்

ட.

மை கெறக்கூடாதாகலின், “ST

.

ருஷாச்சம்

சான்இுல் நான்

og
.
செர்கெறியாதலின்,

முதலிய

Aw gy DTM

In

ஞான

அளவைசளானன்

sepa

.

ெறி
.

றியுண்

தக்கடேர்ந்து?

மெளனகுரு

வணக்கம்

௧௦௪

என்றனர்,*இராச மதியா ரிசைப்பயன்தா னறியார்,தரா,௪.ர மறியார்'சற்காரிய
மறியா, சோரா ரளவை யொருபயனும் தானறியா, ராராய்ச் தளவை யிர்.
கொள் Cr.” என்றதனாற் காண்க,
அன்றியும், அளவையென்பது - பிர
மாணம். பிரமாணசத்தின் சாமான்னிய லட்சணம் சம்சய விபரியஸ்மிரு
தி,
வியதரக்தையான ஆன்மூற்சத்தி, இச் சிற்சச் இயினைக் கொண்டே வேதாக
₹காட்சிெயனு

மானமுசல்

கானாவி தங்கடேர்ந்து' என்றனர்.
பேளஷ்கரம்: “*சம்சயாதி
இச்சத் திரமான் மிஷ்யத?? என்றதனாற் காண்க,

மங்களி

னுண்மை

யறியவேண்டு

மாகலினாலும்,

விகிர்முச்தா

காட்சியாவது--நிருவிகற்பவுணர்வைச் தனக்கு முன்னதாசக்கொண்டு
ஐய வுணர்வும் விபரீதவுணர்வுமின்றி விடயங்களை நேரே யறிவதாகிய ஆன்
மாவினுடைய சிற்சத்தி,
௮னுமானமாவது--நேசே யறியப்படுவதுமின்றிச்
சாஇித்துப் பெறற்பாலதாய் மறைசந்துகின்ற பொருளை அதனை விட்டு நீங
சாது யாண்டு முடனாய் மிகழு மேதுவைச்கொண்டு அவ்வாறு உணர்வதாகிய
ஆன்மாவினுடைய இற்சத்தி, ஆகமமாவது--மேலிரண்டாலு மறியப்படாத
பொருள்களை முதல்வன் வாச்யங்கொண்டு அவ்வா றஇுணரச்செய்வதாகிய
ஆன்மாவினுடைய ற்சத்தி. சிவதானசித்தியார்: “மாசறு: சாட்சி யையந்
இரிவின்றி விகற்ப முன்னா,

பேசற

மேதுச் கொண்டு

வாசற

வறிவ

மறைபொகுள்

தாகு

மனுமான

மவினா

பாவம்,

பெறுவ தாகுவ், காசு முரையிம்

மானச் தடங்கடொப் பொருளைக் காட்டும்”?
மிவற்றின் விரிவை தரக்கசோபானம் என்னு

என்றதனாற் காண்க,
நூலிற் காண்க.

மற்று

pica சாதனமாவன-கிச்இயாகிக்யவஸ்து விவேசம், இசமூசரார்ச்௪
பல போசவிராசம், சமாஇசட்சசம்பச்தி, முழூட்சுக்வ மென்னுகான்குமாம்.
நித்தியாநித்பவஸ்௮ விவேசமாவது-பரமான்மா சித்தியனென்றும், சேசாதிப்
பிரபஞ்சம்

சாரியப்பாட்டால்

அரிச்பமென்றும்

பகுத்தறிதல்.

இகமுச்இ

ரார்த்த பல போகவிராகமாவது-இசலோக

பரலோகங்களிலுள்ள

ளில் அகிச்ச தச்சாதிசோடதரிசனச்சால்

இ.ர புரீஷங்களிற்
வாக்சாசனமூச்

போல

அருவருப்புற்று ஆசை

சமம்

உபரஇ

இதிடைஷ

விடுவது.

சமாதானம்

சாமாஇசட்2
சரச்சை

போகக்க

சம்பச்தியாவது-சமம்

முதலியவற்றின்

பிராப்தி,

குூட்சுத்துவமாவ த-சிவப்பிராப்தியும் அனர்த்தறிவிர்ச்தியம் மோட்சத்திற்
கேதுவாசலின் இவத்தின்க ஒளசாகு மிச்சை,

சுத்துவ 6)
இங்குக் குறித்த சாதனங்களில் சான்சாவது சாதனம் முஞூட்

இச்த முழூட்சுத்துவ மெய்தினவன்

மூமூட்சு. இந்த மூமூட்சுவாலடையச்

ப்
சச்ச முதல் மோட்சம் தவசாலோக்கியம்; இரண்டாவதுமோட்சம் சிவசாமீ

பியம், மூன்றாவது மோட்சம் சிலசாருப்பியம்) சான்காவது மோட்சம் வ
சரியை
பெறுதற்கு
சாயுச்யம்; இதுவே முடி*க மோட்சம், இவைகளைப்

யாஇகளைச் செய்சே தீரவேண்டிய,

ஆசலின், சாதன சதுஷ்டயமடைர்ஏ

௧௦6௮ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத் தியுரை'
பின்னர் சரியையாதிக ளஎடையவேண்டுமென்பார், 'நான்குசா தனமுமோர்க
இட் டானகெறி யாஞ்சரியை யாத? என்றனர். இதனாற் சிறப்பு நூலாகிய
ஆசமங்களிற் குறித்ச சாதனங்கட்குப் பொதுநூலாகய வேதக்களிற் குறிக்
சாதனங்கள் சோபான

மென்பதாயிற்று.

அணுபட்சமாவது-அஆன்மாச்கள் தாமே பச்குவப்பட்டடையு நெறி; இது
பிேரகப்பபெவை யென்றும், ௮பரமென்றுங் கூறுவர். சம்புபட்சடாவதுஇறைவன் இருத்தப் பக்குவப்பட்டடையு நெறி; இது பிமேோசகருவியென்
றும், பரமென்றுங் கூறுவர்.

மாயாதிசேவையாலது-மாயையின்

காரியமாகிய

தத்துவதரிசனமாம்.

(ஆதி என்றதனால் ஆன்மகரிசனமும், பரசரிசனமு மடங்கும். இம்மூன் நினை
யுங் க.ரவே, இத்தரிசன௩கட்கு முன்னும் பின்னுமா யமைசர்துள்ள, தத். தவ
ரூபமும், த,ச்துவசு£இயும், ஆன்மரூபமும், ஆன்மச
ச் இயும்,

ப.ரரூபழும்,

பர

யோகமும், பரபோகமு மேற்படும். இவையே
தசகாரியமாம், இத்தசசாரி
யச்தின் உண்மை சேர்ச்தவரே மனவிகற்பஞ் சிறிதுமின்றி ஏசமிரண் டென்
கரச அத்துவிச உண்மையினை யறிவராகலின், *மாயாதி சேவையு மறிச் இரண்
டொன்றெண்ணுமோர்,

மானத

விகர்பமத?

என் ஈனர்.

தத்தவநபமாவது--ம்
௬ திவிமுல் நகாதமீறான முப்பத்தாறு தத் துலங்க
ளும், ஈணுவும், சாணமும், புவனமும், போகமூம், செயலும், பிரேரசருமாய்
ள்ற பொருளும், குணமும், சொழிலும் தனக்கு வேராசக் காண்பது,

தத்துவதரிசனமாவது--மீருதிவிமு£ல் சாதமீரான முப்பச்சாற தத்து
வங்களையும் ஈச்தமாயா அசுஜ்சமாயா மலங்கஈரினது காரியமென்றும், ௪ட
பமார்த்சமென்றும், சன்னாலே
௪3

மறியப்பட்டதென்றும் தன்னறிவிலே

விளல்

காண்பது,

தத்அவசுத்தியாவது--பிருதிவிமூதல்
லங்கவின் விகற்பமாகிய

சுட்டறிவுகளிற்

காசமிறான
ருனில்லாமல்

முப்பத்தாறு தத்த
தத்துவங்கள் gor

கோத் STESTON Stores somes Daar o சண்டவன் சானலென் றறிக்ச
வீடத்தத் திரும்ப விரும்பாகது போலவும், சொப்பனக்இல் யானையேறி

மாலையி௨க் சண்டன் விழிச்சவிடச்த மெய்யாகக் காணாமல் பொய்யாகக்
சண்டகுமபாலலம், என்னறிவிலே சண்டு நீங்கித் சானசைவின்றி
யன்னி
யனா யெக்கு கிழைபலனாய் நி? இயமா யறிவாயுள்ள
முறைமையை
யறிர்து'

அத்பது.

ன்மநபமாவது- -ெகெமூர் ச் தயினு டைய அனுகரச
த்தினாலே
ண்
ளையும் மன்னி. க் இல பெர
மாயிருக்கிற SSSR விவகாரங்களை
யும்,
எவ்
ஜிவி
கய்
்
.
ஃீடம்திலு£? சோன்ருமல் சசசமாய் we Dt ghar” geen as மலத்தினை
யும்
ப

மெளனகுரு

வணக்கம்

௧௦௯

நீங்கித், தானறியு முறைமையும் அவனத ஞானம் அறிவுச்கறிவாய்கின்று உப
கரிக்கிற முறைமையுச் தன்னறிவிலே விளல்கக காண்பது.
தோன்றாமல்

யெவ்வி.த்திலு்

ஆன்மதரிசனமாவதட-ஆன்மசெய்தி

தத்துவசாத்திசங்களை யென்னுடையதென்றும்,பசுஞானச்.தினை யானென்று
நின்ற அசத்திய போத$ங்கப் பழைய சிற்றறிவாகிய சுட்டுப்போதங் கழன்று
நிற்பது.

ஆன்மசுத்தியாவது--சனச்கெனச்

செய்தியில்லாக

ஆன்மா

தன்

னுடைய சுட்டறிவு எவ்வி௨ச்திலுச் தோன்றாமதற் கெட்டுச் கன்னிச். திலே
விளங்கப்பட்ட அனுக்கரச ஞானத்திலே
தற்பூரணமெல்லாம் அடங்குத்
தனது செய்தி யெல்லாம் ௮அனுக்கரகத்தினுடைய செய்தியாய், சன்னை யந்த
ஞானம் அடச்ெ முறைமையும் சான் ௮ச்த ஞானத்திலே யடக்கெ முறை
மையு

மெவ்விடச் திலக் தோன்றாமல்

பெத்தச்தினாலே

கேகமே

தானாயுக்

கானே தேகமாயு கின்ற முறைபோலச் சிவமே தானாய் கிற்கவக்த அவசசம்.
பரநபமாவது--ச௪டகிசதுக்களாகிய
சான்.வேறற.ரின்று, பெருமைபொருர்இி
பாசபேதல்களைத்

ஆன்

சகசமாயிருக்கப்பட்ட

இருமேனியாகிய, ஆணவமலஜஞ்

யே தனக்குத்
மாச்சள்

சாவர
சங்கமங்ககறாு
ளெல்லாக்
யிருக்கப்பட்ட காருண்ணிய சத்தி

இருவளல்சடைன்துக்

சனது

இசசா

ஞானக்

இரியையின் செய்தியாகிய மாயா தத்துவங்களினால் சிருட்டி ச்தும் இதி தும்
சங்கரித்து மலபாகவொழிவிலே இர்தத் தத்துவங்கள் வேறாகும்படிக்குச்
சத்திரிபாசத்சை
விளைவித்தச், சச்தினணிபா22.
இன் வழியிலே
புசம்பே
கட்புலனுச்குக் சோன்ற மானிடக்சட்டை சாக்கி யெழுர் சருளிவந்து சான்
வேறத

நிற்கிற

முூறைமையைசக்

சருகின்றவன்,

அன்மாக்களுச்செல்லாம்

அறிவிற் கறிவாயிருக்இற சவனேயென்று பிரதிச்கினை-ஏது-இட்டார்
தங்களி
ஞூலே மயச்ச விசபற்பமறத் தன்னறிவிலே விளங்கர்கண்டு நிர்பது.
பரதரிசனமாவது--ஆன்மாவென்ப மெவ்விட
2 இிலுர் சோன்றாமல் என்ன
தென்றும் யானென்றும் நின்ற ௮ச2்.இய போத
நீங்சர் தேசிக மூார்ம்தத்தி
னனுச்ரெகஞானம் பிரகாசித்து ரின்றவவதாஞ் சிவனுடைய பாசமாம்.சன்னை

யுணர்த்தும்

பகுதியாகம்

தாக்குவசான

விஷய

போகங்களை

யவனவனது

சண்டனுபவிப்பது

வாய் கோக்குமிடமெல்லா மஉனனுமக்சரகுசதையே
அர்த அனுச்சொக திலே தற்செயல்
னது இருமுகமாம்,
வசப்படுவதே

விசற்பமற

வென்று இிருமுடியாமென் தறி

வுள்ளபடி

பொருள் வேறேயு

௮.
விசாறிச்கறி*

இச்த

இதுவுமல்லாமல்,

மொன் ற.நில்லையென்று

தோன்றாமல்

வண்மையைச

செளிக்த,

௮வ
பர

சச்சேச

சத இியமாயுள்ள

என்னஇயானென்

னும் விகற்பமாகிய பிரு.இிவிமுதல் சாசமீறாசச் சொல்லப்பட்ட சகல விஈ்தையி

லும் பொருர்தாமல், இர்தச் கருவி௫ன் நீங்கினால் சனக்குள்ள சகசசிலையாகிய

௧௧௦ . தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
கேவலாவத்தையிலும் பொருக்தாமல், இர்தச் சேவல

சகல மிரண்டு 8ம்னெ

விடத்து விளங்குவகானபோதபூரணமா௫ய அகழ்பிரம ஞானத்திலும்பொருக்
தாமல்,
தேசிகமூர்த்தத்தின்
௮னுச்செகஞானத்திலே
தற்பூரணமெல்லா
மடங்கிச், தனது செய்தியெல்லா
மவனனுக்ரக
ஞானத்தினது செய்த

யாய் அறிதற் சரிகாகெய மேலான பூரணவின்பச் தோன்றாமல் ஏகதேச வியா
பாரமாகய சனுக.ரணாதி யின்பமே தோன்ற, அந்த இன்பங்களையே மெய்
யென் றனுபவித்து நின்ற முறைமைபோலதக், தனுகரணாதியின்ப மெவ்
விடச்சிலும் தோன்றாமல் பூண இன்பத்தொடர்ச்சியாகிய தேெலூர்த்தத்தி
னனுச்சிரசகஞானச்தை யெவ்விடத்திலும் சண்டனுபவிப்ப௫,
- பாமயோகமாவது--சடசித்துக்க ஜிரண்டினு கின்று விஎங்குவதாகிய
இதாகிதங்களுக்கேற்ற சத்தாதி விஷயங்களிலே யெந்த விஷயங்கள் வந்து
தாச்கினொலும், #65 விஷயங்களை யெதிரிட்டுப் பார்த்த இது மாயாகாநிய

மான தனு கரண

புவன போகங்களினது விகற்பமென்றும், இர்ச

Sanwa

களினின் றும் விளங்குவ, சாகய இகாூசங்கள் சன்மத்தினது விகர்பமென்றுவ்

கண்டு, சனக்கெனச் சற்றுஞ் செய்தியில்லாத
கச் செயர்படவறியாது

வானவன்

மறிதற்

தித்தியனாய்ப்

கறிவில்லை

அன்மாவினது

அந்த

விஷயங்களை

சடரூபமாகையினாலே
யதுவஅவாகப்

பு௫ச்கு

பூரணனா யறிவாயிருர் சாலச் தானாக

யென்னு

முறைமையை

அறிவிற்கறிவாய்

விடாமற் பாசமறிந்துணர்த்இ

நின்று, இந்த

நிற்கிற

யுள்ளபடி.

வொன்றையு

தரி௫த்து,

விஷயபோசக்களை

இருவருளையு

தானா
மான்மா

முள்ளபடி

அந்த
யிடை

தரி௫தத,

அர்த அருளினது நிறைவெல்லார் தனது வடிவாகவுடைய பூசணவின்ப
மெனக் கண்டித்துக் குருமூர்த்தமா யெழுர் சுருளி மானிடச்சட்டை தரித்து

வர்துபதேசித்சத ௮அனுச்சரசச்சை யுள்ளபடி. தரிசித்து,இவ்விடத்திலே வந்து
பொருந்தப்பட்ட சத்தாதி விஷயங்களையெல்லா மந்த அனுக்கிரக ச்தினாலே
பொருந்திப் பார்த்து, இச்.த விஷய போகங்களின் வழித்தாய்ச் இவினையைச்
செய்விச்சிறதும் அனுச்சிரசமாகய இருவருள் தானே; ஈல்வினையைச் செய்

விக்கிற அமக்தத் திருவருளே. இரத சன்மை தமைகளை

யறியும்படிக்குப் பசிப்

பாகிவந்த விஷய
பேதங்களு மவ்வனுச்சசசமாயெ அருள் தானேயென்று
யுள்ளபடி. தரித்து, இச்சு முநையன்றியிலே சித்தாகிய அன்மவர்க்கத்துச்
கும் சடமாகிய பாசசாலங்களுக்கு மொன்றையொன்
நறியவும், ஒன்றை
யொன்று பொருந்தவுமொருசற்றுஞ் செயலில்லையென்னு
முறைமையை
யுள்ளபடி தரிசித்து அந்தப் பொருளோ டி. சைவது.
பாபோகமாவது-.- எத்தகைய

லெங்விடத்.இலுச் தோன்றாம

செய்இகளைச்

லனுக்செசமாகய

செய்திடினும்

தற்செய

அருணிறைவிலே

Capp

நிற்கில் ௮௫.2 ௮ருளிற்கு மூதன்மையாகய நேய மவன தறிவு பூரணமெல்லாச்
தனது வடிவாகச் கொண்டு, தானறிக்ச அறிவ பூரணத் திற்செல்லா முயிராய்

இவனததிவு தொழிலாகிய

இக்திரிய போகங்களாய் வரும்

புஏப்புக் தொழி

ல் தனது புசிப்பு்தொழிலுமாகவே பு9த்துத் தொழிற்படும்கானாவிசமாகய

மெளனகுரு

வணக்கம்

BES

போகங்களையெல்லா மவனுகச்குச் சனத பூரணவின்பமாகிய நேயவடிவாகவே
சாட்டி, இவன தறிவு பூணமெலாச் தனஇன்பப் பூரணமாகவும், கன இன்பப்
பூரணமெல்லா மிவனதறிவு பூரணமாசவும் வேறறத் தோன்றிரின்று சன

இன்ப நிறைவெலா மிவன௮ போசபூரணத்தை யழித்து நிற்பது,
அத்துவித உண்மையினை ஏகான்மவாதிகள் ஒன்றேயென்றும் துவைஇ
கள்இரண்டேயென்
றுஞ் சாதிப்பார் சுச்சாச்வித இர்சாக்ச வை இகசைவர்கள்
ஒன்றென்றும் இரண்டென்றும்

கூறத் தணியாது

ஆகலின், (இரண்டொன்றென்னுமோர்

அச்துவிசமே

மானதவிகற்பமத?

யென்பர்,

என்தனர். ஓமிவி

“என்னாணை யென்னாணை யேகமிரண், டென்னாமற் சும்மாலிரு
லொடுக்கம்:
வென்று சொன்னான், திருஞான சம்பச்சன் சீகாழி சா, னருளாஎன் ஞான

வினோதன்.” எனவும், திநக்களிற்றுப்படியார்: '*ஒன் தன் மிரண்டன் ner
தன் றிலதன்று, நன்றன்று தீதன்று கானன்ற-தின்ற, நிலையன்து. யன்று
நின்னறிவு மன்று, தலையன் றநடியன்று தான்.!' எனவும், உருவனவற்றுற்
(@)

காண்க,

கல்லாத

வறிவு,மேற் கேளாத

கேள்வியும்,

கருணைசிறி தேதுபில்லாக்
காட்சியும், கொலைகளவு கட்காம மாட்௫ிபாய்ச்
காதலித் திடுகெஞ்சமும்,
பொல்லாக

பொய்ம்மொழியும்,அல்லாது

பொருக்துகுண
புருஷர்வடி வானசே
புருஷார்த்த

மேதுமறியேன்;
யல்லாது சனவிலும்

மேதுமில்லேன்;

எல்லா மறித்தநீ பறியாக
செவ்வண்ண
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தன்,றனக்

ழுய்வண்ணமோ?

இருளையிரு ளென்றவர்க் கொளிதா ரகம்; 2 பது
மெனக்குநின் னருடசசகம்;
வல்லா னெனும்பெய ருனக்குள்ள தே;இந்த
வஞ்சகனை யாள நினையாய் !
மர்த்ரகுருவே ! யோக தக்சரகுருவே ! மூலன்
மரபில்வரு மெளனகுருவே !
(இ-ள்)

கல்லாத

அதிவும்-(ப.இிதூல்களை)

மும்; மேல் - அதற்குமேல்,

சல்லாமல்

உண்டாகத

ஞான

கேளாத கேள்வியும்-(ப இ.தால்களைச்) Ba 0 coo

௧௧௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

செய்யாத கேள்வியும்; சிறிது ஏதும்

கருணை இல்லாத

காட்சியும்-மிகச்தி

தம் தயையில்லாத அறிவும்; கொலை, களவு கள்காமம்-கொல்லு
சல். இருடு
தல் கள்ளுண்டல் பிறர்மனையச்கல் அகியவிவைகளை, மாட்டு௮-மேலான
பொருள்களாகச் கொண்டு, காதலித்திடும் - அவற்றின்ஈண். விருப்பழ்தைச்
செய்கின்ற, நெஞ்சமும்-மனமும், பொல்லாத
பொய்ம்மொழியும் - முழுப்
பொய்வார்த்தையும்; அல்லாது-௮ல்லது,
ஈன்மைகள் பொருச்து குணம்நன்மை பொருச்திய குணங்கள், ஏதும் ௮றியேன்-சறிது முணர்ச் திலேன்
புருஷர் ௨டிவு அனே அல்லாது-புருஷரூபச்கொண்டதேயன்
றி, கன விலும்கனலினாலும், புருஷார்த்சம் ஏதும்
இல்லேன் - புருஷார்த்தம் சிறுதும்
உடையனல்லேன்; எல்லாம் அறிந்த நீ அறியாதது ௮ன்று-(இது) சர்வஞ்ட
னான நீ அறியாதது அல்ல) எனக்கு: அடியேனுக்கு, எவ்வண்ணம் உய்வண்

ண்மோ-எந்தவகை உய்யும் வகையோ? (அறிஏலேன்);) இருளை இருள் என்ற
வர்க்கு-இருளை இருளென்று கொண்டவர்களுக்கு, ஒளி தாரசம்-ஒளியானது
ஆதாரமாயிருக்கும், (அதுபோல)பெறும் எனக்கு-(உன்னை) யடைந்த எனக்கு,
ரின் அருள் தாரகம் - உன் திருவருளே ஆதாரம் ஆரும்; வல்லான் என்னும்
பெயர்-சர்வசச்தன் என்னும் பெயரானது, உனக்கேயுள்ள து-உனக்கே யுண்
டாயிருச்இறது; (ஆதலால்) இர்த வஞ்சகனை ஆள நினையாய்-இக்த வஞ்சகனை
ஆண்டருள நினைவாயாக! மந்தாகுருவே....-ஏன்க.
(வி ரை) பதிதால்களைக்

கல்லாது பசுநூல்களைட் பாசதூல்களைச் கற்ற சனா

லுண்டாகும் ஞானம் ஞானமன்றென்பார் *சல்லாத வறிவும்? என்றும்; ஆங்வ
னம் பதிஞானிகள்பாற் சென்று கேளாது பசுஞானிகள் பாசஞாணிகள்பாற்
சென்று

கேட்கும் கேள்விகள் கேள்வியன்றென்பார் ;சேளாத கேள்வியும்? என்

றனர்.
சிவஜானசித்தியார்: 'வேசசாத் இரமிருதி புராணக£லை ஞானம்,
விரும்பசபை வைகரியா தித்இரங்கண் மேலா, காதமூடி வானலெல்லாம் பாச
ஞான, ௩ணுயான் மாவிவை$€ழ் சாட லாலே, காதலினா னான்பிரம மென்னு
ஞானம்,
கருதுபசு ஞானமிவ ஸனுடலிற் கட்டுண், டோதியுணர்ந் தோன்
றொன்றா வுணர்ச்இிடலாற் பசுவா, மொன்ருகச் வனியல்பி னுணர்ந் இவன்
காணே.'!எனவும், சிவப்பிரகாசம்:

தாலும்,

மீசனை

யறிய

“பாசமா

வொண்ணா

ஞானச் தாலும் படர்பசு

திறையருள்

ஞான

ஈண்ணிகச்,

ஞானச்

தேசுறு

மதனன் முன்னை சற்றறிவொழிந்து சேர்ந்து, நேசமோ டூயர்ப சத்து நிற்பது
நான நிட்டை.” எனவும், நாலடியா*: “* அலருசால் கற்பி னறிவுநால் கல்லா;
துலகுதா லோதுவ தெல்லாம்-கலகல, கூஉர்துணை யல்லாற் கொண்டு தடு
மாற்றம், போந்துணை யறிவா ரில்.” எனவும் வருவனவற்றாற் காண்க,

அருளைப் பெற்றிருப்பது அறிஞர்கள் தன்மையாதலின் பெற்றிராமை
யைக் *கருணை சறிதுமில்லாக் சாட்சியும்! என் தனர். திரு$தறள்: அருள் சேர்

ந்த கெஞ்சினார்க் கில்லை

யிருள்சேர்ச்ச, வின்னா வுலகம் புகல்.?? என்றதளுற்

காண்க.

கள்ளாமை,

கொல்லாமை,

கள்ஞண்ணாமை;

பிறன்மனை ஈயவாமை

வணக்கம்

KBR

மேற்கொண்டொழு£ாமல்

இவற்றின் மறுதலைசளை

மெளனகுரு
என்பனவா௫ய

இவைகளை

மேற்கொண் டொழுனேனென்பார், “கொலைகளவு கட்காம மாட்சியாய்ச்
காதலித் திடுநெஞ்சமும்' என்றனர். இவை யாவுக் இதென்பன. திரக்துறன்:
அறவினை யாதெனிற் கொல்லாமை கோறல், பிறவினை யெல்லாக் தரும்.”
எனவும், “எள்ளாமை வேண்டுவா னென்பா னெனைத்தொன்றுக், கள்ளாமை
காச்சதன் னெஞ்சு.?? எனவும், :'உட்கப் படாஅ சொளிபிழப்ப செஞ்ஞான்
றுவ், கட்காதல் சொண்டொழுகு வார்.” எனவும், “பிறன்பொருளாற் பெட்
டொழுகும் பேதைமை ஞாலத், சறம்பொருள் சண்டார்க ஸணில்.?? எனவும்,
பொய்மையே எப்பெருர் தீமைக்கு மிடமா தலின்,
வருவனவற்றாற் காண்க.
(பபொல்லாச பொய்ம்மொழியும்” என்றனர்.. திருக்குறள் : :தன்னெஞ் சறிவது
பொய்யற்க | பொய்த்தபின், ன்னெஞ்சே தன்னைச் சுடம்,'” என்றதனாற்
காண்க.

மானிடங் கொண்டசன்றிப் புருடார்த்தமென்பது சிறிது மில்லேனென்
பார், கனவிலும் புருடார்த்த மேதுமில்லேன்? என்றனர். புருடார்த்தமாவனபுருஷார்த்த சதுஷ்
அறம், பொருள், இன்பம், வீடென கான்காம்; இலை
ைய சர்வர்
மூசல்வனுட
*எல்லா மறிக்ச நீ' என்றதனால்
டய மெனப்படும்.
ஞத்.துவ மெனப்படும் முற்றுமுணர் தலும், “வல்லான்? என்றதனால், ௮னச்ச
சச்தி யெனப்படும் அளவிலாத்தலுடைமையுல் கூறப்பட்டன.
ஆதித்தன் தன்னுடைய

சரணக்கவிஞளாலே

யிருளை யோட்டிக் கண்ணுக்

குக் காட்சி சொடுக்குமாறுபோல, மூல்வன், சன்னிடசக 'சிவேபெற்றிருக்
போச்கி
சோடச்சினைப்
ஆணவாதி
உண்டாகிய
ஆன்மாச்கட்கு
சன்று

ஞானத்தினைப் பிரகாசிக்கச் செழ்வானாதலிண்,
கசெ..ிதா ரகம்பெறு மெனக்குகின் னருடாரகம்'

'இருளையிரு ளெண்றவர்ச்
என்மனர். சிவர னசித்தி

யார்: “அருள எத்தி யாகு மான்றனக் குருளை யின்றிச், செருள்சவ மில்லை
6
i,
:
ட.
யக் சிவ.கின்றிச் சத்தி யில்லை, மரூ..மினை மருளால் வாட்டி மன்னுயிர்க்
மிரவியப் (போல
லோட்டு
இரு..ினை யொஸியா
சளிப்பன் சண்மமட்,

(௬)

வீசன்,'? என்றகனாற் காண்க,

க॥/னக மிலங்குபுலி பசுவொடு முலாவு(ம்)) நின்
சணகாண மதயானைகீ
சைகாட்ட வுங்கையா ஜனெகிடிக் சககனப்பெசிய
கட்டைமிக வேக் திவருமே;
போனக மமைக்ககன வக்காம தேனுநின்
பொன்னடியி னின்றுசொலுமே;
புவிராஜா்

கவிராஜர்

Cun pio
ஞான

சவராஜ

பேசற்றியென்பசா;

கரு ணாகர முகங்கண்ட

தவகாகு
1d

னென்றுளனைப்

சித்தர்களுமுன்

போகலே

௧௧௪ நாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
னட்பினை விரும்புவார்; சுகர்வாம தேவர்முதன்
ஞானிகளு

plan God sare as

வானகமு மண்ணகமும் வக்தெ தர் வணங்கிடுமுன்
மகமையது சொல்லவெளிதோ;
மந்த்ரகுரு வே!யோக தர்தரகுரு Gaul apevasr
மரபில்வரு மெளனகுருவே!
புலீயானது,

சஞ்சரிக்கன்ற

புலி-காட்டில்

(டு-ள்.) சானகம் இலங்கு

பசுவொடு குலாவும்-பசுவோடு கூடி விளையாடும்; நின் கண் காண-உன் கண்
காணும்படி, மதயானை-மதயானையானது, நீ கைசாட்டவும்-நீ கை காட்டின
அளவில், கையால். திக்கையால், நெடிடிக்கு என-கெகிடிக்காக, பெரிய
சட்டை-பெருங்கட்டைகளை

, மிக எஏக்.இிவரும்-மிசவும் சமர் துவரும்; Ms srw

கின் பொன் அடியில் நின்று - உன்

சேலு-அந்தக் காமசேனுவானஃ)

திரு

வடிக்கழ் மின்ற, போனகம் அமைஈதது என சொல்லும்- உணவு சித்தமாயிருக்
சொல்லாகிற்கும்; புவிசாஜர் - பூலோகத்த ரசரும், கவிராஜர்கஇறதென்று
உன்னை

வித்துவான்சளும்,

யென்று,

என்பர்-என்று

ஜய-ஜயவிஜயிபல,

புகழ்ந்துரைப்பார்கள்; ஞான

கும் கருணைக்கும் பிறப்பிடமாயிருக்றெ

என்று - தபோறிதி

சவராஜன்

- தேவரீரை,

போற்றி - நமஸ்காரம்,

போற்றி-ஈமஸ்சாரம்,

கருணாகர

மூகம் - ஞானத்தற்

(உனத) திருமுகத்தினே, சண்ட

போதிலே-சண்டபொழுதிற்றானே, கவகாத சிச் தர்களும்-சத்தியசாதர் மூத
க த்சை
லி. பமன்பது சித்தர்களும், உன் ஈட்பினை விரும்புவார்- உனத எனே௫
வாமேவர்
-சுகர்
ஞானிகளும்
மூலிய
வாமரேவர்
யிசூப்பார்கள்; சுசர்

மு சலிய டானவான்களும்,
உன்னை மெச்சுவார்- உன்னைக் சொண்டாடுவோர்
KT, வானகமும் மண்ணகமும் வந்து -விண்ணுலகத்தாரும் மண்ணுலகத்தா
வ்க்து, எதிர்வணங்கிடும்-௭ BGs ின்று தொழுகின்ற, உன் மடமையது-உன்
சொல்ல
ரும் பெருமையீரகிய அதனை,
ai ofl pt
BLOF; wt S9@GCa.—aare,

(வி-மை.)

எளிதோ

இருவருட் பெருஞ்செல்வராகிய

- புகழ்ந்து

சொல்லுதற்கு

பரமாசாநியர்

தம்முடைய

சம்நிதானப் பெருமையைச் கூறியமுகத்தால், சவஞானிகளுக்குள்ள எல்லாம்
எத் கைய விரோசமும் அவர் சந்நிதானக்
வல்ல என்மையை விளக்கினர்.
Os@
இல் உவாசென்பார். - கானக மிலங்குபுலீ பசுவொடு குலாவும்' என்றும்,
டீயைக்
சாது
ரீ,

கண்டமாச்கிரத்இல்

பயப்படும்

செடிழடிச்சாகம் கட்டையை
வுற்கைபால் இசகிடிச்
சைகாட்ட

வரும்!

அர்

என்றும்,

எக்சசைய

, இடைக்குமென்பார்,

டியி

'(போனக

யானை
யே

அவர் சர்சீதானத்இல்
இவருமென்பார்,

செனப்பெரிய

அருமையான

மமை-ஈசென

பொருளும்

வல்சாம

:மசயானை

எட்டைமிக

வேர்இ

அவருக்கிலேகாகக்

சேனுரின்

பொன்

கு முன்னே
தலச்இற்
அவருடையபுவிராஜர்
என்றும்,
லும்'சலையபெட
ணின்றசொ

ாகென்பார்,
ஃல்வியுர்

கெல்வமுல்

ராஜ

௮ஞ்

னென்றனைப்

கவிராஜர்

போற்றிஜய

போற்றியென்பார'

என்றும்,

Bau

அவர்

i

மெளனகுரு வணக்கம்
முகத்தினைத்

சென்பார்,

௧௧௫
மயங்கி

தரிசித்தமாத் இரத்தில் எத்தகையாரு

(ஞானகரு

ணாகர

போதிலே

மூகங்கண்ட

sass

வசியமாவா

ித்தர்க

ளுமுன் னட்பினை விரும்புவார்? என்றும், உண்மைஞானிகளும் அவரை விய
ந்துரைப்டாரென்பார், *சுகர்வாம தேவர்முதல் ஞாணிகளு முனைமெச்சுவார்,
என்றும், ஆதலால் ௮வருக்கேலாத காரியம் எவ்வுலகத்து மில்லையென்பார்,

'வானகமும் மண்ணகமும் வர் தாள் வணங்கும்' என்றுக் கூறினர், இத
னால் முதல்வ னருளை யடைந்தார் எல்லாம் வல்லவராவ ரென்பதாயிற்று,
சிதம்பாச் செய்யுட்கோலை: “*கரும்புஞ் சுரும்பு

மரும்பும் பொரும்படைக்

காமர்வில்வேள், இரும்புல் கரைர் துரு சச்செய்யு மாலிழம் பூ. கிதன்றே, விரும்
பும் பெரும்புலி பூசெம்பி ரானருள் மேவிலொரு, அரும்பும் படைத்தளிக்
சாண்க, கெடிடி-தி
கும்மி லாண்டத் சொகுதியையே.!? என்றதனாற்
்

மூட்டம்.

நவநாதசித்தராவார்: சச்தியகாதர், சதோககாதர், ஆதிநாதர், 'வகுளி
காதர், மதங்கநாதர், மச்சேச்இரகாதர், கடேர்திரசாதர், கோரக்கசாதர் ஆகிய
இவராம், சுகர், வாமதேவர் இருவரும் சிவோகம் பாவனையினின்௦ பெரியோ
(er)
ராவர்.

சருகுசல பக்ஷணிக ளொருசோடி யல்லாற்,
சகோரபட்சி கள்போலவே
தவளகில வொழுகமிர்த தாசையுண் டழீயாத
தன்மைய ரனந்தசகோடி,
இருவினைக ளத்றிரவு பகலென்ப தஹியாத
வேகாந்த மோனஞான
இன்பகிஷ் டையர்கோடி, மணிமர்தீர சித் திநிலை
யெய்தினர்கள் கோடிசூழக்
குருமணியி ழைத்திட்ட சல்கா தன த்தின்மிசை
கொலுவீற் நிருக்குகின்னை
ச்,
கும்பிட் டனக்தழுறை தெண்டனிட் டென்மனக்

குறையெலாக் தீரும்வண்ணம்

மருமல ரெடுக்.தனிரு சாளையா்ச் சிக்கவெனை
வாவென் றழைப்பதெதக்காள் ?
மத்த்ரகுருவே | யோக தந்தி சகுருவே \ மூலன்
மசபில்வரு மெளனகுருவே !

(டு-ன்.) சருகு சல பஷணிசள் ஒருகோடி-உலர்ஈ்த இலைகளையும் கீரை
யும்

உண்டு

உயிர்வாழ்வோர்.

ஒருகோடிபேர்சளும்;

சசோரபஃமிசள் போல-சகோரப்பாலைகள்

மையாூய

அல்லால்-அல்லாமல்,

போல, தவளகிலவு ஒமுகு-வெண்

சக்இிரிகையோடு ஏழுகாகின்ற, அமிர்ச. சாரை உண்டு_௮.மீர்௪ வரு

ஷாரைகளைப் புசித்து, அழியாத சன்மையர்-இறலாத தன்மையையுடைய
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வர்கள், அனர்தகோடி-அனேக கோடிபேர்களும்) இருவினைகள் ஆற்று-இரு
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திராவணா காரமாக
இதயவெளி யெங்கணுக் தன்னரசு

காடுசெய்

திருக்கும்;
இத னொடெகேோமும்

வாங்கா நிலாதடிமை போராட மூடியுமோ?'
மெளனோப தேசகுருவே!
மர் தரகுரு வே!யோக தக்த்ரகுரு வே!மூலன்
மரபில்வரு மெளனகுருவே!
(இ-ள்.) ஆங்காரம் ஆன
வேடசையொத்த வெவ்விய
பாழாகய

ஆணவப்பேயினும்

னறிலை

மயக்கவிடும்;

ஈடு

- ஆங்காரமாகிய, குலவேட வெம் பேய்- குல
பேயானது, பாழ்த்த ஆணவ்இனும் வவிதவலியது;

(௮2௫)

அறிவினை

மயக்இடும் ~ என்

அறியவொட்டாது - நடுவுநிலைமையை

அறிய

வொட்டாது;।யாதொன்று தொடினும்-யாதொருபொருளைப்ப்றினும்,
அது
ஆய்-௮து தானேயாூ நின்று, தாங்காது மொழி பேசும்-ச௫ஏச்காது
OTT FOOT

சொல்லும்; அரிஹர பிரமாதி தம்மொடு சமானம் என்னும்-விண்டுஉருச்இரன்
பிரமா தகளோடு நான் சமமாவேனென்று சொல்லும்; தடை
அற்ற தேரில்-

சடையறச் செலுத்துகன்ஐ Cashes, அஞ்சுறு அணிபோல-அச்சாணி
போல, தன்னில் அசையாது நிற்கும் - தன்னிடச் சசைலில்லாம
லிருக்கும்;

ஈங்கு - இவ்வுலகத்இல், எனக்கு சிகர் ஆர் எனப் பிரதாபிதத - எனக்சொப்பு
யாவரென்று
பிரஸ்தாபித்து, இராவணாசாரம் ஆ9 - இராவணன் ரூபவ்
கொண்டு, இதயவெளி எங்கணும் - இதயாகாசமெல்லாம், தன்னாசு.
நாடு

௧௧௯

வணக்கம் :

மெளனகுரு

செய்து இருக்கும் - தன்னரசு சாடாகச் செய் துகொண்டிருக்கும்; இதனோடு-

இதனுடன், எச்நேரமும்- எப்போதும், வாய்காரிலாது - நீங்இகில்லாமல், அடி.
மை- உனதடிமையாகய நான், போராட முடியுமோ - போர்செய்ய முடியு

உபதேசித்தருளுகிற

மோ? .மெளனோபதேச குருவே - மெளனநிலையினை
ஆசாநியனே! மச்த்.ரகுருவே.-என்௧,

(வி-மை.) ஆங்காரமானது-சாத்துவித குணா இக்சமாயிருக்கின்ஐ பு.த்தியி
னின்று மிராசத குணாஇக்கமா யுற்பவித்து, விஷய பராமரிச புத்தி போதத்
இற்கு வேறாகிய அன்ம பாரமரிச போதகாரணமாய் வித்தியா தத்துவம்
பொருந்து மிச்இரியங்களினாலே வந்த கிருவிசகற்ப ஞானாலோடிசமாய் மனச்
சங்கற்பிதமாய்ச் ௪க்தித்சமாயிருக்கிற வஸ்.துவில் காணிச்சயம் பண்ணுவே
னென்று, சிரூபிப்பேனென்துங் கர்வசஙகத்ப ஞானகூஇரியா வியாபாரத்
மானகுல

“ஆங்கார

இதனைப் பண்ணுமாகலின்,

என்றனர்.

வேடவெம்பேம்?

ஆணவமலமானது. இங்கனம் யாதொரு இரியாவியாபாரத் இனையும் பண்ணாது,
தன்னையும் காட்டாது, சனக்குள்ளே யிருக்சிற ஆன்மாவினையுவ் காட்டாது
நிற்குமாகலீன், “ஆங்காரம் ஆணவச் இனும் acd garam’ என்றனர். சிவஜான
ஆங்காரம் புத்தி. மின்ச ணுஇத்தகக் தைக்கு வித்தா, மீங்
சித்தியார்:
சார்தா னென்னோ டொப்பா ரென்றியா னென்ன தென்றே, நீங்காதே நிற்குர்
தானு மூன்றதாய் கிஈழு மென்பர், பாங்கார்பூ தாதி வைகா ரிகக்தைக தக்தா
னென்றே. எனவும், திநவநட்பயன்: “*ஒருபொருளுவ் காட்டா திருளுருவங்
காட்டு, மிருபொருளுங்

காட்டா

காண்க,

வருவனவற்றாற்

எனவும்

இது.?

ஆங்கார முனைந்துகிற்குமளவும் மெய்யுணர்வு தோன் றற்டட

மிகமையாலும்,

அ௮ம்மெய்யுணர்வு தோன்றாதாகவே ஈடுகிலைமை விளவ்சா சாசலினாலும், *அறி
வினை மயக்இ ஈடுவறிய வொட்டாது? என்றும், எத்தகைய வராத்தையினும்
சுசச்தரம் பாராட்டி வருதலின், :அதுவாய்ச் சாங்காது மொழி
தனக்கே
பேசம்' என்றும், உலகத்தினைப் படைத்துக் சாத்து அழிஈகும் கர்த்தர்களையு

யிதியா திருக்கச் செய்தலின், 'அரிகரப்பிரமாதி, தம்மொடு ச.மானமென்னும்?
எனவும்,

*தேரிலஞ்

சொருபத்்தினையே

விளக்கச்

பொறி

வழியே

போலவே

சுருவாணி

முசலயவற்றை

யா

தன்னிலசை

நிற்கும்?

தன்வயப்படுத்தித்

சன்

 இராவணா
சலின்,
சாட்டிச்கொண்டிருத்

கார

இச்.திரியங்சளின்

எனவும், எல்லா

தன்

நின்று

இயங்காது

தான்

மயக்குதலால்,

செயல்களையும்

.- மா௫ யிதயவெளி யெங்கணு௩ சன்னரசு சாடுசெய்திருச்கும்? எனவும். இத்த
சையகாரியங்களை விளைவிப்பதாகிய அஃங்காரத்தோடு எந்நாளும் வாதுசெய்ய
வியலாசென்பார், எந்நேரமும், வாங்கா கிலாதடிமை போராட முடியுமோ??

எனவுங் கூறினர்.
குணருத்இரர்,

ஈண்டு முத்தேவருள்
(முடியுமோ?

என்றது

ஒருவராகக்

யொழிச்சக்
ஆககாரத்தினே அடியோடே
தகைய
வேண்டுமென்பது குறிப்பா யடல்கிச் கெெக்கின்றது.
பற்றுவெகு

விதமாகி

குறித அரன் என்பார்

முடியாதென்2படி,

யொன்றைவிட்

பற்றியுழல் கருமிபோலப்,
பாழ்சிந்தை மபற்றரான் வெளியாக

டொன்றனப்

நின்னருள்

பகர்ந் துமறி மேன்; துவிதமோ

சிற்றறி,வ தனறியும், எவபேனு மொருமொழி
திடுக்கென் அரைத்தபோது

ஆவின்,

தேவரீர்

்

இச்

இருவருள்
(௧)

௧௨௦

தரயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
சந்தைசெவி யாகவே பறையதைய வுதரவெர்
கெஞ்ச

மளவளாவ

உற்றுணர வுணர்வற்றுன் மத்தவெறி யினர்போல
வுளறுவேன்; முத்திமார்க்கம்

்

உணர்வதெப் படி?இன்ப துன்பஞ்ச மானமா
யுறுவதெப் படி?.ஆயினும்,

்

:

மற்றெனக்.- கையக சொன்னவொரு வார் த்தையினை
மலையிலக் .கெனநம்பினேன்;
மக்த்சகுரு வே!யோக தந்த்ரகுரு வே!மூலன்
மரபில்வரு மெளனகுருவே!
(இ-ள்.) பற்று-பற்று தற்குரிய இடம், வெகுவிசம் ஆச - அனேகவிதங்க
ளாக;கொண்ட, ஒன்றைவிட்டு ஒன்றைப்பற்றி - ஒன்றைவிட்டு ஒன்றைப்பிடி
தீது, உழல்- சுழல்கின்ஐ, இருமி3போல-புழுவைப்போல, பாழ் சர்தை பெற்ற
நான்-கொடமையாகய மனக்தினைப் படைச்ச சான், வெளியாக-வெளிப்படை
யாக, கின் அருள்-உன் இருவருளை,

பகர்க்தும் அறியேன் -புகழ்ச் தமறியேன்,

அலிதமோ சிற்றறிவு-துவிதரிலையென்ராலோ ௮

சத்றறிவாய் முடியும்; அது

அன்றியும்-அதல்லாமலும், எவர் ஏனும் - யாவராயினும், ஒருமொழி - ஒருசொ
ல்லை, திக்கென்று உரைத்தபோது-இடுச்கென்று சொன்னகால$த்இல், செவி
யேசிக்தையாக-காதே மனமாக, பை அறைய-பறையறையவும், வெம்-வெவ்
விதாகய,

உதரச்தி-உதரா/இனியான
து,

கெஞ்சம் அளவளாவ-மனத்தைக்

சகலக்கும்படி, உற்று-பொருச்் துவதனால், உண... உணர்வு அற்று-அறிதந்குரிய
அறிவும் அற்று, உன்மச்த வெறியினர்போல-உன்மச்சல் கொண்ட
வெதி
யாளரைப்போல, உளறுவேன்-குளறுவேன்; (இப்படிப்பட்ட கான்) தேத்த
மார்க்கம் உணர்வது எப்படி.முச்திரெறியை யறிவஅ எவ்வாறு? இன்ப துன்
பம-சுகதுக்சங்கள், சமானமாய் உறுவது எப்படி -சமானமாகப்
பொருந்து

வது எவ்வாறு? ஆயினும்-ஆனலும், ஐய-ஐயனே'! மீ எனக்குச் சொன்ன-£
யெனமகுச் சொல்லியருளிய,
ஒரு வார்ச்தையினே-ஒரு சொல்லினை, மலை
இலக்கு என ஈம்பினேன் - மலையைச் குறியாகக் சொண்டாற்போல ஈம்பி
யிருக்கிறேன்; மர்த்ரகுருவே.-.-என்ச
(வி-ரை)

புழுவானது

ஒரிடத்தில் ரிலையாகச் தங்காது பலவிடங்களை ச்

தாவிச் செல்லுசல்போல, மனம் ஐரிடம்பற்றி நில்லாது PO sore
மனத்திற்கு உவமையாசக்கொண்டு,

:பற்றுவெகு

விதமாக

புழுவினை

யொன்றைவிட்

டொன்றனைப் பத்தியழல் இருமிபோலப், பாழ்ஞ்சிர்தை பெற்றா
ன்?
வும், இங்ஙனம் மனமானது நிலைபுற்றிராகதால் திருவருள் மசமையினை
யேனென்பார்,

HN

வெளியாக

நின்னருள்

Ws 516s ow Bs ova

என
யறி

பகர்ந்து மறியேன்” எனவும், agemd

OriGe HIGH

நின்று முசல்வனை அபேத

மாகக் காணாது பேத.மாகக
காண்பது புறச்சமயிகள் கொள்னையாகலின்,
“துவிதமோ சிற்றறிவு? எனவும், யாராமொருவர் வெட்டென
ஒருவார். த்தை
கூறுமிடத்து? செவியால் வால்டு மனத்தா னினைத்துச்
தக்க விடைகொடு
கும் பொறுமையின் திச் சிறிதுஞ் சசயாது கோபா
வேசங்கொண்டு புலவாறு

க்ருணுகாக

கடவுள்

௧௨௧

வாயாற் பிதற்றி கிற்பேனாகலின், 'எவபேனு மொருமொழிதிடுச்சென் றுரைச்

தபோது, சச்தைசெவி யாகவே பறையதைய ஒதரவெச் தீகெஞ்ச மளவளாவ,
உணர்வற்றுன்

உற்றுணா

மத்தவெறி

யினர்போல

வுளறுவேன்'

எனவும்,

இத்தகைய நிலைமையினை வாய்ச்த யான் சுத்தாத்துவி,ச மோக்ஷ£த்தினை யடை.
தற்கேதுவாகிய சித்தார். வழியைத் தெரிர் தகொள்வ தெங்கன மென்பார்;
woot
(மு.த்திமார்ச்சம், உணர்வதெப்படி?? எனவும், அச்சிச்காச் த Gets
SHE இருவினையொப்பு அ௮.த்தியாவரியமாகலின், (இன்ப துன்பஞ் சமானமா
யுறுவதெப்படி?” எனவும் கூறி, ஆயினும் மலையானது அளக்கலாகா அளவு

டையதாதலால் அதனை யிலச்சாசச்கொள்ளுவோர் எவ்வழியுஞ் சென்றடைய
லாமதுபோல, யான் பலவகையினும் வழுவிஈட.ப்பினும் உபதேசித்தபொருள்
என்பார், (ஐய! கீ
துணிச்திருச்சறேன்
உய்யுநெறியிற் சேர்ச்குமென்று
சொன்னவொரு வார்த்தையினை மலையிலச் கெனாம்பினேன்? எனவும் கூறி
னர். 'மம்பினேன்? என்றதனால் ஆ௫ரியர் கூறிய ஒருவார்த்தையானது அருமை -

யினும் அருமையென்ற குறிப்பினை

விளக்சனர், திருமந்திரம்: 'போற்றுகின்

றேன் புகழ்ச் அம்புசல் ஞானச்சைத், சேற்றுகின் கேன். சிச்தை நாயகன்
யோகத்தை, யேற்றுகன் றேனெம்
சேவடி, சாற்றுகன் றேனறை யோ௫வ
வார்த்தையெனினும், எழுத்
பிரானோ மெழுத்தே.”” என்றத ஞற் காண்க.
தெனினுர் சம்முளொச்குமோ வெனின், தயெழுத்தாயினும் ௮து பிறபொரு
ளேச் காட்டுமே யானால் வார்த்தையேயாம். தொல்காப்பியம்: ' **ஓசெழுத்
கதொருமொழி யீரெழுக் தொருமொழி, யிரண்டிறக் இசைக்கும் தொடர்
மொழி புள்பட, மூன்றே மொழிநிலை சோன்றிய நெறியே.?? எனவும் நன்
ஜால: :'எழுச்தே கனி:துக் தொடர்ந்தும் பொருடரிற், பதமா மதுபகாப்
பத ஃபகு பதமென, விருபா லா? யியலு மென்ப,”? எனவும் வருவனவற்றுற்
காண்க,
(#0)

கருணாகரக்- கடவுள்

இர்க்குண!। நிராமய! கிரஞ்சன! நிராலம்ப|
.

நிர்விஷய] கைவல்யமா

_

நிஷ்கள! அசங்க | சஞ்சலரகித! கிர்வசன!

நிர்த்தொர்த! நித்த! முக்த!
சுத்பர!விஸ் வாதீத1! வ்யோமபரி பூரண!
சதானந்த! ஞான! பகவ!
சம்பு! ௨! சங்கர! சர்வேச! என்றுகான்
சர்வ்காலமு நினைவனோ?
அற்பு! அகோசர! நிவர்த்திபெறு மன்பருக்'
1

கானக்த

பூர்த்தியான

அத்துவித நிச்சய! சொருபசா

வனுபூதி யனுசூ சமுங்

கூஷ£த்கார.

கற்பான யறக்காண முச்கணுடன்

, கண்ணார டிறாச்சகுருவே!

வடகிழந்

கருதரிய சிற்சபையி லானரந்த கிர்த்தமிடு
கருணா கரக்கடவுளே!
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௧௨௨ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
(இ-ன்.) சிர்க்குண-குணரகிதனே! சிராமய-கோயற்றவனே! நிதஞ்சனகளங்கரஇதனே! நிராலம்ப-பற் றுச்சோடில்லாதவனே! கிர்விஷய-விஷயரஇ
தனே, சகைவல்யமாம்-மோக்ஷ ரூபமான, நிஷ்சள-அரூபமானவனே! அசங்ககூட்டமில்லா தவனே! சஞ்சலரசித-அசைவற்தவனே! கிர்வசன-மெளணியே!
நிர்க்தோச்த-இசண்டாவதில்லா தவனே! கிச் த-எப்போதுமுள்ளவனே!முச்௪ -

பாசவிமுக்கனே! தற்பர - அன்மப்பிரியனே ! விஸ்வாதீத - உலகச் இனைச்
சடந்தவனே! வ்யோம பறிபூரண-பரமாகாசத்
இல் நிறைச் திருப்பவனே] ௪.தா
னந்த-நித் தியானர்சனே!

ஞான-ஞானசொருபனே!

பகவ-ஷட்குண

சம்பன்

னனே! சம்பு-சுகரூபியே! சவ-மங்களரூபியே! சங்கரசுகத் தனைச் செய்கன்
வனே! சர்வேச-சர்வேச்சுரனே! என்று-என்று சொல்லி, கான் சர்வகாலமும்
நினைவனோ - நான் சதாகாலமும் உன்னைத் தியானிப்பனோ? அற்புத - ஆச்
சர்ய பூதனே! அகோச_ - யாசாலு மறியப்படாதவனே! நிவர்த்தி பெரும்
அன்பருச்கு-கிவர்த்திமார்ச்சதக்தை யடைர்த அடியார்களுக்கு, ஆனந்த பூர்ச்
இியான-சுக கிறைவாகயெ, அத்துவிச ரிச்சய-அ.ச்துவிக நிலையாகிய உண்மை
யினையுடையவனே |! சொருப - சொரூபச்தினது,
சாஷூ£ரச்சாச அன்பூதிபிர தியட்சாணுபவ, அனுசூதமும்-இரகடயமும், கற்பனை ௮ற-யதார்த்தமாக,

காண-சோன்ற, முக்கண்ணுடன்-மூன்று கண்களோடு, வடதநிழர்கண்ணாடு
இருந்த- கல்லாலினிழலி
லெழுச்தருளியிருரஈ்ச, குருவே-ஞானாிரியனே!
அறநிய-நினைத்தற்கரிய, ஈற்சபையில்-கிற்றம்பலத்இல், ஆனந்த நிர்த்தம் இடுஆனர்தக் கூத்தாடுகின்த, கருணாகரக்கடவுளே - கருணைக்குப் பிறப்பிடமா
யிருக்கிற கடவுளே
(வி-மை.)
னிவனிறைவ

என்பது

! என்சு.

்

'கிர்க்குண!? என்பது
Qer iO map M4

(பெண்ணமருஞ்

.

:₹இப்படிய னிச்கிறத்த னணிவ்வண்ணச்ச

காட்டொணாதே.??

சடைமுடியார்

என் .றதனாலும்,

பேசொன்

நில்லார்

“நிராமய'

பிறப்பிலா.

ரிறப்பிலார் பிணியொன்றில்லார்'?
என்றதாலும்,
“கிரஞ்சன।? என்பது
“ஏசொளியை யிருசிலனும் விசும்பும் விண்ணு மேழுலகுங் சடச்தப்பானின் ஐ
பேரொளியை?? என் தாலும், *நிராலம்ப!? என்பது, *தானலா துலகமழில்லை?!
என்ததாலும், 'சிர்விஷய!? என்பது
“சேரிழையைக் கலச்இருந்தே
புனல்க
ளைந்தும் வென்றானை?? என்௦தாலும், *கைவல்ய!? என்பது, :தத்ததுன் றன்
னைச் கொண்டதென்றன்னைக் சங்கரா வார்கோலோ
சுரர், 4% & Quon er

அம், மலங்கள்!
என்பத புவழு மிழ்லு: மானும்பொழ்றர என்ற
:
தாலும்,

en
“அசங்க!

்
என்பது,

்
மூ முருவமு மானாய்போற்றி
என்று
*'உற்ராரொென
ரொருவரையு
மில்லா கானே??

என்றதாலும், *சஞ்சலாகித!' என்பது

பொற்தூண்காண்

மாமணிஈற்

குன்

ரொப்பான்சாண், பொய்யாத பொழிலேமுக் தாங்கி நின்ற கற்தூண்காண்”?
என்றதாலும், “நிர்வசன!' என்பது சொல்லாமற் சொன்னவரை"?
of
லும், மிர்த்தொக்த ”
என்பது,
“தன்னியல்பால்
மந்ரொருவ
ரநில்லான்
சண்டரய் * “ஒருவனென்னும்
ஒருவன்
சாண்க?? “ஒரு $5 G0) ருலகங்
கட்
கொருசுடர்??
என்பவைக
ர லும், S635)
என்பது (தாலங்க
ஞூழிகண்
Gs Garr wom”?
“me Moun gs
கீசனொருவனே??
என்பவை
.

‘

=o

.
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என்றதா

தட

க்ருணாகாரக் கடவுள்

நீயே என்றும்? *துற
பந்இிப்பரிவாய
என்பது
*முக்ச!?
ளாலும்,
'விசுவாதீத:!'
என்பவைகளாலும்,
Gan Sumter”?
கட்டறுச்ச
வாத
என்றதனா
நின்ரார்போலும்??
கப்புறமாய்
(“அண்டத்துக்
என்பது,
ல்கால் பாரமாகாசம்
லும், 4 வியோமபரிபூரண!? என்பது, பரரிலங்கு புனலன
மாகுச் தில்லைச்
பரிதிமதி சுருஇயுமாய்ப் பரந்தார்போலும்?? (சிற்பர வியோம
போந்தி
்
பூங்கழல
்ற
கடஞ்செய்கன
இற்றம்பலத்.துணின்று, பொற்புற
்
துன்பப
்
பனாய்த
“*“இன்
போற்தி?? என்பவைகளாலும், :சதானக்த!? என்பது,
ுருவ
வின்ப
வேறுளவோ,
களைஇன்றானே?? *இன்புருவ மன்றோ எழிலுவரும்
, கற்றிருந்த கலை
?
என்பத
ும்,
(ஞான!
மேயிறைச்குமெண்?? என்பலைகளால
ும், *சம்பு!?
ைகளால
என்பவ
ை”?
க்கடல
மானாய் நீயே! “ஞானப்பெரு
ஞான
என் றதாலும்,
??
காண்
ாதான்
6இன்பன்காண் டன்பங்க ளில்ல
என்பது,
மணவாள
்,
*சித்தல
(இல!? என்பது, *நிச்சல்மணாளனை யென்றேனானே”'

Gores

mata”?
apes t
Sake

களச்

இன்பம்

மமேலோர்ச்கு

என்பவைகளாலும், சங்க!” என்பது
என்றதனாலும்,

பயந்தார்போலும்??

மேலாய் போற்றி?”

UQE
ATET

(சர்வேச|?

(பத்தர்

என்பது

SVMS.

ு பொருள்.
பகவன்? என்பதற்கு இதுகுணங்களை யுடையவன் என்பத
வைராக்கியம் என்
அவையரலன-ஜ௫வரியம், வீரியம், புகழ், இரு, ஞானம்,

பன.

பசவச்சப்தம்

வாஸ். தவமுமாம்.
யிருத் தலினால.றிக.

மற்றைத்

சேவர்க்கு

பெயர்

பகவதியென்னும்
அனுஸ்யூதம்

என்னும்

உபசாரம்,

இவபெருமானுக்கு

பராசத்தியாருக்கே
வடமொழி

(அனுசூசம்?

மன்னுசுத் தாதியுடனே,

।

்
தொண்ணாற்றொ டா௮ு,மற் அள்ளனவு, மெளனியாய்ச
சொன்னவொரு சொத்கொண்டசே
தூவெளிய தரயகண் டானக்த சுசவாரி
தோதற்றுமதை யென்சொல்லுவேன் ?

பண்ணாரு மிசையினொடு பாடிப் படி. த்த்ருட்
பான்மைநெறி நின் ௮தவருப்
புக்குவ விசேஷராய் கெக்குகெசக் குருகிப்
- பணிக்தெழுர் இருசைகூப்பிக்

சண்ணா௮

சகரைபுசள நின்தவன் பளரையெலாங்

கைவிடாக் சாட்சியுதவே !
கருதரிய சித்சபையி லானக்த நிர்த்தமிடு
கருணாகரக்

கடவுளே

!

எனத்

(௧)

She gg

மண்ணாஇ யைந்தொடு புறத்திலுள கருவியும்,
லாக்காதி, சுரோத்ராதியும்,
வளர்கின்ற சப்தாதி, மனமாதி, சலையா த,

உரித்தா

௧௨௪ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
(@-dt.) மண்ஆதி ஐந்தொடு - மண்றரு தலாக
பஞ்சபூதங்களுடன்,
புறத்தில் உள கருவியும் - புறக்கருவிகளும், வாச்சாஇ-வாச்குமுஉலான கன்
மேச்திரிய
மைச்தும்,

மைந்தும், சுரோத்ராதியும்-சுசோச்திரமுசலான
வளர்கின்ற சப்தாஇ- விருத்தியடையானின்௦

ஞானேச் இரிய
சப்தமுதலான

விஷயமைக்தும், மனம் ஆதி-மனமு.தலான அம்.சச்சரணம் சான்கும், கலை.ஒ இகலைமுதலான

பெந்ற

ரறும்,

வித்தியாதத்துவங்களேழும்,

மன்னு சுத்தாஇியுடனே - நிலை

சுத்ததத்துவத்தடனே, தொண்ணூற்றொடு ஆறும் - சொண்ணாற்

மற்று

உள்ளனவ
- வேறுள்ளவ
ும்
ைகளும்,

மெளரியாய்-மெஎனகுரு

வாகிவர்து, சொன்ன - தேவரீர் உபதே?த்த, ஒருசொல் கொண்டதே - ஒரு
மொழியை உட்கொண்ட அளவிலே, gx வெளியதாய்- பரிசுத்தமான ஆகாய
மாகி, சண்ட அனச்த சுசவாரி - இடையருத இன்பசுகசாகரம், தோற்று
மசை என்சொல்லுவேன்- காணப்படுவதை யென்னென்று சொல்லுகே
ன் 7

பண் ஆறாம் இசையினொடு

பாடி.பண்ணிறைர்த

இசாசத்தோடு

பாடி,

படி

த்து-படித்து, அருள் பான்மை நெறி நின்று-இிருவருட் பான்மை
வழிசின் று,

தவறு-பிழையாத, பக்குவ விசேஷர்

ஆய்-இீவிரதர பச்குவச்தினை

யுடைய

வர்களாய், செக்கு செக்கு உருகி-ரெ௫ழ்க்.து கெூிழ்ச் உரு,
பணிந்செ
முர்து-தொழுதெழுக்து, இரு கை கூப்பி.இரண்டுகைகளைக்
குவித்து, கண்

ஆறு
கரைபாள
கின்ற, ௮ன்பாரை

நின்ற - சண்ணீராலாகய
யெல்லாம - அடியார்களை

௩தியானது
யெல்லாம்,

சரைபுரண்டோட
சைவிடா
காட்ட

உறவே - கைவிடாத அற்புத சுத்தமே! கருதரிய சித்சபையில்,
(வி-ரை)

மண்ணாதியைர் தாவன-பஞ்சபூ தம்; ஆலை:

என்க,

பிருதுவி

? அப்பு,
தேய், வாயு, ௮கா.ப மென்பன, வாச்சாதியென்ப அ - சன்மேந்இர
ிய மைந்து;
அவை; வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயு, உபத்சமமன்பன,
சரோத்ராதியென்
பது-ஞானேக் இரியயமைச் த; அவை: தொக்கு, சட்சு, குவை
அச்சாண
மென்பன. சப் சாதிமென்பது-தன் சாத்திரையைந்து; அவை; சத்தம்,
பரிசம்,
உருவம், இரசம், க௩தமென்பன.
மனமாதியென்பது - அச்சக்கரணங்கள்
நான்கு; அவை: மனம், பூச்தி, சித்தம், ௮கங்காரமென்பன ஆக
ஆன்மதத்து
வம்

இருபத்து

மாலு,

சோத்ரத்வச்வோச$ா
யாதயா)

வமாகோபநிடதம்:

தய?

க.ரமேர் திரியாணி

க்ரமாசப்சாணாதயஸ் அபஞ்சைவ

“ஞானேகந்இிமியாணி

பஞ்சைவ

பஞ்சைவச்

வாச்பாண்யங்இரி

பஞ்சசச்பாதயஸ்ததா,

புச்திரகங்கார£ சித்தஞ்
சோஇச தஷ்டயம்; FINS 0a Ds Sanh
சம்ம விதோவிது?? என்ற சனாற்
காண்க.

மநோ

are

ச்லையாஇ யென்பது-விக்தியாசத்துவமே
ழு; அவை: கரலம், நிய இ, கலை,
விச்சை, இராகம், புருடன், மாயையெ
ன்பன., சுவேதாசுவதசோபநிடதக்:
‘ காலஸ்வபாவோகியர்யத்
Ger yard யோரி புருஷ இதி
சிர்தயம்”?
என்றதனாற்

காண்க,

" சுத்தாதி யென்ப து-சுத்ததத்துவமைத்
த; அலை: சுச்சவிச்தை, ஈச்கூரம்,
பிருகசாபாலோபநிடதம்: “தவம்
கி இஞ்ச்
ஸாதாச்ய மீசம் விச்தியாச்யமேவ௪?
? என்றதனாற் காண்க,

சதாசிவம், சத்தி, சிவமென்பன.

க்ருணாகரக் கடவுள்

௧௨௫

கூழும் இவ்வுபசடதப்பி.ரமாணங்களைக்
தத்துவ முப்பத்சாறெனக்
கொண்டு ஆரியர், *மண்ணாஇ யைச்தொடு புறத்திலுள கருவியும் வாச்காதி
சுரோத்ராஇயும், வளர்சன்ற சப்தாஇி மனமாதி கலையாதி மன்னுசுத் தாஇயு

டனே? என்றதனால், தச்துவ மிருபத்து சான்கே யெனச் சாதிக்கும் ஏசான்ம
வாதிகளும், பாஞ்சராத்.திரிகளு மறுச்சப்பட்டனர்.
என்பது

'தொண்ணுற்றொடாற?

பூசகாரியம்

மூன்று, அகங்கார மூன்று, ஆகிய அறுபதும்
மற்றும்

இவற்றின்

மேற்கூறிய

முப்பத்தாறுமாம்$
நூலிற்

என்னு

சித்தாநீ்தக்கட்டளை

விவரங்களைச்

வாயு

யைக்து, வாக்கு நான்கு, குண

வசனாதி

பத்து, சன்மேச்.இ.ரிய காரியமாகிய

இருபத்தைந்து,

காண்க,

(2)

““எல்லாமு னடிமையே) எல்லாம
எல்லாமு னுடையசெயலே;
எங்கணும் வியாபிர''

னுடைமையே;

என்றுசொலு

மியல்பென்

திருக்காதி வேதமெல்லாம்
சொல்லான் மூழக்கிய அ;

மிக்கவுப Brows

சொல்லிறச் தவரும்விண்டு
சொன்னவையு மிவை;கல்ல குருவான பெரும்
தானுமிவையே

தொகுத் தெறி

௮ல்லாம

லில்லையென

ஈன்றா வறிக்தேன்;

அறிந்தபடி நின்றுசுககான்

, ஆகாத

வண்ணமே

யிவ்வண்ண

மாயினேன்;

ga Her தருளென்னவே

கல்லாத வதிஞனுக் குள்ளே யுணர்த இனை;

்

கதிக்குவகை யேது?புகலாய்!

கருதரிய சிற்௪பையி லானந்த நிர்த்தமிடு
கருணா கரக்கடவுளே!
(௫இ-ள்.) எல்லாம் உன் அடிமையே-எல்லாறும் உன்னடிமைகளே;

எல்

எல்லாம் .

லாம் உன் உடைமையே-எல்லா வஸ்துக்களும் உன் பொருள்களே;
உன்னுடைய செயலே-எல்லாச் செயல்களும் உன் செயல்களே; எங்கணும்
வியாபி நீ-எவ்விடத்தும் வியாபித் இருப்பவன் நீயே, என்று சொல்லும் இய

ல்பு என்று-என்று கூறுமியல்புடையதென்று, இருக்குஆ.இி வேசம் எல்லாம்-

இருச்குமுதலான வேசங்கள் முழுவஅம், சொல்லால் முழக்கெது-சொல்லி
னால்

மூழக்கியது;

ளும், மிக்க

சொல்

இறந்தவரும்-பேச்ரிறச்தவர்களாகிய

உபகாரம் ஆம்-மிகுந்த

உபகாரமாயெண்ணி,

வையும் இவை- விவரித்துச் சொன்னவைகளு
பேரும் - சதாசாரியரான

பேரும்,

தொகுத்த

மிவைகளே;
கெறி

மெளனிக

விண்டு சொன்ன

கல்ல குராவான

இவையே

அல்லாமல்-

தொகுத்துரைத்த மார்க்கங்களும் இவைகளே யன்றி, இல்லை என-வேறில்லை
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௧௨௭௬ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத தியுனை
யென்று, சன்றா அறிச்தேன்-சன்குணர்ச்தேன்; ௮றிர்தபடி கின்று-உணர்ச்ச
வண்ணம் கின்று, சான் சனம் ௮சாசவண்ணம்-சான் இன்புறாமல், இவ்வண்
ணம்

ஆயினேன்-இப்படியானேல்)

அதுவும்அது கானும்,

நினது

அருள்

என்ன-உன் இருவருளேயென்று, கல்லாக அறிஞனுச்கு உள்ளே” yours
'இனை-கல்லா,ச வறியேனுக் குள்ளேயறிவித்தாய்; கதிக்கு வகை
TH YS
லாய்ஃமோட்சகதஇக்கு

வழியாது சொல்லாய் ! கருதறிய

சிற்சபையில் என்க.

(வி-ரை.) பிசமன்முதல் பி.ஃவிசை பரியர்,சமுள்ள ஆன்மாச்ச எிறைர்த
சசமனைத்து முூதல்வனுக்கு அடிமையாதலால், *எல்லாமு னடிமையே? என்
றார். தேவராாம்: “சகமலா

தடிமை

யில்லைச்

தானலாற் றுணையு

மில்லை, ௩௪

மெலாம் தேயக் கையா னாண்மலர் தொழுது தூவி, முகமெலாவ் சண்ணீர்
மல்க முன்பணிர் தேத்தும் தொண்டர், அகமலாத் கோயி லில்லை யையனை
யாற ஞர்க்கே.'? எனவும், திருவாசகம்: “*கானார் புலித்தோ லஓுடைதலைதுண்
சாடுபஇ, யானா லவனுக்கவ் காட்படுவா ராரேடி, யானாலும் கேளா யயனுச்
திருமாலும், வானாடர் கோவும் வழியடியார் சாழலோ.” எனவும் வருவன
வந்றாற் காண்க,
்
௮னை
த் தலகும்

பஞ்சூருயத்தியத்துட்பட்டுக்

சகாரியப்பவென

வாக

லின் எல்லாமு னுடைமையே! ஏன்றனர். திருவாசகம்: அனைத் துலகு மாக்
குவா யழிப்பா யருடருவாய் போக்குவாய்'/ என்றகளுற் காண்க,
மூதல்வன் அசைவித்தாலன்றி யோரணுவ மகையாதாகவின், ‘avertap

னுடைய

செயலே?

என்றார். தேவாரம்:

ஆட்டுவித்தா லாமொருவ

ராடா

சாசே யடச்குவித்தா லாரொறாவ ரஉள்சாதாளே, ஓட்டுவித்சா லாரொருவ
சோடாதாசே யுருகுவித்தா லாரொரறாவ ௬ருகாதாமே, பாரட்டுவித்சா லாரெர
ரவா பாடாதாசே பணிவித்தா லாசொருவர் பணியாசாரே, சகாட்டுவித்சா
லாரொருவர் காணாதாமே காண்பாரார் சண்ணுதலாய் காட்டாச்கரலே,??
என்றதனாற் சாண்க.

பசு பாசங்கள் சுதக்தர மூடையனவல்ல, ஆன்மா சேதனனாயினு மறிவி
தீதாலன்றி யதியான், பாசஞ் ௪டமாகலின் அசைவித்தாலன்றி யசையாது,
ஆன்மாவுக்குத் தனுகரணங்களை யாக்கிக்கொள்ளவும், பாசத்துக்குத் தனு
கரணமாகத் இரிந்து ஆன்மாவை வந்தடையவும் வகையில்லை. ஆன்மாவுக்குத்
தினுகாணங்களை முதல்வன் கூட்டாகபோது, அதன் ஞானக்கிரியைகள்நகிகழ
மாட்டா. அவன் சாரியப்படுசதாதபோது
பாசமும் தனுகரண முதலியவா

கப் பரிணமிக்காது, இப் பசு பாசங்களை யறிவித்தலையும், அசைவிச்சலையுமே
எல்லாமுனுடைய செயலே? என்று Fi HOM IT. அன்றியும், ஒரு த்த.ரறிவியாமல்
தனக்கெனவேோ
+ IDS ev gs அண்மா
BE ecw Qs
கஇிடச்கு மவதரத்துத்
கானாகத்

தத் வங்களைச்

காலத்திலு மறிவற்றுச்
இடக்கிற

ஆன்மாவை

யறிந்து

கென்ன் வோரசறிவில்லாத
லச் தத்துவங்களின்

கூட்டி

யறியமாட்டான்.

சனச்சென்ன

சடமாயிருக்கப்பட்ட விக் இரியல்க

கொரு

ள.இதப்பட்டுக்

கூடமாட்டாது.

அ௮ல்கனமானாலும், கனச்
வான்மா பஞ்சவன்னங்களை யூத்ச படிசம்போ

சொரூபமே

தனக்கு

வடிவாய்

கிற்பன்,

இங்கனங் கூடி

BHD

ID

௧௨௮௭

கடவுள

வனல்ல. ஆனா
னின் றன்மையாய் நிற்திறவனாகையால் தத்சுதக்ச.ர முள்ள
ொருவ ரறிவி
லிவைதன்னித் கூடியறிந்தபடி யெகங்கனே யென்னில், சனக்க
யான்மா சர்வத்தையு
யாமற் ரானே சர்வத்தையு மறியத்தக்க முதல்வளுலே
ு அச்தச்சரணவ்
மறிர்த 2வியாகிற்பன். ஆன்மா சர்வத்தையு மறிவனென்றத

ிரகாசம்:
சளோடுங்கூடிச் சுத்தாதிகளை யறிவனென்ற தெனவறிக. சிவப்ப
விலாச
றி
றனக்க
,
சா.ரான்
ஈசன்ச்கென வறிவி லாதான் முணிவை யதிச்து

வன்ன ரூபன்,
வாயி மூனறி யாது சாரா, சனச்கென வறிவி லாதான் றத்தூவ

அசருர் தானே ?? என்றதனுற் காண்சு,
னைச்சகென வறிவா னாலிச் EGP
தேதேன்?! என்றிவ்வாடிரியர் கூறு
னத்
வருமெ
யாதும்
ாலே
வன் செயல
வதஞ்னு

முணர்க.
ஆன்மாவிற்கொரு.

இசனால்

மில்லையெனின்,

யோக்தியதையு

ஆன்மா

, ௮ன்
அறிலவிக்தா லறிக்துகொள்ளுக் தன்மையுடைய தாகலின் அது கூடாது
முதல்வ னருளிச்செய்
ரூப.மான வேதூவாகமங்களை
முஹைமைக்
டிய
ளவேண்
ுகொள்
௩டந்த
மிருகாதிகள்

ஜியும், விதிவிலக்கு
யென்னை ?
தமை

கென்றோ ?அன்றே, ஆதலின், ஆன்மா வேதாகமங்களில் விஇக்சவழி விட்டு
விலச்குவழியித் சென்றால் அக்குந்றம் அவ்வான்மாவைச் சேர்ச்சதே. “எல்லா
முூனுடைய

என்ற களால்

செயலே”

செயலென்பது

பாதகமாக

,

முடியும்.

- “ீரமஸ்தேருச்சமன்யவே?' என

முதல்வன்

செயலு

செய்யுஞ்

ஆன்மா

எசுர்வேதழம், “நமோரு.க்ரமன்யவே??

எனச் சாமவேதழம்; **ரு.த்ராயண்
என நக்வேதழம், “ருத்ராயதேசமா??
நான்கு வேதங்களும்
அதர்வணவேதமுங் கொண்டாடி,
தருத்யா'? என
் சொல்லான்
ல்லாஞ
வேதமெ
விளங்குதலால் ‘Dagar §)
சைவ சமயமாக
முழக்கெயது? என்றனர்.

*௩ல்லகுரு
தரபாம்பரையீல் உபதே௫த்த சத்தார்தமி தவே யென்பார்,
வானபேருச், தொகுத்தமெறி
வுண்மையினை

நன்கு

யல்லாமலில்லை? எனவும், இவ்

தானுமிவையே,

தேர்ச் திருச்தும் ௮ச்

ஐலைகூடாது

சுசரம்பகிலையிற்

அறிக்கபடி கின்று
வாளா சால் கழித்தேன் என்பார், நன்றா வதிர்தேன்;)
, அவ்வுண்
எனவும்
௬௪ கான், ஆகாத வண்ணமே யில்வண்ண மாயினேன்?
என்று மச்த
ு
கூடாத
லல்லஅ
தா
மையும் தேவரீர் இருவருள் கூட்டிவைத்
னுக்கு விளக்கினை

யென்பார்,

:அதுவுசன

தருளென்னலே,

கல்லாத

வறிஞ

ரையல்ல து
னுக் குள்ளே யுணர்த் தினை” எனவும், எளியேனுக்குச் தேவரீ
யேது? புக
ுவகசை
கதிக்க

ன்பார்
செ௫வசெ
வ
யளிப்ப
னை
வீட்டி
பேரானந்த

(௩5)

லாய்? எனவுல் கூறினார்,

பட்டப் பகற்பொழுதை

மிருளென்ற

பருளர்தம்

பக்ஷ்மோ வென அுபகஷம்
பார்த்தவிட மெங்கணுங் கோத்தகிலை குல்யாது
பசமவெளி யாகவொருசொதற்
நிட்டமுடன் மெளகியா யருள்செய் திருக்கவுஞ்
சேராமல், ஆராககான்

சிறுவீடு கட்டியதி னடுசோற்றை

யுண்டுண்டு

௧௨௮ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
தேக்குசிறி

ஈட்டனைய

யார்கள்போல,

தாக்கற்ற சல்வியும் விவேகமும்

நன்னிலய மாசகவுன்னி,
நானென்று நீயென் றிரண்டில்லை
நடுவே முளை த்தமனதைக்

கட்டவறி யாமலே

யென்னவே

வாடினேன்; எப்போது

கருணைக் குரித்தாவனோ?

கருதரிய இத்சபையி லானந்த நிர்த்தமிடு
கருணாகரக் கடவுளே!
(இ-ள்.) பட்டப்பகற்பொழுதை-கடும்பகற் காலத் இனை, இருள் என்
£இருட்சாலமென்கிஐ, மருளர்தம் பக்ஷ்மோ எனது பக்ஷ.ம்-மயச்சவறிவுடை
யாரது

பக்ஷந்தானோ என௮

பக்ஷம்? பார்த்த இடம் எங்கணும்-சண்ட இடங்
சொல்லாம், கோத்த ஙமிலை குலையாது-என்னை விழுங்கெ நிலை செடாமல்,
“பரம வெளி ஆக-பரமாகாயமாக, ஒரு சொல்-ஒரு மொழியை, மெளறியாய்-

மெளகியாகி, இட்டமுடன் அருள் செய்திருச்சவும்-இருத்தமா யருள்செய்
இருச் தும், சே. ராமல்- அதை யடையாமல், சான் ஆர் ௮௪- என்னை வேறு

யா.ராசவோ யெண்ணி, று

வீடு

கட்டி-ஏறிய

௮டு சோற்றை உண்டு உண்டு-அ௮தில் சமைத்த
உண்டாற்போல

ஈடித்து,

சிரார்கள்போல, ஈட்டனணைய

தேக்கு

மணல்வீடு

கட்டி,

௮இன்

மணற்சோதற்றினைப் பலகால்

சிறியார்கள்

போல

- தேக்கெறிகன் ற

தாச்சற்ற-ஈடுவுகிலைமையாகச் கற்றுக்கொண்ட,

கல்வியும்- கல்வியையும், விவேகமும் - கேள்வியறிவையும், ஈல் நிலயமாச
உன்னி-ரல்ல கிலையிடமாச நினைத்து, நான் என்று 8 என்று-கானென்றும்

கீயென்றும், இரண்டு இல்லை என்ன-இரண்டில்லையென்நு துணிக்த, நடுவே
முளைச்சு மனதை-ஈடுவிலுண்டான மனத்தினை, கட்ட அறியா மல்- தடைப்
பட௮தறியாமல், வாடினேன்-மெலிர்தேன், எப்போது &ருணைச்கு உறிச்தா
வனோ-எச்காலச்இல்
 உன் கருணைக்குப் பாதீரமாவேனோ? கரு.தரிய சிற்சபை
ula.

crore,

்

வி-ரை
: பட்டப் பகற்பொழுதை இருள்?
என்றது, தெளியச்
கடர்த வொன்றினை விபரீதமாக கருதுவது, அங்வனம் கான் மயங்கசே
னென்பார்,
“மருளர்சம் பஷூமோ வெனது
பகம்? என்றனர்.
இரு
வருளானது

ஒன்ரூயிருர்தும்

அசண்டாகார

மாக் ஈளுள்ளு 6 பிறிவறரின் நயிர்ச்குயிராய்
விட மெக்கணங் கோத்த நிலைகுலையா ஆ.
ஞானம்ணிமாலை:

Ma
யத

“எங்கெங்கும்

பார்த்சாலு

பறிபூரணமாய்ம்

சர்வான்

விளங் bo peer, ‘unt ss
பரமவெளி
யாக? என்றனர்.
மெப்பாலு

Gor eg Ca,

tb பார்த்தாலு மப்பாலு - மங்காத, மெய்யனே! அனண்பருள
மேவி
வாழ்ச்திருக்கு, மையனே| நீயலா தார்??? என்றதனாற்
காண்க,
இப்

பரிபூரண
மாூிரியர்

வுண்மையினை
அடியே
உபதேூத்தாரென்பார்,
6

னனுபவத்துற் சாணும்படி,
“ஒருசொஜ்
திட்டமுடன்

எனது பர
மெசியா

௧5௨௯

கடவுள

கருணாகரக

யருள் செய்திருச்சவும்' என்றனர். இங்கன முபதேசிச்சப்பெற்ற பெருமை
யையும், அவன் வழி யொழுகவேண்டுமென்னு முரிமையையு மறக்து, உலகு
நூற்

சல்வியிலுவ்

கேள்வியிலுவ் காலங்

மானேனென்பார், (சேராம

லாராககான்,

கழித்துச்

சறுவர்களுக்குச் சமான

சிறுவீடு சட்டியதி

னடுசோற்றை

யுண்டுண்டு சேச்குசிறி யார்கள்போல, ௩ட்டனைய தாக்கற்ற கல்வியும் விவே
கமு நன்னிலய மாகவுன்னி'என்றனர். பேரின்பமாகயெ முதல்வணிடத் தடங்க

அததப்பட்டுப் பேரின்பா தீ.தமாய் வாழ்ந்துசொண்டிருசக்கையில் தன்மைமுன்

னிலை சோன்றருசாகையால், (மானென்று நீயென் நிரண்டில்லை யென்னவே'
என்றனர். சித்தரந்தாதி: அன்னையை யிங்சென்னை யாளுடை யானை யா

விர்த,ச் அப், பொன்னை

யடைந்துய்து மென்றுசொண்

லேன்சரணாம்புயத்

பின், ஐன்னையும் சாண்டின்றி

டேசென்று

புச்கதற்

தாள்பணிச்த, வென்னை

யுங் சாண்ணேறி லேனென்ன மாயம் வெளிப்பட்டதே.'என்றதனாற் காண்க
மனதைச் கட்டினாலன்றி ஆனந்தா
இ.து சோகம்பாவனை முறைமையாகும்.
கட்டவறியாமலே வாடி.
(மனதைக்
இசமாகய முத்தி சைவரா சாதலால்,
சித்தர்
ு:' தெளிஷீர்கா, எத்தனாரூரைப்,
னேன்? என்றனர்.திநக்கடைக்காப்ப
பத்திமலர் தூவ, முத்தியாகுமே,'? என்ற சனாற் சாண்க, சத தமெனினுய் ,
மனமெனினு

(௪)

மொக்கும்,

மெய்விடா சாவுள்ள மெய்யரு ஸிருக் தும
மெய்யான மெய்யையெல்லாம்
மெய்யென வுணர்த்தியத மெய்;இதற் கையமில்லை;
மெய்யே மறியாவெறும்
பொய்விடாப் பொய்யினே வுள்ளத்

பொய்யான

திருஈ்துதான்

பொய்யையெல்லாம்

பொய்யெனா வண்ணமே

புகலவைத் தாயெனிற்

்.
புன்மையே னென்செய்குவேன்?
மைவிடா தெழுரீல சண்டகுருவே! விஷ்ணு
வடிவான ஞானகுரறாவே!
மலர்மேவி மழையோ ஈஊன்முகக் குருவே!
மதங்கடொரு நின் றகுருவே!
சைவிடா தேயென்ற வன்பருக் கன்பாய்க்

கருத்து ணெர்த்துகுருவே!

கருதரிய இற்சபையி லானக்த கிர்த் தமிடு
௪
கருணா கரக்சடவுளே!
மெய்விடா கா உள்ள - மெய்யை நீங்காத சாவினையுடைய,
(௫-ள்.)
தில் £ சச்ரிதி செய் திரு்து, மெய்இன
மெய்யர் உள் நீ இருக்து-மெய்யினரிடத்
மெய்யை எல்லாம்- உண்மையான

உண்மைப்பொருள்களை

என உணர்த்தியது மெய் - உண்மையாச
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யெல்லாம்,

மெய்

விளக்இச் காட்டினது சத்தியமே;

௧௩௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

இதற்கு

ஐயம் இல்லை-இதத்குச்

யினைச் இறிது முணராத,

சக்தேசமில்லை; மெய் ஏதும் அறியா- உண்மை

நீங்காத,

வெறும் பொய் விடா-வெறும் பொய்யை

பொய்யினேன் - பொய்யினையுடையவனாயெ

VG

உள்ளத்து

எனது,

பொய்யை எல்லாம் - பொய்யாகிய
மனதின்கண் ஸணிருக்து, பொய்யான
எனாவண்ணம் - பொய்யென்று
பொய்
பொய்ப்பொருள்களை யெல்லாம்,
சொல்லும்படி
எனின் - (மெய்யென்று)
புகலவைத்தாய்
சொல்லாதபடி,
(என்னை

நியமித்து)

வைத் தனையாயின்,

புன்மையேன்

என்

செய்குவேன்-

அற்பனாகிய நான் என் செய்யவல்லேன்? மை விடாது எழும் நீலகண்ட
குருவே-கருமை நீங்காது வளர்கின்ற நீலகண்ட உருத்திர வடிவான ஆ
நியனே! விஷ்ணு வடிவு ஆன ஞானகுருவே- திருமாலுருவாகிய ஞானாசிரிய
னே! மலர் மேவி-தாமரையினை யிடமாசப்பொருரச்தி, மறை ஓதும்-வேதாக்
இயயகம் பண்ணுகிற, கான்முசச் குருவே-பிரமனுருவாகிய வாசிரியனே!
மதங்கள்சோறும்
கின்றகுருவே-எல்லாச்சமயங்களிலும் (அலவர் கருதிய
டடி) கின்ற ஆரியனே! கைவிடாதே என்ற அன்பருக்கு-கைவிடவேண்டா
மென்று பிரார்த்திக்க அன்பர்கட்கு, அன்பு ஆய்-௮ன்புருவாஇ, கருத. தடு.

(அவரது) கருத்தினுள், (இருந்த) உணர்த்த
யாவும்) அறிவித்த ஆரியனே!

குருவே-(௮றியவேண்டுவன

கருதரிய.- என்க,

(வி-மை.) பூர்வபுண்ணியவசத்தால் சச்தியத் இனைச் கைச்கொண்டொழு

குஞ்
செர்நெதியாளரிடத்து அதிஷ்டான வியாப்தியா யெழுச்சருளியிருக்
உலகோபகாரமான அனேக அற்புதச் செய்கைகளை
உண்மையாய்

விளச்இச்

காட்டினது பிரத்தியட்சம் என்பார் (மெய்விடா நகாவுள்ள மெய்யரு னிருந்து
நீ மெய்யான மெய்யையெல்லாம், மெய்யென வுணர்த்தியது மெய்யிதற்
கைய
மில்லை? என்றனர்.
கன்மத் தடிப்பால் சத்தியத்தின் யாராயாது பொய்யா
இய பிரபஞ்ச வசமாயுள்ளவனிடச்,து திரோதானசச் இயாயிரும் து அசத்திய
கனு ஈஉரண புவன போகங்களைக்
கூட்டி அவ்வழியே நிறச் அவனாகலின்,
(மெய்யேது மறியாவெறும், பொய்விடாப் பொய்யினே ஸனுள்ளச்
இருக்கு
தான் பொய்யான பொய்யையெல்லாம், பொய்யெனா வண்ணமே புகலவைக்
தாய்? ஏன்றனர். கிருமந்திரம்:

மெய்சலர்

தாரொடு மெய்கலழ்

தான் தன்னைப்,

பொய்கலக் தார்முன் புகுசா வொரு வனை, யுய்கலச் தூழிச் தலைவனு மாய்
நிற்கு, மெய்கலச் தின்பம் விளைக்இடு மெய்யர்க்கே."? என்றகனாற்
காண்க,

அத் சதன் எனியட்ட நசன் எதி படு
aoe

;

ஆன்மாச்களுடைய

or)

கன்மத்திற்குத்

sie

தக்கபடி

war?

என்றனர்.

வினைப்ே

பாகங்களை

பூட்டி மலபரிபாகப் படுத் துன் றவன் நீயே யென்பதாயிற்று,
டர ஆசாரியனைத்
் திரிமூர்த்தி வடிலமாகக
௦
்கொண்டு அதுப்பத
:
மாப.
யும், ''திருமாலிம் இரன்பிரம னுபமன்யன்
றபனனக்தி செவ்வே orn
&,
மூனு குசவருக்குச் சன தருளா லாசிரியத்
தலைமை நல்கி,வருமெவர்ச்
கு
குருவாய் மெய்ஞ்ஞான மூசிஇரைக்கைம்

மலரும் வாய்ந்த,

வருவழ

அன்;
ne
கரும

முசற்
குங் குறு

கருணாகரக் கடவுள்

௧௩௧

வைப்பாம்.?? என்றபடி சொள்
(௫)

நகையுங் சாட்டியரு டருஞ்சவனை யுளத்தில்
.ளினு.மமையும்,

பண்ணே னுனக்கான பூசை; ஒரு வடிவிலே
- பாவித்தி ஹைஞ்சவாங்கே
மலருடூ நீயே யிருத்தியப்

பார்க்ச்ற

பனிமல ரெடுக்கமனமும்
ஈண்ணேன்; அலாமலிரு கைதான் குவிக்கவெனின்
நாணூாமென் னுளகிற்றிகீ,
நான்மும்பி டும்போ தரைக்கும்பி டாதலா
னான்பூசை செய்யன் முறையோ?
விண்ணே

! நாதமே!

| விணாதியாம் பூதமே

வேதமே!

வேதார்தமே!

மேதக்க.கேள்வியே

! கேள்வியாம் பூமிக்குள்

வித்தே! அவித்தின்முகாயே !
கண்ணே ! கருத்தே ! எனெண்ணே ! எழுத்தே !
கதிக்கான மோனவடிவே !
கருதரிய சற்சபையி லானந்த கிர்த்தமிடு
கருணாகரக் கடவுளே !
னையைச்

பண்ணேன்-உனச்குப்

உனக்கு

ஆன

பூசை

செய்யேன்;

ஒரு

வடிவிலே

(இ-ள்.)

பாவித்து

பிரியமான

பூச

சஇல்
- ஒருருவத்
இறைஞ்

பார்கன்ற
அங்கே-அ௮தற்சகாசவே,
வணங்க,
நீக்க
மலர்களெல்லாவற்றுள்ளும், நீயே யிருத் இ-நியே
கிறைக்திருக்கின்முய், (அதலால்) அப்பணிமலர் எடுக்க மனமும் ஈண்
செய்து

பாவனை

உன்னைப்

மலரும்-பார்க்கன்ற
மின்றி
ணேன்
சேன்;

- அந்தக்

குளிர்ச்சியாகய

அல்லாமல்-அன்றியும்,

வணங்க

குவிச்,து

லிருக்கிறாய்,

மலர்களைப்

இரு

காணும்- என்

மனத்தி

உள்ளம் நிற்றி - ரீ என்

நீ என்

வென்றாலோ,

(ஆகலால்)

பறிச்சவும் மனம் பொருச்
 ச்
- இருகரங்களை
குவிச்க எனின்

கை

மனம்

காணாநின்றது?

(அப்படி

மன

வொருப்பாடின்றி)
சான் கும்பிடும்போது - நான்
ஈமஸ்கரிக்கும்போது,
௩மஸ்சாரமாகையால், நான் பூகை
அரை
அசைக்கும்மிடு ஆதலால்-(௮௮)
செய்யல் முறையோ-நரான் பூசனை புரிதல் கரமமாகுமோ? விண்ணே !ஃ பரமா
காயமே! விண் ஆதி பூகமே! - விண்முதலாகிய பஞ்சபூ சமே ! நாதமே !-நாச
தத்துவமே!

வேசமே

!-மறையே

கேள்வியே !-மேன்மை
வித்தே

!-

கேள்வியாகய

!

பொருக்திய
கிலச்தஇல்

வேதாக்தமே

-மறைமுடி வே

கேள்வியே!
சூளைச்ன் 2n

கேள்வி

அம்

|

மேதச்ச

புழி

oon
2
ட$ஐ௦ே பீஜமே! i அவ்வித்தின்

மூளையே !-அக்தப் பீஜச்தினின்று முண்டா அங்குரமே! கண்ணே !- சண்
களே ! சருச்தே-மனமே ! என்

எண்ணே

!-என்

தருச்5மே!

எழுத்தே !-

௧௩௨ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
இலச்சணமே! கதிக்கு ஆன மோனவடிவே! - மோலசத்திற் சேதுவாகிய
மெளனரூபமே ! கருதரிய.-என்க,
(வி-ரை.) பூசை புரியவேண்டுவது ஒவ்வொருவருக்கும் இன்றியமை
யாத கடனென்பார், (பண்ணேன் பூசை! என்றார். தவாரம்: *பூச்கைச்
கொண்டான் பொன்னடி. பூசியார், சாச்னீசச் கொண்டா ளம நவில்கிலார்,
ஆக்கைச் சேயிரை தேடி யலமர்து, காச்கைச் கேயிரை
யாூச் கழிவரே,!?
எனவும், பாரபுலிங்கலிலை. **38ற மானிடப் பிறப்பை வாய்ந்துகல், ஏடவிழ்

மலரினா லிறையைப் பூசியார், பாடமை

நாளெலாம்

பாழுக்

கஇறைப்பவர்,

மூடரை யெண்ணுங்கால் முக்தி கிற்பசே.!? எனவும் வருவனவற்றாற் காண்க.
அன்புடன் புரியும் பூகையே மூதல்வனுக்கா மென்பதுபற்றி, *அனபூசை?
என்றனர். தேவாரம்: நெக்கு செக்கு நினைபவர் நெஞ்சுளே, புக்குகிற்கும்
பொன்னார் சடைப் புண்ணியன், பொக்க மிக்கவர் பூவுநீ ருங்கண்டு, ஈக்கு
நிந்ப ரவர்தமை நாணியே,.”' என்றதனாற் காண்க.
ஒரு வடி.வென்பது-மகேசுர பேதங்களான
சர்இிரசேகார், உமாமசே
சர், இடபாரூடர், சபாபதி, கல்யாணசுக்தார், பிட்சாடணர், காரமாரி, கர
லாரி, இரிபுராரி, சலந்தராரி, மாதங்காரி, வீரபத்திரர், அரியர்த்தர், அர்த்த
காரிசுரர், இராகர், கங்காளர், சண்டேசானும்கரகர், நீலகண்டர், சக்கரப்
பிரசர், சசமுகானுச்சிரகா, சோமாஸ்கந்தர், ஏகபாதர், சுகாசீனர், தட்சிணா
மூர்ச்தி, இவிங்கோற்பவர் ஆ௫ய இருபத்தைர்அு மூர்ச்தங்களி லொன்றினை,
முதல்வன் எங்கு நிறைக் இருக்கும் வியாபசப் பொருளென்பதகனைச் றிது
கோக்காது,

ஒருவடிவச்திலேயே

யேசதேசியா

யிருப்ப

னெனச்கொண்டு

பூசிச்சலும், மலரினிடத்அ மிருச்ச அதனைச்சொண் டருச்சித்தலும் செய்ய
என்மன மொப்பவில்லை யென்பார், பாவித் இறைஞ்ச வாங்கே பார்ச்னெற
மலரூடு நீயே யிருத்தியப் பணி.மலரெடுச்ச மனமு ஈ௩ண்ணேன்” என்றனர். இத
னால், பெருமான் சொரூப இலச்சண
ச் தினை மோக்குழி நிஷ்சளமும், தடச்ச

இலஃ்கணத்தினை

நோக்குழி சகளமும் உண் மையாகலின்

மறிக்து பரிபூரணனே

அன்பர்பொருட்டு

தேர்ந்து பூசிக்கவேண்டு

மென்பதாயிற்று,

மாய்ந்துவிட்டோ,

கல்லிலுஞ்
காண்க,

செம்பிலு

ரில்லிலு

மோவிருப்

இத்திருக் செய்யுளில்

இசந்தானோ”

மன்ப

விளங்குவனெனத்

பட்டினத்தாக:

சொல்லின் முடிவிலும் வேதச் சுருஇயிலு, மல்லிலு
னிலு

இவ்விரண்டி ளேயு

ஏகதேூயாய
மாசற்ற

நிடத்திலு

“சொல்லிலுஞ்
வாகாயக்

தன்

மீச னிருக்குமிடங்,

பானெங்கள் கண்ணுதலே.??
*செம்பிலுமோ? என்றதற்கு
*செம்பில் மாத்

என் ஐகளாற்

என்று பொருள் கொள்க,

கன்மத்திற்கு த் தக்கபடி

பரமரன்மா செய்விச் க ஆன்மா செய்கின்றது
நியதமாகலிண், செய்தல் பாதியும்,
செய்வ
i ித்தல் பாதியுமாக ஒருதொழில்
முற்றுப்பெறுதலால் *அராக்கும்பிடு?
என்ருர். பரதர் இரனாடிய கான் SE EL
னா ஈ வெண்ணி யஞ்சலித்தலும் , பூசிச்
தலுங் கூடாதென்பார் (குவிக்சவெனில்
நாணும்! என்றும், (பூசைசெய் யல முறை
யோ?! என்றுங் கூறினர். இதனால்
தற்போத மிழந்து வணங்குத லம்,
பூசிச்சலும் வேண்டு மென்பதாயித்ற
ு,

:

கர.

க்ருணாகாக் கடவுள்

கட்புலனுச்கு,ச் தோன்றும் பொருள்களிலும், மனத் இற்கு விஷ்மமாகும்
பொருள்களிலும் இருப்பதுபற்றிக், ₹சண்ணே! கருத்சே! ? என்றும், வேதங்
சளிற் கூறப்படு மெல்லாப் பொருள்களையும் ஒருவனுணர்தற்குத் தருக்கமும்
இலக்கணமுமாகிய கருவிகளன்றி புணரப்படாமையின், எண்ணே /எழுதீதே”
என்றுங் கூறினர், எண் என்பதற்குத் தருக்சமே பொருளென்பசனைச்,
(௬)
தநக்க சோபானம் என்னு காலின் உபோற்சாதத்திற் காண்க,

சந்ததமும் வேதமொழி

பற்தின௮

யாதொன்று

தான்வற்து முத்வுமெனலால்
சகமீ திருந்தாலு மரணமுண் டென்பது
சதாகிஷ்டர் கினைவ தில்லை;

Gio gu SP யார்க்து போதிப்ப தல்லவே;
செப்பினும் வெளுதர்சிகமாம்,

்

திவ்யகுண மார்க்கண்டர், சுகராதி முனிவோர்கள்
இத்தார்க நிக்யாலரோ?

இர்தரசாதி தேவதைகள், பிரமாதி கடவுளர்
இருக்காதி வேதமுனிவர்,
எண்ணரிய கணாராதர், ஈவகாத சித்தர்கள்
இரவிமதி யாதியோர்கள்
கந்தருவர், கின்னரர்கள், மற்றையர்க ளியாவருங்
கைகுவித் திடுதெய்வமே!
கருதரிய சத்சபையி லானந்த நிர்ச் தமிடு
கருணா கரக்கடவுளே!
(௫-ள்.) வேச மொழி-வேதவாச்சியமான
த, சக்சதமும்-சதாசாலமும்,
ினும்
யாதொன்று பற்றின்-யாதொன்றையாய
ஆசையாற் பற்றினால், அது
தான்வந்து மூற்றும் எனலால்-அதூவாசவே வந்து முடிவு பெதுமென்று
சொல்லுதலால்,
சசமீது
இருந்தாலும் - உலகத்திலிருப்பினும்,
மாணம்
உண்டு என்பது-மரணமுளதென்பகை, சதாகிஷ்டர் நினைவது இல்லை-௪௧௪

நிட்டாபரர் நினைப்பதேயில்லை; ஈத-இத, சிர்தை அறியார்க்கு-கறுத் தறியா
ு
ு௮ற; செப்பினும்-அறிவுற
தவர்க்கு, போதிப்பது ௮அல்ல-அறிவ
த் அவதன்
த்தி
னும், வெகு தர்க்கம்

ஆம்-௮கேகமாகிய

வாஅச்கள்

விளையும்; திவ்ய குணம்-

தெய்வீசமான குண ச்தையுடைய, மார்க்கண்டா-மார்ச்சண்டரும், சுகர் ஆதி
மூனிவோர்கள்-சுகர்மு.சலாகிய முனிவர்களும், சித்தாச்சம் கித்தியலரோ?
மூடி.வுசெய்யப்பட்ட
நித்யாத்மாக்களல்லரோ ? இந்கராதி தேவதைகள்இந்த்ரன் முதலான
சாமாக்ய சேவர்களும், பிரமாகிசடவளர் - பிரமன் மு.,ச
லான விசேஷ தேவர்களும், இருக்கு ஆதிவேதம் முணிவர்-இருச்கு முதலிய
வேதச்களை ஐயர் இரிபற வுணர்க்ச முனிவர்களும், எண் அரிய somal gt-

எண்ணுத லருமையாகிய

கணாதிபதிகளும். ஈவகாத

மூ சலிய ஒன்ப இத் சர்களும், இரவி மதி

இத்தர்கள்-௪த்இயகாதர்

ஆதியோர்கள்-சூரியன் சந் இரன்

௧௩௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

முதலானவர்கள், சந்தருவர்-சந்தருவரும், இர்ரர்களும் - இன்னாரும், மத்
நையர்கள் யாவரும்-வேறுள்ள3 யெல்லோரும், கை குவித்திடு தெய்வமே!சைகூப்பிச் தொழுதற்குரிய தெய்வமே! கருதரிய.--என்ச.
(வி-ரை.) உயிர்கட்கெல்லாம் எச்சாலத்திலும்
விசைவிப்பதாகிய சாரணம் பற்று (அவா) என

,
யை

சச்ததமும்*வேசமொழி யாதொன்று
உத்தாவேதம் ; அவாவென்ப
னர்.

உண்டாகின்ற பிறவி
நூல்கள் கூறுதலின்,

பற்றின.து தான்வர்து முற்றும்? என்ற
வுயிர்ச்குமெஞ் ஞான்றும்)
வெல்லா

தலாஅப்பிறப்பினும் வித.து.?? என்றகனாழ் காண்க,

்

ஒருவன் யாதானுமொன்றின்கட் சிறிதாயினும் பற்று வைக்கில், அப்பற்
றினை யனுபவித்தற்குப் பிறப்புவலையுள் ௮அகப்படவேண்டியிருத்தலின், “சந்த
சமும் வேதமொழி யாதொன்று பற்றினது தான்வர்து முற்றும்? என்றனர்.
திநக்தறன்: “பற்றி விடாஅ விடும்பைகள் பற்றினைப், பற்றி விடாஅத
வர்ச்கு! எனவும்,பற்றற்ற சண்ணே பிறப்பறுக்கு மற்று, நிலையாமை காணப்
படும். '? எனவும் வருவனவற்றாம் சாண்ச. மாணமொன் றுண்டென்று நினைப்
பது மோர்வகையிற் பற்றாகலினாலும், அதனைச் இவயோகிகள் எண்ணுவ
இல்லை யாசலினாலும், 'மாணமூண் டென்பது ச,சாரிஷ்டர் நினைவ இல்லை?
என்றனர். அன்தியும்,சதா கிஷ்டையுடையார் சமது இருமேனி உரு வ௪ூத் இ,
அருவச்சித்தி, உருவருவச்சித்தியென்னு மூன்றி லொன்றினைப்பெற்ற வன்

முத்த.ராகையால், மாணமுண்டென்பதை நினையார்.

இச்சத்து பேதங்களை

யினிவரும் பராாபாக்கண்ணியில் காண்க, உருவச்டச்தி பெற்றோர் சுந்தா
eptsA சுவாமிகள், சேரமான் பெருமாணாயனார் முதலியோர்; இது சுத்த
தேகமெனவும், சுவர்ணசேகமெனவும்,
பிரணவசேகமெனவும்
வழங்கும்,
அருவச்சிச் திபெற்றோர் மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் முதலியோர். உருவருவச்
சித்தி பெற்றோர் திருஞானசம்பக்் சமூர்த்தி சுவாமிகள், இிருசாவுச்காகு சுவா
மிகள் முதலியோர்.

பிரமன்முதல்
னையே

பூசித்தும்,

பிபீலிகைபரியச்தமுள்ள

சவகோடிக

ஸியாவும் முதல்வ

யாடித்தும், து. இத்தும், தியானித்தும், உபவா௫த்தும் வரு

மாகலின்,'இச்தராதி சேவதைகள் பிரமாதி சடவுள நிருச்சாஇ சேவமுனிவர்,
எண்ணரிய

சணசாதர்

நவகாத சித்தர்க ஜிரவிமதி

யாதியோர்கள், கக்தருவர்

கின்னரர்கண் மற்றையர்க ஸியாவரும் கைகுவித் இடுர்செய்வமே' என்்.தனர்,
பஸ்மசாலோபநீடதம்: “லிங்கருபிணம் மாம்ஸம் பூஜ்டந்தயச்தி யோகினஸ்
ஹித்தாஷஹித்திம்கதாய

ஜக்தியஜ்வானோமா

ஸர்வோபதி ஷசஸ்ஸேகு
வம்

மேவஸ் துலந் இவே சாஸ்ஸால்சாஸ்

ஹாஸாஈஹத்தோன்ய

தஹமேவ

ப்சதிஷ்டி தம்-ததாகாஸ்யாம்ப்ரயைரேஹமன் வஹம்

செளக்ராகா.ர£

நாகாசகாகாகாஸஸ்்ச்.ர தாரிணோ

ஸர்வம்

மயிஸர்

பூஜயஸ்கதரகணா

சாகாரூபதராசாநா

சஸ்ஹி

தாஸ்சகேஸர்தே பஸ்மஇக்தாம் காருதிடராகஷ£பரண? கீருதாஞ்”ஜலயோ நித்ய
மபித்யாயம்கி
தச்ரபூர்வஸ்யாம்
இஷிப்ரஸ்மக்ரு சாஞ்ஜலிமுபாஸ்தேப்ர
திச்யாமிந்த்ரஸ்ஸன்ன தாங்க
உபாஸ்தே
உதீச்யாமக்இனிசாயாசா
cour

கருணாகாக் கடவுள்

௧௩௫

EBs
ஸதே”? என்று சொல்லியபின்னர் தகஷிளாயாம் இஹிமுச் தில் சானம்
பாலசாஸ்ஸாயுச பாபசாதசாஸ்தச்
ா
- தச்ரானேசகண
மண் டபஸம்ஜ்ஜிசம்
ரருஷயல்ஸாம்பவா₹ பாஸுப தாம் ஹாலைவவேசாவதம்ஸம்சைவம் பஞ்சா
(௪)
அரம் ஜபமதஸ்மாரசம் ஸப்ரணவம் மோசமாளுஸ் இஷ்டம்.இ,??

துள்ளுமறி யாமன௫ பலிகொடுத்தேன்;கர்ம
துஷ்டதே வகைகளில்லை;
துரியநிறை

சாந்ததே

முூனக்கே

வதையா

:
தொழும்பனன் பபிஷேகநீர்;
உள்ளுறையி லென்னாவி கைவேத்தியம்; ப்ராண
னோங்குமதி தாபதிபம்;
‘
ஒருகால மன்றி, சதாகால

பூஜையா

வொப்புவித்தேன்; கருணைகூர் 1

தெள்ளிமறை வடியிட்ட வழுதப் பிழம்பே !
தெளிர்ததேனே ! சனியே !
இவ்யரச மியாவுக் திரண்டொழுரு பாகே!
தெவிட்டாத வானக்தமே !
வூடுமே மெள்ளமெள வெளியாய்க்
Sor ator
சலக்கவரு கல்லவுறவே !
கருதரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்த்தமிடு
கருணாகரக் கடவுளே !
(இ.ள்.) துள்ளும்-அுள்ளி கு.இக்கின்ற, மறியாம் மனஅ-மனமாகிய
டினை,

பலி

கொடுத்தேன்-பலியிட்டேன்;

கர்ம

(ஆதலால்) கன்மமாகிய. துஷ்டதேவசைகள்
அரியம் ரிறை-அரியபதத்தில்

தேவசையாம்
யேனுடைய

உனக்கே,
அன்பானது,

கிறைச்ச, சாஈ்த

தொழும்பன்
அபிஷேக

அதுஷ்டதேவதசைகள்

ஆட்

இல்லை-

என்னை

வருத்தமாட்டா,

தேவதைஆம்

உனச்கே-சாக்த

இனி

அன்பு-உன்
நீர்-இருமஞ்சன

தொண்டனா௫ய

அடி.

இர்த்தமாகும்; உள்

உதையில்-தேவரீர் என் மனத்இற் றங்்கனொல், என் ஆவி-என்னுயிரான த,
சைவேத்தியம்- நைவேத்தியமாகும்; ப்ராணன்-பிராணவாயுவும், ஓங்குமதிஉயர்ந்த அறிவும், தாபதீபம்- தாபதீபங்களாகும்; இத-இவ்வாறு அடியேன்
பூசனைபுறிவதாகிய இத,

ஒரு காலமன்று - ஒருபொழுஇன்மாக் இரமேயல்ல,

FETETO பூசைஆ ஓப்புவித்சேன்-சகாசால பூசனையா மொப்புவிச்சேன்.
(தலால்) கருணைகூர்-மிகுந்த கருபையைப்பண்ணு !, மறை தெள்ளி வடி.”
யிட்ட- வேதங்களால் கெளிவித்து

வடிக்கப்பட்ட, அமுதப் பிழம்பே |-அமிர்

தீத்தொகுஇியே! கெளிச்க தேனே !-செளிர்ச தேனே !, 2னியே!-சனிசர்ச்

கசையே !, திவ்யாகம் யாவும்-தெய்வீசமான சுவைகளெலாம், இரண்டு ஒமுகு
பாகே-ஒருசேோச்கூட

ஒழுகாநின்றபாகே

! தெவிட்டாத.

அனந்தமே-ஃவெறுக்

௧௩௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

சப்படாத இன்பமே | கள்ளன்

அறிஜடும்-சளீளனாகய என்னறிவிடச் அம்,

மெள்ள மெள்ள-பையப்பைய, லெளியாச் சலச்சவரறாம்-லெளிப்படச்சலச்சு
வருஇன்
ஐ, கல்ல உறவே-தன்மையைப் பயக்குஞ் சுற்றமே! க௫,ச.ரிய.-என்ச.

(வி-ரை.) இத் இருச்செய்யுள் காமிகம், வாசிசம், மானம் என்னு கூவ
கையுள் மானச பூசைமுறைமை கூறிய. மன த்தினைப் பலியிடும் பொருளா
ன ஆடாக உருவகஞ் செய்சதற்சேற்ப, சன்மச்இனைச அஷ்ட தேவதையாக
வும், சாச்ச,தகினைப் பரதேவதையாகவும், அன்பினை அபிஷேக நீராசலும்,
ஆவியினை நைவேச்இயமாகவும், பிராணனைக் தூபமாகலும், அறிவினைச் தப
மாசவும் கூறினர்,

௮௪

ராக்கச பூகபிசாசாதிகள்

மரமிசபக;ூண யோச்யெரசலின் ௮.௮

பற்தி, சாமான்னியர் அஷ்டதேவதைகட்குப்

பலியிடுதல் வழச்சமா

யிருத்ச

லின் உலசவழச்காசப் !பலீகொடுச்தேன்? என்றனர், உச்தம பரிபாகெள்
அஷ்டதேவதைகளை யொருபொருளாக மதித்து பலிமுதலிய கொழில்களை
யொருபோதுஞ் செய்யத் துணியார். செர்கெறியிற் செல்லும் பெரியோர்
ஒருக்கால் துஷ்டதேவதையின் ஆலயச்இனைச் சர்இக்க நேரிடினும் அத்
சேவதையின்மீறு
கோபித்துக்கொள்ளுதலும், பலிமுதலிய காரியங்களைக்
காணின் ஈகெடு&்டிப் பயர்திடுதலும் பிரத் இியட்கம், திருப்புகட்ச்சுவா மியா:

“ஒற்றியூர் காளி யுனக்கேனளோே வூன்விருப்பம், வெற்றிமழு வானருட்சீர் வே
ண்டாமா.சிற்றுயிரை4், கொல்வாருக் இன்பங் கொடாதா னவன்கண்டாய்,
ஈல்வார்த்சை சொன்னேனிசஅ் காள்,?? எனவும், திருவநட்பிரகாச

வள்ளவார்:

‘Eis சிறிய செய்வமென் ஹையோ காட்டிலே பலபெயர் நாட்டிப், பலிதர
வாடு பன்றிகுச் டங்கள் பலிக்கடா முதலிய வுயிரைப், பொலிவுறக் கொ
ண்டே போகவுவ் சண்டே புந்திரொச் துள5டுச் குத்றேன், கலியுறு சிறிய
செய்வவெல் கோயில் சண்டகா லத்திலும் பயந்தேன்.?? எனவும் வருவனவற்
றாற் காண்சு,
உலகரால் அனுபவிக்கப்படும் இனிமையான பசார்த்சங்ச செவஙையோ
அவைகளாகவெல்லாம்

அன்பினால் மூதல்வனைச் கூறுவது சாம்பிரதாய wars

லின் 'அமுதப்பிழம்பே! தேனே!

னியே!

பாகே | ஆனந்தமே!

உறவே]?

உருவே [1 என்னு தவே

என்னூ

எனச் கூறினர். தேவா: (திருவே! என்செல்வமே. தேனே |

முஞ்சுடரே

! செழுஞ்சுடர்ஈற் சோஇமிக்க,

வானோர்செ

னேர ஊணினுள்ள மே! உள்ளத்தி னுள்ளே கின்ற, கருவே! என்கற்பகமே!
ன!

கண்ணிற் கருமணியே! மணியாபோவாய் | காவாய் அருவாய் வல்
வண் ண மாவடுதண்‘
ட
.
ரறையு மமரரேதே।
என்றதளுற்

வ்காண்ட சா யடையா

வேதம் ஆன்மாக்களுடைய
GO
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பெருமானே

அ.திசாரானுகுணமாகப்

ம் உபச்ரெம

பரம்பொருளென் ௮ காட்டெலா
ல்,

வழுதப்பிழம்பே [? என்றனர்,

உபசம்மார
கள்ளி

பலபொருள்களுக்

em pura Ras
மறை

வடியிட்ட

(௮)

௧௬௪

SL.ajor

EGCDSIS

உடல்குழைய, என்பெலா கெக்குருக, விழிநீர்க
ஞளூற்றென வெதும்பியூற்ற,
ஊ.ூகாக் தத்தினைக் கண்டணுகல் போலவே

ஒருறவு முன்னியுன்னிப்,

படபடென கெஞ்சம் பதைத்,துண் ணடுக்குறப்
பாடியா 9.55 BS அப்
பனிமதி முகத்திலே கிலவனைய புன்னகை
பரப்பி,தாத் தார்த்தெழுக்அ,
மடலவிழு மலரனைய கைவிரித் அக்கூப்பி,
.
வானே! sain
cot! Boar us

மழையே! மழைத்தாரை வெள்ளமே! நீதி
வாழி! என வாழ்த்தியேத்தும்
கடன்மடை தஇிறர்தனைய வன்பரன் புக்கெளியை
கன்னெஞ்ச

னுக்கெளியையோ?

கருதரிய சற்சபையி லானந்த
கருணா கரக்கமவுளே !
(௫-ள்.)

நிர்த்தமிடு

உடல் குழைய: சரீரம் வாடவும்; என்பு எல்லாம் நெக்கு உருக-

எலும்புசளெல்லாம் கெகிழ்ச் துருகவும்; விழிநீர்கள்
ஊற்ற-சண்ணீர்
one)

மணற்சேணி

Bis
ss b
ar

னைச்சண்டு
உன்னி

சண்டு

(அதினிடத்துச்

உன்ணி-ஒப்பற்ற

கெஞ்சம்

யென்னலாம்படி.

ஊற்று

என

அணுகல்போல-இரும்பூசியானது

சென்று)

(ஆத்ம)

ETE SESH

பொருந்துதல்போல,

பக்துவாகிய வுன்னையு

படபடென பதைத்து. மனம்

வெதும்பி

கொதிச்சொழுகாகிற்கவும்;

படபடெனச்

நினைத்து

ஓர் உறவும்
நினைத்து)

அடித்த;

உள் நடுக்கு ற.
உள்ளே நடுக்சமடையவும்; பாடி ஆடி குதித்து-பாடியாடித் அள்ளி, பனிமதி
முசத்திலே நிலவு ௮அனைய-குளிர்ச்சயையுடைய
சரி ரணிடத்திலுண்டாகும்

சச்்தஇிரிசையையொத்ச,

புன்னகை

ஆர்த்து எழுர்து-பலகா

பரப்பி-புன்சிரிப்பை

விரித்து;

ஆர்ச்.

லாரவாரித்தெழுர்து; மடல் அவிழும் மலர் அனைய

கை-இதழ்சள் விரியாகின்ற தாமரைமலரையொத்த கைகளை, விரித்து கூப்பி.
விரித்துவ் குவித்தும்; வானே!-சிதாகாயமே! அவ்வாணில் இன்ப மழையே !-

௮வ்வாகாயத்தினின்றும் பொழிகின்ற ஆனர் சவருஷமே! மழைசாரை வெள்
எமே-௮க்ச மழைத் தாரைகளாலுண்டாகும் பெருக்சே! நீடூழி வாழி
என
வாழ்த்தி

துதிக்சன்ற,

ஏத்தும்-நீடுழிசாலம்

கடல் மடை

அன்பர்

அன்புக்கு

பாயோ?

கருதறிய.--என்ச.

வாழ்கவென்று

இறர்தனைய-கடலானது

எளியையோ

- அன்பரது

இருப்பல்லாண்டு

பாடித்

மடை இற் சாற்போன் 2,

அன்புக்கு

எளியையாயிருப்

(வி-ரை.)
அன்போடுருக யசங்குழைவார்ச்சன் றி மு.தல்வன் வெளிப்
படானாகவின், அன்பின் மயமாகச் சரீரம் வாசலும், என்பு கெகிழ்ச் அருகு
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தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத் தியுரை

அன்புடையார்க் Qu pars யாகையால்
கண்ணீர் 'பெருகுதலும்
தலும்,
விழிநீர்க ஞற்றென Ga gad yop’
ருக
(உடல்குழைய வென்பெலா கேக்கு
, “இன்
என்றனர். திருமந்திரம்: “என்பே வி.நசா யிறைச்சி யறுத்திட்டுப்
ன் தி,
வார்க்ச
யகங்குழை
போற் சனலிற் பொரிய வறும்பினு, மன்போ டு

என்போன் மணியினை யெய்தவொண் ணாதே.” என்றதனாற் காண்க,

காந்தத்தின் முன்னர் நேரிட்டகாலச்திலேயே அவ்வூசியி
ஊியானஅ
னுக்குச் சேட்டை யுண்டாமாறு, முதல்வன் திருவருளை அடியார் மூன்னிட்ட
தத்தினைக்
வன்றே யன்புமயமான துடிப்புண்டாமாகையால், ‘onGats
சண்டணுகல் போலவே, இருறவு முன்னி யுன்னிப், படபடென நெஞ்சம்
பதைத்துண்

ணடுக்குறப் பாடியா டிக்குதித்து”?

முகமலர்ச்சியுடன் அஞ்சவித்து

மதி மூகத் திலே கிலவனைய

புன்னகை

என்றனர்.

அத்தகை

யடியர்

தோத்தரிப்பாராகையால்,

வாயாரச்

பரப்பியார்த்

[பணி :

மட

தார்த்தெழுச்து,

லவிழு மலரனைய கைவிரித் அக்கூப்பி? என்றனர்.
ஒருவரால் காரியங் கொள்வார், அவரை வாழ்த்துதல் பெருவழக்காக
லால் தமக்கெளியனாக்குகைக்கு 'நீடூழிவாழி!' என வாழ்த்துவாசாமினார், திரு
வாசகம்:

வாழ்த்துவதும்

துவதும்

தாமுயர்ர்து

முரலும் தாரோயை

வானவர்கள் தாம்வாழ்லான்

தம்மையெலாந்

மாயடியேன்,

மனரின்பால்,

தொழவேண்டிச்,

பாழ்த்தபிறப்

தாழ்த்

சூழ்த்துமது

பறுத்திவொன்

கர

யானுமுன்

னைப் பரவுவனே.'? என்றதனாற் காண்க, இத் இருச்செய்யுள்: பத்.திவலையிற்
படுவோன் என்னும் உண்மையும், அப்பத்தியடையார் தன்மையும் விளக்இ
யது.

(௯)

இங்கற்ற படியங்கும் எனவறியு ஈல்லறி ஞூ
ரெக்கால

இன்சொறவ

மும்முதவுவார்;

ரார்;பொய்ம்மை யாமிழுக் குரையார்;

இரங்குவார்; கொலைகள் பயிலார்;
சங்கற்ப சித்தரவ ருள்ளக் கருத்திலுறை
சாக்ஷிரீ யிகபரத்தும்

சந்தான கற்பகத் தேவா

யிருந்தே

சமஸ்தவின் பமுமுதவுவாய்;
சில்கக்தை யொத்தெனைப் பாயவரு வினையினைச்
சேதிக்க வருசிம்புளே!
aber on ads மகலவரு பானுவே!
தீனனேன் கரையேறவே
கங்கற்ற பேராசை வெள்ள த்தின் வளரருட்
ககனவட். டக்கப்பலே !

கருதரிய சிற்சபையி லானந்த கிர்த்தமிடு
கருணா

கரக்கடவுளே!

Be

கருணாகரக் கடவுள்
.

(இ-ள்.) இங்கு அற்றபடி - இம்மையில் முடிச்தவண்ணமே,

என அறியும்-மறுமையினு

அங்கும்

ஈல் அறிஞர் - பேரறிவினர்,

மாமென்றறி௫இன்ற,:

எக்காலமும் உதவுவார் - எக்காலத்திலும் பிதருச்கு உதவி செய்வார்கள்?
இன்சொல் தவறுர் - மதுரமொழி வழுவார்கள்; இழுக்கு ஆம் பொய்ம்மை
உரையார்- குந்றமாகயெ

பொய்யுரையாடார்;

இரங்குவார்

- சீவர்சகண்மேல்

இரக்கஞ்செய்வார்கள்; கொலைகள் பயிலார் - தேகவிம்சையைப்
டார்கள்; சங்கற்ப இத்தர்-சங்கற்பசித்தத்தனை
யுடையவராகிய,

ரது,

பழகமாட்
அவர்-௮வ

உள்ளச்கருத்தில் - மனக்கருத்தில், உறை - வாசம்பண்ணுகற, சாகி

நீ-சாட்ச்பூதனாகியற், இகப.ரத்அம்-இம்மை மறுமைகளிலும், சந்தானம் கற்
பகம் தேவு ஆய் இருந்து
- சந்தானவிருட்சம் போலவும் கற்பகவிருட்சம்
போலவும்

உள்ளே

தெய்வமாயிருக்து, சமஸ்த இன்பமும் உதவுவாய்-எல்லாச்

சுகங்களையும் கொடுப்பாய்; சங்கத்தை ஓத்து-சங்கத்தினை நிகர்த்த, எனைப்
பாய வரு வினையினை-என்னைப் பாய வருன்ற, வினைகளை, சேிக்ச வரு

சம்புளே!-இழித்தெரிதத்காக

வருகிற

சரபமே!

சர்தா

ஆகுலம்

Bs

அகலவரு-மனக்சலேசங்களாகிய இருள்நீங்க வருகன்ற,பானுவே!-சூரியனே!
இனனேன்-எளியேனாகிய

யாய)
சத்தின்

கான், கரை

கரையில் ஏறும்படி, கங்கு
வளர்- எனு

ஏற-(பிறவிச்சகடலைக்

௮ற்ற-வாம்பு

பேரன்பாகயெ

பிரவாகத்தில்

கடந்து

ws

பேராசை

வெள்

சஞ்சரிக்கிற,

அருள்

சடக்த,

சனம் வட்டம்-இருபையுடைய அகாயவட்ட த்தில் (உலாவுின்ற),கப்பலேமரச்சலமே! கருதரிய,--என்க.
த்சோஇன ௩ல்
(வி-ரை.) இச் இருப்பாடல் பொது தர்மங்களை யெடு
யென்னு
மறுமை
லறிஞராகுஞ் சித்தார்தச் செல்வர்களை இம்மை யம்மை
்
அவர்கள
மூவகைப் பயனையுச் தரும் வினைகள் யாவுக் தொடராலாகலின்,
கொள்ளும் பேதி
இம்மையில் முடிந்சவண்ணமே மறுமையிலாகும்? என்று
நல்லறிஞர்! என்ற
ியு
வுடையா ராவராசலின், *இங்கற்ற படியங்கு மெனவற
ா மூதறிவார்ச், கம்
னர். திருவருட்பயன்: “மும்மை தருவினைசண் மூளாவ
.
மையு மிம்மையே யாம்.?? என்றதளுற் காண்க,
ிஞர்க் இயற்கையா
Qof armag gor. சொன்னாற்கு ஈதல் அவ்வத
வஞ்சனை. யிலவா
கலந்து
தன், *எச்சாலமு மு;தவுவார்? என்றும், அன்புடன்
TESTNS ST மின்
கள்
்சொற்
வாய்ச
்
யிருச்ன்ற அறத்தினை யுணர்ச்த அறிஞர
ோருயிர்க்கு த்
பிறித
்,
என்றும
?
றஐவருர்
*இன்சொ
சொல்லாவனவாகலின்,
ம்மையா
'பொய்
ன்,
ராகலி
யுடைய
ே
இங்கு சிறிதும் பயவாத சொற்களைய

வாழ்பவராகலின்
மிழுக்குரையார்?என்றும்,௮ருளையே தாரகமாகக்கொண்டு
்பொருட்டு
ாமைப
பிறவ
்
:இரங்குவார்? என்றும், பிறப்புகின்ற நிலையை அஞ்சிப
அஞ்சிக்
ை
வத்த
். சொலைப்பா
மனைவாழ்ச்கையைக் துறந்த எல்லாருள்ளும

்தவரே தலையாயரு சொருவ
சகொல்லாமையாகிய அறத்தை மறவாது உயர்ந
். திருக்குறன்: “இலனென்
ராகலின், (கொலைகள் பயிலார்? GT COT Gf Gt கூறினர
எனவும்,
சண்ணே யுள.?
ான
ணு மெவ்வ முரசையாமை யீ.தல், குலனுடைய
்ச்
ர்வாய
கண்டா

ொருள்
செம்ப
;
லீர மளைஇப் படி.றிலவாஞ்
“இன்சொலா

-

௧௪௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

சொல்,?? எனவும்,

வாய்மை

யெனப்படுவ

தியாதெனின்

யாதொன்றுச்,

தமை யிலாத சொலல்”? எனவும், *தல்லாற்றா னாடி யருளாள்ச பல்லாதி
ரூற், சேரினு மஃதே துணை.
எனவும், “நிலையஞ்சி நீத்தாரு ளெல்லாவ்
கொலையஞ்சிக், கொல்லாமை சூழ்வான் றலை.”?
எனவு முறையே வருவன
வாற்றாற் காண்க,

.

சங்கற்ப சித்தராவார்: ஆகாமியமேறுதற் இடங்சொடாமல் பிராரத் துவ
மாத்திர மனுபவித்துவருஞ் சித்தாச்தச் செல்வர்கள். இத்தகையார் எக்கால
மும் அதோமுகமாகச் தரிசனஞ்செய்ய அவர்களுள்ளத்தில் நாளு முதல்வன்
விளங்குவானாதலின், *அவருள்ளச் கருத்திலுறை சாட்ட? என்றனர். திருமநீ
திமம்: “க்தி யெழுந்து ௩வுற வோங்கிய, செந்தி கலச. அட் சவனென நிற்கு, '
- முக்தி கலக்தவ் குலகம் உலம்வரு, மக்.இ யிறைவ னதோமுசக மாமே,"? என்ற
தீனாற் காண்க, மு.சல்வன் தனது சாதான்மியமான பராரசத்தியி னொருகூறா
இய திரோதான சத்தியினைக்கொண்டு பெத்த இசையில் மலபரிபாகம் வரச்:
செய்தும்,

முத்தி

இசையில்

அச்சத்இயினையே

அஅச்கிரசசத்தியாக

விளங்

கச்செய்து வருவானாகலின், *இகபரத்தும் சக்கான கற்பகத் தேவா யிருந்தே
சமஸ்தவின் பமுமுசவுவாய்! என்றனர், சக்தானம்” கற்பகம்? என்பன தேவ
லோககச்திலுள்ள பஞ்ச தருக்களி லீரண்டு, அத்தகைய

வேண்டுமென்ப தந்குருவகமாகஇ,
யினைச் சே.இக்க

யுடைய

வருச சபுளே!?

ஒருபட்ட;

௮

டீ என் வினையை

நீச்ச

சங்கத்தை யொத்செனைப் பாயவரு வினை
என் தனர்,

சிங்கத்தினை

‘Auer’?

என்றது

எண்கால்களை

மிகவும் எளிதாகச் சவர்ர்து

சென்று

தன் குஞ்சுச்களுக்கு உண்பிப்பது. ஆகையினாலன்றோ, இரணியன்பொருட்
டுக் தாணிலே வச்ச சிஐகஞ் செருச்குற்றபோத சிம்புளாய் வந்து பெருமான்
கண்டித்தனர்.

பூதவிருளை நீக்கும் தகாய

டாகும் மனவிருளை £க்கும் ஞானசூரிய

சூரியனைப்போல,

னென்பார்,

சவலையா

லுண்

சித்தா Grr Ads ws

வரு பானுவே!? என்றும், பிறவிக்கடல் கடப்பதற்கோர் புணையாயினை என்
பார் தீனனேன் கறையேறவே, கங்கற்ற பேராசை
வெள்ள த்தின் வளபாருட்
கனகஒட்டகச் கப்பலே!" என்றும் கூறினர்.
(௧௦)

தத்தர்

கணம்

இிக்கொடு திகந்தமும் மனவேக

மென்னவே

.
சென்றோடி யாடிவருவீர்;
செம்பொன்மக மேருவொடு குணமேரு வென்னவே
தஇிகழ்துருவ மளவளாவி
௨யுக்ரமிகு சக்ரதர னென்னகிற் பீர்;கையி
அழுக் தமிழு மாசமனமா
வோழேழு கடலையும் பருகவல் லீர்; இந்தா
னுலகுமயி

கைக்கெளிய

ககனவட்
ட

சாவதமுமே

பந்தா

யெடுத் தவிளை

டததையெல்லாம்

யாடுவீர்;

௧௪௧

சித்தர் கணம் சடுகடை யிருத்தியே யஷ்டகுல வெற்பையுங்
்" காட்டுவீர்; மேலுமேலும்
—
ரடிமைமுன்
வல்லடீ
மிக்கசித் திகளெலாம்

விளங்கவரு சித்தியிலிரோ?
வேதாந்த சித்தாந்த சமரசஈன் னிலைபெற்ற
லித்தகச் சத் தர்கணமே!

(டு-ள்) இச்கொடு இக்கு அ£தமும்-இக்குகளிலும் இக்குகளின் முடிவி

லும், மனவேகம், என்ன-மனோவேகம்போல, சென்று-விரைந்து
ஓடி. ஆடி வருவீர்-ஓடியும் விளையாடியும் வருவீர்கள்; செம்பொன்
வோடு-செம்பொன்மயமான

மகமேருமலையோடு,

குணமேரு

சென்று,
மகமேறு

என்ன-நற்குண

மாகிய மேருமலைபோல, இகழ்-விளங்குகன்ற, துருவம் அளவு அளாவிஇன் அளவும் போய், உக்ரமிகு-வேசமிகுக்த,, சக் ரதரன்
துருவமண்டலத்

என்ன-சகீராயு தத்தை

Cue Bus

இரிவிக்கரமன்போல,

ஙிற்பீர் 7 நிலைச்திருப்

பீர்; சையில் உழுர்அ-சையிலுள்ள உழுர்தினளவாக, அமிழும் ஈபேழு கடலை

ஆசமனமா பருசவல்லீர் - ஆசமன
சப்தசமுத்திரங்களையும்,
யும் - ஆழ்க்த
நீராகக் குடிக்கவல்லீர்கள்; இர்.திரன் உலகும் ஐசாவசமும்-இச் இரலோகத்தை
யும் அதிலுள்ள

ஐ.பிராவசமென்னும்

கைக்கு இணிய

யானையையும்,

பந்தா

எடுச்.ு-கைக்கு இலேசான பர்துபோல் எடுசு, விளையாடுவீர்-விளையாட்டுச்
எல்லாம்-அசாயமண்டலங்களை யெல்லாம்;
செய்வீர்கள்; சசனவட்டத்தை
&b Bent. @@GSR-50m8 $0 50%

அஷ்டகுல வெற்பை

$9 AAO YS,

காட்டுவீர்-காண்பிப்மீர்கள்; மேலும் மேலும்யும்-அஷ்டகுலஇரிகளையும்,
மென்மேலும், மிச்ச சத்திகளெல்லாம்-மிகுச்த சத் திகளையெல்லாம், வல்ல
நீர்-செய்து காட்டவல்ல

உங்கள்

அடிமையாகிய

யுடையீர் அல்லிரோ?,

நீங்கள், அடிமை

எனக்கு எஇரில்
வேதாக்த

மூன் விளங்கவரு 84 G இலிரோ-

பலரும்றிய வராரின்ற

சித்தார்த சமாச

சிததார்தங்களைச் சமாசமாகப் பாவித்சவ. ராகிய

சத்தியை

௩ல் நீலைபெற்ற-வேகாக்த

சிறந்த

னால் உண்டாகிய, வித்தகம்-ஞானத்தினையுடைய,
கூட்டமே... என்க,

நிலையையடைந்தத

சித்தர்

சணமே-சத்தர்

(வி-ரை.) மூலன்ம.ரபில்வரு மெளனகுருவே!? என மூன் கூறியுள்ளபடி.
இவ்வாிரியருச்கு ஆசிரியராகிய மெளனகுருமூர்ச்தி இருமூலர் மரபினராத
லாலும், இருமூலேேவர் அணிமாதி சித்திசள் சைவச்தவராகலாலும், இங்குச்
சித்சர்கள் கணத்தினைச் அ .இப்பா.ராயினர். எவ்வகைப்பட்ட அரிய செயல்
களையும் எளிதாக முடிச்சவல்லார் எழுக்கருளிவக்து அருள்புரிய வேண்டு

மென்று கருத்து, (குணமேரு' என்பதனைச் ''குணமென்னுல் குன்றேறி கின்
Gt” என்னுச் திருக்குறளால் காண்க. துருவமென்பது அசையாநிலை
துநவமண்டலமாவது-ஐம்பெரும்பூதங்களும்
தும்; ௮௪,

௮ன்னமயமும் மழையிலுண்டாம்)

அன்னமயச்இர்

௮ம் மழைக்குக்

சூரியன் முதலாய கரணங்களும் ஈட்சத்திரங்களும்

பொருச்

காரணமாகிய

வாயுவினால்

பிணிச்சப்

SPO தாயுமானவா்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
னுச்சியி
பட்டு 8ீங்காமற் சுழன்றுகொண்டிருக்கும்படி செய்யு மேருமலையி

ட,
லுள்ள வொரு சோ.இசச்கரம்,
னபாத
துருவன் என்பவன் சுவாயம்பு மனுவின் புத்இரனாகிய உத்தா
 சிற்
ென்னும்
சுருதிய
தன்
னுடைய மகன், இவன் தன் தந்ைத மடிமிதேறிச்
பெருது
ம்
றன்னையின் மடிமீதே.ற, அவள் என் வயிற்றிற் பிறக்கும் பாக்கிய
பொருது)
என் மாற்றாளாகிய சுநீதி மசகனாயினை” என்று சொல்லச்கேட்டுப்
ன்'
கின்றே
செல்லு
ுச்
செய்தற்க
தவஞ்
தன் தாயினிடஞ் சென்று சொல்லி,
்
கட்டளைப
தியின்
என்று விடை பெற்றுப்போய்த் தவமியற்றி, விண்டுமூர்த்
ல்
வைத்தியகாதலிங்கத்.இன் சமீபத்இ
படி காரிமாககரத்தினை யடைந்து
ஷூ. மண்டலத்தினை யடைந்தத
செய்து
்டை
ஓர் வெலிக்கக்குறியைப் பிரதிஷ
இவற்றின் விரிவைக் காசகண்
ித்று,

பெயராய
மெனப்
னால் துருவமண்டல
டத்திற் காண்க.

:சகரதரன்? எனப் பொதுப்படச் கூறினும் *துருவம் அளவளாவி” என்ற
தனால் திரிவிக்சமனை உணர்த்திரின் ஐது. “ஆசமனம்? என்பது வலக்கையில்
கோசன்ன(பசுவின் காது)முத்தரைகொண்டு ஒருளுக்தமிழுமளவு நீரெடுத்து
மும்முறை குடிக்குநீர், இதனை முக்குடி. நீரென்பர். ஏழுகடல் - உவர்நீர்,
ஈன்னீர், பால், தயிர், செய், கருப்பஞ்சாறு, தேன் என்பனவாம், ஐயிராவதம்பாற்கடலில் அமுதொடு பிறக்த வெள்ளையானை; இது அட்ட திக்கயங்களி
லொன்றாய்க் சழ்த்இிசைக் குறிபத; தேவேந்திரன் வாகனமுமாம். அட்ட
குலவெற்பு-கைலை, இமையம்,

சச்சமாதனம் என்பனவாம்.

ம௩தமம், விந்தம், கிடதம்,

ஏமகூடம், நீலகிரி,

சத்திகளென்றது-௮ணிமா முதலிய எட்டு சத்தி

களையும்,

(௪).

பாட்டளி

தூதைர் தவளர் கற்பக

பாரினிடை

னீழலைப்

வ ரவழைப்பீர்;

பத்மறிதி சங்கநிதி யிருபாரி சத்திலும்
பணிசெயுர் தொழிலாளர்போல்
கேட்டது கொடுத்துவர கிற்கவைப் பிர;பிச்சை
கேட்டுப் பிழைப்போரையும்
கிரிடபதி யாக்குவீர்; கற்பார்த வெள்ளமொரு
கேணியிடை

குறுகவைப்பீர்;

ஒட்டினை யெடுத்தாயி ரத்தெட்டு மாற்றாக
வொளிவிடும் பொன்னாக்குவீர்;
உரகனு மிளைப்பாற யோகதண் டத்திலே
யுலகுசுமை யாகவருளான்

மீட்டிடவும் வல்லநீ ரென்மனக் சல்லையனன்
மெழுகாக்கி வைப்பதரிதோ;
வேதாக்த

சிச்தாந்த சமாசஈன் னிலைபெற்ற.

வித்தகச் சித்தர்கணமே!

௧௪௩

AS sit sorry

ாட்டை புடைய வண்டு
(௫-ள்.3) பாட்டு ௮ளி துதைந்து வளர்-இசைப்ப
ழலை, பாரின் இடை
கள் நெருங்கி ௨ளர்இன்ற, கற்பக நல்கிழலை-க.ற்பச ஈல்கி
ிதி சங்கறிதி-பத்ம
பத்மந
;
ர்கள்
வரவழைப்பீர்-உலகத்தில் வரும்படி செய்வீ
திலும், பணி
பச்சத்
டு
, நிதியையும் சங்கி இயையும், இருபாரிசத்தும்-இரண்
ையாட்கள் போல,
செய்யும் தொழிலாளர்போல்-வேலை செய்கன்ற அடிம
த்துச்கொண்டு வருவ
கேட்டது கொடுத்திவா-கேட்ட வஸ்.தக்களைக் கொடு
ை கேட்டுப் பிழைப்
பிச்ச
தற்காக, நிற்கவைப்பீர்-நிற்கும்படி செய்லீர்சள்;
யும், “இரிடபதி அக்கு
போரையும்-பிச்சை கேட்டுண்டு உயிர் வாழ்வோரை
்-கற்பமுடி.வில் உண்
வீர்-முடிமன்னராகச் செய்வீர்கள்; சற்பார்தவெள்ளம
வைப்பிர்-ஒரு Deo
டாகிற பிரவாகத்தினை, ஒரு சேணியிடை குறுக
அ-மட்கலஞ் சிதைக்க
எடுத்.
ணிடத்துச் சுருங்கிகிற்க வைப்மீர்கள்) இட்டினை
ஒளிவிடும் - ஆயிரத்தெட்டு
மாற்றாக
ஒட்டினே எடுத்து, ஆயிரச்தெட்டு
பொன்னுக்குவீர் - சுவர்ணமாக்குவீர்;
பிரகாசிக்கின்ற,
மாத்றுள்ளதாசப்

உரசனும் இளைப்பாற -ஆதிசேஷனும் இளைப்பாறும்படி,

உலகு-உலகத் இனை

ாககித்க, ௮௬
யோகதண்டத்திலே சுமையாக - யோகதண்டத்தில் சுமைய
வராகிய நீங்
வல்ல
ளால் மீட்டி டவும் வல்ல 8ீர்-கஞெபையினால் மீட்டிடவும்
ை, அனல் மெழுகாச்கி
கள், என் மனச் கல்லைஎன் மனமாகிய கற்பாறைய
வைப்பது

தாய

இத

அரிசோ-கெருப்பிலி

மெழுகுபோல்

உங்களுக்கு அரிதாமோ;

(வி-சை.)

உருகும்படி

செய்துவைப்ப

வேதாக்த.--என்ச.

கற்பகரிழலைப் பாரினிடை வசவழைத்தல் முதலிய

கரிய செயல்களைச் செய்யவல்ல

வுங்களுக்கு

செய்தற்

என் மனங் குழையும்படி செய்

பொன்னுலகத்இல் இச்தி.ர னனுபவிக்கின் ற
தல் அருமையோ என்பதாம்.
தி-சங்கினுருவாய்ச்
கவரிஇக்ளுளிரண்டு சங்கநிதி ப.தமநிஇ யென்பன. சங்கறி
இவை
பொன்.
்
டெக்காச
இடக்கும். பொன். ப துமகிதி-தாமரையுருவாய்க்
ம்.
சிறுகுள
இத
;
வேண்டியவற்றைக் கொடுக்கவல்லன. கேணி-இசைச்சொல்
(2)
ார்பு,
உரகன்-உரத்தால் ஈகருபவன்; ஆதிசேடனெனும் பாம்பு. உரம்-ம

பாரொடுநன்

னீராதி யொன்றொடொன்

ருகவே

பத்திலய மாம்போதினில்
பாவெளியின் மருவுவீர்; கற்பாந்த வெள்ளம்
பரந்இடி. னதற்குமீதே
நீரிலுஹை

வண்டாய்தீ

தூவண்டுசிவ

யோ சுநிலை

நிற்பர்; விகற்பமாகி
நெடியமுகி லேழும் பரச்.துவரு ஷிச்சிலோ
நிலவுமதி மண்டலமதே
ஊரென விளங்குவீர்; பிரமாதி முடி.வில்விடை.
யூர்தியரு ளாலுலவுவீர்;
உலகங்கள் இழ்மேல வாகப் பெருங்காற்
அலாவினத் ரூ ணையினால்

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௧௪௪

மேருவென வசையாம ஸிற்சவல்லீர்; உமது
மேதக்க சித்தியெளிதோ?

வேதாந்த இத்தாக்த சமரசகன் னிலைபெற்ற
வித்தகச் AS sitcom!
(@-dh.) ur@rrO-das@sr@, oa நீர் ஆ.தி-ஈல்லநீர் முதலியவைகளும்,
ஒன்றொ
டொன்றாகவே - ஒன்றோடொன்றாக, பற்றி « சொடர்ச்து, லயம்
ஆம்போஇணில்-ஒடுக்குகரசாலத்தில், பரவெளியில் - பாமாகாயச் இல், மருவு:
லீர்-பொருச்ியிருப்பீர்சள்; கற்பாக்த வெள்ளம் - புகார்சகாலப் பிரளயம்,
பரச்இிடின்-ப.ரவிஞல், அதற்கு மீது-அதந்குமேல், நீரில் உழை-நீரில் வாசம்
பண்ணுற, வண்டு ஆய்த துவண்டு-வண்டுபோலச் சுழன்று, வ்யோககிலை_
நிற்டீர் - சிவயோசகிலையில் நிற்பீர்கள்; நெடிய - பெரிதான, மூடல் ஏழும்மேகங்கள் ஏழும், விகற்பமாகி - வேறுபட்டு, பாச்து-பரவி, வருஷிச்கல்பெய்தால், நிலவு - சந்திரிகையையுடைய,
மதிமண்டலமதே - சர்இிரமண்
டலமே,
ஈர் என
விளக்குவீர் - இடமாகக்கொண்டு பிரகாப்.?ர்கள்;
பிரமாதி முடிவில்-பிரமன் முதலானோருடைய முடிவுகாலச் இல், விடையூர்தி
அருளால் - இடபவாகனனாகிய சிவபெருமானது கருணையினால், உலவுவீர்சஞ்சரிப்ர்சள்;

உலகங்கள் - உலசங்களெல்லாம்,

இழ்மேலாக - சீழ்மேலா

கும்படி, பெறுங்காற்று உலாவின்-பிரசண்டமாருதம் வீ௫ினால், கல்ல தாரணை
யினால்-௩ல்ல தாரணையோகத் இனால், மேரு என - மேருமலைபோல,
அசை
யாமல்-சலிக்காமல்,

கிர்ச்சவல்லீர் - இிற்கவல்லீர்சள்;

உமது

மேதக்க-மேன்மை பொருந் இய, இத் தி-சித்தியான௮,
கெளிதாமோ?

வேசாக்ச.-.- என்க.

- உம்முடைய,

எளிசதோ-சொல்லுதத்

்

(வி-மை.) ஆசாயத்தித் காற்றும், காற்றில் நெருப்பும், நெருப்பில் நீரும்,
நீரில் ரிலமுமாகத் தோன்றிய பஞ்சபூ தங்கள், சோன்றிய முறைய
ே யொடுல்
Gor sara, “ஒன்றொடொன்றாகவே பற்றிலயமாம்?
என்றனர். பஞ்சதன்மாச்
'தரைகளிலே பஞ்சபூதங்களும் தோன்றி அவற்றி லொடுங்
குமென்று இத்தார்
தங் கூற, ஆகாயமாஇ

மென்ப

யொன்றிலே

சென்னையெனின்,

S010 # Bley guia,

யொன்று தோன்றி

ஆகாயமுசலாக

மூறையே

ஒன்றின்பி

UE
500 S
gH) ct ay Amesa கூறியசால்

இதனால் பூதசதுஷ்டயமேயல்லாது ஆகாயமென்ப
உலோகாயதனும், பெஎத்தனு

மறுச்சப்பட்டனர்.

யொடுங்கு

னொன்றுண்டாங்
விரோதமில்லை,

தொன்றில்லை

யென்னும்

பிரமாத? என் றகனால், பிரமனுடன் விண்ட
ுவையும் இந்திரனையுள் கூட்
இவர்கள் மாணத்்இனைக் குறித்த
அ, தேவாசம்:*நூறு
கோடி பிரமர்க

க,

முடிவில்" என்றத

ணுவ்்இனார், ஆறுகோடி நாராயண
லெண்ணிவிக்திரர், ஈறிலாதவ cor& G) னாரு

ரங்க னே, ஏறுகங்கை மண

வனே'! எனவும், திருவாசகம்:
மா

லயனா யிஈ.இரனாய் வாழுவதாமய் மா
ஞவகாஞ்,
யசைப்பா?? எனவும், இலிங்கபுராணம்:

யாதா

பிதாமக3

வனவற்றுற

அரயச்சாப்ய சங்கீயாகா ஏக

காண்க.

சால

மயல்பார்ச்துத்

தலை

“அசங்க்யாதாச்சசாலாஃயர
ஏவ usecase”
்

்்

ஏ;

சங்கி
ம்

wre

a

- இத்தர் கணம்

௧௪௫
ு;

்டாங்கயோகத்தொன்ற

சா.ரணையென்பது-அட

இதயம், நெற்றி, சபாலம்

லொன்றிற்

இவற்றி

சாயி,

இத

சண்டம், ்

சந்ததம் ந்தை வைத்தல்,

ப்,
திருமந்திரம்: இறித்த வுடலையைம் பூதத்தில் வைத்து

பொருத்த” வைம்

ி யிற்செல்லத், தரித்
பூகஞ் சத்தாதி யிர்போர்து, தெரித்த மனாதி சத்தாத உலக
ங்கள் தட்டழி
pes தற்பாத் தோடே.” என்றதனாற் காண்க.

BS pi
லென்
யுங்காலச்.தும் அசையாமல் மிற்கவல்லீர் என்பதை, “வானம் அளங்கி
,”!
்
்கே
னுக
ர்க
என்ற
வுத்தம
காட்பட்ட.
மாலென்...ஏஒருவ
மண்கம்ப

தேவாரத்தாற் காண்ச.
்று ஒடுங்குங்
பிருதிவியாதி யைம்பெரும் பூதங்களும் ஒன்றிலொன
லிய சித்தி
சாலத்துச் சற்பாந்த வெள்ளத்தின்மீது வண்டாய் உலவுதல் முத
சளைச் செய்யவல்ல
என்பதாம்.

எண்ணரிய

வுமது

பெருமையை

யெம்மாற் சொல்ல

முடியுமோ
(௩)

பிறவிதனின் மானிடப் பிறவிகா

னியாதினும் மரிதரிதுசாண்;
மோ,
இப்பிறவி தப்பினா லெப்பிறவி வாய்க்கு
வேதுவரு மோவறிகிலேன்;
GDS SGT னுள்ளபொழு
கண்ணக
ககனவட் ட.த்தினின்று

தேயருட்

கிலொடு
காலூன்றி நின்றுபொழி யானந்த மு
சலக்தூமதி யவசமுறவே

ே
பண்ணுவது ஈன்மை;இச் நிலைபதியு மட்டும
பதியா யிரு6் ததேசப்

பரிவுகுலை யாமலே

செளரிகுண் டலியாயி

பண்ணவித னருனினாலே
ழியவே
விண்ணிலவு மதியமுத மொழியாது பொ
வேண்டுவே னுமதடிமைகான்)
லைபெற்ற
வேதாந்த இத்தாக்த சமரசஈன் னி
லித்தகச் சித்தர்கணமே !

- எண்ணு,நற்கரிய,

(இ-ள்.) எண்ணரிய

றப்பு,

மானிடப்பிறவி-மனிதப்பி

பிறவிகளில் - பிறவிகளுள்,

யாதினும்-எல்லாப்

பிறவிகளினும்,

அறிது

 சன்மம், சப்பினால் - தவறினால்,
அரிது-மிசவும் அரியது) இப்பிறவி - இர்சர்
ோ - இடைச்குமோ? ஏது வருமோபிறவி - எந்தச் சென்மம், வாய்க்கும

ஏப்

என்ன.

அனர்த்தங்கள்

உண்டாகுமோ?

மகன்ற
(ஆதலால்) சண்ணகல் நிலத்து-இட
சான் இருக்கும்பொழுதே,

அருள்

அறிசலேன்

- தெரிகலேன்;

பூமியில், கான் உள்ளபொழுதே-

ுளாகிய
சசனவட்டத் தில்சின்று - திருவர

்தம் பொழி - நிலைத்து
ஆகாயமண்டலத் இல்நின்றும், காலூன்றி நின்று ஆனந
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௧௪௫௬
நின்று

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
இன்ப

மழையைப்

ENGR + CHER,

பரவச௫ப்படும்படி.

WG

பொழியானின்ற,

மூகிலொடு - மேசச்அடன்,

.அவசம் உற பண்ணுவது

செய்வது

ஈன்மையாகும்;

சன்மை-என்

இச்நிலை

நிலையில் அழுச் துகிறவரைக்கும், பதியாய் இருந் - எனக்கு
தேகப் பவுரி குலையாமல்- சேசமாகிய

பவரிக்கூத்.துக்

அறிவானது

பதியம்

மட்டும்- இச்

இடமாயிருந்த, :

கலையாமல்,

கெளநி-

கெளரியாகய, குண்டலிஆயி-குண்டலசத்தியென்கற, பண்ணவிதன் அருவி
னாலே-சேவியினது இருபையினால், விண் நிலவும் மதி அமுதம் தொகாசச்
தில் நிலைபெற்றிருச்கின்ற சக் இரனிடத்திலுள்ள ௮மிர்தமானத, ஒழியாது
பொழிய - இடையருது பெய்ய, உமது அடிமை சான் வேண்டுவேன் - உம
தடிமையாகிய நான் விரும்புவேன்; வேதாக்த.--என்ச.
(வி-மா. €ழ்ப்போன அனந்த சனனங்களில் செய்.இராகின்ற. மேலான
தீபோபலச் தினால் அரிதாகிய மானிடதேசங் கடைப்பதாகலின், எண்ணரிய
பிறவிகனில் மானிடப் பிநவிசா ணியாதினும் மரிதரிதுகாண்' என் றனர்.
திருமந்திரம்: *பெருதற் சரிய

னடி

சேராப், பெறுதற் கரிய

பிறவியைப்

பெற்றும்,

பெறுதற்

கரிய

பிராணிக

ளெல்லாம்,

பெறுதற்

கரியதோர்

பிரா

பேறிழச் தாரே,!' எனவும், சிவஞானசித்தியார்: *அண்டசஞ் சுவேசு சங்க
ளுற்பீசஞ் ச.ராயு சத்தோ, டெண்டரு காலெண் பத்து நான்கு ரூயிரத்தா;
லுண்டுபல் யோணி
தோறு மொழித்தமா ஐடத்து
இத்தல், சண்டிடிற்
கடலைக் கையா ஸீர்தஇினன் காரி யங்காண்.??
எனவும்
வருவனவற்றாற்
காண்க. அடுத்த பிறவி பின்னதென நிச்சயிக்கக் கூடாமைபற்றி, இப்பிறவி
சப்பினா லெப்பிறவி வாய்ச்குமோ ஏதுவருமோ
வ.றிகிலேன்? என்றனர்.
இச்சேக
மூள்ளபோதசே இரண்டறக் சலச்கு மச்துவித மேதீதி யடைய
வேண்டுமென்பார், 'சகண்ணக ஸிலத்துகா னுள்ளபொழு
தேயருட் சன

வட் டத்தினின்று, காலூன்றி
நின்று பொழியானக் சமுகலொடு
SOG
மதி யவசமூறவே பண்ணுவதுகன்மை” என்றனர். சிவானுபூ இ யடைவதத்கு
மூன் தேகம் நழுவிவிடின் அது பெறுதற்: கரிதாகலின், “இந்நிலை
பதிய
மட்டுமே பதியாயிருக்த
தேகப், பவுரி குலையாமலே
சவுரி குண்டலியாயி
பண்ணவித னருளினாலே, விண்ணிலவு மதியமுத மொழியாது பொழியவே
வேண்டுவே னுமசடிமை நான்? என் தனர், பவுரி-கூத் இன் விசற்பம்-கெள
நிகிரியின் புத்திரி. குண்டலி சகஇ- மூ லாகாரத்தில் பாம்ப
ுருவமாய் இருப்ப
தாயெ ஓர் சத்தி,

பொய்இகழு மூலகநடை யென்சொல்கே
பொழுதுபோக் கேதென்னிலோ

பொய்யுட ஸிமித்தம் புசிப்புக் கலைக்திடல்,
புசித் தபின்
கைதவ

கண்ணுறங்கல்,
மலாமலிது செய்தவம தல்லவே;

கண்கெட்ட

பேர்க்கும்வெளியாய்க்

(௪)

னென்சொல்கேன்;
,

.

௧௫௪

சித்தர் கணம்
கண்டதி௮ விண்டிதைக் சண்டிக்அ நிற்றலெக்
காலமோ ? அ௮தையதிகிலேன் ;
மைதிகழு முகிலின் குடைகிழற் சிடவட்ட
வரையினொடு செம்பொன்மேரு
மால்வரையின் முஅகூடும் யோகதண்
வரைக்அசய விரு அகாட்டி

டக்கோல்

மெய்திகழு மஷ்டாங்க யோகபூ மிக்குள்வளர்
்.
வேர்தரே ! குணசாந்தரே !
வேதாந்த இத்தாந்த சமரசஈன் னிலைபெற்த
வித்தசச் இத்த்கணமே |
:
(௫-ள்.) பொய் இகழும்-பொய்யே மிகுந்து விளங்குகின்ற), உலகநடைஉலகவொழுக்சத்தினைப்பற்றி,
என் சொல்கேன் என்சொல்கேன்- என்ன
சொல்லுவேன் என்ன சொல்லுவேன்
(ஆயினும் ஒருவிதமாகச் சொல்லு
இன்றேன்): பொழுது
போச்கு எது என்னிலோ-(இவ்வுலகச்சார்) காலவ்
கழித்தல் எப்படி யென்றாலோ,
பொய் உடல் நிமித்தம் புசிப்புக்கு : அலைக்
இடில்-பொய்யுடம்பினைப் பாதுகாத்தம் பொருட்டு உணவுக்காகத் இரிதல்;
புசச்சபின் சண்ணுறங்கல்-உண்டபின் நித்திரைபோதல்; (இ௫ய இவைக

ளாலேயே
இது
கைதவமலாமல் - இது பொய்யொழுக்கமேயன்
றி, செய்
தவம் அல்லவே-செய்தற் குறித்தாய் (உயிர்க்குறுஇ தருவசாகய) தவமல்ல
வே; கண்கெட்டபேர்க்கும்-குரு௨ருக்கும், வெளியாய்ச் சண்டது
இ௮இவெளிப்படையாய்ச்

விண்டு

கிற்றல்

காணப்பட்டது

இவ்வொழுக்சம்;

இதை

எக்காலமோ-இக்குருட்டொழுக்சத்தைச்

சண்டித்து

கண்டிச் தவிட்டு

நிற்றல் எந் சக்காலமோ? அதை அறிகிலேன்-அதனையுணருமாற்றலில்லேன்,
oo Psp
(pS Sor
குடை கிழற்றிட-சகருமை விளங்குகின்ற மேசக்கூட்

டம்

குடைபோல்

கிழலைச்செய்ய,

அட்டவரையினொடு- எட்டுமலேகளோடு,

செம்பொன்
மேரு மால் வரையின் மு. தகூடும்-செம்பொன் க்கை
பெரிய மலையின் புறத்தும், யோகதண்டச்கோல்
வரைந்து- யோகதண்

டாசய கோலையெழுதி,

ஜயவிருஅ காட்டி-வெற்றி விருதாகச் காட்டி, மெய்

இிகழும்- உண்மை
விளங்குகின்ற, அஷ்டாங்கயோக பூமிக்குள்
டாங்கங்களையடைய யோக
நிலத்தில் விருச்தியடையாகின் ற,
அரசசே! குணசாந்தரே-சாந்தகுண சீலசே! வேதாந்த, “என்து
(வி.ரை.) என் சொல்கேன் என் சொல்கேன்?

என்ற

வளர்-அ.ஷ்
வேக்சமே-

அடுக்கு இசச்சப்,

பொருளது; அதாவது, பிராகிருதர் நிலையினைச் கண்டு பரிதபித் அக் கூறியதா
கும், உடலெடுத்சகனா லடைய3வேண்டிய
வுண்மையினை விசாரிப்ப இற் சிறி
அல் கவலை வையாது,
நிலையில்லாத உடலைக்
காப்பாற்றவேண்டியதன்
பொருட்டு

நாடோறு

மான தொழிலை

மலைவதும்,

ஓய்ந்க

மேத்கொண்டொழுகுதல்

பிரயோசனமாகசவே

மூடியுமென்பார்,

காலத்திலே

ஈன்றாகத் தாங்குவது

சிறிதும் பிரயோசனமின்
றி அப்

(பொப்புட

ஸி.மித்சம்

புசப்புச்

கலை

௧௪௮ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
இடல் புசித்தபின் கண்ணுறங்கல் கைதவ மலாமலித செய்தவமசல்லகே”.
என்றனர். இங்கன மெடுத்துச்சாட்டிய வுண்மை யாவருக்கும் G28 Sune
மென்பார், *கண்கெட்டபேர்க்கும் வெளியாய்ச் சண்டதிது? என்றனர். இத்
தகைய புன்மார்க்சத். தனை யறவே கைவிடுக்கால மெப்போது வருமோவென்்
பார், “விண்டிதைக் கண்டித்து நிற்றலெக்சாலமோ அசை யறிஇலேன்' என்
றனர்.
i
அஷ்டாங்கயோக ச்தினைப் பூமியாக வுரு௨.சஞ் செய்ததற் கேற்ப இவர்
கள் அவ்வரசாண்டுவரும்

வேர்தரென் றமையான், அரசன்

வெண்கொத்றதக்

குடைநிழலி லிருக்சவேண்டு மாசலின், ‘muss முகலினம் குடைநிழற்
றிட' எனவும், அவன் ஆணையை மேருவிற் பொறித்து விருத மேற்சொண்

டி ராக்கு.மாசலின், 'அட்டவரையினொடு செம்பொன்
மேருமால்வசையின் ழுது
கூடும் யோக கண்டகச்கேரல் வரைந்து சயவிருஅகாட்டி?
எனவுவ் கூறினர்.

அஷ்டாங்கயோகமாவன - இயமம், நியமம
், ஆசனம், பிராணாயாமம்,
பிர,த்தியாகாம், தாரணை, இயானம்,
சமாதி யென்பனவாம், திநமந்திரம
்:
“இயம ரியமமே யெண்ணிலா வாதன, supa பிரா
ணா யாமண் பிரத்தி
யாகாரம், சயமிகு தாரணை தியானஞ் சமாதி, பயமு
று மட்டாங்க மாலு
மாமே.?? என்றசனாற் காண்க, இவற்றுள், இயம
்மாவது-கொல்லாமை, மெய்
ம்மை கூறல், கள்ளா, பிறர்பொரு எரிச்
சியாமை, இச்திரியமடச்சல்,நியம
மாவது-தவம்,
காய்மை,

வழிபடல்.

கிக்துவ நாலோர்தல்,

ஆதனமாவது-சுவத்திகம்,

பத்திரம், முத்தம்,

மயூரம்,

சுகம்,

WO Was NHS Se,

கோமுகம்,

பதுமம், வீரம்,

செய்வம்

சேசரி,

அவையாவன--சுவத்தீகம்-தொடைக்கு

மூழங்காற்கு நடுவே யிரண்டுள்ளங்
காலையுஞ்

செலு

த்தி யிறுமாஈதிருத்தல்,
கோழகம்-சகனப்பக்கத்இ
லிருகாத்பாட்டையு
மாரவைச்து
இருகாந்
பெருவிரவேச் கைப்பிடித் திருத்தல்.
பதுமம்-இருகொடைமேது மிரஷ்டு்

ளங்காலையு மாறித் கோன்ரவைத்தல்,
வீரம்-வலச்சொடையி லிடக்காத்
பரட்டைக் சேர்க் த இறுமாப்புர்றிருத்தல்
, சேசரி-பிசத் இன் கீழ்ச்
வளி
Og gis பரட்டை வைத்திட

CPG: cow மூமந்தாளில்வைச்.௮
அங்குவி
பார்ச்திருத் தல். பத்திரம்-பீசத்
தின்£ழ2 சீவனியிடகத்
இிருகாதற் பரட்டையும்வைச்து
அல் விருப சக்தையு மிருகையா
கசையாதிருத்தல் ழத்தம்-இடச்
லிறுகப்பிடித்
சாற் பாட்டால் 2வனண
ியை யழுத்தி வடக்
காற் பரட்டாத் பாட்டின்
yes விருத்சல், மயூம்
- முழங்கை யாரண்டு
மூந்திப் புறத்து லழுர சப்
புவியிற் ans Lom Ne கானிட
்டிச்
 திலைரிமிர்ந்இரு 2
ல. சுகம்-சுகழுக் Bua மெவ்
வாதிருகஇ னெய்துமோ
அவ்வாதிருத்தல்,
ட த்அியாமமாவது
. பிசாண வாயுவை
QCres பூக
கும்பகஞ்
பிரத்தியாகாரமாவது-உபா
Qrisgd,
தி
விரித்து

டம்

இசமம்

காசியைப்

நெற்றி

வைத்தலee், தியானமாவதுடத ச

ய நீச்ச யுண்ணோக்கல், தாரணையாவது-௪ண்
இவ

கபாலம்

சாபி

t

அவற்றி

லொன்u
ன்

ம்க்

BES

சித்தர் கணம்
கெச௫.ரக முதலான

மனமாதி

சாங்க

'

கேள்வியி னிசைந்துகிற்பக்,
்.
கெடிகொண்ட தலமாறு மும்மண்ட லத்திலுங்
|
இள்ளாக்குச் செல்லு,மிக்க
தெசலிதம தாய்கின்ற நாதங்க ளோலிடச்,
சிங்காச னாதிபர்களாய்த்

திக்குத் இகந்தமும் பூரண மதிக்குடை
இகழ்ந்திட, வசந்தகாலம்
இசையமலர்

வானந்த

மணம்போல

மீதுறை

மிதயமேற் கொள்ளும்வண்ணம்

என்றைக்கு மழியாத சவராச யோகரா
யிர்த்ராதி தேவர்களெல்ஈம்

விஜயஜய ஜயவென்ன

வாசிசொல

வேகொலு

விருக்க நும் பெருமையெளிதோ;
வேதாந்த இத்தாந்த சமரசனன் னிலைபெற்ற
வித் தகச் சித் தர்கணமே!
ம்(ஓ.ன்.) செச.தரக முதலான -யானை குதிரை முதலான, ௪அரல்க

ச.தாங்கங்களாக, மனமா தி-மனமுசலிய
இசைந்து

கிற்ப - பணிவிடைக்கு

இர்த்சாதி

தேவர்களெலாம்

அந்தக்கரண

இணங்கி

நிற்கவும்;

கான்கும், கேள்வியின்

கெடிகொண்ட

தலம்

- சர்ச்தி பொருந்திய ஆறு ஆசாரங்களினும், மும்மண்டலத்திலும்
ஆறும்
ும்; மிக்க
மூன்று மண்டலங்களிலும், இள்ளாக்கு செல்ல-அ௮.இிகாரம் செல்லவ
நின்ற
பட்டு
வகைப்
பச்து
ிய
செசவிதமாய் நின்ற நாதங்கள் தலிட - மேலாக
,
சகா
திக்கு
இப இகளாய்
நாதங்கள் முழங்கவும், இல்காசரா இபர்சளாய் . சிங்கா
பூரண மதிக்
ும்,
வரையில
மூடிவு
ளின்
இக்குக

ளிலும்
இக்குக
இகந்தமும்
குடை இகழ்ச்திட - பூர்ணசச்திரனாகிய குடையானது பிரகா௫ிச்சவும், வசர்,௪
ல
- மலரி
வசந்தகாலம் வா, மலாமீது உறை மணம்போ
- ைய
சாலம் இச
்
வண்ணம
்ளும்
ற்கொள
இதயமே
விருச்சு பரிமளம்போல-* ஆனந்தம்
-எப்
அழியாத
இன்பமானது இதயச்தில் குடிகொள்ளும்வகை, என்றைக்கும்
யுடையராக,
போதும் கெடாத, சவ.ராஜயோகராய்- சவராஜயோகத்தை
-

இக்இரன்மு தலான

சேவர்களெல்லாம்

விஜய ஜயஜய என்ன ஆ? சொல்ல-விஜய ஜயஜ.யவென்று மங்கனளொழி
கூறவும், கொலு இருக்கும்-கொலு வீற்றிருக்கின்ற, நும் பெருமை எளிதோவேதாக்த.--என்க.
உமத பெருமையானது சொல்லுதற்கு எளிதாகுமோ.

அதம் க அமன் செட்டு மாகான ச
;

(af - oma.)
்

இராஜயோகத்திற்

பிறர்த அரசர்களுக்குச் சமானமாசச் வெ
CFL, அவர்கட்குச் கள்ளாக்கு

௧௫௦

தாயுமானவர்பாடல்

மெய்கண்ட விருத்தியுஸா

சுவர்க்குதலிய மூன்றுலகங்களிலும், இவர்கட்குச் இள்ளாக்கு மும்மண்ட
லங்களிலும், அவர்கட்கு வாத்தியம் சாசளமு;தலான பத்தும், இவர்கட்கு.
வாத்தியம் தசவித மாதங்களும், அவர்சட்குத் இசையின் முடிவு வரையில்
பூரணசர்திரன் போன்ற வெண்கொற்றச் குடையும், இவர்கட்கு மதி மண்
டலமே வெண்கொற்றக் குடையுமாக அமைந்ததென்றும், இருவர்கட்கும்

இச்திராதியர் ஆகெடத கொலுவீத்றிருப்ப சென்றும் கூறினர்.
மனமாதிகள்
- மனம்,

புத்தி,

டலங்கள்- அக்கினி மண்டலம்,

சித்தம்,

அகங்காரம்

சூரியமண்ட௨லம்,

என்பன,

மம்மண்

சர் இர மண்டலம்

என்

பன. சுவானுபவமாலை: “மண்டலங்கள் மூன்றா வகுப்பார்கள் மற்றவற்றை,
விண்டுறைப்போ மன்பாய் வினவி௫௪ - மண்டக்க, மண்டலமா இத்தனுயர்
மண்டலம்லெண் சந்திரன்றன், மண்டலமா மென்றே மல்,?? என்றதனுற்
காண்க.
அக்கினி மண்டலம் கூலமூதல் காபிவரையில், சூரியமண்டலம்
காபிமுதல் கண்டம்வரையில், சம் இரமண்டலம் சண்டமுதல் புருவம்வரையி
லாம். தசவித நாதங்கள்-சிணிநாதம், சணிரிணீசாதம், கண்டகாதம், சங்க
் சாதம், வீணாசாதம், தாளகாகம், மூரளிநாதம், பேரீகாத, மிருதங்ககாதம்,
மேககாசதம், என்பன.
ஆதாரங்கள் - மூலாதாரம், * சுவா இட்டானம், மணி

வாகம், அநாகதம், விசுத்தி, ஆஞ்ஞை இவற்றிற்கு முறையே
குய்யம், நாபி, இகயம், அடிகா,

இடம்-குசம்,

நெற்றி,

என்றைக்கு மழியாத சிவராசயோசகம்” எனவே மற்ற அடமோக
மூத
லிய நிலையற்றசெனலாயிற்று, சிவராசயோகமாவது - உச்சவாசம் திச்சுவா
“ம் இரண்டையும் அடக்க, சழுமுனா மார்ச்சத்திலே பிராணவாயுவை நிறு
தீ.தி, விஷயங்களின் வழி மனதைச் செல்ல்வொட்டாமல்
இருப்பி, ஒரு
குறிப்பிலே சறுத்இி, ஆருசாரங்களின் அக்கர்மாதிறராகாக்சரமச்தை அறிந் அ,
அவ்வவ்வாகாரங்களின் அதிதேவதைகளைச் இயானிச்௪, அவ்வாரு தார்
சளினும் ௮சபாசத்தி வொன்மிகையாய் நிச்கும் முதைமையைப் பார்த்து,
மூலாசாரந் தொடங்கி விகாயகர் மு.தவிய தேவதைகளைப் பொருதி,
அபி
முசம் பண்ணிக்கொண்டு ஆருசாரதச்துக்கும் மேலாகிய
பிரடீரர் Bo warayib

BIOUY cx Qeair
ovr & $7, அச்தப் பிரமார்திரத் கிலே அதகோரமுசமாய்ச்
சகஸதாதளமாயிருக்கிற தாமரைமுகையைச் சோத சோதி
பதோச்சாரணத்
தாலே உதிக்குஞ் சிவார்க்கனாலே அலாச்செய் து,
அர்தச் தாமரைப்பூ வின்
சேசாரசச்சிரச்திலே உள்ள சந் திரமண்டலத்தை
ASQ FIG
விரு செய்
செய தலின
i ் ல
மூலாக்னியை அச் னி சாச்சா உச்ச
ாரத்தினாலே ௭ Gud, நாடி
noah
சக்கரத்
சைப் பேதித்து, அவ்வச்சினியினாலே சச். இரமண
்டலச் தை இளகப்பண்ணி,
oS அமிர்தத்தைச் சர்வசாடிவழியாக நிரப்ப
ி அவ்விடத்து லுண்டாகிய
சுகோசயக்தில்

அர்சமயமான ஞானாமிர்தாவத் தையை

அடைத்து நின்று,
சோமசூரியாக்இனிப் பிரசாசாஇிகளாகிய
பி சச் இியேஃப் பிரகாசங்களெல
்லாஞ்
சூரியோதயத்திலே rss 501s
பிரசாசங்கள் அடங்கினார்போலசக்
சன்
னிடத். தீடங்கச்
சர்வதோருகம

பூரணப் பிரசாசச்தைப்

ாய்ச்
சுவயபரப்பிரசாசகமரய்
பாவித்திருப்ப துவேயாம்

இ

ஸ்
“ர

‘

௧௫௧.

சித்தர் கணம்

-இள்ளாக்கு-பள்னிலை. சிறுபிள்ளைகள் தம்முடைய வீடுகளில் இரவிற்
படி.த்தார்களென்பதற் கடையாளமாகத் தாய்தந்தையர் உபாத்தியாயர்கட்
குக் இள்ளிச் கொடுத்தனுப்பும் வெற்றிலை; இது பூர்வ வழக்கம். ஆக்கு-இலை.
இள்ளாக்கு என்னுஞ் சொல் இக்காலத்தில் ௮இகார மெனும் பொருளைப்

(a)

பயக்கும்.
அணிலே பெண்ணிலே யென்போல வொருபேதை
யகலத்தின் மிசையுள்ளதோ ?
ஆடிய கறங்குபோ லோடியுழல் இந்தையை
யடக்கியொரு சணமேனும்யான்

காணிலேன்; இருவருளை யல்லாஅ மெளனியாய்க்
.

கண்மூடி. யோடுமூச்சைக்

கட்டிக் கலாமதியை முட்டவே. மூலவெங்
கனலினை யெழுப்பகினைவும்
பூணிலேன்;. இற்றைகாட் கற்றதும் கேட்டதும்
போக்கிலே போகவிட்டுப்
பொய்யுலக னாயினேன்; ஈரயினுங் கடையான
புன்மையே னின்னமின்னம்
யலையாமன்

விணிலே

மலையிலக் காககீர்

வெளிப்படத் தோழற்றல்வேண்டும்;
வேதாந்த சித்தாந்த சமரசகன் னில்பெற்ற
வித்தசச் சத்தர்கணமே !
ஆணிலே பெண்ணிலே- ஆண் பெண் இரண்டனுள்ளும்,
(Q@-dt.)
என்போல ஒரு பேமை - என்னைப்போல ஒரு அறிவில்லாதவன், அூலத்
Ber மிசை உள்ளதோ-உலகச்திலுண்டோ 1 ஆடிய கறங்குபோல்-சுழலா
நின்ற காற்ராடிபோல, ஒடி உழல் இர்தையை-(விஷயங்களின்மேல்) விரை
அவற்தின்.கண்ணே) சழலாரின்ற
ந்து (அவற்றினின்றும் மீளமாட்டாது

மனத்தை,

அடச்?-(அவ்வாறு

செல்லாத)

மேனும் யான் காணிலேன்- திருவருளே ஒரு
கண்டிலேன்;

அல்லாது-அன்.றி,

S953,

திருவருளை

ஒருகண

சணப்பொழுதாயினும்

யான்

மெளகியாய்-மெளஈதிலையை யுடையேனா௫,

சண் மூடி-சண்ணிதழ்களைக் குவித்து, தட மூச்சைக் கட்டி-ஓடும் இயற்கை
யாயுள்ள பிராணவாயுவைத் தடுத்த, கலாமதியை முட்ட-கலைகள் நிறைந்த
சம். இரனை க்தொடும்படி, மூலவெங்கனலினை எழுப்ப-மூலாக்ணியையெழுப்
புதந்குமிய, கினைவும்

இத்தனை
கேட்ட

பூணிலேன்-கருச்.துவ்

காள்வரைக்கும்,

கற்றதும்

கேள்வியையும், போக்கிலே

செல்லவிட்டு, பொய்
னேன்; நாயினும்

உலகன்

கடையான

கொண்டிலேன்)

்
கற்ற
கேட்டதும்-சான
போகவிட்டு-அவை

ஆயினேன்-பொய்யுலக

இற்றைகாள்-

கல்வியையும்

செல்லும் வழியில்

வாழ்ச்கையன்

ஆயி.

. அற்பத்தன்
இழிக்ச
புன்மையேன்-ஈரயினும்

௧௫௨ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
வீணிலே

மையை யுடையவனாூய கான், இன்னம் இன்னம் - மேன்மேலும்,

அலையாமல்-லீண் காரியங்களில் பிரவேடத்துச் விரியாமவிை மலை அலக்
கதோத்றகி வேண்டும் - பூரங்க
மலைக்குறிபோல, நீர்ஃநீங்கள், வெளிப்பட
மாகக் காட்சிசொடுச்சருளவேண்டும்; வேதாக்த.--என்க.
வி-மை) மனிதப்பிறப்பினை யெடுத்ததனா லடையவேண்டிய முக்கிய
மாகிய பிரயோசனம், இருவளுளை யனுபவித்தல், அது சிட்டா சவழி அத்.திரு

வருளையடைதற் கேதுவாகய

யோகத்தினையடை
தல், இவ்விரண்டி லொன்

தேனுச் தானடையாது, கற்றல் கேட்டலா லுண்டாகிய அதிவை மறக்து
உலசபோகச்தி லழுந்தி வாழ்ச்சேனென்பார் (அணிலே பெண்ணிலே......
வ
பொய்யுலக னாயினேன்? என்றனர்.
அறிவினுச்குச் தாரசமாவிருப்பது கிருவருளாகையால் அத்தைய திரு
வருளினைச் சான் தரித்திலேனென்பார்,*
காணிலேன் றிருவருளை என் தரர்.

அகனறுயபோதம்:

(என்னறிவை

நீயே யுணர்வையே

யாமாகி,

காட் பாசக் திசையாயே-யுன்னறிவை, நீங்கா

வறிவா௫ நீரு

லாங்கா ணரனா

"மூச்ளைகட்படன்

ரருள்.”?

என்றதனாற் சாண்க,

விக்கெடு

மிரதமும்போ
சலாம தியை

மூட்டவே மூலவெங்சனலினை யெழுப்ப நினைவும் பூணிலேன்' aor D5 HSசின்மையானச்சகுரு ச௧-வ அசெய்யுளினுமையில் விரித்தாம். கத்பனவும் கேட்
பனவும் ஆரியர் காட்டிய இன்பகிட்டை
லின், கற்றதும் கேட்டதும் போக்கிலே

மை இவ்வா௫ரியரே, “கற்றதும்
மென்

இருட்குதற்கோ?
கன்னலமா

பெருதவிடத்துப் பயன்படாதாக
போகவிட்டு” என்றனர். இவ்வுண்

கேட்டதும்

தானே

யேதுச்சாகச், கடபட

என்று கூறுகலினா லறிக,

தெனவுமுச்

கனிடெனவும்

(௪)
வாயூறு

கண்டெனவு மடியெடுத்துக்
கடவுளர்க டந்ததல; அழுதழுது பேய்போற்
கருத்திலெழு சன்றசெல்லாம்
என்னதறி

யரமையறி

வீட்டுதமி

வென்னுமிரு

பகுதியா

ஜென்றமிழினுச்

கஇன்னல்பக ராதுலக மாராமை மேலிட்
ahesar லிக்தமிழையே
சொன்னவனி

யாவனவன்

முத்திக்

தோய்ந்தரெறி யேபடி த் தீப |
சொல்லுமென ௮வர்கீம்கள் சொன்னவ

தோய்க்தகுண சார்தனெனவே

இகளெலாக்
வை

மின்னல்பெற சேசொல்ல வச்சொ
ல்கேட்
விகசிப்ப தெர்தகாளோ?
வேதாந்த

சித்தார்த

விக்ககச்

FIDIF Ga

சிச்தர்கணமே

னிலைபெய்ற
|

யிற்திறிது

டடிமைமனம்

சி௫௩

சித்தர் கணம்

(@- ன்.) சன்னல் அமுது எனவும் - கருப்பஞ் சாற்றின் சவைபோல
வாய் ஊறு. கண்டு
வும், முக்கனி எனவும் - முக்சணிகனின் சுவைபோலலவும்,
எனவும் - நா ஊறுதற்குச் காரணமான கழ்சண்டு போலவும், அடி- (சுவை
யுள்ள)

கடவுளர்கள்

அடியானது,

தர்தது

எடுத்துத்

- கடவுளால்

அல்ல

எடுத்துக் கொடுச்சப்பட்டதல்ல; பேய்போல அழுது அழுது- பேய்போல
பலகால் அழு, கருத்தில் எழுகின்ற செல்லாம்-என் மனதில் உண்டாவதா
யெ எலலாம், என்னது அறியாமை அறிவு என்னும்- எனது உணர்வின்மை
உணர்வு என்கற, இரு பகுதியால்- இரண்டு பகுப்பினால், ஈட்டு தமிழ்- சொல்

லிய தமிழ்' மாலையாகும், என் தமிழினுக்கு-அப்படி என்னாற் சொல்லப்பட்ட

தமிழ்மாலைக்கு, ஆராமை மேலிட்டிருத்தலால்-போன்பு அதிகப்பட்டிருத்த
லால், உலகம் இன்னல் பகராது- உலகமானது குற்றங் கூறாது; (௮௮
Bin) முத்தி சித்திகளெலாம் சோய்க்த- முத்தி சத்திகளெலாமமைசக்க,
இத்தமிழையேபடித்தீர் - படித்தவர்களே!
நெதியே- மார்க்கத்தையே,
ாகிய
சொல்வியவன
யாவன்
அவண்
இ.ச்சமிழ் மாலயையே, சொன்னவன்
தொல்
என
அவர் - அவ்வுலகத்தார்,. சொல்லும்
அவன் எவனென்று,
அவையில்- நீங்கள் மறுமொழியா
லுங்களென்று வினாவ, டீல்கள் சொன்ன
கோய்ச்த குண சார்தன் எனசிறிது
ைகளினால்,
அவ்வார்தி்த
சச் சொன்ன
சார் தகுணம் சிறித அமைச்தவன் என்று, இன்னல் பெற சொல்ல-பிரகாசம்

அச்சொல் கேட்டு - அர்த வார்த்தை

உண்டாகப் புகழ, அடிமை- அடியேன்,
யைக் கேட்டு,

மனம்

எக்த நாளோ

விகூப்பது - மனமூழ்ச்சியடைவது,

-

எந்தச் சாலமோ? வேதாந்த.--என்க.
(வி-மசை)

இருவெண்ணெய்கல்லூர்ப்

சண்டதேவருச்குச் சிவகானபோத

பொல்லாப்பிள்ளையார்

மியற்றும்படி

*கல்லானிமன்மலை??

மெய்

என்

தும், அருணை அறுமுகச்கடவுள் அருணூரிகாதருக்குச் திநப்புகழ் இயத்
றும்படி. “மு.ச்தைத்தருபத்தித்தருநகை யத் இச்கிறை சம்.இிச்சரவணன் முத்

,திச்கொரு விச்துச்சொருபானெனவோது”
ட்த்து

அறுமுகப்

பெருமான்

கச்யெப்ப

என்றும்

காஞ்சிக்குமரச்கோட்.

சிவாசாரியருக்குச்

கந்தபுமாண

மியற்றும்படி. *இகட சக்கரச் செம்முக மைந்துளான்? என்றும், சனசசபே
மியத்றும்படி,
புராண
சன் சேச்௫ிழார் நாயனாருக்குத் திநத்தோண்டர்
தியாகேசப்
இருவாரூர்ச்
₹உலகெ லாமூணர்ச் தோதற் கரியவன்? என்றம்,

பெருமான் சுந்தாழர்த்தி நாயனுநக்தத் திருத்தொண்டத் தொகை
அும்படி, *இல்லைவா ழர்சணர்க

மடியார்ச்கு மடியேன்?

என்றும்,

மியற்

அதிமதுர

மான செக்தமிழ் மொழிகளமைக்த அடிகளை யெடுச்அுக்கொடுத்தாற்போலச்
கனக்டீயவில்லை யென்பார், 'கடவுஎர்ச டந்ததல' என்றனர்.

. இருளுக்கும் ஒளிக்கும் இடமொன்றா யிருத்சல்போல, அறியாமைக்

கும் அறிவினுக்கும் இடமொன்றாக
ழென்பார், 'என்னதறியாமையநி

ஸர்,

அங்கனமாயினும்

20

வாய்க்கப்பெற்ற

தான்

சொன்ன

சமி

வென்னுமிரு பகு தியா மீட்டெெமிழ்? என்ற

இசத்தமிழினைப்

படிச்குந்தோறம்

பண்டிதர்மு
சல்

௧௫௪ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
சண்ணிருங் கம்பலையுமாக

பரமரரீருசக்

னல்பச ராதலக

மாரரமை மேலிட்டிருத்சலால்? என்றனர்.
‘Rewer

a Bort

்

தமிழ்ப்பாடலின்

Og es em wear! அழுசழுு கூறிய" அடியேனுடைய

அருமையினையறிச்த

*இன் '

மனமுருகுகன்றாரென்பார்,

பாடினான் யரவன்?”

உங்களை

என

்டு அவர்
விஞவ, 'சீறிது சாந்தகுண முடையவன்' என நீங்கள் சொல்லச்கேட
்சாலமோ
கள் மழ, அச்சொல்லினை அடியேன் கேட்டு மனமூழ்வறு எச்சச
என்றதனால் ஒரு நாலினையும் அ௮க்நூலா௫ரியனையும் தக்கவர்கள்
என்பதாம்.
(௮)

மதிச்சவேண்டுமென்பசாயிற்று,

பொற்பினொடு கைகாலில் வள்ளு௫ிர் படைத்தலாற்,
போந்திடை யொடுக்கமுறலால்
பொலிவான
பூரித்த

வெண்ணீறு பூசியே
வெண்ணீர்மையால்,

யருள்கொண்டு

எத்பட விளங்குகக ன த்திலிமை யாவிழி
யிசைந் மே னோக்கமுறலால்,
இரவபக லிருளான சனதச்தி படநாறி
யிதயங் சளித்திெலால்,
பற்பல

விதங்கொண்ட புலிசலையி னுரியது
படைத்துப்£ தாபழுறலால்,

பனிவெயில்கள் புகுதாம னெடியவான்
பருமர வனங்களாரும்

ஜொடர்நெடிய

,

வெற்பினிடை யுறைதலால் தவராஜஐ சிங்கமென
மிக்கோ ருமைப்புகழ்வர்காண்!
வேதாந்த சித்தாந்த சமாசகன னிலைபெற்ற
வித்தகச் இத்தர்கணமே!
கைகாலில் - சைசால்ச
(@- a.) பொத்பினொடு - அஜ கோடுகூடிய,
ளில், வள் உகிர் படைத்தலால்-கூர்மையாகிய ஈகங்களைப் படைத்தலாலும்;

இடை

போகது ஒடுக்கம் உறலால் - இடையானது

சுருங்கி வந்து இருத்தலர

லும்; பொலிவு ஆன வெண்ணீறு பூசி - பிரகாசமுூள்ள இருவெண்ணீற்றைப்
பூசி, அருள்கொண்டு பூரித்த - இருவருள் பெற்று. இறுமார்2, எண் நீர்மை
யால் - மஇிக்கத்தக்ச குணத்தினாலும்; எல் பட விளங்கு கசனத்இல் - பிரகா
சம்

gail
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இமையாமல் கண்கள்பொருக்தி,

இதாகாயத்தில்,

இமையாவிழி

இசைச்அ

-

மேல் நோக்கம் உறலால்-ஊர்த்துவ இருஷ்டி

பொருக்துதலாலும், இரவு பகல் - இசவினும் பகலினும், இருளரனaes
அஞ்ஞானார்தகாரமாகிய, கனதந்தி படதாறி - பெரிய யானையானது Gwe
கும்படி.
லாலும்)

அறைக்கு,
பற்பல

இதயம் சளித் தில கலால் - மனம் செருக்கடைக் இருத்த

விதம்

கொண்ட

- பற்பலவிசமான,

புவி

சலையின்

உறி

௧௫௫

சித்தர் கணம்
படைத்து - புலித்தோலையும்

மான் தோலையும்

அசனங்களாகப்

படைத்து,

பெற்றிருத்தலானும்,) பனி
பிரதாபம் உறலால் - மனோபல வைபவத்தைப்
ழையப்பெரறாமல்,
வைகள்
வெயில்கள் புகு தாமல் - பணிவெயில் முதலிய
- உயர
நெடிய வான்றொடர் - விசாலமான ஆகாயத்தை அளாவிய, நெடிய
காடு .
மான, பரு மர வனங்கள் ஆரும்- பருத்த மரங்கள் அடாப்பெற்ற
தவ
நிறைக்க, வெற்பின்இடை உரைகலால்-மலையினிடத்து வ௫த்தலாலும்,

"உம்மைப்
ள்,
ராச சிங்கமென-தவராஜ சங்கமென்று, மிக்கோர் - மேலோர்க
புசழ்வர்-உம்மைச் கொண்டாூவொர்கள்; வேதாச்,த.-என்க.

(வி-மை.) இதில் தவ௫ூகட்கும் இங்கச்திற்கும் உவமைகூறித் தவ
ராஜ சங்கமெனச் கூதியிருத்தலால், மேல் தவூகட்குக் கூ.றியவைபோலச்
இங்க த்திற்கும் கைகால்களில் கூரிய ஈகங்களும், ஒடுங்கிய இடையும், வெண்
மை நிறமும், மேனோக்கய கண்களும், யானைகளைக் கொல்லு தலால் 'களிப்
பும், புலிகளையும் மான்களையுல் கொன்று அவற்றின் தோல்களைத் சன் குகை
  Bau குணங்கள்
வாழுதலும்
யில் வைத்திருத்தலும், அடர்ந்த காட்-டில்
ஈறச்து விளங்குவது
ுக்குள்
பொருந்தி யிருத்தலைச் காண்க. _ மிருகங்கள
இங்கமானதுபோல, மணிதர்சளுக்குள் சிறக்து விளங்குபவர் தவ௫கள்.
(பொலிவான

வெண்ணீறு'

என்பதற்குப் *பிரகாசமானவெண்ணீ
ற ”என்

os என்னையோவெனின், வெண்மைகிறத்தோடுங்கூடிய விபூதியே சிறச்ச
சென்றும், அத்தகைய விபூதியினையே யாவருக் தறிச்கவேண்டுமென்
றும்,
கருமை
செம்மை முதலிய நிறம் வாய்ச்த விபூதியினைச் தரிக்கப்படாதசென்
அம், தரித்தால் கருகிய விபூகி வியாதியையும், செந்ரிற விபூதி €ர்த்தி
நாசத்தையும், புகைகிற விபூதி அபமிருத்துவையும், பொன்னிற விபூதி ஐசு
வரிய நாசத்தையும் உண்டெபண் ணுமென்றும்

ஆகமங்கள் கூறுதலினா லென்ச,

பெரியோராவார் விபூதியினைச் கேசாஇபாதம் வரையில் தறித்து முழுநீறு
பூசிய முனிவராக விளங்குவராசலின், *நீறுபூசி என்றனர். ய இகளாகிய முனி
வர்கள் சலஞ்சேர்த்துக் குழைத்துத் தரிக்காமல் உத்தூளனமாகப்
பூக்
கொள்ள வேண்டுவதே விதியாசலின் நீறுபூசி என்றன ரெனினு மொக்கும்
ஆதிதீ்யபுரஈணம்: “*ஸார்வசாலேப வேஸ்கத்ரீணாம் யதீராம் ஜலவர்ஜிதம். ??
என்றகனாற் காண்க,
இங்கனம் பெரியோர்
உத்தளனஞ்
செய்வானே
“னெனில், ““தேகமுழுதும் விபூதி பணிந்துசொண்டிருகச்கும் புருஷனைப் பின்
றளொடர்ச்தவன் மகா பாபியாயிருப்பினும் உடனே பரிசுத்தனாகிறான்'? என்று
விதித்
இரு ச தலினால் அங்கனமணிவாசென்ச, ஸேவாரசங்கிதை: பஸ்ம௩ரஸ்
சச்ஈஸர்வாங்க ம.றகஸ்சதிய? புமாச், ஸ்ர்வ பாசக யுக்தோபிஸஸைத்ய£ பூய
சே5ர£ ?? என்றசனாற் காண்க,
விபூதியணிதலாலே மோட்சமாகய திரு
வருள்கிட்டுமாத்லின், :பூசியே அருள்கொண்டு? என்றனர். பாரதம்: **சித்யம்
வை சாரயேச்பஸ்மமோக்ஷ.காமீ

யருள்சொண்டு

என்னாது

பத்துச் கூறினமையின்,

சவைத்விஜா??'

என்ததனாற் காண்க,

பூசியே யருள்சொண்டு எனத்

பூச

தேற்றேகாரங்கொ

பஸ்மம் ஒன்றே முக்யெமென்றும்,

அ.தனையே

எத்

&(B) dir தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
தகையரு மணியவேண்டுமென்றும்,

அ, சனாலேயே எல்லாப் பலனு முண்டா

மென்றும், அசை யணிந்தவர்கள் மும்மூர்த்திகளையும்,
யர் தரிச்தவ ராலாளென்றும் நீச்சயிச்சப்படும்,

மூன்று ௮ககினிகளை

கூர்ம்புராணம்: “அபிவாவைஷ்ணவோ மர்த்யோ அபிவாபீதசோஜக$
பஸ்.ரஸ்நாமீ பஸ்மதாரீகர் மஸ்வதிகரோ இவை, தச்பஸ்மதாரணம் முக்யம்
ஸர்வஸ்யைவதீரீ புண்ட்ரகம்,
ப்ரமவிஷ்ணு
மஹேஸாகாம் தீரயாக்நீநாஞ்

சதா.ரணம். "' என்றசனாற் காண்க,
மாணவகன் வினா:--விபூதி திரிபுண்டாம் அன்றி வேறு-ஊர்த்துவ புண்
டாம் நெற்றியில் தரிச்சப்படாதோ ?

விடை:

வேதத்தில்

விபூதி திரிபுண்டர மொன்றே

சொல்லப்பட்டி.

ருக்கிறது. வேறு ஊர்த்துவபுண்டாம் சொல்லப்படவில்லை,
பராசாபுராணம்:
“ஸ்ரெள தலிங்கர் துவிஜ்ஜேயம் தீரிபுண்ட்ரோக் தாளகாஇக
ம்,
அ௮ஸ்ரெள
தந்தார்ச்வ புண்்ராஇ கைவ திரியக் திரிபுண்ட்ரகம்.7?
என்றதனாற் காண்க,
அன்றியும், பிரமாவானவா் பிரஜாசிருஷ்டி செய்சையிலையே
பஸ்ம மடமை
யைச் சொல்லி ௮தை யணிர் _கொள்ளவேண்டுமென்று
கருதியே நெற்றி
யைக் குறுக்காகச் சிருஷ்டி சதார். விருத்சமாகவும், ஊர்ச்த
ுவமாகவும்படை..
க்கவில்லை
அப்படி யிருக்து - இலர் செற்றியில் திறிபுண்டா
மணி இல்லை.
ஐயோ! இன்சென்ன ஆசசரியம், கூர்மபுமாணம்:
“ஸ்ரஷ்டாஸ்ருஷ்டிச்சலே
சாகதரிபுண்ட்ரஸ்ய

ஈவர். தூலம்,
காண்க,

ப்ரஸஸ்.தசாம்,

ஸஸர்ஜஸ்லலாடம் ஹிதிர்யங்கோர்த்வம்

ததாபிமாநவா மூர்க்காஈகுர்லந$இி தரிபுண்ட்ரகம், 23
என்ற சளாற்'

வினு: -காராயணமூர்த்திக்கும் அவரை
மியாது ?

வழிபபெவர்ச்கு மூரிய புண்டர

விடை:--காராயணகூர்த்தி யணிவதம் பல்மமே
] அவரை வழிப்பட்ட
ஆழ்வார்கள் ௮ணிர்ததும் பஸ்பமேயாம்.
வின:--நா.ராயணமூர்ச்தி பல்மமணிக் கள்ளா சென்பத
ற்குப்
பிரமா

ணங்க

ளுண்டா

?

விடை:--அசேகமுண்டு,

அவற்றுள் சிலகூறவாம்; பிரமாண்டபுமா
ணம்:
) திரிபுண்ட்ராக்கிச ஸர்
வாங்கோ ஜடாமகுடமண்டி
த$7? எனவும், காளிகாகண்டம்: “சாரராயண
ஸ்ச

“ஸுஸாுபேஸததம்
பஸ்தேபே

விஷ்ணுர்பஸ்மதிச்க நூலத?

ஐடிமுண்டிஸமேகலி,

பஸ்மோத்தூளிசஸர்வாங்க

திரிபுண்ட்ரா

ம்
Bs weve” எனவும், இராமாகசியோபநீடத
ம்: “ராமர்த்ரிணேத்ரக்சோ
மார்த்தகாரிணம்
ஸுூடுவிசம்பரம், பஸ்மோத்தாளிச
ஸாவாங்கம் பர். இந3
முபாஸ்மக??
ே எனவும், இயாமாயனம்:
6 ஸ்வர்ண வர்ண
ஜடாபராம்

ஞாஃஷாத் ருச்சமிலாபா 4, பஸ்மோத்தாளித ஸர்வாம்ஃம்
த்ருஷ்ட்வாகாம
வஸங்கதா? ?? எனவும், உத்தாராம்சரிதம்'
“சூடா சும்பிதகங்க பத்சம பிதஸ்
காணித்வயம் ப்ருஷ்டதோ,
பஸ்மஸ்தோகபவித்ரலாஞ்சித

முசோதச்தே

Ag BT Boor

௧௫௭:

சரியமேனிமிசை வெளி,
தவசம் பெளசவீம்.”! எனவும், திருவாய்மோமி:
விண்ணோர் பெருமான்
்
ய8ீறு' றிதேயிடும், பெரியகோலத் தடங்கண்ணன

தேன், சரியதுண்
நன்னை, உரியசொல்லா விசைமாலைக ளேத்தி புள்ளப்பெத்
எனவும் வருவனவற்றுற்

டோவெனக்
காண்க,

மீனியென்றுமே.??

இன்றுதொட்டு

!

வி:--ஆழ்வார்கள் விபூதிதரித்சார்களென்பதற்குப் பிரமாணமென்னை !
பித்தினோடெல்லா வுலகு சண்ணன்
விடை:-- திருவாய்மொழி: ஏறிய

படைப்பென்னும், ரீறுசெவ்வே யிடச்சாணி னெமோலடியா ரென்றோடும்,
சாறுறு தழாய் மலர்காணி னரணன் சண்ணியீசென்னும், தேதியும் தேறாது

மாயேரன் றிறத்தெளே யிச்இருவே.?' என்றகனாற் காண்க.
விை--பிரபஞ்சப்பத்றுச் சிறிதுமில்லாச முழூட்சுவுர் தரிச்சவேண்டு
மென்பது அவ௫யமோ?
விடை:--மீண்டும் பிறவியை அபேட்டிச்காத முூட்சுவும் தரிக்கவேண்
டும் என்னும் பொருளால்

பொருளாக
ளது

உலசவின்பங்களை

வெறுச்து

மோட்சத்தையே

மதித்த முூட்சுவாலுக் தள்ளப்படாமற் சொள்ளப்படுவதா யுள்

:பஸ்மமே.

““தச்ஸமாசபேன்

முஞூ-ஷ-

ரபுகர்பவாய??

என்றதனாற்

காண்க, அன்றியும், து. நவர் சகொமணியாய்ச் சர்வசங்க பறரித்தியாகருற்ற பட்
தா ரில்லையெனின், விபூ தியணியா த
டினத்தடிகளே விபூதி நீங்கப்பெற்றிருச்
மற்றையர் கதியினை யென்னவென்று கூறுவது? அச்தோ ! இக்தகையர் நிலை
மை பரிதாபம் ! பரிதாபம்!!! பட்டினத்தார் பாடல: “ஐயும் தொடர்ச்து விழி
யுஞ் செருக யறிவிழக்தூ, மெய்யும் பொய்யாகி விடுகின்ற போதொன்று
வேண்டுவணியான்,

செய்புச் இருவொற்றி

பூரூடை யீர்இிரு நீஐ.மிட்டு, கையுக்

சொழப்பண்ணி வைந்தெழுத் தோதவுங் சற்பியுமே.?? என்றதனாம் காண்க,
வினு:--இச்சகைய வேசபடி தமான விபூதியினைச் சில பிராமணர் முதலி
யோர் நிந்திப்பதென்னை?
விடை:

பிராமணர்கள்

நிச்திச்சின் அவர்களுடையஉற்பத் தியான சூத்

இர சம்பக்சமாயிருச்சலாமென்று புத்திமானாலே
வாசிஷ்டலைங்கம் கூறுகிறது. “மயேபஸ்மதாரிணக்

ஊூக்கவேண்டும்!'? என
தருஷ்ட்வாவாசாகிக்தந்

எனவும்,
தேஷாம்ஸூஒுத்பேண் ஸம்பூ,திச னுமேயாவிபச்ிதா.”
'இமாஈவா?
மற்றையர் நிர் இக்கின் அவர்களுக்குக் கர்ப்பசான முதலிய வைஇககஇரியைகள்

இல்லையென்பது கிச்சயம்'? என ஜாபாலோபநீடதம் கூதி.
!(எஷாம்
்ரெளதே
தா,
நஜாயதே ஸ்.ரத்தாஸ
பஸ்மசிஸர்வ
கர்ப்பாதா மா. இிஸம்ஸ்கா.ரஸ்
தேஷாம் சாஸ் தீ.இ

doveus”

கல்லாத பேர்களே

எனவும் வருவனவற்றாற் காண்க,

—

நல்லவர்க ணல்லவர்கள)

கற்றுமறி வில்லாதவென்

கர்மத்தை என்சொல்கேன்? மதியையென்
சைவல்ய

ஞானநீதி

சொல்லுகேன்?

(௯)

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை.

௧௫௮

நல்லோ ரூரைக்கலோ கர்மமுக் தியமென்று
நாட்டுவேன்; கர்மமொருவன்
ஞானமுக்

காட்டினா லோபழைய

நவிலுவேன்;

இியமென்று

வடமொழியிலே

வல்லா னொருத்தன்வர வுந்த்ரா விடத்திலே

வந்ததா விவகரிப்பேன்; .
்.
வல்லதமி ழறிஞர்வரி னங்கனே வட மொழியின்

வசனங்கள் இறிதுபுகல்வேன்;
மருட்டிவிட

வைல்லாம லெவரையு

வகசைவந்த

வித்தையென் முத்திதருமோ?
வேதாந்த சத்தாம்த சமரசநன் னிலைபெற்ற
வித்தகச் சத்தர்கணமே
(௫-ள்.)
லாதவர்களே

|

ஈல்லவர்கள்

சல்லாதபேர்களே

௩ல்லவர்கள்-கல்வியைக் கல்

கற்றும்-கல்விகற்றும், அறிவு

நல்லவர்கள்;

இல்லாச

- ஞான

மில்லாத, என் கர்மத்தை
சொல்லுவேன்?, மதியை

என்சொல்கேன்?- என் கன்மபலத்சை என்ன
என்சொல்லுகேன்? - (மர்த) மதியை யென்ன

சொல்லுவேன்?,

ஞானநீஇி.-கைவல்லியபதவியைக்

ஞானநீதியை,
இயமென்று

சைவல்ய

நல்லோர்

கொடுக்கின்ற

உரைக்கில்-ஈல்லோர்கள் சொன்னால், கர்மம் முக்

சாட்டுவேன்-கர்மமே

நிலைநிறுத்துவேன்) ஒருவன்

முூதன்மையானதென்று

சல்வி வலியால்

கர்மம் காட்டினால்-ஒருவன் கருமத்தை

நிலை

நிறுத்தினால், பழையஞானம் முக்கியம் என்று ஈவிலுவேன்-மூன் சொல்லிய
முதன்மையானசென்று சாதித்துரைப்பேன்; வடமொழியிலே
ஞானமே
வல்லான் ஒருத்தன் வரவும்- வடமொழியில் வல்லவனாகிய வொருவன் வரி
னும்,

திராவிடத்திலே வச்ததா விவகறிப்பேன் - தமிழ்ப்பாஷையிலே

(சிறப்

பனைத்தும்) வச்சதாச விவகரித்துப்பேசுவேன்; வல்ல தமிழ் அறியர் வரின்பிம் வல்லவராகிய அறிஞர் வர்கால், அங்வனே-தமிழ்வசனங்கள் சொன்
னதுபோலவே, வடமொழியில் வசனங்கள் சிறிது புகல்வேன்-லடமொழியில்
(சிறப்பனைத்தும் வர்சதாக)
வாக்கியங்கள் சிலவற்றையெடுத்துப் பேசு
வேன்; வெல்லாமல்-நியாயமாய் வெல்லாமல், எவரையும் மருட்டிவிட வதை
வந்த-யாவரையு ம் மருளும்படி.

செய்ய

வகையேற்பட்டதற்குக்

காரணமான,

வித்தை-வித்தையானத, என்-என்னபயன் தரும்? முத்தி தருமோ
யைச் கொடுக்குமோ? வேதாக்௪....என்க,

- முத்தி

(வி-ரை.) “கற்றும் அறிவில்லாத? என்௮ இழிவு?றப் | உம்மை சொடுச
கல்வியே அறிவையுண்டாக் கு மெனவும்,
கற்கவேண்டிய
வைகளைக் சற்றும் அச்கல்வியில் கூற
ியவழி ANT STO TE Erte GIO, gid, Sev
6

தோ தினமையின்,

லாத
- பேர்களே ier கலலவர்களெனவு

UDED EMG ET

ஒன்றனையுஞ்

மாயிற்று,

சல்லாதவர்கள்

சொல்லா திரூப்பசாசலின்,

தாமே slain

கல்லாதபேர்

'இத்தர் கணம்

௧௫௯

சளே நல்லவர்கள் ஈல்லவர்கள்? என்றனர். *சல்லாதவரு ஈணி ஈல்லர்?' என்ற
இருக்குதளானும் காண்க,
கர்மமாவது-சதசத்தாற் செய்யப்படுகலின் ௮அறம்பாவமென் றிருவகை
த்தாய், இருவகைச்கு முரிய பயன்றரு சலாம் செயப்படுபொருளாகிய சனக்
குமுதற்காரண முண்டென்பது சாட்டிக் காமியமல மென்னப்பட்டு, பக்த
முறுத்துச௪ லொப்புமையான் மும்மலத்து ளொன்ென உடன்வைத் தெண்

ணப்பட்டுச் காரணவேதுவானுங் காரியவேதுவானும்

அனுமிச் தறியுமாறு

நிற்பது. சிவஞான சித்தியார்: “தன்மமோ டதன்ம மாகித் தாணிரு பயனுச்

55g, டன்மைத மையினு மின்பத் அன்பினு நாடிச் காண, மூன்னமேயான்
மா வின்றன் மூம்மலத் தொன்ற
மாய் நிற்கும்.”?

என்றதனாற்

தாகக், சன்மரு மூலங் காட்டிச் சாமீய மல

காண்க,

இம்மையில்

நிகழ்வன

யாவும் பிராரத்

அவமே யாகலினாலும் அவ்வழியே அறிவு ஈடக்கு மா சலினாலும், *காமத்தை
யென் சொல்சேன் ? மதியை என் சொல்லுகேன் ?' என்றனர்.
ஞானமே மூச்கயெம்!” என்றொருவர் கூறின்; ௮கனை மறுச்து, “Boron
வானவன் அறிவுள்ள வனாய் - அனேகாத்மாவாய் - வியாபியாய்ப்-பு.த்தியைத்
தனச்குக் குணமாகவுடையஞனாய்ப்-புத்இயைப் பொறிசளிலே பிரவேூ்சச்
செய்து

விஷயங்களை

அனுபவிச்கும்பொருட்டுப் பூதங்களைப் புத்கிமுதகலான

தத்துவங்களாகவும், தூல சூச்கும சதேகமாகவுங் கொண்டு நல்வினை இவினைக்
டோக

நரக சொர்ச்சங்களை

யனுபவிப்பதா யிருப்பன்; அன்றியும், உடலையஞ்

சுகனுச்சங்களையும் கொடுப்பது

இற தில்லை; , ஞான.தீதால்

சன்மமல்லாமல் வேறாரு தெய்வக் கொடுக்

வீடில்லை;

வீனைகள்

வி$கிரதற்கு

வேறு

விதி

யில்லை; யாசஞ்'செய்து ௮ர்.த யாகத்தினு லுண்டான பலன்சளைச் சொர்க
சத்தி லனுபவித்து, அந்சப் பலன் sas
இரும்3 வேறு விதியில்லாமற்
பண்ணினால் கருதிய பலன்
செபம்
மக்திரங்களாற்
சுரு.தி
பூமியிற் பிறக்கும்;
களைச் கொடுக்கும்; ஆசலின், கருமமே முக்கியம்'' என்பராகலின், கைவல்ய
ஞானரீஇி கல்லோ ர௬ுரைச்சலோகர் மமுச்சியமென்று காட்டுவேன்? என் னர்,
தர்மமே முக்யம்?” என்றொருவர் கூறின், *சர்மமோ சடம்; அது
சானே யொரு பயனையும் கொடா; சகலமான சலைஞானங்களும், புராணங்
களும், வே தாகமங்களிலுள்ள கருமசாண்டங்களும், மற்றச் காக்இிரங்களும்,
al Sy
pp
ஏனைச் சமயநூல்களு மாராய்ச்து பலவழிப்படுகி 9 பொருண்
€ேழனச்கொண்டு' கழித்து, மேலான
ப.இிபசுபாசமாஇி,ப மூன்று
பொருள்

களையுச் தடத்த. லட்சணத்தில் வைத்து

பதிப்பொருள்

ஏனைப் பசுபாசங்கட்கு

வகுதீஅணர்த்தி, அம் கூன்றனுட்
மேலாதலீன் அது

விளங்கச

சொரூப

லட்சணத்தில் வைத்துணர்த்சலாகய ஈல்வழிச் கேதுவான ஞானகாண்டத்
தினை ஓதல் சேட்டல்களுடன் சிந்தித்து, ஞாதுரு ஞான ஜேயமாகிய பகுப்
பின்றி அச் தவிசமா யகண்டாகா. நிச்திய வியாபக சக௭ிதகாகச்சப் பிழம்பாக
நிறைந்து நிற்கின்ற முசல்்கனோடு கலக்கும்" சன்மைச்தாகய ஞான த்தினை
யனுட்டிக்கலே முக்கியம்??என் பராகலின், 'கர்மமொருவன், சாட்டினா லோப
ழையஞானமுக் இயமென்
ற நவிலுவேன்? என்றனர்,

௧௬௦ :தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
வடமொழியில் வல்லவனொருவன் வரின், தமிழ்மொழி ௮னாதியிலேயே
யுள்ளசென்றும், சாமிக முதலிய அகமக்கள் வேதமுண்டாய காலச்தே

இயே யிறைவனால்

காமிகத்திலே

உண்டாச்கப்பட்டதனால்

அனா:

௮ல்வாகமங்களு ளொன்றாய

:(ஊர்த்வம் த்ராவிட பாஷாங்கம் கானம் நீநத்தயுதந்துவா”?

என்று கூறியிருத்தலினாலும்,

தமிழ்மொழிப்

புணர்ச்செட்படும்

செய்கைக

ளும், குறியீடுகளும்; வினைக்குறிப்பு, வினை, ச்தொகை முதலிய சொல்லீலக்
கணங்களும்) உயர்திணே, அஃறிணை, ஐம்பால் என்னுஞ் சொற்பாகுபாடுக
ளும்;

அகம்புற மென்னும் பொருட்பாகுபாகெளும்;

குறிஞ்சி, முல்லை, மரு

சம், கெய்தல், பாலை, கைகளே, பெருக்கணை, வெட்டு, உழிஞை, அம்பை,
வாசை, சாஞ்சி, பாடாண்டிணை என்னும் பொருட்பகுஇகளும்; அவையின்
அறைகளும்; வெண்பா, ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா, அவற்றின்
இனங்கள், மருட்பா முதவ்யவற்றின் இயல்களும் இன்னோரன்ன பிறவும்
வடமொழியிற்
பெறப்படாமையானும்;
சவபெருமானே
சங்கப்புலவர்க
ளோடும் சானுமோர் புலவனாக எழுக்சருளியிருந்து பரிபாடல் முகலிய
தூல்களை இயலுமிசையும் பொருந்தச் தெரிர்து ஆராய்க்தமையானும், இயா
சராஜப்பெருமானைப் பாவையாரிடத்தில் தூ௫ன்மேற் செல்லப் பேரக்கி
னமையானும், முதலையுண்ட பார்ப்பனப் பிள்ளையைச் கழிர்த பருவத்தோடு
வருவித்தமையானும், எலும்பு பெண் ஹருவமாகச் செய்வித் தமையானும்,
வேதங்கள் மூடிய சதவைச் இறப்பித்சமையானும், சைலாயச்திலே வழ
ங்கி வருகின் றமையானும், வாய் என்னும் உருப்பிற்குச் சொல்லின்தி முகச்
இன்பெயர்களை வைத்து வழங்கும் வாயில்லா வடமொழியிணின்றும் இன்
ணிசை

வாய்ச்து உலகமெய்கும்

தனஇசைமயமா

யொலீக்கும்

கரையிதந்த

தமிழ் மொழி பிசக்சதல்ல வாசலினாலும், தமிழே சிறந்தது? என்பாராக
லின், (வடமொழியிலே, வல்லா ஜொருச்சன்வர ae srr விடத் திலே வந்ததா
விவகசிப்பேன்”

என்றனர்.

தென்மொழியில்

வல்லவனொருவன் வரின்,

“வேதங்களும்,

ஆசமங்க

ளம், புராணங்களும், சோஇடம், வைத்தியம், சரபம், மக்இரம், யோசம், நீஇ
சம், ரசாயன
மூ தலிய பிரத்தியக்க

“2

சாஸ் இிரங்களும்,

Qova par pases

எனமதூலகளும், ஸ்மிரு இ, பூர்வமீமாஞ்சை முதலிய ஞானநூல்களும்,

உபநிஷதங்கள், உதி2ரமீமாஞ்சை முதலிய பரோட்சசாஸ் இரங்களு 2, Ae
ங்காரமுதலிய ரசவகள் ஒன்பது நிறைந்து, பெயர் கேட்கு முன்னே
அஇ
ள்ள சரித்திரத் கன் நாயசன் மு.தவிய பற்பல விஷயங்களை
யூச்கத்தச்க

நாடகங்களும், பிரசரணமு தலிய அனேச

ஸர

வடை மொழியிலேயே

புகல்வேன்? எண்டது
@

கனா,

I

வதனி

பிறரை

ஞான

பிருக்கலின்

உட

னங்கனே

சானமுக்கியமெனின்

னைத் சீருமோ'என்பதாம்,

என்பாசாக

வடமொழியின் வசனங்கள்

சிறித

தர்ம

‘© .

மருட்டுஞ் செய்கைக

வேற்றுமைக ணிரைச்த காவியங்க

இம்மொழியே சிறக்க த”?

on
.

நெர்ககெனின் கென்மொழமி
a

மாதி

pt sO sem mid,

ஆன த்தமானப ரம்

௧௬௧

ஆன,த்தமானபரம்

கொல்லாமை

யெத்தனை

குணமொன்று

குணக்கேட்டை கீக்கும்க்

மொன்றிலேன்பால்

கோரமெத் தனைபக்ஷ பாதமெத் தனைவன்
குணங்களெத் தனைகொடியபாழ்க்
கல்லாமை யெத்தனை யகந்தையெத் தனைமனக்
கள்ளமெத்

தனையுள்ளசற

காரியஞ் சொல்லிடினு மறியாமை யெத்தனை
்
கதிக்கென் றமைத் தவருளில்
செல்லாமை யெத்தனை விர்தாகோஷ்டி
செல்வதெத் தனைமுயற்சி
சிர்சையெத் தனைசலன மிக்தீரஜா

பென்னிலோ

வ ல்பேோண்டு,

தேகத்தில் வாஞ்சைமுதலா
அல்லாமை யெத்தனை யமைத்தனை யுனக்சடிமை
யானே னிவைக்குமாளோ?
அ௮ண்டபகி ரண்டமு-மடங்கவொரு,நிஹைவாக
யானச்ச மானபரமே !
(இ-ள். கொல்லாமை - கொல்லாமையாகிய குணம், எத்தனை குணக்
கேட்டை நீக்கும் - எத்தனை அுர்ச்குணங்களைப் போக்கும்; அக்குணம் ஒன்

றும் ஒன்றிலேன்பால் - அக்குணம் ஒன்றும் பொருர்தாதவனாகய என்னிடக்
இதில், கோரம் எக்தனை (அமைச்சனை) - கோரமான ஈடக்கைச ளெச்தனை
யமைத்தாய்;

பஷபாதம்

எத்தனை

யமைத்தாய்; வன்குணங்கள்
தனை.யமைக்தாய்; கொடிய

யனவும்

பாழ்படுகற்குக்

(அமைத் சனை)

- ப-ஷபாதங்கள் எத்தனை

எதச்சனை (அமைத்தனை)-வலிய குணங்கள் எத்
பாம் கல்லாமை

சாரணமானவமாகிய

எச்தனை

(அமைக் சனை)-சொடி

சல்லாமைக்

குணங்கள்

எச்

தனை யமைக்தாய்; அசக்தை எச்சனை (அமைத்தனை) - அகங்கார குணங்கள்
எத்தனையமைகச்தாய்; மனச்சள்ளம் எச் சனை (அமைத்தனை)- மனச் குத்தவ்

சள் எத்தனை யமைச்தாய்; உள்ள சற்காரியம் சொல்லிடினும் அறியாமை எத்
தனை (அமைச்சனை) - உளசாகிய சற்காரியத்தைச் சொன்னாலும் அதை
யறிக்துகொள்ளாமையாகிய தூர்ச்குணங்கள்
எத்தனை யமைச்சாய்; & Bs
“சென்று அமைத்த அருளில் செல்லாமை எத்தனை (அமை, த்தனை) மோக்ஷ. த்

துகீகென்று

அமைக்கப்பட்ட

அருட்குணங்களில்

பிரவேரியொமையாகய

குணங்கள் எத்தனையமைத்தாய்; விர் சாகோஷ்டி என்னி?லா
தனை

(அமை ச்தனை)- பயன

கா.ரணமா௫ய

(3m உத்தனை)

தற கூட்டமென்றாலோ

காரணவ்கள் எத்தனை

- பயனில்லாத
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யமைத்தாய்!

முயற்சியில்

செல்லுவசெச்

அதில் பிரவேடத்தற்குச்

மூயற்சி சிகை

செல்லுஞ்

எச்சனே

சந்தைகளெத்தனை

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௧௬௨

யமைத்தாய்; சலனம்
யில் இச்இரசாலத்தை

இச்த்ீரசாலம்போன்ற தேகத்தில் - கெடும் இயற்கை
யொத்த சரீரத்தில், வாஞ்சைமுகலான அலலாமை

எத்தனை (அமைத்தனை)-விருப்பம் முதலியனவாகிய தகாமையா[கயெகுணங்கள்
எத்தனை யமைத்சாய்; உனச்கு அடிமை ஆனேன்-தேவரிருக்கு அட மையம்

னேன்; இஷைக்கும் ஆளோ-(கோரம் முதலிய) இத்திச்குணங்களுக்கும் கான்
ளாகவோ; ௮ண்டபூரண்டமும்-இவ்வண்டங்களும் இவந்றின்புறத்திலுள்ள

- ஒருபரி

அண்டங்களும், அடங்க-குறுி யுள்ளடங்கும்படி, ஒரு நிறைவு 3
பூரணமாக, ஆனந்தம் ஆன

(வி-ரை.)

பரமே - சுகரூபமான பரம்பொருளே! என்5,

* சொல்லாமை யெத்தனை குணக்கேட்டை நீக்கும்? என்றத

ளால் கொல்லாமையாகிய

தருமமொன்றை

அனுட்டித்து

வருவ தினாலேயே

எல்லாப் புண்ணியங்களும் இலேசாகக்கூடிவருமென்பதாயிற்று. திருக்குறள்:
“அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல், பிரவினை யெல்லாச் தீரும்”?
எனவும், சிவதானதீபம்: “கொலையாதி நெறியசன்ற ஞானச் தானே கூதிய

மேலான ஞான மாகும், கொலையாதி யசன்றொழுகுச் தவங்க டாமே குற்ற
மில்லா ஈத்றவமென் நறுக்கு நூலுங், கொலையாதி யகற்றியகல் லறங்க
டாமே

குவலயத்தி லொப்பரிய

வறங்களாகுங்,

கொலையாதி

யகன்றுபெருஞ்

செல்வர் தானே கூதிலுயிர்க் இசமான வாழ்வ தாமே.” எனவும், இதிகாசம்:
அனை யடியி லடங்கா வடியில்?ல, தானதுபோனிற்சன்ற தன்மைதா-னூனு
யிரைச், கொல்லா வறத்இன் கொழுகிறற்கே யுள்ளடங்கு, மெல்லா வறமூ£
மிசைச்து.'?

எனவும் வருவனவற்முற் காண்க.

(கொல்லாமை
ஓதலினாலேயே

மெச்தனை

குணக்கேட்டை நீக்கும்? என் தனால், கொல்

எல்லாப் பாவங்களு

மூண்டாடி

அப்பாவங்களை

யனுபலவிப்ப

தற்கு ஈரசம் நீச்சயமாய்க் கடைக்குமென்பதுமாம். திருமந்திரம்: *கெர்ல்விடு
குத்தென்று கூறிய மாக்களை, வல்விடி சாரர் வரிசயிற்றாந்கட்டிச்,சொல்விடு
ரீமென்று தீவாய் ஈரடை,

நில்லிடு மென்று நிறுத்துவர் தாமே,??

எனவும்,

சிவஞானதீபம்: '*எவ்வுயிரும் பராபரன் சக்நிதியதாகு மிலங்குமுயி ருடலளை
௫ மீசன் சோயில், எவ்வுயிரு மெம்முயிர்போ லென்று நேரக்கி யிரல்சாது
கொன்றருந்து

மிழிவி னோரை,

வவ்வியம தூசரருர் தண்டஞ் செய்து வல்வி
ரும்பை யுருக்கியவர் வாயில்வரர்த்
ஐ, வெவ்விய யெழுகரடல் வீழ்த்து மாறா
வேதனைசெய் இவெரென் மோது தாலே.”! எனவும், சிவதர மோத்தாம்: உற்
Da Gears
s su சனைத்தினையு முயிர்க்கரக்க, மற்றுவதைத் தலைதம்மை

பவலமெனா துவத்றூனைத, துற்றினரு மற்றுமுள கொலைபுரிர்த அரிசனெரும்,
பற்றுமிலர் படுந்துயர்க்குக் கடுக்தாதர் வலைப்பட்டே.?? எனவும், இதிகாசம்;
“இச்சோய் ஈமக்குண்டென் ஜறெண்ணாதே யெல்வயிரு,
மூன்னேவச் கொன்
றுண்ணு மூர்க்கத்தா மெக்கோவும், பண்ணப் படுரகிக் பரவிசளிம் orale
ளென்றெண்ணப்

கொல்லாமை

வதலினால்

படவா

நிசைக்து.?”

யெத்தனை

இம்மை௰ித்

காண்க,

குணச்கேட்டை நீக்கும் என். ததனால்,

அன்ப

பாவம் வந்து மூண்ட்சொண்டு

எனவும் வருவனவற்றுற்

மெய்தாவிடினும்

நோயினைச் செய்யு

மறுசென்மத்தி

மெனலுமாம்.

கொல்

லப்

நாலடியார்:

DCO fb & colt Gort FL

௧௬௯

“அச்சேகையொழிய விரலமுடத், அச்ச,ச் தொமுகோ யெழுபவே-யச்கா, லல
பழவினை

வனைச்காதவித்துச் கான்முறித்துச் இன்ற,

வச்சடைச்தச்

sre.”

எனவும், சிவதந மோத்தாம்: '*சருவினு எழிவன் முந்திச் சழித்துட னழிவன்
காளைப், பருவமுற் ஐழிவ னீகை பகர்ந்துபின் னுதவாப் பாவி, பெருவலை
சண்ணி யாறும் பிடித்துயிர் வதைத்த பேதை, கருதிய பொருளைத் தக்
கோர்ச் குதவிடான் றிளைத்த கையன்.” எனவும் வருவனவற்ளுற் காண்க.

கொல்லாமை யெச்தனைகுணச்கேட்டை நீக்கும் என்றனால், கொல்லும்
தொழிலை மேற்சொண்டொழுகுவாசிடத்துக் கோரமான நடக்கை, பட்ச
பாதம், வன்குணம், கற்கவேண்டியவைகளைச் கற்காமை,

அகச்தை,

சள்ளம், அறியாமை, ௮ருளிற் சொல்லாமை, விருதா கோஷ்டியிற்
சம், பயனில்லாத மூயற்ச,
முண்டாகு மென்பார்.
மாணவகன்

அனித்திய

சரீரத்தில்

வாஞ்சை

மனக்

பிரவே

மு,சலியனவு

வினா--சர்வசங்கபரித்தியாக முற்ற துறவிசளாகிய

ஞானி

களம் கொல்லாமையை மேற்கொண் டொழுகவேண்டுமென்பது அவசயமோ?
விடை:--இல்லாறத்தார் ஒருகால் தவறிச் கொல்வரேல் அப்பாவத் இனை
யொழித்துச்கொள்ள

அவருக்குப்

பரிசார முண்டாம்;

துறவிகள் மறர்துங்

கொலைத்தொழில் செய்தல் கூடாது, செய்யினும் பரிகாரம் இடையாதாம்,
ஆகையினா லன்றோ தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவ சாயனார் தமத திரக்
துறளில் கொல்லாமை யென்னு மதிசராரத் இனைச் துறவற வியலில் வைத்து
:நிலையஞ்சி நீத்தாரு ளெல்லாங் கொலையஞ்டக், கொல்லாமை சூழ்வான்
pre.” என்றோதினர். திநவரட்பா: ''மருவாணைப் பெண்ணாக் யொருகணசத்
தில் கண்விழித்து வயங்கு மப்பெண், ணுருவாணை யுருவாக்இ யிறந்தவரை
யெழுப்புகன்ற
வுருவ
னேனுங், கருவாணை யுறவிரங்கா அயிருடம்பைச்

கடிர்துண்ணுவ் கருத்த னேலெல், குருவாணை யெமதுசிவச் கொழுச்சாணை
ஞானியெனச் கூரொணாதே.?? என்றதாலுல் காண்க,
வின.--அறுபான்மும்மை காயன்மார்களி லொருவராய்ச் கொல்லும்
தொழிலை மேற்கொண்ட கண்ணப்பராயனாருக்கு முதல்வன் அனுக்கிரகஞ்

செய்தவா றென்னை ?
விடை. கண்ணப்ப நாயனார் ஒரு ஆசிரியனையடைந்து இத பாவம் இது
புண்ணியம், இது செய்யலாம் இது செய்யலாகாதெனச் கேட்டறிச்சவரல்
லர். அவர் பழகியிருந்த பழக்கத்தைப் பக்தி மிகு இியினாற் செய்தனர். அவர்
பூர்வசென்மத்திற்.செய்த சபோபலத்தினாலே

மோட்சம் கைகூடிந்று.

அவர்

வாய்ரீசால் கிருமஞ்சனமாடிச் செருப்புக்சாலா லுதைப்பதஞ் செய் முத்தி
யடைந்தனர்.
சண்டேசுரநாயனார் பிதாலைச் கொன்று தேத்தியடைச்சனர்,
சிறுத்தோண்டநாயனுர் பிள்ளையை wos மூ.ச்தியடைந்தனர், இச்சரித்
இரங்களைப் பிரமாணமாசச்கொண்டொருவன் அங்கனடஈடத்தி முத தியடைய
மூயலுவனோ? ஆசையினால், உலசா ததமாயெ சிவானுச்சரகவலியினையுடைய
மிகுர்த

பத்தி விஇியெனச்

கொள்ளுதல் கூடாது,

்

௧௬௫௪ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
|

வினு. ௮அச்தணர் யாகச்தின்௧கட் வகொலை செய்வதேன்?

விடை. --அக்சணர் யாகத்தின்கட் கொன்ற வன் வேதமச்இரத்தாற்
சுத்தியடைச்து தெய்வலோச் சதை யெய்திச் ச்சமடைதலால் யாசகம் புரிச்த

பூசுரரும்

வானுலகம் புகுவர்.

ஆயினும், இல்வேள்வியா ஓண்டாம்

பலன்

அசையினஞாலன்றோ, பேருநாவ
Suwa OF சுச்சமத்தியன்று,
yius
An
லர்: 4அவிசொரிர் சாயீ.ரம் வேட்டலி னொன்ற, னுயிர்செகுத் துண்ணாமை-

நன்று.” எனக் கூறிப்போர்தனர்.

“அஹிம்சா பரமோதருமம்.?? என்ற வேத

வாக்கயெமும் சாண்க.

:

(உனக்கடிமையானே

ஸிவைச்கு மாளோ' என் ததனால்,

கொல்லாமை

குணமொன்று மொன்றிலே னாதலினால் உனக்கடிமையாகாது
யென்னுல்
பலகுணச் கேட்டை விளைக்குங் கொடுமைகளுக்கே அடிமையாய் வாழ்ர்தே
னென் றனர்.
அண்டங்களும் இவற்றின் புறத்திலள்ள அண்டங்களும் கிலம், நீர்
இ காற்ற, ஆகாயம், சூரியன், சர் தரன், அன்மா எனும் எட்டெடவ்குமாகலி

லம், அவ்வெட்டாய் விளங்குபவன் முதல்வனாகலினாலும் 'அண்டபகி ரண்
டமு£ மடங்கவொரு

tang ane

தெருளாகி

மருளாஇி

யானர்தமான

பரமே! என்றனர்.

திருவாசகம்:

டெண்
தனோக்
“நிலநீர் கெருப்புயர் ber விசும்பு சிலாப்பகலோன், புலனாயமை
கெனத்தானொருவ
வகையாய்ப் புணர்ர்துசின்றா, னுலகேழெனத் இசைபத்
னுமே, பலவாகி சின்றவா தோணோச்ச மாடாமோ.' என்றதனாற் சாண்க (௧)
மாய்மனஞ்

யுழலுமன

சேர்க் துவளர் சித்தாகியச்
சித்தெல்லாஞ் சூழ்க் தவ சிததாய் விடுத்திரமாய்த்
திரமாக சாளுவிதப்

பொருளாக

யப்பொருளை

யதிபொறியு unit Blea iL tb

புலலுமா யைம்பூதமாயப்

பு.2ுமா

யகமுமாய்த்

தூரஞ்

சமீபமாய்ப்

போக்கொடு வரத்துமாகி

இருளாக யொளியாகி நன்மைதீ மையுமாகி
யின்றாகி காளையாக
என்றுமா யொன்றுமாய்ப் பலவுமா யாவுமா
யிவையல்ல வாயநினனை
௮ர௬ளாகி நின் றவர்க எறிவதல் லாலொருவ
ரதிவதற் கெளிதாகுமோ ?
௮ண்டபகி ரணடமு மடங்கவொரு நிறைவாக
யானந்த மானபரமே |!
(இ-ள்.) தெருள் ஆ-தெளிவாகி,
மனம் ஆய்-சுழலாசின்ற மனமாக, மனம்
னது சேர்ந்து வளர்தற்கிடமாகிய

மருள் ஆக-மயச்சமாக, உழலும்
சேர்ந்து வளர் சத்து ஆ௫-மனமா

அறிவா,

அச்சித்தெல்லாம் Gpis

Aa’

:
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ஆன ததமானபரம்

இத் சாய்-அஈ்தச் த்தெல்லாம் - குழப்பேற்ற வெஞானமாகி, விசித்திரமாய்-,
ஆச்சரியகரமாகி, இரமாச-உறு தியாகு, கானாவிதப்பொருள் ௮ஒ-பலவகைப்
பொருள்களாக, அப்பொருளை அறிபொறியும் ஆ9-அப்பொருளை யறிசன்ற
ஐம்பொதிசளுமா௫), ஐம்புலனும் ஆய்-(௮வ த்றுக்கு விடயங்களாகிய ஐம்புலன்
களுமா,, ஐம்பூதம் ஆய்-பஞ்சபூதல்களா, புதரும் ஆய்-வெளியுமாக, ஆகமும்
போக்கொடு

- இய்-உள்ஞளாமா௫ி, அரம் சமீபம் ஆய்-சேய்மை யண்மைகளாகி,

வரத்தூம்.ஆ-செலவொடு வரவுமாக, இருள் ஆ௫-அர்,சகாரமாகி, ஒளி ஆகபிரசாசமாக, ஈன்மை இமைகளும் ஆ௫-ஈன்மை இிமைகளுமாகி, இன்றாக-

இன்றா9, கானை ஆ0-காளையாட, என்றும் ஆய்-என் மாடு, ஒன் அமாம்-ஒன்று
மாகி, பலவும்' ஆய்-பலவுமாகி,

யாவும்

ஆய்-எல்லரமாகி,

அருரகி

நின்னை - இவைகளல்லாதன வுமாகிய உன்னை,

இவை

அல்ல

ஆய்

உன்
.
நின்றவர்கள்

இருவருளுக் இலக்காஇறின்ற அறிஞர்கள், அறிவது அல்லால்-அ.றிவதேயன்றி

ஒருவர்-வேறரொருவர்,

அறிவதற்கு - உணர்வதற்கு,

எளிது

ஆகுமோ-(௮வ்

வுணர்ச்சு) எஸிசாகுமோ? அண்டபகி,--ஏன்க,

கோசம், ஆதாரம், போகம்,

(வி-ரை.) மலமைந்தால். வரும் அவத்தை,

மண்டலம், ௮,ச்.துவா, மந்திரம், பதம் அச்ச.ரம், புவனம், சத்துவம், கலை
முதலிய யாவும் ஆன்மாவினுக்கு இன்றியமையாது வேண்டுவன வாக இருக்சா

லும் இவையனைத்தஞ் சடமாயிருத்தலினுல்

இவை

தாமே காரியப்படாமல்

மே.சல்வன் சன்னிதானத்தில் ஆன்மாவினுக்குக் காரியப்பட்டு ' வருகையால்
சிலவா௫ய தெருள், மருள், மனம், சத்து, சிவஞானம்,
HE ETA ULES OF

பொருள், பொதி, புலன், பூசம், இருள், ஒளி, சமை, திமை, இன் ஐ, காளை

முதலிய எல்லாம் முதல்வனே என்பார், 'பலவுமாய்' என்௮ம், இவையனை,ச்
இலும் எள்ளிலெண்ணெயைப்போல் நிறைக்திருததலின் அஃ௩முமாய்! என்
மும், இவையனைத்தையும் வியாப்பியமாசச் மொண்டிருச்தலின, 4புதமுமாய்?
என்றும், இ,ச்தகைய முதல்வனை ஆகமஞ் சொன்ன வொழுக்கிலேரின்று
அனும்டியாதவர்களுக்குச் கூடலறிதாகலின் 'தாரமாய்! என்றும், அனுட்டிச்

தவர்களுக்குச் கூடலெளிதாகலின் 'சமீபமாய்! என் M10, இவையனை ச்தையங்
சடர்து விளங்குபவனாகலின் *இவையல்லவாய்? என்றல் கூறினர்.

பிரகாசம்: *ஆகமலமைந்தவத்தை
மாதாரமாறு

போகமண

தெண்பத்தோர்பதமும்,

சாக்கிராதியவைபதினெட்

டல மூன்றாறத்துவாக்சள்

ye grog Saw

றடனே
பாசவச்சரசமைம்பத்தொன்

தத்துவப்

டைங்கோச
ப.தினொன்

புவனம்பகருமிரு

அற்தினோ டிருபத்துநாலு, மோக தச்துவச்தொண்ணாற்றறுகலையைந்து ops

லான பாசமென மொழியுமாலே.?? எனவும், சிவஜானசித்தியார்: “இருவினை
'யகாஇ யாதி யியத்றலா னுகர்வா லர்தம், வருமலஞ் சார்க்து மாயா வுருவுகண்
மருவியார்த்து த், தருசெயன் முரைமை

யாலே

தான்பல பேதங் காட்டி யரு

ஸமர்க்து

செல்லும்,'' எனவும், காசிகாண்டம்:

ஐம்பெரு பூத மாடு யவற்றுறு குணங்க

ளாகி, யைம்பொறி யாச யந்தக்,௧ர

வதாய் கின்ற ரன்ற னானையி

ணமா யதிஏ மாகி யைம்பெருக்.கரும மாக யனை ததினுர் தோய்ச் துர் தோயா,
வைம்பெருவ் சட ளாகு மாதிகின். னடிகள்போந்றி,?? எனவு முறையே வரு

வனவற்ருற காண்க,

-

'
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தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

திரோ தடீங்கி யருளைத் தமக்குத்

தாரசமாகப் Qu

pari ser, காட்சிக்கு

ஆதித்தன் தன்னுடைய பிரசாசத்தாலே யிருளையோட்டிசக் காடயையு டைய
கண்ணுக்குக் தானுச் தோன்றிரின்றாற்போல, தன்னுடைய அருட்சத்தி
யாயெ சஞ்செ கன்மத்தையும் போக்கி, மேலும் ஆகாமியமாய் வரும் வினை மை
யும் வராமற் காத்து அருள்வடிவமாய்த் தன்னையுக் தரிசிப்பிப்பன் முதல்வ
னாகலின், அருளாக நின்றவர்க எறிவதல்லா லொருவரறிவதற் கெனீசாகு

Cor’ என்றனர். சிவஜானபோகம்: “*அருளுண்டா மீசற் கதுசத்தி யன்றே,
யருளு மவனன்றி யில்லை-யருளின், றவனன்றே யில்லை பருட்சண்ணார் சண்
ளுச், சரெவிபோ ஸிற்பனா மேய்ச்து?? என்றதனாற் காண்க,
(௨)
மாறுபடு தர்க்கர் தொடுக்கவறி வார்சாண்
வயித்தின் பொருட்டதாக
மண்டலமும் விண்டலமு மொன்றாக மனதுழல

மாலா நிற்கவறிவார்
வேறுபடு வேடங்கள் கொள்ளவறி வாரொன்றை
மெணமெணென் றகம்வேறதாம்
வித்தையறி வாரெமைப் போலவே
மெய்ந் நூல் விரிக்கவறிவார்

சந்தையபோன்

சிறுபுலி போற்றி மூச்சைப் பிடி த்துவிழி

செக்கச் வெக்கவறிவார்
திரமென்று தந்தம் மதத்தையே

தாமதச்

செய்கைகொடு முள றவறிவார்
அறுசம யங்கடொறும் வேறுவே ருகவிளை
யாடுமூனை

ara

Darr?

‘

அ௮ண்டபகி ரண்டமு மடங்கவொரு நிழைவாகி
wrk se மானபரமே !
(௫-ள்.) மாறுபடு-மாறுபடுதற்சு
ரிய, தீர்ச்கம்-தர்க்சம், தொடுக்க அறி
வார்சள்-தொடுக்க அறிவார்கள்; சாண்வயிற்றின் பொர
ுட்டாக - சாண்வ
யிற்றி
NS srs, மண் சலமும்-மண்ணுலகமும்
, விண் தலமும்-விண் ஹுலக
மம்,

ஓன்று

ஆூ-ஒன்றாசப்பாவிதஅ,

மனது

உழல-மனங்

சுழலாகிற்க,

மால் ஆட நிற்க அறிவார்-பேராசைகொண்டு
சிற்ச அறிவார்கள்; வேறுபடு.
வெவ்வேறு வகைப்பட்ட, வேடங்கள்- வேடங்கள்
, கொள்ள அதிவார்-பூண
அறிவார்கள்
; ஒன்றை-ஒருமக் இி.ரத்தை, மெணமெண
என்று-மெணமெண
என்று நாவினால் உச்சரியாசின்றே, அசம்
வேறு ஆம்-மனம் CoorEGs
Aw,

விச்சை

அறிவார் - விதையை

அறிவார்கள்;

எம்மைப்போலவே - எக்க
ளைப்போலவே,
சந்தைபோல்-சந்தையில் பலபொருள்களைப
் பரப்பிவைப்
பனுபோல, மெய்தால் விரிக்க அறிவார்
.-உண்மைதற்பொருள்களைப்பரப்ப
அதிவார்கள்; று புலிபோல் சிறி
-கோபிக்கன்ற புலியைப்போலச்£றி,
மூச்

ஆன
fb SLOT
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சைப்பிடி திஜ - மூச்சைத்தடுத்த, விழி செச்சச்சவெச்ச அறிவார்- சண்சள்
மிசவுஞ்செக்க, அறிவார்கள்; தம் தம் மதத்தையே இரமென்று - தங்கள்தங்
கள் மதத்தையே. இடமென்று, தாமதச்செய்சை கொடும் உ எற 'அறிவார்-

தாமசத்தொழிலை மேற்கொண்டு உளற அறிவார்கள்; ஆறுசமயங்கள்தொறும்ஆறதுசமயங்களுள்ளும், வேறு வேறு ஆ

டும் உன்னை - விளையாடாறின்ற

- வெவ்வே

யாவர்

வுன்னை,

றுருக்கொண்டு,

விளையா

அறிவார் - யாவர்

அறிய

வல்லார்? ௮ண்டப௫.-- என்க,
(வி-ரை.) வைசைகராகப் பிறந்து சாஸ் திரங்சளிற் பயிலும் புண்ணியம்
வாய்ச்தவராயினும், அமுர்சசலசரியாயமாகத் தாங்கள் கற்ற சாஸ்திரவளவி
த, சத்தாந்சசைவர்கள் கூறும் ஞானமொழிசளைச்
திருச்தியடைச்
லேயே
யவர்கள் சச்சசதைக் கலக்குதலீனாலும், தங்கள்
தருச்கமாடி.
கொள்ளாது
சொள்சை இதாயினுச் தருச்சவலியாற் ராம்பிடித்த பிடியை முற்றுஞ் சாதித்
தலினாலும்

என்றனர்.

மாறுபடு தர்ச்கச் தொகெ்கவறிவார்'

ஒமிவிலோடுக்

கம்: முலையுண்ணி நீருண்ணு மோட்டெருமை மூடர், சலமின்றிச் சச் துரளைப்
பார்

தர்ச்சர்- பலகாரை,

வட்டிலே

போலுமவர்

வாசகத்தைக்,

மாயோச

இட்டி னரகவ் மெர்.?? என் ஐதனாற் காண்க,
மும்மைவினையின்படியே இம்மையில் யாவும்டைக்குமென்று

வரையில் திருப்தியடையா௮
Biter os பலவாருகப்

பெற்ற

வயிறுவளர்ச்கு நிமித்தமாகவே விணாக

பலபொருள்களைச்

சம்பாதிக்கும்பொருட்டுப் பல

மனத்
இசை

களிலும் பரவச்செய்து சஞ்சலமுறுவசென்பார், சாண் வயிற்றின் பொருட்ட
தாச மண்டலமும் விண்டலமு மொன்றாகி மனதுழல மாலா நிற்கவறிவார்?
என்றனர். ழதுமை: உண்பது சாழியுசப்பது கான்குமுழ, மெண்பது கோடி
நினைக் தெண்ணுவன - சண்புதைர்த, மாச்ர் குடிவாழ்ைு மண்ணிற் கலம்
போல, சாக்துணையுஞ் சஞ்சலமே தாண்.” என்ற சனாம் காண்க,
சமயோதமாகப் பிறரை
சக்கபடி.
சாலதேச வர்த்தமானக்கட்குத்
Ca gu@ Card
பென்பார்,
பிழைய்பா
காட்டிப்
பற்பலவேடங்
வஞ்சிச்சப்
தாழ்வடமும்
*வேட்டியு்
sor சொள்வர்' என்றனர். ஒழிவிலொடுக்கம்:
வெண்ணீறும் வெண் பல்லும், காட்டுவது ஞானக்களவு

என்றதனாற்

காண்,'??

காண்க,
செலவிட்டு வாயி லேதோ
மனச்திளோ பொருவழியிலே
தர்திர வித்தைசெய்து காட்டுவா ரென்பார்
செபிப்பார்போலதச்

கதன்
ஓன்றை

மெணமெணென்றகம் வேறதாம் வித்தையறிவார்? எனறனர். சிவவாக்கியர்;
a
கூத்றிவ துமெணமெணென்றுசொல்லுமக்தரமேதடா?! ICT DECOM wn ctor
ஈண்டு

நத

மெய்தால் என்றது

பச்குவர்களாகய

மேய்கண்ட

இதீவிரசரமுடைய

சாத்திரத்தினே,

தீட்சையடை

புத்திமான்கட்குமாச்கரமே

இஞ

ஞானசாஸ்இரச். தினைப் போடிஃகவேண்மொகலீன் ங்பனஞ்செய்யாது ௮இ
ட்சதொர்சளாகய அபக்குவர்கட்செல்லாஞ்சொல்லிச்சடைபரப்புசல் அசம்பிர

தாயமாகலின், எமைப்போலவே
என்றனர்.

சந்தையோன்

மெய்தூல்

விரிக்சவறிவார்?

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட alleys Buca

௧௬௮

. 4ஒருத்தார்ச் கொருகாளை யின்பம் பொறுத்தார்க்குப், பொன் றுக் துணை
யும் புகழ்.?? என்னும் உண்மையினைச் சிறிது மறியாது, தன்னை யடைர்தார்
மாட்டாரிடத்தும் எப்போதும் மிருகங்களைப்போலச் லர் €றுவரென்பார்,
சறுபுலி போற்றி மூச்சைப் பிடித்துவிழி செக்கச் வச்ச வறிவார்? என்
றனர்,

|

தத்தம்மதத்திலே பிரதிபா இிக்சப்படுகிற கடவுளே முழுமுதற் றெய்வ
மென்றும், தத்சம்மதமே சிறர்ச சென்றும், தாமதஞசூணமேலீட்டால் வாளா
வாஇத்து

சையே

முன்பின் முரணாகப்

பேசுவரென்பார், *இரமென்று

தாமதச் செய்கைகொடு

அறுவகைச்

தச்சம் மதத்

முளறவஜிவார்" என்றனர்.

சமயல்சளிலும் அவ்வல்வன்பர்கள்

கருதியவாறே

ood

SOR காட்௰யருளும் கடவு ளொருவரே யென்பார், (ஆற௪சம யங்கடொறும்
வேறுவே ராடுவிளே யாமமூனை யாவரறிவார்?? என் தனர், தேவாரம்: “அசத

ஜனொடு முத் இனையு மணிஈது தொண்டர்க் கங்கக்கே யத சமய மாகி fers,
இச்னையென் நிருமுதகுன் றுடையான் றன்னைத் தீவினையே னதியாதே
இகைக்த வாறே,?? என்றதனாற் காண்க.
(௩)
காயிலை

யுஇர்ந்தகனி

கடுபபசி
கார்வரையின்

சருகுபுனன்

மண்டிய

தனக்கடைத்தும்,
முழையிற் கருங்கல்போ

லசையாது

கண்மூடி கெடி திருக்கும்,
தியினிடை வையும் தோயமதின் appa
தேகக்க ளென்பெலும்பாய்த்
|
தெரியகின்

நுஞ்சென்னி

தெற்றவெயி
வாயுவை
மதிமண்ட

லூடிருந்தும்,

யடக்கியு

மெளன த்தி.

மன இனை

லத்திலே

அண்டபதி

வருணாடி

வழமுதுண்டு

னாரடிமை

சாடன்முமையோ

ரண்டு

யானச்ச

கனல்செல்ல

ஒமைதிஞர்

முடிவான

யலைக்தை

யடக்கியு

லேயிருக்தும்,

வனமூ ஒரு
ஆயு மறை

மயிர்கள்
கூ டாக்குருவி

மடங்கவொரு

மானபரமே

9
நிஹைவாகி

1!

(இள.) ஃதிர்ச சாய் இலை கணி சறாகு
புனல்-உஇர்ச்ச காயையும்
இலையையும் சணியையும் சருகையும் நீரையும்,
மண்டிய சடும்ப கனக்கு
அடைத்து - மிகுந்த ஈடும்பசக்கு உண்பித்தும்
, சார்வரையின் முூழையில்கருமையாகிய மலைக்குகையில், கருங்கல்போ
ல் அசையாது- கரு கல்லைப
போல தகையாமல்,
மத
சண்டி இருர்தும் : ரொூங்காலம் சண்மூடி

=

௧௬௯

அஇனத்தமானபரம்

யிருந்தும், இயினிடைவைகியும்-பஞ்சாக்சினி மத்தியிற் றக்சியும்; தோயம
இல் மூழ்கியும்-புண்ணிய தீர்த்தங்களில் ஸ்நாகம் பண்ணியும்; தேகங்கள்எலும்பு

சரீ.ரல்கள், என்பு

நின்றும்-எலும்பெலும்பாய்த் தெரி

ஆய்த்தெரிய

யத் தவரிலையில் நின்றும்; சென்னிமயிர்கள்கூடுஆ-தலைமயிர்களைக் கூடாகக்
கொண்டு, குருவி தெத்ற-குருவிகளலைச்க, வெயிலூடு இருக்தும்-வெயிலி

அடச் :
னிடத்திருர் தும், வாயுவை அடக்கியும்-வாயுவைத்தடுத்தும்; மனதினை
இயும்-மனத்தைத்தடுத்தும்) மெளனத்திலே இருந்தும்-மோனநிலையிலிருச்
தும்; சனல்செல்ல மதிமண்டலச்திலே அமு.து உண்டு வனமூடு இருந்தும்
காட்டிற்
யுண்டு
்தை
அமிர்தத
. தாபந்தணியும்படி சந்இரமண்டலத்திலுள்ள
முடிவான பொ
நங்இயும், அறிஞர்-ஞானணியர்கள், ஆயும்-ஆராயப்பட்ட, மறை
ி.
Ger நாடினார்-வேதாச்தப் பொருளை விரும்பித் தேடினார்கள்; ௮டிமை-அட

மை.யொருவனும்,

அகலத்தை சாடல் முறையோ-உலக

வரழ்வை விரும்பு

தல் முறைமையாமோ? அண்டப௫.--என்க.
(வி-ரை3 அறிஞர், ஆயுமறை

நாடன் முறையோ?

என்றதனால்,

யான் கிருதகுள

குண்டனர்,

முடிவான வருணாடி ஞாடிமை யலெத்சை

அறிஞர்

காயிலை முதலிய பசித்தவேளைச்

பாயசத் துடனே

யேர்கேமு

மூண்டனன்.

். அவர்
அவர் முழையில் வாழ்ச்தனர், யான் மாடமாளிகையில் வாழ்க்தனன
ைகினர்,
அசையா திருந்தனர், யானோடியாடித் 'இரிச்சனன், அவர் இயினிடைவ
மூழ்கினர்,
ல்
சசலத்தி
்
குளிர்க
யான் குளிர்ச்த நீழலிடை வைகனன். அவர்
யான்

குழழ்கென்,

வெந்நீரில்

அவர். எலும்பெலும்பாய்த்

தெரியகின்றனர்,

வெயிலி
யான் தேகம் பருத்து கின்றனன். அவர் தலைமயிர்ச் சக்குண்ண
யடக்கி
னுறைந்தனர், யான் தலைமயிர் வாரிச் சுகருற்றனன். அவர் வாயுவை

னர், யான் பெருமூச்சு விட்டனன். அவர் மனத்தினை யடக்கனர், யான்மனம்

ுகத்தே
போனவழி விட்டனன். அவர் மெளனமுற்றிருக்தார், யான் பகிர்ம
இவ்
.
யிரு$து சோறுண்டேன். அவர்வனமூடிருக்தார், யான் நகரூடிருக்தேன்
மோ என்த
ஙனம் அறிஞர் அருளுற்றுவாழ யான் மருளுற்று வாழ்தல் அழசா
(௪)
(
.
னர்.
சுத்தமு

DFS Spe

அத.க்கசுக

Cu gps

தொரக்தமுட னிர்த்தொந்தமும்

ஸ்.தூலமொடு சூக்ஷ்மழ மாசையு நிராசையுஞ்
செபல்லுமொரு சொல்லின்முடிவும்
பெத்தமொடு முத்தியும் பாவமொ டபாவமும்
பேதமொ டபேதநிலையும்
பெருமையொடு சிறுமையு மருமையுட னெளிமையும்

பெண்ணினுட னாணுமற்றும்
நித்தமு மனித்தமு: மஞ்சன கிரஞ்சனமு .
திஷ்களமு நிகழ்சகளமும்
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௧௭௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
நீதியு மநீதியு மாதியொ டனாதியும்
நிர்விஷய விஷயவடி.வும்

அத்தனையு நீயலதெ எத்தனையு மில்லையெனின்
யாங்களுணை யன்றியுண்டோ?
aor iu
ரண்டமு மடங்கவொரு
யானர்த மானபரமே.!

நிறைவாக

(இ-ள்.) சுத்தமும் ௮சுத்தமும்- சுத்தா சத்தங்களும்; துக்கசுகபேதமும்-

துச்சசுகபேதங்களும்; தொர்தமுடன் நிர்ச்சொக்தமும்-சம்பச்தக சம்பர்தங்
களும்; ஸ்தூலமொடுகுஷ்ஷ்மமும்-ஸதால
் சூ-்ஷ்மங்களும், ஆசையும் கிராசையும்ஆசையும் ஆசையின்மையும்; சொல்லும்-ஒரு சொல்லின்முடிவும்; வேசமும்வே கசமுடிவும்; பெத்தமொடு முத்தியும் - பக்சமோட்சங்களும்; பாரவமொடு
அபரவமும் - நினைத்தலும் நகினையாமையும்; பேதமொடு அபேத நிலையும்பேதாபேத
நிலைகஞம்; பெருமையொடு
சிறமையும்-பெருமை சறுமை
களும்; அருமையுடன் எனிமையும்-அருமை எளிமைகளும்; பெண்ணினுடன்
ஆணும்-பெண்மை
யாண்மைகளும்;
மற்றும்-மேலும், நித்தமும் அகித்த
மூம் - நித்யா நித்யங்களும்; அஞ்சன
நிரஞ்சனமும் - தோஷமும் தோஷ
மின்மையும்; ஙிஷ்சளமும் - அரூப த்தன்மையும், நிகழ் சகளமும்-சம்பவிச்

கின்ற உருவத்தன்மையும்;

அகாதியும்-ஆ.தி யநா இகளும்;

நீதியும் அரீஇயும்-ரீஇ. யரீதகளும்,

ஆதியொடு

நிர்விஷய விஷயவடிவும்-ஒருவர்க்குக் காணப்

படா தவைகளும் காணப்படபுபவைகளும்);
அத்தனையும் - (தூய)
எல்லா
மும், ரீ ௮ல்லது-நீயன்றி, எள் அத்தனையும் இல்லையெனின்
- எள்ளளவும்
(வேறு நீ யில்லாப்பொருள்) இல்லையாயின், யால்கள் உன்னை
அன்றி உண்

டோ-நாங்கள் உன்னையன்றி உளஎமாவோமோ?
(வி-ரை.)

சகச

காரணமாகிய

மன்னியமல்லாவாசலினாலும்,

மாயை

அம்மாயாகாரிய

அண்டபகி,...என்௪,
பறிபூரணமாகிய

சிவக்.இனுக்கு

மனைத்துஞ் Sader DBs wr

வாகலினாலும், ௮க்காரியமனை த்தும் பூரண நிஷ்டையில் வேற்று
மையாகச்
காணப்படா வாகலினாலும், சிவானுபூதிமான்களுக்குப் பிரபஞ்சக
் இத் Gap

ழிற்படுவன

வெல்லாஞ்

ரவெமின்றி

யாதுமில்லை யென்னத்தோன் றுமாகலினா

லும், சுத்தமு.சல்விஷயவடி.வுவரையிலுள்ள (யாவுநீயலதெ எ$த்தனை
யுமில்லை?
என்றனர். திநுக்கடைக்காப்பு: ''குற்றரீ குணங்கணீ
கூடலால வரயிலாய்,

சு.ற்றநீ பிரானுகீ தொடர்ச் இலங்கு சோதிநீ, சற்றரற்
கருத்துரி யச் தமின்ப
மென்றிவை, GPS as புகழ்க்துமூன் னுரைப்ப தென்ன
முகமனே,?? எனவும்,

திருவாசகக்: “கூறுசாவே முதலாகக் கூறுங்காண மெல்லாநீ,
தேறும்வசை
நீ இகைப்புரீ இைன்மை மேழுஅரீ, வேறோர் பரிசில்
கொன்றில்லை மெய்ம்
மையுன்னை விரித்துரைச்இத்,

றேற்ற வேண்டாவோ.!

னே முதரறான்

ஹேறும் வகையென்

வெலோகா|

போன்வண்ணத்தந்தாதி: தவனே

படைக்சவெல்லாஞ், சிவனே

தஇிகைத்தாத்

யுலகுக்குத் தா

முழுதுமென் பார்வ னேகம்

SGIa

ஆனத் தமான்பரம்
வவனே

பெறுவர்செய்ய,

யடல்விடையூர்தி. கடலிடை

ஈஞ்சமுன்ட, பவனே

வாரும் பெனுவரிப் பாரிடமே.?? என்றும்

யெனச்சொல்லு

வருவனவற்ருற்

காண்க,

லேயே

நாங்கள் யாவும்

வேறாவோமோ,

'இரம் உன்னையன்றி

யில்லனவாயின்

நீயன்றி

யாவும்

சுத்தாசுத்த முதலிய

நாங்கள்

மாத்

நின்னுடைய செயலா
(டு)

கட்டுப்பட்டுக் இடச்கின்றோம் என்ப தாம். .

மாணவச் காட்டைக் களைந்தறக்

காராரு

கண்டக காரமென்னும்
கல்லைப் Gor & g10)6 G5 F&M oor பூமிவெளி

சாணத் திருத்திமேன்மேல்
பாராஇ யதியாத மோனமாம் வித்தைப்

. பதித்தன்பு நீராகவே
பாய்ச்சியது பயிராகு மட்ட்மோ மாயைவன்
பறவையணு காதவண்ணம்
நேராக நின்றுவிளை போகம் புசத்துய்ச்த

நின்னன்பர் கூட்டமெய்த
நினைவின் படிக்குகீ முன்னின்று
நின்னருட் பாரமென்றும்

ஆராரு மதியாத
யாகன்ற

- அண்டபச

காண்டு

வெளியில்வெளி

சூதான

துரியமயமே!

ரண்டமு மடங்கவொரு நிறைவாக

யானந்த

மானபரமே!

(இ-ள்.) கார் ஆரும் ஆணவச்காட்டைச்களைக்அ - இருள்கிறைச் ச ஆண
வக்காட்டினை வேரறப்பறித்து, அறக்கண்டு - வெட்டவெளியாக்கி, அகவங்
சாரம் என்னும் சல்லைப்பிளர்து- ௮அகங்காரமென்இற கல்லைப்பிளச்தெறிர் ௮,

கெஞ்சசமான

பூமி வெளிகாண

திருத்தி - மனமாகிய நிலமானது

வெளியா

ய்த் தோன்றும்படி. இருத் இ, மேன்மேல்- மேலுமேலும், பாராஇி அறியாத
மோனம் ஆம் வித்தை ப.இந்து- பூலோகச்சார் முதலானவர்கள் அறியாத

மோன நிலையென்கற விதையை யூன்றி, அன்பு நீராக பாய்ச்சி - அன்பாகிய
நீரைப்பாயவிட்டு, ௮ பயிர் ஆகுமட்டும் - அது பயிராகுமளவும், மாமாயை
பறவை
அ௮ணுகாதவண்ணம் - பெரிய மாயையாகிய” வலிய
வன் பறவை
ினஎவித்
தவகை,
குறையா
நேராக கின்று - தமது முயற்சிய
சேர்ந்து அழிச்சா

மல் செவ்வே நின்று அப்பயிரைச் காத்து, விளைபோகம் பூத்து உய்த்த-விளை

க்த வெபோகத்தை யனுபவித்து உச்£வித்த, கின் அன்பர் கூட்டம் எய்தஉன்னடியார்

கூட்டச்தை

ணத்தின்படி, நீ முன்னின்று

கானடையும்படி,

நினைவின்படிக்கு

காப்பது - நீ எனக்குப்

- என்

பிரத்பஷ£மாகி

ஏண்

நின்று

௧௪௨ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுளர்
காப்பாற்றுவது,

நின்

ஆருட்பாரம் - உன்

திருவருட்குரிய'

ச,டமையாம்,

என்றும் - எப்பொழுதும், தஆராரும் அறியாத - எவ்வகைப்பட்ட : மேலோரும்
உணராத,
சூது அன
வெளியில் - இரசசியமான இதாகாயத்தில், வெளி
ஆகின்ற துநியமயமே - வெளிப்படத் தோன்றுகின்ற துரியவடிவே! ௮ண்ட
US) ,—srere,

(வி-ரை.) பெத்தர்கள் சாட்டினேச் சளைச்து, கற்களைநீச்கி, Bog Sone
சுத்தவெளியாக்கி, கெல்லிளைத்த, நீர்ப்பாய்ச்சி, பயிர் விருக்இடாமளவும்
பறவைகள் சேராவண்ணம் காத்து, விளைக்க பலனை யனுபவிப்பார், அது
போல, சத்தர்கள் ஆணவமலத் இனை நீச்இு, அகல்காரத்தினை யொழித்து,
கெஞ்சத்தினைச் சுச்தமாக்கச, மெளனத்தினைசத் தாபித்து, தன்புமயமா யிரு
௩௮, பச்குவ முண்டாமளவு மாயாகாநியங்க எணுகாதபடியிருர்.து சிலானு
பதத்தினை யனுபவிப்பர்.
அசலின், உலசவின்ப மனுபவிப்பாரோடு ஞான
வின்ப மனுபவிப்பாரையுஞ்சேர்த் இவ்வாறு கூதினர்.
மூதல்வன் காட்டியும் கண்டும் உபசரித்துகிற்கும் ௮த்துவித நிலையினை
மறவாது கடைப்பிடிக்கும் சமது ஞானக்சண்ணை யிழப்பித்துத் தய நெறி

கட்கொண்டு சென்று மலங்களானாய பிறவிக்குழியில் வீழ்வித்துத் துயருறு
கீதுவராகிய

அன்பில்லார்

கூற்றிலே

தெொரன்றுதொட்டுப்

பயின்று

வந்த

சேர்ச்சி யறம்டடி, அம்மறவியை மாற்றி ஞானக்கண்ணை
யுதவிப் பிறவிச்
குழியினின்று மெடுத்து ஈன்னெறிகட் செலுத்தி வாழ்விச்குஞ் சவெனடியா
ருடைய கூர்றிலே போன்புடையவராய் அவ்வன்பு சார்பாச விளங்கும் வெ
ஞானச்கண்ணால் அர்நிலை கடைப்பிடிக் துணரப்பெற்றவராயினாரைப் பிரா
சத்த வினைகள் வாதியா வாகலின், 'கின்னன்பர் கூட்டமெய்த சினைவின்
படிக்கு கீ முன்னின்று காண்பதே மீன்னருட்பாரம்? என்றனர்.
சிவகான

போதம்:
த்துஃ

“மறப்பித்துத் தம்மை மலங்களில் வீழ்ச்குஞ், றப்பிலார்

சேர்வை -யறப்பித்துப்,

பத்.ச௪ ரினத்தாய்ப்

559m

பரனுணர்வி னாலுணரு

மெய்த்தவளரை மேகா வினை? எனவும், சிவஜானசித்தியார்;
ஆசையொடு
மானடியா ரடியாரை யடைர்திட் டவர்கரும மூன்கரும மாகச்செய்து, கூசி

மொழிச் தருண்ஞானகை குறியினின்த கும்பிட்டுத் தண்டமிட்டுச் கூத்தாடித்
தஇரியே!?? எனவும வருவனவற்றாத் காண்க,

ஆறத்துவாக்களையுல் கடந்தபாமாகாசத்தனை இடமாகக்கொண்டு விள
ங்குபவர் பெருமாஞாகலின், “ஆசாரு மறியாத சூதான வெளியின் வெளியா
கின்ற துரியமயமே
என்றனர். நீலகண்ட பாஷியம்: பரமாசாசாக்யம் இவ
_—

ஷட்விதஸ்

யாதவா

பாரம்

£388

வானாதி பூத்மா யகலொாண்ட கோடியாய்
மலையாகி வகா கடலுமாய்
மதியா பிரலியாய் மற்றுள வெலாமாகி

வான்கருணை வெள்ளமாஇ

qéwe gs.”

என்கை

களக்.

ஆன ததமானபரம்
நீயாகி நின் ஜிடவு

உரனாகி நின்றவனு

நானென்ப

தத்திடாதே

சானா னெனக்குளறி

கானா விகாரியாய்

நானஜிந் தறியாமையாய்ப்
போனா-லதிட்டவலி வெல்லவெளி தோபகத்
-

பொழுதபுகு முன்கண்மூடிப்

பொய்த்துயில்கொள் வான்றனை யெழுப்பவச
போதிப்ப தெர்தநெறியை
ஆனாலு

மென்கொடுமை

மோவினிப்

மனியாயம்

யனியாய

ஆர்பா லைடுத்துமொழிவேன் *

அ௮ண்டபகி ரண்டமு

நிறைவாகி

மடங்கவொரு

யானந்த மானபரமே1
க), அ௮ூல
(இ-ள்.) வானாதி பூதமாய் - ஆகாய முதலிய பஞ்சபூதங்களா
மலை ஆ - மலைக
அண்டகோடியாய் - சமஸ்தமான அண்டகோடிசளாகி,
மதி ஆ௫-சச்
ுமாகி,
சடல்கள
னாசி, வளைகடலுமாய் - (உலகத்தைச்) குழ்ர்த
- வேறுள்ள
ஆக

மற்று உள்ள எல்லாம்
இரவியாய் - சூரியனாக,
Brea,
வான் கருணை.வெள்ளமாகி - மேலான கருணைப்
பொருள்களெல்லாமாகி,
நீ BG Bor Di
- பிரவாகமாக, கான் ஆட நின்றவனும்-நானா கின்றவனும்,
- கானென்பதை
வும் - நீயாக நிற்கச்செய்தேயும், கான் என்பது அற்றிடாதே
காளா விகாரி
குளறி,
என்று
கான் மான் எனச் குஎறி-கான்
யோழியாமலே,
ஆ&ய் - கான
மை
அறியா
ஆய் - பலவகை விகார முள்ள வனாக), கான் அறிந்து
போக்கில்)
யுள்ளவனாகி, போனால் - (மனம்போன
றிக்தும் அறியாமை

கும், (அதனை) வெல்ல
போனால், (௮௮) அதிட்டவலி-௪னஅ அ.இருஷ்டமேயா
ொழுது புகுமுன்-பக தற்காலம்
எளிதோ-வெல்லுதற்கு

எஸிதாகுமோ

? பகற்ப

அஸ்தமிச்குமுன்னமே, கண்மூடி-சண்மூடிச்கொண்டு, பொய் துயில் கொள்
வான் தனை - பொய்த்தாச்கம் தூங்குபவனை,

எழுப்ப வசமோ

(ஒருவனுக்கு) வசமாகுமோ, இனிபோதிப்பஅ
Lug) Ths

- துயிலொழிக்ச

எக்.த நெறியை-இனி Gur Bes

WITES SOS, ஆனாலும்-ஆயினும், என்கொடுமை

- என் கொடுமை

- அரியாயமே
யைப் பிறர் கேட்கச் சொல்லின், (௮௮) அகியாயம் அநியாயம்
- யாவரிடச்
ேன்
மொழிவ
எடுத்து

அநியாயமே; (அங்வகனமாதலால்) ஆர்பால்
இல் எடுத்துச் சொல்லுவேன்? (சொல்லேன்); அண்டபகு

என்க,

அவற்றினுக்குப் பரமாகியுள்ளன
(வி-ரை.) வானாதி wit epi se ap
வும், பின்னும் வாக்கு மனத் இற்கு எட்டுவனவும் எட்டாகனவுமாய் விரித்து

“ நிற்பது சவமொன்றே யாகலின், வானாதி பூதமா யகலாண்ட கோடியா
மாய்
.......! நீயா! என்றனர். திநமந்திரம்: கானே கடன்மலை யாதியு
நிற்கும், தானே

இசையொடு

தேவரு

மாய்நிற்கு்,

தானே

யுடலுயிர் தத்துவ

Se

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத் தியுரை

மாய்கிற்குர், தானே புலகஏற் றலைவனு மாமே." எனவும், கிருப்பாட்ட:
ஊனாயுயி ராளாயுட லானாயுல கானாய், வாளாய்கில னானாய்சட வானாய்
wren, தேனார் பெண்ணைத் தென்பால் வெண்ணெய் சல்லூ சருட்டிைய,
ளானாவுனக் காளாமினி யல்லேனென லாமே,?? எனவும் வருவனவத்றுற்
காண்க.
இங்கனம் முதல்வனது

அட்ட மூர்த்தங்களுள்

தானு

மொருவஞாய்ப்,

பாசக் திரனாக விருந்தும் அவ்வுண்மையினை யறியாது தன்னைச் சு,சச்திரனாக
வெண்ணியதால் பலவிசாரல்கட்குட்பட்டு வாழ்ச்சேனென்பார், *சானென்ப
தற்றிடாதே கானானெனச் குளறி சானாவிகாரியாய் சானறிந்தறியாமையாய்ப்
போனா ல.திட்டவலி' என்றனர். பொய்த் துயில் கொள்வான்றனை யெழுப்ப
் வசமோ'
என்றது, அறிந்தறியாமையையுடைய என்னைச் இருச்த மூய
லுமோ என்றதாம்,
என் கொடுமை என்னை யில்வாறராக்னெசைச் கண்டு
வைச்தும் பிறர்ச் செடுத்துரைத்து அவரையும் இல்வாரறாச்குதல் பாவமென்
ஐஞ்ி

:இர்பாலெடுச்து மொழிவேன்? 'என் றனர்,

பொய்யினேன்
புலப்பட

(er)

புலைமினேன் கொலையினே னின்னருள்

வறிந்துநிலையாப்

புன்மையேன் கல்லாத தன்மையே

னன்மையபோற்

பொருளலாப் பொருளை காடும்
வெய்யனேன் வெகுளியேன் வெதியனேன் சிமியனேன்
வினையினே

னென்றென்னைநீ

விட்டுவிட நினைவையேற் மட்டழிவ தல்லாது
வேறகதி

யேதுபுகலாய்

!

துய்யனே! மெய்யனே! உயிரினுக் கூயிரான

தணைவனே!

அரியனே!

இணையொன்தறிலாத்

அரியமுல் சாணா வதீதனே!

சருதிமுடி மீதிருச்த
ஐயனே!

அப்பனே!

டகலாத

எனுமறிஞ

ரறிவைவிட்

சருணைவடிவே!

௮ண்டபகி ரண்டமு மடங்கவொரு
யானந்த மானபரமபே!
(இ-ள்.) பொய்யினேன் - பொய்யின

கிறைவாஇ

ையுடையேன், புலையினேன் - புலா
லுண்ணு சலை யுடையேன்,
கொலையினேன் _ கொல்லுர் தொழிலைய/டை
யேன், ரின் அருள் புலப்பட அறிந்தும்
- உன் திருவருளின் தன்மையை
வெளிப்பட வுணர்ந்தும்,
நிலையா - நிலைத்திராக,
புன்மையேன் - புல்லிய
தன்மையை யுடையேன் ) கல்லாத
தன்மையேன் . கல்லாத தன்ம
ையை

௧௭௫

ஆனத்தமானபரம்

யுடையேன்,. பொருள் அல்லா பொருளை-பொருட்டன் மையுடைய கல்லாக
பொய்ப்பொருளை,

ஈன்மைபோல்

நாடும்-ஈன்மையாயெண்ணி

விரும்புகின்ற,

வெய்யனேன் - வெவ்வியகுண மூடையேன், வெகு௱ியேன் - கோபமுடை
வெறியனேன் - பைத்திய குணமூடையேன், சிறியனேன், - சிறு
யேன்,
மையை யுடையேன், வினையினேன் என்று-தீவினையை யுடையேன் என்று,
என்னை 8 விட்டுவிட நினைவையேல் - என்னை நீ சைவிட ஈினைப்பாயானால்,
றி, வே சகஇியேது-வேறு கதி
தட்டழிவ.து அல்லா - தடுமாறுவதேயன்
யாது? புகலாய் - (ரீயே)

(எனக்கு)

சொல்வாய் |

அய்யனே

- பரிசுச்சனே,

மெய்யனே - மெய்யானவனே! உயிரினுக்கு உயிரான துணைவனே - உயிர்க்
குயிராகய சகாய பூதனே! இணை ஒன்று இல்லா துரியனே-சமானமொன்று
மில்லாச துரிய சொரூபனே ! துரியமும் காணா அதி.தனே - துரிய நிலையுவ்

காணச்கூடாத அ௮ததனே ! சுருதிமுடிமீதிருந்த ஐயனே - வேதத்தினுச்சியி

லிருந்த இறைவனே ! அப்பனே - உபசாரகனே ! என்னும் - என்றிப்படி
பலலகையாய்த் அ.இச்சன்ற, அறிஞர் - உறிவடையோரது, அறிலை- அறிவா
இய இடத்சை, விட்டசலா - விட்டு நீல்கா௪, கறுணைவடிவே கருணாரூபியே !
,
2 Gn LG)
—- Grom
(வி-ரை.) தேவரீர் கருணைவடிவினராதலின், அடியேன் பொய், புலை,
கொலை முதலிய தீமைகளையுடைய அபச்குவனெனச் கருதாது, எளியேன்
கொடுமைகளைச் ச௩நிதானத்தி லெடுச்துக்கூறிச் காக்க வேண்டுமெனச் சேட்
டச்கொள்ளும் சிறிது பக்குவ மடைந்இருச்தலின் ௮து சாரணமாச அடியே
வேறுகஇ
னைச் தடுத்தாட்கொள்ளவேண்டும்; இலையேல் கெடுவனல்லது
யில்லை

என் றனர்,

(௮)

எத்தனை விதங்கடான் கற்கினுங் கேட்ினுமென்
னிதயமு மொடுங்கவில்லை;
யானெனு மகந்தைதா னெள்ளளவு மாதவிலை;
ட

யாதினும் மபிமானமென்

சித்தமிசை குடிகொண்ட
சென்மத்து

தீகையெர் டிரக்கமென்

கான திகிலேன் ;

€லமொடு தவவிரத மொருகனவி
தெரிசனஞ்
பொய்த்தமொழி

லாயினுக்

செய்துமறியேன்)
யல்லான் மருந்துக்கு மெய்ம்மொழி

புகன்றிடேன்; பிறர்கேட்கவே
Cen Buu gear gs ronda gps
பொருக்திடப்

பேதைகசானே;

அத்தனை குணக்கேடர் கண்டதாச் கேட்டதா
வவனிமிசை யுண்டோசொலரய் |
அண்டபகி ரண்டமு மடங்கவொரு
யானந்ச மானபாமே |

நிறைவரஇ
்

௧௭௪௬ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
(௫-ள்.) எத்தனை: விதங்கள் - எத்தனை விதங்களாக, கற்கினும் கேட்
இனும் - கற்றாலும் கேட்டாலும், என் இதயமும் ஒடுக்கவில்லை - என் மன
மூம் அடங்கவில்லை; யான் என்னும் அகந்தை எள்ளளவும் மாறவில்லையானென்ற
அசங்காரமானது
எள்ளளவாயினும்
நீங்கவில்லை;
யானும்
அபிமானம் - எல்லாப் பொருள்சளிலும் அபிமானமானஅ, என் சித்தமிசை

குடிகொண்டது- என் மனதிற் குடிகொண்டிருக்கறது; ஈகையொடு

இரக்

கம் - கொடையுடன் இரச்கமென்பதை, என் சென்மத்தும் சான் அதிக
லேன் - எனது
சன்மசாலக்தொடங்கி
இதுவரையிலும் சானறிர் திலேன்)
சலமொடு தவவிரதம்- அசாரத்துடன் தவவிரதங்களை, ஒருகனவில் ஆயி
னும்-ஒரு சொப்பனசச்இலானாலும், தெரிசனம் செய்அம் அறியேன்-சேவித்து
மறியேன்,; பொய்த்தமொழி அல்லால்-பொய்வார்ச்தை
அக்கும - மருந்துக்கெனினும், மெய்மொழிபுகன் நிடேன்

தையைப் பேசமாட்டேன்;
அல்லாது - போஇப்பதன்றி,
இடா

பேதை

நானே-

பேசுவதன்
றி, மரும்
- மெய்யாகிய வார்த்

பிறர் கேட்க - பிறர் கேட்கும்படி, போதப்பது
சும்மா இருக்.து-சும்மாவிருச்
அ, அருள் பொரும்

உன் இருவருளைப்

பெறாக அறிவிலி நானே; அத்தனை

் குணக்கேடர் - (என்னைப்போன்ற) அவ்வளவு குணவீனர்களை, ௮அவணிமிசை
கண்டதா கேட்டதா - உலகத்தின்மேல் சண்டதாகவாயினும் (இருச்இருர்ச
ளென்று) கேள்விப்பட்ட சாகவாயினும், உண்டோ
உளசோ?

சொலாய்

- சொல்வாயாச।|

Yoon

- ஒரு

பிரஸ்தாபம்

us) .— sors,

(வி-ரை.) இசுய மொடுங்குதற்கும், அகந்தை மாறுதற்கும், அபிமானம்
யாதினும் உண்டாகாம லிருப்பதற்கும், ஈகையோடு இரக்க மூண்டாகுதற்
கும், தவவிரசஞ் செய்வதற்கும், மெய்ம்மொழி புகன்றிடற்கும் காரணமா
யிருப்பது கல்வியாகவே யிருப்பினும், கற்கவேண்டிய ஞானதூல்களைச் கற்ற
ஓம் கேட்டலுஞ் செய்யாது
உலகவின்பத்திற்கு வேண்டிய நூல்களையே

கக்றும் கேட்டும் வாழ்க்தசால் பலகுணக்கேடு விளைந்த பேகையாயினே
னென்றனர். திருவாசகம்: ““சல்வியெனும் பல்கடற் பிழைத்தும்,?' ! எனவும்,
நாலடியார்; 'அலகுசால் கற்பி னறிவுநால் கல்லா, துலகுநா லோதுவ தெல்
லாம் - கலகல,
யறிவா

கூஉர்

அணையல்லாற்

நில்,?? எனவும்

வருவனவற்றாற்

கொண்டு

தடமொாதும், போதந் துணை

காண்க,

எ£க்கால முந்தனக் கென்னவொரு செயலிலா
Camps Quer Oma Be.
டெனதாவி புடல்பொருஞ மெளனியாய் வந்துகை
Cus mem

தென்றவன்றே

பொய்க்கால தேழும் பொய்ப்பொருளில் வாஞ்சையும்
பொய்யுடலை
பொ ய்யுறவு

மெய்யென்னலும்

பததலும்

பொய்யினும்

பொய்யாகு கானென்னல்
பொய்யாகையான்

(௯)

:

கள்ள

ஆன த்தமானபரம்
மைக்கா லிருட்டனைய விருளில்லை யிருவினைகள்
- வந்தேற வழியுமில்லை
மனமில்லை யம்மனத் தினமில்லை வேறுமொரு
வரவில்லை போக்குமில்லை :

௮க்கால மிக்கால மென்பதிலை யெல்லா
மானதன்றோ?
ரண்டமு மடங்கவொரு

மதீதமய
௮ண்டபகி

யானக்த

நிறைவாகி

மானபரமே !

(௫-ள்.) மெளகியாய்

வந்து - மெளககுருவாட வர, எச்சாலம் - எச்
நீ தனக்கென்ன - நீ சுதர்.தரமாக,. ஒரு செயலில்லா - ஒரு

காலத்திலும்,

செய்கையில்லாத,

ஏழையென்று-அ௮.திவிலியென்று

பேதித்து, இருகந்இட்டுபிரா
- என்னுடைய
பொருளும்
ஆவி உடல்
எழுந்தருளியிருச், எனத
ணன் தேகம் பொருள் ஆகிய மூன்றையும், ் கையேற்று - கையினா லேற்றுச்
சொண்டு,
ஈமது என்ற அன்றே - கம்முடையதென்று- தேவரீர் அருளிச்
செய்தவப்போதே, பொய்ச்கால தேசமும் - பொய்யாகிய காலமும் பொய்

யாகிய தேசமும்,
பொய்ப்பொருளில் வாஞ்சையும் - பொய்ப் பொருளில்
விருப்பமும், பொய் உடலை மெய் என்னலும் - பொய்யாகிய உடம்பை மெய்
யென்று கொள்ளுதலும், பொய் உறவு பற்றலும் - பொய்யுறஉவினசை (மெய்
யறிவினராக மதித்துப்) பற்றுதலும், பொய் ஆகும் - பொய்யாய் முடியும்7
நான் என்னல் - நான் என்பத, பொய்யினும் பொய் ஆகையால் - பொய்யாய்

விடசலால்,

மைச்கால்

இருட்டு

இருள் இல்லை - அஞ்ஞானமாகிய

யும் இல்லை-இருவினைகள்

அனைய - மழைக்கால

விருட்டையொத்த,

இருளில்லை; இருவினைகள் வர்து ஏற

வந தகொடார

மார்க்கழுமில்லை;

வழி

மனம் இல்லை-

மனமென்ப இல்லை; ௮ம்மனக்து இனம் இல்லை - ௮க்ச மனச்தின் இனமான
மில்லை; வேறும் ஒரு வ.ரவு இல்லை - வேறுமொரு வரவு இல்லை; போக்கும்
இல்லை - செலவும் இல்லை; அக்காலம் இச்காலம் என்பது இல்லை - அந்தச்
சாலம் இம்தச்சாலம் என்பதில்லை;
எல்லாம் - சர்வமும், அதீதமயம் அனது
அன்றோ-மேன்மையான வடிவாயிற்றநல்லவா £ ௮ண்டபூ...- என்க.
(வி-ரை.)

ஆன்மாவானவன்

யி் இரியங்களினா லறிதலானும்,

ஒவ்வொரு

விடயங்களை

அ.றியப்பட்டவற்றை

மீள

யொவ்வொன்று

மறச்தலானும்,

ஒருவ னுணர்த்த வுணர்தலானும், இவ்வா றறிகஏன்2 தன்னையும் கானறியா
மையானும், சுதந்தரவறிவின்றி UPS eae ys தன்மை யுடைச்தா யிருச்த
என்த
லினாலும், :எக்காலமுர் சனச்சென்ன வொருசெயலிலா வேழை?
னர். சிவஜானசித்தியார்: (அதிர் திடு மான்மா வொன்றை மற்றொன்றா லறித

லானு,

மறிக்தவைமறத்தலாணு

யுந்தா னறியாமையானுச் தானே,
னன்றே.

மறிவிச்கவதிசலானு,
யறிச்திடு

எனவும், சிவப்பிரகாசம்:
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மறிவனன்றா

*சனச்சென

மறிக்திடுக் தன்னை
மறிவிக்க* வறிவ

வறிவிலாதான் ருணிவை

௧௭௮ தாயுமர்னவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
தனக்கென வறிவி
யறிக்து சாரான், றனக்கறிவிலாத வாயிரானறியா தசா,
லாதான் றத்துவ வன்ன ரூபன், றனக்செனவறிவானாலிச் சகலமு கருந்
தானே. எனவும் வருவனவற்றுற் காண்க.
சகலர்க்கும்
கொண்டுவந்து

பக்குவம்

வக்தசாலச்தே

அட்கொள்வனாசலின்,

முதல்வனே

(மெளனியாய்

ஆசாரிய

வச்து?

வடிவப்

என்றனர்.

திரு

வாசகம்: “ அருபாச்சொருவ னவனியில்வச்த, குருபானாகியருளிய பெரு
மையைக், சிறுமையென் றிகழாதே,?? எனவும், திநமந்திரம்: **சத்த சிவனே

குருவாய் வந்து தூய்மைசெய்,

ததீதனை கலகருள்காணா வதிமூடா்|

ககு கண்ணா ஈமரென்பர் புண்ணிய, ரத்சனிவனென் ஐடிபணிவாரே.??
வும் வருவனவற்றாற் காண்க,

பொய்க்
என

அங்கனம் ஆசாரியர் டேனுடைய உடல் பொருள் ஆவி மூன்றினை
யர் சமதாகச் கொள்வ.ராசலின், என தாவி யுடல்பொருளுங் கையேற்று ௩ம
தென்றவன்றே?

என்தனர்.

திருவாசகம்:

“அன்றே

யென்ற

னாவியு முடலு

முடைமை யெல்லாமுங், குன்றே யனையாயென்னையாட் தொண்டபோதே
கொண்டிலையோ, வின்றோ ரிடைழுறெனச்குண்டோ வெண்டோண் முச்சு
ணெம்மானே,
என் றதனாற்

ஈன்றே செய்வாய் பிழைசெய்வாய்

நானோவிசற்கு

நாயகமே,??

காண்க.

தனக்கென வொரு செயலுமின்றி உடல்பொருளாவி மூன்றினையும்
தத் தஞ் செய்தபின்னர் இவன் செயலனை த்தம் இருவருட் செயலாய் முடியு
மாகலீன், (பொயக்கால தேசமுதல்யாவும் ௮ சமயமான சன்றோ' என்றனர்.

சிவஞானசித்தியார்:

'சிவனுமீவன்

செய்தியெலா மென்செய்தி யென்னுஞ்

செய்ததெனக் இவலக்குச் செய்சதென்றும், பவமகலவுடனா நின்று கொள்
வான் பரிவாற் பாசகத்தைச் செய்இடினும் பணியாக்கி விடுமே." என்றத

ஞர் காண்ச,

(s0)

சுகவாரி
இன்னமு.து

கனிபாகு கற்கண்டு

€னிதே

னெனருசித் இட.வலியவர்

தின்பங் கொடுத்தநினை யெர்நேர நின்னன்ப
ரிடையறா அருடிநாடி.
உன்னிய கருத்தவிழ வுரைகுளதறி யுடலெங்கு
மோய்த்தயர்ந் Sarre

உணர்வரிய பேரின்ப வறுபூதி

யுணர்விலே

யுணர்வார்க ஞள்ளபடிகாண்

கன்னிகை யொருத்திரற் தின்பம்வேம் பென்னினுங்
கைக்கொள்வள் பக்குவத் இல்

5௪௪௯

le & OT
கணவனருள் பெறின்முனே சொன்னவா
கருதிசகை யாவளதுபோல்

றென்னெனக்

சொன்னபடி கேட்குமிப் பேதைக்கு நின்கருணை
சுகாரம்பமாம்

தோற்றிற்

சுத்தகிர்க் குணமான
சோதியே!

.

பரதெய்வ மே!ப.ரஞ்

சுகவாரியே!

(இ-ள்.) இன் அமுது என - இனிய, அமிர்தம் போலவும்,

கனி (எனை

முக்கனிகள் போலவும், பாகு (என)-சர்க்கரைப் பாகுபோலவும், கற்கண்டு
(என) - கற்கண்டு போலவும், சீனி (என) - €னிபோலவும், தேன் (என)தேன்போலவும், ர௬த்.இட - ரசிக்கும்படி, வலியவர்து இன்பங் சொடுத்த
நின்னை - வலியவந்து சுகங்கொடுத்த வுன்னை, கின் அன்பர் - உன் அன்பர்
கள், எர்சேரம் இடையறாது உருகொடி. - சசாகாலமும் இடையருமல் காடி

ya, உன்னியகருத்து அவிழ-கினை
த சமனமும்கெகிம் தலால், உரைகுஎ.றி-

மொழிகுளரி,

உடல் எங்கும் ஒய்ச்து - உடம்பெல்லாம் எய்த, அயர்க்துஅயர்வையடைக்து, அவசம் ௮௫ - பரவசமாக, உண்ச்வரிய - அறிதற்கறிய,
பேரின்ப அனுபூதி யுணர்விலே - பேரின்ப அனுபவ வுணர்ச்சியால், உணர்
வார்சள்-அறிர்தனுபவிப்பார்கள்;

உள்ளபடி - (இ௮)

யதார்ச்சம்; சன்னிகை

ஒருச்.தி - ஒரு சன்னிகையானவள், சிற்றின்பம் - சிற்றின்பமானத, வேம்பு
என்னிலும் - வேம்பென்று சொல்வாளாயினும், பச்குவச்தில் சைச்கொள்
வள்-பருவகாலத்இல் (அச்சிற்றின்பத்தையே பேரின்பமாகவெண்ணி) கைச்
கொள்வாள்; கணவன் அருள் பெறின்-கணவனருளைப் பெற்று வாழ்வளா
யின், முன்னே சொன்னவாறு என் என - முன்னே சொன்னவழி யாதாய்
முடிந்ததென்று வினாவ, கருதி - (அதை) நினைத்த, ஈகையாவள் - ஈகைப்
பள்; அதுபோல்- அதுபோலவே, சொன்னபடி. கேட்கும்- சொன்னபைடி.
கேட்கின்ற, இப்பேதைக்கு- இவ்வறிவிலேற்கு, கின் கருணை தோரற்றின்உன் கருணை யுள தாயின்,

மான பாதெய்வமே ,இயே

- மேலான

(வி-ரை.)

சுகாரம்பம்

அம்-சுகோதயமாகும்;

255

சுத்த நிர்க்குணமாகய மேலான தெய்வமே!

வொளிரூபனே!

அதி தீவிரசர

சுசவாரியே-இன்பசாசாமே!

நிர்க்குண

பரஞ்சோ
rare.

பச்குவத்தினை யடைர்த வடியார்கள் மு.தல்வ

னுடன் இரண்டறவிருச்து சவொனக்ச

வாழ்வினை யனுபவிக்குங் சாலத்இல்
இன்பங்கொடுச்தல் பதியாகவும், இவ்லின்பத் இனை விளைவித் சல் பர்க்க

வும், இவ்வின்பச்தினை

யேற்று அனுபவித்தல் பசுவாகவு

Ios see,

“இன்னமுது கனிபாகு....... ஃ..உணர்வார்க ஞள்ளபடிகாண்? என்றனர்.
இதில் கொடுக், நினை என்றும், அவசமாஏயென்றும், உணர்வார்சகளென்றும்
கூறி முப்பொருளை விளக்கினர். உண்மை விளக்கம்: மு.ச்திசணில் மூன்று
மூகலு மொழியச்கேள், சுத்தவனு போகத்தைச் துய்த்தலணு - மெத்தவே,
யின்பங்கொடுத்சவிறை யித்தைவிளைவித்தல்மல,
மன்புடனே சண்டுகொ
எப்பா,??' என்றனாத்

காண்க,

௧௮௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

சோடசகலைய
வதஇயாய் மதன

கிரம்பிய

சச்திரனைப்போல் வயது நிறைது அதி ௪௫௮.ர

கலைகசளைச் கற்றுடையவ

எாயினும்

பக்குவமடையாத

சன்

னிகை காமரசத்தை யறியாள்.
பச்குவமடைச்சபின் ஒருவனுச்கு வாழ்க்
கைப்பட்டுச் தலைவனுந் தானுமாய்ப் புணர அந்தச் கலவியிலுண்டான ௪௪
மிவ்வாறென் நாமைசண்டகளனாப்போலப் புறத்தியாருக்குஞ் சொல்லாதிருப்
பள், அதுபோல, அன்மாவொருவன் சகல சாஸ் இர பாரங்கதனாயிருக்தும்
பக்குவ மடையாதபோது திருவருளுண்மை சிறிது மறியான்; பக்குவமடை
ந்து மூதல்வனுடன் கலந்து ஆனச்தானுபவ மடைய (அவ்வனுபவம் ஞாதாக்
களுக்கே யனுபவமொழியப்) பிறாக் கெடுக்துச்சொல்லுக் தன்மையனன்
று.
ஆகலின், 'சன்னிகையொருத்தி சிற்றின்பம் வேம்பென்னினுங் கைக்கொள்
வள்

பக்குவத்தில்

சணவனருள்

பெறின் மூனே

சொன்னவா

றென்னெனச்

கருதி ஈகையாவள்? என்றனர்.
சிவதான சித்தியார்: **சருவி கழிர்தாற்
காணா ரொன்றுமெனிற்
காணார் காணாதரர
கன்னிகைதான்
சாமரதவ்
காணான், மருலியிரு வரும்புணா வத லின்பம் வாயினால் பேசறிது மணச்
தவர்சா முணர்வ, ர௬ருவினுயிர் வடிவதுவு முணர்க்திலேகாண் வனை யண
ராதா ருணர்வினா லுணர்வது கற்பனைசா, ணருள் பெறிலவ் விருவரையு
மறிவிறர்தல் கறிவ ரறியாரேற் பிறப்புமறு சாணவமு மறாதே.'? என்றதனாற்
காண்க,

+

இவ்வாறாகக்
மங்கைக்கு

சன்னிகைக்குச்

ரத்தலும்

சுகானுபவம் கைப்பாகவும் பெற்ற
மென்பதாம்..

அன்பின்வழி

இற்றின்பங்

இயற்கையாதல்போல

யறியாத

கைத்தலும்

பெரியோர்கட்கு

வென்னைச் தொடர்ந்தென்னை

னலந்தேதனென

என்புலன் ம;யங்கவே பித்தேற்றி விட்டா
யிரங்கி யாரு வழியாயினும்
இன்பவெள மரகலக் தள்ளக் சளிக்கவே
யெனை £ கலக்கதுண்டோ?
தின்பருவ மலருக்கு மணமூண்டு வணடுண்டு

தண்முகை சனக்குமுண்டோ?
தமியனேற் கிவ்வணக் இருவுள

Niger g

தன்மையாற் றனியிருந்து
அன்பழுறி னெங்ஙகனே யழியாத நின்னன்பம்
சுகமவந்து வாய்க்குமுரையாய்]

சுத்தமிர்க் குணமான
சோதியே!

பரதெய்வ மே!பரஞ்

சுகவாரியே|

எனக்குச்

இனிப்பாகவு மிருக்கு
(௪)

யறியாத பக்குவத்தே
ஆசைப் பெருக்கைப் பெருக்கிக் கொடுத்துகா
னத்றே

பருவமடைந்த

அருள் பெருத

ட தறுக

சுகவாரி
அன்பின்வழி

... (இ.ன்.9

யறியாத . . அன்பின்

யுணசாத)

மார்க்கத்தை

என்னை - அடியேனை, தொடர்ந்து - பற்றி, என்னை அறியாத பச்குலத்தேஎன்னை உணராத பருவத்திற்றானே, ஆசைப் பெருக்கைப் பெருச்சிச்கொடு
த்து- ஆசைவெள்ள தீதினைப் பெருசப்பண்ணி, கான் அற்றேன் அலந்தேன்
என . ரான் செட்டேன் வாடினேன் என்று சொல்லும்வண்ணம், என் புலன்

மயங்க பித்து ஏற்றிவிட்டாய் - என்னறிவு மயக்கும்படி. மித்தேத்திவிட்
டனை; நீ - (இப்படிசெய்த) நீ, ஒருவழியாயினும் இரங்கி - ஒருதரமாயினு

மிரங்கி, இன்பவெள்ளமாச வர்து - ஆனந்த வெள்ளமாக வந்து, உள்ளம்
சளிச்ச-மனங்களிக்கும்படி., என்னை கலர்.௧.து உண்டோ-என்னைச் சேர்ந்தது
உண்டோ ? தன் பருவ மலருக்கு - தனச்குரிய பருவசாலமவருக்கு, மணம்
உண்டு - வாசனையுண்டு; வண்டு உண்டு-வண்டுமொய்த்தலுண்டு) தண்முகை
தனக்கும் உண்டோ - (அவைகள்) குனிர்ச்சியாகிம அரும்புகளுக்கும் உண்

டாமோ

? தமியனேற்கு - தனியேனுக்கு,

திருவுளம் சணியாத

தன்மையால்,

இவ்வண்ணம் - இச்தப் பிரகாரம்

சணி இருச்து துன்பம உறின்

- தனியா

யிருக்து துன்பப்பட்டால், அழியாத ரின் ௮ன்பர சுகம் - நிக்காத உன்
அன்பர்க்குரிய சுசமானது, எற்கன் வந்து வாய்க்கும்-எப்படி.வ$து இடைச்
கும்? உரையாய் - சொல்லாய்! சுத்ச மிர்க்குணமான,--என்க.
(வி-மை.) மலருண்டானபோதே ௮ல் மணமிருந்தும் அம்மலர் மலர்
த பின்னரே மணம் வெளிப்படும்,” அது வெளிப்பட்ட அலசாத்தே வண்கி
வந்தம்மலரிற்பொருச்தும். அதுபோல,

டத்துச் திரோதான

ஆன்மாவுள்ளவன்றே

அவ்வான்மாவி

சக்தியானது ப.இ; திருச்தும் ௮அல்வான்மாவினுச்கு'
மல

பரிபாகம் வச்த பின்னசே அருட்சத்தி வெளிப்படும்.

சாரத்தே முசல்வன் பொருந்துவன்.

௮௮

ஆகலன், இறைவனை

வெளிப்பட்டவவ

வண்டாகஓம், அதி

ஞரைப் பருவகாலமலசாசவுல் கொண்டனர், இவ்கனமாக, அறியாதபருவத்
லேயே அன்புண்டானதற்குச் கா.ரணமென்னையோ வெணின், பூர்வ சென்

மாக்தாபு உ ணியச்தின் தொடர்ச்சியேயாம், அதுவும் இைவன் அனுச்இர௪
மேயாகவிஞால், “அன்பின் வழி யறியாத வென்னை சொடர்ச்ென்னை யறி
யாத பக்குவச்தே, அசைப்பெருக்கைப் பெருகிக் கொடுத்து நானத்றேன
லச்தேன்' என்றனர். திநவாசகம்: “*அஜிவிலாதவெனைப் புகுக்காண்டுகொண்
டறிவதையகளிமே,

னெதியெலாம் புவமாஃகிய வெ

சயைப் பச்தனையறுப்

பானைப், பிறிவிலாச வின்னருள் பெத்ற்றாந்து மாருடுதி பிணகெஞ்சே,
இறியெலாய்ககச் கீழப்படுத்தாய் கெடுச்தா யென்னைக் கெடுமாரே, 7? என்ற
தீனாற் காண்க.

.

:சலந்ததுண்டோ' என்றதனால் இதுகாறுவ் கலவாதிருத
மாகக் சகலச்கும்படி, கேட்டுக்சொண்ட தன்று.

அனாதியே

இணி தூசன

சலச்துள்ள முதல்

வன் வெளிப்பட விரும்பியதாம். என்னுடன் கலச்கத் இிருவுளப்பாககு உண்
டாசாமையால் எண்ணி யெண்ணிச் துன்பமுறுவேனுக்.கு, உன்னைச் கலக

தீனுபவிக்கும் ௮அறிஞரின்பம் எனச்செச்சாலச்துண்டாமோ என்பார், “சமிய
னேற் இவ்வணச் திருவுள மிரங்காத

- னெங்கனே

தன்மையாள்

றனியிருந்து

தன்பமுறி

யழியாத நின்னன்பர்சுகம் வக்து வாய்ச்குமுரையாய்? என்றனர்.

தாயுமானவர்பர்டல் மெய்கண்ட விருத் இயுரை

௧௮௨

கல்லேனு மையவொரு

காலத்தி ஓருகுமென்

கன்னெஞ்ச முருகவிலையே
கருணைக் ணெங்காத வன்மையையு

கான்முகன்

கற்பிக்க .வொருசடவுளோ

வல்லான் வகுத்ததே வாய்க்கா லெனும்பெரு
வழக்குக்

கிழுக்குமுண்டோ?

வானமாய் கின்றின்ப மழையா யிறங்கியெனை
வாழ்விப்ப

பொல்லாத

HH LT EH oor |

சேயெனித் முய்தள்ளல் நீதமோ

புகலிடம் பிறிது முண்டோ?

பொய்வார்த்தை சொல்லிலோ
புன்மையே

திருவருட் கயலுமாய்ப்
!

னாவனர்தோ

சொல்லான் முழக்கிலோ சுகமில்லை பெளனியாய்ச்
சும்மா விருக்க வருளாய் !
சுத்தநிர்க் குணமான பரதெய்வ
சோதியே! சுகவாரியே !
(@ - &t.) ஐய-ஜயனே!

சல்லேனும்

மே!பரஞ்
ஒரு காலத்தில் உருகும் - சல்லாயி

னும் ஒரு கால விசேடச் இல் உருகாரிற்கும்;
லையே-,

(என்ன ஆச்சரியம்)

இணங்காத
வாய்க்கால்

கான்முகன்-பிரமன்,

- இணக்கியிராத,

க்க-சருட்டிக்க,

என்

வன்மையையும்-

ஒருகடவுளோ-ஒப்பற்ற

என்னும் - வல்லவன்

கல் கெஞ்சம்

கருணைக்கு- இருவருட்கு,

மனவன்மையையும்,

தெய்வமோ;

வாய்த்ததே

உருக இல்
கற்பி

வல்லான் வகுத்ததே

வாய்க்கால். என்கிற, பெரு

வழிக்கு-பெருவழக்சத்துச்கு,
இழுச்கும் உண்டோ-குற்றமுண்டாகுமோ ?
வானமாய்ரின்று - பாமாகாயமாய் நின்று, இன்பமழையாய் இறங்க - sorbs
மழையாயிறங்க,
என்னை வாழ்விப்பது-என்னை (கிச்தியயதவியில்) வாழச்
செய்வது, உன் பரம்-உன்பாரமாகும்; பொல்லாத
சேய் எனில்-பொல்லாத
குழந்தையாயிருந்தால், (அதனை) தாய் தள்ளல் $தமோ-தாயானவள் சள்ளி

வடிதல்

நீதியாகுமோ?

(அவ்வாறு சள்னிவிட்டால்)

மூண்டோ-(௮க் சழக்சைக்கு) அடைச்கலமான
பொய்

வார்த்தை

சொல்லில்-பொய்மொழி

இடம்

புகல் இடம்

பிறிது

வேறும் உண்டோ?

பேசுவேனானால்,

. இருவருட்கு .

அமலுமாய்-திருவருளுக்குப் புறமாக, புன்மையேன் ஆவன்- அற்பனுமாவேன்;
அர்தோ-ஐூயா

!, சொல்லால் மூழக்கில்-சொல்லால்

மூழக்குதல் செய்தால்,
சும்மா இருக்ச ௮
ளாய்-சும்மா இருக்கும்படி அருள்செய்வாய்; சுத்தகிர்க்குணமான..என்க.

சுசம் இல்லை-இன்பமில்லை; மெளனி.ய் - மெள aah),
(வி-ரை) குரியனுஞ் சர்திரனுஞ்

சக்திக்ற அவசரமாயெ

அமாவாசை
யன்று கருங்க ஓருகுமென்பது
சாத்திர சம்மசமாகலின், “சல்லேனுமைய
வாரு சாலத்இ இருகும்' என்றனர். அங்வவசரம்
ஒருவிமைப்போசென்பர்,

ச்கவாரி

கதக்.

கெஞ்சமானது கண்போன்ற ஒரு கடினமான உருவப்பொருளல்லவாயினும்,
அருள்வழி செல்லாமல் எக்காலமு மருளினையே நாடிச்சொண்டிருத்தலின்,
“கன்னெஞ்சமுருகவிலையே! எனவும், அங்வனம் கெஞ்சிற்கு வன்மையுண்டா
னதன்மை பிராரத்துவத்தால் விளைந்ததல்லாது தனக்கெனச்சு தந்தரங்கொ
ண்டு தானே யிங்கனமுண்டாச்கப் பிரமனுக்குச் கூடாதென்பார், கருணைக்
இணங்காத வன்மையையு சான்முகன் கற்பிக்க வொருகடவுளோ' எனவும்)
வல்லான் வகுத்ததே வாய்ச்கால்' என்னும் பழமொழிக்ணெங்க சகலசாமர்
த்.தியனாயெ நீ என்னெஞ்சினை யுருகச்செய்வதில் யாதொரு தடையுமில்லை
யென்பார், வல்லான் வகுத்ததே வாய்க்கா லெனும்பெருவழக்குக் கிழுக்கு
முண்டோ எனவும், ஆகலின் அடியேனெஞ்ச முருகும்படி யென்பாலிரங்கு
வாயென்பார், * வானமாய் நின்றின்ப மழையா யிறங்ியயெனை வாழ்விப்பதுன்
பரங்காண்? எனவும், எத்தகைய குரூரமான குழர்தையேயாயினும் அதனை
நீச்சாது ஆதரிக்கும் கடமை தாய்க்காயதுபோல நீயே அடைக்கலமென்பார்
(பொல்லாத சேயெனிற் ராய் சள்ளல் நீதமோ புகலிடம் பிறிதுமுண்டோ”
எனவும், ஈடிப்பாகப் பேசுவனேல் அருளுக்கன்னியமான பிராகிதனாவேனெ
ன்பார், பொய்வார்் ச்சை சொல்லிலோ தஇிருவருட்சயலுமாய்ப் புன்மையே
னாவன்? எனவும், சொற்சாலங்களாற் பிரயோசனமில்லை யென்பார் *சொல்
லான் முழச்சலோ சுகமில்லை? எனவும், மெளனானச் சமடைந்து கொண்டிருக்
“கும்படி செய்வாயென்பார், 'சும்மாவிருச்சவருளாய்? எனவும் கூறினர்.
(௩)

என்பெலா கெக்குடைய ரோமஞ் இலிர்ப்பவுட
-. லிளகமன தழலின்மெழுகாய்

இடையரு அருகவரு மழையோ

லிசரங்கியே

இருவிழிக ணீரிறைப்ப
(

அன்பினான் மூர்ச்சித்த வன்பருக் கங்கனே
௮மிர்தசஞ் விபோல்வர்
தாகர்த மழைபொழிவை யுள்ளன்பி லாதவெனை
யார்க்காச வடிமைகொண்டாய் ?
புன்புலான் மயிர்தோ னரம்பென்பு மொய்த்திடு
புலைக்குடிலி லருவருப்புப்
பொய்யல்ல வேயிதனை மெய்யென்று ஈம்பியென்
புந்திசெலு மோபாழிலே
அன்பமா

யலையவோ

வுலகஈடை

யையவொரு

சொப்பனத் இலும்வேண்டிலேன்;
சுத் தநிர்க் குணமான பரதெய்வமே! பாஞ்
சோதியே | சுகவாரியே !
(இ-ள்.
என்பெலாம் - எலும்புகளெல்லாம், கெக்குடைய - நெடிழ்
ந்து உடையவும், ரோமம் சிலிர்ப்ப- உரோமஞ் சிலிர்க்கவும், உடல் இளக-

௧௮௪ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
உடம்பு குழையவும், மனது - மனமானது, இடையருது - இடையராமல்,
அழலின்-அக்கனியிலிட்ட, மெழுகாய் உருக - மெழுகுபோலுருகவும், “இரு

விழிகள்-இரண்டு சண்களும், வரும் மழைபோல் இரக நீர் இறைப்பவருகின்ற மழையைப்போல இரங்க நீரைச் சொரியவும், அன்பினால் ஜூசர்ச்
எத்த அன்பருக்கு- அன்பினால் மூர்ச்சையடைக்ச அன்பர்களுக்கு, ௮ங்
னே-அவ்விடத்தே,
அமிர்த சஞ்€விபோல் வந்து - அமிர்த சஞ்சவிமரு
ர்துபோல எழுச்தருளி, ஆனர்தமழை பொழிவை-இன்பமழையைப் பொழி
வாய்; என்னை ஆர்ச்காக அடிமைசொண்டாய்- என்னை யாவர்பொருட்டு
அடிமைகொண்டனை? புன்புலால் மயிர் தோல் ௩ரம்பு என்பு: மொய்த் இட.
அழிவாகய மாமிசம் ரோமம் தோல் ஈரம்பு எலும்பு ஆய இவைகள் நெருங்கி
யிருக்கிற, புலைக்குடிவில்-புலால்காற்றம் பொருந்திய குடிசையில், அருவரு
ப்பு- அருவருப்பே

யுள்ள;

பொய்யல்லவே

- இது

பொய்மாகாதே; என்

புச்தி-என் புத்தியானது, இதனை மெய்யென்று ஈம்பி-இதனை மெய்யென்று
நம்பி, பாழிலே செல்லுமோ-பாழ்வழியிற், செல்லுமோ? அுன்பமாய் அலை
யவோ- (அப்படிச் செல்வதனால்) அன்பங்கொண்டு திரியவோ? ஐய-ஐயனே !
உலகஈடை-உலக கடையை, ஒரு சொம்பனச்இலும் வேண்டிலேன்- ஒரு
_ கனவினும் விரும்பேன்; சுத்தரிர்க்குண....- என்க.

:

(வி-மை.) என்பு கெச்குடைதல் முசலிய குணங்களுள்ள அன்பர்கட்கு
8 இரவகுத வியற்கையே; அவை யொன்றுமில்லாத என்னை யார்பொருட்டு
அடிமைகொண்டாய் என்பார், என்பெலா நெக்குடைய.............அர்க்காச
வடிமைகொண்டாய்' என்றனர். திருவாசகம்: *அன்பரரகி மற்தருந்தவமுய
ல்வா ரயனுமாலு மற்றழ ௮தமெழுகா, மென்பராய் நினைலாரெனைப்
பலர்
நிற்ச விங்கனே யெற்றினுச்காண்டாய்,?? என் ததனாற் காண்க,
~

சேகமானது:

இச

அருமையான

இலாவண்ணியத்துடன் விளங்குவ

தாயினும் அது அசுத்தமே
என்பார், :புன்புலால் மயிர்சோ
னரம்பென்பு
மொய்த் இடு பு£லைக்குடில்? என்றார். திநுக்கடைக்காப்பு:
*:நிணங்குடர் தோன
ஏம் பென்பு சேராச்கை
தானிலாய தன்றாற், குணங்களார் கல்லது குற்ற

நீல் சாசெனக்

குலுங்கனாயே,

மணங்கொடேத்து,
னெஞ்சே!??

மணங்க

என்றதனாற்

வணங்குவார்

வானவர்

னாரூர் தொழுதுட்யலா

காண்க.

கானவர்

மையல்கொண்

வைகலு
டஞ்ச
்

இத்தகைய தேகத்தினுச்கு உபசாரமாயி
ருக்கும் உலகவாழ்வும் அனிக்
இய மென்பார், £உலசநடை யையவொரு
சொப்பனக் திலும் வேண்டிலேன்”
என்றனர். திருப்பாட்டு: வாழ்வாவது மாயம
்மிது மண்ணாவது இண்ணம்
பேழ்போவது பிறவிச்சடல் ப௫கோய்செ
ய்த பறிதான், ரூழாசறஞ் செய்
மின் நடங்கண்ணான் மலரோனுக், *ழ்ம
ேலுறகின்றான் நிருக்சேதார மெனீ
Gy.”
என்றதனாற் சாண்க,

் (௪)

௧௮௫

ப

ஐ கவளி

வெர்நீர் பொருதெனுடல் காலின்முட் டைக்கவும்
வெடுக்சென் றசைத்தெடுத்தால்
விழீயிமைத் தங்ஙனே தன்னருளை காடுவேன்
வேறொன்றை யொருவர் கொல்லின்
aos மையோவென் மூகம்வாடி நிற்பவும்
ஐயகின் அருளறியுமே;
ஆனாலு மெத்தப் பயந்தவ னியானென்னை
யாண்டமீ, கைவிடாதே !
இர்கேர மென்றிலை யுடற்சுமைய தாகவும்

'

,

எடுத்தா லிறக்கவென்றே
எங்கெங்கு மொருதிர்வை யாயமுண்டாயினும்
இறைஞ்சுசுக ராதியான

தொன்னீர்மை யாளர்க்கு மானிடம் வகுத்தவருள்
சம்புகின்றேன்

துணையென்று

சுத்தகிர்க் குணமான பரதெய்வ மே;பரஞ்
்
சோதியே! சுகவாரியே!
ன வெக்நீர் பொரு து-வெங்ரீரளைப்
(இ-ள்.) என் உடல்-என்னுடம்பாத,
பொறுக்கமாட்டாது; காலில் மூள் தைக்கவும் - காலினிடத்து மூள்ளானது
தைத்துச்கொள்ளவும், வெடுக்கென்று ௮சைத்துஎடுத்தால் - வெடுச்சென்று

அசைத் தப்பிடுக்கனால், (அதற்குச் சடுக்காமல்) அங்கனே - அப்பொழுதே,
விழி

இமைச்அ - சண்ணிமைத்த,

சாடுவேன் - தண்ணிய

சண் அருளை

கொல்லின் - ஒருஉர்
திருவருளைச் இர்.திப்பேன்; ஒறாவர் வேறொன்றைக்
வேறொரு சவனைச் கொன்றால், அச்கேரம் - அப்பொழு, ஐயோ - அந்தோ!

முகம் வாடி. கான்ஙிற்கும் நிலையும், நின்

என் முகம் வாடி கிற்பதுவும்- என௮

அருள் அறியுமே - உனது இருவருளறியுமே; ஐய - ஐயனே! ஆனாலம் - ஆயி
(ஆதலால்) என்னை

னும், யான் மெத்தப் பயந்தவன்-கான் மிகப்பயச் தவன்;

ஆண்ட ரீ கைவிடாதே- என்னை யாண்டுகொண்ட நீ கைகெடழ
தமை

உடல்
மென்னு

உ டத்பாரம், இக்சேரம்

கியதியில்லை;

௮து

என்றே - உடலெூத்தால்

எண் றில்லை

ஆசவும்-௮து

இறக்க

அங்கனமாசவும்,

என்ே,

விடாதே;

- இன்னகாலத் இல்

விழு

எடுச்சால் இரச்ச

எங்கெங்கும் - எல்விடத்_லம்,

ஒரு இர்வை ஆயம் உண்டு-ஒரு தீர்ப்பும் கட. மையுமுண்டு; ஆயினும்- -ஆனாலம்,
இறைஞ்ச - வணமங்காகின்ற, சுகர் ஆதி ஆன - சுகர்முசலான, சொல் நீர்மை

யாளர்ச்கு- பழமையாகிய

மனித சரீரத்தை

குணவான்களுக்கு,

யாக

வளர்ந்த

சிறுவயதுதொட்டு

தேகமாதலின்

24

வகுத்த

அருள்-

வகுத்ச திருவருளே, தணையென் று ஈம்புிரேன்- சகாயம்

என்று ஈம்புகின்றேன், சுத். தகிர்க்குணமான,
(வி-சை;)

மானுடம்

என்க,

காளொருவ OM Ree LD

அரகரா

பொழுதொருமேனி

கஷ்டகேறிடின்

ச௫ியாசென்

.

௧௮௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

பார், 4வெர்நீர் பொறாதெனுடல் காலின்முட்டைக்சவும் வெடுக்கென்றசைசத்
தெடுத்தால்
வர்

ஒரு

விழியிமைத் தத்ஙனேதண்ணருளை
சவனைச்

சேரிட்டபோது

சிறிதுங்

நாடுவேன்” என்றனர்.

காருண்ணியமின்றிக்

எனசக்குண்டாம்

கொல்லுங்கால்

முகவாட்டத்இனைத்

தேவரீர்

ஒரு

பார்க்க

cere Dol

சென்பார், (வேறொன்றை யொருவர் சொல்லின், ௮க்கேர மையோவென்
முகம்வாடி நிற்பதுவும் ஐய நின்னருளறியுமே' என்றனர், இங்கன மிரங்கு
வ.து சர்மார்க்ச நெறியினர்க்செற்கை, திருவருட்பா: “துண்ணெனகச் கொடி:

- யோர் பிறவுயிர் கொல்லத்தொடக்கயெ போதெல்லாம் பயச்தேன், கண்ணினா
லையோ பிறவுயிர் பதைக்சக் கண்டகாலச்இலும் பதைத்தேன், மண்ணி
சண்டபோதெல்லா)
வகைகளும்
கண்ணி
னில் வலையுச் க£ண்டிலுங்
என்
நிருவுளமறியும்.??
மெண்ணியெண்ணுள்ள நடுங்கி ஈடுக்க மெக்தைநின்

ததனுற் காண்க.

-

=

பிறப்பன இறக்கும் என்பது நியதமாக வேற்பட்டிருக்கினும், சுகர்
முதலிய பெரியோர்கட்குத் தீர்க்காயுளேக் கொடுத்த திருவருளெதுவோ.
எடுத்தா லிறக்கவென்றே, எங்கெங்கு
நாடுன்றேன் என்பார்,
அதனை
மொரு

திர்வையாய

மூண்டாயிலும் இறைஞ்சு

சுகராதியான, தொன்னீர்மை

யாளர்க்கு மானிடம் வகுத்த வறாள் துணையென்று நம்புகின்றேன், என்றனர்,
அங்ஙனம் அடியார்கள் சர்ச்காயுளை விரும்புவது எற்றுச்கோ வெனின் வாய்
த சன்மத் இலேயே திருவருளைப் பூர்த்திசெய்து கொள்வதற்கேயாம், (௫)

பற்றுவன வந்றிடு நிராசையென் றொருபூமி
பற்றிப்பிடிக்கு மியோகப்

பாங்கற் பிராணலய மென்னுமொரு பூமியிவை
பற்றின்மன மறுமென்னவே
க.ற்றையஞ் சடைமெளனி தானே சனித்தசனி
கனிவிக்கவக்த கனிபோல்

கண்டதிர் கெறியென
த் திறாவுளக் கனிவினொடு
கனிவாய் திறந் தமொன்றைப்

“பெற்றவனு

மல்லேன் பெருதவனு

மல்லேன்

பெருக்கத் தவித்துள நியே

பெண்ணீ.
மை யென்னவிரு கண்ணீ ரிறைத்துகான்
பேட்போ லிருககவுலகஞ்
சுற்றிநகை செய்யவே யுலையவிட் டாயெனிழ்

சொல்லவினி வாயுமுண்டோ?
சுத்தநிர்க் குணமான பரதெய்வ
சோதியே ! சுகவாரியே |
(@-ar.)

மே!பாஞ்

பற்றுவன - (ஐம்பொறிகளால்)

பற்றப்படுகிற

விடயங்கள்

யாவும், அற்றி௰ம் - அர்ரொழிசைக்குச் காரணமாகிய,
நிராசையென்று-அவா

௧௮௪

ச்க்வாரி'
வின்மையென்று

சொல்லப்பட்டு,

ஒரு

பூமி - ஒரு

பூமியுண்டு;.

பற்றிப்

பிடிக்கும் - (பிராணவாயுவினைத் தொடர்ச்) பிடித்து நிறுத்துதன்று, யோக
பாங்கன்- யோகாப்பியாசத்தால் கைவருகன்
ற, பி.ராணலயம் என்னும்-வாயு
BEE) 7 & La என்கிற, ஒரு பூமி- ஒரு பூமிபுண்டு; இவை பற்றின்-- இவற்றை
யாதாரமாகப் பிடி ததால்,

மனம்

அறும்என்ன

- மனமிறக்குமென்று,

கற்றை

௮ம் சடை- இரட்சியாகய அழிய சடையையுடைய, மெளனி- மெளன
குரு, சானே- சானாகவே, கணிச்தகணி- மூதிர்ச்தகாயை, கணிவிக்க - பழுப்
பிச்ச, வச்ச சனிபோல்- உண்டாகிய பழம்போல், சண்டது- கண்கூடாகக்
சண்டது, இச்சகெறி என-இந்த மார்ச்சமென்று, இருவுளக் சனிவினொ௫மன விரச்சத்துடன், கணிவாய் இற் தம் - சணிவாய் இறக்தாயினும், ஒன்றைஒரு மொழியை, பெற்றவனும் அல்லேன்- சொல்லப்பெற்றேனு மல்லேன்)
பெரு தவனுமல்லேன் - பெறாதேனுமல்லேன்; பெருக்கத் தவித்து உளறி மிகவும் இளைத்தாற்றி, பெண் நீர்மை என்ற- பெண்மைக்குணம்போல,

இருசண்ணீர் இறைக் - இரண்டு சண்களினின்றும் நீரைச் இந்.இ, சான்
பேய்போல இருக்சக - கான் பேய்போல

அலங்கோலமாயிருக்க,

(அந்த நிலை

யினைச் கண்டு) உலகம் - உலகமானது, சுற்றி ஈகைசெய்ய . சூழ்ச்து சகை
செய்யும்படி, உலையவிட்டாய் என்னில் - அலையவிட்டனையாயின்,
இணி
சொல்ல வாயும் உண்டோ - இனிச் சொல்லுதற்கு (எனக்கு) வாயுமுூள தோ?
FE SOE GOOD OT .— GTO.

(வி-ரை.) மனோகிக்செகத்திற்கு அத்தியாவசியமாய் முதலில் வேண்டு
வது அவாவின்மையாகலின், :பற்றுவனவற்றிடு! ிராசையென் ரொருபூமி”
என்றனர். திருமந்திரம்: ஆசை யறுமின்்௧ ளாசை யறுமின்க, ளீசனோ டா
னு மாசை யறுமின்ச, ளாசைப் படபட வாய்வருச் தன்பங்க, ளாசை விட'
வி. வானர்த மாமே.?? என்றதனாற் சாண்க, அவாவற்ற பின்பு இரண்டா
வது செய்யவேண்டிய முச்சியமான காரியம் பிராணவாயுவினை யடக்கவேண்
டெவசாகலின், :பற்றிப்பிடிக்கு மியோகப் பாங்கிற் பிராணலய மென்னுமொரு
பூமி' என்தனர். திநவுந்தியார்: காற்றினை மாற்றிக் கருத்தைச் சருதஇனு,

ளாற்றுவ தாற்றலென் றுக்திபற, வல்லாத தல்லலென் றுக்$ீபற.??
Dp

என்றத

காண்க.

மூ.தல்வன் மெளனி

வைகரி

கோலங்கொள்

டெழுக்தருளிவர்அ அடியேனுக்கு

வாக்கால் உபதேசியாது குறிப்பால்

- (இக்கெறியெனத்
றைப் பெற்றவனுமல்லேன்
மாயின், சணிவாய் இறர்ச

இருவுளச்

விளக்கிச்

சணிவீனொடு

சொன்னாராகலின்,

சனிவாய்இறர்.சு மொன்

பெருதவனுமல்லேன், ஏன்றனர்.
அங்ஙனமா
செர்தவவசரமோ வெளின், உப்சே?ிக்கு முன்

னர்..அசமுதலிய கூறிய srg Her.
சன்மார்ச்ச

கெறியினர்சகளாகிய

அறிஞர்கள்

உலஃ விஷயங்களை

மறந்து

ஆடியும் பாடியும் அழுதும் கொழும் பேய்பிடி யுண்டார்போல வாழ்கை
யில் பிராகருதர் அவர்களை கோச்இப் பைத்தியகாரரென மதித்து ஈகையா
நிற்பராகலின், “இருகண்ணீ ரிறைத்து கான் பேய்போலிருச்ச வுலகம், சுற்றி
ஈகைசெய்யவே po
ei’ என்றனர்.
(a)

& 9) 9} தார்யுமானவர்பாடல்
அரும்பொனே

மெய்கண்ட விருத் தியுசை

மணியேயெ

னன்பேயெ

னன்பான

அறிவேயெ னறிவிலூறும்
அநந்த

வெள்ளமே

யென்றென்று

பாடினே

னாடினே னாடிராடி.
விரும்பியே கூவினே spor BC or னலநினேன்
திருகைகூப்பி

மெய்லொோத்

விண்மாரி யெனவெனிரு கண்மாரி பெய்யவே
வேசற் றயர்க்தேனியான்;
இரும்புகேர் கெஞ்சகக் கள்வனு னாஓமுனை
யிடைலிட்டு

என்னு

நின்றதுண்டோ?

பன்றுகா னுன்னடிமை

யாதேனு

யல்லவோ?

மறியாவெறுந்

துரும்பனே னென்னிஜங் கைவிடுத னீதியோ
தொண்டசொடு கூட்டுகண்டாய்!
சுத்தநிர்க்குணமான ua sue Cw! use,
சோதியே! சுகவாரியே!
(இ-ள்.) உரும்பொன்னே - அருமையாக சுவர்ணமே, மணியே-மரணிக்
கமே, என் ௮ன்பே-என்னுடைய அன்புருவமே, என் அன்டி ஆன ௮.றிவேஎனது அன்பினிடததில் விளாத அறிவே, என் அறிவில் ஊறும் ஆனந்த
வெள்ளமே - எனது அறிவினிடத்துச்சரக்இன்ந ஆனர்தப்பெருககே, என்று

என்று பாடினேன் - எனறு பலகாற் சொல்லிப் பாடினேன்; ஆடினேன் கூச்தாடினேன்; நாடி மாடி - தேடித்தேடி, விரும்பி - அபேட்டித்து, கூவினேன்

-௮ ழைத்சேன்;

உலறினேன்

- (5 வாராமையால்)

சினர்தேன்;

அல

நினேன் - (அச்கோபமாநி) வாய்வ்ட்டரறிஏனன்; மெய் சிலிர்த்து-உடம்பு
இலிர்த்து, இருகை

கூப்பி

இரண்டுகைகளைச்

மேகத்தினின்
றும் வீழ்கிற மழையைப்போல,
என்னுடைய இரண்கெண்கள்

குவித்து,

என் இருசண்

விண்மாரி

என

-

மாமிபொழிய -.

வருஷத்இினைப் பொழியாரித்க, யான் வேகற்று

அயர்ந்தேன் - மான் மனம் கொ5து

வாடினேன்,

இரும்புகேர் - இரும்புக்குச்

சமானமான, மகெஞ்சகம் - (கடின) மனத்தையுடைய,
சோ.ரனாயிஞும், உன்னை இடைவிட்டு மின்றது உண்டோ

கள்வன் ஆனாலும் - உன்னை மறந்இருந்

தீது உண்டோ? நீ என்று-நீ எப்பொழுது (இருந்தாய்), அன்று கான்-அன்று
கானும் இருச்தேன்; (ஆதலால்

தொண்டன்

நான்) உன்னடிமை

அல்லவோ

- நான் உன்

அல்லவோ? யாதேனும் ௮தியா - யாதொரு ஈற்காரியத் இனையும்

அறியாத, வெறும் துரும்பனேன்

என்னினும் - நிஷ்பிரயோசன
மான அரும்

பினை யொததவனாயினும், கைவிடுதல் - என்னை கைவிட்டுவிடுதல், நீஇ
ம - உனக்கு களாபமாடலா,
தொண்டரொடு கூட்டு . உன்னடியாரோடு
சேர்த்துவிட சுத் தரிர்க்குண,-என்
க,

ச்க்வ.ரரி

௧௮க்

(வி-ரை.) ஈமக்கு.௮ன்னியமாயுள்ள பொருள்களில் உயர்ர்தன பொன்
மணிமுதலிய ஆகையினால், *அரும்பொனே மணியே? எனவும், அன்னிய
மாயுள்ளவற்றுள்
அருமையாயின
அறிவு அனச்த முதலியனவாகலின்,
அறிவே யெனறிவிலூறும் ஆனச்ச வெள்ளமே, எனவும் கூறினர்.
ஞானா
சாரியரைத் தேடும் பக்குவ முற்ற அன்பர்கள் பாவெதும், ஆடுவதும், கூவுவ
அம், உலறுவதும், அலறவதும், மெய்சிலிர்ப்பதும், அஞ்சலிப்பதும், கண்
ணீர் விவ; முசலிய ஆராமைக் குணங்கள் இயற்கையாக விளையுமாகலின்,
*பாடினே னாடினே ஞனாடிநாடி, விரும்பியே கூவினே னுலறினே னலநினேன்
மெய்ச்சிலிர்த்திருகை கூப்பி, விண்மாரி யெனவெளிரு

சண்மாரிபெய்யவே

வேசற்றயர்க்தேன்? என்றனர். திருவாசகம்: :ஆடுகன்
லை கூச்துடையான்
கழழ்சன்பிலை யென்புருகிப், பாடுன்றிலை பதைப்ப தஞ்செய்கலே பணிகிலை
பாதமலர், சூடுன் நிலைசூட்டென்
ஈதுமிலை துணையிலிபிணகெஞ்சே, தேடுகின்
Pa தெருவுதோறலறிலை செய்வதொன்றறியேனே.!' என் றதனாற் காண்க.
பதியும் பசுவும் ௮னாஇ நித்தியமாசவின், 'என்று d wer ger னுன்
னடிமை யல்லவோ, என்றனர். திருமந்திரம்: “ப.இபசுபாச மெனப்பகர் மூன்
றிழ், பதியினைப் போற்பசு பாச மனா, பதியினைச் சென்றணு காப்பசு பாசம்,
?? எனவும்,
பதியணுடிற் பசுபாச நிலாவே.

பண்டாரழம்மணிக்கோவை:

ஞான் நுளையுள மஞ்ஞான் நியாமே.”? எனவும் வருவனவற்றாம் காண்க,

“எஞ்

இத

ஆன்மாவென் றும், ஆன்மாவே ப.ரமான்மா வென்றும்
னால் பரமான்மாவே
ஆங்வனமாயின், வேதத்தள் அத்து
கூறுவார் மதமதுச்கப்பட்டவாறறிக.
வித மென்பதுமன்றி ஏக மெனவு மோதுதலின் ௮ததகு மறுதலையாய்ப் பா
ஆன்மா இரண்டும் aeதி நித்தியமென்ப தென்னையோவெனின்,
மான்மா
ஒன்றென்பதத்குப் பொருள் ஒன்றென்பதேயாம்; வேறு பொருள்
வேதம்

படாது,

அதத்கு,ச் தாற்பரியம்

இஷ்தறியாது

தாம்.
வேருய

பதிப்பொருளொன்தே இரண் டல்ல

ஒன்றென்று

பசுவென் றறிவாயாக,

சொல்லுகின்ற

பதியுஞ் சேதனமாஃ

என்ப

நீ அப்பதிப்பொருளின்
ஆன்மாவுரூ

சேதனமாக

கட்டுத்று
ஆன்மாவைப் பசுவென்ற தென்னையெனின், ஆன்மா மலத்தோ
ஆன்
ப.ரமான்மாவிற்கும்
இங்கனம்
நின் ஈதாகலின் பசுவென்னப்பட்டன.

மாவிற்கும் வேற்றுமை கூறில் பிரமமில்லையாயின் ஒரு பொருளுமில்லையென்

னும் உபகிடதங்கட்குப் பொருள்தான் என்னையெணின், அகரவுயி ரில்லையா
யின்

௮க்க.ரங்கள் இல்லையாமென்னும்

பாராதி

யண்டங்க

இம்முறைமை

ளத தனையும்

பாரவெளியி னுண்மைகாட்டிப்
பற்றுமன வெளிகாட்டி மனவெளியி
பாவியேன்

தாராள

பரிசுகாட்டித்

மாய்நிறத்க நிச்சிந்தை காட்டிச்

சதாகால

நிஷ்டையென வே

சகசஙிலை காட்டினை சுகாதீத

பற்றி

யோஜும்.

வைச்கின் ற

நிலயந்

தனைக்காட்ட ரசாள்செல்லுமோ ?

.
ofl DC apisg

(௭)

௧௯௦

தாயுமானவர்பாடல்

மெய்கண்ட விருத்தியுரை

காரா.ர வெண்ணரு மனந்தகோ டிசணின்று
காலூன்றி மழைபொழிதல்போற்
கால்வி௫ி மின்னிப் படார் தபர வெளியெலாம்,
கம்மியா ஈந்தவெள்ளஞ்
சோராது பொழியவே கருணையின் முழங்கியே
சொண்டசைக் கூவுமுகிலே |
சுத்தகிர்க் குணமான ப.ரதெய்வ பப்
சோதியே! சுகவாரியே!
(௫-ள்.) பார் ஆதி - நிலவுலகம் முதலாகிய, அண்டங்கள்
அண்டங்கள்

எல்லாவற்றையும்,

வைச்கின்ற

அத்தனையும்-

- எழுதிவைத்தத்குரிய,

பர

வெளியின் உண்மைகாட்டி. - பரமாகாயத்தின் உண்மை௰ினைச்சாட்டி, பற்
றும்- அசைத்தொடர்கின்ற, மனவெளிசாட்டி - மன அகாயச் இனைக்சாட்டி,
மனவெளியினில்ஃ-தோய்க்க - மன ஆகாயத்தில் பதிக்த, பாவியேன்
பரிச
காட்டி-பாவியேனது

தன்மையைக்காட்டி,

நிலைத்திருக்க,

நிசக்தை

நிஷ்டை

- சதாகால

என்ன

தாராளமாய்

காட்டி - மனம் இறத்தலையும்
நிஷ்டையென்று,

நிற்க - தாராளமாய்

காட்டி,

ச௪தாகால

௪5சகிலைகாட்டினை

யையும் காட்டியருளினாய்; சுகா தீதகிலையம் தனைக்

- சகசதிலை

காட்ட-ஆனக்தா

தமான

நிலையைக்காட்மிதற்கு, சாள் செல்லுமோ-காலஞ்செல்லுமோ ? எண் அரும்எண்ணு தற்கரிய,
அனந்சகோடிகள்-முடிவற்ரகோடிகளாகிய, கார் - மேகங்

கள், ஆரகின்று - கிறைர்து கின்று, சால் ஊன்றி மழைபொழிதல்போல்காலூன்றி மழையைச் சொரிதல்போலே, கால் வீசி - காற்றுவீரி, மின்னிமின்னுதல்செய்து, படர்ந்து - பரவி, பரவெளி எல்லாம் சம்மி - பரமாகாச
மெங்கும் மூடிச்கொண்டு, ஆனக்க வெள்ளம்- தனரதப் பெருச்சை, சோராது
பொழியவே- இடையருது
பொழிதற்காக, கருணையின் மூழஙக- கருணை

யோடு

சத்தித்து,

முகிலே

- மேகமே! சுச்தமிர்ச்குண.-- என்க,

(வி-மை.)

தொண்டசை - அடியார்களை.

பரமாகாயவெளியில்

எண்ணிச்கையி

கூவும்- அழைக்கின்ற,
லடங்காகத

௮ண்டங்க

ளூளவாகலின், 'பாராதியண்டங்களத்தனையும் வைக்கின்ற பரமவெளி? என்ற
னர். திருமந்திரம்: *“பெறுபசரண்டம் பேதித்தவண்ட, மெறிகடலேழின்
மணலளவாகப், பொறியொளி பொன்னணி யென்ன விளக்கிச், செறியுமண்
டாசனத்தேவர்பிரானே." என்றதனாற் காண்க, பாராதியண்டங்க சென்ற
மையால் பூதாண்டம், தேவாண்டம், மகாண்டம், அ௫லாண்டம், சுவாண்டம்,.
ப௫ரண்டம்,

பத்மாண்டமூதலிய

யாவும் அடங்கும்,

கோடானுகோடி

யண்

அவ்வெளி
யடக்கிவைத்துக்கொண்டிருக்னும்
ஈன்னகத்தே
டங்களைச்
நினேபுள்ள தல்லவெனவும், தத்துவங்களின் காரியமாய்ச் உடமெனவும் தெரி
வித்தாரென்பார் (பாவெளியி னுண்மைகாட்டி. எனவும், அத்தகைய அசத்
தான காரியங்சளிலேயோடி வியாபித்து வாளா யுழலுமனமென வறிலித்தா

சென்பார், 'பற்றுமனவெளிகாடடி' எனவும், அம் மனம் ?பானவழி 2ப அறிவைச்

௧௯௧

சுகவாரி

“மனவெளியித்றோய்ச்த
செலுத்தி அலையு நிலைமையினை விளக்கினர் என்பார்,
் சறிதுவ் கவலை
பாவியேன் பரிசுசாட்டி? எனவும், கூறியவை யனைத்திலுஞ
் குறிப்பித்தா
வையாது மனத்தினை யொருவழிப்படுத்துக் தன்மையினைக
்பட்ட மனமா
வழிப
மொரு
ன
அங்க
சென்பார், 'தா.ராளமாய்நிற்க? எனவும்,
ர் என்பார்
வைத்தா
நிற்கு நிலையினில்,
“னத எச்சாலத்தும் இியானத் தூடனே
சோபான
கைய
இத்த
:சசாசாலநிஷ்டையெனவே சகசரிலைகாட்டி? எனவும்,
சுதமுதிக்குஞ் சுத்தா
நிலைகள் பசோபசாரமாசம் கூட்டிவைத்தும், மேலான

*சகாதீத
சீ அவிக அனுபவப்பேற்றினைச் கூட்டிவைப்பதென்றோ என்பார்,

நிலயர்தனைக்சாட்ட

சாள்செல்லுமோ”?

பேதித்த

சமயமோ

(2)

எனவும் கூறினர்.

படியொன்று

வொன்றுசொன

பேசாது துூறவாகியே
பேசாத பெரியோர்க ணிருவிகற் பத்தினாற்
பேசார்கள் பரமகுருவாய்ப
போதிக்கு முக்கணிறை

கைக்கொண்டு

தாச்சறிவிலே

- போதிப்ப

வறவின்ப

போக்குவா

கேர்மையாய்க்

ரீக்கமத வசனமாப்

பேோதிப்ப தெவரையனே !
சாதிச்த சாதனமு மியோகியர்சக ணமதென்று
சங்கிப்ப ராதலாலே
தன்னிலே

தானா பயாக்துவிடு வோமெனக்

தனியிருர் இடினங்கனே

சோதிக்க மனமாயை தனையேவி னாலடிமை
சுசுமாவ தெப்படிசொலாய்?
சுத்தசிர்ச் குணமான ப ரதெய்வ மே!பரஞ்
சோதியே! சுகவாரியே !
வேறுபட்ட au ge
(இ-ள்)பேதிச்ச சமயமோ - ஒன்றர்கொன்று
ஒன்று
்னபடு.
சளோ, ஒன்று சொன்னபடி. ஒன்று பேசாது - ஒன் றுசொன
ர்கள்
சொல்லாது; (ஆகையால்) அறவாடி.துறவடைந்து, பேசாத பெரியோ

மெளனசிலையிலுள்ள

மேலோர்கள்,

ஆய் - பரமகுருவாகி வந்து,
ஊனைச்

தன்வபப்படுத்தி,

நிருவிகற்ப,ச்கனால்

்
- திரு
பேசார்கள

ற்பேசாதமைக் திருப்பார்கள்;போதிக்குழுக்கண்
பரமகுரு
இறைகன்,
மூன்று சண்களையுடைய

விகற்ப சமாதிபனுபவத்இ
இறை- போ'தித்தற்குரிய

கேர்மை

அறிவில்

ஆ

கைச்கொண்டு - செல்வனே யென்

போதிப்பது

போத்தத் குறியதாயிற்று, போக்குவரவு

ஆச்சு - இன்றுத் நிரையாற்

அற -போகததூம்

வருதலு

மில்

இடையறுதுண்டாகவும், oF aut =
லையாகவும், இன்பம் நீக்கம் அற - ass
யாவர், வசனம் ஆ போதிப்பது - சொல்லாகப் போதஇத்தர்குரியதிது, ஐய
சாதித்த சாகனமும் - அப்பியாசித்த அப்யாசங்களையும்,
னே - கடவுளே!

௧௯௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

யோஇயர்கள் - யோகப்பயற்சியுள்ளோர், ஈமது என்று
சங்இப்பார் - (இச்
சாதனம்) எம்மதென்று ஆட்சேபிப்பார்கள்; ஆதலாலே - ஆகையாலே, தன்
னிலேசானாய் அயர்க்துவிரிவோம் என - சன்னிற்றானா யயர்ந்தடங்குவோ

மென்று, சனி இருந்இடின் - தனித்திருக் தால், அங்ஙனே - அவ்விடத் திலே,
சோதிச்க- எனது மனநிலையைச்
சோதனைசெய்யும்பொருட்டு, மனமாயை
தனை ஏவினால் - மனத்தின்உண் உண்டாவதாகய மாயையை ஏவிவிட்டால்,
அடிமை - உன்னடிமையாகிய நான், சுகம் ஆவது - ஆனந்தரூபமாவது,
எப்படி-எவ்வாற? சொலாய் - நீயே' சொல்வாயாக! ' சுத்தரிர்ச்குண,--என்சு,
(வி

ரை)

ஆன்மாக்களின்

கர்மானுகுணமாசச்

சமயங்கள்

வசுக்கப்

பட்டனவாகலின் ஒவ்வொருசமயமும் ஒவ்வொருவகையாசச் கூறிச் தம்முள்
மாறுபடுமாகையால்,

(பேதித்தசசமயமோ

கொன்றுசொன்னபடி

யொன்று

பேசாது” என்றனர், திருவாசகம்: '*சமயவாதிகடத்சமதங்களி,

லமைவதாக்

வ.ரற்றி மலைச்தனர்.? எனவும், திரு ௦ந்திரம்: ('ஒன்றதே

வழிய? றதற்

பேரூர்

குள, தென்றகே போலு மிருமுச் சமயங்க, ணன்றிது இஇது வென்றுரை
மாச்தர்கள், குன்று குறைத்தெழு நாயையொத்தாசே,'?” எனவும் வரூவன
வற்றாற் காண்க,

‘

அறுவகைச் சம. க்.தினரும் தங்களுக்குள் மூரணி யெவ்வாறு வாதமி
டு வாழ்ர்தாலும், சச்மார்ச்கநெறியின.ராகய சித்தாந்தச்
செல்வர்கள் இச்
சமயத்தினர்

போராட்டத்

துட்படாமல்

சமயாஇதமரய்

விளங்கும்

சுவாமி

யொருவனைமய நாடிநிற்பர் என்பார், (பெரியோர்கள் நிருவிகத்பச்இனும்
பேசார்கள்? என்றனர். பட்டினத்துப்பிள்னையார்: *அன்றென்று மாமென்று
மாறுசமயக்க, ளொன்றொன்றோ டெரவ்வா துசைச்தாலு, மென்று மொரு
தனையே மேக்குவா ருள்ளத் திருக்கு, மருசனையே நோக்க வரும்,”? என்ற
FOO) DET CAE,

ன்.

சத்தி, எனவே
Bear

கருவிகற்பமென்பது-விகற்பமில்லா தத;

தோன்றுநின்மடதெனப்

பொருளின்மை

சமயத்தினர்களியாரும்

Agnes pu

ஞானிசளென்றுஞ்

அதாவது

மாத்திரையே

சவிகற்ப ஞாணிகமென்றும்,
சொல்லப்படுவர்

இஃ்தொ

யறிவு

ஞான

சித்தாச

, (பேசார்கள்”

என்

று சமயத்தினர்போலே முன்பின்மு.ரணாச வாளாப் பேசாசென்றபடியாம்;
எனவே சன்மார்க்கசெறியே பேசுவசென்பதாயிற்று,

பரசிவமே
குருவடிவமாக
எமுக்கருளிவக் து ௮ இதீவரபக்குவ மூடை
யோனுக்கு அனுக்கிரகழ் செய்வராக லின், 'பரமகுருவா
ய்ப்'போ திக்கு மூக்க
றைகேர்மையாய்ச்சைக்சொண்டு போதிப்.தாச்சு, என் றனர் தீருவ। சகம்;

“அருபரச் தொருவ

னவனியில்வச்
௪,

சிறுமையென்றிக மாதே.
யாது சின்மாத்இரையாற்

குருபானாி யருஷஜிய

பெருமையைச்

என்றதனாற்
சாண்க, வைகறிவாக்சா ஓயதேடி
போக்குச்சன்மை சிவபெருமா ஜெருவனுச்சே

யன்றி மற்றியார்க்குண்டென்பார்,

Curé Gara mel

ன்ப நீச்சமற

வ௪னமாப்

போதப்பசெவர்??
என்றனர்
யோகாப்யாசர்களிற்
பழாலாமென்றாகோ
யோகமின்னதென வறியாக வெனைகோச்,
உண்மையோ௫சள் ஈகையாடா
த்
விற்பார்.
சன்னச்சனியேயிருந்து
தன்னர்
5
தியானிப்போமென்றாலோ
:
5
மாயாகாரியற்

Fear
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A

சள்சூழ்க்து மயச்குகின்றன, ஆகலின் யான் என்செய்வேனென்பார்,'சா.தித்த

தவிடு
சாசனமு மியோகியர்கணமதென்று சங்இப்பராதலாலே தானா யயர்ச்
வோமெனச் தனியிருந்திடி னங்கனே, சோதிக்க மனமாயை தனையேவினா
லடிமை சுகமாவ தெப்படிசொலாய்' என் தனர்.

்

(௯)

அண்டமுடி தன்னிலோ ப௫ரண்ட மதனிலோ
.அலரிமண் டலகடு விலோ
அனனடுவி லோவமிர்த was
அகமுருகி மலர்சடூவித்

்
Corr arora
ர

தெண்டமிட வருழூர்த்தி நிலையிலோ திக்குத்
இிகந்தத்தி லோவெளியிலோ
இகழ்விக்து காதநிலை தன்னிலோ

வேதாக்த

இத்தாக்க நிலைதன்னிலோ
கண்டபல பொருளிலோ காணாத நிலையெனக்
கண்டசூ னியமதனிலோ
காலமொரு மூன்றிலோ பிமவிரிலை தன்னிலோ
கருவிக.ர ணங்களோய்க்த

தொண்டர்க எிடத்திலோ நீவிற் நிருப்பது 7
தொழும்பனேற் குளவுபுகலாய் !

சுத்தகிர்க் குணமான
சோதியே!
(டு-ள்.) அண்டமுடி

பரதெய்வ மே!பரஞ்

சுகவாரியே!
தன்னிலோ - ௮ண்டகடாகத்தின் முகட்டிலோ,

பரெண்டமதனிலோ-வெளியண்டத்திலோ,

அலரி மண்டலஈடுவிலோ-சூரிய

மண்டலத்இன் ஈடுவிலோ, அனல் ஈடுவிலோ-௮ச்சனி மண்டலத் இன் கடுவி
சக்திரமண்டலத்தின்
லோ, அமிர்தமத ஈடுவிலோ - அ௮மிர்தச்சையுடைய
- நடுவீலோ, அன்பர் - அன்பர்கள், ௮சம் உருக - மனமுருக), மலர்கள் தாவிமலர்சளைச்

சொரிர்த,

தெண்டமிடவரும் - ஈமஸ்கரிச்ச

வெழுக்தருளிய,

மூர்த்தரலேயிலோ-விச.ரசவடிவத்திலோ, திஃகுக்கிகர்சத்திலோ - திக்கிலும்
ற;
இக்கின்-முடிவிலோ, வெளியிலோ - பரவெளியிலோ, இகழ்-விளங்காகின்
விந்துநாதரீலை சன்னிலோ-விர்து சாதங்களின் கிலையிலோ, வேதாச்த இத்
தாக்த நீலைதன்னிலோ - வேசாச்த சித்தாந்த நிலைசளிலோ, கண்ட பல

அபர்ருளிலோ - காணப்பட்ட பல பொருள்களிலோ, சாணாத நீலையெனச்
சண்ட-சாணப்படாதநிலையெனசத் அணியப்பட்ட, சூனிய மசனிலோ-பாழி
லோ, காலம் ஒரு முன்றிலோ - முக்சாலத்திலோ, பிறவிரிலே சன்னிலோ ஜன்மஙிலையிலோ, கருவிகாணங்கள் ஓய்ஈ்த-கருவிகரணங்களின் சேட்டைகள்
ஒடுங்கப்பெற்ற, தொண்டர்களிடத்்திலோ - அடியார்களிடத்திலோ, நீவீழ்
த?, சொழும்பனேற்கு-உன்சொண்டனாஏய
நிருப்ப த-சீ எழுச்தருளியிருப்ப
எனக்கு, உளவு புகலாய்-யதார்த்சச்தைச் சொல்வாயாக! “ஈச்தகிர்ச்குண....-

என்க,

29
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தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

(வி-ரை.) முதல்வன் அங்கிங்கெனாதபடி யெங்கும் வியாபகனாக விருக்கி
னும் இச்செய்யுளிற் குறித்த விடங்களில் சகளமாகவும்,. கிஷ்களமாசவும்,
௪சள நிஷ்களமாசவும் அவசரபேதங்களாக எழுச்தருளியிருக்து தரிசனம்
கொடுத்துவருவ ரென்பதனைக் குறிப்பித்தனர்.
அ௮ங்கனமாயினும், தொண்
டர்சளீடச் இலோவெனக் கூறி முடித்சமையின் அவ்விடமே முசல்வனுச்
குஃ் சிறர்ச தானமென்பது குறிப்பாற் காட்டிவைத்தனர்.
தேவாரம்: :*என்

ணிலாரு மெனக்கினியாரிலை, யென்னிலும் முனியானொருவன்னுள,

னென்

னுளே யுயிர்ப்பாய் ப்சம்போந்துபு4், சென்னுளேகிற்கு மின்னம்பரீசனே. ??
- எனவும், சிவப்பிரகாசம்: “தொண்டர்களிடத்திலும் வானோர்தொழுச் இரு
மேனிதானு, மண்டருவ் சண்டிலாச வண்ணலேயென வணக்கி, வெண்ட
சளங்கள்சர்த விழிபொழி குமறிமெய்யே, கண்டுகொண் டிருப்பர்ஞானச் ௪ட

லழு தருர்தினாசே.?'

எனவும்,

ஒளவையார்:

(பெரிது

பெறிதப்

புவனம்

பெரிது, புவனமோ நான்முகன் படைப்பு, நான்முகனோ கரியமா லுக்இவர்
தோன்,
கரியமாலோ
அலைகடற் றுயின்றோன், அலைகடலோ
குருமூணி
சையிலடச்சம், குறுமுனணியோ சலசத்திற் பிறச்சோன், கலசமோ புவியித்
சிறுமண், புவியோ

அ௮.ரவினுச் கொருதலைப்பாரம்,

விரல்

உமையவளோ

மோதிரம்,

அரவோ

வுமையவள்

விறைவர்பாகத்தொ?ச்கம்,

தொண்டருளடக்கம்,

சொண்டர்
சம் பெருமையைச்
எனவும் வருவனவற்றுற் காண்க,

சொல்லவும்

ஏந்தகாள் கருணைச் குரித்தாகு காளெனவு
மென்னிதய மெனைவாட்டுதே;
—
ஏதென்று சொல்லுவேன்? முன்னொடுபின்
மித்றைவரை யாதூபெழ்ேன்?
பந்தமா னதிலிட்ட மெழுகாக யுள்ளம்

இறு

இறைவமோ
பெறிதே.?”
(40)

மலைவறவு
்

பதைத்துப் பதைச் துருகவோ ? '
பரமசுக மாவது பொறுப்பரிய துயராமாய்ப்
பலகா லு மூர்ச்சிப்பதோ?

சிர்தையா ன துமறிவை; என்ன ிவி லறிவான
தெய்வநீ யன்றியுளதோ ?
தேககிலை உல்லவே; உடைசப்பல் கப்பலாய்த்
இசையாழி யூடுசெலுமோ?
சொக்தமா யாண்டநீ யறியார்கள் போலவே
அன்பத்தி லாழ்த்தன் முறையோ?

சுத்தரிர்க் குணமான
சோதியே!

(இ-ள்.)

பரதெய்வ மே!பரஞ்

சுகவாரியே!

கருணைக்கு உரித்து ஆகும் சாள்-உன் கருணைக்கு இலக்காதற்

குரியரள்
,Fy எர்தநாள்
2
ளோவெனவ
OG BGT ay எனவும்
oy - எர்சசா
POTS
OTMo Moor aio,

et
stem; இதயம் உ என்னை

i
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வாட்டுதே- என் இரு கயமானது என்னை வாட்டுசின்றதே; ஏதென்ற்சொல்
லுவேன்- யாதென்று சொல்லமாட்டுவேன்? முன்னொடு பின்மலைவு அறவும்முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் விரோதம் கேரிடாதிருச்சவும், இற்றைவசை யாது
'பெற்றேன்-இச்காளளவும்

எந்ததிலையையடைச்தேன்?

ஆ௫- மெழுகுபோலுருகி,

பந்தத்தில் வைத்த, மெழுகு

பந்தமான தில் இட்ட-

உள்ளம்

பதைத்து

பரம சுகம்
பதைத்து உருகவோ - மனம் பதைத்துப் பசைச்துருசனாலோ,
ஆவது- பேரானர்த முண்டாவது? (அன்றி) பொறுப்பரிய .அயரமாய்-பொறுச்
தற்கரிய அன்பமுற்று, பலகாலும் மூர்ச்சிப்பதோ - பலதும் மூர்ச்சித்துக்
இடப்பதோ (அந்தப்பரம சுகத் இற்கு ஏத)? இர்தையானதும் அறிவை-என்

கருத்தையுமறிவாய்; என் அறிவில் அறிவான தெய்வம்-என்னறிவி லறிவா
யிருக்கிற தெய்வம், நீ ௮ன்றி உள்ளதோ - நீயலல
அவறன றுண்டோ
கேகநிலை அல்லவே - சரீஎம் நித்தியமல்லவே; உடைகப்பல்: உடைந்த கப்ப
லான, கப்பல் ஆய் - நல்ல கப்பலாக, இரை- அலைகளையுடைய, ஆழியூடு
. செலுமோ - கடலில் கடச்குமோ? சொச்தமாய் ஆண்டநீ- -ச.தந்த.ரமாகவந்த
என்னை யாண்டருளின$, அறியார்கள் போலவே- தெரியாதவர்கள் போலவே,
துன்பத்தில் ஆழ்க்தல் முறையோ- துச்சசாகரதீஇல் அமிழ்து துதல் உனக்கு
மூரைமையாகுமோ? சுத்தகிர்க்குண..--என்ச,

(வி-மை.) *எந்தநாள் கருணைக் குரிச்தாகுசாள்? என் தனால் இருவினை
யொப்பு, மலபரிபாகம் வாய்க்கப்பெற்ற பக்குவரிலை
இன்னும் அடியே
னுக்கு வரவில்லையே யெனவும், 'முன்னொடுபின்மலைவர£வு மிற்றைவரையாது

பெற்றேன்" என்றதனால் சச்தேக விபரீத ஐயங்கள் பயப்பிச்சாத வைஇச
சைவசன்மார்ச்ச நெறியின் உண்மையினை யனுபவிக்கவில்லையே எனவும்,
(பதைத்துருகவோ ஸஞூர்ச்சிப்பதோ? என்றதனால், சிவான தானுபவமாகிய
பரமசகத் தினை யடைவகற்கு

வதினாலேயும்,
யன்றியுளதோ?
படுத்தாது:
செலுமோ?

நிர்விகத்பத்தினைப் பெறாது வீணேமனமாருகு

மறச்சலினாலேயும் இட்டுமோ எனவும், (அறிவான தெய்வநீ
என்றதனால் என்னறிவிற் கலச்அுள்ளநீ யென்னைப் பக்குவப்

விடின் மற்றியாவரால் முடியுமெனவும், *“உடைகப்பல்'. யாழியூடு
என்றதனால், யாதொரு சுகத்தினையும் அடையுமுன்னசே தேக

கழுவிவிடி. லென்செய்வேன் எனவும்,

இத்சகைய

ரீர் சக்ரிதானக்இில் தெரிவிக் அுச்கொள்ளப்
மையாசச்

செய்வது

கொண்டவென்னை

மேலும்

விண்ணப்பங்களைக் தேவ

பக்குவக்தஇினேக் கொடுத்த

மேலும்

உலகபோசத்தல்

நீதியாகுமோ எனவுவ் கூறினர்.

(௧௧)

ஏக்காளு முடலிலே யுயிரா மூனைப்போ
லிருக்கவிலை 'யோமன தெனும்
இயாதுமென்

னட்பாம்

தென்றுனைச்

பிராணனு

அடி.

மூழுகச்

மெமைச்சடம

சித்தென்றுமே

௮ச்காளி லெவனோ பிரித்தா னகைக்கேட்ட
வன்னுமு த லின் அவரையும்

ந

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௧௯௬

யடக்கக் குறுக்கே

மாயெமை

அநியாய

யடர்ர்தரசு பண்ணியெங்கண்
முன்னாக யென்ன கோட்டைகொண் டாயென்று
மூடமன மிகவுமேச
மூண்டெரியு மனலிட்ட மெழுக யுளங்கருகன்
முறைமையோ?

ப தினாபிரஞ்

சொன்னா௮ நின்னரு ளிரங்கவிலை யேயினிச்
சுகம்வருவ தெப்படிசொலாய்!
சுத்தகிர்க் குணமான பாதெய்வ மே!பரஞ்
சோதியே!

சுசவாரியே!

உயிர் ஆம் உனைப்
(இ-ள்.) எக்காளும் - எச்சாலத்திலும், உடலிலே
ல்,
்கின்ற

மனம் என்னும்
வுன்னைப்போ
போல் - உடம்பினுள் உயிராயிருக

யானும்-மனமென்சிற சானும், என் ஈட்பு ஆம் பிராணனும்-என்னுடைய சண்
பிராணனும், இரு*ஈவிலையோ - சரீ ரத் திலிருக்ச வில்லையோ ? (அப்
பனா
- எங்களைச் சடமென்றும், உன்னைச்டத்து

௪டமதென்று

படியிருக்க) எம்மை

பிரித்தான் - அக்காலத்

என்றும்-உன்னைச்சி சதென் ௮ம், அந்நாளில் எவனோ

அதைக்கேட்ட அன்றுமுதல் இன்று

இல் எவனோ வகுத்தவைத்தான்;

கேள்விப்பட்ட

வரையும் - அதைக்

அன்றுமுதல் இன்று வளைக்கும், அகி

குறுக்கே
யொடுக்கி,
யெல்களை
எமை அடச்சி - அநியாயமா
பாயமாய்
அடர்ந்து அரசுபண்ணி.குறுஈகேவர்து நெருங்க ௮ாசாட்சி செய்து, எங்கள்
முன்னாக - எங்கள் சண்ணுக்கெ திரில், நீ என்ன
என்று-நீ எச்தச்கோட்டையைப் பிடிச்தாயென்று,

மூடமனமானது

மிகவும் வைதலால்,

ஆய் - மூண்டெரியாசின்ற

கோட்டை. கொண்டாய்
மூட மனம் மிசவும் ஏ௪-

மூண்டு எரியும் அனல் இட்ட மெழுகு
மெழுகுபோலே

கெருப்பிலிட்ட

௨௫௬௫,

உள்ளம்

கருகல்முறைமையோ - நான் உள்ளும்குள்ளேபுழுங்குதல் முறைமையாமோ

பதிஞயிரஞ் சொன்னாலும் - பதினாயிரர்தரம்
டாலும்,

நின்

அருள்

இரங்க

இலையே

விண்ணப்பஞ்

- உன்னுடைய

?

செய்துசொண்

திருவருள்

இரக்க

விலையே; இனி சுகம் வருவது எப்படி - இனி எனக்கு இன்பமுண்டாவது
[
எப்படி?, சொல்லாய் - கூறாய், சுத்த நிர்ச்குண,--.என்க,
(வி-ரை)

மனம்:

உயிரே!

நீ இந்த

உடலில்

என்று

வர்தனையோ

அன்றே நானும் என்னுடையசனேகளுயெ பிராணனும் வச்துள்ளோம். ௮௩
கனமாக உனக்கும் எங்கட்கும் வித் தியாஈமென்னை ?
உயிர்:--மனமே! கம்மூவரும் குடிபுகுந்க காலம் ஒன்றாகவே யிருந்தா
லும் கான் இத்து, நீங்களிருவரும் சடம்,

மனம்;--உய௰ிரே!

சடரூபமாகிய எங்களைவிட சித் த௫பனா௫ய

நீ யதிர்து

சொண்டதென்னை?

உயிர்:

மனமே!

அனாதியே பதியொன்றுண்டென்றும் அ.தனையடையு

்

ஆஞாதியே என்னைச் சார்க்துள்ள பாசத் தினை நீக்க்கொள்ள வேண்டுமென்

.

எங்குநிறைகன்ற பொருள்:
[

கு

முயலு

௧௬௭

or G moor,

மனம்:--உயிசே! இத்தகைய உன, முயற்சி யாதொரு வியஞ்சககின்றி

முடியுமோ ?

்றைக்கொண்டே

.துவமுதவியவற
உயிர்:--மனமே! உன்னைப்போன்.ததத்
ம

யறியவேண்டும்.
.
மனம்:-உய௰௦ோ! எங்களையன்றிரீ சாதித்தசாரிய மொன்றும் காணோமே
னும் உனக்கு மேலிட்ட
உனக்குச் சழிட்ட சச் துவங்களேகோக்க நீ சித் தாயி
பதியை

கோக்க

நீ சடத்தினையொச்து விளங்குகின் ராய். அங்கனமே

உன்னை

களை கோக்க மாச்
நோச்க நாங்கள் சடமாயினும் எங்கட்குச் இழிட்டதச்.துவங்
ுள் பேதம் பாராட்டுவானேன் :
களும் சித்தேயாடுறோம். ௮ங்கனமாக ஈமக்க

உயிர்:

நின் உதவியின்றி கான் சீவிக்
மனமே! இது உண்மையாயினும் ஞ்
ஓங்களுக்கில்லை.

செயல்க
த்துவாழு
கச்கூடும்; என்உதவியின்றிரீங்கள்தனி
்து நீ சத்தாக விளங்கி வாழ்
மனம்: உயிரே! எங் ளைச் சடமென்றுகழித

து இதுகாறுங் சண்ட

சுசக்தானென்னை?

ே!
உயிர: _வவெ'சு த்தரிர்ச்குணமானதெய்வம

மனம் என்னைக் குறித்

்னைப்பரிகாசஞ்செய்ய அத
துச்சொன்ன யாவுமுண்மை2ய; இக்ஙவன மன மென
டினும் நீ என்பால் இரங்
னால் கான் மிகவாடி புனை கோககிப் பலதரம் வேண்
(௧௨)
இச் இருபைசெய்யாவிடில் சுகமடைவ தெங்ஙனம்?

எங்கு திறைசன்ற
“* அவனன்றி

Cura aay

லாப்தர்மொழி
அறிவாவ

தேதுசில

பெயருள்

மசையா”'

தெனும்பெரிய

யொன்றுகண்டால்

வறியாமை

யேதிவை

யறிந்தார்க ளறியார்களயார்
அடம்பெலாம்
மெளனமொ டிருந்ததா ரென்போ
வாயரப்ப் பிதத்றுமவரார்
யிருர்துவரும்
மன தெனவு மொருமாயை யெங்கே
வண்மையொ டிரச்சகமெங்கே
ய மெவ்விடம்
புவனம் படைப்பதென் கர்த்தவி
பூதபே தங்களெகவிடம்
வருஈன்மை இமையொடு
பொய்மெயித ம௫ிதமேல்
மையுபெவ்விடம்
பொழறைபொரு
றவ ரெவர்பகைஞர்
ய
எவர்சிறிய ரெவர்பெரி செ.வரு
யாுமுனை யன்றியுண்டேோ
குயிராகி
இகபர மிரண்டிலு மயிரினுக்
?
யெங்ளுகிறை தன்றபொருளே

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௧௯௮

(இ-ள்.) அவன் அன்றி-அச்தக்சடவுளசைப்பித்தாலன்றி, ஓர் அணுவும்
அசையா

என்னும்-ஒரு ௮ணுவேனும்

அசையாதென்று

சொல்லுக.ற, பெ

ரிய ஆப்தர்மொழி ஒன்று கண்டால்-பெறியேகர்களாகய அப்சருடைய வாக்
இயமொன்றின் சாரத்தினை

யாராய்ந்து

பார்த்தால், அறிவு ஆவது

ஏது-அ.றிவு

ஆவதுயாத, சலஅறியாமைஎ.து-சில அதியாமையாவதுயாது,இவை-இவைக
ளை, அறி தார்கள் அறியார்கள் யார் - அறிச் சவரும் அறியாதவரும் யாவர்,
மெளனமொடு இருந்தது ஆர்-மெளனநிலையோடிருந்தவர் யாவர், என்போல்என்னைப்போல, உடம்பெல்லாம் வாய்ஆய்-சரீ ரமெல்லாம் வாயாகச்சகொண்டு,
பிதற்றுமவர் யார் - பிதற்றுவோர் யாவர், மனது எனவும் ஒரு மாயை எவ்

உண்டாகும்,

வன்மையோடு

எங்கே, புவனம் படைப்பது

த்தவியம்

ஒரு

வரும்- மனமென்னும்

கேயிருந்து

மாயையானது

எவ்வித

இரச்சமெங்கே-கடினத்துடன்
என்-உலகங்களைப்

எல்விடம்-சர்த்தவ்வியம்

தினின் ௮ம்

மிருுத்துவம்

படைப்பதாவது

யாது, கர்

எவ்விடத்தினின்றுண்டாவ ௮,

தங்கள் எவ்விடம்-பூ சவேறுபாடுகள் எவ்விடத்திலுண்டாவ.௪,

பூதபே

பொய் மெய்-

அசத்தியம் சத்தியம், இசம் ௮கிதம் - அனுகூலம் பிரதிகூலம், மேல்-மேலும்,
வரும்-உளவாகின்ற, கன்மை ”தமையொ6-ரஈன்மை தீமைகஞுடன், பொறை.
பொருமையும், எல்விடம்-பொறுமை பொருமைகளும் எவ்விடச்தில் உளவா
வன, எவர் சிறியர்-எவர்கிறியார், எவர் பெரியர்-எவர்பெரியார், எவர் உறவர்எவர் உறவினர், எவர் பகைவர்-எவர் பகைவர், யாதும் உன்னையன்றி உண்

டோ-௭எல்லாம் உன்னையன்றி யுண்டாகுமோ? இகபரம் இரண்டினிலும்-இம்
மை மறுமை என்னும் இரண்டிடத்தும், உயிரினுக்குயிர் ஆ௫-உயிர்ச்குயிரா
சி, எங்கும் நிறைகன்ற பொருளே-எவ்விடத்தம் வியாபித் திருக்கன்ற வஸ்.
அவே!

என்க,

(வி-ரை.)

வேதாகமங்கள்

முதல்வனை

விஸ்வரூபி

என்று

கூறுவதால்

உலகம் பெருமானுக்குத் திருமேனியாக விளங்கும் ஆகலான், அவன் அசை.
யின் உலகம் அசையுமாகலின் * அவனன்றி யோரணுவு மசையா அ? என் றனர்:

இவ்வுண்மையினைக்
காட்டும்பொருட்டே எச்காளும் இல்லைச்ற றம்பலத்“
இல் சர்வலோகேசனாகய மகாநடசாசப்பெருமான் ஆனர்சக்கூத்
அச் செய்து *
வருகின்றனர்.

திருமந்திரம்:

மாடச் செவசத்திதானாட,

“தத் துவமாடச்

வைத்த

சராசரமாட

ஞானர்தக்கூத்சே.?' என்றதனாற் காண்க.
தற்குப் பெருமானை
இலும்

பட்டதே

சதாசிவர்கானாடச்,
மறையாட,

வத்தனு

மாடினா

உலகம், ௮வன் இருமேனி யென்ப

அருச்சுனனும், பாண்டியனுமடித்த அடி

சாட்சியாம், பாரதம்;

சிச்சமு-

“*விண்ணிலுறை

சராசர மனைத்

வானவரில்

யாரடி.

படாதவர் விரிஞ்சனரியே முதலிஜோர், மண்ணிலுறை
மானவரில் யாரடி.
படாதவர் மனுச்கண் முதலோர்களதலக், கண்ணிலுறைகாகர்களில் யாரடி.
படாதவர்கள் கட்செவிமபன்
முதலோ, ரெண்ணில்பல
யோனியிலும்
யாரடிபடாதென விருந் துழி யிருக்துழியரோ,?" வே சமடியுண்டனவிரிந்த
பலவாகமவிதங்களடியுண்டன
வொசைம்,. பூதமடி.யுண்டன Sor Joos aps.
ற்புகல்செய் பொழுதொடு சலிப்பில் பொருளின், பேசமடியுண்டன பிதப்பிலி-

எங்குநிறைகின்ற பொருள்

௧௯௯

யிறப்பிலி பிறங்கலசசன்றன்மகளார், நாதனமலன்
சமா வேடவடிவங்சொடு
கரன்கையடி யுண்டபொழுதே.?' எனவும், திரவிளையாடற்புராணம்: பா

ண்டியன் முதுகற் பட்டதுசெழியன் பன்னிய ௬டம்பினிற்பட்ட, சகாண்ட
கை யமைச்சர் மேணிமேற் பட்டத ரசல் குமாரர்மேற்பட்ட, சண்டியகழற்
கால் வீரர்மேற்பட்ட இவுளிமேற்பட்டதுபருமம், பூண்டவெங்கரிமேற்பட்ட
தெவ்வுயிர்ச்கும் போசன்மேற் பட்டவகச்தழும்பு.” பறிஇியமதியும் பாம்பு
மைங்கோளும்பன்னிறம் படைச்தநான்முகனு, மிருகிலம்புனல்கலெரிசடுங்
சனல்வா னெனுமைம்பூ கழுங் காடுஞ், சுருதியு மாறுசமயவானவருஞ் சுரர்
களுமுணிவருர் தொண்டின், மருவிய முணிவர் கணங்களும் பட்ட மதுரைகா

யக னடித்தமும்பு.'? வானவர் மணிதர் நாகர்புள் விலங்கு மாசுணஞ்
றும் பாதி,

யானபல் சாமு

மலைமரங்கொடிபுல்லாதியா

டை கருவும் பட்டன தழும்போ

சிதலெ

மசரழும்பட்ட, ஷன

இத்தனவுயிரிலோவியமும், தானடிபட்ட

சராசாசடங்கடமக்குயிராயினோன்
றமும்பு,”* எனவும் வருவனவற்றாற்காண்க,

- ஈண்டு அப்கர் என்றது திநநாவுக்கா௬ு சுவாமீகளை, (மொழி? என்றது
அவர் இருவாய்மலர்ந்கருஸிய “ஆட்டுவிக்கா லாரொருவ ராடாதாளே?'

என்ற

தொடக்கத்து அருமைத் தேவாரத்தினை. இத்திராவிட வேதவாக்சியத்் தினை
யுள்ளபடி. யறிச்த பெரியோர்கள், உலகத்தின்௧ண் மனவாக்குக் காயங்க
ளினாலே செய்யப்பட்ட புண்ணிய பாவங்களெல்லாம் முதல்வனால் கர்மிக்
சப்பட்டதே யென்றும், அச்தரியாமியாகச் கம்மிடத்திலே நின்று இச்சை
யாதி செலுச்தி ஞானேர்திரியசளினாலே விஷயங்களைப் பற்றவித்துங்
சன்மேச் திரியங்களினாலே தொழில்களை செய்வித்துஞ் செய்கன்றானென்
றும், ஆதலால் தம்மாற் செய்யுங் இரியை யொன்றுநில்லை யென்றும் இரியா
சத்தியேசெய்விப்பதென்று மெவ்விடத்து மெஈசெயலுமாசல்வன்செயலென்
றுமெண்ணுவார்-ளாசகலின் (யாதுமுனையன் தியுண்மேோ! என்றனர். சிவதான
சித்தியார்: *உலூணிலைன் செயலெல்லா ூன்விதியே *யேயுண்ணின்றுஞ்
நுன்
யென்று, நிலவுவதோர் செயலெனக்கின்
செய்வித்துஞ் செய்கின்றா
செயலேயென்று

சிணைவார்க்கு

நீங்கும்கானே.??

வினைகெல்லாம்

தனாற் காண்க.

அன்னே

(A)

யனேயெனுஞ் சிலசமய

கின்னையே

ஐயாவை பாவென்னவே
அலதிடுஞ் சிலசமய மல்லாது பேய்போல
வலதியே

யொன்றுமிலவாய்ப்

பின்னேது மறியாம லொன்றைவிட்
பிதற்திடுஞ் சிலசமய'2மல்
பேசிய

வெளியென்றும்

பிறவமே

தன்னே

என்ற

டொன்றைப்

வெளியென்று

நாதகாதி

கிலயமெனலும்

ரிலாததோ

சன்மையாக்

ரணுவென்னு மூவிதக்

காலமென்றும்

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௨௦௦

சாற்றிடுஞ் சில௪மய மிவையாகி வேறதாய்ச்
சதாஞான

வாரந்தமாய்

என்னேயெ னேகருணை விளயாட் டி.ருந்தவா
.

றெம்மனோர் புகலவெளிதோ
இகபர மிரண்டினிலு முயிரினுக் குயிரககி
யெங்குகிறை

இன்றதபொருளே

!

(இ-ள்.) சல சமயம்-சில சமயங்கள், அன்னே அன்னே என்னும்-என்னு
டைய தாயே தாயே என்னும்; ரின்னையே-உன்னையே, சல சமயம்-சிலசமயங்
கள், ஐயா ஐயா என்ன-சர்ையே சச்தையே, என்று அலதிடும்-அலருகிற்கும்;
அல்லாது-அவ்வாறன்
றி, லசமயம்-சிலசமயங்கள், பேய்பேலே அலதி-பிசா
இலவாய்-சிறிதும் பயனற்றனவாய், பின் ஏதும்
ி,
ஒன்றும்
சம்போலச்கதற
அறியாமல் பின் விளவகொன்றையு முணசாமல், ஓன்றைவிட்டு ஒன்றைப்
பிதற்றிடும்-ஒன்ரைவிட்டு

ஒன்ரைப்

பிதற்றாகிற்கும்;

சிலசமயம்-சலச ows

கள், மேல்-மேலும், பேசு அரிய ஒளிஎன்றும்-சொல்லுசற்கரிய வொளியென்
றம், வெளி என்றும்-ஆகாயமென்றும், சா.தாஇ பிறவுமே நிலயம் என்றும்காசம் முதலான பிறவற்றையே நிலைசளென்றும், கன்கேர் இலாகது Rit
அணு
என்றம் (நுட்பத்தால்) தனக்குச்சமான மில்லாததா௫ய ஒரு அணு
வென்றம், மூவிதத்தன்மை ஆம் சாலம் என்றும்-முக்காலமென்றும், சரத்றி
டும்-சொல்லாகிற்கும்; இவை. ௫-இவைகளாகி, வேறது
ஆய்-(இவற்றின்)
வேறாகி, சசா ஞான ஆனக்தமாய்-சதா ஞான வின்பமாக, கருணை விளையா
ட்டு இருக்தவாறு- இருவருள் விளையாடல்
இருர்சவண்ணம், என்னே என்

னே-என்ன
மை

ஆச்சரியம் என்ன

டொத்தவர்

சொல்ல

ஆச்சரியம்;

எளிதாருமோ?

எம்மனோர்

புகல

ஏளிதோ-எம்

இசகபரமிரண்டினுலும்,--என்ச

(வி-ரை.) ஆதாரசத்திமுசல் பராகத்தி மீறாகவுள்ள அனுக்சொசசத்தி
கள் எவ்விடத்தும் நிறைந்த பராசத்தியிலே
யுற்பவிக்கப்படுமென்றும், அக்
தப் பராஈச்தி செவ்வாச்தமலர் ஆஇத்தன் செம்மணி உச்சிக்திலகம் பாம்பும்
பார்கையொளி
என்னும் பிரகாசத் இலே தெரிச்குமதவே முதிகியெனகச்
கொண்டு, வாமூத்தார்தி, மிச்சாவாமி, தவிதவாமி, அ.ச அவி சவாமிழு சவி
யோர் தனச்சென வொருதன்மையில்லாத செய்வத் தனைப் பெண்பாலாசச்
கொண்டு வணங்குவர ரென்பார், “அன்னேயனே மெயெனுஞ்ல சமயம்? என்ற
னர். தத்துவப்பாரகாசம்:
**அழிலிலாசாரசத்தி
முதற்பரையிறாகசவெனுக்
இ; சசத்தியகன் பேஈமெல்லாம், ஒழிவில் பரையாலே
யுந்பவமா , ந்தவுயர்
பரை செவ்வெளிபிலே யொன்றபடன் முத்இ?? என்றதனுற் காண்க,
சிலர் அததெய்வத் இனை ஆண்பாலாகக் கொண்டு நாராயணன்? என்று
ம், 'இரணியகருப்பன்? என்றும், உருத் இரன் என் றுங்கடறி வணவ்ளுவார் என்

பார், ஐயா என்னுஞு சிலசமயம்? என்றனர். ஈண்டு உருச்திரன் என்ரது
குணருத்தானை.

(சய்வம்,

லர்

பிரமனும்

ஒன்றினுச்கொன்று

செய்வம்,

உருக்தினும்

சம்பக்சமில்லாமல் வி
தெய்வம்,

இ

ண்டுவும்

தரனும் தெய்

எங்குநிறைகின்ற

பொருள்

௨௦௧

சாமிபுக் தெய்வம், மதுரைவீரனும் தெய்வம், மற்றும் மிலேச்சர்கள் "கொண்
சமரசஞானிக
தெய்வமெனக்சொண்டு, தங்களைச்
டாடும் தெய்வங்களுச்
என்
வாழ்வார்
பேசி
ளென அழைக்க அசைப்பட்டு ஒன்றிலும் பற்றில்லாது
பிதற்திடுஞ் சல

டொன்றைப்

பார், *ஒன்றைவிட்

சமயம்' என்றனர்.

சூரியன் முதலியவற்றைச்
லெர் ஒளிரூபமாய் விளங்கும் அக்னி,
சிலசமயம்? என்றனர்
சாற்றிடுஞ்
*ஒளியென்று
மென்பராசலின்,
தெய்வ
யாயிற் றுண்டாவ
தானே
அகச்சனி தானே யண்டமும் பிண்டமு, மச்னி
சச்னி தானே யாவ தழிவ, தக௫னி காயமென் றறிக்துகொண் டேனே..??
எனவும், '*உதையந்தணிலயனாய் வருமுயிர்கரவலிலரியாய், வதைவச் இடில.ர
ஞய்வருமாறும் பிறவங்கனே,,யிதையங்களிலிவனே யிறையெவை யெங்க ணு
மிவனே, சதையென் ஐறிசாணா விறஹைகாணுமிறைக இரோன்.”” எனவும் வரு
வனவற்றாற் காண்க,
பிரபஞ்சமாகச் சொல்லப்பட்ட பொருள் சத்தத்தாலொழிய வேறில்லை.
அச்சத் தமில்லாவளவிலே இதின்மயக்கமும் வருமாதலாஜ் சச் தமே உலகும்
வேறில்லை. அர். சப்பொருள் வேறுண்டென்னில், அப்பொருளுஞ்சத்சமாகச்
சொல்ல வேண்டுதலாற் பொருளென்பது பொய்யாம், இந்தச் சத்தம் வரும்
படி பூமா கென

விரண்டு சொன்னின்றனேச

பொருட்

பூவென்

பெறும்,

ஐது - பூமிச்கும் மலருக்கும் பொலிவுக்கு மிவைபோன்ற
பிறவுக்குமாம்.

மாவென்றசொல்
கறுப்பு பெருமை நிறம் விலங்கு வண்டு மாமரம் இருமி aps
லியவைச்சாம். அங்கனம்போச்தபொருட்பேரெல்லாஞ் சத்தமே.

வேறுபட்ட
பட்ட

பொருளுளவெனில்,

சொற்பெற்றாற்போலச்

பொரியென்னுஞ்

பொருள்

பொருளு மிப்படி. வளர்ந்து செல்லும்,
உலசமென்றதொன்று

னில், அக்த

நிற்கப் பொருணிலை

உலகல்கசாணப்பட்டதாயினும்,

காணப்பட்ட

உருவமான தன்மைய

பொருளுஞ்

சொல்லிற்

முறைமையினாலே

வேறு

சத்தச்கானே

சந்தேகமாக மாயையென்ற சொன்று

மாயைசாணப்படாது

அச்சாணப்படாத மாயைதானே

றி
அதுவன்

வேறுபட்ட பொருளும் செல்லில்

யுடைத்தென்னில்,

தென்

பொருளுமுடனே

அப்படிச் கூறிகிற்குமென் உ பொரு

ளழிர்கசாலத்துச் சொல்லல்லது பொரு ளொழிர் துபோமாதலால் சொல்லே
யழியாப்பொருள் என்பர் ஆகலின்,
'நாகாதி நிலயமென்றும் சாற்றிடுஞ்

இலசமயம்? என்றனர். தத்துவப்பிரகாசம்: ''மையலினாலுரையுலகு பொருள்
பொய்யாகு
மதியுணருமதுவீடு வருபூமாவெனவே,
செய்யுளையும் பொரு
ணெல்லிற்

பெரியேபோலச்

தஇிகழ்சத்த

மைபமாமுலகமருஞ் சொல்லினலம்
மெய்யசொல்லிற்

னாலேபொருளு,

பொருஞ

முருவா௫த் இகழ்

பரிணுமத்தா,

மானதன் மையதென்னி

பொருளுமுட

னின்.றதென்னில்

லத
வேறு

பொருட்சாணா சொல்லிடாது கிற்பதுவே.?? என்றகனாற் காண்க,
சிருட்டியாங் காலத்தி லான்மாக்கள் கன்மத்இத்€ேடாகப் பாமாணுவிலே
பரிணமித்த பிரபஞ்ச மழிர் சபின்னும் பாமாணுமச்களாய்ச் குக்குமிக்து கின்று
சிருட்டி முதலிய ஒவ்வொரு
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காலச் திலே

கருமத்திற் டாகப்

பிரபஞ்சமாக
த்

ட

,௨௦௨ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
தோன்றி கின்று, பின்பொருகாலத்திலே யழியாகிற்கும் எனச் லர் கூற
வாராகலின், 6அணுவென்றுஞ் சாற்றிடுஞ் சிலசமயம்? என்றனர். சினஞான
சித்தியார்: *அழியாதபின் னணுக்கடாமே யகலமாய் வந்துறின் று, க ழிக்இடுங்
கன்மக்து?? என் றகனாற் காண்க,

பிரபஞ்சமானது சங்கா. ரமுஞ்சிருட்டியும் ஒருசகாலச்தினு
தாய், இரட்சிக்க

பந்.இயாய்,
இய

முண்டாகாத

ஒருகர்த்தாவு மில்லையாய், ௮ரா இயேயுள்ளதாய்,

நீக்கப்படாத

தத்துவங்கள்

புண்ணியபாவங்களோடு கூடும்

கிலைபெற்று என்று முள்ளதென்பர்

அன்மசம்

பிருதிவி

ல்

முதலா

ஆகலின்,

are

மென்றுஞ் சாற்றிடுஞ் சிலசமயம்” என்றனர். கிவதானசித்தியார்: “போக்
கொடு வரவுகசால மொன்றிணிற் புணர்வதின்றி, யாக்கவே ஜொருவரின்றி
யனாதியா யணுச்களா௫,

லக

நீக்கிடா வினையிற்கூடி.

நிலமுத

லாக

நீடி,

யூச்சமா

மென்று முள்ளதென் நுரைச்சலாமே'? என்றதனாற் சாண்க,

(௨)

வேதமுட னாகம புராணமிதி காசமுதல்
வேறுமுள

கலைகளெல்லாம்

மிக்காக வத்துவித துவிமதார்க் கத்தையே
விரிவா

ஒதரிய

வெடுத் அசைக்கும்;

துவிதமே
யுண்டுபணு

ஊகமனு

பவம்வசன

அபயவா
அதலி

யத்துவிச

ஞானத்தை

ஞானமாகும்;

;

மூன்றுக்கு

மொவ்வுமீ

Heer Fw gb;

னெனக்கினிச் சரிசையா
மியாதொன்று

அ௮துவாத லாலுன்னை
னத்துவித

அபா

இகள்போது

பாவிக்கரான்

கானென்று

பாவிக்க

மார்க்க மூறலாம்;

வித்திடினு மதுவாகி வர்தருள்செ
யெந்தைகீ கூறையுமுண்டேோ

இகபர

மிரண்டினிஓ
யெக்குகிறை

P

முயிரினுக் குயிராக

கின் தபொருளே!

(இ-ள். வேதமுடன் - வேதங்சகளோடு,
ஆகம

புராண

இதிகாசம்

முதலாக,

வேறும்

ஆகமபுரரீணம்
உள்ள

சலைகள்

இதிசாசமுதல்எல்லாம்- மற்று

முள்ள அூல்கள் யாலும், மிக்க
- மிகுதியாக,
ாக
YESS
அவிதமார்ச்சத்
தையே - அத்துவிச துவிதமார்ச்சங்களையே, விரிவு ஆ எடச்து உரைச்கும்விஸ்தாரமாக எடுத்துச்சொல்லாகிற்கும்; ஒதரிய - சொல்லற்கறிய, அவிதமேதுவிதஞானமே,

அத்துவித

ஞானத்தை

- அத்துவித

பண்ணும் ஞானம் ஆகும் - உண்டாக்குகின்ற
திதை, ஊகம் - யுக்தி, அனுபவம்-சுவானுபவம்,

ஞானச் இனை,

உண்டு

ஞானமாகும்) ௬௮ - இந்த வார்
வசனம்-௬௬இ),

இக்கும் ஒல்வும் - மூன்றினுக்கும் ஒச்திருக்கும்; (அன்றியும்)

(தேய)

மூன்

உபயவாதிகள்

௨௦௩

எங்கு நிறைகின்ற பொருள்

கும் சம்மசமாகையால், இனி எனக்கு 
்தார்க்
ன்
- இருதிறத
சம்மதம் ஆகலி
யாதொரு பொரு
இனிமேல் எனக்கு, சான் யாதொன்று பாவிச்ச - கான்
ய் விடுதலால்,
மயமேயா
ளைப் பாவிக்கவும், அது ஆதலால் - அப்பொருள்
ால்,
உன்னை சான் என்று பாவிச்சின்- உன்னை சானென்று பாவனை பண்ணின
யடையலாம்;

உறலாம்-அத். துவிசசெதியை

அதத விதமார்க்கம்

ஏது பாவித்

தப்பொ
இடினும் - எப்பொருளாய்ப் பாவிச்தாலும், நீ அது ஆ௫ வர்து-க
ல,
யாதலா
எந்தை
எச்தை
த,
்
ெய்கின
ரூளாசி வந்௮, ௮ருள் செய் - அருள்ச
?
முளதோ
டு
குறைபா
குறையும் உண்டோ - உன்னை யடைக்த எனக்கு ஓர்
இசபா மிரண்டினிலும்.-என்க.
ுதலிய
(வி-னை.) வேதம் - இருக்கு முதலிய நான்கு. ஆகமம் - காமிகழ
ிய
சிவரகச
்
இதிகாசம
இருபத்தெட்டு. புசாணம் - பிரமமு;தல் பதினெட்டு,
்
ஒன்றாகப

த்தும்
- முதலிய மூன்று. சலைகள்- தருமநூல் மூ.தலி.பன. இவையனை
ளெ
(கலைக
பாவித்தலையும் இரண்டாகப்பாவித் தலையுமே கூருகிற்குமாகலின்,
துரைக்கும்?
ல்லாம்மிச்சாச அத்துவிச அவிதமார்ச்ச த்தையே விரிவாயெடுத்
்றுஞ்
என்றனர், அவிதம் பரோட்சமென்றும், அச்துவிதம் அபரோட்சமென
சொல்லப்படும்.

மிரண்டுக் துவிதத்திலம், தெ

கேட்டல்-9ிந்இத்த லென்னு

அச்
ளிதல்-நிட்டை. யென்னு மிரண்டும் அத்துவிசச்திலமடங்கும். ஆகலின்,
கேட்
ாம்.
தலவிசச்தனையடைதற்குச் அவிதமே யின்றியமையாத சோபரனம
டல் ச௫்௫த்சல் இரண்டும் தெளிதல் கிட்டகைளுக்கு ஆதாரமாயிருப்பன
போலும்.

* அுவிகமே

ஆதலினால்,

யத்தவிச

இவ்வுண்மையினை

மரக வேண்வெசாம்.

ஞானச்தையுண்சபணு

அத்துவிதமும்

, என்றனர். இதனால் துவிதமும்,

ஒருவனுக்கு

யறியாது

ஞான.௦?

அத் இயாவசய

அவிதவாதிகள்

அதது

விஇகளை மறுத்தும், அத்துவிதவா திகள் துவிதிகளை மறுத்தும் ஒருவருக்கோ
ருவர் பிணவ்குவர். வைதிச௪ சைவ௫த்தாக்த செர்நெறியி ணின்றோர் இரண்டி.
னையுவ் தங்களுச்குரியதாசச் கொண்டு சு௫ிப்பர்.
ரஇி (
ஊம் - அனுமானம், அனுபவம் - கரட், வசனம் - ஆகமம். இவைசு
யுக்தி

அனுபவமென்று

கொல்லப்படும்,

ஆராயுமிடச்அுத்

இம்மூன்றினாலும்

அதுவிதமார்ச்கம் அத்துவிதமார்க்கத்இற்கு ஏத வென்று ஏற்பிதலினாலும்,இவ்
வுண்மையினைச் அவிதிகளும் அத்துவிஇகளும் ஒத்துக்கொள்ளுவதஞனாலும்,
'ஊகமனுபவம்வசனஞூன்றுக்கு மொவ்வுமீ துபயவாஇகள் சம்மதம்'என் Mere

கேட்டல் ௫ந்இத்சல்

அடங்கியுள்ள

விதத்திலும் அச்துவிசத்திலும்

சான்கும் முறையே சரியை இரியை யோகம் ஞானமாக
தெளிதல் நிட்டை
விளல்கலால் *“எனச்இனிச் சரியையா திகள் போதும்” என்றனர்,
சோகம்பாவனை பண்ணும்பொழுது அத்துவிதமாஃப் பாவிக்குமகனாலே

ஞானிகள் லமேயாய்
தத்த

மிருதயங்களிலே

விளங்குவர்.
சிவனை

ஆசாரியன் காட்டின

யர்தரியாசமாகப்

குறிவழியே நின்.ம

பூசித்து

முடிவின்சண்

. ஏகீபாவம் பிறப்பிச் தச்கொண்டிருக்த கோட்பாம்டி
இலே
கோதண்டதானத்
ஞாலும் சிவஞகியே

ஈன்ற

நிற்பர்,

இங்கனம்

குறிப்புகளும் குறித்தறியும்

பலவாகத் சதாங்குறித் துக்கொண்டு

புத்தியாதிகளும்

சே

இலயத்தினைப்

-

௨௦௫ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத் இயுரை
பொருக்கி கிற்ிற வழிபாட்டினாலும் வெமேயாய்விடுவர், ஆகலின், யாதொ
ன்று பாவிக்க நான் அதுவாதலாலுன்னை நானென்று பாவிக்க னத்துவித
மார். த்கமுறலாம்! என்றனர். சிவதானபோதம்: **தன்னுணர வேண்டிச் தன

அருவைத்தான்கொடுத்
துத், தன்னுணசச் தன்னுளிருத்தலாற்- ஐன்னுணரு,
நேசத்தர்தம்பாணிகமுக்த தி௫ெட்போற், பாசத்தார்ச்சின்றாம்பதி.?? எனலும்,
சிவதானசித்தியார்: “சிவோகம் பாவிக்குமத்தாற் இவனுமாவர்,' குறியசனா
லிசயத்தே

யரனைக்கூடிம்

நெறியதனாற் சவமேயாய்
பாசத்தாள் விடவே.”

கொள்கையினா

எனவும் வருவனவற்றாற்

ஆன்மாக்கள் தங்கள்தங்கள்
வத்தினை usu.

லவனாவர்

குறியொடுதா

சின்றிடுவ ரென்றா னேசத்தாற்

goss

காண்க,

போதச்துச்குப்

தெய்வங்கள்

மழியு,

ரொழுதெழுமின்

பொருர் இன தொருதெய்

தானேயா:யங்கங்கே

பரமேஸ்வர

ணிற்பனென்றும், அக்தர். சக் தெய்வங்களுக்குச் சுசதுச்கவேதனையுஞ் சனன
மரணரமு

மூண்டாயிருக்கையினாலே

தங்களை

வழிபட்டவர்களை

யறிந்து

அனுச்சொஇச்கமாட்டாதென்றும், பாமேச்சுரன் தன்னை வழிபட்டவர்களை
யன்றியே மற்றுள்ள தெய்வககளை வழிபட்டவர்களையு மறிந்து அனுச்கி
கஞ் செய்வன் ஆகலினால், 'ஏ௮ு பாவித்திடினு மதுவாகி வந்தருள்செ Que
தை

௩? என்றனர்.

பாவனையாவது - சாடோறும் பயின் ஐவக்த பயிற விசேடத்தா லந்தச்
சிவமே

தானூன

அனன்னிய

யுறைத்து நிற்றல்.
விஞ:--சவனை

பாவளைசெய்து கன்னதிவதன்

யச்தர்யாமி யென்று

bem dat

வயத்ததாம்படி.

பாவிக்கப்படாதோ?

விடை:--அவ்கனம் பாவிக்கில் மனஅண்டு; மன தினா லறியப்பட்டவை
யெல்லாம் அசத்தாகையால்

அது

கூடாது.

வின:--பாவனா$ீதனென்று நீனைத்துப் பாவிக்கப்படாதோ?
விடை
பாவம் பிரயோசனமில்லை.
வினறா:--கான்றானே யச்சச் சவமென்று

பாவிக்சப்படாதோ?

விடை:-கண்ணை ஆதித்தனென்று பாவித்தால் அசனால் அர்தகாரம்
போகாததுபோலும, நாவினைச் சர்ச்சரையென்று பாவித்தால் அதனால் மதுர
மில்லாதது போலவும் பாவனைமாச்திரமே யொழியப் பலனில்லை,

வினு:--ஒருபாவனை பண்ணாமல்
ஞானேச்சாப்
லாங் கெடகிற்பதே பரமபாவனை யாகாதோ?

விடை:--அப்பொழுது
மிரண்டு மில்லையா யாணவ

விஷய

சுகமும்

சேவலமாம்,

நிருபாதிக

பிரயத் இனாதிச

செல்

தொகக்கானுபவ
.

₹்
வின:--ஆயின், சவபாவனை யெவ்வாறென்னில்?
விடை:--மனோபாவகா இகளை நீங்கிகின்று தேசா
யபேட்சையாய்ப்
பரமான
ஆன்மாக்களுக்குப் பரமாகிய சிவனுடைய
சக்தியோகத்திளாலே
சிதாகந்த ஸ்வரூபமாகிய Bag Hens
தரிசித்து ௮சயேர
௪வோசமெ
ன்ழு பாவிக்கப்படுவதாம்,
(௩)

௨௦௫

எங்கு திறைகின்ற பொருள்
செரரல்லா

னதிற்சற்றும் வாராத

பிள்ளையைத்

தொட்டில்வைக் தாட்டியாட்டிச்
தொடையினைக் கிள்ளல்போற், சங்கற்ப மொன்றில்
தொடுக்குர் தொடுத் தழிக்கும்
பொல்லாத வாதனை கெனுஞ்சப்த பூமியிடை
.

போந்துதலை சுற்றியாடும்

|

புருஷனி லடங்காத பூவைபோத் ருனே
புறம்போந்து சஞ்சரிக்கும்
கல்லோ டிரும்புக்கு மிகவன்மை காட்டிடுங்
காணாது

கேட்டவெல்லாம்

கண்டதாக் காட்டியே யணுவாச் சுருக்கிடுங்
கபடரா

டககாலமோ

எல்லாமும் வலதிந்த மனமாயை
மென்னா

இகபர

யேழையா

லடக்கவசமோ?

மிரண்டிலு முயிரினுக் குபிராகி
வைங்குகிறை கன்றபொருளே!

(இ-ள். சொல்லான இல் - சொல்லினால், சற்றும் வாராத பிள்ளையைசிறிதும் இணங்குவராத குழக்தையை, (தாயானவள்) தொட்டில் வைத்து
ஆட்டி ஆட்டி - தொட்டிலில் வைத்து அசைச்சு அசைத்து, தொடையினைக்
இள்ளல்போல் - தொடையைச் கிள்ளு தல்போல, ஒன்றில் சங்கற்பம் தொக
கும்-ஓன்றில் நினைப்பையுண்டாக்கும், தொடுச்துஅழிச்கும்-உண்டாக்சயழிக்
கும், பொல்லாத

வாதனை

என்னும் - பொல்லாத

வாசனையென்று

சொல்லப்

படுகிற, சப்த பூமியிடை போர்து- அஞ்ஞான பூமிகளேழனுள் வந்து, தலை
சுற்தியாடும்- தலைசுழற்றியாடாகிற்கும், புருஷணில் ௮டல்காதபூவையபோல்சணவனிடத் தடங்கியிராத பெண்போல, தானே புறம்போக்து சஞ்சரிக்
கும்-சானேவெளிவர்து சஞ்சரியாகிற்கும், சல்லோடு இரும்புக்கு மிசவன்மை
கற்பிக்கும்,
வன்மையினைக்
மிக்க
காட்டிடும் - சல்லுச்கும் இரும்புக்கும்
காணாது கேட்ட எல்லாம் - காணாமல் கேட்டவற்றை எல்லாம், கண்டதாகச்
சாட்டி-தான் சண்டதாகச் காட்டி, அணுவாச் சுருக்கிடும்-௮ணுவாகச் சுருக்கி

விடும், கபடகாடச சாலம் எல்லாமும் வல்லது-கபடகாடக

ஜாலங்க ளெல்லா

து,
வற்றையும் செய்ய வல்லதாகய, இர்.த மனமாயை - இந்த மனமாயையான
வசமே
ன்றடக்க,
௮டச்க-வெ
ஏழை ஆம்என்னால்-எஸியவனாகிய என்னால்,

வசமாமோ?
(வி-மை.)

வானது

இகபரமிரண் டினிலும்.--என்ச,
(சொல்லான திற் கற்தும் வாராத பிள்ளையை! என்றஅ, ஆன்மா

கண்ணீலாக் குழவியைப்போல

அவசரம். (தொட்டில்
யாதி தத்துவங்களைக்

ஆணவமலத்் இற் கட்டுப்பட்டி ரத

அன்மாவிற்குக் கலை
வைச்தாட்டி யாட்டி” என்றது
“தொடையினைக் இள்ளல்போழ்
கூட்டிய அவசரம்.

௨௦௬ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
சங்கற்பமொன்றில் தொடுக்கும் என்றது, ஆன்மாவினுக்கு ௮ர்தக்கரண வியா
பாரமேற்பட்ட அவசரம். 'சப்தபூமிபிடை போந்து தலை சுற்றியாடும்? என் ஐ],
ஆன்மா
அவ்த்தைகளில் மொத்துண்ணும் அவசரம். 'புருஷணிலடங்காத
பூவை? யென்றது, ஆன்மா பரமான்மாவின் திருவருளிற் சட்டுப்படாது சுதக்
தரம் பாராட்டித் இரியுமவசரம். (கல்லோ டிரும்புக்கு மிசவன்மை காட்டிடும்?

என்றது,

ஆன்மா

தற்போதத்தால் மலத்தடிப்பாயிருந்த

அவசரம்.

(அணு

வாச் சுருச்டும்? என்றது, ஆன்மா சவபோதச்திற் கட்டுண்ட அவசரம். இச்
தகைய சால மனைத்திற்குல் காணம் மாயையே யாகையானும், அம்மாயை
மனத்தினை முன்னிட்டே ஈடத்துகையானும் அத்தகைய மாயையினைச் சற்

ஐறிவனால் அடக்கியாள முடியாதென்பார், எல்லாமும் வலத்.
யேழையா மென்னா லடக்கவசமோ? என்றனர்.
கண்ணா

மனமாயை
(௪)

நீர்மல்கி யுள்ளகெக் குருகாத

கள்ளனே

னானாலுமோ

கைகுவித் தாடியும் பாடியும் விடாஃலே

கண்பனித் தரைகாட்டி
அண்ணா! பரஞ்சோதி! அப்பா!
யானெனவு மேலெழுச்சு

உனக்கடிமை

அ௮ன்பாகி காடக நடித்ததோ குறைவில்லை;

அகிலமுஞ் சிதிதறியுமேல்
தண்ணாரு நின்னதரு ளறஜியாத தல்லவே?
சற்ேனு மினி இரங்கிச்
சாசுவத முத்திகிலை யிதென் ௮ுணர்த்தியே
சகசநிலை

தக் துவேறொன்

றெண்ணாம லுள்ளபடி சுகமா யிருக்கவே
யேழையேலள் கருள்செய்கண்டாய்!
இசுபா மிரண்டினிலு முயிரினுக் குயிராகி

யெங்குகிறை கன் தபொருளே!
(இன்.) கண்

ஆர

நீர் மல் - கண்கள்

நிறைய

நிர்ததும்பி,

உள்ளம்

கெக்கு உருகாத - மனகெகிழ்க்துருகாத, கள்ளனேன் ஆனாலும் - இருடனானா
௮ம், கைகுவிர்து - கைகூப்பி, ஆடியும் பாடியும் - ஆல் பாடுதல்களைச்
செய்தும், விடாமல் - இடையருமல், கண் பணித்தகாரை காட்டி - கண்களில்
குளிர்ச்சியாக
நீரொழுக்கை யுண்டாக், அண்ணா - ௮ண்ணா!, பரஞ்சோதிபரஞ்சோதி, அப்பா - அப்பனே,
யான் உனக்கு அடிமை எனவும் - சான்

உணக்கு அடிமை எனவும், மேல் எழுந்த ௮ன்பாட - அதிகப்பட்ட அன்புடை
யவனாகி, காடகம்௩டித்ததோ குறைவு இல்லை - கூதிதாடினதோகுறைவில்லை;
சனை)

அகிலமும் 518)

1 அறியும் ஏல் - உலகமுஞ்

சற்று அதியும்

உண ஆரும் னனது அருள் அறியாதது அல்லவே - குளிர்ச்சி

ஆயின்,

பொருந்திய

௨௦௪

எங்குநிறைகின் ற பொருள்

உன் இருவருள் உணராத.தல்லவே? சற்றேனும் - கொஞ்சமாயினும், இனிது

இசக்கி - இனிதாயிரல்்கி, சாசுவத முத். இகிலை ஈது “என்று உணர்த்தி - அழி
யாத முத்திரிலை யிதுவென்று தெரிவித்து, சகசரிலைதர்து - சசசஙிலையைக்
கொடுத்த, வேறு ஒன்று எண்ணாமல்- வேறொன்றை நினையாமல், உள்ளபடி.
சுகமாய் இருக்க - ஆனந் தமாயிருக்கும்வகை, ஏழையேற்கு
யதார்த்சமாய்,

அடியேனுக்கு அருள்புரிவாய்!,

அருள்செய் - ஏழையாகய
லும்.

இகபரமிரண்டினி

என்க.

(வி-ரை.)

அன்பின் மயமா&ிருக்து

அடியேன் உள்ளபடி

பெருமானே!

ப.த்இயிர் கட்டுண்டு மனமார?

ும்,
ச்ச
த் தியிலனாயின
வாழ

கண்டு அவர்போல் வேடம் பூண்டு அவர்களைப்போல
நியும் வாழ்க்து வருவதாடய

மையினை

உலச மேகதேசமா

வெனடியார்களைக்

இடியும் பாடியும் அல

ஈடிப்பினைச் கொண்டிருச்சின்றேன்.

யறிர்துசொண்டிருச்கவும்

இவ்வுண்

முற்றுந் தேவரீரறி

உண்மையன்பாக
யாததல்ல; ஆயினும், என்பால் நிகழும் போலியன்பினை
கூட்டிவைப்பா
ைச்
சாசனங்கள
ிய
த்தற்குர
மயமாயிரு
்
அவ்வன்பின
மாற்றி,
(௫)
்
யென் றனர்.

னவைகோடி

காகமா

கூடிகின் டுலுமொரு

கல்லின்முன் னெதிர்கிற்குமோ?

கர்மமா னவைகோடி முன்னேசெய் தாலுகின்
கருணைப்ர வாசுவருளைத்

தாகமாய் காடினரை வா திக்சவல்லவோ?
தமியனேசத் கருட்டாகமோ
சற்றுமிலை யென்பதவும் வெளியாச்்ஈ; வினையெலாம்
மாய்க்கூடியே

சங்கேத

சேகமா

னதைமிகவும் வாட்டுதே;

சேராம

துன்பங்கள்

லியோகமார்க்க

இத்தியோ வரவில்லை; சகசகிஷ் டைக்குமெள்
சந்தைச்காம் வெகுதூர(ம்)) கான்
ஏகமாய் நின்னோ டிருக்குகா ளெந்தநாள்?
இந்காளின் முற்றுறாதோ?
இகபர மிரண்டிஓ! முயிரினுக் கூயிராகி
யெங்குகிறை கின்றபொருளே !
(இ-ள்.

கோடிசாகம்

ஆனவை

கூடிசின்றாலும் - கோடிகாகங்கள்

சேர்

ந்து இரண்டாலும், ஒரு கல்லின் முன் எதிர் நிற்குமோ - ஒரு சல்லுச்குமூன்
னே

எதிர்த்து நிந்சகவல்லவையாமோ?

கர்மம் ஆனவை

(ஆகா; அதுபோல)

செய்சாலும் - பூர்வச்தில் கோடி

முன்னே

தீவினைகளைச்

கோடி

செய்திருக்

தாலும், (அலை) கின்கருணைப்்ரவாக அருளை - உன்இருபா வெள்ளரூபமான
காகமாய்சாடினரை - மோட்சதாகச அடன் விரும்பினவர்களை,
இருவருளை,
தமியனேற்கு-தனியேனுக்கு,
வாஇக்க வல்லவோ - வருத்த வல்லனவோ?,

௨௦௮ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
அருள் தாகம் - அருள்மேல் விருப்பம்,

சற்றும் இல்லை என்பதுவும் - சிறிது

மில்லையென்னுஞ் செய்இயும், வெளி அச்சு - வெளியாய்விட்டது;

வினை எல்

லாம் சங்கே சமாய் கூடி - வினைகளெல்லாம் கட்டுப்பாடாகத் இரண்டு வர்.த,
சேகமானதை மிகவும் வாட்டுதே - சரீரதீதினை மிகவும் வருத்துகின்றதே;
துன்டங்கள் சே.ராமல்- துச்கங்கள் வந்து பொருந்தாமல், யோசமார்க்ச சித்தி
யோ வ.ரவில்லை - யோகநெறிச்சத்தியோ. சைகூடவில்லை see Bagong
கும் என் ிரைச்கும் வெகுமாசம்- சசசகிஷ்டைச்கும் என் .மனத்இஙற்கும்
நெடுக தாரம்; கான் - அடியேன், நின்னோடு எ௪மாய் இருக்கும் நாள் - உன்
னோடு கூடிக்கலச் இருக்கும் நாள், எச்தநாள் - எச்காலமோ? (௮)
இம்
கானில் மூற்றுருதோ - இந்தச் கரலத்இல் முடிவுபெராதோ?, இசபரமிரண்
டூணிலும்.--என்௪.

(வி-ரை.)

கானொன்றைப் பிரருக்குச் செய்தேனென்றும், பிறர் தனக்கு

ஒன்றைச் செய்தார்சளென்றும்,

யானென்றும் - என்னுடைய

. பதார்த்தமெ

ன்றும், பிறரென்றும்-பிநருடைய பதார்த்தமென்றும் சொல்லுற அஞ்ஞான
மாகிய முட்டின திருக்கை ஞானாச்னெொயினாலே வெஜப்பி சன்றாக கிமிர்
கீதுத் தான் அஞ்ஞானமாூய குற்றத்தை விட்டு ஞானத்துடன் கூடி ஞானத்
இன்வழியாய் நிற்கவே ௮ச்த ஞானத்.இற்கு மேலாயிருக்ற சவென்றானேபுல
ப்படத் தன்னை யிவன் வசச்திலே கொடுக்து ஆன்மாவென் றொண்றில்லை
யென்னும்படி தான் பிரகாசியாகிற்பன், அப்படி நிற்கவே யிவனுச்குண்
டான ஈன்ம மனைத்தும் அழியும். ௮ங்கனம் பெரியோர் நிற்பராகலின், *தாக
மாய் நாடினரை
யாவும்

வா இச்கவல்லவோ?? என்றனர்,

செய்யப்பட்டதென

அங்கனமின் திக் தன்னாலே

அகங்சரித்துகிற்கிதபோது

ஆன்மாச்சஞாக்குக்

கர்த்தா அவர்களுடனே பெருக் இர்ற்கச் செய்தேயும்
சோன்றாமனின்று
அவர்கள் மூன் சஎனனங்களிம் செய்க சன்மத்இற், டான
சுசஅச்சல்களை
யும் புிப்பிச்து, அது புசிப்பிக்கிற அவகாக்கிலே இசாவிதங்களாகிய ஆசாமி
யத்தினை

யுண்டாக்காநிற்பன்,

அத்தன்
மை அடியேனாகலின் “வினையெலாம்

சங்கே தமாய்க் கூடியே தேசமானத்தை மிகவும் வாட்டுதே? என்றனர். சிவ
ஞானசித்தியா்: *யான்செய்தேன் பிறர்செய்தா
ரென்னதியா னென்னு,
மிக்கோனை

ஞானவெரி

வத் சீச்குவன்று

டோம்ம்,

யால்வெதப்பி கிமிர்ச் துத்,

னேரே

சான்செய்தே

தனையறித்து

தான்செவ்லே

முன்னிற்கும்

னெனுமவர்க்குக்

நின்றிட

வினையொளிதக்இட்

தானங்கன்றி

ஈண்ணுவிக்கும்

போகத்தைப் பண்ணுவிக்குங் கணன்மம்,?? IGT OF COO Etat
“ஏகமாய் சின்னோடிருச்கு நாள் எந்தகாள்! என்றது ஆன்மா பசமாணன்மா
வுட ஸிரண்டற நிந்கும் சுத்தாச்துவித நிலையினை.
அவிகாரவாதி

பதிகாரற்சென் றனேயப்படு
ஙிற்ப உயிர்கானே

பருவ

மரரிழல்போலே

சேர்ந்தவழி

னைதி| தலைக்கூடுகல்'எசமாகாதோ?

மூகல்வன்

ஞானகஈண்ணைப்

விகரரமின்
தி

பெற்ற

Psa

ட

௨௦௯

எங்குதிறைகஏின்ற பொருள்
மறுப்பு
சுதச்த.ரமின்றிக்

மரகிழலுக்குச்

சென்றணைவாருக்கு

மூதல்வனுக்குச் சுதந்.த.ரமில்லை;
மாறுபோல,
உயிர்க்கே சுதந்தரமெனப்பட்டு வழுவாம்,

அச் சுதந் இரமா

அவனைக் தலைக்கூவெதாகிய

பரி மைவாதி

“உயிர் கெட்டுச்கூடி முதல்வ னடியி லொன்றாய்ப்போத

லேகமாகாதோ?

மறுப்பு

-

கெட்டாற் கூமோதின்
ற.
பரிமைவாதீ
கெடாமலே

கூடிஙிற்கும்.

அவ்வாறுமின்று

மறுப்பு
கூடியவழிச் கேடின்மையால் ஒன்றாதல் பெறப்பட்டது.

பரிணமைவாதி
கூடியபின் கெட்டுகிற்கும்.

மறுப்பு
கெட்டவழி முத் திபெறுவ தொன் றின் று.

பரிணுமவாதி
கேடே

முத்தியாகும்.

மறுப்பு
உயிர் நிச்சமாதல் செல்லாது,

நீரிலே நீர்சேர்ர்தாற்போல
லே

ஐக்கியவாதி
உயிர் முதல்வனடியைச் சேர்ர் சொன்றா௪

எகமெனப்படாதோ?

மறுப்பு
நீரும்ரீரும்போல

Ep sda sy pus ga

sop

சமமாதல்

செல்லாது.

ஒருமைமன தாகியே யல்லலற நின்னருளி
லொருவனான் வக் இருக்கின்,
உலசம் பொறாகதோ மாயா விஏக்ரமென
வோயுமோ விடமில்லையோ
அருளுடைய நின்னன்பர் சங்கைசெய் SO aC or
oo gar sau கர்த்தராய்

௮ூலைம் படைத்தெம்மை யாள்கின்த பேர்சில
சடாதென்ப மோவகன்ற
பெருமைபெரு பூசணக் குறையுமோ பூதங்கள்
பேய்க்கோலமாய் விதண்டை
பேசுமோ வலஅதான் பரிபாக காலம்
பிறக்கவிலை யோகதொல்லையசம் -

இருமைசெறி சடவினை யெதிர்த் துவாய் பேசுமோ
இகபர

வே அளவு சிறிதுபுகலாய்!
மிரண்டினிலு முயிரினுக் குயிராகி
யெங்குகிறை
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இன்தபொருளே!

(௬)

௨௧௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

(இ-ள்) நான் ஒருவன் - நகானொருவனும், அல்லல் அற - துன்பம் ஓழி
"யும்படி, ஒருமை மனது ஆ௫ - ஒருமைப்பட்ட மனமுடையவனாய், கின் ௮௬
ளில் வந்திருச்ச் - உன் இருவருள் வெளிக்குள் வந்திருந்தால் (அவ்விரு,ச்
சல்)

உலகம் பொறுததோ

- உயர்ச்தோராற் பொறுச்கப்படாதசதோ?

மாயா

விதம் - மாயாவிசித்திமானது, என ஐயுமோ-என்ன ஓய்க் தபோமோ
?,
இடம் இல்லையோ - (அதற்கு என்னையன்றி) வேறு இடமில்லையோ ?, அருள்
உடைய

கின் அன்பர் - உன் திருவருன்பெற்ற உன் அன்பர்கள், சங்கைசெய்
நி, இர்ச் தியகர்த் தராய் - முத்தொ
? ௮லஅ-அன்

,தடுவரோ-ஆட்சேபிப்பரோ

ழிற்றைவராக, அலம் படைத்து - உலகத்தைப்படைத்து, எம்மை ஆள்
இன்றபேர் இலெர்-எம்மைக் சாப்பவராகிய சிலபேர், அடாது என்பரோ - தகா
தென்பார்களோ? அகன்ற பெருமை பெறு பூரணம் குறையுமோ-விசாரித்த
பெருமையைச்கொண்ட

உன்

பரிபூரண

கலையானது

குறைசக்துபோமோ

பூதங்கள் பேய்க்சோலம் ஆய் - பூதங்கள் பேய் வடிவுகொண்டு, விசண்டை
பேசுமோ-விதண்டாவாதம் பேசுமோ ? அலது சான் பரிபாககாலம் பிறக்க
இல்லையோ- அன்றிப் பரிபக்குவகாலமானது எனக்கு உண்டாகவில்லையோ?

தொல்லையாம்-பழமையாகிய, இருமைசெறி- இரண்டென்னும் இலச்கத்தைப்'
பொருக்இய, சடவினை-அறிவில்லாத இருவினைகள், எதிர்த்துவாய் பேசுமோஎ.இிரிட்டு வாய்பேசாநிற்குமோ? உளவு ஏ - யதார்த்தமேது ? சிறிது புக
லாய்-சற்றுக்கூறுவாய் | இகப௱ மிரண்டினிலும்.--என்க.

_

(வி-ரை.) முசல்வனுடைய திருவருளை யடையவேண்டுமாயின் விரிச்ச
மனம் முதலில் குவியவேண்டுமாகலின் ஒருமைமனதென வாமம்பித்து, இங்
வன

மனம் குவியா திருப்பதற்குக்காரணம்

வாய்ப்பேசுமோ? என முடித்தனர்.

வினையாகவின், *வினையெதிர்ச்து

ஒருமை

மனதாவது

ஒடுங்கு நிலையாகும்,

இத்தகைய நிலைமை கூடிவரின் வேளொன்றிற்கு மஞ்சவேண்டுவதில்லை யாக
வின் ஒருமைமனதாகியே! என்றனர், திநமந்திரம்: !/ஒடுங்குநிலைபெற்ற வக்
தமருள்ள,
நடுங்குவஇல்லை ஈமணுமங்கில்லை,
யிடும்பையுமில்லை யிராப்பக

லில்லை, படும்பயனில்லை பற்றுவிட்டோர்க்கே,??

என்றதனாழ் காண்க. வினை

சடமாசலினாலும், சடமாயினும் தன்மாவிக்குண்டாகும் இடையூதனைத்தும்
அவ்வினையினாலேபே விளையுமாகலினாலும், ௮த்தசைய வினையை அத்தியாவ
யம் விசாரித்து அதனை நீச்சிக்கொள்ளவேண்டு மாகலினாலும், அது நல்
வினையெனவும்- $ வினையெனவும் இருவசைப்பட்டிருக்குமாகலினாலும், இரு
மைசெறி சடவினை யெதிர்த்து வாய்பேசுமோ ? என்றனர்
திருமந்திரம்:
வினையாமசத்து விளைவதுணரார், வினைஞானகந்சன்னில் வீடலுரந்தேரார்,

வினைவிட.
யாசே.””

வீடென்னும
என்றதனாந்

வேதமு

மோதார்,

வினையாளர்

மிக்க

விளைவறி

காண்க.

விசண்டை பென்பது நியாய நூலிற் கூறப்படும் பதினா பதார்த்தங்களி
லொன்று; இது தன் கோட்பாட்டை மிலைபெறுத்தாத சதை. சதையாவதுகூறுவார் பலமையுடைத்தாய்ச் சங்கையுத் கரங்களைப் பயக்குக் கொடர்மொழி
யின் சோவைப்பாடு,

?

௨௧௧

எங்குநிறைசன்ற பொருள்

- . அடியேனைத் தேவரீருடைய இருவருளுக்கிலக்காக்கனொல் அபக்குவியா
இய என்னிலையைப்பற்றி உன்னன்பர் மு.தலாயினோர் ஆம்சேபிப்பார்களோ?
றனை யென்
ஒருவருமில்லையே? யாக்குகீ யென்னை யாண்டருளாதிருக்கின்

(௪)

்

பத கருத்து,

நில்லாது தேகமெனு கினைவுண்டு தேகநிலை.
நின்றிடவு மெளனியாகி

நேரே யுபாயமொன் தருளினையை யோவிதனை
கின்றனுட் டி.க்கவென்றால்

கல்லாத மனமோ

வொடுங்கியுப ரதிபெறக்

காணவிலை யாகையாலே
கையேற்று ணும்புசிப் பொவ்வாதெ

காளுமுன்

காட்சியி லிருஈ்துகொண்டு
வல்லாள சாயியம நியமாதி மேம்கொண்ட

|

மாதவர்க்

கேவல்செய்து

மனதின் படிக்கெலாஞ் சித்திபெறலா
வாய்க்குமொரு

ஞானம்

மனுவென க்கிங்

இல்லாமை யொன் தினையு மில்லாமை யாக்கவே
யிப்போ

இகபர

(இ-ள்.)
நினைவு

திரங்குகண்டசய்!

மிரண்டினிலு முயீரினுக் கூயிராகி
யெங்குநிறை கின்றபொருளே!

உண்டு

தேகம் - சரீரம், நில்லாது-சிலைத்ரொது,
- எண்ணமுண்டு)

தேகம்

-

என்னும்-என்இன்ற,

(அப்படிப்பட்ட)

சரீரம்,

நிலை

நின்றிடவும் - நிலைத்திருக்கும்படியரகவும், மெளணி ௫ - மெளனகுருவாட
வந்து, கேர் உபாயம் ஒன்று - நேரான உபாயம் ஒன்றை, அருளினை - அருள்
செய்தாய்; ஐயோ-அ௮க்தகோ! இதனை - இவ்வுபாயத்தை, கின்று - நிலைசின் று,
அ.துஷ்டிச்ச என்றால். அறஷ்டிக்கலாமென்றால், சல்லாச மனமோ - சல்லி
கல்லாசமனமோ, ஒடுங்கி-ஒடுங்கி, உபாஇ-உபரஇயை, பெறச் காணவில்லை.

அடையப் பார்க்கவில்லை;

ஆகையாலே - ஆகலாலே,

ஏற்று -.கரத்தா

கை

லேற்று, உண்ணும் புசிப்பு- உண்ணும் உணவு, ஒவ்வாது-ஓச்.திராது; boa
ளூ௦- எக்சாலச்இலும், உன்காட்டியில் இருந்அகொண்டு - உன் சந்ஈஇயிலி
ரூம்துசகொண்டு, வல்லாளசாம்-மனோதைரிய மூள்ளவர்களாய், இயமகியமா இமாசவர்ச்கு-சவ
இயம நியமா இகளை, மேற்கொண்ட-செய்யத்சொடங்லெ,
கட்கு,

ஏவல்

செய்து

- பணிவிடைசெய்து,

மன இன்படிக்கு

எல்லாம். எண்

ணத்தின்படிக்செல்லாம், இச்.தி பெறலாம் - சித் இயை அடையலாம்; ஞானம்
வாய்க்கும் - ஞானமும் உண்டாகும், (ஆனால்) ஒரு மனு - ஒரு விண்ணப்ப
மூண்டு,

(சேட்டருள

வேண்டும்

இங்கு - இவ்விடத்இல், இல்லாமை

என்னெனணின்),

எனக்கு

- அடியேனுக்கு,

ஒன்தினையும் - உன் இருவருள்

பெறாமை

௨௧௨ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
இல்லாமை ஆக்க - வறுமையாக்குதற் '

மாத்திரம்,

வறுமையொன்றை

யாய

காக, இப்போது இரங்கு-இப்போது இரங்கியருள வேண்டும் | இசபரமிரண்
டினிலும்.--என்௪ு.
(வி-மை.5

யாக்கை

சிலையாமையினை

யறிச்தே

'சில்லாது

னென்பார்,

தேகமெனு கினைவுண்டு! என்றனர். திநமந்திரம்; *ஊரெலாங் கூடி. யொலீக்க

வழுதிடப், பேரினை நீக்கிப் பிணமென்று பேரிட்டுச, சூரையங் காட்டிடை
கொண்டுபோய்ச் சுட்டிட்டு, நீரினில் மூழ்டி நினைப்பொழிர் தாரே,'? என்ற
தனாற் காண்க,

சேசம் நிலையல்லதாயினும் சரீ. ரத இயடைந்துவாழ ஆரிரியமொரு உபா
யம் போதித்தனர் என்பார், தேக நிலைகின்றிடவு மெளனியாகி சேரேயுபாய
மொன்றருளினை?

இத்தி வேண்டுமென்பது,

சரீர

என்றனர்.

திருமந்திரம்:

உடம்பா ரழியி லுயிரா ரழிவர், திடம்பட மெய்ஞ்ஞானஞ் சோவுமாட்டா,;
ருடம்பை வளர்ச்கு முபாய மறிக்சே, யுடம்பை வளர்த்தே னுயிர்வளர்,ச்
தேனே."

என்றதனாற் காண்க,

சரீரச்.திற்கு உபாயங் சண்டாலுங் கல்வியிலார்க்குக் கை கூடாதென்
பார், *சல்லாதமனமோ வொடுங்கி யுபரதி பெறக்காணவிலை' என்றனர். திர
மந்திரம்: “வல்லார்களெள்றும் வழியொன்றி வாழ்கின்றா, மல்லா தவர்களறிவு
பலவென்பா, செல்லா விடசது முளனெங்க டம்மிறை, கல்லா தவர்கள்
சலப்பறியாசே,??

எனறமனாம் சாண்க,

பஏர்பதிகழ்ச்சி??
கண்ணன்னார்

கண்ணு,

என

பிராட்டியாநம்,

ஓலலை

மிரவாமை

கோடியுறும்.?”

கரவாது

வர்தீயுவ்

எனப் பெருகவலரும்

கட்

டளையிட்டமையின், *கையேற்றுணும் புப்பொவ்வாது? என்றனர். (அன்
பர்பணிக் கென்னை யாளாக் விட்டக்கா, லின்பநிலை தானே வநதெய்தும்
பராபரமே!?? என இவசே பினனர் கூறயிருத்தலீன் அதற்கேற்ப, 'மாதவர்கி
கேவல்செய்து மனதின்படிக்கெலாஞ்சித்திபெறலாம்? என்ரனர், உத்தாலே
தம். “இன்னமயி ணின்னாச இயாகெனி னின்மையி, ஸின்மையே யின்னா
SA எனச் கூறினமையின், 'இல்லாமை யொன் நினையுமில்லாமையாக்கவே

யிப்போ இரங்குகண்டாம்'
மொழி

என்சனர்;

கிடைக்கப் பெறாமையாகய

ஞானமூஇத்ததற்

வறுமையினைச்குறிசது

னும் பொருர்தும்,

ஒரு

உரைத்தாரெனி

(௮)

மரவுரி யுடுத்துமலை வனகெழ் கொறித்துமுதர்
வனசருகு

கேதுவாகிய

வாயில்வக்தால்

வன்பசி தவிர்த்துமனல் வெயிலா மழையால்
வருந்தியும் மூலவனலைச்
சிரமள வெழுப்பியு கீரினிடை மூழ்கியுக்
தேகஈம தல்லவென்து
Aves வபேகைஷயாய் கின்னன்பர் யபோகஞ்
செலுத்தினா ரியாம்பாவியேம்

ar
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விரவுமறு சுவையினொடு வேண்டுவ புசித்் தரையில்

வேண்ட
மேடைமா

வெலாயழுடுத்து

ளிகையாகி வீட்டினிடை வைகியே

வேறொரு வருத்தமின்தி

-,

இரவுபக லேழையர்கள் சையோக: மாயினோ
- மெப்படி

பிழைப்பதுசையாய்! !

.

gure மிரண்டினிலு மூயிரினுக் குயிராகி
யெங்குகிறை கன்றபொருளே !
(௫-ள்.) மரவுரி உடுத்தும்-மரகார்ச்சீரையை யுடுத் தும், மலை வனம் நெல்
கொறித்தும்-.லைகெல்லினையும்
வனசெல்லினையும் கொறித்தும், உதிர்வன
௪ருகு வாயில் வக்தால்-உ திர்வனவாகிய
சருகுகள் தாமிருக்கும் இடத்தில்
விமுக்தால், (அவற்றையுண்டு) வன்ப௫ி தவிர்க்தும்-மிச்க படியினை நீக்கியும்,

அனல் வெயில் ஆதியால்-அ௮ச்சனி

வெயில்

மூசலானவைகளாலும்,

மழை

யால் - மழையினாலும், வருக்இயும் - அன்பப்பட்டும், ஜல அனலை - மூலா
தாரத்திலள்ள மூலாச்ணியை, சிரமளவு எழுப்பியும்-சரச்சளவாக எழுப்பி
யும், நீரிணிடை மூழ்கயும்-புண்யதீர்ச் தஸ்மாகம் பண்ணியும், தேசம் மது
அல்ல cron mie rib ஈமதன்றென்று
bees,
இற்சுக அபேகை்ஷையாய்ஞானசுகத்தினையடைய

யோகம்

விருப்பமுடையவராய,

செலுச்தினா-யோகத்தினை

பாவிஈனாகிய

காங்கள்,

விரவும்

நின் அன்பர்-உன் அன்பர்,

௩டத் திவக்தார்கள்;

அறுசுவையினேடு-கலச்சத

யாம்

பாவியேம்-

ஆறுசுவைகளு

டன், வேண்டுவ புக் த-வேண்டு முணவுகளையுண்டு, அரையில்-இடையில்,
வேண்டுவ
எல்லாம் உடுத்து-வேண்டும் ஆடைகளெல்லாவற்றையும்
தறி
த்த, மேடை
மாளிகை ஆஇ-மேடை
மாளிகை
முதவியவாகச் சொல்லப்
பட்ட, வீட்டினணிடை வைூ-வீடுகளில் சங்கி, வேறு ஒருவருச்தம் இன்றி-

வேறொரு

அன்பமில்லாமல், இரவுபகல்-இரவும் பகலும், ஏழையர்கள்-மாதர்

களிடத்த, சையோகம்
பது-எவ்வாறு உய்வத?

ஆயினோம்-கலவிசெய்யாநின்றோம்; எப்படி பிழைப்
உரையாய்-சொல்லாய்! இகப.ா மிரண்டினிலும்.--

என்க,
(வி-ரை.) வனங்களிலுள்ள ஐர்வகை பெரிய மரங்களின் சதோவினைப்
பக்குவமாச வுரித்து ஆடைக்குப்பதிலா 5 முனிவர்கள் அணிவது மரவுரி; இது
வே ரம் எனவும், சீரை எனவும்படும். கொறித்தலாவஅ-கெல் மூதலியவற்
றை ஒவ்வொன்ருகப் பல் முூதவியவற்றாறி சோஅததல். அறுசுவையாவன-கை
ப்பு, இனிப்பு,

புளிப்பு,

உவர்ப்பு,

துவர்ப்பு,

கார்ப்பு,

மூலவனலாவ

துஃகுய்

யத்தின் இரண்டங்குலத்தின் ஈழிருக்கும் மூலாதாரக்இிலுள்ள அச்சனி.
எழுப்புதலாவத-அவ்வச்சிணியைகச் கும்பிக்க பிராணவாயுவால் வன்னி.ிசய்
கொண்டு மூட்டுதல், (சேக௩மகல்ல' என்பது சரீரம் நிலையற்ற சென்பதாம்.
பெரியோர்கள் ஞானானர்தமாகிய பேரின்பத் இனை யடைய
ஆசைகொண்டு

மரவுரியு5 தல் முதலிய கடுமையான

செயல்களைப் புரிக்து

உச்சீவித்தனர்,

௨௧௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத் இியுரை

. சிறியேமாகய நாங்கள் மாதர்கள் இற்றின்பத்தினை யடைய ஆசைகொண்டு
வேண்டியவுணவுகளை யுண்டும், வேண்டும் ஆடையாதஇகளைச் தரித்தும் சிறி
தேனும் வருச்சா திருகிகிறோம், காங்கள் எவ்வாறுப்வோமென்ப௮ கருத்.த.(௯)

மூத்தனைய மூரலும் பவளவா யின்சொலு
முகத்திலகு பசுமஞ்சளும்
மூர்ச்சிக்க விரசசன் னதமேற்த விருகும்ப
மூலையின்மணி மாலைகால
வைத்தெமை மயக்கியிரு சண்வலையை வீசியே
மாயா விலாசமோக
வாரிதியி லாழ்த்திடும் பாழான சிற்றிடை

மடர்கையர்கள் சற்றின்பமோ
புத்தமிர்த போகம் புசித்துவிழி யிமையாத
பொன்ஞனாட்டும் வந்ததென்றால்
போராட்ட மல்லவோ? பேரின்ப முத்தியிப்
பூமியி லிருந்துகாண
.
எத்தனை விசாதம்வரு மென்றுசுகர் சென்றகெறி
யிவ்வுலச

இகபர

மறியாததோ?

மிரண்டினிலு

முயிரினுக் குயிராகி

பெங்குகிறை கின்மபொருளே !

(இ-ள்.) முத்து

அனைய

மூரலும்-முத்தை

லாய் இன்சொலும்-பவளத்தினை
முகத்து

இலகு

யொத்த பற்களும், பவள

யொத்த வாயிலுள்ள

பசுமஞ்சளும் - முகத்தில்

இனிய சொர்களும்,

விளங்குகின்ற

பசிய

மஞ்சளும்,

மூர்ச்சிக்க - மூர்ச்சிக்கும்படி, விரசசக்கசம் ஏற்ற-விரகசர்சசச்தை எழுப்ப,
இருகும்ப முலையில்-இரண்டு குடங்களை யொத்த தசனங்களின்மேல், மணி
மாலை நால-இரத்தின ஆரங்கள் தொங்க, வைத்து - ஏங்களை வயப்படுத்து,
எம்மை மயக்கி-எங்களை மயங்கப்பண்ணி, இரு கண் வலையை வீச-இரண்கி
சண்களாகிய

வலையினை

யெறிர்து,

மாயாவிலாச

மோச௫வாரிஇயில்

APs

திடும்-மாயையின் விளையாட்டாகிய மோகசமுத்திரத்
இல் அழுக்தப்பண்ணு
கிற, பாழ் ஆன-பாழாகயெ, சிறு இடை மடந்தையர்கள் - இற்றிடையினை
யுடைய
மாதர்சளது,
சிற்மின்பமோ-9ற்றின்ப மென்றாலோ, புத்தமிர்த
போசம் பு௫த்து-புதிய அமிர்கச்தை உண்ணுதலாஇய அனுபவத்சை அனு
பவித்து, விழி இமையாத-கண்ணிமைச்காத, பொன்னுட்டும் வச்சது என்
றால்-பொன்னுலகக்தினும் வச்சதானால், போராட்ட மல்லவோ-போராட்ட
மாய் முடியுமல்லகோ? பேரின்ப முக்தி - பேரானச்சத்தைத் சருன்ற
மோட்சத்தினை, இப்பூமியில் இருந்து காண-இவ்வுலகிலிருர் தகொண்டே

அடைவதற்கு, எத்தனை Sars

வரும் என்று எத்தனை

SOLE OF GH LTE

மென்று,
rat
சென்ற
நெறி
சுகமுனிவர் போனமார்க்கம், இவ்வுலகம்
அறநியாததோ - இவ்வுலகத்தாரால் அறியப்படாகதோ ? இசபரமிரண்டினி
லும்,

என்க.

எங்குநிறைகின்ற பொருள்

௨.௧௫

(வி-ரை.) மாதர்களஞுடைய அழூய அலங்கார அவயவமனை த்தும் மாயா
சாலமெனச் சிறிதும் உற்றுநோக்காது அவர்கள் போகத்தி aps ga Bev

*1மாயாவிலாச மோசவாரிஇியி

சிறிதஞ் கசமில்லை யென்பார்,

லாழ்த்திடும்

பட்டினத்துப்
என்றனர்.
மடந்தையர்கள் இத்றின்பம்?
் சண்ணெ
காட்டியென
று
கண்ணென்
ு
மூச்சென்ற
ு
பிள்ளையார்: “சாதென்ற

பாழான

இற்றிடை

நெண்
இரே, மாதென்று சொல்லி வருமாயைதன்னை மறலிவிட்ட, தாசென்
ரைப்பே,
றெடுத்து
ணாமற் சுகமென்று நாடுமிச் துற்புத்தியை, யேதென்
ணிறைவா! கச்சியே சம்பனே!?? என்றதனாற் காண்க. ,
தெய்வலோகத்தில்

வூக்கும் தேவர்களுள்ளும் விண்டு பிரச்தையையும்,

பீரமன் வித்யாபர்னையையும், இர்திரன் அகல்கையையு ர், அச்சிணி”இருடி
பத்தினியரையும், வாயு குசசாபன் புத்திரிகளையும், சூரியன் சஞ்சிகையை
துச் காமார்தகாரத் இர்சிக்கி மயவ்
யும், சர்தான் தாரையையும் சண்டுமோகிச
இனெரென்பார் 6 சற்றின்பமோ புச்தமிர்சபோகம் புசிச்து விழியிமையாத
பொன்னாட்டும் வர்தது' என்ளுர்.
_ மாதர் சிற்றின்பம் முத்திச்குத் தடையாகத் தேவலோகத்திலும் புகுக்து
அகனை
வருத்துவசாச விருத்தலால் சான் இவ்வுலகத்தி லிருந்துகொண்கி
பிறந்த
,
சுகர்
ு
நிச்சயித்து
குமென்ற
டைக
லருமையா
மு;த்திய
வென்று

“சுகர் சென்ற நெறி

வுடனே துறந்து சென்று நிடதமலை யேறினரென்பார்,
யிவ்வுலக மறியாததோ?!
உன்னிலையு

(௧0)

என்றனர்,

மென்னிலையு

மொருகிலை

யெனக்கிடந்

அளஜறிடு மவத்தையாகி
உருவுதான் காட்டாத வாணவமு மொலிகண்
டொளிக்கனெற விருளென்னவே
தன்னிலைமை காட்டா தொருங்கவிரு வின.பினொாற்
ரூவுசுக

துக்கவேலை

தட்டழிப முற்றுமில் லாமாயை

யதனாற்

திடித்தகில பேதமான

முன்னிலை யொழிந்திட

வசண்டிதா

கரர.மாய்

மூதறிவு மேலுதிப்ப

முன்டினொடு கீழ்மே னடுப்பக்க மென்னமன்
முதிறுமா னந்தநியைவே
என்னிலைமை யாய்கிற்க வி.பல்புகூ ரருள்வடி.வ
மெக்காளும் வாழிவா ழி !
இகபர மிரண்டினிலு முயி.ரினுக் குூபிராகி
யெங்குகிறை கின்றபொருளே |
(இ-ள்.)
ஒரு

உன்-கிலையும்- உனது

நிலையெனச்

இடச்து - ஒமே

நிலையும்,

நிலையெனச்

என் நிலைபும்-௭னது
கொண்டு,

உளறிடும்

நிலையும்,
அவக்ை

௨௧௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத் இயுரை

யாஇ - உளரும்படியான அவத்தையை யடைந்து,
உறுவுசான் காட்டாத
ஆணஃமும்-சன் வடிவைப் புலப்படுத்காத ஆணவமலமும், ஒளிகண்டு - ஒளியி
னைப்பார்தது, ஒளிச்சின்ற இருளென்ன - மறைகின்ற இருளைப்போல, தன்
நிலைமை காட்டாது

ஒருங்க - தனத

நிலைமையைப் புலப்படுத் தாமல் அடங்க,

இருவினையினால் - இருவினைகளாகிய
(அலைகளொடு), தாவு - தாவுகின்
ற)
சுசதுச்கவேலை - சுதுச்சகங்களாகிய சமுத்திரங்கள், தட்டு அழிய - தமொற,
முற்றும் இல்லா மாயையசனால் - (காறியப்பாட்டில்) முழுதும் இல்லாமை
யாகிய மாயையினால், தடி.த் த-உருக்கொண்டு, அகிலபேதமான-அனேக

வேறு

பாடாகிய, முன்னிலை ஒழி* இட-முன்னிலைச் சுட்டொழிய, அகண்டி தாகார
மாய் - பிறிக்கப்படாத வடிவையுடையசாய், முதறிவு-பேரறிவானத, மேல்
உதுப்ப-மேலு மேலு மூண்டாக, முன்பினொ0-முன் பின்னோடு, ழ் மேல்
நடு பக்கம் என்னாமல்-€ழ் மேல் ஈடு பச்ச : என்று சொல்லாதவண்ணம், முந்
றம்-முடிவுபெறுகின்ற, ஆகக்த நிறைவே-இன்ப நிறைவே], என் நிலைமையாய்

நிற்ச-எனத நிலைமையாகக் கொண்டு

அதில்

நிலைத்து நிற்கும்படி,

இயல்பு

கூர்-எனக்கு ஈகல்லியல்பருளிய, அருள்வடி.வம்-அருளுருவமான, எக்காளும்
வாழி வாழி.எக்காலத்தும் வாழச்கடவத ! வாழக்கடவது! இகபர மிரண்டி.
னிலும்.--என்க.

(வி-ரை.) அ்கிங் கெனாதபடி. எங்கும்

பிரகாசமாய்

விளங்கும் அனாதி

மூச்சனையும், அங்கங்குக் கட்டுப்பட்டுக் சுக அச்சமோகங்களால் மொத்துண்
டுழலும் அனாதி பெத்தனையும் ஏன்றென
மயங்கி நான் பிரமமெனக் கூறி
ஏகான்மவாகஞ் et ee எழும் பசுஞானக்இற்குச் காரணம்
GY GOT BILD GY
சடிப்பாகையால்,

உன்ணிலையு

மென்னிலையு

மொருறிலை

யெனக்கிடச்

துள

ஜி மவச்சையா௫, உருவுதான் காட்டாத ஆணவம்? எண்றனர்.
பூதிவிருளானது எல்லாப் பதார்த்தத்தையு மறைத்துத் தன்னைக்காட்டி
நிற்கும்; ஆண வமலமானது

தன்னையுவ்

BTL LAT

தனக்குள்ளே

யிருக்க

ஆன்மாவையும் காட்டாழாகலின், 'உருவுகான் காட்டாத ஆணவம் மொளி
கண் டொனிக்கின்2 இருளென்னவே
தன்னிலைமை காட்டாது? என்றனர்,

திநவருட்பயன்: *ஒருபொருஞங்
நக

காட்டா

சாட்டா இருளுருவல் காட்டு, மிருபொரு

இது,'! என்றசனாற் காண்க,

மாயை அனாதி சிசயமாயினும் உலகபோகச்திற்குச் சாரணமாச

விரிக்து

இடச்கு மாயாகாரியம் நிலைபுறுதலின்மையின், :முத்று மில்லாமாயை?
என்ற
னர்.
அருணகிரிகாசர், “இல்லே யெனு.டா யையிலிட் டனைநீ?? என்றதும்
இக்கருத் - ப்பற்றியே என்க, சன்மங் காரணமாக விளைந்த ஆணவமலமும்,

மாயாமலமும் தம்கம்சாரியப்பாடு குறைர்தாலன் நி'மெய்ஞ்ஞானச்
கலையெடா
கனகையல், 3௮ வாவ் சாட்டா தொருங் 2 மாயையொழிக் இ. மூ.தறிவு மே.

இப்ப

என்றனர். we

Os cys

யெங்கும்

பிரகாசமா

யானச்த பூர்

தியாக என முன்னர்? கூகியிருத்தத்கேற்ப ஈண்டும். “முன்பினொல் எம்
மே னடப்பச்ச மென்னாமன் மூற்றுமானந்தம்? என்றனர்.” Semarang. வென்
ப.அு-ருருமர்ச்.
௪ல் இனை,

(௧௧)

௨௧௪

சச்சிதானந்தசிவம்
சச்சிதானந்த சிவம்
பாராதி சசனப் பரப்புமுண் டோவென்று
படர்வெளிய தாகியெடிராப்
பரிதிமதி காணாச் சுயஞ்சோதி யாயண்ட
, பதரண்ட
கேராக வதிவா

வுயிரெவைக்கும்
யகண்டமா யேகமாய்,

நித்தமாய், கிர்த்தொந்தமாய்,

நிர்ச்கூண விலாசமாய், வாக்குமன
நிர்மலா னந்தமயமாய்ப்,

மணுகாத

பேராது கிற்றிநீ; சும்மா விருந்துதான்
பேரின்ப மெய்தடாமல்
பேய்மனதை யண்டியே தாயிலாப் பிள்ளைபோற்
பித்தாச வோமனதைகான்

சாராத படியறிவி னிருவிகற் பாங்கமாஞ்
சாசுவத நிஷ்டையருளாய்|
சர்வபரி பூண வசண்டதத் துவமான
சச்சதொ னர்தசிவமே!
(இ-ள்) பார் ஆதி-மிருதிவி முதலான, ககனப்பாப்பும்-அகாயப்பாப்பும்,
று(சொல்லும்படி) ,படார்வெளியதாகி-வியா
உண்டோவென்று-உளதோவென்
பரிதி-சூரியனும், ம.இி-சச்.இர
எழுகா-அக்இகியும்,
பிச்ன்ற பாமாகாசமாஇ;
௪, சுயஞ்சோதியாய்-சுயம்பிரசாசமாக; அண்ட பகி
னும், காணா-சாணச்கூடா
ரண்ட உயிர் எவைக்கும் - ௮ண்டபடிரண்டங்களிலுள்ள உயிர்களெல்லாவற்
ஜிற்கும், கேராக அறிவாய்-செவ்வையாக அறிவுருவாய்) அசண்டமாய்-கண்

டிச்சப்படாததாய், ஏகமாய்-ஒன்றாகி, நித்தமாய்-அழிலற்றதாய், கிர் ச்தொந்த

மாய் - தொடர்பந்ததாய், சிர்ச்குண விலாசமாய் - குணங்கடச்,த லீலையாக,
வாக்கு மனம் அணுகாது - வாக்கு மனங்கள் பொருந்தாத, கிர்மலாகக்த மய
மாய்-ரிர்மல சுகரூபமாக, நீ பேராது நிற்றி-டீ அசையாது நித்இரும்; சும்மா
இருர்து பேரின்பம் எய்.இடாமல் - சம்மா இருர்து பேரராக்சச்தைப் பெரு
அண்டி - பேய்மனத் தனைச் சார்ச்ு, தாய் இல்லாப்
மல், பேய் மனதை
பிள்ளைபோல்-தாயற்த குழர்தைபோல், பிக்தாசவோ-பிச்தேததவோ?, மனதை
சான் சாரா சபடி-மனச்தை நான் ௮அணுகாதபடி, அறிவின்- அறிவோடு கூடிய,
நிருவிகற்ப அங்கம் அம் - கிருவிகற்ப மென்னும் உருப்பையுடைய, சாசவத
நிஷ்டை

அருளாய்

சசசகிஷ்டையினைச் கொடுத்சருளவேண்டும்;
அகண்ட GE LIM
பதார்த்தங்களிலம் பரிபூரணமான,

- அழியாத

சர்வ பறிபூரண-சகல

மான- துசண்ட வஸ். துவாகிய, சச்சி சானந்த வமே
ரூபமாகிய மங்சளவஸ்துவே!.. என்க,
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- உண்மை

யதிவானந்த

௨௧௮ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
(வீ-ரை.) சிதாகாயத் தினை நோச்கப் பூதாகாய முதலியன பரமாணுரூப
மாகவும் மதித்திடத்கு ஏஎலாதிருத்தலின், ;பாராஇககனப் பரப்புமுண்டோ

வென்று படர்வெளியதாக?

என்றும்,

சூரியன் சச்தஇிரன் அடக்னி இவர்சட்

குச் சுதந் இரமாக ஒளியின்மையின் ௮அவைகட்குப் பிரசாசத்தினேத் சந்து
தான் சுயம்பிசமாசமாக "விளங்குதலால்,
*எழுகாப்பரிதிமதிகாணாச் சுயஞ்
சோ தியாய்' என்றும், அன்மாச்சடோறும் அறிவு சொரூபமாக
விளங்கிக்
கொண்டிருத்தலினால், 'அண்டபூரண்டவுயிரெவைக்கும் நேராகவறிவாய்?
என்றும், எவ்விடத்தும் ஒளபச்லேடிசமாக வியாபித் திருத் தலினால், அகண்
டமாய்? என்றும், ௮ங்கனம் வியாமித் இருப்பினும் ௮வ்வியாபக
ச் துட்பட்ட
பொருள்சளனைத்தும் கானாகாதென்பார்

“ஏகமாய்?

என்றும்,

ஆதி ஈடு அந்த

மிலை யென்பார், சித்தமாய்' என்றும், அனை ச்தினிலும் வியாபித் இருப்பினும்
அவற்றுட் சம்பந் தமில்லையென்பார், (கிர்த்தொர்தமாய்? என்றும், தனக்கென
வொரு

குணமில்லையென்பார், *நிர்க்குண விலாசமாய்? என்றும், அவரங்மனே

கோசாமான மல ரஇதமென்பார்,
மாய்? என்றும் கூறினர்.

:வாச்குமன

மணுகாத

சிர்மலானந்த

மய

இரணியை, கனகை, இரக்தை, இருட்டனை, சுப்பிரபை, அதிரத்தை,
வெகுரூபை என்னும் ஏழுகாக்குகளையுடைமையால் அக்கினியை *ஏமுகா?
என்றது.
மதுவையுடையது மதி ௮ல்லது மஇச்கப்பவெ.து மதி,
(௧)
குடக்கெரடு

குணக்காதி

கொள்ளல்போ

திக்கனை யுழ க்கூடு

லைந்துபூதம்

கூடுஞ் சருங்கிலை, சாலேசு மொன்பது
கூலாவுகடை மனையை,நாதும்
_
வடக்கயிறு வெண்ணரசம் பாவென்பு தி சையினால்

மதவேள் விழாஈடத்தி

வைக்கின்ற கைத்தேரை,

வெண்ணீர்செநீர்கணீர்

மலநீர்பு ணீரிழைக்கும்
விடக்குக் துருத்தியைக், கருமருக் துக்கூட்டை,
வெட்டவெட் டத்தளிர்க்கும்
வேட்கைமச மாறுகின்ற ௬கொட்டை, முடிவிலே
மெய்போ லிருந்துபொய்யாம்
சடகச்கைச், ௪டச்கெனச் ௪தமென்று

சன்மயம்

தானாகி கிற்பதெென்றோ?
சர்வபரி பூரண வகண்டதத் தவமான
சச்சிதா னர். சவமே!
இனை

(இ-ள்) குடச்கொடு - மேற்கோடு, குணக்காஇ - இழக்கு முதலிய, இ.
- இக்குகளை,

உழக்கூட-உழக்கினிட த்.இல்,

கொள்ளல்போல்-கொள்ளு

தல்போலே, ஐந்துபூ சம் கூடும்-பஞ்சபூசங்கள் சேறாஇன்
ற,

சுருங்கு இல்லை-

௨௧௯

FEAST ON நீதசிவம்

பலசணிகள் விளங்கு
இறு குடிலை, சாலேகம் ஒன்பது குலாவும் - ஒன்ப
டுன்ற, வடச்சயிறுஇன்ற, நடைமனையை. சடைவீட்டை, தாறும்-சகாணப்ப
னால்-எலும்பு மாமி
தசையி
என்பு
வடச்சயிறு, வெள்காம்பு ஆ-வெண்ணரம்பாக
ின் ற - Bae pr
சங்களால், 'மதவேள்-மன்ம,சனானவன், விழா நடத் இவைச்க
ெண்ணீரும், செம்
நடத் இிவைக்இன்ற, சைத்தேரை-சிறுதேரை, வெண்ட£ீர்-வ
புண்ணீர்-புண்ணீரும்,
'2ர்-செர்கீரும்,சகண்ணீர்-சண்ணீரும், மலநீர்-மலடீரும்,
த் அருத்தியை விடக்கு
,
- (தேய இவற்றை) இறைக்கும் - இறைக்கின்ற
மருர்து விளைகின்ற
மாமிசத்துருத்தியை, கருமறுச்௮ கூட்டை-ஜன்மமாகயெ

க்சன்.ற, வேட்
கூட்டினை, வெட்டவெட்ட தளிர்க்கும்-வெட்ட வெட்டத்தளிர்
சுகொட்டை-மயானத்
கைமாம் உறன் ற-ஆசையாகய மரங்கள் மிகாரின்ற,
தை, முடிவிலே-முடிவில்,

மெய்போலிருச்து - உண் மைபோலிருகந்து, பொய்

பொய்யென்று,
ஆம்-பொய்யாய்விடுகின்ற, சடக்கை-சரீரதீதை, சடக்கு என -

சன்மயம் சதமென் று-ஞானரூபமே

மெய்யென்று,

தானாக நிற்பது என்றோ

தானாக கிற்பது எந்தச்சாலமோ? சர்வபரிபூரண.--என்ச.
(வி-ரை.) வெண்ணீர், செந்நீர், மலர், புண்ணீர் முதலிய தங்கிய

-

ஐம்

ய கடை வீடென்றும்
பூதம் கூடுஞ் சறுவீடென்றும், கவதுவாரங்களையுடை
கிலே சடக்கைச்
கொல்லப்பட்ட உடல் நிலையல்ல வென்பார், *கூடுஞ் சுருங்

ைத் திறைச்சி
சடக்கென? என்றார். திருக்கடைக்காப்பு: என்பினாற் சழிரிவ
்பொல் லா
த்துப
போர்ச
மண் சுவரெறிச்.த ஈம்மில்லம், புன்புலா னாறுதோல்
் குரம்பையின்
மையான் முகடுகொண்டு, முன்பெலா மொன்பது வாசலார

மூழ்கிடாதே,

யன்பனா

என்றகனாற் சாண்க.
பது எக்காலமோ

என் றனர்.
போல்

ரூர்தொழு

இன்மயமே

மையல்கொண்டஞ்சகெஞ்சே!?"

அு.ப்யலா

மெய்யென்று அணிந்து அதின்மயமாப் நிற்

என்பார் :சசமென்று

சன்மயச்

இன்மயமாவது - சநஇிசொளியுடன்

அருளொடு

ஆன்மா

தானாகி

கண்ணெளி

கலந்.து நிற்றலேயாம்,

நிற்பசென்றோ? "

கலந்து

நின்றாத்

உபதேசப்பஃறெடை;

2ரார் சதிசொளியிற் சென்றொடுங்குவ் கண்சணொளிதா, னேரா மொளியாக
வேய்ர்ததோ-பாரென்ன, நின்றவொளி யன்தி நிரூபிக்கிற் சண்ணொஸிவே,
செய்யகதி ருஞ்சிறந்த
நின்றெனவே ஈநன்றென் திரங்கியே - பொன்றாத,
பொருளுங் க திர்சேர், தய்யவிழிச்சோ கஇர்ச்கோ தோன் றிடுவ-தையம௰ச்,
சொல்லென் நிடினல் விழிச்சார்தோ எற்றவரே, புல்லும் பிறவி பொடிப்பர்”
‘

என்பதனாுற் காண்க.
வெண்ணீர் - கோழை;

மாமிசநீர்.

செந்நீர் - உதிரம்,

மலநீர் - மூத்.இரம், புண்ணீர்-

:

பாகத்தி னாற்கவிதை பாடிப் படிக்கவோ
பத்திகெறி யில்லை; வேத
. பாராய ணப்பனுவன் மூவர்செய் பனுவலது
பகரவோ விசையுமில்லை;

(2)

௨௨௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுலர்
Cure sD Coesgw முயலவென் ராற்றேக
மொவ்வாதி வூன்வெறுத் தால்

உயிர்வெறுத் தஇடலொக்கு மல்லாது கிரியைக
ளூபாயத்தி னாற்செய்யவோ
மோகத்தி லேசிறி.து மொழியலவிலை; மெய்ஞ்ஞான

மோனத்இ னிற்கவென்முல்
முத்றா து; பரிபாக ௪த்திக ளனேககின்

மூதறிவி லேயெழுந்த
தாகத்தி லேவாய்க்கு மமிர்தப்பிரவாகமே!
தன்னக் தனிப்பெருமையே!
சர்வபரி பூண வகண்டதத் அவமான
சச்சிதானந்த
பாடிப்

சிவமே!

(௫-ள்.) பாகத்தினால்-பாகமாச, கவிதை பாடி படிக்கவோ - கவிகளைப்
படிக்கவென்றாலோ, பகீதிநெறி இல்லை-பத்தி மார்க்கமில்லை; வேச

பாராயணப்

பனுவல் - சமிழ்வேதமாகயெ

பாராயண ச்துக்குரிய

(இருவாசச

மென்னும்) நாலினையும், குவர்செய் பனுவல் - மூவரருளிச்செய்த (அடங்கல்
முறையாகிய) நூலினையும், பகரவோ-பாடுவமென்றாலோ, இசையும் இல்லைஇகையுணர்ச்சியுமில்லை; யோகத்திலே

சிறிது முயல என்றால்-யோகமார்க்கத்

இல் கொஞ்சம் முூயல்வோ மென்றால், தேகம் ஒவ்வாது - சரீரம்.இணக்காது)
இவ்வூண் வெறுத்தால் - இச்த வுணவை வெறுத்தால், உயிர் வெறுத்திடல்
ஓக்கும்-உயிரை வெறுத்தாத்போன்றிருக்கும்; அல்லாது-அன்றி, இரியைகள்இரியைகளை, உபாயத் இனால் செய்யவோ - உபாயமாகச் செய்யவென்றாலோ,
மோகத்திலே சிறிதும் ஒழிய இல்லை - மோகச்தில் கொஞ்சமாயினும் நீங்க
வில்லை; மெய்ஞ்ஜான மோன தஇல் நிற்க என்றால் - மெய்ஞ்ஞான வரம்பாகிய
மோனகிலையில் நிந்கவென்றால், முற்றாது - முடிவுபெறாத; (அதந்குச் சார
ஊம்) பரிபாக சக்திகள் அனேகம் - என்னைத் சடைசெய்யப் பக்குவப்பட்
டுள்ள பரிபக்குவ சச்இகள் ௮னேகங்களாயுள்ளன; சின் மூதறிவிலே எழுந்த
உன் விஷயமான போதிவிடத்துண்டாகிய, தாசத்திலே வாய்க்கும்-மோட்ச

தாகத்தில் படைக்கப்பெறுகின்ற, அமிர்தப்பிரலாகமே- அமுதப்பெருச்கே!,
தன்னர்தனிப்

பெருமையே-ஏகாச்தமாகிய

பெருமையே |,

சர்வபரிபூரண.--

என்க.

(வி-மை.) தெய்வபக்இ வாய்ந்தவர் பாடும் பாச்சளே அ௮ருண்மயமான
செம்பாகமாய் விளங்குவதன்றி இலச்சிெய இலக்கண வலிவு மாத்திரையானே
பாடும் பாட்டு நயம் பெருசென்பார், *பாகத்.இ ளுற்கவிதைபாடிப்படிச்சவோ

பத்திகெறியில்லை! என்றார். இசனால் வித்துவான்சட்கு தாலின் நுணையினும்

தெய்வத்துணையே

அணையினு

சிற௩ததென்பதாயிற்று,

பு லமையிலக்கணம்:

அறுபங் கிக் தெய்வத் தணையாஞ்
என்றதனாத் காண்க,

செந்தமிழ்ச்

“தாலின்

கவிச்கே,

?*

. சச்சிதானந்த

தவம்
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வேகமுடிவாகும் உபகிடசதங்களை யோதின் விழுமிய .முத்தி சித்திக்கு
மென்பது தூற்றுணிபாசலின்) oui sneer முற்றும் உணர்ச்த தெளிதற்
கேற்ற ஆயுணீட்டியும் உணர்வுவலியும் அச்சாலச்சதோரச் குண்டாயதுபோல
ஓர்ந்து எளிதிம் சதிபெறுமாறு முத்தி
இச்காலத்தோர்க் இன்மையின், எவரும்
பெ.நற்குரிய உபரிடதங்களின் சா.ரமாகத் தீநுவாசக மொழிந்து வைச்தரு
ளினாசென்பார் திநுவாசகத்தினை *வேதம்” என்றனர். சைவர்கள் தவ்கள் சிவ
பூசையில் இனக்தோறும் வட்டமிட்டு வரும் தூலாகலின் *பாரராயணப் பனு

ae’

எனவும்

ஐ.இனர்,

*மூவர்செய்

பனுவல்'

என்றது

திருஞானசம்பநீத

மூர்த்தி சுவாமிகள் இருக்கடைக் காப்பினையும், திநுநர்வுக்கக௬ ௬வாமிகள்
இம்
தேவாரத் தினையும், சுந்தரழூ*த்தி சுவாமிகள் தருப்பாட்டினையுமாம்.
மாபாகலின்
யது
பாடவேண்டி
மூவர் இருமுறைகளையும் பண்ணிசையோடு
தனகச்இல்லை யென்பார், :பகரவோ விகையுமில்லை' என்றனர்.
அவ்விசை
ஞானமடைய வேண்டுமாயின் அதத்குச் சோபானமான யோகச்துற் பழகக்
கொள்ள வேண்டுவது அவ௫ூயமாயினும் ஆசன முசலிய கற்பித.துச்கொண்டு
அசைவற விருக்துலாஜ,ச் தேச செளச்கியமில்லை யென்பார், (யோசத்திலே
சிறிது முயல வென்றாற் றேக மொவ்வாது? என்றனர். விரகா.இகளை யனுட்
முதலியவற்றை நீக்சியிருக்சகலா மென்றாலோ தேககமழுவும்;
டி.ச்ச உணவு
உயிரோடி விடும்; உயிரோடிவிடிலோ எடுத்துக்கொண்ட
சேககமுவிலோ
இட
மூயற்சி ௮ப்பிரயோசனமாம் என்பார், ஊண்வெறுத்சால் உயிர்வெறுத்
லொக்கும்? என்றனர். சாதனங்களாயுள்ள. சரியையாஇகளில் இலேசாகப் பழ

௫ கொள்ளலாமெனில், பிசபஞ்ச மயக்க நீங்கவிஉலை என்பார், ('கஇிரியைக
ளூபாயத்தினிற் செய்யவோ மோகத்திலே சறிதுமொழியவிலலை' என்றனர்.
மோனமென்பது ஞானவரம்பு'? ஆகலின் ஞானத் தினைப் பெறக் சும்மாவிருப்
பதற்குப் பழஏிக்கொள்ளலா மெனிலோ, ::ஆறகோடி மாயாசகச்திகள், வேறு
வேறு

சம்மாயைச

டொடஙம்கின?' என் றசற்

பற்பல என்பார், 'மேய்ஞ்ஞான
urs #5 Be

எனேகம்!

இமையளவு

Ga mag

சத்திகளின் தடைகள்

மோனச்தி னிற்கவென்றால்

என்றனர்.

போதையொரு

பறி
(௩)

சற்பகா

லம்பணணு

மிவ்வுலக மெவ்வுலகமோ
என்றெண்ணம் வருவிக்கு மாதர்சிற் றின்பமோ
வென்னின்மச மேருவாக்கிச்
சுமையெடுமி
enol

முற்றாத

னென்றுதான் சும்மாடு மாயெமைச்
மாக்கிராளும்

அர்ப்புத்தி பண்ணியுள கற்புத்தி யாலையுஞ்
சூறையிட் டிந்தீரஜாலம்
அ௮மையவொரு கூத்துஞ் சமைந்தாடு மனமாயை
யம் மம்ம! வெல்லவெளிதோ ?
அருள்பெற்ற பேர்க்கெலா மொளிபெழ்று
SHC ras லாஅமருளோ 8 P

நித்குமீ

௨௨௨. தாயுமான்வர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
சமயகெதி சாணாத சாக்ஷிரி சூகஷ்மமாத்
தமியனேற் குளவுபுசலாய்]
சர்வபரி பூண வகண்டதத் துவமான
சச்சதொா னந்தவெமே!
(இ-ள்.) மனமாயை-மனமாயையான, இமையளவுபோதை-இமைகொ
ட்டி மளவினசாகிய

காலச்தை, ஒரு கற்பகாலம் பண்ணும்-ஒருக ற்பசாலமாக்

கும்; இவ்வலகம் எவ்வுலகமோ என்ற எண்ணம் வருவிக்கும்-இல்வலசமான 2
எவ்வுலகமோ என்தற எண்ணச்தை யுண்டாக்கும்; மாதர் சற்றின்பமோ என்
னின்-மகளிர்

சத்றின்பமோ

வென்ருல்,

மகமேரு

ஆச்-மகமேருவாகச்

செய்து, சுமை எடுமின்' என்று-சுமையெடுங்களென்று, எமை-எங்களை, சும்மா
டும் ஆய்-சும்மாடாகவுஞ்செய்து, சுமைஆளும்.ஆக-சுமையாளாசவுஞ்செய்
௪,
சாளும்-சாள்தோறும், அுர்ப்புத்தி பண்ணி-துர்ப்புச
சியை யுண்டாச்இ, உள்ள-

உண்டாயிருக்கிஐ,

ஈழற்புச்தி

ரூறையிட்டு-குறையாடி,

யாயையும் - நல்லபுச்திச

ளெல்லாவற்றையும்,

இக்தரஜாலம் அமைய-இக்்திரஜாலம் பொருச்த, ஒரு

கூத்தும் சமைந்து ஆடும்-ஒரு காடகமூம் அமைந்து நடிகீகாம்; அம்மம்ம-ஆச்
சரியம்| ஆச்சரிய 6), வெல்ல எளிதோ-(இகனை)வெல்லுதற்கு எனிதாகுமோ?,
அருள் பெற்ந பேர்ச்கு எல்லாம்-உன் திருவருளைப்பெற்ற பேர்கட்செல்லாப
ஒளிபெற்று நிற்கும் ஈது-ஒளிவிளங்க நிற்கின்ற இது அருளோ-அருட்டன்
மையோ?, அல்லா

மருளோ-அல்லது மருட்டன்மையோ?சமயகெறிகாணா;தசமயமார்க்சங்களால் காணப்படாத,
சாட்டு நீ-சாட்ச்பூசனாயெ 8, சூஷ்மம்

ஆ-அட்பமாக, தமியனேற்கு-தணனியேனாகிய எனக்கு, உளவு புசலாய்-உளவு
சொல்லாய்!, சர்வ பரிபூரண..--என்க.
.
(வி-ரை.) சிவதானசித்தியார்: மாயை மயச்சமூஞ் செய்யுமன்றே!என.ச்
கூறியதந்கேற்ப, இமைப் பொழுஇனைச் கற்பகாலமாகச் செய்தலும், இவ்
வுலகம் எல்வுலகமோ? என்ம எண்ணத்தினை யுண்டாக்கலும் முதலிய செய
வல்ல

மனமாயையானது

பெற்றோர்ச்செல்லாம்
மருளோ எனக்கு உளவு

என்னால் வெல்ல

ஒளியுருவாய்
சொல்லாய்

வொண்ணுமோ?

நிற்ன்ற

இது

என்றனர்.

உன்

அருளோ

இருவருள்

அல்லது
-

மாணவகன் வினா
“விடிவா மளவும் விளச்கனைய மாயை”? என்றபடி மாயை ஞான
த் இதனைப்
பிரசாசிகச்குமென்று மால்கள் கூற மயச்சத்தினைச் செய்ய

மென்பானேன்?

விடை
மாயையாலுண்டான ஞானக் கஇஞ்சித்விடயமாய் அனான்மாவான சரீராஇி
யி லான்ம பாவனையை யுண்டாக்குவதால் மயக்கமெனப்படும், அக்சகாரத்இல்
தீபம் பிரசாரிச்சபோ இலும் கருநெய்தல் முதலானவற்றிந் செங்கமுரீரொென்
னும் விபரீ தஞான மூண்டாம். அங்ஙனமே மாயையில் ஞானம்
பிரகாஇச்கி
னும் அனான்மாவான சரீசாஇயி லான்மாவென்னும் விபரீத முண்டாக்குகிற
தன்மையால் மயக்கமென்பத சத்தமே,
(௪)

௨௨௩.

சச்சிதானத்த சிவம்'
இனியே தெமக்குனருள்? வருமோ

வெனக்கருதி

யேங்குதே கெஞ்சமையோ!
இன்றைக் கிருந்தாரை நாளைச் கிருப்பரென்
ஹெண்ணவோ திடமில்லையே!
அனியாய மாயிக்த வுடலைகா னென்றுவரு

மக்தகற் சாளாகவோ?

இரிந்துகான் கற்றஐங் கேட்டது

அடித்

- மவலமாய்ப் பேசதனன்றோ?
சனியேனும் வறியசெகங் காயேனு முதிர்சருகு
/

கந்தமூ லங்களேனும்

சனல்வாதை வந்தெய்தி னள்ளிப் பு௫த்துகான்
கண்மூடி. மெளனியாகித்
தனியே யிருப்பதற் செண்ணினே ணென்னமிது
சாமிநீ யதியாததோ?
சர்வபரி பூரண வகண்டதத்
சச்சதானக்.த சிவமே!
(இ-ள்)

எமக்கு-எங்களுக்கு,

இடைப்பதேது?,

வருமோ

துவமான
- உன்

இருபை

எனக்கருஇ

- என்று

உன் அருள் எது

இணி

ஒருக்கால் உண்டாகுமோ,

நேதே? ஐயோநினைத்து, நெஞ்சம் எல்குதே- மனமானது எக்சங்கொள்ளாகின்
“தக்தோ!, இன்றைக்கு இருர்தாளை-இன்று உயிர் வாம்ச் திராச சாரை, காளைக்கு

இருப்பர்

என்று

எண்ணவோ-காளைக்கு

இருப்பார்களென்று

வினைச்சவோ-

இ.ர மில்லையே!, அணியாயமாம்-அகியாயமாய், இந் சஉடலை,
இடம் இல்லையே-ஸ்

இக்தம் சரீரத்தினைச் குறித்த,

சரன் என்று

வரும்-மானென்று அகங்கறித்துச்

சொண்டு வருன்ற, அச்தசற்கு ஆளாசவோ-ஈமனுச்கு அடிமையாகவோ$
கான் ஆடிச் இறிர்.த-ரான் ஆடி உழன்று, கற்றதும்-கேட்டதும்-கேட்டகேள்

வியும், அவலமாய்ப் போதல்
௩கன்றோ-நிஷ்பலமாய்ப்போவது ஈகண்மையோ?
சனி ஏனும் சனியையாயினும், வறிய செங்காய் எனும்-வெறுமையான கசல்

சாய்களையாயினும், உர் சருகு கந்த மூலங்களேனும்-உதிர்க்த சருகு கந்த

மூலங்கள் இவற்றுள் ஒன்றையாயினும், கனல்வாதை வந்து எய். இன்-உத.ராக்

இனியின் உபத்இரவம் வக்து பொருக்தினால், அ௮ளளிப் புசித்து-வாரியுண்டு,
மூடிக்கொண்டு, மெளகியாகி-மெளன
சான்-அடியேன், சண்கூடி-கண்களை
, நிலையையுடையேனாகி, தனியே இருப்பதற்கு எண்ணினேன்-தனியாயிருக்ச
சாமி நீ ௮றியாசகதோநினைத்தேன்; இ௫ எண்ணம்-இர்ச எண்ணமானஅ,
என்க, பரிபூரண.
சர்வ
யதியாசதோ?,
நீ
சர்வ சுவாமியாகயெ
[வி-ரை.)
டனுர் தச்சவாறு

அருஸினையடைவதத

கேதுவான

சாகனவ்சளிலொன்றே

முடிச்இலேனென்பார்,

:அருள்வருமோ

வெனச்கருதி

யேவ்

குதே கெஞ்சம்' எனவும், அருளடையு மன்னர் தேச ஈழுவிடி லென்செய்வது

்

௨௨௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

என்பார், *இன்றைச் இருந்தாரை நாளைச் இருப்பரென் றெண்ண வோதிட
மில்லை' என்றும், அருளடையாதா தலினால் அசங்காரச்துக்குட் பட்டழிவேன்
- என்பார், 4அனியாயமாயிச்தவுடலை சானென்று வருமந்தகற் காளாகலோ!
என்றும், அருளை யடையவேண்டி முயற்சித்தவை யனைத்தும் அப்பிரயோ
சனமோசென்பார், (இடித்திரிச்து சான் கற்றதுவ் சேட்டது மவலமாய்ப்
போதனன்றோ' எனவும், இனி, தேச பராமறிப்புச்சாச வொருகசிறிது முயற்
சியாது இருச்தவீட க்திலிருந்து பசிவ இிடில் கண்முன் ஸின் ரதைப் புசித் துத்
தன்னர்தணியே யிருர்து அருணாட்டத்இினை நாடுவேன் இதவுன் இருவரு
எ.ியுமென்பார், (சனல்வாதை வந்செய்இல்....... .அறியாததோ? என்றும்
கூறினார்.
்
(௫)

\
கரிமுகிற் குலமென்ன நின் திலகு

மத்தமத

வாயிலுடன் மதியகடுதோய்
மாடகூ டச்சகர மொய்த்தசந் இரகாந்த
மணிமேடை

யுச்சிமீது

முத்தமிழ் முழக்கமுடன் முத்தரகை யார்களொடு

மூத்அமுத் தாய்க்குலாவி

மோகத் திருக் துமென்? யோகத்தி
மூச்சைப் பிடித்தடைத்துக்

சைத்தல

னிலைகின்
நு

ஈகப்படை விரித் தபுலி சங்கமொடு

கரடி

நுழை நராழைகொண்ட

கானமலை யுச்௫யிற் குகையூ டிருந்துமென்
காதலா

மலகமென்னச்

௪த்தமற மோனகிலை
சனகாதி

பெற்றவர்க ஞய்வர்காண்

அணிவிதன்றோ?

சர்வபரி பூண வகண்டதத் வமான
சச்சிதா னர்தசிவமே !
(இள்)

குலம்

மத்தம்-உன்மச்சங்கொண்ட,

என்ன - மேகக்கூட்டக்கள்போல,

மதசகரி-மதயானைகள்,

நின்று

இன்ற,
வாயிலுடன
- முற்றக்
்
தோடு
கூடிய,
னது
ஈடுப்பக்கத்தினேத்
தொடுகின்ற, மாட

முல்

இலகு - நின்று விளங்கு

மதி அகடு
கோய் - சந்திர
கூடக் செரம் மொய்ச்ச -

மாளிகைகள் வீடுகளின் சகெரங்கள் இவைகள் கெருல்யெ, சக்நிரகாக்ச
மணி
மேடை ௨ச்சிமீது-சர திரகார்தச் கல்லினாற் சமைத்ச இரத்தின
சூதமான

மேடையின் உச்சியில், முத்தமிழ் முழக்கமுடன்-முத்
தமிம் மூழச்சச்தோடு,
மூத்தநகையார்களொடு - முத்தஇனேயொக்த பற்களையுடைய
மாதர்சளோடு,
மூத்து முத்தாய் குலாவி- பிரியமாய்
விளையாடி, மோகத்து இருந்தும்

நின்-மோக

சாகரத்தில்

முழுசச்டெர்தா "லென்னகஈஷ்டம்?,

qo Ber 9-டோகநிலையினின் ஐ,

யோகத்தின்

மூச்சைப்பிடித்து அடைத்து _ வாயுவினை
ச

௨௨௫

சச்சி தானந்த சிவம்

கைத்தலம் -கசைசளில், ககப்படை விரித்த - ஈகமாகய ஆயுதங்களை விரிச்ச,
புலி இங்கமொடு கரடி ஏழை-புலிசிங்கங்களஞுடனே கரடிகள் நழையப்பெற்ற,
நூழை கொண்ட-அடர்ச்சியைச் கொண்ட, கானம்-கானத்திலும், மலை உச்சி
யில் - மலையுச்சியிலும், ₹குகையூடு - குகைகளிலும்,*இருச்.அும் என் - இருர்தா
ஆமகலம்

க.ரதலம் - சையிலுள்ள,

லும் என்ன

லாபம்?

கனிபோல,

(விசசமாய்)

சத்தம்

அற-

ஆரவாசங்கள டங்க,

பெற்றவர்கள்-மெளனநிலையைப் பெற்றவர்கள்,

ச௩சாதி துணிபு இது அன்றோ
சர்வபரிபூரண,--

என்ன

- கெல்லிக்

மோன:

நிலை

உய்வர் - உச்சீவிப்பார்கள்;

- ச௩காஇகளுடைய

நிச்சயம் இதுவல்லவா 7,

என்சு.

(வி-ரை.) பிரபஞ்ச வியாபாரங்களை விட்டு அரிய தவங்களைப் பண்ணி
னாலும், சர்வமும் சிவனுடைய செயலென் தறியாகவர்கட்கு யாண்டும் உய்த
லில்லை யென்றும், சர்வமும் வனுடைய செயலென் தறிச்தவர்கட்கு இந்தி
ரிய வியாபாரத்துடன் கூடியிருச்சாலு முய்த லுண்டாமென்பத . கரு,ச்து,
சிவஞான சித்தியார்: * நாடுசளிற் புக்குழன்றுங் காடுகளிற் சரித்து, சாக
மூழை புக்இருச் துச் தாகமுத றவிர்ந்து, நபெல காலங்க ணிச்சரா
யிருந்து
நின்மலஞா னத்தையிலார் நிகழ்ச் இடுவர் பிறப்பி, னேடுதரு மலர்க்குழலார்

மூலைச்சலைக்கே யிடைக்கே,
யெடுவிழியின்
படுசடைச்கே கிடர்்துமிறை
ஞானங், கூடுமவர் கூடரிய வீடு கூடிச், குஞ்சித்த சேவடியுங் கும்பிட்டே
யிருப்பர்.'? எனவும்,
திருக்களிந்றுப்படியார்: **வீட்டிலே சென்று வினை
யொழித்து

நின்றிடிலென்,

gear,

சாத்தியே

யாங்கண்டாய் வச்து,??

காட்டிலே

கின்றிலையேற்

காண்க.

கெல்லியக் சனியெனக்

தாகமத்தின்

காட்சிபுரு ஷார்த்தமதின்
கருதினநு

செய்திடிலென் - உட்

வேள்விசெய்த,

எனவும் வருவனவற்றாற்

கைத்தலம் விளல்குமொரு
கண்டவே

நல்வினைகள்

றச்சனார்

மாட்சுபெறு முக்கியன

மானமாதி

உத்திபல வாகிரு விகற்பமே லில்லையா
லொன்றோ டிரண்டென்னவோ
உரையுமிலை நீயுமிலை கானுமிலை யென்பது

முூபாயநீ யுண்டொனும்
Ags spar னானில்லை யெலனும்வசன
தெரியார்க

கீயறிவை;

டெரியவசமோ?

செப்புகே வலநீதி யொப்புவமை

யல்லலே;

சின்முத்தி ரரங்கமரபில்

சத்தமற வெனையாண்ட குருமெளனி
றமியனேந் குசவுபொருளே!
சாவபரி பூண வகண்டததக்
சச்சதொனர்த சிவமே]
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துவமான

கையினாத்

மாத்திரமே
(௯)

௨௨௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

(இ-ள்.)

கைத்தலம்

விளங்கும் - உள்ளங்கையினிடத்.து விளங்கா

நின்,

ஒரு கெல்லிச்சணி என

பட்ட,

வேகாசகமத்தின்

- ஒரு

கெல்லிப்பழம்போல;,

சாட்டி - வேதாகமங்களிற்

சண்ட-சாணப்

சண்டபொருள்,

புரு

ஷார்தசம்-சதுர்வித புருஷார்த் தமாம்; ௮.இல்-அந்தப் புருஷார்த்த சதஷ்ட
யத்துள்,

மூ.ச்இி-வீடு

எனப்பவெ.து,

மாட்சபெதம்-மேன்மையையடையும்;

௮௮-அந்த வீட்டினை, கருதின்- கினைத்தால், அனுமானம் ஆதியுச்இ பல
ஆம்-அனுமானம் முதலிய பிரமாணங்களால் உளவாடன்ற யுசஇகள் அனேக
மாகும்; சிருவிகற்பமேல் இல்லை ஆல்-ரிருவிகற்ப சமாதி யனுபவ ம் இன்சகண்
இர்ச யுத்திகள் பயன்படாதொழியு மாதலால், ஒன்றோடு இரண்டு என்ன
வோ - ஒன்றுடன்
இரண்டு
என்று
சொல்வோமென்றாலோ,
உரையும்

இல்லை-சொல்லுமில்லை; நீயும் இல்லை-நீ யென்பதும் இல்லை,
மான் என்பதும் இல்லை,

கானும் இல்லை-

என்பதும் - என்று சொல்லுவதும்,

உபாயம்-தந்
இர

மே; (ஏனெனில்) நீ உண்டு-ரீ யென்பதும் உண்டு, நானும் - அடியேனும்,
சித்தம் உளன்-சிசதமாயிருச்சின்றேன், (அப்படியிருக்க) கான் இல்லை என்
னும் வசனம் - கானென்பதொருபொருள் இல்லை என்னுஞ் சொற்பொருளை,
நீ அறிவை - நீ யறிவாய், தெரியார்கள் - அறியாதவர்கள், தெரிய வசமோ அறியவொண்ணுமோ ?, செப்பு-(வே.தாசமங்களால்) சொல்லப்பட்ட,
கேவ
லம் நீஇ - மூச்திரெறியின் ஒழுங்கிற்கு, ஒப்பு உவமை
அல்லவே - (வேறு
பொருள்)
ஓத்துக்கொள்ளத்சக்க
உவமைப்பொருளாகாதே;
சின்றாச்இ
சாங்க

மாபின் - ஞானமுத் இரையை

யங்கமாசவுடைய

மோனமரபினால்,

சத்

தீம் ௮ற-சொல்லடங்க, என்னை ஆண்ட-என்னை

ஆண்டருளின,

கையினால்-மெளனகுருவின் திருச்ச.ரங்கொண்டு,

குருமெளனி

தமியனேற்கு

உசவு பொரு

ளே- தனியேனான எனக்குக் கொடுச்சப்பட்ட வஸ். துவே !; சர்வபறிபூரண._என்க.
(வி-மை.)
கோச் இனால்

செல்லிக்சனியினை

உள்ளேயிருக்கி௦

கச்

தோன்றுமாறுபோல,

வது

அறம், பொருள்,

கெல்லியல்

சனியெனக்

றனர்.

உள்ளங்கையினி?ே லக்திக்கொண்டு உற்று

வரைகளெல்லாம்

வேதாகமங்களில்

இன்பம்,

வீடு ஆகலின்

சண்ட

வேதாகமத்தின்

எண் ஹணுதற்கேற்
றபடிவிளங்
சஈ்தேகமின்றிச் காணப்படு

கைத்தலம் விளங்குமொரு
காட்ட

புருஷார்த்தம்?

என்

ஸ்ரீ ரீலகண்ட சவொசாரியர் தமது பாஷியத்இல்
“வயதூவேத இவாகம
யொபேதம் ஈபஸ்யாம? - வேதாபி ொகம? 2?
எனல்
கூறியிருத்தலின்,
வேதத்துடன் ஆகமத் இணையுங் கூட்டி ‘Ca
7?
srs
என்றனர். புருடார்த்தம்
‘saflb @ mp
ot ota SO ஆகலினாலும், அவ்வீட் தீம்

அனுமான

desu

பல

Sars ovr அவையொன்றும்

தியது! கருதின

மான

கிர்விக த்பமாவத-டுபயர்
தோன்றாரின் றெ

யாம்.

டினைப்பற்றி நினைச்குமிட ச
சலினாலும், கிருவிகற்பச்

யுக்திகள் வேண் டியிருத்
வேண்டாமா

BUT soy Lo YBN

மூசவியவற்றால்

ப் பொருஞண்மை

பகுக்தறிசவின்றி

மாச் தரையே

*விண்டலில்லா வறிவாகும் விசற்பமில்லாக

கானசித்திமிழ் கூதியனாற் சாண்சு,
\

or

மாதி உத்தி பலவா நீருவிக ற்பமேலில்லை?

AOu

இகசொன்று

யறிபு ஞான

காட்சியே?)

wy CPS

என் தனர்,
சத்தி

எனச் fas

்

சச்தொனந்த சவம்

aoe

ப.ரமான்மாவும் ஆன்மாவும் சுத்தாக்துவிசமாக இரண்டறக் சலர்தவிடத்
அப் பிரித்தறியக்
கூடாமையின் வைகரி வாச்சால் வேறு பிரித்துச் கூற
வியலா தென்பார், ஒன்றோ டி.ரண்டென்னவோ வுரையுமிலை? என்றனர்.
ஆயினும், அச்சுத்தாக்்அவிச சிலையில் ஆன்மாவைக்சாரட்டிலும் பாமான்மா
கொன்ஜறில்லை யென்றும், பாமான்மாவைக் காட்டிலும் ஆன்மா por Harte
யென்றும் கூறுவது தர் இரமேயன்றி சத் இயமல்ல என்பார், :நீயுமில்லை சாணு
மில்லை-யென்பது

டது.

உபாயம்? என்றனர்.

உண்மையில்

இன்பத் இனை

சுத்தாத்விக

இதனால் ஏசான்மவாத

முற்றகாலத்து இன்பத்தினை

யேற்பானும், இன்பச் தினை

மறுக்கப்பட

மீவானும்,

விளைவிப்பகம் கேதுவும்,

ஆகிய

மூன்று முண்டென்பசே சத்திய மென்பார், 'ரீயுமுண்டு மானும் சித்தம்? என்
னர்.
உண்மை விளக்கம்: *முச்திசணில் மூன்று மூகலு மொழியச்கேள் |
சுத்தவனு போசத்தைத் துய்த்தலணு - மெத்தவே, யின்பம் கொடுத்தலிறை
யித்தைவிளை வித்தல்மல, மன்புடனே கண்டுகொ எப்பா!?? என்றதனாற்
காண்க,
ஆனால், சான் இல்லையென்னுஞ் சொல்லின் பொருளை நீ யுணர்வா
யன்றி அறியார்க எறியாரென்பார், :சாணில்லையென்னும் வசன நீ யறிவை
தெரியார்கள் தெறியவ௪ூமோ” என்றனர்.
ஈண்டு இல்லை யென்ற ஆன்மா
விற்சென வொரு கதக்கரமில்லை யென்பசாம்,
வேதம்-அறியப்படுவது, ஆகமம்-பஇ பசு பாசம் என்னு முப்பொருளை
யும் விளக்கிச்காட்வெது, ஆ-பசு, க-பதி, ம-பலம்.
அன்றியும், ஆ-என்பதூ
ஞானமும்,

க-என்பது

மோட்சமும்,

ம-என்பது

மலகாசமுமாசலால்,

தன்

மாக்களுக்கு மலத் தினை நாசம்பண்ணி ஞானச். தினை யுஇப்பித்து மோட்சத்தி
னைச் கொடுத்தல்பற்றி ௮அசமம் எனச் கூறுதலுமொன்று,
(a)

காயாத மரமீது கல்லே செல்லுமேர?
கடவுணீ , யாங்களடியேம்;
கர்மபக் தத்தினாற் சன்மபர் தம்பெறக்

கற்பித்த அன்ன தருளே;

வாயார வுண்டபேர் வாழ்த்துவது கொந்தபோ்
வைவதவு மெங்கருநலக
வாய்பாடு, நிற்ககின் வைதிக வொழுங்குகினை
வாழ்த்தினாற் பெறுபேறு தான
ஒயாது பெறுவரென முறையிட்ட
Chor pia SI Sh LSM MPD;

உபயகெறி

தாற்பின்ன

மீதென்னி னுசிதகெறி யெர்தகெறி?

யுலகிலே பிமையபொறுக்கும்

தாயான

கருணையு முனக்குண்டெனக்கினிச்
௪ஞ்சலங் கெடவருள்செய்வாய்!

சர்வபரி பூண

வகண்டதத் துவமான

சச்சிதா னந்தசிவமே!

௨௨௮

தராயுமானவர்பாடல்-மெய்கண்ட விருத் தியுரை

(இ-ள்.) காயாத மரமீது-காயாத மரத் தின்மேல், கல் ஏறு செல்லுமோசல்லெதிதல்செல்லுமோ?, ரீ கடவுள்-நீ கடவுள், யாங்கள் அடியேம்-கரங்கள்

கர்ம பர்தத்இனால்-கர்மப்

அடிமைகள்;

பிணிப்பினால், சன்ம பக்.தம் பெற-

பிறவிப்பிணிப்பை யடையும்படி, கற்பித்தது - கத்பித்துவைத்தத, உன்னது
௮ருளே-உன்கருணையே; வாயாச உண்டபேர் வாழ்த்துவதும்-வாயார உண்ட
வார்கள் ததி பண்ணுவதும், நொந்தபேர் வைவதுவும்-கொக்தவர்கள் நிச் இப்
பதும், எல்கள் - எங்களுடைய, உலக வாய்பாடு-உலக வழக்கம்) நிற்க - இது
நிரச, நின் வைஇச ஒழுங்கு - உனது வைஇச வொழுகச்ச மால்கள், நின்னை
வாழ்த் தினால் - உன்னை வாழ்த்துதல் செய்தால், பெறு பேறு - பெறுதற்
குரிய மோட்ச லாபத்தினை, ஓயாது பெறுவர் என-தவரறும even. vO). Gor
முறையிட்டால் - முழக்குவதனால், பின்னர் - அதற்குமேல், உளறுவது கரு.
மம் அன்று தம் - உளறுதல் நற்கருமம் அன்றுகும்; உபய நெறி ஈது என்
னின் - இரண்டு மாரசக்சங்கள் வைவதும் வாழ்த்துவதுமாயின், உசித நெறி
எக்க நெறி - அனுகூலமார்க்கம் எந்த மார்க்கம்?, உலூஇலே பிழை பொறுக்
கும் - உலகத்தில் குற்றத தனைப் பொறுத்தருள்சின்5, தாயான கருணையும்தாயின் கருணைபோன்ற கருணையும், உனச்கு-உண்டு-உனச்குள்ள3; இணிஇனிமேல், எனக்கு - அடியேனுக்கு, சஞ்சலம் கெட - மனோதுக்கம் அறும்
~

படி, அருள் செய்வாய்; சாவபரிபூரண_- என்க.

முறைய
(வி-மை.) அருளுடைய பெருமாளிடத்தன்றி அன்பர்கள்
ோ!
செல்லும
கல்லேறு
மசமீது
சாயாத
ு,
மிடார்ச ளென்் றசனைக் குறிப்பிச்ச
ைக்குமே
கூட்டிவ
யருள்
கர்மத்திற் கேர்தபடி போகத்தினை
எனறனர்.
யன்றி வேறுவகையாக விளையாதென்பார், *கர்மபக் தத தினாற் சன்மபர் தம்
பொக் கற்பித்த துன்னசருளே' என்றனர், பிரா.ரத்துவ வினையின்படியாவு
| முணடாமெனத தேராது ஈன்மையை யடைந்தபோது ஏத்துவதும், இமை
*வாயார வண்டபேர்
வந்தபோது தாழ்த்துவதும் €வ சுபாவ மென்பார்,
வாழ்த்துவது நொரதபேர் வைவதுவு மெங்களுலக வாய்பாடு! என்றனர்.

நவமி:

:*செய்த வினையிருக்க த்

வரோ விருநிதியம்

தெய்வத்தை

நொர்தக்கா,

வெழம்பானை

பொங்குமோ

மேல்.?? என்றதளுற் சாண் ௪,

நிஷ்னை

வாழ்த்தினால்

கட்டாயமாகப்

arab
த?

லெய்த

வையத், தறும்பாவ மென்ன வறிந்தன் நிடார்க்கின்ற,

Cupter és

்
முண்டாமென்று

புசண இதிகாச மனை த்தும் கூற, அங்கனஞ்
செய்யாது வாளா
த்துக் ஈர்மத்திர்கு ச் தக்கபடி தீமை OE SENS HD lots Oso

“SH ee இப் பிதற்றுவது ஈலமல்ல-என்பார், 'வை இகசவொழுங்கு நினை
வாழ்த்திஞத்
௮ பேறுதான், ஓயாது பெறுவசென முறையிட்ட சாற்
பின்னரு
வது
ருமமன்றாம்? என்றனர். வாழ்த்தியபேரை வாழவைப்ப
அம், வைதபேழமை
பிலழைபொறுக்கும்

ம்ன்னிப்பதும்'
ட்

உன

கருணையு

ககுரிய கருணையென்பார், ச உலகிலே
(a)

முனக்குண்டு? என்றனர்,

சச்சிதானந்த சிவம்

௨௨௯

இன்னம் பிறப்பதற் கிடமென்னி' னிவ்வுடல..
மிறவா திருப்பமூல்த்

!

தெழுமங்கி யமிர்தொழுகு மதிமண்ட லத்திலுற
வென்னம்மை குண்டலினிபர்ல்
பின்னம் பிறக்காது சேயென வளர்த்திடப்
பேயேனை சஈல்கவேண்டும்;
பிறவாத நெறியெனக்குண்டென்னி னிம்மையே.
பேசுகர்ப் பூரதீபம்
மின்னும் படிக்கசண் டாகார வன்னைபால்
வினையேனை யொப்புவித்த
வீட்டுகெறி கூட்டிடுதன் மிகவுகன் ஜிவையன்ஜி
விவகார முண்டென்னிலோ
தன்னம் தனிச்சிறிய னாற்றிலேன்; போழ்.றி;வளர்
சன்மார்க்க முத்திமுதலே!

சர்வபரி பூரண வகண்டதத் துவமான
௪ச்சிதா னர்தெமே!

(@-a.) இன்னம் பிறப்பதத்கு இடம் எனின் - இன்னமும் ஜன்மத்திற்

டமுண்டென்றால், இவ்வுடலம் இறவா திருப்ப-இக்.தச் சரீசஃ் இதவாதிருக்
கும்படி,

மூலத்து “எழும்

அங்கி - மூலாதாரத்தில் உண்டாகிற

னது, அமிர். ஒழுகும்- அமிர்த மொழமுகாகின்ற,
இரமண்டலத்இல்

பொருந்தும்படி,

என்

Shure

குண்டலி சத்தியினிடச்இில்,

காதபடி,,

சேய்

என

வளர்த்திட

அம்மை

பின்னம்

- குழந்தைபோல

அச்சினியா

மதிமண் ௨உல,த்தில் உற-ச௪ர்
- என் சாயாகய,

குண்ட

பிறச்சாத-பழுதுண்டா
வளர்த்தற்

பொருட்டு,

பேயேனை ஈல்கவேண்டும் - பேயையொச்த அடியேனைக் கொடுத்தல் வேண்
டும்; பிறவாத நெறி எனச்கு உண்டு என்னின் - பிறவாவழி யெனச்குளதா
யின், இம்மையே-இம்மையிந்ரானே, பேசு-சொல்லப்பட்ட.,, கர்ப்பூர தீபம் கர்ப்பூர தீபம்போல, மின்னும்படிக்கு - ஒளிவிடும்படிக்கு,
se ran அன்னையால்
- அகண்டருபமென்கெ தாயினிடத் இல்,
வினையேனை ஒப்பு |
வித்து- தீவினையேனாகிய என்னை யொப்புவித்து, வீட்டுநெறி கூட்டிடு தல்மோட்சமார்ச்கத்தில் சேர்,ச இடுதல், மிசவும் சன்று- மிகவும் ஈன்மை;

இவை

யன்றி.இவற்றையன்றி, விவகாரம் உண்டு என்னிலோ - வழக்கு நீ ருக்கித
தென்றாலோ, சன்னந்தனி சிறியன் -கணியேனாயெ சிறியேன்,

சர்வபரிபூரண....-என்சு,

ள்.

ர்

(வி-ரை.) குண்டலிசத்தியை யடையின் அச்சத் .இிறின் an
மூலாதாரத்தினின்றும் ஆரு கா.ரவ் கடந்து மதியருத முண்டு அசைவறனின்த

௨௩௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

விருத்தியுரை

பேசொளி தரிசனங் கண்டுய்யலாம். அகண்டாசார அன்னையாகிய பாராசத்ி.
யை யடையின் சுத்சாத்துவிசம் பெற்றுய்யலாம். இவ்விரண்டிலுஞ் சேரா
இருக்கில் பிறப்பிலும் இறப்பிலு மொச். துண்டுய்யவேண்டும், ஆகலின், அடி:
யேனுக்குப் பிறவி யுண்டெனின் குண்டலிசத்தியாகய தாயினிடச் இல் என்
னை ஒப்புவிக்கவேண்டுமெனவும், அடி.யேனுக்குப் பிறப்பில்லையேல் அ௮சண்

டாகாரரூப தாயினிடத்தில்
மபிரண்டிலொன்று

என்னை

செய்யாமல்

ஒப்புவிச்சவேண்டுமெனவும், இங்கன

வைத்திருந்தால்

சனன

மாணங்களை

அழலக் துணையிலாச்சிறியேன் பொறுச்கிலேன் எனவும்
வேதாவை

யிவ்வணம் விதித்ததே

யடைந்

கூறிப்போர்சனர்.

தென்னினுன்

வினைப்பகுதி யென்பனந்த
வினைபேச வறியாது; நிற்கவிவை மனதால்
விளைந்த தான் மனதைநாடில்
போதமே நிற்குமப் போதத்தை நாடிலோ
போதமு கினால்விளக்கம்;

பொய்யன்று; தெய்வமமறை யாவுமே நீயென்று
போக்குவ.ர வறகிகழ்த் அம்;
வாதேய முழுதுநீ யாகலா
லூலைமீ தென்னையாட்டி
ஆடல்சண் டவனுகிீ ! ஆடுகின் mai gut |
அருளுநீ !மெளனஞான
தாதாவு நீ[பெற்ற தாய்தந்தை தாழுநீ!
தமருநீ! யாவுகீகாண்!
சர்வபரி பூண வகண்டதத் துவமான

ஆதார

சச்சிதானந்த

சிவமே

!

(இ-ள்.) வேதாவை-பிரமனைகோக்கி, இவ்வண்ணம்
விதித்தது ஏது
௭ன்னின்-இர்தப்பிரசாரம் விஇத்தது யாகினுக்கு என்று வினவினால், உன்
வினைப்பகுதி

என்பன்- உன்

வினையின்

கூறுபாடு

என்று

சொல்லுவான்;

{ee வினை பேச அதியாது-அ௮ந்த
வினையானது பேச அறியாது; நிற்கஅது நிற்க; இவை மனதால் விளைக்ததால்-இவைகள் மனத்தினால் விளைச்த
pen wes
காடில்-மனச்தினை
நாடுமிடத்தில், போதமே நிற்கும்-அறி
வே நிற்கின்றது; அப்போதச்தை நாடிலோ-அவ்வறிவை
காடிலோ, போத
மூம்-அலவ்வதிவும், நின்னால் விளக்கம்- உன்னால் விளக்கப்ப6வது; பொய்

அன்று-இது

பொய்யல்ல;

தெய்வமறை-தைவிகமான

வேதங்கள், “யாவுமே

நீயென் று-எல்ல(ம் நீயேயென்று, போக்குவரவு அற நிகழ்த் அம் - போக்கு
வரவொழியச் சொல்லாநிற்கும், ஆதார அதேயம் மூழுதும்' ரீ ஆசலால்-

ஆதார
மேல்,

அதேயங்களா
கிய
என்னை ஆட்டி,

முழுமையும்
என்னை

கீயாகையால்,

யாடும்படிபண்ணி,

அகிலமீது - உல௫ன்
ஆடல்

கண்டவனு

௨௩௧:

ந்த சிவம்
சச்சிதான

8ீ-அவ்வாடலைப் பார்த்தவனு ரீ, ஆடுகின்றவனு நீ-ஆடுவோனும் 6!, AG
கொடை
ளும் நீ-இருவருளு நீ, மெளந ஞான தாதாவும் சீ-மெளனஞானக்
நீ!, தம
ைகளும்
தாய்தந்த
ரீ-பெற்ற
்
தைதாமும
யசளனும் கீ!, பெற்ற சாய்தர்
ளெல்
பொருள்க
தமான
எனக்சி

ரும் நீ-உறவினரும் நீ, யாவும் நீ-மற்றும்
லாம் நீயே! சர்வ பரிபூரண.--என்க.
யின் _அவ்
(வி-ரை.) ஆன்மாவினுச்கு யாதொரு சுதர்தரமு மிண்மை

முதல்வன் அறிவினை விளக்கு
தகுச்தப
வான்மாவின் பூர்வவினைக்குச்
சனுகசரணபுவனபோகங்களில்
மனத்தின் மூலமாகத்
அ௮வ்வறிவோ
வன்.

கா
வியாபாரஞ் செய்து ஆசா£மிய வினையைச் சேகரித்துச்கொள்ளும். அவ்வா
ன்
முதல்வ
படி
தகுந்த
்
ைக்குத
அவ்வின
மியம் பிராரத்துவ வினையாக முடிய
றை விஇப்பன்
ஆணையினின்று பிரமாவானவண் ஆன்மாவிற்கு வேண்டியவற்
.

என்பதாம்,

நிசழ்பொருள்) இவவிரண்டிடகத்
ஆதேயம்-இடத்து
ஆதாரம்-இடம்,
ாதேயமுழு.து நீ'என்
தும் முதல்வன் வியாபகம் நிறைச் இரு ச்தலால், ( ஒதாரவ
முதல்வனேயாகையால் உலகத்தில்
றனர், உலகமும் உலசப்பொருள்களும்
என்பார், (அஆடல்கண்ட
தன்னை ஈடி.ப்பிப்பவன் முதல் எல்லாம் “அவனே

யார்: :ஊட்டுலிப்
வனு நீ.........யாவு 8? என்றனர். பட்டினத்துப்பிள்ளை
விப்பானு மூயங்
மூட்டு
,
ன்றை
றொடொ
பானு முறங்குவிப்பானு மிககவொன்
குவிப்பானு

முயன்றவினை,

காட்டுவிப்பானு மிருவிணனைப் பாசக்கயிற்ஜின்வறி,

்:
யாட்டுவிப்பானு மொருவனுண் டேதல்லையம்பலத்2த.”? எனவும், தேவாமம

மாமனு மாமி.பு ரீ, யொப்பு
நீ யன்புடைய
முமோரூரு ந, துய்ப்
டையமாதரு மொண்பொருளு ந யொருகுலமுஞ் சுற்ற
அறப்பிப்
நீ துணையாமென்னஞுசக்
தோற்றுவாய
முய்ப்பனவுந்
பனவு

₹அப்பனீ

யம்மைநீ

யைபனு

பாய் ரீ, யிப்பொன்னீ யிம்மணி௰£
வனீயே,??

.

எனவும் வருவனவற்றாற்

கொர்சவிழ்
்

யிம்மூத்து ௩

மலர்ச்சோலை

குளிர் இம்

கொள்ளுகனு

Wer pac! Custis

(௧௦)

சாண்க.

நன்னீழல்

வைகினுங்

புனற்கையள்ளிக்

1066 ரிடைத்திகாக் ஜாடினுவி

குளிர்சச்த

ரு

வசடைமடவார்

வக்துலவு இன் ததென முன்றிலிடை யுலவவே
வசதிபெறு போதும்,வெள்ளை.
வட்டமதி பட்டப் பகற்போல நிலவுதர
ம௫ழ்போகும்,
ali on oO) Lim

வேளையில

வெள்ளிலை

வேலையமுதம்

OM Oe DalUIGd

வர்ததென

மாலைகந்தம்

வழமுதுண்ணும்

யடைச்காய் விரும்பிவேண் டியவண்ணம்

விளையாடி

விழிஆயிலினும்,

செல்

௨௩௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
FHSS (lp நின்னருளை

வரந்தந்து

மறவா

ரகைஷ்புரிவாய்!

தமியேன

வகண்டதத்

சர்வபரி பூண

துவமான

சிவமே!

சச்சிதாகந்த

(இ-ள்) கொந்து அவிழ்-கொத்துச்கள் விரி௫ன்ற, மலர்ச்சோலை-பூஞ்
குளிர்சோலைகளின், ௩ல் நீழல் வைகனும்-ஈல்ல நிழவிற்றங்கியிருக் தாலும்;
குளிர்ந்த, தீ புனல்

கை

அள்ளி கொள்ளினும் - மத.ரமாகிய

கீரைக் கையினா

இளைத்து
அந்நீரிடை - அக்கீரினிடத்தில்,
உட்கொண்டாலும்;
லள்ளி
சந்தன
குளிர்க்க
சந்தவாடைகுளிர்
விளையாடினாலும்;
ஆடினும்-மூழ்சி
மணமுள்ள

என-வச் துலாவு

வர் துலவுன்றது

மடவார்-மாதர்கள்,

காற்று,

இன்ற துபோல, முன்றிலிடை உலவ-முற்றத்தின்கண் உலாவும்படி, வசதி
பெறுபோதும்-(விசாலமான) வீகெளையுடையனாகுங்காலத்திலும், வெள்ளைமதி-சக்இிரன்,

வட்ட. -வட்டவடிவுள்ள,

வெண்மையாக,

பட்டப்பகல்

நிலவுசா-சர்திரிகையை வீசலால், மகிழ்போ
போல-பட்டப்பகலைப்போல,
ும்-ம௫ழுல்சாலத்தும், வேலை அமுதம் - சடலமுதானது, _விர்தை Qu pஆச்ச ரியமடைய, அறுசவையில்-அறுசுவைப் பதார்த்தங்களில், உக்கு எனவந்ததென்னும்படி, அமுது உண்ணும் வேளையிலும் - உணவையுண்ணுகிற

மாலை

காலச்இலும்;

கந்தம்-பூமாலை

சக்தனம்,

வெள்ளிலை

விரும்பி-அபேட்சித்து

வெற்கிலைப்பாக்கு, (இவைகளை)

அடைச்சாய்-

உண்டு, வேண்டிய

வண்ணம் விளையாடி-வேண்டியபடி விளையாடி, விழி அயிலினும் - சண்ணு
றங்கனொலும்; சாத தமும்-சதாகாலமும், கின் அருளை மறவா வரம் தந்துஉன்னருளை மறவாத வரத்தினைச் கொடுத்து, தமியேனை சட்சைபுரிவாய்-.
காத்தருளுவாய்!

தனியேனைக்

சர்வபரிபூரண..... என்க.

(வி-ரை.) எத்தன்மையவாகிய
உன் இருவருளை

சாலச்திலும்

போக

போக்கியங்களை

யான் மறவாிருக்கக்

இருபை

அனுபவிக்குவ்
செய்யவேண்டு

திநக்கருவையந்தாதி: *இருக்கினு நிற்கும் போது மிரவு
மென்பதாயித்று
சண் டுயிலும் போதும், பொருக்கென ஈடக்கும் போதும் பொருர் தியூண் டுய்
க்கும் போதும், முருச்தெழ் சனிவா யாரை முயங்ககெஞ் சழியும் போதுர்
இருக்களா வுடைய கம்பா! சந்தையுன் பால தாமே.!? என் றதனாற் காண்க.

தேஜோமயானத்தம்
மருமலர்ச் சேோலைசெறி ஈனனீழன் மலையாதி
மன்னுமுனி

வர்க்கேவலாய்,

மந்தீரமா லிகைசொல்லு மியமகிய மாதியா
மார்க்கத்தி னின்றுகொண்டு,
கருமருவு காயத்தை
கமலாச
காலப்

கிர்மலம தாகவே

நாதிசேர்த்துக்,

பிடி த், தனலை

யம்மைகுண்

டலியடிச்

தேஜோ மயான ந்தம்

௨௨௩

கலைமதியி ஞாடுதாக்கி,
உருகிவரு மமிர்தத்தை யுண்டுண் டுறங்காம
அணர்வான விழியைநாடி,

ஒன்றோ டி ரண்டெனாச் சமாச சொரூபசுக
முற்திடவென் மனதின்வண்ணம்
திருவருண் முடிக்கவித் தேகமொடு காண்பனோ?
தேடிய சத்தாகியென்

சிக்தமிசை குடிகொண்ட வறிவான தெய்வமே!
தேசோ மயானக்தமே!
(௫-ன்.) மருமலர் சோலைசெறி - பரிமளப் பூஞ்சோலைகள் கெருங்பெ,
ஈல் நீழல்-ஈல்ல நிழலையுடைய, மலையாதி மன்னும் - மலை மூதலான இடங்க
ளில் நிலைபெற்றிருச்இன்ற, முணிவர்க்கு-முணிவார்ச்கு,
யாய்,
மந்த்ரமாலிகை சொல்லும் - மர் திரமாலிகையில்
இயம

நியமாதியாம்

- இயம

கெறியிலிருஈ தூகொண்டு,
வித்த

சரீ. ரத் இனை,

பத்மாசன

நியமா திசளாகற,

பிராணவாயுவினைத்

மார்ச்சுச்இல் நின்றுகொண்.ி-

கரு மருவு சாயச்ஜை

கிர்மலம்

முதலான

- கர்ப்பவேதனையை

ஆக-பரிசத் தமாகும்படி,

ஆசன

பேதங்களில்

தடுத்து,

ஏவலாய் - அடிமை
சொல்லப்படுகிற,
யனுப

சமலாசனாதி சேர்த் ௮-

அமைத்து,

காலைப்

அனலை - மூலாச்சினியை,

பிடித்து -

அம்மை குண்டலி

அடி -சாயாகய குண்டலி சத்தியின் திருவடியாகிய, கலைமதியிஞாடு தாச்சலைகள் நிறைந்த சர்திரணிடத்தில் தாக்கவிட்டு, உ௬௫ வரும் - (௮.இ.ஸின்
அம்) உருகியொழுகாகின்
ற,
அமிர்கச்தை உண்டு உண்டு - அமுத
தச் இனை
யிடையறு தருந்தி, உறங்காமல்-கேவல நித்திரை செய்யாமல், உணர்வான

விழியினா௨ - ஞானக்சண்ணாற் பார்த்௮,
றிரண்டென்று

இனை,

சொல்லப்படாச,

உற்றிட-அடையும்படி,

Fore

என்னா - ஒன்

இரண்டு

ஒன்றோடு
சொரூப

KBD FOIE சுவளுபாகந்தத்

என் மனதின் வண்ணம்

- என் கருத்தின் பிர

காரம், இருவருள் முடிக்க - இருவருளானது முடி,ச்துக்கொடுக்க, இச்தேச
சொடு சாண்பனோ - இந்தச் சரீரச்துடனிருச்கும்போகே காணப் பெறு
லரிசான,

தரிய-தேடுத

சத்து ஆூ

- உண்மையா,

வேஷனோ?,

தே

ச்சை

குடிசொண்ட-என் மனச்திழ் குடிசொண்டிருக்கிற,

செய்வமே

- ஞானரூபமாகிய

மாசியாகிப

இன்பமே!

சடவுளே!,

ஆசம்

மே-

Bey ஆன
மோஜோ

என்க,

(வீ-ரை.) மந்தீரமாலிகை'
வில் ஒருவ. ரா௫ய

சேஜோமய

என்

இருஞூல

என்பது, அறுபான் மூம்மை மாபண்மார்க

சாயனார் இருவாய்மவர்ச் கருளிய அருமந்திஎமிமண்

னும் இருமுறையினை. இவ்வரிய திருமுறையின் உண்மைகளைத் தெரிந

கொள்ளவேண்டுமாயின்
உணாமேண்டுவது

வேண்டியவைகளைச்

தக்க

பெரியோர்களை

அவ௫யமாகலின்,

கற்றுப்

பின்னர்

யடுத்2 தொண்டு செய்து

'முணிவர்ச் கலாம்”

YE TD

என்றுக்

கடப்ப

கற்க

அழிகில்

நிழ்பவேண்மொசலின், !மார்க்கச்தி ஸின்றுகொண்டு” எனவும்; பின்னர் மல
சம்பம்தத்சால் மொத் அண்டுழலும் தேகத்தினைச் கள்கமாக்க வேண்டுமாக
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௨௩௪ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
கோக
லின், “கிர்மலமதசாசவே? என்றும்; நியமாஇகளிற் பழகவேண்மொயின்
ின்,
ுமோகல
வேண்ட
சொளல்
தூல்சளிற் சற்பிகச்ச ஆசனங்களிலொன் .றினைச்
'சமலாசனாதி சேர்த்து? எனவும்) யோகானுபவத்தில் முதல் முதல் பிராண

மாச
வெளியிலே போசவொட்டாது தடுத்துக்கொள்ளவேண்டு
வாயுவினை
்து
ாத்திரத
லால், காலைப்பிடித்து” எனவும்; அக்கனம் வாயுவினைச் தடுத்தம
 தாக்கு
மூலாதாரத்திலுள்ள HES oof மூண்டு பிரமரக் இரத்திலுள்ள மதியைத்
மதி
ியானது
மாகலின், “கலைமதியினூடு தாக்க? எனவும்; அங்ஙனம் ௮ச்கின

யைத் தாக்யெமாத்திரத்து அம்மதியினின் றும் சொட்டுகின்ற அமிர்தம் உண
த
வாகு மாதலின், *அமிர்தத்தை யுண்டு' எனவும்; இத்தகைய உணவு கடைத்


ப௫ர்முக சுழுத்தி வாராதாகையால், உறங்காமல்? என்றும்) உறக்கம்

போது

நீங்கவே, புறச்சருவி வியாபாரம் ஒழியுமாசலின், “உணர்வான விழியைகாடி.!
எனவும்; இத்தகைய நோக்கத்தில் அனுபவிக்கும் நிலைமையினில் ஏகான்ம
ஆன்மா இரண்டு மொன்றா௫ிவிட்டதெனச்
வாதிகளைப்போல பரமான்மா
பரமான்மா விரண்டும்
துவைத வாதிகளைப்போல ஆன்மா
கூறவாவது,
சைவ சன்மார்க்க
வேரா கிற்ப்தெனக் கூறவாவது முடியாமல், வைக

கெறியினர்பேரல அத்துவிதம் கூறவேண்டி யிருத்தலின், “ஒன்றோ உண்
டெஞாச் சமாசசொரூப
யானது

இத்சேக

காண்பனோ”

சுகமுத்திட? எனவும்; இச்தசைய சுத்தாத்துவித கிலை

முள்ளபோசே

இடைக்குமோ

என்பார்,

(இச்சதேகமொடு
(௧)

எனவும் கூறினர்.

இப்பிறவி யென்னுமோ ரிருட்கடலின் மூழ்கி,கா
னென்னுமொரு மகாவாய்பட்,
டிரூவ்ன யெனுந்திரையி னெற்றுண்டு, புற்புத
மெனக்கொங்கை வரிசைகாட்டும்
அப்பிதழ் மடக்தையர் மயற்சண்ட மாருதச்
சுழல்வந்து வர்சடிப்பச்

சோராத வாசையாக் சானாது வானதி
சு.ரந்ததென மேலுமார்ப்பக்,
கைப்பரிசு காரர்போ லமிவான

கைவிட்டு, மதிமயக்கக்
கள்ளவங் கக்காலர் வருவசென்

வங்கழுகங்

—
றஞ்சியே,

கண்ணருவி காட்டுமெளியேன்
செப்பரிய முத்தியாங் கரைசேரவுங் கருணை
செய்வையோ? சத் தாகயென்

சித்தமிசை குடிகொண்ட வறிவான தெய்வமே !
தேசோ மயானக்தமே1
(இ-ள்.)

இப்பிறவி என்னும் - இக்தப் பிறப்பென்ஐ,

லில் மூழ்ட-ஒரு கருங்கடலில் முழுக;

ஒரு இருள் சட

கான் என்னும் - சானென்”ற,

ஒரு

௨௩௫,

தேஜோமயானநத்தம்
முதலையின்

பட்டு . ஒரு

மகரவாய்ப்

லாயிலகப்பட்டு; இருவினை

4

என்னும்-

டு - எறியப்பட்டு)
இருவினைச ளென்கிற, இரையின் - அலைகளால், எற்றுண்
வங்கைகளின்
பு.ற்புதம் என-நீர்ச்குமிழிபோல, சொங்சை வரிசை காட்டும்-கொ

ற, அப்பு இதழ்-பவள த்துண்டு போன்ற அதரத்தினை
ஒழுங்கைக் காட்டின்
ாகிய, சண்ட
யுடைய, மடைச்தையர்-மா தர்களுடைய, மயல் - சாம மயச்கம
அடிப்பவந்து
வந்து
மாருசச்சுழல்-சுழ.ற்சியையுடைய பெருங்காற்றானது,

பலகாலும் வக்து தாச்ச, சேராத ஆசை ஆம் கான் ஆறு - குறையாத ஆசை
போல,
யாகிய சாட்டாறு, வான்கஇ சார்து என-ஆகாய கங்கை பெருகனளாற்
 ர்போல்
ிசுகார
கைப்பர
மோத,
மேலும் ஆர்ப்ப - மேலும் மேலும் வந்து,
சல.த்தையுங்

வங்கமும் கைவிட்டு - ஞானமாகிய

அதிவான

கைப்புனைச்சாரர்போல,

மரக்

மதி மயங்கி - புத்தி கலங்கி, கள்ள வங்கக் காலர் -

கைவிட்டு,

இருட்டுக் சப்பலையொசத்த

யமபடர், வருவர் என்று அஞ்சி-வருவார்சகளென்று

பயந்து, கண் அருவி காட்டும் எளியேன் - சண்ணீ ரருவியைச் சாட்டுகின்ற
எளியேன், செப்பு,அரிய-சொல்லுதற்சரிய, மூத்தி ஆம் சரைசேரவும்-முத்.இி
என்ற சரையை யடையவும், கருணை செய்வையோ-இருபைசெய்வையோ 7₹
சத்தாகி என் சத்தமிசை.--என்ச,
(வி-ரை.) பிறவி முதலியவற்றைக் டல் முதலியவாக உருவகஞ்செய்து
கூறினர். திருவாசகம்: ““தணியனேன் பெரும் பிறவிப் பெளவச் தெய்வத்
தடக்திரையா லெற்றுண்டு பற்றொன்றின்றிக், கணியை கேர் அவர்வாயா
சென்னு மாலாற் சலக்குண்டு காமவான் சுறவின் வாய்ப்பட், டினியென்னே
யுய்யுமா றென்றென் றெண்ணி யஞ்செழுத்தின் புணைபிடித்துக் கஇடச்கின்
ஹேனை,

ஜர்ச்ச னேற்கே.??
கில்

முதலந்த

முூனைவனே

மில்லாமற்

அகணிகளால்

கூடையோல

யாட்கொண்டாய்

சரைகாட்டி.

பரிசு என்பது ஞூங்

எனவுப் கூறியுள்ள தனைச் காண்க,
வட்டமாகப்

பின்னி

தோலால் ஞூடப்பட்டிருப்பதாஇய ஒருவகைக் தெப்பம்,
தர்தைதாய்

சமர்தார

மகவென்னு

மிவையெலாஞ்

சந்தையிற் கூட்டமிதிலோ .
ச்ந்தேதக மில்லை; மணி மாட.மா ஸிகைமேடை
சதுரங்க சேனையுடனே
வர்ததோர் வாழ்வுமோ ரிர்தரஜா லக்கோலம்;
வஞ்சனை

பொறாமைலோபம்

வைத்தமன மாங்கிருமி சேர்ர்தமல பாண்டமோ
வாஞ்சனை யிலாதகனவே ;
எந்தா ஷஞ்சரி யெனத்தேர்க்து தேர்க் துமே
யிரவுபக லில்லாவிடத்
தேகமாய் நின்றநின் னருள்வெள்ள
யானென்ப தறவுழூழ்கிச்

மீதிலே

மேந்புறத்தில்

(௨)

௩௨௬ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
ஏர்தைதான் தெளியாத சுழலும்வகை யென்கெரலோ?
%, தேடரிய சத்தாகியென்
சித்சமிசை குடிகொண்ட வறிவான

தேசோம

்
தெய்வமே!

யானந்தமே!

(இ-ள்.) தர்தை-சகப்பன், தாய்-மாதா, தமர்-உறவோர், தாரம்- மனைவி
மகவு-ருழச்தை, என்னும்-என்று சொல்லப்படுகின்ற, இவையெல்லாம் - இப்
பொருள்களெல்லாம்

சந்தையில்

கூட்டம்

- சர்தையில்

கூடும்

கூட்

டத்தை யொக்கும், இதிலோ சச்சேகம் இல்லை - இதணிடச்திலோ ஐய
மில்லை; மணிமாடம்-இச,த்தினகசிதமான வீடுகள், மாளிகை - மாளிகைகள்,

மேடை-மேடைகள், சதுரங்க சேனையுடனே - சதுரங்கசேனைகளாகிய இவற்
ஜோடு, வர்தது-உண்டான தாகிய, ஒர் வாழ்வும்-ஒப்பற்ற வாழ்க்கையும், ஓர்
இர்சாரஜாலக்கோலம்-ஒரு இச்சரஜாலக்தின் அழகையொக்கும்; வஞ்சனை.
வஞ்சசம், பொறாமை-பொறுக்காமை, லோபம்-உலோபகுணம், (ஆய இவை
கள்) வைத்த-தன்னிடத்த வைச்சப்பட்ட, மனம் ஆம் இருமி சார்ச்த - மன
மாய புழுச்சேர்க்த, மலபாண்டமோ - மலபாண்டமாகிய தேகமோ, வாஞ்
சனை இலாத கனவே.-விருப்பஞ் செய்யப்படாத சொப்பனமே;
(இல் விஷ
யங்களை) எந்த சாளும்-(பெருக்கஞ் சுருக்கம் என்கிற) எக்காலமும், சரியெ
os Cath தேோர்ர்அு-சரியென் ராராய்க்து தெளிச் த, இசவு பகல் இல்லா
விடத்து - இராப்பாலற்றவிடத்தில், ஏகமாய் நின்ற - ஒன்றருஇறின்ற, தின்
அருள்

வெள்ளமீஇல்-உன்

இருவருள்

வெள்ளத்தில்,

யான் என்பது

அறவும்

மூழ்கயானெனுஞ் செருச்சற்டொழிய முழுக),
சிர்சை-மனமான த, தெளி
பாது-தெஸியாமல், சழலுர்வகை என்கொல்-சுழலும்விதம் யாது?, தேடரிய

சத்தாகி,--என்ச,
(வி-ரை,)

பிரிக்.த
போல்,

சக்தையில்

சஈதிப்போர்

இறிதுசோம்

அளவளாவி

உடனே

பின்னர் ஒருவருக்கொருவர் யாதொரு சம்பந்தமின்றி. வாமுதல்
தாய் தந்ைத முசலிய சுற்றத்தார் யாவரும் ௮ங்கனமே யென்பார்,

*ச௩தைதாய்

தமர்சார

மசவென்னு

கிவையெலாஞ்

கந்தையிர் கூட்டம்'

என்

fort, உபதேசமாலை: **தாயாரையுக் தந்தையையுக் தற்சார்க்த கேஸிரையு,
மாய மயல்காட்டு மனைவியையுஞ் யென்று, சொப்பனம்போற்
சண்டெட்
டாதி தாரப்போ யோசசிலை, நிற்பவனை டாணியென நேர்.”
என் ற தனாற்
காண்க.
தேதர் பரி கரி காலாள் ஆ௫ய நால்வகைச் சேனையுடன் கூடகோபுர
மாடமாளிகையி லிருக்து வாழு மரசச்செல்வமும் கிலையல்லவென்பார், ₹மாட
மாளிகை மேடை
சதுரங்க சேனையுடனே
வர்சுதோர் வாழ்வுமோ ரிந்த

ஜாலம்' என்றனர்.
ளோரு

திருவெண்காட்டடிகள்: “முடி.சார்க்து மன்னரு மற்றுமுள்

முடிவிலொரு,

பிடிசாம்ப

ராய் 2வர்து மண்ணாவ

அுங்கண்டு பின்னு

மசர்தப், படி சார்ச்த வாழ்வை மினைவதல்லாக் பொன்னி னம்பலத்தா,
னடி
சாரர்து சாமுய்ய வேண்டுமென் நேயறி வாதில் லேயே, ?? என்ற தனாற்

காண்க.
Boo யனை ச்கிற்கு மிருப்பிடமாடி புழுவாஇ நிறைர்த வுடலு
நிலை
யில்லதென்பார்,
4 வஞ்சனை பொறுமை
லோபம், வைத சமன
மாங்கிருமி
சோம்சமல பாண்டமோ வாஞ்சனையிலாத கன" என்றனர், பட்டினத்தார்:

௨௩௭௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

-இந்தைதான் றெளியாத சுழலும்வகை யென்கொலோ?
்
தேடரிய சத்தாகயென்
இத் மிசை குடிகொண்ட வறிவான தெய்வமே!
தகேசோம யானந்தமே!
(இ-ள்.) தந் ச-சகப்பன், தாய்-மாதா, தமர்-உறவோர், தாரம்-மனைவி
மக௮-குழச்சை, என்னும்-என்று சொல்லப்படுகின்ற, இவையெல்லாம் - இப்
பொருள்சளெல்லாம்
சந்தையில்
கூட்டம் - சந்தையில் கூடுக் கூட்
டத்தை யொச்கும்; இதிலோ சர்சேசம் இல்லை - இசணிடச்சிலோ ஐய
மில்லை;

மணிமாடம்-இரத்தினகசிதமான வீடுகள்,

மாளிகை

- மாளிகைகள்,

மேடை-மேடைகள், சதுரங்கசேனையுடனே - சது.ரங்கசேனைகளாகிய இவற்
ரோடு, வக்கது-உண்டானதாகிய, ஐர் வாழ்வும்-ஒப்பற்ற வாழ்ச்கையும், ஐர்
இச் ரஜாலக்கோலம்-ஒரு இஈ்.தரஜாலக்தின் ௮அழகையொக்கும்; வஞ்சனைவஞ்சசம், பொரறாமை-பொறுச்சாமை, லோபம்-உலோபகுணம், (ஆய இவை
கள்) வைச்த-தன்னிடத்து வைக்சப்பட்ட, மனம் ஆம் இருமி சார்ச்த - மன
மாகிய புழுச்சேர்ந்த, மலபாண்டமோ - மலபாண்டமாகிய தேகமோ,
வாஞ்
சனை

இலாத

சனவே-லிருப்பஞ்

செய்யப்படாத

சொப்பனமே)

(இவ் விஷ

யங்களை) எக்ச சாளும்-(பெருக்கஞ் சுருக்கம் என்கிற) எச்சாலமும், சரியெ
னத் தேர்ந்து தேர்ச்து-சரியென் ரூராய்ர்து தெளிக து, இரவு பகல் இல்லா
விடத்து - இராப்பஃலற்றவிடக் தில், ஏகமாய் நின்ற - ஒன்னாஇஙின்உ, கின்

அருள் வெள்ளமீஇில்-உன் இருவருள் வெள்ளத்தில், யான் என்பது அறவும்
மூழ்ெயானெனுஞு செருச்ச த்றொழிய
யாது-தெளியாமல்,

சுழலுர்வகை

மூழுகி,

சிர்தைமனமானத,

என்கொல்-சுழலும்விதம்

தெளி

யாது?, தேடரிய

சத்தாகி,--என்சு.

(விரை)

சக்தையில்

எஈதிப்போர்

ஒருவருக்கொருவர்

பிரிந்த

பின்னர்

போல்,

தாய் தந்ைத முசலிய

தந்தைதாய்

இனர்,

தமர்சா.ா£

சிறிதும்
யாதொரு

அளவளாவி

சம்பர் தமின்றி.

சுறறத்தார் யாவரும் ௮க்கனமே

மசவென்னு

கிவையெலாஞ்

உடனே
வாமுதல்

யென்பார்,

சந்தையிரழ் கூட்டம்'

என்

உய தேசமாலை: “தாயாரையும் தந்தையையுக் தற்சார்ச்த கேளிரையு,

மாய மயல்காட்டு மனைவியையுஞ் யென்று,

சொப்பனம்போற்

சண்டெட்

என் ததளுற்
wad தாரப்போ யோகமிலை, மிற்பவனை. டானியென நேர்.?'
சாண்க
தேரர் பறி கரி காலாள் ஆய நால்வகைச் சேனையுடன் கூடகோப்ர
மாடமாளிகையி லிருக்து வாழு மாசச்செல்வமும் நிலையல்லவென்பார். மாட

மாளிகை மேடை ௪.துரலக சேனையுடனே வச்சதோர் வாழ்வுமோ ரிந்த்ா

ஜாலம்' என்றனர். திருவேண்காட்டடிகல்: “முடிசார்க்ச மன்னரு மற்றுமுள்
ளோரு முடிவிலொரு, பிடிசாம்ப சாய்9வெர்து மண்ணாவ துங்கண்டு பின்னு

மந்தப், படி சார்க்க

வாழ்வை எனைவதல்லாற் பொன்னி னம்பலத்தா,

சார்ச்து சாமும்ய வேண்டுமென் தேயறி
காண்க.

னடி.

வாதில்லையே, 7? என்ததளுற்

திமை யனைச்திதகு மிருப்பிடமாகி புழுவா.இ நிறைந்த ஒடலு நிலை

் ௦.வஞ்சனை eoபொறுமை
யில்லதென்பார்,
es
ம்
செர்ம்தமல
பாண்டமோ
வாஞ்சனையிலாத

மாகஇருமி
லோபம், . வைதச்தசமன
ன்
Boor ay’ என்றனர்,
பட்டினத்தார்;

டள

தேஜோம்யானத்தம்

மலக்குட்டை
ஆயும் பொழுது மயிர்க்கால்க டோது மருங்கிருமி, தோயு.
மாமென்று
கட
மிடுங்
சடன
பேயு
யாகிய காயத்தைச் கட்டுவிட்டாற்,
DE CHD
டேட

பேசுவதை, நீயு மறிக் திலை யோபொரு

நினைச்தனையே.”?

SGT

௩)

காண்க.

லோய்க்திட்ட பம்பரம் போல்விசை

. ஆடாம

யடங்கமனம் வீழ,கேரே
யறியாமை யாகின்ற விருளகல விருளொளியு

ற்
மல்லா இருந்தவெளிபோ

சோடா

தெனைச்சகண்

டெ

க்குணிறை

சாந்தவெளி

கூடியின் பாதீதமுங்
கூடினே

னோ?சரியை

கிரியையின் முயன்றுநெறி

கூடினே னேவல்லனியா

னீடாக வேயாறு விட்டினி னிரம்பியே
யிலவெளர் பிராணனென்னு
மிருநிதி யினைக்க ட்டி. யோகபர னாகாம
லேழைக்

குடும்பனாகித்

தேடா தழிக்கவொரு மஇவர்த தென்கொலோ?
தேடரிய சத்தாகியென்
தித்தமிசை குடிகொண்ட வறிவான தேய்வமே!
தேசோ மயானக்தமே!
(௫-ள்.) ஆடாமல் தய்ச் இட்ட பம்பரம்போல்-அடாமல்
பம்பரம்போல,

விழவும்)

மனம்

விசை

கேசே-கேராக,

அடல்கி

வீழ - மனமானது

அறியாமையாஇன்ற

கின்றுவிட்ட
விசையொடுங்கி

இருள்

- அஞ்ஞானமாகிய,

அகல-இருள் நீங்கவும்; இருள் ஒளியும் - இருள் ஒளிகள் இரண்௰ம், அல்லா
கோடாது என்
இருந்த-அல்லாமவிருக் த, வெளிபோல்-பரமாகாயம்போல,

ஊச்சண்டு-பிசசாமல்

என்னைப் பார்த்து,

எனக்குள்

நிறை - என்னுள்ளே

சார்தவெளி கூடி - உபசார்தமென்னும் ஆசாயத்திற் சேர்ந்து,
நிறைந்து,
சரி
நிலயத்கையு மடைந்தேனோ?,
இன்ப அதீதமும் கூடினேனோ-சுசாதீத
யை-இரியையில் முயன்று - சரியை இரியையில் முூயற்சசெய்து, நெறி - சன்

மார்க்சத்தினே, கூடினேனோ-சேர்க்தேனோ,
தவனாகிய

கான்,

ஈடாக-பெருமையாக,

ஆறு

அல்லன் யான் - அப்படியல்லா
வீட்டினில்

(தருதா

சீரம்பி-

நிறைச்.து, இலகடி வளர்-பிரகாசிக்
வீடுகளில்
சங்களாயெ) ஆறு
இன்ற, பிராணன் என்னும் - பிராணவாயுவென்கிற, இரு கிதியினைச்

பெரிய இரவியத்தினைச் சட்டி, யோசப. ரன் ஆகாமல்-யோகவான்
ஏழைச் குடும்பன் ஆடி

- ஏழைக்குடியாக,

தேடாது

அழிக்க

செலவு செய்ய, ஒரு மதி வர்,௪௮-ஒரு புத்தி யுண்டாயிற்று;
சாரணம் யாது: தேடரிய சத்தாகி.-.-என்க,

வளர்
சட்டி

ஆகாமல்,

- தேடாமல்

என் - இதற்குக்
-

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௨௩௮

(வி-ரை] சரியை, சரியை, யோகம், ஞானம் என்பவற்றை யனுட்
இவெசாமீபம், சிவசாரூபம், சிவ
டிப்போர்க்கு முறையே செெசாலோகம்,
சாயுச்சியங் இடைக்குமென்பது நிச்சயம். இவற்றுள் யாதாயினு மொன்றி
ஊனக் ரெமமாச வனுட்டித்து ஒரு பதவியினை யடையவேண்டியது ஒவ்வொ
அங்கனமாக, தான் இவற்றி
ருவருக்கும் இன்றியமையாத சடமையாம்.
லொன்றையேனும் அனுபவிச்ச முயலாது வாளா வாழ்க் த, இருவருட்செல்
செய்யுளாகலின் தலை
வத் னைப் பெருஅ 'ஏழையாயினேன்'! என்றனர்.
சரியை கரியை
பின்னர்
அதன்
,
தடுமாற்றமாக மூன்னர் ஞானத்தினையும்
(௯)
,
களையும், இவற்றின் பின் யோகத் தினையும் கூறினர்

பாடாது

பாடிப் படித்தளவில் சமயமும்

பஞ்சுபடு

சொல்லனிவனைப்

பார்மினோ பார்மினோ வென்றுசபை கூடவும்
பரமார்த்த மிதுவென்னவே

ஆடா ௮

மாடிகெஞ் சுருகிரெக் சாடவே

யமலமே

யேசமே

ஆதியே சோதியே

யெம்

யெங்குகிறழை கடவுளே |

யரசே யெனக்கூவிகான்
வாடாது வாடுமென் முகவாட்ட
வாடா வெனக்கருணைநீ

முங்கண்டு

வைத்திடா வண்ணமே சங்கேத மாவிந்த
வன்மையை வளர்ப்பித்தகார் ?
தேடாது தோடுவோர்;தேட்டற்ற தேட்டமே !
தேடரிய ௪த் தாகியென்
சத்தமிசை குடிகொண்ட. வறிவான
தேசோ
(இ-ள்)

பாடாது

பாடிப்

படித்து-பாடாசதெல்லாம்

அளவு இல்-அளவற்ற, சமயமும்-சமயங்களும்,
பஞ்சுபோலப்

பறக்கும்

மின் பார்மின்

என்று-பாறாங்கள்

சபை

கூடவும் - சபை

தெய்வமே!

மயானந்தமே!

கொய்மையான
சோவும்,

சொஜ்களைய/ுடைய

பாருங்கள்
இது

பாடிப்

படித்து,

பஞ்சுபடு சொல்லன் இவனைஎன்று

பரமார்த்தம்

இவனை,

பார்

சொல்விச்சொண்டு,
என்ன - இத

மேலான

பொருளென்று, ஆடாதும் ஆடி - டாத
வகையாய்ச் கூத்தாடி,
கெஞ்ச
உருகி கெக்கு ஆ௨-மனருருஇ கெ௫ழ்ச்சாட, அமலமே-பரிசுத்த வஸ் அவே! ,
ஏகமே-ஒன்றே !, எம் ஆதியே-எமக்குக்
எங்கும் நிறை கடவுளே-எவ்விடத்தும்
௮சசனே!,

எனக்

கூவி-என்று

கா.ரணபூதனே !, சோ இியே-ஓவியே!,
நிறைந்திருக்கும் கடவுனே!, அரசே-

பலவகையா

மழைக்கு,

நான் வாடாது

ait

டும்-கான் (ஒருவரும்) வாடாசவகையாய் வாடுகின்ற, என் மூசவாட்டமூம்
ண்டு- என முகவாட்டத் இனையும் பார்த்து, வாடா என-வாடாவென்று,
8

௨௩௯

தேஜோமயானந்தம்

யாத வகை, சங்சேதமா-கிய
நீ கருணை வைத்திடாவண்ணம்-8ீ கருணை செய்
ை
வளர்ப்பித்த௮ ஆர் - இந்தக் கடினத்தன்மைய
மமாக, இர்த வன்மையை
வோ
தேடு
வோர் - தேடாது
விருத்தியடைவித்தது யார்?, தேடாது தேடு
லில்லா,ச இரவியமே |,
தேதெ
டமேதேட்
சரய அறிஞர்ச்கும், தே.ம்டு அற்ற
சேடரிய சத்தாகி.-- என்க,
ு ஸியற்றவல்ல அளவற்ற
. (வி-ரை.) ஈலரசாலங்காரங்களமையச் செய்ய
கண்டு என்னை நோக்கி,
னைக்
சமயத்இினர்கள் அடியேனுடைய புன் சவியி
சொற்களையுடைய எழை;
(இவன் பஞ்சுபோல மிகவும் கொய்தாய்ப் படிச்கும்
கூடிச் கூடிப் பேசுவார்கள்
இவன் சல்வித்இிறத் தினைப் பாருங்கள் !?? என்று

ர். அதைச்சண்டு
என்பார், :பாடாதுபாழு..... pita eas சபைகூடவும்? என்றன
ல விதமாகத் சோத்
சூயொமல் அடியேன் க.தியே ! சோதியே! எனப் பர்ப

தரித்து முகம்

வாடி கிற்கவும்

லையாது

கருணை

என்பால்

கடின

Ag 50)

.......வன்மையை
சொண் டிருப்பதென்னை என்பார்; ௩அதியே சோதியே..
விடையாவது
ிற்கு
வினாவ
வளர்ப்பித்ச,சார்?' என்றனர், ;வளர்த்ததார்? என்ற
ாம். தே
பரிபக்குவ மெய்தப் பெறாமையின் கருணை கணியவில்லை? என்பத
னிட்டு
டாது தேவோர்-தற்போதத்தினை முன்னிடாது இருவருளை முன்

(௫)

்

தேம வோர்.

- பிதியாத தண்ணமுட் Fag toh wrong
பேபேசரிய வாசியாலே
பேரின்ப வுண்மையை யளித்தனையென் மனதறப்
பேரம் பலக்கடவுளாய்

அ.ஜிவா யிருந்இடும் சாதவொலி
யமிர்தப்ர

அருளினை

காட்டியே

வாகூத்தி

பலாது, திரு வம்பலமு. மா தியெனை

யாண்டனை;பி

னெய்திகெறியாய்க்

சுஜிதா னனித்தனை;கன் மரவுரிகொ எர்.சணக்
கோலமா யசபாசலங்
கூறினபின் மெளனியாய்ச் சும்மா விருக்கமெறி
கூட்டினை யெலாயிருக்கச்

தியேன் மயங்கிமிக வறிவின்மை யாவனோ
தேடரிய ஈத்தாகியென்
சித்தமிசை குடிகொண்ட வறிவான

தேசோ

மயானந்தமே

?

தெய்வமே !

|

அருள்-தண்ணிய அருளையுடைய,
(௫-ன்.) பிறியாத - நீங்காத, தண்
வது, பேசு அகிய ௮ாசியால்-சொல்லு

சிவஞானியாய் வச்து-சவஞாணியாகி
தற்கரிய

வாயு தாரணையினால்,

பேரின்பவுண்மையை- பேரின்பவுண்மையினை,

பேரம்பலச்
அளித்தனை-இருபைசெய் சாய்; என் மனது அற-என்மனயிறக்க,
ிருச்
அதறிவருவரய
சடவுளாய் - பேோரம்பலக்கடவுளாக, அறிவாய் இருக்இடும்

௨.௪௦ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
கின்ற, சாத ஒலி காட்டி-சாத வோசையினைக் காட் டி, அமிர்தப்ரவாக இத்த.
அமிர் சப் பெருக்ன் பேற்றினை, அருளினை-௮ருள்செய்தாய்; அலாது-அன்தி
யும், திருவம்பலமும் ஆ௫- திருவம்பலரூபமாகி, என்னை ஆண்டனை - என்னை
யாட்சொண்டாய்; பின் எய்.இ-பிறகுவச்து, நெறி ஆய்-முறைமையாய், குறி
கான் அளித தனை: இலச்சையும் அருள்செய்தாய்; நல் மரவுரி கொள்-சிறக்தமர
வுரியினைக் தரித்த, ௮ர்தணச் கோலமாய்-அக்
தண வடி.வமா௫, அசபா சலம்
கூறினபின் - அஜபாக்நியை எனக்குபசேசித்த பிறகு, மெளரியாய் சும்மா
இருக்ச-மெளதியாஇச் சும்மா விருக்கும்படி, நெறி கூட்டினை. ஈன்னெறிகட்
கேர்க்தாய்; எல்லாம் இருச்சு-இவைகளெல்லாமிருக்க, இறியேன் . சதியே
னாகிய சான், மயங்கி.மயச்சங்கொண்டு, மிச அறிவின்மை யாரவனோ-மிகு
இயம்
அஞ்ஞானியாய் விடுவேனோ?, தேடரியசச்சாகி.-என்ச.
(வி-ரை.) ௮௫ -கெனாதபடி யெங்கும் பிரசாசமாயுள்ள சவம்) ஆன்
மா மலபரிபாக முற்ற அவசாச்ஐ குருஜர்ச்தியா யெழுர்சருளு
மாகை
யால், (சிவஞாணியாய்
வர்? எனவும், அம்ஜரர்த்.இ பிராணாயாம
5 Sus
போதித்து முதல்வன் மன்மையை விளக்கு மாகலின், *வாசியாலே
பேரின்ப
வுண்மையை யளிச்தனை? எனவும், பின்னர் தத் தவங்களை
ச் கடச்.து அறிவு

மாத்திரையாக

நின்று

சகத்திராம்சமான

சாத

இச்சாஞானசொருபினியான

வுண்மையினை

விளகஇனை

அவிகா.பாவச௪ச்இயின்
என்பார்,

அறிவாயிரர்

இடும் காதவொலி காட்டி? எனவும், பின்னர் பிரமாச்திரத்தி
லுள்ள அமிர்
தீப் பிரலாகத்தால் நிரம்பக்செய்தனை என்பார், 'அமிர்சப்பிரவா
க இத்தி
அருஸினை”? எனவும்; பின்னர் இருவருளினை யிரண்டறவிருர்த
ு அனுபவிச்
கத்தச்க நிலையினைக்காட்டி, அதற்குபாயமான ஒரு மொழியின
ைப் போதித்து
மான

நிலையினைக்சாட்டி,, அ.குற்குபாயமான

ஒரு மொழியினைப்போஇத்

௪.
மெளனகிலைபில் நிறுச்இணை மென்பார் 'கெறியாய் ........
கூட்டினை” எனவும்

கூறினர்.

அசபாமர் திரமென்பது

ஓரெழுத்து

ஒருமொழி;

௮து

௪கல

we

Orth
கட்கு மாதாரமாய் முசல்வனைக்குறித்து நிற்பது; ௮.து
வரிவடிவிந் காட்டத்
தக்சசன
்று, உபதோம்

கெதியினசை

பகல் ஞானச்சைச்,

சின் றேனறை
BH.”

Grog sr

யடுச்சறிக,

லறதியவேண்டுவது;

திருமந்திரம்:

சோன்றுகின்

யேரசிவு Cura ging,

எனவும், “பொன்னான

“போற்றுன்

றேன்ிந்தை

Cura owes

மச்இரம் புகலவு

இக்சாந்த

சாயகன்

சக்மார்ச்க

றேன்புசழ்ச்
சேவடி,

தம்

சரற்று

றேனெம் பிரானோ மெழு

மொண்ணா து,

பொன்னான்

மந்திரம் பொறிகஞ் FES STG, பொன்னான மஃஇரம்
 புகையுண்டு பூரிக்
கில், பொன்னாகும் வல்லார்ச் குடம்புபொற் பாதமே
,?? எனவுச் வருவனவற்
றாற்் காண்க
(௬)

ஆசா

செனக்சென்ன

ஊறிவினை

அ௮ண்டசோ

போதித்து

மயக்க வசமோ?

மென்னவென்்

டிகளெலாங் கருப்பவறை போலவு

மடுக்கடுச்
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பிறல்குவத
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வெளியிலே

மனவெளி

லாதொன்றிலும்

௨௪௧

தேஜோமயா னந்த்ம்
பின்னமுற மருவா; ஈன்னயத் தாலினிப்
பேரின்ப முத்திநிலையும்
தள்ளவும் போகா

தாராது

துனாலது

தள்ளினும் போகேளனியான்;
தடையேது மில்லை; ஆண் டவனடிமை
. தன்மையிலு மென்வழக்குத்
இராது; விடுவதில்லை;

யென்னுமிரு

கடவுளே.!

நடுவான

—
தேடரிய சத்தாகியென்
ன தெய்வமே!
அ.திவா
இித்தமிசை குடிகொண்ட
.
தேசோ மயானக்தமே

ஆர் ஆர் - ஒவ்வொருவரும், என்னை
(@-a.) எனக்கு - அடியேனுக்கு,என்ன-எ
ன்ன। லாபம்?, என் அறிவின

போதத்தும் - எதைப்போகிப்பினும்,
மயக்ச வசமோ

- என் புத்தியைப் பேதிக்க

எல்லாம் - தண்டகோடிகளை

வசமாகுமோ?,

௮அண்டகோடிகள்

எல்லாம், கருப்ப அறைபோலவும் - குருப்பவீடு

போலவும், அடுக்கு அடுக்கா அமைத்து - வரிசை வரிசையாயமைச்து, பேரா

மல் நின்ற - நிலைபெருது நின்ற, பரவெளியிலே-பரமாகாயத்தில், மனவெளி
பிறங்குவத அல்லாது-மனோகாயம் பிரசாசிப்பதன்றி, ஒன்தினும்-மற்றொன்
தினும், பின்னம் உற

மருவாது - அழியும்படி. பொருந்தாது;

நல் ஈயத்தால்-

நல்ல விருப் த்தால், இனி - இனி, பேரின்ப முத் இரிலையும் - பேரானந்த
ஏதுவான மோட்சநிலையும், தா.ராது-கொடாமல், கள்ளவும் போசாது-தள்ள

வும்படாது; உன்னால் ௮து தள்ளினும் - உன் கியமன த்தால் ௮௮ கள்ளினும்,
யான் போகேன் - நான் போகமாட்டேன்; சடை ஏறும் இல்லை- சடை சிதி

ரம் இல்லை; ஆண்டவன் அடிமை யென்னும்- ஆண்டவன் அடிமை யென்ற,

இரு தன்மையிலும்- இரு தன்மையாலும், என் வழக்கு தீராது-என்னுடைய
விடுவது இல்லை - நானோ
(ஒழியாவிடினும்)
விவகாரம் தீர்௩தொழியாது;

விடுதல் இல்லை; ஈடுவான க௨வுளே-ஈடுவு நிலைமையுள்ள கடவுளே!, தேடரிய
ச,ச்சாகி..என்க,

சலந்து பிர
(வி ரை. சூரியனொளியும் கண்ணொளியும் அபேதமாகக்
- பஞ்சப்பொருளை யனுபவிப்பதுபோல, தொகாயத்தில் மனோகாயல் கலந்து
tar ways eb பெரும்பாக்கியத்தனை யடைச்தேனாசலால் இச்
Baa
புண்ணியம் சைவரப்பெறாச சாமாணியர் என்னவிதமாகச என்னை
தகைப
இனி யக்சிலையினின்றும் பிரியேனெனவும்,
மயக்கனும் மயங்சேனெனவும்,
ஒன்றுபட்டு ப பிரிசக்கவொண்ணாச நிலை
மும்
்பிரகாச
ஆதித்தப
்
சண் 9ணொாளியும

யிலிருச்கினும்

உண்மையில்

கண்ணொளியும்

ஆதித்தனொளிபும்

வேரறுதற்

போல் முதல்வனாகிய நீயும் அடியேனும் ஆண்டானடிமையேயன் ரி யொன்
றன்றெனவும், இனி யுனைவிட்டு எக்காலத்து நீங்கவேண்டுவ தில்லையெனவுங்

(௪)

கூறினர்.

கந்துக

மதக்கரியை

வசமா.

கடத்தலாம்;

கரடிவெம் புலிவாயைபும்
சட்டலம்; ஒருசிங்க முதுசன்மேம்
கட்செவி

14

யெடுத்தாட்டலாம்;

கொள்ளலாம்;

௨௪௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
வெர்தழலி னிரதம்வைச் தைந்துலோசுத்தைம்
வேதித்து விற்றுண்ணலாம் ; ்
வேறொருவர் காணாம லுலகத் தஅலாவலாம்)
விண்ணவரை யேவல்கொளலாம்;
sigs sip மிளமையோ டிருக்கலா, மற்ரொரு
சரீரத்தி னம்புகுதலாம்;
னடக்கலாம்;

சலமே

கனன்மே லிருக்கலாம்;

தன்னிகரில் எத்திபெறலாம்;
தந்தையை யடக்கியே சும்மா விறுக்கின்ந
இதமரிது; ஈத்தாகியென்
சித்தமிசை குடிகொண்ட

தேசோ

அறிவான

(௫-ன்.) கந்து- கட்டுத்தறியினை,
வசமாகடத்தல்

தெய்வமே

:

மயானச்தமே!

ஆம்- மதயானைகளை

உக - முறியச்செய்யும்,
வசப்படுத்தி

கடத்தல்

மதக்கரியை
கூடும்,

கரடி

வெம் புலி வாயையும் கட்டலாம் - கரடி வாயையும் கொடிய புலிவாயையும்
சட்டுதல்கூடும்; ஒரு சிங்கம் முதுகின்மேல் கொள்ளலாம் - ஒப்பற்ற சங்கத்
இன் முதுகிலேறி உட்கார்ந்திரு க்கல்கூடும்; கட்செவி ஏடுச்து ஆட்டலாம்பாம்புகளைப் புற்றினின்றும் வெளிப்படுத்இ யாட்டுதல் கூடும்; வெம் தழ,

லின் -வெய்ப

கெருப்பில்,

இரதம் வைத்து- பாதரசத்தை

யிட்டு,

ஐக்.து.

லோகத்தையும்-பஞ்சலோகங்களையும், வேதிக்து-பரிசவேதிசெய்து, விற்றுவிச்சரயித்அ, உண்ணலாம்-(அப்பொழுளைச்கொண்டு) உண்டு பிழைக்கலாம்
வேறொருவர் காணாமல் - வேறொருவர் பாராதிருச்ச, உலகத்து உலாவலாம்-

உலகன் ண் சஞ்சரிச்கலாம்; விண்ணவரை

ஏவல்

கொளலாம் - தேவர்களை

ஏலல்கேட்சப் பண்ணலாம், சர்ததமும்-௪சரகாலமும், இளமையோடு இருக்க
லாம்-இளமைப்பருவக்துடணிருக்கலாம்; மற்றொரு சரீரத்தினும் புகுதலாம்வேறொரு சரீரத்தினும் பிரவே௫ிக்கலாம்; சலமேல் நடக்கலாம் - நீரின்மேல்
ஈடக்கலாம்; கனல்மேல் இருச்சலாம்-கெருப்பின்மேல் தங்கியிருக்கலாம்; தன்
நிகர் இல் சத்தி பெறலாம் - தமக்குச் சமான மில்லாத (பிற) சித். இிகளையும்
பெறலாம்; சர்தையை அடக்கி - மனசை யடச்கி, சும்மா இருக்கின்ற இறம்
, அரிஅ-சம்மாவிருக்கும் வசை யருமையாகும்; சத்தாக, --என்க,

(வி.ரை.) ஒருவன்

உலகச்இனில் எத்தகைய

அரிய சத் இனை, யடைச்

சாலும் மனத்தினை யொருவழிப்படுத்தி நிற்கும் ஜானவ் cos aig iC ap Gaara
சிறி அம் பிரயோசனமில்லை யென்றனர்.
“வானிலே
பறச்ச
மண்ணிலே

னுழைய

ளூளச்தனி

வானவர்

வணங்கமத்

னினைக்கது

ஹஜறொருவ,

முரைச்சப்,

ரூனிலே

போனதோ

புகுத வவரவர்

ரூயிரை

தல்க

யெழுப்பவெண்

சித்தி புகன்றதெ லாங்கையில் வரினு, ஞானமே யில்லை யாயினன் னவரை
மாயினுங் உடையென காடே!"
என்றதனாற் காண்க,
கந்துகம் - குதிரை
யெனக்

கூறுவாரு

முளர்,

இரும்பு, ஈயம் என்பன.

பஞ்சலோகங்கள்

பரிசவேதி

- பொன்,

வெள்ளி,

செய்தல் - பொன்னாக்குதல்.

செம்பு,

(௮)

௨௪௩.

தேஜோமயானந்தம்
யாதவரு

சால்லா மறிர்தவரு மேதுமறி
மில்லை]யெனு மிவ்வுலகமீ

்

கே.துமறி யாதவ னெனப்பெயர் தரித்து,மிக
வேழைக்கு ளேழையாகிக்
கல்லாத வறிவிற் கடைப்பட்ட கான்,அன்று

கையினா லுண்மைஞானம்

_

கம்பித்த நின்னருளி லுக்கென்ன

கைம்மாறு

காட்டுவேன்? குத்றேவனான்;

அல்லார்ந்த மேனியொடு
ரூபாச

குண்டுகட் பிறையெயிற்

வடிவமான

அந்தகா ! நீயொரு பகட்டாம் பகட்டுவ
தடாதடா!
செல்லாதடா!'

காசுகம்பால்
என்று

செல்வமே!

பேசவா

ய்துதந்த

சத்தாகியென்

தெய்வமே

.இத்தமிகை குடிகொண்ட அதிவான
தேசோ மயானக்தமே!

!

தெரிக்தவர்களும், ஏம்
எல்லாம் அறிச்தவரும் எல்லாம்
என்னும் - இல்லை
இல்லை
அறியாதவரும் - ஒன்றும் தெதியாதவர்களும்,
a

(@-ci-)

யென்று சொல்லுதற்குரிய, இவ்வுலகமீது - இத்த
யாதவன்

என-ஒன் றுமறியாதவன்

மிக ஏழைச்குள் ஏழையா

உலகத்தில்,

ஏதும் அறி

என்று, பெயர் சுரித்து-பெயர் படைத்து

- மிகவும் அதிவில்லா தவர்களுக்குள் அறிவில்லா

கல்லாச புல்லறிவி
தவனாய்,) சல்லாத அறிவின்-(சந்சவேண்மெவற்றைக)
.இல், கையி
அக்காலத்
அன்று
னால், கடைப்பட்ட கான் - கடையாகிய நான்,
னால்-கையமைப்பால்,
உண்மை ஞானம் கற்பித்த - மெய்ஞ்ஞானச் தனைச்

கற்பிக்க, நின்- உனத, அருளினுக்கு - இருவருளுக்கு, குற்றேவல் கான்-சூத்
பிரஇ

'ஹேவற்குரிய

அடியனேன்,

என்ன

கைம்மாறு

- என்ன
காட்டுவேன்

யூபசாரம் செய்யவல்லேன்?, ௮ல் ஆர்க்ச மேனியொடு-இருள் கிறைக்த உடம்
போடு, குண்டு சண் - ஆழ்ந்த கண்களையும், பிறை எயிறு - பிழறைபோன்ற
கோர தந் சங்களையுமுடைய,

பயங்கரமான

ஆபாசவடி வமான

உருவத்துடன் கூடிய,

- ult gC git

அஞ்சத்தச்ச

அந்தசா - யமனே !, நீ ஒருபகட்டால்

பகட்வெவெ௮-ரீ யொரு வெளிவேடத்தால் மயக்குதல், அடாதடா- தகாதடா!,
காசு ஈம்பால் செல்லாதடா - உன் காசு மமமிடக்தில் எபெடாதடா|, என்று

பேச - என்று
மே

- எனது

உறப்பிப் பேசுதற்கு, வாய் தந்த - வாக்குக் கொடுத்த, செல்வ
நிஇியே!, சத்தாகி.--என்க.

(வி-ரை.) சர்வஞ்ஞானாகிய பெருமானையன்றி முற்று முணர்க்தவர் ஒரு
வரும் ஆன்மகோடிகளில் இல்லையாகலானும், பிராகிருதருள் தங்கள் தங்க
ளுக்குற்ற சித்றறிவிற் கேற்றபடி

ஒவ்வொருவகையில் வல்தூகசா

-யிருப்பராக

“௨௪௫ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட வீருத்தியுசை
என்றனர்.
எல்லா. மறிச்தவரு மேதுமறி யாதவரு மில்லை?
Seng,
*கையினா லுண்மை ஞானம் கற்பித்த நின்னருள்? என்றது, சஇன்முத் இரை
காட்டித் தடச்தாட்கொண்டபேறு, செய்தற் கஇசையாவிடினும் . “என்னகைம்
மாறு காட்டுவேன்? என்றது ௮ன்பின்மேலீட்டாலென்க, முதல்வனருள் பெத்
ரூர் சமனுக்கு ஈடுங்கார் ஆகலின், :அந்சசா| நீயோரு பகட்டாற் பகட்டுவதடா
தடா! என்சனர். கந்தாடங்காரம்: “'பட்டிக் கடாவில் வருமந்த காவுனைப்
பாரறிய, வெட்டிப்பு நங்கண்ட லாதுவி டேன்வெய்ய சூரனைப்போய், மூட்
டிப் பொருதசெவ் வேற்பெரு மாடிரு முன்புநின்றேன், கட்டிப் புறப்பட
(௯)
டாசத்தி வாளென்றன் கையதுவே.?? என் றதனாற் காண்க,

மின்போலு மிடையொடியுமொடியு'

மென

மொழிதல்போன்

Qua Ral பொலிகளார்ப்ப
வீங்கிப் புடைத்துவிழு சுமையன்ன கொங்கைமட
மின்னார்கள் பின்னுவலாய்
என்போ லலைந்தவர்கள் கற்ருர்கள் கல்லார்க
ளிருவர்களி லொருவருண்டோ ?
்
என்செய்சேன் ? அம்மம்ம! என்பாவ மென்கொடுமை
யேதென் நதெடுத்துமொழீவேன்
?
அன்பால்

வியர்துருகி

யடியற்த

,

மரமென்ன

அடியிலே வீழ்ஈ தவீழ்ந்தெம்
அடிகளே யுமதடிமை யாங்களெனு

கால்வருக்

சமாதி பொருளுரைப்பத்
தென்பாலின் முகமாக வடவா லிருக்கின்ம
செல்வமே!

சத்தா இயென்

இத்தமிசை குடிசொண்ட அ௮றிலான
தேசோ மயானந்தமே!
(இ-ள்.)

னத,

மின்யோலும்

ஓடீயும் ஒடியும் என

இடை -

மின்னற்கொடியையொச்சத

மொழிதல்போல்

இதல்போல,

மெல் சிலம்பு ஒலிகள்

ஆசவாரிக்க,

வீங்கி - பருத்து,

சாளில்) தளர்ச்தொழியாசின்ற,

தெய்வமே!

- ஓடியும் ஒடியும்

ஆர்ப்ப-மெல்லிய

காத்ிலம்பு

புடைத்து - புடைகொண்டு,

சுமை

இடையா

என்று சொல்
விழு

ஓசைகள்

- (சில

அன்ன-பெரும்பாரத்தினே யொத்த,

கொங்கை - தனங்களையுடைய,
மடமின்னார்கள் பின் - இளமை பொருந்திய
மாதர்களின்பின்
, ஆவலாய்-(அவர்கள்மேல்வைக்,௪) விருப்பத்தால், என்போல் .
* அலைந்தவர்கள் - என்னைப்போலத் இரிந்தவர்கள், கற்றார்கள் கல்லார்கள்-

கற்றவர்கள் சல்லாதவர்கள் என்கிற, இருவர்களில் - இரு இறத்தாருள், ஒரு
வர் உண்டோ - ஒருவராயினு முளரோ?, என்செய்சேன் -என்னசெய்வேன்?
என் பாவம் - என் பாவத்தையும், என் கொடுமை - என் கொடுமைகளையும்,
ஒதென்று
எடுத்து மொழிவேன் - என்னென் றெடுச்துச் சொல்லுவேன் *,

.

தேஜோமயானத்தம்

௨௪௫

அன்பால் வியக்து உ௫௫- அன்பினால் துதித்து மனங்கரைக்து,
மரம் என்ன-வேதற்ற

மரம்போல,

அடியிலே

அத்த

அடி

வீழந்து வீழ்ச்
து - உனது

வடியில் விழுச்து விழுச்து, எம் அடிகசளே-எமது சடவுளே?,

இரு

யாங்கள் உமது .

அடிமை என்னும் - சாங்கள் உமது அடிமைகள் என்று பிரார்த் இத்த, நால்வ
ருச்கு - சனகா இசளாடிய நால்வருக்கும், அறமாக பொருள் உரைப்ப - தர்

மாதிகளாகய
பொருள்களை
தெற்குச் இசையின் முகமாக,

உபதேத்தற்காக, கென்பாலின் மூசமாகின்ற கிழலின்
- சல்லாலின்
வடவால் இருக்கி

எழுர்சருளியிருச்ன்ற, செல்வமே-(எம)

(வி-ரை.)

மாதர்கட்கு

இடை மிக

நிதியே!, சக்காடு..- என்க,

அண்ணியதாக

விருச்சவேண்டிய

,திலக்கணமாகலின், *மின்போலு மிடை*. என்றனர். நைடதம்: “*சுணக்குபூச்
தொருகாழ் மணிவடங் இடந்த துணையிள வனமுலை சுமந்து, வணங்கிசா
டோறுர்

தேய்ச்ததோ

பெருகும்

வனப்பெனுங்

சடலுளாழ்ம்

ததுவோ,

கணங்கொள்வண் டார்க்குங் சணைமதன்
வன்றி, பணங்கர வல்குற் றேர்மிசை

சண்ணே ஜஹெய்தலுச் சழிர்ததோ
வஇயு
மனங்கனோ
விடையறி௫இ

லேமால்,?

அதிகமாகப்

என்றதகளும்

காண்க, சனம்

பருத்திருக்கவேண்டு

மாசலின், *வீங்கப்புடைத்து விழு சுமை யென்ன கொங்கை! என்றனர், இத்
தினச்சுரக்கம்: *அடர்ர்த இரண்டிடங்கொண்டண்ணார்து விம்மிப்,படர்க்து
ு
சுணங்கு பரந்த
- தடங்கொண்,
டிளைத்துத் ததும்பி யிதுமாக்து வீங்கிப்,
பணைத்து முகம்பார்ச்கு மதுபார்.'? என்றசனாற் காண்க. காற்சிலம்பு சத்தச்

தல், பாரமான தனங்களினை நண்ணிய இடை தாங்கின் ஒருக்கால் அவ்
விடை ஒடிஈதுபேமே? என வுரைப்பதனை யொச்குமென்பார், 'ஓடியும் ஒடியு
மென

மொழிதல்போன்

மென்கிலம் பொலிகளார்ப்ப'

என்றனர்.

பிரமபு.தஇிரர்களாகிய எனசன், சனக்தனன், சனாகனன், சனச்குமாரன்
எனுமுணிவர் நால்வர்ச்கு வேதக்கஇன் உட்கிடையான
சுத்சாச்துவிசசிசதா
வேண்டி
நத வுண்மையினை யுபதேரித்தருள
முதல்வன் தட்சண இசையை
கோக்இயிருந்ச அவசரத் இனை, (ரால்வருச் கறமாகி பொருளுரைப்பச் தென்
பாலின் முகமாகி

வடவாலிருக்கன் உ செல்வமே!

என்றனர்.

கந்தபுமாணம்;

இருவரு முண.ரஜ. வண்ண

லேனவெள்

சோடி

2ர்சொள், கரதல மொன்று சேர்த்தி மோனமஞுச்

இளைத்திடு

முரத்திற்

ளெயிறி யாமை, சி.ரகிறை

யனந்த

திரையைக் காட்டி, யொருகணஞ் செயலொன் நின்றி யோகுசெய் வாரி னுத்
gar, “இனையதோர் தன்மை காட்டி யெம்பிரா னுணர்த்தக் சண்டு, சனக
னே முதலா யுள்ளோர் தவலரு ஞானபோதம்,
பனுவலி
னனவன்றென்
னும் பான்மையைத் தெரிர்து முக்கட், புணிசன தருளாற் றக்தம் புக்இயி
னொகுக்கம் பெர்ருர்.?' என வருவனவற்றாற் காண்க,
(௧9)

புத்தமிர்த போகமுங், கற்பகஈ னீழலித்
பொலிவுற விருக்குமியல்பும்,
பொன்னுலூ லயிரா வதத்தேறு வரிசையும்,
பூமண்ட லாதிக்கமும்

-

௨௫௪௬ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
மத்தவெறி யினர்வேண்டு மாலென்று
மாலுமொரு சுட்டுமறவே

தள்ளவுமெ

வைக்கின்ற வைப்பாளன் மெளனதே

சிகனென்ன

வ்ர்தநின் னருள்வாழிகாண்!
சுக் சபரி பூண

வசண்டமே!

ஏகமே!

சுருதிமுடி வானபொருளே!
சொல்லரிய

வுயிரினிடை யங்கங்கு நின் தருள்

சுரந்துபொழி

கருணைமுகிலே!

As Bite ips Bee விளைகின்ற பூமியே!
தேடரிய சத் தாகியென்
சித்தமிசை குடிகொண்ட அறிவான தெய்வமே!
தேசோ மயானந்தமே!
(இ-ள்.) பு.த்தமிர்ச போகமும் - நாதனமாகிய அமிர் சானுபவமும்; கற்பசு
நல் நீழலில் - கற்பகவிருட்சக்தின் ஈல்ல நிழலில், பொலிவுற இருக்கும் இயல்

பும் - பிரகாசமாக
வீற்றிருக்கும் தன்மையும்;
பொன்னுலஇல்- சுவர்க்க
லோகத்தில் உள்ள, அ௮யிராவதச்து ஏறு - ஐராவசமென்னும் யானையின்மே
லேறுகன்ற, வரிசையும்- சிறப்பும்; பூமண்டல ஆதிக்கமும் - பூமண்டலத்தில்
ஏற்றமும்; மத்த வெறியினர் வேண்டும்- பிரபஞ்ச மாயையாகிய உன்மத்தவ்
கொண்ட வெறியாளரால் விரும்பப்படுகன்
ற, மால்
- ஆசையின் விவகாரம்,
என்று-என்று துணிந்து, தள்ளவும்-8கசவும், எம்மாலும்- எங்களாலும், ஒரு

FLO அறவும் - ஒரு கூட்டுதல் அற்றொழியவும்,

வைக்ன்ற

வைப்பாளன்-

எமை
(மெளனநிலையில்) வைச்கின் உபெருமையானன், மெளனதேிகன்
என்ன-மெளனகுரு என்று சொல்லும்படி, வர்த-எனகச்குச் இடைத்த,
நின்
அருள் வாழி-உன் இருவருள் வாழ்க!, சுத்தபரிபூரண அ௮சண்டமே-சுத்தமும்

மிகுபூர்த் தியமுள்ள அகண்டரூபமே!,

ஏகமே-சணிட்பொருளே!, சுர இழுடிவு

ஆன பொருளே - வேதாக்தமாகிய வஸ்துவே |, சொல் அ௮ரிய- அளவிட்டுச்
சொல்லுத ந்கரிய, உயிரினிடை-சீவர்சளிடத்து, அல்கு அங்கு நின்று- அவ்
வவ்விடங்களில் வியாபித்துநின்
ஐ, அருள் சுரந்து பொழி-அருள்மழையைச்
சுரந்து பொழியாநின்ற,
கருணை முலே-சருணையாகிய
மேகமே 1, இத்தி
நிலை-௫ித் இரிலை,

விளைகன்௨

மத் திசிலை-மு.த் இிரிலையாகிய

ஈன்னிலமே!,

பயிர்கள், விளைகன்ற பூமியே-

தேடரிய சத்தாக... என்சு,

(வி-மை.) (பொன்னுலக
லயிரா வதத்தேறு வரிசையும்? என்றதனால்
“ஒருமொழி யொழிதன் னினங்கொளற்
குறித்தே.?? என்னுஞ் சூத் தரவிதி

யால், சத்தியவுலகி லன்னத்தேறு வரிசையும், வைகுக்தத்திற் கருடனிலேற
வரிசையுங் கொள்க,

அறிவாளிகள்
மணிக்கே வை:

இருப்பதோ

(இவை

அருவருத்துத்

மத்தவெறியினர் வேண்டுமால்?

எனவே,

தள்ளத்தக்சனவென்றாயித்.று.
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வன்றே, மலசோனா?

ழமரசுஷ்ற் றிருக்கு,

மன்னுயிர்க் சொகுஇ,

மிர்.இர

இவை

பண்டாழம்
னாூிவாழ்ச்

பலர் புகழ்ச் இசைப்

௨௪௪

இற்சுகோதயவிலாசம்

, கடவுளா
பப் படைப்பதோ வன்றே, யடலரா வணையி லறி.துயி லமர்ந்த
்: *புள்ளிய
யுலகங் காப்பதோ வன்றே.” எனவும், திருவிளேயஈடந்புகணம
விடையா னடிக்
தோலாடை புனைந்தரவப் பூணணிக்த, வெள்ளிய செங்கண்
செல்வத் தருச்
சமல, முள்ளிய மெய்யன் புடையா ரருவருத் தத், தள்ளிய
காண்க,

ற்றுற்
இனா யென்செய்தாமய்.!? எனவும் வருவனவ
அது நீக்
ஏகதேசவுணர்வாற் சுட்டியுணரப்படுவதெல்லா மசத்தாகலின்
ெறவே '
௪ சுட்டற்ற சுத்தாத்துவித நிலையில் சேர்ப்பான்: என்பார், “சுட்ட
வைச்சன்றத வைப்பாளன்! என்றனர். சிவநான யோகம்: “சட்டி, புணர்த
யணர்
னைக் சட்டி. யசத்சென்னச், சட்ட. வினியுனது சத்ேசாண் - சுட்டி,
ச தனாத் பொரய்விட்டுப்போம்.??
ந்தநீ ச.த்தல்லை யுண்மையைத் தைவம், புணர்ச்

மில்லாதே-௪௬௧,
எனவும், இச்தால் ஆனந்தக்களிப்பில்: “முன்னிலை யேது
முத்.2ச்செய் தேயெனைப் பற்றிச்சொண்டாண்டி,? எனவும் வருவனவற்ருற்
;

காண்க.

க
_.. திருமூலர் மர்பின் வஈ்.ச தனதாசிரியராய மெளனகுரு தனக்கு அனுக்
என்ற
௫க்௪ திருவருளை யெண்ணி யானந்தமேலீட்டால், “நின்னருள் வாழி?
னர். “சோகழி யாண்ட முருமணிசன் முள்வாழ்க,”? என்றதும் இக்கருத்அப்

(se)

பற்றியே என்க,

சிற்சுகோதயவிலாசம்
தம்
ிநெ
யவிநத்டி
யாசிரி
லடி்கம
பதினன்தசீர்க

காய்கரிசள்

காக மோடுகழு கலகை
சுற்று சோறிடு
காமவே

மோச

வாசல் பெத்றுவளர்

ரண்டுகவ

சாலி

அுருத்தியைச்,

ணடன

சரலையை,

வாசையழுறி பிட்ட பெட்டியை,மு

மலமி குந்தொழுகு சகேணியை,

மொய்த்து வெங்கிருமி தத்து கும்பியை,
முடங்க லார்கிடை சாச்கினை,
மாக விச்த்ரதனு

மின்னை

வேத மோதிய

யொத்திலக

குலாலனார்

வெய்யதடி. காச னானயமச்
வர்தீடிக்குமொரு மட்கலதீ
க மானபெசயை, சமய்யெ னகச்கருக
யைய வையமிகை வாடவோ!
் தெரிவ தற்கரிய பிரம மே!அமல
சிற்சு கோதய விலா௪மே !
வனைய

(இ-ள்.

பேய்களும்,

காகமோடு - காகங்களுடன்,

நாய்-காய்களும்,

கழுகு - கழுறாகளும்,

நரிகன்-நறிகளும்,

அலகை:

சுற்று - சுற்றுதற்கேதுவர

இய, சோறு இடு துருத்தியை - சோத்றினையடைக்த கோற்பையை; இண்டு

௨௪௮

தரயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

விருத்தியுரை

," பெத்று
. கால் - இரண்டு கால்களையும், நவ வாசல்-ஒன்பது வாயில்களையும்
வளர்-பெற்று விருத்தியடையாகிற்க, காமவேள் கடன சாலையை- மன்மத
யை -. மோகம்
னது சாட்டிய சாலையை) மோக ஆசை முறி இட்ட பெட்டி
திருக்ற
துவைத்
சேமித்
ட்டைச்
ஆசை யென்னும் இவற்றை எழுஇய முறிச்ச
த்து
அதிகரி
பெட்டியை; மும்மலம் மிகுக்து ஒழுகு கேணியை - மும்மலங்கள்
ுங்கி,
ஒழமுகாநின்ற ணெற்றை; வெம்ூருமி-வெல்வியபுழுக்கள்,மொய்த்து-கெர
ற, கும்பியை-௩ரச௪ சதை; முடங்கல் ஆர்- Gbps நிறைந்த,
தத்து-நெளியாகின்

டை

சாசன

மாகம்- ஆகாயத்தில்

- டைச்சரச்சை;

சாணப்படகறு,

இக்தீரத.ந-இக் திரவில்லையும், மின்னை-மின்னலையம், ஓக்.அ- Bat bi, இலச, விளங்கும்படி, வேதம் ஓதிய குலாலஞார் - வேதங்களைப் படி.ச்த குயவர
வனைய - உண்டாச்சு, யமன் ஆன-யமனாகய, வெய்ய தடிகாரன் - வெவ்விய
சடிசாரன், லந்து அடிக்கும்-வ௩.து உடைக்சன் ற, ஒரு மட்கலம்-ஒரு மட்சலம்
மெய் என
போன்ற, தேசம்-உடம்பாகிய, பொய்யை - பொய்ப்பொருளை;
கருதி-மெய்ப்பொருளென்று தினை ௪.௮, ஐய-ஐயனே, வையமிசை வாடவோ-

உலூன்மேல் வாடிரிற்கவோ!, தெரிவதற்கு அரிய - அறிதற்கரிதாயெ, பிர
மமே- பிரமப்போருளே', அமலம் - பரிச, ச்சமாகய, சிற்சுகோதய விலாச
்
மே-ஞான சுகோதம லீலையே!-- என்க,
(வி-ரை.) உடலினைச் காக முதலிய பட்டுகளும், நாய்முதலிய மிரு
சங்களும் உண்ண எக்காலமும அவாக்சொண்டிருச்குமாகலின், (காகமொடு

கழுகலகை

சாய்கரிகள் சுற்று சோறிடு

துருத்தியை'

என்றனர்.

பட்டினத்

தாம்: எரியெனக் சென்னும் புழூவோ வெனக்சென்னு மிச்த wert saver,
சரியெனக் சென்னும் பருந்தொ வெனக்கெனுர் தான்புசிக்க, ஈரியெனச்
கென்னும்புன்
ளறாயெனக்
சென்னுமிர்
சேனித
ளாலென்ன
பேறெனக்கே???

காறுடலைப், மிரியமு டன் ௨ளர்த்
எனவும், திருவிளேயாடற்பூகு
ணம்:

“grils தெனசரி ௩மதெனப் பிதா, தாய்சம செனாமன் தனதெனப் பிணி,
பேய்சம கெனமன மதிக்கும் பெற்றிபோ,
லாசம
செனப்படும் யாக்கை
எனவும் வருவனவற்றாற் காண்க, சகல தஇீமைசம்கும் இருப்பிட
யாரதே:*??
மாகி

இல்வுடல்

சிலை.புள்ளதல்லவென்பார்,

'காமவே

ணடன சாலையை... ses

வைடமிசை வரட௨வேர? என்றனர். பட்டினத்தார்: (*ஆங்காரப் பொக்சசவ்
கோபச் களஞ்சிய மாணவத்தா,
ஸனீங்கா வரண்மனை பொய்வைச்ச கூடம்
விண் ணீடிவளர், தேங்கார் பெருமதஇழ் காமவிலாசமித் சேசங்கக் சல், பாங்கா
புனைப்பணிச் தெப்படி ஞானம் பலிப்பதுவே??' என்சதனாழ் சாண்க,
மூம்மலங்களாவன-ஆணலவம், மாயை, காமியம் என்பன
வேதமோதிய
குலாலஞார்-பிரமன், கஇடைச்சரக்கு - விலைப்படாச

குதிகளோடுகுண
லொழுக

மேத

பின்றியன

நின்.ஜீடு மிரும்பனல்

கூட லின்றி.பது வாயி ருக்தபடி.
கொடிய aur exer au வறைக்குளே

சசச்கு.

(௧)

சிற்சுகோதய
யதிவ

தேதுமற

௨௪௯

விலாசம்

வறிவி லாமைமய

- , மாயிருக்குமெனை, அருளினால்
அளவி லாததனு

சரண

மாதியை

யளித்த: பேரதுனை

யறிந்துகான்

பிறிவி லாதவண நின்றி டாதபடி,
பலகிறங் கவரு முூபலமாய்ப்
பெரிய

மாயையி

லழுர்இ நின்னது

்
ப்ரசாத நல்லருண் மறந்திடும் _
சிறிய னேனுமுனை வந்தணைக்துசுக
மாயி

ருப்பதினி

Quscsr pian aor

தெரிவ த.ற்கரிய பிரம மே! அமல
சிற்சு சோதய விலாசமே !
(இ-ள்.)

குறிசளோடு - அடையாளங்களுடன்,

ஞுணம் ஏதும் இன்றி-

குணம் சிறிதும் இல்லாமல், அனல் ஒழுக நின்றிடும் இரும்பு-கெருப்பு மூளும்

படி ரின்ற இரும்பானத,

அனல்

கூடல்

இன்றி - நெருப்போடு சேராமல்,

அதுவாயிருக்தபடி - அல்விரும்பாகவே Ws sac amd, கொடிய - கொடி
தாகிய, ஆணவ அறைச்குளே-ஆண வமாகிய வீட்டுக்குள்ளே, அறிவது ஏதும்

அற - அறிதற்றன்மை சிறிது மில்லாமல், ௮.றிவிலாமை மயமாய் இருக்கும்அறிவின்மையே உருவாயிருக்இற, என்னை - அடியேனை, அருளினால் - இரு

கனு அரணம் ஆதியை-சேோசம் அர்
பையினால், அளவு இல்லாத-ஏண்ணற்ற,
அளித்தபோது - பிரசாதிச்தபோது, உன்னை
முதலியவற்றை,
தச்சரண
அறிக்து

- உன்னைச்

தெரிர்துகொண்டு,

கான் - அடியேன்,

பிறிவு

இல்லாத

பல கிறம் சவரும்
வண்ணம்-பிரியாதவகை, கின்றிடாதபடி-கிலைக்திராமல்,
உபலமாய் - பல நிறங்களைச் கவரும் இயற்கையதாகிய பளிங்குக் கல்லை
யொச்அ, பெரிய மாயையில் அழுச்தி-பெரிய மாயாசமுத்திரச்.இல் ஆழ்க்து,
நின்ன ப்ரசாதம்-உனது அனுகீரகமாகிய, கல் அருள் மறக் இடும் - சிறந்த

அருளை மறந்துவிடுசன்ற, சிறியனேனும்-அற்பனாகய நானும், உன்னை வகு

அணைர்து-உன்னை வச்துசேர்க்து, சுகமாயிருப்பது-இனபரூபமா யிருக்கிறது,
இனி என்று - இனி எச்சாலம்?, தெரிவதற்கரிய,--என்ச.
(வி-ரை.) இரும்பானது செருப்பின் சம்பக்சத்கால் ரெருப்பே யாசாம
லும், ஆர்நெருப்பிற்கு அன்னியமா யிராமலும் தன் குணமிழக்து நிற்றல்
ஆன்மாவானது ஆணவத்தின் சம்பந்தத்தால் ஆணவமேயாகா மலும்
போல,
அல்வாணவத்திற்கு அன்னியமா யிராமலுக் தன் குணமிழக்து நித்சும் என்
“பார், :குறிச ளோடுகுண மேது மின்றியன லொழுக நின்றிடு மிரும்புனல்,
கூட லின்றியத வாயிரு*தபடி. கொடிய வாணவ வறைக்குளே, யறிவ தேது

மற வறிவி லாமைமய

மாயிருக்குமெனை? என்றனர். இக ஆன்மாவின் பெச்ச

நிலை யெனவறிக, இச்ரிலையினைச்கொண்டே, ஆன்மாவானது இவத்தின் சம்
பக்தத்தால் சவமேயாகாமலும், அச்சிவத்திற்கு அன்னியமாயிராமலும் தன்

குணமாகிய தற்போத மிழக்துகிற்கும் எனு முத்திகிலையினையும்

29

குறிப்பாகக்

-

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௨௫௦

இர௫ச்ச. சிவாநந்தமாலை: “ தானுவினோ ட.த்.துவிதஞ் சா.இக்கு மாணவுனை,
யாணவச்தோ டச்தவித மாச்கினரார்??? எனவும், இந்நூல் எநீநாட்கண்ணி
டத்துவித மானபடி மெய்ஞுஞானச், சாணுவினோ
யில்: “ஆணவத்தோ
டத்துவிதஞ் சாருகா ளெர்காளோ!?' எனவும் வருவனவற்றாற் காண்க,
படிசமானது

தன்னிடத்திற்

கெப்பொழு தஞ் சுபாவமான

தத்தின் தன்மையே
யச்இற்கு

கூடின

வன்னங்களிலே

சொருபத்தைக்

மேலிடத்

கரந்து தன்னையடுத்த

சனச்

பதார்த்

காட்டி நிற்குமாபோல், மாயையின் சாரியமாகய இர் திரி

வேறுபட்டிருக்கிற

அன்மா

அதனைக்

கூடினவிடத்துத் தனக்குச்

சுபாவமாயிருக்ற வடிவை மறைத்த இக்இரியங்களையே காட்டிகித்குமாகை
யால், :பலரிறங் சவரு முபலமாய்ப், பெரிய மாயையி லழுச்.இ? என்றனர், சிவ
ஜானசித்தியார்: ““பன்னிறங்க ளவைகாட்டும் படிசம்போ லுள்ளம் பல
புலன்ச ணிறங்காட்டும்'? என்றதனாற் காண்க, ஆன்மாவினை உபலத் இற் குவ
மையாகச் கூறினமையின், அ௮.இற் பிரகா௫க்கும் வன்னம் பாசச் இினுக்கும்,
ஆதஇத்தப்பிரசகாசம் இருவருள் ஞானகத்இற்கும் உவமையாகசச்கொண்டு, பல
நிறங்களையும் தன்னிடத்திலே சவர்ஈதுகொள்ளுகிற அகாதியே யுடைச்தா
கிய உபலத்தினது
நிலைபெற்ற பிரகாசத் தினையும், அச்ச
உபலத்திலே
பொருர்தப்பட்ட பலவன்னங்களு மதிலே பிரதிபிம்பஞ் செய்து நிற்கிற
மூறைமையையும்,
அவை யிரண்டையும் கூட்டிக் காரியப்படுத்துற ஆஇச்
தப் பிரகாசம்போல், பிரபஞ்சமாகய பாசங்களையு மான்மாச்களையுச் தன்னு
டைய
மசேட்டையாலே கூட்டிக் காரியப்படுத்தி நிற்கும் திருவருள் ஞான
மானது அப்படிக்கூட்டிக் காரியப்படுத்தி சிற்சச்செய்து முற்கூறிய
உபமா
னத்தில் உபலத்தையும் வன்னங்களையும் கூட்டிக் சாரியப்படுத்தின ஆ இத்தப்
பிரசாசமும் அவர்றிற் ரோய்வற்று கின்னுற்போல சடமாகிய
பாசமயககக்
தன்னைவந்து பொருக்காதபடி தோய்வற கிற்ெ திருவருள் ஞானத்தினையே

மேலான

வுண்மை ஞானமென்றதறிக.

மானங் கொண்டு

இதுகாறுவ் கூறியவற்றால் உபல

தஇரிபதார்த்தம் அனாதி நித்தியமென்பசனைச

“:ஓற்து பூதமொரு

கான

னீரென

வடங்க வக்கபெரு வானமே!
ஆதி யக்கஈடு வே மின்தியரு
arid oni Rouge Cer Bu!
தொந்த ரூபமுட னரூப மாதிகுறி
குணமி தந் துவளர் வஸ்துவே!
அரிய மே!துரிய வுயிரி னுக்றாணர்வு
தோன்ற நின்றருள்சு பாவமே!
எந்த காளுஈாடு வாகி நின்றொளிரு
மாதியே!

எந்தையே!" என

கருணை

நீதியே]

விடைந்இ

டைக் அருகு

மெளிய னேன்கவலை இரவும்

இரக்க,

உவ
(௨)

உக.

சிந்சுகோதய விலாசம்
தந்தை யானதை யறிந்து நீயுனருள்
செய்ய கானுமினி யுய்வனோ?
.
தெரிவ தற்கரிய பிரம Gu} aye
இற்சு கோதய விலாசமே!

நீர் என
(இ-ள்.) ஐர்.த பூகமும் - பஞ்சமகா பூதங்களும், ஒரு கானல்
பெரு
கயெ,
உண்டா
வக்த
அடங்க - ஒரு சானல் நீர்போல் அடங்கும்படி,

கடை
வானமே - பெரிய ஆசாயமே), ஆதி அந்தம் நடு ஏ.தும் இன்றி - முதல்
அருளாய்

யொன்றுமில்லாமல்,

இடை

ஒளியே ,

விளங்காநின்த

ளாய் நிறைந்து

இலகு

நிறைந்து

சோதியே - ௮௬

தொரச்த ரூபமுடன்'- பத்றாகிய

குறி குணம் இறர்.து-அடை
உருவத்துடன், அரூபமாதி-அருவம் முதலாக,
வளர்கின்ற, வஸ்துவே - பொரு
சடக்து, வளர் -

யாளம் குணம் இவற்றைக்

"துரியம் - துரியமாகிய, உயிரினுக்கு - உயி

ளே!, துரியமே - துரியபசமே!,

நின்று அருள் - நின்தருள்
GEG, உணர்வு தோன்ற - அறிவு உதிக்கும்படி,, சாலமு
ம், ஈவொ௫ நின்று-

கின்ற, சுபாவமே-இயற்கையே!, எம்தகாளும்-எக்

நின்று,

ஈடிவினிலைமையாய்

ஒளிரும் - விளங்குகின்ற,

௮ தஇியே - முதலே),

யே - எமது தம்
சருணை-சருணையோ'9 கூடிய, நீதியே - சியரயமே!, எர்சை
்துகெ௫ழ்ச்து
தையே], என - என்று, இடைந்து இடைக்து உருகும்-கெ௫ழ்க
் நீங்கஒம்,
உருசாகின்ற, எளியனேன் சவலை இசவும் - எனியேனது கிலேசம
உன் அருள்
ரீ
்து,
யுணர்ந
ை
ருத்த
இர்தையானதை அறிக்து - என் மனச்க
உய்வனோஇனி
செய்ய - நீ உன்னருளைப் புரிய, (அதைப் பெற்று) கானும்
நானும்

oF

இனி

(வி-ரை.)

AOU

ஐந்து

ef,

தெரிவதற்கரிய,-என்ச.

பூதமொரு

கான

னீரொென

ales

வர்தபெருவானமே”

வேது மின்றி
என் றதனால், முதல்வனுடைய வியாபக த்தையும்; BH wese@
(தொச்த
யரு ளாய்நி றைந்திலகு சோ தியே? என்றதனால் நித்தியத்தையும்;

ளர் வஸ்துவே' என்றதனால், அம
ரூபமுட னரூப மாதிகுறி குணமிவுயிரிதந்துவ
னுக்குணர்வு சோன்ற கின்றருள்சு பா

லத்தையும்; *துரிய மேதுரிய
வமே? என்றதனால் அத்துவிதக் சலப்பையும்; “எந்த காளுகடு வாசி நின்றொ
ச்தையும்; *எர்
ஸிரு மாதியே கருணை கீதியே' என்றதனால், அருட்சொரூப
விச.
ன
தையே? என்றதனால் நிமித்ததீனதையும் விளச்சியதெ
(வானமே! சோதியே! வஸ்துவே! சுபாவமே! ஈதியே!? என்று பலபடி,

என்
யாசப் புகழ்ச்து மனகைந்து வருச்துகிற எனியேனுனடய சவலை நிங்க,
(a)
ம்,
கருத்தறிந்து நீ யருள் செய்ய கானுமினி உய்வேனோ என்பசா
ஐவ சென்றபுல வேடர் கொட்டம
டங்ச

௮டவி

“மர்ச்சடவன் குட்டியாய்”

நின்று மலை யருகி ணின்று௪ரு
காதி தின்௮பனி வெயிலினால்

மெய்வ ரூர். த.தவ மில்லை ஈற் சரியை

திரியை யோகமெனு

மூன்றதாய்

:

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௨௫௨

மேவு இன்றசவு பாக

ஈன்னெறி

விரும்ப வில்லை;உல கத்திலே
தற்ருகல

யாத

பொய்மு டங்குதொழில்

சார தித்தொழி னடத்திடும்

ை ான்,
மூசமிவமருளன்ய
யூகமஜிெ வற்தனக்கருஅ
புத்தி பொருள
தெய்வ

கல்லருள்

படைத்த

வன்பரொடு

சோ.வுங்கருணை கூர்வையோ?

தெரிவ தற்கரிய பிரம மே!அமல
இற்சு கோதய விலாசமே!
(இ-ள்.)

ஐவர்

என்ற - ஜவரென்று

சொல்லப்படுகிற,

புலம்- புலன்க

ளாகிய, வேடர்-வேடர்களுடைய, கொட்டம் அடங்க - ஒழுங்கற்ற ௩டை
மர்ச்சடவன் முட்டியாய் - குரங்கெது வலிய பிடியைப்போன்ற
யடங்ஈ,
பிடிப்பை யுடையேனாய், அடவி நின் ஐு-காட்டில் தங்கியும், மலை அருகில்

நின்று - மலையருஇல் இருந்தும், சரூகு ஆதி இன்று - சருகு முதலியவற்றை

யுண்டு, பனி வெயிலினால் - பனிவெயில்சளால், மெய்வருர் ௮-உடல்வருந் து
தற்குரிய, தவம் இல்லை - தவஞ்செய்தல் இல்லை; ஈல்-ரறக்த, சரியை இரியை
யோகம் என்னும் - சரியை இரியை யோசம் என்கிற, மூன்றதாய் மேவு
இன்ற - ஞூன்றாகப் பொருரச்திய, சவுபாகம்-படிகளாகிய, நல் நெறி-ஈன்மார்க்
கத்தை, விரும்பவில்லை - அபேட்சிச்கவில்லை; உலகச்திலே - உலகன்சண்,
அதற்கு.
பொய் முடங்கு-தொழில் யாது - பொய்யாகிய தொழில் யாதோ,

லுக்கு,
ஈல்ல சாரஇத் தொழில் நடத்்இகம் புத்தி - சல்ல oat HS
அத்தொழி

தொழிலை

ஈடத்துகின்ற புத்தியும், யூகம்- யுக்தியும், அறிவு அற்ற மூகம் -

அறிவில்லாத சூகத்தன்மையுமாகிய இவைகளையே, பொருள் எனக் கருதும்மெய்ப்பொருள்களென்று கினைச்கின்7, மருளன் யான் - மருளனாகிய நான்,

தெய்வம் -தைவிசமான, ௩ல் அருள் படைத்த-நல்ல அருளைப்பெற்ற, அன்ப
ரொடு சேரவும் - உன் அ௮ன்பரோடு சேர்ச்து வாழவும், கருணை கூர்வையோ கருணை

புரிவையோ?,

தெரிவதற்கரிய.--என்க,

ண் ணிருக்து
(வி-ரை.5 இல்லதததன்

தாவது,

கரியையாஇகளை

துறவறம் பூண்டு தவமியந்றியாவது ஞானத்தனை

மல், அகிதயமாகிய

யனுஷ்டித்

அடையப்பெரு

பிரபஞ்சலாழ்வில் மொத்துண்டுழலும் மருளளுகய என

க்கு அடியார் கூட்டுறவு உண்டாமோ என்றனர். திருப்போநர்ச் சநீநிதிழூறை:
இல்லறத்தா

னல்லேணியற்கைக்

ளுயினேன்-கொல்லறத்தி,
என்ற

கானிடேறு

துறவியல்லே,

னொன்றேனு மில்லே

aver

STE

5 COP

னல்லறஈத்து ஞாணியல்லே

னுயர்க்ததிருப் போரூசா!,

சாண்க.

அடியார்

கூட்டுறவு

'டத்திடில் திருவருள் தானேவந்து எய்தூமாகலின், *அன்பசொசி சேரவுங்

ஃருணை கூர்வையோ'

என்றனர்.

இந்நால் பமாபாக்கண்ணியில்:

வணி செய்யவெனை
யரளாரக்இ லிட்டுவிட்டா,
தும் பாராபாமே."” என்றதாலும் காணக,

“அன்பர்

வின்பநிலை தானேவக் தெய்
(4)

். ௨௫௧௩

சிற்சுகோதய விலாசம்
ஏக

மானவுரு வான நீயருளி

னான னேகவுரு வாகியே
எந்த ராளூல கோடி. சிர்ஷ்டிசெய
விசையு காள்வளை,ய காண்முத
லாக

ror

வரைக்கு

முன்னடிமை

கூட வேசகக மானதோ
அநந்த முண்டு;ல சந மீ,திதனு

ளறிய வேண்டுவன வஜியலாம்;

மோக

மாதிதரு பாச மானதை

யறிக து விட்டுனையு மெனையுமே
முழுது ணர்ந்துபர மான வின். பவெள

மூழ்க வேண்டும்;இத வின்தியே,

தேக

மோகமுவி

சானு

மோகடுவின்

பின்னை யுய்யும்வகை

யுள்ளதோ?

தெரிவ தற்கரிய பிரம மே1 அமல
இற்சு கோதய விலாசமே!
(௫-ள்.) ஏகமான உருவான நீ - ஏசபோசமாயிருக்த நீ, அருளினால்
கருணையினால், அனேக உருவாக-அ௮அனேக சொருபல்களாகி, அகிலகோடிஅண்டகோடிகளை, இர்ஷ்டி, செய-.சிருஷ்டிபண்ண;, இசையும் காள்வரைஇசைச்சு சாளெல்லை,
முதலாக,

எந்தகாள்-எர்தகாளோ,

நாளதுவரைக்கும்

அக்காள் தலாக

- மாளதுவரையிலும்,

உன்

- அர்த ள்

அடிமை -

உன்

கொண்டனாிய சான், கூடவே சனனமானதோ-கூடவே பிற௩தபிறவியோ,
அ.ரந்தம் உண்டு - முடிவற்றனவாக வுள்ளது; (ஆயினும்), ஈல்ல சகம் து:
சல்ல பிறவியிது; இகனுள் அறியவேண்டுவன அறியலாம் - இதில் அறிய
வேண்டும் புருஷார்த் தங்களை

யதியலாம்;

கொடுக்கற, பாசமானதை-பாசத்தை,

மோகமா

தரு-மோகாதஇசளைச்

அறிக்து-உள்ளவாறு உணர்ந்து,

டு-கைவிட்டு, உன்னையும் என்னையும் - ஆண்டானாகிய

உன்னையும்

விட்

அடிமை

அ, ப.ரம் தன-மேலான,
யா௫ய என்னையும், முழுது உணர்ந்து-முற்றுமுணர்ச்

இன்பவெள்ளம் - ஆனக்தவெள்ளத்தில், மூழ்கவேண்டும் - முழுகவேண்டும்)
ட்டு
இ௫ இன்றியே-இது செய்சலில்லாமலே, தேகம் கழுவி-தேகம் என்னைவி
பின்னைாயின்,
நழுவுவேன
்டு
அதனைவிட
சானும்
நழுவி, கானுமோ ஈழுவின்எனக்குண்டோ ?,
பிறகு, உய்யும் வகை உள்ளதோ-உச்சவிக்கும் வகையும்
தெரிவதற்கரிய.-என்௧.
சன்மானுகுணமாகத்
ஆன்மாக்களுடைய
எண்ணிறந்த
(வி-ரை.)
தனன சமவேத சத்தியினால் மாயையைச் சோபித்துச் சனுகரணா இகளைச் சம
வாய சத்தியானுசூதமாக வண்டாக்கி, இதிசாலமெல்லாம் பிரபஞ்சத் இரும்.து
பிரளயகாலத்திலே யொகுக்கும்படிக்குச் கான்' தடச்தகர்த்தாவுமாய், இவ்வா
றிந்த

பிரபஞ்சத்துடனே

போச்திருவாதிகளும்

பிஜிவறகின்து

மாயையினுடைய

ஆன்மாக்சளாுடைய

கர்த்திருத்துவ

சக்சோச.விசாசங்களுமாய்ச்

காரி

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை:

உ௫௪

யங்களுடைய உற்பத்தி இதி சாசங்களும் தனச்சன்றி அனாதியே சுபாவ
மாக அழகுபெற்ற நிர்மலனா௫ிச், லெப்பிரகாசனா௫ச், காலதேச வஸ்துச்சஸி
ஞலே அபரிச்சன்னனாகி, நீங்கமற்றெங்கு கிற்பனாசலின், ஏகமான வுருவான
£ யருளினா லனேக வுருவாகியே? என்றனர். சிவதானயோதம்: “*கச்யண்ஸக்வ்
யாப் இதோகர்ய? கர்த்தாகர்மாறுசா.ரத£ கரோ திஸம்ஸ்ரு இம்பும்ஸா மாஜ்ஞயா
சமகேதயேதி.? என்றதனாற் காண்க.

. ஈண்டு AGG
Quer ger

புகருற்பவமாகச் கொள்ச. என்னை ? பிர

பஞ்சம் அனாதி நித்தியமாகலின், ஒஷ்வொரு

ஆன்மாவும் சன்மத்திற்குத் தக்க

படி எடுக்குஞ் சனனங்கள் எண்ணிலவாசலின், *சஈசமானதோ அசந்தமுண்டு?
என்றனர்.

ஒரு டேரியம்:

₹:எடுத்தசன னங்கடோறு

மீன்றெடுத்ச தாய்மார்,

கொடுக்சமுலைப் பாலனைத்துங் கூட்டில் தடுத்துவளர், பைந்நாகணை துயி
லும் பாலாழி யுஞ்சிறிதா, மன்னா சிதம்பர தேவா !'? என்றதனாற் சாண்க.
ஆன்மா எடுக்கும் எண்ணிலவாகும் சன்மங்களுக்குள் மானிடப்பிறவியே ௮௬
மை யாகலின், *ஈல்ல சசஈஈமீது? என்றனர். அறிவான நீதசித்தி: *தேரிழ் ௪த.ர
யுகமிரண் டாயிர நாட்டிங்களாண், டோரினர் நூற்றி லயன்மாண்டு காச்தமு
மூற்றுத்தென்பார், சேரு நுகத் துளை யின்வட பாற்கழி செல்லெளித, சாரும்

பிறப்பொழித் தம்மா னுடத்திற் சனிச்கரிதே.?? என் ஐதனாற்காண்க. மானிட
செனனமே

கன்மை

வனவாகிய

தர்மார்த்த காம மோட்சங்களைத் தெரியலாமாகலினாலும், “சஇத

னுளறிய

வேண்டுவன

தீமைகளை

யறிதற் குரியதாகலினாலும்,

வறியலாம்?

என்றனர்.

ஆகலின்,

அறியவேண்டு

நிலையில்லாச

பாசத்

இளனைக் கடிச்சு தலைவனாகிய நின்னையும் அடிமையாகிய என்னையும் விசாரித்
தறிஈது பேரானர்தக்தினை

யனுபவிச்ச

வேண்டுமென்பார்,

பாச மானதை,

யறிர்துவிட்டுனையு மெனையுமே முழுது ணர்ந்துபர மான வின்பவெள

ஞூழ்க

வேண்டும்! என்றனர். அடையவேண்டிய பலனைச் சேகமுள்ளபோதே பெற்
றக்கொள்ளுதல் அவ௫யம். தேசம் தவறில் அ௮த்சேகத்தினை
யாதாரமாகக்

கொண்டு வாழுகின்ற உயிருக்கொரு நிலைச்சளமின்றி ஞானம் பெறுதல் ஒருக்
காலு முடி.யாதென்பார், (சேகமே கழுவி சானுமோ ஈழுவின், பின்னை யுய்யும்
அஷை

யுள்ளதோ??! என்றனர். திநமநீதிரம்:

“உடம்பா

ரழியி லுயிரா oiler,

திடம்பட மெய்ஞ்ஞானஞ் சேரவு மாட்டா,

ருடம்பை

வளர்ச்கு முபாய மறி

ஈதே, யுடம்பை

வளர்க்சே னுயிர்வளர்க் தேனே.

நியம லக்ஷணமு மியம லக்ஷணமு
மாச னாதிவித பேதமும்

நெடி௮ ணாந்திதய பத்ம பிடமிசை
-.
நின்றி லங்குமஜ பாஈலத்
இயல

றிந்து,வளர் மூல குண்டலியை

._ யினிதி றைஞ்சி, ௮வ எருளினால்
எல்லை யற்றுவளர் சோதி மூலவன
லெங்கண் மோனமனு முறையிலே

என்றதனாற் காண்க. (௫)

சிற்சுகோதய விலாசம்
வயமி குக்துவரு

-

௨௫௫

மமிர்த மண்டல

மதிக்கு ளேமதியை வைத் அ,கான்
வாய்ம டுச்தமிர்த வாரி யைப்பருகி,
- மன்னு மாரமிர்த வடிவமாய்ச்

செயமி குந்துவரு இத்த
்

பெற்ற, ஞானகெறி

யோககிலை
யடைவனோ?

தெரிவ தற்கரிய பிரம மே! அமல
இற்கு கோதய
(@ - dt.)

dew

விலாசமே!

லக்ஷ்ணமும்-கியமத்தி

ணிலக்கணத்தையும்,

இயம

லஷிணமும்-இயமத்இு னிலச்சணச்இனையும், தரனாதிவிச பேசமும்-ஆசன
மூகலானலைகளின் வேறுபாடுகளையும், நெடிது உணர்ந்து - நன்ராயறிர்
து?
இதயபச்ம பீடமிசை-இதயகமலமாகிய மீடத் தன்மேல், நின்று-நிலைபெற்ழு,
இலங்கும்-விளங்குகிற, அஜபா ௩லத்து-அஜபாமச்இரத்தின் நன்மையாகிய,
இயல் அறிர்து- இலச்சணத்தையுமறிச்து; வளர் மூல குண்டவியை-வளர்
கின்ற மூல குண்டலி சத்தியை, இணிது இதஜைஞ்சி - இனிதாக வணங்கி;
௮வள் அருளினால்- அவளுடைய கருணையினால், எல்லை அற்று வளர்-வரம்
பற்று வளர்கின்ற, சோ.இ-தேசுசையுடைய, மூல னல் - மூலாக்னியோடு,
எங்கள் மோனமனு முரையிலே-எங்சகளஞுடைய மெளனமக்திரச் இரமத் தினால்;
வயம் மிகுந்துவரும்-வெற்றி மிகுச்துவரும், அமிர்த மண்டல
மதிக்குளே.
அமிர்தச்தையுடைய சச்இரமண்டலத்தும்குள்ளே, மதியை வைத : அறி

வைச்செலுத்தி, நான் லாய்மடுத்து- சான் வாய்லைக்து, அமிர்த
பருக - அமிர்தப்மிரவாகத் இனையுண்டு,

மன்னும் - மீலைபெற்று,

லாரி தியை
ஆர் - அரிய,

அமிர்த வடிவமாய்- தமிர்தரூபமாய், செயம்மிகுச்து வரு-வெற்றி மிகுர்து வரு
இன்ற, சத்த யோகநிலை பெற்று-சித்தர்களுடைய யோககிலையை யடை்.௮,
ஞான 0ஜி யடைவனோ-ஞானமார்க்க
க்சை யடைவனோ?,
கெரிவத ற்கறிய....என்க,
.

(வி-ரை.) (பேதமும்?

என்றதனால்

இயம

நியம

ஆசனங்களுடன் பிரா

ளாயாமம், பிரத் தியாகாரம், தாரணை, இயானம், சமாஇ முசலியவுங் கூட்டு.
இயமத்திற்கு முன்னர் நியமத் இனைக் கூறி.பது செய்யுளவழச்கு, இயமநிய
மாதஇிரளின் இலச்சணங்களை நூற்றமாந்பச்தெட்டாவது பச்சச்இம் சாரண்ச,
நியமவிலக்கண மூதலீயவற்றை யாமாய்ந்து, அசபையிணியலறிச்து, குண்டலி
சத்தியை
வணங்கி, இவளருளினால்
சச்இரமண்டலத்தின்
பருகி, அமிர் சவுருவாக, ஜெயமிருந்சோங்கும் யோசகிலையை

ன் வழியாய் ஞானமார்ச்சத்சையு
பணைத்து முன்னர் காண்க,

மடைவனோ

என்பதாம்.

எ.ஜிதி ரைக்கட னிசர்த்ச செல்வமிக
வல்ல லென்றொருவர் பின்செலா.
தில்லை யென்னுமுரை பேசி டாஅலகி
லெவரு மாமென மதிக்கவே

அமிர்தக்தைப்
யடைக்.த, ௮௪

இவற்றின் இயல்
(a)

௨௫௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

நெறியின் வை௫,வளர் செல்வ மும்முதவி,
கோய்க

ளற்றசுக வாழ்க்கையாய்,

நியம மாஇிநிலை நின்று, ஞானகெதி
நிஷ்டை கூடவுமெக் நாளுமே

அறிவி னின்௮ுருகு வாயுணர்த்இ.பது
மன்றி, மோனகுரு வாகியே
அல

மீதுவர

யைய

வந்த சீரருளை

வையவினி

சிறிய னேமைஈம

யென்சொல்சேன்?

தடிமை

யென்றுனது

திருவு எத்தினி லிருக்ததோ?

தெரிவ தற்கரிய பிரமமே!
சிற்சு கோதய

அமல

விலாசமே

!

(௫ூ-ள்.) எறி கடல் திரை-விசுகின்ற கடலில் அலைகளையொத்ச, செல்
வம்-செல்வமானத, மிக அல்லல் என்று-மிகவுக் துன்பத்தைக் சருவதெ
ன்று, ஒருவர் பின் செல்லாது-ஒருவர் பின் செல்லாமலும்; இல்லை என்னும்
உரை டே௫ிடாது-இரட்போர்களுக்கு இல்லை என்கற சொல்லைச்
செர்ல்லா
மதிச்ச-அமென்று
மலும்; உல௫ல் எவரும்-உலகிலுள்ள யாவரும், ஆம் என

மதிக்கும்படி, மெறியின்
மடைவசற் கேதுவாகிய,

வை - ஈகன்மார்ச்சச்தில் தங்க; வளர் - விருத்தி
செல்வமும் உதவி-பாக்யெத்தையுல் கொடுச்ற)

சோய்கள்
அற்ற
சுக
வாழ்ச்கையாய்-பிணிகளில்லாச ௬௪
வாழ்க்சையை
யுடையேமா௫ி; நியமமா
இ நிலைகின் ஐ-ரியமம் முதலாகிய நிலைசளில் நின்று,
ஞானகெறி-ஞானமார்க்சத்தை யடைந்து, நிஷ்டை கடவும்-ரிஷ்டை கூடிச்

சுவானுபூ தியைப்பெறவும், எர்காளும்-எக்காலத்தும் அறிவில்கின் று-என்ன நி

விடக்து நின்று, குருவாய்-குருமூர்ச்தமாகி,

உணர்த்தியதும்

அன்றி-ஆ.றி

வுறுத்தினது மல்லாமல், மெளனகுருவாூ-மெளனகுருவா௫, அகிலமீது வாஉலகின்மேல் வரும்படியாக, வந்த-இறங்னெ, சர் அருளை-சிறந் தவன் இரு
வருளின் தன்மையை, ஐய ஐ. இனி என் சொல்கேன்-ஐயனே ! ஐயனே !
இனி
யென்னென்ரு புகழ்ந்தரைச்சகேன்?, சிறியன் ஏழை
- சறியவனா௫ய
இந்த ஏமை, ஈமது இடிமை என்று-டமது தொண்டனென்று,
உனது
இரு

வுள்ளச்தினில் இருச்கசோ-உன்
கறிய.--என்ச,

(வி-ரை.) செல்வமானது
UGE? Sor, aS Gorse
bab

“RAD

குமிழி யிளமை

ரி, லெழுள்காகும்

எர்சாளு நிலையுறுகலீன்றி மாறிக்கொண்டே
ணிகர்க்த செல்வம்? என்றனர். நீதிதெறிவிள
ரீறைசெல்வம்,

நீரிற்

யார்சை ஈமாங்காள்! என்னே,

மன்று.” எனவும், நஃவழி:
மேறிடு

திருவுள்ளத்திற் இடந்ததோ?, தெரிவதற்

மாகிலச்தீர்-சோரிமக,

சுருட்டு

ஆ. திடு மேடு மவெம்போ
கண்ணீரும்

வாரும்

மெடுக் இரைகள்-

வழுத்தாக

செம்பிரான்

லாஞ்செல்வம்,

ச௪ருமமே

சார்பாக,

மாதிடு
வுண்

ணீர்மை வீறுமுயர்ச் து..?? எனவும் வருவனவற்ருர் சாண்சு, செல்வம்ம
ிக்ச
தன்
பத இனைச் தருதத் சேதுவாகலின், செல்வ:பிக வல்லல்!
ஏன் ரர். சிநீத மணி.

சிற்சுகே ரசயவிலாசு்

௨௫௪

“பெருத்திடு செல்வம் வந் அள்ள போதுசண், ணு தெரி யாமலே யொளி
மழுங்இடும், மருத்துள தோவெனில் வாக டச் இலை, தரி.ச்தர மென்னுமோர்

மருச் இற் நீருமால்,?? என்றதனாத் சாண்க,

சனச்சயன்றளவு ஏற்பார்க்£ந்து

வரு தலே சிறப்பாகலின், (இல்லையென்னு முரைபேசுடாது? என்றனர். நால
டியார்: :: இம்மி யரிசித் துணையானும் வைகலும், நம்மி லியைவ கொடுத்
அடா
தவரென்பர் குண்டுநீர் வையத்து
கொடா௮
துன்மின்- உம்மை,

வடுப்பினவர்.'”?

எனவும்,

நைடதம்:

:*உரவுநீர்கி கருங்கட லு? த்த மாறிலத்,

தருளுட னிம்மையி னளித்த வான்பொருள், மருவிய மறுமையில் வழங்கு
பான்மையால்,
இரவலர் தமரினு மினிய ராவே. ''
எனவும், ஒளவை:
(இயல்வது கரவேல், '? ** தானமது விரும்பு,?? எனவும் வருவனவரருற்
சாண்க.
மச்சளாய்ப் பிறச்சன் புகமுக் கேதுவாகய குணச்துடன் பிறக்க

வேண்டுமாகலின்,உல௫ லெவரு மாமென மதிச்சவே? என்றனர். திருக்துறள்:
தோன்றிற் புுழொடு தோன்றுக
வஃதஇிலார், தோன்றலிழ் ரரோன்றாமை
ஈன்று, >? எனவும், சூளாமணி: “*ஒருவன இரண்டி யாச்கை முன்பெய்து
௩ரம்பு போர்ந்த,
உருவமும் புகழு மென்றாவ் கவற்றினு ஞூழின் வரது, மரு
விய யாக்கை யிங்கே மாய்க் இறு மற்ற யாக்கை, இருவமர்ச் துலக மேத்தச்
இறக்துபின் ஸிற்கு மன்றே.” எனவும், பாரதம்: ** தேடினா ரியாவ ரேகொ
லெழுவசை

யானுஞ் சர்,த்இ, நீடினா ரவரே யென்பர் நீணிலச் துயாச்து மாச்
தர், பாடிஞ ரியாவர் யாவர் பாடுவிச் கார்கொ லென்று, காடினார் தெளியும்

வண்ண

நமையற ஈவில லுற்றேன். ??

எனவும், விவேக

சிந்தாமணி:

“பூத

os Ber மானிடராய்ப் பிறப்பகரி தெனப்புகவ்வர் பிறந்தோர் தாழும்,
வாதவகை

வமக்குரைத்து கல்லோரைகேயங்கொண்டு,

காதவழி

ஆ.இ

நீ.திவழு

மறை நூலின்முறை யருள்கர்த்இ யெலாக்தங்க வன்பாய்ச் செய்து,

பேரில்லான்

கழுதைபெனப் பாரிலுள்ளோர் கருதுவாரே, '? எனவும் வருவனவற்றுற்
யாவரு
பொருளில்லாரை
மூடையராயினும்
எல்லா நன்மையு
சாண்ச,
மிகழ்வாராசலின்
திருக்குறள்”

*நெறிமின்
இல்லாரை

வைகி

யெல்லாரு

செய்வார் இறப்பு. ?? எனவும்,
ளொன்

லாளும்

செல்வமு

மெள்ளுவர்

முதவி?

செல்வமை,

என்றனர்.
யெல்லாருஞ்

**கல்லானே யானாலுவ் கைப்பொரு

றுண்டாயின், எல்லாருஞ் சென்றங் கெதிர்கொள்வர்-இல்லானை, யில்

வேன்டாள்மற்

வாயிற் சொல்.”

ஞயினுமொ ன
னும்,

நல்வழி:

வளர்

நின்றெடுக்த

சாய்வேண்டாள்,

எனவும், நீதிநெறிவிளக்கம்:

றில்லானேல்,

கைத் துடையான்

செல்லாசவன்

*இன்சொல்லன் ரூழ்சடைய

வன்சொல்லி னல்லது வாய்இிறவா-என் சொலி

soos

ழொதுங்குங்

வல்ல பிற.?? எனவும், தனிப்பாடல்:

கடன்ஞாலம்,

பிச்துடைய

:'குணமிரு£ தாலுங் குலமிருக் காலங்

கொழுர்தமிழின்,மணமிருச் சாலு மதியிருச் தாலும் வழுத்தியவங், கனமிருக்
ட தாலு மொருகாசு பெருதுசிங் காரவரைப்,
பணமிரு௩் 2ாலவர்ச் செல்லாரு

._ மஞ்சலி பண்ணுவரே,??

எனவும் வருவனவற்றுற் காண்க.

சசல

போகங்க

ஞூம் குறைவறகவிருந்தும் பிணிமேலிட்டிருக்குமேல் உடனிலைபெரு தாகலினா
"லும், (கோய்களத்ற
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சுகவாழ்ச்கையாய்'

என்றனர்,

:*உடம்பா

ரழியி

லுயிரா

௨௫௮

தாயுமான்வர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
இடம்பட

ரழிவர்,

என்பனவ ற்றாறி

மாட்டார்,”

சேரவ

மெய்ஞ்ஞானஞ்

காணக,

்

வென் றுணர்த்தி

“செல்வ் மு.தலியவத்றினை நிலையல்லன

 ஞானகிஷ்டை கூறும்படி அந்தர்
நிலையினின்று
ப௫ர்முகத்தினும் வெளிவச்து ஆட்கொண்ட

கேதுவாடிய நியமா இகளின்
முகத்தினும்
தெரிவித்துப்

கருணையினை யென்சொல்லிப் புகழ்வேன்?
னும்,
தாம்,

௩மது அடிமைசானே

மோட்சத்திற்

யென்று

எவ்வுயிர்த் இரளு மூல

இவன் சிறியன் அறிவிலி gui

உன் தஇருவுளத்தற்

இடர்ததோ

என்ப
(௪)

லென்னுயி

Os or EG ழைந்துருகி ஈன்மையாம்
இதமு ரைப்ப,என தென்ற யாவையு

மெடுத்தெ றிக்தமத யானைபோல்
கவ்வை யற்றஈடை பயில, அன்பரடி

.

கண்ட தேயருளின் வடி.வமாக்
கண்ட யாவையு மகண்ட. மென்னவிரு
கைகு வித்து, மலர் தூவியே,

பவ்வ வெண்டிரை

கொடுத்த

தண்டாளம்

விழியு தர்ப்ப, மொழி குளறியே,

பாடி யாடியு ளூடைந்துடைக், தெழுது
பாவையொத் தசைத லின்றியே,
திவ்ய வன்புருவ மாகி யன்பரொடு

மின்ப விட்டினி லிருப்பனோ?
தெரிவ தற்கரிய பிரம மே!அமல
இிற்சு கோதய விலாசமே!
(இ-ல்.)

உலூல் - உலகத்திலுள்ள, எவ்வுயிர்த் இர.ஞம்

-

எவ்வகைப்

பட்ட சிவராசிகளும், என் உயிர் என-என் உயிசென்று பாவித்து, குழைக்து
உருக - (அவைகட்கு ஒரு விபத்து மேரிட்டால் அதைக் குறித்து) மனங்
குழைந்து ௨௫௫, ஈன்மை ஆம் இதம் உரைப்ப - ஈகன்மையாகய இதங்களைச்
சொல்லவும்;

எனது

என்த

யாவையும்

- எனசென்று

சொல்லப்படுசற எல்

லாப் பொருள்களைபும், மதயானைபோல் எடத்தெறிச்த - மதயானை யெடுத்
தெறிவதபோல
எ$த்தெறிக்து, கவ்வை அற்ற ஈடை பயில - துன்பமறு
கைக்குக் காரணமான நன்னடையைம் பயிலவும்; அன்பர் அடி சண்டதே
அருளின் வடிவம் ஆ-௮ன்பரது இருவடியைக் கண்டதே இருவருளைச் சண்ட
தாகப் பாவித்து, கண்ட

யாயையும்-பார்த்த எல்லாப்போருள்களையும்,

அசண்

டம் என்ன - அகண்டரூபமென்று நிச்சயித்த, இருகை குவித்து-- இரு£ரக்
கூப்பி, மலர் தூவி - மலர்களைச் டிந்தி, பவ்லம் - சடலின௫, வெள் இரை வெள்ளிய

அலைகளால்,

மூத்துப்போன்ற

கொடுத்த-எடுத்தெறியப்பட்ட,

நீர்த்துளிகளை,

விழி

சண்தரளம்-குளிர்ச்த

உதிர்ப்ப - கண்கள்

உதிர்ச்சவும்,

பாடி அடி-பாடியும் ஆடியும், உள்
உடைந்து உடைந்து - worn Ops H CxO ipsa, எழுது பாலை ஒத்அ-

மொழி குளறி - வார்த்தை

தமோறி,

௨௫௯

சிற்சுகோதயவிலாசம்

எழுதிய இத்திரப்பிரதிமையை யொத்த, அசைதல் இன் றி-அசைவில்லாமல்,
இவ்யம்-தெய்விசமான, அன்பு உருவமாக - அன்புருவா௫, அன்பரொடும்உன் அன்பர்களுடன், இன்பவீட்டில் இருப்பனோ - ஆஈச்த ஏதுவான மோட்
சத்திலிருச்சப் பெறுவேனோ? தெரிவதற்கரிய.--என்௪..
(வி-ரை.) எவ்வுயிர்ச் இளும் என்னுயிர் என் றதனால், சேவகாருண்ணிய
மூம்; “அன்பர் அடி.சண்டதே அறாளின் வடி.வமா' என்றதனால், ஈச்சுவரபக்தி

யும்; எனது என்ற யாவையும் மதயானைபோ லெடுத்தெறிக்து? என் றதனால்,
'பாசவைராக்கயமும்; “அன்புருவமா௫ இன்ப வீட்டிணி விருப்பனோ' என்ற
தனால், பிரமஞானமும் அதன்மேலும் கூறப்பட்டது.

டினை

மற்றைய வழிபாட்
ஏகான்மவாஇகளை

முதல்வனை ௮சண்டமாகவே யெக்சாளும் பாவித்து
மென்னும்
விட்டொழியவேண்டு
யறுதியாச

முதல்வனுக்குரிய இலக்கணங்களுள் அகண்டமூ மொன்றாமென
மறுத்த,
வெண்ணிச் சஈண்டத்தும் அவன் வியாபக மிருத்தலை யாய்ந்தறிந்து கை
குவித்தலும், ஆனர்தச்சண்ணீர்சர்தலும், மலர்தூவி யருச்சித்தலும், டத
மன்ன
மனகெ௫ழ்தலும் வேண்டுமென்பார், * அகண்ட
லும், பாடுதலும்,
(௮)
.
விரு......... உடைந்து? என்றனர்,

மத்தர் பேயரொடு பாலர் தன்மைய Be
மருலி யேதுரிய வடிவமாய்,
மன்னு தேசமொடு கால மாதியை
மறந்த நின்னடிய ரடியிலே
பத்தி

யாய்நெடிது ஈம்பு மென்னையொரு
மையறக் தல மாயையைப்

பாரு பாரென

ஈடத்த வர்ததென?

பாரதத் தினுமி அள்ளதோ?
சுத்த

நித்தவியல்

பாகுமோ;

விசுவ மாயைஈடு

சொல்ல

உனது

வாசவே

ஈல்ல காதிசதை

வேணும்வகை;

சொல்லு மாயையினு மில்லை, என்
நித்த மிப்படி மயங்கு மோ? அருளை

்

நம்பி னோர்கள்பெ௮

பேதிதோ?

தெரிவ தற்கரிய பிரம மே!௮மல
இிற்சுகோ தய விலாசமே,

\

(இ-ன்.) ம,ச்.தர் பேயரொடு பாலர் தன்மையgs ம்ருவி- மத்தர் பேயர்
பாலர் இவர்களுடைய குணச்இனைப் பொருர்தி, துரியவடிவம் ஆய் - துரிய
ரூபமாக)

மன்னு

- நிலைபெற்ற,

சேசமொடு

காலமாதியை

மறச்சு

- தேசகா

லாதிகளை மறந்த, கின் அடியர் அடியிலே - உன்னடியார்களுடைய திருவடிக

ஸில்,

பத்து ஆய் - பக்தியுள்ளவனாப்,

நெடிது

ஈம்பும்

என்னை - மிகுஇயும்.

r

௨௬௦.

த் ரயுமானவர்படடல்

நம்புகின்ற என்னை,

ஒரு

மெய்கண்ட விருத்தியு ர்

மையல் தந்து-ஒப்பற்ற மயக்கத்தினேக் கொடுத்து

அகல மாயையை-உலசமாயையை,
பாரு பார் என-பார் பார் என்று, FF
VSM ஏனஃ௩டத்தவர்தது யாது?, இது பாரதத்திலும் உள்ளதோ-இது பாச:

தக்தினு முண்டோ 7, சுத்த ரித்த இயல்பாகுமோ - இது உனத சுத்த நித்த

இயற்கையாமோ?,

உனது

விசுவமாயை

நடுவாச - உன்

லோசமாயையின்

இடையின், வசை சொல்லவேணும்-வழி சொல்லவேண்டும்; நல்ல காதகதை
சொல்லும் - கன்மையாகிய கா.இகசையில் சொல்லப்படு௦, மாயையினும்மாயையின் வைபவக்தலும், இல்லை - இவ்வாறில்லையே; என் சித்தம்-இப்படி
மயங்குமோ-என்மனமான
த இப்படி. மயங்கலாமோ?, அருளை ஈம்பினோர்கள்.

உன் திருவருளை சம்பினவர்கள், பெற பேறு இதோ-பெறுவதாகிய
இ௫தானோ?, தெரிவதற்கரிய---என்ச,
வி-மை.)

மத்தராவார் - எந்காளு

மொருசன்மையாய்

லாபம்

வைதாரையும்

வாழ்த்தினவரையும பகுத்து கோச்காமல் தேச செளக்கியங்களையு மிச்யொம
லிருப்பவர்.
பேயராவார்-பேய்ப்பிடியுண்டவன்
தேகத்திலே யொருத்தர்
பண்ணு மிதாகிதம் பிடித்ஃ பேய்ச்சேயாகச் தனக்குப் பாசமற நிற்பவன்போ
விருப்பவர்,
பாலராவார்-ப௫த்த நேரம் புஏப்பதன்றி யினிமேத் பு௫ப்புக்கு
இ௮௫ லேண்டுமென்று சேடாமஓம், மாதா பிதாவிற்கு வந்த பேறிழவித் சம்
கோஷமுக் தக்கமுர் தனக்கல்லாமலும், பியோசனத்தை யிச்சயொம லொரு
தொழில் செய்வதும் ஆகிய பாலரை

யொத்தவர்.

மத்தர் பேயரொடு பாலர் தன்மையது மருவியவர் சவேன்முத்தர்.
ஞான
நிஷ்டையுடைய
இவர்கட்குப் பண்ணவேண்டிய௰ய தொரு
நியமமில்லையாக
லின், (தேசமொடு காலமாதியை மறக்து? என்றனர்.
சிவஜான சித்தியார்:

““ஞாலமதின் ஞானரநிட்டை யுடையோ ருக்கு, ஈகன்மையொடு தீமையில்லை
காவெகொன் றில்லை, சீலமிலை தலமில்லை விரசமொடாச் சரமச், செயலில்லை
இியானமிலை சித்சமல மில்லை, கோலமில்லை புலனில்லை கரண மில்லை, குண
பில்லை குறியில்லை குலு மில்லைப், பாலருட னுன்மத்தர் பிசாசர்குண மரு
விப், பாடலினோ டாடலிவை பயின் நிடினும் பயில்வர், ?? எனவும், ₹ தர்மா
தீர்ம பல கோஸ்இி ஈஇதிஸ்து லெளூகக்ரியா | ஸந்யஸேச் ர்வ கர்ம்மணி
லோசாசார மோஷ: |) ஸமயாசார திஸ் Cuvagrs 67 SSG 5 wre serde||

ஸங்கல்பக்து விகல்பக்து யேசாச்யே குலதர்ம்மகா இதி | ? எனவும் வருவன
வற்முற் காண்க,

காதிசகதையாவத-மாயாசால,ச இனைக் காட்டத் கேற்படுத்
திய வொரு
கற்பனைக்
கதை.
இக்கதையினை
யாதாரமாகக் கொண்டு
மாயையினைப்
பொய்யெனச்
சாஇக்க
முன்வருவர்
எகான்மவாதஇயர்,
அங்கன மன் று
அனாதி
நித்தியமாயுள்ள மாயையின் விகற்பத்தஇனேக் காட்டவே
கட்டிய
கதையாகும.

அக்கதை

கோசலமென்னு௩

வருமாறு.

தேசத்தில்

காதியென்னும்

பெயரையுடைய

பிரா

ண ஜொருவன், ஒரு சாரியத்தினை மனஇனினைச்து உறவினரைவிட்டு ஒறு

சிற்சுகோதயவிலாசம்

சண்டமட்டு.

பொருச்திச்,

சலமத்இயில்

ஒரு: தடாக

புகுக்து,

argOo
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முழுக கின்று தவத்தைச் செய்து, எட்மொதஞ்- சென்றகாலத்தில், விண்டு
அச்சாதஇியின் முன்வந்து உன் கருத்தென்ன? என்றனர். காதி கைதொழுது
போற்றி “மாயையின் சொரூபத்இினைக் காணும்படி யருளவேண்டும்?? என்ற
னன், :அங்கனமே காணக்கடவாய்??? என்,று விண்டு கூறி மறைக் தனர்.
உடனே. காதி வேதமச் திரங்களையும் தியானங்களையும் மறச்து தனது வீட்
டில்- தன்னை வியாதியினால் மரித்தவனாகப் பார்த்தான். பந்துக்க எனைவரும்
கதறவும்,

மொய்த்துக்கொண்டு

தளர்ச்சியடையவும் சண்டான்.

மனைவி

இச்சமயத்தில்

மூட்டச்

இல்.வைத்து அக்னியை

பதைபதைத்து

தாய்

யலறவும்,

தன்னை உறவினர் மயானச்

சரீ.ரமியாவுஞ்

தான்,

பின்னும் அப்பிராமணன் ஊனதேசத்தின் நீசர் குலத்து

ணின்

வயிற்றில்

வெந்துபோன

முயிரும்போல

வாழுகாளில்,

ஒரு பெண்

ஆண்மகனாய்ப்

கரிச்சகட்டையைப்போல்

பி.றக்து, அக்குலத் தப் பெண்ணை? மணஞ்செய்து,
லும் உடலு

தெரிக்

சாம்பலா௫விடத்

மலைகளிலும்

கானங்களி

தன் வமிசம் விளங்கச் ல

பிள்ளை

களைப் பெற்றான். லெகாளில் ஈரை மிச வுண்டாகவும் தழையாலொரு வீடு
கட்டி யஇல் வாழ்ந்து வரும்போது தன் பிள்ளைகட்கு ஞூப்புவந்து பொருர்
இயது. இங்கனம் தனக்கும், மனைவிக்கும், புத்.திரர்கட்ரும் ஒரு மித்து மூப்பு
வந்தடையப்

லாரையுல்

பார்ச்து வருச்தப்படுகின்ற

காலன் கொல்ல,

சூச்சமாட்டாமல்

காலத்துச்

தன்னை

நீங்கலாக எல்

எப்பொழுதும் வாய்விட்டமு.ஐ, தனிமையைச்

நினைவுகெட்டு,

இராசையுமில்லாசவனாய்

சேசங்

அளவற்ற

சளில் வெகுகாலம் இிரி௫ன் தவன், ஒருசாள் £ரசாட்டின் பட்டினத் இற்புகுக் து
மயமான வீதியைப்போ விருச்சிற ஒரு தெரு
விண்ணுலகத்தில் சொர்ன

விற்.போகும்போதில்,

இச்ஈகரத்தாசன்

மாண

மடைந்சனன்.

(வேறொரு

௮ரசனை எடுத்துசக்சொண்டுவா'! என்று சொல்லிச் சிவக்தசொர்னங்களினாலும்
நிறைந்த இரச்தினங்களாலும் அலங்காரஞ் செய்து அனுப்பிய
பட்டத்து
யானையானது
அரசன் யார்?” என்று தேடிக்கொண்டு கேரேவரக், கறுத்த
வுருவத்தோடிருக்கிற
Bogs நீசனை அந்த யானை
பார்க்கவும் து. இக்கையி

னால் மத்தகத்தி லேற்றிச்கொண்டு போயிற்று, அப்பட்டத்.த யானையால்
சொண்டுவாப்பட்ட இவனை மாதர்கள் அலங்காரஞ் செய்தார்கள், பழகிய

மக்திரிசளும்

சேனாதிபதிகளும்

இவனை

அரசனாக

பணி

முடி.சூட்டிப்

யைத் தலைமேல் கொண்டார்கள். இவனும் பூமிபாலனாய் நீதியை முறைமை
யிற் செலுத்தி முறைமையினால் கவலனென்கிற காமந்தரித்துச் கரதேசத்தில்

சங்காதனத்தின்மேல் பொலிவாக வீற்றிருர்தான்.
ஒரு தினத்திற் றனித்தவனாய்

எட்டுவருடங் கழியவே

எனை FEO sy நீச்ச்த் தானே
ஆப ரணங்க

சான

டையாக ஈடச்து லீட்டினது தெருப்புறத்தில் .நீசவேடத்தோடும் உலாவுஞ்
சமயத்தில் அவ்விடத்தில் சண்டாளர்கள் சிலர் வச்சார்கள், ஆவர்களுள் ஒரு
மு.தியோன் வந்,

இவனைப் பார்த்சவுடன் ஆசையோடும்

தழுவிக்

கடைஞ

னென்கிற பழைய காமத். இினைச்சொல்லி, ''௮ப்பழைய வுறவினனாகிய நீ இது
காறு மெங்கே போனாய்? இப்பொழு தெங்கே யிருக்கிறாம்?'? என்று இவன்
வமிசத்தின் இரமங்க எனைத்தையும் விசாரித்தான்,
௮ச்த நீசனைச் கவல
னென்னு மசசன் நிக்இித்துப் பெருஞ் சத்த,சஅடன் தட்டி அவ்விடச் தினின்

௨௬௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

விருத்தியுரை

றும் €ச்கரமாகலந் தந்தப்புரத் தினுக்குச் செல்லுதலும், இவைக எனைத்தை
யும் இராசஸ் இரீகள் பலகணிவாசலினின்
றும் பிரத்தியட்சமாகச்கேட்டு, ௮இ
சயத் இனால் ௮வ்விடத்திருந்
சமர் இிரிமுதலியவர்கட்கு அறிவிக்க, அவர்களும்,

(இவன் பூர்வத்தில் சண்டாளன்போலும்? என்தூகித் தறிந்துகொண்டு மிச
வும் மனவருத்தமடைர்தார்கள். அவைசளனைத்தையும்அறியாதவனைப்போல
மறைத்துக்கொண்டு
முன்போலச் சம்மாதனத்தி விருச்சவும், அவ்விடத்தி
௮ள்ள அவ்வரசனுக்கு மூன் நெருச்சகமாகியமா தரும் அமைச்சரும் மற்றள்ள
வர்களும் பரிசிச்சச்கூடாத பிரேசத்சைப்போல்
யார்ச்சாசவர்சளாய் அவ்வி
டம் நீங்காமலிருந்தார்கள். தான் ௮ச்.சச்சனங்களுடன் கூடியிருக்தும் வேற்று

மையாக அறிவு நிறைக்க வித்தையும் ,இரவியமும் ஏதுவு மில்லாமல் மறு
தேயத்தில் பொருச்இிய வழிகடப்பவனைப்போலு மிருர்சான். அ௮ச்தருணத்
இற் சகலரும் “இவனுடைய சம்பர்தத்தால் காமெல்லோரும்
ப.இதராயி.
ஜோய்; காதியை யடையமாட்டோம்; பரிசுத்தமாகும்பொருட்டு அகூனியிற்
பிரவேசிப்போம்?? என்று அப்பட்டணகத்கிலுள்ள
சகலரும் குழர்தைகள்::
முதலாக வார்த்திகர்கள் வரையில் ஒருமிச்சச் கூடி அ௮க்௫னியிற் பிரவே௫த்.
சார்கள்,

அரசனாகிய

லல்லலோ

என்று

சண்டாளன்

இத்தனை

இந்தித்து

கும்போது அனலில்

பேரும்

உயிரை

மிசவுக் அன்பமுற்று,

காச மடைந்தார்கள்-

விடும்படி நிச்சயித்து

தளிரைப்போல

இவந்த

சரீரத்தி லெரிச்கச் சலத்தில் முழுகயிருக்ற

பதைத்து மகாமாயையிணின்று
தோம்?

என்னசெங்தோம்??
என

மடைக்திருந்தான்.
பன்மு

SHB,

௮க்னியிற்

பிரவே௫க்
சடைஞன்.

காதியின் . சரீரமானது

கடிசையில்

தடாகத்திடை

நெறிப டைத்தவரும்,

யாங்க ளேகடவு ளென்றிடும்
பாத கத்தவரும், வாத தர்க்கமிடு
படி.ற ரர், தலை வணங்கத்
தன்ட கத்திலுயிர் வரவ ழைக்குமெம
னும்பகடு மேய்க்கியாய்த்

கனியி ௬ுப்பவட, நீழ லூவெளர்

௪௩௧ னாதிமுனி வோர்கடம்
சொன்ம யக்கமது தர வங்கைகொடு
மோன

என்ன

நின்றேதி

பதை,

ஞானம

அணர்த்தியே,

சுத்த நித்தவரு ஸியல்ப தாகவுள
சாம சேகரகிர் பாளுவாய்த்,
தென்மு கத்தின்முக மாயிருக்௪ கொலு
வம்மு கத்தினும் வணங்குவேன் ;
தெரிவ தற்கரிய பிரமமே! அமல
சித்சு கோதய விலாசமே!

ர

பார்த் . .
Bee

fa)

கச்சமய

தரும

தொடர்பா;

அ௮க்ினியானது

நான்கு

நினைச்து

நமது

காமிருக்தென்ன 7?

ட

சிற்சுகோதயவிலாசம்
(இ-ள்.) பல் முகம்-பல துறைகளையுடைய,

௨௬௩.

சமயநெறி

சமயமார்ச்கக்களைப் படைத்தவர்சளும்; யாங்களே

கடவுள்

கத்தவரும்-காங்களே

வாத

பிரமமென்கிற

பரவிகளும்,

ரும்-தர்ச்சவாசம் பண்ணுற வஞ்சகரும்;
தொழவும், சன்முகச்இல்-தன்னிடத்தில்,

என்றிடும் பாத
தர்க்கமிடு

படிற

தலை வணங்டெ-தலை வணங்கித்
உயிர்-வேராசிகளை, வர அழைக்
மேய்க்க

பகடு

எமதருமனும்-யமகருமராஜனும்,

அழைக்கின்ற,

கும்-வர

படைச்தவரும்-

யிருச்சவும், வடநீழ
யாய்-எருமை மேய்ப்பவளாய், தனி இருப்ப-தணியே
லூடு வளர்-சல்லாலினிழலில் விருத்தியடையாகிர்கற, சககனாதி முணிவோர்
கள்-சநசாதி முரிவர்களுடைய, சொல் மயச்சமது தீர- வார்ச்தையிலுண்
டான

மயச்சமது

மோன

ஞானம்

சுத்த நிச்ச அருள்-௪சத

மோன
மித்த

கைகளைச்கொண்டு,

௮ம் கைகொடு-அழகஏய

நீங்கும்வகை,

உணர்த்

நிலையாகிய

ஞானச்இனை

அறிவறுச்தி,

உள-இயற்கையாக

இடல்பாக

அருளான௮,

வுள்ள, சோமசேக.ர-சோமசேகரன் என்கிற, இர்பாளுவாய்.கருணாரிதியாகி,
தென்முஃத்.இல்-சென் இசையில், முசமாயிருக்தகொலு.அபிமுசமாக விருச்த
எம்முகத்திலும் வணங்குவேன்-எச்தஇிசையிலுர் தொழுவேன்;
கொலுவினை,
தெரிவதற்கரிய.--என்சு.
(ஸீ-ரை.) பன்மூகச் சமயநெறி படைத்தவர் - மூக்கூற்றுப் புறச்சம
யத்தவர். யாங்களே சடவளென் திடும் பாதகத்தவர்-ஏசான்ம வாதிகளாகிய

முக்கூற்றுப்
வாததர்ச்சுமிடு படிறர்-விகண்டாவாதஇகள்.
மாயாவாதஇகள்,
புறச் சமயத்தவர் ஒருவர் சென்ற நெறியே மற்றொருவர் செல்லாது தங்கள்

தங்கள்

இற்றறிவிற் கெட்டியவாறு

வகுத்துக்கொண்டு,

நெறிகளை

பற்பல

வாழ்சின்றாராகலின்
ஒருவரை யொருவர் விரோதித்து உண்மை தேராது
ஏகான்மவாதி
என்றனர்.
படைத்தவர்?
பன்மூகச் சமயநெறி
அவரைப்
பச
முத்தனாகிய
அ௮னாஇ
கள் அவ்இங்கெனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாபுள்ள
ஆன்மாவையு
அனாதிபெத்தனாகி.ப
மான்மாயையும் ஏகதேச வியாபகமுற்ற
wrod)
௮இபாதக
மொன்றெனக் கூறுவாராகலினாலும், அற்வனவ் கூறுதல்
ஈண்டுதர்க்கர்
More,
DQ ib wT Bs Sa சடவளென்் திடும் LT FS FFA HD too

று. சாரியத்தினே
என்றது தார்க்கெரையன்

நியத

யொப்புக்கொண்டு அசன்

பொய்வா இசளாய், இல்லை
காரண ச இனை யொப்புக்கொள்ளாமல் மறசடன்ற
காரியத் இனை
யென்ற காரணாபாவத் தினை வியாப்பியமாகவு ம் உண்டென்ற
அபாவமாக

வைத்து

அசனை

வியாபகமாகவம் கொண்டு,

**கெழுப்பில்லைபாயிர்

புகையுமில்லை!? என்று பொய் யனுபவத்துள் ஒன்றாகச் கூறிய தர்க்கத் தினை
மேற்கொண்டார்

தர்க்கராவர்.

மிலையுண்ணி

மூடர், சலமின்றிக் சர். துரைப்பார்

கீறுண்ணு

தர்ச்சர்-பலதாளை,

மோட்டொருமை

வட்டில்லே

போலு

மவர் மாயோக வாசகத்தைக், கிட்டி னரகம் Het.’ என்றசனாற் காண்க,
பலகமயிசள் பயனற்றவர்களா யொழி.ப, ௩மன் கண்ணெடுத்துப் பார்க்க

வுங் கூடாதிருச்ச,

சனகாஇ முனிவர்கட்குத்

தேவரீர்

ரென்முசமாக

நீழலின்கண் வீற்றிருக் து மோனஞானக் இனைக் குறிப்பாயருளிய
லத் இனை எச்சாலச்தும் வனாங்காரின்றேன் என்பதாம்,

வட

இருக்கோ
(ல)

விருத்தியுரை

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

௨௬௪

ஆகாரபுவனம்

சி த்ம்பர ரகசியம்
_—

oo

எண்சீர்க் கழிநெடிலடிலாசிரிய விருத்தம்
ஆகார

புவனமின்பா

வங்கனே

யோகாறு

கார

மாக

யொருமொழியா

பூதிபெற்ற வன்ப

லசண்டா

ராலிக்

கார

,

|

குனு துணையே! என்னளவு முகந்த கட்பே!
வாகாரும் படிக்கிசைகிண் கணிவாயென்ன
மலர்ந்தமல ரிடைவாசம் வயங்கு மாபேரல்
தேகாதி யுலகமெக்குங் கலந்து தானே

திகழனர்தா

:

னக்தமயத் தெய்வக் குன்றே!

(இ-ள்.) ஆகாரம்-உருவமாக்இரமாய்க் கரணப்படுகின்
ற, புவனம்-உலக
மானது,
இன்ப
ஆகாரமாக - சுகவடிவாக, அங்கனே - அவ்வாறே, ஒரு
மொழி.பால்-ஒருசொல்லினால், அகண்ட ஆகார யோகானுபூ இபெற்ற அகண்ட
ரூபமான யோசானுபவம் பெற்ற, அன்பர்- அன்பரது,
ஆவிக்கு உயிருக்கு,
உறுதுணையே-மிச்ச துணையே!, என் அளவும்-என்னள விலும், உகந்த - விருப்

பம் வைத்த,
படிக்கு,

ஈட்பே-சினேகமே!,

இசை

ஒலிக்கின்ற,

மலர்சத-விறிக்5,
பரிமளம்

வாகு ஆரும்படிசக்கு - அழகு

கஇண்டுணிவாய்

மலரினிடை - மலரினிடத்தில், வாசம்

வீசுசல்போல்,

உலகமெல்லால் கலந்து,

தேகாகி

உலகம்

எங்கும்

(வி-ரை.)

கலந்து

கானே திகழ் - தானேயாக

தம் - முடிவற்ற, ஆனச் தமயம் - ஆனர் சரூபமான,
மலையே],

வத்தன்மையுள்ள

பொருந்தும்

என்5-இண்குிணிவாய்போல,

என்௪,

வயங்குமாபோல்- கனுமு தலாகிய

விளங்குகின்ற,

அகச்

தெய்வச்குன்றே - தெய்
்

'சிதம்பரம்' என்பது சர்வான்.மாக்களுக்கும் பொதுவாய், சங்

கார வழச்கறுச்கிற ௮ம்பலமாய், களங்கமற்ற கனகமய ரூபமாய், சுக்தசேவ
லமா௰், பூமிக்கு இருதயகமல மாய், யரவர்க்கும் புகவிடமாய், சாஃஈஇிரா இதங்

கழன்ற சுத்தமாய், பரஞானமாய், காணுந்தோறும் காணுச்தோறும் புதுமை
யாயிருப்பதாய், ஈத்தியஞானரூபமாய், சுழுமுனாமார்க்கத்தி லெழுர்தருளியி

ருக்கிற பிரசாசமான ஞானமாய், சன்னைச் தரிசித்தவர்களுச்கு ஞானானர்சத்

கைச் தோற்றுவிக்கும் பொருளாய், பசு பாச ஞான நீக்க யிருப்பதாய், சர்வ.த்
இற்கு மிங் கொடுப்பதாய்,

க்கு மேலாய், எப்பொழுது
சபையாய், வெசொருபமாய்,

வச்இிற்கு

பதமுத்திகளைச் கைவிட்டவிடமாய்,

மகாமாயை

மெல்லா பாதத்திலும் விளங்கும் ஞானமாகிய
தத்துசாசத வெபிரான் அ௮னவரததச் தாண்ட

அதிட்டானமாயிருப்ப து.

கோயிற்புமாணம்:

“xe ser

பரதத்

அவனிச் தாடச் சமரும் பொதுவின் பெயர்மன் ஐமலஞ், சத்தும்
பரிரண்
மயகோ
சமகம் கனிபண் டரிகங் குவைசண்' கானன், சத்தம் utp
us
மெய்ப் பதமச் சழுனா வழிஞா னசுகோ சயகற், சத்தம்
பரமுத் இப்ரப் பிரமர்
Ss Og

சபைத்

இவா

லயமே.?'

என்றதனாற்

காண்,

௨௬௫

ஆகாரபுவனம்-சிதம்பரரகசியம்
இச்
றும், சபா
என்றும்,
- என்றும்;

இதம்ப.ரத்தினேச் சாமவேஇய சாக்தோக்கியோபசிடதம் சத் என்
என்றும்; கருஷ்ணயசர்வேதீய சுவேசாசுவசரோபநிடதம் பாம்
சத்தியம் என்றும்; வாசசசேய பிருசதாரணியோபகிடசம் மகத்து
கைவல்யோபறிடதம் விவிக்தம் (தனி) என்றும், அற்புதம் என்

றும்; சார்சோக்கியோபகிடதம் புண்டரீகம் என்றும்; தைத் இரியோபறிட
தம் நகை என்றும், ஜானைந்தம் என்றும், பாமவியோமம் என்றும், பபா

என்றும்; பிருகசாரண்ணியோபமிடசம் சுத்தம் என்றும்; தல்வ
மாலயக்
சாரோபசிடதம் சத்தியமாயதனம் (சத்தியாஸ்பதம்) என்றும் கூறும்,

சிகசிணிமாலையுடையார்:

“இருதயகம்லம்

இரவிவிம்ப

முதலிய

எவ்

அவ்வல்விடங்கள்
தியானிச்கினும்
இவெபெருமானைத்
லெங்விடங்களில்
அசன் மத்தியி
விபாவித்து
கைலாசத்தை
சோதிமயமாகிய
இனும்
அனைத்
தியானிக்க?”

சிவபெருமானைத்

லிருப்பவராசச்

இதம்பரம்

தானியாகுபெயரால்
அசேதனங்களும்

சேசனா

விளங்கும்

தெளியப்பகிகன் ௧௮,

பெறுமாமென்பதூ

அவ்வப்பெயர்

கூறியதுபோல,

என்று

எச்சாளும் நீச்சமின்றி

இதுபற்றியே திருழலநாயனார்: “அம்பல மாவ தகில சராசர, மம்பல மாவது
வாதிப் பிரானடி, யம்பல மாவது வப்புத்தி மண்டல, மம்பல ம்ஈகாது வஞ்

செழுத் தாமே.?? என் தருளிச்செய்தார்.

ஏவயஸ்யரயதகம், ஆகாச சரீரம் ப்ரம்ம?? என்ற தைத்தீரி
(gare
பரமலயம்,”'
மயம்கோசமானச்தம்
“ சீருசியாகாச
யோபநிடதத்தானும்,
சந்தி
தேவீ
யஸ்யஸாப.ரமா
தஜ்நானும்,
மைத்திராயணோபநீட
என்ற
ராகாசசம்ஞிதா."? என்ற 'இரத்தினத்திமயத்தானும் சத்தி சொரூபமாகிய
சரீரத் திலடைக்கும் பிங்கலைக்கு நடுவிலுள்ள சுழுமுனாசாடியாயும், பிரமாண்
தப்பரசகண்டத்தில்

டத்திலுள்ள

இமயமலைக்கும்

இலங்கைக்கும்

ஈடுவி

லுள்ள இல்லயும் இவன் ஆனந்த நிருச்சஞ் செய்யும் சானமா மென்றபடி.
விசாரிச்தூணர்தலே சிதம்பர இரக௫யமாம்,
சித்தார்த மகாவாக்கியத் தேர்ச்சியினால் ஆகாரபுவன மனைத்சையும்
வொகாரமாகச்

சண்டு,

AL. ES) முதல்வன்
மாக வங்கனே

சரணங்களைச் வொர்ப்பிசஞ் செய்து வாழும் யோகிய

ஈன்கு விளங்ூவனாகலின், 'ஆகார புவன மிண்பா கார

யொருமொழியா லகண்டா

சரவிக் குறு துணையே”

எனவும்,

சகா.ர, யோகானு

அத்தகையோருக்

சுற்ற

பூதிபெற்ற வன்ப

துணையாயிருப்ப

மதித்து என்னிடத்தும் அருள்
தன்றி அடியேனையு மொரு பொருட்டா
வைத்தனை யென்பார், (என்னளவு முகச்த நட்பே? யெனவும், மலரினிடச்து

வாசனை

புவன போக

தாதான்மியமாக விருத்தல்போல தனு கரண

இனுங் கலக்துள்ளா யென்பார், (மலரிடை

வாசம் வயங்குமாபோல்

யுலகமெங்குங் கலர்.து? எனவுல் கூறினர்.
Doo

sus வுயிர்கடொறு

மூயிராய், என்று

மானந்த கிலையாகி, அளவைக் கெட்டாத்
தனக்தனிச்சின் மாத் திரமாய்க், 8ழ்மேல் சாட்டாச்
சதாத்தாய், அருட்கோயிற் றழைத்த
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தேவே!

ட்

மனைத்

தேகாதி

- (8)

௨௬௭௬ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
இனம்பிரிர்த மான்போனா னிடையா வண்ண

மின்பழுற வன்பர்பக்க லிருத்தி.வைத்துக்
சனக்தருமா சனமே!தண் ணருளிற் மூனே
சனிபலித்த வானந்தக் கட்டிப்பேறே!

(இ-ள். அனர்த பதம்-முடிவற்ற குறிகளையுடைய, உயிர்கள் சோறும்உயிர்கள்தோறும, உயிராய் - உயிரா; என்றும் ஆச்ச நிலை ஆட - எக்கர
லத்தும் சுசநிலயமாகி; அளவைக்கு எட்டா - காட்டி முதலிய பிரமாணவங்
சட்கு மெட்டாத, தன்னந்தனிமையான - மிகத் தனிமையான ிச்மாத்திச
மாம்-சிற்சொரூபமாத்்இிரமாகி;

ழ் மேல்

மேலெல்லை

காட்டா - EO parte

களைச் சாட்டாத, சதசத்தாய் - சத்தும் ௮௪த்துமாகி;

அருள் கோயில் - இரு
கான்-அடி.

வருளாகிய கோயிலில், தழைத்த - செழித்த, சேவே-தெய்வமே!,

யேன், இனம் பிரிந்த
விட்டு நீங்ன

மான்போல்

மானைப்போல

இடையாவண்ணம் - தன் கூட்டத்தினை

.வருர்சாதவகை,

உற - சுகவாழ்வை

இன்பம்

யடைய, அன்பர் பக்கல்-உன்தொண்டரிடத்து, இருத்திவைத்து - இருக்கச்
செய்து, கனம் தரும்-சிதப்பைத் தருசன் ற, மா சனமே-பெருஞ்சிறப்பமைக்த
தண் அருளிற்றானே - குளிர்ச்சி பொருக்திய மரத்இிற்றானே,
வஸ்துவே!,
சனி பலித்த-சனியாகப் பழுத்த, ஆனச்தக்கட்டி - இன்பமாகிய சர்ச்சரைச்
கட்டி யென்று சொல்லப்படுகிற, பேறே - ப.ரமலாபமே! என்க.
ஒவ்வொரு

(வி-ரை,)

யோனிவர்க்கங்கடோறு

ஆன்மாகீக

முண்டான

யளவுபடுச்சப்படாததுகொண்டே எண்பத்து நான்கு நூருயிரயோனி
சளை
ஆன்மாக்களையும். அளவுபடுச்சப்படாதபடியாலும்,
லண்டான
பேதத்தி

அவதாரந்தோறந்

இருவடியிலே

கூடின

சனனங்க

மீளவும்

ஆன்மாக்கள்

ளில் வாராதிருச்சுவும், பிரபஞ்ச காரியப்பட்டு வருகிற ஆன்மாக்சன் தொலை
யாத.த கொண்டும், (அனர் சபதவுயிர்கள்? எனவும்; ஆன்மாக்களுச்செல்லாம்
பிராணகாயகனா யிருச்தலின், 'உயிர்கடொது முயிராய்! என்றும்; இருவுரு
வனைத்தும் ஆனந்தமே யாகலினானும் அவனை யுற்று கோக்குவார்ச்கும் ஆனச்
என்றும்; பசுசாத் இரங்களிற்
*இனக்தகிலையாகி?
விளைதலினாலும்,
தமே

லிங்கபராமரி

பசுப்பிரமாணங்களாகய புத். இப்பிரகாச

படிக்கப்பட்டுப்
சத்தவிருத்தி

முதலாய

னங்களினால்

பஞ்சாவவையவங்களினால்

அதியப்படாசலின்

நிறைந்த

*அளலைக்கெட்டா?

பாசானுமர

என்றும்;

சுசாஇ

விசாதி சுசதபேதமழ்று விளங்கலின், ரின்மாக் இரமாய்? என்றும்; தான் சத்
அசத்தனைத் இனையும் அசைப்பித்கலின் *சதசத்தாய்? எனவுவ்
ee

கூறினர்.
அசத்தினை
அபாவமெனக்
கூறுவர் ஏகான்மவாதஇகள்.
அற்றன்று,
“அசத்சென்பது
சத்துக்கு
மறுதலையன்மையால்
பொதுவியல்பு பற்றிய
சத்தெனப்படுமாயினும்,
இறப்பியல்பு
பற்றிய
சத்தாதல் செல்லாமையிற்
சிறப்பியல்பு கோச்கும்வழி யவை சத்தாதற் இழுக்இன்
று காரியப்பிரபஞ்சம்
இத்துணைப்பொழுது
நிற்குமென
வறியவராது
சிலைபெறுவதுபோலத்
தோன்றி விரையச் கெட்டு மறைக்துபோதற் சிறப்புடமைபற்றி ws gO sor

ஜெடத்துக்கொள்ளப்பட்டது??
தனைக் காண்க,

என

ஆரியர்

சவஞான யோகள்

கூறிய
(2)

உள்ள்

்.

ஆகாரபுவனம்-சிதம்பரரகசியம்
பேறனைத்து மணுவெனவே யுதறிச் தள்ளப்
பேரின்ப மாகவரந்த பெருக்சே! பேசா
வீறனைத்து மிக்கெறிக்கே' யென்ன

வென்னை

மேவென்ற வரத்தே!பாழ் வெய்ய மாயைக்
்
கூறனைத்துங் கடந்தவெல்லைச் சேட மாகிக்
குறைவறகின் திடுகிறைவே! குலவா நின்ற
ஆறனைத்தும் புகுங்கடல்போற் சமய கோடி

யத்தனையுர் தொடர்ச்அபுகு மாதி சட்பே!

.
தள்ள

றிக்

உதறித்தள்ளும்படியரக,

- அணுவாக

என

உத்

பேரின்பம்

ஆக

வந்த

பேசா வீறு அனைத்தும்-

வர். சருளிய வெள்ளமே!,

பெருக்கே-பேரானச்தமாக

என்ன-

இச்நெதிச்சே

பெருமையெல்லாம்,

(மெளனகிலையாகய)

பேசாத

அணு

அனை ச்அம்-எல்லாப் பேறுகளையும்,

பெறு

(இ-ள்)

இச்தநெறியின் பொருட்டே என்று, என்னை- அடியேனை சோக், மேவு
என். ற-இந்நெறியிற் பொரும் துவாய் என்று நியமித்த, வரத்தே-அழிவற்ற ஊத

வெய்ய மாயைக் கூற் அனைத்தும் - கொடிதாகய

யமே;; பாம்-சூனியமாகிய,

ளெல்லாவற்றையும்,

மாயாபாசங்க

குறைவு

சேடமாக-சேஷமாகி,

எல்லை- எல்லையாகய,

கடர்த-தாண்டி௰,

அனைத்தும் - ஈஇசளெல்லாம்,

போல, சமயகோடி
தொடர்ந்து

சடல்போல்- சமுத்இரம்

புகும் - புகுகின்ற,

அத்தனையும்-சமயகோடிகளெல்லாம், தொடர்ச்து புகும்-

புகு தற்ிெமாய, ஆதி ௩ட்பே-மு,சன்மையாகிய

(வீ-ரை.)

மசத்தாகிய

சிவானச்ச

வெள்ளத்தினை

நோக்குழி

என்பதனை

6 ஆற்றின்பவெள்ளமே”?

என்பது மோனமிலை.

விளங்காமைபொருட்டு.

'குணியம்”

என்னும்

மாயையினை

என்றம்

என்ச.
உலகச்

பிசயோசன

மணவெனவே யுத
பேரின்பமாச வந்த

காணப்படுதலினாலும், 'பேநனைத்து
மற்றவைகளாகக்
றித் தள்ளப் பேரின்ப மாகவச்த பெருக்கே' என்றனர்.
மறிக. “பேசாவீறு?

உறவே!

அணுலாகத் தோன்௮சலினாலும், அவை

எற்றின்ப மனைத்தும்

pg

ஆறு

நிறைவே - பரிபூரணமே!, குலவாநின்ற- விளங்காநின்ற,

திருச்சிற,

பெருச்சே

கிலைபெற்

அற சின்றிடும்- குறைவில்லாமல்

இருவாசசத்தானு

யீண்டுப் பாழ்”

என்

இச்சருச்இனைப்பற்றியே

புகுதற் இடமாயிருச்சல்போல,

சவ

மொன்றே சமயகோடிகளெல்லாம் அடை தற்குச் கா.ரணமென்றாயிற்து.
, ஆதியந்த மெனுமெழுவா யீ.றற் ஹறோங்கி,

(௩)

Quars.

சடலொன்றே

ஈஇகளெல்லாம்

அருமழையின் னழுங்காணா அரற்ற, சானா

பேதமதங் சளுமலைய, மலைபோல் வாதப்
பெத்தியரும் வாய்வாதப் பேய ராகச்,
சாதகமோ னத்திலென்ன வடவா நீழல்
தண்ணருட்சர்

வேதகூன்

தஇிரமெளலி! தடக்கைக் கேற்ற

மாத்திரமா யெம்ம னோர்க்கும்

வெளியாக

வந்தவொன்கே! விமல வாழ்வே!

௨௬௮

தாய்மானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

சொல்லப்படு
ஆதி அர்தம் என்னும் - அடிமுடிசளென்று
(இ-ள்)
௮௬
ாந்து,
இற, எழுவாய் ஈறு அற்று தங்ூ-உற்பத்தி சாசங்க ஸில்லாதுய
்னமுங்
மறை-அருமையாடய வேதங்கள், இன்னமும் காணாது அரற்த-இன
காணப்பெறாமையால் |அலளனுசிற்க; நானா பேதம் மதங்களும்- பலவகைப்

பட்ட வேறுபாகிள்ள மதங்களும், மலைய-ஒன் ஜிஜனொன் று போர்செய்ய; மலை
போல்- (ஈலியாமையால்) மலையை நிசர்கீகின்ற, வாதப் பெற்றியரும்-வாதஇக்
கும் தன்மையுள்ளவரும், வாய்வாதப் பேயர் ஆக-வாச்குவாதத்தையுடைய
பேயராயொழிய; சாதகம் மோனத்தில் என்ன-மு.ச்தியடைவதற்குறிய பழக்
வட
சம் மெளனநிலையிலுண்டென்று எமக்கு வெளியிட்டருளும் பொருட்டு,

வால் நீழல்-கல்லாலின் கீழலில் எழுக்தருளிய, சண் அருள்-சண்ணிப அருளை

தடக்சைக்கு ஏற்க-விசால
யுடைய, சச் இரமெளலி-சச்திர சேகரனே!,
- எமது தன்மையை
ரமாம்
இன்மாத்இ
Cage
மாகிய முத்திரைகளுச்கிணங்க,

வேறுபடுக்கு மியல்பமைக்த இத்ரூபமாத்திரமேயாகி, எம் அன்ஜோர்க்கும்எங்களை யொத்தவர்களுக்கும், வெளிபாக வர்த-வெளிப்பட வந்த, ஒண் றேஏக

வஸ்துவே!,

விமல

லாழ்வே-கிர்மல

உற்பத்து

(வி-ரை3

இதி காச

வாழ்வே!

மின்றிக்

என்க,

சாலதேச

வஸ்தூச்களினாலே

மயீறத்

*ஆதியர் ச மெனுமெழுவா

பபரிஃன்னமாய்

விளக்கலின்,

மாணமென்றுஞ்

சொல்லப்பட்டிருக்இனும்,

Cop ee

சர்
அதிஷ்டிக்கப்பட்டுத் தனதவதி
பாரம்பரியமாய்
எனவும்; பதியினால்
பதி
ு
இறிதிடத்த
்,
பண்ணப்பட்டபடியால
பசுவிஞற்
வஞ்ஞனுயிருக்கிற
மென்றும் - பசுஞானமென்றும் - பதிப்ரமாண மென்றும் - பசுப்பிர
ஞான

இயற்கையால்

காதரூபமாத

இனை விளஎக்குதலால் ஞானமென் றுபசரிச்சலாலும்,
லாலும், ஆன்மஜானத்.
சொல்லப்பட் டியல்பினு
பாசப்ரமாணமென்றும்
மென்றும்
பாசஞான
லான்ம இிற்சத்தியைப் பொருந்இப் பஈபாச பதார்த்தமாச்கிரையே படித்

தலினால், (அருமறையின் னமுஙகாணா த.ரற்.த? எனவும்; உலகரயதன்

மசலா

முக்கூற்றுப் பறச்சமயத்தவர்கள் வைஇகசைவ சித்தா
கச சொல்லப்பட்ட
ந்த செக்நெறியினைத் தேராகவராகலின், கானா, பேதமதவ் களுமலைய” என

வ;

யாவரெது

நன்கு கூறிலுக் தான் பிடித்தபிடி விடாது தருக்கவலியாற்

றாழூற்றுஞ் சாதிப்பர் தாச்சராசலின் வாதப் பெற்றியரும் வாய்வாதப் பேய
ராச? எனவும்; “மோனமென்பது ஞான வரம்பு.'? என ஓளவைபிராட்டியாம்
கூறியபடி ஞானமாகுர் சாத்தியச்இனையடையச் சாசகமாவிருப்பது மெளன
எனவும்; வடவிருட்சதக்இன்
மாக விருத்தலின், 'சாசச மோனத்்திலென்ன”
அண்: எழுந்தருளும் மதிமுடிவேணியனே தாங்காட்டியருளும் மெளனமஞுச்,இ

tee OM மெளன சேசிகனாய் வெளிவக்தா
வக்தவொன்றே எனவும் கூறினர்,
விமலமுததற்

குணமாகி

மூற்றெட்

சென்பார்

*வடவாநீழல்

(௪)
டாதி

கேற்க,
த்த விருத்திக்
நெத்துரை
, அனுவும்
அமையுமில் க் வன்க
போதா
ணவடிவாய்
கபபாலுக் கப்பாலாய்,

அருட்கண் en Ge,

'ஆகாசபுவனம்-சிதம்பராகசியம்

ரா அ

சமரமுமுடன் கலப்புமவிழ் தலுமியாங் காணத்
தண்ணருடறங், தெமைசக்காக்குஞ் சாக்ஷிப் GuG pl
இமையளவு முபகார மல்லால் வேறொன்
தியக்காகிர்க் குணக்கடலா யிருந்த வொன்தே[
்.
(இ-ள்)
வேதம் - வேதங்கள்,
காற்றெட்டு
ஆஇி- நூந்நெட்டு aps
“லாக, எடுத்து எடுத்து உரைச்ச-எடுகத்தெடுத்துச். சொல்லீய,
விருத்திக்கு
ஏற்க-இலட்சண
விரிவிற்ணெங்க, விமலம் முதல் குணம் ஆடரிர்மல
Ss
விய குணங்களையுடையகாசி; அமையும்-அமைச் இருக்கன் ற, இலச்சணவடி.
வாய்-இலட்சண

சடதமான

ரூபமாகி,

அதவும்

போதாது- -அதுவும்பற்றாமல்,

அப்பாலுக்கு அப்பாலாய்-அம்புறத்ிற்கும் அப்புறமாக)

அருள் கண்ணாூ-)

சமமும் - சமானமும், உடன் கலப்பும் - உடன் கூட்டமும், அவிழ்தலும் =
பிரிவும், யாம் காண
- காங்கள் காணும்படி, தண் அருள் தர௮- சண்ணிய
, அருள் புரிஈ்த, எம்மைக் காக்கும் சாட்டுப் பேறே- எங்களை இரட்சிச்இன்ற
சரட் பதமான லாபமே!, இமையளவும்-இமைச்கு 'மளவாயினும், உபகாரம்
அல்லால்- பிறர்க்கு இ.சஞ்செய்தலன்றி, வேறு ஒன்று இயக்கா-வேருன்
CO DF செய்யாத, நிர்குணக்கடலாய் இருகச்ச ஒன்றே- நிர்க்குண சமுத்இரமா
யிருச் ச ஒப்பற்ற பொருளே! என்க.
(வி-ரை,) காற்றெட்டாதி வேகமென்பது உபரிடதங்களை. ‘9S) என்
னால் நூற்றெட்டிற்கு மேலுஞ் சிலவுண்டெனக் கொள்க, இவை
யனைத்
அம் சிவபெருமானையே
வாச் :சியார்த்சமாகவும் கம்மியார்த்தமாகவும் கூறுத
லின் | ன இவய g 'தெடுத் துரைத்த விருத திச்கேத்தச, அமையுமிலக் கணவடி.
வாய்? எனவும்)

அவ் ej Seles

இன்றானாகலன்,
தீது வமா தலையும்,

லார்

:அப்பாலுச் கப்பாலாய்'
அத்துலிக

கன்றை பப்ளி

கூறொணாதாகி

நிற்

எனவும் சித்தாகு மினத்தால்

FLO

_அபேதச்சலப்பால்

உடன்

கலப்பாதலையும்,

ஆன்மா பரமான்மாவென்னும் பேதத்தன் மையால் -பிரிச்சசன்மையோவிருச்
கலையும் காணும்படி செய்தாரென்பார், *சமழமுமுடன் கலப்புமவிழ் தலுமயாங்
கரண? எனவும், ஆன்மாக்கள்மாட்டுச் செய்யுங் AGRE Ru wor gpd
eur
மே என்பார், “இமையளவு
மூபசகா.£ மல்லாமல் வேறொன் நியச்காகிர்ச்
Gems Lav? எனவும் கூறினர். நிர்ச்குணம்? எனவே பிரகிருதி வியகசமான
குணங்களை யுடையவனல்ல னென்றபடியாம். அருட்குணமுடையவ
னென்

UBD றட்டில்லை.

,

(௫)

ஒன்ருாஇப், பலவாஇப், பலவாக் கண்ட
வொளியா௫ி, வெளியாக, உருவு மாகி,

நன்றா௫த், ததாக), மற்று ர
நாசமுட னுற்பத்தி கண்ணா தாகி,
இன்ராகி காளையுமாய், மேலு மான
வெக்தையே! எம்மானே! என்றென் நேஙஇிக்

கன்மு௫க் கதரினர்க்குச் சேதா வாகிக்
கடி.தினில்வர் தருள்கூருல் கருணை விண்ணே

(இ.ன்.) ஒன்று ஆ௫ - ஒருபொருளாக); பல ஆ

|

- பல பொருள்களா௫)

பலவாச் கண்ட - பலவாகும் காணப்பட்ட, ஓளி 9G - ஒளியுடைப்பொருள்ச
ளாகி; வெளி ஆகி - அவை பமியல்கு தத்கிடமாகிய ஆகாயமாக); உருவும் ஆகி.

குவமுமா) நன்று

ஆ9- நன்மை ஆ); தீ

௮9-திமையா)

மற்றும்

ஆ

|

௨௭௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

ப

வேறுள்ளனவுமாக; நாசமுடன் உற்பத்தி கண்ணாதாச - இழப்பும் பிறப்பும்
இல்லாததாக; இன்று ஆகி காளையுமாய்- இன்று ஆ நாளையுமாகி; மேலு
மான - அதன்மேலுள்ள சாலமுமான, எர்தையே- எமது தந்தையே!, எம்
மானே-எம்பெருமானே!,

என்று

என்று-என்று

பலகாற் சொல்லி,

ஏய்இ-

ஏக்கழுற்று, சன்று ௮௫ கதறினர்ச்கு-சன் றுபோலச்
சதறினவர்களுக்கு,
சேதா ஆ9-ஈன் உணிமைபுடைய பசுப்போன்று, சடி இனில் வந்.து-விரைவில்
வந்து, அருள் கூரும் - அருள் புரியாநின்ஐ, கருணை விண்ணே - கருணை வடி
வாகிய

அகாயமே!

(வி-ரை.)

என்ச.

பதிக்குச் சமானமாக

வேறொரு

பதார்த்த மெங்கு மெங்கா

லத்து மில்லையாகலின், ஒன்றாகி? எனவும்; எண்ணிதர்த பசுக்களுடன் எங்கு

மெச்சாலத்தும் அச்அுவிதமாக விரவி நிற்றலின், (பலவாகி? எனவும்;
கென நிறமில்லாத படிசமானஅ கூடினதஇி ணனிறமாயிருச்சாற்போலச்

தனக்
சனச்

செனச் சொரூபமில்லாத பரன் பரையின.த சொரூபமாக விளங்கலின், *ஒளி

யா? எனவும்; arene பூதங்களை வியாப்பியமாகச் கொண்டிருக்கும் ஆகா
யம்போலப் பசு பாசங்களை வியாப்பியமாச2 கொண்டு விளங்கவின், (வெளி
யாக? எனவும்; இங்கனம்
அருவமாக
விளங்கினும் சத்திய்னை யஇட்டிச்
துக்கொண்டு அருட்டி ரமேனியாக வெளிப்படுத், சலின், உருவமாக? எனவும்;
பசக்சஸின் கன்மத்திற்குக் சக்சபடி இருவினைகளையுக் கூட்டிவைத்தற்கு
நிமிச்சமாயிருத்தலின், “நன்றாகத் தாக? எனவும்; நித்இயமாய் வாழ்தலின்,
காசமுட னுற்பத்தி கண்ணாதாகி' எனவும்; முப்பொருள்களையும் தன்வயப்
பகித்தும் சாலத்தினுச்கும் சாரணனாயிருச்து சரரியப்படுச்சலின், 4(இன்றாகு

நாளையுமாய்? எனவும்; சர்வான்ம கோடிகளையுச் தர்த பசைக்குப் ur Cn GES
லின், எந்தையே?

எனவும்; மனங்கஇந்து

ஏங்குதல் முதலாயின செய்யார்க்கு

அருள்கூர்தலிலன் என்பார், *ஏங்இக் சன்ருடுக் கசறினர்க்ஞுச் , சேதாவாஇக்
கடி. இணில் வந்தருள் கூரும்” எனவும் கூறினர்.
(௬)
ள்பழுத்த
பழச்சுவையே!
கரும்பே!
தேனே!
அரருளபமழுத்த
பழ
©
க்
ஆரமிர்தே! ஏன்கண்ணே! அரிய வான
பொருளனைத்தும் தரும்பொருளே! கருணை நீங்காப்
பூரணமாய்

நின்றவொன்றே|

புனித

வாழ்வே!

கருதரிய கருத்ததனு.் கருத்தாய், மேவிக்
காலமுந்தே சமும்வகுத்அுக், கருவி யாதி

,

விரிவினையுங் கூட்டியுயிர்த் தரளை யாட்டும்
விழுப்பொருளே! யாள்சொலும்விண் ணப்பங் கேளே!

(இ-ள்.) ௮ருள் பழுத்த பழச்சுவையேஅருளுருவாகப் பழுத்த பழச்
,தின்சுவையே, கரும்பே-கரும்பின்இர௪௦ே ம, தேனே-தேனே!,
ஆர் ௮மிர்சேஅரிய அமிர் தமே!, என் சண்ணே -என் விழியே!, அறிய ஆனபொருள்
அனைக்
அம்-அரியனவா௫ய பொருள்க ளெல்லாவற்றையும்,
தரும் பொருளே-கொ
டுக்கிற வஸ்துவே!,
கருணை நீங்கா-கிருபை நீங்காத, பூரணமாய்
நின்ற ஒன்
வே-ரிறைவாஇிநின்ற வொப்பற்ற வஸ்துவே! புனித
வாழ்வே-பறிசுத்தமான
வாழ்க்கையே", சரு௮ அரிய - 8 னைக்தலரிதான,
கருத்ததனுள் - நினைப்பத
னுள், கருச்சாய்-நினேப்பா௫, 0 மவி-பொருக்கு,
காலமும் தேசமும் வகுச்.துToC sume tery முண்டாக்கி ப கருவி
ஆ.இ-சருவிகள் முதலான, விரி'
வினையும் கூட்டி - விரி வயுஞ் சேர்த்து,
உயிர்த்இரளே ஆட்டும் - உயிர்த்

௨௭௪௧:

ஆகாரபுவனம்-ஏிதம்பராகசியம்
தொகுதியை ஈடிப்பிக்ன்ற,

பொருளே!, யான்

விழுப் பொருளே-மேலான

ற, விண்ணப்பக்
சொல்லும் - கான் சொல்லுகன்

கேள் .விண்ணப்பத் இனைகி

கேட்டருள்வாய்! என்சு,
இனிமையும்
(வி-ரை.) தாம் பிரத்தியட்சமாகச் சண்ட பொருள்களுள்
முதல்
ளால்
பெயர்க
அருமையுமென எவ்வெவற்றினை மதிச்தனசோ அவ்வப்
கூறிப்
ருகச்
பொருளீ
வனை யழைக்ச ஆசைகொண்டு பழச்சுவைமுதல் விழுப்
புகழ்ச், சனர். ஆன்மாக்களின்

sors eh

Sire

அவரவர்ச் கேற்ற

போகத்

ையுவ்
பூட்டுவித்து இயக்குவிப்பா னென்பார், *கருவியாதி விரிவின
இனை
பானு
ிப்
“ஊட்டுவ
்:
ண்காடர
திருவெ
றனர்.
கூட்டி யுயிர்ச்திளை யாட்டும்' என்
விப்
முயங்கு
பானு
ப்
மூட்டுவி
,
ன்றை
முரங்குவிப் பானுமிங் கொன்றொடொ
சயிற்றின்வழி,
பானு மூயன்றவினை, காட்டுவிப் பானு மிருவினைப் பாசக்
பானு

யாட்டுவிப்
காண்ச,

மொருவனுண்

CL Sevres

யம்பலத்தே."?

என்றதனாற்
(௪)

விண்ணவரிச் திரன்முகலோர், கார தாதி
விளங்கு,சப்த ர௬ுஷிகள்,கன வீணை வல்லோர்,
எண்ணரிய இத்தர்,மது வாதி வேந்தர்,
இருக்காதி மறைமுனிவ ரெல்லா மிக்தக்
்.
சண்ணகன்ஞா லம்மதிக்கித் தானே யுள்ளங்
கையினெல்லிக் கனிபோலக்

காட்சி யாகத்

இண்ணியகல் ல.றிவாலிச் சமயத்தன்றோ
செப்பரிய இத்திமுத்தி சோர்தா சென்றும்.
(இ-ள்.)

விண்ணவர் - தேவர்களாகிய,

மூ, சவிய விசேஷ

இஈதிரன் நூ. தலோர் - Qé Geer

தேவர்கள்; விளங்கு - விஎங்சாகின்ற,

நாரதாதி - நாரதர்

ணை வல்லோர்-பெரிய
cp sane et; சப்தரிஷிகள்-இருடியர் எழுவா; சனலீ
எண்ணாதற்கரீய,
வீணை வல்லோரா௫யெ தம்புருமுதலானோர்; எண் அரிய- கள், இருச்சாஜு

தவிய அசசகர்
இச்சர்-ரத்தர்கள்; மநுவாதி வேந்தர் - மதுமு
அவற்றின் பொருளை யுள்
யோஇ
மறை மூனிவர்-இருக்குமுதலிய வேசங்களை
ஈண் அகல்

வா

றுணர்ந்த முனிவர்கள், எல்லாம்-ஆ௫ய

எல்லாரும்,

இந்த

உலகம் மதிச்டிம்படியாக, உள்ளல்
இந்த இடம் அகன்ற
ஞாலம் மஇக-்க
கெல்லிப்பழம்போல, காட்சி ஆக கையில் செல்லிச்சனிபோல-உள்ளக்கை
சல் அறிவால் - சிறந்த ஞானச்தி
பிரத்தியட்சமாக, இண்ணிய- கலங்காகு,
கொண்டல்லவா,
இச்சமயத்தன்றோ - இச்சமயத் தி லிருச்து
னைச்கொண்டு,
முத்தி சேர்ட்
சித்தி
ரிய,
என்றும்-எக்காலச்.தும், செப்பரிய- சொல்லுதற்ச
‘
என்க.
ள்,
தார்க
தார்-இத்து முக்இசளை யடைந்
மகாகாளர், ௧.௫),
‘G-ent.) அகஸ்தியர், துர்வாசர், ச௩்திசேசுவரர்,
விண்டு, இக்இரன்,
ா
பிரம்ம
,
திரர்
வீரபத்
,
Naas
கந்தர்,
பாணினி,
்வாஜா, கெளசமர்,
பாணாசுரன், இராவணன், ௨௫ஷ்டர், வால்மீகர், பார்த
ளாய் வாழுத
ைவர்க
மற்றுஞ் சிவசணத்தலைவர் முதலிய எண்ணிவர் ,பரமச
ோ
செப்பரிய சத்
தன்ற
லின், விண்ண விக தரன் முதலோர்... இச்சமயச்

EYED

சேர்ந்தா?

என்றனர்.

**ததாகஸ்த்யாதிமுகயோ

துர்வாஸா

௨௪௨ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
“ஈச்திகேஸ்வ.ர₹| மஹாகாளோக$ூ 9ஸ்௪ டாணிநிற்ச sensu? | ஸ்ஈந்தோ
ப்ருங்கிரிடிர் வீரபத்ரஸற்ச ப்ரமதாதய3
அஜோ ஹரிஸ்ஸஹாகேஷோ
பாணா
ஸு ரதமாககெள] வஹிஷ்டருரு வால்மீகி பரத்வஜாஸ்சகெளதம$| ஏதே
பரமஸைவஸ்சபஜிர்த பரயாமுதா'? எனவும், பமிவஸ்ய பூஜ்யதே லிங்கம்
ஸர்வைர் தேவாஸுரைர்ச்ருபி£ | பபிவேக பூஜித -கோவா வதக்.து ப்ரதிவா

,திர₹|| என வாமனபுராணத்தில் வருவனவற்றாற் காண்க,

்

சித்தியும், முக்கியம்
சவபெருமானாலேயே
யடையத்தச்சதென்று
வெளிட்படேலின், சித்தி முத்தி சேர்ச்தார்! என்றனர்.
திருமந்திரம்: இவ
மான

ஞானக்

செளியவொண்

த்தி,

சிவமான

ஞானச்

மத்தி, சிவமான ஞானஞ் சிவபரத் தேயாகச், வமான
நல்குமே,?? என்றகனாற் காண்க,
ss
சத்தரிஷிகளாவார்:

அத்.இரி,

ஆங்கரசன்,

செளியவொண்

ஞானஞ்

செளதமன்,

சிவாநந்த
சமதக்இனி)

பரத்வாஜன், வ௫ிட்டன், விசுவாமித் இரன் என்பார். அன்றி: அகத்தியன்,
ஆங்சோசன், செள தமன், காசிபன், புலத் இயன், மார்ச்சகண்டன்,
வூட்டன்
என்னு மிவர்களைச் கூறுதலுமுண்டு,
(௮)

செப்பரிய

சமயகெதி

தெய்வமே

யெல்லாக் தந்தம்

தெய்வமெலுஞ்,

அப்பரிசா ளருமஃதே

செயற்கை

யான

பிடித்தா லிப்பா

லடுத்தவக்.நால் சளும்விரித்தே யநுமா நாதி
ஒப்பவிரிக் துரைப்பர்;இங்ஙன் பொய்மெய் யென்ன
ஒன் ஜிலையொன் நெனப்பார்ப்ப தொவ்வா தார்க்கும்;
இப்பரிசாஞ் சமயமுமாய், அல்ல are,
யாதுசம
(@

of.)

செப்பு

யமும்வணங்கு மியல்ப
ஆரிய -

சொல்லு தற்கரிய,

ar,
சமயநெறி

எல்லாம் - சமய

மார்ச்கங்களெல்லாம், தம் தம் தெய்வமே தெய்வம் என்னும்
- தங்கள் தம்
கள் தெய்வங்களையே தெய்வக்களென்று சாஇயாகிற்கும்; செயற்க
ை ஆனHSE
செய்சைக்குள்ளான,
அப்பறிசாளரும்,
௮க்தச் சமய நெறியினரு ம்,
௮ஸ்தே பிடித்து-அதையே பர்றி, அலிப்பால்-அரலாரத்சால்,
அடுத் *-தமச்
கடுத்தனவாஇிய, அக்தூல்களும் விரித்து-அர்தச் சமயதூல்களை
விரித்தும்,
அறுமாகாதி ஒப்ப விரித்துளைப்பர்-அஐமானமுகலிய பிரமாண
ங்களுச்ணெ

ங்க விரித்துப்

பேசுவார்கள்;

இ௩ஙன்-இப்படி, பொய் மெய் என்ன- ஒன்று

பொய் ஒன்று மெய் என் அம், ஒன்று இல்லை ஒன்று

(உண்?) என-ஒன்று

இல்லை

ஒன்மு உண்டு என் ழம், பார்ப்பது-சோச்குவறு, ஆர்க்கும்
ஒவ்வானுஃயார்ச்கும்
ஓதீதிராச; இப்பரிக ஆம்-இத்தன்மையாகஇய, சமயமுமா௰-சமயங்
களாகியும்,
அல்ல ஆ - அலவையல்லாதனவாஇியும், யாது சமயமும்
- எச்சக் சமயரும்,
வணங்கும்-தொழும்படியான, இயல்ப.து அகி-இயச்கையு
டையகா௫, GIG &

- ஆகாரபுவனம்-சிதம்பாரகசியம்
(வி-ரை.)
Oui 8

சமயமான.து

இன்பவாழ்வு

மணிதர்கள்

அடைதற்குச்

அறிவு

விளச்கம்

சாசனமாயுள்ள

௨௪௩
பெற்று உறுதி

சாசலின்,

செப்பரிய

சமயகெறி? என்றனர். ஒவ்வொரு சமயத்தினரும் தங்கள் தக்கள் சமயத்திலே

பிரதி பாதிச்சப்படுிற கடவுளையே முழுமுதற் கடவுளெனச் சாதித்தும்,
அதற்கேற்றபடி பற்பல நூல்களினை யெடுத்துச் காட்டியும் பேச முன்னுக்கு
அவர்கள் கொள்கையினைப்
பொய்யென்றாவது
மெய்யென்றாவது
வா,
சாட்ட வாக்கு வல்லபத்தால் ஏலாதாகலின், தச்.சம் தெய்வமே தெய்வ
மெனும்...... ஓவ்வாதார்ச்கும்'

என்றனர்.

-

- தத துவரான௫த்தி யுடையார் நிறுத்திய அகச்சமடங்கள், சலைஞான
சித்திபுடையார் நிறுத்திய அகப்புறச் சமயங்கள், பிராஇருத விசேட்புத்தி
மான்கள்

கிறுச்திய புஇறச்சமயல்கள்,

1

நிறுத்திய புறப்புறச்சமயங்கள்

பிராகிரு௪

சாமாணிய

புத்.திமான்கள்

ஆகிய எல்லாம் முழுமுதற்கடவுள்

நிறுத்திய

அத
சன்மாரக்ச சைவசமயச் இனுக்குச் சோபானமுமாய் வியாப்பியமுமாய்
விளங்கலின், *சமயமுமா யல்லவாடு யாது சமயமும்.வணங்கு மியல்பதாகி'
என்றனர்.
(க)

இயல்பென்றுச் திரியாம லியம மாதி

யெண்குணமுங் காட்டி,யன்பா லின்ப மாகம்,
பயனருளப் பொருள்கள்பரி வார மாடிப்,
பண்புறவுஞ் செளபாந பக்ஷங் காட்டி,
மயலறுமர் தஞ்சை சோதிடாதி
மற்றங்க நூல்வணங்க, மெளக

மோலி

அயர்வறச்சென் னியில்வைத்து ராஜாங் கத்தி
லமர்ந்ததுவை இகசைவ மழகி தந்தோ.
(இ-ள்.)

கெடாமல்,

என்றும் - எக்காலத்தும், இயல்பு : திரியாமல் - சன்னியம்கை

இயமம் ஆ தி-இயமம் ருகலாகய,

எண் குணமும் காட்டி-எட்டுக்

குணங்களையுவ் காட்டி, அன்பால்-அன்பினால்,
பயன் அருள

வசரங்களும்,

- பயன் அனிச்ச,

ஆ -.ஐ௫,

பொருள்கள்

இன்பம் ஆ

- ஆனச்.தமா௫,

- பொருள்களும், பரிவாரம்-பநி

பண்பு உறவும் - குணத்தைப்

பொருர்தவும்,

செபா
பக்ஷம் காட்டி - செளபாக பட்சத்தினைச் காட்டி, மயல் அறு.
மயச்சமறுகைச், கேதுவான, மட இரம் - மக்இரமும், இனக்ஷை - சட்சையும்,
சோதிடாதி - சோதிடமுதலாூயெ, மற்று-வேறாயுள்ள, அங்க நூல் - உறுப்பு
நூல்களும், வணங்க - தொழும்படி, மெளகமோலி - மெளசகரிலையாகிய இரீ
டதக்தனை, அயர்வு ௮ற-சோர்வற,
சென்னியில் வைத்து - சிரல் வைத்து,
ராஜால்கத்துல் - ராஜரீகத்தில், அமர்க்கது - வீற்றிருந்தது, வைஇக சைவம்.வேதசம்பச்தமாகய சைவசமயம், அழகிது-இது அழகிது, அச்தோ-அ௮ன்றோ,
என்க.
,
(வி-ரை.) தத். தவஞான
இத்தியுடையார் மு.சலியோர் நிறுத்திய FW
அ.இிகாறிகளுச்கே உரியன
யங்களெல்லாம் ஒவ்வோர் வகுப்பினராயுள்ள

.

35

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௨௪௫௪

வாய்ச் காலக்தோறும் தன்மை வேறுபட்டு வருதல்போலன்றி, முழுமுதற்
செக்
கடவுள் நிறுத்திய அதத சுத்தாத்துவித சித்தார்த சைவசமயமாகிய
சடக்
Ord மற்றைச் சமயங்கள் சொல்லும் பொருள்சளெல்லாம் தன்னிடத்
சலின்,
மார்ச்சமா
பூரண
விளங்கும்
து
வேறுபடா
கொண்டு எச்காலத்தும்
(இயல்பென்றுக் இரியாமல்? என்றனர்,
சரியை, இரியை, யோசமுதலிய ஞானநெறியரகிய சைவ௪மயச் இனை
யடைய ஏதுவாஇ யிருச்சலின், 'இயமமா...... பட்சங்காட்டி' என்றனர்.
மக் தரம் இக்ை சோ இடா.இ' என் றஅ-மக்இரம், வியாகரணம், நிசண்டு,
சச்தோபிரிதம், நிருத்தம், சோதிடம் என்னும் வேதங்களை. £*அஷ்டாதஸா
மாம் வித்யாசா மேதலாம் பிர்த வர்ச்மகாம் | ஆதிகர்த்தா கவிஸ்ஸாக்ஷாச்
குலபாணீர் மஹேண்வா 8?
குங் கர்த்தா குலபாணியாகிய

(நூல் வணங்க?

மையால்,

என்கிற வாச்கியத்தால் அஷ்டாதச வித்தைக்
சிவபெருமானே யென்று பெறப்பட்ட வுண்

என்றனர்.

சைவசமயமானது தான் பரம்பொருளெனக் கூறும் தெய்வத் இற்கு நால்
வசை யோனி வாய்ப்பட்டுப் பிறந்து இறந்து செல்லுல் கர்மகஇி கூறின
இல்லை யாகலினாலும், பிற சமயங்களும் சாஸ் திரங்களும் சொல்லும் பொரு

ளெல்லாம் தன்கண் அடங்கச்கொண்டு அவை சொல்லாத பல நுண்பொருள்
சொல்லி மேம்படுதலிஞலம்,

கேற்ச

முதற்கடவுள்

சமயங்களெல்லாம்

ரிறுத்தயென

சீவர்கள் கன்ம பேதத்தற்

வென்பதாலும்,

யாதொரு

தெய்வங்

கொண்டு வழிபாடு செய்யினும் மூதற்கடவுள் அவ்வத் தெய்வங்களிடமாக
நின்று அவ்வழிபாடு சொண்டருஸி அருள் வழவ்குமென்பதாலும், மூக்கூற்
றுப் புறச்சமயங்களையும் தனக்குச் சோபானமாகக் கொண்டு தான் தலைமை
பெற்று விஎங்குதலினாலும், 1அயர்வறச் சென்னியில் வைத்து ரரஜாங்க த்தி
லமர்ர்தது

வைஇக
a

சைவ

மழஇதந்தோ?
தத

என்றனர்.
ச்

௧௦0

EC gr
ததிசயமிச் சமயம் போலின்
தறிஞ0ரெல்லா ஈடுவறிய வணிமா வாதி
வந்தாடித் திரிபவர்க்கும்,

பேசா

மோனம்

வைத்திருந்த மாதவர்க்கு, மற்று மற்றும்.
இர்தீராதி போககலம் பெற்ற பேர்க்காம்,

இதுவன்றித் காயகம்வே நில்லை யில்லை;
சந்தான கற்பகம்போ லருகக் காட்டத்
தக்ககெறி யிர்நெறியே தான்சன் மார்க்கம்,
(இ-ன்.)

௮க்தோ - அன்னோ!

ஈது

அதிசயம் - இத

ஆச்சரியகரம்;

(ஆசலால்) இச் சமயம்போல் இன்று - இந்தச் சமயம்போல்
வேறொன்று
மில்லை; அறிஞர் எல்லாம் - ஞானிகளெல்லாம்,
ஈடு அறிய - நடுவு நிலைமையி

2.615)

ஆகர்ரபுவனம்-9 தம்பராகசியம்

லிருந்து உணருமிடத்து, அணிமா ஆ.இ - அணிமா முதலியவைகள், வச்.துகைகூடி, ஆடி. இரிபவர்க்கும் - விளையாடிக் இிரிபவர்க்கும்; பேசா மோனம்
வைத்திருந்த - பேசாத மெளனறிலையினைத் தமக்குப் பற்றுக்கோடாக வைத்
மாதவர்ச்கும்-பெரிய தவத்தினை யுடையார்க்கும்; மத்றும் மற்றும்AGés,
மேலுமேலும், இச்தீராதி போக ஈலம் பெற்றபேர்க்கும்- இச்.இரன் முதலிய
இறையவர்பத சுசங்களை யடைச்தவர்க்கும்; இது அன்றி - இதையல்லத,
தாயகம்-மாத்ருஸ்தானம், வேறு இல்லை இல்லை-மறறொன் றுமில்லை யில்லை;
தான கற்பக விருட்சங்கள்போல, அருளைச்சாட்டசந்தானகற்பகம்போல்-சச்
இருவருளைச் காட்டுதற்கு, தக்க நெறி-தகுதியாகிய மார்க்கம், இர்நெறியேமார்க்கமே;

இச்ச

சன்மார்ச்கமென்று சொல்லப்

சன்மார்க்கம் - (இதுலே)

படும்,--என்ச.

(வி-ரை.)

,சாட்சாத்தாகவே

லன்றி,

நிறுத்திய

என்றனர்,

வாயிலாகும்

சமயசோடிகள்போ

வாயிலாயுள்ளது

முழுமுதற் கடவுள்

முத்திச்கு

பரம்பரையில்

முத்திக்கு

IE SUCHEN மார்ச்சம்

சைவசமயமாசலின்,

*அர்தகோலீச இசயம்'

யோிகள், சித்தர்கள், தீட்டிதர்கள், வேதங்கள், உபரிடதங்கள்,

இதிகாசங்கள், வெசணக்கள், பிரமன், விஷ்ணு, இச்இரன், உருத்திரர், இரு

டியர், சாம்பவர், பாசுபதர், மகாசைவர்முகலிய சர்வமானவர்களும் சிவபெரு

மானையே பூ௫ித்தும், அர்ச்சித்தும், துதித்தும், தியாணித்தும், உபாரித்தும்,
பஞ்சாக்கர, இனைச் செமித்தும் வருகிறார்சளெனப் பெறப்படுகின் றமையின்,
'அறிஞரெல்லாம்...... இல்லையில்லை? என்றனர்,
பஸ்மஜாபாலம்: “லிங்க
ரூபிணம்
இயஜாகோ

மாம்ஸம் பூஜ்ய சர்தயாஇ
மாமேவஸ்து

ஹம்ஸாஈஷச்சோர்ய
யாம் ப்ரயதைமயோஹ

யோிஸ்ஸித்சாஸ்

வர் திவேசாஸ்ஸரம்

ஜயச்

ஸித்தம் கதாய

சாஸ்பர்வேப

நிஷசஸ்ஸே.இ

தஹமேவஸ்வாம் மயணர்வம் ப். ரஇஷ்டிசம் தத £ காஸ்
மந்வஹம் பூஜ்யஸ்ச காசிஸ்ஹிதஸ்தே ஸர்வேபஸ்மதிச்

தாம்பா ரூத்ராக்ஷ£ாபரணா8 கீருதாம் ஜலயோ௫டத்ய மஹித்யாயஞ்செ ததர
பூர்வ ஸ்யச்இ ஸ்ரிப்ரஹ்ம க்ருதாம் ஜல .ரஹர்நிாய மூபாஸ்தேபம் தகதிணாயாச்
இஷி விஷ்ணு? கருத்வைவ மூர்த்தம் ஜரிமுபாஸ்தே ப்ரதீச்யாமிகதரஸ்ஸ
பசாம்கபவாஸ்தே உதிச்யாமக்கி சாயாமாமுபாஸதோ.,!?
என்று
பின்னர், தகஷிணாயாம் ஸ்ரிமூச் இஸ்.தாகம் முச் இமம்பஸம்ஜ்திதம்

கணா 8 பாலகாஸ்ஸாதுதா 8
UOT

STANT

ஸைவா

சம் ஸப்ரஹவம் மோத

சைவசமயமானது

பாபதா தகாஸ்த,சீ.ர ருஷயஸ்மாம்பவா

வேதாவதம்

ஸம்ஸமைவம்

மாஸ்திஷ்ட்டக்இ?'

மணிதர்களுடைய

பாசாஷஷ£ரம்

£ பம்

ஜபம்தஸ்மார

எனக் கூறியதாற் காண்க.

இகபர

சுகங்களுக்கு

யாத சாதகங்க .ளெல்லாவத்றினையும் அவர்களுக்குச் குறைவறச்
சர்வகத்தப் பிரமரூபமான

சொல்லிய
சத்ராகேக

ஒரு கற்பக ச்சருபோல் விளங்கலின்,

இன்றியமை

கொடுக்கும்
சர்தான

கற்

௨௭௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

பகம்போ ஒருளைச்சாட்டத் தக்கரெறி யிர்நெறியே தான் சன்மார்க்கம் என்ற
னர்,
- (68)

சன்மார்க்க ஞானமதின் பொருளும், வீறு.
சமயசங்கே தப்பொருளுக், தானொன் முகப்
பன்மார்க்க நெறியினிலுங் கண்ட தில்லை ;
பகர்வரிய திலலைமன்றுட் பார்தத போதங்
கென்மார்க்க மிருக்குதெல்லாம் வெளியே

யென்ன

வெச்சமயத் தவர்களும்வர் திழைஞ்சா கிற்பர்;
சன்மார்க்க கெஞ்சமுள வெனக்குக் தானே
கண்டவுட

னானர்த௩ காண்ட

லாகும்.

(இ-ள்.) சன்மார்க்க ஞானமதின் பொருளும் - சன்மார்ச்ச
சைவசமய ஞானப்பொருஞும், வீறு - தாம் தாமே மேலானவை

மென்ற
யென்று

இழமாசர் இருக்கி, சமயம் - கமயதூல்களா&, சர்கேதம்- சிர்ணயிகச்சப்பட்ட,
பொருளும்-அர்த்தமும், ஒன்று ஆக - ஒன்றபட்டிருக்க, பன்மார்ச்ச நெறியி
னிலும் - பலசமய வழிகளிலும்,
கண்டது இல்லை - பார்த்தஇல்லை, பகர்வு
அரிய - சொல்லுதற்கரிய,
இல்லை மன்றுள் - தில்லையம்பலத்தில்,
பார்த்த

போது-கண்டபோது, ௮ங்கு-அவ்விடத் இல், என் மார்ச்கம் இருக்குது-என்ன
வழி யிருக்கிறது ?, எல்லாம் வெளியே என்ன - யாவும் வெளியே யென்று,
எசசமயத்தவர்களும் - எந்தச் சமயச்சாரும், வந்து இழறைஞ்சாகிற்பர்-வக்து

வணங்காரிற்பர்) கல்மார்ச்ச கெஞ்சம் உள்ள-கல்லின இயற்கையுள்ள மனத்
தையுடைய, எனக்கும்-அடியேனுமகும், சண்டவுடன்-பார்,ச்தவுடன், ஆனர்
தம் சாண்டல் ஆகும்-இன்பம் காணலா

யிருக்கும், என்க,

(வி-ரை.)

சைவசமயமானத பல சமயங்களிலுங் சண்ட மசேடிவுகளை த்
தனக் குடன்பாடாகச் கொண்டு அவ்வம் முூதலுக்குப் பலனுளதெனவுங்கூறி,
அலை யாவும் சோபான முரையில் தன்னுடைய முடிவினைப் பயப்பிக்கும்
என நீச்சயித்தலால், சன்மார்க்க ஞானமதின்,.,....
ஈண்ட இல்லை? என்றனர்,
சைவசமயமானது மற்றச் சமயக்சளை விரோதியாது ஒருவன் ௮அடையவேண்
டிய நன்மையனைசத்இனுக்கும்

மார்க்கம்? என்றனர்.

ஏதுவாக

விருக்குஞ்

றப்பினை

ஆசலின், சைவசமயமெனினும்

ஓக்கும்.
ஆத்திகருள் தாம் வழிப?ம் செய்வத்தினே
வும், அருவுருவமாசவும்

கொண்டு

வணங்கினும்,

ணம் அருவமென்பதில்

யாவரு

மொப்பினவராய்

நோச்க்

*௪ன்.

சன்மார்க்க மெணினும்

உருவமாசவும்,
முதல்வன்

ஆத்இகர்

அருவமாக

சொருபவிலச்ச

யாரும் பேதம்

பாராட்டாது வந்து வணங்கச் இல்லைமன்று தொகாயமாகய வெறுவெளியா
யிருத் சலினாலும், உருவங்கொள்வார்க்கு மசாஈடராசப் பெருமானாயும், அரு
வநவங் கொள்வார்க்குத் இிருமூலத்; சானமுடைய சிவலிங்சப்பெருமானாயும்,

௮ருவங்கொள்வார்ச்கு ஞானாகாயமாயும்

சாட்சி

சொடுத்தலினாலும்,

*பகர்

௨௪.௪

- ஆகாரபுவனம்-சிதம்பர ரகசியம்

இல்லைமன்றுள் கண்

்.
வரிய தில்லைமன்றுள் .. வச், திறைஞ்சாநிற்பர்* என்றனர

கும் இன்ப
டால் அறிஞர்ச்கு ஆனத்த முண்டாதலேயன் றிக் சன்னெஞ்சர்க்
கண்டவுட
தானே,
ுச்
வெனக்க
முதிக்குமென்பார், சன்மார்க்க கெஞ்சநூள
கள்வன்
்
ெஞ்சக
*வன்ன
கம்:
னானந்தங் காண்ட லாகும்' என்றனர். திநவாச
ட
ுகொண்
லாண்ட
யினா.
மனவலிய னென்னாதே, சன்னெஞ் சுருக்கிக் சருணை
வன்னந் இளைச்கு மணிதில்லை யம்ப்லவன், பொன்னவ்
தாய் கோத்தும்ப.'? என்றகனுற் சாண்க.

மின்றிக்

சிறிது

கர்ம பிர்மவாதியாய்க்“, கடவுளிடத்துச்

அன்றியங்

;

கன்னெஞ்சராய்த்

தீர்த்த

பொருட்டுத்

யாத்திரையின்

சென்றா

சழலுக்கே,

மெண்ண
சேச

FG

ல்,
சா.ரஞ் செய்துகொண்டு வந்த சைமினிமுணிவர் இல்லைவழியாய் வருகையி
பெருமா
்
ஈடராஜப
யாம்
மூர்த்தி
இடீலென அற்புத சின்மய பரம நாய்ச
னைத்

தரிசிக்க

அந்தோ!

நேரிட்டமாத்திரத்துத் தனது

இதுகாறுச்

சன்னெஞ்சங்

தெய்வமில்லையெனப் பிதற்றிச்

FOE BGS,

கெட்டேனே,

இதோ

த்துப் பரவச
OH தெய்வ மிங்கருச்சன்றதே!! எனச் கூறி ஆனர்்இ
of tert
ன்மார்க்க
அ.திதச
னா) வேதபாதஸ்தவம் எனும் ஒரு அறரியதாலினை யியற்றி

சைவசகமயங் கொண்டு வாழ்ந்த சரிதமும்

“கரண்டல்பெறப்

புறததினுள்ள

பிரசித்தம்.

படியே

-

(௧௨)

யுள்ளுங்

காட்சிமெய்க்நால் சொலும்பதியாங் கடவு ளே!௰

சீண்டநெடு

மையுமகலக் கு௮க்குங்

காட்டா

நிறைபரிபூ ரணவறிவாய், நித்த மாகி,
வேண்டுவிருப் பொடுவெறுப்புச், சமீபந் தூரம்,
விலகலணு குதன்முதலாம் விவகா ரங்கள்,
பூண்டவள வைகள்மனவாக் காதி யெல்லாம்

பொருக்தாம

லகம்புதமும் புணர்க்கை யாகி,

புறத்தின் உள்ளபடியே.” (இ-ள்) காண்டல் பெத-பிரத்தியட்சமாக,
ன்று, மெய் - உண்
ிட
த் அமாமெ
்ள
புறத்தி வள்ளவண்ணமே, உள்ளும் - உள
ும், பதி ஆம்-

ாஙற்க
மையாக, காட்சி தால் சொல்லும்-அ.றிவுகால் சொல்ல
சடவுளே-தெய்வ்ே!, கீ-நீ, கீண்ட ரெடுமையும்-ரீண்ட
பதிப்பொருளாகிய,
காட்டா - காட்டாத,
நீட்டியும், அகலக் குறுக்கும் - அகலச் குறு ச்கங்களும்,
ஞானமாக, ரித்.தம் ஆ௫-சாசு
நிதை பரிபூரண அறிவாய்-நிறைச்த பரிபூரண
துடன், வெறுப்புவதமாக, வேண்டு விருப்பொடு-விருஃபுகின்.ற விருப்பத்
அணுகுதல்-நீங்குதல்
விலகல்
தாசல்களும்,
வெறுப்பும், சமீபம் அரரம்-சமீப
விவகாரங்களும், பூண்ட
சேர்சல்களும்; மு.தல் ஆம் விவகா.ரங்கள்-மு தலாகிய
எல்லாம் - மனம்
்காஇ
மனவாக
,
ங்கள்
அளவைகள் - பொருச்இய பிரமாண
்,
அகம் புறமும்
ெருமல
ுகப்ப
்-அண
்தாமல
பொருக
வாக்கு முதலாய யாவும்,
என்ச.
ாகி,
்துவத
புணர்க்கை ஆட-உள்ளும் புதமும் பொருக

-

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௨௪௮

(வி-ரை) அண்டமும் பிண்டமும் ஆகிய இருவகையும் பதிபினுடைய
வியாபகத்தி லடங்கச் டெத்தலின் புறப்பொருள்களை அசைவிப்பதுபோல
அகத்திலுற்ற

பதியே காரியப்படுத்தலின், “காண்டல்பெ

தத்துவங்களையும்

யுள்ளும்,

படியே

றப் புறத்தினுள்ள

சாட்டமெய்ந்நூல்

சொலும்ப இயாங்

கடவுளே? என்றனர். நெடுமை அகலமுதலிய இலக்கணங்களும் விவகாரங்
களும் சண்டப் பொருளுக்கேயன் றி அகண்டமாகிய சித்துக்குக் காலத்தி

யத்து

மில்லையாகலின், (நெடுமைய மகலக் குறுக்கும் அக்கட பொருச்தாமல்?

(௧௩)

என்தனர்.

ஆ$யசற் காரியவூ கத்தக் கேற்ற
வமலமாய் ஈடுவாகி யனந்த
யோகமுறு மானந்த மயம தாகி

சத்தி

உயிர்க்குயிரா யெர்காளுமொங்கா நிற்ப
மோகவிருண் மாயைவினை யுயிர்கட் கெல்லா
மொய்த் ததென்கொா லுபகார முயற்சி யாகப்
பாகமிக வருளவொரு சத்தி வந்து
பதிர்ததென்கொனானெனுமப் பான்மையென்கொல்?

(இ-ள்) ஆயெ

ஏற்ற உண்டாலே

ஊகத்துக்கு

சற்காரிய

சத்இருச்யத்

துக்குரிய யுக்திக் கிணங்க, அமலமாய - மலவிழுக்தமாய்; ௩டு ஆ௫ - நடு
நிலையுள்ளதாக; அகக்த சத்தி யோகம் உறும் - முடிவற்ற சக்திசஸின் Gere
கையைப் பொருக்திய, ஆகந்தமயமதாகி - சுகரூபமாஇ; உயிர்க்கு உயிராய் -

உயிர்க்குயிராகி;

எச்சாளும்-எச்காலத்தும்,

மோச

இங்காகிற்ப-உயராகித்க,

இருள்-அஞ்ஞான இருளும், மாயை - மரயையும், வினை - அதனால் நிகழ்லிக்
சப்படுகிற வினைகளும், உயிர்கட்கு எல்லாம்-எல்லா
உயிர்களுக்கும், மொய்
த்தது என்-வந்தடைந்ததற்குக் காரணம் யாது?) உபகாரம்
முயற்சி ஆக-

தன்னால் செய்யப்படும்

உபகா.ரமே உயிர்களின் பிரயத்தனமாக,

பாகம்-ப

பக்குவத்தை, மிக ௮ருள-மிகவும் ௮ளித்ததற்பொருட்டு, ஒரு ௪த்.இவர்.த பதி
ந்தது என்-ஒரு

சத்இிவந்து

பதிசதற்ருக்

அப்பான்மை என்-நான் என்று
தற்குச் காரணம் யாது? என்க.

காரணம்யாது 2, மான் என்னும்

சொல்லுகின்ற

அ௮க்தச் தன்மை

யுண்டான

(வீ-ரை.) காரணம்போல் காரியமும் கிச்தியமேயாகலான் *சற்காரியம்”
என்றனர். ஆகலினாலன்றோ
சைவம்
ஈத்காரியவாசமென
வழைச்கப்பம்
டது, முதல்வன் அமலமாதி
இலக்கணங்களை வாய்ந்து
ஆன்மாக்களுடன்
அத்துவிதப்பட்டு உயிருக்குயிராய் அனாஇதொட்டிருக்க
ஆன்மாக்களிடத்
இல் மும்மலம் வந்தடையவும், சத்தியொன்று
புதிதாக
வந்து பஇயவும்,

அகங்கார முளைத்துத் தோன்றவும் ஏது என்னையென்பார், *அமலமாய் நடு
வாகி......மொய்த்ததென்கொல்? என்றனர். இசனால் பதிபசு பாச மூன்
றும். அஞாகி

நித்தியமென்றும்,

மென்றும், நஇிரோகான
கரமே

ஆசர்அுசமாச

யாதொன்றும்

சச்தியானது அருட்சத்தியாச

சத்தி பதிதலென்றும்,

கன்மத்திற்குச்

சக்சபடி

வந்ததில்லை

வெளிப்பட்ட
சங்கார

அவ

முளைக்கு

ஆ காரபுவனம்-சதம்பரரகசியம்

௨௪௭௯

மென்றுங் கூறியபடியாம். சிவபோகசயாம்: அன்றே யகா.தி யமைந்த படி.
யல்லாதொன், தின்றே புதிதா யிசையுமோ-என்துஞ், சலியா இயற்றுவான்
றன்னையே நோக்கி, மெலியா திருந்து விடு,”? என்பதனாற் காண்க,
தில் வினா
ஞானசாத்திரங்சள் பதினான்&இ லொன்ரறாகிய இருபாவிருபஃ
சாத்திர வுண்மையினை
செய்யுள் இணி பல

யிறுச்காது குறிப்பாக
வெழுப்பி விடை
வாறு இச்செய்யுள் கின்ற௪. இதுபோன்ற

விளக்கிய
ஆங்காங்கு

வரும்,

மானென்னு

மோரகக்தை

யெவர்ச்கும்

BO
Fay oF FENTON
தான்வந்து

தொடருமித்தால்

வரது

சானா வாகித்
வளருக்

அன்பச்

சாகரத்தின் பெருமையெவர் சாற்ற வல்லார்?
ஊ னென்று முடலென்றுங் சரண மென்றும்
முள்ளென்னும்

வானென்றுங்

காலென்றுக்

மண்ணென்று

(இ-ள்.) கான்

புறமென்று

ர்

கின்ற

இரீ ரென்று

மலையென்றும்

என்னும்

மொழியா

தென்றும்,

வனம

அகந்ை-சானென்கிற

அகம்பாவ

ஒரு

மான, எவர்க்கும் வர்.து-யாவரிடத்து முண்டாகி, நலிர்தவுடன்-அவர்களை
சகமாயை-உலகமாயையானது, கானா ஆ௫ூ-பலவகையாகி,
வருத்தினவுடன்,

இச்சால் வளரும்-இகனால்

வந்து தொடரும்-வந்து பற்றும்;

விருத்தியடை

தன்பசாகரத்இன் பெருமை-துச்சசாகரத்தின் பெருமையை, சாற்ற
இன்ற,
வல்லார் எ.வர்-எடுத் துச்சொல்ல வல்லவர்யாவர்?, ஊன் என்றும்-மாமிசமெண்
றும், உடல் என்றும்-அ.தனாற் செய்யப்பட்டசா௫ய உடம்பென்றும், கரணம்
என்றும்-அதற்குனிருக்சிற அர்தக்கரணங்களென்மழும், உள் என்றம் பும்
வாண்
ஒழியாமின்ற-ஒழியாதுநின்்ற,
என்றும் அகமென்றும் புறமென்று,

என்றும்-ஆகாயமென்றும், கால் என்றும்-சாற்றென்றும், தீ நீர் என்றும்-௮.க்
இனி

சலல்களென்றும்,

மண்

என்றும்

யென்றும்,

பிருதிவி

மலை

என்றும்-

மலைசளென்றும், வனமதென்றும்-சாடென்றும், என்6.
(வி-ரை.)
அகங்காரமானது
ஆன்.சாக்கஹிடத்து$
இறரி.பாரூபமாகப்
SION LG
பலகோடி
இரடுப்பதாயிரு$ தகொண்டு
பாசிய விஷயங்களைச்
Curssceng... «. பெருமையெவர்
‘srorargy
விருச்சலின்,
கேதுவாச
சாத்றவல்லார்?? என்றனர். ௮தாவது,
புத்தி தக்தூவச்கிலேகின்றும
மன
இந்கு மூலமான அ௮சங்காரர் தோன்றி யான் எனூதென்றவற்றிற்கு மூலமாய்ப்
பிரஇிபுருட.. நியதமாய் குலசனவித்யாதிகளினாலே
எனக்குச் சமனாரென்றும்,
யானென்றும்,

என்னதென்றும்

அபிமானத் தினைப்

பண்ணிக்கொண்டு

ட்சபரியச்தம் ஆன்மாவினை நீங்காமல் நிற்பதுவுமாய்ச், சரீரத்துவ

மோ

பிராணா

வாயுக்களைச் சேவ டிப்பதுமா யிருக்கும். பெளஷ்காம்: £: அசெளர்த்வமஹவப்
கார தத்வம் ஸம்க்ஷிப்ய வர்ண்யதே! பாத்யாத்ம கிரதம் தச்சப்ரசித்த மஹ
மாத் மகம்]

BES பூர்ஷமயஸ் சத்வம்

தத_வோப

ஜாயத

இதி,??

எனவும், மீரு

௨௮௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

கேந்திரம்: “அத்வ்யக்தாக்சராச் புத்தேர்கர்வோ. பூச்.ரணம்இ3 | வ்யாபர்.
ரம்த்யஸ்ய சேஷ்டந்தே ஸுரீர$ பச்தவாயவ இதி? எனவும் வருவனவற்றாற்
சாண்க,

ந்த

ஊன்ரூதல்

வனமதீறாகவுள்ள

பொருள்களைச்

டற்குங் சாரணம் அகங்காரமென்பார்,

ஈவிசற்பமாகக்

காண்.

'ஊனென்றும் வனமதென்றும்”

| peri,

என்

் (௧௫)
மலைமலையால் சாட்சிசண்கா ணாமை

யாதி

மறப்பென்று நினப்பென்று

மாயா வாரி

அலையலையா யடிக்குமின்பத் துன்ப மென்று
மவைவினைக்கும் வினைகளென்னு மதனைத் தீர்க்கக்
தலைபலவாஞ் சமயமென்றுக் தேய்வ மென்றுஞ்
்
௪1 தகரென்
கலைபலவா

௮ம்மவற்குச் சாக்ஷி யாகக்

கெறியென்றுக்

தர்க்க

மொன்றுக்

கடலுறுநுண் மணஸெண்ணிக்
(௫-ன்.)

மலை மலை

ஆம்

காட்சி. மலை

காணும் போதும்.
மலையாகச்

யும், சண்சாணாமை
ஆ.இ-கட்புலனாகாமை
மறதஇியென்றம், நினைப்பு என்றும் - நினைவு
கடலுள்,

அலை

பம் துன்பம்

ஆலை

ஆய்

அவதறைஙீக்க,
சமயங்கள்

௮ம்,

அடிச்கும்-அல

மலையாய்

என்றும்-சுக துக்கங்களென்றும்,

யுண்டாக்குகன்2, வினைகள்
தலைபல

என்றும்,

௮லை

ஆம் சமயம்

தெய்வம்

என் றும்-பல

என்றும்

சாட்டி பூசமாச,

காட்ட

மோதுடன் ற,

இன்

விளைக்கும்-௮அவ.ற்றை

என்றும்-கர்மங்களென் றும், அவந்தைத்
காரணங்களா

- அவைகட்கேற்ற

சாதகர் என்றும் - அப்பியாசிகளென்றும்,

அப்பியாசத்கிற்குச்

சாணப்படுல்

முசலாகிய
மறப்பு என்றும்என்றும். மாயாவாரி - மாயைக்

இீர்க்க-

லுண்டாகிய

தெய்வங்களென்

அதற்கு சாட்டியாக - அத்த

பல கலை ஆம் நெறி என்றும் - பல நூல்

களா ஓரைச்கப்பட்ட மார்ச்சங்கள் என்றும், தர்சீசம் என்றும்-நியாயசாஸ்
இரமென்றும், கடல் உறும்.கடலவில் பொருந்திய, ண் மணல். ஐண்ணிய

மணலை,

எண்ணிச்

காணும்போதும்.எண்ணிப்பரர்
சத அளவ சாணுமிடச்

அம், என்க,

"

(வி.ரை.) மேச்சொன்ன
அமக்காரமானது
காலப்பொருள்கள் இலச்
காவச௫ற்குக் காரணமின்றிச் குக்குமமான காரியம் விளைவசர்குல் சரசணமெ

ன்பார், (மரப்பென்றும் நினைப்பென்றும்? எனவும், இவையிரண்டூல் காரண
மாக மாபையின் ஒயப்பட்டுச் ௪௬௧௪ அச்சகம் விளையும் என்பார், “onward

அலையலையா யடி கும் இன்பதுன்பமென்றும்? எனவர், இலை
காசணமாச
ககாதபடி தடுச்துக்கொள்ளும்பொருட்டுப் பல
அறிவினர் தங்கள் தங்கள்
புக்இக்குத் தகுச்சபடி சமயங்கள் பல வகுத்துக்
பொண்

வாம் சமயமென்றும்? எனலும், அவரலர்கவ

னன்பார்,;தலைபல

வகுக்ஐத்சொண்ட சம்யங்கட்டு

உ௮௧

ஆகாரபுவனம்-சிதம்பரரகசியம்
அவரவர்

கன்மத்திற்

கேற்றவாறு

த.ற்படுத்திக்

வென்பார், (தெய்வமென்றும்” எனவும்;

தேவர்கள்

கொண்ட

பல

அவ்வத் தெய்வங்களை வழிபடற்கு

் பலசென்
அவரவர்கள் சமயங்களிற் குறித்த உபாயல்களிற் பழக வருபவர
தற்குப் பலவவசை
பார், *சாதசரென்றும்' எனவும்; அவ்வுபாயங்களைச் சாஇப்ப
:தலைபலவாகெறி என்றும் தர்கீக..
யாச நூல்க ளேற்பட்டுள்ளன வென்பார்,

ு அண்
மென்றும்? எனவும்; இவைபோல்வன எண்ணில வென்பார், *கடலுற

மணல்”

'.

என்றுல்

கூறினர்.

(௧௯)

்்

தரணரிய வல்லலெல்லாக் தானே கட்டுக்
கட்டாக விளையுமதைக் கட்டோ டேதான்
வீணினிற்கர்ப் பூரமலை படுதிப் பட்ட
_ விக்தையெனக் காணவொரு விவேகக் காட்ட.
ஊணுறக்க மின்பதுன்பம் பேரூ ராதி
யொவ்விடவு மெனைப்போல வுருவங் காட்டிக்

'சோணறவோர் “மான்காட்டி மானை யீர்க்குங்
'-கொள்கையென'

வந்து.

வருண்மெளன குருவாய்

(இ-ள்.) சாண் அரிய - அளவு காண்டற்சரியவான,

அல்லல் எல்லாம்-

ூட்டமாக உளவார
துன்பங்கள் எல்லாம், கட்டு கட்டு ஆக வீளையும்-கூட்டங்க
ில்-பயனில
வீணின
ோடே,
கட்ட
கும்; அதை - அவ்விளேவை, சட்டோடேகாணையென
விந்த
்ட
தீப்பட
படு
தாச, கர்ப்பூரமலை- கர்ப்பூர மலையானது,

ஒரு விவேகம்
மிகுச்த இப்பட்டழிக்சத ஆச்சரியம் போலச் தோன்றும்படி,
்-ஆகாரம்
உறக்கம
ஊண்
ச,
காட்ட-ஒரு ஞானத்தினை எனக்கறிவுறுச்தற்கா

ஊர் ஆதி-பெயர் இரா
ரித்திரைகளும், இன்ப துன்பம்-சுக அச்கங்களும், பேர்
உருவம் காட்டி
மாதிகளும், ஒவ்விடவும்-ஒவ்வாகிற்க வும், என்னைப்போல
நீங்க, இர்
ங்கம்
என்னைப்போல மானுடச் சட்டை காத்தி, கோண் அ.ற-கள
ற்றொரு
என-ஃ௩ம
கை
மான் காட்டி-ஒரு மானைக்காட்டி, மானை ஈர்ச்கும் கொள்
வச்.துய்
-. மானைப் பிடிப்பதுபோல, அருள் - அருளைய/டைய, மெளனகுருவா
மெளனகுருவாகி எழுந்தருளி, என்க.

(வி-ரை.)

இதுகாறும் கூறிய

வனைத்தும்

வினையின்

காரியமாகலின்,

ை
பக்குலப்பட்டமைக்த அவல்வினையான2 உடம்பிற் கமைத்த காலவரையற
ளுள
வினைக
தும்
பொருந்
வந்து
ல்
காலத்தி
பட்ட
யிலே தொலையும், இடைப்
வாயின் ஆசாரிய னனுக்சரெொசமாகிய அருளென்னும் கெருப்பினாலே வெத்து
போம் என்பார், கர்ப் பூரமலை படுதீப் பட்ட விர்சையெனக் சாணவொரு
விவேகம் காட்ட? என்றணர். அதனால் சஞ்சிதம் நீங்காமல் ஞானம் வெளிப்
படாத; வெளிப்படாதாகவே ஆகாமியச் தீர்வ இல்லை. தீப்பட்ட? என்றத
திநவரட்பயன்:
னால் சஞ்சித அருளாலே நீங்க வேண்டு மென்ராயித்று.
““என்றவினை யுடலோ டேகுமிடை யேறும்வினை தோன்றி லருளே சுடும்.??
என்றசனாற் காண்க.
பொருட்டு
ea
ug BBE
௪கலரை
பக்குவப்பட்ட
,சலிய
ஊன்மு
வனே
முதல்
த
இல்லா
வை
வொன்றும்

ஊண்முதவிய
சொண்டு இரு

௨௮௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

மேணி வாய்க்து வருவானாகலின், :ஊணுறக்க மின்பதுன்பம் பேரு ராதி
யொவ்விடவு மெனைப்போல வுருவங் காட்டி” என்றனர். போற்றிப ஃறெடை:
ஒன்று

முருச்தோன்றாம ஓள்ளடக்9-யென்று,

மிறவாத

வின்பத்

தெமை

யிருத்த வேண்டிப், பிறவா முதல்வன் மிறச்து-ஈறவாரும், தாருலாவும் புயத்
துச் சம்பந்த காதனென்று, பேரிலா காதனொரு பேர்புனைர்.து - பாசோர்த,
முண்டி யுறச்சம் பயமின்ப மொத்தொழுகிச், சொண்டு மூழ்க்த குணம்
Cur pe.” aor ps ey காண்க.
௮ங்கனர் திருமேனி கொண்டு வந்தாளுகையில் பார்வையிட்டு மற்
ரொன்று பிடிக்குமாறுபோலச் செய்வனென்பார், *மான்காட்டி மானையீர்ச்
குங் கொள்சையென? என்னார்; சிவப்பிரகாசம்: “நாதன் தீவசமா மென
உருவாய் வச்.ு.,'?

என்றகனாற் கொள்க,

*மெளனகுருவாய்

வக்து?

னால் பாலி னெய்போல் மறைக்து நின்ற முதல்வன் சுத்தான்ம
யமே தனக்குச் சொரூபமாகச் கொண்டு தயிரி னெய்போல

என்றத

சைதன்னி
வியங்கெ

னென்பதாயிற்று,

(௧௪)

வச்தெனுடல்

பொருளாவி

வசமெனவே

மூன்றுந் தன்கை

யத்அவா

ஐர்துபுல னைம்பூதங் கரண

மார்க்க கோக்க,
மாதி

யடுத்தகுண மத்தனையு மல்லை யல்லை;
இர்தவுட லறஜிவதியா மையுநீ யல்லை;
யாதொன்று

பற்றினத

பந்தமறும் பளிங்கனைய'

னியல்பாய் நின்று.

இத்து £,யுன்

பச்குவங்கண் டறிவிக்கும் பான்மை

யேம்யாம்,

(இ-ள்.) வர்து- வந்து, என் உடல் பொருள் ஆவி மூன்றும்-என் உடம்
பும் பொருளும் உயிரும் ஆகிய மூன்றும், தன் கைவசம் என - SOT ORME
மானவை யென்று அங்கேரித்துச்கொண்டு, அத்துவா மார்ச்சம் நோக்க
அத்துவாமார்க்க ! இனைப் பார்த்து, ஐர்துபுலன்-ஐந் துபுலன்களும், ஜம்பூதம்பஞ்சபூதங்களும், உரணம் ஆ.இி-அக்தக்கரணஙல்கள் முதலாக, அடுத்த குணம்
அச்சளையும்-பொரு*தியகுணங்கள் எல்லாம், அல்லை அல்லை-நீ யல்லையல்லை;

இந்ச உடல்-இந்த
நீ அல்லை-ரீயல்லை;

வுடம்பும், அறிவு அறியாமையும் - அறிவறியாமைகளும்,
யாதொன்று பத்றின் - யாதொரு பொருளைக் கவரினும்,

அதன் இயல்பாய் நின்று - அஇன்மயமா௫ ரின்றும், பந்தம் அறும்- அதன்
சொர்டீரியு கணக்கில்லாத, பளிங்கு அனை ய-படிகத்தினையொத்த,
இத்து நீ-டத்
=

ருள் நீயா யிருக்கின்றன)

உன்

பக்குவம்

பேஸ் மாம் காமாசவருவம் என்னட்ட
)

ரச

bored
Hor,

கண்டு

- உன்

தன்மையினை

பருவம்

யுடை.

விருக்கிறோம், என்சு,

மு பலன் கனக்குச்சுதர்தரமாகக் கொண்டிருந்த தனது
உடல்,
மூன்றினிடத்.அம்

பற்றின்றி

நின்றவமையத்சே

அவற்றினை

கர்ரபுவனம்-சிதம்பரரகசியம்

௨௮

ஆசாரியன் சனதாகச் கொள்வனென்பார், 'வக்செனுடல் பொருளாவி மூன்
என்றனர். திநவாசகம்: * அன்றே யென்ற
அந் தன்கை, வசமெனவே?
னுவிடு முடலு முடமை யெல்லாஞுூல்,
குன்றே யனையா
யென்னையாட்
கொண்ட போதே கொண்டிலையோ, வின்றோ ர௬ுடைழ றெனக்குண்டோ
வெண்டோண் முச்ச ணெம்மானே ! நன்றே செய்வாய் பிழைசெய்வாய்
உடல்

4

என்றசனாற் சாண்க,

நானோ விதற்கு காயகமே,'?

பொரு arta மூன்றினையும்

தச்சம்

பண்ணின

மாணவசனுக்கு

ஆசாரியர் முதலில் அத்.துவசுத்தி பண்ணுவது சாம்பிரதாய மாகலின், *அத்
துவா மார்ச்ச நோக்க? என்றனர்,
அத்துவாக்களாவன - அத்தரூபம் சத்த
ரூபமாகய மந்திரம், பதம், வன்னம், புவனம், தத்துவம், கலை என ஆரும்.
அத்துவ சுத்தியாவது - சடத்துவாவிலும் சஞ்சிதமா யிருந்த சன்மங்களை
யெல்லாம்

நூப்பித்தல்;

கன்மங்கள்

தடையையு

மலத்தினுடைய

ந௫த்கவே

மொழிச்து

மாயையும் நீய்கும், ஆணவ
RS Bu Er eggs மயமான சவம்

ஆன்மாவினிடத்திலே யபிவியச்தியாவதற்கு முன் இராசாதிக லுஷிதமா
யிருக்கிற பசுஞானம் போக ஆன்மசுவரூப ஞானத்தினைப் பிரகா௫ப்பித்து
மேல் சனனங்கள் எடாதபடிக்குச் சுத்தம் பண்ணும்,
சுவாயம்பாகமம்:
பதிபும் ஸலோர் விபுத்வே வித்சாவிஷ்டோத்வாத யோர்யயா | ததோச்யதே
ஸ்ருணுப்.ரம்ஹ ஈயசம் புரூஷஸ்ய௪ | தீஷாகர்ம சரமேணோக் ச மாயாபரிண
இிஸ்,சஸ்மாசேபமா தி மயவர்இரி || பும்பர்தா
தாயத 8 | ஸோத்பாபரிண

பாவமா பந்தாக்ரமஸ 2 ப்ரத்யுறிச்சயா | ப்யுக£ க ரமேணா பகேயாஸெள

ஸங்கம 60178 | gegrae so
பநீதேஸ்யா

ublain

மோத்யா பஹிரங்கதம்ரபிச | பஹிரங்கே

தந்தரம்ங்ச கரியாசரமம்

| ஏவமத்வாஸ்ரிவஸ்

யோக்தம்பும்பந்

séso யோகத £ | லோகேசாத்வ ப்யவஸ்தே யம்த்ருஷ்டா சாத்வரிபக்தகே|
பந்தஸம்ஸா.ார பீஜஸ்ய யாபும்ஸோபஸ்சிமாஸ்இதி | ஸாகதிஸ்த ஸ்யவிஜ்
ஜேயாகதேஸாரந்த ரஸம் ஹிஇரிதி | ?' என்றதனாற் காண்க.
புலன்?

முதல் “அறியாமை!

எஈருகச்

சொல்லப்பட்ட

யாவும்

ஆன்மா

அல்லவென்ன ஆசாரிய னறிவித்தன னென்பார், *ஐர்துபுல னைம்பூசம் உரண
மாதி

யடுத்சகுண

மத்தனையு

மல்லை

யல்லை,

இர்தவட

லறிவறியா

மையுநீ

யல்லை? என்றனர். சிவஜான சித்தியார்; ''என்னுடல் பொறிபி சாணன் கரண
மென் றுணர்வென் றச்சாற், றன்னின்வே ராகு யென் ஐன்மனை யென்ற
வெல்லா, கின்னின்வே ராகு மென்னி னீம்டொ விவையில் சென்னி,
eye சாண்டி... என்றதனாற் காண்க,
னின வாகு நீயா' மு௫ர்மயி He
,தன்னாற்

பன்னி.ரங்களின்
நிற்கும் பொதவியல்புடைய படிசம்போலே,

யங்களின்

சாரப்பட்ட

இயல்பே
தன்னாற்

தன்மாட்டுச் சாட்டி,
சாரப்பட்ட இக்தஇரி '

இயல்பையே சார்ந்ததன் வண்ணமாய்க் சன்மாட்டு

கும் ஆன்மாவாசலின், (யாதொன்று

பளிங்கனைய சித?

என்றனர்.

பற்றினத ணி.பல்பாய் கின்று

சிவதானபோதம்:

னுன்

விளக்கி கித்
பந்தமறும்

“பன்ணிறமே காட்டும்

௨௮௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

படிசம்போ

லிந்இரியம்,

அப், பொய்புலனை

தன்னிறமே

வேறுணர்க்து

காட்டும் தகைநினைந்து--பன்னிறத்

பொய்பொய்யா

மெய்சண்டான்..

பொருட்குத் தைவ்மாம் வேறு!” என்றதனாற் காண்க.
ஆணவமலம்

மெய்ப்

டு

பரிபாகமான காலத்தில் தீவிரசச்தினிபாசம் பதிய ஆசாரி

யன் கருணையினாலே சிவஞானம் ஆன்மாவிடத்தில் பிரகாசிப்பச் செய்வராக
லின், 'பக்குவங்கண் டறிவிச்கும் பான்மை யேம்யாம்' என்றனர். சிவதான
சித்தியார்: “மிச்சதொரு பச்குவச்தின் மிருசத்இி நிபாச, மேவுசலு ஞானம்
விளைச் தோர்குருவி னருளாற், புக்௫ு..? என்சுகனாற் காண்க,
(௧௮)
அறிவாகி யானக்த மயமா யென்று
மழியாத நிலையாகி, யாதின் பாலும்

பிரியாமற் றண்ணருளே

கோயி லான

பெரியபரம் பதியதனைப்

பெறவே

வேண்டின்

கெறியாகக் கூறுவன்கே ளெந்த காளு
நிர்க்குணநிற் குளம்வாய்த்து

நீடு வாழ்க!

செறிவான வறியாமை யெல்லா நீங்கச்

சிற்சுகபபெத் றிடுக!பக் தந் தீர்க வென்றே,
(இ-ள்.) அறிவாகி-சித்காகி, ஆனக்சமயமாய்-அனக்த வடிவமா,
என்
றும் அழியாக நிலையாகி-சத்தாடு; யாதின்பாலும்-எதனிடக்
தம், பிரியாமல்நீங்காமல், சண் அருளே கோயில் அன ஃ தண்ணிய அருளே கோயிலாசப்
பெற்ற,
பெர்ய பாம் பதியதனை-பெரிய மேலான பதிப்பொருளை, பெற

வேண்டின்-பெறு தலையே விரும்பினையாயின், Oe Sunred marc

- முறை

யாசச் சொல்லுவன், கேள்-கேட்பாயாசி!, எச்ச காளும்-எச்சாலதச்தும், நிர்ச்
குணம்-சிர்க்குணப்பொருள்,
கிர்கு- உணக்கு, உள்ளம் வாய்த்
அ - மனத்திற்
பொருக்தப்பெற்று, நீடு வாழ்க-கெடுங்காலம வாழச்சகடவை!, செறிவான'நிகுகியான, அறியாமை எல்லாம் நீங்க-௮அஞ்ஞான முற்றுமொரழிய, இத்சுகம்
பெற்றிகெ-ஞானான௩த சுக் இனைப் பெறக்கடவை), பர்தம் தீர்க, என்றுஎன்று சொல்லி, என்க,
:

(வி-ரை.)

ஆன்மாவும்

“அறிவாகி” என்றதனால்

9 Ma

விசேட

ளாலே யமி நதொழிநர்து தானே
மாட்டாது; முதல்வன் தானே

காண்க.

சொரூபமா

யிருக்க

மென்னையோவென்ன,
யதியமாட்டாது,

எண்டு

மே தல்வனை

ஆன்மா

ஒருவர்க்கு

முதல்வ

அறிவிக்கவு

அறிந்தும் பிறர்க்கு அறிவித்தும் நித்பனெனக்

சித்தியாம்; “அறிவித்தா லன்றி யறியா வுளங்கள்,?? எனவும், “இய

னே யெல்லா மறிர்தறிவிச்து நிற்பன்?” எனவும், வருவனவத்
றுற் STEMS.
ப சல்வன் சுகசொருபியாதலின்,
அனர தமயமாய்? எனவும்) நித்தியஞ்ச
லின், அழியா தநிலையாக? எனவும்; யாவற்றினும் அத்துவிதமாய்ச்
கலக்திருச்
eer
(யாகின்பாலும பிரியாமல்! எனவும் கூறினர்.
ஈண்டு (அருள்? என்
றது சத்தியினை |
அச்சத் தியினையே யிடமாகச் கொண்டிருத்தலின், *தண்

னருளே கோயிலான பெரிய ப.ரம்பதி” என்றனர், சிவஜானசித்தியார்:
4 அர

-௨௮டு

கார புவனம்-சிதம்பரரகசியம்

எத சத்தி யாகு மரன்றனச் கருளை யின்றித், தெருள்சிவ மில்லை யந்தச்
ப
:
இவமின்றிச் சத்தி யில்லை?” என்றதனாற் காண்க,
ி
அர்தாமூகத்த
செய்வதுபோல்வே
 சகளத்தியானஞ்
ப௫ர்முகத்இல்
நிர்ச்
லும் கிட்களத் தியானஞ் செய்துவரல் கடமையென்பார், எந் தராளும்,

குணகிற்

குளம்வாய்ச்து'

யெல்லா

நீங்கச்

**அந்தரியா

என்றனர். சிவஞானசித்தியார்:

கச்

'தன்னை முத்திசா சனமா யறைச்தஇிடுவ ரதுதானு மான்மசகத்தி யாகும்,?”
'என்றதளுற் சாண்க. அங்கனம் அந்தரியாம பூசையான சிட்களத்தியானஞ்
செய்து வரவே இயம் பிரகாடுத்.து ஆணவமலம் நீங்குமென்பார், “அறியாமை
சிற்சுகம்

பெற்றிடுக

தீர்கவென்றே,”

பந்சம்

என்றனர்.

சிவஜான சித்தியார்: “சக்திச்சச் சர்திக்கக் தர்ப்பணதச்தை விளச்சு, வர்திடு
மங் வொளிபோல

மருவியா

னுளத்தே,

வரவரவம் திடுவன் பின்

மலமான
(௧௯)

்

குறுமே.?? என்றதனாற் காண்க.

பக்தமறு மெய்ஞ்ஞான மான மோனப்
பண்பொன்றை யருளி,அந்தப் பண்புக் கேதான்:
இந்தையில்லை; கானென்னும் பான்மை யில்லை;
தேசமில்லை; காலமில்லை; இக்கு மில்லை;
தொசந்தமில்லை; நிக்கமில்லை; பிறிது மில்லை;

மில்லை;

சொல்லுமில்லை; இராப்பசலார் தோற்ற
அந்தமில்லை;

ஆதியில்லை; ஈடுவு

.

மில்லை;

அகமுமில்லை; புறமுமில்லை; அனை த்.து மில்லை.
(இ-ஸ்.)

பக்தம்

அறும்-பர்தமறுகைக்குக்

மெய்ஞ்ஞான

காரணமான,

மான-உண்மையறிவாகிய, மோனப் பண்பு ஒன்றை அருளி-மோனசிலையாகய
ஒப்பற்ற பொருளை யருளிச்செய்த) அந்த பண்புக்கு-அ௮ர்த நிலைக்கு, சிர்தை
இல்லை-மனமில்லை; சான் என்னும் பான்மை இல்லை-சானென்னு.ம் என்மை
யில்லை; சேசம் இல்லை-சேசமென்ப தில்லை; சாலம் இல்லை-காலமென்ப தில்லை;
இக்கும் இல்லை-இசையுமில்லை; தொக்தம் இல்லை-தொடர்டு இல்லை; நீச்கம்

வை;
இல்லை-பிரிவில்லை; பிறிதும் இல்லை-இவைகட்கு அயலாக் தன்மையுமில்

இல்லை-இராப்
தோத்றம்
ஆம்
இராப்பகல்
ுமில்லை;
இல்லை-வாச்க
சொல்லும்

ை
ஆ.இயில்லை-மு.த
- முடிவில்லை;
பசல்களாகிய காட்டியில்லை; அச்தம் இல்ல
வில்லை; நடுவும் இல்லை-இடைபுமில்லை; அகஞும்-இல்லை-உள்ளுவில்லை; புற
மும் இல்லை-வெளியுமில்லை; அனை தம் இல்லை-எல்லாமில்லை, என்.
நீச்சமானவுடன் ஆசாரியர், மெளன
ce. (ef-con.) மேத்சொன்ன ஆணவ
.சிலயினளைப் போதஇக்ச

ியமாக

மில்லை?

ஒன்றும்

என்றனர்,

அச்ரிலையினின்ற

காட்சியிலே

சாணப்படாதென்பார்,

சந்தை

கந்தமலங்காாம்: :வரையற்

மாணவகனுக்கு

முதலாக

றவுணர்

அன்

அனைத்து

சிரமற்று, வாரி

பூஇசமத்,
பஞ்ச
போதித்தவா
வேலவன்
பரையத்ற
இ வற்றச்சென்ற,
றிருஎற்
கரையற்
ுயிரற் றுபாயமற்றுச்,
நுணர்வற் றுளமற்
gern
4:
ப்பிள்ளேயா
பட்டினத்து
எனவும்)
?
சாட்சியசே.?
றிருக்குழக்
- இறெனதற்

௨௮௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

பூதங்க எற்றுப் பொறியற்றுச்
அப் பேராசை

தானற்றுப்

சாரைம்

புலன்களற்றுப், பேதம்: குணமதி

பின்முனற்அச்,

தக் காட்சியிலே, யேதங்க ளைர்திருப்
எனவும் வருவனவற்றாற் காண்க,

காது உரணக்

பேணிறஹை

இல்லையில்லை யென்னினொன்
௮ மில்லா

சரையற்த

வாகச்சி

வானா

யேசம்பனே.'?
.
(௧0)

தல்ல,

இயல்பாகி யென்றுமுள்ள வியற்கை யா௫ச்,
சொல்லரிய தன்மையதா, யான்ரு னென்னத்
தோன்ருதெல் லாம்விழுங்குஞ் சொரூப மாகி,
அல்லையுண்ட பசல்போல வவித்தை யெல்லா
மடையவுண்டு சடையறவுன் னதிவைத் தானே
வெல்லவுண்டில் ருன்னையுக்தா னாகக் கொண்டு
வேதசமாய்ப் பேசாமை விளக்குச் தானே,

(இ-ன்.) இல்லை

இல்லை

என்னின்-இல்லை

இல்லை யென்று

சொன்

னால், ஒன்றும் இல்லாகல்ல-ஒன்றும் இல்லாததல்ல, இயல்பு ஆ௫.தன்மை
யாகி, என்றும் உள்ள இயற்கை ஆூ-எச்சாலத்துமுள்ள இயத்சையாகி,
சொல்
அரிய தன்மையதாய் - சொல்லுதற்சரிய
குணதச்தையுடையதாய்,
யான்தான்
என்ன
சோன்றாது-யான் தான் என்று
காணப்படாமல்,
எல்

லாம் விழுங்கும் சொரூபமாக எல்லாவற்றையும் உட்கொள்ளூ௫ன்ற பேருரு
வாகி,

அல்லை உண்ட

பகல்போல

- இருளேக்

அவித்தை எல்லாம் - அஞ்ஞானத்.
இனை

கெடுத்து, தடை அற-தடைக ளற்றுப்போச,
அறிவை, வெல்ல-வென்
த, உண்மஈ- விழுங்கி,

யும்-ஆன்மாவாகிய உன்னையும், சாளுசக்
குச்

சொச்தமாகக்

விளக்கும்- உனது

கொண்டு,
நிலையை

செடுச்கும்

எல்லாம், அடைய

சூரியன் போல,

உண்டு - Yep ge

உன் அறிவைச்தானே - உன்
இங்கு-இவ்விடச்.
து, உன்னை

சொண்டு-பரமான்மாவாகய BUS

பேசாமை-மோன

நிலையான,

வேறுபடுத்துவதரய்

SI GOT B .

உனக்கு

லேதசமாய்

விளக்கச்

காட்டும்,

ல

(வி-ரை.) மேத்

யாவும் சூணியமா

குறித்த யாவும்

மெனக்

கொண்டு

அனாதிரித்தியமாசவேகராண

இல்லையென் று

சொன்ன இனாலேயே

எகான்மவாதத்இல்

காரியப்பட்செகொண்

வீழாமல்,

காரியமும் சற்காரியமெனவும் கெரள்ள வேண்டு மென்பார்,
யென்னிஜனொன்று மில்லா தல்ல

என்றனா.

அம்கனமாயின்,

யில் ௮ன்னியமாக

ஒன்றும்

வியல்பாகி

இல்லையென்ற
எடுத்துக்

யாவும்

டி.ருச்குமெனவும், அச்

யென்றுமுள்ள

*இல்லை

யில்லை

வியற்சை

சென்னையெணின்,

கூறுதற்குக் கூடாமல்

மோன

யாக?

நிலை

அருள்வயப்

பட்டுக் தானொரு முசலிருப்பதாக முளைவுதோன்றா சென்பார், (சொல்லரிய
தன்மையசா
மாக!

யான்றா

னென்னச்

என்றனர்.

ஒளிக்கும் இருளுக்கும்
2௮ இருள் குறைந்தும்,

தோன் ரூசெல்

லாம்விமுங்குஞ்

இட மொன்தேயாயினும்,

இருள்

மேலிட்ட காலத்த

சொருப

ஒளி மேலிட்ட சால
ஒளி குறைச்அு

கிற்கு

௨௮/௪

ஆகாரபுவனம்-சிதம்பாரகசியம்

மாறுபோல, அருளிற்கும் ஆணவத்திற்கும் இட மொன்றாயிருந்து, அருள்
அருள்
மேவிட்ட காலத்து ஆண்வ மறைந்தும், ஆணவ மேலிட்ட காலத்து
மயங்கியது
மறைந்து நிற்குமாகலின், ஈண்டு, இருள்: ஒளியின் சண்ணே
்ட
£அல்லைபுண
்பார,
மறைச்ததென
போல அருளின் வசத்தே அவித்சை
பகல்போல வவித்தை யெல்லா மடைய வண்டு? என்றனர்.
தானாகக் கொண்டு? என்றது, சீவன்முத்தன் கோபப் பிரசாதங்களி
பண்
னாலே பண்ணுகிற நிச்சரகானுக் ரசம் எல்லாம் மூ.சல்வனாகய சான்
யென்றும்,

இவனுச்கொருச்தர்

யங்கேரித்துச்

கொள்ளுதலாம்.

ணினசே

பண்ணின

அபசாரங்க

உபசார

யென்றும், இவனுக்குச் சனனத்துசி
ளெல்லாம் தனக்குப் பண்ணினதே
தானா
கேதுவான ஆகாமிய சன்மமேரறாம லொழியும்படி. வேறறகின் றிவளைத்

கவே

இவனுமிவன்

சிவதானசித்தியாம:

செய்த
:செய்இயெலா மென்செய்தி யென் ஐஞ், செய்தசெனச் இவனுக்குச்
(௨௧)
காண்க,
றதனாற்
என்
தென்றும், பவமசல வுடனா௫ கின்று கொள்வன்.

யல்லா லொன்றைத்

தானான தன்மயமே

தலைப்பட் டாங்கே

தலையெடுக்க வொட்டாத)

போனாலுங் கர்ப்பூர தீபம் போலப்
புலம்வே

தல்லாது

போயொளிப்ப

நின்றும்;

ஞானாகா ரத்தினொடு ஜேய மத்ற

னழுவி நிற்கும்;

ஞாதுருவு Hepa

ஆனாது மிதன் பெருமை
அ௮தவானா

யெவர்க்சார் சொல்வார்?
அதுவே

லதுவாவர்;

(இ-ள்.) தான் ஆன-எல்லாப்

சொல்லும்,

பொருள்களும்

அல்லால் - சன்ம்யமேயன்றி, ஒன்றை

தலையெடுச்ச

தானேயான,

தன்மயமே

வொட்டாது

- வேறொன்

றையுக் தலையெடுச்சவிடாது; தலைப்பட்டு ஆங்சே போனாலும்-தலையெடுத்து
அவ்விடத்தே சென்றாலும், கற்பூரதீபம்போல-சற்பூரதீபத்தினை யொத்து,

அன்றி, புலம் வேறு
அல்லாது - ஒன்றுபட்டு மறைவது
போய் ஓளிப்பது
இன்று ஆம்-(உள்) அறிவு வேருய் (ஓன் ஐ) இல்லையாகும்; (மேலும்) ஞானா
சா.ரத்தினொடு-ஞானரூபத்தோடு, ஜேயமும்-சாணப்படு பொருளும், ஞாதுரு

வும்-காண் பானும், கமுவாமல்

நழுவி

கிற்கும்-நீக்காமல் நீங்கி கிர்கும்; ஆனா

லும்-ஆயினும், இதன் பெருமை-இதின் ஏற்றச்சை, எவர்க்ு..ஒர் சொல்லார்ஆனால் - அதுவாகிவிட்டால், அது .
எலர்க்கு எவர் சொல்ல வல்லார்?, ௮
தோன்றாமல் அதுவே யாகிவிவொர்)
ஆவர்-(தாம்) முன்னிருக்த தன்மை

அதுவே

சொல்லும்-அர்தப் பொருளே

அதிவிச்கூம்,

(அதினேற்றத் தினை)

;

என்க.

(வி-ரை.) மேத் குறித்தபடி ஆன்மாச்சளை முசல்வன் தானாகச் கொண்ட
காலத்தில், அவ்வான்மாச்கள்

அசத்திய

'மென்றறிந்து

அம்மு தல்வனையே

மேலான

சிவஞானசத் சாலே

நீங்இச் சத் தியமாயுள்ள

௮சத்தியச் இனை

மு.தல்வனைத்

தரிசித்து,

எவ்விடத்திலுவ் சண்டு, வாதனாமார்கீகத்தாலே பிரபஞ்ச

௨௮_அ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
விஷயங்கள் மேலிட்டாலு மதிற் கூடார்சள் ஆகையால், (தானான கன்மய
மே ய்ல்லா லொன்றைத், தலையெடுக்க வொட்டாது? என்றனர். சிவஜான சித்தியார்: 'பாரஞானத்தாற் பரத்தைச் தரிசித்தார் பரமே பார்க் இருப்பர்
பதார்த்தங்கள் பாரார்? என்றதனாற் காண்க. அ௮ங்கனம் ஆன்மாக்கள் முதல் '

வன் மயமாய் நின்ற
போய்விமோகலின்,

காலத்து
வர்கள் தேகம் சற்பூரதீபம்போல் கரைந்து
*சர்ப்பூர தபம்போலப் போயொளிப்ப தல்லாஅ புலம்

வேறின்றாம்? என்றார்.

அங்கனம் தேகங்

கரைர் அவிட்ட

தோன்றாசென்பார், (ஞானாகா ரத்தினொடு ஜேய
னழுவினிற்கும்! என்றார்.

(ஞா.துரு-ஆன்மா,

மற்ற

காலச்தே

இரிபுடி

ஞாதருவு

ஜேயம்-சிவம்,

ஈழுவாம

ஞானம்- 2 Say.)

இவ்வாறு ஆன்மா அடைந்த அச்துவித நிலையினை பிறருக்கெடுத்துச் கூறு
தல் முடியாதென்பார், (இதன் பெருமை யெவர்க்சார் சொல்வார்?” எனவும்?
அவ்வனுபவத்தினாலேயே

யாவு மறியவேண்டும்

என்பார், *அதுவானால்

௮.37

வாவ ரதுவே சொல்லும்' எனவும் கூறினர். முதல் அ[து -அத்துவிதகிலை,
இரண்டாவது அது சிவம், மூன்றாவது அது அனுபவம். ஆன்மா சிவமாரச்
தன்மை யடைந்த பின்னரும் அனுபவ விளையு உண்டோ எனின், :*உயிர்
சானுஞ் சுவானுபவ மொன்தினுக்கு மூரித்தே?? என்றதனாற் சாண்க, (௨௨)

அ.துவென்றா லெதுவெனவொன் தடுக்குஞ். சங்கை;
ஆதலினா லதுவெனலு மறவே விட்டு,
மதுவுண்ட

வண்டென 'வுஞ் சகக னாகி

மன்னவர்கள், சுகர்முதலோர் வாழ்ந்தா ரென்றும்,
பதியிந்த நிலையெனவு

மென்னை

யாண்ட

படிக்குகிரு விகற்பத்தாற் பரமா னந்தக்
கஇிகண்டு கொள்ளவுகின்

னருள்கூர்; இந்தக்

கதியன்றி யுறங்கேன்;மேற் கருமம்
இ-ள்)

அது

என்றால் - அதுவென்று

பாரேன்.

சொன்னால், எது

என

- எது

வென்று, சங்கை ஓன்று அடுக்கும்-ஆசங்கையொன் றுண்டாகும்; ஆத வினால்-

அசையால், அது எனலும்-௮.து என்பதையும், அறவே விட்டு - முழுதுமே
விட்டு, மனு உண்ட வண்டு எனவும் - மதுபானம் பண்ணின வணடுபோல
வும்,

சகசன்

ஆதிமன்னவர்கள்

- சனகன்முதலிய

லோர்-சுகர் முதலிய மகரிஷிகளும்,

மன்னவர்களும்,

சுகர் மூசு

வாழ்க்தார் என்றும் - லாழ்ச்சனர் என்

தும்;
இந்த கிலை-இகநிலையில்)-ப
தி எனவும்-படிஈ்து சில்லென்று கியம்த்தும்,.
என்னை அண்டபடிக்கு- என்னை யாண்டருளினபடியே, நிருவிகர்பத்தால்-கிர்.

விகற்ப சமாதியால்,

பரம ஆனந்த கதி - மேலாகிய இன்பச்க இயை,

கொள்ளவும் - கண்டுகொள்ளும்படியாகவும்,

கூடரரக்சருளவேண்டும்; இச்தக்சதஇி அன் றி-இச்தச்கதியை

கேன்-சாங்கேன்;

மேல்

களையும் கோக்சேன்,

கருமம்

(வி-மை.) முப்பத்தாறு

வாசனையெலா

பாரேன்-மேல்

என்க,

நீங்கியவிடத்

கண்டு

சின் அருள்கூர் - உன் இருபை
யடைர்தன் றி,

ஈடச்சவேண்டி௰

உறங்

காரியம்
்

கச்துவத் இற்கு

மத sion Some gs

ஆணவமல

தான்மா சிவத்தைச் சென்று கூசெலும்,

இவம்

ஆகாரபுவனம்-சிதம்பரரகசியம்
ஆன்மாவைப் பொருக்சலுமாகெய இருவகை. யசைவயுமின்றி

அவசரத்

அன்னியமாக

*அதுவென்றா

ஒன்றினை

லெதுவெனவொன்

யொன்று

௨௮௯
யிரண்டற்றிருக்ச

சுட்டுதற் கேலாதென்பார்,

தடுச்குஞ் சங்கை

யாதலினா

லதுவெனலு

மறவே விட்டு? என்றனர். திநக்களிற்றுப்படியார்: *அதுவிது வென்று மவ

னானே யென்று, மதுநீயே யாகன்றா யென்று-மதுவானே, னென்றுக் தமை
யுணர்ர்தா ரெல்லா மிரண்டாக, வொன்றுகச் சொல்வரோ வுற்று.?? என்ற
சேனுண்டவண் டசைவின்றி யத்சேன்மயமா யிருத்தல்
தனாற் காண்க.
போல, அனந்தானுபவச்தர் போதவசைவின்றி ஆனச்சமயமா யிருப்பரன்
பார், :மதுவுண்ட
அசசருட்

வண்டெனவும்'

என்றனர்.

ன

சிறந்த

சனாகனாதியகும், முனிவருட் சிற்த சுகரும் அனுப
வித்த மிலையின்னதெனவும், அவ்வழியில் நீ கில் எனவும் கூறி யாட்சொண்ட

வண்ணமே, பெயர்முதவியவற்றாத்பகுத்தறிதலின்றி இஃ்சொன்று தோன்றா

. நின்றதெனப் பொருளுண்மை

மாத்திரையே அறிபு ஞானசத்தியினைச் கண்டு

அது இட்டும் வரையில் மற்றொன்றிலுவ்
சனகனாதி a பாரேன்?? என்றனர்.
சனகன்:--மி௫லாபுரியை யாசாண்ட அரஸ்வரசோமன் புச் இரனாய்ச்
தர்மத்துவஜன் என்னும் பெயர் வாய்ந்து வாழ்ந்த வொருஞாணனி, தனது
அரண்மனை அச் னிவாய்ப் பட்டழியவும் அதன் பொருட்டுச் சவலையடை

கொள்ளவும்
சவணியேன்

செய்வாயெனவும்,
எனவும் கூறுவார்,

யாச, அவ்வரண்மனைப் புறத்திலே காயவை்த கெள. *$னத்.இற்காகக் கவன்
றோடிய சுகமுனிவரை நோக்க, உமது துறவு நன்ராயிருச்சின்றது??' எனப்
பரிகசித்து அவர்க்கு அனுபவச்.இல் ஐய மறுத்தவன்.
௬௧4:-இவர் வியாசருக்கும், இளிரூபத் துடனே யிருந்த இருசாசியென்
னும் அப்சரமாதுக்கும்

பிறந்தவர்,

இவர் பிறந்தவுடனே

துறவு பூண்டவர்.

தன்னுடன் சேருமாறு தன்னா
இவர் அரம்பையென்னு.ம் தெய்வப்பெண்
சுத்தவைராக்கிுய முடைய
இத்தஞ்சலியாத
லியன்றவாறு காதல் சாட்டியும்
மயங்காதவர். (௨௩)
போகத்திலே
வர், முணிவருள் இவர் ஒருவரே பெண்

பாராதி விண்ணனைத்து நீயாச், சந்தை
பரியமட லாவெழுதிப் பரர்த்துப் பார்த்து,

வாராயோ

வென்ப்ராண

காதா! என்பேன்;

. வளைத்துவளைத் தெனைநீயா வைத்துக் கொண்டு
பூராய மாமேலொன் றதியா வண்ணம்

புண்ணாளர் போனெஞ்சம் புலம்பி யுள்ளே
நீராள் மாயுருஅக் சண்ணீர் சோர

..

நெட்டுயிர்த்து மெய்ம்மறக்தோர் நிலையாய் நிற்பேன்.

(இ-ள்.) பார். ஆதி விண் அனைத்தும்-மண்ணாஇ விண்ணீருயுள்ள பூதவ்
களும், நீ ஆ - நீயாகவே பாவித்து, சிந்தை - என் மனத்தை, பரிய மடலா-

பெறிய ஏடாசக்கொண்டு,

எழுதி-அவ்வேட்டினில் இதனை

பார்த்து - பலகாலும் கோக், என் ப்ராணகாதா-
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எழுதி,

என் பிராண

பார்த்து

நாயகனே! ,

௨௯௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்திபுரை
&

வாராயோ
என்பேன் - வர்சருளாயோ!
என்று
சொல்லுவேன்)
என்னை
வளைத்து வளைத்து - என்னைச் தடுத்துக் தடுக்கு, கீ ஆ வைத்துக்கொண்டு.
நீயாக வைச்துக்கொள்ளுகையால், மேல் ஒன்று - மேலே ஒரு காரியத்தை

யும், பூராயமா - அதயக்தமாக,

அறியாவண்ணம் - உணராதபடி,

போல் - புண்ணாளிகள்போல,

மகெஞ்சம் உள்ளே

புண்ணாளர்

புலம்பி நீராளமாம் உருக -

மனமானது வருந்தி உள்ளிடத் இற்றானே ஜலப்பிரவாகமாய் உ௫௫, சண்ணீர்
சோச-சண்ணிசாயொமழுக, கெட்டுயிர்த்து-பெருமூச்செறிச்
து, மெம் மறக்துசரீரத்தினே மறந்து, ஓர் நிலையாய் நிற்பேன் - ஒரு நிலைப்பட்டு நிற்பேன்,
என்க.

(வி-சை.) * காடுஞ் செடியு மவளாகச் தோன்றுதென் சண்ணெதஇிரே ?”
என்றபடி,
சாமு ஜனொருவனுக்குத் தன்முன் தோன்றுவன -வெல்லாக்
தாணிக்சித்த சிவமாய் விளங்குமாசலின், (பாராஜிவிண்ணனைக்து நீயா? என்
னைர்; இங்ஙனம் தரிசித்தல் சவெதரிசன மென்பார், கானசாகா வேண்பா:
மன்னுமொளி

ணர்வா

யாலே

வளர்சதிரைச் சாண்பனபோ,

மீசனைச்சண் - டுன்னிடம்பேர்,

காண்பதே,

சாடுஞ்

வதரிச

னம்?

னீமமோ

லின்னருளா

ஓள்ளு

னெவ்விடச்து கின்றநிலை

என்றதனாத் காண்க.

உயிர்க்குயிரா

தலை சோச்கி 'என் பிராணகாதா?! என்பான். தேவாரம்: என்னி லாருமெனச்
இனி யாரில்லை, யென்னி லுமினி யானொரு வனுள, னென்னு ளேயயிர்ப்
பாய்ப்புறம் போர்அபுச், கென்னு ளேரிற்கு மின்னம்ப ரீசனே,"? என்.றதனாற்
காண்க,

(௨௪)

ஆயுமறி வாகியுன்னைப் பிரியா வண்ண
மணைந்துசுகம் பெத்தவன்ப ரையோ வென்னத்,
தியகொலைச் ௪மயத்துஞ் செல்லச், சிந்தை
தெளிர்திடவுஞ் சமா தானஞ் செய்வேன், வாழ்வான்
காயிலைபுன் சருகாஇ யருச்சச் கானம்
கடன் மலையெற் சேயெனவுங் கவலை யாவேன்:
வாயில்கும்பம் போந்கிடர்த புரள்வேன், வானின்
மதிகதிரை

(இ-ள்.) உன்னை
யுடையவராக,

முன்னிலையா

வைத்து

ஆயும் அறிவு ஆகி - உன்னை

பிரியாவண்ணம்

நேரே,

ஆராய்சன்ற அறிவினை

அணைந்து - நீங்காதபடி

செர்ச்து,

௬ம்

பெற்ற அன்பர் - இன்பமுற்ற சொண்டர்கள், ஐயோ என்ன - ஜயோவென்
ஜிரங்க, திய - கொடிய, கொலை சமயத் அஞ் சந்தை செல்ல-கொலை
புரீயுஞ்
சமய கெறிகளிலும் மனம் செல்ல,

தெஸிர் இடவும் (அம்மனம் அச்சமய

நெறி

களிற் செல்லாது) தெளிவடையவும், சமாதானம் செய்வேன் - சமாதானம்
பண்ணுவேன்,
வாழ்வான் - உயிர் வாழும்பொருட்டு, காய் இலை புன் ௪௫
சாதி அருந்த - காய் இலை அற்பமாகய சருகு முதலியவற்றை
யுண்ணும்

பொருட்டு, கானம் - காடும், கடல்-கடலும், மலை-மலையும்,
எங்கே எனவும்எங்கே யுள்ளன வென்றும், சவலையாவேன் - ஈவலைப்
படுவேன்; வானில்ஆகாயத்தில், மதி க தியை-சர்
இர சூரியர்களை, முன்னிலையா வைத்து - மூன்

னிலையாச வைச் அச்சொண்டு, நேரே-அவர்களுக்
Qs Gr,

ane

Goud

உக்கு

அகாரபுவனம்-சிதம்ப ரரகசியம்
போல்-வாயில்லாத குடம் புள்வதுபோல,
புரள்வேன், என்க,

(வி-ரை.)' ஞானசாசத்திரங்களை

இடந்து
்

ஈன்கு

புரள்வேன் - விழுந்து

விசாரிக்கும் விசாலமான

அறி

வடையரே முதல்வனைப் பிரியாது வாழ்வராகலின், “அயுமறி வாகி யுன்னைப்
பிரியாவண்ணம்' என்றனர்.
ஆன்மாவும் பரமான்மாவும் பிரிவற நின்ற சுத்
தாத்துவித நிலையிலேயே சுகமுண்டென்பார், ₹பிரியா வண்ண மணைந்து
சுகம் பெற்றவன்பர்? என்றனர். (கொல்லாமை யெத்தனை குணச்கேட்டை
நீக்கும்? என்றதற் கேற்பச் (தீயகொலை?
என்றனர்.
பழக்க வாசனையால்
ஒவ்வொரு காலத்தில் சொழிலை மேற்கொண்டிருக்கிற சமயங்களில் மனநாட
அசைச் தஇருப்பிக்கொண்டேன் என்பார், *தயகொலைச் சமயத்துஞ் செல்லச்

சதை தெளிர்திடவுஞ் சமாதானஞ் செய்வேன்” என்றார்.
தவகிலையிலா
யினு மிருந்து வாழலாமோ வென மனம் வருந்துவேனென்பார், *காயிலைபுன்
சருகாஇதி யருச்தச் கானம் கடன்மலையெவ் கேயெனவுவய் கவலையாவேன்” என்
னர்,
ஒன்றிலு மனம் நிலைபெறுதலின்றி வாளா அலைச் அழல்வேன் என்பார்,
:வாயில்கும்பம் போற்குடந்து புரள்வேன்'
என்றனர்.
வாயுள்ள கும்பத்இ
- னேக் சவிழ்த்து வைச்இன் நிலைபெற்று அசையாது கிற்கும், வாயத்த கும்பம்

அ௮ங்வனம் நிலைபெறாது
பம்?

உருண்டுகொண்டே.

நிற்கும் ஆலின், வாயில் கும்

என்றனர்.

(௨௫)

*தேரேதா

னிரவுபகல்

கோடா

வண்ணம்

நித்தம்வர வுங்களையிர் நிலைக்கே வைத்தார்
ஆசேயங் சுவர்பெருமை யென்னே?' என்பேன்;

அடிக்கின்ற காற்றே!நீ யாரா லேதான்
பேராதே சுழல்கின்றாய்?' என்பேன்; 4வக்,து
பெய்கின்ற முகில்காள்!'எம் பெருமா லும்போல்
தாராள

மாக்கருணை

யொழியச்

செய்யுஞ்

சாதகமென் னே?கருதிச்சாற்௮ு' மென்பேன்.
(இ-ள்)

நேரே - நேராக,

இரவ

பகல் - இராப்பகல்கள்,

கோடா

வண்

ணம் - வழுவாவகை, நித்தம் வர - காள்தோரறும் வரும்படி, உங்களை - சந்திர
சூரியர்களாகிய

உங்களை, இக்கிலைக்கே வைத்தார் - இர்த நிலையிற்ரானே நிலை

பெறுத்தி வைத்தவர்,

ஆர் - யரவர்?, அங்கு அவர் பெருமை - அவ்விடத்து

௮.வர் பெருமையை, என் என்பேன்-என்னென்று வியச்சச்சகடவேன்? அடி
இன்ற காற்றே - வீசாகின்ற வாயுவே! 8 - ந) யாரால் - யாவருடைய கட்

டளையினால், பே. ராதே - இடையருமல்,
பேன் - என்று சொல்லுவேன்;

வச்அு

சுழல்கின்றாய்-சுழலாகின்றாய்,
பெய்கின்ற

மு௫ல்காள்

- வநது

என்
மழை

யைப் பொழி௫ன்ற மேகங்களே! எம்பெருமான்-எம்மிறைவன், அம்போல்ஃ
உங்களைப்போல, தாராளமா - மிகுதியாக, கருணை பொழிய - அருள் மழை

யைப் பொழியும்படி,

செய்யும் - செய்யவேண்டிய,

சாதகம் - அப்பியாசம்,

௨௯௨ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
கருஇி- நீங்கள்

ங்கள்! என்ற

கேட்பேன், என்க.

Qraare sg

(வி-ரை.)

சாந்தும் என்பேன் - சொல்

லோத்து,

என் - யாது?,

us pares gb முறையே சர் இரனுஞ் சூரிய

 கேந்தபடி சரதறு
னும் தவருதபடி ஆசாயத்திற் சஞ்சரிப்பதும், காலத்திற்
, முதல்வன் கருணைக்கு
வீசுதலம் மூ,சல்வன் ஆணையினாலேயே யென்றும்
அளவில்லை யென்றும் சூறிப்பா லிச்செய்யுளிற் கூறியருளினர்.

(௨௬)

குரு தரிய விண்ணே!கீ யெங்கு மாஇக்
கலர்தனையே, யுன்முடிவின் காட்டு யாக
வருபொருளெப் படியிருக்கும்? சொல்லா? யென்பேன்;
“மண்ணே!யுன் முடிவிலெது வயங்கு மாங்கே
துரியவறி வுடைசசேட ஸீதீறி னுண்மை

சொல்லானேோ? சொல்!'என்பேன்; *சுருதி யே!தி

ஒருவரைப்போ

லனைவருக்கு முண்மை

னுறையன்றோ?

யாழுன்

வுன்முடிவை யுரை!கீ? யென்பேன்.

(இ-ள்) கருஅ அரிய-சினைக்தம் கருமையான, விண்ணே-ஆகாயயே!,
நீ. நீ, எங்கும் ஆட கலக்தனையே-வ்விடத்தும் பரவிச் சலந் இருக்கின்
தனை
யே;
உன்
முடிவின் - உன
மூடிவாகிய
எல்லையில்,
காட்சி ஆக வரு
எப்படி யிருக்கும்-எவ்
பொருள - காணப்படுவெதாய் வரும் பொருளானது,
லாராகிய இலட்சணங்களோடு கூடியிருக்கும் $) சொல்லாய்- சொல்லுவாய்!,
என்பேன் - என்று சொல்வேன்; மணணோ- பூமியே!, உன் முடிவில் - உன்

மூடிலெல்லையில், எது வயங்கும் - எக்சபபொருள்
மின்று பிரகா௫ிக்கும்?
ஆங்கு - அவ்விடத்துள்ள, துரிய ஒ.ஜி௮ உடை - மேலான் அதிவையுடைய,
சேடன் - ஆஇசேடன், ஈற்றின் உண்மை சொல்லானோ . முடிவான பொரு
ளின் உண்மையைச் சொல்லமாட்டானோ?, சொல் என்பேன்-சொல்லுஒரம்!
என்று

கேட்பேன்;

குப்போல,

சுருஇயே

- வேதமே!

நந,

அனைவருக்கும் - எல்லாருக்கும்,

ஒருவரைப்போல்-ஒருவர்க்

உண்மை

ஆம் - மெய்யாய்

விஏங்குன், மூன் உளை அன்றோ - முதனூலாயிருக்கின்ராய் அல்லவோ,
8 உன் முடிவை உரை-$யுன் முடிவான பொருளைச் சொல்லாய்!, என்பேன்என்று

சொல்லுவேன்,

என்க,

(விரை)
பிருஇவி, அப்பு, சேயு, வாடு ஆலய கான்கு பூதங்களும்
பிரத்தியட்ச காட்டியினுக்கு அனுபவமாமாறு அகாயமின்றுகலின், “கருதரிய
விண்ணே?

எனவும்;

சான்கு பூதங்களையும் வியாப்பியமாகச் கொண்டு

துள்ளும் விரவி நிற்றலின், ;கலந்தனையே*

எனவும்;

யத்தினையங்கடர்து நிற்பது முதல்வணிலை

யென்பேன்'
குறிச்க

எனவும்)

லாக சமயத்தாறாம்
மூன்

அறிலிற்

வேலாதென்பதனைத்

சத்தமச்

ஈறக்த

வியாபகமாயுள்ள

ஆகரீ

யென்பதனைச்

குறிச்சச் (சொல்லா

ஆதிசேடனாலு

முதல்வன் ஐன்மை

தெரிவிக்க”

குறுதியாகிய

(சொல்லானோ?

பிரமாணமெனக்

ஜூலாகிய மழையானுல் சாண்டர்கரிய னென்பதனைச்

முடிவையுரை£'

அவி

எனவும்)

எல்

கோடற்குரிய
குறிப்பிச்ச “உன்

எனவும் குறிப்பாக இச்செய்யுளிற் சாட்டிவைக்்தனர். (௨௪)

.

௨௯௩

ஆகாரபுவனம்-சிதம்பர.ரகசியம்
“உரையிறந்து, பெருமைபெற்றுத், இரைக்கை நீட்டி
யொலிக்கன் ஐ கடலே!யிவ் வுலகஞ் சூழக்
- சுரையுமின்றி யுன்னைவைத்சா ரியாரே?” என்பேன்)

*கானகத்திற் பைங்கிளிகாள்! கமல மேவும்

வரிசறைவண் டினங்காளோ திமங்கா குது
மார்க்கமன் னோ? நீங்களிது வசையி லேயும்
்

பெரியபரி பூரணமாம் பொருளைச் கண்டு
பேசியதுண் டோ?வொருகாம் பேசு! மென்பேன்,
உளை

(இ-ள்.)

இறக்து - பேச்சற்று, பெருமை

பெற்று - பெருமையை

யடைந்து, திரை கை நீட்டி-அலைகளாகிய கைகளை நீட்டி, ஒலிக்கின்ற கட
லே- சப்திச்சின்ற சமுத்திரமே), இவ்வுலசம் சூழ - இல்வுலசத்இனை வளைச்
இருக்கும்படி, கரையும் இன்றி - கரையும் இல்லாமல், உன்னை வைத்தார் யாரே என்பேன் - யாவே?

உன்னை யமைத்துவைகத்தவர்,
களே!,

கமலம்

மேவும்- தாமரை

என்று சொல்லு

பைங்கிஜிசாள் - பசுமையாதிய

டி,
லுள்ள
வேன்; சானகத்தில்-காட்

மலரிற்

பொருச்இய,

வரி

றை

இள்ளை
-

நீண்ட

இறஜைகளையடைய, வண்டு இன ங்சாள்-வண்டுச்கூட்டங்களே!, ஐஓதிமங்காள் அன்னங்களே!, தூது மார்க்கம் அன்றோ - (நீங்கள் காலங் கழிப்பது) அது,

மார்ச்சத்இிலல்லவா!, நீங்கள்

இதாவரையிலேயும் - ரீககள்

இதுவரைக்கும்,

பெரிய பரிபூரணம் ஆம்-பெரிதாகிய பரிபூரண Quer@er ௦, பொருளை-வஸ்
துவை, சண்டு பேசியது உண்டோ - சண்டு வார்க்தை சொன்னதுண்டோ?,
ஒருகால்-ஒருத.ரம், பேசும் என்பேன்ட்பேசுங்கள் ! என்று சொல்வேன், என்க,

(வி-சை.) அளவினுக்கடங்காத அதி விசால.ம் பொருச் திய கடலானது
ஆணையேயெனக் குறிப்பிக்கக்,
கரையின்றி கிலையுற்திருப்பது முதல்வன்
(கடலே...... யுன்னை வைத்தா ரியாரே? என்றனர். இளிகளும், வண்டினங்க
ளும், த.திமங்களும் எவ்விடத்தும் எவரிடத்தும் தா.சாகக செல்லும் தன்மை
சிறிது மின்றெனக்
யுண்டாயினும முதல்வனைச் காணுச் இறமையானது
குறிப்பிப்பார், :பைய்ளெிசாள்......பேசியதுண்டோ? என்றார். இளிமுதலிய
பயம்
தூதினுக்குரியவென்பஅ, **இயம்புகன்ற சாலச் தெ௫னமயில் கள்ளை,
பிர
தென்றல்
ச்
பேதைமெஞ்ச
பெருமேகம் பூவை பாங்கி- ஈயக்தகுயில்,

மரமீ ரைச்துமே, தூதுபைத்த வாங்கும் துடை,
ஒருவனவன்

யானைகெடக்

யோட்டுதல்போ
மருவவிட்டுங்

என்னும் இ£த்தினச்சுநக்

்

கத்தாற் காண்க.

கர்ப்பூர

குடத்துட் செங்கை

னான்பேதை

யுப்போ டப்பை

மனிதற் றீபம்

வயங்கவிட்டு மைக்யமுன்னி வருந்தி கித்பேன்)
அ௮ருளுடைய பரமென்றோ வன்று தானே.

யானுளனென் அும்மெனக்கே யாண வாதி
பெருகுவினைக் சட்டென்று மென்னாம் கட்டிப்

பே௫யதன் றேயருனால் பேசிற் றன்றே,

(௨௮

௨௬௯௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

விருத்தியுரை

(இ-ள்.) ஒரு வனவன் - ஒரு வேடனானவன், யானை கெட - எதிர்நின்ற
யானையானது மறைய, (அசைச் தேடுதற் பொருட்டு) குடத்துள்-குடத்தித்
குள்ளே, செங்கை
ஒட்டுதல் போல்-செவந்த கையையிட்டுத் துழாவுதல்
போல, பேதை நாரன்-௮றிவிலியாகய நான், உப்போடு அப்பை மருவ இட்
டும்-உப்புடன் நீரைப் பொருந்தும்படி கலக்கவிட்டும், கர்ப்பூரமதணில்-கர்ப்

பூரத்தில், இீபம்-விளக்கினை, வயங்க இட்டும் - பிரகா௫ிச்சச்சேர்த்
தும், ஐஇ
யம் உன்னி-(இன்னும்) ஒற்றுமையை நினைந்து, வருக்இநிற்பேன்- துன்ப
மற்று

நிற்பேன்; அருள்

துணைக்காணமாகவுடைய

உடைய

பரம்

என்றோ-இருவருளைக்

பரம்பொருள்

என்றுளகோ,

தனக்குத்

அன்றுகானே-

அ௮ன்ே, யான் உளன் என்றும்-மானும் உளேன் எனவும்; எனச்கே-என்ற
னுக்கே,
அணவாகஇி-அணவமுதலியவைகள், பெருகு - அதிகரித்தத் கேது
வாகிய, வினைக் கட்டு என்றும்-என்னாற் கற்பித்துச் சொல்லப்பட்டதன்று;

அன்றே-பூர்வத்தித்ரானே,
சொல்லப்பட்டதே,

அருள் ,நூல் - மோக்ஷ நூல்களால்,

என்க.

(வி-ரை,) அப்பினில் உப்பு

ஈலர்ததுபோல

எனத

பேசிற்று-

வேபோதம்

அருட்

போதசத்துற் கலந்தும், கற்பூரம் தபத்தால் விழுக்கப்பட்டதபோல எனது
சிவபோகத்தினை அருட்போதம் விழுங்கியும் இருக்க, மேலும் மேலும் ஜக்கி
(பத்தனை எண்ணி சான் வருக்துவத, தன்வயச் திருச்ச யானையினைச் சாணாத
வேடனொருவன் *ஒருச்சால் இப்பாண்டத் இற்குள் ஒளித் அச்கொண்டதோ?

எனக்

தன் முன்னிரு£த

ஒரு பாண்டச்தினிற்

கரச்இனை விட்டுச் தேடிப்.

பார்க்கும் பேதைக் தன்மையினை யொக்கு மென்றனர். இது அச்தர் முகத்
இல் சுவாறுபூதி நிலையிலிருக்க அவசாத்இனின்றும் நீங்கப் பூர் முகத்தில்
வரத அவசாத்திர் சொல்லியது, சுவானுபூதிமான்கட்கும் இத்தகைய பேத
புத்தியுண்டாமோவெனின்?, பரமுத்இயினை யடையாது சீவன்முத்தறிலையி

லுள்ளவரைக்கும்
களி லூசித்தறிச.

ஓவ்வொரு சமய முண்டாமென்பது தேவா.ரதிருவாசகங்
வேதாகமம்கள் முதல்வனை அனா கிமல மத்தன்? என்று ௨

அனான்மாவினை 'அனா திமலபெததன்' என்றுங் கூறுவது உண்மை யென்பார்,
'அருளுடைய பரமென்றோ......... அருணூல் பேசித்றன்றே? என் றனர் (உச)

அன்றுமுத

லின்ஹறைவரைச் சனன

கோடி

யடைந்தடைந்தில் கியா சனையா லழிக்த தல்லால்
இன்றைவரை முத்தியின்றே; எடுத்த தேக
மெப்போதோ தெரியாதே; இப்போ தேதான்
அன்றுமனக் சவலைகெடப் புலைகா யேனை த்
கொழும்புகொளச் சிகாழித் அரசையே!

தூது

சென்றிடவே பொ ருளைவைத்த நாவ லோய்!கஞ்
சிவனப்பா வென்றவருட் செல்வத் தேவே!
(இ-ள்.) அன்றுமுதல் - படைப்புச்சகாலர் கொடங்கி, இன்றைவரைஇன் ௪ளவும்,

சனனகோடி

அடைந்த

- சனனபரம்பரை

பலகாலுமடைம்
த)

ஆகா£புவனம்-ஏிதம்பராகசியம்

௨௯௫

த் அழிச்
இங்கு-இச்சப் பொய்திகழு மூலகல், யாதனையால்-துன்பதினால்,
முத்தி
இன்சளவும்,
அல்லால்- அழிர்ததேயன்றி, இன்றைவரை
த்தி
வின்னி யொழிச்ததே; எடுத்த தேகம் - வினைச்
இன்றே முத்தியை யவை
எடுக்கப்பட்ட

இடாச

எப்போதோ. (விடுப்பது) எந்தப்பொழுதோ?,

வுடம்பு,

தெரியாதே - அறியப்படாதே; (தஆசலால் இப்போதே-இன்றே, அன்று.
புலை-நீசத்
ளொழிய,
மனச்சவலை கெட-மனச்சிலேசங்க
அஇகரித்ச,
சன்மையள்ள, காயேனை-நாயினேனை, கொழும்பு கொள-சொண்டுகொள்ள,
சிகாழித்

துரையே-கோழிக்குத்

தூது செல்ல,
நாவலூரனே!,

சென்றிட

!, srs

தலைவனே

- பரமசிவன்

பொருளை வைத்த - கிதிக்குவியலையிட்ட, சாவலோய்-திரு
ஈம் வவென்-ஈமது பரமசிவன், ஆப்பா என்ற - அப்பா] என்

றழைத்த, அருள் செல்வம். இருவருளாகிய
தெய்வமே! என்க

தொடங்கி

(வி-ரை,) சிருட்டிகாலஃ
எண்ணிச்கையில்லை யென்பார்,

சேவே-

செல்வத்தையுடைய,

இதுகாறும்

எடுத்த சனனங்கட்கு
எனவும்;

(அன்று முதல்... ws sere »

இனிப் பிறப்பெடாதபடி. வாய்க்குகாள் எர்காளேச என்பரர், எடுத்த

தேசம்

எப்போதோ தெரியாதே! எனவும் கூறினர். சோழி யென்பது சோழசாட்
மூன்று தலங்களி லொன்று,
டல் சாவேரிச்கு வடகரையிலுள்ள gure
பூரிக்கையாலே் சோனி”
pers
@
Qua
சாணிகமான விடத் இணையுடைய கானி
துரையே” என்
இரிச்சத.
கானி-கானியெனத்
எனப் பெயர் வாய்ச்தது,
apt ss) சுவாமி
௮வதாஞ் செய்த இருஞானசம்பந்த
அச்சலத்தில்
PS)
நாச்சியா
ஈளை, (தாது, சென்றிடவே பொருளை வைத்த' என்றது, பரவை
திருவாரூர்
ருடைய ஊடலைத் சவிர்ச்சப் பேயு௦ உறங்கும் அர்ச்கராத்திரியில்
து.
டருளிய
தாதுசொண்
ஈய்பிசள்
பெருமானை ஆளுடைய
விதிவிடங்சப்
சுந்தரமூர்த்தி
இருகாவலூரிலே யலதாரஞ் செய்த
(நரவலோய்? என்றது,
அப்பா!” என்
மூணிவரை
வாசே
சுவாமிகளை. கைலாயத்தில் சிவபெருமான்
ழைத்கனாரகலின்,

:கஞ்சிவனப்பா

திருஞானசம்பக்த்

னர், இப்பெயதினாலேயே
7௬

சுவாமிசளே

செல்லச்

Qasr mage

தேவே?

ர்ச் திசுவாமிகள்

(௩௦)

யழைச்தது மூண்டு.

'ீதவர்தொழும்

என்பேன்;

வசதஆர்த் தேவே!'

திருமூலத்

தேவே!இச் சகத்தோர் முத்தக்

வசசே!௬ம்

மரவிருக் துன் னருளைச

காவலுழச் லவென்வாக் குடனே
பூவுலகில் வள ரர௬ுண

என்ற

இருகாவுச்

வந்த

சாரப்

இரியே! மற்றைப்

புண்ணியாகாளோ' என்பேன்; புரையொன் றில்லா
ஓவியம்போ லசைவறவுக் தானே நித்பே
Gone Au தூயர்கெடலே யுரைக்கு முன்னே.

ே
- தேவர்கள் வணங்குகின்2, வாதஷூர்க்த
(@ - ds.) தேவர் தொழும்
இருமூலத்
என்பேன்- என்று. சொல்லுவேன்;

வே-இருவாதஷாடிகளே!,

௨௯௭௬

தாயுமானவர்பர்டல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

தேவே-தஇிருமூலர்

என்ற

இருப்பெயரினையுடைய சுவாமீ!, இச்சக த்தோர்-

இந்த வுலகத்தோர், முத்திக்கு ஆவலு.ற-மோட்சமடைதத் பொருட்டு ஆசை

யதிகரிக்ச, சவ என் வாச்குடனே
és, ௮ரசே-இறைவனே!,

வந்த-செவென்கிற வாக்கியத்துடன்

சும்மா இருந்துகொண்டு சீவர்கள்

மிற

சம்மாவிருக்து

கொண்டு, உன் அருளைச் சார-உன்னருளை யடைசரற்காக, பூவுலகல்-பூலோ
தத்தில், வளர்-விருச்இ யடையாகிற்கெ, அருண இரியே-அருண கிரி சுவாமீ,
மற்றைப் புண்ணியர்காள் - மற்றுமுள்ள புண்ணியவான்சளே!, ஓ என்பேன்ஓ வென்று முறையிடுவேன்; புரை ஒன்று இல்லா-ஞற்றம் சிறிது மில்லாத,
ஒவியம் போல்-௫ச் தஇரப்பாவைபோல, அசைவு அறவும் கிற்பேன்-சலனமற்
னும் நிற்டேன்; ஓது அரிய-சொல்லுதல்

௮ருமையாகய,

ஈ௫ிக்கும்படி, உரைக்கும் முன்னே-சொல்லு

அயர் செட-அுயமம்

முன்னமே, என்க.

(வி-மை.) (வாதவூர் த்தேவே? என்பது மாணிக்கவாசக சுவாமிகளை,
இலக்கணைக்கோத்தாசிரியர்: *மாணிச்சவாசகர் அறிவாற் வனே
பென்
பது திண்ணம்'? என்றபடி

மாணிச்சவாசச

கும் பேதமில்லை யெனக்கருஇத்

சுவாமிகட்கும் வபெருமானுக்

*தேவர்சொழுக்

தேவே! என்று

கூறினர்.

இக்கருத் துப்பற்றியே மாணிச்சவாசக
சுவாமிகளை
சாயன்மாருள்
ஒருவ
சாகத்தொகைப்படுத்தாஅ சுந்கரஜூர்த் தசுவாமிகள் திருச்சொண்டத்சொகை

யினும்,

ஈம்பியாண்டார்

ஈம்பி இருவக்சாதியினும்,

அருண்மொழித்தேவர்

பெரியபுராணத்தினும்
எடுத்துரையாராயினார்.
இருஞமூலராவார் மூவாயிரம்
பாடலடங்கிய இருமக் இரமென்னுர் இருமுறையனைச் இருவாய் மலர்ச் தருளி
யவர். சிவ௫வ என்னும் வாச்குடனே அவதாரஞ் செய்த ௮ரசு சிவவாக்கியர்.
செம்மான் மகளைச் இருடுக் திருடன், பெம்மான் முருகன் பிறவா ஸிற
வான், சும்மா விருசொல் லறவென் றலுமற், றம்மா! பொருளொன் றுமறிர்
இலனே,”
என்னுந் திருப்பாடலைக்
கந்தரனுபூதியில்
அருளிச்செய்தவர்
அருணகிரிசாதராதலால் அவருச்கு அதனையே விசேடணமாக, *சும்மாவிருக்
தன் னருளைச் சாரப் பூவுலகில் வளரர௬ண இரியே? என்ளூர்.
(௩௧)

“ஓதரிய சுகர்போல வேனே னென்ன
வொருவரிலையோ” வெனவு முூரைப்பேன்; “தானே
பேதமபே தங்கெடவு மொருபே சானம

பிறவாதோ?
காதஸஷொரு

அலடியிற் பெரிய மோன

தாமுலகம் பார்க்க விச்சை

ஈண்ணானே'? என்றென்றே சானா வாக்
காதன்மிகு மணியிழையா ரெனவா டுற்றேன்:
கருத்தறிந்து
(இ-ள்.) ஒத

புபப்பதுன்மேத் கடன்முக் காலும்,

அரிய - தபோமஇிமையினை

சுகர்போல-சு-முனிவர்போல,

தொனி

கொடுக்க, ஒருவர்

என்

யெடுத்துச் சொல்லுதற்கரிய,

ஏன் என்ன . ஏன் என்

என்று பிரஇ

இல்லையே6 எனவும் உரைப்பேன்-ஒருவர் இல்லை

௨௯௭௪

ஆகாரபுவனம்-சதம்பாரகசியம்
சொல்லுவேன்;

யோவென்றுஞ்

தானே-தானே, பேதம் அபேதம் கெடவும்-

.பேதாபேதங்கள் ஒழியவும், ஒரு-ஒப்பற்ற, பேசாமை - மவுனநிலையான,
பிறவாதோ-உண்டாகாதோ ?, ஆல் அடியில் - வடவிருட்ச மூலத்தி லெழுர்
சருஷிய, பெரிய மோனகாசன் - பெரிய மெளநநிலைமையுடைய இறைவன்,
ஒருதரம்-ஒருமுறை, உலகம் பார்க்க-உலகத்தைச் கடைக்கணிச்க, இச்சை
ரண்ணஜனோ-விருப்பவ் கொள்ளானோ,என்று என்று-என்று பலகாற் சொல்லி,
சானா ஆக - பலவகையாய்ச் கலக்கி, சாதல் மிகும் - (பிரிச்து சென்ற தங்

கொழுகர் கியமப்படி. வராமையால் அவர்கள்மேல்) ஆசை மிகுந்த, அணி
யிழையார் என-மாதரைப்போல; வாடுற்றேன்-வாட்டமடைக்தேன்; கருத்து

முச்காலும்-

அறிக்து-என் கருத்தை யுண்ர்க்து, புரப்பது - காத்தருள்வது,
மூன்று தரமும், உன்மேல் சடன்-உனக்றுக் உடமை

ஆகும், என்க.

(வி-ரை.) சுசமூணிவர் அவதரிச்சவுடன் பிரபஞ்ச மாயைக்கு அஞ்சி
யோட, அவர் தந்ைத வேதவியாச மூணிவரர் அவரைப் பின்றொடர்ந்து
உ மசனே !?? என்று அழைத்துச்கொண்டு போனபோது ௮வ்கிருர்தவிருட்
சங்களெல்லாம் பிரதிச்வனி செய்தன வென்பார், *சகர்போல என் என்
என்ன வொருவரிலையோ?? என்றனர். சடசத்்துக்க எனை த்இனும் முதல்வன்
வியாபக மிருத்தலினாலும், அவ்வியாபகவருள் லயத்தனாய் சுகர் Qos se
லும், மரங்களினை யஇட்டித்து நின்ற தெய்வங்கள் சுகர் வடிவினுக்காம் சமச்
புள் விலங்கு மர முதலிய
கும் வேர்றுமை யறியாது பி.ரதித்வனி செய்தன.

வற்றுக்செல்லா மதிதெய்வ மச்.இிரமு முண்டென்பது சர்வஜானோேத்தா

முத

லியவற்றும் சாண்க,

சும்மாவிருக்கு
:பேதமபே

லின்,

அன்று

கைலையில்

மூலகம்

பார்ச்ச

கிர்விகற்பரிலை
சங்செடவ

சமாதியில்

மொரு

பேசாபேதச் தோன்றா தாக
என்றனர்.

பிறவாதோ”

பேசாமை

Sip எழுர்,சருளிக்

சால்வர்க்குக் கல்லால விருட்சத்தின்

கொடுத்திதுபோல் உல லின்னும்வர் சொருகரம் ௮த்தகைய காட்டி
சா.
வென்பார், *ஆலடியிற் பெரியமோன சாதஜெருத.ர
கொடுக்கப்படாதோ
வருந்து

மாசரைப்போல

யிழையாரென

ஈண்ணானோ??

விச்சை

வருந்தா

வாடுற்றேன்'

காலமொடு

என்றனா. கணவர்
என்பார்,

கின்றேன்

என்றனர்,

தேசவர்த்த மான

கலந்து நின்ற நிலைவாழி!

பிரிவாற்றாது

₹சாசன்மிகு

மணி

.

(5.௨)

மாதி
கருணைவாழி

1

மாஒ.றவுஞ் சைவமுதன் மதங்க ளாகி
மதா தீத மானவருண்

மரவு

வாழி

|

சாலமிகு மெளியேனிவ் வழக்குப் பேசத்
தயவுவைத்து வளர்த்தவருட் ட. ன்மை வாழி :

ஆலடியிற் பரமகுரு வாழி! வாழி!
அகண்டிகா

காரவரு

ளடியார்

வாழி!

(இ-ள்.) காலமொடு - சாலதச்துவச்தோடும், தேசவர்ச்தமானம் 4 §)கேசவர்ச்சமானாஇிசளோடும், கலக்த நின்ற நிலை - பிறிவறத்கலர்து நிற்கும்
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௨௯௮

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

நிலையுடைப் பொருள், வாழி-வாழ்க!, கருணை - (அப்பொருஸிற்

!பிரிவறகின்

நியல்கும்) இருவருள், வாழி-வாழ்க!, மால் அறவும்-மயச்க மொழியவும்,

சைவம் முதல் மதங்கள் ஆகி - சைவமுதலாகய பல வேறு மசங்களாய் நின்
றம், மத அதீதம் ஆன-மதங்களுக் செட்டாததான, அருள் மரபு- இருவருள்
மசபானத, வாழி-வாழ்க!, சாலம் மிகும்-மாயாவிகாரம் மிகுச்2, எளியேன்ஏழையேன், இவ்வழக்குப் பேச - இந்த விவகாரம் பேசும்படி, தயவுவைகத்து
வளர்ச்த-இருபைலை வத் துவளர்த்த, அருள் தன்மை- திருவருட்குணம், வாழிவாழ்க!, - ஆல் அடியில்-வடகூ£லதக்இி லெழுக்தருளிய, பரமகுரு - பரமாசாரி

யன், வாழி வாழி-வாழ்சி வாழ்க!, அகண்டி தம்-சே இக்சப்படாக, அகாரம்உருவத்தையுடைய, அருள்-உன் இருவருளுக்கு, அடியார்-தொண்டு பூண்
டார், வாழி-வாமழ்க!,

என்க,

(வி-ரை.) 'காலமொடு சேசவர்த்தமானமா
இ கலந்துநின்ஐ நிலைவாழி?
என்றது பரமூவெத்தினை, கருணை வாழி? என்றது சிவசத் திபினை.
“அருள்
மரபு வாழி!

என்றது

சந்தான கு. ரவரை,

'அருட்டன்மை

வாழி” என்று

பர

சிவச் இருவருளினை, *ஆலடியிற் பரமகுரு வாழி! என்றது s_senept
eB
யினை.

(அடியார்

வாழி?

என்றது

சமயகுரவர்

மூதலாயினறாளை,

சச்சான

குரவர் இன்னா சென்பதனையும், சமய குரவர் முதலாயினா நின்னா ரென்ப தனை

யும் இக்நூலின் குருமரமின் வணக்கத்திலும்,

அடியார்

வணச்கத்திலும்

முறையே காண்க,

(௩௩)

தேன்முகம்
அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரிய விருத்தம்
*தேன்முகம் பிலித் றும் பைக்தாட்
செய்யபங் கயத்தின் மேவும்

நான்முகத் தேவே!

நின்னா

னாட்டிய வகில மாயை
கான்முயற் கொம்பே யென்கோா!
கானலம் புனலே யேன்கோ!
வான்மூக முளரி யென்கோ!
ம.தறன்கா! விளம்பல் வேண்டும்.”

(இ-ள்.) கேன்-தேனை, முகம்-தன்னிடச்தினின்றும், பிலிற்றும்- அளிச்

இன்ற, பைந்தாள்-பரிய சாளத் தினையுடைய, செய்ய-செவச்சசாகய, பங்ச
யத்தில்-சாமரைமலரின் மேல், மேவும். ற்றிருச்சன் ற, நான்முகத் தேவே. ஊண்து முகங்களையடைய பிரமதேவனே | , நின்னால் நாட்டிய - உன்னால்
படைத்து

நிலைபெறுத்தப்பட்ட,

மாயையானது,

கான்-காட்டில்

அூலம்-பிரபஞ்சசஇனைப்பற்றிய,

வாழ்கின்ற,

முயல்-முயலினதஐ,

மாயை

சொம்பே

aerr
கொம்புதானென்று சொல்லுவேனோ;
கானல் புனலே என்கோகாணலகாதரன
என்று சொல்வேனோ; வான் மூகம் - ஆகாயத்தினிடச்தி

தேன்முகம்
ஜூள்ள, - முளரி

என்கொ

- தாமரைமலர்

என்கோ-இவற்றின் வேருகய பொருள்

உக்க

என்று

சொல்லுவேனோ;

என்று சொல்லுவேனோ

மற்று

? விளம்பல்

“வேண்டும்-(அதை) கீயே சொல்லல் வேண்டும், என்௪,

ப

- (வி-௭.) விண்டுமர்த்தியினுடைய உக்இியிற் பூச்த தாமரையிலுதித்து
௮ம்மலரினையே தனச்டிடமாகக் கொண்டிருப்பவன் பிரமனாசலின், ‘ums
யத்தின்

மேவும் ?

என்றனர்.

பிரம னொருகாலச்தில்

ஜொழிலை வியக்து சனகச்குமே
மு,சல்வன்

னது

படைத்தற்

லொருவரு மில்லையென விறுமாச்சகாலக்இல்,

வயிரவக்சடவுளைச்சொண்டு

அவன்

ஐம்முசத்தி

லொன்றினைக்

இள்ளி யெறிய அதுமுதல் காலு முகங்களுடனே வாழ்ந்து வருகின்றா னாக
லின், ₹நான்முகச் தேவே?
என்றனர்.
பிரபஞ்ச முழுவதும் மாயையின்
காரியமாக என்றும் விளங்கியிருத்தலின், *அகிலமாயை? என்றனர். பிரபஞ்ச
மசத்தாமாற்றிற் குவமை யாராயின்; மூயற்கொப்பும், கானலும், புனலும்,
,வான்முக முளரியுமாம்.
பசுபாசங்கள்போலன்றி யிருவகை யியல்பினாலும்
காட்டுப்புலனா யிச அணைப்பொழுது நிற்குமென ஈம்மனோரால் அறியவாராது
நிலைபெறுவதுபோல்

தோன்றி

விரையச்

கெட்டு

மறைந்துபோதற்

இறப்

புடைமையான் இங்கன முதாரண முகத்தால் நிலையின்மையினை விளக்கக்.
காட்டினர்.
இதுவே சந்காரியவாதல் கூறுஞ்௫Seats மரபாகும், பிர
பஞ்ச,ச்தினைச் குணியமெனச் கொள்ளற்க.
(௧)

“வேண்டுவ

படைத்தாய், ந்தை

விதிப்படி புரர்கா னததைக்,
காண்டக வழித்தான் முக்கட்
கடவுடா, னினைய வாத்றால்

ஆண்டவ னெவனோ வென்ன
வதிகிலா தகில, நீயே
ஈண்டிய வல்ல நீர
வெம்மனோர்க் சயம்பு கண்டாய்!
(இ-ள்.)

வேண்டுவ

- உலகத்தாரால்

வேண்டப்படுவன வாய

பொருள்

களை, படைத்தாய்- நீ படைத்தனை; அர்ை-உன் தச்தையாகிய இருமால்,
விதிப்படி புரக்கான்-காச்சவேண்டிய மூறைப்படிகாச்சான்; ௮
- அதனை,
மூக்சண் கடவுள்- மூன்று சண்களையுடைய
உருச்தஇிர மூர்.த.தி, காண்தக
அழித்தான்- யாவருங் காணும்படி அழித்தொழிதச்தான்; இளைய ஆற்ருல்இச்தப் பிரகாரத்கால்,

ஆண்டவன்

எவன்

என்ன

அலைம் அறிலாது-உலகம் உண.மாட்டா௮ு);
அல்லல்

தீர - சக்சேச

நீங்க, எப்மனோர்க்கு

இயம்பு-நீயே சொல்லாய்!,
(வி-ரை.)

அவற்றை

இறைவன்

(அ.தலால்)

யாவனென் று,

ஈண்டிய-மிகுக்௪,

- என்ணமியரத்தவர்கட்கு,

நீயே

என்ச.
யென்பது

சூரியனையும் ௮க்கினியையும்

(அத்தை!

கண்களாக

என

கின்றது.

சோமனையும்

வுடைமையின், “முக்கண் கடவுள்? -

என்றனர். அன்றியும், உலகத்தில் அறிவுடையவனைக்

கண்ணுடையவனென்

௩6௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

றும், அறிவில்லாதவனைக் கண்ணில்லாதவனென் றும் ௭௮

கண்டோம்.

வழக்காக

அறிவுக்கு நிலைக்களம் லலாட மத்தியாம். ஆகலின், பரம

வன்

கெத்றியிற் சண்ணுடையவனா யிருத்தலினால் அவன் எச்காலத்அம் அதி.
வுடையவனாகவே யிருச்சின்உூவனென ஏற்படும்; இசனால் ஒரு. காலத்தில்
அறிவோ? விழித்துக்கொண்டும், ஒரு காலச்தில் அறிவின்றித்
தங்கிக்
கொண்டு மிருக்குக் தெய்வமல்லவென ஏற்பட்டது. ஆசையால், அக்த அதி
வாகிய நெற்றிக் கண்ணுடன் மற்றைய விரண்டு கண்களையும் கூட்டி ‘aps
கண் உடையான்? எனினும் பொருக்தும்,
்
பிரமனாகிய டீயும், உன் தந்தையாகிய
விண்டுவும், இரிகேத்திர தாரி
யாகிய கடவுளும் முறையே படைப்பு, காப்பு, அழிப்பு ஆகிய முத்தொழில்
களை யியற்றுவசனால், ரங்கள் மூவரும் சமமாக உலஇனுக்குச் காணப்படுகின்
மையின், உங்களுக்குள்ள மு.சல்வன் எவன், சர்சேகமறச் சொல்லவேண்டும்
என்பதால்,

இசனால்

படைப்புத்

கொழிலும்,

காப்புக்

தொழிலும்

௮

தொழிற்
திப இகளும்
சங்கார காலத்தில் ஒழிந்தபோகின்றமையால் அச் சங்
க
காரத் தொழிலுக்குத் சலைவராகிய கடவுளே முதல்வ னென்் றபடியாம்.'
வேதத்துட் கசாரணவாச்கியங்களிர்

இரணியகருப்பன்

முூதலியோரைக்

சுட்கணெர்வினராகிய

காரணமென்று,

நாராயணன்

குயவன் போலலக்த

காரணமாதல்பற்றி3யே யாகலின், அவை3யெல்லா
மாகுபெயராற்
சங்கார
காரணராகிய
முதற்கடவளையே யுணர்த் திற்கு மாகலினாலும், செய்தும,
செய்வித்து மெல்லாச் தொழிற்கும் வினைமூதலாய் கிற்கு முதற்கடவுள் சங்
கார கருத்தா வொருவனேயாம்,
.
௮ங்னமாயின், பிரமா முதலிய இருத்திய கர்த்தாக்களைச் கவெனென்று
சொல்லுவ தென்னெனின், சுருட்டி முதலிய கிருத்கியங்களைச் செய்யுஞ் சிவ
௪௫ பிரமாமுதலாயினாரிடத்
அப பதிய அவர்களும், இருட்டி முதலிய ge
னுடைப பிரோசத்தி லிவர்களும் தொழில்களை௪ செய்கையால்,
இவர்களை
ய்ஞ் வனெனப்படும்,

எதுபோலவெனணின்

சகதி யதிட்டித்துச் இரிபையைச்
போலாம்,

? ஆசாறியசை

யக்தச்

கடந் 5 அவரைச் சிவனென்றே

மிரு கேந்திரம்: “ ஸ்வா

வேவ்யாஸ்தே

போசயர்

சிவனது
கருதுமாறு

ரோசயோச்

பாச் ரோகத்யாக் ருந்தர் வாசயக் சர்மி சர்மா | erwin
wos Bi விச் இியோச்யா£

ப். ரகுர்வர் பஸ்ய௩ ஸர்வம் யத்ய தாவஸ்து ஜாதமிதி?
கண்டன வல்ல வென்றே
கழித்திடு மிறுதிக் கண்ணே
காண்டத பரமா னந்தக்

கோதிலா முத்தி; அத்தால்
பண்டையிற் படைப்பும் காப்பும்
பறந்தன மாயை யோடே;
வெண்டலை விழீகை காலில்
விளங்கிட நின்றான்

யாவன் ?

என்றதனாற் காண்க, 0

KOS

தேன்முகம்
(இன்)

பொருள்களெல்லாம், அல்ல

சண்டன-சாணப்பட்டனவாகிய

என். ற-பரம்பொருளல்ல என்று, கழித் திடும்-கே.இி வாச்கியத்தால் களைந்து

கொண்டத-பரம்பொரு
இறுதிக்கண்-முடிவிடத்தில்,
சொல்லுடன் ந,
சுகத்
பரமானக்தம்-மேலான
ளென்று. கொள்ளப்பட்டது யாது?, (அத)

முத்தி-மோட்சமாகும்; ௮
இனைத் தருன்ற, கோது இல்லா-குத்தமத்த, படைப்பும்
-சிருட்டியும், சாப்

தால்-அதனால், பண்டையின்-முன்ன தாகிய,
பும்- இிஇயும், மாயையோடே பறர்தன-மாயையோ டொழிக்சன) வெள் தலை
காலில்-முறையே கையி
தலையும் கண்ணும், கை
விழி-வெண்மையாகிய
னிடத்தும் சாலினிடத்தும், விளங்டெ-பிரகாசிக்கும்படி, கின்றான்-சர்வசங்
காரகாலத்தில் தணித்து நின்றவன், யாவன்-ஏவன்?, SOE
(வீ-ரை.]) வாழையி ஸனுள்ளீடாகிய தண்டு சோன்றுமளவும் மட்டை
களைக் கழித் தக்கொண்டேபோவதுபோல, சாணப்பட்ட பொருள்க ளெல்
லாவற்றையும் இது

தோன்றுமளவும்

பொருளல்ல,

கழித் துச்கொண்டே

கழித்திடும்'

அல்லவென்று

௮து பொருளல்ல?

என்றனர். ஏகமாகய

இரண்டாகாமலும்,

பரம்பொருள்

முசல்வன்

அத்துவிசமா

பொருள்களுக் இடனாசாது, ஒன்

யிருத்தலின் இன்மை மறுதலையாச் கூறும்
ருகாமலும்,

என்று

செல்லமேண்டுமென்பார், *சண்டன

மிரண்டு

ஒன்று

மின்றாசாமலுமாயுள்ள

பொருளுச் இடனாய் நிற்றலின்,
விளக்கும் அன்ன
அனன்னியத்தினை
திருவிளை
ரெனலுமாம்.
என்றன
இடும்?
:சண்டன அல்ல வென்றே கழித்
சொல்லி
மைமைச்
மறைகளு
மீகென
யாடற் புராணம்: *அல்லையீ தல்லை

OL றுஇத் இளைக்கும்'”? என்றதனாற் காண்க, இங்கன நியதி சகளைர்துசென்
றவிடத்து சேடிச்துச் தத்துவாதீதளாய் நிற்பது முதல்வனாசலிஞலும், ௮த
மோட்சமாகலினாலும், “இறுதிக் சண்ணே, கொண்டது
னாலே கிடைப்பது

பரமா னந்தச் கோதிலா முத்இ' என்றனர்.
, பிரமாவினாற் படைச்சப்பட்டும், விண்டுவால்
மாயாகாரிய

பிரபஞ்சமானது

மாய

பிரபஞ்சம்

மாயையி

காக்கப்பட்டும் வரு$ற

சாரவசங்காரகாலத்கில்

மாசலினால்,

லொடுக்கப்,

படைப்பும்

சாறிய

காப்பு மக்காலத்

தொழிந்துபோ மாதலினால் பண்டையிற் படைப்பும் காப்பும் பறச்தனமாயை
யோடே? என்றனர். வெண்டலை-பிரமகபாலம். விழி- திருமாலின்சண்,சானே
பிரமமெனத் தருச்குற்ற பிரமனது ஐர் தாவது தலையை சச ணனியால் வைர
பிரமாண்ட புமாணம்:
வர் இள்ளிச் சாத்தி லேற்றமையே பிரமகபாலமாம்.

“noni ஜஸ்வாத்யசம: கிம்சித்பைரவம்
மஹாதேவ:

ண

ஷ்ணா

வைகால

பைரவ;

லோக சாஹகம்| ஸ்வியம் ஸாக்ஷ£ாச்
சகர்த்தசரஜாக்ரேண

ஸ்ரஹ்ம£

பஞ்ச சமம் UOTE” cored, வாமனபுராணம்: **தர்ச்ரித்வாக் ரோதயுக்தே

ஈகாக்பேண ஸ்விரன்சிச்ஈம்ப்ராஹ்மம் பருஷ வாதி
நம் சரேணமஹாத்மகா
இத்து
ஸவத்பதிகேரததா
யத்| தச்சிர்சம் ஸரங்கம்வ்யை வஸவ்யேசரதலே
?
கரல
ம்
ப்ரஹ்மண
ாஸ-௦
மஹத்புத்த
ஸகருத்வ
இத்யாதி
க்9ிர2]|
தச்சம்கரா

பைவ? சகர்த்தஸ்யவதகம் விரிஞ்சஸ்யா
ரோற் காண்க,

தபம்சமம் |'? எனவும்

வருவனவற்

௩௦௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

காஞ்சிப்புராணம்: வருபடை வேகக் காற்றினின் முரிய விரைந்து
செல் வயிரவப் புத்தே, டிருமலர்க் குரிசில் பழித் இடு மஞ்சாஞ் சிரத்தனே
யுகிரிஞற் கொய்தான், பெருவிரஸலுயிர்போல் விழுர்தபின் மீளப் பிஞ்ஞக
னருளினா லுய்ச் துமறாள்வவி நீவ்கியெழுச் தனன் மதையோன்வள்ளலைவண ஙி
ரின் றேத்தும்,?? எனவும் வருவனவற்றாற்

காண்க,

அசுரர் உபத்இரவத்தினைச் சகியாத தேவர்கள் வேண்டுகோளுக் இர
ங்கி அவர்களைச் சங்கரிச்சக் தச்சவொரு ஆயுதம் வேண்டுமெனக் கருதிய
விண்டவொனவர், தஇருமாற்பேதென்னுக் தலச்தில் சிவலிங்கப் பிரதிட்டை
செய்து, சாளொன்றுச்கு

ஆயிரக் தாமரை

ச்சனை செய்து வந்தனர், ஒருகாள்

யாவருக்குச் தெரியும்படி தாமரைமல

கண்ணொன்றினைக்

மலர்களால் அனேக

ரொன்தினை மறைக்கத், இருமால் தன்

தாமரையாகப் பாவித்து

அருச்சத்சனர்,

தூதல்வன் இடபரூடராய்த் தரிசனம் தக்து ஒரு

லசாரரை யழித்இ?? என்றருளி,
தாமரைக்

சண்ணனெனப்

காலஞ் சவார்

முதல்வன் அவர் பத்தி மூதிர்ச்சியானது
அப்பொழுது

சக்கராயுத முதவி, “இதனா

சண்ணையும் மூன்போற்

கடாட்டித்துச் செக்

பெயருங்

கொடுச்சனுப்பினசெனப்

கூறுதலின், **விழிகால்? என்றனர்.

திநவாசுகம்: *சலமுடைய

னுடறடிந்த

உல்லாழி,

நலமுடைய

ஈலமுடைய

ஈராணன்ற னயனமிடச்

னன்சாண்

சாழலோ?

சணிவாய் மாயோ

பன்லூல்கள்

சலந்தரன்ற

நாரணஜ்கன்

ஐருளியவா

தரனடிக்£,

மலராக விடவாழி யருளி

எனவும், கூர்மபுராணம்: “வையம்

னன்புக் குண்ம௫ழ்வுற், ஹறையன் கையாற்

றென்னேடீ,
பொதிந்த செய்

புறநீவி-யடியிற்

புனைச்ச மர்ச்சண்ணு, மெய்த ௩ல்இச் சு தரிசன மென்னுஞ் சுடரா ழியுமீர்து,
செய்யக் கமலக் சண்ணனெனும் பெயருஞ் சிறப்பி னொமெளிச்தான்.?? என
வம், உபதேசகாண்டம்: “சின்பா லுருகி கினதடிக்கிழ் நெடுங்கண் சாத்து
சிலையுலக, மன்பா லிவா னெனக்கிருக ணம்போ ருகத்துி னருள்கென்னா,
மின்பா ஓுகர்தோ னஃதருளி வேண்ட வேண்டும் வரங்கொடுச்தான், பொன்
பான் மருமத் இஇிரியினா னடைக்சா னமரர் புடைபோற்ற.'”எனவும்,
கரத்சிப் _
புராணம்;

ஆங்கவனை

ஞான்று, தேங்கமல

'பிவ்வூர்,

யெதிர்ரோச்கி

நின்பூசைச்

விழியளிச்சோம் பதுமாச்ச

பாங்குபெறு இருமாற்பே

ழெனப்பொலிக

கோடி, தாங்குகதிர்ச் ச.சரிசனம் பெயராழிச்
கோன்,
என்வும் வருவனவற்றுற் காண்க,

விளங்கவெண்

ஸணீறு பூசி,

விரிசடைக் க்கை தாங்கித்,
துளங்குஈன் னுகற்கண் டோன்றச்,
சுழல்வளி
களங்கமி

அறுவர்

ககனமாய்ப்

சசம௫ழ்ந்தே

கெடுஞச் சாகக்,
தானே

பொலியப், பூமி

முனக்கிஞ்

னெனும்பெயரித் திசழ்வா

வென்றருளிப்

தணிப்படையு

முதவி

பர்னு
யெங்
(3

தேன்முகம்

௩௦௩

'வளர்ர்ததா ளென்ன வுள்ள
மன்னறென மறையொன் நின்றி.
(இ-ள்.) விளங்க-பிரகாசிக்கும்படி, வெண்ணீ௮ு பூசி-திருவெண்ணீற்றினை
யணிந்து; விரி சடை-பரர்,ச சடையினிடத்து, கங்கை தாங்கி-கங்கையைச்
சுமந்து; துளங்கு-ஒஜியைச் செய்கன்
ற, ஈல்-அழகாகிய, நதல்கண் தோன் ற-

செற்றிச்சண் சாணப்படவும்;) சுழல் வளி-சுழலாணின்ற காற்றானது, நெடு
மூச்சு ஆக-பெருமூச்சாகவும்; சசனமே-அகாயமே, களங்கம்இல்-கு.ற்றமற்ற,
உருவமாய்ப் பொவிய-வடிவாசப் பிரசகாசிச்சவும்; பூமி-பூமியே, வளர்க்த தாள்

என்ன-ரீண்ட இருவடியாசவும், மன்று-சித்சபையானத,
மாகவும், (சொண்டு)
(வீ௩ரை,)

விடையாக இச்

மறை

உள்ளம் என-இதய

ஒன்று இன்றி-9றிது மிரசய மில்லாமல், என்க.

மேற்பாட்டின்

சடையடியில்

செய்யுளினையும் அடுத்த

(யாவன்?

செய்யுளினையு

என்ற வினாவிற்கு

நிறுச்இி,

முதல்வ

னுடையஅடையாளங்சளை ஈன்கு விளக்கஇி,யாவர்க்கு மிறைவ னிலன்ரானென
நிரூபிச்னெ.றனர்.
சர்வசங்கார கரலத்தில் தான் தணித்து நின்று தனது

அருட்சத்திமாத்திரங் சாண

நின்றாடுஞ் சமயத்தில், நெற்றியில் விபூதியானது

காணப்படுமென்பார், “விளங்கவெண்

ணீறு பூச் என்றனர்.

முதல்வன் திருவிழிசளை லீலார்க்தகமாக வொருகாலத்
இல் தேவியார்
பல இருண்
ஊழி
உயிர்கட்கு
சணமொரறன்றில்
மூடிய
இருக்கரங்களால்
தமது

டமை கருதி உடனே யெடுச்கையில் அம்மையாருச் மேற்ற அச்சத்தில் விரல்
கள் பத்திலும் வியர்வின் ூண்டாசிய
சங்கை உலகத்தினை யழிகச்கும்படி
யிரைர்ஐ வருகையில், அதன் வீறு குன்ற

விமலர்

தமது

வேணியி

லணிக்

தமையானும்) முதல்வன் பிரசாதத்தினாற் பிரமன் ஒரு காலத்தில் தனு
மனோவ தி ககரினுக்குச் கொண்டுபோன

பூமியில் வக்தபோது

உலக

மழியாமல்

கங்ளை, பசாதன்வேண்டுகோளால்

முகல்வன்

மையானும், விரிசடை கங்கை தாங்கி? என்றனர்.

தனது

சடையி

லேற்ற

திருவாசகம்: “மலைமகளை

யொருபாகம் வைத்தலுமே மற்றொருத்தி, சலமுகத்தா லவன் ஈலையிற் பாயு
og வென்னேடி, சலமு௫த்தா லவன்றலையித் பரய்ச்இலளேற் உரணியெல்

லாம், பிலமுகச்சே புசப்பாய்ர்து பெருங்கேடாஞ் சாழலோ. எனவும், கந்த
புராணம்: “அக்கது மூன்று தன்னி லயனகர் புகுந்த சங்கை, தன்னம்
இறவின் மிக்க ப்ோதன் தவத்தான் மீளப், பின்னரு மிமையா முக்கட் பெருக்
வரைப்பிற் செல்ல விரையதில் விடுத்தல்
Ems apo Cub mae, Wade
செய்தான்.?? எனவும், நவமஸ்கதந்தம்”*சண்சதா சதிதாலேகம் பஇஸ்யெளA

மஹீசலே| போத
சச மிசம்ப்ரோதம்

தா.ரதிஷ்யதிதே வேகம்ரு /ரண்ஸாத்மாமாரீரினாம்| யஸ்மஃ
விஸ்வம் (பறா&வதம்

ஷு”?

எனவும்

வருவனவற்றுற்

காண்க,
முூதல்கனது விசாட்டுருவத்
தில் வளி மூச்சாசவும், உறாவம் சசனணமாக
பொவிர்திருக்கு மெண்டனர். உள்
மன்றாகவும்
வும், பூமி தாளாசவும், உள்ளம்

எத்தினை மன்றென்றது தில்லை யிருதயபுண்டரீச மாகவினென்ச,

(௯)

௩௦௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௩

[மறைமுழக்

கொலிப்பத்

தானே,

வாதமோ டபயக் கைகள
முூறைமையி னோங்க, நாத
முரசெனக் கறங்க, எங்கும்
குறைவிலா

வணகி

ஹைந்து

கோதிலா ஈடனஞ் செய்வான்
இறையவ னெனலா, மியார்க்கு
மிதயசம் மதமீ தல்லால்.
(௫-ள்.) மறை முழக்கு ஒலிப்ப-வேசமுழச்சமானது சத்இக்கவும்) உரச
மோடு அபய

சைகள்-வ.ரதாபய

யாக மிக்கு விளங்கவும்;

அஸ்தவங்கள்,

முறைமையின்

நாதம்-சாத௫,ச்துவமான து,

ழூசசு

ஓங்க - முறை

என

கறங்க-பேரி

கைபோல வொலிக்கவும்; எங்கும்-எவ்விடத்தும், குறைவு இல்லாவண்ணம்குறைவில்லாதபடி, கிறைச்து-நிறம்பி, கோது இல்லா நடனஞ் செய்வான்-

குற்றமற்ற நடனம் பண்ணுகோன் யாவன்?
எனலாம்-என்று

சொல்லலாம்;

(அவன்)

இறைவன்-முதல்வன்,

யார்க்கும் - எல்லார்க்கும்,

இதய

சம்மதம்-

இசயசம்மசமான

காரியம், ஈது அல்லால்-இதுவாமன்றி, என்ச.
(வி-மை.) வரதசக்கை-வரங்கொடுக்கு மிடது சை,
அபயச்கை-பயமொ
(திக்கும் வலது கை.
கோதிலாத
நடனம்-ஞான௩டனம்.
முச்திய செய்

யுள்சளில் “இறைவன்

யார்? எனக்

சங்கத்து, பிரமனும்

விண்டுவும் இறைவ

ரல்ல? எனக் காரணம் கூறிச் ஏழித்து, இறைவ னிவன்ருனென
அடையாளங்களிற் சில எடுத்துச்

கூறி

இச்செய்யுளில்

லத்தில் ஆனர்த கிர்த்தனஞ் செய்யும் ஆண்டவனே

தினா,

வரதக்கையானது

அடியாரை

நோக்க,

அவனருமை

தில்லைச்

இற்றம்ப

இறைவனெனச் தாபித்

:அன்பர்சாள்!

யின் கீழ் நீழலை அடையுங்கள்! எனக் குஞ்சிதபாதச் தனைச்

இச் இருவரி.

காட்டிச்கொண்

டிருக்கும், அங்கன மடைச்தால் மோட்சமளித்து
ஆதரிப்போம்;
வேண்டாம்? என அபயக்கை காட்டிச்கொண்டிருச்கும்.

பயப்பட
௫

அல்லலாக் தொழில்ப டைத்தே,
அக்கடி

யுருவெ டுத்தே,

மல்லன்மா ஞாலங் காக்க
வருபலா ௪டவு ளென்னில்,
தொல்லையாம்

பிறவி

வேலை

தொலைந்திடா திருணீங் காது;

கல்லது மாபை
கானென
; (இ-ன்.) அல்லல்

அம்

தானு
வந்து நிற்கும்,
தொழில், படைத் து. அர்சரபமாஇய

சொழிலைப்
ces
பெற்று; அடிச்சடி உரு எடுத்து - அிடச்
2s
 வள
- ்
சடி சர்ரம
்எ௫ிச்து;
மல்லல்க்aon
ி

தேன்முகம்

௩௨௦௫

பொருந்திய, மா-பெரிய, ஞானம்-உலகச்.
இனை, காக்க வருபவர் - இரட்சிக்க
வருபவர்கள், சடவுள் என்னின் - கடவுள் என்றால், தொல்லை ஆம்- பழமை
யாய, பிறவி வேலை-பிறவிக்கடலான௮, கொலைச் இடா அ - நீங்காது; இருள்
நீங்காது - அஞ்ஞானம்

விலகாது;

நல்லது

தோன்றுகிற மாயையும்,
என்சு.

சான் என

வந்து கிற்கும்-சானென்று வந்து நிற்கும்,

மாயைதானும்

(வி-ரை,) படைப்பும் காப்பும்: தனு சாண
மாச்சள் மொச்அுண்ட ஸைவதற்குக் காரணமாக

- ஈன்மையாய்ச்

புவன போசங்களில் ஆன்
விருத்தலின், ' அல்லலாந்

erie? என்றனர். அச்சகைய படைப்புக்கும், காப்புகிறாம் கர்த்சாக்களா
யுள்ள பிரமனும், விண்டுவும் அடிக்கடி பிறக்ன்.௦ தன்மையை யுடையவர்க
பல நூல்களிலும் ௮வ்
ளாகையால், 4அடிக்சடி வுருவெடுச்சே? என்றனர்,
விருவருக்கும் இறப்பு,
பிறப்பு ஏராளமாகக் கூறப்பட்டிருக்சலினா விங்வ

சிவஜானதீபம்:

னவ் கூறினார்.

“*சதுரியுக மவையிரண்டா யிரக்கான் சென்

ரூற்

சதுமுகனுச் கொருதிவசம் தகையார் வாணி,
ப.திம௫ழுர் இனச்இ
மிக்க, Ff Hue Ca
பசம்பேர
லொரு பசலிறழ்முனே பஇனால்வ ரிந்திரர்சம்

பி.மரொரு Cars. SHG விண்டுவினும் கொருபகலால் விழியிற் றுஞ்சு,
ச் துமையாள் முடிக்கு
மதிதிருமா லொருகோடி யிறக்குங் கால மலரளச மவிழ்
கேரம். ?? எனவும், அநுணையந்தாதி: “கோடிவிதி. மாஸிற் குலாவுசம லக்
ஸனோடி வடபா லுறங்குமே-மாடுங்கா, லச்சண்ணர்
சண்ண,
லருணோன், ஈச்சனருள் சற்றே ஈகும்.1? எனவும், தேவாரம்:
பிரமர்ச ணொங்கினார், ஆறு கோடி சா.ராயண ரற்கனே,, ஏறு
லெண்ணி லிர்இரர், ஈறி லாதவ னீச னொருவனே.”' எனவும்,

ப்ரஹ்ம

விஷ்ணு ருத்ரேஸ்தே ஸவேஸம்

வற்றாற் காண்க.
அர்தக

ப்ரஸூயர்சே!?

கோடி யழியி
“நரறு கோடி.
கங்கை மண
அத்வசிகை:

எனவும் வருவன

(இச்சுலோகத்தில் ருக்தினென்றஅ

னொருவன்

கடகீரன் தாணினைத்த

சண்ணுள்ளா

னொருவனைத்

குணருக் இரனை )
துணையாகக் கொண்டு

பதியிற் போய்ச் சேருவன்) ௮க்ன

மல்லாது தன்

ஊனைப்போலு மர்சகனைச் துணையாகக்கொண்டு கடச்கின் இருவரும் படுகுழி
யில் வீழ்ச்து தன்படைவர். அதுபோல, பிறவியில் மொத்துண் டலைபவன்
பிறப்பில்லாத முூதல்வனைக் துணையாகக் கொள்ளின் தான் க௫.இய பலனை
அங்கன மல்லாது சன்னைப்போலும் பிறப்பில் மொத்துண் டுழ
யடைவன்;
லுங் கடவுளினைத் துணையாகச் கொள்ளின் இருவரு மொருங்கு சேர்க்து
துன்பப்படவேண்மொசலின், கடவு ளென்னில்” கொல்லையாம் பிரவிவேலை
அச்சடவுளமை நம்புவார்க்குப் பிறவி நீங்கா
சொலைர்தி டாது” என்றனர்.
என்றனர்.
கொழியவே, ஆணவக் தலையெடுக்குமாகலின், இருணீங்காது?
ஆண வக காரணமாக மாயை வர்தடையு மாகலின், (மாயைதானு கானென
வந்து நிற்கும் என்றனர்.
மாயையான து,

சோன்றி

ஆன்மாக்களுக்கு முதல்வனுடைய

ஆணவவிருள் நீங்குமளலும்

20

ஞானமாகிய

சன்னிடத்சே afer ms

gan

இரணம்

கரண

௧௦௭ தாயுமானவர்பர்டல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
- புவன போசங்கள் அவரவர்கள் புண்ணிய பாலங்களுச்

கடாகச்

தெற்னறிச்

சிறிதே மலவிருளினை ரீக் விடய வின்பக்சளைக் சாட்டும் விளக்குப்போன
்
றிருப்பதால்,

(சல்லது மாயை? என்றனர். திநவநட்பயன்: **விடிவா மளவும்

விளச்சனைய மாயை, வடியாகி சன்மத்து வர்து.!? என்றசனாற்
சாண்க.

தானென

(௪)

கிற்கு ஞான

ஞானமன், றர்க ஞானம்
வொட்டா;'

மோனமா யிருக்க

மோனமின் முக வேதான்
சேனென ருசிக்கு மன்பாற்
சிந்தைநைற் அருகும் வண்ணம்
வானென கிறைந்தா னக்த

மாகடல் வளைவ தின்றே...
(இ-ன்.) கான் என நிற்கும் ஞானம்-சானென்று விவகறிக்க நிற்தன்ற
ஞானமானது, ஞானம் அன்று - ஞானமல்ல; (ஏனெனின்) அர்த ஞானம்அச்ச ஞானமான௫, மோனமாய்

இருக்கவொட்டா-மோனமாயிருக்ச

கொட்

டாது ; (அதலால்) மோனம் இன்றாகவே-மோனம் இல்லையாயினபோதே,
சேன் என-சேன்போல, ருசிக்கும் அன்பால் - உருசிக்சின்ற அன்பினாலே,
எிர்தை-மனமான ப, சைக்து உருகும்வண்ணம் - கைந்து கரையும்படி,
ஆனக்
தம்-சுகமாகிய, மா-பெரிய, கடல்- கடலான,
வான் என நிறைந்து-மேசங்
சள்போல

ஷன்

நிறைந்து, வளைவது இன் று-வளைதல் இல்லை, என்க,

(வி-மை.) சானெனச் கூறப்படுவதாகய மயக்கத்தினை அறுத்த
ுள்ள புரு
யாவனோ அவனே மெய்யுணர்வுடைய ஞானியாகலின்
,
நானென

ஈிற்கு. மானம் ஞானமன்று ? என்றனர்.

மிரபூலிங்கவிலை:

4 யானென

தென்ப திருக்இடு சாறு, ஞானமு றுனது
ஈண்ணில ஞாயிற், ரூனிலை யாத
சகக்திகழ் இற்கும், னமி லாச சிவச் மாதே, 2 எனவும்,
திநக்தறல்,
“யானென

தென்னுகஞு செருக்

சறுப்பான் வாஷஜோர்ச், குயர்ந்த வுலகம் புகும்,"?
எனவும வருவனவற்ராற் காண்க.
மோனங் சைகூட வேண்டுமாயின் ஞான
மத்தியாவசிய மாகவின், அர்த ஞானம் கானென நிற்கு ஞானமல
்ல வாகை
யால்,
டாது”

இர்த ஞானத்தால் மோன் கூடாதென்பார்,
“மோனமாயிருக்க வொட்்
என்றனர்,
மோன
நிஜ பெருஇருச்சவே சிவானர்த
ம் விளையா

தென்பார்,

“அனந்சமாகடல்

வவ

தின்றே்

என்றனர்,
பஜ்சாக்காவநீ
“*பாடுதும் பஞ்சாம் உரவனை
யென்றும் படர் தலொடுவ், கூவெ
தன்ன
வன் பாச மதுவர்து கூடுதலு,
நீவெ இன்ப மன வாக்குச் காய
நிகழஜ்செயலற,
ரோடு வாளாய் இருப்பதல் லாற்பி
ன்னை 9 யான்றில்லையே, £? என் ஐகனாற்

தாதி;

STONE,

இன்றென
.

விருப்போ மென்னி
௩

னென் அஞ்சூ னியமா முத்தி;

(௫)

௬௦௪

தேன்மூகம்
நன்றொ0 தீது மன்றி
நாமுன்னே

Git mito

வித்தை

நின்ற த; பெத்தர் கானே

நிரந்தர மு.திதி யென்னின்,
ஒன்றொரு வசைதான் கேட்க
வுணர்வில்லை; குருவு மில்லை.
(௫-ள்.) இன்று என இருப்போம் என்னின் - இல்லையென் றிருப்போ
மென்றால், என்றும்-எச்சாலத்தும், முத்தி-ரு.ச்தியென்பது, சூனியம் ஆம் கூனியமாய் முடியும்; (அப்போது) நன்றொடு தீதும் அன்றி - நன்்மையொடு
இமையு

மல்லாமல்,

சாம் முன்னே

௮வித்மை

பெறும்

5 காம் முன்

நின்ற

பெத்தம்தானே - அத்த
அவிச்சை நிலைபெற்றது;
யடைகந்தஇருச்த
னமே
அவிச்சை நிலைபெற்றிருக்த பெத்ததிசையே, நிரச்சரம்-ச.தாகாலமும், “ss
என்னின்- மூத்தியென்று சொன்னால், ஒருவரை - ஒருத்தரை, கான் ஒன்று
குருவும்
கேட்ச-சானொன்றைச் கேட்பதற்கு, உணர்வு இல்லை-அறிவில்லை;
இல்லை-ஆசாரியனு மில்லை; என்ச.
(வி.ரை.)

ஆனககமொன்று

வேண்டுவ இல்லையென

விருப்போமெனில்,

வேதாகம இதிகாச புமாணங்களிற் கூறப்படும் மூச்தியெனு மொரு நிலை
யில்லையாய் முடியுமாகையால், இன்றென விருப்போ மென்னி னென்றுஞ்சூ
னியமா மு.ச்தி' என்றனர். முத்திக்கேதுவான ஆனந்த மொன்றினை யனுபவி
க்கு வேண்டுமென்ற முயற்சி யொழியவலே, இது ஈன்மை இது தீமையென்
னும் விசாரமற்று வாழ நேரிட்டு அஞ்ஞானச் தலையிடுமென்பார், “சன்றொடு

எத

மன்றி காமுன்னே

மெனவும்,
ணில்,

முத்தரிலை

கருட.

பெறுமவித்தை'
யென்ப

பரம்பரை

யென்ப

*பெத்தநிலையே

என்றார்.

யெனவும்

தொன்றில்லை

தொழிச்துபோம்

பெத்சர் சானே நிரக்த.ா முத்தி யென்னி,
வுணர்வில்லை, குருவு மில்லை? என்மனர்.

ஜொன்றொரு

சத்திய

கொள்வோம்”
என்பார்,

வரசைரசான்

என்

“கின்றது

கேட்ச
(அ)

இல்லையென் ிடி,னிப் பூமி
யிருக்தவா திருப்போ மென்னில்,
நல்லவன் சாரு வாகன்

டநான்சொலு நெறிக்கு விணில்

தொல்லையேன்? ஆச மாதி
தொடுப்பதேன்? மயக்க Cina
கொல்லைவக் Bop her V என்ன

உறவுசெய் இடுவ னந்தோ.
(௫-ல்.

இல்லை எின்றிடின்- இல்லை யென்று

௮லகம், இருந்தவா நு-இருர்த பிரசாரம்,

சொல்லின்;

இப்பூமி-இக்க

இருப்போமென்னில் - இருப்போ

௩ 6௮ | தர்யுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியு ரை
மென்றால், ஈல்லவன் சாருவாகன்-ஈல்லவனாகய சாருவாகன், நான் சொல்லு
நெறிக்கு - நான் சொல்லுகின்ற மார்ச்கத்தை யனுட்டிப்பதற்கு, வீணின்வீணாக, தொல்லை என்-தொரச்தரவு யாதுச்கு 7, ஆகமாதி தொடுப்பது என்ஆகமமுதலியவைகளைச் தொடங்குவது யாதுச்கு?, மயச்கம் ஏ௮ - மயக்கம்
யாதுக்கு?, இங்கு-இவ்விடத்தில், ஒல்லை-விரைவில், வந்து இருமின் என்ன-

ass

என்னோடு

கூடியிருங்களென்று,

உறவு |செய்திவென்- ௩ட்பு

செய்

(வி-மை.) இயற்கையாய் யாவும் ஈடச்றெபடி ஈடச்சிறது, குரு ட

விவ

வான், என்க.

கார மெற்றுக்கென்னில், உடனே நிரீச்சுரவாஇி வந்தடுத்
து, 4ஆம் ஆம்;.அது
மெய்; ஆசமழூதலிய நூல்களை ஈம்பித் தொல்லை யுறுவானேன்? என்னுடன்
EGE சுகமாகவாழ்வாய்?? என்று சினேகஞ்
செய்துசொள்வன் என்பார்
இல்லை யென்நிடில்,..... உறவு செய்திரவெனந்தோ? என்றனர், சாருவாக
னென்னும்,நிரீச்ச.ரவாதி யென்பான் பிரச்சியட்ச மொழிய அனுமான .மூத

லிய கொள்ளாமல், கன்மம்

ஆன்மாவும் கடவுளு மில்லையென்று சொல்லி

"இம்மைப் பயனாகிய மகளீரிடச் துண்டாய இன்பமே பொருளெனச் சொண்
டவன்.
சித்தியார்; (*ஊடுவ santa அற்ற கலவிமங் கையரை புள்ளி,
வாவ தடியில் வீழ்ச்து வ௱க்தவ தருந்த வம்பின், உ
அணர்வு செட்டுக
குணமெலாம

வேட்கை

யாச,

நீடுவ இன்ப

மூச்தி யிச்தினின்

முர்கள்

முத்

சர்.” எனவும், **வாசமார் குழலார் தங்கள் மணியல்கும் றடத்தே மூழ்க)
சேசமார் குமுதச் செவ்வா யமு.இனை நிறைய வுண்டு, சேசுலா மணிமென்
மோண்மேற் சேர்ச்துவிற் றிருர்தி டாதே,
வாசுலா மனத்தோ செல்லா
மறுமைகசொண்

டழிவர் மன்னோ,

?? எனவும்,

“ASL
19 toot

யுளதென்

றோடி

மெலிவதிங் சென்னை வீடு, காட்டுவோர் சண்டோர் கேட்டோர் சரியவை
யுண்டேற் காட்டீர், மாட்டினி லரச ராணைச் சைபவே BLM சாளு, மீட்
டப பொருள்கொண் டிங்கே யின்பத்தி னிசைர்இ டீரே.?? எனவும் வருவன
வற்றாற் காண்சு,

(௯)

அர்தணர் கால்வர் காண
வருட்குரு வாகி வந்த
எம்தையே! எல்லாந் தானென்

அியம்பின, னெமைப்

படைத்த

தந்தைநீ; எம்மைக் STG
தலைவனே அகந்தை யன்ஜோே?

Us sieபடைக்BBB apaB
ககின்

(இ-ள்.)

௮ச்சணர்

னருள்பா

லிப்பாய்!

நால்வர் கரண-வேஇயர்

கால்லர் காணும்படி, அருள்:

குரு ஆகி வந்த - ௮அராளுருவாஇய ஆசாரிய
மூர்த்சமா யெழுக்தருளின, எம்.
நையே-எமது பிதாவாகிய முதல்வனே
| , எல்லாம் தான் என்று. எல்லாப்

௬௦௯.

tpn Gav
_ Liesr
/மைப்' படைத்த

(ஆயினும்) எம்

இயம்பினன்-சொல்லினான்;

பொருள்களுச் தசானேயென்று,

தந்ைத நீ-எலங்களைச் இருஷ்டிசத்ச பிதாவு கீ) எம்மை-எங்களை ,
அன்றோ - உன்:
நுந்தை
தலைவன் - முதல்வன்,

காக்கும்-இரட்சக்இன்ற,

தந்தையாகிய

இருமாலல்லவா?,

சித்தி

இல்-பிணிப்பற்ற,

பந்தம்

படைக்க.சித்இழுத்திகளைப் பெற்று

வாழ்வதற்கு,

முத்தி

சின் அருள் பாலிப்பாய்-

உன் இருபையைச் தர்தருளவேண்டும், என்,

(வி-ரை.) முதல்வன் இருக்கைலாயச் இலே, சல்லாலவிருட்சத்தின் நீழ
விலே, தட்சணாமூர்த்தி கோலங்சொண் டெழுக்சருளிச் சனகர், சனர்ச்குமா
ரர், சனந்தனர், ௪னுதனர் கால்வருச்குஞ் சவஞானபோச முபதேூத்த முகல்
வனே, உடலும் உயிரும் போலவும்) பாலு நீரும் போலவும், பரி.இயு மதியும்
போலவும், உலகத்தோமி வேற்றுமையின்றிக் கலப்பால் ஒன்றாய்த் தானிருட்
பேனென்

அுரைச்தானென்பார்,

நால்வர் சாண

*அர்.சணர்

வருட்குரு வாகி

வச்த எந்தையே யெல்லாச் தானென், நியம்பினன்? என்றார். படைப்புச்சட
வுள்-பிரமனும், காப்புச்சடவுள் அவன் றந்தையு மாகலான், *எமைப்படைத்த
தந்தைநீ; எம்மைக் காக்கும் தலைவனே நுச்சையன்றோ?? என்றனர்.
இம்மைப்பலனும், மு,ச்தி-மறுமைப் பலனுமாம். ஈண்டுப் பக்தமில்

தஇஇத?

என்றதனால், அருட்சக்தி யெனச்கொள்க; ௮அணிமாமுதலிய சித்தியை யன் று;
இவை

“இஷ்டமா

இத்தியாம்.

பச்தமுறு

சத்தியு

மென்செய!?

என

இவ்

(௧௦)

வாசிரியரே கூறியுள்ள தனைக் காண்க.

பன்மாலை

எண்சீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம்
பன்மாலைச் இரளிருக்கத் சமையு ணர்க்தோர்
பாமாலைக் கேநீதான் பக்ஷ மென்று
நன்மாலை யாவெடுக் துச் சொன்னார் ஈல்லோர்)
நலமறிர்து கல்லாத GT Beh சொன்னேன்;
சொன்மாலை மாலையாக் சண்ணீர் சோரத்

தொண்டனே

னெக்ராளுச் துதித்து கிம்பேன்;

என் மாலை யறிக்திங்கே
யெனைக்கலப்பாய்

(இ-ள்) பன்மாலை இரள்
யிருக்சச்செய்தே, (அவற்றில்
கம்மை யுணர்நங்தோர்களாகிய

ளிடத்தே, நீ-ரீ, பட்சம்
(பூமாலை

பாமாலை

என்றே

திருக்கருணை யெம்பி

ரானே!

இருச்க-பல்வகையவாகிய பூமாலைச் தொகுதி
விருப்பம் வையாது)
கம்மை உணர்க்தோர்ஞானிகளுடைய, பாமாலைச்கே - சவிமாலைக

என்று-விருப்பஞ்

யென்னு

எடுச் அ-தெரிர்தெடுச்.,

வாவா!”

மிரண்டனுள்

செய்வோனென்று,
பாமாலையே)

நல்லோர் - பெரியோர்கள்,

இறெக்த

சொன்னார்

ஈம்மாலை ஆமாலையாக, -

- உன் திரு

௩௨௧௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுலை ர

வடியிற்

சூட்டினார்கள்; ஈலம் அறிக் து-ரஈன்மையாவ இ.தவென்று

ணர்ந்து,

கல்லாத-அர்ஈன்மையைத்

பாகுபடுத்

தரும் வீட்டு நூல்களைச் கற்றறியாத,

நானும்-அடியேனும், சொன்னேன் - பாமாலை குட்டினேன்; சொல் - சொல்
லப்பட்ட, மாலை மாலை ௮-தாரை தாரையாக, கண்ணீர் சோர - சண்ணீ
ரொழுக, தொண்டனேன்-உன் தொழும்பு பூண்டவனா௫ூயெரான்,

எர்காளும்-

(இன்நுபோலலே) எச்சாலத்திலும், து.தித் அஙிற்பேன் - வழுத் சாகிற்பேன்;
திருக்கருணை எம்பிரானே-௫றச் தசருணையினையுடைய எம்மிழஹைவனே1, என்
மாலை அறிக்து-என் விருப்பத்தை யுணர்ந்து, இங்கே வாவா என்றே-இங்கே
வருவாய் வருவாய்

என்று

னைச் சேர்வாயாக,

என்சு,

சொல்லிச்கொண்டே,

என்னை

கலப்பாய்-என்

*

(வி-ரை.) சோட்டுப்பூ, கொடிப்பூ, கீர்ப்பூ, நிலப்பூ

மலர்களாற்

சமைத்த

பூமாலைச்கு

மணமறல்,

என்னும்

வாடல்,

சால்வகை

தேன்பிலித்ராமை

மூதலிய குணங்க ஞண்மையாலும்; பெயர், வினை, இடை, உரி என்னும் கால்
வகைச் சொன்மலர் பத்தியீத் பதிய, எண்சுவைச்தேன் பரவ, அணி வாய்ப்ப,
திக்ரு முழுமையுஞ் வெமணங் கமழ்தா, அன்பெனு நாரிற் :ஜெடுக்கப்படுஞ்
சிறப்பு சொன்மாலைச் குண்மையானும்; பூமாலையினுஞ் சொல்மாலையினிடத்
திலேயே முதல்வனுக்கு விருப்பமென்பா£, *பன்மாலைத் இரளிருக்கத் தமை
யுணர்ச்தோர் பாமாலைக் கேநீதான் பட்சமென்று? என்றனர். திருவாநம்நான்
மணிமாலை:

“தண்மல

ரும்பொழிற்,

வொண்மலர் சொன்மலர்ச் சகொவ்வாது

றென்சம

லேசற்குச்

போலுமற்

சாச்துன்ற,

றோர்புலவன், பண்மலர்

சாத்இப் பணிகொண்ட வாபசசை மால்சிவ$த,
கண்மலர் சாத்இபுல் காண்
பரி தான சழன்மலரே,!? என்றதனாற் காண்க. ஆகலின். இருவருட்பெருஞ்
செல்வராகிய சம.பகூரவர்கள் முதலியோர் பாமாலையினையே
சூட்டினா ரென்

பார், ஈன்மாலையா வெடுத்துச் சொன்னார்
முதல்வனாகிய

நீ

பாமாலையிடத்அப்

மையல்

கொண்டழுகேனே??

எனவும்,

கிருவாதவூரடிகள்

அழுது

பாடினேன்

தொண்டனேன்

என்பார்,

நல்லோர்? என்றனர்.
பிரியம்

எனவும்,

“par

லுன்னைப்

கட்டளையிட்டிருச் சலினாலும்,
(சொன்மாலை

எக்ராளும் துதிதத

ஆகையால்,

வைத்திரு ச்சலினாலேயும்,

மாலையாக்

பெதலாமே”

சான்

அழுது

தண்ணீர்

சோரத்

நிற்பேன்? என்றனர்.

கருணைமொழி

சிறிதில்லே, னீத லில்லேன்;
கண்ணீர்கம் பலையென்றன் கருத்துக் கேற்க

ஒருபொழுதும் பெற்றறியேன்; என்னை யா
மொருவா!உன் னடிமைநர னொருத்த னுக்கோ
இருவினையு, முக்குணமுல், கரண நான்கும்,
இடர்செயுமைம்

புலனும்,கா மாதி

யாறும்,

வரவரவு மேழைக்கோ ரெட்ட தான
மத த்தொடும்வர் தெஇர்த்தகவ வடிவ மன்
தே!

(௧)

oY

௩௧௧

பன மாலை
மொழி றிது மில்லாதவன்;

கூடிய

சயையோ

இல்லேன்-சான்

(இ-ள்) கருணை மொழி சிறிது

ஈதல் இல்லேன்-ஈகை யில்லா தவன்; என்றன்

- ஒருகாலத்தும்,
கருத்துக்கு ஏற்க - என் கருத்துக்கணெங்க, ஒருபொழுதும்

என்னை

ஒப்பற்றவனே !, உன்

ஆண்டருளாகின்.ற

ஒருவா-என்னை

ஆளும்

பெற்றறியேன்;

கம்பல்களைப்

பெற்றறியேன்-சண்ணீர்

சம்பலை

சண்ணீர்

அடிமைகான் ஒருத்கனுச்சே-உன்னடி மையாகிய

என் ஒருவனுக்குத் தானோ,
கான்

இருவினையும்-இருவினை களும்; முச்குணமும்-முக்குணங்களும், கரணம்

கும்-சாற்கசணங்களும், இடர் செய்யும் ஐம்புலனும-துன்பத்தைச் செய்கின்ற
ஐம்புலன்களும்; காமாஇ ஆறும்-காமம் முதலாகிய ஆறும், வரவரவும்-வ.ரவர,
எட்டாகிய, மததி
ஏழைக்கு-அ.றிவிலியாகய எனக்கு, ஓர் எட்டதான-ஒரு
தொரடும்-கர்வங்களுடன்,
ஈவச்தரு பேசமாயுள்ள,

(ஸி-ரை.)
உள்ளேன்

மாரமுக

ஐயமிட்டுண்.?' என்பவைகடப்கு

ஞயம்படவுரமை,??

என்ற

இறிதில்லேன், ஈத வில்லேன்”

(சருணைமொழி

என்பார்,

னர், 4அழுகே

எஇர்த்த-வந்து சம்பவித் தன; கவ வடிவம்மன்ஹே-சதொகாயமே! என்க.
வட௮,

என்றதற்கேற்ப,

னின்பா லன்பா மனமாய??

*சண்ணீர்கம்

.
பலையென்றன் கருத்துச் கேற்க, ஒருபொழுதும் பெற்நறியேன்' என்றனர்
ுவிகம்,
கம்பலை-ஈடுச்கம். இருவினை-ஈல்வினை, இவினைகள். முச்குணம்-சாத்த

அகங்காரம்.
தாமதம். கரணம் சான்கு- மனம், புத்தி, சித்தம்,
இராகம்,
ஆறு-காமம், குரோ
ஐம்புலன் - சத்தம், பரிசம், ரூபம், ரசம், கர்சம். சாமாதி
ம், ரூபம், யவ்
தம், லோபம், மோகம், மதம், மாச்சகியம், எட்டான மதம்-குல
ஈவர்தருபேதம்-பிர
'வனம், விசத்தை, தனம், பிரபுச்.துவம், சகாய, சகசம்.

உருச்திரன்,

மன், விண்டு,
விர்து.

வடிவனைத் துக் தந்தவடி

வான்பொருளே!

காதம்,
(௨)

சத்தி, வம்,

மகேச்சு.ரன், சதாவென்,
FED

SOME

மாயைக்

மனமா

எளியனேன்

குடிகெடுக்கத் தூசங்கட்டிக் சொண்ட மோன
குருவே!என் தெய்வமே! கே.தி லாத
படியெனக்கா

னந்தவெள்ளம்

படியெனக்குன்

வது

தேக்கும்

ஜிருக்கருணை பற்று மாமே

அடியெடுத்தென் முடியிலின்னம்

வைக்க

அடிமுடியொன் நில்லாத வகண்ட

(இ-ன்.)

வடிவு

அனைத்தும்

வடிவு

பொருளே

- மேலான

பொருளே],

வாழ்வே!

- உருவங்கள்

தந்த

இல்லா - உருவமில்லாத,

படைத்த,

வேண்டும்;

எளியனேன்

எல்லாவற்ரையும்

சுத்சம் - தூய்மையான,
- எளியனேன

மனம்

மனத்தி லண்டாகிய, மாயை-மாயையின், குடி. கெடுக்க- குடியைக்
தறகாக, துசம் சட்டிக்கொண்ட-கொடி
மெளனகுருவே!; என் தெய்வமே-எனது

வான்
ஆம்-

செடுப்ப

சட்டிச்கொண்ட, மோன குருவேகடவுளே!, எனக்கு-அடியேனுக்கு

௩௧௨

தாயுமானவர்பாடல்

கோது
வந்து

மெய்கண்ட விருத்தியுரை

இல்லாதபடி-குற்றமில்லாதபடி,
தேக்கும்படி-வர்து

நிறையவும்,

ஆனந்தவெள்ளம்-சுகவரரியான
த,
எனக்கு-அடியேனுக்கு,
உன்

திருக்

கருணை பற்றுமாறு-உன் றந்த அருள் பதியவும், இன்னம்-(முன் வைத்தது
போல) இன்னமும், அடியெடுத்து-உன்
இருவடியைக் தூக், என் முடி
மேல் வைச்சவேண்டும்-என் சிரசின்மீது வைக்தருளலே தகுதியாகும், அடி.

மூடி. - முதல்

இறுதிகன்,

வாழ்வே-வியாபகமான

ஒன்று இல்லாத - சிறிது மில்லாக,

பெரிய வாழ்வே!

அகண்ட

என்க,

(வி-சை.) அங்கிங்கெனாதபடி எங்கும் வியாபசமாயுள்ள முதல்வனது
சச்கிசானதீதின் விசேஷத்தால் மாயை பரிணமித் துருவங்களாய் விளக்கச்
கொண்

டி ர.ககின் றனவாகலின்,

வான் பொருளே!”

(வடிவனைத்தும்

என்றனர்.

தந்த

முதல்வன் ஆசாரிய

வடி.வில்லாச்

வடிவங்கொண்

சுத்த

டெழுக்

தருளிவர்அு இட்டிச்சமாத்திரத்து இதுசாறுஞ் சத்தியமென மன மெண்ணி
யிருந்த யாவும்
மாயாகாரியமெனஜ்
தேர்ச்து, அவற்றினிடத்துப்
பற்
றுண்டாகா

தொழிச்ச

சென்பார்,

6 எளனியனேன்

மனமார

மாயைக்

குடி

கெடுச்கச் அசங்சட்டிச்சொண்ட மோன குருவே?என் றனர். இருவடி தீட்சை
சையாற்

சசல

சித்தியு மூண்டாகுமாகலின்,

அனந்தவெள்ளம்
வேண்டும்!

தேக்குமாறும்

என்றனர்.

: இருச்கருணை

(அடியெடுத்தென்

திநமநீதிரம்:

1: இருவடி

பற்று

முடியிலின்னம்

ஞானஞ்

சிலமாக்கு

மாறும்:

வைக்க
விக்கும்,

திருவடி. ஞானஞ் வெலோகளஞ் சேர்க்குர், திருவடி ஞானஞ் சிறைமல மீட்டுச்,
இிருவடி ஞானச் இண்டுத்தி முத்தியே.” என்றதனாற் சாண்ச
அ இயுமர்
SY மில்லாவரும் பெருஞ்சோதி? என்றதற் கேற்ப, (இடிமுடியொன் நில்
லாத

வசண்ட

வாழ்வே!?

என்றனர்.

(௩)

வாழ்வனைத்து மயச்கமெனத் தேர்ந்தேன்; தேர்ந்த .
வாலவேகா னப்பாலோர் வழிபா ராமல்
காழ்வுபெற்றிங் கிருர்சே,

னீதென்ன

மாயம்?

திடையுத்றுன் மேக்கதியு் தடைய தாமே;
உஊத்வலியோ?

அல்லதுன்றன்

றிருச்கூத்தோ?

Sa

கொருதமியேன் மேத்குறையோ? உணர்த்தா
பராழவதிப் படவெனக்கு முடியா, தெல்லாம்
படைத்தளித்துத் தடைக்கவல்ல

யின்னம்

பரிச னானே!*

(இ-ள்.) வாழ்வு அனைச்தும்-பிரபஞ்சவாழ்வுக ளெல்லாம்,
என-மயல்குகம் கேதுச்சளே யென்று, சேர்ர்சேன்-தெளிந்தேன்;
வா ரோ-கெளிர்தவண்ணமே,
.
:

நான்-அடி யேன்,

அப்பால்

தர்

வழி

மயச்சம்
சேர்ந்த
பரமா

மல் அப்பா லாரு கல்வழியை ோச்சாமல், தாழ்வு
பெற்று - தாமஇத்து,
இம்கு இருக்தேன்-இசஈ்
சப்
 பொய்யுலக லிருச்சேன்; ஈது என்ன மாயம்-இது
என்ன மாயாகரரியம்?, தடை உற்றால்-தடைப்பட்டால
்,மேல் கஇயுச் தடைய
காமே-மேலாகிய மோட்சக இயும் தீடைப்புடுமே,
(இதற்குக் காரண 5) ஊழ்

பன்மாலை
. .வலியோ-ஊழினது

வவிமையோ?,

௩௧௩

அல்லஅ-அன்
தி, உன்றன் திருக்கூ.த்தோ-

._ உன்
இருவிளையாட்டோ ?,
இங்கு - இவ்விடத்தில், ஒரு தமியேன்மேல்
குறையோ-தமியேனிடத்
அச் குறைபாடோ ? (அறிச் இலேன்), உணர்த்தாய்-

(அதனை நீயே) அறிவிப்பாய்!, எல்லாம்-எல்லாப் பொருள்களையும், படைத்துநிருட்டித்து, அளித்து - சாத்து, துடைச்கவல்ல - சங்கறிச்சவல்ல, பதிக
னானே - குணத்தையுடையவனே!, இன்னம்-இன்ன மும், பாழ் - பாழான,
அவ இப்பட-துன்பப்பட,

எனக்கு

மூடியாது-எனக்குக் கூடாது,

என்க,

(வி-ரை.) பிரபஞ்ச வாழ்ச்சை யனைத்தும் மாயாகாரிய மென சன்கு
சேர்ர்தும் அனுபவத்திற் கண்டு நீங்க சரலமடையக் கருதினேனல்லேன் என்
பார்,

(வாழ்வனைத்து

மயச்சமெனத்

தேர்ச்தேன்

தேர்ச்ச)

are mar crc

அனுபவச்

தாழ்வுபெற்றிங் இருந்தேன்? என்றனர்.

-லோர் வழிபா ராமல்,

இர் கொண்டுவாராமையால்' ௮த் இயாவசியமாக

அடையவேண்டிய

க;திக்குத்

தடை

நேர்ந்த சென்பார், ;தடையுற்றான் மேற்க தியு தடையதாமே'

னர்.

பிரபஞ்ச

வாழ்க்கை

மாயாகாரியமென

உண்மை

என்ற

தோர்ச்தும்

அனுப

வத்திற்கு்
சொண்டுவராதபடி. தடை நேர்ச்ததற்குக் காரணம், * ஊழ்
வலியோ? உன் தஇருச்கூச்தோ ? சமியேன்மேற் குறையோ? ? என்றனர்.
குறையினை மீற்றில்வைச்துச் கூறினமையின் தன் குறையே காரணமெனத்
இர்மானிச்சுச்கொண்டனர்.

படவெனக்கு

மூடியாது?

யழிப்பாய் ??

என்ற

அடைச்சவல்ல

இனிச் ௪௫க்க முடியாசென்பார்,

என்றனர்,

சவபுராண

பரிச னானே!

:'அனைத்துலகு

அகவலுக்கு

‘uTpa ges

மாக்குவாய்

ஏற்ப,

படைக்

சாப்பா
தளிச்துச்

என்றனர்.

(௯)

நரனானிங் கெனுமகற்தை யெனக்கேன் வைத்தாய்?
நல்வினைதீ வினையெனவே ஈடுவே காட்டி

ஊனாரு முடத்சுமையென்
உயிரெனவு

ஆனாமை

யா,யஇல

மீதேன் வைக்தாய்?

மென்னையொன்மு

தில

வைத்தாய்?

வள்ளேன்

பேத

மனைத் இனுள்ளுர் தானாக, அறிவா னதந்தத்
தேனாஇப், பாலா௫க்.

கனியாய்க், கன்னத்

செழும்பாகாய்க் கற்கண்டாய்த், திகழ்ந்த வொன்றே|
(இ-ள்.)

சான் என்று
.

வைத்தனை?,

இலகு

- இவ்விடத்தில்,

அ௮ச௫்கராரக்சை,
நல்வினை

தீவினை

எனக்கு

கான் கான்

அச்சை

என்னும்

- கான்

ஏன் வைத்தாய் - என்னிடத்தில்

என-ஈல்வினை

தீவினை

என்று,

ஈடிவே

என்

சாட்டி-

- இடையில்

கிறுத்தி, ஊன் ஆறும் உடல் ௬௦ - மாமிசம் நிறைக்து உடற்
பாரத்தை, என்மீது ஏன் வைக்தாய்-என்மேல் என் வைத்தனை?, என்னை-அடி
மேனை”, உயிர் எனவும் - உயிர் என்று சொல்லவும், உள் - உடற்குள், ஒன்று
ஏன் வைத்தாய் - ஏன் வைத்தனை?, அனாமையாய்-நீவ்
, ஆ - ஒரு பொருளாக,

காமையாகி; அகிலம் - பிரபஞ்சத் திலுள்ள,
பேத

ரூபங்கள் எல்லாவற்றுள்ளும்,
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கிிலபேதம் அனைச் இனுள்ளும்-

தான் ஆ

- சானே

கிறைந்து;

அறிவு

௩௧௪ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை:
ஆனந்தத் தேன் ஆூ - ஞானானச்த,ச் தேனாக; பால் ஆ௫-பாலாகி; சணி ஆய்் பழமாக; செழு - செழுமையாகய, கன்னல் பாகு ஆய் - சர்க்கரைப்பாகாஇ
கற்கண்டு ஆய் - கற்கண்டா௫; இகழ்ந்த ஒன்றே - பிரகாசிக்கின்ற ஒப்பற்ற
பொருளே! என்க.
(வி-ரை.) ஆணவ

மலச்தின்

சாரியமாகிய

* நானானிங்கெனு மகர்தை?

யும், சன்ம மலத்தின் காரியமாகிய நல்வினை இீவிணையும்', மாயா மலத்இண்
காரியமாகிய (ஊனாருமுடற் சுமையும், அராதியாகிய உயிருக்குப் பிராரது

வத்திற்குத் தக்கபடி யமைத்துவா, ஏன்வைத்தாய்?' என்றது பரவைவழக்கு
கோக்குியேயாம். திருவாசகம்: :*கறந்தபால் சன்னலொடு
கெய்கலக்தாற்
போலச், இறெந்தடியார் சந்தனையுட் டேனூறிட்கின்ஐ, ?? எனச் கூறியுள்ளதற்
கேற்பத், *கேனாடுப் பாலாகக் சனியாப் கன்னற் செழும்பாகாய்ச் சற்கண்
டாய்த் இசழ்ந்ச வொன்றே? என் றனர்.
(௫)
ஒன் றியொன்றி

நின்றுநின்்௮ு

மென்னை?

யுன்னி யுன்னும் பொருளலைநீ;

என்னை

உன்பாலன்பால்

நின்ஐதன்மைக் இரங்கும்வை ராக்கிய னல்லேன்;
dat sium

வேண்டுமிச்த

நீல ச்சே;

என்றுமென்று மிர்நெறியோர் குணமு மில்லை)
இடுக்குவார் கைப்பிள்ளை யேதோ வேதோ?
சன்றுமனத்

அடனாடு

தழைதின்

முற்போதற்

கல்வியுங்கேள் வியுமாகிக் சலக்குற் ேறேனே..
(இ-ள்)

ஒன்றி

ஒன்றி

- ஒவ்வொரு

நூல்களி லழுச்தியமுச்இி,

நின்றும்

நின்றும் - அவ்வக் நூல்களிற் கூறியபடி யிருக்து பார்த்தும், என்னை - என்ன
பயன்?,

நீ - 8, என்னை உன்னி - என்னை முன்னிட்டு, உன்னும் - நினைச்சுப்
படுற, பொருள் அல்லை- பொருளாயிருப்பாயல்லை; (ஆதலால்
) உன்பால்
அன்பால் கின் -உன்னிடச் தன்புபூண்டுகின்௦, தன்மைக்கு-அன்ப
ர் குணதி
கைப் பெறும்பொருட்டு,
இரங்கும்- உன்னை கோக்க விரங்கும்படியான,
வைராக்கியன் அல்லேன் - பிரபஞ்ச மார்க்கத்தில் வெறுப்புடையே
னல்
லேன்; இக்த நீலனுக்கு-இஈ்தப் பொய்யலுச்கு, அவை dat
é §) வேண்டும்.
gu
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ஒழிசல்

வேண்டும்,

என்றும்

என்றும் - எச்சாலத்தும்,

இக்டெறி-இஃக ஈன்னெறியை யடைதற்கு, இர் குணமும் இல்லை - சிறிது ற்
குணமு.பில்லை;
(அங்கனமாக)
இடுக்குவார் கைப்பிள்ளே எகோ
ஏதோ
அமைப்பார் கைப்்.பிள்ளையா தற்குஃ சாணம் யாதோ?, கன்றும் மனத்துட
ன்.
வருந்துகின்ற மனத்துடன், ஆடு தழை தின்றாத்போல்ஆடு தழைமேயசாத்
போவ, சல்லியும் சேள்வியம் ௮௫ - பல்வகைக் சல்வி
கேள்விகளை புடையே
னா, கலச்குற்றேன்-கலக்கலுற்றேன்; ஏ-இசென்ன
கொடுமை? என்க,

(வீ-ரை.) வேகங்களாலேயும்,
.

. லேயும்,

மிருதிசளாலேயும்,

புஇசாணங்களாலேயும்,

சாத்திரங்களாலேயும்

ETEFE
இதிகாசக்களா

அதியப்படாத

முதல்

பனமாலை

5. & (5)

வனை, அவ்வர் நூல்கரி லழுச்இயழுச்
இ, ஆராய்ச் தும் ஆராய்க அம் பிரயோசன
மில்லை. யென்பார், 'ஒன்றியொன்றி நின்றுகின்று மென்னை? என்றனர். அது
தற்போத

முனைவுகொண்

டாராய்வார்க்குக் இட்டாதென்பார்,

என்னை

புன்

ணி புன்னும் பொருளலை£? என்றனர்; அகாவ௫, முன்னிலைச் சுட்டுக்கொண்
டாராய்சலினா லறியப்படா ரென்றதாம். திநவாசகம்: *சென்றுசென் ஐணு
வாய்த்.தேய்ர் சேய் தொன்றும் இருப்பெருர் துறையுறை வனே! ஒன் றுநீ
பல்லை யன்றியொன் றில்லை யாருன்னை யரியஇற் பாரே."*என் றதளுற்காண் ச.

அறுபான் மும்மை நாயன்மார் முதலியர் நின்னிடச்தி
தன்மைபோல்

லன்புபாராட்டிய

பத்திவாய்ந்து பிறபொருளி'லாசையற் றிருக் இலேனென்பார்,

'உன்பா லன்பால் கின்றதன்மைக்கிரங்கும் வைராகெனல்லேன்? என் றனர்.
வைராக்டுயம் -'ஆசையற்றிருக்தல்.
பெரய் சொல்லி அதை புண்மையெனச்
சாதிக்கு மாஇனை

உலகில் “நீவி! என

அழைத்தல்போல, அ௮ச்சகைய புருடனை

நீலன்” எனலுமாம், அழாது ஈற்குணம் வாய்ந்த குழச்தையினைச் ஈண்டோர்
யாரும் எடுத்தணைச்க விரும்புவார்கள்போல், சற்குணம் வாய்ச்சாரிடத்து எவ
ரூம் நே?ிச்ச முன்வருவர்.
சான் ௮ச்சகைய குணமொன்று மில்லேனென்

பார், (குணமுமில்லை

யிடுக்குவார் கைப்பிள்ளை யேதோ!

கேள்விகளில் நிரம்பத் தெரிர்துகொள்ளாது

FAs

என்றனர்.

இறிது

கல்வி

தேர்ர்து வாழ்ஈ

கேன் என்பார், *தடி தழை இன்ருற்போற் கல்வியுங்கேள் வியுமா௫ிக் கலக்
குற்றேனே?! என்றனர்.
(௬)
உற்ற துணை

நீயல்லாம் பற்று வேறொன்

அன்னேன்;பன் னாளாலகத் தோடி

யாடிக்

கற்ற துங்கேட் டதுமிதனுக் கே.து வாழும்;
சற்பதுங்கேட் டஅமமையுக; காணா நீத
கற்றுணையே! அருட்டாயே! இன்ப மான

நாதாந்த பரம்பொருளே!

கார ணாதி

சுற்றமுமாய், ஈல்லன்பா தமைச்சே யாகத்
தொழும்புகொள்ளுங் கனாகனமே! சோக்
(இ-ள். உதற
ஆதாரமாக,

இணை

வேறு

ஒன்று

குன்தே!

8 அல்லால்-பொருக்
திய துணை நீயேயன் றி, பற்று.
உன்னேன்.வேறரொனவ்றைபயுங்

சருதேன்;

பல

காள்.

பலகாளும், உல த்.து-உலகில், ஐடி. ஆடி-தடியும் ஆடியும், கற்றதும் கேட்ட
தும்-க.ற்ற கல்வியும் கேட்ட

சேள்வியும்,

இதனுக்கு ஏது

ஆகும் - இதற்குக்

காரணமாகும்;

கற்பதும் கேட்பதும் - (இணி) கர்ஈப்படுவதம் சேட்கஈப்படுவ

அம்,

- பற்றும்;

அமையும்

.

சாணு-யாவருக

ஜு
கல் துணையே-இறர் கதுணையெ,

இன்பம்

ஆன-ஆனச்தரூபமான,

்

காணகச்கூடாத,

1 தம-சியதமுள்ள,

அருள் மாயே- கிருபையுள்ள அன்னையே ,
சாதார்தம்-ராசத ச்னுவத்கின் மூடிவிலுள்ள,

பரம்பொருளே-மேலான பொருளே!, நகாரணா
காரணன் முூசலாஜோர், சுற்ற
மும் ஆய்-உறவினராகவும், 5ல் அ௮ன்பர்கம்மை- ரல்லன்பரை,
சேய் ஆக

௩௧௭௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

புதல்வசாசவும், தொழும்பு கொள்ளும்-அடிமை கொள்ளுகின்ற, கனாகனமேமிகச் சனத்த பொருளே'!, சோதிக்குன் ற-சுடர்மலையே! என்க,
3
(வி-ரை.) பிரபஞ்சத்தில் இதுகாறும் அலைஈ்து அனேக அல்களைச் குற்
_ றதனாலும், பல பெரியோர்களை யடைந்து கேட்டதனாலும், உன்னையன்றி

வேறு அுணையில்லை'

எனு முண்மையினை

வேற அணை நாடேன்
௮ன்னேன்பன்

யறி௩ தகொண்டே

என்பார், *உற்றதுணை

னாராலகச்

தோடியாடிக்,

னாசலின், இனி

நீயல்லாந் பற்ற

சற்றதுங் கேட்ட

வேழொன்,

மிதனுக்கேது?

என்றனர். அறியவேண்டிய உண்மையினை யறிந்த பின்னர் இனிக் கற்ப இனா
இம், கேட்பசனாலும் பிரயோசன மில்லையென்பார், “கற்பதும் கேட்பது
மமையும்? என்றனர்.

மூன்றாக

(௪)

மூவுருவா யருவாய் ஞானக்

் கொழுந்தாகி

யறுசமயக் கூத்துமாடி

நின்றாயே; மாயையெனுற் இரையை

நீக்கி

நின்னையா ரறியவல்லார்? கினைப்போர்
மன்றருக வின்பக்கூத்

மணியேஎன்

தாட

கண்ணே!மா

கன்றாலின் கீழிருந்து

மமைத்த

மோன

நெஞ்ச

வல்ல

பருந்தே!

நால்வர்க்

ஞரன

சின்முத் திரைக்கடலே! ௮மாசேதே!

(இ-ள்.) குன்றாச - அழியாத,
மூவுருவாய் - மூன்றுருவங்களாகி, ௮௬
வாய்-௮ருவமாகி, ஞானக்கொழுக்து ஆூ-ஞானமுடிவாடு, அறுசமயக் கூத்து
மாடி-அறுசமயக் கூத்தாடியும், நினருயே - சின்றனேயே; மாயை
என்னும்
இரையை
அரிய

நீக்கி - மாயை

யென்கிஐ

வல்லார் யாஉண
ர்
வல்லவ
ர்

திரையை
வயாவா?,

விலக்கி,

நின்னை - உன்னை,

சனைப்போர்

கெஞ்சம்-நினைப்ப

வர்கள் மனமே, மன்று வக-5டனசபையாசச்சொண்டு,
இன்பச்கூத்து ஆட
வல்ல-ஆனம்தக்கூசகாடவல்ல, மணியே-இரத்சனெமே
!, என் -ண்ணேட > Lor
மருந்தே-, நால்வர்லகு-சஈகாதரால்வருச்௪, அன்று - அக்கால
த்தில், ஆவின்
8ழிருர் அ-ஆலமா ச்இன் கீழிருர்து, மோன ஞானம் அமைக
்ச-மெளன
ப
ன தினை யுணர்க்தின, சின்முத் இரைக் கடலே.ன்மு
திரா சாகரமே!, ௮ம
சர் ஏறே-தேவர்சளுச்குள் உத்தமனே! என்ச.

(வி-ரை.) முதல்வனது

29 Herre gH

மூம்மர்த

்இிகளிடத்
துப் பதிந்து
மு ச்தொழில்களைச் செய்துவரலால், “மூவு
ருவாய்' எனவும்; தான் தனித்து
நான்காவதாகவிளங்கியிருத்சலின், அருவா
ய்” எனவும்; ஞானத்தாலாசரய்ந்து
நாட முடிவில் ஜேயமாய் கிண்று பொருளாயிரு
த்சலின், *முரனமுடிவாடு!
யெனவும்; அறுசமயத் இனருக்கும் அவரவர்கள்
தியானிக்கு மூர்த்திபேதங்
கள் தானாய் நின்று அருள்
ay LO கூறினர்.
CIOS

பாலித்7

வருதலின்,

அறுசமயச்

கத்தும்

ஆடி.

_

Liew Lot Cov

மாயையானது

ஆணவ

விருளை

WB. BGT

யொழிச்காம் ஒளிபோன்

காரியப்பாட்டி

“மாயை மயக்கமும் செய்யுமன்றே."? என்றதற்கேற்பச் தன
னையா

ரறிய

வல்லார்?

என்றனர்,”

வின்பக்கூத்

நீச்இ, நின்

விதயத்தினையே

மன்றாகக்
மன்முக

கெஞ்ச

கெஞ்ச?

ஈண்டு

என் னர்,

மணியே?

தாடவல்ல

அடியார்ச

னென்பார், (நினைப்போர்

௩டனஞ் செய்பவல்லா

கொண்டு

திரையை

(மாயையெனுச்

யமுச்இிவிடுதலின்,

னில் ஆன்மாக்களை

நிருக்கினும்,

என்றது

இதய

மாம். திருமந்திரம்: “இருதய தன்னி லெழுந்த பிராணன், சரசர ணாதி கலக்
யெஙசணுங்
(௮)

கும் படியே, வரதன் மன்றினின் மாணிக்கம் கூத்தன், குரவனா
கூத்துக் தானே.!' என்றதனாம் காண்க,
,இரையில்லாக்

கடல்போலச்

தீர்ந்து

௪லனக்

யெல்லாம்

தெளிந் தருகும் பொன்போலச் செகத்தை
கரையவே கனிக்துருக்கு முகத்தி லேகீ
கனிந்தபர மானந்தக் கட்டி, யிச்காள்
கட்டி

னென்னாற்

வரக்காணே,

வரையிலே

வார்த்தைசொன்னாற்

வஞ்ச

சுகம்வருமோ?

னேனை

இரையிலே யிருத்தி,கிரு-விகற்ப மான
வின்பகிஷ்டை. கொடுப்பதையா! எச்ச கசாளோ?
(இ-ள்.)
சலனம்

திரை

இல்லாக்

இர்ச்து.-அசைவற்று,

ஈஉடல்போல

- அலை

தெளிச்அ உறாகும்

Yon

சமத் இரம்போல,

பொன்போல

- தெளிவரக,

யுருகுகின்ற பொன்போல,
செச்சை
எல்லாம்-பிரபஞ்சத்ை யெல்லாம்,
முகத்தில் - உருக்குமிடத்தில்,
உருக்கும்
சரைய-இளகிக்கரைய,
சனிர்து
SOONG S- BOT CAP] HB HOOT D,

பாரமானர்தக்சட்டி-பரமசகத்தைக்

கொடுப்பதா

இய பொன்கட்டி, நீ-நீயாயிருச்கிறாய்; (ஆனால்) இச்சாள் வரையில்-இம்காள்
அளவும், வரக்காணேன்-ரீ வாச்சகண்டலேன்; என்னால கட்டி-என்னால் நிர்ப்
பந்இத்து,

வார்ச்தை

முண்டாகுமோ?,

சொன்னால்-பேசின

வஞ்சனேனை-வஞ்சகனாகிய

சோற்றுத் அருத்இயாகிய

ற்பமில்லாத,
டையை

சுகம்

இன்பம்-சுகத்தைச்
எக்க

வருமோ

- இன்ப

என்னை, இரையிலே இருக் இ-

உடம்பி லிருச்சாசெய்து,

அனுக்கரெகிப்பது,

ஐயா-ஐயனே!

தனால்,

தருகின்ற,

சிருவிகற்பம்

நிஷ்டை

ஆன-விக

கொ?ப்பது

காளோ-எர்தக்காலமோ?

- நிட்

(அறி௫ஒலேன்),

என்க.

மசைவறச் தெளிச்னுகின்ற
(வி-ரை் அலையற்ற சாகரம்போலச் சத
1இரையில்லாக் கடல்போலர்
காலத்தி லருளடைதற் கேதுவாருமாசலின்,
சலன தீர்க? என்றனர். திருமந்திரம்: *உழமையற்த வொன்றை யுரைசெய்யு
ஞூமர்காள்!, கரையத்ற தொன்றைக் சரைசாண லாகுமோ?, இரையற்ற நீர்
Curae Hien செளிஈதாற், புமையத் Bae sro புரிசடை யோனே?! எண்

ஐதனாற்் காண்க,
அது

மாயாகாறியமாகய

சிலையற்றதெனத்

தோர்து

பிரபஞ்சச்இன்

பிரபஞ்ச

வாசனை

உண்மையை

இறிதுமின்றி

யாய்க்து

Germ gare

Ti. B D4 தரயுமானவர்பரடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
சத்தில் முதல்வன் வெளிப்படுவஞசலின், 'தெளிச்துருகும் பொன்போலச்
செச்த்தையெல்லாம், கரையவே சனிக்துருச்கு முகத்திலேரீ சணி$தபாமான
ந்தக்கட்டி? என்றனர், அங்கனம் பிரபஞ்சக்தி னுண்மையைச் தேராததால்
நீ வெளிப்படவில்லை

யென்பார், *இங்காள், வரையிலே

றனர். அனுபவத்தாலன்றி வாசகஞான த்தால் நான்

வாச்காணேன்”

சுகமடையக்

என்

கூடுமோ

என்பார், என்னாற்கட்டி வார்த்சை சொன்னாற் சுகம் வருமோ?! என்றனர்,
தேகாபிமான முள்ளவசையில்
ரிஷ்டை கைகூடி வாராகாகையால், (இரை

யிலே

யிருத்திரிரு

காளோ

?? என்றனர்.

விகற்பமான வின்ப

நிஷ்டை

கொடுப்பதையா ! எந்த
(௯)

எர்தகா ஞனக்கடிமை யாகு காளோ?
எந்நாளோ கதிவருகாள்? எளிய னேன்றன்
சிர்தைகா

ளதுவரைக்கு

மயங்கிற் தல்லால்

தெளிர்ச துண்டோ? மெளனியாய்ச் தெளிய வோர்சொல்
தந்தசாண் முதலின்பச் கால்சத் றல்லால்
தடையறவா நநர்தவெள்ளக் தானே பொங்கி
வந்தகா ளில்லை;மெத்த வலைந்தேன்; உன்னை
மறவாவின் (.த்தாலே வாழ்கின் றேனே.
(இ-ள்.) எச்த நகாள்-எர்தச்சாலம், உனக்கு அடிமையாகும் காளேோரஉனக்கு ௮டிமைப்படுங்காலமோ?, கத வரும் நாள் - பரகதி ity Goor டயாகுங
காலம் ச

.
[க
எரகாமளா-ட

மனமானது,

:
ச
நதக்க

ரூ
விம்ம

9
6)

ஸி

எ

@

ய

.

ன்ன

உ

தன

காளதுவரைக்கும் - இதுவரையிலும்,

-எனியேனது, சந்தைமயங்கிற்று அல்லால்-

டியங்கெதேயன் றி, O safle sg) உண்டோ-தசெளிவடைச்சதுண்டோ?

(இல்

லையே), மெளனியாய்-மெளனகுருவாக ல்ச்து, கெளிய-என்
மனம் தெளியும்
வண்ணம், ஐர் கொல் தந்த சாள்முதல்-ஒருமொழியை
யனுச்ர௫்ச மாள்
மூதலாக, இன்பச்கால் சற்று அல்லால்-ஆகஈதக்கால் சிறித
பெருகானிதிப

தன்றி, தடை
தானே

அ௮ற-தடையொழிய,

பொங்கி

ஆஈர்தவெள்ளம் - ஆரச்.சச்சடலானத

வந்த காள் இல்லை-தானே பெருகிவச்சநாள் இன்று;

்
(ager
ல்) மெத்த அலைக்கேன்-மிகவம் வருந்தினேன்; ( அவவருத்சச்தால்
் இறக்து
பட்டிருப்பேன்),

உன்னை

மறவாமையாகிய

ஆனக்த க் இனால்

மதவா

என்க,

இனபதச்தால்

வாழ்கின்றேன் - உன்னை

இதுவரையும்
i

உயிர் வாழாகிற்கின்றேன்,

?

(வீ-மை.) பிரபஞ்ச மூகமாயிரு௩து காலங்
கழிக்கும் வரையில்
்
> peavey
னுக்கடிமைப்பட முடியாதென்றும்,
க.இவருகா ளுண்டாகா சென்றும், இர்
தை கெளிவுருதென்றும் கூறுவார்,
:எத்தநா ஞனக்கடிமை........௦
ஸர்

அண்டோ? என் தனர்,

ஆசாரியரிடத்.த உப௦ே
தசம் பெற்றும் அதனைன

்
பவிக்குவ் து காலையில் ் பிரபஞ்சமுசமா
மாழியால் விளையும்

தனர்சம்

பிருந்துகொண்டி.ருக்தவின்

ஓவ்வொருகால்

அத தர
உபதேச

சிமிஅண்டாகுசலேயன்் தி

௩௧௯

நினைவொன்று

நாளில்லை?

வந்த
யென்பார், 'மெளநியாய.......

வாம்பின்றி விளைவஇல்லை

என்றனர். அருளுபதேசம் பெற்றும் அசனாலடையவேண்டிய மூழுப்பிரயோ
மாற்றிக்கொள்ளவேண்
துச்சத்தால் தேகத்தினை
சனத்தினே அடையாக

டம்; ஆயினும், ஆறியனை மறவாத வின்பமாத்திரம் எக்கேமும் தோன்றிக்
கொண்டிருச்சலின் ௮ங்வனஞ்செய்ய இசையவில்லை வென்பார், உன்னை, மற
வாவின் பத்சாலே

வாழ்கின் ஹேணே'

(௧௦)

என்றார்.

,நினைவொ ன்று
ஞானிகளிடம் போருளேவல்
மென்பார்;

[Biter Oana ost a) நினையாம

னிற்செனச

பினயொன்றுமிலை;அக்கு

வின்பமெனு

நிற்குமி... மேயரு £(ம்); நிஷ்டையரு ளொட்டும்;
தனையென் று மதந்திருப்ப வறான்வடி.வா னதுமேல்
தட்டியெழுக் திருக்கும்; இன்பக் தன்மயமே யதுவாம்)
கிலயம்

பெத்றாரே பிறவாமை பெத்மார்;மற் ௮ுந்தான
மனையென்றும், மகவென்றுஞ், சுழ்றமென்னு மசுத்த
வாதனையா மாசையொழி! மன்னொருசொத் கோண்டே.
(இ-ன்.) சினைவு ஒன்றும் கிணையாமல் நித்தின் - சிறிதும் எண்ணமற்று
அறியாத) இடமென்பர் மே
நின்றால், அகம் என்பார்- (அப்படி நிற்றலே
- அருணி
லோ; நிற்கும் இடமே-( அவ்வாறு] ரிம்ன்ெற இடமே, அருளாம்
லையாம்)

ஒட்டும்-ரிட்டையால்

Bag aol. அருள்

இத்திக்கு

உள தாரகுமருளும்

மறந் திருப்ப-தன்னை யெச்காலத்தும் மதர் இருக்கின் ஐ,
ம்; தன்னை என்றும்
ன மேல் தட்டி எழு£இருக்கும்-மேலே
அருள் வடிவான து - அருளுருவமாத,
BGT OWS. OL Sil வாம்-௪ ஈமயமாயிருப்
தட்டிகசொண்டு எழாகிற்கும், இன்பம்
இல்லை-வேறொன்று பில்லை; YK
ஒன்றும்
பதே அனர் gh Ol GD} பின்னை

மென்னும் நிலையையடைக்
இன்ப 2 என்னும் லயம் பெற்றாபே-௮ச்௨ ஆன
செல்வக்தை
Quer
ய
ாமையாகி
்-பிறவ
பெற்றார
ை
பிறவாம
,
தவர்களே
யடைர் தவர்கள்)

மற்றும்.மீண்டும்,

றும் - புதல்வர்களென்றும்,
அசுத்த

வாதனை

ஆம்

மனை

என்றும்-௮ிடென்றும்,

சுற்றம் - உறவினலரன்றும்,

ஆசை-

சொல் சொண்டு-ஞானாிரியனது

Aas gan + Car யெணன்டுற

ஒரு

மருவு

என்

(சொல்லப்பட்ட)
பற்றை,

மண் ஒரு

மொழியினால், ஓழி-நீச்கிவிடு! ors.

யாதரவாசக்
வி-மை,) GINA Us BOI KF உபசேகச மொழியினை
றவிடமே
மூனைவற
சற்யோ
மறக
சொண்டு பிரபஞ்ச போகவாசனையை
அவ்
்றும்,
இடனாமென
்
ெய்துதல
மெலான சென்றும், அர்கிலேயே இருவருள
யி
தன்ணிலை
ுந்து
அவ்வாறிர
விடத்தே ஈிட்டையும் கைகூடிவருமென்றும்,
னையுமறக்ச

Bugs

ds Ss

அ௮ருண்மயமாமென்னம்,

அத் சரைய

ஆனந்தழ்தமும்

௩௨௦
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,கினவசே பிறவாச

செல்வத் இனை

யுடையவ

சென்பதாம்.

ஞானிகட்குச் தற்

போ சமற்றரிலை-இடம், பிறவாமை-பொருள், உபதேசமொழி-ஏவலாம்,

“ஒருமொழியே பலமொழிக்கு மிடங்கொடுக்கும்; ௮ந்த
[த்த
வொருமொழீயே மலமொழிக்கு மொழிக்கும்
என மொழி
குருமொழியே

மலையிலக்கு;

கோடின்றி

வட்டாடல்

மற்றைமொழி யெல்லாம்
கொள்வதொக்குக்

கருமொழியிங் குனக்கில்லை; மொழிக்குமொழி
கரும்பனைய
தருமொழியிங்
தற்பாமா

சொற்கொடுனைச்

கண்டாய்!

ரூகிக்கக்

காட்டவுங்கண்

டளை;மேல்

குனக்கில்லை; உன்னைவிட்டு நீங்காத்
யானந்தப் பொற்பொதுவாய்

நில்லே!

(௫இ-ள்.) ஒரு மொழியே-ஒரு சொல்லே, பல மொழிக்கும் இடம்கொடுக்
கும்-பல சொற்களுக்கும் இடச்தராகிர்கும்; ௮.2 ஒருமொழியே-௮ச௪ வொரு
சொல்லே,

மலம் ஒழிக்கும்

மொழிர்ச-எனச்சொன்ன,

மலைக்குறியோல்வது;

ஒழிக்கும்-மலங்களைப்போக்கும்
குரு

மற்றை

மொழுியே-தசாரியவசனமே,

மொழி

எல்லாம்-மற்றைய

போச்கு..; என
மலையிலக்கு-

வாசகங்கள் எல்

லாம், கோடு இன்றி வட்டாடல் கொள்வது ஓக்காம்-வகுக்சு இடமில்லாமல்
வட்டாடலை யொச்் திருப்பன; இங்கு
உனக்கு - இவ்வாராய உனக்கு,
கரு
மொழி இல்லை-கர்ப்பவாசம் என்கிற சொல்லே
இல்லை; மொழிச்கு
மொழி
ரூ௫க்க-கணுவுக்குச்கணு மதுரிக்கிற, கரும்பு அனைய-கரும்ை யொத்த, சொல்
கொடு- (மமொமிச்குமொழி மதுரிக்கிற) சொற்களைச்சொண்டு, உன்னைக் காட்
டவும்-உண்னைக் காண்பிக்கவும், கண்டனை-நீயும் சரித் தனை; இங்கு இப்படி

யாயினபின், உணக்கு தரு௦

மொழி

இல்லை-உனச்குப்

போதித்சற்

குரிய

சொற்கனில்லை; (அசலால், இணி) உன்னை விட்டு நீங்கா உன்னை விட்டு நீங்
காத, சகற்பரமாய்-சற்பரமாகவும், அனர்தப்பொற்பொதுவாய்-இன்பப்பொற்
சபையாககலும், நில்-£ற்கச்சடவாய்! என்க,
(வி-ரை) ஒரு மொழு? என்றது இக்தாகத மகா வரச்கியத் இனை. வேதா
கம இதிகாச
புமாணகாளைக்
குறித்தும் இவத்றாற்
பிரதிபாஇிக்கப்படும்
சிவம், அருள், ஆன்மா, திரோசானம், மலமுதலியவற்றினைச் குறிச்அம் எடு
தீ விளக்குவசற் கவ்வொருமொழி
இடங்சொடுத்தலின், 'பலமொழிக்கு
பிட. லகொடக்கும்?

பன்றனார்,

மர்திர

சல்இ

யுடையவாகட்கு

விடமூதலவிய

கு.ரரசத்இிள் சாக்கா? வாறுபோல, ஒரு மாழியினை ஆரியர் ௮அனுக்ரெக்த்
சால் வந்தபடியே அறிர்து அனுபவ பூருவமாசக உச்சரிச்சவர்சளைப் பிராரத்
அரவ ation
ant gas மாட்டாதாகையால், ஓரு சமாழியே மலமொழிக்கும்”
எனவும், “குராுமபொபழியே மலைபிலக்கு' எணவும், (க நாழியில் Gaur dé Fav Yew’
எனவும் கூறினா,

RAS

நினைவொன்று
வட்? -கொக்கட்டான்

வகுத்துக்

காய்) வீடு

(சொல்கேட்டான்

காய்

கொள்ளாமல் சொக்கட்டான் ஆடில் தோற்புக் செலிப்பு ஏர்படாசதுபோல,
உண்மை தேருமல் புறச்சமயர் கொண்டாடிவருற மொழிகளை யாதாரமாகச்
கொண்டு

முத்தி வழியை

காடில் பிரயோசனமில்லை

என்பார், மற்றைமொழி

ஆணவ
பெல்லாம் கோடின்றி வட்டாடல் கொள்வதொக்கும்? என்றனர்.
நீங்
விட்டு
ாமல்
பொருர்த
யும்
மும் அதன் வழியே பொருக்தின இிரோதாயி
கும்படி வெமுதலாகச்

செபிச்சின்,

திரோகான

ஆன்மாவானது

அவ்விடத்திலே

தானே

மலத்தினைப்

வைச்கும்.

aL

Pag Here

போக்க அனுக்கிரக சச்தியாக CuI Oe
கூட்டி வைச்சவே,

சத்தி

பொருச்தி

பற்றுச்கோடாகப்

அருளே

மூற்றுணர்வ மு.சலிய சட்ஞாணல்சளாலே சிவனைப்போன்று

இத்தகைய சன்மையை யனணுபவிச் தனை
கலப்பினாலே ஒன்றுமாகலின்,
சண்டனை? என்றனர்.
பார், களும்பணேய சொற்கொடுனைச் காட்டவுவ்

மொழியினு

மேற்பட்ட மொழி

தருமொழி

யிங்கில்லை >

வேதாதிஈளிற்

என்றனர்.

காணப்படவில்லை

அசலின் அம் மொறியி

என்
இம்

என்பார்,

னஜுசச்தான

*தற்பரமாய் ஆனந்தப்
வழியினின்று சிவமாய் விளம்சச்சடவாய் என்பார்,
இம்மொழி யின்னதென முன்ன
பொற்பொ.துவாய் சில்லே ? என்றனர்.

(௨)

பெடுத்துச் காட்டப்பட்டிர௬ு2இற௮.

நில்லாத வாக்கைகிலை யன்றெனவே
கேயவருண்

சண்டாய்

நிலயமதா

மெய்யன்றோ?

நிற்கக்

கல்லாதே யேன்படித்தாய்? கற்றதெல்லா மூடம் 9
சுற்றதெல்லா மூடமென்தே

சுண்டனையு

மன்று;

செல்லாலே பயனிஃ௰லை: சொன்முடிவைத் தானே
முரில்!
தொடர்ச்தபிடி) மாக்கடம்போழ் மொட்ட அபற்
டடீநீ,
எல்லாரு மறிக்திடவே வாய்ப்பறைகொண்
இராப்பகலில் லாவிடமே யெமக்கிட மென் ற்றிந்தே.
நிலை அன்று எனவே
(இள்) நில்லாத ஆக்கை.றிலைத்திராச சரீரம்,
சீவர்
கண்டாய்-8ீஷேையன்றென்றே பார்த்தாய்; நேயம் அருள் மெய் அன்றோநிலயம்
அன
?,
சள்மேல்) இருபையுள்ள திருவருளானஅ உண்மையல்லவா
கிர்சகீ
a IL கல்லாது-அத் இருவருளே யிடமாசக்கொண்டு அகிர் படிந்து

சல்லாமல்,

ஏன்

படித்தாய் - வேராகிய

சல்விசளை மேன் கற்றாய் 7, கற்

கேதுவே) கற்று
எல்லாம் மூடம் - நீ கற்ற சல்வி எல்லாம் மூடச்சனத்றுச்
கற்றதசெல்லாம்
(ஆனால்)
அன்று
ும்
எவ்லாம் மூடம் என்றே சண்டனைய
), சொல்
்னெனின்
(மற்ரென
லை,
செரிர்து சொண்டாயுமில்
மூடமென்றே
முடிவைச்
சொல்
ை;
னமில்ல
பிரயோச
பயனில்லை - சொழ்களாலே
லாலே
தானே

- சொர்களின்

முடிவையே,

தொடர்நீது

பிடி - தொடர்ந்து

பற்று;

பற்ருகில்- பிடி ச்தையே,
மர்ச்சடம் போல் - குரங்குபோல், கொட்டது
இடமே.
இல்லா
்
இராப்பகல
bares சொண்டு நிலைச்இடு !, (அதன்பிறகு)
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௩௨௨

இராப்பகலற்த இடமே,

எமக்கு இடம் ஏன்று அறிர்து - எமகச்ிடமாவதென்

(அவ்வனுபவ வீசேடத்தை), யாவரு
- ்திட
அறிச
எல்லாரும்
றுணர்ர்து,
மூணருமாறு, நீ வாய்ப்பறைசொண்டு அடி-நீ வாயாகய பறையைக்கொண்டு
சாத்றியதிவி! ors,
(வி-ரை.) ஆக்கை நிலையல்ல வென்பது பிரத்தியட்சப் பிரமரணமென்
தேவாம்'
பார், நில்லாத வாக்கைகிலை யன்றனவே கண்டாய்! என்றனர்,
சொற்பிர
சேர்வது
சுடலை
நடலை வாழ்வுகொண் டென்செய்தீர் காணிலீர்,
மாணமே?? என்றதனாற் காண்க. அருளானது முதல்வனுக் கயெற்சைக்குண
மெனப்படும் சத்தியாகலான், குணங் குறியை விட்டு நீங்காமையின் ஞாயிற்
றிற் கொளிபோல முதல்வனுக்கு அல்வருட்குண மேம்படுதலின், *நேயவருள்
சிவஞானசித்தியார்: அருளது சத்தி யாகு மரன்
மெய்யன்றோ? என்றனர்.
றனச் குருளை யின்றித்,தெருள் இவெமில்லை,?' என்றதனாற் காண்க, அவ்வருளை
அடைதற் கேதுவாகிய சாத்திரங்களைக் கல்லாமல் பிரபஞ்ச சம்பந்தமான .
சாமான்னிய கல்வியிற் பழகுவதிற் பியோசனமில்லையென்பார், *கிலயமசா
நிற்கக் சல்லாதே யேன்படித்தாய்' என்றார், அறிவை விளக்குவதற் கேது
வாயே அருணூல்களைச் கல்லாது வேறு நூல்களைப்படித்தல் அப்பியோசன
மென

மேலும்

வற்புறுத்துவார்,

(கற்றதெல்லா

மூடம்??

என்றனர்.

நாலடி

அலகுசால் கற்பி னறிவுநூல் கல்லா, துலகுசா லோதுவ தெல்லாம்...
கலகல, கூஉர் துணையல்லாற் கொண்டு தமொற்றம், போழக் துணையறிவா ,
றில்.” என்றதனாற் காண்க,
முதல்வனைப்பற்றிச் சொல்லாலே கூறுமளவும்
மூன்னிலைக் சுட்டினுச் கேதுவாமெனவும், சொல்லாவெடுத்துச் கூறுதற்
கேலாது நின்ற அவசரம் அத்துவிதநிலை யெனவுமாகலின், சொல்லாலே பய
னில்லை சொன் முடிவைத்தானே தொடர்ந்து பிடி? யென்றனர்.
குரங்குக்.

குட்டியானது

தானே

வலியச் தன் தாயினைச் தாவிப்

பிடித்தக்சொண்டு

விடாதிருத்தல் போலக், சொன்முடிவின் பற்றுண்டாகவேண்டு மென்பார்,
'மற்கடம்போற் ரொட்டது பற்றாகல்? என் தனர், இராப்பக லில்லா விடமா:

வது, சகல கேவல மற்ற விடம்.

(௩) :

இடம்பொருளே வலைக்குறித்து மடம்புகுகா யெனவே,
எங்கேநீ யகப்பட்டாய்? இங்கே

நீ வாடா!

மடம்பெறுபாழ் கெஞ்சாலே யஞ்சாதே| நிராசை
மன்னிடமே யிடம், அந்த மாகிலத்தே பொருளும்;
திடம்பெறவே நிற்கினெல்லா வுலகமும்வர் தேவல்
செய்யு,மிக்த நிலைநின்றோர் செனகன்முதன் முனிகள்
“கடம்பெறுமா மதயானை Ques cr af ures
கட்டான நிகளபந்தக் கட்டவிழப் பாரே!
(இ-ள்.) இடம் பொருள்

யடைய

விரும்பி,

மடம்

புகு

ஏவலைக் குறித்து- இடம் பொருள்

நாய்

என- மடத்திற்

ஏவல்களை

பிரதேவே௫க்கிற

aris

நினைவொன்று

௨௩.

போல, எங்கே நீ அகப்பட்டாய் - எங்சே நீ ஈக்கிச்சொண்டரய்? ந இக்கே
வாடா-நீ இவ்விடத்திற்கு வாடா !, மடம் பெறு-அறியாமையையுடைய, பாழ்
கெஞ்சாலே

- பரழ் மனத்தாலே,

அஞ்சாதே

- பயப்படாதே

!,

நிராசை

மன்

இடமே இடம்-அவாவற்று நிலைக்க இடமே இடமாவது; அர்த மா கிலத்தேஅர்தப் பெரிய இடத்தின்௧ண்ணே, பொருளும் - (சிவானுபூதிச் சேல்வ
மேன்கிற எல்லாப்) பொருள்களு முளவாம்; இடம் பெறவே நிற்கின்இடமும் பொருளுமாகிய இவைகள் நிலையாக நிற்குமாயின், எல்லா உலக
மேம் லந்து-எல்லா உலகங்களும் வரது, ஏவல் செய்யும்- பணிவிடை
செய்
யும்) இந்த நிலை நின்றோர் - இந் நிலையி லூன்றி சின்றவர்கள், செனகன் முதல்

மூணிவர் - சனகன் முதலான முனிவர்கள்; கடம்
மா-பெறிய,

மதயானை

யென்னவும் - மதயானை

பெறும்-மதத்தையுடைய,

போலவும்,

8-6, பாசக் கட்டு

ஆன-பாசப் பிணிப்பாடிய, நிகளபர்தச்சட்டு- விலங்கினை யொத்த பந்தவேது
வாகிய தளை, அவிழ - கானே யவிழ்ந்தொழிபும்படி, பார் - உபாயக்தேடு!
STOO
முதலிய பெரியார் சொண்ட சிராசையினாலேயே
(வி-ரை.) சனகன்
இடம் பொரு ளேவல்கள் கைகூடி மென்பது இதனாற் போச்த பொருளாம்
கநீதானுபூதி: “தசா மணியுக் துகிலும் புனைவா, ணேசா! முருகா! கீனதன்
ததுவே.,??
லாசா நிசளச் துகளா யினபின், பேசா வனுபூ DI08
. பருளா,

் என்றகனாற் காண்க, பிரபஞ்சத்தில் ஒருவன் இடம் பொருளேவலை Ou Gi
பார்தி சலைவது, வைஇகர்கள் வாழு மடத்தில் ஒரு காய் பிரவே௫ிக்து மொத்
அண் டலைவதனை யொக்குமென்பார், மடம் புகுகாய் என்றனர். அன்றியும்,
உடம்பின் நிலைபையு.ம், உயிரின் நிலையையும், உடம்புக்கும். உயிருள்கு முள்ள
சம்பர்தத்தினையு

மறியானு உடம்பின் பொருட்டு

இடம் பொரு

ளேவலுக்கு

வாளாயலைவத, மடம்புகும் நாய் போலும் எனினும் பொருசக்தும். திர நீமதிரம்:

(உடம்பு முடம்பு முடம்பைத் தழுவி, யுடம்பிடை நின்ற உயிரை யறியா,
ருடம்பொ டுயிரிடை கம்பறி யாசார், மடம்புகு சாய்போன் மயங்குகின்
ரூரே.?? என்றதஞம்

யனுபவிக்கும்

விடதச்திலே

ரீராசை

சாண்க,

மனுபவிக்கையில்
செல்வ
அமைக்துவிடு மென்றனர்.

பொருள்
உலக

யிடமாகவும்,

அவ

செல்வமாகவும்,

அச்

யடையின் அதே

சிவானுபூஇச்

மனைத்அம்

வணங்குகலே

ஏவலாகவும்
(௪)

பாராதி யண்டமெலாம் படர்கானற் சலம்பொற்
பார்ச்தனையே? முடிவினின்.று பாரெதுதா னின்ற
தாரானு மரியாத சச்தன்றோ? அதுவா
யங்கிருகீ! எங்கிருந்து மதுவாவை கண்டாய்!

பூராய மாகவுநீ மற்றொன்றை விரித்துப்
புலம்பாகே! சஞ்சலமாப் புத்தியைகாட்
ஓராதே

யொன்றையுகீ!

முன்னிலைவை

டாதே!

யாதே!

உள்ளபடி. முடியுமெலா முள்ளபடி. காணே!

௩௨௪ தாயுமான வர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
(௫-ள்.)

பார் ஆதி- மண்முதலியவற்றி அளதாய,

அண்டம் அல்லாம்-

பிரபஞ்சமெல்லாம், படர் - பரவிய, கானல் சலம்போல் - கானல் நர்மோகப்
(பொய்யா யொழிவதை,) பார்த்தனையே - கண்டாயன்ே?, முடிவிக் கறு
பார்-௮ந்சத் இலிருச்.து சோக்கு?,எதுதான் கின்றஅ - அவ்விடத் இல் நின்றது
பாத?, (௮2) ஆராலும் அறியாத சத்து
அன்றோ - யாலராலு மூணரப்
படாத
சத்தல்லவா?, நீ ௮து ஆய் அங்கு இரு-நீ அப்பொருளாகு அ௮ங்விடக்
தேயிரு, (அவ்வா திருபபையாயின்) எங்கு இருச்தும்-எவ்விடத்திருப்பினும்,
அது ஆவை- அப்பொருளே யாவாய்; நீ-டீ, பூராயம் ஆகவும் - ஆஇியந்தமாக
வும், மற்றொன்றை விரித்துப் புலம்பாதே வேறொன்றை விவரித் அப் புல்ம்ப்
வேண்டாம்! மா புத்தியை-பேரறிவை, சஞ்சலம் சாட்டாதே - சலனத்தில்
அழுத்தாதே !, நீ ஒன்றையும் ஓராதே - நீ ஒன்றையு மெதிரிட்டுணராதே!,

(8 ஒன்றையும்) முன்னிலை வையாதே-நீ ஒன்றையும் சாட்டு வையாதே
லாம் - யாவும், உள்ளபடி
யதார்தீசம் என்க.

(வி-ரை.)
மெப்பயனு,

முடியும் - உள்ளவாறே

!, எல்

முடியும்; உள்ளபடி

(இது)
்

சிவபோகசாரம்:

“*எத்திசையு

மெவ்வுலகு

மெச்சொழிலு

கித்தியமென் நென்று நினையாதே-புச்தியினாழ், கண்ணாடி

றோன்றி மாய்க்துவிடுல் காணிவற்றை,
ஐதற்கேற்ப,

*பாராகி

யுணரப்பட்_

யண்டமெலாம்

|

யிற்

கண்ணாடி யிற்சனவிற் சாண். என்.
படர்கானற்

சலம்? என்றனர்.

பிரபஞ்சர்சை யிது ௪த்கன்று, இது சத்தன்று என

சுட்டி

ஒழித்து

அவ்வாறு சண்டொழிந்த சன்னறிவின்கண்ணே
சுட்ணெர்வின்றி கின்ற.
சத்தாகிய சிவக்தை யறி$து அள் சிவமாக விளங்கவேண்டு மென்பார், முடி.வி-

னின்௮ பாரெ௮,சா னின்ற, தாசாலு மதியாத சச்தன்றோ வதுவா, யங்கிருகீ
..

யெங்கிருந்து மதுவாவை
சாண்டாய்! என்றனர். $அதுவா யங்இரு நீ? என்
பது சகோகம் பரவனையா ,; அது கருடோஃம்
பாவனைபோலும், சிவஞான...

போதம்:

**கண்டசையன்றன்றென

விட்டும்

கண்ட

யான்மாவி ஞய்க்அுண ரப் -பண்டனைர்் த, ஷனதிம
ைக்
மணி ஞொண்கருட, சானத்திற் திர்விடம்போற் ரன்,”

ஒன்றையு

மோராமையாவது

வினுவேண்பா;

“ஞாதுரு

“காண்பானுல்

பான

காட்வெதுவ்

ஜேயர்

சத்தா,

யண்டனை

-:

தான்விடுமா .ுத்தஎன்றசனாற் காண்க.-

தோன்றாதிருச்சல்;

காண்பதுவு நீத துண்மை,-.

காண்பார்க ணன்முத்தி காணார்கள்-காண்பானுங்,காட்டுவ
தும்
தண்கடச்தை சம்பந்தன்,வாட்டுகெறி வாசாசவர்.??

என்றதனாத்

EN COR LI Fy ay
STONE.

“உள்ளபடி. யென்னவு'நீ மத்றொன்றைத் தொடர்க்திட்
டுளங்கருத வேண்டா!நிஷ் களங்கமதி யாகிக்,
கள்ளமனத் அறவைவிட்,டெல் லாக்துறச்த
துறவோர்
கற்பித்த மொழிப்படியே சுங்குல்பசு
வற்ற
வெள்ளவெளிக் கடன்மூழ்க, யின்பமயப்
பொருளாய்

விரவி,யெடுத் தெடுத்தெடுத்து
விள்ளவும்வா யின்றிக்

(௬)

்

நினைவொன் று

௩௨டி

கொள்ளைகொண்ட கண்ணீருங் கம்பலையு மா௫க்,
கும்பிட்டுச் சசம்பொயெனச் தம்பட்ட wo Cu!
(இ-ள்.) உள்ளபடி. என்னவும்-உள்ளபடி. முடியுமென்று சான் சொல்ல
வும், (அதை
யசாதரித்
து) நீ மற்றொன்றை தொடர்ந் இட்டு - நீ வேறொன்
ஹைப் பற்றிச்சொண்டு, உளம் கருத வேண்டா-மனமே! நீ ௮அதையே.கருதிச்
சலலைப்படவேண்டால்; கிஷ்சளக்க மஇ க-சளங்கமற்ற அறிவினைபுடைத்
தாகி) கள்ளம் மனம்-வஞ்சக மனத்தோடு கூடிய, துறவை விட்டு - பொய்த்
துறவை யொழித்து) எல்லாம் துறந்த - (மெய்யாகவே) எல்லாவற்றையும்
விட்ட, அறவோர் - மெய்த்துறவினர், கற்பிச்சக மொழிப்படியே- கற்பித்த
சொற்படியே,

கங்குல் பகல்

அற்ற-இராப்பகல்களில்லாக,

வெள்ள

வெளிக்

கடல் மூழ்-(சதோதயமாகிய) ஒளிக்கடலில் முழுகி; இன்பமயப் பொருள்
ஆய் விரவி-சுகரூபமான பொருளாகி அதனோடு
வேறுபாடின்ழிக் sag,
எடுத்து எடுத்து எடுக்கு விள்ளவும்-முக்காலும் எடுக் துச் சொல்லூதற்கும்,
வாய் இன்றி-வாயில்லாமல், கொள்ளை
சொண்ட-மிகுஇயாகிய, சண்ணீரும்

சம்பலையும் ஆக-கண்ணீரும்

சரீர நடுச்சமுங்

களையும் குவித்து, சகம் பொய்
அடி-பறை யறையாய்/, என்க,

கொண்டு,

கும்பிட்டு-இருகாவ

என-பிரபஞ்சம் பொய்யென்று,

தம்பட்டம்

(வி-ரை,) சைவசமய
மல்லாச வேறு சமயத்தினர்கள் கொண்டாடும்
sLaerise,
ளொருவரைப்
பற்தவலேண்டா மென்பார், 'மற்றொன்றைத
கொடர்க்திட் ளெங்கருத வேண்டா?
என்றனர். சைவ சமயத்திற் கொண்
டாடும் முதல்வனே யடைதற்குக சளவ்கமற்த மனக் இனை யுடைக்தாயிருக்க

வேண்டு மென்பார், “சிஷ்களங்க

மதியாகி? என்றனர்,

வேடமாத்திரத்தால்

அறவினைச் காட்டாது அசப்பற்றுப் புறப்பற்றுச்களை யொரறுங்கொழித்த சர்வ
சங்க பரித்யாகமுற்ற பெரியோர் கட்டளையி ணிந்கவேண்டு மென்பார்,“கள்ள
மனத் துறவைவிட்டெல் லாச்துறங்த அறவோர், கற்பித்த மொழிப்படியே!

என்றனர்.
கொகாயம்.

கங்குல்

சேவல

மற்ற

மின்னபடிச்தெனெ

எடுத்

வெள்ளவெளி என்றது

பசலற்ற

முதல்வனுடைய

கொருபவிலச்சண

௪கல

5 gH
அச் கூறுதற்குச் சாலத்திசயச்து முடியாதென்பார், ‘1 DSO SOS O50
விள்ளவும் வாயின்றி? Quermort.
SHaphurt: Vows
oh Ges sor
றெவ்வணஞ்

சொல்லுசே,

னங்க

னிரு£சசென்

தென் றுச்தீபத.?? என்றதனாற் காண்க.

msBum

இருவறுளிற்

கருதற் சரிய

நிளைக்க அடியார்கள்

அனாஈதச் சண்ணிரில் கழழ்கி மெய்க்கரிக்க மூகலிய அடை வார்களா தலின்,
(கொள்ளைசகொண்ட ஈண்ணீரும் சம்பலைபு மாகி! என்றனர்,
ஒழிவிலோடூக்
கம்; “வேர்க்குங்கண்
ஸணீர்ததும்புவ் சம்மிக்கு மெய்ச்கடுங்கும், வார்த்தை
நழுவு மனம்பதறுங்-சார்ச்சதமாய்க், காக்துமு ரோமாஞ் சவி.பாருக் காதலித்

தார்ம், சேய்சக்ச குணங்களிவை
மடித்தல்.ஞானப்பறை

சாத்சல்,

யெட்டும்,?? என்றகனாற்

காண்க,

தம்பட்ட
(௬)

௩௨௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்டவிரு தீதியுரை

அப(ிமுடியு ஈடுவுமற்ற பரவெளிமேற் கொண்டா
லத்துவித வாகந்த இத்தமுண்டா(ம்); ஈம்து

குடிமுழுதம் பிழைக்குமொரு குறையுமில்லை; எடுத்த
கோலமெல்லா

கன்றுகுங்; குழைவுகிறை

விடியுமுத யம்போல'
வித்தகரோ

அருளுதயம்

வறவே

பெற்ற

டுங்கூடி விளையாட லாகும்;

படிமுழுதும் விண்முழுஅச் தந்தாலுங் களியாப் —
பாலருட

ன்மத்தர்

(௫-ள்.) அடி மூடியும் ஈடுவும்

பசாசர்குணம் வருமே,

அற்ற-அடி.

முடிகளும் ஈடுவு மில்லாத,

பர வெளி மேற்கொண்டால்-பரமாசாசத்தை மேற்கொள்ளின், அத்துவிதம்(மு.தல்வனுடன்)
இரண்டறக் கலர்தனுபவித்தற் Cs gar@u, அகந்தம்.இன்பச்தையுடைய, சித்தம் உண்டரம்-மனருண்டாகும்; ஈம. குடி முழுதும்
பிழைக்கும்-௩மது குடும்பமெல்லாம் உச்சீவிக்கும்; ஒரு குறையும் இல்லை-ஒரு
தாஜ்வுமில்லை; எடுக்த

கோலம்

எல்லாம் ஈன்று

ஆகும்-சொண்ட

கோலமெல்.

லாம் ஈன்றாகவே மூடியும், குறைவு நிறைவு ௮௮௪-தாழ்வு மிகுதிகளற, விடியும்”
உதயம்போல-விட

ிகிற உதயகாலம்போல, அருள் உதயம் பெற்ற-அருளுத
யத்தைப் தம்மிடத் தப் பெற்ற, விக்க ரோடும்-ஞானியரோடும், கூடி
விளை:
யாடல் அகும்-சேர்ந்து விளையாடல் கூடும்; படி. மூழுதும்- மண்ணுலக
முழு:
தையும், விண் முழுஅும்-விண்ணுலக முழுதையும், தக் சாலும்-கொடு
தீசாலும்நின்
களியா-1ளிப்படையா
த, பாலருடன்-பரலசரோடு, உன்மத்தர்-பிற
%ர
சோர், பசாசர்-பேய்ச்கோட்பட்டார், (அய இவர்களுடைய)
குணம்
வரும்-,
குணமுண்டாகும்; என்க,
(வி-மை,) “எஷ

ஆகாச

அசந்தோ

ஈஸ்யாத்?' என்

படி, “அகாசத்தை

பும் ஆனந்தத்தையும் ஒன்றாம் என்ற கருத் இனால் சமா னாதிசாண

அச் சொல்லி

(சிதற்பா

சத்தியிலே,

பரமாகாசத் கிலே

த்தில்

வைச்

ஆனந்த

முடிவு
Quam” என்று உபகிடகங்களில் கூறியிருச் சலி
ன், அடி முடியு ஈடுவு மற்ற
பரவெளியாகிய இதம்பாத்து னை யடைந்தபேர்கட்கு ஆனந்த மேண்டாமென்
பார், “அச்துவிச வானந்த சத்தமூண்டாம்?
என்றனர். ஆனந்த மென்னாது
அத்துவிசாகக்த

னுறைந்து,

மென்றதனால்

அச் சவமேயா

இன்பாதீதமாயெ

ரூளூ கீத்திய மென்றும், முத்தியினு
படும்,

உண்மைவிளக்கம்:

அரிய

அத்துவிதசமா இயி

யொன்றுபட் டிருச்கின் முச்சனுச்கு முப்பொ

முன்றுமுதலாய்

“முச்இிசனின்

ரிற்குமெனவு ஏற்

மூன்று மூதலு

மொழியச்கேள்!

சுத்தவனு போசத்தைத் அய்ச்சலணு-மெச்தவே,
யின்பல் கொடுச்தலிறை
யிதைவிளை வித்தன்மல,
மன்புடனே சண்டுசொ எப்பா!??
என்ற தனாற்

Sint

அத்அுவிச

மென்றதற்குப்

உரைத்த விரத்தியுரையிம் காண்ச,

பொருள்

மூன்றாவது

Osun

og
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பால தணமாவது--ப௫ித்த நேரம் புரிப்பதன்றி யிணிமேற் பு௫ப்புக்கு
இது வேண்டுமென்று சதேடாமலும், மாசா பிதாவிற்கு வந்த பேரிழவிற் சச்
சோஷமும் தச்சமுர் சனக்கில்லாமலும, பிரடோசனத்சை யிர்சியாம லொரு
தொழில் செய்வ.

உன்மத்தர் தணமாவது

ஒரு

சண்மையாய்

வரையும் பகுத்து சோக்காமல், தேச

வைகவரையும்

amp sox

செளக்கியங்களையு மிச்சியாமலிருக்கை.

யுண்டவன் கேகச்திலே யொருத்தர்
பசாசர் தணமாவது--பேய்ப்பிடி
பண்ணு மிதாடிதங்கள் Joss பேய்ச்கேயாகத் தனக்குப் பாரமற நிற்பது,

வாணாதி

படித்தாய்,

பனவுமின்றி, யென்றுமொரு

வரும்போமென்

வளைக் தருந்தி, வெளியாம்

தத்துவத்தை
லோ?மாமோ?

இரும்போ?கல்

விட்டமெழு

என் துசெஞ்சைக்

காவுருக்கும்; இன்பவெள்ள

கனன்மே

மரக்

lari;
ணர்

கரும்போ,கண் டோனி சருக்கரையோ, தேனோ,
கனியமிர்தே, எனஞுசிக்கும்; சருத்தவிழ்ந்ததோ
மணங்காட்டும்? காமரசங் கன்

அரும்போரன்

அபக்குவர்சக்கோ,

யதிவாளோ?

வர்ஈலர்தான் விளங்கும், |

போம் என்பனவும் இன்றி-வரும் போம் என்பவைகள
தன்மைச்சாகி; 3 வான்
படித்தாய்-ஒரு
ஒரு
op
டதத
மில்லாமல்: a என்றும்-எச்சாலமும்,
FO
>
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ஆதி

வரும்

- ஆசாய முதலாகிய,

சச்னுவத்தை

- FS HUE

கொகுஇியை,

வளைந்து

இரும்போ-(வ்மை
அரு இ-வளை ச்று உட்கொண்டு; வெளி ஆம்-புறப்படும்,
என்
யால்) இரும்புசானோ ?, சல்லோ-சிலைசானோ?, மாமோ-மரச்சானே?,
இட்டசனல்மேல்
செஞ்சை - மனத்தை,
னும்-என்று சொல்லப்படுஏற,
உருக்கும்-கஉருக்கா
போல,
ஆ-மெழுகைப்
மெழுகு
வைத்த,
நெருப்பின்மேல்
னிமையால)
கரும்போ-(இ
சாசரமாட)
ச
௮8-அனர்
கிற்ரும்; இ ன்பவெள்ளம்
ணிச்சர்க்
சீனி
சரகச்சகரைடோ-சீ
ச்ருப்பஞ்சாரோ?, சண்டோ-சற்கண்டோ?,
அமிர்சோமு்சணிகளோ?,
கரைதானோ?, தேனோ-மதுவோ?, சணியோ
( அசனை)
திக்கும்;
தித
ருசிக்கும்
அமிரு தமோ, என- என்று சொல்லும்படி,
அறிவார்கள்)
பெராவர்கள்
கருத்து ௮விம்ச்தோர் உணர்வார் - மனமாரப்.
கொடுக்கும்?
மணத்தைக்
அரும்போ-பூவரும்போ; ரல் மணம் சாட்டும்-சல்ல
யறி
சாமச்சுவையை
சாமாசம் அறிவாளோ
சன்னி. என்னிகையானவள்,
பச்
விளங்கும்
அபர்குவர்ச்கோ
வாளோ? அர்நலம்-அக்தப் பரமானச்சம்,
குவ

ரல்லார்க்சோ

(வி-ரை.)

செரியும்?,

“ அறிபவ

வசவலிற் குறித்தபடி,

என்க,

ரள்ளச் தமுசே

இரு பு, கல்,

மானது மெழுகனைப் போல

வருகிய

போற்றி?! எனப் போற்றித்

இரு

சமானமான

மன

மர முூசலியவத்தித்குக்

அவசகரத்தே ரும்பு, சனி,

௪ண்சி, ௪ருகி

௩௨௮)

தாயுமானவர்பாடல்

மெய்கண்ட. விருத்தியுரை

கரை, கேன், கணி, அமிர்தம்போல ஆனந்தம் விளையு மென்பார், (இரும்போ
னம தமத அமிர்சோவென ரிக்கும்? என்றனர்.
சோடச கலையும் நிறைச்ச சந்இ
ஏனைப்போலப் பஇனாறுவயதும் நிறைந்த ௮இ

கற்றுடையவளாயினும்

சன்னிகை

சுச்சாவதியாய் மதன

காமத்தை

யறியாள்,

சணவனுக்கு வாழ்ச்கைப்பட்டுச் சலவியுற்ற காலத்சே யறிவாள்.
ஆன்மாவும்
மூசல்வனுங் சலக்தவிடத்தல்லது ஆனர்கானுபவ

தென்பார், காமரசங்
விளங்கும்? என்றனர்,

சன்னி

யறிவாளோ'

கலைகளைக்

பருவமடைர்து

அ௮பச்குவர்க்சோ

இதுபோல,
முண்டரகா

வச்ஈலர்கான்
(௯)

தானேயு மிவ்வுலகை மொருமுதலு மாகாத்
தன்மையினாத் படைத்தளிக்கும் தலைமையது வான
சோனாக வொருமுதலிங் குண்டெனவும் யூசங்
கூட்டியதுஞ் ௪சமுடிவிற் குலவு௮ுமெய்ஞ் ஞான
வானாக

வம்முதலே

நிற்குகிலை கம்மால்

மதிப்பரிதா மெனமோனம் வைத்ததுமூன் மனமே
௮னறா௮ மனஞ்சடமென் றழுங்காதேே யுண்மை
யறிவித்த

விடங்குருவா

மருளிலததொன்

றிலையே,

(இ-ள்.) சானேயும்-தானாகவேயும், இல்லலகம்-இக்;வுலகமான ௮,
ஒரு
முூசலும் ஆசா தன்மை மினால் - ஒரு மு,.தற்பொருஞமாகாத சன்மையால்,
HO. Fg அளிக்கும் - இசனைப் படைத்துக் காச்சின்ற, சலைமையது ஆன-

சலைமையுடைத்தான, கோனாக-இறைவனாக, ஒரு முதல்-ஒருமுகற்பொருள்,

இ௫்குஉண்டு என வும்-இவ்விடச்துளதென்றும்,பூகம்-யுச்
இயை; கூட்டிய இம்
உண்டாக்ளெதும், சகம் முடிவில்-உலசக முடிவில், குலவுறும்-விளங்காசின் த
மெய்ஞ்கான லான் ஆக-உண்மையா௫ய ஞானாகாயமாக, அம் மூகலே - அச்ச
முசு ர்பொருளே,
திற்கும் நிலை - கிற்ன்ற நிலையானது,
ஈம்மால் மதிப்பு
அரிது ஆம் என-ஈம்மால் மதிக்சப்படுவது அரிதாகுமென்று, மோனம் வைக்க
அம்-மெளனகிலையை யமைச்சனம், உன் மனமே-உன் மனதே;ஆனாலும்-ஆயி
னும், மனம். மனமானது, சடம் என்று அழுங்சாசே-௪டமென்
று வருர்தாசே;
உண்மை
அதிவீர்ச இடம்-மெய்பை யுணர்த்தின
இடத்தில், குரு ஆம்அதுவே அசாரியனாகும்,
அருள் இலது-அருள் இல்லாசகு இய, ஒண்று
இல்லை-௨௫

இல்லை,

பொருளும்

(வி-ரை

அவயவப்

கு.

சோன்றுசற்குரிய

கலு

மூடைமைபால்,

லை' என்றனர்.

எண்ச

பருப்புடைக்சாய்ச்

சர்காறிய
“சானேயு

மூறையால்
ிங்வுலக

கூறப்படும்
தோனி

மொருமூதலு

பிரபஞ்சச்தொ

நித்றலேயன் றி அழி
மாகாத்

அப்பிரபஞ்சம் தன்னைர் கோற்றுவிப்பானெரு

சன்மையி

வினைமு தலை

அவாய் நிற்கும் என்பார், (படைச்தளிச்கும் தலையன்
வான,
கோளுக
வொருமுதசலிங் குண்டு?
என்ரனர்.
பிரபஞ்ச மொரு
முசலாகாதென்றும்

பொன்னை

மாதரை

௩௨௯

இசற்கு முதல்வ னொருவ னுண்டென்றும்,
அவனை யறிவதற்கு மெளன
நிலையே யமைவுடைச்தெனவும் அறிதற்குக் சாரண மனமாயிருத்தலின், ௮ம்

மனத்.இனைச் சடமென அசட்டை
கொள்ள பேண்டு மென்றனர்.

செய்யாது அதனையு

மொரு குருவாகவே
(௧)

பொன்னைமாதரை
கலி விருத்தம்.
பொன்னை மாதரைப் பூமியை சாடிடேன்;
என்னை காடிய வென்னுயிர் காதனே!
உன்னை காடுவன்; உன்னருட் டூவெளி
தன்னை

நாடுவன் தன்னம் தனியனே.

(௫-ல்) பொன்னை-பொருளையும், மாதரை - மாதர்களையும், பூமியைபூ:கியையும், நாடிடேன் - விரும்பேன்; என்னை நாடிய - என்னை விரும்பிய,
என் உயிர் காதனே - என்னுயிர்த் தலைவனே!, உன்னை நாடுவன் - உன்னை
விரும்புவன்) உன் அருள்-உன் அருளாகிய, தா வெளிசன்னை நாடுவன்-பரி
சுச்கமான வொளியை

விரும்புவேன், தன்னக்சணியன்- தணியேனாகுிய

யான்

என்க.

லாஞ்செல்வம்??8என

(வி-ரை.) நாலடியார்: 'ஆறிடு மேடு மரவும்போ
வும்) திருமந்திரம்:

சுழித்துடன்

போல

“மனைபுகு வார்சண் மனைவியை

வாங்கும்,

சாடவொண்

மன்றுமனை
யின்னமது,

சனவது

ணாதே.”

வாவிகூ

எனவும்;

பக்கழனி,

சொல்லவரு

போலச்

நாடி.ற், சுனைபுகு நீர்போற்

சசிக்கெழு

யென்னசென

வாருக்

மன்பை,

ஜானசாகரவேண்பா?

துலைவரிய

வச்தவர்க

ஈனவது

*-மன்னகர்

சொல்லை.பிலை-

ரென்னறிம்
ஐ,

நில்லகனை

(பொன்னை மாசரைப் பூமியை காடி.

வேராக நீ.?? எனவும் வருவனவறந்றால்,

டேன்? என்றனர், தேவாரம், என்னி லாரறாமெனக்இிணி யாரிலை, யென்னி
என்னு ளேயுயிர்ப் பாய்ப்புறம் போக்கு
லும்மினி யாஜெரு வன்னுளன்,
புக், சென்னு ளேகிற்கு மின்னம்ப ரீசனே. '? என்றபடி உயிரினுஞ் றச்ச
பொருள் உலகத்தில்லை யாதலாலும், அவ் வுயிர்க்கு சாகன் நீயாசலாலும்,
உன்னை

விட்டுப் பொன்னை

மாதரைப்

பூமியை

காடுவனோ

என்றனர்.

(5)

தன்ன சென்றுரை சாற்று" வனவெலாம்
நின்ன தென்றனை; நின்னிடத் தேதக்தேன்)
இன்ன மென்னை யிடருறக் கூட்டினால்
பின்னை யுய்லென் பேதைய னாவியே.
(டூ-ள்.) சன்னது

என்று - தனது

சொல்லாற் சொல்லப்படுவன கெல்லாம்,
சொல்லினை;

(ஆதலால்)
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என்று,

உரை

சின்னது

சாற்றுவன

எல்லாம்-

என்சனை-உனத

நின்னிட..ச்தே கந்தேன்- அவைகளை

என்று

உன்னிடச்சே

௩௩௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

ஒப்புவித்தேன்;

என்னை - அடியேனை,

இன்னம்-இன்னமும், இடர் உற கூட்

டினால்-துச்சம் வர்து பொருந்தும்படி பொருத்தி விட்டால், பின்னை-பிறகு,
பேதையன்-அறிவிலியாகய கான், ஆவி உய்கிலன் - உயிர் பிழைக்கும் ஆற்ற
லிலேன், என்க,
(வி-ரை.) முதல்வன், ஆசாரியர் கோலங்கொண் டெழுந்தருளி வந்து
இட்டுக்குங்காலத்
அச் ீடனுடைய உடல், பொருள், ஆவி மூன். நினையும் சன
தாகக் கொண்டருளுவளுகலின்,

நின்ன

தெண்றனை?

மூடலு முடைமை
போதே

என்றனர்.

யெல்லாமுக், குன்றே

கொண்டிலையோ,”?

ஆவி

*தன்ன

என்றதனாற்

யே1!/உனை

சென்றுரை

திருவாசகம்:

யானறி

சாற்று வனவெலாம்,

₹* அன்றே

யென்ற

யனையா யென்னையாட்

ஸாவியு

கொண்ட

காண்க,

(2)

வரய்கின்று

சேவி யேன்;களச் சிந்தை திறைகொடேன்;
பாவி

யேனுள

பான்மையைக்

கண்டு நீ

கூவி யாள்! எனை யாட்கொண்ட

கோலமே!

(௫-ள்.) ஆவியே-என்னுயிரே!, உன்னை - (அறிவித் கறிவாய் நிற்னெற)

உன்னை,

யான் அறிவு ஆய் நின்று - சான் அறிவுருவாய் நின்ற,

சேவியேன்-

வணங்கேன்; கள்ளச் சர்தை-வஞ்சமனக்சை, இறை

கொடேன்-பகு தியாகச்

கொடேன்;

சான்,

யைக்

பாவியேன்

- பாவச்

சண்டும் - இருக்கற

செய்கையேனாகய

தன்மையைப்

உள்ள

பான்மை

பார்த்தும்,

யமைத்து ஆள்வாம்!, என்னை
ஆட்கொண்ட
கொண்ட அருளிறையே! என்க.

நீ கூவி ஆள் - நீயே
கோலமே - என்னை யடிமை

(வி-ரை.)
முதல்வனது
சொரூப
இலச்சணத்இனை
யறியவேண்டு
மாயின்அன்மாவிற்கு அறிவுஉதயமானாலல்ல.து கூடாதென்பார்,;அவியேயுனை
யானறி வாய்கின்ற, சேவியேன்? என்றனர்.
Shin BH ob: அறிவுடை யார்
செஞ் சகலிட மாவ,
தறிவுடை யார்செஞ் Fb oa மாவ, தறிவுடை யார்
0ஞ்கொ டாஇப் பிரானு, மறிவுடை யார்கெஞ்சத் தீங்கு நின்றானே.”
என்
ற௪னாற் காண்க,
சிர்தைதிறை கொடுத்தலாவது-தற்போத மிழத்தல். (௩)

கோல

மின்றிக், குணமின்றி, கின்னரு ட்

சீல மின்றிச், ஈறியன் பிழைப்பனோ?
ஆல

முண்டு

மமிர் அரு

கால மெக்தை!

வாய்வக்த

க.இகிலை காண்பதே,

(இ-ள்.) எக்தை-என் தர்தையே,
.
.
கோலம் இன்றி - உன்னுடைய சன்
னங்க ளில்லாமலும்
i
» Goorin இன்றி-அவைகளைத் தீரிக்சத்த
க்ச நற்குண மில்
லாமலும், நின் அருள் சலம் இன்றிஉன்னருளை யபடைதற்குரிய ஈல்லொ
மூக்க மில்லாமலும், சிறியன் பிழை
ப்பனோ-சிறியன் உய்வேனோ ?,
(இவைச
சொன்று

மின்றி நான் பிழைச்ச வேண்டின்)

ஆலம்

உண்டும்

விடத்தை

பொன்னை

மாதரை

௩௩௧

யுண்ணினும், (௮.த) அமிர்து உருவாய் வந்தகாலம்-௮மிர்து ரூபமாய்ச் தோன்
றின காலத்தில்தான், ௧.இ நிலை காண்பது - உன் சிவக இயின் ரிலையை சான்
காணப்

என்க.

பெறுவது,

. (வி-ரை.) கோலமாவது: ஸவிபூதி ருத்திராட்சம் தரித்தல், துணமாவது:
கருணை, பொறை, ஈகை, தயை முதலிய வுடைத்தாயிருத்தல், சீலமாவது:
Aayosr, சிலாலய தரிசனம், செவெனடியார் பணிவிடை, சவவிரச முதலீய
இவை முதலிய வன்றி மோட்சமடையக் கருதல் ஒருகாலத்
அனுட்டித்தல்
தேவாரம்: “eis

ம் முடியாதென்பார், (திறியன் பிழைப்பனோ' என்றனர்.

ளும்மடை யாளமும் கோயிலும், கெறிச ஞம்மவர் கின்றதொர் கேர்மையும்,
அறிய வாயிர மாரண மோதினும், பொறியி லீர்மன மென்கொல் புகா
BCs. என்றதனாற் காண்க, அமுதமாக விடத் இனை யுண்டு பிழைத் இருக்க
வல்லவ னொருவ னுளனேல், அ.த்தகையான் கோலமின்றி, குணமின்றி, €ல
(௪)
மின்றிப் பிழைச்சச் கூடுமென்பார், க திநிலை காண்பதே' என்றனர்.
காணுங் ச௪ண்ணிற் சலந்தகண் ணே!உனைச்
சேணும் பாருக் திரிபவர் காண்பரோ?
அணும், பெண்ணும்,

அதுவெலனும்

பான்மையும்,

பூனுங் கோலம் பொருக்தியு ணிற்கவே.
(௫-ன்.) காணும் - நோக்குதத்குரிய, சண்ணில் - அறிவாகிய கண்ணி
- நண்பர
னிடத்து, கலந் ச-பொருச்இய, சண்ணே-பெருமையே!, ஆணும்
லம்,

௮௮

_ பெண்பாலும்,

பெண்ணும்

- அதுவென்

என்னும் பான்மையும்

பூணும்-கொண்ட, கோலம்-உன் இருக்
னும் பகுதியும், (ஆயெ இவைகளை)
¢ Ses
சோலமானது, பொருந்தி உள் நிற்க - பொருச்தி அவர்களுடைய மன
சண்

நிலைபெற்

இரிபவர்-தேடி.த

பாரும்-மண்ணிலும்,
ளோ?

இரிவோர்,

சேணும்

- விண்ணிலும்,

காண்பரோ-சாண்பார்ச

என்ச.
(வி-சை.)

பெண்,

ஆண்,

முதல்வனை அர்தர்முகத்தே

படா

உனை-உன்னை,

ஜிருக்சச்செய்தே,

ஸனென்பார்,

அதுவாக

தறிரியாத ப௫ர்முகத்தேதேடலொர்க்குச்

* சேணும்

பாருச்

இரிபவர்

காண்பரோ?

சேணிற் றிரிச் சலர்-பிரமன், பாரிற் இிரிர் சவர்-விண்டு,

ணானும் பிரமனுச் தம்முளே,
Cw Qeorsar

றிவிங்கத்சே

மூர்த்தியே!”

விளங்கி நிற்கு

அறிவின்கண்ணே

தோன்றினான்,

கெஞ்சடைப்

இற்கு நன்னிலை நிற்கப்பெற் மூர், அருள்
வர்க்க மன்றி மனிகாரன

தே!ஐபா!

அர்க்க ணக்கடம் சோங்கன்ன பாவியேற்
ணங்கண் டென்பெயர்

சொல்வதே

“Oe ae

இங்குத்
புண்ணிய

(௫)

என்றதனாற் காண்ச,

Gs oe

என்றனர்,

தேவாரம்;

எங்குச் தேடித் திரிர்தவர் காண்கிலர்,
பொங்கு

சாணப்

3

‘

KAO

தாயுமானவர்பாடல்

+

tO

௩ல் கிலை - நல்ல நிலையில், நிற்கப் பெற்

சிற்கும்-டிற்றற்குரிய,

(இ-ன்.)

ie

மெய்கண்ட விருத்தியுரை

ரூர்-௮மைந்து நிற்கப் பெற்றவர்கள், ௮ருள் வர்ச்சம் அன்றி - அருள் வர்க்க
மென்று

சொல்லப்படுவாரன்றி,

ளென்று

சொல்லப்படார்களே;

துர்க்குணக் கடல் - தச்சூணா

என் பெயர் சொல்வது-என்ன பெயரிட் டழைப்பது?
(வி-ரை.)

பார்த்து,

என் குணம் கண்டு-என்ன குணத்தைப்

யேற்கு - பாவியேனுக்கு,

பாவி

அன்ன - மாக்சலத்தை யொத்த,

சோங்கு

கடலி லகப்பட்ட,

மாய

மணிதர்க

மணிதர் அன்றே - (அவர்கள்)
ஐயா-ஐயனே!,

ஈன்னிலையாவது-

என்ச,

சுத்தாத்துவித சித்தார்த

வைதிக

சைவ

நிலை. இச் நிலையி ணின்றவர் இருவருளிற் திளைப்பவராகலின், அருள் வர்க்
கம்” என்றார், இவர்கட்குச் தொண்டர் எனவும், நாயனார் எனவும் Guus
எனவும், அடியர் எனவும், சுவாமிகள் எனவும் பெயர் வழங்குமாகலீன்,
மணிதரன்றே' என்றார். என்பெயர் சொல்வதே? என் றதனால் சன்னிலையில்
கில்லார்க்கு யாதொரு

பிறச்து

வாழ்ச்து

பெயர்

உலகத்தில்

பெயருமில்லை யென்பதாம்,

இறந்து

மண்ணாய்ப்

நிலைபெறுத,

அதாவது,

போவாசேயன்றி

வில்லையாம்:

தேவராம்:

ஞைரை யடைந்தய்யார், மீளாவாட்செய்துமெய்மையு
சுரையோதொழும்பர்செவி,
COL airs.

அச்சகையார்

அவர்கட்கு

ஒரு

*ஆளாசாராளா

ஸிற்கிலார்,

வாளாமாய்ந்துமண்ணாகிக்கழுவமே.

தோளாத்
??

என்றத
(#)

சொல்லை யுன்னிச் அடித்தத லால்,௮ருள்

எல்லை யுன்னி மயனையங்கு வைத்திலேன்;
வல்லை நீயென்னை வாவென் நிடாவிடின்;
கல்லை யாமிக் கருமி ஈடக்கையே,
(இ-ள்.)

சொல்லை

உன்னி-ரீ சொன்ன

சொல்லினை

நினைத்து,

அடித்

தீது அல்லால்-பதைத்ததே யன்றி, அருள் எல்லை உன்னி - அருளினெல்லை
யை

நனைத்து,

அமைத்திலேன்;

யென்னை
னது

என்னை-என்னை,

8 என்னை

(வி-ரை.)

கல்லை ஆம்-பொய்யாகும, என்க,

நீ '

யெனைய

னருமையினைத் Og fs Sig.
ழியே நின்று அருளிற் நலைப்பட்டாலல்லது பிர
. “சொல்லை யுன்னிச் துடித்தத லாவருள், எல்லை

யுன்னி யெனையஙகு ை ug SC een’ என்றனர்.
என் ஐறிந்தழிர் தாளா, சருளிற் றலைமில்லா
யறியார் செறியா,

னாற் காண்க,

ன

ஆசாரியர் உபதே$த்த்த மொழியி

னும், ௮ம் மொழியின் வ
யோசனமில்லை யென்பார்

பெருமை

வைத் இலேன்-

வாவென்றிடாவிடின்:-

வாவென் தழையாலிட்டால், இ கருமி ௩டச்கை 2 இக் இீவினை௦ே

ஓழுககமானது,

ரணி

ங்கு - அவ்விடத்தில்,

வல்லை... விரைவில்,

்

்

அருளித்சருளிற்
 ௧35.

திருமந்திரம்:
ரைம்பாச
நீங்கா,

ச்ருளிற் பிறக் இட் டதிர்தறி

வாசே,

்? என்றத்:

இ (ay

கையு மெய்யும் ahegis Genawen

ஐய! தந்தத் கைய மினியுண்டோ 9
பொய்ய னென்ூந்தைப் பொய்கெடப்
மெய்ய தாமின்ப மென்று விளைவதே?

பரண

பொன்னை

மாதரை

உட

(௫-ள்.) கையும் - கைகளையும், மெய்யும் - சரீரத்தையும், கருத்துக்கு
இசைய-கருச்திற் இணங்க, ஐயா-ஜயனே!, தர்ததற்கு-கான் கொடுத்தசற்குஇனி ஐயம் உண்டோ-இனிச் சர்தேசமுண்டோ?, பொய்யனேன் - பொய்யி
னேனது, சிர்தை-மனத்திலுள்ள, பொய் செட - பொய்யொழிய, பூரணம்நிறைவாகிய, மெய்யதாம் இன்பம்-உண்மையா௫ய சுகம், என்று விளைவது.
எச்கால மூண்டாவத?

என்க.

(வி-ரை.) கையினா லஞ்சலி செய்தும், சாயத்தினால் வலம் வச்ம்,
மனத்தினால் நினைந்தும் வாழ்ச்சேன் என்பார், :கையு மெய்யும் கருத்துச்
கஇசையவே,
ஐய தர்ததற் சைய மினியுண்டோ ! என்றனர்,
இங்ஙனம்
செய்யவேண்டு மென்றதற்குக், தேவாாம்: '“கைகாள்! கூப்பித்தொழீர்! கடிமாமலர் தூவி நின்று, பைவாய்ப் பாம்பரை யார்த்த பாமனைச், கைகாள்! கூப்
பிச் தொழீர்! ?? :ஆச்கையாற் பயனென்? அரன்-கோயில் வலம் வர், பூக்
கையாலட்டிப் போற்றியென் ஞதைவிவ், வாச்கையாற் பயனென்?'? கெஞ்சே!
டீ நினையாய்! நிமிர் - புன்சடை நின்மலனை, மஞ்சாடு மலைமங்கை மணாளனை,
மெஞ்சே! நீ ினையாய்!'? என வருவனவற்றாற் காண்க,
(௮)

என்று
அன்ற
நின்ற
ஈன்று

முன்னை பிதய வெளிக்குளே
வைத்தன னே;அ௮ருட் சோதிரீ
தன்மை நிலைக்கென்னை கேோரமையாம்?
இத வைத்த ஈடுவதே!

(௫-ள்.) கன்று தீது ௮ற-ஈன்மை தீமைகள்
என்னை

உன் இருவறாணிலையில் அமைத்து

யங்களுச்கும் பொதுவாய்
உனனை,

வைத்த,

நிற்கும் பொருமே!,

இசயம்-இதயமாகிய,

வைதச்தனனே-வைத்தேனே)

இல்லா

வெளிச்குளே

(ye PBs mA)

தொழிய, வைத்த-

ஈவெதே-பஞ்ச

துன்ற-ஆகாயத்திற்

(வி-ரை.)

பொருக்க

அருள்சோதி- அருளொனி

யாயெ, நீ நின்ற சன்மை நிலைக்கு-(என்னிதயத்தில்) ரீ ரின்ற
நிலைமைக்கு, என்னை

இருத்தி

மம, உன்னைஎன்றும்-எக்சால-

தன்மையாகிய

நேர்மை ஆம்-என்ன ஒப்பாகும்? என்க.

முதல்வன்

பொதுவாகச் சர்வவியாபகனா யிருந்இிடிலும்,

அவ

என்று முன்னை
னை இருதயத்திற் றப்பாகத் தரிசித்தலே விசேடமாசலின்,
“முன்
என் தனர்... தேவாரம்:
யிதய வெளிக்குளே, அன்ற வைத்தனன்?
ர் தமக்குச் தாமிலாத
தன்னெஞ்ச
,
னெஞ்சம் மின்றி மூர்ச்சராய்க் சா௫ன்றார்
சி லீசனைச் கண்ட
என்னெஞ்
வர், வன்னெஞ்சம்மது நீங்குதல் வல்லீரே,
(௧)
ுள்ளமே,”? என்றதனாற் காண்க.
வைத்த தேகம் வருந்த வருந்திடும்

பித்த னானருள் பெற்றுக் இடமிலேன்;
இத்த மோன! சிவ!சின்ம யானந்தம்
வைய! அருட்செம்பொத சோதியே!
வைத்த

௩௩௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

(௫-ள்.) சச்சம் - உண்மையான,
பவனே!,
எனக்கு

மோன

- மெளன

நிலையினை யறிவிப்

வெ - மங்களகரனே!, இன்மயானக்தம் - ஞான சுகத்தை, ,வைச்,௪அருள்செய்ச, ஐய-ஐயனே!,
அருள்-கருபையோடு
கூடிய, செம்

பொன் சோதியே-செம்பொன்னொனியே!, வைச்த-அமைச்சப்பட்ட, தேகம்சரீரம், வருந்த-வருர்துதலினாலே, வருக்.தும்-துன்பப்படுகின்
ற, பித்தன்-பிச்,ச
ஞாூய, சான்-அடியேன், அருள் பெற்றும்-(ினத) தஇருவருளினை
யடைந்
அம், திடம்-(அசைவறவிருக்ரும்) திடமானஅ,இலேன்-இல்லாதவனாக விருச்
இறேன்,

என்க.

(வி-ரை.) உயிரான; உடம்பெனச் தானென வேற்றுமையின்றி அபேத
மாய் நிற்தலின்' அவ்வுடல் வருந்த அல்வுயிரும் தேகாபிமானியாய் வருச்
அம். உடலின் இலச்சணத இனையும், உயிரி ஸிலச்சணத் தினையும் உள்ளபடி
விசாறித்தறிந்து வாழ்வோருக்கு உடலால் வருந் துன்பதீ இற்கு உயி ரிலக்சாக
மாட்டாது. இத்தகைய விசாரணை சிறிது மில்லாதவ னென்பார், தன்னைப்
பித்தன்” எனவும், அதனால் தேகாபிமாணியாய் வருக்துகன்றேன் என்பார்,

(வைத்த சேகசம் வருந்த வருக்திடம்,

பித்கன்? எனவும் கூறினர்.

அருவினை

யடைந்தும் அவ்வருண் மயத்து நில்லேன் என்பார், (அருள் பெற்றுக் இ.
மிலேன்? என்றனர். முதல்வன் மற்றைய தேவர்கள்போல இறப்பினும் பிறப்
பினு மொத்துண்டலையாது கித் தியனாயுள்ளவனாகலின், *சிவன்' என அழைக்
சப்பட்டனன்.
(௧0)

செம்பொன் மேனிச் செழுஞ்சுட ரே!முழு
வம்ப னேனுனை வாழ்த்து மதியின்றி,
—
இம்பர் வாழ்வினுக் கச்சைவைத் தேன் மனம்;

நம்பி! வா'வெனி னானென்கொல்

செய்வதே?

(இ-ள்.) செம் பொன்-செவ்விய பொன்னினை யொத்த, மேனி - dogs
இனை
வாய்க்த, செழுஞ்சடபே-செழுமையாகய வொஸியே',
மூழுூ வம்ப
னேன்-அதி
துட்டனாகய கான், உன்னை
வாழ்த்தும்-உன்னைத் தூதஇத்தற்
குரிய, மதி இன்றி-அறிவில்லாமல், இம்பர் வாழ்வினுக்கு-இவ் வுலசவாழ்க்
கையின் பொருட்டு, மனம் இசைசவைச்சேன்-மனம் விரும்பினேன்; ஈம்பி-

சிறர்கோனே!, வா

எனின்-(என்னை நீயே) வாவென்

செய்வது என்-அடியேன் செய்யக்கிடர்சது

றழைத்தஇிடீல்,

கான்

யாது? என்க,

(வி-மை.) பிரத்தியட்சத்தில் பஞ்சேச் இரியங்கட்கும் இன்பத்இனைக்
கொடுக்கின்ற உலக வாழ்ச்கையி லிக்சை வைத்துத் தேவரீரை மறக்துள்ள

மதியிலியேனை வலிய வச௮ ஆட்கொள்ளின், ௮ச் காலத்தும்!கின்னை யறிக த.
வாழ்த்தாது

சுதந்தரம் பாராட்டி வாழ்வனோ

என்பதாம்,

செய்யுஞ் செய்கையுஞ், சிக்இக்குஞ் சர்தையும்,
ஐய! கின்னதென் றெண்ணு மறிவின் றி, *

(ss)

பொன்னை மாதரை

௩௩௫

வெய்ய காம வெகுளி மயக்கமரம்
பொய்பி லேசுழன் ஹேன்;என்ன புன்மையே?
எண்ணமும்,

ஐய-ஐயனே!,

மயச்கம்

வெகுளி

வெகுளி

ஆம்-சாம

என்று

மயச்கங்களாகிய,

சுழன்றேன்-சுழன்றேன்,
. பொய் ஈடையிலே,
இழிவான காரியம்? என்க,
(வி-மை.) செயலும், எண்ணமும்
மென்றும், ௮ங்கன

சின்னது

எண்ணும்-

இன்றி-ஞான மில் லாமல், வெய்ய-கொடிய,

உன்னதென்றெண்ணுற,அறிவு
காம

சிந்திக்கும் சிர்தை

செய்யும் செய்சையும்-செப்யுச் தொழிலும்,

(௫-ள்.)

யும்-எண்ணுசின்த

முண்டாதலும்

பொய்பிலே-

புன்மை-இது என்ன

என்ன

கன்மத்தினுக்குச் தக்கபடி

மூதல்வனாலேயே

புண்டா

யென்றும், சிறிது மோ

சாது அவ்விரண்டிலுஞ் சுதந்தரம் பாராட்டித் இரிகன்றேன் என்பார், செய்
யுஞ் செய்கையும் இர் இக்குஞ் இச்தையும், Goren soar றெண்ணு மறிவின்றி?
என்றனர். அங்கனஞ் சுதந்தரம் பாராட்டி வாழ்தலின் காமம் வெகுளி மயக்
சம் என்னும் குற்றத்திற் பட்டன னென்பார், (வெய்ய காம வெகுளி மயக்க
மாம், பொய்யி லேசுழன் றேன்' என்றனர். இம் மூன்று குற்றமு நீவ்கனொ லல்
லது என்ன பிரயோசனமென்பார், 'என்ன புன்மையே என்றார். திருமந்திரம்:
தாமம் வெகுளி மயச்ச மிவைகடிந், தேமம் பிடித்திருக கேனுச் கெரிமணி,
யோமெனு மோசையி ஸுள்ளே புறைவதோர், தாம மதனைச் தலைப்பட்ட
வாலே,!?

(௪௨)

என்றதனாற் காண்க,

புன்பு

லானரம் பென்புபைப் பொய்புடல்

அன்பர் யார்க்கு மருவருப பல்லவோ?
என்பொ லாமணி யே!இறை யே!இத்தால்
துன்ப

மன்றிக் சகமொன்று மில்லையே?

(@-«it ) புல்-அற்பமான,

புலால்-மாமிசத்தையும்,

என்பு-எலும்பையும், உடை-உடைய,

கரம்பு-௩ரம்பையும்,

பொய் உடல் பொய்யுடம்பான௫, அன்

பர் யார்க்கும்-௮ன்ப செல்லாருக்கும், அருவருப்பு ௮ல்லஷோ- அருவருக்கத்
தச்ச பொருளல்லவோ?, என்-என்னுடைய, பொல்லா-தொளைச்கப்படாச,
மணியே-முழுமணியே!,

இறையே- தலைவனே,

இல்சால்-இவ்வுடம்பினால்,

ன்பம் அன்றி-துக்சமேயன்றி, சுகம் ஓன்றும் இல்லை-சுகம் சிறிதும் இல்லை,

என்சு.
(வி-ரை.)
மகாரன்கட்குத்

யாச்கை நிலையாமையினை நன்கு விசாரித்து அறி; தகொண்ட
தேசத்தைச்

சாங்கிச்சொண்டிருத்கல்

வெறுப்பாகத்தோன்று

மரு
மாகையால், “புன்பு லானரம் பென்புடைப் பொய்யுடல், அன்பர் யார்க்கு
வீண்
“பஈதவுடல்
சிவதானயோகிகள்:
வருப் பல்லவோ? என்றனர். ஆசிரியர்
காதவுட-லிந்தவுடல்,
பாடு பட்டவுடல் சசர்ச், கந்தவு:- லொன்றுச்கா
ஸனாலுஈல்ல
வைத்துப்பார்த் தென்ன வலிய ஓயிர்மாய்தீதச், செத்துப்போ
Gs.”

என்றதனாற்

சாண்ச.

(௧௩)

௩௩௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
இல்லை யுண்டென் றெவர்பக்க மாயினும்
சொல்ல வோவறி யாத தொழும்பன்யான்,
செல்ல வேறொரு இக்கறி யேன்;எலாம்
வல்ல நீயெனை வாழ்விக்க வேண்டுமே.

(இ-ள்)

இல்லை

உண்டு

என்று-இல்லையென்றும்

உண்டென்றும், எவர்

பக்கம் ஆயினும்-எவர்களாடைய இடத்திற்காயினும் போய், சொல்ல அறி
யாக-கூற அறியாச, தொழும்பன் யான் - கொண்டனாூய யான், செல்லபோக, வேறு ஒரு திக்கு அறியேன்-மத்மொரு கதி யறியேன்; எல்லாம் வல்ல
£-எல்லாம் செய்ய வல்லவளனாகிய நீ, என்னை அடியேனை, வாழ்விச்ச வேண்
டம்-வாழ்வித்தருளவேண்டும், என்க.
(வி-ரை.) கனச்சென வொரு சுதந்தரம் வாய்ச் இருக்கு மளவும் முதல்
வன் அன்னியனாகக், சாணப்படுவன், அங்கன மின்றி தன் சுதந்தர மிழக்து
நீயே

சதி வேறுகது

காணேன்?

எனச்

யனாகவிருந்து ஆதரிப்ப னென்பது

கனித்சசாலத்து முதல்வன் அனன்னி

நிச்சயமாகலின், (செல்ல வேறொரு இச்

கறி யேனெலாம், வல்ல கீயெனை வாழ்விஃச வேண்டுமே! என்றனர்.

(ae)

வேண்டுஞ் சரருண் மெய்யன்பர்க் கேயன்பு
பூண்ட நானென் புலமறி யாததோ

ஆண்ட நீயுன் னடியவ னானென்று
தூண்டு வேனன்றித் தொண்டனென்

சொல்வதே?

(இ-ள்.) ர்-சிறந்த, அருள்-உன் அருளானத, வேண்டும்-அடியேனால்
விரும்பப்படும், மெய் அன்பர்க்கே-உன் மெய்யடியார்களுக்கே,அன்பு பூண்ட
சான்-அன்புசொண்ட கான், என் புலம் அறியாச௮-என்னுள
மறியாமல்,

ஆண்ட

ரீ - என்னை யாட்கொண்ட

நீ, உன்

அடியவன்

தொண்டன்

கான்

என்று - உன்

சான் என்று,
தாண்டுவேன் ௮ன்றி-எச்சரிப்பேன்
அல்லத
சொண்டன்-தொழும்பனேன், என்
சொல்வது -யாது சொல்லச்சச்க த?
என்க,

ர

(வி-மை.) அன்பர் பணியிற் சட்டுப்பட்டு அவர் ஏவல் வழியி
னின்று
விடில், முதல்வன்
மனத்தின்.சண்ணே யிருந்து அறிவை
விளர்இ ஆண்டு
கொள் வனாதலின், *மெய்யன்பர்க் கேயன்பு,பூண்ட கானன்
புலமறி யாததோ,
ஆண்ட 8, என்றனர்
(௧௫)

எனக்கு ளேயுபி ரென்ன விருக் wR,
மாவடி லேசத்தை மாற்றல் லவழக்கன்றோ?
கனத்த சீரருட் காட்யெே லாலொன்றை
நினைக்க வோவறி யாதென்ற னெஞ்ஈமே.
(௫-ல்)
எனக்கு
உள்ளே-எனஇிதயச் இனிடத்தே, உயிர் என்ன-உ௰ி
சென்று சொல்லும்படியாக,
Q aes £-எழுக் தருளியிரு$த
8, மனக்கலே

'

பொன்னை
ட

௩௩௭௪

மாதரை

சத்தை-மனத்தில் விளையுர் துன்பத்தினே,

மாற்றல் - நீச்கிவிடுதல்,

அன்றோ

?; சனத்த - மேலான, சர்-சிறப்

(சேவரீருக்குச்) கடமையல்லவோ

வழக்கு

பினை வாய்க்க, அருள் காட்டு அல்லா ௪-இருவருள் தரிசனத்்தினை யல்லாது,
ஒன்றை-வேறொன்தினை, நினைக்கவோ-எண்ணவென்றாலோ; என்றன்-அடி.
யேனது, கெஞ்சம்- மனமானது, அறியாது-என்னை அறியாது, என்க.

(வி-ரை.) உயிருச்சூயிசாய் வாழ்பவன் முதல்வளுகிய நீயேயென் றதிர்,௪
பின்னர் உன்னுடைய தஇிருவருளே சதியென சம்பி ௮.இழ் கட்டுப்பட்டு, ஐம்
வாசனையால் சிர்சில
புலன் வழி செல்லாத மனத்தில் ஏகசேசம் பழைய
எண்
கின் சடமையன்றோ
போ௮ லோம் விளையின் அதனை மாற்றுவது
(௧௬)
என்றார்,
வழக்கன்றோ
மாற்றல்
பார், “மனக்கி லேசச்தை

நெஞ்சு சந்.துனை கேசித்த மார்க்கண்டர்க்
சஞ்ச லென்ற வருளஜிர் தேயையா!
தஞ்ச

சரணடைக

மென்றுன்

தேன்,எங்ளும்

கெஞ்செ வேநின்ற சிறுக வாரியே!
(இ-ன்.) கெஞ்சு-மனம், உகந்து-விரும்பி, உன்னை-தேவரீரை, கேூத்த்என் ந-பயப்
விசுவா௫த்த, மார்ச்சண்டர்க்கு - மார்ச்சண்டமுனிச்கு, அஞ்சல்

ஐயா-ஐயனே!, கஞ்
படாதேயென் ற, அருள் அறிர்.த-இருவருளைத் தேர்ச்,
- இருவடி.களில்,
சாண்
சம் என்று - அடைச்சல மென்று, உன்-தேவரீர௮,

- செப்ப
தடைந்தேன்- அடைந்தேன்; எங்கும்-எவ்விடத்தும், செஞ்செல்வே
என்க,
மாக, நின்ற-நிறைந்த, இற்சுச வாரியே-ஞானானக்த சமுத்திரமே!

அவருயிரைக் கவர
(வி-மை.) மார்ச்சண்டர்க்கு அஞ்சல் என்றதாவது,
கந்த புராணம்: “மதத்தான் மிச்கான்
வந்த காலனுயிரைக் தவர்ச்தது,
வுன்னி வெருண்டான்
மற்றிவன் மைர்ச னுயிர்வவ்வப், பதைதீதா சென்னா

airing சேவடி தன்னுற் சறிதுச்தி, யுசைத்தான்

பதிமூன்றுஞ், Rags sre
கூற்றன் al cin ip

தஞ்ச

மென்போரை

கஞ்சமென

போன்மண்

ணுறவீழ்ச்தான்,

அஞ்சலென்

நருள்வோன்

??

நீயே

என்றசனாற்

காண்க.

யெனவறிக்த

னென்பதாம்.

வுன் ச.ரணடைக்தே

கானும்

(௧௪)

வாரி யேழு(ம்), மலையும், பிறவுக்தான்
சீரி தானநின் சன்மயத் தேயென்ரறால்,

ஆரி லேயுள தாவித் திரள்? அதை
ஒரி லே

எனை

யாண்ட

(௫-ள்.) என்னை- அடியேனை,
பர௱ஈவனே!,

வாரி ஏழும்-ஏழு

பிறவும் -ம ஈறள்ளனவும்,
டைய

சிர்சொருபத்தி

ஆண்ட-அண்டுகொண்ட,

சமுச்இரங்களும்,

(இருப்பத)

லென்ளறால்,

Ais Bl. உள்ளத-இருக்கின்றது
ஆராய்ச் இலேன், என்க,
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வொருவனே!
ஒருவனே

மலைபம்-(எட்டு)

சின் சன்மயத்சே

என்றால் - உன்னு

ஆவித்இரள்-உயிர்க்கூட்டம்,

?, அதை-௮ச்த

- ஓப்

மலைகளும்,

வுண்மையை,

ஆரிலே-எவ

ஐரிலேன்-

௩௩௮

தாயுமானவர்பாடல்

மெய்கண்ட

விருத்தியுரை

(வி-ரை;) மூசல்வனுடைய திருமேனியாகிய இற்சத்தி மாயையைப்
பதிர்தபோது பிரபஞ்சச் தோன்றிச், சத்தி பராமுகையானபோது பிரபஞ்ச
மொரடுங்குமாசலின்,

வாரி

யேழு மலையும் பிறவுர்சான்,

சீரி

சானகின் சன்

மயத்தே? என்றனர். சிவஞானசித்தியார்: “கற்றதூற் பொருளுஞ் சொல்லுங்
கரறாச்.தினி லடங்கிச் தோன்றும், பெற்றியுஞ் சாச்சி ராதி யுயிரினிற் பிறர்
தொடுங்க, முற்றதும் போல வெல்லா வுலகழு முஇத்தொ டுங்கும், பற்றொடு
பற்ற இன்றி கின்றனன் பானு மன்றே. ?? என்றசனாற் காண்க,
உலச மவ
னிடத்து உளதாகவே,

டில்லை யென்பார்,

உயிர்த்தொகையும் அவனிடத்துள

வென்பதிற்

ஆரி லேயுள தாவித் கஇரளசை, யோரிலேன்?

ஒருவ

றட்

என்றனர்.

ரென்னுளத் அள்கும் குறிப்பறிர்

தருள்வ

ரோ?எனை

யாளுடை.

மருள னேன்பட்ட

வாதை

யண்ணவே!

விரிக்கினோ

பெருகு காள்;இனிப் பேச விதியின்றே.
(இ-ள்.) ஒருவர் - நீயன்றி
மனத்து,

வேறொருவர்,

உள்கும் - நினைச்இன்ற,

என்

குறிப்பு அறிந்து

உள்ளத்து

- அடியேன்

- கருத்தைத்

தோர்க்து,

அருள்வரோ - அருள்வாரோ?,
என்னை ஆள்
உடை-என்னை
யடிமையாச
வுடைய, அண்ணலே-பெரியோனே!, மருளஎனேன்-மயக்ச த்தையுடைய நான்,
பட்ட வாதை-பட்டதுன்பத்தை,
விரிக்கின் - விவரமாக வெடுத்துச் சொன்

னால்,

காள் பெருகும் -சாள் அ.இகரிக்கும்; (அதலால்)

இன்ற-இணிப் பேசகுதற்கு முஜழைமையில்லை,

(வி-ரை,)

முதல்வன்

இனிப் பேச விதி

என்சு,

சர்வ வியாபகனாதலின்

ஒவ்வொருவர் உள்ளத்து

னுமிருக்து விளங்குவனெனவும், மற்றையர் ஏகதே௫ிகளாகலின் அங்கனம்
அறியா ரென குறிப்பிப்பார், : ஒருவ பரென்னுளத் அள்குல் குறிப்பறிச்,

திருள்வரோவெனை யாளுடை யண்ணலே? என்றனர்.
திருமந்திரம்: ₹₹ உள
எத்து ளேதான் கரந்தெங்கு நின்றவன், வள்ளற் றலைவன் மலருறை மாத
வன்,

பொரள்ளக் குரம்பைப் புகுந்து புறப்படுல்,

யார்களே,!?

என்றதனாற்

கள்ளத் தலைவன் கருத்தறி

காண்க,

(௧௯)

இன்னு னக்கன் பிழைத்தில னானென்தே
அன்று கொட்டெனை யாளர சே!என்று
நின்ற ரற்றிய நீலனைக் கைவிட்டால்,
மன்ற மெப்படி. நின்னருள் வாழ்த் துமே?
(இ-ள்.) இன்று-இப்பொழுது, கான்-அடியேன், உனக்கு-தேவரீரு£ஃகு,
அன்பு இமைத்திலன் என்று - அன்பு செய்கிலேனென்று, அன்று - பூர்வா,
தொட்டு-தொடங்க, ௮ரசே-இறைவனே], என்னை-அடியேனை, ஆள் என் ற-

ஆள்வாயென்று,
என்னை,
்

torn அரற்றிய - நின்று சதறின,

கைவிட்டால்-கைகெ௫ழ விடுவையாயின்,

ரின் அருள -உன்னருளை,

எப்படி-எவ்வாறு,

நீலனை - வஞ்சகனாகிய
மன்றம் - உலகமானது,

வாழ்த்அம்-அ இக்கும், என்க, 17]

௨௩௯

பொன்னை மாதரை
மலபரிபாகம்

இருவினையொப்பு,

(வி-ரை.)

வாய்ந்த

பெரியோர்கட்கு

அடைச்
அவர்கள்
யன்றெனவும்,
அனுச்சரஇத்தல் அவ்வளவு அருமை
துள்ள பரிபச்குவமே திருவருட் பேந்றினுச்கு அவர்களை ஆளாக்இவிடுமென

யாட்கொள்வ,௮
வும், இத்தகைய தன்மை சிறிது மில்லாதவனையே இருத்தி
ய வேண்டு
அருளடை
ல்
கைவிட்டா
சிலாக்செயமெனவும், இத்தகையானைக்
செனவும் குறிப்பிப்பார்,

முயற்சிக்கும் யாரும் மனச் தளருவா

மென

நிலனைக்

ற்றிய

என்றனர்.

சைவிட்டால்,

மெப்படி

மன்ற

வாழ்த்து நின்னருள் வாரம்வைத்

கின்ற

வாழ்த் துமே?

தின்னருள்

(20)

:
தாலன்றிப்

பாழ்த்த சந்தைப் பதகனு முய்வனோ?
சூழ்த்து நின்ற தொழும்பரை யானந்தத்
தாழ்த்து முக்க ணருட்செம்பொத் சோதியே!
சூழ்ந்து நின்ற-வளைந்து நின்ற,

- அடியார்களை,

தொழும்பரை

முக்கண்-மூன்ற
்-முழுகச் செய்கின்ற, சோதியே
ு ஆழ்.த்அம
தனர் தத்தில்,
ஆனச்கத்த
- செம்
செம்பொன்
,
அருள் - அருளினையுமுடைய
(இ-ள்.)

சண்ணையும்,
வாழ்த்தும் - யாவரும் வாழ்ச்துகற
பொன் போன்ற பி.ரகாஃரு டைவனே!,
வாரம் வைத்தால் அன்றி குரிய, நின்-தேவரீசது, அருள்-இருவருளான,

- பாழாகிய மனச். இளை
என்மீது அன்புவைத்தால் அல்லது, பாழ்த்த ஐர்தை
என்க.
யுடைய, பதசனும் - பாவியாகிய கானும், உ௰்வஷஜே-பிழைப்பனோ?
(வி-மை;)

சண்சட்குப் புறவிருளைக் இரணக்கா

லோட்டிப் பிரகாசத்து

உயிர்கட்கு மயச்சத்தினைத் திரு

னைச் செய்கன்ற ஞாயிற்றுக் கொளிபோல,

சவ்வருட்குண மேம்படு
- வருளானீக்கி ways BIE GF செய்கின்ற இறைவனுக்
பாழ்த்த சந்தைப் பதகனு முய்
தலின், *சின்னருள் வாரம்வைகத் சாலன்றிப்,

*மருளினை யருளால் வாட்டி மன்

என்றனர். சிவஜான சித்தியார்:

வனோ??

னுயிர்ச் கிப்பன் சண்கம், இருளினை யொளியா லோட்டு

லீசன்.?? என்றதனாழ் சாண்ச,
வணக்கி??

என்றது மிச்கருத்அப்

திருவாசகம்:
பர்றியே

மிரவியைப் போல

(. அவனரு ளாலே யவன்றாள்
(௨௧)

யென்க.

சோதி யே!சுட ரே!சக மே!துணை
நீதி யே!நிச மே!கிமை வே!கிலை
தேன்;அகம்
ஆதி யே!உணனை wrest an:

வாதி யாதருள் வாய்! அருள் வானையே.

(௫-ள்.] சோதியே - ஒளியே!,
யுள்ள)

விளக்சே!,

சுகமே-இன் பமே!,

சுடசே-(அவ்

வொளிக்குச்

துணை-சகாயமாயுள்ள,

காரணமா

நீதியே

- நீதி

நிலை-எக்காலும் சிலைத்
நெறியே, ரிசமே-உண்மையே!, நிறைவே-பூரணமே!,
, யான் - அடியேன்,
திருக்இன்ற, ஆதியே - முதலே), உன்னை . தேவரீரை
தியாது-என்னை வருச்
வா
மனம்,
அடைக்தேன்-ச.ரணடைகதேன்) அகம்-என்

தாதிருக்கும்படி, அருள் வான் - அருள் வெளியினை,
செய்வாய் ! என்சு,

அருள்வாய் - கிருபை

௩௭௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
(வி-ரை.)

மனமானஅ

மாயாசாநிய

மாகவீனாலும்,

அம்மாயையினின்ற

நீவ்்கனொலன்றி அருள்வான் சட்டாதாகலினாலும், அகம்வாதியாதருள்? என்ற
னர்,
திநமந்திரம்: “மனமாயை மாயை யிம்மாயை மயக்க, மனமாயை தான்
மாய

மற்றொன்று மில்லை ?? என்றகளாற்

காண்க.

ஈண்டு

வான்”

என்றது

ஆகாயத்தினை.
என்னை ? முசல்வன் அவ் வாகசாய சொருபனா யிருத்சலின்.
“அருள்வான்? என்றசனால் சதொாகாயமெனக் கொள்க, திருமந்திரம்: காச
உண்ண மமர்ந்துச லச்கொழுக், தேசாச மாசண மிட்டல் இருந்தவ, னாகாச
வண்ண மமர்ச்துகின் றப்புற, மாசாச மாயங்கி வண்ணனு மாமே, ?? ஏன்றத
ளாற் காண்க,
(22)
வரனைப் போல

வளைந்தகொண்

டானத்தக்

தேனைச் தந்தெனைச் சேர்ந்துக ob SO owe,
ஞானக் தெய்வத்தை நாடுவ(ன்);நானெனும்
ஈ௯ப் பாழ்கெட

வென்று மிருப்பனே.
வானைப்போல-மேகங்களைப்போல, வளைர்துகொண்டு-சூழ்க்து

(இ-ள்:)
கொண்டு,
சொரிந்து,

ஆனர்தத்
தேனை - ஆனர்ச
மயமாகய
சேனினை,
என்னை-அடியேனை, சேர்க்து சலக்௮-பி.ரீவறச் கலக்,

ஞானத் தெய்வத்தை- உண்மையான
நாடுவன்-தியானி பேன்
கின்ற,

ஞானத்தினைச்

கொடுச்சின்ற சுடவுளை,

; (அதனால்) கான் என்னும் - கான் என்று

ஈனம் - இழிவாஇிய,

பாழ்-பாழ் நெறி,

தந்து மெய்ஞ்

கெட-௮ழிய,

விவகரிச்

என்று1-எக்கா

VE SID, இருப்பன்-வாழ்ர் திடுவன், என்க.

(வி-ரை.) மாயையா லுண்டான தனு ரண புவன போகங்கள் நான்க
னுள்ளும் சனு கரணஙகளை கான் நான் எனும் ௮கங்சார மூண்டாந்தோறும்
னன மரண நீங்கா.
இவை நீக்காதிருக்கவே என்று OS இயமா மிருக்குர்
தன்மை

பனே?

யுண்டாகாதாகலீன்,

என்றனர்.

4 நானெனும், ஈனப் பாழ்செட

திநக்தறன்:

“யானென

தென்னுஞ்

வென்று மிருப்

செருக்கறுப்பான்

வாஜேர்க், குயர்க்த வுலகம் புகும்,?? என்றதனாற்
காண்க,
பேநநாவலர்:
“'நீடிலாழ்வார்?? என்றதற் கேற்ப என்று மிருப்பனே”
என்றனர்,
(௨௩)

“இரும்பைக் காந்த

மிழுக்கின்ற aun’) moor x

திரும்பிப் பார்க்கவொட் டாமற் றிருவடிக்

கரும்பைத் த் ௮,கண் ணீர்கம் பலையெலாம்
அரும்பச் செய்ஏன தன்னையொப் பாமனே!

(இ-ல்.) இரும்பை...இரும்பினை, காந்தம்-காக்தச் சல்லானது,
இழுச்
கின்ற ஆு-சவர்கின்ற விதம், என்னை-அடியேனை, திரும்பிப்
பார்ச்சவொட்
டாமல்-மீட்டும் பிறவியினை த திரும்பிப் பார்ச்சா
தவண்ணம்,

ரீர் இருவடிகளாடிய,

கண்ணீரும்,

சம்பலை . மெய்ச்கடுக்சமும் ஆலய,

இலக்கணமெல்லாம்,

வாய்!, எனது
இறைவனே.

அரும்பச்

செய்

அன்னை-என் தாய்க்கு,
என்க!

இருவடி-தேவ

கரும்பைசத் 56 ௮-சரறாம்பினேச் கொடுத்து;

சண்ணீர்-

எல்லரம் - அழியார்ச்குரிய

- அ௮டியேனிடத்து

உண்டாகச்

ஒப்பு ஆம் « சமானமாகிய,

செய்

மன்னே-

.

பொன்னை மாதரை...

ame

- (விரை.) காச்தம் இரும்பினை விசார மின்றியே சன் வசத்தாக்!
சொண்டதுபோல, முதல்கன் ஆன்மாவை விசாரமின்றித் சன்வகத்தாச்6
கொண்டு, அவனுக்கு தரிச்சையுர் தொழி மின்றி, எல்லாச் தனத செயலா

நிற்பனாகலின், 'இரும்பைச் சாக்த மிமுச்கன்ற வரஜெனைச், இரும்பிப் பார்ச்.
கொட் டாமல்? என்றனர், சீவதானபோதம்: “வலிச்திரும்பைச் காந்தம் ௮௪௫
செய்லான் செய்சல், சலிம்பில் விசாரிய லன்ருன். 1? எனவும், சிவஜா னசித்த்
யார்? * இரும்பைக் சாந்தம் வலித்தர்ச்போ லியைக்தங் குயிசை '? எனவும்
வருவனவற்றாற் சாண்ச.
பட
(௨.௪)
யப்பனென் னாவித் அணையெனுர்

அன்னை

ன்னை யொப்பத்2 சற்குரு வென்பதென்?
என்னைப் பூரண வின்ப வெளிக்குளே
அன்ன

வைத்த

(இ-ன்.) அன்னை - தாய்,

சுடசெனத் தக்கதே,
அப்பன்-தர்தை,

என் - அடியேன்,

gals

அணை-உயிர்த்துணை, என்னும்- என்று சொல்லப்படுகிற, தன்னை-சன்னை, ஓப்
பத்ற-கியாற்று, சத்குரு என்பது என் - ஞாளாசாரியன் என்று சொல்லுவ

தென்ன?, என்னை-அடியேனை, பூரண இன்பம் - பூசணாகக் கமா, வெளிக்
குளே-வெளியினிடச்சே, அன்ன வைத்த-பொருந்தவைதத, சுடர் எனச்
௪, என்க,
சொல்லச்சக்க

தீச்சதுசோதியென்ன

(விஃரை.) பக்குவரான சகலர்க்கு முதல்வன் பார்வையிட்டு மத்றொன்
௮ பிடிக்குமாறுபோலத் இருமேணி கொண்டுவக்து இட்சையால் மும்மலல்
களும்

சாசத்தையடைய

அனுக்கொசத்தினைச்

செய்வனாகலின், குரு வேது-

மூ,தல்வன் வேறு என்றெண்ணப்படாசென்பார், “சர்குருவெண்பசென்......
சுடசெனக் சச்கசே? என்றனர்.

திரமந்திரல்: *குருவே

சிவமெனச்

கூறின

னந்தி, குருவே வமென் பதகுறித் தோரார், குருவே சிவனுமாய்ச் கோனு
மாய் கிற்குவ், குருவே யுணர்வ௱்ற சோர் கோலே.” என்றசனாற் காண்க. ()

தக்க கேள்லியிற் சார்க்தநற் பூமியின்
மிக்க சாக விளங்கு முதலொன்மே,
எக்க ணுர்தொழ
தொச்சு
(இ-ஸ்.)

தக்க

யாவையும் பூச் அக்காய்த்

கின்றுமொன்

மூய்நிறை வசனதே,

கேள்வியின்-தகுதியாகிய

னால், சார்க்கு பொருக்கிய,

கல் பூயியில்-ஈல்ல

கேள்வி

என்னும் ' பெயரி

நிலக்தில், மிக்கது

ஆக

விளம்

கும்-மேலானதாக விளங்குகின்ற, முதல் ஒன்தே-விச்து ஒன்று மாச்திலே,

எச்சண்ணும் சொழ-எச்இசையும் வணங்க, யாவையும் - எல்லாவற்றையும்,
பூத்துக் காய்த்து
- பூவெடுத் தச் காய்த்து, ஓக்க சின்றும்-(ுலைகளுடன்
சனித்தனியே) கூடிகின்றும், ஒன்றாய் கிறைவு ஆனது- ஒரு. பொருளாகியே
ரல்லாவதற்றிலும் ௮சம்பு ஐமன்னா2படி

தது, என்க.
நிறைவத்றிருர்

௩௪௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
்
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(வி-ரை.) ஞானவேள்வி சான்கினுள் முதலாவது கேட்டலாகலினாலும்
இது காரணமாகவே இக்தஇத்தல், தெளிதல், நிட்டை சைகூடிவரு மாகலிஞை
லும், கேட்ட பின்னர்ச் கேட்கவேண்டாமையானும்,
இந்தித்தபின் நூல்
வேண்டாமையானும்,

செளிக்தவழி

னும், கேட்டன்முதலியவற்றில்
ழேத்தராக

வைகியவாறே

கிட்டைமேவுதற்கு

நின்ளுர் சுத்தசத்துவ

பரமுக்தியைத்

இடையீடின்மையா

புவனங்களின்

தலைப்படுவசன்றி

யாலும், இச்சகைய யாவற்றிற்குங் கேட்டலொன்றே காரணமா
னாலும், 'தச்சகேள்வியில்,........
தாரிறை வானதே” என்றனர்.
ன
சான

gus

மீளுதலின்மை

யிகுத்தலி
(௨௪)

மான சமயங்க ளாறுக்கும்
மாய்கின்று தன்மயங் காட்டிய

ஞான

பூரண

காதனை நாடியே

தீன னேனின்பம் தேக்கித் திளைப்பனே.

(இ-ள்.) ஆன-உண்டாகிய,
ஆறுக்கும்-ஆறு

மானம்-பெருமை

சமயங்களுக்கும்,

மயம் காட்டிய-தன்னுருக்

வுள்ளவனாகிய கலைவனை

சானம்

சாட்டிய, ஞான

நாடி,

பொருச்இிய,

கணச்சாக

சமயங்கள்

நின்று-இடமாய்

பூரண

நின்று, தன்

நாதனை நாடி -ஞான

தினனேன்-எளியனேன்,

ஈந்தத்தை, தேக்கி தளைப்பன்-பூர்ணமா

(வி-ரை.) நூறு

ஆய்

சிறை

இன்பம்-சிரதிசயா

யநுபவிப்பேன்,

விநிஈ்துள்ள

பத்பல சமயங்களும்

அறுவ

கைச்சமயத்துளடங்குமாகலின், :சமயங்களாறுக்கும்? என் றனர், திருமந்திரம்:
“நூறு

சமயமும lon ge gy ean,

லாறு

சமயமல்

at Ml

படுவன,

கூறு௪மயங்

கள்கொண்ட நெறிரில்லா, நெறியன்றே,?" என்றதனால் காண்க.
அவ்
சமயங்களும் அகச்சமபத்துட்
பமொகலின், (மான சமயம்” என்றனர்.
வகைச் சமயத்துள்ளார்க்கு மவ்வவர் கொண்ட
கோட்பாடிகளுச்குக்
வாறு அனுக்கிரகஞ் செய்கிற தன்மையால், தரண் மாய்ரின்று தன்மயங்

ஆறு
ஆறு
தக்க
கரட்

கும் வீடுபேருய் நின்ற? என்றதனாற்

(௨௪)

டிய? என்றனர். திருவாசகம்; “திருத்தகு மறுவகைச் சமயத் தறுவகையோர்ச்
காண்க,

தேக்கி யின்பக் இலக்கத் இளைக்கவே
யாக்க மாயெனக் கானந்த மாகியே
போக்கி னோடு வரவற்ற பூணம்

தாக்கி flor marr தன்மய

ட்

மாமதே,

(இ-ள்.)
இன்பம்-அனச்தம்,
தேச்சி-பூரணமா
யடைந்து,
களைக்க - அனுபவிக்குக்தோறும், ஆச்கம் ஆம்-விருக்த
ியடைக ௮,
ஆனக்கமாகி-எனக்கு இன்பம் ஆ௫, போச் னோடு
வரவு அற்ற.

வ.ரவுமில்லாக,

லிட்டு
என்சு,

பூரணம்

நின்றவாறு

தாக்இ

என்னை,

(வி-றா.)“1 oe
மூசல்வனுடைய

PLE
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ம்

நின்றவா-பூரணப்பொருளானது

அதே

தன்

தன்மயம்

அம்-அதுவே

டிரதிசயானர்சத் இல்
தோற்றம்

வேருகச்

இளைக்சு
எனக்கு
போக்கும்

வந்து மே

தின்மயமாம்.
ட்

அன்மாவானவன்
கோன்றாது

அவங்

K.P

பொன்னை மாதரை
வானக்தமயமேயா,

தீதமாய் வாழ்க துகொண்டிருப்பா

விளங்கிப் பேரின்பா

ஞாகலின், தேக்இயின்பம்......... தன்மயமாமதே?என் ரனர்.துகளறு போதற்.
ஒன்றுஞ் சுகவடிவுச் குள்ளான தம்மி.ரா, னன்றி யொருபொருளு மாகாதே-

நின்றமுக்திச், சொல்லரிய வின்பஞ்

சுகத்துச் கதீதமாய், நில்லவன்றா னாமே

நிலை.?? என்றதனாற் காண்க, திநவாசகம்: “போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலாப்
(போக்கனோடு

என்றதற் கேற்ப,

புண்ணியனே.”

பூரணம்”

வரவற்ற

என்

(௨௮)

னர்.
௮ துவென்

மதுவு மதநின்ற

அன்னு

முதிய ஞானிசண்

ஏழையேன்

யிழைஞ்சுவன்?

எ தவென்' றெண்ணி
மதிய

பொருளது

மோனப்

ணின்நின்ப வாரி வழங்குமே.

ணும் எண்ண
(௫-ள்) அது என்று உன்னும் அதுவும்-அதுவென்றெண்
GIO UATE
ெரிய
ள்-ப
ஞானிக
முதிய
மும், அற நின்ற-இல்லாமல் நின்ற,
எது

௮2,

நிலேயினாற் பலிக்கும் பொருளாய

மோனப்பொருள் ௮து-மெளன

ஞடைய,

என்று

இறைஞ்சுவன்

மதித்து,

எண்ணி- எதுவென்று

- தொழு

, இன்ப
வேன்?, ஏழையேன்-எளியேனுடைய, மதியுள் நின்று-அறிவினின்று
வாரி வழங்கும்-ஆனர்தப்பெருக்குப் பெருகாநிற்கும், என்க.
உகையாகக்
(வி-ரை.) முதல்வனை ஞானிகள் உள்ளும் புறம்பு மொரே
ஏகதேசம்

é SI வாழ்வாராகலின்
gfe

கண்டு

கட்ணெர்

விற்காணா ரென்பார்,

என் தனர். SHOES
(அதுவென் றுன்னு மதுவு மறகின்ற, முதிய ஞானிகள்?
காரணங் காணார்,
ர்
நின்ரோ
Bau
a
,
ரம்: :*அதுவிது வென்ப ரவனை யறியார்
தவர் காமே.”?
டேர்க்
்ச
வுன்னார
இதம.த
மனுவிரி பூங்குழன் மாமங்கை ஈங்கை,
ு அனந்தச்
ிருக்த
அறிவாய
்கு
அறிவுக
என்சதனாற் காண்க. அதீ தவிதமாய்
ாகப்
எஙகனம
ுத்தி
வேறுபட
வனை
இனை விளைவித்துக்கொண்டிருக்கும் முதல்
பாவித் து

வணங்குவதற்

எதுவென்

கேலுமென்பார்,

San me,

றெண்ணி

(௨௯)

என்றனர்.
சுவ னேழைவேன், மதியு ணின்றின்ப வாரி'
வாரிக் கொண்டெனை வாய்மடுத் தின்பமாய்ப்
பாரிற் கண்டவை யாவும் பருகினை;

ஓரித் “கண்டிடு மூமன் கனவென”

யாருக் குஞ்சொல
என்னை

(இ-ள்.)
வாய் மடுத்து
சண்டவை

வாயிலை யையனே!

- அடியேனை,

- வாயிழ்பெய்து, இன்பம்

யாவு ம்

ஆய்-சுகரூபமாடு,

பருகனை-சசணப்பட்....

விழுங்இவிட்டனை; ஓரில்-ஆராயுமிட த்தில்,
ஊமன்

காணும்

சனவுபோல,

- கவர்ந்து

வாரிக்கொண்டு

யாருக்கும்

பொருள்ச

ஊமன்
சொல்ல

தற்கு, வாய் இல்லை-வாக்கில்லை; ஜயனே-இறைவனே

கொண்டு),

பாநீஷ்-உல௫ல்,
ளெல்லாவற்றையும்

கண்டிடும் கனவு
- யாருடனுஞ்

1

என்க,

என

சொல்லு

௩௫௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

(வி-ரை.) மருளிணிற் கட்டுப்பட்டுக் இடந்த ஆன்மாவிற்குப் பக்குவ
அருள் வயத்தனாக்
மூற்றகாலத்து மு.தல்௨ன் ௮ம் மருளினை SEOs SH
இக் தன்னைத்தவி.ர ஒன்றும் தோன்றாதவாறு

வாய்மூச் இன்பமாய்ப், பாரிற் சண்டவை யாவும் பரு

வாரிச் சொண்டெனை
இனை”

வயப்பட்டோர்

அருள்

என்றனர்.

செய்தல் சாம்பிரதாயமாசலின்,
முடையராய்

ஞான

எக்காலத்து

முற்றிருப்பாராகலின், ஊமன் சனலென, யாருக் குஞ்சொல வாயிலை"

மெளன
என்றனர்,

.

(௩௦)

ஐப மற்ற வதிவரு ணர்க்செலாங்
'கையி லாமல கக்கனி' யாகய
மெய்ய

னே!இர்த

பொய்ய

மேதினி

மீஅழல்

னேற்குப் புகலிட மெங்கனே?

(௫-ன்.) ஐயம்-சச்தேகம், அற்ற-நீங்கின, அஇவருணர்சக்கு எல்லாம்அ.இவர்ணாச்சரமிகளாகயெ ஞானியர்ச்செல்லாம், கையில்- சையிலிருக்கிற,
ஆமலசச்சனி
ஆகிய - நெல்லிக்கனிபோன்ற, மெய்யனே உண்மையான
வனே, இந்த மேதினிகீது-இக்சப் பூமியின்மேல், உழல்-சழலுகன்ற, பொய்
யனேறந்கு-பொய்யனாடிய

அடியேனுக்கு,

தற்கு இடம் எங்குள்ளது?

புகல் இடம்

cramer = சரணடை

என்௪.

(வி-சை.) சாதி குலம் சமய முதலியவற்றிற் சிறிதும் பற்றின்றித், தன
சென வொரு நியதியும் வைத்துக்கொள்ளாது, தங்கால முழுவனம் முதல்
வனை விசாரித்து, அவன் உண்மையைச் தேோரக்து, அவ் வுண்மை நிலையிலே

அதிவருணாசரமிகள். இவர்கட்குப் பிரபஞ்ச விசார மின்

யிருந்து வாழுபவர்

மையின் இவரிடக்து முதல்வனுடைய சாகித்தியம் நிலைபெறு மென்பார்,
ஐய
மற்ற வதிவரு ணர்க்செலாங், கையி லாமல கச்சணி யாகிய, மெய்யன்? என்ற
னர்.

அதிதமசைய

(மேதினி

நிலை

அடியேனுக்

மீதுழல்? யொய்ய

இன்மையின்

னேற்குப்

எங்க னேயுய்ய

புகலிட

யானென

என் ௪தி

மெல்கனே?'

யாசென்பார்,
என்றனர், (௩௧)

தென்பதற்

றங்வ னேயுன் னருண்மய மாகிலேன்;
திங்கள் பாதி திகழப், பணியணி
க்கை வார்சடைக்

கண் ணு£த லெந்தையே!

அகவ ககக அ

பா ets
Lo

Bsc
=

#6 Binet

பாதி-ஒரு

=

=

வர்கள் வரகா

பங்காக,
ன

தையே, யான் எனது என்பது இத்த யான்
தம்
மமகாரங்கள் நீங்க
அங்கே அப்படி, யற்றவி

இசம்-பிரகாசிக்க;
4

பணி-

ட

ee
எந்தையே தர்
2 Bite,
1 அலவ்ககர்

அவ படக திருமன உடன். ayer
மயம் ஆ௫லேன
கலே: ்-உன; ்னுடைய இருவருள் மயமான
ேனில்லை;
எ.ங்வன் உய்யஅடியேன் எப்படிப் பிழைக்க? என்சு,

(வீனா.
பிரபஞ்சமுகமாயிருக் த மாயாகாரியமானவற்றிற்
பற்றுள்ள
வரையில் உய்ததற் இடமில்லை யாகையால், *எங்வ
னேயுய்ய? யானென சென்ப”

௩௨௪௫

மாதரை

பொன்னை

முதல்வன், கன்னை
ற், .றங்ய னேயுன் னருண்மய மா௫லேன்? என்றனர்.
ம், பிறர் கனக்
யடைச்சலமென வடைந்தாருச்குக் இருபை செய்பவ ரென்று
்சனையு அடச்க
குச் செய்யும் தீமை பலியாதென்றும், எத்தகைய செருச
யொடுச்குவ
கூறினர்.

ரென்றும்
.

கண்ணிற்
பண்ணல்
மண்ணொ
அண்ண

கங்கை

பணி

இங்கள்

குறித்தற்குச்

ச

மூன்றினையுவ்
(௩௨)

காண்பதுன் காட்டி;கை யா ற்றொழில்
பூசை; பகர்வது மக்திசம்;
டைந்தும் வழங்குயிர் யாவுமே
லே!யுன் னருள்வடி வாகுமே.

(இ-ள்.) சண்ணின் - கண்ணினால்,

.

சாண்பதூ - பார்க்கப்படுவது,

உன்

கைகளால்,
கையால் - என்னுடைய
சேவையே;
காட்டு - உன்னுடைய
பூசையே;
ுடைய
உன்ன
பூசை
தொழில் பண்ணல் - தொழில் செய்வது,
டுமண்ணொ
இரமே;
மர்
ுடைய
பகர்வது-நான் சொல்லுவது, மக் இசம்- உன்ன
பூதங்க
ற
ருக்கி
பெற்றி
தொகை
மண்ணோடு கூடிய, ஐர்அம்-ஐர்தென்னும்
்-உயிர்த்தொகை யாவும், அண்
யாவும
உயிர்
ற,
்படுகி
வழங்கப
ளும், வழங்கு-

!, உன் அறாள் வடிவு ஆரும் - உன் ௮ருளுருவமாகும்,

ணலே - பெரியோனே
வன்க,

னவும், *கைகால்!
(வி.ரை தேவசம்: கண்காள்! சாண்மின்களே!”?எ
.
வாழ்த்து
வாயே!
,
எனவும்
OTSA ga St! சடி.மாமலர் தூவிகின்று??
பஞ்

ஈண்டு மந்திர மென்றது

சண்டாய் |? எனவும் கூறியவத்றாற் காண்க.
சாக்கர

(௩௩)

மகா மச் இரத் இனை,

வாழ்த்திடாக்

- வடிவெ லாநின் வடி வென
கடிய

னேனுமுன்

கெடிய வானென
அடிக ளே!௮௪

காரணங் காண்பனோ?

வெங்கு நிறைந்தொளிர்
எத். தனே

சே!அரு

!

கின் வடிவு எனஎல்லாம்,
(இ-ள்.) வடிவு எல்லாம் - உருவங்கள்
வாஜ்த்திடா - அதிகன் ற, கடியனேனும் - கடின?g
உன்னுருவமென்று,
- உன் முதன்மையினைக்
சத்தை யுடையேனும், உன் சாரணம் சாண்பனோ
சாணவல்லனோ?,

நெடிய

வான்

என

பெரிதாகிய

ஆகாயம்போல,

ுகின்ற,
எவ்விடத்தும், நிறைந்து ஓஒளிர்-நிறைக் து விளங்க

அரசே
GI GDF

- இறைவனே!

அத்சனே

அருள்

எங்கும்-

அடிசளே-சுவாமி

- கிருபையுள்ள

தந்தையே

|

8,

உள்ளும் புறம்பும் கலந்து ரின்று
(af - on.) எல்லாப் பொருள்களிலும்
சொல்லும்படி: முதல்கண்
ன்று
அலைகளைக் காசியப்படுத்இ அலைகளேயெ

ம் முதல்வ
யதிர் தவே
சர்வ வியாபியா யிருத்தலின், ௮ல் வுண்மையினை
லாகின் வடிவென

oot ear மு. தன்மையினைக்

வாழ்ச்இிடாச்,

கடிய

44

சாண

வல்லவராகலின்,

னேனுமுன்

£வடிவெ

காரணம் சாண்பனோ' என்றனர். திருமந்.

௩௪௭

தாயுமானவர்பாபல் மெய்கண்ட விருத்தியுசை

திரம்: (*இருக்சனெற தெண்டிசை யண்டம் பாதாள, முருச்கொடு தன்னடு
வோங்கலிவ் வண்ணக், கருக்கொண்டு வெக்குங் கலச்திவன் ரூனே, திருக்
கொன்றை வைத்த செழுஞ்சடை யானே.” என்றதனாற் காண்க.
(௩௪)
அத்த

னே!அகண்

சுத்த னே!என

டானந்த

னே !அருட்

வுன்னைத் தொடர்ந்திலேன்;

மத்த னேன்பெறு

மாமல

மாயவான்

கத்த னே!சல்வி யாதது கற்கவே?
(௫இ-ள்.) ௮த்கனே - தர்தையே!,

அசண்ட-விசாலமான, ஆனந்தனே-

ஆனக்தத்தை யுடையவனே !, அருள் - இருபையுள்ள, சுச்தனே - தாய்மை
யுள்ளவனே!, என - என்று புகழ்ச்து, உன்னைச் சொடர்ந் திலேன் - தேவரீ
ரைப்

பற்றிலேன்;

இருக்கிற,

மேலான

மத்தனேன்- உன்மத்தனாகய

மா மலம் - பெரிய

சர்வசக்திமானே!,

மலங்கள், மாய

நான்,

பெறும்-

- அழியும்படி,

யாது கல்வி - எந்சக் சல்வியை,

அடைச்

வான் கத்தனே-

கற்க- 5 par.

டும் ? என்சு,
(வி-மை.)

மூதல்வனைப்

பற்றவேண்டுமாயின்,

வேண்டும்; ௮ நீச்சம் சல்வியாலன்றி யமையாது;
விளக்கஞ் செய்தலுக் கேற்றதாக இருக்சகவேண்டு
“குறிப்பறிர் தேனுட லுயிரது கூடிச், கெறிப்பறிர்
மதிப்பறி யாதவர் துள்ளம் புகுக்தான், சறிப்பறி
என்றதனாற்

மலச்தினின்று

நீங்க

அச் கல்வியோ அறிவை
மென்பதாம். திருமந்திரம்:
தேன்மிகு சேவர் பிரானை,
யாமிஞு சல்வி கற்றேனே.!!

சாண்ச,

(௩௫)

கற்று மென்பலன்? கத்றிடு ான்முறை
சொற்ற சொஞஸ்கள் சுகாசம்ப மோ?நெறி
நிற்றல் வேண்டு(ம்); கிருவிகற் பச்சுகம்
பெற்ற பேர்பெற்ற பேசாப் பெருமையே

!

(இ-ள்.) கிருவிசற்பச் சசம்-நிருவிகற்ப சமாதி சுகத.இ, பெற்தபேர்அடைக்தவர்கள், பெற்ற-அனுபவித்த, பேசா பெருமையே- பேசப்படாத

பெரும்பொருளே!, எற்றிடு கற்றும் - சர்சவேண்டிய பல நூல்களைச் கற்றும்,
என் பலன்-என்ன பலனுடைத்தாம்?, நூல் முழை - அச் சாத்திர முறைகள்,
கொற்ற சொற்கள்-சொன்ன சொர்கள்,சுகாரம்பமோ-சுசோதயசாரணமோ?,

கெறி- வை

சொன்ன நெறியில், கிற்றல்வேண்டும்-8ற்கவேண்டும்,

ஏன்௪,

(வி-ரை)
சவிசழ்ப மூடையாருக்குப் பக௫ிர்முகத் தோற்றமும்,
நிரு
விகத்ப முடையாருக்கு அச்தர்முகத் தோற்றமும் எக்சாலத்து முண்டாமாக
லின் :நிருவிசத் பச்சுசம் பெற்ற பேர்பெற்ற பேசாப் பெருமையே' என் றனர்,
கற்கவேண்டிய
கல்வியினைச்
கற்றதும்
சாத் திரவழி
நில்லாது
வாழ்தல்

சிறிதும் பியோஜனமில்லை யென்பார்,

(கற்றுமென்பலன்' என்றனர்.

திரக்

துறன்: “கற்றகனா லாய பயனென்கொல்
ara dla, னற்றா டொழா௮
ரெனின்." என்றதனாற் காண்க. அறிவு நூல்களைச
் கற்று அவ் வழியிலேயே

7

&

4

பொன்னை

‘

மாதரை

i. Por

நிற்கவேண்டு மென்பார், நிற்றல் வேண்டும்? என்றனர். திரக்தறள்: “sre
சசடறக் கற்பவை கற்றபி, னிற்க வதற்குத் ௧௧.7? என்சதனாற் காண்க.
் பெருமைக்

கேயிது

மார்து பிதற்திய

கருமிக் கைய ! கதியுமுண் டாங்கொலோ?
. அருமைச் சீரன்பர்க் கன்னையொப் பாகவே
வரும்ப் பேரொளி

யே!உன்ம

னாக்தமே.

(@ - &.) அருமை €ர் - அருமையான சிறப்பினை வாய்க்ச, அன்பர்க்குஅன்பர்களுக்கு, அன்னை - தாய்க்கு, ஒப்பு ஆக - சமானமாக, வரும்-வருகின்
ற, அப் பேரொளியே-அ௮ச்தப் பெரிய சோதியே!, உன்மனாகந்தமே - உன்மனி
சத்இக்கும்

முடிவான

இடமே,

பெருமைச்கே-பெருமையின்

பொருட்டே,

இறுமாந்து பிதற்றிய- இறுமாந்து குழறிய, கருமிக்கு - தீவினையேனுக்கு,
ஐய - ஐயனே!, கதியும் உண்டாங்கொலோ-௩ற்க தியுமுண்டாகுமோ ? என்கஈ
- (வி-ரை.)

உன்மனி

சத்தியாவது-சாக் இியா.தை;

இவசாதாக்கியம்; இது கரண

இஃதொடுங்குமிடம்

வியாத்திச் செட்டாத அதி சூக்குமமாய், அளவு

படாச பிரசாச.மாய்ச், நியானரூபமாய் விளங்கப்பட்டுச், சர்வ' வியாபியாக
விருப்ப. உன்மஞார்தம்-பராற்பரகாத முடிவுமாம்.பெறுமையென்பது ௮௧௨
காரத்தின் கூறாகவின் அதனை விரும்பிச் இரியும் திவினையேனுக்கு ஈற்கதி
புண்டாகுமோ என்பதாம்
(௩௪)

உன்ம னிக்கு ளொளிர்பாஞ் சோதியாம்
இன்ம யப்பொரு ளே!பழஞ் செல்வமே |
புன்ம லத்துப் புழுவன்ன'பாவியேன்
கன்மனத்தைக் கரைக்கக் SLUGS.
(இ-ன்.) உன்மனிக்குள் - உன்மணி சச்திக்குள்ளே,
இன்ற, பாஞ்சோதி
சப்பொருளே!,

ஆம் - பேரொளியாகிய,

பழஞ்செல்வமே

ஒளிர் - விளங்கு
- ஞானாகா

சின்மயப் பொருளே

- தொன்மையான

பாக்கியமே

!, புல் அற்ப

மாகிய,
மலத்தூ - மலத்திலுள்ள, புழு அன்ன - புழுவினை யொத்த,
பாவி
யேன் - பாவியாக என்னுடைய, கல் மனத்தை - கல்லையொத்த கெஞ்சை,
சரசைச்சக்சடவது - உறுக்கச்சடவை என்ச.
(வி-ரை,) திருவாசகம்:

“sete

ern

கணியாச்கச்

தன்கருணை

வெள்ளச் தழுக்கி வினைகடிர்த வேதியனை,?? என்றக் கேற்ப, சன்ம னத்
முன்னைப்
சைச் சரைச்சச் சடவதே' எனவும், முன்னைப் பழம்பொருட்கு

பழம்பொருளாய்
கரையி

விஎங்குபவனாகலின், பழஞ்செல்வமே? எனவும்

லின்பசக் கடலமு தே!இது

வரையி னானை
உசையி

வந்து கலந்திலேன்;

லாவின்ப முள்ளவர் போலவித்

தரையி லேகடிச் தேனென்ன

தன்மையே?

கூரினர்,

௯௪௮

தாயுமானவர்பாடல்

மெய்கண்ட விருத்தியுரை

(இ-ள்.) கரை இல் - அளவில்லாத, இன்பக்கடல் அழுதே - ஆனந்த
சாக.ரத்தி லுண்டாகய அமிர்தமே!, இதுவரையில் - இன்றளவும், கான்-அடி
யேன், உனை

வந்து

சலர் இனேன்

- உன்னை

வந்து

சேர்ந்தேனில்லை;

உரை

இல்லா - பேச்சிறந்த, இன்பம் உள்ளவர்போல- சுகத்தினை
யடைந்தவர்
போல; இ.க்சரையிலே கடி. த்சேன் - இப்பூமியிலே ane
என்ன
தன்மை - இத என்ன குணம் ? என்க.
(வி-ரை.) ஈண்டுச் :கலர்இிலேன்' என்றது “தன்னுடன்காளும் அத்துவித

மாயுள்ள முதல்வனை விசாரிச்துஉண்மை சேர்க் இலேன்?என்றதாம். என்னை
பரமான்மா

ஆன்மாவினுச்கு

என்றும் ௮ன்னியமல்லவாகலான்.,

நாடக சதா

இடுவான்

மிகப்பெரி

லன்னடியார் போனடித்து மானடுவே வீடகத்தே புகு
அம் விழைகின்றேன்?”

என்ற

திருவாசகத்திற் கேற்ப,

முள்ளவர் போலவி, ,தரையி லேடடித் தேனென்ன
மையு

லாம்விழி மாதர்க

*உரையி

லாவின்ப

தன்மையே? என்தனர். ட:

டோதகப்

பொய்யி லாழும் புலையினிப் பூரைகாண்;
(கையி லாமல கச்சனி போன் த,வென்
னைய

னே!எனை யாளுடை.

யண்ணலே

!

(இ-ள்.) மை உலாம் விழி. மை தட்டிய கண்களையுடைய,
மாதர்கள்மஙகையர்களுடைய, தோதகம் - வஞ்சகத்தோடு கூடிய, பொய்யில் - பொய்
யின்பத்தில், ஆழும்- அழுந்துகன்ற,
புலை-ரீசச்சன்மை,
இனிப்
பூரைஇனிப் போஜும்; கையில்- கையிலிருக்கிற, ஆமலககீசணிபோன்ற -நெல்லிச்
கனிபோன்
ற, என் ஐயனே-என் தந்தையே, என்னை ஆளுடை
அண்ணலேஎன்னை அடிமையாகவுடைய பெரியோனே! என்சு,
(வி-ரை.)

மகளிர் கூட்டுறவு

மிக இழிவு

என்பார்,

*மையு

லாம்விழி

மா

தர்க டோதகம், பொய்யி லாழும் புலையிணிப் பூரை? என்றனர். தீநமந்திரம்
(கோழை யொழுக்சங் குளமூ பொூயி, லாழ ஈவொ ரளப்புறு வார்களை4)
காழ் அடக்கிற் றடுகஃடில் லாவிடி£, பூழை நுழைச்தவர் போசன்ற

என்நதனாற்

காண்க,

முதல்வன்

பிரத்தியட்சமாப

வாறே."

விளங்குபவ னென்பார்,

“கையி
லாமலசக்சணி
போன்றவென், னையனே'
என்ளுர். திநவாசகம்:
*தடக்கையி னெல்லிக் சணியெனக் காயி? எனஃம், தேவாரம்: “மைய லாய்
மற வாமனத் தார்க்கெலாம், கையி லாமல கக்கனி யொக்குமே,?? எனவும்

ருவனவற்றாற் காண்க,
அண்ண
கண்ணி

(#0)

லே!உன்

னடியவர்

னாலுனைக் காணவும்

போலருட்
வாவெனப்

பண்ணி னாலென் பசுத்அவம் போயுயும்;
வண்ண

(இ-ன்.)

மாக

மனோலயம்

அண்ணலே

தொண்டரைப்போல,

வாய்க்குமே!

- பெரியோனே 1, உன்

அருள் கண்ணினால்

அடியவர்போல் - உண்

- உன் திருவருளாகிய

கண்ணைக்

கொண்டு, உன்னைக் காணவும்-உன்னைச் சேவிக்கவும்,வா எனப் பண்ணினால்-

- பொன்னை
வருவாயாகவென்று

மாதரை

௩௫௪௯

நான் சொல்லும்படி. செய்தனையாயின், என் பசுத்துவம்

போய் - என்: சவத்தன்மை நீக்கி,

உய்யும்

வண்ணமாக - பிழைக்கும்

வித -

மாக, மனோலயம் வாய்க்கும் - மனோகாசம் சித்இச்கும், என்ச,
துவம்

(வி-ரை.) ஒருவனுக்குச வெதரிசனவ் டைச்சவேண்டுமாயின்,
பகுத்
கெடவேண்டும்; அப் பசுத்துவங் கெடவேண்டுமாயின், மனோலயம்

வேண்டும். *சண்ணி னாலுனைச் காண! என்பது சிவதரிசனம்; தேவிகாவோத்
தாம்: சருத்தடங்கன் மு.த்தியது கையலிற் சகட்டாகும், விரித்தபொரு ளிது
வென்ன வறிவுடைய மேசக்கோர், இருத்தகுகல் லறிவாலே சித்தத்தைத் இற
ம்பாம, லருத்தியுட Awe ys
மதுவறிவின் பயனாமால்.?? என்.றகனால்
எத்திரள் புன்சடை யின்புற, மின்
பொன்னுள்
தேவாரம்:
மனேலயழம்;
எத்தருள் கொண்டிரு ணீய்
நின்னுள்
னு எத்தரள் வெண்பிறை யாயிழை,
குத, லென்னுள் ளத்துள தெக்சை பிராணிசே..”' என்றதனால் பசுத்துவ நீக்க

மும்;திநக்கடைக்காப்பு: “கள்ள கெஞ்ச வஞ்சகக் கருச்தைவிட் டருத்தியே,
குற்ற மொன்றி யுள்குவா ர௬ளத்துளா னுசக்தவூர், துள்ளு வாளை பாய்வயற்
சுரும்பு காறு கெய்தல்லா, யள்ளனாசாயாரல் வாகுமக்தணாரூ சென்பதே,?'

மூதையே யுண்டா

சிவதரிசனழ

என்றதனால் அருள் தோற்றமாகிய

(௪௬௧)

பதனைக் காண்க.
வாய்க்குங்

கைக்கு

மென்

மெளனமென்்

மெளன

றேய்க்குஞ் சொற்கொண்் டி.ராப்பக லற்திடா
நாய்க்கு மின்பமுண் டோரி நல் லடியசைத்
தோய்க்கு மானந்தத் தூவெளி வெள்ளமே
(இ-ன்.) வாய்க்கும் கைகச்கும்-வாய்க்கும் கைக்கும், மெளனம் மெளனம்- மவுனம்

என்று

மவுனம்

என்று,

சாய்க்கும் - மாயினேனுக்கும்,

யரை - ஈல்லன்பமை,

ஏய்க்கும் - ஏமாத்தும்,

இராப்பகல்

சொண்டு,

சொல்லைக்

அற்றிடா - இராப்பசல்

இன்பம் உண்டேர

சொல்

கொண்டு-

அற்றோழியாத,

- சுகமுகாதோ?, ஈல்

தோய்க்கும் - முழுகுவிக்கின்ற,

அடி

ஆனக்சம் - இன்பமா

கய, தூவெளி வெள்ளமே - பரிசுத்தமான தசாயச் தினின் றும் ஒழுசாணின்ற
._ பிரவாகமே! என்க. '
(வி-மை.)

பெற்று,
ப்பதாக

அச்தர்முக கோக்கிலிருக்கும்
ஈடித்து, வாயாற்

டேமாத்துகிறே
தேய்ச்கும்”?
அகசாவஅ

பஞ்சேக் இரியங்களின்

பேசாமலும் கையை

வனென்பார்,

என்றனர்.

சேட்டைகளை

நீச்சுி,

மெளஎனிசளைப்போல

வாய்க்றாவ்

இராப்பகல் - சேவல

மனமொடுங்கப்

அடியேனு மிரு

யாட்டாமலும்மிருச்துகொண்

சைச்கு
சகலம்.

சிதம்பாம்.

தூய தான துரிய வறிவெனும்
தாயுநீ யின்பத் தர்தையு நீயென்றால்,
சேயதா மிந்தச் சிவத் தாளன்றோ 2
ஆயும் பேரொளி யான வசண்டமே !

மெளன
தூவெளி

மெளனமெண்,
- இதாகாசம்
(#2)

௩௫௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

(௫இ-ள்.) ஆயும் - அறிஞரால் ஆசாயப்படுகிற, பேரொளி ஆன - பாஞ்
சோ .தியாகிய, அகண்டமே - வியாபகமே!, தூயதான - பரிசுத்தமான, துரிய
அறிவு என்னும் - துரியஞானமென்கற, தாயும் நீ - அன்னையு 8, இன்பம்தந்தையும் 8ீ-பிதாவும் ந, என்றால்-என்று சொன்

சுகத்தினைக் கொசெடன்ற,

னால், இச்தச் சவக் திரள் அன்றோ-இவ்வுயிர்த் தசொகுஇியல்லவா, சேய் ஆம்மக்களாகும், என்க,
(வி-ரை) வெத்தினைத் தந்ைத? என்றும், வையைத் * தாய்” என்றும்;
ஜீவான்மாச்களைச் (சேய்கள்? என்றுங் உறினமையால், ப.ரமான்மா ஒன்றென்

௮ச் 2வோன்மாககன் பரமான்மாவை யருள்கூல
தும், வோன்மா பலவென்றும்,
மா யடையவேண்டு மெனவும் எற்பட்டு, ஏசான்மவாத மறுக்கப்பட்டது. (௪௩)

அகண்ட

மென்ன

வருமஹை

யாகமம்

புகன்த நின்றன்மை போதத் தடங்குமோ?
செகங்க ஊெங்குக் திரிந்துகன் மோனத்தை
உகந்த பேறானை யொன்னறுவ ரையனே !
(௫-ள்.)

வேதவ்களுடி,

அகண்டம்

என்ன

- அகண்டமென்று,

ஆகமம் - ஆகமங்களும்,

௮௬

மறை

புசன்ற - சொல்லிய, சின்

- அரிய

தன்மை-

உன்இயற்ச்சையானது,போதத்து ௮டககுமோ-தற்போதத்துக்குள்ளாமோ?,
செகங்கள் எங்கும் இரிந்து - உலக முழுவதுஞ் சஞ்சரித்து, நல் மோன த்தை
உசந்தபேர் - சிறந்த மோனநிலையினை யடைச்ச பேர்கள், உன்னை ஒன் றுவா்-

உன்னை யடைவார்கள், ஐயனே

- கடவளே ! என்ச.

(வி-சை.) சர்வவியாபசமாக விளங்குஞ் சவெபெருமான் வியாபக அருட்
போதத்தாலன்றி, எசசேசப்பட்ட சவபோதச்தா லறியச்கூடா தென்பார்,
அகண்ட மென்ன வருமறை யாசமம், புசன்ற கின்உன்மை போதச் தடங்கு
மோ!

எனவும், மூர்த்தி தலச் தீர்த்த முறையே

யுண்டென்பார், 'செகங்க

தறிசத்சவர்க்கே

மெளனகிலை

ளெங்குர் இரிச்துகன் மோனத்ஜதை,

யகந்தபேர்்

எனவும் கூறினர்.

(௪௪)

ஐய னே!உனை யன்றி யொருதெய்வம்
கையி னாம்ரொழ வுங்கரு சேன்கண்டாய் |!
பொய்ய

னாகிலும் பொய்யுரை யேன்)சுத்த

மெய்ய னாமூனக் கேவெளி யாகுமே,
(இ-ள்.)
ஒரு

ஐயனே - கடவுளே!, உன்னை

செய்வம் - வேறொரு

தெய்வத்தினை,

அன்றி - தேவரீசையல்லாமல்,
கையினால் - கரத்தினால், தொழ

வும்-தொழுதற்கும், சருமேன் - கினைச்சமாட்டேன்; பொய்யன் ஆூலும்பொய்யினே னானாலும், பொய் உரையேன் - பொய் சொல்லேன்; சுத்த
மெய்யன் ஆம் - சத்த
விசிதமாகும்; என்க,

மெய்யனாகிற,

உனச்சே

வெளியாகும் - உனச்சே

பொன்னை
(வி-ரை.) திநவாசகம்:

௩௫௧

மாதரை

::பமுஇிறொல் புகழான் பங்கநீ யல்லாற்

பற்று

நான் மற்றிலேன் கண்டாய், செழுமதி பணிச்தாய் வெபுரச் கரசே! திருப்
பெருர் துறையுறை சிவனே !, தொழுவனோ பிறரை; அுதிப்பனோ வெனக்
கோர் தணையென நினைவனோ சொல்லாய், மழவிடை யானே வாழ்கிலேன்
சண்டாய் வருவென் நருள்புரி யாயே.?? என்றகற்கேற்ப, ஐய னேயுனை
யன்றி யொருதெய்வம், சையி னாற்றொழ வுங்கரு சேன்சண்டாய்' என்றனர்.
்மையினாற் ரொழவும்? என்றதனால் கருத்தால் எண்ணவும், வாச்காற் கூறவும்
செய்யேன் என்றதாயிற்று,
(௪௫)
வெளியி

னின்ற

வெளியாய் விளங்இய

ஒளியி னின்ற வொளியாமுன் றன்னைகான்
தெளிவு தந்தகல் லாலடி.த் தேவென்று
களிபொ ருக்தவன் ஜோ?கற்ற சுல்விஃய,
(இ-ள்.]

யாய்

வெளியில்

நின்ற - இதொகாயத்தில்

மிலைபெற்றிருர்ச,

வெளி

விளங்கிய-ஞானவெளியாய்ப் பி.ரகாசித2, ஒளியில் கின்ற- பூகவொளி

யில் நிலைபெற்றிருந்த,
சை, நான் - அடியேன்,

ஒளி தம் - பரகவொளியாகிப, உன்தன்னை - தேவரீ
தெணிவு தச்த - எனக்குத் தெளிவைச் கொடுத்த,

யிருச்.த

லெழுஈசருஸளி
கல்லால் அடி தே என்று-சல்லால விருட்சத் தினடி.பி

அன்னோ-மனமகஇிழ்ச்சி யடை தற்சல்லவோ?,
தெய்வமென்று, கஸி பொருந்த
TATE.
கற்ற சல்வி - அடியேன் கற்ற SAM EH,
(வி- ரை.) (வெளி:

என்றது

இிதாகாயமரசிய

சிதம்பாம்;

மற்றொரு

நடசாஜமூர்த்தி. ஒளி” என்றது பூத

வெளி ஆனர் தவெளியின் சொரூபமான
ளி அதற்காதார பூசமான வொளி,
சம்பந்தமான வொளி; மற்றொரு ஓ

லடி,ச் தேவென்றது சட்சணாமூர்தீஇியி
தலே

கற்ற கல்வியிஞற்

பிரயோசன

லா ய
கற்ற கல்வியே? என்றார். திநக்தறல்: “கற்றதனா
காண்க.
ரதனாற்
என்
லறிவன், ஈற்றா டொழாஅ௮ செனின்.??
(குல்லை

யுற்ற கருத்தினர்;”

கல்ல

யடைகத ம௫ழ்
ருச்சவன் Cap
பயனென்மிகால் வா

னை. இ2 மூர்த்தியினை
மென்பார், :சளிபொ

‘eri

(௪௯)

OS

தல்லை யொத்த குழலின' ராசையால்
ல்
எல்லை யறற மயல்கொள வோ?எழி

இல்லை யிற்றிக முக்திருப் பாதனே

!

இல்லையில் - இதம்ப.ரச்தில், He
(௫-ல் ) எழில் - அழகைக் கொண்ட,
ே ௪ இருவடிகளையுடையவனே!, கல்லை.
ழும் - பிரகாசிக்கின்ற, இருப்பாதன
 தினையுடைய
உற்ற - அடைந்த, கருச்தினர்- மனத்
கல்லின் தன்மையை,
்தினைச் தன்னிடத்துக் சொண்
வர்களும்; கார் நிறத்து - ௧௫௦ மகத்தின் நிதத

்த, குழவினர்-கூச்தவினை யுடைய
டிரு,ச்சலால், அல்லை ஒத்த-இரவினை யொத

௩௫௨

தாயுமானவர்பாடல்

வர்களுமாகிய மாதருடைய,
கடந்த,

மெய்கண்ட விருத்தியுரை

ஆசையால் - ஆசையினால்,

மயல் கொள்ளவோ-மயக்கங்

கொண்டு

எல்லை

ஈ௫ச்கவோ

அறத்.த-அளவு
அடியேன் பிறக்

தீது? என்க,

(வி-ரை.) மாதர்களின் மயலிற் சிக்குண்டோர்

ஈல்லறிவிற்

றஐலையெடார்

என்பார், (குழலின ராசையால், எல்லை யற்ற மயல்கொள வோ! என்றனர். தந
விளையாடற்புமாணம்: தையலார் மயலிற் பட்டோர் சமக்கொரு மதியுண்
டாமோ? என்றகளுற் காண்ச, : இவ்லையிற் றிகமும் இருப்பாதன்?
என்பது
*பொன்னம்பலச்தின்கண்ணே குஞ்செபாதச்சோடுவிளங்கும் ஆனஈ6௪ ஈட்சாஜ
மூர்.ச்தியை.”
(௪௪)

இருவ ருட்டெய்வச் செல்வி மலைமகள்
உருவி ருக்கின்ற மேனி யொருபசம்
குருவை, முக்கணெங் கோவைப், பணி!கெஞ்சே
கருவி ருக்கின்ற சன்மமிங் இல்லையே.

!

(இ-ள் ) திருவருள்- திருவரு ளென்கன்ஐ, தெய்வச் செல்வி- தெய்வச்
Orda son guy mwas Gu, மலைமகள்-பார்வதிதேவியின், உர - வடிவான
௮,
இருக்சன்ற- அமைக்திருத்தற்குரிய, மேனி - திருமேனணியையுடைய,
ஒரு - ஒப்பற்ற, பரம
குருவை-பரமாசாரியனை,
முக்கண்
எம் கோலை -

மூன்று கண்களையுடைய எம்மிறைவனை,

கெஞ்சே-மனமே!, பணி-வணங்கு!,

(வணங்குவையாயின்) கரு இருக்கின்ற - கருப்பத்திற்
மம் - தீவினையானத, இங்கு இல்லை- இவ்வுலகத்தில்

தி

ட

ல்லை; என்க,

(வி-ரை.)

தங்கு ்குசிய, சன்
(சமச்கு) உண்டாவ

அருளது சத்தியாகும்,, என்ற

சிவஜானசித்தியார் வாச்கி

யதீதினுக் கேற்ப, திருவ ருட்டெய்வச் செல்வி மலைமகள்? என்நனர், *மலை”
என்றது ஈண்டு (இமயமலை, சருஷ்டிசாலக்இல் சதாரிவ் தேவராயனார் தமது

காருண்ணியத்திலே திருமேனியைக் தரித்துக்கொண்டு வேதாகமங்களை
யருளிச்செய்தாராகலின், (குருவை! என்றனர். சிவதானசித்தியார்: ஆரண
மாக மல்க எருளின ஓருவு சொண்டு காண ஸனருளா னாஇழ். கஇப்பவ ரில்லை
யாகும்” என்றதனாச் காண்க.

(௪௮)

கன்ம மேது? கடுகர

கேது;3மேத்

Olen air eo மே,தெனைத்

தீண்டக்

என்ம னேரத

மெப்தும் படி.க்கருள்

ஈன்மை கூர்முக்க ணாக
(இ-ன்.) என்

அம்படிக்கு. கான்
ஈன்மை

மிகுக்த,

கடவதோ?

னிருக்கவே.

மனோரதம்- அடியேண்

விருப்பக் இனை

யெல்லாம்,

அடையும்படி,
அஅருள்- கிருபை செய்கிற, ஈன்மை

முச்சண்

காதன்- மூன்று

கண்களையுடைய

எய்

கூர்-

இறைவன்,

.

\

பொன்னை

மாதரை

:

mB

\
இருக்ச-எனக்குள்ளீடா யிருச்கும்போது, சன்மம் ஏது-தவினை யேது?, கடு
நரகு ஏத - கொடிய நகாசமேது?, மேல் சென்மம் ௪து - மேல் உண்டாகும்
பிறவி ஏத? (இவற்று ளொன்றாயினும்) என்னைப் பற்றச்சடவதோ? என்க,
தில் சன்ம
(வி-மை.) ஒருவனுக்கு முதல்வன் இருபை யிருச்கும்பட்சத்
மூதவிய வினை யாவுந் தொடரா தென்பார், “கன்ம மேது ௧௫௩ கேதுமேற்,

சென்மமே

தெனைச் சீண்டச்

கடவதோ?

மைபூண்

வல்வினைத் தொண்டன்றா

இல்லை மாககர்ச் சிற்றம் பலவனார்க்,

னென்செயும்,

டேனுச்கே??

** அல்ல,
தேவாரம்:

என்றனர்.

தொல்லை

லென்செயு மருவினை யென்செயும்,

செல்லை

என்றதனாற் காண்க. .

யில்லசோ ரடி

.

(௪௯)

நாத தேன், என் ஞதன்,முக் கட்பிரான்,
வேத வேதியன், வெள்விடை யூர் தி,மெய்ப்
போத மாய்நின்ற புண்ணிபன், பூந்திருப்
பாத மேகதி; மற்றிலை; பாழ்கெஞ்சே !
- என் தவை
(௫-ள்) நாதூதன்-கா.த€ தங்களை யுடையவன்; என் காதன்
வன்;

முக்கட்பிரான் - மூன்று

கண்களையுடைய

பிரான்; வேத

வே தயன்-

ண்மையான
வே.சத் தலைவனாகிய விப்பிரன்$ வெள் விடை ஊர். இ-வெ

இடப

கதி - நமச்குப் புகலிடம்;

மற்று

ஆய் கின்ற புண்ணியன்வாகனத்தினை யேறி ஈடாத்துபவன்) மெய் போதம்
பூ - தாமரை மலர்
உண்மை அறிவாகி நின்ற தருமஜூர்த்இி, (அவனுடைய)

போன்ற,

இருப்பாதமே - இருவடிகளே,

இல்லை-வேறில்லை;
(வி-ரை.)

பாழ் நெஞ்சே-பாழ்

மூ,சல்லன் சாமவேதப்

மனமே!

5

என்க.

பிரியன் என்னு மருமைத் திருப்பெய

ருடையவனாதலின் “சாத€சன்” என்றனர்.

*ப்ராஹ்மணோ பகவாச் ரூத்மோ

சைவ இச்தாஸ்ச௪ vv Oss
க்ஷ த்ரியோபர மோஹரீ8 | வைஸ்ய5 பிதாமஹச்
பிராமணனாகலின் (வே.தியன்?
அஜாயதே[?? என்ற சுருதியின்படி முதல்வன்
தாகலின் (வேத வே
வேதமும் முதல்வன் நிருமுகத்திற் பிறந்த
என்றனர்.
(௫௦)
Buscar’? என்றனர்.

ே!
_ மற்று னக்கு மயக்கமென்? வன்னெஞ்ச
கற்றை

வார்சடைக்

சண்ணுத

லோனருள்

பெற்ற பேரவ ரேபெரி யோர்,எலரம்

முற்று மோர்க்தவர், மூதுரை யா்த்தமே.
(இ-ள்) வல்

கெஞ்சே-வலிய

மனமே],

உனக்கு

மற்றும் - aco & Ges wor

றை - இரட்டி
சார ணமென்னை? கற்
மூம், மயக்கம் என்-மயக்க முூளதாதற்குச்
சண்ணுசலோன் - நெற்றிக்
ய,
யாகிய, வார் சடை-ரீண்ட சடையையுடை
பெற்றோ.ராகிய அவர்
ைப்
அருள் பெற்ற பேர் அவரே - அருள
கண்ணனது,
களே, பெரியோர்-ஞாணிகளும், மூதுரை அர்த்தம் எல்லாம்-வேசப்பொருள்

ந்தவரும்
சுளை எல்லாம், முற்றும் தர்க்தவர்-முழுஅம் உணர்

45

(ஆவர்) என்ச,

௩௫௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

விருத்தியுரை

(வி-ரை.) முதல்௨னுடைய அருளிற் திளைத்தவசே முற்றுணர்ச்த பெரி
யோர்சளாகிய ஞானிக ளென்பார், 'அருள்,பெற்ற பேரவ ரேபெரி யோரெ
லாம்,

முற்று மோர்ந்தவர் மூதுரை

என்றனர்.

யர்த்தமே?

திருமந்திரம்: வ

னரு ளாற்லெர் தேவரு மாவர், சவெனரு ளாற்சலர் செய்வச்தோ. டொப்பர்,
இவெனரு எால்சலர் சேர௫ி லாமை, சிவனருட் கூறிலச் சவலோக மாமே,??
என்றசனாற் காண்க.

(௫௧)

உரையி

றந்துளத் துள்ள

விகாரமாம்

இிரைக டந்தவர் தேடுமுக் கட்பிரான்,
பரைகி றைந்த பரப்பெங்க னங்ஙனே
கரைக டந்தின்ப மா£க் கலப்பனே.
(வி-ரை.) உரை இறந்து - சொல்லற்று,
உள்ளச்து உள்ள - மத்தி
லுள்ள, விகாரம் ஆம் - வேறுபாடாகிய, திரை கடந்தவர் . அவரணசத்தைசக்

கடந்தவர்கள், தேடும்-தேடுகின்
ற, முக்சண் பிரான்-மூன்று கண்களையுடைய
பிரானது,

பரை

நிறந்த- இருவருட் சத்தி நிறைஈ்த,

பரப்பு எங்கன் - கிலம்

எங்கு, அங்ஙகளே-அவ்விடத்தே. கரை கடந்து
- வாம்பு
ஆகச் சலப்பன்-சு௪ வடி.வாகச் கலப்பேன், என்ச,
(வி-ரை.)

இருவருட்

கடந்து,

இன்பம்

பெருஞ் செல்வர்களாகிய'சமயாசாரியர்கள்,

சாலு

மனத்தாலும்

வியாபாரஞ்

மாக,

உரையி நந்துளச் அள்ள

செய்திருக்சக்
விசாரமாம்,

வாச்

கண்டாமன்றே? அங்கன

இரைக

டர்தவர் தேடுமுக் கட்

பிரான்! என்ற தென்னையோ வெனின், சற்போசக்இனை முன்னிட்டு, உரை
யாடாமலும் மனத்துனைச் செலுத்தாமலும், அருள் வியாபாரத்தி விருச்ச
லுச்கே உரைமன மிறத்த லென்பதாம்,
4 பரைநி றைச்த பரப்பு ? என்றது
முதல்வன் ஐன் இருவருள் விலாச வியாபசம்,
(௫௨)

கலந்த முத்தி கருதினும் கேட்பினும்
நிலங்க ளாதிபு கின்றெமைப் போலவே
அலச்து போயின மென்னு மருமறை
மலாந்த வாய்முக்கண் மாணிக்கச் சோதியே!
(இ-ள்.]
கருளிய,

அரு மை-அரிய

முக்கண்

மாணிக்கக

வேதங்களை,

வாய்மலர்$த - இருவாய் மலர்ம்

சோதியே-முச்சண்

மாணிச் £ச்சுடேோ!, கலந்த
மேத்தி-சலக்ச மூச் இலையினை, அ ர கினும்-கினைகஇனும், சேட்பினும்-கேட்டி
னும், நிலங்கள் ஆயும் - பிருனுவி
செேச்லானவைகளும், எம்மைப் போல

வே ரின்று-எம்மைப்போலவே இகைத்து. கின்று, அலக்து
னும்-துன்பப்பட்” ப்போயினே மென்னாகிற்கும், என்.௫.

போயினம்

என்

| (வி-ரை.) 'கலச்ச முச்தி? ஆவது இரண்டறக் கலச்தனுபலிக்கும்
சுத்
தாத்தலித நிலை. அகர்யமாகவிரும் தனுபவிப்பவர்ச்டே யன்றி அக்யமாயுற்ற
athe) aoe sume

தென்பார், (லந்து

மே.த்தியி னருமை

போயின

மென்னு

தெறிந்து சொள்ளுதற்குச் கூடா

மருமறை'

என்றனர்.

*

(இக.)

௩௫௫

பொன்னை மாதரை
யாதெனை த், தொண்டருட் கூட்டியே,

சோதி
போதி

யாதவெல்

லாமெனப்

போதிக்க,

ஆதி காலத்தி லுன்னடிக் காந்தவம்
og கான்முயன் றேன்?முக்க ணெந்தையே!
முச்சண் எந்தையே - இரிரேத்இிரதாரியாகிய
(இ-ஸள்.)
என்னை சோதியாது-அடியேனைப் பரீட்சியாமல்; தொண்டருள்

யார்களுடன் சேர்ச்;
யான

எல்லாம் - போதிக்சச்கூடாச

போதியாத

அருமை

போதிச்2-மெல்லப் போகித் தற்கு,

மெள்ளப்

பொருள்களையெல்லாம்,

தந்தையே!
கூட்டி-அடி.

ஆதிகாலத்தில்-முற்காலத்.இில், உன் அ௮ஒிச்கு ஆம்-உன் தஇிருவடி.த் சொண்கெ

ஏது தலம்-என்ன தவத்தினை, கான் மூயன்றேன்-அடி

குரியனாகும்படியான,

யேன் முயன்று செய்சேன்? என்க,
(வி-ரை.) சோதித்தலாவஅ- அடியார் வைத்துள்ள அன்பி னருமையி
னைப் பிறருச்கு வெளிப்படுத்தல்; அது சிறிது அல்ல லீக்தே சோதித்தறிதல்
(சோதி

யிலை னாகையால்,

வல்லலிற்பட்

௮வ்

வழச்சமாயிருச்தலின்,

யாசெனை?

டுண்மையினைச்

சாதிக்கும்

அடியா ௬றவு

என்றனர்.

வவி

திடைகீகில்

சகல வின்பமுஞ் சித்தியா மாகலீன், (தொண்டருட் கூட்டியே? என்றனர்.
திருமந்திரம்: ** அறிவா ரமரர் தலைவனை ஈாட4, செறிவார் பெறுவர் சவதத்
ரூடன்கூடல்
துவச்சை, நெறிதான் மிகமித நின்றருள் செய்யும், பெரியா
பேரின்ப

ஏன்றதனாற்

மாமே.??

(Ge)

காண்க,

எந்த காளைக்கு மின்றரு டாயென
abs Fo ther வாழ்கவென் அ௮ன்னுவேன்;

இிர்தை சோக்கர் தெரிக்து, குறிப்பெலாம்
தந்து காக்குர் தயாமுச்க ணாதியே!
(இ-ல்.)

சிக்தை

கோகச்சம் தெரிச் த:-அடியார்

மனத்தினது

தோக்கத்தி

யெல்லாம், தக்து
னைத் தேர்ந்து, குறிப்பு எல்லாம்-அலர்கள் சகருதினவற்றை
் ஆருயேமுக்கண
ய,
காக்கும்-கொடுத்துக் சாச்ன்ற, தயா-அருளினையுடை
அருள் தாய்
ஈன்று
,
த்தும்
முக்கண் முதல்வனே, எந்த நாளைச்கும்-எக்சால
சாயைப்போல,

என-பெற்றருளிய

வக்த-வர்து

என்னைக்

வாழக
அருள்-சிறப்பினையுடைய உன் திருவருளானது,

என்று - வாழக்கடவ

்

தென்று, உன்னுவேன்-பிரார்த் திப்பேன், என்க.
(வி-ரை.)

ஆன்மா

சன்மத்திற் உடாச

சீர்

காத்தருளிய,

எடுக்கும் எண்ணிலாச்

டோறும், தாயாயிருந்து கருணை செய், கன்மத் இணைப்
என்றனர்
வருதலின், * எந்த காளைக்கு மீன்றரு டாயென'

சென்மங்க

பக்குவப்படும்இ
“கருதி தானைக்

+Gs Gams Cs ru,
கருத்தறிர்ஏ முடிப்பான் ஐன்னை?? என்ற தேவாரத்தின் BEGG
சயாமுக்க

‘Diag

நோச்சம்

ணாதியே?

என்றனர்.

தெரிர்து

குறிப்பெலாம்,

SEG

(இட)

௫௬

தாயுமானவர்பாடல்
கண்ண

கன்றவிக் காசினி யூடேங்கும்

பெண்ணொ
எண்ண
வண்ண
(இ-ள்)

மெய்கண்ட விருத்தியுரை

டாண்மூத லாமென் பிறவியை

லோவரி தேழை கதிபெறும்
முக்கண் மணிவர்து காக்குமே,

ட

கண் அகன் 5-இடமகன் ற, இச்சாசிணி ஊடு

ஏங்கும் - இவ்வுல

கத்தில் எவ்விடத்தம், பெண்ணொூ ஆண்முதல் அம் - பெண்ணோடு ஆண்
முதலாகப் பிறந்த, என் பிறவியை-என் சனனங்க்ளை, எண்ணவோ ௮ரித-

அளவிடவென்றாலோ அருமையாகும்;
யாகிய சான்,

(இங்கனமாகவும்)

ஏழை - அறிவிலி

எதிபெறும் வண்ணம்-முத்தியை யடையுமாறு, முக்கண் மணி

வட்து காக்காம்-முச்சண் மாணிக்கம் வந்து காத்தருளும்; என்க.

(வி-சை.)
மமோ,?

ண

பட்டினத்தடிகள்:

“முன்னை

என்றத் கேர்ப, (பெண்ணோ

வோவரி. தேழை!

என்றனர்.

யெத்தனை யெத்தனை

டாண்முத

.

சென்ம

லாமென். பிறவியை,

த

எண்

(Ge)

காக்கு நின்னருட் காட்சியல் லாலொரு
போக்கு மில்லை;என் புக்திக் கிலேசத்தை
நீக்கி யாளுகை நின்பரம்; அன்பினர்
(இ

ஆக்க மே!முக்க ணானந்த மூர்த்தியே!
-ள்.) ௮ன்பினர்-௮ன்பினர்களுச்கு, ஆக்சமே - செல்வமே!,

கண்-மூன்று

சண்சளையுடைய,

ஆனந்த

மூர்த்தியே - சுகவடிவை

முக்

யுடைய

வனை!, காக்கும் - காத்தலையே யியலா யமைத்த, சின் அருள் காட்டி அல்
லால்-தேவரீர் திருவாட் டெரிசனத்தையே யன்றி, ஒரு போக்கும் இல்லை(அடியேனுக்கு) வேறொரு புஃலிடமு மில்ல (ஆதலால்) என் புக்இிச் இலே
சத்தினை

நீக்கி-என்னுடைய மனவருத்தத்தினைப் போக்கு,

டருளுதல், நின் பரம்-உனச்ேே பாரமாகும், என்5௩,

ஆளுகை

- அண்

்

(வி-ரை.) தன்மகோடிகள் யாவரையும்
.
ஆணவ
மலச்இணின்றும்
த, மாயையினின்று$ தனு சண போகங்களை யுண்டாக்டு
வெளிப்படுச்
யவர்
கட் €ச்து, பின் தன்னிடச்தஇிலேயே யொடுஃகும் மூதல்வன் இிருவரு
ளின்றி

யொன்று ஈடவாதாசலின்,

காக்கு நின்னருட் காட்சியல் லாலொரு,போக்கு

மில்லை! என்றனர்.
ஆச்சமென்றத - திருவருட் செல்வத் இனை, அடியார்
சட்கே அருட்செல்வ முூண்டாவ அண்மையாசலவின், £அன்பின
ராச்சமே”
என்றனர்.
க
(௫௪)

ஆனர் தங்கதி யென்னவென் னானக்,௪
மோனஞ் சொன்ன மூறைபெற முக்கணெங்்
Caria

Bis குறிப்பத னால்வெறுந்

தீனன் செய்கை திருவருட் செய்கையே,
. (-ல்) ஆசம்தம் - G66 s Ow ட சஇ
என்ன - அடைக்சகலமென.த் தெரிய,
ao, என் ஆனந்த மோனம் செ ரன்ன
- எனக்கானகத
மூபமான

மெளன

பொன்னை

மாரை

௩௫௪

நிலையினை அருளிச்செய்த, முறை பெற-முறையினை

அடையவும்,

மூன்று சண்களையுடைய,

இறைவன்,

தருளிச்செய்த,

இவ்விடத்

எம்

செய்கை-மிகவும் ஏழையாயயெ
வருட் செய்கையே,

கோன்-எம்முடைய

என்க.

தீனன்

வெறும்

குறிப்பதனால்-குறிப்பினாலே,
என் செய்கை,

முச்சண்இங்கு ஈந்த

இருவருள் செய்கையே - இரு

்

{af-ens.) sor sQear வொரு செயலில்லை யெனவும், யாவுர் திருவருட்
,
செயலே வெளவும், குறிப்பாகத் தனக்குணர்த்திய கோலம் முக்சண் மூர்த்தி
யாகலின்,
௮ச்
இருவுருவச்தினையே
முன்னிலையாசச் கொண்டு
முக்க
ணெக்கோன்”எனவும்,'முச்சணாதன்” எனவும், * முக்கம்பிரான்? எனவும், சண்
எனவும், “முக்க
சோதி”
:மூக்கண்மாணிக்கச்
எனவும்,
ணுதலோன்?

ணெக்தை? எனவும், 'முச்சணாதி! எனவும், “முக்கண்மணணி” எனவும், ‘Aree eR

னந்த மூர்த்தி? எனவும் பலகாலும் போர்த

0)

செய்யுட்களிற் கூறிவர்தனர்.

*கையி னாற்றொழு தே த்திக் கசிந்துய
மெய்பி னாலுனைக் காண விரும்பினேன்;

gous Cor! ao Celaya ளே!௮ருள்
தைய லோர்புறம் வாழ்சக, காகனே!
(௫-ள்.) ஐயனே-கடவுளே!,
யோனே!,

அருள்

௮ரசனே-அ.ரசனே!,

தையல்-இருவருட்சத்இியாகெய

இிருமேனியி ஜொருபாக த்தில் வசித்தற்குரிய,

அருளே- தயையுடை
வாழ்-

முதல்வி, ஒருபுறம்

சகசகாதனே - உலககாதனே!,

கையினால் சொழுது- என்னுடைய கரங்களினால் வணங்கி, ஏத்தி - வாயால்
தோத்தரிச்து, உள்ளம் ௧௫௮ - மனமுருகி, மெய்யினால் - மெய்யன்பிஞல்,
உன்னை-தேவரீரை, சாண - தரிசிக்க, விரும்பினேன் - ஆசைகொண்டேன்
என்க,
‘
இூயெமூன்றினாலும் வழிபட்டேனென்
காயம்
(வி-ரை.) மனம், வாக்கு,
பார், (தொழுஅ,எத்.தி, காணவிரும்பினேன்” என்றார். முதல்வனும் முதல்வி

யும் வேற்றுமையின்றி யோருருகச் கொண்டு விளஙகுபவ

(தைய

ரென்பார்,

பெர்ன்வண்ணத்தந்தாதி; “வலர்
லோர்புறம் வாழ்சக காதனே' என்றனர்.
கலந்தான் வலநீ றிடஞ்சார் தெர்
வலமிடமே,
தான் கழலிடம் பாடகம் பாம்பு
வேல்வல மாழியிடஞ், சலந்
மாடசம்
வலமிட
பலக்தார்
வலம் பக்இடமென்,

தி

தாழ் சடைவலர் தன்னம் குழலிடஞ் சங்காற்கே.?! என்றதனாற் காண்ச.
சகத்தின் வாழ்வைச் சதமென வெண்ணியே

. மிகுந்த இமை விளைய விளைச்சின்றேன்;

அகத்து ளாரமு தாமைய! நின்முத்திச்
சுகத்தி னான்வக்து
(௫-ன்.)
யென்று,

தோய்வதெக்

சகத்இன்-உலக)்தன்,
ன்

காலமே?

வாழ்வை-வாழ்வினை,

எண்ணி-கினை த்து, மிகுதி.த-௮.திசமான)

சதம் என-நிலை

தஇமை-தீமைகள்,

உண்டாம்படி, ,விளைக்இன்றேன்-விளையாகிற்கின்றேன்)
மனத்துள்ளே, ஆர்-அரிய, அமுது ஆம்-அமிர்சம்போல

%

விளைய

அசத்துள்-(அன்பர்)
ஜயஉருச்சின் ற,

௩௫௮

தாயுமானவர்பாடல்

ஐயனே,

கின்-தேவரீர௮, முத்தி சு௪ச்தில்-மோட்ச சுசவாரிஇியில், கான்வந்து தோய்வத-வசஐ படிவது, எக்சாலம்-எச்காலம்? என்௧.।

அடியேன்,

(வி-ரை.) உயிர்ச் சார்பாயுள்ள
ன்ற சேகாதி

பிரபஞ்ச வாழ்வு

மெய்கண்ட

குடும்ப முதலாய

விருத்தியுை

பலவகைப்பட்டிருக்

சளனைக்தும் அறித்திய மென்பார், ‘sag Gor

வாழ்வைச் சசமென வெண்ணியே? என்றனர், நாலடியார்: “சேளாதே
வாது களைசளாயிற்றோன்றி, வாளாசே போவான் மாக்தர்கள்!வாளாதே,
சேக்கை மானொழியச் சேணீங்கு புட்போல, யாச்கை சமர்ச்கொழியரீத்து.!?
என்றசளூம் சாண்க, சசம்-தோன்றியழிசன் மாலைய௨,
(௬௦)

கால மூன்றும் கடகதொளி ராநின்த
சில மே[ரின் Dopey ore Sr
சால மாமிச் சகமென வெண்ணி,நின்
கோல காடுத லென்று? கொடியனே.
(இ-௭்.) காலம்

முன்றும்-முகச்சாலங்களையும்,

6g
s_ 6B,

ஒளிரா

நின்ற - விகாங்குகின்ற, லமே-குணவானே!, நின் இருவருளால் - தேவரீர்
திருவருளினால், இச்சகம்-இவ்வலக:மானஅ,
இரதரசாலம் ஆம் என-இக் இர
சாலமாமென்று, எண்ணி-கினே த்து, கின் கோலம்-உன் இிருசக்கோலத் இனை)
கொடியன் கொடியேன், காதேதல்-சாடுவது, என் எப்போது? என ச,

(விரை) சுச்சாக்துலாக்களூாகு மப்பார்பட்ட மேதல்வன் மிச்சரொத்
அவாக்களிலுள்ள காலத்தினை. கடந்து சிம்பசலின், தால மூன்றுல் BL
சொளி
ராரின்ற, சீலமே'
என்றன.
இக்தாசாலம்-சண்சட்டி
விக்கை;
தோன்றும் பொழுதே யில்லையாய் வேரவன.
(௬௧)
செடிய

வெவ்வினைக்

௮டி௪

னாம்பொரு

பதியி

லேமைமை

மிடியி னேன்கதி
இஸ்.)

கூற்றைஃயமனை,
ளென்று

கொடிய
5

கூற்றைக்

ளே]கினச் கன்பின்றிப்
பற்றுகின்

றேன்வெறும்

மேவம் விஇப்ன்றே.

கொடிகாகி
ய, 3
உ

வெம்

ரர் இடும்-தட்டுகின்ற,

சொல்லப்படுகிற

துரம்இடும்

வஸ்துவே!.

வினை

அடிகள்

வெறும்

ஆம்

தவினை

யென் இ

பொருளே

ம்டியினேன்-பிகவும்

- கடவு
வறிய

னாகிய மன், கதி மேலும் வி௫' இன்று - ஈற்சகதியை யடைதற்காச்
காரண
மாகிய ஆகடழ் இல்லாமையால், ரினச்கு அன்ப இன்றி _ உன்னிடச்சன்பில்
லாமல்,
a
யையே

படியில்-இவ்வுலகில்,
றகாரமாகப்
Sh

ஏஜைமை
பற்றுகன்ரேன்-௮ திவில்லாமை
3
.
பற்றாரிர்கிோேன்.
என்
௧,
்

(விரை) பிரபஞ்ச ர்தின்கண் பற்று வைச்து அசன் மயமாயிருக்ெ
வசையில் இருவருட் செல்று மடைவதமற் சேதுவில்லை யாகலின் மிடியனேன்
னவும். அத் இருவருட்

செல்வு

இட்டாதபோது

மோட்ச

சாம்பிராகடயெக்*

பொன்னை
நிட்டாசென்பார்,
குங் காரணம்

ஈதி

மேவும்

மழதல்வணிடத்

றிப், படியி லேமைமை
விதியை

மாதரை

௩௫௯

விதியின்றே! என்றனர்.
தன்பில்லாமையே

யனைத்திற்

‘dere

சன்பின்

பற்றுகின்றேன்? என்றனர்.

(௬௨)

யும்விதித் தென்னை விதித் இட்ட

a
.
2
மதியை
யும்விதித் தம்மதி மாயையில்
பதிய வைத்த பசுபதி! நின்ன ரட்.
சண்டு

பெப்படிகி

கதியை

இவை

யென்பார்,

ஈவிப்பதே

9
விதித்து.

(இ-ள்.) விதியையும் விதித்து-விஇியையும் வகுத்னு; என்னை
அடியேனையும் WEI» 3 இட்ட மதியையும்
அவ் விதிககடெனாக

எனகச்சென் றமைத்த

புத்தியையும், வகுத௮, ௮ம்

ம.இி-அஈகப் புக்கியானதுURS

DUES,

அழுங்க

வைத்த..மாயையின்கண்ணே

மாயையில் பதிய

வி௫த்து-

பசபதியே!, கின் அருள் கதியை-உன்னருளாற் கிடைககும் கதிமினை, கண்டு

களிப்பது

என்க.

எப்படி-சண்டு மகிழ்வது எவ்வாறு?

அவ் வடலில் மஇயும்
இயும,
ம். 3
உட
விதிச்கேற்ற
, அவ்
றி
வீடரை! விதியும்
DA
BL,
கு தி
இனுக்
்
சஎன்மச்
gga
Grrr
ம்,
்குச்
சி.இனுக
டத்
é
லு
ம் மடி
சிக்கு ்டு
தீ மாயையிற்ற் சச்குண
றிக்
இலன்
ானத்
சக்தித
வன்
தச்சபடியே யாயினும் அவைகள் யாவும் முதல்

சாரியப்படா

(௬௩)

தாகலின், அவன் விஇச்ததாசக் கூறினர்.
தண்ட கண்ணுக்குக் காட்டுங் கதிரெனப்'
பண்டு

அ௮ன்ட னே!உனக்

& BOL
glitam

பானின்

மின்றுமென்

கோர்பதி ஞயிரப

செண்டன்) என்பொய்ம்மை தீர்த்திடல் வேண்டுமே,

(இ-ள்.)

கதிர்

சாட்டுகன்ற,

விளக்கிச்

கங்களை

கரட்டும-பசார்த்,

சண்ணுக்கு. எண்களுக்கு,

சண்ட-பார்ச்த,

பொழுதும, இன்றும்-இப்பொழுதும்,

என-சூரியன்

பண்டும்-முற்

போல,

நின்ற-என்னிடத இனின்று

என்பால்

வனே', உனச்சாnem ts HAC MD, அண்டனே-மே
உணர்த் இ௫ம்-உள்ளவா
செய்கின்
செண்டன்-எண்ணிலாக ஈமஸ்சாரம்
தேவரீருக்கு, ஒரு பதினாயிரம்

cor ag. Gu ger

Coe,

iu,

Bigs

ip ia g Stor,
Qumidesn-OuriOu

இடல் வேண்டும்-ரீச்யருள வேணடும், என்கி,
வி-ரை3

கண்ணுக் sh

அச்துவிசமாக

எக்காலத்தும்

சதிரானது

அவிதமாக
முதல்வனுக் கன்னுடன் அர்எண்ணுக்
்து வரு-ல்போல, a waar
இருக்து உபஈரித
குக்
னென்பார், “சண்ட
és IGS) உபசரித்து

abana

்,
காட்டும் க௫ரொனப
*்

௧.இர்

நின்றமென்

பண்டு

சலககப்பட்டவற்றை்

காணும். (இப்பட

௮கலகின்

ப

சண்ணிற்
சரணை

பாணின்

அணர்த இடம்” என்னார்,

பிரகாசமானது

கையிலும்

ச. இரொரடு

ியும்
ணொளிகள் தா Cin சாணமாட்டா. கண்ணொள
.
பொருர்கிய
பொருள்
நிஜ்கும்,
கலந்தாலும்

ரீன்றே

Cages

Broder

oust gb) ௮ண்

3 இரும் இம்ப்ற்
oe

ஐர்யத்தால்

.

ஈலந்து

ஒன்தென

௩௬௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

லின்றிப் பொரு ஸிரண்டேயா மென
இவ் வுவமானக் காட்டிச்
சண்
ணுக்குளொளியைச் கதிர் கொடுத்துப் பொருள்களைத் தெரி9ப்பிச்குமெனும்
நிமித்த பரிணாமவாதத்தையு
மறுத்தது. சிவப்பிரகாசம்: *சண்ணொளி
விளக் களித்துக் காட்டிடு (மமன்னின் முன்னங், கண்ணொளி யொன்று
மின்றாம் விளக்கொளி கலக்த வற்றைச், கண்ணொளி யசல ரின்றே சண்டிடும்
வேறு

காணாக்,

சண்ணொளி

விளக்கின்

சோதி

கலந்திடுங்

கரு. ச்தொன்

றன்றே.!?? என்றதனாற் காண்க,

் (௬௮)

வேண்டும் யாவு மிறந்து, வெளியிடைத்
அண்ட வாரற்ற சோப் பிரான்!கின்பால்
பூண்ட வன்பர்தம் பொற்பணி வாய்க்குமேல்,
ஈண்டு ௪ன்ம

மெடுப்ப

னனந்தமே

(௫-ள்.) வேண்டும்-விரும்பப்படுகிற, யாவும்-எல்லாப்

பொருள்களையும்)

இதச். து-கடந்து, வெளியிடை - பரவெளியில், தூண்டுவார்-தாண்டுவாரை,
அற்ந-இல்லாச, சோ தி-சோதிமயமான, பிரான்-கடவுளே!, கின்பால்-தேகரீ
ரிடத்து, பூண்ட-அன்பு பூண்ட, அன்பர் - அடியார்கள், பொன் பணி_-இருப்
பணி, வாய்க்குமேல்-௫டைப்பதாயின், ஈண்டநெருங்யெ, EES Fem it~
முடிவில்லாத சன்மங்களை, எடுப்பன்-எடுப்பேன், என்ச,
(வி-ரை.) அன்பர் பணி மாத்திரங் கிடைக்கும்
பட்சத்தில்
சன்மமே
வேண்டும் என்பார், “அன்பர்சம் பொற்பணி
வாய்க்குமேல், ஈண்டு சென்ம்
மெடுப்பன்' என்றனர். *$மறமலி யுலச உாழ்க்கையே
வேண்டம் assy or

னன்பர்சம் பணியாம், அரமது

இடைக்கின்?? என்றா ரிவ்வாடரியரே

ரிடத்தும்.

மற்றோ

(௪6)

எடுத்த தேக மிறக்குமு னேயெனைக்
கொடுத்து, நின்னையுங் கூடவுங் காண்பலே?

அடுக்க பேரறி வா,யறி யாமையைக்
, கெடுத்த வின்பக் ளெர்மணிக் குன் தமே!
(இ-ள்.) அடுத்த பே- இசிமயிச தவர்களஞுடைய, அறிலாம்- அறிவுருவாய்
அதியாமையை- அவருடைய
அஞ்ஞானத்தை, கெடுத்த. அழித் த, இன்பம்சுகத்தைத் தருகின்ற, இளர்-விளங்குஇன் ற,
மணிக்குன்
சமே- மாணிக்க

மலையே!, எடுத்த தேகம் இறக்கும் முன்னே- எடு
SE avy இறக் தழிவதன்
முன்னே, என்னைக் கொடுத் து-என்னை யு னக்குக் கொடுத்து, நின்னையும்-

தே வர் ரையும்,

கூடவும்-உடப்பெறவும், கசாண்பஷனோ-காண் பேனோ? என்சு.
(வி-ரை.) கொடுத்த?
என்து
தனக்கென
எபட்டிருக்கும்
eg

தீரர் தனை யிழந்து

என் நாம்,

: கூடவுவ்

சாண்பனோ?

என்றது

அளு தியே இறண்டறக் கலந்திருக்கும் உண்மையினைச்
வாழுர் தன்மைஞ்னை படைவனோ வென்பதா..
‘

என்னுடன்

செரிந்துசொண்டு
(௬௬)

பொன்னை

மாதரை

௩௬௭௧

குன்றி டாச கொழுஞ்சுட சே! மணி
மன்று ளாடிய மாணிக்க மே!உனை

அன்றி யார்துணை? யாருற வார்கதி?
என்னு ரீயெனக் இன்னருள் செய்வதே?
(@-a.) குன்றிடாத-அழியா த, கொழுஞ்சடரே-செழுஞ்சுடரே!, மணி .
ற,
மன்றுள் - தில்லைச் சற்றம்பலத்தில், ஆடிய - ஞான ஈடனஞ் செய்கின்
மாணிச்சமே-மாணிச்சமே!, உன்னை அன்.றி-உன்னை யல்லாமல், துணை யார்அடியேனுக்குச்

உறவு யார்-உறவாவர் யாவர்?

துணை யெவர்?;

« § ஆர்-புக

லிடமாவர் யார்?, : (ஒருவருமில்லை யாதலால்) 8ீ-தேவரீர், எனக்கு - அடியே
னுக்கு, இன்னருள் செய்வஅு-இன்னருள் புரிவது, என்ற-எச்காலம்?, என்க,
(வி-யை.) ஆன்மாவிற்கு எக்காலத்திலும் தோன்றாத் துணையா௫ியும்,
சென்மங்கடோறும் உறவா௫ியும், தன்னை யடைச்தவர்க்குக் கஇயாஇயு முத
தேவாரம்:
ல்வ ணிருத்தலால், £ யார்துணை? யாருற வார்கதி * என்றனர்.
உறவெல்லா
அுறப்பிப்பாய் நீ ?? எனவும்,
துணையா யென்னெஞ்சத்
மாவான்றுன் காண்”? எனவும், *அமருலகக்த மடைந்தார்ச் சாட்சிபோலும்'?
எனவும் வருவனவற்றாற்

(௬௪)

‘

காண்க,

அருளெ லார்திரண் டோர்வடி வாகிய,
பொருளெ லாம்வல்ல பொற்பொது நாத!என்
மருளெ லாங்கெடுத் தேயுள மன்னலால்
இருளெ லாமிரிர் தெங்கொளித் திட்டதே?
(இ-ன்.)

பொது

இயே!,

- ஒருங்கு

இரண்டு

முழுவதும்,

எல்லாம் - இருவருள்

இர் வடிவு ஆயெ-ஒரு வடி.வுகொண்டு விளங்குகின்ற, பொருள் எல்

சேர்க்து,
லாம்

அருள்

வல்ல - எல்லாப்

காத்தளித்தழிக்கவல்ல,

பொருள்களையும்

பொன்னம்பலத்தில்,

சா

- எழுர் தருளியிருக்கிற

சடராஜ

பொன்
மூர்த்தி

என்-அடி யேனுடைய, மருள் எல்லாம்-மயக்க மூழுவதும், கெடுத் த.

ஒழிதச்சு, உள்ளம்-அடியேன் மன இல், மன்னலால்-தேவரீர் சலைபெத்றிருச்,த

லால், இருள் எல்லாம்-ஆணவவிருள் முழுவதும், இரிர்து-தடி, எங்கு ஒளிச்
திட்டத-எவ்விடத்து மறைச்துவிட்டது ? என்க,
(வி-ரை.) *மருள்? என்றது ஈண்டு மயச்சம்.

விளைச்சது.

மாயா காரியமாயெ

அவை நிலையல்லன வென

முதல்வ

தனு கரண

னருளால்

மொழியும். ௮.து ஒழியவே, இதுகாறும்

இனு மாயா

காரியச்தால்

புவன போகங்களை விசாரித்து
தெரிர்தபோதே

அச்துவிதமாக

விருர்ச

௮ம் மயக்க

முதல்வன்

கெளிப்படுவன்,
வெளிப்படவே, ஆணவமல பரைச்துவி௫ம் என்பார், மரு
இருளெ லாயிரிர் தெங்கொளிச் இட்
மன்னலால்,
சேயுள
லால்கெடுச்
ளெ
(௬௮)
.
டதே?. என்ரனர்.

எங்கு மென்னை யிகலுற வாட்டியே
பங்கஞ் செய்; பழவினை பற்றற்றால்,
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,

ந ௬௨

தாயுமானவர்பாடல்

மெய்கண்ட விறாத் தஇியுரை.

௮ங்க ணா!உன் னடியிணை யன் நியே
தீர்க வேறிட முண்டோ சகத்திலே 2
(இ-ள்.) எங்கும்-எவ்விடத் இலும், என்னை-அடியேனை, இகல் உ2-பகை
மிக, வாட்டி-வாடச்செய்து, பங்கம் செய்த-பங்கப்படுத்தின, பழவினை-பழ
மையாம்

வினையானது,

பற்று

அற்றால்

- சம்பந்தம்

நீச்இப் போனால்,

அம்

கணா-அழூய (நெற்றிச்) கண்ணனே!, உன் - தேவரீருடைய, அடி. இணைஇரண்டு பாதங்கள், அன்றி-அல்லாமல், ௪க.த்தில்-இவ்வுலஇவ், சங்க - யான்
சென்று தங்கி யிருச்ச,

வேறு

இடம் உண்டோ-வேறிட

முளதோ?,

என்க...

(வி-ரை.) ஈண்டு (பழவினை? என்றது பிராரச் துவ சன்மம். இது உள்ள
வளவும் உலகத்திலே பலபல சென்மங்கடோறும் பற்பல கனு கரண புவன
போகங்களை யனுபவித்து உழன்றுசொண்டே யிருககவேண்டு மெனவும்,
் அவ் வினை முற்று மனுபவித்து, அவ் வினை மறுபடியு மூண்டாவதற்
கேது

வாகிய ஆகாமிய வினை யேருதபடி தடுத்துக்கொண்டபோது, ஆன்மாவினுச்
இருப்பிடம் முதல்வன் றிருவடியே யன்றி வேறில்லை யெனவும் என்பார்,
பழவினை பற்றற்றால்......... அடியிணை யன்றியே,
என்றனர்,

தங்க வேறிட

முண்டோ?
(௬௧)

உண்ட வர்க்கன்றி யுட்பசி யோயுமோ?
கண்ட வர்க்கன்றிக் காத லட௨ங்குமோ?

தொண்ட
வண்ட
(இள்.)
பச ஓயமோ

தவர்க்கு,
தீருமே?,
மாக,

ருக்கெளி யானென்று தோன்றுவான்

மிழ்க்கசை வாக

மதிக்கவே.

உண்.டவர்ச்சு- புசத்தவர்களுக்கு,

அன்றி — அல்லர்மல்,

- (மற்றவர்கட்டுப்) பச யடங்குமோ?,

அன்றி-அல்லாமல், சாதல் அடங்குமோ
வண் தமிஜ்ச்கு-செர் தமிழ்ப் பாடலுக்கு,

மதஇிச்ச-யாவரு

யான்-எளியவனாகய
வெளிப்பவொன்?

ம.இச்கும்பமி,

உட்

சண்டவர்க்கு-நேரே பார்த்

தொண்டருக்கு

- மற்றவர்கட்கு) ஆசை
இசைவு ஆக-பொருத்த
- அடியார்கட்கு, ' எளி

எமது முதல்வன், என்.ற-எக்காலத்து,
என்ச.

சகோன்றுவான்-

(வி-மை.) வயிரார அன்ன மூண்டவர்ச்சே பட நீங்க
ுதல்போலவும், ஒரு
ust
és gang Coe £ கண்டவர்ச்கே அகசணிடத்து
வைத்த ஆசை
நீங்குதல்
CG பாலவும், முதல்வீனைக் கண்ணாரத் சீரிசி

பதாம்,

தொண்டாராவார்

ச்தவர்ச்கே அருளேக்ச

வைஇக

சைவ

இருவருட் பெருஞ் செல்வர்களாகிய நால்வர்,

நீங்குமென்

சமயாசா ரியர்களாடி

விளங்கு

கொண்டருக் கெளியானென்.

2௮, **அடியார்க்கெளியன் இற்றம்பலவன் 2? என்றச
னாற்
மிழ்? என்றது செர்மநெறிச் தமிழாகிய திராவிடவேத
ம்.

சாண்க,

மதியுங், கங்கையுங், கொன்றையு,
மத்தமும்
பொதியுஞ் சென்னிப் புனித! கின்
பொன்னடிக்

(வண்ட
(௪௦)

ம்

பொன்னை

மாதரை

கண்ட

கதியை விட்டிச்தக் காமத்தி லாழ்க்தவென்
விதியை யெண்ணி விழி தயி லாதன்றே.
(இ-ள்.) மதியும்-சச் இரனும், கங்கையும்-கங்காக இயும், கொன்றையும்கொன்றைமலரும்,
மத்தமும்-மச்சமலரும்,
பொதியும் - தரித் இிருக்கன்ற,

சென்னி-ச௪டாபாரச்இனையுடைய, புனித-கின்மலனே!, சின்-தேவரீருடைய,
பொன்-அழூய, அடி-இருவடியாகிய, கதியை விட்டு-புகலிடத்தினை விட்டு,
இச்சச் காமத்தில் ஆழ்ச்,ச-இச் காமக்சடலி

டைய ஊழினை,

உறங்காது, எண்ச,
“ (வி-ரை.) காமத்தி

என் விகியை-என்னு

கண்கள், தயிலாது்

லழுந்தில் பாரின்பமே

யன்றிப்

பேரின்ப

மொரு
aC » னென்பார், கதியை விட்

a6

முண்டாகாதாகலின் அதனால்

போ

லழுச்திய,

த, விழி-என்னுடைய
எண்ணி-கினைத்

லாதன்தே்

விழிதுயி

யெண்ணி

டிந்தச் காமத்தி லாழ்ர்தவென்,

விதியை

நீதிநெறிவிளக்கம்:
என்றனர்.
மற்றின்பம் யாவையுவ் சைவி$ப

'சிற்றின்பஞ் சின்னீர தாயினு மஃ த்றார்,
- முற்றுக்சாம், பேரின்ப மாச்கட லாடிவார்

(are)

வீழ்பவோ, பாரின்பப் பாழ்ங்கும்பி யில்.?? என்றதனாற் காண்க.
அன்றெ

னச்சொல,

(௫-ள்.)

அன்று என சொல்ல - அல்லவென்று

சொல்லவும்;

அற்புதம்

யிருக்ற தெனச்சொல்லவும்,
நல்ல

பொருளை,

ஒன்று

ஈன்று

சண்ணிய
சொன்ன

என

தருளிவச்.அ. ஒன்றேயென்று
எனக்கு-அடியேனுக்கு,

crore.

என

சொல்லவும்;

ஆம் என-

சொல்ல-௮இசயம்

Wyss,

- பொருக்கி
- ஆசாரிய

நேர்த்தியா

ஈன்மையைடெழுக்

கோலங்கொண்

இருவாய் மலர்ச்தருளிய, ஒண்-மேலான,

ளே-லஸ்துவே!, இருள்-அஞ்ஞானம்,
செய்வாய்!

ளே!ஒளி

வொண்பொரு

இன்றெனச்கருள் வாய்!இரு ளேகவே.

.
ஆமென்று

னச்சொன

அற்புதம்

ஈன்மையை,

கண்ணிய

ஈன்றெ னச்சொல
ஒன்றெ

ஆமெணன,

ஒளி- பானப்

எக-ரீங்கும்படி,
பிரகாசத்தினை,

பொரு

இன்ற-இப்போது,
அருள்வாய்

- கிருபை

,

ஆமென்றுல் கூறி
அ௮ன்றென்றும்,
(வி-ரை.) ஒரு தனி முதல்வனை
இத்தாகதச்
னராகிய
நெறிபி
ச்க
சன்மார்
மூரண்பவொர் புறச்சமய,த் இனர்;
ென
ொலவாம
, *௮ன்றெனச்ச
செல்வ சொன்றேயெனச் கூறி மூழ்வராகலின்
? ்
ொருள்
வொண்ப
ன
னச்சொ
வற்புதம் ஈன்றெ, னச்சொல?-எனவும், ;ஓன்றெ
சமயங்க,
மாறு
று
பட்டினத்தார், “*அன்றென்று மாமென்
எனவும் கூறினர்,
கோச்
ளொன்றொன்றோ டொவ்வா அரைச்சாலு - மென்று, மொருதனையே

இவ்வாடிரியர்
குவா ருளத்தி ருக்கு) மருதனையே நோக்கி வரும்.” எனவும்,
-.வுனக்,
கூறிய ஆனந்தக் களிப்பில், * அன்றென்று மாமென்று மூண்டோ
சானந்தம் வேண்டி

ல paras

சற்றே, நின்றாற் ஜெறியு மெனவே-மல,

யெம் மாதி நிகழ்த்தினான் ரோழி.”

எனவும்

வருவனவற்றாற்

காண்ச,

நீக்க

(௪௨)

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௩௭௪

சேபுகழ்ர் தேத்தற் கனியராம்

இருவ
ஒருவ

யென்றுண சாய்! கெஞ்சே!

Cr gto

வருவ ரேகொடுங் காலர்கள்; வக்தெதிர்
பொருவ

ரே;அவர்க் கென்சொல்

புகல்வதே?

இருவரே-பிரம விட்டுணுச்சளாகிய இருவசே,

(இ-ள்.)

புகழ்க்து-புகழ்

பற்
ந்து, ஏத்தற்கு-துதித்தற்கு, இனியர் ஆம்-இணியராயிரு௩த, ஒருவரே-ஒப்
வைரே, துணை என்று-ஈமச்குச் அணையாவரென்று, உணராய்-அ.றிவாயாக!,
செஞ்சே-மனமே!, கொடுங்காலர்கள்-கொடிய எம தர்கள், வருவபே-வரு

வார்களே; எதிர் வந்து - எதிரிலே
அவர்க்கு-அத் தூதர்கட்கு,
வது? என்க.

செய்வரே

பொருவரே - போர்

வச்,

என் புகல்வது-என்ன சமாதானஞ் சொல்லச் கட

(வி-ரை.) ஈண்டு இருவர் என்றது பிரமனையும்,
இனியராவார் இருவண்ணாமலையில் அ௮க்கினிப்பிழம்பா

விட்டுணுவையும்,
யெழுக்தருளி ௮வ

ரிருவருக்குங் கிருபை செய்ச முதல்வர். திநக்கடைக் காப்பு: **சாகம்வைசத்த
முடியானடிகை 9தொழு?தச்துமடியார்க, சாகம்வைத்சபெருமான்பிரமன்னொ

மாலுந்தொழுதேத்த,
டம் போலும்,

வேசகம்வைத்த வெரியாய் மிகவோங்கிய வெம்மானி

போகம்வைத்த

பொழிலின்னிமலான்மதுவாரும்

புகலூசே,

''

என்றதனாற் காண்க,
எக்காலத்திலும் எவற்றிற்கு ம.தல்வனே துணையென்
பார் *ஒருவபே துணை? என்ரனர்.
திரக்கநுவை வெண்பா வத்தாதி; பார்
முதலாய் வானப் பரப்பா யனைச்தினுக்குங், சார்முதலா

இச் - சீர்முதலா,
ஓண்டோ

யார்க்குஈ௨

வின்பம் பகர்.'?

துணையாங்

களகவீ௪

யுண்டியருள் சாப்பா

நின்னையன்றிப்,

என்றதனாற் காண்க.

பார்க்கி
(௪௩)

புகழுங், கல்வியும், போதமும், பொய்யிலா
அகமும், வாய்மையும், அன்பு, மளித்தவே;
சுவி லாகத் துணைப்பொரு டோற்றமாங்
ககன மேனியைக் கண்டன சண்களே.
(இ-ள.)

௪௪ விலாசம் - இன்பத் இனை

யளிக்கன்ற் லீலைமினையுடைய,

அணைப்பொருள்-உயிர்ததுணைப் பொருளாகிய மூதல்வனுடைய, தோற்றம்
*ம்-சேவைக்குரிய, கசன மேணனியை-செவ்வானம்போன்ற திருமேனியினை,
சண்டன

சண்கள்-தரிசித்தனவாகய

கல்வியும்-கல்வியையும்,

கேத்இரங்கள், புகழும்-£ர்ச் இயையும்,

போதமும்-அறிவையும்,

பொய் இல்லா-பொய்மை

யொழிக்த, அகமும்- மனத்தையும், வாய்மையும்-சத்தியத்தையும், அன்பும்அன்பினையும், அளித்த-கொடுஃ
தன, என்க,

(வி-ரை.), ௮ச்திவானத்து நிறத் தினையுடைய சகளத்இருமேணி வாய்க்த
மூதல்வனைச் கண்ணாரச் தரிசித்தவர்கட்குப் புகழ் முதலிய யாவும் உண்டா
மென்பதாம். ஆன்மா இவ்வுலகத்தில் அனுபவிக்கும் போகங்கள் பலவேனும்,
அவழிறுள் இன்றியமையா சனுபவிச்ச வேண்டுவன புகழ், சல்வி, போதம்)

பொய்யிலா அசம், வாய்மை, அன்பு என் தனர்.

(௪௫)

பொன்னை மாதரை
கண்ணு
விண்ண
- எண்ணி
நண்ணு
ல

(௫-ள்.)

௩.௬௫

ணின்ற வொளியைச், கருத்தினை,
ணின்று விளங்கிய மெய்யினை,
யெண்ணி யிரவும் பகலுமே
இன் றவர் நான்றொழுற் தெய்வமே.

கண்ணுள்-கேத்திசத்துள்,

நின் ந-நிலைபெற்ச,

சத்தினை;.கருச்இனை-என் கருத்தாயிருப்பை;

ஒளியை-பிரகா

விண்ணுள் - பரவெளியில்,

நின் று-நிலைபெற்று, விளவ்கய-பிரகாசித்த, மெய்பினை-உண்மைப் பொருளை;
எண்ணி

எண்ணி

ஈண்ணுகின்றவர்

- பலகால் இிந்இத்து, இரவும் பகலும் - இராப்பகலாக),
நான் - அடியேன்,
அடைக்திருப்பவர்,
- இடையறாது

தொழும்-வணங்கும்படியான,

தெய்வம்-தெய்வமாவார், என்க.

் (வி-மை.) வேதங்களிற். றெய்வங்கள் பலபடச் கூறியிருப்பினும், ௮ல்
கனமே உலகத்தாராற் சொண்டாடப்படினும், சண்ணுக்குங் கருத்தினுக்கும்
பிர் தியட்சமாய் விளங்கிச் சிதாகாய சொருபியா யிருப்பவன் சிவனே யாத
(௭௫)
லால் (அவனே நான்றொழுச் தெய்வம்? என்றனர்,

தெய்வம் வேறுள தென்பவர் சிந்தனை
கைவ சென்பது(ம்), ஈற்பர தற்பர!
சைவ சிற்செவ னே!உனைச் சார்ந்தவர்
உய்வ ரென்பதும்,

யானுணர்ச் தேனுற்றே.

௮ஈியமாக. வொரு தெய்
(இ-ள்.) வேறு தெய்வம்-சவெபெருமானுக்கு
சைவர் என்பதும்இந்தை
சாஇப்பவா்,
ன்று
என்பவர்-எ
வம், உள.து-உண்டு,
தற்பர-தற்
மேலாகிய,
பரம்
நல்-சிறந்த,
;
மனம் - வருந்துவர் என்பதையும்

பரனே!, சைவ-சைவசமயத்தனாற் பிரதிபா இக்கப்படுகிற, சித்-ஞானசுக்
இனை யளிகச்கின்ற, சவனே-மங்களகரனே!. உன்னை சார்ச்தவர் - தேவரீரை
ளென்பதையும்,
யடைந்தவர்கள், உய்வர் . என்பதும் - சடைத்தேறுவர்க
உற்று-ஆரார ய்க்சமைக் த,

யான்

உணர்ந்தேன்-அடியேன் தேர்க்தேன், என்க,

(வி-ரை.) சிவபெருமானைச் சிந்தனை “செய்யாதவர் *கைவர்? எனவும்,
சிவபெருமானைச் சார்ச் தவர் :உய்வர்? எனவுய் கூறினர். அதாவது, முதல்
சென்பதாம்.
வனை ஈம்பினோர் விண்ணுலகாள்வர், சம்பாதவர் ௩ரசமடைவ

பத்துமன், லங்க ளோடுட
தேவாரம்: “இலங்கை மன்னனை Sousa
காடொறும், வலங்கொண்
காடொறு
சேவடி
நலங்கொள்
Carden apr pu,

சரவம் விரிவுஞ்
டேத் துவா வானுல சாள்வரே ?' எனவும், “வெள்ளெருச்
ிலாக
முணர்ச்சிய
ு
உள்ளிருக்க
சடைப் புள்ளிருக்கு வேளுரான் பொற்கழல்,
(ae)
காண்க.
ற்
வருவனவற்றா
எனவும்
வர் ஈள்ளிருப்பர் ஈரகக்குழியிலே,'?

உற்ற வேளைக் குலுதுணை யாயிந்தச்
சுற்றமோ

a

கெஞ்சே!:
நமைக்காக்குஞ் சொலாய்?

௩௬௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
கற்றை வார்சடைக் கண்ணுதல் பாதமே
பற்த தாயிற் பரசுகம் பற்றுமே.

(இ-ள்.) உற்ற வேளைக்கு-விபத்து
மோ-இச்த

வறவோ,

உறு துணை

சம்பவித்தகாலத்தில்,

இக்த

சுத்ற

ஆய்-உற்ற துணையாகி, நம்மை கரச்சும்-நம்

மைச் சாப்பாற்றும்?, நெஞ்சே-மனமே!, சொல்லாய்-புகலாய்|, சற்றை- திரட்ட
யாகிய, வார்-ரீண்ட,

சடை-சடாபாரத்தினையும்,

கண்

அதல்-கெற்றிக்சண்

ணையுமுடைய முதல்வனுடைய, பாதமே-திருவடியே, பற்நது இயின்-5மச்
குப் பற்றுகக் கொள்ளுவோமாயின், பாசுகம்-வொனர்தவின்பம், பற்றும்உண்டாகும், என்க,

(வீ-மை.) ஆபச்து

நேரிடுங்காலச்இல்

சிறித முதவுவாரல்ல வென்பார்

முதல்வனை யன்றிச் சுற்றத்தார்

(உற்ற வேளைக் குறு அணை

யாயிச்சச், சுற்ற

மோ ஈமைக்கரக்கும்? என்றனர். தேவாரம்: “உற்றாரியாருளோ? உயிர்கொ
ண்டு போம்போத, குற்றாலத் துறை கூத்சரல்லா னமக்கு?? என்நதனாற்
காண்க. அடியார்கட்கு அவனடியே

பதற்ற தாயிற் பாசுகம்
யானந்தம் கண்டோ,

ராமா,

லடியவர்

பம்ஐமே?

ஆனந்தம்

என்றனர்.

ரடியா ரான வர

பொன்னம்

தர

விளைச்சூ மென்பார், பாசமே,

திருமந்திரம்:

அடியா

ரானடி

ஞற்றோ,.ரடியார் பவரே

யடியவ

பலத்தாடல்

காண்க,

சண்டோரே.??

என்
0 ECO

:

(௭௪)

பற்ற லாம்பொரு ளேபரம்; பற்றினால்
உற்ற மாதவர்க் குண்மையை
மற்றும் வேறுள

மார்க்க

தெற்று வாய்?மன

(௫-ள்.)

பற்றினால்-அன்பு

நல்குமே;

மெலாயெடுத்

மே!கஇி யெய்தவே.

ஊறப்பிடிக்கன்,

உற்ற

மாதவர்க்கு-மிக்க

தபோதனர்கட்கு, உண்மையை
நல்கும்-உண்மையாகய மோட்ச சாம்பிராச்
Aus Dror யருளும்; (ஆதலால்)
பரம்.- பரம்பொருளானது,
பற்றலாம்
பொருளே-அசயிச்சத்தக்க
பொருளே;
மனமே-செஞ்சே!,
சதி எய்த”

மோட்ச மடைதற்காக, மற்றும் வேறு உள்ள-இதையன்றி வேருய
ுள்ள, மரர்ச்
கம் எல்லாம்-சமயங்களெல்லாம், எடுத்து

என்க,

எத்றுவாய்-எடுத்தெரியச்க டவாய்!

எ

(விரை, சச்மார்ச்சமாகய சித்சாந்க சைவசமய மல்லா
க வேறு ௪ம
யல்சளைச் சோவேண்டா மென்பார், (வேறுள மார்ச்ச
ு மெலாமெடுத், தெற்று

வாய்” மனமே?

என்றனர்.

திருவுந்தியார்:

நின்), ராவி யருதேயென் அக்தீபற,

“சகரவிபேர மற்ற

இவ்வா௫ிரியசே, பொய்வந் அழலுஞ்
சமயநெறி

கூறி யுள்ளனவற்றைச் காண்க,

சமயங்கள் புக்கு

அவ்வுரை கேளாதே யுந்தீபற.?? எனவும்,

புகுத வேண்டாம்?? எனவும்

(௭௮)

Dh I RT LD

௩௬௪

ஆரணம்
எழகீர்க்கமி நெடிலடி யாசிரியவிரத்தம்
ஆரண மார்க்கத் தாகம வாசி
யற்புத மாய்கடச் தருளும்

காரண

முணர்த்துங் கையும்), நின் மெய்யும்,

கண்கண்மூன்

றுடைபவென்

கண்ணே!

பூரண
-

வறிவிற் சண்டிலம்; ௮.தனாத்
போத்றியிப் பு்தியோ டிருக்.,
தாரணி யுள்ள மடடுமே வணக்கத்

கமியனேன் வேண்டி டத் சகுமே.
(@-a.) சண்கள் மூன்று
உடைய-இநியேச்இரங்களை
வாய்ச்த, என்அடியேனுடைய, சண்ணே-சேத்தாமே !, ஆரண மார்ச்க
த். து-வேதவீ தியில்,

ஆகம வாச-ஆசமக்குகிரை, அற்புசம் ஆம்-அச்சரியமாய், நடச்தருளும்...
நடத்தியருளாகின்ற, சாரணம்-காரணத்்தனை, உணர்த்தும்-தெரிவியாகின்ற,
நின்.தேவரீருடைய, கையும்-இருக்சரச்தையும், மெய்யும்-இருமேணியையும்,
பூரண அறிவில்-வியாபக அ.றிவிணில், சண்டிலம்-சண் டோமில்லை; ௮.தனால்..
ஆகையால், தாரணி-உலகச்தில், உள்ளமட்டும்- உள்ளவளவும், போஜ்றிபுகழ்க் து, இப் பு்தியோடு-இம் மன நிலையோடு, இருந்து-வாழ்ச்.து, வணங்ககாயத்தால் வணங்க, சமியனேன் - தமியேன், வேண்டி டத்தகும் - விரும்பத்
தகும், என்க,

..

(வி-ரை) ஒருவன்.ஒரு இடத்தினைச்

கருதிச்

செல்வானுக்கு

வீதியும்

குறித்துச்
அவயெமாவது பேல, மு.,சல்வன் றிருவடியினைச்
குதிரையும்
வேசத்தினை
அத்தியாவரயமாகலின்,
ஆஃழுமம்
வேதமும்
செல்வார்கட்கு
வீஇயாசவும், ஆகமத்தினைச் குதிரையாகவுர் உவமித்துச் கூறினர். இதனால்
ஒருவனுக்கு வேதமும் ஆகமும் அத் இியாவசியமென ஏற்பட்டது, ஆயினும்,
வீதியினைச் காட்டிலும் குதிரைக்கு
வீஇயினையும் குதிரையையு கோக்ச

வேதசத்.இனும் ஆகமம் அதிகச் Apu
அதிக இறப்புடைத்தாமாறுபோல,
டாகம
படைந்து, வேதம் பொதுவாகின்றது. திநமநீதிரம்; (மவதமோ
மெய்யா

Jonna core,

ஓதம் பொதவுஞ்

இறப்பு மென்னுக!,

சாத னுரைய

வை நாடி லிரண்டச்தம், பேசம தென்பார் பெரியோர்ச் சபேதமே,?? என்றத

ஆக
ஞற் காண்க, வேதம் பல பொருள்படசத் தோன்றுஞ் சூத்திரம்போலவும்,
கெளிச் துளைக்கும் பாடியம்போலவும்
மம் அதனை அவ்வா றாகவொட்டாது
தூலாருக்ததி முூறைபற்றி மு்தல்வளு விருவகையாகச்

காரண
sors

முணர்ந்துவ் கை! இவத

செய்யப்பட்டன,

சன்முத்இிரைச் கை, முகல்வன் தடக்

நின்றகாலத்துச் சொருபம் வெளிப்படாதாசலின்,'பூசண

டிலம்? என்றனர்.

உருவத் இயானத் திலேயே

வறிவிற் கண்

அன்பும், ஆராமையும், ஆனந்த

தூம், சித்தியும் விளையுமாகலினாலும்; அருவத்தியானத்தி லத்தகையவொன்று

௩௬௮

தாயுமானவர்பாடல்

மெய்கண்ட விருத்தியுரை

முண்டாவதற்கேது வில்லையாகலானும், Searsair மூன் றுடைய சடவுளினை
யே மனம் வாக்குச் காயங்களா லெக்காலச்தும் வழிபட்டுய்வேன என்பார்,
. 6போத்றியிப் புந்தியோ டிருச்து, தாரணி யுள்ள மட்டுமே வணங்கத் தமிய
னேன் வேண்டிடத் ககுமே' என்றனர்.
*போத்றி? என்றதனால் வாக்கும்,
புக் இ? என்றதனால் மனமும், (வணங்க? என்றதனாற் காயமும்
பெதப்பட்
டன. உருவச் தியான முடனோவாச்
செபஞ்செய், ஒருதொழி லேச்தி
யு. ௪_௮-மருவமெனம்,
பிஞ்சிற்
பழுத்தாற்போற்
பே௫வீணாள் கழித்தால்,

கெஞ்சு புண்ணாக் செடுஞ்சொன்னேன்?? என்றதனாத் சாண்க. இதனால் கிஷ்
கள

தஇியானத்தினுஞ் சகள

இயானமே

சறப்பென

எர்பட்டத.

(௪)

இடமொரு மடவா ளூலகனைச் £ந்திட்
டெவ்வுல கத்தையு மீன்றும்,
தடமுனு

மலை

மடங்குநா

எம்மை

தன்னையு மொழித்து,விண் ணெனவே
படரு௮ு சேரதிக் கருணையங் கடலே!
பாயிருட் பகெரிற்

சடவனோி

(இ-ள்.)

சடக்கக்

கினைப்பு மறப்பெனும் திரையைக்

கவர்ந்தெனை
தனை

வளர்ப்பதுன்

இடம்-இடப்பாகத்தினை,

யுடையாளாகிய,

,

உலகு

கடனே,

ஒரு-ஒப்பற்ற,

மடவாள்-மடப்பத்

அன்னைக்கு-உலகமாதாவாகிய

பார்வதியாரு

க்கு, ஈக்திட்ட-கொடுத் இட்டு எவ்வுலக த்தையும்-உலசங்களனைச்தையும், என்
றும்-எருட்டித்தும்;

சடம்-பெருமை, உறும்-தங்கிய, அூலம்-உலகம், மஉங்
கும் காள்-அழியுங்காலச்இல்,
தம்மை தன்னையும்-பார்வ தியாரைவும், ஒழிச்துஅடக்கிக்கொண்டு, விண் என-அகாயம்போல, படர் உற-எங்கும
வியாமபித்

இருக்கிற, சோ.தி-ஒளியாகிய, கருணை

வாசின்ற, இருள்-அஞ்ஞான

இல்,

கடலே-இருபாசமூச்இரமே!, பாய்-ப.ர

விருளைவாய்க்த,

படுகரில்-பிறவீச் சமுத்திரத்

அிடக்சக்கடவனோ-அழுச்தியிருக்சத்சச்சவனோ?,

நினைப்பு மறப்பு என்

னும்
இரைபை-௪சலசேவல
மென்னும்
அலையினை,
சவர்க்து-இரஇத்துக்
கொண்டு, என்னை- அடியேனை,
வளர்ப்பது-வளர்த்துவருவ,
உன் கடன்தேவரீர் கடமையாம், என்௪,

(வி-ரை.)

மையினைச்

முதல்வனும் மூதல்வியும்

குணங்குணி

ககளத்திருமேனியினுல் சாட்வொன

வன் தனதொரு இடப்பாகத் தனை

சம்பக்தமாயுள்ள

உண்

௮ மையார் விரும்ப இறை

ஈக சனராகலின், ;”டமொரு மடவா ளூல

கனைத் 8ீர்திட்ம என்றனர். : எனவ ணவய்யி மாசலச் கன்னிக
ை, தனது பத்
தித் தவத்கற் றுஇத்ஃபின், கனக மேருவ ளைத்தகைச் காரணர்,
மனம இழ்ந்து
தீம் வாமம் வழங்இனார்.'? என்றதனாற் காண்க, சர்வசங்காசகாலத்து எல்லா
மொடுங்குகையில் ஈத் ஐயும் Aa 5) v iG oe wre
er “அம்மை சன்னையு
மொழித்து? என்றனர். ஈன்ற காளையும் ஒடங்கு காளையும் குறிக்
கவே காசீ

கு நாளையும் கொள்க,

என்னை? முதல்வனே

வின்; திருவாசகம்: “படைப்போத்

முத்தொழி

படைக்கும்

காப்போற் காக்கும் கடவுள் சாப்பவை,

லச்குச்

பழையோன்

கரப்பேரன்

தலைவனாக

படைத்தவை

கரப்பவை”

என்றதனா

ஆரணம்
ம் சாண்க,
வளம்பெறு

௩௬௯
(௨)

ஞான

வாரிவாய் மடுத்து,

மண்ணையும் விண்ணையுந் தெரியா
தளம்பெறுக் துரும்பொதச் தாவியோ டாக்கை
“யானந்த மாகவே யலந்தேன்;
களம்பெறு

வஞ்ச கெஞ்சினர் காணாக்

காட்சியே 1! காக்ஷியே ! அறிஞர்
உளம்பெறுக் ஊணையே! பொதுவினி டிக்கு
முண்மையே ! உள்ளவா றிதுவே.
(@- a.)

வளம்

பெறும் - வளம் பொருச்திய,

ஞான

வாறி - ஞானக்

கடலை, வாய்மடுத்து - வாயாற்பருக, மண்ணையும்-பூமியையும், விண்ணையும்ஆசாயத்சையும்,
தெரியாது - அறியாமல்,
அளம் பெறும்.- உடலிற் பட்ட,
அரும்பு ஒத்து-துரும்மினையொத்து, ஆவியோடு-உயிருடன், ௮ச்கை-உடம்பு

sor,
ஆனச்தமாச - இன்புருவாச,
அலச்சேன் - வருக்கினேன்;
க௭ம்
பெறு-வஞ்சகல் கொண்ட, வஞ்ச கெஞ்சினர்-சபட
மனச்தினர்,
காணா.
சாணச்கூடாத, சாட்சியே - பிரத்தியட்சமே!, சாட்சியே - சாட்சியாயுள்ளவ
னே !, அறிஞர்கள் - ஞானிகள், உள்ளம் பெறும் - மனதினை யிடமாசச்சொ
ண்ட, துணையே-உயிர்த்துணையே !, பொ.துவிணில். தில்லைச் சிற்றம்பலத்இல்,

நடிச்கும்-ஆனச்.2த கடனஞ் செய்யும், உண்மையே-மெய்ப்பொருளே
- உண்மையான

ஆறு இதுவே
(வி-ரை.)

சள்ளமே

!, உள்ள

நிலை யிதுவேயாகும், என்க.

குடிகொண்ட

கெஞ்சினை

புடையவர்கட்கு

முதல்

வன் சாணப்படானாகலின், லஞ்ச கெஞ்செர் காணாக் காட்சி' என்றும்; ௮ல்
ஙன

மில்லாத அ௮றிஞரிடத்து

ருளம்பெருச்

துணையே?

சறியானைச் சரவார்பால்,

எக்காலமும்

என்றனர்.

விரவியிருப்பா னாகவின், அறிஞ

தேவாரம்:

“கரவாகும் வன்னெஞ்சர்க்

விரவாகும் பெருமானை

விடையேறும்

யரவாடச் சடைதாழ வங்கையிணி லனலேக்தி, யு.ரவாடும்
யென்மனத்சை வைச்தேனே.?? என்ற கனாற் காண்க.

வித்தசனை,

பெரும்பரனை,
(௩).

நீங்கா வென்னை4வா! வா”வென்

உள்ளமே

அுலப்பிலா

வானந்த

மான

Our Aue கருணைவான்

வெள்ளமே

லெப்பிலாத்

முகிலே !

தண்ணருள் விளக்கே

!

சள்ளமே அரக்குக் தூவெளிப் ப.ரப்பே !
கருவெனக் கிடந்தபாழ் மாயப்
பள்ளமே

வீழா தெனைக்கரை யேற்றிப்

பாலிப்ப துன்னருட் பாமே!

(இ-ன்.)

உள்ளமே

நீங்கா - அடியேனுடைய

மனத்தை

விட்டுப்

பிரி

யாஇருச்து, என்னை - அடியேனை, வா வா என்று-வருவாய் வருவரய் என்று
கூப்பிட்9, உலப்பு இல்லா-கெடுத லில்லாத, ஆனச்சமான - இன்பமாகிய,
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மெய்கண்ட விருத்தியுரை

தாயுமானவர்பாடல்

௩௭௦

|

வெள்ளமே - மழையினையே, பொழியும் - சொரிஏன்ற, வான் - மேம்பட்ட,
கருணை - இருபையாகிய, மு௫லே - மேகமே], வெப்பு - சூடு, இல்லா - இல்

அருள் விளக்கே - இருவருள் தீபமே 1.

லாத, தண் - குளிர்ச்சி பொருச்திய,

துரக்கும் - நீக்கும், த - பரிசுத்தம்
இருளினை,
சள்ளம் - வஞ்சனையாகிய
!, கர எனச் இடந்த - கருப்பமெ
ஆகாயமே
ரப்பே
வெளிப்ப
ய,
பொருச்இ
மாயப் பள்ளம் - மாயையாகிய
கய,
சூனியமா
னச் சொல்லக் இடந்த, பாழ்
, கரை ஏற்றி - சரையி
அடியேனை
கடலில், வீழாது - வீழாதபடி, என்னை
உன் - சேவரீருடைய,

லேற்றி, பாலிப்பது - காப்பது,
வருட்பாரமாகும்; என்க,

விருக்கும் முதல்வன், அன்பர்கள் உள்ளத்

(வி-ரை.) சர்வவியாபகமாக

து எக்காலத்தும் வாழ்வானாகலின், உள்ளமே

ளோன்கரர்

உள்ளத்து

அருள் பரம் - திரு

நீங்கா? என்றனர்.

நின்றவன்,

தெங்கு

திருமந்திரம்;

நலைவன் மலருரை

வள்ளற்

மாதவன், பொள்ளகச் குமம்பைப் புகுர்து புறப்படும், கள்ளத் சலைவன் கருத்
தறி யார்களே.'? என்றதனாற் காண்க. முதல்வன், உள்ளத் திலே வாழினும்
அன்பர்கள் பரிபக்குவ மடைச்தகாலச்து ஆசாரிய மூர்த்தியாக வெளிவந்து
மான,

areas

னென்பார்,

அனுகிரடஇப்ப

முன்னின்று

வெள்ளமே”?

*என்னை

என்றனர்.

வாவாவென்

பூத விளச்சல்ல

இலப்பிலா

என்பார்,

“அருள்

விளக்கே! என்றனர். மாயப் பள்ளம்' என்றது பிறப்பினை. பிறப்பற்ற மூர்த்
இியே பிறப்பினின்று மெடுத்தருளுவானாகலின், *பள்ளமே வீழா தெனைச்
Sener

Cup des

ஒனக்கும்

பாலிப்ப அன்னருள்?

பண் குவிமுலை கோமள

என் ததனுற் சாண்க,

என்றனர்.

மறப்பை

BAG,

பெருந்தவ

திருமந்திமம்:
வழிபட

யறுச்கும்

**பிறப்பை

வைக்கும், குறப்

வல்லி, சிறப்பொடு பூசனை செய்யநின்

ருூர்க்கே.?!

(௪)

மாகிப் பக்குவம் பழுத்த

பரம்பர

யாாக்கருள் பழுத்துச்

பழவடி

சுரந்தினி திரங்கும் தரனகழம் பகமே]
சோதியே! தொண்டனே னின்னை
யிரர்தநெஞ்

சுடைந்து

சண்டுயில்

பெரும

லிருந்தது மென்சணி லிருட்டைக்
கரக்துநின் கண்ணாம் ௮ுயில்பெறல் வேண்டிக்
கருதினேன்; கருத்திது தானே.
(இ-ள்.

இனிதாக,

ஆ௫

acne

- வமிச

திரங்கும்-இரங்குடன் ற

பாரம்பரையாக,

கணை ன்ப

கற்பகத்தருவே!, சோதியே தனியே. தெரண

சேவரீரை,

இரந்த

உடைந்து ட wien

-

பக்குவம் - பக்குவம்;

இர

maha

a

கோட டட பககக

தாண்டனேன்-அடி.யேன், நினை
௮
ரம்
கெஞ்சு -, மனது,
(தல்காமையால்)
சண் een கள்,

-சேல்இரங்

5

அயில்-உறக்கம், பெருமல்-கொள்

ஆரணம்

கூக்

ளாமல், இருச்ததும் - இருச்ததையும், என் - அடியேனுடைய, சண்ணில்..
சண்ணிலுள்ள, இருட்டை-இருளை, க.ரக்து-பறைத்து, நின் தேவரீரது, கண்
அயில் பெறல் துயில்கொள்ளுதலை,

ச்.இரத்தால்,

ணால்-திருவருணே

கருதினேன் - நினைத்தேன்;

டி.- விரும்பி,

இதுதான் - அடியேன்

கருத்து

என்சு,

இததான்,

உள்ளக்கருத்து

வேண்

(வி-ரை.) பச்குவமாவ-இருவினையொப்பும், மலபறிபாகரும் வாய்த்த
பின் சத்இரிபாத முற்ற அவசரமேயாம். பழமையாக முதல்வனை யுபரசத்து
வரும் அடியார்கள் பவமனைத் இனையும் போக,

அருள் சுரந்து

காப்பனென்

பார், பழவடி யார்ச்கருள் பழுத்துச், சூ.ரச்தினி இரங்குர் தானகற்பசமே' என்
னர். தேவாரம்: “பழையதம் மடியார் செயும் பாவமும் பிழையுச் தீர்ப்பர்
_,பெருமானடிகளே??

என்றதனாற்.சாண்ச.

சுமுச்இி யவச்தையா லுண்டாகும்
நிக்திரையினை யருளவேண்டு மென்

தூக்கத்தஇனை நீச்இப், பேரின்பாதீதச்து

கரந்துகின்

பார், “என்கணி லிருட்டைக்,
டிச் கருதினேன்? என்றனர்.

றுயில்பெறல்

கண்ணாற்
,

வேண்
(௫)

கருத்தினுட் கருத்தா யிருக்துநீ யுணர்த்துங்
சாரணங் கண்பிசும் மாதான்
வருத்தமற்

திருந்து

சுகம்பெரு

வண்ணம்

வருந்தினேன்; மதியின்மை தீர்ப்பார்
ஒருத்தசார்? உளப்பா ணெரபவர் யாவர்?
உலகவர் பன்னெறி யெனச்குப்
பொருத்தமோ?

சொல்லாய்

! மெளனசற் குருவே!

போற்றிநின் பொன்னடிப்

போதே.
கருத்தாய் - அறிவமய
உணர்த்தும் - அறிவிக்
சும்மா வருத்சம் அறு

- கறிவின்கண்ணே,
மாய், இருந்து - எழுந்தருளியிருக்து, நீ-தேவரீர்,
கண்டு - கோக்கு,
கும், காரணம் - சாரணத்தினை,
கருச். தினுள்

(@ - &.)

பெறாவண்ணம் - இன்பம்

இருச்து - சும்மா வரு.ச்.சமில்லாம விருக்.த, சும்

வருச்தினேன - வருச்சமுற்றேன்; மதி இன்மை வகையாக,
அடையாக
தீர்ப்பார் - ரீச்குலோராகிய, ஒருத்தர்அடியேனுடைய அதிவின்மையை,
ன் மன வருசதத் தினை, உணர்
உள்ளப்பாட-அடியே
ஆர்-யார்?,
ஒப்பத்ஜோர்,

பல் நெறி-பல

பவர் யாவர் - அறிபவர் யாவர் ?, உலகவர் -உலகத்தாருடைய,
மார்க்கங்கள்,

எனக்குப்

பொருத்தமோ

லாய் ~ சொல்லுவாய், மெளன

சம்மசமாகுமோ?,

- எனக்குச்

சற்குருவே-மவுன

தேசிகனே!

சொல்

ரின் - தேவ

போற்றி-௩மஸ்சாரம்,

fog, பொன் அடிப்போது - இருவடிச்சாமரைகட்கு,
்

என்க.
(வி-ரை.)

உயிர்களெல்லாச்

னதிவிக்க அறியு மியல்பினவன் றி,

அல்லவாசலான்,

:கருத்தினுட்

தத்தமக்குரிய

வழியின்

வைத்து

முதல்வ

ஒன்றுபோல்

அறிவிக்க

அறிய

மியல்பின

கருத்தா யிருந்து?

கண்டு? என்றனர். சிவதானபோதம்:

“*அதிவிக்ச

யுணா்த்துல்

சாரணங்

வன்றி யறியா வுளங்கள்?*

“

௩௭௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

என் றதனாற் காண்க. சும்மா இருப்பதுவே சுகமாசலின், சும்மாசான், வருத.

மந்றிருக்து சுகம்பெரா வண்ணம்? என்றனர். சிவபோகசர்ரம்:

அருள றிந்து

தானா மறிவறிந்தே
யாங்குப்,
பொருளறிந்து தானடங்கப்
போத - விரு
கல, விம்மாதிருக்து வி௫ற்பல ஒன்றாகச், சும்மா விருக்சச் சுகம்,?? என்றத
னாத் காண்க! சமயவாதிகள் பல சமயங்களை யுடன்பாடாகச் கொண்டு மலை
கன்றாராகலின், அவை
யனைத்ூ
மெனக்குப் பொருத்த மாகாதென்பார்,
உலகவர் பன்னெறி
யெனக்குப், பொருத்தமோ
சொல்வாய்?
என்றனர்.

திருவாசகம்: சமய வாஇக டக்த மதங்களி லமைவ தாக
னர்.”? என்றதனாற் காண்க,
₹* அடியெனு மதுவும், அருளெனு மதுவும்,
DGB
னிர்க்குண நிறைவும் ்
முடியெனு மதுவும், பொருளெனு மதுவு(ம்),

வரற்றி

மலைந்த
(௬)
்

மொழிந்திடிம் சுக, மன மாயைக்
குடிகெட

வேண்டிற் பணியற

நிற்றல்

குண''மெனப் புன்னகை காட்டிப்,
படி.மிசை மெளனி யாகிநீ யாளப்
பாக்கிய மென்செய்தேன்? பானே!
(இ-ள்.)
அட். - முதல், என்னும் - என்று சொல்லப்படுகிஐ, ௮அவும்
அந்தப் பொருளும்; அருள் - இருவருள், என்னும் - என்று சொல்லப்படுகிற,
அதுவும் - அரசப் பொருளும்; அறிர் இடின் - அறியுமிடத்
த, கிர்ச்குணடதிர்க்

குணமாம்,

நிறைவும் - பூரண

தவமாஇிய, முடி ~ அச்தம்,

என்னும் - என்று

சொல்லப்பூகன்ற, அதுவும் - அச்சப்பொருளும்; பொருள் - பரம்பொருள்,
என்னும்-ஏன்று சொல்லப்படுகிற, அதுவும் - அந்தப் பொருளும்,
மொழிக்தி

டின்-கூறுமிடத்து, சுகம்-௮ துவே இன்பம்; மன. மாயை-மன த்தால்
விளேஈச

மாயையானது,
குடி. கெட - குடிவிட்டோட,
வேண்டின் - விரும்பினால்,
பணி ௮ற- தொழிலற, நித்றல்ஃ-நிற்பதே, குணம்-௨ற்குணமாகும்,
என-என்று
கூறி,
புன்னகை - புன்முறுவல்,
காட்டி - செய்து, படி.மிசை - உலகத்

தில், மெளனி ஆகி - மெளன

குருவா வந்து, நீ ஆள - தேவரீர் அடியேனைத்

கடுத்தாட்கொள்ள, என் பாக்யம் - என்ன பாக்கியம், செய்தே
ன் - பூர்வத்
தில் செய்திருந்தேன் ?, பானே - மேலானவனே என்க,
(வி-மை.) மூதல்வனைப்பற்றி விசாரிக்கு மவசரத்.இல் அவன் இருவரு
ளி
னுண்மை
சோன்றவே பிரஇரு தி சம்பச்சமாண குணங்க Cerr
a
Ors
குணர் தோன்றுமாகலீன், *அருளெனு மதுவு மறிர் இடில்
கிர்க்குணம்' :என
வும், அவ்வருளிற் நிளைச்சபின் மூ.தல்வனுண்மை வெளிப்பட்ட
அவசரம் சுக
மென்பார்,
:பொருளெனு
மதுவு மொழிச்இடிற் சுகம்? எனவும், இவை

பனைத்து

முண்டாவதற்கு'

மூ$இ

மனச்தில்

விளையும் சாரியஞ்

செயலற்

றிருக்கவேண டிய குணம் வாய்ச்கவேண்டு மென்பார
், 'மனமாயைக், குடி.கெட
வேண்டிற் பணியற நித்ரல், குணம்' என்றனர்
.
(௪)

ஆரணம்

௨௪௩

என்செய லின்றி யாவுகின் செயலென்
றெண்ணுவே' னொவவொரு காலம்;
புன்செயன்

மாயை

மயக்கினென்

செயலாப்

பொருக்துவே னஃதொரு காலம்;
பின்செயல் யாது நினைவின்றிக் கிடப்பேன்;
பித்தனே

மன்செய

னன்னிலை

பெறனின்

லாக முடித்திடல் வேண்டும்;

சச்தொ னகஈதசற் குருவே
(இ-ள்.)

என் - அடியேனுடைய,

!
செயல்

இன்றி

- செய

லில்லாமல்,

யாவும் - எல்லாம், ரின் செயல் என்று - சேவரீர் செயலாமென்று, ஒவ்வொரு
காலம் - (தற்போத
முனைவு
இல்லாத)
ஒவ்வொரு
காலத்தில்,
எண்ணு
௮2-அதணை, ஒருகாலம் - ஒருகால் இல், புன்
வேன்-சர்இயாகிற்பேன்;
செயல் - புன்செய்கையுடைய,

மாயை

மயக் ன் - மாயர

மயக்சக்தால்,

என்

செயல் ஆ-அடியேனுடைய செயலாகச் கொண்டு, பொருச்துவேன் - அமைக்
இராகிற்பேன்; பின் - பின்பு, செயல் - எவ்வெவர் செயல்களையும், யாதும் சிறிதாயினும்,

நினைவு இன்றி - நினைத்தல் இல்லாமல்,

இடப்பேன்

- சும்மா

இருப்பேன்; பித்தனேன் -(இவற்றால்) பிச்கனென்று சொல்லப்படுவேன்,
(அதலால்) ல் நிலை பெற - (இத்தகைய தூமொற்றங்க ளில்லாச) மேலான
நிலையினைப் பொருக்த, நின். தன் - தேவரீருடைய, செயல் ஆக - செயலே
யாக, முடித்இடில்

வேண்டும்-முடிவு செய்கருளவேண்டு;

சச்சிதாகாகத

சற்

குருவே - சக்தொகந்த ரூபியாகிய சதாசாரியனே , என்.
(வி-சை.) முதல்வனே

இனிற் பன்னாற் செய்யப்படு
லே யென்றும், முதல்வனே

தனகச்குண்ணின்றுஞ் செய்கின்றா னாகலின், உல

மிதமசஏதமெல்லா முதல்வன் செய்யுஞ் செய
பிறரைச் கொண்டு செய்விதது.ம செய்கின்றா

னாகலின், பிறரால் சனக்குச் தரு மிதம௫ழங்களு மு,சல்வன் செய்யுஞ் செய
என்பார், என்செய லீன்றி யாவின் செயலென் றெண்ணு

லே பிறிதில்லை

வேன்? என்றார். சிவஞானசித்தியார்: *உல௫லென் செயலெல்லா முன்விஇயே
செய்கின்றா யென்று, நிலவுவதோர்
.யுண்ணின்றுஞ் செய்வித்துஞ்
செயலெனக்கின் நுன்செயலே?? என்றதனாற் சாண்க. சிவதான சித்தியார்;
த இனை
மாயை மயச்சமுஞ் செய்யு மன்றே,?? என்றதற் கேற்ப மாயை.மயசக்க
மாயை
புன்செயன்
யுடையதாகலின்,
இலக்கணங்களை
யும் செய்தலாகிய
முளைத்தபோது,
தற்போத
மயக்சத்தால்
மாயா
இம்
மயச்இல்” என்றனர்,
யாவு கின்செய லென்பதனை மறந்து, யாவும் என் செயலென்பே னென்பார்,
நீயே,

என்செயலாப்
நின்செயல்

பொருந்துவேன்?
என்செய

என்றனர்.

லென்௫ற தோற்ற

கிர்விசற்ப சமாதி காலத்தில்

மொன்றுமில்லா

திருப்பேனென்

பார், (செயல் யாது நினைவின் திக் இடப்பேன்” என்.றனர், பித்தனைப்போல
இங்கனம் வேளைச்சொரு குணம் வாய்ச்து விபரீ௪ மடையாதபடி ஒரு நிலையி
லேயே யிருக்கச் செய்ய வருவா யென்பார், 'பித்தனே னன்னிலை பெற

ரின், மன்செய லாக முடித்திட வேண்டும்? என்றனர் என்க,

(ஷ்

௩௭௫ தாயுமானவாபாடல்: மெய்கண்ட விருத்தியுரை
குருவுரு வாக), மெளனியாய், மெளனச்

கொள்கையை யுணர்த்தினை; அதனாற்
கருவுரு வாவ தெனக்கிலை; இக்தக்
காயமோ

பொய்யெனக்

கண்ட

இருவுரு வாள ரனுபவ நிலையுஞ்
சேருமோ ? அவலோ மெத்த;
அருவுரு

வாடு,

அல்லவாய்ச்,

சமய

மளவிடா வானந்த வடிவே!
(இ-ன்.) குரு உருவா? - அசாரிய கோலக் கொண்டு, மெஎணியாய்-ட
மெளனத்தன்மையுற்று, மெளனக்கொள்கையை - மெளனகிலையின் உண்மை
யினை, உணர்த் இனை

- அடியேனுக்கு உபதேசித்தனை. அசனால்-௮க் காரணத்

தால், எனக்கு - அடியேனுக்கு, கரு-கருப்பத்
தில், உரு ஆவது-உரு வுகொள்
ஞூதல், இல்லை - இணி யில்லை; (ஆயினும்) இச்தக் சாயமோ -.இச் சரீரமோ,
பொய் எனச் கண்ட-நிலையில்லாகசெனக்

சண்ட,

னச் செல்வர்கள், அனுபவ: நிலையும் - அனுபோக
னுக்குக் இட்டுமோ

ஆசையோ,

?, ஆவலோ

- (அந்

அல்லவா௫ி,

உருவாளர் - சிவ்ஞா

நலைபும், சேருமோஃஅடியே

நிலையிலைப்பற்றி

மெச்த - மிகுதியா யிருக்சன்றது;

ளாகி, அல்ல ஆய் - அவைகள்

திரு

யுண்டாயிருக்கும்)

அரு உரு ஆ௫-அருவுருவங்க

சமயம் - சமய

MOS erred,

அளவு

இடா-அளவுபடுத்தி புரைச்சப்படாத, ஆனம்ச
வடிவே.இன்பவுருவே! என்க.
(வி-ரை) குரு சடாட்ச முண்டானபோதே
௧ பிறவித் துயர் நீங்குவது
உண்மையாகலின், “குருவு வாச,
கருவுரு வாவ தெனக்கலை? என்றனர்.
திருமந்திரம்: *சறுக்ச விரும்பே சனகம தானான்,
மறித்திரும் பாசா வசை
யது போலச், குறித்த வப்போதே குருவருள் பெற்றான
், மறிச்துப் பிறவியில்
வந்சணு காரே,?? என்றதனாற் காண்க, திருவுருவாள
ரநுபவ நிலையாவது
பகிர்முக வனுபவ
மேகேனு மனுசரியா இரு சல். திநமநீதிரம்:
“மலமில்லை
மாடில்லை. மானாபி மான, குலமில்லை
கொள்ளுங்

மில்லை

நந்தியை

ஞானத்து

போர்க்கே,?? TOT DSC)

வடிவிலா

னாலே,

குணங்களு மில்லை,

பலமன்னி

யன்பித்

காண்ச.

வடிவாய், மன நினை வணுகா

மார்க்கமாய், நீக்கருஞ் சுகமாய்,
முடிவிலா வீட்டின் வாழ்க்கைவேண்
டினர்க்குன்
மோனமல்

லால்வழி

யுண்டோ?

படி.யிரு ளகலச் சின்மயம் பூத்த
பசுங்கொம்பை யடக்கி,யோர் கல்ல
ா
லடியிலே யிருந்த வானந்த வரே!
அன்பரைப்

பருகுமா

ரமுதே |

ஈல

பஇத் துவைப்

(௧)

ஆரணம்

௩.௭௫

(@- ள்.) வ௫வு - உருவு, இலா-இல்லாத, வடிவு ஆய் - உருவாகி; மன

னேவு - மகைகருத்து, அணுகா - ௮ஹுகப்பெருத, மார்க்கம்
ஆய் - நெறி
யாகி, நீங்கு ௮௬-இடையீடில்லாத, சுகம் ஆய் - இன்பமாக;
முடிவு இலா...

Gag dour gs, லட்டின்-மோட்ச சிலையின், வாழ்ச்சை - வாழ்ச்சையை,
வேண்
டனர்க்கு - விரும்பினோர்க்௬, உன் மோனம் - தேவரீரது மெளனமிலை,
அல்

லால். அல்லாமல், வழி உண்டோ - (வேற) மார்க்க முளகோ ?, படி இருள்உலக அஞ்ஞான இருள், அகல - ஒழிய, சன்மயம் பூதீத - ஞானமயமாகிய
மலர்களைப் பூ.ச்க, பசங்கொம்பை - பசுமையாகிய சொடியை, அடச் ~
oor

எடக்இக்

இரு*ச

கொண்டு,

ஓர் - ஒரு,

- திட்சணா மூர்ச்தியா

பத்தினையு கவும் அருள்வேந்தே!,

இன்ற

கல்லால்

அடியிலே - கல்லால மரநீழலில்,

யெழுர்.தரூளியிருக்ச,

அனர்த அரசே - இன்

அன்பமை.பத தி செய்வாளை, பருஞும்- பருக

ஆ&ர் அமுதே - அரிய அமுதமே! என்க,

(வி-ரை.) 'வடிவிலா வடி.லரம்” என் ௫ சதாவெஞர்த்தியினே

௮௮

அறாவம் உருவம்

இரண்டிற்கும் பொதுவா

யிருச்தவின்.

என்னை?

போதவிகற்

பங்க ஹீங்வெவிடச்து இருந்தபடி சும்மாவிருத்தலே மோ... சரிலையாகலவின்,

வீட்டின் வாழ்ச்சை வேண்டினர்ச்குன் மோனமல் லால்வழி யுண்டோ? ஏன்

இனர்.

திநக்களிற்றுப்படியா?:

“*அன்றி

வருமைர்புலனு

நீயு

மசையாம,

oer muy Abs முன்னிற்கும்-சென்று, கருதுவசன் முன்னாம் கருச் சழியப்
பாயு, மொருமசடன்

சேள்வ னக்கு.?? என்றதனாழ் காண்க,

முதல்வன் BL

சணாஞூர்த்தி கோலங் கொண்டகாலச்து சிவசத்தி யின்றிச் சனிச் இருக்கா
சாகலின், “பசுங்கொம்பை யடக்ூ”. என் றனர்,
(௧0)

சொல்லற்கரிய,

அறுசீர்க்கழி நேடிலடி யாசிரிய விருத்தம்
சொல்லற்

கரிய

பரம்பொருளே

!

௬கவா நிதியே! சுடர்க்கொ முஈதே }

Barcverp &Mas மயலிலெனை

விட்டெங் சொளித்தாய்? ௮கெட்டேன)
கல்லிற் பசிய காருரிததக்
கடுசிற் பெரிய கடலடைக்கும்
அல்லிற் கரிய வர்தசனார்க்
காளாச் கனையோ? அ௮.மியேனே.
(இ-ள்.) சொல்லர்கு
பாம்பொருளே

- மேலான

அரிய-வாகீனொாலெடுத்துக் கூறுசற் சருைஃயான
பொருளே!,

ae

வா௱இயே

- ஆனந்த

‘onesie |,

சுடர்க் கொழுச்சே-சோ திச்கெரமுச்2த], Cada LG அதறிய-$ங்குதற்கருமை
யாய, மயவில் - மயக்கத்தில், என்னை விட்டு - அடியேனை விஃ த்து, ௭௫குஎவ்விடத்து,
ஒனிச்சாய் - மறைக்ரனை?,
கல்லீல் - கல்வினிடசது, பசிய.
பசுமையாகிய, கார் உரித்து-மாரை யுரிச்து; கடகில் - சடினிடதச்து, பெர்ய

கடல் - பெரிய சடவினை, அடைக்கும் - அடைத்தலில் வல்லவனான, அல்

௩௭௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

விருத்தியுரை
அளாக்கி

லின் கரிய - இரவினுங் சரியனான, அக்தகளர்க்கு - யமனார்ச்கு,
னையோ-அடிமை யரச்னுயோ ?, ௮றியேன்-உணர்ிவேன், என்க,
(வி-ரைஃ்

'தரிய பரம்பொருள்” என்றதனால்,

(சொல்லற

Gene

«nuts

மாசவுள்ள் வேதாசமபுராண இதிகாசங்களுக்கு எட்டா தவ னென்2படியாம்;
அதாவது, அபரஞான இலச்சண வசையாற் கூறுதற்கரியவ னென்றதாம்.
மாயையான அகடி.தசடனா சாமர்த்திய மூடையதசாகலின், *வெல்லற்கரிய
மாயை? என்றனர். 'ஒளித் சாய்” என்றதனால் முன்னொருக.ரம் என் மூன்
மறைக்தருத்தல்
செய்திருச்சவும், இப்போது
வந்து தேவரீர் இருபை
சமர்த்தனென்ப
முசலியன
நாறாரித்தல்
.
கல்லில்
என்றபடியாம்
ஈலமோ
ess

sti pee

கூறியதாம்.

(௧)

“அறிவிற் கறிவு தாரக'மென்
நறிந்தே, அறதிலோ டறியாமை
கெறியிற் புருதா தோர்படித்தாய்
நின்ற நிலையு் தெரியாது

ுதியத் றகண்டா இதடீயக்

கோஇ லமுதே! கினைக்குறுகிப்
பிஜிவற் றிருக்க வேண்டாவோ?
பேயேற் கினிரீ பேசாயே?

(௫-ள்.) அறிவிற்கு - ீவபோதத்இற்கு அறிவு - கிவபோதம்,
ஏன்று - ஆதாரமென்று,

அறியாமைகளாசிய,
ஓர்

படித்தாய் - ஒரு

தெரியாது.

அறிந்து - உணர்ந்து; அறிவோடு

தாரகம்

அறியாமை. அறிவு

நெறியில்- மார்க்கத் இல், பகுசாஅ - பிரவேசியாமல்,
சன்மைத்தாகி,

நின்ற

நிலைபும்- சின்ற

உணர்கிலாது; குறி அற்று-அடையாளமற்று,

நிலையையும்,

௮அசண்ட

அதீத

மயம்- றகண்டா€ தமயமாய, கோது இல்-குற்றமற்ற, அமுதே-அமிர் சமே',
நின்னை குறுகி - தேவரீமை யடைக்று, பிறிவு அற்று - நீச்சமற்று, இறாச்ச
வேண்டாவோ_இருச் கவேண்டரமோ?, பேயேற்கு-பேயேஜனுச்கு, இனி-இனி

யாயினும், 8 பேசாய் -நீ சொல்லாய்! என்க,
(வி-ரை.]

த

உயிர்ச்குஉயிராய்கின் அறிலிச்கு மறிவு மு. தல்வனாகவின்; £ அறி

வுக் கறிவு சாசகம்? என்றனர். ஒவிமிலோடூக்கம்; அறிவுச் கறிவா யகண்ட
மாய் நின்ற, நிறைவை”? என்றதனுற் காண்க, சகல கேவலமாக ௮றி
யாமை நீங்கிக், சன்னை யருளாற் ஈண்டு, அவ்வருள் அறிவாகிய
முன் மல
மாகிய அறியாமையின் மசைக்இருச்சாற்போல், அவ்வறிவு சானே யறியாமை
யாகி

யதனுண்மறைக்அு,

இவ்வறிவென்பதுச் சானென்பது

மற்திருத்தல் லேண்டுமென்பார், (அறிவோ

என்றனர். ஒழிவிலொடூக்கம்:

டநியாமை,

சரம்?

புகுசா2)

அறியாமை சீல்யெ யறிவா யுறிவே, யறியா

மலமிரண்டு மற்றுப்-பிறியாதார், தன்னிழப்பின்
ஞான
மர்கிலைஃகே சீவன்முத்த

மாகிய இரஷ்டு

நெறியித்

என்£.தளுற் சாண்க,

சமாதிக்குச் சாதகரா,
(2

௩௭௭

சொல்லற்கரிய
பேசா

வனுபூ
பெற்றுப்

தேசோ

இயையடியேன்
பிழைக்கப்

பேரருளால்

மயச்தச் தினியொருகால்—

சித்தத் திருளுர் தீர்ப்பாயோ?
பாசா

டவியைக்

கட. ந்தவன்பர்

பற்று மகண்டப் பரப்பான
ஈசா! பொதுவில் ஈடமாரடு

மிறைவா!

குறையா வின்னமுதே!

பாச ௮டவியை-ஆசையாகிய

(ட-ள்.]

காட்டினை, கடச்த-சடந்த, அன்

பர் - பத்தர்கள், பற்றும்-பற்றுசன்
ற, அசண்படப்பரப்பு
௮ன - எண்மீக்கப்
இல், ஈடம்
படாத பெரும் பாப்பாகய, ஈசா-ஈசனே!, பொதவில்-அம்பலத்
ஆடும் - கடிச்சன்ற,
இறைவா - தலைவனே!, குன்றயா - குறையாக,
இன்

அமூதே-இனிய அமிர்தமே!,

பேசா - பேசாமைக்குக்

காரணமாகிய,

அனு

பூதியை- சவொானுபூதியினை, அடியேன், ஏழையேன் - பெற்று பிழைக்கஅடைக்து உய்யுமாறு, பேரருளால்-பெருங்கருணையால்,தோசோமயம் தந்துஉனது தேஜோமயத்தைக் கொடுத்த, இனி ஒருகால் - இனி யொருதரம்,

இருளும்-இருளினையும்,

மனத்தின்௧ண்ணுள்ள,
ஓித்தத்து-அடியேனுடைய
இர்ப்பாயோ-நீக்விடுவாயோ? என்க,
(வி-ரை.)

பூதவிருளை நீக்குவகற்குச்

அத்தியாவசியமாக

குரியவொளி

விருத்தல்போல, ௫த்தக்தே செறிர் இருக்கும் ஆணவ இருளுக்குச் இருவரு
ளாகிய தனி வேண்டுமென்பார், (தேசோமயங் தந்து” என்றனர்.
மய முண்டானபோதே

ஆணவவிரு

ளொழிய,

௮௮

மலங்களு நீங்க, மெளனகிலை பிறக்கு மென்பார்,

இத் சேசோ

சம்பச்சமான மற்றைய

:* பேசா

வனுபூ தியையடி

கந்தானுபூதி: ஆசா நிகளச் துகளா
யேன் பெற்றுப் பிழை.ச்ச? என்றனர்.
யினபின், பேசா வறபூ இபிறர் த.துவே.?? என்றகனாற் காண்க,
(௩)

~

இன்பக் கடலித் புகுக்திடுவா
னிரவும் us gis Car paws,
அன்பிற்

கரைந்து

அண்ணா!

கரைந் அருகி,

அரசே!

எனக்கூவிப்,

'பின்புற் றமுஞ்சே' யெனவிழிகீர்
பெருக்கிப் பெருக்கிப் பித்தாகித்

,

துன்பக் கடல்விட் டகல்வேனோ?
சொரூபா னர்தச் சுடர்க்கொழுந்தேே!
(ட-ன்.) சொருபம்- சசளவடிவின்கண்ணே
ஆனந்தமாயெ,

சுடர் - ஒளிவிட்டுப்

விளைவதாகய,

ஆனக்தம்-

ஐ, கொழுக்ேே- -சிகையே],
பிரகா௫க்கன்

தனம்தமமனயெ, டலில்-சமுத்திரத்தில், புகுர்இடுவான் - பீசவே
ணப
த் சற்பொருட்டு, இரவும்-அல்லும், பசலும்-பகலும், தோற்றாமல்-சாணாமல்,
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தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத் தியுரை

. ௩.௭௮

கி;
அன்பின்-அன்பினால், கரைந்து கரைர் அ-தேசம் தளர்ச்து, உருக-மனமிள்
௮ண்ணா-அப்பா!, ௮ரசே-௮.ரசனே!, என-என்னு, கூவி-அழைத்து; பின்புபின்னாக, உற்று-தொடர்க்ஐ, அழும்-அழாநின்ற, சேய் என-குழர்தைகயைப்
போல, விழி நீர்-சண்ணீரை, பெருக்கி பெருக்-மிகவும் பெருசச் செய்து,
பித்து ஆக-பித்தனாகி, துன்பம்-துக்கமாயெ, கடல் விட்டு-சமுத்.திரத் தினின்,
றும், அகல்வேனோ - நீங்குவேனே? என்க
(வி-ரை.) இன்பக்கடலாவது-அக்தர்முகக்தே கின்று இரண்டத அனுப
விக்கும் இருவருள்.
துன்பக்கடல் ஆவது-ப௫ர்முகத்தே கின்று பிரபஞ்ச
த்தை

யனுபவிப்பது,

பிள்ளை

இரவும்

பால் குடிக்கும் ??

பகலு

மென்பது-சசல

என்னும் பழமொழிக்

கேவலம்.

ணெங்க,

“ அழுத

மனங்

கூத்து

அழைக்கும் அன்பர்க்கே முதல்வன் அருள்செய்வா
னென்பார்,
விழிநீர்,
பெருக்டுப் பெருக்இப் பித்தாகி ? என்றனர்,
அன்பர்கட்டூ ஆனச்தம் சகள

வடி.விலேயன்றி ௮அகள
கொழுந்தே? என் தனர்.

வடி.வி

லல்லவாசலின்,

:சொருபா

ஸனத்தச் சுடர்க்
(௯)

கொழுந்து திகழ்வெண் பிறைச்சடிலக்
கோவே! மன்றிழ் கூத்தாடற்
கெழுந்த

சுடரே! இமயவரை

யென்றாய் கண்ணுக் இனியானே!
தொழுக்தெய் வமழுநீ; குருவு;
அணைநீ; தந்ைத தாயுகீ;
அழுந்தும் பவநீ; ஈண்மையு£;
ஆவி யாக்கை நீதானே.
(@-&.) சகொழுச்து-சிகை (ஓங்கி), இகழ்-விளங்குகன்ஐ, வெண்-வெண்
மையான, பிறை-௪5இரன௮ கலையினைத் தரித்த, சடிலம் - ௪டாபா.ரச் இனை

யுடைய, கோவே-இறைவனே), மன்றில்-௪பையில், கூக்தாடற்கு-ரிருத்
தஞ்
செய்தந்பொட்டு, எழுந்த - தோன்றிய, சுடரே - ஞானவொளியே!, இமய
வரை-இமயத்தி

லவதாரஞ் செய்த, என் தாய்-அடியேன் ௮அன்னையாகய உமா
தேவியீன், சண்ணுக்கு-நேத் திரங்கட்கு, இனியானே - இனிமையா யிருப்ப
வனை', தொ்ழும்-அடியேன் வணக்கும், செய்வமும் நீ-கடவுளும் நீயே; குரு
வும் 8ீ- ஆசாரியனும் நீயே; துணை நீ - துணையாயிருப்பவனும் நீயே; தந்ைத
தாயும் ீ-தந்சையு காயு நீயே; அழுர் தம் - (அடியேன்) அழுச் இக் இடக்கிற,
பவம் 8ீ-பவரூபமு $யே; நன்மையும் நீ-மன்மையு நீயே; ஆவி(£)-உயிரு நீயே,
யாச்கை

(8) சான்-உடம்பு

நீயே, என்க.

i

(வி-மை.) ஈண்டுப் (பிறை? என்றது சச் தானது ஒற்றைக் - கலையினை.
மன்றென்றது-சிதம்பரத்இனை,
கூத்சாவத-சனசசபையன் சண்ணே செய்
யும் ஞானாடனம்.
சடராவ
- ஞான
அ
வொளியாய்த்
இகமும்
கடராஜ
மூர்த்தி.
அன்மாச்சளின் புண்ணியபாவத் இற் கேதுவா௫ய சன்மமானது

oF Gn
i.

.
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சடமாயினும், முதல்வன் சச்நிசான விசேஷத்தாற் காரியப்பட்டுப் பலனை
நூ.தல்வன் அச்.த
யளிக்குமாதலின், *அழமுச்தம் பவநீ நன்மைக' “என் னர்.
சாதீமாவாச இருந்து உயிரை அசைவிக்க, அறு யாச்சையினை யசைவிக்
கின்றதாகலின் *அஆவி யாக்கை நீதானே' என்றனர்,
(௫)
தானே

யகண்டா

காசமயர்:

தன்னி லெழுச்து பொதுகடஞ்செய்
வானே!

மாயப் பிறப்பறுப்பான்

வந்தன் னடிக்கே

தேனே!

கரங்கூப்பித்,

என்னைப் பருக வல்ல

தெள்ளா

ரமூதே!

சிவலோகக்

கோனே! எலுஞ்சொன் னின.அசெவி
கொள்ளா தென்னோ? கூருயே!
(இ-ள்.) சானே-சுயமாகவே,

அசண்டாகாரமயம் தன்னில்-சர்வ வியா

பசமார் தன்மையிலிருச்து, எழுந்து - சசளிகரிச்து, பொது ௩டம் - பஞ்ச
செய்வானே - செய்பவனே!
இருத் இயங்கட்கும் பொதுவாகிய கூத்தினை)
அறுப்பான்-நீச்இச்
பிறவியை,
வுண்டான
மாயப் பிறப்பு-மாயாசம்பச்தமாக
உன்-தேவரீருடைய,
௨5௫,
கொள்வதற்கு, வர்து-தேவரீர் சக்ரிதானத்தில்
அடிச்சே- திறுவடிசளுக்கே, சரம் கூப்பி-அஞ்சலித்து, சதேனே-தேனே!, என்
னைப் பருகவல்ல-அடியேனைப் பருசவல்லதான, தெள் -தெரரிக்௪, ஆர்-அரிய,

அரு;தே-அமு.தமே), சவலோகம்-சிவபுசக்தித்கு, கோனே-இறைவனே, என்
னும்-என்று கானழைக்கின்ற, சொல்-வார்த்தையை, ினது-தேவரீ ருடைய,
செவி. திருச்செலியில், கொள்ளாது - ஏற்றுக்கொள்ளா
என்ன காரணத் இனாலோ?, கூருய்-சொல்லாய்! என்ச,

த

திருப்பது, என்னே-

(வி-ரை.3) எத்தகையர்களாலும் அறிவதற் கேலாது பரிபூசணமாயுள்ள
முதல்வன் ஆன்மாச்களின் பொருட்டுச் சகளவடிவாய்த் தானே எழுக்தருளி
னான் என்பார்,

* தானே

யசண்டா

காரமயம் தன்னி லெழுச்து பொது5டஞ்

திருவுநீதியாம்: * அகளமா யாரு மறிவரி தப்பொ
செய்,வானே? என்றனர்.
DaBup.” என்
ருள், சகளமாய் வர்ததென் றுந்தீபற, தானாகத் தச் தசென்
றதனாற் காண்க, இங்கனம் சகளிகரித்துச் சிதம்ப.ரத்துச் இற்சபையின்சண்
ஞானத். தாண்டவளஞ் செய்தருளும் ஆனக்த கட.சாஜ மூர்திதியின் இருவடி.யி

Soi

பணியின் பிறவி

னர்.

திருவாசகம்:

யொழியுமாசலின்,

(மாயப்

மாயப் பிறப்பறுச்கு மன்னனடி

பிறப்பறுப்பான்? என்ற
போற்றி??

என்றதனாத்
(௬)

காண்க,

, கூறா கின்ற விடாக்கவலைக்
குடும்பக் கூச் துட் செந்த த0
மாறா len பாவியைநீ

வாவென் றழைத்தா

லாசாதோ?

௬௮௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
நீறார் மேனி

முக்கணுடை

நிமலா! அடியார் நினைவினிடை
யாருய்ப் பெருகும் பெருங்கருணை

அரசே!

என்னை யாள்வானே?

ட

(@-&.) கீறு-விபூ.தி, ஆர்-பொருக்திய, மேனி-திருமேணியையும், முக்
acin-aper ச௪ண்களையும், உடை - உடைய, நிமலா-ரின்மலனே!, அடியார்.
அடியவர்கள், நினைவின் இடை - மனசத்தினிடத்து, ஆளாய் - ஆறுபோலாக),
பெருகும்-பெருகுகின்
ஈ, பெருககருணை-பெருங்கருணையை

இறைவனே!,

யுடைய,

அரசே.

என்னை- அடியேனை, ஆள்வானே - ஆண்டருள்பவனே

[!, கூரு

நின்ற-சொல்லப்படுகிற, இடர்- துன்பத்திற்குக் சகா.ரணமாகசற, கவலை-வியச
னத்தினைச் தருகின்ற, குடும்பம் - சமுசாரமாகய, கூத்.துள் -கூத்தாட்டில்,
துளைச்து-படிக்து, தமோரறுகின் -தமொறுகின் ற) பாவியை-பாபிஷ்டனாகய

அடியேனை, ?-ரீயே, வாவென்று அழைச்தால் - வாவென் றழைத்தருளினால்,
ஆசாதோ-உனக் கடாசதோ?, என்க,
.
(வி-ரை.) முதல்வன்
பட் டிருச்குமாகலின்

திருமேணி

“நீரார்

மேனி”

முழுவதும் விபூஇியால் சண்ணிக்கப்
என்றனர்,

தேலாசம்: : மெய்யெலாம்

வெண்ணீறு சண்ணித்த மேனியான் ருடொழாதே,

யுய்யலா மென்டெண்ணி

yo sree யுழிதந்தென் னுள்ளம் விட்டுக், கொய்யுலா மலர்ச்சோலைக் குயில்
கூவ மயிலாலு மாரூரரைக், கையினாந் றரொழாதொழிந்து கனியிருக்சக் காய்

சவர்க்ச கள்வனேனே,!?

என்றசனாற் சாண்க,

வேடங் கட்டிக்சொண்டு இன்னான்

மக்இிரி,

அரசன்,

இல சொருங்குகூடி இரவில்
இன்னவள்

௮9,

இன்னவன் சேவகன் எனப் பற்பல பெயர் கொண்டு

அம் கூத்தாடிப் பொழுது

விடிச்கவுடன் வெவ்வேறு

இன்னவன்

இரவு

மூழுவ

பெயர்களுடையவராக

ஆதல்போல, ஒரு குடும்பத்தில் சிலர் கூடி, இவன் தந், இவள் தாய்,
இவன் அண்ணன்,
இவன் தம்பி,
இவன் புத்தானெனப் பல பெயர்
கொண்டு,

இல

நாள் வாழ்ந்து

குடும்பக் கூத்து”

பிரிச்அ,

பின்னர்

ெவ்வேறாச

என்றூர்,

ஆதலின்,

(எ)

வானே முதலாம் பெரும்பூதம்
வகுத்துப், புரந்து, மாதறவல்ல
கோனே! என்னைப் புரக்குகெறி
குறித்தா யிலை$ய! கொடியேனை த்
கானே படைத்திங் கென்னபலன்
றன்னைப் படைத்தாய்? உன்கருச்தை

கானே தென்றிங் கறியேனே?

நம்பி னேன்,கண் டருள்வாயே|
(இ-ள்.]

வானே-ஆகாயமே,

ஐம்பெரும்பூதங்களையும்,

முதல் ஆம் - முதலான,

வகுத்து - படைத்து,

பெரும்

பூதம்-

புரந்து - காத்து,

மாற்ற

க்க

சொல்லற்கரிய

என்னை-அடியேனை, புரக்கும்வல்ல-அழிச்சவல்ல, கோனே-தலைவனே]!,
காக்கும், செறி-வழியை, குறித்தாய் இல்லையே- இருவுளம் பற்றினாயில்லையே;
னே
ேனை மாத்திரமே, படைத்து-சருட்டி தத,
கொடிய
கொடியேனைத-்தா
படைத்தாய். இங்கு-இவ்விடத்து, என்ன பலன்-என்ன பிரயோசனத்இினை,

பெற்றாய்?, உன்-தேே தவரீர், கருத்தை-இருவுள்ள க்கிடையை, நான்-அடி.யேன்,

்-அ.றி௫லேன்; (ஆயி
௪ என்று-யாதென்று, இங்கு-இல்விடத்அ, அ.நியேன
ன்; கண்டு-இவ்வுண்மை

நம்பிருக்கன்றே
னும்) நம்பினேன் - (உன்னையே)
ய் - இருபை செய்யவேண்டும்,
அருள்வா
டு,
துகொண்
தெரிந்
யினைச் தேவரீர்
என்க,
.
காரியப்படுத்திச்
மாயையினின்றும்
(வி-ரை.) பஞ்ச பூதங்களையும்
யென்பார்
காத்து மறுபடியு மாயையி லொடுச்க வல்லவன் முதல்வனே
என்
கோனே?
்ல,
மாற்றவல
புரசு
்
வகுத்துப
வானே முதலாம் பெரும்பூதம்
என்
்??
யழிப்பாய
காப்பா
ய்
னர், திருவாசகம்: னைத்தூலகு மாக்குவா
ஆன்மாச்கள்

றஐதனாற் சாண்க.

அனாதி

கப் பிறப்பதும், அச் சன்மங்களை
பெறுலதமாச

விருத்தல்

நித்திெயமாய்க்

சன்மச்திற்

கேதுவா

யனுபலவிப்பதும், கன்ம நீங்கெபின். ௮ருள்

சகசமாகலின், ஒரு பயனைக்

குறித்து

முதல்வன்

யுள்ளடக்க, (தானே
ஆன்மாச்சளைப் படைத்திலன் என்னும் குறிப்பை
கானே தென் ,
ச்தை,
யுன்கரு
ா
படைத்த
படைத்இங் கென்னபலன் றன்னைப்
ட. ட (௮)

என்றனர்.

நிற் கறியேனே'

கண்டார் சண்ட காட்சியுகீ;
காணார் காணாக் Sar ai api ;
பண்டா ருயிர்நீ; யாக்கையு£;
பலவாஞ் சமயப் பகுதியுநீ;
எண்டோண் முக்கட் செம்மேனி

யெந்தாய்! நினக்கே யெவ்வாறு

சொண்டாய்ப் பணிவர்? அ௮வர்பணி௰

சூட்டிக்கொள்வ தெவவாறே£?
கண்ட-தரி
(௫-ள்.) சண்டார்- (உண்மையினை ச் சண்ட) அறிஞர்கள்,
காணார்,
நீயே;
பொருளு
இத்௪, காட்டியும் ந-பிரத்இயட்சமாக விளங்கும்
்.

ிரியா த, Sara ay =e oe
(உண்மையினை யறியாத) அறிவிலிகள், காணா-தற
ஆர் - பொருந்திய, உயிர் நீ-உயிரு
அதுறைபவனு நீயே; பண்டு - பழமையாக,
8யே;

யாக்கையும் நீ-உடலு நீயே

பல

.ஆம்-பலவாஓயெ,

சமயப்

பகுதியும்

நீ-

சமய வேறுபாடுகளு நீயே; (ஆதலால்) எண் தோள்-எட்டுத் தோள்களையும்,
இிருமேனியையு
மூச்கண்-மூன்று சண்களையும், செம்மேனி-செம்மையாகிய
-எவ்விதம்,
எவ்வாறு
ுக்கு,
-தேவரீர
நினச்கு
மூடைய, எந்தாய்-எச்தையே!,
ைய,
அவருட
அவர்ர்?
வணங்குவ
தொண்டு ஆம்-தொண்டராய்) பணிவர்பணி-தொண்டினை,

நீ-தேவாீர், சூட்டிச்கொள்வது-ஏற்றுக்கொள்வது,

வாறு.எவ்விதம்? என்க.

எவ்

92.

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத் 'தியுரை

(வி-ரை.) மூதல்வன் மாட்டு ௮ன்புடையராய் விளங்குபவர்கட்கு அவன்
தரிசனக் தந்தும், அன்பிலார் மாட்டு ௮வன் மறைந்து
மிருப்பனாகவின்
:சண்டார் கண்ட காட்டியு£, சாணார் சாணாக் கள்வனு&ீ? என்றனர். தேவாரம்;
*மெய்யானைத் தன்பக்கல் விரும்பு வார்ச்கு, விரும்பாத வரும்பாவி யவர்கட்
சென்றும், பொய்யானை'! என்றதனாற் சாண்க. ஒவ்வொரு சமயிகளும் தாங்
கள் தாங்கள் விசுவாசிக்கும் மூர்த்தியாய் முதல்வனே யிருச்து அவரவர்கள்
மதத்தக் டாக அருள் பாலித்து வருன்றன ரென்பார், (பலவாஞ் சமயப்
UGA
என்றனர், எல்லா நீயேயா யிருத்தலால், தொண்ட ரன்னைப் பணிவ
செவ்வாறு, அவர் பணியை

நீ யேற்றுக்கொள்வது

Oruyeher s@s eWay,

yar gat

எவ்வாறு என

SGIUs OS

Qs

கெற்றபடி

fas

விளங்கு

மூர்த்தியுமாவர் முதல்வன் என்ற கருத்து முள்ளீடா யிருத்தல் காண்க.

()

சூட்டி யெனதென் நிடுஞ்சுமையைச்
சுமத்தி, எனையுஞ் சுமையாளாக்
கூட்டிப் பிடித்து, வினவழியே
கூத தாட் டினையே; கினதருளால்
வீட்டைக்

கருது மப்போது

வெளியா

முலக வியப்பனைத்தும்

ஏட்டுக் கடங்காச் சொப்பனம்போ

லெர்தாம்! இருந்த தென்சொல்வேன்?
(இ-ஸ்.) குட்டி-பெற்றுக்கொண்டு, எனது என்றிடும்-எனதெனச்கொள
்

சூம், சுமையை-சுமையினை, சுமச்இி-சுமச்கச்செய்து; எனையும்- அடியேனைய
ும்,

சுமை ஆள் ஆ-சுமை யெடுக்கும் அளாக, கூட்டிப் பிடித்து-சேர்ச்அுப்
பிடித்த,

வினை வழியே-இருவினை

ரினது-தேவரீருடைய,

வழியாக, கூதிகாட்டினையே-கூச்சாடுவித்தனையே,

அருளால்-திருவருளினாலே,

வீட்டை-மோட்சத்சை,

5௬அம்-விரும்பும், அப்போது-அக்சாலத்தில், வெளி ஆம்-வெ
ளிப்படையா
கத் தோன்றுகின்ற, உலக வியப்புஉலகத்தின் அதிசயங்கள்,

அனைத்தும்-

விக்கவேண்டுவ து அத் தியாவசியமாகலினாலும், அவ் வினையோ

சடமாயிருச்

எல்லாம்,
எட்டுக்கு-ஏட்டிணிலெழு தசற்கு, அடங்கா-௮டங்காத, சொப்ப
னம்போல்-சனாவை யொச்து, இருந்தத.-இருக் ச தன்மையி
னை, எந்தாய்-என்
தர்தையே!, என் சொல்வேன்-என்னவென்
று சொல்ல வல்லேன்? acre.
(வி-மை.) வினைக்கு SSE Ser Ser
Gus யொருவ னுலகத்தி
லனுப
தலினாலும், அவ் வினையினைச் கானே

யிரு ச தலினாலும், இவை

தேடி

யனுபவிக்க

ஆன்மா

அசச்தனா

யனைத்சையும் கூட்டி யாட்டிவைப்பான் முதல்வனே

யாகவின், 'வினைவழியே கூத்தாட்டினேயே? என்றனர்,
பட்டினத்துச் சுவாமி
கள்: “ஊட்டுவிப் பானு மூறங்குவிப் பானுமில் கொன்றோ
டொன்றை, மூட்

வவிப் பானு முயங்குவிப் பானு முயன்தவினை, கரட்டுவிட் பானு மிருவினைப்
பாசக் கயிற்றின்வழி, யாட்டுவிட் பானு
மொருவ

னுண் Cu. Mare யம்ப

?

+

௩.௮௩.

வம்பனேன்

லச்சே,!? என்றதனாற் காண்க, சத்தியமான இருவருள் நாட்டத் இனை யடைக்
தபோது, காரியப்பாட்டால்

தோன்றுமாகலின்,

பொய்யாகச்

விளங்கும் உல௪

சத்தியமாக

வீட்டைக்

கருத

வெளியா

மப்போது

சொப்பனம்போ

மூலக வியப்பனைத்தும், ஏட்டெ் சடங்காச்

வாழ்வனைத்தும்
லெந்தா

யிருர்

(5௦)

தது” என்றனர்,

வம்பனேன்
அறுசீர்க்கழி நெடிலடியாசிரியவிருத்தம்
வம்பனேன் கள்ள கண்டு
'மன்னருள் வெள்ள ராய

உம்பர்பா லேவல் செய்'யென்
௮ணர்த் தனை;

ஓகோ!

வானோர்

தம்பிரா னே!க செய்த
தயவுக்குள் கைம்மா

எம்பிரா Muses

துண்டோ?

gee sor,

இனியொன்றுங் குறைவி லேனே.

சண்டும்(இ-ள்) வம்பனேன்-அுட்டனுடைய, கள்ளம்-வஞ்சகத்தை,
ஆய-கடலின
வெள்ளர்
௮ருள்-ிருவருள்,
பார்த்தும், மன்-சிலைபெத்றள்ள,
ராய, உம்பர்பால்-தேவராகய தேவரீரிடத்து, ஏவல் செய் என்று-தொண்டு
புரியென, உணர்த் இனை-தெரிவித்தனை) தமோ-ஆச்சரியம்!, வானோர்-தேவர்
கட்கு, தம்பிரானே-. தலைவனே,

இருபைக்கும்,

கைம்மாறு

எம்பிரான்-எம்மிறைவனே!,

நீ-தேவரீர்,

செய்த-இயற்றிய,

உண்டோ-(அடியேன்)

தயவுக்கும்-

பிரதியுபசா.ர முளதோ?,

உய்ச்தேன் உய்க்சேன்-பிழைச்சேன்

பிழைக்

சேன்; இனி - இனிமேல், ஒன்றும்-சிறிதும், குறைவு இ2லன்-குறைவத்றவ
ஞனானேன், என்ச.

்
i
அவர் தீமையினை நீக்கி யடிமையாக்இ
இமையுடையவரேோனும்
(வி-ரை,)
கலச்சகணமா யிரு௩துகொண்டிருச் ச
கருணைக்
யாட்கொள்ளுதல் ரூ,சல்வன்
வெள்ள ராய, உம்பர்பா லேவல்
மன்னருள்
லின், :வம்பனேன் கள்ளங் கண்டு

என்றனர். தேவாரம்: '“இருளாய வுள்ளத்தி
செய்யென் நுணர்த்தினை?
சிர்சை
னிருளை நீச்ச யிடர்பாவவ் கெடுத்ததழை யேனை யுய்யத், செருளாத

வரு
தனைக் தெருட்டிச் தன்போற் இவலோச நெறியறியச் ச்சை தந்த,
ணின்ற,
யாறங்கம் சால்வேதக் தப்பா
தவத்து ளானை
ளானை யாதிமா
போச்கி
யாற்றசாள்
போற்றாதே
ரானைப்
வேள
புள்ளிருக்கு
பொருளானை ப

னேனே.? என்றதனாற் காண்க,

குறைவிலா நிறைவாய் ஞானக்
கோதிலா னந்த வெள்ளத்
துறையிலே படிந்து மூழ்கித்
தளைர் ஓரான் றோன்றா வா௮ுள்

(௧)

௩௮௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
onan pier

யுணர்த்தி, மோன

வொண்சுடர் வைவா

இறைவனே!

டந்த

உனைப் பிரிக்திக்

இருக்கிலே னிருக்கி லேனே.

கிறைவு

(இ-ள். குறைவு இல்லா-குறைவத்ற,
இல்-குற்றமற்ற,

ஆய்-மிறைவாகி, கோது

ஆனச்தவெள்ளம்-ஆனக்தப்பெருக்

ஞான-ஞானமென்னும்,

இன், துறையிலே-வழியில், படிச்து மூழ்க-முழுகப் படிந்து, துளைக்துஅழுச்தி, நான்-அடியேன், தோன்றா ஆ2-சோன்றாத வகை, உள்ளுறை
யிலே-மறைவாக, உணர்த்தி-அறிவுறுத்தி; ஒள்-ஒன்ளிய, சுடர். ஜானவொளி
யாகிய, வை-கூர்மையுடைய,

மோன

வாள்-மவுன

நிலையாகிய

வாளை, த௫்த-

கொடுத்தருளிய, இறைவனே-தலைவனே!, உன்னை-தேவரீரை, பிரிர் து-8ங்கி,
இங்கு-இவ்வுலகத்தில், இருக்கிலேன் இருச்சிலேன்-க்கிலேன் த௨கிலேன்,
என்க,

(வி-ரை.) குறைவிலா நிறைவாய் ஞானச் கோதிலா னக்த
துறை? என்றது (கத்தாத்துவித சித்தாக்க வைதிக சமயமாக

சைவசமயம். என்னை?

இச் சமயத்தினே

யடைச்து

வெள்ளத்,
விளக்கும்)

இருவருளித் நிளேத்து

வாழ்வோர் சிவானந்த
வெள்ளக் தேச்குற வாழ்வராகலின், இதுகுறித்தே,
்வேசகெறி சழைத்தோங்க மிகுசைவத் துறைவிளங்க!! என்றனர், அருண்

மோழித்தேவர். இச்

அடைக்த ஞானம்

மாயாகாநியமாகயெ

களைதற்கு ஞானவாளாக

விளக்குமரஃலின்

செக்கெறியினர்

அஞ்ஞான
விருட்சங்களைக்
(மோன வொண்சுடர்

வைவாடச்த?

இருரில

மாதி

மீறதா

பெருகில

என்றனர். '

(2)

நாத

மிவை

மாய

கடந்த

தூய

பேரொளிப்

பிழம்பாய்

நின்றும்,

கருதரு மகண்டா னக்தக்
கடவுள்!நின் காட்சி காண

*வருக'வென் றழைத்தா
வாழ்வுண்டோ?
(இ-ள்.) இர-பெசிய,

-

லம்

்

லன்தி

வஞ்ச

னேற்கே!

-

ஆ.தி-பிரு இவி தச்அவமுசல், நாதம் ஈற.து

ஆம்-ராத தத்துவமிறுஇயகவுள்ள, இவை-இவற்றை, சுடச் -கடச்து நின்ற,
பெரு-பெரிய, கிலம்ஆய-சிலமாயெ, தாய-பரிசுத்தமான,
பேர்-பெரிதாகிய,

ஒளிப் பிழம்பாய்-ஒளித் இரளாய்,ின் றும்-இருப்பினும், கருத அரும்-கீனை, ௪
லரிதாகய, அகண்டானச்தம்-விசேஷ சுகத்தைத் தருஇன்ற, கடவுள்-கடவு
ளே!,

நின்-2தவரீர், சாட்சி தரிசனம்,
கசாண-கண்டுய்சற்பொருட்டு, வருக
என்.று-வாவென்௮, அமைத்தால் அன்றி.அமைத்சாலல்லது, வஞ்சனேற்கு-

கள்ளனாய எனக்கு. வாஜ்வு-இன்பம், உண்டோ-உளதோ?

என்௪,

AB)

வம்பனேன்

(வி-ரை.) சாதம்" என்பது முப்பத்தாறாவது தத்துவம்; இத் 58 Hon

ரமெஸி
இதமாக விளங்கு மிடமே *பெருகிலம்'; இது ஞானாகாயமாம்; சிதம்ப
ஆன்மா
னும் ஓக்கும்; இங்கு விளங்கு முதல்வனே பேரொளிப் பிழம்பாம்.
வந்து
வலிய
னே
முதல்வ
க
நியாயமா
ால
பரதச்இரனா யிருத்தலின் மார்ச்ச
2 தா
நழை
ன்
(வருகவெ
,
யென்பார்
லை
அட்சொண்டாலல்லது வேறு கதியில்
?
வணக்இ:
்
யவன்றாள
ளாலே
ு
லன்றி, வாழ்வுண்டோ? என்தனர். £*அவனர
என்றதும்

(௩)

இச் சருத்துப்பற்றியேயாம்.

வஞ்சனை யழுக்கா ரதி
வைத்திடும் பாண்ட மான
- கெஞ்சனை,

வலிதின் மேன்மேல்

- கெக்குகெக் குருகப் பண்ணி,
அஞ்சலி செய்யுங் கையு
மருவிநீர் விழியு மாகத்
தஞ்சமென் ஹி.ரங்கிக் காக்கத்
துற்பரா! பரமு னக்கே.
(இ-ள்.) தற்பரா-த.ற்பானே! வஞ்சனை - கள்ளமும், அழுக்காறு ஆ.திஅசூயை முதலிய குணங்கள், வைத்திடும்-வைக்கப்பட்டிருக்கின்.ற, பாண்டம்
தினை யுடையவனை; வலிதின்-பலாச்
அன-பாச் திரமாகிய, கெஞ்சனை-மனத்
கெ௫ழ்க் ௮,
கர.ரமாக, மேன்மேல்-மேன்மேலும், செக்கு கெக்கு-கெஇழ்ர்து
அஞ்சலி செய்யும்

- உருகும்படிசெய்.த)

உருகப் பண்ணி

கையும் - குவிந்த

ஆககையும், அருவி-அருவியாறபோல, நீர் விழியும்-ரீர்ப்பாயுங் கண்களும்,
க௫ந்து,
மனங்
பண்ணி, தஞ்சம் என்று - தேவரீரே ஆதசாரமென, இரங்கி
சாக்க-சாப்பாற்ற, உனச்கே பரம்-தேவரீருக்சே பாரமாகும், என்க,
(விரை.). ஆதி
மதம் முதலியவும்

என்றதனால்

சொள்ச,

இவை

சாமம்,

உலோபம்,

குசோதம்,

யனைத்து

நிறைந்த

மோகம்;

ஒருவனுக்கு

மனம்

உண்டாகா
செக்குருகுதலும், கை யஞ்சலியா சலம், சண்ணீர் வார்தலும்
்டு
ஆட்கொண
வந்து
வலிய
ே
தேவரீர
ச்
தாக.ின் இவை யனைச்அு முண்டாக

இவை யனைத்தும் தற்
இவை யுண்டாம்படி செய்யவேண்டு மென்றனர்.
போத மொழிசர்ச சிவனடியார்க்கு இயற்கையாகவே விளையும் ஈற்செயல்க
டு.
ளாம். தற்போத மூடைய இலரும் பிறர் வியச்ச இங்கனஞ் செய் சலுமுண்
இங்கனம் போலியாகச் செய்யினும் இச் செயல்கள்
யினை யடைதத் கேதுவாச விளையினும் விளையும்,

உனக்குகா னடித்தொண் ure
யுன்னடி.க் சன்பு செய்ய,

எனக்குநீ தோத்தி யஞ்சே கரளோ?
லென்னுநா ளெர்த
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(௪)

௩.௮௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை:
மனக்கிலே சங்க டீர்ந்த
மாதவர்க் காண்டற் றோரங்குக்

தனக்குகே ரில்லா வொன்றேற!
சச்ிதொ னந்த வாழ்வே!
(இ-ள்.) மனச்சிலேசங்கள்-மனோ வியாகுலங்கள், இர்ந்தஃ$ீங்சப்பெற்ற,
மாசவர்ச்கு-பெரிய தபோசனர்க்கு, இரண்டு-இரண்டாச் தன்மையற்று, இங்
கும்-ஓங்கெய, தனக்கு கேர் இல்லா-சமான ரகிசமான, ஒன்றே - ஒப்பற்ற வஸ்
அவே, சச்தொனந்த-சத்.து 6த்.து ஆனச்த வுருவமாசிய; வாழ்வே!-, உனக்குதேவரீருக்கு, சான் - அடியேன், அடித்தொண்டாகி - அடிமையாகி, உன்
தேவரீரது, அடிக்கு- இருவடிகட்கு, அன்பு செய்ய-அன்பு பாராட்ட, எனக்குது, அஞ்சேல்-பயப்படேல்,
அடியேனுக்கு, நீ-தேவரீர், தோற்றி-வெளிவக்
என்னும் நாள்-என்று சொல்லுகிற காள், எந்த காள்-எக்காளோ? என்க.
(வி-ரை.) அன்பு செய்வாரிடத் இலேயே

ஞகலின்,

அன்பு

செய்ய,

அன்புறு சந்தையின்
விசைந்தன,
துன்புறு
தையை நாடுமி னீரே?
கும் சன்னிடச் இலேயே
கிலேசமற்ற வ.நியுடனே
:மனக்கிலே சங்க கீர்க்த

வாழ்வென

முதல்வன் Caps

எனக்கு நீ சோற்றி?

என்றனர்.

விளங்குவ

திருமந்திரம்:

மேலெழு மவ்வொளி, மயின்புறு ஈண்ணியொ டேற
கண்ணியைந் தாக் அடச்கற்றுத், தண்புறு சந்
என்றதனாற் காண்க,
மனக்கிலேச முள்ளவரைச்
இரோதானத்தால் மறைந்திருந்த முதல்வன் மனச்
அனன்னியமாகதக் தோன்றி விளங்குவன் என்பார்,
மாதவர்க் காண்டற் றோங்கும்? என்றனர்.
(௫)

வயங்கி யென்னை

வசஞ்செய்து மருட்டும் பாழ்த்த
ஊழ்வினைப் பகுத கெட்டிங்
குன்னையுங் கட்டு வேனோ?
தாரழ்வெனுஞ் ௪மய நீங்கத்,
தமையுணார் தோர்கட் கெல்லாம்
ரூழ்வெளிப் பொருளே! முக்கட்

சேரதியே! ௮மர ரேறே!
(இ-ஸ்.)

தாழ்வு என்னும் - அப்பிரயோசனமாகப் பெரியோர் மதிக்கும்,
சமயம் - சமயத்தினை, மீங்கி-ஒஓழித்து; தமை-தங்களின் ஆன்ம நிச்சயத்
 இனை,
உணர்ந்தோர்கட்கு - அறிர்தவர்சட்கு, எல்லாம் - எல்லாவ
சையானும், குழ்-

ஆசாயப்படுகிற,

வெளிப்பொருளே - பிரத்தியட்சமாகத்

திவே!, முக்கண் கோதியே-இரிஷேத்திரக்களை

யுடைய

தோன்றுறெ

வஸ்

வொளிரூபமே!,

அம

. சர்-தேவர்களாகய யானைகட்கு, ஏறே - ஆண் இங்கமே!, வாழ்வ என-(உல)
வாழ்க்கையென, வயங்கி-விளங்கி, என்னை - அடியேனை,

வசம் செய்து - ௨௫

கரித்து, மருட்டும் - மயக்குகின்ற, பாழ்தீத - பாழாகயெ, ஊழ்வினைப்

பகுதி-

வம்பனேன்

கள்

ஊழ்வினைப் பகுப்பு, கெட்டு-ஈூத்து, இங்கு-இப்பிறப்பிற்றானே, உன்னையும்-

தேவரீரையும், கட்டுவேனோ-அடைவேனோ ! என்௪,
(வி-ரை.) *ஊழ்வினைப் பகுஇ? என்றது
சமயங்கள் யாவும் முதல்வணின் உண்மையினை

பலவாறு

தருச்ச விசோதமாகக்

கூறித்

ஈண்டு சஞ்சிதத் இனை. புறச
யின்னதெனச் தெறிவியாது..

தாழ்தலின்,

*தாழ்வெனுஞ் சமயம்,

என்றனர்.
திநமநீதிரம்: “ஆயத்து ணின்ற வாறு சமயங்களுங், காயதிதூ
ணின்2 சடவுளைச் காண்கிலா, மாயச் குழியில் விமுவர் மனைமச்கள், பாசத்தி

௮த்றுப் பசைச்சின்ற வாதே.?? என்றதனாற் காண்க, கன்மத்தினுக்குச் சுபா
வம் மாயாகாரியங்சளாகிய உலசப்பொருள்களிலேயே சுவையை டூட்டுவித்து
விருப்பத்தினை விளைவித்துச்சொண் டி.ருப்பதாசலின், வாழ்வென மயங்கி
யென்னை

வசஞ்செய்து மருட்டும் பாழ்தத, ஊழ்வினை? என்றனர்...

சனன

மர

ணங்கட்கு வினையே சாரணமா யிருச்சலின் !:பாழ்ச்ச ஊழ்வினை' என்றனர் «
எறுவாம் பரியா,

அடை

இருக்கலை யுரியா, என்றும்
‘prep

Eres

bap,

நஞ்சமே யமுகாக் கொண்ட
கூறரு௨ குணத்தோய்! உன்றன்
_ குரைகழல் கூறுகி னல்லால்,
ஆறுமோ.தாப சோபம்?
அசகலுமோ வல்ல ரூனே?
(இ-ள்.) ஏ௮
வும்; இரு

- இட..பமான௮,

- பெரிய,

நீறு-விபூ இ),

வாம் - தாவுஏன்ற,

சலை-மாணிகஷத,

என்றும்-எக்காலத்து -,

உரி-தோல்,

பதி ஆ-கு.திணாயாச

ஆடை

ஆ-உடையாசவும்;

ஈாறும் - பரிமஸிச்கின் ற,

நல் _ ஈல்ல,

சாந்தம் ஆ - சச்சனமாகவும்; ஈஞ்சமே - விடமே, அமுது ௮-உணவாசவும்,
கொண்ட - உகந்தருளிய, கூறு அரு - சொல்லுசற் கருமையாகய, குணச்
தோய் - (மங்கள)

குணங்களை

யுடையவனே!,

குரை-சப்இக்கின்ற, கழல்-லீரகண்டாமணி
அல்லால்

அடைந்தால்

விடாயானத,

அல்லத,

உன்தன்

தாபம் - தாபத்தா

ஆறுமோ-தணியுமோ

- சேவரீ ருடைய,

யணிர்த இருவடிகளை,

குறுகன்

லண்டாகய,

?, அல்லல்-துன்பமானத,

சோபம் -

அதலுமோ-

நீங்குமோ? என்க,
(வி-மை.)
வுயர்ச்த
சுவை

விசையாகச் செல்லக்தகுக்க குதிரையும், பிசாம்பர முதலிய

வஸ். இரமும்,
வாய்க்த

மிகுர்.ச

அமுதமும்

பரிமளத்துடன்

இருக்க,

இவைகளை

கூடிய

சந்தனமும்,

நீக்கி மந்த

௮இ௫

க தியினையுடைய

இடபத்இனையும், மிருககதின் தோலையும், சாம்பரையும், கொல்லக் ககுந்த
விடத் இனையும், ஒவ்வோர் காரணம்பற்றி, அன்மாக்ச ளுய்யும்பொருட்டுக்

கொண்டா சாகலின்,
நிழலை

'கூஜருல் குணச்தோய்

யடைர்தவர்சட்கே

சூரியன

ஓண்டாகு 6

என்றனர்.
தாபம்

ஒரு மாச்தின்

நீக்குமாறு

போல,

௩.௮௮

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

முதல்வன் திருவடியை
யடைந்தவர்க்கே
சென்மசாபம் நீங்குமென்பார்,
குரைகழல் குறு னல்லா லாறுமோ தாபம்? என்றனர். தாப மூவகைப்படும்;
அவையாவன:--அ தியாத்மிகம், ஆதிபெள இகம், ஆஇதைவிசம் என்பன. (௪)

தானமுர், தவமும், யோகத்
தன்மையு முணரா வென்பால்:
ஞானமுர், தெவிட்டா வின்ப
கன்மையு நல்கு வாயோ?

பானல் கவாக்த தீஞ்சொழ்
பச்சிளங் இெளை
வானவ

ரிறைஞ்ச,

வயங்கிட

காண,

மன் தள்

்

நடத்தி னானே!

(௫-ள்.) பால்-பாலினுடைய, ஈலம் - சுவையினை,

கவர்ந்த.- இரடித்துச்

கொண்ட, தீ சொல்-மதுரமாகய சொல்லினை வாய்ச்த, பச்சக்கள்ளை-பசு
மையான இளங்கிளி போல்வாளாகிய
உமாதேவியானவள், காண . தித்

அக்

களிக்கவும்;

சபையினிடத்து,

யவனே!,

வானவர்-தேவர்கள்,

இறைஞ்ச
- வணம்சவும்;

வயங்கிய-விளங்கிய,

௩டத்தினானே

தானமும்-கொடையையும், தவமும் - தவத் இனையும், யோகத்

மையும்-யோகத்தினது

தன்மையினையும்,

உணரா-அறியாத,

யேனிட த்தில், ஞானமும் - ஞானத்இனையும்,
இன்பம-சுகமாதிய/
வாயோ ?

மன்றுள்-

- நடனத்தினை

ஈனமையும்-ஈன்மையையும்,

தெவிட்டா-

யுடை

தன்

என்பால்-அடி.

தெவிட்டாத,

ஈல்குவாயோ-இருபை

செய்

என்க.

‘

(வி-ரை.) இல்லறத்திற் குரிய கானத்தையாகிலும், வானப்பிரஸ்
தத் இற்
குரிய தவத்தையாகிலும், துறவுச்குள்ய மயேசச்தையாகலுஞ் றிது மறியே
னென்பார், 'சானமும் தவமும் யோகத் சன்மையு முணரா' என்றனர். உலக
சம்ப௩தமாச விளையும் இன்ப மனைத்தும் ஒவ்வொரு காலத்தில் வெறுப்பாக

மாறும், முதல்வன் நிருவடி யின்பமோ எக்காலத்து மொரு

படி.த்தாயிருக்கு

மாகலின், (செவிட்டா வின்பம்? என்றனர்,
ஈண்டு (பச்சிளங்கிள்ளை! என்
ற்துடிஇவகாம சுந்தரியினை, சபேசன் நடன தரிசனத்தைக் காண ஆன்மாக்
கள் சச் இயிலராய் அம்மையார் மூலமாகவே தரிசத் அப் பேறடையவேண்டி

பிருதசலின், *பச்சிளங்கள்ளே சாண?

என்றனர்,

நடத்தியிவ் வுலகை யெல்லாம்

காத!கீ நிதைந்த தன்மை
திடத்துட னறிக்தா

னந்தத்

தெள்ளமு தருக்தி டாதே,
விடத்திர எனைய

காம

வே. “கையி லழுந்தி, மாயைச்
சடத்தனை பெய்யென ஜறெண்ணித
தளாவோ

சனிய

னேனே?!

(4)

௩௯

வம்பனேன் : :
(டு-ன்.) சாத-இறைவனே!,

இவ்வுலகை எல்லாம் - எல்லா வுலகங்சளை

யும், ஈடத்தி- அசைவித்து, 8 - தேவரீர், நிறைந்த - (அவ் வுலசமனைத்தி

னும்) வியர்பித் திருக்கும், ,சன்மை- தன்மையினை, -தடத்துடன்-உறுதியுடன்,
அறிக்து-தெரிச்து, ஆனந்தம்-பேரின்பமாகிய, தெள் - தெளிவான, அமுதுஅமுதத் தினை, அருந் தஇிடாகே-உண்ணாமலே, விடத். இரள்-விடத்.இரட்சியினை,
அனைய-த்.த, சாம வேட்கையில். (மாதர்) விருப்பத்தில், அழுச்தி - முழுகி,
மாயை - மரயா காரியமாகிய, சடத்தினை- உடம்பை, மெய் என்று-சிலையான
தென்று, எண்ணி-நினை 5.௫, தனியனேன். தணிமையாகிய ரான், தளாரவோதளர்ச்சியினே யடையவோ ? என்க,
(வி-ரை.) மூ,சல்வணின் சர்வ வியாபகமா௫யெ சொரூப இலச்சணத்தினை
whip,

அத். தவிதச் கலப்புற்று,

ஆனகந்தத்தினை யறியாது விட்டேன் என்

பார், (உலசை எல்லாம்...... அருர்திடாதே? என்றனர். விடமூண்டோர் எங்
கனம் பிழையாது சாவரென்பது கிச்சயமோ, அ௮ங்கனமே காமத்திற் பட்
டோர் தலையெடாசென்பார், £விடத்திர எனைய காம ேட்கையி aps A
என்றனர், கந்தபுராணம்: (*தீமையுள்ள யாவையுச் தர்.இடும் இறப்பும், தோ
மில் செல்வமும் கெடுக்கும், நல்லுணர்வினைச் தொலைக்கும், ஏம ஈன்னெறி
தடுத் இரு ளுய்,த் திடு மிசனால், காம மன்றியே யொருபகை யுண்டுகொல் ௧௫
தேகம் Eo NE தன்மையுடைப தல்லவாக
Bo” என்றதனாற் காண்க,

லின், 'சடச்தினை மெய்யென் றெண்ணித் தளரவோ? என்றனர். சித்தாந்த
தரிசனம்: * நீர்க்குமிழி மின்னற்கு முண்டு
றெண்ணி யறிர்து”” என்றதளுற் காண்க,

நிலையில்லை,

யாக்சைக்சென்
(௯)

_ தனிவளர் பொருளே! மாறுக

தண்ணரும் கருணை பூத்த

இனியகற் பகமே! முக்க
ணெந்தையே! கினக்கன் பின்றி,

நனிபெருக் குடிலங் காட்டு

நயனவேற்் கரிய கூந்தல்
வனிதையர் மயக்க லாழ்ச்து
வருக்தவோ வம்ப னேனே?

.

(௫ு-ள்.) தனி-ஒப்பற்ற, வளர்-வளர்ச்த, பொருளே-பொருளே], மாருகருணை
நீங்காத, சண்-குளிர்ச்சி பொருந் திய, ௮௬-டைச்தற்கரிய, கருணை-

ப,சைத
பாயெ, பூச்.2-(மலர்களைப்) பூத்த, இனிய கற்பசமே-(மனத்திற்கு)இன்
எந்தையே
தருஏன்றத கற்பகக்தருவே!, முச்கண்-ரூன்று கண்களையுடைய,

,
என் தந்தையே!, வம்பனேன் - Sam ey Su நான், நினச்கு-தேவரீரிடத்.௪
-கொடு
குடிலம்
-பெரிய,
அன்பு இன்தி- அன்பில்லாமல்) நணி-மிச, பெரும்
கரிய
மையை, காட்டும்-செய்கின்ற, ஈயன வேல்-விழிசளாகிய வேல்களையும்,
-மயக்கு
ா மயக்கில்
தர்,
முடைய, லவணிதையர்-ம
கூர்தல்-கறுத்த KES

௬௯௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத Buyer

மாகிய

(படுகுழியில்),

அழ்ச்து-அழுக்ி,

வருர்தவோ-வருச்தப்படடவோ?

என்க,
(வி-ரை.) முதல்வன் சமானரகித னென்பார், *சனிவளர் பொருளே”
என்றனர்
ஆன்மாச்களிடத்து மிகுந்த காருண்ய முடையவ
ஸென்பார்,
(கருணை பூத்த? என்றனர். அடியார் வேண்டிய வேண்டிய யாவும் அளிப்ப
னென்பார், (இனிய கற்பகமே' என்தனர். மாதர் கண் ஆடவரை வருத்துக்
தொழிலினை மேற்கொண்டிருத்தலின், *குடிலவ் காட்டு கயனவேல்? என்ற
னர். **காய் சனவேல்'? எனத் திநக்கோவையாரினும், (விடமென வயிலென
வடுவென நடுவென மிளிர்வன சுழல்விழி:? எனச் திநப்புகமீனும் வருதலாற்
காண்க,
(௪௦)

சிவன் செயல்
அறுசீர்க்கழி நேடிலடி யாசிரிய விநத்தம்.
இவன்செய

லாலே

யாதும்

வருமெனத் தேதேனன்); காளும்
௮வக்தரு நினைவை யெல்லா
மகற்திலேன்; அசை வெள்ளம்
கவாந்துசொண்

டிழுப்ப,

அந்தக்

கட்டிலே யகப்பட் டையோ!
பவந்தனை யீட்டி யிட்டிப்
பதைக்கின்மேன் பாவி யேனே,
(இ-ள்.) யாஅம்-எஅவும், வன் செயலாலே-சிவபெருமான் செயலால்,
வரும் என-வருமென்று, தேநேன்-தெளியேன்; நாளும்-எக்காளும், ௮வம்-

௮ப்பிரயோசனத்தினை,

தரும்-சொடுக்கன்ற,

நினாவை-எண்ணங்களை,

எல்

லாம்-எல்லாம், அகன்றிலேன் - ஒழித்திலேன்; ஆசை-ஆசை யென்னப்படும்;
வெள்ளம்-பெருக்கான2த,
சுவாச்துகொண்டு-இர௫ச் தச்கொண்டு, இழுப்ப-

Qwés, 9885

கட்டிலே-அர்சப்

பிணிப்பிலே,

அகப்பட்டு-௪௪௫,

ஐயோ.

அர்தோ!,பவம் தன்னை-பாவத் இனை,ஈட்டி ஈட்டி- சம்பாஇத்துச் சம்பாஇித்.
த;

பாவியேன்-பாவியாகிய கான், பதைக்கின்றேன்-பதையா ரின்றேன், என்க.
(வி-மை.) உலகச்தின்கண் மனம் வாக்குச் காயங்களாலே ஆன்மா செய்
யப்பட்ட

புண்ணிய

பாவங்களெல்லாம்

மூதல்வனாற்

கற்பிச்சப்பட்டதே,

முதல்வனே அச்தரியாமியாக அஒன்மாவிடத்தில் கின்ற அவரவர்கள் சன்மத்
இத் கேற்றபடி இச்சையாதி செலுத்தி, ஞானேக்திரியங்களி
லே விஷயம்
களைப் பற்றுவித்துல், சன்மேச்.இரியக்சளினாலே
தொழில்களைச் செய்விச்
அஞ் செய்கிறா னென்றும், ஆதலரல், ஆன்மா செய்யுல் கரியை யொன்று
மில்லை, மு. தல்லனுடைய கஇிரியாசச் இயே' செய்விப்பதென்றும், இதனால் எவ்
விடத் தும் எச்செயலும் எவன் செயலென்றும் எண்ணுவர் £வழுச்தராகலின்?

சிவன் செயல்

௩௯௧

(ெவன்செய லாலே யாதும் வருமெனத் தேறேன்? என்றனர். சிவதானசித்தி
யார்: :உல௫ஏனிலென் செயலெல்லா முன்விதியே நீயே யுண்ணின்றுஞ்
செய்வித்துஞ் செய்கின்றா யென்று, நிலவுவதோர் செயலெனசக்கின் நுன்
செயலே

யென்ற

கினைவார்க்கு

விளைசளெல்லா

சிவடோகசாரம்:

::அவவருச்

குள்ளபடி. மீசனரு

கொண்டியற்று

மானா-லவரவரை,

நீங்கும் தானே.?? எனவும்;

ளாலே,

யவ ரவரைக்

நல்லார்பொல் லாரென்று சாவெதே னெஞ்

சமே!), எல்லாஞ் வன்செயலென் தெண்!?? எனவும் வருவனவற்றாற் காண்க:
சாரியங்களை யேறறுச் செல்லு மாகவினாலும்,
...., நிணைவனைத்தும் மாயா
௮ம் மாயா காரியங்களோகிலையு ற்று வாழுர் தன்மையுடைய சல்லவாசலினா
லும், முடிவில் ௮ம் மாயா காரியககளால் யாதொரு பிரயோசனமு மில்லை
*ஆசைச்கோ ரளவில்லை” என
யாகலானும்,. :அவக்தரு நினைவை? என்நனர்.
இவ்வாசிரியசே குறித்திருப்பதற் கேற்ப ஆசை வெள்ளம்” என்றனர். ஆசை
சாரணமாசகவே எல்லாச் துன்பங்களும் விளையுமாகலான், 'தசைவெள்ளம்...
யறுமின்கள் 1 ஆசை
ககக பதைச்சன்றேன்? என்றனர். திநமநீதிரம்: *ஆசை
படப்பட வாய்
ஆசை
மாசையறுமின்கள்!,
யதுமின்கள்!, ஈசனோ டாயினு
வருச் துன்பங்கள், ஆசை விடவிட வானக்த மாமே,” என்றதனாற் காண்க.

“பரவியே னினியென் செய்கேன்?
பணிக்துன்

பரமனே!

பாதம்

சேவியேன்; விழிகீர் மல்கச்
ஆவியே!

நிறைய

வமூதமே!
சாவிபோஞ்

தேம்பி,

வென்று

வவ”

வந்த

என்னேன்; அந்தோ!

சமயத் தாழ்ந்து

சகத்திடைத் தவிக்கின் றேனே.
- (ட.ள்.)
லென்ன

பாவியேன்-பாவியாகிய நான்,

இணி

செய்வேன்?) பரமனே-மேலானவனே',

இருவடிகளை,

என்

செய்வேன்-இனிமே

உன்-சேவரீருடைய,

பணிக்து- - வண்), சேவியேன்..தரி௫க்சேன்;

நீர்-ரீரானது, மல்க-.த.தும்ப, வூவ

பாதம்-

விழி-சண்சளில்,

என்று-சிவசிவ எனச் செபித் த, சேம்பி-

வாடி; ஆவீயே-உயிரே!, கிதைய வக்ச-பூரணமான, அமுதமே-அமிர் தமே!;
என்னேன்-எனச் சொல்லித் இ.தியேன்; அச்தோ-ஐயோ!, சாவிபோம்-பாழா
சப்போடன்
ற, சமயத் து- (புறச்) சமயல்களில்,

ஆழ்க்து- அழுச்தி,

உலசத்தின்சண், சவிச்ன்றேன்-தளர்சின்றேன், என்க.

சக் தஇிடை-

சசலகுஞ்
(வி-ரை. ), இருவடியினைச் சஞ்சமென் றடைர்தவர்கம்கூச்
எச இயாகுமாசவின், (பாதம் சேவியேன்? என்றனர். திநமந்திரம்: “*இருவடி
யேவ மாவது
தேரிற், நிருவடி
யேசிவ லோசஞ்
இத்திச்கற், நிருவடி.
யேசெல் கியது செப்பிற், றிருவடி. யேதஞ்ச முட்டெஸி யவர்க்கே.'” என்

இதனாற் சாண்ச,

|

௩௯௨

தாயுமானவர்பாடல்

மெய்கண்ட விருத்தியுரை

(சிவ? என்றது வேத இருதய மகா மச். தரமாக
விளக்கும் சூச்கும பஞ்
சாச்கரம், எங்ஙனமெனின், மூன் ற: வேதங்களின் ஈடுவிலுள்ளது யசர்வேதம்.
அதன் எழு சாண்டங்களி னடுவிலுள்ளது நகான்சாவது STI, Ws சாண்
டத்இி னடுவிலுள்ளது ஐக்தாவது பிரச்சமாகய ஸ்ரீ ருத்இரம். ௮தனடுவிலுள்
ளது :ஈமச்சோமாயசா'”

என்னும் அறவாசம்.

அசனடுவி

லுள்ளது

*:ஈமச்9

வாயசா? என்னும் வாக்யம். அசனடுவி லுள்ளது ::சிவ?? gi Mer, Haha
என்று? என்றனர். மு.ம்மறையு ணமமெழையின் முனிவிலெழு சாண்டச்துட்,
செம்மைதரு நடுக்காண்டஞ் சேர்ச் சவெழு சங்கிதையி, லம்மஈடுச் சங்கிதையி
னாதியீ ரொழித்துசடுப், பொம்மலுற வுயர்மனுவின் பொருளாவா னெவன்
மைந்த.” என் நதனாற் காண்க.

அன்றியும், இச் சிவமர்திரத்தினை இரட்டிச்துச் செபிப்பவர் பலமனை
த்து நீங்க முத்தி யின்பத்கினைச் சச்தியமாகப் பெறுவா ராகலின் *திவசிவ?
என் தனர், திருமந்திரம்; “சிவசிவ வென்லெர் இவினை யாளர், வவ வென்
நிடத் திவினை மாளும், சவூவ வென்றிடச் தேவரு மாவர், சிவசிவ வென்
னச் சிவகதி தானே.?' எனவும்; “சவ
வெனவே கெளிகிலரூமர், சல
சிவ வாயுவுக் தேர்ந்துள் எடங்கச், வூவ வாய கெளிவினுள் ளார்கள், வவ
வாகுச் இருவரு ளாமே,'”

எனவும் வருவனவற்றாற்

காண்க

®

அன்றியும், “*சவ'' என்னும் மகா மக்இரத் இனைச் செபிப்பவர் பஞ்சமரே

யாயினும் அத்தகையினரைச்
என வேதங் கூறுமாசலின்,

சமத்துவமாசச் சொண்டு gage
னுறைக?”
AaAaQaer
m’ என்றனர்.
சிவகானழனிவர்;

“சிவனெனு மொழியைச் கொடியசண்
வவ(னாட

கலந்து பேசுவா னோடரு

சுரு இிப்பொருள்,??

என்றகளுற்

டாஎன் செப்பிடி னவனுட
இருகதுண்

காண்க,

ணுகவென்னு,

,

அன்றியும், சிவசிவ வென்று மனமாரத் துதி
உமையவளை

இடப்பாகசச்தி

எப்போதுந்

AQ

லுடைய

னுறைக,
முவமையிற்

செய்பவர்களுக்கு

பரமூவன்

cae செய்சருளுவர்.

அவர்களை

அவர்களை

எதிரே

விட்டு நீக்காமல்

௩மனும்

வணங்குவான்.

அவர்கள் முகத்தில் நான்கு வேதங்களு மிருக்கும். அவர்கள் செய்த பாவ
மெல்லாம் *சூரியனைச்சண்ட
பனிபோல்? கீங்கிப்போம். அவர்கள் பிறவிச்

கடலின் மூழ்சமாட்டார்கள், பூமியின்ண்

அங்கனர் த இத்தால் அவர்களும்

வென்று என் ணர், விநத்தாசலபுராணம்:
நிருச்கஞ் Qe

8D

நீசர்களானாலும் மரணதாலச்தில்

வெசாரூபம் பெறுவார்க ளாகலின், *திவூவ

மறலியும் பணியு,

“இவவ

மவரைவிட்

வென்பா

ரவர்முனே

டசலார னம்பிசை

பாக னா
ண மவர்முசத் இருக்கும், தபனனைச் சண்ட பனியெனப்
பாவஞ் சரி௰த்டும்

பவக்கட

லழுரதார், புவணியின் மரண

சாளுபம்'?

காலை பி

D

புசலிற்

புலையரு

மடைவர்

என்றதனாற் காண்க,

அன்றியும் ஒருவனுடைய செவியினிட த்திற் றெளிவாகக் சேட்கும்படி.

சிவசிவ

என்று

ளெவ்லாம்

Bier

De Maps க

omer சுச்தியடன்

பனைபோல்

சொன்னால்,

அவனுடைய

பாதகங்க

எரிர்துபோம்; அவனது இறப்பும் -பிறப்

௩௩௨௯௩

இவன் செயல்

சிவ வென்று இரண்டு
பும் ரீங்டிப்போம், ஒருவன் தன்னுடைய வாயாரச் அவனைப் பரமசிவன் தம
னால் அவ் விரண்டில் ஒரு மொழிக்கு

தரம் சொன்
அலசமாகய

வென்மேற்

வெலோச

கடனதா

பதத்.இல்

யிருக்கும்.

வைப்பர்.

ஷி.

மற்றையொரு மொழியும்

விருத்தாசல

புசாணம்:

பரம

“திருத்

ச் சிவசிவ வென்திடிற் பனைமே,
தமா யொருத்தன். செவிப்புலன் சேட்க
்பொடு பிறப்பெலா மிரியு, மொ
லிருத்திய விடிபோ வெரிர் இடம் பால மிறப
ி னோருரை யதற்குக், ச்ருதி
ரச்சன்வா யாரச் வெவென விருகா லுரைகத்திட
ாய் நிற்கும்.??
தன்வாழ் பதத்தி விருத்இடு மொன்றுவ் கடவுண்மேற் கடனத
்
என்றதனாற் சாண்ச.
மாகய வைதிக
அன்மாவுஞ் சிவமும் வேறற கிற்கு மனுபோச விரச
ானது பயன்
பயிர
த
செய்
து, ஒருவன் ப௫ீரச்
சைவூச்தார்தத் இரமொழிச்
தன்மை
போன
சாவி
ே
களில
காள்
படுமளவும் பயிர்போல வந்து பலிச்சத்தச்ச
புண்ணியங்களை விளைவிப்
போல, மூக்கூற்றுப் புறச்சமயங்கள் ஈன்மையான
ும் விளைவிச்சாது
பயனைய
ரு
யாதொ
பன- போலச் சாம்டினும், கடைசியில்
என்றனர். திருவு ந்தி
?
சமயம்
்
ிபோஞ
'சாவ
்,
அப்பிரயோசனமாய் விமொகலின

ரவி யருதேயென்
யா: “சாவிபோ மற்ற சமயங்கள் புக்குகின்,
.
வவ்வுளை கேளாதே யுக்தீப.ற. ்? என்ற தனாற் காண்க

இடைர்திடைச் தேங்கி, மெய்புள கிப்ப,
எழுக்தெழுர் தைய;நின் சரணம்
அடைந்தன னினி௰ சைவிடே துனக்கே
யபயமென் தஞ்சலி செய்துள்
உடைக்துடைச் தெழு.து இத்திரப் பாவை
யொத்துசா னசைவற நிற்பத்
தொடர்ந் அநீ யெனையாட் கொள்ளுகா

ளென்றோ

அுந்தீபற;
(2)

?

சோதியே! ஆதிரா யசனே!

(௫-ல்... சோ .இயே - ஒளியே, ஆதி நாயகனே - முதல்வனே !, இடை.
மெய் yor isu - உடல் yer
ச்து இடைக்து - வில விலக, ஏவ்இ - அழுது;
ஐய-அழகனே!, கின்ழுக்து
ு-பலகாலெ
சாங்கதங் கொள்ள) எழுச்து ஏழுச்.த
- சேர்ந்தேன்; இனி - இணி
தேவரீர், சரணம் - பாசல்களை, ௮அடைக்தனன்
உனச்சே - தேவநிடத்தி
மேல், மைவிடேல்- (எளியேனைச்) சைவிடாதே;
பஞ் செய், அஞ்
லேயே, த*பயம் - அடைச்சலம், என்று - என விண்ணப்
கெகிழ்ச்து நெகி
மனம்
சலி செய்த - கும்பிட்டு, உள் உடைக்கு உடைந்து -

பிரஇமையினை, ஓத்து
ழ்க்து, எழுது - எழு இன, இத்திரப்பாவை-சத்.திரப்
்டி, நிற்ப-நிற்க, நீஅசையாதப
௮2
அசைவு
டோன்று, சான் - அடியேன்,
ஆட்கொள்ளும் தேவரீர், என்னை-அடி. யேனை , தொடர்ச்து-விடாதுபற்றி,
அடிமையாச்ச் கொள்ளும், நாள்!- (ல்ல)

சாள், என்றோ-எச்சாளோ

1, என்௪

ும், எழுதலும்,
.- (விரை) இடைதலும், ஏங்குதலும், மெய் புள௫த்தல
ச விடத் அம், Bay,
தித்
திருவருளு
,
கருவிகளைப்/பொய்யென் நறிச்தவிடத்தும்
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௩.௯௪ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
னடியார்கட்கு AGH
குணங்களாம். (உடைந்துடைக் தெழுது இத்திரப்
பாவை யொத்துகா னசைவற நித்ப,' என்றது அடிக்கடி கிற்றலும், இருத்த
லும், டெத்தலு

முதலிய அங்க சேஷ்டைகளின்றிச் சத்திரத்தை

நிறுத்தி மோன
டெந்ததா

யசைவற

சமாதி கூடியிருத்தலேயாம், திருமந்திரம்: “*தின்ரு ரிருக்சார்

ரெனவில்லை,

சென்றார்

தஞ்ுத்த

மங்கே மறைப்பொரு சொன்றுண்டு,
an 9? என்றதனாற் கண்க.

மோன

சென்றனாங்

சமாதஇியா, மன்றேயு

கணைக்தவர்

சேர்கின்ற
(௩)

ஆதியாய், நடுவாய், ௮ந்தமாய்ப்,பந்தம்
யாவுமற் றகம்புற நிறைந்த'

சோதியாய்ச், சுகமா யிருந்தவெம் பெருமான்!
தொண்டனேன்
போதியா

சுகத்திலே யிருக்கப்

வண்ணக் கைவிடன்

முறையோ?

புன்மையே!னென்செய்சேன்? மனமோ
வாதியா கின்ற தன்றியும் புலன்சேர்
-.
வாயிலோ தீயினிங் கொடிதே.
(இ-ள்.)
சடையா,

ஆது

ஆய் - முதலாக;

நடு

ஆய் - இடையாூ;

பந்தம் யாவும் - பற்றுகீகளெல்லாம்,

அற்று

அந்தம் ஆய் -

- நீங்கி, அகம்-அ௮கத்

அம், புறம் - புறத்தும், நிறைந்த - வியாமித்துநின்ற,
சோதியாய் - ஒளிப்
பிழம்பாய்) சுகமாய் - ஆனச்சமாய், இருச்த - எழுந்தருளி யிருக்க, எம்பெரு
மான் - எமது இறைவனே!
தொண்டனேன் - அடிமையாகிய சான், சுகத்

திலே இருக்க - இன்பலிலையிலிருக்கும்படி, போதியாவண்ணம் - போதியாத
வகை, கைவிடல் - சோ.ரவிடுதல்,

முறையோ

- மூறைமையாமோ

யேன் - புன்மையனையுடைய அடியேன், என் செய்சேன் - என்
வேன்?, மனமோ

- மனகோ,

வாஇயாகின்றது -வருத்தாகின் ற; அன்றியும்-

அல்லாமலும், புலன் சேர் - விஷயங்கள் சேர்தற்குரிய,
யோ,

தீயினும் - நெருப்பினைக்காட்டிலும்,

(வி-ரை.)
யங்களைக்

மனமானது

தன்னிடத்திற்

- புன்மை

செயச்சட

ஒரு

கொடிதே

கண்ணாடிபோ

பிரதஇபலிக்கச் செய்து

வாயிலோ - பொறி

- கொடிசே,

விருந்து
தன்னை

என்க,

பிரபஞ்ச
WUE GE

.

காரி

தன்மை

வாய்ச் இருத்தலின், (மனமோ, வாதியா னின்று? என் றனர். திரும நீதிரம்:
மனத்தி லெழுர்சதோர் மாயக் சண்ணாடி, கினைப்பி னதணி ணிழலையுல்
 சா
ளூர், வினைப்பயன் போச விளக்இயுவ் கொள்ளார்,
புறச்சடை WEA SZ gu
போய வாறே.”?என்றசனாற் காண்க, புலனே மனத்தினைத் த்ன்வழிப்படுத்
இப் பிரபஞ்ச காரியங்களுக்குட்படுதஇ யலைச்சச்செய்யு
மாகலாலும், புலன்
காரணமாகவே பொறி, பூதம், கரணம், சக்க முதலியவைகள் விரியுமாசலா
னும், தமையான
பலன்
விளைவு அனைத்
பு
திற்கும் சாரணமாயிருத்தல
சேர் வாயிலோ

EW ene

கொடிதே
ச?

என்
என்றனர்..

ருத்த

ஈனும்,

2)

௩௯௫.

சிவன் செயல்
வாயிலோ ஏைற்திற் புலனெனும் வேடர்
வந்தெனை யீர்த் து,வெற் காமத்

தீயிலே வெதுப்பி யுயிரொடுர் தன்னச்,

தஇந்தைகைந் அருகி,மெய்ம் மறக்,
- -தாயிலாச் மகேய்போ' லலைக் தலைப் பட்டேன்?
தாயினுக் கருணையா மன்றுள்

காபக மாகி யொளிவிடு மணியே!
காதனே ! ஞானவா

சிதியே 1

செய்
ஆம் - கருணை
(இ-ள். தாயினும் - சாயைச்சாட்டிலும், கருணை
 ஒளிவிடும்
),
தலைவனா
ஆகி
இன்ற, மன்றுள் - சனக சபையில், நாயகம்
வா
ஞான
1,
்வனே
-மூகல
பிரகாசிக்கின்ற, மணியே - மாணிச்கமே!, சாசனே
இரைந்து
ஐச்.இல்
ஓர்
நியே - ஞானசாக ரமே !, வாயில் - பொறிகளாகிய,
ற, வேடர் வந்.௮-வேடுவர்கள்
வழிகளில், புலன் என்னும் - ஐம்புலனென்௫ின்
நெருங்கி, என்னை

- அடியேனை,

ஈர்த்து - இழுத்ன,

வெம்-கொடிய,”

காமக்

வெதுப்பி- எட்டு, உயிரோமிம் - பிராண
இயிலே - காம நெருப்பினால்,
நைந்து, உருகி - இளகி,
னுடன், தின்ன - உண்ண, இிச்ஜை ரைந்து - மனம்
மெய்

மறந்து,

மறக்து - சரீ.ரன்இனை

குழர்சையைப்போல,

சாய்

இல்லா

- தாயற்ற,

சேய்போல்-

அலைந்து - இரிந்து, அலைப்பட்டேன் - வருச் இனேன்;

என் ௧.
யே வருபவர்களி
(வி-ரை.) காட்டினிடத்தே வேடர்கள் தங்கி அவ்வழி
் புலனெனும்
காட்டில
தத்அவச்
ல்போல
ன் இரவியங்களைச் கொள்ளைய/(த்ச
ன், “புலனெ
தடுத்தலி
இனையும்
ை
ச்
ளன
்க
ஈற்குணங
வேடுவர்கள், ஆன்மாவின்
மாதர்களை
கிய
கேதுவா
்
விளைச்சற
Gre
eras
னும் வேடர்? ஏன்றனர்,
ஊனர்.
'என்
யீர்த்து
னை
*(வந்தெ
சலின்
ிருத்
காரணமாய
கோக்கற்குப் புலன்சளே
அற்வனம்

புலன்கள்

வழியே

காமத்தினால் மொத்துண்

அதளுல் உயிர்

வேறு

சென்ற

மனமானது

மாதர்களைச்

டலைதலின், காமத், தீயிலே வெதுப்பி?

சண்ணாற்று

என்றனர்.

வழியிற் செல்லாது சாளூ மயங்கிக் கடத்தலின் உயி

து ஒரு
சிரதையான
சொடும் இன்ன”? என்றனர். இத்தகைய அன்பங்களால்
என்ற
தருக?
ரைந்
'சிர்சை
்,
மாகலினால
Swen
UGS
வழியி ஸிலையுறாது
தெரிவித்து
னர். இவ்வளவிற்கும் காரணமான புலன்களின் உண்மையினைச்
ேத்பட?
மெனக்ச
ஒருவரு
கு
தடுத்தற்

அவற்றின் வழி போகவொட்டாமல்
(௫)
றனர்.
?என்
பட்டேன்
ப்
லலைக்தலை
சேம்போ
்
வில்லை யாதலால், *தாயிலாச

ஞானமே வடிவாய்த் தேவோர் தேடு
காட்டமே! சாட்பத்து ணிறைந்த
:

வானமே! எனக்கு வர்.துவக் தோங்கு
மார்க்கமே!

மருளர்தா மறியா,

௩

'

த ரயுமானவர்பாடல்: மெய்கண்ட விருத்தியுரை

கூ௯௭

மோனமே! முதலே! முத்திரல் வித்தே!
முடிவிலே வின்பமே செய்யு
தானமே! தவமே! நின்னைகா னினைர்தேன்
தமியனேன் நனைமறப் பதற்கே.
(@ - a.) ஞானமே - அறிவே, வடிவு ஆய் - உருவமாக, தேவொர்
தேடும் - தேடுவோர் சேன் ஐ, நாட்டமே-தேடப்படுபொருளே!, காட்டச்
அள் - அப் பொருள்கள்தோறும், நிறைக்த - தங்கெ, வானமே - வெளியே!
எனக்கு - அடியேனுக்கு, வந்து வந்த-சமீபித்துச் சமீபித்௮, ஓங்கும்-உயர்ச்
!, மருளர்தாம் - மயச்னையுடைய

மார்க்கமே - நெறியே

ற,
து சோன்றுகின்

வர், அதியாத- உணராத,

மோனமே-மெஎன நிலையே |, முதலே-தலைவனே!,

முத்தி- மோட்சத்தினை விளைவிச்சத்தகுக்த, ௩ல் வித்தே - கல்ல விதையே!
செய்யும் முடிவு இல்லா - இறுதி யில்லாத, இன்பமே - அனச்தச்தையே,
தன்னைதமியனேன்
கெய்கின்ற, தானமே - ஈகையே!, தவமே - சவமே!,

அடியேனை, மறப்பதற்கு - மறச்துவிடுதத்பொருட்டு, நான் - அடியேன், நின்
னை-தேவரீரை,

(வி-மை.)

நினைத்தேன் - சச்சனை செய்தேன், என்க,

விளங்கு

திருமேனியாகக் கொண்டு

முதல்வன், ஞானமே

பவ ஞகலின் அவனை யடைதற்கு ஞானமே

சாதனமாம். ஆகலின், அர்.௪ ஞான

த்தைப் பூரணமாய்ப் பெற்ற ஞானியர்களே யம்முதல்வனை யறிவசென்பார்,
(ஞானமே வடிவாய்த் தேடுவார் தேடும் காட்டமே' என்றார். அத் சசைய ஞான
தீ தினை யடையாதார்

அஞ்ஞானிச

அவர்கட்கு

ளாதலின்

முதல்வன்

காலச்

,இரயத்து மெட்டானென்பார், 'மருளர்தா மதியா, மோனமே முதலே? என்ற
னர், தன்னை முன்னிட் டறியும்வரையில் ுசல்வன் காணப்படா னெனவும்,
முதல்வனைக் கலந்துழி தான் சாணப்படுவனாகவும் அனுபவம் விளங்கலின்,
ின்னைசா

னினைர்சேன் தமியனேன்

றனைமறப்

பதற்கே? என்றனர்,

(௬)

[மறமலி யுலக வாழ்க்கையே வேண்டும்,
வர்துகின் னன்பர்தம் பணியாம்
Dy (LD Sl இிடைக்கின்)

வற்புத

அன் றியா

அறவது வேண்டு(ம்); மெளனியா
அயகல்

னந்த

நிட்டையி னிமித்தம்
லருடரி

யெனக்குத்

னின்னம்

பிறவியும் வேணடும்; யானென

திறக்கப்

பெற்றவர் பெற்றிடும் பேதே !

(இ-ள்.)

ரின் - தேவரீர்,

அன்பர்தம் - அடியார்களுடைய,

பணி ம் -

தொண்டாகிய, அறம் - தருமம், வக்.து இடைக்கன் - வந்து இடைக்சப்பெறு
வேளுயின், மதம் மலி - பரவம் மிகுந்த, உலக வாழ்ச்சையே-பீரபஞ்ச
வாழ்
வே, வேண்டும் - (அடியேனுக்கு) வேண்டும்; அன்றி - (அடியார்) தொண்டு
கிடையாதவிடத்அ, ஆகந்தம் - இன்பத்தினை விளைச்சன்ற, அற்புத
- A

௩௯

சிவன் செயல்

சயமான, ரிஷ்டையினிமித்தம். - நிஷ்டை கூடும்பொருட்டு, துறவ.து வேண்
டம் துறவு வேண்டும்; மெளணியாய் - மெளனகுருவா௫ வந்து, எனக்கு அடியேனுச்கு,

சய -

பரிசுத்தமான)

நல் - ஈண்மையான,

அருள்

தரின் -

. அருளைத் தருவதாயிருப்பின், இன்னம் - இனிமேலும், பிறவியும் வேண்டும்
சன்மமும் வேண்டும்; யான் என்.த-யான் என்னும் அகங்காரமும் எனது என்
லும் மமகாரமும், இறக்கப்பெற்றவர் - ஒழிக்தவர்கள், பெற்றிடும் - ௮டை
.
இன்ற, பேறே - இலாபமே ! என்க.
இர
(f-con.) Qe avewrerg எதச்தசையினரையும் தன் முகமாகச்
ிலும்
எனைத்தின
வாழ்வுக
பிரபஞ்ச
தேகாதி
இத்துச்கொண்டு ௮ரித்தியமாயெ

ஆசையை
வாஜ்க்கை?

விளைவித்து
என்றனர்.

அவற்றி
உல௫ல்

லழுத்திவிடுகின் றமையான், :மறமலி

ஒருவன் அன்பர்

பணி

யொன் தினையே

Yous

கடை,

பிடித் தொழுகுவனாயின் அவனடைய வேண்டிய சரம்பி.ராச்சியங்க ளனைச்தை
யும் இலேசாகப் பெறுவஞகவின், உலக வாழ்க்கையே .வேண்டும் வந்துநின்
னன்பர்பதம் பணியாம், ௮றமது இடைச்கின்? என்றனர். இவ்வாசிரியசே,
1 அன்பர்பணி செய்யவெனை யாளாக்க விட்டுவிட்டா, லின்பகிலை தானேவச்
தெய்தும் பராபரமே.?? எனச் கூறியதனாற் காண்க, இத்தசைய

அரிய அன்பர்

இடைக்காத பட்சத்தில் நிட்டை மேவியிருக்சத் அறவு வேண்டுமென்றும்,
தனது மெளஞாிரியர் அருள் கடைச்குமேல் மேற் பிறவியும் வேண்டும்?
என்றனர். இதனால் அன்பர் பணியொன்றானே கிட்டையும், அருளு முண்டா
மென

(௪)

ஏற்பட்டது.

பேத்றவர் பெற்ற பெருக்தவக் குன்றே !
பெருகிய கருணைவா ரிதியே !

ஈற்றவத் துணையே ! ஆனந்தக் கடலே !
ஞாதுரு ஞானஜே

யங்கள்

௮.ற்றவர்க் கருத நட்புடைக் கலப்பே !
௮னேகமாய் நின்னடிக் கன்பு
கற்றதுவ் கேள்வி கேட்டத நின்னைக்

கண்டிடும் பொருட்டன்றோ ? காணே,

(@ - &.) பெற்றவர் - ஞானங் கைவரப்பெற்றவர்கள்,
ந்த, பெரு

- பெரிய,

தவச்குன்றே - தவமலையே

பெற்ற. அமை

|, பெருகிய-பெருக்கெடுச்ச,

கருணை வாரிதியே - சருணாசாகரமே |, சல் - ஈல்ல, தவத்துணையே-சவத்தி
னுக்கு உசவி செய்வோனே!, ஆனர்தச் கடலே.-இன்ப வாரியே), ஞாதுருகாண்பான், ஞனம்-சாட்சி, ஜேயம்-சாணப்படுபொருள், அ.த்தவர்க்கு - (இம்

மூன்றும்) நீங்ெவர்கட்கு, அறுத-மீங்காத, நட்பு-சனே௫தத்தை, உடைஉடைய, கலப்பே - கூட்டுதவே !, அனேசமாய் - வெகுமுகமாய், கத்ததும்படித்ததும், கேள்வி கேட்டதும் - விசாரித்சதும், கின் - தேவரீருடைய,

- அடிக்கு-இருவடிக்கு,

அன்பு - அன்புசெய்து, கின்னை - சேவரீரை, சண்டிடும்

பொருட்டு - தரிசிக்கும் பொருட்டு, அன்றோ - அல்லவா 1 என்க,

௩௯௮௮

தாயுமானவர்பாடல்

(வி-றை.)
ஞானமாகலின்

இரிபுடியாயெ
இவை

மெய்கண்ட விருத்தியுரை

ஞாதுரு,

ஞானம்,

கடகதுகின்ற ஞானமே

ஜேய மூன்றும் சங்கற்ப

சிவஞானமாம். இச்

சிவஞான

ச். இனைச் கண்டவரே சிவத்.தினை.யறிவசென்பார், (ஞாதுரு ஞானஜே யங்கள்,
அத்றவர்க் கறாத ஈட்புடைச் கலப்பே? என்றனர். சிவஞான சித்தியார்: “தரு
ஞானம் போக ஞாதுருஞானஜேயர், தங்கிய ஞானஞ்சம்கற்பனை ஞானமா
குச், திருஞானமிவை யெல்லாங்கடநர்த சவஞானமாதலினாற் சீவன் முத்தர்
கண்டிருப்பர். ?? என்றகளாற்

சிவமே

காண்க,

ஞான

,

சாத்இிரங்களைப் படிப்ப

அம், ஞான சாத்திரங்களை விசாரிப்பம், ௮௧ சாச்இரங்களாற் பிரஇபாதிக்க
ப்படும் முதல்வனைத் தரிசிச்தற்கேயன்றி, வாசகஞானமாகப் பேக் காலங்
சழிப்பகற்கன் றென்பார், (கற்றதங் கேள்வி

பொருட்டன்றோ”

சேட்டது

நின்னைச்

சண்டிடும்

என்றனர்.

HT MHI

(4)

வருக்கு மொளிகெறி

காட்டு

மன்புடைச் சோதியே ! செம்பொன்
மன்றுண்முக் கண்ணுள் காளகண் டமுமாய்
வயங்கிய வானமே \ என்னுள்
அன்றுகூ ரிருளைத் அரர்திடு மதியே !
அன்பழு மின்பமு

மாகி

நின்றவா தனையைக் கடந்தவர் நினைவே
கேசமே! நின்பரம் யானே,

5

(இ-ள்.) அன்று- அச்சாளில், நால்வருக்கும் - சனகாதி

கால்வருக்கும்,

ஒளி நெறி காட்டும் - அருளொளியோடும் கூடிய மார்ச்கக்தைக் காட்டிய,
அன்புடை-அன்பினையுடைய,
சோதியே-ஒளிப்பிழம்பே!, செம்பொன் மன்
௮ள்-கனகசபையில், முக்கண்ணும்-முன்
று சண்களும், சாளசண்டமும்..ஆய்காளகண்டமுமாகி,

விளங்கிய - விளங்கிய,

வானமே

- ப.ரமாகாயமே!,

என்

ள் - அடியேனிடச்து, அன்று - செறிக்த, கூர்-மிகுக்த, இருளை - அஞ்ஞா
ன

விருளினை,

ரர் இடும் - இட்டுகின்ற, மதியே

- ஞான
சர் இரனே

|, துன்ப

மூம் - துகீகமும், இன்பமும் ௫ - சுகமுமா௫, நின் ற-ரிலைபெற்ற, வாதனை
யை - வேதனைகளை, கடர்தவர் - நீவ்கிய அறிஞர், நினைவே - எண்ணமே!)
கேசமே - அன்பே!, யான் - கான், கின் - தேவரீருடைய,
பாம் - பட்சம்,
என்க,

(வி-மை.)

பிரமபுத்திர்களாகிய

சன த்ரகுமாரன் என்னும்

முனிவர்

சனகன்,

சனந்தனன்,

நால்வரும் மனமொடு௧௫),

சனாதனன்,

ஞானறிலை

யுணர்

து, பேரின்பப் பெருக்கலழுந்திச் செயலொன்று மில்லா இருக்க. மூகல்வன்
இருச்சாமொன்றனைத் இருமார்பிந் சேர்த்துச் சின்முசத் இரை சாட்டி கூணப்
பொழுது

நிஷ்டை

கூடிக் சாட்டின

கெதி காட்டு மன்புடைச் சோதியே?

சென்பார், (அன்றுகால் வருச்கு மொளி

என்றனர். (செம்பொன்,

மன்றுண்முக்

SOT BNE சாளகண் டமுமாய் வயங்கெ? என்றது; தில்லைச் சற்றம்பலத் இன்

-

௩௯௯

, தன்னை யொருவர்
சண்ணே

ஞானத்தாண்டவஞ் செய்யும்

தனம் தகடராஜமூர்த்

யினை,

மே' என்றது ௮ச் சிற்றம்பலத்தே சாணப்படும் இரகூயத் தினை.
யானெனல் காரணேன் பூரண நிறைவில்)

வான

(௯)

யாதினு மிருக்தபே ரொளி௰ீ
தானென கிற்குஞ் சமத்தூற வென்னைக்
தன்னவ னாக்கவுந் தருங்காண்!
வானென வயல், யொன் திரண் டென்னா
மார்க்கமா கெறிதர்து, மாருத்

தேனென ௬தஅ என்பரைக் கலந்த
செல்வமே! சிற்பர சவமே!
மேகத், இனைபட்போல,

(௫இ-ன்.) வான் என

வயங்க- விளங்;

ஓன்று

ag, மார்க்க
இரண்டு என்னா - ஒன்றெனவும் இரண்டெனலும் Pence
மாம்- செச்கெறியாம், கெறி-வழியை, தர்.து- அஸித்த, மாறா - மாறுபடாத,

தேன் என - தேனைப்போல, ௬9த்அ - சுவையினைத் தந்து, அன்பரை-அன்

ற, செல்வமே - ஐசுவரியமே), சற்
பர்களை, உள். கலர்த- உள்ளே சலம்துமின்
ப.ரவமே

மங்களமே !, பூண நிறைவில்- சர்வ வியாபகத்

- Gre னமயமாகய

இல், யான் எனல் - யான் என்பதை, சாணேண்- அ௮.றிஏலேன்; யாதினும் -

எப்பொருளினும், இருர்ச - தஸ்ய, பேர் ஒளி - பாஞ்சோதி, 8ீசான் என .

தேவரீரே யென்று, கிற்கும் - நிற்கின்ற, சமத்து - கஸ்கிலேயில், உத. பொரு
_ந்தும்படி என்னை- அடி.யேனை, ,தன்னலன் ஆக்கவும்-உன்னவ

'ஞக்சிக்கொள்

வும், தகும் - தகும், என்க,
(வி-மரை.) முதல்வனுடைய திருவருள் வியாபகத் இற் சலச்து பேராகர்
தத்தை யனுபவிச்சின்ற வமையசத்துச் சானென வொருமுச
விருப்பதாக
'என்.ற
நிறைவில்
பூக
முளைந்து தோன்றாதாசலின், 'யானெனல் சாணேன்
னர், *யாஇனு மிருந்த பேரொளி? என்றசனால் முதல்வனது ஓளபச்யேஷிக
வியாப்பியத்தனை' விளக்யெவாறும். அதாவது, பாலில் கெய்போலவும், பழத்
இல் மதுரம் போலவும், எள்ளில் எண்ணெய்போலவு மிருக்கை. ‘gor Ba ooo
டென்னா, மார்ச்சமா நெறி! என்றது சுத்தாத்துவிச எத்தாக்ச வைதிக சைவ
மாஇய

(௪௦)

செக்கெறியினை.

தன்னையொருவர்
- அறுசீர்க்கமி நெடிலடி

யாசிரியவிருத்தம்

தன்னை யொருவர்க் S Ball STL ST.
srCer sr ent), cine Aen: 6
அன்னத் கரிய பரவெளியாய்,
" "உலலா வமழுதா(ய்), ஒளிவிளக்காய்

௪௦௦ .தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

விருத்தியுரை

என்னுட் கலந்தா(ய்); யானறியா
திருந்தா(ய்); இறைவா

! இனியேலும்

நின்னைப் பெறுமா றெனக்கருளா
நிலையைக் கொடுக்க நினையாயோ

(இ-ள்.) தன்னை - (முதல்வனாகிய)

?

தன்னை, ஒருவர்க்கு - மற்றொரு

வருக்கு, அறிவு அரிது ஆய் - அறிதலருமையா௫)

தானே

தான் gt

சானே

தானா; எங்கும் நிறைக்து - கர்வ வியாபக,மாக, உன்னற்கு அரிய - கீனைத்
தற்கரிதாகய, பரவெளி ஆய் - பாமாசாயமாகி; உலவா - கெடாத, அமுது
ஆய் - அழுதமாகி; ஓளி விளக்கு ஆய்- பிரசாசசத்தோடுங் கூடிய தீபமாக)
என்னுள் - அடியேனிடத்து, கலச்தாய்-சலக் திருந்தாய்; (அல்கனமிருக்தும்)-

யான் - அடியேன், அறியாது - தேவரீரை யறியாதபடி, இருக்சாய் - மறைர்
திருந்தாய்; இறைவா - தனைவனே !, இனியேனும் - இனியாயினும், -சின்னை-

சேவரீரை, பெறுமாறு- அடையும்படி, எனக்கு-அடியேனுக்கு, அருள் ஆம்இருவருளாகிய,
கருசாயோ

கிலையை-டிலையினை, கொடுக்க

'அளித்தகுள,

நினை யாயோ.

? என்க.

(வி-ரை.)

முதல்வன்

அங்கிங்கெனாதபடி

யெங்கும் வியாபகமாய்

ஆன்

மாச்சடோறும் மிருக்கினும் அவ்வவ் வான்மாக்கள் சன்மத்திற் டோகத் திரோ
தான சத்தியான் மறைக்கப்பட்டு முதல்வனை யறியா திருப்பா சாகலீன், என்
னும் சலர்தா யானறியா இருந்தா யிறைவா? என் னர். இணியாயினும் சருணை

கூர்ர்து ௮த் இரோதத்தை நீச்ச தேவரீளை யான் ௮னுபவிக்கும்படி. செய்
வாயென்பார், நின்னைப் பெறுமா றெனக்கருளா நிலையைச் கொடுக்க நினை
யாயோ?

என்றனர்.

(௪)

இனையு நினைவுக் கெட்டாத
கெறிபெற்

றுணர்க்த

நெதியாலர்

வினையைக் கரைக்கும் பரமவின்ப-

வெள்ளப் பெருக்கே! Boor gamer ra
மனைவி புதல்வ ரன்னைபிதா
மாடு வீடென் நிடுமயக்கம்
தனையு மறக்திற் குனைமறவாத்

தன்மை வருமோ

? தமியேழ்கே.

(இ-ள்) நினையும்- எண் ணன் ஐ,
நினைவுக்கு - கருத்தினுக்கு, எட்
டாத - எட்டாத, செறி பெற்று- மெளன
நிலையடைர்த, உணர்ச்த-

நெறியாலுன்னை யறிர்த, நெறியாளர்

சன்மார்ச்கருடைய, வாயை விளை

களை, கரைக்கும் - சாளுச்குகாள் கெடுக்கும், பரமம்- மேலான, இன்ப வெ
ள்ளப் பெழிக்சே - அனந்தப் பிரவாகசச்தின் மேன்மையே! , நினது
- தேவரீ
ருடைய,
அருளால்- திருவருளால், மனைவி - மணைவி, புதல்வர் புத்தி

FO

தன்னை யொருவர் .

ரர், ௮ன்னை-தாய், பிசா-தர்தை, மாடழாடு, வீடு-மனை, என்றிடும் - என்று
மறர்து - மறந்து)
மயச்சம்தன்னையும் - மயச்கத் இனையும்,
சொல்லிடும்,
மறவாத குணம்,
சன்மைமறவாத்
இங்கு-இவ்விடச்த, உன்னை-தேவரீரை,
என்க,
?
தமியேற்கு-அடியேனுக்கு, வருமோ-உண்டாகுமோ
(வீ-ரை.) *: தன்னடைந்தார் சம்வினைகோய் பாலமெல்லா மெரிச்
்
தானை?! என்னும் இருத் சாண்டகத்தினுச் கேற்ப, *நெறியாளர், வினையைக
மனைவி புதல்வர்
கரைக்கும் பரமவின்ப வெள்ளப் பெருக்கே” என்றனர்.
ு யிருச்த
இடையூற
கு
யடைதற்
முதலியோர் முதல்வன் நிருவடிப் பேற்றினை
னை
முதல்வ
வையாது
லின் அவை “மயக்கம்” எனவும், அவரிடத்துப் பற்று

யெண்ணி யுய்தல்வேண்டு மென்பார், மனைவி
வருமோ!

வாத் தன்மை

என்றனர்,

புதல்வர்......மறச்தில் குணைமற

தேவாரம்:

£*அருத்தமு மனையாளொடு

கருத்தன்சண்ணுத
பொருத்தமில்லபொல்லாததபோக்கிடும்,
மக்களும்,
ே. 2? என்
ேர்மின
இருத்தன்சேவடியைச்சென்றுச
லண்ணல்சா ட்டுப்பள்ளி,

(6)

PEEP காண்க.
வரும்போ மென்னு மிருநிலைமை
மன்னா தொருதன் ening 6 TAS,

கரும்போ, தேனோ, முச்சனியோ,
என்ன

வென்னுட் கலர் தலம்

திரும்பே ரின்பப் பொருளே![நின்
‘

தன்னை

கினைக்து கெக்குருகேன்;

இரும்போ, கல்லோ, மாமோவென்
Agu Susser றறியேனே.
(இ-ள்.

வரும்

போம்

நிலைமை-இருவகைப்பட்ட

என்னும் - வருவதும்

இரு

போவதுமாகிற,

நிலைமையினை, மன்னாது-பொருர்தாமல்,

ஒரு தன்

அ; கரும்போ - கரும்பின்
மைத்து ஆ9-ஒருவழிப்பட்ட ரிலைமையினையடைச்
சாறோ,

தேமீனோ-மதுவோ,

முக்சணியோ-முப்பழங்களோ,

சொல்லு 5 வண்ணம், என்னுள் - அடியேணிடத்து,

என்ன

- என்று

கலந்து-சேர்ச்து,

லம்

தரும்-பன்மையினைத் தருகின்ற, பேரின்பப் பொருளே-பேரானச்த சொரூப
மாயே வஸ் தவே!, கின்தன்னை - சேவரீரை, நினைந்து - எண்ணி, கெக்கு-

செ௫ழ்ர் த, உருகேன்-உருகலேன்; என் - அடியேனுடைய,

இதயம் - இதய

மான, இரும்போ - இரும்பூசானோ, சல்லோ - சல்தானோ, மரமோ - மரச்

தானோ,
என்க,

யாது

(வி-ரை)

என்று - இவற்றுள்

யாதென்று,

அறியேன் - அறி௫லேன்,

வரும் போரம்? என்னு நிலைமையாவ அ.ரினைப்பு, மறைப்பென்

௮.திக சுவையுடன் கூடிய கரும்பு முதலிய பதார்த் தங்களைப்
- ஸுக் தன்மை,
போல இன்பத்தைக் கொடுத்தற் கேதுவாக அனாதியே தன்னுடன் கலர்
திருந்த அக்தர்முகமாக இருந்து அவ் வின்பத்தினை

ட
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யனுபவியாது

-

படிர்முக

௪௦௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

மாகவிருக்து

காளைச் சழிச்சின் றமையின் கெஞ்சமானது

வாளா

லிய கடின பதார்த்தங்களுக்குச் சமான
அதியுக்

தரமோ?

கல்லு

மூத

(௩)

மென்றனர்.

நானுன்னை

அறிவுக் க.திவாய் நிற்கையினால்;
பிறியுர் தரமோ? நீயென்னைப்,
பெம்மா னே! பேரின்பமதாய்ச்
செறியும் பொருணிீ! நின்னையன் நிச்
செறியாப் பொருணான் பெரும்பேற்தை

நெறிகின் நொழுக விசாரித்தால்
நினக்சோ

வில்லை, எனக்காமே.

(இ-ன்.) அறிவிற்கு - (ஆன்மாவின்) அறிவினுக்கு, அறிவு ஒய் - உணர்

வா௫, நிற்கையினால்-கிற்கையால், நான்-அடி.யேன், உன்னை அறியும்-ஜெெறிச்
பெருமானே,
அக்கொள்ளும், தரமோ - சன்மை யுண்டோ?, பெம்மானே
- எவற்றினும்
நீ
பொருள்
செறியும்
பேரின்பமது ஆய் - பேரானந்சமாகி,
பிறி
யேனை,
என்னை-அடி
மிறைக்திருக்கும் வஸ்.து நீ, (ஆதலால்) 8-ேேேவரீர்,
யும்-பிரிக் இருக்கும், கரமோ-தன்மைத்தோ?, கின்னை அன்றி-தேவரீரையல்
லாமல், செறியாப்பொருள் கான்-ரீங்காச பொருள் யான், பெறும் பேத்றைஅடையும் பிரயோஜனத்தினை, நெறி நின்று - நன்னெறியிணின்று, ஒழுக
இல்லை - தேவரீருச்கோ
விசாரித்கால் - முற்றும் விசாரிக்கின், கினக்கோ
sere.
இல்லை; எனக்கு ஆம் - அடியேனுச்சேயாம்,

(வி-மை.) உடலுயிர் போலவும், கண்ணருக்கன் போலவும், அறிவொளி
போலவும்
லின்,

அனாதியே

ஆன்மாவைப்

அன்மாவும்

பரமான்மாவும்

பாமான்மாவாகிலும்,

பிரிஈ்இருததற்கு யாதொரு
செறியாப்பொருணான்?

அத் தவிசமாக

பரமான்மாவை

விருச்ச

ஆன்மாவாகிலும்

எதுவுமில்லை யென்பார், *அறியுக்காமோ.......

என்றனர்.

அவங்வனமரயினும்,

பாமான்மாவால்

ஆன்

மாலிற்குப் பிரயோஜனமே யன்றி, ஆன்மாவால் பரமான்மாவிற்குப் பிரயோ
சனமில்லை யென்பார், *பெரும்பேற்றை, கெறிகின் ரொழுக விசாரித்தால்
நினக்கோ வில்லை யெனக்காமே'
என்றனர்.
பட்டினத்து சுவாமிகள்:
“பொன்னாற் பியோசனம் பொன்படைச் தாற்குண்டு பொன்படை த்சோன்;
தன்னாழ் பியோசனம்

பொன்னுச்

சங்சேதுண் டத் தன்மையைப்போ, லுன்

னாற் பிரயோசனம் வேணதெல் லாமுண் டுனைப்பணியு, மென்னாற்
சன மேதுண்டு காளத்தி ஈச்சுரனே!?? என்றதனாற் சாண்க, -

எனதென் பதும்பொய்; யானெனல் பொய்;
எல்லா மிறக்த விடங்காட்டும்
நினதென் பதும்பொய்; நீயெனல்பொய்;
நிற்கு நிலைக்கே கே௫த்தேன்;

பிரயோ
(௪)

\

-

-

தன்னையொருவர்
மனதென்

பதுமோ

£0 hi.

-

வென்வசமாய்

வாசா தைய! நின்னருளோ
தனதென்

பதுக்கு மிடங்காணேன்!

சமியே னெவ்வா

அ௮ய்வேனே?

(௫-ள்.) எனது என்பதம்-என்னுடைய பொருளென்று

யாவற்றையும்

விவகரித்தலும், பொய் - பொய்யாம்; நீ எனல் - நீ என்று விவகறித்தலும்,
பொய்-பொய்யாம்; எல்லாம்-எல்லா விவகாரங்களும், இறர்த- அற்ற, இடம்.
இடத்தினை, காட்டும் - காட்டுகின்ற, கின என்பதும்-நின்னதென்று விவ
gs gd, பொய்சரிச்சலும், பொய்-பொய்யாம்; நீ எனல் - நீ என்று Sash
நிலைக்கே - தண்
கிற்கும் - நிலைபெற்திருச்காம்,
(கையால்)
பொய்யாம்;

மைச்கே,

நேூத்தேன்-விரும்பினேன்;

சொல்லப்படும் பொருளோ,

இல்லை;

ஐய-ஐயனே!,

மனது என்பதுமோ - மனமென்று

என் வசமாய் - என் வழியில்,

கின - தேவரீருடைய,

வாராது - வருவ

அருளோ - திருவருளோ,

று சொல்வதற்கும், இடம்சாணேன்சனது என்பதற்கும்-சன்னுடையதென்
இடல் கண்டிலேன்) தமியேன் - அடியேன், எவ்வாறு உய்வேன் - எவ்விதம்
பிழைப்பேன்? என்க
்
.
(வி-ரை.)

*எனத?

என்பது

புதப்பற்ற.

தணக்கன்னியமாயுள்ள புறப்

பொருளனைத்தும் மாயாகாரியமாகலின் :எனதென்பதும் பொய்” என் தனர்,
(யான்? என்பதும் அசாமிய மேறுதற்குச் காரணமாகிய அபிமானமாகலினா
லும், அவ் வபிமானம் துச்சத்திற் கே துவாசலினாலும், (யானெனல் பொய்”
என்றனர்.
எல்லாப் பொருளும் மு.தல்வன் சங்கற்ப.தீ.தாற் கரரியப்படுதலின் ,
அவன் பொருள்சக ளென்னலாமோ வெணின், அனைத்தும் முதல்வன் முன்
சூணியமாகலின்,
'கினதென்பதும் பொம்' என்சனர்.
(சூணிய மென்பது
ஈண்டு விளங்காமைபொருட்டு.) கன்னுடனே யெக்காலத்தும் அத்துவிசமாக
(pave

னிருச்சலின்

முன்னிட்டு

அன்னியமாகக் காணுதலில்லை

யென்பார்,

யனைத்து நீங்கப்பெற்று
ஆகலின், இவை
என்றனர்.
நி யெனல் பொய்?
முதல்வனுடன் இறண்டறச்
கலக்துநின் றனுபவிச்கு கித்தியானக்க நிலை
. மினையே விரும்பினே னென்பார், கிற்கு நிலைக்கே சே௫த்தேன்? என்றனர், முய்வேனென்
மன மொருவழிபட்டு கிழ்கவில்லை யாகையாலும், எங்கன
பார், 'மனதென்பது...... உய்வேனே”

என்றனர்.

உய்யும் படி.க்குன் ஜிருக்கருணை
யொன்றைக் கொடுத்தால், உடையாய்!
பொய்யு

மவாவு

மழுக்காறும்

புடைபட் டோடு(ம்); ஈன்னெறியா
'மெய்யு மறிவு பெறும்பேறும்
விளங்கும்; எனக்கு னடியார்பாற்
செய்யம் பணியுங் கைகூமெ,

Rio ss gush St6 BEC w,

(௫)

பாழ்ம்

௪௧௦௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கிண்ட விருதீதியுரை

(இ-ள்.)

உய்யும்படிக்கு - கதியடையும்

பொருட்டு,

உன் - தேவரீ

ருடைய, இருச்கருணையொன்றை- திருவருசொன்் நினை,கொடத்தால்-கொடுத்
தனையாயின்; உடையாட்டஎல்லா மூடையவனே!, பாழ் பொங்டிம் - பாழா
அசத்தியமும், அவாவும்-அசையும், அழுக்காறும்- பொறுமையும், புடைபட்டுபுடைபெயர்க்து, ஐடம் - ஒழியும்;

வாகிய, மெய்யும் - சத்தியமும்,
பிரயோசனமும்,

தேவரீருடைய,

ஈல் கெறி ஆம் - கன்மார்ச்க்த்திற்,

விளக்கும் - பிரகா௫ிக்கும்;

எனச்கு - அடியேனுக்கு,

பணியும் - தொண்டும்,

மகோ

வியாகுலம், தீர்க்இடும் - நீவ்கப்போம், என்,
(வி-ரை.)

முதலிய

உன்-

அடியார்பால் செய்யும் - அடியவர்சகளிடத்துச் செய்யவேண்

டிய,

ளொன்றினை

கேது

அறிவு பெறும் பேறும் - அறிவினாற் பெறும்

ஈண்டு

கைகூடும் - கைவசப்படும்;

கருணை,

|மாத்திர மடையப்

வொழியப்பெத்று,

பெரும் பேறடைவர்க

என்றது

இருவருள்,

பெறுவரேல்,

அருள்

ளென்பதாம்.

மருள்

சம்பச்தமான

சர்தை அய்ரம் -

முதல்வன் இருவரு
சம்பர்தமான

மெய்முதலிய

திருமந்திரம்;

பொய்

அடைந்து

**அருள்பெற்ற காரண

மென்சொ லமரி, லிருளற்.ற சிர்தை யினைறவனை நாடி, மருஞுந்த்ற் சிக்தையை
மாற்றி யருமைப், பொருளற்ற சேவடி போற்றுவர் தாமே.?? என்றதனாற்
காண்க. இதனால், முதல்வன் இருவருள் இடைச்காலன்றித் தீமை நீங்குதற்
கும், ௩ன்மை யுண்டாதற்கும் ஏதுவில்லை யென்பதாம்.
4 அ௮வன்ரு ளாலே
யவன்றுள் எணவ்கி?? என்ற மிச்சுருத்அுப் பற்றியேயாம்,
(௬)

சிந்தைத் தயரென் ஜொருபாவி
சினந்து சினர்து போர்முயங்க,

நிந்தைக் இடமாய்ச் சசவாழ்வை
நிலையென் முணாரக்தே நிற்கின்றேன்;
எந்தப் படியுன் னருள்வாய்க்கும்?

எனக்கெப் படிநீ யருள்செய்வாய் ?
பந்தத் துயரற்

பரமா

றவாக்கெளிய

னந்தப் பழம்பொருளே

!

(இ-ள்) பக்தத் துயர் - பிறவியால் வக்க துன்பத் இனை, அற்றவர்க்குநீக்கெனவர்க்கு,எளிய எளியனாயெ,பரமானந்தம்-மேலான வின்பத்தினைதி தரு
இன்ற, பழம் பொருளே-பழையபொருளே!
சிர்தை
, இயர்

மென்கிற, ஒரு பாவி - ஒரு பாவி, சினச்து
போர்

முயங்க-போரினைச்

செய்ய,

என் -மனோதுச்ச

னெந்து-கோபித்துச் கோபித்து,

நிந்தைக்கு

மாகி, சச வாழ்வை-பிரபஞ்ச வாழ்ச்சையை,

இடம் ஆய் - நிர்தனைச் சட

நிலை என்று - நிலையானதென்

ஐறிக்தே, நிற்கின்றேன் - பற்றுள்ள வனாய் நிற்கின்றேன்; உன் - தேவரீரத,
அருள் - இருவருள், எந்தப்படி வாய்க்கும் - எப்படி இடைக்கும்?,
எனச்கு-

அடியேனுக்கு, நீ-தேவரீர்,
ஹுவாய்?

என்க,

எப்படி அருள் செய்வாய்-எவ்வாறு இருபை

பண்

:

ப

2

'

தன்னையொருவர்

நட

௪௦௫

(வி-ரை.) உயிர்ச் சார்பாயுள்ள குடும்ப முதலாகிய, பலவகைப்பட்டிருக்
இன்ற தேகாஇப் பிரபஞ்ச வர்ழ்வுக எனைத்தும் அதித தியமாக விருக்கவும்,
அதை தித் தியமென் நுணர்ச்தே னென்பார்,

(நிர்தைச் இடமாய்ச் சசவாழ்வை -

வன்

அருமை யென்பார், “எந்தப்

உண்டாவது

நிருவருள்

நின்றார்க்கு முதல்

இங்கன

நிலையென் நுணர்ந்தே நிற்கின்றேன்? எனவும்,

படியுன்

னருள்

வர்ய்கீகும்? எனவும், பிறவிச் அயரினுக்குச் கா.ரண்மாகிய பிரபஞ்ச வாழ்வி

பற்றற்றவர்ச்கே மூதல்லன் சரணை யிலேரல் செய்வ னென்பார், bss
தயசற்தவர்ச்கெளிய் பரமா னந சப் பழம்பொருள்” எனவும் கூறினர். (௪)
‘
பொருளைப், பூவைப், பூவையரைப்

பொருளென் றெண்ணு மொருபாவி,
இருளைத் தரஈதிட் டொனிகெறியை
பதிப்ப தென்.றுகொலோ?

யென்னுட்

தெருள்த் தெருள வன்பர் நெஞ்சந்
இத்தித் தருக்த் தெவிட்டாத
அருளைப் பொழியுங் குணமுகிலே
அறிவா னந்தத் தாரமுதே!
தெருள-(மனம்)

(௫-ள்.) தெருள

கள், கெஞ்சம்-மனத்தின்சண்,
தெவிட்டாத-வெதுச்காத)
சொரி௫ன்ற, குண முலே
ஆனக்தத்து
பொருளை

|

தெளியச்செனிய, ௮ன்பா-அடியார்

இத்திக்து-இனித்து,

உருக - உருகும்படி,

அருளை-இருபையாகிய மழையினை, பொழியும்-.
- குண மேகமே), அறிவ - அறிவ சொரூபமாகிய,

ஆர்- அருமையான, அமுதேே-அமிர் சமே!,
- ஞானானச் தமாகய,
பூவையரை-மாதரமையும்,
- இரவியத் தினையும், பூவை-பூமியையும்,

பொருள் என்ற-உண்மைப்

பொருள்களென்று,

ற,
எண்ணும் - நினைக்கின்

ஒரு பாவி-ஒரு பாவி, இருளை-௮ஞ்ஞான விருட்டினை, அ.ர்இட்டு-நீசிகிவிட்டு,
என்னுள்-அ௮டி யேன்
௪ன்மார்ச்சுத்தினை,
ஓளி கெறியை-ஒளியையுடைய

மனத்தின்கண்ணே,
௮.றியேன், என்க,

என்றுகொல்-எக்காளோ?

பதிப்பது-பதியச் செய்வத,

(வி-ரை. கிலைபெருதனவும், அயாச்கினை
பொருள் பூமி பூவையர் என்பன,
ளாவன:

அஞ்ஞானம் நீங்காதாகலின்,

விளைவிப்பனவுமாகெய பொரு
இலவைபால் சாட்டமுள்ளவும்

'பொருளை......என்று

கொலோ!

என்றனர்.

விடய பேதத்தால் மனே காப&ம் அனேகமாக விருக்கவும், இம் மூன். தினை
மனோசச மியாவும் இம்
மாத்திரம் தொகுத்துக் கூறிய தென்னையெனின்,

மூவேடனையு

எடங்கு

முடிச் இடுமோ??

ஆரா

மென்பர், அருணகிரி நாதரும்:

என்றார்.

மூவேடனையாவது:

*மூவே டனையென்

மண், பொன், பெண்,

வமிர்தம் விரு.ம்பினர்க

எறிய விடத்தை யமிர்தாக்கும்
பேரா

னந்தச் இத்தனெனும்
பெரியோய்!ஆவிக் குரியோய்| கேள்|

(௮)

௫௦௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
காரார் இரக வலையினிடைக்

கட்டுண் டிருந்த
ஊரா

களைகலெல்லாம்

லொருகாள் கையுணவேஜற்
அண்டா லெனக்கல் கொழிகந்திடுமே.

(இ-ள்.) ஆரா-செவிட்டாத,
விரும்பினவர்சகளாகிய

அமிர்தம்-அமுதத்.தினை, விரும்பினர்கள்-

(தேவர்கள்),

அ.திய-(சேவரீர் மடமையினை)

அறியும்

படி, விடத் இனை-ஈஞ்சினே, அமிர்து ஆக்காம்-அழமுதமாக்கெய, பேரானந்த இச்
_ தன் என்னும்-பேரானந்த சித்தன் என்ற, பெரியோய்-பெரியோனே!, ஆவி
ச்கு-(அடி.யேன்) உயிரினுக்கு,

கார் தர்-சருமை

உரியோய்-உரியவனே!, .சேள்-சேட்பாயாக!,

தஸ்கிய, ரச

இருச்த-கட்டுப்பட்டிருக்ச,

வலையினிடை-சமுசாரவலையில், கட்டுண்டு

களைகள்

எல்லாம்-விடாய்களெல்லாம், ஊராய்-

ஊர்தோறும், ஒரு சாஸ்-ஒவ்வொரு சாளாக, சை உணவு-கைப்பிச்சை, ஏற்று
உண்டால்-வாங்கி யுண்டேனாயின், இங்கு-இவ்விடச்து, எனக்கு-அடியேனு
க்கு, ஓழிக்இடும்-ஓழிக்

போம், என்க,

(வி-ரை.) ஒரு பொருளை

மற்றொரு

பொருளாகச் சாட்டி மயக்இப் பிற

ருக்கு அதிசயத்தினை விளைவிப்பவர் சத்தசென
வன் உண்மையிலேயே விடத்தினை
அமுதமாக

அழைக்சப்படுவர், முதல்
மாற்றின எல்லாம் வல்ல

சித் சராகலின் *சத.தர்? என்றார். இக்கனங் கூறியது உலக வழக்கனே கோக்க

யேயாம். முதல்வனுண்ட
அ ஆலமே; அவ்வாலத்திற் கவர்பால் இங்கஇழைக்கு
மாற்றலில்லை. கையேழ் றுண்ணுங் சால நேரிடின் பிரபஞ்ச பத்த
மனைத்துர்
தானே யொழிச் தவிடு
மாகலின், அத்சகைய
நிலைமையினைக தந்தருள

வேண்டு மெனக் குறிப்பித்தனர், ஆங்கனம் குறிப்பிச்கவே சுக முண்டென்ப
தாயிற்று. பட்டினத்துச்சுவாமிகள்: ஆறுண்டு தோப்புண் டணிவீதி
யம்ப
லந் தானுமுண்டு,

மாறுண்

லாவி

நீறுண்டு

Sieg

நெடுங்கோ

மயல்குகெஞ் சேமனை

இப்பின் சும்மா விருக்சச் சுகமமுண்டே.??

“GI oot & a) Bear றிருந்த

வண முண்டு

தோறுஞ்சென்று,
TOT DECOM

நித் தகித்த

சோறுண்டு

TCHS.

gra
(#)

வுடல்பொருளும்

யானு நினவென் தீர்தவண்ணம்
அனைத்து மிருச்து மிலவாகர

வருளாய் நில்லா தழிவழக்காய்
மன துட புகுந்து மயங்கவுலென்
மதிக்குட் களங்கம் வக்ததென்னோ?
தனக்கொன் ௮ுவமை யத்கிறைந்த

தனியே!

தன்னக் Soap sal

(இ-ஸ்.) தனக்கு- தனக்கு, ஒன்று உவமை அத. இருவமை யில்லாதவசை,:

நிறை த-வியாபித்த,

தனியே-ஒப்பற்ற

பொருளே,

கன்னர் தனிமுதலே!-?.

௬௦௪

ஆசையெனும்

யிருச்ச, உடல் பொருளும்எனக்கு என்று இருச்த-அடிமேனுக்கென்று ஈம்பி
ேவரீருடையனவென் று)
று-த
என்
உடலும் பொருளும், யரனும்-கானும், நின
தும்-எல்லா மிருச்தும், இல
ஈர்தவண்ணம்-கொடுத்தபடி, அனைத்தும் இருந்
வாகா-இல்லாதனவாரகா,

அருளாய்

நில்லாது- அருள் வடிவமாய்

நிற்காமல்,

அ-மனத்.திற் பிரவேசித்து,
அழி வழக்காய்-கெடு வழகச்சா௫, மனத்துள் புகுக்
்குள், சங்கம் வக்த.௮மயங்கவும்-சலங்கவும், என் மதிக்குள்-என்னறிவுக
4 SOC var, ores.
களங்கம் வந்ததற்குக் காரணம், cre Ceo nia ar
தத்தஞ்செய்த பின்னரும்
(வி-ரை.) உடல் பொருள் ஆவி மூன் றினையுச்
ார், ‘2.0 பொரு
வென்ப
மனத்தில் மயக்கம் விளைவதற்கு சியாய மென்ன
தரவீன முற்று மொழிர்ச
CHD. covers அன்னோ! எண்ரனர். இதனால் - சுதர்
கொண்டிருச்சன்றதென்ப
'இல்லையாடச் சிறிது ஒவ்வோரமயம் வர்து தாச்சிக்

(௪௦)

தாயித்து.

ஆசையெனும்

செனவுமன
ஆசையெனும் பெருங்காற்தா டிலவம்பஞ்
தலையுங் காலம்

தூர்க்து,
- மோசம்வரும்; இதனாலே கற்றதுங்கேட் டஅர்
முத்திக் சான
ுமைபத்தி
சேசமுகல் வாசமும்போய்ப், புலனாயித் கொட
நிற்ப ரக்தோ!
'தேசுபழுத் தருள்பழுத்த பசசபரமே! நிராசையின்றேத்
நெப்வ முண்டோ?
(இ-ஸ்.)

ஆசை

நூடு-பெருங்காற்தில்,

எனும்- ஆசை

யென்று

சொல்லப்படுகிற,

இலவம்பஞ்செனவும்- இலவம்பஞ்சி

பெருங்காற்

அலைவதுபோல

இல், மோசம் வரும்.
௮, அலையும் சாலம்-அலையுங்காலத்
வும், மனது-மனமான
ற்ற கல்விகளும், சேட்ட
மோசம் நேறிடும்; இதளுலே-இசனால், கற்றஅம்-க
இக்கு-மோட்ச ச்இற்கு,
தும்-சேட்ட கேள்விகளும், தார்ச் து வீணா௫),.. மூத்
க்ஷ ச். இர வாச
- ஆன-ஆ௫ிய, கேசமும்-லிருப்பமும், ஈல்-ஈல்ல. வாசழூம்ுமை பற்றி.
கொட
இல்
ாக,
வழிய
லன்
மும், போய்-நீங்கி, புலன் ஆய்-ஐம்பு
ுப்பவோ
ே
கட்ட
வலைய
சமுசாரத்தி லழுக்இி, கிற்பர்- ஆசை
கொடுமையான

அருள் பழுத்த-அருள் மிகுந்த, பரா
(ஆசலால்) சேசு பழுத்அு-ஒளி மிகுச்ு,
யிலையேல், தெய்வம்
ேள்-அவாவறுஇ
பரமே-பராபரமே!, சிராசை இன்ற
உண்டோ-ஒருவனுக்கு,த் தெய்வ முளதாமோ?
(வி-ரை.)
Mor dar sor

என்க,

தெய்வவுண் ௬ம
யுண்டானாலன்றிச்
கிராசை
ஒருவனுக்கு
enh, Cus
aes
eT, திருமந்திரம்: ஓர௫யு Ayo Cul

த்தபி, னீச ணிருக்க
யிருந்து:பிதற்றிப் பயனில்லை, யாசையு மன்பு மறுமினறு
(௧)
விடமெளி

தாமே,”

என் SEP ETS

Sy

௪௦௮

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

இரப்பானங் கொருவனவன்
வேசற் றேதான்

வேண்டுவகேட். டருள்செயென

புரப்பான்ற னருணாடி யிருப்பதுபோல், எங்குகிறை
பொருளே!

கேளாய்!

;

‘

மரப்பான்மை கெஞ்சினன்யான், வேண்டுவகேட் டி. ரங்கெனவே
மெளனகத்

தோடர்

:

தரப்பான்மை யருணிறைவி
௪௧௪௪ நிட்டை,

விருப்பதுவோ

பராபரமே!

(இ-ள்.) இரப்பான் ஒருவன் ௮வன்-யாசகஞ் செய்பவனாகிய ஒருவனென்

னும் அவன்,

வேண்டுவ-.தனச்கு

அங்கு-அவ்விடத்து,
ஏசற்று-பழிப்பற்று,

அருள் செய்

வேண்டியவற்றை,
என

சேட்ூ. செவியுற்று,

- இருபை செய்தருள

புரப்பான்-சகதிப்பவனுடைய,

வேண்டூரென)

அருள்-இருபையினை)

காடியிருப்பதுபோல்-கோக்கியிருப்ப
துபோல; எங்கும் நிறை பொருளே-எங்
கும் வியாபகமான வஸ்.துவே!, கேளாய்-கேட்பாயாக!, மரப்பான்மை-மாத்
தின் தன்மையினை யொச்ச, கெஞ்சினன் யான்-மனத் இனையுடைய நான்;
வேண்டுவ-விரும்புமவற்றை,
கேட்டு-இருச்செவி சாத்.இ, இரங்கு-இரக்கி
யருள்வாயென்
று, மெளன த்தோடு-மெளககிலையுடன், அச்த.ரப்பான்மை-ஆகா
யத்தின் றன்மை யமைந்ச, அருள் ரிறைவில்-தேவரீர் இருவருட் பூரணகரிலை
யில், இருப்ப துவோ-இருப்பத தானோ,

நிஷ்டை-அடியேனுகச்குச் சசசநிஷ்டை

பராபரமே-பராபர

வஸ் அவே!,

யென்று சொல்லப்படுவது,

௪௧௪

என்க.

(௨£-மை.) இசப்பாளன் ஈகையாளனுடைய
அருளொன்றினையே நாடி.
வேறொன்றிலு மனத்தினைச் செலுத்து, அவ் வீகையாளனையே யெண்ணி
வாழ்த்தல் போல,

முசல்வன் இருவரு ளொன்றினையே
மாடி, வேறு முகத்
இல் சிறிதும் அறிவைச் செலுத்தாது, அவ்வருள் வியாபகத் இலேயேயிருச்
தல் சசசமிட்டை யென்பசாம்; அதாவது, இடைவிடாது
ஒரு வழியிலேயே

அறிவைர் செலுத்தியிருத்தலாகும்

“சாட்டையிக் பம்பா சாலம் போ'லெலாம்

(2)

ஆட்டுவா னிறையென ane ஓ, நெஞ்சமே!
சேட்டமொன் தறவருட் செயலி னிற்சியேல்
வீட்டறக் SI pau
மிரண்டு மேன் மையே,
(இ-ள்.) செஞ்சமே-மனமே!,
.
சாட்டையின்-,ஃயிற்றினு லாட்டப்படு”ர2
பம்பர சாலம்ே பால்-பம்பாச் கூட்டல்கள்
 போல, எல்லாம்-.எல் லா உயிர்களை
யும், இறை-முதல்வன்,
ஆட்டுவான் என-அட்டுவிப் ஈடு
னன்று, oy DE SI
தெரிர்த; தேட்டம் ஒன்று அத-கவல
ையொன்று மில்லாது, அருள் செயலி
ல்கிருவருட

லறம்,

்செய்கைச் குட்பட்டு, நித்தியேல்-நிற
்பையாகில், விட்டு அறம்-இல்

அதவு

அறம்-அதவறம்,
இரண்டும்- தயெ
மையே-மேன்மையை புடையனவே,
என்க,

இரண்டறங்களும்
:
m0

மென்

௪௦௯

ஆசையெனும்

:பழ்பரசாலம்' என்பது

ஈண்டு, (சரட்டை' என்பது பாசம்,

(வி-ரை.)

ிப்
பசுக்கள். ₹ஆட்டுவான்? என்பது பதி, ஆன்மாக்களை வினைவழி யாட்டுவ
ா
ஆட்டுவ
,
்லாம்
போலெல
சாலம்
பம்பர
பான் மே.தல்வனாகலின்)'சாட்டையிற்
அருள் வயப்பட்டோர்ச்கு எத்தகைய

னிறை! எனவும்;

யென்பார், அருட் செயலி ணிற்றியேல், வீட்டறச்
பட்டினத்துச்

என்றனர்.

மையே"

சுவாமிகள்:

ஆசர்மங்களும்

சமமே

துறவற மிரண்டு மேன்

‘ett Male: un sy

முறங்கு

விப் பானு
விப் பானுமிங் சொன்றோடொன்றை, ஜூட்டுவிப் பானு முயங்கு
ிப்
முயன்.நவினை, சாட்டுவிப் பானு மிருவினைப் பாசக் சயிற்றுவழி, யாட்டுவ
இரீச்
காடே
'*
;
எனவும்
??
்தே,
யம்பலத
பானு மொருவனுண் டேஇல்லை
்தென்ன வுள்
சென்ன காற்றைப் புசச்சென்ன கந்தைகூற்றி, யோ டே. யெடுச
மெய்யன்பர்
Saree
ரு
என்பில் லாதவ ரோங்குவிண்ணோர், சாடே யிடைம
*' என
சே,
மேவுவ
ன்ப
காரியர்பால், வீடே யிருப்பினு மெய்ஞ்ஞான லீட்டி
(a)

வும் வருவனவற்றாதற் காண்க.

துன்னெஞ்ச நினைப்பொழியா தறிவிலிரான் ஞானமெனுர்
தன்மை

பேச

அ.தனையுன்
உன்னெஞ்ச௪ மூழ்ர்தொருசொல் லுரைத்தனையே,;
[னி
யுருசேன்; ஐயா!
்சோ?
புகெஞ
இருப்
?
ஞ்சோ
வன்னெஞ்சோ? இரங்காத மரரெ
வைர

மான

கன்னெஞ்சோ?

அலது மண்ணாப் கட்டி நெஞ்சோ? என அகெஞ்

(சக்

கருதிற் மனே:

(௫-ன்.)
ணுள்ள

கெஞ்சம் - மனமான௮,

எண்ணங்கள்

தன்

அறவிலி

நீங்காத,

நினைப்பு ஒழியாத - சன்

சான் - அறிவிவியாகய அடியேன்,

ஞானம் என்னும் - ஞானமென்று சொல்லப்படுகிற,
யினையெடுத்தப் பேசும்படி,

ஈண்

தன்மை பேச - தன்மை

உன் கெஞ்சம் - தேரர் உள்ளம்,

மகிழ்சீ௮-

- போதத்தனையே)
ச௩சதோஷித்த, ஒரு சொல்-ஒரு மொழி, உரைத்தனையே
உருகமாட்டேன்;
்
அதனை உன்னி - தும் மொழியினை நினைக்கு, உருசேன
- அடியேன௮, கெஞ்சம்- மனமானது,

(ஆதலால்) ஐயா-ஜயனே!, என௮

௧௬

ாத - இரச்சமில்
இன்-எண்ணுமிடத்து, வல் கெஞ்சோ-வன்மனமோ!, இசங்க
ு மனமோ?, வைர
லாத, மாகெஞ்சோ-மரமனமோ?, இருப்புகெஞ்சோ-இரும்ப

, அலத - அல்லது, மண்
மான-வயிரம் பற்றிய, கல் கெஞ்சோ-சல் மனமோ)
இலேன் என்க,
அறிர்
?
மனமோ
ட்டு.
ணுங்கட்டி. கெஞ்சோ-மண்ணாங்க
ரே யாவர். அங்கன
(வி-ரை ஞானவிவசாரஞ் செய்தற்குரியர் அறிஞ

மாக,

அறிவிலியாயெ

சான்

அத்தசைய ஞான விவசாரஞ் செய்யும்வண்ண

ம், அவ் வபசாரச்.இனை நினை
மடியேனுச்கொரு சொல்லாத் திருவருள் புரிக்து

ுச் சமமே யென்பார்,
யாத ஏழையே: னெஞ்சம் சல் மண் மு சலியவத்றிற்க
்சோ ? வைர மாண,
புகெஞ
(வன்னெஞ்சோ? இசங்காத மாகெஞ்சோ? இருப்
சன்னெஞ்சோ?

அலதுமண்ணாவங்
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சட்டிகெஞ்சோ”

என்றனர்.

திருவாசகம்:

௪௧௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்சண்ட விருத்தியுரை

வெள்ளச் சான் பாயாத னெஞ்சம் சல்லாங் கண்ணினையு
னேற்கே?? என்றதனாற் காண்க,

மசமாக் சவினையி
(௪)

வாழிசோபனம்! வாழிஈல் லன்பர்கள்!
சூழ வரந்தரு டோற்றமுஞ் சோபனம்!
அழி போலரு

எளையன் மவுனத்தால்

ஏழை யேன்பெற்ற வின்பமுஞ் சோபனம் !
(ட.-ள்.)

சோபனம்-அடியேன்

பாடும் சோபனமான
௮,

ஈல் அன்பர்கள்-ஈன்மையினையே செய்கின்ற அடியார்கள்,

அடியேனைச் சூழுமாறு, வந்து அருள் - வந்த, கிருபை புரிந்த,

இிருவருட்டோற்றமும்,
அருள்

- அருளினை

சோபனம் - சுகமாகுக!,

உடைய,

ஐயன்

தேசத்தால், எழையேன்-எளியேன்,
சோபனம்-சுகமாகுக! என்க,

வாழி - வாழ்க!,

வாழி-வாழ்க!, குழ-

கோத்றமும்-

ஆழிபோல் - கடல்போல,

- குருவின்,

மவுனத்தால் - மெளனோப

பெற்ற-அடைநக்க,

இன்பமும்-சுகமும்,

(வி-மை.) இவ் வாரியர் தான் வாய் நிரம்பப் பாடிய அனர்தமேலீட்
டால் முதல்வன் தண்ணார் பாடுவித்த பாக்களும், அடியார்களும், திருவருளும்,

குருவும் வாழ்கவென மங்களல் கூறினர். திருவாசகம்;
குருமணிதன் ரூள்வாழ்ச sev Kase 08% இறைவனடி

வாழ்க

ஈமச்வொய வாழ்க...
?? என்றகனாற்

காண்க.

கொடுக்கின் ஜோர்கள்பாற் குறைவையா
தியானெனுங குதர்க்கம்
விடுக்கிள் ஜோர்கள்பாற் பிரிகிலா

அள்ளனபு

விடாே

அடுக்கின் ரோகளுக் இரங்கிடும்;
தண்டமி

ழலங்கல்

கொக்கின் ஜோர்களைச் சோதியா
ததுபாஞ் சோதி,
(இ-ஸ்.)

தண்-சண்ணிய,

தமிழ் - தமிழ் மொழிகளாலாகிய, அலங்கல்-

int You & Zar
தொடுக்கின்றோர்கள் - தொகுதிதுச் சாத்துகன்ற அடியா
ர்களை,
சோதியாதது - சோதனை செய்யாததாகிய,
பரஞ்சோதி ~ பரஞ்சுடரான2,
கொடுக்சின்றோர்கள்பால் - கொடையாளரிடத்து,
குறை வையாது-குற்றும்
பாசாட்டாது) யான என்னும்-யான் என்ன்
ஐ, குசர்ச்கம் ~ குகர்ச்சச்இனே,
விடுசனெறோர்கள்பால் - விடுப்பவரி
ட௪ ௮,
பிபிலாது - நீவ்கியிராது; உள்
என்பு-மனத்தினிடத்து அன்ப, விடாத.ரீங்காமல்
ie

அடுப்பவர்கட்கு, இரங்கி
(வி-ரை)

ம-இரங்கியருளும்,

கருமவான்சளிடத்தும்,

என்

க,

அகங்கார மற்றவரிடச்தும்,

புடையாரிடத்தும் முதல்வன் இருபை
செய்தருளுவா Dane unit,
கின்னோர்கள்பால்குதைவையா து
"எனவும், “குதர்ச்சம்விச்ன்றோர

பிரி௫லாது?

அன்

(கொடுக்
்கள்பால்

எனவும், “அன்படுக்கன்றோர்களுக்
இரங்கிடும்? என வங் கூறினர்.

அசையெனும்
- பெரியபுராணம்:
டே யாகு
ur@e

“*ஈமக்கு மன்பிற் பெருக

மாதலான்

arwrr?

மண்மே

cornsp

PES

சிறப்பின்மிக்க, அர்ச்சனை பாட்

னம்மைச் சொஜற்றமிழ்
Ga nu

முதல்வன்

பாடுகென்றார் SMUG pp

தமிழ்மாலைசளிடத்து

அதிக

மாச அன்பு பாராட்பெவனாகலின் பாடுவாதிடச்து அவர்கள் குறைகளைச் சிறி
அவ் சவணனியாது அனுச்சரகமே செய்துவருவா னென்பார், ;சண்டமி ped
சல், தொடுகன் ளோர்சளைச் சோதியா கதுபரஞ் சேரி? என்றனர்.
(௯)

உலக

மாயையி லேயெளி யேன் நனை
யுழல விட்டனை யே;உடை யாய்;அருள்
- இலகு பேரின்ப வீட்டினி லென்னையும்
இருத்தி வைப்பதெக்

காலம்?சொ

லாய்[எழில்

இலக வாணுதற் பைந்தொடி. சண்ணிணை
தேக்க காடகஞ் செய்தடி

யார்க்கெலாம்

அலகி லாவினை தீர்க்சச் அசங்கட்டும்
அப்ப

னே!௮௬

arena ge Cra

Su)

(இ-ள்.)
எழில் - அழகு வாய்ச்ச, இலசம் - பொட்டணிக்ச,
amar ~
ஒளி பொருச்இய, அதல் - நெற்றியையும்; பை - பசிய, தொடி - வளையலையு
தூடைய உமாதேவியின், சண் இணை - இரு விழிகள், தேச்ச-சிறையும்பட்,
சாடசம் செய்து
நிருத்தம் செய்து; ஐடியார்ச்கு எல்லாம் - அடியவர்கட்கு
ஏல்லாம், ௮லகு இல்லா - அளவற்ற, வினை தீர்க்க - சன்மங்களை யொழிதற்
கரக, அசம் கட்டும் - கொடி கட்டுகன்
ற, அப்பனே-தரந்தையே!,
*அருள்அருளையும்,
ஆனக்சம்-இனச்சத்தனையுமுடைய, சோதியே-சுடரே;, எளி
யேன் னை-ஏமழையேனை,
உலக
மாயையிலே-பிரபஞ்ச மாயையிலே, உழல
விட்டனையே - அலையவிட்டாயே; உடையாய் - என்னை அடிமையாச வடை
யாய்!, அருள் இலகு - உன் இருவருளால் விளங்குகின்ற, பேர் இன்ப வீட்டி
ணில் - மோட்ச வீட்டினில், என்னையும் - அடியேனையும, இருக் திலைப்பதுஇருக்கச் செய்வது, எக்காலம் - எககாள்?, சொல்லாய் - பேசுவாயாக! என்சு,
(வி-ரை ) முதல்வன் ஆன்மாக்களை அனாதியே அடிமையாக வுடையவ
னாகவின் உடையாய்? என்றனர். இக் சாரணம்பற்றியயே சிக்சாந்தச்செல்வர்
கள்

அன்மார்த்தமாகப்

பெட்டகத்தில்

வைத்அுப்

பூசிக்கும்

பெருமானை

“உடையவர்? என்றும், பூசையை $உடையவர்பூசை? ஏனவும் கூறுவது சம்பிர
தாயம். இங்கனம் உடையவனா யிருக்கும் அடியேனை மாயாமயமான விடத்
தில் வையா மாயை யிறச்சவிடத்துவைச் தாளலெச்சால மென்பார், (உலக
மாரயையி லூழல விட்டனையே பேரின்ப வீட்டினில் வைப்ப தெர்சாலம்?”
என்றனர்.
்
(௪)

ன்னில்க்கட் டோொழிதி'யெனப் பல்சாலு கெஞ்சே!சான்
மொதிச்சே Car Bea
தன்னிலைப்க் காட்டாதே, என்னையொன்முச் சூட்டா சே
சரணான் போந்த

௫௧௨ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
அக்நிலையே நிலை;௮க்த நிலையிலே சித்திமுத்தி
யனைத்துந் தோன்றும்;

ச்

நன்னிலையி தன் .றியில்லை; சுகமென்றே சுகர்முதலோர்
காடி னாரே,
(௫-ள்.)

கெஞ்சே - மனமே!,

மூன்னிலைச்

சுட்டுதலை, ஓழிதி என-ஓழிவாயாகவென்று,

சுட்டு - முன்னிலையாகச்

பல்காலும்-பலதரமும், மான் -

கான், மொழிந்தேனே - சொன்னேனே; கின்றன் - உன்னுடைய, நிலையை நிலைமையினை, காட்டாது-சாட்டாமலும், என்னை-என்னை, ஒன்று ஆ-ஒரு
பொருளாச, சூட்டாது-வையாமலும், சான்-நான், சரண் போந்த - அடைச்
கலம் புகுக்ச, அ5நிலையே௮ச்த நிலையே, கிலை-ஈன்னிலையாகும்; அச்ச சிலை
யிலே-௮ச் கீலையிற்றானே, சத்.இ-சித் திகளும், முத்தி-மோட்சமும், அனைத்
தும்-மந்ற யாவும், தோன்றும்- உண்டாகும்; ஈது அன்றி-இஃ்தன்றி, ஈன்
ணிலை இல்லை-ஈல்ல சிலையில்லை; சுகம் என்தே-இதுவே இன்பகிலயம் என்று,
' சுகர்முதலோர் காடினார்-சுகர் மு.தலிய பெரியார்கள் இந்த நிலையை விரும்பி
னார்கள், என்க,

.

- (வி-ரை.) முன்னிலைச் சுட்டாவது - பெயர் சாதி முதலிய விசேடண
விசேடியங்களின் சம்பச்த௪ கவரும் ஞானங்கொண்டு பிரபஞ்சமு5மாகவிரு
தீதல்.

அத்துவிதமடைதற்

கே தவாகிய
ஞானம் விரோசமாகவீனண், 'முன்னிலைச்

னும்

முன்னிலையினும்

முனைவு

நிர்விகற்ப ஞானத்திற்குச் சவிகத்ப
சுட்டொழிதி? என்றனர். gon cous

தோன்றாது

மின்ற நிலையே சுத்தாச்அவித

நினையாகலின், 'அக்சிலையே சிலை? என்றனர். ஈண்டு “தன்னிலை? என்றது
முன்னிலை, என்னை யொன்றாச் சூட்டாதே? என்றது தம்மை, அச்துலிதானு

பவ முடையாருக்கும் சகலமுஞ் சத்திக்கு

மென்பார்,

*அந்த நிலையே இத்தி

முத்து யனைத்தும் சோன்றும்! என்றனர், இவ் வச்துவித நிலையினையே பெரி

யோர் பல ரனுபலித்தா ரென்பார், *சுகர்முதலோர் நாடினாரே' என்றனர். (௮)
அத்துவிதம பெறும்பேறென் நறியாமல், யானெனும்பே
யசந்தை

யோடு

வருந்து

வேனோ?

மத்தமதி யினர்போல மனக்கிடப்ப இன்னமின்னம்
சுததபரி

பூரணமாய்,

சொரூபா

நின்மலமாய்,

னததச்

அகண்டி தமாய்ச்,

சத்திகணிங் காதவணக் கன்மயமாய், அருள்பழுத்துத்
அழைத்த

வொன்தே!

(இ-ள்.) சுத்த - சுத்த நிலையாகிய, பரிபூரணமாய் _ வியாபகமா௫);
நின்
மலமாய் - கிருமலமா௫ி; அசண்டிதமாய்.
அளவு கடக்கதாகி; சொரூபானந்த
௪: இகள்
:
~ சொருபானக்த
சத்திகள், நீங்காதவண்ணம் ~ விலகாத வகை, ்
தனமயமாய - தன்மயமாஇ அருள் பழுச்து-இருவரு
ள் சணிர்து, தழைத்த-

செழிக்ச, ஒன்றே-ஒப்பற்ற பொருளே!, பெறும்பேறு-அடையத்த
க்க பலன்,

ஆசையெனும்
அறியாமல்-இரய்ம்

என்று-அ.த்வைதமென்று,

அத்துவிதம்

௬௧௩
துணராரமல்,

யான் என்னும்-.ரர்ன் என்இன்ற, பேய்-பேய்த்தன்மை பொருச்இய, அகந்தை

யோடு. ுகங்காரத் துடன் கூடி, மத்தம் மதியினர்போல-௨உன்மத்தங் கொண் |
வருச்து

டவர்போல, மன்ம் இடப்ப-மனமழுர் இக்டெடச்ச; இன்னம் இன்னம்
- வேனோ-மேலும்

மேலும் அன்ப

முறுவனோ?

(வி-ரை.) சுத் சாவத்தைதனை

cere.
போதமத்று

சென்று

யறிந்து

ரூதல்வ

னுட்ன் இரண்டறக் கலந்த அத்துவித நிலையினை புடையோர்க்கே ஓ.ரனுபவ௩
ராகலின், (அத்து
தோன்ருது மவுனானர்த நீலையாகிய பெரும்பே ரடைவா
விசம் பெறும்பேறென் நறியாமல்? என்றனர். ஒழிவிவோடுக்கம்: “சாத்து
நீத்தவனாய்த் தானாய்ப்பின்
யாய்த்தன்னை,
வித மெட்டாய்த் சசவவத்தை

னேயமாய்க்-கூர்த்தெல்லாஞ், சத்த வவத்தைத் துவட்டிக் அகளத்த, வத்து

(௯)

முதியா.!? என்றதனாற் காண்க,

லவிதர்ச் கேது

தந்தை தாயு) என்னுயிர்த் துணையுநீ)
் சஞ்சல மதுதீர்க்க
வந்த தேசிக வடிவுநீ; உனையலான்
- மற்றொரு துணைகாணேன்;
அக்த

.

மாதியு மனப்பருஞ் சோதியே!

ஆதியே!

_

அடியாரதம் :

சந்தை மேவிய தாயுமா னவனெனுஞ்
திரகிரிப் பெருமானே!

(௫-ன்.) அர்தம் (உம்)-முடிவும், ஆ.தியும்-மு,சலும், அளப்பு. ௮௫-அளத்
சற்கரிசாயுள்ள,

யார்-அன்பர்கள்,

சோதியே-சடர்ப்

பிழம்பே!,

சிர்தை-மனத்தில்,

மேவிய

ஆதியே

முாகல்வனே!,

பொருக்திய,

அடி

தாயுமானவன்

எனும்- தாயுமானவன் என்று சொல்லப்படுகிற, இரகிரிப் பெருமானே..இரி௫.ர
(உம்)-தஃகப்பனும்,
தச்தை
இவபெருமானே!,
மலையில் எழுந்தருளியுள்ள
அணையும்-உயிர்த்
உயிர்ச்
யேனுடைய
என்-அடி
காயும்-அன்னையும், நீ-நீயே;
சாக, வக்தஇர்க்க-நீச்குதற்
துயரம்,
துணைவனும், நீ-ரீயே; சஞ்சலம்-மனத்
எழுந்தருளி வந்த, தேச வடிவும்-குருமூர்த்தமும், நீ-நியே) உனை-தேவரீரை,

அல்லால்-அல்லாமல்,

மற்றொரு-வேறொரு,

துணை

காணேன் - துணையைக்

க்ண்டிலன், என்க,
என்றது சான்முகன்
(வி-ரை,) அச்ச மாதியும் அளப்பருஞ் சோதி
அன்ன வடி.வா௫ ஆகாயத்திற் சென்றும், காரணன் ஏன வடி.வா௫ யிருகிலம்
புகுந்தும்

னென்பது

அறியாச

அடி.முடிசளையுடைய

சோணசைல

இரிசிரபுர.த்தில் இருக்கோயில்கொண்

சதாசிவமூர்,ச் இயினை

வடமொழியில்

சாதனை.

டெழுக்தருளியிருக்கும்

மாசருபூதேசுவரன் என

இரிெபுச,ச்.இல் இவெபக்தஇயிற் Ants
என்பாளுக்குச்
மனைவியாகிய அரதனவதி

தாயுமானவ

வழக்கப்படும்.

என்னும் வணிகன்
gauges
பத்தாமாத
கருப்பம் வாய்க்து

PEP

தாயுமானவர்பாடல்

நெருங்குகையில்,

மெய்கண்ட விருத்தியுரை

சாவிரிப்பூம்பட்டினத்
துள்ள இவள் தாய் கேள்வியுத்துக்

கரய முதலிய அமைத் அுச்கொண்டு பிரயாணப்பட்டு

வுஸ்கையில் காவிரி நீர்

இருகரையும் பெருச்கெடுத்தோடக்
உண்டு திரும்பித் சன் வீடு சேர்க்து -விய
சன முற்றிருக் சனள். தாய் வராமை சண்டு ௮ரதனவஇ கவலையுற்றுச் arate
யைச்
இயானித்துச்கொண்டிருக்கையில்,
சொபுரத்துப் பெருமான் அவள்
தாய்போல் கோலங் கொண்டு அவளிடம் வக்து அளவளாவியிருந்து மருத்து
வச் தொழில் புரிந்து பிள்ளை பிறர்தவடன் தொட்டிலிட்டு, ஏருமாதவரையி
ஓட னுறைஃதனர். காவிரியில் வெள்ளங் குறைந்தவுடன் தாய் வச்.து Cert
தனள். முன்னிருந்த தாயினுக்கும் பின் வரத தாயினுக்கும் வித்தியாசம் தெரி
யாது அ௮ரதனவதி மயங்குகையில் சுவாமி மறைச்து இடபவாகனரூடரசாய்க்

காட்சி கொடுத்தேகினர்.

இர்நாள் முதல்

இச்சலத்துப்

பெருமானுக்குத்

தாயுமானவர் எனப் பெயர் வழங்கலாயிற்று. இக் நூலாசிரியர் இச் தலத்தி
லவதரித்தமையின் இவர் சாய்தக்தையர் இத்தலச்அப் பெருமான் பேரையிட்
உழைத்தனர்.
(௧௦)

காதி லோலையை

வரைந்து, மேற் குமிழையுங்

கறுவி,வேள் கருநீலப்
போது

போன்றிடுங் கண்ணியர் மயகூலெப்:

போதுமே

மாது

தளராமல்,

காதலி பங்களை, அபங்களை,
மாடமா ளிகைசூழுஞ்

சேது மேவிய ராமகர யகன்றனைச்,
சிந்தைசெய்! மடகெஞ்சே!

(௫-ள்.) மடம்-அறியாமையுடன், கூடிய,
கெஞ்சே-மனமே!, காதில்செவியி
லணிந்த,
இலையை-பொன்னோலையினை ,
வரைச்து-கொலைக் ௮)
மேல்-பின்னர், குமிழையும்-குமிழம்பூவினை யொத்த நரசியையு
ம், கறுலி-சன

நத; வேள்-மன்மசனுடைய, கருரீலட்போ துகருநீலப்பூ வினை, போன் திடும்-

ஒத் இருக்கின்ற,
சண்ணியர்-சண்களையுடைய
மாதர்களுடைய, மயச்கில்மயச்சத்தில் அகப்பட்டு,
எப்போதம் - எக்காலத் அம், சளராமல்-தளர்க்கி
யடையாமல்; மா ட காதலி. அசைநாயகயாடய உமாதேவியை,
பங்கனை-பாசச்
தி லுடையவனை; அபங்கனை.-நாச மில்லாகலனை; மாட
மாளிகை சூழும்-மாட
மாளிகை
சூழ்க்கிருச்சின்றற,
சேது மேவிய
சேஅவி லெழுச்தருளியிருக்
இன்ற, ராமகாயகன்
னை
இசாமகாதனை, சிர்தை செய்-தியானிப்பாயாக!
என்க.
te
(வி-ரை) “கேது? என்பது இராமர் இலங்கைக்குச்
சேரும்படி. கு.ரங்குக
ளெக்கொண்டு கட்டிய எழுகாற்று மூப்பது
யோசனைகீளமுள்ள பாலம். சேது
பூர்ணம்: ““பயங்கொ ஸிருளின் படங்கிழிக்
கும் பரியொனளியபோற் படியில
தாம், வயக்கொ ளிராமன் வானரத்தால்
வகுச்சசேது”? என் றகனாத் க ரண்க.

இராமரால்

பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுப் பூசித்த

பெருமானுக்கு இர

ாமகாத்

தட் -

- அசையெனும்
னெனப் பெயர், இவ்விலிங்கம்

வணன்
Bu

கந்தமாசனச்துச்

சேதுவி

லுள்ள.

இரா

இறச்தபின் அவன் பேயுருவம்கொண்டு வர். பீடித்துப் பயமுறுத்

அன்பத் இனை

'யொழிச்துக்கொள்ளும்பொருட்டு

இராமர் தாபித்தேச்

டை புராணம்: *பூச்தவிசி

இனர், இத்சலமே இராமேச்சுரம் என்னப்படும்,

னிருச்சபிரான் நு சலோர் காணப் புண்டரிக மகன்கொழிகன் புகழி லங்கை,
வேர்தனாயிர்ப் பழிகழிவு முகத்தால் யார்க்கும்

விடையவனே

யுண்யவனாம்

வேச வாய்மை, யாக்கரங்சம் வெளிசெய்வா னனை௨ரோடு மணைந்து சர்.சமா
தனத்தி லருச9ட் (தது, மேச்துபுனற் சமலமுடி. யிராம காத னிணையடிச்
(௪௧)
செர் சாமரைக ஸிறைஞ்ச வாழ்வா?! என்ற சனாற் காண்க.

அண்டமுமாய்ப், பிண்டமுமாய், அளவி லா,த
் வாருயிருக் கோருயிரா யமர்ந்தாயானால்,

சண்டவாார் ? கேட்டவரார்? உன்னா ஓன்னைக்

காண்பதல்லால், என்னறிவாற் காணப் போமோ?
வண்டளெப மணிமார்பன் புதல்வ னோடு
குடியிருற்து வணங்கப் போற்றும்

மனை வியொடுங்

புண்டரிக புரத்தினினு தாக்க மெளன
போதாந்த நடம்புரியும் புனித வாழ்வே!
துளபம் - துளசிமாலையினையும், மணி(௫-ள்.) வண் - உளப்பமாயெ,
விண்டு, புதல்வ
செளத்துபமணியினையும், தணிந்த மார்பன்-மார்பினையுடைய

குடி.
னோடிம்-புத் இரனாகிய பிரமனோடும், மனை வியொடும் - இலக்கு!கியோடும்,
்தும்,
வணங்கியேச
போற்றும்
யிருர் அு-குடியாகவிருர்துசொண்டு, வணங்
நாதாச்தம்-மாத
புண்டரிகபு£த் தினில்-புண் டரிகபுசமாகிய தெம்பரத்தினில்,

போதாச்தம்-உணர்
தத்துவத்தின் முடிவாயுள்ள, மெளனம் - மனாதீத,ச்தில்,
- பரிசுத்த
வாழ்வே
புனித
வக்கெட்டாத, நடம் புரியும் - ௩டனஞ் செய்யும்,

பிண்டமும்
;
மான வாழ்வானவனே!, ௮ண் டமும் ஆய் - அண்டவடிவாடுியும்
உயி
ஆர்-சிறைந்த,
ஆய்-பிண்டவடிவாஇியும்; அளவு இல்லாத - எண்ணிறச்த,
், அமர்க்சாய்
உயிராடஇயும
உயிசாய்
்ற,
ருச்கு-ஆன்மாக்களுக்கு, இர்-ஓப்பற

ஆனால் - அமர்க்இிருப்பையாயின்;

கண்டவர்

சண்டவர் ஆர் - (தேவரீரைக்)

மாவா்?, உன்னால் - தேவரீ
யாவர்?, கேட்டவர் ஆர்-( தேவரீரைக்) சேட்டவர்
லாமல்; என் அறி
ரால், -உன்னை-2 சவரீரை, காண்பது அன்றி-தரிசித்தலில்
வால்-அடியேன் சிற்தறிலால், சாணப்போமோ-சரிசித்தல் கூடமோ ? என்ச.
(வி-ரை.)

மா௫),
எனவும5

இருகிலளாய்ச் தயா

யருகெறிய தில்ஈளாய் ஞாயி முக
ஏல்லா

மூமர்ய்? என்றனர்.
திகதனு

நீரு மாகு யியமான னாயெறியும் காத்று

வுலகமு£

மானாய் நீ3ய7?

யாகாச மாயட்ட
எனவும்

வருவனவற்றால்
ஏ தபட் ள்ள

ஆன்மாக்களின் கன்மச இம் டாக

வரூப்மே யென்பார்,

“பிண்டமுமாய்”

மூர்த்தி

என்றனர்.

யாகு, ??

(அண்ட.
பெள

திநமநீதிரம்:

வடிவு சிதம்பர, மானிட
மானிட ராச்கை வடிவு லிங்க, மாணிட ராக்கை
திருக்கூச்தே,!” என் ததனாற்
ராச்கை வடிவு சதாசிவ, மானிட ராச்சை வடிவு

௪௧௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

காண்க.
கண்ணொளி ஆன்மபோதம் போல முதல்வன் ஆன்மாவை மொர்
றித்து கின்று உபகரிக்குர் தன்மையின், (அளவி லாத, வாருமிருச் கோருவி
சாய்? என்றனர். முதல்வன் அவாங்மனோகோசாஞனாய்ப்

பூசுகலைக்தம்ன

கண்

ணுக்கும் செவிக்கும் எட்டாதவ னென்பார், !சஎண்டவரார்? கேட்டவசார்?
என்றனர். ! அவனரு ளாளே யவன்றாள் வணங்கி ?? எனவும், “ அறிவிக்க
வன்றி வறியா வளங்கள்”? எனவும்; '*அறிவிச்கப்படுஞ் ரத் இவன்!” எனவும்
வருவனவர்றிற் கேற்ப, (உன்னா லுன்னைக் காண்பதல்லா லென்னறிவாத்
காணப் போமோ!
என்றனர்
திருமால் குடும்பச்துடன் சிதம்யாத் இனை
யடைந்து
ஆனந்த
௩டராஜஹூர்த் இக்குக் கொத்தடிமையாய்ப் பழயடியாராக
வாழ்ந்து வருகரு ரென்பார், (௨ண்டுளப மணியார்பன் புதல்வனோடு மனைவி

யொடுங் குடியிருந்து வணங்கிப் போற்றும்? என்றனர், புண்டரிக மென்பது
புலி. புலிரூபம் வாய்ந்து வியாக்கிரபாதர் பூசித்த தலமாகவீன் புண்டரிகபுர
மெனப் பெயர் வக்தது.
புலியூர் என்பது இக்காரணம்பற்றியேயாம். அன்றி
யும் புண்டரிக மென்பது இருதயம்,
விராட்புருடனுக்குச் சிதம்பாம் இரு
தயத் சானமாச விளங்கலின் புண்டரீகபுர மெனவு மொக்கும்,
மாதாந்தம்?
எனவும், *போதாந்தம்”? எனவும் இரண்டு கூறவே மற்நைய சான்கு அந்தங்

களையும் கூட்டிகசொள்க. திருமந்திரம்: *வேதச்்இினந்தமு மிக்சசித் தரச் சம,
நாதத்தி னர்கமு ஈற்போத

வச்தமு, மோகத் தகுமெட்டி யோகாக்த

ae sap,

மாதிச் கலாச் சமு மாறக்த மாமே?” என்றதனாற் காண்க,
சபேசன் ஞானச்
தாண்டவம் உறையிறக்தவிடச்திலும், மனவிகற்பமற்ற ௮.திவின் முடிவிலும்
நிகழுவதாகலின்,

'காதார்ச மெளன

பொரதியிற் செறியைம்

புந்திக் கவரா

போசாந்த

ஈடம்புறியு ம் என்றனர்.

()

புலக்கணியைப்

புகுந்திழுத்.து

மறுகிச் சுழலு மனக்குரங்க
மாள வாளா விருப்பேனோ?
அறிவுக் கறிவாய்ப், பூரணமாய்,
அகண்டா னந்த மயமாஇப்,

பிறிவற் றிருக்கும் பெருங்கருணைப்
பெம்மா

னே!எம் பெருமானே |!

(இன்) அதிவுக்கு - உணர்விற்கு,

அறிவு ஒய் - உணர்வ

ு 96; பூசண
மாய் - வியாபகமாய்; அகண்ட -சண்டிக்கப்படாத, ஆனக்ச
மயம் ஆ. சுகரூப
மாகி; பிறிவு அற்று நீச்சமற்று,
இரும்கும் - இ 4 Boar m, பெருங்க௬ுணைபெருக்சருணையனையுடைய, பெம்மானே - பெ ருமானே!,
எம் பெருமானேஎமது இரைவனே!. பொநியில் _ ஐ ம்பொறியில்,
கெறி - சொர்குன்ற, ஐம்
புலக்கணனியை- BL wears ora Bus பழங்களை, புக்தி
- புச்தியென்னு.், சவரால்மாக்கப்பில், புகுக்து-ஏ நி, இழுத்து-இழுக்
த, மநு௫-மயல்கி, சுழலும்-சுழலு
கின்ற, மனச தரங்கு-மனமாஇய
௫4% க, மர்கர் - மடியும்படி, வாளா-சும்.மா)

இருப்பேஜே-இருப்பேஜே? வன்க,

ப

ஆசையெனும்

.
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(வி-மை) மெய்-வாய்-சண் - மூக்கு- செவி யென்னும் ஐம்பொறிகளின்
வழியே விளையும், சுவை-ஒளி-ஊறு-ஓசை-காற்றம் என்னும் ஐம்புலன்களை
மனமானஅ புக்தியின் மூலமாகக் இர௫த்து விவகாரச்சளிற் செல்லுகையி
னால், பொறிகளை விருட்சங்களாகவும், புலன்களைக் சணிகளாசவும், பும்.இயி .
னைச்

குப்பாகவும், மனம் ௮ச் சணிகளைச்

த் தால் மனமான

தலின் ௮ம் மனத்்இனைச்

4இறிவுச் கறிவென்னு

உயிராகிய அதி.

முதல்வனை

*குரவ்கு? என்றனர்,

விற்கு அறிவிக்கும் அறிவென்று
னர்.

சரடுப்பசாகவும் கூறினர். விவசா

ஒருவழிப்படாமல் எச்காலமும் சஞ்சலங் கொண்டிருத்த

அறிவுக்கு

கூறுதலின்,

அறிவாய்! என்ற
(௧௩)

மாசமவ்கள்?? என்றதனாற் காண்க,

உரையுணர் விறந்து, தம்மை யுணர்பவ ருணர்வி னாடே
கசையிலா வின்ப வெள்ளங் காட்டிடு முகிலே! மாருப்

பரையெனுங் சரணஞ் சூழ்ந்த பானுவே! கின்னைப்பற்றித்
இரையிலா நீர்போற் சித்தர் தெளிவனோ? சிறிய னேனே.
(@-&1) உளை - சொல்லும், உணர்வு - உணர்ச்சியும், இறக்து- இற
யுணர்பவரராசிய (அறிஞரத), உணர்வின்
ச்சப்பெற்று, தம்மை - தம்மை
ஊடே ஆனச்தப்
நீங்காத,
செணம்

அறிவினுள்ளே, சசை இல்லா - கரையற்ற, இன்பம் வெள்ளம் ற, முகிலே - மேகமே, மாறாபெருச்கை, காட்டிடும் - காட்டுன்
ுற, பொணம் சூழ்ச்த சொல்லப்பட
பரையென்று
பரை எனும்
ி - தேவரீரைப்
கின்னைப்பற்ற
சூரியனே,
.
சூழப்பெற்ற, பானுவே

பற்றி, இசை இல்லா - அலையில்லாத, நீர்போல - கடல்போல,

சிறியனேன்-

சிறியனேன், சித்தம்-மனம், தசெளிவனே-,என்க.

“(வி-ரை.) தம்மை

யுணர்பவர்' ஆவார்,

தம்மைச்

சம்முடைய தேகத்

ஆன்மதநிசனம்
ஆன்மதரிசனம்.
வுணர்ந்தார்; இது
இற்கு “ ௮ஈ்கியமென
பண்ணு மிடத்துப் பாதரிசனஞ் செய்து நீச்சவேண்டுதலின் பரதரிசனமும்
இவர்கள் பமசரிசனமும் ஆன்மதரிசனமும் பண்ணவே
பண்ணின வராவர்,
எனவே, பதி பசு பாசம்
சவதரிசனமிலேசாம்,
ுடைய
“தம்மை யடிமையாசவ
கிமான்சளிடத்து
sare
இத்தகைய
யுணர்ச்ச ஞானிக ளாவர்.
களை
தம்மை யுணர்பவ
ன்,
ததும்புமாகலி
திருவரு ளேராளமாகத்
முதல்வன்

- ரூணர்வி ஜாடே, சரையிலா வின்ப வெள்ளம்

காட்டிடு GaGa’ cox meri.

சூரியனும் சதிரும் பொருட்டன்மையா லிரண்டாகச் காணப்படினும், தாசா
ன்மியத்தா லொன்றா யிருத்தல்போலப், பரனும் பரையுவ் கசாணப்படுதலின்,
:பரையெனுவ் இரணஞ்் சூழ்ந்த பானுவே? என்றனர். இதனால் பரையின்றிப்

கேவல

சசல மின்றிக், சழொடு மேலாய், எங்கும்

மேவிய வருளின் கண்ணாய் மேவிட, மேலா
தாவிட வின்பா இதத் தனி.பிடை. யிருத்தி

தேவெனு

(௧௪)

.

பா மில்லையாம்,

யின்பம்
வைத்த

மெளனி செம்பொகத் சேவடி. சர்தை செய்வாம்.

க.

|
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தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

(இ-ள். சேவலம் - மறப்பும், சகலம் - கிணைப்பும், இன்றி - இல்லாமல்;
இடுழாடு - €முடனே, மேலாய் - மேலாகி;

எங்கும் - எல்விடக்தும்,மேவிய-

பொருக்திய, ௮ருளின் som yi - அருட்சண்ணா௫, மேவிட - பொருச்தவும்$
இன்பம் - ஆனந்தம், மேலாய் - மேவிட்டு, தாவிட-சறச்கவும், இன்பா தீசம்ஆனந்தா சமாகிய, தணியிடை - தனியிடத்தில், இருத்தி வைச்ச
- (அடி
யேனை) இருச்.நிவைத்ச, தே என்னும் - தெய்வமென்சிற, மெளனி-மெளன
குருவின், செம்பொன்-செம்பொழற் கழலணிர்த, சேவடி..இருவடிகளை,சக்தை
செய்வாம் - சிர்தை பண்ணுவோம், என்ச.
(வி-ரை.) ஆன்மாச்சளின் பரிபக்குவத்திற்கு?் தகுந்தபடி gare
சனுச்சரகஞ் செய்வான் முசல்வனே ஆசாரிய மூர்த்தங்சொண் டெழுர்தரு
ஞூதனாகலின் முதல்வனுக்கும் : அசாரியனுச்கும் பேசமில்லை யென்பார், தே
வெனு மெளனி செம்பொற் சேவடி. சிந்சை செய்வாம்? என்றனர். திநமந்தி
ரம்:

குருவே

சிலமெனச்

கூறின

னந்தி,

குருவே

கோரார், குருவே செவனுமாய்க் கோனுமாய்
வற்றதோர் கோவே?! என்றசளுற் சாண்க,

கிற்கும்,

ிவமென்

Use os

குருவே

யுளையுணர்
(௪௫)

தேேத்றுளா ரின்று மாளா நின்றனர்; ௮ தனைச் சண்டும்
போத்றிலே னின்னை; அந்தோ! போக்கினேன் வீணே சாலம்;
ஆற்றிலேன்; ௮அகண்டா னந்த வண்ணலே! அளவின் மாயைச்
சேற்றிலே

யின்னம் வீழ்ந்து திளைக்கவோ?

(இ-ள்.) கேத்று
றையதினம்,

மையை,

உள்ளார் - நேற்றையதின

மாளாகின் றனர் - மடியாகின் ஹனர்;

கண்டும்-(பிரக்தியட்சமாகப்)

மிருக்சவர், இன்று - இன்
அதனை

பார்ச்அம்,

சேவரீரை, போத்றிலேன்-வணக்கிலேன்;

கிதியனேனே.
- அவ்வகை

நிலையா

நின்னை - கித் இயனாகியெ

அ௮ர்தோ-ஐயோ!,

சாலம்-பொ

இனை, வீணே-லீணாகவே, போக்ினேன் - சழித்சேன்; ஆற்றிலேன்-(இணி)
ச௫ித்திலேன்; ௮அகண்டானக்சம் - அசண்ட சுகச்சை விளைவிக்கும்,
அண்
ணலே-பெரியோனே', கிறியனேன், இறியேன், அளவு இல்-அளவில்லாத,
மாயை-மாயையாகிய,
சேற்றிலே - அளற்றிலே, வீழ்க்து ~ விழுந்து, இன்
னம் - இன்னமும், திளோச்கவோ - அன்பச்தை யனுபவிச்சவோ? என்௪.

(வீ-மை.)

ஒருகா விரு

தாசை

யடுத்தசா ளிருக்சகீ சாண்பதில

்லை யென்
பார், (மேற்றுளா ரின்று மாசா சின்றனர்?
தீருக்துறள்: “கெருச Mer enc, a
னின் தில்லை யெனும், பெருமை புடைத
்தில் வுலகு,”” எனவும்; பட்டினத்துச்
சுவாமிகள்
: “மெற்

றிருகதா
ரின்று வெந்து நீரறானார், பாற்றெளிக்க.
வெல்
லீரும் வாருங்க ளேதென் நிரல்காமல், எல்லா
ஞ் சிவமயமே யரம்.?? எனவும்
வருவனவற்றாற் காண்க,
(க)

போக மென்ப தீ விளக்கொவ்வும்; அவித்தைஷெரீய
் யிருளா
தீதி லாவிளக் கெடுத்திரு டேடவுஞ் க்கா
இ
\

*

ஆசையெலும்

௬௧௯

தாத லால், *அறி வாய்கின்ற விடத்தறி
ஏது

மில்லை!

யென்

(இ-ள். போதம்

யாமை

கெம்பிரான் சுருதியே

யியம்பும்,

என்பதே-அறிவெனப்படுவதே,

விளக்கு

ஒவ்வும்-

தீபத்தினை யொக்கும்; அவிச்சை-அஞ்ஞானமே, பொய்-பொய்யாகிய, இருள்
ஆம் - இருளை யொக்கும்; தீது இல்லா - கூற்ற மில்லாத; விளக்கு எடுத்து இீபச்தை யேந்திச்சொண்டு, இருள் தேடவும்-இருளைச் தேடினாலும், ௪4
சாது-இடைச்சாது, ஆகலால்-அகையால், அதிவாய் நின்றவிடத்த-ஞானமய
மாய் நின்றவிடத்தில், அறியாமை-அஞ்ஞானமானது, ஏதும் இல்லை என்று-

சறிதுமில்லையென்று,
எம்பிரான்-எம்.மிறைவன்
வேதங்களே, இயம்பும்-கூறாகிற்கும், என்க.

(வெளியிட்ட), சர .தியே-

(வி-ரை.) ஒளிக்கும் இருளுச்கு மிட மொன்றாயிருர்அம், ah மேலிட்ட.
காலத்து

இருள்

ரில்லாதது

போல, ஞானத்திற்கும்

அஞ்ஞானச்திந்கும

இட

மொன்ளுயிருக்தும், ஞான மேலிட்ட. காலத்து அஞ்ஞான நில்லா சென்பார,
(போத மென்பதே விளக்கொவ்வு மவித்தையபொய் யிருளாம், தீ௫ி லாவிஎச்
கெடுத் திரு டேடவுஞ் சிக்கா? என்றனர்.

மொன்றே

கோடிக்கவி: “*ஒளிச்கு

மிருளுச்கு

யிடமொன்று மேலிடி லொன் ஹொளிக்கும்'? என்றதனாற் காண்க,

௬ருதி யே!சிவா கமங்களே!
ஒருத

னிப்பொரு

பொருதி

ரைக்கட

கருத வெட்டிடா
“(இ-ள்

உங்களால்

உங்களாற் சொல்லும்

aren ona?

தென்னவா

னுண்மண

லெண்ணினும்,

நிறைபொரு

எளவையார்

சுருதியே-வேதங்களே!,

சொல்லும் - உங்களால்

காண்பார்?

பிரதிபாதிச்சப்ப9ிகிற,

ஒரு தனிப்

அளவை- ௮ளவையானது,

என்ன-இதுதானென்று அணிர்துசொல்ல, வாய்
பொரு திரை - மோதுகின்ற
அலைசளையுடைய,

மணலை,

புலக்

சிவாசமங்களே - சைவாகமங்களே],

பொருள்-ஒரு ஒப்பற்ற பொருளினுடைய,

மணல்-நுண்ணிய

யுண்டோ?

ஈது

உண்டோ- வாக்குளதோ?,
கடல்-கடவிலுள்ள, paix

எண்ணினும் - எண்ணித் தொகை செய்யிலும்,

. புகல-சொல்லவும், க௬,௪- நினைக்கவும்,

எட்டிடா-எட்டாத,

பரிபூரணப்பொருளின், அனலை அனல்,

நிறை

பொருள்-

யார் சாண்பார். யாவர் சாண

வல்

லவர்? என்க.

(வி-ரை.) வேதாகமங்கள்

பொதுவும்

சிறப்பு: மாய்

விளங்கும்

பிரபல

சுருதிகளே யாயினும் அவை மாயா சரரியமாகிய வைகரியாஇ வாகன் பகுஇ
யாச விருத்தலின், அவர்களால் *மு.தல்வன் இச்சமையன்? எனச் கூறிச் சாற்
நிடற்குச் கூடாதென்பது

கருத்து.

[டின்னைப் போன்றன

வகிலமென்

(௧௮)
ற.றிர்த,மெப்ப்

உன்னைப் போன்றகற் பரம்பொரு ஸில்லையென்

பொருளாம்

மோர்ந்து,

சீ

ட்,

இ

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௯௨௦

பொன்னைப் போன்றநின் போதங்கொண் டுன்பணி பொருந்தா
என்னைப் போன்றள வேழைய ரைய[இங் கெவசே?.
)
(இ-ல்.) ௮கலம்-உலகக்கள், மின்னலைப் போன் றன - (நிலையாமையின்
ஆம்ொருள்
மெய்ப்ப
ி
மின்னலை யொத்தன, என்று அறிந்து-என்று தேர்க்துட

பொருளாகிய, உன்னைப் போன். ந-தேவரீளை யொத்த, நல் பசம்

உண்மைப்
யென்றது,

ஓர்க்து - ஆராய்ச் து;

இல்லையென் ஐ.-இல்லை

பொருள்,

பொருள்-கன்மையைச் தருன்ற மேலான
பொன்னைப்

போன்ற

- பென்னைப்போலச்

றந்த, நின் போதம கொண்டு-தேவரீ ரருளிய ஞானத்தைம் கொண்டு, உன்
பணி-தேவரீர் திருத்தொண்டை, பொருந்தா-பொருச்தாத, என்னை ப்போன்று
உள்ள-அடியேனை யொச்துள்ள, ஏழையர்-அ.திவில் கள், ஐய-ஐயனே!, இங்கு
்

எவர்-இவ்வுலகத்இில் யாவர் என்௪.

திசையு மெவ்௮லகு மெத்சொழிலு மெப்
(வி-கை.3 சிவபோகசாரம்:*எத்
பயனு, நித்திய மென்றென்று கினையாதே-புச் தியீனாற், கண்ணாடி Wp
காண்,”
ஜோனறி மாய்க்துவிடுல் கானிவற்றைச், சண்ணாடியிற் கனவிற்
என்றதற் கேற்ப, (மின்னைப் போன்றன

ரர், இரண்டாவசாக

ரிலரெனச்

ஒருவ

ல? என்றனர்.
௩ற் பரம்பொருளில்

ஒருவசே ருத்தி

வூலம்? என்றனர்

சுருதி கூறலின், உன்னைப் போன்ற

அதர்வகிரசு:

ஏசகோருத்சேத்வாதய”

(ea)

என்றதனாற் காண்க.
தரயுக் தந்தையு

மெனக்குற

வரவதுஞ்

சாற்தின்,

ஆயு நீயுகின் னருளுகின் னடியரு மன்றோ?
பேய னேன்றதிரு வடியிணைத் தாமரை பிடித்தேன்)
நாய னே!எனை யாளுடை. முக்கணா யகனே

(இ-ஸ்.) தாடிம்- அன்னையும், தந்தையும்-பிதாவும், எனக்கு-அடியேனுக்கு,

உறவு ஆவதும்-சுற்றமாவதும், சார்றின்-சொல்லுமிடத்து; ஆயும்-தக்சவர்க
ளால் ஆராயப்ப£கின்ற, நீயும்-சேவரீரும், நின் அருளும்-தேவரீருடைய திரு
வருளும், கின் அடியரும்-தேவரீ மடியாரும், அன்றோ-அல்லவோ?, $பேய
னேன்-பேயேளூூய சான், இருவடி-உன் திருவடியாகிய, சாமரை- தாமரை
சளை, பிடித்தேன்-பற்றினேன்) நாயனேஃகாதனே!, என்னை- அடியேனை ஆள்

உடை-அடிமையாகவுடைய,

தலைவனே!

முக்கண்

நாயகனே-மூன்று

கண்களோ யு ணடமு

என்க,

த

(வி-மை,) தாயும்-தந்தையும்- உறவும் மூலை நயே,இதைவனும்-அருட்ச
த்தி

யும்-அடியாருமாகக் கொண்டனர். தேவாரம்; **அப்பநரீ யம்மைநீ யையனுர்
யன்புடைய மாமனு மாமியு 8, ஒப்புடைய மாதரு மொண்பொருளு நீ யுயர்
குலமும் சுற்றமு மோரூருகீ?? TM MECH காண்க,
:
(௨௦)

காந்தமதை யெதீர்காணிற்
காந்தத்தொன்மு

கருந்தாது செல்லும்

க்கக்
்

.

POS

அசையெனும்
தோய்ந்த விட மெங்கேதா னங்கேதான் சலிப்பறவு
விருக்கு மாபோல்
. சாந்தபதப்

பரம்பொருளே

பற்றுபொரு

்
சலிக்குஞ் சித்தம்;
, வாய்ர்தபொரு ளில்லையெனித் பேசாமை
- வாய்க்கு

மன்றே.

ளிருக்குமத்தாற்

்
Bem pide

:

(௫-ன்.) சாக்தமதை - காந்தத்தினை, எதிர் காணின்-முன்னிட்டுச் கண் :
டால்,

கருந்தாத, - இரும்பானது, செல்லும் - அச் சார்தத்திற்கு மூன் செல்

Od}. கார்தத்து - அச் சார்தத் துடன், ஒன்றாது - பொருக்தாமல், ஏய்ச்,த
இஃம் எங்கே-ஒழிர்து நின்ற இடமெங்கே, அ௮ங்கே-அவ்விடத்தில், சவிப்பற
சார்த
இருக்குமாபோல் - இருச்குமாறுபோல;
வும்- அசைவில்லாமலும்,
பதம் - சாக்த பதமாகிய, பரம்பொருளே - பர வஸ் தவே, பற்றுப் பொருள்பற்றுதற்குரிய விடயப்பொருள்கள், இருக்கு௦த்தால் - இருப்பதினாலே, த்
தம் - மனமானது, சலிக்கும் - அசைவுறும்; வாய்ச்த- எதிடீடாகப் பொருச்
இய, -பொருள்-விடயப்பொருள், இல்லை எனின்- இல்லையானால், பேசாமை-

மவுனமாக,

நின்ற சிலை-ிலைபெற்றச நிலையான2,

என்க,

வாய்க்கும் - உண் டாகும்,

ட்

(வி-மை.) அசைவற்திருக்கும் இரும்பான#8 சாச்தச்தினைக கண்டமாக
சலனமற் றிருச்சவேண்டிய மனமானது
இரத்தில் அசைவடைவதுபோல,

சண்டமாத்திரத்தில் உஎலனமுறுகிற தென்பதாம்.
பிரபஞ்சப் பொருள்களைக்
இதனால் மனம் சலன முறாது லயப்பட
நின்ற நிலையாவது - மோட் சறிலை.

வேண்டு மெனவும், ga லயமே மோட்சமெனவும் கண்டுகொள்க,
ரம்; *மனமாயை

மாயை மாய மயக்கம், மனமாயை

திநமநீதி

காண்ட மாயமற் ஜொன்று

தனையாய்ச் திருப்
(௨௧)

மில்லை, பினைமாய வேண்டாம் பிதற்றவும் வேண்டாம்,
பது தத் துவர் தானே.” என்.றதனாத் காண்க:

பொற்பு அங்கருத்-தேயக மாயதிற் பொருந்தக்,
கற்பின் மங்கைய ரென,விழி கதவுபோற் கவினச்,
"சொற்ப னத்தினுஞ் சோர்வின்றி யிருந்தசான் சேகர்க்து
நிற்ப தத்கிந்த வினைவந்த
(இ.-ள்.)

சிமலா - மலமில்லா தவனே,

வாய்க்க மாதர்களைப்போல,
கருத்து சானே,

வாதென்கொல்?.நிமலா!

அகமே

கற்பின் மங்கையர் எனக த்பினை

பொற்பு உறும் - அழகினையுடைய,

- வீடாக, பொருர்த-பொருக்தவும்;

க, சவுபோல் - கதவினைப்போல, சவின-அழகுசெய்யவும்;
சனவிலும்,) சோர்வு இன்றி-தளர்ச்சி யில்லாமல்,

கருத்தே.

விழி - சண்கள்,

சொற்பனத் தினும்-

இருக்த சான-வாழ்ந்த

அடி.

யேன், “சோர்ந்து நிநபதற்கு - வாடியிருப்பசற்கு, இர்ச வினை - இச் கர்மம்;

வந்த ஆறு என். உண்டான

வகை

யாறு ? என்க,

|
தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௫௨௨

்குப் பூர்முககவாசனை
(வி-ரை.) சதா நிஷ்டையோடு கூடியிருக்கு மெனகச

இதனால்,
பது கருத்து:
ஒவ்வோ ரமையத்து வரவலேண்டியதென்னை யென்
னால், ௮து ஏது
தேச மூள்ளளவும் பிராரத் துவ கன்ம முண்டாயிருத்தலி
(௨௨)
ிற்று,
பதாய
வாக ஒரோவழி பழைய பூர்வவாசனை வந்து தாக்கு மென்

வந்தவா றிந்த வினை,வழி யி.து,என மதிக்கத்
தந் தவா ௮ுண்டோ? உள்ளுணர் விலை; அன்றித் தமியேன்
நொந்த வாறுசண் டி.ரங்கவு மிலை;கற்ற நூலால்

எந்த வாதினித் தற்பரா ! உய்குவே னேழை?

(௫-ள்.) இந்த வினை - இப்பொழு தனுபவிப்பதற்
மம்,-வக்த ஆறு-(இத) வக்த. வகைக்குக் சாரண மிது;
நீக்குவதற்கு) மார்க்க மிது; என மஇக்க - எனத் தேற,

தந்தவாறு

வுணர்ச்௪ு,
இல்லை;

கேதுவாயுள்ள

- தேவரீர் கொடுத்ததுண்டோ

உண்டோ

தமியேன் - அடியேன்,

அன்றி - அஃதல்லாமலும்,

கர்

வழி இது - (அதை
உள் உணர்வு - ௮௧

?, இல்லைகொர்தவாறு

சண்டு - வாடியிருப்பதனை மோக்கி, இரங்கவும் இல்லை- இரங்கியருளவுமில்லை; தற்ப.ரா - தற்பரனே!, ஏழை - அடியேன், கற்ற நூலால் - கற்றுக்கொண்ட
நூலுணர்ச்சியால், எந்த வாறு-வந்தவகை,
பேன்?என்க.

(வி-ரா.)

இனி

உய்குவேன்-இணிப்

பிழைப்

முதல்வன் ஆன்மாச்களுக்குத் தன்மை முன்னிலை படர்க்கை

யாக நின்று அனுச்செ௫ுச்து வருவது சமஜமாசவிருந்தும் இவத்றி லோர்
வகையானும் இருபை செய்தாரில்லை யென்றனர். அூலுணர்ச்சி கற்றலுச்கும்

பிரயோசன
வேன்!

மில்லையாகலின்,

கற்ற நூலால், எந்த வாதினித் தற்பரா வுய்கு

என்றனர்.

(௨௩)

சொல்லாலும், பொருளாலும் அளவை யாலும்
தொடாரவொண்ணா வருணெறியைத் தொடர்ந்து காடி,
நல்லார்க ளவையகத்தே யிருக்க வைத்தாய்;
ஈன்னர்கெஞ்சர் தன்னலழு ஈணுகு வேனோ?

இல்லாளி யாயுலகோ டுயிசை மீன்றிட்(6,)
எண்ணரிய யோகினுக்கு மிவனே யென்னக்,
கல்லாலின் &ழிருந்ச செக்கர் மேனிக்
கற்பகமே! பராபரமே! கயிலை. வரழ்வே!
(ஓஒ - ஸ்.) இல்லாளியாய் - குடுப்பத்தனாய், உலகோடு . . பிரபஞ்சத்,த
டன், உயிரை - ஆன்மாக்களை, எஈன்றிட்டு - தோன்றுவிச்௮; எண் அறிய நினைத்தற்

கருமையாகிய,

என்ன - இவனே

யோகினுக்கு

தர்கவனென்று

மாத்தின், 8ழ் இருக்க - அடியி

- யோசமார்க்கத்திற்கும்,

சொல்லும்படி,

லெழுர்தருளியிருக்ச,

இவனே

கல்லாலின் - சல்லால :

செக்சர்மேனி - செத்

ஆசையெனும்

௨௩

- நிறமூள்ள், 'சற்பகமே - சத்பசவிருட்சமே!, ப.ராபரமே-பராப.ர

Gal,

acy

" சயிலை வாழ்வே - கைலையில் வாழ்கின் றவனே, சொல்லாலும் - வாக்காலும்,
பொருளாலும்- அருத்தத்தாலும், அளவையா லஓும-அளவைகளாலும், தொடர
ஒண்ணா - பற்றக்கூடாத, அருள் கெறியை - அருள் வழியை, தொடர்க்து
சாடி-பற்றிநாடி, ஈல்லார்கள் - அதிஞர்கள், ௮வையசத்தே - சபையிடத்தே,
இருக்க வைத்தாய் - இருச்சவைச் தனை; நன்னர். நல்ல. கெஞ்சம்தன் - மனத்தி
னது,

ஈலமும் - பேற்றையும், நணுகுவேஷே

- ௮ உடவேனோ?

என்ச.

(வி-ரை.) உலதத்தன்கண்ணே போகம், யோகம் நடைபெறச் தானே
போூயோயும், யோயொயு மிரு-து காட்டினா னாகலஃன், 4(இல்லாளி யாபுலகோ
டுயிசை மீன்றிட், டெண்ணரிய போனுக்கு மிவனே பெண்ன் என்றனர்.

சிவஜானசித்தியார்:

யிருந்து

“போயா

யிர்ச்குப்

போகத்தைப்

புரித

லோரார், யோகியா யோக முத்தி யுதவுத லதுவு மோரார், வேடூியா னாற்
போற் செய்த வினையினை யோட்ட லோரா, ரூகியா மூட டரல்லா மும்பரி
சொல்லும், பொருளும், ௮ள
லொருவ னென்பர்?” என்பதனாற் காண்க,
வையும் மாயாகாறிய மாசலின் அவற்றால் முதல்வ னறியப்படா னென்பார்,
(சொல்லாலும், பொருளாலு மளவையாலும் தொடாலொண்ணா! என் றனர்.

சரரக்ரெமா நாதலினிலிர் இரியம் பத்தும்,

சத்தாதி, வசனாதி, வாயு பத்தும்,

நீக்கமிலக் தக்கரணம், 'புருட னோடு
நின்றமுப் பரனைந் த(ம); கிலவுங் கண்டத்
தாக்யெசொப்

பனமதனில் வாயு பத்தும்;

அடுத்தனசத் தாதிவச னாதி யாக.
கோக்குகச ணம்புருட a Cora,
நுவல்வரிரு பத்தைக்தா அண்ணி யோரே.
(இ-ள்.) இந்திரியம்

பத்தும் - மெய்யாதி

இந்இரியங்கள்

பத்தும்; ௪த்

வ௪
தாதி (பத்தும்) - சத்தமா விடயல்கள் பத்.ஜம்; வச௪னாதி (பத்தும்) பத்தும்;
வாயுக்கள்
ி
பிராணனாத
பத்தும்
வாயு
னாதி விடயங்கள் பத்தும்;

நீச்சம் இல் - நீங்குதலில்லாத,

அர்தக்காணம்

கான்கும் - மனமா தி

நான்கு

கரணங்களும்) புருடனோ? - ஆன்மாவுடனே, முப்பான் ஐந்த - முப்பத்தை
ந்தம், நுதலினில் நின்றது - இலாடத்தில் நின்ற அவஸ்தை, சாக்கிரம், ஆசாச்ரொவஸ்தையாகவும், நிலவும் - விளங்குகின்ற, கண்டத்து - சண்டத்தில்,

அச்யெ-உண்டாக்கப்பட்டிருக்கன் ற,

சொப்பனமதனில்-சொப்பனாவச்தை

யில், வாயு பத்தும் - டதீதுவரயுச்களு ; அடுத்தன - அடுத் கிருப்பன வாய,
சத்தாதி வசனாதி ஆக - சுத்தாதி வசனாதி பத்து விஷயங்களாக, கோசக்கு

பார்க்சப்படுகிற, கரணம் புருடனுடனே கூட - அச்.சச்சரணங்கள் அன்மா
வுடனிற்ச; இருபத்சைர்ப ஆ - இருபத்தைக்து தத்துவங்களரசவும், அண்

ணியோர் -

ண்ண .றிவினை புடையோர், நுவல்வுர் - கூஅவர். என்க.

௪௨௪.

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

(வி-மை.) இந்திரியம் பத்தாவான-ஞானேகச்்திறியங்களாகிய மெய், வாய்,
சண், மூக்கு, செவி, ஆய ஐக்தும்; சன்மேர் திரியங்களாகிய வாக்கு;-பா சம்,

பாணி, பாயுரு, உபத்தம் ஆயெ ஜந்அமாம். சத்தாதி

வசனத் பத்தாவன -

ஞானேச்இரிய விடயங்களாகய சத்தம், ப.சிசம், ரூபம், ரசம், கந்சம் ஆகிய
ஐக்.தம்; சன்மேக் இரிய விடயங்களரசஇய வசனம், சமனம், கானம், விகர்க்சம்,
ஆனர்தம் ஆய ஐ% அமாம் வாயு பத்தாவன - பிராணன், அபானன்) சமா
னன், உதானன், வியானன், நாகன், கூர்மன், கிருகரன், தேவதச்சன், சனஞ்
சயன் என்பன. அந்தக்காணம் நான்காலன - மனம், புத்தி, சித்தம், அசய்
சிவஜானசித்தியார்: “சாச்கிரமுப் பத்தைர்து. நதலினிற்
காரம் என்பன,
கனவு தன்னிலாக்கிய விருபத்தைக்து?! என்றகனாற் சண்டுகொள்க..
நிதலிற் மொடங்கிச் காலு மூலச்சளவுஞ் சாச்சொச் சான மாகையானும்,
தைசச அங்சாரச்திற்குச் தான:2௨ சோச்்இசாஇகளுடைய
னும், வைகறி ஆங்காரத்இற்குசத் தான மூலதந்தோட்டம்க

சான மாகையா
ஏாஷையானும்,

ஞானேக்திரியககளும், கன்மேச்இரியங்களும் ஆங்காரங்களிலே 'தோன்று
கையானும், அவை €விக்குமிடத்து ஆகாபமிடமாகச் €விச்சையானும், சாச்
கரத் இற்குக் கருவி முப்பச்தைந்தாயின.

்
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கண்டர் தொடங்கி இசவமளவாசச் சொப்பனத்தான மாகையானும்,
அதிலே சண்டத்இற்குக் கீழ் இசயச்இத்குமேல் பாகியளவாக மன தற்குத்
தானமாகையானும், மனம் வசன

னும்,

நின்ற

பாதி தொடங்கி

முதலாயினவந்திற்கு

இதயத்தளலம்

உபரசான மாகையர்

புத்திக்குக்

சானமாகையா

னும், புத்தியிலே பூசாதி யாக்காரம் தோன்றுகையாலும், அச்ச ஆங்காரம்
Fs
முதலானவற்றிற்கும், வாயுக்ச ளொன்ப இற்கும் உபாதானங்க ளாசை
யானும், இவை தாம் வாயுவிடமாகச் சவிச்கையானும் சொப்பனத்தானச்

ESSE கருவி யிருபத்தைச்தாயின.

(௨௫)

சுழித்திபித யக் தனிற்பி சாணஞ்், இத்தம்,
சொல்லரிய புருடடைன் மூன்ற தாகும்;

.

வழுத்தியசா பியித்.றுரியம்;பிராண னோடு
மன்னுபுரு டனுங்கூட

வயங்கா நிற்கும்;

அழுத்தி லக்தன்னிற றுரியா இதம்;
அசுனிடையே புருடனொன்றி யமரு ஞானம்
பழுத்திடும்பக் குவாறிவ

ரவத்தை

யைந்திற்

பாக்குபெறக் கருவி நிற்கும் பரிசு தானே.
(இ-ன்.) அழுத்தி. சுழுத்தியயத்தைக்
கிட.மாயெ, இசயர்சன்னில்இதயக்சானக்தில்,
பிராணன் - பிராணவாயு,
இத்தம் - சித்சம், சொல்
அரிய சொல்லுதற் SA ga Bu, புருடனுடன்-புருடனுடனே, மூன்றதாகும்மூன்றாகும்) வழுத்திய-கொல்லப்பட்ட, நாபியில்- உந்இயில்,
துரியம்-.துரி

யாவச்சை யுள;

பிராணனோூ

- (அவ்விடத்தில்)

பிராணவாயுலோடு,

௪௨௫

ஆசையெனும் ்
மன்னு-நிலைபெற்ற, புருடனும்-புருடனும்,, கூட- உடலே,

வயங்காநித்கும்-

பிரகாயொகிற்கும்; அமுத்திடும் - அழுத் த.தற்குரிய, மூலக்சன்னில் - மூலத்

தானத்.இல், தரியாதீதம்-துரியாத , அவத்தையாம்; ௮ தனிடை-அதனிட்த்

தில்,'புருடன்-புருடனுடனே, ஒன்.றி-பொருச்தி, அமரும்-அமர்ந்திருக்கும்,

அவ ச்சை ஜர்.தில்-பஞ்சாவத்தைகளில், பாங்கு பெற-பாங்காக, கருவி நிற்
கும் பரிசு-சருவி கிற்கும் தன்மையை, ஞானம் பழுத்திடும் - ஞான முதிர்க்௪,

பக்குவர்-பக்குவிகள், அறிவார்-அறிவார்கள், என்க.

(வி-ரை.) இதயச் தொடங்கி காமிச்கு மேல் குழுத் இத் சானமாகையா
- ஸும், இத்தம் சினைவிற்கு உபாதான மாகையானும், நினைவெழுச்திருக்கு மவ
தர மச்சினி யெழுப்பவேண்டு மாகையானும், அவ் வக்கனிக்குத் கானம்
- இசயமாகையானும், சுமுச்தி யவத்தைக்குச் கருவி மூன்றாயின.
நாபி துரியத்சான மாகையானும், நாபிக்குச் 8ழ் பிராணவாயு இயங்கா
்.
அவ் வப்புவிற்
'தாசையானும், அப்புவை யொழிச் தெழுக்இிரா சாகையானும்,
குச் தானம் சாபி'யாசையானும், தூரியாவத்தைக்குக் கருவி யிரண்டரயின.
;

்

கருவி கரணாதிச ளென்றுமின்றி

பிரு இவிச் தானமாகிய மூலாதாரத்தே

அவியச்தனாயிருக்கும் ஆன்மா எனவே
- யூரூட னெனலுமாம்,

அவியக்தன் ஒரு சருவியாம். அதுவே
(௨௯)

இடத்தைக் காத்திட்ட சுவாவெனப்' புன்புலா லிறைச்9ச்

* சடத்தைச் காத்திட்ட நாயினேன், உன்னன்பர் தயங்கும்
் மடத்தைக்

காத்திட்ட

சேடத்தால்

விசேடமாய்

வாழ,

நின்னருள் வேண்டும்,
வீட்டினை, காத்திட்ட - காத்திருந்ச,
(இ-ள்) இடத்தை-(எசமானன்)
,
- நாய்போல, புன்-புல்லிய, புலால்-புலால் நாற்றம் வீசுன்ற
சுவா என-மாமிசத்
தா
ட்ட,
டவிடத்தைக்

'இறைச்9

சாத்திருர்த,

காத்திட்ட

லாச்சப்ப

கண்டத்தோய்!

சடத்தை - தேகத் இனை,

காத்.இட்

தயங்
காயினேன்-காயேன்; உன்-தேவரீர், அன்பர்-அடியார்கள்,

கும்-சஞ்சறிக்கின்ற,

மடத்தை

- மடத்தினை,

காத்து-காத்திருந்து, இட்ட-

விசேடமாய் வாழ-பெருமை
-அவர்களிட்ட, சேடத்தால்-பரிகலசேஷத்தால்,

புடன் வாழுதற்கு, விடத்தை-விஷ$த்தை,

தின, கண்
சாத்திட்ட-தடுத்தருக்

டத்தோய்-இருமிடற்றையுடையாய்],.தின்-தேவரீர்,
டம்-அடியேனுக்கு வேண்டும், என்க,

அருள்-சருபை,

வேண்

தொழிலெனக் கருதி
(வி-ரை.) இடத்தினைக் சாத்தலே தனக்குரிய
ஒழியும் சாயினைப்
வாழ்க்து
வாளா
ு
வேறு பிரயோஜன மொன்று மடையாத

யிருந்சே
போல, உடலைப் புரத்தலே பயனெனச் கருதி, மேல் விசாரமின்றி
மடங்களி
என்றார்.
?
: இனன்பார், *இடத்தைச் சாத்திட்ட......காயினேன்
 பூண்டு,
, இல்ழுர்தருளியிருப்போர் சர்வ சங்க பரித்இயாக முற்றுச், சிவவேடம்
ரரன
பறிபாலக
ஞான காஸ்திர் பாரங்கதராய்,,உலோகோபகாரமாகச் இவாலய

- இப்சியோராகலின், அத் சகையர் புரிகல Cote) இடைக்கின் விசேடமென்

oF

௪௨௬. தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
ம்

ets

*

-

.

ட
.
்
'பார்* “மடத்தைச் காத்திட்ட..... நின்னருள் வேண்டும்: என்ரூர். ' திருமந்தி
ரம்: பலியு மவியு பரந்து புகையு, பொலியுமெம் மீசன்றனச்சென்றே யுள்
சிக்குவியும் குருமடல் சண்டவர் தாம்போய்த், தளிரு, மலரடி. சார்ச்து- மின்
. (௨௪)
ரூமே?? என்றதனாற் காண்க,

வாத னைப்பழக்

கத்தினான் மன(ம்);௮ந்த மனத்தால்

ஓத வந்திடு முரை;உரைப் படிதொழி

லுளவாம்;

ஏத மம்மன மாயையென் நிடிற்,கண்ட வெல்லாம்

ரஞ்செயாப் பொய்;அதற் கையமுண் டாமோ?

ஆத

(௫-ன்.) வாதனை பழக்கத் இனால்-(பிரபஞ்சமுகமாக விளையும்
ga)

வலாதனையின்

பழக்கத்தால்,

பிராரத்

மனம்-மனம் வெளிப்படும், ஒத-சொல்லு

மிடத்து, அந்த மனத்தால்-அர்த மனத்தினாலே, உரை வக்இடம்-சொல் விளை
யும்; உரைப்படி-அச் சொல்லின்படியே, தொழில் உள.ஆம்-தொழில் உண்டா
கும்; ஏதம் அம்மனம்-வாதனையாற் சிக்கியுள்ள அம்மனமானது, மாயை என்
றி
உல்-மாயா சாரியமெனக் கூறிடில்; சண்ட
எல்லாம் - பிரச்தியட்சமாசக்
சாணப்படுவன வெல்லாம், ஆதரம செய்யா-விரும்பத்தசாத, பொய்-(காரிய
ரூபத்தால்) பித்தையேயாம்; அதற்கு-௮ங்கனம் சொல்வதற்கு, ஐயம் உண்
டாமோ-சந்தேகம் உளசாமோ? என்2,
:
(வி-ரை) மாயா

காரியமாகிய

மனத்தால்

பற்றுதற்

Ca gareu

Gr

பஞ்ச மனை ௪.தம் காரியரூபமாகிய பொய்யெனச் கூறினர், தாளசாகா வே
ண்பா: :“மன்னகர் மன்று மனைவாவிகூ பக்கழணி, யென்ன வந்தவர்க செல்.
லையிலை-பின்னமது, சொல்ல வருவாருர் துலைவரிய சென் ஐறிச்.த, நில்ல தனை
வேறாக

நி.'? என்றதனாற் காண்க.

. (௨௮)

ஐய! வாதனைப் பழக்கமே மனகினை வதுதான்;'
டவைய மீதினிற் பம்ரபரை யாதினு மருவும்;
மெய்யி னின்னொளிர் பெரியவர் சார்வுற்று விளங்கப்,
பொய்ய தென்பதை யொருவி,மெய் யுணருதல் போதம்.
(௫-் ) ஐய-ஐயனே!,

மன

நீனைவ௫-மனத்
இன் எண்ணங்கள், வாதனை
பழக்கத்தால் விரை வதேயாம்; வையம்
பரம்பரை - பாரம்பரியமாக,
- எல்லாப்

பழக்கமே-பிராரத்துல
வாதனையின்
:
மீதினில் - உலசத்தில்,

:

.

பொருள்களினும்,

நிலைச்து,

os

,

மருவும் - பொருர்தும்;

ஒளிர்-பிரகாசிச்சனற,்

யாதினும்

மெய்மில்- உண்மையில்,

பெரியவர்-பெரியோர்களுடைய,

உற்து- சரர்பினையடைந்து, விளட்க-விஎங்கி, பொய்யதென்பதை
பொய்யென்பதை நீங்கி, மெய் உணருதல்-யதார்த் த,ச்தை யநிதலே,
ஞானம்,

என்க.

.

கின்று-

சார்வு

ஒருவிபோதம்.

(வி-ரை) அடியார் FLO pay
ஒருவனுக்கு
உண்டாகுமேல் all Gar யனைத்தும் நீங்கி ஞானோதய மூண்டாவது
சச்தியமாகலின், (பெரியவர் சார்

ஆசையெனும்
வுற்று? என்றார்;

சிவஞானபோதம்:

௫௨ள்

£மறப்பிச்தத்

தம்மை மலங்களில் வீழ்

க்குஞ், றெப்பிலார் தச்.திறத்;தச் சேர்வை -.யறப்பித்தும், பத்த hers sri
ப.ரனுணர்வி னாலுணரு, மெய்த்தவரை மேலா வினை.?? என்றதனாழ் சாண்க,

குலமி லான்,குணல் குதியிலான், குறைவிலான், கொடிதாம்
புலமி லான்,சனக் கென்னவோர் பழ்.றிலான், “எமக ஸம்

மிலமி லான்மைந்தர் மனைவியில் லான்,எவன்? அவன் சஞ்
சலமி லான், முத்தி தரும்ப.ர

கனெச்த்

தீகுமே.

(௫இ-ள்.) குலம் இலான் - குலமில்லாதவனும்; குணம் (இலான்) - குண
மில்லாதவனும்; குறி இலான் - (பெயராகிய) அடையாள மில்லாதவனும்;
குறைவு இலான் - தாழ்வில்லாதவனும்; கொடிது ஆம் - கொடி.தாகிய, புலம்
"இலான் - விடயப் பற்றில்லாதவனும்; தனக்கு என்ன - தனக்கென்று, ஐர்
பற்று இல்லான் - ஒரு ஆதார மில்லாதவனும்; பொருச்தம்-பொருர்
அன் ற,
இல்லம் இலான் - வீடில்லாதவனும்; மைச்தர் மனைவி இல்லான் - புத்திரர்
களத்திரம் இல்லாசவனும், எவன் - யாவன்?, அவன் - அவனே, சஞ்சலம்
இலான் - சலன மற்றவனும்; முத்தி தரும் - மோட்சத்தினைச் சருதற்குரிய,
ப.ரசிவன்-பரமசவனும்

ஆவன், என

சகும் - என்று சொல்லத்தகும், என்க.

(வி-ரை.) அடியார்கட்கும் அமலனுக்கும் வித்.இயாச மில்லையென்பார்,
முதல்வ னிலக்சண மனைத்சையும் அடியார் மேலேற்றிக் கூறினர். இசனால்
அடியாசைச் சவெனாகப் பாவிக்கவேண்டு மெனவும், பாவிச்சவே அம் முதல்
வன் அடியாராக விருர்தருளுவ னென்பதாம். எண்டு அடியா ரென்றது ஆசா
நியரை; சிவஜானசித்தியார்: “ப.ரம்பிரம மிவனென்றும் பர௫வன்றா னென்்
டம், பரஞான
மிவனென்றும் பராபரன்றா னென்று, ம.ரன்றருஞ்சீர் கிலே

யெல்லா மிவனே யென்று, மருட்குருவை வழிபடலே யவணிவன்றா ஞயே,
யி.ரவ்கெயவா ரணம்யாமை மீனண்டஞ் னையை, யியல்பிஜனொடும் பரிசித்து
நினைம் ஜம் பார்த்தும், பரிக்கிவைதா மாக்குமா போற்டுவமேயாக்கும், பரிசத்
தும் இர்இத்தம் பார்த் தர் தானே.'? என்றசனாற் காண்க,
(௩௦)

கடத்தை மண்ணென லுடைக்தபோ தோ?இக்தக் கருமச்
சடத்தைப் பொய்யென லிறந்தபோ தோ?சொலத் தருமம்;
விட த்தை

ஈல்லமிர் தாவுண்டு,

பொற்பொது

வெளிக்கே

நடத்தைக் காட்டி,எவ் வயிரையு ஈடி.ப்பிக்கு ஈநலத்தோய்!
(௫-ள்.) விடத்தை

உண்டு - உட்கொண்டு;

- ஈஞ்சினை, ஈல் - நல்ல,

அமிர்து

இதாசாயத்தில், கடக்தைச் காட்டி-௩டனஞ் செய்த;

கோடிகளை
செய்பவனே!,

யெல்லாம்,
கடத்தை'

ஆ - அமு,சமாக,

பொன் பொது - பொன்னம்பலமாகிய, வெளிச்கு எவ்வுபிரையும் - அன்ம

நடி.ப்பிக்கும்- ஆட்டுகின்௦, நஈலத்தோய் - ஈன்மை
-

மட்குடத்சை,

உடைச்தபோதோ

- , உடைந்த

'பொழுஇிற்றானோ, மண் எனச் சொலச் சருமம் - மண்ணென்று சொல்லச்
தீருமமாகும், இர்த - இந்த, கருமம் வினை வயத்தான் வந்த, சடத்தை-சரீரத்

“po.

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

"இனை,

இறச்தபோதோ

- இறச்தபொழுதிற்றானோ,

பொய், எனச் சொலத்

ட
தருமம் - பொய் என்னச் சொல்லச் தருமமாகும், என்க.
(வி-ரை “தானாடத் தன்றசை யாடும்”? என்ற முதுமொழிக் கேற்ப;
.மூதல்வனாட ஆன்மசோடி.க ளாடுமென்பார், (நடத்தைச் சாட்டியெவ் வுயிரை
யு ஈடிப்பிக்கு ஈலத்தோய்? என்றனர். திருமந்திரம்: *தேவர் சுரர்கார் சித்தர்,
வீத் இயாகரர், மூவர்க ளாதியின் முப்பத்து

மூவர்கள், தாபதர் சச்தர் சமை

யஞ் ௪.ராசரம, யாவையு மாடிடு மெம்மிறை யாடவே,?' என் நதனாற் காண்க...
கட முடைந்த பின்னர் அதனை மண்ணெனச் கூறினும், அத உடைவதற்கு
உடல் விழுந்தபின், அதனைப்பொய்யெனக்

மூச் யும், மண்ணேயாதல்போல,

கூறினும், ௮௮ விழுதற்கு முக்தியும் பொய்யேயாம் என் தனர்.

(௩௧)

.

நானெனவு நீயெனவு மிருதன்மை காடாமல்,
ஈடுவே சும்மா
தானமரு

கிலையிதுவே சத்தியஞ்ச
த் தியமெனடீ

தமிய னேற்கு

மோனகுரு வாகியுங்கை காட்டினையே! திரும்பவுகான்

முளைத்தத் தோன்றி,

.

மானதமார்க் கம்புரிந்திங் கலைக்தேனே, பரந்தேனே,
வஞ்ச னேனே.
.
(இ-ள்.) கான் எனவும்- நானென்றும், 3 எனவும் - நீயென்றும், இரு
தன்மை

நாடாமல் - இருவகையாகப்

பிரித்துணராமல்;

௩டுவே-இடையாக,

சும்மாசான் - மவுனமாய், அமரும் - இருக்கின்ற, நிலை இதுவே - நிலையாகிய .
இதவே, சத்தியம் சத்தியம் என - உண்மை உண்மை
என்று, நீ தேவரீர்தமியனேற்கு - தமியேனுக்கு, மோனகுரு ஆயும் - மவுன குருவா௫இயும், கை.
காட்டினையே - (வந். த) கையமைத்துந் காட்டினேயே; (அவ்வாறு காட்டியும்)

இரும்பவும் - மறுபடியும், நான் முளேத்துத்
மானத

மார்க்கம் - மனம் போன

விடத்து,

வழியே,

- இரிர்தேனே,

அலைந்கேனே

தோன்றி - மான் வெளிவக்அ,.
புரிந்து - செய்து,

பரந்தேனே

இங்கு -லஞ்ச்
இவ்.

- பலினனே,

னேன் - பாவியே னாதலினால், என்சு.
(வி-ரை.) மூன்னிலைமிலும் தன்மையிலும் முனைப்புத் தோன்றாது நடு
நிலையாகிய சமகிலையே சும்மாவிருக்கும் நிலேயெனச் கூறினாயாயினும், பிரா
ரத்துவ
கன்மத்தால் தன்மையில் சுதந்தரம் பாராட்டி முனைப்புண்டாய
சென்றனர்.
ஒழிவிலோடுக்கம்: “*இரியைக் கிளைத்துவக்து கேட்பவர்க்கும்
சும்மா, இரியச் சுகம்விளைத்த €ீமான்-குருவன்றிச், சற்றே, பதைப்பத் தறினு
ஞ் சகம்படைச்கக, கற்றானுங் சாலனுமாங் காண்.?? என்ற சனாற் சாண்க, QO

தன்மயஞ், சுபாவஞ், சுத்தம், தண்ணருள் வடிவஞ், சரந்தம், ...
மின்மய

மான

வண்ட

வெளியுரு

என்மய

மெனக்குக் காட்டா

சின்மய

மகண்டா

கார)

வான பூர்த்தி,

தெனையப

கரிக்கவக்த

தக்ஷிணா இக்க மூர்த்தம்.

8.

ஆசையெனும்
(@-#.)
மயமும்,

sents sores,

தக்ஷிணா இக்க epi ss-s

௬ததம் - சுத்தமும்,

சுபாவம் - சுபாவமும்,

SAT WL- Sor

தண் அருள் வடி.வம்-

குளிர்ர்,த அருளுருவமும், சாக் தம்-சாந்தமும், மின்மயமான-மின்னுருவாண,
அண்ட 'வெளி-அண்டவெளியில், உருவான - உருவாடிநின்ற, பூர்த்தி- நிறை
வும்; என் மயம் - என் உருவத்தினை, எனக்குச் காட்டா*-எனக்குத் தோன்
ரூதபடி, என்னை-என்னை, அபகறிக்க வர்த - விழுங்க வச்த, சின்மயம்-ஞான
ரூபமும், அசண்டாகாரரம் - அசண்டாகாரமும் ஆம், என்க,
(வி-ரை.) எல்லாப் பொருளும் முதல்வன் வியாபகத் தடங்கலின் ‘ soa
மயம்" என்றும், சுயம்புவாயிருத்தவின் *சுபாலம்” என்றும், அமலனாதலின்
சுத்தம்' என்றும், கருணாகானாதலின் தண்ணருள் வடிவம்? என்றும், ௮னுச்
இரகமூர்ச்தியாசலின் *சாந்தம்? என்றும், சிதாகாயஞ தலின் 'வெளியுருவான
பூர்த்தி என்றும், அடியாரை யவனாச்ச்சொள்பவ னா,லின் * அபகறிச்ச
அளவிடப்படானாதலின்

வச்த சின்மயம்? என்றும்,
வும் கூறினர்.
—

*அசண்டாகாரம்?

'என

(௩௩)

இற்ற ரும்பன இற்றறி வாளனே தெனிக்தால்,
மற்ற ரும்பென

மலரெனப்

போறி

வாூக்,

கற்ற ரும்பிய கேள்வியான் மதித்இடக் கதிச்சீர்
: முற்ற ரும்பிய மெளனியாய்ப் பரத்திடை முளைப்பான்.
- சிறிய மலரின்

(இ-ன்.) இத்றரும்பு அன்ன

அரும்பினை யொத்த,

சற்

அறி
நறிவாள்னே-சிறிய அறிவினையுடையவனே, தெனிர்தால் - தெளிவான
வினை ஆசாரியமூர்த் தயால் அடைக்தால்;
னும் வேறுபட்ட

ஆ

- விசாலமான

STEED

மற்று அரும்பு என - மூன்னரும்பி

பெரிப அரும்பினைப்போலவும்,

அறிவினை யுடையவனா௫)

OD, அருச்பிய கேள்வியால்- உண்டாய

மலர் என-,

பேர் அறிவு

கற்று - கற்கவேண்டிய

ஆல்

கேள்வியினாலே, மதித்திட-

யாவரும் மதிக்கும்படி, ௧.இச் £ர் முற்றும் அரும்பிய - ௩ற்கதிக்குரிம சிறந்த.
குணங்களெல்லாம்

அடைந்து,

டமளகி

யுடையவனாக,

ஆய் - மவுனி நிலையை

என்சு,
பரத்தஇிடை-மோட்சகிலத் இல், முளைப்பான்-போய்ச் சேருவன்,
ஞான அால்களி
(வி-ரை.) அவத்தையுடன் கூடிய பெத்தனொருவனே,

BESS Sra

EST wd,
ஞராய்ச்சியாலும், ஆசாரிய மூர்த் இயின் Hoss

வாழ்வனென்ப௪
ஊக்குவமடைந்து, சிவ.த்தூடன் கூடிய பெத்தனாக விளங்
உபதேசமாலை; :₹ பார்த்தான் பரிச த்தான் பாவியேன் சென்னி
கருத்த.
கலைய
மிசைச், சேர்த்தான் றிருவடியைச் சிர்தித்தா னோத்துளைத்தா, னஞ்சு
ம்டைவி னறுத்தொழித்தா,,னென்செய்சே ளென்றுரைச்சே

இதனாற் காண்க.

,

ஸணியான்.”' என்

-

மயக்கு இந்தனை தெளிவென விருகெறி வகூப்பால்
ஈயக்கு மொன்றன்பா

லொன்றிலை யெனனல

வழக்கே

(௩௪)

.

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத் இயுரை

PRO

இயக்க முத்திடு மயக்கத்திற் ஜெளிவுற லினிதாம்;
பயக்க வல்லதேோர்ர் தெளிவுடை யவர்க்கெய்தல் பண்போ?

:

(௫-ள்.) மயக்கு ரிந்தனை (என) - மயக்சப்பட்ட மனமெனவும், தெளிவு
என - தெளிர்த மனமெனவும், இரு நெறி - இரண்டு மார்க்கத்தின், வருப்
ஒன்றன்பால் - ஒருவகையி
ஈயக்கும் - விரும்பப்பட்ட,
பால்-பிரிவினால்,
னிடத்து, ஒன்று இல்லை எனல் - ஒன்று இல்லையென்று சொல்லுதல், ஈல்ல
வழக்சே - நல்ல வழக்கேயாம்; இயக்கம் உற்றிடும் - சஞ்சரிக்கன்ற, மயச்சத்
இன் - மயச்சத்தினும், தெளிவுறல் - தெளிவடைதல், இனிது ஆம் - இனி
தாகும்; பயச்சவல்லத-பயன்படுதல் வல்லதாகிய, ஓர்-ஓப்பற்ற, தெளிவுடை
யவர்க்கு - தெளிவினை யுடையவர்ச்கு, எய்தல் - மயக்கம் வந்து பொருர்து

தல், பண்போ-குணமோ?

என்க,

(வி-ரை.) பற்றும் தருமத் இனேயுடைய . மனமானது எதனை நாடுமோ
அதன் வயத்ததால் ௪௧௪ மாகலின், மயக்கத்தின் வழி மயங்கெ மனமாசவும்,
அறிவின் வழி தெளிர்த மனமாகவு மிருத்தலான், 'தெளிவுடையாரிடத்து
அதற்கு கேர் விரோதப் பொருளாகிய மயச்ச மூண்டாதல் பொருத்த மன்
றென்பதாம்,

டு

ட் (௬ ௫)

அருள்வடி வேழு மூர்த்தம்-,
அவைகள்சோ பான மென்றே
சுருதிசொல் லியவாற் மூலே
தொழுக்தெய்வ மெல்லா மொன்றே
மருளெனக்

கில்லை முன்பின்

agen Dé, Bara ழக்குத்

தெருளின்முன் னிலையா முன்னைச்
சோந்தியான்

றெளிகன் மேனே.

(இ-ள்.) அருள் வடிவு - தேவரீர் ௮௫ ஞருவமானத,

ஏழு ஞூர்த்தம் -

ஏழுருவங்களாகும்; அவைகள்-அக்த மூர்த்தங்கள், சோபனம் என்து - தேவ
ரீரை யடைவதற்குப் படிசளென்ன,

சுருதி - வேதம்,

சொல்லிய

- கட்டளை

பிட்ட, ஆற்றாலே-தன்மையினாலே, தொழும் தெய்வம் - எல்லாச் சமயத்தா
ராலும் தொழப்படுஇன்ற கடவுள், ஒன்றே - ஒன்றேயாகும்; முன் பின் வரு
நெறிக்கு - முன்னும் பின்னும் வர்சதம் போவதுமாயெ வழிக்கு, எனக்கு '
மருள் இல்லை-அடியேனு கு மயக்கமில்லை;

தெருளின்-தெளிவாக, முன்னிலை

ஆம் உன்னை - பிரட்தியட்சமாச விளங்கு

தேவரீரை, சேர்ந்து - அடைந்து,

இவ் வழக்கு - இந்த வழச்சனை, யான் தெளி௫ன்றேன் - கான் தெளியாரின்
றேன்,

ஆகிய

என்க,

ச்

\

,

(வி-ரை ) சுத்தவித்தை, ஈச்சுரம், சதாசிவம், விர், ராதம்,சத்தி,சவம்

எழுருவங்களும் மூதல்வனையடைதற் கேதுவாயுள்ளனவாய
ிரு
த் சலின்,

*அருள்வடி. வேழு மூர்த்த மவைகள் சோபானம்! என்றனர். இவ் வடிவங்களை

அசையெனும்

PRE

: -.

யஇட்டித்துச் இருபை செய்பவன் அம்முதல்வனாகவே யிருத்தலின், (தொழு
காளத்தியந்தாதி: *இவசே முதற் ந்தெய்வ மெல்லா மொன்தே' என்றனர்.
ேறவ

ரெல்லார்க்கு மிச்சா,

ரிவரல்ல வென்றிருக்க

சாதலித்தொன் றேத் ததிரேற் சானத்தி:

வேண்டாம்.-கவறுதே,

யாள்வார்ரீ, ராதரித்த

யாம்”? என்றதனாற் காண்க. '

தெய்வமே
்

(௩௪)

எத்தனைப் பிறப்போ? எத்தனை யிறப்போ?
எளியனேற் இதுவரை யமைத்த(அ);
௮.த். சனை Qua wis sb vena;
0

யதிரிலேன்; அந்தோ!

இத்தமும் வாக்குர் தேகமு நினவே;
சென்மமு மினியெனா லாற்றா;
வைத்இடிங் கென்னை பின்னடிக் குடியா;
மழைமுடி யிருந்தவான் பொருளே!
(இ-ல்.) எளியனேற்கு-எளியனுக்கு, இ.து.வரை-இச் சென்ம வரையில்,
ோ?,
அமைத்தத-அமைச்சப்பெற்தது, எத்தனைபிறப்போ-எத்தனைச் சென்மம
எல்
யும்,
அவ்வளவை
..
அத்தனை
?,
மாணமோ
எத்தனை இறப்போ - எத்தனை
அறிவிலி
;
அறிலாய்
அறிவை
லாம் அறிந்த நீ - சர்வஞ்ஞனான தேவரீர்,
௮ச்சோ
ேன்;
௮.றிவில்லாதவனாகிய கான, அ.நிஒலேன் - அறியு மாற்றவில

ஐயோ, சித்தமும் - மனமும், வாக்கும் - வாச்ரும், தேகமும் - காயமும், நின
உன்னுடையனவே; சென்மும் - பிறப்பும், இனி என்னால் ஆற்றா-இணி
"வே

என்னை - அடி.
என்னால் சச்சு முடியாது; (ஆதலால்) இங்கு - இவ்விடக்அு,

மின் - தேவரீர், அடி. குடி ஆ - அடிமைச் குடியாக, வைத்துடு-வைச்
ச, வான்
மறை.முடி இருர்த - வேசச்தின் சிரசில் தங்கியிருக்
தருளுவாய்!,

யேனை,

பொருளே - மேலான வஸ்.அவே! என்க,
க்கும் இறப்பினுக்
(வி-ரை.) ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் எடுத்த பிறப்பினு
ோ?
கும் எண்ணிச்கையில்லையாசலின், எத்தனை பிதப்போ? எத்தனை யிறப்ப
,
சென்பார்
ா
படமுடிய
ிற்
எளியனேற்கு? என்றனர். இனிச் சனன மாணங்கள
gil
pa
of
or,
“Qe@
“இனியெனா லாற்றா" என் ஐனர். பட்டினத்துச்சுவாமிகள்:
எனவும்
பிற்.த மிளைத்தனம்'? எனவும், ஈயானினிப் பிறத்த லாற்றேன்'!
(௨௪)
லுணர்க.
வருவனவாந்ரு

வான்பொரு எாூ யெங்கு£ யிருப்ப;
வந்தெனைக் கொடுத்துநீ யாகா

தேன்பொருள் போலக்

ெக்கின்றேன்? முன்னை

யிருவினை வா தீனை யன் ஹோ
தின்பொரு ளான வமிர்தமே! நின்னைச் '
இக்தையிம் பாவனை .செய்யும்
நான்பொரு ளானே னல்லனல் லரடச!
சானிறர் திருப்பது நாட்டம்,

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௪௩௨

(௫-ள்.) வான் - மேலான,

பொருள்

-

THGw

g&,

- Quriger

B®

எவ்விடத்தும், நீ இருப்ப - தேவரீர் இருச்சச் செய்தே, வக்து - சேவரீரை
யடுத்.து, என்னை - அடியேனை, கொடுத்து - உனக்குச் கொடுத்து, நீ யாசா
ஐ - நீயாய்விடாமல், பொருள். போல-சடப்பொருள் போல, என். இடக்கின்
றேன்-ஏனோ டெவானின்றேன்? (இதற்குச் கரரணம்) முன்னை-முன் சென்
மத்திற் செய்த,

வாதனை

இரு வினை - இருவினைகளின்,

பொருளாகயெ, அமிர் தமே-

யல்லவோ?, இன் பொருள் ஆன - பருகுதற்குரிய
அமுதமே),

நின்னை - தேவரீரை,

ன வாதனை

அன்றோ

சிந்தையில் - மனத்தில், பாவனை செய்யும்.

பாவனை

பண்ணுகின்ஐ, நான் - அடியேன்,

டன்மை

யாயினேன், நல்ல

பொருள்

ஆனேன்

ன ஒருபொருட்

சல் - மிகவும் நல்ல, ௮ரசே-அ.ரசே!, கான் இறர்

டு
இருப்பது - கான் சுதந்தர மிழந் திருப்பது, சாட்டம் - என்னால் விரும்பப்ப
வத, என்சு.

(வி-ரை5 ஆன்மாச் இத்துப்பொருளாயினும், தன் சுதச்.த.ர மிழந்து YS
ல்வேனை

அடையாதவலரையில்

முதல்வனைப்

பாவனை

செயின்

௪ட௨ப்பொருளுக்குச்

ஒரு பொருளாக

சமான

மெனவும்,

மதிக்கத்தகு*த

wid

சத்துப்

பொருளாமெனவும், இங்கன மாகாததற்குத் தடையா யிருப்பது பிசாரத்துவ
வினையே யெனவும், தரன்

எக்ராளும்

மிழச்திருப்பதற்கே பிரியம்

சுதந்தர

வைச்துள்ளா செனவுங் கூறினர்.

(௩௮)

ப

நாட்டஞூன் ௮.டைய செக்கிற மணியே!
ஈடுவுறு காயக விளக்கே!
கோட்டமில் குணத்தோர்க் கெளியகிர்க் குணமே!
கோதிலா வமிர் சமே! நின்னை
வாட்டமி னெஞ்சங் சண்ணமாச் சேர்த்து
வாய்மடுத் தருந்தினன்; அங்கே,

“பாட்டளி
ச

கறவ முண்டயர்ச் ததுபோஜ்"

up puis

இருப்பதெதந்

நாளோ?

(இ-ள்.) காட்டம் - நேத்திரங்கள், மூன்று உடைய

செர்கிற மணியே - செச்ரிஈமுள்ள மாணிக்கமே!,

- மூன்றாக

வாய்க்
த,

ஈ௫வற-எல்லாப் பொருள்

களுக்கும் நடுவாக, நாயக விளக்கே -. தலைமை லாய்ச்ச தீபமே!, கோட்டம்
இல் - குற்றமற்ற, குணத்தோர்க்கு.ுநற்குணத்
இனை வாம்க்தவர்கட்கு, எனி௰எளியனாகமச்

தோன்றுகின்ற,

நிர்ச்குணமே - நிர்க்குண

இல்லா - குற்றமில்லாத, அமிர்தே2 - அழுதமே!,
டம் இல்-வாடுத லில்லாத, செஞ்சம் - மனம்,

acy

Carl,

"கோது

நின்னை-தேவரீரை, வாட்

இண்ணம்

ஆ

சேர்த்த- இண்

ணமாகப் பொருக்இ, வாம்மடுச்து - வாய்வைத்து, அருர்இனன் - LG Gores 5

ஆங்கே - அவ்வாறே,

பாட்டு

அளி - இசை

பாடுகின்ற

வண்டுகள்,

நறவம்

உண்டு - சேனுண்டு, அயர்ச்ததுபோல் - அயர்க்தாத்போல், : பற்று அயர்க்று
இருப்பது - பற்றுசலற்று இருப்பது எக்நாளோ? aera,

ஆசையெனும்'

௫௩௯௩

- (வி-ரை அறிஞர்கட்கு. ஈலமாவ, குணங்களானாய ௩லமே ஈலமென
வும், ௮ஃதொழிச்த உறுப்புகளானாய லம் ஒருஈல,ச்இினு முள்ளதன்றாசலின்
"கோட்டமில் குணத்தோர்? என்றனர், திநக்தறன்: 4! குணசலஞ் சான்றோர்
நலனே பிறகல, மெச்ஈலச் துள்ளதாஉ் மன்று.'? என்றதனாற் காண்க.
அத்
தகைய நற்குணம் வாய்க்தா ரிடத் திலேயே முதல்வன் விளங்குவ னாசலின்,
“குணத்தோர்க் கெணியகிர்க் குணமே? என்றனர். நிர்ச்குண னென்றதனால்
யாசொரு குண

மில்லாகவ னன்று. ஆன்மாச்கட்குள்ள மூவகைப்பட்ட
விப

ரீத குணங்கள் போலாது, அருட்குண மூடையன்

என்னுடை

என்பதா.

(௩௯)

யுயிரே! என்னுளத் தறிவே!

என்னுடை யன்பெணு Qa Burrus)
கன்னன்முக் சனிதேன் "சுண்டமிர் தென்னக்
கலக்தெனை

மேவிடக் கருணை

மன்னிய வுறவே! உன்னைகான் பிரியா
வண்ணமென்் மனமெனுப் கருவி
தன்னது வழியற் ழென்னுழை கஇிடப்பத்
தண்ணருள் வரம 0ேவேண்டும்,
(@-& )

மனச்தி

என்னுடை

னுளதாகிய,

- எனது

- உயிே!,

என் உள்ளத்து

அதிவே-உணர்வே],

உயிசே

என்னுடை

அன்பு எனும் - எனது

- என்

அன்பென்ற, நெறியாய்,- நெறியை யுடையவனே, கன்னல்- கருப்பஞ்
சாறும், முக்சணி-முப்பழங்களும், தேன்- தேனும், கண்டும் - கற்கண்டும்,
அமிர்
அம்- அமுதமும், என்ன- போல, என்னை-அடியேனை, கலந்து மேவிடகூடி வாழ, கருணை மன்னிய-இருபை நிலைபெற்ற, உறவே-உறவே!, உன்னை.
தேவரீரை, கான்-அடியேன், பிரியாவண்ணம்- பிரியாவகை, என்- எனது,
மனம் என்னும் - மனமென்று சொல்லப்படுகிற, கருவி- சாசனமானது, சன்

ன அவழி- தன்னெறியை,

அற்று-விட்டு, என்னுழை- என்னிட...த.௮, கடப்ப...

தங்க, சண் அருள்- சண்ணிய
எனக்கு வேண்டும், என்க.

Csatag

அருள்,

வரமது

வேண்டும்-வரம்

. (வி-ரை. ) மனமானது பிரபஞ்சமூசமாய்ச் சதா இருர் தகொண்டு

சன்

வாழுக் தன்மை யுண்டாக
முதல்வனுடன்
நில்லாமையால்
வயத்து
வில்லை யெனவும், ௮ம் மனமானது அச்தர்முசமாய் நின்று ஒரு வழிப்படின்
கூடி

முதல்வன் சலப்புண்டாதற் ஐடையில்லையெனவும் எற்படுசலின், மனச்இனை
மனம்......... என்னுழைடெப்பது, தண்
,அயப்படுத் தவேண்டு மென்பார்,
-ணறுள்.வரமது வேண்டும்"

என்றார்.

இச்சித்த,

பொருளை

யடைதத்

கேது

வான முக்யெ சாதனமான I ஒவ்வொருவருக்கும் மனமே யாகலின், (மனமெ
_ (#0)
. .
அல் கருவி" என்றார்.
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௪௩௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்டவிருத் தியுரை
எனக்கெனச் செயல்
கலிநிலைத்துறை
~

எனக்கெ னச்செயல் வேறிலை; யாவுமிங் கொருகின்
தனக்கெ னத்தகும்; உடல்பொரு எாவியுட் தந்தேன்;
_ மனத்த

கத்துள வழுக்கெலா

மாற்றி,எம் பிரானீ

நினைத்த தெப்படி யப்படி யருளுத னீதம்,
(ட-ள்.)

எனக்கு என

- என்றனச்சென்ன;

னியமாக வொரு செய்கையில்லை;
ஒரு - ஒப்பற்ற,

நின்தனக்கு - தேவரீருச்கே, எனச்

சொல்லத்தகும்; (ஆகையால்)
பொருளினையும்,
தேன்; மனத்து

வேறு செயல் இல்லை-௮ன்

யாவும்-எல்லாம்,

தகும் - உரியன வெனச்

உடல் - (அடியேன்) உடலினையும்,

அவியும்-உயிரினையம்,
அகத்து

இங்கு - இல்விட ச்இல்,

தந் தேன்

உள்ள - அடியேன்

பொருள்-

- சேவரீருக்குச்

மனத்தின்சண்ணுள்ள,

கொடுச்
அழுக்கு

எல்லாம் - களங்க மனை ச்தனையும், மாற்றி. நீச, எம்பிரான் - எமது பெரு
மானே, கீ - தேவரீர், நினைத்தது-சரு
இன து, எப்படி - எவ்வாறோ, அப்படி
அவ்வாறே, அருளுதல் - கிருபை செய்தல், நீதம் - நீதியாகும், என்க,”
'

(வி-ரை.)

ஆன்மா

சுதந்தர

வீனனாசலின்,

“எனக்செ

நிலை? என்றனர். பட்டினத்துச் சுவாமிகள்: என்செய
மில்லை

வும்,

பினித்தெய்வமே,

சிவான

சித்தியார்;

யுன்சேய லேயென்

4: நிலவுவசோர்

யென்ற, கினைப்பார்க்கு வினைசளெல்லா
வற்றாற் காண்க.

னச்செயல்

வே

லாவதி யாதொன்று

நுணரப்பெற் நேன். ??

செயலெனக்கின்

நீங்கும் தானே.??

என.

ஐன்செயலே

எனவும் வருவன
(க)

உளவ றிந்தெலா கின்செய லாமென வுணர்ந்தோர்க்
சளவி லானந்த மளித்தனை; அறிவிலாப் புன்மைக்
களவு ஈசயினேற் கிவ்வண மமைத்தனை; கருத்துத்
தளரும் தன்மையிங் காரொடும் புகலுவேன்? தக்கோய்!

(இ-ள்.) உளவு அறிந்து - (ஞான சாச்திரங்களின்) இருதயர் தேர்ந்து,

எலாம் கின் செயல் ஆம் என-எல்லாம் உன்செயலேயென, உணர்ந்தோர்க்குஅறிந்தவர்கட்கு, அளவு இல்-அள வில்லாத,
ஆனர்தம்-இன்பத
இனை,
் அளித்”
தனை - கொடுச்சனே; அறிவு இல்லா - அதிவற்ற, புன்மை - அற்பத்சன்மை
பும், களவு - இிருட்டுக்தனமுமுள்ள, சாயிகேற்கு
காயேனுக்கு, இங்வண்
ணம்-இவ்வாறு, அமைத்தனை-அமைக்தாய்; கருத்து - மனமானது,
,; தளரும்

தன்மை - தளர்ச்சிெயடையும் தன்மையை, தச்சோய் .. க்குதி
புடையோனே!;
இங்கு

என்க,

-

இவ்விடத் ௪,

ஆசொடு

புகலுவேன் - ஆரசோடு

சொல்லுவேன்?

;

எனக்கெனச் செயல்

௪௩௫

(வி-ரை.) “உளவறிக்து? என்றது, ஆன்மா மூ.தல்வனை யடைதற் கேது
வாயுள்ள உண்மைகளை சன்கு விளக்குவசாகய ஞானசாத்திரங்களைச் தெரிச்
அகொள்ளுதலாம். *எலா நின்செய லாமென

வுணர்சதோர்ச், களவி லானர்த

மளித் சனை” எனவறிந்்து சகல சுதந்தரங்களையு முடைய முதல்வனை யடுக்க,
முதல்வன் அவனைத் தன் ௨யமாக்கக் காப்பாற்றவே யானந்தத் இற் குள்ளாவ.
னென்பகாம். சிவஜானசித்தியாம்: “*சலமிலனாய் ஞானத்தாற் மனையடைச்
கார் தம்மைத், தானாகத் தலைவனவர் தாஞ்செய்வினை சன்னா, னலமுடனே
பிஐர்செய்வினை

பூட்டியொழிப் பானாய்,

ஈணுகாமல்

வினையவரை

காடிக்காப்

பன்,!? என் றகனாற் காண்க,

என்னைத்

தானின்ன

(௨)

வண்ணமென்

றறிகிலா வேழை,

தன்னைத் தானஜறிர் திடவருள் புரிதியேற் றக்கோய்!
பின்னைத் தானின்ற

னருள்பெத்ற

நின்னைத் தானிக ராரென

மாதவப்

பெரியோர்

வாழ்த்.அவர் நெறியால்.

(௫-ள்.) என்னை - அடியேனை, இன்ன வண்ணம் என்று - இன்ன தன்
மையை யுடையனென்று, அதிகலா-அறிகதுகொள்ளக் கூடாத, எழை-ஏனி

தன்னை தசான் அறிச்இிட-தன்னை,சதான்

யேன்;

தெரிர்துகொள்ளுமாறு,

அருள் புரிதியேல்- அருள்செய்வையாயின்) தச்கோய்-தகு கியான சன்மையை
யுடையோனே!, பின்னை-பி.றகு, கின்றன்-தேவரீரது, அருள் பெற்ற-இருபை
பெற்ற, மா தவம்-மகத்தாகிய விரதாதி சவங்களை முடித், பெரியோர்-௮றி
நின்னை-சேவரீரளை, ,நிகர்-கிகர்வார், ர்
ஞர்கள், கெறியால்-முறையால்,
[
என-ஃயாவசென்று, வாழ்த்துவர்-புகழ்வார்கள், என்க,
என்றதற் கேற்ப, முத
(வி-ரை.) அறிவிச்தா லன்றி யறியா வளங்கள்”?
ல்வன் தெறிவித்.சா லல்லாமல் சன்னைத் கானே யறிச்துகொள்ளுக் தன்மை

ஆன்மாவிற் இன்மையின், என்னைக் தானின்ன வண்ணமென் நதி௫லா
வேழை”என்றனர். *பெரியோர், நின்னைத் சானிக ராரென வாழ்த்அவர் நெறி

யால்? என்றதனால், அறிவிலாச் சிறியர் மூதல்வனுக்குச் சமத்துவமாக

தெய்வல்

கூறுவ சென்பதாம்.

ஞூவரிலொ

ருச்சனென

அருணைக் கலம்பகம்: “இதருணை

வோ தியி

மத்ப

வேறு

வித்தகமை

மஇ௰ீர்?? என் நதனாற் காண்க,

(௩)

ஏத மின்தித்தன் னடியிணைக் கன்புதா னிட்டும்

. காத லன்பர்க்குச் கஇிரிலை யிதெனச் கரட்டும்
- போதி!
ட

காத!

நித்திய! புண்ணிய!
தற்பர!

சாவெவவா

எண்ணரும்

௮ய்குவேன்?

புவன
சவிலாய்!

அடி.யிணைக்கு-! (இ-ன்.): ஏதம்-குற்றம், இன்றி-இல்லாமள், தன்-தேவரீர்,
காதல் பகசை
ன்ற,
செய்கி
இரு. இருவடி.கட்கு, அன்பு-அன்பினை, எட்டும்

யினை வாய்ந்த, அன்பர்க்கு-அன்பர்கட்கு-, ௧.இறிலை-மு.த இகிலையானஅ, ஈது
சுவ
எனச் சாட்டு.ப-இதுவென்று காட்டுகின்ற, போத-அறிஞனே!,ித் இய-சா

1

௯௩௭

ம

ழ்

4

i

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

ண் ணுதற்கருமையாகய, புவ
னே!, புண்ணிய-புண்ணியவானே!, எண் ௮௬-எ
்பரனே!, கான்-அடியேன்,
னம்-புவனங்கட்கு, நாத-இறைவனே!, தற்ப.ர..தற
ய்-சொல்வாம்! என்க.
ஈவிலா
எவ்வா று_எவ்விதம், உய்குவேன்-பிழைப்பேன்?,
ானே
(வீ-மை.) தன்பா லன்புடையார்கட்கே முதல்வன் கருணை செய்வ

ன்பார், “அன்புதா னீட்டும், காதலன் பர்க்குக் க திகிலை மீதெனக் காட்டும்
மவ்
ு
மேலெழ
ின்
சந்தைய
று
“அன்பு
போதன், என்றனர். திருமந்திரம்:
ைங்
வொளி, யின்புற கண்ணியொ டேற விசைந்தன, அன்புறு கண்ணிய
காண்க.
ாற்
என்றதன
தாடு அடச்சற்று, ௩ண்புறு சந்தையை ராடுமி னீரே.”

வேத மெத்தனை யத்தனை சரத்தினும் விளங்கும்
பாத! நித்திய! பரம்ப! கிரக்தர! பரம!
நாத!

தற்பர!

சிற்பர வடிவமாய்

கடிக்கும்

நித! நிர்க்குண! கினையன்றி யொன்றுநா னினையேன்,
(௫-ள்.) வேத-வேதமென்பது, எத்தனை-எத்தனை, அத்தனை-அத்தனை,
எத் இனும்-வேதங்களின் முடிகளிலும், விளங்கும்-பிரசாசியானின்ற, பா.தஇருவடிகளை யுடையவனே], கிதீதிய - நித்தியமானவனே!, பரம்பர - பாம்
பானே], சிரச்தர-சாசுவ தமானவனே !, ப. ரம-மேலானவனே!, சாத-சாயசனே!,
ஈடிக்கும்-நடி.ச்தின்ற,
கற்பச-தற்பரனே!, திற்பரவடிவமாய்-ஞானவடிவரகி,
அன்றி-சேவரீரை
நின்னை
ணனே!,
ர்க்கு
குண-நி
நீர்க்
நீத-நீதி யுடையவனே],
ன்-கருதேன்,
நிணையே
்,
தடியேன
ும்,
கான்யல்ல, ஒன்றும்-வேறொன்றைய

என்க,
வேதங்களினாலே சான் அநியப்பட்டேன், வேதாச்
(வி-ரை.) அனேக
தீஞ் செப்தவனு நான், வேதச்தை அறிர்தவனு கான் என்னுவ் கருத்தினை.
வேதாக்சக்ருத்
வேதை சேகைஹமேவவேத்யோ
கைவல்யோபநீடதம்:

வேத வி3தவசாஹம்.'? என்றதனால், “வேத மெத்தனை யத்தனை ஈரத்திலும்
(௫)
விளங்கும், பாத? என்றனர்.
Q ods

டாம்பல

பலவுமாய்,

:

நெறிக்காம்

அக்தந்த

செறியும் தெய்வமும் பலபல வாகவுஞ் செறிந்தால்,
அதியுந் தன்மையிங் காருனை? ௮ நிவினா லதிந்தோர்
பிதியும் தன்மையில்
(@-<i.)

நெறிகள்

லாவகை

கலக்கின்ற

தாம்-மார்ச்கங்கள்,

பல

பெரியோய்!
பலவும்

ஐய்-அ௮னேச

மாய்; அந்தந்த நெறிக்கு ஆம் - அந்தந்த மார்ச்சங்களுச்கு இணகல்கயெ, செறி
யும் தெய்வமும்-பொருந்திய தெய்வங்களும், பல பல ஆகவும்-௮அகேகமாக
வு, செறிக்தால்-(தேவரீர் நிறைக்இருப்பின், இங்கு-இல்வுலஇல், உன்னைதேவரீரை,
அறியும்- தெரிந்துகொள்ளும்,
தன்மை - விதச்தினர், ஆர்-

ட யார்?) அறிவினால்-விலேகச் இனால், அறிக்தோர்-(தே.வரீரைத்) தெரிந்தோர்,

௭

எனக்செனச் செயல்
பிதியுக்- தன்மை

- நீங்கும் வகை, இல்லாவகை

கலக்கின்ற -.

- இல்லாதபடி,

அவர்கள்பால் வெளிப்படுகின்.ற, பெரியோய் - பெரியோனே!

என்க.

(வி-ரை. உலின்சண்ணே சமயங்கள் பலவும், ச் சமயங்களாற் பிரதி
பா.இச்சப்படுகன்ற தெய்வங்கள் பலவுமாச விருக்கினும், அங்கங்கே யிருந்து
பூசை கொள்ளுச் தேவர்களும் தேவசுவாமியாகிய முூதல்வனுடைய அ௮.இகார
ச௪,த்தி யதிட்டிச்கப் பெற்றவர்களாக விருப்பார்களாகலின், *கெறிச டாம்பல
பலவுமா யக்சர்.த நெறிக்கரம், செறியுர் தெய்வமும் பலபல வாசவுஞ் Qe pe
எங்கும்வாழ் செய்வ மெல்லா
சிவஜான.. சித்தியார்?
சால்? என்றனர்.
மிறைவனா ணையினா ஸிற்கு, மங்குகாஞ் செய்யுஞ் செய்திக் காணைவைப் பால
ளிப்பன்??

(௬)

என் றதனாற் சாண்க.

பெரிய வண்டங்க ளெத்தனை யமைக்(2), ௮திம் பிறங்கும்
உரிய பல்லுயி ரெத்தனை யமைத்(த), அவைக் குறுதி

வருவ தெத்தனை யமைத்தனை? அமைத்தருள் வளர்க்கும்
எனக்கிந்த

அரிய

தத்துவ!

(இ-ள்)

பெரிய-

வண்ணமே

பெரியனவாகிய,

தனை அமைத்து - ஏத்தனை வகுத்து,

னமைத்தாய்?

௮ண்டங்கள் - அண்டங்கள்,

௮.தில்-அவ்வண்டத்துள்,

எத்

பிறங்கும் -

விளங்குஇன் ற, உரியஉரியனவாகிய, பல் உயிர்-பல வகைப்பட்ட உயிர்கள்,
அவைகட்டு
எத்தனை அமைத்து-எ.த்தனை வகுத்து, அவைக்கு உறுஇ வருவ-௮

உறுதி பயப்பனவா௫யெ பொருள்கள், எத்.சனை அமைத்தனை - எத்தனை வகுத்

தாய்?, இமைதச்அ-இவ்வாறு

வகுத்து, அருள் வளர்க்கும் - அவற்றினிடத்துக்

இருபையைப் பெருக்குகின்ற, அரிய தத்துவ-அரிதாசய வுண்மைப் பொரு
இந்த வண்ணம் - இந்தப் பிரசாரம், ஏன்
ளே? எனக்கு - அடியேனுக்கு,
அமைத்தனை?

என்க,

:

(வி-ரை.) Fao அண்டங்களையம், அவ் வண்டங்களி ஸுயிர்களையும்,
ப்
அவ்வுயிர்கட்கு வேண்டிய அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்னு கால்வகை

வருவனென்
பொருள்களையும்,மு.தல்வனே அமைத்துச்காத்து ௮னுச்சரஇத்து

பார், (பெரிய வண்டங்க

ளெத்தனை...... வளர்க்கு மரியதத்துவ'

என்றனர்.

கணம தேனுகின் காரணக் தன்னையே கருத்தில்
உணரு மாதவர்க் கானந்த முதவினை; ஒன்றும்
குணமி

லாத்பொய்

வஞ்சனுக் கெர்தை[கிர்க் குணமா

மணமு லாமலர்ப் பதந்தரின் யாருனை மறுப்பார்?

(@-a.)

சணமதேனும் - க்ஷணகாலமாயினும், கின் - சேவரீரது,

“ணக்தன்னையே - சர்வத் இற்கும் காரணமாயிருக்குச்

இன்-- மனத்தினில்,

தன்மையினையே,

கார
கருத்

உணரும் - அறிகிற, மாதவர்க்கு - பெரிய தவத்தினர்

,
கட்கு, ஆனக்தம்-இன்பச் இனை, உதவினை-கொடுத்தனை; ஒன்றும் - சிறிதும்
வஞ்சனை
பொய்
்கு
குணம் இல்லாத - ஈற்குண மில்லாத, பொய் வஞ்சனுச
.ஏ
யுடையேனுக்கு, எந்தையே-_நிதாவே], கிர்க்குண - மிர்க்குணனே!, மா-௮.இ

#9}

தாயுமானவர் பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

மான, மணம் - வாசனை, உலாம் - தங்கிய, மலர் - தாமமை மலர்போன்ற,
பாதம் - இருவடிகளை, தரின் - கொடுத்சனையாயின், உன்னை - தேவரீளை,
மறுப்பர் - தடுச்ச வல்லவர்கள், யார்-யாவர் ? என்க.
(வி-ரை.)

po

=

+

௫

௫

:கணம சேனுநின் சாரணச் தன்னையே கருதி,

உணரு

மாத

வர்? என் றதனால், மகத்தாகய தவத்தினை யுடையவர்களேனும் முதல்வனு
டைய வுண்மையினை யறிசல் துல்லப மெனவும், அத்தகசையர் ஒருகணல் ௧௬:
Dab ஆனச்த மூதவுவ சென்னின் யாவரும் அறிதல் கூடாதெனவும் செரல்

லியவாருயிற்று. “மலர்ப் பதர்தரின் யாருனே மறுப்பார்! என்றதனால், மாத
வர்க்கு அருள் செய்ததுபோல் மாதவமில்லாத அடியேனுக்கும் அருள் செய்
சால் சுதக்த.ரரான வுன்னைச் தடுப்பவ ராரென்பதாம்.
சோணசைலமாலை:
சன்மனச்கொடியனுகச்சென்னீ அணிமலைபிறவி தவிர்த்தனையென கிற்சுளி
பவரிலையெனச்

இரங்காய்,"?

என்றதனாற் சாண்க,

ர!

கன்னன், முக்கனி, கண்டு,தேன், சருக்கரை கலக்த
தென்ன, முததியிற் கலந்தவர்க் கன்பமா யிருக்கும்
ஈன்ன

லத்தகின்

சொன்ன
(இன்)

னற்பதர்

துணையென

ஈம்பச்

வர்க்கெனா லாற்கைம்மா நில்லை:என் சொல்வேன்?

கன்னல்-கரும்பின்சாறும், முக்கனி-முக்கணிகளும்,

கண்டுகற்

கண்டும், சேன் - தேனும், சருக்கரை _ சர்க்கரையும், கலந்தது என்ன-சலக்
தாற்போல,
முத்இயில் - முத்தி நிலையில், கலர்தவர்ககு - கூடினவர்கட்கு,
இன்பமா யிருக்கும் - சுசரூபமா யிருச்சின்ந, ஈல் - சிறந்த, ஈலத்த - அழசை
யுடைய, கின்-தேவரீரது, கல் பதம்-ஈல்ல திருவடியே,
துணை என - துணை
யென்று; ஈம்ப-கஈம்பும்படி, சொன்னவர்க்கு - சொல்லிய அறிஞர்கட்கு, என்:

னால் ஆம் - என்னாத்
இல்லை-(எக்சாலத்அம்)

செய்ய

வியல்வதாசிய,

இல்லை;

கைம்மாறு - பிரதி யுபகாரம்,

என் சொல்வேன்

யினை என்னென் று கூறுவேன் ? என்க,

- அவ்வறிஞன்

st

பெருமை

ன

(வி-ரை,) கரும்பின்சாறு மூதலிய சுவைப்பொருள்ச
ளெல்லாம் ஒன்றா
க் சலந்தவழி யுள தாகிய சுவை இவ்வியல்பிற்றெனப் பிரிச்சறிய வாராமை
Gurev, இறைவனு முயிரின்சண் அங்கனம்
சலர் தவழி இவ்வியல்பிற்றெனப்
பிரித்தறிய வாராது ஆனச்ச சொரூபமாய் கிற்பன் ஆசலான், கன்னன் முக்
சனி ஈண்டுசேன் சருச்சரை கலந்த, தென்ன
முச்தி? என்றனர்,
சிவஜான
சித்தியார்: “'கரும்பைத்தே
சேப்பாக் சனியமுகைச் சண்டைக், க்
டியை யொத்திருப்பன் மூக்தியிற் சலச்தே,?? என்ததனாற் காண்க,
(௯)

“ “தந்தை தாய்தமர் மகவெளனு மவையெலாஞ் சகத்தில்
பந்த மா'பென்றே யருமறை வாயினாத் பகர்ந்த எந்தை, நியெனை யின்னமவ் வல்லலி லிருதக்தின்,
சிந்தை சான்றெளிக் தெவ்வண முய்வணம்? செப்பாய்!|

டி

௯௩௯

எனக்கெனச் செயல்
(௫-ள்)

தந்தை

தாய் - மாதா,

- பிதா,

மகவு - புத்தி

தமர். உறவினர்,

ரன், என்னும் - என்று சொல்லப்ப௫த, அவை எலாம் - அவைச

ளெல்லாம்,

சகத்தில் - உல௫ல், பர்தம் ஆம் என்றே - சளையாகு மென்றே, அரு மறை அரிய வேதங்களை யருளிச்செய்த, வாயினால் - திருவாச்சால், பசர்ந்த - திரு

வாய் நலர்ச்தருளிய,

எச்சை - எமது

அடியேனை,

இன்னம் - இன்னமும்,

உய்யும் வகை,

எவ்வண்ணம்

சச்சையாகிய,

௮ - ௮.௧,

8-தேரீர்,

இருத்தின்-அழு,ச் இனால்; ௪ச்௫-மனம், தெளிக் தெளிக,
- (வி-ரை.)

நாய்

- எவ்வகை?)

தர்தை

என்னை -

அல்லலில் - துன்பத்தில்,
உய்வண்ணம்-

செப்பாய் - சொல்லுவாய்!

முதலாயினார்மாட்டு

வைத்த

என்ச.

பேரன்பினால்

பச்சமாய் விடு
முதல்வனை மறந்து பிரபஞ்சமாய் வாழுபவர்கட்கு அல்வன்பே
பர்தமாம்'
மாகலின், (தந்ைத சாய்தமர் மகவெனு மவையெலாஞ் சகசத்தில்,

என் றனர். உடதேசகாண்டம்: மமம்களை நிஇியைப் பேதை

மகளிரை மருங்கு

௩7
சூழ்க்த, வொச்சலை ரோக்கி யேமா$ துறுகஇ சோற்க லாராய், மிக்கிழி
சண்டை
சண்டச்தோ, தச்கவெஞ் சுழனாச்
கத் தாழ்வர் மென்று பறவை
(௧௦)
கொண்டுவிண் மெயலா சன்றே!? என்றதனாத் காண்க.

Guus, தண்ணருள் வடிவினன், பொறுமையாற் அுலக்கும்
மெய்ய னென்றுனை யையனே! அடைக் தனன்; மெத்த

கொய்யன், அண்ணிய வறிவிலன், ஒன்றைநூ மூக்கும்
் " பொய்ய னென்றெனைப் புறம்விடி னென்செய்வேன்? புகலாய்!
(டு-ள்.)

ய
அய்யன் - பரிசுத்தன், தண் - குஸிர்ச்த, அருள் - அருண்ம

வடிவினன் - உருவா யிருப்பவன், பொறுமையால்-பொதுமையுடனே,
மெய்யன் - மெய்ம்மையான், என்று - எனத்
உன்னை .. தேவரீனர, அடைச்தனன் அணிக் க, ஐயனே - இறைவனே,
- அத்பன்; நுண்ணிய - அட்ப
அடைச்தேன்; மெத்த - மிகவும், கொய்யன்

மான,

அலங்கும் - விளம்குடின்ற,

மாய,

அறிவு இலன் - அறிவில்லாதவன்;

ஒன்றை - ஒன்றினை, ரது ஆச்

- என்
ற, பெரய்யன் - பொய்மையன், என்று
கும் - நூறாக விருத்தி செய்கன்
,
டால் என்
அடியேனை, புறம் விடின் - புதமே விட்டுவிட்
றறிச்து, என்னை
ாய்! என்க.
செய்வேன் - என்செயச்சடவேன்?, புகலாய் - சொல்ல
கெனவோர் சுதக்தரமின்றி வா
(வி-ரை.) ஆன்மா எச்சாலத்தும் தனக்
யச்
தும் கூடா
ழ்பவ னாகவின், அவனே யொன்றைப் பற்றிடற்குச் காலத்திர
தாசையால், சகல SEE ST YE

வாய்க்கு முதல்வனே

வலியச் கைம்பற்றி யாண்

செய்வேன் புகலாய்' என்ர
இிகொள்ள வேண்டு மென்பார், *புறம்விடி னென்
வனாதலின் ஒரு பொய்யினைட்
னர். பொய்மையினை யியற்கையாக உடைய
லவேண்டி
பிதர்நம்பும்படி சாபிக்கக்

கருதி அனேகமான

பொய்களைச்

என்றனர்.
யிருத்தலின், “ஒன்றை அழுக்கும் பொய்யன்”

சொல்

கெலா pas
ஒன்ற தா ய்ப்,பல வாய்,உயிர்த் இரட்
மிசைய
றினு
எவழ்
,
என்ற தாய்,என்று முள்ள தாம்

(sa)

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௪௪௦

. நின்ற தாய்,நிலை நின்றிடு மறிஞ!என் ளெஞ்சம்

மன்ற தாயின்ப வுருக்கொடு ஈடி.த் இடின் வாழ்வேன்.

(௫-ள்) ஒன்றதாய் - ஒன்றாகி; பல ஆய் - பலவா); உயிர்த்திரட்கு
எல்லாம் - ஆன்மகோடிகட்செல்லாம், உழ.தி என்றதாய் - ஆதாரமாய்; என்
றும் உள்ளதாய் - நித்தியமாய்; எவற்றினும் - எவ்வகைப்பட்ட பொருள்களி
னும், இசைய நின்றதாய் - கலந்து வாழுவதாய், நிலை நின்றிடும்-சாசுவதமாக
சிற்சூம், அறிஞ - முற்றறிவினை யுடையவனே! என் கெஞ்சம் - அடியேன்
மனம், மன்றது ஆய் - சபையாகச் கொண்டு, இன்ப உருக்கொடு - சுகவடிவு
தாங்க, ஈடித்திடின் - ஈடிப்பையாயின்,
(வி-ரை)

(இலங்கு

முயிருட

வாழ்வேன் - பிழைப்பேன், என்க.

லனைத்து

மீசன்கோயில்?”

என் சதற்கேற்

ப, ஆன்மாச்சளின் மனத்தினை முதல்வன் அனாஇிசொட்டுச் கோயிலாச்கொ
ண்டிருக்கனும், மலத்தடிப்புள்ள வரையில் மறைந்தும், மலவொதுச். த்தில்
வெளிப்பட்டும் விளங்குவளுகலினாலும், ௮ங்கனம் வெளிப்பட்ட காலத்தி

லேயே இருவருள்பெற் றய்தற் சடமாசலினாலும், தன்னிடத்.து வெளிப்பட
வேண்டு மென்பார், நெஞ்சம்,

மன்ற தாயின்ப வுருக்கொடு நடி.ச்.இடின் வாழ்

வேன்” என்றனர்.

So

வ

(௧௨)

ருக்தருட் சசசமே பொருந்திடத் தமியேற்

இனியி ரங்குதல் சடன்;இ.த சமயம்,;என் னிதயக்
கனிவு மப்படி யாயின, தாதலாற் கருணைப்
புனிச!

நீயறி யாததொன்

அள்ளதோ?

புகலாய்!

(௫-ள்.) தனி இருந்து - தனித்இருக்து, அருள் - அருட்டன்மையான,

௪க௪மே பொருக்இட - சகசநிஷ்டையே.யடைந்இட,
தமியேற்கு-கமியேனு
க்கு, இனி-இணிமேல், இரக்குசல் - இருபை செய்தல், கடன் - தேவரீர் கட
னாகும்; இது சமயம் - (அதற்கு) இத: சமயமாம்; என் இதயக் கனிவும் -,என்
னுடைய இதயச் இன் சணிவும், அப்படி ஆயினஅ - அவ்வாறே
யாயிற்று;
ஆதலால்-ஆகையால், கருணைப் புனிச-சருணை ஐர்த்தியாகயெ பரிசுத்தனே!,

8£- தேவரீர், அறியாதது ஒன்று உள்ளதோ - அறியாததொரு பொருளுண்
டோ?

புகலாய் - சொல்வாய்! என்ச,

(வி-ரை.) சசசரீஷ்டை யென்பது மோனசமா யாகும், அதாவது சதா
அக்தர்முகமாகவிருந்து ஆனந்தாதிீதத்தி லழுச்தியிருப்பதாம். திநமந்திரம்:

“ஒன் மிரின் அள்ளே யணர்ந்தேன்

பராபர,

தேன் வக இ, யொன்றிரின் மள்ளே

.மொன்திகின்

யுணர்ச்தே

றுல்ளே யுணர்க்

னுணர்வினை, யொன்றி

கின் ேபல வூழிகண்டேன்.?? என்றதனாற் காண்க
அவா எழுந்த காலத்தி
லதைப் பூர்ச்௪ செய்துவைச்கின் அது பலிக்கு மாகலின், * இதயச், சனிவு மப்

படி யா.பின, இரங்குதல் கடனித
இருந்து

Foi

பொருந்து

&

சமயம்? என்றனர்.

தாமரைக் கன்புதா

காணல்ல

ன கு

புண்ணியஞ் செய்யுகாள், பொருந்தா

திருந்த சாள்வெகு திவினை யிழைத்தகாள், என்முல்
அருக்த

(௧௩)

ன்செய்யப்

வா!உனைப் பொருர் அரா

—

ளெக்தநாள்? அடிமை,

என.க்கெனச் செயல்

௫௪௧

(இ-ன்.) திருர்ு- - இருத்தமாய, 2ர-சறப்படைச்த, அடித்தாமசைக்குஇருவடித் தாமசைகளுக்கு, அன்புதான் செய்யப் பொருச்தும் சாள்- அன்பு
செய்யப் பொருக்திய காள், சல்ல - ஈசன்மையான, புண்ணியம் - புண்ணிய
முண்டாதற் கேதுவாகய, சாள்-சன்னாளாகும், பொகுர்தாஅ இருக்்த-அன்பு
வையா இருச்ச, காள்- சாளான௮, வெகு-அனேசமான, தீவினை - பாவங்களை,
இழைக்த சாள்-செய்த காளாகும், என்றால் - என்று சொல்லுமிடத்து, அருச்
தவா - அருமையான தவ சொருபனே], அடிமை - அடியேன், உன்னை-தேவ
ரீளை, பொருந்து சாள்- துடையு காள், எர்ச காள்-எக்த காளோ? என்க.
(வீ-ரை.)

மூ,சல்வன்

இருவடியினை

மனத்தின்சண்ணே

ிர்இத்தமாத்

இரத்தில் ஐம்புலன் வழியே செல்லவொட்டாமற் றடுத் த, இருவினை சொழி
லினையு மாற்றி, உண்மையினை யறிவிச்குர் தன்மையைப் பயப்பிச்குமா தலால்,
(சரடிசீ தாமரைக் சன்புசான் செய்யப் பொருச்.த நகானல்லபுண்ணியஞ் செய்யு
நாள்? என்றனர். திநமநீதிரம்: வைத்சே னடிச்சண் மனத்தி னுள்ளேகான்)

பொய்த்சே யெரியும் புலன்வழி போகாம,லெய்த்சே னுழலு மிருவினை மாற்ஙி
மட, மேய்க்தே னறிந்தேனவ் வேதத்தி னக்தமே,'? என்றதனாற் காண்ச.

பின்னு(ம், முன்னுமாய்,

கடூவுமா(ப்), யாவினும் பெரிய

தென்னுக் தன்மையாய், எவ்வுயிர்த திசனையு Ouse —
மன்னுக் தண்ணருள் வடிவமே! உனக்கன்பு வைத் தம்,
துன்னு

(இ-ள்

மின்னலேன்?

யானெனு

மகக்தையேன்?

) பின்னும் (ஆய்)-பிற்சாலத்.து மூள்ளதா௫;

சொல்லாம்!

முன்னும் ஆய்-முழற்

சாலத்து முள்ளதா௫இ; நடுவும் ஆய் - இடையே யுள்ளதமாகி; யாவினும்-எல்
லாப் பொருள்களினும், பெரியது என்னும் - பெரிய பொருள் என்று சொல்
லப்படிகிற்தாகி, எவ்வுயிர்,ச் இரளையும்-ஆன்.மகசோடி.களை Queen, Que

அசைவித்தூ, மன்னும் - நிலைபெற்றுள்ள, தண்-குளிர்க்ச, அருள் வடி.வமேஅருளூருவமே!, உனக்கு- தேவரிரிடத்த, அன்பு வைத்தும் - அன்பு செய்
அம், தன்னும் - மிகுதியான, இன்னல் என் - ன்பம் யாதுச்கு?, யான் என்
அகந்தை ஏன் - அகங்காரம் யாதுக்கு?, சொல்லாய் னும் - நானென்னும்,
கூறாய் |, என்க.

(வி-ரை.)

:அன்பு-வைத்தும்,

தென்னையோபவணின்?

முதல்வனை

இன்னவேன்?

என்ற

அகக்தையேன்?!

லன்பு

முன்னிலையாக்கொண்டு அவன்பா

பாராட்டி வருமளவும் பிராரத்துவ வாசணை தாக் இன்னல்மு தலியடரோவழி
புண்டா

மென்பசாம்,

ord

EG

(YPsoa sg Gw

பேதமில்லை

யெனத்

அனுபவிப்ப
தேர்க்து ௮ம் முதல்வனை த் தன்னுள்ளே யத் துவிதமாகச் சண்டு
த.த்கேதவாயுள்ள அன்பு விளைந்தவழி, பி.ராரத்துவ வாசனை தாக்காது, இன்
னல் மு.தலியவும் விளையா. வென்பதாம்.
(3)

“மின்னை யன்னபொய். வாழ்க்கையே நிலையென மெய்யாம்
உன்னை கான்மறந் தெவ்வண முூய்வணம்? உரையரய்!
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௪௫௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
முடியாத்

முன்னை வல்வினை வேசநமுடித்(த),என்னு

தன்னைத் தன்னடி யார்ச்கருள் புரிந்திடும் தக்கோய் |

(ஒன். முன்னை - பூர்வ சென்மங்களிற் செய்த, வல்வினை-வலியபாவத்
இன், வேர் அற - மூலமொழிய, மூடித்.து - பண்ணி; என்றும்-எக்காலத்தும்,
ு,
முடியா-செடாத, தன்னை - உன்னை, தன் அடியார்ச்கு - உன்னடியார்கட்க
அருள் புரிக்திடும் - அருள் செய்கின்ற, தச்கோய் - ஈடுவானவனே] மின்னை
அன்ன - மின்னலை யொத்த, பொய் வாழ்ச்சையே - பொய் வாழ் வினையே,
என

நிலை

- நிலையென்று,

மெய்

ஆம் - உண்மையாடிய,

உன்னை - உன்னை,

் நான் மறந்து - சான் மறச்அுவிட்டு, உய்வணம் - புழைச்கும் வகை, எவ்வண்
ணம் - எவ்வகை?, உரையாய் - சொல்லாய்! என்,
(வி-ரை.) சென்மாந்தர வினைகளையு மொழிச்ச வல்லவன் முதல்வ
தேவாரம்:
னென்பார், 'முன்னை வல்வினை வேரற முடித்து”? என்றனர்.
பக்தனை
பலியேற்றார்
ணேற்ருர்
பைங்க
ான்
மேலைப் பண்டை வினையறுப்ப
அடி
நீக்கி
வினையை
ச,
அங்கனம்
ஈல்லூராரே?? என்றதனுற் சண்டுசொள்
யார்கட்கு அருளுஞ் செய்வனாகலின், * அடி.யார்ச் கருள் புரிச்இடுச் தச்கோய்!?
என்றனர். தேவாரம்: *'சன்னடி. மார்ச்கருள் புரிச்சதாகவுர் தோன்றும்!"

(௧௯)

,

என்றதனாற் காண்க.

ராபர! எம்முயிர்த் துணைவ!என்

ஏம்ப

றிழைஞ்சும்

ஈடி.க்கின்றாய்; உன்றன்

உம்ப ரிம்பர்க்கு மூளக்கணே

௮ம்பொன் மாமலர்ப் பதத்தையே_ துணையென வடிமை
நமபி னேன்:இனிப் புரப்பதெக் காலமோ? நவிலாய்!
(இ-ல்.) எம் - எம்முடைய, பராபா - பராபரனே!, எம் - ஏம்முடைய,
உயிர்த் துணைவ - உயிர்த் துணைவனே!, என்று இறைஞ்சும்-என்று வணங்கு
இன்ற, உம்பர்-அவ் வுலகனர்க்கும்,-இஃபர்க்கும் - இங் வுலஇணர்க்கும், உளக்
fo

கு

ண - அவர்

மனத்தின்சண்ணே,

உன்றன் - தேவரீருடைய,

௩டி.சிஇன்றாய் - ௩டனஞ் செய்கின் தனை;

௮ம் - அழதிய,

பொன் - பொன்போன்ற,
மாபெருமை பொருந்திய, மலர்-சாமரைபோன்ற, பதத்தையே- திருவடியையே;
துணை என - துணையென்று, அடிமை - அடியேன், ஈம்பினேன் - சம்பியிருச்.
இன்றேன்;

இணி

காலமோ”,

ஈவிலாய் - சொல்லாய் | என்க,

(af-ng.)
ம.திச்கப் பவர்,

புரப்பஅு - இணிக்
,

காத்தருள்வது,

எச்காலமோ

-

எந்தச்

‘

GSartrh: “al car gy னாரும் விரும்பப் படுவர், மண்ணு
எண்ணி னார்பொழில் சூழிடை

மருதினை,

ஈண்ணி

ளாரு
ஞூரை

சண் ணுவினை நாசமே, 1! என்றதனால் இருவகை யுலகச்கினரும் ர தல்வனை
விரும்பி மதித்து வாழவே அவர்கள் வினையைப் போக்குவான் அம் முதல்வன்
அவர் மனத்தின்௧ ணின்றியமையாது வாழ்வா னாகவின்,
உம்ப Mauss Ge
முளக்சகணே ௩டிக்கின்றாம்? என்றனர்.
(௧௪)

பாடி, ஆடி,ரின் நிரம்ச,கின் பதமலர் முடிமேல்
ரூடி வாழ்ர்தனர், அமல!நின்

டியர்;

யான் றொழும்பன்

ச்னக்கெனச்

செயல்

.

சக

நாடி. யேயிர்த வுலகத்சை மெய்யென ஈம்பித்
தேடி. ளேன்வெறுந் தீமையே; என்னினிச் செய்வேன்?

._

(இன்,) பாடி - பாடியும், அடி - அடியும், நின்று இரங்கி - சின்றமுது,

நின்-சேவரீ.ரஅ, பதமலர் - இருவடிமலரை, முடிமேல் சூடி - சிர௫ற்றரித்து,
நின்னடி. யர்-உன்னடி.யார்। அமல-பரிசுத் சனே!, வாழ்க் தனர்-நிச்திய வாழ்வை
யடைந்தார்கள்; தொழும்பன் யான் - சொண்டனாூய கான், இந்த உலகத்
தை

நாடி-இவ்வுலகினை விரும்பி,

வெறும் தமையே-அகேச

மெய்

என

பாவத் இனையே,

ஈம்பி-உண்மையென்று கம்பி,

தேடினேன்-சம்பாதித்திச்கொண்

டேன்; இனி என்செய்வேன்-இனிமே வென்செய்குவேன்? என்ச.

'

(வி-ரை.) அடியார்கள் ஆனச்தமேலீட்டால் முதல்வன் சக்நிதானத்தில்
ஆடியும் பாடியும்: அகல் சசந்துருகிச் இருவடியிற் பணிவார்க ளாகையால்,
பாடி யாடிரின் நிரங்ககின் பதமலர் முடிமேல், சூடி வாழ்ச்சனர்? என்றனர்.
திநவாசகம்: பாட வேண்ரொன் போற்றி நின்னையே பாடி கைச்துகைச்
அருகி செக்குசெச், சாட வேண்கொன் போற்றி யம்பலச் தாடு நின்கழற்
Cung நாயினேன், கூட. வேண்கொன் போற்றி யிப்புழுச் கூடு நீச்செனைப்
போற்றி பொய்யெலாம், வீட வேண்டொன் போற்றி வீடுதர் தருளு போற்றி
நின் மெய்யர் மெய்யூனே.!! என்றதனாற் காண்க. இதச்சகைய காரியங்கஸிற்
ருனொன்றுஞ் செய்யாது பிரபஞ்சமு மாகவிருந்து கெட்டே னென்பார், உல

கத்தை மெய்யென சம்பித், தேடி ளேன்வெறுந் இமையேன்' என்றனர்.

களவு,
அளவு
உளவி
வளரு

%

()

வஞ்சனை, காமமென் திவையெலாங் காட்டும்
மாயையிங் காரெனக் கமைத்தனா? ஐயா!
லேயெனக் கூள்ளவா றுணர்த்தின்,உன் னடிமை
மாமதி போன்மதி தளர்வின்சி வாழ்வேன்,

(௫-ள்.) களவு- இருட்ட, வஞ்சனை.சபடம், சாமம்-விருப்பம், என்.ற-என் ற,
இவை

எல்லாம்-இவைகளையெல்லாம்,

இலே,"

உள்ளவாறு-உள்ளபடி,

காட்டம்-காட்டும்,

௮ளவு-அளவினை

த, எனக்கு-அடியேனுக்கு,
இக்கு-இவ்விட,த்
யுடைய, மாயை-மாயையினை,
, உளவிலே-இரசயெச்
ஐயா-ஐயனே!
ஆர்-யாவர்?,
அமைச்தனர்-வைத்தவர்,
எனக்கு-அடி.யேனுக்கு,

உணர்த்தின்-தெரி

- அறிவு
விச்சின், உன் அடிமை - தேவரீரின் அடிமையேன், மதி தளர்வு
தளர்ச்சி, இன்றி-இல்லாமல், வளரும்-விரு,த்தி யடைகின்ற, மா மதிபோல்பெரிய சந்திரன்போல, வாழ்வேன்-வாழ்ச்திருப்பேன், என்க.
“(வி-ரை.) பொல்லால்கு செய்தலும்,
opts

மயங்கவெருகிறதும்,

காம

பொய் சொல்லுதலும், கண்டதை

ஆசையால்

மூர்ச்சிச்கிறதும்,

genet cin

௮ச்
டாய் அதனை யில்லையாக வொளித்தலும், உயிருக்கு இறுதி வருமென்று
வஞ்சனை,
தனை
லாதலால்,
சப்பட்டுத் திரிகையும் மாயையின் குணங்க
சாமமென் நிவையெலாங்

காட்டும், அளவு

மாயை”

என்றனர்,

ஆன்மாக்

்

௫௪௫ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
கட்கு மாயை யனாதி யெனவும், ஆசக்துகமாக வந்ததில்லை யெனவும்:குறிப்
மயக்கத்
பிப்பார், மாயையில் சாரெனச் சமைத்தனர்?' என்றார். மாயையின்
குறிப்பிப்பார்,
தால் காளுக்குகாள் அறிவு தேய்பிறைபோ லாகின் நதெனக்

உளவி லேயெனச் குள்ளவா நுணர்த்இினுன் னடிமை, வளர் மாமதி போன்
(௧௯)

மதி தளர்வின்றி வாழ்வேன்? என்றனர்,

வான காயக! வானவர் நாயக! வளங்கூர்
ஞான நாயக! கான்மறை நாயக! கலஞ்சேர்
மோன

காயக! நின்னடிக் கன்பின்றி முற்றும்

(இ-ள்) வான

ஞான

மிகுச்த,

வளம் கூர்-வள

நாயக-தேவர்

(வானவர்

சாயக-விண்ணுலக த்தலைவனே!,

சட்குத் தலைவனே,

|

என்செய்வேன்? செப்பாய்!

இன னாயகம் வாடவோ?

காயக-ஞானாதிபனே!,

சேர்-ஈன்மை

காயக-முதல்வனே!, சலம்

நகான்மறை-நான்கு வேதங்கட்கும்,

நின்-தேவரீர், அடி.
பொருச்திய, மோன காயக-மெளனதநிலைக் இறைவனே,
முற்றும்-முழுஅம்,
லில்லாமல்,
பு
செய்த
க்கு-இருவடிக்கு, அன்பு இன்றி-அன்
Borer ஆய்-ஏழையாக, அகம் வாடவோ-மன கோவவோ?, என். செய்வேன்ao
—
என்செய்ய வல்லேன்?, செப்பாய்ஃகொல்லாய்1 என்க.
(வி-மை) “விஸ்வாச்மகம் on BUF

காரணமைப்ரமேயம் விஸ்வாதிபம்

Si os SU ony வீஸ்வேஸ்வரம்' பரம்

பரமகாசண

கார்யஹீநம் நிதீயம்?? எனவும்;
மாதவர்:நாய்.
ஸமூர்த்தியே.?*

தேவாரம்: வேத சாயகன் வேதியர் நாயகன், மாதி காயசன்
கன், ஆதி சாயக னாதிரை நாயகன், பூச மாயகன்
புண்ணிய

எனவும் முதல்வனைச்

கூறுகன்றமையின்,

கருஇிகள்

வானமுதலான

மிழ்கும் நாயகனே என் தனர்,

~-

யாவற்
(a0)

ஏத மற்றவர்க் சன்பமே பொழிகின்ற விறையே!
பாத கக்கருல் கன்மனம் கோயிலாப் பரிச்து,
சூத கத்தனா
வாத

னைக்கிட

யாதினு மிச்சைமேற் றோன்றும்
மாயினேன்;

எவ்வணம்

வாழ்வேன்?

(இ-ள்.) எகம்-குற்றம், அற்றவர்க்கு-ரீங்னெவர்கட்கு,. இன்பமே-௪க௧த
Re Cus பொழிகன் -சொரிகன் ஐ, இஜறையே-இதைவனே!, பா.தகம்-பாவ
வருவாகிய, கருங்கல் - கீருங்கல்வினைப்போன்
ஐ, மனம்-மனமரன
து, கேோரயி
லா-ஆலயமாக, பரிர் அ-விரும்பி, ரூது-வஞ்சனைச்சிடமான,

கிதாப்,

அசத், சனாய்ஃமன

யா.தினும் - எப்பொருளினிடத்தும், இச்சை மேல்

சோன்தும்

டன் மிருதியாகச் தோன் துகின்ற,
வாதனைக்கு - அன்பத்தித்கு, .இடம்
,

இன

னன் இடமாயிருக்கின்றேன்

யோகமில்லை பெல்க் ் “ae

எவ்வண்ணம்

த்நின்பத் தினால்

ருதியமாத்திரத்தே

௮ம்

வாழ்வேன்-எவ்வித்ம் வாழ்-

வளையும். பிசயேர்சனம் உப

மனத்நின்சண்ணே

பேரின்:

என்க்கெனச் செயல்

Pap)

பம் விளையுமாகலின், *4.த மற்றவர்ச் இன்பமே பொழி௫ன் ற விறையே!! என்
அனர். இத்தகைய பேரின்பத்தினுச்கு இடங் கொடாது, சூது முதலிய அர்ச்
முணக்கட்சே யிடமாயிருத்தல்பற்றி. மனத்தினைச், கருங்கன் மனம்? என்ற
னா.

(௨௧)

். தெளிவோ

டீகையோ வதிலொன், அ.திவிலான், சிறிதும்

அளியி லான்,இவன் திருவருட் கயலென வதிக்தோ
எளிய னாக்கனை? என்செய்வேன்? என்செய்வேன்? எல்லா
வொளிபு மாய்,நிறை வெளியுமா(ய்), யாவுமா முசவோய்!

:

(இ-ள்.) எல்லா ஒளியும் ஆம்-பிரகாசத்துடன் கூடிய எவ்வகைப் பொரு
ஞமா௫; சிறை-எங்கும் நிறைந்த, வெளியும் ஆய்-வெளியுமாக; யாவும் ஆம்ம்ற்றைய எல்லாப் பொருளுமாகிகின்ற, உரவோய்-அறிவனே!, கெளிவோட
மனத் தேற்றச்சோடு, ஈகையோ-கொடையோ,
அ.றிலோன்-தெரிலொன்;
அறிவு இலான்-அ.றிவில்லாகவன்; சிறி*ம்-கொஞ்சமும், களி இலான்இருபை யில்லாசவன்; இவன்-இத்தசையன், தஇருவருட்கு-திருவருளினுக்கு,
அயல்- என-புறம்பு ஏன, அறிர்தோ-உணர்ச்தோ, எஸியன் ஆச்னை.ஏழை
யாக்கினை?, என் செய்வேன் என் செய்வேன்-என் கெயச்சடவேன்? என்
செயச்சடவேன்?

என்௪.

- 5 (வி-ரை.) இிருவருளினுக்குப் பாத்திர
அளிவம், அறிவும் உடையசா

முடையார்: தெளிவும், ஈகையும்,

யிருத்தல்வேண்டு மாகலின், ௮த் தகைய செயல்

சிறிது: மில்லாதவனாகலின், இருவருளைக் கூட்டிவையாது சழித்தனையென்
பார், 'செளிகோ...... எளியனாக்கினை'? என்ரனர். ஈண்டு (எளியன்? என்52,
இிருவருட் செல்வ மடையாதவன் என்றபடியாம்.
:
(௨௨)

*கண்ணி னுண்மணி' யென்னவே தொழுமன்பர் கருத். தள்“
நண்ணு கின்றநின் னருளெனக் கெர்தகச ணணுகும்? -:
மண்ணும், விண்ணு(ம்),மத் ௮ுள்ளன பூதமு(ம்), மாறாப்
பெண்ணு மாணுமாய், அ௮ல்லவாய் நிற்கின்ஐ பெரியோய்! :
(இன்) மண்ணும்-பூமியும்; விண்ணும்-ஆகாயமும்) மற்றுள்ளன-இவற்
ஹறித்கு ௮ன்னியமா யுள்ளனவாூய, பூதமும்-(2ீ புனல் காத்று முதலிய) பூசங்
களும்; மாறா-நீங்காக,
பெண்ணும்-பெண்ணும்,
ஆணும் ஆய்-ஆணுமா௫;

அல்ல: ஆய் கிற்னெற-௮வை யல்லனவுமா நிற்கிற, பெரியோய்-பெரி
யோனே!, சண்ணின் உள்-சண்ணுக்குள்ளே, மணி என்று - மணியென்று
சொல்லும்படி,

தொழும்-வணங்குஇன்ற,

அன்பர்

கருத்துள்-அன்பர் மனத்

தின்சண்ணே, ஈண்ணுகன் -பொருச்துகன்ற, கின் ௮ருள்-சேவரீர் இருவரு
ளான, எனக்கு-அடியேனுக்கு, எச்ச நாள்-எக்கரலத்
இல், கணு தம்-பொருக்
அம்? என்.
்
ட் (வி-ரை.) மண், கீர், தி, காற்று, அகாயம் மு;கலியவும், மற்றையவும்

முதல்வனே என்பார், 'மண்ணும்......பெரியோய்! என்றனர், தேவாரம்; “நீர

௫௪௪௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

வன் நீயி னோடு நிழலவ னெழில தாய, பாரவன் விண்ணின் மிக்க பரமவன்
பரம யோட, யாரவ னண்ட மிக்க இசையினோ டொனிக எாட௫ப், பாசகத்
SYS மானார் பழனத்தெம் பரம னாசே.?? என்றசனாற் காண்க,
(௨௩)

சகமெ.லாந்தனி புரந்தனை; தகவுடைத் தக்கோர்
௮சகமெலா நிறைந் தானந்த மாயினை; அளவில்
மகமெ லாம்புரிர் தோரைவாழ் வித்தனை; மாரு

இக2ம லாமெனைப் பிறந்திடச் செய்ததேன்? எந்தாய்!
(இ-ள்.) சசம் எல்லாம்-உலங்க எனைத்தினையும், தணி புரச் தனைபொதுவறக் காத்தனை; தகவு உடை-தகுதியினை வாய்ச்த, தசக்சோர்-மேலோர்
களுடைய,
அகம்
எல்லாம்-மனமெல்லாம்,
நிறைக்து-தங்க,
அனந்தம்
ஆயினை-இன்ப வுருவாயினை; அளவு இல்-அளவற்ற, மகம் எல்லாம்-யாசங்க
ளெல்லாவற்றையும்,

புரிக்தோரை - செய்தவர்களை,

வாழ்வித்தனை - வாழச்

செய்தனை; மாரு-டீல்காமல், என்னை-அடியேனை, இகம் எல்லாம்-இவ்வுலகங்
களி லெல்லாம், பிறச்கிடச் செய்தது-பிறக்கும்படிச் செய்தது. என்-யாது
க்கு$, எம். தாய்-எந்தையே! என்க,

(வி-ரை.)

இம்மைக்கும் மறுமைக்கும்

வேண்டிய

அனைத்தினையும்

கொ

டுப்பது வேள்வியாகலினாலும், அவ் வேள்விக்குத் தலைவன் முதல்வனே
யாச
லினாலும், :மகமெ லாம்புரிச் சோரைவாம் வித்தனை? என்றூர்.
காஜ்சிட்புரா
ணம்: “எச்சு மென்றே யிருமையினு மேலா மிமையோர்ச் குவப்பாவ, செச்ச
மொன்றே மகத்திறையா மெம்மான் விழையப் படுவது, மெச்ச
மொன்றே
கணிசாலச் றந்த பொருளு மிருங்கரும, வெச்ச நிகர்வே
நில்லையெனப் ப.
தீது வாச ணியம்பினனால்.'? என்றதனாற் காண்க,
ஈண்டு 6 மகம்' என்றது பசுச்
கொலை

புரிர்து ஏகான்மவாதிகள்

யாம்.

செய்யும் யாஈமன்று,

இது சைவ

|
ஏய்க்த ஈல்லருள் பெத்றவர்க் கேவலாய்,

யாக்மே

(௨௪)
எளியேன்

வாய்ந்த பேரன்பு வளர்க்கவுங் கருணைநீ வளர்ப்பாய்!
ஆபற்த

மாமறை

யெத்தனை

யத்தனை

யறிவால்

தோய்ந்த போ்கட்குக் தோன்தறிலாத் தோன்றலாம்
தூயோய்!
(-ள்.) எய்க்த-பொருநக்திய, ஈல்
AGUA nts அருளினை, பெற்ற
வர்ச்கு-அடைக்தவர்கட்கு, எளியேன்~ ஏழையேன்,
ஏவலாய்-ஏவலாளாஏ,

வாய்ர்த-வாம்ப் டய, பேர் அன்பு- மிகு
௩த அன்பினை, வளர்ச்சவும்-பெருக்கு
மாறும், 8ீ-தேவார், கருணை-கர
ுபையை, வளர்ப்பாய்-விருத் இியாச்குவாய்

ஆயத-ஆராயப்பட்ட “மா-பெரிய, மறை

!,
எச்தனை, வேதங்களெத்தளை: அத்

தனை-அத் தனையும், அறிவால்-ஞானத் இனால்,

தோய்த்த

கப் பெற்றவர்கட்கும், தோன்றிலா - காணப்படா
த,
யோனாகிய, அயோய்-பரிகுச்சனே! என்ச ,

பேர்கட்கும்-இடைக்

தோன்றல்

ஆம்-பெரி

௪௪௪

எனக்கெனச் செயல்

(வி-ரை.) பாசம் நீங்கும் பொருட்டுச் வஞானச் செயலை மேவிட்டிருச்
அடிமை
இன்ற அறிஞர்கள் முதல்வனுடைய இருவருள் பெற்றவர்கட்கே
வாய்ர்த
யெஸியேன்,
கேவலா
பெற்றவர்க்
அருள்
ின்,
செய்ய வேண்டுமாகல
ியார்:
சிவதானசித்த
என்றனர்.
வளர்ப்பாய்?
பேரன்பு வளர்ச்சவுங் கருணைநீ
*:திங்கண் முடியா ரடியோ

வஞானச்

தஇிரிச்இவர்

மென்று

செய்தி யுடை

(௨௫)

யோரே,?' என்றசனாற் காண்க,

தக்க நின்னருட் கேள்வியோ

சிறிதின்றித், தமியேன்

மிக்க தெய்வமே! நின்னின்ப வெள்ளத்தில் வீழேன்;
ஓக்க முய்தந்தை மகவெளும் பாசக்கட் டடனே

துக்க வெள்ளத்தி லாழ்கின் றேன்;என்செய்வான் ௮ணிக்தேன்?

௫-ள்.) தக்ச-தகு கியினையுடைய, நின்-தேவரீரத, அருள்-திருவருளைப்

தமியேன்பற்றிய, கேள்வியோ சிறிது இன்றி-கேள்வியோசிறி துமில்லாமல்,

கின் - தேவரீரது,

தெய்வமே),

தமியனேன், மிச்ச தெய்வமே - மேற்பட்ட

; ஓக்
இன்ப வெள்ள த்.தில்-ஆனச் தச் கடலில், வீழேன்-மூழ்காதவனாயினேன்

மசவு-புதல்வன்; என்னும்.

அல்-சுற்றத் தினர், தாய் தக்தை..தாய்தக்தையர்,
என்இன்ற,

பாசச் கட்டுடனே-பாசத்தளையுடன்,

சாகரத்தில், ஆழ்்றேன்-மூழ்காகின்றேன்
என்ன செய்யச் துணிந்தேன்? என்க.
சம்பச் சமான

(வி-சை.) இருவருட்
நீத்சலும், ஆனந்த சாகர

கேள்வி முயல்?”

என

மடைதலும்

மூகாட்டியாருவ்

இத்தஇத்தலும்

யுண்டாகாதாகவே துக்க சாகர
தாகலினாலு௰,

இட்டா

கேள்வியோ இறிதின்றி? எனவும்; (இன்ப

வெள்ளச். இல்-தன்ப

யிலையேல்

கேள்வி

முண்டாகா தாகலினாலும், அவை

தெளிதறு

துக்க

என் செய்வான் துணிர்தேன்-

இதுபற்றியே

ச தவினாலும்,
ிரு 'நின்னருட்
கூறிய

எனவும்,

வெள்ளத்தில் விழேன்'

(2%)

துக்க வெள்ளத்து லாழ்கின்றேன்? எனவுவ் கூறினர்.
Liaw

ரிந்திடும் பரவியேற்

கருணிலை

பதியத்”

தருள்வதே தருமம்)
தவஞ்செ யும்படித் தயவுசெய்
கானந்த வமிர்தத்தை யளிக்க
அவம்பு

ஈவங்கொ

ரிந்திடார்க்

டத்துவத் இரையெறி

(இ-ன்.) அவம்-வீணான
ஆனக்ச

கரறியல் களை,

சடலெனு

ஈலத்தோய்!

புரிர்திடார்ச்கு-செய்யாதார்ச்கு,

டுக்க,
அமிர் தத்தை-ஆனக் தாமிருதத்தினை, அளிக்--கொ

புதுமையை

வாழ்ந்த, தத்தூவம்-.௪சதுவமாகய,

நவம் கொள்

எறி-அலைகளை வீசா

Boor

ஈலத்சோய்-ஈன்மை
நின்ற, உடல் என்னும்..ஈரு.,ச்இரமென்று சொல்லப்பட்ட,
பாவிமீய
கெய்கிகற,
துனைர்
இடும்-பாவத்
யினை யுடையோனே!, பலம் புரிச்
- உண்
பதிய
ை,
ற்கு-பாவியாய அடியேனுக்கு, அறுள் நிஃ - இருவருணில
செய்து வரு
தயவு
டாச, தவஞ் செய்பும்படி. - சுவத்தைப் புரி. ம்வண்ணம்,
எனக.
மமாகும்.
ள்வதே_தயைசெய் தருளுசலே), தருமம்-தரு

(வி-ரை.) முதல்வன்

நிருவருள்

ஞுள்ளும் தவம் சிறந்ததாசலின்,

அடையவேண்டின்

:சவம்செ

யும்படி

எல்லா விரதல்க

தயவுசெய்

தருள்வதே

தாயுமானவர்பா டல்' மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௫௪௮

தருமம்? என்றனர். காஞ்சிப்புமாணம்: தவமே மேலா கெதியாகுச் தவமே
இவனார் தமைச் காட்டும், தவமே துறச்க மடைவிக்கும் தவமே 5மனைச்
தேவாக்குர், தவமே வலாரித் இசைச் இறைவர் சார்ங்ச னயனு மாக்குவிக்குச்,
சிவமே இடைப்பிற் இடையாத துண்டோ வென்று சாற்றினனால்,?? என்ற
னாற் காண்க,

, (௨௪)

உற்று ணாந்தெலா நீயல தில்லையென் றுனையே
பற்று இன்றனர்; எந்தை!நின் னடியர்,யான் பாவி
முத்து

மாயமாஞ் சுசத்தையே

மெய்யென

“முதமுன்

அ ற்றி ருந்திடத் தொழில்செய்வான் ஐனை'மிக
(இ-ள்.
கின்-தேரீருடைய,
ஆராய்ந் சறிமது, எல்லாம்-எல்லாப்

:
.

ரானேன்.

அடியர்-அடியார்கள், உற்று உணர்ந்து
பொருள்களும், நீ அல்லது - தேவரீரல்

லது, இல்லை என்று-அன்னியமாக வேறு பொரு எில்லையென்று, எந்தை எக்தையே!, உன்னையே - தேவரீரையே, பற்றுகின்றனர் - அடைஇன்் றனர்;
யான்- அடியேன், பாவி-பாவி, முற்றும்-முழுவதும், மாயம் ஆம்-காரியத்தாற்
பொய்யாயெ, சசத்தையே-உலகத்இனையே, மெய் என-சக்தியமென, முதல்
சான் அற்று இருக்திட-முதலே யற்ரொழிய, தொழில் செய்வான் தன்னைதொழில் செய்பவனை, நி5ர் ஆனேன்-நிகர்ப்பவனானேன், என்க.
(வி-ரை.) எல்லா வுலகமு மானாய் நீயே?? என்ற தேவாரச் சுருதியின்
உண்மை யுணர்க்த பெரியோர்கள், தேவரீரையே காகின்றனர். அவ் வுண்
மையினை யதியாக பாவியாக அடியே ஸிருத்தலின், தேவரீரை நாடாது ௮௪
த்ீதியப் பிபஞ்சத்தி லாழ்ர்து நடக்கின்றேன்

க்

மண்டலத்

aor meri,

(௨௮)

இன்

a

அறுசீர்க்கழி நேடிலடி யாசிரியவிநத்தம்

மண்டலத்தின் மிசசயொருவன்
யகோவெனவும், வாரணாதி
அண்டமவை

யடுக்கடுக்கா

செய்த வித்தை

யந்தாத்தி னிறுத்துமவ

தானம் போல,

எண்டருஈகல் லகிலாண்ட
லிலக

கொண்டுகினற
கூடா
(இ-4.)
ஒருவன்
மெனவும்;

வற்புதத்தை, எவராஇு

வாரணா இ

நிச்சயிக்கக்

வொன் வறை,

மண்டலத்தின்

காட்டிய,

கோடியைத்தன் னருள் வெளியி

வைத்துக்

வித்தை

மிசை - உலகத்தின்மீத,
- வித்தையானது,

- கோ.ிமுசலியவற்றின்,

அடுக்கடுக்காய்- அடுக்கடுக்காக,

அகோ

ஒருவன்

செய்த -

எனவும் - ஆச்சரிய

அண்டமவை

- மூட்டைகளை,

அச்தரத்தில் - ஆகாயத்தில்,

நிறுத்தம் -

மண்டலத்தின்

௪௪௯

வைக்கின்ற, அவதானம்போல - சாமர்த்தியம்போல, எண் தரும் - எண்ணிச்
கையிலமர்ச்த, நல்-சதர்த, அ௫லாண்டகோடியை - கோடிச்சணச்சான உல
சங்கள், தன்-தன்னுடைய, அருள் வெளியில்-சிசாகாயச்.தில், இலக - பிரகா
சிச்கும்படி, வைத்துக்கொண்டு நின்ற - அடக்க வைச் அச்சொண் டிருக்கிற,
அற்புதத்தை - அஇசயப்பொருளை;
எவராலும்- எவர்சளாலும், நிச்சயிச்சச்

கூடா - இத்தகையதெனத்துணியச்கூடாத,
(வி-ரை,)

இர்.இரசாலவிச்தை

ஆகாயவெளியி

முட்

அகேசமான

காட்டுவா ஞெரறுவன்

லொன்றாச

ஒன் நின்மே

டைகள்

ஒன்றை - ஒப்பற்றதனை, என்க.
காட்டுவ;

ஸிற்குமாறு

போல, முதல்வன் பல்லாயிர அண்டங்களையும் அகாயச்,.இ லடுக்கடுக்சாய்
கடலினிடத் துள்ள மணற்கூட்டங்கள் போல
வைச்துள்ளா னென்பதாம்.
அண்டங்கள் எண்ணில விருச்சலின், அண்டகோடி' என்றனர். திருமந்திரம்:
“Qu mu

லேழின்

மெறிசட

பே.இித்த வண்ட,

reir

மணவள

வாகப்,

பொறியொளி பொன்னணி யென்ன விளங்கச், செறியுமண் டாசனச் தேவர்
பிரானே.?? என்றதனாற் காண்க, முதல்வன் சர்வ வியாபியாகலின் பல்லாயிர
அண்டங்களும் அவனுள் வியாப்பியமாகு மென்பர், அகலாண்ட சோடியைச்

தன் னருள்வெளியி லிலகவைத்து”
என்னை?

வரையிற் குளசம்,

என்பத

அகோ

குளசம்

வியப்பிடைச்சொல்.

ன்ஜிரண்டாய்

என்றனர்.

இதமுத லெட்டுச் செய்யுள்
(௧)

்

விவகரிக்கும் விவகாரங் கடக்(த),எழாம்

2

பூமி .

யோக

கொள்ளும்,??

பலபாட் டொருவினை

நின்று,தெளிந் தவர்பேசா

மெளனகியா

யத்தை,நிறை

்
நிறைவைத், தன்னை ”
தான்முதலாய்,
வெப்பொருட்குச்
பொருளிலதா
யன்றியொரு
அசல

மாகி,

என்றுமுள்ள வின்பத்தைத், தண்ணென்ற
வியற்கை தன்னை.

சாக்தபத

இசண்டு ஆய் - ஒன்றாகவும் இரண்டாசவும், விவகரிக்
விவகாரம்-விவகாரத்தினே, கடஙந்து-ஒழிந்து; ஏழாம்
செய்யும்,
கும்-விவ்காசஞ்
(இ-ள்)

ஒன்று

யோக பூமி-ஏழாவத யோக பூமியில், நின்று-தங்! செளிக்சவர்-அறிவோக்கு,
பேசா-பேசாமையான, மெளன கியாயத்தை-மவுன நீதியினை, சிறை நிறை

வை - முழு நிறைவினை, தன்னை
இலதா-ஒருபொருளு

மில்லாசதாக,

அன்றி - தன்னையல்லது,

ஒரு பொருள்

எப்பொருட்கும்- எல்லாப் பொருள்களுக்

கும், தான் முதலாய்-தகானே மூதற்பொருளாகி; அசலம் ஆ௫ - சலியாததாஇ;

இன்பச்சை - ஆரந்தத்தை,
கிலைபெற்ற,
என்றும் உள்ள - எக்காலத்தும்
என்க,
சன்னை--,
இயற்கை
பத
தண் என்ற சாந்த

(a? - con.) carer வாதியைப்போல் என்றென்றும்,

போல்

இரண்டென்றும்

யிருக்சவேண்டுமென்பார்,
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கூறாத,

போதத்தை

யொழித்து

பேதவாதியைப்
மவுனானர். தமா

ஒன்றிரண்டாய் விவகரிக்கும் விவசாரங் கடந்து?

-

தாயமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௪௦

ஒமிவிலோ டூக்கம்:

என்றார்.

?'

சொன்னான்

“எகமிரண் டென்னாமற் சும்மா விருவென்று
யோகபூமீகள்

காண்க,

என்றதனாற்

ஏழாவன:

சுபேச்சை,

இ, பதார்த்தபாவனை, அரி
விசாரணை, தனுமான?, சத்துவாபத்தி, ௮சஞ்சத்
யசை என்பனவாம். இவை முறையே: தஅுற்சங்க வற்ிதர்களும், ஞானசாச்
இரம் பயின்றவர்சளும், மூவேடணை ீ.தீதவர்களும், பானவுணர்ச்சி யடைந்த
தவம் புறிர் தவர்களும்,

வர்களும்,

திரிபுடி

யத் தவர்களும்,

சிவமாக

சன்மை

யடைக்தவர்களு மடையும் பூமிசளாம்.

(௨)

பதமூன்றும் கடந்தவர்க்கு மேலான

ஞானபதப்

பரிசு காட்டிச்,

சதமாக, நிராலம்ப சாக்ஷியதாய், அரம்பத்
தன்மை

பாகி,

விதமியாவுல் கடச்தவித்தை யெனுமிருளைக் உண்டெ மூச்.து
விமல மாகி,
DET ME காணாத வானந்த
மெளன வாழ்வை.
(இ-ள்.)

சாகரத்தை,

பதம் மூன்றும் - முப்பதங்களையும், கட் சவர்க்கு . தரண்டின

மேலான ~ மேன்மையாகஇய, ஞான

வர்க்கு,

பசம் - ஞானமாகிய

பதத்தின்;

பறிசு காட்டி - தன்மையினைக் காட்டி; ௪௫ம் ஆ௫ - சாசவதமா௫) நிரரலம்பபற்றுக்கோடில்லாத, சாகதியதாய்..சாட்சிபூதமா௫, ஆரம்பத் தன்மை ஆ௫.து.இ
டாக்தன்மை யுடையதா&, விதம் யாவும் கடர்து-எல்லா விதங்களையுக் தாண்டி,

அவிச்சை என்னும் - அஞ். ரனமென்னும், இருளை-அம்சகாரத்தினே, உண்டுஎழுக்து-எழுக்கு,

பிளந்து,

விமலம்

ஆ௫

- மலாஇதமாகி;

மதம்

அறும் - ஆறு

சமயங்களும், காணாக-கரணச்கூடாத,
அனக்த சாகாத்தை-இன்பக்
மெளன வாழ்வை - மவுன வாழ்ச்சையை, என்க,

கடலை)

(வி-ரை.) சரியை, கிரியை, யோச முதலியவற்றால் அடைதற் சேஅவா
யுள்ள வசாலோக, சவசாமீப, சிவசாரூபமாகய முப்பதங்களை யடைதற்குக்
அராணமாய தன்மையனைப் பெற்றவர்கட்கே ஞானம் த் இச்குமாகலின்,
பத
மூன்றும் கடந்தகர்சரு மேலாண ஞானபசப், பரிசு சாட்டி? என்றனர்.
#6
தாத்துவித இத்தகாக்த சன்மார்க்கர் அரியத்தகுக்க முதல்வனது
உண்மை
நிலையினைச் சோபான மார்க்கத்தர் அறியா ராகலின் ₹மதமாறுவ்
சாணாத
வானச்த காகாத்டை? என்றனர்.
(a)

வாழ்வனைத்துர்
மணியைப்,

தர்சவின்ப

மாகட லை, ஈல்லமிர்தை,

பொன்னைக்,

தாரழ்வறவென் னுளத்திருர்ச தத்துவத்தை, அத் துவித
சாரக்தன்னைச்,

சூழ்பெரும்பே

சகத்தை,

சொளியை,ஒளி
மாரு

பரர்தபர வெளியை.

தேழுலகுக் கலக்(ஐ), இன்௫ய், காளைய
ாய், என்றுமா

ட

மியற்கை தன்னை,

இன்பச்

PBS

மண்டலத்தின்

ும், தக்த - அருளிய,
(௫-ள்.) வாழ்வு அனைச்தும்-எல்லா வாழ்வுகளைய
த்
அமுதஇனை
இன்பக் கடலை-ஆனந்த சாகாத்தினை, நல்-சிறர்த, அமிர்தைிவற்
அந-இழ
ு
தினை ; தாழ்வ
மணியை-மாணிச்சத் இனை) பொன்னை-சுவர்ணத்
இருக்த-எருச்தருளியிரு
து,
ிடத்
்தின
-மனத
ற, என்_அடியேனது, உள்ளத்து
சாரம் தன்ளை-அ.்து
ந்த, தத்துவத்தை - உண்மைப் பொருளை; அத்துவித
ும் பெரிதாகிய
-மிசவ
ஒளியை
வித சாரத் தினை; சூழ்-வளைந்த, பெரும் பேர்
ாயத்தினை; இன்
ரமாக
யை-ப
ஒளியினை); ஒளி ப.ரச்,த-ஓளி பரவிய, பா வெளி
, TP உலகும் சலச்து-ஏழ்
பச் சுகத்தை-பே.ரானந்தத்சை, மாறாது-நீங்காது
என்
உலகத்திலும்

வியாபித்து, இன்று ஆய்டஇன்றாகி,

அம் ஆம்-என்று

நாளை ஆய்-காளையாகி,

மாசன்ற, இயற்சை தன்னை-இயற்கைபினை,

(வி-சை.) ஆன்மகோடி.கள் அவரவர்கள் செய்க
வர்கள்

போகங்களை

லின், 'வாழ்வனைத்துத்

அவரவர்கட்குச்

கன்மத்திற் கேற்ப அவ

கூட்டிலைப்பான்

தர். தவின்ப மாகடலை”

என்க.

முதல்வனே

யாக

என்றனர். சுத்தாத்துவித சச்

வனே யாகலின் அத்து
தார்தத்தின் அனுபவமாயுள்ள ஜேயப்பொருள் முதல்
ை இன்றைக்கிருர்து
என் தனர்.
வித சாரக்சன்ன

வாய்ச்த ஆன்மாக்களைப் போலல்லாது

_

காளைச்சில்லாத சன்மையினை

என்று முூள்ளவன் முதல்வளுகலின்,

? என்றனர்.
*இன்ருய் காளையாய் என்றுமா மிபர்கை தன்னை
செய்தருளுஞ்
குன்னையறிக் தவர்தம்மைத் தானாகச்

(௪)

சமத்தை, லோகம்

மின்னை Pars Bo Puré சொருபானற் தச்சடரை,
வேத மாதி
யயென்னையறி வரிதென்னச்-சமயகோ டிசகளிடை
:
இடைய முத்
் பரும்பரவும்
ருமிம
தும்ப

ுலகச்
திடும
த்
விரி
.,பொன்னை
- புனித மெய்யை.
்தவர், கம்மை-தங்களை, தான்
(இ-ள்) தன்னை அறிச்தவர்-சன்னை யுணர்ந

தை-சமயசிலையை லோக
ஆக செய்தருளும்- தானாகச் செய்தருளுஇன்்ற, சமத்
ா-

-ஒத்து (அழியவும்) அழிய
ம்- உலகத்தின், மின்னை-மின்னலை, நிகர்த்இட
. த சோதியை) வேதம் ஆ.இ.
கெடாத, சொருபானக்த சுடரை-சொருபானர்

 அறிதா
அரிது என்ன-என்னை யறிதல்
வேதமுதவியவை, என்னை அறிவு சமயல்
களும், இடைய-(சாணாது) பின்வாவ்

மென்னவும், சமயகோடி.கள்-பல
 உலகக் து-பொன்
கவும்,இடை ௮றா.த-விட்டு நீல்காத, பொன்னை விரிச்திடும்
ும்-மனிதர்களும், ப.ரவும்-அ.இ.்
னுலகத்தின், உம்பரும்-தேவர்களும், இம்பர

என்க.
இன்ற, புனித மெய்யை-.இருவருள்மேனி புடையதை,

தேகச்இனுச் கன்னிய மென்பதனை
(வி-ரை) சன்னைத தன்னுடைய
்திற்கு யோகசியர்களாய்
யறிந்து ஆன்ம தரிஈனஞ் செய்தவரே வெதரிசணத
A sor. ஜென்றுபடுவர
அவர்கள் சுவானுபூ.தியாகிய ஜேயச்தமுச்தி, (PEN

௪௫௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

ராதலால், தன்னையறிச் சவர். தம்மைச் தானாகக் செய்தருளும் சமத்தை என்ற
.
யெனையாண்ட”?

art. (சிவமாக

என்ற பெறியோர்

மிதுவேயாம்

கருத்து

அகசளனாய் விள
முதல்வன்: வேதாதிகளாலும், சமயல்களாலும் அ௮றிதற்கரிய
சொண்டு
மேனி
அருட்டிரு
ங்குபவனாயினு ம, பக்தியால் வழிபவொர்கட்கு
. சகளனாய் விளங்குவ

ஞாகலின், (வேதமாதி

பாச

(௫)

என்னர்.

er Glos or aT itl,

௮துவெனலாய்,

பரசிவமாய்,

பாவரீய

புனித மெய்யை?

சாலம்

Bol BRS Ss

விரவிகின்ற வி௫சித்திரத்தை, ஐக்யபதத்
விவேகர்

தன்னை,

இரவுபச னினைப்புமறப் பெனுந்தொந்த

மதியார்க

ளிதயம் வேதச்

சரமெனவாழ் பராப.ரத்தை, ஆனந்த
இதாகா
(௫-ள்.) பரவு

நீங்கா

சத்தை,

.
பரசவமாய்-பரமசிவமா; அது
கான் எனல் ஆய்-சான் என்பதற்கேது

அறிய-துதித்தற்கறிய,

எனல் ஆய்-௮து எனற்கேதுவாகி;

வா௫; பாச சாலம்-பாசச் கூட்டத்தால், விரவி கின் -காரியப்பட்டுள்ள, விச்
இரத்தை-வி௫த்தி ரூபக்தினை; ஐகய பதச்.து-கலப்பில், இணனி_த இருந்தஇன்பமயமாயிருக்க, விவேகம் தன்னை-ஞான சொருபத்தினை; இரவு பகல்-

இமாப்பகல், கினைப்பு மறப்பு-நினைப்பு மரைப்புக்கள், என்னும்-என்
று சொல்
சொரச்சம்-சொடர்பினை, அறியார்கள்-அறியா தவர்களுடைய,
லப்படுஏிற,
வாழ்-அதணிட
முடிவென்று,
சரம் என-வேத
இசமம் இருதயமே, வேத
-பராபர
ற,
;
த்து விளங்குசன்
பராபாத்தை
வஸ்துவினே
ஆனந்தம் நீல்காத-

இன்ப நிறைந்த, தொகாசத்தை-ஞானாகாயத்தினை, என்சு.
(வி-மை.) முதல்வன் யாவரு மறிதற்கரியவனா யிருப்பினும் ௮.து எனச்
சுட்டியறிதற் கேதுவாயுள்ள முன்னிலையினுர், மானெனச் சொல்லுதற் கேது
வாயுள்ள 'தன்மையினும், மாயா காரியமான பிரபஞ்ச
வாயுள்ள படர்க்கையினும் விளவ்குவ னென்பதாம்,
௮/,கஅவித

மறியே

வுைபைவத்தை,

௮னசர்தமறை

சொருபமெனஜ்
,

கேது
(௬)

யின்னமின்ன

மென்லும்

-

நித்தியத்தை, கிராமயத்தை, கிர்க்குணத்தைத், தன்னருள
னினைவுக் குள்ளே
வைத்துவைத்தப்
ORT

HIG

பார்ப்பவசைத்

தானக

வெர்காளும்

காக்குஞ்

சித்தினை,மாத் தூவெளியைத்,
தெய்வந் தன்னை,

தன்மயமா

மானந்தத்

(இ-ள்.) ௮ததுலிச அளஷுபவத்தை-அத்துவிதானுபவப் பொருளை; அனக்
3 WE L~ MONG
S OT ET வேதங்கள்) இன்னம்
இன்னம்-இன்னும் இன்னும்,

௪௫௩.

மண்டலத் தன்

)
முள்ளைதன்
அதியேம் என்னும்-அறியோ மென்னஜ்குரிய,கித்தியச்ை-என்று
ண மின்மையினை.
ணத்தை-கு
கிர்க்கு
நிராமயத்தை-கோயில்லாததை;
௮ருளால்-தன்னுடைய அருளினாலே, கினைவுக்குள்ளே - கருச் இினிடத்தே,
வைத்து

வைத்துப் பார்ப்பவரை -

அனவரதம்

சோச்குபவசை,

சான் ஆக -

அு,
தானே யாகும்படி, எர்காளும் வளர்த்து - எக்நாளும் விரு,ச்தியடைவித்
காக்கும்-சாக்கன் ற, சச இனை-சித்பொருளை; மா-பெரறிய, அ-பறிசுத்.தமாகிய,
"வெளியை-ஆகாயத் இனை);

தன்மயம் ஆம்-தன்மயமாகிய,

ஆனச்தச் தெய்வக்

தன்னை-இன்பம் அருளும் தெய்வத்தை, என்க.
அனுப
(வி-ரை.) சகல சமயாதீச சுத்தாத்துவித சத்தார்ச செல்வர்கள்

முதல்வன்
என்றனர்,
தை”
விச்கும் பொருள் என்பார் (அத்தூவித அனுபவத்
அறியும்
யாசானும் எட்டுதற்கரிய இயல்பின னாயினும், அருளை முன்னிட்டு
விளக்கிச்
சத்காக்த செல்வர்கள் தரிசித்தற்கு அவர்கள் மனச்தின்கண்ணே
்தைக்
*நித்தியத
என்பார்,
்
தோன்றி, அவர்களைத் தன் மபமாச்செ கொள்வான
காச்குஞ் இத்தனை?

(௪)

்

என் Mow ire

தன்னிலே தானாக நினைந் அகனிர் FB ps BS
சமாதி யாகப்
'பொன்னிலே

பணியபோலு' மாயைதரு மனமே!உன்
புரைக டீர்த்தா
்
யென்னினோ யான்பிழைப்பேன் 5 எனக்கனியா முன்போல
(வார்

இல்லை யில்லை;

உன்னிலோ

.திருவருளுச்

கொப்பாவாய்; என்னுயிர்க்கோ

ரூறவு மாவாய்.

ே, தான் ஆ௪-சேகத்தினு
(இ-ள் தன்னிலே-தன் தேகச்இணிடத்தில
யிருப்பதாக, நினைச்அ - (விசாரி

க்கு அன்னியமாம் தான் ஆன்மசொருபமா

௬௪
த்து) எண்ணி, சனிக்து-(மனல்) ௧9ர்அ, அவிழ்ச்அ-(மனம்) வெளியாக,
ிலே -

க, பொன்ன
சமாதி ஆக - சுகத்தை விளைக்காரின்ற சமாதி யுண்டா
மாயை
காரியப்பட்ட. பணிபோலும் - ஆப.ரணம்போலும்,
பொன்னணினாற்

புரைகள்தரும்-மாயா காரியமாக விளையும், மனமே-கெஞ்சே!, உன்-உனது,
யான்
பேன்பிழைப்
யான்
யின்,
குற்றங்கள், தீர்ந்தாய் என்னின்-ரீங்கனேயா

எனக்கு-எனக்கு, உன்போல்வார்.உன்னைப்போலச்
உய்வேன்; இணி-இனி,
ஒருவரும் இல்லை இல்லை;
சகாயம் செய்வார், (யார்-யாவர்?) இல்லை இல்லை-

உன்னிலோ- எண்ணிப்

பார்த்தாலோ, இரு

அருளுக்கு-திருவருளுக்கு, ஒப்பு

ஆவாய்-சமானமாவாய்) என் உயிர்க்கு-என்னுடைய
வும்-ஓப்பற்ற உறவும், amis gam, என்க.

(வி-ரை.) ஆன்மாவாகிய
தன்னிற் சண்டு,

தான்:

உபாஇ

தவம் கூடி, முதல்வனை

ரதிதனாய்,

நினேக்து

தர் உற

உயிரிலுச்கு,

எல்லாவற்றையு

மனல் கூந்த,

சுக

மனுப

யாக என்த
விச்சலே சமா.இயாசலின், “நினைக் து.சணிர் தவிழ்ந்துசுச? சமாதி
கரரண
தாரிய
ம்,
தான்கட
னர். திருமந்திரம்: “காரிய மான வுபாதியைத்

,

௪௫௪

தாயுமா னவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

மேழுந்தன் பாலுற,

வாரிய

காரண

மாய்த்த

கனா

சாண்க.

ப.ரஞ் சேர்தல் சமா தியே,”? என்

வத்திடைத்,
தட்டா

தாரியல்

னோருவன்

தற்

பொன்

னினைப் பணியாகச் காரியப்படுத்தியது போல, முதல்வன், மாயையினை மன
மாசக் சாரியப்படுத்தினாணைலின், பொன்னிலே பணிபோலு மாயைதரு மன

மே? என்றனர். பிரபஞ்சச்தின்சண்ணே சகல தீமைகளும் விளைதத்குச் கார
ணம் மனமாயிருத்தலினாலும், ௮ச்சகைய மனத்தில் தீமைமாத்திரம் விளையா
இருக்கின் ஆன்மா அடையவேண்டிய
சாம்பிராச்சிய
த் தினை யடைச் தவிடு
மாகவின் 4மனமே,..ஆவாய்? எனப் புகழ்கதார்.

(௮)

உறவுடலை யெடுத்தவரிற் பிரமாதி யேனுமுனை
யொழிந்து தள்ளற்
கறவுமரி தரிதன்றோ? இகபாமு முன்னையன்
நி
யாவ

துண்டோ?

வறிதிலுன்னை யசத்தென்னல் வழக்கன்
று; சத்தெனவும்
வாழ்த்து வேன்;என்

்

சிறுமைகெடப் பெருமையினின் சென்மதே யத் தினிரீ
செல்லல் வேண்டும்.
(இ-ன்.) உற-மிகவும், உடலை எடுத்தவரில்-பிறந்தவர்கணில், பிரமா இியே
னும்-பிரமா தியானாலும்,

உன்னை

ஒழிச்து-(மனமே)

உன்னை

நீங்கி, தள்ள

ற்கு-காலல் கழித்தற்கு,அறவும்-மிகவும்,௮ரிது ௮ரிஅ அன்றோ-அருமையாகு

மல்லவா?, இக பரமும்-இசபர சித்திகளும், உன்னை அன்.தி-உன்னையல்லத)
ஆவது உண்டோ-சடைகூடுவதுளதோ?, வறிதில்-வீணே, உன்னை அசத்து
என்னல்-உன்னை அசத்தென்று சொல்லுதல், வழக்கு ௮ன் று._விவசாரமல்ல;
சத்து எனவும் வாழ்த்துவேன் - சக்சென்றும் வாழ்ச்சாகிற்பேன்; என் சிறு
மை கெட-என்னுடனே தாழ்வு நீங்க, பெருமையின் - பெருமையின், சின்
சென்ம தேயத்து-உன்
சன்ம பூமிச்கு, இனிச் செல்லல்வேண் டும்-இணி நீ
Gur sa

Gace tid, cere,

(வி-ரை.)
காரணமாகவே

பர் சத்துகளை
BD;

As

மனமானது
அச த்தேயாயினும், பிரமா திதேவர்களும் மனம்
தாங்கள் போக மனுபவித்து வருகின்றன சாகலினாலும், இச

யடையவேண்டு

wor
sé Fiat

gO

மாயினும்

sord

மனமே

சாரணமா

wos
a x oS) oD

a og h Coongs சச்தெனச்

யி. முண்டென்பார், (உறவுடலை...... ௪,ச்தென

வாழ்ம்துவேன்?

கூறுகற்கே

என்றனர்.

பிரமாதி என்றதனால் விண்டு மூதலியோரையுய் கூட்டுக, எல்லா விபாரீதல்
கட்கும் சாணமா யிருப்பது மனமாகலின் ஐது இதர் அபடவலேண்டு மென்
பார், என், சிறுமைகெட...... செல்லல்வேண்டுட்்

என்றனர்.

வேண்டியசா சென் னேடும் பழகியகீ யெனைப்பிரிஈ
த
னிசாரதசு தாலே
a
.
மாண்டுகிடக்
இனுமக்த. வெவலை
யையும் : பூரணமா
வணக்கஞ்

செய்வேன்;

(௯)

௪௫௫

மண்டலத்தின்
மெளனிதன்னா

ஆண்டகுரு

றவனருணா

தற்,

னாவேன்; பூவிற்

-

இத்திமுத்தி யெனக்குண்டாம்;

காண்டகவெண்

காள்-௮0ே௪ காளாக,

வேண்டிய

( இ-ள்.)

என்னோடும் - என்னுடனே?

சீ.-பழகியிரு*த 8, என்னைப் பிரிக்ச - என்னை

தாலே- துன்பத் தினாலே,

எல்லையையும்-அர்த

இடக்கினும-௫

மாண்டு

குரு

எனது

அற்று - யான்

விட்டு நீங்கிய, விசார

மடிக்கு

வருளே, சான், ஆவேன்

மெளனி

என்பது

- (4 யொழிஈது

வணச்கஞ்செய

போன இனால்) என்னை

தன்னால் - மெளனகுருவீனால்,

நீங், . அவன்

அச்த

இருர்தாலும்,

இட த.தனையும், பூரணமாம்-பூர்ச.இயாய்,

வேன் - வணங்காகிற்பேன் ; ஆண்ட
யாண்டருளின,

உன்னாலென்

தீர்வேன்.

கவலை

1

பழகிய

லியானென

எனது

யாஸ்

அருள் - ௮ச் குருவின்

- கானாஇவிடுவேன் ; பூவில்- உலகத்தில்,

இரு

காண் தக்க.

காணும்படி,

எண் இத்தி - அட்டசித்திகளும், மூ.த்தி- மோட்சமும்,

என் விய௫ன

மொழிவேன்,

எனக்கு

உண்டாம் - எனச்குளதாகும்; உன்னால் - உன்னாலே, என் கவலை தீர்வேன்.(வி-ரை.)

"

என்ச.

கோடானுசோடி.

சன்மங்கடோறம்

போசங்களையும் கூட்டிவைச் ச மனமானது

சன்னுடனிருந்து

சகல

இர் சென்மத்தி னிங்சவே அதற்

என்பார்; * வணச்சகஞ் செய்வேன்” என்றனர்:
குபசாசமாக வணங்குவேன்
மாயாகாரியமாகய மன நீல்சவே, தன்னை யாண்டுகொண்ட சர்குறாவின் உப

தேசத்தால் அகங்கார மமகாரமற்று,
பார்,

“ஆண்டகுரு

டட. உண்டாம்”

சகல

AF Ratu

இராத: வென்செனன வழக்கெலாச்
செனனத் தோடே;

யானு

மடைவே

னென்
(௧0(

என் றனர்.

தீருமிக்தச்

மறிவரிய சீேவன்முத்தி யுண்டாரும்;

ஐய! ஐயோ:
ை
காரேனுல் கற்பகப்பூங் காவேனு முனக்கசூவம
காட்டப் போமோ?
பாராதி யாகவெழு மண்டலத்தி னின்மகிலை
பகர

லாமோ?

(௫-ன்.) தீராத - நீங்காத,

என் செனன வழக்கு எல்லாம் - என் சென்

ே தீறாம்-இச்
மச்தி லுண்டாலயெ விவகாரங்க ளியாவும்,இர்த சனனத்சோட
அரிய-அ௮றித
அறிவு
ம்,
ராயினு
நீங்கிவிடும்; யாமேனும்-எவ
சென்மத் திலேயே
முண்டா
ையு
இகிலைம
மூச்
சீவன்
லருமையாகிய, சீவன் முச்தி யுண்டா,ும்
கற்ப
ும்,
ையானால
மேகச்ச
ம்
கும்; ஜய - ஜயா!, ஐயோ-அக்தோ!, சாரேனு
கிய)
(மனமா
கப் பூங்காவேனும்-கற்பசப் பூஞ்சோலையேயாஞா லம், உனச்கு
சாட்டப்போமோ-எடுத்துச் சொல்லப
உனக்கு, உவமை - ஒப்புப்பொருளாக),

படமோ?,

பார் ஆதியாக - பூமிமுதலாகவுள்ள,

எழு

மண்டலத்தில் - சத்த

௯௫௬

'தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

லோகக்களில், நின் மகமை - உன் பெருமையை, பகரலாமோ-சொல்லு
தந்
சமையுமோ? என்க.
(வி-சை.) மனங் சாரணமாகவே பல சென்மக்கள் உண்டாயின் வாசலி
னாலும், ௮து இட்போத நீங்கவே பிறப்புக்குக் காரண மொழிக்
சிவன்
, மூத்இநிலே உண்டான தாகலிஞனாலும், (தீராத வென்செனனம்...... உண்டா
கும்? என்றனர்.
மனம்போவ...கிமிடத்.இர்குள் பலகோடி. காலங்களை வீளை
விக்கும் பதார்த்தம் வேளொன்று உலகஇிலில்லை என்பார், காமேோனும்.......
பகரலாமோ' என்றனர்.
(ss)

பாரயப்புலி
கட்டளைக் கலித்துறை
பாயப் புலிமுன மான்சன்றைக்காட்டும் படி,௮கில
மாயைப் பெரும்படைக் சேயிலக் காவெனை வைத்தனையோ?
நீயெப் படிவகுத் தாலுநன் தே;கின் பெருங்கருணை

தாயொத் தடியர்க் கருள்சச்சி தானந்த

தற்பரமே!

(ட. ள்.) பாய்-பாய்கன்
ற, ௮ப் புலி முன்னம் - அப் புலியினுச் கெ தஇரில்,
மான்-மானானது, கன்ரைச் காட்டும்படி - தன் கன்றினைச் சாட்டுதல்போல,
௮கில மாயை - பிரபஞ்சமாயையான, பெரும் படைச்சகே - பெரிய ஆயுதத்தி
னுச்கே, இலக்கு ௮-இலட்சயமாக, என்னை - அடியேனை, வைத்தனையோவைத்திட்டாயோ?, நீ-தேவரீர், எப்படி-எவ்விதமாக, வகுதக்தாலும் - வகைப்
படுத்தினாலும், ஈன்ேே-ஈல்லதே; நின்-சேவரீரது, பெருங்கருணை - பெரிய
அருளை, அடியார்க்கு-அடியவர்கட்கு, தாய் ஒத்து-தாயினை நிகர்த் ஐ. அருள்-

. கிருபை புரிகின்ற, சச்சிதானந்த - சத்து இத்து ஆனச்த சொரூபமாகிய,
ப. சமே-தற்பர வஸ்துவே!
(வி-ரை.)

௮௫௪

என்க,

தற்

்

கொடுமையோடுங்

கூடிய புலிமுன் மான்கன்ற

எதிர்ப்

பட்டசாலத்துச் தப்பாது அழியுமாபோல, அதிக கால,ச்தோடுல்கூடிய மாயா
கரரியமாகிய பிரபஞ்சத்தின் மூன் ஆன்மா எதிர்ப்பட்ட, காலத்துச்
சப்பாது
மயங்கி துன்பமடையு மென்பது நிச்சயமாக, எனை இங்
வனஞ் செய்தல் தரும
மாமோ

என்பார், :பாயப்புலி வைத்தனையோ!
என்றார். புலி யெதிர்த்த
காலக்து மாளாது தன் கன்நினைக் காட்டி கி தான் மறைதல் வழக்க மாகலிஎ
னாலும் இவ்வா றெடுத்தக் காட்டினர்.
ஈன்மையே செய்யினும்,
மையே
செய்யினும் ௮2 தின் பாரமென்பார்,
ர் எப் படிவகுச் தாலுகன்றே' என்றனர்.
திநவாககம்: “அன்றே யென்ற
ட
டமை மெல்லாஞாம்,

யனையா யெல்னையாடிகொண்டபோடுத

குன்?
சொண் டிலைேயோ, Ses Cop Poona

Opors குண்டோ வெண்டோண் மக்க ணெம்மானே,
நன்தே செய்வாய்
பிழை செய்வாய் நானோ விதற்கு காயசமே.??
என்றதனாற் காண்க,
(க)

தீற்பா மாஞ்”ிற பரமரஇ

நிற்பர்,௮ம் போருகன்

மன்றக் சனினடித்து

ட

ரா

மால்பணி நீதர் 1என் னெஞ்சகமாம்'
கற்பார் தாங்கு சரைக்திட வ ஈனொத்த காட்சிகல்கும்
பொற்பா

மாயென்

விளைக்க

ரூர் தாதைப் பொடிசெய்ததே,

பாயப்புலி

௪௫௭

(-ஸ்.) அம்போருகன்-மலசோனும், மால்-விண்டுவும், பணி-வணக்கத்

தக்க, நீதர்-ரீஇயையுடையவர், தற்பரம் ஆம்-தற்ப.ரமாகிய, சி.ழ்பரம் ௮௫-இற்
இிணில், ௩டி.த்து நிற்பர். இருக்கூத்இனைச்
பரமா, மன்றம் தன்னில்-அம்பலச்

செய்து எழுக்தருளுவர்; (அத் சகையர்)

என்-அடியேன௮, . செஞ்சமாம்-மன

ப.ரர்தாங்கு-பரவினாற்போல, । கரைச்திட-உறுகிட,

மாகிய, கல்-கல்லானது,

வான் ஒச்த-மேன்மையாகய, சாட்ச-சாட்மயொனை,

ற்பு-அழகாகிய, அரம்

நல்கும்-கொடுக்கும், பொ

தீவினையாகய,

என் வினை-அடியேன்

ஆய்-அரமாட,

கருர்தாசை-இரும்பினை, பொடி செய்தது-பொடியாக்கினது, என்க,
(வி.ரை.) இவ் வாரியர் முன்னர் :வண்ளெப மணிமார்பன் மனைவி
குடியிருந்து வணங்கிப் போற்றும்? என்றதற்
புதல்வனொடுங்
யோடம்
கேற்ப, *அம்போருகன் மால்பணி? என்றனர். ஜூதல்வன் காட்டியினைச்
சாண்டல் மாத்தரத்சானே சன்மனமுங் கரைச்து, கருக்சாதை யொச்ச
(௨)
விணையு நீங்குமாகலின், “க்ளு. தாதைப் பொடி செய்ததே? என்றனர்.

செய்யுர் தவஞ்சற்று மில்லாத கான்,உன் திருவடிக்கே
கொய்யும் பு௮மல ரிட்டு,மெய் யன்பர் குழாத்தூடனே
கையுஞ் சரமிசைக் கூப்பி,கின் முடிக் க9ர்.துருகி

உய்யும் படிக்கருள் செய்வதென் றோ£புலி மூ த் தனே!
(இ-ள்.) புலியூர்-சிதம்பர.த்.தி
தையே

மில்லாத, நான்-அடியேன், உன்-தேவரீரஅ)
க்கு, சொய்யும்-பறிச்சப்படுன்ற,

அத்தனே-தக்

லெழுக்தருளியிருக்ன்ற,

|, செய்யும் சவம்-செய்தற்குரிய தவமானது,
புது

சற்றும்

இல்லாத-ரிறிது

திருவடிக்கு-திருப் பாசவ்களு

மலர்-௮ன்று

பூத்த மலரை,

,இட்டு-

சரித் அ, மெய்யன்பர்-செவனடியார், குழாத்து_னே-திருச் கூட்டத் துடனே
(சலக்து), கையும்-க.ரக்களையும், சரமிசை கூப்பி-சிரசின்8ீது அஞ்சலித்து, து, உரு-மெய்யுரு௫, உய்
கின்று சின் று, ஆடி-கூத்தாடி, க9க்து-மனங்க?ச்
பாலிப்பது, என்
ருபை
செய்வ-இ
யும்படிச்கு-பிழைக்கும்படிக்கு, அருள்
ரோ-எச்காளோ? TOS.
(வி ரை.)

புஅமலர்

இடுதல், அடியாருடன்

கூச்தாடுசல், மனவ் கசிதல், மெய் யுருகுதல்

யமையாத

கூடுதல்,

முதலிய

கை

குவித்தல்,

இவெனடியார்ச் இன்றி

அமைந்த இலச்சணங்களாம். இக் கருத்தப்பற்றியே, திருவாசகத்

யான்கழற் சன்பிலை ‘ Query@GGu,, ur®
தில்: gh Bor Me og geo
இன்றிலை பதைப்பதுஞ் செய்கிலை பாதமலர், சூடு 'இன்றிலை சூட்டின் றத
மிலை துணையிலி பிணகெஞ்சே!, தே? இன்றிலை தெருவுதோ
தொன் நறியேனே."? எனக் கூறியதுஉமாம்,

po Dev செய்வ
(௩)

_ ச்சனைச், சிற்றம் பலவனை, என்னுயி ராகிநின்ற
- சுதிதனைச், சுத்த வெளியா
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ன்வனைச், சுசவடிவாம்

௪4௫ ௮

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

டட
நித்தனை,நித்த நிராதார மாகிய கின்மலனை,
தற்கே.
எத்தனை நாள்செல்லு மோ?மன மே!கண் டிறைஞ்சு
மனமே-கெஞ்சமே!,

(இ-ள்.)

அத்தனை-(எனத)

அப்பனை)

சித்.றம்பல

ஆ௫ரின்றவனை-தொகாயத்து கடிப்பவனை; என்-அடி.யேனுடைய, உயிர்
ஆன
வெளி
சத்த
வனை
முடைய
ுத்த
உயிரா௫ யெழுக்தருளிய, சுத்தனை-பரிச
" வனை-வெறு

வெளியானவனை;

சொருபமாகிய,

ஆம்-௬௧

௬௪ வடிவு

a2 aren.

ாச மற்திருக்
நிச்தியமானவனை) நித்தம்-எச்சாலத்தும், ரிராதாரமாகிய-ஆத
ா கண்டு-கண்ணாரத் தரிசித்து, இறைஞ்ச்
தவனை)
இன்ற, நின்மலனை-மலமில்ல
வதற்கு-வணங்குதற்கு, எத்தனை

நாள்-எத்தனை

காலம்,

மோமன

மேகண்

செல்லுமோ-கழி

ய

மோ? (சொல்வாயாக!) என்க.
(வி-ரை.) “எத்தனை

நாள்செல்லு

டி-றைஞ்சு தற்கே?

என்.ற.தனால், இதஅகாறும் இவர் கண்டதும் இறைஞ்சனெதும் கடத்தின்பாலே
யா யினிச் சொருபத்.இனை நாடிக் சாணவேண்டு மெனவும் விரும்பினா: மாயி
ற்று. தடத்தமும், சொரூபமுமாகிய இரண்டும் முதல்வனுக்குரிய அனாதி கிச்
இயமாசய இலச்கணமே யாயினும், தடத்சம் துலிதத்தையும், சொருபம் அத்
விளச்சலின்

அவித்தினையும்

கண்டா

Kars Goll se gyros Be

(௯)

நாடினர்.

இரண்டாவதனையும்

பெய்யுங் கருணைமு9

-

லண்டார் புரத்துக்கு மன்பர் வினைக்கு மசனிதன்னைக்
கொண்டாடினார்முூனங் கூத்தாடு மத்தன்றன் கோலமெல்லாம்
லிண்டாலம்

மா!ஓன்றுங்

காணாது;

வெட்ட வெறுவெளியே.

்.

(இ-ள்.) சண்டார்-(முதல்வனாகிய) தன்னை யுள்ளபடி. தரிசித்தார், உள
த்.தினில்-மனங்களில், கால் ஊன்றி-அடியிட்டு,
கருணை பெய்யும்-கருணை
மழையினைப் பொழிகன்
ற, 'முகில்-மேகமாம்,
அண்டார்-பசைவர்சளுடைய,

புரத்துக்கும்-திரிபுரங்கட்கும்,
அன்பர்-வனடியார், வினைக்கு-வினையினுக்
கும், அசனி-இடியாம், தன்னை-(முதல்வனுயெ) தன்னை, கொண்டாடிஞார்-

தோத்தரித்தார்,

செய்யும்,

கோலங்களை

முன்னம்-(அவர்கட்கு)

மத்தன்-உன்மத்தன்,

யெல்லாம்,

கோலம்

எதிரில், கூத்தாடும்-கிர்த் தனஞ்

எல்லாம்-(அம் முதல்வன்)

இருச்

விண்டால்-சொல்லலாமென்றால், ஒன்றும்.சறி தம்,

காணாது-சகாணப்படாது; வெட்ட வெறுவெ ளியே-(காணப்படுவ௮)
மேயாம்; அம்மா-அச்சரியம்! என்க,

இசாகாய

(வி-ரை.) அடியார்ச்குக் சருணை செய்வானும், அவர் வினைகளைப் போச்
குவானும், அவர்கள்.முன் பிரத்இியட்ச மாவானுமாகய
முதல்வன் உண்மை

யினை விசாரிக்குமிடத்து எவற்றினையுங்

கடந்து

கின்ற

தொசாய

சொருப்

னென்பார், 6கோலமெல்லாம், விண்டாலம் மா வொன்றுங் சாரணாது வெட்ட
வெறுவெளியே? என்றனர், திருமந்திரம்: “பெருநில மாயண்ட
மாயண்டத்
தப்பாற், றருநில மாய்நின்ற கொள்சைய னீசன், பெருநில மாய்கின்று- தாங்
இய

தாளோ.னருகிலை

யாய்ரிறை வாதப்

பிரானே,??

என்றதனாழ்

காண்க: ()

a

௪௫௯

பாயப்புலி

வெளியான நீயென் மனவெளி பூடு விரவினையா!
'ஒளியாருங் கண்ணு மிரவியும் போனின் ௮லாவுவன் காண்)
அளியாரும் கொன்றைச் சடையாட, அம்புலி யாடக்,கங்கைத்
துரியாட, மன்று ணடமாடு முக்கட் சுடர்க்கொழுந்தே!
விளங்குச் தேவரீர், என்-.
ன
யாரூபமாக,
நீ - சிசாகாய
. (இ-ள்) வெளி
அடியேனுடைய, மன வெளிபூ$-மனாகாயத்தின்கண்ணே, 'விரவின் - கலக்
தால், ஐயா - ஐயனே], ஒஸி ஆரும் - ஒளி பொருந்திய, சண்ணும் - விழியும்,
இரவியும் --சூரியனும், போல-போல, நின்று - தங்கி, உலாவுவன்.- உலாவு
வேன்; அளி ஆரும்-வண்டுகள் நிறைந்த, கொன்றை-கொன்றைமாலையினைத்
SSS,

Foot

அம்புலி ஆட

ஆட - சடாபாரம் அசையவும்,

- ௮ச் சடையின்

gs
கண்ணே மெள்ள சக்திரன் அசையவும், கங்கை-கங்கையின், அஸி Bibi
தூளி அசையவும், மன்றுள் - இற்சபையில், ஈடம் ஆடும் - ஆனந்த நிர்த்தனஞ்

சுடர்க் சொழுச்சே-அக்கனிப்

செய்யும், முக்கண்-மூன்று விழிகளையுடைய,
பிழம்பே! என்க.

“”

்

.

(வி-ரை.) மனவெளிழட விரவல்

ஆவது,

ஆன்மாவினிடத்தில்

திரோ.

தான சத்இயால் தடைபுற்றிருந்த மூ.தல்வன் வெளிப்பட்ட அ௮வசரமேயாம்;
இர
அங்கனம் வெளிப்பட்ட காலத்து ஆன்மாவும் பரமான்மாவும் கண்ணும்
்
ம்போணின
மிரவியு
சண்ணு
ன்,
வியும்போல அத்துவிகமாக விளங்குவாராகலி
துலாவுவன்'

என்றனர்.

இசனால், பொத்பணிபோ

அது அபேதத் தன்மையினை

விளக்கியவாறாயித்று,

லபேதங் கூறுவார் மத மறுச்சப்பட்டது, என்னை?

பொன்னுக்கு பணிக்கு மாத்து ஒன்னானாற்போல,
:
கள் ஓச்சல் வேண்டு மாகலின்,

எல்லார்ச்குஞ்
-

சுகதுச்சங்
(௬)

ட
கொழுக்தா துறைமலர்க் கோதையா மோகக் குரைகடலி
?
தென்றோ
.லழுந்தாத வண்ணரின் பாதப் புணை தர் தருள்வ
எழுந்தா தரவுசெ யெம்பெருமான்!என் திரைஞ்சிவிண்ணோர்
- தொழுந்தாதை யே!வெண்் பொடிபூத்த மேனிச் சகப்பொரு
[னே!

்

‘

;

எம் பெரு
- (இ-ள்.9) விண்ணோர். தேவர்கள், எழுது - எழுச்அுகின்று,
கு!, என்றுமான் - எமது பெருமானே, ஆதரவு செய் - ஆதரவினை யுண்டாக்
PSs pp
Qsapgs

வணங்கத்
தொழும்
என்னத் தோத்தரிதது, இறைஞ்சி
அுண்டாய
ண்ணீ
திருவெ
பூச்ச
சாதையே - தந்தையே, வெண்பொடி.

மேனி - இருமேனியினை

வாய்ந்த,

தாது உறை.ு
- செழிய,
கொழ

சுகப் பொருளே

மகரந்தம்

- தனச்த சொரூபமே!

பொருந்திய,

மலரைச் :சூடிய மாதர்களுடைய, மோகம்-ஆசையாகிய,

மலர்ச் கோசையர்

குரை ஈடவில் . . ஆர

கின்
வாரத் துடன் கூடிய சமுத்.இரத்.இல், ழுர்தாதவண்ணம்-அமிழாகபடி,
வரஜப்புணை-தேவரீர் இருவடியாகய மரச்கலத்தினை,' தர்தருள்வது-கொடுத்
தருளுவது, என்றோ-எக் காலமோ? (அறிகிலேன்) என்க,

-

தாயுமானவர்பாடல் மேய்கண்ட விருத் இயுரை

௪௬௦

(வி-ரை.)

உலகர்

மாக்கலத்்இனைக்

கொண்டு சமுத்.திரத்தினைச்: சடப்

சொண்டு மோசக்கடலைக் கடப்ப
ப.தபோல,வவெனடியார் இறைவ னடியினைச்
கடலாக

், மோகத்தினைச்
ராகலின், முதல்வன் பாதத்தினைப் புணையாகவு
பெருங்கட ஸிக்வர். நீந்தா;
வும் கூ.றிவைத்தனர்.. திருக்குறள்: “பிறவிப்
ம், இதனால்
துக்கொண்டேயா
ரிறைவ னடிசேரா தார்.?? என்றதும் இக்கருச்
் கடத்த லருமையா மென்ப
இறைவ வடியினை யடையாதார்க்கு மோகக்கடல

(௭)

தாயிற்று,

்தங்க
௬கமாகு ஞானச் திருமேனி யாகல்ல தொண்டர
யகற்
ளகமேபொற் கோயி லெனமகிழ்க் தோமன்னு ளாடி
க்கிந்தச்
பாவி
ப்,
்இி
டாலன

்கண்
பகமே!உன் பொன்னடி. நிழல
ையே,
இறமில

செகமாயை யானவ ருங்கோடை நீங்குர்
(@ - a.) au ஆகும் - சுகோதயம் விளைதற் சேதுவாகிய, ஞானம்.
்தங்
ஞானமே, திருமேனி ஆம்-இருமேனியாசக் கொண்ட, சல்ல தொண்டர

பொன் கோகல் என
"கள் - சிறந்த அடியார்களுடைய, அகமே - மனமே,
மூழ்க த-அழகிய கோயிலாகக் சொண்டு சர்தோஷித்து, மன்றுள் - இந்றம்ப

லத். இல், ஆடிய - கூத்தாடின,
ர௬ுடை.ய, பொன்-அழூய,

உன்-தேவரீ

கற்பகமே - கற்பகவிருட்சமே!,

அடி. நிழல்- இருவடி

நிழலை,

கண்டால் அன்றி-தரி

இத்தால் அல்லது,

பாவிக்கு - பாவியாகிய அடியேனுக்கு,

ஆன-த்ப் பிரபஞ்ச

மாயையாகிய,

இந்த செசமாயை

அருக்கோடை-நீக்குதற்கரிய கோடையா

என்க,

னது, நீங்கும் இறம் இல்லை - நீங்கும் வகை யில்லை,

(வி-ரை,) உலகர் கோடையினா லுண்டாகிய வெப்பத்தினைச் gaol
ள மரநிழலைத் சேடி யடைதல்போல, இவெனடி.யார் மாயையா
துக்கொள்கு
னுண்டா௫ஏய இமையினை நீக்ிச் கொளளற்கு முதல்வன் நிருவடி.யினை நாவ
ராகலின், மாயையினைச் கோடையாகவும், இறைவன் அடி கிழலினை -மரநிழ
லாகவும் கூறினர். இதனால் இறைவ னடியினை யடையாதார்க்குப் oe
மாயை நீககும் வகையில்லை யென்பதாயிற்று,
=
(௮)

நீங்கா அயிருக் குயிராகி நின்ற நினையறிந்தே
ETBST 0p லமூங்கினல் லாதே யெனக்குச்

‘

சுகமுமுண்டோ?

ஒங்காச மாமைச் கெழுத்தாற் புவன த்தை யுண்டுபண்ணிப்,
பாங்கா நடத்தும் பொருளே!
(ஓ.ன்.)

ஓங்காரம்

பஞ்சாக்காத்தால்,

ஆம் - பிரணவ

௮கண்ட

பரசிவமே!

சொரூபமாகய,

புவனத்தை-புவனங்களை,

பால்கு ஆ - முறையாக, நடச்தும் - அவைகளை

ஐந்து எழுத்தால்-

உண்டுபண்ணி

- உண்டாக்க)

ஈடத்துகன்ற,

பொருளே-

வஸ்.துவே!, அசண்ட புரசிவமே- அசண்டாகார பரமசிவனே, நீங்கா து-டீங்
காமல், உயிருக்கு - ஆன்மாக்களுக்கு, உயிராகி - ஆன்மாவா, கின்ற - தக்

கய,

நின்னை-தேவரீரை, அறிந்து.உணர்ந்து, தூங்காமல் தூவ்இன், அல்.ல.து*

பாயப்புலி
}

அங்காமல்

ஆனச்த

க்க
.

அரந்இனாலன்
றி, எனக்கு.- அடியேனுச்கு,

சுகமும்

உண்டோ-

முண்டாகுமோ? என்க.

(வி-ரை.)

உச்சாரணமாச்இரத்தால்

செய்கன்றமையால்

பாசத்இனின்றுச்

தாண்டி .யுயரச்

ஓம் என்று கூறப்படும். ஒம் என்று உச்சரிச்சகப்படும்போ

து சாதமாயும், ஓம் என்று எழுதும்போது விர்துவாயும், ௮க.ர உகர மகர மூன்
அம், விர்து' நாசல்களாயெ

வரிவடிவும் 'ஒலிவடிவுய் கூடியபோது

ஐக்தெழுச்

சாயும் விளங்கும். இது தூல பஞ்சாப் சரமாம். சூட்சும பஞ்சாட்சரம்-:5-ம-9.
வ-ய:? என்பதேயாம், தூலபஞ்சாட்.ச.ரமாகிய பிரணவம் வேறு துணை வேண்

டாது உச்சரிச்சப்படிவ துபோல, சூட்சும பஞ்சாட்சரமும் வேறொன்றி'னாசர
ய மில்லர்ம லுச்சரிக்சப்படும். எல்வனமெனின் ஐம் என்பது சே.ராக வொருமட

Brey மில்லை. தம் என்பது உயிரும், எனை மச். இரம் உடல்சளுமாம்.

ஐம்-௩.

மோ-கா- ரா-ய-ணா-ய:' என்பதஇல் ஓம் என்பதனை நீச்கின் அஷ்டா '
க்ஷரி போய் சடாட்சறியாம். ஐம் என்பது சேராகபோது gb wh Arb gous
மாம். இப்படியே எந்த மந்திரத்தையும் . படிக்கவேண்டும், இர்ரியத பஞ்சாட்
சரத்திற்கு மாத்திரங் படையா. இதில் பிரணவஞ் சேர்த்தால் பஞ்சாட்சர:
மென்பது போய் சடாட்சரமாகச் சொல்லவேண்டி. வரும். ஆகையினாலேயே
தம் என்பது சேராமலே பஞ்சாட்சரம் வித்தும், ஒம் என்பது சேர்ச்தே ஏனை
“ய மந்திரங்கள் வித்தும் இயங்கலால், பஞ்சாட்சா மக்திரம் சீவிசமக்திச் மெ
ன்றும், ஏனைய

தேவதாபரமான

மக்இரங்கள்

பிரணவம்

சேராதபோது

௪ட

மச்.இரங்க ளென்றுவ் கூறப்படும். பிரணவத்திற்கும் பஞ்சாட்சரத் இற்கும் இத்
தகைய சமத்துவ அபேத சம்பந்தம் சண்டே ஓங்கார மாமைக் தெழுத்து?
என்றனர்.

i

சிவமாதி கான்முகக் கோவக்த
.,
1

(௯)

மாமறை செப்புகன்ற

நவமாயிலங்கெ வொன்தே! இரண்டற்ற ஈன்மைபெரு
தவமே தருமைம் புலப்பொறிக் கேயென் னறிவுபொல்லாப்
பவமே விளைக்கவென் றோூவெளி மானெனப் பாய்ந்ததுவே.

(இ-ள்.) சிவம்-சவபெருமானே, ஆ.தி-மு.சற்பொருள், (என்று) கான்
முூகச்கோ-பிசமன், வர்த- கற்றுக்கொண்ட, மா மறை - பெரிய வேசங்கள்,
செப்புசன்ற-சொல்லுகின்ற, சவம் ஆய்-புதுமை யுடையதாய், இலங்கியவிளங்காரின்ற, ஒன்றே-ஒப்பற்ற பொருளே! இரண்டு ௮ற்ற-அத்துவிதசம்
பந்தமாயுள்ள, ஈகன்மை பெருஅு-ஈலத்்
தினை யடையாமல், அவமே தரும்-பய
னத்நதனையே கொடுக்கும், ஐம்புலப் பொறிக்கே-பஞ்சேர் இரியங்களில், என்
அறிவு-என் மனமானத, பொல்லா-கொடி.தா௫.ப, பவமே விளைக்க என்றோ.

பிதவியையே
பேல,

விளைவித்தற்கென்றுதானோ, வெளிமான் என-வெளி மானைப்

பாய்க்தது-சாவிச் குதித்தது, என்க,

(வி-ரை, அதர்வசிகோபநிடதம்: “ஹிவஏகோத்யேயஸ்ஹிவக? ஸர்வ,
மந்யத்பரித்யஜ்யமாப்
தா சாவஹிவா??*வசம்கரனானசிவனொருவனே மற்ிெல்
லாவற்றையும் விட்டுத்

இயாணிக்கத்தச்சவன்??

எனச்

கூறினமையின், இவு

௪௬௨: தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

விருத்தியுரை'

மாதி சான்முகக் கோவக்த மாமறை செப்புசன்
ற, ஈவமாய்? என்றனர். மாண்”
டூக்கியோபநீடதம்: ஸ்வம்ஸாந்தமத்வைதம்?? எனச் கூதினமையின், *ஒன்றே
யிரண்டற்ற ஈன்மை! என்றனர். ஈண்டு *இரண்டற்றது? என்றது அத்வை'
தம். வெளிமான்” என்றது ! சாவுதற் ரொழிலிலே வல்ல வொருமான்.”:(௧0):

ஆரொச் திலங்கு சமயங்க ளாறுக்கு மாழ்கடலாய்
வீறிப் பரக்த பரமான வானந்த வெள்ளமொன்று
தேறித் தெளிந்து நிலைபெற்ற மாதவர் சத்தத்திலே
மீறிப் பரந்தண்ட கோடியெல் லாநின் ௮ுலாவியதே. .
(இ-ள்.) ஆறு-ஈ திகளை, ஒத்து இலங்கு-ஒக்து விளங்குகின்ற, சமயங்கள்
ஆறுக்கும்-க.று சமயங்களுக்கும், ஆழ் சடலாய்-ஆழ்ர்த சடலுக்கு நிகாம்,
பரமான-மேலான,

வீறி பரந். ச-விஞ்டுப் பரவிய,

ஆனந்த.

வெள்ளம் ஒன்று

ஆனந்தப் பெருக்கென்று, தேறி தெளிர்து-தெள்ளிதிழ் றெளிக் த, நிலை பெ
ற்ற-நிலையினை யடை௩த,
மாதவர்-தவத் தினர், சித்தத்திலே-இருதயத்திலே;.

ஊறி-க௫ந்து,

பரர்து-பாவி,

அண்டகோடி.

எல்லாம்-அண்டகோடிசளெல்'

லாம், நின்று உலாவியது-நின்று வியாபித்தது, என்க,

(வி-ரை.) ௩திகள் சமுத்திரத் இனை

யடைவதுபோலச்,

சம்யங்கள் முத

அகச் சமயங்களைமாத்திரம் கொள்ளவேண்டும். என்னை?
ல

ஈஇிகள் சமுத்தி

ல்வனை யடைதற் கேதுவாக வுள்ளன என்பார், “ஆரச் இலங்கு சமயங்க.
ளாறுச்கு மாழ்சடலாய்' என்றனர். ஈண்டுச் சமயங்க எரறுக்கும்? என். தனால்
சதி.தினில் சங்கம மாகாமல் இடைவழியிலே

dar oS Biot gC ure, when mer

முக்கூற்றுப் புறச் சமயங்கள் மூவல்வனை படைசற்கு ஏதுவாகா திரு, த்சலினு
லென்க,
”
(கக)

நடக்கினும், py. gtd, ADE apt, வேறொரு நாட்டமின்றி.
இடக்கிலுஞ், செவ்வி திருக்கனும், £ல்லருட் கேள்வியிலே.
[ளே

தொடக்குமென் னெஞ்ச(ம்); மனமக்ற பூணத் தொட்டிக்கு
முடக்குவன் யான்;பர மாகந்த நித்திரை மூடிடுமே,
(௫இ-ள்,) சடக்கினும்-ஈடக்தாலும்” ஒடினும்-ஓடினாலும்; நிற்னெம்-நின்றா
௮ம், வேறுஒரு நாட்டம்-அக்கிய சிர்தை, இன்றி-இல்லாமல், கஇடக்கினு
ம்இடெந்தாலும்; செவ்விது-௬ு௦ மாக, இருக்கனும்-இருக்தாலும்;டல்-உத்தம
மான,

அருள் கேள்வியில்-இருவருட் சம்பதமான விசாரணையில், என்-எளியேனு
டைய, கெஞ்சம்-மனமான௮, தொடசக்கும்-கட்டுப்பட்டுச் கடக்கும்; யான்அடியேன், மனம் அற்ற-மன மிறக்த, பூரணத் தொட்டிக
்குள்ளே-வியாபக£்,

.

கதொடடிலில்,
மூடச்குவன்-அடங்குவேன்;
ப ரமானச்த-சிவானடதமாகய
கித்திரை-யோச நித்திரை, மூடி %ம்-அடியேனே
மூடிச்கொள்ளும், என்க; ”.
(வி-ரை.)

கொண்டிருப்ப

உண்மை

யடியவர்கள்

எக்காலத்தும்

முதில்வனைக்

சிந்இத்திக்

green, ௩டக்கலும்......... ஈல்லருட் கேள்வ
ியில், ' சாட

௪௭௭௨.

ஆசையெனும்

மிரவுசண்
கும்” என்றனர். திருக்கருகையந்தாதி; இருக்சினு நிற்கும் போது
டுயிலும் போதும், பொருக்கென

நடக்கும் போதும் பொருச்இியூண் டுய்க்கும்

, இருக்
போதும், முருக்கிதழ் கனிவா யாரை முயங்கி கெஞ் சழியும் போதும்
(௧௨)
.
என்றனர்
சாமே.”?
சளா வுடைய கம்பா! சிர்தையுன் பால

எண்ணாத

தயரொழி!

கெஞ்சே!

தெண்ணிய

என்னிரண்டு

சண்ணே! உறங்குக! என்னாணை முக்கட் கருணைப்பிரான்
தி சாதிக்கலாம்;
தண்ணார் கருணை மெளனத்தி னான்முத்
நண்ணாத தொன் றில்லை; எல்லா கலா ஈமக்குளவே.

செ
எண்ணிய-கினைத்த,
(இ.ன்.) எண்ணாத த-எண்ணத்தசாகதனை,
என்-என்
வாயாக!,
ஒழி-ரீக்கு
தினை,
துயர்-ரினது துன்பத்
ஞ்சே-மனமே!,
னுடைய, இரண்டு கண்ணே-இரண்டு சண்களே', உதங்குக-(௪கமாக) உறங்கு

வீர்களாக!, என் ஆணை-என்மீது ஆணை, முச்கண்-.இரிநேத் திரகாரியாகிய, ௪௫

வாய்ச்த;
ணைப் பிரான்-காருண்ணிய மூர்த்தியினது, தண் ஆர்-தண்மையினை
கிலையினால்,
ோன
னால்-ம
மெளனத்இ
),
கருணை-கருணையினால் (உண்டாகும்
சமக்குக்)
முத்தி சாஇச்சலாம்-மு.த்தியினே யடையலாம்; சண்ணாகது-(இணி
்லா
ரலமும்-எல
எல்லா
இடையாத பொருள், ஒன்று இல்லை-சறிது மில்லை;

ஈன்மைகளும், ஈமக்கு உள-(இணி)
மென்பது

(வி-ரை,) மோன

சமக்கு உண்டாகும், என்க,
வரம்பு.”

ஞான

என்றச்

கேற்ப ஒருவ

னுக்கு மோனநிலை சைகூடி வரவே, ஞானங் கைவல்யமாம், ஞானக் கைவல்ய

மாகவே, முசல்வன் தன்னுள் வெளிப்படுவன். வெளிப்படவே, முச்இநிலை
இத் இஃகு மென்பார், (மெளனத்தி னான்முத்தி சாஇக்கலாம்' என்றனர். SHE

களிற்றுப்படியார்: 4 அன் றிவரு மைம்புலனு நீயு மசையாம, ஸின்றபடி. நிற்க?
பாயு,

மூன்னவ் கருத்தழியப்
முன்னிற்குஞ்-சென் று, கரு௮அவதன்
காண்க.
ுற்
என்றதனள
.??
னுனககு,
கேள்வ
மசடன்

நாரனென்

ரஜொருமுத

லுண்டென்ற

கான்றலை

மொரு
(௧௩)

காண,என்னுள்

தானென் ஜெருமுதல் பூரண மாகத் தலைப்பட்(0),ஒப்பி
லானந்தக்

மோனச்

த்(து),என் னறிவையெல் லாமுண டவசநல்கி,
தனைவிளைத் தாலினி யாது மொழிகுவதே?

(௫இ-ன்.) சான் என் ற்நான் என்று, ஒரு முதல் - ஒரு மு.உன்மையான
பொருள், உண்டு என் ந- உண்டென அகங்கரிதீதுத் Bias, கான்-அடியேன்;
தலை

சாண-வெட்கமடைய,

என்னுள்-என்மனச்தின்சண்ணே,

சான் என்று, ஒரு முதல்-ஒரு (ஒப்பற்ற)

பட்டு-வியாபசமுற்று,
சந்தைச் கொடுத்து;

கரன் என்று

முதற்பொருள், பூரணமாகச் தலைப்

ஒப்பில்-சமத்துவ மில்லாத, ஆநர்தம் சர்து-சிவானந்
முழுவதினையும்,
எல்லாம்-என்னறிவு
என் அறிவை

உண்டு. வியாப்பியமாகக்

சொண்டு,

அலசம்

நல்பாரவசங்

கொடுத்து;

மோ

௯௪௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

னந்தனை-மவுனநிலையினை,

விளைத்தர்ல்-உண்டரக்க
தானால்,
ுல் “இனி “மாது

மொழிகுவத-இனி என்சொல்வத? என்:
|
.
ன் (வி-ரை,) ₹நரனென் ஜொருமுத
ஓுண்டென்ற காள்" என்பது
அறிவிலா
மையாசக் இடந்த ராளாகும், அங்கன 'மிறரந்காணைச் ண்டு வலிய அட்
கொண்டா னென்பார்,. என்னுள் கானென் ஜொருமுசல் பூரண மாகத்
தலைப்பட்டு? என்றனர். திருவாசகம்: *அதிலிலாமையன்றேகண்ட தாண்டா
எதிவனோவல்லனோவருளிசனே,!?
என்றதன் காண்க, '*அறிவனோ உல்ல
ஜே? என்ற குறிப்பு யாது மொழிகுவதே யென்றதாம்,
- (sa)

தீரன் தவஞ்சற்று மில்லாத 57 ௭ண்மை SIM Sh gS,
த
மோனம் பொருளெனக் சண்டிடச் சத்குரு மோனலுமாய்த்.

தீனன் றனக்கிங் சிரற்கை யே!இனிச் சிந்தைக்கென்று
மானந்தர் தானல்லரவோ?பச

(இ-ள்.) தானம்-கெரடை,

மே!சச்சி STH SB io!

தவம்-தவம்,

சத்தும் இல்லாத-டிறிது

மில்

லாத, நான்-அடியேன், உண்மைதா
னறிந்து-மதார்த சத்தைத் தேர்ச்)
மோனம்-மவுனகிலையே, பொருள் என (சத்தியப்) பொருளென,
கண்டிட
செரிர்துசொள்ள, சற்குரு மோனனுமாம்-மவன
கற்குருவாகி, இனன் தன

க்கு-எஷியேனுக்கு, இங்கு-இவ்விட கீது, -இரங்கனேயே-இரங்கயருனினேயே!

இனி-இணி, சக்கைக்கு-மன£்இற்கு,
என்ழும்-எகிகாலமும்,
ண்க் த்தான்
அல்லவோ-இன்பமன்ோ?,
பீ ரமே-மேலானவ்னே!, ௪௪ சிதானர்தமேஉண்
மை யறிவானச்சப் பொருளே! என்க,

(வி-ரை) ஈன்மை சிறித மில்லாச எளியேனிடத்து

கொண்டு

உண்மை

யறிவித்தக் கரத்தனை

மில்லாத......... இரங்கினே? என் ரணர்,

யென்பார்,

வலிய ங்ச்து ஆட்
கானன்

தவஞ்சற்று

திருவாசகம்: :-வினேயிலே' Bg

தேனைப் uesg நின் ௮, போதுகான்
வினைச்கேட னென்பரய் போல, வினை
யஞ னென்றன்னை யறிவித் தென்னை , யாட்கொண்டெ,
ம் பிரானாஞய்"? என்ற
குனாற்
காண்க,

எனக்கோர்

ட்

(௪௫)

சுதக்தர மில்லையப் பா1எனக் செய்ப்பில்வைப்பரய்

மனக்சோ சுகதறும் பரம்பொரு ளே!என்கோ
ar ped Be
நினக்கே பச(ம்),நின்னை நீங்கா நாண
நீன்கருணை..

சனக்சே பரம்;இனிச் கும்பா விருக்கக்
ககுமென்று0ம. '
(டூ ௭.)
அப்பா - அப்பனே,

எனக்கு - HOw aye ex,

தர். சசரதரம்
இல்லை-டாதொரு FRE SIO Mavs
wb 2 எனக்கு ஒழியேனுக்கு,.. எய்ம்
பில்-இளைப்பில்,, வைப்பு ஆய் - நிட்சேபம
ர, மனக்கோது - மனக்இ3லச
த்
தினை, அகற்றும் ~ நீக்கும்,

பசம்பொருளே

- மேலான

வஸ்துவே!, ஏன்னை--

அடியேனை, வாழ்லி2இடல்-வரழ்விப்பத, சினச்சே - தேவரீருக்கே, பரம்கடமையாகும்; (அன்றியும்) சின்னை
ம. பூரணமாடிய, &ள் கருணை சனக்கே

சேவரீரை, நீங்காத . பிரியாத,
பூர்ண
- பெருங்ககுணைக்கே,

பரம் உ கடமை

௪௭௫

பாயப்புலி '

யாகும்; (அன்றியும்) நின்னை-தேவரீரை, சீக்காத-பிரியாத, பூர்ணம் - பூர்ண
மாய, நீள் கருணைதனகச்கே- பெருங் கருணைச்கே, பரம் - சடமையாகும்;

(இத வம்ச்சாலர இனி- இனிமேல், கம்மா இருக்க - (அடியேன்) மவுன மூு்
றிருச்ச, ' என்றுமே தகும்-எக்காலமுச் தகும், என்க...

(வீ-ர் 9 (எனச்கோர் சு,சச்தரமில்லை! என்றதனால் ஆன்மா எச்சாலத்
SEI னல்லவென்றும், முதல்வனே சுதச்ச.ர
தும் பாதரந்தானே' யன்றி
அறிவிக்க அறிதலானும், அறிக்
ஆன்மா
என்னை?
ஏற்படும்,
னென்றும்.
சிவ
தானறியாமையானுமாம்.
தன்னையுந்
,தவை மறச்தலானும், அறிர்இடுச்
லானு,
ஒறிக
யொன்தினா
ஞான சித்தியார்: *: அறிச் இட மான்மா வொன்றை
மறிச்சவை மறத்த லானு மறிவிச்ச வறித லானு, மறிக்இடுக் sorter yest
யறிக்திடு wpa னன்றா மறிவிக்க வறிவ
தானே,
wey
ar Burmn
(க்ஸ்)
காண்க.
ணன்றே.? என்றதனாற்

இடம்பெறு

வீடு மின்னார்செய் ௪க்மு மிருநிதியு

முடம்பைவிட் டாருயிர் போம்போ௮
- மடம்பெறு

மாயை

'திடம்பெற. வைத்த

கூடி யுடன்வருமோ?

இனி.ிங்கு வா!மெளனி

மனமே!
மெளனஞ்

சகாயம், தெரிந் துகொள்ளே!

(௫-ன்.) இடம் பெறு-விசாலமான, வீடும்- இடமும், மின்னூா-மாதர்கள்,
Cais Bet, சகமும் - உலகமும், இரு நிதியும் - அபாரமான திரவியமும்,
(இவை யனைத் தம்) ஆர்-அருமையான,

உடம்பை விட்டெ

உயிர்- உயிநானத,

சேகத்தினை நீங்க, போம்போது-போம் காலத்தில், கூடி. - ஒருங்கு சேர்ச்து, :
உடன் வருமோ-(௩ம்முடன்)

வருமோ

?, மடம் பெறு - அறியாமை

வாய்க்த,

மாயை-மாயாகாரியமாகிய, மனமே-கெஞ்சே!, இணனி-இனிமேல், இங்கு வா"என் சமீபத்தில் வருச!, மெளனி-மவுனகுரு, இடம் பெற வைத்த- பலமாக
வமைத்த) மெளகம்-மவுனநிலையே, சகாயம் - (ஈமக்கு எப்போதும்) உதவியா
கும்; தெரிஈச்துகொள் - உணர்வாயாச!

என்ச,

்

சொல்லிச்கொண்,
நம்மதென்று
. (வி-ஜா.) பிரபஞ்சத், இன்சண்ணே
டிருக்ச யாவும் 8ங்சப்பெத்று, ஆன்மா வொன்றே களித்து இவ்வுலடனை விட்டு

நீங்கு மென்பார், “இடம்பெறு வீடும்...... உடன்வருமோ?? என்றனர். பட்டி
னத்தார்: “மனையாளு மக்களும் வாழ்வும் தனமுச்சன் வாசன்மட்டே,. யின
என்றசனாற் காண்க.
மாண சுற்ற மயானமட் டேவழிக் கேதுதுணை?
'மோனமாகிய தவமே ஆன்மாவிற்குத் தச்ச துணையென்பார், (மெளனஞ் சகா
யம் தெறிச்துகொள்ளே' என்றனர். ஷை :: இனையா மளவெள் எளாவா இனு
முன்பு செய்த தவர்,

சனையாள

வன்மம்

ட யமே, ” என்.றகனாற் காண்க.

பரலோகஞ்

ித்திக்குஞ்

சத்தி

(sary

தாத்றச் சடலத்தை, ஒன்பது வாச னடைமனையைச்,
சோற்றுப் பசையினை, மும்மல பாண்ட் தொடக்கறையை,

59

்

்

௫௭௬௭ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
ஆற்றுப்

பெருக்கன்ன

கன்மப் பெருக்கை, அடர்இிருமிச்

சேற்றைத் துணையென்ற

காய்க்குண் டோகதி

சேர்வதுவே?

; ஒன்
(௫-ன்.) சாத்றம்-துர்க்கந்தம் வீசத் தகுக்த, சடலத்தை - உடவீனை
நடக்கும் வீட்

பது வாசல்-ஒன்ப.து துவாரங்களை யுடைய, நடை மனையை
டினை; சோற்றுப் பசையினை-சாதத்தாலாகிய பசையினை; மும்மல பாண்டச்

தொடக்கு - மூன்று மலங்க ணிறைந்த பாண்டமாகிய தொடக்கனையுடைய,

அறையை-9று வீட்டினை; ஆற்றுப் பெருக்கு அன்ன :- ஈ.தியின் பெருச்சனை
அடர் - கெருவ்கய,
யொத்த, கன்மம் பெருச்கை-கரும வெள்ளத்தினை;
சேற்றை-சேற்றினை, துணை என்ற - சகாயமென்
இருமி-புழுக்களையுடைய,
றெண்ணியிருகத, சாய்க்கும்-சாயினேற்கும், கதி சேர்வது - சதியை யடை
வது, உண்டோ-உளதோ?

என்ச.

(வி-ரை) ஆன்மாச் தாக்கிச்கொண் டிருக்கும் உடலானது எந்த வசை
யிலும் பிரயோசன மூள்ளதல்ல வென்பார், * காற்றச் சடலத்தை
என்றதனாற் காண்க.
சேர்வதுவே”
சரீரத்தை யாபாசச் கொட்டிலை யூன்பொிர்த,

டோகஇ

டும் தோற்பையைப் பேசரிய,
காதல்செய்தே, யேற்றுத்
SOT DFC) MD BIEN Fe

:* ஊற்றைச்
பட்டினத்தார்:
ைச்
சோறி
றருத்திய
பீற்றற்

காற்றிற் பொதிக்த நிலையற்ற பாண்டத்தைச்

இரிர்துவிட் டேனிறை

வாகச்9

யேகம்பனே.??
(௧௪௮)

பொய்யா ௬லக நிலையல்ல,; கானத் புளறலெனவே
மெய்யா வதிந்தென்ன?, என்னா லிதனை விடப்போமோ?
கையான் மெளனச் தெரிந்தே,கல் லானிழற் கண்ணிருந்த
வையா!அப் பாரிஎன் னரசே[முக் கண்ணுடை யாரமுதே!
(௫-ள்.) பொய் ஆர்-பொய் நிறைந்த, உலகம்-இவ் வுலகமானது, நிலை
அல்ல-நிலையுடைத்தானதன் று, கானல் புனல் - கானற்சலம்போன் நிருப்ப
தாம், என-என்.று, மெய் -உண்மையாக, அறிந்து என்ன-தெரிச்துகொண்
டசனா லென்ன பிரயோசனம்? என்னால் - அடியேனால், இதனை விடப்
போமோ-இவ்வுலசை நீங்சச்கூடுமோ?, மையால்-(சின்முச்திளைச்) கையால்,
மெளனச் தெரிர்து- மவுனசிலை யோர்க்து, கல்லால் சிழல்கண்-சல்லால விருட்
சத்தின் நிழலில்,

இருச்5-எழுர தருளியிருக் த,

ஐயா-ஐயனே!,

அப்பா . அப்

பனே!, என் ௮ரசே-என்னசசே!, முக்சண்ணுடையமூன் று சண்களையுடைய,
ஆர் அமுதே-அரிய அழமுதே!, என்க.

(வி-ரை.)

பல சென்மங்களாச

இவ்வுலக வாழ்வினை யனுபவித்து லந்த

தன்மையால் இடீலென இவ்வுலலனை வெறுத்தற் சேலாதென்பார், (பொய்யா
VED.
oe seeny விடப்படுமோ? என் றனர்.
பட்டினத்தார்:
₹ விடப்படுமோ

விப் பிரபஞ்ச வாழ்ச்கை?'

என்றதனாற் சாண்ச,

(௪௧)

tinued
ஆரா

a

வமுதென: மோனம் வ்கித்துக், சல் லானிழற்€ழ்ப்

்

Curr, கால்வ ர௬ுடன்வாழ்முக் கண்ணுடைப் பேரரசே!
8ரா யுருகவுள் 'என்புதர் தே,சு௪ நிட்டையைகீ.

தாரா விடினென் பெருமூச்சுத் தான் சனஞ்சயனே.
(௫-ள்.) ஆரா - தெவிட்டாத, அமுது என - அமுர்சம்போல, மோனம்
வூத்து - மவுன முத்திரையைத் தாங்; கல்லால் - கல்லால விருட்சத் இன்,
நிழல் சழ்-ரீழவிலே, பேராது - நீங்காமல்; கால்வருடன் - சனகாதி முனிவர்
நால்வர்களுடன், வாழ் - வாழ்கன்ற
முச்சண் உடை - மூன்று சண்களினை
யுடைய, பேர் அறசே-பெரிய அ௮.ரசனே!, கீசாய்-ரீரின் சன்மையாய், உருகஉருகும் வண்ணம், உள் அன்பு-மனத்இ லன்பினை, தந்து - கொடுக்.2; ௬௧ஆரர்தமயமாகய,
நிட்டையை - நிட்டையினை, நீ-தேவரீர், தாராவிடின் கொடாவிடில், என் - அடியேனுடைய,

பெருமுச்சுத்தான் - நெட்டுயிர்ப்பு த்

சான், ௮த் தனஞ்சயனே-தனஞ்சயன் என்னும் அச் சாற்றேயாகும், என்க,
(வி-ரை.)

தசவாயுச்குள் தனஞ்சயனென்ப

கய பின் தலையினைக் கிழித்துச் செல்வது.
யோகமாம். இரச்கிஷ்டையே சிவஞானத்திற்
ஹடயோச மென்னப்படும். இச்சிஷ்டையிற்
யாதாமொரு(பாரிசத்தில் இழிப்புண்டு உயிர்

யே (சுக
சயனே?

நிட்டையை நீ, தாரா
என்றனர்.

விடினென்
fa

தொன்று,

இது

உயிர்நீங்

சுக நிஷ்டையாவத - வராஜ
சங்கமாம்.
அல்லாச கிஷ்டை
சிறிது பிழைக்சால் தேகத்தில்
நீங்குமாம்.
இச் கருத் அப்பத்றி

பெருமூச்சுக் தானத்

தனஞ்

.

(20)

வாயுண்டு வாழ்த்த; மபெளனஞ்செய் போது மெளனவருட்
டாயுண்டு; சேயென்ன வென்னைப் புரக்கச் சதானக்தமா
நீயுண்டு;

கின்னைச்

௪ரண்புக

, தியுண் டிருந்த மெழுகல
(இ-ள்.) ஐயா - ஜயனே!,

கானுண்(0),என்

வோ?'கதி

னெஞ்சமையா!

சேர்வதற்கே,

வாழ்த்த - தேவரீரை

வாழ்த்திடற்கு,

வாய்

உண்டு-வாயுள்ளது; மெளனம் செய்போது-மெளனகிலை கூடும்போ த,மெளன
அருள்-(அ.சனைச் கூட்டி முடிப்பிச்ச,) மோன சொருபமாகிய திருவருளென்
னும், தாய் உண்டு-தாயுண்டு; சேய்.என்ன-பிள்ளையைப்போல, என்னை-௮டி.

யேனை,

பு.ரச்ச-சாப்பா
ற்ற, சதானந்தம் ஆம் - நித்தியானந்த மாய, நீ-தேவ

Pit, உண்டு-உண்டு; நின்னை-தேவரீரை,

சரண் புக - அடைக்கலமாக

வடைய,

நான் உண்டு - அடியேனுண்டு; ௧இ சேர்வதந்கு-மோட்ச மடையம்பொருட்டு,
என்-அடியேன்,
மெழுகு

கெஞ்சம் - மனமானது,

அல்லவோ-மெழு சமல்லவோ?

தியுண்டிருர்5-இீபினால்
என்க.

காய்சயெ

ய

(வி-ரை.) மோட்சத்தை wees bg
ஏதுவாயுள்ள
சாதனங்களைப்
பூர்த்தி செய்துகொள்ள. தற்கான கருவிகளும், ௮ச் கருவிகளைச் கொண்டு
அனப்வித்தற் கேதவாயுள்ள' ஆன்மாவும், அவ் ஆன்மா அடையவேண்டிய

'

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

fay

மனம் வயப்படுதற்
- (24)
ன

அமையவே,

பலனைத் தருதற்கு முதல்வனும் சூறைவற
ன
சென்ன தடை யென்பதாம்.

கு

oe
கல்லா லெதிக்துங்,கை வில்லா லடித்.அம், SW ATF
சொல்லாற் அுதித்து(ம்),கத் பச்சில் தூவியுர், தொண்டரின ,
யெல்லாம் பிழைத்தனர்; அன்பற்.ற கானினி யேதசெய்வேன்!
.
கொல்லா விரதியர் கேர்நின்ற முக்கட் குருமணியே!
(@ a.)

கொல்லா

மணியே-ரிறம்வாய்க்த

குரு-

முக்கண் - மூன்று கண்களையுடைய,

எழுந்தருளிய,

பிரத் தியட்சமாக

நேர் நின்ற - (ூன்னில்)

விரஇயர்-சிவனடியார்கள்,

மாணிச்கமே!, 'கல்லால்-க.ற்களினால், எறிந்தும்-வீ௫ :

யு௦; கைவில்லால்-கையி லேக்ிய வில்லினால், அடித்தும் - மோதியும்; கனி-சொல்லால்-சொற்களினால்,-

முச்சனிபோன்ற, மதுரம்-யதுரம் பொருச்திய,

துஇத்தும்-தோத்தரித்தும்) கல்-பரிசுத்.தமான, பச்சிலை - பசுமையான.பச்தி.
ரங்களை,

தூவியும்-சா.த்இயும்; தொண்டர் இனம்-அடியவர் கூட்டம், எல்லாம்-

எல்லாரும், பிழைத்தனர் - பிழைத்தனர்கள்; அன்பு அற்ற - அன்பில்லாத,
இனி-இனிமேல், ஏது செய்வேன் - என்ன தொண்டினைச்

நான்-அடியேன்,

செய்து பிழைச்சச்கடவேன்?

்

என்ச,

(வி-ரை. கொல்லா
விரய ராவார்,சைவர்.
*கேர்சின்ற மூச்சட் குரு
மணியே' என்றதனால் முதல்வன் சைவருக்கே முன்னின்று அறுக்கும்
செய்வ னென்பதாம். எனவே, அசைவர்சட்குச் காலத்திரயத்
தம் மு. சல்வன்

அநுக்செகம் எவ்விதத்திலும் செய்யா னெ*ப
வா் சாக்கிெயநாயனார்.

சொல்லாற்

மூதலியோர்.

யினை, மெல்லோசை

தும்,

வில்லா

ுதித்தவர் - சால்வர்

வியாச்சரபாதர்

வடமொழிச்

கை

முசலாயினோர்.

ஈண்டு

யின்ப மியல்பாக

கூறும்

கல்லால் எறிர்த'
கனி

மதுரச்

ஈற்பச்சிலை தூவினோர்*

(மதுச்சொல்?

என்றது

தமிழ் மொழி:

இயைந்திருத்தலினானு மென்*. :இ.த-

கன்ோரேவெளின், இன்றாம்.

கனைத்தூம்

சத்தியம்.

லடிச்தவர்-அருச்சுனன்,

என்னை

வல்லோசைகளோடு

? அது

விரவித்

உரப்பியும்,

எடுத்

இரிபெய்தூதலின்.

இல் வுண்மை தென்மொழி யென்றதானும் விளங்கும்;

சென்-மதுசமான்'

இசை.

(௨௨)

(per Atos சுட்டொழி/கெஞ்சே!சின் போத் முளைக்லையோ!.

பின்னிலைச் சன்மம் பிறக்குங்கண் டாய்!இக்தப் பேய்த்தன் “தன்னிலை யேநில்லு!
தானே தனிச்சச்ட Start gir (மேன்?
நன்னிலை வாய்க்கும்;எண் A 6 Buje சாணுமம்), ஈமதல்லவே. ்

(இ-ள்)

கெஞ்சே-மனமே,

ஒழி - நீக்குவாயாக!,

"மூன்னிலைச் சட்டு _ முன்னிலைச் சுட்டினை
,

நின் - உன்னுடைய,

போதம்

அறிவானது,

இில்-தலை சாக்கில், ஐயோ இர்த
- அகதோ!, பின்னிலை-பிதகே,

பிறககும்- உண்டாகும்;

- இத்தசைய

முளைக்

சன்மம் - பிறப்பு,

பேய்சத்சனம் - பேய்ச்தன்மை,

,

- பாயப்புலி.

# Sit Fn,

- ஏன்-எ த்துக்கு], தன் நிலையே கில்-தனது உண்மை -நிலையிற்றானே சிற்பாய்!,
தானே-வவிய, தனிஃஒப்பற்ற, சச்தொனட்தமாம்-உண்மையறிவானந்தமாகயெ,
ஈல் நிலை வாய்க்கும்-சன்னிலையாவது உண்டாகும்; எண் சத்தியும். எட்டுவகைச்
சித்திகளும், சாண்ம்-பலிக்கும்; நமது அல்லவே-(முன்னிலையாகச் காணப்
படும் 'பொரு எனைத்தும்) ஈம்முடைய soa, என்க.
sar

அறிவைச் செலுத

போகங்களில்

(வி- ரை.) ப௫ர்முகத்திற் சாணப்படும்
தில் அவ் வறிவின் வழியே

௮ண்டாஓ,

அவ் வவாவினை

ய்னலுபவித்தத்

பொருட்டுப் பிறப்புண்டாம். ஆகலின், எவ்வகையினும் துவிதபாவனை யின்றி
முண்டா

சத்திகளு

அணிமாதி

கருணையும்,

முதல்வன்

வாழு சலினாலேயே

. மென்பதாம்.! இதனால் என்றும் .சட்டற்று நிற்கவேண்டு மென்பதாயித்று,
ஞானமணமாலை: ‘crear
ep torr ot am er eS) soo
சுட்டாதே, பன்னாளு

முண்மை

யொன்றாயே,

மூனை:

வொன்று,”??

டல்லாத

லொன்ழமிரண்

வொன்றாதல் குன்

யொன்றிலது

தனைப்பாராதே--நின்னாலே,

என்றதனாற்

(௨௩)

காண்க,

றேசொல்லிச் சொல்லிக்கொண்

மெளனமென்

மெளன

சொல்லான்

தீல்லான் மனமறப் பூரண நிட்டையி லாழ்கீதஅண்டோ?
கல்லாத மூட ஸனினியென்செய் வேன்?சகற் காரணமாம்
வல்லாள னான

மாகடலே!

சதானந்த

மெளன

(@- ள்.) சகத் காரணம்

|e

|

ஆம்-உலகச்திற்குச்

கணமாக,

வல்லாளன்

ஆன-வல்லவனாஇய, மெளன சதானந்த-மவுன தீஇனால் கித்தியானர்தமாகய,
மா கடலே-பெருஞ் சமுத்.இரமே!, சொல்லால்-சொல்லினால், மெளனம் மெள
னம் என்றே-சான் மவுனமாக வள்ளேன் என, சொல்லி-பேசி, சொல்லிச்
கொண்டதல்லால்-சொல்லிச்சொண்டதே யல்லாமல், மனம் ௮ற-மனம் ஓடு
ங்க,

கிட்டையில்-பரிபூரண

பூரண

அழுச்தியது உண்டோ?,
லாத:மூடனாயே
நான்,
வேன்? என்க,
(வி-ரை.)

ப௫ர்முகமாயுள்ள

செலுத்தாது,
. பஞ்சேர்திரிய
முூசல்வனை

யனுசக்தகானஞ்

அடியேனிசா,

மிட்டையினில்,

ஆழ்ந்தது உண்டோ-

சல்லாத மூடன்-(இதற்கேற்ற கல்வியினைக்) கல்
இணி-இனிமேல், என் செய்வேன்-என் செயக்கட.
பிரபஞ்ச

சேஷ்டை
செய்து

போகங்களிற்

யற்று,
வரும்

்

சிறிது

கறிலைச்

அந்தர்முகமாக

இருந்து

மெளஎனஞானிகளைப்போல்

வாயொன் தினையே மூடிக்கொண்டு

காலங்

கழிக்கு

மவுணியெனை அடிச்சடி கூறிவருகன்றே னென்பதாம்,

ஆசண

மாகம

காரண: மூலங்கல்

மெல்லா முரைத்த 'வருண்மெளன
லாலடிக்

கேயுண்டுதகாணப்பெற்றுல்

ப்ரணங் கோடு சுழகெஞ்ச மாகிய பாதரச
மாரண மாய்விடும்; எண்டித்தி முத்தியும் வாய்த்திடு£மே,

கானும்

(௨௪)

AGO
.,

தாயுமானவ

பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை 7

-எல்லாச்
(இன்) ஆரணம்-வேதங்கள்,ஆகமம்-ஆகமங்கள் ஆகய,எல்லாம்

“தலைகளும், உரைத்த-திருவாய்

மலர்ந்தருளிய,

௮ருள்-சருபையுள்ள, மெள

னம்-மவுனசிலையையுடைய, காரண-(எல்லாவற்றி.ற்கும்,

ஆதாரமான, மூலம்-

முதற்பொருள், கல்லால் ௮டிச்சே-கல்லால. விருட்சத்தின் 3, உண்ட.
உள த) (அப்பொருளை) காணப் பெற்றால்-காணச் இடைத்தால், பார்-நிலத்
தொடும், அணவ்கோடு - மாதமேடும், சுழல் - சுலாநின்2, கெஞ்சம், இ௫ய-மன
ஆய்விடும் - மடிந்தொழியும்?
மாய, பாதரச ௨ - பாதாசமானது, மாரணம்

எண் இத்தி - எட்டுவகைச் சித்திகளும், முத்தியும்-மோட்சமும், வாய்த் இ£ம்இடைக்கும், Tors.

(வி-ரை.) திருமந்திரம்: “வேதமோ டாகம மெய்யா மிறைவனூல்??என்;ற
தற் கேற்ப, (தரண மாசம மெல்லா முரைச்,த! என்றனர், பாதரசம்போல
நிலையற்றுத் தீத்தளித்துக்கொண்

டிருக்கும்

மொருமைப்பட

மன

மவுனநிலை

சாதிக்கவேண்டுமாயின், மவுன மூர்த்தியனேயே வழிபட்டா லல்லாது AS
இதயா தென்பதாம். அம் மெளன
மூர்த்தி யாவார் சல்லாலடிச்£ழிருந்த
தட்சணாமூர்த்தியேயாம். இம் மவுனங் கைகூடி வரவே இத்தஇியும் முத்தியும்
(௨௫)

வாய்ச்தி மென்ச.

இத்த மவுனி ;வடபான் மவுனி,ரக் தீபகுண்ட
சுத்த மவுளி, எனுமூவ ருக்குர் தொழும்புசெய்து,

— _

சத்த மவுன முதன்மூன்று மெளனமுர் தான்படை த்தேன்;
நித்த மவுனமல் லால றி யேன்மற்றை நிட்டைகளே.'
(இ-்.) சத்த மவுனி-சத்த மவுனி, வடபால்
நம் தீபகுண்ட சுத்ச மவுனி - ஈமது

சொல்லப்படுகிற,

மவுனி - வடபால் ம்வுனி?

சுத்தமவுனி, என்னும்-என்று

தீபகுண்ட

மூவருக்கும் - மூன் அபேர்கட்கும், தொழும்பு - தொண்டு,

செய்து- இயற்றி, சத்த மவனமுதல் - சத்தமவுன

முதலாகிய, மூன்று

மவுன

மூம்- மூன்று மவுனங்களையும், தான் படைத்தேன் - தான் பெற்றேன்) ag
தம் - எக்காலத்தும், மவுனம் - மோனம், அல்லால் - அல்லாமல், மற்றை
வேளறுடய, மிட்டைகள்-யோக நிஷ்டைகளினை, அறியேன் - கான்“ அறிந்தே
SAMI, GETS.

(வி-ரை.) வடபால்மவுனி, சித தமவுளி, தீபகுண்ட மவுனியென அன்
வயங்கொண்டு, வடபால்மவுனியாவார் - தட்சணாமூர்த்தி யெனவும், சச். சமவு
னியாவார்-தன்னைக்

தடுத்சாண்டுசொண்ட

மெளனமுனி

யெனவும்,

தீப:

குண்ட சித்த மவுனியாவார்-மண்டலகுண்ட வே இகையிட்டுத் தனக்கு மக்.தி'

சோபசேசஞ் செய்த சட்சாகுருவெனவுல் கொள்க. சத்தமவுனமு.தல் மூன்.று*
என்றது வாக்கு மவுனம், மன மவுனம், காய மவுனமாம்; இவை முறையே,
பொதி மவுனம், கரண மவுனம், காஷ்ட மவுனம் எனவும் சொல்லப்படும். (),

ட்

[த

'வறயப்புலி
கண்டே

ர

௬

=

g¢

a

POTS

னின்தருள்; அவ்வரு ளாய்கின் று கர்ண்ப்தெல்லா:

முண்டே, ௮ வு கினதாக்னேன்;உவட் டாதவின்ப
|
மொண்டே யருந்தி யிளைப்பாறி னே(ன்);நல்ல முத்திபெற்றுக்
கொண்டேன்;

பராபர

மே!எனக் கேதும் குறைவில்லையே."

(இ-ள்.) கினது-சேவரீருடைய, அருள்-இிருவருனினை, water chai
சித்துக்கொண்டேன்;
அவ்வருளாய்-அதனருள்மயமாய்,
நின்று-இருர்த,
சாண்பது-சாணுங்து, எல்லாம்-யாவும், உண்டே-உளதே;
அதுவும் - இவ்
ஙனக் காணுச் தன்மையும், சினது-தேவரீரதவாக,
அச்சனேன்-அற்பணஞ்
. செய்துவிட்டேன்; உவட்டாத - தெவிட்டாத,
இன்பம் - ஆனந்த த்தை,
மொண்டு-முகந்து, அருக்்இி-உண்டு, இளைப்பு-மெலிவினை, ஆறினேன்-$ர்த்
தேன்; நல்ல- உண்மையான,
முத்தி பெற்றுக்கொண்டேன்-மோட்சத்
இனை
யடைச்சேன்; பராபரமே - பராபரப்பொருளே!,
எனக்கு-அடியேனுக்கு,

இனி-இனிமேல், ஏதம் குறைவு-சிதிதம் குறைவு, இல்லை-இல்லை, என்க.
(வி-ரை.) *முச்தி பெற்றுச்சொண்டேன்? என்பது சவன்முத்த னாயி
னேன் என்பதாம். சவன்முச்த ராவார் இிருவருண்மயமா யிருச்து அறுபவிக்
கும் போச மனை ச்தையும் வொர்ப்பணஞ் செய்து வாழ்வாராகலின், (நின தாக் ,
இனேன்? என்றனர்,
(௨௭௪)
மேற்கொண்ட

வாயுவுங் £ழ்ப்பட

மூல்த்து வெர்கழலைச்

“சூற்கொண்ட மேக மென'வூமை கின்று சொரிவதையென்
ஞற்கண்ட தன்ற௮ு;மெள னேப தேசிய ளிக்கையினிப்
பாற்கண்டு கொண்டனன்; மேலே யமிர்தம் பருகுவனே.
(6-௭)

மேத்கொண்ட_-மேல்

நோகச்

செல்லுகின்ற,

வாயுவும்-காற்

௮ம், சீழ்ப்பட-சழாக, மூலச்.௮-மூலாதாரத்திலுள்ள, வெம் தழலை-வெவ்விய
அக்கினியை, சூல் கொண்ட-கருப்பம் வாய்ச்த, மேசம் என-மேசம்போல,
ஊமை கின்று-மவுனமச் இரம் நிலையுற்று, சொரிவைச-பொழிதலை, என்னால்அடியேனால், கண்டதன்று-தெரிர் தகொண்டதல்ல; மெளனோபதே௫-மெள

BEG,

அளிச்கையின்-இருபை

பாவீத்தவினால்,

இப்பால்-இவ்விட சில்,

சண்டுகொண்டனன்-தெரிர்.து கொண்டனன்; மேலே-இணிமேல், அமிர்தம்(சச். இர மண்டலத்திலுள்ள)

அழுதத்தினை, பருகுவன்-உண் பேன், என்க,

(வி-ரை) வாயுவானது பூரியாகிற்கவும்,

மூலாதாரத்தில் அசனி

வண்

டாசவும், ௮௪பை யருளைச் சொரியவும் விளைவதாகிய யோகானுபவம் தனது
மவுனகுருதே௫ிகர் அருள் இடைச்சாதவரையில் தெரிக்துகொண்டேனில்லை
யென்பார், என்னார் கண்டசன்று” என்றனர். இவ் வனுபவ நிலையினை அனு
பவதிஇற்.சாணவே

*பீராணவாயுவினைக் கும்பித் தலால்

இரடிண்டலச்சை,ச் சாச்ச ௮இனின்றும்

காலனல்

மூண்டு

சச்

இளக “வழியும் அமிர்தப் பிரவாகத்

‘

௪௭௨

தாயுமானவர்பாடல்

மெய்கண்ட விருத்தியுரை

இனை யுண்டு வருறேனென்பார்; “அமிர்தம் பருகுவேன்' என்றனர். ஈண்டு

ஊமை யென்றது அசபை,

இது வைகரிவாக்கால் விஎச்சுத்தச்கதன்று, அனு

பவத்தா லறியத்தக்கது; முன்னரும் எழுதியுள்ளாம். சுத்தாத்துவித சித்தார்ச
- வைஇக செல்வரை யடுத்து உபதேச மூலமாகத் தெரிச்துகொள்ளுதல் மர
பாம். திருமந்திரம்: “பொன்னான மச்திரம் புலா மொண்ணாது, பொன்னான
மக்இரம் பொறி௫ஞ் சுகத்தாகும், பொன்னான மந்திரம் புகையுண்டு பூறிக்கிர்,
என்றதனாற் காண்க. (௨௮)

பொன்னாகும் வல்லார்க் குடம்புபொத்பாதமே.'”

சொல்லாற் ரொடர்பொரு

ராப்பரஞ் சோ தி.நின் ,

ளாத்ரட

(னே

வல்லாளர் கண்ட வழிகண்டி லேன்;சக மார்க்கத் திலுஞ
சொல்லாதென் சிந்தை; ஈடுவே கிடந்து Boss pb i
யல்லான தும்பக லானதும் வாய்விட் டாற்௮ுவனே,
(௫-ள்.)
மாக

சொல்லால்-வார்த்மையாலும்,

விளைகின்ற,

பரஞ்சோதி - பாஞ்சோதியே!,
சண்ட வழி-தெரிரத்த வகை,
திலும்-பிரபஞ்ச

தொடா்-வார்ச்தை

வழியிலும்,

சம்பந்த

தொடரா-சம்பச் தழு,

பொருளால்-பொருளினாலும்,

கின்னை-தேவரீரை, வல்லாளர்-அ.றிஞர்கள்,
சண்டிலேன்-தெரிச்சேனில்லை; ௪௪ மார்க்கத்
என்-அடியேன்,

இர்சை- மனமானது,

செல்

அ ஈடுவே-இரண்டிர்கு மத்தியிலே, டெக்து.தல்), இகை௮லா.த-காடா

மயங்கி, விம்மி-விம்மி, அல்லான தும்-இருள் கால7 திலும், பசலானதும்-பஃற்
காலத்திலும், வாய் விட்டெவாய் இறந்து, அரற்றுவன்-அலறுவேன், என்க.
(வி-கை.)

மனமானது

யாதா

மொன்றினைப்

பற்றி

யிருத்தலே சுபா

வம்.. அங்வனமாசவும் பிரபஞ்ச காரியத்தினே நோச்ச அது நிலையுறு பொரு
என்றெனத் தெளிக்தமையின் அவ்உழியில் பற்று நீக்கெது. மேல் முதல்வன்
பற்றினை

காட முயன்றாலோ

பற்றும்

வழிக்குச் சாதனர் தெரியவில்லை

ஆக

லின், இருவழியிலு மாசா.ரங் இட்டலின்றி யலைக்து மயங்கிச் துக்கருறுவே
னென்பார், £வழிசண்டிலேன் படக கடக கட வாய்விட் டரற்றுவனே' என் சனர்.(௨௯)

e
Suse gs வென்₹ன

யறிவாயு நீயென் தகம்புறமும்

பிறி.பா தறிவித்த பேரறி வாஞ்சுத்தப் பேரொளியோ?
குறியாத வானந்தக் கோவோ? அமுகருள் குண்டலியோ?
சிறியேன் ப௫னயர்

சண்டுகல் லானிழல் சேர்க்த துவே.

-அற்பனாயெ கான், படும் :ஐயரம்-அனுபவிக்கு-ந் அன்
சதியேன்
(இ-ள்.சகண்டு-பார
்ச்து, கல்லால் நிழல்-சல்லாலீனீழலை, Cates gape

பத்தினை,

கருளியது,

அறியாத - எவராலும்

அறிவாயும்-அறிகின் தவனும்,

அறியச்கூடாத,

னை ,
- அடியேனை
என்

சீ என் ந-தேவரீர் என்று, அகம் - உள்ளும்;

பாயப்புலி

| Perth.

றமும்-வெளியும், Sung Sam Agig, HIME s ~ Oshdggs, பேர்
அறிவாம்... யெரிய அறிவாகிய, ௯.த்த பேரொளியோ - அருட்பெருஞ் சோதி
யோ?) குதியாத- எண் ணச்கூடாத, ஆனர்தச்கோவோ இன்பத் தலைவனோ?,

: அழுது அ௮ருள்-அ௫ள் அமுதினை -பருளூகன் ற, குண்டலியோட குண்டலிசத்தி
யோ? என்க,
. (வி-ரை,) கல்லாலின் £ழ் எழுந்தருளிய தப்சணாமூர்க் தி, சர்வ வியாபக
ஞயுள்ள சணிப்பெருஞ் சோதியோ? ஆனர் தசொருபளுய் வந்த குரு மூர்த்
இ

யரகய தலைவனோ? சவ சிற்சத்தியோ? என்பார், (பே ரொளியோ? கோவோ?
G ண்டலியோ?' 'என்றனர்.
age சத்தி பதிய அது

என் தனால், ஆசாரியர் அனுச்சிரகத் தினால் இரு
காரணமாக முதல்வன் தட்சணா மூர்த்தியாகக்

சாட்சி கொடுத்த்குளினா னென்பதாம்.

(௩௦)

எல்லா மூதவு முனையொன் திற் பாவனை 'யேனுஞ்செய்.த,

புல்லா பி.ஐுமொரு பச்சிலை யாயினும் போட்டிைைஞ்சி

நில்லே(ன்);ஈல் யோக் நெறியுஞ்செ யேன்;௮ூ ணீதியொன்
கல்லேல் எவ் வாறு

பரமே - பரம்பொருளே!,

(டு-ள்.)

| அங்

பர்கதி காண்பதுவே?

பர்மே!

எல்லாம் - எல்வாவற்றையும்,

வும்- தொடுக்கும், உன்னை- தேவரீரை, ஒன்றில்- விச்சரச்த்.இில்,
யேனும் செய்து

- பாவனையர்கிலும்

பண்ணி;

௨௪

பாவனை

புல்லாயினும் - புல்லையாயினும்,

ஒரு பச்சலையாயினும் - ஒரு பசுமையான் இலையையாயினும், போட்டு தாவி,

இறைஞ்ூ௦- வணக்க, நில்லேன்- நில்லேன்; சல்- சிறக்த, யோக Ox Su
Cure wrigagogsyb, செய்யேன்-அனுட்டியேன்; அருள் - திருவருட் சம்
'பபக்தமான, நீதி ஒன்றும்- தருமதூல் ஒன்றையாயினும்,
சல்லேன் - சற்றி
லேன்;

எவ்வாறு - (இத்தகைய நான்) எவ்வகை,

காண்பது

பரகஇ -

முத்தி நிலையை,

- கண்டுகொள்வத?.என்க,

(வி-ரை,)

சரியை,

Bay சளொன்றேனும்

றஞ்சேன், யோக

கிரியை,

செய்திலே

யோகம்,
னென்பார்,

ஞானமாகிய

சர்தனங்கள் நான்

'பச்சல யாயினும் போட்டி

கெறியுஞ் செயேன், அருணீதி யொன்றுங் சல்லேன்'! என்

ஈனர், ஈண்டுச் சரியையும், இரியையும் ஒன். துவைத்துப் பூசையிற் கூறினர்,
மு.கல்வனைச் ச௫தி யனைத்தும் சர்வப்ரதன் என விசர். கூறுகின் றமையின்,
“எல்லா முதவும்' என்றனர்.

என்றுக் தெரிர்திட வில்லை;என் னுள்ளத் கொருவ! எனக்
கெள்றுர் Os hés Para ;2 oa! மேகள்!இச வும்பகலும்

- குன் துங், சூழியும், வனமு(ம்), மலையும், குரைகடலு(ம்),

tna

(ib), மனையு(ம்), மனமாதி த.ச்னவ மாயையுமே,
௩

ட $0

(௩௧)

௪௪௪
*

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

(ஒஸ்)

என்... அடியேனுடைய,

உள்ளத்து . மனதின்சண்ணே விளம்

கும், ஒருவ-ஓப்பற் தவனே, எனக்கு - அடியேனுக்கு, ஒன்றும் - (மாயைக்கு
- -அன்னியமாக) ஒரு பொருளும், தெரிந் இடவில்லை - தோன் றவில்லை$, என்
றும் - எக்காலத்தும், தெரிர்த - ( அடியேனுக்குத்) தெரிர்திருப்பன, இவை(அடியிற் குறித்த) இவைசளேயாம்;

்.

அவை-கேள்-௮வற்றைச்

கேட்பாயாக,

இரவும் பகலும் - இராக்காலமும் பகற்காலஞும், குன்றும்-சிறு மலையும், குழி
யும் --குளமும், வனமும்-காடும், மலையும்-பெருமலையும், குரை-ச2 இக்ின் ற,
தடலும் - சமுத்திரமும்,

ஆதி - மனமுதலிய,
மாயா

மன்றுள் - அம்பலமும்,

தத்துவம் - சத்துவச்

மனையும் - வீடும்,

தொகுஇயாகிய,

மனம்

மாயையுமே-

காரியங்களுமேயாம், என்ச.

"

(வி-ரை.) மனத்திற்கு எக்காலத்தும் விருத்தி ப௰ர்முகச் இலேயே யென
வும்,

அங்ஙனம் பகிர்முகத்தில் தோன்றுவன

வெல்லாம் தனு க.ரண.புவனய்

களேயா மெனவும், அவை

யாவும் அசுத்.௪ மாயா காரியமேயா

லின்,

மன்னியமாய் மன தற்குத் தோன்றுவன

இவற்றிற்கெல்லா

மில்லை யெனவும் கூறினர்.

இதனால்

அந்தர் முகத்திலே நிறுத்தி,

மாயைச் கன்னியமாகிய

சொள்ள

வேண்டு

உண்மையினை

்

பாவையர் மோக

ஆக

வொன்று

௮ங்கனம் மனத்தினைச் செலுத்தாது,

மென்பதாம்.

பழுதண்டு

மெனவும்,

யறிந்து
(௩௨)

விகாரப் ப. சவையிடை

விழுகின்ற பாவிக்குச் தன்ராட் புணையை

வியா களித்தான்;

தெ

rapBex p வன்ப கருளங்களி கூரத் அலங்கும
ன்று
ளெழுகின்ற வானந்தக் கூத்தன், என் கண்மணி,
என்னப்பனே.

(ட-ள்) தொழுகின்ற - வணங்குகின்ற,
உள்ளம் - மனமானது,

மன்றுள் - சபையின்சண்ணே,
ஆனச்தகிர் த்தனன்;

அன்பர் - அடியார்களுடைய,

களிகூர - சர்தோஷிக்க,

துலங்கும்-விளங்குகன் ற,

எழுகன்ற - ௩டிக்இன்ற, ஆனர்தச்கூத்தன்-

என் கண்மணி

- அடியேன் கண்மணியை

யொப்பவன்;

என் அப்பன் - அடியேன் தந்ைத (யெ மூதல்வன்);
பழு ண்டு - ன்ப
Yim, பாவையர் - மாதர்களுடைய, மோச விசாரம்-காமவிகா
ரமென்னும்,

பரவையீடை-கழமுத்திரத் இல், விழுகின்ற - அழுக்துகன்
ற, பாவிக்கும்-பாவி
யேனுக்கும், தன் - தன்னுடைய, தாள் - திருவடியாயெ,
புணையை - மரச்

கலத்தினை, வியந்து - அதிசயித்து, அளித்தான் - FE SIG, TOTES.

(வி-ரை.) காமாக்தகாரமாகய sila Cp (pala
a
முதல்
வன்் வலியவக் தாண்டுகொண்டனன் என்றனர்.
திருவாசகம்: :: பொருக்து

மிப்

பிறப்பிவை

கண்களா

நினையாது

ஒேறுண்டு

பொய்களே

சலக்கயே

புகன்்போய்ச்,

இடெப்பேனைத்,

Bots

கருங்குழவினார்

சேவடிச் லம்பவை

சிலம்பிடத் இருவொடு மகலாதே, . ய்ருச் தணைவஞயாண
்டு கொண்டருளிய
வற்புத மறியே
னே.,??

என்றகனாற் காண்க,

்

(கக)

பாயப்புலிஅுக்கார்க்க-கெஞ்சுடையேனுக்கை

௪௭டு
யா!கின் னருள்வழங்கி

னிழுக்காகு, மென்றெண்ணி யோவிரங் காத வியல்புகண்டாய்!
முழுக்காத லாகி விழிநீர் பெருக்கிய முத்தரெனுங்
-குழுக்காண

நின்றது நடமாடுக் தில்லைச் கொழுஞ்சுடசே!

(௫-ள்.) மூழுச் காதல் ஆ9-பூரண அன்புள்ளவர்களாக, விழி £ர்-சண்
ணீர், பெருச்யெ- இந்திய, முத்தர் எனும் - சேவன்முத்
கர் என்கின்
ற, குழுகூட்டம்,

சாண

- சேவிச்ச, கின்று-எழுக்தருளி,

கடம் ஆடும்-௩உனஞ் செய்

இன்ற, இல்லை - இதம்பரத்தில், சொழுஞ்சுடரே - செழுவிய வொளியே!)
ஐயா - ஐயனே!, அழுக்கு - வஞ்சகம், ஆர்ச்ச - நிறைச்ச, கெஞ்சு உடையே
னுச்கு-மனமூடையேனுக்கு, கின் அருள் - தேவரீர் இருவருளை, வழங்கின்ரின், இழுக்கு ஆகும் என்.ற-குற்றமாகுமென்று, எண்ணியோ-நினைச்தோ,
இசங்காத இயல்பு - (அடி.யேனிடத்து) தேவரீர் இசச்கம் செய்யாத தன்மை,
,
என்க.
மலபரிபாக “மடைச்சு பின்னரே இருவருள் பதிவது சகஜ
(வி. ao
மாகலின்,
அங்கனம் பாக முறாச
குறிப்பினை யடக்கி,
எனுக்
யுமோ

எளியன்பால் தேவரீர் திருவருள் விளைய
அழுக்கார்க்த கெஞ்சுடை யேனுச்கை

யோவிரவ் காதa audi

யாகின் னருள் அழக்கி, விழுச்சாகு மென்றெண்ணி

்

என் றனர்.

ஆலம்

படைத்த விழியார்கண்

மால்கொண்

௩௪)

டவர்செயிக் திர

சாலம் படைத்துத் தளர்ந்தனை யே)என்றும் தண்ணருள்கூர்
கோலம் படைத் அக்கல் லாலடிக் சழ்வைகுங் கோவுக்கன்பால் .
காலம் படைக்கத்

தவம்படை

யாதென்கொல்!

கன்னெஞ்ச பே!

(இ-ள்.) கல் செஞ்சமே-கருங்கல்வினையொத்த மனதே], ஆலம்படை 2,௪விடம் பொருக்இய,

கொண்டு- மோகங்

விழியார்கள்

கொண்டு;

- கண்களையுடைய

மாதர்கள்

மேல்,

அவர் செய் - ௮ம் மாதர் காட்கென்ற,

,கரசாலம் படைச்ு- -இக்இரஜாலத் இனுக்குள்ளாக,

மால்

இச்

சளர்ச் தனையே. தளர்ச்சி

அருள்
யூற்றனையே; என்றும்-எச்காளும், தண் அருள் கூர் - குளிர்ச்சியாகிய
கல்லால
கல்லால்
மிருந்த, கோலம் படைத்து- திருவுருவுடன் விளங்கி,
_ விருட்சத்தின்,

அடி.க்€ழ் - அடியில்,

கோவுக்கு-இறைவனுக்கு,

படைக்க

காரணம்,

- கால

முண்டாக,

என் - யாது?

வைகும் - எழுச்சருஸி

யிருக்கின்ற,

அன்பு ஆம் - அன்பு பாராட்டும்படியான,
தவம்

ம்டையாதது

காலம்

- தவஞ் செய்யாமைகச்குக்

என்ச.

- (வி- ரை.) ஈடேறுதற்குச் சிறிதும் ஏது இல்லாத விடத். இனை யொச்த
ர
பதறித் சக்கி யழிதற்சே நினைக்கின்ரறாயல்ல.த மனமே! ஈடேறுதத் கேதுவா
ட யுள்ள ரு;தல்வன் றிருவடியை தாடிப் பிழைப்பதற்கு வேண்டிய தவத்தில்

, முூயலாததென்னை என்றனர், ,

(உட)

தர்யுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௪௬

சும்மா விருக்கச் சுகஞ்சுக மென்று சுருதியெல்லாம்.
ட அம்மா! நிசந்தாஞ் சொல்லவும், கேட்டும், அ.நதிவின்.நியே
பெம்மான் மெளனி மொழியையுர் தப்பியென் பேதைமையால்
வெம்மாயுக் காட்டி லலைக்கேன்;௮ர் தேர1வென் விதிவசமே.
(௫-ன்,) அம்மா - அம்மா!)

சும்மா

இருச்ச - மெளனமாக

சுகம் சு5ம் என்று - சுகம் விளையும் சுகம் விளையும் என்று,

விருக்கின்,

சுரு.தி

எல்லாம்

மறைகளெல்லாம், நிரர்தரம்-ஏக்காலமும், சொல்லவும் - சொல்லாநிற்கவும்;

கேட்டும் - (அவ்வுண்மை.பினைச்) கேட்டிருக்தும்; அறிவு-இன்றியே-உணர்வு,
இல்லாமலே, பெம்மான் - எமது பெருமானாகிய, மெளனி-மெளனகுருவின்,
மொழியைபும் - உபதேசத்தையும்,
தப்பி - தவறி, என் - அடியேனுடைய,
பேசைமையால்-அறிவீனத்தால், வெம்- வெவ்விய, மாயச், காட்டில் - வஞ்ச.
அடவியில், அலைந்தேன் - இரிச்தேன்; அ௮க்தோ-ஐயோ!, என் - அடியேனு.
டைய, விதிவசமே - இது தலைவிதியேயாம், என்க.
(வி-ரை.) ஒருவழியாகவே மறைகளும் மவுன குருவும் 'சும்மாவிருச்சன்
சுகம் இடைக்கும்? என எக்காளுஞ் சொல்லிவரவும், அதற்கு மாறாக விவகா
ச் திலேயே யலைரச்துகொண்டிருப்பது சர்மத் இன் வழி யென்பதாம். “பாரா
சே தீண்டாதே பத்திய மெய்ப்பொருளை, நேராகப் பூண்டு கினையாசே பேசாத,

போதமற்று

சிட்டையற்தப்

பூரண.மா

முண்மைதனி,

சும்மா விரு,'? என்றதனாற் காண்ச,

இனமே

செலச்செல, வாழ்காளு

லேதமற்றுச்

i

நீங்கச்,

(௧௬)

செகத்திருள்சொதற்

பனமே யெனவெளி சண்டே யிருக்கவும், பாசபந்த
வினமே துணையென் திருந்தோ(ம்); ஈமன்வரி

மனமேகம் போலவுண் டோசுத்த apa

:

(ம்)?

னென்செய்குவோ

வையகத்தே?

(௫-ள்.) மனமே-கெஞ்சே!, இனம் - ஒவ்வொரு நாளும், செலச் செலகழியக் கழிய, வாழ்நாளும் நீங்க - ஆயுளும் ஒழிய; செசத்து - பிரபஞ்சத்து,

இருள் - இருளான,

படையாக,

சொற்பனமே

என

-ஃ கனவே

கண்டேயிருக்சகவும்-பார்த் திருந்தும்; பாச

என, வெளி - வெளிப்

பந்த இனமே-பாசச்

கூட்டமே, துணை என்று - உதவியென் ற, "இருந்தோம்
- எண்ணி. வாழ்க்
சோம்; ௩மன் வரின் - எமன் எதிரிடில், என் செய்குவோம்
- எது சமாதா
னம் சொல்லுவோம்?, ஈம்போல - நம்மைப்போல, சுத்த
மூடர்-மூழு ஞூடர்,

இங் வையகத்து உண்டோ

(வி-ரை.) மூடராவார்,

- இவ்வுலகத்தில் உண்டோ?

பதி ஞானத் இனை யதியாத,

களையே ஈத்தியமெனச் க௫௬.இச் காலம் கழித்து

SRST OM ETT முடிவில் அடைவது

என்க.

பக பாச

வருவசாகலின்;

ஞானவ்

இத்த்கசையர்

இயமலோகமேயன்
றி வேறில்லையென்

பது கிச்சயமெனக்கருஇ டீமன்வநி னென்செய்குவோம்
? எனவும், “ஈம்போல
வுண்டோ சுத்தமூடர்? எனவுங் கூறினர்,

(௩௭)

“கடலெத் தனை;மலை. யெத்தனை யத்தனை கன்மம்;அத.ற்
குடலெத் தனையத் தனைகட னுண்மண

யுனைஉந்து சா.ரவிருட்

கான்விடு முன்னே

சடலத்தை

லொக்கும்;இர்தச்

படலத்தை மாற்றப் படாதோ?

நிறைந்த பரா பசமே!

(௫-ன்.)- நிறைந்த-எங்கும் வியாபகமாயுள்ள, பராபரமே

கடல்-சமுத்.இரங்கள், எத்தனை-எ.ச்தனை,
தனை, அத்தனை-அவ்வளவினையுடையத,

- ப.ராபசமே!,

மலை-பருவதங்கள், எத்தனை-ஏத்
சன்மம்-சன்மமாகும்; ௮தற்கு-௮க்

் சன்மத்தற்குத். தகுந்தபடி, உடல்-சரீரங்கள், எத்தனை-எத்தனை, அத்தனே.

் அவ்வ்சாவிணை, சடல்-கடலிலேயுள்ள, ௮ண்-நுண்ணிய,

மணலை-மணலவினை,

ஒக்கும்-ஓ.த்.இருக்கும்;, (ஆதலால்) இக்.தச் சடல, த்தை- இச் சா ரத் இனை, நான்அடியேன், விடு முன்னெ-விட்டு நீங்கு முன்னமே, உன்னை வந்து சா.ர-தேதவ
fear வர்து அடையும்படி, இருள் படலத்ை-ஆணவ விருத்தியை, மாற்றப்
ப.டாதோ-நீச்சப்படாதோ??

் (வி-மை) சன்மம் பிறவாக
ஞயரத்இனையும்

ஒப்பாகக்

:

என்க.

நதியாகலின், கடலின் ப.ரப்பினையும், மலையி

கூறினர்.

சனனங்கடோறு

மெடுத்த

உடல்கட்

குக் கணக்கில்லை யாகலின், சட னுண்மண லொக்கும்'என்றனர். கன்மரமுண்
வுடல்களை யெடுத்தற்கும் காரணமா
டாதற்கும், ௮க் கன்மத்தா லனேக

யிருப்பது மூலமலமாகிய
-படாதோ? என்றனர்.

ஆண வமல

மாற்றப்

மாகவின், “இருட், படலத்தை

(௩௮)

'நினையு நினைவு நினையன்தி யில்லை; நினை த்திடுங்கால்
வினையென் ஜொருமுத

[யா

னின்னை யல் லாது விளவதுண்டோ?

ை
களையுக் தெளிர்(ஸ),உன்னைச் சார்ந்தோக ளுள்ளச்செர் தாமம
மனையும்,பொன் மன்றமு நின்றாடுஞ் சோதி மணிவிளக்சே!
தன்மையினையும்
(இ-ள்) தனையும் தெளிக்து - தங்கள் உண்மைச்
ர்களுடைய,
்பினோ
விரும
கள்சார்க்தோர்
தெளிந்து; உன்னை - தேவரீரை,
உள்ளம்-மனமாகிய,

செந்தாமரை

ஆம் மனையும்-செவ்விய

தாமமையாகிய.

டத்அம், நின்றுவீட்டினிடத்தும்; . பொன் மன்றமும்-பொன்னம்பலத்தினி
பொருசர் திய,மணி

சாசம்
தனம் செய்யும், சோ திபிர
ஏழுக் தருளி, ஆடும்-கத.ிர்

நினைவும்-எண்ணமும்,
ன் ஈ,
விளச்கே-இ.ர.த்தன. பமே!, நினையும்-சினைக்கி
இல்லை, நினைத் இடுங்கால்நின்னை அன் நி-தேவரீரை யன்.றி, இல்லை-நினை ப்ப

. எண்ணுமி௨ தீத; வினை என் ந-வினை

என்று

கன்மப்பொருள், நின்னை
ஒரு முதலாகிய
விளைவது உண்டோ-உண்டாவதுண்டோ?

சொல்லப்படுகிற, ஒரு

அல்லாது-தேவரீரை
எண்க,

முதல்

யல்லாது;

Pot

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விரு த்தியுரை

(வி-௮.) ஆன்மாச்கள் ஈட்டிய கன்மங்கட்குச் தக்கபடி கூட்டி முடிப்
பவன் முதல்வனை யன்றி வேறின்மையாலும், சன்மத்திற்குச் தக்சபடியே

கினைவு வுண்டாகு மாகையாலும், கன்மம் சடமாசையாலும், நினையும் கினைவும்
வினையும் முதல்வனையல்ல
இல்லை! என்றனர்,
:அறிவானும் தானே யறிவிப்
ா
பான் ருனே?? என்ற அம்மை திருவாக்கு மிச்கருத் இனையே விஏக்குவதாம்.()

உள்ளச் தையுமிங் செனையுகின் கையினி கொப்புவித் அல்,
கள்ள த்தைச் செய்யும் வினையால் வருக்தகக் கணக்குழமுண்டோ?
“பள்ளத்தில் வீழும் புனலல்போச்' படிந் துன் பரமவின்ப
வெள்ளத்தின் மூழ்கினர்க் கேயெளி தாந்தில்லை வித்தகனே!
(இ-ள்.)

பள்ளத்தில்-தாழ்க்த

கிலத்தில்,

வீழும்-பாய்க்து

ஓடுகின்ற,

புனல்போல்-நீர்போல், படிக்து-அமைந்து; உன்-தேவரீ ரத, பரம மேலான)
இன்ப வெள்ளத்தில்-ஆனர்த சாகரத்தில், மூழ்னெர்ச்கே... இளை த்தவர்கட்கே,
எளிது இம்-எளிமையாகின்2, இல்லை
ஞானமயனே!,
உள்ளத்தையும்-என
ஆ:

வித்தசனே-சதம்பாத்தில் மேவிய
மனச்தையும்,
இங்கு-இவ்விடத்த,

என்னையும்-அடியேனையும், நின்-தேவரீரத, கையில்-இடத்தில், ஒப்புவித்
அம்-ஒப்புவித்தம்; (இன்னமும்)
கள்ளத்தை-வஞ்சனையை,
செய்யும்-புரி
இன்ற, வினையாம்-கர்மத் இனால், வருக்ச-துன்பமடைய, சணகச்கும் உண்டோகணக்கு pore gr? crore.
‘
்
(வி-ரை.)

ஈண்டு. எனை?

என்பது

உயிசையும்,

உள்ளத்தை?

என்பது

உடலினையும் குறிக்கவே பொருளினையும் கூட்டிச்கொள்ளுக. உடல்,
பொ
Ger, ஆவி ஆகிய மூன்றனையும் மூசல்வன்பால் ஒப்புவித்துச் தனச்சென
யாதொரு சுதந்தாமுங் கொள்ளாது வாழ்கையில், அம் மூன்றினால் விளையும்

ஈய நஷ்ட மனைத்து முதல்வனுச்சே யென்பார், 'வினையால்
ADE SE SOMES
முண்டோ?! ser gern.
(#0)

கள்ளம்

பொருக்கது

மடகெஞ்ச

மே! கொடுக்

காலர்வந்தா

அள்ளன் பவர்கட்குண் டோ?இல்லை யே;உல இன்ற
வன்னை
“வள்ளம் பொருந்து மலரடி" காணமன் முூடு
மின்ப

வெள்ளச்செம் பாதப் புணையேயல் லாற்கதி
வே தில்லையே.

(@-&.)
கள்ளம்-வஞ்சம்,
பொருந்தும் - பொருக்திய;
.மடம்-அறியா
மையை வாய்ச்த, கெஞ்சமே-மனமே!, கொடும்கொடிய,
காலர்-யமபடர்,
வக்தால்-கேர்க்கால், அவர்கட்கு-அவர்க்ளுக்கு,
உள் அன்பு-மன செ௫ழ்ச்ச,
உண்டோ-உளதோ?, இல்லையே-(இறி.அம்) இல

ஈன்ற பெறாது

பெற்ற,

பொருக்தும்-பொருமர் இச்

அடி-இருவடியை,

அன்னை-தாய்,

கோன்றுஇன் ற,

காண-.தரிசிக்கும்படி ,

யே; உலகு-பிரபஞ்ச
த். இனை,

வள்ளம் -_ கண்ண

சத் இனைப்போல,

மலர்..சாமரைமலரைப் போன்ற,
மன்று-அம்பலத் இல், ஆடும்-ஈடிச்

. பாயப்புலி .
இன்ற, இன்ப

வெள்ளம்-ஆனந்தக்

|

கடலாகிய

இறைவனது,

௪௪க
செம் பாதம்-

சேவடியாகய, புணையே அல்லால்-தெப்பமே யன்றி, வேறு புகலிடம் இல்லை,
எனக,

(வீடிரை.) பிறவிப் பெருங்கடலை நீர்த. தற்கு
னச் சொள்ளாதார்,

இறைவ னடியே புணேயெ

பாரபட்சம் பாராட்டாச இயமனிடம்

சாருதலே

வேண்டு

மென்பதாம் அஆனர்த சிற்சபேசன் அதியற்புத மகா நடனத்துனை சேே
காணத்தக்க சன்மை அம்மையாருச்கே யாகலின், மலரடி. சாணமன் ராடும்"
என்

னர்,

(௪௧)

தன்மய
“மின்மய
சின்மய
நின்மய

மானசு பாவத்தின் மெள்ளத் தலைப்படுங்கால்
மானச கம்'யா துரைத்தென்? வெளியிலுய்த்ச
முத்திரைக் கையேமெய் யாகத் தெளிச் தகெஞ்சே!
மென்மய மெல்லா நிறைந்த நிராமயமே,

(இ-ள்.) சன் மயம் ஆன-(அன்மாவாகய) எனது வியாபகமான, சுபா
வத்தில்-இயற்கையில், மெள்ள -௮அடைவாக, தலைப்படுங்கால்-உணருமிட
த்.து,
மின் மயம்

ஆன*மின்னவின்

உரைத்து

என். என்சொல்லி யென்ன?,

£55, சின்மய முத்திரைக்

தன்மையை

சகம்-உலகம்,

வியாபகமும்,

யாது

உய்த்த-விளக்சமாகச்

சையே-மவுன முச் தரையுடன்

மெய் ஆக-சத்தியமாக, தெளிச்த
மயம்-தேவரீர்

யமைந்த,

வெளியில்

கூடியதிருச்கரமே,

நெஞ்சே-தெரிச்சுசொண்ட மனமே), கின்

என்

மயம்-அ௮டியேன்

இரண்டும், நிறைக்த-எவ்கும் பூரணமான,

வியாபகமும்,

எல்லாம்-

கிராமயமே-ர9ி.ராமயமேயாம், என்க.

(வி-ரை.) ஆன்மாவினைத் தடச்தவிலச்சணத்தில் வைத்தி ஆராயும்வழி,
முதல்வ்னுக்கு
அன்னியமாசக்
சண்டப்பொருளாய்த்
தோள்றிடிலும்,
உண்மை

வடிவாகிய

மாவாகிய

த்தின்

சொருபவிலச்சணச்தில்

வியாபசம்போலேயே

பொருளேயா மென்பார், 'நின்மய மென்மயம்'
ஆயு

_

லைக்து

ஆராயும்வழி, பரான்

ஆன்மாவாகிய

கலையுஞ், சுருஇியுங் காண்டற்

சித்தும்

வியாபகப்

என் னர்.

(௪௨)

கரியவுனை
த்,

தோயும் படிக்குக் கருணைசெய் வாய்!சுக வான்பொருளே!

தாயும், பிதாவுர், தமரும், குருவுக், சனிமுகலும்,
; நியும்-பரையுமென்

தேயுணர்ச்

. ் (6.4) ஆயும்-ஆ.ராய.பபடுகிற,

களம்,

தேன்;இது நிச்சயமே.

கலையும்-பல தூல்களும்,

சாண்ட்ற்கு-பிரத்இயட்சமாசசக்

காண்டற்கு,

சுருஇயும்- மைற

அரிய-அருமையாகய,

உன்னை-தேவரீரை, சோயும்படிச்கு-அடையும்படிக்கு, கருணை செய்வாய்.
இருபை புரிவாய்!, சு.-ஆனச்த ரூபமாகிய, வான்-மேலான, பொருளே.
பொருளே],

தாயும் அன்னையும்,

பிதாவும்-தந்தையும்,

தமரும்-சுற்ற சின

௪௮௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை '

ரும், குருவும்-ஆசாரியனும், தனி-ஒப்பற்ற, முதலும்-முதற்பொருளும், நீடும்

“ பரையும்-தேவ/ரும் மினத சத்தியும், என்ரே-என்றே, உணர்ச்தேன்-தெரிர்
, தேன்; இது ரிச்சயமே-இது சத்தியமே, என்க,
(வீ-ரை.) வேதங்கள்

ஐயா?

என

வோ

யாழ்ந்தசன்ற

ண்ணி

யனே'? என்ற சுருதிக்கேற்ப, “காண்டற் கரியவுனை! என்றனர்.
அப்பனீ
யம்மைநீ பையனுகீ யன்புடைய மாமனு மாமியுகி?? என்ற தற்சேற்பத், தாயும்
பிதாவும் தமருங் குருவும் சனிமுதலு, நீயும் பரையும்? என்றனர்.
(௪௩)

அல்லும் பகலு முனக்கே யபய மபயமென்று
:
[னக்
சொல்லுஞ்சொ லின்னக் தெரிர்ததன் ஜோ துதிப் பார்கண்ம
கல்லுங் கரைக்கு மெளனா! உன
கருணையென்பாத்
செல்லும் பொழுதல்ல வோ,செல்லு வேனந்தச்
இற்சுகத்தே.
(இ-ஸ்.)
அதிப்பார்கள்-தோத் திரிப்பவர்களுடைய,
மனக் சல்லும்கெஞ்சமாயெ சல்லினையும், கரைக்கும்-உருகக் செய்கின்ற, மெளனா-மவுன
குருவே!,

அல்லும்

பகலும்-இரவும்

யம் ௮பயம்-அடைச்சலம்

பகலும்,

அடைக்கலம்,

உனக்கே-தேவரீருக்கே,

அப

என்று-என்று, சொல்லும் சொல்-

கூப்பிடும் வார்த்தை, இன்னம்-இன்னமும், தெரிர்சத. - (சனத
கா.இனுச்கு)
எட்டியது, அன்றோ-இல்லையோ?,

உனது-தேவரீருடைய,

யானது,

கருணை-கிருபை

என்பால்-அடியேனிடத் த, செல்லும்-அடைய
ும், பொழுதல்லவோசாலச்சன்றோ,- ௮ *க
சிற்சுக

த்து-௮ந்த ஞானானக்தத்தில்,

புகுவேன், என்&,
(வி-ரை,)

அவனருளாலே

யவன்றாள்

மூ.சல்வனது கருணை ஆன்மாவினிட

வணவ்இ??

- இல் சென்றா

செல்லுவேன்-

என்றதற்

லல்ல

கேற்ப;

Quays

Bup
கையாகச் சுகாகந்சம் விளையாதாசலின
், உனது கருணையென்பாற், செல்ல
ும்
பொழுதல்ல வோசெல்லு வேனர்சச்
 சிற்சுகத்தே” என்றனர்.
(௪௪)

எல்லாஞ் சிவன்செய லென்றறிந்

தாலவ னின்னருளே

யல்லாற் புகலிடம் வேறுமுண் டோ?
அது

வேகிலையா

நில்லாய்1உன் னுந்றமி யேற்குக் கதியு
ண் (6); இக் bola ges
பொல்லா மயக்கத்தி லாழ்க்தாவ சென
்ன? புகனெஞ்சமே!
(௫-ள்) எல்லாம்-யாவும், வன்
செயல் என்று-முசல்வன்
செயலே
யென் று, அறிந்தால்-தெரி£ தால்,
அவன்-அம்முதல்வன த,
இன் - இனி
மையான,

அருளே

கல மடை சந்குரிய

அஃலால்-இருவருளேயன்

டம்,

நிலை ஆ நில்லாய்-அதவே

யின்)

வேறும்

நிலையாக

சமியேத்ரு-தமியேனுக்கு,

ண்டு - உளது; இஇந்த,

தி, .

புகல்

இடம்-அடைசி

உண்டோ-மற்றுளதோ?,

நித்தக்சடவாய்,

உன்னால்-தேலரீரால்,

8ள் - பெரிய,

அ.துவே-

(அங்வனம் நிற்பையா

கஇிஃ5ல்ல

கதி,

நிலத்தில் . உலஇல், பெர்ல்லா

ஐயச்சத் இல்.திமையாகய மயச்சச்தினில், ஆழ்ச்து-அழுக்தினதால், ஆவது.
'உண்டாகிய பிரயோசனம், என்ன - யாது கெஞ்சமே -.மனமே!, புசல் -'
சொல்வாயாக! என்க.

்

(வி-ரை) ஆன்மாக்கள் தால சூக்கும கேகங்களிலும் இர் திரியங்களிலும்
முதல்வனை யன்றி யொன்றை யறியவும் ஒரு கிரியை பண்ணவு மறியார்கள். ,
முதல்வனும் நேரே ஆன்மாக்களிடத்திலே. பொருக்தி சின்று அவரவர்கள் ,
பண்ணும் சன்மங்க செல்லாம் அறிரக்து, அர்தச் கன்மங்களுச் கீடோக ஆன்,
மாச்சளைப் பிரவிருச்தி பண்ணுவிதக் செவ்விடத்தும் பிரிவ௱ச் கூடி நிற்பன்.
இவ் வான்மாச்கள் ஞானக்ரியைசள் அணவத்தினாலே மறைந்து நின்று
பிரகாசிக்கும்போது Yes Gsvarter
wer Pu IrarGurg, ஆசலின், *எல்
aon@ சிவன் செயல்: என்றனர். சிவஜானசித்தியார்? “எவ்விடச்து மிறையடி
பை யின்றியமைச் தொன்றை, யறிக்தியற்றி டாவுயிர்ச ளீசன் ரனுஞு,
செவ்விகினி னுளம்புகுர்* செய்தியெலா மூணாறு, சேட்டிப்பித் தெங்கு
மாய்ச் செறிந்து கிற்பன்,?” என்றகனாற் காண்க, இவ் வுண்மையினை யறிந்தா

ஜொருவனுச்கு அவ் விறைவனைவிட்டுச் சனிக். கிற்றல் ஒறிடத்தினு
லையென்பார், “புகலிடம் வேறுமுண் டோ” என்றனர்.

மை சித்தியார்?

னடியை யகன்று நிற்ப தெங்சேயாமே?? என்றசனாத் சாண்க,

மில்
அர
(௪௫)

ஒளியே ! ஓளியி ணுணர்வே! உணர்வி னுவகைபொகங்கு்
களியே! களிக்கும் கருத்தே! கருத்தைக் கவளங்கொண்ட
வெளியே! வெளியின்

Opes:

Saag

விளைசச

மே!சகர் விறுசண்டுக்

வரைப்போஜற்றி டேன்;என்ன செய்கு
[ வனே?

(ஸ்) ஒளியே - பிரகாசமே!, ஓளியின் - அரதப் பிரசாசச்தினுடைய,
உணர்வே - அறிவே!, உணர்வின் - ஆன்மாவின் அறிவினிடச்., உவகை -

விருப்பம்,

பொங்கும் - மிகுகின்ற,

சஹியே- களிப்பே!,

களிக்கும் - ஆனக்

இக்கும், கருத்தே- கருத்தே!, கருத்தை - அன்மாச்சளின் கருத்தினை,

சவ

எம்கொண்ட - விழுல்கெ, வெளியே - சிதாசாயமே!, வெளியின்-௮ச் சதா
காயத்தின், விளை - உண்டாகிற, சுகமே - இன்பமே!, சுகர் - சுகவிருடியி

ன, வீறு - பெறுமையினை, எண்டும் - (நூல்களில்) படி.த்.தம், செளியேன்- ,
செளிர் திலேன்; தெளிர் சவரை - (உண்மை) தெளிக்தவரை, போற்றிடேன்.
ay are er என்ன செய்குவன்- யாது செய்குவேன்? என்க,
(வி. ரை, ) சுகர் என்னும் இருடி யானவர் வியாசருக்குச் இருதாச?ி

யென்

னும் அப்சரஸ் இரீயிடத் தப் பிறச்ச புத் இரளூர், சிளிரூபத்சோடிருக்த இரு ,
தா௫யிடச்சே பிறந்சமையின் இவர் ௪௪ செனப்பட்டார், இவர் பிறந்த ஏட -

னே ச.ச்துவஞானியாயிஞர். இவர் அரம்பையென்னும் தெய்வப்பெண் தன்
னோடு சேருமாறு தன்னா வியன்றவாதெல்லாம் காதல் காட்டியும் சத்தம்
மசலியாத சுத்த

வைராச்கய

61.

மூடையவர்,

மூனிவருள்

eee

ASS

மய

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை. .

௪ ௮௨
“pergaite

ser

Osefiaes Goer

wis Bye ge

இவர்... மிமையினை

பவட

பார்; eat கீறுகண்டுர், தெளியேன்! என்றனர்.

7 Cea)

ொன்றித்..
மறக்கின் ற தன்மை யிறத்தலொப் பாகும்; மனமத
பிறத்தலொப்

தன்மை

பிறக்சன்ற

பாகும்;இப் பேய்ப்பிறவி

இறக்கின்ற வெல்லைக் களவில்லை யே;இர்தச் சன்மவல்லல்

துறக்கன்ற காளெந்த நாள்?பர மே!கின் ஜெழும்பனுக்கே.

மாக்கள்)
(இ-ள்.) பரமே - பரம்பொருளே!, மறக்ன்ற தன்மை -(ஆன்

இறத்தலுச்கு கிகராகும்;. மனம் மறக்குக் சன்மை, இறத்தல் ஒப்பாகும் -த்த,
பிறக்சன்ற தன்மை - பற்றுக்
மனமானது, ஒன்றில் - ஒருபொருளினிட

தன்மை,

பிறத்தல்

ஒப்பாகும் - பிறத்தலுக்கு சிகராகும்;

பிறவி-பேய்ப் பிறவிகள்,

இறக்கின்ற - கழிஇன்ற,

அளவில்லையே - வரம்மில்லையே,
அல்லல்- துன்பத்தை,

இ-இக்ச,

இர்த சன்மம் - இப் பிறவியால்
விட்டு

துறக்இன்ற -

பேய்

எல்லைக்கு - Haas HG,

நீங்கும்,

விளையும்,

நாள் - காலம்,

நின்

ம்?
தேவரீருடைய, தொழும்பனுக்கு - சொண்டனுக்கு, எந்த சாள் - எக்கால
்
எனி,

(வி-ரை.) உலசத்தில் மனமானது ஒவ்வொரு சணச்கோறும் ஒரு பொரு
ளைப் பற்றுதலும், உடனே மறத்தலும் ஆகிய சன்மை, ௮ம் மனம் மிறத்த
லுச்கும் இறத்தலுக்குஞ் சமான மாது. இங்கனம் மனத்திற்கு உண்டாம்
கோடானுகோடி கினைப்பு மறப்புகளைப்போல, ஆன்மாவிற்கும் எண்ணில
வாஇய சென்மங்க ஞண்டாய் வருன்றதாகலின், இத்தகைய பிறவிகளை'
யொழித்துச் கொள்ளுகாள் எக்கா ளென்பார், 4இக்தச் சன்மவல்லல், spe
கின்ற நாளெந்த

மாள்? என்றனர்.

i

-

(௪௪)

காட்டிய வந்தக் காணமு மாயையிக் காயமென்று
சூட்டிய கோலழு கானா வியங்கத், துறையிதனு

ணாட்டிய கான்றனக் கெண்மடோ ரதிவற்ற கானிவற்றைக்
கூட்டிகின் முட்டினே

யே;பர

மே!சல்ல

கூத்திதுவே.

(இ-ன்.) பரமே - பரம்பொருளே, காட்டிய - விளச்சய, அச்த்சீசாண
மூம் - மனமாஇ கரணம்சளும்; மாயை - அசுத்த மாயாகாரியமாகய, இச் சா

யம் என்று - இச் சரீரமென்ற, சூட்டிய - பெயர் சூட்டப்பெந்ற, கோலமும்உருவும்,

கானா - பலவிதமாக,

இயங்க - இயங்காகிற்க;

துறை

இசனுள் -

பற்பல துறைகளையுடைய இசற்குள்ளே, காட்டிய- நிலைச்சச்செய்து, நான்நானோ, தனக்கு என்று - தனக்சென்ன, ஓர் அறிவு - ஒரு சுதச்த.ர' அறிவு,
அற்ற- இல்லாத,
சான் - கான் (ஆச விருச்சன்றேன்) இவற்றை- இச்
அறைகளை,

கூட்டி - சேர்த்து,

நின்று

னையே!, இது - இது, கல்ல கூத்தே

அட்டினேயே - இருச்து ஆட்டுவித்;த
- ஈல்ல கூத்சேயாகும், TOTS,
*

: பர்யப்புலி;

௪௮௩

ிப்
(விட்ரை.) சூத்திரதாரி யொருவன் 'சடமாகயெ. பதுமைகளை: யாட்டுவ
பதுபோல், சுதர்த.£ மற்ற: ஆன்மாக்கஸினை மாயா காரியங்களிற் கூட்டி
.
யாட்டவிப்பது சருமமோ என்பார், :பாமே ஈல்ல கூத்.திதுவே? என்றனர்

இதனால், சுதந். தர மற்ற ஆன்மாவினையும், சடமாகிய

சன்மத் இனையும் கூட்

po, (Ps!)
pu r
டி.ப்போசத்தை அனுபவிக்கச் செய்வான் முதல்வனே Que

“பொல்லாத மாமர்க் சடமன மே!"எனைப் போலடுத்த
மெல்லாற்றை யும்பற்.திக் கொண்டனை யே;என்னை? நின்மயமச

நில்லாய்! அருள்வெளி 8!சானித் பேனரு ணிட்டையொரு .

சொல்லாற்..பதிக்.த) பரிபூர ணானந்தந் தோ ய்குவனே.
(ட-ள்.) பொல்லாத - துன்பங்களுச்
தட

- குரங்குபோன்ற

மனமே

நெஞ்சமே,

கேதுவாயெ, மா - பெரிய, 'மர்ச்
என்னைப்போல் - என்னை

மீ பற்

ுக்கின்.ற, எல்லாவழ்
'நிச்கொண்டாற்போல, அடுத்த - என்னைச் சூழ்ச்திர
- தாவி யிருக்சன்
றையும் _ சசல பொருள்களையும், பற்திக்கொண்டனையே

நனையே);

என்னை - இதுவென்ன$

நீ - நீ, அருள் வெளி - சிதாகாயத்தில்,

(அங்ஙனம்
நின்மீயம் ஆ.- தன்மயமாக,.கில்லாய் - ரிற்சச்சடவாய்!,

நான் - சான்); அருள் நிட்டை - இருவருள் நிட்டையினை,

ஒரு

நின்றால்).

சொல்லால் -

ன்; பரிபூர
-ஒரு சொல்லினால், பதிந்து - ப இயப்பெற்று, ரி.ற்பேன்' - இருப்பேஎன்க;

ேன்,
ணானக்தம். - பரிபூரண சுகத்தில், சோய்குவன் - மூழ்குவ
லன (வி-மை) மன ற்குரிய செயல் எச்சாலமும் ஒன்றினைப் பற்றிச்கொண்.
டிருத்தலே தருமமா WG seal ar, ஆன்மாவினையும் ஆன்மாவினைச் சூழ்க்த
“மாயா காரியங்களையும் பற்றுவதுபோல்,அவற்றை விட்டுச் சிதாகாயத் தினைப்

“பற்றுமேயாகில்

நிஷ்டை

மென்பதாம்.

கூடிப்
ர

.

பரிபூரண சுசமுண்டாகுதற்

கேதுவாகு

(௪௯)

ரர

ும் வைத்துக்
வாராய்!கெஞ் சே!உன்றன் ுன்மார்க்கம் பாவைய
[கட்(9);இக்'
ிக்
னவலமத
மூய்[உன்
காராய் அடிக்கடி சுற்றுகன்

(ட.
ிலை; ஒகெடுவாய்!
கோரா யிசம்புத்தி சொன்னா! மோர்க
. பரராய்| உனைக்கொல்லு வேன்;வெல்அ! வேன்;௮ருட் பாக்குகொண்

| (இ.ஸ்) கெஞ்சே - மனமே), வாறுய் - வருவாயாக], உன்றன் - உனக்கு
்றை

யாவையும் - எல்லாவ.த
னின்து, ஆராய் ்விடச்தி
இங்கு-இவ
வை?
பும் வவத்தூள் கட்டெஒருபுதத்தே
இயற்கையாகவுள்ள,

அன்மார்ச்சம் - இமைகள்,

-ஆசரய்வாயாக!, அடிக்கடி-எர்கோமும்,௪.ற்றுன்றாம்-( உலகமெங்கும்) சழலு

“இன்றுய், உன் - உன்னுடைய, அவல மதிக்கு - சபல புத்திக்கு, ஓர் ஆயிசம்“னே கமான; புத்தி சொன்னாலும் - புத்திகளைப் போதி,

இிடினும், ஒர்கிலை-

“தராய்க்ு பார்க்கவில்லை; ாக])இ செகொய்'- த செட்டுப்போவாம்!, பாசாய் -

- தஇலோடத்துப்

பார்ப்பாய

உன்னை: - உன்னை,

அருள் - இருவருளென்

சன். தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை"
னும், பாக்கு கொண்டு - ஆயுதங் கெண்டு,
"வெல்றுவேன் - தலையேடாதபடி
(வி-ரை

கொல் வேன் - அதிப்பேன்1:

செய்வேன்; என்ச.
இருவருள் பெருத

மூதல்வன்றன்

|
காலத்து

மனம்:

போன

வழியே அறிவு சென்று -பல அவதிச்குள்ளாகிச் சஞ்சலப்படவேண்டுமென
வும், இருவருள் பூசணமா யடைந்தகாலத்து அத் திருவருளின் மயமரய் அறி
(6௦)
வு ரிற்க, மனத்தின் செயல் இிறிதுமின்றி யொடும்கவிடு மென்பதாம்.

மாதத்தி லேயொரு

ட

இங்களுண் டாகி மடிவதைநின்

போதத்தி-லேசற்றும் வைததிலை

யே!வெறும் புன்பைகெஞ்சே!

லேதத்தி லேதர்ச்ச வாதத்தி லேவிளங்

காது விந்து '

நாதத்தி லேயடல் காதந்த வான்பொரு ணாடிக்கொள்ளே.

(@-&.)

வெழும் புன்மை -மிக இழிவாகிய, செஞ்சே - மனதே!, மாதத்

திலே-ஒவ்வொரு மாதத் திலேயும், ஒரு திங்கள் - ஒவ்வொரு சர்திரன், உண்
டா9 - தோன்றி,

மடிவதை - மறைநதுவிடுவதை,

இலே-அறிவினிடசத்து,

கின் - உனது

போதச்

சர்றும் - சிறிதும், வைத்திலையே - எண்ணிலையே!,

(வேதத்திலே - மறைகளினாலேயும், தர்க்ச வாதத்திலே - தராக்ச

வாசங்களி

னாலேயும், விளங்காது - விளவரமஓ.1) விச்து-விச் தவிலும், சாதம்-சா.த.ச.இ
லும், அடாது - டங்காமதறும் (இருக்கன் உன); ௮ந்த வான்பொருள் .
பற்றிக்கொள்வாயாக்
அச்ச மேலான பொருளை, மாடிக்கொள் - ஆரரய்க்து

ears.
(வி-ரை.) மாதங்கமடோறும் தோன்றி மறையும் எண் ணிலவான சர்திரன்
களைப்போலக், காலக்சோறும் தேசங்கள் தோன்றி மறைவு பிரத Sue
மாகலீன், இதனை யெண்ணிப் பார்த்தாயில்லை யென்பார், 'போதத்தி லேசற்றும் வைச்திலை' என்றனர். வேதங்க ளையா வெனவோங்் யாழ்ந்தசன்த
நுண்ணியனே! என். தசனால் வேசத்திலே விளல்காதவனென்றும், “குறை.

விலா அறிவினாலுவ் கூ.ொணாதாகி கின்ற விறைவனார்?? என்றதனால், தர்க்க
வாதத் திலே விளங்காதவனென்றுவ் கூறினார். நாத விச்அச்சள் சுத்ச மாயா
காரியங்க ளாகையினாலும், அத்த மாயையிணைச் சடக்தவன் முதல்ல ஞாசையி
னாலும், விந்து, நாசத்தி லேயடல் சாது! என்றுங் கூறினர்.
(௫௧)

எக்கும் வியாபித் அணர்வாய்; உனக்கென் னிதயத்துள்ளே .

தீங்கும் யரந் தெரியாத வண்ணந் தடைசெய்ததார்?
அங்கம் சூறைந்துள் ஞருகுமன் பாளர்க் கணைகடந்து
பொங்கும் கருணைக் கடலே!சம் பூண போதத்தனே!

(இஸ்)
கும - உருகும,,

அங்கம் - சரீரம், குழைந்து இள,
அன்பாளர்க்கு

ல ஆடியவர்கட்கு,

உள் - மனமானது,
அணை

.

உரு.

கடந்து ன் வரம்பு!

eal

rami

சடக்) பபொவ்கும் - பெக்குன்ற, கருணைச்சடவே - கருணாசமுத்.தரமே!, '
சம்பூரண - பரிபூரண,

போதத்தனே

- ஞானசொருபனே

!, எங்கும் வியா '

பித்து-எவ்விடத் து நிறைந்து, உணர்வாம் - உணர்கின்றாய்; (௮ங்கனமாக),
உன்கீகு-உனக்கு, என்- அடியேன், இசயத்அள்ளே - மனத்தில், தங்கும் நிலைபெறும், துயரம் - துன்பம், தெரியாதவண்ணம்-தெரியாசவகை, தடை .
செய்தது ஆர் - மறைத்சது யார்? oars.”

.

oe

(வி-ரை.) சர்வ வியாபகளூகய முதல்வன் எங்கு நிறைச் திருப்பதுபோல,
ஆன்மாவினிடத்தும் பூரணமாச விருக்தும், ஆணவமலச் தடையால்' அல்
வியாபகத்துண் மையினை

ஆன்மா அறிச்துகொள்வதற்குசச் தடையாகவும் ஏற்

பட்டுள்ள சென்பதனைச் குறிப்பாற், றேரிவிப்பான்,
தடைசெய்ததார் ?' என்றனர்.
வையக

மாதர் சுகத்தையும்,

.

*(தெரியாத வண்ணச்
(௫௨)

பொன்னையு(ம்))

மாயைமல

மெய்யையு(ம்) மெய்யென்று; கின்னடியார்தம் விவேகத்தையும், '
மெய் நாலை யும் பொய்ய தாகவெண்ணும்
ஐயமில் வீட்டையு(ம்),
“பொ ய்யர்தர் ஈட்பை விவெதென்

ஜோ?பரி

டு

பூரணமே!

7

(இ-ள்) பரிபூரணமே - சருவவியாபியாயுள்ள வஸ்அவே !, வையகம் ்...
உல்ூல்,. மாதர்-பெண்டிர்கள், சுகத்தையும் - இன்பத்தையும், பொன்னையும
பொருளையும்,

மாயை

- மாயாகாரியமாகயெ,

மலம் - அழுக்குள்ள,

மெய்யை

யும் - தேகத்.இனையும், மெய்யென்று - சத்தியமென்று; நின்-தேவரீருடைய,
இனையும்; ஐயம்
த். ேக
அடியார்தம் - அடியார்களுடைய, விவேகச்சையும் - விவ

இல் - சர்தேகமில்லா,ச,

வீட்டையும் - பரமுத்தியையும்; மெய் நூலையும் -

்ற,
உண்மை நூல்களையும், பொய்யதாக - பொய்யாக, எண்ணும் - நினைக்கின
த-ரீங்கு
விடுவ
பொய்யர்தம் - பொய்யர்களுடைய, ஈட்பை - சனேட௫தெத்தை,

வ, என்றோ

- எச்காலமோ1 என்க.

வீரை.) பெண், பொன், உடல் மூன்றும் இகத்தில் கேச சகத்தி

ன
ளைச் சொடுப்பதற் கேதுவாக இருந்தும், மறுமைக்குச் சிறிதும் பிரயோச
என்
்
வாழ்ச்தேன
மில்லாத அனித்தியமானவ.ற்றைச் சச்தியமெனச் கருதி
மெய்யையு மெய்
் பார், “வையக மாதர் சுகத்தையும் பொன்னையு மாயைமல,
அடியார்தம் விவேசமாவது-சிவனடியார்கள் தேர்க்ச

உண்மையறிவு. : ஐயமில்

வீடாவது-சுத்தாத்துவிதமுத்தி. மெய் தாலாவ௮-

ரெய்கண்டார்.சொல்லிய கிவஜான போதம்.

பொய்யர்தம் ஈட்பாவது- பொய்

புறச்சமயத்தவர்களுடைய சினேகம்.
முச்கூத்றுப்
சண்டார்சகளாகிய
,
s
2
a

(௫௩)

ன்;
ட்டு அளியும் சனியொ த். திருவினை யானொச் தயர் வுறுவே

தெளியும் படிக்குப் பரிபாக -காலமுஞ் சித்திக்குமோ 1

்

# Dian தாயுமானவர்பாடல்' மெய்கண்ட விருத்தியுரை
ஒளியுல்,கருணையு(ம்), மாறாத வின்பமு மோ்ருருவாய்
வெளிவரக் தடியர் களிக்ககின் ராடும் விழுப்பொருளே!
(இ-ள்.) ஒளியும் - பிரகாசமும், கருணையும் - இருபையும்,, மாருத - ba
சாத, இன்பமும்-இன்பமும், ஓர் உரு ஆய் - ஒரு திருவுருவா௫, வெளி

சகளீகரித்து,

அடியர் - சவனடியார்கள்,

இற்சபையி லெழுக்தருளி,

ae

களிச்க - சந்தோஷிச்க, நின்று -

ஆடும் - ஆனச்த நிர்.தீ.தனம் செய்யும், விழுப்பொ

ருளே - மேற்பட்ட வஸ் அவே, அருவினையால்- சொடிய வினையினால், அனி
யும் - கனிர்ச, கனி ஒத்து - கனி போன்று, கொந்து - வாடி, அயர்வுறுவேன்அயர் வடைகன் றன்; தெளியும்படிக்கு - தெனியும்வண்ணம், பரிபாக கால
மும் - பரிபக்குவ காலமும், சிச்திக்குமோ - அடியேனுச்கு உண்டாகுமோ?
COTS.
.

ட
(வி-ரை.)

ஈல்வினை

யீட்டுந்தோறும்

சுகானுபவமும்,

தீவினை மீட்டுச்

தோறும் துச்கானுபவமும் பல சென்மங்களினுர் தொடர்ச் துவரச்) சிவபுண்
ணி. விசேடத்தால் ஈல்வினையால் சந்தோஷமும், திவினையால் வருத்தமுவ்
கொள்ளாத, இருவினையினும் சம புத்தி நேர்ந்த காலத்திலேயே மலபரிபரச
மூண்டாகுமென்னும் குறிப்பினைக் காட்ூவார், 4பரிபாச காலமுஞ் AS DEG

மோ?! என்றனர்,

_ (௫௧)

அடை. யார் புஞ்செற்ற தேவே!கின்

பொன்னடிக்

கன்புசற்றும்

படையாத வென்னைப் படைத்(த), இந்தப் பாரித் படர்க்தவினைத்
தடையாத் தளையிட்டு, கெஞ்சம்புண் ணாகத் தளரவைத்தாய்;
உடையா யுடைய படியன்தி யான்செய்த தொன் தில்லையே.
(இ-ள்.) அடையார்-பகைஞர்களுடைய, புரம்- இரிபுரத்தினை, செ த்.2எறித்த, தேவே- தேவனே1, பின்- சேவரீருடைய, 'பொன்னடிச்கு - அழ
இய திருவடிக்கு, அன்பு- அன்பினை, சந்தம் - சிறிதும், படையாத - கொள்

ளா,த, என்னை- அடியேனை, இர்ச பாரில்-இவ்வுலன்சண்ணே, படைத்து
உண்டாக்கி; படர்ந்த- பரவிய, வினை- -வினையென்னும், கடையால், விலல்கி
னால், தளை இட்டு- தளை பூட்டி; நெஞ்சம் - மனமானது, புண் ௮௧ - புண்
பட, தளர வைத்தாய். தளர வைச்தனை; உடையாய் « (எல்லாம்) உடையவ

னாகிய,

(நீ- தேவரீர்) உடையபடி.

அன்றி- உடைத்தார்

சன்மையின்தி

யான் செய்தது- அடியேன் செய்தது, ஒன்று இல்லை- யாதுமில்லை, என்க: 3

(வி-ரை.)

ஒருவன் சன் கருமத்இிற்குச் கக்கபடி யுலகல்

உடலெடுப்ப

தும், ௮ல் வுடல் சன்மத்திற்குச் தக்சபடி வினையினால் சட்டுப்பவவதும், அவ்

வினையினை யனுபவிக்குந்தோறும் பற்பல george Sharia! gb, gow
அனைத்தும் முதல்வன் வாளாவிருச்ச அவன் சர்சிஇ மாத்திசத்தானே நடக்

குமேயன்திச் FSESIOLD

“உடையா

ஆன்மாவால்

விளைவதொன்.ுமில்லை யென்பார்

யுடைய படியன்தி யான்செய்த கொன்றிலையே' என்றனர். (6௫,

-பாயப்புலி .

் ௪௮௭.

*ஆடும்.க.ங்குர், திரிகையும் போல ' அலைந் தலைக் து.
காடும்.கரையுர் இரிவதல் லால், நின் கருணைவக்து
- கூடும் படிக்குத் தவமுய லாத கொடியர், எமன்
"தேடும் பொழுதென்ன செய்வார்? பரானந்த சிற்சுடரே!
் (இ.ஸ்.) பரானந்த - மேற்பட்ட இன்பச்தினைச் தரும், A parr ~
ஞான தீபமே!, ஆடும் - ஆகாயத்.இல் பறக்கும், கறங்கும் - காத்றுடியையும்,
'இரிகையும் - குலாலன் சக்கரத் இனையும் போன்று, அலைக்து அலைச்து - இரி —
ந்து இரிச்௮; சாடும் - சாட்டினிடத்தும், சரையும் - பூமியினிடச்தும், ,இரி
“aig - சஞ்சரிப்பது, அல்லால் - அல்லாமல்; கின் - தேவரீருடைய, கருணை.

இருபை, வந்து கூடும்படிக்கு - வந்து அடையும்படிக்கு, தவம் - தவச்தை,
, மூயலாத - செய்யாத, கொடியர் - கொடியோர்; எமன் - ஈமன், தேடும்பொ
மு.த - தேடுவ்காலத்தில், என்ன செய்வார் - ஏது செய்யக்கடவர் ? என்க.

- (வி-ரை.) முதல்வ னுண்மையினை ஈன்கு தேர்ர்து, அவன்பா லன்பு
கொண்டு, வெச்சலம்களி விரும்து செவெபூசையாஇி தவங்களை யனுட்டியாது,
சாடு முதலியவஜ்றிற் சென்று இிரிக்து, உண்மை தேறாது கவஞ் செய்த,

ை ்
"வாணாளை வீணாளாகக் கழித்து வருபவர் தம் *யுள் முடிவில் ௮ர் சசனுலகின
(௫-௯) ் யே சத்தியமாச ௮டைவ மென்பதாம்.

் கற்றும், பலபல

கேள்விகள் கேட்டுங், கறங்கெனவே

கூற்றும் தொழில்கற்றுச், சிற்.நின்பத் தாடு சுழலிலென்னாம்?

'குற்றல் குறைக் அ,

முற்றும் ஓணையென
(ட-ள்.)

குணமே லிடுமன்பர் கூட்டத்தையே

நம்புகண்

டாய்! சத்த மூடகெஞ்சே!

சுத்த மூட கெஞ்சே- மிகவும் மூட.

மனமே!

கற்றும்-பல நூல்

“களைப் படித்தும்; பல பல கேள்விகள் கேட்டும்-பற்பல கேள்விகளைக்

கேட்

தொழி
டும்; கறங்கு என - சாற்றாடியைப் போல, சுற்றும் தொழில் - தறியும்

வினை,

கற்று - தேர்ச்து;

சிற்றின்பத்தூடு - உலக

வின்பத்தில், சுழலின்-

றி,
ு அலையின், என் ஆம் - என்ன பிரயோசனம்?) குற்றம் குறைக் து-குற்றமின்
உட்டத்தை-சவனடி
குணம் மேலிடும் - நற்குணம் அ.இகரிக்கன்ற, அன்பர்
் அுணையென்று,
யார்கள் சங்கத் தனையே, முற்றும் துணை என - முழுவதுச

்
சம்பு ய நம்புவாயாக! என்ச.

பலபல கேள்விகள் சேட்டும்” aor pg Eon, AS DS
, (வி-ரை.)
ும் கூட்டுக,
இக் சான்டின் வழியே கின்ற பெரியோர்க
செளிதலைய*கத்தும்,
“தலையும்
லாய சாத்தியத் தினை
“ம், அச் சாதனக்கட்கு இடையூறு வாராது அவற்றா

ர் கூட்டுறவே அத்தியா
"ப்டையவேண்டு மாயின் சாதுசங்கமாகிய இவெனடியா
மரன்பூசை சேசமு மன்பு௬றவு
ங்கிய மென்பதாம். பட்டினத்தார்: “அடியா

மன்றிப், படிமீ இல் வேறு பயனுளதோ,?? என்றதளுற்

காண்க,

(6௭)

BDF} தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
|

நீயென

நகானென வேறில்லை' யென்னு நினைவருளத்

தரயென மோன குருவாகி வந்து தடுத்தடிமைச் :
் சேயெனக் காத்தனை யே!பர மே!கின் திருவருளுக்
.கேயென்ன செய்யுக்சைம் மாறுள தோ?சத்்த வேழையனே.
(இ-ள்)

பாமே-

பாரம்பொருளே!, 8 என

- கீ இன்றும்,

நான் aor

னென்றும், வேறு இல்லை என்னும் - அன்னிய.மாயில்லை யென்னு 2, நினைவு...

எண்ணமானத,

உண்டாக,

அருள - அடியேனுக்கு

தாய் என - தர்யினைப்

போல, மோன குரு ஆ9 - மெளனகுருவாகி, வந்து - எழுந்தருளி, தடுத்து(பிரபஞ்ச விசாரத்தினின்றும்,
தடுத்து, அமை - அடிமையாடிய கான்,
சேய் என - (தேவரீருடைய) குழந்தையென, காத்தனையே - காத்தருளினை

Gal, சின் - தேவரீருடைய,

தஇருவருளுக்கு - இிருவருட்கு, ௪த்.2 எழை,

யன் - மிசவு மெளியன், செய்யும் கைம்மாறு - செய்தற்குரிய

உளதோ

- உண்டோ?, என்ன - (உளதாயின்)

(வி-ரை.)
தருளி

பிரதி யுபகாசம்,

கட்டளையிடுவாயாக, என்க,

முதல்வன் மெளனகுருவாய்த் இருக்சோலங்கொண்டு எழுச்

வரது தனக்கு

உண்மையாகிய

இச்தார்த மகாலாக்கியத்தினே யுபதே

சிக்குமளவும், பாமான்மாவிடத்தில் தனக்குத் தவித பாவனையே

தோன்றிச்

கொண்டிருந்த

அத்துவித

தெனவும்,

பாவனை சேர்க்ததெனவும்

உபதேசித்த பின்னர்

கூறுவார்,

அனுபவத்தில்

நீயென சானென வேறில்லை

நினை வருள? என்றனர்.

என்னு
(௫௮)

ஆத்திரம் as gai Curate யாமல், அரோகதிட
காத்திரர் தந்(த*, என்னை யேயன்னை போலுள் கருணைவைத்திம்

மாததிர முன்னின் அணர்த் தினை யே;மெள
சாத்திரஞ் சொன்ன

னா!இனிகான்

படியிய

மாதியுஞ் சா திப்பனே.
(டு-ன்.) மெளனா - மெளனகுருவே!, ஆத்திரம் - மிகுந்த அவசரம், வ்
தவர்போல் - அடைக்தவர்போல, அலையாமல் - இரியாமல்;
அரோகம் -

நோயின்மையாகிய,

இட

காத்திரம் . வவிவான

சரீரம், தந்த - கொடுத்து;

என்னை - அடியேனை, அன்னைபோலும்-தாயைப்போலும், கருணை வைத்த.
கிருபை செய்து; இம்மாக்இரம் - இம்மட்டாயினும், மூன் நின்று - பிரத்தி

யட்சமாகி, உணர்த்தினையே - தெரிவித்சனையே; இனி - இனிமேல்,
கான் அடியேன், சாச்திரம் கொன்னபடி - சாத்தி சொன்னவண்ணம், இயமா இ
யும் - இயமமுதலிய எண்வகை யோக வுறுப்புஃகளையும், சாஇப்ப
ன்-செய்து
\
முடிட்பேன், என்௪.
மாக

(வி-ரை.) முதல்வன் மெளன குருவாஇ யெழுர்தருளி
அச்தியாவரிய
இடையவேண்டிய சாத்தியத்தினுச் சேதுவாயுள்ள
சாதனக் சளின்ன

தெனச் சொல்லிவைச்தன மாகலின், அச்சாதனங்களை
விளக்குவதாயெ சாஸ்
இரங்சளை யாராய்ச்ஆ அதன்வழி கிற்பேன் என்பார்,
'சாச்திரஞ் சொன்ன
படிமிய
மாதியுஞ் சாதிப்பனே!

என் தனர்,

௫௧௯)

- உடல் பொய்யுற்வு '

௫௮௯!

உடல்பெபய்யுறவு
நேரிசை வேண்பா
் உடல்பொய் யுறவாயின், உண்மைய வாசக்
சடவாரார்$?சண்ணருளே சண்டாய்!--இடமுடனே
யுத்௮ுப்பார்! மோனனொரு சொல்லே யுண்மை;ஈன்றாப்
பத்றிப்பார்! மற்தவெல்லாம்

பாழ்.

(இ-ள்) உடல்-தேகமே, பொய் உறவாயின்-௩மக்குப் பெரய்யு தவானால்,
உண்மை உறவு - மெய்ம்மையாகிய கூற்றம், ஆகக்சடவார் ஆர்-உண்டாகுபவர்
யாவர்?, தண் - தண்ணிய, அருளே-திருவருளே; தஇடமுடனே-௨ றுஇயுடன்,
உற்றுப்பார் - கோச்இப்பார் |) மோனன் - மவுனகுருவின், . ஒரு சொல்லே -(சித்தார்த மசாவாச்கியமாகய) ஒரு மொழியே, உண்மை-சத்தியமாம்; ஈன்று
ஆக - நன்றாக, பற்றிப் பார்-பற்றிப் பார்ப்பாயாக, மற்ற எல்லாம்-மற்றவைக

ளெல்லாம், பாழ்

பொய்யாம், என்க.

(வி-ரை.) பிறக் சாள்முதல் இறக்கும் நாள்வரையில் உடனிருந்து ௪௪
அச்சங்களை யனுபவித்து வசத நீல்சாதிருக்,ச உடலும் பொய்யாடுவிூம்:
நாலடியார்: 4: யாச்சையை யாப்புடைத்தாப் பெற்றவர்தாம் பெற்ற, யாச்
கையா லாயபயன் கொள்க--யாக்கை, மலையாடு மஞ்சுபோற் றோன்று மற்

ருல்சே, நிலையாத நீத்து விடும்,?? என்.2.தனாம் சாண்க..அனால், என்௮ம் மெய்
யாகி யிருந்து உபகறித்துவருவது முதல்வன் நிருவருளும், ௮ம் மு.சல்வன்
கருணைத் திருவுருவான மவுனகுரு உபதேித்த சித்தாந்த மகாவாக்யெமுமாம்.
இித்தாக்த மசாவாக்யெ மின்னதென்பது முன்னர் விஎச்சுப்பட்டிருச்௦௮.
பர.ராதி பூதமெல்லாம் பார்க்குங்கா லப்பரத்தின்

சோக கிற்குர் திறங்கண்டாய்;--நேராக
நிற்குந் திருவருளி னெஞ்சேயா நிழற்பதல்லால்,
குற்குகெதி யாதினிமேற் காண்!
(@- ன்பு செஞ்சே-மனமே) பார் கரப்ருதிவிமுதவிய, பூசம் எல்லாம்பூதங்கள் யாவும், பார்க்குங்கால்- ஆராயுமிடத்து, ௮ப் பரத்தின்- அந்தப்'
பரம் பொருளின், சீர் ஆக- இறந்தவடிவாக, நிற்கும் திறம்-இருக்கும் விதத்
இனை, சண்டாய்- தெரிச்தாய்; (தலால்) யாம்-காம், போக கிற்கும்-ஒழுங்
காக நிற்கின்ற, திருவருளில்-.இருவருணிலையினில், நிற்பது அல்லால்-இருப்
பதல்லாமல், இனிமேல்- இனிமேல், கற்கும் நெறி- தெரிர்துகொள்ளும்
-லழி, யாது-யாதுளது? என்.
(வி-ரை.)

பிர,ச்தியட்சமாக

சம்மாற் பார்சசப்படும்

பிருதிவி

முசலிய

பூதமனைத்,து முதல்வன் திருமேனியே யென்னு முண்மையினைச் தெரிக்து

கொள்ளுவோமாஇல், நாம் முதல்வன் றிருவருணிலையி ஸிற்பதன்றி அன்னிய
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விருத்தியுரை

மாகத் தரிச் தகொள்ளுவதற்கு ஒன்றுமில்லை யென்பசாம். *ஆ.தி' என்றத்
“னால் பிருஇிவியுடன் அப்பு தேயு வாயு ஆகாயம் சூரியன் சர்.திரன் ஆன்மாமுத
(௨)
லிய கூட்செ. இலையே முதல்வனுக்கு அட்ட தஇிருமேனியாம்,

மெய்யான

தன்மை விளங்கினால், யார்க்கேனும்

பொய்யான தன்மை பொருக்துமோ?..ஐயாவே!
மன்னுகி ராசையின்னம் வர்ததல்ல; உன்னடி.மை
யென்னுகிலை யெய்துமா மென்?
(௫-ள்.) ஐயாவே- -ஐயனே!, மெய்யான தன்மை-உண்மையான தன்மை,
விளங்இளுல்- விளங்குமேயானால், யார்க்கு எனும்- எத்தகையர்ச்கேனும்,
பொய்யான

தன்மை-பொய்யாகிய

தன்மை,

பொருந்துமோ- -உண்.டாகுமோ?,

மன்னும் - நிலையுற்ற, நிராசை - ஆசையின்மை, இன்னம் வந்தது அல்ல-இன்
றளவும் வரவில்லை; (அங்கனமாயின்) உன்- தேவரீருடைய,
னும்-அடிமை என்று சொல்லும்படியான, நிலை - eR
என்-அடையும் விதம் எங்ஙனம்? என்க.

அடிமை

என்,

எய்துமாறு

(வி-ரை,) (மெய்யான தன்மை: ஆவது - மெய்சண்ட ஞான சாத்திரங்க
orn பிரதிபா இக்சப்படும் மூதல்வனுடைய உண்மை. (பொய்யான தன்மை?
ஆவது பொய்சண்டார்களாகிய முக்கூற்றுப் புறச் சமயத்தவர்கள் பசு. நூல்க
ளாலும் பாசதூல்களாலும் சாதிச்கப்படுகிற பொய்மை, பசுபாசங்களில் ௮வா

வற்தவர்க்கே பதிஞான முண்டாக,
அடிமையாகச் கொள்வானென்பார்,
றென்?? என்றனர்.

அப் பதியருண்மேணனி சொண்டு வந்து
(:உன்னடிமை,

யென்னுகிலை யெய்துமா
(=)

அகியாமை மேலிட் டறிவின்்தி நிற்குக்
குறியேற் கறிவென்ந கோலம்--வறிதேயாம்;
நீயுணர்த்த நரானுணரு கேசத்தா லோவறிவென்
தேயெனக்கோர் சாமமிட்ட தே.
(இ-ள்) அறியாமை - அஞ்ஞானம்,
மேலிட்டு - அஇகரித்த,
அறிவு
இன்றி - ஞானமின்றி, நிற்கும் - வாழும் குதியேத்கு-இலட்சியமுடைய அடி.

யேனுக்கு, ௮.றிவு என்ற கோலம் - அறிவுடையவனென்ற உருவம்,
ஆம் - வீணாகும்; நீ-தேவரீர், உணர்த்ச-உள்ளச் இனின் றறிவிக்க,

யேன்,

உணரும்- எல்லாவற்றையும்

அறியும்,

சேசத்தாலோ

வறிதே
நான்-அடி.

- அன்பின்

லன்றோ, எனக்கு- அடியேனுக்கு,
அதிவு என்று- அறிவுடையவனென்று
ஜர் சாமம் - ஒரு பெயர், இட்டு - ஏற்பட்டது? என்சு,

(வி-ரை.)
ல்களில்

,

மூதல்லவன் ஆன்மாச்களின் சசலாவத்சையிலே கலாஇ, தத்து

தத்துவ தேவதா

பாரம்பகியமாய்

வத்து

மறைச்துரின் று, அவைகு

ஊேச்செலுத்தி, அவரவர் பருவத்தித்குத் சசிசபடி போதிக்க ஆன்மாச்சள்உணர்

pe

து

.

- ane

உடல் 'பொய்யு poy.
solar, Ceeyet

எக்காலத்தும்

நானுணரு சேசத்தால்! என் றனர். 'இசனால் ஆன்மாக்கள்.

a SET

சுதந்தரகீன ரெனவும், முதல்வ னெச்சாலத்சும்

'னெனவு மேற்பட்டது.'
ஏதுக்குச் சும்மா
ச்

(௫.
என்றுனக்குப்

விருமனமே!

போதித்த வுண்மையெற்கே போகலிட்டாய்?--வாதுக்கு
வந்தெ இர்த்த மல்லரைப்போல்' வாதாடினா யே?உன்

புர்தியென்ன? போதமென்ன?
(@- ள்.) மனமே-கெஞ்சமே!,

போ!

எச்கு-என்ன

இறது), சும்மா இரு ஏன்று-மவுனங்

கூடியிறா

காரரணச்இர்காச (அலை
போஇச்த-

உனச்கு

என்ன,

உனக்குப் பலகால் உபதேசித்த, உண்மை-உண்மை மிலேயினை, எங்கே-எவ்
வழியிலே, போசவிட்டாய்-போசவிட்டனை?, வாதுக்கு-வீண் தர்க்கத்திற்கு;
வக்து எஇர்த்த-வர்.து எதிர்கொண்ட, மல்லரைப்போல்- மல்லரைப்போல்,
வாதாடினாயே-லம்புசெய்தனையே;உ ன்-உன, புக்தி என்ன-பு்இ யிருந்தபட்.

யென்ன?, போதம் என்ன-அறிவு இருச்சலசைசானென்ன?், போ-(எனை
விட்டு) ஒழிவாயாக| என்க.
(வி-ரை.) மன
செயல்களை

யற்று

சரயங்சளால்

வாச்குச்

அக்சர்முகமாக

இருச்து

உண்டாகும்

பிஈபஞ்சமுசமரச
மூசல்வனைத்

இயானித்துச்

கொண்டிருக்கும் மவுன நிலையே எல்லா நிலைகளைச் காட்டிலும் உன்னத நிலை
யென்பார், 4ஏதுச்குச் சும்மா விருமனமே? என்றனர், பத்சாக்காவந்தாதி”.
- பாடும் பஞ்சாச் கரவனை

யென்று படர் தலொடும், கூடுவ தன்னவன் பாத

மதுவர்து கூதெலு, நீவெ தின்ப
வாளாவ்

இருப்பதல்

லாற்பின்னை

மனவாக்குக்

காய

யொன்றில்லையே,?*

நிகழ்செயலற், ரோவெ
என்றதனாற்

சாண்க,

சகமனைத்தும் பொய்யெனவே தானுணர்ந்தால், துக்க
சுகமனைத்தும் பொய்யன்றோ? சோரா-..-இிகபர த்தம்
,
விட்டுப் பிரியாத மேலான வத்துவிதக்
—
் கட்டுக்கு னாவதென்றோ? காண்.
(இ-ள்.) சசம் அனைதிதம்-உலக முழுதும், பொய் என உணர்ந்தால்.
அசச்தெனத் தெரிர்தால்; துக்கம்-துன்பம், சுசம்-இன்பம், அனை த்தும்-எல்
லாம், பொய்யன்றோ-பொய்யாக முடியுமல்லவா?, சோராது-சளசாமல், இக

பாத்தும் -இசபரங்களிலும்,

விட்டுப் பிரியாச- விட்டு

நீங்சாச, மேலான-

அத்துவிதம்-௮ச்துவிகமென்கிற), கட்டுக்குள் ஆவது-கட்டுச் qe
பரிவு, என்றோ-எக்சாலமோ? என்க,

- மேலாயெ,

(வி-மை.) ஈண்டு (பொய்! என்பு இரிவு; அதாவது, எக்காளம் ஒரு
படுத்தா மிராமல் சாரணகரரியப்பட்டிச்கொண்டே யிருத்தல், (பொய்? என்
. ஐதனால் அநிசுயமெனச் கொள்ளற்க! பிரபஞ்சம் இம்கனம் நிகழ்.கலின் தத

மூனை த்தும் பொய்' என்றனர்.

இவ்வுண்மை தோன்றவே

இச் ௪க

சம்பந்த

.'

BGs தியுரை.

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

௫௯௨

கலின், “துக்க
‘ome 8s pe gs வரும் இன்ப அன்பங்களும் பொய்யாய் முடியுமா

ச சுகமணைத்தும் பொய்யன்றோ?' என்றனர்.
அத்துவிதமாக

காலத்தும்

விளங்கியுள்ளா

ஆன்மாவுடன் பரமானமா ௭௧.
ae

னெனவும், இம்மையில்

. தன்மை விளங்காதபடி இசோதானத்தால் தடைபட்டிருப்ப தெெவும், அத்
இரோதானம் ௮ரளாக விளக்கிய காலத்து அத்துவித உண்மை தோன்று
மெனவும், அதுவே முத்தியா மெனவும் மெய்கண்ட சாத்திரம் விளச்கலின்,
*இகப.ரத்தும் விட்டுப் பிரியாத மேலான வத்துவிதம்? என்றனர். அத்துவித

(a)

மூன்னர் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வண்மை

ட
கற்கண்டோ? தேனோ? கனிரசமோ? பாலோ?என்
சொற்கண்டா (௮);ஏதெனகான் சொல்லுவேன்?--வித்சண்ட
வான மதிகாண மெளனிமவு னத்தளித்த
தானமதி லாஅமமிர் தம்,
-(இ-ள்.) வில் சண்ட-பிரகாசம் பொருச்திய,
மண்டலத்தை,

காண-தரிசக்கும்படி,

த் த-மவுன நிலையில் உபதேித்ச, தானமதில்-௮ம்
சுரக்சன்ற,

அமிர்தம்

- அருதமானத,

தேனோ-தேன்ரறானே?,

வான மதி-உயர்ந்த ௪க்.இர

மெளணி-மவுனகுரு, மெளனத்து
கற்கண்டோ

அளி

ஊறும்-

மண்டலத்.இல்,

.. கர்சண்டுசானோ?,

கனி சசமோ-முக்கனிகளின் சாறு தானோ?, பாலோ-

பால் தானோ?, என் சொற்கு-அடியேன் வார்த்தைக்கு, அண்டாது-எட்டா.து?.
நான் 'சொல்லுவேன்-சானஜறிச்.து
ஏது என-இவற்றுள் எத்தன்மைத்தென,
சொல்லவல்லேன்?

என்க.

(வி-மை.) மூலாதாரத்தில் 8ழ் சோச்சய முகமாய்க் கண்களை முடிழ்த்
துச் குண்டலி சத்தியினைச் கும்பித்த பிராணவாயுவால் அர் னி மண்டலச்
இனை மூட்டி யெழுப்பி, மூலாதாரமுதல் ஆக்கினை மீறாக ஆரு தாரங்களிடத்
தும் சென்றால், சக் திர2£மண்டலச்தினின்றும் அமுதப்பிரவாகம் ௪ஈ௧,௮, சனை
மூத்த

வீற்றிருப்பர் சவயோ௫டுகளாதலினால், அத்தசைய

அனுபவிக்கும்படி செய்தன
தளித்த, தானமதி

ரென்பார்,

தன்மையை

யான்

(வான மடஇிசாண மெளனிமெள. னத்
(௪)

மூறுமமிர் தம்' என்றனர்.

கேட்டலுடன், இந்தித்தல், கேடிலா மெய்த்தெளிவால்,
நாட்டமுற்று
வாட்டமரு வுத்பவகோய் மாறுமோ?
மெய்யான நிட்டையினை மேவினர்கட் கன்றோதான்
பொரய்யாம் பிறப்பிறப்புப் போம்.
(௫-ள்.)

கேட்டலுடன்-ொவணத்துடன், இந்இத்தல்- மனனம்,

இல்லா த-தீமையில்லா த,
இவைகளால்,

கேடு

மெய்த்தெளிவால்-உண்மையா௫ய கிதஇித Bun som ie

வாட்டம் அரு - தளர்ச்சி

Swans,

உற்பவ

Com

~ I males

பிணி, மாறுமோ - ஓழியுமோ?, நாட்டம் உற்று - இலட்சியம் வைச், மெய்
ஆன - உண்மையான, நிட்டையினை ~ கிஷ்டையினை., மேவினர்க்கு அன்றோ

௯௯௩.

உடல் பொய்யுறவு

அடைர்தவர்சட்கல்லவோ, பொய் ஆம்-பொய்யாகய, பிறப்பு இறப்பு போம்|
௪னன மரண மொழியும், என்க,
சாத்தியம் இனை
மெய்ஞ்ஞானமாகிய
என்னும்
:கிட்டை'
(வி-ரை.)
யமடைவதற்குச் கேட்டலும், ஈந்இிச்தலும், சகெளிதலும் சோபானமான சாத

னல்களாசலின் இம் மூன்றிலேயே இருப்இி யடையாது கான்காவதனையும்
அத்தியாவயயமாக அனுட்டிக்சகவேண்டு மென்பார், (மெய்யான நிட்டையினை
மேவினர்கட்சன்றோதான், பொய்யாம் பிறப்பிறப்பும் போம்? என்றனர். இத
னால், நிட்டைகூடவே, வேண்டுதல் வேண்டாம விளையா தெனவும், அவை

விளையாதாகவே, பிறப்பிறப் பொழியு மெனவும் பெறப்பட்டது.

(௮)

மாயா சகத்தை மதியாதார் மண்மாதலா
யேயான தத்துவத்தி லெய்.துவரோ?--நேயாணு
பூதிகிலை கிற்கப் பொருச் அவர்கள்; ௮ன்னவர்த

நீ,

நீதியையே யோர்மனமே!

(இ-ள்.) மனமே-கெஞ்சமே!,
மாயா சசத்தை-மாயா காநியரூபமாகிய
உலகச்இினை, மதியாதார்-சக்இியமாக மதியாசவர்கள், மண்டு சலாய் ஆண.
பிருஇவி முதலாயுள்ள, கத்துவச்தில்சத் துவங்களில்,எய்துவரோ-பொருக்து
வார்களோ? சேயம்-௮ன்பான, அளுபூ இகிலை-சவானுபூ.இ கிலையிணில், சிற்2இருச்சு,
பொருர்்அவர்கள்- இருப்பார்கள்;
(அதலால்)
அன்னவர்தம்-அ.த்
சசையார், நீஇயையே-ரீ இயினையே, 8, ஓர் அறிவாயாக! என்க,
(வி-ரை.) ௮சுத்ச மாயாகாநியரூபப் பிரபஞ்சத் தனா லவனுபலிச்கப்படும்
போச மனைத்தும் பிரதிபந்சச்திற் கேதுவே யல்லாமல் நிவர்ச்தி யடைவகற்
குச் கூடாதாசலின், சுத்தாத்துவிச சித்தார்த சிவானுபூதியீனை பனுபவிக்கும்

சர்மார்ச்ச

நெறியினர்களாகய

மென்பார், (சேயானு,

யே யோர்மனமே?

வைதிக

பூ.திகிலை நிற்கப்

சைவர்கள் வழியே

பொருக்துவர்ச

நீதியை

(௯)

என்றனர்.

இகமுமுதம் பெொய்யெனவே யேய்ச் அணர்ர்சா
மிசவளர வச் தவருண் மெய்யே;--அககெகிழப்

பாரீர்! ஒருசொற் படியே
சேரீர்! அதுவே
(இ-ள்.) இச

நிற்கவேண்டு

ளன்னவர்த,

லரல்கே

யனுபலச்தைச்

திறம்,

மூழுவதும்-இவ்வுலக

மனை தம்,

பொய்

எனகே-நிலையல்

லன
வெனவே,
ஏய்ர்து-பொருக்தி,
உணர்ச்தால்-செரிஈதுகொண்டால்,
ஆங்கே-அக்சணமே, மீக வளர
வர்ச-௮திக
பெருச்கத்கினேயடைய ஏற்
பட்ட,

அருள்- திருவருள்,

மனமானத,

மெய்யே- (அடைவது)
உண்மையேயாம்: அகம்சரெக௫ிழ-க௫ய,பாரீர-பாருங்கள்!, ஒரு சொல்படியே.ஒரு மொழிப்

படியே, அனுபவத்தை சேரிர்-சிவானுபவச் தனைக் சேருக்கள்!, அதுலே-௮வ்
கனம் செய்தலே, இறம்-உாதியாகும், என்ச,

விருத்தியுரை:

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

௫௪௬௪

கிக் ப
- (வி-ரை.) ஆசாரியர் உபதேூத்த சித்தார்த் மகாவய்த்மெண்

சொல்லினை யனுசந்தானஞ் செய்துவறின்,

அசுதீத மாயாகாரிய ரூபம். மா

மருளானது நீங்க,

பஞ்ச சம்பக தமாக விளையும்

AGAMA CT BF

கைவல்

7

cs)
மா மென்பார், *ஒருசொற் படியே யனுபவத்தைச், Get ரதுவே இறம்
றனர்.

ஆரணங்க எாகமங்கள் யாவுமே யானந்த

>

யுண்மைப் பொருளென்னுக்--காரணத்தை

பூரணமே

யோராயோ? உள்ளுள்ளே யுற்றுணர்த்தவ் வுண்மையினைப்
பாராயோ? கெஞ்சே! பகா!

ஆசணங்கள்-வேசம்கள், ஆசமங்கள்-சிவாக

(டு-ள்.) கெஞ்சே-மனமே!,

ப
மங்கள் (ஆ௫ய), யாவும்-எல்லரசக் கலைகளும், ஆனக்த பூரணமே-சுக நிறை
ள்
று
உரைத்தி
வினையே, உண்மைப் பொருள் என்னும்-சத்தியப் பொருளென்
டம், சாரணத்தை-இல்வேதுவினை, ஒராயோ-ஆரசாய்ச்? செய்யாயோ?, உள்...
ஞள்ளே-உள்ள த் திலேயே,

யினை-அம்

மெய்யினே,

அவ் உண்மை
உற்று உணர்ந்து-நோக்கியறிர்து,

பாசாயோ-பார்த்திடாயோ?,

என்க,

* anh
(வி-ரை)

பி

என் றதனால்

ஆரணங்கள்

ஆசிமங்கிளுடன்

* அஸ்ருஜச்ஸர்வ

சாஸ்த்ராணி

மஹாதேவோமஹேஸ்வர

பாரதம் சாநீதிபர்வம் கூறியத,

??

(இ-ள்.)

கசையுமனக்

கல்.

சேராய்-நேராக,
வாய்

அம் மெளன

பேசி-வாயினாத்

நிலை-அந்த

மவுன

பேரச்சொண்டு,

நிலையில்,
நீர்-கீங்கள்,

ஆராய் அலைந்தீர்-யாராகவெண்ணியலைர்
ர்கள்? -ஐயோ! செடுவீர்-கெட்டுப்

போவீர்கள்? தேரீர்-தராயுங்கள்!, இிரை-அலை, உச்து-பொருச்இ, இரையும்,
ஒலிக்கும், ஈ இ-சங்கையினை வாய்ச், சென்னியனை-சரசனனை, சாவால்-காவி
னால், கரையும்-சொல்லும்; (அங்கனம்
Guabpime) மனச்கல்-கல்போன் ற
கெஞ்சமான து, கரையும்-உருகும், என்ச,
.
(வி-ரை.) சர்வ மங்கள விச்ொகரூபனாய் விளங்கும்
கங்காதர மூர்த்தி

யை நாளும் மனத்தில்

.
.

(௪௧) .

இரையுக் திரையுஈதிச் சென்னியனை காவா

நில்லாமல்-ரிற்காமல்,

:
-

என்று.

தேராயம் மெளனகிலை நில்லாமல் வாய்பேடி
யாரா யலைக் தீர்ரீர்? ஆசெடுவீர்;--தேரீர்!
கரையும்!

ச

புசாண

இதிகாசங்களையுங் கூட்டுக, (அனந்த பூரணம்' என்பது ஆனந்த சொருூமி
இச் சர்வ வியாபியாயுள்ள சிவபெரறாமானை, வேதாஇகலை யனைச்தும் சிவபெரு
மானையே முழுமுதற்கடவுளென அறுதியிட்டுச் கூறுதவின், “ஆரணங்க ளாக:
மங்கள் யாவுமே யானக்த, பூரணமே யுண்மைம் பொருள்? என்றனர், இ௫
பழ்றியே சுநதி::ஈசாஈஸ்ஸர்வவித்யாகாம்?? என்று வித் சோதியது, அன்றி
யும்,

:

பகர்-சொல்வாயாக! |

இயானஞ்

செய்துசொண்டு! பஞ்சேக்இிரியங்களை”

௫௪௯௫

உடல் பெ ரப்பு Dox
மொடுக்?,

வாசாகைங்கரியமாகப்

வாழாமல்,

மவுனரிலையிலிருர்.து

(௪௨)

மென்பதாம்.

நாளைக் கழித்தல் அப்பிரயோசன

பேசி

அற்ப மனமே! அ௫லவாழ் வத் தனையுஞ்
சொற்பனங்கண் டாய்; உண்மை சொன்னேனான்;--சற்பனை
யெனைச்சும்மா

றில்லா விடத்தே

[யொன்

வைத்திருக்கக்

சல்லாய்!கி தானோர் கவி.
அடில வாழ்வு-உலக
கெஞ்சே!,
மனமே- இழிவாக
(இ-ள்.) அற்ப
ும்; சான்- கரன், உண
வாழ்வு, அத். சனையும்-எல்லாம், சொற்பனம்-கனவாக
னை-அன்னியபாவனை, ஒன்று
மை சொன்னேன்-சத்தியம் பகர்ந்தேன்; கற்ப

இல்லா இடத்து-சிறி.ஐ Moons

சும்மா வைத் இரு

இடச்,தில், எனை.என்னை,

னை,
ச்க-மவுனங் கூடியிருக்க, 8ீ-நீ, ஓர் கவி-ஓர் சவியி

கல்லாய்-சற்றுச்கொள்

வாயாக! என்க.
யில்லாவிடம்? ஆவது-துவைத
(வி-ரை) ஈண்டுக் (கற்பனை
சனாப்பொருள் மூடிவு
யற்ற நிலை; சவியாவது-உபதேசமொழி.

லின்றி இடையே
சர் தோன்றி

மறைநக்துபோதல்

மதைதலின்,

அன்னிய பாவனையான
:சற்பனையொன்,

போல,

துவைதகிலை

நில்லா விடத்சே

காரியங்களால் பிரபஞ்

சாரண

வத்தனையுஞ், சொற்பனம்?

'அகலவாழ்

யுள்ளனவும்
யெனைச்௪எம்மா

பாவனை
பெறுத

மவுனம்

என்றனர்.

கூடாதாகலின்;

வைத்திருக்க?

என்றனர்.

பாவனையான மவுணநிலை கூடுதற்கு உபதேசமொழி
ஆசலின், அனன்னிய
(௧௩)
௮.ச்தியாவசிய மென்பார், *கல்லாய்! நீ தானோர் கவி? என்றனர்,

ஏ.துர் இருவருளி னிச்சையா மென்றென்றெப்
போதும்

பொருந்தும்

புனிதர்பாற்--.நிதுநெறி

செல்லுமிட. மின்பமலாற்

செல்லுமோ?

செல்லாதே;

சொல்லுமோ

வேதத் தொனி?

(௫ு-ன்.) ஏதும்.யாதும், இருவருளின். திருவருளினுடைய, இசசை ஆம்
தும் பொரு
வன்று என்று-சங்கற்பமே யாகுமெள எண்ணி எண்ணீ, எப்போ
களிட
த்தர்
தத, இது
்-சு
ர்பால
ற,
புனித
்கின்
.தும்-எக்சாலமும் அமைக் திருக
செறி- இமையாகிய

விதம், செல்லுமோ-செல்வதோ?,

செல்லாதே-(எக்மாளும்)

அடைதத்குரிய (புனிதர்கள்)
வேசச் தொனி-வேத வொலி,

செல்லும் இடம்-(விடயங்கள்)
இன்பமலால்-ஆனச் தமேயன் றி,
சொல்லுமோ-(இன்பத்திற்கு ஆன்னியமாக) வேறொன்
மோ? என்க.

செல்லாதே;
இடமான,

றுண்டெனச்சொல்லு

AS
(ஷி-ரை.) “சிவன் செயலாலே யாகும் agi’ sors Osis gor
grb Qeaadic jg! us UES மாதிய சேராவெனவும், அவர்கள் சிவா
ணர்ற சொருபராகவே
மென் பதாம்.

சாளும் விளங்குவ ரொனவும், வேத

மறுதயிட்டுக் கூறு
(ee)

-௪௯௬
தாயுமானவர்பாடல்
மெய்கண்ட
விருத்தியுரை:
ட
ட
ட
டு
|
ean rig, FoCone, a9 Cu guBures
.
QrraGonu urpss OsrénOrdOsraa—taBery
நெஞ்சனென கிற்சவைத்தாய்; கீதியோ? தற்பரமே!
வஞ்சனல்லேன்; நீயே மதி!

(இ-ள்.)

சற்பானே-சடவுளே!

சல்லேறம்-சல்லெறித$லயும், சில்வே

றும்-ஓடெறிதலையும், கட்டியேும்-மண்ணாங்கட்டி யெறிதலையும்,
போலஒத்திறாச்சின்ற, சொல்-பற்பல சொற்கள், எற-கேட்ட, பாழ்ச்கூபாழான,

தொளைச்செவி கொண்டு - செவித்தொளை வாயர்து, அல் ஏறு - அஞ்ஞான

மேதிய; செஞ்சன் என-மனத்தை யுடையனென்ன, நி ற்சவைத்தாய்-(அடி
யேனை) நிலைப்பித்தரய்; நீஇியோ-(இத தேவரீருக்கு) கீதியாகுமோ?, வஞ்சன்
அல்லேன்-(௮டி.யேன்)) வஞ்சனல்லவே; நீயே மதி - சேவரீசே மதித்தறிலீர்! .
என்க.

,

(வி-ரை,) முச்கூற்றுப் புறச்சமயத்தினர்களும் தங்கள் தங்கள் சமய
கொள்கைகளுச் €டாகத்தருச்ச விரோதமான லாச்சயல்களைப் பலசா
லெடுத்

அச் கூறச் கேட்ட காது

என்பார், (சொல்லேறப்

பாழ்த்ச

தொளைச்செவி?

என்றனர். கச்தாத்துவித சித்தாச்த வைதி௪ சைவ சமயத்
இனர் அருங்கொள்

கைக்கேற்ற உண்மைச் சொற்களைச் கேளாதபடி
- *$ீதஇியோ! என்றனர்,

வைத்தல் உரலமோ என்பார்,
(கஞ்

அ.ப்பொருளு மான்மாவும், ஆரணநால் சொன்னப
தப்பில்லாச் த்தொன்றுஞ் சாதியினால்;எப்படியுர் Fe
தேரிற் றுவிதம்; 2வரகமமே சொல்லுநிட்டை,
யாருமிடத் தித்துவித மாம்,
(இ-ள்.) ஆசணநூல்- வேதம், சொன்னபடி சொன
்ன
பிரசாரம், அப்
பொருளும்-அக்தப் ப.ரமான்மாவும், ஆன்மாவும்-ஆ
ன்மாவும், சா திபினால்-மாபி

ளுல், சப்பு இல்லா-தவறுதவில்லாத,
வகைப் பொருளேயாம்;

சக்த ஒன்று
எப்படி பூம்-௪ வ்வசையினும்,

ALAS s7@us

வொரு

தேரின்-(பெச்ச தசை
யிலே) ஆசாயின், அவிதம்-(அன்மாவும்
பரமான்மாவும்) தவைதமாக விளம்
கும்; சிவாசமமே-ரிவாகமமொன்றே,
சொல்லும்-(அ.றி.இயிட்டுச்) கூறும்,
கிஷ்
டை-சகசநிஷ்டையினை, ஆரும் இடத்
த _ கடடுல்காலச௮, அச்தூவிசமாம்(அவ் வான்மாலும் ப.ரமரன்மாவும்)
அ,த்அவிசமாகும், என்க,
(வி-ரை.) ஆன் மாவும் பரான்மரவும்
சித்தாகிய பொருள்களே யாிஜும்,
ஆன்மா தூவ சித்தெனவும், பீ ரமரன
்மா சூக்கும சித்தெனவும் கொள்
க, என்
னை? ஆன்மாவிற்குத் தீன்னறிவு
நிகழ்ச்சிக்கு அறிவிக்க அறிகலாகய
ெ வியஞ்ச
மயானும்,பரான்மா தனச்கென வொரு
வியஞ்சகம்

யுமகன்மை யுடைமையானுமாம், சிவஜ
ானசித்தியார்:

உடல் பொய்யுறவு

௫௯௪

கூறுவ துயிருச் 2ச, னெறிஙித்த முத்த சுத்த சிச்தென நிற்ப னென்றும்,
பிறிவிப்பன் மலங்க ளெல்லாம் பின்னுயிர்க் கருளி னாலே, !? என்றதனாற்
ares.
இதனால் சிச்தொன்றே இரண்டாகு மென்னும் எகான்மவாதம்
மறுச்சப்பட்டது. ஆன்மாச்சளடன் எச்சாலச்தும் மு.சல்வன் அத் ஐுவிசமாக
விருச்சினும் பெத்த சசையில் விசாரிச்சின்ற மலத்தடையால் தவிசமாசவே
விளல்குவளுசலின், “தேரிற் றுவிதம்' என்சனர். மலச்சுடை நீங்கெயசாலச்து
முத்ச சசையில் அத்துவிசமரக விருப்பனென்பார், -மிட்டை, யாருமிடச்
சதீதுவிதம்? என்றனர்.
அகமத்திற் கூறம் சிஷ்டையே உண்மை யிலகீச

ணத்துடன்

கூடியதென்பார்,

தேற்றேசாரம்

தந்து, “சிவாகமமே

சொல்லு

மிஷ்டை.” என்றனர்.

(௧௯)

வேச முதலாய் விளங்கும் வெவடிவாம்
போத நிலையிற் பொருக்தரமல்,--ஏதமிஞ
மோகரதி யல்லலிலே வுூழ்கினையே; கெஞ்சே!இத்
தேகாதி மெய்யோ?

தெளி!

(ூ-ள்) செஞ்சே-மனமே!, வேத முதலாய்-வேதமுசலாகி, விளங்கும்விளங்குகின்ற, இவ வடிவம் ஆம்-9வ சொரூபமாகய, போத நிலையில். -ஞான
நிலையில், பொருர்தரமல் - பொருச்தியிராமல்,

ஏதம் மிகும் - குற்ற மதிகரிச்

இன்ற, மோகாதி-மோகமுதலிய, அல்லலிலே-தன்பங்ஈளிலே, மூழ்சனேயேஅழுர் தனையே;

மோ?

இச்

சேகாகி.-. இந்தத் கேசாதிகள், மெய்யே- மேய்யாகு

தெளி-செனிவாயாக!

என்க,

(வி-ரை.) வேதங்களும்,
அசமங்களும், புராணங்களும், சாஸ்.இிரய்௪
ஞூம், இதிசாசங்களும் ஆகிய கலைக எனைத்தம் சிவபெருமா ஜஞெருவனையே

பேசுதவின், “வேத

மு.சலாய் விளங்கும் சிவவடி.வாம்? என்றனர்.

மற்றைய

சேவர்களையும் அவ்வேதமாஇ கூறுவ தென்னையெனின், ௮ம் (oS Wa! ooh esr
அதிகார சக்தியினை ௮ச் தேவர்கள் காங்க விளங்கவின் அவர்களையும் உப
சரரமாகச அலங்கார பிரசம்சை செய்து கேவர்சளெனச் கூறும்,
(௧௪)

தோக்கற் கரிதான அண்ணியவான் மோனநிலை
தா க்கத் குபாயஞ் எமைத்தபிரான், கிரக்குருதயிர்

அத்தனைக்கு

கானடி மை யா தலினால், யானெனதென்

ஜித்தனைக்கும் பேசவிட

(டுள்.
ணிய

மில்

சோச்கற்கு-சாண்டலூக்கு,

- ஐட்பமாகய,

க்கு - அடைதற்கு,
பெருமான்;

வான் - மேலான,

IND

அன

மோனகிலை

உபாயம். தம்தர தனன,

- அருமையான,
- மனவுனகிலைபினை,

சமைத்த - விஇத்த,

ஏண்
சாக்

பிரான்.

சாக்கும்- Dsl Baga, aul - ஆன்மகோடிகள
், அச்சனைச் கம்எல்லாவரற்றிர்கும், சாண் அடீயேன், அடிமை
ஆதலிஷஞல் - அடிமையாகசை
யால், பான் என என்று-சாண் என்னது என்னு,
Qe sr ணைக்கும்- இவ்வளவிற்

கும், பேச

- பேசுதற்கு, இடம் இல்-இ... மில்லை, என்க,
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ுரை
தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்திய
;

௪௯௮
:

‘

"oe

:

ட

>

ச

ச

a

டக

பட்ட,

ய
பெருமானால் அ.இிகரிச்கப்பட்டு
்த
ேசித
யுபத
யினை
நிலை
மவுன
(வி-சை,)
தற்போத
ைபூண், டொழுகவே,
வரும் ஆன்மாச்ச எனை வருக்கும் அடி.ம

oy
..

்கு ஏ.துவொன்று மில்லையென்
மிழக்த என்பால் அகங்கார மமகார மூளைத்தற
(௧௮)
ிடமில்? என்றனர்.
பார், *யானெனசென், றித்தனைக்கும் பேசவ

*ஓன்றுமற மில்'லென் றுணர்த்தியமம் மோனகுரு
ே
தன்றுணை த்தா ணீடூழி தாம்வாழ்க!--என்தென்ற
க்சே
Beaten த்.துங் கைகுகிக்குஞ் இன்மயரார் தன்மையர்
்

மின்பக் கனி.

கைக்குவரு

்

ாமல், நில் என்று - நிரு '
(இ-ள்.) ஒன்றும் அற - ஒரு விகற்பமு மில்ல
குரு-சன் மவுன
விகற்பமாக விரு என்று, உணர்த் இய - உபதே௫த்த, மோன
, நீடுழி - நெடுங்காலம்;
குருவினுடைய, துணைத்தாள் - இரண்டு திருவடிகள்
்தியே, இிச்கு அனைத்
வாழ்த
வாழ்க-வாழக்கடவதகாக!, என்று என்றே-என்று

மயராம்-ஞாணிக
தும் - எத் இசையினும், கைகுவிக்கும்-அஞ்சலிசெய்யும், சின்

ுகக் கணி
ளாகிய, தன்மையர்ச்கே-தன்மை புடையவர்கட்கே, இன்பச் கணி-ச

யானது, கைக்கு வரும் - கைக்குக் இடைக்கும், என்சு,
(வி-ரை.)

ஆசாரியரிடத்துச் இறக்க பக்தி யுடையவராய் அவரை

லத்தும் வாழ்த்தி யுய்வார்களிடத் திலேயே

முதல்வன்

எக்கா

விளங்குவது நிச்சய

* சற்றவர்களுண்ணுவ்
மென்பார், *கைச்குவரு (மின்பக் சணி' என்றனர்.
முதல்வனை இவ்
கேற்ப,
்ததற்
அருளிச்செய
சனி” என ஆளுடையவரசு
வராசிரியரும் *கணி' என்றனர்.
(௪௧)

மனத்தாலும் வாக்காலு மன்னவொண் ணாமோன
வின த்தாரே நல்ல வினத்தார்;--கன த்தபுசழ்
கொண்டவரு மன்னவரே; கூரறிய (tp & BO a
கண்டவரு மன்னவரே; காண்.
(இ.-ஸ்.) மனத்தாலும் - மனத்தினாலும், வாச்சாலும் - வாச்கினாலும்,
மன்ன ஒண்ணா . . நிலைக்சக்கூடாத,' மோனம் - மவுன நிலையினுடைய, இனச்
தாரே-கூட்டத் இனசே, ஈல்ல இனத்தார்-ஈல்ல கூட்டச் இனர்; கனத்த-விசே
ஷமான, புகழ்-£ர்த் தியினை, கொண்டவரும்-அடைச்தவரும், அன்னவயேஅத் தன்மையினரே; கூறு அரிய - Gerda sp fw, psf கெறி-மோட்ச
மார்ச்சத்தினை, சண்டவரும்-அனுபவித்தவரும், அன்னவரே - அத்தன்மை

யவரே,

என்க, ,

்

(வி-சை.ு மோனவினத்தரரவார்-மெளனஞானிக
மவுனஞானம்

சுத்தாச்துவித

இச்தாந்த

வைஇக

ளெனப்படுவர்.

இம்

சைவர்கட்கே இத் இக்கும்.

இலவே சன்மார்க்க ராவர் ஆகலின், நல்ல இனத்தார்”? என் றனர். 'இவசே நற்
இவரே சுத்
சர்த்திக்கு உடையவராகலின், (புகழ், கொண்டவர்? என்றனர்.

ale
தாத்தவிதானுபவத்திற்
வசே காண்? என்றனர்.

குரிய

பொய்யு திவு
green

௫௬௯

(முத் இிரெறி,

ட

கண்ணொளியே! மோனக் கரும்பே!

சண்டவரு மன்ன
்
௨௦)

குவலையறப்

பண்ணொளிக்கு முள்ளொளியாம் பான்மையினை-கண்ணிடவுன்
இத்த மிரங்கலெதென்? இத்தந் தெளியாவே
தித்தனைக்கு மாதரவு மில்.
(இ-ள்.) சண் ஓளியே-சண்ணுக்குள் ஒளியே !, மோனச் கரும்பே-மெள
னச் க௫ம்பே!, சவலை அறப் பண்-சஞ்சல மில்லாது செய்கின்ற, ஒளிக்கும்ஒஷியினுக்கும், உள் ஒளியாம்-உள்ளே விளங்குகின்.ற ஒளியாகும், பான்மை
யினை-சன்மையினை, ஈண்ணிட-அடைச்திட, உன்-தேவரீரது, சஇத்தம்-மன

. மான,

இரங்லெது

என் - இரல்காதகதென்னையொ?,

இத்தம்-என். மனம்,

செளியா - கெளியாதிருக்கின் ற, இத்தனைக்கும் - அவிக்கும்,
ஆத. ரவ-வேறுவிசமான ஆதாரம், இல்-இல்லை, என்க.

வேறு

் (வீ-ரை) என்னிடத்திவிருர்அ நிசமும் செய வனத் இற்கும் காரணம்
தேவரீரசேயாச விருக்கவும், உம்மையன்றி வேறுவிதமான ஆசாரமில்லா இருச்
sq, dso
அடி.யேன் சத்த மிரங்கும்படி செய்வது உமதூபாலதா
யிருக்கவும், எனக்கு மன செ௫ுழ்ச்சி விளையாததற்குச் காரணம் யாசென்பார்,
(இத்
8 த மிரங்லெதென்?!' என்றனர்.
(உ௧௪)

அ.சியாமை சரரி னஅவரய், 2 Haw
நெறியான போததுவாய் கித்குக்--குறியாற்

சதசத் தருளுணர்த்தத் தானுணரா கின்ற
விதமுற் றறிவெனும்பேர் மெய்.

(௫-ள்.] அறியாமை - அறியாமையினை,

சாரின் - பொருந்தினால்,
௮.து.

ஆய்-அவ்வநியாமையேயாக; அறிவு ஆம்-அறிவு மயமாகய, நெறி ஆனபோதுநெறியினைச்.சார்ச்சபோது, அது ஆய் கிற்கும்-அவ்வறிவாகவே யிருக்கும், குறி

யால்-(இத் தகைய) தன்மையால், ௪தீது ௮சத்து-சதசத்தென்று, அருள் உண
ர்த்த- இருவருள் அறிவிக்க, தான்

உணராகின் 5-சான்

அதியாகின்ற, விதம்

உற்.று-விதத்தினைப் பொருந்தி, அறிவு எனும் பேர் - அறிவென்ன்ற

பேர்,

மெய்-மெய்யாகும், TOT Be
(வி-ரை.) சத்து

அசத்தின

அறியாது;

அசத்து

சத்தினை

அறியாது; '

சத்தினையும் அசத்இனையும் அறிலது சதசத்து ஆம். சத்து சிவம், அசத்து பிர
பஞ்சம், ௪,ச௪.த்.து ஆன்மா எனப்படும்.

சிவதான சித்தியார்: “சத்தசத் தறிவ

தான்மாத் தான்சத்து ம்சத்து மன்று, நித்தனாய்ச் ௪௪௪

தாகி Ger AG Ares

டின்பாலும்”” என்றதளாற் காண்க. இதனால் ஆன்மா பசான்மாவின் பரிணாம.
மென்பார் மதமும், ஆன்மா பரான்மாவிடத்தில் விவர்ச்சமாசத் சோன்று
A

*

௫௦ ' தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை '
மென்பார்.

மதமும்

1 அதிவிக்க

மறுச்சப்பட்டன. டை. சித்தியார்;

-வறித.

ணரா dorm a sap hm,”
க லானும்??என்பத.ற் கேற்ப, '$ருளுணர்த்சத் தானு
(உ௨[
சிவஜானயபோதம்.

குருலிங்க சங்கமமாக கொண்டதிரு

மேனி

௮ருளென்ன௮
கருவொன்று மேனிஈம்பாற் காட்டா(து))
து,
கண்டவர்க்கே யானந்தல் கண்டுகொள லாமல

கொண்டவர்க்கல் கென்னகிடைச் கும்?

ியாக
(௫-ள்.) குரு ஆக-ஆசாரியனாகவும், லிங்கம் (ஆக)-௪ தாவமூர்த்த
ேனிவும், சங்கமம் (ஐ௪)-அடியார்சளாகவும், கொண்ட-வெளிப்பட்ட, ,திரும
,
ருவம்
மேனி-உ
பட்ட,
ப்பித்
று-பிற
ஒன்
கரு
அருள்மேனிகளே யல்லாமல்,
் நம்பால்..ஈம் முன்னே,

காட்டா த-சாட்டமாட்டாது;

அருள் என்று-இருவரு

, ளென்று, கண்டவர்க்கே - (உண்மை) தேர்ந்தவர்ச்கே, சனந்தம்-இன்பம்,
 கொண்டவர்க்கு
சண்டுகொளலாம் - அனுபவிக்கப்படும், அல்ல;து-அ௮ன்நி,
வேறுவகையாகப் பாவித்தவர்கட்கு, இங்கு-இவ்வுலஇல், என்ன இடைக்கும்்
ஏது சித்தியுண்டாம், என்க.
(வி-ரை.) முதல்வன் மற்றைய தேவர்களைப்போல எச்காலத்அம் பிதப் _
பிற் படாத லனாகலின் அவன் அடியார்கட்கு அனுக்ெடுக்கு நிமித்தமாக)
தஇருவுருவாசிய
கொண்டும், சகாஏவெத்
அருட்டிருமேனி
ஆசாரியனாக
இவலிங்கமாக விருந்தும், அடியார் கோலவ் காட்டியும் எழுந்தருளியிருப்ப
; னல்லது வேறு வகையிற் காணப்படா

னென்பதாம்.

்

(௨௩)

லியி னதளுடையான், பூதப் படையான்,
பலியிரம்து மெல்லாம் பரிப்பான்;--மலிபுனல்சேச்

பொன்முடியான், முக்கட் புனிதன் சரண் புகுந்தோர்க் சென்முடி.யா(ஐ)? ஏஅமுள-தே,
(
(இ-ள்) புலியின்-புலியினுடைய, அதன் உடையான்- தோலினை யாடை..
யாக

வுடையவன்; பூதப்

படையான்-பூதங்களைப்

படையாக

வுடையவன்

பலி இரந்தும்-பலியேற்றும், எல்லாம்-எல்லாவற்றினையும், பரிமியர்ண்டசா்ளு.
வான்; மலி-ரிறைக்த, புனல் சேர்-நீரையுடைய கங்கையை யணிச்ச, பொன்
முடியான் - அழிய முடியினை
யுடையவன், முக்சண் - இரிநேத்.இரங்களை .

யுடைய, புனிதன்-பரிசுத்தன்,௪.ரண்-அவனுடைய இருவடிகளில்,புகுக்தோர்
க்கு-௮டைக்சவர்சட்கு, என் முடியாது. எச்காரியர்தான்' முடியாத?,
. எல்லாம், உளதே-சித்திக்குமாம், என்ச, ,
(வீ-மை,)

சிவபத்இ

யில்லாது கரும பிரமவாதிகளா யிருந்த

தாருகாவன

முனிவர் செய்த அபிசார வேள்வியித் ஜோன்றி, அவர்கள் -ஏவவின்படி.
புவியைச் சங்கரி2௮ உடையாசப்

ஏதும்-

வந்த

போர்த்த கோலமே-சார்த் தூல ஹரஸூர்த்த

HOB:

- இடல் பொய்யுறவு”

மென்ப்படும். ௮ம் முனிவர்கள் தவத்தை மாற்ற முதல்வன் இசம்பரராய்ப்
பிரமகபாலம் தாங்கி யேற்கச் சென்ற சோலம் பிட்சாடனமூர்த்த மெனப்
படும், தேவியாரது திருவிரல் வியர்விஞ genau சங்கை, உலகத்தை
யழிக்கும்படி. யிசைக்து வருகையில், ௮ வீறு குன்ற முதல்வன் sag Ca
ஆகலின்; £புலியி

ணியி லணிக்த் கா. ரணத்தால் சங்கா,சரமூர்த்.இி யெனப்படும்,

ன தளூடையான், பலியிரச்து பரிப்பான், புனல்சேர் முடியான்” என்றனர்.
-சொரல்லுக் கடங்காச் சுகப்பொருளை நாமெனவே
யல்லும் பகலு மரற்௮வதென்?---கல்லசிவ
ஞானமயம் பெற்றோர்ச ணாமில்லை யென்பா்;அந்தோ!
மேரனமய மான முறை,
(௫-ள்.) சொல்லுகச்கு-வாக்கனுச்கு, அடங்கா-எட்டாத, சுகப்பொருளை- .

இன்பமயமான முதல்வனை, சாம் எனவே - ஆன்மாக்களாகய சாமே என்று,
அல்லும்-இரவிலும், பகலும் - பகலிலும், அரற்றுவது - பிதற்றுவது, என்என்ன?, ஈல்ல-சல்ல,

சிவஞானம௰ம்

.. Aa cron nus Star,

eer
Ou HC apt

அடைந்த அன்பர்கள், நாமில்லை - மூதல்வனுக்கு அன்னியமாக காம் நிற்ப
இல்லை, என்பர்-என்று சொல்லுவர்; ௮ர்தோ-ஐயோ!, மோன மயமான - மவு
னத் தன்மையான; முறை-முறைமை யிதுவேயாகும், என்க,

. ம்வி-ரை.) அனாதியேசுக சொரளுபமாயுள்ள மூ.தல்வனை அனாஇயே துக்க '
ரூபமாயுள்ள ஆன்மாக்களெனக் கூறி இரவும் பகலும் அழுவதேன் என்பார்,
சிறிதும்
‘gp wa som’ என்றனர். இங்கனம் கூறித் திரிவார் பதி ஞானம்

கைவரப் பெருச

யாவார். சிவதானசித்தியார்: Corso ep

பசுஞானிகளே

இதனால்
னான்பிரம/மென்னு ஞானம் கருதுபசு ஞானம்??என்றசனாற் காண்க,

ஏகான்மவா இகள் மறுச்சப்பட்டனர்.

அனாதியடனின்ற

விட்டு நீங் -முதல்வனுடன் கூமோயின்,
மொரோவழி விட்டு நீங்கப் பெறும்போலு
அது கூடாமைக்கு * ஞானமயம் பெத்றோர்க
திவஞானசித்தியார்: * அரனடியை யகன்று

ஞூற் காண்க. இதனால்
ஜயா!

ஆணவ

மலச்தை

முதல்வனையு
௮ம் முறைபற்றி
கோச்சி
ளை
மவ்வாதிக
மென்னு
என்தனர்.
ணாமில்லை யென்பர்'
நித்பதெங்கே யாமே £? என்றத

சிவசமவாதஇகள் மறுச்கப்பட்டனர்.

அருணகிரி யப்பா!

மெய்யாச வேோசர்சொல்

(௨௫)

வுனைப்போல

்

விளம்பினர்யார்?--வையகத்சோர்

காற்றரிதென் றேசற்றார்; தன்னனையாய்! முக்கணெந்தை
்
-. நரற்நிசைக்குள் கைகாட்டி னான்.
(இ-ள்.) ஐயாஜயனே!, -அருணசரி-அருணூகிகாதனெனுச் இருப்பெய
ரினை வாய்ச்த, அப்பா-என் ௮ப்பனே!, உனைப்போ.ல-உன்னைப்போல, மெய்
சொன்
யாச. உண்மையாச, தர் சொல்.ஒரு மொழியினை, -விளம்பினர் யார் -

னவர் யாவர்?, வையசத்தோர்-வஒகத்தவர்கள், சாத்து அரிது என்று-செகல்

@oo.

தா யுமானவர்பாடல்-மெய்க
ண்

 i விருத்தியுரை

EH அருமையாகுமென் று, எசற்முர் - இளைச்அப்போனார்கள்;:
தன்னனை
யாய்-தன்னை த்தரனே நிகர். த்தவனே], முச்சண் எந்தை திரிதேத்திசதாரி

யாய எமது யெந்தை, நாற்றிசைக்கும்-எத்திசையினுக்கும், சை காட்டினார்முத்திரைக்கை

காட்டினார்,

்

(வி-ரை,) சனகாதியர் சால்வருக்குக் கல்லால விருட்சத்தின்
சழிருச்து
முதல்வன் உபதேூத்த மவுன மொழியினை, முருசச்கடவுள் 'அருணடரி சாத
. ருக்கு உபதேசிக்க, அவர் அந்த வுண்மையினைத் தானருளிச்செய்த கநீதானு
'

பூகியினில்: செம்மான் மகளைத் இருடுச் திருடன்,பெம்மான் முருகன் மிறலா
னிறவான், சும்மா விருசொல் லறவென் றலுமே, யம்மா பொருளொன். லம

Be திலனே.'? எனச் கூறிவைத்த அருமையினை நோக, ஐயா அருணடூரி
யப்பா! உணைப்போல,
மெய்யாக வோர்சொல் வியம்பினர்யார் ? என்றனர்.
கச்தரனுபூதியில் ௫ பொருளொன் றுமறிர் திலனே? என்றது
பிரபஞ்சத்தின்
சண்ணே சனக்சன்னியமாகச் தோன்றும் மாயாசாரியங்க எனைத்தும் பெரு
மான் 'சும்மாவிரு' என்றவுடன் தோன்றவில்லை என்ப சாம்,
(௨௪)

,

காதத்றுப் போனமுறி கட்டிவைத்தா லாவதுண்டோ?
தீதற்ற காயமுமச் செய்கையே;--போதமாய்

நிற்பரல்லா லிச்சகத்தி னேரார்கள்| நோந்திடினுந்
தத்பரமாக் கண்டிருப்பாரர்

தாம்.

_

(இ-ள்.) காத-துளை, அத்றுப்போன-அறுர்துபோன, முறி - எழுதோ
லையை, கட்டிவைச்சதால்-சட்டிவைச்
தினால்,
த ஆவ உண்டோ-பிரயோசன

மூண்டோ?, (அதுபோல்)-அதுபோலலே, இது அற்ற - கோய்மு
தலிய வில்.
லாத, காயமும்-தேகமும், அச் செய்கையே- அத். சன்மைத்தே;
(ஆகையால்)

போதமாய்-ஞான வடிவமாய், நி தபர் அல்லால்-இருப்ப ரல்லாமல், இச்
a5
இல் - இவ்வுலில், நேரார்கள் - பொருந்தார்கள்; கேர்க்இி
டினும் - ஒருகால்

பொருச்திடினும், தற்பரமாச் சண்டிருப்பர்தற்பர
சொருபமாசவே பார்ச்.இடு
லர், என்த,

(வி-ரை.) சட்டாசவள்ள காதற்ற வோலைகளை எடுச்த
ாரரத.ழ் கெங்கன
மூபயோசப்படாவோ, அங்கனம் ரொவண ஞானம
டையப் பெருத சரீரக்க
ளும் பிரயோசனமில்லை யென்பதாம்,
போ தமயமரய் நிந்பவர் - வன் முக்

தீர்கள்.
வர்கள்,

தற்பரமாகக்

கண்டி ருப்பவர்-எல்லாவற்ரையும்

சிவமாகப். பார்ப்ப
௨௭)

“வெள்ளம் குலாவுசடை. வெள்ளச் கருணையினான
்!
கள்ளங் குலாவுவஞ்சக் கள்ளனே---ுள்ள த்தில்

இல்லனென்றால், அன்னவன்
னெங்கும் வி யாபகத்தச

னல்லனென்௮றுஞ் சொல்லவழக் காம்,
(இஸ். வெள்ளம். கவ்கையான ௮, குலாவு-பொருச்திய, சடை
- ௪டா
பாரத்தினையுடைய, வெ ன்ளச் கருண
ையினான் - கருணாசமுத்இரமான முதல்
வன்; கள்ளம்-கபடம், கு லாவபொருந்திய
, வஞ்சம் - வஞ்சனையையுடைய,

a

௫௦௩.

உடல் பொய்யுறவு.
சள்ளனேன்-கள்வனுகய
ரால்-இல்லையென்றால்,

என்னுடைய; உள்ளத் 'இல்-மன தில், இல் லன் என்
அன்னவன்தான்-௮ம்

விட்ச்தும், வியாபகத்தான்

அல்லன்

மூ தல்வன்தான்,

என்றும்-சர்வவியாபி

எங்கும்-எவ்

யல்லனென்றும்,

சொல்ல-கூறுதற்கு, வழக்கு ஆம்-ரியாயமாகும், என்க,
ணே முதல்வ னிரானெ
. (வி-ரை.) வஞ்சகத்தனையுடைய மனஇன்சண்
ுண்டா மென்பதாம், இவ்வனம்
ன்னால் அவன் சர்ல வியாபகத்திற்குப் பழுத
கூறவே, மன;த். இன

சண்ணே

தோன்ரறாதபடி

வஞ்ச முள்ளளவும் முதல்வன்

மொழிந்து சுத்த
சத்தியால் மறைக்கப்பட மெனவும், வஞ்சக
திசோதான
(௨௮)
விஏங்குமென்வு மாயிற்று.
முறவே அருட் சத் தியால் வியாபகம்

கொள்ளாமல்,
தத்துவப்: பேயோடே தலையடித்துக்
்தமன்பு
-வைத்தவருண் மோன வள்ளலையே-நித
ம்;
பூணக் கருஅநெஞ்சு; பேரற்றக் காமெழும்பு
காணத் துடிக்குமிரு கண்.
்களாகிய பேய்க ஞளுடனே,
(இ-ள்.) தத்துவப் பேயோடே-தத்.துவங

தலை

தபடி,2௮ருள் வைத்த-இருபை
அடித்துச்கொள்ளாமல்-தலைமோ திக்கெ ரள்ளா

பாலித்த, மோன

, நித்தம்-.
வள்ள லையே-மவுனோபசேசஞ் செய்த வள்ளலையே

து, கருதும்கெஞ்சு-மனமான
பிரஇி.இனம், அன்பு பூண-அன்பு உண்டாக,
கரம் எழும்பும்-கையெடுக்கும்; இரு
இயானிக்கும்; போற்ற-அஞ்சலிச்ச;
ச, அடிக்கும்-பதைக்கும், என்ச
கண்-இரண்டு நேத்திரங்களும், சாண-தரி9ச்
CF ~OT தொடக்குண்டு பிரபஞ்ச
"(வி-ரை.) அறித்தியமான SEGUE
்முகமாக இருந்து ஆனந்தாதிீதத்
முகமாக விருந்து அவதிப்படாமல் அந்தர
நினைக்குக்

இனை

யனுபவிக்ச, அஜபாமச்திர,த்தினை

தோறும் இயானிச்சவும், கும்பிடவும்,
மூர்துகின்றன என்பதாம்.

யுபதேசித்த

ஆசாரியரை

தறிசிச்கவும் மனம், கைகள், சண்கள்
(௨௯)

ற கநானொருவன்
= தொல்லைவினைச் டொய்ச் சுழல்கின்

வனா
எல்லையிலா நின்கருணை யெய்துவனேி--வல்ல
மோன குருவே! முழு தினையுர் தானுணர்ந்த
ஞான: குருவே!

saw!

-

்கு, ஈடாய்-சரியாச,
இ-ள்.) தொல்லை வினைச்கு-பழமையான வினைக
எல்லை இலா-௮ள
சான்,
னா௫ய
சுழல்சன் ற-ிரி௫ன்ற, நரன் ஒருவன்-ஒருவ
துவனே-அடை
எய்
ை,
சருணை-இருபைய
- வில்லாத, கின்-தேவரீருடைய,
ய, மோன குருவே - மவுன
வனோ?, வல்லவன் ம் - எல்லாம் வல்லவனாக
தான் உணர்க்த-தானே தெரிக்து
குருவே!, முழு.தினையும்-எல்லா வற்ரையும்,
கொண்ட,

ியனே',
ஞானகுருவே-ஞான த்தினையுடைய ஆசார

wire! Gers,

ீவில்-சொல்வா

Goer தாயுமா னவர்பாட்ல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
(வி-ரை.) ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் உலகத்தின்சண்ணே தனு கரண புவ
ன போகங்களை யனுபவிக்கையில் அவற்றில் சட்டுண்டு, அவற்றின் வழியே
கர்ரியங்களை யனுபவித்து

வருவதழ்குச் காரணம், அவரவர்கள்

மங்களில் செய்த சர்மங்களே யன்றி வேறில்லை யாகலின்,

'டாய்ச் சுழல்ன்றத? என்றனர். இத்தகையனுக்கு
குமோ என்பார், *நின்கராுணை Quill ga

முக்திய ஜன்

(தொல்லைவினைச்

இருவினையொப்பு வாய்க்

ey’ roo meat.

(௩௦)

மூன்றுகண்ணா! முத்கொழிலா! மும்முதலா! மூவுலகும்
தோன்றக் கருணேபொழி தோன்றலே!--ஈன் றவன்னை
தன்னைப்போ லன்பு தழைத்தோய்! ஒருதெய்வ
முன்னைப்போ

லுண்டோ

வுரை?

(௫-ள்.) மூன்று

சண்ணா-மூன்று சேத் திரங்களை யுடையவனே], மூச்

தொழிலா-முத்தொழிலை யுடையவனே!,
யுள்ளவனே!, மூவுலகும் தோன் ஐ-ஜூன்று

பொழி-இருபை
பெற்றதாய்,

புடையவனே!,
உண்டோ-ஒரு

(வி-ரை.)

செய்கின்ற,

மும்மு£தலா-மூன்று மூர்ச்திகளா
உலகங்களும் சோன்ற, கருணை

தோன்றலே-பெரியோனே!, ஈன்ற

தன்னைப்போல்தன்னைப்போல,

அன்பு

உன்னைப்போல்-தேவரீருக்குச்
சடவு ஞளதோ?,

அன்னை-

சமைத்தோய்-அன்

சமானமாக, ஒரு

தெய்வம்

உரை-சொல்லுவாய்! என்க.

இரிநேச்திதாரியாகய

ரை யஇட்டித்துக்கொண்டு,

-

முதல்வன், பிரம விஷ்ணு

ருத்திர

முத்தொழிலை புலலல் ஈடத்திவருன்றானென்

பார், *மூன்றுகண்ணா
தோன்றலே! என் றனர், சிவஜானசித்தியார்: சே
வரி லொருவ னென்பர் இருவுருக் வனை ச் சேவர், ஞூவசாய் மின்ற தோரசர்”
என்றதனாற் காண்க, வெபிரானுக்கு மேலாக மற்றோர் காரிய சாரண மில்லை
wir Ovo sir ம், அவருச்கே மேலானவரும் ஒப்பானவரு மில்லையென்
றும் சுருதி
கூறுதலின்,

“ஒருதெய்வம்,

உன்னைப்போ

ண்டோ

வுரை*

என்றனர்.

சுவேதாசுவதமோப நிஷதம்: ₹ஈதஸ்யகார்யம் உ௱ண ஞ்சவித்பதே, ஈகசமசாப்

பதிகச்ச இருகச்யதே?? என் ததனாற் காண்க,
(as)
ேத9க்குஞ் சர்தை நினைவுக்கு ஞன்னைவை த்தப்

பூசிக்குர் காளிறைந்த பூணமா--யோடத்ஐ
நின் றதல்லான், மோ னா!

என்றுவரு மோ?அறியே

Sale ou

(௫-ள்.) மோனா-மவுனகுருவே!,
மானது, கினைவுக்குள்-எண்ண சஇல்,
ருவன், பூசிர்கும்-எத்தும்,

கிட்டைகிலை

னே.

:
கேூக்கும்-விரும்புன்
Abe g~ ser
உன்னை-சேவரீரை,
வைது ஏழும்

சான்- தானே,

எறைச்த

. நிறைவுற்று

பூச
ணம் ஆய்-ஈன்றாக,
Cur gs - அலோடத்து, கின்றது அல்லால்...
dor neg’
யன்றி, நிருவிக்ற்ப நிட்டை நிஜ - bale
pus நிட் டை மிலையானஅ, என்று
வருமோ-எக்சாலக் தெய்துமோ?,
அறியேன்-அறி இலேன், என்க,

உடல் 'பொய்யு pay |

. GOB

(வி-ரை.) முதல்வனை மனமானது தன்னிடத்தில் gS guratarursé
“சொண்டு இயானிப்பதல்லாமல் அத்துவித பாவனை சிறிதும் சொள்ளவில்லை.
யென்பார், நிருவிசற்ப நிட்டைகிலை, என்றுவரு மோ வறியே னே! crear»
னர். கிருவிசற்ப நிட்டையாவ௫--பெயர், சாகி, குணம், கன்மம், பொருள்.
முதலியவற்றாற் பகுத்தறிதலின்
றிப் பொருளுண்மை மாத்திரையே அறியும்
-

ஞான

சித்தியாகும்.

(௩௨ ) °

I 5S லதியாமை
பிறிவறவா

w (2), அறிவாய் நின்று,

னந்தமயம் பெற்றுக்,

குறியவிழ்க் சால்,

அன்றைக் குடல்வேண்டேன;

ஐயா! இவ் வாக்கையே

யென்றைக்கும் வேண்டுவனே

யான்.

(ட-ள்.) ஐ.பா-ஐயனே!, அறிவில்-அதிவுடனே, அ நியாமை- அறியாமை
யினை, அற்று- நீல்; அறிவாய்- அறிவேயுருவா௫, நின்று- இருர்ூ; பிறிவு.
'அற.நீச்சமற, ஆனக், சமயம் பெற்று - ஆனா தவடி.வ மடைந்து; குறி அவிழ்ம
தால்-எண்ண மொடுங்கினால்; அன்றைக்கு - அச்சாலச்தில், உடல் வேண்
டேன்-சரீரவுற்பத்தி விரும்பேன்; (அங்கன மில்லாதவிடத்து) என்றைக்கும்.
எக்காலத்தும், இவ் ஆக்கையே
- இச் சரீரக்இனையே, யான் வேண்டுவன்நான் விரும்புவேன், என்க.
(வி-ரை.)
நீங்கயிரு ச்சல்

4அறிவி லறியாமை யற்ற? என்பது இருவகைப் பாசங்களையும்
பிறிவறவா னர்தமயம்?

என்பது

௮ துவிசமாயிருக்
து

ஆனச்

தித் சல், குறியவிழ்தல்? என்பது மன மொருமைப்படல்.
இம் மூன்று
நேர்க்ச சாலத்தில் உடல்வேண்டா மெனவும்,
நேராக காலத்து அவை
யுண்டா மளவும் உடல் வேண்டுமெனவும் கூ.றினசாயித்று.
(௩௩)

உடலைப் பழித்திங் குணவும் கொடாமல்
விடவிடவே

காடுவரோ?

்

மெய்யைப்,--படபடென

வேண்டுவே னிக்தவுடன் மெப்யுணசாப் பொய்யனான்;
ஆண்டநீ தானே யறி,

(௫-ள்.) உடலை-சரீ.ரத்தினை, பழித்து-நிச் இத்து, இங்கு-இவ்விடச்
இல்,
உணவும்-ஆகாரமும்,

கொடாமல்- தராமல்,

விட்வே-விட்டுவிடவே,
- படபடென- - விரைவாக,

மெய்யை-

சரீரத்தினே,

விட

ஈரடுவரோ - விரும்புவரேர?, (விரும்பார் ஆசலால்)
இக்த உடல்- இச்தச் சரீரச்தினை, மெய் உணரா-

உண்மை யறியாத, பெரய்யன் மான்- பொய்யனாகிய நான், வேண்டுவேன்- விரும்புவன்) “ஆண்ட - அடியேனை
யாட்கொண்ட,
நீதானே - தேவரீரே,
9 8-9 Sauna! crore,

் (வி-ரை, ஞான மடைவதற்கு இன்தியமையாக் காரணமா யிருப்பது
் சொமேயாசலின், சரீ.ரத் இனுக்கு வேண்டிய உணவு முதலியவற்றைச் சரலத் - இத்குத் தச்சபடி, முட்டி வ்ளர்த்,து வரவேண்டுமென்ப.து. ௮,த்தியாவசய மென் '

al Hs Buyer

தாவும்னவர்பாடல் மெய்கண்ட

‘Bom

திருமந்திரம்:

பதாம்.

ஞானம் சேவு

திடம்பட மெய்ஞ்

உடம்பா ரழியி லுயிரா ர்ழிவர்,

மாட்டா,

வளர்கச்கு முபாம் மறிச்தே;

ருடம்பை

என்றதனாற் சாண்க.

வளர்த்தே னுயிர்வளர்த் தேனே.??
அதியாயோ வென்னையுகீ? ஆண்ட,
வெறியாய் .மயங்கவுமேன் விட்டாய்?

யுடம்பை

(௩௪)

சுத்த
-கெறிமயங்இக்

குன்றுஞ் செடியும் குறுகுமோ? ஐயாவே!
சன்றுசெட்டாத் Guess

காண்.

நீ- தேவரீர்,

(௫-ள்3 ஐயாவே-ஜயனே!,

என்னையும் - அடியேனையும்,

அறியாயோ.-.௮.றிந்திலையோ?, அண்ட £-(அடி.யேனை) அண்டருளின தேவரீர்,
மயங்கவும்-மயவ்விட
- சுத்த வெறியாய்- (அடியேன்) ௮இ௫௪ வெறியனாக,
வும், என் விட்டாய்-ஏன் கைவிட்டாய்?, சன்று கெட்டால்-சன்றானது மறை
ச்து விடில், அருசே-சமீபத்திலுள்ள, தாய்-தாய்ப் பசுவானது, நெறி மயங்க.

எழி ததி, எனினும் குனி தாளையும்த Bayan செடிகளையும், குறுகுமோஅணுகுமோ!

என்க.

(வி-ரை.) சாட்டினிடச்தே Adu சன்றானது வழி தவறி மறைச் துவிட்
டபோ௮,

தாய்ப்பசு அங்குமில்கு மலைர்.து திரிர்து கன்றுக்குட்டியைச் கண்டு

பிடித்துத் தன் சுசந்காஞ் செய்தகொள்ளுதல்போல,

சுதந்த. மில்லாத அடி

யேன் வைஇ௫ சைவ செர்கெறி தவறிப் பிரபஞ்சத்இி லலையுங் காலத்துச்
. தேவரீர் வலிய வர். ஆண்டுகொள்ள

வேண்டு மென்பதாம்.

(௩௫)

ஏக் குடற்சுமைகொண் டேனிருந்தேன்? ஐயனே!.
ஆதிக்க மோன வருட்டாயே!-- சோதியா
மன்ன! கிருவிகற்ப வானர்த நிட்டையிலே்
பின்னமற நில்லாத பின்.
(ட-ள்.) ஐயனே - ஐயாவே!, ஆக்கம் - உரிமை வாய்க்க, மோனம்மெளனநிலையினை, அ௮ருள்-கொடுச்சன்ற, தாயே-அ௮ன்னையே!,
சோதி ஆம்பிரசாசமாகய, மன்ன-இறைவனே), கிருவிக தபம்-கிருவிக ற்பமாகிய, ஆனச் ௪Rares sb

(Soar aga so

கேதுவாகிய),

நிட்டையிலே

- நிட்டையினிலே,

பின்னம் அற-பிறிவற, கில்லாதபின்-இராதபோது,
எதுக்கு - எதன்பொரு
ட்டு, உடல் சுமை கொண்டு- தேகமா௫ய சுமையனைத் தாங்க, என் BG"
தேன்-எதன்பொருட்டு வாழ்ந்தேன்? என்க,
யப்

(வி-ரை.) சரியை கிரியைகளை முறையே யனுட்டித்து அஃ துவித சாயுச்
பேந்றினுக்குச் காரணமான
சிவஞான மடைதற் கேதுவாயெ சிவ

சாஜ யோகத் இனைப் பயிலாது
யாதொரு

பிரயோசனமு

விதமாக விருத்தல்,

வீணே

Werte

சேகத்தினைம்

யென்பதாம்,

தாங்இத் இரிதலினால்

பின்னமற

கி.ற்றல் - அத்து
(௨௩௬)

கூடல்: பொய்யுறகு]:

Beat.

“பின்னு முடத்சுமையாப் பேசும் வழக்சத்னால்
என்னபல னாமு£ற் திருந்கோமேர் ௮ன்ன தனா
லானந்தர் தானேதா னாகும்;எம் மையனே?
ஏனிந்தத் துன்ப மினி?

்

(இ-ள்.) எம் ஐயனே-எம௮

ஜயனே! பின்னும் - மேலும்,

உடல் - உட

வினை, சுமை ஆ - சுமையாக, பேசும்-சொல்லும், வழக்க தனால் - வழக்கத்தி
னால், என்ன பலன்- யாது பிரயோசனம், சாம் உற்றிருச்தோம்- நாமடைச்

திருந்தோம்₹,

அன்ன தனால் - அவ் வுடலினால்,

அனந்தம். வான

சமான,

தானேசான் ஆகும்-சன்னாலேயே விளையும்; இணி-இணி, இத்சச் துன்பம்-இச்
தகைய விசாரமான துன்பமான, ஏன்- ஏதுக்கு? என்க.

.

(வி-ரை.)

சாதனங்களில்

மூ சல்வனுச்கு

இருப்பிடமாயும், வீட்டிதுக்கு

முக்கிய மூமாயுள்ள

உடலை. வீணே

கிச்தியாது

ஏதுவா௫இய
ஓம்பவேண்டு.

மென்பதாம். திருமநீதீரம்::'உடம்பினை முன்ன. மிழுச்கென் நிருந்சே,னுடம்பி
னுச் குள்ளே யுறுபொருள்

சண்டே, வுடம்புளே யுத்சமன்

கோயிற்சொண்

டானென், னுடம்பினை யாணிருச் தோம்புகின் றேனே.!' என்றதனாற் சாண்௭,

- துன்பக் கடலிழ் ௮ுளைந்ததெலார் தீர்க்சதே!
இன்பக் கடலி லிருமென்ன,---அன்பிற்
கரைர் து சுரைக்துருஇக், கண்ணருவி
-விரைக் தவரு மானத்த மே.
.

காட்டி

(இ-ள்.) துன்பச் சடவில்-துச்க சாகரத்தில், துளைச்சது எல்லாம்-இளைத்
௧௮ எல்லாம், தீர்ச்தது-முடிர்த.௮). இன்பக் கடலில்-(இணி) சுகக்கடலில்,,.
இரும் என்ன-இருப்பாயென மனத்திற்கு வற்புறுத்
தி, அன்பில்-அன்பினால், ்

கரைந்து கரைந்து உருகி-க௫க்து சசந்து உருகி; கண் 'அருவி-சண்சளிடச்தே.
நீரினை, காட்ட. சிந்த; ஆனந்தம்-இன்பமானஅ,
மூண்டாம்,

விரைக்க Ge

BEB

என்க,

(வி-ரை,) உலக வியாபார மனைத்தும் அன்பமென எண்ணி வெறுத்து,
'இன்ப்ச் கடலிற் நிளைத்அ வாம மு,சல்வனை யுன்னிச் ௧௫ம், கண்ணீருவ்
கம்பலையுமாக நின்னால், சிவானந்.த விளைவு உண்டாகு மென்பதாம்.
(௩௮),

குரைந்து கரைக் இருக் கண்ணீரா

Ps

விரைந்தே கிருவிகற்ப மெய்த,--நிரந் தரமா
நின்னையே ௫ர்இக்ச நீகொடுத்தாய்; மோனா[கான்
் என்னைமுழு. அங்கொடுத்தே னே.
:
(இன்) மோனா-மெளனாசிரியனே!,
250-20
வினாவாக,

9, கண்ணீர். அறாக-சண்ணீர்
நிருவிகற்ப - ஞானரிஷ்டை,

சமைச்த

சரைக்க, "௨௫9௨௫9. -

ஆதறுபோலப்

பெருக,

எய்த --அ௮ண்டய

விரைந்து
கிரந்த ரமூ ம்.

“டு௦௮ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
எப்போதும், நின்னையே-தேவரீரையே, சந்திக்க - கினைச்ச, நீ கொடுத்தாய்-..
் தேவரீர் அருளினை; நான் - அடியேன், என்னை - எளியேனை, முழுஅம், முற்
அம் கொடுத்தேன் - தச்.தம் செய்தனன், core,

(வி-ரை.) சிவ௫ர்தனையாக எச்சாலமு மிருந்து வெராஜ யோகத்தி
லே நிலைபெற் நிருச்கும்படி ஆசிரியன் அனுக்கரெடுத்த மாத்திரத்தில் சீவ
சுதக்தரங் கழன்று, சவபோத

(௩௧)

முற்று வாழ்ச்தே னென்பதாம்.

-

அல்லும் பகலும்பே ரன்புடனே தானிருந்தாற்
சல்௮! முருகாதோ? கன்னெஞ்சே!- பொல்லாத

தப்புவழி யேனினைந்தாய்? சந்ததமு டீபிருந்த
வெய்ப்பிலே

யானந்த

மே,

(இ-ள்.) கல் செஞ்சே-கன் மனமே! அல்லும் பசலும்-இரவும் பகலும்,
பே. ரன்புடனே - அதிக அன்பு பாராட்டி, தாணிருந்தால்-தானிருச்துசொண்
டிருக்தால், சல்லும்-கருங்கல்லும், உருகாதோ-உருகிப்போகாதே?, பொல்
லாத - தீமையான, தப்பு வழி-விபரீ.த வழியினை, என் கினைந்தாய்-ஏன் எண்

ணினை!, சக்ததமும் - எக்காலமும், நீ - மனமாஏய நீ, இறச்.த-ஒடுங்கெ, எய்ப்
பிலே - நிலையிலே, ஆனந்தம் - ௬௪ம் உண்டு, என்க,

(வி-ரை.) மன மொடுங்கிய காலச் திலேயே சிவானச்தம் விளைய மென
வும், அங்கன மன மொடுங்குவதற்கு எச்சால,ச்திலும் அன்புட னிருச்தல்வே
ண்டூ மெனவும் கூறுநிற்ப, வீணே தீமையான வழியிற் செல்லுவதஇற் பிர
யோசன மில்லை யென்பதாம்,
(௪0)

கொடுத்தேனே
மடுத்தேனே;

யென்னைச், கொடுத்தவுட னின்ப

நீடூழி வாழ்சக்தே--யடுத்தேனே;

பெற்வேனே; பெற்றுப் பிழைத்தேனே; சன்மவல்ல
்
லிற்றேனே; ஏழையடி. யேன்.
(இ-ன்.) எழை-அறிவிற் குறைச்சவனாய, அடியேன் - அடியனேன்;
கொடுக்சேன் என்னை-என்னைக் கொடுத்துவிட்டேன்; கொடுத்சவுடன்-௮வ்
கனம் கொடுத்தவுடனே, இன்பம்-இன்பத்
இனை,
 மடுத்தேன் - உண்டேன்;
BCP - பல்லூழி, வாழ்க் து-வாழஇருக்
்ச்
த, அடுத்தேன் - அடுத் இருந்தேன்;
பெத்றேன்-பெறவேண்டியவற்றைப் பெத்றேன்; பெற்ற - gamer பெற்ற

பின், பிழைத்தேன் - உச்சீவித்தேன்; சன்மம்-பிறப்பா லஓண்டாய,
அன்பச் இனை, இற்றேன் - ஒழிச்தேன், என்க,

௮ல்லல்-

(வி-ரை.) கொடுத்தலாவது-உடல்பொருளாவி மூன்றினையும் ஆசாரிய

னிடத்தில் தத் தஞ்செய்து இருத்தல், இன்பமடுத்தலாவது-அ௮ம் வனம் ச்த்தஞ்
செய்து பின் இவன் செயல் யா வும் அவன் செயலாக நின்ற வவதரத்து விளையு
:

மின்பம், நீடூழி

வாஜிதலாவது

- சகலகேவல

மற்றிருக்சை,

௮டுத்தலாவ
த,

இக்:

உடல்: பொய்யுறவு'"

இிருவருளினை. பெற்நேனே யென்பது - வொனச்தத்தினை.பிழைத் சலாவ.
| அவத்தை ய்டையா திருத்தல், சன்மவல்லலிற்றேனென்பது-பிறவித். துன்ப
(௪௧)
்
மடையர். இருத்தலாம்.
க
+ .பெத்றோம் பிறவாமை,. பேசாமை யாயிருக்கக்
கற்றோம், எனவுசைக்கக் காரியமேன்?--௪ற்றேனு

நீக்கற்ற வின்ப நிலைபொருந்தி, ஏசற்று
வாக்கற்றாத் பேசுமோ?

வாய்.

(இ-ள்.) பிறவாமை - அடிக்கடி. பிறப்பின் வராமையை, பெற்றோம்அடைந்தோம்; பேசாமையாய் இருக்ச-மவுனமாசவிருக்க, கற்றோம்-தெரிக்து
கொண்டோம்; என உரைச்ச - என வாய் மொழியால் யாருக்கு மெடுத்
துடைச்சு, காரியம் என்-பிரசோசனமென்ன?, சற்றேனும்-ஏிறிதேனும், நீக்
கற்ற-பிரிவற்ற, இன்பகிலை-சவொநக்தநிலை, பொருக்இ - அடைக் து; TF OD
_பழியற்று,

வாச்கு அத்றால்-பேச்சு நின்றுவிட்டால்,

னது சொல்லிச்சொள்ளுமோ?

வாய் பேசுமோ

- வரயா

என்க.

(வி-சை.) பிறவாமை பெற்றேன், பேசாமை யடைச்சேன் என வைகநி
வாக்காற் கற, அவ் வைகரி வாக்குச் சாரியப்படுதற்குச் சகல கத்துவங்க
ளும் காரியப்பட வேண்டு மாகலின், இதனாற் பெற்றதும் அடைச்ததும்
ஆகலின், அவ் வைகரி வாக்கும் ஙமிகழா இருக்க
இல்லை யென ஏற்படும்.
(#2)
வேண்டுமாகலின், சுகறிலை யடையவேண்டு மென்பதாம்.

காலன் மனையுதைத்தான், காமன் றனையெரித்தான்,
பாலன்

பசிக்கிரங்கிப் பாற்கடலை--ஞாலமெச்சப்

பின்னே ௩டக்கவிட்டான், போருளை

காடார்க்

கென்னே

௩டக்கை யினி?
(௫-ள்.) காலன் தனை-இயமனை, உதைத்தான்-உதைக்தவனும்;

காமன்

றனை-மன்மதனை, எரித்தான்-எரி.த்தவனும்$ பாலன்-பாலனுடைய, ப௫க்கு
இரக்க-ப௫ியினுச் இரச்சமுற்று, பால் ச௪டலை - பாற்கடலை, ஞாலம் மெச்சபூலோகம் ௮.திசயிக்க, மின்னே-அப்பாலனுக்குப் பின்னே, ௩டக்கவிட்டான்-

குடிக்கும்படி. செல்ல விட்டவனுமாகிய முதல்வனுடைய,
வருளை, சாடாதார்க்கு - விரும்பாதவர்கட்கு,

நடக்சை-ஈடைச்கையுள்ளது?
(வி-ரை.)

இனி-இனிமீது,

என்-என்ன,

என்க.

சைவ மூனிபுங்க வ.ராகிய

வருட் பிரசாதம் பெற்று வாழு
இவபூசைக் DOE cor விளைத்த

பேர் அருளை-திரு.

மார்ச்சண்டேயர்

முதல்வன் இரு

முண்மையினை யறியாது, ௮ம் முனிவரின்,
இயமனை மெட்டி யுசைத்தா னென்பார்,

்பொருட்ட
் ு முதல்வன் யோகத்
சால்வரின
தான
"எனவும்;
ைத்
(காலன் தனையுத

ல் ்
இருந்த காலத்து ௮ல் வியோகத்இனைச் கலைப்பான் தேவர் அரண்டுதலா
:
*காமன்,
சென்பார்,
வச்த மாலின் புதீதானாகிய மன்மதனைச் சாம்பலாச்னொ

ழனையெரித்தான் ' எனவும்; வியாக்கிரபாதர் புத்இரராடிய உபமன்னியு பகவா. |
உட

-

தாயுமானவர்பாடல்

௫௧௦
ுக்குச்

குழந்தைப்

பருவத்தி

கடலை மீர்தானென்பார்,

மெய்கண்ட விரு த்தியு ரை

லுண்டாகிய

பசியைத்

*பாற்கடலை...ஈடக்கவிட்டான்?

முதல்வனை: வணம்காதார் நடக்கை
இச்சகைய
பார், (இனியென்னே ௩டக்கை? என்றனர்.

தணிப்பான்

பாத்

எனவும் கூறினர்.

பிரயோசனமில்லை

யெள்
(௪௩)

:விண்ணருவி மேன்மேல் விளங்குவயோ' லேயிரண்டு
. கண்ணருவி வெள்ளமொடு சைகப்பித்--,சண்ணமிர்த
வெள்ளமே! ஆனந்த வெத்பே! எனத்தொழுவோ
ரூள்ளமே ஞான வொளி,
(௫-ள்.) விண்-தகாயத்திலுள்ள, அருவி-கங்கையாகய பிரவாசம், மேல்,
மேல்-மேலும் மேலும், விளங்குவபோலே- பெருக்கெடுச் தோவெதுபோல,
இரண்டு சண்-இரண்டு சண்களிலும், அருவி வெள்ளமொடு- அருவிப் பெருச்
குடன், கை கூப்பி-அஞ்சலித்த, தண்ணமிர்தம்-குஸிர்ச்சிபொருச்.இய, வெள்
ளமே-பிரலாகமே!,

ஆனர்சம்

- அனந்த

சொருபமாகய,

வெற்பே-மலையே!,

எனச் தொழுவோர்-எனத் தோத்தரித்து வணங்குலோர், உள்ளமே-மனமே,
ஞான-ஞானமய மாகிய,

ஒளி- சுடசாம், என்ச.

(வி-ரை.) கண்ணின் சண்ணே வெள்ளம் பெருகச் செய்தல், மனத்
தொழில். கைகூப்புதல், காயத்தொழில், வெள்ளமே வெத்பே எனல், வாக்
குத்தொழில், ஆகவே, மன வாக்குக் காயங்களால் வழிபடுவார் இருதயத்தின்
கண்ணேயே முதல்வன் விளங்குபவ னென்பார், (உள்ளமே ஞானவொளி”
என்னார்,
(௪௪)

பிள்ளைமதிச் செஞ்சடையான், பேசாப் பெருமையினான்,
கள்ளவிழும் பூங்கொன்றைக் கண்ணியான்,--உள்ளபடி.
கல்லாலின் 8ழிருந்து கழ்பித்தா னோர் வசன
மெல்லாரு மீடேற வே.
(௫-ள்.) பிள்ளை மதி - பாலசந்இரனைத் தரித்த, ென்சடையாக் மென்
விய சடையினையுடையவன்; பேசா-(வேதாசமக்களால்) பேசற்கரிய், பெரு
மையினான்-பெருமையினை யுடையவன்: கள்-தேனான௫, அவிமும்- -இந்தும்,
பூம்- அழகிய, கொன்றைக் சண்ணியான்- கொன்றைமாலை யுடையவனாகய
(முதல்வன்); கல்லாலின் -கல்லாலவிருட்சத்தின், €ழிருச்து- கிழிலிலிருச்அ,
உள்ளபடி-௪சத்தியமாக, எல்லாரும்-யாவரும், ஈடேற- பிழைக்க, ஓர் வசனம்ஒரு வசனத்தினை, கற்பித்தான்-சட்டளையிட்டருளினான், என்க.

(வி-ரை.) ஓர் வசன மென்ப, இத்தாந்த மணலாக

கனை,

இதனை.

மூன்னர்ச் காட்டியுள்ளாம், ௮வ் வசனம் முதல்வன் சட்சணாகூர்ச் இ கோலம்.
கொண்டு சனசாதியர் நால்வருக்கு உபதேசஞ் செய்தருளினும்,அதுசொண்டு

அர்கால்வரின் வழியே வந்த மெய்கண்ட சச்தானமியாரும் தேறின ரென்பார்,
“எல்லாரு மீடேறவே?

௭என்றனர்.

புலனைந் துர் தானே பொரமயக்கச், சிந்சை
ULL gp ay மடிமை,--நலமிகுக்த'

(௪௫)

இக்க ்
is

—

(ara Ourinppa
சிவனே'கின் சேவடிக்கே

...

இத்தான் மோன

.

ஆன - ஞான சொரூப
(இ-ன்.) நலம் மிகுக்த - கன்மை மிகுத்த, சித்து வெழுச
்ச மூதல்வனே!,

பிறப்பு?

பித்தானா ௮ண்டோ

மான, மோன சிவனே - மெளன நிலையினை யுணர்ச்த
புலன் ஐர்தும் - பஞ்சேச்திரியங்களும், சாமே பார-தாமே

(வலிய வர்),

தாக்கலால், சர்தை மயல்9-மனங்கலல்க, அலமச்அு-சழன்று, உழலும் அடி

ச்கே-இருவடிக்கே, பிச்
மை-உழலுகின்ற அடிமை, கின்-தேவரீரஅ, சேவடி
குமோ?..
. தானால்-பித்தேறப் பெற்றால், பிறப்பு-சென்மம், உண்டோ - உண்டா
;
i

என்க.

வேண்டுமென
.... (வி-மா.) பித்தாதல் முதல்வன் இருவடியினையே யடைய
்லை யென்
ாவதில
முண்ட
சனன
கே
மோத்திருத்தல், அங்கன மடைசர்தவற்
சேராதார்ச்
ைச்
னடியின
வ
பார், 'உண்டோ பிறப்பு” என்றனர். ஆசவே, முசல்
 பெருவ்
பிறவிப்
**
திருக்குறள்:
குப் பிறப்பு அடிக்கடி யுண்டா மென்பதாம்.
, (௪௫௬)
கடனிகந்துவர் நீக்சா, ரிழறைவனடி சேரா தார்.?? என்றதனாற் சாண்க

- ₹ நிறைகுடந்தா னீர்கொளுமோ”? நிச்சயமா மோன
மூறையுணர்ந்தார் யாதை மூயல்வார்?--பிறையணிக் த
மிக்ககை லாயமலை வித்தகனே! வேதியனே!
்
செக்கரணி மேனியனே! செப்பு!
" --(இ-ல்)

கிறை

குடம்-௫ர்) நிறைச்ச.குடமான து, "நீர்-(வேறு)

நீரினை,

்மாகய, மோனமுறை-மவுன'
கொளுமோ-கொள்ளுமோ?), நிச்சயம் ஆம்-சத்திய

ியமாக) எதனை, '
நிலையினை, உணர்க்தார்-தெரிக்தவர்கள், யாதை-(௮ச.த்சன்ன
- தரித்த, மிக்க. மூயல்வார்-முயற்சிப்பர்?, பிறை-சம் இரகலையினை, அணிர்த

ின்ற, வித்க௪
மேலான, -கைலாயமலை-வெள்ளியல்ூரியில் எழுக்தருளி யிருக்க
னே... ஞானத்தை

செம்மை,

- வாய்ச் தவனே!

அணி 5 வாய்ர்த,

செப்பு-சொல்லுவாயாக!
(வி-மை.)

மேனியனே

- பிராமணனே,

செச்கர்-

புடையவனே]!,

- இருமேனியினை
்

eer &

நிறை குடம் வேறுரீரைச் கொள்ளாதது

' இய இருவருள் நிறையப் பெற்றவர்கள்
ஆகவே,

வேஇயனே

வேறொன்றில்

போல,

மெளனமா

காட்டம் வையார்கள்,

பற்றுவைச்
முதல்வன் றிருவருளைப் பெரு. தாசே ௪சல சமயச்தினும்

தொன்நிலும் நிலையுற்றிரார்ச ளென்பதாம்.

re,

ையாய்!
துங்கம்ழு மானுடையாய்! சூலப் படையுட
--மங்கையொ
்!
யாய
ுடை
சேவ
திங்சள்ணி செஞ்சடையாய்!
யின்மேற்
்னி
சென
பாலுடையாய்] செங்கட்பணியாய்! என்
சாலுடையாய்! நீயே கதி,

(௪௪)

ன

மழு-மழுவினையும்,மான்-மாணினை
. (இ-ள்) துங்கம்-பறிசுத்.தம் பொரும் திய,
ஆயுதத்தை, உடை

டை-மூவிலை
யும், உடையாய்-ஏர் இயிருப்பவனே, குலப்ப

ச

Bae. காயுமானவர்பாடல்

மெய்கண்ட விரு த்தியுரை..

யாய்-சரத்.துடையவனே!, “தங்கள்- சந்தரனை, அணி- தரித்த,

தடை!

யாய்-செவ்விய சடாபாரத் இனை யுடையவனே], சே உடையாய்-இடட வாசன்
BOE

Yeo. யவனே,

பக்கத்தில்,

ஒருபால்- ஒரு

மல்கை-பார்வதியாரை,

் உடைடாய்-வைத்தவனே!, என்-அடியேனுடைய, சென்னியின்மேல்- சரத்
தின் மீது, சாலுடையாய்- (வைத்த) இருவடியினை யுடையவனே, நீயே ௪இநீயே (அடியேனுக்குப்) புகலிடம், என்ச,

சர்வ

(வி-ரை.)

சங்கார

முதல்வனைக்

காலத்தில்

வேரொரு

sir

oe
பதார்த்தம் காலத்திரயத்து மில்லை யென்பது நிச்சய
இலேயே யெல்லா மொடுங்கவேண்டு மாதலினானும், gach sHGICs
யெல்லாம் தோன்றவேண்டு மாகலினாலும், அவனே ஆன்மகோடிகட் ன் ல்
லாம் அடைச்கல மென்பார், 'ரீயே & §) என்றனர்,
(௪௮)

இனிய கருணைமுகி லெம்பிரான்: முக்கட்
- கனி, அமிர்த வாரி;யின்பக் சட்டி;--தனிமுதல்வன்; '
நித்தன்; பரமன்; கிமல(ன்); நிறை வாய்ரிறைந்த
சுத்த(ன்); ஈமக் கென்றுர் துணை.
(௫-ள்.) இனிய-இணிக்சான, க ருணை-கருணை மழைபொழியும், முகில்மேகம்,எம்பிசான்-எமபிசான்; முக்கண்-மூன்று

சண்களுடன்

கூடிய, சனி-

பழம்; அமிர்த வாரி.௮ரமூ.த சாகரம்; இன்பச் கட்டி- இன்பத் இனை விளைவிச்
கும் கருப்புக்கட்டி; சனி மூதல்வன் -ஒப்பற்ற முதல்வன்; நித்தன்- என்று

மூள்ளவன்; பரமன்-மேலானவன்; கிமலன்-ரின்மலன்; கிறைவாய்-எங்குமாய்,
நிறைந்த-பரவிய, சுத்தன்-பரிசுத்
தன்; (இக்சகைய முதல்வன்)
கட்கு, என்றும்-எக்காலக்இிலும், தணை- துணையாகும், என்௪. .
(வி-ரை.)

பூதசம்பக்தமான

மேகமும்,

கருப்புச்

ஈமக்கு-எல்

சட்டியும்

முறையே

மழை பொழிர்து உலகத்திற்குச் சகத்தையும், வாய்ச்குத் இ.ச்திப்பையும்
பயச்குமாறுபோல, முதல்வன் கருணையைப் பொழிந்து ஆன்மாச்களுக்குச்
சுகத்தையும், பேரின்பத்சையும் தரு. சலால்£மூகல் கட்டி" என்றனர், இம்மை
யிலும் மறுமையிலும் அன்மாச்சட்கு முதல்வன் தோன்றாத்துணையாக விருச்
தலின்

*துணை”

என்றனர்.

(௪௯)

நீஇயாய்க், சுல்லாலி னீழலின்ூ ழேயிருக்து
போதியா

வுண்மையெல்லாம்

போதிகத்தான்;--ஏதில்”

சனகாதி யாய தவத்தோர்க்கு
இன கரனா மெளன சிவன்.

(இ-எ்.)

ஞான

நான-ஞானமயமாகிய, இன கனாம்-சூரியனாம், மெளன$ூவன்-

மெளன நிலையினை வாய்க்ச பெருமான், நீதியாய்- நீதியையுடையவுனாக), கல்:

லாலின்-கல்லாலமாத் இன், -நீழலின்-நீழல் பரவிய, ழே- அடியிலே, இருர்.௪-

உடல் 'பொய்யுறவு.

Bag

எழு $ தருளியிருச்.௮,, 4ஏதம் இல்டகுத்ற்மில்லாத, சனகாதி .தய-சனகா திசளா
_இய, சவத்தோர்க்கு- -தபோதனர்கட்கு, போதியா-போதித்த, உண்மை-யதார்
திதங்கள்; எல்லாம் - எல்லா வற்தினையும், போதித்தான். - உப *சிக்சான்,

_

Tors,

(வி-மை.) பூசவிருளே உலசச்தின்சண்ணே. நக்கும் பெளதிக குரியனைம்..
துள்ள ஆணவ விருளை கீச்குதலின்,
போல, முதல்வனும் ஆன்மாக்சளிடத்
ஞான சூரியன்? என்றனர். சனகாதியர் பொருட்டு முதல்வன் Cura sO
லிருச்.து உண்மையினைச் காட்டின னாகலின் (மெளன

தே கச் செயும்

சிவன்' என் ஐனர்.(60)

சிர்தையுட னேகுழையில்,

Burn te ஞானிகளுக் கொப்புவதோ?--மோககிலை
யல்லலிலே வாழ்வாளோ? அப்பனே! கீயற்ற
எல்லையிலே சும்மா விரு!
(௫-ள்.) அ௮ப்பனே-(மனமாஇய)

அப்பனே!, தேசச் செயல்தானும்-சரீரச்

செய்சையும், சக்தையுடனே-௩ள்ளத்அடனே, குழையில்-சலச்அு குழைச்த
விஏமேயாளுல், யோக நிலை-கிஷ்டையானத, ஞானிகளுக்கு-ஞர்ணிகளுக்கு,
ஒப்புஉதோ-ஒத்இருப்பதோ?. (அவர்கள்) மோசகரிலை-அசைகிலையாகிய,

அல்ல

விலே- துன்பத்திலே, வாழ்வாரோ - வாழ்க் இருப்பரோ?, நீ ௮ற்ற - நீயென்ப

சும்மா இரு-சும்மாவிருச்சச்சடவாய்! என்௪,

சற்ற, எல்லையிலே-இடத்திலே,
(வி-மை.)
கும்.

யோச மென்பது ஞானம் அடைதற்குச்

ஞானமோ

,ஏறிதுமின்றித்

மன

தேகப்

வியாபாரம்ச

உலக

நிலையா

சம்பந்தமாகச்

பற்றற்று

கின்ற அவசரம் யோகம் ஆசலவின், பெதி
காலத்தினைச் ஈழிக்காது அதற் கப்பாற் செல்வர்.

“யோர் யோகத்திலேயே

பிரபஞ்ச

அத்தகையருக்குப்

ப௫ிர்முகத்தில்

சோபான

மெளன

று,

மோசலின்ற், முன்னிலைய

யினி விருப்ப ரென்பதாம்.

நிலை
(௫௪)

- சும்மா விருக்கச் சுகமுதய

1

மாகு.

இம்மாயா யோகமினி யேனடா!--தம்மறிவின்
etre யாகுமோ? செரல்லவேண்
்
கிட்டா! சிறுபிள்ளாய் நீ.

(@-a}

கன்ம நிட்டா-கரும

கிஷ்டையி

டா ம்/கன்ம

S@iua@er!,

A maG@art &-8, சும்மா இறாச்ச-மெளனமாகவிருச்ச,
நிலை,

ஆகுமே-

உண்டாகுமே!,

இம் மாயா

Ag

Maren riim

சுகம் உதயம்-சுகோதய

யோகம்-இப்

பிரபஞ்ச

aur

காரிய மாய யோசம், இணி ஏன் ௮டா - இனிமேல் எ௫ச்சடா?, ம்-தம்
முடைய, அறிவின்-அறிவினுடைய, சுட்டாலே-சுட்டுதலினாலே, ஆகுமோ...
(மேத்சொன்ன)

வேண்டாம்!

சுகோதயம்

என்க;

(வி-ரை.) உலச்

விளையுமோ?

சொல்லவேண்டரம்

- வற்புறுச்ச

*

வியாபா.ரத்தின்கண்ணே

யிருச்து,

தனச்சன்னியமா

அள்ள ப தார்த்தங்களிடத் திற் புத்திசெலுத்தி, ஒல்வொன் நினையும் சுட்டியறி

G6,

௫௧௪

-தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

இற அறிவு உள்ளவரையில் சுசோதயம்
தசைய வியாபார மனைத்தையும் அறவே

விருத்தியுரை

சிறிதும் விளையாசெனவும், இச்
விட்டு நிருவிகற்பமாயிருச்கு நிலை

யினை யடைந்சவர்கட்கே சுகோதயம் உண்மையில் விளையு மென்பதாம்,

.

()

நயற்த வர்நிலையே நிட்டை;௮தி னீயிலையோ?
வாயற் றவனே! மயங்காதே!--போயற்
திருக்தாலு நீபோகா யென்றுமுள்ளாய்; சும்மா
வருர்தாதே? இன்பமுண்டு; வா!

(௫இ-ள்.) 8-8, ௮ற்ற-இறக்த, அ௮ச்நிலையே- அர்த நிலையே நிட்டை-நிட்
டையாகும்; ௮.இல்- தர்கிலையில், நீ இலையோ-க௩ீ கின்றாபிலையோ?, வாய் ௮.ற்ற।
வனே-மெளனியே!,

மயல்காதே-மயங்கவேண்டாரம்!, போய்-யோக

திலையித்

போய், அற்று-மறந்து, இருர்தாலும்-ரீ இருந் இடினும், நீ-மனமாகய நீ, என்
று முள்ளாய்-எக்காலச்த முள்ளாய்; சும்மா-வீணாக, வருக்காதே - வருத்த
மூறாதே$ இன்பம்-இன்பமானது, உண்டு-எச்சாலத்திலு முண்டு; வா-வருவா
யாக! என்ச,

்

(வி-ரை.) நீயற்ற சிலையாவது-மன வியாபார மற்ற விடம், *நீயிலேயோ?
என்பது ரிஷ்டைபுரியும்

காலத்து மனவியாபாரம்

நிகழுஉ

லில்லையேயன்றி

மனமில்வையோ வென்பதாம், வாயற்றவனென்பதும் வியாபாசமற்றிருக்சலே
யாம். (நீபோகாய்? என்றது

மறச்சசாலத்து

மனமுண்

டென்பதாம். ஆசலின்,

எக்காலத்து மன முூண்டென்பது பெற்மும், மனமானது பாசக்இன் காரியம்,
பாசமானது

இம்மையில்

பேரின்பத்தை

உலகவின்பத்தை

யூட்டெசலின்,

பூட்டுவதுபோல,

எச்சாலத்தும்

பாச

மறுமையிலும்

முண்டு,

“aps Su oy

மூன்று (psa QuorifwéCaen|” என்பதனாற் காண் ௪,

(௫௩)

, வாவாவென் றநின்பம் வரவழைக்குங் கண்ணீரோ
டாவாவென் றேயழுத வப்பனே!--ரீவாடா!
எல்லா ஈமக்செனவே யிர்தனையே! ஈச்தபடி
நில்லா யத)வே

கிலை,

(இ-ள்.) வா வா என்று-வாவா என்று, இன்பம் - சுகத்தை, வரவழைகச்
கும்-வருவிக்சன்ற, கண்ணீரோடு-சண்ணீருடன், ஆவா என்று அழு த-ஐயோ
வென்றழுச, அப்பனே-அப்பா!,

ஈமக்கு எனவே

நீ வாடா -ரீ வருவாயடா!,

எல்லாம்-யாவும்,

- ஈமக்கென்றே, ஈந்தனையே - கொடுத்தனையே;

கொடுத்தபடி, கில்லாய் கிற்பாயாக!, அத வே நிலை. அவே
யாகும், என்க,

ஈந்தபடி -

உனச்சான

நிலை

(வி-ரை,) சுகமயமாய் கின்றதற் கேற்ப ஆனக்தக் கண்ணீர்
 விட்டுத்
தனக்குரிய பிரபஞ்ச சேட்டை முற்று மறவே விட்டபின்
மறுபடியும் ௮இற்
பழக விச்சித தலைச் செய்யாது, இன்ம
“நில்லா யதுவே நிலை? என்றனர்,

மயமாகவே
ட்

நிற்கவேண்டு

மென்பார்
(ee)

"உடல் பொய்யுறவு

இக௫..

,நில்லாப் பொருளை' கினையாதே! நின்னையுள்ளோர்
சொல்லாப் பொருட்டிரளைச் சொல்லாதே!---சல்லாத
சிந்தை குழைந்துசுகஞ் சேரக் குருவருளால்

வந்தவழி ஈல்ல வழி,

்

(௫இ-ள்.) நில்லா-நிலையில்லனவாகிய, பொருளை-உலகப் பொருள்களை
்
நினையாதே - சர்தியாதே!, நின்னை - உன்னை,
உள்ளோர் - உள்ளிட்டார், ,
சொல்லா-சொல்லச்தசாத, பொருள் இரளை - பொருள் கூட்டத்தை, சொல்
லாதே

- பேசாதே,

சல்லாத

-. உண்மையினைக்

கற்காத,

சிந்தை - மனம்,

குழைந்து-உ௫௬௫, சுகம் சே-சுகமடைய, குரு அருளால் - ஆசாரியர் கருணை
யால், வச்ச வழி-வர்ச நெறியே, நல்ல வழி-சுகமான வழியாகும், என்ச.
(வி-ரை;)

அழிதற்

பாலதாய

உலகப்பொருள்க

ஸிடச்திலும்,

மான வார்த்தைகளிலும். காலத்தினை வாளாச் கழியாது
வேண்மொயின், ஆசாரியர் அறுக்ரகத்த
சன்மார்ச்ச
யடையவேண்டு மென்பதாம்.

அவல

சுகத்தை யடைய.
வழியினையையே
(௫௫)

வழியிதென்றும், அல்லா வழியிதெென்றஞ் சொல்லிற்,
பழிபழியா(ம்); ஈல்லருளாற் பார்.த்(த),ஓர..-மொழியுனக்கே
யேற்றிருக்கச், சொன்னவன்தே எங்கும் பெருவெளியாம்;
பார்த்தவிட

மெல்லாநீ

பார!

்

(இ-ள்.) வழி-(ஈல்ல) மார்க்கம், இது என்றும்-இதுவே யென்றும்; அல்
லா வழி - தீமையான மார்க்கம், இத என்றும் - இதுவே யென்றும், சொல்

லின்-பிரஸ்,சாபிக்கன்; பழி பழியாம்-கு.ற்றமாகும்; ஈல்-ஈல்ல, அருளால்-இரு
பையால், பார்த்.அ-கோச்கி, ஓர் -மொழி-ஒரு வார்த்தையை, உனக்கு - உன்
தனக்கு, ஏற்றிருக்க - உபதேத்திருச்ச, சொன்ன அன்றே-அ௮வ் வுபசேசம்
கேட்டவன்றே, எங்கும்-எவ்விடத்தும், பெரு வெளியாம் - பெரிய வெளியா
கும்; பார்த த-கோக்யெ,

இடம்

ஏல்லாம்-இடமுழுதும்,

நீ பார் - நீ மறுபடியும்

பார்ப்பாயாக! என்,
(விரை) ஆசாரியர் அனுக்கர௫ுத்த மகா மந்திரத்தினை ௮னுசந்தானஞ்
செய்த: காலத்தே பேதபுத்தி யனைத்து மொழிர்து, யாவும் ௮பேசமாய்த்,
தோன்றிநிற்௪, மறுபடியும் பிரபஞ்சத்தின்

மூகமாகவிருந்து

ரணையிற்_றலையிடுதல் கூடா தென்பதாம்,
பாரனைத்தும் பொய்யெனவே

ars

விசா

்

(௫௯)

பட்டினச் துப் பிளளையைப்போ

துறக்கை யரிதரி.த1--கேரே

மனத் அறவு மப்படியே; மாணா விவற்தி
ஓுனக்கிசைந்த

வியஷ்டி.

வாஜறொன்றே யோ

டு௧௬ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
(இ-ள்.) பார் ௮னைத்தும் - உலக மனைத்தும், பொய் எனவேட்கிலையல்ல
வென்றே, பட்டினத்துப் பிள்ளேயைப்போல் - பட்டினத்தடிசளைப்போல,
ஆரும்-எத்தகையரும், துறச்கை-துறவடைதல், அரிது அறிது-மிக . அருமை
யாகும்; சேரே-நேராச, மனச் துறவும்-அகத்துறவும், அப்படியே-அ௮ங்கனமே
யாகும்; மாணா-மாணவகனே!, இவத்தில்-இவ்விரண்டினுள், உனக்கு இசை
ர்ச-உனச்குப் பொரும் சமாகிய,ஆறு ஒன்றே-வழி யொன்றினையே, ஓர்-ஆரா
ய்க்து கொள்வாயாக!

(வி-ரை,)

ஈண்டு

என்ச,

பட்டினமென்பது

காவிரிப்பூம் பட்டினம், இருவெண்

காடர் அளகேசனைப் போன்ற செல்வத் இனையும், அருர்சதி போன்ற
யுடைய மனைவியையும், காமனைப்போலும்

சட்டழகினையும்

கற்பினை

அன்பமென்று

அவந்றில் பற்று த.ரணுவளவு மின்றித் ghee
கைவிட்ட தலராஜூங்க
மாகலின், *துறச்சை யரிதறிது? என்றனர். (தட்டுடன் பற்றின்றி யுலகைச்
து.றர்.த செல்வப் பட்டினத்தார்?? என அடியார் வணச்சத்திற் கூறியுள்ள
தையுவ் காண்க. இப் பெரியாரைப்போல ஏககாலத்தில் அகத்துறவும் புறத்
ஆறவும் கொள்ளுதல் அரிசாகலின், இவற்று ளொன்றினைப் பற்றுக என்

பார், “இவற்றி, லுனைக்சைச்த வாறொன்றே யோர்!” என்நனர்.

(௫௭௪)

ஓராம லே, ஒருகா ௮ன்னாமல், உள்ளொளியைப்
பாராமல், உளளபடி. பார்த்திருந்தால்--வாராதோ?
பத்துத் இசையும் பரந்தெழுந்சா னந்தவெள்ளம்
தத்திக் கரைபுரண்டு தான்.

(இ-ள்.) ஐராமல்-(ஒன் நினையும்) ஆராயாமலும்;

ஒருகால்- ஒருதரமாகி -

லும், உன்னாமல்-(ஓன்றினையும்) ரினையாமலும்; உள் ஒளியை - மனவொளி
யினை, பாராமல்-ஏகதேசமாக சோக்கரமல்; உள்ளபடி - யதார்த்தமாக, பார்
தீதிருச்தால்- (கமம்டி. ரூபமாக) கோக்கனொால்; ஆனஈ்தவெள்ளம் - சிவானக்தவெள்ளமான,
தத்தி-தாவி, கரை புரண்டெசை
கடந்து, ஏழுந்து-மே
லெழும்பி, பத்துத் திசையும்-எத்திக்கினும், பரர்து-பரவி, வாராதோ- வாரா
தோ? என்க,

்

(வி-ரை.) போசமானஅு

அணுவளவும் தோன்றாது சட்டறநித்ச,
ஆன

௩த வெள்ளம் தானே மேலிடு மென்பசாம், சிவானந்தமாலை. “gap gd சப்
பாலா மானந்த மாக்கடரா, னாருனு நீந்தி யணைந்தாலும்
- வேறாகி), யான்
(pha

வற்றியிடும்

யானொன்றும்

செய்யாக்கா,

ருன்முழுது

தான்? என்.றதனாற் காண்க.

மேவிடுமே

(௫௮)

தானான தன்மைவந்து தாக்கினா லவ்விடத்தே
வானாதி மாயை வழங்காதோ?--ஞானா!கேள் !'
உன்னுள்ளே

தோன்றா

என்னுள்ளே

யென்று மிரு?

வுறவாக Ber oO seo

உடல்

பொய்யுறவு

.

'

‘Baa.

(இ-ன்.) தான் ஆன--தானென்னு மகங்காரமான, தன்மை வந்து-தன்
மையுண்டாகி), சாக்கினால்-விளைச்தால், அவ்விடத்சேே-அவ்விடத்திக்றானே, .
வானாதி-ஆகாய முதலிய, மாயை-மாயா காரியங்கள், வழச்சாதோ-விளையா கோ?,.ஞானா-ஞான த்.திற் குரியவனே!,

கேள்-கேட்பாயாக!,

உன்னுள் ளே-

ஆ௫-நான் உறவாக, சின்றது
உனக்குள்ளே, தோன்றா-தோன்றாத, உறவு
என.நின்றஅ போல், என்னுள்ளே-எனக்குள்ளே, ் என்றும்-எச்காலத்தும்,

இரு-8

இரு,

(வி-ரை

என்க.

மகங்சாரம்

கான் என்னு

வித்தையா இசளினாலே

பிரதி புரூஷ நியதமாய்

குலதன

யெனக்குச் சமனாரென்றும், யானென்றும், என்னதெ

eer gD அபிமான த்சைப் பண்ணிச்சொண்டு மோட்ச பரியந்தம் ஆன்மாவை
நீங்காதே மிற்பதுமாய், சரீ.ர.த் துவ பிராணாதி வாயுச்சகளைச் சேட்டிப்பதாயிரு,ச்
eo i
தலினால் * தானான தன்மைவக்அ தாக்கினால்......... வழங்காதோ?? என்

மகா பூர்ஷமய
பெளஷ்கசம்: “ப்ரத்யாத்ம கியதம் தச்சப்.ர இதெ தமசமாத்மகம்
பஜாயத

ஸ்தத்வம்பதயேவோ

என்னையுன்னை

தன்னையரு

ஸிக்குகிலை

யின்னதிது வென்னாம

ளென்ற தருணத்தில்--அன்னைபெற்ற
யையனே!

பிள்ளைக்குஞ் சொல்லாக பெற்திகண்டா
உள்ளத்தி னுள்ளே யுணா.
.

(இ-ள்.)

இன்னது

இ

(௫௯)

காண்க.

இ.தி?? என்றதளாற்

ஜயனே-ஐயனே!,

என்னை

என்னாமல்-இன்னது

உன்னை-என்னையும்

இதுவென்று

சுட்டாமல்,

தன்னை.நிற்கும் சிலையினை, அருள் என்ற தருணத்தில்-அருள்

உன்னையும்,
ஙித்கும் நிலை

புரியவேண்டு

மெனும் சமயத்தில், ௮ன்னை-தாயானவள், பெற்ற பிள்ளைக்கும்-தான் பெற்த
பிள்ளைக்கும், சொல்லாத-சொல்லக்கூடாத, பெற்றி-தன்மையை, உள்ள த்இ

னுள்ளே-மனத்தினிடச்கே, உணர்-அறிவாயாக, என்க.
(வி-ரை.) ஆன்மாவினுக்கு

அன்னியமாக

மனம் ஒன்றுண்

டென்றும்,

பாராட்
் மனத்திற்கு ௮அன்னியமாய் அன்மா ஒன் றுண்டென்றும் பேதபுத்இி
டாது, அபேதமாய் நின்ற அவசரத்து, இருவருள் தாக்கும் நிலைமையினைப்

பிறருக்கு எடுத்துச்
சன்மை

கூற ஏலாததாய்த்,

தன்னுள்ளே

மாத்திரம் இந்இிக்கும்

யுடைத்தாம் என்க.

(௬௦)

சொன்னவர்தா நிட்டை தொசகுத்திரார்; நிட்டையிலே
மன்னினவர் போதியார்; மாமெளனன்--தன்னுள்

விருப்பாகக் கைகாட்டி மிக்க வடநீழ
லிருப்பா னிருவிகற்பத் தே.

)

(௫-௭்.) சொன்னவர்தாம்-பேசுபவர்தாம், மிட்டை தொகுத்து-ரிட்டை
மன்னின வர்
கூடி, இரார்-இருச்கமாட்டார்கள்) நிட்டையிலே-யோகச்திலே,

நிலைபெற்றவர்கள்,போதியார்-பிதரிடம் பேசார்;மா-பெரிய,மெளன்ன்-மவுன

௧௮

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத் தியுரை

GB; தன்னுள்-தன்னிடத்து,

இரை காட்டி, மிக்க-மேலான,

கை சாட்டி. - இன்முத்
விருப்பாக-ஆசையாக,

வடநீழல்-கல்லாலி னீழலிலே,

நிருவிகற்பசத்

தே இருப்பன்-ரிருவிசற்ப சமாதியி லெழுச்தருளுவன், என்க.
(வி-ரை.ி அச்சர்முக நிட்டையில் கைகூடிநின்ற பெரியார் படர்முக

விவகாரம் அணுவளவுஞ் செய்யார். பஇர்முக விவகாரத்தில் தலையிட்டுத் திரி
பவர்கட்கு நிட்டை கைகூடிவராதென அறிக என்பதாம். இதற்குச் சாட்சி
சனகாதியர் பொருட்டுச் சல்லாலடியில் உண்மை நிஷ்டை கூடிய முதல்வன்
யாதொன்றுர் திருவாய் மலர்க்தருளாத சன்முத் திரைக் கோலத்தால் வேண்
(௬௧)
டியவற்றைச் குறிப்பிக்தனர்,

இந்த கிருவிகற்பத் தெர்தை! இருக்கரிட்டை
இர்தைநீ தேருய்! செகமனைத்தும்--வர்ததொடர்ப்
பாடுசெட வன்றரோவோர் பாத்திரத்துக் காடலல்லா
லரடுவதேன்? ஆட்டு மவன்.
(௫-ள்.) இச்த கிருவிசற்பச்.து-இர்,௪ ஈருவிச்ப சமா இயில், எக்ைை-எம
அ பிதாவே, நிட்டை இருக்க-நிஷ்டை
கூடியிருச்ச, 8 சர்தை தேருய்-கீ
அச்ச ரிஷ்டையின் அருமையினை மனத்திற் நேராய், செசம் அ௮ணைச்தும்உலக முழுலதம், வச்த-விளைக்அுள்ள, தொடர்ப்பாடு-கன்மச் தொடர்ச்ச,
கெட அன்றோ-மீங்கற் பொருட்டன்றோ, ஆட்டும்-பிரபஞ்சத்
இனை யாட்டு
விச்கும, ௮அவன்-நிஷ்டைகூடியிருக்கும் முதல்வன், ஓர் பாத்திரத் தாச்கு-ஒரு

விளையாட்டிற்கு, ஆடல்-ஈடம் செய்தல், அல்லால்-௮ல்லாமல், ஆவெ.து ஏன்ஈடனஞ்செய்த லெதன்பொயுட்டு?

என்ச.

(ஸி-ரை.3) ஈண்ட ‘obengs? என்பது

கட்சணாஜூர்த் தியினை. ::ஆட்டுவித்

தா லாரொருவ ராடாதாரே”' என்றதற் கேற்ப,உலகத்தை யாட்டுவிச்கு முத
ல்வன் தட்சணாமுர்த்தி கோலத்தினின்று நீங்கச் தானாடுவ தெற்றுச்செ
னின், உலகத்தில் கன்ம ஈ௩சிக்கக் செய்யவேண்டி யாடும் திருவிளையாட்டே
யாம்: எக்வனமெனின், உயிரசையின் உடலசையுமாறுபோல, உயிருச்கு உயி
ராயுள்ள முதல்வன் அசையின் உயிரசையும்; உயிரசையவே
கன்மத்தை
யனுபவிக்க நேரிடும்; அங்கன
மனுபவிக்கவே நாளுக்குசாள் கன்ம ௩௫யும்
என்க. ஈண்டு விளையாட் டென்பது

பராமறநின் றெளிதாகச் செய்வ னென்

பதாம். திநவேம்பாவை: “*ஐயாநீ யாட்கொண் டருளும் விளையாட்டி, னுய்
வார்க ளய்பும் வகையெல்லா முய்ச்தொழிர்தே.?? என் ௦தனாம் காண்க.(௬௨)
,தாளவங்கள்

போகாமல், நாடோறு

நந்தமையே

யாளவர்தார் தாளின்£ மாட்புகுந்தாய்;--மீளவுன்னைக்
சாட்டாம னிற்குங் கருத்ததிர்தால், கெஞ்சே!உன்
னாட்டானா னையமில்லை யால்.
்
(இஸ். நாள்-காலம், அவங்கள்-வீண் காரியங்களில், போகாமல்-சதி
பக, சாள்தோறும்-எக்நாளும், ஈம்தமையே--ஈம்மையே,. ஆளவந்தார்-ஆள.

ப

உடல் பொய்யுறவு

௫௧௯

வச்ச ஆசாரிமனது,- தாளின்

€ழ்-இிருவடியின் €ழ், ஆட்புகுந்தாய்-அடிமை

யாயினை, - மீளமறுபடியும்,

உன்னை-உன் ரனை,

சாட்டாமல்-தோற்றுவியா

மல், நிற்கும்- இருக்கும், கருத்து-கருத்தினை, அறிர்தால்-அ.றி6 தனையாயின்;

செஞ்சோ-மனமே! கான்-யான், .உன்-உன்னுடைய,
ஐயம். இல்லை-சச்தேகமில்லை; என்க,

(வி-மை.) ஞானாசாரியனை

கள்தான் அடிரைகான்;

வழிபட் டுய்ர்.த பின்னர்

மனத் இனைச் செலுத்தாது வாழுதலே மேலு
மூண்டாதற் கேதுவுண்டாகு மென்பதாம்.

பிரபஞ்சமுகமாக்

மேலு மாசாரிய

னஜனுச்செக
(௬௪)

“யான்று னெனலறவே யின்பறிட்டை' யென் நதருணைக்
கோன்றா லுரைத்தமொழி கொள்ளாயோ?- தோன் றி,
இழுக்கடி த்தாய், கெஞ்சே!ரீ யென்சலைகள் சோர
அழுக்கடிக்கும் Sin

gaat

லாய்.

(இ-ள்.) யான் தான் எனல்-யான் என்பதும் சானென்பதும், தவே.
இத்ஜொழிகையே, இன்பகிட்டை என்று-சுகநிஷ்டையென, அருணைச்கோன்

தான்- அருணரிகாசன்றான்,

உரத் ச

மொழி-கட்டளையிட்ட

மொழி,

கொள்ளாயோ-சிர்தியாயோ?, கோன்றி - முன்தோன்றி, நெஞ்சே-மனமே |.
என்-என்னுடைய, கலைகள்-தஇடைகள், சோ.ர-சோரும்படி, அழுச்சடிக்கும்அழுச்சொழிய
அடிக்கின்ற, வண்ணார்போல் ஆய் - வண்ணாரையொத்து, நீ
- இழுக்சடித்தாய்-நீ (என்னை)
(வி-ரை.) ஒயான்?

இழுச்சடிச்தனை, என்சு.

என்பது

அகங்காரம்,

(தான்?

என்பது

மமகாரரம்

என்ச. இவை இரண்டு முள்ளளவும் பிரபஞ்சப் பற்று விடாதாகலின், இவை
யொழியு மளவும் சுகநிஷ்டனாகக் கூடிவரா தென்பதாம்.
. (௬௫)

எல்குஞ் சிவமே, இரண்டற்று நிந்னெஞ்சே!
தங்குஞ் சுக(ம்),நீ சலியாதே!---அ௮ங்இங்கென்
றெண்ணாதே!

பண்ணாதே!

பாழி லிறந்து பிறர்துழலப்

யானுன் பரம்.

ர

, (இ-ள்.) செஞ்சே-மனமே!, இரண்டு அற்று-துவிச பாவனை நீங்க, கித்
இல்-நின்றால்,
எங்கும் சிவமே-எவ்விடத்
அம் சவசொருபமாம்,
(அங்கன

மாயின்)சுகம்-இன்பமான
து, தங்கும்-கிலைபெறும்;ரீ சலியாசே-ரீ யசையாதே), :
அங்கு இங்கு என்று எண்ணாதே-அவ்விடமுண்டு இவ்விட.மிஃலை யென்றும்
, நினையாதே, பாழில்-வீணாச, இறச்,து-மரணமடைந்தும், பிறக் து.உற்பத்
தியா
யும், உழலப்பண்ணாதே-உழலச் செய்யாதே], யான்-சான்,
உன் பாம்-உன்

னுடைய

அடைச்சலம், என்ச.

் (வி- -ரை.) துவிதபாவனை ௮ற சிற்லல் எல்லாம் சிவமயமாசத் தோன்று
மாகலின், gee;

வேறு

Raw

யிரண்டற்று நிற்கில்' என்றனர்.

வச்ச

ட்ரை யறியாச வன்முத்தர்கட்குச் தமக்கு முன்னே

யன்றி

தோன்றும்

௫௨௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

பிரபஞ்சப் பொருளனைத்தும் வெமாத் தோன்றுமென்பது அனுபவமாகலின்,

எங்கும் வெமே? என்றனர். :எங்குஞ் வெமொழிய வில்லையவன் ஐன்னாணை??
என்றதனாழ்

சாண்ச.

சென் ஹெண்ணாதே:
அப் பத்றியேயாம்,

௮க்கிங் சென்பது

என்றனர்.

அவிதபாவனை

யாசலின்,

*அல்இங்

:அல்ங் கெனாதபடி? யென்றதும் இச்கருச்.
(௬௬)

மெய்யைப்பொய் யென் றிடவு(ம்))மெய்யணையாப் பொய்க்கெஞ்சே!
பொய்யைத்தான் மெய்யெனவும் போகுமோ?-.-ஐயமறத்
தன்மயத்தை மெய்யெனவே சார்ந்தனையே லானக்த
மென் மயமு

(௫இ-ள்.)

நின்மயமு மே.

மெய்யை - மெய்யானவற்றை,

பொய்

என்றிடவும் - பொய்

யென்று சொல்லவும்; மெய் அணையா-மெய்யை
யதியாத, பொய் நெஞ்சேபொய்யை
யனுசரிச்ச
மனமே], பொய்யைத்தான்-பொய்யினேயே, மெய்
எனவும்-மெய்யென்று
சொல்லவும்,
போகுமோ..தகுமோ?,
ஐயம்
அற-

சந்தேக மொழிய, தன் மயத்தை-சன்மயமான அன்ம நிச்சயத்தை, - மெஜ்
எனவே-உண் மையென்றே, சார்க்தனையேல்-அடைவாயானால், என் மயமும்என்னுருவமும், நின்மயமுமே-உன்னுருவுமே, ஆனக்தம்-சுகரூபம், என்க.

(வி-ரை.) காரியப்பாட்டாற்
மெனவும், அனச்தானுபவமாகய
கூறிச் திரியாது, ஆன்மாவின்
மயமா

உண்மைச்

நிற்க, மனமும் அ௮ம்மயமேயா

பூங்கா வனநிழலும்,

பொய்யாகய பிரபஞ்சத் தனைச் ௪த்திய
மோட்ச வின்பத்தினேப் பொய்யெனவும்
தன்மையினை

விசாரித்து ஆனந்த

மென்க,

‘

(௬௪)

புத்தமு தஞ், சாக்தபதம்

வரங்காத வானர்த மாமழையும்--நீங்காவாம்;
“சொல்லிறர்.து மாண்டவர்போதற்” மெளன பூமியினா
னில்லையென

நின்ற விடம்.

(இ-ள். செர்ல் இறச்அு-வாச்இறந்து,
மாண்டவர்போல்-இரிச் சாரைப்
போல, அசுத்தமான மெளன பூமியில்-மெளன பூமியில்,
கான் இல்லை எனநான் என்னும் தற்போத மொழிய, கின்ற இடம்-நின்ற
விடத்தில், பூங்கா

வன சிழலும்-கற்பகத்தி னிழலும், புத்தமு:அம்-பகியு தேவாமிர் தழும், சாக்த
பதம..2ரகசபதம்,
.
இன்ப

வால்காத-ரீங்கா 5, ஆனச்த-அனஈ
ஸீ
ஆனந்த
மழையும், நீங்கர ஆம்- $ங்காதிருப்பனவாகும்
.

(விரை,

மவுன

நிலையிலிருந்து

சமயமான, 7 மா மழையும
வச் ்-

என்க,

.

EU ADGA Dw பெரியார்கட்கு

இக்தி
ராதியர் செல்வம் இலேசாகக் கடைப்பசன்ற
ி
மோட்ச ari rg wi apes
சித்திக்கு மென்பதாம்,
இவ் வண்மை
அகத்தியாதி முணிபுங்கவரிடத்

இற்
காண்க,
(௬௮)
இடங்கா (ம்), ஈல்லபொ ரு னின்
ப(ம்); என க்ச

லடங்காக் கருவி, அனைத்

ேவ

Bi (pl
BI Fa!

்

உடல் யொய்யுறவு

_

Gas

மந்தார தாருவென வந்து, மவுனகுரு
தர் தானோர் சொற்கொண்டு தான்.
கானம்(௫-ள்.) எனக்கு- அடியேனுக்கு, இடம்-தல்கும் இடமான,
)
சுகமாகவும்
இன்பம்-கற்
நல்ல
பொருள்,

ுபவிச்கும்
சாடாகவும்; பொருள்-அன
ஏவல்-ஏவலாளர்கள், அடங்கா-இலேசில் வசப்படாத, கருவி-தத்துவமாக்
யருளுதற்காக,
வும்) அனை ச்தும்-இவை யனைத்தும், உடன் உதவ-உடனே
க்தருஸி,
வச்.து-எழு
,
விருட்சத்தினைப்போல்
தாருவென-மகச்தா.ர
மக்தா.ர

மவுன குரு-மவுன தேசிகன், ஒர் சொல் கொண்டு-.ஒரு சொல்லினை யுபதேசி
த்து, தந்தான்-எல்லாவற்றையும் தர் தருளினன், என்க,

(வி-ரை)

பெத்தர்கள்

உலகத்தில் வீடாயெ இடத்தினையும், பொன்

ஞ்யெ பொருளினையும்,அடிமைகளாகிய ஏவலாளரையும் வைச்தனுபவிப்பது
போல்; முத்தனாகய சான் ஆசாரியன் அனுச்செகத்தனால் சாடாகிய இடத்
இனையும், சுசமாகிய பொருளினையும், தம் வழிபட்ட தச்துவங்களாகிய ஏவ
(௬௯)
லாளர்களையும் ௮டைச் சன னென்பதாம்.

தானந், தவஞானஞ், சாத்றரிய சத்திமுத்தி,
ஆன வையெல்

லார் தமமேயாகுமே--மோனகுரு

சொன்னவொரு சொல்லாத் சுகமா யிரு1மனமே!
.. இன்ன மயச்சமுனக் கேன்?
(ட-ள்.) மனமே-கெஞ்சே!,

மோன

குரு-மவுனகுரு, சொன்ன-உபதேசி

சானம்-ஈகையும், தவம்-தவமும்,
த்த, ஒரு சொல்லால்-ஒரு சொல்லினால்,
தியும்,
சித்.இி-அஷ்டமாசத்
லற்சரிய,
அரிய-சொல்
சாற்று
ஞானம்-ஞானமும்,
,
தாமே-வலிய
யெல்லாம்,
ற்றவை
எல்லாம்-ம
முச்திமோட்சமும், ஆனவை

னி) சுகமாக, இரு-இருக்கச்சட
அகும்-த் இக்கும்; (தசலின்) சகமாய்-(இ
ஏன்-மயச்சம்
மயச்சம்
உனக்கு-உனக்கு,

வாய்!, இன்னமும்-இன்னமும்,
யாதுக்கு? என்க.

யனுசர் தானஞ்
ஒரு மொழியினை
(வி-ரை.) ஆசாரியர் உபதேசித்த
செய்து மடன நிலையி லிருந்துவரின், இம்மையில் அனுபவிச்ச வேண்டியன
வும், மறுமையி லடையவேண்டியனவும் எஸி.திற் சைகூடு மென்பதாம், (௪0)

உன்னை, உடலை, உறுபொருளைத் தா!/எனவே
யென்னை யடிமைக் கிருத்தினான்--சொன்னலொரு
சொல்லை மறவாமத் றோய்க்தானெஞ் சே!உன்னா
லில்லை பிறப்பசெனக் கே.
(@-&.)

கெஞ்சே-மனமே!,

உன்னை-அவியினையும்,

உடலை-தேசத் இணை

ஏற்றுச்
யும்; உறு பொருள்-உரிய செல்வத்தினையும், சா என-தருவாயென
க்கு,
.
-தொண்டினு
கொண்டு, என்னை-அடி யேனை, அடிமைக்கு
இருச்தினான்சொல்லை.
ஒரு
த,
கே௫ச்
,சொன்ன-உப
ஆசாரியன்
வனாகிய
வைச் துக்கொண்ட
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௫௨௨ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
ஒரு மொழியினை, மறவாமல் - இடைவிடாமல், தோய்ச்தரல் - அனுசச்தா
னஞ் செய்து ௮.இ லழுக்்தினால், உன்னால்-உன்ளூலே, எனக்கு-எனக்கு, பிறப்
பது இல்லை-பிறச்தலில்லை, என்க.
- (வி-ரை.) ஆசாரியன் அ௮னுக்கெ௫ிக்கு முன்னமே உடல் பொருள் ஆவி
ஆயெ மூன் நினையுச் தன் வயமாக்கச் சொள்ளுதல் மரபாகலின், (உன்னை,
உடலை, உறுபொருளைத் சாவெனவே' என்றனர். திருவாசகம்: அன்றே
யாட்சொண்டபோதே

கொண்டிலையோ???

எனக்கு முனக்குமுற வில்லை

நினைக்கவரி

தானவின்ப

யனையா

காண்க,

யனுசர்தானஞ் செய்துவரின்
்

னுபசே?த்த உபதேச மொழியினை
டாவதில்லை Query gr.

யென்னை

குன்றே

என்றதனாற்

யெல்லாமும்,

யென்ற னாவியு முடலு முடைமை

ஆசாரிய
பிதப்புண்
(௪௧)

யெனத்தேர்ந்த,

கிட்டை--தனைக்கொடுத்தே

யாசான் மவுனி யளித்தா(ன்);கெஞ் சே![உனையோர்
காசா

மதியேனான்

காண்.

(இ-ள்.) கெஞ்சே-மனமே!, எனக்கும்-எனக்கும், உனக்கும்- உனக்கும்,
உறவு இல்லை என-சம்பந்த மில்லையென, தேர்க்து-தெரிச்து, கினைச்க-எண்
ணுதற்கு, ௮ரிதான-அ௮ரிதானய,
இன்ப
சிட்டைசனை-௪௪
நிஷ்டையினை,
ஆசான் மெளணி-மவுனகுருமூர்க்இயானவர், கொடுக்து அளித்சான்-௮னுச்

இரடுச் சருளினன்; (ஆகலின்) உன்னை-உன்னை, கான்-யான், ஓர் சாச௮-ஓரு
காசுக்குஞ் சமமாக, மதியேன்-மதிக்கமாட்டேன்,

(வி-ரை.) மனமே!

புருடனன்றி

தோன் முன் ஆசாரிய னெழுக்தருளி
ற்கும், சுட்டுப்பொருளாய்க் சடமாயுள்ள

என்க.

மற்றில்லை

யெனச் தீர்மாணித் இருக்

வியாபகமாய்ச் சித்தாயுள்ள நன்மாவி
மனத்திற்குஞ் சம்ப த மில்லேயென

விளக்கினா ரென்பார், “எனக்கு மூனக்கு மூறவில்லை” என் றனர்.

சித்தாந்ததரி

சனம்: “*என்மனச்
சா லியானொச்தே னென்றுரைச்சப் பட்டமையின், றின்
மனசக்சா னன்று சணி?? என்றதனாம் காண்க. இவ்கல முண்மை தேரர் சமை

யின், இனி மன த்தினைச் றிது மதிப்பதில்லையென்பார், காசா ம.இயேனான்!
என்னனர்,

ஆனக்த

(௪௨)

மோனகுரு

வாமெனவே

யென்னறிவின்

மோன தனக்கிசைய முற்தியதால்,--தேனுக்து
சொல்லெல்லா மோனம்; தொழிலா தியுமோனம்;
எல்லாகன் மோனவடி

வே.

; (இ-ள்.) ஆனச்தம்-ஆனர் தமயனுயுள் ள, மோன

ஆம் எனவே-எனக்கு

மவுனம்

உண்டாமெனவே,

குரு-மவுன

சாரியார்,

என்ன திவில் - அடியேன்

அதிவினிடத், மோனக் சனக்கு இசைய-மெளனத்தஇத் குரித்தாக, முற்திய
தால எல்லாக் சைகூடி வக்ததனால்; தேன் உந்து - தேன்போல உருக்

௫௨௩.

உடல் பொய்யுறவு

இன்ற, சொல் எல்லாம்-வார்த்தை யனைத்தும், மோனம்-மோனமேயாயித்று;
தொழிலாதியும்-காரியல்க

எனைத் தம், மோனம்-மோனமாயிற்று;

எல்லாம்-

மற்றெல்லாமும், ௩ல் மோன வடிவே-ஈல்ல மன வடிவேயாயித்௮ு, என்க,
த்த
(வி-ரை.) ஆசாரிய மெழுக்தருளி மவுன முண்டாம்படி ஆசீர்வதி
ஸிகழுவ்
அளவிலே, வைகரியாதி வாக்காற் காரிய மில்லையாயின. காயச்சா
மில்லையா
சாரிய மில்லையாயின, பிரபஞ்சமுசமாக ஈடக்குல் காரிய மனைத்து
(eras
யின் என்பதாம்.

stant Curerienp Oat gigwra, croc: 5g
ஈல்லார்சகண் மோனரிலை காடினார்;--பொல்லாத
நானெனவி௰் கொன்றை கடுவே முளைச்சவிட்டிங்
சேனலைந்தேன்? மோனகுரு வே!
(இ-ள்) மோன

குருவே-மவுன குருவே], எல்லாமே-சசலமுமே, மோன

நிறைவு-மவுனப் பூர்த்தியினை, எய் அ.சலால்-அடைதவிஞால், ஈல்லார்கள்-அ.றி

ஞர்கள், எவ்விடத்தும்-எவ்விடத்இனும், மோனகசிலை-மவுன நிலையினையே,
சான் என - புல்லஜிவினையுடைய
பொல்லாத
நாடினார் - விரும்பினார்கள்;
ை, ச*வே-இடையிலே, மூளை
ஒன்றின
சாரனோ, இங்கு-இவ்விட ச்.௮, ஒன்றை-

ஏன்

அலைக்தேன்-

பலரும்

மவுனகிலையே

ச்சவிட்டு.உண்டாச்சச்சொண்டு, இங்கு - இவ்வுலகில்,
யாதின்பொருட்டுச் இரிச்தேன், என்க.
(வி-ரை.)

உலகத்தின்கண்ணுள்ள

அ.திஞர்கள்

கைப்பற்றி

சுகச்திற் கேதுவெனதச் தேர்ச்து அதனையே

மாத்திரம் ௮ங்வன கரடாது முனைந்து அகக்கரித்து
னில்லை யென்பதாம்.

மோன
ஞான

குருவளித்த மோனமே
வருளும௫)

வாழ்ச்துய்ய, யான்

வாமுதலிழ் சிறிதும் பய
(௪௪)

யானந்தம்;

நானுமது;--வானாதி

. நின்ற நிலையும.அ; கெஞ்சப் பிறப்புமது
வென் நறிர்தேன்; ஆனந்த Cw.
(௫-ள்.) மோன குரு-மவுனதேசிகன், ௮ளிச்த-உபதேசித௪, மோனமேமவுன சிலையே, ஆனச்தம்-ஞானானர் தமாகும்;

(என்னெனின்) ஞானம்-ஞான

சொருபமாயிருச்சிற, அருளும் ௮.து..இருவருளுமது? நானும் ௮.து-ஆன்மா
- வாகிய அடியேனும் ௮௮; வானாதி-ஆசாயமூதலிய பஞ்சபூதல்கள், நின்ற சிலை

யும்-நிற்தின்்ற இடமும், ௮.த7-அதுவே; கெஞ்சப் பிறப்பும் ௮௮-மன முண்டா
(இல்
தற் கேதுவாயிருப்பது மதுவே, என்று அறிச்சேன்-என்றுணர்ச்தேன்;
நன முணர்ந்த பின்பு) ஆனச்தமே-எல்லா மானக்தமேயாம், என்௪,
(வி-ரை.) மவுன தேசெ ஸனெழுந்தருளி யுபதேசித்த பின்னர் இருவரு
ளாயே ஞானமும், அதை ௮டைதற் கேதுவாகய ஆன்மாவும், பஞ்சபூசநிலை
(௪௭௫)
யும், மனோற்பச்இயும் இவனாச்தமயமாக விளங்க வென்பதாம்.

௫௨௯

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

அதிர்ச வறிவெல்லா மனிவன்நி யில்லை;
மறிந்த மனமழற்ற மவுனஞ்--செறிர்திடவே
நாட்டினான்; ஆனக்த சாட்டிம் குடிவாழ்க்கை
கூட்டினான்; மோன குரு,

(இ-ள்.) அதிச்த-என்னா வறிச்ச, அறிவு எல்லாம்-அ
றிவனைச்
தும், (என்

னுடைய) - அறிவன்றி
இல்லை-அன்னியமாகவில்லை;
மறிச்ச-சடைபட்ட,
மனம் ஆற்ற-மனமிறக்த, மவனம்-மவுன நிலையான து, செறிம்கிடபொருச்ச,
மோனகுரு.-மவுன தேூகன், சாட்டினான்-என்னிடம் நிலைபெ
றச் செய்தனன்)
ஆனச்த மாட்டில்- சிவானந்த வாழ்வில், வாழ்ச்சை குடி-வாழ்க் இருக்கும் குடி.
யாச, கூட்டினான்-கூட்டிலை த்தான், என்க.

(வி-ரை.) மவுனதேடிசன்
தின்கண்ணே

மவுனோபசேசஞ் செய்த பின்னர், பிரபஞ்சத்

பல இடங்களிய் சென்று அவ்வவ் விடங்சளிலுள்
ள பொருள்க

எனை, சத்தையும் ரோச் எகதேசமாக அறியுமறிவு
வொழிர்து, இரு
லேயே
யிருர்சபடி. எல்லாப் பொருள்களையும்
விற் காணும் தன்மை யுண்டாயிற் ஜென்ப
தரம்,

சமஷ்டி

சவிடத்தி

ஞானத்தால்

குருவாகித் தண்ணருளைக் கூற௮ுமுன்
னே மோனா!
உரு£ டுயிர்பொருளு மொக்கத்-..த
ருதியென
வாங்கினையே! வேறுமுண்மை வைத்திடவ
ுங் கேட்டி டவு
மீங
்கொருவ

hein Gor?

அறி
(ara)

இனி,

(-ள்.) மோனா-மவுன குருவே!,
குரு அ.
வரர் ஆசாரியராகி, சண்
அருளை-தண்ணிய இருவருளை, கூறு
முன்னே-அடி.யேனுக்கு aut she
e

முன்னமே, உரு-உடலினையும், நீ உயிர
்-ரிச்சியமான உயிரினையும், பொரு
ஞம்.பொருளினையு ம், ஓக்ச-ஒரு 2௪௭, திரு
தி என-தக்திரவாயென்ன, வால்
கனையே-பெத்றுக்ச
ொண்டனையே,;வேறும்- மற்றும், உண்

மை வைக்திடவும்உண் மையைப் போ௫ச்சவும், சேட்டிடவ
ும்-கேட்சவும், ஈங்கு-இவ்விட. 2.இல்
,
இனி ஒருவர்-வேொருவர், உண்டோஉளரோ? என்க.

பரம்

றி ஐ.மில்லை யென்பதாம்.

இனிய

கருப்புவட்டை

(௪௭)

யென்னாவி லிட்டா

னனியிரத மாருது; OF Bbw oR
ery,
பெற்றிலேன் மோன ம்) பி
றந்தவன்தே மோனமல்லாத்
சுற்றிலே னேஅவ்
கதி.

உடல் பொய்யுற்வு
(இ-ள்.)

இனிய

- சுவையான,

க

௫௨௫

கருப்புவட்டை- வெல்லக்கட்டியினை

என்-அடியேனுடைய, காவில் இட்டால் - சாவில் வைத்தால், ஈனி - மிகவும்,
இசதம் - இரசமானது, மாருத - நீங்காது; கானும் - கானும், தனி இருச்ச-

தனித் திருக்கு பனவும், மோனம் - மவுனநிலை,

பெற்றிலேன் - அடைந்தே

னில்லை; பிறர்ச அன்றே-உற்பத்தியான காலத்திலேயே,மோனம் அல்லால்-

மவுன மல்லாது, ஏதம் - யாதும்,

கதி- நூதன;மான

வழியை,

கற்றிமீலன்-

கற்றேணில்லை, என்ச.
(வி-ரை.) கருப்புக்சட்டி காவில் வர்.த பின்னே அதன் உருசி தோன்
தியதுபோல, மெளன உபதேசம் காதிற் சேட்டபின்னயே சுகம் தோன்றிய
தெனவும்; தன்னர்தணியனா யிருர்கபோது, உருசி தெரியாகதுபோலச், ௪௪
முர் தெரிர்திலே னெனளவும்; சென்மாச்௪.ர புண்ணியத்தால் கருவி லமைச்
இருர்த

மவுனநிலை

திரோதானச்சா

மறைச்சப்பட்டிருக்து இப்

விதுகாறு

போது ௮அடைர்சேனே யல்ல நாசனமாகப் பெற்றிலே னெனவும்
தாயிற்று.
“ஏதக்குஞ் சும்மா லிருறி' யெனவுசைத்த

சூதுக்கோ, தோன்றாத் துணையாகப்
நின்றதற்சோ, என்னையா!

௪திய
(௪௮)

-போதித்து

நீக்கிப் பிரியாமற்

கொளன்றதற்கோ, பேசாச் கூறி.
(இ- ள்.) என் ஐயா- என்

ஐயனே,

எதுக்கும் - யாவற்றினுக்கும், நீ

சும்மா இரு - நீ மவுன.மாயிருப்பாயாக!, என உரைத்த-எனச் கட்டளையிட்ட,
சூதக்கோ - சக்திரத்திற்கோ, தோன்றா - சண்முன் சாணப்படாத, துணை

யாக தணைபாகி, போதித்து - உபதேூத்து, dor ng nCar-Qaégsg pC sr;
go) IAs gi, பிரியாமல் - வேறாக்காமல்,
RaQ- (crorlor wrenuMaher
கொன்ற தற்கோ- (மாயா பாசக்க எனைத்தும் தலையெடாதபடி)

யடச்கய தற்

கோ, பேசாச் குறி - பேசாதிருச்கு மடையாளம், என்ச,
(வி-ரை.) வைகரி வாச்சாற் பேசாதிருந்த தன்மையானது, பிரபஞ்ச
வியாபாரத்திழ் சிறிதும் செல்லவொட்டா திருக்கும்படித் தந்.திரமாய் மவுனோ
பதேசிகர் சும்மாவிருக்கும்படி செய்த சன்மைச்கும்,

அவ் ௮மயங்களில் மனத்

கஇின்கண்ணே யுண்டாகிய விவேச,ச்இற்கும், மாயாசாலத்தால் Store sor
யாவற்றையும் தலையெடாதபடி யடச்யெதற்கும் எதுவாக விருக்தசென்ப
(era)
தாம்,
கூட்டத்
கூடாச
குணமுமறக்,
கூறியும்
த.திவறிதாய் நின்றுவிட); ஆங்கே--பிறிவறவுஞ்

சும்மா விருத்திச் சுகக்கொடுத்த
கைம்மாறு கானொழிதல் காண்.

மோன !கின்பா த

(இ-ன்.) குதியும் - அடையாளமும், குணமும் - குணமும்,
கூடாத - கூடுவதற்கதிய,

கூட்டத்து - சிவனடியார்

சங்கத்து,

அற - நீங்க
அறிவு ௮றி

௫௨௬ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
வாய் - அறிவு மயமாய், நின்றுவிட - இருச்துவிட; ஆங்கே - அப்படி கின்ற
அவசத்தே, பிறிவு அறவும்-நீச்சமறவும், சும்மா இருத் தி-மவுனமாக விருச்
கச் செய்து, சுகம் - இன்பத்தினை, கொடுத்த - சர்., மோன - மவுன தேக
னே], நின்பால் - தேவரீர்பால், கைம்மாறு - (சான் செய்யவேண்டி௰) பிரதி
யுபகர.ரம், நான் ஒழிதல் - சரன் நீங்கியிருச்தலேயாம், என்க,

(வி-ரை.) ஈண்டு (குறி! என்றது, முன்னிலைச்சுட்டு 'குணம்"என்றஅ,
இராசத தாமதங்கள், கூடாக கூட்டம்? என்றது, சவனயார். (அறிவறி
வாய்! என்றது, அந்தர்முக பாவனை, *பிறிவு ௮ற' என்ற, பெத்தநிலை யொ

ழிதல். இவை யனைத்தையுங் கூட்டிவைச்த ஆசாரியனுக்குச் செய்யுங் கைம்
மாறு நான் என்னும் அகங்காரம் தலையெடாதபடி யிருத்தலே யாம்.
நான்று

னெனுமபக்க

ஈண்ணுர்கால்,

வான்றா னெனகிறைய
வைத்தமவு
(இன்)

சான்

தான்

என்னாணை

மாட்டாய்கீ--யூன்ருமல்

னத்தாலே

தூய்திதுவிடு ஞான

(௮0)

மாயை

மனமிறக்து

சுகம்.
எனும் - நான் என்னு

மகங்காரமும்

தான் என்

னும் மமகாரமுமாகிய, மயக்கம் ~ மயக்கமானது, ஈண்ணுங்கால் பொருந்து
மிடத்து, என் அணை-என்மீது அணையாக, வான் கான் என-ஆகாய
த் தனைப்
போல), 8 கிறையமாட்டாய் - (மனமே!) நீ வியாபச மாகாய் !, ஊன்றாமல்
 யாதினும் இலட்சியம் வையாமல், வைத்த - வைத்த, மவுனச் சாலே
- மவுன
நிலையாலே, மாயை மனம் - மாயா சாரியமா௫யே மனம், இறந்து
- ஒழிர்து,

ஞான சுகம் - ஞானானந்தம், தய்த் தவிடும் - அனுபவ மாஇவிடும், என்ச,
(வி-ரை.) அகங்காரம் மமகாரங்களி ம் கம்டுப்பட்டிருக்கு
க்சாறும் ஏச
தேசவறிவே யன்றி வியாபக அதிவு விளங்காதெனவும்
, சுட்டற்று நிற்கும்
மவுன நிலையானது ஞானானந்தத்தை யூண்டாச்கு
மென்பதாம்,
(௧)

நோனகெறிச் கேத்றகுரு; கண்ணரிய இத்திமுத்தி
தானர் தருமர்
தழைத்தகுரு;--மானமொடு
தாயெனவும் வந்தெனைத் தீந்தகுரு, என்சிக்தை
கோயிலென வாழுங் குரு:

லாக,

(இ - ஸ்.) என் சந்தை - அடியேன் மனம்,
கோயில் என - திருக்கோயி
வாழும
் குரு - வாழ்கின்ற மவுனகுருல
ானவரே!, ஞான

மார்ச்கத்தினுக்கு,

ஏற்ற குரு - தகுதியான

௫)

நெறிச்கு-ஞான

ஈண் அரிய
சரிய, *த்தி முத்தி - இம்மை மறும
ைப் பயன்களும், கானம் சருமம- அடைதற்
் - தான
கருமக்சளும், தழைத்த குரு
- செழித்த குரு; மானமொடு
பெருமை
யுடன், தாய்
எனவும் - காய்போலவும்,
வந்து- எழுக்தருளி வந்து,

அடியேனை, தந்த குரு - ஈன்ற குருவ
ாம், என்க,

என்னை-

்

௫௨௭

ஏசற்றவத் நிலை

த (வி-ரை.) சன்மார்ச்௫5 இனை யடைவதற்கு உபகரிச்சத் தகுர்தவரும்,
இம்மைக்கு வேண்டியனவும் மறுமைக்கு வேண்டியனவு மாரகயவ. ற்றை அனுச்

இரஇச்கத் தகுக்தவரும்,

சற்கருமங்களை விளைவிக்கச் செய்பவரும்,

தாயாக

வச் ஆட்சொன்பவரும், சச்தையிம் குடிகொண்டிருப்பவரும் மவுன சே?
Gru,
(௮௨)
சி2.அஞ், சடமுஞ், Fagan Fab. Garda’
asco ற

நித்தன் பரமகுரு கேசத்தாற்
சத் தநிலை
Os HE aS ww; கெஞ்சே!

பெரும்பிறவி

சாராமற்,

கத்றோமே மோனக் கரு,
(இ-ள்.) நெஞ்சே - மனமே! சத்தும் - அறிவுடன் கூடிய பொருளும்,
சடமும் - அறிவில்லாத பதார்த்தங்களும், சிவக்தைவிட - சிவபெருமானை
விட, இல்லை

என்ற

- விளக்சமூறுத

வில்லையென்
ற,

ரிச்தன் - நிச்இியஞாூய,

பசமகுறு - பாமகுருவின், ரேசச்தால் - அனுக்சொகச்துனால், சுசத மலை பெற்
ஹோம் - பரிசுத்தமான
நிலையினை யடைந்தோம்; பெரும் பிறவி. பெரும்
பிறப்பினை, சாராமல் - அடையாமல், மோனகச் சரா - மவுன விச்தையை,
ளோம் - செரிக்துகொண்டோம், என்க.

(வி-ரை.) மூதல்வனுடைய சச்கிதியிலே
யாலும்,

ஆன்மாச்ச ளனைத்தும் எவ்விடத்தம்

கற்

பிரபஞ்சம் சாரியப்படு மாகை
வியாபகமாகிய

முதல்வனது

இற்௪சச்இியால் வினைப் பயன் சளை யறிர்சனுபவிக்கும் தன்மை யுண்டாதலினா
லும், சத்தும் ௪டமும் வ ச்சைவிட இல்லை என்றனர். சிவரைன சித்தியார்:
.அன்மாக்ச எனைச்து மெங்குஞ் செறிதரும் சிவன்றனாலே யறிதரும்,?? என
வும், *இறைவன்றன் சச்ரிதிக்க ணுலகன் ரன் சேட்டை,” எனவும் வருதலாற்
காண்க. இம்கனமாயின், முதல்வன் விசாரியாசானோவென மீமாஞ்சசன்வின
வில், ஆசான்; என்னை? லி௨ாசமாவது மாயா சம்பந்த மாசையால், முதல்வன்
மாயையைப் பொருச்சான்.
மாயை
சடமாகையரல், பிரகரசச்தினிடத்து
அச்தகார நில்லா துபோல, நித்திய வியாபக சத்ரூபியான மு.சல்வனிடச்
தில்
மரயை பொருக்காதகாசலின், ஆடல், ஆன்மாச்ச எறிவைப் பிரகாசிப்ப தெவ்
வாறெனில்? தேகேர்இரியாதிகளையுடைய ஆன்மாக்களுக்கெல்லா மலசன்ம

பரிபாக அனுகுணமாக, அறிவானது: அயக்காக்த சச்சிதியிலே அயத்துக்குச்
சேட்டையுண்டானதுபோல, முதல்வன் சக்கிஇ மாத்திரத்திலே பிரகா௫க்
கும். சிவதானபோதம்: !*ததிவிகாரி சவச்சேந்த கரர்கோயோவத்ஸ தச்த
சேத்?” என்ற சனாற் காண்க,

(௮௩)

oe fb peu fb Bea
கோச்சகக் கலிப்பா.

ஏச.ற்ற வக்கிலையே யெர்தைபரி பூரணமாய்,

மாசற்ற வானந்த வாரி வழங்கிடுமே;
ஊசற் சுழல்போ' ஓலககெதி வாதனையாரம்
பாசத்.துட் செல்லாதே!

பல்காலும், பாழ்கெஞ்சே!

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௫௨௮

பாழ் - வீணிலே பாபெடுஇன்ற, செஞ்சே-மனமே!, ஏசு அற்ற.
குற்றமில்லாத, ௮ நிலையே - அர்த மவுன கிலையிலேயே, எக்தை-எமது பிதா
டப அத்ற-குற்ற மில்லாத,
வா௫ய (சவம்), பரிபூரணமாய் - பரிபூரணமாக,
(௫-ன்.)

ஊசல்

அனந்த வாறி - சிவானர்தப் பெருக்கை, வழங்கிடும் - தர்தருளுவன்)
சுழல்போல் - ஊசற் கயிற்றின் நிலையில்லாமைபோல,

உச கெதி-பிரபஞ்ச

மார்க்கத்தின், வாதனையால் - வாசனையினால், பல்காலும் - UN FIC,
த்தள் - பாசத்தளையுள், செல்லாதே - புகாதே! என்க,

LTE

(வி-ரை,) மவுனரிலையோடும் கூடி வாழாகின்ற பெரியோர்சட்கு முதல்வ
ளாற் சிவானச்த முண்டா

மென்பார்,

(ஏகற்ற........ வழக்கடும்? என்றனர்:

ஒழிவிலோடுக்கம்: ''இரியைச் கிளைச் அவர்து சேட்டவர்க்குச் சும்மா, இரிய
சுகம் விளைத்த சீமான்”! என்றகனாற் காண்ச. சிவஜானசித்தியார்: பாசமர
ஞானச்

தாலும் படர்பசு

ஞானச்

தாலு

மீசனை

யறிய

வொண்ணா”?

என்ற

தனாற் :பாசத்துட் செல்லாதே என்றனர்.

(௧)

பாழாகி யண்டப் பரப்பையெல்லாம் வாய்மடுத்தூ
மாழாழி யின்பத் தழுந்தப் படியாயோ?
தாழாயே? எந்தையருட் டாட்£ழ்; கெஞ் சே!எனைப்போல்
வாழாது வாழ்ந்தழியா வண்ண

(இ-ள்.)

நெஞ்சே - மனதே,

மிருப்பாயே 1 :

பாழா? - வீணாகி, அண்டப் பரப்பை எல்

லாம் - உலக விலாச மனைத்தையும், வாய் மடுத்தும் - உட்கொண்டும்,

ஆழ்ச்ச, ஆழி இன்பத்து - ஆனர்தச்சடலில்,
கல்லாயோ?, எக்சை - எமது பிதா,
வடியின்

8ம்,

தாழாயோ

போல் .. என்னைப்போல,

அருள் தாள் £ழ் - திருவருளாகிய

. . வணக்காயோ?,

வாழாது

ஆழ்-

அழுச்த - மூழ்க, படியாயோ(அங்யனர்

தாழின்)

வாழ்ச்து - வாழாமல் லாழ்ச்ச,

இரு
எனைப்

அழியா

வண்ணம் - அழியாமலிருக்க, இருப்பாய் - இருச்சச்சடவாய்!
என்க,
(வி-ரை.) இன்பமயமே QEVU CHS விளங்குதலின்
உலச முனைவு சிறி
அர் கோன்ருதபடி.

வொனச்சுச்இற் திளைச்சின் முதல்வன் றிருவட
ிரிலை

யுண்
டா மாதலின் இன்ப, இனையும், முதல்வன் திருவர
ுள் தாளினையு மடைச்தால்
மோட்சசாம்பிராச்சிெய முண்டா மென்பசாம். சித்தாந்த தரிசனம்:
“இன்பமய
னீசனின்பம்
விளைத்தலாக் சம்பு வெனும் பேருந்தகும்,'?
என்றதன்
காண்ச,
(௨)

இருப்பா

பிருந்திடப்பே ரின் பவெளிச்

செஈமக்குக்

குருப்பார்வை யல்லாமத் கூடக் கிடைச்திடு
மமோ?

அருட்பாய் கமக்காக வாள 8 தம
பொன்னித்,
ரூட்பேயர் போலிருக்க வா!கண்டா
ய், வஞ்்சநெஞ்சே1

(
(இ-ள்.
) இருப்பாய் - பெரஃஇ ஷமாய், இருர்
திட - உண்டாக,

ஈங்கடகு, குருப்பார்வை

யல்லாம

ஈமக்கு-

ல் - குருசடாட்சம் விளையாமல், பேரின்ப

எசற்றவத் நிலை

௫௨௯

வெளிச்கு-பேசானந்த வெளியை, கஉூட-அடைய,சடைத் இிடுமோ-கட்டுமோ?,
நமக்காக-௩ம்பொருட்டு, அருட்பாய்-அருளை விரிச்சு, ஆளவர்தார்-ஆட்சொ
ள்ள வர்,சவா௮, பொன் அடிக்£ழ்-௮அழ௫ூய அடியின் £€ழ், மருள்-மருள் வாய்
கத, பேயர் போல்-பேயாற் பிடிபட்டாற்போல, இருக்க-இருச்ச, வஞ்சம்வஞ்சமே

குடிகொண்ட,

கெஞ்சே-மனமே!,

வா-வருவாயாக! crore.

(வி-ரை.) ஈண்டு (இன்பவெளி? என்ற சிதம்பரமாகயெ சிதாசாயவெளி,
ஆசாரியர் அனுச்சரெககின்றி யிது கிட்டாதென்பார், *குருப்பார்வை யல்லா
மற் கூடச் இடைத்திடுமோ?? என்றனர், இம்மைச் «6 மனுபவிக்கவேண்டு
மாயின் பிரசஸ்பதியாகய குருவின் பார்வையும், மறுமைச்சுக மனுபவிக்க
வேண்டுமாயின் முதல்வனாகிய குறாவின் பார்வையும் வேண்டு மென்பதாம்,
:ஆளஉக்சார்!
என்றது, பிரபஞ்சப்
பற்றறத் தடுச்தாளவர்த ஆசாரியர்,
*பேயர்போ விருக்க? என்றது பிரபஞ்ச வாசனை யற்றிருக்கை.
(௩)

வஞ்சகமோ?

பண்டையுள

வாதனையா

ஸீயலைக்து

கொஞ்சமூத்ராய்; உன்னைக் குறைசொல்ல வாயுமுண்டோ?
'அஞ்சலஞ்ச” லென்றிரங்கு மானக்த மாகடற்£ழ்
கெஞ்சமே! என்போல நீயமுக்த வாராயோ?
(இ-ள் ]) கெஞ்சமே-மனமே!,

வஞ்சமோ-(8

செய்வது)

வஞ்சனையோ

(இல்லை): பண்டை உள-பூர்வ சென்மத்தால் நேர்ர்௪, வாதனையால்-தொடர்
ச்ியொல், நீ அலைச்து-நீ யுலகி வலைச், கொஞ்சம்-சிறுமையினை, உத்ருய்-.!
டைச்தாய்; உன்னை-உன்னிடத்.தில், குறை சொல்ல-குற்றதஞ் சொல்ல, வாயு
ம்-வாயும், உண்டோ-உளதோ?, அஞ்சல் அஞ்சல் என்று-(இனி) பயப்படா
சே என்ன, இரங்கும்-இரல்குகின்ற, ஆனர்தமா கடற்€ம்-பேோனச்சக் கட
லில், என்போல்-என்னைப்போல, நீ அழுச்த வாராயோ.நீ கூழ்ச வாராயோ?

என்க,
(வி-ரை.) மாதாவின் கருப்பத்தி
விருச்குமிடத்து உண்டான விசனம்
பின் சனன 5, ஈளை, இரை, யமதண்டம், உரசவேதனையாகிய ஆதிதெய்விகஙி
களும்; குளிர், வெப்பம், மழை,
காற்று, மின்னல்,
இடி. முதலியவற்றால்
கேரிடும் ஆதிபேனதீங்களும். சரீர வியாதியாலும், மிருகங்்ஈளாலும், இரா
சாங்கச்சா ராலும், பேய்களாலும், கள்வடாலும், மனிசராலு முண்டாகுச் தச்
கம்; பிறருடைய சல்வியும் செளந்தரியமும்
செல்வமுங் சுண்டு பெறாமை
ெொள்ளல், அபிமானம் கெடுதல், எழுந்தது புத தியாகச் செய்சல், Cans

தல் முதலிய ஆதியான்மீகங்களும், பூர்வ சென்மார்சரத்துப் பிராரத் துவத்தி
லேயே

விளையுமாகவின், :பண்டையுள

வாரா

வாதனையால்? என் னர்.

வரவாய், வடகிழத்£€ழ் வித்திருக்த

பூராய ஈம்மைப் புலப்படுத்த வேண்டியன்ஜோ?
ஒராயோ?

நெஞ்சே!

பாராயோ?
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உருகாயோ?

உற்திருக்து

அ௮வ்வுருலைப் பார்சக்ககிறை வாய்விடுமே,

-(2௪)

௫௩௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத் தியுரை
(௫-ள்.) நெஞ்சே-மனமே!

வாரா

வரவாய்-வரத்தசாத

வரவாக;

வட

நிழல் €ழ் - (கைலையில்) சல்லால
விருட்சத்தின் நிழலில், வீற்றிருந் 2எழுக்தருளியிருக்ச, பூராயம்- (உண்மை) வரலாறு, ஈம்மை-ஈம்மை, புலப்
படுத்தவேண்டி அன்றோ-செரிவிக்கவேண்டியல்லவோ(அன்றி வேறில்லை)?,

ஒ.ராயோ-(மேனமே) நீ இதனை யறியாயோ?, உருகாயோ-உருசமாட்டாயோ?,
உற்றிருச்து பாராயோ-உற்றிரும்அ ரோச்காயோ?, அவ்வுருவைப் பார்க்க.
அச்
கிருவுருவினைத்
விடும், ors

தரிக்க,

நகிறைவாய்விடும்-(அனர்தம்)

பூர்த்தியாகி

(வி-ைை॥) கைலையில் கல்லாலி னீழலவில் எழுக்தருளியிருக்கும் தட்சணா
மூர்த்தி ௮ச் கைலையை விட்டு மவுனகுருவாய் ஈம்முன் வச்தது பஇ பசு பாச
வுண்மைகளைச் சங்கையறத் தெரிவித்து, பசு பாச சம்பச்சமான பிரபஞ்ச
மூக வாசனையை யறவே யொழித்து, பதி சம்பர்தமான உண்மாக
வாசனை

யால் விளை பேரின்பத்தை

யனு.விக்கவேண்டியேயாம்,

ஈம்மைப் புலப்படுத்த வேண்டி”?

இதனையே

என்றனர்.

:பூராய
(௫)

வரயாதோ வின்பவெள்ளம்? வக். அன் வழியாகப்
பாயாதோ? கானும் பயிராய்ப் பிழையேனோ?
ஓயாம அன்னி யுருகு!கெஞ்சே!1அக்கிலைக்கே
தாயான மோனனருள் சக்திக்க வந்திடுமே,

(௫-ன்.)
கீதும்பாதோ?
பரவாதோ?,
கும்) நானும்,

செஞ்சே- மே ! இன்ப வெள்ளம்-சுசச்சடல், வாயாதோஉன் வழியாக-ரினத மூலமாக, வச௮.-விளைச்ச, பாயாதோ.-கானும்- (அவ் வின்ப9வள்ள,ச்தை யெதிர்பார்்த் அக்சொண்டிருச்
பயிர் ஆய்-(அன்பென்னும்) பயிராக, பிழையேனோ-பிழைக்க

மாட்டேனோ?

ஒயாமல்-இடையருமல், உன்னி

- நினைத்து,

உருகு-சரைவச

யாக!, தச்மிலைக்கே-௮ச்த கிலைக்சே, தாயான-கலைமையான, மோனன் அருள்.
மவுனகுருவின் கஇருபையான,சச்திக்க-சக்இக்க,வர் ௧டும்-டைக்கு ம்,என்ச.
(வி-ரை.) முதல்வன் உருவ மின்பமயமாக விளங்குதலின் இடையறா௪
கரணங்

கரைந்து நி.ர்பார்க்கு மூதல்வனருள்

வருட்பயன்: “இன்பதனை
வீனா வில்.?? என் ரதனாற்

யெய்துவார்க்

ய

இடைக்கு

மென்பதாம். த்ர

மவர்ச்குருவ, மின்பகன மாத

காண்ச

(௬)

வந்த வரவை மறந்துலகாய் வாழ்த்து, கன்ம
பந்தமுற வுன்னைப் படிப்பிக்கக் கற்றவர்யார்?
இர்தமதி

யேனுனச்ய்

கென்மதஇிகேள்!

சந்கதகெஞ் சே!பர ததிற் சாரின்ப

என்னாலே

முூண்டாமே.

(
(இ-ல்.)
நெஞ்சே - மனமே, வச்த-பிரபஞ்சத்தின்கண
் வரத, வரவை.
வரவின் சாரணத்தை
> 5,மர
0,26ர்து-மறர் அ, உலகு ஆய்-பிரபஞ்சமயமா
க வாழ்க் து.

ots, கனம பந்தம்-கன்மப்பிணிப்பு, உ.ற-ப
ெர்ருக்த, உன்னைப் படிப்பிக்க.
(இவ்வாறு) உன்னைச் கற்றுக்கொள்ள,
கற்றவர் யார்-படி ச்தவர் யாவர்?,

Ons
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உனக்கு இக்ச மஇ-உனக்கு இத்தகைய அறிவு, ஏன்-எற்றுக்கு?, என் மதிஎன்னுடைய புத்தியை, கேள்-கேட்பாயாக!, என்னாலே-.ஏன் மூலமாக, சரச
தம்- எப்போதும், ப.ரத்.இல்-மு.தல்வனிடச்தில், சாரின்-௮அடைந்தால், இன்பம்
உண்டாம்-சுகம் உண்டாகும், என்க,
(வி-ரை.) மணித சென்மம் ஏன் வந்தது? வக்ததனா லென்ன பிரயோச
னம்? இர்தச்

என்

சென்மச்தைச்கொண்டு

செய்வது?

அங்கனம்

செய்தா

லடையும் பல னியாத? அப் பலனை யடைதற்குச் சாதனங்கள் யாவை? ௮ச்
சாதனங்களா லடையும் சாத்திய மெத்சசையது முதலிய விசாரஞ் சிறிதும்
செய்யாது, மேலுமேலுஞ் சென்ம மெடுத்தற் கேதுவாயுள்ள பந்தத்இி லழுச்
(a)
இச் இடப்பது பிரயோசனமில்லை யென்பதாம்.
ன்பமய மாயுலக மெல்லாம் பிழைப்பதற்குன்
னன்புகிலை யென்பார்; ௮'தவுகினை யன் றியுண்டோரி

உன்புலத்தை யோரினருட் கொப்பாவாய்! கெஞ்சே[நீ
தென்புலத்தா ரோடிருர்.து செய்பூசை கொண்டருளே!

(௫-ள்.) செஞ்சமே-மனமே!, இன்ப மயமாய்-சுக சொரூபமாக, உலகம்
எல்லாம்-பிரபஞ்ச முழுவதும், பிழைப்பதற்கு-உய்வதற்கு, உன்-உன்னுடை
ய, அன்பு- அன்பானது, நிலை என்பார்-சாரண மென்பார்;௮துவும்-௮ச்ச ௮ன்
பின் கிலையும், நின்னை அன்றி-உனக்கு அன்னியமாக, உண்டோ-உளதோ?,

உன்-உன்னுடைய, புலத்தை-அறிவை, ஐரின்-ஆசாயின், அருட்கு- திருவரு
ளுக்கு) ஒப்பு ஆவாய்-சமானமாவாய்!, நீ-,தென்புலச்சாரோடு-பிதிர்தேவர்க.
ளுடன், இருந்்அு-வாழ்ச்து, செய் பூசை-மான் செய்பும்
டருள்-ஏற்றுச்கொள்வாயாக| என்க,

பூசையினை,

கொண்

விஎங்குசல் மனத்திற்
(வி-ரை.) பற்றும் பதார்த்தங்களின் மயமாக
குரிய தொழிலாகலின், மருளைப் பற்றில் ௮ம் மருள் மயமாசவும், அருளைப்

பற்றில் அவ்வருள் மயமாகவு மனமிருச்கு மாகலின்,இத்தகைய மனம் அருண்
விட்டுப் பிரபஞ்சமுகமாக விருந்து
மயஞ் சார்தலை யறவே
காது தென்புலத் சாரை ௮ம் மனம் அடையின் அவரோடு

தையும் பூசித்து வருவே னென்பதாம்;

௮, தாவஅ,

வாளா அலைக்
செர்த்து மனத்

மன மிறர் துபடவேண்டு

(௮)

மென்பதாம்.

. அருளேயோ ராலயமா வானந்த மாயிருக்த
பொருளோடி யானிருக்கப், போயொளித்த கெஞ்சே!&
மருடீர் முயற்கோடோ? வான்மலரோ? பேய்த்'சதரோ?
இருடீர நீயுறைந்த கெவ்விடமோ? காண்ேனே!

(ட-ள்.) கெஞ்சே-மனதே!,

 or
கானே,
அருளே-இருவருள்

ஆலயம்

ஆ-ஒரு கோயிலாக, ஆனச்சமாய் இருச் த-சுகசொருபமாசவிருச்த, பொருளோ
போய் ஒளித்த-போய் மறை
டு-மு.சல்வனுடன், யான் இருச்ச-ரசான் வாழ;
நீத, நீ-மனமாகிய %£, மருள் தீர்-மயச்சமற்ற, முயல் சோடோ-முயற்கொம்
போ?,

வான்

மலமோ-.ஆகாயத்

தாமரசையோ?, பேய்த்

தேரோ-கானற்

ச

தர்யுமானவர்பாடல்: மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௫௩௨

மோ?, இருள் £ர-என்னுடைய அஞ்சானம் ஒழிச்தவுடன், நீ யுறைந்தது-ரீ
Gung sH@ug, எல்விடமோ-எந்தவிடமோ?, காணேன்-அ.றிச் இலேன்;

STS.

.

(வி-ரை,) ஆன்மா பிரபஞ்சரூபமாக இருக்குமளவும் மனமானது கூட
விருந்து, இவ்வளவெனச் சுட்டுதற்கரிய எண்ணிறக்த போகங்களை மூட்டிப்,
பம்பரம்போ லாட்டி வைத்அச்கொண்டிருக்து, ஆன்மா இருவருள் மயமான
வுடன் இருநதவிட மின்னதென்று சொள்ளாதவசை மொழிக்துவிட்ட தென்
(௯)
பதாம்.

எவ்விடத்தும் பூரணமா மெந்தைபிரான் றண்ணருளே,
அவ்விடத்தே யுன்னைகெஞ்சே! ஆராயிற் கண்டிலனே;
௮வ்விடத்து மாயையிலே மாண்டனையோ? அவ்விடமுஞ்
செவ்விடமே; நீயுஞ் செனன மற்று வாழியவே!
(ட-ள்.) கெஞ்சே-மனமே, எவ்விடத்தும்-எல்லா இடச்தினும், பூரணம்
ஆம்-பரிபூரணமா யிருக்கின்ற,

எந்தை

பிரான்-என்

தர்தையாகிய பெருமா

னது, சண்-தண்ண்ய, அருளே-திருவருளே, அவ்விடத்தே-அப் பரிபூணச்
கே, உன்னை-மனமாகிய உன்னை, ஆராயின்-விசாரிச்சின், சண்டிலனே-கண்
டேனில்லை;
அவ்விடத்து-௮ப் பரிபூரணத்இில்,.மாயையிலே-மாயையினிட
த்து, மாண்டனையோ-ஒடுங்கனையோ?, அவ்விடமும்-௮ம் மாயையும், செவ்
விடமே-தச்க இடமே, (ஆலின்) நீயும்-மன மாகிய நீயும், செனனம் அற்.றுமறுபடியும் முளைத்த லின்றி, வாழிய-அம் மாயையி னின்றும் வாழச்கடவாய்,

என்க.
(வி-ரை.) முதல்வன் அங்கிங்கெனாதபடி
யெங்கும் பிரகாசமாயுள்ள
தன்மையை விசாரித்து உண்மை தேர்௩ஈது எல்லாஞ் சவமயமால் கோக்கு

மிடத்து மன முனைந்து தோன்றாதாகலின், /கண்டிலன்? எனவும்; சீவன்
முத்தனிலையில் தச்துவங்களுச்குப் பிரபஞ்சமுகமாகச் சேட்டையின்றி யொ
டுங்குங் காலத்து மனதிர்கு ஒடுக்கம் மாயையி லாசலின், (மாயையிலே மாண்
டனையோ?
ல்ன்

ணே

எனவும்; இத் சகைய

(செனனமற்மு”

எனவும்,

யலைந்து வர், மனம்

போன,

£ல் (வாழியவே

கலையில் மன
இதுகாறும்

முளைத்தற்கு ஏதுவில்லை

யாக

தன்னைப் பிரபஞ்சத் தன்கண்

இனித் தன்னிடம் வருதழ் கே தவிலாமையாய்ப்
எனவும் கூறினர்.

காடுங் கரையும்
அறுசீர்க்கழி நேடிலடி யாசிரிய விருத்தம்
காடுங் கரையு மனக்கூரங்கு
கால்விட் டோட, அதன்பிறகே

யோடுக் தொழிலாத் ப்யனுளதோ?

ஒன்ருய்ப், பலவாய், உயிர்க்குயிரா
யாடும் கருணைப் பரஞ்சோதி
யருளைப் பெருதற் கன் புகிலை

(௧9)

தேடும் பருவ: மிதகண் டீர்!

சோ

வாருஞ் சகத்திரே!
குரங்கானது,

(இ-ள்.) மனச் குரக்கு - மனமாகிய

காடும் - காட்டி

ட்டு - சாலு சறிச்கொண்டு,
னிட.த்தும், சரையும்-மேட்டினிடத் அம், கால்வி
- ௮ம் மனத்தின்
ஓட - சண்டசண்ட இடங்கட்கு தடாகிற்க, அதன் பிரசே

மேற்கொள்ள சலி
பிறகே, ஒடும் - ஓடித் திரிகின்ற, தொழிலால் - தொழிலை
ோ? (இல்லை;)
ாகும
உண்ட
உளதோ
னால், பயன் - ஒரு பிரயோசனம்,
் - உயிர்க்கு
உயிராய
ஒன்று ஆய் - ஒன்றாக; பல ஆய் - பலவாக) உயிர்க்கு
கருணைப் பரஞ்சுடரி
உயி.ரா௫, ஆடும் - நடிக்கின்ற, கருணைப் பாஞ்சோதஇு -

னது, அருளைப் பெறுதற்கு - திருவருளை யடைதற்கு,

அன்பு நிலை - அன்பி

னிலையினை, தேடும் - தேடற்குரிய, பருவம் - சமயம், இது.இதுதான்; (ஆத
ல௩ல்)

சகத்தீரே - உலகத்தினரே! சே

என்க.

வாரும் - சேர வாருங்கள்!

ில் வையகம்,
(வி-ரை.) திருமந்திரம்: ரான்பெற்ற வின்பம் பெருகவ
வுணர்வுறு
கின்ற
்றி
,
ஊன்பற
வும்
வான்பற்றி நின்ற மறைப்பொருள் சொல்ல
சக்
LU,
PCS
mg
aor
??
மச்.இிரம், தான்பற்றப் பற்றக் தலைப்படுச்சானே.
கரை
காடும்
தரே? என உலகச்இனரை விளித்துக் கூறுவாராயினர், ஈண்டு
யும்” என்றது உலக ,ச்இினை.

நிமிடத்திற்கு நிமிடம்

மனமானது

உலகமனைச்

குரங்கானது ஒரு மாத்
அஞ் சென்று மீளுதலின் காடுங்கரையு மென்றனர்.
னஅ பிரபஞ்
இல் இளைச்குக்களை தாவிச்சொண்டு சஞ்சரித்தல்போல, மனமா
ச்சொண்டே
சத்தில் ஒரு பதார்த்தத்தை விட்டு ஒரு பதார்த்தத்ைச் தாவி

ியே
யிருத்தல் சுபாவமாகவின், *மனக்குரங்கு' என்றனர். மனத்தின்வழ
லின்,
யாக
ில்லை
சதிதம
சனஞ்
யைச் செலுத்துவா ரடையும் பிசயோ
கே,

யோடுர் தொழிலாற்

பயனுளதோ?'

செல்லாம் போசு வேண்டாம்?” என்ற

என்றனர்.

கருத்து மிதுவே,

புத்தி
பிற

போச்

மனம்போன

ஆன்மாவும் பரமான்

ஆன்மாக்க
மாவும் பொருட்டன்மையால் சண்ணினருச்சன்போல முதல்வன்
்மாவும் கலப்
ளைக் காட்டிலும் வேறுமா யிருத்தலினாலும், ஆன்மாவும் ப.ரமான
,
பினா லுடலுயிர்போல் ப.ரமான்மா அவ்வுயிர்களே யாயிருத்தலினாலும் ஆன்மா
பசமான்மா உயி
வம ப.ரமான்மாவும் கண்ணொலவியி னான்மபோதம் போல

ருக்குயிசாதற் நன்மையாலும், முறையே “ஒன்றாய்ப் பலவா யுயிர்ச்குயிசாய்”
என்ற
என்றனர். சிவஜான சித்தியார்; ''உலசெலா மாகி வேறு யுடனுமாய்??
்பலத்

சிற்தம
ு
இல்லைச்
ோதி”
என்றத
்
பரஞ்ச
தனாற் சாண்க, 'தடுவ் கருணைப

இன்சண்ணே

ஆன்மாக்களிடத்தில்

வைத்த

கருணை

மிகுதியால்

நிர்த்தனஞ் செய்யும் அருட்பாஞ்சோதி. அருளானது தொடர்பு

ஆனச்த

பற்றிச் செல்

ிலை'
லும் ன்பு முதிர்க்தவழி உள தாகலின், “அருளைப் பெறுதற் கன்புந
,
காண்க
னாற்
என்றத
?
Spas”
என்றனர். திருக்குறள்: 'அருளென்னு ware
ிது
பருவம
தேடும
அன்பு செய்வாரையே யதிவன் சிவனாக லின், 4அன்புகிலை,

சண்டீர்? என்றனர்.

திருமந்திரம்:

“அன்புறு

சிந்தையின்

மேலெழு

மவ

௫௩௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

வொளி, யின்புறு கண்ணியோ டே விசைர்சன, துன்புறு கண்ணியைர்
தாடும் துடக்கற்று, ஈண்புறு சிச்தையை நாடுமினீரே."* என் சதனாற் சாண்ச.

(இன்றைச் இருப்பாரை காளைச் இருப்பரென்

றெண்ணுவுக் இடமில்லேயே?!

என்.றதந்கேற்ப நிலையாமையினைக் கருதி 'பருவமிது கண்டீர்*என் நனர்,

(௪)

சைவ

சமய மேசமயஞ்,
சமயா தீதப் பழம்பொருளைக்
கைவர் திடவே மன்றுள்வெளிச்

காட்டும், இக்தக் கருத்தைவிட்டுப்
Curves

அழ அஞ்

சமயநெறி

புகுத வேண்டா(ம்); முக்திதருக்

தெய்வ சபையைக் காண்பதத்குச்
சே வாரும்! சகத்திரே!
யான)

(இ-ள்) சைவ ஈமயமே - சைவ சமய
மொன்ழமே, சமயம் - (உண்மை
சமயம்; (என்னெனின்) சமயாததம் - அத
தசமயமாயெ அச்சைவசம

யத்திலே விளங்கும், பழம் பொருளை
- அனாத நிச்தியமாயுள்ள முதல்வனை,
கைவந்திட - கைவசமரக, மன்றுள் _ அம்ப
லத்தில், வெளிக் காட்டும் - வெ

விப்படையாகக் காட்டாநிற்கும்,
இந்தக் 5ருத்தை - இந்த வுண்மை
யை,
விட்டு - கைவிட்டு, பொய் வர்து
உழலும் - மொய் மேலிட்டுழலும்,
சமய

நெறி - புறச்சமய

மார்க்கங்களில்,

மேத்தி கரும் - மோட்சத்தைச்

புகுச வேண்டாம்

நுழையவேண்டாம்;

கொடுச்இன்ற, செய்வச் சபையை - தெய்வ

மெழுச்தருளியிருக்கும் சபையை, காண்
பதற்கு - ENA S256,
உலகத்தீரே!, சோ வாரும் _ ஒருசேோ
வாருங்கள்! என்ச,

45 8Cr -

(வி-ரை.) சைவம் - சிவசம்பந்த

மூடையது) சிவம் - மங்களம்;
எனவே,
மங்சளமுடையது என்பதாம்.
இதனால் மற்றைத் தெய்வங்கள் அவ
மம், மரழைச் சமயங்கள்
அசைவமுமா ம். புறச் தெய்வங
்களும் புற மார்க்கல்
களும் அமல்கள மெனவே
அதி செய்வங்களாலும் சமயங்க
ளாலும் ஒரு
பயனு மின்றோவெனின், அவ்
வவற்றி னேற்தங்களிற் படி
ப்பல னுண்டென்ச.
'சை

சைவம்.

வசமயமே! எனச் கேற்றேகாரவ்
கொடுத்துக் கூறினமையின், சை
வதர
மான வுயர்ச்ச மார்க்கம் கிடையா
சென்பத போதரும், ‘suum gs
என்றது
முன்னர்க் கூறிய சைவச்தைய
ே வலியுறுத்தி அது அதீ.௪
சமயமென வலி
புற த்த
ப்பட்ட ஓ,

“அயர்வறச்

சென்னியில்

வைத்த

ராஜாங்கத்இ out
கச்பசம்போ லருளைச்
காட்ட, தச்சநெறி யிக்கெ
றியே தான்சர்மார்க்கம்?
? எனவும் போந்த வாக
wuts Cot யிவ்வுண மையினே
்க
ை 4 சாட்டும். (பழம்
பொர
ுள்
" என்றது அவ் uss
மாஇய gk சைவச்தாற் பெற
ப்பட்ட Bg Bus வுண்மை
ப்பொருள், ‘Spans
கம்: முன்னைப் பழம்பொருட
்கு முன்னைப் பழம்
பொருள்?? என்றதளுற்
2௮ வைதிகசைவ

மழகிதந்தோ!?

எனவும், :*சந்சான

காடுங் கசையும்

௫௩டு

பழம்பொரு ளென
சாண்ச, சைவசமயத்தாற் பிரதி பாதிச்சப்படும் சிம்
மற்றைய சேவர்கள்
்,
ெனவும
பொருள
வே, வம் என்றும் பிறவாத நித்தியப்
்களாகிய அ௮னிச்
பொருள
புதுப்
அடிக்கடி பிறக்கும் தன்மையினை வாய்ஈ துள்ள
லும் அதிகரித்த

ஏகான்ம

ஞானம்'என்று

Ca greg

(சைவ சமயத்தி

என் றதனால்

(சமயாதீதப் பொருள்?

இயப் பொருள்களாம்,

வாஇகள் கூறுவர்,

அது

்
யாங்களே கடவுளென்்றிடும் பாதகத்தவரும், என்று கூறிய வாச்கியத்தால
பரம
ே
சைவம
ம்,
அன்றியு
.
லடாது
கூ.௮ு௪
மறுச்சப்படுதலின், ௮ங்கனம்
ிச்கற்பாலதாசவும், HF
மாயெ தருமமாசவும், அதுவே முச்சியமாச அனுஷ்ட

செவெபிரானேயாகவு மிருத்த

வெதருமத்திலேயே சாட்சாத்தாக வீடளிப்பவர்

வாயு சங்கிதை: “சைவோகி
*சமயாதீதப் பழம்பொருள்! என்றனர்.
தரிசு
ாற் சாண்க,
பரமோதர்மாஸ் சேஷ்டானுஷ்டா ஈஸப்திசா? என்றகன

லின்,

ால் சிதம்பரம் ஹ்ருத்
வேபைநிஷத்தில்: .இதம்பரர்ஹ்ருத்மத்யே'? என்றதன
்; ஈஸ்வர சர்வ
தினாலும
ரப்ப
ி
ப்பட்ட
பிரசாச
யத்மத்திய க்ஷேத்திரம்”? என்று

பூதானாம் இருசே சேஜ்ருரதிஷ்டதி'?

ணிசளுடைய

என்றதனால், முதல்வன் சமஸ்த பிரா
இதை

இருசயத்தி லிருக்கப்பட்டவனாகக்

சொல்லுகை.பினா

கம் 986
லும்; :அஸ்மிர்ப்.ரஹ்மபுே வேச்மதகரம் யதஇதம்முகே, புண்டரீ
ேஷ்
ஸோச்வ
மத்யே ஆசாசோச ஹரோஸ்இதச், ஸூவஸ்ஸச் தொசச்சஸ்
ீக
புண்டர
டவ்யோ முமூட்சுமி?? என்றதனால் ததெம்பரம்: பிரமபுரம், இருத்
புரம், தகராகாசபுரம் என்று

பந் இசளால் ஜ்ஜேயவஸ்்து
மாகையால்,

பிரஸ்தாபிக்சப்பட்டுக்

“மன்றுள் கெளிகாட்டும்'

சிவ சச்சிதானந்த

செய்யப்பட்டிருத்சல்

நிரூபணம்

r
gs corr.
crea

முச்கூற்றுப்

சப்த

பிரச்தியட்ச
புறச்சமயங்

மோட்ச சாம்
களை யனுபவிப்போர் இன்றியமையாது அனுபவிச்சவேண்டிய

என் றனர்,
பீராச்சியத் இனை யடையாராசலின், 'பொய்வக்துழலுஞ் சமயகெறி'

திநவாசகம்:

**இருமுக்

கெடுங்கண் மான்சணரஈ்,

தேரினை,

சமயத் தொருபேய்த்

தவப்பெரு வாயிடைப்

பெருச் சாம நீங்கா சசைந்தன.”

என்றதனாற்

தரவரு

நீர்கசை

பருகத் தளர்வொடு,

காண்க.

தஇருவாரூரிற்

மவப்
பிதந்த

ம், தெம்பரத்தில் தறிசித் தவர்க்கு மு,ச்தியென்
வர்க்கும், காசியி விற%தவர்க்கு

பத

பிரசித்தமாசலின், “முத்திதருர், தெய்வச்சபையைக்

வாரும்? என்றனர்.
யெ ஞான மேவா,
மும்மைகற்

சாண்பதத்குச் சே

கோயிற்புராணம்: மெய்ம்மைகற் சரியை பச்தி விளங்
விட்ட,
வெம்மையொப் பவர்க்கு முத்தி யிறையிலி யாக

பதிக டம்மின்

மூடிக்தோர் மூலாச்,

முளைத்தவர்

செம்மலர்க்

என்றகனாற் காண்க,
கழல்கண் டோர்கள் சிவத் தனைச் Gaia ரன்றே.??
யினின்ற கடவுளையே
செகத்தவ ரெல்லாம் வியட்டியால் ௮ச் 'இல்லை எல்லை
: தந்தெய்வ

மெந்தெய்வமென் றெக்குச்

தொடர்க்

செஇர்வழக்கிெடவு

கின்ற

த் தருளும் பொ
தெ.*ு?!” என்று வழக்குப் பேசலால், அவரையே யவ்வழச்சறு
GOs

‘Ceram’

என்றழைத்தபடியாம்.

காக முறவு கலந்துண்ணக்

கண்டீர்; ௮சண்டா

காரசவ

்

(௨)

௫௩௭௬

தாயுமானவர்பாடல்

போக

மெய்கண்ட

விருத்தியுரை

மெனும்பே ரின்பவெள்ளம்
பொங்கித்

ததும்பிப் பூரணமா

யேசு வுருவாய்க் கடக்குதையோ!
இன்புற் திடநா மினியெடுத்த

தேகம் விழுமுன் புசிப்பதற்குச்
சேர வாரும்! சகத்தீரே!
(இ-ள்.) காகம் - காகமானது,

© Daj sotg

- சன் இனமாகய

காசங்க

ளோடு கலர்து, உண்ண - புசிக்க, கண்டீர்-சண்உர்கள்; (அகலின்) அசண்ட
ஆசாரம் - சர்வ வியாபகக்தை வாய்ந்த, வெபோசம் என்னும் - Haim Sons aso
என்கின்ற, பேரின்ப வெள்ளம் - பேரானந்தப் பெருக்கானஅ, பொவய்கி பொங்கி,

ததும்பி

- வழிக்கு,

பூரணமாய்

- borane,

os

உருவாய் - ஏக

உருவமாக, இடக்குது - இருக்கின்றது;
ஐயோ - ௮ந்தோ!,
சாம் - சாம்,
இணி - இணிமேல், இன்புற்றிட - சுகமடைய, எடுத்த தேகம்-பிறக்த உடல்,
விழு

மூன்-அழியுமுன்னே,

ணத்கு,
என்சு,

புசிப்பதற்கு - அந்த இன்ப வெள்ளத்தினை

சகத்திரே - உலகத்தினரே!,

(வி-ரை.)

அசண்ட

பரிபூரணமா

சே

வாரும் - ஒரு சேர

Curae

நிற்தன்ற

உண்

வாருங்கள்!

பரமசவமே

பே

நின்பமாகலின், 'அசண்டா சாரசிவ, போக
மெனும்பே நின்பவெள்ளம்'
என்றனர். சிந்தனை வெண்பா: எல்லா வுயிர்சட்கு மின்பம் கொடுத்தல
ா, எல்
லாருஞ் சிவனையே யெண்ணலா-லெல்லாளு, சிவனுருவே
யாமாற் றெவிட்
டாப்பே நின்பம், சவனுருவ மென்றுணர்வித் நேர்"? என்றகனார்
lain &,
அசண்டாசார

பரிபூரணமாய்ப்

தோக்கி நிற்சென்ற அப் பெரும்

பொல்டித் சதும்பி

போகச் இனைப்

யெவ்குர்

தானாய்

Heo pe

பேரின்பானுவமாக

அனுப
விப்பவர்க்கே முதல்வன் கலப்புண்டா மாதலின் *புசிப்பதற்குச்
சேசவாரும்?

என்றனர். சிற்றம்பலநாடிகள்: “எண்ணரிய
பேரின்ப மிப்போது போல
முன்னு, ஈண்ணி யரு௩தாம ௭ஞளவமே போக்னெழே..?'
எனவும்; சிவயோக
சாமம்: “இற்றைவரைச்
rem gC ar டிணவ் இ நின்றனையே, யற்றைவரைச்
சென்ம மெடுத்தனையே-யிர்றைவரைச்,
அன்ப9வெள்ளத் துள்ளே துளைந்த
னையே யீதறகல், லின்பவெள்ளச் துள்ளே
யிரு.'? எனவும் வருவனவற்றாற்
காண்க. இப்போது எடுத்துள்ள சேகமானறு,
ஒருகாலத்தில் அழிவது நிச்
சயமாகலின், அங்கன மழிவதன்முன்
பேரின்பத இனை யனுபவிச்ச வேண்டு
பென்பார், “எடுத்த, தேசம் விழுமுன் புசிப்பதற்கு
ஃ் கேர வாரூம்' என்றனர்.
்
தணிகை
யாற்றும்பு டை: பலவகைக் தொழிலும் ப sin ow Ser, Akos
்
வழிச்செலு மைது
நிலைபெரீஇ, யாள்வினை ச் திறத்தி னயரா யாச்கை
,
யட்டி நீடின் றிரிபு சிலைமை நாடி??
என்சகனாற் சாண்ச,
ஒர பொருள்
உ லடக்கன் அதனைத் தனியே யுண் CHWs gor olan sang யழமைத்துக்
கூட்
ஓக்கொண்
Bam
smd are
பண்ண
ரங்கம்
கவடு
சவெபோகத்் : இனை நாமெல்லார
ன்
ுங் ர கூடி

(௩)

ஓ

எடுத்த தேகம்

கூடா

எடுத்ததேதகம்
கட்டளைக் கலிப்பா

எடுத்த தேகம் பொருளாவி மூன்
.எனக்கொன் நில்லை' யெனமோன நன்னெறி
கொடுத்த போதுகொ டுத்ததன் ஜோ?பினுங்
குளறி நானென்று

மரயையை

கூத்தாட

விடுத்த வாறுங்,சண் ணீரொடு கம்பலை
விலகு மாறும்,என் வேட்கைபர வாகத்தைத்
தடுத்த வாறும், புகலாய்! சிரகிரித்
தாயு மான தயாபர மூர்த்தியே!
(ட-ள்.)

எடுத்த - உலூின்சண்ணே

பிறர்த,

உடல்

சேசம் -இச்ச

என
பொருள் - பொருள், ஆவி-உயிர், மூன்றும் _-இம்ஞூன்றும், 8ீ-தேவரீர்,
மோன
க்கு ஒன்று இல்லையென-எனக்கென வொரு சுதக்தரமு மில்லையென,

கன்னெறி - மவுன
த.து அன்றோ

சன்னிலையினை, கொடுச்சபோது - சந்தபோது, கொடுத்

- மேற்படி. மூன்றையும் கான் உமக்குக் சொடுச்அவிட்டதல்ல

சுதக்த
வா? (அங்கனமாக) பின்னும்-மீட்டும், மான் என்று-நானொருவன்
மாயையைகூத்தாட-கூச்.தாடும்படி,
ரல்கொண்டுன் என்று, குள றி-குழறி,
மாயையினை, வி$ச்சவாறம்-ஏவின விதமும்; கண்ணீரொடு-சண்ணீருடன்,
வேட்கை.
சம்பலை.-அச்சம், விலகுமாறும்-விலகினவிதமும்) என்-அடியேன்,
அசையாகிய, ப். ரவாகத்தை- வெள்ளத். இனை,

விதமும்)

புசலாய் _ சொல்வாயாக,

,தடுச்தவாறும் - தடைசெய்த

இரடரியில் - இரிசிரபுரத்தில்

(எழுச்

வாய்க்ச, தயா
தருளி.ப),தாயுமான-தாயுமான சுவாமி என்னும் இருப்பெயரை
என்க.
ட.ர-சருணையிற் சிறக்க, மூர்த் தியே-ரு;தல்வனே!

(வி-ரை.) முதல்வன் குருமூர்த்தி கோலங்கொண்

டெழுச்சருவி வச்து

மவுனகிலையினை
உடல் பொரு ளாவி ஆய மூன்நினையுவ் கைச்கொண்டு,
தென்பதாம்,
yu sass Serer மாயா காரியங்கள் அடிகடி தாக்குவ
குன்
யெல்லாமும்,
திருவாசகம்: அன்றே யென்ற னாவியு முடலு முடைமை
வின்றோ
நே யனையா யென்னையாட் கொண்ட போதே கொண்டிலையோ,
நிடையூ

ரெனச்குண்டோ

ெண்டோண்

முச்சு

ணெம்மானே,

ஈன்றே

செய்

GG
வாய் பிழை செய்வாய் நானோ விதற்கு நாயகமே.'' என்றதனாற் Tait.
மாயை
தேகமுள்ளளவும்
வயத்தால்
பபிர்சி
காதன் திருவருள் பெற்றவழியும்
கடனீருடனே
ஏகதேசம் வந்து தாக்கும் ஃ எங்கனமெனின், ஈன்னீ.ரானது

யொன்றாய்த்

தன்றன்மை

கெட்டு

மீண்டும்

௮க்த

வாற்றாலே

கெடுச்தார

யானாற்போல,
ஈன்னீ . ராகாமல் உப்புகமே
மெதிர்த்சாலும், முன்போல
அனுபூதி
பிராரத்தச்தாலே
ஞானத் சாலே 'இருவருளடைக்த இவெயோ௫கெளும்
(௧)
்
திரியும்,
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௫௩ ௮

தாயுமானவர்பாடல்

மெய்கண்ட விருத்தியுரை

தோயும் வெங்கலிப் பேயுந் தொடரின்
னூலிற் சொன்ன முறையிய மாதிகான்
Copii வண்ண மெனைக்காக்குங் காவலுர்,
தொழும்பு கொள்ளுஞ் சுவாமியு நீகண்டாய்!
“ஓயுஞ் சன்மம்; இனியஞ்ச லஞ்சல்!என்
Dash

கண்டு தொழவோ

ருருவிலே

தாயுர் தந்தையு மானோய்! சிரகிரித்
தாயு மான தயாபச மூர்த்தியே!
(இ-ள்.) கோயும் - வியாதியும், வெம் - கொடிய,

சலிப் பேயும்-- வறுமை

யாகிய பிசாசும், சொட- (அடியேனை த்) கொடருதலால்,
கின் - தேவரீர௮,
கதாலில்-(சிவாகமமாகய) நூலில், , சொன்ன முறை - விஇச்சபடி, இயமா இஇயமமா.திகளை, சான்-அடியேன், தோயும் வண்ண ம்-அனுபவிக்குமாறு, எனைஅடியேனை, காக்கும்-(விடயங்கஸிற் செல்லா) காச்ின்ற, காவலும்-துணை
யும்; தொழும்பு கொள்ளும்-(என்னை) அடிமையாச்கொள்ளும், சுவாமியும்கடவுளும், நீ-ரீயே, சன்மம்-பிறவி, ஒயும்-ஒழ
த போகும்;
ிர் இனி-இனி, அஞ்
சல் அஞ்சல் என்று-அஞ்சாதே! அஞ்சாதே! என்று சொல்லி, உலகம்-உலகத்
தார், கண்டு தொழ-பார்ச்து வணங்கும்படி, ஒர் உருவிலே - ஒரு வடிவித்

ரனே, தாயும் தந்தையும் - தாயும் தர்தையும், ஆஜனோய்-ஆனவனே!
இரிசரபு.ர,த்தில், , தாயுமான- தாயுமானவ

சென்னும்,

இரூரி-

தயாபர - கருணையிற்

Gives மூர்த்தயே-ரூ.தல்வனே! என்க,
(வி-சை.) வாத மித்த ஈலேட்டுமம் உடலுக்கும், வறுமையும் செல்வமும்
உயிருக்கும் அமைவது இயல்பாதலின், 4கோயும் வெங்கலீப் பேயும்? என்ற
னர். ஈண்டு

:ரின்னூல்!' என்றது

சா.சனமாகக்

கொண்ட

இட நாலாசிரியே

முன்னர்

யம்மைகீ muah”?

Glan e.g Baer,

நிஷ்டையை

கூறியிருத்தலின்,

என்றதற்கேற்ப

என்னை? இயமா

(வொசமமே

இளுடையவரசு:

சுவாமியும்,

என்றனர்.

இகளைச்

சொல்லுகிஷ்டை?

என

*: அப்பனீ

₹காயுர் த௫்தையு மானோய்*

'

(2)

முகமெலாம்
+f

மூகமெ
அகமெ

லாங்கண்ணீர்

முத்தரும் பிடச்,செங்கை மூகிழ்ப்ப,

1 BG a0 Lp 5 (30), YOKE

OT BD

லறிஞ

ரிகமெ லாந்தவ மிழைக்கின்றுர்; என் செய்கோ வேழை?
சகமெ லாம்பெற நல்லரு ளூதரமாச் சமைந்தோய்!
(இ-ன்.) மூகம் எல்லாம்-முகம்
மூத்து-மு.த்துச்கள்,

முழூமையும்,

அரும்பிட-௨ இர்க்திட;

PS plu GMs 55 gat எல்லாம்-மன

சண்ணீர் - சண்ணீராகிய,

செங்கை

YEO H,

- செல்விய

கைகள்,

Gopi g-2 GB; ஆனக்த

மூகமெலாம்---திடமுறவே

௫௩௯

மாக-இன்பமயமாக,ஈல் அதிஞர்-உத்தம அறிவாளிகள், இகம் எலாம்-இம்மை
முழுவதும், தவம் இழைக்கின்றார்-தவத்
தனைச் செய்கன்றார்சள்; ஏழை-எஸி
யனேன், என் செய்கோ-என்ன செய்வேனோ?, சகம் எலாம்-உலச மனைத்
தையும், பெற-பெறுதற்காக, ஈல் அ௮ருள்-சிறக்த அருளே, உதரம் ௮-இரு
வயிருச, சமைச்தோய்-பெற்றவனே! என்.
(வி-ரை., தவமாவது-வெச்தைச் இந்தித்துச் கண்ணீர் வார்தலும், அஞ்
சலித்தலும், மனவ் குழைதலுமாச இருத்தலன்றித் தன்னை மறந்து அறிவிழ
ந்து நிற்றலல்ல வென்பார்,
(:முசமெலாம்..... இழைக்கின்றார்? என்றனர்.
ரிவஞ்சத்தி தன்னை மீன்றும் சத்திதான் சவத்தை யீன்று, முவச்இிரு வருஞ்
சேர்ச் இிங்குல குபிரனைத்து மீன்றும்'? எனச் சிவஜான சித்தி கூறுதற்கேற்
பச், 'சசமெ லாம்பெற ஈல்லரு ஞூத.ரமாச் சமைந்தோய்' என் தனர்.
(௧)

திடமுறவே
oto
கோச்சகக்கலிப்பா

இடமுறவே கின்னருக£ச் சேர்த், தென்னைக் காத்தாளக்
கடனலுனக்கென் றெண்ணி,கின்னைக்
அடைவு

கெட்ட

பாழ்மாயை

கைகுவித்தோ

யாழியிலே

படமுடியா(.து); என்னாவிப் பற்தே!

னானல

யின்னமல்லற்

[னே

பராபரமே!

(இ-ள்.) இடம் உற-இடம் பொருச்ச, நின்-தேவரீர, ௮ருளை- இருவரு
ளினை, சேர்த்து-கூட்டி; என்னை-அடியேனை,
உனக்கு-தேவாீருக்கு, கடன் என்று-சடமை

காத்து ஆள-காத்து இரட்சிக்க,
யென்னு, எண்ணி - நினைத்து,

மின்னை-தேவரீரை,
கை குவித்தோன்-சைகூப்பி வணங்கனோன்,
நான்
அலனோ - அடியேன் அல்லவோ?, அடைவு கெட்ட-முறை கெட்ட, பாழ்பாழான, மாயை-மாயையென்னும், அழியிலே-சமுத்
இரசக் இலே படிந்து,இன்
னம்-இன்னமும், அல்லல்

பட-தன்ப

மடைய, முடியாது. முடியாது; என்.

அடியேன், ஆவி-உயிருக்கு, பத்தே-ஆகாரமே], ப.ராபாமே-பராபாமே! என்க.
(வி-ரை.) இடையரா௪

அன்போடு

யடையும் இச்சையுடையார் அச்

சிவத்தைப்

சுத்தாவச்தை

பொருச்இி அதீதத்தை

நிலையேயாய் நிற்பர், ஒரோ

வழி தடாகத்திற் சல் லெறியும்போது பாசியானது நீங்கி அஃதில்லாதபோது
பார பரவுமாறுபோல, மாயையானது வத்தை
யுணரும்போது நீங்கி
அதனை

யுணராத

சமயம் பார்த்து வந்து

பினை விளக்குவார், நின்னைக்
முடியா? என்றனர்.

ஆசாமை
வாராயோ?

கைகுவித்த

மாயை

தலைப்படும் என்னுங் குறிப்

எனக்கு,

$மாயை யல்லலிற் பட
(௧)

சண்டிங் கருட்குருவாய் நீயொருகால்
வர் வருத்தமெல்லாச்

தீசாயோ?

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௫௪௦

பூரயா

மாகவருட்-பூரணத்தி லண்டமுதற்

பாராஇ வைத்த பதியே! பசாபரமே!
(௫-ன்.) ஆராமை

கோரக்க,

அறியாமையை

சண்டு-அடியேன்

இஙவ்கு-

இவ்விடத்து, அருள் குருவாய்-அருட்குருவாகி, நீ-சேவரீர், ஒருகால்-ஒரு
தரம், வாசாயோ-வருவாயோ?,

வகு,

வக்து-அங்கனம்

வருச்சம் எல்லாம்-

எல்லாத் துன்பத் இனையும், தீசாயோ-நீக்கசாயோ?, பூசாயமாக-வி௫த் தரமாக,

அருள் பூரணத்தில்-இருவருள் நிறைவில்,

அண்ட முதல்-உலகத்திற்கு மத

லாய, பார் ஆஇ-பிருதிவி முதலாய பஞ்ச பூதங்களை, வைத்த-வருத்து
j
்
ட்
வைத்த, பதியே-இறைவனே!, பராபாமே-பராபரனே! என்க,
(வி-ஸா.) உலூனுக்குச் காரணமாயுள்ள பஞ்சபூத மனைத்தும் சடமாச
லினாலும், அவை தானே காரியப்படா வாசலினாலும், மு,சல்வன் றிருவருட்
பிரோகத்தால் அவன் சந்நிதானத்தில் தொழில் அடைசர்து பல வசையில்

கிலையுற்று விளங்கலின், *அருட் பூரணத்தி வண்டமுதற், பாராதி வைத்த ப.இ
யே! பரரபசமே!!

என்றனர்.

(௨)

வாழாத வாழ,வுனை வந்தடைந்தோ ரெல்லாரு
மாழாழி யென்னவரு ளானார்; அழுக்காற்றோ
டேழா

யெனவுலக

மேசுமினி

சானொருவன்

பாழாகா வாறுமுகம் பார்!நீ பராபரமே!
(இ-ள்.) வாழாது-(அகித்திய வாழ்வினுச்கு ஏதுவாக) வாழாமல், வாழ(நித்திய வாழ்வினுக்கு) எதுவாக வாழ, உனை வச்.*.-தேவரீரிடம் வந்த,
அடைந்தோர்-அடைச்சகலமென
அடைக்தோர், எல்லாரும்-யாவரும், ஆழ்ஆழமாகிய, ஆழி என்ன-சடலென்ன, அருள் ஆனார்-அருள் வடி.வமானார்கள்;
அழுக்காற்றோடு-பொருமையுடன் கூடிய, எழாய். உறிவிலி, என-என்து, உல

கம் ஏசும்-உலகம் பழிச்தற்குரிய, மான் ஒருவன்-கானொருவனும், இணி-இணி
மேல், பாழ் ஆகாவாறு-பாழார்தன்மை யடையாதபடி, ௩-தேவரீர், என்-எளி
யேன், மூகம் பார்-முகம் பார்த் இரங்கு!,

பராபரமே--, என்க,

(வி ரை.) ஈண்டு (வாழாது வாழ” என்றது தற்போத நினைவால் அழி
தற் சேதுவா௫ய வாழ்வினில் ஈடவாது, அருள் மூனைவால் என்றும் நிலை
யுற்று வாழ்தற் கேதுவான தன்மையினை யடைதல், இதக்தடைய அதிஞசே

இருவருண் மயமாய் நிற்ப ரெனவும்,
வடியை

யடைதற்

கானும் அடையா

குரியராவ

இங்கனம்

செனவும்,

நின்றவரே

மூசல்வன் இரு

அழுச்சாற்றுடன்

செனவும் குறிப்பித்தனர்.

உள்ளத்தி னுள்ளே யொளித்தென்னை யாட்டுசன்ற
கள்ளக் கருணையையான் காணுர் தரமாமோ?

வாழ்பவர் ஒரு
(௩)

Hes

்

திடமுறவே

டவள்ளத்தை மாற்றி விடக்குண் பார் நஞ்சூட்டும்
பள்ளத்தின் மீன்போத்' பதைத்தேன்; பராபரமே!
ஒளிச். து-மறைச்
(இ-ள்.) உள்ளத்தின் உள்ளே-அடியேன் மனத்திலே,
கள்ளக் ௧௬
ச்சன்ற,
நடிப்பி
ன்ற
ஆட்மகி
என்னை-அடியேனை,
இருச்து,

ணையை-வஞ்சச்

தரிசிக்கும், தரம்

சாணும்-அடியேன்

கருணையினை, யான்

கின்ற (பாவி
ஆமோ-தரமாகுமோ?, விடக்கு- மாமிசத்தினை, உண்பார்- உண்ணு
ெய்து,
கஞ்சு_
வடியச்ச
ர
த்தில் நிற்கும்) oben

கள்), வெள்ளத்தை-(பள்ள
-பள்ளத.திலுள்ள,மீன்
விஷ.த்தினை,ஊட்டும்-சிறிது நீரிற் சலக்கும்,பள்எ.த்.தில்
பதைத்தேன்-துடி.த்தேன், பராபரமே!---என்க.
வர்க் சொளித்தம்?? என
(வீ-ரை.) உள்ளத்தூற் றவர்வருக்க வரைப்ப

போல்-மீன்களைய்போல்,

அருளிச்செய்தவா
வும், *ஒளிக்குஞ் சோ.ரனை”? எனவும் திருவண்டப்பகுதியில்
ற, கள்ளக் கருணையை?
று, “உள்ளத்தினுள்ளே யொளித்தென்னை யாட்டுகன்
சருணையே வடிவான
ு
்படாத
வெளிப
என் தனர். மலபரிபாகம் உண்ட ரமளவும்
போகத்தைச் சன்
ங்கப்
இர
அச்தராத்மாவாக வுள்ள முதல்வன் உள்ளத்திற்

கருணை? என்றனர்.
மத்தினுச்குச் தக்கபடி பூட்டிவருகிறவ னாகவின் கள்ளக்
இருவாச்
ொருவ ராடாதாரே?!' என்ற ஆளுடையவாசு

: இட்டுவித்தா லியாச
 என்றனர்.
இனுக்கேற்ப *ஆட்டுகின்தீ
6வாவிக் கமலமலர் வண்டாய்த்

(௪)

துவண்டு

துவண்'

டாலிக்கு ணின்றவுனக் கன்புவைத்தார்க் கஞ்சலென்பாய்!

“பூவிற்கும் வான்கடையிற் புல்விற்போர்

பாலிக்க மாட்டேன் பதியே!

போல'வொளன்ஜைப்

பராபரமே:

மல ர்-தாமரை மலரில், வண்டு
வாடி, ஆவிக்குள்-உயிரினுக்
ஆய்-வண்டுபோலாகி, துவண்டு தவண்டு-வாடி
மேல், அன்பு வைச்தார்ச்குகுள்ளே, நின் ற-ர்லைத் திருக்கன் ற) உனக்கு-உன்
(௫-ள்.)

அன்பு வைத்த
கும்-புட்பும்

வாவி-தடாகத்திலுள்ள, கமல

பூவிற்
அடியார்க்கு, அஞ்சல்-அஞ்சாசே, என்பாய்-என்போய்!,

விற்கும்,

வான்

போல.புல் விற்பாரைப்போல,
பாவிச்சமாட்டேன்-பாவனை
பரமே!-.என்க,

(வி-ரை.)அன்பின்

சடையில் - சிறந்த

ஒன்றை-(உன்னை
செய்.பமாட்டேன்)

மயமாச

யுள்ளார்ச்கே

கடையில்,

யன்றி)

புல் விற்போர்

வேறு

பொருளை,

பதியே-இறைவனே',

எவ்விதத்தும்

பரா

முதல்வன்

ர். திரு
துணைசெய்வானென்பார், *அன்புவைத்தார்க் சஞ்சலென்பாய்? என்றன

முனி
மந்திரம்: *அன்பினுள் யான்புறத் தானுட லாயுளான், முன்பினுள் சான்
னுள்
என்பி
பொரு,
வர்ச்கும் பிராணிவ, னன் பினுள் ளாளா௫ யமரு மரும்
னார்க்கே யணை துணை யாமே.?? என்றதனாற் காண்க. திருவாசகம்: மற்று
ைச்
மோர் தெட்வர்சன்னை யுண்டென நினைத்தெம் பெம்மாற், கற்றிலாதவர
சண்டா லம்மசா மஞ்சுமாறே?? என்றதற் கேற்ப, “ஒன்றைப் பாவிச்க மாட்
டேன் பதியே

ப.ராபரமே!? என்றனர்.

(௫)

௫௪௨

தாயுமானவர்பாடல்

மெய்கண்ட விருத்தியுரை

“விண்ணாறு வெற்பின் விழுர்தாங் கென'மார்பிற்
கண்ணாறு பாய்ச்சிடுமென் காதல்வெள்ளங் கண்டிலையோ?
தண்ணாு சாந்தபதத் தற்பரமே! கால்வேதப்
பண்ணாறு

மின்பப் பதியே! பராபரமே!

(இ-ள்.) விண் ஆறு-ஆகாய கங்கை, வெற்பில்-மலையில், விழுக்தாங்கு
என-விழுச் தாற்போல, மார்பில்-அடியேன் மார்பின்மீது, சண் ஆறு-கண்ணீ
ராகிய ௩தியை, பாய்ச்சிடும்-பாய்ச்சடுகன்ற, என்- என்னுடைய,

சாதல்- இசை

யாகிய, வெள்ளம்-பெருக்கை, சண்டிலையோ-பார்த் இலைபோ?, தண்-குளிர்ச்சி
சியே, காறு-மிகுஇன்
ற, சாக்த பதம்-சாந்தமான பதத்தையுடைய,

தற்பரமே!, மால்வேசப் பண்-மான்கு வேதப்
சக்கின்ற

இன்பம்-ச௪ சொரூபமாகிய,

தற்பாமே-

பண்களுள்ளும், சாறும்-பிரகா

பதியே-இறைவனே!,

பசாபரமே!--

என்க.

(வி-ரை,) ‘Poor wap அருசவரு மழைபோ லிரங்கயே யிருவழிக ஸீர்
நிறைப்ப, அன்பினால் மூர்ச்சிச்சத வன்பருச் சங்கனே அமிர்த்தசஞ்சீவி என”

இக்நூலாசிரியர் முனம் கூறிபுளதற் கேற்க ஈண்டும், *விண்ணாறு வெற்பின்
விழுந் சாங் செனமார்பிற்,கண்ணாறுபாய்ச்சிடுமென் காதல்வெள்ளங் சண் டிலை
யோ?” என்றார். திருவாசகம்: “அமுதா லுன்னைப் பெறலாமே,” என் நதனாற்
காண்க,

(௬)

“கூடியகின் சரடியார் கூட்டமென்றோ வாய்க்கு” மென
வாடியவென் னெஞ்சமுக வாட்டமுநீ கண்டிலையோ?
தேடியகின் சீரருளைத் திக்கனை த்துங் சைகுவித்துப்
பாடியகான்

கண்டாய்!

பதிய!

(இ-ள்.) கூடிய-ஒருங்கு சேர்ந்த,
bs, அடியார-சிவனடியார்க௪,
ள

பராபரமே!

ரின்-தேவரீர.௪, சர்-சிறப்பினை வாய்

கூட்டம்-சங்கமானது, என் று-ஏக்சாலத்து,

வாய்க்குமோ என-கிடைக்குமோவென்
ற, வாடிய-மனம் வாடின, என்-அடி
யேன த, கெஞ்சம்-மனத்தையும், மூக வாட்டமு பமூகவாட்டத் இனையும், 8தேவரீர்,
கண்டிலையோ-பார்த்இலையோ?, சேடிய-அன்பர்களால்
தேடப்
பட்ட, கின் சர்-தேவரீரது சிறந்த, அருளை-அ௮ருளைக்குறிச்து, இக்கு
அனைத்
தும்-திசை யனைத்தும், கை குவித்து-அஞ்சலித்த, பாடிய
நான்-து.தித்.துச்

சொண்டிருக்கு
பரமே!--,

கான்,

கண்டாய் தெரிவாய்!,

படியே-இறைவனே!,

பர.

என்,

(வி-ரை.) சவபத்தர்மாட் டன்புடையாய்! மனஞ் சொற் செய்கைகளால்

அவாவழி

நிற்பார்க்கு உலகய

லுணர்வு மாறிக் சிவானுபூதி யுணர்வே

மேம்

பட்டு நிகழுமாகலின், *கூடி.பரின் சரடியார் கூட்டமென்றோ வாய்க்குமென”

என்றனர். பாடுவார்கட்குப் பரமன் திருவருள் பாலிப்பது
நிச்சயமாசலின்,
'கைகுவித்துப், பாடியமான் கண்டய்?
என்றனர். தேவாசக்:
**வாயாசச்
தன்னடியே பாடுந்தகொண்டர் இனச்தகத்தார்??
TO OS CHD காண்க:'
(௪)

திடமுறவே
தெஞ்சத்தி are
மஞ்சலென

௫௪௩.

நினைவாய், கினைவூடு

வாழுமென

தாவித் தணைநீயே

'சஞ்சலமாழ் நினை; இனிமேற் முயக்குபசா ரம்புகன்று
பஞ்சரிக்க ரானார்? பதியே!

பராபரயே!

(௫இ-ள்.) கெஞ்சத்திஜூாடே-அடியேன்

மணத்திலுள்ளே,

நினைவு

ஆய்_

நினைவாக; நினைவு ஊடும்-அந்த நினைவினுள்ளும், அஞ்சல் என-பயப்படா(22
யென்னவிருந்,

வாழும்-வாழுகன்ற,

என-அடி.யேன,௮,

அவித்துணை_

உவிர்ச் அணையாகிய, நீயே-தேவரீமே, சஞ்சலம்-அடியேன் மனோ சலனத்தை,
மாற்றினை-நீச்இனாய்; இனிமேல்-இனிமேல், சாய்ச்கு-தாய் போன்ற வுனக்கு,
உபசாரம்-உபசாரவார்ச்தை, புசன்ற- சொல்லி,
பஞ்சரிச்க - கெஞ்ச, கான்
ஆர்-மான் யரர்?, பதியே-தலைவனே!, ப.ராப.ரமே![--, என்க.
்

(வி-ரை.) முதல்வன், அடியார்கள் மனச்திலும் நினைவிலும் தங்கியிருச்து
வேண்டிய முடி ச்தருளுவோ

வூடு, மஞ்சலென

னாதலின்,

வாழுமென

தாவித்

வாயனை மனத்தானை
மனத்துணின்ற
பான்றன்னை?? என்றதனாழ் காண்க.

'செஞ்சசத்தி ஜூடே

துணை$யே'

ஈினைவாய் கீனை

என்றனர்.

கருத்தானைச்

தேபாரம்;

.கருத்தறிக்
து முடிப்
(ஆ

பு.த்திரெறி யாகவுனைப் போற்றிப் பலகாலு

முத்திகெறி வேண்டாத

மூடனேன், அ!கெடுவேன்;

சித்திநெறிக் கென்கடவேன்?

சீரடியார்க் கேவல்செயும்

பத்திநெறிக் கேனுமுகம் பார்1ர பராபரமே!
(௫-ள்.) புத்தி செறியாக-புத்தியின் வழியாக, உன்னை-தே.வரீரை, பல
காலும்-பலதரமும், போற்றி-துதித்து, முத்தி நெறி முத்தி மார்ச்சு ச்தை,
வேண்டாத-விரும்பாத,
மூ.௨னேன்-மூடனுகிய
சான்,
ஆ-ஐயோ!,
செடு
வேன்-கெடுவேன்; சித்தி நெறிக்கு-ததி
மார்ச்கத்இற்கு, என் கடவேன்.
என் செய்வேன்?, 2ர்-சிறக்த, அடியார்க்கு-தேவரீ ரடியவர்கட்கு, ஏவல் செ
யும்-பணி செய்தற்குரிய,
கேனும், நீ-தேவரீர்,

பத்தி

கெறிச்கேனும்-பத்இிமார்க்கம்

மூகம் பார்-என்

முகத்தினைப்

உண்டாதற்

பார்ப்பாயாக!,

பராபர

மே!---, என்ச.

(வி-ரை.) :அன்பர்பணி செய்யவெனை யாளா4்9 விட்டுவிட்டா, வின்ப
நிலை தானேவச் தெய்தும் பராபரமே!?? என இவ்வாசிரியரே பின்னர்ச் கூறி
யிருப்பதற் சேற்ப, அடியார்க்கு ஏவல் செய்கன்ற
பத்தி மார்க்க ors Or
மூண்டாகுமேல் இன்பகிலைக் கேதுவாகிய சித்திகெறியும் ுூ.த்திநெறியு மூண்
டாதற்குச் தட்டில்லை யெனக் கூறினர்.
(௯)

கண்டதியேன்; கேட்டதியேன்; காட்டுகினையேயிதயங்

கொண்டதியேன்; முத்தி குதிக்கும் தரமுமுண்டோ?

௫௪௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
தொண்டறியாப்

பேதைமையேன்

சொல்லேனின் மென்மை

பண்டறிவாய் நீயே பகராய்! பராபரமே!

[யெல்லாம்;

(௫-ள்.) கண்டறியேன்-(பிரத்தியட்சமாசப்) பார்த்தறிச்திலேன்; கேட்
டறியேன்-(கா.தினால்) கேட்டறிந்திலேன்; காட்டும் நினையே- எல்லாவற்றை
யும் ( ஆன்மாவிற்கு) அறிவிக்கும் தேவரீரையே, இதயம் கொண்டு-மனத்தில்

வைச்சு, அறியேன்-அறிக்கிலேன்; முத்தி குறிச்கும்-(இத்தகைய அடியேனு
க்கு) முத்தியை கனைக்கும்,

தொண்டு
மையை

சரமு.ம்-யோச்கயெதையும்,

அறியா-அடிமைத்திற
யுடையேன்,

மறியாச,

நின்-தேவரீரது,

அம், சொல்லேன்-சொல்லறியேன்;

உண்டோ-உளசோ?,

பேதைமையேன்-அதிவின்

தொன்மை

எல்லாம்-பழமை

யனைத்

பண்டு அறிவாய்-(எனக்குள்ள இன்பச்

தையெல்லாம்) முன்பே யறிலாயாகிய, 8ீயே-தேவரீரே, பசராய்-சொல்லாய்,!
பராபரமே!--,

னஅ

என்ச.

(வி-ரை.) முதல்வனது சர்வ மங்கள ௪சள சொரூபத் இனையாவது, அல
அனத்த குணங்களையாவத, அவனது அசண்ட வியாபச சச்சிதானந்த

நிஷ்களத் சன்மையினையா௨
2, முறையே

கண்டும்

கேட்டும்

மிராசவனுக்கு முத்தி யெல்கனம் த்இிச்கு மென்பதாம்.

என்பது சரியையா
தி சாதனங்கள். தொன்மையாவது-மூன்னைப்
ருட்கும் முன்னைப் பழம் பொருளர

தியாணித்த

ஈண்டு (தொண்டு?
பழம்பொ

யிருக்கும் பழமை.

(௧௦)

தன்னை

தன்னை யறியத் தனதருளாற் ரூனுணர்த்து

மன்னைப் பொருளெனவே வாழாமற் பாழ்
நெஞ்சே!
பொன்னைப், புவியை,மடப் பூவையர, மெய
்யெனவே
என்னைக் சுவர்ந்திழுத்திட் டென்னபவன் கண்டாயே?

(௫-ள்.) தன்னை-(மு,தல்வனாயெ) தன்னை,

அறிய-உணச, தன து-முதல்
வனக, AGM I~ Hew ai cy
ner,
தான்-(மு,.தல்வனாகிய) தான், உணர்ச
்
அம்-உணர்த்துன்ற,
மன்னை-இறைவனை,
பொருள்
என-உ
றுதி
ப்பொ
ரு
ளென, வாழாமல்-வாழாமல்; பாழ் கெஞ்சே-பாழ் மனமே
, பொன்னை. பொரு
ளினை யும்,
புவியை-ரிலத் இனையும்,
மடப்பூவையசை-இளமை
பொருக்திய
மா.சமையும், மெம் என-மய்யென்று
கொண்டு, என்னை - அடியேனை, கவர்

“கி-பற்றி, இழுத்திட்டேடுழுத்கிட்டு, என்ன பலன்.
என்ன பயனை, சண்
டாய அனுபவிக்காய? என்க.

(வி-மை,) நாடி முசலியவற்றுள் (யான்
யார்? என்னைச் சேடியு மறிகிலே
என்று இவ்லாறு கேர்கின்ற தேர்ச்சி
யறிவின்கண்ணே
இதனைத் தெளிவி ்
்
ப்ப கோரறிவு
வேறுண்டென ஆராய்ச்து கோக்க
விளக்
ட
, அவ்வாறு நாடுக்கால்
இத் தோன்றுவச
oor?

ாய் முூதல்வன த

Agaig.

ஞா

னத்தால் முதல்வனை யுணர்ல

Bro)

தன்னை-- ஆக்குவை

பொன்னா
ராகலின், தன்னை யதியத் தனதருளாற் ருனுணர்க்து? என் றனர்.
.
ென்பார்
மில்லைய
னமு
பிசயோச
லும், புவிடாலும், பூவையராலும் யாதொரு

பெண்
:*மண்
த்தார்
பட்டின
.
;பொன்னை... என்னை பலன்சண்டாம்'! என்றனர்

கலங்கி

மாடதுபோல்

கண்கெட்ட

லேவிமுர்அு,

பொன் னாசை மயச்சத்தி

(௧)

TOT ME CHD சாண்.
ee
en

னேன் பூணமே!??

ASG

OM a

உடை

ஆக்குவை மாயை யாவு(ம்); கொடியினி லவற்றை மாள_
நீக்குவை) நீக்க மில்லா நினைப்பொடு மறப்பு மா்.றிப்,
போக்கொடு வரவு Dar Ds புனிதகல் லருளா னந்தர்
தாக்கவுஞ் செய்வா யன்றோ? சச்சிதா னந்த வாழ்வே!
உண்
(இ-ள்.) மாயை யாவும்-மாயைக ளெல்லாவற்றையும், ஆக்குவை பொழுதி
செடிப்
ில்
நொடியின
,
டாக்குவாய்; அவூற்றை-௮ம் மாயையை

னில், மாள-ஒழிய, நீக்குவை - நீச்ிரிவை; £ீச்கம் இல்லா-நீங்குத

லில்லாத,

மாற்றி-ஓழித்து; போக்
நினைப்பொடு_சினைப்புடன், மறப்பும்-மறப்பையும்,
-பரிகச்,௪
கொடு வரவும்-போக்குடன் வரவும், இன்றி - இல்லாமல், புனிதம்

மாகிய, ஈல்-சிறக்த, அருள்-அருண்மயமாகிய, ஆனச்தம்-ஆனந்தத்தை, சாக்ச
செய்வாய்

கவும்- அடையவும்,

அன்றோ-செய்பவன்

சச்சிதாநர்த

நீயல்லவா?)

்
வாழ்வே - சச்சிதானர்த சொருபனே! என்க,
(வி-மா.) (அக்குவை? என்றதனால் சருட்டியும், 'நீக்குவை? என்றதனால்
சங்காரமும், *ஆனக்தர் தாக்கவும் செய்வாய்” என்றதனால் அனணுச்இிரகமும்
கூறியவாற்றால்? இதயும், இிரோபவமும் கூட்டிச்சொள்க. ஆசப் பஞ்ச இிருச்
'இயத். இனையும் முதல்வனே

செய்பவ

னென்பதாம்

திநவாசகம்:

யெல் லாவுயிர்க்கும் தோற்றமாம் பொற்பாதம், போற்றியெல்
போகமாம் பூங்கழல்கள், போற்றியெல் லாவுயிர்ச்கு Sap

ஞன்முசனுங்

போற்றிமா

புண்டரிகம், “போத்றியா

முய்யவாட்

பொன்மலர்கள்.?? என்ற சனாற் சாண்ச,

கொண்டருளும்
ட்

காணாத

போற்றி

லாவுயிர்க்கும்
மிணையடிகள்,
(கு

கை

ட

கற்புறுசிந்தை
—+t-—

SH
சிக்தை மாதர் கணவரை யன்தி வேறோ
Apyps தவரை நாடார்; யாங்களு மின்ப வாழ்வுக்

தற்பொறி

யாச ஈல்குந் தலைவகின் னலதோர்

தெய்வம்

பொற்புறக் கருதோக் சண்டாய்! பூரணா னந்த வசழ்வே!
(@ ar)

கற்பு-சற்பானது,

மாதர் - மாதர்கள்,

பணை

என
0:

உற-மிகுர்த,

கணவரை-(தமது)

சிதை

சணவரை,

ய மனத் இனையுடைய,

அண்றி-சாடுதலன்
தி,

ஓர்-ஒரு, இல் புறத்தவரை-அயல் வீட்டாரை, ராடார்-

௫௪௬

தாயுமானவர்பாடஉல்

மெய்கண்ட

விருத்தியுரை

நாடார்கள்; (அதுபோல) யாங்களும்-மாங்களும், இன்ப வாழ்வும் - சுசவாழ்க்
கையையும், தன்பொறி ௮௧-சன்;செல்வமாக ,கல்கும்-தச்சருளுடன் ஐ, தலைவமுதல்வனே, நின் ௮லது-உன்னையன்
றி, ர் தெய்வம் - மற்றொரு தெய்வச்
தை, பொற்பு உற-பொலிவடைசற் பொருட்டு, கருசோம் - சாடோம்; பூர
ணானக்தவாழ்வே-பரிபூரணானச்த இன்பவாழ்தலை யுடையவனே, என்க.
(வி-ரை.) மாதர்கள் தங்கள் கணவரை நாடாமல் தங்கள் கண வனுக்குச்
சமமாகவாவத உயர்வாகவாவது எண்ணி அ௩கிடபுருடரை நாடின்கற்பிழக்து
௩ரகத்சை யடைவர். அதுபோன்று, சைவர்கள் சம் மு.௫ல்வனாகிய சவெபெரு
மானை சாடாமல் சவபெருமானுக்குச் சமச்துவமாசவாவது உயர்வாகவாவது

அன்னிய தேவர்களை நாடின் தன்பத்தினை யடைவ ரென்பதாம். அதாவது,
முதல்வனுக்கு மேத்பட்டதேவ ரோருவரு மில்லை யெனவும், சர்வ வியாபகனா
யுள்ள அவனை விட்டு வேறு காடுபவர்கள் இறப்பினும் பிரப்பினும் அடைவ
ரென்பதாம். திநமந்திரம்: “சதிவனோடொச் குந்தெய்வக் தேடினு மில்லை, யவ
ஜேடொப் பாநில் யொவரு மில்லை, புவனங் சடச்சன்று பொன்னொளி மின்
னும், தவளக் சடைமுடித் சாமரை

யானே,?*

எனவும், *கற்றுவ்

கழமுசைகள்

போலுக் கலஇகள், சுத்த சவெனெக்குக் கோய்வற்று நிற்கின்றான், குற்றச்
தெரியாதார் குணங்கொண்டு கோதாட்டார், பிச்தேறி காளும் பிறக்திறப்
பாரே,??

எனவும்' வருவனவற்றாற்

காண்க,

(௧)

*முருர்திள ஈகையார்' பார முலைமுகர் தழுவிச், செவ்வாய்
விருந்தமிர் தென்வ ருக்தி, வெறியாட்டுக் காளாய், நாளு
மிருந்கலோ

காய தப்பே ரினத்தனா யிருந்த வேழை

பொருக்தவுங் கதிமே லுண்டேர? பூரணா னந்த வாழ்வே!
(இ-ள்.) முருச்.து - மயிலிறநக னடிபோன்ற, இள

ஈகையார் - றிய

பல்

வரிசையையுடைய மாதரது, பா.ரம்-பெரிய, மூலை முகம் - முலை முகட்டை,
சமுவி - தழுவிக்சொண்டு, செவ்வாய்-செவர்த அதரச் தினை, விரு ச்து-விருச்

தாகச் கொடுக்கப்பட்ட, அமிர்து என-தேவாமிர்கம்போலகச்
பானம் பண்ணி; வெறி ஆட்டுக்கு - வெறி

யாடலுச்கு,

கருதி, ௮௬5தி.

ஆள் ஆய் - ஆளா,

காளும் இருர்த-சாடோழ மிருத, லோகாயதப் பேச் - உலோகாயதம்
என்

௮ம் பேர் பூண்ட, இனச்சனாய் இருச்ச-உட்டத்தனா மிரச்த,

ஏழை - அறி
விலியாயெ நான், Cow 6 @ Qu ருஈ்.சவும்-இணி
யொருகால் ஈற்சதி யடைய
வும், உண்டோ-விரகுண்டோ?, பூரணானந்த
வாழ்வே.....என்க,
(வி் ரை) .

லோக) ாயதமாவது:- காண்டலளவை யொன்
றே பிரமாணம்,
மிலம், கீர், இ,
ட
1
வளி என நான்கே
தத்துவங்கள், 3 இவை
தித்தப்
பொருள்கள்; இவற்றின்
கூட்டமே உடம்பு. citi! -aqeh
க்கான
வழிச் செவ்வண்ணம் பிறக்குமா
மம
றுபோல, இவற்றின் கூட்டுறவினால்
ஒறாணர்வு
இடு
காணப்படும்

அவ்வுணர்வு உடம்பு வளர வளரும்,

தேயச் தேயும். ஆசலின், உடம்
வேறே உயி சென்பதும் பொய்;
உடம்பிற்கு இன்ப துன்பங்கள்
பாயுள்ளன; இவற்றிற்குக் காரணம்
இயல்
ற்கு

வினையென்ப.து பொய், மயிலைச் AsHAS

௫௪௪

கற்புறு சிந்தை

்பதும்
தாரையும், குயிலைச் கூவுவித் தாரையுங் சாணாமையி ற் சடவ்ஞளுண்டென
பொய்) இம்மையின் மல்கைப் பருவத்து

பொருது

வாழ்வதே துறக்க வின்பம்; அது

மணந்து

மசளிரோட

யால் நரல்களால் பிறவாற்றால் வருர் துவதே

உண் டுடுத்து

பகைவரால் நேர்யால் வறுமை
திரயத் துன்பம். வேறே

துறக்க

நிரய மூளதென்பதும் பொய், சான்குபூதக் கூட்டரவிற் பிராணவாயு ஒன்று
வீடுபே
நீங்கில் உணர்விழந்து உடம்பு சாசமாம்; அதுவே வீடுபேறு; வேறே
புண்
மறுமை

மடவோர்
த
யுணரா
வண்மை
இகவ்'
்
பொய்.
றுண்டென்பதும
டெனச் சொண்டு, தவங்கள் பட்டினி மு,சவியவற்றால் வருக்துவர். கற்பு முத
.
லிய சங்கே.௪ நூல்கள் மதுகையின்றி மதியுடையோராற் செய்யப்பட்டன
செய்
யன
முதலி
சோலை
ை,
பொய்க
்,
கூவல்,
ப்பந்தல
தேவதலம், தண்ணீர்

கைவிட்டு,

இவற்றைச்

லான்,

நூல்கள்

கூறும்

தலை உயர்த்துச்

வழிச்செல்வோராற்

கூறப்பட்டன.

ஆத

உழவு-பசுச்சாவல்-வாணிபம்-செங்கோன்

முறைமை முதலியனவாக ஆன்றோர் காட்டிய செறியினின்று இம்மை யின்
பங்சளை நசர்ச்து வாழ் சல் உறுஇப்பயன் என்பதாம்.” (இது திராவிட மகா
௨
பாடியத்திற் கண்டது.)

BO sor மொன்றும் வன்மை செறிந்திருட் படலம் போர்த்த
பாதகச் சந்தை பெற்ற பதகனுன் பாத நீ
லாதர வடைய வுள்ளன் பருள்கிலை ய.பின், மத்தியார்
போதனை செய்ய வல்லார்? பூரணா னந்த வாழ்வே!
எலாம்- தீமைகள் எல்லாம், ஒன்று

(௫-ள்.) த

ஆம் வன்மை-ஒன்றாகச்

கூடியிருந்தாற் போன்று, செறிச்து-பொருச்்இ, இருள் படலம்-(அஞ்ஞான
மாகிய) இருட் போர்வையை, போர்த்த-மூடப்பெற்ற, பாதச் சிர்தை பெற்றபாபச் சர்தனையுள்ள, பதகன்-பாபியாகய கான், உன் பாச நீழல்-உன் இரு
உள் அன்பு-உள்ளன்பை,

ஆத. ரவு அடைய-அதாரமாசவடைய,

வடி நீழலை,

பானால், போதனை செய்ய வல்லார்-(என் பாவந்
அருள்கலையாயின்-தந்தருளா
தொலையப்)

வாழ்வே--,

வல்லவர்கள்,

போதிக்க

மற்று

யார்-வேறு யாவர், பூரணானக்த

என்க,

வி-ரை.) தேவாசம்: “இருளாய வுன்ளத்தி
கெடுத்தேழை

யேனை

யுய்யக்,

தெருளாத

னிருளை நீக்கி யிடர்பாவவ்

சர்தைதனைச்

தெருட்டித்

சன்

போற் சவலோச நெறியானை யறியச் சிச்சை, த்த வருளானை?? எனப் பெரி
மார் கூறியிருத்தலுச் கேற்பப் பாவ இக்தனை யுடையனேனும், அப் பாவத்
இனை மொழித்து உன்னிடச்து அன்பு விளையச் செய்யாயாயின் எங்ஙன முய்
(௩)
.
வேன் என்பதாம்.

நாதனை,

நாதா

இத ஈண்பனை, கடுவாய் நின்ற

நிதனைக் கலர் நிற்க, நெஞ்சமே!

நீவா வென்றால்

வாதனை பெருக்கி யென்னை வசஞ்செய்து மனந்துன் மார்க்சு
போதனை செய்த னன்றோ? பூரணா னந்த வாழ்வே!
டாத,

(இ-ள்) சாதனை- இறைவனை? காத அதத-காத தச்துவவ்களுக்கு மெட்
சண்பனை-அணைவனை)
ஈவாய் நின்ற-ஈடுநிலையிலிருக்த, நீதனை-நீதி

மானை, கலந்து நிற்ச-கூடிடிற்க, ரெஞ்சமே-மனமே!,

நீ வா என்றால்-நீ வருக

௫௪௮ தாயுமானவர்பாட்ல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
என்ருல், மனம்-என் மனமானது,
வாதனை பெருக்கி - உலக வாதனையைப்
பெருகச்செய்து, என்னை-அடியேனை, வசம் செய்து-வரிகரித்து, அன்மார்க்க
போதனை

செய்தல்-தமையான

வுபதேசச்தைச்

செய்தல்,

யோ?, பரிபூரணானந்த வாழ்வே---, என்க,
(வி-ரை.) ஒருவன் மனத்தின் வழி தன்னை

ஈன்றோ-௩ன்மை

டத்தின் இருவினைச் குள்

ளாசவும், தன் வழி மனச்சை
௩டத்தின்
இருவினையொப்புச் குள்ளாகவும்
ஆவன், ஆகலின், என் மனம் நின்னை
யடைய
என்
வழி
வாது என்னை

பிழுக்துத் த கெறியைச் சோக் செய்தல்

அழகோ

வென்றனர்.

பிரபுலிங்க

விலை; “கெடுக்க வல்லதுங் கெட்டவர்
தங்களை,
எடுச்ச வல்லது மிம்மன
மென்ததை, அடக்க வல்ல வனைய பவச்சடல், கடக்க வல்லவ னாவன் கடித
Gan”?

என்றகனாற்

எண்ணிய

காண்ச,

வெண்ண

(௪)

மெல்லா

மிறப்புமேத் பிறப்புக் காசை

பண்ணி,யென் ன திவை யெல்லாம் பாழாக்க, யெனைப்பா ஜாக்குர்
திண்ணிய வினையைக்

கொன்று,

புண்ணிய நினக்கே யன்றோ?

சிறியனை யுய்யக்

கொண்டாத்

பூரணா னந்த வாழ்வே!

(இ-ள்) எண்ணிய-மான் நினைத்த, எண்ணம் எல்லாம்-ரனைவனை த்தை
யும், இறப்பு மேல்-ம்ரணத்தினுஈகு மேல் வருவதாகிய, பிறப்புக்கு-பிறப்பி
னுக்கு, ஆசை
பண்ணி-விருப்பமாகச் செய்து; என்-அடியேன௮ு, அறிவை
எல்லாம்-அறிவு முழுஇனையும், பாழாச்சி-பாழ்படுத்
தி; என்னை - என்னையும்,
பாழ் ஆக்கும்-பாழாக்குகன்ற, தண்ணிய வினையை-வல்வினையை,
கொன்றுQs Das:
சிதியனை-ர.றியனை,
உய்யக்
கொண்டால்-உய்விச்க
ஏற்றுக்
கொண்டால்,

புண்ணியம்-௮ப்

லவா; பூரணானர்த

புண்ணியம்,

ிசைகே

அன்றோ-உனச்கே

யல்

வாழ்வே--, cars,

(வி-ரை.) எல்லா வசையான கேட்டிற்கும் வினையே
காரணமாக விருத்த

லின் அவ் வினையை
விளமகா னென்பார்,

யொழித்தாலல்லத
மூசல்வன்
(வினையைச்
கொன்று இறியனே

புண்ணிய நினக்கே யன்றோ?” என் றனர்,

மனத்தின்சண்ணே
யுய்யச்சொண்டாற்,

திருமந்திரம்: “வினைகடிந்தா ௬ள்

எச்துள்ளொளி மேவிச், தனையடைஈ தார்ச்செல்
லாம் தத்துவ மரய்நிற்ப,
னெனையடிமை கொண்ட வேந்திழை
மீசன், சணவனைச்
காண
வனாத

மாமே,?? என்ததனாம் காண்க,

பத்திர, பத்திக் கா ன பலஜனுகீ;
பலவாச் சொல்லுஞ்
இத்திரி; சிததர் இத்
தித்

WARE, முத்திக் a
yeas,

எனக்கெர

ரன

திறமுரி; இறமார் மோன

முகலுகீ; முதன்மை

ன் அுண்டேர?

ஞூணா

(௫-ள்.) பதஇ 8ீஈபத் இரூபமா
யிருப்பவ
யினுக்கு ஆன, பலனும்
நீடபிரம பாஜனருபனா

ல்லும்-பலவகையாய்த

ியு
(9)

சொல்

யான

னர்த வாழ்வே!

னு நீபே; பத்திச்கு ஆன-பத்தி
யிருப்பவனு நீயே; பலஆ

சொ
லப்பிின்ற, இத்தி நீ-சித்தர்களு
நீயே, இத்தர்-

Ora

மலைவளர் காதலி
தத்தத்

சித் சருடைய,

eo Buchu, Coro

இறமும் - Fs8

ps8) நீ-மெளன

நீ-கீயே, திறம் ஆர் =

வகைகளும்,

முத்தியு நீயே; முத்திக்கு ஆன-முதி

ன
இயை யுதவுதற் குரிய, முதலும் நீ-முதல்வனு நீயே; மு, சன்மையான-முத
ஒரு
ன
எனச்கெ
உண்டோஒன்று
மையாஇய, புத்தி நீ-அறிவு நீயே; எனக்கு

என்க,

பூரணானந்தவாழ்வே--,

பொரு ஞளதோ?,

(வி-ரை.) அறிவானும், அறிவிப்பானும், அறிவா யறிகின்றவனும், அறி

ஆன்மாவினுக்கு உபகரிச்து BD
பக்தி மூசலிய அனைத்தும் op gH
என்றனர். அற்புதத் திநவந்தா தி:
யறிவா வறி௫ன்றான் ருனே-யறி

இன்ற மெய்ப்பொருளும் முதல்வனே யாகி
oer, ௮வ் வான்ம சம்பக்தமாக விளையும்
வனே யென்பார், எனக்கொன் றுண்டோ?
அறிவானுர் தானே யறிவிப்பான் ரானே,
இன்ற, மெய்ப்பொருளுர் தானே
யவன்.?? என்றதனாற் சாண்க,

விரிசுடர்பா ராகாச, மப்பொருளுக்

தாயினு மினிய நின்னைச் சரணென வடைந்த காயேன்,
பேயினுக் கடைய னாஇிப் பிதற்றுதல் Gee ator ap?

மெழுகாய் கொந்தேன்;தெளிவிலேன் ; விணே

தீயிடை

தாற்ற

போயின

சானே
(௬)

காலம்

கில்லேன்; பூரணா னந்த வாழ்வே!

(௫-ள்.) தாயினும் - தாயைச்காட்டிலும், இணிய-இனியனான,

நகின்னை-

காயேன் தேவரீரை, சரண் என-அடைக்கலமாக, அடைக்த - அடைகத,
நாயினேன்; பேயினும் -,பேயைச்காட்டிலும், கடை யன் ஆகி-இழிச் தவனாகி,
பிதந்றுதல் செய்தல்-பிதற்றுவத, நன் 2ர-௨ன்மையோ?, தீயிடை - செர்தழ

லில், மெழுகு ஆய்-மெழுகுபோல, கொந்தேன்-உருகினேன்;
காலம்-சாலம2, வீணே

செளிவிலாசேன்;

போயினது

தெளிவிலேன்-

- பயனற்

Op Je 2 & 5

ஆற்றுகில்லேன்-தறிக்ககிலேன்; பூரணானத்த வாழ்வே--, என்க.
(வி-ரை.)

லில்

தாயானவள்

உண்டாகும்

மோயைப்

தன் புத்திரனுக்கு அவ்வவ்

போக்க

உடலைச்

வமயங்களில்

தேற்றுவள்.

௨௨

முதல்வனோ

பிணியுடைய வடியாசைத் இர்ப்பார்போலும்"' என்றதற் கேற்ப, உடனோயை
என்றபடி அன்மாவினுக்
வீனையநுப்பார்??
(பண்டை
யொழிப்பதுடன்,

குள்ள வினை கோயினையும் £ீக்குவா னாசலின், தாயினு மினியன்? என்றனர்.

தருக்தப்
தேவராம்: தாயினு ஈல்ல சங்கரனுக் கன்பர், ஆயவுள் எததமு
பட்ட
பெற்றோ,பேயர் பேய்முலை யுண்டுயிர் போக்கிய, மாயன் மாயத்துட்
பிறவா
சாளெல்லாம்
“பேசாத
தேவாரம்:
சாண்ச,
என்றதனாற்
மனத்தமே,.''
நாளே” என்றதற்கேற்ப, (வீணே காலம், யோயின தாற்றுகில்லேன்' என்ற
(௪)
|
னர்.

மலைவளர்காதலி
பன்னிந சீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம்
பதியுண்டு; நிதியுண்டு; புத்திரா்கண் மித்திரர்சள்
ப்க்கமுண் டெக்காலஞும்

பவிசுண்டு; தவிசுண்டு; திட்டாந்த

uL Oras

தமிரமணுகாக்

்

மாகயம

௫௫௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
கதியுண்டு; ஞானமாகல் கதிருண்டு; சுதிருண்டு;
காயசித் இகளுமுண்டு;
கறையுண்ட சண்டர்பா லம்பை.கின் முளிற்
கருத்தொன்.று மூண்டாகுமேல்,
“கதியுண்ட கடலென”ச் சமபத்தை யுண்டபார
ஞானவா னந்தலொளியே!
நாதாக்த ரூபமே! வேதார்த மோனமே!
நானெனு மகந்தைதீர்த்தென்

மதியுண்ட மதியான மதிவதன வல்லியே!
மதுளுூத னன் றங்கையே!
வரைராஜ னுக்கிருகண் மணியா யுதித்ச மலை
வளர்காத லிப்பெணுமையே!
(இ-ள்.) 5தி-பற்பல ஈ.இசளையும், உண்ட-தன்னுள்

கடல் என

- சமுதி திரமென்ன;

தன்னிடம்

வைத்த,

பரம்-மேலான,

ஒளியே-ஆனக்த ஈடரே!, நாதாந்த
Gal,

Ca gras

எனும்-நான்

மோனமே-வேத

என்று

சமயத்தை

அடகச்கொண்ட,

- பல:

சமயங்களையும்,

ஞான-ஞான

சொரூபமாகிய,

ரூபமே-ராதசச்துவத் இனைக் சடந்த உரு

மதிவ தன-பூர்ணசர் திரனுச்கு நிச. ரான

வல்லியே-கொடிபோல்வாளே],

மதி ஆன -

மூகத்.இனை வாய்ந்ச,

மஅகுகனன்-மாரணனுக்கு, சங்கையே-தவ்

கையே, வரை ராஜனுக்கு - மலையரையனுக்கு,
இரு கண்மணியாய்-இரண்டு
கண்மணிபோல, உதித்த-அவ தார் செய்த,
மலைவளர்-இமயமலையினிடம்
வளர்ச்த, காதலிப் பெண் - (சாய் கந்தையர்)
விரும்பத்தக்க புத. திரியாகிய,

உமையே-இறைவியே!,

கறை-விஷம், உண்ட-உட்கொண்டா

சண்டர்பால்-

சண்டரிடச்து அமர்ந்த, அம்மை-அன்னையே
1, கின் தாளில்-உன் இருவடியி
னிடத்தில், கருத்து ஒன்றும் - நினைப்பொன்
று., உண்டாகுமேல்-உளதா
யின், பதி உண்டு-இட
மூண்டு; நிதி உண்டு-செல்வ மூண்டு; புத்திரர்கள்புதல்வர்களும், மித்இிரர்கள்-கண்பர்களும்,
பககம் - உறவினரும், உண்டு உண்டு; எச்காலமும்-ஏப்பொழுதும், wale
உண்டு- இறமை உண்டு; தவிசு
உண்டு-ஈற்சயன முண்டு; கஅிட்டார்தமாக
- திருட்டாந்தமாக, யமபடர் - எம
அதர்,எனும்-என் ற, திமிரம்-இருள்,அணுக
ா-அணுகாத,௪ இ உண்டு-மோட்ச

மூண்டு; டானம் ஆம்-ஞானமாகிய, ௪இர் உண்டுசூரியனுண்டு; சதிர் உண்டு.
திறமை
உண்டு?

-

ஆனக்த

மூடியில் விளங்கும் மெளனகிலையே!,
நான்
சொல்லப்படுகி ந,
அகச்தை, தீர்த் - அகங்காரத்தை

யொழித் த, என்- அடியேன ௪, மதி-௮அறிவை, உண்டவிழுக்கெ,

அவிவருவமாகய,

உண்ட

சாய சித்திகளும் உண்டு-சேகத்தை நீடித்த
சாலம்
தன்மையு மூண்டு, என்க,

துக்கொண் டிரு ககும்படியான

வைத்

(வி-ரை) 'பதியுண்டு? எனப் பொதுப்பட
க் கூறினமையின், மண்ணுல
கச்தின்சண்ணே வேண டிய இடமே யல்லாமல்,
விண்ணுலக ச்தின்சண்ணே
வேண்டிய இடம் உ ண்டா மெனவும்; “சிதிய
ுண்டு? என்றதனால் மண்ணுலகில்

மலைவளர் தாதலி

இ.௫.க

வேண்டிய செல்வமே யல்லாமல் விண்ணாலகனும் சங்ககிதிபதுமகிதி உண்
டாமெனவும்; 'பு.த்.திரர்சள்' உண்டெனவே, பழி பிறங்காப் பண்புடை மக்க
ளும்) (மித் இரர்கள்? உண்டெனவே,
யிடுச்சண்களைபவ.சாய

உ௫ச்கை

இரச்சவன் சைபோல

நட்பினரும; பக்கமண்டு?

வாங்கே

எனவே,சற்றத் தாரே

யன்றி

யாவரும் தன்பால் பட்சமாயிருப்பாரெனவும்; (பவிசுண்டு? எனவே, திறமையே
௪௧ சயனமேயன்றி
:தவிசுண்டு” எனவே
யன்றி ஈல்வாழ்வு முண்டெனவும்;
க தியுண்டு” என்ற
ரணுகாச்
அரச சம்மாசனமுங் இடைக்கு மெனவும்; (யமபட

தனால், யமபட

ரணு;கும் பதமூத்இகளைக்

கடர்ச இருச்கைலையே'

இடைச்கு

மெனவும்; (ஞானச் அ. திருண்டு! எனலால், ஞான வானாகப் பிரசாசிப்ப துடன்
பயிர்ச்சதிரு முண்டெனவும்; ௪ துருண்டு' எனவே திறமை யடைவதுடன் சன்

செய்யும் ௩டன

முன்னே சபைகூடிச்
காலமுடன்

நீடித்த

முண் டெனவும் ‘equAsGS

எனவே,

பற்பல

௩ இகளும்

இத்துசளு முண்டா

சகல

மென்பதாம்.,

வர் சடைதற்கு இடங் கொடுத் இிருப்பசாய சடலென்ன, பல் சமயம்கட்கும்
இடமாயுள்ள இத்தாக்த சமயத்தின்சண்ணே விளங்கும் ஞானவொளி யாக
லின், *ஆனக்த ஒளியே? எனவும்; அபரஞான மனைத்திற்குக் சாரணமாயுள்ள
யஇட்டித் சதனாலேயே
சத்தியாகிய தான் குடிலையை
நாத தத்துவமானது
விளையுமாகலின் :நாதாச்௪ ரூபமே? எனவும்; உபசரிடதங்களினால் கொண்டா
டப்படுகிஉெபொரு ளாகவின் :வேசாச்த மோனமே? எனவும்; அதிவு ரூபமாக
என்றும் விளவ்சச்கொண்டிருச்தலின் மதியான வல்லியே? எனவும் கூறினர்,
,இருமால், மதுவென்பவனணைக் கொன்றவரசாகலின் :மதுகூ.சனன்” எண்றனர்.

சேவைஈகறி லெழுக்தருளி

யிருக்சன்ற தேவியார்

இருப்பெயர்

மலைவளம்

(௧௪)

காதலி.

தெட்டிலே வலியமட மா தர்,வாய் வெட்டிலே,
சிற்றிடையிலே, கடையிலே,
(சேலொத்த விழி'யிலே; ;பாலொத்த மொழியிலே,
:சிறுபிறை

பொட்டியிலே,

Ls PF po’,

அவர்கட்டு

பொடியிலே,
பூரித்த

முலையிலே,

புந்திதனை

பட்டிலே, புனை கந்த

அடியிலே,மேற்
நிற்கின்ற கிலை.பிலே,

அழையவிட்டு,

கெட்டிலே யலையாமர(ல்); அ.திவிலே, பொறையிலே,
நின்னடியர் கூட்டத்திலே,
நிலைபெற்ற வன்பிலே, மலைவற்ற மெய்ஞ்ஞான
ஜேயத்திலே, உனிரு தான்

மட்டிலே மனதுசெல

கினதருளு மருள்வைபோ?

வளமறாவு ேதேவையசசே!
வரைராஜ னுக்கிருகண் மணியா யுஇக் தமலை
வளர்காத லிப்பெணுமையே!

௫௫௨

தாயுமானவர்பாடல்

மெய்கண்ட

(இ-ள்.) வளம் மருவு-வளம் பொருக்திய,

தேவை

விருத்தியுரை
அ௮ரசே-தேவை

ஈகர்க்

க.ரசியே!, வரை ராஜனுக்கு இரு கண்மணியாய் உதித்த மலை வளர் காதவிப்
பெண் உமையே, வலீயமட மாதர்-வன்மையாகய மடப்பத்தை யுடைய
மாதாது, தெட்டிலே-வஞ்சகத்திலும்; வாய் வெட்டிலே-வாயின்
வெட்டு
வார்த்தையிலும்; இத்றிடையிலே-சறிய இடையிலும்; நடையிலே - ஈடையி
லும்; சேல் ஒச்ச-சேல்மீன் போன்ற, விழியிலே-சண்களிலும்) பால் ஓத்தபால் போன்ற, மொழியிலே-இன்சொலிலும்; இறு பிறை-சறு பிறைபோன்ற,

அதல் கற்றிலே-நெற்றி வூரிலும்;
பொட்டிலே-௮ர் கெற்றியி விட்ட
பொட்டிலும்; அவர் கட்டு பட்டிலே-அ.௮ரணிக்திருக்கும் பட்டாடையீலும்;
புனை கந்த பொடியிலே-பூசப்பட்ட பரிமளப் பொடியீலும்; 219
WC a-uT se
களிலுர்; மேல்-மேலிடத்து
பூரிச்ச-இறுமாச்த, மூலையிலே-முலைகளிலும்)
நிற்கின்ற நிலையிலே - நிற்ன்ற நிலையிலும்; புக்இிதனை நுழையவிட்டு-புக்தி

யைப் புகவிட்டு,

நெட்டிலே-மனம்போன

போக்கிலே,

அலையாமல்-உழலா

மல், அறிவிலே-: ஈனமார்க்கத்இலும்; பொறையிலே-பொறுமையிலும், கின்
அடியர் கூட்டச்திலே-உன் தொண்டர் குழாத்திலும்; சிலைபெற்ற அன்பிலே-

நிலைபெற்ற அன்பிலும்; மலைவு ஆற்ற-மயக்க மற்ற, மெய்ஞ்ஞான ஜேோயச்
கிலே-உண்மையான கேயத்திலும்; உன் இருசாள் மட்டிலே-உன் இ.ரண்டு
இிருவடியி னளவிலும், மன செல-அடியேன் மனஞ் செல்லும்படி,
அருளும்-உன்னருளையும், அருள்வையோ-தச்தருள்வையோ? என்க,

Sergs)

(வி-ரை.) காமச்சழெத்தியர்களின் அங்கமுசலியவற்றில் மோகம் வைத்
தலினால் அனேகமான கெடுதல் விளையுமென்பார், அவர்கள்
கெட்டிலே அலை

யாதபடி 'சனெகருளு மருள்வையோ?

என்றனர். பட்டினத்தார்: “சாசென்று

மூக்சென்று கண்ணென்று காட்டியென் கண் ணெதிரே, மாகென்று
சொல்லி
வருமாயை தன்னை மறலிவிட்ட, MISA
row ணாமற் ச௪கமென்று காடுமித்
அற்புச்தியை, யேதென் றெடுச தரைப் பேனிறை வாசச்ச யேசம்பனே
. என்
ததனாற் காண்க, ஆசலின், அத்சகைய மாயா மோகத்தினை
விட்டு அடியார்
கூட்ட முதலியவற்றை Cargo
ai fer பயனுளசாகுமாகலின், மனத செலநின
கிருஞூ மருள்வையோ? என்ரனர். பட்டினத்தார்: “அடியா ர௬றவ மரன்பூசை
சேசமு மன்புமன்றிப், படிமீதில் வேறு பயனு எதோ? என்றதனாழ்
காண்க,
தெட்டென்பது காருசரை மயக்கும் எது, வலிய மடமாதர் என்பதற்கு
வலி.ப
வர்தணையும் மடமாச ரெனி னும் பொருக்தும்.
என்னை? அத்தகையரால் விளை
ய மின்பத்திற்கு இடையூறு கோரிடல் இல்லையாகஈலின்
தீநப்புகழ்: “yen gy
லெடுத்தசனம்போவே யிருமுலை. யாலே
வலிய வணைச்ச சுகம் பே.லேயொழு??
என் சகனாற் காண்க. வெட்டென்பத
அன்பின் மிகுதியால் கடுமைக்குதிப்பா
கப் பேசும் சொல் சிற்றிடை
யென்பது இல்லையெனச் சாதஇத்தற்
கேதுவாக
வுள்ள சிறுமையி னிறுதி யெல்லை யுடையது.திநக்ேகோவையா?::*
பொட்டணி
யா ஹுத் ல் போயிறும் ?
5
பொய்போ

Gir

௮.

அனைப்பேட்டினடை,
.

a

ர

ரர

௪

த

லீடையென.

ஷூ

” என்றகனாற்

மருவளர்மாலையோர்
4

௬

:

காண்க.

வல்வியி
௫.

சடையா

னொல்க
்

௫௫.

மலைவளர் காதலி
யன௩டை?'

என்றதனாற் சாண்க,

(சேலொச்த

என்றது சயல்போல

விழி?

ல் விழியினும்?? என்றத
மிளிரும் கண், திருப்புகழ்: :இலகியிருகுழை கிழிகய

ளுற் சாண்ச, 6பாலொத்த

மொழி?

சுவையபோலும்

சுவை

தேன்வாய்ப் படி.நீ சடை திதவாய்?”

திநவாசகம்: “பாலூறு

வாய்ச்ச மொழி.

பாலின்

ஆவது,

ட்சத்து அட்டமிச் சச்
என்ற தனாத் சாண்ச, :(சிறுபிறை நு.சல்? ஆவ.அ, பூர்வப
ித்தற்பொருட்டு கெத்தியி
இரன் போன்றது. பொட்டாவது-ஆடவரை வூகெர
-ஓட்டுக்குள் ளாவதுபோலுள்ள
MOG இலக '. விறலிவிடுதூது: (ிச்சாப்புள்
டிட்டாள்'? என்றத
பணச் காரர்களுன், பொட்டுக்குள் ளாகவென்று .பொட்
காமுகர். கண்களைச் சவர்வதாய்கி
Op snares. UA ss மூலை! என்றது,

்கோ
கச்சினு எடங்காது விம்மிப் புடைத் திறுமார் தற் றிருக்கு சிலை. திருக
க்த பயோ
வையார்: “புவிழாம் பலவர்ச்குற்ற பத் தியர்போலப் பணைத் இறுமா

பூஞ்சோலைத் £6"
கரத்து?” எனவும்) காவிழத்து: “வனச்கொக் சளவஞ்?
யேனைச்சண்
ி
கவோதம
ல்ல
ல்சொ
று செய்யச் சொழி
வளருமிரு, தனக்குன்்
,
செனச்குச்
க்குஞ்
கண்கறு
ுக்
டால், சனக்றாம் புள௫ச்கும் பூரிக்கும் பாகிக்க
அரிச்சநீ
;
,'?
எனவும்
டையே
டாக்குச் -இனஞ்சண்
சனச்கு மெனச்குமுண்

திரபுராணக்: :*இருப்பைவிட் டயனார் கெடி.துமாட்

ட வஞ்செய்

தஇிருகையுஞ்

சூட்டச் திருமுடி.
மதனனைச்
நிறந்த
சிர்தையும் வருக்இச், செருப்பயின்
ஸ் தலச்சையும் படைத்துத்
கும்ப
மருப்பையும்
றியாணை,
வேண்டுமென்

செளிஈதபின் படைத்த புளசத பூரண முலையாள்”? எனவும்; கல்லாடம்: **கல்
சொல்லினர், கோமெனச் துணைமுலை
லாச் சயவர்ச் கருதூற் இளெமறை
எனவும்

பெருத்தன?”

வருவனற்றாற்

காண்க.

பூசமூத லாகவே நாதபரி யர்தமும்
பொய்யென் றெனைச்காட்டியென்
போதத்இ னடுவாகி யடியிறு மில்லாத
படோதபூ ரணவெளிக்கு
ளேதுமற நில்லென் ௮ுபாயமா வைத்துநினை
வெல்லாஞ்செய் வல்லசித்தா

Weir ua

வைத்தந்த வன்னையே! நின்னையே
மறக்துப்வனோ?
லானகல் லாகமத் தன்மையை

யெளியேன்
வேதமுத

விளக்குமுட் கண்ணிலார்க்கு(ம்),

மிக்ககின் மசமையைக் கேளாத
விறுவா தம்புகலுவாய்
வாதகோ யாளர்க்கு மெட்டாக

செவிடர்க்கும்,
மூக்கணுடை

மாமருக் தக் கமிர் தமே!

வரைராஜ னுக்ருசண் மணியா யுதித் தமலை
வளர்சாத லிப்பெணுமையே!
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(௨)

௫௫௪.

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

(இ-ள்.) வேதம் முதலான-வேத மூ.தலாகிய, கல் ஆகமத் தன்மையைசிற்த ஆகமத் தன்மையினை, விஎக்கும்-விளச்சிச் காட்டுகின்ற, உட்கண்
இல்லார்ச்கும்-௮கக்சண் இல்லாசார்ச்கும்; மிச்ச-மேலான, நின் மடமையை.
செவிடர்க்கும்-செவிடர்கட்கும்;
கேளாத-கேட்சாச,
உன் பெருமையை,
லீது வாதம்-விஞ்சிய வாதம்,
புகலும்-பேசும்,
வாய்- வாயையுடைய,
வாத
கோயாளர்க்கும்-வாசசோடாளிகட்கும்;
எட்டாத-எட்டப்படாத, முச்சண்

உடை-மூன்று

கண்களையுடைய,

மா மருக்துக்கு-பெரிய

அமிர்
அமிம் சமேதாயிருப்பவளே!,

வரை

சாஜனுச்கு.

உதிக்த மலை வளர் சாதலிப்பெண் உமையே.
பூதமு சலாக,

மாத

அமிர்தத்துக்கு,

இரு

கண்மணியாய்

பூத முதலாக-பிரு இவியாதி

பநியச்தமும்-சாதசத்
துவம்

வரைக்கும்,

பொய் என்று-

பொய்யாம் என்று, என்னைச் காட்டி-என்னை யறிவுறுத்தி, என் போதத்தின்

ஈடுவாக-என்னறிவின் இடையா௫, அடி ஈறும் இல்லாத - Rus sas oa
லாத, போத பூரண வெளிக்குள்-ஞான பூரணமாகிய இதாசாயத்தில், ஏதும்
அற

நில் என்று-ஒன்றுமற

வைத்து; நினைவு

கிற்பாயென்று,

உபாயமா

வைத்து_உபாயமாசக

எல்லாம்-எண்ணங்களை யெல்லாம், செய் வல்ல - பலிச்சச்

செய்யவல்ல, இத்தாம் - ஞானமாகிய,

தந்தருளிய, அன்னையே-தாயே,

இன்ப

உருவைத்

கின்னை
ய - உன்னையே,

யேன், மறக்து உய்வனோ-மறக்துய்வேனோ?

(வி-மை.) பிருதிவிதத்துவமுதல்

தந்த-சுசவடிவைத்

எளியேன்-ஏழை

என்க,

காததத்துவம் வரையில் உள்ள வனை

கீது நாமல்ல வெளவும், ஈமக்கு அன்னிய மெனவும், அவை யனைத்தும் பொய்
யெனவும், அவைச்சன்னியமாக
சானுண் டெனவும் காட்டினா
யென்பார்,
பூதமூத லாகவே காதபரி யந்தமும் பொய்யென் றெனைச்காட்டி?
என்றனர்.

சிவாகமக்கச்திமாலை: *: மண்ணாஇ நாத வரையுரு காமன் 9ெனமதியா,
ஈண்
ணா வறிவரு காமெனக் கண்டுமெய்ஞ் ஞானத் தினா, லுண்ணாடி
யொன்றிரண்
டென்னா

துதவ்குவ

தன்றியுன்னைக்,

கண்ணா லறியப் படு? ர கச்சியே கம்
பன.” என்றதனாத் காண்க, அறிவினை
யுணர்ந்து அறிவின் மயமாூ கின்ற
நிலையிலேயே டேரின்பசுகம் விளையுமாகலின், அக்ஙவனம் செய்தா யென்பரா,
'போதத்தின?...இன்பவுருவைத்த௪
aver ton Bui? என்றனர். ஜகானசாகா
வேண்பா? “தன்னை யறியத் S085 Damiy நின்றறிவு, தன்னை
யறிச்.து தனிச்

தடக்கித்-தன்னறிவு, மன்னறிவே

யாட வலத்தழிய சின்றுவிடி,

லக்கிலையே
FS ws tev யாம்: என்றதனார் காண்க, *5ல்லாகமம்'என்
ஐதனால் ஆசமம் இறப்பு

கால

ONO (Dy வேதம் பொது gn
aver ay மாம்,
“உட்கண்? என்பது ஞானக்
கண், ஞானக்கண் ணில்லார்க்கு எட்டாத
LR -ண்ணுடை மாமருஈ$து என்றத
னாலை, வானக் SOT CDW
Uk அறிவா
்; அப பசுவை
பக்திக்கும் பாச
அறிவானும் காணப்படாதவ னெனவும்,
ஞானக்கண்ணாய தீருவடி ஞானக்
தாலே சாணக்தக்கவ
னெனவுமம். சி வதாளபோதம்:
ஊனச்சண்
பாச
முணபாப் பதியை, ஞானக் கண்ணினி
2 Abe ௪ காடி?" என் 2கனாம் அண்டை

© ae

அண

TTS

பாகிசள் கருத்து,

DGB

£இருவடி

ஞானம்? என்பது

்

:

ஆரியர்

சிவஞான

(mn)

மலைவளர்

BOB

கா தலி

மிடியிட்ட வாழ்க்கையா லுப்பிட்ட
மெய்யெலா முள்ளுடைந்அு,

கலமெனவு

வீறிட்ட செல்வர்தம் தலைவாயில் வாசமாய்
gs ae
Ca girs on pCa
அடியிட்ட வெவவினையை யேவினான்; பாவிகான்

ஜொடரிட்ட
துண்டிட்ட

தொழில்களெல்லாக்

சாண்கும்பி

யின்பொருட்

டாயதுன்

ரொண்டர்பணி-செய்வதென்றோ?
வடி.யிட்ட செர்தமிழி னருமையிட் டாரூரி
லரிவையோர் பரவைவாயி
லம்மட்டு மடியிட்டு ஈடைநடந் தருளடிக
,
ளடியிது முடியிதென
வடியிட்ட.

மறைபேசு பச்ளெங் கிள்ளையே!

வளமருவு தேவையசசே!
வரைராஜ னுக்கருகண் மணியா யுதித்தமலை:
வளர்காத லிப்பெணுமையே!
(இ-ள்.]

அடியிட்ட-பழமையாகிய,

செர்தமிழின் - செவ்விய சமிழின்,

அருமையிட்டு - அறுமையைச் குஜிச்து, ஆருரில் - இருவாரூரின்கண்ணே,
அரிவை - அரிவையாகிய, ஓர் - ஒப்பற்ற, ப.ரவை - பரவை யென்னும் அரு
தலை
மைத் இருகாம முூடையாரது, வாயில்-,சலைவாயிலாகிய, அம்மட்டும்ச-௮
வாயில் வரைக்கும், அடியிட்டு-திருவடிசளை வைத்து, நடை. ௩டந்தருள்-சடை

ஈடக் தருளிய, அடிகள்-இறைவர௮, அடி. ஈஅ-மூலமரகிய திருவடி.யித, முடி.
ஈ2-இருநமுூடியாகிய ஈறு இது, என-என்று,
வேதங்களை,

மருவு தேவை

பேசு-பேசுகின்ற,

அரசே

வரை

வடியிட்ட-தெளிவிச்2, மழை-

பச்சளல்கிள்ளையே-பச்சிளங்களியே!,

ராஜனுக்கு

இரு

கண்மணியாய்

உதிச்ச

வளம்

மலை

வாழ்ச்கை
மிடியிட்ட- வழுமையாகிய,
வளர் காதலிப்பெண் உமையே.
யால்-வாழ்ச்கையினால், உப்பு இட்ட-உப்பு வைச்,௪, சலம் எனவும் - மட்கலம்
த);
போலவும், மெய் எலாம்-சரீர மணைத்தும், உள் உடைச்து - உள்ளுடைச்
வீறிட்ட- பிகு௩க, செல்வர் -செல்வ.ரது, தலை வாசல்-தலைவாயிலே, வாசமாய்வேதனைகள் உற - துன்பங்களை யடைய, வேதனும்வாசமாகச் கொண்டு,
பிரமனும், தடியிட்ட-பதை த்தற்குரிய, வெவ் வினையை-வெவ்வினைகளை,எஏ.வி
னான் - எவிவிட்டான்;

பாவி

சான்-பாவியாகிய

கான்,

தொடரிட்ட- தொடங்

கன, தொழில்கள் எல்லாம்-தொழில்கள் அனை ச்தும், தஅண்டிட்ட-அண்டிக்
கப்பட்ட, சாண் கும்பியின் பொருட்டாயது - சாண்வயிற்றி னளவாயினவே,
(இ௮௫ சடச்து) உன் சொண்டர்-உன்னடியார், பணி - பணிகளை, செய்வது

என்றோ-செய்வதெர்தம் காலமோ?

என்க,

௫௫௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

(வி-ரை.) உப்பிட்ட

பாண்டமானது

மேலுக்கு கன்கு தோன்தினும்

உள்ளே யுளுத்துப் பொடியா யுக நிற்பதுபோல, உடலும் மேலுக்கு: nang
தோன்றினும் உள்ளே துச்க முதலியவந்றால் சிதைக்திருக்குமென்பார், atl
பிட்ட கலம்? என்றனர். பட்டினத்தார்; * ஊறை யிறைச்கின்ற உப்பிருந்தீ
பாண்டத்தை?!

என்றதனாற்

காண்க,

ஷி

**செல்வரைப் பின்சென்று அக்க

டம் பேசிச் இனர் இனர், பல்லினைம் காட்டிப் பரிசவியாமல் ?? என் சுத்
கேற்ப, :விறிட்ட செல்வர்சம் தலைவாயில் வாசமாய் வேசனைசளுற? என்ற
னர், உலக லொவ்வொருவரும் செய்யு முயற்செயனைத்தும் வயிற்றின் பொருட்
டாசலின், “ஜஹொழில்களெல்லாம்,
துண்டிட்ட சாண்கும்பி யின்பொருட்
டாயத”

என்றனர்.

யேன் படு

பது

பட்டினத்தார்: திர்ைசெட்டுச், சாணும் வளர்க்க

துயர் சற்றல்லவே.??

என்றனர்.

செச்சமிழி

வடி

னருமையிட்டு?

என்

சாஈதரமூர்ச்தி சுவாமிகள் திருவாய் மலர்ந்தருளிய திருப்பாட்டின்

2G

மையினைக் குறித்து என்றபடி, பரவை வாயில், அம்மட்டு மடியிட்டு நடை
நடக் தருளடிகள்? என்றது, பரவையாருடைய ஊடலைச் தவிர்க்கப் பேயும்
உரய்கும் அர்த்தராச் இறியில் அளுடைய

திருவாரூர்த் இயாகராஜப் பெருமானை,

கம்பியின் பொருட்டுச் தாதுசென்ற

திருவிளையாடற் புசாணம்:

தன் புலவி தீர்ப்பான் கழுதுகண் படுக்கும் பானா, ளிரவினிற் நாத
டோ ணிணையடி முடிமேல் வைப்பாம்?? என்றதனாற் சாண்க,

பரவை
கொண்
(௪)

பூரணி, புசாதனி, சுமங்கலை, சுதந்தரி,
புராந் தக, தரியம்பகி, எழிற்
புங்கலி, விளங்குசவ சங்கரி, சகஸ்ரகள
புடபமிசை வீற்றி ருக்கு

நாரணி, மனாதீத நாயக, குணாதீத
நாதாக்சு சத்து, என்முன்

ஞமமே
மணி

யுச்சரித் தடுமடியர் காமமே

நானுச்ச ரிக்கவகசமோ?
சடைக்கடவு ளர ரணி யெனப்புகழ
வகிலாண்ட

கோடியின் ற

வன்னையே! பின்னையும் சன்னியென
மானந்த ரூபமயிலே!

மறைபேசு

வாரணியு மிருகொங்கை

கங்கைபுகழ்

மாதர்மகிழ்

வளமருவ தேவையரசே!
வரைராஜ ஸனுக்கிருகண் மணியா யுதித் தமலை
வளர்காச
(ஸி. -ன்.)
யுடைய,

‘

லிப்பெணுமையே!

ஆர் - ஆச்திமாலை,

கட௮ள்-சிலபெருமாண்,

அணி
ஆரணி

~ அணிக்த,

சடை

- சடையினை

“வேச முதல்வி, எனப் புகழ-என்று

மலைவளர்

௫டு௪

காதலி

எல்லாவர்நையும், ஈன்.றஅலொண்டகோடி-அண்டசோடிகள்
திக்க,
-(பெற்றருளிய) பின்னும், சன்
பெற்றருளிய, அ௮ன்னையே-தாயே!, பின்னையும்
மறை பேசும்-வேதங்கள் . துதிச்ச்ற, ஆனச்த
னி என-சன்னிகசையென,
அணியும்-சச்சை யலங்
ரூப மயிலே-சுகளுபமாகிய மயில்போல்வாளே!, வார்
ய, மாதர்-மாதர்கள்,
யுடை
களை
கறிக்கின்ற, இரு கொற்கக-இரண்டு தனங்
-புகழப்பெற்ற, வளம்
மூழ்-மகிழும் படியான, சங்கை-கங்கையினால், புகழ்
ணியாய் உதிச்ச மலை
மருவு தேவை அரசே! வலர ராஜனுக்கு இரு கண்ம
புராதணனி-புரா
வளர் காதலிப்பெண் உமையே--, பூரணி-பூரணி யென்றும்;
தரி-சு தக்தரி யென்றும்)
தனி யென்றும்; சுமங்கலை-சுமங்கலை யென்றும்; சுதந்
எழில்யென்றும்;
ி
யம்பக
புரார்சூ-புராந்தகி யென்றும்; த்ரியம்படி-திரி

அழகு வாய்ந்த,
சங்கரி-சவெசங்கரி
புட்பத்தின்மீது,
றும்; மன ௮ த
குணங்

ன்ற, சிவ
புங்கவி-புல்சவி யென்றும்; விளங்கும்-விளக்குகி
யென்றும்; சகஸ்ர சள-ஆயிரச் தளங்களுள்ள, புட்ப மிசை.
் யிருக்கும், சா ரணி-கா.ரணியென்
சருளி
வீத்றிருச்கும்-எழுர
ீசம்காயக-மனதுக் கெட்டாத இறைவி யென்றும்; குணாத
நாதாந்த

கடந்த,

சத்தி

என் று-நாதாக்த சத்தி

யென்றும்;

உன்

ன்ற, அடியார்சாமமே-உனது திருசாமங்களையே, உச்சரித் திடும்-உச்சரிக்கி
நான்-அடியேன், உச்சரிக்கசிவனடி யர், காமமே - திருப் பெயர்களையே,
செபிச்ச, வசமோ-வசமாமோ? என்க.
னச் கருளை
(வி-ரை. சிவதானசித்தியார்: “அருளது சத்தி யாகு மரன்ற

், *௪.த்
யின்றித், தெருள்வெ மில்லை யந்தச சவெமின்றிச் சத்தி யில்லை'? எனவும

வற்றால், :பூரணி'
இற னின்றா னீச னத்திற மவளு கிழ்பள்.”? எனவும் வருவன
நூளவதனால் இவ்
edu Hamer weer முதல்வனைப்பற்றி மூசல்விக்கு
, முன்னைப்
எனவும்
ி
(பூரண
,
வாறு கூறினர். சர்வ வியாபியாய் விளங்கலின்
 பு.ராதணி' '
வின்
வளாக
்குப

பழம்பொருட்கு முன்னைப் பழம் பொருளாய் விளங
மாணம்
ும்
எனவும் கூறினர், எல்லாத் தேவர்கட்கும் எல்லா தூல்களிலேய
கேட்சப்படுகையால்

அவர்கள்

ரனை வரும் ஒவ்வோர்

மனைவிமா

காலங்களில்

 கேட்
அமல்கலை யாவா ரென்பது நிச்சயம், அங்கனம் மு.தல்வனுக்கு மரணம்
்டு
ியிட

அறுத
்
யாவும்
றைகள
ன.
அரும
கப்படாமையாலும், அரா.தி நிச்தியனெ
ய
ீதரி
செளந
ர்.
கூறுதலினாலும், அவன் மனைவியினைச் :சுமங்கலை” என்றன
யெண்
டாதி
லகரி: “வேத ரஞ்சகன் மால்பு ரத்தரன் வேக சண்டகு பேரனோ,

பேதுன்
டிசை பாலர் பொன்றவு மாதி யச்தமி லாத்தோர், சாதர் பொன்றில
கீலியென்பது
மங்கல காணு றந்திற மாதலால்,நீத ழைந்தது மோச மம்பிகை
பாவமே”

என்றதனாற்

காண்க.

சன்வயக்தி

யாகலின் “சுதச்.சரி' எனவும், இரி

புசமாகணி யாகலின் £ட.ராக்த௫? எனவும், சுகத்தை புண்டாக்குபவ ளாகலீன்
ுடனே
“சங்கரி? எனவும், ஆறாதாரங்களைச் கடர்த ரரத்திலே ஆயிர மிதம
ை
வ
ப்மிச
ன்
்ன்ற
*புஷ்
ளாகலி
டிருக்கும் சாமரையி னடுவே வீரறிருக

எத தத்தவத்த்து மேதி வளல்குதலின் “காத்த சாந்த சதி
ற்றிருச்கும்

மாரணி'

ச்

எனவும்,

பாச

iors Hp

கெட்டாதவ

தகாதாகத

எளாகலின்
சத்த

௫௫௮

தாயுமா னவர்பாடல்

மெய்கண்ட விருத் தியுரை

எனவும் கூறினர். ஈண்டு முதல்வியை 'கா.ரணி” என்ததனால் முதல்வனுக்கு
நாராயண நாமம் பெறப்பட்ட. இரந்த நாராயணனாமம் விண்டுவிற்கு இடு
சூறி யெனவும், முதல்வனுக்குக் சாரணக்குறி Parca
Bum wauruSeve
யெடுக் அச் கூறி சன்கு திராவிட மாபாடியத்் தில் விளச்பெள்ளார் ஆரிரியர்
இவஞானயோூகள் ஆண்டுக்காண்க, முதல்வன் ஊலான்மாக்களையும் தோற்
கோடி
நிற்சையால், (அகிலாண்ட
றுமத் தாட்டி யுறக்டு யனுச்சரடத்து
யீன்ற அன்னையே' என்ரனர். சிவஜானசித்தியார்: 'பேசரிய அமிைமொளாம்
பெற்று நகோக்இப் பெரும்போக மவையளித்துப் பிறப்பினையு Quon Gg BIC»
டாசகல மடியருளத் தப்பனுடனிருச்கு மன்னை,'? என்றதளுற் சாண்க. இவ்

கனம் உலக மனைத்தையும் பெறாது பெற்றெடுத்த முதல்வியைச் “சன்னி”
என்றது என்னையோவெனின், ஷூ. 'சிவஞ்சத்தி தன்னை யீன்றுஞ் சத்தி
தான் சிவத்தை யீன்று, முவச்திரு வரும்பு ணர்ந்திங் குலகுயி ரெல்லா மின்
௮ம், பவன் பிரம சாரியாகும் பான்மொழி சன்னி யாகு, தவக்தரு ஞானச்
கோர்க்சச் தன்மைதான் தெரியு மன்றே.?? என்ர கனாற் காண்க.
:
(௫)

பாகமோ பெறவுனைப் பாடவறி
பரிபாகம் வரவுமன இற்

யேன்;மல

பண்புமோ சற்றுமிலை; கியமமோ
பாவியேன்

செய்திடப்

பாபசூப

கேகமோ திடமில்லை; ஞானமோ
சிந்தியயன்; பேரின்பமோ
சேரவென் முற்கள்ள மன துமோ

கனவிலுஞ்

சிந் திச்கு சகென்செய்குவேன்?

மெத்தவுஞ்

மோகமோ? மதமோ? குசோதமோ? லோபமோ?
முற்றுமாத் சரிப மே; தான்
முறியிட்டெனைக் கொள்ளு(ம்)) நிதியமோ சேசேடவெனின்

“மாசுவரி வண்டுபோல'

மாகமோ டவும்வல்லன்; எனையாள
வளமருவு சே வையசசே!
வரைசாஜ

ஸனுக்கிருகண்

வளாரகாத
(இ ள்)

பாட

மல

யுதித்த மலை

லிப்பெணுமையே!

உன்னை-உன்னை,

அறி: இலன்;

மணியா

வல்லையோ?

பாசம்

பெற

- நயமுற,

பாட

அறியேன்_

பரிபாகம் வரவும்-மலபரிபாக முண்டா சற்கும்
, மன

இம்-என் மனதினில், பண்புமோ - ஈத்குணமோ
, சற்றும் இலை-9ிறி துமிலை;
ியமமோ செய்திட-நியமம் பண்ண
வென்றாலோ, பாவியேன்-பாவியாகய
என,

பாப

ரூபஃபால

வடிவாகிய,

வலிவு இல்லை: ஞானமேோ-ஞானச்தை

சேசமோ-உடலோ,

யென்றாலோ,

*ர்தியேன்-சனேயேன்;, பேரி-ன்
பம
பேரா
்
ன£தத
்சை,
அடையவென்றாலோ
,

கள்ள

மனதும்-வஞ்ச

இடம்

இல்லை-

கனவிலும்-சனவிலும்,

மனமும்,

சோ

என்றாலோ-

மெத்தவும்-மிகவும்,

மலைவளர் காதலி

௫௫௯

சிர்திச்குத - ஆலோடச்றது; என் செய்குவேன்-ரான் என்ன செய்யச் ௧ட
மதமோ - மதமாத்திரமோ, குரோ
வேன்; மோகமோ - மோசமாத்திரமோ,
தமோ-குசோதமாத்தஇரமோ, லோபமோ - லோபமாத்திரமோ, முற்றும் மரற்

சரியமோ-முற்றுப்பெற்ற மாற்சரியக்சானோ (இவை யனைத்தும்) மு.றியிட்டுமுூறியோலை யெழுதிச்கொண்டு, எனைச் கொள்ளும் - என்னை யடிமையாகக்
கொள்ளும்; கிதியமோ - (இவற்நினடுவே) பொருளை, தேட எனின்-தேட
வென்றாலோ, மூச-(மலர்களின்) மொய்க்கும், வரி வ௨ண்டுபோல-இத்றமைக்த
வண்டுபோல, மாசம் ஓடவும் வல்லன் - (பூமியிலே யன் தி) ஆகாயத்தில் ஓட
வும் வல்லேன்; எனை - (இத் தகையனாகிய) அடியேனை, அளவல்லையோ-.ஐட்
கொள்ள வல்லையோ ? வள ௦ மருவு தேவை அரசே ! வரை ராஜனுக்கு இரு
சண்மணியாய் உஇத்த மலை வளர் காதலிப் பெண் உமையே, என்க.

(வீ-ரை.) பாகம்? என்ற: சொன்னயம், தொடைகயம், பொருணய
மூகலியவற்றை. செர்தமிழ்ப் பாட்டினைக் கேட்டுப் பய னளிப்பவன் பரமூவ
ஞைதைலால் *பாடவறியேன்! என் ரனர். தேவாரம்: *பாவொர் பாடலுச் குவப்
பாய் போற்றி ?? எவைம்; : பாட்டுக்கு மாட்டுக்கும் பண்பா போற்றி?? என

வும் வருவனவற்றாற் காண் ௨. மலபரிபாகமாவதட்ஆன்மாவினுக்கு இருவினை

யொப்பு வந்தவழி பாசம் விலகுதல். இப்பாகத்திற்கு மனம், சாச் துவி.க நீலேயி
லிருச்ச வேண்டு மாகலின் மன இற் பண்புமோ சற்றுமிலை' என்றனர். நியம
முதலிய கூடிய யோகச் இனில் நிலைபெற அனுசரித்தற்குக் இடம் வேண்டு
ஞானமொன் நிருப்பதாக எச்சால2/து
மாகலின், * இடமில்லை? என்றனர்.

நினை ச்திலேன் என்பார், *ரானமோ கனவிலு நினையேன்” என்றனர். இவற்
ஞானத்திற் கரியையாவது,
ரல் முறையே ஞானத்திற் சரியையாவது,
ஞானமாவது முடித்திலே னென்ற
மோகம், மதம், குரோதம், லோபம், மாற்சரியம்' என் றதனால்
காயிற்று,
காமத்தினையும் கூட்டுக, அறுவகை விகாரங்களிற் கட்டுப்பட்டுச் செல்வத்

நோனசத்தில் யோகமாவது,

தின்

பொருட்டு

ஞானத்தில்

எத்திசையும்

சேடியலையு

என்பார், (மோசமோ,..... ஆளவல்லையோ'
வகை விகாரங்களுடன்
யாகக் கூறுவாரு

‘anor

மென்றனக்கு அருள் இட்டுமோ

என்றனர்.

மேற்சொன்ன

இடும்பை அசூயை யிரண் டினையும் கூட்டி

முளர்,

தாசுபோல்

(௯)

வினையேறு

மெய்'யெனுர்

தொச்சிலுட் க்கி, காளுஞ்

“சுழலேறு

STD Dest oor.

யழலேறு

பஞ்சென

சூறையிட் டறிவையெல்லாம்,
காளேற காளேற வார்த்திக மெனுங்கூற்தி
னட்பேற வுள்ளுடைந்து,

“நயனங்க ளற்றதோ

அறு

எண்வகை

ரூரெறு போல”வே

கானிலந் சனிலலையவோரி

ச்

௫௬௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

விருத்தியுரை

வேளேறு தந்தியைக் கனதந்தி யுடன்வென்று,
விரையேறு மாலைசூடி,,
(விண்ணே௮

வெற்பேறி

மேகங்கள்

மறைவுற

வெருட்டிய கருங்கூர்த லசய்!
*வாளேறு கண்ணி'யே! விடையே௮
மனதுக்

வரைராஜ

மெம்பிரான்

இசைந்தமயிலே!

யுதித்தமலை

ஸுச்சிராசண் மணிபா

லிப்பெணுமையே!

வளர்காத
(ட-ள்.) வேள்

ஏறு - மன்மதன் ஏதி

ஈ௩உத்தும்,

த௫்இயை-

(இருளா

இய) யானையை, கன தக்தியுடன்-பருத்த யானைகளுடன், வென் ௮-ஜயித்து;
விரை ஏற-வாசனை மிகுக்சு, மாலை - மலர் மாலைகளை, சூடி - தரித்து; விண்-

ஆகாயத்தில், ஏற - சஞ்சரிச்கின்ற, மேசவ்கள்-மேசங்கள், வெற்பு எறி-மலை
யேறி, மறைவுற-ஒளிச்துச்சொள்ள, வெருட்டிய-பய முறுத்திய, கருவ் கூச்ச
வாளின் ஐன்மையை
லாய்-கருமையான கூச்தலையுடையவளே!, வாள் ஏறு
யொத்த, கண்ணியே - இருச்சண்சளையுடையவளே!,
விடை ஏறும்-இடபம்
ஊரும், எம்பிரான்-எம்பெருமானுடைய, மதுக்கு-மன இனுக்கு, இசைச் ௪-

ஒச்2,

மயிலே-மயில் போன்ற

கண்மணியாய்

உதித௪

சாயையுடையாளே!,

பாலை வளர்

கா கலிப்பெண்

வரை

ராஜனுக்கு இரு

உமையே,

தாள்

ஏஜு

(அழுக்கெனும்) அணுக்க டைந்த, தாசுபோல்-வஸ் இரம்போல, வினை ஏ.௮.
கன்மஞ் சேர்க்க, மெய் எனும்-சரீர மென்௫ின்ற, தொக்குனுள் - தோற்பை
யுள்ளே, ௧5.அகப்பட்டு; காளும் - ஏச்சாளும், கழல் ஏறு-௬மலனையடைய,
கார்றிஷிடை-காற்றி லகப்பட்ட, அழல் ஏறு - கெருப்புப்பட்ட, பஞ்சு எனபஞ்சுபோல, அறிவை எல்லாம் — என்னறிவை மாற்றும், குறையிட்டு
- சூறை
யாடி; நாள் ஏற சாள் ஏ2-சாள்கள் செல்லச்செல்ல, வார்ச் இகம் எனும்முப்பு
என்கிற,

கூற்றின்-யமன
ஐ, நட்பு ஏற - எனேக மூண்டாக, உள் உடைரச்மனல்கலங்க; ஈுயனவகள்-ே 5திஇரங்கள், அற்ந-இழர்சசாகய, இர் ஒரு, ஜார்
௭௮

போலவே-ஊணர்ப்பன்
றி போலவே,

அலையவோ

- திரிய (உனக்குத்

(வி-ஷா.)
வதுபோல்,

வெண்மையான

கான்-யான்,

மிலங்தனில்- உலஇனில்,

திருவுளக்கானோ?)

ல்ஸ்திரத்தில்

அன்மாச்சளெடூஃ்கப்பட்ட

என்க.

றிது

சிறிதாக

அழமுச்கேறு

சேசச்தோழம் சிறிதடறிசாகக்

கனம்

மை bt அறிலை மயக்கப் புண்ணிய பாவக்கட்குள்
சிக்கும்படிச்செய்து அத
னல் பல சென்மங்தொண்டு அலேபும்படி கோருகல
ாயித்றென்பார், :தாளேறு
வக விஷ் பல அலையவோ?
Sus வாசை

Sor

யணுநுகா

என் றனர். தத்துவவிலக்கம்
த்,

கணைக்கன

பிணை

ஈணன்ம மிருவை

சவக் சண்மம் பெரு

த் காமறம்

மணக்துசன் சார்பினிர்-ரரோன் தமன் சக்நிதியா,

அம் விளைவுமொப்

பாமென

வோதுவரோ??

னும் இயமன் வருவது உலகவியல்பாயினும்

என்றதனாற்

இவ்ஏண்மை

பாவமென்ப,

லுணர்ந்தவர் விச்

காண்க.

எந்த

வயதி

யறிஞருச்சேயன்றி

௫௭௬௧

மலைவளர் காதலி

மூப்படைச்தபின் மறலி வருவ னென்பது
அஞ்ஞானிகட்குத் தோன்றாத.
ன், *சாளேற நாளேற
எத்தகையரும் ஆறிச்து எஇர்பார்ப்பது சகச மாகலி
கூர்தலின் கருமையினை
வார்த்திக மெனுல்கூற்றி னட்பேற' என்றனர்.
ை மிச£ல்ல வென்பார்,
சோக்ச இருளும் யானையும் மேகமும் சொண்ட கரும
வென்று

:வெருட்டிய

(=)

என்றனர்,

FOTW’

EGER

பூதமொடு பழகிவள ரிந்திரிய மாம்பேய்கள்,
புந்திமுத லானபேய்கள்,
ன்
போராடு கோபாதி ராக்ஷசப் பேய்கள்,எ

போதத்தை யூடழித்அ

வேதனை வளர்த்திடச் சதுர்வேத வஞ்சன்
விதித்தான்; இவல்லலெல்லாம்
வீழும் படிக்குனது மெளனமர் த்ராதிக்ய
வித்தையை வியர் தருள்வையோ?

நாதவடி. வாகிய மஹாமக்தீர ரூபியே!
நாதாந்த வெட்டவெளியே!
மானபயிர்

நற்சமப

மேகமே

தழையவரு

ஞானவா னந்தமயிலே!
வாதமிடு பரசமயம் யாவுக்கு மூணர்வரிய

மஇமைபெறது பெரிய பொருளே!
த்தமலை
வரைராஜ ஸனுக்கருகண் மணியா யுதி
வளர்காத லிப்பெணுமையே!

ாகிய, மஹாமச்த்.ர ரூ.3ியே-மகாமக்
(இ-ள்.) காத வடிவாகிய-காத ரூபம
ட வெளியே-வெறு வெளி
இர ரூபமானவளே!, நா தரக்த-நா.தாந்தமாகிய, வெட்
,தஜைய வரு - செழிக்க
,
-பயிர்
பயிர்
யே!, சல் சமயமான-சைவ சமயமான,
யுடைய,
ஞான
மேஃமே-மேகமே!,
வருகின்ற,
ம்
சர்க்க
ு
இடு-க

வரதம்
,
ிலே!
மயிலே-மய

இசுர சமயங்கள் எல்லாவற்றிற்கும்,
மை

பெறு-மேன்மை

சாஜனுக்கு

இரு

உதித்த

லருமையாகய,

அதிய-அ௮றித

உணர்வு

பெத்ற,பெரிய

சண்மணியாய்

ஆனக்ச-ஞாஞனக்தங்களை
செய்கின்ற, பரசமயம் யாவுக்கும்.
வஸ். தவே!,

பொருளே-பெரிய
மலை

வளர்

பெண்

சாதலிப்

வரை

உமையே-,

 இச் இரியம் ஆம்-இக்
க வளர்சின்ற,
பூசமொடு-பூதங்களுடன், பழகி வளர்-பழ
.இ மு,கலாகிய, பேய்
ுக்
ான-ப
இரியங்களாயெ, பேய்சகள்--பேய்கள்; புக்தி முதல
, ரா சப் பேய்
ாகிய
ப
முதல
கள்; போசாடு-போராடுகின்ற, கோபாதி-கோ
கள்-,(இகிய

இவைகள்)

என்

போதத்தை-என்

அறிவை,

ஊடு

அழிச்.த-உள்

ி, தர்
'எழித்து, வேதனை-அன்பத்தினை, வளர்த் இட-விருத்தி செய்யும்பட ௪
வேதவஞ்சன்-சரன்மறைப்பிரமன்,

லாம்-இச்

துன்பங்கள்
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எல்லாம்,

விதித்சான்-வகுத்தான்;

இவ் அல்லல்

எல்

வீழும்படிச்கு-கெடும்படிக்கு, உன_து-உன்

௫௬௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

னுடைய, மெளச மக்த்ரம்-மவுன மந இரமாகய, ஆதஇச்ய வித்தையை-மேன்
மையான வித்தையை, வியக்து-மனமகிழ்ர்து, ௮அருள்வையோ-அருனிச்செய்
வையோ? என்க,
்'
(வி-ரை.) பேய்

பிடியுண்டா

னொருவன்

அப் பேயின் வயப்பட்டு, அப்

பேயின் செய லனைத்தும் சனது செயலாய்ச், தனக்கென வொரு சுதர்சரமு
மின்றி வாழுதல்போல, தத்துவத்துட் கட்டுப்பட்ட அன்மாவானது தத்து

வத்தின் வயப்பட்டு, ௮த் தத்துவத்தின் செய லனைத்தும் தன்னுடைய செய
லாய்ச, தனக்கென வொரு செயலின்றி வாழு ச லனுபவமாச விருத்தலின்
அச் தத்துவத்தின் கூறாகிய இச்திரியங்களையும், புக்இ முசலானவர்றையும்
சோபாஇகளையும் பேய்கள்! என்றனர். இத் தத்துவப் பேய்கஞடன் மொச்
தண் டலைவதற்குச் சாரணம் பிறப்பாகலினாலும், அப் பிறப்புக்குச் காரணம்
பிரம னாகலினாலும், 'சதுர்வேச வஞ்சன் விஇத்தான்” என்தனர். (வித்தை?
என்றது எண்டு ஸ்ரீவித்தையை; அதாவது,
தஇரிபுர சச்சரத்தினை. இது வரு
மாறு:நான்கு புறத்தும் வாயில் விட்ட மூன்று சதுரமிட்டு,௮ தனடுவே மூன்று

வட்டமிட்டு, அதனடுவே சூழப் பதினா நிதழிட்டு, ௮அதனடுவே சூழ எட்
டிதழிட்டு, அதனூவே வொரு வட்டமிட்டு, அதன$வே ஒன்பதுரேகை ஒன்
௮ச் கொன் றளவுபெற வெழுதித் அடைக்கும் இரேசை யளவறிச்து தடை
க்க. துடைத்த பின் ஒன்பது பேகையும்,
ஞாயிறு இங்கள் செய்வாய் புதன்
வியாழம் வெள்ளி சனி
இசாகு கேது என வொன்பது கோளின் பெயரும

முறையே பெறும்.

அவற்றுள்

ஞாயிற்றைச்

சனி.புடனு2, இங்களைக் கேது

வுடனும், வியாழத்தைச் செவ்வாயுடனும் கூட்ட

மாகவிருக்கும், இம்

முறையே

யெழுதுவது

நாற்பத்து மூன்று

கோண

சங்காம& கிரமம், ஓர் முக்கோ

ணம் அதற்கு மேல் எண் கோண மும், அதற்கு மேல் பதின்காணமும்,
௮௪
OG on
மற்றொரு பதின் கோணமும், அசற்குமேல் பதினாறு
சோணமும்,
அதற்குமேல்வட்டமும்-எட்டி தழும்,
அதற்கு மேல் ப.ினாறிதழு/், அதற்கு

மேல் மூன்று வட்டமும்,

அதற்கு

மேல்

மூன்று

சதுரமும், ஆக முறையே

யெழுதுவது சிநடடிக கிரமம் விச்துலை முசக்கோணத்இல் எழுதுவது கெளள
மதம். முக்கோண
இ ன் &ழாக இர் «gu மிருக்கும், அதனடுவே
விந்து
வையெழுதுவது ௪௨௦ ய மதம், விட, செவன்
வடிவும்; முக்கோணம் சத்தி

வடிவுமாம். இவ்வாறு எழுதிய விர்துவும் முச்சோணமும் சம் இரசண்ட மென்
றும், எண்கோணமும்

இரண்?

பத்து

சோண

ங்களும்,

பஇிஞன்கு

கோண

மும் அச்சினி கண்ட மென்றும், ௮சர்க32 விருக்தெ காலுவகையுஞ் சூரிய
கண்டமெனவும்
பெயர்

படும், ஆகவே

பெறும்

மகா தேவிக்குத்

இக்கசம

திரிபுர

பெ றுதலின் இறரிபுர சச்சர மெனப்

சுந்தரி

யெனப் பெயராயிற்று, மகா

மச்தரரூபி? யென்றது பஞ்சதசாட்சரி ரூபியா யிருத்தலை
வருமாறு - வத்தி
னுடைய எழுச்தும், சக்தியிவுடைய
எழுத்தும்
, மன்மதனுடைய எழுத்தும்,
பூமியினுடைய எழுத்தும், சூரியனுடைய
எழு தீதும், சம இரனுடைய எழுத்
அம, காமனுடைய எழுத்தும்,
திருமாலுடைய எழுத்தும்,

விஏங்க வுரைப்பின் கூறிய இ

ஆய

வை

மூன்று

இவற்றை

கண்டமு முரியதாகப் பெறும்,

அகிலாண்ட நாய

௫௬௩

எழு த்தொன்றையும் மும்முறையாக வமைத்துப்
இறுதி மாயையினுடைய
் விரிவை
பதினைக்தாசப் பொருந்துகின்ற பஞ்சதசாட்சரியாம். இவற்றின
முறையா

உபதேச

(௮)

லுணர்க.

அகிலாண்ட நாயகி
உட்டு

சந்த விநத்தம்
வட்ட மிட்டொனிர்பி ராண வாயுவெனு
நிகள மோடுகம னஞ்செயு
;மனமெ லும்பெரிய மத்த யானை'யையென்
வசம டக்கிடின்,மு மண்டலத்

திட்ட முற்றவள ராஜ யோகமிவன்
யோக

மென்றறிஞர்

புகழவே

யேழை யேனுலஇூ ஸீ௰௮ வாழ்வன்;இனி
யிங்கி தற்குமனு மானமோ?
பட்ட வர்த்தனர் பராவு சகரதர
பாக்ய மானசுக யோகமும்,
பார காவிய கவித்வ சான்மறை
ப. ராய ணஞ்செய்மதி யூகமு(ம்),

மட்ட இத்தியுஈ லன்ப ருக்கருள
விருது கட்டியபொ னன்னமே!
௮ண்ட கோடி.புகழ் காவை வாழுமகி
லாண்ட

நாயகி௰ய

னம்மையே!

(டு-ள்.) வட்டமிட்டு_சுழன்று, ஒளிர்-பிரகாசிக்கற, பிராணவாயு எனு
ம-பிராணவாயு வென்கிற, கிகளமோடு-விலங்குடன், கமனம் செய்யும்-ஈடச்
கன்,

மனம் எனும்-மன

மென்ற,

பெரிய

மத்த

யானையை-பெரிய

மத

யானையை, என் வசம்-அடி யேன் வசம், ௮டச்கின்-அடங்கும்
படிச் செய்தால்;
மூம்மண்டலத்து-மன்றுலகங்களிலும், இட்டமுற்ற-விரும்பத்
சகு. தியான,

வளம்-வளம் பொருந் இய,

சாஜ யோகம்-ராஜ போகமே,

இவன் யோகம் என்

௮-இவனத யோகமென்று, அறிஞர் புகழ-அறிஞர் புகழும்படி, ஏஎழையேன்எளியேன், உலஇல் நீடு வாழ்வன்-உலகல் மெடுவ்கால௦ வாழ்வேன்; இனி-

இனி, இக்கு-இவ்விடத்,, இசற்கும்-இகற்தம்,
தானோ?,

பட்டவர்த்தனர்-அரசர்சள்,

த்திச்துவ மென்கிற,

பார்யமான-பாக்கியம £இ.ப,

தையும், பார சாவிய-பெருல சாவிய,
சான்கு வேதங்களை,

ப. ராயணஜஞு

அனுமானசமோ-அனுமானச்

பராவு-அதிகாஈத்தக்2,

சகர தர-சக்ரவர்

சு௪ யோகமும்-சுபயோகத்

கவித்வம்-5வித்வ ச்தையும், கான்மைந-

செய்.பராயணம்

செய்பும்படியான,.௦இ

ஊக

மும்-௦இநுட்பத்தையும்;அட்டமா இத்தியும்-௮ட்ட மாடித் இகளையும்,சல் அன்பு

௫௬௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

ருக்கு-சல்ல அடியார்கட்கு, அருள-செய்ய, விருது சட்டிய-விருது கட்டிக்
கொண்ட, பொன் ௮ன்னமே-சுவர்ண அன்னம்போல்பவளே!, ௮ண்டசோடி
புகழ்-உலகனை த்தும் புகழ்கின்ற,

காவை..திருவானைக்காவில்,

கின்ற, அகிலாண்டநாயகி-௮ிலாண்டகாயகி
என் தாயே! என்க,
(வி-ரை.) சிவராஜ

யோகச்தினுக்கு

யென்னும்,
மூக்கிய

வாழும்-வாழ்

என் அம்மையே-

சாதனம்

மனவொடுக்க

மாஃலினாலும், ௮ம் மன வொடுச்கம் பிராண வாயுவினை யடக்குதலிஞ லுண்
டாகு மாகலினாலும், மனமென்னும் யானைக்கு நிகளமா யிருப்பது பி.ராண
வாயு வென்தனர். இச் சாதனத்தினையே பிராணாயாம மென்பார். திரு:பநீதிரம்;

ஏற்றி யிறக்கி யிரு£லும் பூரிக்கும், காற்றைப் பிடிக்கும் கணச்சறி வாரில்
லை, காற்றைப் பிடிக்கும் கணக்கறி வாளர்க்குக், கூற்றை யுதைக்குங்
கூறியது
வாமே??

வான

என்றகனாற்

சைதன்னிய

போரைய

மாயா

காண்க,

ஆன்ம

மலமெனு

பட்டு மெய்யருளாக்,

யோகம்”

என்பது,

மாதரையுர்,

தாயுடன்

இது சாஜயோக மென் ஐ

ன்மாவின்சணள்ள அறியாமையினைச்

விளைவிற்கு

பட்டினத்தார்:

வீயவிட்

சென்றபின்

டோட்டி

ஏது

“மாயகட்

வெளியே

புறப்

ருையைச் கூடிப்பின் மூயை

மற், தேயும தேரிட்டை Queer ap Gem if) 5558
காண்க. சன்மார்க்சு சைவ சனைவரும் இலேசாச

வதைப்பத்றி

ஆனக்த

ஒருமைப்பாடேயாம்.

யேகம்பனே.??
cer p36) p
வருத்தமின்
நிச் செய்யப்படு

வழங்கப்ப: வதாயிற்று.

றிது

எனவே,

சலா

சிறிதாக அகத்தி அதன நிவை

விளா கஇ,
இறைவனுடைய
ஞானசக்கியிற் ரோய்விக்கு முயற்சியே
இராஜ
யோக மெனப்படும்,
சீவனைப் பக்குவப்படுத்தி ஆணவத்தை
நீச்ச வருகின்ற

இறைவ எருட்சத்தியே அறிவும் ஆனந்தமுமாய் கின்று ஆன்மாவுக்குப் பஞ்ச
ஃஞ்சுக
வாயிலாய் அவற்றைக்

இறிது சிறிதாய் நுகர்வித்துப் பின் ௮ச் கஞ்சுக

மெல்லாம் முழுதும் உருவி அதனைச்

தன்

வயப்படுத்இிக்கொள்ளு மென்ப

அம, அவ்வனம் உபசரித்து வருகின்ந இருவருட்
சத்தியி ஸியல்பை யறிந்து
அதனுட் படிஈது பேரின்பானுபவ மெய்துதலே சவராஜயோசப் பயன். இப்
On Sih on aaa யெல்லாப் பயனு முண்டாகி நித்திய வாழ்வை யடைவே

என்பார், “உலகினீடு வாழ்வன்' என்றனர். கோடீச்சுரத்சன்மையும், சவீச்
சுரச்சன்மையும்
யோகச்சுரத் தன்மையும் தனது அன்பருக்கு மூதல்வியுப
கரித்து வருவது திண்ணமாகலின்,
*அன்பருக்
கருள விருது கட்டியபொ
னன்னமே?

என்றனர்.

|

பெரிய நாயகி விருத்தம்
்

“கரற்றைப் பிடித்துமட் SIGS
கன்மப் புன ற்குளூறுங்

FeO. SEU!

கடைகெட்ட நவவாயில் Qu p pis
காயத்து ளெளனையிருத்திச்,

சோற்றைச்

மட்கலக்

Ks BG பக்தித்து வைக்கக்

அருத்திக்குண்

மதுவென்னவே

'

(௧)

௫௬டு

விருத்தம்

பெரிய நாயக

துள்ளித் அடித்கென்ன பேறுபெழ் ஜேன்? அருட்
டோயநீ பாய்ச்சல்செய்
தூ,
நாற்றைப் பதித்ததென ஞானமாம் பயிரதனை
நாட்டிப், புலப்பட்டியு
ஈமனைை இப்பூடு மணுகாமன், முன்னின்று
காடுசவ போகமான
பேற்றைப் பகுத்தருளி யெனையாள வல்லையோ?
லாண்டகோடி

பெரியவகி

பெற்றரா பக[பெரிய

கபிலைமா ஈகர்மருவு

யகியம்மையே!
(௫-ள்.) காற்றைப் பிடிச்.த-வாயுவினைப்பற்றி, மண் கரகத்து-மண் கல
யத்தில், அடைத்தபடி-அடைத்ததுபோல, கன்மப் புனற்குள் - கருமமாகிய
.

பெரியரா

நீரில், ஊறும் - ஊறிக்சொண் டிருக்கும், கடைகெட்ட-இழிகந்த, om வாயில்
பசு மட்சலம் - பச்சைமண் பாத்திரம்
பெற்ற-ஒன்பது வாயில்களை யுடைய,

இருத்தி-இருக்

போன்ற, காயத்துள் - தேகத்தினுள்ளே, எனை- தடியேனை,

கச் செய்து; சோற்றை - அன்னத்தை, சுமத்இ-ஏற்றி, கீரி, பக்தித௮-கட்டி,
வைக்க-வைச்சக, துருக்திக்குள் - துருத்தியி லடைத்துவைத்த, மது என்ன-

கள்ளைப்போல, துள்ளித் அடி.த்து-துள்ளிப் பதைத்த, என்ன பேறு-என்ன
லாபம், பெற்றேன் - அடைச்தேன்? (ஒன்றுமில்லை யாதலால்) கீ-ரீ, அருள்உன் திருவருளாகிய, தோயம் - கீரை, பாய்ச்சல் செய்து - பாய்ச்சி, நாற்
ono

பதித்தது என

பயிரதனை - பயிரை,

- நாறு

பதித்தாற்போல,

காட்டி - கட்டு;

ஆம் - நானமாகிய,

ஞானம்

பட்டியும்-

புலம் - ஜம்புலன்களாகிய,

பட்டிமாகெளும், நமன் ஆன - யமன் என்று சொல்லப்படுகிற, திப்பூடும்-தீப்
பூடும், அணுகாமல் - சேராமல், முன்னின்று - எ.இரில் சின்று, காடு-விரும்பு

தற்குரிய, சவபோகம்

ஆன

- சிவானுபவமாகிய,

பேற்றை-பலனை,

பகுத

ஆளவல்லையோ - அருளவல்லையோம்

அருளி-பகுத்தருளி, எனை-அடி.யேனை,

பெற்ற பெரிய-பெரிதாகய, அ௫லாண்டகோடி. - அ௫லாண்டகோடிகளை,
பெரிய-பெரிய, கபிலை மாககர்-கபிலை
பெருது பெற்ற, காயச_இறைவியே!,

மாநகறில், மருவு - எழுந்தருளி.பிருக்கற,
நாயஇயம்மையே!

பெரியநாயகி

அம்மையே- பெரிய

என்ச௪,

இற்
(வி-ரை.) காத்தினுச்குச் சமானமான உயிரையும், மண்பாண்டச்
குச் சமானமான உடலையும் சம்பித், தோற்பையில் கள் பொங்குவதுபோல
உலகில் வீணே

குதித்தாடிச் இரிவதில்

வும், மனமாகிய கழணியில் அருளாஇய
விளைவித்துப்,

புலன்களாகய

பிரயோஜனமா

மென்பதாம்.

யாதொரு

பிரயோசனமுமில்லையென

நீரினைப் பாய்ச்சி, ஞானமாகிய பயிரை

மாடுகள் மேய்க்இடாமலும்,

எமனாகிய பூண்டு

விளையாமலும் காத்துச், வெபோசமாயெ மெல்லினைச் கொள்ளவேண்டுவதே
ஏவபோகமாவது,

சடடித்துக்க

விரண்டினு

௫௬ ௬ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
நின்று விளங்குவதாகிய இதா௫தெங்கட்கேற்ற சத்தாக விஷயங்களில் எல்
விஷயம் வச்து சாக்கினும் அவ் விஷயம் எஇரிட்டுப் பார்த்து Bs மாயா

காரிய மாகிய தனு கரண புவன போகங்களின் விகற்பமென் றும், அவ் விஷ
யங்களிணின்றும் விளங்குவதாயெ இதாஇதங்கள் சன்மத்தின் விகற்பமென்
௮ம் கண்டு, அவ்விஷயங்களை அதுவதவாகப் புக்கு மான்மாவை நித்திய
னாய்ப் பூரணனா யறிவசதாயிருக்இனும் தானா யொன்றையு 108)
கறிவில்லை
யென்னு முறைமையை யுள்ளபடி தரி9த்து, அவ் வான்மாவின் அறிவுச் கறி
வாய்நின்று இவ்விஷய

போகங்களை

இடைவிடாமற்

பாகமறித்து

உணர்த்தி

நிற்குர் திருவருளையு முள்ளபடி shh ss, அவ்வருளின் கிறை வெல்லாச்
தின் வடிவாகவுடைய பூண வின்பமெனச் கண்டித்துக் குருமூர்த்,
சமா
மெழுக்சருள மானுடச்சட்டை கரித்துவர் துபதேசிம்ச அனுச்கரசத்தை
உள்ளபடி தரி9த்து, இவ்விடச்தில் வரத பொருந்தப்பட்ட சத்சாகி விஷ

யங்களையெல்லரம் அவ்வனுக்கரகத்தினால் பொரும் இப் பார்த்.த, இவ்விஷய

போசங்களின் வழித்தாய்த் திவினையைச் செய்விப்ப தம், அனுக்கிரசம
ாகிய
இருவருள் சானே ஈல் வினையைச் செய்விப்பதம், அச்
இருவருள்த்ர்னே ge
ஈன்மை திமைகளை யறியபும்படிப் புசிப்பாசு வந்த விஷய
பேசங்களும், அவ்
வனுக்கரகமாகய
ஆன்ம
வர்க்கத்துச்கும்
சடமாகய
பாசசாலங்களுக்கு

பொன்றையொன்

ததியவும்,

ஒன்றை

யொன்று

செயலில்லை யென்னும் முூதைமையை

ஏ சைவதுவேயாம்.

உள்ளபடி

உண்மைநெறிவிளக்கம்:

பொருக்தவும் ஒரு
சரிசித்த

* எப்பொர

சற்றுஞ்

அப்பொருளோ

ுள்வம் இத்றிடினு
மப்பொருளைப் பார்த்தங், கெய்துமுபிர்
தனைச்சண்டி௰் கவ்வுயிர்க்கு மேலா,
மொப்பிலருள் சண்டுசிவச் தண்மை சண்டிங்
, குற்றதெல்லா மதனாலே upp
சமோக்கிக், தப்பினைசெய் வதுமதுவே
நினைப்பு மதுதானே,
எருமுணர்வு
புசிப்புமது கானேயாகி, யெப்பொருளு
மசைவில்லை யெனவர்தப் பொருளோ,
டஒிசை௨த வே வெயோக Qo gy Mow mau air மொழிய
ே. ?? என்றதனாற் சாண்ச.
தந்தை

தாய்.

of

ஹ்ந்ஜை,தாய் மகவு,மனை, வாழ்க்கை, யாக்கை
சகமனை த்தூ மெளனியரு டமைத்தபோதே
யிந்திரசா லங்கனவு கான னீரா
யிருந்ததுவே; இவவியற்கை யென்னே?
என்னே?
(@-a&.)

தந்தை

தாய் _ பிதா

மாதா,

மகவு

- பிள்ளை,

வாழ்க்கை - (இவர்களுடன்
உலகம்.

மனை

- மனைவி,

கலந்து வாழும்) வாழ்வு, யாக்கை
- சரீரம், சகம்அனைத்தும் ~ இவை
யனை கத்தும், மெரி _ மவுன

அருள்-இருவருள்,

கழைத்தபோதே

குருவினுடைய,

.. உண்டாயினபோதே,

இக்இரசாலம்இஈதரசால. (ஆய்), கனவு-கனவாகவு
ம், கானல் நீர் ஆய்-சானற்சலம்
போல
வும், இருக்கதவே - இருக்சசே;
இவ் வியற்கை — இச்சுபாவம்,
என்னே
என்னே - யாழே? யாதே?
என்க,

(வி-ரை.) உயிர்ச்குமிராய் அசண்டா
கார பரிபூரணமா௫ய சர்வ
முதன்
மையுவ் கொண்டிருக் முதல்வன்
 ஞானமே திருமேனியாகக்கொண்ட
ு ஆசா

தந்தை

் ௫௬௭௪

தாய்

ப.இர்த பக்குவனுக்கு
ரிய மூர்த்தமா யெழுச்தருஸி வந்து; சத்திநிபாதம்
உடல் வெறப்பும்,
அனுச்சரெகம் செய்தமாத்.இரத்.தில், உற்றார் வெறுப்பும்,
மே சனச்குண்டாயிற்
உலகவெறுப்பு மூண்டாவது சசசமாகலின், அங்க
்ததுவே! என்றனர்.
யிருக
....
நென்பார், *(மெஎனியரு டழைத்தபோதே..
, பேரறிவான்
ுளும்
திநவநட்பயன்: *ஆரறிவா செல்லா மகன்ற நெறியர
டத்தி லிச்இர
புவியி
்
வாராத பின்.?? எனவும்; கானசாகரவேண்பா: “ஏற்கும

சா லங்கனவு, நீர்ச்குமிழி பேய்த்தேர் நிைப்பும றப்-பாரர்க்குமது,

போலகிலை

aor
நில்லாத பொய்வாழ்வை மெய்வாழ்வென், றேலகிலை நில்லாவா Ono.”
லை
ையில்
ளெல்ல
வர்க
கழிந்த
்,
வேறாய்க
ட
ூடனா
ா
வும்; ஒழிந்தபிஈப் பெல்ல

சண் டாய்-மொழிர் துலற், ஐந்தை தாய் தம்பி தமையன் புதல்வனென, வக்த
தா லுள்ளவழக்கு,”' எனவும் வருவனவற்றால்

முறையே

காண்க,

(a)

என்னைகான் கொடுச்கவொருப் பட்ட கால
மியாதிருந்தென்? எவைபோயென்ரி என்னை நீங்கா
வன்னைபோ லருள்பொழியுங் கருணை வாசி!
ஆனந்தப் பெருமுகிலே! அரசே! சொல்லாய்!

(௫ஃஸ்.) என்னை - (ஆன்மாவாகிய) என்னையே, மான் கொடுச்ச.சான்
யா
Ho,
arog
தேவரீருக்குத் தத்தஞ் செய்ய, ஒருப்பட்ட சாலம்-சம்மதிக்த

௪து போய் என்து இருந்து என்-எது எனக்கருக்து என்ன பிரயோஜனம்?,
நீங்கா-எக்காலத்
எ.து என்னை விட்டுப் போயினும் சஷ்டமென்ன?, என்னை

தம்

என்னை

அன்னை போல் - தாயைப்போல், அருள்

விட்டுப் பிரியாத,

ராணாசமுச்திரமே!,
பொழியும்- அருள் மழையைச் சொரி௫ன் ற, கருணை வாரி-ச

ஆனச்சப் பெருமுகிலே-இன்பப்
லாய்-சொல்வாயாக!

பெருமேகமே!,

௮7சே-௮ரசனே!,

சொல்

எண்ச௪,

சவார்ப்
திருவடியில்
ஆூரியர்சக்
(வி-ரை.) ஆன்மாவாகிய தன்னை
ு
நியமையாத
இன்

பணம் செய்த பின்னர் அவ் வான்மாவினுக்கு இதுகாறும்
மில்லை
பிரயோசன
சிறிதும்
வேண்டுவனவாச விருச்த உடலும் பொருளும்
யென்பார், “என்னைசான்
கொடுச்சவொருப் பட்ட சால, மியா இருச்தென்?
(௨)
எவை போயென்?' எஸ் றனர். இருப்பது உடல், டோவது பொருள்,

அ_சசே!கின் றிருக்கருணை

யல்லா

தொன்றை

யறியாத சிறியேனா னதனான் முத்திக்
கரைசேரும் படிக்குனருட் புணையைக்
On
ியாக்
ியே
கைப்பிட
சடைப்பிட
கருத்துட் கண்டேன்.
சான்-யான், சின்-தேவரீரது, இருக்கருணைஒன்றை-வேறொாரு
பொருளை,
அறியாதஅறிர்துகொள்ளாத, சறியேன்-சிதியனேன்; அதனால்-ஆதலால், மு,ச்தி கமைமேத்தியாய கரையை, செரும்படிக்கு-அடையும்வண்ண ம், உன் - தேவரீ
(௫-ள்.) அாசே-அ௮ரசனே!,
திருவருளை, அல்லாது-அன்றி,

௫௬௮

தாயுமானவர்பாடல்

ருடைய, அருள்: இருவருளாகிய,

கச்செய்கின்ற,

புணேையை-ம.ரச்சலச்தை, கூட்டிம்- இடைச்

கைப்பிடியே.உன்

முடிக்கும் தணிவாக,

(வி-ரை.)

கைப்பிடியே,

கடைப்பிடி

இ - கருமம்

கருத்துள்-மனத்தில், கண்டேன்-பார்த்சேன்,

எவ்விதச்தானுர்

தலைமையைக்

மெய்கண்ட விருத்தியுரை

இருவருளை

காணாதபடியால்,

கண்டு, அச் திருவருளே

அத்

யொழியத்

தனச்சாயதேரர்

-இருவருளே

தலைமை

கொண்டு

முதல்வன்

தாரகமாசக்

யுடையதெனச்

திருவடியினை

யடை யவேண்டு மென்பதாம்,
திருவருட்பயன்: '*அருளிற் பெரிய
வேண்டும், பொருளித் றலையிலது Cure,” எனவும்; “அருளொடுங்

பா லொன்றா, யருளை மறந்தபின்

னறியகிலேன்.”? எனவும்

காண்சு,

என்க,

சகலத்து
கூடி யான்

வருவனவத்றாற்
(௩)

கண்டேனிங் கென்னையும்,என் றனையு நீங்காக்
கருணையுகின் றன் னயுகான் கண்டேன் கண்டேடன்)

விண்டேனென் றெனைப்புறம்பாத் தள்ள வேண்டாம்!
விண்ட துநின் னருட்களிப்பின் வியப்பா லன்றோ?

(இ-ன்.) இங்கு- இவ்விடத் இல், என்னையும்-அடியேனையும், சண் டேன்பார்த்தேன்; என் ரனையும்-என்னையும், நீங்கா-ரீல்காத, சருணையும்-கருணை
யினையும், நின் தன்னையும்-ேேேவரீரையும், நான்-அடியேன், சண்டேன் சண்
டேன்-பார்ச்சேன் டார்ச்சேன்; (அனால்) விண்டேன் என்று-இவ் வுண்மை
யினை

வெளிப்பட¢

வெளியாக,
கான்

சொன்னேனேன் று,

என்னை-அடியேனை,

சள்ளவேண்டாம்
- தள்ளவேண்டாம்
;

சொன்ன

இம்,

சின்-தேவரீரது, அருள்

சளிட்பின்.-

இருவரும்

லாகிய, வியப்பால்-௮.இசயச்சால், அன்னோ-௮ல்லவோ?

(வி-ரை.) இிருவருட் பிரகாசச்இத்
காச

இன் வலிமையைச்

ஆன்மா தன்னையும்

அனுபவிப்பஞகையின்

கொண்ம்

தலைவனையும்

சனிப்பா

என்க.

பிரிவ௪ம் சலக்து நின்று அப் பிச

யாவையினும் வியாபித் சறிகன் றவனாயெ

இடைசின்ற

அன்மகரிசனமும்,

Ye Sami. Dance mont.

புறம்பு ஆ-

விண்டதும்-(இக்கனம்)

இருவருளையும்

Agape

திநவிடைமநதூர்

fea,

சட்டாது
Pas her

ழம்மணிக்கோவை

“ஞான

காட்டம் பெந்நனன் பெர்றபின், சின்பெருச் தன்மையும் எண்டேன் காண்

டல, மென்னைபுங் சண்டேன்
னப் கண்டே.

௦

யோழே?

இஈ

: எம்

வென்னை
9.

Ret
என்தன்

கண்ட

UO mere

சன்டே
ட

.

காண்க,

அருணிலையைப்

சகண்?டன்,

நின்னிலை

Pos Bust

ல்
:
CMerou
me Serb து Au mes Wa ‘ வையசம்!?
MOTs scr ரொன்பார்.
)

சொல்வது

என்சபடி.

விண்ட கின்னருள்? என்றனர்.

ஒ வறை
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சுச்குெவெளி

யொன்தநே

நீகலக்து கலந்து முத்தி

சேர்த்தனையேற்

குறைவாமோ

கூடாதாயினும்;

அருண்மேலீட்டர

(5)

நின் ஜிங்

குயிரையெல்லாம் வம்மினென. வுவட்டா

கேவென்ற

யனைச்இ

காணா
மாந்தர், தன்னையுவ் சாணத் தன்
oe
.
ட
ம்
.
*
ம்
“கண்டவர் விண்டிலர்?”
என்றசற் கேற்ப

செகவி

வின்பத்

ஓ*கம்,

தந்தை தாய்
(௫-ன்.) ஓ என்ற-ஒ வென்று
வெளி,

ஒன்றே

௫௬௯

கொண்டாடத்தச்ச,

சுத்த வெளி-9வெறு

நின்று-ஒன்்.றின்கண்ணே

நின்று, இங்கு-இவ்விடத் துள்ள,
என - வாருங்களென்றழை
வம்மின்
உயிரை எல்லாம்-உயிர்களை யெல்லாம்,
த்து, உவட்டா இன்பம்-தெவிட்டாத அனக்தத்தைச் சருன்ற, சே என்றசெய்வமென்று சொல்லப்படுகின்ற, நீ-தேவரீர், sotg sat g-Fo4 mY,
மூச்தி சோத்தனையேல்-மோட்சத்
இல் சேர்த்தனையாயின்,
பிரபஞ்” லீலை, குறைவு ஆமோ-குறைவுபடுமோ? என்க.

செச

விலாசம்-

ஈடக்கவும், பக்குவப்பட்ட. ஆன்
(வி-ரை.) பஞ்ச௫ிருத்தியம் இரமமாக
மார்கள் மாத்இரம் மூ.த்இி.பிற் கலக்சவும், அல்லாதவர்கள் உல௫ல் இறப்பிற்

பிரப்பிற் சட்டுப்பட் டுழலவும் ஈடச் அவரும் ஒரு பெரு நியதிச் தத். துவத்சை
மாற்றி ஏசகாலச்தில் அன்மாக்க எனை வரையும்
முகச். தியங்கசை

ன கெடுஇ விளையு மென்பார், (குறைவாமோ”
டத்தை

நோக்கி யிங்வனங்

கருணை

சேர்க்கில் என்

உலகச் திண்டாட்

என் ரனர்.

மிகுதியாற் கூறினாரேனும், கியதித் ௧த்

துவ மாறுபடாது என்ப. நிச்சயம்.
செ 5 க்தையெல்லா

(௫)
தரா GU BOOT BOOT Gh

மணுவளவுஞ்

ரேர்த்தணுவில் வைப்பை;௮ணுச் திரளை யெல்லா
மகத்துவமாப் பிரமாண்ட மாகச் செய்யும்

வஃலவா!

(இ-ல்.) செகத்சை

நீகினைக்த வ.றே

யெல்லாம்.

மனை த்தையும், அணுவளவும்- அணு

எல்லாம் - உலக

அணுவில்-பரமாணுவிடத்அ,

மாத் தரமும், சசருவண்ணம்-செடாதவகை,

வைப்பை-ஓூக்குவை;

அணுத் இரளை

மகத்தவமா-ஆச்சரிய முண்டாக,

திரளை யெல்லாம்,
எல்லாம்..பரமாணுத்்

பிரமாண்டம் ஆச-பெரிய

செகமாக, செய்.

யும்-உண்டாக்கு ம், வல்லவா-வல்லவனே!, எல்லா (-டாவும், &-C gala, கினை
நச ஆற-சங்கற்பித்தபடியே, என்க.

(வி-ரை.) சர்வசங்கார காலத்தில்

மனைத்தையும்

பிரபஞ்ச

ஒடுக்குகிற

MH SDV ATs
சாலச்தில் மாயாசாரணத்தை யடையு முன்னின்ற அவசரம்
கர. ன
௮வ்வணு
நிற்கு மாகையாலும், மறுபபும் கரரியப்படுகிற காலத்தில்
ுகிற
காரணப்பட
காரிய
இங்கனம்
மாப் பிரபஞ்சமாக விரியு மாகலினாலும்,

கரலத்து ஒரு இறிதும் இல்லத
யாக

ஈடப்பது

முதல்வன்

போகாமனும்

வாராமலும்,'உள்ளது

சங்கத்பத்தின்படியே

யாகலான்,

.

வாய்அடிப்ப

னெஞ்சக்

தல்லா

அடித்திருக ணீரருவி சொரியச்

கல்லாலே

நீ

(௬

சினை* வாறே யெல்லாம்? என் தனர்.
சொல்லாவே

கியதி

(வல்லவா!

யிருக்ககெஞ்சுங் கல்லான்

தேம்பிக்
முக்கட்

கனியே!கெக் குருகிடவுல் காண்பேன் கொல்லோ?

(௫-ள்.) சொல்லாலே-சொர்களினாலே,
ப்தைச்தியவெ கல்லாமல்,
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கெஞ்சம்-மனம்,

வாய் அடிப்பது

அடித்து

அல்லால்-வாய்

வ பதைத்து,

இரு

கண்க

௫௭௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்சண்ட விருத்தியுரை

இரண்டு கண்கள், நீர் அருவி-டீர் அறாவியினைப்போல, சொரிய-பொழிய,
தேம்பி-வாடி, கல்லால் - சல்லால விருட்ச,ச்தின் &ீழிருச்கின்ற, முச்சண்
சனியே-இரிகேத்தாதாரியாயுள்ள சனியே, சகவ்லால் ஏய் இருச்த-கல்போல்
சமைச்சப்பட்டிருந்த, செஞ்சும்-மனமும், ரெக்கு-கெஇழ்ச்து, உருடெவும்உருகவும், காண்பேனோ-காண்பேனோ?

என்க,

(வி-ரை.) மடமடெனப் பற்பலப் பாக்களை யெடுச்துச்கூறி வாசாகைய்
பேசுவதன்றி,
கரியமாக எல்லா அனுபவமும் அனுபவித்தாரைப்போலப்
உள்ளபடி சண்ணீருங் கம்பலையுமாக

பார், உருவும்

நின்று

சாண்பேன் கொல்லோ?

மன

கெடிழ்ந்து நில்லேன் என்

்

என்றனர்.

(௪)

பெற்றவட்கே
உ

பெற்றவட்கே தெரியுமந்த வருத்தம்; பிள்ளை
பெறாப்பேதை

யதிவாளோ?

பேரா

னந்த

முற்றவர்க்கே கண்ணீர்கம் பலையுண் டாகும்?
உரறுதவே

கன்னெஞ்ச

முடைய

ராவார்,

(இ-ள்.) பெற்றவட்கே-(பிள்ளை) பெற்றவட்கே, அர்த வருத்தம்-அர்.த
(கருவுயிர்ச்கு் துன்பம், தெரியும்-தெரியும்; பிள்ளே பெராப் பேதை-பிள்ளை
பெருத பேசைப்பெண், அறிவாளேச-(அக்த வருத்தம்) ௮றிவாளோ?; (அறி
யாள், அதுபோல) பேரானக்தம்-பெரிய இவானக்தம், உற்றவர்ச்கே-அனுப

விப்பவர்கட்கே,

கண்ணீர்-சண்ணீரும், சம்பலை-5டுச்சமூம், உண்டாகும்-

உளவாகும்)
உரு தவே (ஆசைகம்)
ஐடையாதவரே,
சல்..சல் போன்ற,
ட ஈஞ்சம்- மனதை, உடையார் ஆவார்-உடையவர்க எரவார்கள், என்க.

(வி-ரை.) பிள்ளை

பெற்ரவம்குப்

பெறுதத் கேதுவாஇியிருச்ச

னுபவம் நினைக்குரந்தோறும் சோன்றும். அதுபோன்று,

சாரியா

சிவானக்சம் பெற்ரவ

ர்ச்ரு அவ் வானந்சம் விளைவதற் கேத வாகி யிருஈ்க சிவானுபவச் தோன்றும்.
பிள்ளைப்பேற்றி னுண்மை மலடி. யறியாதவாற போலச் கன்னெஞ்ச மூடை
யார் வானுபவப் பேற்றினை யறியார். :! அகத்தி லழகு முகத்தே விளங்கும்''
என்ற பழமொழியின்படி மன ெகிழ்ச்சி வீளையின் முகச்தின்கண்ணே சண்

ணீர் முதலிய விளையும்; கன் செஞ்ச முடையார் (க அ௮வங்வனம் யாதொன்றும்
நிசமா தென்பதாம்

(4)

ஆவாவென் நழுதுதொழுல் கைய 7௫),
௮ப்பனே! அனக்கு வடிக ளே!க
வாவாவென் தவர்க்கருஞுங் கருணை யெந்தாய்!
வன்னெஞ்சர்க்

(௫-ள்.)
வணம்குன் ற,

ஆவா

என்று

கையர்

ஆக

கரஙகுவசெவ்
ஐயோ
கரங்களை

வாது நீயே?
என்று, அழுது - புலம்பி, சொழும் யுடையவராக;

“அப்பனே-ஐய?ன

பெற்றவட்கே

—

Bota

ஆனந்த அடிகளே-இன்பச்தை விளைவிக்கும் சுவா/தியே!, நீ-தேவரீர்,
என்று-வாவாவென் நழமைச்சவர்கட்கு,

வாவா

அருளும் அருள்செய்கன்
ற, கருணை-

கருணையை யுடைய, எந்தாய் - என்ளாயே), 8 - தேவரீர், வன்னெஞ்சர்க்குவலிய கெஞ்சினை யுடையவர்கட்கு, இரங்குவஅ - இசவ்யெருள்வது,
எவ்
வாறு-எவ்விதம்? என்ச.

(வி-ரை.)

.

:

* அழுதா லுன்னைப் பெறலாமே

்

?? என்ற திருவாசகத்தின்

படி: *ஆவாவென் மழு. அுதொழும் கையரா௫,! எனவும்; வஞ்சர் செஞ்சி னில்
லானை '? என்ற தேவாரத்தின்படி
*வன்னெஞ்சர்க் இரவ்குவ தெவ்வாறு
நீயே” எனவும் கூறினர். இதனால் மனத்தின்௧ண் அன். புடையார்க சன்றி
வன்புடையார்க்கு முதல்வன் வெளிப்படா னென்பதாயிற்று.
(௨)

'நியேயிங் கெளியேத்குக் தாக மோக
நினைவூடே. நின்றுணர்த்தி நிகழ்த்த லாலே,
பேயேக்குர் தனக்கெனவோ ரன்பு முண்டோ?

பெம்மானே!
(இ-ன்.)

நினைவு

இன்னமன்பு பெருகப் பாராய்!
ஊடே

- (அடியேன்)

கினைவின்கண்ணே,

கின்று -

இருந்து, உணர்த்தி - அறிவுறுத்
இ, நிசம்க்தலாலே-ஈடத்துசையாலே,
யேற்கும் - எளியேனுச்கும், சாகமோகம்-தாகசமோகளுபமா

எஸி

யுள்ளவன், நீயே-

தேவரீசே; பேயேத்கும் - பேயனேனுக்கும், சச்சு என - தனக்கென்று,
இர் அன்பும் - ஒரு அன்பும், உண்டோ - உளகோ!,
பெம்மானே - பெரு
மானே!, இன்னம் - இன்னமும், அன்பு - அன்பான, பெருகப் பாராய்வளரச் செய்வாய்? என்க,

(வி-மை.) ஆன்மாவுடன்
திற்குச் தச்சபடி சியஇி

இரண்டறக்

தவறாசபடி

௪சல

கலந்து 7கின்று அவர்கள் சன்மச்
போகங்களையும்

ஊட்டி

வைப்ப

வன் முதல்வனே யாகலின் சிறிஅஞ் சுசக்தரமில்லாத எளியேனுக்கு (இன்ன

மன்பு பெருகப் பாராய்? என் றனர்.

பரராயோ?

பகருமுன்னே
வாராயோ?

(௩)

என்றுபர மெல்லா

மைபா!

தெரியாதோ? பாவி யேன்முன்

இன்னமொரு

காலானாலு

மலர்க்காலென் சென்னிமிசை வைத்தி டாயோர?
(௫இ-ள்.)
யும்,

பரராயோ

என் - அடியேனுடைய,
- (ஒழிக்கப்)

அயம் எல்லாம் - துன்ப மனைத்சை

பார்க்கமாட்டாயோ?,

ஐ.யா - ஐயனே!

பகரு

முன்னே .. (சான்) சொல்லுவதற்கு முன்னே, தெரியாதோ - தேவரீருக்குத்
தெ ரியாதோ?, பாவியேன் மேன். - பாவியாகய என்னெ'இரில், இன்னம் ஒரு
கால்-மத்ரொரு 27 do, வாராயோ - வரமாட்டாயேர?,
மலர் - தாமரை மலர்

பான்ற, கால்.- இருவடிகள், என்- அடியேனுடைய,
மேல், வைச்இடாயோ

2 சூட்டாயோ

? என்க,

சென்னிமிசை-ரெச௯

௫௪௭௨

தாயுமானவர்பாடல்

மெய்கண்ட விருத்தியுரை

(வி.ரை.) முதல்வன் சர்வஞ்ஞனாதலின் (பகருமுன்னே செரியாதோ!
என்றனர்.
முதல்வன்' மவுனமூர்த்தியாக
எழுந்தருளி வந்து அனுச்சிர
இத்து இருவடி தீட்சை முன்னமே செய்தள்ளாராகலின் 4இன்னமொரு
காலானாலஓு, மலர்க்காவென் சென்னிமீசை வைத்தி டாயோ!' என்றனர்.
இிருப்பெருரச்துறையிலே குருக்தமரத்தடியிலே முதல்வன் குருஷர்த்தமா

யெழுர்தருளி முன்தோன்றிச்

திருவடி ந$ீசை

யளித்திருக்தும், “cera

இன்று முன் கழல் காட்டி மீட்கவும் மறுவில் வானனே”?”

பேருமான் கேட்டுச்சொண்டபடி

என

மணிவாசகப்

இவ்வாடரியரும் கூறினர்.

(௪)

வைத்திடுங்கா லைப்பிடித்துக், கண்ணின் மார்பில்
வைத்தணைத்துக் கொண்டு,கையால் வளை ததுக்
சிததமிசைப் புகவிருத் இப் பிடித்துக் கொண்டு,
இயககமற

(இ-ள்.)

வின்பசுகஞ் சேர்வ

வைத்திடும் - (gmmorb

aor

கட்டிச்,

OQ gan Bay?

Ard g)

wwdGerm,

arto!

பிடித்து - இருவடிகளைப் பிடித்து; சண்ணில்-சண்களிலும், மார்பில்-மார்பி
னும், வைத் த-வைத்து, தணைச்துக்கொண்டு - சீழுூவிக்கொண்டு; கையால்கரங்களால், வளைத்துச் கட்டி - வளைத்துக் கட்டி; சித்தமிசை-கெஞ்சினில்,
புக இருத்தி- பொரு*$ச
விருத்தி, பிடிச்துக்கொண்டு - பற்றிச் கொண்டு,
தியக்கம அற - டீயக்க மில்லாமல், இன்ப சுகம்-பேரின்ப சுகத்தை, சேர்வது
என்றோ - அடைவது எச்காலமோ ? என்க?

(வி-ரை.)

அணைத்து,

அரிய பல தவய் டெஃது பெற்ற பிள்ளையினைத்

ஆலிங்-னஞ் செய்து,

மடைவதுபோல;

தாயானவள்

முத்தமிட்டு, உச்சி மோந்து,

இன்பசுக

பல ஜன்மககளிழ் செய்த புண்ணிய வசத்தினாற் இடைத்த

அரிய திருவடியை அங்கன ௨ செயது

௪௧.2௦ சேர்வ சென்றோ”

ஆனம துப்ப தெர்நாளென்பார்,

என்றனர்,

(இன்ப

(௫)

சேராமற் Ap Ben Son ses DEG) 505 காளுந்
திருவடிப்பே

ரினத்துடனே

சே

வண்ண

மாராக கானலைந்தே னசசே! நீதா
ஸிந்தருக்து மாயையிலே னழுந்த mo secu?
(இ-ன்.) சிற்றினத்தை - சிற்றின
பிரிர்து - ௮வரிணின்
று நீங்௫, எக்காளும்
திருவடியை யடைக்த, பேரினச் துடனே
ணம - கூடாசபடி, அர் தக-அடியேனை
அலைக்சேன் - நான் நிரிர்சேன்; அரசே

த்தவர்களை, சேராமல் - கலவாமல்,
- எப்போதும், இருவடி. - தேவரீர்
பேரினக்தவருடனே, சேராவண்
யாரென நினைச்துச்சொண்டு, கான்
- அரசனே!, ரீ சான்-தேவரீர் சாம்)

அறிந்திருந்தும் - இவ்வுண்மையை யறிக்திருக்தும், ஏன்
- யாதுக்கு, மாயை
யில் - மாயையிலே,
அழுத வைத்தாய் - மூழ்க வைக்சாம்? என்க.
(af - en.) உலகத் இனர் கிற்றினச்தவ
ரெனவும், பேரினத்தவசென
வும் இருவகைப்படுவர்.
சிற்நினத்தவராவார்

பெத்தர்.

பேரினத்தவசாவார்

(௫௪௩

பெற்றவட்கே
முத்தர். பெத்தர்,

விசாரணையோடு 'கூடியவர். முத்தர், அந்தர்முக

uBiaps

விசாரணையோடு கூடியவர்.

ஆகலின்,

முன்னவரினின்று நீங்கிப்

பின்னவ

் செய்யா
ரோடு கலந்து வாழவேண்டுவது அவசியமே யாயினும், அங்கனஞ
 மாயை
காரணம்
்
இதற்குக
்.
என்றனர
?
இருந்தே னென்பார், (சானலைர்தேன்
(௬)
.
என்றனர்
ய்??
யென்பார், (மாயையிலே னழுக்தவைத்தா
வைத்தபொரு ளுடலாவி மூன்று நின்கை

வசமெனவே யான்கொடுக்க வாங்கிக் கொண்டு
இக்தமிசைப் புகுந்ததுதான் மெய்யோ? பொய்யோ?
சிறியேற்இங் குளவுசையாய்| திசையா வண்ணம்.

பொருள்-பொருளும், உடலும்மூன்றும், கின்-தேவரீரது, சை

வைத்த-சேகரித்து வைத்த,
(இ-ள்.
உடலும், அவி-அவியும், மூன்றும்-ஆ௫ய

தஞ் செய்ய,வாவ்கிக்
வசம்-கையடையென் று,யான்-அடியேன், கொடுக்க-தத்
், புகுர்தது
மனத்தில

சை-என்
கொண்டு-தேவரீர் ஏற்றுக்கொண்டு, சத்தமி
தான்-பிரவே௫ிச்தது தான்,

'இகையாவண்ணம்

மோ?, இங்கு - இவ்விடத்தில்,
யேற்கு-சிறியேனுக்கு,

உளவு

பொய்யோ

மெய்யோ-உண்மையோ?,
உரயாய்-உளவினை

--அபத்து

- மயங்காவண்ணம்,

உரைப்பாயாக!

சிறி

crore,

உடல், எனது உயிர் என்று சுதந்த
(வி-ரை.) எனது பொருள், என
லும்,
ரம் பாராட்டி்கொண்டு வாழுமள ம், முதல்வன் வெளிட்ட டா னாகலினா

தற்சுதந்தர

முப்பொருளையும்

மிழந்து

முதல்வன் வெளிப்படுவ

இவொர்ப்பணஞ்

பின்னரே

செய்த

ஞகலினாலும், 6வாங்கெேகொண்டு, எத்சமிசைப் புகுச்

று
து? என்றனர். ஈண்டுப் “புகுந்தது? என்றது திரோகான சத்தியா விதுகா
சிலை,
ுத்த
சேவன்ந
மறைந்திருந்த முதல்வன் வெ.ளியாயின அவச_ரமாம். இது
இர்ரிலை யடைந்தும் பழைய

பி.ரா.ரத்துவ வாசனை

தீலின் “புகுத துதான் மெய்யோ பொய்யோ'

யொரோவழி

உர்து தாக்கு

(௪)

என்றனர்.

இகையாதோ? எந்காளும் பேசா னந்தத்
தெள்ளமுத முதவாமற் றிவலை காட்டி
வகையாக வலக்கழித்தாய்) “உண்டு டுத்து

வாழ்க்தேனா னிரண்கான் மாடு போலே."

(௫-ள்.) திகையாதோ-என்

மனமான2

மயங்காதோ?, எக்சாளும்-எக்

காலமும், பேரானக்த-பேரின்பமாகிய, தெள் அமுதம்-தெளிஈ*்த அமுக ச்சை,
உதவாமல் - ொடாமல், இவலை - சிறிது, சாட்டி-காட்டி, வகையாக- வகை
கால்
இரண்டுகால்-இரண்டு
வகையாக, அலக்கழித் தாய்- அலையவைச்தாய்)
்,
்
உடுத்தும
களையுடைய, மாடுபோல்-மாடுபோலே, உண்டு உடுத்து-உண்டும
வாழ்ச்தேன் சான்-மான் வாழ்ச்தேன், என்ச,
(வி-ரை.) ஆகாயத்தில்
ஒவ்வோ

சமயத்துத்

மின்னல்

இருவருள்

அடிச்சுடி காட்டி

தே ret DS

தோன்றி

மறைர்தால்போல,
மழறைதலின்,

*இவலை

௫௭௪௪ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
காட்டி? எனவும்; பூரணமா யென்றுக்

திருவருள் விளங்காமையின் (இசையா
இரடிக்காமையால்,
(௮)

Csr’ எனவும்; திருவருளைச் இரக்கும் அறிவிருர்தும்
;மாடுபோல வாழ்ச்தேன்? எனவுவ் கூறினர்.

மாடு, மக்கள், சிற்றிடையார், செம்பொ னாடை,
வைத்தகன தனமேடை மாட. கூடம்,
விடுமென்பாற் ஜொடர்ச்சியோ? இடைவி டாமன்
மிக்ககதி வீடன்ரோ விளங்கல் வேண்டும்.
(இ-ள். மாடு-மாடு, மச்கள்-பிள்ளைகள், இத்திடையார்-மாதர்கள், செம்
பொன்-உயர்ச்த பொன், ஆடை-வஸ்இரம், வைத்த-சேகரித்து வைத்த, கன
கூடிய, மாடகூடம்தனம்-பெருச் இரவியம், மேடை-உபரிகையோடுவ்
மாளிகை சாலைகள், வீடும்-இவை யனைத்தும் விட்டோடுகின்ற, என்பால்என்னிடத்
து, தொடர்க்சியோ-தொன்றுதொட்டு வரும் தொடர்ச்சியை your
யனவோ?, இடைவிடாமல்-இடையீடின்
நி, மிச்ச க தி.மேன்மைப்பட்ட 69
ura, SO gorCagy - Cons nvoaCar, Sor wsvCacmOwd - உண்டாக்
வேண்டும், என்க.

(வி-ரை.) மாடு,

மக்கள்,

ஆடை, தனம், வீடு

அணைத்தும்

உலகவாழ்

வாசலின் இவை யனைத்தும் பொய்யென்பார், “வீடுமென்பாற் ரொடர்ச்சியோ்
எனவும்; சவபோகமே மெய்யென்பார், மிக்சசதி வீடன்றோ எனவும் கூறி

னர். சிவபோகசாரம்; “மின்போலதக் தோன்றி விடுமுலக aun parte $B;
மென்போலி ஈடிரமென் றெண்ணுவார்- தன்போத, மில்லார் சிவபோச
மென்று மருச் இிடவார், ஈல்லார் இரமிது வென்ளுர்,??என்
தனா ற் காண்க. 0

விளங்கவெனக்

குள்ளுள்ளே

விளக்கா நின்ற

வேதகமே! போதகமே! விமல வாழ்வே!
களங்கரகி தப்பொருளே! என்னை நீக்காக்

கண்ணுதலே! நாதார்தக் காட்டுப்பேதே!
(இ-லள்.) விளங்க-தெரியும்படி, எனக்கு-அடி.யேனுக்கு,
உள்ளுள்ளேமனத்இினுள்ளே, விளங்காசின் ஈ-பிரகாசயாகின்ற, வேதகமே
-வேத வித்தே,
போதகமே-ஞானவித்தே!, விமல
வாழ்வே-ரின்மல வாழ்வே! sor eer gu

பொருளே-மாசற்ற

மூர்த்தியே, என்னை- அடியேனை,

நீங்கா-பிரியாத,

சண்

ணுதலே - நெற்றிச்கண்ணனே!,
நாசாந்தம் - சாததத்துவத்தின். முடிவில்,
காட்சி-தரிசன மருளுடன்ற, பேறே-இலாபமே| என்ச.

(வி-மை.) வேசவித்தாயு ம, ஞானவித்தாயுக்,
மலர௫தெமாயும், நாதார்
தத்தின்கண்ணே விளங்குவகாயுமுள்ள கிஷ்கள வ..வினனாபினும்
ஆன்மாக்ச
ஸின் அனுக்கி, கமாக சகளவழட.வ2ன யென்பார், கண்ணுத"
என்றனர்.
முதல்வன் உயிருக்குயிராய் விளவ்குபவனாகலின், *விளங்கவெனச்
குள்ளே

விளங்காகின்5? என்றனர், “நீரா யுருக்யென் னாருயிசாய் நின்றானே”? என்ற
PLD

காண்க,

(௧0)

()s

கல்லாலின்

Brel

or eros வெளியே! சுத்த

ஞாதுருவே! ஞானமே! ஜேய
பேதமே! வேதமுடி வான மோன
வித்தே!இங

வேசமே-ரர்ச

வெளிமே

மூடிவாகிய,

சாதாந்து-காக

ஞா.தருலே-ஆன்மாவே!,

இகொகசாயமே, சுத்துபரிசுத் கமான,

சல்

டாதே?

விட்டி.

கென்னையினி

(௫-ன்) காதமே-சாதரூபமே,

மே!, ஜேயமே-வமே!,

மே!ஈல்

வேகமே,

டர்ணமே-ஞூசக

முடிவான

வேத

தீது, எனி
ேதாக்தமரய, மோன வித்தே-மவுன சிலையே, இங்கு-இவ்விட
என்க,
டாதே,
-சைவி
ிடாதே
விட்ட
,
ிமேல்
இணி-இண
,
ியேனை
ஊை-அட
ென்பது சாட்டி, ஜே
(வீ-ரை.) ஞாஅரு வென்பது காண்பான், ஞானம

ள
யமென்பத சாணப்படுபொகுள். இவற்றைத் இரிபமு. என்பர், பாமதானவி
ொடா
லமிவ
றி,
இடான்
ோ
Sah: *அறியுமல் வறிவு தாணா யறிவில்கு மறில
னச்த மாக யதசமாய் நின்ற தன்றே” என்றதனால் (ஞாதுருவே! ஞானமே!
ஜேயமே!!

(ss)

என்றனர்.

கல்லாலின்
வவவதகததுவதானளை

கல்லாலி னீழறனி லொருசால் வர்க்ஸாங்
கடவுணீ யுணர்த் துவதாங் சைகாட் டென்றாத்,
சொல்லாலே சொலப்படுமோ? சொல்லுக் தன்மை
அரும்புபற்திக் கடல்சடக்குக் துணிபே யன்றோ
(இ-ள் ) கல்லாலின்-கல்லால விருட்சக்இன், நீழல் தன்னில்-நீழவில்,
ஒரு சால்வர்ச்கும்-சகசாதிகளாகயெ நால்வர்க்கும், கடவுள் நீ-மு.துல்வளுகிய
தும், கை சாட் என்றால-கைக்குலிப்
உப டப்பசெவரீர், உணர்ச்துவதம்
கொல்விளுலே, சொலப்படிமோ-சொல்
பே யாமாயின், சொல்வாலே.௮த
சன்மை- சொல்லுக் தன்மையான, அரும்பு
லத்தகுச்கசோ?, சொல்லும்
பற்றி. துரும்பு பற்றி, கடல் கடக்ளும்- உடலைக் கடக்கும், அணியே அண்ோுணிவினை நிசாம் ததல்லவா? என்க,
(வீ-ரை.) இருக்கயிலையிலே கல்லாலடி.யிலலே மேசல்வன் கட்சணாமர்தீதி
கோலங்கொண்டு

சனகர்,

சனர்சுனர்,

சனச்குமாரர்,

எணாசசர்

ஆகிய

கல்வ

ருக்கும் மோன திலேயினைச் சின்றுக் இரையாற் காட்டி விளக ன ராகலின்,
Bou gw கூடாசென்பார், சொல்
அவ் வுண்மையினை வைகரி வாகினால் Sod
லாலே சொலப்பரமோ" என்றனர், மரக்சலக் கொண்2 உடல் கடப்பார் சை
யவர். துரும்பைப்பற்றிக் உடல் கடப்பரர் கமை ஏதவின்றிச் கடல் வழுச்
விர். அதுபோல, இன் முதிஇரையி னுண்மை யறிஈஐவர் பிறவிச்சடல்
டர்து முத்தியல் சரையேறுவர். சொல்லாலே
சொல்விச் இரிபகர் பிறவியி
(க)
மூந்துவர் என்பதாம்,

அன்றோ?

சமய

மோ? எனவுஞ்

யத்தனையும் வெவ்வேறா
Bas

Bus!

நினைப்பெ௮மா

நின்னருள்கொண்

கோடி

யரற்ற

நேரே

தெவ்வா(௮?) ஆங்கே

டறிவதல்லா

னெதிவே

௮ண்டோ?

wy

௫௪௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

(Q-ch.) அன்றோ-( உண்மைப்பொருள்

விருத்தியுரை

இது) அலலைலோர்

ஆமோ-இது

தானோ, எனவும்-என்றும், சமயகோடி அத்தனையும்-எல்லாச்
கணயப்களும்;
வெவ்வேறாமய்-வேறு வேறாக, அரற்ற-பிதற்றும்படி,
சேரேஃ(அவரவர் கொள்.

கைக்கு) நேரே, நின்றாயே-சின்றனையே; கினைப் பெறும் ஆ.௫-உன்னைப் Gly
லும் வழி, எவ்வாறு-எவ்வழி?, ஆங்கே-அவ்விடத்து, Bar-C sa Pe, அருள்
கொண்டுதிருவருளைக்கொண்டு, அறிவது-உணர்வது, அல்லால்-அல்லாமல்)
நெறி-அறியும் வழி, வேறு

உண்டோ-வேறுளதோ?

என்ச.

(வீ-ரை.)
முச்சகூற்றுப் புறச்சமயச் தவர்களஞம் உண்மைச்சமய மின்ன
தென அறியா தங்கள் தங்கள் சன்மச்துச் டோச வொவ்வொரு சமயத்தி
னைக் கற்பிக்துசக்கொண்டு, அச் சமயச்தும் பிரஇபாதஇச்கப் sBs
தெய்வ
தெய்வமெனச் சா இப்பது பிதற்றுசை யென்பார்,

$வெவ்வேரு

யர்? என்ற

னர். அங்கன மாற்றினும் அவரவர் கொண்ட. கொள்மை அதிகாரி பேதத்
சால் உண்டாயினமையின் அச்தகையினர்கட்கும் அவரவர் கருத்தின்படி
முூகல்வனே விளக்? யருள்வ னென்பார், நேரே நன்றாய்? என்றனர். “கமி
கோ டிகளெலார், தந்தெய்வ மெர்செய்வ Qua magi சொடர்ச்செதிர்
வழச்கிடவு நின் நதெது'? என இவ்வாறியர் முன்னம் கூறிவைத்ததும்
இச்

கருத்துப்பத்றியே யென்ச, அத் தகையினரும் அவாவர் கொள்கைகளை முதல்
வனருள்சொண்டே அறிவரென்பார், (அருள்கொண் டறிவதல்லா னெறிவே

௮ண்டோ?? என்றனர். திநவாசகம்: “அவனரு ளாலே யவன்றாள் வணங்க!”

என் ௦கனாற்

காண்க,

(2)

நெறிபார்க்இ னின்னையன்றி யலைம் CGaiG ay?
நிலநீர்தீக் கால்வானு

நீய லாத

குறியாது மில்லையென்னால், யாங்கள் வேறோ
கோதையொரு

மை
நீரும்,

கூறுடையாய்!

கூருய் கூறாய்!

(இ-ள்.) செறி பார்சன்... மழையாகப் பார்த்தால், நின்னை
அனண்றி-தேல
யல்லாு, அலம்.

உலகம், வேறோ-வேரறாகுமோ, கிறம்- பூமியும்
, நீாகால்-காற்றும், வாளும்-அகாயமும், நீ அலாத-க
ீயல்
லாத, குறியாதும் இல் லை என்றால்-ரிறிதும் அடையா
ளம் இல்லை யெனில்,
யா௩்கள்-யாங்கள்மாத் இரம்,
வேளோ-வேறாகுமோ?, கோதை-உமாகேவி
யை,
ஒரு ௩௮-ஒ௫ பாகமாக உடையாய்உடையானே, கூறாய் கூறுய்- தருவா
ய்
மலர்ச் ருளுவாய்! என்க,
சீ-கெருப்பும்,

(வி-ரை.) பிரபஞ்ச காரியச் இற்குச் கார

ணமாயிருப்பது மாயை யாகை
யினானும், ௮ம் மாயை ௪டமாகலின்
தகானேச ஈரியப்படா தாசலினானும்
, இச
னைக் காரியப்ப? க்துபவன் முதல
்வ னாஃவி ஞானும
், மின்

வேறோ?

என்றனர்.

பிரபஞ்சக் கூறுகள

னை யன்றி யகலம்

ாகய பஞ்சபூதங
க்சக:ரண ஞாகலின் நிலநீர் நச்
்கட்கு முதல்வன் நிமி
கால்வானு நீய லாச, குறி
யாது? என்றனா.
இங்கனமே ஆண் மாக்களும் முூசல்வன்
இட்டுவிக்க ஆடுகின்உ தன்ம
ையுடன்
கூடியீருச்தலின் (யாங்கள் வேற
ோ” என்றனர். திருவாசகம்: “சிலம
ப்புயிர் நீள் விசும்பு கிலாப்பக
்
கீர் நெரு
லோன், புலனா யமைக்தனோ
டெண்வகையாட்'
புணர்ச்து கின்றான்.” என் றதனாஜ
் சாண்க,
(௬)

கல்லாலின்

௪௭௭

சூடமுய வைம்பூதச் சுமையைத் தாங்கிச்,
குணமிலா மனமெனும்பேய்க் குரங்கின் பின்னே
மாருத கவலையுடன் சுழல வென்னை

வைத்தனையே!

பரமே!கின் மகமை

கன்றே.

(௫-ல்) கூறு ஆய - கூறுகளை யுடையனவாகிய, ஐம்பூதம்-பஞ்ச பூதம்
சளா லாச்சப்பட்ட,
கமையை-தேகச் சுமையை, சாக்கி - சுமர்து; குணம்
இலா-௩ர்குண மில்லாத, மனம் எனும்-மனம் என்இன்ற, பேய்-பேய் பிடித்த,
குரங்கே பின்னே-குரங்இன் பின்றொடார்து, மாறா தரீக்கா த, க வலையுடன்சவலை பாடு, கழல-சழலும்படி, என்னை - அடியேனை, வைத்சனையே வைச்
காயே!, பர?ம- ரம்பொருளே!, மின்_தேவரீர.த, மகிமை-பெருமை, ஈன்று-

அழூயெது, என்க
(வி-ரை ) பஞ்சேரிச்சப்பட்ட பஞ்சபூதத் தனைச் *கூறாய ஐம்பூதம்? என்
றார். அதாவது, பஞ்சபூதங்களையும் பத்தாகச் செய்து அவைகளின் பாதியை
நன்கான்காகப் பிரித், சுவாமிசதீதை விட்டி இசராமிசச்திற் கூட்டிப் பஞ்
சகரணப் படுத்த ஸ்தூலபூத பெள இசங்களாம்
மனமானது
நிமிடத்திற்கு
“ சிமிடம் மாறிமாறிப் பிரபஞ்ச முழுவதும் சுமன் றகொண் டலைவதனால், இயற்
கையிஃலையே
சேட்டையுடன்
கூடிய குரங்கானது பேயாற்
பிடியுண்டா

லென்ன

நிலையினை யொக்ராம் மன மென்றனணர்.

(௯)

நன்றெவவுக் தீதெனவு மெனக்கில் குண்டோ?
கானா நீயிருக்க கிபாயஞ் சத்தே
யின்றெனக்கு வெளியானால்,எல்லாம் வல்ல
விரைவா!நின்
(@-at.)

ஊடியருட.

னிருங்து

சன்றெனவும்-ஈன்மையென்றும்,

றும், எனக்கு - அடியேனுக்கு,

வாழ்வேன்,

தீது

இங்கு-இல்வுலகில்,

எனவும் - இமை

மென்

உண்டோ - உளசோ?,

6-8, கான் ஆட . . சானாயிருக்த, நியாயம்-ரியாயமானத, இன் த-இப்பொழு
ஐ,
எனக்கு - அடியேனுக்கு, சற்ற - றிது,
வெளிஆஞல் - செறிந்தால், எல்
லாம் வல்ல - எல்லாம் செய்யவல்ல, இறைவா - இறைவனே, மின் - தேவரீ
ரது, அடியருடன் - அடியாரோடு, இருந்து - கூடியிருந்து, வாழ்வேன்௬௭
சவியாவேன், வனி,
(வி-ரை) ௩ன்மையும் தீமையும் கன்மக்திற்குச் சக்கபடி நிசமுூமாகலினா
லும், ௮ கன்மஞ் சடமாகலினாலும், ௮ கன்மத்தினே முதல்வனே காரியப்
ப$ித்துவ னாகலினாலும், (கன்ெனவயுச் தீதெனவு மெனச்கிக் குண்டோ? என்
றனர்,

(சானா?

நீபிருர்த

கிபாயம்? என்றது

சுத்தாத்துவித

பாவனை.

அதா

வது, உடம்பே நானென்றும், அது நீக்கெப வறிப் பிரமம் சானென்றும், இல்
வனம் விபரீதமாக வுணர்கின்ற உமிரானது சுட்ெர்வுஃ பட்ட அப்பாகமூ

மன்று,

சட்ணெர்விறர்து நின்ற ௮ப் பதிப்பொருளு

வேறெனச்

மன்று,

இரண்டர்கும்

கண்டு வேறாகிய பாசத்சை மேற்கூழியவாற்றா லொருவி,
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ஏனைப்

டு௪௮ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
யும்
பதப்பொருள் வேருயினும் வியாப்பிய வியாபக பாவகத்தாற் சண்ணொளி

ஒத்தித்து

சோன்றாதவாறு

இறிதுச்

வேற்றுமை

ஞாயிற்தினொளியும்போல

நிற்றற்குரிய தனது சொண்டினையும் இறைவன் கலம்பினையும் கோக்கிகின்ற,
னம்மார்
கருடோகம்பாவனை யொருவன் செய்யப் பெறுமாயின், அச் கருட
நீக்கித்
இரிகனுக்கு வேறா லின்றி us gM sors தோன்றி விடத்தை
ித
அத்துவ
சலின்றி
வேரு
மிவணில்
னு
செளிவ செய்புமாறுபோல, மூதல்வ
கொள்க.

பொருளாகக்

இதுவே

இயத்திற்கும்

செய்தல்

நீக்கிச் சுத்தனாகச்

மலங்களை

மாய்த் தோன்றி

பரமான்மாவாகத்

என்பதற்கு (ஆன்மாவைப்

one

மகா

வதாக

cma!

₹ நானாகி நீ யிருந்த

தெளிர்துகொண்ட நியாயம்

எனப் பொருள் கோடல் பொருச்சாதோ எனின், அது *' யாங்களே கடவு
சொல்லுக் கடங்காச் சுகப்பொருளை
ளென்திடு பாதகத்தவரும்!' எனவும்,
எனவும் இவ்வாசிரியசே முன்
தென்?'
நாமெனவே யல்லும் பகலு மாற்றுவ
** வழிச்தலைவான் சுழல்
னங் கூறி அப் பொருளை மறுத்திருத்தலினாலும்,
எனக் கட்டளையிட்
்?'
இன்ரே னுன்னைப்போ லென்னைப் பாவிக்கமாட்டேன

அன்றியும், இச் செய்யுளிலேயே

டிருத்தலினாலும், அவ்வுரை பொருந்தாது.

மறுக்கும். டு

*அடியருட ஸிருச்து வாழ்வேன்”என்ஐ வாக்கியமு மப்பொருளை

வாழ்வெனவுக் தாழ்வெனவு மிரண்டாப் பேசும்
வையகத்தார்

கற்பனையா

மயக்க

மான

பாழ்வலையைக் இழித் ததறிச செயல்போய் வாழப்
பாமேகின்

.

யெங்கே?

னானந்5தப் பார்வை

்
(இ-ள்) வாழ்வு எனவும் - வாழ்வென்றும், தாழ்வு எனவும் - காழ்வென
உல
ார்
க்கின்
வையகத்த
ற,
-விவகரி
டேசும்
௮ம், இரண்? ஆ-இருவிதமாக,
கற்பனை

கத்தாருடைய,

ஆம்-கற்பனையென்கிற,

மயக்கம் ஆன-மயச்சமாகய,

பாழ் வலையை-பாழாகிய வலையினை, இழித்து-சிசைத்து, உதறி-உதறிவிட்டு,
மயல் போய் வார்ழ-செயலற்று வாழ்சற்கு, பரமே - பரம்பொருளே, கின்உனது, ஆனக்தப் பார்வை-ஆனாஈத நோக்கம், எங்கே-எங்? என்க.
(வி-ரை.)

இவ் விருப்பு வெறப்பு

மாகலினாலு ம,

“வாழ்வினையும்

சாகலின் இவை
வேண்டு

சா.செயயும்

வித்து

வினை

பெரியோர்

இவற்றினிடச்து?

'கிழித்துதறி?
மாகி

மேலைச் சென்மத்திற்கு

தாழ்வினையும்'

கர்பனை யெனவுா,

மென்பாா,

மேலைச்சு

தாழ்வால் வருவது

விருப்பும்,

வாழ்வால் வருவ

மாகலினாலம்,

எனவும்

விளைசதவை

ளெல்லாம்,

கூறினர்.

யுணவு மாகி,

மேலத்காணன்

வெறுப்பு

வித்தாய் முடியு

சமமாகப்

பராப்பா

சமபுத்.இ

பாராட்ட

சிவஜான

சித்தியா:

ஞாலத்து

போல

வருமா

பல.மாய்ச் செய்யு மிதமகி
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னாற் காண்க.
*எங்கேயெல்

Gur”

கேயருளென் றமையி ரந்தா
னேழை'யிவ னெனவுமெண்ணி யிச்சை கூரு
மம்கேயங் கேயெளிவக் தென்னை யாண்ட

லாரமுதே!

உன்னைக்காண்பா

னலந்து

ee

corns
(௬)

போனேன்.

கல்லாலின்

அ௮ருள்-இருவருள், எங்கே

ஏழை இவன்-ஏழையாகிய இவன்,

(௫-ள்.)
எங்கே

௫௭௪௯

என்று-எஃ்விடத்து எவ்விடதக்அ என்று,

எம்மை இரச்சான் எனவும்-

எம்மை யா?ச்சா னெனவும், எண்ணி-ரினைந்து, இச்சை கூரும்-யான் விரும்பு
இன்ற, அங்கே அங்கே-அவ்வவ் விடங்களிலே, எளி வந்து-எளி இல் வரது,
என்னை ஆண்ட. - அடியேனை யாட்சொண்ட, ஆர் அமுதே-அறிய வழுதமே!,
உனை - சேவரீரை, சாண்பான்-தரிசக்கும்
அன்பப்பட்டுப்போனேன், என்க,

உபதேசமாலை:

(வி-ரை.)

அலர் துபோனேன்-

பொருட்டு,

* நாடுகக ராலயங்க ணாகமுழை

யெங்கெய்

குர் சேடியுள னைந்து இகைத்தலறி?? என் த,தற்கேற்ப, ஆசாரியன் திருவருள்
அடையவேண்டு மெனு மவாவுடையார் பல விடங்களூ காடிச் செல்வ ராக

லின், “எங்சே யெங்கேயருளென்று........ ...அிலச்துபோனேன்? என்றனர்.
அங்கங்கே

ஆசாரியன்

அ௮வ்வன நாடவே

வர்து

அட்சொண்டன

*அங்கேயவங் கேயெளிவர் தென்னை யாண்ட” என்றனர்.

போனகாட்

கிரங்குவதே தொழிலா

பொருந்துகா

ஞானகா

எத்தனையும்

யகனே!கின்

மோன

ரென்பார்,

(a)

வில்கன்

போக்கி

னேன்;என்

ஞான

நாட்டமுற்று வாழ்ந்திறாக்கு சாளெக் நாளோ?
(இ-ள்) போன
நமாட்கு - சென்ற ஈ௩ள்களைச் குறித்து, இரசம் தவதேஇரங்கலே, தொழில் ௮-தொழிலாக,இங்கனன்-இவ்வாறு, பொருக்தும் காள்
அகச்கனையும்-பொருச்
திய யெல்லா காள்களையும், போக்கினேன்.-கழித்தேன்

என்-அடியேன௫, ஞான சாயகனே - ஞானச் தலைவனே,

சின் - தேவரீரது,

மோன-மவனமான,

உற்ற

ஞான

காட்டம்-ஞான.சோக்கத்தை,

அடைச்து,

வாழ் இருக்கும் சாள்-வாழ்ஈஇருர்கும் மாள், எச்சாளோ-எந்தமாளோ? என்க.
(வி-மை.) பதிபசுபாசவிளக்கம்: * உலச நெருப்பைச் கடர்தொழியா
ஞான வுத.தி மடுப்பேனா!' என்௱படி இனித் திருவருள் எப்போது கிட்டுமோ
வென வெண்ணி யெண்ணி யிரம்சலேண்டு மென்பார், (ஞான, காட்டமூத்று
வாழ்ச்திருகரு சாளெக் நாளோ?! எனவும், சென்ற காலச்தைப்பற்றி யெண்ணி
யிரங்சலிற் சிறிதும் பிபோசனமில்லை
என்பார், (போனகாம் கஇரங்குவதே
தொழிலா? எனவும் கூறினர்.
பட்டினத்தார்? : போனத்சதை மீள கினைச்

இன்றனை யென்ன புத்தியிதே!'

என்றகளுற் காண்க,

௭

௮)

நாட்பட்ட கமலமென்ன விதப மேவு
நறுந்தேனே! துன்மார்க்க காரி மார்கண்
வாட்பட்ட

காயமிர்தக் காய, மென்றோ

acorn D2
(இ-ன்.)

முபிர்பிடிக்க வருமக் நீஇ?

காள்பட்ட - அன்றலர்ச்த,

வெண்ணி, இதயம்-மனதஇல்,

சமலம் என் ஈ- தாமைமலர்போல

மேவும் - பொருக்திய,

ஈறு சேனே - கறுவிய

சேனே!, தன்மார்க்கம் - திய நெறிபுள்ள,
நாரிமார்-மாதர்களுடைய, சண்.
கண்சகளாகிய, வாள் ப.ட-வாளாயுதம் சாக்கிய, காயம்-சரீரம், இர்தச்கரயம்-

௫௮௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தி
யுரை

இச் சரீரம், வல் கூற்றும்-கொடிய இயமனும், உயிர்-உயிரினை, பிடிக்க வரும்.
கவா வருத, அமர்நீதி - அச்த நியாயம், என்றோ - எக்காலமோ? என்க,
(வி-ரை.) பட்டினத்தார்: (பெண்ணாகி வச்சொரு மாயப் பிசாசம் பீடித்
இட் டெனனைக்,
சண்ணால் வெருட்டி முலையால் மயக்கிக் கடிதடத்துப்,

புண்ணாங்

குழியிடைத்

துனைமறஈ௩

தேணிறை

சள்ளியென்
வாசச்சி

போதப்

பொருள்பறிக்ஃ,

யேகம்பனே.?!

என் ததனால்,

வெண்ணா

: துன்மார்க்க

என்றனர்.
மாதர்சள் தம் வாயாற் பேக இரஇக்கவேண்டிய
நையும் கண்ணாலேயே இிரஇத்துக் கொள்ளுவ ராசலின், கண்ணை

காரிமார்கள்?

வனை

யெித்துச் கூறினர். திநக்குறள்: “கண்ணொடு சண்ணிணை கோச்மிசாக்சின்
வாபச்சொற்க, சென்ன பபனு மில.”' என்றசனாற் காண்க. அக் கண் காளை

யொக்து: புருடர்/கு அதிகத் தகு செய்தலின், *சண்வாட்பட்ட கரயம்
என்றனர்.
திநவநட்பா: “பாரிடையார் - எண்வா ளெனிலஞ்சி யேகு௫ன்றா
யேக்திழையார்,

கண்வா

எறுப்பச் கனிர்தனையே,”'

என்றதளுற் சாண்க,

()

நீ தியெங்கசே? மறையெங்கே? மண்விண் ணெங்கே?
நித்தியரா மவர்களெங்கே? நெறிதப் பாத
சாதியெங்கே? ஓழுக்கமெங்கே? யாங்க ளெங்கே?
தற்பர!நீ பின்னுமொன்றைச் சமைப்ப தானால்.
(இ-ள.)

தற்பச-ற்பரனே!,

௮ண்டத் தனை,
போது

சமைப்பது

வழங்கிவரும்

நீ-தேவாரே, பின்னும் paren t- Ca deg

ஆனால் - ௪பைப்பதாயின்,

கிடாய மெககே?,

மறை

எங்கே

நீதி யெக்கே
- வேதவ்கள்

- இப்

எங்கே,

மண் விண் எங்கே-பூவலசம் விண்ணுலகம் எநட்கே?, நித்தியர் ஆம்-மித் தியாக
ளாகிய, அவர்கள் எவ*க

- அவர்க ளெங்கே?, நெறி தப்பாத - ஒழுக்கம் தவ

Ga, சாதி எககே-சாதியெங்கே?, ஒழுக்கம் ௭௨௨
கள் எங்கே-ராங்கள்

எங்கே?

- ஆசாரம் எங்கே?) யாக

என்க,

(வி-மை ) இவ் வுலகமும்

இவ் வுலகச்இில்

வச

சசல

போகங்களும்

முதல்

ஆணைமாத் தரமா நிகழு மெனவும், இவைகளில்
எதச்தமின்றி வேறொரு
உலகத்தினை யுண்டாக்இ விவொளுயின் இவ்
வுலகம் பரழாய்விடுதலித் தடை
யிவலை

யாகலின்

சர்வமும்

அவன்

த்தத்தின்

வழி

நடக்கு

மென்பதாம்.

ப்ட்டினத்தார்: “2தய்வச இசமபர தேவாவுன்
இத்தச் இரும்பிவிட்டால்,
பொயவைச்ச சொப்பன மாமன்னர் வாழ்வும்
புவியுமெங்சே, மெய்வைத்த
செல்விமக

கேமண்ட

Sat gb

Quai கேயிது சண்மயச்கே,?

மேடையெக்கே,

என்றதனாற் சாண்ச,

கைவைத்த

நாடக

.

ஆனாலும்

யானெனதிங் கற்ற வெல்லை
யதுபேது மதுகதிதா னல்ல வென்ற
ு

போனாலும் யான்போவ
புண்ணிபனே

னல்லான் மோனப்

| வேறுமொரு

பொருளை

காடேன்,

சாலை

(0)

கல்லாலின்

௫௮௧

(௫-ள்.) அனாலும்-ஆயினும்,
இங்கு-இவ்வி.,தத, யான் எனது-யான்
எனது என்னும் அகங்கார மமகாரம், அற்ற எல்லை-ஓழிச்த இடம், ௮து போ
தம்-அதுவே
போதுமானது;
௮.து-அச்தசைய
இடம், சதிதான் அல்ல
என்று-மோட்சம் அல்லவென்று, போனாலும்-நீங்கினாலும், யான்-அடி.யேன்,
போவன் அல்லால்-அகர்த
நிலையிலேயே
போவனல்லது,
மோன புண்ணி
யனே-மவுன சை
யுணர்த்தும்
புண்ணியரூபனே!, வேறும்- அதர் கன்னிய
மாக, ஒரு பொருளை-வேறு பொருளை, நாடேன்-விரும்பேன், என்க,
(வி-ரை.்
மயச்கத்தினை

யானென்றும்
யறுச் துள்ள

எனசென்றும்

ஒருவன்

இச்கிலைச்சண் கூறப்பவெதாகிய

யாவன்

அவன்

ர்ந்த வுலகம் பெறுவாஞாகலின், ௮௩5 நிலையே

மெய்யுணர்வோனாகி

யோது

யய

மென்பார், *அனாலும்
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இருடானுண்-டோ?அல்லால் வெளிதா னுண்டோ?
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வெளிதான்

இருள்தான்

யாமர் குண்டோ?

கீன் பூரணம்-தேவரீசது இருவரு

காலம்-அடியேனுக்கதிகரித்த காலத்தில், போக்கு
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அன்பம் உண்டோ-துச்ச மூுளதோ?, யாம் ௮ங்கு
விடச்துளமோ? (ஒன்றுச் தோன்றாது) என்,

உண்டோ-ராங்கள்
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(வி-ரை.) சூரியனுடைய ஒளியில் கண்ணான இரண்டறச் கலக்து கின்
போது உலகக் கோன்றாதவாறுபோல, அகண்டாகா.ர பரிபூரணமாய் உயர்
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(இ-ள்.) 8-சேவரீர், படைத்ச-உண்டாச்சின;, உயிர்த் கிசனில்-ஆன்ம
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யாகிய, துரவும் இன்றி-துறவும் இல்லாமல், காசிணிக்குள்-உலகத்
அள், அலைச்
தவர்-உழன்றவர்கள், ஆர-யாலர்?, சாட்டாய்-காட்டுவாய்!, தேவே-கடவுளே|
என்க,
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செங்கரும்பே! மொழிக்குமொழி தித்திப் பாக
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(௫-ல்.) தேவர் எலாம்-பிரமாதி சேவ சனைவரும்,
Oger ip- வந்து வணால
குதலால், சிவச ச-செவர்த, செர்தாள்-செவ்வ
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பாடல்களை, சேட்கும்-கேட்கும்,
திருச் செலிக்கு- இரும் செவிகளுக்கு,
மூடனேன்-மூடனாஓய
சான், புலம்பிய
சொல்-புலம்பிய சொற்கள் ; மூற்றுமோஏற்கப் பெறுவனவோ? என்க,

(வீ-மை,) தஇருச்கயிலையிலே திருவோலக்ஈக்கொண்
டெழுச்சருளி யிரு
க்கும் ஸ்ரீ சண்ட பரசிவன் நிருவடியில்,
பிரமாதி சேர்கள் தினமும் வச்து
பணியுசோறும்
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தாயும், வாய்க்கிணிதாயும், சேன்
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ப்ப விளித்து எவரையும் சிவானந்சமய
மாக்குதலின், (மொழிக்கு மொழி
இச்திப்பாக! என்றனர். ஈண்டு “கமிழ்?
என்றது அிருக்கடைச்சாப்பு, இருப்
பாட்டு, தேவாரமாகிய மூன்றனையும்,
இவத்தில் மூதல்வனுச்கு ௮இகப் பிரிய
மென்பார், 'தமிழ்கேட்குக் திருச்செ
விச்கே? என்றனர். 'மூ.வர்.தமிழ்க்குரு
கரன்!? எனவும், '“ஒழித் திடும்பவப்பசை
விரைந்துள்ளமேயா ௬ மூ
தண
வோர்முற், பழிச்சு பாடலை யாக்சுவை
விடர்க இளம்பாவைய ருரைபோலு
ம்”? எனவும் வருவனவற்றுற்
காண் 2,
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மூத்றுமோ வெனக்கினியா னந்த வாழ்வு
. மூதறிவுக் இனியாம்!நின் முளரித் தாளிற்
பற்றுமோ ச.த்றுமில்ல! ஐயோ வையோ!
பாவிபடுங் சண்கலக்கம் பார்த்தி லாபோ?
(௫-ன்.) எனக்கு - அடியேனுக்கு,
இணி-இணி, ஆனக்த வாழ்வு - ௬௪
வாழ்வு, முற்றுமோ-டட்டுமோ?,

மூதறிவுச்கு-பேறிவிர்கு,

இணிடாய்-இனி

மையானவனே/, நின்-தேவரீரஅ, முளரி-தாமரபை: மலர்போன்ற, தாளில்.
இருவடி.களில், பற்றுமோ-விருப்பமோ, சற்றும் இல்கூ-9றி.ஐ.ில்லை; ஐயோ
ஐயோ_-ந்தோ! ௮க்தோ!, பாவி படும்-பாவி3யன் அனுபவிக்கின்ற, கண்
சலச்கம்-சண் கலச்சச்சை, பார்ச்திலாயோ-பார்த் இலையோ?

(வி-மை.) மூதல்வனுடைய
ருச்கு ஆனந்த வாழ்வு உண்டாத
எங்கனவ் இடைச்குமெனப்

இருவடித் தாமரை மலரில் பற்றிலாதா
வில்லையாகவின், சற்றும் பற்திலாதவனுக்கு

பரிதமித்துச்

னர்.

என்சு,

சொல் வார், $ஐ2யா

ஐயோ!
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என்ற
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பரர்த்தனவெல் லாமழியும்; அதனாற் சுட்டிப்
பாராதே பார்த்திருக்கப் பரபேய மோன
மூர்த்திவடி வாயுணர்ததுங்

சைகாட் டுண்மை

மு.த்நியென சல்லல்வினை முடிவ தென்றோ?
(இ-ள்.)

பார்ச்தன-சண்ணாற்

கண்டன

எல்லாப்

பொருளும்,

அழியும்-

௮ழியாகிற்கும்; ௮ சனால்-ஆகையினால், சுட்டிப் பாராதே-சுட்டிப் பார்சதீதிடா
மூர்த்தி அடிவாம்மோன
தே, பார்த்இிருச்க-.-, பாமே-பரம்பொருளே!,
மவுனகுரு

வடி.வர்க,

உணர்த்தும்-அறிவுறுச்திய,

கை

காட்டும் உண்ணை கை

சாட்டலின் உண்மையானது,
மூற்றி-முற்றுப்பெற், என௮-௮., யேன)
அல்லல் வினை- துன்பத் இற் கேதுவாகிய
கருமங்கள், முடிவது முடிவு பெறு
வ, என்றோ-எக்காலமோ? என்க.
(வி-மரை.) ஆன்மாவாத் சுட்டி யறியப்பரம் பொரு எனைத்தும் அசத்
,தஇியமுமாய் கிலைகில்லாகதுமா$யிரு ச சலின், (பாரத்தனவெல்
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னர். சுட்டுப் பொருள்களில் ஒரு சாரனவே யன்றி தனைச்து
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வில்லையெனுச் தார்ச்ச்சுைரை கோக்க சுட்டுப் பொரு எனை கதம் ௮அசத்தென்
பதுபற்றி (எல்லாம்? என்றனர் சிவதானசித்தியார்:* அக்சா? சட்டி புணர்
பொருளானவெல்லாம்?? என்றதனாற் காண்க. ஆகலின், இர் சுட்டுப் பொருள
களைச் தற்போச முன்னிட்டுப் பாராமல் இருவருளை முன்னிட்டு பார்க்சல்
வேண்டு மென்பார், 'பாராதே பார்த இருக்க? என சனா. முதல்வன் Fro ahs
அ வகச்து குருவடிவாடச் சின்முத்திரை காட்டி யாட்கொண்டா லல்லது வினை
யொழியா

சென்பார், £அல்லல்வினை

மூடிவ

சென்றோ?!

என்றனர்.

*என்றுளைநீ யன்றுளம்யா” மென்ப தென்னை?
இதகிற்க, எல்லாகந்தா மீல்லை யென்றே

பொன் நிடச்செய் வல்லவனீ யெமைப்ப டைக்கும்
பொற்புடையா யென்னின௫ பொருந்தி டாதே?

(௧௯)

௫௮௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

விருத்தியுரை

(இ-ல்.) நீ-தேவரீர், என்று உளை-என்று உள்ளாய், அன்று -அ௮க்காலத்து, ்
சொல்வது,
என்பது - என்று
உளம் - உள்ளோம்,
யாம் - யாங்களும்,

என்னை-என்ன?, இது நிற்க-இது கிடக்க, எல்லாம்தாம்-எல்லாப் பொருள்
களுமே, இல்லை என்றே-இல்லையாமாதே, பொன்றிடச் செய்-.அழித்திடச்
செய்தலில், வல்லவன்-வல்லவனாகிய, நீ-நீயே, எம்மைப் படைக்கும்-எங்
களைப் படைக்ன்ற,

பொர்பு

உடையாய்-பொவிவினை
யுடையாய்,
பொருச்்இடாதோ? GIGS,

என்

னின்-என்றால், அது பொருந்திடாதே-அ.து

(வி-ரை ) என்று பதியுண்டோ
அன்றே ஆன்மா
வுளராகி எக்காலத்
தம் பதியும் பசுக்களும் அனாதி நித்தியராய் விளங்கலின், (என்றுளை ந யன்
அளம் யாம்? என்றனர். திருமந்திரம்: ப தபசு பாச மெனப்பகர் மூன்றில்,
பதியினைப் போலப்
,தினையே

பசுபாச

இல்வாசிரியர்

மளுதி,'?

மூன்னமுர்,

என்றதஞற்

'என்றுரீ

காண்ச.

யன்றுசா

இச்

னுன்னடிமை

கருத்
மல்ல

வோ? என்றனர், இங்கனமாயின், (பொன்றிடச்செய்
வல்லவன்” என்றும்,
(படைக்கும் பொற்புடையான்? என்றும் சங்காத்தையும்
சிருட்டியையும்
சொல்லுவானேனெனின், சங்காரமாவது
சன்மச்தினா லலைப்புண்ணு மான்

மாக்களை யொடுக்கி யிளைப்பாற்றுகை,

கோடு

அங்கன மொடுக்கிய

சாலத்து மலத்

மொடுங்ளெ

ராகலின் ௮ம் மல நீங்குசைப் பொருட்டாகச் தனு கரண
புவன போகங்களோடுங் கூட்டுதல் 'சிருஷ்டி. இங்ஙனங் கூழுச்சால் u Bue

பாசம் அனாதியென்று கூறி, சங்காரமும் சிருட்டியும்
மென்பார், 'பொருக்கிடாதே' என்றனர். இதனால்
யோபதான வாஇகஷம் மறுச்கப்பட்டனர்.
பொருக்துசக

மனை த் இனையும்

சொல்வது

apromu@

எகான்மவாதிகளும் சூனி

(௧௮)

பொய்பொய்

யென்று

புகன்றபடி மெய்யென்றே போத ரூபத்
இருந்தபடி யென்திருப்ப தன்றே யன்றோ
எம்பெருமான்!

யான்கவலை

(இ-ஸ்.) பொருக்து-பொருக்திய,

௪௧

யெய்தாக்

காலம்?

மனைத் இனையும்-உலக முழுவ இனை

யும்பொய்பொய் என்று-அறிச்தியமென்று,பு5ன்றபடிர்மானித்தப,, மெய்
என்றே-(அங்களம் பொய்யென்றதே)சத்இய மென் றே,போத
ரூபத் த-ஞான
ரூப துடன், இருர்சபடி-இருர் சவண்ணம், என்று இருப்பத. எக்கால மிருப்
பத?, அன்றே

யன்றோ-அ௮ச்சாலத்தி லல்லவோ,

மானே], பான்-சான்,கவலை-துன்பம்,எய்தாக்

எம்பெருமான்-எமது

காலம் அடையாத

பெர

காலம்,என்க.

(வி-ரை.) ஈண்டு ₹சகம்? என்பது பஞ்சபூதச் கூட்டத்தை;
பூமி ₹ர் தவளி
வான மிலைகள். காய முதலாக வொன்றி ஜென்றுக
ச் கோன்றிச் காநியப்
பட்டேன்ற திக்கு முறையால், ‘se மனைத் இனையும்
பொய் பொய்?என் சனர்,
ஈண்ு?

“பொய்?என் ஐதத்குச் சூனி.பமெனக்

கொள்ளாது! இரிவ”எனப்

பொகுள்
கோடல்வேண்டும். அங்ஙனம் கொள்ளாக்கால்
ஆரியர் கரு ச்தினுக்கு மாறு

பட்டு

கரு துசகாரணமுண் டாகக் காரியமுள்ள தா௫,வருதலா
லகா இ

வையம்”

கல்லாலின்
என்னுஞ்

சுருதியுடன்

முரணும்.

சகம்

௫௮௫

எக்காலத்தும்

நிலையு
று சலின் றிச்

சாரணகாரியப்பட்டுக்சொண்டே யிருக்கும் எனு மெய்யினை யுணர்ர்சவரே
கவலையற்றிருப்பா ரென்பார், “கவலை யெய்தாக்காலம்? என்றனர்.
(௪௮)

காலமே! காலமொரு மூன்றும் காட்டும்
காரணமே! காரணகா ரியங்க ளில்லாக்
கோலமே!

எனைவாவா

வென்றுகூவிக்

[oor
ws!

- குறைவறறநின் னருள்கொடுத்தாற் குறைவோ? சொல்
(இ-ள்)

சாலமே.-

காலமே),

சாலம்

ஒரு மூன்றும் காட்டும்-முச்சாலவ்

களையும் சாட்டுன்ற, காரணமே - சாரணமே!,

காரண காரியங்கள்-சரரண

காரியங்கள், இல்லா - அற்ற, கோலமே- உருகே!, என்னை - என்னை, வா
வா என்று - வாவா என்றழைச்து, குறைவு அத-குறைவு நீங்க, நின் அருள்

கொடுத்தால்

நினது அருளினைக் கொடுத்தால், குறைவோ - குறைவாமோ

சொல்லாய்-சொல்லுவாய்!

(வி-ரை.)

என்க.

சாலமான௮

சடமாய், அமேகமாய், கிச் கியமாய் மு. தல்வன 3

சனனி,
ரோசயித்ரி, ஆரணி யென்னும் சத்திசளால் அ.இிட்டிச்சப்பட்டச
சிருட்டி முதலிய இருச்தியவ்களுக்குச் அணைக் ர ரணமாக விருக்கவும், முதல்

வனை யீண்டுச்

(காலமே!

என்ற தென்னையெனின்,

உலகமெல்லாம் காலத்

ah Cra dD நின்று அழிந்து காரியப்படுமாகலின், ௮க் கால மவற்றைக்
சாரியப்ப£ தீதுங்சால் எல்லாப் பொருட்கும் சான் ஆதாரமாய்ச் தனக்கோ
ராதாரமின்றி நிற்றல்போல, முதல்வன் கிராசாரமாய் நின்றே காரரியப்படுத்த

லின் ஒருவாற்றா னுவமையில் வைத்துக் (காலமே'

என்சனர்.

சடரூபமாகிய

சாலம், இறப்பு கிகழ்வு எதிர்வு ஆம்படி. முதல்வன் காரியப்படுச்தலின், *சால

மொரு வூன்றுங் காட்டும், காரணமே”
ளாசச்

கண்டனம்

7?

என்னும்

என்றனர்.

சாலவாஇ

மகம்

இகளால், :'காலமே கடவு
மறுச்சப்பட்டது.

சாரியப்படசல் சடத்துச்கே யன்றி இத்துக்கன்மையின்,

ளில்லாச்,

சோலமே'

காரண

‘streamer Aue

என்றனர்.

(#4)

சொல்லாப தொகுதியெங்லாக் கடச்அ நின்ற
சொருபானர் தச்சடரே! தொண்ட னேனைக்
சள்லாகப் படைத்தாலு மெத்த ஈன்றே;
சரணமுட ஸனானுறவு கலக்க மாட்டேன்;
(டு-ள்.) சொல் ஆய - சொற்களால் ஆகிய. தொகுதி எல்லாம் - கூட்ட
QO ல்லாவற்றையும், கடந்து நின்ற-தாண்டி நின்ற, சொருபானக்தச்சுடமே!அனக்த

சொருபமாகய

சோதியே!,

சொண்டனேனை

-

அடி மையாகய

என்னை,
சல்லாகப் படைத்தாலும் - கல்லாகப் படைச்திடினும்,
மெத்த
௩ன்றே - மிகவும் கல்லதே; ' கான் - கான், ஈஉரணமுடன் - கரணககளுடன்;

உறவு - சினேகம், கலச்சுமாட்டேன்- செய்யேன், என்க,
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௫௮௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

(வி-ரை.) சொற்கூட்ட மனைத்தும் பாசசால மாகலினாலும், முதல்வன்
பாசஞானத்தா லதியப்படாதவ னாகலினாலும், *சொல்லாய சொகுஇியெல்
லால்

கடந்து

நின்ற”

என்றனர்.

கல்

முதலிய

பதார்திதங்கட்குக்

கரண

மில்லை யாசலாலும், சரண மில்லையாஃவே பிரபஞ்ச சேஷ்டை விளையா தாக
லினாலும், விளேயாசாகவே துன்பம் இன்பம் உண்டாகா தாகலினாலும், உண்
டாகாதாகவே பிதப்பு இறப்பு ஏற்படா தாகவினாலும், 'கல்லாகப்படைத்தாலு
மெத்தசன்றே? என்றனர். படைச்தாலும்? என்ததனால் ௮வ்கனம்படையாது
மானுடப் பிறப்பாய்ப் படைச்தசே சறட்பெனலுமாம். பிறக்தசனா லாய பய

னடையா தாதலினால்
னர்.

*கல்லாசப் படைத்தாலு

கலங்காத கெஞ்சுடைய ஞான

ஈன்றே!

எனச் குறிப்பிட்ட
(௨௦)

தீரர்,

கடவுள்!/உனைக் காணவே காய மாதி
புலங்காணார்; கானொருவன் ஞானம் பேப்
பொய்க்கூடு காத்ததென்ன புதுமை? கண்டாய்!
(இ-ன்.)

சலய்காத - கலக்க

மூருத,

நெஞ்சு

உடைய

- மனத்தை

யுடைய, ஞான தீரர்-ஞான தீரர்கள், சடவுள்-சடவுளே!, உன்னைக் சாணவேதேவரீரைத் தரிசிக்கும்பொருட்டே, காயம் ஆ.இி-உடல் முதலானவைகளின்,
புலம் காணார்- இடங் சாணாதவர்களானார்.2ள்; சான் ஒருவன்-யானொருத்தன்,
ஞானம் பே . . வாசா ஞானம் பிசற்றி, பொய்ச் கூடு - பொய்யு௨லை, ஈாத்
த்து - காத்திருந்தது, என்ன புதுமை - என்ன அ.இிசயம்? சண்டாய் - சண்
டாய்! என்௪
(வி-மை.) மூத்தர்களாகிய ஞானிகள் சவமயமா யிருத்தலீன் அவர்கட்
குப் பிரபஞ்சச் தோன்ர தென்பார், (ஞான தரர்! புலங்காணார்! என்றனர்.
பதிபசுபாச விளக்கம்: (சேதன செவெத்சை கோச்சி செக்ச் இனை கோக்குய்
காலைச், சேதனச சிவமேலிட்டுச் செகமெலா மறை5து டோமே?? என்றதனுற்

காண்க, நான் பேசும் ஞானம் உடலைச் காத்தற்பொருட்டே யன்றி வேறல்ல

வென்பார், (நானொருவன் ஞானம் பேப், பொய்ச்கூடு காத்தது? என் றனர்.

கண்டிலையோ? யான்படும்பா டெல்லாஷமூன்று
~
கண்ணிருந்தும்; தெரியாதோ? ௧94 ௪ள் என்பா
தொண்டரடித் Og rein Lon on Gap? கருவை நீங்காச்
சுத்தபரி பூணமாஞ் சோதி நாதா!
(௫-ள்.)

எல்லாம்,

யான் - அடியேன்,

ஹூன்று

படும் பாடு

சண்ணிருக்தும்

கண்டிலையோ-பார்த் தலையோ?,

- மூன்று

படுடி அன்பத்தை,

செரிமாதோ-9 ரிச் அகொள்ள வில்லையோ?

கந்து - ௨௬9), உள் அன்பு ஆர்- உள்என்பு நிறைந்த,

டர்களுச்கு, அடித்தொண்டன்- திருவடி த்தொண்டன்,
கருணை

நீங்கா - இருபை

எல்லாம்.

sabe sor தேவரீருச்கிருநதும்,

கீங்காத,

தொண்டர் தொண்
அன்றோ-அல்லவோ?

சுத்த பரிபூரணம் ஆம் - சுத்த பரிபூரண

மாகிய, சோதி மாதா - ஒளி வாய்ச்ச இறைவனே!

என்௪,

௫௮ள்

கல்லாலின்

(வி-ரை.) இரண்டு கண்களையுடைய யாரும் பசுக்களே யாவர், மூன்று
கண்களையுடைய வெர்ருவனே ப.தி. அங்கன மாசவும், என் துன்பத் இனை
யறியாததென்னை யென்பார், *கண்டிலையோ? தெரியாதோ?” என்றனர்
நான் உண்மை

னென்பார்,

அடியார் பரம்பரையில் வர்தவ

தொண்டனன்றோ

*(தொண்டாடிசத்

(௨௨)

்

என்றார்,

சோதியா யிருட்பிழம்பைச் சூறை யாடுக்
தூவெளியே! எனைத்தொடர்ந்து தொடர்ந்தெச்

சாளும்

வாதியா நின்றவினைப் பகையை வென்ற
வாழ்வே!இங் குனைப்பிரிந்து மயக்கு கின்றேன்.
(௫-ள்.) சோதியாய்- ஒளியாக, இருள் பிழம்பை - இருட்கூட்டத்தை,
சூறை அடு
- சொள்ளைகொள்ளும், தாவெளியே - பரிசுத்தமான சிதாகாய
மே!, எனை - அடியேனை,
தொடர்ந்து
தொடர்ந்து - பற்றிப் பற்றி, எர்
நாளும்-எக்காலமும், வாதியாநின்
ற-வரு த் தாரின்ற, வினைப் பசையை-கன்ம
சச்ருவை, வென்ற - செயித்த, வாழ்வே-பெரு வாழ்வே!, உனைப் பிரிந்-

உன்னை விட்டு, இங்கு

மயங்குஇன்றேன் - இவ்விடத்.த

மயக்காகின்றேன்,

என்ச,
(வி-ரை.)

இருளனைத்துந்
Geert

முதல்வன்

அருட்பெருஞ் சோதஇயாகலின்

தலையெடா தாசலினாலும்,

வினையனைத்தும்

சூறையாடுர்' வெளியே!
எனவும் கூறினர்.
மயக்குனமென்

நீங்கப்போகு

எனவும்,

அவன்

மாகலினாலும்,

(வினைப்

செயலெல்லா

நினதே

வாழ்வே?
(௨௩)
-

கானென்

யென்று

செங்கைகுவிப் பேனல்லாற்

செயல்வே

மயக்குறும் - மயச்சத்சைச்

செய்யாகின் ற,

(இ-ன்.)

வென்ற,

காட்டி,

வல்வினையைப் பறித்தனையே; வாழ்வே!
செயக்கடவேன்?

முன்னர்

ணோசக்கத்தின்

*இருட்பிழம்பைச்

பகையை

மனமணுகாப் பாதை

அவண்

இருவரு

தில்லை.
என் - அடியேன்,

மனம் - மனமானது), அ௮ணுசா - பொருச்தாத, பாதை - வழியை, காட்டி காட்டி; வல். கொடிய,
வினையை - சன்மத்தஇினை, பறித்தனையே .. நீக்கி
னையே; வாழ்வே-வாழ்வே!, சான்-௮டிமேன், என் செயக்கடவேன் - என்ன
செய்யச்சடவேன்?, செயல்
எல்லாம் - செய்கைகள் எல்லாம், கினசே என்
௮ - உன்னதேயாம் என்று, செம் சை குவிப்பேன் - செவ்விய கரங்களைக்

குவிப்பேன், அல்லால் - அன்றி, கெயல்-செய்கை, வேறு இல்லை - மற்றொன்

Dever, sara.
(விஃரை,)

சீவன் முச்தர்கள்

செய

லனைச்தும்

தனதாகச்

கொண்டு

முதல்வன் அவர்கட்கு வேண் டி.யவற்றைப் புரிவ னாகலின், Dewar

செயலெல்லா

நினதே

என்று, செங்கைகுவிப்பேன்”

என்றனர்,

aon?

தேவாரம்;

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௫௮௮

யாதே செயினு
வா௫ய

மாதே

QsrCanr”?

சாமல்லோ நீயெனி, லாதே செய்யு மளவில் பெருமையன்,
மருகனாூர், போதே. யென்று புகுந்தும் பொய்> .
:
்
(
 காண்ச.
வாய்மூர்

என்றதனாற்

Col guOG

souGudors

uGig

uTrseer,

விளங்குபரம் பொருமீள!கின் விளையாட்டல்லான்,
மாறுபடுங் கருத்தில்லை; முடிவின்மோன
வாரிதியி ன தித்திரள்போல் வயங்கித் ஐம்மா!
(ட-ள்.) வேறுபடும் - முரண்படும், சமயம் எல்லாம் - எல்லாச் shies

ளும், புகுந்து - விசாரித்து, பார்ச்கின் - ஆராயின்; விளங்கு - அச்சமயங்க
ஸில் விளங்கும், பரம்பொருளே - பெரிய பொருளே! சின்-சேவர். 72,
ப்
யாட்டு அல்லால்-திருவிளையாடலே யல்லாமல், மாறுபடும்-வித் இயாசப்படும்,

கருத்து

இல்லை-கருத்து

இல்லையாகும்; முடிவு இல் - முடிவற்ற, மோன

வாறிதியில்-மவுன சாகரத்தில், ஈதி இரள்போல் - நதிக் கூட்டங்கள்போல்,
வயங்கிற்று-விளக்கிற்று, என்ச.
(வி-ரை.)
ஒரு
எல்லா சமயங்களின

ஈம௰ம்
சொன்னபடி
மற்றொரு
கொள்சை ஃளும் வேறுபட்டுக்

சமயம் சொல்லா
இடச்சலின்,
‘Cam

படும்? எனவும், சமய௩கள் இருபச்.௮ நான்கு வகைபட்டுச் இடச் சலின் (சமய
மெல்லாம்! எனவும், பாசொரு தெய்வங் கொண்டீ ரச்செய்வ மா௫ யாக்சே
மாதொரு பாக னார்தாம் வரநவர்'' என்ரதற் கேற்ப, எல்லாச் சமயங்களிலும்

விளங்குபவன் முதல்வனே யாகலின் ₹விஎங்குபாம் பொருளே? எனவ,
ஆன்மாக்களின் சன்மத்திற்குத் தகுந்தபடி. முதல்வனே சமயல்களை வகுத்து
வைத்தா

னென்பார், விளையாட் டல்லான் மாறுபடும் கருத் இல்லை! எனவும்,

எல்லா ஈதிகட்கும் சமுத்திர மிடங் கொடுத்திருப்பதுபோல, எல்லாச் ச௦பங்
கட்கு ௦ முதல்வ னிடங் கொத் திருச்சின்றமையின், *வாரிதியி னஇத்திரள்
போல்

வயங்இற் நமமா' எனவும் கூறினர்,

(௨௫)

அம்மா!ஈ த௲ிசயந்கா enon Cap வன்றோ?
அகண்டகிலை யாக்கயென்னை யறிவரம் வண்ணஞ்
சும்மாவே பிருக்கவைத்தா பையா வாங்கே
சுகபயமா யிருப்பதல்லாம் சொல்வா னென்னே?
(இ-ள்) அம்மா - அச்சறியம்!, ஈது - இத, அதிசயர்தான்
அன்றோ

அன்றோ

- அதிசயமல்லவோ

அல்லவோ?

அசகண்டகிலை

யினை விளைவித்து, என்னை. அடியேனை, அறிவு
கும் வண்ணம்,

சமாவே

தம்

தக்கி.வியாபக

வண்ணம்- அறிவு

இருச்சவைச்தாய். சும்மாவே யிருக்கும்
படி

நிலை
மயமா

வைத்த

னை) ஆங்லே-அவ்விடச்சே, சுசமயமாய் இரு ப்பது அல்ல
ால்-சுகசொரூபமாக
விருப்பது அல்லா மல், சொல்வான்- வேறு
சொல்லுதலுச்குரிய* யாது?என்ச,

.

கல்லாலின்

௫௮௯

ஏசதேசப்பட்டுக்

(வி-ரை.) சுட்ணெர்வினோடு

இடக்கு

அன்மாவினுக்

₹அசண்ட நிலை
குப் பரிபூரணகிலை So சம்மா விருச்சவைக்சான் என்பார்,
் ஞா னமணிமாலை:*போதமத்று
றனர்,
யாக்கி சும்மாவே யிருச்சவைகத்தாய்'என

நிட்டையந்றுப் பூணமா முண்மைதனி, லேதமத்றுச் சும்மாவிரு,?? என்ற,த
்,
னாற் சாண்ச௪. சும்மாவிருக்கும் நிலை சுகமயமே யன்றி வேறல்ல வென்பார
;
்சாாம்
சிவடோக
.
என்றனர்
ே'
;சகமயமா யிருப்பதல்லாற் சொல்வா னென்ன
Dosa

Sout

விகற்பமற

வொன்றா௫ச்,

சும்மா விருக்சச் சுகம்??

என்றத

(௨௪)

Cop arcing.
என்னேகாரன் பிறக்துழல வர்க வாறில்
செனக்கெனவோர் செயலிலையே; ஏழை

யேன்பான்

முன்னேசெய் வினையெனவும் பின்னே வந்து
மூளும்வினை யெனவும்வச முறையேன்? எந்தாய்!
(இ-ள்.) இங்கு-இவ்விடத்து, சான் பிதர்து-ரான் ௨௫௪௮, உமல-௨உழ
லும்படி, வர்த ஆது-வர்த
வழி, என்-யாது?, எனக்கு
என. என ச்சென்று)
ஏழையேன்பால் - ஏழையாதிய
ஓர் செயல் இலையே-ஒருசெயலு மில்லையே;
என்னிடத்து, முன்னே செய்வினை எனவும்-பிராசச்
துவ வினையெனவும், பின்
னேவர்து-மச்தியில் வக, மூளும் வினை
எனவும்-அுகாமியவினை
எனவும்,

வ.-சொல்லப்பட்டு வருகைககு, மறை
தையே!

ஏன்-நுரறைமை யாது? எக்தரய்-எச்

என்க.

(வி-ரை.) சிவதான சித்தியார்: 1நிலவுவதோர் செயலெனக்கின் அன்
செயலே யென்று, நினைப்பார்க்கு வினைகளெல்லா
நீங்குர் தானே,'? என்
றதற் கேற்ப, எல்லாம் சின்செய லென்று சு,தஈதரமற்று வாழு மடியேற்குப்
பிராரத் தவ மனுபவிக்சவும், ஆகாமியம் வ௩தேறவும், அவைகட் கேற்றபடி.
செனன மரணப்பட் டுழலவும் வச்தலவா றென்னை யென்பதாம்,
(௨௭)

தாயான

தண்ணருளை

நிரம்ப வைக்துதி

தமியபேனைப் பாவாமற் றள்ளித் கள்ளிப்
போயான தென்கொலையா! ஏக தேசம்
பூரணத்துக் குண்டோதான்? புகலல் வேண்டும்!
(இ-ள்.) சாய் ஆன-எனச்குச்

தாயாகிய,

தண்

அருளை- தண்ணிய

இரு

வருளை, நிசம்ப வைச் ௮-ரகிழைய வைச்து, சமியேனை-அடியேனை, புரவாமல்காவாமல், தள்ளித் சள்ளிப் போய்-கள்ளிச் கள்ளி வைச்ச கனால், அணு.
உண்டான பிரயோசனம்,
உன பரிபூரணத் இற்கு,

என் ஷொல்-யாஜ?, ஐயா-ஐயனே!,பூரண த்துக்கு.
எகதேசம் உண்டோ-எகதேகம் உளதோ, பு௫லல்

மேண்டும்-சொல்ல வேண் 1ம்,
(வி-ரை.)

என்க.

சிவகான சித்தியார்: “எல்லா மீசணிடச்சினு மீச னெல்லா
வச்நிலை,?? என்றுதற் கேற்ப, சராசரத் மயமாஇய ஆன்

விடத்தினு கிறைக்ச

௫௯௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

மாக்க ளெல்லாம் முதல்வனிடத்தும், ௮ம் முதல்வன் மாயாதி Samed oy
லுயிர்க்குயிராயும் வியாபித்து நிற்றலால், என்னை வேதே தள்னிவைத்தற்கு நீ
ஏகசேசப்பட்ட பொருளோ வென்பார், ஏச தேசம், பூரணத்துச் குண்டோ?
(௨௮)
என்றனர்.

புகலரிய நின்விளையாட் டென்னே? எந்தாய்!
புன்மையதி வுடையவென்னைப் பொருளாப்
யிகல்விளைக்கு மலமாயை கன்மத் தூடே

பண்ணி

யிடரு தவுஞ் செய்தனையே! இரக்க மீதோ?
(இ-ன்.) புகல் அரிய-எடுத்துப்
திருவிளையாடல், என்னே-யாதோ?,

பேசுதற்கரிய, நின் விளையாட்டு-உன்
எந்தாய் - எக்தையே!, புன்மை-அற்ப

மாகிய, அறிவு உடைய- ஓ.றிவினை வாய்ந்த, என்னை-அடியேனை, பொருள் ஆ
பண்ணி-ஒரு பொருளாக மதித்து, இசல் விளைச்கும்-போர் விளைக்கும், மல
மாயை கன்மத்தாடே-மலமாயா
கன்மங்களினிடையே, இடர் உறவும்-துன்
பம் அடையவு2, செய்தனையேஃபண்ணினையே!, இரக்சம் - (ஆன்மாக்களின்
மீது வைக்க) இரக்கமான௫, ஈதோ-இ௫ தானோ, என்க,

(வி-ரை.) சிற்றறிவுஞ்

சிறுதொழிலு

முடைய

என்மாட்டுக்

கருணை

வையாது, மலம் மாயை கன்மம் முதலியவற்றித் கட்டுப்பட்டுத் இண்டாடச்
செய்யும் திருவிளையாடல் நினது
இருபைக்கு
ஈலமோ
என்பார், இரக்க
மீதோ? என்றனர்,
(௨௯)

இரக்கமொடு பொறையீத

லதிவா சார

மில்லேனா னல்லோர்க ளிட்டங் கண்டாற்
கரக்குமியல் புடையேன்பாழ் கெஞ்ச மெர்தாய்!
கருக்காதோ? வல்லுருக்கோ? கரிய கல்லோ?
(இ-ள்

இரக்கமொடு-இரச்2 ச துடன்,

பொறை-பொறுமை,

ஈதல்-

கொடை, ௮றிவு-ஞானம், ஆசரரம்-ஒழுக்கம், இல்லேன்-இல்லா தவனாயெ
,
நான்-நான், நல்லோர்கள்-சிவனடியார்சள், ஈட்டம் - இருக்கூ
ட்டச் இனை,
கண்டால்-தரி௫த்சால்,
யூடையேன்,

தையே,

க.ரச்கும்-ஓஸிக்கன் ஐ, இயல்பு உடையேன்-இயற்கை

பாழ் கெஞ்சம் - என்னுடைய

கருக்தாதோ-இரும்போ?,

கறிய சல்லோ-கருங்கல்லோ?

பாழ்

மனமான அ,

எக்தாய்-எர்

வல் உருச்கோ-வலிய உருச்குச்சானோ?

என்க.

(வி-ரை,) சன்மார்க்க கெறிமி

ணின் parse

இரச்சம், பொறுமை,

கொடை, ஞானம், ஆசாரம், சல்லோர் கூட்டுறவு
ஆய இவை அத்தியாவ௫ய
மெனவும், இவை யில்லா தவனுடை.ய
மனம் இரும்பு, எஃகு, கருங்கல் முத
. வியவற்றை யொக்கு மெனவும் கூறினர்,
(௩௦0)
eet

௫.௯௧

பராபரக்கண்ணி
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வவத்துக்

சீராரும் தெய்வத் திருவருளாம் பூமிமுதற்
பாசாதி யாண்ட பதியே! பராபரமே!
இறப்பு வாய்ச் த தெய்வச் சன்மை பொருச்திய திரு

(போழிப்புரை,.)

நிலவுலக

வரு ளென்னும் பூ.கி முதலாக
தலைவனே! பசாப. ரமே!

பூமிகளை

முதலாய

யாண்டருளிய

முப்பத்தாறு சத்துவம்சட்கும்

(வி-ரை.) “திருவருளாம் பூமி! என்றது

(௧)

ஆதாரமா யுள்ள ரிவச௪த்தியினை.

கண்ணாரக் சண்டோர் கருப்பொருள்கா ணாமலருள்
விண்ணா டிருக்தவின்ப வெற்பே! பாரபசமே!
(போ-ரை ) (தேவரீரைக்) சண்ணாரச் தரிசித்தோர்கள் பிறப்பென்
அடையாமல் வாழும்படி செய்தருள் சிதாசாயத்தில் எழு$

னும் உண்மையீனை

தருளியிருக்த ஆனச்.த

(௨)

மலையே,

இக்தித்த வெல்லாமென் சிக்தையறிர் தேயுதவ
வக்த கருணை மழையே! பராபரமே!
(பொ-மை,)

(அடியேன்) சினைத்,ச எல்லாவற்றையும் என் கருத்தறிக்து

அருள் செய்யும்பொருட்டு

ஆசாவமுதே!
போதே!

அரசே!

மோனப்

ஆனந்த வெள்ளப்

பெருக்சே!

(போ-ரை.) தெவிட்டாத அமுதமே!
பெரிய ஈதியே! மவுன வெள்ளமே!

ரறிவா ரென்ன
பேசறிவே!

(௩)

எழுந்தருளிவச்த அருள் மழையே!

வனக்தமறை

இன்பப் பெருக்சே!

பராபரமே!
சுப்பெருச்கோடும்

தலைவனே!

(௪)

யோலமிடும்
பராபரமே!

(போ-ரை ) தேவரீைச் தெரிக்துகொள்ள

வல்லவர் யாரென்ன அனேச

மான வேதல்.ஈள் முழங்குன்ற பெரிய ஞானமே!, ஆனர்,ச வெள்ளமே!
உரையிறர்த வன்பருளத் தோகங்கொளியா
கரையிறக்த வின்பக் சடமீல! பராபரமே!
மவுனமுத்ற
(போ-ரை.)
யாய் வளர்ர்து, அளவற்ற ன்ற
%

முள்ள

இக

கண்ணிசனில்

விருத்தப்பாச்சளில்

௨௫5

யோங்கிக்
பெருஞ்சோதி
(௯)

அடியார் மனக்தினிடத்கே
சுகச்சடலே |
அரிய விஷயங்கள்

வக்.இருச்சலினாலும்,

(௫)

பெ நம்பாலும் நூன்ன

அவ்வரிய விஷயங்களைப்

பிசமாண வாயிலாக ஆல்காங்கே ஈன்கு விளஎக்கியிருத்தலினாலும், மீண்டும்
விசேஷங்க ளெழுதாமல் ஓுத்தியாவசியமான விஷயங்கள் மாத்திரம் பொழிப்

புசையுள் நிசவளவிற்குள் குறிச்சப்பட்டி ருக்கின்றன.

்

௫௯௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை .

எத்திக்கும் தானாகி யென்னிதயத். தேயூறித்
தித்திச்கு மாகர்*தச் தேனே!

(பொ-மை)

பசாபரமே!

எத்திசையினும் வியாபக மற்று அடியே

னிருதயத்திலுஞ்

சிறர்து சுகத்தைச் சொடுச்தச்சொண்டிருக்கு மின்பச் தேனே!

BHsOar OE

(sr)

மேலுந் திருவருளாம் பொற்பறிந்கோர்

சைச்குள்வளர் நெல்லிக் சனியே!

பராபரமே!

(போ-ரை.) எட்டுச் இசைகளுடனே பூமியினும் ஆசாயத்தினும் வியா
பித்இருச்கும் தேவரிர் திருவரு ரண் மையினை ச் தெரிக்த (ஞாணிகள்) உள்
எங்கை

கெல்லிக்கனியே!

(௮)

முத்தே பவளமே! மொய்த்தபசும் பொத்கடரே!
சித்தே!என் னுள்ளச் தெளிவே! பராபரமே!
(போ-ரை,)

முத்தே ! பவளமே!

பசுமை

தங்கிய

பொன்ஜொளியே!

அறிவே! அடியேன் மனச் தெளிவே !

கண்ணே!

கருத்தே!என்

(௯)

கற்பகமே!

சண்ணிறைக்த

விண்ணே! ஆனந்த வியப்பே! பராபரமே!
(போ-சை.)

பூர்முக

விஷயங்களைக்

இரக்கும்

சேத்தரமே)

அக்தர்

௫௪ விஷயங்களைக் இடிக்கும் மனமே ! விரும்பினவ்றைத் தந்தருளும் கற்
பச விருட்சமே! தரிஎிக்சத் தகுர்த சிதாகாயமே! ஆனந்த மூதவு மாச்சரியப்
பொருளே

(௧௦)

வரக்காய், மனதாய், மனவாக் கிறந்தவர்பாழ்
ருக்காதே தாக்குர் சனியே! பராபரமே!
(போ-ரை.)
ளிடத்து

முற்பட்டு

வாக்கா,

மனமாக,

விளங்காது

சொல்லும் நினைவுல் சடச்த உ£ணி.க

அகத்தில்

விளங்கும்

ஒப்பற்ற வஷ் ஐவே!

()

பார்த்தவிட மெல்லாம் பரவெளியாப்த் தோ ன்றவொரு
வார்க்தை சொல்லவந்த மனுவே! பராபரமே!
(போ-ரை.)

௪ண்டவிடமெல்லாம்

தாந்த மசாவாக்கியச்சை

பானச்த

வபதேூச்ச

இசொாகாயமாகத்

எழுச்தருஸிய

தரி

மக்திர வடிவே!

ஒரு

இத்.
(௧௨)

மண்ணினக்தம்

வைத்துவைத்துப் பார்க்கவெனக்
கானந்தந் தநத ௮சசே! பாரபாமே[
(போ-ரை.) ஆகாயத்தின் மேலும், பூமியின் மும் சேவரீர்
வியாபகத்
இனை கோக்க நோக்கிச் தகி அடியே னுச் இன்பமருள
ிய அரசனே! (௧௩)

அன்பைப் பெருச்சியென தாருயிரைக் காக்ச
ுவந்த
வின்பப் பெருக்கே! இறையே! ப.ரபாமே!

(போ-மை.)

(என்பரல்) அன் பினே விளைவித்து

அடியேனது

யான வுயிரினை ஆதரிக்க எழுக்தருளிய
ஆனர்ச வெள்ளமே

அருமை

! தலைவனே!

(0)

௫௯௩.

பராபரக்கண்ணி
மணிப்

வானமெல்லாம்

கொண்ட

மெளன

யான

வணியே!

பராபரமே!

கானபணி

சிதாகாய

(பேர்-ரை.)
நிலையாகய

பெட்டகத்துச்

மனைத் இனையும் தன்னுள்ளே

வைச்ச

பெட்டியினிடத்து வைச்சத் சறாந்த பூஷணமே!

அழூய

மவுன
(௫)

gD மிருகிதியு மொன்றுசக் கண்டவர்க
ணாடும் பொருளான நட்பே! பராபரமே!
(பொ-மா.)

ஒட்டினையும்;

பெரிய

திரவியத்தினையும்

சமத்தூவமாகப்

(௧௯)

பார்ச்சத் தகுந்த ஞாணிகள் சாடச் தகுக்.த பொருளாகிய ஈண்பே!

இத்.த நினைவுஞ் செயுஞ்செயலு நீியெனவா
முத்தமர்கட் கான

வுறவே!

(பொடமைு மனத்தின்சண்ணே
ணத்தின்படி செய்யும்

பராபர!

யு.திக்கு மெண்ணமும், அவ் வெண்

செய்சைபும், கேகரீசே

(சன்மத்இற்குச்

சுர். சபடி

ான சுத்தமே! ()
பிமேரேபிப்பவர் என்று) வாழ்கின்ற ஞாணிகளுக்குச் ககுதிய

போதாந்தப் புண்ணியர்கள் போத்திசய
வேதாந்த வீட்டில் விளக்கே!
யை

போற்தியெனும்
்

பராபரமே!

ள் போற்றி
(போ-மை.) ஞானக்கொழுக்தாக விளங்கும் புண்ணியவான்க
பொருளைத் தெரிச்
(சித்தாந்தப்
போற்தியென்று. தோத்தரித்து,

BPS

௮ப்பொரு

எடக்சியிருக்கும்) வேதாந்த

வீட்டி. லேர்றிய

இத்தாந்த விதிவருர் தேவே!

()

்

வீதி முளரிதொழு மன்பருக்கே

(pa sri

இபமே!

பசாபசமே!

திருடிச்
(போ-ரை) மோட்ச மடவளாகச்தில் விளங்குகின்ற தேவரீர்
மிராத])
(என்னு
கம்
சச்தாக்
சே2
நிமிச்
அன்பர்
கின்ற
சாமரையினை வணங்கு
ே!
தெய்வம
ற
்
வருசன
தருளி
வீதி.பி லெழுச்

எனக் தருமுடல மென்னதியா னென்பதற
வானந்தம் வேண்டி யலர்தேன், பர ரப ரே
(போ-மை.) இழிலினை யுண்டாக்குகன்ற சரீரச் இனை என்ன தெனவும்,
யானெனவும், மமகாரம் அகங்காரத் துடன் பேசும் பேச்சொழியகத் (தேவரீர்)
(2-0)
சுகத்தினை விரும்பியது (கிடைக்கப் பெறாத) அன்படைச்சேன்.

என்புருகி, கெஞ்ச மிளகிக் கரைந்.துகரைக்
தன்புருவாய் நிற்க வலர்தேன், பராபரமே!
(போ-ரை.)

எலும்பு செக்குருகி, மனய் சமைர்து

உறா

யுருகல், (சேவ

ரீர்) அன்புமயமாச நிற்கவெண்ணி (அது பெறாது) அன்ப மடைச்சேன்.
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()

௫௯௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

விருத்தியுரை

சத்த வறிவாய்ச் சுகம்பொருக்தி னல்லாலென்
சித்தம் தெளியாதென் செய்வேன்? பராபரமே!
(போ-ரை,) கலச்கமத்றந!அறிவுருவா௫ி யானந்தத்தை யடைந்தா லல்லா
மல் அடியேன் மனம் தெளிவடையாது, இதற்கியான் என் செய்யச் கட
(௨௨)

வேன்?

(மாறா வனுபூதி வாய்க்கினல்லா லென் மயக்கசுக்

தேராதென் செய்வேன்? சவமே! பசாபரமே!
(போ-ரை.) வேறுபடாத
மயக்கம் தெளியாத.

சிவானுபவம் பெந்ரறா

லல்லாமல்

என்

இதற்கு யான் என் செயச்கடவேன்? வெமே!

மன
(௨௩)

தாரசமறிர் தின்பகிட்டை தாராயே லாகெடுவேன்!
தேகம் வீழுந்திடினென் செய்வேன்? பராபரமே!
(போ-மை.) (அடியேனுக்குண்டாகியிருக்ற) அவாவினைச்
(சேவரீர்)
தெரிர்து சுக நிஷ்டையினைக் கொடாயாயின் ஆ கெடுவேன்! உடல் கழுவி
விடில் பின்னர் யான் என் செய்வேன்?
‘
(2@)
அப்பா!என் னெய்ப்பில்வைப்பே! ஆற்றுகிலேன்; போத்றி
செப்புவதல் லால்வேறென் செய்வேன்? பராபரமே! [யென்று

(போ-ரை." என் சக்தையே! அடியேனுக்கு

உன்னிடச்துதவும்

இரவி

யமே! (பிறப்பாலா௫யெ
துன்பத்தினைச்) ச௫ச்லேன், (இதனை) நீச்சிகசொ
ள்ளச் தேவரிருக்குக் துதி சொல்லுவதல்லாமல் பேறு வகசையாச யானென்

செய்ய வல்லேன்?

(௨௫)

உற்றறியு மென்ன றிவு முட்கருவி போற்சவிமான்
டற்றுமின்
பக் தந்திலை2ய! ஐயா! பராபரமே!
(பே: -மை) புறக்கருவிகள் மூலமாசப் பொருதி யறியு
மென்னறிவும்
உட்கருவிசளாஇ

ிய
அுதச்கரணங்களைப்போல
வொளி
'னம்) அடியேனுகச்குச் ௬௧ மனிதச் தாயில்லையே!
ஐயனே!

மழுக்கியும்

சொல்லா லடங்காச் சுகக்கடல் வாய்படு
க்கி
னல்லாலென் மூச மதமொ? பராபர,
|

போரை.)

(இன்
(2. &)

(மவனகிலையினா லறிவதல்லாமல்) சொல்லாற் சொல்ல
ுதற்

கரிய ஆனந்த சாகரத் இல் வாம்வைச்து உண்ட
ாலன்
றி அடியேனுக்கு
டாயிருக்ிற மோட்ச விச்சை கீக்க
ுமோ?
பாரராயோ! என் னைமுகம் பார்த்தொருகா
லென்கவலை
தீராயோ! வாய்திறந்து செப்பாப்!
பராபரமே!

உண்
(௨௪)

(போ-ரை)
(குரு மூர்த்தி சோலங்கொண்
டெழுந்தருளிவக் ௪) என்
னைப் பிரச்தியட்சமாசப் பாசா
யோ! (அல்கனம்) ஒருகால் பார்த்து
அடியேன்

துன்பத்தை நீக்சாயோ।; திருவாய்மலர்
ச்கருளுவாய்

!

(௨௮)

பராபரக்கண்ணி
ஓயாதோ

௫௯௬

வென்கவலை? உள்ளேயா னக்தவெள்ளம்.

பாயாதோ?

ஐயா!

பகராய்! பராபரமே]

(பொ-ரை.) அடியேன் சவலை யென்னைவிட் டொழியாதோ? அடியேன்
மனத்தில் சுசானச்த வெள்ளம் பெருகாதோ! ஐயனே! ௮ருளிச்செய்வாய்! ()

ஓகோ

அுனைப்பிரிச்தா Chen
on a சனலில்வைத்த

பாகோ! மெழுகோ! பகராய்! பராபரமே!
(போ-ரை,) ஓகோ! தேவரீரைப் பிரிக்ச அடியர் மனம் நெருப்பிலிட்ட
பாகோ। அன்றி, நெருப்பிலிட்ட மெழுகோ! அருளிச்செய்வாய்!
(௩௦)

கூர்த்த வறி வத்தனையுங் கொள்ளைகொடுத் துன்னருளைப்
பார்த்தவனா னென்னைமுகம் பாராய்! ப.ரா.பரபே!
(பொ-ரை.) (அடியேன் என்னுடைய) நுண்ணியவறிவு முழு.தினையும்
தேவரீருக்குச் சொள்ளையாசச் கொடுத்துவிட்டுத் தேவரீர் திருவரு ளொன்
தினையே யெதிர்பார்ச் அச்கொண் டிருப்பவனான்; ஆசலீன், அடியேன் முகம்
பார்த் சருள வேண்டும்.
(௩௧)

கடலமுதே! தேனே!என் கண்ணே!
தென்னைமுகம்

படமுடியா

கவலைப்.

பார்!நீ பராபரமே!

(போ-மை.) பாற்சடலி ஓு.தித்த அமுதமே! தேனே! என்னிருகண்ணே!
அடியேன் பிரபஞ்சச் சவலையானது இனி யனுபவித்து முடியாது;
அடியேன் முகத்தினைச் தேவரீர் பார்த்தருள வேண்டும்,

உள்ள

ஆகலின்,

மறிவாய்; உழப்பறிவாய்; நானேழை,

தள்ளிவிடின் மெத்தத் தவிப்பேன்; பராபரமே!
(போ-ரை.)
அடியேனுடன் தேவரீர் எச்நாளும் பிரிவற நிற்பவ ராத
லால்) அடியேன் மனக்கருத்தை யுணர்வாய்; அடியேன் துன்பமுணர்தலை
புணர்வாய்) ஆலின், தேவரீர் அடியேனை யேற்தருளாது தள்ளிவிடவையா

யின், அறிவிலவியாய கான் மிக வருர் அவேன்.

(aa)

*கன்றினுக்குச் சேதா சனிக் திரங்கல் போல” வெனக்.
கென்றதிரங்கு வாய்!கருணை யெக்தாய்! பராபரமே!
(பொஃரை.)
(சுதர்தரமற்ற) இளமையான சன்றினிமித்தம் சன்றணி
மையையுடைய பசு, இயற்கைச் கருணை பினால் மனமுருூ யிரங்குதல்போல,
கருணையுரு வாய்ந்த பிதாவே! என்பொருட்

எண்ணாத

வெண்ணமெலா

டிரங்கி யருள்வாய்!

மெண்ணியெண்ணி

_

(௩௧)

யேழைகெஞ்

புண்ணாகச் செய்த தினிப் போதும்; பராபரமே!
(பேோ-மை.)
ணக்கூடாத
னுடைய

(கட்டுதற்கரிய

எண்ணங்களை

மனமானதஅ

பலவற்றைச்

யெல்லாம்

புண்படச் செய்தது

சிந்தித்து

எண்ணி
இனி

[சம்
மனத்தில்)

யெண்ணி

போதும்,

எண்

யேழையே
(௩௫)

௫௯௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
BPs அரும்பெனவே யங்குமிங்கு முன்னடிமை
பாழிற் திரிவதென்ன பாவம்! பராபரமே!

(போ-ரை.)

தேவரீருடைய அடிமையாகிய ரான், சமுச்திரச்தினிடைப்

பட்ட இரணம்போல, (சுவர்க்க உகங்களாகிய) அல்கு மிய்கும்
பிறவிகளில்) விணா யலைவஅ என்ன பாவப்பயன்?

க.ற்றவறி வாலுனைகான்
_

கண்டவன்போந்

குற்றமென்றன் னெஞ்சே

கொதிக்கும்,

(எண்ணரிய
(௩௬)

கூத்தாடிக்
பராபரமே!

(போ-ரை.) (பிரபஞ்சக்) கல்வி கற்த (சாமர்த்தியத்இனை டன்னிட்ட)
அ ரிவினால் அடியேன் தேவரீரைப் பிரத்தியட்சமாகச் கண்டவன்போல 9g
தால் அங்கன ஈடித்தல் குற்றென்று அடியேன் மனமே வாதிக்கும்.
(௩௪)
ஐயா!

உனைக்காண்பா

பொய்யோ?

வெளிபாப்

னாசைகொண்ட

தீத் தனையும்

புகலாய்! ப1ஈபரமே!

(போ-மை.) ஐயோ! தேவரீரை% தரிசிக்கும் பொருட்டு நடியேன் ஆசை
கொண்டு (பாிபட்ட) தெல்லாம் பொய்யாய் முடியுமோ ? சேவரீர் வெளிப்
படையாகச் கொல்லவேண்டும் !
(௩௮)
அன்பக்கண்

வின்பக்கண்
(பேர-ரை.)

ணீர்த அுளைந்தேற்குன் னாகந்த

ணீர்வருவ

தெந்காள்?

(பிரபஞ்ச சம்பச்தமாகத்)

பரரபரமே!
துன்பத்தினால் வடிகின்ற சண்

ணீரிற டடிர்த அடியேனுக்கு அந்தர்முகத்தில்
இளதாகும் இன்பச்

உண்ணீர் வடிகுவது

சேவரீர்

நிரதிசய

சுக்ச்தினா

ஏந்தநதாளேர?

(௧௯)

வஞ்சனையும் பொய்யுமுள்ளே வைத்தழுக்கா முயுளறு
கெஞ்சனுக்கு முண்டோ கெறிதான்? பராபரமே!
(போ-ரை.) வஞ்சனையையபும் பொய்யினையும் மனத்துள்ளே வைகச்துப்

பொறாமை யுடையேனாகித் தூமாறுகின்ற
இச்குமோ?

அடியேனுக்கும் சன்மார்க்கம்

இத்
(௪௦)

பாசம்போய் கின் றவர்போற் பாராட்டி யானாலு
மோசம்போ னேனான்; முறையோ! பராபரமே!
(போ-ரை.)

பிரபஞ்சப்

பற்று

ரீங்னெ

நடித்து எ*காளும் மோசம்போய்விட்டேன்;

Bo psu;

சென்றதியேன்;

இத

ஞானிகள்போல
கரமமோ!

அடியேன்
(4)

தஇிதறியேன்; கானென்று நின் றவனா

கானேழை

பென்னே!

பராபரமே]

(போ.ஃரை. ஈன்மை தென் சறிடேன்; இமை
மீதெனவறியேன்
நான்
என்னும் அகங்காரத்துடன் சின்றவ னின்னானென
வதியேன்:
ஆசஸின்,
அடியேன் அழிவில்லாதவன்.
இதற்குர் காண மென்னேயேர?
(௪௨)

புரர்பாக்க்ண்ணி
இன்று

எளியேன் படுக் துயர

பூதிதன்ே?

உரையாய்! பராபரமே!

யாயோ?

மொன்ழுமறி

Ba ct

(போ-மை.) எளியேன் அனுபவிக்கும் துன்பம் இரசச் சன்மமஇில் நாசன

மாச வச்சதன்றே?*பல சன்மக் தொடர்ச்சியன்றோ? இதனைச் தேவரீர்
அ

முணர்ந்திலையோ?

சொல்லாய்!

சிறி

(௪௩)

எத்தனைதான் சன்மமெடுத் தெத்தனைகான் பட்டதுயமி
அத்தனையு நீயறிக்த தன்றோ! பராபரமே!
எத்தனை
ஸவெடுத்த சென்மங்கள்
பலவுல)
அடியேன்
(போ-மரை.)
ளெவ்்
்த
துன்பங்ச
னனுபவித
ம்
அடியே
கோடி? அச் சென்மங்கள்தோறு
aor a? அவற்றை

யெல்லாம்

தேவரீ

(௪௪)

ரறிச்சதல்லவோ?

இக்தநாட் சத்து மிரங்கலையேற், காலன்வருமக்தகாட் காக்கவல்லா

ரார்?காண்

பராரபரமே!

(போ-மை.) இஃகாளில் சிறிது அடியேன்மீ இரச்கஞ் செய்திலையாயின்)
எமன் நெருங்கு மக்காலத்தில் அடியேனைக் காத்தருள வல்லவரார்? (கால

(௧௫)

காலனாகய) தேவரீரே யாலோசிக்சவேண்டும்.
யுளமருண்ட

un Banus

௪ற்றிரங்கி யாளக் தகாதோ?

பராபரமே!

உற்றுற்று

(பொ-ரை.)

காடி

உற்றுற்றப்

அடிக்கடி

மனத்தின்சண்ணே

மையின்

மிச

பார்த்துத் தேவரீர் தரிசனச்

மருட்சியினைச்

கொண்ட

தரா

பாவிமீயனைக்

(௪௬)

சிறி திரங்கஞ்செய்.து சேவரீர் ஆளத் தகாதோ?

எள்ளளவு கின்னைவிட வில்லா வெனைமயக்கிற்
றள்ளுதலா லென்னபலன்? சாற்றும்! பராபரமே!
(6பா-ரை.) எள்ளளவேனும் தெவரிரைவிட வேறு துணை யில்லாத
அடிபேனை மீட்டும் பிறவி மயச்கமாகிய பள்ளத்தில் கள்ளு சலினால் சேவரீ
(௮௪)
ரச் குண்டாம் ப.பன் யாது? சொல்லாய்!

பாடிப் படித். துலகற் பாராட்டி நிற்பதற்கோ
தேடி யெனையடிமை சேர்த் தாய்? பராபரமே!
(போ-ரை.)

(அடியேன் பொருட்டுச் சிறிதும்

இருவருளினைச்

கொள்ளாது) பற்பல செய்யுள்களைப் பாடியும், பலபல

புகழ்க்து நிற்கவோ அடியேனை

சொன்னத்தைச்

நூல்களைப் படித்தும்,

யடிமையாகத் தேடிச் Cats aren

சொல்வதல்லாற் சொல்லறவென்

சென்ன த்தைச் சொல்வேன்?

எளியேன்

தேடிக்

பராபரமே!

(௪௮)

சொல்லி
[அதிக்

(போ.மை.) முன்னோர்கள் சொல்லிவைத்தவற்றைக் சொல்லிச்கொண்
டிருப்ப தல்லாமல், சொல்லத் மவுன நிலையைச் சேடிக்சொள்வதற்கு என்
சொல்ல
a
er.

வல்லேன்?ஏழையேன்

(௧௯)

௫௯௮ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
சொல்லும் பொருளுமத்றுச் சும்மா விருப்பதற்கே

யல்லும் பகலுமெனக் காசை பராபரமே!
(போ-ரை.) சொல்லாலேயும், அச் சொல்லின் பொருளாலேயும் விவ
கரிப்பதை விட்டு மெளனமுற்று வாழ்வசற்கே இரவும் பசலு மெனக்காசை
(60)

யுண்டு,

தேச

நிருவிகற்ப நிட்டையல்லால், உன்னடிமைக்

சாசையுண்டோ?

நீயறியா தன்றே? பராபரமே!

(போ-ரை.) (பிரபஞ்சத்தை மறந்துசிற்கும்) கிருவிகற்ப சமாதியி லன்பு
உண்டேயல்லாமல்,
வுண்மை

தேவரீ

தேவரீர்

அடிமைக்கு

வேறி

லாசையுண்டோ?

ருணராததல்லவே?

இங்
(௫௧)

அச்சனென வேண்டாம்;இத் தொல்லுலகி லல்லல் சண்டா
லச்ச மிகவுடையேன்;

ஐயா! பராபரமே!

(பொ - ரை,) அடியேனை யற்பனென
பழைய பிரபஞ்சத்தில் உள்ள துன்பங்களைக்
மஞ்சு தலுடையே னையனே!

நினைத்தல் வேண்டாம்; இப்
ச௪ண்டால் அலைகமட்கு மிகவு
(௫௨)

கண்ணாவா ரேனுமுனைக் கைகுவியா ராயினத்த
மண்ணாவார் ஈட்டை மதியேன்; பராபரமே!
(போ-ரை.) அடியேன் சேச் திரங்கட்குச் சமானமானவ சாயினும் அவர்
கள் தேவரீரைக் கைகூப்பி வணங்காராயின் > 5s மண்ணாவார் சனேகத்
தினை ௮டயே னொருபொருளாச மஇச்சேன்,

(௫௩.)

கொல்லா விரதங்

குவலயமெல்

லாமோக்க

எல்லார்க்குஞ் சொல்லுவதென் னிச்சை; பராபரமே!
(போ-ரை,) (யாதொரு வேனையும் எதன் பொருட்டேனும்)

திருக்கும் இர் விரசமானது

இவ்வுலக

சூழூதம்

பரவ

லாம் எடுத்துச் சொல்லுதற்கே அடியேனுக்கு விருப்ப
முளது.

எத்தாற் பிழைப்பேனோ? எந்தையே! நின்னருட்கே

பித்தானேன்; மெத்தவுகசான் பேதை;

கொல்லா

ஆன்மகோடிகட்செல்

(௫௪)

பசாபரமே!

(போ-ரை.) அடியேன் சந்தையே! எவ்விதமான
வுபாயத்தினால் பிழை
தீ திவேனோ? (அறியேன்); தேவரீர் திருவருட்
பேற்றுக்கே பிச்சாகியிருச்
இன்றேன்; அடியேன் மிகவு மறிவிலே ன்.
(௫௫)
வாயினாற் பேசா மெளனத்தை
வைத்திருக் தக்,
*தாயிலார் போனான் தளர்க்தேன்
!; பராபரமே!
awe Gute
.
பா மை ) snl so . பேசக்கடா
த தாகிய வொரு மவுனரிலையை
அடி
னனுட்டி அம், (தேவரி ரனுக்
ரெக மின்மையின்) காயில்லாச
புதல்வர்
தளர்தல்போல, அடியேன் தளர்ச்
தேன்.
(௫௪)

பராபரக்கண்ணி

௫௯௯

€அன்னையிலாச் சேய்பேோச லலக்கணுற்றேன்'; கண்ணார
வென்னகத்திழ் முய்போ லிருக்கும் பராபரமே!
(போ-ரை.) தாயில்லாத பிள்ளையினைப்போலத் அன்ப மடைச்தேன்;
கண்ணா அடியேன் மனத் திலே தாயினைப்போ லெழுர்தருளியிருக்கும் ப.ரா
பரமே!
.
(௫௭)

உற்றுகினைக் இற்றுயா முள்ளுள்ளே செந்தீயாய்ப்
பற்றமொக்தேன்; என்னைமுகம் பார்நீ! பராபரமே!
(போ-ரை.) (அடியே ணிலைமையினை) ஆராய்ந்து எண்ணிப்பார்த்தால்
.துயாமானஅ மனத்தினுள்ளே கெருப்பினைபபோலப் பற்றியெரிதலால் கொ”
சேன். தேவரீர் என்னை முகம் பார்ப்பீராக!
(௫௮)

*பொய்யனிவ' னென்றுபெள்ளப் போதிப்பார் சொயஷ்கேட்டுச்
கைவிடவும் வேண்டாம்,என் கண்ணே! பராபரமே!
(போ-ரை.) இவன் பொய்யனென்று (யாராவது தேவரீரிடச்துப்) பை
யப் போதிப்பவருடைய (கோட்) சொல்லினைச் செவியேற்றுசக் தேவரீர் என்

னைச் கைவிடவேண்டாம்; அடியேன் சண்போன் றவனே!

எண்ண
வண்ணக்

(௫௯)

மறிந்தே, இளைப்பறிந்தே, ஏழையுய்யும்
திருக்கருணை

வையாய்! பசாபரமே!
(பொ-ரை.) அடியேன் எண்ணத்தினை யறிந்து, அடியேன் மெலிவினை
(௬௦)
யுணர்க து, ஏழையேன் உய்யுமாறு இருச்சருணை வைத்தல்வேண்டும்.

நாட்டாதே! என்னையொன்றி னாட்டி யிதம௫தங்
காட்டாதே! எல்லாநீ கண்டாய்! பராபரமே!
(பொ-ரை.) அடியேனை ஒருபொருளாக மதஇத்து (தேவரீர் மனச் இல்)
நாட்டவேண்டாம்; உங்கனம் காட்ட (என் கன்மத்திற்குத் தக்கபடி) நன்மை
இமைகளை s கூட்டிவைக்கவேண்டாம்; எல்லாவற்றிற்கும் (காரணம்) தேவ
Fr.
(௬௪)

உன்னைஙினைம் துன்னிறைவி னுள்ளே யுலாவுமென்னை,
௮ன்னைவயிற் றின்னமடைக் காதே! பராபரமே!
செய்துகொண்டு நினது இரு
இயானஞ்
தே.ரீபையே
(போ-மசை.)
வருள் வியாபகத்திலே3யே சஞ்சரிக்ன்ஐ ௮டியேனை,இன்னமுர் தாய்வயிந்றி
லடைச்சகவேண்டாம்!
(௬௨)

பாழுனக்சென்
வாமெனக்குத்

றெண்ணும் பழக்கமே மாறு
தர் தருள!என்

வாழ்வே!

டராபரமே!

சடனென்று
காழ்தருளுதல் சேவரீருக்கே
(போ-ரை.) அடியேனைச்
சக்
அடியேனுக்குத்
வரமாக
எண்ணி வாழும் பழச்சததஇினையே அழியாத
தரறுளவேண்டும், என் வாழ்வினு குச் காரணமா யுள்ளவனே!
(am)

வந்தித்து நின்னை மறவாச்

கடனாகச்

சிந்திக்க நின்னதருள் செய்யாய்! பராபரமே!

௬௦௦ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

விருத்தியுரை

(ூபா-ரை.) தேவரீரை வணங்கி, மதவாம னினைத்தலே கடமையாகக்
(௬௪)
சொண்டு, தேவரீரையே இச்இச்சத் திருவருள் செய்தருளவேண்டும்,

எவ்வுயிரு மென்னுபிர்போ லெண்ணி யிரங்கவுகின்
தெய்வ வருட்கருணை செய்யாய்! பராபரமே!
(போ-ரை.) எத்தகைய
ன்று எண்ணி அலவைட்
ளாகிய கருணை செய்தல்

வெட்டவெளிப்

இழ்றுயிரினையும்

இரய்குமாறு
வேண்டும்.

என்னருமையான

தெய்வத்தன்மை

வாய்ச்சு

வுயிர்போ இருவரு
(௬௫)

பேதையன்யான்; வேறுசுப டொன் றறியேன்;

சட்ட ருடன் சேர்!௮அனந்த தெண்டம்; பராபரமே!
(போ-ரை.) அடியேன் வெளிப்படையான (கெஞ்சினை வாய்ச்.) அறி
விலி; வேறு கபடத் தன்மையை யறியேன்; (ஆகலின், அடியே ஸய்யும்பொ
ருட்டி)னது அடியாருடன் சேர்த்தருஞக | (அதன்பொருட்டு?)
சே வரீருமச்கு
அனேகமான செண்ட மிரிேன்.
(௬௬)

இரவுபக லற்றவிடத் தேகாக்க யோகம்
வரவுக் திருக்கருணை வையாய்! பராபரமே]
(போ-ரை.) இரவும் பகலு மில்லாக
(அரியாதிதத்திலே) ஏசாச்.௪ ல
சாஜயோமம் அடியேனுச்கு உண்டாகவும் ௮அஉயேன்மீது தேவரீர் இிருக்கருணை
வைகச்சல்வேண்டும்.
(௬௪)

மால்காட்டிச் சிர்தை மயங்காம னின்றுசுகக்
கால்காட்டி

வாங்காதே;

கண்டாய்!

பாஈபரமே!

(போ-ரை.) அடியேனுக்குத் (திருவருள் கூட்டிவைப்பதுபோல) அசை
காட்டி, அச்நிலையினின்று நான் மயங்காவண்ணம்
சுசாரம்பம் செய்த-பின்)
பின்வாவ்கர தருளவேண்டு
ம,
(௬௮)

எப்பொருளு

நீயெனவே

வைப்பையழி

யாகிலையா

யெண்ணி,கரன்
வையாய்'

(போ-ரை.) தேவரீர் (எங்கும்
இட்பட்ட)
என்னு

எவ்வகைப்

மகங்காரம்

பொருள்களும்

தலையெடாத

திருளவேண்டும்,

ஜோனா த

பராபரமே]

வியாஇரு
பித்
ச்தலினால்

தேவரீரே

இட..க்தை

பென்று

அங் வியாபகத்
நினைத்த,

கான்
எனக்கு அழியா நிலையாக்கி வைச்

(௬௯)

சம்மா விருப்பதுவே சுட்டற்ற பூணமென்்
நெம்மா உறிகத் Qaol
3 au? பராபாமே!
ப்
(curso) (புறக்காண
ன ரூப்பதே
சொர்க கவோ
சுட்டுக வில்லாத

அச்தச்காண வியாபாரங்க வில்லாமல்)
சும்மா
பரிபூரண
பூ
நிலையென்
L
ரெம்
ம்மா
லறியப்படுதற்
க
b
(௪௦)

பராபரக்கண்ணி .

௬௦௧

மூன்னொடுபின் பக்க மூடியடிராப் பண்ணறகின்
றன்னொோ னித்பதென்றோ?- சாற்றாய்! பராபரமே!

(பேோ-ரை.) (தேவரீருடைய) முன், பின், இருபச்சம், முடி, அடி,இரண்ஈடு
உன்னுடனே

என்னும (இடங்களில் அடியேனிற்கும்) தன்மையற்ற,
டறச் சலர்து நிற்பது எச்சாளோ சொல்லாய் ?
மைவ்வண்ணர்

தெவ்வண்ண

நிட்டை யருளாய்! பராபரமே!

மவவண்ண

(போ-ரை.)
தேூத்த

தீர்ந்த மெளனிசொன்ன

(௪௧)

அஞ்ஞான

நீக்கப்பெத்ற மவுனகுரு

அவ்விதமான

தெவ்விதமோ

(அடியேனுக்கு) உப
யருள்செய்

சிட்டையினை

சிவயோக

வித்தன்றி

யாதும் விளைவ தண்டோ? கின்னருளாஞ்
சித்தன்றி யாக்களுண்டோ? செப்பாய்! பராபரமே!
வித்து

(போ-மை.)

ஆதா.ரமாகவல்லது

(இல்லை; அதுபோலத்)

விளைத லுண்டோ?

(தன்மகோடிகளாகிய)

(விருட்ச

(௪௩)

வன்பருக்கே

மற்றுன் னறிவான

தூங்காத

தூக்கம,.து தூக்கும்; பராபரமே!
அகங்கார

யாவும்

றி
தேவரீர் திருவருள் ஞானமின்

எங்கட்குச் செய லுண்டோ? சொல்லாய்!

ஆங்கார
(போ-ரை;)

முதலிய)

மொழிக்து,

சேவரீர்

விஷய

அன்பருச்கே (பிரபஞ்ச வியாபாரத். துடன்) உறவ்காமல்
சத்துடன்) உறங்கும் அத்தன்மை யோமங்காகித்கும்.

ஞான

ரூபமான

(அருள்

வியாபர
(௪௪)

6 Mips gf, Gor wir நின்னடிக்கே
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வர்தவர்க்கே, இன்பகிலை வாய்க்கும்; பராபரமே!
(போ-ரை.) மனவ் க௫ிச்து க௫ந்து, ஞான மயமாகிய தேவரீர் இருவடி
(௪௫)
நீழலில் வந்தடைக்தவர்கீகே, ஆனந்த மிலை இடைக்கும். -

burs

*செொல்லாடா ஆமரைப்போத் சொடலிறக்து',
னல்லா லெனச்குமுத்தி யாமோ? பராபாமே!
(பொ-ரை.)
பேச்சற்ற,
அடியேனுக்கு

வார்த்தை

(எவோகம்
முத்தி

சொல்லுதற்குச் கூடாத

பாவனையில்)

தேவரீர்

தன்மை

வமைகளைப்போலப்
யடைந்தாலல்லு
௪௪)

இடைக்குமோ?

பேச்சாகா மோனம் பிறவா முளை த்தென் நற்.
சாச்சாச்சு; மேற்பயனுண் டாமோ? பராபரமே!
(போ-ரை.)

வார்த்தை

யற்ற மவுன நிலையானது உண்டாகி

விளைச்ச

தென்றற்கு (ஏ.து) ஆயிற்று .ஒயிற்று; (இதலால்), இனி மதன் பயனாகிய
மூச்சிஇபனச்குண்டாமா?

்
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;

‘

த

(௭௪)

௬௦௨

தாயுமா னவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
கெட்டியென்றுன்
தொட்டி லுக்குட்

(பொோ-மை)

னன்பர்மலங் கெட்டயர்க்தோர், பூணமா
சேய்போற்

idea ani;

பராபரமே!

[ர்

(ஞானசாதனையில் மிகச்) சமர்த்தர் (என்று உலகத்தா ரால்

சொல்லப்பட்ட) தேவரீர.து அன்பர் ஆணவ

மலசம்பச்த மொழியப்பெற்று

அயர்க்து, ஒப்பற்ற பரிபூரண நிலையாகய தொட்டிலிலே

(சிவ. ராஜயோசானு

பவ நித்திரையி லிருந்து) பாலர்போன்று அயின்றார்கள்.

(௭௮)

காட்ட வருளிருக்கக், காணா திருண்மலத்து
காட்ட மெனக்குவர னன்றோ? பராபரமே!
(போ-ரை.)

(தேவரீர் தரிசனத் தனைக்)

சாட்ட

அதனை முன்னிட்டுக் காணாமல் இருளுருவமாகய
காட்டம் அடியேனுச் குளதாசல் ஈசன்மையோ?

உன் திருவருளிருக்க?

ஆணவாஇ

மலத்இன்சண்
(௪௯)

எத்தன்மைக் குற்ற மியற்றிடினுக் தாய் பொறுக்கும்;
அத்தன்மை

(போ-ரை.)

நின்னருளு

மன்றோ?

பராபரமே]

எந்த விதமான குற்றத்தைப் பாலர் செய்தாலும் அதனைச்

தாயானவள் பொறுத்துக்கொள்ளுவள்;
ரர் குற்றம் பொறுத்தர்கு)

எத்தனையோ

அத்தன்மை

தேவரீர்

இருவருளும்

(எம்போன்

யல்லவோ?

(௮௦)

தேர்க்தாலும், என்னாலே

யின்பமுண்டோ?

சித்துருவே! இன்பச் சவமே! பராபரமே!
(பே1-ரை.)

எத்தனை

எனக்குச்

சுகமுளதே

மூளோ?

அறிவுருவமே!

விதமாக

யன்றி)

ஆராய்ச்து

அடியேஷனால்

சுகத்தை

பார்த்தாலும்

எனக்கு

(தேவரீரால்

உளதாவதோர்

யளிக்கின் ஐ பரமசிவமே|

மண்ணொடுவிண் காட்டி, மறைந்து,மறை

சுக
(௮2)

யாவருளைத்

கண்ணொடுகண் ணாகவென்று காண்பேன்? பராபரமே!
(போ-ரை.) மண்முகல் இகாயமுதலாக வுள்ள பிரபஞ்ச நிலையினைத்

செரிவித்து, மழபடியும் திபோதானத்தால்
மறைந்து,
மறுபடியு
மொவ்
வொருகால் சோன்றிக்சொண்டிருக்த
தேவரீ£ திருவருளேச் கண்ணுடன்

கூடிய கண்ணொளிபோல

எம்கான் (6க்சமின்றிக்) காணப்பெறுவேன்?

பஞ்சரித்து, நின்னைப்

(௮௨)

பலகா லிரக்கதெல்லாம்,

அஞ்ச லெனும்பொருட்டே

யன்றோ?

பராபரமே!

(போ-ரை.) அடியேனுடைய எளிமை சீ தன்மையைக் காட்டிப்
, பல
நாளு
தேவரீரை அடியேன் யா த தெல்லாம்,
அடியேனை
யஞ்சாதே
யென்று சேவரீர் சொல்லியருளல்

ப டாருடடேயல்.வோ?

(௮௩9

எங்செங்கே பார்த்தாலும், எவ்வுயிர்க்கு
மவ்வுயிரா

யங்கக் கிருப்ப தகீ யன்மோ? பராபர
மே!
(Gur - os.) எல்விடத்து நோச்

;

னும், (அவ்வல்

PSU உயிர்களிடத்து ம் அவ்வவ் வுயிரா யிருப்பது

விடங்களில்)

தேவரீ ரல்லவோ?

எச்
(௮௪)

. அனைத்துமாய்

நின்றாயே;

யான் வேறோ?

Pr

ir

Go,

பராபாக்கண்ணி..
நின்னை

நினைக்குமா றெக்கே? நிகழ்த்தாம்! பராபரமே!
(பொோ-ரை.)

(சர்வ வியாபகச் சன்மையினால்) எல்லாப்

தேவரீமேயாூ நின் நீரே; (௮ங்கனமாக)

அடியேன்

பொருள்களும்

வேறாச நின்று தேவரீ

ரைத் தியானிக்கும் வழி யெவ்வாறு? சொல்லாய் |

(௮௫)

நின்போதக் தாலே கினைப்பு மறப்புமென்றால்,
என்போத மபெங்கே? இயம்பாய்! பராபரமே!
(போ-ரை.)

சேவரீருடைய இருவரு

மறப்பு முண்டாகுமென்றால்,
கேயுண்டாம்? சொல்லாய்!

பிரேசேபகத்தாலேயே நினைப்பு

அடியேனுச் சென்ன,

சுதர்தரமாக அறிவு யெல்
(௮௬)

ஒன்றைகினைஈ் சொன்றைமதந் தோடுமன

மெல்லாநீ

யென் ஐதித்தா லெக்கே யியங்கும்? பராபரமே!
(போ -ரை.) ஒன்றைப் பற்றிக்கொண்டு (அச்சனம்) மற்றொன்றை
மறக்கும் தன்மை
வாய்ச்ஐு, பிரபஞ்ச முழுதும் தாவாறின்ற மனமானது)
(தேவரீரது வியாபக வுண்மை சேர்ச்
த) எல்லாப் பொருள்களு நீயேயென்

றறிந்தசாயின்

எவ்விடத்துச் சஞ்சரிக்கும்?

(௮௪)

“கொழுக்தில் வயிரமெனக,' கோதறவுள் என்பி
லழுக்.அமலர்க் கேசுசமுண்

டாகும்; பராபரமே!

(போ-மை.) (மரத்தினத) கொழுர்தில் வயிரமடங்கி யிருத்தல்போல,
குற்றமற உள்ளன்பினிடச் தழுக்து யிருப்பவர்ச்கே ஆனர்த மூண்டாம்.
()

“பற்றும் பயிர்க்குப் படர்கொழுந்து போற்',பருவம்
பெற்றவர்க்சே நின்னருடான் பேறும்; பராபாமே!
(போ-ரை.)

விளங்கு)

ஈஇர் பிடிக்கும் பயிரினுச்கே

போல,

பரிபச்குவ மடைபு

விளையும் கொழுச்து

மன்பருக்கே

தேவரீர்

விளங்கும்,

(ஈன்கு

இருவருள்
(௮௯)

யோகியர்க்கே ஞான மொழுங்காம்;பே ரன்பான
தாகியரும் யோகமுன்னே சார்ந்தோர்; பராபரமே!
(போ-மை.)
வராஜ யோயெர்கட்கே (இச் சென்மச்இல்) ஞுனமடை
சல் கூடும்; மிகுக்க அன்பினசான மோட்சதாக முள்ளவரும் முற்பிறப்பில்
சிவ. ராஜயோகம் செய்து முடி
த் சவராம்.
(#0)

அல்லும் பகலு மறிவாகி sox purses,
சொல்லும்

பொருளுஞ்

சுமைகாண்;

பராபரமே!

(போ-ரை.) இரவும் பகலும் இருவருள்மயமாய் கின்றவர்கட்குச் சொல்
லும் அதன் பொருளும் ௮ இக

பாரமாம் (ஆசலின் மவுன தூற்திருப்பார்கள்.)

௬௦௫ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
எச்சிலென்று பூவை யிகழ்க்தோர்க்(கு), உனை ப்போற்றப்
பச்சிலையுங் சள்ளப் படுமோ? பரா பரமே!
(வண்டின்)

(போ-மை.)

எச்சிலாய்விட்டதென்று

நீக்கினோர்

பூவை

சட்குத், தேவரீரை யருச்சித்து வணங்கப் பச்சிலையும் கள்ளத் தகு௫இியாமோ!
(புட்பத்தைச்கொண்டே மச்திரத்சாற் சுத்தி செய்து அருச்சிக்கவேண்டும்.)

அ்தக் கரண

மடக்கத் துறப்பதுவே

யெந்தத் துறவினுகன் (௮); எந்தாய்! பராபரமே!
(போ-ரை,)

(மனம், புத்.
தி, சத்தம், அசங்காரம்

கள் ஒடுங்கும்படி. துத,ச்தலே

தன்னை

எத்தகைய

துதவினு

.

ஆகிய) அந்தச்காணயப்
ஈன்மையாம்;

எந்தையே

யறிந்தாற் றலைவன்மேற் பற்றலத,

பின்னையொரு பற்றுமூண்டோ? பேசாய்! பராபரமே!

|

(போ - ரை.) (தஇன்மாவாகிய)
தன்னை
இத்தகைய
சொருபனென்
அணர்ந்தால்
பாமான்மாவின்மேத்
பற்றண்டாதலன்றி, மத்ரொரு பற்று
மூளதாமோ? சொல்லாய்|
:
(௬௪)

கரைந்து,கண்ணீ

அன்பாம்

குன்பால் வரவழிதா

ராறுகண்ட

னுண்டோ?

புண்ணியருக்

பராபரமே!

(போ-மை,) அன்பினால் (மனம்) உருச், தம. சண்ணில் ஆர்றினைப்
போல நீரைப் பெருக்க புண் ணியவான்கட்குத் தேவரீரை யடைய வழிதா
னுண்டாமோ?

(அத்தசையரே

மோட்ச

மடை வர்),

(௯௫)

தன்னை யதிர்(த),அருளே தாரகமா நிற்பதுவே
யுன்னை யறிதற் குபாயம்; பராபரமே!
(பொ-ரை.)

ஆன்மாவாகிய

தன்னை

விசாரித்துப்,

பின்னர்த்

இரு.

வருளை ஆசாரமாக முஷ்னிட்டு4கொண்டு 9% சுருவருண்மயமாய் நிற்றலே
தேவரீலாத் தெரிந்துகொள்ளற் குபாயமாம்.
- (௬௯).
கற்றகலை

யானீலைதான்

மற்றவிடத் தேவெளியா

(போ-ரை.)

சாணுமோ?
மன்றோ?

(பிரபஞ்சமுகமாசவிருக் து)

யினால் உணமை
என யறியப்படுமோ?
வன மெல்லாம் தோன்றாவிடச்சன்ரோ
கண்மூடிக்,

கண்விழித் துக்,

காண் பதெல்லா
பசாபரமே]

படித்த

-

கல்வியின்

தேர்ச்சி

(முன்னிலைச் சுட்டாகக) சாண்ப்படு
(உண்மை) வெளியாகும்,

(௧௭)

காண்பதுண்டோ

? நின்னருளாம்

விண்மூடி னெஃலாம் வெளியாம்; பராபரமே!

- (போரை) கண்ணினை மூடித் (தியானித்தலினாலு
ம்),

கண்ணை விழித்
துத் (தியானித்தலினாலும்) உண்மை
யதியப்ப௦மோ? தே வரீர் திருவருண்
மயமாய் ஆகாய முழுவதுங் கண்டசாலச
்அு எல்லா வுண்மை யும் தோன்றும்,

பராபரக்கண்ணி

௬௦

தேோ சினதருளென் கெஞ்சைக் கவரின்,ஒன்றும்
பாரேன்; சுகமும் படைப்பேன்; பராபரமே!
(போ-ரை.)

சேவரிீர் தருவருளான
து

அடியேன்

மனத்தினை

நேராகச்

இர௫த்துச்சொண்டால், அன்னிய பொருளொன் நினையும் சாணேன்; வான
ஈத ச்தையு மடைவேன்,

“வான்காண
நான்காணப்
(போ-ரை.)

வேண்டின் மலையேற லொக்கு'முன்னை
பாவனைசெய்் சாட்டம்) பாரபரமே!

தேவரீளை

பாவனை செயகின்ற
மலை யேறுதலை

(௬௯)

(என்

சுதர்தரச்தால்)

பாவனையானது

தரிசிச்கும்பொருட்டுப்

ஆதகாயத்தைக் சாண

கிகர்க்கும். (திருவருளை

முன்னிட்டே

யறிதல் வேண்டும்.

வாதனைவிட் டுன்னருளின் மன்னினல்லால்,
சாதனை தா

னுண்டோ?நீ

சாற்றாய்!

விரும்பினோன்
()

வேறுமொரு

பராபரமே!

(போ-ரை.) (பிரபஞ்ச) வாதனையை நீங்கிச சேவரீர் இருவருளினிட
ச்.
அழுக இனா லல்லாமல், (வீடு பேற்றுச்கு) வேறுமொரு சாதனமும் வேண்டு
மோ?

சொல்லாய்!

(௧௦௧)

பாரகமும்

விண்ணகமும்

பற்றாக

நிற்பதருட்

டாரகத்தைப் பற்றியன்றோ? சாற்று.ப்! பராபரமே!
(போ-மா.) மண்மூதல் ஆகாயம் பரியர்த முள்ள யாவும் காரியப்படுவ
தற்கு ஆசாரமாயிருப்பது தேவரீர் இருவருளாகிய தஆதாரத்துனைப்பற்றி பல்ல
வா?

சொல்லாய்!

(௧0௨)

விளக்கு தகளியையும
தளக்கமறச்
(போஃரை.)
வினையும்

வேழென்னார், நின்னைத்

2வனென்௮

சொல்வார்; பராபரமே!

இீபத்தினையும் (௮௪ தீப மெரிதற்குச் காரணமாயுள்ள)

( ஆகுபெயரா

லொன்ரறாகக்

கூறினும்

உண்மையில்)

னாது (ஒன்றாகச்
சொல்லு
கூமடஉர்களே),
தேவரீரை
வேறான வ னென்னா௮ு) சேவரீர் ௮ஞ்ஞானசலுவ/த
சவனாயினை யென்று சொல்லுவர்.
பரராதி

மீயாப்

பகர்ச்தால்,

௮௧

வெல்வேறென்

(2வனைச் காட்டிலும்
அவிவிவேசத்சாலே
(௧0௩)

௮சமெனவு

மாமாயுஞ் சீவனுநீ யாங்காண்!

பராபரமே!

(போ-ரை.) பிருதிவி முதலியவைகளை தேவரீராகச் சொல்லுமிடச்
அ.
நானென அகங்கரித்து ஆராயும் வனும் நீயே யாகும். (சேவரீர பிருஇவியா இ
அட்ட

மூர்க்தமாக

விளக்கலின்,

பொய்யைப்பொய்

மெய்யருளே

இவனைச்

வனென்றது

யென்றறியும்

யன்றோ?

உபசாரம்.)

போதத்துக்

விளம்பாய்! பசாபரபே!

காதரவுன்

(௧0௪)

௬௦௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

(பொ-மை.) காரியரூபமான பதார்த்தங்களைச் காரியரூபமே (காரண
மன்று) என அறியும் அறிவுக்கு ஆதரவாக விருப்ப.து தேவரீர் மெய்யருளே
யன்றோ? சொல்வாயாக! (திருவருளை முன்னிட்டே பிரபஞ்ச உண்மை
யினை

யறியவேண்டு மென்பதாம்.)

(௧0௫)

(வருவான்வர் தேனெனல்போன்,'
தெரிவாக
(போ-ரை,)

வில்லையென்ற

மன்னியழி

யுஞ்சகத்தைத்

தீரம் பராபரமே!

கிலையாசச் சாணப்பட்டுக் (காரியரூபமாக)

மாறுபடும் சகத்

தைச் தெளிவாகக் (காரியரூபத்தா) லில்லை யென்ற தீரம், இனி வருவா ஜெ,
ருவன் துணிவு பற்றி வந்ேத னென்றலை யொக்கும்.

(௧0௬)

மாயா சகமிலையேன், மற்றெனக்கோர் பத்றுமிலை;
நீயேரா னென்றுவந்து நிற்பேன்? பராபரமே!
(போ-ரை.) மாயா காரியமாகிய பிரபஞ்சம்
மேல்)

எனக்கு வேறு பற்று மிலையாம்,

சைப் பற்றிக்சொண்டு சிவோகம்

எனக்குச் தோன்றா திருக்கு

(அப் பற்று

பாவனையில்)

இலையாகவே,

தேவரீ

நீயே கானென்று வந்து நிற்

பேன்.

(௧0௭)

“வானாதி நீயெனவே வைத்தமறை, என்னையுகி
தானாகச் சொல்லாதோ? சாற்ராய்। பராபரமே!
(போ-ரை.)
(வியாபகச்தை கோக்கு) ஆகாய முதலியவற்றைத் தேவரீ
சேயென்று சொல்லிவைத்த வேதம், (அவ் வியாபகத்துட்பட்ட) அடியேனை

யும் தேவரீராகவே சொல்லாதோ? நீ சொல்வாய்!
வெள்ளக் கருணைமத வேழமா நின்னருட்கென்
கள்ளக் கருத்தே

கவளம்;

(போ-ரை.) வெள்ளம்போலும்

பராபரமே!

கருணையாயெ மதத் இனைப் பொழியா

நின்ற யானையாகிய தேவரீர் இருவருஞச்கு
கவளமாம்,

வண்டாய்த் துவண்டு, மெளன
கொண்டார்க்கோ

(௧௦௮)

அடியேன்

வஞ்சகமாகிய மனமே
(௧௦௧)

மலரணைமேற்

வின்பல் கொடுப்பாய்? பராபரமே!

(போ-ரை.) வண்டினைப்போல தீ துவண்டு மவுனமா
கயெ புஷ்ப மஞ்சத் தி
௮ற்தவர்கட்குத்தாே னா தேவரீர் சுகம் கொடுப் ர்? (ஆம். ஏணைய

ர்க்குச்

கொடுக்கமாட்டிர்,)

(௪௧௦)

மரயைமுத லாம்வினைநீ! மன் னுயி/8] மன்லுய
ிரதேோர்
தாயுமறி வானஅுகீ யன்றோ? பராபாம
ே!
(பேட்ரை.) (சடமாயே
மாயையிளை தீ தேவரீர் காரியப்ப* த்தலின்)
மாயை முதலாய வினைக் கருவிகளு
நீ! (தேவரீ ரறிவிச்ச ஆன்மாக்ச ளறிப
வர்க ளாஃலின்) அம் மாயைகளாற்
௫ ழித்பட்டு நிலைபெத்றிருக்கு முயிர்சளு
a

ந! (கன்மத்திற்குத் தக்சபடி அறிவிப்ப வ
மாய

ஸஊீயாகவின்)

நிலைபெற்ற
ையைக் கடந்து தெளிந்த ஆராயு
ம ஜிவாயிருப்பது 8 யல்லவோ?

வுயிர்கள்
(௧௧௧)

௬௦௪

பாராபாக்கண்ணி
ணின்னவையே
னறிவும்,
பணையா

யன்றோ? நிகழ்த்தாய்! பராபரமே!

(எனக்கென

(போஃரை.)

மாமிவைக

தென்பதுவு

யானுமென

என்னஜிவும்

சுதர்தச மில்லாதிருச்தலின்) என்

யாதொரு

(தேவரீர் பிபேபே

எனசென்பதும் ஆசய விவை யாவும்

கானும்,

யிருச்தலின்) உன்னுடையனவேடாமன்னோ?

சொல்லாய்!

(௪௧௨)

தண்டப் பரப்பறியா(த); உன்பெருமை

பாரறியா
யாரறிவார்?

பராபரமே!

வறிவேன்?

நானோ

(போ-மை.) (இருவருளை முன்னிட்டன்றி) மண்ணுலகத்தாரும் விண்
ணுலகத்தாரு நின்னை யறியார்கள்; (ஆயின்) தேவரீர் பெருமையை யாரறிய
(௧௧௩)
வல்லார்? (ஒருவருமில்லை. அக்கனமாக) நானோ அறிய வல்லேன்?

ண்ட. மனைத்திலுமாய், அப்பாலுக் கப்பாலுங்
கொண்டநின்னை

பராபாமே!
எல்லா ௮ண்டங்களுக்குள்ளும், ௮வ் வண்டங்களைச் ஈடச்ச

(போ-ரை.)
வெளியிலும்,
லும்,
வல்லவர்கள்?

யாரறிந்து கொள்வார்?

சேவரீரை
Cg

ற
கொண்டிருக்கி
2 GEOn

(வியாபகம்)

யார் அறிந்தும், ள்ள
(௧௧௪)

ஓப்புய/வொன் நின்றி யொலிபுகா மோனவட்டக்
கப்பலுக்காம் வான்பொருணிீ கண்டாய்! பராபரமே!
(போ-மை.) ஒப்பும் உயர்வும் சொல்லக்கூடாத சத்த மற்ற மவுன சிலை
யாகிய விருச்சக
ருத்த வடிவமான மரக்கலத் னுச் ௪ கேற்றகேற்ற மேலாகிய சரச்கு கு நீ,

லெளியவரும், எங்கெங்கும் பார்ச்தாலும்

என்போ
உன்போல்

வலியவரு

முண்டோ?

பராபரமே!

தேவரீரைப்போல்
(டே -மை.) அடியேனைப்போல் எளியவர்களும்,
உண்டோ?
பரர்த்தாலும்
லாராய்க்து
விடங்களி
எவ்வெல்
வலியவர்-ளும்
(௧௧௬)
இல்லை,

பார்க்னெண்ட பிண்டப் பரப்பனைத்து நின்செயலே;
ஐயா!

யாச்க்குஞ் செயலிலையே;

பராபரமே!

(போ-மா.) விசாரீச்சின் ௮ண்ட பிண்ட விரிவெல்லாம் தேவரீறின்
செய்கையின் காரியமாகவே யிருக்கின்றன; வேழொருவர்க்கு ௦ ஒரு செயலு
(௧௧௪)

மில்லை.

ஒன்தே!

என்றே
(டோரை.)

பலவே!
எகமே!

முநையிட்டுச் தேவரீரை

செப்புவகெல்

அருவேயோ!

உருவே!

யழைப்பதுன்னை

யென்றோ?

அனேகமே!
யழைப்பது

பராபரமே!

சகளமே!

ஈட்களமே!

லாஞ்செபசான்; சக்திப்ப செல்லாகின்

ஜஞெப்பி ஜியானமென

வோர்ந்தேன்;

ஐ வென்று
(௧௧௮)

எர்சகாளோ?
பராபரமே!

௬௦௮)

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

விருத்தியுரை

(போ-ரை.) அடியேன் (சேவரீரைப்பற்றிப்) பேசுவன யாவு முன்செப
மெனவும், (தேவரீரைப்பற்றி அடியேன்
சட திப்பன யாவும் உன் இியானமென
வும் ஆராய்ம் சறிர்துசொண்டேன்.

(௧௧௯)

ஆரிருந்தென்? ஆர்போயென்? ஆரமுதா நின்னருளின்
சீரிருக்கா லஓுய்வேன்; சவெமே!] பராபரமே!
(போ-மரை.) (மாணத்இனின்றுங் காப்பாற்றக்கூடாத) ஆரிருச்தாலெ
ன்ன லாபம்? ஆர்போனா லென்ன ஈஷ்டம்'? (ஒன்றுமில்லை; மரணத இனின்
me

காப்பாற்றக்கூடிய)

அரிய

அமிர்தமாகய

கால் அடியேன் பிழை ,பேன்.
வஞ்ஈகமன்

உன் இருவருளின்

பல

Alana

மங்களகானே|

(௧௨0)

வ: கனைக்கும், வன்பிறவி

வேதனைக்கும்,

அஞ்சி யுனையடைந்தேன்; ஐயா! பராபரமே!
(போ-ரை.)

(மாணத்திற்

கேதுவாயெ)

வேதனைக்கும், வலிய பிறவி வேதனைக்கும்,
SEBS

காக்ஃவல்ல) தேவரீரைச்

கபடத்சை

(ஆற்றாது)

தஞ்ச மடைச்தேன்.

யுடைய

இயமனது

அஞ்ச (அவைகளை
ஐயனே!

(௪௨௧)

எந்தப் படியுன் னிதய மிருந்ததெமக்
கந்தப் படிவருவ

(போ-ரை.)
எவ்வாறா

தேவரீர்

தன்றோ?

பராபரமே!

இருவள்ளம்

யிருக்கதோ அவ்வாரு

யன்றோ

eon

(அடியேன் கன்மச்திற்
சத் தச்சபடி.
எமக்கு

இன்ப

அன்பங்க

ஞண்டா

(௧௨௨)

எந்தெந்த
சிந்தைகுடி

காளு பெனைப்பிரியா தென்னுயிராய்ச்,
கொண்டவருட் டேவே! பசாபரமே!

(போ-ரை.) (இம்மை மறுமையாகய) எக்காலத்தும் அடியேனை விட்டு
நீங்காமல், என்னுயிர்க்கு உயிராய், என் மனச்தின்சண் குடியாகக் கொண
டிருஈச அருட்டெய்வமே!
(௧௨௩)

அஞ்சலஞ்ல”

லென் றடிமைக் கப்போதைக்

கப்போதே

கெஞ்சி அ௮ணாரத்து நிறைவே! பரரபரமே!
(போரை) தேவரீர் கொண்டனாகய எனக்கு அப்போதைச்சப்போ௮,

பயப்படாதே! பயப்படாதே!
பரிபூர்ணமே |

என்று
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அதிவிச்கின் ற
(௧௨௪)

என்னையுன் றன் கைக்களித்தார் யாவா்?என்னை யான்கொடுத்
பின்னையுன்னாத் பெத்தகலம் பேசேன்; பராபரமே!
[ தப்)

(போ-ரை.)

அடியேனைக்

தேவரீர் சையிற் பிடித்துச் கொடுத்தவர்

பாவ்
யானே வலிய
பிறகு சேவரீசால்
கன்மை
யினை யெடுத்துப்
பேச அடிமையாடுப்,
பற
அன்ரன்கானடைச்த & (௧௨௫)
வலியிலேன். பன்ச்
“வாய்பேசா வூுமையென? வைக்கவென்றோ?
நீமெளனத்
தட்ட
தாயாக
வர்தருளைத்

தந்தாய்; பராபரமே!

௬௦௯

பராபரக்கண்ணி

(போ-ரை) வாயினாற் பேசுசற் சொண்ணாத ஓமையென்னு சொல்லும்
படி. அடியேனை மவுனகிலையில் வைப் .தற்கென்றுதானோ, ம மவுனத் சாயாக
(௧௨௬)
வச்து உன் திருவருளை யெனக்குச் தந்தனை.

தன்னைத்தர் தென்னைத் தடுத்தாண்ட நின்கருணைக்
கென்னைக்கொண் டென்னபலன்? எந்தாய்! பராபரமே!
(போ-மை.) தேவரீரை அடியேனுக்கு ஆசாரியராகத் S55), அடியே
தேவரீர் இருவருளுக்கு என்னா
னைச் தடுத்தசாண் டடிமையாகச் கொண்ட
(௪௨௭)
.
லென்ன ப.பன்? தந்ைதையே!

மார்க்கண்டர்க் காக மறலிபட்ட பாட்டையுன்னிப்
பார்க்னென்பர்க் கென்ன பயங்காண் 1! பராபாயே!
(போ-ரை.) மார்ச்சண்ட முனிவர் பொருட்டு வந்த இயமன்
-. இருவடியா லுதையுண்டு apts 3g விழுச் சமையாகிய) பட்ட
ஆலோடத்துப் பார்த்தா லுன்னடியார்ச் கென்ன பயமுண்டு?
ச௬ட்டியுண ராமற் ுரியகிலை யாய்வெளியில்

விட்டஙின்னை, யானோ
(போ-ரை.)

அடியேனை

வியப்பேன்? பராபரமே!

முன்னிலைச் சுட்டில்லாத துரியகிலையாகிய சிதாகாயத் தில்

(பேரறிஞரே

தேவரீரைப்

நிறுத்திய

. (௧௨௯)

மின் றியென்னைச்

சூதொன்றனு

(பிசபஞ்சமுகமாக)

(போ-ரை)
யேனை

சும்மா விருச்கவைத்தாய்;

இன்பம்; பராபரமே!

ஈதொன்றும் போதாதோ?

துமே

ழ் றறிஞனாகய)

யன்றிச்

புகழ வல்லேன்?

நானோ

மில்லாமல்

Ads

வஞ்சகஞ்

மவுனரிலையி லிருக் தம்படி. வைத்தனை;

இன்ப

மடைகர்கு

வாயொன்றும்

பேசா

மெளனியாய்

சற்தேனும்

வாயொன்றும்

அண்டதொன்று?ம

எழுர்தருளிவர்து
தோ?

மிருந்தபடிக் கென்னை

தொன் றும்போ.தாதோ?

வந்தாண்ட

வின்பம்? பராபரமே.

தேயொன்றும் போதாதோ

என்று

அடி.

ஈதொன்
(௧௩.௦)

போதாதோ?

(போ-ரை.)

(தேவரீர்
பாட்டினை
(௧௨௮)

எனச்

பேசாத

மவுன மூர்த்தியாய்

இன்பவ் கொடுச்ச

அமையா
(௧௩௧௪)

யெனச்களித்த

உரையாய்? பராபரமே]

(போ-மை.) எச்சாலத்தும் என்னை (விடயங்களுச் சாளாக்காமல்) கா
னிருர் சபடி எனக்கு ஆனர்தானுபவத்தை,ச் தர்ச.சாகிய வொன்றுமே யமை
மாதோ? மேலும் செய்யவேண்டிய உபகார மே.துசது?) சொல்லாய்! (௧௩௨)

எண்டிசை£ழ் மேலான
கண்டவிடத்
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வெல்லாம்

தென்னையுகான்

பெருவெளியாக்

கண்டேன்;

பராபரமே!

௬௧௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
(போ-ரை.) எட்டுத் இக்குகளும், பூமி ஆகாயமும்,

எல்லாம்

சிதாகாய

மாகச் கண்டவிடத்தில் (தேவரீருடன்) அடியேனையும் கண்டேன்.

பித்தனையே தும்மறியாய் பேதையனை

(௧௩௩)

யாண்டவுனக்

கெத்தனை சான் றெண்ட மிடுவேன்? பராபரமே!
(போ-மை.) பித்தனும், (உலக மின்னசென
மாகிய என்னை யாட்சொண்ட வுனக்கு (எவ்வளவு
காத) செண்ட. மெத்தனைச் சமர்ப்பிப்பேன்?

அதியாத) பேசையனு
செய்யினும் கைம்மாறு
(௧௩௪)

தாயர்கர்ப்பத் தூடனமுந் தண்ணீருக் தந்தருள
சேய!உனை யாரே நினையார்? பராபரமே!
(போ-சை.) தாயின் வயிற்றுள் வாழுகிற சாலத்தும் அன்னத் இனையும்
சண்ணிரினையும் சந்காண்ட நேயனே!
தேவரீரை நினையாதவர் யரவ்ரோ?

(ஒரு வரு மில்லை.)

.

(௧௩௫)

விரிக்க மனமொடுங்கும் வேளையினா னாகப்
பரந்த வருள்வாழி! பதியே! பராபரமே!
(போ-மை.)

(பிரபஞ்ச முகமாசப்) பரந்த மனம் (அதோமுகமாகக்) குவி

யும் சமயத்து சானென்று முக்தி வர் பரந்த வுன் இருவருள் வாழக்கடவ.த!
இறைவனே!
(௧௩௬)

சி்தனைபோய், கானெனல்ே பாய்த், தேக்கவின்ப மாமழையை
வர்.து பொழிந்தனைநீ;

வாழி! பராபரமே!
(போ-ரை.) (பகர்முச விஷயங்களை) சினேத்க லொழித்௯, சான்

னும் அகங்கார முனைவு) ஒழித்து, (ஆனந்த
னைச் சொரிர்சாய்; ஆகலின், நீ வாழச்உடவை!

நிறைந்து)

ததும்ப

(என்
மழையி
(௧௩௪)

“தந்தேனே ஓர் வசனர், தக்தபடிக் கஇன்பமூமாய்
வர்தேனே, என் நனை; வாழ்! பராபரமே!

-

(போ-ரை.) (சித்தார்த மசா வாச்சியமாகிய) ஒரு மொழியினை
யுபதே
சிச்தேனே; (அங்கனம்) உபதேத்தவண்ணமே இன்ப வடிவாகி
வர்சேனே
யென்று இருவாய்மலர்ச் சருளினை; ஆதலால், ரீ வாழச்சடவை!
(௪௩௮)

மண்ணும்விண்ணும் வறு
கண்ணுறவுட்.

(போ-ரை.)

வணங்காவோ? நின்னருளைக்

கண்டவரைக்

கண்டாற் பராபரமே! .
சேவரீர் இருவருளைப் (பிரத்தியம்சமாகத்) தரிசிச்ச மனச்

துள்ளே கண்டவர்களைத்
வந்து வணங்காரோ?

தறிரழத்சால்

மண்ணாலனெரும்

விண்ணுலனெரும்

என்றுங் கருணைபெற்ற வின்பத் தயபோதன்ர்சொல்,

சென்றசென்ற திக்கனை க் அஞ் செல்லும் பராபரம
ே!

(sa)

dir BS

பராபரக்கண்ணி
(போ-மை.)

கருணையுடன்

எக்காலத்தும்

சுகசொரூபிகள!

விளக்கிய

எத்திசைகளினுஞ் சென்று செல்வாக்குறம்,

ஓய தவமுடையார் வாக்கானது

டுவதம், பாவெதும், ஆனந்த மாகநின்னை த்
தேடுவது நின்னடியார் செய்கை); பராபசமே!

(பொ-மை.) (தன்னை மறந்து) நிர்க்தனம் செய்தலும், (அன்பு மயமாக
சேடிச்

சேவரீரைச்

(தலங்கடோறும்) ஆனச்தமாகத்

பாடுதலும்,

விருச் து)

(௧௪௧)

செய்கை.

இரிதலும் தொண்டர்

பொரம்யெரின் றண்ணருளைப் புட்கலமாப் பெற்றவாகட்
கெங்கெழுந்தென் ஞாயி தியம்பாய்! பராபரமே!

இருவருளைப் பூரண
(போ-ரை.) ததும்பி வழியும் தேவரீர் தண்ணிய
மாய்ப் பெற்றவர்சட்குப் (பிரபஞ்ச சம்பர் சமான) சூரியன் இழக்க லுதிச்தலை
யொழித்து

கிற்ப.துவே

பேயர்,பித்தர் பான்மையென

பாலொடு,

(௧௪௨)

சொல்வாய்!

சா னென்ன?
மற்றெந்தசத் இச்சி லுஇத்தால்

சலமிகு ஞானியர் தஞ் செய்கை; பராபரமே!
(போ-மை.)
கின்ற)

யோதொன்றையும்

பாலருடன்;

(ஆகாரம்,

விசற்பியாமல்

நித்திரை,

நிருவிகற்பமாய்க் காண்
என்கிற

பயம், மைதுனம்

காலு

சாரி

யமு மில்லாத) பேயர்; (வைதாரையும் வாழ்ச் இினாரையும் சுட்டியறியாத) பித்

தர் ஆகிய இவர்களுடைய குணத்தை
ஞானிகளுடைய செய்கை,

யடைச்திருப்பதே

ஒழுக்க

மிகுக்த
(௧௪௩)

உண்டுடுத்துப் பூண்டி௰் குலகத்தார் பேரந்றிரியுக்
விளையாட்டே சுகங்காண்! பராபரமே!
முதலியவற்றை)
(பேோ-மை.) (அன்னபானாதிகளை) உண்டு, (ஒடை
ல இவ்விடச்
தார்போ
்)
உடுத்தும், (ஆபரணாதிகளைப
பூண்டும், இப்பிரபஞ்சக்
தொண்டர்

அத் இரிகன்ற கொண்டாது

விளையாட்டே

அடிமைக்கு

இன்பச்

தருவதா

(௧௪௪)

யிருக்கின்றது.
கங்குல்பக லற்றதிருக் காட்சியர்கள் கண்டவழி
யெங்கு மொருவழியே; எந்தாய்! பராபரமே!

(போ-ரை.) இசவும் பஃலு நீவ்கிச் சசதோதய தரிசன முடையார் கண்ட
நெறி யெவ்விடத்து மொரே நெறியாகும்) எந்தையே!
($78)
கரயகிலை யல்லவென்ற காண்பா ருறங்குவரோ?

தயவருட் பற்முத் தொடர்வார்; பராபமமே!
(போ-ரை.)

சரீரமானது (எத்தனை சால மிருச்னும்) நிலையற்றசென்று

(அனுபவரூபமாக)

விசாரித்துப் பார்த்தவர்கள் ரிச்'ரை செய்வாரோ?

யார்; மற்றென் செய்வெனின்)

கோடாசக் கொண்டு

தொடர்வர்,

பரிசுத்தம் பொருந்திய

இருவருளே

(செய்
மத்து

(௧௪௯)

5

௬௧3

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
அப்புமுப்பும் போன்ற வயிக்பபரச னக்தர்' தமக்
கொப்புவமை சொல்லவும்வா யுண்டோ? ப.ராபரமே!

மச்சீர்க்காக்
(போ-ரை.) (8ீபோடு சேர்க்ச உப்புத் தன் சுவை முழுவது
்கலத்த
அதனுடன
நீரும்
இத் தன்னோ டொப்பச் சமன்செய்து ரிற்குமாகலின்)
சமமாக
ஞ்ச
ட
உப்பும் போன்ற சாயுச்சிய மேலான ஆனக்தத்தை யுடையவாக
மவ்வுயிரின்கட் பதிப்பிசது.த்

வனும் தனக்குரிய எண்குணக்களையு
டொப்பச்செய்அ௫

உயிசைச் சேர்ஈத முதல்

(எனவே

வுவமித்துச சொல்லுதற்கும் வாயுண்டோ?

தன்னோ
(Sea)

நிற்ப னென்பதாம்.)

ரெல்லோர்க்குங்

இ தர் தெளிர்து சவமானோ
;
மை
கொத்தடி

யான

ரபரமே!
குடிநான;oT 5 பராபர

(போ-மை.) மனக் தெளிச்து (சிவோகம் பாவனையில்) சவமாச் தன்மை
யடைந்த பெரியா ரெல்லார்ச்கும் அடியேன் கொத்தடிமையான குடியாடேன்,
தம்முயிர்போ

லெவவுயிருக்

தானென்று

செம்மையருக்

கேவலென்று

செய்வேன்?

(போ-மை) தம் மிர்போலவே
ணிச் தண்ணிய
Ba

oan

(அன்னிய)

தண்ணருள்கூர்
பராபரமே!

எவ்வுயிரு.£॥

மென்றெண்

அருள் மிகுந்த செவ்விய கடையையுடையவருக்கு எக்சாலதீ

Gein gar Car?

(௧௪௯)

விண்ணுக்கும் விண்ணாகி மேவுமுனக் Buran Lane
பண்ணிரிற்கு மாறு பகராய்! பராபரமே!
(போ-ரை)

anus

(பூத சம்பதமான)

பொருந்துகின்ற

செய்து கிற்டிம்

வழியை

ஆகாயத்தீற்கும் (காரணமான)

தேவரீருக்கு

அடியேன்

( தந்தரியாமி)

எனக்குச் சொல்லியருளாய்!

@ 3m

பூசை
(௧௫௦)

தெஞ்சகமே கோயில்); நினைவே சுகத்தம்;
அன பே
பஞ்சன சீர; பூசைகொள்ள வாராய்! பசாபரமே!
(பேர-ரை.)

(அந்தர்யாம்

பூசையில்)

என்

மனமே

கோயிலாசவும்,

என் சி௩தனையே பரிமள இிரவியமாகவும், என்னன்பே திருமஞ்சன நீராக
உம கொண்டு யான் செய்யும் பூசையை யேற்றுச்கொள்ள வாராய்!
(கடுக)
கெட்டவழி யாணவப்பேய் மோக, மேலான
சிட்டருளைப் பூசை செய்வார்; பராபரமே]

(போ-மை.) தீமையான நெறியிற்
சததி) கெட மேம்பட்ட பெதியோர்கள்
கால்பிடித்து,

செலுத்தும் ஆணவமலப்பேய் (தன்
தேவரீரைப் பூசை செய்வார்கள்.

மூலக் கலைமதி

மண்டலத்தில்

மேவெழுபபில், தேகம் விழுமோ? பராபரமே!

பரர்பரக்கண்ணி
(போ-ரை.)

௬௧௩.

மூக்கன் வழியாச வெளி வருகிற)

வாயுவை 2 rans,

மூலாதாரச் இலுள்ள நெருப்பினை (அவ் வாயுவினைச் கொண்டு ஆஞ்ஞையின்)
மேலுள்ள சச்திரமண்டலத்இல் தாச்கும்படி யெழுப்பினால், இச்சரீரம் (பூமி
யிற் பிணமாக)

விமுமோ?

(௧௫௩)

பஞ்சசுத்தி செய் து,நின்னைப் பாவித்அப் பூசைசெய்தால்
விஞ்சிய ஞானம்
இர

விளங்கும்;

பராபரமே!

(போ-மரை.) பூச சுத்தி, உடற் சுதஇ, இரவிய சத், அன்ம சுத்த, மர்
சுசஇ) அ௫ூய பஞ்சசுத்தி பண்ணித், தேவரீரைச் (சகளரூபமாகப்)

பாவனை

செய்து,

(ஆஈம

விஇப்படி) சவபூசை

செய்தால்,

பிரகா௫க்கும்.

மேலாகிய

ஞானம்

:

(௪௫௪)

அன்பர்பணி செய்யவெனை யாளாக்கி விட்டுவிட்டால்
இன்பநிலை தானேவச் தெய்தும்; பராபரமே!
(போ-ரை,) செவனடியார்சட்குச் தொண்டு செய அடியேனை அடிமை
யாக்கிவிட்டால் வொன்௪

நிலை கானே

வாய்த்துவிடும்.

(௧௫௫)

மூர்த்திதலக் தீர்த்த முறையாற் ரொடங்கினர்க்கோர்
சற்குருவும் வாய்க்கும்; பராபரமே!

வார்த்தைசொலச்
(போ-மை.)
யும்,

புண்ணிய

(யாத்திரை

செய்து ஆங்காங்குள்ள) சிவலிங்கப் பெருமானை

தலக்இையும்,

இர்த்சதஇனையும்

மூறையே

(தரிச௪௧)

ஆரம்பித்து வருபவர்கட்கு, ஒப்பற்ற இக தாச்த மகாவாச்சியத் தினை உபதேச
(௧௫௬)

தற்கு ஆசாரியரும் வந்து வாய்ப்பர்,

விரும்புஞ் சரியைமூதன்

மெய்ஞ்ஞான

மரும்புமலர் காய்கனிபோ
(போ-ரை.)
ஞான

மிறுதியாச

மலர்,

காய்,

லன்றோ?

கான்கு

பராபரமே!

.

(ஈல்லவர்களாலே) விரும்பப்பட்ட சரியை முதலாக மெய்ஞ்
உள்ள

நான்கும் சோபான

சனிகளைப்போல்

முரையில் (முறையே)

அரும்பு,

(ஒன் றந்கொன் றேதுவாக விளங்கும்) ௮ல்

லவா?

(௧௫௭௪)

தானம், தவக், தருமஞ் சக்ததமுஞ் செய்வச்,சிவ
ஞானச் தனையணைய

நல்லோர்; பராபரமே!

(போ-ரை.) தானம், தவம், தருமம் என்பனவற்றை
ஞானத்தை யடையும்பொருட்டு எக்காலமும் செய்வார்கள்.

சொன்னத்தைச் சொல்லித்
சன்னல் வருவதெச்காள்?
(பெஈ-ரை.) ஒருகரம் சொன்ன

நல்லோர்

ல

(௧௫௮)

அடிக்கின்ற வாணவப்பேய்க்

எந்தாய்! பராபரமே!
சொல்லினையே

, பலதரமுஞ் சொல்லிப் பதைச்சன்றத ஆணவமலமான
டாவது (அதாவது அடங்) விடுவ) எச்காலமோ?

(கோபாவேசசக்தால்)

பேய்க்குக் அன்ப மூண்
எந்தையே!
(௪௫௯)

௬௧௪

தாயுமானவர்பரடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
இன்றோ

விருவினைவர் தேறியது?

ones on Bay

வன்ே விளைக்ததன்றோ? ஆற்தேன்; பராபரமே!
(போ.ரை.)

(ஈல்வினை

தீவினையாகிய)

சம்பவித்தது இன்றுதானோ ? (அன்று);
அப்போதே

யுண்டான சல்லவோ ?

இருவினைகள் வர்து எனக்குச்

நான் எப்போது உளனாயினேனோ

(ஆகலின்)

இவ்வினைகளுச்கு

யேன்.

கான்

சட

(௧௬௦)

எண்ணமுக்தா னின்னை விட வில்வையென்றால், யான்முனமே
பண்ணவினை யேது? பகராய் பராபரமே!
(போ-ரை.) (“அறிவித்கா லன்றி யறியா வு௫ங்கள்?? என்றதழ் கேற்ப)
சதேவரீரை யன்றி எண்ண முதிப்ப இல்லையாயின் யான் முர்பிஈப்புக்களில்
பண்ணுதற்குக சருமமே*ு? சொல்லாய்! (எனவே கருமத்திற்குச் தச்சபடி
யெண்ண

முஇப்பிப்பன்,)

(௧௬௧)

என்னையின்ன தென்ற,மியா வேழைக்கு மாகெடுவேன்,
முூன்னைவினை கூடன் முறையோ? பராபரமே!
(பொ-ரை,) (ஆனமாவாகய) என்னை இன்ன தன்மையனென் றுண
ராத எழைக்கும் அச்தோ | செடுவேன்; பூர்வ சன்மம் வத்து பொருச்துதல்

முறையாமோ?

|

(#2)

அதியாகான் செய்வினையை யையா!
கூட்டுங்
குறியே தெனக்குளவு கூ௫ய்! பசாபரமே!
(போ. மை.)
(எனக்கு) நீ
வாய

i

அறியாமையால் அடியேன் செய்யுங் கருமந்களை ஐயனே!
சேர்ப்பிக்கும் குறிப்பு எத் சசையத? எனச் குளவு செொல்லகீகட
(௪௬௩)

என்னைக் கெடுக்க விசைந்த விருவினைசோய்
தன்னைக் கெடுக்கத் தசாதோ? பரா பரமே!
(போரை.)

அடியேனைக் கெடுத்தற்குப் பொருந்திய இருவினைப் பிணி

யைச் கொடுத்தற்குத் தேவரீருக்குச் சசாசோ?
।
வல்லமையே காட்டுகின்ற மாமாயை,
கானொருவ
னில்லையெனி னெங்கே யிருக்கும்? பரா
பரமே!

(௪௬௪)

, (போரை) (பிரபஞ்சத்தினைக் காரியப

்படுத்துவதில்) சாமர்த்தியத்தி
ணேக் சாட்டிகின்ற பெரிய மாய
ையானது, நான் (தேவரீரோடு
இரண்டறச்
கலந்து) இல்லையாயின், யாருக்குச்
(சனுசரண புவன போசங்களாரய்
தன்கமம
விரிச் த)
மூக்குணத்தா
கிக்குண த்தை

(௪௬௫)

லெல்லா முளைக்கப், பிரகிர
ுதிக்
ஈல்கிய தார?

vom (டோரை) ; மூக்கு
குணணங்களை4

கொடுத்ததுதுயார்? ் எந்
எட வம
தையே!

எந்தாய்! பராபரமே!
கொண்டு (பிரபு
பஞ்ச போகஙi்க
யாவ
)
ும
6G ள்

த்த
(எனGG
வே Bag
குட னை
அது பிரக
ரு4சைய),
பெற்கைச் த்த
தருமம்.

௬த௫

பசாபரக்கண்ணி
ஆற்றப் படாது.துன்பம்; ஐய1என்னா லென்மனது
தேற்றப் படா(.து);இனியென் செய்வேன்? பராபரமே!

(போ-ரை.) ஐயனே] (பிரபஞ்ச) துன்பம் என்னுற் ச௫ச்கப்படா இருக்
இன்றது; என்மனம் (எவராலும்) தெளனிவிச்சப்படாத தாயிருக்கின் ௮; இனி
(௧௬௪)

யென்செய்யச்சட வேன்?

ராய மாய்மனதைப் போக்கவறி யாமலையோ!
ஆசா யலைச்தேன்; அரசே! பசாபரபே!
(போ-ரை.)

அடியேன் என்னவென

ஐயோ!

அறியாமல்,

யடச்சு

மனதை

செமமாய்ச் (சிறி௮ ஏிறிசாச

அரசனே!

நினைத்து அலைக்சேன்?

(௧௬௮)

இனமிறக்கக் கற்றாலுஞ், சித்தியெல்லாம் பெற்றும்),
மனமிறக்கக் கல்லார்க்கு, வாயேன்? பாரபரமே!
ளை
(பேோ-ரை.) சோபம் வராதபடி யப்பியாசிக்தாலும், அட்டமாூத்திக
ச்
யடைச் சாலும், மனமொடுங்க அப்பியாசயொதவர்சட்கு (வீணாகப்) பேச்ஈரு
தென்ன லாபம்?
(௧௬௯)

“வாதுக்கு

வந்தெதிர்த்த மல்லசைப்போத்்

மேதுக்குக் கூத்தாடு

பாழ்த்கமன

பசாபரமே!

தெந்தாப்!

(போ-மை.) சண்டை செய்ய வக்தெதிர்ச்த மல்லர்களைப்போல, பாழா
ுகன்
இய மனமானது ,(எ.திரிச ளில்லாமலே) என்ன லாப மடையச் கூத்சாட
(௧௪௦)

எர்தையே!

றது?

சூசாடு வார்போற்் வண்டு துவண்டுமனம்
வாதாடி னென்னபலன் வாய்க்கும்? பராபரமே!
ஆட்டத்தில் சோர்புண்டான
(போ-ரை ) சூதாபெவர்களைப்போல,
போது
சென்ன

வுண்டாகும்
பய

மன வாட்டம்போல,

மனச்

வாசாடினா VSD

GOTT

(sera)

னுண்டாகும்?

“கொள்ளித்தேள்
கள்ளபனர்

(பொ-ரை.

கொட்டிக் குதிக்கின்ற

துள்ளூவதென்

கண்டோ?

(சொட்டினால் நெருப்புச்

பேய்க்குரங்காய்க்'

பராபரமே!

கொள்ளீபோல்

எரியச் செய்வ

கு.
கொள்ளித்தேள் கொட்ட அதனால் அடிச்கின்ற பேய் பிடித்த
தாய)
இியோ?
கரு
என்ன?
ங்குடோல வஞ்சக த்சையுடைய மனமானது துள்ஞவது

வந்ததையும், போனதையும்) வைத் ஐவைத்ப்

பார்த்திருந்தாற்,

சிர்தை-யிதமூதஞ் சேரும்) பராபரமே!

விஷயங்களை
(போ-மை.) (பிரபஞ்சமுசமாகச் சம்பவித்த) வருஇன்த
எண்ணி
எண்ணி
இல்)
யும், அனுபவித்து முடிச்ச விஷயங்களையும் (மன

௬௧௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

சோச்கிக்கொண்டிருக்தால் ௮ம் மனமானது சுக துக்கங்களில் பொருச்தும்,
அங்ஙனம் பொருந்தவே இறப்புப் பிறப்புக்களிற் படும், கலே,
சென்ச
தைச் கருதாமலும் சேர்வதை கினையாமலு மிருச்சவேண்டும்.
(௪௭௩)

ஏறுமயிர்ப் பாலமுணர்(வு); இந்தவிட யங்கணெருப்
பாறெனவு ஈன்றா வறிரந்தேன்; பராபரமே!
(போ-ரை ) ஏறி நடக்கின்ற மயிரிஞற் செய்த பாலம் அறிவென்றும்;
(ஜம்பொறிகளா லனுபவிக்சப்பட்ட விடயங்கள் (அப் பாலத்தின் £ழோடும்
கெருப்பாறு என்றும் சன்றாகத் தெறிக்துசொண்டேன். (எனவே, பிரபஞ்ச
நிலை யெச்சாலத்தும் பத்துடன் விளங்குவ.)

(௧௪௪)

பொதிவழியே யேழை பொறியா யுழல்வ கின்
னறிவின் விதித்தவிதி யாமோ? பாராபரமே!
(போ-ரை.)

ஐம்பொறிகள்

வழியாகி

யடைந்து அலைவது தேவரீர் பேரறிவால்

அறிவற்ற கான்

அ௮ணுத்கன்மை

நியமித்த நியம மாகுமோ?

(௧௭௫)

பாசசா லங்களெல்லாம் பற்றுவிட, ஞானவைவாள்
வீசுகா ளெர்காள்? விளம்பாய்! பராபரமே]
(போ-ரை,) பாசச் கூட்டல்ச ளெல்லாம் பற்றற்று
மாயே கூர்மையான

வாளைச்கொண்டு வீசுகின்ற

நீய்கும்படி,

ஞான

காள் எர்தநாளோ?

சொல்

லாய்!

(௧௪௬)

எக்தவுட Caw மெடுத்தவுட னல்லதென்று
சிந்தைசெய வந்ததிறஞ் செப்பாய்! பராபரமே!

.

(போ-ரை.) உலகத்தினி லெடுத்த எந்தச் சரீரத்தினும், இப்போ தெடு
தீத மானுட சரீரம் ஈலமானதென்று ௫4்.இக்ச வர்த என் றிநத்திற்குக் காரண
மின்னதென்று

சொல்லாய்?

பொரய்வெல்லா மொன்றுப்

8 (௪௪௮)

பொருத்திவைத்த

மெய்யென்றான் மெய்யா வீடுமோ? பராபரமே!

பொய்யுடலை,

(பொ-ரை.) சிலையற்றனவா௫ய தசீ.தவங்களை யெல்லாம் ஒன்றாகச்
கிரட்டி அவற்றைச் கொண்டு பொருத்தி வைத்த
ிருக்கிற நிலையற்ற வுடலை

மெய்ப்பொரு ளென்று சொன்னால் மெய்ப்பொரு ளாவிடுமோ?

(sara)

‘Dos oor Foor ws பொய்யுடலை' மெய்யென்று ஈம்பியையோ!
நின்னை மறக்கை நெறியோ? பர பரமே!
(ச்.ம-மை.) கிச்னலை யொத்த பொய்யுடம்பை
மெய்டென்று -சம்பி
அந்தோ! தேவரீரை மறதொழிதல்
எனக்கு கல்ல மார்ச்சமாகுமோ? (2௪௧)
இத்தியமொன் தி ல்லாத நீர்க்குமிழி போன்றவுடற்

இத்தனைதான்

நுன்பமுண்டோ?

என்னே?


பராப,மே! .

பராபரக்கண்ணி
(போ-ரை)

௬௧௬௪௭

என்றும் நிலைபெற்றிருச்சச் கூடாத நீர்ச்

மிழியினை யொ

ச்ச சரீரத்திற்கு இத் சகைய துச்சங்க ஞளவாதல் தகுதிபே!

இஃசென்ன

அவநீதி ?

(௪௮௦)

‘CG ged pe’ என்று௪டர் தேம்புவதென்? நித்திரை
னூகமறிர் தாத்பயந்தா னுண்டோ!
(போ-ரை.)

பராபரமே!

தேக மழியுமென்று (உடலையே சம்பியிருக்கும்) சாமான்னி

யர் துன்புறுவது யாதுக்கு? (சித்திய சுழுத்.இ.பில் உடலை ஆன்மா நீங்கியிருச்.த
லாகிய) கித் திரைச் காலத்தில் ௩டச்குஞ் செய்கிபை உய்த்துணர்ச்தால்,
பய

முண்டாமோ?

(ைமித்திய குழுத் தியாகிய மரணமு

ஏதைச் சமைபா

வெடுப்பா

சேதமுறின்? யாத.பின்ே
(பொ-ரை.)
யாக

மங்கனமே

யன்?) ()

ரெடுத்தவுடம்

செல்லும்? பராபரமே!

|

எடுத்த சரீர மழியு மாயின், பிறகு எக்கச் சரீ ரச்தைச் சுமை

வெடு பார்கள்

? அதன்

பின் என்ன

காரியம் செல்லும்

?

(சரீ ரமுள்ள

போதே வேறு சென்ம மெடாதபடி செய்துகொள்ளவேண்டும்.

(௪௮௨)

தோற்பாவை காலாட் சுமையாகுஞ், சீவனொன்றிங்
ட.
கார்ப்பா வெடுத்ததெவ ராவே? பராபரமே!
செய்த ப.துமையாகிய இவ்வுடம்பு சாலு அள்
(டோ-மை.) தோலிஞத்
பாரமாசும்; 2வஜஷொன்று இவ்வுலகில் ஆரவாசச்துடன் எடு£கப்பட்டது யாவ
சால்? (கன்மத்தால்.)
(௧௮௩)

ஞாலத்தை மெய்யெனவே கம்பிகம்பி காளுமென் றன்
காலத்தைப் போக்கியென்ன கண்டேன்? பராபரமே!
(பேோ-ரை.) பிரபஞ்ச த்தைச்

சத்தியமென்றே

நம்பி

ஈம்மி

எச்காளும்

என் காலக்கைக் கழிச்சு யாது பிரயோசன மடைக்சேன்? (ஒன்றுமில்லை.)

பொரய்யுலக வாழ்க்கைப் புலைச்சேரி வாதனை,கின்
மெய்யருளின் கூழழ்கின் விடுங்காண்; பராபரமே!
(பொ-ரை.) சாரிய ரூபமாயுள்ள வுலக வாழ்வாகிய புலைச்சேரியின்
வாசனையான து, தேவரீரது மெய்யாகிய திருவருட். சடலில் மூழ்கினால் நீங்கி
விடும்,

(௧௮௫)

* நூலேணி

போலே'

விண்ணேற

மாற்குப்

கருவிரன்னூற் போதம்,

(பொ-மை.)

பருத்திவைப்பார்

பராபரமே!

அகாயத்தி லேறுதற்கு நூலேணியும், (அவ்வேணி செய்து

'சொள்ஞவதற்காக) அச்தூலின் பொருட்டுப் பருக்கி
மாமும் வைப்பவர்
பேல,
இலச்சண நூல்களையும், சாத்திர தூல்களையும் கொண்டு (மூத்தி
யடையலா மென்பது) அமையும், (ஆகவே இருவருளின்றி முத்தி கூடாது.

சின்னஞ் சிறியார்கள் செய்தமணற் சோ.ற்றையொக்கும்,
மன்னும் கலைஞான
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மார்க்கம்; பராபரமே

1

்

.

௬௧௮

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

(போ-சை.)

(உலகோபகாரமாக)

விருத்தியுரை

கிலைபெத்றுள்ள. சாத். இரஞான

கள், மிசவும் சிறிய குழந்தைகள் சமைத்த (உண்ணுவகற்

நெறி

குபயோசப்படாத)

மணற் சோற்றை யொச்துப் பயன ்றனவேயாகும். போஞானத்தை யடையா
யாமல் கால முூழுவஅம் அப. ரஞான த்திலேயே யழுக்இச் இடச்தல் கூடாது)

வரசகஞா

னத்தால் வருமோ

பூசலென்று

போமோ?

சுகம்?பாழ்த்த

புகலாய்!

பராபரமே!

(போ-மை.)
வாசாகைங்கரியமாசப்
பேசுன்ற
ஞானத்தால்
சுகம்
விளையுமோ? பாழாகிய வாக்கு வாசம் பண்ணிக்கொண்டு இடப்பது என்றொ
ழிபுமோ? அறியேன். தேவரீபே யருள் செய்யவேண்டும்.
(௧௮௮)

“கேட்டதையே சொல்லுங் கிளிபோல்,' சின்னருளி
னட்டமின்நி வாய்பேச னன்றோ? பராபரமே!
(போ-மை.)

சேட்டதனையே

இளிப்பிள்ளைபோல, தேவரீர்

(கற்றச்கொண்டு)

அதனையே

சொல்லும்

இருவருளில் விருப்பமின்தி (பிரர் சொன்ன

கைச் கற்றுக்கொண்டு அதனையே)
பவம் வேண்டும்.)

வாயாற் பேசுகல் ஈன்மையாமோ?

(அணு
(௪௮௯)

வெளியா யருளில் விரவுமன்பர் தேக
மொளியாய்ப் பிறங்யெது முண்டோ? பராபரமே!
(போ-மை.) சிதாகாய ரூபமரகித் தேவரீர் அத் இிருவருளிற் கலச்கன்ற
உன்னன்பர்களுடைய சரீரங்கள் (பூக) ஒளியாகி விளங்கெது முளதோ?
(சூக்கும மயத்தை யடைநக்சார் தூலத்தன்மையில் விளல்கார்.)
(௧௯௦)
காலமொரு மூன்றுங் கருத்திலுணாக் தாலுமதை

ஞாலர் தளக்குரையார்

கல்லோர்; பராபரமே!

(போ-மரை.) ஈல்லோர்கள் மூக்காலச் செய்இிகளையுச
் தமது கருத்தினால்
அதிர் திருப்பினும் ௮சனை௪ (சாமான்னி௰) உலகத்த
ாருக்குச் சொல்லமாட்
டார்கள்.
(சண்டவர் விண்டிலர், விண்டவர் சண்டிலர்,)
௪௯௧)

கொல்லா விரதமொன்று கொண்டவரே
ந ல்லோர்;மத்
றல்லாதார் யாரோ? அதியேன், பராப
ர? ம!
(போ-ரை)

களே

கொல்லாமையாஇய

neve மனிதர்கள்: அவரை

றையோர்கள்

கூறின்

யாவரோ?

அத்தகையர்

விசையாஅ,

(தகவே

இல்லாத

அவர்

விரகுமொன்றை
ந்த

மேற்கொண்டவர்

( கொல்லுச் தன்மை

வாய்ந்த) மற்

சொல்ல வறியேன். (பொல்லாசெனச்

மனித்ென
எற்படுமாகலின் அங்கனமும்
சொல்ல
காட்டி ல் வாழும் சாய்சரிசள
ே யாவர்.)
(௧௯௨)

காரியத்தை

சல்லாமை

யொழி

ஈல்லோர

பே

பிச் | Be

சிந்சைவழிச்

திறங்கரண்! ப.ராபரமே]

௬௧௯

பராபாரக்கண்ணி
(போ-ரை,)

அழிதற்பாலனவாகிய

காரியத்தை

வழியே போகாதிருத்தல் சல்லோர்களுடைய

மனம்போன

யிசசத்து

(௪௧௩)

காரியம், -

- ஏதுவந்தும், ஏதொழிந்தும், சன்ன தியா னென்னார்கள்,
போதநிலை கண்ட புலத்தோர்? பராபரமே!
(டபோ-சை;)

abs) at Aged,

ஞானநிலையினைச்

(எத்தகைய பொருள்)

யான் என்று

என்னது

சண்ட

செல்

அறிஞர்கள் (எத்தகைய

Dyer hea, அவத்றைப்ப தறி

(௧௯௬௪)

மமகரித்தும் ௮கங்கரித்தும் பேசார்கள்.

ஆயிசஞ்சொன் னாறும், அறியாத வஞ்ஈகெஞ்சப்
பேயரொடு கூடிற் பிழைகாண்; பராபரமே!

(போ-ரை.)

ஆயிரம் (விதமாக எடுச்துப் பேசும் சாமர்த் தியமுடைமை)

யிருச்கனும் விவேச மில்லாத வஞ்சக மனத்தையுடைய
தால் அச் சேர்தல் குற்றமேயாம்.

மரய

பேயருடன்

சேர்ச்
(௪௬௫)

காடுவசோ?

மயக்கொழிந்தார், மத்றொன்றை

பசாபரமே!

வருணிலையி னிற்பார்;
சப்
(போ-மை, மாயா காரியங்களால் (உண்டாகிற பிரபஞ்
வேறு
்,
ெவர்கள
நீங்கன
மயக்கத்தை
ளிடத்து உண்டாகின்ற)
கேய

விரும்புவார்களோ? (விரும்பார்கள்;, மற்றென்னின்),
agar நிலையில் நிலைபெற்கிருப்பார்கள்.

இத் திரையிற் செத்தபிண

அன்பு

பொருள்க
பொருளை

மயமாூய இரு
(௪௧௬௬)

நேருமுடற் இச்சைவையாய்ச்

சுத்தர்களே கல்ல துறவோர்; பராபரமே!
த்.இற்குச்
(போ-மை,.) (பிர.த இனமும்) உறங்குங்காலத்தில் செத்தபிண
சமானமாயிருக்கிற சரீரத்.இன்மேல்
யுடையவர்களே ஈல்ல அறவினர்.

விருப்பம்

வையாத

(மனத்தை )
(௧௯௪)

சுத்த

எந்கெஞ்ச மேனு மிரங்குமே நின்னருட்குக்,

கன்னெஞ் சருமுள ரோ? காட்டாய்! பசாபசமே!
ினும்
(போ-ரை.) தேவரீரது . இருவருகட்கு எத்தகைய மனமாய
கும்,

அவ்வாறு

உளரோ?

உருகாத

(உளராயின்)

மர்தவறி
சிந்தைமயங்

கல்லை

யொத்த

வன்மனத் இனை

(௧௯௬௮)

நீயே காட்டாய்,

வாகி,இன்பம்
கசாதோ?என்

வாயா

உரு

யுடையோரும்

BH SOG STD,

செய்வேன்?

பராபரமே!

௩து அலை
(போ-ரை.) மந்தஞான முடையேனாகிச்சுகல் இடையாமலிரு
நான்
தற்கு
மாற்று
்டை
'இகைப
இத்
ாதோ?
வேனாயின், என் மனக் இகைய

(௧௬௯)
என்ன வுபாயஞ் செய்யச்கடவேன்?
சந்தைகைக்து
தேடினேன்; தஇக்கனை த்தர தெண்டமிட்டேன்;
வாடினேன்; என்மயக்க மாற்றாய்? பராபரமே!

௬௨௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
(போ-ரை.)

(ஆசாரிய

ரெவ்விட மெழுந்தருளியிருப்பசென
ச) தேடி

னேன்; (தேவரீரது சருவ வியாபகத்தை யெண்ணித்) திசைகளெல்லாவற்றி
னும் வணங்கனேன்; (காணப்பெறாது)
மனகொர்து
வாடினேன்.
(வ்

வாட்டச்தா லுண்டாகிய) என் மயச்சத்தை நீச்செயருளுவாய்!

மடிமையெனு

மொன்றை

யடிமைகொளல்
(போ-ரை.)

மறுத்தன்றோ என்னை

வேண்டும்;

(தேவரீரை

(௨௦௦)

௮சசே!

பராபரமே!

விசாரியாதபடி

எனது

பாசமாகிய)

சோம்பலென்னும்

யேனை

யடிமை கொள்ளவேண்டும். அரசனே!

தடுச்துச்சொண்டிருக்கிற

ஒரு பொருளைக்

தாலர்பயந் தீர,இன்பக் காற்சகபய

தடுச்தல்லவோ

அடி

(௨௦௧)
மென்கெழுந்த

மாலை வளர்த்தனையே; வாழி! பராபரமே!
. (போ-மை.)

எம.தாதர்களுடைய

பயமானது

ஓழியும்படிச் சுகத்தைக்

கொடுக்கின்ற உன் இருவடிக்கு அபயம் என்று வாயாற் சொல்லி மனத்தின்
கண் அதிகறிச்த ஆசையை
விருத்தி யடைலித்தனையே, தேவரீர் வாழ்வீ
சாக!

(௨0௨)

நீர்ப்புத் புதமாய் நினைவருட்கே நின்றழியப்
.
பார்ப்பதல்லால், வேறுமொன்றைப் பாரேன்; பராபரமே!
(போ-மை.)

நீரின்

குமிழியினையொத்த

(௭ன௮)

மனம் (சேவரீர்) இரு

வருளின் பொருட்டுக் கரைய எண்ணுதலால், வேறொரு (பிரபஞ்சப் பொருள்

(௨௦௧)

களாள்) ஒன்றையும் எண்ணேன்.

* நீர்க்குமிழி போ'லென்

னிளைவுவெளி

பார்க்குமிட மெல்லாமென் பார்வை
(போ-ரை)
கரைய,

நீர்க்குமிழியனே

அடியேன்

சோக்கமா

வேறு

யொக்த

பொருளை

யாய்க்கரை யப்,

பராபாமே!
மனமானது

சோக்குக்தோதும்

இதொகாயமாய்சி
ஏவ்கும்

(யிருக்கன்தேன். )

“ஆடியோய்

பம்பரபபோ'

லாசையுட

தேடியோய் கின்றேன்;என் செய்வேன்?

௮சே
(௨௦௪)

னெங்குமுனை த்

பரா பரமே!

(போ-ரை.) சுழன்று, ஆடி. ஓய்ர்த பம்பரம்போல, அன்பு
டனே சேல
ரீரை எவ்விடத் 2ம் தேடிக் (காணப்பெராமையால்)
இய்கின்றேன். வேறென்
ன

செய்யக்கடவேன்?

வேதாந்தஞ் சித்தாந்தம் CaO weir ei,
காதாரக்கத மோன ஈலமே!-பராபரபே!

(௨௦௫)

கண் களிக்கு
-

ட (போ-மை,) Ca gre gu, சிச்தாந்
சம் (இரண்டும் மூறையே பொதுவாக
வும் சிறப்பாகவும், Gagné stb சச்கார
்தத் இர்குச் சோபானமாகவு மிருத
்த
oe) வெவ்வே தென்னாசவர்
தீரிசித் சானந்த மடைதற்குரிய
காததத
்துவச
்
இன் முடிவில் விளவ்குஇன் ந மவுன சுகமே
!
(௨௦௪)

௬௨௧

1

பராபாக்கண்ணி

யுன்னாத

் ஆனந்த 'மானகின்னை யன். தியொன்றை
மோனசக் தமியேற்கு முத்தி, பராபரமே!
(போ-சை.)

சவானச்ச

சொரூபமான

யல்லஅ

தேவரீரை

வேறு

ருளை சினையாக மவுன நிலையே அடியேனுக்கு மோட்சம்,
ஏதுக்கு முன்னைவிட வில்லையென்ருல், என்கருத்தைச்

பொ

(௨௦௭)

சோதிக்க வேண்டா(ம்);மான் சொன்னேன்; பராபரமே!
(போ-ரை.)

(என்னால் கிகழும்) காரிய மனைத் திற்கும் தேவரீரை யன்

றிச் (சிறிதும் சுதந்.2.ர மில்லாத) எனக்கு வேறு அணையில்லை யென விஞ்ஞா
செய்யவேண்டாம்;
பனஞ் செய்துகொண்டால், என் மனதைச் சோதனை
(௨.௦௮)
நான் சொல்லி விட்டேன்.

(Lp

Bu gre தேகமிசை

செத்தனைபே

மூவிதமாஞ் சித்திபெற்றோ

ரென்றுரைப்ப(த)?

எந்தாய் பராபசரபே!

(போ-ரை.) முத்திக்காலத்தும் சரீர இினிடத் இல் (அருவ௫த்தி, உருவ
ASG, அருவுருவ௫த்து ஆய) மூன்று விதமாக த்தி யடைந்தவர் எத்
(௨0௯)
தனைபேரென்று அளவிட்டுச் சொல்லுவது? எந்தையே!
இநீயன்தி கானார்?

நினை வார்?என்

தாயன் றிச் சூலுமுண்டோ?
(போொ-ரை.)

தேவரீிரை

யல்லது

னெஞ்ரகமார்?

சாற்றாய்! பராபரபே!
(ஆட்டுவித்சா

லன்றி யாடச்கூடாத

செயலினை வாய்ந்த) நான் யார்? (சன்மத்தினும்குத் சகுக்தபடி. எண்ணும்)
எண்ணம்யார்? (சென்மாச் தி.ர வினைக்குச் தக்கபடி சங்கற்பிக்கும்) என்மனம்
(௨௧௦)
யார்? தாயை யன்திச் குல முளதோ? சொல்லுவாய்!

மானசுகர் கூப்பிடநீ

அங்கமே! நின்வடி.வ

யெங்குமே னேனென்ற தென்னே? பராபரமே!
(பொ-ரை.) தேகமே! உன் வடிவமா) (ப்.3ிரபஞ்ச முழுவதும் வசொ

சுகமுணிவர் கூப்பிட ரீ யெங்விடத்தும் ஏன் ஏன்? என்று
(௨௧௧)
கொடுத்ததென்ன ஆச்சரியம்?

ரூபமாகக் சண்ட)
மறுமொழி

கொள்ளைவெள்ளத்

தண்ணருண்மேத்

திழுத்தால், கள்ள.மனக் சப்பலெங்கே
. . (போ-ரை.)

ல)

மனமாகிய

தார்த்

குளிர்ச்சி பொருக்திய உன் 'இருவருளாகிய பெரிய வெள்ள

மான்து மேற்சொண்டு
௪

கொண்டுசுழிர்

சாணும்? பராபரமே!

சுழித்து ஒலித்து இழுத்துக்கொண்டு சென்றால், வஞ்

மரக்கலமானது

எவ்விடத் தத் தோன்றும்?

(அருட்

பெருவெள்ளத்தி

லழமுச் திவியவெதல்
(242)

எக்கலையுவ் கற்றுணர்க்தோ மென்றவர்க்குஞ் சம்மதஞ் சொல்
3
வக்கணையா லின்பம் வருமோ? பராபரமே!

௬௨௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

(போ-ரை

) (இலச்சண இலக்கிய சம்பச்தமான)

எத்தகைய

நூல்களை

யும் (ஐயர் இரிபறக்) கற்று, அவற்றின் பொரு எனைத்தும் ஈன்கு அதிக்திருக்
இரோ மென்று (அகங்கரித்துக்) கேட்பவர் யாவருக்கும் தச்ச சமாதானம்
சொல்லுகின்ற விற்பன்னத்தால் சுகம் லாய்ச்குமோ? (பதி நூல்களாகிய
மெய்கண்ட

நூல்களை

வாூக்கவேண்டு

மென்பதாம்.)

(௨௧௩)

கல்லெறியப் பாசி கலைந்துநன்னீர் காணு(ம்);ல்லோர்
சொல்லுணரின் ஞானம்வநர்து தோன்றும்; பராபரமே!
(பேோ-ரை,) கல்லை யெறிச்தால் மூடியிருஈ்ச பாசியானது கலைச்து (௮௪
னால் மூடப்பட்டிரு௩த) சல்ல நீரானது தோன்றும்; (அதுபோல) ஈல்லவர்ச
ளுடைய சொற்களின் பொருளை யாராய்க்தறிர்தால் ஞானம் வர்.துவாய்க்கும்.

இன்னையுணர்ர் தோர்கடமை
சென்னசுதி

பெறுவார்?

(போ-ரை) தேவரீசை
களை)

யுள்ளவா

நிச்தித பேயறிவையுடையோர்

யடைவரோ?

நிந்தித்த பேயறிஞ

எந்தாய்!

பராபரமே!

நுணர்ச்தவர்களாகய
என்ன

(சிவனடியார்

தர்ச்சகதியாகிய (ரகத் தினை)

எந்தையே |

என்னதியா

(௨௧௫)

Ooo an aro oC agit, THB

és

சன்னிதியா(ம்); நீபெரிய சாமி; பராபரமே!

பார்க்கினுநின்

(டொ-ரை.) எனது யானென்னும் மமசார அகங்காரங்சளை
பெரியோர்கள் எவ்விடத்து கின்று தரிசிக்கினும் (மீ சர்வவியாபி

அவ்விட மெல்லாம்
தேவன்.

தேவரீர் சர்சிதியாகவே தோன்றும்,

யொழிக்த
யாகலின்)

தேவரீரே

சோத்துத் திருத்திச் சுமைசுபப்பக், கண்பி தங்கச்,
காற்றைப் பிடிக் தலைக்தேன் சண்டாய்! பராபரமே!
(பெர-மை.) சோக்தை யடைத்து வைக்கும் தோற்பைப
ாகிய

யினை நெடுகோள் வைத்திருச்சவெண்ணி

மசா
(௨௪௪)

சுமை

(அடயோகஞ் சாதித்து) கேத் .திரங்

கள் பிதுங்கப் பிராணவாயுவை (வெளியில் விடாதபடி) உள்ளடக்இ
த் இரிர்
தேன்; கண்ட தொன்று மில்லை.)
(௨௧௪)
உள்ள படி

யொன்றை யுரைக்கின் )அவர்க் குள்ளுறவாய்க்,
கள்ளமின்றி, அன்பாய்க் களிப்ே
பன்; பராபரமே!

(போ-ரை.) (சாஸ் தர சம்பக்கமாக யாசா)
மொரு பொருளைப் (பெரி
யோராயெ) ஒருவர் (சுருஇியுக்இ யனுபவங்சட்குமப்)
பொருத்தமாகச் சொன்
னால;் அத்சகைய பெரியோர்
கட்கு
கெருல்யெ
சுற்றமாய்,
வஞ்சக மில்லாமல்,
னு
்
PP
» USS
அன்போடு ஆனர் இப்பேன்,

(௨௪௮)

அடுத்தவியல்

பாகவொ

ஜொடுத்ததொன்றை

யா

ன்ஸை யான்பகர்வ தல்லாற்
ன்வேண்டிச் சொல்லேன்; பராபரமே!

௬௨௩

பர்ரபரக்கண்ணி.

(போ-ரை.) (யாதாமொரு சற்பனை செய்யாமல்) தகுச்த வியற்கையா
(பிறருக்குச்) சொல்வ
சச் (சாத்.இர சம்பர் சமான) ஒருபொருளை கான்
(௨௪௯)
்,
சொல்லேன
விரும்பிச்
தன்றிச், கற்பித், வொன்றை யான்

உள்ளமறி யா(து,ஒருவ ரொன்றையுன்னிப் பேசில்,ஐயோ!!
துள்ளியிளங் கன்ளாய்த் துடிப்பேன்; பராபரமே!
(போ-மை.) (உண்மையினை விசாரித்துத் சேர்ச்து செளிச் திருக்கிற)
என் மனச் கருத்தை யுணராமல் ஒருவர் ஒரு Magus Hor (wars Hp) | +a

கற்பிச் துக்கொண்டு பே௫னால், அந்தோ: (அவர்க எதியாமையை யெண்ணி)
(௨௨௦)
இளக்சன்றுபோலத் துள்ளிச் துடிப்பேன்.

எல்லாரு மின்புத் திருக்க நினைப்பதுவே
யல்லாமல், வேறொன் றறியேன்; பராபரமே!
(உலகத்திலுள்ள)

(போ-சை.)

யல்லாமல்

மினைப்பதே

திருக்க

யாவரும்

கான் வேழ

முன்னாண்மெய்ஞ் ஞான முனிவர் தவ

அடைச்

சகம்

(சிவான$க)
bee

பொருளை

அறியேன்.

மீட்டுதல்போ'

இச்சை; பராபரமே!

லிந்காளிற் காணவெனக்

தில் உண்மைச் சவஞானத்சைசத் தேர்ச்க முனி
(போ-ரை ) பூர்வகாலச்,
இக்காலத்தில் (யாவரும்) Cases

வர்கள் தவச்இனைச் சேகரித்த தபோல,

லைக் சாணவேண்டுமென்று

அடியேனுக்கு விருப்ப

(௨௨௨)

முண்ட,

கன்மமென்ப தெல்லாங் கரிசறவே பெய்ஞ்ஞான
தன்மகிலை சார்ந்ததன்பர் தன்பை; பசாபசமே!
சொல்லப்பட்ட

கர்மமென்று

(போ-ரை.)

ஞானமாகிய

தர்மசிலையை யடைக்கது

அன்பர்

யாவும்

பற்தற்ற மெய்ஞ்
(௨௨௩)

குணம்,

கணடுயிலா தென்ன றிவின் கண்ணூடே காட்சிபெற
மண்டிய பேரொளி, கீ வாழி! பசாபசமே!
று நீங்கிய என்னறிவினிடத்தே பிரத்தி
(பொ-ரை.) கித்திரையினின்
விளவ்கெய (அருட்) பெருஞ்சோதி நீயாகையால் தேவரீர்
யட்சமாசவே
வாழகச்சகடவது

(227)

.

!

கரனை தன்மையென்னு காடாமல், காடவிவானா நின்றனை நீ, வாழி! பராபரமே!
(போ-ரை.)
ம்பாமல்,

கானென்்ூற

சே௮ரீரே

யாதலால், தேவரீ£

(க நயன)

(சுதச்,சாதி) தன்மையை
விரும்ப

எக்காலத்தும்

இன்பச் கதொகாயமாய்

விரு

விளக்கினை

வாழக்கடவது!

HESS

டணுவணுவாய், ௮ண்டமெல்லாக் தானாய்,

மகத்தாக

நின்றனைநீ, வாழி! பராபரமே!

(௨௨௫)

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௬௨௪

(இதி
(போ-ரை) (சங்காரகாலத்தில்) அணுவுக்குள்ளே பர.மாணுவா௫,
எல்லா
)
காலச்தில்
டி
,(9ருஷ்
தானேயா௫
்
ளெல்லார
௮ண்டங்க
காலத்தில்,
வற்றையுங் கடந்த மகத்தாகிரின்றனை யாதலால் தேவரீர் வாழக்கடவது!

காசசமாங் கர்ப்பவறைக் கண்ணாடு மென்சகண்ணே
வாரம்வைத் துக் காத்தனைநீ, வாழி! பராபரமே!
(போ-மை.) இருளுச் இருப்பிடமான
னிடத்தே

கருப்பமாகய

என்

வீட்டினும்

யன்புலைத்துச் சாப்பாற்றினாய்;ஆதலால், தேவரீர்வாழச் சடவது!

புரந்தோர்தர் தேசமென்பார்; பூமியைப்போ சாடி
யிரக்தோருந் தம்மதென்பார்; என்னே? பராபரமே!
) (பூமியை)

(டோரை

சேசமென்பர்,

௫௫து

ஆண்டவர்கள் அதனைக்

அப் பூமிக்குப் போர்செய்து மடிசஈ்தவர்களும் அதனைக் தமது

தேச

மென்பர்;

(ஒருவரு மிருந்; வாழ்ந்தா நில்லை) இத என்ன அறியாமையின் சாரிய௰ம்?
மூர்த்திபெல்லாம் வாழி!எங்கண் மோன்குரு வாழீ!௮ருள்

வார்ததையொன்றும் வாழீ!அ௮ன்பர் வாழி! பராபரமே!
(போ-ரை.) (மகேச்சா மூகூர்த்தங்களாயெ இருபத் துகான்கு) கூரர்த்தி
கள் யாவரும் வாழ்5! (அடியேனைத் தடுத்சாட்கொண்ட) எங்கள் மெளன
குரு வாழ்க! (சித்சாக்த மகாவலாச்சயமாகிய) அருள்வார்த்தை என்றும் வாழ்
க! வெனடியார்களும் வாழ்க!
சொல்லும்

-

பொருளர்

தொடரா

(௨௨௧)

வருணிறைவித்

செல்லும் படிக்கருணீ செய்தாய், பராபரமே!
(பொ-ரை,) (திருவருளை முன்னிட்டல்லாது) சொல்லாலும், அச்சொற்
பொருளாலும்
யுமபடீக்குச்!

விசாரித்து உணரச்கூடாத
, வரீர் அருள் செய்தனை,

திருவருள் வியாபகத்தில்

இற்ஜைவரைக் குள்ளாக வெண்ணரிய
பெற்றவராக

ளெத்தனைபே.?

பேசாய்!

அடை
(௨௩௦)

இத்திமுத்தி
பராபரமே!

(போ-மை.) (புனர்ஈருஷ்டி காலமுதல்)
இக்காளளவுச்குள்ளே கினைச்
திற்கரிய ( அஷ்டமா) ஏத திக
யும், ஈச்சாத்துவித சித்தாந்த வை திகசைய)
மூசிதியினேயும

அடைந்தோர்கள்

எத்தனைபேோ

நாடு ஈகருகிசா ஞட்டிய பாளயமும்,

ஈடுகெயு

((பொ
211] -ரை.

மோ?முடிவி லெர்தாய்!

செல்வாயாக?

பரரபரடம!

) காடும், சசரமூமமம,
்

காலத் இல் பெருமையைக்

(அளவில.)

அடையாளக் ்
குறி B
கொடுக்குமோ? க்ஷ
வே
ee

படையும்
முழுவ
" (௨௩௨)

இறு.
.
தேடுந் : கிரவி
யமுஞ்,. சொந்தமணி
ப் : பெட்டகமுக்,

கூட வருக்் துணேயேர?

௩

கூருட்!

பராபரமே!

கய (போ -மை,)
(Bes
பிரயாரஷ சப்பட்டு)
சேகரிக்.ற இரவியமும்;
சாசதுவைத்திரு$ன்
© Qos Bar நிறைந்த பெட்டியு
ம் (சா.ங்கால)த் தில்)
SL AIS sé. gong 5
ளோ? சொல்வாய்!
்
(௨௩௩)

௬௨௫

பராபரக்கண்ணி

தேட்டினசே, செங்கைத் துலாக்கோல்போல்,

தேடாத

வாடாச் சமனிலையில் வாழ்வார்; பராபரமே!
(பொ-ரை.) (இலகுவில்) தேடப்படாத இருவருட் செல்வச்ையடைக்
சவர்களே, (வாணிகருடைய) செவ்விய கையினிடத்துள்ள துலாச்கோல்
போல், (கேடு வந்தபோது துக்கமும், பெருஃகம் வர்தபோது களிப்பு மடை
ட்

௪.௦நிலையில் வாழ்வார்கள்.

யாமல்) மெலிவடையாச்

நின்றேனைப்,

கெட்டுயிர்த்த

ராய்க் ௧9௫௫௬௫,

(௨௩ ௪)

தென்னோ? பகராய்! பா risa Gil

பாராத

காணாது)

(சேவரீரைக்

(போ-ரை.)

க9க்துருஇப் பெரு

நீரைப்போலச்

மூச்சுவிட்டு ரின்ற என்னைக் கடைக்சண்பாராமைக்குக் காரண மென்னையோ?

(௨௩.௫)

சொல்லாய்!
உள்ளபொரு

ளாவி யுடன் மூன்று

மன்றேதான்

பராபரபே!

நீயென் குறை!

கொள்ளைகொண்ட

யிர் உடம்பு என்ற முப்
பொருள்
என்னிடத் தள்ள
(போ-ரைா.)
நீ (அதத்
அச்சாளே கொள்ளைகொண்ட
பொருளையும் (தேவரீர் எ.இிரிட்ட)

(௨௨௧௪)

குச் தகுதியாக) என் குறைகளைத் இர்க்கவேண்டும்,

அழ்ர்தாயே யிவ்வுலகில்; அல்லலெல்லாக் தீர்ந்தருளால்
வாழ்ந்தாயே'

பராபரமே!

வாழ்க்கையாகிய

இப் பிரபஞ்ச

கோக்கு)

வாழி!

(தேவரீர் குருஞூர்த்தியாகக் தரிசனக் தா சகாலத்தில் அடி

(போ-ரை.)
யேனை

என் தனை&,

கடவீல் மூழுனையே;

இப்

போது பிசவிச் துன்பங்களெல்லாம் கீல் யுன் கருணையினால் வாழ்ச்தனையே
யாதலால், தேவரீர் வாழச்கடவது!

என்று இருவாய்மலர்ச்தருளினை

தாரா

(௨௩௭)

வருளையெல்லாக் தந்(.து எனையு நின்னருளில்

வாராயோ வென் றனைகீ, வாழீ! பராபரமே!
(போ-ரை.) (அச்காளில்) தரக்கூடாத அருள் மூழுதுச் சந்து,
யும் உன் இருவருளினால்
வாழக் கடவது!

வாராயோவென்று
்

கூவினை;

ஆதலால்,

என்னை
தேவரீர்

(௨௩.௮)

ஆசையுன்மீ தல்லால், அருளறி.ப வேறுமொன்றிற்
பாசம்வையேன், நின்கருணைப் பாங்காற் பராபரமே!
தேவரீருடைய

(பொ-ரை)

(சத்தியமாக)

வைப்பதல்லது

இருவருட்

பாங்கினால்

உன் இருவருள றிய

உன்மீது

விருப்பம் வையேன்.
ஆதியக்த

(2.5.5)

்
நீகுருவா யாண்டதல்லா னின்னையன்றிப

போ தனையு முண்டோ?

79

ஆசை

மற்று மொருபொருளில்

புகலாய்! பராபுசமே!

பாராபாக்கண்ணி

Sir 2_6T

(போ-ரை.)(அடியார்கள்) நரவினால் வழுத்தப்பட்
அழ$ூய

மலர்களோ? பிரஇதினம் மலர்ச்ற

ஆய)
லாய்?

சொல்

டுளவா௫ின்ற

(நீர்ப்பூ, கோட்டுப்பூ, கொடிப்பூ

சொல்
(௨௪௭)

உனக்கு இன்னவை வேண்டுமென்று

கால்வகை மலர்களோ?
கன்னறரும்

பாகாய்ச், கருப்புவட்டாய்ச்,

இன்னமுதா

யென்னு ளிருக் காய்? பராபரமே!

கற்கண்டாய்,

(பேோ-ரை.) கருப்பஞ் சாற்றைக் கரய்க்சிய பாகு போன்றும், கருப்பு
வெல்லம் போன்றும், கற்சண்ட போன்றும், இணியவரு,சம் போன்றும் என்
(௨௪௮)
மனத்தின்கண் இருக்காம்.

இிற்பரமே! தற்பாமே! இுதய்வச் சுருதிசொன்ன
வத்புதமே! அன்பே! அறிவே! பராபரமே!
அற்புதமே! அன்பே!

வேதங்களால்

தெய்வீகமான

தற்பாமே'

இற்பாமே!

(பேர -மை)
சொல்லப்பட்ட

(௨௪௯)

அறிவே!

அறிவிப்பா னீயென்ருல், ஐம்புலங்க டக்தத்
நெறிகிற்பார் யாரே? கிகழ்ச்தாய்? பராபரமிம!
(போ-மை-) மனத்தின்
பஞ்சேக்திரியங்களையும்

சண்ணே

வென்று

யிருந்து ௮றிவிப்பவன் நீமயயானால்,
ஞான

௮ந்௪ மேலான

ரதெறியில் நிற்பவர்

யாவரோ? நீ2ய செரல்லாய். (அவ வர்சள் சன்மச்கிற்குச் தச்சபடி

யறிவிப்
(௨௫௦)

பன்.)

மாகாத பேய்களெனை

அ்தக் காணமெனு
தாட்ட

வந்துபிடிச்

வழக்கோ?

பராபரமே!

(பொ-ரை.) (ஒன்றைப் பற்றுகற ஐம் - நிச்சயித்து நஇம்-94் இக்கிற தும்அவமானங் கொள்ளுகிறதும் மனம்-புத்தி-சத்த-மகங்கசாயங்களா தவின்) oi
தக்கரண

மென்கிற

பொல்லாத

பேயர்கள்

வந்து

என்னைப்

பிடித்தாஃ்ட

(௨௫௧)

வழச்குண்டோ!

ஜூவரோடுங் கூடாமல், ௮ச்தால்க சேவைதந்த,
தெய்வ வதிவே! சிவமே! பராபரமே!
(போ-ரை,) பஞ்சேர்இரியக்சகளின் வழியே
குக் (குருகுறர்ச்தமா யெழுகதருளி)
அக்சாங்ச
கெய்வீசமான ஞானமே ! சிவமே!

அருளாக
இருளாக

செல்லாமல்,

அடியேனுச்

சேவையைக்

கொடுத்த,
(௩௫௨)

Bor prs மாகாமல், ஐயோ!
கிற்க வியல்போ! பராபரமே!

(போ-மை.) அருள் வடி.வமாயிருக்கிற ஆனச்தரூப மாசாமல்,

௮ச்தோ!

(பிரபஞ்ச சம்பச் சமான) இருளூருவாகி கிற்றல் என க்குப் பொருச்சமாகுமோ?

௬௨௮

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை:
அன்பரெல்லா மின்ப மருர்திடவும், யானொருவன்
அதன்புறுத னன்றோ?ரீ சொல்லாய்! பராபரமே!

(போ-மை.) உன்னடியா செல்லாரும் சிவானக்த சுகச்தை யனுப்விக்க
வம், கானொருவனுமே அக்கச்சை யனுபவித்தல் உனச்சழகுதானோ? நீ
சொல்லாய்! (பக்குவ 2: வந்தபோது உண்டாம்)
(௨௫௪)

சந்ததமு நின்சருணை சாற்றுவதல் லால்,வே௮ு
இர்தை

பறி?யன், உன் சத்தம்; பராபரமே!

(பொ-மா,) எக்காலமும் தேவரீர் (அடியன்மாட்டுள்ள ) கருணையினை
எடுத்துப் பேசுவதல்லது மற்றொரு காரியத்தைச் சர்தையாலுஞ் basa
யேன். (இதர்குமே ஓுன்திருவுளம் எப்படியோ?)

(2 @@)

நானா னெனக்குளறு காட்டத்தா லென்னைவிட்டுப்
போனாலும், உன்னைவிட்டுப் போகேன்; பராபரமே!
(போ-மை.)
க,த்திஞல்
கேன்)

(சுதச்தரங் கொண்டு)

தேவரீர்

(நீயே

அடியேனை

சான் கான் என்ற

கழறுகிற கோக்

விட்டு நீங்கனும், கான் உன்னை

விட்டு

கத

இக்காயம்
புக்காதா

நீங்

(௨௫௪)

பொப்யென்றோ
ர௬ுண்டேோ?

ரீட்டத் துனகச்சபயம்

புகலாய்!

பரரபரமே!

(போ-மை.) இந்தச் சரீரம் அகித்தியமெனத்
தேவரீரும சபயமென வஈதடையாகாரு முளரோ?
மில்லை.)

தேர்ந்த கூட்டத்துள்
சொல்லாய்! (ஒருவரு

தரனாதல் பூரணமே சாருமிட முண்டுயிரும்

வானா தியுமொழுகங்காய்

(பொ-ரை.)
கிரமமாக

மன்னும், பராபரமே!

உயிரினிடத்தும், ஆகாயமுத லிய

நிலை பெற்றிருக்கும்

நிலைய அடியேன்

முதல்வனே

தங்கு மிடமாயள்ள ௮,

பஞ்சபூதங்களினிட த்.தம்
தானாதலாகம
உன் பரிபூரண

(௨௫௮)

“உன்னுமனல் கர்ப்பூர வுண்டைபோ லேகரை
ய,
மின் ஷுமா னந்த விளக்கே! பராபுரபே!
(போ-மை.)
(பரிபக்குவப்பட்ட ஆன்மாக்கள்)
காப்பூர உழுண்டைபோலச் கரைக்து
போகும்படி,
தீபமே

நினைக்கின் உ மனமா
மின்னுகின்ற ஆனச்த

௮

!

நாட்பட் டலைக்த ஈடுக்கமெல்லார் தீர,உ
னக்
காட்பட்டுஈ், துன்பமெனக்

ஸ்தல கைர்
் oe Bs

உ

யா வும்

(வரிசைத்
Bk.

ஈமா? இன்னம்

ரான்5

காமமோ?

2ரிசியாத
உனக்க: ு

(௨௫௯)

பராபரமே!

காலத்தில்,
ஆளாஇயும்ழ்

கெடுகாளா

: த
எனகக

பிரார2 தவம் ஒழியவில்லை.)

யலைர்த

துன்பக்சள்
பக்கல்

(௨௬0)

௬௨௯

பராபாக்கண்ணி
பார்த் துமிரங் காதிருந்தா

பாவிபடும் கண்கலச்சம்

லாவிச் குறு துணையார்? ஐயா! பராபரபே!
கண்டும் நீ
பாவியாகிய கான் படிின்ற சலக்கத்சைச்
(போ-மா.)
ஐயனே! ()
ரோ!
யாவ
ர்
யாவா
யிரங்கா திருக்தால் என்னுயிருக்கு உற்ற துணை

[pl oir ah oo go ou தாரசுமரய் கின்றுசுக மெய்தாமல்,
என்னிறைவே பா£வித்தேன்; என்னே? பராபரமே!

் கொண்டு நின்று
(டோ-ரை.) தேவரீர் வியாபகத்தையே ஆதாரமாசக
ீர் வியாகமாக
ையே
(தேவர
த்த
ாபச
விய
!
,
எனது
மனுபவியாமல்
இன்ப
(௨௬௨)
மயக்கி) எண்ணினேன்; இது என்ன விபரீத பாவனை?

ன்னைச் சாண்புகுந்தால், நிகாக்கல் வேண்டுமல்லால்,
என்னைப் புறம்விடுச லெனன? பராபரமே!
தேவரீரைச்

(Gisa-ana.)

என்னை

சாக்கவேண்டுமல்லது,

சரண

அடியேனைக்

தேவரீர்

மடைச்தால்,

(௨௬௯)

.

wh BP
மாருச

துன்பமெல்லாம் வர்துரைத்தால், நின் செவியி

லேறாத

வாறே தியம்பாம்?

பராபரமே!
ச௩கிதானச்
ஏறாத வித

எனைத்தையும் (தேவரீர்
தேவரீர் திருச்செவியில்

(போ-மை.) நீம்கரிய eons
இல்) வந்து எடுத்துச் சொல்லிஞல்,
மென்ன?

என்ன

புறத் இல் விடில்,

( உணியாயமாசப்)

(௨௬௪)

சொல்வாய்!

விஞ்சு புலப் பாடனைத்தும்,

செய்யவந்த

விறுதுன்பஞ்

வஞ்சுபுல வேடருக்கு மாத்தேன்; பராபரமே!

(பெஈ-ரை.)
ரூப

மாக்கவல்ல

கன்னங்

மிகுச்ச ஞானச்தி னருமை
ஜம்புலன்களாகிய

(டொ-மை.)

காகவைக்க

அதிகசலவிருண்ட

ச௫க்சேன்

வேடர்சட்கும்

கரியகிறக் காமாதி

கென்னையிலக்

மிச்ச தன்ப

யனைத் இனையும்,

(உ௬டு)

ராக்ஷசப்பேய்க்

தென்னே?
Gag Ber

பசாபரமே!

anus gs

அழு

காமமுதலிய

வசைப்பட்ட இராச்சதப் பேய்கட்கு அடியேனை இலச்சரச வைச்ச
அகியாயம்;

என்ன
(௨௪௪௬)

Fs BOs D கேட்டல் செகமயக்சம்; சன்மமத
முத்திநெறி கேட்டன் முறைகாண்! பராபரமே!

(போ-ரை,)

அஷ்டமாடத்தி

முசலியவற்றை

யடைய

(பெரியோரை

புசழடைய வேண்டியாகலான்)
யடுத்துச்
3
ta.
.
cen al கேட்டுச்கொள்ளுகல்
மயக்கம். முத்தி மார்க்கத்தை யடையச் கேட்டுக்கொள் ஞதலே
ட
யாம்.

இிர்தை சஇதையச், சதையாத வானக்த
மெர்தவகை யாலேவர் தெய்தும்? பராபரமே!
ட்

௪

அது
.

தச்ச

உல
உலக
முறை
ர்

(௨௬௭)
Qe

rey

௬௩௦ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத் இயுரை
(போ-ரை.) மனமடங்க, அழியாத வானந்தமான.து
சச் செய்யுஞ் சாதனச்தால் எனக்குச் இடைக்கும்?

எக்த வகையா
(௨௬௮)

“கூர்த்தவறி வாலறியக் கூடா' தெனக்குரவன்
நேர்த்தபடி தானே திரிந்தேன்); பராபரமே!
(போ-மை.)

*(இிருவருளை முன்னிட்டல்லாமல்) அண்ணிய

தற்போத

அதிலினால் அறியக்கூடா! தென்று குருமூர்த்தி தெளிவிச்் சவண்ணமே

ச் துசொண்டேன்.
பத்த

தெரி

(௨௬௯)

சருக்தும் பரமசுகம் யானருந்த

எத்தனைகாள் செல்லும்? இயம்பாய்! பராபரமே!

னந்த

(பொ-மை.) சிவனடியார்கள் அனுபவித்து வருகின்ற மேலாகிய சிவா
O
சுகத்தை அடியே னனுபவிச்சு எசத்தனைநாள் செல்லும் சொல்வாய்!

இரத்தி னாழ்௮ுறவு சேரா மல் இவ்வுலகிற்

பாரத் தனம்பேசல் பண்போ?
(போ-மை

(துணிக்த)

பராபரமே!

தைரியத்தினால்

தறவறச்தினை யடையாமல்,

வீருப்புப் பேசக்கொள்ளுகல் குணமாகுமோ?

இவ்வுலகில் (அழுச்இி)

(௨௪௧)

இந்த வெளியினையுண் டேப்பமிடப் பேரறிவாத்
தீந்தவெளிக் கேவெளியாய்ச் சார்க்தேன்;

பரரபரமே!

(போ-மை.) இப் பூதாகாயத்தின் உண்மை சண்டு விசாரித்துச் தள்
clu பெரிதாகிய ஞானாகாயத்துற்றானே ப௫ெவ்ஃமாகச் சேர்க்தேன். (௨௪௨)
உணர்த்துமுனை காடா, தணர்ர்தவையே நாடி,
இணச்கு௮ுமென் னே ழைமைசா னென்னே? பராபசமே!

(மப-மை.)

(சகலத்தையும்)

என்னாலுணரப்பட்ட

என்னறி

அஆறிவிச்சச்

தகுந்த

பிரபஞ்சப் பொருள்களையே)

உன்னை

விருந்கவாென்ன ?

உண்டுபோ

லின்ு முலகைத்,

கொண்கொன்

சாடாமல்,

காடி, அவற்றி லமுக்தும்

(௨௪௩)

இசமெனவுட்

பெற்றபலன் கூருய்? பராபரமே!

(Gua-md.) (கோரிய ரூபத்தால்) இருப்பதுபோலத் தோன்றிச் (காரண
ரூபத்தால்) இல்லாததுபோலத் தோன்றும் உலகத்தை, ரிச்தியமெனச்
கருதி
சானடைர்ச பயனைக் சொல்வாய்?
(௨௪௪)

உள்ளபடி யாதுமென வுத்றுணர்ந்தேன்; அக்கணமே
கள்ளமனம் போனவழி காணேன்; பராபரமே!
(பேோ-மை.)
எல்லாம் இருவருட் FW SUG
ஈடச்குமென்று எண்
ணித் சேர்ந்தேன்; அச்கணமே'வஞ்சச மனமாணத போனவழி கண்டிலே
ன்.
(மன

மொடுக்கிவிட்து
ட

.

(௨௭௫)

பராபரக்கண்ணி

௬௧

இத்த மவுனஞ், செயல்தாச் செலாமவுனஞ்
சுத்தமவுன மென்பாற் ஜோன் றின், பராபரமே!
எனதறிவினிடத்து.

(டோ-ரை.)

மவுன முண்டாகு

(௨௪௯)

மவுனம், செய்கை வாச்கனை த்தும் மவுனம்,

மேல். என் மனமானஅ

கோடியுயி ரசெத்தனையோ வத்தனைக்குங்

எண்ணில்பல

கஉக்தவருட்

கண்ணிற்

(அடக்2மாகிய) சுத்த

கண்ணே!

பராபரமே!

ளெவ்வள
(பொ-ரை,) அளவில்லாத பல கோடிவசைப்பட்ட சவகு
ுடசண்
திருவர
ுக்த
கலச்திர
)
ோலச்
Cant gaa cal quo சண்ணின் (மணிப

(௨௪௪)

ணே!

எனக்கனீயா முன்போலு மில்லையென்றால், யானு
முனக்கினியா னாகா வுளவேன்? பராபரமே!
(போ-ரை) சேவரீரைப்போலும் அடியேனுக்கு இனியவர்
யின், அடியேனும் தேவரீருச்கு இனியவ னாகாத உளவு யாது?

அண்ட

இல்லையா
(௨௪௮)

பிண்டல் காணேன், அகமும் பு றமுமொன்றாச்

கண்டவென்னை
(போ-ரை.)

நீகலர்த காலம், பசாபரமே!

உள்ளும் பதமும்

து 8 அத்துவிசமான
தன்மை
தோற்றம் சண்டிலேன்.

எத்தனையோ

கோடி

ஒருதன்மையாகத் தரிசித்த என்னிடத்

தெதரிர்தசாலச்தில்,

யெடுததெடுத்துச்

அண்ட

பிண்டங்களின்
(௨௪௯)

சொன்னா ஓஞ்,

சிதசமிசங் தலை, என் செய்வேன்? பராபரமே!
(போ-ரை.) கோடிக்கணக்காக எத்தனைவிகமா
யெடுக்கு முறையிடி.
னும், தேவரீர் மனம் என்பால்
இரங்கவிலை: இணி
யான் என்செய்யச்கட
வே?

(௨.௮0)

நால்வருச்கு மற்புதமா நீயுரைத்த

அன் தர்.
தொன்றக்த

வார்த்தையெனக்

குண்டோ?

மெபோ-ரை ) பூர்வத்தில் (சசகாதியர் முசலா௫யெ)
ஆச்ஈரியமாகச் தேவரீர் உபசேசத்சருளிய (இழ்தாக்க
ஒரு மொழி எனக்காகச் இட்டுமோ?

பராபரமே!
அந்த
சால்வர்க்கும்
மகாவாச்தியமாகிய)

அப்பனென்றும், அன்னையென்௮(ம்), ஆரியனென்
செப்புவது

(போரை)
மையே

மூன்னிலையின்

சீர்காண்!

பாரரபரமே!

தர்சையெனவு ம், சாயெனவும்,

பலவாருகச்

சொல்லுவது

யினது சறப்பாம் முடியும்,

கட்டும்

கனமுமச்தச்

வெட்டு

தளமோ?

(௨௮௧)

அம்முனை

( தவ்றனமெலா

[Gu
॥

நசாரியனெனவும்,
ப்ருர்ரும்)

தேவரீ

உனது

கிலை

(௨௮௨)

காலர்வரும்

போதெதிர்த்து

விளம்பாப்!

பராபரமே!
(போ-மை.) சனச் கூட்டமும், பெருமையும் அச்சு யமபடர் வருங்காலத்
அல் அவர்களே (உனது இருவருளல்ல)
எதிர்த்து
லெட்டுகன். உ படை
ation?

்

்

(௨௮௩)

௬௩௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

விருத்தியுரை

பேசாத மோனநிலை பெழ்றன்றோ? நின்னருளாம்
வாசாம கோசரச்தான் வாய்க்கும்! பராபரமே!
(போ-ரை.)
தேவரீர்

வாய்விட்டுப் பேசாத மவுனஙிலையினை

அருளாகிய

வாக்கினா

லறியப்படாத

ஈலை

யடைந்தாலன்றோ?

கிடைக்கும்,

(௨௮௪)

கற்றாலுங், கேட்டாலும், காயமழி யாதூத்தி
பெத்ருலு மின்பமுண்டோ? பேசாய்! பராபரமே!
(போ-ரமை.) (உலச நதாலனை த்தும்)கந்ரூலும், (தவை யனைத்தும் கேட்
டாலும், சரிரம் நடிக்காத இத்தி
யடைந்தாலும், (சின்னுடன் இரண்டறக்

கலக் சனுபவிப்பதாகிய) சுகமுளதோ? சொல்வாய்]!

(௨௮௫)

“கண்டவடி. வெல்லாங் கரைக்கின்ற வஞ்சனம்போ"
லண்டூமல்லா

நின்னருளே

யன்மோ?

பராபரமே!

(போ-சை ) சான் சீண்டிய வுரு யாவற்ழையும் (தன்மயமாகச்) செய்
இன்ற அஞ்சனம்போல, அண்டங்கள் யாவையும்
வியாபித்துள்ள
இருவரு
ஸின் மேம்பாட்டால் அவை அவு வருளுருவமே யல்லவோ?
(௨௮௪)

குன்செயலா லொன் அமிலை தானென்றா னான்பாவி
நின் செயலாய் நில்லா நினைவேன்? பராபரமே!

(போ-மை.) என் செயலா (லாவ) இறிதமில்லையென

|

கான் கேர்க்சே

னென்றால்,பாவியாகிய கான் உன் செயலாய் (எல்லா முடியுமென என்
மனம்)
நில்லாத

நினைவு என்னை?

(௨௮௪)

கொலை களவு, கட்காமக், கோபம்விட்டா avon GaP

“மலையிலக்கா' நின்னருடான் வாய்க்கும்; பராபரமே!

(பொ-ரை.)

கொலையையும்,

யும், கோபத்தையும்
இடைக்கும்,

களவையும், கள்ஞண்டலையும், காமத்சை

விட்டாலல்லவோ? உன்

திருவருள்

மலைபீலச்சாகச்
(௨௮௮)

தன்னை

யறியாது,

உன்னை

யறியவரு

(Cun-ena.)

சசுந்தகானா

ஞண்டோ?

(ஆன்.வாவாகய

தன்னை

யிருந்துவிட்டால்,

பராபரமே!
(இன்ன

சன்மடையனென

விசாரி
கத) உணராலல், (பிரபஞ்சப் பொருள்களிற்
பர்றுவை
யிருஈ த.விட்டால், தேவரை யறிதற்குக் கருவியாகிய 5௮) உலகமே சானா
இருவருள் உண்டாரு

மோ?

ஒன் திரண்டென்
பெபென்றுமென்னை

முன்னா வுணா்வுகொடுத்

(௨௮௯)

துள்ளபடி

வையர யிஜஹையே! பசாபாமபே!
(G பா-மை. (ஆன்மாவும் பரமான்மாவும்)
ஒன்று, (ஆன்மாவும் பரமான்
மாவும் வெவ்வேருன) இசண்டு, என்று கினையாத
(ஆன்மாவும் பரமான்மாவும்
TS EN oS
உள்ளபடி

மச்அுவிதமாயிருப்பது

என்னை

வைக்கவேண்டும்.

என்னும்) ௮ நிவைகத்
இறைவனே!

தந்து

எச்சாலச்தூம்

(௨௧௬௨

பராபாக்கண்ணி

ir BR,

HOH
nlp. யார்களுள்ப். காணவெளி யாகுச்
துரியகிறை வான சுகமே! பராபரமே!
(போ-ரை.) (இருவருள் முன்னிட்டு) நினைச்சின்ற அடியார்களுடைய
மனமானது தரிூக்கும்படி. சதாசாய மாகின்ற தரியபூயியில் கிறைக்திருக்
(௨௧௧)
இன்ற ஆனந்தமே!

பொய்குவித்த கெஞ்சன்,௮ருட் பொற்பறிக்து திக்கனை தீதல்
கைகுவித்து நிற்பதெந்தச், காலம? பராபரமே]
திசைக

(சர்வ வியாபகமாக நிற் ரலினால்)

யறிசத

லும் சைகூப்பி நிற்பது எக்.தக்
மான

அத்துவித

இருவருளின்

(தேவரீர்)

மனச்தினேன்,

பொய் கிறைச்ச

(போ-ரை.)

மேன்மை

ளெ ல்லாவற்றி
(௨௬௯௨)

காலமோ?

வயிக்ய

வனுபவமே

சுக்தநிலை; அக்நிலையார் கெயல்வார்? பராபரமே!
(போ-ரை,) அ,த்துவிதமான அயிக்கயெ வனுபவமே சுத்தாத்துவித கில!
௮௦௨ மலையின் பெருமையை

யாவர் சொல்ல

(௨௬௩)

உல்லார்?

வைத்த சுவரலம்பின் மண்பேமோ? மாயையிஜனோர்க்
தஇித்.துமென்னாம்? எந்தாய்! பராபரமே!
கெ.த் தனைபோ
(மண்ணினாலேயே)

(போ-ரை.)

கட்டுப்பட்ட

சுவரைக்

சழுவினால்

மண் போய்விடுமோ? (போகாது. ) அதுபோல, மாயையிற் சட்டுப்பட் டுழல்
வார்க்கு எவ்வள போ இத்தாலுர் (அச்த மாயை நீங்குமோ?) தகவலின், என்ன

பிரயோசனம்? எந்தையே!
Lp

ui pms,

(௨௬௪)

கண்ணே!

சாட்டத் தகாதோ?என்

பராபரமே!

(ஈ.ரம்பினாத் கட்டுப்பட்டுள்ள)

(பொ-ரை)

நின்னருளைக்

சகேகமற்றுப் போகுமுன்னே,

ரம் அழிவதற்கு முன்னே

தேவரீர்

இருவருளைச்

பொருத்துச்களற்றுச்,

சரீ

காட்டச்சசாதோ1

என்

சண்ணே!

(௨௯௫)

த, சொன்முடிவு
சொல்லிற் பதாகளைக்

(செல்லில் பதர்போல'
மான)

பயனற்ற

நிற்பார்; பராபரமே!

(சாத்இரங்௨ளில்

(போ-ரை.)

சொற்களை

காணாதார்,

நீக்கம்,

நிறைந்த)

சொற்களில்

(பீரயோசனமான)

(உலக சம்பச்த

சொற்களால்

(பிரதி

பாதிக்கப்படுஇின்ற) சசதாக்த. த்தை யறியாதவர், கெல்லிலுள்ள பதர் போலப்

பயனத்றவர்களாய்

நிற்பார்.

மழுங்கியபுன் மாக்கள்,
அரா; பராபரமே!
புய:
இழுக்காற்று ரே லின்பஈல மெய்தார்;

அிழுக்காற்றா னெஞ்ச

60

(௨௧௭)

௬௩௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

(போ-ரை,)
மனம் வருச் திய

(சன்மார்ச்ச

சமயத்தினரை

(மூக்கூற்றுப்

HOMIES TIA

KFT

நோக்கப்)

புறச்சமயத்தவர்களாகிய)

பொருமையால்
இ&ழ்மக்கள்,

ஈசன்மையை யடையார்கள்.

தமது

(௨௧௭௪)

“ேகாதி பொய்'யெனவே தேர்க்தவுப சாந்தருக்கு
மோகாதி யுண்டோ? மொழியாய்! பராபரமே!
(போ-ரை.) தர கரண

புவன போகங்களைச் (காரிய தால்) பொய்யெ

ன்று தெளிந்ச உபசார்தர்களுக்கும் சாமக் குரோத

யம் உளவாமோ?

லோப

மோச

மத மாச்சரி

சொல்லாய்!

(௨௧௮)

சாதனையெல் லாமவிழத், தற்போதம் காட்டாதோர்
போதனைநீ கல்குவதெப் போதோ?

பராபரமே!

(போ-மை.) சாதனங்களெல்லாம் தாமே ஈழுவிவிடத் தந்போதம் தலை
யெடுக்காத வகை ஒருபசேசம் எனக்கு நீ யருளிச்செய்வது எச்தச்சாலமோ?

ஒன்றுமறி யாவிருளா முள்ளம் படைத்தவெனக்
கென்று கதிவருவ(த)? எந்தாய்! பராபரமே!
(போ-ரை))
ஞருவமாகிய
எக்தையே!

(ஞானசம்பர்கமாண)

மனத்தையுடைய

சிக்திக்குக்

(போ-ரை.)

(கினது

ஞானசுகமாய்

பொற்பே!
சுரந்து,

'கன்றை

எர்தச் காலம்?
(௩௦௦)

யூற்றாறிப்,

என்

சினைக்குந்தோதும்,
புத்தியில்

வருட் பொலிவே!

தோன்றிய
.

என்றுமடைக்

தோர்கட்

யுதைகாலி

இரு

பச; பரம!

அருட்கோலத்தினை)

ஊற்றுச்

(ஆணவ)

ஈர்கதி யுண்டாவது

தோறும் என்னுட் சிற்சுகமா

புக் இக்கு ணின்றவருட்
னுள்ளே

ஓன்றையு முணராத

எனக்கு

என்
இரு
(௩௦௧)

இரங்காம் குறிப்பனை த் தங்,

கதை'காண'

பரா பரடே!

(போ-ரை3)
எக்காலத்தும் சம்மை (ஒரு பொருட்டாக மதித்து) ஆர
யித்த (சிவனடியார்கட்கு மனங்கத் அததவிகெய்ய
) இரங்காதவர்களுடைய

நினைவெல்லாம்,

சமீபிக்கும்

பசுக்கூட்டக்கின் கதையை

சன்றினை

குற்றம் குறையக், குணமே
யுத்றவசே

ஆவார்கள்.

வாட்டாமல்

உதைக்சன்ற
(௩ oe.)

லிட, ௮௫ Jor

யாவிக் குவாம்; பராபாமே!

(போ-ரை.) (கானுக்கு காள்)

செய்கைகள்

அணுக

Bars Sw,

மேலிட,

உன்

திருவ

பாவச்

செய்கைகள்

Geer

யடைர்தவர்களே

குரையப்,

புண்ணியச்

என் ஆன்மபந்து

(௩௦௩

பராபரக்கண்ணி

௬ டு

ஒருரையால் வாய்க்குமுண்மைக் கோரனந்த நால்கோடி.
பேருரையாற் பேசிலென்ன பேரும்? பராபரமே!
(போ-ரை.) (த்தாக்.த மகாவாக்கயமாகிய) ஒரு மொழியால்
கும் உண்மைப் பொருளின்பொருட்டு(மெய்கண்ட சாத்திரங்கட்குச்)
மற்ற அளவில்லாத (பொய்சண்ட) சாத் இரத் தொகு திசளைப் பெரிய
களுடன் படி.த்தாலு மென்ன பயனுண்டாம்?
சமயகெறிச் சுற்றுக்கு ளேசுழலு

சொல்லுஞ்

மல்ல லொழிவதென்றைக்
(ஆன்மாச்கள்

(போ-மை.)

இடைச்
சமான
வுரைக
(௩0௪)

கையா! பராபரமே!

கன்மத்திற்குத் தகு$தபடி

சொல்லப்பட்ட

மார்க்கமாகிய சுற்றுக்குள் அ௮கப்பட்டுச் சுழலாகின்ற
(மூச்கூற்றுச்) சமய
அன்பமானஅ என்னை விட்டு நீங்குவது என்ற? ஐயனே |
(௩0௫)

பிடித்ததையே

தாபிக்கும் பேரா ணவத்தை,

39-6 BS தரத் தவல்லா சார்காண்? பராபரமே!
விசாரிச்சு மு.பலாமல்) சான் (சன்மத்திற்
(உண்மையினை
(போ-ரை.)
(¢5 தியமெனச் சாதிமத.) இறப்
னதையே
கைப்பத்தி
குச் தகுந்தபடி)
படுத் துஏன்த பெரிய ஆணவச் தழடிப்பை, அடித்துத் துரத்த வல்லவர் யா

வர்? (ஒருவரு மில்லை.)

தேசத்சா
ஆசைச்

(௩௦௬)

னின்னை நினைக்கு நினைவுடையார்,

கடலி லழுக்தார்; பராபரமே!

(போ-ரை.)

அன்பினால் தேவரீசைத் இியானி2கின்ற மனத்தை

வர் (பிரபஞ்ச) ஆசையாகிய

கள்ளாது

கட்டுணவுக் காரியமோ?

கொள்ளாத

தோஷமன்றோ?

புடைய
(௩௦௪)

கடலில் ௮மிழார்.

கானொருசொல்

கூருய்! பராபரமே!

(போ-ரை.) (சானொரு தமை செய்யாதிருச்சவும் எனக்குப் ue sb
வர்து கேர்ச்திருப்பத) (ஒருவன்) தஇிருடாமலிருச்சவும் கட்டுப்பட்ட காரியம்

போலும்?

(அத)

(குருவின் மூலமாக)

சென்றவிட

கான் (௫த்தார்.த மகாவாச்சியமாகிய) ஒரு மொழியைச்
அடையாத

.

(mom)

மெல்லாச் திருவருளே தாரகமா

கின்௦வர்க்கே யானந்த
(போ-ரை.)

குற்றமல்லவோ?$ கூருய்!

போன

நிட்டை; பசாபரமே!

இடமெல்லாம் திருவருளே ஆதாரமாகக்

(சிவராஜயோகசச்சால்)சன் றவர்க்கே

ஆனரந்த சுக்குக் சாரணமாகுிய

யுள்ள த.

இீட்சி குறுசலில்லா நித்யசுகா ரம்பசக
சாக்ஷியா முன்னைவந்து சார்க்ேேன்; பராபசமே!

கொண்டு.
மிஷ்டை
(௩௦0௪௬)

௬௩௭௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

(போ-ரை.) (ஒரு காலத்தில்) வியாபித்தலும், (ஒருகாலத்தில்) சுருங்க
லும் இல்லாத நித்தியமாகிய சுகத்தொடச்கத் இற்குச்
காரணமாய் உலகத்
இற்த (நிமித்த) காரணமாயிருக்கற உன்னை வர்தடைச்தேன்,
(௩௧௦)

வானாதி தத் அவம!ய் மன்னிகின்ஐ காரண!௰
தானாக

நிற்பதெர்த நாளோ?

(போ-ரை.)

வங்களை (அதி

(சர்வ

டச்து)

(9ிகவோகம் பாவனையில்)

பராபரமே ம!

வியாபகத்

தன்மையால்)

ஆகாய

முதல்ய

அ௮அவைகளாய்

சிலைபெற்று

கின்ற

சர்வசாரணனே!

நீயே சானா

கிற்பது

தத்து

எச்தச் காலமோ?

(௩௧௧)

காட்டத்தி லங்கி கடைபவந்தா லென்ன,உன்லும்
காட்டத்தி னாடுவர்த நட்பே! பராபாயே!
(போ-ரை.)

சடைதலால்

செறுப்புண்டானதுபோல,

மாசவிருந்து)

உண்டாகிய

விறஇனின்றும்

நினைக்கின்ற

மறைக்திருச்த)

(முன்னமே

யச்துவித

என்னுயிர்ச் துணையே!

நித்திரையாய்த், தானே
செத்தபிழைப்

(முன்னமே

நினைவில்

(௩௪௨)

நினைவயாந்தால், கித்தகித்தஞ்

பானதெங்கள்

செய்கை;

பராபரமே!

(பேோ-ரை) (தற்போத) சித்திரை செய்து தானே (இருவருள்) நினைவு
மறக்தால், காள்தோறும் எங்கள் செய்கை நித்திய மரணமாய் விட்டத.
()

இன்பகிட்டை

யெப்தாமல்,

யாதெனினுஞ் சென்றுமனம்

அன்புறுதல், வன்பிறவித் தக்கம்; பராபரமே!

@

(போ-ரை.) (சிவராஜயோகமாகிய) சிவான? சிட்டை யடையாமல்,
மனமானஹ (பிரபஞ் சம்பந்தமான) யாதொரு பொருளினும் சென்றமுர்தி.ச
அக்கமடைதல், வலிய பிறலித் துன்பம்,
(௩௧௪)

பொய்யகல,
சையமிலை!

மெய்யான

ஐபமிலை;

போதநிலை

ஐயா!

கண்டோர்க்கோ

பராபரமே!

(பேர-ரை,) (காரிய ரூபமான பிரபஞ்சம்)பொய் நீங்கும்படி,
த்( இருவரு
ளென்னும்) உண்மையா
ஞானகிலையைக் கண் Lars esse (Core
மடைய)

ஒரு சச்சேகமில்லை;

ஐயனே!

(௩௧௫)

மந்திரத்தை யுன்னி மயல்கா
தந்திரத்தை

(போ-ரை.)
மினைத்த

வைக்கத்

(வேதாஇிகளால்

மயங்காமல்

இனி

பொரு

*விண்கருணை 14650) som’

தண்கருணை

தெனக்கனியோர்

தகாதோ?

தோன் றவரு

பராபரமே!

கொண்டாடப்
உபாயத்தைச்

மேகி

பெ

GF)

we Br goog

கற்பிக்கத் தகாதோ?

யுயிர்க்குயிராய்த்
|
eal
டாய்கீ! பராபரமே]

புராபரக்கண்ணி
(போொ-ரை,)

சிதாசாயமானது

ராய்ப் பொருக்இி

(ஆன்மாக்சளின்

தோன்ற

Gir kot

சருணையைப் பூத்தாற்போல,

இருதயாமாயத்தில்)

உயிர்க் குயி

கிருபை

தண்ணிய

(௩௧௪)

அருள் செய்கின்ற தாய் நீயே,

துன்மயமாய் நின்றநிலை தானேதா னாகிநின்றால்,
நின்மயமா யெல்லா நிகழும்; பசாபரமே!
(போரை) (சுதக்தரக்கொண்டு) ஆன்மாவாகிய தன்மயமாய் (ப்பிரபஞ்ச
மிருப்பத என) கின்ற நிலையே (சு.தக்.த.ர மிழக்து ஆன்ம சொருபமறிந்து) தன்
அவ்வான்மாவைத்

நிலையாகநின்றால், (அக்காலத்து

சொச்த

சேவரீ ரதிட்டிக்

துச்கொள்ள, பின்பு நிகழ்வன வெல்லாம்) மின் தன்மையாக நடக்கும்.(௩௧௮)

ஏங்க, இடையுநெஞ்ச வேழையை,நீ வாவென்றே
பாங்குபெறச் செய்வதுன்மேற் பாரம்; பராபரமே!
(இருவரு எடை தலின் பொருட்டு)

(போ-ரை.)

யடைந்து,

ஏக்கத்தை

கைகன்ற மனத்சையுடைய எளியேனை, நீ வாவென் றழைச்துத்
ளாஇய) பால்கனைப் பெறச்செய்வது உன்மீ துள்ள பாரம்.

(திருவரு
(௩௧௯

ண்டகின்னை நீங்கா வடிமைகள்யாம்; ஆணவத்தைப்
பூண்டதென்ன
அடிமைகள்

ஆண்டுகொண்ட

கால்கள்;

(அங்வனமாகவும்)

நின்னை

நாங்கள்

(இன்னக்

தீவிர பக்குவம்

வரவில்லை

விட்டுப்

ஆணவமாகிய

ஆபரணமாகப் பூ ண்டிருப்பதற்குச் சாரணம் என்ன

அகங்காரத்தை
சொல்வாய்!

புகலாய்! usa பரமே!

(எங்களை யடிமையாக)

(போ-ரை.)
பிரியாத

கன்மப?

சர்மமோ?
(௧௨௦)

யென்பதாம்,)

எங்கணுகீ யென்றால், இருக் தபடி யெய்தாமல்,
அங்குமிக்கு மென் றலைய

பராபரமே!

லாமோ?

(பொ-மை.) எவ்விடத்திலும் 8 (சர்வவியாபகமாய்) நிறைர் இருச்சின்றா
என்
யென்றால், இருச்சபடியே யுனேயடையா ௦ல், அங்குள்ளஅ இங்குள்ளது
று (சுட்டி) அலையவொண்ணுமோ?
(௩௨௧)

கற்குமது வுண்டு களித் ததல்லால், நின்னருளி
னித்குமத த௫்ததண்டோ? நீதான்) பராபரமே!
(பொ-ரை.) சல்வியாகிய (அபா) ஞானத்சேனைப் பராக் சளித்சதல்
(பரஞானக்) தேனைச்
லாமல், நீதான் உன் இருவருளி னிந்நலென்றும்
(௩௨௨)

கொடுச்ததுண்டோ?

அண்டப௫

ரண்ட

மதியாத

நின்வடி வைக்

கண்டவரைக் கண்டாற் கதியாம் பராபரமே!

(பா-ரை.)
எவசெல்லாம்
5H

(இருவருளை

முன்னிட்டு)

அண்டபடரண்டக்களில்

உள்

அறியா, தேவரீர் திருவருவினைச் சேவித்த அடியவரைச் சேவி

அடியவரானால்

மோட்ச மூண்டாம்.

்

(௩௬௩

)

௬௩௮௮) தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
கலக்கமு.ற கெஞ்சைக் கலச்்௫த், திரும்பத்

சொல்லாய்! பராபரமே!

னீயலையோ?

துலக்குபவ

மனத்தைச்
கலக்சமடைய
(போஃடை,) (கன்மத்திற்குத் தச்சபடி)
தெளியப்
)
வவசரத்
கலங்கப்பண்ணி, மறுபடியும் (சன்மத்தொலை Gunss
(௩௨௪)
பண்ணுவோன் நீயல்லவோ? சொல்லாய் !
இிர்தையுமென்

போலச் செயலற்

றடங்கிவிட்டால்,

நின்செயலா வாழ்வேன்; பராபாமே!

வக்ததெலா

gam
(போ-ரை.) மனமும் என் (அறிவினைப்) போலச் செய்கையற்று
ு
பாவித்த
கவே
செயலா
ரு)
விட்டால், கேரிட்டதெல்லாம் உன் (இருவ
(௩௨௫)

வாழ்ச் திருப்பேன்.

பர்தமெலாக் தீரப், பாஞ்சோதி!£ குருவாய்
வந்த வடிவை மறவேன்; பராபரமே!
(போ-ரை.)

Pais sera!

ரீர் குருவடிவாய் வர்௪ திருமேனியை

தனந்த மான ௪கச
வானந்த கிட்டையரு

தேவ

என் பிறவிப் பிணிப்பு அவிழும்படி.ச்

அடியேன் மறக்கமாட்டேன்.

(௩௨௭௯)

நிருவிகற்ப
ளேயா! பராபரமே!

(பே-கை.) தன்னளவிலேயே
முடிவடைந்த
(தனச்கு மேலொன்று
மில்லாச) இயற்கையாம் விசாரமின்றி நின்ற சிவானச்த சவயோசக நிஷ்டை
யை

அருள்செய்யவேண்டும்,

ஜயனே!

(௩௨௨௭)

அல்லலெல்லாக் திர,எனக் கானந்த மாகவொரு
சொல்லையென்பால் வைத்ததையென் சொல்வேன்? பராபரமே!
(போ-ரை,) (பிரபஞ்சத்) துன்பமெல்லா மொழியும்படி, அடியேனுக்கு
இன்ப முண்டாகச் (சித். தாத மகாவாக்யெமாகய) ஒரு மொழியை யெனக்குச்
இருபைசெய்ததைப்பற்றி

என் சொல்லிப் புகழ்வேன்?

(௩௨௮)

ரிக்தை மயக்கமறச், இன்மயமாய் கின்றவுன்னை
த்
தீந்தவுனக் கென்னையுகான் றந்தேன்; பராபரமே!
(போ-ரை)

ஸிய தேவரிரை

மனமயக்கச்

தரும்படி,

(ஆக்கும்)

என்னிருதயத்தி லெழுக்சருளும்படி.

சித்துருவாய் எழுந்தரு

தந்த

வுனக்குச்

சித் துருவாய) கான் என்னையும் (அடிமையாகக்) கொடுச்சேன்.
மைகாட்டு

மாயை

கைகாட்ட

வுங்கனவு

(தால

(௨௨௯)

மயக்கமற, நீகுருவாய்க்
கண்டேன்;

பராபரமே!

(பபோ-ரை,) (குணவ) இருஞருவமாயெ மாயாமயக்கமொழியத், தேவரீர்
ஆசாரியகோலகங்
கைசாட்டவும்

கொண்
சொப்பனல்

டெழுர்தருளி
கண்டேன்.

வர்

(சின்முச் இராங்குசமாகக்)
(௨௩௦)

பராபரக்கண்ணி

௬௩௯

மால்வைத்த சிந்தை மயக்கற,என் சென்னிமிசைக்
கரல்வைக்க வுங்கனவு கண்டேன்; பராபரமே!
(போ-ரை.) (பிரபஞ்ச சம்பஃதமாக) ஆசைவைத்த மனமயக்கமற, அடி
யேன் சரமீது தேவரீர் இருவடி தீட்சை செய்யவும் சொப்பனங் கண்டேன்,
யாகவிரு

மாண்டுவெளி

மாயையெல்லா

மண்ணான்

கண்ணாச வுங்கனவு கண்டேன்; பராபரமே!
சோேன்றாதவகை)

னிருதயத்திற்

மாயையெல்லாம்

ரூப மாயுள்ள (பிரகிருதி)

பிரு.இவி

(போ-ரை,)

கண்க

இரண்டு

சோன்ற

இசொாசாயபாத்.இரச்

என்

(௩௩௨)

ளாரச் எண்டேன்.
மண்ணீர்மை

கையாலென்

மயங்க (அ),உன்

யாலே

பராபரமே!

கண்ணீர் துடைக்கவுஈரன் சண்டேன்;

(பொ-ரை) பிரபஞ்ச மாயையாலே மயல்சாமல் தேவரீர் ( தசாரியசோ
லங் கொண்டுவந்து) தஇருகரச்தினால் அடியேன் கண்ணீரைத் துடைக்கவும்
கான் சனவு

(4 ௩௩)

கண்டேன்,
லுணரா

உள்ள

விட்டாய்! பராபாமே!

மெள்ளமெள்ளக் கைகெ௫ழ
மெய்

(போ-ரை.)
னோ

எல்லா நின ௮செய

லென்றெண்ணு

லெனக்குளதோ?

Arn:

சருவமூம்

(போ-ரை.

மெண்ணமுநீ

பாாபசரமே!

ஐயா!

இருவருள் விலாசத்தாலன்றி)
இன்ற கினைவும், உ
ணழமுண்டோ? ஐபனே!

பத

நினைச்

யென்று

இருவருட்செயலே

சேவரீர்

(௩௩௪)

கைசோரவிட்டனை.

மெள்ள

மெள்ள

யென்றுதா

அறிவில்லாத மசாபாபி

சண்டறியாச

ரோன்றாத)

(என்பாற்

பாவியென்றோ

வுணர்விலிமா

எனக்கென்று

ஒரு எண்
(௩.௩௫)

மயக்கிருக்கப், பற்றொழிக்தே னென்றுளது
பராபரமே!

மிந்த மயக்க மெனக்கேன்?

பிறவிப் பிணிப்பின் மயக்க மிரு துகொண்டிருச்கப் பிர

(போ-மை.)

பஞ்?) பற்று விட்டேனென்று

உளறுகன்ற

இம் மயச்ச மெனச்சேன்?

காட்ிபெஃலால் கண்ணைவிடக் சண்டதுண்டோ? யாதினுக்கு
மாட்டு யுனதருளே
(போ-மை,)
கண்ணைச்தவிர

யன்றோ?

(பிரபஞ்சமுகமா2

(வேறு விதத்தால்

பராபரமே!

அனுபவிக்கப்படும்)
பார்தத

காட்சி

துண்டோ? இல்லை,

எல்லாவற்றினுக்கும் தேவரீரது இருவருளே தாரகமன்றோ?

யனைத்தும்
அதுபோல)

(௩௩௭)

௬௪௦ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
எட்டுத் தசையுமொன்றாய், இன்பமாய் நின் றவுன்னை
விட்டுப் பிரியவிடம் வேறோ பராபரமே!
(போ-ரை.) எட்டுச் திச்குசளிலும் ஒபே வியாபசமாஇ, இன்பவடிவரய்
எழுக்தருளியிருக்ற தேவரீளை நீங்கி (அடியேன் வாழுதந்கு) இடம் வே
(௩௩௮)
அதோ?!
பிரியா து.பிர்க்குயிராய்ப் பின்னமற வோங்குஞ்

அதிவே!

செறிவே!

சிவமே! பராபாமே!

்

(போ-ரை) (ஆன்மாக்களை விட்டுப்) பிரியாமல் (அவ் வான்மாக்களின்)
(௩௩௯)
உயிர்க்குயிராகு வேறற வோங்கும் கலப்பே! அறிவும£மே- சிவமே

ஏதேது சொன்னாலும், எள்ளளவு நிபிரங்காச்
சூதே தெனச்குளவு செட் லாய்? பராபரமே!
(போ-ரை.) (அடியேனுடைய குறைகளையெல்லாம்) என்னென்ன வித
மாக எடுத்துச் சொன்னாலும், எள்ளளவும் தேவரீர் (என்மாட்9) இரல்கா
திருக்கும் கபடத்தன்மை யாத? அடியேனு/கு உபாயம் சொல்லுவாய்!
()
கற்பனையாப்

பாடுகின்றேன்;

கண்ணீருங் கம்பலையும்

சொப்பன த்துங் காணேன்; என் சொல்வேன்? பராபரமே!
(போ-ரை.) (கற்ற கல்வியின் சாமர்த்தியத்தால்) ௮லங்காசமாகப் பாடு
இன்தேன் (அல்லது, அன்புமயமாகவிருக்து) கண்ணீரும் நடுக்கமும் (என்
னிடத்துகி) சண்டேனில்லை; என் வினையை யென்னவெனச் சொல்லுசேன்?

வன்பொன்று நீங்கா மனதஇிறப்ப, மாருப்பே
ரன்பொன்றும் போதுமெனக் கையா! பரரபரமே!
(போ-ரை.) கடினத் தன்மை யொன்றினை நீங்சப் பெரூத எனது
மானது அடங்க, என்று மாறுபடாத பேரன்பொன்றுமே
எனக்குப்

அம்; ஐயனே!

மன
போ

(௩௪௨)

ஏதுக் தெரியா எளியேனை

போதகிலை

வாவென.நின்

காட்டிற், பொருதோ?

பராபரமே!

(போ-மை,) டேண்மைத்தன்மை) ஒரு சிறிதும் செரியாத எனியேணைச்

செவரர
சக்சிதானத்தால்) வாவென் கழைக்துத், சேவரீர் ஞான நிலைமையி
சீ தரிசிப்பித்தால், அத்தன்மை அடியேனால் தாங்கமுடியாதோ?
(௩௪௩)

ஓராம லெல்லா மொழிந்தேற்குன் றெய்வவரு

டாரா

‘

இருக்கத் தகுமோ?

பராபமமே!

போரை.)
(பிரபஞ்ச மூகமாகவுள்ள விடயங்கள்) எல்லா
வத்றையும்
ஆராயாமல் தனித்திருக்கு மெனக்குத் சேவர
ீரத தெய்வவீ
மான இருபையி
ஊேப் புரியா இருந்தால் அத் தன்மை தேரர
ுக்குச் கருதி யாகுமோ? (௩ ௫௪)

பராபரக்கண்ணி

௭௬௫௪௧

மோனந் தருஞான மூட்டி, எனக்முவட்டா
வானக்த வாழ்க்கை யருளரய்! பராபரமே!
மவுன நிலையினைக் தருதற்கு (ஏதுவாகவுள்ள) grams
(போரை.)
இனை (அடியேனுக்கு) உதிப்பித்து, அடியேனுக்குச் தெவிட்டாக சிவானக்த

வாழ்வினை யருளவேண்டும்.

(௩.௪௫)

கண்,டென்னை

வாடுமுகங்

8ீ$ம் கருணை நிறைவே!
(சேவரிசைச்

(போ-சை.)

லேகாத்த

தரிரியாததினால்)

வாடிகின்ற

வாடா திருக்கும்படி காத்தருளிய

பார்த்து, அடியேனை
coor ies

வாடாம

பராபரமே]
முகத்தினைப்

பெருங் கருணைப் பூர
(௩௪௯)

பூர் திபிஞ னின்னடியைப் போற்றுகின்ற மெய்யடியார்
Rico gu9 prs போறின் தியானம்? பராபசமே!
கொண்டு

கர்புதிதிய்னேச்

(பொ-மசை)

ஞல் வணக்குரன்.ஐ உண்மை

தேவரீர்

மனத்தி

,திருவடி.யினை

யடியாச்சள் மனமொடுக்கிய

வி௨ச்திலோ

(௩௪௪)

இயானம் (பலிப்ப?)
உனக்குவமை

யாக்கருணை

கெனக்கூவை

யானவரு

தேவரீருச்கு

(பயோ-ரை.)

யுள்ளவரும்,

வன்மைக்

மில்லை; பராபரமே!

ஒப்பாகக்

கருணை வாய்ச் சுவரும்,

கடின

தத்தில் எனக்கு ஒப்பானவரும் இல்லை.
“காயிருந்தும்

உன்

இத்

(௩௧௮)

பிள்ளை தளர்ந்தாற்போ'

லெவ்விடத்து

்

நீ.பிருந்து கான் நளர்ந்து நின்றேன்; பராபரமே!
(போ-மை.)

(பெற்றெடுச்ச

அருமைக்)

தாயார் இருக்அும் அவள் பிள்ளை

(ப௫ியால்) தளர்ச்சியினை யடைதல்பேரலச், சர்வ வியாபகமாகச் தேவரீ ரிருக்

அம் (இருவருளினுக்கு) அடியேன் மனத் தளர்ச்சியுற்று கின்தேன்,

(௩௨௪௮)

'வரயாற் கணெறுசெட்ட வாறழேபோல்' வாய்பே௫ிப்
பேயாஞார்க் கின்பழமுண்டோரி பேசாய்] படாபாமே!
(போ -ரை.) வாயிருச்சலினுலேயே (அகன் மூலமாக மண் விழு த)
கிணறு சார்க் தலி மொறுபோல, வாயொன் நினாலேயே (பலபடப்) பிதற்றிப்
பேய்க்குச் சமானமானவர்கட்குச் சுகம் விளையுமோ? அருள்வாய்!
(௩௫௦)

பாவமெனரு
சீவனுக்கார்
(போ-ரை.)

லேதும்

பயமின் நிச் செய்யவிக்தச்

தெரித்தார்? பராபரமே!
பாவச் தொழில்களென்றால் சிறிதும் அச்சமின்றிச் செய்ய
போதக்

இந்தச் வனுக்கு நர்,௮ திவு ஊட்டினார்?
இன்ப நிருவிகற்ப மின்றேதா! ௮ன்றெனிலோ
அன்பம் பொழப்பரிது; சொன்னேன்; பராபரமே!

BL

(௨௫௯)

௬௪௨

தாயுமானவர்பாடல்

(போ-ரை.)

சுகத்தினை

மெய்கண்ட விருத்தியுரை

(அடைதற் கேதுவாகவுள்ள)

நிருவிக.த்பசமா இ

யினைப் புரிய இக்கணமே தந்தருள்வாய்! அங்கன மின்றேல்,
விகற்பத்) துன்பம் பொறுத்த லெனச் கருமையாகும்.

(இப் பிரபஞ்ச
(௩௫௨)

கத்குகிலை கற்றாத் கருவியவி ழா(௮); அருளாய்

நிற்குகிலை சற்பதுவே
(போ-மை.)

கற்றால்

நீதம், பராபரமே!

(பிரபஞ்சத்தினுச் கேதுவாகக்)

தத்துவங்கள்

(தங்கள்

கற்கத்தகுர்த நிலையினைச்

செயலினின்றம்)

மயமாய் நிற்கும் ரிலையினைக் கற்றச்கொள்வதே

விட்டுப்

பிரியா;

௩ இயாகும்,

அருள்
(௩௫௩)

“காச்சச் சுடரவிமிம்பொற் கட்டிபோ' னின்மலமாய்ப்
பேச்சற் றவரே பிறவா; பராபரமே!
(போ-ரை,)
பொன்

(செருப்பினில்)

கட்டியினைப்போல,

புடம்

கிர்மலமாக

வைக்குச்தோறும்

ஒளிவிடுகின்ற

காளுச்குகாள் வார். த்தை யொழித்து)

மவுனம் பூண்டிருப்பவர்களே எக்காலத்தும் பிறவாதவராவார்,
பத்றொழிக்த, சச்தைப் பதைப்பொழிர்து, தானேதா
னத்றிருப்ப தென்றைக் கமைப்பாய்? பராபரமே!

(௩௫௫௪)

(பே-ரை) (பிரபஞ்ச காரியங்களில்) பற்று $ககி, மனத்துடிப்பு நீங்க,
(ஆன்மாவாகிய) சானே (பிரமமாகிய) தான் என்னும் (பசுஞான)
நீங்கு, (இரு

வருண் மயமாய்) இருப்பது எக்காள் எனச்கு ௮மைப்பாய்?
உருவெளிதான் வாதவூ ருத்தமர்க்கல் லாலின
முங்
குருவழிகின் ரூாக்குமுண்டோ? கூரும்! பராபசமே!
(போ-மை)

(௩௫டு)

தட்சணாமார்த்

 தியாக வெளிப்பட்டான்
Haan soph
வமர்ஈசருளிய உச்தமராயெ மாணிச்சவாசக சுவாமி
சட்கு உல்லாமல், இணி
மேலும் ஆசாரியரை
குமோ? சொல்லாய்?

வழிப்பட்டவர்கட்டு

(அச்சசைய

தரிசனம்)

தேகம்யா கேனுமொரு சித்தி .றச்
சீவன்முத்தி
டாகுகெறி ஃல்லகெறி யையா! பசாப
ாமே!

இடைக்
(nO)

சேகமானது (மூவகைச் எத் Duar)
யாசேனும் ஒரு சத்
யை யடையும்பொருட்டுச் சீவன்முத்
இியினே யடைகின்ற மார்ச்கமம சன்
மார்க்கம், ஐயா! பராபரமே!
்
(௩ இன)
உலககெறி Cur peta மோய, உயி

யிலகுமெனல், பந்த வியல்போ?

ர் முத்தி

பரரபரமே[
(மோ ரை.) (தேகம் பூமியின்மேல் விம)
பிரபஞ்ச
தேதக நீங்க, (அதனின்று நீவ்கிய) உயிர்
மோட்சத் இனை
பிதவிப் பிணியின்

இயல்போ? (தம்.

பாமாப் பரவெளியாப் பார்ப்பதல்லான்,
தாமேது மில்லை;ஈன்றாத்
தேர்க்தேன்;

வழச்சகம்போலச்
யடையு மமெனல்,
(௩௫௮)

மற்றெவர்க்குக்

பராபரமே!

பராபரக்கண்ணி

Ga Ph.

(பொ-ரை.)
(மூதல்வனைச்)
சகளமாகவும், நிஷ்களமாகவும் தரிசிப்ப
தல்லத,வேறு யாவர்கீரும் உறுதியில்லை; (எனது நீடித்த அனுபவத் இல்) ஈன்
(உட)

முகச் தெளிர்துசொண்டேன்,

தேடுவே னின்னருளைத், தேடுமுன்னே யெய்தினட
மாடுவேன்; அனந்த மாவேன்; பராபரமே!
(போ-ரை.) சேவரீருடைய இருவருளினைச் தேடாகிற்பேன்;) (அவ்வ
னம்) சேடு முன்னமே (பூர்வ புண்ணிய வசத்தால்) திருவருள் கிடைத்து
விடில் (என்னை

மறர்து ஆனக்தத்தால்) நஉடனமாடுவேன்; இன்பமய மாவேன்.

உள்ளங் குழைய,

உடல்குழைய, உள்ளிருக்த

கள்ளன் குழையவென்று
(போ
முருகவும்,

காண்பேன்?

(தியானத்தால்)

-ரை.)

(அருளடைகலால்)

மன

பராபரமே!

வஞ்ச

கழுவவும்,

என்றைக்குச்

(சேவரீறரைச் சாணப்பெறுவேன்?

புட்டப் பகல்போலப்'
வெட்டவெளி
(போ-ரை.
லப் பாழாகிய மன

சிதாகாயரூபமாக

(௬௧௩)

பாழ்த்தசகதை

யாக விளங்கும்;

மாளின், எல்லாம்

பசாபரமே]

(இருளாகிய களங்கம் சிறிது மில்லாமல்) பட்டப்பகல்போ
மொடுக$விடின்

(பிரபஞ்ச

முகமாக

விரும்புவன)

யாவும்

விளங்கும்.

(௩௬௨)

பார்க்கெனணுப் போற்டுடந்த பாழ்ஞ்சிந்தை
யார்க்குச் சரியிடலாம்? ஐயா! பராபரமே!
(போ-மை.)

சரீர

(தரிசனத்தால்)

முருகவும்,

மனத்திருந்த

தராயுமிடக்துப்

பாமாணு

ரூபமாகக்

மானது ஒடுங்கின், ௮டி.ேே பனை (உலகில்) யாவருக்கு
ஐ.பனே! (சிவஞாணனி யென்னலாம் )

மாளின்,என்னை
டக்க

உவமை

பாழ்மன

சொல்லலாம்?
(௩௬௩)

பாட்டுக்கோ? அன்பினுக்கோ? பத்மக்கோ? அன்பாதங்க
ணீட்டுக்கெல் லாங்குறுகி கின்றாய்; பராபரமே!
(டோ-மை.)

சிவனடியார்களுறடைய

பினுக்கு மாத்இிரச்தானோ?

பச்இக்கு

எவலுச்கெல்லாம் சமிபிக்து

கின்றாய்.

பாட்டுக்கு

மாத் இரர்கானோ?

மாத்இிரச்தானோ?

(அல்ல.)

அன்

தவர்கள்
(௩௬௪)

மூக்தாந்த வித்தே! முளைக்குகில மாயெழுந்த
சித்தாந்த மார்க்கச் சிறப்பே! பராபர!
(பேோ-மை.) முத்தி முடிவிக்குக்
குப் பூமியாயுள்ள

காரணமே!

சித்தாந்த சமயத்திலே

(அம் முக்தி)

உன்னா வெளியாய், உறங்காத பேருணர்வாய்,
என்னாவிக் குள்ளே

யிருந்தாய்,

யுண்டாதற்

(விளங்கு ப) சிறந்த பொருளே!
பராபரமே!

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுலை

Fe PH

(பொரை.) கினைத்தத்சரிய இதொகாய சொருபமாய்ச், 'சோர்வடையாத
பெரிய அறிவு சொருபமாய், என்னுயிரினிடத்தே யிருந்தாய்.
(௬௬)

தத் துவமெல் லாமகன்.ற FoI onus EGE,
நித்த'முத்த! சுத்த நிறைவே!
(போ-ரை ) தத்துவ
கொண்...

சின்மயமா

பராபரமே!

சம்பந்தமான காரியங்களை

இவஞானிகட்கு,

ஞானமயமாகிய

யெல்லா

சாசுவதனே!

0.பா$க்ூக்

மூத்தனே!

பூணனே!

பரி

(௩௬௭)

உளளக்

சொ திப்பகல,

உள்ளுள்ளே

வெள்ள

மலர்க்கருணை

வேணடும்; பராபரமே!

யானந்த

(பொ-ரை,) மனத்தின்௧ண்ணே துடிப்பு நீங்க, ௮ம் மனத்திலே (பின்
னர் விளையும்) இன்ப வெள்ளத்தில் மலர்கின்ற மலராகிய சேவரீர் கருணை
பெனக்கு

வேண்டும்,

(௩௬௮)

என்னைப் புறப்பசரு ளின்கடனாம்; என்கடனா
நின்னிற் பணியதவே கிற்கை; பராபரமே!
(பேோ-ரை,)
அடியேனைக்
காப்பது திருவருளின் கடமை; அடியே
னுடைய கடமை தேவரீர் இருப்பணியில் மிகுதியாசச் செய்துகிடப்.து.
()

ர8ேனையா நன்னிலையைத் தந்தவரு ளானந்த
வானே! மனாதீத வாழ்வே! பராபரமே!
(போ-மை.) (சிவோகம் பாவனையில்) வெச்தானேயான ஈல்ல நிலை
யினை கொடுத்த ஆனந்த தாகாயமே! மனத்தினுஈ கெட்டாத வாழ்வே! ()
மண்ணாதி

பூதமெல்லாம் வைத்திருந்த

நின்னிறைவைக்

கண்ணாரக் கண்டு களித்தேன்; பராபரமே!
(போ

ரை.)

பூதங்க ளெல்லாவற்றையும்

மண்முதலிய

பகத்துள்) Hug
ows GHGS தேவரீர்
இயட்சமாகத் தரிசித்து ஆனஈதச்தேன்,

அ,தியாமை
பிறியா

யீதென்

றறிவித்த

வருணிலையும்

Qu

pC

மபா-ரை.) (ஆணவமலச்தின்

(சினது

வியா

வியாபகச்சன்மையினைப்

பிரத்
(௩௪௧)

வன்றேதான்

por;

பராபாமே!

சொரூபமாகிய) அறியாமையினை யி

வெனவே எனக்கு அதிலிச்த அக்காலத்திலேயே (திரோதான சத்தியி லது
காது மரைச்திருந்த)
மு
BO

இிருவருளி

gon a; கன்7 றெனவுற்

யேது ஈடக்கவொட்டர
(போ-மை,)

உண்மை

இது

தமை

ளிலையும் ெளியாக
க

வடைந்தேன்

(௩௭௨)

டம
தேர்ந்து,கான்
நேர்க்தபடி

தென்னே?

யென

வும், இது

பராபரமே!
ஈன்மை

யெனவும்

விசாரித்து,

ஈன் கண்மி (பின்னர் ) அவ்வழியில் ஈடச்கவொட்டா சதர்குக் சார
ணமென்ன? (இபோசானம் கா
ணம்.)
(௩௭௩)

௬௪௫

பர்ர்பரக்கண்ணி

காரமென மெய்யறிவித்

கண்டவறி வசண்டா

முத்தி கொடுப்பாய், பராபரமே!

கொண்டவர்க்கே

(இரு
(போ-மை.) (ஒவ்வொன்றினையும் சுட்டி யறிகிற ஏகதேச) அறிவு
்க்கே
சண்டவர
யறிவித்
LI cor Gor i) அகண்டரூபமென்று உண்மை
ah on aL
og Sows

(௩௨௪௪)

கொடுப்பாய்.

ஈருக வல்வினைகா னென்னாம லின்பசுகப்
பேரும் படிக்கடிமை பெற்றேன், பராபரமே!
நான்
(ஆணவமாகிய) வலிய வினையின் (காரியங் கெட)
(பொ-ரை.)
மாகும்படிக்குத் (தேவ
என்று அகங்கரியாமல் சிவானந்த சுக மே பிரயோசன

ரீரிடத்து) அடிமை

(௩௪௫)

பூண்டேன்.

பெற்று ரனுபூதி, பேசாத மோனநிலை
கற்ரார், உனைப்பிரியார், சண்டாய்! பராபரமே!
அடைச்சவர்களும்,

சுவானுபூதியாக

(சவானுபூ தியினைச்)

(போ-ரை

பிரியபாட்டார்கள்,
மவுனகிலையினைத் தெரிக் தவர்களும், தேவரீரைப்

பேசாத

தாயே

ம!
டந்தாய்; பராபர
தேவரீசே (சிவோகம் பாவனை.பில்)

யனையவரு

(போ-ரை.)

நினைப்பும்

முகமாக)

போன்ற

நினைப்பு மறப்புமறத்

னென்று

நீயேகா

அருளினை

மறப்பும்

இல்லாதொழியும்படி த்

(௩௪௪)

எனக்குச் தந்தனை.

சஞ்சலமற் ழெல்லாநீ

தானென்

னஞ்சலியுங் கொள்ளா

யச!

(போ-ரை,)

நான் என்று (வெளி
தாயினுடைய கிருபை

மில்லாமல்

சல ன

றுணர்ந்தேன்;என்

பராபரமே!

பிரபஞ்ச

முழுவதும்

யென்ற றிச்தனன்.
லன்றி யசையாதாகலீன்) நீயே
இறைவனே!
யும் ஏற்றுக்கொண்டருளவேண்டும்;

அசைவித்தா

(நீ

அ௮ஞ்சலியினை
(௩௨௭௪௮)

அடியேன்

மெய்யரெல்லாகி
பூகமுத னாதவரை பொய்யென்ற
காதலித்த வின்பக் கடலே! பராபரமே!

(பயோ-ரை.)

பிருஇிவி

யங்ச ளெல்லாம்) திரிவீனை

நாதம்வரையிலுள்ள

FEBS

யுடையனவென்ற

மெய்கண்ட

எல்லாம் விரும்பிய ஆனச்த சாகரமே!

(தத்துவச் காரி
(சக்தானத்தர்)
(௩௭௪௯)

்லால், வெவ்வேருய்ப்
மொன் றுபட்ட வரர்த்தையல
ாபரமே!
போக்குடைய வார்த்ை த பொருக்தேன்; பர
வரக்குமன

(போ-மை.)

மையாகிய

யுடைய

வார்த்தையே

வார்த்தை

சொல்வதும்,

வாயாற்

யல்லா oe,

பேசேன்.

மனச்தா

னினைப்பதும்

(ஒன்றற்கொன்று

மாறுபட்ட)

ஒரு

சன்

சன்மை
(௩ ப]

௬௫௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
வன்மையின்றி யெல்லா மதித் துணர்வாய்க் காகெடுவேன்
றன்மையொன்றுக் சோயாத் தடையோ?

பராபரமே!

(போ-ரை,) சடின*த்த மில்லாமல் எல்லாவற்றிலும் கருபைவைத்துத்
இருவுளம் கொள்ளுபவர்க்கு ௮அர்தோ! கெடுவேன் (சினது அருட்) டன்மை
சிறிதும் (என்னிட.த்.தில்) பொருர் சாமை சடையாயிற்றோ?
(௩௮௧)

பத்தாசித்தர் வாழி!பரி பக்குவர்கள் வாழி!செங்கோல்
வைத்தவர்கள் வாழி!குரு வாழி! பராபரமே!
(போ-ரை

) சவ பக்தர்களும், இத்திபெற்றோர்களும், மலபரிபாகமுற்ற

வர்களும் வாழ்க!

(இிருவருட்)

செங்கோல்

பிடித்தவர்களும் வாழ்க! அசாரி

யன் வாழ்க!

(௩௮௨)

கல்லாதே

னானாலும், கற்றுணர்ர்த மெய்யடியார்

சொல்லாலே

நின்னைத் தொடர்ச்தேன்;

பராபர மே!

(போ-ரை.) (மெய்கண்ட நூல்களை) சான் சகல்லாதவனேயாயிடினும்
(அம் மெய்ந்தூல்களைப்) படிச்துண்மை யுணர்ர்த செவனடியார்கள் சொல்லை
யாதரவாகக் மொண்டு சேவரீரைப் பந்றினேன்.
(௩௮௩)
Qe raed pring

சற்குருவாய்த்

கல்லவர்க்கே கொத்தடிமை

தோன்றிச், சுகக்கொடுத்த

கான்காண்! பசாபரமே!

(போ-ரை.) மவனமுற ஞானகுருவாய் வெளிவா ஐ, இன்பமனித்த
தகைய)

ஈல்லவர்ச்சே கான் சகொத்தடிை

மயானேன்.

(௮.௪

(௩௮௪)

முத்திக்கு வித்தான மோனக் கரும்புவழி
தத்தித் திடவிளைக்த தேனே! பசாபரமே!
(போ-சை.) மோட்சத்தினுச்கு ஆதாரமான மெளனநீலையென்ற கரும்பி

னிடத்தில் இனிக்கும்படி யுண்டான தேனே!

(௩௨௮௫)

இித்திமையும், பாழ்த்த கினைவுமத்து சிற்பதுவோ
சுத்த வருணிலை?நீ சொல்லாய்!
பராபரமே!

(போ-ரை.) சித்திய சுழுத்தியும், (பிரபஞ்சமுகமாகச் செல்லும்) பாழா
இய கினைவும் நீக்கியிருப்பது தானோ
அதிபரிசுத்தம் பொருக்இய இருவருளி
னி?

தேவரீர் இருவாய்மலர்ந்தருளுலீசாக!(ஆம்.)

(௩௮௭)

மண்ணு(ம்), மறிகடலு(ம), மத்றுளவு மெல்லாமுன்

கண்ணி லிருக்கவுசான் கண்டேன்; பராபரமே!
(பேடை) பூமியும், அலைகள் மடங்குகின்ற சமுத்இரமும்,

முள்ள பொருள்களும்
விருக்கவும்

நான்

ஆய

எல்லாம்

தேவரீர்

இருவருளி

பார்ததேதன,

பூட்டிவைத்து,

(௩௨௮௪)

வஞ்சப் பொறிவழியே

யாட்டுகின் ஐ தேததோ?

மற்று

னோச்கத்தி

அதியேன்;

யென் தனைநீ

பராபரமே!

ஞ்சசமான
(போ-ரை.) (சத்துவக்களில் (என்னைச்) கட்டிவைத்௫,
பஞ்சேச்.இரியங்களின் வழியே என்னை £ யாட்டுவிப்பதற்குயா காரணமோ?
(௩௮௮)

அறியேன். (கன்மம் காரணம்.)

பொய்யுணர்வா யிர்தப் புழுக்கூட்டைக் காத் திருக்தேன்;
உய்யும் வகையு முளதோ?

பராபரமே!

(போ-ரை.) அதிபரமையுடன் கூடிய புழுக்ச sen mis Oleg உடலைப்
(பத்திரமாய்) வைத்திருந்தேன்; (இனிப்) பிழைக்கும் வகையுண்டோ?(௩௮௯)
பைங்களிக்கண்ணி

அக்தமுட

OB H-Hhoனாதி யளவாமல், என்ன ஹறிவிற்

சுந்காவான்

சோதி

பைங்கிளி2ய!

துலங்குமோ?

(போ-மை.) முடிவுடன் உற்பத்தி அளவிடற்குச் கூடாமல், அழகிய
மேலான (இருட்) சோதி சொரூபம் என் னறிவினிடத். திலே பிசகாசிக்குமோ?
(௧)

(சொல்லாய்!)பசுவ்னியே!

அ.கமேவு மண்ணலுக்கென் னல்லலெல்லாஞ் சொல்லிச்,

சுகமான

ரீ போய்ச் சுகங்கொடுவா! பைங்கிளியே!

என்னுடைய மனக்குகையின்௧ண் ணே யிருக்கும் இறைவ
சொல்லச், இளி
உடியேனுடைய அன்பங்களை யெல்லாம் (எடுத்துச்)
(2)
ாயாக!
$ சென்று இன்பத்தைப் பெற்றுவச்து கொடுப்ப

(போ-ரை.)
னக்கு
யாகிய

ஆவிக்கு

மற்புதனார் இற்சுகக்தான்,

ளாவியெனு

பாரவிககுங் இட்டுமோ? சொல்லாய்! பைங்கிளியே!

(இருவருள் Mate gar
(போ-ரை ) உயிருக்குள் உயிராக விளங்கும்
இச்தப் பாவியாகிய எனக்கும்
மிக) அற்புதழர்ச்திபின் ஞான சுகமான,
கிடைக்குமோ?

மறி

(௩)

நீ சொல்லாய்!

யாமலெனை

யந்தரக்க
ட

.

gs

Disa

சேரும் படியிறைக்குச் செப்பிவா!
co

பைங்கிளியே!
=

அஇரகசியமாக ak gy என்னைச்
(போ-ரை ) ஒருவரு மறியாசவண் ணம்
(௪)
சொல் லி வருவாயாக!
சேர்ச்து அணபும்பவ எனது நாயகனுகச்குச்
பங்க மானதையுஙி
தரன கண்ணீர்க்கென் ணங்க

sum Bat us!
கூரூத தென்னோ? குதலைமொழிப்
்கு
ஆந்தினைப்போலய் பெருகும் எனது சண்ணீரினுக
(போ-ரை)

என௮

தேகம் ஈனைச் துபோனதையும்

சென்னேயோ?

மழலைச்சொல்லை

(எனது

யுடையோய்!

சாயகனிடச்துச்) சொல்லாத

(௫)

௬௭௪௮

தாயுமானவர்பாடல்

மெய்கண்ட விருத்தியுரை

இன் பருள வாடையமுக் கேறுமெமக் FOOT OU DF KF
வம்பசமா மாடை யளிப்பானோி பைங்கிளியே!
(போ-மை.)

(எனத

எமக்குச்

அழுக்கேறிய ஆடையீனையுடைய

சுஈங்கொடுச்ச

காயகனாகய) தலைவன் (கான் தரித்இிருச்தலைட்போலச்)

ஆகாயமாகிய ஆடையைக்
இகம்பரனாச்கானோ?)

கொடுப்பனோே?

சொல்லாய்

உன்னாமல், ஒன் திரண்டென் மோராமல்,

சொன்னான்
(போ-றை)

!

சுத்தமான

(தன்னைப்போலத்
(#)

வீட்டுகெறி

வாவும்வகை சொல்லாய்நீ! பைங்கிளியே!
(எனக்கு

அக்கியமாக)

நினையாமல்,

வமொன்று

(தற்கு

அச்கியமாக வொன்றுமில்லை யென்ராவது, சவம் வேறு வேன் வேறு Ror nD
கொன்று சம்பந்த மில்லாத) இரண்டு என்றாவது ஆராயாமலும், மோட்சத்
இனை யடைவதநற் கேதுவாயெ இக்சாத்த நெறியினை உபதேூத்தவராகிய
(எனது ஞான காயகர்) மறுபடியும் என்னிடம் வரவும் ஒரு உபாயத்தை நீ
சொல்லாய்!
(௪)
ஊருமில்லார்;

பேருமிலார்; உத்றார்பெற் ரூருடனே

யாருமிலார்; என்னை
(போ-மை.)
னர்

யறிவாரோ?

தனச்சென

தாய்தட்தையருடனே

பைங்கிளியே!

ஒஇருரில்லாதவர்;
யாரு

மில்லாதவர்;

பேரில்லாதவர்;

சுற்றத்தி

(இத்தமையினர்)

என்னைச்

குறித்து அறிவரோ?

(௮)

ஊரரைப்பா ராமல், எனக் குள்ளகத்து காயகனார்
சீரைப்பார்த் தாற்,கருணை செய்வாரோ? பைங்கிளியே!
(போ-மை.)

(வெளிமுகப்

தயச்தி லெழுக்தருளியிருக்கும்

பார்வையில்)

எனது

ஒரு ஊரினை

சாடாமல்,

இரு

சாயகனார் இறப்புத் தன்மையினை

(௮4

கர்முகமாகப்) பார்த்தால், இருபையினைச் செய்வரோ?

(க)
என்று விடியும்? Goo pat Cain! என்றென்ற
ு
நின்ற நிலையெல்லா நிகழ்ச் தாய்கீி! பைங்இளியே!
(போ-ரை.) எக்காலத்து (என்னைச் சூழ்ச் இருக்கும் அணவவி
ருள்) விடி
1
42:அ. த தலைவனே!
ர
என்று
அடிக்க் டி
கூறிநின் ற நிலைமை யாவற்ற7 ையும்

(எனது காயகனுக்கு) ர சொல்லாய் !
வந்த மடலூடு மெழுதா விறைவடிவைச்
சிந்தை மடலாவெழுதிச் சேர்ப்பேனோ?
பைங்கிளி Iu!
(டோனன
ரை.)
்

எத்சகைய எட்டிடினும்
னம் எழுசச்கூ
3 டாத காயகன்

(௧0)

=
யெ எட்டினி லெழுதி (மனத்தில்) சேர்ப்பனோ?...3 திருவுரு (௪5)

௬௭௮௯

பைங்கிளிக்கண்ணி

ரிக்த
: தண்ணுண்மணி போ'லின்பங் சாட்டி யெனைப்பி
யே!
கிளி
பைங்
?
வாரோ
தண்ணியரு மின்ன ம்வர்.து சேர்
ச்
(போ-ரை;) சண்ணுக்குள்ளே மணியினைப்போல
ை
னத்த
வன்ம
)
ராகிய
நாயக.
ு
தந்து எனை 8ீங்கெ (எனத

(swig) இன்பச்
யுடையவரும் இன்
(௧௨)

னம் வந்து சேறுவரோ?

ாம்
ஏடார் மலர்சூடேன்; எம்பெருமான் பொன்னடிய
யே!
கிளி
பைங்
வாடா மலர்,முடிச்கு வாய்க்குமோ£?

(போ-ரை.)

(எனது

சாயசன்

மலர்களை முடி யேன்; (ஆகலின்)

கூடிய

இதழ்சளுடன்

வரும்வரையில்)

என் தலைவரது இறுவடியாகிய வாடாத

எம் சரசுக்கு இடைச்குமோ?

மலர்

(28)

ற
கீல்லேன்: மலரேன்; *கனிச் தவன் பே பூசை' யென்
யே!
கல்லோர்,பொல் லாவெனையு நரடுவரோ? பைங்கிளி

(பொ-ரை)

(கற்கவேண்டிய நூல்களைக்)

சற்கமாட்டேன்.

(இரு, சயத்

சொன்ன நல்ல (சிவ
இனை) மலரச்செய்யேன்; பழுத்த அன்பே பூசை! என்ற
(௪௪)

னடியார்கள்), பொல்லாத

சாடுவரோ?

அடியேனையு

கண்டதனைக் கண்டு கலக்கக் தவி'ரெனவே
பைங்கிளியே!
விண்டபெரு மானையுகான் மேவுவனோி

(போ-ரை ) (முன்னிலையாக ச்) SHAS gta?
உபதேசித்த

மனச் சலக்சச்தை நீக்குவா யெனவே

அறிவினிடத்திற் கண்டு
ஆசாரியனையும் அடியேன்

(௧௫)

இன்ன மொருதர நரானடைவேனோ?
காணாத

காட்சி

கருத்துவந்து

காணாமல்,

பைங்கிளியே!

வீணாள் கழித்து மெலிவேனோ?

(தற்போதத்சால்) காணப்பெறுச

(போ-ரமை.)
மனத்தின்சண்ணே

இருவருட்டரிசன,ச்தை

ளா வீணாசக்கழித்து
யுவந்து தறிசியாமல், நாட்க

ய உடவேனோ?

மெலவிவை

(௪௪)

தா லென்ன'வருள்
:காரக்த மிரும்பைக் கவர்ந்திழுத்
ோ? பையங்சளியே!
வேக்த னெமையிழுதிது மேவுவன

இரகத்து ் இழுச்
தீ ச ன்வயமாகச்
(போ-மை.) சாக்தமானது இரும்பினை
ு கலப்பனோ?
கொண்ட
யாகச்
யடிமை
தாற்போல, இருவருண் மூர்த்தி எம்மை

்
கண்டனையே? எம்மிறைவர
காதலால் வாடினதும்
ே!
ளிய
்பேனே? பைங்கி
போதரவா யின்பம் புசப

தா
ச்ததம் பார்த்ப்
் (சான ்)இன்இளைபத்
தால
ித்
மோர
)
ுண்
ுவர
(இர
பவி
ை
யனு
தின
.)
ரை
ொ(ப
சையால்
யல்லவா? (ஆகலின்,) எமது தலைவர் வரு
.

பனோ.

82

்

(௪௮)

௬௫௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
இட்டிக்கொண் டன்பருண்மை கேளாப் பலவடிகொள்.
பட்டிக்கு மின்பமுண்டோ? சொல்லாய்நீ! பைங்கிளியே!

(போ-ரை.)
அன்பருடன் சலந்துகொண்டு (அவர் பேர இச்சகும்) உண்
மை வார்த்சையைச் சவணியாமல் பல௮டிசளை யேற்ின்றத பட்டிமாட்டினை
யொத்த அடியேனுக்கும் இன்ப மூளசோ?
(௧௯)

இட்டூராய் கெஞ்டற்
னெட்டூர

ராவர்;

செர்லார்; தழுவவென்றா

அவர் சேசமென்னோ?

பைங்கிளியே

(போ-மை.) (ஈனைத்தவுடன்) சமீபச் திலுள்ள ஊரினசாக என் மனத்தே
விளங்குவார்.
கழுவவேண்டுமென முயற்ூச்தால் நெடுக்தாரமான ஊரினரா

வர்.

எனது தலைவரது

நட்பிருந்தவாென்?

(௨9)

கூறுங், குணமுமில்லாக் கொள்கையினார்
யாறும் படிக்கு

மணைவரோ?

என்சவலை

பைங்களியே!

(போ-ரை.) (சனச்சென) ஒரு சன்மையு॥, குணமுமில்லாத கொள்கை
யினை யுடையாராகிய(மித்தர் போன்றார்), என்னுடைய காதற் றுன்பம் தணி
யும்படி என்னைத் தழுவுவரோ?

(2s)

இன்னஞ் சிறியேன்றன் இந்தைகவாச் தாரிறைவர்)
தன்னம் தனியே தவிப்பேனே? பைங்கிளியே!
(போ-ரை.) தலைவர், மிகவும் சிறிய வயதூடைய எனத மனத்தஇனைச்
சவர்க்துகொண்டார்; ( அவ்கனமாக, மனத்தினை யவர்பால் வைத்துவிட்டு)
கான் மிகச் சணிமையாக

விரு?

தவிப்பேனோ?

(௨௨)

Rios winds தெளிவித் தெனையாள
வக்தகுரு காதனருள் வாய்க்குமோ? பைங்கிளியே!
(போ-ரை.)
செய்து

அடியேனை

எனது மனத்துடன்
யாரட்கொள்ள

சலச்து அம் மனத்தினைத்

எழுந்தருஸிலந்த

தெளியச்

குருஈாதனுடைய

ager (இணி யொருசசம்) இடைக்குமோ?

BG

(௨௩)

சொல்லிதந்து கின்ற சுகளுபப் பெம்மா,
) அல்லும் பக௮
(போரா.

மணைவேனோி

பைக்களியே!

சொல்லுச்சடங்காது௮ சுகசொருபமாக

எழுக்தறாளி WIGS

கும் தலைவனை, இரவும் பகலும் பிரியாஅ சழுவிச்கொண்டிருப்பேனோ?(௨௪)
தற்போதத் தாலே தலைமே தாக, ஐ.ப
ler p@ ur வின்புவர காட்செலுமோ? பைங்கிளியே!
(போ-மை.)
நிற்கச், தலைவனது
மோ?

wo Gana a

(செருச்சன்)

அறிவினாலே

நல்ல ஞானானக்தம் (என்பாலுண்டாக

சான் தலை£ழாச
நாள்கள் செல்ல
(௨௫)

. ௬௫௪.

ஓபைங்கிளிக்கண்ணி

ச

தன்னை யறியுந் தருணர் தனிற்றலைவ '

மெக்கொளித்தார்? பைங்கிளியே

யாதவண்ண

சென்னையணை

ும் சமயத்தில், HS
(பொ-ரை,) (சலைவர்) தன்னைக் (கலக்க) நினைக்க
து நின்றார்! (௨௬)
தலைவர் என்னைச் தழமுவாதவண்ணம் எவ்விடத்தில் மறைந்

——

தரங்கரிய மையலெல்லாச் தந்(த),எனைவிட் டின்னருளாம்

்! பைககளியே,
பாங்வயைச்சேோரக் தார்;இறைக்குப் பண்போசொல
(வலியச்) கொடுத்து
(போ-ரை.) சூச்சச்கூடாத ஆசையினையெல்லாம்
என்னைப் பிரிர்து தனது

(அருட்சச் இயாகிய)

தோழியினை

யணைர்தார். (இ),

சொல்வாய்! (௨௪)
ஙன ஈநடப்பது)இவருடைய பெருமைக்குச் குணமாகுமோ?

த்
“தாவியதோர் மர்க்கடமாந் தன்மை'விட்டே, அ௮ண்ணலிட
!
ிளியே
பைங்க
ோ?
தோவியம்போ னித்ினெனை யுள்குவர
கினை
(போ-ரை.) (மாத்இினுக்கு மரம்) தாவுன்ற இயற்கையுள்ள குரங்
களை
தேவர்
பல
போலப்)
யொத்துப் (பல புருடரை யிச்சிக்கும் வேசெளைப்

பிச்சிக்குத் தன்மை) பினின்று 8ீங்கித், தலைவணிடத்துச் சத்திரம்போலக்
(கற்புடைய நாயகியினை

கினைப்பாசோ?
இராக் கருவழக்கைத்

யடங்கி நிற்பின் (ப்போதாகி

அசைவற

யொத்து)

இர்வையிட்டங்

தாண்டானைப் பற்றுவனோ? பைங்கிளியே!

பாரேரு

யினிப்
நீங்சப்பெராச பிறவி வழக்கினைத்தீர்தீது அடியேனை

(போ-ரை.)

ஆட்கொண்ட வனை

பூமியில் வாராதபடி.
தூங்கிவிழித்

பாங்குசகண்டா

(பொ-ரை.3

(இனி

நான் சென்று)

சார்வனோ? 0

ம்
தென்னபலன்? தூங்காமற் மாங்கிகிற்கு

பலன்காண்பேன்; பைங்கிளியே!

லன்றோ?

ாலே
(பிரதிதினமும்) படுத்துத், sree எழுக்திருத்தவின
்போதம்
(தற்போத முன்னிட்டுதி- தூங்காமல் (அருட

என்ன பிரயோசனம்?
முன்னிட்டுத்)

(௨௮)

|
சென்னையினிப்

லும்) என்னை

தூங்கி

தன்மையினைக்

இருக்கும்

சண்டாலல்லவோ,

(௩0)

ட்

ன

னிறைவனைஐ) தரிசிப்பேன்,

(என்

தொல்லைக் சவலை தொலைத் அத், தொலையாத
லெல்லைபிலா.வின்பமய

(பேோ-ரை.)
அனபங்களை

நீக,

(செனனந்தோறும்
அழியாக

நன்னெஞ்சத்

வன்னெஞ்சத்

(போ-ரை.)

மெய் துவனோ?

தொடர்க்து: வருன்ற)

அளவுபடாத

தன்பசெல்லா

சு

சொரூ பச் தினை

மனச்தினையுடைய

வசை யடைக்று சுசமடைக்தார்கள்;
Crem.
PTT ar pena WD ips sa

பழமையாகிய
அடை வனோ!

நாதரைச்சேசர்ச் தின்பணைக்தார்)

தாலேகான் லாழ்விழந்தேன்;

இளகிய

.

பைங்கிளியே!

அஒியார்க

பைங்கிளியே!
ளெல்லாம்

இறை

வலிய மனத்தினை யுடையே ஞதலாலே
(ae)

௬௫௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
நானே கருதின்வா காடார்;சும் மாவிருக்தாத்
்
ரூனே யணைவர்;அவர் தன்மையென்னோ? பைங்கிளியே

(போ-ரை.)
ணியமாச

(எக்காலத்தும்)

என் மனத்தே வாழ்பவர்;

நீனைத்தால் தழுவமாட்டார்.

அவரை

என்னிடத்தில் வஞ்சனை

மல்லர்.
௮வாரது கொள்கை என்னையோ
வேண்டும்.)

? (அனன்னியமாகவே

தன்

யுடையவரு

பாவித்தல்
(௩௩)

“ நீர்ச்குமிழி போன்றவுட' னிற்கையிலே. சாசுவதஞ்
சேர்க்கவதி யாமற் நிகைப்பேனோ? பைங்கிளியே!

(போ - ரை.) நீரின்மே லெழுர்த குமிழினைப்போல (நிலையில்லாத)
தேகம் இருக்கையி3லயே, மோட்ச சாம்பிராச்சயச்தினை அடையச் தெரிர்
இடாமல் மயங்குவேனோ?
தெஞ்ாகத்தில் வாழ்வார்,

வஞ்சகத்தா
(போ-மை,)
மான் வேறாக)

FS Young

நினைக்கனெவே

(௩௪)
றென்மணையார்;

ரல்லா்;௮வர் மார்க்கமென்னோ? பைங்இளியே!
என் மனத்தின்கண்ணே

குடிகொண்டிருப்பவர்,

எண்ணில் (மான்) வேறென்று

wool,

என்னைச் Sart,

௮வரது போக்கு என்னையோ?

Baw

வஞ்

(பாவனைக்குச் தச்ச

படி. விளங்குவர்.)
பன்முத்தி

(அவரை

(௩௫)
ரைச்சமயம்

பாழ்படக்,கல்

லாலடிவாழ்

சின்முத் திரையரசைச் சேர்வேனோ? பைங்கிளியே!

(போ-ரை.) பற்பல வகையாகச் தங்கள் முச்்இரைகளைச் கொண்டிருக்
கும் புறச்சமய மனைத்தும் நாசமாகச், கல்லால விருட்சச்இ னடியிலே எழுச்
கருளியிருக்ிற சின்முத்திசையடைய மேதா தட்சணா மூர்த்தியினே
யடை
வேனோ?

(௩௭)

பச்சைகண்ட காட்டிற் பறக்குமுனைப் போற்பறந்தேன்;
இச்சையெல்லா

(பொ-மை.)

மண்ணற்

பசுமையான

யெம்பிவா!

விருட்சங்கள்

பைங்ளியே!

சிறை$த

சாடுகளைச்

தேடிப்

பறச்து செல்கின்ற வுனைப்போல (எனது தலைவனை
யடைய நானும்) விஸை
கின்சேன். அசலால், எனது ஆசை யனைத்தும் எனது
தலைவர்க்குச் சொல்லி
வருவாயாக!
.
(௩௭)

பாசபக்தஞ் செய்ததன்பம் பாராமல், எம்மிழஹைவ
சாசைதந்த

றி
.
விளைந்த

அன்பமதற்

காற்வேனான்;

,
கலைவாமேல்(கான்
.
தன்ப/ தினுக்குச் சகியேன்.

பாசாசை
பூராய

யத்றிழையைப் பற்றநான்

மெல்லாம்

புகன்௮வா|

பைங்கிளியே!
வைத் இருக்ற)
ட

பத்றிகின் ற

பைங்கிளியே!

காதலால்
e

a

(௩௨௮)

௬௫௩

பைங்கிளிக் ' கண்ணி

தலைவனை வேறு பற்று
(போ-ரை.) பிரபஞ்ச வெறுப்படைந்து, எனது
) நின்ற வரலாற்றினை
க எனைத்தும் ஒழியப் பழற்றிச்சொண்டு (அவன் வசமாய்

(௩௯)

யெல்லாம் (அவரிடம்) சொல்லிவா!


பேதைப் பருவத்தே பின்றொடர்ர்(த),என் பக்குவமுன்
தோய்வாசோ? பைங்கிளியே!

Csr Ags waren vats

என் பின் றரொடர்
(போ-ரை.) என்னை யான் அதியாப்பருவத் திலேயே
தலைவர் லந்து
என்
செய்த
ை
ரது, என்னுடைய பச்குவத் இனையும் சோதன
(இப்போது)

(#0)

அ௮ணைவரோ?

கொடிசேர்
பைம்பயிசை காடுமுன்போத், பார்பூத்த பைங்
!
செம்பயிரை நாடித் திகைத்தேனான்; பைங்ளெயே

ற உன்னைப்போல,
(போ-மை.) பசுமையுடன் கூடிய பயிரினை கான்
பசிய கொடிபோன் த(இடை
உலகங்களை யெல்லாம் (பெருத) பெற்றெடுத்த
ீய பயிராகய சிவபெருமானை
பினையுடைய) பார்வதியாரைச் சேரும் செவ்வ
(#6)
காடி சான் இசைத்தேன்.

றைவர்
பொெரய்க்கூடு சொண்டு புலம்புவனோ? எம்மி
யே!
கிளி
மெய்க்கூடு சென்று விளம்பிவா? பைங்

சரீரத்தி

பொய்யாகிய

யனுபவியாது)

(எமது தலைவனை

(போ-மை)

தலைவருடைய

பேனோ? எமத
னைச் சுமந்து (வீணாகப்) புலம்.9க்கொண்டிருப்

(௪௨)

போய்ச் சொல்லிவா!
சத்திய ரிலையாகிய சம்நிதானத்.தில்
பொருட்படுத்தி,

வேண்டேனைப்

பொய்ப்பணி

அண்ணலென்பான்

மெய்ப்பணியுர் தந்தொருகான் மேவுவனோ? பைங்கிளியே!
(போ-மை.)

சபடமாக

மதித்து,

யொருபொருளாக

விரும்பாத

தொண்டனை

ஈடி ச்சன்ற

தீ லவன் என்னிடச்து த் தமத

TOS

பாவித்து மற்றெருதரம் வந்து என

மைத் தொண்டினைப்

என்னை
உண்

னைக் கலப்பாசோ?

) மற்றுளவெ லாமுறங்கும்;
மண்ணுறங்கும்; விண்ணுறக்கு(ம்)
காதலாற், பைங்கிளியே!

கண்ணுறங்கே
(போ-ரை.)

னெம்மிறைவர்

விண்ணுலகத்தினர் ௨2
மண்ணுலகத்,தினர் உறங்குவர்)
என் தலைவர்
உலனெரும் உறங்குவர்/ நான் மாத்இரம்

ங்குவர்; மற்றுமுள்ள
மேல் வைச்த ஆசையினால் நித்திரை செய்யேன்.
மட்டுப் படாத
வெட்டிவெளி

(போ-ரை.)

சிசாசாயமாகிய

மாலை
பாலை

மயக்கமெல்லார்

விீட்டிலண்ணன்

அளவிடச்

கூடாத

வீட்டினில் எனது

வளர்த்தென்னை,
வன த்தில்விட்ட

(௪௪)

இர,என்னை

டமேவுவனோ?

மயச்ச மணைத்தும்

தலைவன்

கூவெனோ£₹

பைங்கிளியே!

நீங்க

என் றனைச்

்

பன்னெறியாம்

வளர்த்திறை வர்
ளியே!
பாவமென்னோ 2 பைங்கி

(௪௫)

௬௫௪ தாயுமானவர்பாடல்
மெய்கண்ட விருத்தியுரை
(போ-ரை.) (சைவ சமயத்தில்) ஆசையினை விருத்திசெய்து, என்னை
அவ்வாசைக்கு இருப்பிடமாகிய அச் சமயத்திலேயே வள௱ச்செய்௮, எனது
தலைவர் (அன்னிய) பல சமயங்களாகய பாலைவனத் இல் மயங்கும்படிக் செய்
தீ பூர்வ பாவ மென்னேயோ?
(௪௭)

மெய்யினோய் மாற்றவுழ்த மெத்தவுண்(9),ஏம் மண்ணறக்த
மையஜேய் தீர்க்க மருக்துமுண்டேோ? பைங்கிளியே!
(போ-மை.) உடலி லுண்டாகய கோயினை மாற்றிச்
(உலகில்) அனேகமான அவிழ்தங்கள் உண்டு; எம்முடைய
அள்ள காதனோயினைச் தீர்த்துக்கொள்ள
கலந்தா லல்லது தீராது.)

மேவுபஞ்ச

கொள்ளுவதற்கு
தலைவர் விளைச்

மருக்துவ் சாணப்படுமோ?

(அவர்
(௪௪)

வண்ணமுற்றுய்; வீண்டிழையா லல்ல லுற்மாய்;

பாவிபஞ்ச வண்ணம் பகர்ர்துவா! பைங்கிளியே!
(பொ-ரை.) பொருர்திய ஐவகையான நிறங்களைப் பெத்றிருக்கின்ளுய்;
வீணாகச் கூண்டி, லடைபட்டுத் தன்பமுற்றாய்; (இணிச் சிறையிணின்மு முன்
னை விட்டுவி௫ேன்) பாவியேன் இழிவாகிய
னிடம்) சொல்லி வருவாயாக!

தன்மையினை

(எனது

தலைவ

(௪௮)

வாய்திறவா வண்ணமெனை வைத்தாண்டார்க்(கு), என்றுய
நீதிறவாச் சொல்லி னிசமாங்காண்! பைங்ியே!
[ரை
(போ-ரை.)

வீண் வார்த்தைகள் பேசா இருக்கும்படி எனை

ண்ட (என்னாயகனுக்கு),எனது
இன் (அவருக்கு)

யடகச்கியா

காதற் றுயரினை நீ வெளிப்படையாக

நிசமாகுங்காண்,

பு

பா்

வுரைச்
(௪௯)

வாட்டப் படாத மவுனவின்பல் கையாலே
ட்ட
காட்டிக் கொடுத.தானைக், காண்பேனே? பைங்கிளியே!
(போ-ரை,) (பிரபஞ்ச போகங்களில் கட்டுப்பட்டு) மெவிவடையாமைச்

குக் சாணமாகய

மோன

சுதந் தரத் இனை* சின்முச் திரையாற். குறிப்பிற்

காட்டி ச்கொடுத்தவனை கானின்ன மொரு தாம் தரிசிப்பனோ?
வாரா வரவாக வந்தருளு மோனருக்கென்
பே சாகை யெல்லாம்போய்ப் பேஏவா! பைய ளியே! -

(@o)

"(போ-ரை.) (அபக்குவக் கரலக் இல்) வாசாமல் (பச்குவச்
காலத்இல்)
வரக்கூடிய வரவாக.எழுர்தறுளிவரும் மவுனகுருமூர்ச்இக்கு
சான் அவர்பால்

வைத்திருக்கும்) பேராகையினை யெல்லாம்
விண்ணவர்கம்

8 சென்று சொல்லி வருவாயாச!

பாலமுதம் வேப்பங்கா யாகவென்பாத்

பண்ணியசெம் மண்ணன்மயல் பார்த்தாயோ! பைங்களியே!

. பைங்கிளிக் கண்ணி

௬௫௫

(போ-மை.) தேவர்சளி௨த் அள்ள தேவாமிருதமானது
பம்சாயென்று சொல்லும்படி

எமது தலைவன்

(இதனை நீ) சண்டறிச்சாயோ?

காசலானத

எனக்கு வேப்
பண்ணிவிட்டது,

்

(௫௨)

விண்ணுள் வளியடங்கி வேறற்ற தென்ன,அருட்
கண்ணு எடங்கிடவும் காண்பேனோ? பைங்கிளியே!
(போ-மை.)

ஆகாயத்தின்

வியாபகத்துள்ளே

காற்றானது

வியாப்பிய

மாகி வேற்றுமை தோன்று சபடி. கின்றாற்போல, சான் இறைவனுடைய இரு
வருளில் சலச்து இரண்டற விருச்து வாழவும் சாண்பனோ?
(௫௩)

விண்ணார் கிலவுதவழ் மேடையிலெல் லாருமுற,
மண்ணான வீட்டிலென்னை வைத்ததென்னோ? பைங்கிளியே!
(போ-ரை.) ஆகாயத்தினை யளாவிய சச்திறிகை தவழ்கின்ற சக்திர
மண்டலமென்னு மேடையில், இவனடியார்சள் யாவரும் (அமுதப்பிரவரக
முண்டு) சுத் இிருச்ச,பூமியில் என்னைமாத் இரம் வைத்திருப்ப தென்னேயோ?

உள்ளத்தி னுள்ளே யொளித்திருந்(அ),என் கள்ளமெல்லாம்
astern Ds தால்,எனக்கு வாயுமுண்டோ? பைங்கிளியே!
என்னி ருதயச் திலே அச். தவிசமாசச்

(போ-மை.)

ந்து, என் வஞ்சனையான

சலச்.

மறைச்திரு

காரிய மனை ச்சையும் இறைவர் அறிக்தால், (நானெ

(௫௫)

ன்னை(மதைத்துச்) சொல்லுதற்கு ஒரு வாயு முளதோ?

நீக்குமுன்னே, ஆவித் அணைவரைகான்

ஆகத்தை

முகத்தின் வண்ணக் தழுவுவனோ? பைங்கிளியே!
என்னுடலை விட்டு யான்

(பொ-ரை.)

Si ener aura Bus (காயகரை)

நீங்கு முன்னரே, என்

எனக்குண் டாயிருக்கும் ஆசைப்படி

னம் செய்து கொள்வனோ?
தானே

ஸு£யிர்ச்

கான் alae

(@a(

சுபாவர் தலைப்படநின் ரூன்,ஞான

வானா னவரும் வருவாரோ?

பைக்கிளியே!

(போ-ரை,) சான எல்லாமென்ற ஏகான்மவாத தற்போத) சுபாவம்
தலைப்பட்டு நின்றால், இதாகாச சொருபமானவரும் என்னிடம் வர்கெழும்
(௫௪)

திருளணாவரோ?

கள்ளத் தலைவாவர், கைகாட்டிப் பேசாம
அள்ளத்தில்

வந்த உபாயமென்னோ?பைக்கிஸியே!

(என்னிடத்துள்ள திரோதான சத்தியால்) மறைக்கப்பட
(போ-ரை.)
@er or கள்ளசாயகர், சமது கைகளாற் சாடைசாட்டிப் பேசாமலே என்மனத்
கின்கண்ணே

வந்து

சங்கெயெ தர். இர மென்னேயோ?

(௫௮)

௬௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
எ ந்நாட்கண்ணி
வனத்து

தெய்வ வணக்கம்.
நீர்பூதீத வேணி நிலவெறிப்ப, மன்றாடுய்
கார்பூத்த கண்டனையான் சாணுகா ளெந்காளோ?
(போ-ரை.) கங்கை தங்கிய சடையின்௧ண்ணே சச்இரப்பிரசாசம் வீச
சீ) இல்லைச் சிற்றம்பலத்திலே ஆனந்த நிருச்சனம் செய்தருளும் கருமைகிறம்
தீங்யெ

இருமிடற்றினையுடைய

எக். சகாளோ? (அறியேன்.)

(௩டராஜப் பிரபுலை)

யான்

சரிக்கு

(க)

பொன்னாரு மன்றுண்மணிப் பூவைவிழி வண்டுசுற்று
மென்னா ரமுதினல மிச்சிப்ப தெர்காளோ?
(போ
(Pasir

- ரை.)
சு

பொன்னம்பலச்இல்

தரியின்)

என்னுடைய

விழிசளாகயெ

அரிய அமுதம்போன்ற

வது எர்சாளோ?

அழகிய

வண்டுகள்

நாகணவாயினை
சுற்றிக்சொண்

(டசாஜப் பிரபுவினை):யான்

யொத்த
டிருக்கும்

விரும்பு
(௨)

க்கி, மலக் கட்டறுத்து, நேரே வெளியிலெம்மைத்
அச்கிவைக்குக் தாளைத் கொழுதிடுநா ளெக்காளோ?
போரை

) (மாயையினின்றம்) நீக், (ஆணவ)

Yass, sag
சச்கிசானத்தின் அம்பலத்திலே
குஞ்சிச பாசக்சை வணக்ூட நாள் எச்காளோ?

மலபச்சத்தனை
எம்மைச்

(போ-மை.)

கோக்கஇித், திருக்கறுப்ப

(௩)

தெந்தாளோ?

(இனிப் ப/றவிச்கு இடம் காட்டாமல்,

பூர மணம் வீசானின்ற

(ஈடராஜப்பிரபுவின ௮)

யொ

சேர்ப்பிக்கும்

கருமுகங்காட் டாமல்,என்றுங் கர்ப்பூரம் விசர்
திருமுகமே

காள்

எக்காலம்

சர்ப்

திருமுக மண்டலத் இனையே

கரிசித்து, எனது குற்றத்தை யொழிப்ப தெக்காளோ?

வெஞ்சேலெலும் விழியார் வேட்கைகஞ்சுக்
கஞ்சினரை,
அஞ்சே லெனுங்கைக் சபயமென்ப
தெக்காளேோ?

(௪)

(போ-மை.) விருப்பத்தனேச் தருன்ற சேற்சண்டை யென்னும்
விழி

யினை வாய்ச்தவர்களாயெ மாகர் அசையாஇய
Magus Poe
wuss (சிவ
னடியார்களை) அஞ்சவேண்டா மென்னும்
அபயால்
தத் இற்கு அடைச்சல
மென்ப செர்காளோ?
(௫)
AD சமயத்து மதுவதூவாய் நின் திலக்கும்

விறு

பசைதிருத்காண் மேவுகா

(போ-மை.)
வக்கர

்

அுவகைப்பட்ட
க்கும்)

அச்சமய

ளெக்காளோ?

சமயங்களில்

(அவரவர்கள்

செய்வங்களாய்

1சாசச்திமிவுடைய திருவடியை

ய்டைவ௫

நின்று

சன்மத்இற்

விளங்குகன்த

எச்சாளோ?

(௬)

௬௫௭

எந்நாட்கண்ணி-குருமாபின் வணக்கம்

பச்சைகிற மாய்ச்,சஏவக்த பாகங் கலந், துலகை
யிச்சையுட னீன்றாளை யாங்காண்ப தெக்காளோ?
சிவந்த
(பொ-ரை.) wres நிறமுள்ள வளாய்ச், (சிவபெருமானுடைய)
உமா
பெற்ற
து)
(பெரறு.
ுடன்
பாகத்இனைச் சலக்து, உலகத் இணைக் இருபைய
சேவியை

(er)

நாம் தரிசிப்பது எர்.த சாரளோ?
தகண்டி தமாய்

காட்டா

ஆதியந்தம்

ளெக்காளோ.

போத்றுகா

வாமஷயைப்

போதவடி

நின்றுணர்த்தும்

சர்வ -வியாபசமாயிருக்து
(பொடரை.) தோற்றமு மிறுதியுங் காணாத
்சிற பராச ச்இியி
(தன்மகோடிகட்கு) அறிவுறுத்தும் ஞான சொருபமாயிருச

னஊடியினை யேத்துவது எந்த சாளோ?

.

(௮)

க௱்கை நிலவுசடைக் காட்டானைத் தர்தையெனும்
பங்க “வண்கோட்

டானைபதம்
தங்கிய

(பெ-ரை,) கஙவ்கையான
து
னைப் பிசாயன்

ஈழைக்கும் உயர்வாகிய

இருவடியை

லிராயாக்கடவுளின்

தெச்காளேயி

சடாடவிபினையுடைய சிவபெருமா
வெண்செசம்பினையலை

ஒற்றை

மனத்தில் வைப்பது

காட்டாமல்,

அஞ்சுமுகள்

புர்திவைப்ப

ம்ப

(௧)

எச்காளோ?

கா ட்டவந்த

ஆறுமுகம்

wena Lis செ ந்சாளேோ?
செஞ்சாணச் சேவடியைச் Arbon
)
யான (கோபக் குறியோடுங் கூடிய
(போ-மை.) (மிதர்) பயப்படும்படி
ஆ௮
ஆறு சலை யடையும்படியாக)
திருமுகத்தினைச் காட்டாமல், யாவருக்கும்
சடவுள்) செவ்விய HOD SEH
ச்
மூசஙகளக் சாட்டவந்த இவசுப்பிரமணிய
(௧௦)
வைப்பது எந்சாளோ?
ஸ்தானமாகிய திருவடியை மனத்தில்

முள்சேர்ர்த
தந்தையிரு சாடுணித் அத், தம்பிரான்
தெக்காளோ?
வெர்தையிரு தாஸிணைக்கே யின்புலுவ
பிதாவின் இரண்டு
(Gun-ong.) (சிவாபராதம் விளைத்த தனத)

களையும் வெட்டிச்,

வாய
எ$த

ரண்டேசுர

சிவபெருமானுடைய

Boag.

இருவடி.சட்சே

இரண்டு

சாயனாருடைய

நனோ?

tor wees

nog

சால்
Mer

ஆசையுறுவது

(௧௧)

——

குருமரபின் வணக்கம்
அகப்

ஆரய்ய

கரமலராற் சொல்லாமற் சொன்னவுண்மை

யையனைக்,
(i 41-69 1.)

கல்லாலரசை;
பரிசுத்தம்

யாமணைவ

பொருந்திய

தெர்காளோ?

சைத்தாமமைகொண்டு

(வாயாத்)

உண்மையாகய தட்சணா
சொல்லாமல் (சன் முத்திரைச் குறிப்பால்) காட்டிய
விருட்சத்தின் சழமூர்கருளி

மாச் இய,

யிருக்கின்ற

(வேத

சொருபமாகய)

தலைவனை,

83

சல்லால

யாமடைவது are glen Gort?

&)

௬௫௮

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

இக்தையினுச் கெட்டாத

சிற்சுகத்தைக் காட்டவல்ல

நக்இயடிக் €ழ்க்குடியாய் ராமணைவ

தெச்காளோ?

(பொ-ரை.)
மனத்தினுக் கெட்டாத (சிவபெருமானை யடையத்தக்க)
ஞானானக்தத்தைக் கூட்டிவைச்சச்கூடிய நர் தியம்பெருமான் இருவடிக்€ழ்
அடிமையாயிருச்ச

நாமடைல.௮

எச்ச நாளோ?

(௨)

எக்தை சனம்குமா னாதியெமை யாட்கொள்வான்
வந்த சவத்தினரை வாழ்த் தரா ளெர்காளோ?
(போ-ரை.) எமது பிதாவாகிய சகற்குமாரர் (சத் தயஞானதரிஏனிகள்,
பரஞ்சோதியார்)

முதலாக

எமமை

யாட்கொள்ளும்

பொருட்டு

வந்த

முூனிவார்களைச் தோத்தரிப்பது எந்த காளோ?
பொய்கண்டார்
மெய்சண்ட

(பொ-ரை.)

காணாப் புனிதமெனு

நாதனருண்

(பொய்ச்

மேவுகா

சமயல்களிற்

தவ

(௩)
மத் ஐவித

ளெக்காளோ?

கூறியுள்ளவற்றை

உண்மையென)

மயங்கினொராயெ முச்கூற்றுப் புறச்சமயத் இரால் சாணப்படாதச சுத் சமென்
ழம் அத்துவித
(உண்மையை யுணர்ந்த) மெய்கண்ட இவத்தின் தருவது
ளைப் பொருந்துவது எர்த நாளோ?
(௪)

பாஇவிருத் தத்தாலிப் பார்விருக்த மாகவுண்மை
சாஇத்தார் பொன்னடியைக் தான்பணிவ தெக்காளோ?
(போ-மை.) (சிவஞான இத்தியார் எட்டாவது கூத்தரம் முப்பகாவது
திருச்செய்புளின் முதல் இரண்டடியாயெ) பாதியினாலே இவ்வுலகம் அப் பிர
யோசனமெனச் தோன்றும்படி சுத்தாத்துவிச ஞானத்இனைச் சாஇத்து
சின
ஐவராகய
(சகலாகமபண்டித மென்னும் அருணந்தி சிவாசாரியார்) இரு.
வடியை

வணங்குவது

எக்த

நாளோ?

(௫)

சிற்றம் பலமன்னுஞ் சன்பயரரச் தில்லைககர்க்
கொஜ்றங் குடிமுதலைக் கூறுசா ளெர்காளோ?
ஞான

(டோ-மை.) சற்தமபம்த்இிலே நிலைபெற்ற ஞானசொரூபியாகிய மறை
சம்பந்த தேரசரைச் தோச்சரிப்பது எச்த சாளோ?
(௬)
குறைவிலருண் ஞானமு£கல் கொத்றங் குடியடிக
ணறைம௰ர்த்தாட் சன்புபெற்று நாமிருப்ப தெக்காளோ?

(பொ-ரை,)
பரிபூரண
இருவருள் மானத்திற்கு முதலாகிய கொற்ற
வன்குடி உமாபஇிூவகத்இன் C sofa msg
தாமரை மலர்போலும் BEAGLES
அன்புசெய்கலைப் பெற்று காமிருப்பது
எஈ்.௪ காளோ?
(௭)

தரளவங்கள் போகாம னன்னெறியைக்
சாட்டியெமை
யாளவர்த கோலங்கட் கன்புவைப்ப
தெர்காளோ?

எ த்தாட்கண்ணி-குருமாபின் வண்க்கம் ௬௫௯
சாள்கள் வீணே

(பொ-ரை.)

கழிச்து போகாமல்

(சுத்தாத்துவித

AS

ள்ள எழுர்தரு
தாந்த) சன்மார்ச்கத் இனைச் காட்டி எம்மை யடிமையாசக்சொ
வைப்பது
அன்பு
்கு
னிய (மெய்கண்ட பரம்பரையில் வசத) இருச்சோலங்கட
(௮)
எந்த காளோ?

யுள்ளடக்கி,

என்னறிவை

தன்னறிவுக் குள்ளேகான்

என்போல்

வருமவுனி

சாருநா ளெர்தகாளோ?

அறிவினை 1(ப்பஞ்சேச் இரியங்களின் வழிப்
என்னுடைய
(போ-மை;)
, என்னைப்போலவே (மா
பிரபஞ்சமுகமாக விடாது) எனக்குள்ளே யடக்
குருவினுடைய இருவருள்
மவுன
னிட வுருவல் கொண்டெழுச்தருளி] வந்த
(௯)
எச்சரரளோ?
காள்

வியாபகத்திலே அடியேன் வியாப்பியமாகும்

ஆனறுளொன்றை
கூறு

மவுனியருள்

மென்றெமக்

காறுமுண்டா

நாடின்,௮தற்

(குக்

கூடுகா ளெக்காளோ?

௮றுவகைப்
(இவரவர்கள் சன்மத் தினுக்குத் seul)
(பேோ-மை.)
சேற்ற பல
இனுச்
சாரின்,௮௪ சமயச்
பட்ட (அகச்) சமயங்களி லொன்றினைக்
இருவரு
ன்
்தருளிய ம௮ுனகுறாவி
னணுண்டா மென்று எனக்குத் இருவாய்மலந
(40)
.
ளினை அடையுகா ளெந்சாளோ?

ு
நில்லாம னின் றருளை சோபா ரென்றவொர
ா ளெர்காளோ?
சொல்லான் மவுனியரு டோற்னறுந

(இறிவுமயமாக) நின்று
(தற்போச முன்னிட்டு) நில்லாமல்,
மாகிய)
யென்று (சித்தாக்த மகாவாக்இய
இருவருளைக் குறிப்பாக நோக்குவா
()
(பொ-மை.)

ாளோ?
இருவருள் உண்டாகு சாள் எக்ர
ஒரு சொல்லினால் மவுனகுருவின்

த
வைதஇகமாஞ் சைவ மவுனிமவு னத்தளித்
்நாளோ?
ளெகர
மெய்இகழ்ச்தென் னல்லல் வடியுகா

nd

ணமாசக் Gara
(வேதாசமங்க ஊப் பிரமா
நிலையினின
மவுன
யையுடைய ம் வுனகுரு

(போ-மை.)

வைஇக

சைவ

உண்மைப்

நெறி

பொருள்

வாக்கு

Sor ag of
ஐணர்ததய

எஃசாளோ?
விளங்கித் துன்ப மொழியும் காள்

மனமற்ற

மவுனிம௰வு

(42)

ன த்தருளே

?
ார் தீட்டழிவ தெக்காளோ
தாக்கவும்,என் னல்லலெல்ல
(பிரபஞ்ச முகமான)

க்களின்
சொல்லும், (பஞ்சேச்.திரிய

் தருளிய
லாத மவுன௫௫ மோனநிலையினின
வழியே விடும்) மனமும் இல் ப் பதிந்தமாத்திரத்த) அடியேன் துன்
(பயொ-மை.)

அடியேனிடச்து
இருவரு ளொன்றே
லேதல் எரக்காளோ?
ப மனைத்தும் நிலைகு

——

(௧௨)

யான்.

௬௭௬௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
அடியா

வணக்கம்

—i

வெம்பக்தக் தீர்த்(த),உலகாள்
சம்பக் தனையருளாற்

சாருகா

வேந்தன் திருஞான
ளெக்காளோ?

(பேடரை.) வெவ்விய பிறவிச் கட்டினை யொழித்து, உலகச்துச் வெ
னடியார்களை ஆட்கொள்ளும் (ஞான) ௮சசனாய
இருஞானசம்பச் தூர்த்த
சுவாமிகளின் திருவருளைக்
தணையாகக்கொண்டு அடையுகரள் எக்சாளோ?

ஏரின சிவயோக மிக்கிவாக்கே யென்ன,உழ
வாரங்கொள் செய்கையர் தாள் வாரம்வைப்ப

.
தெர்காளோ?

(போ-ரை.) (திருவருளாகிய)
அழகனை வாய்க்த 9வபோசம்
இவ்வுல
கில் இவருச்கேயென்று (உலகம் சொல்லும்படி, சிவாலயத்தில் புல் Cp
gs Sus
வற்றைக் களையும் கருவியாகிய) உழவாரப்படை யேந்திய செவ்விய
திருச்
கரத்தனை
யுடையவராகய அிருகாவுர்கரசு சுவாமிள்
இருவடியினிடத்த
அன்பு வைப்பது எக்காளோ?
(2)

Ls
en
Owes m Dé gs பேதைபாற் ாதனுப்பு
வித்த தமிழ்ச்சமா தீதர் மெய்புகழ்வ தெக்காளோ?
(போ-ரை,) (சிவனடியார்கள் சொல்லில் மயங்கும்) பித்தர்
சிவபெருமா
னென்று தெ௱ர்து பாவை சாசசிடாரிடச்துச்
தூதாக அனுப்பிவைச்ச தமிழி

லே

வலலவராகய

Yt io

பேசுவது

Cun sar
வாதஜு
(போ-மை.)

சுந்தரமூர்ததி சுவாமிகளின்

உண்மைச்

எக்காளோ?

நாடதியப

ரையனன்்
பை
உல௫னர்

கீர்ததியினைப்
(௩)

புத்தர்தமை
வாஞ்சுப்ப

வாதிலவென் ற
தெர்காளோ?

பாரும் (சிதம்பர

மென்ன

ரன ௮) ஞாமையமாகிய ஊரன் தியப் புதப்ப ுச் இவ்விய வே த்தி
ுதச் சமயத்தவசாயெ பெளச்
arses arg gata Qa
mad woo.

ளின் அன்பினணிலையை

இசூிப்பது

g IG

ஓட்டுடன்பத நின்றி யுலகைத
பட்டினத்தார்

gaya

(௪)

அுறந்தசெல்வப்

பத்ரகிரி பண்புணாவ

(போ-ரை,) (பிரபஞ்ச)
ளம் சாவசங்கப் uA ge Bune
"EY

Memes Sates anes

௪ க்சாமீளா?

தெர்காளோ?

சம்பத்
'பக ்தத்துடன் ஆசையின்றி
உலகத்தினின்
PO
(snore) சம்பச்தையுடைய
பட்டினச்

௮2 ௮லாம்கள் பத் இரஇ ரியா
ர் (இவாகள்) நிலையி
னை அதிவதெச்சாளோ
?
BOடக
L Goa © மன்மசண்ட
ா காரவெ மெய்யெ
னவே
Gare Fey வாக்கி
யர்தாண் மேவு

நா

ளெந்நா ளோ?

பூ

எந்நாட்கண்ணி-அடியார்வணக்கம்
»

ட

7

ச

பட்ச

o

்

க

௬௬௧

ம்) திரி
(பயொ-ரை, (கண்ணால்) சண்டதாயெ (காரியரூபம் பிரபஞ்ச
நித்திய மெனவும்
வினை யுடையசென்றும், எங்கும் பரிபூரணமாயுள்ள இவம்
இவெவாக்ியரின்

மலர்ச்தருளிய

Baan
நாளோ?

யடையு

இருவடியை

எம்

நாள்

(௬)

FSET ATED SUITE யோகியெனு
மிக்கதிரு மூலனருண் மேவுகா ளெட்சகாளோ?
சக்கரவர்த்தி
(போ-ரை.) தபோதனர்களாகிய வரொஜ யோ௫யர்களுள்
ராகிய)
ளொருவ
ு
மார்கள

யாச விளமகும் மேலான(அறதுபான் மும்மை;காயன்

இருமூல சாயஞர் இருவருளினையடையு

(௪)

கா ளெச்காளோ?!

ESI BD பூதிபெற்றுக் கந்தரனு பூதிசொன்ன
வெந்தை யருணாடி யிருக்குகா Oar én Gora?
.

தை யடைச்து,
(போ-ரை.) வெகப்பிரமணியச்சடவுள் வாப்பிரசாதத்
்மலர்ச் தருளிய
கக்சாறுபூதி என்னும் இவ்விய பிரபக்தத்தினைச் 'இருவாய
ுக்கு நான்
நாடியிர
ுளினை
இருவர
எமத பிதாலரசிய அருண்கிரிகாதருடைய
(௮)

எர்காளோ?

ரிமையோர் முதலான
பத்தா ருள் பாலிப்ப தெர்காளே॥ி

கத்த

ஏண்ணரிய

பண்ணவர்கள்

தி) அளவிடற்கரிய ஞான
(போ-சை,) (QBs ga கூறியவர்களேயன்
னமேலோர்கள் Haug et
சிச்தர்கள் வொனுச்செகம்பெற்ற சேவர்கள் முதலா

வழங்குதல் எச்சாளோ?(௧)
கள் (ஆயெ எல்லாரும்) அடியேன்மீது திருவரு ள்

யாக்கையைப் பழித்தல்
டட

்
சுக்லெழும், CHG, சொரிமலமு நாறுமுடற
புக்குழலும் வாஞ்சையினிப் போதுமென்ப தெந்நாளோ?
(போ-மை.)
வியவறறால்)
ஆசையானது
வது

எந்சாள்)

சுச்கிலமும், உஇரநீரும்,

(இவை முத

மலமும்

உலவிவரும்
காற்ற மெடுச்சின்ற உடலினுக்குள்ளேயிருக்து
யடை
டியை

இருவ
இதுவரையில் போதுமான௮ (இனியுன்

என்று

சொல்லுவது

இர்க்குமிழீ பூணமைத்து
பார்க்கு மிடததிதன்மேற

(பொ-மை.),

ஆலோசித்துப்

குமிழினுச்குப் பூண்கட்டப்பட்டு

தகசைய)

வழிகின்ற

(க)

எச்மாளோ?

நின்றாலு! கில்லாமெய்
பற்ற

வ

தெக்காளோரி

பார்ச்குமிடத்து
நின்றாலும்

இச்

நீரினிடத்

ef puters

உடலின்மேல் வைத்திருக்கிற இசையானது

ஒழிவது

அண்டாகும்
கில்லான

(இச்

எச்மாளோ?

(

௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௬௬௨

காக்கை,கரி, செர்காய், கழுகொருகாள் கூடியுண்டு
தேக்குவிருக் தாமுடலைச் யென்ப தெக்காளோ?
காகம்,

(போ-ரை.)
லே

EG

ஈரி, செக்காய்,,கழுகு (தூய இவைகள் இ௫கொட்டி

ers கூட்டம் கூடித் இன்று ஏப்பமி$ தற்குரிய
வெறப்பது எக்காளோ?

விருந்தாக இருக்
(௩)

இன்ற சரிரத்தினேச் யென

செங்கிருமி யாதிசெத்த சென்ம பூமியினை,
இக்கெனுட
(பெர்-ரை.)
பிறவி

லென்னுமிழுக் கொழிவ தெர்காளோ?
செவந்த புழுக்கள் முதலியன பிறப்பதற் கேதுவாயே
இவ்வுலகில்

(வெழ.ச்காமல்),

பூமியினை

யென்னும்

சொல்லிக்கொள்ளும் குற்றத் தினை

என்னுட

லென்று

நீங்குவது எர்சாளோ?

(=)

தத் தவர்தொண் ஹாூற்றறுவர் தாமாய்வாழி ந்காட்டைப்
பித்தனா னென்னும் பிதற்றொழிவ தெக்காளோ?
(காரணதத்துவங்கள் முப்பத்தாறு,அவற்றின் சாரியமான

(போ-ரை.)

தித்துவல்கள் ௮றுபஅ4) ஆகிய சொண்ணூற்றாறு தத்துவல்களென்று சொல்
லப்பட்டவர்சள் (அவரவர்கள் கன்மத் இற்குச் தகுக்சபடி) தாமாகவே யொ
ன்று சேர்ந்து வாழ்%இருக்கும் இச்சரீரமாயெ சாட்டினைப் பித்தனாகிய கான்,

கான் என்ட

(அகங்காரம் கொண்டு) பிதற்றுதலை யொழிவத

ஊனொன்றி

நாத லுணர்த்துமசை

னானென்ற

பாவிதலை

நாணுகா

எச்மாளோ?

விட்டறிவே

ளெக்காளேோ?

(போ-ரை.)
முதல்வன் உடலின் (இருதயத்திலே ௮த்துவிதமாகப்)
பொருந்தி (அவரவர்கள் கன்மத்திற்குத் தக்கபடி) அறிவிப்பசனை மறந்து
விட்டுக் (சுதர்.ச.ரமாக) சான் அறிவேன் என்று சொன்ன பாவியாகிய கான்
தலை குனிவது எககாளோ?
(௬)

வேலையிலா

வேதன்

விதித்தவிர்த்ர சாலவுடல்,

மாலைவியா பார மயக்கொழிவ
(பே-ரை.)

வேலையைச்

இர்திரசாலம்போன்ற

மன் படைத்த
யம்போலும்

(சிருட்டி)

விளைகின்ற

ஆழ்ர்து

தெந்காளோ?
தவிர

(Ca)

வேலை

உடல், மாலைச்சாலத்த

யில்லாத

மயச்கத்தினின்்
றும் நீங்குவத எர்சாளோ?

நினைக்க

னரோசிகமா

பிர

மருட்டும் காரி
(er)

மிவ்வுடலில்

வாழ்க் அபெறும் பேற்றை மதிக்குகா ளெக்காளோ?
போ-மை.)

கூர்ந்து

ஆலோடித் அப்

பார்க்இல்

அருவருக்கச்

இக்தேகத்தில் தங்கப் பெறுதற்குரிய மோட்ச இலாபத் இினைய
டைய
குசா ளெக்காளோ?

நினைச்
(௮)

* இத் தத்துவங்களின் விவாச் இனைச்

லூலிற் காண்க,

தகுந்த

சித்தாந்தக் கட்டளே

காரியப்பாட்டைச் சித்தாந்த வசனபூஷணத்திற்

என்னும்
சாண்க,

எத்நாட்கண்ணி-யாக்கையைப் பழித்தல், ௬௬௩
மாதரைப் பழித்தல்
டவ் ச) மூன

முழுக்கும்பி

பாகமெனு'

ம்மலகா யத்து ளிகழ்ச்சிவைப்ப தெர்காளோ?
(போ-ரை.) (அணவம் சன்மம் மாயை.யென்னு) மும்மலமாகிய சேற்றி
னால் விளைச்த முழுச் கும்பீபரகம் என்னும் ஈ௩ரகத்தினை யொக்ச மலச்சரீர,ச்
தில் வெறுப்பினை

யடைவது

எச்மாளோ?

(௯)

தாரற்றமிகக் காட்டு ஈவவாயில்.பெற்.றபசுஞ்
சோற்றுத்
(போ-ரை.)

அருத்தி சுமையென்ப தெர்காளோ?
ூர்ச்சச்தம் ௮.இகமாச வீசுன்ற ஒன்பது

துவாரங்க

ஞள்ள வடித்ச சாதத்தினை யடைக்கும் தோறர்பையினைப் பாரமெனச் சொல்
gag எர்நாளோ?
(௧௦)

உருவிருப்ப, உள்ளேதா ஜாறுமலக் கேணி —
யருவருப்பு வாழ்க்கையைக்கண் டஞ்சுகா ளெர்நாளோ?
(போ-மா.) (மேனோக்கில்

அதிகச் செளந்தரியமான

உடலாகிய) உரு

வமிருக்க, அவ்வுடலினுடே யுண்டாகின்ற மலமாகிய ணெறு
வருப்பினை யுண்டாக்கும் வாழ்வினை விசாரித்துப் பயப்படிசா

இருந்து அரு
ளெச்காளோ?

மாதரைப் பழித்தல்
மெய்வீசு

நாற்றமெல்லா

மிக்கமஞ்ச ளான்மறைத்தப்,

பொய்விசம் வாயார் புலயொழிவ
(போ-ரை.)

சேகத்தினிடத்து

மஞ்சளைப் பூசி சாற்ற முண்டாகாதபடி

தெந்காளோ?

உண்டாஇன்ற
செய்து,

யினையுடைய மாதர்சள் பொல்லாங்கனை

காற்ற

மனைத்தையும்

பொய்யினையே

நீங்குவத

பேசும்

எர்கானோ?

வா

(க)

,இண்டியகெஞ் சப்பறவை க்கக், குழற்காட்டிற்
கண்ணிவைப்போர் மாயம் கடக்குசா ளெக்நாளோ?
(போ-மை.)

(புருடர்களின்)

திடமான

மனமென்னும்

பட்ச

யகப்பட்

டெச்கொள்ளும்படிச், கூந்தலாகிய காட்டிணில் மாலையாகிய) வலையினைவைப்
போர்களாகய) மாசர்களுடைய தக்திரச்தினைக் சடக்குமகாள் எர்சாளோ?

கண்டுமொழிீ

Cu, wen ia கண்டுகொண்டு,

கைவிலையாச்

கொண்டுவிடு மானார்பொய்க் கூச்தொழிவ

தெர்காளோ?

. (போ-ரை, கற்சண்டினைப்பேரலும் வார்த்தை சொல்லி, (விடபுருடர்க
னின்) உள்ளச் கருத்தினைச் செரிர்துசகொ
அடிமையாகச் கொண்டுவிடும் ,

மான்போன்ற விழியினையுடைய மாதர். சம்

்

௬௯௬௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட
காமனைவா வென் றிருண்ட

கண்வலையை

விருத்தியுரை
விசுமின்னார்

நாம மறந்தருளை ஈண்ணுகா ளெந்காளோ?
(போ-ரை,) காமனை (யொத்த விட புருடசை) வாவென்று (சாடை
காட்டி) இருண்ட கண்களாகிய வலையிற் (சிச்கிக்கொள்ளும்படி) வீசம் மின்
னலை

யொத்த மாதர் பெயளர

பறர்து திருவருளீனை யடையகா ளெர்சாளோ!

கண்களில் வெண்பிளை கரப்பக், சருமையிட்ட
பெண்கண்

மயறப்பிப் Gon pagar

. (போ-ரை.)

ளெக்காளோ?.

கண்களில் (வடிகின்ற) வெண்மையான

கருமையான

மைம்னைத்

இட்டிய

பிழைக்குரசா

ளெச்சாளோ?

பெண்கள்

அழுக்கு மறைய,

மயக்கத்தினின்றம்

தப்பிப்
(இ)

வீங்கித் தளர்ந்து விழுமுலையார் மேல்வீழ்ந்து
தூங்குமதன்

(பொ-மை.)

சோம்பைத் துடைக்குகர

ளெச்காளோ?

விம்மிச் (சில சால)்இற்குப் பின்) தளர்ச்சியினை யுற்றுத்

தொங்கும் தனத்தினை வாய்ந்த மாதர்மேலே படுத்து நித்திரை செய்யும் காம
சம்பந்கமான சோம்பலினை யொழிக்குசா ளெக்சகாளோ?
(௬)
கடகிருக்கும் கொள்கை, கரும்பிருக்கு மின்மாற்றம்
வைச்சிருக்கு மாகர் மயக்கொழீவ தெர்காளோ?
(போ-ரை.) கச்சியினிற் கட்டுப்பட்ட தன். இனையும், கரும்பின் சுவை
போன்ற இனிமையான சொல்லினையும் வாய்க் இருக்கும் மாதர் மயச்சத் தினை
நீவ்குவது

எக்காளோ?

பச்ரென்ற
னசசென்
(பொஃரை

(er)

கொங்கைப்

மை) மயக்குன்ற மாதர் பாழாகய
யடையுகா ளெக்காளோ?

உந்திர

a Oui

சாபியாயே

யாளை

மற௩துவிடுவ
.

பசுமையாகிய

மபயக்சம் விஷமெண்்

தமைமறப்ப

(தங்கள்)

சுழிச்சமுத்தும்,

மாசாசமை

நாவென்னாளோ?
தனங்களால்
இுணர்க்து

கெர்காளோ?
£ர்சசுழியினால்

மத்ககத் இனை

செக்காளோ?

Quit g &

(டவர்)

சேலைச்கொய்

சகத்இற் சிர்தையெல்லரவ்

கட்டி வைக்கு

மா யமின்னார்

கட்டமிவ

(சரியை. பட்டு pasar)

கெர்சாளோ

ஈரைவைதக்ச

மனத்தி

Sos Ror unis gs

குட்ட்வைத்க
(ப-கை.)

(அடவ

இராவருளை
(௮)

அளத்தைத் சுழித்தகன

தந்தத் தனத்தார்
(மரை
tor

பசப்பியர்பர Lp oor Lows

ற்றிர்தருளை ண்ணு
(யெளவர்ண வயதில்)

(8)

்

9

படவையின் சொய்

சஈர்தில் (அடவர்களின)
pe
மனை பலலாம் முடி தீதுவைக்காம்

வல்ல ம ரதர் கட்டீஸின்று 5௫௧.௮ எர்மா
ளோ?

வள்சசத்தில்

(௪0)

GT 6 PTL SCCM
- FF GIO! முறைமை
ஆழாழி

யென்ன வளவுபடா வஞ்சகெஞ்சப்

பாழான

மாதர்மயம் பற்றொழிவ

௬௬௫

தெர்காளோ?

(டோ-ரை ) ஆழமாகிய சமுத்திம்போல அளவு கடர்த வஞ்சத் தினை
வாட்ந்த நெஞ்சினையுடைய உபபோசமற்ற மாசர் மயக்கத்தி னீங்குவது எர்
நாளோ?
(௧௧)

* தூயபனித்
மாய

திங்கள்' சுவெதெனப் பித்தேற்று

மடவார் மயக்கொழிவ தெர்காளோ?

(போ-ரை ) பரிசுத்தமான குளிர்க்சியினே வாய்க்க சர்.இரன் (தீயினைப்
போல) கொளுச்துவதென்று (ஆடவர்சட்குக் காம) மயச்கத்தினை பூட்டும்
வஞ்சக

மாதர் மயக்கத்இிணின்று நீங்குவது எச்சாளோ?

(௧௨)

ஏழைக் கு௮ம்புசெயு மேக்திழையார் மோகமெனும்
பாழைக் கடந், பபிராவ தெர்கரளோரி
(போ-ரை.) (ஆ௨வர்களிடத்.
த) வறுமையைக் சாம்டி மோசம் செய்
யம அபரணங்களையணிர்க மாசரிடச்.த இச்சையென்னும் பாழ் (நிலத் இனை)
SEQ) a,

( திருவருளாகயெ பூமியில்) விருசீ தியடைவ

தெக்காளோ?

(௧௩)

விஸ்டு மொழிகுளறி, வேட்கைமதூ மொண்டுதருக்,
தொண்டியர்கள் கட்டையிற் சுற்றொழிவ தெக்காளோ?
(போ சை.) வாய் திறஈது சல்லாப வார் தைகள்
யாகிய கள்ளினைத் (சம்பால்) மூகர்து (அஆடவர்கட்கு)
கடைச்சண்ணிற்

்

பேசிக், (காம) ௮௪௪
ஊட்டும், விலைமாதர்

எக்கிக் சுழலுதலிணின்
றம் நீங்குவது எஈ்காளோ?

(க)

மெய்யிற் சவெம்பிறக்க மேவுமின்பம் போன்,மாதர்
பொரய்யிலின்பின்

ழென்று

பொருக்தாகா

ளெக்காளோ?

௧) வம் சேஃத்தில் வெளிப்
(போ-ரை.) (திசோபவத்தால் றை திருக்
பட (௮தினட னிரண்டறக்) சலச்சு பேரின்பம்போல, மாகருடைய பொய்யி
ணிடத்தில் இன்பமில்லை என்று ௮.இ விச்சியாக மாண் எச்தகாளோ?
(கட)

தத்துவ

மூழறைமை

௮௨௨
BOE bh GB தாலே யலக்கழிந்த தோஷமற
வெம்பூக சாதனரு ளெய்துகா ளெர்காளோ?
(Gin-or,) gig பூதங்களாகிய உடலுடன் கூடி (உலகில்) அலைச்த
வருச் தின துன்பமொழியச் வசணத் தலைவராகிய 9வபெருமானுடைய இரு
வருளினை

யடைபுசா

ளெச்காளோ?

சத்சமு,௪ லாம்புலனிற் சஞ்சரித்த கள்வரெனும்
பித்தர்பயக் தீர்ந்து பிழைக்குகா ளெர்ராளோ?

84

(4)

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை '

௬௬௬

ரூபம், ரசம், கந்தமென்னும்

பரிசம்,

சத்தம்,

(போ-மை.)

ஐம்புலன்க

ளில் தங்கிய சுசோச்திரம், துவக்கு, சட்சு, சங்கவை, ஆக்கிராணமென்னும்
ஐம்பொதிகளாகிய கள்வர்கள் என்கின்ற பித்தர்களுடைய பயத் இனின் ற
(௨)
நீங்கி யுய்யுசா ளெர்காளோ?

காடா த வண்ணமெமை

நரளும் பொதிவழியை

யாளும் பொறியா லருள்வருவ தெக்காளோ?

(போ-ரை.) எக்காலமும் ஐம்பொறிகளின் வழியே செல்லாத பிரகாரம்
எம்மைத் தடுக்தாட்கொள்ளும் பொலிவிஞல் திருவருள் புரிவ 0, க்சாளோ?
யானகன்ம

வாக்காதி

மாயைதம்பால் வீண்காலம்

போக்காம லுண்மை பொருக்துகா ளெர்காளேர?
வாக்கு,

(போ-மை.)

பாணி,

பாசம்,

உபஸ்.௪ மென்னும் சன்

பாயுரு,

மேச்இரியகளால் Sores மாயா காரியங்களில் வீணே
யாத

சத்தியமாயெ ( இருவருளினை)

மானமான

வானரக்கைம்

எனையா

சாலத்தினைச்

கழி
(௪)

டடையுகா ளெக்சாளோ?

மாலையாக் கரமல்,

எளடிகமடி யெய்துகா ளெக்காளோ?

(டோ-ரை.) மனமென்று சொல்லும்படியான கூரங்கினுடைய கரத்த
னிடத்து அகப்பட்ட புட்பமாலையினைப்போல எனையாக்கரமல், என்னை யடி.
மையாச் கொண்டு ஆர்கின்ற பெருமானடியினை யடையுஈ ளெச்நமாளோ? ()
வேட்டைப் புலப்புலையர் மேவாத வண்ண மனக்
காட்டைத் இருத்திக் கரைகாண்ப தெர்காளேர?

(டோ -மை.)

(பிரபஞ்ச விஷயக்களில்)

புலையர்கள் அடையாவகை,
மனமாகிய
முடிவினைக் சாண்ப தெந்காளோ?

உந்து

வேட்டையாடுகின்௦

காட்டினைச்

இருச்இுப்

ஐம்புலப்
(பஉனணாகய)
(a)

பிறப்பிறட்பை

யுற்றவிடா தெர்தையருள்
மனமிறப்ப தெக்காளேோ?

வந்து பிறக்க

(பொ-ரை.) (இருவினைகளால் விளைகின்ற) பிறப்பினிலும் இறப்பினி
ஓம் அடையா சவகை எமது பிதாவா௫ய சிவபெருமான் திருவருள் விளைய

மனம்

இறக் தபிிவது
உரு

புத்தயெணார்

எக்காளோ?
ட

(sr)

“nN

துதிப் பொறியாவின் .

வாய்ததேரை

யொத்துவிடா!
த), எந்தையரு ளோங்குகா
(போ-டை.)

.

ளெக்நாளோ?

புதிதியயன்று சொல்லும்படியான பட ப்பொறிகள் வாம்ச்ச

பாம்பினது
வாயி லகப்பட்ட
வரய சவெபெருமான் திருவரு

Abe ars மென்னுமத
யேங்காம லெக்தையகு

தவளையை
ளோங்குரர

யொச்துவிடாமல்,
ளெர்காளோ?

யாண்வா யிற்கரும்பா
ளெய்துகா ளொகாளேர?

எமது

பிதா
(௮)

எ்.த்நாட்கண்ணி-தத் துவ முற்மை
ஆங்காரமென்று

(பொ-ரை.)

யினது வாயில் உடைத்த

Gir ir GT

சொல்லும்படியான மதம் வாய்க்க யானை

கரும்பினை யொத்து

ஏச்சமடையாமல், எமத

வாகிய சிவபெருமான் இருவருள் அடையுமா ளசெச்காளோ?

சித்தமெனும் பெளவத் தரைக்கடலில்
நித்தமலை
(போ

யாதருளி oot) Dea
சித சமென்று

- ரை)

பிதா

(a)

வாழ்துரும்பாம்

ளெர்சாளோ?
துரையும்

சொல்லும்படியான

அ௯ையும்

கூடிய சமுத்திரத் இல் சேர்ச்த தரும்புபோன்று பிர .இ.தினம் (உலகில்) அலை

(௧௦)

யாமல் திருவருளினத நிலையினில் நிற்குமா ளெச்சாளோ?

வித்தியா தத் துவங்க ளேழும் வெருண்டோடச்,
சுத்தபர போதத்தைத் அய்க்குசா ளெக்காளோ?
(போ-மை.) விச்இியாதத்துவங்களாகிய கலை, காலம், நியதி, வித்தை,
இராசம், புருடன், மாயை ஆகிய ஏழும் பயந்து நீங்க, பரிசுத்தம் பொருந்திய
வெபோகத்தினை அனுபவிக்கும் காலம் எர்காளோ?
(௧௧௪)
துவகைக்
ரை
தோன்றுமோ
யேமுதலாத்
சுத்தவித்தை
தத்துவத்தை நீக்கிபருள் சாருநா ளெச்நாளோ?
(போ-மை.) சுத்தவித்தையினை முதலாகக் கொண்டு சோன்றும் சுத்த
FHS
வித்தை, மயேச்சுரம், சதா௫ிவம், சத்தி, சிவம் TET GYD DE MAUMEE
()
ஏச்காளோ?
அடையுகாள்
திருவருள்
வெத்தின்)
(சுத்ச
கடந்தூ
வங்களைச்

காமப் புலைத்தொழிலி லென்ன ிவு

பொல்லாத
செல்லாம
(படோ-ரை.)

னன்னெறியிற் சேருகா ளெக்காளோ?
தீமை

லில் என்னுடைய

விளைதற் சேதுவா௫ய

அறிவானது

காமம் என்னும்

பிரவேசியாமல்

நீசச்தொழி

சன்மார்க்கத்தில்

அடிகளடிக் கீழ்க்குடியா
குடிகெடுக்கும்

யாம்வாழா

பாழ்மடிமைக்

வண்ணக்,

கூரொழிவ

தெர்காளோ?

(போ-ரை.)
சிவபெருமான் திருவடியின் ழே குடியாகவிருக்து
வாழாதபடி, எமது குடியினைக் கெடுக்கும் பாழாகிய தரித்திரத்தின்
பாட்டினை விட்டு நீல்குவது எர்தரசாளோ?
ஆன

புறக்கருவி

போனவழி
(போ-ரை.)
ரூபமாயுள்ள

போயினபின்

சேரும்
(௧௩)

நாள் எர்காளோ.

யாறுபத்து

மாம்
கூறு
(௫)

மற்றுளவும்

யுங்கூடப் புன்முளைப்ப தெர்காளோ?
காகியரூபமாயுள்ள புறத்தச் தவக்கள் அறுபூம்,

முப்பச்தாறும்

அவை

(அகக் செண்ணாற்றா௮ம)

மறுபடியும் என்னைச் கூடாசபம

என்னைவிட்டு

(வையிறக்க)

மேல் புல் முளைத்துவிடுவது எர்காளேோ?

ந்தகளுச் செங்குமிறா ளானவா முவறிவில்
வந்தவிருள் வேலை வடியுகா ளெர்காளோ?

-

காரண
நீங்கிப்

goa
(௧௫)

்

௬௭௬௮) தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
(போ-ரை,) குருடனுக்கு (உலகமெல்லாம்) இருள்மயமா யிருப்பது
போல, என்னுடைய அறிவின்சண்ணே (ஆணவமல சம்பச்சத்தால் விளை
ர் துள்ள) அஞ்ஞான மயமான இருட்கடல் வற்றிப்போகும் நாள் எக்காளோ?
புன்மலத்தைச்

சோர்து,மல

போதம்

பொருந்துதல்போய்,

நின் மலத்தைச் சேர்ந்து,மல நீங்குரா ளெக்காளோ?
(போ-ரை.) அற்ப (பிரபஞ்ச காரிய) மாயையினை யடைந்து, தற்போ
தம் அடைதலினின்று
நீங்கி, ௮இபரிசத்தமாகிய திருவருளினை யடைந்
௪,
அம் மாயாமல காரியங்களை நீங்குரா ளெக்காளோ?
(௧௪)

கண்கெண்டுக் தேரறாக் கலக்கமெல்லாக் தீவண்ணம்
பண்டைவினை வேரைப் பறிக்குகா ளெர்காளோ?
(போ-ரை.) (சாத் இரங்களைப்) படித்தும் படித்தும் மனமொருவழி யடை
யாது உண்டாகும் சலக்க மனைத்தும் நீங்கும்விதம் (அச்சாலத்திழ் சாதாரமா
புள்ள) பூர்வ சென்மாச்திர வினையின் மூலத்இினைச் களையுகா ளெச்காளோ?

பைங்கூழ் வினைதான் படுசாவி யாகவெமக்
கெக்கோன்

சரணவெயி

லெய்துகா

ளெக்காளோ?

(போ-மை.)
பூர்வ வினையாகிய பயிரான மிகுச்த சாவியாயழிய எம
க்கு எம தலைவளுகிய ெவெபெருமானுடைய கஇிருவருட் சரணமா
கிய
வெயி
லானது

காயும்சா ளெகநாளோ?

GES pHs

மாதிட

வறுத்தவித்தாம்

(௧௯)

ஈம் கூடும்வினை

யெல்லாம்

வண்ண மருள் வக் திடுகா ளெக்காளோ?

்

(போ-மை.) நினைகச்தற் 0; துவா
மனத்தாலும், வாச்காலும், காய
தீதாலும்) வர்து சேருகின்ற இவனை யனைத்தும்
(நெருப்பிலிட்டு)
வறுச்து
இனி முளையாதபடி திருவரு ஞண்டாவ செந்க
ாளோ?
(௨.0)

சஞ்”்தமேயாதி ஈரக்கான முச்சேறும்
வு தபொரி யாகவருண் மேவுகா ளெர்காளேர?

((2ப1-மை,)

சஞ்சிதம், பிராரத் துவம்,

இய மூவகைக் சேறும் உவர்ந்து
வரு ஞண்டாகுஈ£

Ber een Conn?

ஆகாமியம்

போகும்படியாக

யெ

சாரக்குகளா

ஜானவொளியாயெ

தேகமூத னான்ச$த் Gia iu Ot
oor puis நின் திலகு
மோகமிகு மாமை:முடியுகா ளெர்க
ாளோ?

BG
. (௨௧)

இன்ப (போ மை) தேஈமுதலாகச்
கரணம், புவனம், போகம்
ஆக நான்கும்
விரிர்து சேர்ச்து (ஒன்றற்கொ
ன்று அன்னியமென விச
ாரியாத Cars
னஸ் ஒ௰ற்ஐுமைப் பட்ட துப
ோல
வொன்ருஇ யிருப்பதத் கேத
ுவாசவுள்ள
மோகத்தினை விளைவிக்கும்
மாயை நீங்குங் காலம் எக்காள
ோ?
(௩௨)

ot

pa

கண்ணி-தன் னுண்மை

௬௬௯

சுத்த முதலாத் தழைத்தில் கெமக்குணர்
த அஞ்

சுத்தமா

மாயை

(போ-ரை.)
இனை)

தொடக்கறுவ

தெர்காளோ?

விரிச்து

காதங் சாரணமாச

பாவியிருக்கிற

(அபாஞானத்

எமக்குச் தெரிவிக்கும் சுத்த மாயையின் சம்பந்த நீங்குவ செர்காளோ?

எம்மை வினையை யிறையையெம்பாற் காட்டாத
வம்மை திரோகை யசலுகா ளெச்நாளோ?
பாசமாகிய
எம்மையும்,
(பொ-ரை.) (உடலுடன் கூடிய) பசுவாகிய
வினையையும்,
பதியாகிய இறைவனையும் தோன்றாதபடி. மறைக்கின்ற தாயா
Qu திரசோதாயிசத்தி என்னை விட்டு நீல்சி (அருட்சத்தியாய்ச் தோன்றுசாள்)
எக்காளோ?

(௨௪)

இத்திரையாய் வந்து நினைவழிக்குவ் கேவலமாஞ்
சத்துருவை வெல்லுஞ் சமர்த்தறிவ தெரந்காளோ?
மடைர்து அறிவை
(ஆண வமல)
சுழுத்தியினப்போல
(போ-ரை.)
மயர்கும் (ஆன்மா தத் துவங்க சளொன்ரையும் கூடாதிருப்பதாடகிய) கேவலா
வச்தையான சச்அருவினைச் செயிக்கும் வல்லமை யுண்டாவ தெக்காளோ?

சன்னல்பின்ன லான
முன்னவன்ஞா

சகலமெனுள் குப்பையிடை

னக்கனலை

கூட்டமா

ளெர்காளோ?

(போ-னா.) (ஆன்மா தத் துவங்களுடனே கூடிச் காரியப்பட்டுப்) பின்
னிக்கொண்டு இடக்கிற சகலாவச்தை யென்னும் விஷய குப்பையில் மூல

சாரணனாகய வெபெருமான் ஞானாக்கினியை மூட்டுவிப்பது எச்சாளோ?
மாயா

விகார

தோயா

மலமொழிசுக்

வருளைத் தொடருசா

(போ-மை.,)

()

FTA GOS

ளெக்காளோ?

மாயையினால் காரியப்பட்டு விரிந்து டெக்றவற்றா லுண்

டாம் கன்ம மலம் நீங்குவதற் கேதுவாகிய (அன்மா கேவல ௪கல மிரண்டும்
சுத் தாவ, ச்தையி
தாக்காமல் பசமசுகசமாகய அனக் சத்தைப் பெற்திருப்பதான)
லடைந்து

இருவருளினைப்

பின்பற்றிச் செல்லுமா

ளெச்சாளோ?

(௨௭)

* தன்னுண்மைம
—~
உடம்பறியு

மென்னுமக்த

திடம்பெறவே

வூழலெல்லாக்

இரத்

யெம்மைத் தெரிசிப்ப தெர்காளோ?

(பொ-ரை.) உடம்பே
(எல்லாவற்றையும்) அறியும், (உடம்பிற் கன்
னியமாக ஆன்மாவென்பதொன்த இல்லை) என்றும் (சேகான்ம வா இகளின்)
குளறுபாடெல்லாம் ஒழிய, (உடலுக் கண்ணியமாக அன்மாவென
வொன்
% இச்சண்ணிசளிஜற் குறிக் துள்ள மசவா இிகளின் உடன்பாட்டினைச் சத்
சார்த வசனபூஷணம் என்னும் சாத்திரச்திழ் காண்க,

௬௪௦

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை-

றுண்

டென்னும்)

உறுதியுண்டாகவே

(ஆன்மாவாகிய)

எம்மைக்

காணும்

(அன்ம தரிசனம்) பண்ணுவஐ எச்சாளோ?
செம்மையறி

வாலறிந்து

க)

தேகாதிக் குள்ளிசைந்த

எம்மைப் புலப்படவே யாமறிவ தெர்காளோ?
(போரை)
(மெய்கண்ட சாத்திரங்களை and ergy
துண்டாகி
செல்விய அறிவைச் கொண்டு அறிர்து, சேச முகலாய தத்துவங்களுக்குள்

பொருக்திய

(தன்மாவாகிய)

எம்மை

சன்கு

நாளோ?

தத்துவமாம் பாழ்த்த

யாம் அறிந்துகொள்வ

தெக்
(=)

சடவுருவைத் தான்சுமந்த

சித்துருவா மெம்மைத் தெரிசிப்ப தெந்காளோ?
(பேோ-மை,)

(மூச்கூற்றுத்

ரூபத்தினை இதுகாறும்
தெக்காளோ?

தத் துவங்களால் இரண்ட

அரித்திய

சட

சாங்கிறின்ற ௪ச்துருவா௫ிய எம்மைச் சகண்டுகொள்வ
(௩)

பஞ்சப் பொறிபையுயி ரென்னுமந்தப் பஞ்சமறச்
செஞ்செவே யெம்மைத் தெரி9ப்ப தெர்காளோ?
(போ-மை.)

ளின்)

ஐம்பொறிகளை

அச்தச் சறுமையானது

செவ்வையாய் எம்மைக் காணுவ

ஆன்மா என்னும்

ஒழிய

(இக்திரியவான்ம வாஇக

(இவ்விச்திரியங்கட்கு ௮ன்னியமாசச்)

செஈரசாளோ?

அச்தக் கரணமுயி ராமென்ற வர்தரங்க
ந்தைக் கணத்திலெம்மைத் தேர்ச்ச.றிவ தெர்நாள
ோ?

(௪)

(போ-ரை.) (மன மேதலாகிய) அக்க கரணக்க ள்
என்கிற (அந்தக் கர
ணாூன்மவாதிகளின்) அக்தரங்க கிர்தையானத
ஒழிய (அகச்சாணங்கட்கு அன்
னியமாக) ஆன்மாவாகிய எம்மை விசாரித் அணாவது
எர்சாளோ?
(௫)
மூக்குணத்தைச் €வனென்னு ரமூடத்தை
விட் டருளா

லக்கணமே
(போ - ரை)

யெம்மை

யறிந்துகொள்வ G) கந்காளோ?
முச்குணங்களையே ஆன்்மாவென்னும் (குணான்மவாதி)

அறிவின்மையை நீக்கித் திருவருளினை
முன்னிட்டு அச்சணமே
(மூக்குணத்
Bp கன்னியமாக) ஆன்மாவா கிய எம்மை
யறிர் துசொள்வத எச்காளோ?
(௯).
காலையுபி ரென்னும் கலாதிகள்சொற்
கேளாமற்

சிலமுட னெம்மைத் கெளிந்துக
ொள்வ தெர்காளோ?

(போ-ரை,)

(பிராண
வாயுவினே ஆன்மா வென்னும்
(பிராணான்மவாதி
மாதேவிகள் வார்த்தைக்குக்
செவிகொடாழல் இரமத்துட
ன்
(பிரா
ணனுக்கு அன்னியமாக)
ஆன்மாவாஇய
கொள்ளுவ தெர்காளோ?

களாகிய)

'வான்கெடுத்துத் தேடு
சான்கெடுத் தத்

மதிகேடா்

போல'வெமை

CG sur ம னன்கதிவ தெர்
நாளோ$

எத் நாட்சண்ணி. அருளியல்பு

௬௪௭௧

(போ-மரை)
(வியாபகமாயுள்ள)
அகாயக்தை
மறைச்துச்கொண்டு
௮ சர்சன்னியமாகவொன்றினைச் தேடும் அறிவில்லார்போல, (ஈல்லாவர்றை
யம் அறிதற் சேதுவாயள்ள அன்மாவாகய) எம்மை (யறியாது) கெடுச்துத
கொண்டு (பிறவர்றை ஆன்மாலென) காடாமல(ஆன்ம சொரூுபச்
தினை )ஈன்ரு
செரிக்தகொள்வ செர்காளோர?
(௮)

அருளியல்பு
ஈுனந் தருகா

ருனச்த

சாட்டி

டிதுமமக்கு

வேண்டாவென்

லவதரிட்ப தெக்காளோ?

இவ்வுல
(போ-ரை.) ஒஞ்ஞான ச்சை விளைவிப்பதற் சேதுவாயுள்ளது
Buran
gi),
md
(Qu
என்று
ேேவண்டியதில்லை
கம், (இது இணி) எங்களுக்கு
சாட்டிலே பிறப்பது எர்
(திருவருளாகய)
கம் விளைதற் கேதுவாகவுள்ள
(கு
நாளோ?
பொய்ச்சாட்டு யான புவனத்தை
மெய்க்காட்டி யாம்புவன மேவுகா

(பொ-மா.)
இங்கூடிய

விட்டருளா

ளெக்காளோ?

(மாயையின் சாசியத்தால் நிலபெறுதலின்றித்)

இரிவோ

நீககிக் இருவருளாம்

உண்மைக்

காட்டினை

உாய்ச்த இவ்வுலகினை

சாட்டியினை விளைச்தற் கேதுலாகவுள்ள உலக த்தினை யடையுமா ளெக்காளோ?

அ. இயக்தங் சாட்டாம லம்பரம்போ Ca’ den pr a
இதி லருட்கடலைச் சேருகா ளெக்காளோரி
(போ-ரை.)

அமம்பழமும் முடிவும் தெரியாத

ரிறைக்த
(எங்கும் வியாபகமாக)
இளைக்குகா ளெர்காளோ?
ஏட்டுத்

சழுச்திரத்தில்
(கட

லெக்ளும் பெருகிவரும்

இரைக்க்மே

லெட்டவெளி

பூசாகாயத் இனைப்போல:

குற்றமில்லாத திருவருட்

விண்ணாற்தின் மெய்சோய்வ

தெர்காளோ?

(பெொ-மை.) எத் இக்குகள் சம் மேல்(அ௫ய பத்துச் இசைசளிலும்)
Link HORE HD சிதொாகாயமாகிய (வானக்௪) சதியில் என்னுடலம் இளைப்பது
(௪)

எந்நாளோ?

சருதியெல்லா

சூதான

மென்று

மீதான

மானவெற்பை

(போ-ரை.)

நுண்ணிய

இடமென்று

இடமென்னும்

(சரணை)

இன்ற மேலான

மேவுகா

மேமோலமிடு

ளெக்காளோ?
வேதங்கள்
மாலையை

எல்லாம்

முறையிடு

யடையுகா ளெந்காளேர?
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தாயுமானவர்ப ஈடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௬௭௨

வெந்தவெடிக் கன்றசிந்தை வெப்பகலத் தண்ணருளாய்

வக்துபொழி இன்ற மழைசாண்ப

தெக்காளோ?

) வெடிக்கன்ற
(போ-மை.) (அஞ்ஞானத்தால்) வெந்து (மோகத்தால்
ுளே சொருபமாசப்
என் மனவெம்மை நீங்கச் குளிர்ச்சி பொருந்திய இருவர
(a)
பெய்சன்ற (இருபை) மழையைத் தரிசிப்ப தெர்காளோ?

ரியர்கள் சந்திர்க டோன்றாச் சுயஞ்சோதிப்
பூரண தேயத்திற் பொருக்துகா ளெக்காளோ?
சம்பச்தமாயுள்ள) சூரிய சந்திரர்கள் உதயமா
ணிறைக்த) பரிபூரணமாகிய
காத அருட்பெருஞ்சோதியை வாய்ந்த (இருவரு
(௪)
நாட்டின்கண்ணே தங்குவது எர்காளோ?
(பொ-ரை.)

(பெளதிக

தன்றுமன வெப்பக் கலக்கமெலார் தீர,அ௮ருட்
டென்றல்வக்து வீசுவெளி சேருகா ளெர்காளோ?
(போ-ரை.) (அஞ்ஞானத்.தில்) புழங்குசன்ற மனவெப்பச்தினாலுண்டா
இற கலக்கங்கள் முழுவதும் ஒழிய, திருவருளாகிய தென்றற்காத்று வந்து
மோதுன்ற

(ம)

சதொகாயத்தில் சேருரசாள் எக்காளோ?

கட்டுகமன் செங்கோல் சுடாவடிக்குங் கோலாக
வெட்ட வெளிப்பொருளை மேவுகா ளெர்காளோ?

(போ-ரை.)
செற்கோலானது

(அன்மாச்களைக்

கயிற்றினால்)

(என்மீது செல்லாத)

அவரது

கட்டுகின்ற

எமனுடைய

எருமைக்கடாவினை

யோட்

டம் சோலாகு/படி சிதம்பர சொகாய
வெளியில் எழுச்தருளியிருக்கும்
ர ஜப் பிரபுவை அடையுகா ளசெக்காளோ?

ஈட
(௯)

சாலக் கபாடத் தடைதீர, எம்பெருமா
ஷனேலக்க மண்டபத்த ளோடுகா ளெக்காளோூ?
(போ-மை.)
மிகுதியான (மாயா சாரியமான) சகவென்னும்
யானது நீங்க, எமது வபெருமான் (அருண்மயமான) இருவோலக்க
பத்திலே திரிர்துகொண்டிருக்குகா ளெச்காளேர?
்

Maren warn ளென்னும் விரிரிலா மண்டபத்தில்
தண்ணீ ரருக்தித் தளர்வொழிவ தெக்காளோ?
யான

தடை
மண்ட
(௧௦)

்

(போ-ரை,) சிவபெருமான் திருவடியென்னும் அருள் விரிர்த குளிர்ச்சி
மண்டபச்தில்

வொனர்ச

நீருண்டு (பிறவித்)

ஈரளோ?

சளர்ச்

ட்

வெய்பபுலி பார்த்து விழித்திருக்க

UN

அய்ய வருளிற் oud ger ளெக்காளோ?

$ககுவது

எச்

(

DD

கச

)

௬௭௩

எந்நதாட்கண்ணி-அருளியல்பு

(போ-மை.) அஞ்ஞானமாகிய உலகன் மாயா போகங்களைப் பார்த்துக்
கொண்டிருந்து (அவற்றைக்) காத்துக்சொண்டிரு2 துன்பமொழிய ௮.இி
பரிகச்சம் பொருந்திய திருவருளில் (அனந்த) நித்திரை செய்யும் காள் எந்
(௧௨)
நாளோ?

வெய்ய பிறவிவெயில் வெப்பமெலாம் விட்டகல
நீழ லணையுகா ளெர்காளோ?

வையனடி

(போ-ரை.) கொடிய பிறப்பென்னும் வெப்ப மனைத்தும்
பெருமானுடைய இருவடி கிழலைச் சேருகா ளெர்காளோ?
வாதைப் பிறவி வளைகடலை நீச்தவையன்

ஒழியச்

சவ
(om)

பாதப் புணையிணையைப் பற்றுசா ளெக்காளோ?
(போ-மை.) துன்பத்திற் கேதுவாயள்ள பிறப்பென்னும் வளைச்சு ௪ழுச்
இரத்தைசத் தாண்ட, சிவபெருமானுடைய இரு அருவடியாகிய saved ter
(௧௪)
அடையுகா ளெர்காளோ?

ஏுன.கில்லா மெய்ப்பொருளை

யிம்மையிலே

காணவெளி

ஞானமெஜனு' மஞ்சன த்தை கான்பெறுவ தெர்காளோ?
(போ-மை.) (சிறிதேனும்) அஞ்ஞான சமபருத மில்லாச உண்மையான
சிவத்தை இப்பிறப்பிலேயே தரிசிச்ச வெளிப்படையாகச் சிவஞானமென்
னும் ௮ஞ்சனச்தை சானடைவது எச்சாளோ?
(௧௫)

எல்லா மிறந்தவிடத் தெர்தைநகிறை வாம்வடிவைப்
புல்லாமற் புல்லிப் புணராசா ளெக்காளோர?
(பொ-மை.) (சத் தவ முப்பத்தாறும்) சகடச்த இடச்தில் என,து த்தை
யர௫ய ஈவபெருமானின் நிறைந்த வியாபகச்தினைச் (தற்போத முன்னிட்டும்)
ேராமல் ( திரூவருளினை முன்னிட்டு?) சேரும்சா ளெக்காளேர?
(௧௯)

“சடக் துளுயிர் போ'லெமக்குத் தானுயிராய் ஞான
நடத் துமுறை கண்டுபணி மாம்வீடுவ தெக்காளோ?

) (பூச)

(போ-ரை
பாமான்மாவாடஃ
யணர்ச்து (2வச)

உடலிலே

உயிரைப்போல,

எமத அன்மாவிற்குள்

செய்கின்ற
யனுபவிக்கச்
இவஞானத்சை
செயல்களை டீங்குவது எர்காளோ?

தன்மையை
(௧௪)

எக்கணுமாச் துன்ப விருட்கடலை விட்டருளாம்
மிக்ககரை யேறி வெளிப்பமவ தெர்காளோ?
(பம

இருண்ட
வெளிவருத

- ரை.)

எவ்விடத்தும்

சமச்இரச்சை
லெர்காளோ?
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சூழ்க்துகொண்டிரு4ற

நீக்கிச் இருவருளாகிய

மேச்பட்ட

துன்பமாகயெ

சரையிலேறி
(௧௮)

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௬௪௪

wy

gh ou

Qua

‘

க

உழ

பின்னே போய்க் காண்பார்போன்'

: கைவிளக்கின்

உர

உட

மெய்ஞ்ஞான

டெய்விளக்கன் பின்னேபோய், மெய்காண்ப தெர்/ளோ?
(தனக்கு வேண்டிய பொருள்களைக்)

பின்னாற் சென்று

உண்மைஞான

கொண்டு

கையில் விஎக்மீகச்தச்

(போ-ரை.)

(அவ் வெளிச்சத்தின்)
ara

Sh

மேச்திக்கொண்டு

மென்னும் மெய்கண்ட Bug Bran

(சவச்தினைத்) தறிஏப்ப தெர்சாளோ?

பின்னே போய், உண்மையான

CCE,

அதன்
(௧)

கேடில்பசு பாசமெல்லாங் &ழ்படவுர், தானேமே
லாடுஞ் சுகப்பொருளுக்

மையும்

விளங்கும்)

நித்தியமாக

(னாதி

(பொ-மை.)

கன்புறுவ தெக்காளோ?

நீங்கவும்,

பாசத்தன்மையும்

பதியான ஆனர் சப்பொருட்கு

அழிவில்லாத பசுத்தன்

(இவ்விரண்டிற்கும்)

அன்பு பொருந்துவது

மேலே

ஆணவத்தை

நீக்கி, ௮றிவூடே பைவசையாக்

காணவத்தைக்

சப்பாலைக் காணுகா

நடிக்கும்
(௨)

எர்காளோ!

ளெர்காளோ?

(போ-ரை. ஆணவமலத்தினை யொழித்து, அறிவிணிடத்தே ஐர் துவித
மாகச் காணப்படுகிற (சாக்கிரம், சொப்பனம், சழுத்தி, துரியம், அரியாதீதம்)
என்னும் அவஸ்தைகளுச்கு அப்பார்பட்ட இடத்தில் தோன்றுகிற Gags
சைச்

சாணுகா

நக்கப்

பெச்காளோ?

க்ஷ

பிரியா; கீனைக்கபறக் கக்கூடாப்,

போக்குவர வற்ற பொருளணைவ

தெர்காளோ?

(போ-ரை.) (ஆன்மாவுடன் தன்னியமாக விருத்தலின்) நீக்கவும் நீங்
காது; மனக்தினிடத்தே (அத்.துவிதமாக விருத்சலின்) கினைச்சவும் மறக்க

வும் கூடாத;

(சர்வ வியாபகமாக விருத்தலின்)

ளிப்பட்டுப் பொருந்துவது

அண்டருக்கு
கண்டுகொண்டு

(டோ-மை.)
நாள்

(௪)

மெப்ப்பில்வைப்பா
நின்று

BONE RET

மார முத,

யென்னகத்திற்

ளெக்காளோ?

தேவர்களுக்கும் உற்றிடச்துதவும் பொருளாகிய

யான தேவாமிர்தத்தை,
இன்ற

போக்குவரவற்ற வம் வெ

எர்காளோ?

எர்சாளோ?

என்னிடத்2த

தரித்துக்கொண்டு

அருமை

இருந்து சளிக்
(௫)

காட்டுக் திருவருளே கண்ணாகக் கண்டுபர
விட்டின்ப மெய்ப்பொருளை மேவுா
ளெர்காளோ?
(இரோ தான் சத்தியாகவிருக் து) பிரபஞ்
(பே-ரை.)
சப் பொருள்ச
ளெல்லாவற்றையும் அனு பவிக்கச் சேய்ன
்ற (அவ்வருட்
சத்தியினைக்சொ

௬௪௫

எத்தாட்கண்ணி-பொருளியபல்பு

(௪)

நழுவியே, எவ்வுயிர்க்குர்

தன்மை

தரனணான

சிவச்தினை

உண்மையான

லனுபவிச்சப்படுகிற

ண்டே) மேலான வீட்டினா
ET ளெர்சாளோ?
YOO

சானான வுண்மைதனைச் சாருகா ளெக்காளோ?

BY
ு நிற்கின்ற) அகங்கார குணம்
(பொ-மை.) கான் என்ன (முனைந்த
ற
்கும் ஆதாரம் தானே யாயிருச்சின்
வப்பெற்று, எவ்வகைப்பட்ட இவர்களுக
(er)
சாளோ?
உண்மையான சிவச்தினை அடையும் ராள் எச்

FHM

து, திருவருள் மயமாக நிற்கும்
சினைப்பொழிரச்

(கற்போத)

(போ-மை,)

USS

தெர்சாளோ?

வாழ்ளிப்ப

எம்மையுந்தான்

als BOUT Chet
AGH

நிற்பவர்பால்

மறக்து, தருவருளாய்

இர்தை

(௮)

ாளோர்
சிவம், எங்களையும் வாழ்விக்கும் காள் எந்ச

மா
எள்ளுக்கு செொண்ணெய்போ' லெய்கும் வியாபக
ளோ?
யுளளவொன்றை யுள்ளபடி. யோருகா ளெந்கா
எள்ளினுகீகுள்ளாக்

(டபோொ-மை.)

எண்ணெய் வியாபிச்திருப்ப தபேரல்

உள்ளபடி. யழியும் சாள்

மெங்கும் வியாபசமாயள்ள சிவத்துனே

(பிரபஞ்ச)

(௯)

எர்சாளோ?

அருவுருவ

Out HO

யான

மகன்(து),அதுவா

மெல்லா

தெர்காளோ?

WEG, am J) பலப்பல

எல்லாவற்றையும்

அரும் உருவம் ( அறுவுருலம்) என்கிற

(பொ-மை.)
சுடச்து, ௮ துவாக

இவம் எமக்குப் புலப்படுவது

(௪௦)

எச்காளோ?

அ சணமுங் கரணா வசணடிதர கார பரி
பூரணமவர் தெம்மைப் Kurds gar Denier Corr?
Lop
.

(போ-மை.)
(அட்சரமாகிய பாச சாலங்களா
லாகிய)
வேதம்களும்
காணக்கூடாத அகண்டரூபமான பரிபூணப்பொருளாகிய சிவம் வந்து எ
மைப் பொருந்துவது எர்ராளோ?
(௧௧௪)

சத்தெடசித் தாகத் தயங்கியவா
.

.

.

சுத்த வகண்டடிவர்
ட

னந்தபரி

௪

தோன்றுகா

்

ளெக்நாளோ?

( போஃரை
பா ரை)
சதீதுடனே
;
இத்
iB தமாக விளங்குஇன
i ்ன் ற ஆனந்தமயமான
சுத்தத் தன்மையுள்ள அசண்டிவ
வெளிப்படும் நாள் எ$்காளோ? (௪௨)
7 ங்கறகும் i பார்த்
ஏங்கெக்
i 5 தாலு
aT
5
மின்புறா
வப.ய் 7 நிக்கமின்றித்
இப

SAGES

தனிப்பொருளைச்

(Ci 18 -ஷரு
o.
TT SET

.
Oyo

é

(இs (௫ வ

ue

ளை

Cer
oi Corr?
a

முன் னிட்க
Lath க்சொண
5 (a)
்i
வ

(பிரபஞ்சப்பெ

மாச சிலைபெற்றிருக்கின்ற ஒப்ப

சாரு

டீ னேத்
ர்

ஆம்)
ழ்

நிற கவத இனை

ப்

2

்

எவ்வெ
;
ங்க
எ
1
3
/ வ்விட
5

ட)

சி)

்

“சொருபமாய்
அன்னியப)
அடையுரசா செக்காளோ?
்

,

்

ட்

ுரை
௬௪௭௬ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்திய
அடிமுடிகாட் டாதசுத்த லம்பரமாஞ் சோதிக்

ளோ?
கடுவெளிவச் தென்னைக் சலக்குகா ளெக்கா

தொகாயமாகும் (அருட்)
போரை.) தோத்றமீ நில்லாத பரிசுத்தமான
(௨௪)
காளோ?
சோதியான சிதம்பரம் வந்து என்னைச் சலச்குகா ளெர்

குன்றனையுங் காட்டா வுள த்திருளைச் சூறையிட்டு
நின் றபரஞ் சோதியுட

னிற்குகா ளெர்காளோ?

மனத்தாண
(போ-ரை;) (பிரபஞ்சப் பொருள்) ஒன்றினையும் காட்டாத
யுடன்
்சோதி
பெருஞ
)
(அருட்
வமல,ச்தினை அடியோடே நீக்? எழுர்தருளிய
(௧௫)
(இரண்டறக்) கலக்கும் மாள் எக்சாளோ?

எந்தச் சமய மிசைந்துமறி வூடறிவாய்
வர்தபொருளே பொருளா வாஞ்சப்ப தெர்காளோ?
(போ-ரை.)

சன்மத்தித்குத் தச்சபடி

(ஆன்மாக்களின்

ஏற்பட்ட)

எக்

தெக்தச் சமயங்களுடனே ச்ட்டுண்டிருந்தாலும் (அவரவர்கட்கு அவரவர்கள்)
சன்மத்திற்

பொருளே
பது

இசைய

அவர்க

எறிவுக்குத்

(உண்மைப்) பொருளான

தக்கபடி

அறிவாய்த்

(சிவமாகத்) தணி£து

தோன்றும்

இச்சிப்

அதனை

(௧௬)

எச்சாளோ?

எவ்வாறிச் குற்றுணர்ந்கார் யாவ ரவர் தமக்கே
யவ்வாருய் நின்றபொருட் சன்புவைப்ப தெர்காளேோ?
(போ-மை.) எந் தவிதமாக இவ்விடத் திலிருக்து ஆராய்ந்தார் யாவசோ
அவர்கட்கு அவர்கள் விரும்பினவிதமாக இருந்து தோன்றிய பொருளா
இய (சிவத்திற்கு) அன்புவைப்ப செர்காளோ?

(aa)

பெண்ணா ணலியெனவும் பேசாம லென்ன றிவின்
கண்ணூடே ரின்மவொன்றைக் சாணுசா ளெர்காளோ?
(போ-ரை,)

பெண் எனவும், ஆண் எனவும், அலியெனவும்

கேலாதபடி என்னறிவின்.ண்ணே
தரிச்குமா ளெர்சாளோ?
அினைப்பு

மறப்புமற

சொல்வதற்

உதித்த ஒரு பொருளாகிய (சிவத்சைத்)
(௧௪௮)

நின்ற பரஞ்சோதி

தனைப்புலமா வென்னஜிவிழ் சந்திப்ப தெர்சாளோ?
(Crit-an 1.)

(தற்போத)

நினைவும்,

(அஞ்ஞானத்தால்)

மறைப்பும்

அற்ற அவசரத்தில் எழுந்தருளிய (அருட்) பாஞ்சோதியினை வெளியாக என்
னழிவின்ஈண்ணே தரிசிட்பது எர்மாளோ?
(௧௯)

Gir GI GT

௪ நீ நாட்கண்ணி-ஆன தந் தவியல்பு

ஆனத்தவியல்பு
“உ...

பேச்சுமூச் சில்லாத பேரின்ப

்

வெள்ளமுற்று

நீச்சுநிலை காணாம ஸிற்குகா ளெக்காளோ?

னை விடு
(பொ-ரை.) (வைகரி வாக்இனால்) பேசுதற்கும், பிராண வாயுவி
தெரி
தற்கும் கூடாதபடி பெரிய சுகவாரியை யடைந்து (அதில்) நீர்ச,ஆழர்
(க)
ளோ?
யாதபடி கிந்ன்ற நாள் எர்கா

இத்தர் தெளிந்தோர் தெளிவிற் றெளிவான
சுத்த சுசகக்கடஓட் டோயுகா

ளெக்காளோ?

அவர்கள் அ.தி
(போ-ரை.) மனமானது சலனப்படாதபடி. யிருந்தோர்
திய ஆன$தச் சமுத்திரத்தில் இனைக்குகா
வினில் சுசமான பரிசுத்தம் பொருச்

ளெச்சாளோ?

(2)

சித்தின்ப முண்டம் சிதைய, ௮னர் த்ங்கடல்போன்

முற்தின்ப வெள்ளமெமை மூகோ ளெர்காளோ?

(பொ-ரை.)
Cs gan@u

உலச

சம்பக்தமான

ஊழ்வினையானது

அசையினை

அற்ப

படும்படி,

பெருகுகின்ற சிவானந்தப் பெருக்கு எம்மை

gera pp

அனுபவித்தத்

சமுத் தாரம்போலப்

யழுந்தும்படி. செய்யுமா Gert
(௩)

சாளோ?

எல்லையில்பே

ரின்பமய

மெப்படியென்

ஹோர்தமக்குச்

. சொல்லறியா வூமர்கள்போற் சொல்லுரா ளெக்காளோ?
(போ-ரை.) அளவு கடக்ச பெரிய சிவானச்தமயம் எங்கன மிருக்குமென
வினாபினார்ச்கு

(வைகரி

வாச்காற்) சொல்லுதற்குச்

கூடாது

விருர்.து (குறிப்பாசச) சொல்லுகா ளெக்காளோ?

மவுனகிலையி

nC)

அண்டரண்ட கோடி யனைத்து முகர்ந்தவெள்ளங்
கொண்டதெனப், பேரின்பக் கூடகா ளெக்காளோ?
(போ-ரை.) (சர்வசங்கார காலத்தில்) சேவர்களுடைய எண்ணில்லாத
அண்டங்கள் முழுவதும் ஊழிவெள்ளம் சவர்ர்து கொண் டதுபோலப், பெரிய
(6)
சவொனந்தவெள்ளம் எம்மை அடையுகா ளெர்காளோ?

ஆதியந்த மில்லாத வாதிய னாதியெனுஞ்
Gorton Gon?
(போ-ரை.) தோற்றமு மிறுதியு மில்லா இருந்தும், (தலைமை மேரச்கி)
ஆதியும், (முடிவின்மை கோக்க) அஞதியும் என்று சொல்லப்படுகின்ற (அருட்
சோதியின்பத்

பெருஞ்) சோ தியாய

சாலோக
மேலான

தூடே

அளையுகா

சுசத்இல் முழுகுசா ளெக்காளோ?

மாதி சவுக்கியமும் விட்டஈம்பான்
ஞானவின்ப

மேவுசா

ளெர்காளோ0

(௯)

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௬௭.௮

(போ-ரை.) சாலோக முதலியனவற்றிற்குக் காரணமாயுள்ள சுகல்க
ஊோக் கடக்து எம்மிடத்து மேற்பட்ட சாயுச்சிய ஞானசுகம் அடையு கான்
(௪)
or
எந்நாளோ?

தழ்பரத்தி னுள்ளேயுஞ் சாலோக மாதியென்னும்
பொற்பறிக்தா னந்தம் பொருந்துநா ளெர்காளோ?
(போ-ரை சிவமா* தன்மை பயுணர்ச்த பின்னரும் (ஞானச்சறியைச்
கேதுவாகய) சாலோக முதலியன உண்டென்னும் கருத்தினைத் தேர்ச்து சுக
(௮)

தெர்நாளோ?

மடைவ

உள்ளத்தி
வெள்ளக்

னுள்ளேதா

ஜானுஞ் வானந்த

இளைக்து, விடாய்தீர்வ தெர்ராளோ?

(பொ-ரை.) மனத்தினிடத்தே சாரக்கின்ற ிவானக்த சமுத்திரக்
இல்
இளைத்த, (பிரபஞ்ச பாயைபா லுண்டாகும்) வெப்பம் நீக்சப் பெறுவது எந்
நாளோ?

(௧)

கன்னலுடன் முக்கனியுங், கற்கண்டுஞ், ௪னியுமாய்,
மன்னுமின்ப

வாரமுதை

வாய்மடுப்ப தெக்காளோ?

(போ-றை,) கரும்பினிஈசத்் துடன் மூவகசைப்பட்ட
கண்டும் சருச்சரையும் அளாவியவாறு
(சுவை)
கேதுவாயுள்ள அரிய அமுதத்தினை உண்ணுவ௮

டுழன்ற மயக்கமெல்லாக் தீர்ந்திடவும்

விண ணூ

டெழுந்தசுக

பிரபஞ்ச

மேவுகா

மாயையிலே

விடும்படி தொகாயச் இன்கண்ணே
One

வானமுத
(பொ-ரை.)
பொய்ம்மையான
து
வத

வாவி

ளெந்காஜளேர?

அலைந்த மயக்ச மனைத்தும் நீங்கி
(சிவானர்த) சுகத்தை யடை

(௪௧)
கட்டுழலப்

பொய் தீர

மருவுகா ளெர்காளோ?

கானலின்

ீரினையொதத

நீங்க மேலா கிய

எக்நாளோ?

மி

LSI Go

சிவானந்தாமிருச

இங்கரும்பென் ௫லினியா,
பாங்கு௮ம்பே

(௧௦)

தோன்றிய

ளெக்காளோ?

கரனத் சலம்போன்ற

கற்

பேரின்பத்திற்

எந்காளோ?

மண்ஞூ
(போ-ரை.)
yor

பழங்களையும்,

நிலைபெற்ற

தின்ற

ரின்பம் படைக்குகா

(se)

முழுகு

லினிப்பனபோரஜ்,
ளெந்காளோ?

(Gun - மை) இனிய ஈரும்பென்று
வாயாற் சொன்ன
தித்தியாது, மென்று நின்றா
லினிய ௬ வயுண்டாம்போல,

் பெரிய இன்பத்தினைத் தருன்றா
0

டுழலுவதாகயே

தடாகத்தில்

artat on 7?

மாத்திரத்திலே
அனுபவத்தில்
(௧௩)

௬௭௯

நிலைமை

எத்நரட்கண்ணி- அன்பு

ண்ணியபா வங்கள் பொருந்தாமெய் யன் பரெல்லா
ஈண்ணிபபே

இய

தெர்கரளோ?
துச்கங்களை)

(௪௪

ஏதுவாகிய

பாவங்கட்கு

புண்ணிய

(போ-ரை.)

அடையாது

ரின்பசுக ௧॥மணைவ

(இருவினை யொப்பு வாய்க்ச) உண்மை யடியாரெல்லாம் பொருச்
சுகத்தினை நாம் பெறுவ

பேரானந்த

அன்பு

(கக)

தெர்காளோ?

நிலைமை
லென்னிதய

தக்கரவி கண்ட சரோருகம்போ்

மிக்கவருள் சுண்டு விக௫ப்ப தெர்சாளேபி
(போ-ரை ) தனக்குச் சம்பக்தமாயுள்ள சூரியனைச் கண்ட மாச்திரத்து
தாமரையானது மலருவதுபோல, என்னுடைய இருதயமானது தஇிருவருளி
னைச் தரிசித்து ஞான

மயூபகஷி போல'வையன்

“வானமுகில் சண்ட

ஈடிக்குகா ளெர்காளோி

ஞான ஈடங் கண்டு

ஆகாயர்திலுள்ள

(போ-மை.)

ஈடனஞ் செய்வதுபோல,
,5துந்திரனை

மயிற்பறவைகள்

மேகத்தினைச் சண்ட

இறைவனாகிய

(அனரச்தத்தால்)

இனைச் சரிசசஅ

(௧)

எர்காளோ?

முதயமாவது

(௩டராஜப்.ிஇரபுவின்)

மான் வெது

நாடுஞ் சசோரப௯தி

ஞானச் கூச்
(௨)

எர்சாளோ?

போ'உறிவில்

வர்சுபாஞ் சோதியையாம் வாஞ்சப்ப தெர்சாளோ?
(பொ-ரை

) சந்தினையே சாடிச்சொண்டிருக்கின்ற

னைப்போல், என்னுடைய
அறிவின்கண்ணே
சோ இயினை யாம் கே௫ப்பது எர்காளோ?
குத்தி மெய்ப் புத்தகத்துக்

சித்தனையென்

குண்டலிப்பாம்

சண்ணாற் MDA

சகோரப்பறவையி

தோன்றிய

தஇருவருட்பாஞ்
(௩)

பொன்ருட்டுஞ்

@ shor tora?

(போ-சை.) வஞ்சனையே வடிவாகிய CssQoarayo upMoi sas
குண்டலி ௪3 தியாகிய பாம்பொன்றினை யாட்டுவிச்கும் சித்தனாகிய சிவபெரு
மானை

என்னுடைய

HtGI

SSS

சண்களால்

தரிப்பது

Bar a

மானக்தக்

கூத்தனுக்கென்

சிந்தை திதைகொடுத்துச் சேவிப்ப
(போ-ரை.)

9சாகாப

வெளியிலே

செய்யாநின்ற ஞானானர்தனாகிய

இனை

(௪)

வச்ராளோ?

செக்ராளோ?

எழுந்தருளியிருந்து

௩டராஜப்பிரபுவினுச்கு

சிர்ச்சனம்

என்னுடைய

மனத்

சப்பணமாசச் தொடுத்துச் சேவீத்துக்கொண்டிருப்பது எக்காளோ?() °

௬௮௦- தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
கள்ளனிவ னென்றுபெள்ளக் கைவிடுதல்

காரியமோ?

வள்ளலே யென்று வருந் அகா ளெர்காளோ?
(பொ-மை.) (உலசத்திலே ஞானவானைப்போல
௩டிக்ன்ற) கள்ளன்
இவனென்றுசொல்லிச் சாடையாகச் கைவிட்டு விடுதல் தேவரீருக்கு நியாய
மாமா? (ஞானதான)

வள்ளலே

யென்று (முறையமிட்டு)

ளெச்சாளேர?

வருக்துகின்றநா

(௬)

விண்ணாடர்

காணா

விமலா!

பரஞ்சோ தி!

அண்ணா!வா வா!என் pr poise

ளெர்காளோ?

(போ-ரை,) செம்வலோசச்இலுள்ளவர்களாலும்
காணப்படாத மலரக
தனே: ( திருவருட்) பரஞ்சோதஇியே! தர்தையே! (என்னை யடிமையாக ஆட்
கொள)

எழுக்தருளி

வருவாய்! என்று மனம் வருச் அவது எச்மாளோ?

(ar)

ஏதேது செய்தாலு மென்பணிபோய் நின்பணியா
மாதேவா! என்று வருக்துசா ளெர்காளோ?

(போ-ரை.) நானென்ன

கொழில்களைச்

செய்திடினும்

தொழிலனைத் தும் (எனங்குக்க தந் தர மில்லாமச்)
கின்ற)

பணியாகவே முடிகிறது

மாதேவனே!

பண்டுங்கா

ணேஞனான்;

சண்டுங்கா

ணேனெனவுங்

(போரை)

என்று இரங்குவது எக்நராளோ!

பமம்பொருளே!

பூர்வசாலச்இில்

என்னுடைய

சென்று (தெ.ஈரீர் செய்விச்

இன் அழமுனைக்

கைகுவிப்ப தெக்காளோ?
(ஆண மலத்

தடிப்ப

ால்)
நான்சண்டே
ணில்லை; பழமையான பொருளே!
இம்காலச் இலும் (என் சுதக்கர
மிழர்து
உனக்கு அனன்னியமாக விருக்துக
ொண்டு)
உள்னைக் காணேன் எனச்
சொல்லி யஞ்சலிப்பது எர்நாள
ோ?

பொங்கேத

(௧)

மான

புழுக்கமெல்லாந் இர, இன்ப
மெங்கே யெங்கேயென்
ஜிரங்குகச ளெச்காளோ?
(டோ -ரை.) மி
து.திபான குற்றம்

நீங்க,

சிவானர்தவி ன்பம்
எரராளோ?

2

கடலின்த மடை

எப்போது

பொ ருர்திய மனத்துன்ப
மனைத்தும்
க்குமோ என்று வருந்து
சாள்

இடை

.
கண்டதுபோத்”.

(௧௦)

.
கண்ணீரா

ரோக

,
உடல்வெழும்பி மூர்ச்சித்
அருகுகா ளெக்காளோ
?
்

(போ-ரை.)

சமூகச் இரதஇன்

றம் நீர் அறுபோலப் பெர
ுக
Pret

ஏர்காளோ?

மடையுடைச்சா

லென்னச்

கண்சளினின

்
2 LOOT
cor By வெதும்பி மூர்ச்சித்து
(DOT (Lp (HG a

0

௬௮௧

எத்தாட்கண்ணி- அன் பு நிலை

புலர்ந்தேன் மூகஞ் சருகாய்ப் போனே னிற்காண
வலந்தேனென் றேக்கி யழுங்குகா ளெர்காளோ?
(போ-ரை.) முகமானது வாடினேன், உடலானது சருகுபோல வாயி
னேன், சேவரீரைத் தரி௫ச்கும்பொருட்டு அலமக்தேன் என்று இரக்கி வரு

(௧௨)

க்துகாள் எந்நாளோ?

யாளர் புலம்புமா போற்'புலம்பிக்

புண்ணீர்மை

கம்பலையும் காட்டுதா ளெக்காளோ?

கண்ணீருங்
போன்று

சன்மையோர்

அற்பச்

(பொ-ரை.)

(அருண் முசமாகக்)

ஈடுச்சமும்

சண்ணீருடன்

(கின் சச்சிதானச்
(௧௩)

எக்காளோ7

இல்) சாட்கொள்

@3 polar om

Qu

புலம்புவது

(பிரபஞ்சமூகமாகப்)

ரூனுமென்னைப்

புந்திசெய்யும்

றரற்றுகா

ளெர்காளோ?

சரற்றேனாத் றேனென்

பூமிசில போட்டலறப் பூங்கமலன்

பொரய்முடங்கு

கான்சனனச்

கைழமுடங்க

ae

3

rey

ae

வே தனைக்கிங்

கட்டறுவ

தெர்காளோ?

னது சில வெற்
(போரை ) (சாரியப்பாட்டால்) மித்தையாகய பூமியா
் பிறப்
அடியேன
apo
mas Di és
பிடமாகப் பிரமணானவன் தனது aac
(௧௫)
பின் பந்தம் ஒழிவது எச்சாளோ ?£

கோவாமல்,
கற்குணத்தைப் போ ன் றவஞ்சக் காரர்கள்கை
ளோ?
்கா
ev
தெர
கான்றி
நற்குணத்தார் கைகோத்து
கல்லையொகத்த

(போ-ரை.)
கோத்றுச்

(சனேூயாமல்,)

இரிவது எக்காளோ

வலிமை

ஈர்குணத்தவர்கள்

மாயைச் சுழனீக்கி

விட்டனையோ

வென்ற

னுடைய

சை
)
துத்
டூத்
(சனே
மைகோத்துச்

(க)

[

அட்டனமா

(போ-மை

வாய்ச்த வ ஞ்சசர்களஞுடைய

யந்தரமே

வியக்குகா ளெரக்காளோ?
) தஷ்டனாகிய என்னைப் (பிரகு) யென்னும்

சுழலிணின்றும்

விட்டாயோவென்று

86

வெளிப்படுத் இச்

உன்னை

இதாகசாயமாகிய

வியக்து பேசுகா ளெ்காளோ?

மாயையி

(சஇிதம்பரக்திலே)

(a)

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

௬௮௨

அன்பர்
அத்துவா

வெல்லா

தறி

மடங்கச்சோ இத்தபடிச்

இத் தருவாய் நின்றார் தெளிவறிவ தெக்காளோ?
(போ-ரை.)
ஆகிய

ஆறு

(மக்திரம்,

பதம்,

அச்துவாக்களையம்

அட்சரம்,

புவனம்,

சத்துவம்,

(அசாரியன் சலாசோதனையில்)

சோதித்த

பின்னர், ஞான அறிவினை வாய்ர்சவராய் நின்ற (சச்சாக்ககள)
நிலையினை

நான் தெரிச்துசொள்வத

கலை)

செளிர்ச

எர்சகாளேோ ?

(௪)

மூச்சற்றுச், சிந்தை முயற்சியற்று, மூதறிவாய்ப்,

பேச்சற்றோர் பெற்றவொன்றைப் பெற்றிடுகா ளெந்நாளோ?
(போ-ரை,)

(பிராணாயாமழ்தில்)

பிராணவாயுவினை

கற்ப மின்றி, பேரறிவு வாய்$ ௫, மவுனநிலையி

வைசமாடிய நிலையான) ஒப்பற்ற முத் தியி

யடக்கி,

வின்னோர் அடைந்த

நான் அடையுசா

மனசங்
(சுத்தாத்

ளெந்காளோ?

கோட்டாலை யான குணமிறந்த நிர்க்குணத்தோர்
தேட்டாலே தேடுபொருள் சேருகா ளெக்காளோ?
(போரை) துன்பத்தித் கேதுவாகிய (பிரகிருதி சம்பர்தமாகய) மூச்
குணச்தினின்து 8ீங்கிய குணாதீதர் தேடவேண்டுமென்னும் விருப்பத்தால்
தேடும் (சிவமாகிய)

பொருள்

ஈமர்க்ச் கிடைப்பது

எச்சாளோ?

. (௩)

@) 20 56 6 பசுத்துவத்தைக், கேடில] வானந்த
மடுத்தோ ரடுத்தபொருட் கார்வம்வைப்ப தெர்காளோ?

(போ-ரை.) பசுத்தவ்மையை யழித் த, அழிவில்லாத ிவானச்ச மூண்

டோர் அ௮டைந்ச (சிவமாகிய) பொருளை யடைதற்ப
ொருட்டு அதனிடத்தில்
நான் அசை வைப்பது எந்த நாளோ?
(௪)
.
.
Cee
குற்கண்டா
லோடுகின் ந கரஈ்கைபேரத்' பொய்ம்மாயச்

DSS ்டா
சொற்கண

லோமென்ப
லோடுமன்ப
ர்ா தோய்வத
: ிவ தெச்கா
;
ளோ?

i
ெ
( (2ய1-ரை.)
a
$
) கல்லைக்
லலைக்
இர் இக பறக்கின்ற
கண்டமாத்த
ிரத்இில்
கில
காச்கையினைப்
னைப்
பாலச,
இரிவாகிய
meno
மாயா
ane
i சம்பம்சமான5
5
:
சொல்லினை
;
ச் : கேட்ட
மாத்தரத் ்
Ho sab
விடிகின்௩ அன்பர்களாஇய
( OFT . oH
இ
வ
‘
a
தெரிஈ்ு கொள்வ எச்சானோ >
அதவருட்)
சலப்பினைத்
ிமய்க்தகலங்

ட
சுத
லாம்

கரொ

is22௮யபா-ரை,.்சொ)ண்ட தக

ரம் ந்கிஇக

நான் தெரிவது

கல்ல

>

.

(௫)

oe BY BHR BL Boor வேடமெல்லா
OOF 3 GH சேராச்
oo

செயலதிவ :செக்காளோ?

சம்பந் YE SLO
கான மூலம,
சைவஇழ்சர் ஒன்

எச்ச நாளோ ?

மோடவீட்ட

கல்வி யமைந்த

சிலம்

.

சேராத

ஆடம்பரமெல்
டி

.

இருவருட் செயலை

(௬

ச்ஸ்.

எந்நாட்கண்ணி-அன்பர் தெறி
குற்றச் சமயக் குறும்படர்ச்து தற்போத

மற்றவர்கட் கற்றபொருட் கன்புவைப்ப தெர்சாளோ?

.

இபாரைழ் (பிறவிச்) குற்தத்தினை விளைவிக்கின்ற (மூத்கூற்றுச்) சம
பிரபஞ்ச

யச் செடுதிகளைச் கெடுத்துப்

ஆந்ரவர்களுக்கு

முனைவு

2) OS

என்றும்

எர்மாளோ?

(சிவமாகிய) பொருளின்மேல் அன்புவைப்பது

கர்க்கமிட்டுப் பாழாஞ் சமயக் குதர்க்கம்விட்டு

திற்குமவர் கண்டவழீ கேர்பெறுவ தெந்காளோரி
(போ-ரை.) வீண் தர்க்கம் பேசிப் பாழாகற சமய
(சைவ)
.

யொழிர்து நிற்போர் சண்ட
வ எர்சாளோ?

குதர்க்கங்களை
யாம் அடை
(௮)

மார்க்கத்தின் நேர்மையை

வீறிபவே தாந்தமுதன் மிக்க கலாக்தவரை
யாறுமுணர்ர் தோருணாவுக் சன்புவைப்ப தெக்காளோ?
(போ-ரசை.)

வுள்ள

ஆறு

வேதார்தழமுதல் மிகுந்த கலாந்தம் வரைக்குமாக

மேலாய

பொருட்டு அன்புவைப்பது

(க)

மென்தறிந்து

கொண்டகெஞ்சர் சநேயகெஞ்சிற் கொண்டிருப்ப
(போ-ரை

இனை
ளோ?

பார்த சவிட

யுடையவரது

மெல்லாம்

Halse gos

என்

உணர்ச்சியின்

"

எந்நாளோ?

மெல்லாங் கடவுண்மய

கண்டவிட

(சிவ)

முணர்ச்தோர்களஞுடைய

அக்தங்களையு

Haw

dpe

தெர்காளோ?

றறிர்துகொண்ட

மனத்திற் கொண்டிருப்ப

மன

தெசர்கா
(௧௪0)

பாக்யெங்க ளெல்லாம் பழுத்த, மனம்பழுத்தோர்
நோக்குக் இருக்கூத்தை நோக்குகா ளெர்நாளோ?
(பொ-மை.)
மடல்னெவர்கள்

(Garr ga 9 HU) பரக்கியமெல்லா மஅபவித்
த, மன
தரிசிக்கும் (சஇதம்பரத்து) ஞான நிர்த்தனத்தினே (அடி.

யேன்) தரிசிக்கும் காள் எந்த

(48)

நாளோ?

எவ்வுயிரும் தன்னுபிர்போ லெண்ணுர் தபோதனர்கள்
Gaara pana
(Gurr

நாடிமிகச் சத்தைவைப்ப

) எத்தகைய

உயிரினையும்

சனது

இன்ற (சைவர்களாகய) தவத்தினர்களது
பொருட்டுச் சிந்தை வைப்பது எற் நாளோ?

தெக்காளோர்
உயிரினைப்போலவேகரினைச்

நல்ல அறிவினை விரும்பி

அசன்
_ (௪௨)

தாயுமானவர்பாடல்

Sir NP

மெய்கண்ட விருத்தியுரை

% அ.றிஞருரை
்

+h

*இருகிலனாய்த் தியாகி! யென்றதிருப்

பாட்டின்

பெருகிலையைச் கண் டணைர்து பேச்சறுவ் தெக்காளோ?
(இருமாவுச்சரசு சுவாமிகள் இருவாய் மலர்ச் தருளிய) *இரு

(பேோ-மை,)
நிலைத்

ஏன்ற

தயாடு'?

இருப்பாகுரத்தினது பெரிய

(அஷ்டமூர்த்தியாக

விருக்கும்) மீலையினேக் கண்டு (திருவருணிலையினைப்) பொரும்இ மவுன சிலை
(௧)

எர்த நாளோ?

யினை யடைவது

1: அற்றவர்கட் கற்ற னா''மென்ற வத்அுவித
முற்றுமொழி சகண்டருளின் மூழ்குசா ளெந்நாளேர?
(போ-ரை.)

(சகலாகம பண்டி தரேன்னும் அருணச்இி

சிவாசாரிய சுவா

Jac இருஉாய்மலர்ச்தருவிய இருபாவிருபத
என்னும் மெய்கண்ட சாத்தி
ரம் பஇனான்கி லொன்றில்):அத்ரவர்கட்கற்ற சவளும்?? (முற்றத் துறந்தவர்
கட்கும் பிரிவற கின்ற பெருமான் என்று பொருள் பயக்கச்) சொன்ன ௪த்

தாத்துவிச முடிக்க மெய்ம்மொழி

யபுண்மைதேறித்

இருவருளிற் றிளைக்குகா

ளெந்காளோ?

(2)

“*தானெனனை
கானென்னா

முன்படைத்தா'' சென்ற
வுண்மைபெஜ்று

தகவுரையை

காமுணர்வ தெந்நாளேச?

(போ-மை.)
(சர்சாமூர்த்தி சுவாமிகள் இிருவாயமலர்ச்தருளிய இரு
ெொடித்தான்மலைத் தேவாரத்தில்) 'தானென்னைமுன்படைக்தான்?' என்று

கட்டளையிட்ட சருதியானஇிருசசெய்யுளில்(பிராகருதகேக,௪
இனையும் 2வனை

யும் சிவதனுவாகவும்

எிவமாஈதன்மையாகவும்

செய்து

வலிய

பினைப் பயப்பிச்த) பொருளை (யறிக்து) சுத்தம் கொள்ளாத
யைப் பெற்று யாம் திருவரு நேணர்வ கெர்சாளோ?

உருவ
உண்மை

மூச்இ
நிலை
(௩)

“என்னுடைய தோழனுமா!" பென்றதிருப் பாட்டி
னன்னெ றியைக் சண்டுரிமை காஞ்செய்வ தெர்காளோ?
போ-மை.) (சச்சாமூர்த்தி சுவாயிகள் திருவாய்மலர்
ர் தருளிய இருவரி
ரூர்த் சேலாரர்தில்) “என்னுடைய
சோழனுமாய் 7" என்று சொன்ன இருச்
செல்வனில்
(மதல் வன் *ிவனம யாறிட ததிருக் அபகரிக்கும்
) சன்மார்க்கக்
தைக்

ஈண்டு

வத்தொண்டு

'“ஊஉன்னிலுன்னு”?

நாம் செப்வ தெர்சாளோ?

மென்ற வறுமொழியா லென்ன
ிதயர்
னியைச் சாருரா ளெக்காளோ
?

(௪)

௬௮௫

எந்தாட்கண்ணி-௮ றிஞருரை

ய்மலர்ச் தருளிய) “உன்
(போ-ரை,) (திருகாவுக்காசுசுவாமிகள் இருவா
மேலான மொழியி
னிலுன்னும்?? என்று சொல்லிய (சிவானுப விளைவாகிய)
நினைத்துச் சன்மார்க்கத்தை யடையும் நாள் எந்
னால் என்னிருதய்தில்

: இினைப்பறவே
யனைத்துமா

(@)

‘

்

நாளோ?

தானினைந்தே''

னென்தநிலை

லாழுகா

மப்பொருளி

நாடி

ளெக்காளோ?

ய இரு
(பொ-ரை.) (மாணிக்சவாசக சுவாமிகள் இருவாய்மலர்ச் தருளி
ிச்
வாசகச்தில்) “மினைப்பறவே தானினைக்சேன்?! (இருவருளை முன்னிட்டற
டச்து
தேன்) என்று சொல்லிய நிலையை காடிச் சிவமயமாம் பொருளினி
(௬)
கான் றிளேச்குகா ளெச்சாளோ?

“சென்றுசென் ழேயணுவாய்த்

தேய்க்துதேய்க் தொன்முகி

நின்றுவிடு'' மென்றநெறி நிற்குகா ளெக்காளோ?
(போ-ரை,) (இிருவாதவூடிகள் இருவாய்மலர்ச்தருளிய

இருவாசகத்

தொன்ருரின்றுவிடும்”?
தில்)*சென் றுசென் ஹேயணுவாய்த் தேய்ச்துதேய்க்
பட்டு இரண்டறக்கலந்து
(ஆன்மபோத மடைவே கரைந்து ிவபோதச் தலைப்
நிற்கும் நாள் எம்
ஏன்று சொல்லிய (சித்தாந்த) ம ரர்ச்சத்தில் யான்

நிற்கும்)

(௪)

நாளோ?

“ ஆதியந்த மில்லா வரியபாஞ் சோதி யென்ற

கண்டதுவாய்-நிற்குகா ளெர்காளோ?
இியர்ச
மணிவாசச சருளிச்செய்க இிருவெம்பாவையில்):அ

நீதிமொழி
(போ-மை.)

தி
அருமையாகிய (திருவரு) பரஞ்சோ
மில்லா”? (அகாதிரித்தியமாயுள்ள) கண்டு
அப் பரஞ்சோதியில் (இசண்டறச்
என்று சொல்விய நியாய மொழி

(௮)

நான் நித்குகா ளெக்காளோ?

சல)

சேரு மறி:'9வன்ற வவ்வுரையைத்

_1*அருடனே

தேரும் படிக்கருடான் சேருகா ளெர்காளோ?
சேருமறிவு!! (ஆன்மாசார்போதன்)
(போ-மை,) “ஆருடனே

சொல்லிய

அச் சொற்பொருளைச் தெளியும்படிக்குச்

(௯)

எக்காளோ?

“பிறிதொன்றி லாசையின்றிப் பெத்திருக்தே!” னென்த
கெறியுடையான் சொல்லினிலை கிற்குகா ளெக்காளோ?
(பொ-மை

காரியமாகிய
என்று சொன்ன

என்று

திருவருளிர் சேர்வது

“பிதிதொன்றி

லாசையின்றிப் பெற்திருச்தேன்??

(மாயா

பொருட்சளிற் பத்றின்றிச் இருவருளை யடைர்திரும்தேன்)
எச்
சைவ ெறியடையான் சொல்லில் சான் நிலைகிற்கு பமான்

(௧௦)

நாளோ?

** இரையற்ற

நீர்போற் தெளிய'மவனச்

தேர்ந்த

வுரைபற்றி யுற்தங் கொடுங்குசா ளெ ந்நாளோ?

௬௮௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத் தியுரை

(போ-மை.) 4திரையற்ற நீர்போறத் றெளிய?? (கன்மத்தால் தாச்குறுத
மவுனகிலை) என்று சொல்லித் தெரிவித்த சொல்லைப்பற்றிப் பொருச்இ அத்
இருவருள் மவுன,த்த) கான் ஒடுங்கும் காள் எந்நாளோ?
(#8)

**_துறியா வறிவி லலிழ்ந்தேற'' வென்ற
கெதியா

முறையுணர்க்து

நிற்குகா ளெற்காளோ?

ன

(போ-ரை,) :*அறியாவறிவி லவிழ்ச்தேஈ?! (தற்போதவறிவினா லதியப்
படாத குக்கும சத்தில் திருவருள் விரியப்பெற்று ஞானமலையடைய) என்று
சொல்லிய நல்ல சிவநெறிச் கேதுவாசிய சொற்பொருளை யறிக்அ நான் நிற்
குகா

ளசெச்காளோ?

*: அறிவை

(௧௨)

யறிவதுவே

அுறுதிசொன்ன

யாகும் பொரு”னென்

வுண்மைபினை

யோருகா

ளெக்காளேோ?

(போ-ரை.) (திருவருணையில் முருசக்சடவுள் இருவருட் பிரசாதம்பெற்

தெழுச்தருளிய அருணடரி

காதர் திருவாய்மலர்ந்த இிருப்புகழில்) 4 ”றிவை

யறிவது பொருளென?? (சித்ரூபனாயுள்ள சிவபெருமானைச் தெரிந்து கொள்
வஅ விசேஷப்பொருள்);என்று உறுஇயாய்ச் சொன்ன உண்மை நிலையை
யாராய்க்தறிவத எச்சாளோ*
(௧௩)

“*எனக்குணீ யென்று

மியற்கையாப் பின்னு

முனக்குணா'' னென்ற
(போ-ரை,)
(மல

மறைப்பில்

வுறுதிகொள்வ

தெர்காளோ?

*எனக்குணீ யென்று மியற்கையாப் பின்னு, மூனச்குணான்??
ஆன்மாவில்

பரமான்மா

அத்துவிதமாக

விருப்பன்,

வத்தில் பரமான்மாவில் ஆன்மா அத்துவிதமாக$விருப்பன்)
உறு கமொழிபை யான் மனங்சொள்வஐ எக்காளோ?

மலபக்கு

என்று சொன்ன
(௧௪)

திற்கு நிலை
வம

இட்ட

“பண்ணினிசை போலப்' பரமன்பா னின்றதிற
மெண்ணி

போல

யருளாகி யிருக்குகா ளெந்நாளோ?

(போ-மை.) பண்ணும் அதினின்

வேறன்றா

இசையும்
முதல்வனிடச்த (அத்துவிதமாக) விருந்த திறத
்தினை யாே லாத்துச்

இருவருள்

வடிவா

யெண்ணப்படும்

யிருக்குரசா Oars நாளோ?

அ.திலோ டறியாமை யத்ற
றிவி ஜூாடே
குதியி லறிவுவர்ஐ கூடுகர ளெர்கா
ளோ?

(க)

(போ-ரை.) அதிதலும் அறியாமையமாஇ
.
.ஓ
த்
ரீல்
௮
பாசஞானத்தினின்
ப
ு
ம
ா
க
ி
ய
(உபாச
அறிவினிடத்தே
௭ன௮
ர முதல்வனே யதியும். பதியறிவு
வந்து சேரும் நாள் எக்காள? ணோக் ) குறியாக

(2)

—

௬௮௪:

எந் நாட்கண்ணி- நிற்கு நிலை
பூரணத்தி

மன த்தாற் ஜொடராச்சம்

சொல்லான்

னில்லா நிலையாய் நிலைகிற்ப தெக்காளோ?
வொலியாகய)

(சுத்த, மாயாகரரிய

(போ-ரை,)

ot

மனத்தினானும்

இருஇ காரியமாகிய)

சொரல்லினாலும்,

Carats ens

பரிபூர்ண

(பிர
(தரு

கான் நிலை
வருள்) கீலையிணில் (சு.தச்.த.ரமாக) நில்லா ( இருவருள்) நீலையாய்
(௩)

்
நிற்பது எச்நாளோ ?
மூன் மதியக் தேசடங்கி

:செங்கஇரின்

Bor Oa

in?

லடக்குகா ளெக்காளோ?
கெடா
(போ-ரை.) சூரியஞச்கு முன்னே சந்திரன் (சனது திருவுரு
நிழலில்
மலே) ஒளிமா,க்கிர மழுக்கி நின்றிடல்போல, மு;கல்௨னது திருவடி.
லங்கணனார்

(ஆன்மாவாகிய

தாளி

கான்

ெடாமல்

போதமாத்திரம் செட்டு)

அடங்கி நிற்பது

(௪)

எச்மாளோ?

“வானா டடங்கும் வளிபோல' வின்புரு௨ாவ்
கோனூ£ டடக்குக் குறிப்பதிவ தெக்காளோ?
(போ-ரை)

போலச்,

சுகரூபமாகிய முதல்வனிடத்திலே

படியான குறிப்பை யுணர்வது எந்த

செப்பரிய

அடங்குகன்ற

ஆகாயத்தில் (அத்துவிதமாக)

சாற்றினைப்

நான் (அத்துவிதமாக) அடக்கும்

(௫)

காளோ?

தன்கருணைச் சிற்சுகனா பூரணத்தி

லப்பினிடை யுப்பா யணையுசா Qer mea Gor r?
(போ-ரை.) சொல்லுதத்கரிய தண்ணிய கருணையுடன் கூடிய

ஞானா

நீரோடு சேர்ர்ச உப்புப்
னந்தத்தை வாய்ந்து மூதல்வனஅ பரிபூரண நிலை.பில்
ாச்டுச் சன்னோ
மச்கீர்ச்ச
முழுவது
சுவை
தன்
(அதாவ, உப்புத்
போல
விரைவனுக்குக்.
சேர்ந்த
உயிரைச்
ாபோல,
நிற்கும
டொப்பச் சமஞ்செய்து
ொப்பச்
சன்னோட
்து.
பதிப்பித
தனக்சூரிய எண்குணங்சளையும் உயிரின்கட்

செய்வதுபோல)

கான் சலந்திருப்ப தெர்சாளோ?

தூூயவறி வான

(௯)

சுசரூப சோதிதன்பாற்

தியினிரும் பென்ன ச் இகழுகா ளெக்காளோ?
சோதியி
(போ-ரை.) பரிசுத்த அறிவாகிய ஆனக்தரூபத்தையுடைய
்
இரும்பைக
எரி:
,
(அதாவ
னிடத்தல், நெருப்பில் இரும்பு கலக்தாற்போல
கெடுத்தலின்றித்

தன்

வண் oor LOT & BS

தன்

லவண்ணமாதற்

குரித் சாகாது

ுபோல, இறைவனு
இவ்விரும்புடன் றோன் திகிற்கும் கரைமாத்திரஞ் செயுமத

்ண மாக்குதற் குரித்தாகாச
மூயிரைச் தன் வண்ணமாகச் பெய்து, தனவவைண
கெடச் செயுமாறுபோல)
இரங்
அவ்வுயிரின்த ணுடன்தோன்றி கிர்கு மலமாத்்
(௪)
சான் விளங்குவது எக்காளோ ?

£ இீதனையாக் கர்ப்பூர தீபமென ' நான்சண்ட
சோதியுட ஜொன் றித் தூரிசறுவ தெர்காளோ?

௬௮௮)

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

விருத்தியுரை

(போ-மை,) கெ தியணுகாத கர்ப்பூரமுச் இிபமும்போல (அதாவது,
இபத்தின் முன்னர்ச் கர்ப்பூரச்சட்டி மறைக்ததுபோல, அருட்சோதி முன்
னர்த் தச்துவவுரு வாய்ந்த தேச மறைச்தாலன்ன) கான் ௮சண்ட வொளி

யுடனே பொருக்கி (மலக்) குற்றச்தினின்று நீங்குசா ளெர்காளோ?
ஆசாரும் காணாத வற்புதனார் பொத்படிக்கழ்
நீரார் நிழல்போ' னிலாவுகா ளெக்நகாளோ?

(௮)

(போ-ரை) எத்தகையருங் சாணவொண்ணாத அற்புதமூர்த்தியின் அழ
இய திருவடியின் ழே, நீரிலுற்ற ரிழல்போல நீலைபெறுகா ளெர்காளோ ?

எட்டாத் தொலையாத வெச்தையிரான் சந்நிதியில்
பகல்விளச்சாய்ப்”

பட்டப்

பண்புறுவ

தெக்காளோ?

(Gur - ரை.) ஒருவராலேயும் ௮றிதற்கரிய எர்தை
வருட்
phere
org
ப்போல
ருவருட் Fs சந்நிதியில்a us பகற்சாலத்து
விளச்சினைப்ே

பெருமானுடைய
அதாவதுசாவ சூரி ரிய

னுடைய சச்நிதியில் தீபம் தனது உரு கெடாது ஓளிமாத்திரம் மயங்கியது
பேரல, மு,சல்வனது சந்நிதானத்தில் உயிரானது தனத
முகல் கெடாது
ஆன்மவறிவுமாக்
தர மடங்குமாபோல) விளக்குவது எச்சாளோ?
(௪௦)

“கருப்புவட்டா வாய்மடுத்துச் கண்டார்காப் போல”
விருப்புவட்டா

வின்புருவை

மேவுகா

ளெக்காளோ?

(போரை) கருப்பு வெல்லத் தினை வாயினா லுண்டு அதன் சுவையைக்
கண்டு பொருச்திய காவினைப்போல விருப்ப மாளாத சுசளுபத் தினை மான்
பொருது

ளெர்சாளோ

?

(௧௪)

அச்சப் புலனார் சுழலாமற் ஐண்ணருளா
அச்சுக் கதாப்படிக மொவ்வுகா

(பே

மை.)

அற்பமாகய

செக்காளோ?

விஷய விருப்பத் இனால் சுழலாமல்

திருவருளினாலே

தண்ணிய

உச்சிக்காலத்துச் சூரியனுச் கெதிரிட்ட படிசத்தினை
சார்;தசன் வண்ணமாகப்
பிரகாசித்த படிகமானது
Us DET

வது

(அதா
gs BX

ஆகாய நிறத்தினை வாய்க்ததுபோல, சார்ந்தவண்ணமாக விருந்த உயிரானது
சகல. கேவலமற்ற காலத்தில் முதல்வன் உண்மை வாய்க்கத
ுபோல)
ஓச்
திருச்னாகா ளெந்காளோ ?
(௧௨)

இம்மா
சுமமா

நிலத்தி லிருக்தபடி யேயிருக்அ

வருளைத்

தொடருகா

ளெர்சகாளோ?
இவ் வுலகத்தின்சண்ணே இருர்சபடியே (விஷயபோசக்
தாக்குருமல்) ) இருக் து
:
மவுனநிலை
கூடி ;
வருளைக் 5
ர்

(போ-மை.)
கஹில்

செஈகாளோ?

@

தாரனவனாக். தன்மையெய்தித்
நோனமக

யானை

RiGee

தண்டமென

நடத்துநா ளெசக்காளேோர?

e

nee)

வண்டமெங்கு

௬௮௯

al B51 Beier oxet—5] 9G திலை

தான் முதல்வனாகிய சன்மையை யடைக்து, உலகமெல்
(போ-ரை.)
லாம் செல்வழியாகச் கொண்டு, ஞானமாகிய மதயானையை மானடத்துகாள்
(௪௪)
்
எச்காளோ?

ஒன்றிரண்டு மில்லதுவாய், ஒன் திரண்டு மூள்ளதுவாய்
நின்ற சமத் துநிலை நேர்பெ௮ுவ தெக்காளோ?
ஒன்று இர
(போ-மை.) (பிரபஞ்சமுகத்தில் ஆன்மாவும் பரமான்மாவும்)
இரண்டு
ஒன்று
லையில்)
ண்டி என்று சொல்லுதற் சேலாததாக), (சுவாநுபூதிரி
(க௫)
எச்காளோ?
உள்ள தாகி நின்ற சமகிலையை நான் கேரா யடைவ2

பாச மசலாமற், பதியிற் கலவாமன்;
மாசில் சமத் அமுத்தி வாய்க்குகா ளெர்காளோ?
(போ-ரை.)

(அசாதி

ாத்தி
நித்தியமாகிய) பாசம் கெடாமல் (முனைப்பும

வனுடன்) குற்றமில்லாத
சவ் கெட்டு),மு சல்வனேயாய்விடாமல் (அம் முதல்
ுகா ளெர்சகாளோ? ()
இரண்டக் கலந்து அனுபவிக்கும் முத்தியினை அடைய

பேரறிவை
சிற்றறிவு மெள்ளச் இதைந்(அ),எம்மான்
ளெர்காளோ?
யுத்(௮),அ.கியா வண்ணமறிந் தோங்குகா

ணர்வு சாளுச்குசா எடைவே
(போ-ரை.) (ஆன்ம அதிவாகய) இற்று
ு
பேரறிவைப் பொருந்தி, போதமுன்னிட்ட
அழியப்பெற்று, எம்முதல்வனது
சாள்
ும்
யடைய
அறிச்_து சான் விருத்தி
அறியாதபடி இருவருளை முன்னிட்டு

(௬௪)

எக்காளோ?

தந்திரத்தை

மர்இரத்தைச் சாரினவை

யாமறிவென்

ளெர்சாளோ.
றெக்தையுணர் வேவடிவா வெய்.துகா
(பிரபஞ்ச

(பே-மை.)

சம்பர்தமாகக்)

கல்வி நூல்களையும் அது

சம்பந்த

gS ay EGE குற்றமுண்டாமென்று
மான ஆலோசனையையும் பொருந்தின்,
யென்னுருவாக கான் பொருச்
எமது தந்தையாகிய முதில்வனின்

பேரறிவே

(௧௮)

அசா ளெக்காளோ?

“போக்குவர

வற்றவெளி

போனிறைக்த

போதகிலை

நீக்கமறக் கூடி. நினைப்பறுவ தெக்காளோ?
(தயெ, சலன) மில்லாத ஆகாயம்போல,
(போ-மை.) போதல், வருதல்
நிறைக்க ஞான

நிலையினை நீங்குத Saar

நினைவற் திருப்ப செச்சாளோ!

(Quem

ps)

VES

நின் றவர்த
காண்பானுங், சாட்டுவ அங், தாட்சியுமாய்
ளெர்காளோ?
வீண்பாவம் போ,யதுவாய் மேவுகா

87

போத

(௧௯)

மெய்கண்ட விருத்தியுரை

தாயுமான்வர்பாடல்

௬௯௦

(ஆய திரிபுடி) ஆக
(பேோ-மை.) ஞாதருவும், ஜேயமும், ஞானமும்
விருச்ச B65 Seow நினைப்பினேை நீங்கு ௮ச் சவமார்தன்மை யடைந்து
(20)

வாழுகா ளெர்காளோ?

வாடாதே,

சானாவாய் மாயாதே, எங்கோவை

:நரடாதே

காடி,” ஈலம்பெறுவ

தெக்சாளோ?

(பொ-ரை.) (புறச்சமயம் சார்ச்து) வாடாமலும், (பிரபஞ்சபோக) சானா
விதமாகச் கெடாமலும், எம் முசல்உனைச் (தற்போத முன்னிட்டு) சாடாமல்
(௨௧)
(அருட்போத) முன்னிட்டு காடி, ஈன்மை பெறுவது எந்நாளோ?

ஆடலையே காட்டி, என தாடலொழிக் தாண்டான்பொற்
முடலைமேற் சூடித் தழைக்குகா ளெர்காளோ?
(பொ-ரை.) (௩டசாஜப் பிரபுவின்) நிர்த்தனத்தையே காட்டி,
மன சஞ்சலத் இனை நீச்ச யாண்டருளிய முதல்வனது இருவடியினை
சிரசின்மேல் தரித்து ஒங்குகா ளெக்காளோ?

எனது
எனது
(௨௨)

மேலொடுச ழில்லாத வித் தகனார் தம்முடனே,
பரலொடுநீர் போற்'
(போ-ரை.)

ஆதியுமந்தமு

நீரானது கலந்து
நை

யடைவது

கலந்து

பண்புறுவ

மில்லாத ஞான

தெர்காளோ?

சொருபருடன்,

(அப்பாலி னிறத்தைப் பெற்றதுபோல)
எச்மாளோ?

(இது

ஏகதேச

பாலுடன்

சான் உயர் குணத்

உவமானம்,

(௨௩)

தியா தறிந்த்மையா எண்ணலைகா மாகக்
குறியாத வண்ணங் குறிக்குகா ளெக்காளோ?
(போ-ரை.)

எம்மை யாண்டருளிய முதல்வனைக்

(தற்போத

ட்டு) அறியாமல் ( இருவருளே முன்னிட்டு) அறிச்து, சுதச். சரமாக
வண்ணம் (முதல்வன் நினைப்பிக்க) நினேக்கும்கா ளெர்காளோ?

முன்னி
நினையாத
(௨௪)

ஓராமன், மந்திரமு முன்னாமன், ஈம்பரனைப்
“பாராமற் பார்த்துப் பழகுரா ளெர்காளோ?
(போ-மரை,) (பசு பாச சாத்திரங்களை) ஆராயாமலும், (பசு) மக்இரங்களை
கினையாமலும்,
ஈம
முதல்வனைத்
(தந்போத முன்னிட்டுப்) பாராமல்,
(அருட்போத முன்னிட்டும்) பார்ச்.து.் கலக்கு
ளெநர்நாளோ?
(௨௫)
Rater

DD

*$வான்பற்றும்

மென்னோ

டுறவுபற்றும் பூரணன்பால்

கண்போன்

மருவுகா

ளெர்காளேர?

(போ-ரை.) உடலையே பற்றாசக் சொண்ட என்னுடனே உ௱வாடுகிற
பூரணனிடத்2, ஆகாயத்சைப் பற்றுகிற கண்போல, நான் (அத்துவிசமாகப்)

ட பொருந்தும் சாள் எர்நாளோ?

்

(௨௯)

எத்நதாட்கண்ணி-திலைபிரித்தோர்கூடுதற்குபாயம் bir Sind
ஆண்டான் மெளனி யளித் தவறி வாலறிவைத்
:தூண்டாமற் மாண்டித்' அுலங்குகா ளெந்காளேர்?
அதிவாகிய

தீபத்தினைச் (தத்போதத்தால்)

என்னறிவாகிய

தூண்டுகோலால்

கொடுத்தருளிய

மெஎகி

குரு)

(எனது

ஆண்டவனாயெ

(போ-மை,)

தூண்டாமல் (அருளால்) தாண்டி நான் விளங்குசாள் எக்மாளோ?

ஆணவத்தோ
தாணுவினோ

டத்துவித

(௨௭)

மானபடி மெய்ஞ்ஞானத்

டத்துவிதஞ் சாருகா ளெநர்நகாளோ?

(போ-ரை.) (அணவமே
யாகாமலும் ஆணவத்திற் சன்னிய “wren
லும்) ஆணவத்துடன் இரண்டறக் கலந்தாற்பேரல, இறைவனே யாகாமலும்
இறைவனுகச் சன்னியமாகாமலும் மெய்ஞ்ஞான விறைவனுடன் இரண்டறக்
கலக்கும் காள் எந்த நாளோ ? (இது அத்துவித உண்மையினை ஈன்கு விளக்

இயபடியாம்.)

(௨௮)

இலை

பிரிந்தோர் கூடுதற் குபாயம்
——OOEGIOO—

கன்மகெறி தப்பிற் கடுகரகென் றெக்காளு
ஈன்மைதரு
(போ-ரை
கடமையான

ஞானகெறி

கானணைவ

) (சவ சாதனங்களாகிய)

௩ரகமே

கிடைக்குமென்று

தெக்காளோ?
யனுஷ்டியாது விடின்

கன்மவழி

எச்சாலமும்

சன்மையினை

இன்ற (சிவசாதன) ஞானமார்க்கத்தினை கானடைவது

எக்சாளோ?

விளைவிக்

(க)

ஞானகெறி தானே ஈழுவிடினு, முப்பதத்து
ளானமுத்தி ஈல்குமென வன்புறுவ தெர்காளோ?
(போ-ரை,)

(சிவசாயுச்சியத்திற் கேதுவாகய சிவ)

ஞானமொன்றுமே

ஈழுவிவிட்டாலும், (மற்ற யோகம், இரியை, சரியையாகிய) மூன்று பாதங்க
ளால் (£வர்களுச் இதமாகிய
இவசாரூபம், சிவசாமீபம்,
செவசாலோகம்

இடைக்குமென்று

(என்னு) முத்தி முறையே

அவற்றி

லன்பு மிகுவது எந்

நாளே?

பன்மார்க்க

(2)

மான

பலவடிபட் டேனுமொரு

சொன்மார்க்கள் கண்டு துலங்குகா ளெர்காளோ?
(போ-ரை.) (மூச்கூற்றுப்) புச்சமயங்களான பல SIEGE Ben
சேனும் பின்னர் (சித்தார்த மகாவ்ச்£யமாகிய)
ஒரு சொல்வழியைச்சண்டு
விளங்கும் (சித்தாந்த) சமயச் தெறிக்து விளங்குமா ளெந்மாளோ?
(57

அத்துவிச௪

மென்ற

வன்னியச்சொற்

சுத்த சிவத்தைத் தொடருகா

கண்டுணர்ந்து

ளெர்காளோ?

௬௯௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
அத்துவிதமென்று

(போ -மை.)

சொல்லப்ப$சின்ற (துவிதத்இர்கு'
சுத்த சிவச்

அன்னியமாயெ) வேறு சொல்லின் உண்மையினைச் கண்_றிந்து

(௪)

தைப் பற்றுகா ளெக்காளோ?

கேட்டன் முத னான்காலே கேடிலா காத்பதமும்
வாட்டாமற

ளெர்காளோ?

வெனக்கு வாய்க்குகா

(போ-மை.) கேட்டல், இக் இத்தல், தெளிதல், கிட்டை ஆய நான்கா
லும் கெடுஇயில்லாத சாலோக, சாமீப, சாரூப, சாயுச்சியமாகிய பதம்களும்

துன்பமற எனக்குச் கிடைக்குகா ளெர்காளோ ?

(௫)

என்னதியா னென்பதற, எவ்விடமு மென்னாசான்
சன்னிதியாக் சண்டு,கிட்டை சாதிப்ப தெக்நாளோ?
(போ-ரை.)

(என்னும் மமகா.ரமும்),

எனத

யான்

(என்னு

மகங்கார

மும்) அற்றொழியும்படி, எவ்விடத் இனையும் எனத குருகாசன் சந்கிஇயாகக்
கண்டு, சானிட்டை

சாஇப்பத

எச்மாளோ ?

(=)

அுண்டாமா

நாம்பிரம மென்றா னடுவேயொன்
றேம்பியெல்லா

மொன்றுய்த் திகழுகா ளெந்காளோ?

(போ-ரை) (எசான்ம

வாதிகளாகிய

பசுஞானிகள்)

நாமே

பிரமமெ

ன்று சொன்னால் விலே (அகங்காமம் என்னும்) ஒன்று உண்.டாகுமாதலால்
எல்லா மொன்றாய் கிறைர்அ (சி௨த்கோடிரண்டற) விளங்குவ* எச்காளோ?
மூச்சகமே

முூழுதுமகண்

யாதி

eG gt னந்தசிவர் தானென்ப
(பேடை) (சவர்க்கம்,

மத்தியம்,

டாகார

தெர்காளோ?
பாதாளமென்னும்)

மூன்றுலோக

மூதலாக முத்தும் (வியாபகத்தால்) அகண்டரூப சச்தொனக்த தவமே யென்
பது எர்ராளோ * (இத அனுவதியென்னு மலங்காரம்.)
(௮)
எல்கடிவும் பூரணமா மெக்தையுரு வென்திசைந்த
அவவடிவுக் குள்ளே யடங்குகா ளெர்காளோ?
ast G
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aர மரணமாக

ப்
எர்தையி

சிதித்குள்ளே நானொூிங்கும்கா

யலங்காரம்.)

one

னுருவமே யென்4

ளெர்சாளோ?

(இவும்

(௧)

தெல்லாஞ் சிவலபூ ரணமாக

வந்தித்து வாழ்த்த வணங்குகா

ளெந்நாளேர?

(Gun-eng.) சான்ரினை ச்சதெல்ல
ாம் வ
ட கொண்டு அதனேம் ௧.தி2ஐ வாழ்த்தி See

atm

ren

Mewes

குற சாள் எச்சாளோ?

(௧0)

 ௬௯௩
எந்தாட்கண்ணி-.நிலைபிரி ந்தோர்கூடுதற்குபாயம்
தாங்யெபார் விண்ணாதி தானேஞா னக்கினியா
யோக்குமி யோகவுணா வுற்றிடுகா ளெர்காளோ?
மேலுலகு முதலியன
(போ-மை.) (ஆதிசேடனால்) சுமச்சப்பட்ட பூமி
வணர்ச்சியெனச்
e
தனக்குத்தானே ஞானாக்கினியாய்தீ saps» Faur
(௧௪)
குப் பொருந்துகா ளெர்காளோ!

ஆசனமூர்த் தங்க எறவகண்டா காரசிவ
வாசை

பூசைசெய

(ஒன்பது

(போ-ரை.)
மூர்த்தங்களும்

பொருந்துகா ளெக்காளோ?

தோன்றாது,

(தாமே

(இருப.த்தைச்து)

ஆசனங்களும்,

வசையான)

தூங்னெவன்

போல)

கைப்பார்குப்

ூசை செய்ய எனக்கு விருப்ப முண்டா
நழுவி விட ௮சண் டாசாரமாகிய சிவப
(௪௨)
குரா ளெர்காளோ!
வப்பொருளை
அஞ்செழுத்தி னுண்மை யதுவான
்சாளோ?
நெஞ்சழுத்தி யொன்றாஇி நிற்குகா ளெர

(போ-ரை.)
yess

உண்மையாகிய
(வேத மூலமச் இிரமாகிய) பஞ்சாட்ச_த்.தின்
பொருளை

(சிவமாகிய)

கான்

மனத்திற்

என்

அதனோடு

பதித்து,

_

இரண்டறக் கலந்து கிற்குசா ளெச்நாளோ?

(#8)

்' றன்னடிமை
* அவ்வுயிர்போ லெவ்வுயிரு மானபிரான

ளோ?
யெவ்வுயிரு மென்றுபணி யாஞ்செய்வ தெக்கா

ருட்டு அவற்றுட ஸிற்கும்)
(போ-ரை,) (அக்க.ரல்களை யியச்குதற்பொ
டு உயிர்களோடுய்)
(இறிவு செயல்கள் விளங்குதற்பொருட்
அகரம்போல,
எல்லா ஆன்மகோடிக
முதல்வன்றன் அடிமைகளே
சலச்திருப்பவபரான
ளென்று யாம் ௮வன்

பணிவிடை

(௪௪)

எர்சாளோ!

செய்வது

க்கு
தேதகெர்கோ னான திறன் மவுனி நந்தம
?
வா? கொடுக்க மகிழுகா ளெக்காளோ
(போ-ரை,) குகு.ராஜனான

வெற்றி

பொருந்திய

மெளணி

நமக்கு வாயு

(௪௫)

ா ளெச்காளோ?
தாரணை கைகூடச் செய்யச் சர்தோஷிக்குக

,
குருலிங்க சங்கமமாக் கொண்டதிரு மேனி

தெர்காளோ?
அருண்மயமென் ஹன்புற் றருள்பெறுவ
(போ-ரை.)

ஆசாரியன்,

சிவலிங்கம்,

ற
திருமேனிகள், அருள் வடிவே யென்
ந்து திருவருளைப் பெறுவது எச்காளோ?

சிவனடியார்களாகச்

நிச்சயித்து அவற்றின்

கொண்ட.

ணன்புமிகு
(௧௬)

௬௯௬௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
கரண்பேலனோ

வென்கண்ணி

a
சிஇிக்குர் தோறும் தெவிட்டா வமுதே!என்
புந்திக்கு ணிதான் பொருச்திடவு் காண்பேனோ?
(போ-மை.)
குள்ளே

நினைக்குந்தோறும் தெவிட்டாத அமிர்தமே!

நீ வெளிப்படவும்

என் புத்திச்

காணப்பெறுவேனோ?

(௧)

கேவலத்தி னான்கிடச்து 8ீழ்ப்படா இன்பவருட்
சாவலன்பா லொன்ஜிக் கலந்திடவுங் சாண்பேனோி
பபோ-ரை.) கேவலாவத்சையிற் கடந்து தாழ்வடையாக வண்ணம்
சுசத்தினே யருளுின்ஐ அருளிறையினிடத்தில் இரண்டறச் கலக்இடலவும்
காணப்பெறுவேனோ?

௨)

அரியம் கடந்தவொன்றே! அ வெளியாய் நின்ற
பெரியநிறை வே! உனைகான் பெற்றிடவும் காண்பேனோ?
(போ-ரை.) அரிய நிலையைச் சடச்த (துரியாதீத.
இல் விளங்கும்) ஒப்
பற்ற பொருளே!

பரிசுத்த சதொசாரயமரச நின்ற பெரும் பரிபூரணமே!

உன்னை

சான் பெறவும் காண்பேனோ?

(a)

மரசற்ற வன்பர்கெஞ்சே மாருத பெட்டசமாத்
தேசுற்ற மாமணிகின் ஹேசினையுங் காண்பேனோ?
(டொ-மை.)
க்கொண்டு

குற்றமில்லாத
தனிடத்து)

அன்பர்
ஒளி

சோதியையும் காணப் பெறுவேனோ?

(மாயா

விசார மலமகல,

னேயானு பூதி

மனமே

மிகுந்த

நீக்கப்பெராத பெட்டியா

மாணிச்சமாகிய

நின்னுடைய

(௪)

எந்தைபிரா

நிலைபெறவுங்

காண்பேனோ?
(போ-ரை மாயாலிகாரமாகிய மலமானத
ு
நீங்க,
னுடைய சிவாறுபூதி சிலையினை யடையவும்
 சாண்பேனோ?

எந்தை

பெருமா

(௫)

பொய்யுலகும், பொய்யுறவும்,பொய்யுட
லும் பொய்யெனவேடி

மெய்ய!நினை மெய்யெனவே

மெய்யுடனே

காண்பேனோ?

(Gun-eng.) காரிய வுலகும், வஞ்ச
க வுறவினரும், அகித்இய தேகம
ும்
ண்ட
வ
(Quer § திர்மானிச்ு), மெய்யனே!
உன்
னை
நிச
தியன
ென்ற
ு
LICE
இசசரீரத்

‘OTe Pw

 தடன் சீவன்முத் இரிலை யடைந
்து)

பட்டமென"

மாயா

காணப்பெறுவேனோ!

மனப்படலத்

காவற்று வீழவுமுக் கண்ணுடையாய்!
சாண்பேனோ!

(பேோ-மை)
மன

வால் அறுச்துபோன

சஞ்சாரம் ஓழிர் அலிடவும்

பெறுவேனோ?

௪ ஈத்ராடியென,

மாயா

காநியமர்கிய

) மூன்றுகண்களையுடையவனே!

கான் காணப்

(er)

Gir Fa)

காண்பேனோவென்கண்ணி
உள்ளும் புறம்பு மொருபடித்தாய் நின்றுசுகங்
கொள்ளும் படிக்கிறை!கீ கூட்டிடவுங் காண்பேனோ?
தந்தர்முகத்தும்

(போ-மை.)

வொனந்தமனுபவிக்கும்படி

ப௫ர்முகத்தும் ஒருதன்மையாச

இறைவனே!

விருந்து

நீ (அச்கிலைமை) கூட்டிடவும் சாணப்

(௮)

பெறுவேனோ?

காட்டுசன்ற முக்சட் கரும்பே! கணியே!என்

அட்டமெல்லாக் தீரவுன தாரடலையும் காண்பேனோ?

கூடிய
) (இருவருளினை4)காட்டுகின்ற மூன்று கண்களுடன்

(பொ-ரை
கரும்பு

என)

போன்றவனே!

பழம்

(பிரபஞ்சமுகமாக விளையும்

போன்றவனே!

ஆட்ட மெல்லாவற்றையும்

ஒடுங்க நினது ஆனத

நிர்ச்தனத்தையும்

(க)

ச ண்ணே) தரிசப்பேனே?
(சிதம்பாத்தின்

தரங்காமத் நாங் சுசப்பெருமா னின்னிறைவி
னீங்காம னித்கு கிலைபெறவுங் காண்பேனோ
தாங்காமல் (சின்மலாவத்சையி
(போ-மரை.) (சகலாவத்தையிவிருக் ஆ)
பரிபூண வியாபகத்தில்
நினது
லிருக்த) தங்கி, ஆனக்த சொரூபனாகய
(௧௦)
பெறுவேனோ?
சாணப்
புறம்பே யிராது இரண்டறச் சலர்து வாழவும்
ம்
வாதவூ சாளிதனை வான்கருணை யால்விழுங்கு

ரேறே!கின் பொன்னடியுங் காண்பேனோ?

போதவூ

புவை மிகுந்த இருபையி
(பயோ-மை.) இருவாதவூர் வர்.த மணிவாசசப்பிர
roe sug
செய்க
ம்படி
கொள்ளு
சலச்து
னால் சின்னுடன் இரண்டறக்
பெறுவேஜனோ? ()

நின தழய(குஞ்சித) திருவடியினையும் சாணப்
சடசால
சரட்டையிலாப் பம்பரம்போ' லாடுஞ்
ேனோ?
காண்ப
வெளி
ஞான
காட்டமற வெர்தைசுத்த

இறைவனே!

(போ-ரை.)

கயிறு இல்லாமல் சுழல்கின்ற

யும் உடற்கூட்டம் (பிரபஞ்ச) சாட்டநீங்க
சாகாயத்இனைச்

பம்பாரத்தினைப்போலச்
.

சாணப் Qu gGaG wc?

மன்றாடும் வாழ்வே!

இரி

தந்தையின் சுத்த சிதம்ப

Og

(se)

மாணிக்கக்

மரகதஞ்சேர்

|

காண்பேனோ?
குன்தே[கின் a8 bs குடிபெறவுக்
(போ-ரை)
மரகத

நிறம்

கிர்த்தனம் செய்யும் வரம்ச்கையே

பொன்னம்பலத்திலே

பொருக்இய அம்பாள்

சேர்ச்த

மாணிக்க

கிறம் வரய்க்த மலையே?

காணப்பெறுவேனோ?
நின் இருவடியின் கீழே குடியாயிருக்சவும்

போகவொட்டா
பொவப்யென் றதிச்தும்,எமைப்
ேனோ?
வையம் கனமயக்க மாற்திடவும் சரண்ப

(போ-மை.)
தும், எம்மை

(இப் பிரபஞ்சமானது)

அகணிணனின்ற

'இரிபினை

விலஃவொட்டாது

கவர்ச்சியொடுய மயக்கத்தினை Ss Bayo

(௧௩)

தைய!இக்த

யுடையதெனச்

ஜயனே!

தேர்ச்

இப் பிரபஞ்சத் இன்

சாணப்பெறுவேனோி

(௧௪)

௬௯௬

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

தாயினு ஈல்ல தயாளூவே! நின்னை யுன்னித்

“தீயின்மெழு சொத்துருகுஞ் சிக்தை'வாக் காண்பேனே
(போ-ரை.) (பெற்றெூக்க) தாயினைச்காட்டிலும் ஈல்ல தயாளுவே!
உன்னை நினைத்து நெருப்பிலிட்ட மெழுகினைப்போல
வுருகாகின்ற மனம்
எனக்குண்டாகவும் சாணப்பெறுவேனோ?
(௧௪௫)
என்செயினும், என்பெறினும் என்னிறைவா! ஏழையன்யா
னின்செயலென் அன்னு கினைவுவாக் காண்பேனோ?
(போ-ரை.)

(இவ்வுலன்சண்ணே)

அடைந்தாலும், எனது

இதைவனே!

நானென்ன

ஏழையாகிய

புரிக்சாலும்,

சான்

என்ன

(அவையெல்லாம்)

நின்னுடைய செயலேயென்று

நினைக்கும் நினைவு உண்டாகச் காண்பேனோ?
எள்ளத் தனையு மிரக்கமிலா வன்பாவி
யுள்ளத்து மெந்தை யுலவிடவுங் காண்பேனோ?
(போ-மை,) ஒரு எள்ளளவும் (பிற வுயிரிடத்து) மனவிரக்சு மில்லாத
பாவியேன் மனத்தின்௧ண்ணே எமது தந்ைத உலாவிடவும் சாணப்பெறு
GaG ey?

(௧௭)

வஞாகத்துக்

சாலயமாம் வல்வினையேன்;

னெஞ்ாகத்தி

லையா!நீ

(போ-மை.)

கேர்பெறவுங்

(உலனெடக்கும்)

எல்லா

யுள்ள வலிய வினையினையுடையேன்
நீ நேராக

ஐயோ!

ஆகெடுவே

கரண்பேனோ?
வஞ்சகங்கட்கும்

உன௮

வாரப்பெறவும் காண் பேனோ?

தொல்லைப்

பிறவித்

(போ-சை.)

அயர்கெடவு

(தோன்றுசொட்டு
பெருமான்

ஐயனே!
(க௮)

மெந்தைபிர

மல்லற் கருணை வழங்கிடவுங் கர ண் பேனோ?
ெட்டொழியவும், எமது
காணப்பெ வேனோ?

இருப்பிடமா

நெஞ்சினுள்
ன்

வரும்) பழமையாயெ

பிறவித் துன்பம்

மிகுந்த

யருள்செய்யவும்

சருணையை

(௧௯)

“வாளாருங் கண்ணியர்! மயற்கடலி லாழ்க்தேன்;ச௰்
முளாக வெந்தை யருள்செயவுல் காண்பேனோ?
(போ-ரை.) வாளாயுதம்போ லொளிரும் கண்களையுடைய மாதருடைய
ஆசைக்கடவில் அழுர் தினேன்; (அத்தகையேன்)
உன் திருவடிக்கு அடிமை
யாகுமபடி எமது த்தை இருபை செய்.பவும் காணப்பெறுவேனோ?
(2.0)

“பஞ்சாய்ப் பறக்குகெஞ்சப்*" பாவியை£ கூவி,யையா|
அஞ்சாதே! என்றின் னருள்செயவுங்
காண்பேனே?
(போ-ரைபஞ்”னைப்போல
(உலூல்
ரி.பும்
் இளை
ய
பாவியேனை $ வலி ய அழைத்து, (ஐயா(
ம ாதே
அரியும்
ings
eta
பயப்பட
!? என்ற
ு
உன்
னின
ிய
கிருபை செய்
யவும் காணப்பெறுவேனோ?

(௨௧)

௭௬௯௭௪

காண்பேனோவென்கண்ணி
காகி? யலமக் துழன்றுமனம்

*அடுகறவ்

கீ, வாவெனவுங் கரண்பேலே?

வாடுமபெனை, ஐயா!

(போ-ரை.) (ஆகாயத்தில்) சுழலாசின்.ற சாற்றாடியினை யொத்து அலைச்
துழன்று மனம் வாடுகன்ஐ என்னை, ஐயா!

நீ, வாவென் றழைக்கவும் காணப்
(௨௨)

பெறுவேனோ?

'இட்டர்ச் கெளிய
மட்டற்ற வாசை

சவனே!யோ தீவினையேன்
மயக்கறவுங் காண் பேனோ?

(போ-ரை.) அடியார்சட்கு எனியனாகிய சிவபெருமானே! ஐ! திவினை
யேனாகய கான் அளவில்லாத ஆசையின் மயக்கமற் ரொழியவும் சாண் பேனோ!
அுணர்த்து

உண்ணின்

“தண்ணென்ற

எனச்குள்ளே

(போ-மை.)

முலப்பிலா வொன்றே[நின்
அறிவிக்கிற அழிவற்ற

எழுர்தருளியிருர்,து

உன் குளிர்க்;த

தனிப்பொருளே!

காண்பேனோ?

Fa ர்ர்திடவுங்

FTE SUH?

சாச்தச்சோடுவ் கூடிய அருளைச் சார்ச் திட

(௨௪)

வும் சாணப்பெறுவேனோ?

ஓடுங் கருத்தொடுங்க, உள்ளுணர்வு தோன்ற,கினைக்
கூடும் படிக்கிறை!நீ கூட்டிடவும் காண்பேனோ?
(போ-ரை.)
ளறிவு

விளங்கவும்,

(பிரபஞ்சமுகமாகசி]
உன்னை

செல்லும்

மனமொடுங்கவும், உள்
இறைவனே! நீ கூட்

இரண்டறச் கூடும்படிக்கும்

(௨௫)

டவும் கசாணப்பெறுவேனோ?

வாக்கான் மனத்தான் மதிப்பரியாய்! நின்னரு&ா
சோக்காம னோக்கிநிற்கு அண்ண றிவு காண்பேனோ.
(போ-ரை.) வாச்கினாலும், மனத்தினாலும் மதித்துணர அரியவனே!

௮, இருவருட் கண்ணா
நின இருவருளினைப் போதமுன்னிட்டுச் சாணாமல்
(௨௪)

சப் பார்க்சின்ற நுண்ணிய அறிவும் எனகச்குண்டாகச்

காண்பேனோ?

இவ்வுடம்பு நீக்குமுனே பெந்தாய்!கேள்! இன்னருளா
மவ்வுடம்புக் குள்ளே யவதரிக்கச் காண்பேனோ?
தர்தையே! கேட்பா
(போ-ரை.) இச் தாலவுடல் விமுமுன்னே எமது
பெறுவேனோ?
()
காணப்
்
தோன்றச
ே
உடலில
யாக! நினது இருவருளாகய

ுணமாஞ்
இித்தமா யொன்ளாய்) நிசஞ்சனமாய், நிர்க்க
சுத்தவெளி
(போ-ரை.)

நீவெளியாய்த்
நித்.தயனாஇியும்,

தோன் றிடவுங்

காண்பேனே?

சளங்க மில்லா தவனா
ஒ ப்பற்றவனாகியும்,
ஓய நீ பிரத்தியட்ச

யும், குணா தனாகியு மிருக்கன்ற தொகாய சொருபியா
மாக என்னெதிரே
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தோன்றவும் சாணப்பெறுவேனோ?

(௨௮) *

௬௯௮)

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

கண்ணிறைந்த

மோனக்

னுண்ணிறைந்த
(போ-ரை.)

கரு.த்தே!என். எண்ணே என்.

மாயை யெரழிச் இடவும் காண்பே

பிரத்தியட்சமான

மெளனாதா, மே!

னே!
என் மனத்திலே கிறைந்ச மாயையானது
வேனோ?

எக்கா!

விருத்தியரை
'@!

.

என் சண் போன்சவ

நீங்கவிடவும் காணப் பெறு
(௨௯)

தா! விமலா!
ளாளா! ஆனந்த
எனக்குனருள். செய்திடவும் காண்பேனோ?

(போ-ரை.) அ௮க்கனே! மலரசதனே! கிருவருளாளனே! ஆனந்த ரூப
மாகிய சிச்துருவே! எனக்கு உன் இருவருள் செய்ட வும் காணப்பெற வேனோ
வீணே பிதந்திறந்து வேசற்ேன்; ஆசையறக்
காணேன்; இறைகின் சருணைபெறக் காண்பேனோ?
(போ - மை.)
(இவ்வுலகில்) அப்பியோசனமாகப்
Lo me SI இத்து
(மாயா காரியங்களால்) விடாயுர்றேன்; (இன்னும்) ஆசை யொழியச்
காண்டு
லேன்; சிறிசேனும் உன் கருணையை யான் பெறக் சாண்பேனோ?
(௨௩௪)

“சட்டையொக்த

லிவ்வுடலை'ச்

தள்ளுமுன்னே,

கான்௪கச

நிட்டையைப்பெத்(௮ு), ஐயா! நிருவிகற்பங் காண்பேனோ?

(போ-மை,)
மரன் சவயோக

சட்டைபோன்ற

இச் சரீரத் இளை EC» லீழ்த்துமூன்னர்,

சதாகிஷ்டையடைக்து,

ஐயனே

காணப் பெறுவேனோ?

! திருவிகற்ப ௪மாஇியையும்
(௩௨)

எல்லார் தெரியு மீறைவா! என
னல்லலெல்லா
சொல்லாமு னீதான்
ய் குத்திரங்கக்

ஞ்

காண்பேனே

(போ-மை.) (எசசாலத தில்) எல்லாவற்றையும்
செரிச்து கொள்ளத்
கக்க இறைவனே! என் து ன்பல்களை
யெல்லாம் விண்ணப்பித்துச்
மன்னே

கொள்ளு

நீயே யிர ங்கி யருளக் காண்பேனோ?

“அண்டபகி

கண்டவர்கள்
(போ-மை.)

ர்ண்ட்”

மனை

த்தூ

(௩௩)

மெருபடித்தாக்

கண்ட திருக் காட்சியையுங்
காண்பேனோ?

அண்டபகிரண்டங்க

ளெல்லாம் ஒரே தன்மையாகச்
டவர்கள் சண்ட உள் திருக்
சண்
காட்சியனேயும் காணப்பெற
ுவேனோ?
(௩௪)
ஊனிருக்த காய முடனிருப்
ப, எக்தை!கின்பால்
வானிரு

கத

ப்

{evra

தென்னவுகான்

மாமிசம்

Mt DME ES காண்பேனோ

பொரும் அய

சரீரத்தட னிருச்சச்
செய்தே
உன்னிடத்து சிகாகாயம்
எக்

கலச
்தா
லென்ன, கான் வாது
டம அமைக்கிருக்கவும்
உன்னி

அய

,இனையத்
6

னினைவித்

காணப்பெறுவேனோ?

தனையுந் தெளிவறியாப்
பரம்பொருணிீ

பாவியே

கேர்பெறவுங்

காண்பேனோ?

(௩௫)

௬௯௯

ஆகாதோவென்கண்ணி
தனையளவாயினும்

(போ-சை.)

நினை

தெளிவில்லாத பாவியேனுடைய

(௩௬)

பேனோ?
வின்சண் பரம்பொருளாகிய நீ நேர்பெறவும் சாண்

ை சூறையிட வையாவே!
த் அஞ்'
துன்பமெனுர் திட்டன
இன்பவெள்ளம் வர்தில் கெதிர்ப்படவுங் காண்பேனோ?

சல்லிச்சொண்டு
(போ-ரை.) துக்சமென்கிற மேடுகளை யெல்லாம்
ல் எதிர்ப்படவும்
போம்படி, ஜயனே| சுசப்பெருக்கு வந்து இவ்விடத்தி
(௩௪)

சாணப்பெறுவேனோ?
=e

வென்கண்ணி

அகாதேதோ

திவுகா
ம்
கல்லாத கெஞ்சங் கரைக்துருக வெத்தொழிற்கு
வல்லாய்!நின் னின்பம் வழக்கினா லாகாதோ?
னது
(போ-மை.) (சாஸ் இரங்களைச்) சல்லாச மனமா
எனக்குக்
எத்தொழிலிலும் வல்லவனே! உன் சுசத்இனை

தோ?

சரைக்துருகும்படி.
கொடுத்தல் ஆசா

(௪)

என்னை யறிய, எனச்கறிவாய் கின் தருணின்
றன்னையறிந் தின்பசலஞ் சாரவைத்தா லாசாதோ?
(பொ-ரை.)

எனச்சுறிவா௫
வைத்தால்

(தேன்மாவாகய)

என்னை

அதன் சொருபத்இனை

வுன்னை

யறிச்து

இன்ப ஈலச். இனை

நின்றருளிய

wus,

கான்

சேர
(௨)

ஆகாதோ?

பொரய்ம்மயமே

யான

மெய்ம்மயம்வர் தென்னை

புரைதீர வெர்தை!இன்ப

விழுங்கவைத்தா லாகாதோ?

மொழிய எக்தையே!
“ (போ-ரை.) பொய்யுருவமான குத்த மனைத்து
(௩)
ஆகாதோ?
ல்
செய்தா
கச்
உனது மெய்யுருவம் வந்து என்னை விழுங்
்
மட்டிலாச் சிற்சுகமாம் வாழ்வே!கின் னின்பமயம

சிட்டர்போல் யானருந்இத் தேக்கவைத்தா

லாகாதோ?

ே | நின ஆணனம்தமயத்
(போ-ரை.) servers ஞானசுசசொருபம
சேக்கும்படி. செய்தால்
ு
முண்ட
யானு
சவனடியார்சகளைப்போல
இனைச்
(௪)
ஆகாதோ?

ம்
அத்தா!கின் பொற்றா ளடிக்கே யனுதினமு
?
ாதோ
லாக
பித்தாக்ஆ இன்பம் பெருகவைத்தா
(போ-மை.)

ஐயனே!

காலமும்

(ஞானப்)

ஆகாதோ

?

உன்னழடூய

பித்தேறக்
்

Crug,

தஇருவடியின்

£ழிருப்பசற்கே

எச்

எனச்குச் சுசம் பெருக வைத்தால்
(௫)

௭௦௦

தரயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
மெல்லியலார்

மோக விழற்கிழைப்பே dour win
\ lear

னெல்லையிலா னந்தல மிச்சித்தா லாகாதோ?
(போ-மா.) மாதர்களுடைய மோகமென்னும் விழற்புல்லினை (வளர்த்
தற்பொருட்டு) அறிவாகிய கீர்னை இறைப்பவஞகிய கான், ஐயனே!
உனது
அளவில்லாத

சிவானச்தச்தை விரும்பினால் ஆகாதோ?

சுட்டமசா

யெண்ணுமனஞ் சூறையிட்டா

(௬)
னந்தமயக்

கட்டழகா! நின்னைக் கலக்கவைத்தா லாகாதோ?
(போ-மை.)

(பிரபஞ்ச

பதார்த்தங்களில்)

அறிதலையே விருப்பமாய்க்

கொண்டமனமானத சூறையாம்படி தனந்தருபமாகய சட்டழகனே!

என்னை

நின்னிடம் கலக்சகவைத்தால் ஆகாதோ?
சோதியே!

(௪)

நந்தாச் சுகவடிவே!

தூவெளியே!

ஆதியே! கின்னை யறியவைத்தா லாகாதோ2
(போ-ரை.)

சோதிசொருபமே!

கெடாச இன்பவடிவே! பரிசுச்ச அசா

யமே! முதலே! நின்னை யுணரும்படி என்னை

வைக்தால் ஆகாதோ?

(1)

தோஞ் சிறி.துமிலேன்; நின்மலனே! நின்னடிக்கே
வாசஞ் செயவிரங்கி, வாவென்று லாகாதோ?

.

(போ-ரை,.) அன்பு சிறிதுமில்லேன்; மலரலதனே! நினது இருவடியின்
கீழே வ௫ிச்கும்படி யீரங்கியருளி, என்னை வாவென் தழைத்தால்
ஆகாதோ?

என்னறிவுக் குள்ளே யிருந்ததுபோல், ஐயாவே!
நின்னதிவு ணின்னுடன்யா னித்கவைத்தா லாகாதோ?
(பேஃரை.)
௮.சஅவிதமாக)

என்னுடைய

உணர்வினுச்குள்ளே

இருச்ததபோல,

Gar erat (ars Bada

ஐயனே!

நீ (பெத்த
உன்னுணர்வுச்குள்ளே

9é Ba) 5276) நிற்கும்படி

ஆகிப்பி ரானே!என்
சோிப்ர

செய்தால்

நிலையில்
உன்னுட.

ஆகாதோ?

(௧௦0)

னல்ல லிருளகலச்

காசமயம் தோன்றுவித்தா லாகாதோ?
(பொ-ரை.) ஆதிப்பெருமானே!
என அன்பத் இற்குக் சாரணமான
அஞ்ஞான விரு௭ ஓழியும்படி. அருட
் ப்ருஞ் சோதிப்பிரசாசமாய்
TOM EGS
தோன்றும்
படி.

“அசைச்

செய்தால் ஆகாதோ?

சழற்கடலி”

கேசப் புணைத்தா ணி

லாழாமல் ; ஐயா!கின்

த்தின

லாகாதோ?

ட ( (போ-கை) (பிரபஞ்ச)
ஆகையாயெ திலினை சுழவி வாய்
ச்
Le சபிறவிச் ; ௪
சத்தில் அழு5தாமல், ஐய
னே| விரும்புதற்குரிய
உன் நதமா
கலத்தினை கானடைய நிலைகிறு

த் இனால் ஆகாதோ?

பாசநிக ளங்களெல்லாம்

பஞ்சாகச்

செஞ்செவே

மீச|[எனை வாவென் கிரங்க
ினா லாகாதேர?

b
டம

(௧௨)

610%

ஆகாதோவென்கண்ணி

(பொ-ரை,) பாச சம்பந்தமான விலங்குகளெல்லாம் மு£த்றும் பஞ்சாய்ப்
யருளினால் ஆகாசோ! ()
பறக்க ஈசனே! என்னை வாவென்பழைச்து இரங்கி
ஓயாவுள் என்பாய், உருவாய் விட்டரற்றிச்,

லாகாதோ?

சேயாக), எந்தை!கின்னைச் சோவைத்தா

(போ-மை) இடையறாத உள்ளன்பினை யுடையவளனாம், மனங்கரைக்து
வாய் இறர்தலறிக் குழர்தைபோன்று, எந்தையே! சான் உன்னை அடையும்படி.
(௧௪)

செய்தால் ஆகாதோ?

Dy Basteb வாழ்வாய், ௮கண்டி தமாய் நின் றபரஞ்

7

லாகாதோ

யென்னைத் தொழும்பனென்ரு

Cer ale

(எல்லாவற்றிற்கும்) முதல் வாழ்வாக, வேறுபிரிக்சப்படா௫

(போ-மை,)

தாசி (அத்துவிதமாகி) கின்ற

மேற்பட்ட (அருட்) சோதியே| நீ என்னைச்
(௪௫)

.

லாகாதோ?

தொண்டனென்றா

“விண்ணாசக் கண்ட APCurp’ பரஞ்சோதி!

லாகாதோ?

கின்னிழைவைக் காணவைத்தா

சண்ணாச

நிறையப் பார்த்த கண்
ஆகாயத்துடன் (அள வளாவி)
(போ-மரை.)
போல, (அருட்) பாஞ்சோதியே! என் (அருட்) சண்ணாா உனது பரிபூரண
வியாபகத்தினை

நான் சாணவைச்தால்

று சன்மயனே!
சேர்க்து'நின்

சேராமற்

(ஒன்றாகக்)

கின்மயத்தைப்

பக்ஷம்வைதக்தா லாகாதோ?

'பாராமற் பாரென'நீ
(போ-ரை,)

(௧௯)

ஆகாதோ?

கூடாமல் (இரண்டறக்)

கூடிநின்று உன்றிரு

agus Gerd Cures sre கோச்சாமல் அருண்முன்னிலையாக
ற, ஞானசொரூபனே! & என்மீது பட்சம் வைத்தால் அகாதோ?

கோச்சென்
(௧௭)

கண்ணாடி போல"வெல்லாங் காட்டுர் திருவருளை
உண்ணாடி. யையா! உருகவைத்தா லாகாதோ?
(பொ-மை.) (எதிரிட்ட பகிர்முசப் பிரபஞ்சமாகய) எல்லாப் பொருள்
களையும் சண்ணாடி. (தன்னிடத்துகி) காட்டுவதுபோல, (அச்தர்முகப் பிரபஞ்ச
மாய

னே!

எல்லாப் பொருளையும்)

தன்னிடத் அக்

கான் என் மனத்தானோக்கி

யுருகச்செய்தால்

இருவருளை,

காட்டுகிற

ஆகாதோ?

ஐய

(௧௮)

மூலவிருள் கால்வாங்க, கூதனிவு தோன்ற,௮ர௬ட்
கோலம்வெளி யாக,எக்தை! கூடுவித்தா லாகாதோ?
(போ-மை.) பிறவிக்கு மூலமாகிய ஆணவவிருள் வோற்றுப் போகவும்;
பேறிவுண்டாகவும், திருவருட்கோலம் வெளிப்படவும், எந்தையே ! நீ சேர்ப்
(௧௯)

பித்தா லாகாகதோ?

சாற்றரிய வின்பவெள்ளக் தாக்குமதி னீமுளைக்கி
ar Ppp!

மென்னவதி

லுண்மைசொன்னா

லாகாதோ?

~

௭௦௨

2

ட

ட்டி

தைய

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட, விருத Guy os
(போ-மை.) சொல்லற்கசிய சுகப்பெருக்கு விளைந்தபோனு (வ் வெள்

எனக்கு)
தரிசக்2 ௮ச்சாலத்தில்
எத்தின்கண்ணே) 8 தோன்றில் (௮2
(0)
காதோ?
வெளியிடலா
அசைவற்ற நிலை யுண்டாம் என்ன அ.இனுண்மை

கைபுள் குவித்(த),இரண்டு கண்ணருவி பெய்ய,௮௬
ளைய[கின்றாட் ழே யடிமைநின்றா லாகாதோ?
(போ-மை.) இருகரங்களையும் கூப்பி, இரண்டு கண்களும் அருவிகள்
போல

நீரைப் பொழிய,

அருள் செய்கின்ற ஐயனே!

உன்:

திருவடியின் ழே.

அடியேனின்றா லாசாதோ][

இல்லையோ

.

(2.4)

வொட்டாமல்

(கேவலச்

வென்கண்ணி

et

oot

ஏர் தெரியா தெனைமழைத்த

வல்லிருளை

ராத!நீ நீக்கவொரு ஞானவிளக் கில்லையோ?
(போ-மை.)
தில்)

என்னை

யாதொரு பொருளு&

மறைத்த

வலிய

தோன்ற

(ணவ)

இருஸினை,

(உன்னிடத்தில்) ஒப்பத்த ஞான£பம் இல்லையோ?
பணியற்து

நின்று, பதைப்பற,வென்

சாதனே! நீ நீக்கெருள

(5)
*சகண்ணுண்

மணியொத்த' சோதி!இன்ப வாரியெனக் இல்லையோ?
(போ-ரை.)

(பிரபஞ்சமுகமான)

தொழில்ச ளியாவு மொழிகர்து நின்று

மனச்சஞ்சல மொழிய, என் சண்மணி
போன்ற
பெருக்கு எனக்குக் இடைப்பதில்லை
யோ?

(அருட்) சோதியே!
்

இன்பப்

எம்மா லறிவதற, எம்பெருமான்! யா
துமின்றிச்

சும்மா விருக்கவொரு சூத்தரந்தா னில்லையோ?

மபா-மை.) எம்பெருமானே! எங்களால் (போத முன்
னிட்டு) அறியப்

படுக லொழிக்த, யாதொரு
உபாயச்தா னில்லையோ?

Cube

யில்லாமல்

சம்மா

யிருக்கும்படி ஒரு
(௩)

நாய்க்கும் கடையானே னாதா!கின
் னின்பமயம்
வாய்க்கும் படியினியோர் மர்த
ரக்தா னில்லையோ?

(போரை)
Bas

சாதனே! அடியேன் சாயினும் இழிர்தவன
ாயினேன்; உனது

சொரூப எனக்குக்

ஊஞக

கிடைக்கும் படி. ஒரு

மந்திரமு மில்லையோ?

நிற்கு முணர்வைமறக் தையா
![நீ

தானாக நிந்க, ஒரு தர் இரந்தா
னில்லையோ?

(போ-மை.)
மறந்து, நான்
மில்லையேர?

ஐயனே
2!

நீயேயா கி

(௪)

ட

உடம்பினையே நா னாக நினைக்கி
ன்ற ஞானத் தினை
2
அவி

aig

ட்

fone)

சிற்பதற்கு, ஒரு உபாயமாயினு

(௫)

வேண்டாவோவென்சண்ணி

௭௦௩

அல்லும் பக௮ ம்கண்டவடி Baile ten em oor
புல்லும் படியெனக்கோர் போதனைதா னில்லையோ?
(போ-மை.) அசகண்டப்பொருளே! இரவினும்
உன்னை சான் (௮த்துவிதமாசக்) கலர் திருச்கும்படி
மில்லையோ,

பகலினும் நமீச்சமின்றி
எனக்கோர் போப்பு
(௯)

வென் கண்ணி

வேண்டாவோ
ழும்

லள

கண்டவடி வெல்லாநின் காட்சியென்றே

கைகுவித்துப்,

வேண்டாவோ?
பண்டுமின்று நின்றவென்னைப் பர்ர்த்திரங்க
மேன்று கை
னமே
(போ-ரை.) சண்ட வருவக்கள் யாவும் உன் தரிச
ம், (ப.தி
முன்னு
ு)
கொண்ட
்
கூப்பிப், (பசுஞான*ச்தால் நினது பரிணாமமாகச
என்
நின்ற
்
இன்னும
சண்டு)
ம்
வியாபக
ஞானத்தால் கீனது ஓளபச்சிலேடி.க
(௧)
னைப் பார்த்து இ.ரங்கெயருளவேண்டாவோ?

வாரதனையோ டாடு மனப்பாம்பு மாய,வொரு
போதனைதக் தையா! புலப்படுத்த வேண்டாவோ?

வாசனையுடனே கூடி யலைகின்ற மன
(பொ-ரை.) ஐயனே! (விஷய)
தனைப் போஇத்து, ௮,சனை
மென்னும் சர்ப்பம் மடிய எனக்கு உன் திருமக்தாத்
யெனக்கு

அறிவறுத்த

(௨)

வேண்டாவோ?

தன்னை யறியச் தனியறிவாய் கின் றருளு
Donal நீங்இரித்தச வேண்டாவோ?
oor ar
நின்னையறிக்(த), cre

யறியும்பொருட்டு ஒப்பற்ற இரு
(போ-மை.) (ஆன்மாவாகிய) தன்னை
ின்ற வுன்னையறிர்து, எனது
செய்க
அருள்
ு
வருளாய் (அத்துவிதமாக) இருந்த
(a)

(தற்போத)

அறிவினை யொழித்து

நிற்கவேண்டாவோ?

ம்
அள்ளக் குறையா வசண்டிதா னந்தமென்னு
்டாவோ?
வேண
வெள்ளமெனக் கையா! வெளிப்படுத்த
குறையாக ௮சண்
்
) முசச்சச
(போ-சை.) ஐயனே! (அடியார்கள் முகச்க
த வேண்டா
்படுத
வெளிப
ு
னுக்க
டானக்த மென்ற வெள்ளத்தினை அடியே
(௪)
்

Can?

அண்டனே! அண்ட ரமுதே!என் ஞருயிசே!
வேண்டாவோ?
தொண்டனேழ் இன்பர் தொகுத்திரங்க
தேவாமிர். மே! என்னரிய வுயிரே! உன்தொழு

(பொ-மை,
ம்பனாகிய

எனக்கு

சேவனே!
இன்பங்

கொடுத்து

இரங்கவேண்டாவோ?

(@)

பாராதே! கின்று பதையாதே! சும்மா தான்
்டாவோ?
வாரா(ய்)! எனவும் வழிகாட்ட வேண
ே! (இச்.திரியங்சளின்
பாராத
(பொ-ரை.) (கத்போக) முன்னிட்டுப்
என்று நீ எனக்கு முத்தி

வழி) நின்று துடியாதே! மவுன
நெறி சாட்டவேண்டாவோ?

நிலை கூடிவருவாய்!

(௬)

௭௦௪

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

_

நல்லறிவேயென்கண்ணி
ஆஃ
எண்ணிறைந்த

மேன்மைபடைத்(௮),

எவ்வு.பிர்க்கு மவ்வுயிராய்க்

கண்ணிறைந்த சோதியைகாங் காணவா!

ஈல்லறிவே!

(போ-மா.) அடியார்களுடைய
மனவெண்ணங்களைப் பூர்த்தியாகற்
குரிய நிறைவைப் பெற்த மேன்மையைப் பொருக்க, எல்லா ஆன் உ சோடி
கட்கும் ௮ர்த.ராச்மாவாக அவற்றிற் றங்கி நிற்ற (இருட்) சோதியினை நான்
திரிக்க, ஈற்புச்தியே! வருவாயாக!
(௧)

சித்தான காமென் சடத்தைகா மென்னவென்றுஞ்
சத்தான வுண்மைதனைச் சாரவா! நல்லதிவே!
(போ-ரை.)

சிச் துரூபமாயுள்ள

காம்

உடலினை

நகாமென்று

சொல்லு

வது என்ன என்று (விசாரித்து நீச்ச), எக்காலத்தும் சத்தாயுள்ள உண்மைப்
பொருளைபுடைய

ஈகல்லறிவே! வருவாயாச!

(௨)

அ௱ங்குமிங்கு மெங்குகிறை யற்புகனார் பொற்பதிர்.து,
பங்சுயத்துள் வண்டாய்ப் பயன்பெறவா! நல்ல திவே!
(போ-ரை.)

விண்ணிடத்தும்,

வியாபகமாயுள்ள அற் ,தனாயெ
னந்தத் தேனை

யுண்ணச் சாமரை

போலப் பிரயோசனமடைய

மண்ணிடத்தும்,

முதல்வன்

மேன்மை

மலரிலுள்ள

மற்றெவ்விடத்தும்

யறிந்து, (அவன் சிவா

(தேனைக்

இரஇக்கும்)

நற்பு,ச்தியே! வருவாயாக!

வண்டு

(௩)

“கரன்றசோ றென்ன'விந்தக் சாசினிவாழ் வத்தனையும்
தோன்ற வருள்வெளியிற் ஜோன் றவா! நல்லறிவே!
(போ-ரை.)

கச்ன் சோத்றினேப்போல இப்பிரபஞ்ச வாழ்ச்சை
மூழு
வதும் அருவருப்பாகத் தோன்றும்வகை Baa corn Bus (சிதாகாய) வெளி
யில் சோன்றுமாறு நற்புத்இயே! வருவாயாக!
(௪)

பல

வகைகக்

கண்ணி

ஆட

என்னாசே!

கேட்டிலையோ?

தினனரசு காடரஇத்
(போ-மை,)

என்

என்செயலே

வே அமிலை;

தத்துவங்கூத் தாடியதே,

தலைவனே

!
எனக்கென்னச் செயூலொன்று மில்லை;
டதிக்துவ abet
_(ereir ayo) Yar 8) STOW
TH செய்வதற்கு இடமாகச
52 துகிகொண்டிருப்
்
தனை
ப * சேட்டறிக் தாயில்லைய
ோ?
(௪)

பலவகைக்

கண்ணி

௭௦௫

பண்டொருகா ஸனின்பாற் பழக்கமுண்டோ? எக்தைகினைக்
சண்டொரறாகாற் போற்றக் கருத்துங் கருதியதே.
எந்தையே ! தேவரீமைத்

(போ-மை.)

இச் .இரியங்களும்)

(மற்ற

BAA Es vem ws ae மனமும்
பூர்வ சென்மத்தில் ஒருகால்

(அதனால்)

எண்ணின,

(மற்ற இக்இிரியங்களும்)

உன்னிடத்தில் ௮ம் மனமும்
(இலதே லில்வன நிகழர் ௮.)

பழன ௫ண்டோ?
(௨)

கண்டன வே காணுமன் திக் காணாவோ காணா;என்
கொண்டறிவேன்? எந்தை! நினைக் கூடும் குறிப்பினையே?
எச்தையே!

(பொ-மை.)

சோன்

பார்த்தனவே

(பூர்வச்.இல் மனத்தே)

றுவதன்றிப் பாராசன தோன்றா; (ழல்கனமாக இப்போது தோன்றிய) உன்
னையடையு நிதானத்தை
ொண் டறிவேன்,

இதுவரையி

யாது

இப்போது

(௩)

லடியில்வளர் கற்பகமே!

கல்லா

சான்

லடையாத

என்னளவோ

வினைக்குப் பொருத்தர் தான்? சொல்லரயோ!

பொல்லா

(இருவருளைப்

(போ-ரை.)

எழுந்தருளியிருச்இன்ற

பொழிவதில்) சல்லால விருட்சச்தின் ழே
வீனைகளுக்கு

கற்பக த்தருபோன் றவனே! பொல்லாத

பொருத்தமோ?வேறிட மில்லையோ? திருவாய் மலாந்தருள்வீ

என்னிடச் சான்

(2

ராக!
BUG 50) wa or

தின்றி, ௮௪

தானாக நி,ற்கவுண்மை

செப்பியது மல்லால், என் சென்னியது தொட்டனையே.
தவறு எசேனுமில்லாமல் சிவமாக் சன்மையா௫ நிற்கும்படி.

(போ-ரை)
எனக்கு

(இத்தார்த

ஒரு

லாமல், குருவடிவா

மகாவாசக்திய)

யெழு ந்தருளி

யுபதேசிச்

உண்மை

(௮ஸ்.ச மஸ்தக தீட்சையும்) செய்தனையே.
“மாசான கெஞ்சனிவன் வஞ்சன் "என்றோ
பேசா

மவுனம் பெருமான்

(போ-ரை.)

இவன்

படைத்த

வஞ்சனென்றுசானோ

மாத் இமால்

தொட்டு

(௫)

வாய்திறந்து

துவே?

! குத்றமுறு

எம்பெருமானே

2௮

கென்னியனைச்

வர்து அடியேன்

நீ பேசாமையாகிய

மனத்தை

யுடையவஞளாகிய

மவுனகிலையினை

கத?

படைச்

(௯)

்
கற்பதெஃ்லாக் கத்றே,ம் ;முச் சண்ணுடையாய்! கின்பணியாய

நிற்பதுகற் றன்றோ

கிருவிகற்ப மாவதுவே?

! சற்கவேண்டும் (கருவி
(போ-மை.) மூன்று சண்களை யுடைய வனே
; ( ஆயினும்) உன் பணிசெய்து
அல்களாகிய) அவற்றையெல்லாம் சத்றுளேன்

கிடப்பதற்

முடைவது?

கேற்ற

( மெய்கண்ட

பதி தூல்களைக்)
‘

89

கற்றாலன்றோ
-

மிருவிக ற்ப

(2)

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட

௭௦௬

விருத்தியுரை

“நுழன்னளவில் கன்ம முயன்று னிவனென்றோ .
வென்னளவி

லெக்தாய்!

நினைச் சிர்தியாது)

(உள்ளன்புடனே

! மனம்

எச்தையே

(Guin-onr.)

இரங்கா திருக்த தவே.

வேறுபட்டு உன்னை (இரண்டறக்) கலக்க எண்ணுகிற வஞ்சகனாகிய வென
சக்கு இன்பங் இடைக்கும் வழி யெல்விசம் (திருவாய் மலர்ந் தருள்வீசாக!) (௮)

நெஞ்சகம்வே ராக, நினைக்கூட. வெண்ணுகின்ற
வஞ்சகனுக் இன்பமெக்தாய்! வாய்க்குமா றெவ்வாறே?
(அக்தர் முகத்தினே காடாமல்)

மனமானது

(பொஃ-ரை.)

தேவரீரை (இரண்டறக்) கலச்க எண்ணுகிற வஞ்சகனாகய
யே! (வானந்த) இன்பம் கடைக்கும் வகை எப்படி?

வேறுபட்டுத்;
எனக்கு எந்தை
(௯)

புள்ளங்க டோறும் பார்தபுனல் போ” லுலகி
ஓள்ளம் பரக்தா லுடையாயென் செய்வேனே?
(போ-ரை.) (என்னை யடிமையாக) உடையவனே! பள்ளத்தாக்குகளி
லெல்லாம் பாவிய நீர்போல, உலக விசாரத்தின்௧ண் என் மனம் பரவினால்
உன் திருவரு ளுதவியின்றி

நான் யாது செய்வேன்?

(௧௦)

மூன்னினைக்கப், பின்மறைக்கு மூடவிருள்; ஆகெடுவேன்;
என்னினைக்க? என்மறக்க? எந்தை பெருமானே!
(போ-ரை) எந்தை பெருமானே! (ஒரு ஈல்ல விடயத்தினை) முன்னே
நினைத்தா

(அதனை)

உடனே

மறைக்கிறது அஞ்ஞான

ஆணவம்;

(ஆசலின்)

நான் என்ன காரியத்தை நினைப்பேன்? என்ன காரியத்தை மறப்பேன்?(௧௧)
வல்லாளா! மோனா!கின் வான்கருணை யென்னிடத்தே
யில்லாதேே போனானா னெவ்வண்ண முய்வேனே?
னே!
வாறு

(போ-யை) (சர்வ) வல்லமையுள்ளவனே!
மவுனமிலையினை யுடையவ
உனது மேலாகிய கருணை என்னிடச் தில்லாதொழிஈதால் நான் எவ்
பிழைப்பேன்?

(௧௨)

வாக்கு

மனமு

கோச்கு

பவுனமிக்த

மவுனமுூற

_ (போ-ரை
{Ge
) எச்தை Tw
உன்னையேகோச்க
இனா

வெக்தைறின்னை

நாலதிவி

லுண்டாமோ?

வாக்கும் மணமும் மவுனரிலையினையடையாமல்


கற்கின்ற மவுன லையானது

இர்தப்

(பா)

லஐுண்டாமோ?

ஒனமுயப்,
நின்றாயை

பலவாய்,

லுட்
ட்பட்ட 3) என்
+9னை

(௧௩)

தானேயாய்,

யா! எனை மீ நீங்கற் கெ
ளிதாமோ?

| (போ ட மை.) ஐபனே5
அனேகளாகியும், உலச
௦

உலகமெங்குந்

சாத்இரானத்

! TE CHB 110,ச
வதிலும்

ம
(உயிர்
சடோறம்

OG்கற
ம ்கெ
=ளிதவியாபகமானவனே]
டீ நீங
ாமோ?

விரவி நிற் ஐலின்)x
b
(உன் வியாபச

த்தி

(௧௪)

௪௦

பலவகைக்கண்ணி
ஆவித் துணையே! அருமருந்தே! என் றனை8
கூவியழைத் தின்பங் கொடுத்தாற் குறைவாமோ?

அரிய தேவாமிர்தம் போன்றவனே!
சிவானந்த) இன்பத்தினைத் தந்தால்

(போ-ரை.) உயிர்த் தணைவனே!
என்னை -ரீ வலிய வழைத்து (நினது

(௧௫)

உனக்குச் குறையுண்டாமோ?

இவ்வளவென்
எத்தனையோ நின்விளையாட்(0)2 எக் தாய்!கேள்!
நத்தனையு மென்னா லறியுச் தாரமாமோ]

உன் திருவிளையாடல்கள் எவ்
(போ-மை,) எந்தையே! கேட்பாயாக!
என்னால் அறியப்படும் தரத்
வளவோ.வுள்ளன? அவ்வளவும் இச்தனையென்று
(௧௯)
goa

aun?

ள்
தேவொர் தேடுஞ் இவனேயோ! நின்திருத்தா
கூவோன் பட்டதுயர் கூறற் கெளிதாமோ?

தேடப்படு
தேதற்குரிய (சித்தாந்தச் செல்லர்களால்)
(போ-மை.)
ல்
செல்வமி
கைய
(அத்த
awd கூடுவதற்று
இன்ற சவெனோ நீர்; உன் Haag
(௧௭)
ாகுமோ?
லாத) கான் பட்ட துன்பம் சொல்லுதற் கெளித

பற்றுவிட்டாற்

பற்தினதைப் பத்து(ம்);எந்தாய்!

கேவலத்தி

தெப்படியோ?
லுற்றுவிடு(ம்); கெஞ்சமுனை யொன்றிஙிற்ப

(பொ-ரை,)
தையே

பிடிக்கும்;

இவ்வவத்தை

எந்தையே! என் மனமானது

(ஒரு பொருளினைப்) பிடித்த

் பொருச்தும்;
அப் பிடிப்பை விட்டால் சகேவலாவத்தைப
்தை
 பொருச்திச் (சு ச்தாவத
உன்னைப்

நீங்கி ௮ம் மனமானது

(௧௮)

யில்) நிற்பது எவ்வாறோ?

னுண்மையொன்றுங்

ப்பிலா வொன்தே!நின்

காட்டாமற்,

தென்னேயோ?
பொய்ப்புவியை மெய்போற் புதக்கிவைத்த

சினி உண்மைச் சொருபத்தி

!
(போ-ரை.) (ஒப்பற்ற வொருபொருளே

ரூபமான பிரபஞ்சத் தினை
(se)

இறிதும் தரிசிக்கச் செய்யாமல், காரிய
னைச்
மெய்போலப் புதச்ிவைத்தது என்னையோ?
*தாலால்

போலே'
(பொ-ரை.)

வழித டவுங்

நில்லாயோ?

யெனதறிகவிற் போக் Bam

வழி தடவும் சாலத்தில்
(கண்ணின்திச்) காலைச்கொண்டு
ால் உன்னை நாடிக்

சண்ணுண்டானதபோலச்,

கொண்டிருக்க)

கண்முளைத்தாத்

காலத்தே

ப்

(திருவ ருளின்றி

என்னதறிவினிடத்தே

போதத்த

எழுக்தருளித், இ CHG

TSடத்௪௧

(௨௦)

மாட்டாயோ?

ன் னசசு

பூமிமிசை,

நாடாஞ் ௪டசால

க நாட்டினையோ?
என்னாசே! என்னை யிறையா
(போ-ரை) arom eof on pai
இராச்செயமாசச் கொண்டு

ன

௨ aaa, rw
?(உ௮) ?
ையோ
யிறைவனாச்சி வைத்தன

ய
! பாசச் உடடங்களாகி

வாழ என் ஊன

௭௦௮

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
இக்களமு தாகின் றிருவாக்கை விட்(6),௮ரசே!
பொங்கு விடமனைய பொய்க்ூல் புலம்புவனே?

(போ-ரை.) இறைவனே ! சந்திரனிடச் துள்ள அமுதம்போன்ற (வே
தாகமங்களாகிய) உனது திருவாச்கை விட்டுப், பெருவிடத் இனை யொத்த
(பசு வாச்குகளாகிய) பொய்ச் சாத் இரங்களைச் கற்றுப் புலம்புவேனோ? (௨௨)

உன்னவுன்ன,

என்னையெடுச்

அள்விமுல்கு den chen pana ,

இன்னமின்னங் காணாம Ovi gris! சுழல்வேனோ?
(பே-மை.) எந்தையே! (திருவருளினை முன்னிட்டு) அடிச்சடி (கான்)
தியானிக்க, என்னை (௮ச் திருவருளா) லெடுத்து உன் (வியாபகச்) குள்ளே
பொருத விழுங்குகன்ற உன் பூர்ணநிலையினை, இன்னமுங் காணாமல் சுழல்
வேனோ?
(௨௩).
ஆரா வழுதனைய வானந்த வாரியென்பாம்
Mori லையா!நீ தள்ளிவிட வந்ததென்னோி
(போ-மை.)

Is Ber

ஐயனே

! தெவிட்டாத

அமுதம் போன்ற

எனக்கு அனிச்காமல் 8 என்னைச் (திருவருளுக்கு

கள்ளிவிடும்படி

வேரிட்டதற்குக்

காசணம்

சிவானந்த

சாக

அன்னியமாகத்)

யாதோ?

(௨௪)

நின் றநிலை
—?0bt100-—

இிற்றநிலை யேரிலையா வைத்(த); ஆனந்த
நிலைதானே நிருவிகற்ப நிலையு மாகு,

என்ம மழி யாதவின்ப

வெள்ளம்

தேக்கி

யிருக்கவெனை ச் தொடர்ந் துதொடர்க்
திழுக்கு மர்தோ!

(போரை)

(இிருவருளினை முன்னிட்கி) கான் நின்; சிலையையே

சன்
மார்க்சு நிலையாக வைக்து, (அந்நிலை.பால்
anusgs) வொனந்த
நிலைதானே
நிருவிகர்ப Ful Siw,
aero gs மழியாத ற்கு
வெள்ளத்தினைத்
தேக்கெறி; திருக்கும்படி
 என்னை (அவ்வெள்ளக்தில்)
அடிக்கடிப் பற்றி யிழுச்
ன்றது.
இழுக்கா தி மறைமுடிவுஞ் சிவாக

யிதயமுங்கை காட்டெனவே

(4)

மாதி

யிதயத் துள்ளே

ஒருக்காலே யுணர்ச்கவர்கட்
செக்கா
னொழியாத

வின்பவெள்ள

மூலவா

BIG ET
நிற்கும்,

௪௦௯

நின் ற நிலை-பாடுகன்ற பனுவல்

ன் முடிவும், சிவாகம முதலா
(போ-ரை.) இருக்கு முதலிய வேதங்களி
சின்முத்திரை யென்றே தங்கள் மன
னவைசளுடைய அச்தரங்கக் கருத்தும்
்களுக்கு) எப்போதும் Soars
த்தின்சண்ணே ஒருமுறை தெரிர்ச (பெரியோர
(௨)
தவொனக்தப் பெருக்கு விளையாநிற்கும்.

கற்றதுங்,கேட் டதுந்தானே யேதுக் காகத்,
்
கடபடமென் நுருட்டுதத்கோ? கல்லாலெம்மான

சூற்தமதக்.கைகாட்டுங் கருத்தைக் கண்டு,

குணங்குறியற் தின்பகிட்டை கூட வன்றோ?

யும், (பெரியோரிட
(பொ-மை.) (ஞானசாத்கிரங்களைக்) கற்ற கல்வி
(ஏசான்மவாதியர்போன்று எப்
த்துக்) கேட்ட கேள்வியும் எதன்பொருட்டு?
போதும்)

கடம் என்றும் படம் என்றும்

area (eg RonF ip

தருக்கம் பே? யுழலுதற்கோ?

கைகாட்டின
ளியாவும் ஒழிய (சின்முத்திரை ரூபமாக த்)

குணங் குறிகளை நீல்டச், வயோக

கருத்தைச் தேர்ச்து

நிஷ்டையை யடைகற்சல்லவோ?

பாடுகின்ற

சல்

சமது பிழைக

சிவபெருமான்

ஏழுச்தருளஜிய எமது

(௩)

பனுவல்

அவிகா
பாடுகின்ற பனுவலோர்க, டேமகின்ற செல்வமே!
நான்ற ஞானமன்்தி, லாடுகின்ற வழசனே!
யுடையோர்
(போ-ரை.) (வாய் நிரம்பப்) பாடுின்ற ஞான நாலுணர்ச்சி
யடை
தேடி
ும்,
ஞாணியர
கள் தேடுகின்ற (அருட்) செல்வமே! எத்தகைய
ே!
இன்ற இற்றம்பலத்தில் ( gyorés) args gerd செய்கின்ற அழகன

அத்தனென்ற

நின்னையே, பத்திசெய்து பனுவலால்

பித்தனின்று பேசவே, வைத்ததென்ன

(போ-மை.)

(௧)

(தன்மகோடிகட்கெல்லாம)

சிஒபத்தி செய்து பித்தனாகிய சான் .நால்களாற்

வாசமே?
கின்றனைமே

பிதாவாகிய

புகழ்ச்து பேசும்படி என்னை

வறிகலேன்,
வைச்ததற்குச் சாரணம் என்ன$ அன்பின் மிகுதியோ

(2)

இர்தையன்பு சேரவே, நைக்துநின்னை காடினேன்;
் வந்துவந்து ளின்பமே, தக்திரங்கு தாணுவே?
(பொ-மை.)

மனத்திலே

யன்பு

விரும்பினேன்; (ஆகலின்) சிவனே!

வளர,

(அவ்வழியாக)

கைந்து

உன்னை

பலமுறை வந்து இன்பமருளவேண்டம்

ண்டரண்டம் யாவு£, கொண்மிரின்ற கோலமே தொண்டர்கண்டு சொரிகணீர், சண்டகெஞ்சு கரையுமேட_
oe

&

௪கட

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
(பொ-ரை.) அண்டங்களி லுள்ளஉர்களும், அவர்கட்குரிய இருப்பிட

மான அண்டல்களும் ஆசய எல்லாவற்றினையும் நீ (வியாப்பியமாகக) கொ
ண்டு (அவற்றுடன் இரண்டறச் கலக்து) நின்ற கோலமேயாக, அழுவார்கள்
தரி, தச் வொனந்த மிகுதியினால் பொழியாநின்ற கண்ணீரைச் கண்ட என்
(௪)

்

மனருருகாலிற்கும்.

ன்னைபோல வருண்மிகுத்௮, மன்னுஞான வரசனே!
என்னையே யெனக்களித்த, கின்னையானு கினைவனே.
(போ-ரை,) தாயினைப்போன்று திருவருள் மிகுந்த நிலையு ந்றிருக்கின் ந
ஞானவள்எலே ! (ஆன்மாவாகிய) ஏன்னையே
(றியும்படி)
வருள் புரிர்ச வுன்னை கானும் இயாணிச்சச்சடவேன்!

ஆதத்தக்

எனக்குச் இரு
(௫)

களிப்பு

oH
Ege

FHSS FHSS Fiby-Da, eweo HET

சங்கர சம்பு,

ஆதியனாதியுமாக-எனக், கானர்தமாயறி வாய்நின் நிலங்குஞ்,
சோதிமெளனியாய்த்தோன் தி-௮வன், சொல்லாதவார்த்
தையைச் சொன்னாண்டி! தோழி!..-சங்கர! சக்கர! சம்பு!
(போ-ரை,) சஇயே! சருவத்திற்கும் முதலாூச், சனச்கு மேற்பட்ட
மூதலிலலாததாகி, அடியேனுக்குச் வொனச்சமாஇ எழுச்தருளியிருக்து பிரகா
சிக்ன்ற (அருட்பெருஞ் சோதியானவர், மவுன குருவாக முன்வந்து
௮ம்
மூதல்வன்
(வைகரி வாக்கினால்)
சொல்லச்கூடாத (சின்முச் இரையாகிய
திருக்குறிப்பு) வார்த்ையினை புபதேடிக்தனன். சங்கா! சங்கர! சம்பு!
(௧)

சொன்னசொல்லேதென்றது சொல்வேன்? என்னைச், சூதாய்த்
தனிக்கவே சும்மாவிருத்தி, முன்னிலை யேதுமில்லாதே-௬௪,

மு.ற்றச்செய் தேயெனைப்பற்றிக் கொண்டாண்டி!-.
சங்கர!

சங்கர!

சம்பு!

(போ-ரை,) (அங்கனம் குறிப்பாற்] சொன்ன சொல்லின் (அனுபவச்

இனை) யாதென்ன

வியம்புவென்?

அடியேனைக்

தந்திரமாய்ச் தனிமையாகச்

சும்மாயிருக்கச் செய்து (இச்.இிரியங்களின் அலவாரமாக)
மூன்னிலைச் சுட்டொ

ன்று மில்லாமலே, சிவானக்த மேலிடச்செய்த
ு, அடியேனை 2(இிருவருளினால்)
கர௫த்துச்கொண்டனன். சல்கர;._
்
(2)

பத்தியபற்றறவுள்ளே-தன்னைப்,பற்றச்சொன் னான்
பற்திப்பார்
S88 5C 5, பெற்றதை யேதென்றுசொல்
வேன் ?-F Hpi,

பேசாதகாரியம் பேசினான்றோழி!--சங்கர! சங்கர!
சம்பு!

ஆனத்தக் களிப்பு

VEE

(போ-ரை.) சூயே ! (பிரபஞ்சமூகமாகப்) பற்றிய பற்றுச்க னியாவு
நீச, இசயச்திலே முதல்வனையே (அசரவாகப்) பற்றச்சொன்னான்; (அல்
நனம்) பற்றித் (இருவருளால்) நோக்கிய விடத்து சானடைந்த (௬௧) இலா
பத்தினை (சவானுபூதியிற் றெரிந்து கொள்வசன்றி) யாதென்று வாயினாற்
சொல்லமாட்டுவேன் ? ிறிதும் (பிறருக்கு எடுத்துச்) சொல்லத்தசாத
யச் இனைப் பே௫ினான். சங்கப;-...

காரி
(௩)

பேசாவிடும்பைகள்பேடச்-சுத்தப்,பேயங்கமாஇப்பிதற்றித்

இரிந்தேன், ஆசாபிசாசைத்துரத் தி.ஐய, னடியிணைக்கீழே
யடக்கிக்கொண்டாண்டி.-

சங்கர! சங்கர!

சம்பு!

(போ-மை.) (மூ,தல்வன்பால் கொண்ட மோகத் தினால் இன்னது பேச
லாம், இன்னது பேசக்கூடாதெனத் தெரியாது) பேசத்தகாத பழிச்சொற்க
ளைப் பேசி, (உணவை வெறுத்துவிட்டதனால்) சுத்தப் பேயுடம்பாகி யுஎறிச்
திரிர்தேன்; (இக் கோலத்தினைச் சண்ட. காயகனாயெ) இறைவன் எனது பிர
பஞ்ச) ஆசையாகய

கொண்டானேடி!

பேயை

யோட்டிச் தன்

இருவடியின் ழே

யணைச்துக்

௪௩௧7:

(௪)

அடக்கிப்புலனைப்பிரித்தே - அவ, னாகியமேனியிலன் பைவளர்
த்தேன்,மடக்கிக்கொண்டா

னென்னை த்தன்னுட்-சற்றும்,வாய்

பேசா வண்ணமாபுஞ் செய்தாண்டி--சங்கா! சங்கா! சம்பு!
மணைந்த பின்னர்) குழைக்து (வேறு விடயக்ச
(பொ-ரை ) (அங்கன
வயமாகீகி, ௮ச் தலைவனுடைய
ளிம் செல்லவொட்டாது) இக்இரியங்களை

இருமேனியின் சண்ணே
அம்முசல்வன்)

அடியேனைச்

யன்றி வேற) வாய் பேசாத
னேடி!

பெருச்சினேன்; (அங்கனம்

யன்பினைப்
தன்

வசமாச்சிக்கொண்டு

சிறிதும்

செய்யவே
(அவனை

௮சையாகய சரம்பீரதாயச் தினையும் செய்தா

சங்கர;

(௫)

மாபைக்கெடுத்தனன் கெட்டேன்-இத்தை,வாய்விட்டுச் சொல்
லிடி.ன் வாழ்வெனக்கில்லை, கரவுபுருஷனுமல்லன்-என்னைக்,
காக்கும் தலைமைக்கடவுன் காண்மின்னே... சகர! சங்கர! சம்பு!

(போ-ரை)

தோழியே!

என்னுடன்

வெகுசாலமாக

வாழ்ச்த

தச்துவ

மரபினை யோழிச்தனன். ஆ கெடுவேன்! இவ்விஷயச் இனை வாய் இறந்து
சொல்லின் எனக்குச் ஈ௨ வாழ்வு இல்லாமற் போய்விடும். (௮ல் வனம் செய்த
வன்)

சோர

காயகனு

மல்லன்; என்னை

(அடிமையாகக்

தலைவனாகிய செய்வமேயாவன், ௪ங்கர:-_

கொண்டு)

சாகீகின்ற

(௬)

“கடலின்மடை விண்டதென்ன'-இரு, கண்களு மானக்தக் கண்
துள்ளமுறாக வுபாய
ணீர் சொரிய, உடலும்புளகிதமாக-என,;
ஞ்செய்தாண்டி!-...சங்கர! சங்கர! சம்பு!

௭௧௨

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை

(போ-ரை.) :சடலின் மடை இறந்சாத்போல? இரண்டு கண் களும் இன்
பச் கண்ணீர் பொழியவும், உடலும் புளக மரும்பவும், என் மனஷாருகவும்
தர்.திரம் பண்ணினானேடி!

(௪)

சங்கர:

வாயுன்னுளங்கண்ட
உள்ள துமில்ல.துமாக-முன், னுணர்வது
தெல்லாம், தள்ளெனச்?சால்லியென்னையன் - என்னைத், தானா

ச்ிக்கொண்ட சமர்த்தைப்பார்தோழி!--சங்கர!

சங்கா! சம்பு!

(போ-மை ) சகியே! என்னிறைவன், (சாரணத்தால்) உள்பொருளும்
(காரியத்சால்) இல்பொருளுமாகி, சுட்டியறியத்தக்க பொருளாகி, உன்மன
த்.இனால் பார்ச்சப்பட்ட பொருளாடியுள்ள எல்லாவற்றையும் நீச்சென மறத்து
விடும்படிசொல்லி, அடியேனைச் வெத்துவவிளச்சம் சர் காண்டுகொண்ட சா

மர்த்தியத்இனைப் பார்ப்பாயாக! சங்கர:

(௮)

பாராதிபூதநீ.பல்லை-உன்னிப் பாரிக் திரியங்காண நீயல்லை,

யாராயுணர்வுகீயென்றான் - ஐய, னன்பாயுறைத்த
னந்தந்தோழி!- சங்கர! சங்கர! சம்பு!

(போ-ரை.)

பிருதுவி

சூயே!

முசலிய

சொல்லா

ஐம்பூதங்களும்

நீ

யாகாய்;

அலோத் துப்பார்! பஞ்சேக் இரியல்களும் காற்உரண் ங்களும் நீ யாகாய்; (இவ
ஆசாம்ந்தறிகன்ற இத்துரூபனே நீ யென்று சொ
நறை யெல்லாவற்றையும்)

அன்புடனே சொன்னசொல் இன்பமா யிருக்கின்ற.
ல்லினன். இறைவன்

அன் பருக்கன்பான

மெய்யன்-ஐ.ப, னான் சமோனனருட்குரு

த்
நாதன், தன்பாசஞ்சென்னியில் வைத்தான்-என்னை

- சங்கர! சம்பு!
சங்கர!
தான றிந்தேன் மனர்தானிறக்தேனே-

(போ-ரை.) (௭னஅ) தலைவன் சன்னிடச்தன்பு உள்ளாரிடத்து அன்பு
செய்கின்ற வுண்மையன்; இன்பத்தினுக்குக் சாரணமா யிருக்கின்ற மவுன

நிலையினன்; கருபையுள்ள குருதேசகென்

தனது தஇிருவடியினை என் சிரமீது

சூட்டினன்)( அங்கனம் சூட்டலே) என்னை கானறிர் துசொண்டேன்;(அவங்கன
மறியவே)

மனங் குவியப்

பெற்றனன்.

இறப்பும் பிறப்பும்

பொருந்த-எனக்,

றெண்ணியான்பார்க்கில்,

(௧௦)

சங்கர...

கெவ்வணம்

வந்ததென்

மறப்புகினைப்புமாய்கின் ற-வஞ்ச,

மாயாமனத்தால் வளர்க்ததுதோழி--௪௰கர! சங்கா! சம்பு!

(போ-ரை.) சகியே! சாதலும் பிறத்தலும் என்னையடைய எனக்குண்
டான விதமென்னவென்று சான் ஆலோடத்துப் பார்ச்குமிடத்தில், சேவல
FEN சூபமாம் கின்ற
G SB),
DOL

& HS T2—

வஞ்சனையுள்ள

மாயாகாரியமான

மனச்தினால் விருத்த
(௧௪)

மனதேகல்லாலெனச்கன்றோ--தெய்வ,மெளனகுருவச Bout gH

‘

கைகாட்டி, எனதாம் பணியறமாத்றி-௮வ, னின்னருள் வெள்
ளத திருத்திவைத்தாண்டி!--சங்கர! சங்கர! சம்பு]

(போ-மை,)

அடியேனுக்குக்

மனமானதே.

௭௧௩

களிப்பு

ஆனந்தக்

கல்லினாற்

சமைக்கப்பட்

தெய்வத்தன்மை யமைர்த மவுன
டி. ருப்பதல்லவோ ? (க்கனமாயிருக்தும்)
(சதக்தரச்) செயலை மாற்
தேிகனாகி எழுக்.தருளிக் கைக்குறி காட்டி. எனது

வைத்தானேடீ!
௮ம் முதல்வனது இனிய அருட்சடலில் அமிழ்த்தி
(௧௨)

g hss,

.
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சங்கா!

யாதே சுட்டியென்
அருளாலெவையும் பாசென்றான்-௮ த்தை, யறி
ட தல்லால்-கண்ட,
னறிவாலேபார்த்தேன், இறாளான பொருள்கண்
சங்கா! சம்பு!
ி!
ா!
ோழ
சங்க
வென்னையுங்கண்டி லனென்னேடித

எப்பொருள்களையும்
(போ-ரை.) ச௫யே ! இருவருளினை முன்னிட்டு
என்னுடைய
ாமலே
யுணர
ை
ுண்ம
௮.சன
;
னான்
சொன்
பார்ப்பாயாக என்று
இரு
ோது)
கியப
சோக்
னம்
அ௮றிவினாலே எதிரிட்டு மகோச்னேன்; (அங்க
பார்
னைப்
ிருளி
(அவ்வ
மல்
யல்லா
்சதே
பார்த

ளென்டுன்ற பதார்த்தத் தனைப்
ி!
மையேட
பு.து
ன
இஃதென்
SS) என்னையு மவ்விடத்துப் பார்த்திலனே;
(௧௩)
ர

emar\—

்ணாதவண்ண மிர
என்னையுக் தன்னையும் வேரு-உள்ள த், தெண
லே-௮க்தச்,
சொல்
ண்டற நிற்கச், சொன்னது மோவொரு
சங்கர!

? சங்கர!
சொல்லால்விளைக்தசுகத்தையென் சொல்வேன்
சம்பு!
பரமான்மாவாகிய சன்னையும்
(போ-ரை.) ஆன்மாவாகிய என்னையும் ்
தரண்டன்மையாக ép
ண்ணம
யாதவ
நினை
டச்ு
வெவ்வேறாக மனத்தினி
மொழியுமோ (சச்சாக்த மகா
கும்படி (அ.காவது அத். அவிதமாகச்) சொன்ன
மொழியினால் உண்டாகிய
வொரு
அச்த
யே;
ஒரு மொழி
வாக்க ஈகிய)
(௧௪)

சவொனந்தத்தை என்னென் றுரைச்கேன்? சங்கர!-்டவெளி
விளையுஞ் சிவானர்த பூமி-௮ந்த, வெட

டவிருளாங், களையைக்

ஈண்ணித்துட்

களைக்துபின் பாத்தேன்-ஐயன், களை

சங்கர! சங்கர! சம்பு!
யன்றி வேறரொன்றுங் சண்டிலன்றோழி!
ச்க வொனந்த பூமியாகிய அச்
(மபா-ரை) சூயே ! (சுகம்) விளையத்த
ப்

்கிற
வெளியினைப் பொருக்கதிச் கெட்டவிருளென
தச் தொகாய
கன
(அங்
பறித்தெறிர்து பிறகு நோச்இினேன்;

னுடைய

தஇிருவழக

னில்லை.

சங்கச!--

ம்

களையை

(௧௫)

, கண்காண நீங்கவுவ்
கண்டார் நகைப்புயிர் வாழ்க்கை-இரு
 போனாலும் போகும்கண்டோக் அயிருன், கொண்டார்போற்
தோழி! சங்கா! சங்கா!
இதில், குணமேது ஈலமேது கூருய்ரீ
.

சம்பு!
(போ-ரை.)

ச௫யே!

்

கும் வாழ்ச்
(உடலினிடத்தே) உயிர் வாழ்ந்திருக்
நம்முடைய இச

்ெடமாகும்; (எனெனின்)
சையானது பார்த்தோர் நகை த்தற
) பார்த்
்பைவிட்டு நீங்கப் போய்விடவும்
ருடம
ண்டு சண்களும் பார்க்க (உய:
இவ்வுயிர்
ம்,
இவிடு
நீங்

ினும்
உறல்குவார்போ விருக்து (யிர்) நீங்க 8 சொல்லாய்! சல்கா!-(2
தோம்.
து?
ையாக
ஈன்ம
யாத?
வாழ்ச்கையில் ஈல்ல தன்மை

90
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௭௧௪ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை.
மறியாத வென்னைச்-சுத்த, நாதாந்த

நலமேது

மோனமா

மில்லாம லெல்லாம்-வல்லான்,

நாட்டந்தந்தேசஞ், சலமேது

ருளாலென் நலைமீது தாக்கனான்றோழி!-சங்கர! சங்கர! சம்பு!

~

(போ-ரை.)
னைப்

சகியே! ஈன்மை யென்பது
காதமுடிவென்கற

பரிசுத்தமாகிய

சிறிது மூணரப்பெருத அடியே
மோனகிலையாகிய கோச்க த்இினைச்

கொடுத்து (மனச்) சலனஞ் சற்று மில்லாமல் சர்வ சச்தனாயெ முதல்வன்
தமத இருவடியால் என் சிரத்தின்மீது தீட்சை செய்தான். சங்கர! (௧௪)

தாக்ஞுரல்லானர்த சோ தி-௮ணு, தன்னித்சிதிய வெனைத்த
ன்னருளாத், போக்குவரவற்றிருக்குஞ்-சுக்த, பூணமாக்கி
ஞன்புதுமைகாண்

மின்னே!-சங்கர!

சங்கர! சம்பு!

(போ-ரை.) பெண்ணே ! (இருவருள்) பரி௫க்கத்தகுக்த சிறந்த இன்ப
மயமான (அருட்பெருஞ்) சோதியுருவாகிய முதல்வன், அணுவினுஞ் சிறிய
னாகிய அடியேனை தமது காருண்ணியத் இனால் போதல் வருதலாகிய (சல

னம்) அத்றிருக்கின்ற முழுப் பூரணமிலையிணி லிருச்சச்செய்தனன். சங்கா!

()

ஆக்கியளித்துத் துடைச்குர்-தொழி, லத்தனை வைத்து

மெள்ளத்தனையேனுக், தாக்கறநிற்குஞ்சமர்த் தன்- உள்ள,

சாக்ஷியைச் சந்இக்கத் தக்கதுதோழி!-சங்கர! சங்கர! சம்பு!

(போ-ரை.)

சகியே

!

(சராசாங்க

ளனைத்தையும்)

படைத்துக்

அழிச்சிற தொழ! வனைச்சையும் சம்மிடத்து வைத்திருந்தும்
னும் (அவற்றுடன்) சம்பந்த மின்றி யெழுச்தருளியிருக்கும்

மூடையவன்.

கரத்து

எள்ளளவாயி
சாமார்,ச்திய

அவன் காட்சி ரூபமாத் தரமாக விருச்ற தன்மையினை நினைச்

S8455), eHa5\—

(௪௯)

Rios பிறந்தது மாங்கே-௮ந்தச், சிந்தை யிறக்
து தெளி
ந்தஅமாங்கே, எக் தநிலைகளுமாங்கே-கண்ட, யான்முனி
ர

ண்டற்றிருந்ததுமாங்கே-சங்கா! சங்கர! சம்பு!

(போ-ரை.)

மன முதித்தது மவ்விடத்சே;
௮ம் மனமானது ஒடுங்கி என்
ar Sa தெளிவினை யடைர்தது மவ்விடத்தே; (Ha
mer) சண்ட நான் தான்
இரண்டற்ற (அத்துவிதமாக) நின்றதும்
அவ்விடத்தே, சங்கர!......
(௨௦)

ஆக்கென்று மீங்கென்று
எண்டவடிவாய்,

முண்டோ?சச்9,

ஓங்கிகிறைந்தது

தானந்தசோதிய

சண்டாம்-பின்ன,ரொன்றெ

ன் றிரண்டென் அுறைத்திடலாமோ-ச
ங்கா!

சங்கர! சம்பு!

(பட்டை) = முதற்பொருள்) அவ்வ
ிடத்சென்றும் இவ்விடத்தெ
ன்று முளசோ? சச்சகொனந்த வொள
ி
அசன்
wid
ணமாயman
ிருப்பதனi ை சோக்இ
நகு (கத
i ன் ) அதன் பிறகு
்தாத்தவ
அமு ிதேஅர்ச்சார் பரியூாi
(சுத்த
தென்றும் இரண்டென்றும்

கரமே

er

ewe

ete

ர

எகட௫

.

ஆனத்தக் களிப்பு

என்னு மழியுமிச் காயம்-இத்தை, யேதுக்குமெய்யென்றி
G58 GoEr?, ஒன்றுமறியாத

நீரோ-யம,

னோேலைவரந்தாற்

சொல்ல வுத்தரமுண்டோ?-சங்கர] சங்கர! சம்பு!

்து மழிச்துபோ
(போ-ரை;) உலகத்தாயே! இந்தச் சரீரமானது எச்காலத
குக்

தன்மையினை

யுடையதேயாம்;

இச்

கா.ரணமாக

சரீ ரத்தினே என்ன

ஒன்றையு
சாதனங்களுள்)
உண்மையென , நினைத் இருக்தர்கள்? (Fa
பதில்

அதற்குப்
நீல்கள் இயமனுடைய லோலை வக்ததானால்
poor rt த.
(௨௨)
சங்கர! சொல்ல (உங்கட்கு) மறுமொழி யுள்ளதோ?

உண்டோ

ஈமைப்போல

வஞ்ச்ர்-மல)

மூறித்ததும்பு முடலை

ோ 1-அருட்,
மெய்யென்று, கொண்டோ பிழைப்ப தங்கைய
ோ? + mas!
கோலத்தை மெய்யென்று கொள்ளவேண் டாவ

சங்கா! சம்பு!
(போ-மை.)

இவ்வுலகத்தில்

நம்மைப்போலே

வஞ்சகர்கள்

உளசோ?

சச்தியமென்று கண்டு
ஆணவமல மதிகரித்துத் அளும்புகின் ற சரீ ரத்தனைச்
(சிவபெருமானுடைய) இரு
தானோ இவ்விடத்துப் பிழைப்பது? அந்தோ!
டாமோ?
கோலத்தினைச் சத் தியமென்று சம்பவேண்

வருள்

சங்கர!--

(௨௯.)

லே
வேண்டாம் விருப்பும் வெ௮ப்பும்-௮்த, வில்லங்கத்தா

்று, மசை
விளையுஞ் சனனம், ஆண்டா னுரைத்த படியே-சற
!
யாதிருக்துகொள் ள.திவாகி கெஞ்சே-சங்கர! சங்கர! சம்பு
ளவேண்டாம்; (இங்
(போ-மை.) மனமே! ஆசையும் நிராசையும் கொள்
பிறவி புண்டாகும்; (ஆகலின்
நனம் கொண்ட) அர்த அசர்த் தத்தினாலேயே
ியன்) சொன்னவண்ணமாகவே
இவற்றை விடுத்த) ஆண்டவனாகிய (ஆசார
(௨௪)
்துகொள்! சங்கர!-சிறிதும் சலியாமல் அறிவே மயமா௫ யிருச
வாரு மில்லையே

ச

வையோ!-என்னை,

யாரென்்

pours

>

வான்
வங்கதேசத்தில், வறிதேகாமத்தீயிற் சிக்கி.உள்ள,
eo}
சங்கா!
பொரு டோற்கவோ வந்தேனான் ரோழி!-சங்கர!

உணர்வாரு மில்லை
த)
(போ-மை,) ச௫யே! என்னை (இன்னானென்
றுணராத சரீரமாகிய தேசத்தில் (யா
யோ? அக்தோ! என்னை இன்னானென்
காமமாகய $யினி லகப்பட்டு
சூழ்ந்த)
(பவக்கடல்
தொரு) பயனின்றியே
இழச்சவோ யான் வச்சனன்,
என்னிடத்துள்ள மேலாகிய ஞானத்தினை
(௨௫)

சங்கர!--

வக்தவரவை
லாழும், இக்த

மறக்து-மிக்க, மா தீர்பொன் பூமி மயக்கத்தி
மயக்கை

யறுக்க- எனக், கெர்தை மெய்ஞ்ஞான

வெழில்வாள் கொடுத்தான்-சங்கர!

சங்கர! சம்பு!

௪௧௬ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
(பொ-ரை.) (உலகசன்சண்ணே)

பிறக்ததர் கேதுவினை மறந்து மிகுதி

யா௫யம ஈதர், பொன், பூமியென்னும் மயச்சமாகிய ஈடலில் அழுக்துகன்ற
இக்க மயக்கத்தைச் சேதிச்க என்றனுக்கு எந்தை யாகிய (அசாரியன்) மெய்ஞ்
ஞானமாகிய அழ$ூய வாளினைத் தர்தருளினான். சங்கர!
(௨௪)

வாளாருகங் சண்ணியர்மோகம்-யம, வாதைக்கனலைவளர்ச்
மெய் யென்றே, வேளானவனுமெய்விட்டான்-என்னின்,
மிக்
கோர் துறக்கை விதியன்றோ? தோழி!
(போ-ரை.)

சகியே!

சங்கா! சங்கர! சம்பு!

வாளாயுதம்போலும் சண் சளையுடைய

மாதருடை

ய ஆசையானது இயமவேதனை யென்ற அக்கினியை விருத்திபண்ணும்.
(இத) சத்தியமென்றே மன்மதனும் (சனது) சரீரத்தினை விட்டனன் என்
னுமிடத்து மெய் சண்டோர் ௮ச௪் சரீரத்தினே விடுதல் இரமமல்லவோ? சக்
கர...
(௨௪)
விதிக்கும்

பிரபஞ்ச மெல்லாஞ்-சுத்த

வெயின் மஞ்ச

Gar ear eat

வே வேதாகமங்கள், மதிக்கு மதனை

மதியார்-அ௮வர், மார்க்

கந் துன்மார்க்கஞ் சன்மார்க்கமோ?
சம்பு!

மானே!

(போ-ரை.)

பெண்ணே! (பிரமனால்)

-சங்கர!-சங்கர!

உண்டாச்சப்படுஇன்ற பிரபஞ்ச

முழுவதும் (காரிய ரூபத் தினால்) சடுவெயிலிலிட்ட மஞ்சள் (சிறிதம் ஒளி
செய்யாதது) போலவே என்று வேதம் ஆகமம் என்னு மிவைகள் மதிக்கும்.
அல் வார்த்தையை மதஇயாசவர்களாகிய அவர்களுடைய நெறியானது தீகெறி
யேயாம், கன்னெறியாமொ? (சொல்வாயாக!) ௪.௧1.
(௨௮)
அன்மார்க்க மாதர் மயக்கம்-மன த், தூயர்க்குப் பதறுது

சொன்னேன்சனகன், தன்மார்க்க நீதிதிட்டாக்தம்-௮வன்,
முனஈதமான சதானந்த னன்றோ?-- சங்கர! சங்கா! சம்பு!

(போ-ரை) தீய நெறியினை வாய்த்த பெண்களிடத் துண்டாகும்

லானது

மனத்தூய்மை புடையவர்களைத்

மைய

தொடராது;-சொல்லிவிட்டனன்.

(இசற்கு) இலலறஞானியாகய சனகராஜனுடைய நீதிகெறியே இருட்டாந்த
௮1௫2. ௮௪ சனகனறுன் முடிவான இடையரு வின்பத்தினே
யுடையவனல்
லவா? சங்கர!....-

.

அன்றென்று மாமென்று முண்டோ?.உனக்,
கானர்தம்
வேண்டி. ன நிலாச் சற்றே, நின்றுற் தெரியு மெனவே-

ees

சம்பு!
co
a

(பயோ
5)

(௨௯)

நீதியெம் மாத நிகழ்த்தீனான் ஜோழி!-சங்கா! சங்கா!

டை) சகியே!

(விரும்பத்தக்கன)

ஆம் என்றும் (உ௨௫ல்)

உளதோ?

அல்லவென்றும் (வெறுக்கத்தச்

உனக்கு

(அசண்டாகார

சவயபோக
மும்) ஆனந்தம் விரும்பில் (போத
சேட்டை யற்று அத் இருவருளில்)
அதிவுமயமாக
(அசைவறச்)
சிறிது நிர்பையாயின் (அசண்டாசாச நித்த
வேசக்கி
'சச்தானச்தப்
்
&

ah

௪

ம

பீமம்பாகய
ச
z

முதல்வன்

வெபெருமான்)
‘

(ஆரியன்)

6

ந

எனககு

செறியலாமென்றே
சி
i

உபதேதித்தனன்.
(௩௦)

———

௪௭௧௪

௮ கவல்

௮. கவல்
ato

,இருவருண் ஞானஞ் இறக்தருள் கொழிக்கு
குருவடி வான குறைவிலா நிறைவே!
நின்ற வொன்றே நின்மல வடிவே!
குன்றாப் பொருளே! குணப்பெருங் கடலே!
ஆதியு மர்தமு மானந்த

மயமாஞ்

சோதியே! சத்தே! தொலைவிலா முதலே!
2ரமலி தெய்வத் திருவரு ள தனாற்
பார்முத
௮ண்டச

10

லண்டப் பரப்பெலா நிறுவி;
முதலா மெண்டரு நால்வகை

ஏழு பிறவியிற் ரூழா தோங்கும்
அ௮னக்த யோனியி னினம்பெற மல்க
அணுமுத

லசல

மான வாக்கையுங்

am (ips were GH கறப காலமுங்
கன்மப் பகுதித் தொன்மைச் டோ
15

இமைப்பொழு

ஏழை

தேனுக்

யுயிர்த்திள் வாழ

எவ்வுட லெடுத்தா

20

25

வறிவிலா

வமைத்தனை;

ரவ்வுடல் வாழ்க்கை

இன்ப மெனவே அன்ப மிலையெனப்
பிரியா வண்ண முரிமையின் வளர்ச்க
ஆதர வாகக் காதலு மமைத்திட்
டூச மின்றியே தேக கானென
அறிவு போலி யாமை யியக்கிக்
காலமுவ் கன்மமுங் கட்டும் காட்டியே,

மேலு ஈசகழு மேதகு சுவர்க்கமும்
மாலற வகுத்தனை யேலும் வண்ணம்;
அமையாக் கரதலிற் சமய கோடி.
அதம்பொரு ளாதி இறம்படு நிஃபம்
குருவா யுணர்த்தி, ஒருவர்போ லனைவரும்
தத்த

30

தமக்கென

வாத

நிலையே முத்தி முடிவென

தர்க்கமும் போத நால்களும்

நிறைவிற் காட்டியே குறைவின்ஜி வயங்க
அங்கங்கு நின்றனை; எங்கு மாகிச்
சமயா தீதத் தன்மை யாகி

இமையோர் முதலிய யாவரு முனிவரு*

௪௧௮

தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத் இயுை
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தம்மைச் கொடுத்திட் டெம்மை
ஏசற் றிருக்க

மாசற்ற

யாளென

ஞான

நலமுங் காட்டினை ஞானமி லேற்கு
நிலையுங் காட்டுத னின்னருட் கடனே.
(௫-ள்.)

இருவருள் ஞானம் சிறக்து- இருவருள் ஞானம்

கொழிக்கும்-இருவருவினைப் பொழிகின்
ற, குரு வடிவான
கொண்டெழுர்தருளிய,

யடையாத,

குறைவு

இல்லா - (ஒருவகையினும்)

கிறைகே-:எக்கும்) பூணமே!,

ஒன்றே- ஒருபொருளே!,

நின்மல

௨டிவே

(முக்குணங்களைச் கடந்து எண்)

- மலரகிதமான

குணமாகப்

யும்-(சேவரீர் எனக்குச் தோன்றிய)

முடிவிலும், ஆனக்தமயம்

ஜிய, சோதியே -

(அருட்பெருஞ்)

இருந்த,

௮.ருவே!, குன்றா-

குணப்ெ.ருங் கடலே-

பெருகிய

மூதலிலு.ம்,

அருள்

குறைவினை

நின்ற - (வியாபசமாக)

(எவ்வகையினும்) குறையாச, பொரு3ள-வஸ்துே!,

மூன் மறைக்த)

பெருக,

- அசாரியகோலங்

சமுத்திரமே),

ஆதி

அச்தமும் - (தேவரீர்

இம் - இவொனந்தவடிவாகச்

சோதியே!,

என்
தோன்

சத்தே - ஒருபடித்தாயுள்ள

பொருளே, தொலைவு-(என்னைவிட்டு) நீங்குதல், இல்லா-எக்சாலத்
தும் இல்
லாச, முதலே - (யாவற்றிற்கும்) மூசன்மையானஉனே!,
8ர் மலி-, மங்களத்
தால்) சிறப்பு மிருத, தெய்வம்-தெய்வத்தன்மையுள்ள, இருவருள் அனால்.

திருவருளினாலே,
விரிவை

டையி

பார்முதல்-பூமிமுதலாக, அண்டப் பரப்பு எல்லாம்-அண்ட

முழுவதும், சிறுவி - கிலையுறச்செய்து;

ஒற்பத்தியாவன

தீசமாகிய)

முதலாய,

எண்ணினையுடைய,

சால்வகை

பிறவியில் - (தேவர், மக்கள், விலகு,
ஆய)

ஏழு

அனர்த
பெர

பிறப்புக்களில், தாழாது

2

மதிலாகிய,

இனச் இனை

அளவின்

- தங்கியிராமல்,

யடைந்து

- அளவினை

லடங்காத
நிறையவும்,

வாய்க்ச,

வும், சன்பப்பகுதி - கன்ம வேறுபாட்டின்,
களில் விளைந்த)

பழமைககு,

ஈடா-

சாலுவகைக்

புள், ஊர்வன,

யோனியின் - எண்ணிக்கையி

- (அவ்வல்)

ஐண்டசம் முதலாம்

- மும்

எண்டரும் - (உற்...சம், சராயுசம், சுவே
தோற்றங்கள்,

நீர்வாழ்வன,

இங்கு 5 - அதிகரித்ச;

யோனிசளில்,
கண

இனம்

ம்முதல்-கணேர

கற்பகாலமும் - கழ்பகாலத்தள

தொன்மயச்கு

ஏற்ப,

எழு

தாவரம்

- (சென்மாச்இரவ்

இமைப்பொழுதேனும்

- இமை

சேமாலினு 6, தமக்கு என - தமக்கென்று, அறிவு இல்லா-(கதக்கடி அறிவு
இல்லாச, எழை - (அருட்செல்வ மில்லாத) ஏழைகளாடிய, உயிர்த் இி.ரளஆன்மகோடிகள், வாழ-(உலகில்) வாழும்படி, அமைச்தணை .. sous AGS

இன்ற
் னே;
அவவுடல

எவ்வ

- எவ்வகையான

- அவவசையான

சரீரத் தனை,

சரீரத்தோடு

௩ டி,

எடுத்தார்

_ எடுத்தார்கள்,

வாழ்க்கை - வாழும்

வாழ்க்

கையை, இன்பம் எனவே (அதுவே
சுகமென்று biter SCR,
துன்பம் இலை
என-(வேறுட் அன்பம் இல்லை3யன் று,
பிரியாவண்ணம - (அவ்வாழ்ச்தையை
விட்டூ) £ங்காவகை, உரிமையி
ன்-சொந்த 2 பாராட்டு, வளர்க்ச-வளர்க்க, ஆதி

, ரலாக-ஆதரவாம்,
அமைச்து,

காதலும்-( ஓவ் வாழ்க்கையில்) ஆரையும்,

ஊகம் இன் நியேயுத்தி யில்லாம3
ல,

அமைத் இட்ட

தேக. சரீசமானது,

நான்

௭௧௯

அகவல்-வண்ணம்

அறி
என- (ஆன்மாவாகிய) கான் என, அறிவுபோல்-ஞானமடைக்சதுபோல,
யாமை இயச்-அஞ்ஞானத்தினை விஎம்கப்பண்ணி, காரலமும்-சாலப்பாகு
பாட்டையும், சன்மமும்-வினைப்பாகுபாட்டையும், கட்டும்-(அவற்றிற்குகிய)
நியமத்தையும், சாட்டி-காண்பித்து; மேலும்-இ ன்னமுமம், ௩ரசமும் (அவ்வவற்

றின் பயனுருவா

யமைத்த) ஈரக விசேடங்களையும், மேதகு-மேன்மை

பொருச்

இய, சுவர்க்கமும்-சுவர்க்ச விசேடச்தையும், ஏலும் வண்ணம்-பொருகந்தும்
வகை, மால் அற - மயச்கமற, வருச்தனை-வகு ச்தருளினை ; அ௮மையாக் காத
லின்-அடங௫்காத ஆசையினை யுடைய, சமயகோடி-எண்ணில்லாச் சமயங்களை
யும், அறம் பொருள் ஆ.தி-தருமார்த்த மு, தலியவைகளையும், திறம்படு சிலை

யின்-உறுதியாயெ நிலைமையால், குருவா யுணர்த் இ-ஆசாரியராக

வக்து

அறி

வு றுத்.தி; ஒருவர்போல்-ஒருவரைப்போலவே, அனைவரும்-எல்லாச் சமயத் இன
தத்தம் கிலையே-தங்கள் தங்கள் சமய மூடிவுகளே, முச்.தி முடிவு
ரும்,
என-மோட்ச முடிவென்று, தர்ச்ச வாதமும்-தர்க்ச வாதங்களும், போசு நூல்
களாம்-(அவரவர்கள் சன்மத்இிற்கேற்ற) அறிவு 'நால்களும், நிறைவிற் காட்டிபூரணமாகக் காட்டி, குறைவு இன்றி - (தங்கள் மனதில்) குறைவுச௪ ஸில்லா
மல், வயங்க-விளல்கும்படி, அல்கங்கு-அவரவர் சமயங்களில், சின்்றனை-(அவ
ரவர்சள் எண்ணப்படி) எழுர்தருனினை; எங்கும் ஆ௫ - எவ்விடத்தும் வியா
யெல்லாங் கடச்ச கன்மை
பித்த, -சமயா$தத் தன்மையாக-சமயங்களை

யடையவனாகி, இமையோர்நுதல் யாவரும்-தேவர்முசல் யாவர்களும்,முனிவ

ரூ.ம-முணிவர்களும், தம்மை-தய்களை, கொடுத்திட்டு-(அடிமையாகச்) சமர்ப்
பிச், எம்மை-அடியேங்களை ஆள் என-ஆட்சகொண்ட௫ள வேண் / மென்ன,
ஏசற்றிருக்ச-(அருட் போனகமின்றி) இளைச்இருக்க, (அவர்களுக்கு) மாசு
அற்ற-குற்ஈமற்த, ஞான நலம் - சிவஞான கிலையாகிப ஞானம், இல்லேற்குஇல்லாதவனாகிய அடியேனுக்கு, கீலையும்-(என் பச்குவச்திற்கேற்ற) இருவரு

ணிலையும், சாட்டுதல்-கூட்டி வைத்தல், ரின்-தேவரீருடைய, அருள்- திருவரு
ளினுக்கு, கடன்-சடமையாகும்,

எ-று.

வண்ணம்
அட

அருவென் பனவுமன் றி, உருவென் பனவுமன் றி,

அகமும் புதமுமன் தி,--முறைபிற மாது
கி,
குதியுங் குணமுமன்ஜி, நிறைவுல் குறைவுமன்
மறையென் றெனவிளம்ப--விமலம தாகு,
௮,
து, விபுலம் பெறவளார்
அசலம் பெறவுயர்க்
:
காண,
சபலஞ் ௪பலமென்று--ள.றிவினர்
ஞான

வெளியிடை

மேவுழுயிராய்,

௭௨௨ தாயுமானவர்பாடல் மெய்கண்ட விருத்தியுரை
ப.துமக் தனையிசைக்த

முலையென் றதையுகந்து

வரிவன் டெனவுழன்௮,--கலி லெனவாடுஞ்
திறுண் சணிலம்பு

புனைதண்

டைகண்முழங்கும்

ஓவிஈன் றெனமகிழ்ந்து--செவிகொள, காசி
பசுமஞ் சளின்வியக்த மனமுந் திடமுகந்து

பவமிஞ் சடவிறைஞ்சி--வரிசையி

னாடு

.காலின்மிசை முடிசூடி மயலாய்,
(௫-ள். தாமரையி னரும்பினை யொத்த தனமென்று அதனை விரும்பி
இசேகைகளையுடைய வண்டினைப்போல அதனைச்சூழ்ச் தலைச்து, கலில் என்று
சத்இக்கும்படி அசைர்தாடுகிற றிய கண்டுணிகளும் சலம்புகளும் அலங்க
ரிக்சப்பட்ட தண்டைகளும் சத்திக்கிற தொனி

(காதினுக்கு) அழூயதென்று

களிப்படைந்து செவியேற்க, மூச்சான௫ பசுமையாகய மஞ்சளினுடைய

புச

ழத் தச்ச பரிமளத் தினையும் அஇன்மீது சரம்வைச்து மயச்சகங்கொண்டு,

மருளுர் தெருஞூம்வர்து, கதியென் பதைமறந்.த,
மதனன் சலதிபொக்க,--விரணம தான
அளிபுண்

டனைவளைந்து

விரல்கொண்

டுறவளைங் து

சுரதஞ் சுகமிதென் ௮. பரவசமாக,
மருவுந் தொழின்மிகுக் து, Bor ips இன மும்விஞ்சி

வளரும் பிறைகுறைந்த--படிமதி சோர,
--வானாமதென மேனிதிரையாய்,

(இ-ள்.) (௮ம்) மயக்கத்இனின்றும் (இறிஐ) தெளிவு முண்டாடுச்,

ச தியென்ப தனை
எண்ணத்தகுந்த

களிஞல் Head

ல

மறாது, காமக்கடல் பொங்க, (அறிஞர்கள்)
இரணமென்று
(அல்குலாகிய) அளிக்த புண்ணை நெருக்டுத் தங்கள்
விரல்
பரிசித்துப்,

புணர்சயொ௫ய

இது

இன்பமென்று

பரவசப்

பட்டு, மருவுக் தொழிலானது அதிகரித்
து, கலையில் மிஞ்டு எந்நாளும் விருச
்,தி
யடைகின்ற சந்திர காளுக்குகாள்)
கலை குறைந்தாற்போல அறிவு சோர்

தலை யடைய, சரீரம் கு. ரங்கினுட
லைப்ே பான்று இரைந்து,

வயதும்

படவெழுந்து பிணியுந்

BO BO wer

வரவஞ், செயலழிக்து-ஜிரு
மலு
அனமுஞ் செலு லின் றி,
விழியுஞ் ௬

முகமுங் களைகளின்
று,

மாகி
டர்களின்று,

சரியென

காடி,

௭௨௩.

வ்ண்ணம்

மனையின் புறவிருந்த வினமுங் குலைகுலைர்.த,

கலகஞ் செயவிருண்ட--யமன்வரும் வேளை,
__ஏதுதுணைபழிகாரமனமே!

த) வியா இகளும்
(௫-ள்.) வயத முதிர இசத்,தவலிவால் (அடங்கியிருச்
ச) செய்கை
மேலெழுச்து அதிசவிரைவாக வருதலும், (இயற்கையாக விருர்
யற்று உள்ளே இருமலும் உண்டாகி, ௮ன்ன முட்கொள்ளுதலு மில்லாமல்,
கண்களும் ஒளி மழுங்கெ;

ன்று ஆலோசித்து,

முகமும்

அழகு gor Dex:

(Bef)

மனைவியும் - சு மனுபவிச்தபோது

மூ வுகானெ

உடனனுபவிச்கச்

பெருங்குரலிட்டழச், கறிய கிறச்தையுடைய
சூழ்க்த சுற்தமும் கசெடுங்கப்
தோன்றாத் துணை
, இயமனானவன் ஈம்மை நாடிவருகின்ற சமயத்தில், ஈமக்குத்

யாகவிருந்து சாத்துக்கொள்வது யாது?
எனக்குப்

பழியினை விளைவிக்கிற

(குற்றாலத் துறை 'கூற்றனல்லாமல்),

நெஞ்சமே!

தாயுமான சுவாமிகள்

இருப்பாடற்றிரட்டினுக்கு
் காயனார் பரம்
அறுபான்் மும்மை நாயன்மார்களி லொருவராயெ வாயிலார
சைவபிரவர்த்,ச
பரையில் வந்தவரும், சத்தாச்துவித சித்தார்த வைஇக
்,
காசாரியரும், மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்து வித் துவானும

மெய்கண்ட

சச்சானசபை அச்ரொசனாஇபஇயுமாகிய

சென்னை

சித்தா

ண சுந்தரர்
ந்தசாபம் - அஷ்டாவதானம் - பூவை - சலியா

இருவருளை

முன்னிட் டியத்றிய

மெய்கண்ட விருத்தியுரை

மு.ற்றுப்பெற்றன.

ன்

உ

திவமவம்

அருள்வாக்கிய
தாயுமான

அகவல்

சுவாமிகளின்

மாணாக்கருள்

ஒருவரா இய

அநளையமேேன்பவர்

மேற்படி சுவாமிகளைத்

“BG
'இருவளர்

ததி

Hepro-

கருணைச் வொனந்த

மொருவரு

மதியா

செய்தது.

வொருதனிச்

பூரண

௪2.5;

நவந்தரு பேதமாய் காடக நடித்துற்
பவந்தனை நீக்கிப் பரிக்தருள் பராபசம்;
கண்ணும் கருத்துங் கதிரொளி
ஈண்ணிட

வெனக்கு

கல்கிய

போல

ஈண்மை;

ஒன்றாய்ப் பலவா யொப்பிலா மோனக்
குன்றாய் நிறைந்த குணப்பெருக் குன்றம்;
மண்ணையும் புனலையும் வளியையுக் கனலையும்

10

விண்ணையும்

படைத்த

வித்தலா

வித்து;

பந்த மனை த்தையும் பாழ்பட நூறியென்
சிர்தையுட் புகுக்௪ செழுஞ்சுடர்ச் சோதி;
விள்ளொணா ஞானம் விளங்கிய மேலோர்
கொள்ளைகொண்

டுண்ணக்

குறைவிலா

கிழைவு;

தாட்டா

15

மரைமலர்த் தாணினைப் பவர்க்குக்
காட்டா வின்பங் காட்டிய கஇதிலை;
வாக்கான் மனத்தான் மதித்திட வரிதென
கோக்கா திருக்க கோக்கிய கேரக்கம்;
ஆதியா யறிவா யகண்டமா யகண்ட

20

சோதியாய்

விரிந்து தலங்யை

சேதோ ற்றம்;

பரவெளி தன்னிற் பஇிர்தவென் ணுளத்தின்
விரவி விரவி மேற்கொளும் வெள்ளம்;
சுட்டுச்

கடங்காச்

ட்டுக் கடங்கும்

25

எல்லைக் கடங்கா

சோதி

யடியார்

வான்பெருங்

கருணை;

வேகப் பெருவெளி;

அருள்வாக்கிய

அகவல்

தில்லைப் பொதுவிற் றஜிருஈடத் தெய்வம்;
வாதவூ

ரெந்தையை

வரிசையாய் விழுங்கும்

போ தவூர் மேவுகர்ப் பூர விளக்குச்;
சுகரை

30

யகண்டத்

இகழவே

தூவெளி

யெல்லாக்

காட்டுஞ் சின்மய சாக்ஷி;

செழுக்தமி ழப்பரைச் சவலிங்க மாஇ
விழுங்கிய

ஞான

வித்தக

வேழம்;

எழிதரு பட்டினத் திறைவரசை யென்று

மழிவிலா விலிங்க மாக்கிப வனாதி;
30

சாந்த பூமி தண்ணருள்

40

மார்ர்த நீழ லசையாக் ககனம்;
பரவுவார் கெஞ்சிற் பாவிய மாட்டு;
இரவுபக லற்ற வேகாந்தக் காட்ச;
ஆட்சிபோ லிருக்கு மகலந் தனக்குச்
சாக்ஷியா யிருக்குர் தாரகத் தனிமுதல்;
ஆணும் பெண்ணும் மலியுமல் லாூததோர்
தாணுலாய் நின்ற சத்தாக் தனிச்சுடர்)
எள்ளு 'மெண்ணெயு
௦
ecg யப்படி

45

அளவிலா

வெள்ள

யுள்ளும் பூதம்பு மூலாவிய

மகக்தொதறு

வொருபொருள்)

மவரவர் பொருளென

வுளகிறைக் திருக்கு பொருமொஜழ்

பணிதி;

அள்ளு மனப்பேய் அடிக்கத் தறிக்கக்
சொள்ளு மோனவாள் கொடுத்திடு மாசு;
பெரிய

50

பேறு

யரிய வுரிமை

பேசாப்

யளவிலா

பெருமை;

வளவு;

அரிய நிறைவு தோன்றா வதீதம்;
விரியுகல் லன்பு விளைத்திடும் விளைவு;
தீராப் பிணியாஞ்

சென்ன

மறுக்க

வாரா வரவாய் வந்த சஞ்சிவி;

55

ஆலைக் கரும்புபா

கமுதச் கட்டி, நீள்

சோலைக் கனிபலாச் சுளைகத லிக்கனி,

60

பாங்குனு மாங்கனி, பாறேன் சருக்கரை யோங்குகற் கண்டுசேர்க் தொன்றாய்க் கூட்டி
யருக்திய ரசசமென வதிஞர் சமாதியித்
பொருக்திய வின்பம்; பொழிசிம் சுகோதய

மெங்கணு நிறைந்த வியல்பினை யெனக்குச்
செல்கையால் விளக்கத் தெரித்தமெய்த் தேசிகன்)

அருள்வாக்கிெய

6ta_ dir

அகவல்

தன்னையதி வித்துத் தற்பர மாகி

யென்னுளத் திருர்தரு ளேக

“65

காயகன)

அடிமுடி யில்லா வரும்பொரு

டனக்கு

முடியடி பிதுவென Our fs FO முதல்வன்)
மெய்யலான் மற்றவை மெய்யல வெல்லாம்
பொய்யென வறியெனப் புன்னகை புரிர்தோன்
அருளும் பொருளு மபேதமா யிருக்து
மிருதிற னென்னு மியலுமுண் டென்றோன்)

70

அருளுனக் குண்டே

75

ஒருளும் வெளிப்படும்,

பொருண்மயர் தானே பொருக்துமென் றுசைத்தோன்;
சத்தசத் இரண்டு தன்மையும் தானே
யொத்தலாற் சதசத் துனக்கென வுரைத்தோன்;
ஆணவ மறுவிடி னருளூரு தென்னக்
காணரு நேர்மையாற் காணவே யுரைத்தோன்;
சென்மமுள் ளளவுந் தீரா இழுக்கும்

கன்மம் விடாதெனக் காட்டிய வள்ளல்;
உளதில தெனவு முறுதலான். மாயை
80

வளமில

தெனவும் வகுத்தினி துரைத்தோன்;

இல்லறத் திருக்து மிதய

மடக்கிய

வல்லவன் ரானே மகாயோூ யென்றோன்;
அறவறத் திருந்துஞ் சூழ்மனக் சூங்கொன்
றறவகை யறியா னஞ்ஞானி யென்றோன்;
85

இறவா
பிறவா

90

மனக்தா

னிறக்க வுணர்த்திப்

வரந்தரும் பேரறி

வாளன்;

அத்தன தருளா லனை த்தையு மியக்குஞ்
்
சுத்தமா மாயையின் ஜறோற்றமென் றுரைத்தோன்);
இருண்மல wae விசைந்ததி லழுக்தும்
பொருளருட் டி ரோதைப் பொற்பெனப் புகன் ரோன்;

விறு சவெழுதல் விளம்பிய படியே
்
யா௮ மனாதியென் நறிஞருக் குரைப்போன்;
கொல்லா விரதற்

95

சூவலயத்

தோர்க

ளெல்லாம் பெறுமினென் ஜியம்பிய

தயாகிதி,

கருமமும் தானமுர் தவமும் புரிபவர்க்

குரிமையா யவரோ

டுறவு கலப்பவன்;

றன்னுயிர் போலத் தரணியின்
மருவிய
மன்னுயி ரனை சத்தையும் வளர்த்
திடும் வேந்தன்;
களவுவஞ் சனைகள் செய் கருமிக
டமக்குக்

அருள்வாக்கிய
100

அகவல்

வய

தெளிவுவச் தூறவருள் செய்இடுக் திறத்தோன்;
தான்பெ௮ம் பேறு சகமெலாம் பெறவே
கருணை

வான்பெருங்

வழங்கிய மாரி;

தஞ்சமென் றடைந்த தாபகர் தம்மை
யஞ்சலென் ரூளூ மறிஞர் இகாமணி;

105

டிசளுஞ் சத்தர்கோ டிகளும்

சீவகோ

யாவரும் புகழ யாவையு

முணர்ந்தோன்;

விறைவனெம்

தென்னா

யானென

பெருமான்

னவ னாகிய தலைவனெவ் கோமான்;
அருண அிரியார்க் காறு முகன்சொலும்
110

மல்லது

பொருணல

பூத முதலாப்
பேதமுக்

115

பொருளென

மதியான்;

பொலிந்திடு காத!

கடந்த

பெருக்குசை ஞூர்த்தி!

மூலா தார முதலா யுள்ள
மேலா தாரமும் வெறுவெளி கண்டவன்;
மண்டல மூன்திலு மன்னிய வுருவிலுங்
கண்டவை யத்திலுங் கடவுளாய் நகின்மோன்;
பகர்சம யந்தொறும் பாமே யிருக்து

சுகநடம் புரிபுர் தொழிலெனச் சொன் னோன்;
பேத வபேத பேதா பேத
மிதுவெனப் புகன் திடும் புண்ணியன் ;

120

போத

125

௮தகா னெனவே யாழ்றிடு மனுபவஞ்
சர்வே தாந்தத் தன்மையென் றுரைத்தோன்)
அல்லும் பகலு மறிவா ஜேோர்க்குச்
சொல்லும் பொருளுஞ் சுமையெனச் சொன்னோன்;
சுசனே குருவாஞ் சுவாமிகா யகற்கெனி
னஇக மெய்ஞ்ஞான மல்லவோ வென்றோன்;
கேசயேர கத்துற நிருபரெல் லாநதொழு

மிராஜயோ
பொறுமை

130

மறுவிலா

கத்திறை யிராஜயோ கத்தான்;
தெளிவு புனிதவா சார

வண்மை

வார

மியற்கை

தண்ணமர் சார்தத் தயங்கிய &ர்த்தி
யெண்ணெண் சலைபயி லிணையிலாக் சல்வி
நல்ல விரக்க நடுகிலை சத்திய
135

மில்லை யென்னாம லெவர்க்குக் கருங்கொடை
௩ற்குண னெல்லா ஈண்ணிய பெருக்சகை;
சிற்குண

வாரி; திருவருட் செல்வன் ர;்

அருள்வாக்கிய

௪௨௮

அகவல்

கரமே லெடுத்துக் கருத். துற வணங்கிப்
பாமே யுனக்குப் பரமெனப்.பகர்ந்தோன்;
ஆலடி. மேவு மாசினை படுத்தே

லமெய்ஞ் ஞானம் தெளிர்தன னென்னவுஞ்

140

சித்த மெளனி

திடடத்த மாக

வைத்த நிலையின் வளர்க்தன னெனவு
மூலன் மரபின் முளைத்த மெளனிதன்
பாலன்யா

145

னெனவும்

வடமொழி

பரிவொடும்

யியற்கையின்

பசர்ந்தோன்;

மகிமையை

யுணாசந்து,

திடமுற முப்பொருட் டி.றத்தையுக் தெளிக்து,

சண்டமு தென்னச் கனிரச மென்னத்,
தண்டமிழ் மாரி தன்னைப் பொழிக்து,

150

சித்தியு முச்தியுஞ் சிறந்தருள் கொழிக்கு
நித

திய நிரஞ்சன நிராலம்ப நிறைவைப்

பாடியு காடியும் பணிர்தெழுக்

லாடியு மரற்றியு

மகங்குழை வெய் இய

மூடலங் குழைய

வுரோமஞ் சலிர்ப்பப்

படபடென்

155

தன்பா

ஐள்ளம்

பதைத்துப்

.

பதைத்துப்

பாங்குறு நெட்டுயிர்ப் பாடிப் பரதவித்
தேங்கி யேங்கி யிர் யிரங்கி
யோய்ந்த பம்பரம்போ லொடுற்கியே

மேப்க்த

160

-

இறிதா

விழிக ளிமைப்ப.து மின்றிச்

சோர்ந்து

Certs

யார்ந்த வன்போ
யுண்ணடுக்

gw

அவண்டு

டவசமுற்

கூறவே யுருகியே

தஅவண்டுமெய்

தடிக்கடி
சற்றுத்

தண்ணமர் பொழியுக் கழுதழுத் திடவே
யுள்ளும் புறம்பு மொருமித் அரு,
வெள்ள நீர்போல் விழிநீர் பெருக்கிக்;
“கன்று பசுவைக் ௧௬.இக் கதறி௪
Orem ao eon

வென்புகெக்

னபுலால
170

றோடித்

முடைய

யாக்கை

திகைப்பது

போல”

விருகரங் குவித்துப்

பொருந்தா

இனியென

வுணர்க் துணர்ந் தன்பா யுவகைமேற்
கணம்பிரி மயபேனெனக் கருதியே குறித

கொண்டினிக்
்துத்

திருவுரு வெல்லார் திருநீ ஜிலங்
க
Gar moles மியன் முடி. குவித்துப்

ரண

சந்திரன் போலொளனி

காட்டுங்

ஆருள் வாக்யெ அகவல்:

௭௨௯

காரண வதனங் தீவின்குறு வெயர்வுற
விளகிலா

வெனவே

தளதள

மிலங்கிய

வென்னத். தங்கிய

சிறுககை

யெழில்பெற

வித்தன்மை யெல்லா” மிசைக்து மிவனருள்
சிவகதி தேர்ச். தவ ருசைப்பப்

“A EO war

பாத்திர மாடப் பரிவுட னாடிச்.
சாத்திரங் காட்டித் சயவுசெய் தருளும்

உ

மன்னுயிர்க் கரக
வல்லவ னென வே
வெல்லைபி லன்ப haar ar விளங்இ-

யினவுலகத் தியற்கைபொய் யென்றே
ஈவின்றினி

ஞான மூன் மெய்யெனை

கேவல

சகலன்
சுத்த

மேவருஞ்

தீழ்ப்பட மேலாய்
மெய்.யினை

OF OG

யிவனெனப்

சிவனுடன்

மெய்வளர்

alt

பொலிக்திடும்: புனிதன்

சம்பந்த

மென்பது

நானம் விளக்குமென்

கதிர்விழி யொளியுறக்
யாமென

விதிமுறை

ஈல்க

Lach IM

வருவே-யுருவுகொண்

“பொருளே

இரங்கிக்

>

றிசைத்தோன்

கலத்தல்சத் தாக்த
விளம்பிய

மேலோன்

முடிவினி லாகம முறைமைபி னுண்மையை
யடியரைக் குறித்தரைத் தருளிய வண்ணல்
சிதம்பர சகேர்மை திறமா வுரைத்திறை
பதம்ப் ர வெனப்பகர் ப ரமமெய்ஞ் ஞானி.

சசச்சர முறைமைபி

மூத்திபஞ்

சத்திய, மிதாவெனச்

ணஞ்செழுத்

லபிக்கியஞ்

சார்ந்தவர்க்

குரைக்தோ

துள்ளே

யனைத்தைபு௪் காட்டியென்
:
கெள்சழுத் தியகுரூ நீதி மாதவ
னெல்லா கிறைக்த விறைவன் செயலெனக்
கல்லா வெனக்குங் கருணைசெய் கடவுள்

குருவரு ளாலே
றிருவரு

ஈ௩டுவ தல்லாற்

ளூறாதெனத்

தெரிர்திட

வுசைத்தோன்

குருவுரு

வருளெனக்; கொண்டபின் குநையாப்
பெர்ருண்மய மாமெனப் புசன் றிடு போத
னெக்தமர்ச் இககையு POPPED.
௮2

வடிவெனச்

௭௩௦

.

ருள் வாக்கிய்.அகவல்,

சிந்தையிற் நியக்கறத் தேர்ந்தவர்ச் குைத்தோன்
. சதாசிவ மென்றபேர் தான்படைத் ததுதா
னெதாவதே பொருளென் நெடுத்தெடுத் அரைத்தோன்

கல்லான

கன்னல் கவர்ந்திடச் செய்தவ

னெல்லாம் வல்லசித். செம்மிறை$யென் ரோ
னெவ்வுயிர்

தோறு

மிறைமே வியதிறஞ்

செவ்விய பிரம்படி செப்பிடு மென்னோ
னெவ்வண மெவரெவ ரிசைத்தன ரவரவர்க்
சவ்வென

மாவனெம்

மானென

வறைக்தோ

னெருபாண ஸுக்கே யொருசிவ ஸனாட்படின் '..
வருமடி யார்திறம் வழுக்தொணா தென்றோன்
சிவனடி,

யாரைச் சவனெனச்

னெவனவன்

இவனே

சாரண்பவ

.

யென்றெடுத்

விருப்பு வெறுப்பினை

gions EO sro
பறித்துக்

வோறப்

கருப்புகா தென்னைக் காத்தருள் செய்தோ
னிருசொல் ஓசையா இயானின்ப மெய்த
வொருசொல்்
னத்துவா
தத்துவா

அலைத்த
மார்க்க

இதத்

மாறையு

வாளன்

திகழ்வள

வெண்ணமெல்

தண்ணருள்

செய்தவன்

னிருபத

பகர்ந்த

முப்போ

தந்தோன்

மறைசையில்

மருளிலா

னெண்ணிய
ஷனொருமொழி

மகற்றித்

தன்மையைத்

றிரு மகண் மருவிய
வருமுணர்

வுயர்குண“பூதர

மனத்தா

லாச்தெரிக்

றய

தெனக்குத்

மானவ

வுதவிபா

லவன்ற

திறைஞ்சிவாழ்த் தவனே. :

மூற்றிற்
று,
சைகை.
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