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ரக. அணதத்கடை படட 



, ௩௦ 0305. ல்ல பல்ட ண்ட க ல்ட்க்ட படத 635 

உ வ க 

2 செளந துரியல கரி. 
வ் பவதல. ணை 

ட வீரை 
ம்: ல் ஆ கவிராசபண்டட_தர் 
டத அருளிச்செய்த து. 

த டன் ல் ு: சைவஎலலப்பநாவலர் 3 

ட் 
அ௮ருளிச்செட்தஉமையுடன் 

யாழ்ட்பாணத்திற் 

5 சைவப்பிரகாசவிதீதியாசாலைக் 
2... கதிபதியாகிய-தல்லூர்- 4 

த்ரூ கநாவலரால் 
் பரிசோதிக்கப்பட்டு, 

ரப கபட கட உட்டபட (00) 

5 “2 ் 

டயட நு ட ட ட்ட கட 

ல் சு.ரங்கபட்டணம் த் 

த ண் ணூமவலை மு.க தலி ன் 

(ட ரவர்களால 

தம 
௪ர£ஸ்வஇவிலா௪ வச்சுச்கூடத்திதீ 

[4 

பதிட்பிச்கப்டட் டி. 

செளமிய ஒஙிகார்தி ன்கைஸு் 
2 று உக்க... ஷூவஸ) க 

க் ன் 0) ழை 17%) ரிபகட டிபய டளப் லட 

4௫) । 





௨ கணட துணை 
இவமயம். 

செளந்தரியலகரி, 
மூலஞழும்-உரையும். , 

வணவ்கத்டு “படும் 009 -22-இ 5. வெலவையககை 

முசவுரை. 

ெதொருதீதல் விரிச்ச ஜெகைவிரி மொழி 
பெயர்ம் - பெனத்ககு நூல்யாம் ஸீழிரண் 
டென்ட,, என்ப ஐ. கொண்டு தேவிபுடைய 

சரித்திரதிதையும் அவபயவதீதையும் ஏடுத் 

வடமொழியினால் முத்காலசீதில் சொல்லப் 

பட்ட பனுவலை மொழிபெயர்தீ தக் தமிழ் 
மொழியில் இறக்கிச் சொல்லப்படிம் ப 
னணுவல் இது அதகலாலும், தமிழ்வழங்கும் ௪ 

ல்லையளவும் ஈடதீதலாலும், கற்போர் நாவி 
நீரு இனிய ஷமொழிபடச் செய்தமையாலும் 
இசபரம் இரண்டிலும் ரலவதிப்பரித் தும் 



வ மூசவுரை? 

என்பதனாலும், உரை எழுதவேண்டி, பிற்சா 
லதீதில் சொல்லப்பட்ட பனு௨ல் இத என்ட 

“கருதி, இதற்கு முற்காலத்தினும் பிற்கா 
லஃக்தினும் கூறிய இலஃகண இலக்கியங்களு 

ள் சில எலிதீ தக்சாட்டிசயான்- முறிந்த ௮ள 

வினாலே எழுதினேன். ஆதலால் இவ்வாறு எ 
முதிய உரைகொண்டும், தேவியுடைய சரித் 
இரங்களைச்சொல்லும் பிற நால் கொண்டும், 

அந்தணர் முதலிய அறிவுடையோர் சொல்லு 

ம் உடதேசம் கொண்டும், இகன் விரியெல் 

லாம் தெளித்துகொள்க, 8:12 நத 



௨.௫ வ பம். 

பரப்ெமீ, 
ஆகு ௮2 

(அறுசீர்கீக/றி ெடிலாசிரியவிருதீதம்.) 
௮ இஷ அய 

மொழிந்தமறை நாலியத்று மூசப்டா [ற 

ணிரீ தருது கசா, தானம்--யொழிநறீ தத 

௯ தஷாமணியென் திருசடரும் புனைகளிறி 
றைப் போற்றல் செய்வாம்--வழிரீ அபெரு 

ம் புனஃபரந் ஐ வ௨௨வமையித் றலகேழு மே 

மே மொக்க. வழிநீதிடினு மழியாத வபிரா 

மி பாடல்வள மளிக்க வென்றே... உஉஉ௨3& 

(இதன் பொருள்.) 
கடல்க செல்லாம் ததீகம் எல்லைசடநீ ஐ மக௱ 

(ரரளயசலமாகப் பரநீ த வடமேரு சிரியம் 

இ தலையடைறீ் அம்மேருவால் நிலை டெ 

ற்ற டீமேழுலகும் மேலேழுலகும் அழிநீதி 

னும் ௮அமியாத அபிராமியுடைய பனுவ 

- லாச யான்சொல்லும் பாடலுக்கு வளந்தரு 
2 என்று, $ீவனால்சொல்லப்பட்ட வேதமாக 
ய நாலிலை இயற்றப்பமிம் முகபடாத்தை 
அணிந்து ருநிறுப்பெற்ற ஞானமாகிய ௦்த 

தீதைப்பொழிந்து சந்திரசூரியராகய இரு 
சுடரையும் தன ௮ இரண்மெணியாகம் புன 

நீத யானையைப் போத்றலசெய்வாம். என்ற 
வாறு. 8 வேதழூலால் இயந்திய முகப்டா 



(௪) பாயிரம்; 

த்தை அணிநீ த ஞானமததீதைப் படொமிநீ 

அ சநீதிரசூரியரை மணியாகப் புனைந்த ; ௧ 

ளி எனவே, விசாயகன் என்பதாயிற் று.-- 
ம - வேது! முக்கால இக் மூகமான த -யவதமயாபமி பிகிகால துக்கு 

ட்டடும் துதிமொதியைப்பொருந்திய வத 

லை, ௮து முூகபடாமாக உரு௮கஞ்செய்யப் 

பட்ட... உலஞ என்னும் முூதற்பொருளூ 

க்ஞுக் கடல் மேரு முதலாயின சனைப்பொ 

ரூளாதலில், 66 இனெவினை இனையொரடு மூக 

லொடுஞ் செதறியும்,,என்ப தகொண்ட புனல் 

பரநீ ஐ வடவரையிற்று என்று கருதீதாவை 

ஃ சொண்டு டியும் வினையெச்சங்கள் சினை 

வினையாக தின் று அறிழர்திடினும் என்ற (த 

ல் வினையைல். கொண்மி மூடிதீதன..-உம் 

மை-ூறப்பு..-.மேலேழுலகமாவன- பூலோ 

கம், புவலோகம், சவலோகம், மகாலோகம்த 

அனலோகம், : தபோலோகம், சத்தியலோக 

ம், என இவை.--6மேழுலகமாவன-௮.தலல் 

விதலம், சதலம், நிதலம், ரசாதலம், மகாத 

லம, பாதாளம், என இவை. இதனுள் மு 

கபடாழும் மதரும் மணியும் யானைக்கு 

யைபுடையவாக உருவகஞ்செய்தலால், இ 

யைபுருவகம் என்னும் அலங்காரம் காண்க, 

[இழ விதாயகவணச்சம் கூதியத.] (௪) 



பாயிரம் - (௫) 

இத்தனை ரா ணியி௱க்க வாயிருச்ச வியலி 

ருக்க வருள்பா டாமன்.-மதீதனையா நங் 

கொடியை யிப்போதென் வழுதீ துகில் ஐ வா 

றென் பீரோற-.பக்தனையா. மோவல்கொள்் 
வார். பித்தொழிந்தா லுரியவரீக .எடிமை 
யோக லச்-கொதீசனையா 'சோவல்கொள்ளார் 

கொள்ளும்போ தெவனுலெ குமப்பலாமே. 

(இ-ள்.) இத்தனை தாளும் மகீசளின து வ 
லம் எழிதீ.து நீ இருக்க. உனக்கு உறுப்பா 

டிய வாயும் இருக்கஅவ்வாயில் தோன்றும்இ 

யறமிரும் இருக்க மதீதனை அளும் கொடி 

போல்வானை நினை நீ அவளுடைய ௮ருளை 

ப்பாடாமல் இட்பொழு_து வருதி துகில் ஐவ 

௮ என்கருது என்று என்னைட்பார்த்தச்சொ 

லவ்£ராயில்; பித்தனை யார் ஏவற்ரொழிலுக்னா 
உரியவனாக்குக் கொள்வார். பிதிது ௮வனிட 
தினு ஒழிந்தால், உரிமையாக வுடையவர்கள் 

அடி மைகொள்ளும் த ஒலைக்கூட்ட ததை யடை, 

பவனை எவர் ஏல் என்ன் ர், கொள்ளும் 

பொழுது எவனாலே விலக்கல் செய்யலாம். 
ஒருவசாலும் விலக்கல் செய்யக்கூடாது. 

எ-று. 19% எவனாலே என்பதற்கு யானுகர 

தண தி த் ஞூலே என்று பொருள். உரை ட்பி ணு 



(௬) பாயிரம்4 

ம்,அம்...- அடி மையோலை-சாசனவோலை 4 

ஏகாரம் - ௬ற்றசை.-உலடுின்மோேல் வைத்து 
மாைகீத இதனைச்சர௬இ-இய்வாறுபோல யானு 
ம் பித்தையடையேன் ஆதலின் அவள் வல் 

கொள்ளாமல் இருத்தாள் டு ன்ன ஒழி 

நீசேன் ஆதலின் ஏவற்கு ௨ உரியளுக்குக் $ கொ 

ண்டாள் இவ்வாறு இர்வின் எவனாலே 

விலச்கல்செப்யலாம் விலக்கல்செய்யக்கூடா 

த என்ப ஐ வரூவிச்சப்பட்டமையால், இத 
ணுள் ஓஃ்மி என்னும் அலங்காரம் காண்க, 

அன்றயும்“ஒருமையிற் பன்மையும் பன்மை 
யி ஜஞெருமைய-மோரிடம் பிறவிடந் தருவ 
௮ மூளவே, என்பது சொண்டு தன்டையை 
ட் படர்க்கையாகச் கூறியதெனினும், பொ 

ருநினும், [இது இப்பனுவல் செய்தற்றுக் 

காரணம் கூதிய த | (௨) 

றவ்சல் பெரும்புகழை யாஇிமறை 
நாலின்வடிதீ தெடுத்த. நாலை--நாமகடன் 
பாடலிடுதன் றரஞார்க்கு நவிலவவர் ஈகை 

செய் டக அர்டபில ன் யருகமைத்தப் 

பருப்பததீதிந் பொதித்திருநீத பரிசு சாட்டு 
ஞ், சேமதிதிம் பாடலையென். டன்சவியாற் 

கொள்வதவ டூறமை யன்றே... 

(இ-ள்.) யாமளை. என்லும் பெயரை பு 



பாயிரம்; (௪) 

டையாள2த பெரிய புகமை எல்லா நூல் சளு 
க்கும் ஆதியாக உடைய வேதம் நான்௫னுன் 

ரூம் வடிதீதுச் சாரமாக எறித்த _நூலை-௪7 
ன்மகளானவள் தனத பாடல் இ. ஐஓவென் 

௮ இவனானவர்க்குட் படி சீதுக்காட்டச் இவ 

னானஉ௨ர் சகைசெய்து அப்பொழு து ஒப்பா 

வின்மகளை அருகே ௮அமைதீதுக் சைலாய இ 
ரியில் எர தீட்பட்டிருநீத முறைமையினை ௮ 
உட்காஃ காட்டாநின்ற செமஞ்மெய் வைத் 

த நிதபோன்ம பயாடலை-எனது பொல்லாக்க 
விதையால் கொள்வனு-அவள் திறமையே. எ 
வ்ஞுடைய திறமையல்ல. எ-று. 88% சைலா 

பூரியில் எழுதியபாடல்- நாமகள் சலைமக 
ளாதலின், இவவிதையத்தில் தோன்றிற்று, 

அதலைச் சிவனுக்கு உஉப்பு உண்டாமென் று 
டடி.தீதாள் என்ச.--மறைநூலின் வடிதீெ 
மிதீச௪ நாலை எனப் பாடம் ஓ தவாரும் உளர். 

தீன்-சரரியை- அன் று- அசை. 6இயந்பெ 
யர் மூன்ன ராரைக் கிளவி-பலர்ச் ஞூரி பெர 

தீதுன் வினயொடு ம்டிமே,, எப து கொ 

ண்டு அரன் என்னுல் மிபயரிலி மேன் ஆர் எ 

ன்பு பொருந்தி அரனார் என நின்ற ஐ. ௮ 
து உயர்த்லோப் பன்மைகொண்மி முடிச்சம் 

டும். [இது அல௨யடஉக்கப் கூத்யு.] (௬) 



(னி) பாயிரம்- 

அரன்க பிலைப் புறதீதெழுதப் பநொலை ய 

ரூந்தவதீ துப் புட்ப தற்தன் பர நீதவட. வு 
ரையழுதீத வதைக்கவுட பாதருளம் பதிதீது 

முற்றுதீ--தரம்பெறுசொல் லமுதெனம்:0ி 

ன் சங்சரமா முூனிக்கருளவந்க மேகஞ்-சு 
ரந தலில் வாடிழுயிரீப் பயிர் சமைப்பச் 
சொரிநீததெனச் சொல்வர் நல்லோர்... 4 

(இ-ள்.) ௮ரனஅ கைலாயகிரியி ஸி௨.தீது 
எமுதப்பட்டி.ரூக்கன்ற நாலை ௮ரியகவதீதை 
யுடைய புட்பதநீத விருடியானவன் கண்டு 
ணர்ந்து மேலே பரநீதிருகீஇன்ற மேருகிரியி 
ல் பொறிப்ப அந்த. நாலைச் செளடபாத வி 

ருடியானவ௨ன் உள்ளத்தில் தரிதீ தப் பின் இ 

நீத_நால் ருழு அம் தருஇிபெற்ற சொல்லாக 

ய அமிர்த மென்று உட்கொள்ளும் படிக்கு 
ள் சங்கராசாரியமுனிக்கு அருளிச்செய்ய ௮ 
ந்தச் சங்கராசாரியமுனியாகிய மேகம் அரு 
ள் சுரநீ ற உலூல் பிறப்பு இறப்பு முதலிய 
ுன்பற்களாகிய வெயிலினால் வாடும் உயி 
ராகிய பயிர்கள் தழைப்ப ௨டமொழிக் கவி 

யாய மாரியைச் சொரிர்ச.ஐ என்றுசொ 
ல்வரீ நல்லறிவுடையோர்.. எ-து. 8 றை 

தவழு மெழ்றோன்றப் பிறக்குகதிர் வெண் 



போ 5ஃ (௯) 

சோட்டாத் - செறிகதிர்செய் தடநிஞடுமிச் 

செம்பொன்மால் வரைவாய்ப்ப -மறைபுகற 
ஞீ சவுநீ சரிய லகரியினை வஞுதீதெழுதும், வி 
தல்செழுமு லேழமுகன் விரைமலர்தீதா ஸ் 

ணைதொழுவாம, என்று விராயகனே இப்ப 
னு வலை மேருகிரியில் எழுஇனான் என்பாரும் 

உளர். இவர்வடநூலால் புட்பதந்சவிருட. ள 

மூ௫ினானென்பது உடன்பட்டு இவ்வாறு கூ 
இன்பவலி என்ற ஐ-மக்சளை.-- அர்த எ 
ன்ப ௮ விரிதீதல் விகாரம். மரு உமொழியெ 

1 "னம், ௮ அமையும். ₹6அறர்தநான் முகனையு நீஇ 

பூதிதோன், என்றார். பிறரும்.--இதனுள்-டி 

ற்ப்பிதீ ஐ உருவகஞ்ம செய்தமையால் இறப்பு 
ருவகம் என்னும் அலங்காரம் காண்க. [இ 

அ முன் இப்பனுவலை வடமொழியால் செப் 

தவலை வெலரது கடறிய/்திரு (௪) 
(எழு €ீர்ச்கமிதெடிலாஇிரியவிருத்தம்.) 

இன்ன தன்மைய ாலி னைக்கவி ராச ர௱ஈ 
சவ ரோசகுய_- மன்ன னம்பிர மாத ராயன்வ 

உதீ௪ரும்பொருள் கூறவே--சன்ன லஞ்டி 
லை வேளெ ஞுங்கவி சாச பண்டிகன் விரை 

ஙர்னைய்தசொல்ன. ஙயம்பெ ஸ்றூ சாவி யக்கவி 

சொல்ல ல வென்றுதொ நல் ங்ருவான்... ரப 

(௨) 



(ம) பாயிரம்; 

(இ-ள்.) கவிவேந்தரீக்கும் சவிவேறர்சசச 
யிருப்பாரி வணங்க வசத்திளல் உதயஞ்செ 

ய்த கவிவேந்தனாகிய நம்முடைய பிரமாத 
சாயனென்லும் பெயரையுடையான் மேற்கூ, 
ப்பட்ட தன்மையையுடைய வட நூலின் எ 

டுத் தச் சொல்லுதந்கு அரிய பொருள்கள் எ 

ல்லாம் வடி.தீ.ஐுக் கூற, வடிவினால் அழகிய க 
ருப்புச்சிலையையுடைய வேளென்று சொல் 

லப்படும் சவிரா௪.பண்டி தனென்னும் றம் 
புப்பெயரை யடையான் வீரையென்னும் 
ஊரமாயுடையான் தயம் பெற்ற சொல்லால் 
தொடுக்கப்பட்ட காவியத் துக்கு உரிதீதாகி 
ப தமிழ்ச்கவிதையைச் சொல்ல வேண்டு 
மென்று அரம்்பிப்பான். ௪-அ.3% வடமொ 
மிச்சந்தஇியாகலால், ரகாரம் மொழிக்கு முத 

லாயிற்று. [அ இத்தமிழ் கூறிஞர் இன்னா 
சொன்று பாயிரம் கூறுதந்கு உரியார். கூறி 

யது.] (௫) 

வடமொழியெ ஐம்பழைய .விரிகடலபி 
ஐநீதிறைவர் மனையிடையி ரநீ_து இலைமே-- 

லிடமொடுத வம்நீ.து தன திமிபெயர்ச௪ வுந் 

குரிய ல்கரியென நின்று வளர்ீமா-- தட ல 



பாயிரம்; (6௪) 

பசை த ரந்தென் மணிராஃநடமிமிபெ ௬ 

ங்கவிதை மகசகரியொ டும்புவியை நகரிலல 

ம் வந்த இதுவேஃஃஃ ௪௨௨௨௨௪ ௨௨௪௧ வடட 

(இ-ள்.) வஉகொமியாகிய பஜைய விரி 

நீதி சடலினிடகீ அப் பிறர் ஐ, ெவனுடைய 

மனையாகிய கைலாயத்தில் எழுதப்பட் டி.௬ 
நீனு, பின்பு அவனுடைய வில்லாகிய மேரு 

வின்மேல் விரிவோடுி தவம்நீ ௮, தன இழி 
பெயர் செளநீதரிய லசரியென்று. சொல்ல 

நின்ற, வளர்ச்த அமகசையுடைய தேவியாடு 
ய வெந்றியரசு மூன்பாக உலகதீதில் உள்ள 

பலமதங்களுடைய பிரபநீதமென்னும் அடு 

தற்ளு உரிய பகையைதீ ஐசறீ த, அமகையு 
டைய எனு நாவில் நடிக்னெற பெரிய ௧ 
விதையாகிய மதயானைமேல் ஏதி, இப்புவி 
யை நகரியாச வலம் வந்தத இச்சரித்திரம். 
எ-று. 23% மான-பண்பாகுபெயர்.- தேவி 
படைய சரிதீதிரம் சருதீதா ஆதலின் அதறீ 
சூ ஏறிற உறுவகஞ்செய்யக் கருகனமையர 
ல், என்மணிசா ஈடமிடு பெருக்கவிதைய தக 
ரி என்ற த தன்னைப்பகம்தல் ௮ன்டுறன்க. 
“பூமலி யோகன் புனைதிழ லமரீநீத- தான் 

மூதி ஜறொழுறுமன் பெம்புவ னெழுதி2க௩ 



(6௨) பாயிரம். 

என்னார் பிறரும்--பீரபநீதம் என வ௮டமொ 

மி தமி3மொழியாகதீ திரியாது கூறியது 
மூடுஞுசத்தம். தேோரக்கி, *சகீரவா ளதீஇளம் 

பேடைகா ணாரைகாஸ், என்னாம். மேலோரு 
ம்.-இங்கே.இர் நாலுக்குப் பெயும் செளறி் 

தரிய லசரியென்று சொல்லப்பட்ட தாயினு 
ம், சிவமென்னும் சவிழுதல்  நீநநீ தமென் 

னும் கவியளவும் தேவியின் இன்பப்பெரும் 

கைச் சொல்லுதலால-ஆனநீத லகரிடென்று 

ரகக ௮வ எழகின் பெருக்சைச் சொ 
2? ல- செள ர்தரிய லகரியயென்றும் உ 
தல நறிக. லசரி என்பது பெருக்கு, 

இதன ள்-பிறநீது இருற்து தவம்ற்து தின் 
௮ பகைதுரந்து மதகநிமேலேறி வலம்வநீ 
தீது என்பதனால்- தொழில்... பற்நியசன்மை 
என்னும் அலங்காசரும்,ஒன்றை உருவகித்து 

ம பின் உருவகயாமலும் உரைத்தமையர 
ல- வியனிலை யருவகம் என்னும் அலம் சாசழு 

ம்,௮। ர்ண்க,. |(இ.து தேவியுடைய சரித்திர தீ.3 
ன் திறம் கூறியது. ] (௬) 

6 

பாயிரமுற்திற்று, 

| “அபபறதலலு, "படப்பட ட படட அதகக்ல் 



னந்த தலகரி. 

. (எழு£ர்ச்ச மி தட சரியவிருதீசம். ) 

சிவமெ ஒம்பொருரூ மாதி சதீதயொ 
டு சேரினெத்தொமிலம் ௨உல்லகா-- மி௨ள் 

பிரிரீதிஉனி டங்கு தத்காமரி தரிதெ னா 

றையி ரைக்குமா. -னவபெ ரும்பு௨ன மெ மய 
வ கைதீதொழின டத்: யாவரும்வ முச்து 

தா. ளவனி யின் மனாரு ச௨உமி லார்பணி 
ய லாவ தோபரவ ல லாவதோ... த 5. 

(இ-ள்.) சிவமென்று சொல்லப்படும் மெ 

ட்ட்பொருளும்-ஆதிசதீதியோடு சேரில், எதீ 
தொழிலும் நடத்த வல்லதாம். னு தீ பி 

ரிந்திடில் அப்பொருள் அசைத ப்ப 
அ அரியது என்று க ன் உ 
கும். ஆதலால், ஒன்பது வியூகமாக இருக்கி 
ன்ற பெரிய புவனதீதைப் படைத்த 5ல் காதீ 

ம் அழிதீதல் மூதலாய எவ்வகைப்பட்ட, 
தொழிலையும் நடத் துன்ற யாவரும் த 

ச்ஞம அவளுடைய பாததீதை இவ் உல௫னி 

டஉதீ௮ அனேகந்தவம் செய்கவர்களன் றி. ஓ 
ருதவரும் செம்யாதவரீகள் மெட்யினால் ள் 
ணம்கக்கூடிமோ,. வாக்கனொல் டகழ்தல் ட்கெய் 

யக் கூமியோ: கூடாது, எ-று 85 இதணுலி 

௮௨ளை டன்தி எவ்வகைப்பட்ட உ&யிர்கட் ரூ 
| ்் 



(0௪) ஆனந் தலகரி. 

ம் ஒர்செயல் இல்லை என்பது பெற்றும். ௮ 

சம் இிரகிரண்டும் சுந்துரகாறந்தரும் சேரும் 

பொழுது நீர் தோன்றியும்-பிரியும்பொழு 

அ நீர் ஒழிர் தம்- இருப்ப ஐதபோல, மெப்ப் 
பொருள் சத்தியோமி சேரில் உலசத்தைப் 

படைத்தல் முதலாகிய சொழிலகள் உளவர 
யும்-பிசியில் அப்பொருள் அசைவின்றி இரு 

ப்பதினால் அதீசகொழில்கள் இலவாயும்- இரு 

ராம், ஆ கலால் இவ்வாறுகூ தினார். வாமகே 

ரகு ந்திரதறுல் சத்திகோணம் ஐந் துடனே 
சியகோணம் நாலும் கூடுவது மூத்கொழி 
லும் உண்டாதந்குக் காரணம் என்று சொல் 

ல பட் டிருப்பதினாலும், இப்பொருள் கொ 
ள்க. அண் பெண் கூடி. உலகதீதில் தொழில் 
சடட்பதர்கும் இதவே சாரணம்.-.- எதி 
தொழிலும் வல்லலாம் என்பது பாடமாயி 

ன், பன்மை மெய்ப்பொருள்மேல் ஏரு தச 

தொமில்மேல் எற்கினும், இயங்குதந்கு ம 

ஜிதரி௮ என்பதனாலும் - உம்மைகளினாலும் 
இதற்கு மூற்பனுவலாகிய இரந்தம், பொரு 

ட்கு. மாறுபடிசலாலும்-பொருர்தாது என் 

ட து போக்கி, ௮௮ பாடம் அன்டுறநன்க...- 

நவ வியூகமாவன-காலவியூகம், குலவியூகம்; 

சாமவியூகவ், ஞூானவியூ£ம், சத்சவியூசம், 



ஆன நீதலகரி. (2௫) 

தாதவியூகம், விர் த வியூகம், கலாவியூகம், 

வவியூகம், என இவை. இவற்றுள் திமிடம் 
மூதல் கற்ப மளவும் சாலவியூகம். ஆகலாஷ் 
சூரிய சந்திசாதிகள் எல்லாம்' ௮டங்கின. அ 
வ்வாறு அவவியூகங்க ள் ரம் உலகமெல்லா 

ம் அடங்கும். -வியூகம்-கூட்டம்.-.-ஆல்- ௮ 

சை.--பொருளும் என்பதன் உம்மை- உயரீ 

அூிறப்பு.- இயங்குதற்கும் என்பதன் உம் 
மை-இழிவுழப்பு...--௪ தீதொழிலும் யாவரு 

ம் என்பவந்றின் உம்மைகள் - முதீறும்மை. 

ஓகாரங்கள் இரண்டும்-௪இர்மறை. [இது ௪ 
தீதியையன்றிச் சிவகீ. தக்கு ஐர்செயல் இல் 
லை எனக் கூதியது.] (௧) 

பாச தாமமரையி ஒண்டு சட்பரம வணு 

வி னிதியலவி யற்தினால்--வேத நான்முக 

அவ் விறிக்ச வேறுபடு விரித லைப்புவன ம 

டையமான்.-மூத ரரவடி. வெடுத்த னந்த 

ஞூ. சணப னாடவி பரிப்பமே-- ளாத ஞர் 

டொடி படுத் த நிறணியி னா ரைத்செனவ 

ர பான்மை... ௨௨௬ 5௨.௨௪ 6௨ 666௨௦ ௨.௦ 5 

(இ-ள்.) சேவியுடைய பாதார விந்த .தீஇ 

ல் பொருநீதிய அண்ணிய துகளாகிய பர 



(0௬) இன நீதலக ஈரி... 

ளிலை வேதங்களையுடைய நான்ராகன் வே 
அபட்டிருக்குன்ற விரிந்த இடதிதைபயடைய 
ட; வனம் அடங்கலும் படைக்க, அப்புவனஙி 

கள் யாவையும் திரு உாலானவன் பெரிய பா 

ம்பின் 2/௦ எமிதி_அ அனேகம் பெரிய ப 

டக் கூட்டமாகிய அடவி.பிஷறைல் தாங்க, ௮௧ 

றிருமேல் உருதீதிரனானவர் அவந்றைப்பொ 
பித் த விபூதியாக மெய்யில் பூசிக்கொள் 
ஞூவாலனின், சாம் உரைத்தஇனால் அவள் 

சரிதீதிரம் யாது அடங்கிற்று. ஆ.தல ரல் ௮௨ 
ங்காது. எ-று. 53% இனால் அவள் பாதாச 

விர்சசக்தையே கருதுதல் வேண்டும் என்ப 
அ பெந்ரும். அனந்தம் என்ப ஐ: பன்ைக 

ட்பட நின்ற அ. அ ணுவினாலே புவனங்கள் 

விரிக்கப்பட்டன என்றே ஆகமங்கள் துணி 
ம். சன்.--அலம் வித்திளுல் பெரிய ஆலமரம் 
உண்டாக்குவ துபோல அணுக்களினால் வ 

னங்களே தான்டுசன் உண்டாகீனாவன்...- ஓ 

ருலகதீதின்சண் உள்ள உயிர்கள் ஒருலச தீஇ 
ன்ச௪ண் இன்மைபயாஞம், உணவு முூதலாயி 

ன வேறுபட்டமையாலும், இடம் வேறுப 
ட்டமையாலும், வேறுபடி புவனம் என்று 

ம், காக்குநி தொழிலுடையவன் திருமால் 

ஒகிலால, மான்மூகராவழ. வெடுத்சனந் த 



இனநீ தலகரி. (லஸ் 

னு கணபணாடவி பரிப்ப என்றும், கூறி 
ஞ்ர். (இத தேவிபுடைய புன தே 

திதொழிற்கும் காரணம் எனக் கூதிய.த.] 

அறிவி லர்க்தெய திமிர மீருமள வற்ற 
வாதவ ரளப்பிலா--வெறிக திர்ப்ரபை ஞூ 

மை.கீஇ மைத்தனைய தீவி யாமளை நினைப் 
பிலார்--செதிம நிச்ணெரி ணெமுகு தேன 
ரூவி தெறுக விக்கருண்... மணிக்குமாம்- 

பறெவி மைக்கடல் விமாதெ டுப்பலதொரு 
பெருவ ராகவெண்் மருப்பரோ ண பக்த 

இ-ள். யாமளையானவள்- அறிவிஃலா கவ 

ரீச்னா அவருடைய ரெக் ஈஞ்சதீதிலே உள்ள அந 
ககாரதீகை அறுக்கின்ற அனேகளஞு சூரியரு 

டைய எண்ணிறந்த எறிக்கின்ற கதிரிஷடை, 
ய சாநீதிகளை ஒன்றுபட£ குழைத்துச் செ 
ய்த.தயோன்ற தீபமாய் விளக்கா நிற்கிறாள். 

தாரமதகுணதீ துட. னே கூடியிருக்க றவ ரு 

டைய மடி.கீகாம் உள்ளத துக்குப் பூங்கெ௱ 
தீதலே நின்று ஓமுரும் தேன்பெருக்காய் 

இருக்கிறாள்.ஒரூவரை நெருக்கும் வறுமைக் 

கு அவ்வ ுமைதீர விரும்பிபயவைகள் எல்லா 
ம் கொடுக்கும் சிறீசாமணிச் கூட்டமாய் இ 

ருக்க கிறுள். ஒர வரைப் பிறவியாதிய இருட்கு 

(ு) 



(௦௮) அன நீதலகமி, 

விடதீ ஐ விமா எமிட்பதற்குதி . திரு 

மால் அவதாரஞ்செய்த ஒப்டற்ற பெடிய வ 

கோடாக: அருகி 

இருள். எ-று. 2% இசனால் ௮வ மோயன்றி ஓ 

நன்மை அடைவதில்லை , என்பு மிப ற்னா 

ரட்ட ம் வெள்ளிய 

ஷு 

ம்.-தாமதகுணதீதிலு௨னே கூடி இனை. 
ரு ப 

நினையா இருக் கன்றவர்களை ஆட்கொள்ள 

வேண்டி அவர்கள் உள்ளத் ஐக்ஞுப் பூங்கொகொ 

திதிலேறின் ஐ ற்! ஒழுகல் தேன்பெருக்காய் இ 
ரூக்கின்ற படியினாலே- நினைப்பிலார். செறி 
ம.இக்கிணயி ஹொர ன்ப ப என்க 

ஒருமாலதீதில் பூமி உடலுள் தாழ்ந் து போ 
தலிஸுல். திருமால் டனீதியிலுருலம் எடித் 
தீ தலினுடைய கொம்பினால் அதனை ஏறி 
அ நிறுத்தின போலப் பிறவியாகிய ௧௨ 
லின். நின்றும் கரையேத்று தத்ர பெருவ 

சாக வெண்மருப்பு என்றும், உரு௨கஞ்செ 

க ர படப் ட 3 

இதகஞள்-யாமசை என்னும் ஒருபொருளைப் 

பலபொருளாக உரு வகஞ் செய்சமையால்- 
ஹ்றியுகு வு லகம் ௮வ்வொரு பொருளை 

ப் பாலி கடகி இற சொற்களோ மி டர் 
ஸ், 

ரும், சிப் பறக்க சர உரைதீதமையால் திவு 
் டந்த உ 23 . ஆ ர். ௫) 7. ் ௮ 1. ௪ ப் கமும், தோன்றவே, அத்புத வுரு௨க தீவகம் 



அன நீதலகரி: (0௯/ 

என்னும். அலங்காரம் சாண்க. [இது ரண் 

மைகளெல்லாம் தருவதந்குதி தேவியே கா 
ணம் எனக் அதிலிதுல் ் (3) 

தேவெனம்பசழ வதினி மிரீந் ஐநிகர் செ 

ட்ப வாரபய வரசமாம் பாவ ர பம் 
யதீதொ டுந்றகை: பரப்பி டென்பய மொ 

அக்குமே யாவ ருக்குமஃ தரி.து தின்பது 
மிரப்ப யாவையு மளிக்குான்-- ஐ0வ ருக் 

குமொரு தாவ ரப்பொருளென் மூல மே 
தமையு ஞாலமே.....”உ உக ட வஉஉட ட உபச 

இ-ள். அயன் ௮ரி அரன் என்னும் ரூவரு 

சரம் உறபவிச்கும் காரணப் பொருளென 

று தட் அல ப வேசான வளரும் ஓர் 

பூமியானவளே. .உன்னையலலாக தெய்வங்க 
ளையும் தெய்வமென்று புசம அதனால் இறு 

மாற்று உனக்கு தீ தாரும் நிசொல்றுசொல் 

௮ம் அதீதெய்வங்களுடைய அபயம் வச 
தழமுமாிய பாவகதீதிஞல் அபிரயதீதோடு 
உரிம கைசளானவை-அவ்வாறு விரிதீ த யா 
கன பயதீதைப் போக்கும். உன்னையலலாத . 
யாவர்கனாம் ம் பயத்தைப் படோச்ஞுதறீளு அரி 
3. அவை அப்படியாக, நின்னுடைய பாத 

ங்கமள-ஒருவரால் இசச்சம்பவேன பாவை 



(உ௰) னன ந்தலகரி, 

யம் கொடுக்கும். “எ௪-.ற. 28% இசனாலம் உ, 
்னையன்றி ஒர்நன்மை அடைவது இல்லை ௪ 
ன்ப பெற்றும். நிசர்செப்புவா ருடைய 
கை எனக்கூட்மிக பயம் என்ற இ: அப்ப 
வரசதீதுக்கு ஏற்பப் - பகையினால் வரும் அ 

ச்சமும், வறுமையினால் வரும் அச்சும், 

ஆம். இரப்பு என்ற ஐ- பகையினால் வரும் 

இரப்பும், வறுமையினால் வரும் 'இசப்பும், 
ஆம். -உற்பவிக்கும் காரணப் பொருள் 
று சொல்லப்பட்ட வேர் - மூக்ஞுணங்க 
ள். ௮.து வளரும் ஒரீபூமியானவள் என்க. 

ஏகாரம்-பிரிநிலை.--தாவரப்பொரு வின் 

லமே தமையஞாலமே எது .பாடமாயி 
ன், உற்பவிக்காம் காரணப்பொருளி னுடை 
ய வேரானவளே விரிநீதிருக்ளும் .உலகின்வ 

கூவாய் இருச்கின்றவளே எனப் பொருளு 
ரைச்ச--ஆல் - அசை. இ_த சேவியுடை 

ப பாதமே இச்ிச்ததெல்லாம் கொரமிக்கும் 
எனக்கூறிய து.] (௪) 

தொகெ சச்சிலைதொ டப்பொ ஞூமலர் சு 
ரப்பு நாணிடுவ தைந் அகோ--லபெ டைதீ 
தலைவ ஞர் வ சந்தமலை தென்ற றேருருவ ம 
௫வமர-- முடுகு கொற்றமத னரு நவ லிப் 



ஆனரீதலகரி. (௨௪) 

புவன மூறிற௮ும் வெதீறிடசொள மூடிவிலா-.- 
நதெடிம லர்க்கணருள் சிறித வித்தனைகொ 

வியக்க பரலிமிய/ ட. உட எட்ட வதய பம வவதக் 

இ-ள். நீலநிறதீதை உடையவளே. கர தீதி 
லே கபாலதீகை உடையஉளே, அம்பு தொ 

மிச்குங் கையிற் பிடித்த பணத் கையி 

ளால் படிக்கும் பொறுக மல - அதர 
வண்டே - நாண். எய்வ ஐம்- வட்டம் அடி 

ந்தொழிலை யுடைய படைத் தலைவ ஞனவர் 
வசந்தகாலம். போரித் செலுதீ துகன்த தே 

ரீ்-மெல்ல இயங்குகின் ற இெதென்றற்காற்று. உ 

.ரூவரும் - ஓருவமே. இவ் வுறுப்புக்களையு 

டைய வலையும் மூடுகுகன்ற வீரத்தை 
ட்பொருந்திய காமலும்-வேரோர் தணையி 
ல்லாத ஒருவனே. இட்படி நதொய்வாயி 

க்கன்றவன் இட்புவன மூழு.தும் வெற்றி 

'கொள்ளும் படி.க்கு,நெடிய மலரீ போலுங் 

ஆண்ணிவின் _நு ஒழியாத அருளிழ் இதி.து. ௮ 

வனுக்றாக் கொடுத்தனையோ எனக்கு ௮திய 
ட் படிவதாய் இருக்கவில்லை: நீ சொல்வாயா 

௪. எ-று. 25% இதனால் தின்ன(ு ருளன் தி ஒரு 
வலம் ௨லி இலலை என்பத பெற்றாம். 

பமிசொல்வாயாச என்பது எஞ்சுதின் று. ௮௮ 



(௨௨) ஆன நீ கலகரி. 

கருப்புச் சுலை மன2யப் பூமாலை சுதீறி யிரு 

ல்௰ப் ப9சலால், ஒத் நீறுளை நயம் பூற்றி- மல 

ரீ லை எனப் பட்ட2௪.--விகாரதகீதால் ௬௫ 

ம்பு சுருப்பு எனவாயித்று.--உருவக ர் 
வையி திணோ௫னை மூகல்கள் - பிறழ் த 

பிறவும் பேணினர் கொளலே லஎன்ப த ஐ ரா 

ண்ரி படைதீ தலைவனார் என்னும் உயர திக 
ட்பெயர் வசந்தகாலம் என அஃறிணைப் பெ 

பராயிற்று.-ஐர்சம்பாவன - தாமரை-ரூத 
ம்-௮சோகம்-முல்லை-நீலம் - இவை. கெ 

ல்-ஐயம்.--அருளில் எறி அளிதீதனை ஆக 

லால் உன_து பெருமையே பெருமை ண் 

பொடு ருளுரைதீ ௪ - கொல் என்பதனை அன 
யாச்கிலும், பொருநீ ரஸ், ஒறாவனுக் 

கேரிசானே ட. என்றாத்போல விற் 
கானே உருவம் என்றார். -. 6கண நீதொபடி 

ன் ரூகலிய ஞறைபடு தன்மையின்-மேட்ப 
[22 வொருபொருள் விளம்புகல் விசேடம், 

என்பது சொண்டு மதன் என்னும் ஒருபொ 
ருள் உறப்புகளினால் . குறைபம்டும் அப் 
பொருள் மேம்பமிவசாக உரைதீதை யால் 

தனுள்-உறுப்புக்குல்ற விசேடம் என்னு 

ம் அலங்காரம் காண்க, போனை பிரகம்-டரி 

யாளி ॥/வையில்லைதீ- தானு ( மனங்கன் றிஜு ச்சு 



ஆன நீ சலகரி. ப (௨௩) 

ரும்பு-ேனார் - மலரம்பா வென்று வடுப்ப 
முகத்தான் மார-னுலசங்கண் தோண்டு மொரு 

ங்கு இஃது ௮வ்வலங்காரத் துகீறாப். பிறரி 

காட்டிய பாட்மி, இகனாஞம் றப் [இ 
தேவியருளின் செய்கை கூதியது.] (௫) 

மாயன் வணங்கயென் மால்வம. வங்கொள 
வாடு மரன்றுயர் போதாதோ- தூய முத: 

ன்றொல வாண்வடி ௨ம்புணர் சகோகைகண் 

வஸ்டயி ஜறேனேயபோன்--மேய வழங்குரு 
ரூபம தென்சொல மேலிது கண்டவர் வர 

ம்வாரோ..நீயதி சஞ்சகி மோசன வஞ்சி 

நீசெய்வ தொன்றல மாதாவே-ஃ5ட. உட ஆ 

(இ-ள்.) தாயே. இருமாலானவன்-உன்னே 
ட் பூசிதீது வணங்கிய வகனால்-பண்டு மயகி 
கதிதைச செய்யும் உன்ளூ டைய பெண்வடி, 

வைச் கொள்ள, அப்பொ முது இவன் வாடுந் 

துயரம் ௮மையாதோ, தப்லையுடைய கர 
மானவன் உன்னைப் பூர்த்தி தொழ, ௮வ 
னுக்கு ஆண்வடி௰தீதினுள் ௮அவனோடி புண 

ரும் இரஇயுடைய கண்களான ட? ௨, 

ண்கு.்ற பூந்சேன்போல உண் ணும் படிக 

நீ அப்பொழுது கொடுக்கின்ற அன் பெ 



(௨௪) ஆன நீசலகரி. 

ருமையை எவ்வரறு உரைப் பன், ௫னஞாம் 

இரதியம் இவ்வாரு! யினா் என்றல் இவ்வ தி 

இவ்விரு கை வடிவைபுங் கண்டவர்கள் உயி: 

ருடன் இருரத வாழ்வாரோ. அகலால் நீ 

மிசவும் பிரியம் பண்ணுகின்றவள். மோக 

னத இனாலே யனது கின் றல! ள். நீ செய்வது 

ஒரு ௦ செய்லல்லி: எ.௪றவாறு. ் இனால் 
உன்னைப் பூடித்தயர்கள் அடையப்படாத வ 
ரூ.மல்லாம் ௮டையலாம் என்பது பெற்றா 
ம். -செய என்னும் வினை எச்சத்தைத் க 
ஃமையொருமை வினை மூதி றுக் றாக -- பூவி 
ல்லும்-பூவம்பம் - ஷ்ஷ்டா் சியம் செள்ப்பிவ 
ம் மாநீதியம் என்கின்ற முகீஞுணங்களோடு 

கூடிவருகன்ற தென்றற்றேரும் - அழமுதகிர 

ணங்களையுடைய திங்கட்குடையும்-பூஞ்சோ 
லையாடிய பாசறையும்- உடைய னா தலால்- 
தூயமதன் என்றும், வனால் வரம்பெற்ற ஓ 

சிருடி. அச்வனைக் கொல்லக் ௧௬இ௪ செல் 
ஓம்பொழு து திருமாலானவன் தேவியடை, 

ய வடிவை எரித்து அவ்விருடியை வள்டுத் 
கி கொன்றான் ௮குனை அறிந் ற ௮ வ. 

வைக் சாட்வொபாக என்று இன் அதீதரு 

மாலைக் கண்டு சொல்ல, ப்ட் தேவியி 

னுடைய வடிவந்சொண்ட படியினா2ல ௪ 



ஆன ற் தலகரிஃ (உட) 

வன் விரகதீதை யடைநீதான் என்பது மூற் 
கதை யாகலால்?  வாமெரன் றுயர்போதா 
தோ என்றும், கூறினார். மேய்தல் - உண 
ணு தல். இ! இர என்ப_து - பகுதிப்பொருள் 

விசூதி,--ஐகாரங்கள் இரண்டும்-எஇர்மறை. 
இதஞுள்- உருவத்திந்குதி தேனையும் சண்லயி 

சீஞூ வண்டையம் உவமையாக்கிய வதனானூு 

ம்- வண்டு உண்பதைச் சண் உண்பதந்னு ௨ 
வமையாக்கிய வதனானும் - பண்புந்தொழி 
அம் பற்றிய வுவமை என்னும் அலங்கார 

ம், மோசனவஞ்சடி என்று இகழ்வதுபோ 
லம் புகழ்ந்தமையால்-புகமாம் புகழ்சடி ய 
லங்காரமும்,காண்ச. [இது தேவியை வத்இ 

நிறப் பெத்றோர் பயன் கூதிய ு.] (சீ) 

மேகலை பொங்க மதாசல கும்ப மெனா 
மூலை. சண்டிடை சோராநீர்--மாகவ ளங் செ 

மு. சாணிறை யம்புலி வாண்ரூக மம்பவி 
லேடாரீடோ.-தேகநெ டுந்கழை டாசமெ௱ 
டங்குச௪ மேர்பெத வந்தருள் காபாலி நீ 
கம லநீஇிசம் தாள்வரு டென்றர வீர்மையி 
ன் விஞ்சிய மர தி ட க படம எடு த 

(இ-ள்.) சபாலதீதையுடையவளே: ௮சன 
ன் நீர்மையிலும் மிசூற்த ஒஸ் யையுடைய 

(௪) 



(௨௬) அன நீதலகரி. 

மாதே ! சமலம்போல் விளங்குகிஈ.ற என்னு 
டைய தாள்களை அடிமைதீதொம்லை உடை 
யானென்னும் உரிமையால். நீ வரு என்று, 

என்முன் - மதத்தை யடைய . யானையின ு 
மா த்தகந்தானே என்று முலையைக் கருதி / 

சசமுற்று மருங்கு நுடங்க அசன்மேமேல இ 
2-க்கின்ற மேகலை அசைய் நீருண்ட மேகஃங் 

கள் வளம்பொருந்து இன்ற நாவில் பதினா 
ஸு கலையும் நிறைந்த ௮ம்புலியோலும் ஒளி 
பொருந்திய முகதீதோடு கூடி... இதம்பொ 

ருந்திய பூவம்பும் ஒப்பற்ற நெடிய கருப் 
புவிலலும் பாசமும் அங்குசமும் நரலுை 

யினிடதீ தும் அழகுபெற-வந்தருள்வாயா ௪. 
சானு 24 இதனால் நீ என்முன் வரின் எல் 

லா இன்டங்களையும் அடைவேன் எவ்ப,_௪ 
பெதீரும்.-கோமாது என்பதறீஞுதீ தெம் 
வமதளிரீச சகல்லாம் இராச மாத என்று 

பொருள் உரைப்பினும், அமையும்.-- என் 

ஊுடைய தாளை வருடு என்று என்றான் இவ் 
வண்ணம் வந்தருள் எனச் கூட்டுக. --மதத் 

தையுடைய அசலம் எனவே, யானை என்ப 
தாயிதீறு.--66 சொ தீதிரி யினும் பொரு ரி 

யா வினைகீசூறை., என்பது மொண்டு சோ 
(2 

ரா என்னும் வினை யெச்சத்தைச் சோச ளி 



அன நீதலகரி.. (௨௭) 

னக கொள்ச..- நீரீமாக௨ளங் செரு நாணி 

ஜஹையமடலி என்றது சரற்காலதகிஐ௫். சந்தி 
ரன. ௮%௮ ஒளி விளங்கு இருக்கும்:--- அம் 

பும் வில்லும் பாசமும் அங்கு சரம் சொ 

லலி நாலு கைரள் என்ப ஐ-வருவிக்கப் 
பட்ட ௪.--இகனுள் அம்பும் வில்லும் நிற 

் லே. நிறுதிகி- ருரறையே போது கமை என 
ப் பொருள் கொண்டமையால், நிரனிறை 

என்னும் ௮லங்காரம் காண்க, [இது தேவி 

பை நோக்கி என்முன் வந்தருள் எனக் 
கூதிய த. (எ) 
ஆசு தின்கடல் வேலி செழுந்தரு வ௱ 

ப்மணி பம்பிய திஷடே--பார கடம்படரீ 

கானி லருங்கொடை பாய்மணி மண்டப வீ 

€2௨-.-. சோர சவன்பர மோசனுன் மஞ்ச 

மொர் கூரீயரி யங்கமெ ூமேலே- சீர. 
ரம்பர ஞான முறுங்களி தேவ ரருநீ துவரீ 

பூமாதே ர உ ௪௨௨ ௨௨௨௪ ௪௨௨௨௪௨௨௮3௨ 

இ-ள். ஆயிரம் இதமையுடைய தாமரை, 

ட்பூவிலே இருக்கிற மாதே. ஒரிய அறாததீ 
தனை யுடைய கடலின் நடுவே செழுமையை 

௦10] கதிபக தருக கூட்டங்கள் - (2௦ லி பரலடி 

சன் நடுவே மூணிகள் நெருங்கிய ஓர் தீப 



(௨௮) அன நீதலகரி. 

ம், அதன் நடுவே பருதீத ௮அணாயவை யுடை 
ய கடட்ப மரங்கள் செறிந்த வனம். ௮தண் 
நடவே ௮ரிப கொடையை யுடைய இரண 
ங்கள் பதடி பாய்ெற இந்தாமணிகளால் 
செய்ததோரீ மண்டபமாகிய வீடு. ௮தன் ந 
டிவே கோரத்தை யுடைய சவனானஉன் மே 
நிகவிதீதிருக்னெற உனது மஞ்சம். அதன் 

நமிவே பரமேசுரனானவன் உனது கட்டி, 

லென்று ௮கன் மேலே. மேற்பட்ட ஞான 
தீதினால் நீ யோகநித்திரையாக இன்புரறாநி 
ன்ற செல்வம் செறியும் ம௫ழ்ச்சியை அரி 
ய தவத்தை யுடையவர் அனுபவிப்பரீ-௪-றறு, 

29% இதனால் இவ்வாறு உணரம்மிபறும் உவ 
சை ஏன்பது பெறும் இதனுள் செல்வ 

தீதின் உயர்ச்சியை மிகுதிதுச் சொன்னமை 
யால்-உதாதீதம் என்னும் அலங்காரமும், நி 

சலே நிறுதீதிப் பொருள் கொண்டமையால்: 

நிரனிஐறை. என்னும் அலங்காரமும், காண்டு; 

[இத தேவி யோக நிதீதிரை கொள்ளும் 
தானம் கூதியு..] (௮) 

(எண்€ர்க்கழிஜெடி. லாசிரிய்விருதீதம்) ... 
மூலமணி பூரகதிதோ லிங்க மார்பு ரந 

களம்வித் புருவநடு மொழிவ தாறு---ஞா 

லமுமென் புனஓுமனற் பிழம்புங் காலு ர 



ஆன நீதலகரி. (௨௯) 

சாறு பெருவெளியு மனராமாக--மேலணு 
(இக களபத திதைப் பன்னிட்டட்பான்... மே 

ன் கமலதி தாயிரந்தோட் ட௫ுண ப்டத்-- 

தாலவிடம் பருயெதன் மூற்நசோடு மா 

ன ற்சருறும் பொருளை யதிய லாமே.ஃ..௨.3& 

இ-ள். ஸூலாதராரரும் மணிபூசகமும் இ 
லிங்கத்தசானமாகயெ சுவாதிட்டானமும் மார் 

பிடமாகிய அனாகதழும் பெருமையை யு 
டைய கழுதீதாகிய விசுதீதியும் விற்டோன் ற 

புருவதஷவொகய அக்னையம் என மொழிய 
பட்டவெதான ஆரதாரழும் - முறையே பூமி 
யும் மெல்லிய புனலும் அனற்செநறிவும் கா 
த்னும் ஒசையுத்திருக்கன்ற பெரிய ஆகாய 

மதம் மனருமாய் இருக்க) அட்படியிருக்கி 

ன் அரறாதாரங்களை மூலாதாரத்திலும் இரு 

நீது பேதிதிது மேற்சென்று இவற்றைப் பி. 
ன்னிட்டு அறாதாசத்.துக்கு மேலாய் இருச்கி 

ன்ற ஆயிரமிகமழை யுடைய மெல்லிய சமல் 

மாஇிய வந்த பீடதீஇிலே பாம்பின் விடகீ 
தை உண்ட தன்னுடைய கணவராகிய சதா 

சிவனைவரு௨னே கூடி. மகிழ்ச்சியைப் பெ 
௮ம் பொருளாகிய குண்டலிசதீதியை அவ் 

விடத்திலே யோகத்தினுல்-௮தியலாம்-௭- 



(௩௦) அன ந் தலகரி. 

% இதனால் ன்ப க் விடி ஏன்ப : 
௮ பெதிரும். 1 சீியயா..- தாம 

மைக்கிழங்கு போன்றிருக்கும் மூலாதாரதீ 

கைப் பற்றிப் ' புழையோடு பொருந்திய இ 

டை (பிங்கலை சுழுமுனை ஏன மூன்று நாழ, 
எழு நீ நிற்கும், அவற்றுள் இடையும் பிங் 

லைபும்-நா௪ யிருபச்கமாக வற்து நிற்கும். 

சாறனை - அருதாரமாகிய அறுகமலத்தை 

யும் மீகாசீ துக்கொண்டு னத்தின் மேல் 

ஆயிர விசட்ச் கமலத்தை நுனியிலே கொ 

ண்டு நிற்காம். அச்சுமுயுனை தாடியினாடே 
அேைசங் காநீதிகஞுடனே பாம்பின் வடி, 
வாப் இருக்கின்ற குண்டலிசத்தி உடலை வளை 

தீன மூலாதாரத்தின்மேலே படதீதை வை 
க கொண்டு யோக தித்திரைசெய்பும். ன 
னால இட் அனக்கு நாடியையும் மல தீதா 

ண் அன்னம் மாசலானவை. வாயுவைப் 
பூரிச்சவொட்டாமல் நெருச்சாதபடிச்கு 7 

வற்றை நீங்கசசெய்து வாயுவைம் பூரிதீதா 

ல் ஒடுங்கிப நாடி. தாமரைநாளம்போல தி 

பிஞ்ம்! இட்படிச் செய் தவரும் யோசப்ப 
யி5யால் அபானக துவார வழி காற்றுச் 

செல்லாமல் ரகப் ுதியைக் குதத்தில் 

௨ஷன்றி வலக்சாற் னுதியை இலிங்க தீதரன த் 



ஆன நீதலகரி: (௬௨௫) 

தில் ஊன்றி ஆதனமாக இருச்து இடை பி 
ங்கலை என்னும் நாசித் தவாரம் இரண்டினு 
ள் ஒண்ை அடைதீ து. ஒரு ஹவாரதீதால 

வாயுவைப் பூரகஞ்செய்யுமளவில் அதனிடை 
நிரம்பி மூலாதாரத்தை முட்டிப் பின்பு 
மற்ற இழு, ஹியே செல்லும்; ௮ துவம் 

நிரம்பப் பூரிக்குமளவில் அவ்வாயு மீண்டு 

மூலாதாரத்தை மூட்டிக் சுழுமுனை தாட. வ் 

யியே. செல்லும். அதவும். நிரம்பப் பூரிதீ 
ண அவ்வாயுவைக் கஞும்பிக்காமளவில், சுவா இ 
ட்டானகீதில் இருக்கின்ற அக்கினி மூண்டு 

சுடர். விமிம், அப்பொழுது மேலாதாசத்தி 

லே தலை வைதீதுக்கொண்டு இருக்கின்ற ஞூ 

ண்டலி சதீதி :௮வ் வெப்பதீதிலே. மேல் 
தோக்கிச் சுழுமுனை நாடியின் உழியே அரா 
தாரதீதையும் கடந். ஆயிர மிதமழை யடை 
ய தாமரையில் இருக்இன்ற சதாசிவனுடனே 
சையோசமாம். அதனால் இவ்வாறு கூறிஞர். 

இதற்குச் சகாயம் - வாயுவும், அக்னியும், 
ஆம், அபூகும் ஐந் அம் தன்மாதீதரை ஐ 

னம் ஞானேந்திரியம் ஐந்தும் கன்மேந்து 
ரியம் ஐந். தும் மனமும் ஆகத் ததீது௨உம் இ 
ருபத்ொன்னு: இல்திக்கு ப் மாயை சுத்த 

வித்தை மசேசரன் சதா உல் இவர்களைக் 



(௬௨) ஆன $நீசலகரி. 

சூட்ட, இருபத்தைந்தாம். இகனுள். இருப 
தீதொரு தத்துவமும் மாயையுடனே பொ 

ருநி.துகையினாலே, இவை பிரகிருதி என்ன 
ட்படும். மசேசுரன் ஏப்பாற்படு 9மெனில், 
௮ வனும் மாயை யுடனே, கூகையினாலே 

அவனையும் கூட்டி இருபதீதுமூன்று தத. 
வழும் பிரடுருநி எனவாம். மாயை யாது 
டனே கூடிற்று அவ்வளவும் பிரடுருஇி என் 
௮ சொல்லப்படும். இருபத்து நாலாந் ததி 

அவ மாகிய சுத்தவித்தை இருபத்தைத்தார் 
துதினுவ மாஇய சுதாடுவனுட௨ன் கூடிய கூட் 

டம்-இருபத்தாமுழ் தத் அவ மாம். ௮துவே 
பரமான் மா. சிவமெனும்பொருளுமாதி 

சத தியொடுிசேரி னெத்தொழிலும் வலலதர. 

மிவள்பிரிந்திடினி யங்கு தற்குமரிதரிெ 
னாமதஜை யிரைக்காம் என்றதும் இழு - தனி 
ச்சிருத்தால் காரியம் இல்லை. கூடியவதனாற் 
சாரியம் உண்டு ௮னபடியிஞு,லே, சுத்தவிதீ 
தையும் சதாவனும் கூடிய கூட்டந்தானே 
ஒரு தத் துவம் எனப்பட்ட து. ஆதலால ௮ 

குண்டலி சதீதியாபெ சுத்தவித்தை சதாசிவ 
னுடனே புணர௰ும் புணர்ச்சியை ௮ திவதே- 
வீடாயிற்று, முனங்கல் என்பது - ஆராதா 

சம்--மூலாதாரம்- குததிதுக்கும் இலல்கக் 



ஆனந் தலகரி, (கஸ்9 

தூக்கும் நமணிபூரகம்-௨நீஇயினிடம்- 

மற்ற நாலாதாரதீதின்- இடமும்: இக்கவியி 

னாலே அதியம்பமிம், -... மூலாதாரதீதை௪* 
கொள்க பின்பு. சுவாதிட்டான் தீதைச் சொ 

ல்லா: மணியூசகத்தைச் சொலலிம். பின்பு 
சுவாஇட்டபானத்தைச். சொன்னு - தோன் 
ங் காரியயூறைமை; பத்தி.-இதலன். நிர 
னிறை. என்னு:ம். அலங்காரம் காண்க, [இ தறி 

கசூண்டலிச தீதி. தான் இருக்கும் தானம் விம் 

சேச் செல்லுமாறு கூறிய ஐ. ட பா(க்ஷி 
(அறுசீ./சகழிஜெடிலாசிரியவிருதீதம்.).. 

தாளிணைக் கமல. மூதிதீ தருமமிம் ஐய 

ல். மூம்ச--மீளவம். பதங்கள் யாவும் விட் 

மிமுத் பழைய ரூலம்---வாளற வென்ன 

வாகம். வளைத் துயர் பண த னோ. நா ழ் 

மைக் சயத்கண் டுஞ்சு ஞானவா னந்த மின் 

டை 6.6.6, 5.௨௩ 5*:6:6-69 ௨௨ ௨௨ ௧௦௨ 4.6. ௨௨ ஓ.6.43. 

இ-ள்... சரச்தில ஆயிரம் இதமு டனே 

கூடியிருக்கும். தரமரையின். நடுவே வீற்றி! 

ருக்கின்ற ஞானம$கழ்ச்சிுயையடைய: மின் 

வபோலா்ற. றாண்டலிச திற் - சதன்னணுடைய். இற 

ணெ யாதகயைலங் சளினு ம் உள்ளி ர. ஐ. ௭௯ 

திப புபைப்டும் அஞுதம் உள்ளண்ண அரண், 

(ன) 



(௩௪) அன நீதலகரி. 

வமியே நாறுஸியைச் செலுத்திப். பருகுத 
லால் உடலிலே பா நீ_த எழுபதீதீராயிரம் தா 
களையும். தனைப்ட, அதின் பின்பு கும்பி 

திதவாயுவை சோசிட்ப ௮;தனால்: மீண்டு. அவ் 

விடங்களையெல்லாம் அடைவிலே. விட்டுக் 

கழ் இறங்கித். தான் முன் இருந்த பழைய 
மூலாதாரதீதிலே ஒவியையுடைய பாம்பயெ 
ன்ன உடல் வளைதீது மேற்கொண்டிருக்க 
ன்ற படத்தை யுடையதாய் நாடோறும் 
மையை யுடைய குயல்போன்ற கண்ணினால் 
யோக நித்திரை செய்யாநிற்கும்-என் றவாறு 

* இதனால் அப்படித் அஞ்சுளு சதீதியைக் 
உாண்பதே காட்டு என்பது பெந்ரும்.-- 

இவ்வாறு உடம்பில் அமுதம் பரக்சூம் யொ 
மூது அளவிதநீத இன்பறும் அண்ட தீதிலே. 
உள்ளவையும் ௮னேச௫்: காட்சியும் பிண்ட 
தடுலே தோன்றும். -உலகதீதில். பாம்பு ௮ 
£ளயிற் புகுந்த பொழு_து உடல் வள தீ. 

உடம்பி்மேல் . படத்தை. வைக்கும். ௮து 
பாம்புக்கு உள்ள தொ.பில். ௮ போலக் 
குண்டலிசத்தியும் உடல் வளைத். உடம்பி 
ன்மேல் படம் வைக்கும்---ஞூண்டலியுடை 

ய மகடூஉ வடிவையே நோக்டுதீ சாவிணைக் 

கமலம் ஏன்றும், கடற்கண் என்றும்) கூறி 



ஆன நீதலகரி: (௬௫) 

ஞா. சகாரம்- ஈ நிறசை. அல்றியும் மின் 

மீன என்பதனை விளியாக்க மின்போன்றவ 

ளே மேதநீகூறிய குண்டலிசத்தி துஞ்சும் எ 

ன்று பொருள உரைப்பினும், "பொருந தும்; 

இதனுள் தன்மை , என்னும் அலங்காரம் ௧ 

ண்க. [இது குண்டலிசத்தி தான் இருக்குதீ 

தானத்தை மீண்டு் அடையுமாறு கூறியது. 

(எழு£ர்ச்கழிமெடிலாசிரியவிருத்தம்
 ) 

இவகோண முதிபகரீவ தொருநாது சதீ 

திநெறி செறநிகோண மத்தொடொரு மருவு 

கோர. ணவகோண முட்பவெ தெழுரு 80) 

- ரட்டியொரு *வில்கோண முற்ற தவும் வல 

யமா. -யிவசா. நிரைத்ததள மிருதாலு மெ 

ட்்டிணைய மெழிலாய வஃ்டமொடு சதுச 

மா. -யூவமான மத்றதனி தனிம வகைக்கு 

ணுமெ னுமைபாத முத்தமிறு வரைகளே. 

இ-ள். மூன் சொல்லப்பவெதாகிய சிவ 

கோணம் நான்கும் சத்திசோணம் ஜரீதும் 

ஆகிய இவ்9வொன்ப ௭ கோணத்தினுள்கால் 

உண்டாவ.௮ நாறபதீது முக்கோணம். இய்ப 

டிநாத்பதீது முக்கோணமாக உதற தவும் அ 

த.ற்ரமேல் ௨ட்டமாக எழுதி நிரைத்த எ 

ழி. தழும் அதற்குமேல் உட்டமா௫ எழுதி தி 



(௬௭) அன ர தலசரி, 

மாத்த பதிஸுநிதமும் அதற்குமேல் அனா 
'டோருத்திய மூன்று வட்டதீதனிடமும் ௮ 

தத்குமேல் மூன்று ௪ துரதீதினிர௫ம் என் 
னுடைய ,உலம பாதம் பொருநீதிய இரசே 
கள். ஏ-று, 52 இகளுல் இவ்வீரோகைக 
ளை யுடைய சக்காத்தைப் .பூளக்கவேண்டும் 
என்ப ௪ பெத்ளும்.-சதீதிதெறி :செறிகோ 
டின் மதீதொ டெ ர்ு மருவுகோண்் ஏன்ப ு- 

சத்்யிலுடைய ய்ுரறஜைமை (பொருந்திய 

(கோணம் அற்நான்குகோணத்துடன் கூடிய 

ஒருகோணமெனவாம். எனவே ஐந்து கோ 
ணம் எனவாயித்து---ஏழ௫1 விரட்டியொ 

ரூ சவில்கோணம் என்பது - எழுமூவிரட்டி. 
யுடன் கூடம் புகல்கின்த ஒருகோணம் என 
வாம். என(2வ நாற்பத் த முக்கோணம் என 

வாயிற்று --வம்டமொடு ௪ துரமா யவமான 
மற்றதனி தனிஷு வகைக்ஈஉணும் என்ப.து-வ 

ட்டத் அட௨ன்.௪.துசமாய் ஒட்பதிற சனிகனிஞு 
உவஷையி னிடம் எனவாம்- எனவே மேன் 

று வட்டதீதிவிடமூம் மூன்று ௪ தூ.ர தீதினிட, 

மும் என௨ாயிதநீறு.-௨லயமாய் என்பத$ன 
இசண்டிட.த் தம் கூட்செ--- கோண் - விமா 

ஏம். விண்யாலியோகெம்தி வீடி௨ர்,, என் 

ஸாம். மேலோரும்.அவலயமாய் என்பதலுஞ் 



ஆன நீ.தலசறி. (௩௪) 

னை மம. சத்தை அக என 

 தடுகான் ஆ யதுடு 27 ஏரு ஞ் ரு ட்ட ப்டெயர் 

டா அத்ன் ௮கீ.து என விராத் சது... 6 இ ஜீ 

தை பெய்டுமவாக் சருஇதின்ற் ந்டா்க்கடதி எழி 

தீசலைப். படியே. னே எல் ரூர் மேலோரும்.. 

”வகோணம் ட தட்ட வல் இேழ்தநொம்கியும் ௪தீ 

தஇகோணம் ஐந்தும் மேல் நோக்இியும். தம் 
நள் புணரழேவே முக்கோணமும் அசனைச் 

ூம்நீச எண்கோணரும் என்சோண த்தைச் 

(சூழ்ந்த பதின் லோ மம் பதன கே, ண்தீ 

தைச் சூழ்ந்த ப.த்னொரு டதில்சோணமும் 

அவற்றைச் சூந்ரீத டது ந்கோணமும் ஆக 

தாற்பத்து முசசோணம் கின் றபடி யனா 

லே கெ௪ளஎமதீதக்ழுச் ௪௨மோணம் நா 

ன்கும் சத்திகோணம் ஐந்தும் எபபைதனை 
(யே. வேண்டி அவற்றால் வருங் கோணங்க 

ளைப் பதினெட்டு வன்மமாம் இருபத்து நா 

லு இயம் ஆகவே. கொள்ளப்டமிசலால் 

௫ 

(5 8) 
ட் தி. |? 

௦ அ) 

மூற்பகர்வ து என்றும், ந௨கோண மு பி 

வது என்றும், கூறினார் அசுமயு மதத் தக 

கே நாற்பதீ த முக்கோணம் என மேண்டு 

வத. --வன்பமாவது-மூன் திமாகை சந்ழ் தீ. 

து. -சந்தியாவது: இரண்டிரேகை சந்து 

ததத. --மான்கு புறதீதும் வாயில் விட்ட 



(௬௮) ஆன ற்தலகரி; 

ன்று உதரம் இட்டு அதன் நே ஸூ 

ன்னு வப்டம இட்டு அகன் நய சூழப் 

பதிஞுறிதம் இட்டு அதன் நல்வே சூழ எட் 
ட.தழ் இட்டி அதன் நடுவே ஒருவட்டம். இ 

ட் அசன் தமிமீவ ஒன்பஇமோாகை. ஒன்றுக் 
கொன்னு அளவு பெத எழுத் துடைக்கும் 

இமசொாகை அளவு அதிநீ அ. அடைக்க. தடை 

தீதபின் ஓஒன்பதிசோகையும் ஞாயிறு இல்கள் 

செவ்வா பூதன் வியாமம் மி௨ள்ளி சனி 

இசாகு கேது ஏன ஒன்ப கோளிஃயபெய 

ரூம் முறையே பெறும். அவதிறுள்-ஞாயித் 

றைச் சனியுடனும் திங்களைக் சே துவுடனு 

ம் ெவ்வாயை வட்டத் டனும் புதனை இ 
சாரகுவடனும் சகேதுவைப் புகனுடனாம் 

இராகுவை ஞாயிநீறுடஞம் சனியை வட் 

டரீ.தடனும் வெள்ளியைதீ இல்களுடனும் 

ரியாமத்தைச செவ்வாபுடஞம் கூட்ட, நா 

ட தீ இமூன்னு கோணமாய் இருக்கும். இ 

ம்யுையே எழு துவ து - சங்காரகீடாரமம் 

எனவாம். ஒரிமுக்கோணரும் அதிற்ளு (தில் 

ல் எண்கோணமும் அதற்கு மேல் பதின் 
சோணமும் ௮ தற்குமேல் மற்ொரு 
படின் கோணமும் அதற்குமேல் பதிஞத் 

கோணஞும் அதற்குமேல் வட்டமும் எட். 



ஆன ந்தலக ர் (௬௯) 

ட.தழும் அதற்குமேல் பதிஞதிசமும். ௮௪ 
த்குமேல் மூன்றுவட்உமும் அதத்குமேல் 

மூன்றுஈ தரும் ஆக. மூறையே எழு 

வது. - சிருட்டி க்ரமம் எனமாம்.-- விந் 

வை முக்கோணதீதில் எழு துவ.தஐ - கெளள 
மதம். என்றும், முக்கோணத்தின் ஈழாக 
ஒரீசதுரம் இருக்கும் ௮சன் நடுவே விற்.து 

வலை எழுதுவது-சமயமதம் என்றும், கூறு 
வரீ. விற்றுச் வன் வடிவும், மூக்கோணம் 

சதீதிவடிவும்,௮ம்.--இவ்வாறு எருதிய வி 

நீதுவும் மூக்சோணமும் - சற்திரகண்டம் 
என்றும், எஸண்கோணமும் இரண்டு பதீத 

சோணமும் பதினான்குசோணமும் - அக்க 
விசண்டம் என்றும், அதற்குமேல் இருஃடு 
ன்ற சால்வகையும்- சூரியகண்டம் என்றும், 
டெயர்பெறுதலின்; இ_து இரிபுரசக்கரம் எ 
ன்௮ சொல்லப்படும். ஆகலால் மகாதேவி 
க்ஞுதி. திரிபுரசுந்தரி எனப் பெயராயிநீ 
௮. இச்சக்கரதீதின் வகைமை மேல்வரும் 
டசபதஇிக னீதிகொண்டு என்னுங் கவியரை 
யில் உணர்க. [' இது தேவி இருச்குஞ் சக்க 
சத்தைக் கூதிய த.].. (0௫) 

| கலிநிலை தீ தறை. 

அதி சுந்தரி வடி.வினை யயன்முசற் புல 



(௪0). ஆனந் தலகரி: 

வோ-.ஃரோ சண்டள. விடுவது: சமையி௯ 
மிகையோர் மாத ரிக்கிவண். ம௫ழ்நரோச 
மி.றைகுவ மெலிஷனோர்- பேதை கொங்கை 
க் பெறுகூவ மெனமழு ஸஞுவதால் ௨3௪ 

இ-ள். எப்டுபாரும்கும் ௮இயாூய. திரி. 

புரசுநிதரியை நோக்கித் தம்மைதீ: தாங்க 
ளே: இகழும்: இமையோர் குலத்தில் பிற: 
இ.ச மாதரானவர் -இவ்விடதீதலே: இருக்கின் 
ற இவரநடைய. கணவரோடு. சாயச்டெயத் 

தைத் சவதிரினறால் அடைய யாம் பெறுவோ” 
மாயின் ஒப்பற்ற. இம்ம..மையுடையாள் 
கொந்கைகளை இணையப் பெறுகுவம் அவ். 
வாறன்றியிலே. அணைதந்குக் கட்டா என்று 

மனம். மறுஞுவரீ.ஆகலால் அவளுடைய திரு; 
உஜஐகை நான்ருகன்.. நாராயணன் இற்இச 

ப் முதலாய: புலவோர் யாது கண்டு. அள 

வி. அதன் பெருமையை அளவிடஉமாம். 
டார்கள். எ-று. 3 இதனால் உணர்விற்கேயு, 

வ்றிச் சண்ணித்கும் இன்பந் தருபவள் எண் 
ப. பெற்றாம். அழகினால் மிக்க. தெய்வ. 
மகளிரும், இவ்வாறு: ஏண்ணிய: சாறாத்திரி: 
கற லச்கணக்களினுலும் நுண்ணிய அழடு 
ஞஓம். ஒளியிலும். உருவம் அதிசயத் 



ஆனத்தலகரி- (௪௧) 

௬ தருன்றமையால்-ஏ௮௫ சண்டள விட 
வது என்றும், சாணம் மடம் அச்சம் பயி 
ர்ட்பு என்பன மகளிருடைய சற்குணங்கள் 
அகலால்-பேதை என்றும், கூறினார். -செ 
ய்வமகளிராவார்-இழம்திராணி, அசம்பை, ௨ 
ரூ, இிலோதீதமை, மேனகை, இவர்கள் 
மூதலாயினார்.--இசனுள் பெண்வஒவிற்னு 

ப் பெண்வழுவையுடையாரி ஆசைபீபதெலா 

ல், ஞுணவதிசயம் என்னும் அலங்காரம் க௱ 
ண்சூ. (இது தேவியுடைய திருவழகை வி 
யந்த கூறிய ௯.) (௨) 

எண்டுர்க்சமி9 சடிலாடூரிபவிருதீகம். 

அறக்மெவன் மனிசன்விர இல்லாச் கொ 
ச்சை யழூ௫ரு$த ஐரிலிருநீ தறியா னே 
வ வட் டது கொழிக்குருன தருக 

யூட ணுகி. னவனையச ம-ஈளி மால்லா2 

சத்ததை வனில் சரிந்திடலசி சரியஞ் சோ 
ச. நாணதிய வ எத்த வத்த வச் ௨-4 

யுற்தி துவிய் மயலொடும்பின் ஜெ ௨ர்வ செ 
ல்மூறி யொ றந்கொடி தின் பு ஓமையெவர் ப 

அது வலிலாள் ௮. ப்பட்டு பட 000 உந்த 
ர 

இ-ள். ஒரு நுவன் கெடுக்க டட 

டைய இழவன், ம தெய்வருமல்லன். மனித 2 
அ ஜுவு௰ன் திக் காமவிரடுல்லாத கொச்சைய 

% (ஸ்) 



(௪௨) அன நீதலகரிச - 

ன். அதுவுமன்றி ௮மூருநீத ஊரிலிருநீததி 
மாதவனாயினும், மிகக் சருணைகொழிக்கும் 
உனது அருதவாரியினிடதீது அடைற்தால் 
அவனை தீ தெய்வமாதேொல்லாம் சற்பகமலர் 

சாறந்றதீதையுடையகுமலும் சரிந்திட மூலை 

மேல்தாங்கப்பட்ட உதீதரீயம் சோச நாண 
ம் ௮ழியக கையினில் ௮ணிந்த வளைகள் ௧ 

ன்று பலவிடதீ தும் விழ உடுத்த ஆடை இ 

டையைவிட்டும் பதமே அகல மயலோடும் 
பின்னே சகொடர்வரொன்று அசமங்கள் சொ 

ல்லுமென்றால், பொன்னாலாகிய கொடியே 
ன் ஐவளே-நீ செட்கின்ற அடசயமான காரிய 
நலல உலகதீதில் யாவர் பூகழ வல்லாரீ- ஒரு 

வரும் புகமமாட்டார்.எ-௮ு.* இதனால் உன் 
ஈருணைச்குரியராவாரோ எழிலுடையார் எ 
ன்பது பெத்ளும். -- தெய்வ மகவிர் மய 

லோடும் பின்ஜனொடர்வர் எனவேட மானிட 

மகளிர் படுங்காதலைச் சொல்ல மூடிய 

அ என்பதாயித்௮.-- அவனுக்கு மிகுந்த 
. இதிவினைப் பொருதீத வேண்டிக் கொச் 

சை என்னும் மொழிபடக் கூதிஞர்.- உம் 
மைகள் இரண்டும்- இழிவு இறப்ட--இதனு 

ள் உறுப்புக்குறைவிசேடம் என்னும் அலங் 

காரம் காண்க [இ சேவிடடைய கருளோ 



ஆனறநீதீலகரி, (௪௩) 

யைவியற் து கூறியது.] (0௯) 

எழு*ர்க்கமிதெடிலாடிரியவிருதீதம். 

பணைபார் .பனநீகனலி வளிவான் மனதீ 

திலறு பதி லொழித்த துரு ன்டைவிலே- 

யிண சா லொழிக்சதிரு சுதிரோற வுற்ற 
மூ விணைபோய தெட்டிஷனொடு கதிர்கணை- 

லணையா நிரைத்த துறு கதரீநா லமித்ததது 

னளவா யிலக்கமறு வகையினா-.. லுணரா 
வுரைதீதகதிர் களின்மே லிருக்குமென 
 மைபாத செக்கரீவிரி குமே $, ௨.௨ 

இ-ள். பணைத்த பாரும் புனலும் தெரு 
ப்பும் காற்றும் ஆகாயமும் மனமும் என் 

௮ சொல்லப்பட்ட இவ்வாளுதாம தீதினிட 
தீது முறையே அறுபதென்னு மெண்ணை 

வைத்து ௮வ்வெண்ணிலே நான்கு ஐழிக் 
கட்பட்ட். தாகிய ஐம்பத்தாறு இசணஞமுல் 

முன்வைதீம தொழித்தபடியே அ௮பதென்னு 

மெண்ணில் . எட்டு ஒழிக்கப் பட்௨தாகிய 

ஐம்பதீஇரண்டு டப் அறுபதென்னு 

மெண்ணில் இரண்டு கூட்டட்பட்டதாகிய ௮ 
௮பத்திரண்டுகரணமும் ௮அறுபசென்னு மெ 

ண்ணில் ஆறு ஒமிக்கப்பட்டதாகிய ஐம்பதீ 



(௪௪) ஆன ர்தலாரி, 

இஞதலு இரண ரூல் அதுபதெனல்் ஏ மெண்ணி 

ல் பன்னிரண்மி கூட்டப்பட்டதாகிய எழுப் 

தீதிரண்டு கரணமும் அறுபதென் னு மெண் 
ணில் ஒளிமிகுந்த ரெணம் நான்கு கூட்டப் 
பட்டதாதிய ௮அறுபதீ து ராலுகிரணராம் ௮ 
தனதனளவாக இர்கனஞ் சொல்லிய ஆறு 
வகையினால் உணரீந் துரைதீத கிரணங்களி 
ன்மேல லாயிருச்கு௰ என்னுடைய .உடையின 

அ பாதமாம்ய சவெட்பையடைய விரிந்த 
கமலம். எ-று. %%இதகனால் இப்படி. யிருக்க 

ன்த பாதாரவிந்ததிதையே தரிசிச்சவேண் 

மம் என்பது பெநீரும்.--எட்டிஜனொடு கதர் 

கணா லணையா நிரைத்து என்பது எட்டுக்க 

இிர்களோடு சான்குகதிரை அணைக் ததிராை தீ 
ததசெனச் கொள்ளப்படும். -இதனிற்போநீ 
துயபொருள். மூலாதாரத்தில் ஐம்பதிதாறும் 

மணிபூரகதீதில் ஐம்பத்திரண்டும் சுவாஇிட் 
உானத்தில் அறுபத்திரண்மிம் அனாகததீதில் 

ஜம்பதீ துதான்கும் விசுதீதியில் எழுபத்திர 
ண்மிம் அக்கினையில் அறுபத் இரான்குமாக 

பருநீ நூற்றறபது சகரணங்களின்மேலே ௨ 
லமையுடையபாதம் இருக்கும்என்பதாம். 

மூலாதாரமும் சுவா இட்டானஞும்- அக்இவி 

கண்டம் என்றும், உருத்திர ந் என்றும், 



ஆன நீதலகரி- (௪௫) 

மம், மணிபூரகஞூம் அதை சமும்-சூரியசண்ட 

ம் என்றும், விட்டிணார நீதிஎன்றும்,அம் 

விசுத்தியும் ஆக்கியும் சநீஜீரகண்டம் என் 
௮ம், பிரமகிரந்தி என்றும்,ஆம்.--சுவாதிம் 
டானத்தில் அக்கினி இருப்பதனால் உருதீதர 
கிர.ந்இ என்றும், அனாகதகதீதில் சூரியன் இரு 

ட்பதளுல் விட்டுணுசெரீதஎன்றும்,ஆக்கனை 
யில் சநீதிரன் இருப்பசனணால் பிரமகிரத்தி எ 

ன்றும், சொல்லப்பட்டன... இர நீதியாவன 
சழுருனை நாடி.யின் மூன்றுகட்டிருச்கும், 

அவை.--ஞுண்டலிசதீதி இக்கட்டைக் கட 

க்ளுந்தோறும் ஒரோரவதீதையாக பன் 
ஐவதிதையுண்டாரம். இவ்வகையுடைய ஆரா 

சாரதீதிலுள் சுவாதிட்டானதீதலல இருக்கி 

ற அக்கினியின் சுயாலைகள் நாத்றெட்டி ஓள் 
சீழ்முகமாக மூலாதாரத்திலே ஐம்பதீதா 

தும் மேன்முகமாச மணிபூரகதீதிலே ஐம் 
பதீதிரண்டும் சென்திருக்கும். அஞைததீ 

இலே இருக்கிற சூரியகரணங்கள் நூத்றுப் 
பதினாதிஐள் €ம்முகமாக மணிபூரகதீதை 
க்டைற்ஐு சுவாஇட்டானதீதலே அறுபதீதிர 
ண்டி சென்றநிருக்ச இதயத்தானமாகிய அவ் 

உணாகததீதலே ஒழிந்த ஐம்பதீஅறான்கு 5 
௫ 

இருக்கும்: அக்னெயிலே இருக்கிற சத்தா 



(௪௭௯) ஆன ந்தலகரி. 

கலைகள் தாதிஅமுப்பத்சாதிலுள் ஜே ரூக 

மாக விசுதீதியிமல எழுபத்திரண்டு சென்றி 

ருக்ச அவ்வாக்கினேயிமல ஒமிர்த அறுபத் 

அசான்ளும் இருக்கும். இம்ஞூச்சுடரின் இர 

ணங்களை ஆனுதாரமும் அடைந்து ருட்பதினா 

ல் அதனதன் கரணமெனவாயின. ஒருபொ 
ருளின்குணம் ஒருபொருளினுடையதாமோ 

பெனில், சூரியனுடைய காந்தி மேகதீதினி 

டத்தில் பதீதிபாய அதனை மேசதீதினிறமெ 
ன்றும் இந்திரவில்லி னிறமென்றுஞ் சொல் 
லப்ப9ிதலாஷ் ஆமென்ச. -- இக்கிணங்க 

ளெல்லாவற்றையுங் சந்து மேற்பட்டிருக் 

கிறபடியினாலே, கதிர்களின்மேலிருக்குமெ 

ன அுமை பாதம் என்முர்.-என்ன ௮, 

மை க்கொள்ளும் பாதம் என்ப தபெற, என 

என்ப துடன் உமையைக் கூட்டாமல் பா 
தீத்தைக் கூட்டுக-..- ௮ளவாய்என்னும் வினை 
யெச்சம்-௮ளவாக எனவாம். -- இதனுள் 

திரனிறை என்னும் அ௮லங்காசம் காண்க. 
[இது சடாதாரத்தின் கரணங்கள்மேல் சே 
வி பாதாரவிந்தம் இருக்கும் எனக் கூறி 

யு. ] (௪) 
எண்டர்சீகமிதெடி லாடுரியவிருகீசம். 
உனஅசரந் சாலமதி யனைய மெய்யு ம 



ஆன மீ தலகறி. (௪௪) 

உல் குமைத்க பிறைச்சடையுங் கரங்க ளுன் 
கு--மனவரத முறுமபய வரத ஞான வருட் 

பளிங்கு வடகொமிபுத் தகு மாக-- நிலா 
கிலரீழுன் வழுதிஇலர்பின் வணங்கா ஜொந்ங 

னிறத்சபசந் தேனுமடி பாலுந் தாய. 
கனியுமென ம.தரம்விளைந் தொழுகசூ பா 
௨3 சவிதையபொழமி வதுகயிலைக் கடவுள் 

வாழ்வே... ௩௨௨௨ ௨௦. ௨௨ ஒ௨. ௨௨௨௨ அ... 

இ-ள். சைலையிலே இருக்கனெற கடவு 

டைய செல்வமாயிருக்கின் றவளே-௪ர தீகால 
தீதிலே விளங்குகின்ற மஇபோன்ற உன்னு 
டைய மெய்யும் உடலையுள்வளை தீத பிறையை 
அணிந்த சடையும் கரங்கள் நான்கிலும் நா 
டோறும்உற்ற ௮பயழும் வசசமும் ஞானவ 
ரூத் தருகின்ற ட.ஒ.கமாலை.பும் டத தகும் 

முன்னித்பசாக முன் மனத்தினால் நினையார் 

பின் வாக்கினால் வழுத்தாரீ அதன்பின் மெய் 

யினால் வணங்கார் இட்படி.ப்படிப்பட்டவரீ 

நிறைதீத பசுந்தேனும் குறுகச்காய்ந்த பா 
ஓம் தாய: வாழைப்பமரும் கலந்தால் ஒத்த 

ப௦ தரம் விளைநீ ஒழுகும் பாடலாகிய சவி 

தையை தாவினால் போழிவ அ எவ்வா௮ு.பொ 

மிபமாட்டார். எ-று. $% இய்யாறு செய்வா 



(௪௮) அன ந்த்லகரி, 

ராயின் இப்படிப்பட்ட சவிதையை உலகு 
ங்கும் பொழிவரீ என்பதாயிது.-- கனியை 

முநீதிரிகைப் டழமெனினும், பொருந் தும். 

மாலஓுகையினும். அபயமும் வரதழும் பஒ.க 

மலையும் புத்தகமும் அகதீ தியானிப்பது 

மேல்வரும் இரண்டெவிக்கும் ஓக்கும்--இத 

தீஞு.வாக்குச்சத்திதத் திரம்என் நு பெயர் சொ 

ல்லப்படும். (. இது. ம துரகவி .பாட வேண் 

ஹோர் தியானிக்கு.ம இயல்பு கூறியது.) ௰௫) 

எழுசர்க்கறிெடிலாசரியவிருதீதம். 

வாரின்ப மூலைபலை மட ந்தைகவி தாவ 

ரீ மனச்கமல வனமலரநீ--டேரின்ப வி 
ஏ வெயி றமைகீரும்ப்ர பைச்செய்ய செல் 

லிநிற முணருமுரவோரீ -- காரின்ப நற 

ளெழுகு சுருளோதி யிருள்விசவு த௨உளநிற: 

வாணி சலைதேோரீ--- பேரின்ப ம. ஐரவலை யெ 

நியயா௪ வவிதைகொடு பேருலகை. மூழ்வி 
ப்ர பவியமு ர இலல இவ ௨.௨௯. இடக் கவட& ர த. 

இ-ள்: கலி ளே காவிஞுந் மசால்லி வல்லர 

ராடையமன்மாகிய கமலவனம் அலரும்ப ழி 
நீண்ட தேரி 2லி மழ க்சியை அடை ந்திருக் 

இன்ற. இளஞாயித்தினடைய வெயிஃபோ 
ல விரிக்குங். காநீதியை யுடைய கசின் 



ஆனந்திலசரி- (௪௯) 

இன்பத்தைப் பெற்திருச்்ற கலையாகிய 
மலையைச் சுமந்த மடந்தையின் ௮ழகுத௬௫ 
ன்ற. வந்த நிறத்தை உணரும் அறிவுபை 
யோரீ மாலைபிலேதின்று. ம.துரதீதை உடை 
ய சேன் ஒழுஞுகின் ற. சுருண்ட கூமலாயே இ 

ருள் சலத்திருக்கன்ற வெண்மை நிறக்தையு 
டைய நாமகள் கூறிய கலையிலே தேரீந்தறி 
தின்ற பேரின்பச்சுவையாகயெ இரை எறியம் 
அமுத சவிதையாகிய பெல்ட் ௮ 
டு பெரிய உலகத்தில் உள்ளாரை மூஜ்விப்பரீ 
ஏஃு. $% கமலவனம் அலரும்படி விரிக்குங் 
காநீதியையுடைய ம.றர்தையின.த வெந்த 
(திறத்தை உணரும் அதவுடையோர் எனச் கூ 
டக. --ஒதியிருள்விசவு என்பதற்குக் குழ 
லிஉதீ. ஐ. இருள்கலந்த. என்று பொருளு 

மாட்பினும், பொருந் ஐம், நீடுடரின்ப 

விளவெயில்: எனவே - இளஞாயிறும், பே 

ரின்ப. மதுரவலையென்று ஏகதேசயபு௬வக 
ஞ்செய்தமையால் - வெள்ளமும், வரவி 
கீசப்பட்டன..-5. இப்படி, அருண நிறதீ 
தை யுடையஉளாசகி -இயானிக்குமளவில் 
பாசம் அங்குசம் -கருப்புவில் பூங்கணோ 
வரதம். அபயம் புத்சகம். படகமாலை இ 

வவளினாலே.. விளம்ளூன்ற எட்டுச்கைக 
(௪) 



ரூடனே தியானிக்சவேண்டும் என்று உரை 

க்கும் நூலும் உள. -கவிராவலர்-வியாசர் 

முதலாஹோர். அவர்கள் பலர் ஆதலால், ௧௨ 
லவனம் என்னார்.--இதத்சகுக் காடராசகூ 

உதநீதிரம் என்று பெயர் சொல்லப்படும். 

1இஐ. இன்பச்சுவை. பெறுங் சவிதை பா 
௨. வேண்டி.ஞனோர் தியானிக்கும் இயல்பு கூ 
திய.த.] ப (0௬) 
இத் ஐடலை யைப்பிளர் தண்ணிறம் வள 
தீதனைய வெழில்வசனி யார மடவார் 
தவிணை சாலவர்புடை சூமமலை. மங்கைத 

ன தருணவடி. வணர உதிவோர்..டுகாந்த 

அவிழ விரிதவள மலர்மங்கை மாககமல சோ 

லபரி மளக விதையாத்--செந்தமிழின் வ 
டசலையின் முதுமொழிக் காவியத் தெளி 
பர்டல் செய்யு: வரே ட. உல டல 

இ-ள். சநீஜாசார்ததிதை உடைத்து உ 

ண்ணிறத்தை எத்து வகுதீகாற் போன்ற 
அமஞு பொருந்திய வடிமபையுடைய வ௪ 
னியாதியாகிய மஉவார் எண்மரும் பச்சத் 

திலே சூழ்ந்திருக்க மலையரையன் பெற்ற 
மங்கையினது அருணவுருவினை உணர அ 
திவோர் மணம் உள்ளிரு ஈது புறட்பட ௮ 
லர்கன்ற வெண்மையையுடைய தாமரைம 



ஆனநீதல்கரி. (65) 

லரிலே. இருக்கெ ற வாக்னெசெல்வியுடைய 

மூசமாகிய கமலதீதிலே இருக்ஞம். ௮ஹஞனாம் 

பரிமளமும். உடைய கவிதையினாலே. செறீ, 
தமிழினும் வடகலையினு.ம் மூ்துமொழியை 

ட் பொருந்திய காவியமாடிய தளித்த 
பாடலைச். செய்யுமவர்,. எ-று... 2. உண 

வறிவோர் செய்யும வர் எனக் கூட்டுக. 

லசனி- முதல் எண்மரும் தேவியைட்போ 
ல தாலுகையிலும் அபயமூம் வசதமுஸ் 
ஆசம் புதீதகரும் உடை யவர்களா 

5 தியானிக்க. வேண்டியவதனால், உண௱ 
ல திவோர் என்னார்... தேவியையும்... வச் 
மூதல்: எண்மமாயும் பாசம் அ௮ங்காசம் கரு 
ப்புவில் பூங்கணை வரதம். அபயம். பதீத 
கம் படி.கமாலை. இவைசளினாலே விளங்கு 
இன்ற எட்டுக்சைகளுடனே ்  ப பயவிகிணிவே 

ண்ம் என்று உரைகளும். நாலும் உள... 

- எண்மராவார்.வசனி, சாமே்வரி, மோடு 
னி, விமலை, அருணைட சயினி, சர்வேஸ்லரி, 
செளளினி, என: இவர்கள்.--இவர்கள் விழ. 

வகாப் இருக்கின்ற எழுத்தாவன - ஐம்பதீ 
தோளரொழுகீதில் கூட்டெழுத்தாயெ கடை, 

எழுத்தொன்றுந் தள்ளி முதையே பதினா 

௮ ஐ மான்கு ஐது. இவை. இவவ 



(௫௨) ஆனத தலகஃ. 

கையை யுடைய எண்மரையும் முக்கோண 
திதை௪் சூழ்நீத எண்கோணம்களினும் சூ 
ப்பட்டிருக்கின்றவர்உளாகத் தஇியாஸிக்க..௨. 

இ.தந௫ச் சதீதிகூட. தந்திரம். என்று. பெ 
யர். சொல்லப்படும். [இத காவியஞ் செ 
ய்யவேண்டிஷேர் தியானிக்கும் இயல்பு கூ 
தியது ] (௪) 

உன துநிய மெனு மிளைய கதிரிரவி. வெ 
யின் மூழுகு.. மூல கடைய ெனநி னைஞ 

வோரி--.வினைகெழுரு . கொலைமறலி. யனை 
ய்விழி யூருவ௫ிமூன் விரவம௫. மகளிர் வி 

மையோ. சனவரத .. மெனதமாு (பொழி 
க்வியூ முனதருளு . மெனதடது . முயிரு 

மூயிர்குந்மனமுமதி. லுணர்வும்வரு க 
அியுமென நினைவுர௬க மலையரைய .னாதவு 

யில் உம் விவ் உம்.ஆங்கு 

இ-ள். மலையரசன் -பெதீற.. மயில்பயோ 
ன்றவளேசாடோறும் - அமுது மடொழிகன் 

ற. எனது கவியும் கவியின் பொருளாயெ 
உனது ௮ருநம் எனது உட ஓட் உட. ஓட் 

பொருந்திய உயிரும் உயிரினால் சூமப்யட், 
உ.மனரும் மனதீ துடன்கூடிய அறிவும்: ௮ 



ஆன ந்தலகரி. (௫௭) 

ரூக்ெறன- ௮மப்படியென- நினைவு பரவச 
ப்பட்டு ஊருகும்படி.: உன த. நிறதமென்று 
சொல்லப்பட்ட கதிரை உடைய இளைய இ 
ரவியின வெயிலிலே மூவுலகும் முழூனா 

மென நினை வோர் - கொலைதீ தொலிலோ 

கூடிய. முறலியனைய .வியியையுடைய. ர 

வ மூதலாகப் பொருந் சகின்த தெய்வம் 

களிசால் விரும்பப்படுஉரி. எ-று. % நினை 
வு பரவசம் பட் .உருஞும்பரு. நின வோ 

ரீ எனக் கூட்ட... தெய்வ மகளிசால் விரு 

ம்பம் படுவர் எனவே - மானிடமகளிரும் 
காகமகளிரும் - விரும்புதலைச் சொல்ல ம 
ஒயாது என்பதாயிற்று... ுழுனுதல் உள் 

ளம் புதமும்  அக்காறீ.இயினால் நிரம்பப் 

பட்டிருத்தல்..-இதற்குச். சமரிடத நீதிரம் 

என்று பெயர் “சொல்லய்படும். (இது மக 

விர். வசியம். வேண்்டுனோர் . தியானிக ரூம் 
இயல்பு. கூதியது:]- உ. ௩ (5.௮) 
- - எண்்டர்ச்சமிதெடி .லா௫ரியவிரு த்தம். 

பாதி விந்துவை: முகமென: விணைமுூலை 
இழி ரண்டதன்: வடியவன. வருசூதாழ்-- 
கோத:ுஞ்சுட ரொழலதஐ கொமுகுதீரி கோ 

ண. மொன்றென் வுனதெழி லிரதிதோய்-- 
வாது ,லன்சலை. மதிய நினைபவர் -காரணா ம 



(௫௪) ஆன் தல்கமி., 

ங்சையர்  கலைகொள. லரியதோ.--வோதி லி 
ற்கிரு ஈடர்முலை. யனையவு லோக மங்கை 
யை மயல்செய்வர். கமலையே.ஃஃஃ. டக 

இ-ள். ஆயிரம். இதஜைப். பொருந்திய 
சமலதிதை. உடையவளே. ஓர் பெண்ணினு 
டைய முகத்தை எப்பொருட்கும் ஆதியா 
ய் இருக்கின்ற விந் த எனவும், ௮தன்கீழே 

இரண்டடி மூலையும் அவ்விநீ துலின். வடி.வு.-இ 

எண்டு. எனவும், அவற்றின். ௮ருஞு. தாழ்நீ 
த. குற்றம் தீக்குஞ் கடர். மேலெழ அஞ 
ஒழுகும். முக்கோணம். ஒன்று. இருட்பது 
எனவும், இரதியைக் கூடுகின்ற: கரதலனாகி 
ய நீ கொடுத்த. எழிலை. உடைய மன்மதன் 

கலையோடு தம்மிடதீ திலே நினையவர் தாம் 
காணும் மங்கையர் உமிதீத கலையைக் (கொ 

ள்ளுதல் ௮ரியதோ. தெனிர் த. சொல்லி 

ல், இவ்விடத்தில். இருந்து: இருசடரூம் ௬ 
லைபோலப் பொருநீ்தப்பெற்ற உலகமாக 

ய மங்கையை மோகஞ் செய்வர்: எ-று. ஃ% 
இவ்விட தீஇல் இருநீடது உலகமாகிய மங்கை 
யை மோகஜ் செய்வர் எனவே, ரரவுலனு 
ள்ள மங்கையரையும் மோகஞ் செய்வர் என் 
பதாயிற்து.-- அல்முலைத் தரிகோணமா கதி 

ய, வேண்டி. அறுகுதாழ்கோததுஞ்சட 



அனற தலசரி. (௫௫) 

ளொழலஹ்கொழுகுதிரிசோணமொ. ன்ெற ன 
என்ளுர், அம த் கொடுத்த எழிலையடைய 2 

ன்மதன் என்பது மூன் கூதிய மாயன் 
வணங்கு என்னுங் கவியுட் சாண்க.- மன் 

ம தகலையாவு-௰70௨ வடிவாய் இருக்கின்ற 
எழுதி ஐ. அது கிலிங்காரம். . அதனை முகீ 
கோணத்தின் நடுவே அருண வடிவாகத் இ 
யானிச்ச வேண்டும். அன்றியும் அதனை சூ 
வகையிடதீ அம் அருணவடிவாகதீ தியானி 
௪ வேண்டும் என்று உரைக்கும் நாலும் 

உள: --. இதந்கு.. மன்மதசலாபப்பிரயோ 
சம் என்று பெயர் சொல்லப்படும். | இ. 

மசளிரை மோகடிப்பிக்கவேண்டினோர் தியா 

னிச்கும் இயஃபு கூறிய ௪.] (௦௯) 
ட லம்பிசை யிமகர ஏிலைவடி. வாரு 

தெஞ்சினுள் வழிவுறு கரணமே-- லோடி, 
யெங்கணு மூடல்பெரு சமிழ்தென வடெ 
முமிப்ரபை தமதிட முூணர்கு வோர். நர 

ட வுங்சொடு விடமுமாரு கலுழனை நாடும் 

வெங்சொலை யரவென முதியுமேன்-- மட. 

ருஞ்சம் விழியொதி யமுகினின் மூழ்ச 
டென்பொடி மமடல் குளிருமே ....ஆ 

இர். ஆனந்த நிருத்தத்தை உடைய ௮ 
ம்பிசையினது சர்திரகாந்தம் போலும் வ 



(௫௬) ஹன நீதலகரி. 

-இ வையும் ௮வேழிவினின்றும் வழிவுறுகின் 

ற ஏரண வழியே ஒடி உடலினின் றும் எவ் 
விடமும் பெருகும். அமுதென உஊளளிரு 
நீரு... இயங்காம். ஒனியையம் வேஹோரிட தீ 
ஸீ நினையாமல் தமதஇிடமாகதி தாம் ஆளும் 

 செஞ்லெள்ளே நின வோர் தோக்கஷம், * 
ருவனை. மயக்ளும். கொடிய விடமானுஓ 
ட்பற்ற கருஉ.னைச் கண்ட வெய்ய கொலை 
தீ தொழிலை படைய. பாம்புபோல முூதித் 
துயோம்; அ துவுமன் தி ஒருவன்மேலே ஜே 

உககொண்் இருக்கின் 2 அரிய சுரமானது 
அவருடைய பார்வையிற் பொழிபும் அம 
ச் தாரையினால் சனைச்கப்படட அச்சரதி 

தால் எலும்டொடு பற்நியமலும் உடல்-ளு 

லிர்ச்சியை இடையும். எ.து. பிறர் ௮ 

டைந்த. விடமூஞ். சசமும். போக்குவார் 
எனவே. ௮யவையிசண்டுர் தம்மை வர்தடை 
யா... என்பதாயித்து..-- இியானிக்குமிடத் 
ண வேறுபடாமல். தம்வயத்கதாய் இருதி 
தலால். - அரதெஞ்சு என்றும், ச.ந்இிரகிச 

ணங்களைட்போல இங்ஙகனஞ்  சொல்லபிதம். 
ழ் இரணக௫்கள் ௮முதமயமாப். இருப்பதி 
ஞால் 4: டட ல்பெருகமிந்சென ஐடெழும் 

ப்ரபை என்றும், : கூறினார். அருஞ்சுரம் 



ஆனழீ தல்கரி, 
(௫௯) 

விடுதற்கு அரிய. சுரம். உம்மைகள் இர 
ண்மிம்-சிறப்பு. ஒரும்மையைக் தசையழ 
லுதலன்றி என்பொடும் அழலும் உடல் 

எனப் பொருள்தரும் எச்சமாக்கினும், ௮ 

மையும்.--இதற்குக் காறுடப் பிரயோசம் 
என்று. பெயர் சொல்லப்டமிம். [இது விட, 
மூம். சுறயும் இர்ச்கவேண்டிஞர் தியானி 

க்கும் இயல்புகூறிய _து .] (உ௰) 

ஆன மின்கொடி. போலுமென் முூண்ட௪ 
மாதின்மண்டலமூவகையின்சஷேர், பானா 

வம்புலிதீயினிதங்களர் பான்மைகொண்டித 
மாயிசகஞ்சநீள், கானிலுன்களிஞானமூ றங் 
சலை கசாம்மலங்களின் மூவகை பொன்தியே 

போன இற்தையின் மாயை யொமித்தவம் 

போதமின்பு றமாதியொட.ந்.தமே. ள் 
இ-ள்: வேத்த்ீதினுடைய ஆதியும் ௮௪ 

காக இருக்கின் றவனே. மெல்லியகசமலநீ! 

சள் ஆறினையும் உடைய மூவகைமண்டலக் 

தினிடதீ.தும் இருக்ன்த. சூரியன் சந்திரன் 
அக்கினியாகிய முச்சுடரினுடைய ஒப்பற்ற 
நிறம் களைக்கென்ற அுகிதாயெ மின்கொழ, 
போலும் பான்மைகொண்டு ௮வ ற்றின் (807. 

லாச இருக்கும் ஆயிரமிசமை உடைய கமல 
மாய வனத்திற் ச தாசவனோடிகூடி ம$ூழ்ச் 

(௮) ப 



(௫௮) ஆன நீ சலகரி. 

ரர் உத்திருக்கின்ற உன்னுடைய ஞானகலை 

யை வைசம்பத்தி இருச்சூம் மூலகைமலஙந்க 
ளோடு ன கெட்டுப்போன த்தையினாலே மன 

ஹாயையை தீக்னெவருடைய அதிவு பேரின் 
யத்தை அடையும். எ-று... இகசனால் ௮வ 

சோ ௮கிவுடையோர் என்ப.ஜ பெத்றும்- மூ 

_ வகைமலம் கெடவே, அவத்துள். அடங்கிய 
சத்தையும் செட்டுட்போம். அதனாலே. மன 
மாயைநீங்கினவர் என விசேடி த் து.க்கூறப்ப 
ட்டார். -மிலிகொடி-மெய் நுடக்கதீ தக்கு 

உவமை: -அழுதாரசசக்கரமும். முண்டக 

வடிவாக இருத்தலால், முண்டகம். என ஆயி 
ன.ஆருதாரரங்களில் இருக்கின்ற ரை 

யே தீடாணு. அம்புலிஎன்றுகூளாமல், முறை 
பிறமக்கூறிய து செய்யுலோசைபற் திஎல் க. 

அனேகம் இதமாதகலால்-கான் எனவும், ஆது 
கமலதீ க்கும் மேலாக இருதீதலால்- நீள்க£ 
ன்,எனவும்,சொல்லப்டட்ட து இர் இர் இர 

வில்லும் பலதியயுடைய துபோலக். குண்ட 
லிசதீதியம் பலநிறம் உடையவளாய் இருப் 

பள்... அதனால் முச்சடரீக்குல். காந்தி. உண் 
டாயித் று. அப்படி. இருக்கச் கண்ணாற்காண 

ப்படிஞ்சடசாகலால், காரியத்தைக் காரண 

மாசச்கூறினுர் 2ல் சொரூபம். | இது௪ 



ஆனந் தலகரி- (9௯%) 

கதியும் நிட்டையும் உடையோர்தரிசிக்ரும் 
இயல்புகூ நிய த. ] (௨௧) 

பேருறுங்கயி லாசன் மகன்பெறு பேசன 
ன்பற பேர னெனக் சொலாஷ்ி வாரரண் 

பொரியொார்வை௮மக்செனவாய்கிறந்ிதிடவே 

வழங் கினாம், வேரிமுண்டசன்மான்மகு ப 
ங்களின் வீ£சரும்பீரபை தீப முவந்கதாள், 
சேரு ன்பெருவாஜ்வும்வமல்குவை ரண்டு 
ஞ்சிவ்மாயவதங்கியேஃ 

இ-ள். மேதழிதற்கு தயா இவனுடைய மா 

யமதங்கியே. கைலாசதீதில் விநீறிருக்கன்ற 
உன்னுடைய சணவரறு பெயரைப்பெறுங் 
கைலாசனென்னும் ஒருவனுடையமசன் டொ 

நீற பேரனணானவன் அன்புறுகன்றபேரன்இவ 
க் என்று என்னை யாவருஞ்சொல்லுஞு சொ 
ல்லினாஷி தமக்கும் அடியான் என்னும்வாச 

ம்பநீறியஅன்புசொண்டு உன்னுடையகடை 
க்சண்பார்வையை வழங்குஎன்று யான்செஈ 
ல்லும்படிக்குகீகருதி வாய்திறந்திமெளவில் 
௮.துகண்மி ஒடவநற் து. அதனை வழங்கினாய். 

அ௮ஃதன்றி அச்சொல்முமுனஞ் சொன்னால். 

தேன்பொருந்தியிருக்கும் தாமரையை ௨ 
டைய சான் முகனும் நாராயணனும் வண 

ங்குகின்ற முடங்களிலேநின் ௮ வீசப்பட்ட, 



(௬௦) ஆனத்தலகரிஃ 

அரியகாந்திகளாகயெ. தீபாலதீதியை உவந்து 
உன்னுடைய தாவிலேசேரீகன்த சாயுச்யெ 
காகிய தல்ல 'பெருவாழ்யவையும் கொடும் 

யாய். எ-று. இடதாள்சேருதன் பெருவாம் 
வும் வழங்குவை எனவெடி அருதீதாபத்தியா 

ல கொன்முமுதுஞ் சொன் னால்.என்பதுபெ 

தட்பட்டறு...- தம்முடைய பயாட்டனுடைய 
யாட்டன் -கைலாசல் என்பதுபதற்நிப் - பரம் 
யூரம் அழூயா ர்க்ஞூம்௮டி.யான் என்பது பொ 

ருந்த. இவ்வர கூ தினார். -பேரன்- பேரை 

உடையவன்.௮று ஒருவன் தன்னுடைய. மக 

னை வேறுபேறிட்டு ௮அமைம்பினும் தன்றநீ 

௫ பேர். இமிதத்கு. உரியன் எனவரம்.ஃ 
ஒடி. வழங்குதல்-தன்மேல் பனுவல்செய்தற் 

கு. வாக்றாக் கொடுத்தல் மூதலாயின....-உம் 

மை-எச்சம்.செறப்புஎனினும், பொருந் ஓம். 
/2தந்கி- மாதங்சகனுடையமகள். சங்கேதவிதீ 
*தைவல்லவள் எனினும், ஆம். | இது தேவி 

விரைநீ ஐவரங்கொமித்தல்கூதியது. ] (௨௨) 

ஆதிசங்கசர்.பாதியுடம்பினி தாளுமம்பி 
சைபாதியும்விஞ்சுமோ, நீதியன்றென. தாய 
கரீபங்கையு நீகவர் நீதனையாலவரொங்குளார், 
சோதிசெல்கதிர்மேனிநிறைந்தலு தூயகண் 

குறாமூவகைகொங்கையோ, விதிரண்டெல் 



அன ரீ சல்கரி, (சக ) 

கூல மிளம்பிறை(யேர்பொழிற்த து நீண்ரூ 

ஐடயெங்றுமே,. - ர ரி ஆர் 
இ-ள் எப்பொருட்டும் ஆயொடிய சங் 

கசருடைய .பாதி உடந்பை இனிதாகக்கவர். 

நீது ஆளுகின்ற அம்பிகையே. மத்தப்பாஇ 
உடலுங்்கவராமல்.மிகுற் ஜொக்குபோ. இறு 
தீதியல்ல என்று சங்கரராடஇய சாயகருடைய 

யாதி உடலையும் தீயேசவர் நீதாய், அதற்குக் 
கரசணம்-இவநீத கதிரை உடைய சோதி உ 
ன்மேனியாகநிழறைந்ச ஆ. தூய்மையை உடை 
ய கண்களும். .வூல௨கையே. கொங்கையும் 
இரண்டே. உடல்வளை நீஇிருக்கின்ற இளம்பி 

றை - நீண்டமுடி.யெம்கும் ௮ழகுபொழிர் 

தழு. ஆசலால் .௮வர் எவ்விடதீ ஐ. உளாய் 
இருப்பர். எ-று. 93% இதனால் தின்செயலை 

யாவராயினுங் உடக்கமாம்பார். என்ப தயெ 
நீராம். சங்க ரர்க்ஞு அருணவண்ணமும் மே 

ன்றுசண்கருநம் மூடியில் இளம்பிறையம் & 
ண்மி என் சொல்லப்படும். அவற்றைத்தே 
வி உடையவளாய் இருதிதலின், நாயகர் பய் 
கயல் தி கவர்நி தன என்றார். அதன் திதி 

தேவிக்கு அருணவண் ணும் ஞுூன்றுகண்ச 

ஸூம் முடியில். இளம்பிறையும் உண்டு. என் 

ஹி! சசொல்லப்ப மம், அவ ற்றை ௪௪ங்கர ர்உடை, 



(௬௨) ஆன நீதலகரி.. 

வராய் இருதிதலில் சேவியுடைய உடலை 
சாயகர் கவர்ந்தார் என்று சொல்லின் அமை 

யாதோ என வினவுவாரைதோக்கிக், கொங் 

கை. இரண்மி என வேண்டிற்று. அஹுகொ௱ 

ண்டி இவளே கவரீநீதாள். என்ச.--மம0னி- 
சொரூபம். லும் ஒவும் அதனை அடுத௪ 
ஈம் - இடைச்சொல். மற்றும் ஒரோகா 
சம்-எதிர்மறை. [ உத்தரகெளளர் சத்தியில் 
எலமடக்கிற்று என று ச.த்நியைஉபாசிப்பா 
ர்கள். அதுபற்றி இஃ ஐ அதீதபாகமாய் இ 
சாரமல் வேதிருக்குந்தேவியைச் சிறப்பிதீ 

க்கூறிய ௮.] (௨௬) 
அதிமுண்டசன் மால்ரிெவனண்டரீம கேச 

னந்த சகாடிய னைநீ ஐதபேர், மேதஞுந்தொ 

மில்போலவனை தீதருள் வீறுமங்கக னாறலு 
மூண்டென, யாஅமின்தியு மேனிமயொடெ.ங் 
கனு மாயை தந்தது ஞான மிரல்குஸோர், 
நீதியு நீதிரு வேபுருவங்கொடு நர்சை லிங்கித 
வேவல்பரித்ததே: ன் 

இ-ள். ௮மகை உடையவளே. ஆஇயாடு 
ய கமலதீதை உடைய தாவ்யூகன் இருமால் 

வன் தெய்வங்களுக்கெல்லால் மகேசன் ௮ 
நீதமாயெ சதாகிவன் என்னும் இப்பெயர் 
பெத்த ஐவருடைய மேம்பாட்டுத்தகுதியை, 



ஆனந் தலகரி. (௬௭) 

ட்பெறுச் தொழில்போல ந௩றையே உலகங் 
களைவிதித்தருளுகன்ற விறும் விதித்தகா 
லந்தொடங்கிம் பரம்பசமாக உண்டு என்று 
சொல்லும்படிக்கு அவ்வுலகங்கள் சழையக் 
காத்தலும் யாதொருபொருளும் இல்லாமல் 
அழித்தலும் €வான்மாவினுடைய சொளு 
டதீதையும் டரமான்மாவையும் அ௮தியாதப 
ட.க்காு மயக்சஞ் செய்யும் தீரோபாகமும் 

அறிவிணாற் பிரமன் முதல் நால்வர்க்கும் ௮ 

ணுக்கரடிக்கும் ஒட்பம்த நீதிடம் உன்னா டை 
ய புருவங்கொண்டு நீ சொல்லும். இங்கிக 
எவலானு செய்தது. எ-று. % இதலல் 
செய்யுந் தொழிந்செலலாம் நீயே காரணம் 

என்ப துபெதறாம்.-வாய்ச்சொல்லிஞல் நி 
சமும் ஏவல்போலம் பழுவதெதிட்பினா ஓம் 
திகமும் ஏவலாகலால்,புருவக்கொடு நீய/சா 
லிங்கெசவேவல் என்னார். ஏவல் என்னாம் வி 

னைப்பெயமொழுவாய். பரிந்த த என்னாம் வி 

னை முற்றுப் டயனிலைகொண்டுயுட ந்.த.து.-- 

அகதியுண்டகன். என்ஜஐம் . அற்துசதா௫ுவன் 

என்றுங் -கூதிய.து தொழிலபத்தி எல்க.-- 

இ௫சனள் -.திரனிறை என்னும்: அலங்காரம் 
காண்க. [' இது தேவி புருவத்தினால ஏவம் 

ஏவலைவிய ந்து கூதிய த.] (உச: 



(௬௪) ஆனந்தலகரி. 

எழுசர்க்கமிசெடி.லாசிரியவிருத்தம். 
மூவருச்சுமுதற்பிறய்யு நின் முச்னாணக்க 

க டண்டகஸ்டிலு சேவடக்கணிர ப்பர் சென் 

னி குவித்தசெங்கைப9ரிக்கிலாரீஓ பூவெபித்த 
வர் சென்னிவைதீதிமி போதழுதீறவ ரம்மை 
நின், காவலரீப்பொதஇ நன ிள்ன்கர் மூவ 
ச்சென்னிகளிக்குமே. 3 

இ-ள். தாயே. தரங்களாகய. அயன் அரி 
அரன் என்னும் மூவர்க்கும் மூ. தற்பிறப்பு - 

டைய காரணம் உன்னுடைய முக்குணமா 

ப இய கடல் என்று உனக மூன்னாக௪ு சேவ 

'ஓயின்மே முடி. மேத்குவிதீத இவத்தகைக 
ளைப்பிரியாகவர்களாய் இருப்பர். ஆதலால் 

பூவினை எடுத் தத் சனிதீதனி மூவர்முடி மே 
ல்வைதீது அருச்சனை செய்யும். அறிவுடை, 
யோசரானவர் ௮அதகனைவிட்டுப் பாரிசாதவன 
தீதில் உள்ள ௮லரினுல்பொதியப்பட்ட உன் 
னுடைய தாளில் பூவினவைகதீது அருச்சனை 

செய்ய, அம்மூவர் முடியும் இன்பத்தை ௮. 
டையும். எ-று. 32% இதனால் உன்னைப்பூ௫ிப் 

ப.தன் றிப் பின்னும் ஓர்தெய்௮த்தைப் பூசிக் 

வேண்டா என்பழு பெற்றும். டி வரி 
ஜ்னிசளிக்கும் எனவே மூவரால் தசப்பமறிம் 

வரத்தையும் தேவியால் தரப்படும் வரைக 



ஆன நீதல்கறி- (௬.௫) 

யும்: தேவிபுடைய  பாததீஇில். அருச்ிப் 

போர் பெறுவர். எனல். ஆயிற்று. பிதப்பு 

ச.ச்ப அ- (பிறச்சுக் கார்ணதிதை. உணர் திஇ 

னமைபின்,ஆகுபெயர்.-- முகீஞுணமாவன- 
இராசதம்,தாமதம்,சாதீ துவிகம், என இமை. 

இசாசதம் அவப்பு அதனால் தோன் தினாவ்- 
ஆயன், தாமதம்- கறுப்பு, அதல் தோன்றி 

ரண்? அரன், அவன். பிரளயகால ரூதீதிரன். 
சாத் ஐவிகம்- வெளுப்பு, அதனால் தோன்றி 
னான்-ரி-. ௮வன் ல்லை இவ்வ௱ 
ற்ல்றிச் சாதிதுவிகத்தில் உண்டாஞானீ் அரன் 
தாமதத்தில் உண்டானுன்.. அரி என்பாரும் 
உளர்... தேவி மாணிக்கமபமாய் விளங்கு 
கின்ற கம்மூலின்மேல்இருக்கும்யொழு இ 

சாம்பூனதமென்னும். பொன்னால் மும் 
ரீத்திகளும் மூன்றுகாலாகத் தாங்காம்படி, 

செய்க.முக்கரறியீடம் ள்றிதிதுவந் து ஜெப் 

வமகளிசானவரீ பாதந்தரங்கவைப்பரீ. அது 

னால்: முன்சேவடிக்கணிருப்பர் அன்னார்... 
இதனுள்: உதாதீதம் என்னும் அலங்காரம் 
தோன்றுகின்த.ஐ- . [இல தேவியுடையபா 
சபூசையின் இறப்பினைச்கூதிய ஓ. ]:. (௨.௫) 
.. வேதரஞ்சகன் மால்புசந்தரன் அகலனான் 

உருபேரனோ, உாரியெண்டி சைபாலர்பொ 

(௯) 



(௬௭௬) ஆனழ்தலசரி.. 

ன்றவு மாதியநீதமி லாததோரீ, நாதரீ பெர 
வ்தில: சேதுன்மங்கல- சாணுறுந்துற மாக 
பூம் ன்தை மைந்து யோகமம்பிகை நீலியெ 

ன்ப பாவமே. ட் 
இ-ள். அம்பிகையே. வெல்த் இசஞ்டு 

க்கச்செய்யவளு பெ மசான் முகன் திருமால் எ 

ன்னும் இவர்கருநம் அல்லாமல் புரநீதரன் ௪ 

டுப்பை உடை.ய இயமன் குடேரமனோமு இவ 

ரீகளாதியாகிய எண்திச்ஞூபாலரும் மகாபி 
சளயங் கறபமுதலாகிய காலங்களில் . இற 

நீ.துபோசவும்; தோற்றமும் முடிவும் தமகீ 

கில்லாசனவாக நாதர் இறந்திலர். ௮.தற்குக் 

காரணம் யாது. உன்னுடைய கழுத்துன்மங் 
கல. நாண் நீங்காமல் உ௰ம்பெறு நீதிறனே. 

அதலால் நீ அவர்க்ளு வ. துவைசெய்யப்பமிங் 

கூட்டமேகூட்டம்- அப்படியிருக்கடி உன்னே 

உலகதிதார். நீலி ஏன்று சொல்லுவது: பாவ 

மாக இருத்து... ௪ எ-று. $% இதலை உனக் 

தூ ஆட்பம்டவர்கினும். இடையூறு இல்லைஎன் 

ப-பெத்னறாம்.-உன்மங்கல காணு இந் திற 
ன். எனவே உனக்கு நாசம். இலலை. என் றவா 
மயிற் து. 6 வினைமுற்றேவினயெச்சமா 
கலுங், குறிய்பூ முறி திரெச்சமாகனுமுளவேஷ 

என்ட தகொண்டுஇலாசது என்னும் ஏதிர்ம 



அன நீ தலகரி. (சஏ) 

றைவினைக்குதிப்புருந்றை வினயெச்சமாக 
க்கொள்க ப. அத்ய ந்கமிலாமலோர் நாதம் 

என்றுபாடம். ஓ துவாரும் உளம்--- நீலி என் 

ட.அ-நீலநிறதீதை உடையவஞ்க்கும் மனதீ 
இலன்சண் வைரத்தை உடையவளுக்ளும்பெய 
சாகலாஷ்: வைரம் உத்தமிக்னாப்பொருந்தா 
தூ எப. பற்தி .நீலியென்ப அ பாவமே 
என் முர்--ஓர்-அ௮சை..--இதனாள் நாத்ரீமெொ 

வ்ருதிருதிதத்கு: மங்கல ாணுறுற் திறனே 
காரணமென ஏழு எமிதீத உரைதீ்சமையர 
ல், எது என்னாம் அலங்காரம் சாண்க. [இ 

 முதவிவடையமங்கல நாண்டுறப்யுக்கூதிய ௮. 

ய் மொழிவதுன்செப. முத்திரை. பாணியின் 
முூயல்வதெங்கு நடப்பனகோயில்சூம், தொ 

ஜிலருத் துவ-முழ்றுமுளுனுதி. இயில்வணக்க 
ல் சளிப்பனயாவுநீ, ,யொழிவதறுங்களி யென் 

செயல்யாவையு முனு நன்சப ஙிச்செயலா 

கவே யழி௮தும்பதம். வைதீதருள்பேரொ 
ளி-யளிவிளைந்ஐகளிப்பெழுதாதமே... 9 
“இஸ் பெரிய ஒலியை உடைய.கருணை வி 

ளையட்பட்டு உவகைமிகுந்த தாதமாய்-இரு 
கீகின்றவளே: யான். வாயினால் சொல்லுஞு 
செொசொல்லெல்லாம் உன்னுடைய மந்திரமாக 
'வும்யான்கையினால்செய்யுநதொழில்எல்லா 



(௬௮) ஆன நீதலகரி, 

ம்உன்னுடையமுதீதிரையாகவுட்,ியான் எவ்வி 

டதீ.தும்  உடக்ஞும் தொழிலெல்லாம் உன்னு 
டைய கோயில். வலம்வருநீ தொழிலாகவும், 

யான் உண்பனவெலலாம் உனக்குச்செய்யும் 
ஆருதியாகவும், யான் ஒயில் ஐயிலெல்லா 

ம் உன்னைமுடியினால்வணங்கும்வணக்கமாக 

௮ம், யான் யாதொன்தினால் மகிழ்வன்வெல் 

லாம் நீ என்னெஞ்சைவிட்டு. நீங்கா மையினா 
ல் உண்டாகிய மடூழ்சமயொகசவும், இக்கனன் 
சொல்லப்பட்ட தொழி லன திச. செய்யம் 

என்னுடையதொழில்யாவையும் உன்னுடை 
ய நல்லபூசைக்கு உரிய செயலாகவும், சேர் 

நீத அடியார் இறுதல். ஒழிதற்குக்சாரணமா 
கிய உன்னுடைய பாதங்களை என். தலைமேல் 
வைதீதருள். எ-று. 32%. உதரமேகுண்டமும் 
உதராக்கினியே ஓமாக்இனியும் எனக்கருதி, 

அருற்துவழுற்அுமுன்னாருதி: என்னுர், ௨ 
எசாரம் - தேர்றம்,-செய்யுளிற்தினன் தி 
மொஜிமீத்தினும்வரும் ஆதலால் - ஈற்றசை 

யெனினும், அமையும். மு.தீதிரை- சவழமு தீ 
இரை, ௮வையாவன- சங்க்ஷாபம்,.திராஉவண 

ம், வரியம்,உன்மாதம்,மகாங்குசம்,சேசரிு 

சம்,யோனி,கரிகண்டம், என இவை.--இத 

ள் ஆரிவந்சோன்றஉரைத்தமையால், ஆர்வ 



ஆனந், க்ல்க்ர் (௬௯) 

கொழி ஏன்னும். தலங்காரம்.கரண்சு, உரு 

௨௧ வலங். காசமும்பொ ரந சிளந்த ஓ. (இது 

சதேவியைம்யார்திது என்னை அளித்தலவேண் 
ம்க் கில் இய (இஷ (௬௭) 

, கலிதிலைத் தறை. 

பிரமனிநதிரன் முறிபிறதேவர்க ஞூ்ணெ 

லா; சரைபெருநீதிரை யம்றஈல் லாரமு-தே 
கொலாட மொருவர்தங்லெரீ நின்சிவ னாண்வி 

உம்வாழ்வன்மா, திருபெருங்குலை யிட்ட 

தவமா ப்ளு ஆமலகம் ் * 

இ-ள். மாதே. பிரமன் இந்திரன் மூதலி 
யவர்களும் இவசல்லாத: பிறதேவர்களும் ௨, 
ண்ணும் உணவெல்லாம். ஈஜாயும். பெரிய 
மையம் போக்குதற்னாக்காரணமாக௫ய நல்ல 

௮ரிய அமுதமேயாம். அப்படி. இருந்தும் 
இவர்கஞள் ஒருவராயினும் இதவாமல். இரு 
நீதவர்கள் இலலை. உன்னுடைய கணவனாகிய 

இவன் உண்ட. உணவுவிடமாயிரு ற் அம்.ஒருக் 
- காரனும் இவாமலவாழ்வன்; அதந்குக்கார 

ணம். உன்ணைடைய இரண்மிபெரிய காதிலும் 
இட்ட பொல்னோலையின் நன்மையே.ஏ-ஃ 
8 இதனாலும் உணக்கு ஆட்பட்ட வர்க்கும் 
இடையூறு இலலை. என்ப. பெற்னாம்-௧௱ 

சம்இலலைஎன்ப் த- இதுகொண்டும் தியம் 



(௪௰) ஆன நீதலகரி; 

பட்டத. கணவனை இழந்தோர். காசணி 
வாங்கப்பறிவர் அகனால் இவளுடைய காத 
ணிவாக்கப்பரிவதன்மையின், அதனைக் காச 

ணமாக்டுச் வென் இறவாமல் இருத்தலைக் கா 

ரியமாகக்கூறினார். டதத கல்லால கய் 
தசலால் ,பொன்னோலைஎனப்பட்ட ஐ.பெ 

ரூமை இரண்டினுள்- முன்ன ஐ-மிகு பத்தி 
யம்) பின்ன _து.- வளர்ச்சியற்தியும், வீ தன. ன் 

சமுது - கிடைத்தத்கு அரிய அமுது. ௯ 
ஏசாரங்கள் இரண்டும் - -தேத்றம் --கால்- 
௮சை.--இத ள் ஏது என்னும் அலஙிகர 

சங்லாண்க.[ இது. கல வற்வவ்க் தோட்டின் 

இெெப்பினைக் கூதிய த: ?அ ஓபன் உர (௨௮) 
எழுசர்ச்சமிஜெடிலாடுரியவிருத் சம். 
முூனுமறைசொலிளவனிதை யயடளுடரி 

குலிசனுனைபுறைபணியு தெறியினிடையேட 
பதிதிபுனதருசூவரு மரனையெஇரீகொளவன 
அ பரிசனமுனடிவளமையா.ஏ வி.*ிசமன் 
ஐகுூ௨மரிமகஞு டமி துகுலிசன் மூடி யி. தக 

னய ம்பிற்றவெலஞ்டு அம்ணைனந்ததய்வு 

சலரவெடமி த கடவுளெனுமொழிகமைகவே, 
-இள்.யஜைப மறைகள் புகழ்கின்ற. எக் 

காலமும் இளமையோமிகூடியவனிதையே, 

அயனும் அரியும் குலிசமென்னும் ஆபுதத் 



ஆன தீ தலகரி. (௭௮ 

தைபுடைய இந்திரனும் விதிவமூவாமல் உன் 
க ில்பிறின்த் ள் ம் க்ப் மிவர 

- சக்காதலினால் உல்இலலதீதைசோக்கிவரும் 

அரனை விரைநீது நீ எதாகொள்ள, உன்னு 

டைய அடியின் வளமையால் இது பிசமனு 
டைய மகு௨உம் இது அரியினுடைய மகுமம் 
இது குலிசனுடைய் மகம் இம்மகுடக்க 

ள் கடினம் அதளணால் இருதாள். இடறும் வி 

சாந்து மடக்ஞுங்கதி ௮அமர்கஅமர்கஇடறாம 

ல். வழிவிலகி வருகவருக எம்முடையதெய்வ 

மே என்று. உன்னுடைய ஏவல் செய்தற்ளு 

உரிய தெய்வமகளிர் சொல்லும் மொழிக் 
ளானவை-வளர்க” எ-று. $% இதனால் ௮ம் 

மொழிகள் என் செவிப்படச், செய்தபாவ 

மெஃலலலாம் நீங்கும். என்பனு பெறனும்.-- 

வினை யெஞ்சு செவியும். வேறுபல் குறிய, 
என்பறுகொண்டு. ௮மர ௮மர..வர வச என் 
னும் வினை யெச்சங்களைவியக்கோண்் டற்று 

கக்கொள்க.-கணவனைக்கண்டால் விரை 

தெழுநீதுவருதல உக்தமிக்கு இயல்பாதலா 
ல் - பததியெதிர்கொள என்றும், இவப்பும் 

அழஞம் மென்மையும் உடைய .௮ட.யாகலம 
ல-உன்னடிவளமையால் என்றும்,கூதினார். - 

(தேறைபணிதல்-அட்டாந்கம் டஞ்சாங்கம்.எ 



(௪௨) அனந்தல் ல்கரிஃ 

ன் ஆம் விதிட்யடி, பணிதல்.--இதனுள்உ௧ஈ 

தீதம்என்னும் அலங்காரம் சாண்க [இது எ 
வல்செட்வோர் சொல்லும் மங்கல மொழி 

யை எமித் தக்கூறியு.]. (௨௯) 

பசுவ்இிகனிடிமொண் /றுபதீ துறா லபல 
கலைஞான(்றங்கருணையாலி, வஇவற நெமிம்பு 

வனமாயழையின்மயக்கெதன்வழிவருபெரும் 

பயனெலர மிசைபெறவிளை தீத தம்பின்னு 

முன சே.ஏலாலிணையிலுன தாகமலெலாம், 
விசைபெறவிளை தீதெயையு பி ஜகசவளித்த 
வும் விமலையன அரிமையலவோ. ன் 

இ-ள். உள்ளும் புற்ரும் அழுக்கின்மை. 

யை உடையவளே. பசபதியானவன் தன்னா . 
டையபுத்ீதிசொண்ுுி அறுபதீ_து நான்காடய 
ப் பலகலைஞான த்தையம் வடிவற தெடியபு ௨ன 

தீதின்கண் தன தகருணையினால் மாயைகொ 
ண்ட். விச்வசசெய் து அுக்கலையினியமாக வ 
ரும் பெரியபயன்களெல்லாம் புகழ்பெறும் 

் படி செய்த தும்; ௮ அவுமலிநிப்பின் னும் உ 
ன்னுடைய அவ்வினால் னை அப (தீதுதான்கு 
கலையினிடமாக வரும்பயன்கள் எல்லாம் வி 
ரைவில்பெறும்படி. ஒப்பில்லாத உன பூ ௫.கலை 

-யை உண்பர்க்கி அப்பவன் களன்) இி.சவ்வ 

“கைப்பட்ட யயனைபும் இச்சிலை னே கரத 



ஆனர் தலகரீ% (௭௯) 

கொடுத்த தம், உன்னை அப்பசுபதியானவ. 
ன் மனைவியாகப்பெற்ற உரிமையினால் அல் 

லவோ. எற: 52% இதனால் உன்னையன்றி 
ஒர் ௪த்திபெறுவதில்லை என்பது பெற்றாம். 

எல்லாம் என்பது அறுபதீ து சான்குகலையினி 

டஉமாகவரும் டயனெல்லாம் என தின்ற து.- 

பசுபதியினவடைய அனுகீசெகம் மாயைக் 
குச்சாரணம், மாயைசலைகளை விரவச்செய் 
தற்னறாக்சாரணம். அதனால-கருணையால் வடி 
வற நதெடும்பவன மாயையின் மயக்கி என் 

ஹும், அறுபதீ நான்னு சலையினால்வரும் 

பயன் இம்மைக்கன்தி மறுமைக்கில்லை-இஃ 

அ இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் பயன்சரு 

தலால்-இணையி ஓனதாகமமெலா மிசையெ 
ற விளைதீசகெயையு மி ஓதரவளிதீத ஐவும் எ 
ன்னும், கூறிஞரை...-வ௫வு - வடு. ௮ 

வாங்கா நிமிர்தோள், என்றார் பிறரும்.--ஒ 
காரம்-எதிர்மறை. அறுபதி ஐ ரான்ளுகலைக 
ளாவன, மாயாசம்!ரரதம், ததீ துவசம்பி௪ 

தம், யோகினிசாலம், மாலினிவி தீதைமக 
சம்மோகனம், மனோபேதம், தநீதிபேச 

ம், குய்யதந்திரம், கலாவாதம், கலாசாரம் 
குண்டி.காமதம், ௮ஞ்சனவிதீதை,பா துகை, 

பானபாத்திரம், பரகாயப்பிரவேசம், இர௪ 

(2) 



(௪௪) இன நீதலகரி; 

வாதம், இவைரதலாயின. இவற்றுள் - ௩௪ 
யாசம்பிரதம் - ஐரிடதீதிலார்போல வனம் 
போல மலைபோல சடிபோலதீ தோற்றுவி 

தீதல்.தத் ஓவசம்பிரதம் - ஒருபூகிதீதில் ஓ 

ருபூகம் தோற்றுவிதீதல் இதனை மேத்தி. 

ரசாலமென்றுஞ் சொல்வர். யோகினிசால 

ம்-மயானதீதில் உபாசித் து யோடுனிகளை க் 
காண்பிப்பது. மாலினிவித்தை- சமுத்திரங் 

கடக்சச்செய்வத. மசாசம்மோகனம் - வி 

மிதிதிருக்கின்றவர்களேை மெய்மறநீ து தித்தி 
ரைகொள்ளச்செய்வத. மனோ பேதம்-மன 
அததைப்பேதிக்கசிசெய்வ ஐ. தநீதாரபேதம்- 
ஒரிடதீ தம்வெளிப்படாக மநீதிரதீதை வெ 
பம வி த்தவ்னுயம் சர: நரச வெளி 

ப்பட்டதை மறைப்பிப்பது. கலாவாதம்-ம 

ன்மதவிதீதை.சலாசாரம்- வருணதி்தை௮இக 

ட்படுதீ தவ த. கண்டிகாமதம்- குளிகையி 
னாலே இளமை அடைவது. : அஞ்சனவிதி 

கை - மறைபட்டபொருளை க்சாண்பிப்ப_து. 
பா,தகை-செருப்பைதீதொட்டு நினைக்கில் 

நினை தீத. இடத்தில் விடுவ து. பானபாதீஇர 

ம்-ஒருகரகதீதில் நின தீதபானமெலலாம் த 

ர௬வன. பரகாயப்பிரவேசம் - பிராணனில் 
லாச உடம்பிலே புகுவ2. இரசவாதம் - ௨ 



ரு 

... இனந்தலைரி* (எரு 

லோசதீகசைமப் பேஇிச்சச்செய்வ ஐ. இவ்வா 
ஹே ௮றுபதீ துநான்குகலைகளையும் பக்கல் 

அகமமாவது-ஸ்ரீவிதீதை. - ௮ துமத்திரரும் 
சக்சரராம் என இருவகைப்படும், மத்தம் 

இனிமமேலவருள் கவியுட்சாண்க. எனால் (க 

னு சவகோணமென் ணுங் கவியுட்கூறிஞ ஞா. அ 

6௦ அர்ச்ச& ஊழி சய்யும் நூ ஜைமையாவன் 

மேருட்பிரதீதாரம், சைலாசப்பிரத்தாரம், 
ப 

பூப்பிரத்காரம், என மூவசையாம். சோட 

சுநிக்தசதேகேவதைசள்சாே ்கரதீதிை இதித் தஇவலக்கலாதா டட சல்கர் திற் னு? [அலி 

உ அங்கமாக வியாபித்திருப்ப ௪ மேருப்பி 

சத்சாசமென்று வ௫ட்டசங்கிதையிலே தே 

வியைசோக்கிச் இவளனாலே சொல்லப்பட்ட, 

ரூக்கன்ற த. சோபசநித்ததேவதைகள் ௮ 

க்கர உறாவமாக கணவு அவவக்கரங்க 

ள் நரபாக் சக்கரக்தினுடைய௮ங்கமாக வியா 

பிதிதிருப்பன கைலாசப்பிரத்சாரமென்று 

சனந்த சங்கிதையிலே இருடிகளைழோக்கிச் 

சனற்கு கரா ற்றை வகட்ச(ுக் க்இன் திப் 

உள்னிழு தல் எண்மீரும் நிதீததேவதைகள் ப 

தஇனறுவரும் யோகிலிகள் பன்னிருவரும்ஆ 
தது படுக்ன் சால்வரும்பாசயு.ம் ௮௨௩௭௪0 

மென்று சொல்லப்பமிம் தேவகைகள் சக்க. 
சதிதிலுடைய அம்சமாக வியாபித்திருட்ப 

$ 



(௪௬) ஷ்ண ந்தல்கரிஃ 

௮ பூப்பிரதீசாரமென்று சனந்காமாரசங் 
கிசையிலே சனற்குமாரராற் சொல்லப்பட் 
டூறாகீனெற அு.-- வடனிமுகல். எண்மரும்- 

மூலிகூறப்பட்டனர்-- நிசக்ததேவதைகள்ப 

தினறுவராவார்-இரிபூரசு ந தரி, காமேஸ்வரி 
நித்தியா நித்தியை, பகமாலினி, நிசிதியக்கி 

லினை, பேருண்டை, வன் ன்னிவாடினி, மகாவி 

தீதியேஸ்வரி, ெளதீதிரி, தீவரிதை, களசுதீ 
தரி, நிதீிதியா நிலயசாகை, விசயை, சர்வ 

ங்களை; சுவாலாமாலினிகை, இத்திரை. என 
இவ்ற்விடேடபர விக்ன பன்னிருவசாவ௱ 

ர்-விதீதியாயோகடிவி, சோுகாயோகினி,மோ 

சிசாயோகினி, அமிர்தாயோகினி, தீவிகா 

யோகினிவிஞ்ஞானயோகினி,ஆம்பியாயோ 

கினி, வியாட்பினியோகினி, மேயாயோகு 
னி,வியோமரூபாயோகிஷி இத்தளுபாயோ 

ன் இலட்சுநிமயாக என இவர்கள் _, 44 கி ஜி) ழ் பே இஷ, ர் ர 

அ கருஷிணிகள் நால்வசாவரரீ- கநீதாகருஷி 

ண்ரூபாகருவிணி, சசாகருவிணி, பரிசாக 

ருஷணி. என இவர்கள். --. உருதீதிரயாம 

எம் என்னும்! நாலினுள் இச்ச௪க்கரம் 

தேவர் கந்தருவர் இயக்கர் இராக்கதர் ௮சு 

தர் இவர்களாலே உபாூச்கப்பட்டதென்று 

ம், தான்குவருணத்துக்கும் ராலி சாசிரம தீது 



ஆன நீசலகரி. (௭௭) 

ச்ரும் உபாடிக்கதீககுமென்றும், உபாடுக்கி 
ல் வாழ் சாகரம் புகழும் நன்மக்களும் செல் 

வரும் உ௫யழும் சுவர்ச்கரும் என இவைர 

தலாயின தன்மைசளை தீ சருமென்றும் கூற 

. ப்பட்டிருச்சன்ற ஐ.- இவற்றின்விற்வெல்லா 

ம் அ௮நீ நால்களிற்சாண்க. [இது சேவியி 

னுடைய விதீதைவர்தவாறுகூதிய அ. (௬௦) 
'அரியதாகுஞ்வஞ்சதீதிமதனஎனிபின்பா 

தித்தன்மதிமதன வேள், பெருகுவர விநீதிற 
அபின்பபரைமகனன்மால் பேடஸ்முன்கள் 

உமடைவே, யுரியகாமந்ததீதின்மாயைஞூம் 

முறையமைதீது மெழுத்தடையவுணர்வர 
ற, றெரியிகு மைதீதிலெமிமுன த௮ப் பாமெ 

ன் ௮செப்புற ரன்மறைகளுமையே. 3 

் ள்.) உமையே. அரியபொருளாய் இ 
ருக்கின்ற வத்தினுடைய எழுதீதும் சத்தி 
ன் ஐடைய எழுதீஅம் மன்மத ஷ-டையஎழு 

எவ்ள ல்க சுந்றிரனணுடைய எ 

முதிதும் ரட்ட ஜுிட ய எழுதித அம் ஆகாயதிீ 

னு டைய எழுதி ௮: தும் இந் டட ண்ந்கம் எழு 

தீதும் பின்பு பராசதீதியிஷடைய எழுதி 
அம் காமஜஷடைய எழுத் தம் திருமாலு 

டைய எழுகிதும் ஆயெ.. இவற்றைவிளங்க 2, 

4 



(௭௮) ஆன நீதலகரில 

மாப்பின், இக்கனங்கூநிய மூன்றுகண்டரா: 

ம் உரியசாகப்பெறும் இறுஇயின்சண் ௮ 

டைவே மாயையி வுடைய எழுத்தொன்றை 

பும் மும்ருரறையாக - அமைதீது இப்படிப் 

பதினை நீசாகப் மிபாருந் இன்ற எழுத் க் 

கள் அடைய உணரிவினால் தெரியமிடதீது 
உன்னுடைய நாமத் துடன் அங்கமாய் இரு 

க்கும் என்று நான்ளுவேதங்கரரம் செப்புகி 

ன்றன. எ-று. 28% இதனால் இம்மூலம நீஇ 

ரங்கொண்டு அரியபலன்சகளைப். பெறலாம் 

என்பது பெற்ரும்.--எழுதீடுகன்பதனை-௪ 

ல்லாவற்றோடும் கூட்டுக. கண்டங்களே ௮ 

ியும்படிக்குப் பின்பு பின்பு-என்ளுர்..-௧ 

டைகீகண்டம் ஞமூன்றெழுதிதும் முதற்கண் 

டம் சான்கெழுதிதும் இடைக்கண்டம் ஐநீ 

தெழுதீ மாகக் கண்டந்தோறும் இறுதஇயி 

ன் மாயையினெழுதிதைமப் பொருத்தி இரு 

ப்பதனால் தேவிக்கும் பஞ்௪தசாஷரி-என் 

னும் பெயர்பொருந்திற்று.--யூகற்கண்ட 

கீறும் கடைச்சண்டத் தம் சத்துயின் எழுதி 

திம் மூன்றுகண்டதீ தும் காமன் எழுத் து 
ம் வருசல் பயன்கருறய முறைமை. இம்ம ற் 
தரதிதினடைய மூன் றுகண்டங்களானவை 

வூசிசடரும் முச்சத்தியும் மூன்றவத்தையம் 



ஆனந் தலகரி. (௪௯) 

மூக்குணமாமாயிருக்கும். இதன்விரிவு எல் 
லாம் உபதேசமூறைமையால் உணர்க. [இ 

து தேவியினுடைய மூலமநீதிரங்கூதிய து.] 

மோகயபோசவிழைவினாருன் மூலவித்தை 

தன்னின்முன், கைமாரன்யோனிமிபான் ன 

ணங்கமைதீ துநெய்யினால், யோசமார்டுவதி 

கமற்குளோமமு நிறுவிமலையே, தீயாகமாம 
ண்க்கொடக்கவலயமுட்செவிட்பரோ- 38 

(இ-ள்.) விமலையே மோகத்தைச்செய்யு 
ம்போகங்களை விரும்பிஷளோர் மேற்கூறிய உ 

ன்னுடைய மூலமந்திரதீகாதியிலே மாரனு 
டைய எழுதீதும் சத்தியிஷடைய எழுதீது 
ம் திருமசளுாடைய எழுத் தும் முறையே ௮ 
மைத் ௪ இப்பதினெட்டு ௮ச்சரமாக நின்ற 

மந்திரத்தைச் சமித் ஐக்கள் ர.தலிய எல்லா 
ங்கூடிநிறைந்த இவறாபமாய் இருச்சின்ற ௮ 

கனியிலே சாமதேனுவினுடைய மநெய்யி 

ஸை ஒஓமஞ்செய் ஐ இதியாகதீதையுடைய பெ 

ரியசிந்தாமணிகளைக் கைக்கொண்டு அ௮க்சவ . 
லயமாக் அதனாட்செவிப்பர்,ஏ- று. மற 

இரதிதைச்செவிட்பர் எனக்கூட்டுக. போ 
கம்-சுவரீ்ச்சாதிபோசம்..-செபமாலை௫ந்தா 

மணிமியனச்சொல்லவே, ஜெய் காமதேனு 

வினுடையசென்பது வருவிச்சப்பட்டது - 



(அம) அன நீதலகரி. 

இர் சாமணியும் காமதேனுவினுடைய நெயீ 

_ யூம்கிடைத்தந்கு உரியர் அல்லாதார் தாம 
ராமணியும் பசுவினெய்யும் கொள்வர். தா 
மரைமணியிந்செபித்தால் இச்சுதீததெல்லஈ 

ம் சொடுக்குமென்று நூல்களிற் சொல்லப் 
பகையால், பொதுப்படதி தியாகமாமணி 

என்னார். [இது முன்கூதியமந்திரதீதின டன் 
எழுதி ஐக்கள்கூட்டிச் செபிச்ஞும்முறையை 

கூறிய ௮. ] (௬௨) 

இருசுடரீமுலைதீ துணைச் சிவன்வ டிவுநியது 

னையானுதவமாகநினைவே, னுருவுநிறை தன் 

னிலளவொத்தபசமானத்கமுடையபச இன 

பெரையுமாம், மருவுமினிதாமுங்கள் கூஃ்ட 
மதுசேடமுமறுதிததனையுடைய துவுமா, ய 

ருகிலிருவர்க்கு மொருபொழதுவாகி ரன 

“ஓஇகொால லஹிவத்தஞானநூத தலே. 

(இ-ள்.) அழிவில்லாத வண வலனிலி ம 

ரூட்பவளே. சநீதிரசூரியொன்னும் இரண்டு 

சுடராடிய இசண்டுமுலையையுடைய நீ சிவன் 
வடிவுகானே, ௮சிசிவன்வடிவின ஒன்பது 
கூறுபாடாக யானும் நினை வேன். ஆகலால் 

இவ்விருவருடைய வடிவும் நிறுதீதாலும் நி 

றைதன்னில் அளவொத்த டண துப் வ து 

புடைய பரமசிவனுடனே பரமான ந்தத்தை 
ர் 



ஆன நீ தல்கரி:: (க) 
, 

படைய பராசக்இியாகி இனிகாகமருவம் ௨ 

(ங்கள் கூட்டமான:த. சேடமுமாய் ௮தனைம 
அதி த௮அச்சேடத்தை புடைய தவுமாப் இரு 
'வருக்ளும் அருகில் ஒருபொ துவாடஇதிற்கும். 

எ-று... இத னல் தீயே. மெய்ப்யொருள் ௭: 

ன்ப.தபெந்ரம்.-அளவொத்த கூட்டம். ௪ 
காம்ஸ்க்கிடை் கூட்டம்என்னு் தொழிற் 

பெயசெழுவாம்- நிற்கும் என்னும் வினை௫ுறி 
அப் டயனிலைகொண்டுமடிந்.௫. ஐ... இருசு 

டர் முலைத் அணை. நீ எனவே-புவனரூபமெ 
லலாஞ் ௪தீதியபமெனவும், ௮அதனையானும். 

நவமாசநினைவேன்எனவே-மீண்டும்.. அப்பு. 
வனரூபமெல்லாம் சவறாபமெனவுல்,.. ஆக, 

லால்;.சத்திரபமே எவளுபம். சிவருபமே. 

சதிதிரூபமென வாயிற்று.-ச௪த்தி வன். வழ. 
வென்னுங்காஷ். சதிதியானவள் சே௨மாகவு, 

ம் சவணானவன் டத்தை யை பசில்! 

ம் சொல்லப்படும்... வன்: க அத்கிலைய்ன் வன் 

ஜுல்கால், *வணானஉன். சேடமா.கவும்.சதீதி 
யானவன் சேடதிதை, யுடையவளாகவும்.. 
சொல்லப்படும்... அதனால் இருவருடைய. கூ. 

ட்டமும் இருவர்கீனறாம். யபொறுவாசலால்,, &. 
ங்சள்கூட்டம து சேடமுமற;த்த தனை யுடை. 
ய தவமா யருகிலிருவர்க்குமொரு பொன 

(இ.£). 



(௨) ஆன நீதலகதி. 
9 

வாகி நிற்கும் என்றார்.டுவண் ஒன்ப, ஐுவாந 
வாய் இருப்பன் என்பசுனே அ.றிவில்லாதயா 

ஆம் நினவேன்எனப் பொருள் உரைக்கின் 
ஐமையால்,. உம்மை - இழிவு செப்பு நவம்- 
த௨வவியூகம். இவை மான்கூறப்பட்டன- ௮ 
அ என்ற ு-பகுதிப்பொருள்விகுதி-௮. மூ 
ம் கொல்லும்-அசை நிலை. [( இ. சதீதஇவடிவு 

ம் சவன்வடிவும் ஒன்றெனக்கூறிய ஐ] (௬௩) 

மனயு;நீவெளியுநீ வளியதீகன லுநீ மதிட 
ன ஓநீபுவியுநீ,. நினையினீபாமறவளர்ந்தெல 

ளிப்ரர் தவிடினீயன் தி யொன்றுமூளதேர, 

வன துமாஞானவா னற்தவுருவைப்புவன வு 
ரூவெனவகுத்தருளவோ, வனையமாய் (௦கவு 

பரக்க பச னிசதீது யருணவடி, வாயது 

மையே. ம் 
(இ-ள்) ன்னான் மனகுூம்தீ' ஆகாயமு 

ற்நீ வாயுவும்நீ சனலும்நீ பறியயபட்ட புன 
லம்நி பூமியம்நீ. தெளியநினையமிடத்.த. தீ 
மோலற வளர்ற ஒளியாக எங்கும். பரந் 

விடின் நின்னையன் திஜர்பொருளுரகுளதோ? 
இப்புடி இருக்கின்ற உன்னுடைய பேதி 

வின்பத்தையுடைய உருவைம் பின்பு ப௨ன் 

ரூபமாக வகூதீு வேழுபட்டிருட்பதாக. நி 

திருவக;்கோ அன்னையுமாய் மகவுமர மாறு 



ஆன றீ தலகறி, (னு) 

வடிவாகிய த. எ-று. 25% இதனால் உன்னை ஓ: 

ழிந்து வேறொரு பொருளீல்லை. என்ப. 

.. பெநற்றாம்- இம்முறைகூதியது. தோற்றரு 
றைமைகருஇி.- தேவிசன்னுடைய : உருவத்! 
தை அனுவகைப்பட்டிருக்கென்ற யுவனரூப 

மாக வளுதீறு வேறுபடுத் துத்தருதலாலும், 
அப்புவனம் இவளாய் இருத்தலாலும், அலை 

பமாய் மகவுமாமாறுபோல் என்னார்.-ஓகக 
ங்கள் இரண்டினுள்-ஒன் நு. இர்மறை. ஓன் 

௮-வினா.- இதனுள். உண்மைப்பொருளைப் 
பதி தபயொருளாக உரைதீ்தமையால், பொ 
ரூளவ]ுஇ என்னும் அலங்காசங்காண்௧.'நி 

லனாம்விசும்பா நிமிர்சாலாற் தியா, மலர்க இ 

ஈரம்வானார்மதியா மலர்கசொன்றை, யொண் 

ணுநீதாராடனொருவனுயிர்க்குயிராட மெண் 

ணிற நீதானெட்பொருளுமாம், இஃ து ௮வ 
லலங்கரரக் ஐக்ளுட்-பிறாகாட்டியபாட்டு.[ இ 

அ முன்கூறியகவியில் இருசுடர் முலை தி.தூ 

ணைநிஎனக்குதிப்பினாத்கூறியவதனைவெளிப் 
பழித்திச்கூதிய, த. ] (௬௪) 

அ௮ருளுமுூன தாக்கினைதீஇகிரி 2 ௬ ரட்பட் 
டஉருச்கன்மபனையவடிவாய்ப், பருவமுஇர் 

வரசின்மயச்தொமிறுபான்மையாம் பாமதி 



(ஸி) ஆனந்தலகரி.. 

வனைப்பணிஞகுவா, மொருபொருதிலிப்பரம்' 
'சிவனையெழுகதிர்மதிய வொலிகஉற் தொளி 
ருமொருபாற, 'பெருகுபர மானற்ச விழை 

வொளிதினைப்ப துகொல் பெறுமுதீதி து 

பயொலியே. 
(இ-ள்.) சத்தியாகிய ஒளியே. நீ ரன் 

அருணை செய்யும் உன்னுடைய ஆக்கினைச்சக் 
உரக் துக்ருள்ளாக உட்பட்டு சூரியசநீதிர 

கடி.வாடுப் ,பருவம்ஞாதிரீந்த .பரஞான௪தீ 
இடன் கூடிய முறைமையையுடைய பரு 
சிவனை அவ்விடதீதிற்பணிவாம்.பணிவ து,இ 
ப்பரமூவனை தாடோறும் எழுன்ற சூரிய 
சற்திரசரணங்களைக்கடற்து அனேகங்காந் 
களை விட்டெறிக்கின்ற ஆத்மலோகமாகிய. 
ஒர்தலத்திற் பெருகுகின்ற மேலாகிய இன்ப 
திதை.யுடைய விருப்பநிதருகின்ற ஒளியாக 
ஒருபொழுது நினைப்ப ஒகானே: பெறுமுதீ. । 
இ; ௮சனால்.எ-று. 52% அசனால் என்ப_த-எஞ் 
எிறின்ற ௪. தோன்றா எழுலாயாக இருந்த 
யாம்என்னும் பெயரைவருவிதீ ஐம். பணிஞ. 
வாம் கன்ளும்வினைரற் அப்பயனிலைடிகா ண். 
0 முடிக்க- சூரியசற்திரவடிவைப்* பரம௫வ 

அடஎக்கரத்தில்தரிசிக்கும் இயல்புகூநியஓ-] 



. ஆனறிககைரி. (௮௫) 

..இறைவிதின்விசுத்தித்தலத்திடை பளிங்கு. 
நிறலெ மிலொமிலகரு உ.றிதையா,யறைய மொ 

ரு வனையு : மமவன்மயோலுமாரம்ப முடைய 

வுனையம்யணினாவா, நிறைமதியொளிச்சொதிீ 
திசெறியேருமும்கொளியி னிலவுண்டெ௫க 
'ளைவதொர், முதைபெறுசசோரமென. வுல 
சுங்கன் கிருண்முடுபம் அக் குளித் எறையமே 

(இ-ஸ்.). எல்லா. உலகங்களுக்கும் இறை 

, வியே. நின்னுடைய விசுகி௫ுக்கலதி ஐ. நடு 
-வேஃயனிங்குநிற:எமிலுடன் கூடி உலகங்களை. 
அருளிய க.ந்கையாய் உறைபும் ஒப்பற்ற இ 

வனையும் ன்ப யோலும் மூதன்மையை 

புடைய உன் யம் இவ்வியதீதிற்பணிவாம்;. 

அத்வெல்ணிகளபைல் வதி கதபட்டர்துவ 
ய: ஒளியைநிகம்சீ5 செதியாகச்சொல்லும் 
உங்களுடைய ஒவியிளுல் சரிதிரனுடைய நி 

லவை. உண்டு தம்பநியைக்களைவதாகிய தர் 

முறையைப்பெற்ற சகோரப்பள்ளென உல: 

கமாலாது: பரத.கமாகிய இருளை யெலலாங்க 

மோந்து மகிழ்ந் தறையம்? '.தனால்.ஏ- ற, 

223 அவ ன்யோ ஓுமாசம்பமுடை ய வனையு 

ம்.5 எனவே. பளிக்கு நிறவெழிலுடன் உலகங்க 

ரெ ரஹ்மத் காயாய் உழையும் ஒப்பற்ற ஜி 

னையும் எனவாம்- “லகு என்ற து உல 



(ள்) ஆன ந். தலகி. 

ன். உள்ள அன்மாக்களை,- இருவரொலிக்கும் 
சந்திரஜெளிக்கும்.௨வமை. பாதகவிருஃ்: 
மும் படிக்கும் உவமை. சீவான்மாக்களுக் 

கும் சகோரசப்புள்ளுககும் உவமைகளை தறீ 

கும்முடித்தற்ஞும்்உவமை..ஆதலால் .இதனு 

ட்பண்பும் வினையும் பற்ஜிய. உவம என்னு. 

ம் அலங்காரங்காண்க. | இது விசுத்திச்சக்ச 

ச:தீதில் தமி௫ுக்ஞும்இயல்பு கூதிய, ஐ.] (௩௬) 

முன்னைத்தபோதனர்த மிதயமரனதவர் 

விழு துஞானமாளரிகறவார்த்,. தன்ன தீஇன்ன 

ட.ஃ௦மொழிட்பெயர்பெத்துமெசஜியயில மறு 

மூன்றுவிஞ்ரசைவிரிவாறு பல்பையொ இந்த 
நிவினைதநீரின ககுணப்.பால்பிரிதீ ஓண்டுசளி 

யா, மன்னப்படுஞ்்றைப் புள்ளிணையைதநா 
டொதறும்வரு்த் அ ுமலாஃகமலையே, 3 

( இ-ள்.) கமலத்தையுடையவளே. நாடேஈ 

அம் திட்டையோமி இருந்த “ தபயோதனரு 
டைய இசயமாகிய மானதவாலியின்கண்மு 
நிறுப்பெத்ற ஞானமாடிய சமலதிதினுள்ளே 
இருச்கின்ற பேரின்பமாகிய தேனை உண்ட 
அன்ன.த்திற்கு வடமொழியித் சொல்லும் 

பெயரினைட்பெற்றுத் தாம் மொழியாகப்ப 

யிலும் பதியினெட்டிவிக்தையின  :விரிவி 

னல். தாய அரிமிதுள்ள அன்மாக்களிட் 



ஆன நீதலகர்.. (௮௭) 

திதிந்செறிர் த தஇவினையாகிய நீரிலேதின் ஏ 
நல்வினையாயெ பாலைப்பிரித் க. உண்டுகளித் 
௮ நிலைக்கப்படுஞ் ரறையை உடைய புள்வி 
ரண்டினையம்: சாடோறும். வழுதி ஐவோம். 
எ-று... அன்மாக்களிடதீ தத் திவினையும் 

மல்விஷையும் சலந்.து இருதீதலா&-இவினை. ஜீ 

ரித் ருணமப்பால் பிரிதீ தண்டு என் ௮ம்,. அப் 

புட்கள் ஒலித்த ஒலி பதினெட்மிவித்தையா 
கலால்-மொழிபயிலு உறுமூன்று விஞ்சை 

என்றும், கூடறிஞார்- முதுஞான மளரியிலி 

ருப்பதனால் நறவுபேரின்பம் என்ப- டெ 
றப்பஃட த.இதஎசகேசவருவசம்.- லீனா 

த்திற்கு உட்மொ மிப்பெயர்- ஒருவ... இ 

னெட்மிவிச்தையாவன - இருக்னா. பசுஷ் 

சாமம்,.௮ ரீவணம், எலானாு ப்வேதம்ரான்ளு 
௨ ௨ ஓ. ய் ப ச 

ம்,.மற்திரம்,. வியாகசணம்,. இிசண்டு,. சந் 
தோசம், நிருத்தம், சோதிடம், என்னும் 

அகிலம் ௮ம்) மிமாபதிணை. நியாயசா தி 

ரம், ட சாணம், தருமசாத்திசம்,அயுள்வேச 
ம், சி வேதம், சாந்தருவ நாஷ். அருதிசசா 

தீஜிரம் என்னாம் எட்டும் என இவை... இத 
யம்-அனாசதம் -மானதவாவி-பிரமன்வாவி.- 

தம்மென்ப ௪-சாரியை, அசை எனிஞம் ௮ 
ப 1 ௩லி இல ம டு ட்ட. மையும் சமல தி ஜல இருக்கும். றவு. உண் 



(௪௮௮) ஆண ந்திலகரி.. 

அப்பாலை து ண தலும். அன்னத்தின்தொ 

ஹில். ப அன்த்த செறி லபற்றிய.. தன்மை 

ன்னும் வண்டில எது இயைய எரவ்று 

செய்தமையால்-இயைபுருவசம் என் னும்வு 

லங்காசும்,. இதும் காண்க, | இறு இவனை 

யும் மீேதவியையும் இரண்” ன்னங்களாக அனா. 

சதம் சக்கரதித் தில்: தரிசிச்சும். இயல்புகூதி 

அ: (௯௪) 
அ 27ச்சதி? இற. லாசிரியவிருதீதம். 

விரித்கவிருள்விழு ல்னாசகீஇ மின்டுனாமிம் 

பன்மணியிர் தீர வில்லி மளுடுர், தரிதீதமறை 

ட்சவூவதபன சதி செறிப்பவதித். ஐமன் அதி 
பித், பரிதி. தலகங்குவ்ிவொளிதமைதீதொ 
விசப்பொழியமுக தா ரைமாரி, பரித்சமணி 

பூரகதீ துன் (ப சலர்ற்கெபிணிவனருள் பழு 
தீதகொம்பே. ஆத 

(இ-ள்.) அருளேபஜ௰மாசப்பமுதீத கொ 

'ம்பும்பானிற்வளே. வீ விரித்த இருளை. விழும்: 

ருகின்ற. சதீதியாகிய ஓர்  தெதுக்பனும் ௮: 

ணிநீதருக்ஞும் பன்மணிதா ஜ்வடமாகிய இந்: | 

இர வில்லுடலனுங்கூடி. எல்லா விதியையநீ.. ! 
குறித்த வேதங்கள்பரவூன்ற வள இய சூரி. 

யரணம்கள் பிரளயகாலதீதில் திஷன் ழி. 



ஆன் தலகரி, (௮௯) 

இலேகழன்று கருகல் அவ்வுலகங்கள். படை 
யபடியே பின்பு குளிரும்படிக்கு ஒளியா 
னது தமைதீதொ னிசப்பொழின்ற தாளை. 
யையுடைய மாரியைச்சுமந்த உன்கணவ; 
கிய பச்சைமுகலை மஸிபூசகதீதிற் பணிவே 
ன். எ-று... 23% இதனால் நீ அருளைச் செய்வா 

ம் என்பது பெற்றாம்.-..மின் ஓடனும் வில் 
அடனுங் கூடி மாரியைச்சுமந்த பச்சைய 
இல் எனக்கூட்செ.--புரிதீத உலகம்-பரித் ஐ 
லகம் எனக் கடைக் க்குறை விகாரமாயிந் ற. 
பசட்புரிநிதில்விலோர்க கில்லையிகழ்வார்மு 
ன், என  மேலோர்கூறிய பாட்டினுள்ளும் 

உணர்க-- விரிதீதபுரிதீத இவை-வலித்தலவி 
காரம்- இருளைவிழுங்னுதல- இருளைநீச்கு ௧ 

ல்- இதனாள்-மின்னும் இநீதிவில் லும் மா 
ரியம் முகிலும் சம்முட்பொருதித முடைய 
வாக உருவகஞ்செய்தமையால், இயைபருவ 
கம் என்னும் றிக்யாடி காண்க. | மணிபூ 

சக சச்கரகீஇல் தயிரும் இயல்புகூறிய த. ] 
நிலை பெ றுசுவரஇட்ட ர்க இன் வன ஓ 

பு--மிலயெசன்மைசெஞ்ச இதைஞ்சு வர 

ரைச்கமாட்டே--மூலகமம்யார்வைசெந்இகி 
குருகினின் கருணையொக்கு.-பலை ணில் 

தீட்பா ர்லையளித் த்தினி சரு ரமம்மே, ன் 
(0௨) 



க) அன நீதலகரி; 

“ இ-ள். தாயே, ௮க்சனிநிலைபெற்றுஇருக் 
இற சுவாஇட்டானதீதிலே நின்னுடைய டி 

வணாெெ அனஜும் நீயும் இருந் ஐ. ஒளிவிபப் 

பண்ணி பனிப்ப ல்ன்த வாக்கில் உரைச்சமா 
ப்கே் ந்த் ஞசதீதினால்ஒருவண்ணம் இறை 

ஞ் ஈலம். அச்சிவறனுடைய பார்வையில் புறப் 
பிகின்ற வெந்த இஃ்கு உலகங்களெல்லாம்கி 

.நீ.து உருகுமிட தீ தக,ிசருணையபொங்கு அலை 

யெதிகில்ற அமுதத்தை யுடைய நில் சடைக் 
க்ண்பார்வையானது- அவ்வலகங்களைக் காதி 

அ இனிதாகியு த்தித்க்ண் வுபசாரதீதை 
ச்செய்யும்; அ.தனால்-ஏ- று. 39% அம்மைஎன் 

னும் பெயரின் ஈற்றைசாரம் விளியுருபின்௧௪ 

ண் ஏசாரமாயு் திரியும். 6 அன்னே தின்னைய 

ல்லால் யாரை நினக்கேன், என்னார் மே 
லோரும். |' இஜ சுவாதிட்டானசக்கரதீதில் 

தரிசிக்கும் இயல்புகூறிய ௮. ] (௬௯௨) 
” எழுசிர்க்கமிஜறெடிலாடூரியவிருத்தம். 

நிற் ஓஞுலவாதாரத்தி அகன் தநிர் தீதமி' 
டமிமிறை றவிநின்டே னா டான நீ சகாண்டவ௨ம் வி 

வாஜி தூரவவடிவும பெறுமா திரவனைப்பசவுவா 

ம், வானந்தெ:02 துலக மடையப்படைதீஇி 

டூ.மில்வகை றன: ணர்ச்ிெயலவயோ, ஞாலங் 
கொடனைதநீதையெனவுலகுதெலிவற நடத் 
த வறுஞானவெொலவியே. ஸ் 



இஸ், ஞானஒளியாய் இருச்கின்றயளே. 

ஆக்கமபெற்திருக்கன்ற,. மூலாதாரத்தில் நீ 
ஆன நீதநிருத்தம்.இகென் தலைவி, நி.௨ னு 

உ.ன்ஆன ந்தத்தாண்டவத்தைவருவிதீ த நவர 
தவடிவுபெறாதில்ற.எட்பொருஃகும்த 2 யா 
இய சிவனை ப்பரவுவாம். பரவுவ, ஆகா ய்மு 

நிரொெடுதீ. த உலகங்களை ௮டையம்பல டத் 
துகின்ற .இவ்வகைட்பட்ட டணர்ச்சிபி ளால் 
அல்லவோ உலகதீதிலுள்ள ஆன்மாச்சள்௮.றி 
வ௮கொண்டு உங்களை ததெளிவுறக் தாயும் தத் 
தையும்என நடதீதுகின்ற து. ௮தனால்.எ-று. 

23% உலகு-ஏன்ற து-இங்கேஆன்மாக க ௮ 
உலகதீதில் தாப்தத்தைஎன நடட்ப ஐம். இது 

பத்தி..-இருவரும் ஆன தீததிருத்தஞ்செய்த 
தீகு இடமாம் இருத்தலாஷ் நீ£்.அ. மூலவா 
தாரம் என்றார். -5வசதமாவன - இணிமேல் 
அரனிடத்தித்டேரின்டம் என்னுங்கவிடட்கள 

ட்டப்டடும், எண்வகைச்சுவையுஉன் சாந்த 

மென்னும்சுவைகூட்டட்படுவன.. ௮௨ திரு 

தீததீதுற்கே பெரும்பா வ் மையம் உம் 

இன்-சாரியை..- ஓகாரம்- எதீர்மறை. [இள 

பலாதார சக்ககத்தில், சிரிசுக்கும் இடலபு 

க் ௫ விட் (௪) 

"அ௫த்தசைரிமுத்தம்பெர வர்ர ரூ 

6 டி ம ழ் சரத வைகராகு, ் இணி 1 11 

௫ 



செள்ந்தரியலகரி ள் 
ஆ ம்க் 

எழு ர்ச்கழிறெடிலாசிரியவிருதீதம், 
- அறிதா மணிதீதப்னர் பலமணியின் வ. 

பகல்ல வண்ை பர் டியே, லித் 
லைதவமணியினொழுகுபல நித மடைநீ த 

திவி ங்முகலில் சநீதீரசலைநன் றுதன் 

றென்பர்டிலரன் றன்று சநீதீரசலை யிதீதநித 
மோ, விந்தீரசிலையிந்தரசிலையென்பரீசில ரா 
தலால் யாசெனவழுதிதவுமையே. ் 
இ- -ள். உமையே. விண்மணிஎன்னும்ஆதி 

தீதர் பன்னிருவரும் பலநிறங்களையுடைய ம 

ணியின்உருவம் எடுத் தப் பொருர் தூன்ற 
உன ஏ அமயெ பொன்ருடி மேலே இருக்கிற 
விந் ஐவின் கலையாகிய இளம்பிறையான ஆ 
அவ்வொன்ப த.கைப்பட்டமணியிதந் புறப் 

டடும் பலதிறங்களை௮அடைந்து ஒஸிரும் அதி 
சயத்தைத்தருகன் றவடி வினால்; சிலர்சநீதிர 

கலை இவ்வண்ணம்பெற்ற த நன்றுநன்றென் 

ப அலர் ௮ன்றன்றுசந்திரசலைஇத்தநிற த்தை 
உடையதோ இஃ சந்திரசலை இந்திரசிலை 

 என்றுசொல்வரி. ஆதலால் இந்திசகலை இந் 

இரசிலை என்னும் வர்ப்ச்வ்ளலை மாசென்று 
சொலலிப்புகழ்வேன். எ-று. 88% உழுதீதஎன் 
ஞ் செயவெல்னெச்சதீதை தீதவ்மையொ 
ருமை வினைமுற்ருகக்கொள்க..ஆதுத்தம்ப 
்னிருவருக்கு ஏற்பப் யன் னிருமணி என்னா 



செளநீதரியலகரி. (௯௩) 

“து ஈவமணிஎன் று. உலகதீது 'இனப்பட்ட. 
ஹபற்றி---ஓகாரம் - எதீரீமதை.- இதனுள் 
சந்திரசகலையானத சர்ஸ்போர்வியப்பத் ௪ 
வ்னிறம்வேற்ீ துமைப்பட்டசனாலும்,;இநீ திர 

லை எனத் தோன்றுதலாலும், தீர்பதீசயம் 
என்னும் அலங்காரங்காண்ச. துணியாடை 
பால்,ஐயவதிசஉம்என்னும் அலங்காரமெனி 

னும், ௮மையம். , ு ௪௪) 

வர் நரசிம் மலக் ளர் டெனச்சடைகு 

மன்றறநெய்திதிருஸ்டுிசெறிவோ, டி லங்குறு 
மிபந்கைமண்டுமண்டிசை யளப்பஉதிலிதம் 
மூத்கு சறைவிமைவினா; பொலன்கொண் 
முடியாகண்ட லேசரீடொற் ுணரீவிரி யொ 

தும்பரீம தமலரீபடிவதோரீ, லெம்பளி பச 
பன் அவக கன்றி கண் பட்ச ச்ட் 
்ஷ்ட்ட சபலையே. 

இ-ள். கமலையே: அலர்ந்த சரியதெம்தற் 
சாடென்னும்படி. சடைமயிர்ச்குழைவுபெற் 

து மிசசெய்தி த இருண்டு செறிவுடனே௯. 
விளங்கவும் இயற்கை பணிய எட்டுதீதிக் 

சையும் 'இவ்வளவென்று ௮ளப்ப அந்நாத்ற 
ம்- “தேவ 'ருலகளவு ராறு தலால், அ.சனுட்செ 

ன்று தலினிச மீமுரூகவேண்டும் டீனவிருப் 
வத்தோடு பொல்ணாலரடய பூடயைச்சூடு. 
ய.இ்திரமுடையகதிபசவன த்திழ் பொலிவி 



(௬௪) செளழ்தசியலகறி. 

மாம் இருச்ளும் கொத்தக்களில் விற்கின்ற 

ேனையுடையமலர்வற் த. படிவ தாகிய ஆச 
வாரஞ்செய்யும் வண்கெள்பரதீத உனது ஓட் 
பத்த. கூந்தலானஅ.என்மனத்திலுள்ள இரு 
ட்செதிவைறீக் கட அருள்வாய்... எ- இு.்பண் 

விருப் பத்தோடு மலர்வந் தபடிவதாகிய கூ 
நீதலனக்கூட்டுக...- நெப்தீதல்-சருச்சரை 
யிலலாமல்இருக்தல்.-இத ஐன் தெழிலதி 

சயம் என்னாம் அலங்காரங்காண்.௫ (௪௨) 

மே இபவலெங்கதிரீமீளவெருண்டிருண் ழூ 

டவொதுங்யெவாதேயோ, சோ திமுகங்கவி 

னேகதிவழித்தன சோரவிடுிங்கவர்காலே 2 யர 

வோதிபிணைர் அபின் வீழவகிர்ந்தத னாடெ. 
முதும்ப்ரபையாதேயோ, - கோதறுசிம். தர 

மோகைவளம்பிறர்கூ௮ுவதன்தி தமாதாவே 8 

... இ-ள். மாதாவே உன துகூம்தல் பின்ன 
லாகப்பிணைறீ து மூ. துகில்விழவகிரீ நீது ௮௪ 

ப (61 - ச து (2 ஆ ன். நியவே செடியதாகஎழுதப்படும் பிர பை 

யான ஐ-உலகதீதில் உள்ள இருளெல்லாம் ௮ 
ஞ்ச முன் மோதிப்புறப்பட்ட வெய்யகிரை 

புடைய. சூரியன்.இருளெலலாம் திரண்டு இ 
ட ் ஓ 6 ப்ட் ரிது ட த இ இரு 

ருபுறஞும்வந் அமூ ப பின்புஅஞ்சி ச்டுவே 
இதுங்கயவாறோொ.. அஜ்தலி.. உன்னுடைய 
சொத்பொழுத்தியமுகமாகிய குளத்தினிடத் 
ினிமகாயெ நீர்தி£ம்பிப் பின்பு ௮துகொ 



செள்நதரியலசரி. (௯) 

ள்ளாமல் ஏதிவழிர் தன் சமிரீதபோசகலவிடப் 
ப்டுசலிங்கோ. அதன்றியாதோ. எனக்க 

.... தியப்பிவதல்ல, ஆகலால். இப்பிரபையைகி 

. சுூற்றமத்றடிர் தாரரேகையின்வளமென்றுமபி 

ற்ர்கூ.றுவதொளன்றும் 'என்னெஞ்சத்தித்குப் 
தல் எப்ன்ஹ்ட் ௭-௮. அ அழடுன்திறம்2 
சிவப்பூ டத்தில் எழுதிய ஒர் த 

இர தைககண்டு இழு குளமோயாரோ சம: 
லோ என்று ஐயுற்று வினாவுவ தபோல வினா 
வுதலால், எலு. தும்பிரபைஎன்று உட்சகொண் 
டும் ஐபர்சோன்றக்கூதிய த ஞூரிறமாகாதெ 

ன்க ப லுலிய தகள்வி த்றமோலகை கலி: 
ங்கோ என்பதனால், முகத்தைக்ஞுளமாகவும் 
சவினை நீராகவும் உர கஞ்செப். துசொள்ச- 
ஏகாரங்கள்-இசை நிறை. ஓகாரங்கள் - வினா: 

(ஈசனையொப்டவர் தேவர்கணதிதிடையாரே 

மே. என்றார் பிறரும். வெங்க இர் - பண. 
பிலமென்கைப்பர்சதாஷ்டதமு அன்மொழித் 

தொசை-...இந்தூரம்-நீ தரம் எனக்ளுறுகி 
॥்.ஜ.-.இதனுள் - ஐயலதிசயம் ஏன்னும் ௮ல் 
ங்காரரும் அவறுது என்னாம் அலங்கார மும் 

காண்க---|[ கேசாதியாசவர்ணனையாகத் மத 

விபு.உய உறப்புக்கமாப்பாடியல தனால் இ 
ம்ரூலி அகவியுங்மகசவர்ண னை கூதின.] ௪௯) 

| 9௮ 



(௯௯) செளந்தரியலகரி. 

எண்௫ர்க்கமி 9 சடிலாஇரிபவிருத்தம். 
கூளொயித்தினசவிதழுங்கிகொண் கர்விழிவரி 

வண்டுங்குழந்படி நீதம துகரத்தின்குமாழு ஏ 
கூடிப், பேரியக்கைமணம்பொதுத் து புன் 

மூசன்முகையவிழப்பிறமுமுன குருணருகு 

கமல மன்று, லோரியற் கைவ ரமி.டிதழ் பொ 

இவண்மடபடி.வ துமற் ஜேரரியதீகை செயத் 

கைமணம்யபோ தசெப்பு, நீரியந்கைமலரீக்க 
மலமிதத்ருடைநீதுபங்கமுற வீதியென்ப இ 
யாரதீயார் நிகரின்மாதே ட், 

இ-ள். ஓப்பில்லாதமாதே. கூரிய எயி 

இயெஉள்ஸிதழையும் உன்னுடையசணவர்கண் 

ளூ௫ியவரியையுடையவண்டையும் குழலிலே 
படி.நீதவண் உன துகூட்டதீதையும் பொருந் 

தி இயற்கையாகிய மிகு நீதமண ததையம் உ 

டைத்தாய் ப்புன்சிமிப்பாகிய மூகைஅவிழ ஓ 
ளிரும் உன ஜூவப்பையுடையமுகமாகயகக 
லம் என்று யாவரும்சொல்லலாயிருக்க, ஓரி 

பற் கைதன்னு/க ம்முழு அம்வாடும். 1|திமீதா 

நியதிகைடெதிவண்டே மேற்படியப் பெறு 

வத -. தன மணஞ் செயற்கைமணமே. 

௮ சவுமனகிப் போதாகிடுய விரியா நித 

ம், இவ் பி] பல்யினை படைய நீரின் கண்டு யத க 

பாக இரு தின்ற 4. உல.மலுர் இம்மு கக ௦லதீ 

இழ்கு உடை.ம் து தாட்வுயழிதல் நிதி என்று 



செசளழ்ச்மியலகரிஃ (௯௭) 

இசால்வ.ஐ-௨ வரி ர தியச் ழ் லி லாரும் தி 
௫ க் லாரி. எ-று, க பங்கழுறல் ஏன்பசனாஷ்சே 
தீநினிடத் த௨றுதலெனஅ௮சன்ன்மைத்தெ௱ 
ஜில் கூறியவாறுங்காண்கடநுககமலத்தி ஓர 

டைய எயிருக ய இதம் ஒருகீசாலும் வாடா 

ண என்பஜபத்தி-௮தற்கு மாறுபாடாக திரி 
னக இருக்கும். டம -லவிக்வாடும்- சரன் அம், 

முககமலத்தித்பொு குந்திய கணவ்கிைளுக் 

இணண்றல், ஒவ்வத குஹ்ற்படி ந்த வண் மு.ற்ருஸ்். 

பொதி திய்ன்லை பற்றி- தற்கு மாறுபாடாது 

நிரின்கஸ் இ 2 9ருக்ளும் கமலத்தில். பெறிதன்ை 

டேபடிய துஏன் ஐம் முசகமல்த்/ தன் மணம். 
இய ற்கைஎன் ஐ. இு.பந்தி- அகற்குமா௮ுபாடாஈ 

௮ நீபினகண்இருக்கும் கமலதீதின்டணம்செ. 

பற்கைளனும்,முசுமலம் எப்முபாமு தம் 

குவியாமல் புன் ிரிப்யாகிய முகை அவிழ 
தித்ஞும் என்ப ஓபத்தி-௮சந்குமாறுபாடாக: 

ககல்க்கஇருக்கும் கமலம் போதாகியே வி: 
ரியும்என்றும்,. கூறினர். -கணவர்கண்ணாடு. 
ய வஸ்டுபொருந்தல் - இடைவிடாமல்பார்தீ. 
தல் குழுதிபடிந்தவண்டு - பொன்னு 
ம்பி:௮ ஐ. தாமரை பபிழ்இசக் சல்லா ௮... சூழதிபடு 

தீதவண்டு முகத்திற்கும் பொருதீதமாகச் கூ 
இழ - ல்க அனு முசதிஅடன் கூடி ஒற். 

அமை சயம்பற்தி இருக்கலால என்க. நீரி 

(0). 



(சபற) செளநீதரியலகரி. ட் 

ன்ண் இருகி நம்சமலமலர்வாடுதல் - பழம் 

சடன் கணைபப3ு ஜி கரத்தன்குமாம் எண் 

௪.ஆறனுருபு தொகைப்பட்டு ஒன்றல் கூ 
அன்த்த வங்போண் ட..து.. ணக. 
ப். சல்-பக்குவமாய் மூறுக்கவிழ்தல். * காலை 
யரும்பிப்பகலெல்லாம் போதாடு,மாலைமல 
ருஅிதீதோம்,, என்முர் மேலே ஈரும். மூ ஸீ 
மலத்தன்மணம்இயநீகைஎன்ற ஐ- வாயில் இ 

யல்பாகத்தோன்றும்மணகத்தினை. அன்றிபம் 

மூசமும்தாமமாமணம்போல் இயல்டாச ம 
சக்க்கும் எனினும் பொருந் தம்.-- நீரின்க 
ண் இருக் சூங்கமாலத்இன்மணம் செயற்கைள 

ள்றது- நீரினாலும் பருவதீதின லும்உண்ட ர 
 அல்ஸ்லைத் 0 அல் அல். ஏன்பசுளணுள் 

இன் -அல்வழிக்சண்வந் சசாரியை- கின். 

மீவலன்னமின்னியல் கண்ணின் வலைகலற் து 

வீசினயபோ அள்ளமீனிமநீ காட்,)என்றார் மே 
லோரும் இ௫சணனுள் நீரி கு ருக்ஞும் கமல 

ம்பயோன் திருத்த லால பது திசைக்கமலமாக 

உருவகள்செப்பு ஐ வைதீ ஐப் பின்பு ௮. நீனா 

ம் இல்கல இக்கலை ந பன்ன வே 
தறுமையருவகம் என்னும் அலங்காரங்காண்ச 

[இதுயுகயர்ீணனை கூறிய ஐ.] (௪௪) 

சலிவிரு தசம். 

கோசைநீன்முடி மொண்டொலிர்திங்கள் 



செளநீதரியலகரி. (௫௯) 

சேசர், பாதிவானு தலென்றுபடி.நீததோ, வி 
கூடியிரண்டுநிறைந்ததோ, சீதபூரணத்தி 
ங்கள்சிறந்ததே, 3 

இ-ள். கோதாபி.உன்னுடையறீண்டமுடி 
மேற்கொண்டு ஒளிர்கின் ஐ. நிறைந்ததிக்சவி 

ன்மேலாகச்சேர்ச்திருத்சபாதியும் ஒளியை 
யுடைய உன து நுதலாசவந் று இலிந், படு, 

நீததோ.௮ அவுமல்லாமல் உவாவிக்கூளிர்ச்௪ 
பரவ சணகண்ற வளர எக்னன்ற 

த ுஇற் று தலாகவந்திமித் படி ர் தபாது 
மதியும் முடிமேல் இருக்கின்றபாதிமதுயுமா, 
கிய இரண்டுங்கூடி. நிறைந்ததோ. எனக்கறி 
யட்பவெதாய்இருந்ததல்ல.$நீமசொால்வாயாக 
௪-௮. 2% ஓகாரங்கள்-வினா.-. இதனுள் மு 

ஓ.மேத்சூடிய இங்கவிற்பாதிவநீ் து. இற்றது 
லாகப்படி நீததோ என்றும் இலவயிரண்டும் 
கூடி. உவாமதியாகி அகாயத்தின்கண் நிறைநீ 
திதோஎன்றும் இயல்பாக நிகழுநீ தன்மை 

ஒழியக்சவிகருதியவகன்மேல் ஏந்றிச்கூறிய 

வதனால், தற்குதிப்பேற்றம்என்னும் அலங் 
சாரங்காண்ச[ இது நுதல்வர்ணனை கூதிய து 

அறுடரீச்கமிசெடிலாடிரியவிருதீதம். 
கருவிழிச்சருட்புசாணுன் சண்மல ரம்ப 

கன்னநீ, புருவவினடுவொஜழிதீதல் போன்ற, 
ஹ்வளைதீதுப் போர்மேல், வருமதன்பிடி கீ 



(ர) செள ற் சரியலசரி? 

ஈகைக்குண்மறைந்ச தபோலமென்ருழ்,தி 
ருமசள்பரவுமம்மேலையி தபருவமன்மேோறஃ 

இ-ள். திருமகள்பரலா நின்றதாயே. உன. 
அ கருவிழியாகிெயவண்டுநாணை பும்கண்ணா௫ 
/ மலரம்பினையும் உடைய புருவமாகிய சர 

ப்புவில்லினுள் இடைவிட்டிருப்பதுபோல 

திதோன்றிய இ-வலசீசையால் நர்ணேவாங்கி 
அதனைவளை தீ.ஐம் போரீமேல் .வருங் க௱ 
மன் இடஉக்சையினாறிபிடி தீதபிடிக்ஞூள்மறை 
.தீசி்யோலும் என்று.யாவரும் .சொல்லலா 
ஸல; உன்னுடைய செற்றியில் இருக்கும் இல் 

.ஐு அச்சாமனுடைய வில்லே: புருவமன் ரு. 

அ. 89% சண்ணென்2து-வெள்ளிப விழியு 
டன் இமையை. -இகனுள் புருவம்; என்னு 
ம உண்மைட்பொருளைமறுத் ஒச்சிலைஎன்னு 

ம் ஒப்புமைப்பொருளை உடன்பட்டு உருவ 
கரு செய்தமையால், ௮வறுதியருவகம் ஏன் 

ஆம் அலங்காரங்காண்க, | இது புருவவர்ண 

னைகூறதியது] (௪) 
'கொச்சகக்கலிட்பா, 

ஒருமலர்ச் சணிசவிவலதீ னுதிதீ தரு நன் 

பபச ஓ, மொருமலரீக்சண்மதியமிட தீ அரதிர்கி 

தருளும்பேரிரவு நீ, திருஅதற்கட்பொந் ௧ம 

அச்செந்நிறத்திவிளைத்தாளும், விரவுசெக்க 
கிமாலைபருன்விை ம வசலாவிமு ப்பயொ ருசே ் 



'செளந்தரியலகரி, (ராக) 

இ-ள். விழுமிய பொருள்போல்பஉளே 
உன்னுடையமல "போலும் வ ணதம்ட்ட ப 

நய பப்படம் லப்பு றத்தில் உக்கி தருகி 
ன்றநன்பசுற் ௮: வலாம் மத்றோர்ப ர்ே் 
அங் சண்ணாகிய் பதியம் இடம்புறதீதல்உ இ; 

அதீதருகன்ற  ரக்றர்ச்பெனுலல் 1] 
ருூஅுதலிலே இருக்கின்ற பொத்சமலம்போ 
ஓம் சண்ணாியவற்தநிறச்தையுடைய இத 
ரூகின்ற விரவியசெச்கர் மா அ பகம் 
உன்மனமூழ்ச்சியை நீங்கா-௪-ு. 2% நீங்க௱ 
என வே உனக்ளு அமிவில்லைஎன்பதம் கண் 
களால் ஆயித்து.--விரவதல் - அனபப இரவு 

ஞ்ச நீதிதீதல் இ. கனுள் ஜூன் வய கற 

ங்கஸ்களால் தோன்றப்பவெதாக்இக் கூதிய 

தனால், தணிவஇசயம்என்னும் அலங்காரம் 

(2 

ஸீர்ண்து. (௪௭௪) 

எண் €ரீச்சமிதெடிலாடிரியவிருத்தம். 
ோல்றசாவிரவ்தாம் ரிரந்சரகல் 

பாரணியாயம்க் ரிக்முங்க்் லயோக்தியாய்க் 

குலமதுரை தாளும்ச், சாலவொளிர்போக 
வதி யாயமுக சாரையாய்.தீ. தண்ணளியால 
வந்தியாய்ச் சஎவிசயையெனலாய், நீல வி 
மிபுடைபரற் லு சரடு ரசரப்பெயர்கவர்ந்ற 

நீண்டுசேற் கரிபர நீது திகரொழிச்கு மென் 

ர லாலவிடமரமுதெனக்கொண் டருந்திய 



(உ) செளநீகரியலகரி. 

வன் மதீதரீபுரமதனி எலொருபுறங்கவுர்த ச ல 
ச௪யமோதாயே. 3 

இ-ள். தாயே. விசாலதகீதையுடைதீதாய் 
இருட்பதனால் அனேகநசகரங் சஞள் அழகை 

யடைய சகராடயெவிசாலையாய், நாடோறும் 
1உங்கலதீதோடுகூடி இருத்தலால் கல்யாணி 
யாய், நீலமலசால் வெல்லப்படாமல் இருத்த 

லால் அயோத்தியாம். அஒயார்கண்களுக்கு 

௦ துரமாப்இருதீதலால் குலம தரை தானாப் 

மிக ஒளிருகில் ற போகநீதங்கும் இடமாய் 

இருதீதலால் போகவதியாய், ௮முதத்தைதி 
தரித்தலால் அமுததகாரையாய், தண்ணளியி 

ஞல் அளிப்பதாங் இருத்தலால் :௮வர்இ£ 
பாய், இவ்வேழுநகரங்களேயன் தி உலககதீ 

இலுள்ள சசரங்களையும் வெற்ற்கொள்வதகெ 

ன் ௮ுசொல்லலாய்ட், புடைபரந் துஇங்களங் 

கூறிய நெடியநகரங்களின துபேரைச்காரண 
நீதால்சவரீநீ துமிகநீண்மிசிவர் ௮ அரிபசட்பி 

உன்னுடைய நீலநிற வியியே தனக்கொயப் 
பொழிக்கும் என்று யாவரும் சொல்லலாய் 

இருக்க; பாம்பின தவிடதீசை ௮அமுதமென 

உட்கொண்டு அருந்திய உன்மதீதராகிய நா 
யகருடையவடிவமதனில் இருபது ைத்தன் 
சதல த்க ம தப்த: அ அலத யால்வ் எ.து. 
34 எண்சருக்கும துரமாய் இருதீதல்- கண்டு 



செளந்தரியலகரி. (௬௬) 

ஞுூகீளு இன்பத்கருதல்--- கரி தீஞும் உடம் 
பித்கும்பொ துப்படக்சொள்ள வேண் டி உட 
ம்பைப்புரமென்ளுர். .ஓகாசம்-எதிர்மறை 
இதனுள் தொழிலதிசயம்என்னும் அலங்க௱ 

ரஙற்காண்க. (௪௮) 
சொச்சசக்கலிப்பா, 

இருசெவியுண்பலகவிதை யிணசொழுசூ 

பசுந்தேனித், பெருரு.சவ சகமருந்திம் பிற 
நீதீதிரென்பி? னை யறிக, கருநிறவண் ஆ 

ணைகனிப்பகீ பன் சென்னேயோ, 

வரி நச ச்சணனவிகசிவந்த வளம்பாராய் மலர்க் 
தெக்பை 

இ-ள். மலரையடைய கொடியோல்பவ 
ளே.ஐ உன் சடைய இரண்: செவிடம் உண்ணா 

ன் 

ப்பட்ட கலைமகள் முகலாயிஜெர் புசஜ்தீ த 
பாமிம் பலா விதையாகிய பூங்கொத்திவின் 

ஹும் ஒழுகசுன்றபசு $ேனிலே த ட்ட்தத்க 
யசவையைஉண்டு உகளாதநிற்கும் உன்னுடை, 
1. இருவி/ சியா பல எறங்க இத 

ண்வெண்டுங்கறிப்பக்கண் டு, பானம்பொரு 

மல் செவ்வரியையுடை ப துதற்கண்ணாகெயவ 

ண்டு இவற் நீதவள தீது: வணதத்க டனன் 

ள்-அு2 ற ஆடி என்பதுஅருக்தாபத்தி தியிளூதி 

பெறப்பட்ட தருவ தமென்பதற் குஒன் 
ய துவசைப்பட்டசலைஎனிலும்,யொருர்மு 

3 



(௬௪) செள தீ தரியலக ர் 

ம். சடைகீஈண்சாதனவுசெல்.லுதலால்- டெ! 
5... பட பலத் ம ப் ( 2 ன் 

ருஞுதவசதமருந்திட்பிதத்றதிட 
மான் பீணைவி 

12 
5... ஈர ௦ ௫ ௦ உரு 

ய் 
ி ் 

த்தினால் வருமென்ப துகருதி-வமிறுதற்ச ரை 
8 ் பட ல் ் 

ஸிசிவத்தவளம்பாராய ஏன் அம, கூறினார். 
மன 

௮ ஆ. ௫ ் ் ன் நட 

யயரினும்.வினையினும்
 பின்ருன் ஷோரி! 

ம.ஆதொன்றும் பலவும்௨ த்தொன்.றுவஇடை 

ச்சா லஷ என்பது ஈண்டு என்னு ம். ஏயம் 

ஓவும் | இடைச்சொல்லென*9கொள்.க
 இத 

ட் ௬ உ சல ஃ ் ௫ ர் ர 

ள் தற்ருறிப்ே பதம் எனு அலம்காரகி 

காண்க... 
(௪௯) 

ற. “06% ல ( 6 உட உ ன் 

எண்டர்ச்கமிறெடிலாசிர
ியவிருத்தம், 

டத 

அரனிடத் இற்பேோன்ப மருளுபஉ௨னலலஈ 

ரீபாலருவருக்னுமவன் ரு டிமே ல் ஷி நதியை 

இறும், பரவுறுதல்விழியமன் முன்பார்த்தில 

போல தஇசயிக்கும்பணியாய பணிமிலருளம்; 

பயந்த்னயோ. லொபிங்கும், விரை புஎரிப் 

பகைதடிந் ஐ வீராதம்படைக்கும்.வினவு ஐ. 

ணைச்சேடியர்க்குவிருகி துரகைவிளை கரா, ல 

ரவுபகலடிபரவுமெரியனைக்ச௪ண் உருள்புரியு 
பூ ௫. ம் 

யே. ௦ 
௫ / ர ்் டு ் 

இ.ன்- தா யே. உன்னுடையசணவசாயெ 

ஒரனிடதீதிற் பெர்யஇன்பஃரமைக்கொடுக்கு 
ம் ் ன் க் 18) வ் ப அட அட 

ம். அவனலலாதவம் உதி அருவருப்போடு, 



செளந்தரியல்கரி, (ஈட) 

கூடிஇருக்கும். அவன் முடி.மேல்இருக்கின்ற 

அழமகையுடையகங்கையாறீறைச்சீறும். யாவ 

ரும்பரவுசன்றவனுடைய நுதல்விழியனலை 
மூன்பு ஒருக்காலும் பார்திததில்லப்போல 
௮திசயட்படும். அவனுடைய அபரணமாஇ. 
யபாம்புகள்வெருள அவத்நிற்குப் பயந்தன 
போலே ஒடுங்கும். தறு நாந்றதீதையுடையா 
தாமரையாகய பகையைப் புறங்கண்டு. வீ 
ரரதக்கைப்படைச்சூம். உசாதீ துணையாய் 

இருக்கின்ற டி.யர்க்கு நல்விருந்தாக ந 

கையைச்செய்யும். இரவும் பகலும் நின்ன 
இயைப்பரவும் எளியனைக்கண்டு அருள்புரி 

யாநிற்ளும். ஆகலால் உன விழிகள் இத 
ண்டும் இதிகனை எல்லாம் படி.த்தனவோ.' 
௭-௮. 2% விருதீது-விகாரம்--ஓகாரம்- விர 

னா. இதனுள் காமம் இழிட்பு உருதீதிரம் 

வியட்பு அச்சம் வீரம் நகை சருணே ஏன்னு 
ம் எண்வகைச்சுவலையும் புலப்படக் கூதியவ 
தினால், சுவை என்னும் . ௮அலங்காரங்காண்கு, 

சாரந்தமென்னுஞ்சுவை விகாரமின்மையில், 
கூதீதர் நாலின்படி எட்டேவேண்டிஞர்(டு௰) 

௮றுர்க்கமிஜறெடி லாடிரியவிருதீதம், 
. இசல்பொரக்குழையைமுட்டு மிமைமயி 
சொழுங்கித் றாஷ னிகசறுநிதீதர்யோக நீக் 

கிவெம்போசசசல்குஞ்,கெரவெற்பரசன்றொ ப் ் (டல்... பி 



(௬)  செளந்தரியலகரி: 

ல்லைகீதிருமா பென்னுந்தெய்ஷ மகுடமா 
மணிநின்சண்கள் வயமதன்வாளிசானே &* 

இ-ள். சிகரதீதோடுகூடிய வெற்பசசனு 
டைய பழைய திருமரயபென்று சொல்லப்ப 
டுழ் தெய்வமகூடதீதில் அழு சதியே மாணிக்க 
/ம்போன்றவளே. பஷனைம்டபிர் முங்ப்ும் 

குச் காதளவுவாங்கன அபோலக் குழையை 
முட்டியிருச்கின்ற இமைமயிராயெ ஓஒழுங் 
னையுடைய அம்பினிறகு நிகரற்ற தித்தரு 
டைய யோசப்பயிற்டியாசெ சாந்ததீதைநீ 
௮ வெய்தாயிருகீகன்றத போகத்தைக்கொ 
டுஃகும். அதனால் நின்னுடையகண்கள் வலி 
யையுடைய மன்மதனம்புதான். எ-று. 5 
வாளிகொல்லோ என்று பாடமாயின், ௮ம் 
போ என்று பொருஞரைதீத ஓகாசத்தை 
வினாவாச்சிக் கொல்லென்பதனை அசையா 
க்னாக. 

“ம் ௮லங்காரங்காண்க, (௫௧) 
வரிவியிச்செம்மைவெண்மை வனப்புறு 

கருமைஞன்று, மெரிதெறுகதபகாலதீ் திற 
து சமுட்பொருளுந்தோன்றுங், கருவெனக் 
குணங்கண்மூன் நின்காரண மென்னப்பெற் 
ரா நழட ட்த்பல் பயுதின்பப ட ஆ 
லகமுஸ்டோ, 13 

இ-ள். ஏரிய லேதத்தினது பொருளாப் 



ந. செளந்தமியலகறி, (௭௭) 

் இருக்னெறவளே. உன்னுடைய வரிபரந்த 
' விழியில் இருச்சன்றி ௮மகுற்ற செப்பு வெ 

நட்புக் கறுப்பாசிய ஜன்றுநிறரும் ஊ: 

 மிதீதிமுசலாயின தெறுகன்ற பிரளயகால 
தீதில் இறந்த. மும்ஸரீதீதிகளாகிய ரப் 
பொருளுந்தோன்றுங் கருவெனவும் அவர் 

பெறும் முக்குணம்களின் . சாரணமென்வு 
. மீ மெறிருஷ்உன அ அருளையன்றி உலகமெ 

ன ஒன்று உண்டோ. அஃதில்லை. ௭-௮. 225 
இராசதம் சாதீ தவிகம் தாமதம் என்னும் 

முக்ஞுணமும் முறையே சிவப்பு வெளுப்பு 
4 கறுப்பாகலால், மூக்குணதீதையும் தரு 
ம் சாசணம் எனக்கூ திஞர்.-ஓகாரம்-எதிர் 

மறை.--.இதனுள் அதாரவேது என்லும் 
அலங்காரங்காண் ௧. (௫௨) 

அம்மைநின்கருணைபொக்யெலையெதி ௬ 

யன வேலை, மும்மணி கெழுமுன்றொண்டர் 

மும்மலங்களையம மகக, செம்மை நன்சோ 

ணையாறுதெளிகங்கையமுனை மூன்றுதீ , தம் 
மயதீதொடும்வத்துற்ற சன்மைமீதென்டர் 

மிக்கோர், 35 

இ-ள். தாயே. கருணை பொங்கி அலை. ௭ 
தின்ற நின்னடைய நயனமாயெ கடலி 
னவிடதீது இருக்கின்ற செம்மணி வெண்டி 

ரி கருமி என்னாம் மூன்றையும்-உன்னை 



(87௮) செளந்தரியலகரி. 

அடையும் உன்றொண்டாரரனவர் காமம் வெ 
ஸ்கி மயச்சம் என்னும் மும்மலங்களையும் 
களையும்பற. ரூம்கள் சிவப்பையுடைய நல் 
ல சேோையரிழும் வெண்மையாயித் செவி 
௩௪ கங்கையாறும் கறுதீச யரானையாறும் 

தீதீதம் நிறக்தோடும் வந் ௮ கூடியசன்மை 

என்று சொல்வர் மிக்கோர். எஃறு. 89% கா 
மம் வெருளி மயக்கம்-என்னும் ரூம்மல 
மும் முறையே வெளுப்புச் வெப்புக் கறுப் 
பாசலால் அவற்றை அ௮வ்வவ. நிறத்தையுடை 

/। யாறுகள் கழுவும்படிச்கு வற் துகூடனாறி 
போன்நதிருதீதலால் மும்மணியையம் திரி 

வேணிசங்கமென்பரீ எனக்கூதிஞர். --௪ண் 
ணில் இருக்கும் மூன்று நிறத்திற்கும் மணி 
மென்றேபெயர். கருமணியிற்பாவாய் நீ 

போதாயாம்விழு நீ,திரு௮ு தற்கில்லையிடம்; 
என்றார் மபேலோரும்.--ஈ துன்ப ஐ-இடை 
௫௪சொல்.--இதனுள்-சந்குறிப்பேற்றம் ன 

ன்னும் அலங்காசங்காண்௭, (இ) 

இடம்படர்கொடியேநின்௧க ஸிருசெவிச் 

குமைட்டதேதென், றடரீந்தெமுகயலின் ௪ 

ண்சளடைப்பிலபயப்பட்டம்மா, கடும்பக 
ிகமலவீமிங்கங்குல்வாய்நெய்தல்வீடிரமடை 
றி சனள்சமலையொன்றொன். கிடை டட்பன கண் 

செண்டாம்., டப 



* த் செளந் தரியலகரி, (ஈ௯) 

இ-ள். எவனுடைய இடம்பமாக்தீதில் பட 
ரீந்க கொடபோல்வாளே. நின்னுடைய ௪ 
ண்வந்து உன்திருச்செவிக்கு மந்திரமாக ௨ 
ரைப்ப அ யாதுகாரணம் சன்று யாற்றுநீர் 

முதலாயின நீரிலே நெருங்கி எமுகன்ற மீ 
ன்கள் தாம்கண்போல் இருதீதலால் றீம்றை 

அபாயஞ்செய்ய உரைகீகன்ததோ என்று ௮ 
ஞ்சிதீ தங்கண்கள் ஒருபொழுதும் இமைப் 

பதில்லை. ௮.துவுமன்றிக் கமலமூம் நெய்த 
௮ம் சண்போன்திருதீதலால் அவற்றின் நிற 
தீதைக் கவருதத்கு உரைக்கின்ததோ என்ற 

சூசி இராட்பொழமு௮ கமலமலரும் பகற் 
பொழு நெய்தன்மலரும் இதஜாகிய ௧௪ 
வை அடைப்பனவாகச்செம்.து பசற்பொ 
முனு கமலமலராகிய விட்டினிடதீ தம் இ 

சாப்பொழுது நெய்தன்மலராகிய வீட்டி. 
லி... ஐம் மாறிமாநிப்போய் இருந்தாள் 

அமலை. எ-று. 22% கண்காகளவுசென்று. இ 

ருப்பதனைதோக்கிக் சமலையானவள் கமல 
மும் நெய்தலும் தனக்கு விடாகலால் பக 
ந்பொழுதெல்லாம் சமலதீதைக் காதீதும் 
புறட்படும்பொழு.று அக்கமலதீதை இதமா 

இய. சதவால் ௮டைச்சச்செய்,௪ நெய்தலி 
தீ. தும்வறீ.து ௮தன் இசமாகய கஒதவைதீ 

அறக்சச்செய்னு அனை இர்ப்பொழுசெ 
ட 



் (ரா௰) செளந்த 

ல்லாம் சாத. ஐ புறப்படும்பொரு அ அந 
தெய்தலை (பத்க் படு து ரஷ 
டீ துவநீ.து அதனை தீஇறக்கச்செய்தும் இ 
அ வேதொழிலாகதீ இரி என்ன்ன வே 
ண்டி ச் - சடும்பகற்சமலஃீடுற். கங், குல்வாப் 
செய்தல்வீடு மடைநீதனள் . சமலையொன் 
ஜொன் றடைப்பன சண்டி என்றும், மீனின் 
கண்ணுக்குஇல:5ு இல்லைஎன்ப அ ஒருதலை எ 

ன்றெண்ணிக-கயலின்கண்க ளடைப்பில ப 
உட்பட்டு என்றும், கூறினர். -பயப்பட்மி 
என்பதனால்- நீரின்கட்பட்டு என அ௮தன்றன் 
மைதீதொழில் கூறியவாறுங் கொள்ச௪.-- 

பகலென்ப து- தன்வெம்மையினால் கமில்ப 
ஃலென அடைபடுத்து நின்ற து. கமல தீ 

தையும் நெயப்தலையும் சாதிபற்தி ஒன்றுழுன் 
௮: ஏனப் பட்ட ஐ. கண்டு என்பது-கண்டு 
சசெய்தென்னும் தொழிலாய் நின்ற து. 

அம்மா என்பதும் கண்டாய் என்பதும்-(0 

ன்னிலையசை....-இசனுள்-மேற்கூறியகவி ௮ 

லங்காரமோகாண்க. (இ௫) 

இணைவிழியிமையா நாட்ட மெய்தியதலர். 
தீதோன்றும், டணைநெடிம்புவனமிர் தப்பா 
ரீவைசற்திமைக்குழாயித்,  றுணேயிமற்தறி 

வதெண்ணிதீ துணிற்த தின்கருணையென்றாி, 

கனையினுங்கொடியதென்னச்கடவதோகட 

ா் ப ௫ 
டு 

$ 



செளந்தரியலகரி. (க) 

வுண்மாதே, | 2 
இ-ள். தெங்வமாதே. உன்னுடைய சண் 

ணலர்வது சாரணமாகதீதோந்றும் பெரிய 
நெடியபுவனம் இக்கண்பார்த்த பார்வை ட 

றிதுபொழு.து இமைககுமாயின் அப்டார் 

வையாகிப துணையையிமநீது அமிர் து வி 
டுவகனைக் கருதித் அணிந்த நின்கருணையி 
னால் உன்னிருவிழியும் இமையா சாட்டமாக 

இருந்சுதென்று யாவருஞ் சொல்லலாயிருக் 

௮, இவ்வருளையுடைய அதனை அம்பினுங் 
கொடியசென்று லர் சொல்லக்கடவதோ. 
கடவதல்ல. ஏ-று. 2% மூன்றாம்வேற் றுமை 
விகாரத்தா ஜெக்க து சற்று ஏன்ப த-ட 

திதென்பது. உற்றவாய்மை சநீறுந்தருடு 
லிர், என்றார்பிதரும். -ஓகாரம்-ஏதஇர்மறை. 
இதனுள் பொருளே௪ு என்னும் அலங்கா 

சமும் தன்மை என்னும் அலங்காரமும் 

லாண்க. (௫௫) 

தெடியகட்சரியஜெப்தனிறையருட ச௪லஇ 
யெய்தாக, கொடியனேன் பிறவிதீ ஜன்பக் 
குரைகடல்கடற் தும், விடினதிற்காறை 
வதுண்டோ மெய்திதவரீக் கொழித் தரு 

தோ, கடி,தகர்நிலவுகாட்டி ந்சாயுமேகருணே 

வாழ்வே. ட் 

இ-ள். கருஷனோச்செல்வமா யிருப்பவளே, 



(ற ௨) செள ந்தரியலக- 

உன்னுடைய செடி.பசண்ணாிய கரியதெறி 

தற்பூவின் நிறைந்த கருணைக்கடலை. அடை 

நஇிடாத கொடியனேனது பிறவியாகிய து 
ன்பம்பொருநீதிய குரைகடலைக்கடற் து யா 
ன்மூம்கும்படி நீயேகருதி அ௮க்கரு;ச்சட 
லிமிடதீ து என்னைவிடில் அதத் குறைத் ஐ 

போவ தண்டோ. அப்படிவிடினும் மெய்கீ 
தவத்தைபுடையவர்க் கொழிம் ௮ என்னை 
ட்சச்செய்யாதோ- மாடகூடங்களோடு. ௯. 

டய காவலையடைய நகரில் எறிக்கும் நிலவு 

வி௨ச்களோக்ூடிய கரிந்த காட்டினும் ள 

திக்குமே. அதனால் என்னையும் முழுகச்செ 
ப்.பும். ௭-௮, 28% நகர்க்கு மாடகூடமும் கா 

ட்டிற்கு விடரும் கரிதலும் வருவித்து 
நகரின் உயர்வும் காட்டின் இமிவும்பந்றி- 
குரை-சகடலென்பதற்கு அடையாகநின்ற து. 

ஏகாரம்-தேற்றம். ஒகாரங்கள் - எதிர்மறை; 
வினாவெனினும்) அமையும். -4இதனுள்- தவ 

தீதோசன்றி என்னையும் ரூழ்கச்செய்யும் எ 
ன்னும் பிநிதொன்றனைப் பெறப்படுதலால், 

ஒட்டு என்னும் அலங்காரங்காண்க, (௫௬) 

கருங்குமனுசிறிகட்பின்ன றி சவின்கடை, 

க்கபோலந்தாழ் த்ு, வரும்னுமைகடந்தகண் 
எவினயிழ் கடையனங்கசாப, நெருங்குறதி 
தொடுத்சவேவிவிமிர்தலை யேய்ச்குமெல்ரா 



ட 

| 

| 

செளறீத்மியலகரில ஜாக் 

ண், மருந் கல்வெச்சிருய்கருன் மதர்வி 
திபரவவ லல்யார். 2.2 அன் 

இ-ள். பண படங்திஞ்ல்ல பொன்னிறத்தை 
யுபைய அ௮மருபொருந்தின்வளே.. உன்னு 

டைய. அதவலின்மேந்.. பின்னிய: கரியகுமற் 
பின்னலின் அடையொருதீ சய கயோலத் 
தில்தற்குய அரிய : சூழையைச்கட.நீத ௨ 
ன்கண்ணின து கூரியகடையினனு பகையை 
செருக்கும்படி க்கு. நிறையவாங்கயெ. : ௧௭ 
மன்விலலில்தொடுதத. அ௮ம்பினுடைய நிமி' 

ரீம் ததலையைஓக்குமென்று ஏல்லாருஞ்சொல் 
லலால,.யாவரி. உன்னுடைய மதர்த்த விழி 

யைதீதுஇக்க வலிலார்.. எ-று: 33% கடை. - ஏ 

வினெல்ஞம்.. அ௮டயையடுத்.து தின்ற ஏ... 

மேற்காதில்.இடப்பட்டு விந்யோல்வளை நீது 
குழைவு 9பதிதிருக்கின்றவதனால் - அவ்வணி 
யைக்குழை. என்றும், அனுதங்கி . இருக்கு 
ம்.இடம் எவ்விடமோ என்று ஐயுரூமல் அ 
தியும்படிக்கு. - கருக்குழனுதற்கட்பின்னற் 
ஈனின்கடைக்கவேலற் காற் தவரும் ஞுஜை 
என்றும், கூ திஞச்.--மருங்கு- உடைக்குறை 
ணவ மருத்தெகிகாற்விறு எனவே. ௮ 
ம் மருங்குல். மிகச்சிதி ௮... என்பதாயிற்று. 

இதனுள் பல. உவமை வந்.தும் : ௮வ்வுவை 

தோம் உவமைபுருபு புணசாறு. முடிவின் 

(24) 



(ஈக) செளந்தரியல்கரி. 

கண் ஒரிடதீதுப் புணர்திதியல சனால், ஒருள 
யிற்பொலுயுவமை என்னும் அலங்காரங்கா 

ண்க: [இப்பதினொருகவியும் கண்ணின்வர் 
ணனை கூதின.] | (௫௭) 
ட தோகைநின்சகபோலஞ்சாரீநீத துணை நிய 

ற்சுவமிந்தோடு, மாசவிவ்வுருளை ரான்கிளுன 
ன விரதம். வாய்தீதோ, வேகன் புடவிவடீ 

டத் இருசடராழிதீ இண்டேோம், பாகரைப் 
'டொரு துமாசன்பமம்பகை இரப்பெநற்றான். 

இ-ள். மயில்போன்றவளே. நின்னுடைய 
சேண்டு சபோலத்துற் சார்ந்த தோட்டினால் 

வதான்தியநிமற்குவடும் அதீதோமோக இல் 

இனங்கூதிய உருளை சான்னேயடைய உன 
அழமுகமாகியதேர் கடைதீதபடியினாலோ-௪ ' 
நீதிர சூரியர் என்னும் இருசடசாகிய இசண் 

டி உருளை யைப்பூண்ட ஒன்றுடாம்.ஒ. முக்கண் ற 

ஈல்லபூமி வட்டமாகிய. திண்ணய தேரையு 

டையபாசமான்னுஞ் சங்கரரை இக்சாலதிஇ 
ல் டொருது மன்மதன் தன்னை தெற்றிக்கண 
னால் எரித்த பழையபகையை தீ. தீரப்பெத் 
ருரன்-௪-ு: $% சங்கரர்திரிபுரத்தை எரிச்சப் 
போம்பொழூது இருசடரை உருளையாகப் 

பூட்டிப்பூமியைச்தேராசப்யண்ணி நடத்து 
லால்-ஏகநன்புடவி ரவ பசலு, ராஜித் தி 
ண்டேர்ப்பாகர் என்றம், சயோலம் கண்டா 



செளந்தரியலகரி; (௬௦௫) 

ஐூயபோலிருந்து தோட்டினிழலைக் காட்டலா 
ல-கபோலஞ்சாரீநீத துணை திமற் சுவடு என் 

௮ம்,கூதிஞர்.--இசனுள் தோடும் தோட்டி. 

னிமலும் முகமும் முகமேற்கவிதீதமுடியும் 

தேர்போலிருத்தலின் ௮தனை தீதேராக உருவ 
கஞ்செய்து ௮தனை எ௮வாகளடுதீ௮ு உரைதீ 
திமையால், உருவகவே இ ஏன்னும் ௮லங்கா 

ரங்காண்க,..... (௫௮) 

எழுசர்ச்சமிதெடி.லா.ரரியலவிரு தீதம். 
வேரி, சாண்மலர்க்குள் வாணிவிலையில் பா 

டலமுதெலாஞ், சேசமாமட நீதை தீன்செவி 
க்குணாவருத் தவே, யாசமாலை மடியசைப்ப 

வாடியெந்றுகுண்டலம்,பூரைபூரை யென்று 
சொழ்பொலிந்தவோசைபெத்ததே. 2 
இ-ள். பெருமையோடும்கூடியமடதநீதை 

ட்பருவதீதையுடையவளே. நுதாத்ற திறை 
யுடைய நாட்கொண்டவிழ்ந்த தாமரை 
ரின்கணுள்ளசலைமகளானவள் தன்னுடை. 

விலையில்லாத டாடலாடிய அமுதமெல்லாம் 

ஒருமிக்ச நின் செவிக்கு உணவா ஊட்ட ௮ 
தனால் மு.தீ தஐமாலையையுடைய உன காடி. 7 

சைட்ப அதனால். ஓன் ரோ ஒன் று. தாக்பெ 
குண்டலங்கள் பூரைபூரைஎன்ற சொத்போல 

ப்பொலிந்த ஓசையைப் பெத்ற_து - எ-று, 

* மாமடத்தைஎன்பதற்குமாமரத்தின்22 



(ர). சேனந்த்ரிய்வளி: 
இருக்கும் மடநீதைஎன்று ன்ப டண்ஷ்ு 
ிறும், புரைபூரையென்ற சொத்பொலித த 
வோசைபயெற்ற து என்பதற்குப் பூரை ரை 

என்தசொல்லாகிய பொலிந்தஓசையைமப்பெ 
நீற என்று பொருளாணைப்பினும்; அமையு 

(ம். ன றப லைகருதீதுன சாசஇருப்ப, மூடு. 

நின தாகச்கூறிய ஓஃ சழுத்தோடு௯ூ௩- மூடி 
சைத்தலால்என்க--.- பூரைபூரைஎன்ப_அ- 
(டோ தம்போ தம்என்பதாம்- சேர என்ப 
ஒருமிக்க என்பதாம்.6 மறைவழியொழு 
காமன்னவன்வாஞுபி. பித் ஈட்டார்ர்த யா 

வம்போலக், சேரமநறைத்த கூரிருணடுமாள்;) 
என்றார் பிறரும். அறவ வென்னும் நான்னு 

ரூபை எமணருபாகக் கொள்௫...-இ னுள் 

தற்ருறிஃ்பேற்றம்என்னும் அலங்காரம் கரண் 

4. | ன வ லக டம் அன்்வடப்புத 

தின ] ் (டு௯) 
இம்யம சனின்பர பிகப்ந்திமியெதாலச் 

யனைய வென், னமலையுன்றனவதன் துண்ட வ 

சவிஏிறந்த மணியையோ, விமலமன் று கவி 
ரூரீமூிதையெற்டில்வலவியவவ தோர், ௧௦ 
லமன்னு டடத ஸ்ட ஒற்ன்னன லு 

02: ்ஷ் 
இ.எ். இமபமலையாசனுடைய மரபில்வெ 

திரி எழுதி 'ொடிபோனீத என்றுக் 



செளர்தரியலகரி.... (க௰ிஏ) 

மலையே, ௨ ன்னுையரமுகதீ தீநி2லைதே ॥/்ன் திய 

ஞூச்கிலே புண கசகம். மணில டதத 
மனா-மனத்தில் அழு சஇன் ம்  லைவயெரிற அவி 

ஞூரானவரிகள் மலை பில்இருகடன்ற வல்லி ௮ 

லர்வதாகிப ஒர்கமலமலரிடதிது நிலைபெற்ற 

குமிழம்பூவான ஓ ரூத்துனை ஈழ தல் உல௫தீ 

இல்கண்டகல்லஎன்று சொல்வது. - னஃ நு, 

2: முகத்தையும் முூகதிதின்மேலஇருக்கின் ற 

மூக்கையும் சமஉமலரும் கமலம௰ரீமேல்இ 

ருக்னெறகுமிழம்பூவுமாசச்கறினார்.-ஓகா 
சம வினுஃ- இதுனு சர் மாரன் ஆகம் என் 

னும் எரவில்ள் கர்ப்ப (லது 0ல் ஆப 

முண்டா அவச மெய வத 0௦ (௬௫) 

"இறைவி நின்னிதம்ச்சி வப்பிபற்கை யிதீ 

தொடிணைசொஞ னிறைகொள்கொல்வையி 

நீநிறத்தி னீமல்பெ.நீறு விம்பமாட யுறைதல் 
'கொண்டுிநா ணும் ன் றா ருவமையில்லை யுண 

டெனாட வறைகடற் ற்ற வனதுபுவலி னன்று 
டல ரஸி விய தி ௩ 3 

இன் உலிமமகெல்லாக்லுழைலியே ந நின் 
ணுடையவர்யிசமினுபையவெப்பு தடாங்கை 

பாதலினால் . இல்விசருடன்பருவத்தினால்வரு 
ம். சிவட்பைச் 'செய்ற்கையாயுடைய 'கொவ் 

வவைப்பழ த்தை ள்ந்மா அத ரன்னால், முதிர 

ச்சிகய்ச்கொண்ட ஐக்சகொவ்வையான இ 



(௬௰௮) செளற்தரியலகரி. 

ல்விதழினுடைய நிறத்தின் ஒளிபெத்று விம் 
பமென்னும்பெயணாயுடைத்காய் த்தான் ௨ 

றைதலை உட்கொண்டு நாணும். ௮ஃது ௮ப் 

படியாகலால் உலகனிடத்.து வேஜொரு உவ 
மை அதற்கு இல்லை... திரை ஒன்ரோடொன் 
ற. ௮றைகின்த கடலி விடத். துள்ள. பவள 
மானது பழங்களைப் டழுக்கில்,அன்றைக்னா 
உவமை உண் டென் சொல்வேன் ௮வியன்- 
௭-௮. % உறைதல்கண்டுநாணும் என்றுபா 
உம. உரைப்பாரும் உர் --ஒரீபொருளின 
அகாந்தி ஓர்பொருளில்வ நீ. பதஇிடாய் தலை 

விம்பமென்பரீ அதனால்-விம்பமாய்என் று 
ம், கொவ்வைப்பமம் த௯€மிட்டிரு தீகலால் 

சாணும் என்றும், கூறினர். -பவளம் பழு 

ப்பதின்மையால், உவமை எக்காலத்.தும் இ 
ல்லை.என்ப துபெறட்பட்டது.---இசனுள் ப 
மூக்குஞ்செயலிலலாத பவளக்கொடி ஒருகா 

லத்திற் டழுக்குமாயின் ௮ப்பமதீகை அப் 
பொழுது ஒஃ்பாகச்சொல்டலேன் என்றமை. 
யால், அற்புகவுவமை என்னும் அலங்காரம் 

காண்க. [ இ.து இதழின் வர்ணனைகூ தியது. | 

அன்புமுதீதிவடிவாயவம்மைநினகானன 

தீதுமதிரகைநிலா, நன்புறதீதமுத மொழு 
. சுமாம தர நறைஓமிகாள்சீதளமயின் றவ, யி 

ன்பலிப்பலத வட்டுருஇனியெ னத்தெவிட் 



'செளந்தரியலகரி. (ஈ௰௯) 

'டஓயசசோரம்வால், மூன்பரப்புநிலவுண் ணு 

: மாலுனதமூச லுக்கு நிசரீமுூரலே. 3 

இ-ள். அன்பானது முதற் து ஒரீ வடிவா 
இயெதாயே. உன முகமாகிய மதியின்கண் 
இருக்கின்ற தசையிலேபிறந்தநிலாவினிடதீ 

றி ஒழுகா நின்ற அமுத த்திலே மிச்ச மதுர 

தீதையும் மணத்தையும் உட்கொண்ட€ீதள 
திதையும் உண்ட நம்யுடையவா:ப் இனிஇன் 
புளிப்பை உண்டாலலலது உவட்டாதெனகீ 
தெவிட்டும்படி. சகோரப்புட்கள் வாலில் 
இருந்து முன்சைப் பரப்புகின்ற சந்திரனு 
டைய நிலவை உண்ணும். அதனால் உன்னு 

டையமூர லுச்கு வேறொன்றும் ஒப்பின்மை 
பரல் அம்ரூரசலேதிகர்-௭-ு- 9 தெவிட்ட, 

ப என்ப.2-செய்யிய என்னும் வினையெ௫்௪ 
ம்.- நன் ஏன்பது-புறத் துக்க வடை யாக நி 
ன்ற .த.-- நகைநிலவை உண்டசகோரப்புட்க 

ளுக்கு வானிடதீ தமதிநிலயான து தித்தித்த 
புவிட்பாம் இருத்தலால், தெவிட்டும்பஓ. ௪ 
கோரம் வான்முன்பரப்புதிலவுண்ணும் ஏன் 

ரூர் இசனுள் முூகமதயில் இருக்கின் ற நீ 

கைநிலாவாகியபொருள் வான்மதியில்இருக் 

கும் நிலவினும் மேம்பட்டதென்று உவமை 

“கூறி மறுதி து அப்பொருடன்லை யேஉ௨வமை 

யாச உரைத்தமையால், பொதுநீங்குவமை 



உ௰)  இசளதீதமியலகரி: 

எல்லும். அலங்காரம். காண்க, கியி லை 

யின் வரீணனைகூறிய த.) . ம்ப (௪௨) 

விள்ளநாவுரை பெழும் கட்ட சல) லைவம் ஷீ 

சமுல்புகழு மனு (2ம் செள்னுபாடன்மது 

ரம்பழுத்தனைய.. செய்யகேமொளி. வனப்பி 
னா லள்ளன்மாமலரை விட்மிவாணியுன. ௧௬ 
ணறாவுறையவெள்ளையா,. யள்ளமேனியுமெ 

(வட வதல்கல்க வுன்னிறம்பெறுவ தொத்து 

தே... % 
இ. ம். என்னுடைய ப்பட மொழிச. 

ளை ஹமொழிபும்படிக்ளு உன்னுடைய. நர உ 

ரையெழுத்தோறும். உன்தலையசாகிய சங்க 

ருடைய வீரமும்... புசமும் அமகுமே. 
சொல்றும். பாடலினது -மரம்பழுத்தா 

தீபோன்ற- வெந்த. நிறத்தின். ஒளிவனப்பி 
னாலே சேதிறித்பி௨ர்த பெரிய ராகப் 

ரைமலரைவிட்டுக் .சலைஃகளானவள். உன்னு 

டைய இவற்ச. நாவின் உறைய அவளு 

டைய: பெள்ளையாயுள்ளமேனியும் நீ அருளா 
கலினாலே. உன்னுடையமெய்யி ன் தஇிறத்தைப் 

பெறுவதாகிய பாராணிஃக நிறத்தை ஒத்த.- 

று. ரி தெள்ளூகல்- ஈண்டுச்சொல்லுகல் 

என நின்றது. -ப॥டலின ௮ வனப்பிஞால். எ 

னக்கூட்கெ. அஅதாவினுடைய ப்பி திறம் 

வெள்ளைமேனி௰ஐ் பர தீதலால், உன்னிறம் 



செளநீதரியல்சரீ£ ௨௮] 

து ணன் 

பெறுவதொத்த துஎன்றார். _.ஏகாரம்- தேநீ 

றம்.--இதனுள் அதிசயவுவமைஎன்னு ம் ம் 
லங்காரங்காண்க, (௬-ஷ 

அறுர்க்கமிடுநடிலாசிரியவிருதீதம். 

அற்றையருட்டவசேடஞ்சண்டனுண வர 
பொருதாவறீரக், கற்றைமலர்க்கும லுமை நீ 

ன்கருப்பூரசசலமதிச்சசலம்போல, வற்ற 
ருதீதம்பலதீதி ஜெருசகலமேனு மினி எ 

ண்வொமம், பெந்திலோலமரரொனலும்பெயரீ 
பெற மிருநீ்தனரோ பிழைப்பில் விஸ் 
ஷீ 98 

இ-எ்- கற்றையாகஇரு க்கின்ற மலர்பெ௫ 

ருநீதியகுமலைபுடைய உமையே . அருளை மா 

டைய இவன் நாடே ஈறும் உண்டு மிருநீதசே 

டதீசைச்சண்டேசரன்உண்ண (௮ தனைமன கீ 

தில்பொரறாக அவல் தீரும்படிக்கு- மதித் அ 

ண்டம்போலக்கருப்பூர தி துண்டமுற்ற ௮ 

கையுடைய உனதுதம்பலதீதில் பொருந்திய 
ஒரு ௭ண்டமாயினும் இனிதாச உண்வொழ 

ப்பெற்திலரானால் ௮மரரொன்றுசொல்லுல் 

டெயரைப்பெறவும் இருந்தனசோ- இக்கால 
தீதிற் சாதல் இல்லாத விண்ணோர் - ஏ-ர-. 
29% இக்காலதீதில் சாதல்இல்லா் சவிண்ணோ் 
எனவே (ுற்காலகீதிற் சாதலையுடைய விண் 

ஹோர் எனவாயிழ்௮.--அமரரொன்லும் பெ. 
(0௬) 



௨௯). செளநீதரியலகரி2: 

பரீயெறவு மிருந்தனரோ சன்பதஞுல் அக் 
காரலமென்ப.து. வருவிக்கப்பட்ட து... கறி 

றைஎன்பதனை மலருக்கு ௮அடையாகச்கொள் 
ளாமல் குழலுக்கு அடையாகக்கொள் க. 

தாம்பூலமென்னும்வடமொழி - தமித்மொ 

ஜியாய்தீ கம்பலமென தீ தரித்த.ஐ..6 ஊரு 
ணிியாதீதபொதுலாய்தத ல்வ்லிஸ்டி என்னார் 

2/தரும்.-முரிப்பில்லா தவர்க்கு ௮மரசென் 

அபெயராகலால்,௮அமரரென் னும்பெயர்யெ 
௦ வுமிருந்தனசோ என்றார். லைச்கலம்- அண் 

8 ம ஒன்னுன்னு ஜு பதப்புணர்சசியின் 

ண் அற்றைஎனலாய் ஈண் ண்டு நாடோறும் எல் 

௮ பொருவ்கொள நின்ற த. -யொருத ஆ 
வல்-பொறரு. சாவலெனக்கடைக்குறை விகார 
மாயிற்று. -அஉம்மைகள் இரண்டும் -இற ப்பு. 

ஒரக் எதிர்மறை. -இகனணுள்பண்புவமை 

என்னும் அலங்காரரும் பொருளேறு ஏன் 

னும் அதிகா கமுப்சாண்து (௬௪) 

பசதீகமலர்க (கொடி. கருணே பழ த்தனைய 

செப்பெதிஞ்கிகக்கல்கோன்;. விசைகீ 

தொழிலைக்கலைவாணி தனிதீபாஒூப் பாடியவ 
ண்மெலிவதல்லா, லசைக்இலர்பெொ ன்மூடியு 

னதுமதுரமொமிக்கசைத்தனமொன் ததந்ஞ 
காணி, யிசைதீதொழிலைக்கைவிட்டா ளெலி 
லவிீணையுசையிலிட்டாளேதுசெய்வாள் % 



செளதீதரியலகரி, உவ) 

இஸ். மலரையுடையபசுமைபெதீறகெ௱ 
டிபோல்பவளே. கருணையைப்பழமாகம் ப 
முத்சதுபோன் நகொம்புபோல்பவளே - நி 
வ்பரமருடையபொலிவபெற்த தோள்செய் 
தவிசயதீதொழிலைக் சலைகளையுடைய. வாணி 
யானவள்சன்ன்லேபசடிப்பாடி ௮ங்ஞகுமெலி 
வதேயல்லாமல், பொன்முடியைஒருக்காலு 
ம் அ௮சைதீதிலர்.௮வ்வாறுபாடின தம்அன் று 
தின துமதுரமொழிச்கேவசைத்தனொன்று 

அ.தற்கு௮௨ள் நாணதீதை௮அடைந் ஐ இசைதீ 
தொழிலைமெல்லக்சஜியவிட்டாள்.. எழிலையு 

டைய வீணையைக் சழந்தியிருநீத உறையில் 
இட்டாள். இதற்கு எுசெய்வாள் - ஏ-ு, 
% மனுாரமொழியாவது-வரணிபாடும்பாம். 
டைக்கேட்டு தன் ஞயித்று என்னு ம்மொமி. 

டழமுத்ீத அனையஎன்பறது 2 கரபப்சல்ண்னு 

கடைக்காறைற் த நின்ற த... ஐயற்கண் ஸூ 

மல்லாப்பொருள்வயின், . மெய்யருபு தொ 
காவிறுஇயான,, ஏன்ப துகொண்டு முடி என் 

ணும். இறுதியின் சண் . பரள்னுண்டுல் வேற்று 

மையாகலால் கொகைப்பம்டு நின் றத... 
இ.கனுள் நல்ரிங்திவெல்களளுள்டு தலங்காரம் 
அரண்ச. | இம்ஞான்றுசவியும் வாயின்வர்ண 

ஹகுதிலடிச ப. சஸ்மோடிபடி (ஒக்) 
மசவாசை யாலிமய மலையரையன் மலர்க் 
பதை படட வியை பு, மைய றாகி மார்ரா வ க ரர 927 னை. வட்ட னை] 



நீராஉசி)  மிசளந்தரியலைரி: 

கைதொடமனக்துஎன்பு, புகவாசை பாரவி 
றைவன்சசதீதேந்தப்பொலிவுறுதின்௫புகம் 
போத்றின், முசவா௫ியரன்படிமகீ கலம்பார் 

க்சவிட்டமுகிழ்க்காம்புபோலுஞ்; ௪கவாழ் 
அவையிகம்நீதிகயநீ: தனித்தவர் சந் சவக்கொ 

முரீ துதழைதீதகொம்பே. ஆ 
இ..ள். உலகவாம்வை திநீதிதீ ஐ ஒருமிதீத 

மன கீதையடையவர்செய்பும்கவகாகியடிகா 
முந்துபடர்ந் து தழைத்த சொம்புபோன்ற 

வளே. மசவாசையினைலே 'மூதிதங்கொள்ளு 

ம்படி.க்கு இம௰யமலையரசன் மலரீபோலுற் 

அன்கையால்தகொட-உன்மேல்வைக்த அன்பு 
தம்ருடையமனதீதட்புக :௮சரபானஞ்செ 
ப்யவேண்டும். ஆசையினால் இறைவராகிய 

பசமர்கசரத்தால்ற்தம்- பொலிவுறுகன் ற நி 
ன்சிபுகத்சைப்புசற்றி சொல்லின், அப்ப 
சமர தமது முகச்செவ்வியைக் கண்ணாடியிற் 
பார்க்கும்படி அதற்கு முகிமாக இட்டகாம் 
புபோலும்-எ-று. $*% மலையரசன்மலைபருவ 
॥மாகஇருக்கவே கைவருவிதீ துச் சொல்லவே 
ண்டியதனால், கைக்குமலர் உவமையாய் நின் 
றது. 6 இகழ்மணிக்கோபுசற் இங்கள்வாண் 
முகம் ன்றார்பிறரும். 4 தவஞ்செய்குற்ரு 
இிடைபூறுவாசாமல்கா தீது நிறைவேற்றலா 
ல், சகவாழ்வையிகழ் மீதுதயர் கனித்தவர்த 1 ர் 



செளந்தரியலகரி,  (ஈ௨ட௫) 

குவக்கொழுநீ து தழைதீதகொம்பேஎன்ளார். 
இதனுள் ஒருவயித்போலி யவமை என்னும் 
அலங்காசம்காண்ச. [இது இபுகவர்ணனை கூ 

தியது. , (௬௭) 

வயங்குறுநின் ஐரளவட௨ மான்மிதச்சே ற 
ளையமதுமத்தரீமேனி, மூயங்குதொறு மெ 
மூபுளசமூப்பெரதிழ்த பசுங்கழுதீ முகம 
ங்கண்டா, லியங்குபுனந் கருஞ்சேற்தி னெ 
மும்வலயருள்ளரைத்தாளீன் நகஞ்எம், பயம் 
புருதல் கடனன் ரொ வண்டு பச்மை 
யொளிபமுதிதபொன்னே;..' 88 

இ-ள். மாதிறுஇத் ஐணையென்னும்அளவி 

ல்லா தபசுமையொளியைட் பமமாகப்பருத் 
தபொன்போன்றவளே . ஒலளிர்கின் ஐ. நின்னு 
டையமுத் துவடமான. கழுதீதினும் மூலை 
யிஞம், பூயெ மான்௦தமாகிய. சேற்றிலேபு 

ள மதுமத்தராகிய உன்கணவருடையமெய் 
யைழமூயங்கும் தோறும் எமாநின்ற புளகதி 
இனால் உசோமச்சிலிர்ப்பாகிய முட்செறிந்த 

டச்சென்றகழுதீதும் அதன்மேல் இருக்கின் 
திமூகரும் கண்டால்,இயங்காம் பனலோடுங் 

கூடிய சரியசேந்றிலேபுசண்டுஎழும் வெள் 
ளிப வலயதீதையும். முள்ளை அரையிலேயு 
டையதாளையம் ஈன்றதாமரையான- ௮௪ 

எச்லகிவ்வதல் சபா வருட சப்னும்.. 



(௭௨௭) செள நீதரியலகசி- 

எ-று. ப். முத் தவம் மான்மதச்சேது 

ம். உசோமச்சிலிர்ப்பும் கருத்தும் ஈறகமூம் 
என பனவத்திற்குமாஜுபா டாஷமுறையே வ 

லயமும் கருஞ்சேறும் முள்ளும் தாளும் யூ 

வும். வருவிதிகுக்கூதிஞர்-- மயம்புகுதல் 
என்பதனால் நீயின்சட்புனுதல்என அதன றன் 
மைதீதொஜதில் கூறியவாறுங் கொள்ச. ஓ 

ாரம்-எதிர்மறை.--இதனுள் தாரமுரையைச் 
கிதுமைப்படுத்தித். தாமரைக்கு ஒப்புடைதீ 

தாகிய முகத்தைச் சாதியினாற் பெருடைப்ப 
டுத்திக்கூறியசனால், சாதிவேற்றுமைஎன் னு 

ம் அலங்காசம்சாண்க, (௭௭) 

செநீதிருநின் அிருமண தற் சேர்ந்தசர 

மூன தழுத்திதீதிம்வசென்கோ, மந்தரமத் 

தீமதார வு வகை நாதருமெல்லை வகுத்த 

ன்சோ, கொந்திரையுநீ ுணர்ப்பூகங் கொ 

முதீதபசுங்கழுத்துன்௨ரைக்குறிகண்மூன் று, 
மி.நீதிரையுஞ்சயமகளுங்கலை மா.அம் புகஜ்வ 
தல்லால் யானென்சொல்வேன்ஃ 3% 

இ-ள். சவநீ.த. அழகனயுடையவளே..0 

ணதிதினால் வண்மிவந் ஐ.ஆசவாரஞ்செய்யுஞ் 
பம்பாளையையுடைய கழுருபேச லுங் கொ 

முதீதிபச்சென்றகழுதீதிவி.த்திரோகையாக 
யருதிகள். மூக்றையும்- உன்னுடைய இரு 
ணதுதில். ஓன்றோடொன்றுசேர்த்த பொஜழ்ச 



கிஎன்நித்ரில்ளைரி. (ஈ௨௭) 
சஞூன்றும் அழுந்தப்பட் டத இலழ்வமகன் 

௮ சொல்வேஹே. ' அஸ்சொழித்து. மந்தர 

ம் மத்திமம் தாரம் என்னும் வகை ஓ ச்்ன் 
கீகாம் எல்லை௮குதீததென்று சொல்வேனோ: 

அவற்றை. அறிந் து திருமகளும் நடல்ட்பம் 

சலைமகளும் இன்னதென்று புகத்வதல்லாம 
ல். யான்: ஏதென்றுசொல்வேன்-௭- று. உதி 

தரபூ.மியிலே மணஞ்செய்யும்பொழு.து மூ 
ன் றுபொற்கயிற்றினல்செப்கு ஒணி கழுதீ 
இற்பூட்போர்கள். யய தினிஷ், திருமண த்தி 

நீசேர்த்தசசமூன் நமுற்துதீஇகம்வதெல்கோ 

என்னும், தேவி சங் தவித்தையிலே வல்ல 

வள் ஆதில ரல் ௮/9 எலலாம் இம்மூன் றி 

சையிலே நடப்ப அசருதி - மந்தர மத்திபூ 
தாச மூவகை றாகமு மெல்லை வகுத்ததென் 
கோ என்றும், கூறினர்.---ஒகாரங்கள்-வினா. 

இதனுள். தற்குறிப்பேற்ற என்னும் அலங் 

காரங்காண்க-| இவ்விசண்டுகவியும் சழுதீதி 
ன்வர்ணனை கூறின.] (௬௮) 

முூன்னமொருதலைசினவுன் முதல்வசா லி 

மற்தவயன்முகங்களுன்கா, ௮ன்னமகுக்சே 

தீறபசுக்கமைமணிதீதோளெருநான்கும் வ 

முத் துகன்றா, னின்னமொரு€ம்றமெழுந் த 
ரிதலையை யெனினு மிவடடமெல்றோளைச், 

சொன்ன தலைக் கழிவிலையென் ஐறிர்றுணிர் 
த.துணிவன்றோ சருதியாம்வே * 



(ராக 9) செளந்த பியலகரி. 

இ-ள். சருதியில்வாஜ்வெதவளே.. உண்ணா 

டையரூதல்வரிடதீ.து இன்னும் ஒருக்கால் ௫ 
ன-மெருரீது அரிறீு. விரிதலை ய என்று 
சொல்லினும் இவளுடைய பெரியமெலலிய 
கோளைப்புகட்ர் துசொன்னதலைக்கு அறிவி. 

ல்லையென் று ௮ப்பயத்தினிஈ்றுந் துணிந்த 
அணிவிஞலை,தன் மேலேனந்தஅம்ரமூதல்வ 

சாலேழுற்காலத்தில் ஒருதலையைஇழத்த௮யப 
ளுனவன்- தன்னுடைய முகங்கள் நான்டுனும் 
உன்னுடைய அமகுச்குஏற்தபசுங்கமையோ 
௮ம் அழகையுடைய கோள் ஒருதான்னாம் 

வழுதி துன்றான்-௪-று அ*பிறஉறுப்புக் கள் 
எலலாம் இருக்கத் தோள்களை வழுதி துவ. 

அபபயதீதைத்தருவதனால்..-.- ஐன்ரும்வேற் 
அமை - விசாரத்தாற்ரக்க து... உம்மை- 

எதுர்கிறை கடக்கும் ஒ௮ம்- அசை௭-இதி 

னுள் குணவேதுஎன்னும் அலங்காரம் கரண் 
சிஷ்திதுசோளின் வர ரீ்ணனை கூ றிய. 1௬௯) 

தருமகஉன்சறஒியாத். ுவண்டுமதித்செ 

ம்பஞ்சா த்செங்கேஜ்பெற் ௮, மருமூளரியெ 
பில்படைத்ததி.தவோறரம்மியற்கையெதிரீம 
லர்வதெலிறே, 0 ப்ருகு சகைதீதசகையொ 

வியையனடு தீதி ஒதி 'சொன்திறைஞ்சி தாணு, [24] 

ரும்றைகன் வழுதி துன்று ததிசயமோ பே 
தைமையோவன் போவம்வே, வல ஆ 



செளந்தரியலகரி, (8௨௯) 

இ-ள். தாயே. திருமகளாடையசிதியஅடி, 
யினால் வண்டும் அவ்வடியில்சூட்டிய செ 

ம்பஞ்சினால் வந்தநிறத்தைப்பெற்றும் இச் 

காரணங்கொண்டு மணதிதையடைய தாம 
ரை அழகு படைதீதறு இதுவோ நம்மியற் 
பட அமகெதிசோநீ நின் து மலர்வதென்றுநோ 

க்கி உன்னுடையஇரண்டுகைகளும் நகைத்த 
தகையைஉன் அ மய நகமென் றுவணஈ. 
நாடோறும் அரியவேதங்கள் வழுத் துகின்ற 
அதிசயத்திஸலோ பேகைமையினறைுலோ ௮ 
ன்பினறாுலோ எனக்கு அ௮தநியப்படிவதில்லை நீ 

சொல்வாயாக. எ-று. 22% இதவோஎன்பத 

னுள் ஓசாரம்-மந்தாரமலர் பாரிசாகமலர் 
முதலாகயமலரினின் அம்பிரிச்சப்பட்மி இமி 
வுதோன்றநின்றதளுல், பிரிநிலை. -ஓமிற்த 

ஒசாரங்கள்-வினா..-.-இதனுள் நகங்கள் விள 

ங்ருதலாகிய இயல்பினைஒழிக். து அவைநகை 

தீத திகைஎன் விக்ருதி அதவ்மேல் எற் 
றிச்கூறுதலா ணும், இஃமல்ல என்று உண்மை 

மையைமறுதி தலானுன், தற்குறிப்பேற வ 
வறநுஇ. என்னும் அலங்காரம்சாண்க,. | இ.ஐ 

கையின்வர்ணனைகூறிய . | (௪) 

எழுடர்ச்க ழிதெடிலாசிரியவிருதீதம். 

நி தீகசொருபக்கமயி னிச்களிறுவா வட்ட, 

முல திழ்குமெழிலித்றன ஏர் மத்சசமெ 
(௨௭) 



(௬௩8) செளந்தரியலகரி. 

னதீதனில யிர்த்தொருக ரதீதைமூடு, வைத் 
அறவுறதீசடவுமான், முதீசமுலை.செப்புவ 
செனக்களிறு பிற்னா.௦சன் மூற்புதல்வர் து 

ய்த்தவமுதா, லத்தலைமை பெத்றனர இத்தி 
௨லைடகிட்டினுமெனற்பவுயிர்யு தீதிபெறுமே, 

இ-ள். நிதீதருடைய ஒரீபக்க தீதில் இருக் 

இன் நமயில்போன்றவளே. உன்னுடைய 
நீசனாகிய களிற்றுமுக த்தையுடையவன். நின் 
ணுடையவட்் ட முலை இமா த் அநித்கும்௮ம 
கினாலே தனது௮ழகிய மத்தகம் உன்மார்பி 

லேவநீததோஎன்று தன்னிலேஜபுத்று ஒப்ப 
றற புழைக்கையைத் தன்முடிமெலேவைதி 

அ உறவுறத்தடவும்௮தனால் முத் துவட த்தை 
யுடைய மூலை எழுச்சியை ஒருவர் புகழ்நீ 
எவ்வானுமுட.வ.த அக்களிற்றுமுகனும்.பின் 

ப்ப குமரனுமாகியு ப. தலவரீ. முற்காலக் 

திலே உண்ட அமுதமயமாய் இருக்கின்தபா 
லி, னாலே எக்காலமும் பிள்ளேயார்என்றுசொ 
ல் ஞ்ஷ் அத்த லைமையைட்பெற்றனர். அதுலே 

ஒர்திவலைகிட்டினும் ஏன்இுதிய உயிர் முத்இ 
யைப்பெறும்- எ-று. 83, உம்மை-கறமப்பு.- 

அல். - அ௮அசை.--இதுனுள். திரிபதஇிசயம் என் 
ணும் அலங்காரங்காண்க, (௪௫) 

முக்கணிறை வற்ளு கமயன் மூதிறவெழின் 

மர்துமுல் முட ப்பொழுகுபத்ன்றம 



செளநீதரியலசரி, (ஈக) 

சணிருவரிச்சிருரவச்ன்றிலிவிக்னு ன் மட்டு 
ளமையாற்றுகலரா, லகீகடலுஇத்தவயு ததீ 

தினையெடுத்ததிலடைத்திருகண் முத்தரையி 
ன்வாம், செக்கரீமணி மெய்ச்சலச மதிதனை 

யுன்௨ட்.யூலைசெட்பலமலைப்புதல்வியே. 3 
இ-ள். மலையரசன்யுதல்வியே.. மூன்றுக 

ண்ண்னையுடையஇறைவனுக்கு ஆசை மயகி 

சம் முதிர அழகு முதிரும் உன்னுடைய ௫௩ 
லையினிடதீ ஐநிறைற்த சுரப்பினின்றும் ஒழு 

காநின்ற பாலை மக்சளாகிய. இருவர்களும், 
கொடுக்க, அக்களித் ஐருகனும் இக்குசனும் 
மட்மிட்பட்ட இளமைநிீங்கு முதீறுகிலர். ௮ 

னால் பாற்கடல் உதித்த. அமூததீதினை எடுதீ 
அ. அதனுவ்ளே அடைகீ து இருகண்ணாகிய 
முதீதிரையினால் ௮ழறியாமல்வாழப்பட்ட 4 

வட்டையுடைய மாணிக்சக்கல௫மூமு தும்உ 

ன்னுடையவட்டமுலை. ௮தனை யாவரும்செ 
ட்பென்அசொல்வதன்று-ஏ-ு. *% மெய். 

கலசதீதச்கு௮டையாப்றநின்ற து. - உம்மை 
எஞ்டுநின்தனு.-- அகர. இகரச் சுட்டுக்கண் 

முறையே முந்பிறப்டையும். பித்பிதப்பை 
யும் உணர்த்தின. மற்று ஓரகரசிட்டு-உவ 
ரீச்கடலை ஒ.மிக்ச நின்ற ட புிவுடு ல்.கண் 

ிருப்ப துகருதி- இருகண்முத்திரையில்வ. ர 

ஜ் செச்கர்மஸி-மெப்ச்சலசம்என் ஐம்,குஐ 
மயம் பென்லமுன வவட வல்வை யவவிட ட ணகட தலைவ அளை இனமத சட வக வயம் 



(௬௬௨) செளத் தரியலகரி.. 

தீதைப்பருவறீக்கவேண்டி- மட்டிளமைஎன் 

௮ம், கூறிஞர்.- இதனுள் தற்குறிப்பேற் 
ஐ வவதுதிஎன்னும ௮லங்காரம் தோன்றுக 

ன்றது. (எ 
கொதீறவாரணரமுகம சன்பொரு குஞ்ச 

சானன நிருதனா, ரிற்தகோதி சாசமாலிகை 
யிசட்மணிப்ரபை தமையவே, பெற்றபாக 

பிஞாசபாணிப்ச தாபமோடணைபுகஜெனா, வு 

நீறதாயினு மூன துபொத்றன ன்க்ணனாள் 

ஹைசெல்வியே. ௪ ஆ 
இ-ள். நிறைந்த  பெண்குகை யபூடையவ 

ளே- கொத்றதீதையுடைய யானைமுகனுயெ 
உன்னுடையமகன்சென்ன தெருச்சிப் பொ 
சட்பட்ட கயழமுகாசுசனுடைய ஒடியப்பட் 

௨. கோடானு உஇரீத்த முத்தினால்செய்த 

உன துமாபில்தங்கும் மாலையினிட தீ.து. வ௱ 

யின் இசமாகிய .மாணிக்கஒளவிவந் து தழைய 
வே, அ௮ச்ூவப்பும் வெரூப்பும். உன்னைப்பா 

கதீதிலேபெற்ற பிகைபாணியினுடைய பிர 
தாபமுடன் புகஜென உற்றதளுல் இத்தன் 
மையையடையதென்று சொல்வதாயினும் 

உன து பொலிவுபெத்த மூலையின் வளடை 
சொல்லமுடியா து- எ-று. 2% . கயமுகாசு௪ 

னுடைய கோடு ஒடுயும்படி. போர்செய் 

ஆக்கோடு உதிர்த்த முத்தினல். மாலசெய் 



செளத்தரியலகரி (எஃப் 

'துவிநாயசனாற் ஐரப்பட்டுப் புனைந்த மாலை 
என்௪ச.--பிரதாபம் செவப்பு புகழ் வெளுப் 

பென்பதனால்-பிரதாபமோடணைபு.க ழெனா 
வுநீறஇளன்றார்.- உம்மை - இதப்பு,.-இசு 
னுள் தறிகுறிப்பேற்றம்என் ஓம் அலங்கார 

ம் காண்க. (௪௯) 
தருணமங்கலைபுன் தந்தை தமைந்தபா 

லமுதூதினா, லஎருணசொங்கை யில து பெரு 
ந்ச்வி உலைநெடுங்கடலாகுமே, வருணதன் 

கூ௮கசவுணியன்சிறுமதலையம்புயல்பருகியே. 
டொருணயம்பென கவிதையென்றொரு பு ர 

னிதமாரிபொழிந்ததே. ம் 
இ-ள். இளமையாூய மங்கலத்தை யுடை 

யவசோ. சாஇழன்மைஉற்த கவணியகோ தீதி 
சத்தையுடைய சம்பந்தனென்்.ற சொல்லப் 
பட்ட சிநியமதலையாகிய அமடியமேகம் வூ 
ண்டு பொருணயம்பெற்ற சுவிதையென்று 

ஒப்பற்ற தாய்மைபொருந்திய மாரியை உல 
கதீதின்கட்பொழிநீ்த.து ௮.தனால் நின்னுடை 
படந்தையினிடதீ ௪கிரம்பியபாலாகெய அரு 
வந் தாறில், வட்டையுடைய உன் கொய் 
கையினிடதீதே ௮௮ பெருங்கவியாகிய ௮ 
லையையுடைய கடலாமோ., நீசொல்வாயாக௨ 
௭-- 84 புயஃ்பருகுவது கடலினிடதீதாக: 

லால்-சபலாமோ௭ன்றும், தேவாசமென்னு 
கவை 



(௩௪) | - செளற்சரியலகரி- 

ம்பாட்டையாவரும்கற்கலதி.பவதனால்- பெ 

நாழி பொஜிந்த துஎன் றம், கூறிஞரி.- ஒகா 

௪ம்-வினா.--இ கள் அதிசயம்பறதியாகிற 

ப்புரூவக மென்னும் அலங்காரம் காண்க. 

| இரிசான்குசவிபும் பரம்ன்தி வர்ணனை ௯. 

தினி பார (௭௪) 
ரல? ௦தின் மழு தர் கோப மு.துகனதீ 

பொரு துவேள், கோல நா மடுவினித்கு ளி 
ப்பவந்தடு வம்மையான், மேலவாவு தாமே 

_ கை மவேசொருங்கொழுநீதையோ, 'நிலசோம 

சோகையென்று நீணிலங்குறிப்பதே- 38 

இ-ள்: எல்லாப்பொருட்கும் அதியாய் இ 
ருக்கின்.றவளே. நின்னுடையகணவர துகேோ 
டமாகிய பெரியகனலைப் பொறுக்கமாட்ட௱ 

மல்.காமனானவன் உன் இடைய அழகுபொ 

ருநீதியசாபியாகிய மடுவில்விழுந் ஐ ருளிப் 

ட் அபிபொழு து வெ அம்பியவெம்மையினு 

ல் மேற்கொள்ளுநீ தூாமரேகையின து வே 
ரூன்தி எழுங்கொழுநீதைத்கானோ ல் 
மது. உடைய உரோமரோகைஎன்று நீண் 

லதீடிலுள்ளார் குநிதீ துச்சொல்வ ௮. பஷ, 

பி மேலஎன்பதனுள் அகாரம் கரியை 

ஒகாசம்-வினு.-4இத ன் கற்ளுறிப்பேற்ற 

அலறுிஎன்னும்' அலங்காரம்கா ணக (௪ தி) 



,செளந்தரியலகரி: (௬௬௫) 

ு_ மூளரிமா துன் முலையினோேடு முலைதெருக் 
கசவிடையில்வான்; (9வவியிலீலமோடி யந்து 

வியன் முமைக்குணுழையவே, தெளியநீரில் 
யமுனைநீவு த ரற்கமனை யடே,ிரொளியின் 
ஞநானமருளு. மீ தசோமமோகை யென்னவே 
....இ.ள்.. தாமரையில்இருக்கென்.றமாதே. வ 

ன்னுடைய முலையினோ. ப றவ்குக்னு தெ 

ருக்குண்டு அவற்றிற்கு நமிவேநின் ற ஆகாய 

மான வெளியின் வமியே நீலதிறமாக ஓடி 

உனது உநீதியாகியவிரிவையுடைய முழையி 

விடத்து உள்ளாக நுழைந் து. மறைய யய 
னையாற்கில் தெளிதந் த.நீரிலே. நீவுகன்ற தேரி 
யதகரங்கம்போன்ற அகனுடைய பெரிய ஓ 

ளியினால் உலகம் உசோமசோசைஎன்னு மரு 

ளும்-௭-௮..£ ஞாலமென்பது - ஆருபெய 
சரய நோலகதீ_து வாமும். உயிசொனவாம்.... 

'தெருக்குண்டபடியிஞல் அகாயம் நீலநிற 

மாயித்தறு.-- நான்க ஐருபை ஏழனுருபாககி 
கொள்க.--இ௫சனுள் மேறிகவியுள் தோன்றி 

ய அலங்காரமேகாண்ச; |. இவ்விர ண்பொட் 

மும் உரோாமமோகையின் ௨உரீணனை கூதீன. 
.. தூயகந்கைநிலைபடைத்த சுழிசனதீ௮ மூ 

கையினா லாயதுங்கசோமுவல்லியாலவாலம் 

விசகலே, உீயரும்புமேோமகுண்ட மிறைவரசீ 

செம்சணிடடலிடர... மேயகஞ்சமலு 



(௪௩௪) செளநீதரியல$ரி: 

திலேறுரைத்தென்விமலையே ் 1 டதத - 
." இ-ள். விமலையே. உன்னுடைய உற்தியா 
னற தூயகங்கையாறு ஒகூபொமு துநீங்கா 

மல் நிலையாகப்படைதீதசழி.- அ.அுவுமன் நி 
மூலையாகயமுகையைத்தாங்க வேண்டுவதனா 
ல் பிறரீத உரோமமாகிய வல்பிவளரும் பா 
தீதி- ௮ துவமன் றி எல்லாரீக்கும்விரக த்தைதீ 

தரும் சாமனுடைய தீ அரும்பும் ஓமஞ்ண் 
டம். ௮.தவுமன்தி நின்னிறைவராகிய சங்க 
சருடையிவந்தக ண்ணாகியதா மரை இடைவி 

டா துமேவியமடு. இவையன்றி வேறொன்றா 

கஉரைத்தால, யா ஐ ஒப்புடையது- ஏ-று, 

3 விரகவேடியரும்பு மோமகுண்டம் என 
வே-காமன் எல்லாமாயம் வெல்வதற்கு ஆனு 
தஇபண்ணும் ஓமகுண்டமாயிற்று.- செய் து 

என்னும் வாப்பாட்பேவிடாது என்னும் எத்ரீ 

மறை தவினையெச்சம்விடாஎனக்சடைக்குறை 
விசாரசமாய ஐ-ஆலவாலம்- பாதீதி.-௮ தீது 
௪சாரியை-௮ல்வஜிக்சண் வத்த ஐ.--இதனு 
ள் உருவக தீவகம் என்னும் அலம்காரம்காண் 

ச் [இ அ.உற்தியர்ஷனை கூதிய] .-(௪௭) 
தரைமட நீதைபசவுமந்கைகனகடம்பொ 

றா.அ.நின், திருமருக்குலதஉளை ந் ௫ றுகிஸூ 
விோகையாய், வ௨ரையிளந்தொ ரிடிகரைக் 

குள்வாம்மாச்தொடொத்ததடி ஓுரைகடத் 



'செளநீதரியகைரி.... (கண். 

ஹலிழுன்மற்றொரு ௮ ஈடடவெண்ண டட 
இ-ள் நிலஃ.ந்தையானவள் பரவுகின்ற 

மங்கைப்பரவ த்தை புடையவளே. உன்னு. 
டையகொற்கையைம். பொறுக்கமாட்டாகு 
ல் உனது ௮மகிய மருங்குலான.து மிகவளனை 
நீ.துசிறுக மூவிரோகையோல வரை௨ரையஈ 

ய்விட்டு. ஒர் இடியம். ஆற்றில் கரையின்கண் 
உள்வாழ்கின்றமார தடூதாடு ஓக்சதனால் உனக் 

கு அழிவில்லை என்னும் உரை இறந் தவிடு: 

முன் பிறிதோர் உறுிகதேட ௮2 எண் னு. 

ம்-௭ஃ று. ந மூவிசோசை- -உந்தியின் £ழ் இரு. 

க்ஞும் வரைடதரி கொம்பானதது ஓடி யவனளை 

யூமளவில். அதன். ௮ரையிலே இமாசைஇசே 
கையாகவி௰ம் ௮தனால், மூவிரோகையாய் ௭ 
ரைபிளந்து என் ரூர். மான்கனுருபை ஏட. 
னுருபாகக்கொள்க.--இதலள்உவமைத்தற் 
குதிப்பேற்றம்என்னும்௮லங்காரம் காண்க, 

வம்பைக் தொலைத் துததி: யிறுஇக்கன தந 

ள௫வருபுடை நெருக்கி வளரீமாக, ரும்பக்௪ 
'டாச்சளிரந்கினையனைய வுன துழமுலைகொடி 

.சொடிதென்றுவெருவா,. வம்யொத்றனிக்க 
மலவிறைபொருநிடையெனவழுத்துபூணெ 
னழமுனிவசோ, மிம்பர்க்குருளமருள வொளி 

கெழுமி. உர்ஷன்ச" அ௮அலகமோ தெளிவு. 
மையே. 932 ஆ. 

[ன் 

(6௮4) 



(௬௬௮) 'செளற்தரியலகரி! 

ஃ- இ-ள். உமையே. இறுகி௮டி சனதீ ௪ மே 
தகட்டப்பட்டிருக்கின்ற கச்சைத்தொலைத் 

த அதனை உதறி இளகி அசையும் பக்கங்க 

ளை நெருக்குவளர்இன்ற பெரிய மதிதகதீகை 

யும் மததீதையுமூுடைய களிதிழைப்போன்ற 

உன முலையைக் கொடிய துகொடியதென் 

வெருவி ௮அழ௫ய பொன்னிறத்தையுடைய 
ஒட்டந்றகமலதீதில் இருக்கின்ற இறையாகிய 

தான்றராகன் இம்மலையை இடையபொறுக்ச 

மாட்டாது என்று அழுதீதிய பணென்றுமு 

னிவருடன் தேவருக்கும் உள்ள மருட்ியை 

தீர ஒளிபொருந்திய மூன்று இரோசையை 
உலகத்தில் உள்ளாரோ! இன்ன சென்றுதெளி 

௮.து தெளியமாட்டார்-ஏ-ு. 1% அம்பொறதி 

ஹ்னிக்சகமலையிறைபொராதிடையென ௮.ழுதி 
ுபூண் என்று பாடமாயின், தருமகளான 

வள் சிறி தபொழு ஐம் இடைபொரு.து என் 
று அழுதிதிய பூண்என்றுபொருளுரைக்க. 

களிறு-தோற்றப்பொலிவினால்முலைக்கு' உவ 
”மையாயிற் ஐ. அன்றியும் கும்பச்கடாக்களி 

தீதினையனையவுன ஓருலைஎன்பதந்காக் கடக 
வித்தின்கும்ப த்இனையனேய உன மூலை என் 
1 மொழி மாந்றிட்பொரு சூரைப்பினுக் 

யொருநீ தம். --உம்மைஃடிறம்பு. ஓகாரம் 

ஏிரீமறை. இதனுள் தொழிலகி௫பம் என் ர பட்தில் பழப் கன்று! | அடப்... ஈர்பிண்ட க 
* 



செளந்தரியலகரி? (8௩௯) 

னம், அலல்காரமாம் தரிபதிசயல் என்னாம் 
அலங்காரமும் காண்க. ( இல்விரஷ்டபிபாட் ் 

டும் இடையின்வர்ணனைகூறின;]. -* (௪௯) 
கொதிீ தவிரி ய்லரசோலை யிமயவெற்பச்ா 

சன்மெய்ககுலமலைப் பகீகமென்வா, மத்து 
னை விரிநீதவகலத்தொடு டெரும்பாரமவை 
யவுனி தம்பவிடையேட. யெத்தன்பெரும்பர 
வனமிற்ராலுமழிவிலையிதந் சக்னச்.சேம திதி 

போல் வைதீத தபரந்திடங் கொண்டுலகை 
யிடமதவருத்தவோம துர வருதே. ட்ரூ 5 அசி 

இ- கர். மச தீதையுடையஅமுதம்போணீ 

றவளே. மொதீதின்கண்விரிகின் ௨. ஏலமாப் 

கருதுதல் சோலையையுடைய . இமயமலை; 

ஊசசனுடம்பாகிய. குலமலையின தயக்கமெ. 
னவாழ்ன்ற அவ்வளவுவிரிநீ்த விரிவுடனே 
பெரியபாசமுழு ம் உன்னுடைய நிதம்பா 

திதினிடதீதேதே எதிதனை பெறயபு௨னங்கள். இ 
தறமியினும் இதத்கு௮ழிவில்லைஎன்று- செ௱ 
ல்லும்படிக்குச் சேமநிதிபோல் வைதீத து 

பின்புபரந்.து இடங்கசொண்டு உலகை. இடம 

த விரிவினாலும் கனதீதினாலும் வருதீனும்ப, 

இ.ஃகோ-ஏ-று. 32% உம்மை-இறம்பு..... ஓக 

சம்-வினா.-.-இதனுள் பொருளதிசயம் என் 

னும் அலங்காசம் காண்க: [இ திசம்ப வர், 

ணனைகூிெயெ து]. 2 (9) 



(௪௪௦) 'செளநீ தரியலகரி.. 

எண்்டரீக்கறிதெடிலாசிரியவிருதீதம்; 

'பொத்க தலிபுறங்காட்டுங்குறங்கால் ளே 

ப்புழைக்கைதடிந் திஞ்வெனைப்பவணிந் ததே 

வந்த, வற்கடினமுழந்தாளித் கும்பஞ்சா ப்தீ 
அ மணிமருப்பைக்கனதனத்தால் வளைத் து. 

மம்மே, நிற்கடின கோபமம ராமைகனை. 

“டோ நித்தாதன் ஜொச்சுரிதீத தடுத்ததேய 
ம், பித்கருதி யிவளு அப்போ டுவமை: வீறு 

“பெதீறதிஐ வெல்னுமித்தப் பெருமைகண் 
“முர; | 33 

இ-ள். தாயே. மேருவினிடத்.துப் பொ 
-ன்மயமாய் இருக்கின். வாமைஆஞ்சுப் டத 

க்கர்ட்டட்டமிம். கூறங்இனால்: யானையின துபு 

ஹைக்கையைதிீ தடி.நீதம் நின்கணவஞ இய 
அவனைப்பணிந் அ தேய்.ரீகசடினதீதையுடை 
ப வலியமுற நீதாளினால் அதனுடைய மத்த 
கதீதைச்சாயச்செய் ஐம் அடிகனத்தமுலையி 

னால் மணியையுடைய அ௮தனமருப்பை வண 
ங்கச்செய் தம் அதன்மேல் நின்னுடையகஷூ 
மாகிய சனம் அமராதிருசீதல்கண்டோ- 
இத்தா அவ்வியானையின்தாலை உரிதீ தட்பி 

ன்கருதி அதன்தோலை மேற்போரீகையாகச் 

சூழ்நீ தசொண்டழேயம் இவருடைய. உறு 

ட்கள் பத்த பகதி அட டடபடயணையான்? 



செளந்தரிய்லகரி) (௪௮௪) 

௪: உவயிச்சப்படும் ௨யர்சசிபெர்ற னு இ. 

வென்று பிறர்சொல்லும் இப்பெருமையை 

க. கண்டோ... எ-று. 12% பொற்கதலி என்ப 
தம்குப் படொன்னாற்செய்த கதலி என். 
பயோ ருவன். உரைப்பினும், அமையும், --உதி 
தமிகட்கு இயல்பு நிதீதருறி . திங்கணவரை 

.பீயணிதலாதலால்-ரவனை ப்பணித் த. என்: 
ம், யானையினதுமதிதகம் கடனமா.ப் இரு 
தீதிலால்.அதனைத்தள்ளி நிர்பசத்கு இனி 
ஞ் கடினமாய் இருப்பது வேண் டி:ீ- (ம 

ப்தீதிவற்கடின முழுந்தாஸித் கும்பஞ்சாய் 
தீது என்றும், கூதினார். மதம் மத்தகதி 
தெலிருத்து. புறப்படுதலில் -கும்பஞ்சாய்நீ 
அ என்றும், மருப்பு வளை நீது ருப்பதினா, ல் ஃ 

வளைதீ து என்றும், அவற்றின் றவ்மைததெதொ 

ஹிலுங் கூறட்பட்டன.-- உடுதீதல்- சூழ்ந்து 

கொள்ளுதல். 66 கருநீரீக்குண்டகழு0 றித்கடி 7” 

[௫ 

பெருநீசாஜித்தொல்லுலகுழிக்கே, என்ன 
தீபி நரும்.--ஒகாரங்கள் . விஞ். ச சாதி 

பாதவர்ணனையாக முதையே ன்றன கவ 

பூலையை ஈஸ்டெடுத்துக்கூறியலு- கேவி 

டய உறுப்புக்கு ௨வமைப்பட்டிருநீதயக 

னையிணறுடைய: ௨உப்பெல்லாம். இறுமைய்ப 

டுததவேண்டி.--இதனுள் தற்குறிப்பேற்ற 
ம். என்னும் அலங்சாரம்சாணக, | இழு. 



(0௪௨) செளதநீதரியலகரி* 

த௫்னெைவரீணனையும் முழுந்தாள்வர்ணனையம் 

கூறியனப்.... . (௮) 
உம்பர்தொரு நீ தொறுமகுடச் சாணை தீ 

ட்டியொளிருந்க ுனைக்கணயோ மாநீது 

மைநீ தஞ், செம்பொன்மணிக்கணைக்கால௪ 
பணைப்பபொாற்றூணி சேர்த்தன்றோ இவன்ப 

கைவேடீருகின் ரா. னம்பொருபதீ தளித்த 

னையின்றன் போல: வைங்கணைதொட்டழி 
யின அடமுூதென்றன்றோடி வம்பமருங்கனது 
னப்பொத்திரு?வயுன் றன் மனவிரகில் செய 

லொருஉரி.பதிட்பதன்றே.. 3 

இ-ள் கச்சுட்பொருநீதுங்கனதீதமுலையை 
யம் பொலிஏபெத்ற முடகனையும் உடையர 

ளே. தேவர்வநீ து தொழுந்தோறும் அவரு 
டையமகுடமாகியசாணையிலேதீட்டி. ஒளிரு 
இன்ற நகமாகியநுனையையுடைய அம்புகள் 
ஒரைரீலும் ஐந் ம் செம்பொன்போலும் 

நிறத்தையுடைய அழகுயொருந்திய உன்ன 
ணக்காலாகிய பொன்னாந்செய்த இரண்டு 

தூணியின்௧ண முறையே செரீததுச் சவ 
விடதீதில் உள்ள பகையைக் காமனானவன் 
தீ அகீகாலதீதில் ஐநீ தம்பினத்தொடுத்.து 

தெதிறிக்கண்ணிளனுல் அறிந்த தயோல இக் 

லாலதீதில் ஐந்தம்பினக்தொடுத து ௮ழியி 

ல ௮௮ டமுதென்று பத்சம்பினைச் மொடுத் 



செளறநீதரியல்கரி. (௭௪௩) 

'தனையாகலால்; உன்னுடைய: மனத்திற் கேர. 
சரிக்கும் தினவின்செயலை ஒருவர் இவ்வள 
௮ என்று மதிப்பசன்று. எ-ஐ. 89% செம் 

படொன்மணி-இண் இணி - எனினும்; அமையு 

ம்.--தீருகின்றான் என்னும் வினை பூ.ற்றை- 

வினையெச்சமாக்குக--இரண்டிடதீ து. ௮ 

ன்றும் ஒவம்-௮சை.--இதனுள். இயைபு 

வகம் என்னாம் அலங்காரமும் மேற்கூறிய 

கவியினுள்ளேதோன்றிய அலங்காரஞும்கா 

ணக. |. -இசணைக்கால்வர்ணனை ௯. திய_து.] 

அறுர்ச்சழிெடி லாடிரியவிருத்தம். 

உளம$ூழமகம் நர்சென்னி யறுநதிவிளக் 
கமாயோன்,. இளர்முடிப்ப துமராகக் சே 
மொளி செம்பஞ்சேய்கறு, மூளரிதின்பசங் 
கள்வேதழுடியுறப்பதித்ததவ்வாறெளியவெ 
ன் றலைமேல்வைக்கவிரங்குவ தென் று தாயே. 

இ-ள். தாயே. மிக்கசாமத்தை விளைவி 

'ச*கவேண்டி நீ ஊரிதலால் உன்மேல் மனம 

இழ்ந்திறைஞ்சும் தின்சணவருடைய மூடியி 
ல் உற்ற கங்சையாறான து கழுவி விளக்க நீ 

“கொடுக்ரும் பயன்ஈளினாைலை இறைஞ்சம் தி 
ருமாலுடைய அசகெொடுக்காசக் கிளர்ந்த (12) 

இ.யில் அருத்தி மாணிக்க ஒளி நிறமான 
து ஊட்டிய செம்பஞ்சுக்குமம்பு நிகரீக்க 

பீபமிற் தாமணயபோலும் நின்னுடைய பா 



(௪௬௪௮) இசள நீதறியலகரி. 

தத்தை வேசம் தன. அந்தத்திலே.. நீங்கள 
மல் பஇத்தபடி டஇக்கம்பமிம் ௮ சனை: அள்: 

வாறு எஸிய. எண்றலைமேல் வைக்க. நி. இரங் 

குவது எப்பொழுது. எ-று. 3%. இதனுள் 
பண்புவமை.. என்னாம். அ௮லங்காரங்காண்கி.. 

அரியமெக்காவினீபச்கசோ௫னித் பாத 
மேத. வுகியசம்பதத்தையீதோ-வு.றமெ. 

அவ்ல்பாருமைபபி 0 'னெரிபற மரத்தை 
சோக்கா. மியல்பினைக்கேட்மேயா இஸ். வ 

ிமலரப்பா தம்போற்றும் வளமிலி. தினி. 
மாதே. 3; 

ல். வண றச் இடைத்சற்கு: அரிய மெ 
வ கண்க றபய் உன துகாவிலேநீபு 

சூரீது ஒர் ௮அசோகமாதீதின்மேல் உன்பா 
தத்தைலை ௬௯, யான் பெறுதற்கு உரிய பத. 

ததை. இல்வசோகமரமோ. பெறுமென்று 

, அதினை மனத்திற்பொுமல் சிவனானவன் ௯. 

ண்ணால். எரியுற. அம்மரத்தை. தேக்கும். மூ 
றைமையினைக்கேட்டிருநீதும், யான் வண் 

.டகள்பரந் த மலர்பயபோலும் உன்னுடையபா 

தித்தைப்புசழும் வளம் இனியது இனிய து. 

எ-ு.$% இனிசுனிஅ என்பஅ குகிப்புசமா 
வியாகலாஷ், ௮.௫ கைப்பு கைட்ப_துஎன: 
வாம். வண்டுகள் இலம்பில் அ.முதிஇுய நீல 

மணிக்கு கலை பாதிர்முதலாவெயத்னு 



செளநீதரியலகரி. (௬௪௫9) 

மரங்களுள் ௮அகோசமரம் நன்மகவிரீபாதம் 
வைச்ச மல?ோடுகூடி.க் கொம்புதாழ்ந் ததி 
நீறலாஷ் அசோடிஸிற் யாதமேத்ற என்னார் 

நிதீதிலமுலைபினா்த  நெடுங்கண்ணி ஜேக் 

கட்பெத்றுங், கைத்தலந் தீண்டப்பெற்றுங் 
சனிந்தனமலர்கள்சாண, வைத்தலர்சொய்ய 

திதாம்ந்தமாமுயிரிலலையென்பார், பிச்சவ 
சாயித்பேப்களென்றலா ந பேசலாமே, என் 
ரரிபிதரும்.--ஓகாரம்-பிரி நிலை. உம்மை- 

சிறப்யு.- இதனுள் சந்கஞுறிப்பேற்றம் என் 
னும் அலங்காரம் தோன்றுகின்றது. (௮௯) 

எழுசர்க்சகழிதநெடிலாசிரியவிர௫ த்தம். 
மஹறுமடத்தையைமொழிய நின்பைகமலரீ 

வெ ஞுண்டரனுதலிலோர், முறையறைந் திட 
விழியிஓம்பட. மு. ஐபமம்பகை கருஇவே: 

ளிஹையை வென்றனன் விழியை வென்றன 
னெனமுழங்கிய கூரலெனா, தறைரிலம்டெ. 
மூமசவமென்பதெனருணமக்கல கமலையே. 
“இ-ள்: ௮ருணதிறத்தையம் மங்கலத்தை 

யம் உடையகமலையே. உன்னுடைய கணவ 
ளூகிய செவன் தன்னுடன்நீ ஊடவேண்டி ம 

௮ மடந்கையாகிய கந்கையைப்பாரீத் துல் 
சரதமொழியாகமொழிய, அப்பொழுது நி 
ன்னுடைய பாததாமரை வெகருளூதலோடு 

கூடி, உ)௱துஊெடலைகீ இர்ச்சப்பவிந் து டே 

(0௯) 



(௭௪௬) செளதீதரியலகரி. 

இன்ற அச்சிெவனு கலிலே ஐரிருறைஉதைந். 

ப ௮ல்து. அற்தெற்றியினுமன்றி.. ௮சனில் 
இருக்கும் கண்ணினும்பட அக்கண்ணினால் 

எரியுண்டபெரியபமம்பகையைக்கருஇ உன் 
பாததீதைப்பத்திஇருக்கின்ற காமனானவன் 

என்க ருண்டிஇருகாம்வ்ஸ்லி தென் என் 

னை ஏரிதீதவியியைவென்றேன் என்று மமங் 
லை யனா லென் சொல் லாமலஃ-பாதத்தில்௮ழ.. 

படும் சிலம்பினின்றும் எழும். ஆரவாசமென் 

அயாவரும்சொல்வ து-யாதினைக்கரு இ-ஏ-.த்.. 
29% உம்மை - இறந்தன சமீஇடஎச்சவும்மை, 

இதலுள் தத்ஞுதிப்பேற்ற வவுதி என்னும் 
ஃலங்காரம்காண்க; (டு) 

இமதெடுங்கறியு லவியக்கவினெழுதிச நத 

ச. மலருமே, ல ஃரீெருத்திரு வருளுதின்பத 

வருணமுண்டகமனையதோர்ீ, ௪மலமென்ப 
அுபனியில்வெதீ திதழ்கரியகங்குலின் முுகுள 

மாம், விமலையந் திருமனையெனும்பெயர் வி 
ஊஊ வதொன்றலருதல்வியே, இத் 

இ.ள்.. மூதல்விமய. நின்னுடைய. பாத 

மரட௫ியஇவப் பையுடையதாமரையான த.மே 

லெங்கும்பர ந் தட கடன் தபனித்இவலைகளை 

(படைய. நெடியகரியிவிட த.த. உலவியும், ௮ 
மக மிசப். படும்; அ௮.அதுவுமன் றி எப்பொழு.ு. 

ம், ஆலர்ததிறாச்கும். தன்மேல் மரீந்திருக். 



செளந்தரியலசரி, (௪௭) 

கின் றபெரியதிருவை அடியாரீக்குக்கொடுக 
கும். பாததாமரைக்கு நிகசென்று இருப்ப 
தாகிய சகமலமென் றுசொல்லப்படுவது-பனி 
படுவதனால்இதழ்வெந் தகரியஇராப்பொழு 
அ முுளமாய்தீ தரூவினுடையமனைஎன்று 

சொல்லும்பெயரைத்தரப்படி தலினால், இ.து 
௮ம்அ துவம் ஒன்றலல்.வேறுபாடாம்-ஏ- 3௩ 

99% பாததாமரைஇருவைக்கொமிக்கும் இதா. 
இருவைக்கொடா து தன்னிடதீதேவைதீதிரு 
கீஞம்என்ப தகர விமலையந் திருமனையெ 
னும்பெயர் விளைவ அ என்னார். -- உம்மை 
இ.திவுசறமப்பு..-இதனுள் வேற்றுமை யருவ. 

கம்என்னு. அலங்காரங்காண்ட, (௮௬) 

பஞ்சமுதீதினும் வாடுநின்பத பங்கயத்இ 
ணையொப்பெனா, விஞ்சைகற்றவர் வன்புறகீ 
கமடதிதைவிணிலவியப்பரா, மஞ்சனப்பப 
தங்கை தின்வரரம்மிமீதிலும்வைப்பராம், வ 
ஞ்சசச்கொடுழெஞ்சரத்தனை வல்லால்லர்நி 
னை கீகினே. 3 

இ-ள். கறுப்பையடையபயல்போன்றதி 
ரூமாலுடைய தங்காய். செம்பஞ்சுஊட்டி, 
னும் ௮ தபொருமல்வாடும் நின்னுடையபா 

'ததாமரைஇரண்டி நஞும் ஓப்பென் அ அறிவ 

ண்டாதற்றா ஏதுவாகிய வித்தையைக்கற்ற 

வர் வலியமு.தகைய/டைய மையை வினி வலய க வம யவை! ன் த பஅல்ல்ட வம்ப வபண். 



(௬௪௮)  “செளநீதரி லகரி. 

'லேவியநீ தசொல்லுவர். ௮ ஐவுமன்தி நின் 
ணடையசணவரசாகியசங்கரர் உன்னை மணஞ் 
"செய்தபொழுது அப்டா கதாமரையைஉலிய 

அம்மிமேலும் எ௫ித் துவைப்பர்.. அதனால் 
ஆசாயுமிடதீ ஐ இவர்கள் வஞ்சச தீசையுடை 
ப பகொடியதெஞ்ினர். அதன்மென்மைதீத 

ண்மை அறியும் ௮வ்௨ளவு வல்லரலலரீ...ஏ-ு. 

33% அஞ்சனப்புயல்- இரண்டாம்வேற்றுமை 

தீகொகைப்புறத் தப்பிறந்த அன் மொழிதீ 

தொகை.--விரிதீதல் விசாரதீதால் வஞ்சம் 
வஞ்சகமெனவாயிதீறு.-- உம்மைகள் - இழி 

வூறப்பு.-ஆமென்பன- ௮சை.--.இத னுள் 
-குணவதிசயம்என்னும் அலங்காரம்காண௪ஃ௦ 

அற்றவர்க்கருள்செய்யுமம்மைநினதந்யு த 

ப்பதமம்பொனா பிற்றவர்ககருள்பொற்றரு 
தீதரஷடறிந்திலமென்னஷே  முற்றுபொஜ் 
பரமாதர்கைதீதலமுண்டகங்குவி வெண்ணி 

லா, நற்திறத்தொடுராடி சாட மகைக்கவாற 
இளொென்போ. வ் 

இ-ள். எல்லாப்பற்றையும் ஒருங்கே அற்ற 

வர்க்னா௮ருளைசசெய்யும்தாயே. கொமிஃகும் 
தொழிலைச்செய்பும் பொன்னிறதீசையுடை 
ய கற்பகதராவான து அழகிய பொன்னாட் 

டை உற்ற தேவர்க்குதி தன்னாற்கொடுக்கப் 

பெவெனவற்றைச்சொக்க,௮ அகண்ட சமச் 



செளநீதரியலகசி (௪) 

கு எதிராக இது கொடுப்பசனை உட்புகு நீ 

அறிந்திலேமென்று ரூற்றுட்பெற்றஅழகை 
யுடைய டுசய்்வமசளிர.து கைத்சலமாஇயதா 
மமாக்வியச்செம்யும் வெள்ளிய நிலாப்பு2 

ப்பட அ௮க்கற்பசதருவைச் சிறுமைப்படுதீ 
இுடன்ற நல்லஇறத் துடன் நின்னுடைய௮இ 

சயநீதரும்பாதங்களானவை நதோக்கிநோக் 
(இ நகைசெய்டடிஅதனை அப்பாதங்கள் நகை 
கீகப்ப௨தென் றுசொல்லாமல் யாவரும் ஒ 
.ரியையுடையநகமென்றுசொல்வார்-௮ஃ அ 
பாதினைக்கறாஇி.௪-ு. *% யாதினேச்சரஇி 
ஏன்பது-எ௫.இநின்ற த.--அதிறவஉர் என்பத 
நீருட்பொருளதந்றஉரென்று போருளுரைப் 
பினும் பொஎறீதும்.--இசனுள் தந்குறிப் 

.பேரீறவவநுதிஎனைம் அலங்காரங்காண்க. 

செய்யபஞ்சுகுழமம்பெழும் புனல்செல்வி 
நின்டகநலயவே, தும்யடங்கயவாவஊிதம்டல 

றுறும்தீதசெ ரல்வாணரீபயோன், மையனெ 

ஞ்சுறுமூமருங்கவிவாணசாகி மலிந்ததான், 

பெய்டடங்கலு மூட்குநுன்சவிவிறு. நாவி 

லடங்கு,மோ. 3 

இ-ள். -செல்வதீதையுடையவளே. செய் 

உபஞ்சுகுமம்பக்கரைதீது எழும்புலைகின் 
னுடைய பாதமானது வாயினால் உண்ணும் 
1 ்) 6 9 ] ப [் 

ப்டூகொக்ச வெள்ளிய சாமலாயிலஇருச்சி 



(௬௫௰) : (செளநீதரியலகரி* 

ன்ற சலைமசரரடைய தம்பல.உஊ.றலை உண்ட, 

சொல் வாணர்போல மயச்சுத்தை நெஞ்டு 
லே உர்ற ஊமரானவரும் சவிவாணரா மி 
குநீதவதனால், உன தமெய்யடங்க லும் நிறை 

ற்கிருக்கும் உன்கவியின்யிகை வட்விவ் 
ல் ௮அடங்குமோ அடங்காது எ-று. தட விறெ 
னாவி..லடங்குமோ என்று ற்ண்ல்டலை கு 

ருமுளர்-- பாதசலதீதினால் ஊமருங்கவி 
வாணராதலால் உடம்பெங்காம் நிறைந்தச 
வி ஒருவர் சாவில் அடங்காவெனக்கொள்க.. 

குமம்ப எழும்புனல் குமம்பெழும்புனல் எ 
னக கடைக்காறை. விகாசமாயித்று.-.- உம் 
மை-இழிவுறப்பு-ஓகாசம் - எதிர்மறை, 

இசனுள் தொழிலதிசயம்என்னும். அலங்கா 
சயம், ருக் அல்ப ட அலங்காரமுமு 

காண்க. (௮௯) 
கலி விந்தம்? 

மாடியுனதத்புசதடைதீ ன்வில்மஷச்கு 
ம். பேடைமடவன்ன மொமியபேசநடைகூ று, 

மாடகமணிப்பரிபுரதீதரவமம்மே, யேடவி 
ம்மலாட்பதமிரைக்குமறையபோலும் 3 

இ-ள். தாயே. அதிசயத்தைத் தருகின்ற 

உன நடை தீதொழிலைக்கருதி ௮தன் இலக் 
சணத்தைக்கற்கும்பேடையாகய மட ௮ன் 

னங்களாமி மடைபின்பேதத்சை இப்படி 



பப்ப பைய வைகளை கையள ணக வவ வதய அத்ன் 

செளத்தரியலகரி.. (௫௫) 

என்றுகூருநிற்கும் . பொன்னாலுக். மணியஎ 
அம்செய்க பரிபுசதீதினுடைய. ஓசையாண, 
த-தோடவிம்ந்தமலர்போலும் நின தபா த 

[0 அவ்வன்னங்கருநக்கு உத திப்ப அதிரீதி 

ஆள்சசொல்லுஞ்சொறழ்போலும்-௪-று.3% இ 
தனுள் தற்குறிம்பேதறம்என்னும் அலங்க 
ம் காண்க ( (௯௫). 

.தோகைநின்மலர்ப்பத.. சடர்க்ஞகுடையம்; 
வெய்யேச, னகமணிசெய்வதொரீ எணாுல்வ 
ஓ.வாளு.மோகமஇ தானுமது வாரஇயுனமூக 

ஞ்்சேரீ, கோகனத இன்னி கோகனத 
மென்னும்: இ; 

இ-ள். வவ ளககரால், .நிலினுடை, 

ய.மலரீ்பயோலும் பாதத்தின.த ௪வந்தசுடரு, 

ஃகு. அஞ்சுகின் ஐசூரியன்- உன்னுடைய வட 

வத்தினு சவப்புநிறத்சைப்பெத்றுத் கன 
டையவடிவத்தை அழருசெய்வத தசூ..ஒரீ 
கண்ணாடியின் வஉவாஞும். :அ.துவுமன்றி உ 
ன்பாததீதன*து கொடைக்கு.௮ஞ்சிஅதனால் 
மோகதைதையுடைய சறீதிரன்றானும் அக்க 
ண்ணாடியின்வடிவாகித் தன்னிட தீ_து. நிழலி 
டச்சேோந்த உன்னுடையமுகமாகிய தாமரை 
யை என்னிதயமாஇய தாமமரைஎன்றுசொல் 

இ.ம்-ஏ-று. 25% பாததிதின துகொடைக்கு ௮ 

குசல் எருத்தாபத்தியால்பெதட்பமம்-.இ 



(ராடு) செள நீதரியலூரி: 

தற்குக்சாரணம் முகம்வேற௮ுபடா ஐ இருகீ 

திலென்பதனால் சேவி மூகமலரீற் து ஈதலை 

எண்ணிப் பாததிடுனதுகொடைக்கு௮ஞ்சிய 

ச.ற்ரன்றான் கொடையினால் பாதத் ஐ.க்கு. 
ஒப்புடையகாக வேண்டிக்கண்ணாடி வடிவு 

எத்து மூககாமரை தன்னிட தீது. நிழலி. 
ஏஎதிமாநின்று அதனைத் தன்னிதய. தரமரறை 

என்றுசொல் ஓமெனக்கொள்க.--இவந்தகா 

நீதியிலை சூரியனும் கொடையினால சந்த. 

னும் உயர்ச்சியையடையர் என்பது ௧௫ 
இவ்வானுகூறிஞர். வாரபுடைசூம்ந்தவைய: 

கதீதிற்கில்லைபாற்,சூரியவேபோலுஞ்சுடர்ட 
என்றும். -6மண்ணகமனைகிது திறைநீத ப 
-ல்இபிர்சட்காயாயமுதமீதலானும், என்று: 

_ம். கூறினார்பிறரும்.-- இதனுள் தற்குதிப் 
' பேற்றம்என்னும் அலங்காரம்காண்க,. (௯௧) 

அன்பினரிசப்பதி னிரட்டியருள் செய்யு, 
 தின்பதத ௬ுதி.அுணரி நிறைந்தொளிர்ம னப். 

பா, மின்பமுறுேேதன்முழுகு மென்னிசயவ: 

ண்டினீடி றன்புளக மெய்க்சளி தழைக்கவரு 
டாயே. 3 

இ-ள். தாயே. உன்னி பன்னா அன்புடை 
பார் இரப்பதின் இரட்டையாக ஈதலைச்செ 
ப்யும் நின்னுடைய பாதமாகிய கழ் பகதரு 

ரின். பூங்கொத்திலேதிறைற்து ஒளிர்கின் ற 



செளந்தீரியலகரி.  (ஈ௫௩) 

அமகாகய இன்பதீதைத்தருர்சேனித்சென் 
முழுகும் என்னிதயமாகியவண்டின ௮ பு] 
ளகமுங்செடாதகளிம்பும் மேன்மேல் ௮இக 

ப்பட,அருள்வாயாச-௭-.ற. தல்னெண் 

ட. து-சாரியை.-இகனுள் இயை புருவகம் 

என்னும் அலங்காரமும் ஆர்வமொழி என் 

ணும். அலங்காரமும்சாண்க | இப்பதீறுக்க 
வியும் பாதவர்ணனை கூறின. ] (௯௨) 

ஓஇயிருண் மரலொளி யுத்றகுமை வாக, 
மோ தமுலை யற்பவிடை கூற்றுமுனிதம்பட 

மாதிபரனின்னருஒசண்டருணமாகு, மாது 

நிஷ்மலர்ப்பதமனத்தெழுதிவைத்தேன். * 
இஃன், எப்பொருட்கும்ஆதியாகியடர 

னுடைய இனியஆருள் ஒன்ருய்தீதிரண்டு ௮ 
ருணவஒவாகும் மாதே. முன்கூறப்படும் உ 

ன்னுடைய இருள்பொருந்தியகுமலைபும் ஓ 
ளிபொருநீதிய நகையினையும் குழைவுற்ற 
மெயியினையும் ஒன்ஜோடுிஒன்று நெருக்கும் 
முலையினையும் ஈறிசாகுயஇடையினையும் பெ 
ருத்தநிதம்பத தனையும் மலரீபோலும் பாத 
த்தினையும் - மறந் துவிடாமல்என்மன த்தின் 
ண் எழுதிவைதீதேன். ௮கனால் நீ காத்தரு 

ள்-ஏ-று. 8% நீ காதீதருள்என்ப து. எஞ்சி நி 

ன்றது. இதனுள் ஆர்வமொழிஎன் னும் ௮ 

லங்காரம் காண்க. [இ.துஉறுப்புச்சளின்மே 

(0) 



(ஈ௫௪) செளந்தரியலூரி? 

அண்டாயெ உள்ளன்புகூநிய த. ] (௯௬) 
௮றுர்க்கழிசெடிலாசிரியவிருதீதம். 

தூயமதிமரகதச்செப் பொளிர்கலையுங்க 
ளங்கருதேர் சொல்லுங்காலைக், காயுமதிதவ 
ளகருட்பூரசகலதீதொடுகதீ தூரிபோலு,நீப 
ருநீதவருந்தவவைகுறைதொறுமவ் விரண்டு 
மயனிறைதீதல்போலுநீ, தேபும துவளரு 
_துதிங்களெளிதோவுன துசெல்வமம்மே * 

இ-ள். தாயே. தாயமதியாகய மரகதச் 
செப்பிலே. ஒளிர்கின் ஐ சோடசகலையும் ௮5 

ன் நம்வே இருக்கின்ற களங்கமும் அடைவே 

இவற்றைச்சொல் லு மிட தீ௮ு;ஒளிராநின்றமி 
க்கவெளுப்பைபுடைய கருப்பூரத் துண்டத் 
டன் கத்தூரிபோலும். ௮ அவன்றி ௮தஇ 

ங்களினிடைதீதேயம் ௮சகலை பின்பு வளர்வ 
ீ- நீபமுக்காய் வெத்திலையுடன்௮ரு நீ ௪௮௬ 

த்த அவை குறையுந்தோறும் கருப்பூரதீ.தூ 
ண்..மும் கதீதூரியும் நான்முகன் கொடுவ 
நீ௮ நிரம்புதல்போ லும். ௮சனால்எளியதே௱ 
உன அசெல்வம்-௭-று. 82% இங்சளினிறுதியில் 
ஏமனுருபாகலால்,௮ துதொகைடம்பட்டுநின் 
றது. கலையும் களம்கமும் ஒற் அமைப்பட் 

டு இருப்பதனால், ௮ ௮வென ஒருமைப்பட௨. 
க்கூறிஞர்..- தூயமதி-கலைகளைவிட்டு நீங்கி 
உட்டங்கொண்டிருட்ப2த. -- செப்பென்ப 



செளநீதரியலகரி. (ஈடுடு) 

-ஐ- காண்டம்.--ஓகாரம்-எதிர்மறை. இத 

னுள் பலவயிற்பொலியுவமைஎன் லும் ௮லங் 
காரரும் உதாதீதம்என்னும் அலங்காரமும் 
ஸாண்கு. (ரூ.௪) 

கலிநிலை தீ. தறை, 
தேவியுணிஃலஞ் சவனுறையந்தப் புரமா 

னால், யாவருனைக்கண் டெய் தவரிமையோரீ 
முதலானோ, ராவல்கொடெய்தீ தன் வாயிலி 
லணிமாதிகளாலே, பம கத்திய்பேடுுமி 
மீள்வாசானாரே.. 6 

இ-ள். தேவி. உன இல்லம் இவன் உறை 
இன் தஅந்தப்புரமாதலால்,யாவாஉன்னைக்க 

ஸண்டுகிட்டுவர். இமையோர் மூ.தலானோர்வ நீ 
ரு உன்னைக்காணவேண்டும் விருட்டக்கொ 

ண்டுமிநடுராள்இருநீ து இளைதீ த உன்வாயி 
லிற்காதீதிருக்கும் ௮ணிமாஇ௫தீதிகளாலே 

மனத்தித்கருதிய சிதீதியைட்பெறுத ஓடன் 
மீள்வாரானார்-௪.ு 2% அதனால் யான் உன் 
னைக்காண்பதற்கு மிச்தவஞ்செய்தேன் என் 
ப அபெறப்டடும். -இகசனுள் உதாதீதம்என் 
ணும் அலங்காரமும் சருகீதாவேதுஎன்லும் 

அலங்காரமும்சாண்க, [| இவ்விரண்கெவியும் 

சேவிபடைய செல்வ தீ துயர்ச்டுகூ. நின. ]௯டு 

ஜெ அமல் கக சண் 2 

பப உை 



(ஈட௫௬௯) .செளந்தரியலகரி 

க ொயாய, மோவறுசெங்கேம் விம்பமதி 
ன்பதீ துருவாயும், பாவைநினகலா விறை 
யொடுநின்னைட்பணிவாமே, ஸர 

இ-ள். தெய்வத்தசசன் செய்யும் பாவை 
போன்றவளே. அயன் அரி ௮ரன் என்னும் 
மூவரும் மகேசனும்-கட்டி ஓடையநான்சூ 

முடியினால் தாங்கப்படும் மஞ்சதீதின் வடி 
வாகவும், அதன்மீது மேவிய படக நிறம் 
போலும் தன ஐ ஒளி-௮தன் வெளிசூம்ந்த 
திரையாகவும், ௮தீதிரைமேல் ஒழிவத்த நின் 

ணுடைய சிவற்த நிறம்பத்தியாய் நீத நிஐல்- இ 
ருவரும் அனுபவிககும் இன்பத்தின்வட.வா. 

வும், யாம்கருஇ உன்னைவிட்டுட்பிரியாத ௨ 
ன்னிறைவனுகிய ௪தாடிவனு௨ன்உன்னை ப்ப 
ணிவாம்-௪.-று. 82% தன்தொளிஎன்ற து-௪தா 

சிவனுடையஒளியை.---ஆயும் என்னும் ஆக் 
கவும்மையொடுகூடியசெய்தென்னும் வினை 
யெச்சங்களை௪ -செயவென்_ னெச்சமாகக் 
கொள்க.--இன்பத்தினிறம் சஅவப்பாதலால், 
சதாடுவனுடைய வெள்ளியதிறமாகிய இரை 

மேனிமலிட்டதேவியின து வப்புநிறம் இ 
வ்விருவரின்பமும் மிகுந்து ரயன் அரக 
தாகக்கூறினார்.--௮ ஓுவென்ப.து. - பருதிப் 

பொருள்குகுதி. [ இது நாடோறும் பணி 

யுல்க ரல்நினைக்குமாறுகூதியது.]. (௯௬) 



இசெளத்தரியலகரி (ஈ௫௭௪) 

ஃலிவிருதீதம். 

கலைமகளும்பயொதுமடநீதை சபலையுமறீ 
ஐவளே, மலைமகணி கற்புடைய வனிதையெ 
னப்பகருங், குலமறைச ளெதிர்கொடு நின் 
குசவினையுமணையா, முலைகுஜையப் புணரீவ 
அுதின்மு சல்வரல.இலையால். ச 

இ-ள். மலையரையனுடைய மகளே. கல் 
விக்ன உரியாறிடத்து இருத்தலால்; ப், 

தீதுக்கு பயலங்குக்க தலைக்கு கனு 

ம்பொமடந்தைதானே. நின்னுடையகா 

வில்இருக்கும் குராமரதிதினையும் எதிர்கொ 

ண்டு 2ணையாத உன் மூலை சூழையும்படி பு 

ணர்வது நின்ரு தல௨ரீமெய்யன் நி வேறோர் 

மெய்யில்லை. அதனால் நின்னேக் குலமறைக 
ள். கர்புடையவவனிதையென்று.சொலலும்- 
எ-று. 2% நீ கறிபுடையவனிதைஎனவே,உல 
கமனைத்திற்கும் தாயென்றவாறுமாயித்று, 

பரதிரிமுதலாகிய பதீ துமரங்களுள் கூசாம 
சம் நன்மகளிர் அத்கல்ப லல்பலாக்கள 
ம்புதாம்ற் து நிற்றலால், சிறப்பும்மை 0ே முதா 

ன்றக் ஞூரவினையு மணையாபுலை என்ளுர். 
ஏகாரம்-தேற்றம்.--மதீறும்௮ லும்-௮சை. 

(சிலு சர்புடைமைகநியது:] (௬௭) 



(ஈடு) செளந்தரியலகரி* 

கேதியர்க ளயனாவில் விஞ்சைமக ளென் 
அஞ, சீதரன்றன்மஈவிமார் ற் செழுங்கமலை 
மென்று, நாதரி_தீதரிவையென்று தாட்டு 
வரெண்ணடங்கா, வாதிபரன் மூலபரையாம 
ஊேயுன்மயக்கால். 3 

இ-ள். அறிவிற்கு அடங்காத ஆதிபசனு 

டைய ஆதிபராசதீதியாகியயாமளையே. உன் 
னுடைய மாயையினால்-வேதியர்கள்-அயனு 
டைய நாவிலேசலைமகளென்றும், திருமாலு 

டையமணிமார்பிலே செழுமையையுடைய 
திருமகளென்றும்; சங்கரருடைய இ௨ப்பா 
கதீதில் உமையென்றும், சொல்வர் - எ-. 

2 மாயையினால்சொல்வொன வேட அம்மய 
க்கதிதைநீங்கி ஆராய்ந் து சதெளிவாராயின், 
உன்னையன் நி வேரொருவருமில்லையென்பார் 
என்றவாராயிற்று. | இது சதீதிவடிவெல்லா 

ம் சேவிவடிவேஎனக்கூதிய து. ] (௯௮) 
கொச்சகக்கலிப்பா. 

அம்மே நின்மெப்ப்பிரிவாமணிமாதிதொ 
_மூமழியா, விம்மேனிதம்மேனி யெனத்தெ 
ளிநீ தபாவிப்பார், செம்மேனி யரன்வாழ் 

வுஞ்சதைவதெனப்புறக்கணித் ஐ, வெம்மே 
னியூழியன ற்நீபமிடவிளங்குவார். 3 

இ-ள்- தாயே. நின்மமய்யினின் ஐம்பிரி 

சலப்பெழும் இிமா இ ித்திகள் சன்று 

கண்ணகை கவை 



செளந்தரியலகரி. (ஈ௫௯) 

தொழாநின்ற எக்காலரும் அழியாத உன்னு 
' டையதாகிய இம்மேனியினத் தம்முடைய 

. மேனியெனதீ தெளிவுபெற்று மனத்தால் 
. பாவிப்பவர்-சிவத்தமேனியையடைய உருதீ 
. திரன் வாம்வும் மகாட்பிரளயகாலதீதில் 1, 

தைவதாமென்று ௮அதனைநிந்திச் ஐ, வெய்ய 
... மேனியையுடைய பிரளயகாலாக்கினிவ ந் து 

தீபமாகநிற்க ௮ச்காலததும் அழிவுபடாம 

லவிளங்குவாச்-௭-று.உம்மை-சிறட்பு.(௯௯) 
தாமாகவுனை நினைவோர்ீ தவமிறுகத் தன 

மிறு,, மாமோகப்புன்மு௮வன் மனங்கவ£ 
க்கடைவிழியாற், சாமாதிபலருதிப்பக் கடம் 

பலரீக்கே முறச்சவனீ; யாமாமென் தயிர் 
ட்டமயலளிப்பராமரும்பொருளேஃ 3 

இ-ள். அரியபொருளாய் இருக்கின் நதவளே 
உன்னைதீதாமாக நினைவோரீ-நினையும் அதீத 
வம் மூறிறுப்பெறத், தமீமுடையமுலை முத் 

அ௮ப்பெந்று, மிக்க மோகத்தைத்தரும் புன் 

சிரிட்புச் சிவனுடைய மனதீதைக்கவரக்,க 
டைக்கண்ணாற் காமுன்டு தலாகியபலரும் உ 
திப்ப, மெங்சடம்பலரீ2பாலும்நிரமுறச், இ 
வானவன் தனித்தனியே தம்மை நீதானே 
யென்றுஜயமுத;, அவனுக்கு ஆசையால் வரு 
ம் மயச்சசீதைக்கொடுப்பார்.எ-று.8% இத 
னால் உன்னிடத்தே சாயுச்சியம் அடைவாம் 



(௭௬௫) செள நீ தரியலகரிஃ 

கள்என்றவாரயித்று...- காமாதிபலருதிப்ப 

என்றதனானே,ரமனும் நமன் நாகரும்த் உதி 
ப்ப துகொள்ச. -- அளி ப்பொென்பதன்கணி 
ன்றஆமென்பு- அசை. | இவ்விசண்டு சவி 
யும்.தியானிட்போர் ௮அடையுந் தன்மை. கூ 

தின] (௭) 
சுநீதரிநின் ரரொெண்டர்தமைத் தோய்வத 

நீகுூ.ராமகளு, மிந்தரையுமலசயன்மாலிடரு 
மயப்பவிசதியின்௧க, ணநீதமில்பே ஈழகொடு 
கற் பழிதீ த முநமிமாள்கஹியச், சிந்தையுறு 

பாசம்போய்ச் எவமயதிதைச்சேர்குவரால், 
இ-ள். திரிபுசசுந்தரி. நின் எடைய அழு 

யாசானவரீ- தம்மைக் கல்வியைச்ஞூதிதீ அஞ் 
செலவத்தைச்குதித்,தம் முறையே. தாமத 
பர்த் இருமகமும் வந். து தோய்வதற்கு. ௫ 
றையே மலரின்மேல் இ கனா க்த அயனும் 
மாலும் இடருமப்ப, முக.வில்லா.த தெரிய 

அமகுடனே கூடி இரதுயினிடதீதுக் கற்பை 

க்காமன்மெலியஅழித் து, இன்பத்தைறுகரீ 
நீது, நெதொள் கழியம் பின்பு சிந்தையில் 
உற்றதமயக்சமெல்லாம்போகச்சிவரூபத்தை 
அடைகுவர்-௭-. 2 மலரயன்மாலிடர௬ுழ 

ட்பஎன்பதனால்,சாமன்மெலியஎன்ப.த வரு 
விக்கப்பட்ட,து. | இ அடி.யார்பெறும் இ 
ம்மைமறுமைப்பயன் கூறியது.] (ஈக) 



செளந்தரியலகரி. (சக, 

சேமநிதியே யரமுசே சேனேறற் ருணக் 
கடலே யாமளையேயன் பரீமன தீதிரு நீ_ து 

ரைக் கடங்காகு கோமளமே யம்மேநின் 

கோகனததி தாள்வழுதீ த மாமறையபோ 

லென்பாடல்வண் ௨மிழுங்சொள்வாயால், 38 

இ-ள். சேமதீதில்இருச்கும் நிதியபோல்ப 

உளே. அருதம்போல்பவளே. தேன்போல் 
பவளே. நத்ஞனாணமாகியகடலைபுடையவளே. 
யாமளையே: அ௮ன்பருடைய மனதீதின்௧ண் 
இருந் ஐம் ௮வரீ உரைக்கூ௮டங்காக கோமு 
ளதிதையுடையவளே. தாயே. நின்னுடைய 

தாமரையபோலும் தானை உழுதீதாநின்ற மர 

மறையபோல்,என்னுடையபாடலாகிய அளவி 
யதமிழுக்கொள்வாயாக-ஏ-று: 99% கோம 
எம். இளமைச்செவ்வி.--. ஒரும்மை - சிறப் 
பு.--ஒரும்மை-௪எ௫ச௫ம்.-- இதனுள் உவமை 

யைப்புகழ்நீ ஐ உவமிதீ தவ கல், ட/சமுவ 

மை என்னும அலங்காரம் காண்க. (௭௨) 

அறு€ர்க்கழி 9 ஈடி.லாசிரியவிருத்தம். 

ஆதவனுக் கவன்டுரணத் தங்கியைக்கொ 
ண்டாலாகச்தி சமதீறிலன்கா, €தமஇக்கவ 
னிலவிலனொழுகுசிலைப்புனல்கொபெ 'சரிப்ப 
ெென்சோ, மோதியமைக்கடல்வேதிதையவ 
வ்பனலான் மூழுக்காட்டு முூறைமையென்் 

(௨ 2) 



(௭௬௨)  செளந்தரியலகரி” 

கோ, நீதருசொறி் கவிகொ னேப் பாடிபு 
ன தருள்பெறுமென்னதிபம்மே, 2 

இ-ள். தாயே- நீதற்தசொல்லாற் ஜெடுக் 

குங்கவிகொண்டி உன்னைப்புகழ்தி தபாடி. உ 

ன அருளைப்பெறும் என்னீதியைச்-சூரிய 

ணுக்கு அவன் ரணமாகியஅனலைக்கொண்டு 

இபாலாதீதிசுமற்றுதகலென் றுசொல்வேனோ, 
குளிர்சசியையுடைய மதியை அவன் நிலவி 
னால் ஒழுகுஞ் சந்திரகாந்தப்புனல்கசொண்டு 

உப்சரிப்பதென் சொல்வேனோ. . இரைஓன் 
ஜரரோடொன்றுமோதியசறுப்டையடைய கட 

ல்வேந் தனாகியவருணனை அவனுடைய புன 

லின் முமுகச்செய்பும மூறைமைஎன்று சொ 

ல்வேமேனோ. நீ சொல்வாயாக-ஏ-று. 8% ரா 

ன்சனுருபை- இரண்டனுருபாகக்கொள்க.- 

முழுகவாட்டுமென்பது - மூழுக்காட்டும்எ 

னக சடைக்குறைவிசாரம். -- ஓகாரங்கள்- 

வினா..-இதனுன் நின்கவியால் உன்னைப்பா 

மி௨தென முன்னொன்று தொடங்கி அதனை 

மூடிதீதற்கு வேறுவேறாக மோன் ௮வகைப் 

பொருளெயித் அஃ கூறியவதனால், வேற்று 

ட்பொரூள் வைப்ப என்னும் அலங்காரம். 

வாண்க, [ இல்விரண்மிகவியும் இப்பனுவலை 

ஏம்பிக்கும்வண்ணம்கூதின-] பாக) 



செளந்தரியலசரி. (௭௬௩) 

எழு€ர்ச்சழமிசெடி லாரிரியவிருகீதம். 
. வேதிநுண்பொரு எளாதிசுநீதரி வீ£தடங்க 
அமாயமே, யீசநறிநீ தவி டாசொுங்கவி 

சாசபண்டிதன்வீரையா, னாதரஞ்சகி தாள் 
பெறுநீதிருநாமமொ ன்ப. ஐ_நாறுமேடியேோ 

இனன்பல போகரு.ஞ்சிவ லோகரும்பெறு 

வார்களே. ௨. 22% 270 எல ளட வச வரத 
இதன்பொருள் - வெளிட்படை. ப 

- செளந்தரியலகரி 

முதி௮ுப்பெற்றது. 
சரவணோந்பவகுரு சரணமேசரணம்,. 

- உரையாரியர்பெயர். 
(பிறைபுனை நீதருஞஞ் இஉன்றன தவகைப் 

பெருகீகெனவடடுமாமிமுனிவ, னறைசவு நீ 
தரியலகரிடயை தீதமிமாலருள்சவிராசபண் ஓ. 
தன்ற, சிறைமனந்கருதிதீதாமைமா தகரினி 

லைடெற வாழ்கவி யெல்ல னிறையளவெனி 
ணுத்தவறிலாஓுரைதேர்த் செ முதினனெழில் 

விளக்கெனவே.ஃ ௨2 கல உட வி 



இவகயம். 
செளநீதரியலகரிச் செய்புண் 

முதிற்னாதிப்பகராதி, 

செய்யுள் 

அந்தர பணி 

பக்சம் செய்யுள் 

வீல் டெ 

க ஓ 

டக்கட்டீ 

ஆனமின் *உ.உ ௨௨௨ நுல் 

௦௨% ௫ ப 

அம்மேநின் , 7௮ இகல்பொர.ஃ௨ ஈடு 

அம்மைநின் ௨௨ ய] 

அரனிடத் .. ௨.௪ 

அரன்கயி... .ஃ .- ர 

அரியதா .... காள 

. அரியமென்... ௪௫௪௪ 
அருளுமுன .... ர 

அலர்நீது.. ௫ 

அறகச்கிய ட ௨௬௫ ஒவ 

அ.திவிலர், மின 

அற்றவர்... ளு 

௮ற்றையரு ....ரா௨க 
அன்பின .... ௫௨ 

அன்புத் .. எது 
அலம். ௨௨௨௨௫ 

ஆதிவனணு ..௨௨ மார்க 

அதிசங் . ௨ ண்டு 

ஆதசுற் .. ௨௨௬௬௯ 

ஆதியாண் உ உஸ்உிடகிள் ௨ 

அ இவிநீ . ௨௨௨ உஃஇ௫ 

(இபத அ அதக் இர மன்) 

இணைவிழி .. ஈறு 
இத்தனை ....௨.. ௨௨௫ 

இறநீ_து.. டக ௨௨ ௫௰ 

இமரதெடு.....ரா௪௬ 

இமய... . ௨.௭ 

இருசுடர் வ!!! 

இருசெவி... ன சபா 

இஹைவிநின்விசு ௮௫ 
இறைவிநின்னி-ச௰ள 
இன்னதனண் ௨. ௨௮ம். 

உம்பர்... ண உ. 607622. 

உள்மகும், ௨௨ ஒக] 07 

உன துச் ௨ உயிர் 

உனதுநிற ,... டு௨ 
ஒருமலா 6 66௨௨ உஉ (01. 

ஓதியிரு உ௨௨௦ ௫ 

கருங்கும எ ௨ 

சருவ உ ௭௧9 



எவ்வ 

ப வவ்வவமைவ னப 

. | 

செங்யயி . ௮ 

சேமநிதி .. .பா௬க 

தாயகங் 

அதி ஜி 

செ! ட் (ய் ள் முத காட 

செய ய வவைவைவையய கையக வக வதகவககள 

ய் 18 (இக ஸம் கலைமயக் ..௪ 

கூலாயி.. ,.. உஉணீற்ள் 
கொதி ம. ராகு 

இண்ட கனலை 
கோதை 4. 4 மீற்] 
கோலற்கர் ௨௨.2 

இெயப்கோண.. ௬.௰ ௬௫ 

எவமெலும் (க. ஏ. யக 

ஸ்நீதரி.... அ. மிகாமல் 

செந் ிர. ட ௨௭ 

79702 

தருண .;௰௨௰ 7௬௩ 

, மாட்டு ௨.௨௨ 669௨ ப ர்ப்த மதி 

தாமாக .௨௨. மாறுக 

தாளிணை... ௨௨௫௬ 

இரும்ச ஃஃஃஉபாஉ7] 
. ௨௨௨ 17௬௫ 

தூம்மதி... ஃ வு. 

தேவியு ... உஈ௫௫ 
தேவென ஒ.ஃ.௨உ.௰௯ 

தொடுிகர ,_உ.. வல 
மேோதாசைதின்க- ரா௰௫ 

ஜோகைநின்ம- ஈச. 

பெபசராதி, (௫௬௫) 

செட் டபுள். பகம் 

ன படிூடன.. ... ஈ௬டு௰ 

கொரு... ப ட்ட்ட 

ன்ட் று... 

நந நற்து ன ரர உ. கூலி 

ட க் 107.. 
பசுதீது ..௨௨..பாஉவ 

பதுங்கு... அ வடில்கது 

ய்ஞ்சுரு ர 17/20 

உ.க.றஐ எ ஸு. 

. க சு 
பாதுதா ௨.௨௨ ௨௦ யு 

[ரரம்னி.. ௨௨ உரல் 

பேருறு.. எவ (இக்ஷ் 

பொருமலர் 120 17. 

பொறிததி ராமி 

௨௰07 உ. 

பணைபார் 

ட்ப்க் வார 

டம்.று( ம... ௪ ர /,-6 

மனஞுூதீ. உட உ விய 

மாயன்... ௨௨௨௩ ௨௫ 

மோக்கணி... க 

மேது 00 உட ௪௰ 

முூளரிமா......ரரடு 

முன்னமொ.... ராஉள 

மூன்னைதீ... எ ரிமிர் 

மேல மல்லி 69௨௨ கனி 
பபப. இருவவகைவ்கவையவகய் 



(௬௬௬)  முதற்குறிப்பகராதி, 

செய்யுள் பக்கம் செய்பயுளி பக்கம் 

மூலமே... ரகக வம்பை... உ௱ரள 
மூவருக்கு... ..௬௪ வயங்குறு .... ௨௫ 

மேலரீம.. ,.௨.௬௱௫௫ வரிவிமி... .....ரா௬ 
"மேகலை .........உட வாரரின்ப... ௨. ௪௮ 

மொலஷிதந்த.........௩ விரித்த... ஸரிப2 
மொழிவ தன் ௬௭ விள்ளதா,... .. ாஉ௰ 
மோக... ,. ௭௯ வேதறுண் ... ஈ௬௬ 

மோதிய... ௨௨௯௪ வேதரஞ்ச 4௭௫ 

யாமளை... ட உடம் ேேஇயர் பல்ப் ராடு 

வடமொரழி...... 0 லேரிநாண் ... ா௰௫ 

அகராதி- முற்நிற்று. 
8-3 இந்தட்புதிசசம்பாங்கவேண்டியவர்கள் 

சென்னபட்டணத்திலே பெதீ தநாய்க்க 
ன்பேட்டையில் சந்இரட்பமுதலியாரீவீ 

இயில்-ச தரங்கபட்டணம் - சாமிமுதலி 
யார் குமாரர் ௮ண்ணாபலையுதலியார து 

சரஸ்வதீவிலாசவச்சுக்கூடதீதிலும், யாழ் 

ட்பாணத்திலே-வண்ணைநகரில் வைத்த 
சரன்கோாயின் மட.தீதிலே தில்லைநாத வு 

பாதீதியாயரிடத்திலும்,விலைக்கு வாங்கிக் 

கொள்ளலாம். 

இஃது 

வ்-சோவிந்தநாயகரால்- அ௮ச்சடுகஇப் 

பதிப்பிச்கப்பட்டது, ப 





க்தி 
ஆ ட 

ப் 
த பி 3 ன் அ வட டது ் ரகம. 
க... அவத பிட் வ. ்.] தி அ 2 | 

ட அழுகு வல்சி பத ஆண்க 
3, பபரத்கு வடட ரரி வள் அஸ் ய்ஸ்க ன் லு 

வதி. வ்ஞ்ி் விரிக்க ௯: எக் 

அழ பசல். கிள்தைலிவ்! பத பப 
ட ட்ட்குகம்.. 2: ் கு மே கறத க்ரு, சகச 

ட டதத ட் ட தரி பன் றன்று தேஞ்சு 2) 3 ட் 

தணிக்க ட்ட பவள்ஸிள இரக்கம் ் 
ப அம்மனிடம் று கடன் 3 மட்டத் 

பம் இர, த, கட் பலம். அதர் பட்ச புண ௨! 
த். மர 7 அகன், அடச்கந்த பி அதது ஆர்த்தி. | 

க. ந்த் த்துக் ச்ட் ௮ நிரர்திஷு ட்டம் கிலி ஸி ள் 

914 ல். 2. அன ச்வ்து அதல் வ சமிஞ்த்கில். 

பட து நரம். கடலி 4 அத்துல 5ல் 1) டக். 

“ம் ஈகம்! ப் வல்சி 2 

3. 

ஸ் படத இட்ட 
ல்வது 

கி ௩1 





ந 


