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இர 

் ஸ்ரீகணேசாய ஈம; 

முகவுபை.. 

இக்கலியில் .௪கல ஜீவர்களும் மிகத்துன்ப முூடையவர் 
சளாயிருத்தலால்,. எல்? மிலாருக்கும்கம்முடையஅன்பம் நீக்கிவிட 
வேண்டு மென்லும் விருப்ப முண்டாகன்ற.௪, | ஆனால் ௪ம்ஸாச 
துக்கம் மர் திரெளஷ திமுதலியவற்ளுல் ஒருகணம் .காழிகை 
மாசம் - வருஷ மென்றல்முதலியனவாக நியமிக்கப்பட்ட காலம் 
வரையில் நீங்குகிதத, மீண்டும் வாராதபடி. அ.த்இயந்தமாய்! 
நீங்குறெஇல்லை, ஏனெனின் “9 என். என: 
yeat Taqasaary it அந்தப் பிரஹ்மத் இனையே அறிந்து. மிருத் 
தியுவைக் கடக்இன்றான், அதனைக்கடசுதற்கு . வேறுவழி 
யில்லை...” என்னும் : யஜுர்லேதம் ஞானமே . . மேரக்ஷமார்க்க 
மென்று கூறுகின்ற து. ஆதலால் உல்னர் தம் அக்க மொழிதத் 
பொருட்டு அல்வுண்மைஞானத்திளே யுணருமாறு பரமகருணா 
நிதியாகய பரமேசுவரன் இப்பூமியில் அவதரித்து ஸ்ரீ சங்க 
சாசாரிய சென்னும் காரணப்பெயரையே அத்தம் பெ 
யராகக் கொண்டு பிரஹ்மசூத்தியாஷியாதி ௮ரேக நூல்களைச் 
செய்து வேதத்தின் உண்மைப்பொருளை வெளிப்படுத் இனர், 
ஆனால் அவ்வாறு தாம்செய்த விரிந்த வேதாந்ச நூல்க&ரப் பார்க் 
கச். ௫க்இயில்லாத மந்தமதியினராஓயெ அஸ்தஇகர்கள் எனிதிது 
ணருமாறு அபசோக்ஷ£றுபூத, ஆத்மபோத முதலிய . அகேகப் 
பிசகரணடசந்தங்களை இயற்தியருளினர்,' அவையாவும் வியரக் 
ஓயொனங்களுடன் ஆரிய பாஷையி லிருத் தலால் ௮ப்பரஷையைப் 
பயிலுதலில்லாத தமிழ்நாட்டு அஸ்்இகர்களாகிய அதிகாரிகளும் 
அிந்துய்யுமாறு அந்தூல்களை அவ்வாசரரியர்கள s1 இருவாக் 
காகிய ஞூலசுலோகங்களுடன் தெளிவான ஓர்.தமிழுரையும்சேர்த் 
அதுவெளியிட வேண்டு மென்று பலர் சேட்டுக்கொண்டமையரல் 
அக்நூல்கள் “ ஸ்ரீசங்கரகிரந்தாவலி ?? யென்னும்பெயரால் பதிப் 
பிக்கப்பட்டு. வருெறன; அவற்றுள் அபசோக்ஷாறுபூதி முதத் 
புத்தகமாக முன்னரே பஇப்பிக்கப்பட்ளெ௫, இப்போது ஆட 

 



2. கூூகவுரசை, 

இரர்தாவலியின் இரண்டாம் புத்தசமாக ஆத்மபோதழம், தத்துவ 

போதழம் தஞ்சைமாநகாம் ஸ்ரீமாக் வெ, குப்புஸ்வாமிராஜுஈ என் 

ணும் பூர்வாேம நாமம்பூண்டி. ருந்த ஸ்ரீலஸ்ரீ-வி. பிரண்மாகந்த 

ஸ்வாமி அவர்களால் செய்யப்பட்ட-வுரையுடன் வெளிப்படுத்தப் 

பட்டது, அவற்றுள், ஆத்மபோதம் ௬௦ சுலோகங்களடக்யே. ' 

எளிசான சுலோகவடி.வினஅ, இதன் ஒவ்வொரு சுலோகமும் 

ஓவ்வொரு :... . இருஷ்டாந்தபூர்வமாக  - மந்தப்பிரஞ்ஞையுடைய 

CUT nEs CREB Ca grésuGhae lana con வெளிப்படை 

யாய்ப் போ.இப்பனவாம், இதன் பாடபேதங்கள் பல. வுளவாயி 

ஹம் அவற்றை யெல்லாம் விலக்கி எப்பாடத்தைக்கொண்டு ஸரீ 

பஞ்சதசியின்  சம்ஸ்ருதவியாக்யொனகர்த்தாவாயெ ஸ்ரீ ராம 

கஇருஷ்ணபண்டிதர் இதற்கு வியாக்யொனம் செய்இருக்கின்ற 

னரோ 7 அப்பாடத்தையும் அவ்வியாக்கயொனத்தையும் தீழூவியே 

இங்குத் தமிழரையும் கூறிப்புரையும் எழுதப்பட்டமையால் அப். 
பாடமே இக்தாலிலும் வைக்கப்பட்டுள்ள ௮. இக்நால் எல்லாவற் 

றினும் எளிதாம், இதுவும் கடின மென்று எவ்வ இிகாரிகளுக்குத் 

தோற்றுறதோ, அவர்கள்பேரில் கருணை கூர்ந்து ஸ்ரீமத் ஆசா 

ரியர்கள் தத் துவபோதமென்னும் வசனவடிவ : வினாவிடையான 

ot Ag நூலை மியற்தியருளினர், அதவும் இத்தமிற்சாட்டு முழு 
கஷாக்களுக்கு அத்தியந்த. மூபயோக மு.ள்ளதெனக் கருதி ஷூ 

மூலவாக்யெங்களுக்கு வினாவிடையான தமிழ் 'மொழிபெயர்ப்பும் 

குறிப்புரையும் ஸ்ரீஸ்வாமிகளாலேயே 'இயற்றப்பட்டுள்ள ௯, இதில் 

மூதல் முதல் வேதாந்தப்பிரக்கரியை . தெரிய : விரும்புவோர் 

எளிதா யறியும்படி. தத்துவங்கள் நிர்பிக்கப்பட்டி ௬ுக்கின் றன, 

இவ்வாறு-இவ்விரண்டு நால்களும் மிகவுபகாரமுள்ளனவா யிருச் 

தல்பத்ஜி அவற்றை மூலத் சூடன் தமிழ்வியாக்கியொன. மொழி 

பெயர்ப்புகளையும் சேர்த்து, சங்கரஇரந்தாவலியின் இரண்டாம் 

புத்தகமாக -வெளியி..லாயின, இதில் உள்ள: குத்றங்களைப்' 

பெரியோர் மன்னிப்பாராக, ட் a a! = 

சூ. பாக்கயெம் பிள்ளை, : 

ட ரர் மானேஜிங் டி.ரஸ்டி.-



உ 

பிறாயகன்லுதி. 

ஏக தக்த னிணையடி தொழுவார்க் 
கேகர விளையு மெளிதினிற் கெடுமே, 

- சரஸ்வதிஸ்துதி.. 

பூவினி லுறைவதல்லாற் புங்கவர் போற்று காபிப் 

பூவினி ௮றைவோன் வேதம் புகலுத.ம் கென்றே யன்ன 

னாவினி லுறையும் வாணி நாமமே நவிற்றா வென்புன் : 

Obie! லஓுறை௩்அ ஞான ஈன்மொழி புகலு வாயே, 

ஆசா$யஸ்துதி. 

_ நங்குரு சங்க ராசான் னரரெலா முய்யும் வண்ண , 

மில்கொரு மனித வேட மெடுத்அமெய் யபேதர் ntact 

பங்கம தில்லா. தாகப் பகர்ர்திடா னாயின் மற்றோர் 

வள்கமி லாழ்ச்ச ௪ன்ம வன்கட ஸீந்தற் பாற்றோ,



a. 

ந கணேசாய நம. ர ் 

ஆத்மபோதம், 

எரி: விர் எரர் சிணா | 
qaqa நளின் ॥ உ 

(அவதாரிகை.) 
சகலலோகபூஜ்ஜியாான ஸ்ரீ சங்கராசாரியகவாமிகள் சமத 

மாதியுடையவர்களாகயெ உத்தம அ.திகாரிகளுக்குச் சூத்திரபா 
ஷியம், உபநிஷத்பாஷியம், தோபாஷ்ய மென்னும் மூன்று * ஐ, 
பிரஸ்கானங்களையுஞ் செய்து, பின்னர் இம்மூன்றனையும் அவற் 
தின் வியாக்கயொனமுதலியனவாஇய விரிக்க நூல்களையு மாசராய் 
நீது தாற்பரியரிச்சயஞ் செய்துகொள்ளும் சாமர்சீஇயமின் மிய 
மகாழுமுகூாக்களான மர்தரஇகரரிகளை இரசதித்தற்கு, கர்வ 
வேதாக்க௫ித்தாந்தசங்பொகவடிவமான அத்மபோத 

    

மென்னும் 
பிரகாணத்தை வெளிப்படையரப் விளக்கும்பொருட்டுப் Qa Dex 
GH செய்கின்ருர் — 

Ta: விளார் எள் சிராரிரர் ஜரனர் ஸின் opt 
ara: errs ar: 

(சுலோகார்த்சம்,) தவசுகளால் பாபம் ஈசித்தவர்களும் அரக் 
தர்களும் இராக மொஜிர்சவர்களஞுமாயே CPOpBpréa cr அபே 
சகித்து இவ்வாச்மபோதம் விஇக்கப்படுகின்.றஅ. 

க (வியாக்யொனம்,) *௨, 'கிருச்சொ சார் இராயண நித்திய 
  

    

. * ௪. பிரஸ்சானம்-- அங்கம். 
** ௨. பன்னிசண்டு தினங்களாற் சாஇிக்கப்படும் விரசம் யாசோ 

| 
ட்ட 

௮௮ கிநச்சிர மெனப்படும், "௮௮ பாசக்கிருச்சராகி பேசச்சால் பன். 
னிரண்டு வசையாம், . 

சர்இரனது கலை குறைதற்கரமமாக ஓவ்வொரு சவளம் குறைக்து, _ அமாவாசையில் உபவாசமிருந்து, மிண்டும் கவள த்மைக் கலையின்படி, * விருத்திசெய்யும் விரதம் சாந்திராயுணா மெனப்படும்,



a ஆத்மபோதம். 

ரைமித்தொதிகளை அறுஷ்டி.த்தலாயெ. தபசுகளால் சாகாத அம் 

தக்கரணதோஷமாகிய பாபம் ஈூத்தவர்களும், இதயக்கலக்க 

“ மின்றிய சரக்தர்களும், இகபரசுக இச்சை நீங்யெவர்களும், சம் 

சாரக்ரெட்இயைப் பேஇத்தலில் பிரயத்தினமுள்ள மோக்ஷ இச் 

. சையுடையவர்களும், *௯, சாதனச௪துஷ்டயசம்பன்னர்சளுமா 

இய சற்புருடர்களுக்கு ஆத்மாவைத் 'தெரிவிக்கும் இவ்வாத்ம 

போதப்பிரகரணம் விதிக்கப்படுசன்று, — (5), 

னன் ந எள்ள | 
ரன areas fat maT a feats ॥ ௩ ॥ 

(-9/-005,) அப்படியானால் தப௬, யோகம், மச்.இரம், கர்மம், 

யாகமுதலிய அநேக சாதனங்க ஸிருக்க மோக்ஷத்திற்குப் போத 

(ஞாண)த்தையே முக்யே சாதனமாகச் சொல்லுவ தென்னை. 

யெனக் கூறுஇன்றார் ;-- ் 

அண்னன்: ara: & எள எணண ॥ 

- (சம். மற்றச் சாதனங்க ளெல்லாவற்றையும் விட ஞானமே 

மோக்ஷத்திற்கு முக்யெமான கேர் சாதனமாம், 

(வி-ம்) * ௪, தபசு மந்திரம் கர்மம் யோகமுதலிய நேச 

சாசனங்கள் பரம்பரைக்செமத்தால் ஞானவாயிலாக மோக்ஷத் 

தைப் பெறுவிக்கன்றன, ஞானமோ தான் பிறந்தமாத்திசத் 
  

இஉற்றின் பேதங்களை விரிவாய் அ.றியவிரும்புவோர்' எம்மால் 

எழுதப்பட்டுள்ள பஞ்சதசியின் ஆச்மாகர்தப்பிரசரணம் ௪-வது சலோ 

௪,தஇன் டிப்பணியிற் காண்க, ் ் ன ச் = 

* ந (க) OS Bund éGuacgSCasb, (2) @stonsus 
லொகபோகங்களி லிச்சையின்மை, (௩) சமாதி ஆறனடைவு, (௪) முமு 

Sens sie மென்னும்கான்கு சாதனங்களையுடையவன் சாதனசதுஷ்டய. 

சம்பன்ன னெனப்படுவன். ழ் 

% ௪, தபசு முதலியன சித்தசுச்தியைத் தந்து ஞான உாமிலாச 

மோக்த்திற்குச் சாசணமாம். அதலால் ௮வை மோக்த்திம்குப் பரம் 

பரைச்சாதனமாம் ) நேர்சாதன மாகா.



ஆத்மபோதம். ன 

இலேயே அஞ்ஞானத்தை அடியோடு கெடுத்து முழுக்ஷாவை 

சுவராஜ்யத்தில் ௮பிஷேகஞ். செய்விக்கின்றது, ஆதலால் wp 

ற்ச் தில்லைக், ஞான *த்தஇற்குப் பிரசானத்தன்மை சொல் 

லப்பட்டது., 

- (அ-கை,) அதனையே இருஷ்டாக்தத்தினால் fai cig 
ரூர்: . 

ஏன எர எள் சன எ: உ ன் ॥ 

(௬-ம்) பரகத்இற்கு கெருப்பினைப்போல ஞான Weare 

மோக்ஷம் சித்தியாக, ட் 
LS 

(வி-ம்,) உலகத்தில் சமையற்றளெழிலில் விறகு நீர்முதலிய 

சாதனங்களிருக் ஐம் அக்கினியின்.றிப் பாகம் சித் இக்கிறதில்லை, 
௮.துபோல எல்லாச், er gon a SG மிருக்தம் ஞானமின்றி 

மோக்ஷம் Beare தில்லை கெண்ட்தா பொருள், :- (௨) 

அங்காள HH alae ணா | 

[எள எனச் என்ர. ॥ 1 ॥ 

(கை) கர்மங்களுக்கு விசித்செகதியை யுண்டுபண் ஸுச் 

தன்மை யிருத்தலால் யாதேனும் தர் விம்சஷகாமம் அஞ்ஞான ச் 

தை நிவிருத்தி செய்யின், ஆக்மஞானத்தர லாவ தென்னையென் 
முசங்இத்து, கர்மத்திற்கும் அஞ்ஞானக்திற்கும் வி?சோதமின்மை . 

யால் கர்மம் அவ்வாறு நிவிருத்தி செய்யா தென்று சமாஜானஞ்' 

செய்னெருர் :-- 

கம் எண்ணான எடிள் எ ரலி | A faq far 
ஏர் னர ca | ட 

(Fb) யாகஞ்செய்தல்முகலிய கர்மங்கள். அவித்தைக்கு 

விரோ இயாகாமையால் % ௫: அவித்தையைக் கெடுக்கமாட்டா. 
  

* ௫. சேற்றினைச்சேறு கழுவமாட்டாது. அதுபோல அவித் 

கையின் காரியமாகிய ' கர்மம் - ௮வித்தைபினைச். செடுச்காதென்பது 

கருத்து. ் 
2



ee ஆத்மபோ தம். 

் இபோ இப்பிரசாசங்கள் இருட்கூட்டத்தினைக் கெடுப்பதுபோல வித் 
தையே அ௮வித்தையைக் கெடுக்கவல்லதாம், —— (nm) 

1 எள் afr Haw: | 
a4 RTA SAT AUT We 

(௮-கை,) அப்படி யானால் ஆத்மா சரீ ரங்கடோறும் பரிச் . 
சின்னமரகவே காணப்படுவதாக எக $ அவம் எப்படிச் கூடுமென் ் த் BR 4 
மூசங்கக்சுக் கூறுஇன்ார் :- 

ண ஊட ஈத: ர ஈர் | ரல் எரி னொரு 
AYA 4 Faw: wat HiT |} 

“me 
(சூம்) * &, பிசத்தியகரத்மா * எ, மூலாஞ்ஞான த்தினால் 

* ௮, பரிச்சின்னம்போல் விளங்குனெ.றது, விசாரஞான த் இஞுல் 
அவ்வஞ்ஞானம் ஈசித்தபோது ௩ ௯, மேகாவரணம் ரீஜ்பெ சூரி 
யன்போலக் கேவலம் கானாகவே விளங்குஇன் ற.து., 

(வி-ம்) பரிபூர்ணமும் அதிவிதியமுமாயெ ஆத்மாவிற்கு 
அஞ்ஞான த்தினால் கற்பிக்கப்பட்ட நாசாவித . சரீராத்இயாசத் 
இனாலாயெதே பரிச்சின்ன த்தன்மை ; தித் அவஇருஸ்டி யினாலாயெ 
தன்று, அதனால் அவிவேகம் கெடவே ஆத்மா சேவலமாகவே . 
(சனியாகவே)பிரகாடக்கன்ற௪. மேகம் நீங்கெயெபோது சூரிய 
னைப்போல என்பது பொருள், (#) 

எரர் ஏர் எனா எ 
ஊன எள் எச் எனின் காள்ரார ॥ 61. 

(௮-கை) அசண்டாகராவிருத்தியாயே விசாரஞான மிருக் 

௬... பிரத்தியகாச்மா- அந்தராத்மா, 

. *௪. சொருபத்சை மறைக்கும் அஞ்ஞானம் மலாக்ஞுூன மெனப் 
படும், 

3௮, தேசசாலவஸ்துச்சளால் எல்லைப்படுச்சப்பட்டத UL Far ony. 
“@, Guerertan i = மேகஞூடல், ina 
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ஆத்மபோகம், டு 

கும்போது ஞாதிரு ஞானம் ஜேய மென்னும் * ௧௫, இரிபுடி வடி 

வத்துவைதம் Ag Be sore ஆத்மாவிற்கு அத்வைதம் இத்தித்தல் 

கூடாதெனச். கூறுன்ரார் :- = § 

ச அர் ளகர ஏர் எனன ர்க கன ஈம் காக: 
ரா BT AAT ட ப 

- (௬-ம்) விருத்தஞொனமரனது , அஞ்ஞானத்தால் கலக்கப் 
பட்ட ஜீவனை ஞானாப்பியாசத்தால் திர்மலமாக்இ BO SO FB தேம் 
மூம்பொடி. தெளிவித்துக் கெடுவதுபோலக் தானும் கெடும், 

(வி-ம்) *௧. . அகண்டாசாரவிருத்தஇஞொானமான து அஞ் 
ஞானகாரியவடிவ யானென்பது முதலியவற்றால் கலக்கப்பட்ட 
வலும், *௧௨, கர்த்இருச்தூவ போக்திருத் அுவாதி அபிமானமு 
டையவளலுமாயெ ஜீவனை ஞானியாக்க, அதன் நீண்டகால அப்பி 
யாசத்தினால் ௮வித்தையும் கற்காரியமுமாகிய மலத்கை விசேஷ 
மாகக் கெடுத்து, மலமில்லாதவனாக்இக் கலங்னெ. ஜலத்தைத் 
தேற்ரும்பொடி தெளிவித்து த் தரனும் அக்கலங்கலோடு கெடுதல் 
போலத் தானும் கெடுகன்றது. . புத்திவிருத்தி ஒஞ்ஞான காரி 
யமா யிருத்தலால் ௮ம் பிசதிபிம்பித்துள்ள ஞானம் ஆத்மாவின் 
ஆபாஸமாகலால் ஆத்மாவிலேயே ஐன்றாய்விடுகன்றது. . ௮ப் 
போது அத்வயமரக வே ஆத்மா பிரகாசிக்கன்றது என்பது. 2 

பொருள், (௫) 

| ளா: எள் 8 எனா: | 
HS HTT TAY IAAT He | 

% 50, அறிபவன், அறிவு, அறியப்படுபொரு சொன்னும் மூன்று 
புடங்களை அதாவது பக்ஷ (பு.)ங்களையடையது திரிபுடி. மெனட்படும், 

் * ௧௪ கண்டிச்சப்படாத பிரஹ்மவடிவ அ௮ர்தச்சாணவிருத்இ 
(உள்ளகிகழ்ச்சி) ௮கண்டாகாரவிநத்திரான மெனப்படும், அதுவே 
அகம்பிரஹ்மாஸ்மி (யான் பிரஹ்மம்) என்னும் விருத்தியாயெ ஞானமாம், 

௧௨. யான் செய்கறவ னெனும்தன்மை: கர்த்திநத்துவம், யான் 
அதுபவிச்யவ னெனுச்சன்மை போக்திநத்துவம். 

  

 



௬ ஆக்மபோகம். 

. (அ-கை,) அப்படியானால் அபரோக்ஷமாய் ௮ அபவிக்கப் 

பூம் சம்சாரம் அத்தியந்தம் அசத் தியமா மென்பது எவ்வாறு 

கூடும் பிரத்திய;ஷூவிசோத மாதலால் என்றாசங்கத்து, சொப்பன 

திருஷ்டாந்தத்தினால் அதன் மித்தியா தீதன்மை (பொய்மை) யைச் 

௪ர இக்கஇன்றார் ; — 

Teniee: Wa: wage: eRe waa எடி ஈரடி 

HAA aT 

(சம்) ராகத்துவேஷமதலியவற்றால் கெருங்கிய சம்சா 

சம் சொப்பன௪மானமாய்த் தனது ENO SBE சத்தியம்போல் 

விளங்குஇன் றத, விழிப்புக்கால த் இல் ௮௪, இயம போலாஇன் 

Pe, 

(வி-ம்) * om, சாகத்துவேஷாஇகளால் நெருங்கியுள்ள 

ஜனனமமண (பிறப்பிறப்பு) வடிவ சம்சாரம், சொப்பனம் நித்தி 

சைக்காலத்துச் சத்தியமாய்க் தோற்றி, விழித்தபோது ௮சத் 

தியமாய்த் தோற்றுவது போலக் தனது சாலத்து ௮தாவஅ தனக் 

குக் காரணவடிவமான அஞ்ஞானமுள்ளபோது ச.த்தியம்போல் 

கவினி றன் வேதாந்தவாக்கியசிரவண த்தால் ஆக்மஞானம் 

வர்தபோது ௮சத்தியம்போ லாகின்றது என்பது து பொருள், (௬) 

என் என் ஏ்கானர் எள | 

௭௭௪ எண் ண எது ॥ உ॥ 

(௮-கை.) முற்கூறிய பொருளையே (ஐகத்து மித்சை யென் 

பணக் பிறிதோர் இருஷ்டாந்தத்தினால் இடப்ப ததுகன் 

me: — 

எரா Bread (aa) AaB MEA AAT A AAT AWA, 

எர ஈன் என் ॥ 
#* 
  

௪௩, சாகம் விருப்பு. துவேஷம்--வெருப்பு, ஆதசெப்தத்சால் 

சாமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மற்சரம், ஈரிஷை, 

அசூயை, டம்பம். சர்ப்பம். அகங்காசம் என்பனவும் கொள்ளப்படும், ்



ஆத்மபோதம்: .' or 

(௬-ம்) ௪.த்.இயில் இசஜதம்போல சர்வாதிஷ்டான அகி 

அவயமான பிரஹ்மம் எதுவரையில் அியப்படவில்லையோ, a 

வரையில் ஐகத்து. சத்தியமாகத் தோற்றுகின்்றது, 

(வி- ம்.) எப்படிக் க கிளிஞ்சிலின் சரியமுதுகு முக்சோணத் 

தன்மைமுதலிய விசசேஷஞான முண்டாகா தவரையில் இரஜத 

ஞானம் சத்தியம்போல் அறியப்படுகின்றதோ, அதுபோலச் 

சகல *௧௪, ஆமோபங்களுக்கும் * கடு, ௮இஷ்டானமும் * ௧௬ 

அக்வை தமுமாகிய பிரஹ்மம் எதுவரையில் அறியப்படவில்லை 

யோ (தன் சொருபமாகச் சாக்ஷாத்தாக அுபவிக்கப்படவில்லை 

யோ), அதுவரையில் * கள, ஐகத்.துவடி.வமாகப் பரிணமித்த 

சம்சாரம் சத்தியம்போல் பிராரீதியினால் தோற்றுகின்றது என் 

பது பொருள், (sr) 

Suissa AT Waa | 

எண்ன சான க ஏ ஏரின் ॥ 6 ॥ 

(௮-கை,) . சகல ஐகத்தம் பிரஹ்மத்தல் உற்பத ஸ்இதி 

BOS Bid Cor ௮டைகிறதென்று கூறுகின்முர் ;-- 

ளர் என் ராக் எர சாண் a to $4 

anaes area tl ! 
(இ-ள்,) சகல ஜசத்துக்கும் ஈக, ஆதாரமாயும், * ௧௯ 
    

௪௪, அஃ இல்லாவிடத்து கனை யறிசல் ஐரோபமாம், இத 

னையே அத்தியாகச மென்றும், அத்தியாரோப மென்றும், கற்பனே 

யென்றும் கூறுவர், 

* தடு, "எதனை யறியாதபோது சோபர் சோற்றுமோ, எதனை 

யமிர்த சாலதீது ஆரோபச் See aa, அது அதிஷ்டான 

மெனப்படும், 

Ea இரண்டாவதில்லாத.து அத்வைதம். துவைதம் இரண்டாவது 

* ௧௭, அஞ்ஞான சசையில் பிரபஞ்சம் சத்தியமாய் waren ma 

ஞான தசையில் ௮சத்தியமாயப் போடென்பது கருத்து. 

Ef. ஆதாரம் -பற்௮ிக்கோடு, 

* ௧௯. குடத்திற்கு மண் போலிருக்கும் சாரணம் உபாதானகார 

் ஊமெனப்படும். 
தி



ி/ ஆத்மபோதம். 

உபாதானகரரணமாயு முள்ள பசமேசுவானிடக்தில் பிரபஞ்சங்கள் 

நீரிற்குமிழிகள்போல் உற்பத்தி ஸ்திதி ஈரசமடைகின்றன, (௮). 

எவன் என் ளர் ஈகரள: | 
ஊன் ளை: war een Heathaaa ll <I 

(கை) Faux oo, BHRRuUIGIUGEIH Granun gs 

லேயே மாயையாற் கற்பிக்கப்பட்டனவா மென்று கூறுகின்ளுர் 2. 

என்ன் எரர் fa fact eat: sama: ளை: ரா) - 
எக் சர்ச ராண: ॥ 

(௪ம்) சத்துச்செதுவடிவமும், எல்லாவம்மினுட்புகுந்த 
oe 

னம், நித்தியமும், வியாபகழுமான பிரஹ்மத்தில் சகல வியக்இக 

ளும் நாநாவிதமாயினும் பொன்னிற கடகமுதலியவத்தைப்போல் 

கற்பிக்கப்பட்டனவாம், 

(வி-ம்) ௪த்தச்சித்துவடி வமாயும், மணிகளில் or 

எல்லாவற்றினுட் புகுந்ததாயும், நான்கு ௩ ௨௪, அபாவமுமின் 

றிய நித்தியமாயும், வியாபகமாயுமுள்ள ஆத்மாவாக பிரஹ்மத் 

தினிடத்தில் தேவதிரியக்கா இகளும் ஸ் சாவராஇகளுமான * ௨௨, 

வியக்இகள் யாவும் வெல் வேறு வசையா யிருக்கினும், ௮வை எல் 

லாவற்றிற்கும் உபா தானவடிவமான பரமேசுவரனிட த்தில் பொன் 

னிற்கடகமுதலியவற்றைப்போலக் கற்பிக்கப்பட்டனவேயாம் ; 

பிர ஹ்மத்தைவிட வேறாகா வென்ப௮ பொருள், 6 (a) 

  

* ௨௦. இருசயம்- காணப்பவெ.தஃ 

% ௨௨, பிராசபாவம் (முன்னின்மை), பிரத்துவம்சாபாவம்(பின் 

னின்லை), அச்நியோர்கியாபரவம் (ஒன். றிலொள் நின்மை) , 5 Busi 

தாபாவம் (முழுதுமின்மை) என்னு மிவை கான்கபாவங்களாம். . இவற் 

தின் விரிவை ஸ்ரீவிசாரசர்திரோதயம் பதினாருவஅசலையிலும்,. 

ஸ்ரீ விருத்திப்பிரபாசரம் ஆறாவது பிசகாசத்திலும், .விருத்இரச்சாவலி 

ஏழாவது ரத்சத்திலும் காண்க. 

* ௨௨, சோத்தன்மை மனிதத்தன்மை யென்னும் இவைமுசலிய, 

தர்மங்களிருத்தற்கு இடமாயுள்ள தெ.துவோ௮து வியக்தி யொனப்படும்,



ஆத்மபோதம். ௯ 

aaa BAA aaa fy: 
ARIANA TARA HAS! AAT | Po Uy 

(௮-கை) 

முற்கூறிய பொருளினையே ஆகாயஇருஷ்டாந்தத்தால் திடப் 

ஊரி: a: எள என: எளி: ணக எள எரி 
TART HAS: WAL NI 

(௪-ம்) ஹிருஷீகேசனும் வியாபகனுமாகிய பரமாத்மா 
ஆகாயம்போல  கரகாவுபாஇகளையுடையவராய் ௮வவுபாஇபே 
ததீமால்' பின்னம்போல் Car pw Bapr ; அவவுபாஇராசத்தில் 
ஏக மாகின்ளுர். 

க (வி-ம்) *௨௩, ஹ்ருஷீகேசனும் வியாபகனுமரயெ பச 
மாதமா, ஒரே ௮காயம் சடபடாஇயுபாதிகளில் நாராவைப்போலத் 
தோற்றி உபாதி யொடுங்யெபோது ஒன்றாகவே. தோற்றுவதூ 
Cure, அஞ்ஞானகற்பிக நரக * ௨௪, வுபாதிகளில் பிரதிபிம் 
பித்தவராய், உண்மையில் தமக்குப் பேத மில்லையாயிலும், அவ்வு. 
பாதிபேதசத்தால் பேதமுடையவராகக் கரணப்படுகின்றார், அவ்வு 
பாதி நடித்தபோது அதாவது பிரகிமா தீமைக்கெஞான தனால் 

- அம்மாயாகற்பித சேகாதியுபாதிகள் ஈசத்தபோத கேவலமானெ 
ரர் அதாவது ஒருவரே பா௫ன்றார்,  . (௧0)   

  

* on, ஹ்ருஷீச-- ஈசன் -ஹ்ருஷீகேசன் ; ஹ்ருஷீகம்-மனாஇ 
இச்இிரியங்கள்;" ஈசன்--அவ.ற்றை Bh. 5. 51O al Gor» 

% a, கடமானஅ: சனது YA runorGus ஆகாயத்தின் சொருபத் 
இற் பிரவேசியாமல் ௮வ்வாசாயத்தை மத்றைக் கடாசாய முகலியவற்தி 
னின்றும் வேறுபடுத்திக் காட்டுவதுபோல, எது னது ஆடூரயத்தன் 
சொருபத்திற். பிரவேசியாது அவ்வாசிரயச்இனைப் பிறவத்தினின்றம் 
வேறுபடுத்திக் காட்டிகன்நதோ, அப்படிப்பட்ட வியரவர்த சகம் உபாதி 
Quads, இங்கு மாயையும் ௮விதீதையும் அவற்றின் காரியங்களும் 
உபாஇகளாம். வியாவர்கீதகம் அவேுபிரித்துச்சாட்டெவ௮. ்



Bo அத்மபோதம். 

எரிக் எரா: | 
TMA casas tke Ul 

(௮-கை) அவவர்முயின் சர்வசரீரங்களிலும் அந்தந்த ஜாதி 

தர்மமுதலியவற்றின் அகிமானியாயுள்ள ஆத்மாவிற்கு நித்திய 

முக்கத்துவம் எவ்வாறு பொருந்துமெனக் கூறுகின்றார் ;4 

ஏ வரர் டல் aad அ fear aa: aire 

ஏ அறி ॥ 

(௬- ம்.) ஜலத்தில் இரசம் வர்ணமதலியவற்றைப்போல 

ஆத்மாவினிடத்து ஜா.இவர்ணம் ne ஈரஈரவுபாதி 

வசத்தினாலேயே கழ்பிக்கப்பட்டிருக்கி ன்றன, 

. (வி-ம்) சுபாவமாக மதுரமும் நிர்மலமுமான ஜலம், லைப் 

புமுதலியசசமூம் செம்மைஞமுதலியறிற மு.மூள்ள இசவியங்களோடு 

செர்ந்து அந்தந்தவடிவ மாகின்றது ; a வன்று, அது 

போல் பிராஹ்மணத்துவாஇ ஜாதி *௨ கருப்புச் சிவப்பு 

முதலிய நிறம், பிரஹ்மசரியாத ரத்ன முற்கூறிய . 

நாநாவிதமான உபாதியின் வசச்தனாலேயே ஆத்மாவில் மாயை 

யினால் கற்பிக்கப்பட்டனவாம் 7 இயல்பாக வன்று, (௧௧) | 

TABATA கள்ளா | 

Tee Gag: எரர் ண்கள் ॥ 45 ॥ 

(௮-கை,) ஆத்மாவிற்கு அவித்தியாகற்பித பாதி மூன்ற 

னுள் முதல் ஸ்துலோபா, இயைக் கூறுகின்றுர் :- 

qaaASrsyadaa கர்ப்ளர் ஏர் ஆட ள் aaa 

seat I . | 

  

  

இர ௨௫. காமம் என்னும் பாடத்தில் சேவசச்சன் Conga 

மூதிலிய பெயர் என்பது பொருள். ”



ஆத்மபோதம், கக் 

(௬-ம்) * ௨௬, பஞ்€சதமான ஸ்.தூலப்பிருதிவியாஇி மீகா 

பூதத்தாற் 2ருன் நியதும், பிசாரப்தகர்மத்தாற் சேர்க்கப்பட்டது 

மான ஸ்தாலசரீரம் 'பிரத்தியசகாத்மாவினஅ சுகதுக்கங்களின் 

* உள, போகாயதன மென்று சொல்லப்படுகிற து, (௧௨) 

ரண இளி னாடு | 
ATS ஏனார் விளளார ॥ ₹ 1 ॥ 

(௮-கை,) இசண்டாவது சூக்மவுபாஇயைக் கூறுகின் 

் ஜர் மை ் 

ரளராளிஏகசோரர் எர்சிகாணின் ஏன் எ. 
ஸாரா ॥ | 

(௪-ம்) பஞ்சப்பிராணமனோபுத்திதசேர்திரியங்களோடு 

கூடியதும், ௮பஞ்சீகிருதபூதங்களினின் அுண்டாகியதுமான 

ரூஷ்மசரீரம் போகசாதனமாம், 

(வி-ம்) பிராணன், ஹிபானன், - வியானன், உதானன், ௪மா 

னனென்னும் பஞ்சப்பிராணன், சம்.கற்பவிகற்பவடிவ மனது. 
க . re . ச தர 2 

நிச்சயவடிவ புத்தி, சுரோத்துரம், அவக்கு, சக்கு, சிங்குவை, 

ஆக்ரொணம், வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயுரு, உபஸ்த மீமனப்ப 

  

% ௨௬, ஒவ்வொரு பூதத்தையும் இரண்டிரண்டாகப் பிரி22, ம் 

பாஇ விட்டுப் பிற்பாஇியை ஈந்கான்காச்,, ௮.இல் ஒவ்வொன்றையும் கன் 
'னம்சமொழிக்த மற்றைப் பூதங்களின் முற்பாதிகளோடு சேர்க்க ஒல்வொ 
ருபூகநம் அவ்வைச்தா௫இன்றன. இதனைப் பஞ்சீகாண மென்பர். இவ் 

- வாறு பஞ்சகோணஞ் செய்யப்பட்ட பூதங்கள் பஞ்சீகிநத்பூத மெனப் 

படும்... இப்பஞ்€சாணக்கரமம் ஸ்ரீவிசாரசந்திரோதயத்தின் மூன்ளு 

வது கலையிலும் ஸ்ரீ பாலபோத்த்தின் மூன்றாம் உபதேகக்திலும் மிகச் 

தெளிலாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்ற த. அங்குக் காண்க, 

315 ௨௭. போகாயதனம் ஃபோசத்திற்கம். Cue b= BSS 

சளையறிதல், ஆஇயதனம்--இடம்,



௧௨. ஆத்மபோதம். 

டும் தசேக்இரியங்க ளென்னு மிவற்?ரு கூடியதும் * ௨௮, அுபஞ் 

சி௫ருகபூசத்திற்றோன்றியஅமான சூக்ஷ்மசரீரம் * ௨௯, Cuma 

சாதனமாம், (௧௩) 

AMAA AAS FOUTS IA | 
சரிக ளணாண்ராளபிர ee il 

(அ-கை,) மூன்றாவதான - க்ரணவுபாதில US கூறுகின் 

மூர் 2 ் 

எண்ணா எள எறி: சர் 
(சம், ) * ௩௦, அகிர்வாச்யெமான *௩.௧, அறாத * 

அவித்தை * ௩ ௩௩, சாரணோபாதி எனப்படுகி ன்றது, 

(அ-கை,) இவலாறு மயவகை உ பாதியினைக் கூறி வந்ததின் 

ப்ரே சியாஜனத்ஜைக் காட்டுகனெரார் ;-- 

* ௨௮, எத்தப்பூதங்களுக்குப் பஞ்சேோண முண்டாசவில்லையோ 

அவை அபஞுசீகிநத மெனப்படும். இலவ மனாதிமி: ஈரி. பல்களுச் தப் 

புலப்படத்தக்கவைச ளாசாமையின் ஐ ஷ்மபூக மெனப்படம், ஒவ்வொரு 
பூதமும் சலப்பின்றி ௮சாவது ௮௪ தமாநீதிரையா யிரு :தலிள் தன் 

மாத்திரை யென்றும், ஆச்மாவை யறிதற்கு லிங்சமா (குறியா) யிருத்த 

லின் லிங்கசாரர மென்றும் கூறப்படும், 

* ௨௯. பேரசசாதனம்-போகசத்திற்குக் கருவி, 

௩௩௦. அவிச்சை கானற்சலத்தைப்போலப் பரமார்த் ஈதசைபீலில் 
லாமையால் சந்தன் ஈவது, விவசாரசசைபில் அசோக ஜனன மாணப் 

- பிரவாகத்திற் டெங்கொடுத்தும் கொண்டிரு ச்சலால் அ௮சச்தென்ற வது, 

ஒன்றற்கொன்று சோதமாகுதலால் ௪தாத்தென்றாவ த உறுஇ.பாய்? 

சொல்லக்கூடாத சா யிருத்தலால் துநிர்வாச்சியமாம். அூ*வசநீய 

் மென்பது மிது, ் 
* ௩௧௪, ஒருகாலத்துண்டாகாததா யிருக்கலின் அநாதியாம். 

* ௩௨, வித்தையினால் கெடுவதா யிருத்தலின் அவித்தையாம். 

* ௩௩, ஸ்தூலம். சூஷ்பமென்னு மிரண்டு'உப: இகளும் கோன் 

அவதற்கு இவ்வவிச்தைய காரணமாகலின் இது are யென 

ப்படுசின் றது.



ஆத்மபோதம், BR. 

ஏறினா set read aaa ll 

(௬-ம்) உபாஇஷுன்றற்கும் வேறான ஆள்களை அறிய 

வேண்டும், 

(வி-ம்.) இம்கரவகை உபாதியினும் வேருகவே இவற்றின் 

சாக்ஷியாகிய ஆத்மாவை நிச்சபிக்கவேண்டும் (இதுவே பிரயோஜ 

னம்) என்பது பொருள், (௧௪) 

ர்க்க எ சொ ன fea: |. 

அள எசா கள் எள ॥ 15 1. 

(௮-கை,) ௮ப்படியானால் ௮க்ஈமயா திகோசங்களில் வியா 

பித்து -அற்தந்தக்கோசவடிவமாயுள்ள ஆக்மாவிற்கு கிச் இயமுக் 

தத்துவம் எவ்வாறு கூடுமென் முசங்கித்துக் கூறுகின்றார் :_- 

சிணா. சச: என ன) சன்னாசி. ஏவா 

அணை: ச (Rat: | 
(a-th,) நிலவள இரமுதலியவற்றின் சம்பந்தத்தால் ஸ்படி 

சம் எப்படியோ, அப்படியே பஞ்சகோசாதிகளின் சம்பர்தத்தால் 

HST BOT அ௮க்தர்தமயமான தபோல் நிலைத் திருக்கின் றது, 

.. (விம்) எிபடிகமானது' நிலவஸ் இராதிகளின் சேர்க்கை 

யால் டி க்தக்தவர்ணமுடையதாய்க் தோற்றினும் உண்மையில் 

ot தடா ட த : 
yr GO savas gelled சுத்தமாயெ ஆத்மா * ௩௪. பஞ்ச 

ye Ps 
  

  

* pe பஞ்சசோசங்களாவன அச்சமயம், பிராணமயம், மனோ 

மயம். "விஞ்சாஷழயம்டிஅ5க்சமய மென்பன; . அவற்றுள், (௧) #3@ 

காதி அக்க த்தஈதீ s j pe, பால்முதலிய bE SST வளரும் ஸ்தாலசரீ 

ra 63 Ger லீலா சலியவர்றைப்போல ஆத்மாவை மறைச்துக்கொ 

ண்டிரு தலால்: இந்நமயகோச மெனப்படும். (௨) எந்த வாயு உள்ளல் 

கால்முதல் உச்சிவரையில் நிறைம் ௧ வியானவடிவத்தால் சாமர்த்தியரப 

பல.அதைக் கொடுத்துக்கொண்டு கேத்திரமுசலிய இந்திரியங்களை இயச்கு 

இன்சதோ. gg Cub sie த்தோடு. பிராணமயகோச மெனப்படும், 

(௩.) சங்கற்பவிகற்பவடி.வ மனது ஞானேச்திரியங்களோடு மைய 

காச மெனப்படும்.



oH ஆத்மபோதம். 

கோசா இகளின் சேர்க்கையால் அதாவது மி.த்சையாகிய தாதாத் 

மியத்தால் * கூடு, அக்தக்தமயமான துபோல் கிலைத் இருக்கின் 

pg; உண்மையி லில்லை, 

பஞ்சகோசாஇ என்பதிறுள்ள அதிசப்தத்தால் ப௫ிதாகம் : 

சான பிராணதர்மங்களும், சோகமோகங்களான மனதின் தர் 

மங்களும், ஜனனமரண மென்னும் தேகதர்மங்களுமாயெ oak i it 

(அறுஅலை)களும் கொள்ளப்படும், 
(௧௫) 

- ஏர: malate ஏவ: | 

வானரர் ஏக் நாசர் Far | ₹€ ॥ 
(௮அ-கை) *௩௬, அசங்கமான ஆத்மஸ்வரூபத்தை யறி 

தற் பொருட்டு விவே௫ச்கும் சொமத்தைச் ௯.றுகன்றார் :-- 

சில்: எரஷாரஏிள்; ஏஸ் ளார் ஏல் எனார் Bera: ay 
ange (qa) fara=arq | 

(ஈம்) கோசங்களாகய சரீரவடிவ உமிமுதலியவத்ஜேடு 

கூடியதும், 2 உள்ளிருப்பதம், சுத்சமூமான அத்மாவை யுக்யாகய 

குத்து தலால் ௮ரிசியினைப்2 மீபால வேறுபிரிக்கவேண்டும், 

(வி-ம், பஞ்சகோசங்களோடு கூடி, அவ்வளவினா2ல மித் 

இயாதாதகாத்மியத் இனால் . . சற்பிகசமான ஸ்தாலசரீராதிகளோடு 

(௪) மிச்சயவடிவபுத்தி ஞானேச்திரியக்சளோடு தணன்ய்வோனகைய் 

(8). சாரணசரி £த்துள்ள சத்துவம் பிரியம் மோ சமு சலிய லிருத்தெ 

ளோ ஆநந்தமயகோச மெனப்படும். இஷ்டபயஸ்துவைச் கண்டமாச்இ 

ச சதிலுண்டாகும் சுகவிருத்தி பிரியவிருத்தி. அவ்வஸ் வினைப் பெற்றசா 

லத்துண்டாகும் சுகவிருச்திமோதவிநத்தி, அவ்வஸ் அவினேய பலி age 

காலத்துண்டாகும் சுகவிருச்தி பிரமோதவிநந்தி, 

*. ௩௫, அர்சமயாதிகளை ௮ச்மா வென்று சுருதி” கூறியது, 9A 

ஞூந்மமான அத்சரிவை யறிலிச்.ற்பொருட்டு ஸ் தூலமான உபாதி 
யோடுகஉூடிய ஆக்மாவை குிப்பிச்சதே.யல்லான பரமார்த்தமாய்ச் சோ 

ஈற்களை ஆத்மா வென்று கூறிய தன்று; அவ்விடச்திற்ரானே ஆச்மா 
வைச் சோசலிலகூண னாக்கச் கூறுவதுசான். 

* ௩௬. சங்கம் -சம்பந்தம்--௮ல்இல்லாதது அசங்கம்.... - 

 



ஆத்மபோதம், ௧௫ 

'கூடி,  அவ்வவ்வடிலமாசவும் அந்தரமாகவும் சுத்சமாக வழுள்ள 

ஆத்மாவை உமிமுதலிஉவத்றோ௫ கூடிய அரிசியினை குச்தி 

வெளிப்படு க்.துவதுபோல மனனாதியுக்தியாகிய Ess sore 

வேறுபிரி கதியும், | 

' இந்த ஸ். தால?தகம் ரூத்மா வன்று, பூசசரசிய மா கலால், 

ச்டாதி: “ளைப் 2பால : சூரஃ தேகம் அவ்வாறே ஆத்மா ௨ணன்று, 

தேகமா யிருத்தலால், வ ழூலதேகம்போல என்னும் அறுமான 

முதலியவற்றால் HEC ET 2 ங்களினின்றும் Cams genre 

வேுபிரித்தறியவேண்டு மென்ப,௪. பொருள், (௧௬) 

என எண்ணான எ என் | 
எனவுள௭ கக எசகு | 15 ॥ 

(௮-கை,) அப்படியானால் ஆத்மா எல்லாவற்றினு பருப்ப 

தாக எங்கு மெல்'லாராலும் ஏன் காணப்படுகிற இல்லையெனக் 

கூறுஇன்றார் te 

சாண ஈன எரா: என் எ எ எனி சர ஈரோடு 
ஏன் ர அண || 

(ச-ம்,) ஆத்மா எப்போதும். எல்லர்வற்றினு மிருப்பதாயி 

ணும் எங்கும் பிரகாசிக்க தலல்லை, சோச்சத்இரவியங்களில் 419 

பிம்பம்போலப் புத்தியில் மாத்திரமே பிரகாசிக்க, 

(வி-ம்,) ஆத்மா எப்போதும் எல்லாவற்றினு மிருப்பகாயி 

லும் எங்கும் சுயம்பிரகாசமாயினும் வெளியிற் Iai Oss ஜட 

மரன்: இக் இரியங்களுக்கு ச விஷயமாகக் கரணப்படுற, எல்லை, 

ஆனால் பிர இபிம்பம் எ: Hib காணப்படாது, கண் ணாடி முதலிய 

* ௩௭, சொச்சத்திரவியம் களில் மாத்திரம் சரணப்பபெவெதுபோல் 

ராகத். அவேஷல் எனில்லாத பு.த்தியிலேயே காணப்படுகின்றது. ௪௭ 
  

* ௩௪, BOOTED நீர்மு.தலியவ,ர் ர்சைப் போன்ற பளபளப்புள்ள 

an gsc Candee gras us Shae. ஸ்வச்சக்ரவ்ய பென்ப 

சம்ஸ்கருகச்சொல்,



௧௯ அத்மபோதம், 

வணார்ணைண்ணன் ரர |. 
சண்னர் ளர் ஏன ॥ 1 2॥ 

(௮-சை,) தேகேந்இரியா தகளோடு கூடியிருக்கும் நதமா 

வின் * ௩௮, உதாளனேசதன்பையினை அரசனது இருஷ்டாந்தத் 

தீரம் கூறுகின்றார் :-- | 

area என எளார sekgania Saal fear ஈண்: 
எரி ன ॥ | 

(கம். ஆத்மாவை எப்போதும் ராஜு வைப்பேரல தேகேக் 

திரியபஜேபுத்திபிரகரு இகளுச்சூ மே ரூஃவம், அவற்றின் வியா 

பாரம் ட்.தச் சரக்ஷியாகவும் ALS, ; 

(வி-ம். சுத்தாத்மாவினைத் பேரம். இர்்இரியம், மனம், 

புத்தி, பீரதிரதி யென்னும் ஜடடான $நூசியங்ஃ வ விட aap 

ணமாயும், அவற்றின் Aust He AGEs ode * wa, 

Qorn: தன்னகர ததிலுள்ள மந்கீரியசலியோரால் பிரவீருத் 

இக்கப்பட்ட சாரியங்களில் தான் சாகியாச இருச்சல்போல் 

சாக்ஷிபாயும் ௮றிக, | (௧௮) 

வக்கா விக | 

சானன்ற ஏஷ ஏக எள எனி || 86 | 

(-கை) அப்படியானால் ஆபச எப்போதும் வியாபரர , 

மூடையதாகச் காணப்படின் றவயர்லி ISLE * niin 

அவம் 9 பெ ஈருத்தமூடைய் தாசா தென் கூறூன்றார் ; 8 ல 
  

  

௩௮. "விருப்பு ெருப்பில்லாதசன்: டை ர ராத் ன்மையாம், 

* ௩௯, அரசன் தன் சம்நி:ரனச்தில் பாதிரி. தவா?னார் ௪௭ல் 

வியவா ரங் களையும் செய்யத் சான் ௮ஈ மறை எப்படிச் சாக்ஷியாய்ப் 

பார்த் தச் மாண்டிரு*இன்றானோ, ௮௯0. ல ஆச்மா .இக்இரியா திகள் 
BoM Fi இிபிற்செய்யு.ம வியாபசாங்கட்கு” தான் Falun GSD or ps, 

* po, பிறத்தல், இருதீசல், வளாஃல்,, * நில், குறை -ல், Ags 

லென்னும் ஆறுவிகாரங்களையு மூடைடதன்மை அ த்துவமாம். 

௮ஃஇன்மை அவிசாரித்துவம். anys



அத்மபோதம். .. SOT 

எரா என் எர எனா ஏர சா ஏர் ர). எர 

ளான ஜிகு வர்ர னார் ரெ கர் ॥ 

(௪-ம், ) எப்படிச் சந் இரன் Gish sar a axrs eva gi 

போல் காணப்படுின்றகொ, அ தூ பால் அவி2 இ ளுக்கு 

ஆக்மா - இந்திரிபங்கள் வி பாபராஞ்செய்யுங்காலத்து. வியாபாச 

முூடையதுபோல் கரணப்டடுகின்றது. 

(வி-ம்,) மேகங்கள் வாயுவசத்தால் ஐலிங்கால் சந்திசன் 

ஓடுவதாகக் சாணப்படுக:து; சந்திரன் ஓூ௫றதில்லை், 23H 

“போல. இிர்திரியங்கள் தத்சம் வியரபாரஞசெய்யுங்கால் ஆத்மா 

குருசாஸ் இரவு 2 தசமில்லாக அவிலேகரளுக்கு. வியாபார முடை 

யதுபோற் காணப்படுகினற து; Sen G Poe காணப் 

படுறெதில்லை, : (௧௯) 

வளனார் கோளி: ட. 
BHAA FA GUE AM எள: || 5௨ |] 

(௮-கை,) அப்படியானால் தற் £ரிப மனோபுத்இகளும் 

ஆக்மா வைப்போலச் சேத னங்களாகக் கரணப்படுவ தென்னை. 

யென்றாசல்கத்.அக் கூறுக எறுர் — 

sera ay: கர் பயக்! ஏர என: ஏரிக் எக் 

aay aaa: ll 

(௬-ம்,)தேகேக்்இரியம புத்திகள் ஆத் மசைதன்.ரியத்தை 

யாசிரயித் ௪, ஜனங்கள் சூ Janes உராசம்ழைக் கொண்டு ஸபுனுச 

ரிப்பதுபோலத் தத்தம் சாரியஙகளில் பிரவர்த்இக்கன்றன, 

(வி-ம்.) தேகேக்இரியமஷோபுக்இகள் கித்தியஞஜான சொரு 

பமான பிரத இபகாதமரவின் சேதனத்தன்மையினை யாகியடித் த, 

ஜனங்கள் சூரியப்பிரகா2ம்தை அவலம்பிதது (அகாச.மாகக் 

கொண்) தத்சம் உல ஈலிபாபாரங்களிம் பிரவர்த்திப்பதுபோலத் 
த.த்தம் விஷயங்களில பிர வர்த்இச் ன்றன, இதனால் Coo 55 BA 

யாதிகள் ஜடங்களே பென்பத பொருள், (20)



௧௮ ஆத்மபோதம். 

கணக்கா என | 
ஏன்ன எண் எசா ॥ ௩1 ॥ 

(௮-கை,3 அப்படியானால் * கரன் பிறந்தேன், சான் வளரீம் 

தேன், மான் பாலியாஇ ௮வஸ்தைகளை: இரமமாக அனுபவித்த 

வரு 2றன், பார்க்கறேன், நிற்கிறேன், '? என்னு மிவை மூதலிய 

௮ரேக விகாரங்களை அ௮அபவித்துக்கொண்டிருக்கும் ஆத்மா 

விற்கு அவிகரரித்துவம் கூறுவ செப்படி. யென்றா௪ங்கித்துக் 
SK DASE tm . 

வெணிரராஏ கார எண் கண் எக wa Alearle- 
aq “erate Ul . 

(get, ) தேகேந்திரியகுணங்களைபும் கர்மங்களையும் ௮மல 

மான எத்தயநானவடி.வ ஆத்மாவில் அவி2வகத்தால் அகாயதி 
தில் நீறத்துவ முதலியவற்றைப்போல அத்தியக்கின்றார்கள், 

(வி-ம்,)  அஞ்ஞானிகள் தே.ர்திரியமனோபுத்இகளின் 

தர்மங்களையும், சத்துவாஇகுணக்களையும், கர்மேந்திரியவியாபா ' 

சங்சளான கர்மங்களையும் மிச்தையாய தா.தா.த்மியத்தினால்' 

நிலை ள்ள *௪௧, அமல - ஒசங்கமாயெே சச்தொகர்தபரமாத். 

மாவினிடத்து அ௮த்கெயக்கசமீபத்தன்மையால் அவிவேகத்தினால் 
கிர்மல கிரவயவ அகாயத்தில் சரூுமைமுதலியவற்தினை யாரோ 

பிப்பணபோல ஆ?ூசாபிக்கன்றார் கள். ஆதலால் அவை ஆத்ம 

தர்மம் ராகா ; தேகேக்இரியா இிகளாடையனவேயா மென்ப 

பொருள், (உக)... 

AMAATAT IT: BCAA எண | 
கண்கள் A Asaits auizq: || WU] 

(அ-கை,) கர்.த்திருத்அவபோக்இருத் துவா இகள் யா௮ம் 

*௪௪.  அமலமைலமின் நிய, 
 



ஆதீமபோ தம். | ௧௯ 

ஆத்மாவினிடத்து எப்போதும் 'அஅபலிக்கப்புதலால் அவை 

யும். நீக்கக்கூடாதனவா என்து கட்கம் SBR erp — 

Shae eA: aad 48 எ ற) ப்பட் கன 

அ ௭ னன் கணண ॥ 

(சம், )- ஜலத்தின் அசைவுமு கலியவத்தினை அதிற் பிரத 

பிம்பித்த சர் இரனிடத் இற் கற்பிப்ப துபோல, அம்தக்கரணோபாத் 

யின் கர்த்தருத்துவாதிகளை அஞ்ஞானவ௪ த்தரல் (அதனை யற் 

ere) Bde p Buse sore ஆசோபிக்க்றுர்கள், (௨௨) 

அனர ale என் என் waa | 

டட: ளான TART என்கற * AAA: RR ॥ 

(apes, ) இச்சை, அவேஷம், சகம், அக்கமுத்வியவற் 

றை அதம்தர்மங்களாக வைசெஷிகர்முதலியோர். கொள்கின்ற 

னர், அதனை கதச்சின்றாம் பவல் ப்பத் 

ட 

எர்னடட ளா ஷி யய எண்: | uae என் சி 18:06 ப 

் ௯ அணு ny he "௨௫ 
Nw. ie ம் 

we. 

ae ம் சாகம், "இச்சை, சுகம், , துக்கமுதலியன YE BEET 

‘Geeta STASI Bré@sOentuen mach பிரவிருத்தி 

Bair pom, அவ்வந்தக்கரணம் நாச்மாயெ சுழு.த்இயில் " அவை 

"இல்லை, ஆதலால் அவை அந்தக்கரணத்தினுடையனவரம்; 'ஆதிமா 

-வினுடைய வன்று என்பது பொருள், . (em 

capri araer Tea | 

aaa: ARRaRaRASAAT Ut 12 ॥ 

படக அந்த ஆத்மாவிற்குச் சொரூபந்தான் யாதென்று 

கேட்டு சிடதின் ஆக்மானின் சுபாவுத்தைக் கூறுஇன்றார்:...- 

4



௨௦ ஆத்மபோதம். 

wae ஈக: எள் ஸி: கோ எ ர் எண் 

எ்ண்னள்ளா எள: | ப 

(கேம் சூரியனுக்குப் பிரகாசமும், ஜலத்திற்குச் குளிர்ச்சி 
யம், அக்னிக்கு உஷ்ணமும் சொருபமாவதுபோலச் *௪௨, ச்ச் 

சிதாநந்தநித் தியநிர்மலத்தன்மை ஆத்மாவின் சுபரவ(சொரூப) 

மாம், (௨௪) 

எனா: என்க என்ன் FAT | 

area aH STAM சாரர் ॥ ௩6 ॥ 

(௮-கை,) ஆத்மா விகாரியா பிருக்கன் அதற்கு ‘pre SBR p 

Oar air gud விருத்தி எப்படிக் கூடு மென்று சேட்குமிடத்.துச் 

  

aT qa. எனை: 8௯ af: 4a fa ஏர் dasa எனை 

எண் ரர் | 
  

‘9 , 

புமான இவ்வித இரண்டையும் சேர்த்து, அவிவேகத்தினால் அதி 
&C par என்று அசும்காரவிருத்தி பிரவர்த்திக்கறெது, 

(வி-ம். ஆத்மாவின் சத்துச்சித்தம்சமும் ௮தாலஅ அம்சம் 

போன்ற அம்சமாகிய ஆத்மாபாசமும், புத்தியின் _விருத்தியு 

மாயெ இரண்டும். அவிவேகத்இனாற் கூடி, அங்கமா ஆச்மா 
விற்கு எதனோடும்: சேர்க்கை யில்லையாயினும், அஞ்ஞானவசத்தி.. 

னால் செர்க்கையைப் பொருந்தச் செய்து, Oo cron HBC p 

னென்ஸும் பிர.த்தியயமாகய அகங்காரவிருத்த பிரவர்த்திக்க. 
  

  

tre, முன்றுகாலத்தும் பொய்யென்௮ நிச்சயிக்கப்படாத தன்மை 

சத்துத்தன்மை. குன்றாத பிரகாசத்தன்மை சிந்துத்தன்மை. Ages IA 

வத்திற்கு விஷயமாக்சன்மை ஆநந்தத்தன் மை. உற்பத்தியில்லா சதன் மை 

தித்தியத்தன்மை. அவித்சையாஇிமலக்க ளில்லாசதன்மை. நீர்மலத் 

ன்மை: 
்



ஆத்மபோதம், ௨௧ 
ற, கேவலம், பிரத்தியகாத்மாவில், சறிஅம்விகாச மில்லை யென் 

பது. கருத்து, (உட) 

ளி ள்ள எர களின் எ அரிசி | 

ala: wae என எள ஷ் ஏன ॥ 56 ॥ 

(அஃகை. முத்கலோசத்திற aoe அர்த்தத்திளையே விளக்கு, 

- இன்ருர்:-- : 

சாண: ரண எ ளா 52 ௭6 ara: 7 ga Ha: 8a எச் 
ன எள ண எ wena | 

(௬-ம்) ஆத்மாவிற்கு விகாரமுடைமை யில்லை , புத்இக்கு ஒரு 

போம் ஞான மில்லை என்று ஜீவன் எல்லாவற்றையும் மிகுதி 

யாய் அறிந்து, யான் pees armed என்று மோ _ 

abner, ன் 

பவ்கி, பர த்திய்காத்மாவிற்கு இயல்பாக விகார மில்லை,புத்இி 

க்கு ஒருகாலத்தும் ஞான மில்லை, அப்படியாயினும், புத்தியிற் 

பிர இபிம்பி,தத ௮கங்காரத்தோகூடிய. ஜீவன் ஆபாஸ$த்தோடு 

் கூடிய அ௮்தச்காணவிருச்.இ யெல்லாவற்றையும் ' காச்சிய இருப் 

புத் துண்டைப்போல ஒன்று படுத்தித் தானென்றறிர்து நான் அறி 

. தெவன் பார்க்ெறவ னென்று மோடக்கன்றான்.. (எள் செய்கிறவன் 

என்றும் பழகிக் 9. (உ ௬) 

டட எர்னனர் விச் என aa aed | 

is Ara: TRA ளா: ரண் wT Ve |. 

Cdn ஆத்மா தானே gant dsp ௮விவேக 

த் இனால் பிறவற்தின் தீர்மங்களே யாசோயித்துப் பயப்படுகிரு 

Gane gy eek — 

TH எசா சானா sia ளன mA 4 | ஏ எ எிஈ: ஈனா 

aia ளா: டட எண: பம் ui



௨௨ ஆத்மபோதம். 

நக (ச-ம்,) 'ப்முதையிற் பாம்புபோலத் * ௪௩, தன்னை ஜீவ 

னென்று அறிந்து பயத்தைக் Barer on Bon ape. “பான். ஜீவ , 

னல்லன்?) பரமாத்மா,” என்று அறிக்தானாயின் பயமற்றவனு 

Bom apo. : க (௨௪) 

சானின் ஏன்ன எ ட 

அண்ணன என்ன் ॥ ௩6 

(௮-௧, ஆத்மா 'தனக்கத்தியந்த. பிரியமுள்ள புத்தமத 

லியவற்றால் ஏன் அ நியப்படுகிற இல்லை யெனக் கூறுஇன்றார் — 

ca: area qeendite Sfaenfin a dia: எரி சாளணர் 

He: 9: வனா எ என்ன் ॥ 

( கடி ௪குமாயெ *' ஆத்மா, புத்இமுதலியவ தறினையும். Re 

இந்திரியங்களையும், இபமானது கடமுதலியவற்றை Bor sagt ர 

போல விளக்குகின்ற. ஜ்டமாகிய அவற்றால் ஆத்மா விளக்கப் ' 

படுதிற இல்லை, ட் ் ட 

(வி.ம்.) ஏகமாயெ ஆத்மா, புத்திமுதலியவத்றினைத் இப 
மானது கடமுதலியவற்றை விளக்குவஅபோல விளக்குகின்றது; :' 

  

௪௩:  மந்தாந்தகார த்தினால் சர்ப்பமல்லாத -கயித்தினைச் சர்ப்ப' 

மென்ற ஈண்டு பயந்து வெகு ச்சசாகரத்தில் மூழ்னெவளாூன்றான்.” 

அதுபோல் ஆத்மா ஜீவனல்லாத் தன்னை Sa னென்று “சண்ட இிஞ்ல்' 

wuss துக்யொ௫ன்றான். இது சர்ப்பமல்ல. சுயிறென்று கண்டபோது. ' 

பயமொழிக்து . சுயொவதுபோலச் | சாஸ்திராசாரியப்பிரசாத,ச்தினால்...... 

வேதாந்தசர்ஸ் இிரார்த்தஞான மூண்டாகும்போது விவேச.கேத்திரத்தால் 

தன்னை அச்விதிய அபரிச்சின்ன அசண்டாார்தஞான ஏகரசமேயாசச் .. 

சேவ்வையாய்ச் சண்டு, அதனால் யான் ஜீவனல்லன்; யான் பரமாத்மா. 

- வென்றறிந்து பயதுக்கா திக ஸில்லாது. சயாஇன்றான். ் க 

சொப்பிரகாசவடிவ 11 ஆத்மாவிற்குப்: பிராச்தி எல்வாறுண்டாகும்? 

கயிற்றிற் சர்ப்பத்தினைச் கண்டவன் வேறா யிருத்தல் போல ஆச்மாவில் 

ஜீவத் தவத்தைக் சண்ட யார்? என்னு மிவைமு;சலிய எம்சைகட்குச் 

சமாதானம் ஸ்ரீ , விசாரசாகாம், விருத்திப்பிரபாகரமுதலிய நூல்களிற் _ 

காண்க,



ஆத்மபோதம். | ௨௩. 

ஆனால் தீபம் கடமுதலியவற்றால் விளக்கப்படாத,துபோல, 2, SLOT 

; ஜடமாகிய அவற்முல் வீளக்கப்படுற இல்லை, : (௨௮) 

ATA FASTA: | 
a freeads FA காணச் ॥ 55% ॥ 

(௮-கை, ) ஆத்மா, புத்தியகங்காரமுதலியவத்றால் அறியப் 

படமாட்டாதெனின், அவ்வாதமாவை யறிதற்கு இப்புத்திமூத 

லியவற்றின் ஞானத்திற்கு வேருக ஒருஞானம் வேண்டுமேயென் ' 

முசங்கெத்து, அவ்வாறு வேண்டியதில்லை யென்று Seapine! 

கின aA எனி எ ௭. 10). ர் 

சானா: பப்ப பயப்பது a ॥ 

(= ம்; ட் fuses தனது சொருப்ப்பிரகாசஜ்தில் | Barge: 

இீபாபேகை்ை எப்படி வேண்டியஇல்லையோ, அப்படிப் போல: 
ஆத்மா, போக்( ஞான )வடி௨மா. யிருத்தலால் தன்னை யறிதலில் 

அசிற்கு வேறுஞான த்இன். ௮பபேஷைத யில்லை, ர கு (௨௯) 

ரே வளி எ sata ராணா: 1 

ச் எனி எனானானள்: Xo i: 
(--கை.) ஆச்மா பு.த்திமுதலிய எவ்லிந்திரியத்தாலும்' 

அ.றியப்படமாட்டா௮, தபத்இற் பி.ரகாசம்போல் அவ்வாத்மா 

வில் சுவசொருபஞானம். நித்தய9த்தமா யிருத்தலால்' அவ்வாத் , 

மரவை. விஷயஞ்செய்தறகு வேறொருஞானம் ' வேண்டிய தில்லை 
யென்று முன் “aC aun ay ஈளிரண் டினாலும் - சொல்லப்பட்டஅண்.. 

மையே யாயினும், இருமிடேமனுஷ்யா இ சகலப்பிராணிகளிட் தீ 

வஸ் சுவசொருபஞான மிருக்தும்' அவற்றிற்கெல்லாம் "இது 
ணன் 7 ஆத்மா , "வென்று: ஆக்மசொருபத்தின் ஞானம்வராளமயால் 

இருஷ்டா! ந்தமான ,தஇபத்தை இது தீபமென் நறிகற்ருவேறு 
பப்பிசகாசம் வேண்டியதில்லை யாயிலம், 'நேத்திரேக்திரியப்பிர | 

seer Gangs tp- 'யிருப்பதுபோலக் கேவலம்-* * சொரூபஞான த் - 

    
   



௩ 
ee  அதிமயேரதம், 
தினாலே ,ஆ.ச்மஞானம்  வசமாட்டா௫, அதுபிறிதோர்உபாயச் 
தினுலேயே வசவேண்டு மென்று சங்கித்௪, அதற்குச், சமாதா. 
னம் *௪௪, அ தத்வியாவிருத்இ பூர்வகமாய்த் கத்தூவமஸியாஇ. 
மகாவாக்கியார்த்தஜர்கியவிரு த் Bur@u Ge ஹ்மா sib “சொரூபஞா 
னத் தினால். Ras Bseu Os தி. யுண்டாமாகலின் அதுவேஉபர 
யமா மென்று வெளிப்படையாய்க் கூறுன்றார் 

அ எ ராணா: ணன் ன. ஈரச்; எள: 
Tara: wet Peg ப ் 

(சம், இப்படி. யன்று இப்படி யன்று என்னுஞ் சுருதி 

வாக்கியத்தால் அர்தக்காணாடு. ௪௧௨ உடாஇசளையும் நிஷே.தித்து 

அதாவன தள்ளி * ௪டு, தத்துவமஸிஎன்றல் 4 ௪௬, முதலிய     

eee அதத் என்பது பொம்ப்போ௱ளாகய அராசமபதார்த்தங்கள் 
வியாவிருச்இ யென்பது அவற்றினின்றும் அச்மாவை 'வேறுபடுத்து 
வது, a [Pe Be 

௪௫, சம் 916; pob=—turi; ஹி இருக்கன்றுய், Qa 
வாக்கியத்தில் தத்பதம் ஈசவ2 னையும், தவம்பதம். ஜீவனையும், அவிபதம் 
இரண்டன் ஏகத்துவத்தை (ஒருடையை; யும் கட்டற து. “வ்வர் 
ரூயின் சர்வஞ்ரத்தவாதி (முூர்றறிவடைமை முதலீய) உர்மல்க 
ளோடு கூடிய சசனுச்கும் இஞ்சட்ஞத்துவாதி » இற்தறிவடைமை 
முதலிய) தர்மங்களோடு கூடிய ஜீ௨னுக்டு... அபேதம் எப்படிப் பொருச், 

அமெனின், சர்வஞ்ஞத்துவர் சீ கிஞ்சிஞ்ஞத்துவாஇ சர்மங்சிட்குச். கார 
ணமா மாயை அவித்தை யென்னும் en BS ளிசண்டனையும் விட்டுச் 

செதனபாகமரத்திசத்திற்கு ஐக்செட்கூமெ. இவ்லாறு.வாச்சியா..த்தஇன் 
ஒருபாகத்தினே விட்டு ஒருபாகத்தினைக் கொள்ளு தைப் பாகத்தி,.௯. 
ல3௨. ணையென்பர், சொல்விர்குப் போருளொடுள்எசம்பக்தத்,: னைவிந்த்தி: 
யென்பர். அ௮ச்தவிருத்தி சக்தி லகூஸை் என் றிருவகைய்,ஃடும்.- சொல்லிற்: 
குப்பொருளோடுள்ள மேர்சம்பக்தம் சஈத் விருத்தி யெனப்படும் பரம் 
பரைச்சப்பந்தம் இலக்ஷணுவிரதந்தி மெனப்படும்.  அவ்விலக்ஷணையும் 
விட்டலக்ணை விடாதலக்ஷணை Ls Baus SOY diag, Peer யென்று. மூவகைப்! 

படும், அவற்துன், பாகத்தியாகவஷனையே மகாவாச்பொர்த்த த்தில் உய.. 
யோகமாம். pag 

| 

௩௪௯, முதலியவென்னும் சொல்லா! பிரஞ்ஞானட் பிப ஹ்மம், அகம் 
பிரஹ்மாஸ்மி, அயமாத்மா பிசஹ்மமுதலிய 'வாக்சியல்களும் கொள்ளப் 
படும். இவற்றை வ்ரிலா யறியவ ரும்புகோர் ஸ்ரீ 'விசாசசர்திசோசம்ம்) 
ஸ்ரீவிசாரசாகசம், ஸ்ரீ பஞ்சதசிமன் உரை, அத்துவமஸிமகாவாச்சிய்வுப 
சேசமுதலிய அல்களில், சாணச, இங்கு விரிவஞ்சி வசனம்...



த்ம்போதிம், உடு 
:மிகரிவாகியெங்களால் . இலகஷ்ணனையினால் 'ஜீவர்த்மபாமாத்மாக் 
களின் ஐக்யெத்தை அதாவது ஜீவாச்மாவே பசமாத்மா வென் 
ஓம் ஒருமையை ௮.தியவேண்டும், (mo) 

- ஏரிக் எர சர் ஜார் | 
“சர் எள் ண்ண எண Re ॥ 

்(கை.) gsr mau Deer அததீவியாலிருதஇ இல்லா 
விடி Gop யாதென் (OFhe SB, ஆரசோபிதமான (கற்பிக்கப் 
பட்ட) சர்ப்பத்தைச் செவ்வையரய் “விச்ரரித்த, இ.துசர்ப்பமன் 
றென்று “தள்சர்விடின், :ம'சார்த்தஞானம் : யிற்வாத.துபோல 
அதத்வியாவிருக்தியினால் அசாத்மாக்களை கிஷே.இிக்காவிடின், 
ஆத்மா இது வென்னும் ஞானம் பிறக்கமாட்டா.. தென்று கூறு 
இன்றுர் :--. . 

TET TATE zee et at சர் Fai 8௭ ae 
எர feng ம... 

(ச ம்ழ் “தேகேக்திரியாத. வஸ்துக்கள் பரவும் wie é Bite 
கற்பிதமாயும், ,இருயெமாயு >, நீர்க்குமிழிபோக் | காசமூடையன 
வாயு மிருக்கன்றன., இவற்தின் வேருய். கிற்மலமா.. யிருக்கின் ௬ 
பிரஸ்மம்.. எலன்; (அதனால் % ௪௪, . இருதகிருத்தியனா 
கின்றான்.) - க (௩௧) 

ன்ற 4 அள ன்ணனை: ய ட் 
அனல்: “ear Ritaaar ATW RR 

கண்க கல்ட் அத்வைதாரக்த "சொரூப அன்னாளை 
மகாவாக்கியார்ச்சஞானத்தால் அபரோக்ஷமா யதிக்து, சுவாறுப 
வப்பற்தினால் ஆத்மாவிலேே ய ஆத்மாவின் மனனக்கிரமத்தை 

லந்து கலோர்ங்களர்தி “ae iG) ahr Op t's — a 
  

ee ௫௪. ப செய்யவேண்டிய ்வற்சி செய்தல். கிந்தசிநத்திய ஸை 
ப்பின்.



௨௭ ஆத்மபோதம். 

ஊன 3 ara: 7 falter ஏவினர்: 

at: அ ௪ ॥ tee ate 

(ob) ஜபமும் இருசியமுமாயெ ஸ்தூலதேகத்திற் கக் 

நியமா யிருத்தலின் எனக்குப் பிறப்பு, மூப்பு, மெலிவு, ஓடுக்க 

முதலியன - இலலை, இர் திரியா இசளோடு சம்பந்தமில்லாத * 

தன்மையால் ( இந்இிரியாதிகளின்) சப்தா இவிஷயக்களோடு எனக் 

குச் சம்பற்தமு. மில்லை, ' (௩௨) 

ண அ ஒளர ளை: | 

ஹீ எாள: ஏண்ட ॥ 15% 1 

(கைட் மன மின்மையால் துக்கராகாஇிகள். எனக்கில்லை 

யென்று கூ.றுஇன்றார் 2-- 

AACA ஒரோ: FF I 

(#-tb,) மனதின் சம்பந்த -மின்மையால் அக்கம்,..சாகம், 

வேஷம், பயம் (காமம், சங்கற்பம்) முதலியன. எனக் இல்லை, 

(௮-கை,) உனக்கு இந்திரியம் பிராண்ன்.. மன: முதலியன 

வில்லை பென்ப தெப்படி யென்றாசங்கித்துச் சுருதியைப் பிரமாண 

இ ஷா: எ: ஏன வா AAT I 

(கூம்)- -*௪௮ ஆத்மா மிசாண widens», மன மில்லா 

தத, பரிசுத்தமானது என்றல்முதலிய சுருதியின். ஆணையிருத்து 

ore, oe ட் eo (mem) 

rae atone Prey ப 
எட் ரன் செண்டி Ae ॥ 

*௪௮, “ஸாரி AAARTA CATNTTTE | CACATSATAA TT AAR 

reat tv eS Tries geht Bare afte MY orci சுருதி, . 

 



ஆத்மபோதம், 2௪ 
( ௮-கை.) குருவின் பிசசாதத்தால் சுவாஅபவத்தமான 

அர த்தத்திலை மூன்று சலோகங்களால் தெசிவிக்கின்ளுர்:.- .. 
கு 

Ne fin: Ate: எனை என ரட் Rear: fear: 
(எனக: Fae: ait | 

( ச-ம்.) நான் *௪௯, கிர்க்குணனாயும், * ௫௦. கிஷ்சிசியனாயும், 
( சாசமின்மையால் ) நித தியனாயும், ௫, நிர்விகற்பனாயும், 
kOe, நிரஞ்சனனாயும், * ௫௩, நிர்விகாரனாயும், * ௫௪, நிரா 
காசனாயும், & ௫டு, நித்தியமுச் தனாயும், நிர்மலனாயு மிருக்கின் 

வேன், (௩௯) 

எனாகளானரி என்ன்ன: | 

என எரா: ஏ என்ர என்னை: 1 உட 
. (கை, ) ஸமுற்கூதிய ஏதுக்களாலேயே விசிஷ்டசொருபம் 

அதியவேண்டியதா மென்று, கூறவே அ௮வ்விகஷ்டம் யாதென்று 
சங்கித்துக் கூறுகின் ரர்: 

எட் ராகா எர எச்ச: எரா: என எண: ஏட: எண்: 
Fae: FAS; ॥ 

(சம்) நான் ஆகாயம்போல் * ௫௯. திருசிய. மெல்லரவற் 
  

% ௪௯, அம்தக்சசண பின்மையால் ழக்தணசம்பந்த மீல்லாதவன். 
* ௫௦, இர்திரியங்களில்லாமையால் எ*்சேய்கையுமி ல்லாதவன். 
* Cra மன மின்மையால் எவ்விசவிகுபழ மீலலாதவன். 

௬௫௨, தபசுமுதலிய கருப்பின்மையால் அத்சனமில்லாத்வள், 

%௫௩., பிறப்புமுதலியன . இன்மையால் விகாரமில்லாதவன். 

KOs, கெடுமைகுறுமைமுதலியன இன்மையால் ஆகார (வடிவ) 

மீலலாதவன், 

௩௫௫. இயல்பாகவே அவித்தையாதஇபாசங்க -ஸின்மையால் 

கிந்தியழக்தன். 

Da. யாவும் என்னிடத்து விவர்த்த மாயிருத்தலால் திருயெ 

் மூழுவதும் கானே என்பது அபிப்பிராயம்,



௨௮ ஆத்மபோதம். 

, தின் வெளியிலும் உள்ளிலு மிருப்பவனாயும், * ௫௭, . அச்சுத 
ஞாயும், எப்போதும் சர்வசமனாயும், சுத்தனுயும், சங்கமில்லாத 

வனாயும், மலமின் நியவனாயும், (பூர்ணனா யிருப்பவனுக்குள் ௪ல 

னமின் மையால்) சலனமின தியவனாயுமிருக்கின் ஜேன், (கூடு) 

எல ்ர்கண ரன | 
aa Maat ஏனர் கொன் ௭௭ ll RE Il 

( -9/-60%,) DLP uyLD Cements Son x கிரூபி த்இன்றார். 

AaQgrass wed sei என் எள் எரர் ஈட் ௭௪. எர 

aq He ரே ॥ 
(௬-ம்,) நித்தயமாயும், சுத்தமாயும், விமுக்தமாயும், ௮த 

ஜல் ஏகமாயும், அகண்டாகர்தமாயும், (இரண்டாவதஇன்மையால்) 
அதவயமாயும் (“என் எரர் என சத்தியம் ஞானம் அநந்தம் 

பிரஹ்மம்.” . என்னும் சுருதியினால்) சத்தியமாயும், ஞானமாயும், 

* ௫௮, அநந்தமாயுமள்ள மேலான பிரஸஹ்மம் எதுவோ ௮து 

நானே, (௬௪) 

ஈ4் கள எனி8 எள | 

எகோ ளொண ளக ॥ 3 ॥ 
(௮-கை ) மு.ற்சுலோகங்களிற் கூறப்பட்ட மனனம் வெகு 

காலம் அப்பியசிக்கப்பட்டபோது னவே * Gea, பசமபுரு 

ஷார்த்தசதை அடைவிக்கின்ற தென்று கூறுகின்றார்: 

ஈர் என ர ae aes git ரன்ன எண எரு 
எரர் ரொ ச எண் ॥ 

* ௫௭. தன்சர்நிதியில் தேகாதிப்பிரபஞ்சம் எச்சனே விசாசத்தை 

யடையினும் தான் தனது சொருபத்தினின்று ஈழுவா தஇிருத்தலால் 
அச்சுதன். 

¥ QOH சோகாலவஸ்அச்சளால் பரிச்சேதமில்லா 5௫ அநந்தம், 

இதன் விரிவைப்பாலபோதமென்னும் நூலின் முகலுபதேசச்திம்சாண்க. 

% ௫௯. எதற்கு மேல் புருஷனால் அரும்பப்பளகன வேடுருன் 

நில்லையோ ௮து பாமபுநஷார்ந்த மெனப்படும்,



அத்மபோதம். ௨௯ 

க.ம்.) இவ்வாறு பிரஹ்மமே கானென்று கிரக்தரம் அப் 

பியச்கப்பட்ட வாசனை அவித்தையினாலாகய *௬௦, C apts 

களை நீண்டகாலம்: பு௫த்துவரும் *௬௪, ரசாயனம் ரோகக்களை 

அடியோடு கெடுப்பது போற் கெடுக்கின் றது. (௩௪௭) 

ண எனின் face எண்ன: | 

waaay THAT: HRS | 

(அ-கை,) பிரஸ்மாதுசர்கானத்தில் சாகனமான நியமங் 

களைக் கூறுஇன்றாச்: -- 

AON ணி எனிஎ: Aer: Rie: eT எரர் ஈக 
வணர் AFIT Il | 

(-,) சாதகன் ஜனங்களின்றிய சனியி_தஇல் x owe 

யிருந்துசொண்டு, இராகமொழிர்கவனாய், அதனால் இக்இரியள் 

“களை ஜயித்தவனாய், *௬௨. அர்நியபுத்இ யில்லா தவனாய் அநக்கமும் 

எகமுமாகய அ௮வ்வாத்மாவைத் தியானிக்கக்கடவன், (௩௮) 

அனனரிரும் சர் எகா எள ஒளி: | 

எண்கள். ஈரக் ॥ 15 ॥ 
( ௮-கை.) திழுசியம் தோற்றும் ஜாக்ரெக்இல் ஏகத்துவ 

பாவனை எவ்வாறு கூடுமெனச் கூறுகன்ளார்:.- 

ஏஜி: ரள எனக் axa oneal ca afer ch sear faa 

BRUT FT AWAIT ॥ 

(ச£ம்.) கற்புத்தியுடையோன் புத்தினால் ௪சசல இிருயெக் 

இனையும் ஆத்மாவினிடத்திற்ருனே மிக வொடுக்கி அதாவ ௪மா 

இ காலத்தில் அதிஷ்டான த்தைலிட, ஆசோப்பிய மில்லை 
  

+ HO. ஸ்தூலகுக்ஷ்மா இப்பிரபஞ்சமும் ௮சன் ஞானமும் விக்ஷப 

மெனப்படும், : 

x HE. ரசாயனம்--மருக்.து. 

3௨௬௨. பிரஹ்மத்தில் மாத்திரம் நிச்சயமுள்ள புத்தியுடையவஞய்,



௩௦ ஆத்மபோதம். 

யென்று செவ்லையாய் நிச்சயிச் த (இரண்டாவ இல்லா மையால்) 

ஏகமசதிய அத்மாவினை சகிர்மலமான அகாயம்் போல எப்போதம் 

பாவிச்சக்கடவன், (௩௯) 

காரசார எ ஈன ஈரச் | 
ரரி ஏஸ்னஷிராடிர் ॥ 8௨ ॥ 

(௮-கை,) ௨௬௩. பாமார்ச்தஞானியான மாநி ames 

அஞ்ஞான சாரியங்க Gare pon pu e சொள்ளாது விட்டு, எப்போ 

அம் பரிபூரண தொகர்தப்பிரஸ்மசைதர்யமாகவே நின்த்திருப்ப, 

னெனறு கூ.றுகினமுர் ;:-4 

Ss on ரு 

ஏன் வாராக் we Re sity கணன்ற ௭௭ 

ச ॥ 

(௪-ம்) பாமார்த்தமுணர்ச்தவன் ரூபம் வர்ணமுதலிய எல் 

லாவழ்றையும் விட்டுப்  ிபூரதொனக்கசெசளுவ்காக நிலைக்கின் 

முன், (௪) 

MAMA: என்ன் எ ரண் | 

மப்பு ட வய ப wala a இத்தி 

(௮-கை.) அப்படியானால் பிசமாதாமுதலிய இரிபுடிஞான 

மிருப்பதாகக் சாணப்பரிதலின் ஏகத்துவபாவனை எப்படிக் கூடு: 
மென்ராசங்கத்அுப் பசமாச்மாவில் ௮ப்பேத மில்லை யென்று கூறு 

இன்னார் 
கூடு பது 

எண்ணை எண் உ ௫ண் ஈர்க்க ஈர ஈர். 
ர 48 ॥ 

(சு-ம்,) ஞாதிருஞானஜேயபேதம் பாமாகிய .. னி 

வில் இல்லை. சிதாகந்தைகருபமா யிருத்தலால் அவ்வாத்மர 

தானே பிரகா௫ிக்கின்ற.து. 
ட 

  

  

% ௬௩. பரமார்த்தஞா னி பெட்ட்டொர ஞு ணர்ச்2 உன்.



ஆ த்மபோ தம். ௩௧ 

(வி-ம்) * ieee _ ஞாதிருஞானஜேய பைம் இரிபுடியின் 

பேசும் ப்ச்மாவினிடத்தி லில்லை, ௮ஃது AS Bw ps 

மாய் ஆச்மாவினிட த இலேயே Cat pyar pa, சிதாகந்த வக 

ரூபமா யிருத்தலால் ஆத்மா கானாகவே விளங்குகின்ற அ , (௪௧) 

WANA SATA எரர் ஏர் | 

ளன Rais zed en 

னைப் இவ்வாறு சுத்தசைதர்யமாகிய ஆக்மாவைத்தி 

யானம்பண்ணுகறவனது ஞானத்தின் பலத்தைக் கூறுஇன்ருர்:- 

ad SAT EAA aa BT Slant aaa saver ஈர் 

MT ceq ॥ | 

(#2) இவ்வாறு ஆத்மாவாகய ( ௮ர்சக்கரண )வரணி 

யில் இபொானமதனம் இடைவிடா செய்தபோது உதயமான 

ஞானாக்னி சகல அஞ்ஞான இந்தனத்தையும் தூக்கும், 

(வி-ம், ) இவ்வாறு ஆத்மாவாகிய HO BEET COT மென்னும் 

* சூடு, அணியில் இயானமரகிய சடைதலை இடைவிடா செ 

ய்ய உதயமாகிய IS 11 ait நானார்கினியானது சகல அஞ்ஞான 

மாகிய ௬௬, இர்தகத்தையும் எரிக்கும், அதனால் முரு க்ஷ 

சுவாசாஜ்யாபிஷேகஞ் செய்யப்பட்டவஞய்க்இருத௫ருத்திய னாகி 

ன்றான் என்பது பொருள், (௪௨) 

ஏண்ட ஏ ரர் ராணி SA | 
௭௭ அரண ளில் ॥ 95% ॥ 
  

௬௫௪. ஞாரஇரு -ுறிகறவன். ஞானம் -௮றிவு,  ஜேயம்-4 

அதியப்படுபொருள், 

% ௬டு, பலாசுமுதலிய மரச்கட்டைகசோக் மேழான்றும்மேஃலான் 

மாச வைத்துச் கடைந்தால் அக்னி வெளிப்படும். அ௮ச்உட்டையினே 

அரணிக்கட்டை யென்பர், 
% ௬௭௬  இந்தனம்-ஃ விறகு,



௨ ஆத்மபோதம். 

( ௮-கை,) ஜீவபரமாத்ம 60ககயஞானத்தால் 2083 Que 

கற்பிகமான* ௬௭. சமசரனஅ அடி.யோடூ நீங்கவே பாமாத்மா 

தாமாகவே விளங்குவ பென்று கூறுஇன்றார் :..... 

என்ற ர எ ரர aa an aa: WYATT FF சானா எள் 

wq sfaaq 

(4-0,) அருணோேதயத்திற்போல ஞானஜ்தால் முன்னர் 

அஞ்ஞானமாலய இருள் கெடுக்கப்படின், அசன்பின சூரியனைப் 

போல ஆத்மா தானாகவே அவிர்ப்பவிக்கெற து அ௮சசவ,௪ 

வெளிட்படுசன்ற ௮. (௪௩) 

MA FT ad எனினாராாக ளை | 

AAA MAI எண்ணார் எள | 959 ॥ 

(௮-கை.) ஆத்மா *௬௮,நித்தியாபரோக்ஷமா யிருக்க, 

அது முன்னடையப்படாததாப் இப்போது அடையப்பட்- . தென்ப 

தெவ்வாறென் மூசங்கித் தக் கூறுஇன்றார் i— 

AeA Fat TS: AT aaa எரர் ஈவ் என்னார் எள 

(ண) ளாக என் ॥ 
(ச-ம்,)ஆக்மா எப்போதும் அடையப்பட்ட தாயினும், அவி 

ததையினால் ௮டை௰ப்படாததைப் போலிருக்கன்றது, அவ்வ 

வித்தை கெட்டபோது தனது கண்டத்தின் ஆபரணம் போல 

அடையப்பட்ட அயோல் விளங்குகின்றது. 

(வி-ம்,) ஆத்மா எங்கும் நிறைக் இரு ச் தலாலும், ௮.த்வயா 

தந்தவடிவமா யிருதீமலாலும், அக்தக்காணவிருக்தியின் சாக்ஷியாக 

எப்போகம் அடையப்பட்டதா யிருக்கும் SF Som BUI GS. 

அஸ்டயப்படாச.தபோன் திரு க்கின்றது, அவ்வவித்தை நாசமா 

x aor, இரறள் பதார்த்தத்களை மறைத்தல்போல் அஞ்ஞானம் மெய் 

ப்பொருளை மறைத்சலால் தமஃ* ( இருள் ) எனப்ட6ன் ற2. 

eo, என்றும் கெடாது பிரத தியகஷஷமா அரும் (பதத எறுவோ 

அது நீத்தியாபரோ 3;ஷ மெனப்படும்



ஆத்மபோதம். ௩ 

இயகாலத்த் தன்னு ® and, கழுத்தினுபாணம்போல அடையப்ப 

ட்டதாக விளங்குகின்ற, 
(௪௪) 

னார் ஷின கள் BATT raat | 

விவ எங்கன சான் ரர் tl 24 Ul 

( ௮-கை, ) ஜீவனுக்குப் பரமாத்மாலோடு ஏசுத்துவம் 

கூடாது; pi aig aerate a விரோத மிருத்தலின்; உலகத்தில் 

சுபாவகுணத் இறகுப் பரிகார மின்மையா லென்றாசக்கித்துச் 

சமாதானஞ்செய்கின்றார்:-- 

னார் சாண எண் ளன எனா சள என எ எ 

ன் ஐ ர் ॥ oo: 
( ௬-ம், ) தாணுவில் புரூஷனைப்போலப் பிசஹ்மத்தில் 

ஜீவத்கன்மை பிராக் இயினால் செய்யப்பட்டதாம், ஜீவனது அவ் 

வுண்மைவடி வம் அறியப்பட்டபோது ௮௮ sage ar pS, 

( வி-ம்.) * ௭௦, தாணுவிற் புருஷனைப்போலப் பிரஹ்ம 

த்தில் ஜீவத்தன் மை.பிராந்தியினால் கற்பிக்கப்படுகின்றக, ௮ 

(ஜீலத்தூவம்) Sowa 16s உண்மை வடிவமாயே * ௭௪, 

கூடஸ்தபிரஹ்ம சொருபத்றைக் சண்டகாலத்துக் கற்பிதமா 

Wah gs wore நீங்குறென, .. ஆசலால் இசண்வெடிவ மிருத்தலால் 

விசோத மில்லை யென்பது : _ பொருளாம், (௪௫) 
        

௬௯, ஒரு "ஸ்இரீயானவள் ஜலத்தில் ஸ்சானஞ்செய்தகாலத்துச் 

தின்... கழுத்திலணிச்துள்ள, ஆபரணச்சை . மறதியினாற் சாணாததாகச் 

தேடி மத்றொருத்தி உன்கழுத்தி லணிர்திருக்கன்ராயே யென்ன கூறச் 

கண் ஈகை இடைத்ததாகச் சக்தோஷமடைவ போல; அஞ்ஞானத்தி 

ளூல் . இழக்ததாயுள்சள ,ஐத்மாவை ஆப்தவாச்யெச்சால் அவ்வஞ்ஞானம் 
நூத்தகாலத்து அடைந்ததகாகச் காண்கிறான். இந்தத் இருஷ்டார்சத் 

இினைச்' கண்டபூஷணநியாய மென்றும், கண்டசாமீகரநீயாய மென் 

றும் கூறுவர், 

9௭௦. தாணு-கைட்டை, இருவிலுள்ள சட்டையில் புருஷன் இவ . 

னென்று இருடார்முதலிய சங்கையால் பயப்படுகன்ரான், அதுபோல 

வென்னும் இதனை ஸ்தாணுபுருஷநீய।ய மென்பர். 
9௪௪,  பிரத்தெயசாத்மா கொல்லனுலைச்கூடத்சதப்போலத் தன்னி 

டத்து எத்தனை வியவகா.ரங்கள் நடச்தாலும் pereGerg cee மின் 

நியிருத் தலால் கூடஸ்த னெனப்பகின்றத,



௧௪ ஆத்மபோதம். 

ஈண் எர / 

அக் வன் அனர் ஏர் எர ॥ 98 ॥ 
ட்வுகை,) யான் சான தென்று தோற்றும் ஜாக்கரத்தற் 

னே யரன் என தென்னும் ஞானம் இல்லாமற்பேச£மா வென் 

மூ௫சங்கத்த, அவ்வாறாயினும் ஞானம் வந்தபோது இல்லாமற் 

போமென்று கூறன் ரர... 

ஈகரை எள் எள் எட் ௭௭ எ ஏ எள் ணார 
ஏ ஏர் ॥ 

(கம்) * era, தத் துவசொரூபா அபவத்தா லுண்டாகிய 

ஞானம் இரவில் உண்டாகிய "இக்குப்பிரமமுதலியவற்றைச் ஞூரி 

யோதயமானது மெடுப்பதுபோல யான் என சென்னும் அஞ்ஞா 

னத்தை விரைவிற் கெடுக்கன்ற த , (௪௬) 

எனா எளி கனன்சாஎச் Kray | 

Ud Fy TIAA ளாக || 86 1. 
( 3-205, ) இ.த்கன்மைய யானென தென்னும்: உணர்சி 

நீங்யெ மகாபு ௬ுஷன் விஞ்ஞான இருஷ்டியால் சகல இருகயெங்களை 

யும் தனன ஆத்மாவாக வ பார்ப்ப கனன்று கூறுஇன்ளுர்:-- 

 அனிணா ட ளி எனா என் எக் ர. (ரர் ஸீ 

ரஷ் ஏன் ஏ சர் ॥ 

(௬-ம்,) அபசோக்ஷஞானமுடைய யோகி ஞான் இருஷ்டி' 

யினால் தனது ஆத்மாவி2லயே சகல ஐகத்து eigen தென் 

அ எல்லாவற்றையும் ஏகமான ஆத்மா வென்று காணுூன்ன்,. 

(அப்போ இருசகிருத்இயனாகின்றான் என்பது பொருள்,) (௪௪) 

MA WAAC ௫௭ | 
ஏன் ஏஜசனு5$(ஈ ளார் எப் | 86 1 
  

% ௪௨, தத். த வசொருபம் -டண்மையடிவம், ௮. அபவம் அஉணர்ச்சி,



ஆத்மபோதம், ne 

(௮-கை,) nant guriiGQaGarm Qocna HHA uc 

சபஞ்சங்களையும் ஆச்மாவில் எப்படி அபேதமாகக் காண்பா 

Om agree SD கூறு்றார் — 

வீணான ஈச சாண: எனை க எ agg ye: 
ஏரிக் WF RUA Sea tN 

(#-4,) இவ்வெல்லாஜகத்தும் ஆத்மாவே ஆக்மாவிழ்கற்நி 

யம் சிதின மில்லை; மண்ணினும் கடமுதலியன வேருகாத 

போல, இதனால் எல்லாவற்றையும் தனது ஆதிமாவாசக் காண் 

த்க் 

| . (வி-ம். இவ்வெல்லாஜகத்தும் gansta. அதமாவிற்கந் 

கியமான சிறிதுமில்லை; *௭௩, குடமுதலியன மண்ணைவிட் 

வேழுகாததுபோல், இதனால் எல்லாவற்றையும் கன ஆக்மாவா 

- கச்சாண்டெ்றான்; “எனாடஎர் FART ae Aras Fay srivG sas 
“மசண விரரரம் வாக்கின் காரியமா த்இரமாம்; மண்மாத்திமே 

௪த்தியமாசம், ” ஏன்லும் சுருஇியினால், (௫2 ௮) 

Sera again | 

aaa BaTHzaT WBA ॥ 

, (இ-கை.) இவ்வித சிஸ்ஸங்கமான (சம்பக தமில்லா தி) கில 

மையே aren eps Bowery கூறுஇன்றூர் :-- 

~e a கூட்ட ஜு of 

qatar wag aq washes, னா ஈ: என்னனா 

ahead ஸ்ர ॥... | | 
௬௪௯, கண்ணி? anew 'குடம். ee அவையும் 

மண்ணைவிட வேரறாகா வென்ற காண்பதுபோல, ஆச்மாவினிட்அக் 

காணப்படும்இவ்வேல்லாப்பிரபஞ்சமும் ஆச்மாவேயென்றுகாண்பததரஸ் 

பிரபஞ்சம் தோற்றி ச்சொண்டிருக்கும்போதே அப்பிரபஞ்சச்தையும் ஆச் 

மாவையும் அபேதமாய்ச் கண்டலாம்.



Wi Sir ் அத்மபோதம். 

(௬-ம்) முக்இய உபாதிகுணக்களை விடவேண்டும், ௮௮ 

ஜீவன்முக்தி யென்று அறிக. அவன் சத்து இத்துழுதலிய ging 

தன்மையால் பிசமரகடம்போல் அடைகிறான். 

(வி-ம்... அவ்வாத்மஞானி aot B அவ்வித் இயாகற்பித முன் 

உபா இிகளான தேசம் மனம் புத்திமுதலியவற்றையும் சத். துவாத 

குணங்களையும் யான் அல்லன் என்று! விடவேண்டும், அதனை 

ஜீவன்முக்தியென்னு அதிக, அந்த ஜீவன்முக்தன் சச்சிதாகக்த 

தர்ம மிருத்தலால் * ௭௪, பிரமரடேம்போல் பிரஹ்மத்தை யடை 

“இன்றான் என்பது பொருள். (௪௯) 

ளின் எனரிச் சா எண | 
அள் எண்ணை ளா எனள் ௭ ॥ 6௨ ॥ 

(௮-கை,) அதன்பின் யோக தன த ஆத்மாவில் இரமிப்ப்வ 

ஞய்ச் சுகமாயிருப்பா னென்று கூறுகின்றார் :-- ் 

awe deal எனா ன எரி எண்டன் ன்ட் 

எ: இண் ॥ 
(௬-ம்,) *௭௫, மோசமாயெசமுத்திரத

்தைஞானமாகய அளை 

“பினால் கடந்து ராகத்அவேஷாதிசாக்் தர்களை ச் கொன்று யேரகி 

பரனவன் சரந்தியோகெடின வனப் ஆத்மாசாமனாக விளங்கு 

(௫௦) 

*ஏல,  பிரமசமாகிய குளவியான து டமாகய புழுவினைக்கொண்டு 

வந்து தனது கொடுக்கால் கொட்டிக் கூட்டி vans gi SOS” g. அப்புழு 

வானது தன்னைக்கொட்டிய ௮க்குளவியினை நினைத்துக்கொண்டே யிருச் 

தலால் அக்குளவிவடிவ மாகன் ற... இதனையே , 1Smor 6. Basti 

மென்பர். 
பட் 

*௭௪௫. ஆத்மாவை இராமனாக உருலகஞ்செய்தமையால் இங்கே ௮ஞ் 

"ஞானம் சமுத்திரம், அதனைச்கடத்தற்கு ஞானம்சேது (இணை), சாகச் 

துவேஷாதிகள் இசாக்ஷதர். ஆ த்மாஅசங்க.னென்னும் விசேஷஞானம் பா 

ணம். சமதமாஇகளுடையபுத்தி தை, மைஜ்திரிகருணையா இகன். விபீஷ 

ணர் RET LET -ஹுமான் முதலியோர். விசுத்தசத்துவராணம். சுவேத௪)் 

இசம்(வெண்குடை)- ராஜயோசசமாதி புஷ்பகவியானம்; இருதயாகாசம் 

4 அயோத்தி 

தின்றான், 
  

 



ஆத்மபோதம்.. கள 

எள ணன்: | 
ஏனடி எக் 42 | 

(அ-கை,) ஜீவன் முக்தனது இலக்கணத்தைக் கூ.றுகனெ௫ர்:- 

அணி எளிதாக என arenas: என்னிய 

Raia: Oa ARIAT I 
(கம். முற்கூறிய மகாராஜயோடியொனவன் *௪௬, பாசிய 

மரயும்: அரித்தியமாயு முன்ள விஷயசகத்தஇல் ஆசையை சிட்டு . 

ஆத்மசுகத்தால் * ௪௭, சர். துஷ்டனாய்க் குட த்தினுள்ளிருக்கும் 

இபம்போல் சொச்சமரய்க் தன்னுள்ளேயே பிரகாசிச்இன்னான். 

( ஆத்மா துபவச்கம் தன. சாக்ஷிக்கே விஷயம், பிறசா லறியத்: 
தக்கதன் தென்பது பொருள்,) (௫௧) 

றன்ன என் ண்ண: | 

எசான் எரா ॥ ௭ ॥ 
(கை, 9 முற்கூறியபடி. ஜீவன் முக்தா நுபவமுள்ள யோ 

* எ௮,. 'பிராசப்தகர்மகநயபரியக்தம் எவ்வாறு இருக்கவேண்டு 

மென்று இஷ்பன் கேட்கக் கூறுஇன்றார்:-.- ” 

வ ணன: எர னி. எனி எண: எரி ரகா 
BAB: AYA, AAT ॥ 

(௬-ம்) மூரியானவன் x si ana age ஆகா 

உம்போல் அவற்றின் தர்மங்களால் ப.ற்றப்படாதவனா யிருப்பன், 
எல்லாமுணர்ந்சவனாயினும் மூடனைப்போல் இருப்பன். எவ்விஷ 

யத்திலும் பம்றில்லாதவனாப் வாயுவைப் போல் சரிப்பன், 

* 
  

௭௬, பாகியம்-- வெளியிலுள்ள து. 

௭௭௭. - திராப்தியடைச்தவனாய். £- 

௬௭௮... . ஓன்மார்தரங்களினாற்-- 'சேர்ச்சப்பட்டுள்ள கர்மம் சஜ்சித 
க்மமாம், Qasr சன்மத்தில் செய்யப்பட்டு வரும் கர்மம் ஆகாமீயம், 
இல்வுடலின் ஆரம்பத்திற்குக் காரணமான கர்மம் பிராரப்தம்.



௩௮ . இதக்மயோதம். 

( வி-ம்.) ஞானியாயெ முனி 'தேகமுதலிய உபச.இகளின். 

கண் அவற்றின் சாக்ஷியா . யிருப்பவனாயினும், ஆகாயம்போல் 

அவற்தின் பருமன்முதலிய தர்மங்களால் பற்தப்படான், சர்வஞ்ஞ 

னாயிருக்தும் மூடனைப்போ லிருப்பன், வலிய வந்த எதண்கண் 

ணும் பற்றில்லான வாயுவைப்போல் ௪ஞ்சசிப்: “ன், (௫௨) 

சாவிகள் எணர் ண்: | 
௪8 எக் நனி எண்ணி எள ॥ 65 ॥ 

(௮-கை,). விராசத்தகர்மம்: கூத்து ஸ்தாலரு-க்ஷ்மசரீசோபாதி 

கள் நஷ்டமான பின் *௭௯, விதேசுகைவல்யத்தை யடைசின்று 

னென்று கூறுஇன்னார்;-.-- 

வட தக்ஷ உ 

af: Sse எனி ரர் எரா ae as சி ட 

எனன எள: at) Fa ॥ 

( ச-ம்,) முரியானவன் உபாதியினீக்கக்கால் விஷ்ணுவினி 
உத்து நிர்விசேஷமாக, எப்படி ஜலத்இல் ஜலமும் ஆகாயத்இல் 

ஆகாயமும் அக்னியில் அக்னியும் பிரவேசிக்கறேதோ அப்படிப் 

பிரவே௫க்இறான் , 

(வி-ம்,) பிராரப்தகர்மநீக்கமாகய உபா Bees Qo vies 

வியாபகமாகய ப.சமாத்மாவில் * ௮0. கிர்விசேஷமாகப் பெசிய 

தடாகஜல)த்இல் கடவுபாதி நீக்யெ ஜலமும், மகாசசயத்தில் கட 
வுபாதி நீங்கிய ஆகாயமும், மகரதேயுவில் பெசறிவடிவ தேயுவும் 
பிரவேடிப்பதுபோல அத்மாவும் பிசவேடிக்கன் ரன் ere gr 
பொருள், ் (௫௯) 

  

* ௪௭௯. ஜீவித்திருக்கும் போதுண்டாகும் முத் ஜீவன்த்தி. தேச ரீங்கெ பின்னுண்டாம் முத்தி விதேகழத்தி. இதனையே. விதேககைவல்ய 2 

மென்பர், 

% ௮0௦. பேதமில்லாமை கிர்விசேஷமாம்,



ஆத்மயபோ திம்... ௩௯ 

ஏன் எள் எவள் ஏடி | 

எனா எள் ன்னாள் ॥ வப 
(கை, ) பிரஹ்மம் * ௧. சர்வாஇ௫யனக் 

யால் * ௮௨, தடஸ்தலகஷணத்கால் அதனை இராண்டு x 

களாம் கூறுஇன்றார்..- 

எனனம எர STA: TTR சர் ஏஎ் ஈச 
என் எற aa Aaa, | 

(௬-ம், ) எதன் wat gen gal னே கைய பிழி 

சதன் சகத்மைவிட லேறுசுக மில்லைகோ, எதன் Gs 

வ்ட வேறுஞான் கில்லைேே யா, ௮௪ ஹ்ம் என் B Ba 

செய்யவேண்டும், 

      

   
   

(வி-ம். ) ௪௪௬௮ லசவல்களும் அதன் கண்ணே sin. be - 

லால் எந்தப் Ge omin Pr Ripe Sara B Darr erie en Gale. ே 

௬ரயமில்லையோ * ௩, கிர இசவககமா  பிருக்தலால் 2 
யிசஹ்மாதுபன eases பார்க் னும் வேது ௪௧ மில் 

ஒரு ஞானமேப சமபுகுஷார்த்சம் கிய மேசஷகாச்ணமா + 

லால் எக்தப் பிரஹ்ம சரக்நாத்கசாஞானத்இினும் Bag : 

மில்லையோ, ௮௮ பிரதம மென்று சிச்சயிக்குவேண்டும், 

  

    

   

  

எனு ளாம் ஊர் சன எ ன்ப) 
எண்ன எரர் ஈர் னாடி ॥ ௧) 

* ௮௧. எதனின் ௮.இிகரிக்த வஸ்து வே.றில்லேயோ அது சர்ஸாதி : 
சயலல்நுவமம், ் 

ட. ௪௮௨. எது சனது ஆசிரியத்தில் ஒருசாலத்திருப்பதரய்ச் சன 
Rowson gis 'பிதவற்றினின் றும் வே௮பிசித்ததி விப்பதாயிருக்றெலதா 
YH தடஸங்தலகணை மெனப்படும். அது சாகசம் சனது அரயமாகய 

. தேவதத்தனது விட்டில் ஒருகாலச்திருப்பதாம்.த் தனது ஆசெயமாடுய 
_ அவ்வீட்டைப் பிறவீகெளினின்றும் வேறுபிகித்தமிவிப்பதா dea gs 

போலவரம், 

* 45. கிசதிசயம்- தன்னினும் ௮.இ.ரிச்ச செர்ன் தில்லா ச. 

 



#0 ஆத்மபோ தம். 

(கை, ) இதுவும௫, 

எள ஊன் எம் எ எர ஜா சாட a: a a BAT ஒர் எம் 
a aq aa tt ஸி ॥ 

(சூம், ) எதைக் காண்பதனால் காணத்தக்கது வேறில்லை : 

யோ, எஷ்து உண்டாவதனால் மறுபடியும் a pug தியில் லையே, 

எதை ௮றிதலால் ஆறியத்தக்கஜ வேறு RaksGer, அது பிர 

ஹம மென்று நிச்சயிக்கவேண்டும், 

ஸ்ஸ், ) அதனாலேயே புருஷார்த்தம் சடீர்தஇக்கப்படுத 
லால் எதைப் பார்ப்பதனால் பார்க்கத்தக்கது வேஜில்லையேச, oF Bi. 

உண்டாவ கனால் மறுபடியும் உற்பத்திமூகலியன வில்லையே, 
எதன் சொருபத்தை யறிதலால் அறியத்தக்கது வேதில் Buss, ° 
அதுலே பிசஹ்ம மென்று தநிச்சயிக்கவேண்டும், மற்றவை 
யரவும் விணான பண்டி தத்தன்மையாம் என்பது பொரு (கட) ... 

எகர: ஈர் என்கன | 

ord எனக் TIGAATILAT || &e |] 
(9-9, ) குறுக்கும் மேலும் ழும் எங்கும் பிர.ஹ்டீமே 

கிறைக்இருக்கற தென்று கூராகின்ரர்:_... 

எர னி ome wl afaadd ag wad Ge ChAT aq 
௭௭ ௭௭ எமர் | 

(௪-ம். ) சூறுக்கும் மேலும் Eee கிதைய்கதாய்ச் எச்ச 
கநீதமாய் அத்வயமாய் அகக்தமசப் நித்தியமாய் oF sing யிருப்பது 
ஏதுவோ அது Gr spin மென்று நிச்சயிச்சவேண்டும், . (௫-) 

aaa ர்வ னர | 
He விக் TASAaATIRAT || qs || 

(௮-கை, ) த் $வய;மம், அகண்டசரக்கமும், ஏக௫மா 
யுள்ள கெசாவோ அது Sams மென்றது அசக்கியாகிருக்கு



- இத்மபோதம். PS 

செய்யும் வேதாந்தவாக்கியங்களில் அதத்துக்களை (ணெய்ப் 

பொருள்களை) நீக்கு வசயிலாக அறியதக்ககச மென்று கூறு 

ெருச்:-- 

ஜானனி்ன்ர Fait: ees மக் ஏ எச் ஏனம் ஜெ 

2 ae Aaa || 

(௬-ம், ) அ.தத்வியசவிரு த்திவடி.வ வேதரந்தவ்களால் இச 

ண்டாகக்தமும் ஏகமுமாயுள்ள சாது தானே * ௫, இலக்ஷி 

யிக்கப்பககின்றதோ, அது பிரஸ்ம மென்று திச்சுயிக்க 

: வேண்டும். ் ் (Gar) 

HES ARETS TEMASA AAT: | 

எனா என்னி ணன: ॥ 56 ॥ 

(கை, ) அப்படியானால் பிரஹ்மாமுதலியோர் கிசதிசய 

சுகமுடையவராகச் சாஸ்திரங்களித் கேட்கப்படுகன்றனர். அவர் 

. கஞுலக த்தை விரும்பியவர்கள் அசவமேதா இகளைச் செய்கின்ற 

eran aed ax அவர்களுக்கும் பிசஹ்மத்துவம் பொருந்தா தென்றா 

PEAS, அவை யாவும் உலகத்தில் சொற்ப ச௪ம்பததுளைள ஒரு 

 வனைதி மகாசாஜ னென்று சொல்வதுபோல உபசாசலச இயங்க 

. ஜாதலின் பிரஹ்மாதியமின் சுகம் என்றும் கிசதிசயச்க மாகாது, 

_ *௮௯, சாதிசயசுகமேயாம் என்று கூறு REET (Up 

கன என்சஸ்கான எர்ஞாரிக: ஊள: எரு: TATE 
ஒன்ன: என் | | 

(சம்) அல்வகண்டாதந்தவடி.வ சமுத்இரத்தின் * அள, ஆசக்த 

  

  

* அடு, 'துலகஷணையினாலதியப்பவதும், 

* ge. சாஇிசயம் தன்னினும் ௮.இககித்த தொன் னை /டைய து, 

% ௮௪. ஆகந்தலேசம்-இன்பத்துளி,



௮௨ ஆத்மபோதம். 

கேசத்தை *௮௮,  அரயித்துப் பிஹ்மாமு கலியோர் யாவ 

ரும் ௮௯, தராசம்கியமாக அரர்தமுடையவ ரரஏன்நனர்,. () 

ஏகம் ad வண்ணா: | 

எனாணார் set ன் வர்ணா Wan i 

(.2y-6n 1. ) ஆத்மா ௩ ௯௦, பசமப்பிரீ.இக்கு. விஷூயமா யிருள் 

கத தேகர இப்பிரபஞ்சத்தில் பிரிதியுண்டாவ தென்னை யென்றா 

சங்த்துச். சகலப்பிரபஞ்சரமும் அவ்வாகர்த வடிலவப்பிரஹ்:0ச் 

தோடு கூடியிருக்கலால் பிரீதி யுண்டாகின்.௦ தென்று கூறு 

இன்னார்; 

அம் ஈர ஏல் சாரு Raia: aca என சிர் alt: 
ஊர என்ட் ன்னை ॥ 

(௪-ம், ) சகலலஸ்அக்களும் அதனோடு கூடியனவாம், விர! 

வகாரம் 8த்தோே கூடியதாம், ஆதலால் பிரஹ்மம் பாலில் மெய் 

பினைப்போல எல்லாலற்தினுக் இருப்பதாம், அதனால் பரவும், 

$சியமசம், ் 

(வி-ம். ) சகல தேசா இயசாத்மவஸ் தம்களும் அவலாகத்த 

வடிவப்பிர ஹ்:க்கோடு கூடியனவாம், ௮தனாலே?ய பிரியதர 

மரம். ௪சல இலெளகசெவியவகாரமும் இத்தோடு கூடி யிருக்தலால் 

(BBs nosed, ஆதலால் எல்லாவற்றினு மிருச்கும் பிரஹ்மம் பிசிய 

தமாம், பாலில் வியாபித்திருக்கும் கெய்யினைப்போல யாவும் ௮ 
ஸ்னவாயினும், அவற்றில் பிரண்லம் வியாபித்இருத்தலின் பிரியம் 

பேரல் காணப்படுசன்றன., ' ஆத்மாவே பிரியம் என்பது சித்தித 

தகி, ் (௫௯) 

கரச னால, | 
ஏரின் ன்னாள் il 8௦ || 

௬ ௮௮, ஆசெயித்த...- பற்றி இபடமாசச்கொகண்டு, 
* ae. சாஃ்--ஒன் DS இகம் அல்லது குழைவு சமம். ஏல் 

ora parcyn Sk. gist அல்லது ரூறைவு. . ௮அைமின்றன்மை தார 
் தம்மிய மொப்பூம். 

ean, ஏல்லாவத்றினும் ௮அஇகெப்பி*யம் எதனிடம்ி துண்ட சூன் 
ததோ ௮௪ பரா! பபி$திந்த Saga மெணப்பமடும், 

 



(அ-கை:) தமா எல்லரவதிநினும் வியாபித்திருக்தெ 
தென் ற.றிவதெவ்வா நென்றாசக்இத்ச,. ௮ஃ்து இத்தன்மைய 

தென்று மேரய்ச் சொல்லத்கூடாமையால், ௮ -ணுவல்லாத.து 

ஸ்தூலமல்லாதது என்றல் முதலிய சருதியால். 55 pastes நீக் 

குதல்வாயிலாக நிஷேதமுத்லியவற்றிற்குக் கர்சண்வடி வமான ௪த் 

iors Mr engines ena “மென்று Orr gi 

இன்றார் ன சூ 

லு. எவ் EM dia | அள் அனர் RTH 04 

aa 818 FAIA || 

(ச-ம்.) எது ௯௪, ௮அணுவல்லாததும், பரூமனில்லா 5௮ம், 
-கூறுமையில்லாத௮அம், நெடுமையில்லாததும், பிலப்பில்காளம், 
(ூறைவு கிறைவில்லா;ததும், உருவம்.குணம் வர்ணமென்பவை யில் 
லாதன மாமோ, ௮. பிரஹ்ம மென்று நிச்சயஞ்செய்யவேண் 
டம், ் (௬௦) 

ஜதி, ARATSEUS. சன்ன. a: aaa, | 

a wales aA னாள். Hern 

(௮-கை,) மறுபடியும் அர்த பிரஹ்ம ஞானத்இன் 
“பெர்ருட்டு மூன்று ௬லோகங்களால் த்து 

கின்றார் 2. 

எனன எகிக எனச் எர என்: எண் ரா ஜன் எர 
A A ஏஎ அள ॥ 

ட (ம்) எதன் விளக்கத்தால் சூரியன்முதலியன விளக்கப் 
பலின்தனவோ, எ விளக்கப்படும். _ சூரியன் முதலியவற்றால் 

வேறு சேர்த்துக் கூறு 

௬௪. 'இவை' விலக்குமு? சத்தாற் “Sadine ges யதிவிக்கும் ease 
Bu விசேஷணங்களாம். இவைகளும் பிறவும்' பிரஹ்மச்சைச் சொல் 
லாமத் சொல்லுவதனை ஸரீ விசாரசச்திசோ, eusee ௯-வது கலையிற் 
காண்க, 

4



ததா அத்மபோதம், 

௬௯௨; விளக்கப்படுற இல்லையோ , எதனால் இவ்வெல்லாம்விளல்கு 

இன்றனவோ ௮௮ பிரஷஹ்மமென்று திச்சயஞ்செய்க, (௬௮) 

எச்சி என [ஈம் எர | | 
8௪ ஈர் எனோளாளிர்ர ॥ 65 ॥ 

(கை, பிரஹ்மம் எல்லாவற்றையும் விளக்கத் தானும் 

விளங்கு. மென்பதனைத் இருஷ்டாந்தத்தால் விள க்குகன்றார் :— 

எணேளாளினர ௭௭ ஈர். ஸ்: எ ன எச் எர 
ஏண் ஈர் ॥ 

(௬-ம்). அக்கனியினாம் பழுக்கக் காய்ச்சப்பட்ட இரும்புத் 
அண்டினைப்போலப் பிரஹ்மமானது தானே உள்ளும் வெளியும்: 

வியாபித்துச். சசல ஜகத்தையும் விளக்கத். தானும் விளங்கு 

ஸ்ளர் ண எனரரஎ௪ 8 | 
எனை என்னா எள எனி ॥ 85 ॥ 

(௮ஃகை, $ -பிசஹ்மம்' ஜகத்தை விளக்கக் ' கொண்டு தானும் 

அிலல்குசின் தென்னே, ௮த்வைகத்திற்கு ஹாநிவருதலால் அக் 
தப் பிரஹ்மமே யரவும் அதற்கத்நியம் ச.றி.௮ மில்லையென்று 

கூறுஇன்றுர் : —_ | 

.. எடிகர் என எண: எர எ ௫௭4 எனன ane aq 
ஏ எண்ன ன ॥ 

(சம்) ஜகத்திற்கு & ௯௬௩, விலக்ணமானது பிரஹ்.மம், 
் ௬௪ .பரமார்த்தமாகப் பிரஹ்மத்திற் கக்சியமாக எ.வுமில்லை, 
  

koe, “A aa எனி எரா ட அக்கு சூரியன் பிரகாடிக்கிற ' 

இல்லை”? என்பது சுருதி. 
* ௧௩. விலக்ஷணம் வேணு, 

4௯௪. பரமார்த்தம்- உண்மை,



ஆத்மபோதம், ௪௫ 

யாதேனு மொன்று பி.ரஹ்மத்திற் கர்கியமாகத் தோற்றுமாயின் 

௮.து கானற்சலம்போல் மித்தையாம், (௬௩) 

SRT Fad FIRST என்ர . 

| aaa ஈ9௪ எர்கதஏ ॥ 68 ॥ 

(௮-கை,) பின்னும் அந்தப் Sr pena parte தெளிவாய் 
நிரூபிக்கின்றார் :-- 

aq aq Beat sat WT: அண; ra எ அனால். a aq 
Aas என் ௭௪௪ ॥ 

(சம், ) ஈண்களால் எதெது காணப்படின்றதோ, ௯௫, கர் 

அகளால் ௭௮ எது கேட்கப்படுசன்ததோ, ௮௮ 'பிரஹ்மத்திற் : கந் 

- தியமாகச் சிறிது மில்லை, தத்துவ ஞானத்தினாலும். அன (2249) - 

சச்சிதொரர்த அத்வயமரகயய. பிரண்மமே, ட ரரி (௬௪) 

ஈசர் னர் sree. | 

ஊரி என்ர எண்ண SF 
(௮-கை,) பிர.ஸ்மம் எல்லாவத்திலு : மிருப்பதா ழக்கு 

அனு எல்லோசாலும் ஏன் காணப்படவில்லையெனக் கூறுஇன் 

ரர் :-- 

wat aaa SAA: டன் எட அனர் எர 
ஸ்ர ௭ ளோ il 

(#-0,) எல்லாவற்றினு மிருப்பதான சச்தொக்மாவை 
ஞானக்கண் ணுடையவன் : பார்க்ன்றான், | அஞ்ஞானக்கண் 

ஹணுடையவன் பிரகாடக்கன்ற சூரியனைக் சக்த வான அத 
னைக் காணான், த 
  

% ௯டு. காதுகளால் எது எது கேட்சப்படுசன்றதோ என்னும் உபவ 
கஷ்ணத்தினால் மனதினால் எத எ ஸ்மரிச்சப்பஇின்றகோ என்பன 
முதலியனவும் அ.றியச்தக்கன வாம், -



௪௬. ஆத்மியோதம், 

உ (வி-ம்). அதனசன். அதிஷ்டான தத்துவமாக. எல்லாவற் 
கின்சண்ணு முள்ள எத்துசித்னதவடிவ அத்மாவை வேதாந்த 
சிசவணத்தா லுண்டாகிய பிரஹ்மாபசோக்ஷஞான நேத்தி 
டையவன் சுவளுப்மீரிகக்'.. கர்ண்கினன்.. “அஞ்ஞானகேத் 

இரமு (தேகேந்திரியாத்மபுக்திய) டையவன். தத்மாவை ௮.து 
சகல வுபா இகளின் நிய தாயும்" எல்லா வத்தினிருப்பதாயுமிருர்தம் 
எங்கும். இிரகாரக்கன் ற. சூரியனைச். குருடன் .காணமுடியாதது 
போலக் காணமாட்டான் என்பது பொருள், ௮.தில் “A AGN TEA எர ஈனா கண்ணினால் சரகிக்கப்படுகிறஇல்லை ' வாக்கினாலும் 
,இர்சிக்கப்படுதிற்தில்லை'" என்னும் சுரு இ!பிரமாண்மாம்; 

இஃ அபிப்பிராயமாம் ஆத்மா ஞான்வீடிவத்தன்கம் 

யால்: அதிருசியமா... யிருத்தலின். சக்ஷுமுதலிய இச்இரியக்க' 
சல், செ௫க்கப்படுகிற இல்லை ; அதுபோலவே தபூனாவரவது 

- கர்மதீதினாலாரவ.து அடையபப்டுறெதில்லை ; கர்மதீதாத் சாஇக்கப் 
படுவது. HO gsr Se ar, ஆதலால் ஞான்ப்பீர்சர் தத்தில் 
ஞான்க்கண்ணால் சுத்தார்தக்கரண்டுள்ள்' அவித்தை நில்பெவன் 
எப்போதும் எங்கும். பிரஹ்மமேசரண்இன்றான், , இதனால் எய் 

  

ட க ச 4 _ 1212 aoa eo grr ae if oe 

கும் மற்றவர்களால் காண்டு டி.யாதென்பது பொருள், (௬௫) 

ARP AA எார்ரரிஈபு | 
Sid: PAACETR: ATA AT. AIT, | 48 ॥ 

(-கை) * ௯௬, முன்வந்த ஞானம் இடமாதற்பொருட் 

டூப் பின்னும். சிர்வணாதிகள்: -செய்யதித்க்கள்்வேயா பென்று 
கூறுஇன்முர் :-- ் 

Rae: Sie: TART: ta: எண்ன. ரே: 

எர A TAT 
  

x ae, முன்சொன்ன சரமத்தால் ௮றுபவச்தையடைர்து அதன் 
அப்பியாசமில்லாதவன க்கு மு்திய வாசனையீன் வசத்தால் சிறிது ௮ஞ் 
ஞானம் சம்பிலிக்கும்... ௮.தனால் yaa gras £64 தடை வரும், அப் 
போது இட்மாகாமையின், அல் சாகுதற்கு THUG 6G 3 Be.



ஆத்மபேரதம். ௫௪ 

(௬-ம்) சிரவணரமுதலியவற்றால் மூட்டப்பட்ட , ஞானாக் 

: BaP wens தபிச்சப்பட்ட ஜீவன் சர்வமலங்களினின்றும் Ys 

ஞய்ச் சுவர்ணம்போல் சுயமே பிரசா?ிக்னெறான், 

(Bath, y இப்செசசணத்திற் கூறப்பட்ட. சரவணமுதலிய 

- வற்றால் மூட்டப்பட்ட, ஞானமாகிய அ௮க்கினியினால் த௫க்கப்பட்ட 

ஜீவன் சாவ மலங்களினின்னறும் விபெட்டவனாய்ச் தான் ௪வர்ணம் 

பேரில் அகண்டசச்தொகந்தவடிவமாய்ப் . பிரகாசிக்கன்றான், 

புடம்போட்ட பொன் உபாதியினாலாகிய: மாற்றுக்குறைவு முத 

லிய களங்கமொழிர்து தானே செவ்வையாய்ப் பிரகாசிக்கிறது 

போல் ஆத்மாவும் களங்கமற்றுத் தர்னாகவே பிரசாசிக்ன்றா 

னென்பது பெர், ருள், (௯௬) 

ஊண் எனா arrgetive } 

என் wae. ae அணிக | 5]: 

(௮-கை) இவ்வாத்மாவே ௮ ஞானவிருளை க் கெடுத்த 

எல்லாவற்றையும் விளக்குகின்ற தன்மையினைக் a paar apt :— 

ஊளிகா: fe lear: TTS: ய எணரி எரர். 
அர 8a THAT ॥ 

(ச-ம்,) (கண்டாகாசலிருக்தியாகய் இருசயாசாசத்தி 

அதித்த ஆத்மாவாகய ஞானசூரியன் தன்னை. யாசிரயிக் இருக்த 

அஞ்ஞாக மாகிய இருளைக் கெடுத்தச் சர்வவியாபியாயும் சகலக் 

தையும் தீரித்ததாயும் அனவ்னுகின் த் எல்லர்வற்றையும் பிர 

கரசிக்கன்றத. a en (௬௪) 

ர்வ எரர் atanaefared faesaq | 

ஏ: waren wad இனை: எ என் ணர் ௭38 || 

(அட்கை, )  அபரோக்ஷ்ஞான த்திற்குப் பிர்இபர்தமாயுள்ள 

பாபத்தை நிக்குகற்பொருட்டுப் பிரயாகையாதி தாத்தயாதஇரை 

Gar செய்யவேண்டாவோ வென்று மாசங்கை நிகழ, ஆத்மதிர்த்



௪ ஆத்மபோதம். 

தத்தில் ஸ்காகஞ்செய்தவனுச்குப் பாபம் பற்ராமையின் கன்யா 

வேண்டிய தொன்று மில்லை யென்று கூுஇன்றார் 2-- 

பளைகாகட என எரர் விளாச Frage எண் எட 
ன்சி எ: சின; எண் எ: என்ர ஸ்ச: சரா: எச ॥ 

(ச-ம்.) * ௬௭. இக்கு, தேசம், காலமுதலியவற்றின் ௮பே 
கைஷையில்லான எல்லாவற்றின்கண்ணுள்ளஅம் குளிர்மு. தலியவற் 

றைச்கெடுப்பதும், நித்தியசுகமூம், நிரஞ்சனமுமாகய saw gw 

Sigs Gor ots கிஷ்டிரியன் (பரமஹம்ஸன்) பஜிச்ன்றானோ 

அவன் சர்வஞ்ஞனாய்ச் சர்வவியாபியாய் ௮முதனாஇறான், (௬௮) 

ஆக்மபோதம் 

மடிந்தது. 

  

kar, இக்கு இழக்குமுசலியன, சேசம் காமு சவிய.புண்ணிய 
க்ஷச்சிரங்கள். சாலம் இரசணம் அர்ச்சோசதயம் மஹோசயராதலிய 
புண்ணியசாலங்கள். மற்றத் இர்த்தங்களுக்கு மூற்கூறிய இக்குழு சலியவற் 
றின் அபேககையுண்டு. அன்றியும் அவை பறிச்சின்னமும், சூஸிர்மு சலிய 
வருத்தச்சதைச் சருவனவும், அகிச்தியமும், அச்சமும், ஜா னமு சலியவற் 
றைச் சரு.பஞ்சனமுடையனவு மாசலோடு சுவர்ச்சாதிகளு ம AS ses Buy 
மாகிய அற்பபயனைச்சருவனவாம், சனது ஆக்மதீர்ச்சமோவெனின் , 
முற்கூறிய சோஷங்க ளெயையு மின்றிப் பரமபுருஷார்2,௪ சைச் திருவ 
தாம், ஆதலால் இவ்வாத்மஇர்த்தமாகும் பரமபுருஷனை ச்சரிசப்பவனு ச்சே 
,சாலபாபங்களும் நீம்குமெனின் அப்பாபம்களாகய பிர இபந்தங்களவனை 
எவ்வாறு அணுகும்? ௮ணுமு வாசலின் அமுதனாகின்றானென்ளார்,



உ த 

௦ ஸ்ரீகணேசாய ஈம; 

ஸ்ரீ தத் துவபோதம்,. * 

  

மங்கலம். 

அிணிரில் எனா ளாம் TET | 

ஏரார் கன் எளிஏிஸ்விஎ் ॥ உ ॥ 
எங்குமாய் நின்றி லங்கு மிணையிலா விசன் ரூனுஞ் ' 

சங்க. பகவற் பாதத் தனிப்பெயர் பூண்டு வக்து 

கங்குறை தீரு மா.று ஈவின்றனன் பாடி யாதி 

யிங்கவன் றன்னை யேத்தி யியற்றுவன் றத்வ போதம், 

அல. 

WIAAISITAS HOH AAT = aa 

agate: | 

- சாதனச கட்டயசம்பன்னர்களாயெ அதிகாரிகளுக்கு 
மோக்ஷ்ச£ாகனமாயை தத்துவவிவேசப்பிரகாரத்தைச் சொல்லு 
வாம் 2. ் 

எரர் AT II 
வினா PT GOOF tw மென்பது யாது? ் 

னினானு ளை: | ட॥ காளி: | உ॥ 
MIATA: | 1 உணின் ஈட | 9 ॥ 

விடை. :--௧, நித்தியாகித்திபவஸ் அவி2வ கம்சித்திய அரித் 
தியப்பொருள்களைப் பகுத்தறிதல்), ௨. -இகாமம்இரார்த்தபல 
போகவிராகம் (இம்மை மறுமைப் பயன்களரயெ போகங்களில் 
இசாகமின்மை), ௬, சமாதஇசட்சம்பத்இ (சம *லிப ஆறன



Bo தத் துவபோதம், 

டைவு), ௬, முமுக்ஷாத்துவம் (மோக்ஷத்தை விரும்புதல்) என் 

பனவாம், * 

எரினானின்க: ஈட ॥ 
வினா:--நி.த்தியாகித்தியவஸ் அவிவேக தடியை ain ga? 

aaa Fa ரக் want | aaa Pearacra- 

WAIT: UI 
விை- :--௧, ஒன்றாகிய ஹ்ம் நித்தியப்பொருள் ; அத 

ற்கு அக்கியமான (வேருன) யாவும் ௮கித்தியப்பொருளா : மென் 

ணும் இதுவே நித்தியாநித்தியவஸ்அவிவேகம், 

௭: II 
வினா :--விராச மென்பது யாது ? 

ஊரி கானே Il 

விடை. ;--௨, இகலோகபரலோகபோகங்களில் இச்சை யில் 

லாமையாம், ' 

ATA: BT UI 

வின :---௪மா.இசாதனசம்பத்இி யென்பது.யாஅ.? 

எள் கா SITAR SST VATA ATA 

விடை :--௩,.(௪) சமம், (௨) தமம்,- (௩)-உபரஇி, :(௪) இதி 
க்ஷ, (ட) ரத்தை, (௬) சமாதானம் என்பனவாம், 

_ இசி 8 ॥ 

வினா 4 சமம் என்பன wig Gi? 

எலி: ॥



தத துவபோதம், @s 

விடை ;:-(௧) மனதை மடக்குதல், 
qa: Ft ll 

வினா :--தமம் என்பது யாது? 

ஏன ளே ௪%: ॥ 

"விடை -4(௨) கண் முதலிய புறவிந்திரியங்களை யடக்குதல் 

நாண: கப 
வினா ;-.உபரஇ (உபாமம்) என்பது யாது? 

ரணி |) 

விடை :--(௩) சுவதர்மாறுஷ்டானமே தாவ. பாய 
தாமற்களினின்றும் நிவர்த்தியாகலே, 

[எனா ௭ ॥ 

வினா :--இஇிக்ை யென்பது யாது 9 

விரிணஞ$ ன ரனஉ ॥ 

விடை :--(௪) சதம் (குளிர்ச்சி), உவ்ணம், அகம், க்கு 
முதலியவற்றைச் ௪இத்தல், 

BE HEAT II 

. வினா :-- ரத்தை யென்பது யானு? 

ஏன ர்சாரே ர: அன ॥ 

விடை :--(௫) . குருவாகக் லேதாச்தவாக்கெ (p48 ua 
வற்றில் உண்டாகும் விசுவசசம் சிரத்தை, 

ளர் (ez Al 

வினா :--சமாதான மென்பது யரது 9



@e. ... தத் துவபோதம், 

உண ॥ 
விடை;:4(௯) சத்த ஏகாக்கிரத்தன்மை (மனவொருமை), 

ஏர் 1௬௭ ॥ 

வினா :--முழுக்ஷுத்அவம் என்பதுயாது ? 

ஏன் உ ணி ॥ 

விடை:--௪, மோக்ஷம் எனக்கு உண்டாகவேண்டு மென் 

ணும் இச்சை, 

ணரா ரர் | எண்களை கரி என்ர ॥ 

இ௫ு சாதன௪துட்டயம், இதனையுடையவர் தத்துவவிவே 

கத்திற்கு ௮இசாரிக ளாகன்றனர், 

எ. க: ॥ 

“வினா 2-- தத்துவ விவேக மென்பது யாது ? 

ளன ஊகார எரி என்ட் ॥ 

- விடை :--ஆத்மா சத்தியம், அதற்கந்நியமான யாவும் மித் 

ச யென்னும் நிச்சயம், 

ளா ச: ॥ 
வினா :---ஆத்மா வென்பது யாது 9 

SAHARA: FHT: எர எச 

சால் எிஏர்கககை GA எண் எ அனா ॥ 

விடை 2-4-ஸ்தூல சூஷ்தம காரண சரீரங்களுக்சு வேரும், 

பஞ்சகோசங்களுக்கு ௮ப்பாற்பட்டதாய்,. ' மூன்மவஸ்தைகளைக் 

கும் சாட்சியாய், _சச்தொறக்தசொருபமாய் இருப்ப தெது2வா 

௮ஃ௮ ஆத்மாவாம்,



த த்துவபோதம், இ. 

ஏஏ04 [8௭ ॥ 

வினா :- ஸ். தூலசரீர மென்பது யாது ? 

heaters: at wary gassed 
எரர் எண் எண ஸர் ஏரின் சான்ஸ் ஈர் எட 
எண்னை 0 | ் 

விடை :--௪, பஞ்சிகிருத பஞ்சமகா பூதங்களா லாச்கப்பட்ட 
அம், கருமத்தாற்றோன்றியதும், சுகதுக்காஇ Cures gaa Br. 
ஞயதுமாய்ப் பிறக்கின்றது, இருக்கின்ற, வளர்கின் ஐ, திரி 
கின்றது, குஹைகின் ற, கெடுசன்ற௫ என்னும் Qo Barre 
களையுமுடைய இச்சரீரம் ஸதூலசரீாமாம், 

ஜர் FH UI 7 
A) :— Gepoerhs Quorug wag ? 

aiaaEdd: ஒர் எனச் ஏகு எரிவிரளார் 
4 ஆது டட ணவ கட்டச் ஸ்ட கூட ர என்ன் ம ஈர்ங்சாரர் ர எரா: AAA ஏங்கின 

ஈர் எரன௭னரிஎ: ௭௭ என்ர ஈன |. 

விடை :--௨. அபஞ்கருத பஞ்ச மகாபூதங்களாலாகியதும், 
கருமத்தாற்றோன் நியஅம், சுகதுக்காஇு போகத்திற்குச் சாதன 
மரசியதமாய், ஞானேந்திரியம் 88, கன்மேக்இரியம் Big, 

- பிராணாதி Bag, மனம் ஒன்று, புதஇ ஒன்று ஆகிய இப்பதி 
னேழு கலைகளோடு கூடியிருப்ப தெதுலோ, ௮து. சுக்ஷ்மசரீ£ 
மாம், 

வினா :--ஞானேத்இரியங்க. ளெவை ?: 

விஸ் ௭௬ ஈழ: எ ளர் எர எரிய 
விடை FS ors Bain (காது), அவக்கு (தோல்)), ௪.௯௨ 

(கண்), *இரசனை (கா), சொணம் (மூக்கு) என்னு மைந்தும் 
ஞானேந் இரியங்கள், 

ட * இதனையே சிங்குவை: யென் தும்கூ அவர், 
 



௫௪. தத் துவபோதம். 

வீனா :--ஞானேக்திரியங்களின் அதிதேவதைகள் எவை ? 

என கண | என் எற: | எதா: ஏரி: | என்னா 

எண: | என எனி ஸி எனை ॥ 

விடை :--சுசோத்திரத்திற்குத் இக்கும், துவக்கிற்கு வாயு 

வும், சக்ஷுவிற்குச் சூரியனும், இரசனைக்கு வருணனும், இசா 

ணத்இற்கு அசுவனிகுமாசரிருவரும் G Salen SHorTLD, 

வின உஞாரனேக்இரியங்களின் விஷயங்கள் எவை 9 

May ay: WsASNT II 

எனி ௭: எண்ணா ॥ 

aaa fare: SITS ॥ 

Taal AIT: TAA ॥ 

சாரண எனி ase எ ட 

விடை :--சுரோத்இரத்திற்கு விஷயம் ௪த்தத்தைக் கவாதல், 

mass os விஷயம் பரிசத்தைக் Gui so, FHBRVAM DG விஷயம் 

உருவத்தைக் கவர்தல், இசச௪னைக்கு விஷயம் இரச௪த்தைக் கவர் 

தல், Arron SS HG விஷயம் கந்தச்தைக் கவர்தல் என்௪, 

வினு லகன்மேர்இரியங்கள் எவை? 

aT ETT RATAN FRA ATA ॥ 

வினடைடடவர்ச்னு பரணி, பரதன், பாய, உரிஸ்கம் என்னு 
மைந்தும் சன்மேர் இரியங்களாம், 

வி .உகன்மேச்திரியங்களின் ௮ இதேவதைகள் எவை ? 

ஏன் சே எல | சனிக்: என்டன: | எனி: ॥ 
sere Toate: ait BARRERA ,



தத் துவபோதம். இட 

விடை: வாக்கிற்கு அக் கனியும், பாணி(கைகளு)க்கு 
இர்தரனும், பாதங்களுக்கு விஷ்ணு வும், பாயுவி(குதத்தி) றக 
இயமனும், உபஸ்தச்இத்குப் பிரஜாபஇயு(பிரஹ்மணை)ம் கேவதை 
களாம். ‘ 

வினா :--கன் மேர்இரியங்களின் விஷயங்கள் எவை 9 

க எனி ௫௪; ளார் | எரிந்த: எனா | ஏனி08௭: 

THAT | Waa: AVIA: | SRT a: saz ae | 

விடை:--வாக்கிற்கு வசனமும், பாணிக்குப் பண்டங்களை 
யேற்றலும், பாதத்திற்கு ஈடத்தலும், பாயுவிற்கு மலரிக்கமும், 

உபஸ்தத்திற்கு ஆகந்தமும் விஷயங்களாம, 

காரார் ௬௭ ॥ 

வினா :--காரணசரீர மென்பது யா? 

சன ளிளாகர் எர்ஜன காணாள் ஈர எண் 
farmed aaa aaa 

விடை :--௩,*அ௮ரிர்வாச்சியமாய், + ger Quads, அவித்யா 
வடி வமாய்ச௪ரீரம்ரண்டற்கும் காரணமாத்திரமாயிருக்கும**ச வ 

சொருபாஞ்ஞானமாகிய நிருவிகற்பவடிவம் எனவோ, ஆஅ 
காரணசரீமாம், 

  

*மெய்யென்றும் பொய்யென்றம் சொல்லத்சசாசது எதுவோ 
௮து அ5ர்வாச்சியமாம். மாயையைப் பொய்யென்போமாயின் பிரபஞ் 
சோற்பத்தி கூடாது; மாயையோ பிரபஞ்சத்தை உண்டுபண் ஸூன் 
2௫; சத்தியமென்போமாயின் ஞானச்தாற் கெடுவெ த 5 ஆகலின் 
மாயை அகிர்வாச்சியமாம், அ௮ங்கனமே பழுதையிற்றோன்றிய பாம்பு 
பொய்யென்போமாயின் உண்டாகின்ற அச்சம், ஈ€ச்சரு. சல்யன உண் 
டாகலாகா, சத்தியமெனின் வ சாரத்தாற் கென்று. ஆசலாதற் 
பழுதையிர் பாம்பு அகிர்வாச்சியமாம், அநிர்வாச்சியம். இஃ இன்ன 
தென் நுறுதியாய்ச் சொல்லத்தகாதது, அநீர்வசநீயம் என்பும் 
அதுவே. 

1 உற்பத்தி யில்லாததாய், 
%% தன்வடிவக்சை அறியாமையரகய.



௫௭௬ தத் துவபோதம். 

ஏன் 88 ॥ 

வினு அ மூன்றவஸ்தைகள் எவை ? 

ஏவ 941: | 

விடை :--சாக்கரம், சொப்பனம், 
மூன் றவஸ்தைகளரம். 

MACACA எர | 

ழுத்து யென்பவை 

வீனா ;-சாக்சொரவஸ்தை யென்பது யாது? 

எண்ண: எனி என் ஸ் ரள எ 
என ॥ 

விடட :--சுரோத் தரமுதலிய ஞானேம்இரியங்களால் சப்த 
முதலிய வீஷயஙகளா லதியப்படுகன் 2.து என்பது எதுவோ, 

௮௮ சாக்கிராலஸ்சையாம், (அவஸ்தை-சரலம்-சமயம்) 

வீனா :-. இவ்வவள்தையின் அ௮பிமானியின் பெயர் யாது ? 

ஏஏ ளன fer qT TT ॥ 

விடை : -.இவ்வவண்கதையின் அதூலசரீசாபிமானியாகிய 

ஆத்மா விசுவன் என்று சொல்லப்படுசின்றான் , 
a 

ன அர் 58 ॥ 

வினா : -சொப்பனாவஸ்தை யென்பது யாது எனின் ? 

ATTA A Se ast asafraaaa Peay ஏ: 

saa: sara a AAT Ul 

விடை :-சரக்கிராவஸ்தையில் பராக்கப்பட்டவை ளாலும், 

கெட்கப்பட்டவைசளாலும் உண்டாயெ வரசளையால் நித்இரைக் 

ஜவஸ்தையாம். ் “மூ *



ஓ 5 தத் துவபோதம். 

a @)1— இவ்வவஸ்சையின் அபிமானி யாவன்? 

ஏனஎரிஎன்றன் என 9௭௭ எரர் ॥ 

விடை:--இவ்வவஸ்தையின் சூக்ஷமசரிராபிமானியாகய ஆத்மா 
தைஜஸன் எனறு சொல்லப்படுகினருன் , 

௭௭: ஏர FT | 

வினா;--சுழுத்தியவஸ்தை என்பது யாது? 

ag falta sant gaa எனா Marra ef ரரனாளா ॥ 

விடை;--யான் ஒன்று மறியேன், கிக்இளை யென்னாற் சுகமா 
ய அபவிக்கப்பட்டஅ என்னும் சினைவிற்கு ஏதுவாய அதபவகரலம் 

சுழத்தியவஸ்தையாம், . 

_ விறு; -இவ்வவஸ்தையின் அபிமானி யாவன்? 

கணப் சானா சள எகர ॥ 

விடை:-- இவ்வவஸ்கையின் காசணசரீராபிமானியாயெ 
ஆத்மா பிராஜ்ஞன் என்று சொல்லப்படுகின் ரன் , 

TF RAM: F | 
வினா:--பஞ்சசோசங்கள் சவை? 

ஜு ஏச: ஏராள: HATA: AAT: BATAAN II 

விடை:-- அச்சமயம், பிராணமயம், மனேமையம், விஷ் 
- ஞானமயம், அககர்தமயம் என்பனவாம், 

உ ௫ எண: 5: ॥ 

வினா:--அர்சசயகோசம் என்பது யர. 9 

AMAA என் HRA ஏ grey aT apy: 
Sad TATA: BA: | STAT ॥



௮ ததீவையபோதம், 

விடை:--௮ந்நரச௪ த் இனாலே யுண்டாய், அ௮ந்சரசத்தினலே 
விருத்த யடைந்து, அக்கருபப்பிருதிலியில் எது ஓ௫ிிங்குகன் 
தோ, ௮ஃது அந்தமயகோசமாம், அவே ஸ்தூலசரீ£மாம், 

AAT: க: II 

வினா: -பிராணமயகோசம் என்பது யரது 9 

TMS: Tata எரா: A 

விடை: பிராணா இயைர் அ வாயுக்களும் வாக்காதிஜற் த 
கன்மேந்திரியல்களும் பிராணமயகோசமாம், 

ரி: கிள: F: UI 

வினா:--மனோமய கோசம் என்பது யாது? 

௭௭ எர்ணர்க் டன எ எ waa: seq: a 

விடை: மனதும், ஞானேர்திரிய cobain Cert gp 
ஆவது எதுவோ, ௮து மணோமயகோசமரம், 

வொ: எ: ॥ 

பினா:--விஞ்ஞானமயகோ ௪ம் என்பது யாது? 

Searrgaiat ன at walt Asada: Far: 1 

விடை;--பு.த்இயும், ஞானேக்திரிய மைர்அஞ் சேர்க 
ஆவத எதுவோ, அது விஞ்தானமயகோசமாம், 

% பிராணாதி யைந்து வாருச்களாவன:--பிராணன், அபானன், Fin 
னன், உதானன், வியானன் என்பன, அவத்றுள், பிராணன் இதயச்தி லிருர்து உசுவாசகிசுவாசக்களைச் செய்பும், அபானன் கு.ச்கிதிலிரக்து 
கொண்சி மலசலங்களை வெளிப்படுத்தும். சமானன் உந்திபிலிருச்து 
கொண்டு உண்ட அச்௩£சங்களை' சாடியின் வழி.பாய்ச் FP rap முவதும் 
OF 6 Hi. 2. SN or sr உண்பனவும் பருகுவனவு மாயெ Hist eestor iy 
பிரிக்கும், வியரனன் உடல் மூழுவதனு மிருந்து உடலின் மூட்டுகளை ச்திருப்பும், ன



தத். அவபோதம், ௯ 
MATA: Fr | 

9S) :— got sowCared cromug weg? 

ரக் எரா ரர் Par easaed aq 
MAA: கிள: | ப 

விடை ?2-இப்படியே காரணசரீரவடிவினதாயெ. அவித்தை 
யின் கணுள்ள *மலின௪த்துவமானஅ [ பிரியாதி விருத்த 
சளோடு கூடியதாய் ஆநந்தமயகோசமரம், 

ராகிஎர்“க் | ஈகிர் meat agar: எரா: ade] aaa 
aaa Tey wat @a sat) aaa என்ன் எர 
கங்கர் எனின் ஈர் ரரகிளரிக் என் ளா 
ண ௭௭8 ॥ 

இப்பஞ்சசகாசல்கள் என்சரிரம், என்பிராணன், என் மனம், என்பு, என் ரானம் என்று தின்னா 2ல3யே உணப்படு 
ன்றன, எப்படி எனதென்ர் தன்மையால் Buc. 

கடகம் (காப்பு), குண்டலம் (கடுக்கன்), வீடுிமுதலியன ௮.றிெ aga தன்னினும் வேறுகின் மனவோ, அதுபோலப் பஞ்ச 
கோசமு.சலியனவும் எனசென்னுச்கன்மையால் 'அறியப்படுகின் 
றன வாதலால் ஆத்மா வாகர, ௩. 

ன எ$ ॥ 

வின : அழப்படியானால் ஆத்மாவி ச் சொருபம் யாத? 

  

- *இரஜோசமோகுணங்களால் அமிழ்ச்5ப்பட்ட சச்துவகுணம் மலினசத்துவகண மாம். ் 

ர் பிரியாதிவிருச்திகளாவன ;:--வி நம்பிய பொருளைச் சண் சால ம அண்டாகும் சுசவிநத்தி பி MAT HSH; May oi பபொருள் இடைச்த கால்த்துண்டாகும் சுஈவிருச்தி ோதவிரத்த் ; விரு ௦்பிபபொருளை 4 போக்கும் காலத்துண் டாகும் சசவிநச்தி பிர மாதவிதந$$, 

9



௬௦ தத்துவபோதம்- 

ள்ள: || 

விடை சத்து, சத்.து, ஆகந்தம் ஆத்மாவின் சொரூபமாம், 

ares 
வினா :-*சத்தென்பது யாது ? 

வண் இளி AT | 
விடை; முன்று காலங்களினும். 'நிற்னெ றது என்பதனால். 

es தாம்; ட் 

ஈக ॥ 

வினா: ais தென்பது யாது $ 

ளான ம் 

விடை -ஞானசொருபம், 

அஸ்க: | 
வினா. அநந்த ( மென்பது யாது 2. 

Ue AN 4 

கா: உ 
விடை. ies உ சொருபம், 

“மர் ஸீணஸ்கர் எனர் சோ ட. 
ச் ண்ண ௪ச்சிதாநந்த சொரூபமான ஆச்மாலை (கன்னை) 

௮, (Xe ever Gin, 

wa AMMAR, AE. It 

வின :-இனி இருபத்தரான்கு தத் தவேர்பத்தியின், சர. 
மம் கூதுவர்ம் . ” 

SAAT ஊரான aa AUR , 9, 88: ளக: 1 fe. 

Ud: ப என்டு: அள்ள: aaa Sta: aay அணி ப் ரர் °



தத்துவபோதம். ௬௧ 

ணர் என் எக எரர் எரர் ஸ்ஸ் | எனி எ: ரர எடிட் ஸர் டண்: எர. ஈர் ஜர் | 
என aang சர்ட் எரர் | எனா என்கன Bree 
எரர் டனிர் ரரனார் எள்ள எர்கணர் ள் 
RO எரி டச்னணனக். எ: | ணன ஏ | 
என்ன் அக: | பிரசர் ஈன் ரான் ௭. எ | எ | 
அண ஐ: PTT AGIA | 

Pow :-—Gravdso gs துரெயித்ததம், சதீதுவ்ரதோத்மோ 
குணவடிவினதமாகய மாயை யுள, அதனின்றும் ஆகாய 
மூம், Barus Boies pi வாயுவும், வ்யுவினின்௮தேயுவும், தேயு 
வினின்று அப்புவும், அப்புவினின்று பிருதிவியும் - உண்டாயின, 
இவ்வைக்து தச்அவக்களுள்.. ஆகாயத்தின் .சாத்துவிகாமிசத்இ 
னின்று சுரோத்திசேர்திரிய முண்டாயிற்று, 'வரயுவின் சாத்து 

(விசாமிகுத்தினின்று :,அவுக்இிந்திரிய/ முண்டாயிற்று,.. அக்னி 
யின் சாத்துவிகாமிசத்தினின்று. சக்ஷுரிந்திரிய . மூண்டாயிற்று, 
ஜலத்தின் சா தனுவிகாம்சத்இனின்.௮ு 2:;இர்ச்ளே மிந்இரி யழுண்டா 
யிற்று, _ பிருதிலியின் சா த் அவிகாமிசத்தினின்௮, சசாணேக்இரிய 

Pm impo, இவ்வைந்து தத்அவங்களின் * சமஷ்டி. அரத 
(ஹிகரமிதச்தினின்று, மனம், பத்தி, அகங்காசம்? இத்தம் என்னும் 
அந்தக்கரணங்கள் உண்டாயின, சம்கற்பவிகற்பவடி.வின ௮ மனம்; 
நிச்சயவடி.வினது புத்த; யான் என்பதைச் செய்வன அகங்காசம் ; 
சிந்தனையைச் செய்வது இத்தம், இவற்றுள் மன இற்குச் iis 

தும், புத்இக்கூப்: பிரஹ்மினும், ஜெகல்கள்்தித்கு! உருத்சினும், 
சித்தத்திற்கு வாசுதேவ்னும்” தேவதைகளாம். 

   

ஏரார் சனா என் எனன பள்ளர் சர்ட் எரர் | 
என்: எள்ள எனின் ஸ்ஸ் க வள்ள. எரர் ஸர் | 
  

* சமஷ்டி. சேர்க்கை.



௬௨ தத் துவபோதம். 

அன எள எவிடர் பேர் | ரன எளர்ரார ரச் மர் ட 
.. ர் எனக எள்ளார சோரா: ஸ்ர: | மீர் ர்சரனார் எள்ள | 

Stearate என் | 

Beenie gn தத்துவங்களுள் ஆகாயத்தின் இராசதசாமி௪த்தி 
னின்று வாக்கந்திரியமும், வாயுவின் இராசதாமிசத்தினின்று 
பரணீர்திரியமும், அக்னியின் இசாசகாமிச த்தினின்.ற பரதேம் 
திரியமும், ஜலத்தின் இராசதாமிசத்தினின்று உபஸ்தேக்திரிய 
மும், மிரு இலியின் இராசதாமி௪.த்இனின்று. Ge உ தக்இரியமும் 
உண்டாயின , அவற்றின் சமஷ்டி. இராசதாமிச.கத்தினின்று பஞ் 
சப்பிராண னுண்டாயின, இவ்வைந்து தத் துவக்களின் தாமதா 

We இனின் று பஞ்சீகிருதபஞ்சதத்.துவங்கள் உண்டாடுன் றன, 
இஃது இருபத்துநான்கு. கல்லாத பதிப்பா, 

- க்கள் 14 3a. 

வின — யஞுினைனம் எப்படிமெனின் 9 

SST darerrat Tei CH Ch எர் இ 8௭ 

Sy UE CHAT FIR Tol case at at oth gal fase 

aay aay SATIS a Be | ஈஏ THAT ௭௭6 | 

சின: Paria: SUN malt | ஈர் மட்டி 

ட்ட! 

விடை: :--இப்பஞ்சமகாபூதங்களின் தாமசாம்ச .சொருபமா 
| Bu ஓவ்வொரு குத்தையும் இவ்விசண்டாகப் பிரித்து, அவற் 
ஜின் ஒவ்வொரு பாதியை வேருஃச் ௬ம்மா விருத்தி, மற்ற ஓவ் 

வாரு பாதியையும் நந்கான்காகப் பிரித்து, தமது பாதிகளின் 
'வேருகய பர். இகளில் தம்பாகங்கள் கரன் கையும் சேர்க்கவேண்டும், 
அப்பொழுது 1 பஞ்சிசாணம் Boe po. இப்பஞ்சிகரு தபஞ்ச 
  

Ok பஞ்சீகரணம்--அவ்வைந்தாக்கல், 
ழ் ர் இப்பஞ்சி காரணத்தை விசார சக்திசோதயம் ஏன்னும் லில் 

வாய்க் காணலாம்.



தத் துவபோதம், Sr 

, மகரபூதங்களினின்றும். ஸ்.தூலசரீரம் உண்டா௫ன்றன, இவ் 

_ வாற்றால் பிண்டப்பிரஹ்மாண்டங்களுக்கு ஐக்கியமுண்டாயிற்று, 

வினா :-ஜீவனென்பது யாது ? ஈசுவரன் யாவன் ? 

மயம் விரக எண்டர் எரி | உர ளா: 
ஏனா சனா சர் ன்ற எள | எள ?: wa sear sia 

eee | என்ன்: a Pee eye oF Sue 
zisatacad fieia எானவிள் என்றா கோன்றா் a fad ae 
காராஎ ஏவி: விளரி ॥ 

விடை :--ஸ் தூலசரீராபிமானியாய் ஜீவ னென்னும் பெய 
ருடையதாய்ப் பிரஹ்மத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகின்றது, ச் 
சீவனே பிரஇருஇயினால் ஈசுவ.ரனைக் சன்னின் வேறாசு 9008 cr 
௦௫. அவித்தையாகிய உபாதியுடையகாய் அச்மா ஜீவனெனப் 
படுன்ற௮;: மாயோபாதியுடையதாய் ஈசுவரன் எனப்படுஇன் 
of, இவ்வாறு உபாதிபேதத்தா ல: . ஜிவேசுவசபேததிருஷடி. 
எதுவரையிலு மிருக்கன்றதோ, அ௮னுகரையிலும் ஜனனப.ரண 

- முதலிய வடி.வின தாயே 'சம்சாமம் நிங்குற இல்லை, அக்காரணச் 
தால் ஜீவேசுவார்களின் பேதபுத்தி (ஜீவன் வேறு சவரன் வேறு 
என்னும் ஞானம்) அுங்கேரிக்க தக்க தன்று, 

| எர எணான சின்ன tae Pear என 
anata agar Tatas: SGT: ண்ண 

at A Il 

வினா :--அப்படியானால் அகங்கசரத்தோடு கூடிய இஞ்சிஞ் 
ப ஞனாகய ஜிலனுக்கும், ௮சக்கரரமில்லா தவனும். சருவஞ்ஞனு 
மாய ௪சுவானுக்கும், இருவரிடச்தும் விசோததருமம் காணப் 
படுதலால் தத் துவமஸி யென்னும் மகாவாக்வயெத்தால் எப்படி 

அபேசுஞானம் உண்டாகும் எனின் ? 

PAD 

. ௭ ஜயன் aaa SHAR aay 

வோன்ள் ஏல் அரன் ஸ்ணனார்: ப



் ௬௪ தத் துவபோதம். 

விடை அப்படி அன்று ; ல்.தூலசூக்ஷ்மசரீரரபிமானி 

ஆதவம்பதவாச்சஏியார்தீதம் ; உபாதியினின்று விபெட்டதும் சமா 

தஇதசையடைந்ததுமாயெ சுத்தசைதன்யம் . அவம்பதலகியார்த் 

தம், 

ஈர் mages Sat: எனகு: | ஏறின 

பண்ளார் எராகனார்: ॥ ஈ4் ஏ என்ரான்: னெ ௭௭ 

க: || 

இப்படியே சருவஞ்ஞத்தஅுவமுகலியவற்றோகூடிய ஈசு: 
வரன் தஹ்பதவாச்சியார்ததமும், - உரியில் பசுத்தசை 
தன்னியம் தத்பதலகதியார் தீதமுமாம், ஆகவே. .ஜீவேசுவசர் 
களுக்குச் ட கை ணன் அபேசம் கூறுத்லில் பாதக. 

“ மின்று, 

fy 

ஸ் ஏ ஜொள்; என ஏ அற் | aq 1 ஏர். me 

ஏணைள 8 ன்ன னர்: ॥ 

இவ்விதத்தால் வேதாந்த வாக்பெங்களாலும். சற்குரு,உப 

தேசத்தாலும் எல்லாப்பூதங்களிட த்தும் எவர்சளுக்குப் பிரஹ்ம 

புத்தி (சத்த சச்சி தாதந்தப்பிரஹ்மம் .நான்.என்னும் நிச்சமம்) 
-உண்டாஇன்றதோ, அவர்களே. ஜீவன்  முத்தர்கள் ட எனப் 

“Gut arr Bor p Si, 

aq HEH: க: ॥ 

வினா அப்படி யானால் ஜீவன்முக்தன் யாவ்ன் 9 

qa SSE TERE Tass Weenie cea 
௭௩% AAT: AR: Gea: THe எண்ண என்னக்: THEA: 

என்ன். னின் leery | sfa- 

“Heth: TSaSACAawegiaa “ரன்றே. வாட



தத்துவபோதம். ௬௫... 

விடை, தேகம். யான், புருஷன் யான், பிராஹ்மணன் 
் ப யாண்,. (Gearwire என்னும் . இடகிச்சயத்தைபோல, யான் 
"பிசசஹ்மணன் அல்லன், யான் சூத்்இரனல்லன்,யான் புருஷ. 

ட னல்லன், யான் பசங்க ௪ச்தொனக்க சொப்பிசகாச  சருவாக் 
| . தரியாமியாகய டண காகசொசருயன் என்னும். இடரிச்சயவடி. 

Aor cru அபசோக்ஷஞ£ன முடையவன் ் ஜிவன்றத்தன் எனப் 
படுவன், பீரஹ்மமே யானென்னும் அபரோக்ஷஞான ச்தரல் 
FEV சுருமபக்தங்களினின்றும்' விபெட்டவனுகின்னான், 

- கணண என்றள் என்ர ॥ 

வினா:--கருமங்கள் எத்தனை வகையாம் எனின்? 

என்பா ளர் என் ॥ 

விடை:--- ஆகாமி, சஞ்தெம், பிராசப்தம் என்னும் பேதத்தால் 
மூவகையாம்.. 

எரிக். a | 
வினா; gerd. என்பது. யாது? 

் ட எள்ன்ர் ளா௭்ணர். ரரசராகர் கர் எள் எனா. 
எண்ணின் ॥. டக உ உ ஒட ப 

, விடை; ஞானத்தின். , உற்பத்திற்குப் ...: பிறகு ஞானியின் 
வர்த்தமான 'தேகத்திற் செய்யப்படும். புண்ணியபாபமாயெ ௧௬ 

மம் எதுவோ, ௮.து *இகாமி எனப்படும், 

வினா என்வும் என்பது யாது ? 

அன்கிள். aia aa. nema Ret சர் 
way |. ் . க 

¥ gard வருவினே, 
 



அட - தத்துவபோதம்: 

விடை?  அரக்தகோடி ஜன்மங்களுக்குக் காரணவடிவ 

மாய் முன்ன? சம்பா இக்கப்பட்டுள்ள கருமக்கூட்டம் எதுவோ, 

௮௮ * சஞ்சிதம் என்று அறியத்தக்க, 

ஸு 

WSTHACHANT A ॥ 

விஷ : Baro gs c5.01 யாஅ எனின் 9 

54 எரா 86 இக் ஈர் கனம் ஏனம் ஈனச் ॥ 

விடை 2---இச்சரீர.த்தையுண்பெண்ணி இவ்வுலகத்இல்: இவ் 
arp சுகதுக்காதிகளைத் தரும் கருமம் எதுவேர, அது 

ர் பிராரப்தமாம் . ie 

. கின உயிரா ரப்தகர்மம் எதனால் கசக்கும் 9 

Sita as sala எகாகள்ர் எரா a gia 

விடை? 'பிராரப்தகருமங்கட்கு நாசம் பேகத்தினலேயே 

யுண்டாம்' என்பதனால் பிசாரப்தகாம்ம் போகத் இனால் ஈஷ்டமாம், 

- வினு: அப்படியானால் சஞ்செகருமம் எதனால் நக்கும்? 

ஏர் கர் எனின் எணாகள எரர் ம. 

விடை :--௪ஞ்த 5௬ம் பிரஹ்மமே நான் என்னு: a mere 

ang: Siar jor Bes ஞானத்தாற் கெடும், 7 
ge tet “OW Sp 

வினா: _-ஆகாமிகருமம் எதனால் கெடும் 9 

அனி களி வு aaa (ha aimed எடுச்- 

கோரகார எடிள் data ATR Ul 

விடை :--அகாமிகருமமும் ஞானத்தாற் கெடும், தாமரை 

யிலையிற் றண்ணீர்போல் அகற்பிகருடிச் இற்கும் ஞானிச்கும் 

சம்பந்த மில்லை, # 

  

  

* செர்க்கப்பட்டுள்ள வினை , 

* போசத்சைத் so ாக்பிசிகப்பட்டகள் வினை,



த்த்தவபோதம் wei 

8, "வினு: அப்படியானால் ,அவர்களாற் செய்யப்படும் புண் 
ணியபாபங்களுக்குக் கதி யாது? , 

க ௭ எரர் ஒர என்ர எட் ஈன் எட்கர் ளா. 
fa gay Tesla | q ளார் fata fear 4 Hata என் 

Sad 4 ANAT எள் எ TTA ATES | 

cel ‘a * ஞானியை எவர்கள் அ.இத்தப் பூசித்து DRE 
சிக்கன்றார்களோ, ௮ வர்களை அவன் செ ய்த அசாமிபுண்ணியமம், 
ஞானியை எவர்கள் Bs BS ao ஸி Sau afl gan a அக்கத்தைக 
திருனெ்ருர்களோ, அவர்களை ஞானிசெய்த ௪கல ஆகாமிபாபமும் 
டைகன் தன, ் 

- லினா:-.- இவ்வாறு ஆத்மாவை யறிதலாற் பய னென்னை? 

எள எனடிண்ற் எின் எர்ச்சோ ஈறின் ஈரி எக 
AAAI Hel as BA ள் கர் என ஏக | எு- 
HANSA SBISA (TATA: gfe WA | 

இவ்வாறு ஆதமாவையுணர்ர்தவன் * ஆதக்மஞானியானவள் 
சோகத்தைக் கடக்இன்றான் '? எனலுஞ் சுருதியினாலும், 4 தாசி 
யிலேனும் சண்டாளனுடைய விட்டிலேனும் சரீரத்தை விடுக ர 
பற்ஜொழிர்த இவன் ஞானம் இடைத்தகாலத்தில் முக்தனாஇன் 
முன் !” என்னும் ஸ்மிரு தயினாலும் ச:ம்சரத்தைக் கடந்து Gran 
மாகந்தத்தை இகத்திலேயே யடைஅன்றான்.. 

॥ ஏஏ எண்ணைக் TATA II 

ஸ்ரீ தத்.அவமபோதம் 

Yrs, 

#8 FRE: PARMA AIT: UTR TE DsqQeiCant அவ 
னுடைய புண்ணிபங்களையம் துவேஷிப்போர் பாபங்களையும் கொள்ளு 
இன்றார்கள் '”? என்பது FG. 

   



௫௪ அத்மபோதம், 

௨௯௨; விளக்கப்படுஇற இல்லையோ , எதனால் இவ்வெல்லாம்விள ங்கு 

இன்றனவோ ௮௮ பிரஹ்மமென்று திச்சயஞ்செய்க, (௬௧) 

சளச்ள்ி ன ஏர [எக் எர | 
எ ௭௭ எனாளாளிச்சார ॥ 85 ॥ 

(இ-கை,) பிரஹ்மம் எல்லாவற்றையும் விளக்கத் தானும் 

விளங்கு. மென்பதனைத் தஇருஷ்டாந்தத்தால் விளக்குகின்றார் Temes 

ணாள ௭௭ ஈர் sia: ale: னாக ஏஎம் எார 

ATTA SATA Ul 
(ச-ம்,). அக்கனியினாற் பழுக்கக் காய்ச்சப்பட்ட இரும்புத் 

அண்டினைப்போலப் பிரஹ்மமானது தானே உள்ளும் வெளியும்: 

வியாபித்துச். சகல ஜகத்தையும் விளக்கித் தானும் விளங்கு 

இன்று, . (௬௨) 

ஸ்கர் ஊ எனரர்ஈஎ ண | 
எனனை எனை எள என்ர ॥ 65 ॥ 

(அ-கை,) 'பிரஹ்மம் ஜகத்தை விளக்கிக் கொண்டு தாலும் 

விளக்குசன்றகெனவே, அ௮த்வைகத்திற்கு ஹாகிவருதலால் அச் 

தப் பிரஹ்மமே யாவும் அதற்கக்நியம் சிறிது மில்லையென்று 

கூறுஇன்றார் :-- 

angel sat எனா: என்ர உ சர் எனா எரி 8 

ஏ எண்ண ண ॥ 
(ச-ம்.) ஐகத்திற்கு ௩ ௯௩, விலக்ஷ்ணமானது பிரஹ்மம், 

% ௬௪ .பரமார்த்தமாகப் பிரஹ்மத்திற் கந்நியமாக or gia Nr, 
  

xeo, ௭ ர எனி ளன் ட அங்கு சூரியன் பிரசாசக்றெ 

இல்லை!” என்பது சுருதி. 
௩ ௧௩. விலகூணம் வேறு, 

* ௯௪. பரமார்த்தம்- உண்மை,


	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_01
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_02
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_03
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_04
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_05
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_06
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_07
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_08
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_09
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_10
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_11
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_12
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_13
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_14
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_15
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_16
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_17
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_18
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_19
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_20
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_21
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_22
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_23
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_24
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_25
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_26
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_27
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_28
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_29
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_30
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_31
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_32
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_33
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_34
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_35
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_36
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_37
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_38
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_39
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_40
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_41
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_42
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_43
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_44
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_45
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_46
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_47
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_48
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_49
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_50
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_51
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_52
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_53
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_54
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_55
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_56
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_57
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_58
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_59
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_60
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_61
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_62
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_63
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_64
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_65
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_66
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_67
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_68
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_69
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_70
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_71
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_72
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_73
	T 89 ATHMA BOTHAMUM THATHUVA BOTHAMUM - 2ND PATHIPU_Page_74

