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இப்புத்தகம் ப 1907 வனு ஆக்ட்டு: 5-வது. மரிவப்படி 

ரிஜிஸ்தர் செய்யப்பட்டது. 

பு.துச்சேரி கவர்ண்மெண்டி லும், 

ரிஜிஸ்தர் செய்யப்பட்டது, 
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96 
ஸ்ரீ சங்கரவிலாச சாரதாமக்திர தர்மவாசகசாலை, புஸ்தகசாலை ஐ பிரஸ், 

வடக்குராஜவீதி, தஞ்சாவூர். 
  
  

விற்பனைக்கு தயாராயுள்ள புத்தகங்கள். 

வேதாநீதநூல, 
3. wf uge sf oe) வாலியூம் 1&2 we «OO 
2. உட விருத்இப்பிரபாகரம் a Om O—0 
8: * . விசாரசாகரம் ss oe = 38— கடு 
4,  விசாரசச்திரோதயம் (4௨ம் பப்பு) sis ww. L— இய 
, , பாலபோதம் ஸ் ட ழீ 8—0 

6, , விருத்இரத்காவலி oe = O—12—0. 
7. காசாஜீவவாதச்சட்டளை குதிப்புரையுடன் ae பப்பு) ட Ome இடு 
8, (செய்யுள்) ஸ் உடு 8-0 
9, விவேசூச்சாமணி (வேதார்தபரிச்சேதம்) ews ws. QO— 6-0 

40, ஸரீ சங்கரகீலசண்டாசார்ய சம்வாதம் * ல ட 0 6-—0 
யோகநால; 

11. ஹடயோசப்பிரதீபிகை வட்ட oe |e QO 

12... சவயோரகப்பிர தீபிகை sate we ட்டை 
சூத்திரம். 

. து . wy சலிகோபைண்டு ட நடு 0: 
Ee ire aeeGurge ns ந் சாப்பர்பைண்டு ஸூ. இடரிடுவடு 
14, சாரதபச்இசூத்இரம் 1-4 8-~0 
15... அஷ்டாதீயாயி (பாணினி hermeieiet Gs Boapa ote உலவும்) ௮௫ல் 

ச்ங்காகிரநீதா வலி, 

16. அபசோக்ஷ£றபூதி-- ௪ இ, 1-ம் புத்தகம்... ட்டு ௮0 

17," ஆச்மபோதமும் தத் அவபோதமும் (3-ம் பதிப்பு) ௪. இ. ,... 2. O— 8—0 
18. ஸரீ பஞ்சகரணரமுதலியன 274-புத்தகங்கள். ௪. ச. 8 மபூத்தகம் 1. 0-0 

19, ,, குருபுஜங்கஸ்தோத்இரம் we டி கம். மே... Ome 40. 
20, பிரச்கோத்இ.ீ.ாோ ரத்கமாலை. ies ழே. ௨-ம். ஷூ... 0-4 0, 

தர்க்கம். : 

21. தருக்ககெளரு£ி (Race ea Beer) vee wow =O--10—0- 

: ஞானநூல். 

22.  சவெஞானபோதம் (சச் அவப்பிரசகாககை உரையுடன்), . we Low இடு 

28,  ஞானவாடூட்ட வசனம் (வைரரக்கியப்யிரகரணம்) wee Lame 40: 

. உபநிடதம். 

24, கைவல்யோபகிடதம், அமிர்தபிச்தூபரிடதம், ௪கரசசயோ 0— 5 
பநிடதம், ஸ்கக்தோபகிடதம் (செய்யுள்) we Oe கடி 

- 25. தததுவமஸிமகாவாக்யெவுபதேசம் (பேசிஷதி) Bou வம் gna we «=O 8-0 
26, சருஇிஷட்லிவ்கசங்கொகம் த 0 840: 

27. ஸ்ரீ ஈச்இிகேசுவரசகாசிகை: ர. ட்ட Aum) 
சீதைக்கொத்து. 

25, உத இ.ரசை த. Qer. (1-ம் புத்தகம், ooo foe eee Om 6—0: 

29, ஸ்ரீசாமசசை ழே. (ம் புத்தகம்; ere உட்டு  
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soit eh 

சப்பர... 
குருதை டே. (8-ம் புச்சகம்) 2-ம்ப இப்பு } 
தேவீசசை டே. (௩-ம் புத்தகம்)... 

04. ஸறிபகவத்சதை, காமைத, சப்ச்சுலோகதை இச்சர்ன்பயிண்டு 
83. தொசாரசத்தாலாட்டு ௪, கொ. (6-ம் புத்தகம்), i wee 

மந்திரம் 
94. வெபஞ்சாக்ஷரவிளச்கம், ீராமமர்இரார்த்தம், 

சணேசகஷோடசகாமஸ்தவம் vee 
35, வைஷ்ண்வ அஷ்டாகூரரமச் இரார்த ARTE eos 

சரித்திரம் 
86, ஸ்ரீ ஜகத்குரு ஆதஇசங்கராசாரியர் சரித்திரம் (செய்யுள்) ae 
7. டே டே ig Premera. (வசனம்) ... 
88, தஞ்சை ஸ்ரீ பிரம்மாகர்தஸ்வாமிகள் Baw fs Dagon 

சானமணிமாலையும் se ரு ee 
பிரம்மவிளக்கம் 

29: ஸ்ரீ பிரஹ்மவிகாசர்வாசபதசஇ wee wae whe 40. , பிரம்கசாமாவலி (செய்யுள்)... னி Al, ழூ நாகரம் கார்டு wa see 

௮ஷ்டோத்திரம் 
42. ஸ்ரீ emer விதியாரண்யாஷ்டோச்ரசதசரமம், சாகரம், 

இரச்தம், தமிம் சனிச்சனி x oe, 155 43. ஸரி குர்வஷ்டோத்தசசதகாமரவலி, சாகரம், பர்தம், தமிழ் சேர்ச்தன் ப vee ழ் 
ஸ்தோத்திரம் 

41. ஸீ சாசாயணஸ்தோக்இரம் - சாகரம் கார்டு oe ஸ் 

ராமாயணம் 
4ம், ஸீ சாமராமாயணகும், காராயணல்சோச்இசழும், தமிழ் 
46. கர்யதீரீரர்மாயணம் - நரகரி in wed — 
47. ஸ்ரீ ராமாயணஞனார்ணிகை, நாகரி, தமிழ் தனிச்தனி .... bee 

, படம் 
46, ஸ்ரீ ஜகத்குரு சங்காரசராரியர் ப்டம்பெரிது எஸ் wes 

ழி. SA ga ves eee 49, தஞ்சை ஸ்ரீ பிரம்மாகச்சஸ்வாமிகள் படம் பெரி wen 
டி. ழே. சிரி Fee தாதேவிக்கு ஹனுமார் சகணையாளி கொடுச்ச படம் 

மானேஜர் 

i 4} 
1. 0.0 
0-..12--0 
1... 4.0 
0--. 6-0 

0 க௧0 

0— 2—0 

0— 3—0 
0—- 2—0 

0— 80 

0... Davee 
0-- 2-0 
0— 0—6 

0—~ 2—0 

O— 3—0 

0 0—6 

0... 5.0 
04 10 
0-- 2.0 
0 1.0 
0-- 120 

ஸ்ரீ ௪க்கசவிலா௪ சாசதாமச்திசம், 
வடக்குராஜவீதி கஞ்சாவூர், 

 

000004



ஸ்ரீ சணேசாயசம: 

ell Up & a] om 7 IS | 

இ்கலியுகக்தில் FEO ஜீவர்களும் மிகத் அக்கமுடையலர்க. 

சாயிருக்தலால் எல்லோருக்கும் தம்முடைய அக்கம் நிங்கிவிட 

வேண்டுமென்னும் விருப்பமுண்டாகின்றஅ. ஆனால் சம்ஸாச அக் 

கம் மந்திபொளவ் திரு. தலியவற்ளுல் ஒரு க்ஷணம் sr Sans ர] 

வரு௯மென்றல் முூதலியனவாக தநியமிக்கப்பட்டகாலம்வசையில் 

நீங்ளுகற ன ; -மீண்டும் வராதவண்ணம் அக்தியக்கமாக கீங்குகிற 

இல்லை. எனெனின், “ஏ 18 எ: சொ 
- இன அந்தப் பிசஹ்மத்தினையே அறிந்து மிருக்கியுவைக் 

கடக்கன்றான், அதனைக் கடத்தற்கு வே௮ வழியில்லை? என்னும் 
எஜுார்வேதம் ஞானமே மோக்ஷமார்க்க மென்னு கூறியிருக்கின் 

2௪, ஆதலால் உலஇனர் தம்்அக்கமொழித்ற் பொருட்டு அவ்வுண் 

மைஞானத்தினை யுணருமான பரமகருணாகிதியாகிய பரமேசுவரன் 

இப்பூமியிலவதரித்து ஸ்ரீசங்கசாசாரிய சென்னும் காரணப்பெய 

சபையே தமக்குப் பெயராகக்கொண்டு பிரஹ்மசூஈஇரபாஷியாதி . 

சேகு நூல்களைச் செய்து வேதத்தின் உண்மைப்பொருளை வெளிப் 

படுத்தினார். ஆனால் அவ்வாறு தாம் செய்த விரிச்ச வேதார்த.நால் 

காப் பார்க்கச் சக்தியிலலாத மந்தமதியினராகிய அஸ்திகர்கள் 

எளிதிலுணருமாறு அபசோக்தா௮பூதி, அ.க்மபோதமுதலிய 

அரேகப் பிமகரணக்பரெந்தங்களை வெளிப்படுத்திருக்கின் தனர், 

அவையாவும் வியாக்யொனங்களுடன் அரியபாஷையி லிருக்த 

லால் அப்பாஷையைப் பயிலாத தமிழ்காட்டு ஆஸ் இகர்களாகிய 

௮ இகாரிகளும் அறிந்துய்யுமானு அர். தூல்களா அவ்வாசாரியர்க 

ளத இருவாக்காகய மூலசுலோகங்களுடன் தெளிவான ஐர் கமி : 

மூரையும் சேர்த்து வெளியிடவேண்டு மென்று பலர் கேட்டுக் 

கொண்டமையால் அரச்நூல்கள் “ஸ்ரீ சங்கரகிரக் தாவலி ?? யென் 

னும் பெயரால் பதிப்பிக்சப்பட்ுவருகன்றன, அவற்றுள் இம் 

முதற்புத்தகசமான அபரோக்ஷாநுபூ தி ௪௫ இவாக்கியங்களையே 

சுலோகமாகக் கொண்டுள்ளது. அஅபற்றியே பூர்வாசாரியர்கள்
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உ முகவுரை, ். 

தல்கள் நால்களின் இகனைப் பிரமாணமாகச் காட்டியிருக்கன்றனர், 

இதனை முறையாகக் கற்கும் முறமு௯்த௲ாக்கள் உடனே நிரதி 

சயாகச்தத்தை யடைதற் கையமில்லை, இவ்வபபோக்ஷாறுபூதி 

என்னால் முன்னொருமுறை தமிழில் மொழிபெயர்த்துப் பதிப் 

பிக்கப்பட்டிருக்கனும், இப்போது இன மூன்னினும் விளக்க . 

மாய் ஸ்ரீ வித்தியாரண்யஸ்வாமிகளின் உரையை யறுசரித்து 

ஐஇருசையெழுதப்பட்டு குறிப்புரை ஞூலசுலோககங்களுடன் சுத்த 

மாய் இக்கிரந்தாவலியுடன் செர்த்துப் பதிப்பிக்சப்பட்ட அ, 

இவ்வாறு ஸ்ரீமதாசாரியர்களது மற்றய நூல்களும் FALL 

பட்டுவருகன்றன. இர௫்.நாலில் எழுத்தூக்குற்றம் சொற்குற்றம் 

பொருட்குற்ற முளவாயின் அவற்றைப் பெரியோர். பொருப்ப 

தோடு தயைசெய்து எனக்கு மறிவுஅத்துமாறு கேட்கின்றேன். 

சத்திய ஞானா நர்தத் தனிப்பெரு முதலே யன்பாற் 

றத்தூவ வுணர்ச்சி தோன்ற சங்கப் பெயசாற் செய்த 

மெய்த்திற நால்க டம்மை மேவுமெய் யன்ப ரென்று 

மெத்திறத் அயரு மில்பே ரின்பவி டெய்தா கிற்பர். 

வெ, கூ
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தம்தத்ஸத்ப்சஹ்மணே ஈம: 

அபசோகூாநுபூதி, | 
ee Yaa fas ன 

  

ஐங்கலம்.. 

(அவதாரிகை,) 
~ 

அரள: 
ஏஎ. 

(௮-கை,) இங்கு அரியர் இந்ால் இடையூறின்றி இனி௭ 

-மூடிதற்பொருட்டுத் தன்மனதிற் றன திஷ்டதேவதையின் ௮௮. 

சந் கானலக்ஷணமாகிய மங்கலத்தைச்செய்*, சீடர்களுக் Gu 

தேூத்தற்பொருட்டு அதனை ore னாசம்பத்திற் கூறி, தான் 

செய்ய விரும்பியதைப் பிரதிஞ்ஞை செய்கின்ஞுர்:- 

ஜிக₹ ஈன்ற ானிஎ் | 

னாுக் எக்கர் எரா ஏ எச் ॥ ₹ ॥ 
~ 

அர 8 எனச் என்ன் | 

எனக ரா சிளபினா ஏந்து ॥ * ॥ 

எவ்வகை யுல௫ னுக்கு மேதுவாம் பூர்ண விசன் 

அவ்வுப தேசி யாய வரியினைப் பமாநந் தத்தைச் 

செவ்விதின் வணங்கி மத்தி சேோவே செப்பு கின்றேன் 

இவ்வகை யபரோ 20g பூதியை யியற்று மேலோர், 

(இதன்பொருள்.) ஜடாஜடமாகய எவ்வகை யலகங்களுள் 

கும் .கா.ரணனாவன் வியாபகனணான ஈசுவரன், அத்தகையவுப- 

தேசஞ் செய்பவனுயெ பரமானந்த ஹரியைள் செவ்வையாக நமண்:.
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சா. அபரோக்ஷாறுபூதி. 

6s gt, முமுகஷாக்களாகிய மேலோர்களால் முயன்று அடிக்கடி 

விசாமிக்கத்தக்க ஈண்டுக் கூறப்படு மியல்பினதாய அபசோக்ஷாறு 

பூதியை மோக்ஷமடைதற்பொருட்டுச் சொல்லுகின்றேன் என்ற. 

வாறு. 

பிரயோஜனத்தைக் கருகாது மர்தனுக்கும் பிரவிருத்தி 

யுண்டாகாதெனக் கருஇதியவராய், இக் நாலிற்குச் சர்வதுக்கடிவி 
ரு.ததியும் பரமாகக்தப்பிராப்தியுமாகிய பரம்புருஷார்த்தமே பிர 

யோஜனமா மென்பதை ஹரியைப் பாமாநக்தத்தை யென்னும் 
விசேடணங்களால் சூடுப்பித்தார். எசுவரனே உபதேசத்தான் 

ஆத்மஞானவாபிலாக அவித்தையை ஹரித்தலால் ஹரியெனப் 

படுவர், அரி யென்பது தற்பவம், எவ்வகை யுலகினுக்கும் எது 

வாம் பூர்ணவி௪ன் என்பதனால் ஜீவப்பிரஹ்மைக்கியம் விஷயமா 

மென்பதம் சூூப்பிக்ஈப்பட்ட து. தத்துவமஸியாதி மாகாவாச் 

இய சிசவண_ஃதாலுண்டாகும் பிரத்தியசபின்ன பிரஹ் மத்தை. 

விஷபஞ் செய்யும் விதை அபரோக்ஷாருபூதி யெனப்படும், 

அஃ ௮ உத்தமாதிகாரிகளுக்கு இக். நாலைப் பார்க்குமாத்திரத் 

சானே உதயமாகுதலான், இக்நாலுக்கும் அ௮ப்பெயரிடப்பட் 

tH, 

(9-m5,) மோக்ஷ்சாதனமாஇிய வைசாக்கியாதி நான்டளை 

யம் அடையும் உபாயத்தினைக் கூறுகின்றார் :- 

aaa aT eeawong | 
. + aN ~ % 

ஏஸ் ஈஏ8ஷ்சர் உோசாணளர் ॥ 5 ॥ 
தன் வருணாசெம தர்ம (பிரஹ்மார்ப்பணமாசச் செய்யப் 

பட்ட கள் மாறுஷ்டான க் இனுலாகிய புண்ணிய) SST Bln, sug) 

வும் (இருச்சிர சாந்திராயணாடு பிராயச்சித்தத்தானும்), பக பக, 

  

வானைப் பிரியப்படுச்சலானும்.* வை சாக்யொதி தி கான்கு சாதனவ். 

களும் புருஷர்களுக் குண்டாகின்றன, (௩) 
    

* சாதன சறுஷ்டயங்களுக்கு விவேகாஇக்ரெமமாக ஒன்றற்கொன் 

ஹேதுவார்சன்மை யிருக்கினும், வைராக்கியம் அசாசாரணகாரணம௱ 

மென்பதை.விளக்குதற்பொருட்டு, ௮௮ ஆதியில் கொள்ளப்பட்டதென். 

அதிக,
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அபசோக்ஷா பூதி. ௫ 

(அ-கை) அவ்வைசாக்கியாதி நான்கும் எத்தன்மையன- 

வெனக் கூறுஇன்றார் :-- 

எளிய எர$ர ரர் ௫௭9௭8 | 
சிஏ வரோர் போச் எ௫ பர்க் ॥ உ॥ 

-பிரஹ்மாதி ஸ்தாவராந்தமான விஷயங்களில் *காக்கை 

யின் மலத்திலிச்சையில்லாகதுபோல இச்சையில்லா திருத்தல் 

* கிர்மலமான வைராக்கியமாம். (௪) 

(௮-கை.) . இப்போது வைாக்கியத்திற்குக் காரணமாகிய 

விவேகத்தினைக் ரூறிக்கின்றார் — 

எனால் 8 ஊர் சர்ர் ட... 
ஈர் | ௭: ஏக 89 எகா: ௭௫ ॥ டிய 

8 ஆக்மசொருபம் (இருஷ்டா) கித்தியம்; இருயெம் (அசா 
த்மசொருபம்) அதனின் விபரிதமுடையது (அறித்தியம்) என் 

னும் செவ்விதான நிச்சயம் எதுவோ, ௮துவே வஸ்து விவேக 

மாம், ர ப - * iy 
  

* கமுதைமுதலியவற்றின் மலத்தில்: ஓர்கால் ஒருவனுக்கு ஜவ 

். மூதலியவற்றின் சாந்தியின்பொருட்டு இச்சை யண்டாஞும். காக்கை: 

மலம் அல்ஙன மன்ரூகலின் ௮ஃ.து இங்குச் கொள்ளப்பட்டது. இது: 

வாக்்இயன்ன முதலிய்வற்திற்கும் உபலக்ஷணமாம். 

*் நிர்மல மென்பது வைரசாக்ியெத் இற்கு. விஷயங்களில் இச்சை புண்: 

cial ஏதுவாதலை யுள்ளடக்கய விசேஷணமாம். 

$ இங்கு இஃ த.அமானமாம்:-- ஆதிமசொருபம் நித்தியம்; இருஷ்டா 

வாசலான்; ௭௮ நித்திய மன்றோ 4B இருஷ்டா வன்௮; கடமுதலிய 

வற்றைப்போல, (இன கேவலவெஇிரேூ யே.) அவ்வாஹே அகாதமி 

சொருபம் அநித்தியம்; இருயெமாகலின்; ௭௮ அநித்திய மன்றோ ௮௮ 

இருசிய மன்று; ஆத்மசொருபம்போல, (இதுவும் கேவல்: வெதயோஏ: 

யே.அலாம்.) த்
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௭ அபரோக்ஷா.நுபூ௫ி. 

(அ-கை.) வைரரக்கியத்தின் சாரியமாகிய சமழமுதலியவா 

தனையும் இலக்ஷியமாக்கிச் சமதமங்களின் இல௬௲ரைத்தைக் கூறா 
கின்றார்: 

aaa எனா: என்னடிடி எல: | 
nel veadiat ca gated ॥ உட 

எப்போதும் வாசனை நீங்க யிருத்சலாகிய இன சம மென்௮ 

சொல்லப்படும். வெளி விருத்திகளை யடக்குதல் தம மெனப். 

படும். (௬) 

. (இகை,) உபரதிதிகிக்ஷைகளின் இலக்ஷணத்தைக் கூறு: 

Ben apt :— 

fasara: quate: aaa ar | 

எகள் எ்கனரர் ளா எ ஏன என ॥ ட ॥ 
பிரசித்தமான சத்தாதி விடயங்களினின்றும் நீங்குதல் ௭௮ 

வோ, ௮௮ பரமோபரதியாம். ௪கல அக்கங்களையும் ௪௫த்தல் ௭.௮. 

வோ, ௮௮ சுபமான திதிக்ஷை யென்ற மதிக்கப்படுகின்றஅு, (௪). 

(௮-கை,) சிரத்தைசமா தானங்களின் இலதகைத்கதள் கூழு: 

Bex opi -— 

Rarmaaaaag ake: aaa Raat | 
எரர் ஏ எக. எரி eae uc It | 

வேதவாக்கியத்தினும்குருவாக்கயத்தினு முண்டாகும் விச. 

வாசம் சிரத்தை யெனச் கேட்கப்படுகின்றஅ.  ௪த்தா௫ய இலகூஷி' 
யத்திலுண்டாகும் சிச்தைகாக்ரியம் (மனவொருமை) சமாதான: 

மெனக் கேட்கப்படுகின்றது. (௮) 

(௮-கை,) சமாதி ஆறன் காரியவடி.வ மூமுக்ஷரத்தன்மை 

யினைச் கூறுகின்னுர்;-4 

என்ர: எச் னான் கள AF | 
afi at gest afeaten எ சரள ॥ 6 ॥
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அபரோக்ஷாறுபூதி. oy 

சா 1 சம்சாரபந்தநிக்கம் எனக் செப்பொழு தெவ்வா 

ஹண்டா மென்னும் நல்ல கிடபுத்தி யெதுவோ, அது முமு 

௯உாத்துவமென்று சொல்லத்தக்கதாம், (௯) 

(அ-கை.) வைராக்கியாதி சாதனசம்பன்னனால் செய்ய 
வேண்டியது யாதென்பதனைச் கூஅகின்றார்..- 

கள எள ரன 6 

SUM gar: Yasar lt Yo | 
முற்கூறிய சாதனங்களோடுகூடிய ஆத்மசுகத்தை விரும் 

பும் புருஷனால் ஞானத்தியின்பொருட்டு விசாரம் செய்யத் 

தக்கதாம், (௧0) 

(௮-கை) அப்படியானால் விவேகம். அவ௫யமான தென் 

ப எதனாலெனத் திருஷ்டாந்தத்தோடு. &. 218) om pt ;— - 

ஸ்ர சொ ளர் Fao: 1 
எள ஈவர் & sata ar Ae ke 

பிரகாசமின்றி ஐரிடத்தும் பதார்த்தவிளக்க முண்டாத 

லில்லை. அதுபோல விசாரமின்றிப் பிற (கர்மாதி) சாதனங்க 

ளால் ஞான முண்டாத லில்லை, (ea) 

(௮-கை.) அவ்விசா.ரம் எத்தன்மையதெனக் கூ௮கன்ரளுர்:-.- 

கிட் ரிக் என் கி எ ஈன Aaa | 
start Gaede Gar: asada 122 

யான் யார்? இவ்வுலகம் எவ்வாறுண்டாயிற்று 2? இதத்குச் 

கர்த்தன் யாவன்? இங்கு உபாதானம் யாது? என்னும் இவ். 

வியல்பினையுடையஅ விசாரமாம், (௬௨) 

(அ-கை,) அப்படியானால் தேகாத்ம வாதியாகிய சார்வா 

சன்மதம் * பிரசித்தமாயிருத்தலின் ஆத்மவிஷயமான விசாரம் 
உண்டாகாதெனக் கூறுகின்றார்: 
  

* இத்தேகமே கர்த்தா ௬ என்றல் முதலிய சசலவிவகாரத் இக்கும் 

சாரண மென்பது சகல ஜனங்களுக்கும் பிர௫த்தமாம்,
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ஹ் அபரோக்ஷாநுபூதி. 

WE WaT Sel TS எள | 

எரா கண்ணா: எகரி: | 23 Ul 

பூதசணமாகிய * கேகம் * யானல்லன்$ அவ்வாறே இந்தி, 
கியகணமும் யானல்லன்; 1 இவற்றின் வேராய $ ஒருவன் 
யான் என்னு மியல்பினையுடையது விசாசமாம். (௧௩) 

(அ௮ஈகை.) நான் யாரென்று கூறி இப்போ இச்சசத்து 

எவ்வா அ௮ண்:டாயிற் றென்பதன் உத்தரம் கூறுகின்றார்: 

ரட்ட கட்டட ட்பட்டர் 
எண் இ: கள் ௩: எனரின: ॥ 69 ॥... 

- அஞ்ஞானத்தா லுண்டாகிய எல்லாம் (காமரூப வடிவினதா 

இய உலகம்) 'ஞார்னத்தாற் கெடுக்கின்றத; நாகாவித் Sas Puta 

கர்த்தாவா மென்னும் இயல்பினையுடையஅ விசசசமாம். (௧௪) 

(இ-கை,) இப்போது உபாதகானம் யாதென்பதன் நிர்ண 

யத்தினைக் கூறுகின்றார்: 

UAAASUAAS GE எசகு | 
a A து அ கூ : AAT THC AA: GAAS: La I 

கட முதலியவற்றிற்கு மண் உபாதானமாதல்போல, இவற் 

றிற்கு ( அஞ்ஞான சங்கற்பங்களுக்கு) ஏகமும் சூக்ஷமமும் அவ் 
  

* எனி: சா: ஏக: அறிவோக்டிய கரயம் புரு 
ஊன் அதாவது ஆத்மா'' என்னும் பிருகஸ்பதியின் சூச்தரச்சால் தேகா 

கா. ரமாகத் இரிர்த பிருஇிவிமுதலிய சான்கு பூதங்களுமே ஆத்மா வென்று 

சார்வாகர் கூறுன்தனர். அஃது இங்கு மஅக்கப்பட்டஅ. 

* யான் யான் என்னும் உணர்ச்ிக்குப் பற்றுக்கோடாவ.௮ பிசத்திய 
காத்மா. 

*் ஸ்தாலசூ-்ஷ்மங்களின். 

$ ஜாதி முதலியன வின்மையால் மன வாக்குச் கெட்டாமை காட்டப் 
பட்டு, 

ஓ
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அபரோக்ஷா நுபூதி. & 

வியயமு (குறைவு கிறைவில்லாகது) மாகிய * ௪த்து உபாதான 
(உற்பத்தி இதி நாசகாசண)மா மென்னு மியல்பினஅ விசா. 
மாம். . (௧௫) 

(அகை.) அப்படியானால் காரியகாசணபேதம் வாக்கின் 
தொழில்மாத்திரமாமாயினும் ஜீவப்பிசஹ்மங்களின் பேதம் வாஸ் 

தவமாமென் ருசக்கித்துக் கூ கின்ருர்:-- 

என்கிற எனன ள் எனி ஈன: | 
age att areal 1 எனரின: ॥ 8 ॥ 

_ யான் ஏகமும் சூக்ஷ்மமும் 1 ஞாதாவும் 1 சாகூதியும் சத் 

அம் அவ்வியயரு மாவன்; ஆதலால் ௮து கான், இதிற் சந் 

தேகமில்லை யென்னும் இயல்பினையுடையது விசாரமாம், (ser) 

(ஹுகை.) இதே ஜீவப்பிரஹ்மைக்கியத்தினை அஞ்ஞானத் 

- தனைக் காட்டுதலால் திடப்படுத்துசன்றா2:-- 

சானா கள் எக Bal எனி: | 
பி * ட்டை சி 

aaa ஈரச் agra: Ww ॥ 2 | 

ஆத்மா நிஷ்களமும் ஏகமுமாம்; கேகமோ சுசோத்திா 

முதலிய வெரு சலைகளாற் சூழப்பட்டுள்ளது, அவ்விரண்ட 

ற்கும் (தார்க்கிகர் முதலியோர்) ஐக்கியத்தை அறிகின்முர்கள், 

இதனி (இப்படி. யறிவதி)னும் வேறஞ்ஞானம் யாதுள௫? (௧௪) 

    5 
* மூன்ற௮ுகாலச் தினம். பொய்யென்று நிச்சயிக்கக்கூடாத பிரஹ்மம் 

சத்து. 

t semen rr Qatar விளக்குதலால் சேதனம் ஜாதா. 

ர இக்தரிவார்த்தசம்பத்தமின்தியே கேசே சாண்டெறதாகலின் 
சாக்ஷ்.. 

$ ஜாக்ரெமுதலிய சசல அவஸ்ஜைகளிலும் பொருக்தியிருத்தலால் 
ஆத்மாவாம். அதற்கர்ரியமான தொன்கின்மையால் எகமாம், 

2
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GO அபரோக்ஷா .நுபூஇி. 

(அாகை,) பின்னும் விலக்ஷணத்தன்மையினைக் கூறுகின் 

ஸூர்; 

என எளாகளா8! என் ரி: | 
ஏளிரேச் சாகன் ோளாள: எர | ₹ ௪ ॥ 

ஆத்மா நியாமகமாம் (நடத்துவதும்) பஞ்சகோசங்களுள் 

ளிருப்பதுமாம்; தேகம் கியமிக்க (ஈடத்த)ப்பவெதும் புறத்தி 

அள்ளதுமாம், அவ்விரண்டற்கும் ....._ 22 4௨2௮2 (௧௮) 

(௮-கை,) வேனு விலக்ஷணகத்தன்மையினையும் கூறுகின் 

Qi 

அனா ஏச: நாள் 8 alaaaisaea: | 
8984ச் ஈச (ளோனள: ஈட ॥ 66, | 

ஆத்மா ஞானமபனும், புண்ணியரூபனு மாவன்; தேகம் மாம் 

சமயமும். அ௮ச௫ியுமாம். அவ்விரண்டற்கும்...... வக்க 

(3-5, ) வேறு விலக்ஷண த்தன்மையினைக் &. D1 Bom (pt 

வானா THAR BSH AeA கேர் | 
ஏசி8சச் ஈக Reagara: WM Ro Ul 

“ஆத்மா பிரகாசிப்பவனும் சொ ச்ச(தெளிவுள்ளவ)னுமாவன்) 

தேகம் தாமச மெனப்படும், அவ்விரண்டற்கும்............(௨0) 

(௮-கை,) மீண்டும் வேன விலக்ஷணத்தன்மையினைக் கூறு 

இன்னார்: 

எண ஈன் € ஈர் ஜேலினி எணசப 
aaa ஈாககிஈ RAMANA FA ॥ 82 | 

ஆத்மா நித்தியமும் சததுரூபமுமாம்; தேகம் அகித்திய 

மும் அசத்துமயமுமாம், அவ்விரண்டற்கும்,.............. (௨௧௪) 
  

. *இக்தாலில் ... இவ்வாறு புள்ளியிட்டிருக்கும் இடந்தோறும்: 
அதற்கு மூன்னளைள சுலோகப்பொருளின் ஈற்திலுள்ள வாச்யெங்களைப் 
LITO gator pr Sanpete பழிச் அச்சகொள்ளுக,
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. அபரோக்ஷா£றுபூதி. க்க 

(௮-சை) "இத்மாவின் கவப்சேகாசத்தன்மையினைக் கூறு 

இன்ரார்:-..- 

HARTA TIATATTAT | 
wraieaieaciaaaared எள் இன் RR ॥ 

பதார்த்தச்களை விளக்குவது யாதோ அஃது ஆத்மாவின் 

பிரகாசத்தன்மையாம். %* இப்பிரசாசமானது அக்கஇனியாதி 

பிரகாசல்கள் இரவில் இருளடைதலால அவ்வகைப் பிரகாசம் 

களைப்போன்ற தன்னு. ட் (௨௨) 

இப்போது ஆத்மாகாத்மவபேதல் காண்கின்றவர்களைப் பரி 

கூத்து இரண்டற்கு முள்ள பேத த்தினை விளக்குகின்ருர்:.- 

- ன ச் ஏர Teal ஜனன ௭௭: | 

சன ஏன எசஹ்டி எ ॥ 55 ॥ 
கடதிருஷ்டாவை (குடத்தைக் -காண்பவனைப்) போல். இவ்: 

வுடல் என்னுடையகென் றெப்போஅ௮ முணர்ந்திருந்தும், இவ் 

வுடலை யானெனக் கொண்டு ஞூடர்கள் (கிருதகிருகதியபுத்தியி 

னால் சம்மா) இருக்கின்றார்சள். இது பெரும் அறியாமையே 

யாம், ன க (௨௩) 

(௮-கை.) இவ்வாறு அஞ்ஞான. த்தை கிரூபிச்சு. அதனை 

நிவர்த்திக்கும் ஆத்மஞானததஇனைக் கூறுகின்றார்; 

8௭ம் ௭௭: எர: என்வரககளர | 
me Sal Bag ஏரடிஷகா் TH 5௩௨. ॥ 

யான் சமமும் சாந்தமும் சச்தொநர் தல௬்௲ணமுமாடிய 

பிரஹ்மமே; அசத்துரூபமான தேகமல்ல Comet gi - அறிஞர் 

களால் ஞான மெனப்படுசன்ற து, | டட ௪) 

  

* இது அகூனியின் ஒளி, By a. அவ்வொளியினின்மையர்யெ. இருள் 

எனப் பிரகாசதமங்களைச் தன்ச்கு வேறுபிரகாசங்களின் அபேலக்ஷையின் தி் 

விளக்குசலால் இஅ அவத்தின் பிர்காசம்போன்2 தன்றென்ருர்,.
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௧௨ அபரோகாறுபூதி. 

(அ-கை.) அப்படியானால் நான் பிறந்தேன் இறந்தேன் 

சான்றல் முதலிய YORE விகாரங்களையுடைய எனக்குப் பிரஹ். 

மத்தவம் ஏவ்வாறா மென்னுமிடத்துக் கூறுகின்றார்: 

எரிக் எக் எகா: : ] 

ale Se GASH ஏன் எள: ॥ ௩5 ॥ 

யான் நிர்விகாரன் (பிறப்பு முதலிய திரிபில்லாதவன்), சிரா 

காசன், நிரவத்தியன் (அத்தியாத்மாதி மூன்று தாபங்களு மிஸ். 

லாதவன்), அவ்வியயன் (குறைவு நிறைவில்லாதவன்), * அசத். 

தாகிய தேகமல்லன் என்பது அறிஞர்களால் ஞான மெனப்படு 

இன்றது. (௨௫) 

(இ-கை.) மீண்டும் ஞானம் எவ்விலக்ஷணத்த தென்லு 

மிடத்துக் கூறுகின்றார்: 

ணாள ஈன் எர்கனி னாரா: | 
ஏம் 3 ஏக் ஏண்னுக் வெ: | 56 ॥ 

யான் நிராமயன் (கோயில்லாதவன்), 1 கிராபாசன், கிர்வி. 

கற்பன், வியாப்கன், அசத்தாகிய தேகமல்லன் என்பது அறி 

ஞர், | அஃ (௨௬). 

(அ-கை.) இனவுமது:-- 

“Pagal Rta னி பிஸி காரா: | 

aig Bal GATT எணிஞுகக8் 89: ॥ ௩௨ ॥ 
  

* அசத்தாயெ தேகமல்ல னென்பது அறிஞர்களால் ஞான மெனப் 

பன்றது என் பின்னும் கூறியது புகருச்திசோஷ (கூறியது கூற 

Qasr and GPP) மாகாதோவெனின். ஞானப்பிரதிபச்சசமாயெ புத்திமர் 

தத்தன்மை விபரீத௫ந்தலியவையுள்ளவனுக்குச் திடமாதத்பொருட்டாக 

லின் குற்றமாகாச. 

+ கிருத்திவியாப்பியத்தன்மை யிருக்கினும் பலவியாப்பியத்தன்மை. 

யின்மையால் நிராபாஸலனை, ஆபாஸன் பலம், விருத. இவியாப் இெலவியாப் 

இசளின் ல்ச்ஹணம் deurcerngasaniees காண்க,
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அபரோக்ஷாநுபூதி. ௧௩ 

யான் கிர்க்குணன், நிஷ்ூரியன், நித்தியன், நித்தியமுக் 

தன், ௮ச்சு தன் (கழுவுதலில்லாகவன்), கெசமல்லன் என் 

LS TI cay ace eee cee . 
(aor), 

(அ-கை ) இனவுமது:-- 

falar ன்னா: ஏள்காஸி ன: | 

எம் 86 ஏதம் Tahgead qt: WR Ul 

யரன் நிர்மலன், நிச்சலன், 25% Sor சுத்தன், அஜரன், 

அமரன், தேகமல்லன் என்ப... 222௨௧ (௩௮) 

(அ-கை,) அப்படியானால் ஆத்மா பிரத்தியக்ஷதேகமாகா 

தெனின் ஆத்மாவிற்குச் சூரியத்தன்மை யுண்டாகுமென் முசன் 

Régis &. Lot Bow (pit s—~ 
. 

்.. 9 எரர் எர ரராகர் ஏ ரச | 

க ஏட ஏனனர் tard FAT Ae RSH 

மூர்ச்கனே (சூரியவாதியே)! தனது தேசத்தில் * புருஷ் 

னெனப்பவெதும், சோபனமும், 1சருதி ஸ்மிருதி சம்மதமான 

தூம், என்னறுமுள்ளதம் (சர்வாதிஷ்டானமும்), தேகா இீதமு 

மான ஆத்மாவைச் (ஆகாயத்தாமரைப்போல்) சூரிய மென்னு மதிக் 

இன்றையா ? என்னை £ (மதிக்காதே யென்பது கருத்த.) (24) 

(அ-கை.) அப்படியானால் சூகியவாஇகளின் அபாவம் வாய்த். 

தலாலே சூகியம் வேண்டாம், ஆனால் ஆத்மா தேகத்திற்கு 

வேருான தென்பதில் பிசமாணமின்மையால் தேகமே ஆத்மாவாகு 

மென் ருசங்கத்துக் கூறுகின்றார்: 7 

rand BY TS A AM FIT ஏ TBI | 
a : ’ ஆ 

ஊளிர் ஏலம் ஏ444 எரர்: ॥ 3௨. 
  
      

* ஆத்மா ஜாக்சொதி அல்லது ஸ்தூலதேகாதி "பூரங்களில் aes . 

லாரல் புருஷ் னெனப்படுவன். 

* எனா ண இர்த ஆத்மா பிரஹ்ம” மென்பன ௬௬. 

“னன? உத்தமபுருஷனோ அர்நியன்'” என்பு ஸ்மிருதி, .. 
் 

3
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௧௪ அபரோக்ஷாறுபூதி. 

மூடனே. (தேகாத்மவாதியே) ! 1 தேகாஇதழும், சத்துவ. 
வருசம், உன்னைப்போன்ற: ௬௫ இியாசாரியசெத்தையில்லா சவர் 
சளால் எவ்வாந்முனும் அறிதற்கரியதமான சுவாத்மாவைச் சுரு 

இியினாலும் யுக்தியினாலும் நீ கேட்பாயாக, (Aw) 

(அ-கை,) அதனையே அகம் (யான்) என்பது முதலிய எழு 

சுலோகங்களாற் கூறுஇன்மார்:-- 

we gota ena wy wa feta: at: | 

ாரள்கரர் ஈ(ஏ: ஏஸ் சாக: ரா ॥ 3₹ 10. 

ஒன்றேயாயுள்ள வாம் (தேகத்திற் கந்நியமான ஆத்மா 
1] அகம்: சத்தத்தாற் பிரடத்தமாம், அரேகத்தன்மையடைந்த 

ஸ்தாலதேகம் எங்கனம் புருஷனாகும் 2 (ma) 

(௮-கை,) அவ்வாக்மாவிற்கும் தேகத்திற்குமுள்ள மிகுதி 
யான விலக்ஷ்ணத்தன்மையினையே கூறுகின்னார்:- 

எட் உள (ஈன் 88 ஊச (8௭: | 
எச் கள் னக: ராரா ॥ 55 ॥ 

யான் திருஷ்டா (காண்பவன்). எனுக்தன்மையாற் பிரச். 
தன்; தேகம் இருசயத் (காணப்படு) தன்மையா ௮ள்ள௮., 

ஆகலின் தேகம் எங்கனம் புருஷனாகும் £ (m2) 

(-கை.) இஅவுமது. 

ஏஜ் ளவ 8 என் டட ப 

28 ஈகி SABA © Ul RR [| 
  

1 “சான ஈரானை கினா ளா அர்த அல்லன. 
இக்த அச்சரசமயனினின்றும் இக்த அக்சராத்மா வேறு!” என்னும் ௬௫௫ 

யினால் ஆத்மா அந்சமயதேகத்தினும் வேருமிருக்சலின் தேசாதித மெ: 

னப்பட்ட2, 

ரி அகம்சக்சு மென்னும் பதம் பரனொன்றுக் உணர்ச்சிக்கும் உப 

லக்ஷணமாம்। 
8
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அபரோகதா பூதி. கட 

“யான். விசாரமில்லாகவன்; தேகம் அநித்தியம் விகாரமு 
டையது என்பது பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படுகின்றது ; ஆச 

லின் தேகம் எங்கனம் புருஷனாகும் ? (கர) 

(அ-கை,) இவ்வாறு யுக்தியினால் தேகாத்மாக்களின் வில 

க்ஷண த்தன்மையினைக் . கூறி சுருதியினாலும் கூஅகன்முர்:-- 

AACA AA Tal FSIsATy | 

(மிர் இர Teo ॥ 59 ॥ 

* எதனின் மேலான என்னும் * அச்சுரு.இயினால் புருஷ். 

லக்ணம் விஷடனால் (ஞூடமின்றியவனால்) விசாரித்அ நிறுத்தப் 

og. gale ov grove gab or muerte புருஷ்னாகும் ? (௩௪) 

(அ-ஈகை,) இவ்வாறு இவ்வொரு சுரு. சியினல்மாத்தரம் நிச்ச 

யிக்கப்பட்டதன்௮, வேறு சுருதியினாலும் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக் 

இன்றது என்று கூறுஇன்ளுர்:-.- 

aa yea wala ௭௬ சொர்ண | 
ஏாஜரர் ௭: Aa: என ஈஸ் || 35 Ul 

வேகமென்னும் பரதேவதையால் புருஷளூக்கத்தினும் 1 எல் 

லாம் புருஷனே யென்௮ சொல்லப்பட்டிருத்தலால் தேகம் . எங்க 

னம் புருஷனாகும் ? (௩௫) 
  

* “அனார் என ரகண்ணணாளரிள் எ னனிளிஎ 
ahaa | aa ca ணானி fata எரன்கனிரர் ஏரி ஏனா ௭௫ |. ௭௪ 
னின்.மேலானகும் மோன ௮ .மில்லையோ, எதனின் அண்ணியும் பெரி ' 
யன மில்லையோ, ௭௮ விருக்ஷச்தைப்போல் அசைவற்றதாப் ஏசமாப் 

வானில், நிற்சன்றதோ, அந்தப் ப்ருஷ்ஞல் இவ்வெல்லசஜகத் அம் - நிறைக் 
இருக்ளெ.ற அ 7? orem lL. FOB, 

ர். அச்சுருதியினால் = பிரசித்தமாக. os bruno Ades 
(தைத்தீரீயம் ந௩ராயணவலலி), 

1 “ஏர் எ எ இல்வெல்லாஜசச்தும் புருஷனே?” என்பது 
புநஷதக்தம், 

ட
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Bor MCG rape Hip B. 

(ுகை,) வேறு சுருதியினாலும் இவ்வாறே சிச்சயிக்கப் 
பட்டிருக்கிற தென்ன கூறுகின்றார் 

HAT: FST: NT ஏரல் எ | 

அர்க் கர: கள் ॥ 36 ॥ 
வாஜஸகெயவுபகிதமாகிய 'குகாசணியத்திலும் 3 YG 

ஷன் அசங்கனென்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால், அளவற்ற மலத் 

தோடு கூடிய தேக மெங்கனம் புருஷனாகும்? (௯௩௯) 

(௮-கை) அதன்சண்ணே வேுவிதத்தாலும் தேகாத்மாக் 

சளின் விலக்ஷண கத்கன்மை a a கூறு 
sang = i 

௭9௭ எ எனா: எச்னிமி6 ஈக: | 
FS: WIRE SFO | Ro ॥ 

ஆண்டே (பிரகதாரணியத்திற்றுனே) * புருஷன் சுவயஞ் 

சோதி யென்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால், மற்றொன்னுல் பிரகா 

சிக்கப்படும் ஜடதேகம் எங்கனம் புருஷனாகும் £ (mer) 

(அ-கை,) இந்த ஞானகாண்டம் இருக்குக, கர்மகாண்டத் 

இலும் தேகாத்மாக்களின் பேதமே வர்ணிக்கப்பட்டிருக்க்ெற 

சென்னா கூறு இன்றார் : — 

எனை கணே எனா வேக: 

[என்க எரூக் am eeuralaarata tl ன் || 

* கர்மகாண்டத்தினும் தேகவிலக்கணனான. ஆச்மா நித்திய 

னாய்த் தேசம் நீங்கிய பின்னர் அதன் பயனைப் புசக்கின்றானென்் ௮ ் 

சொல்லப்பட்டி.ருக்கின்றது. ட (௩௮) 
  

$“என்ளி ஏர் ரகர; இப்புருஷன் அசங்கன் '*? என்ப -பிரகதா 
ரணியம், 

* எள் ரகா: casita Oic இட்புருஷன் சவயஞ் 
சோதி யா௫ன்னான் '' என்பது பீரகதாரணியம், 

+*qastanfmera gem ஜிவிச்திருக்கும்வரை அக்கி 
ஹோத்திரத்தைச் செய்யக்கடவன் '' என்றல்முகலியவடிவ ௧௬ ௪இ 
யைத் தரும் கர்மத்தைப் பிரதிபா திக்கும் வேசபாக;த்இினும் சொல்லப்பட் ' 

டிருக்றெனு. இங்குள்ள உம்மையால் நியாயசால்யோதஇகளிலும் இச்தே: 
காத்மபேதமே சொல்லப்பட்டிருக்கிற தென்ப சாட்டப்பட்ட ௮;
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அபரோக்ஷ£ ்பூ.இ. ௧௭ 

(ஜாகை) அப்படியானால் இவ்வாறாகவே Ca sréBa 

CEG YURS SES (parr_aQ@iuner& Gora — 

fet andy ae cat நகர் எ ட. 

RANTEATST THA TAMA ll 4S Il 
a $ இலி ங்ச்மூம் அரேகவற்றோடுகூடியதும், சஞ்சலமும், 

இருசியமும், விகாரியும், அவ்வியாபக்மும், அசத்துரூபமுமர் 

alo த்தலால் அஃதெங்கன மிப்புருஷனாகும் ? - (௩௯) 

(இஃகை.) இப்போது முற்கூறிய அர்த்தத்தினை உபசன் 

கரிக்இன்றார்:4 2 

wa Segara SAT FRI SAT: | 
aa எள எலிரிள்கான: Ul Fo Ul 

'இவ்வான தேக மிரண்டற்கும் வேராய ஆக்மாவாகிய புரு 

ஷன் $ ஈசுவரனும், சர்வாத்மாவும், சர்வரூபமும், சர்வாதித 

மூம், யானென்னும் பிரத்தியயத் திற்கு ஆலம்பனமாக (பற்றுக் 

கோடாக) என்றும் அறிவுசொருபமாயிருப்பஅம், அவ்வியயமா' 

யள்ளஅமாம், 

(௮-கை,) அப்படியானால் ஆத்மாவிற்கு தெகமிரண்டத் 

கும் வேருதற்றன்மையைக் கந்த அரர்த்தமுடையதா மென்று 

கூறுகின்ளுர்:.- 

ஏனா டி என | 
ry. Foal 

ஏன AMAT aa: க ரண ॥ 95 ॥ 

$ இவ்ஏம்மையால் சாரண சரீரமும் ம ரரஎற்கபிரயிடது. 

$ புருஷன் ஜிவளே என்பதை யொழிக்க ஈசுவரனு மெனலும் 

அடைகொடுத்தார். ஈசுவர னென்பதற்குக் காசணமாகச் சர்வாதீமா 

வென்றார். அப்படியானால் அத்வைதத்திற்கு ஆனிவருமாதலின் ௮தனை 
இச்சச் சர்வரூபரும் என்னார். அவ்வாருயின் விகாரித்துவமுண்டாகலின் 

அதனை நீக்கச் சர்வாதித மென்ருர். இச்தன்மையாகவிருக்ின் பிசச்இ' 

யக்ஷமாகவேண்டுமே யெனின் பிரத தியக்ஷமே யென்பார் யானென்றம், 

யானெனின் அகங்காரமே வடிவப் நீச்ச அவ்வியயமூ மென்றும் 

கூறினார், ் 
“4 6 
a
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௧௮ அபரோக்ஷ£ாறுபூதி. 
“இவ்வாறு ஆத்ம தேச விபாகத்தால் பிரபஞ்சத்திற்கே 
தர்ச்சசாஸ்இிரத்திற் கூடறியவண்ணம் சத்தியத்தன்மை சொல் 
லப்பட்டஅ. அதனால் (பிரபஞ்சசத்தியத்தன்மையைக் . கூறுத 

லால்) புருஷார்த்தத்தன்மை யான? (இழிர்த புருஷார்த்தத் 
அன்மையாம்; பயகிவிருத்தியின்மையின் ; * இனிக் ஏன் ஏஎ 
இரண்டாவதாற் பயமுண்டாகின்ற ”” தென்னும் சுருதியா லென் 
ய்து பொகுள்,) (௪௧) 

... (தோகை) பேதஞானம் அபேதஞானத்தைக் குறித்துக் 
காரணமாதலின் அத்மதேகங்களின் 'விபாகத்தைக் கூதல் 
அநர்த்சமுூடைய தன்றென்று கூறுகின்றார் :-- 

உட்பட்ட ட்பட்ட் Rataq | 
Sail RAT Ta கரண் |} 92 ॥ 

- . இவ்வாறு ஆச்மதேகபேசத்தால் * கேகாதமத்தன்மை 
கிவர்த்திக்கப்பட்ட௮.. 8[ இப்போது. தேகபேதத்தின் அசத் 
அத்தன்மை கெளிவாகச் செர்ல்லப்பட்ட௮. (#2) 

இ (௮-கை;) அதனையே கூ௮வகோடு அப்பேதமும் மித்தை 
யாமென்று திருஷ்டார்தத்கோடு கூறுகஇன்முர்;-- 

APIS FUT BEAT 
aia Fa எச் ST waa aT ek 

3 சைதன்னியம். அகரூபமாயிருத்தலரால், எர்கிலையினும் 
அதற்குப் பெதம் பொருத்தமுடைய தன்னு. , ஜீவத் தவரும் 
இஜ்ஜுவில் சர்ப்பஞானம்போல மித்தையென் நறியத்தக்க 
கரம், ன சு ட் (௪௩) 
  

* இதனால். சார்வாகமதம் நிராகரிக்கப்பட்ட. 
ர இப்போ௮ பிற்பாதி சுலோகத்தால் அர்ச் தேசுபேதச்தன் அசதி 

அுத்தன்மையை அதாவ. ஆதமசத்சைச்கு வேருன ௪த்தையில்லாமை 
யை விளங்கும்படி. சொல்லுனெரூர், ; 

... 1 சகல பூத பெளஇகப் பிரபஞ்சத்இன் அ.திஷ்டானமாய் விளங்குவ தாயிருத்தலின் சைதன்னியமாம், அது கடம் பிரகாசிக்ற ௪, படம் 
SrerRéG ag” என்பன முதலியவற்றில் ஒருவடுவமாயிருச்சலால் ஏக ரூபமா யிருதீதலால் என்றார். a, e
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அபரோகஷா நுபூதி. ௧௯: 

(அ-கை.) இப்போது முற்கூறிய திருஷ்டாந்தத்தினையே 

விவரித்து எல்லாப்பிரபஞ்சத்தின் பிரஹ்மரூபத்தன் மையினைக் . 

கூறுஇன்றுர:-- 
வட் ் 

—" ஆ oe Leen. 

WIAA Ants AFAsye ATT | 

ald ஏண்: manga Fast ॥ 22 ॥ 
இரஜ்ஜுூவஞ்ஞானத்தால் (simp யறியாததினால்) 

கணத்தில் இர்ஜ்ஜுஈவானஅ ' சர்ப்பமாகத் தோற்றுவதுபோலக் 

[ கேவலம் சத்தானது சாக்ஷாத் பிரபஞ்சவடி.வமாகத் தோற்று: 

இன்ற.து. டட ் (௪௯) 

(அ-கை,) இங்கு எதுக்களைக் காட்டி. முற்கூறியதனை முடிக் 

தின்ருர்:...- டை 

ஏருஏள் எர்ஏன எளரிக௭ ara | 
6 உ டு கு : ‘ 

aA Tala எ Vay Wt Vs ॥ 
$ பிரபஞ்சத்தின் உபாதானம் பிரஹ்மத்தின் வேருத் 

லில்லை; ஆதலால் . இவ்வெல்லாப் - பிசபஞ்சமும் பிரஹ்மமேடி 

வேறில்லை. (௪௫) 

.. (இரகை) அப்படியானால் வியாப்பியவியாபக்த்தன்மை. 

வடி.வ பேதமிருக்குங்கால் எப்படிப் பிரபஞ்சத்திற்குப் பிர்ஹ்மத். 

தன்மை யுளதாகுமென் முசங்கித்துக் கூறுஇன்றூர்:--. 

னாகள் ஏன என்கி எள | 
af qa 8 ர ணொ: ஐ: ॥ 86 ॥ 

* சேவல மென்னும் விசேஷணத்தான் மூன் நிலையை. விடாது: 

வேது நிலையை யடைதலாகிய விவர்த்தோபாதானத்தன்மையே சொல் 

லப்பட்டது; ஆசம்ப உபாதானத் அவழும் பரிணாமி உபாதான தவமும் 

சொல்லப்படவில்லையென் றதியத்தக்கதாம். க = 

கடத் இற்கு மண்ணும் பூஷணத்திற்குப் பொன்னும் உபாதானமாசல் 

போலப் பிரபஞ்சத் இற்குப் பிரஹ்மம் உபாதானமாம். ் டட 

உ ஈணாள சானா ரோவர்: அச்த அல்ல 
இச்த a Sore oof ar gp ஆசாயமுண்டாயிற்௮, ” என்றல் முதலிய ௪௬௫ 

யினால் ஆகாயா திதேகாச் சமான பிரபஞ்சவிஸ்தா.ரத்திற்கு மாமையோடு 

கூடிய பிரஹ்மசைதன்னியத்சைவிட 6ேவ௮. பசமாணுச்சளால. பிர: 

Soy Susan ge கசாரணவிசேஷமாயெ உபாதானமாகா தென்பது பொருள்,
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௨௦ அபரேர்க்ஷா£ அபூ. 

எ? சணா எல்லாம் ஆத்மா வென்னும் ௬௫ இயாகிய mae 

அ.சாஞ்ஞாபலத்தால் (ஈசனதாணைவலியால்) வியாப்பியவியாபகத் 

தன்மை (உள்வெளியாந்தன்மை) மித்தையாமென்றறிக்ககாலத் 

அப் பாரதத்துவத்தில் பேதத்தின் அவசர. மேதூ? இல்லை 

யென்றபடி. (சக 

(அ-கை,) அப்படியானால் பிரத்தியஷூமான வியாப்பிய 

வியாபகத்தன்மை எப்படி. மித்தையாமென் முசங்கித்தூக் கூறா 

கின்னார:-- 

wear ரிஸ் ஏர் எளன் எள € | 
® SN os கு ஷி ழ் 

கவன் என: ச் எண்காா ॥ 09 4 

நிச்சயமாகச் * சுருதி தனது முகத்தானே பிரசித்த 

- மாய் நாராத்துவச்தை நிவர்த்திப்பகாக அத்துவயகாசணத்தில் 

(1 அபின்ன நிமித்தோபாதான காரணமான பிரஹ்மத்தில்) நிலைக் 

குங்கால், அக்நியமான (வியாப்பியவியாபகத்தன்மைச்) Carp 

pb cmmars eerie? (aGarbe@g@ முண்டாகா தென் 

பு பொருள்,) (௪௭) 

(அ-கை,) அன்றியும் சுருதியில் பேததிருஷ்டிக்குத் தோ 
ஷம் கேட்கப்படுகலாலும் கா.ரணத்தைவிடக் காரியம் வேராகாத 

தேயா மென்ற கூறுஇன்றளுார:-- 

வரர் எண: என ga a Teas | 
ge usala aad aaa எள் எ ॥ 26 1. 

மாயையினால் வஞ்சிக்கப்பட்ட நரன் இங்கு நாராத்துவதி 

தைக் காண்டுருன் “ அவன் மிருத்தியுவினின்௮ம் Ames 

a3 annie faa Que சாகா வென்பது றிது மில்லை ?* 

பென்ப பிரசித்த ௬௬௫. . ் ச 

  

1 சிலக்இ யொன்றே நூலிற்கு உபாதரானமும் நிமித்தமு' மாவதுபோ -. 

லப் பிசண்ம மொன்றே பிரபஞ்சத் இற்கு உ்பாதரனமும் நிமித்தமுமா 

மிருத்தலால் அபின்னரிமிச்தோபாதானமாம். நிமித்தமும், உபாதானமும் 

வேருகாத கனை அபின்னநீமித்தோபாதான மென்பர்.
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அபரோக்ஷாறுபூ தி. ௨௧ 

யுவை யடைஇன்றான் ?? என்னும் * வி௫தசுரு இயினால் பேத இருஷ். 

ஒயின் தோஷமும் கேட்கப்படுகின்றனு. (௪௮ 

(கை,) அம்படியானால் என்ன செய்யவேண்டுமெனக். 

கூறுஇன் மர் 

எர: எக் எண் ஈன: | 
எண டு ஸுக எலிசா ॥ 26 ॥ 

* பரஹ்மமாயெே 1 பசமாத்மாவினின்னும் FEY Ly GiGi SOM 

மூண்டாயின. ஆதலால் இவை பிசஹ்மமே யாகின்றன வென்ன 

கிச்சயிக்கவேண்டும், (சாக) 

(௮-கை அப்படியானால் நாகா enemies கர்மபேதத்தால். 

விசித்திரமான பூதங்கள் எப்படி ஒரு. பிரஹ்மவடி.வமா மென்ரு 

சங்கித்துக் கூறுகின்றார் :-- 

of 

ஸு என் காண் ரி எ | 
ச 

"கள்கார் எாளன் adie aes ச bso It. 

சகல சாமங்களையும் வெவ்வேறுவிதமான ரசூபங்களையும் 

் சகல கர்மங்களையும் பிரஹ்மமே தரிக்ன்றதெனள் சுர கூறு 

இன்று. ் (ஷ் 

$ ஜனனி ARAN FE AAT Waele எவன் ஈண்டுப் 
பலவற்றையே சாண்சின்றானோ அவன் மிருத்இயவினின்னும் மிருத் இய/வை: 

, யடைசன்றான்'” இ கட்வலலியுபநிஷத் து, 

ர் அபரிச்சின்னமாயெ. 

+ “gat at cana genta Sere Ba Sra Haka எனனை 

எண்ணி எண்ணான | என் எதனினின்௮ம் இப்பூதங்க 
ளெல்லா மூண்டாகின்றனவோ, எதனால் உண்டான பூதங்களெல்லாம் 

ஜீவிக்கின்றனவோ, விராசகாலச்து எர்தப் பிரஹ்மத்தின்சண் சென்ன 

தாதாதமியச் தனையே யடை இன்றனவோ, அதனை 4௮௮ பிசஹ்ம' மென்னு 

அதியவிரும்புவாயாக'” என்பது oss eg hug hs. 

 

000025



௨௨ அபரோக்ஷா அபூ கி. 

(அ-கை,) இங்கு உலகப்பிரசச்தமான திருஷ்டாந்தம் 

ee 

ஏன ஏரார் F aaa | 
சார் என எனச் ஏ எள HAT Ue ॥ 

சுவர்ணத்தினின்௮ மூண்டானசற்குச் சுவர்ணத்தன்மை 

சாசுவதமாகல் போலப் பிஹ்மத்தினின்று முண்டாகியதற்குப் 

பிரஹ்மத்தன்மை சாசுவதமாம், (௫௧). 

* காரகங்கள். (௮-கை.) இவ்வாறு கர்த்தா கர்மருதலிய: 

ஆறினுக்கும் ஒரு அதிஷ்டானவடிவத்தன்மை இத்தித்திருக்க 

வும் பேதத்தைக் காண்பவர்களுக்குப் பயத்தைக் கூறுகின்றார்: 

வரார் at HAT ளி என ரன்: | 

ஏ: ஏஏ என்னா எச் எனி ॥ 15 lI 

எந்த மூடாத்மாவானவன்  ஜீவாத்மபரமாத்மாக்களுக்குச் 

சிறிதாயினும் ர் பேதத்தைக் கற்பித்து நிற்கின்றானோ, அவனுச் 
குப் பயம் சொல்லப்பட்டிருக்கின் ற.து, (௫௨), 

(௮-கை.) அப்படியானால் ஒளியுமிருளும்போல ஒன்றற். . 
கொன்று விரோதமான சுபாவமுள்ள அவைதாத்துவைதங்க. 
ளுக்கு எப்படி ஒரதஇிகரணத்தன்மை (தரிடத்திருத்தற்றன்மை) 

யாமென் gerne ss அவஸ்தாபேதத்தினாலா மென்று கூறு 

Her ay t:— 

  

* *விழிகுறை யிரண்டையும் விட்ட வேற்றுமைகள் 

வினையான் முறியிற் காச மெனப்பெறுவ் 

குன்றயும் வினகொளி னொரோவமிச் கூடும்!” 

oer gi Bs Brg orp கரரகத்தின் இலக்ஷண ச்தைக் காண்க, 

ர் “எனவ சானல் ஒன் என என ae wat 
எப்போத இவன் இதன்சண் றிதேனும் பேதத்றைச் காண்டின்றுனோ, 
அப்போது இவனுக்குப் பய மூண்டாடன்றத. (பேசப்பார்வை பயத்தித் 
சூகி கரண மென்ப பொருள்.) ் இ௫ தைத்திரீயசுநதி, '
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அபரோக்ஷாறுபூதி. ௨௩ 

எளி wala | 
AAT AS GG Aaa TWAT 43 | 

* எப்போது (எந்த அஞ்ஞானதசையில்) அஞ்ஞானத்தால் 
அவைதம்போ லாகின்றநகோ, அப்போது அந்நியன் abu gs 
தைக் காண்கின்றான். எப்போத (ஞானதசையில்) 1 எல்லாம் 
ஆத்மத்தன்மையை wom Horo sr, murs (ஞானகாலக் 
இல்) ௮க்கியன் Adsah Calgaap usGnSo%m; srhug 
தோடு அஞ்ஞானம் நிவிருத்தியாதலா லென்பஅ தாற்பரியம், (௫௩) : 

(௮அ-கை 3 அப்படியானால் அவை கத்தைக் காணாவிடின் 
புருஷார்த்தம் யாதென் முசல்கத்அச் சுருதியினை : அர்த்தத்தாற் 

படிக்கின்றார் ட 

எண்ணின். பார் ளான. 11௭௭: | 

௭9 ata ஏன் q 4 ஏகி ஷிகா: | ௩2 1. 
$ எதில் சசலபூதங்களையும் அத்மாவாக அறிகின்றானோ, 

ந்த நிலையில் அவனுக்கு மோக முண்டாகாது. சோகமு மில்லை; 

அத்விதியத்தான் (இரண்டாவதின்மையான்), (௫௪) 
( ௮அ-கை.) சோககாரணமான அவைதமின்மையிற் பிரமா 

ணம் & LI Dem api: — 

அன ட aaa எளி! feqa: | 
28 கிர் ஏனா எகராரசன்னச ॥ ரூடி UI 
    

* “ஏஏ உ 0 ஏண் எட்னா கம் சோடி | எப்போ ஸு ஏனை 
தம்போ லான்றதோ அப்போ பிறன் பிறவற்றைக் ட்டை 2? 
என்பது பிரசதமாணிய கந்தி, ட்ப 

ர “ஏன எண்ன க் எப்போத இவனக்கு 
எல்லாம் ஆத்மாவே யா௫ன்றதோ, அப்போது எதனால் எதனைச் காண் 
பான்” என்பது பிரகதாரணியம், 

i“afaraatiir எனிளடிஎ எனா: | aa at dite: agate 
CHARA: i எந்த ஆத்மாவின்கண் ப.ரமார்திசமா யதிபவனுக்கு 

எல்லாப்பூதங்களும் ஆத்மாவே யாகின்றனவோ, அவ்வரத்மரவின்கண் 
ஜ்க்கியச்சைக் சாண்பவனுக்கு மோச மேள? சோக மே??? 3 என்பது 

ஈசாவாசியசுநதி. டத
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உது அபரோர்க்ஷாறுபூதி. 

சர்வாத்மிச்தன்மையாயுள்ள  * இவ்வாத்மர் பிரஹ்மமே 

யென்ன பிரகதாரணிய மென்னும் சுருஇியினால் நிச்சயிக்கப்பட் 

டிருக்கின்ற௮, (௫௫) 
(௮-கை) : அப்படியானால் இவ்வுலகத்திலேயே அவற்தின் 

காரணமான இவ்வுலகமுளதாக எப்படி அச்சோகாதிகளின் 

அபாவம் சொல்லப்படுமென் மு௪ங்கிக்அுக் திருஷ்டாக்துத்தோடு 

கூறுஇன்முர்:- 

ஏஏ எள் ௫ வளி ஸ் எ 
| HART AAT SALAMI: U8 1] 
இவ்வுலகம் அஅபவிக்கப்படுவதாயினும், விவகா.ரசாமர் த்திய 

முடையதாயினும், சொப்பனம்போல் பிற்கணத்திற் பாதமா 

(மித்தையென்னு நிச்சயிக்கப்படு)கலால் ௮சத்துவடி.வமாம். 0 

(அ-கை). திருஷ்டாந்தத்தினை விவரித்து முற்கூறிய . நியா 
யத்தினே வேநிடத்தும் 1 அதிதேசஞ் செய்கின்றார் ;- 

என் என்ணிக: எடு எள் ALE | 
gaaa wa ata aie guata 7 Yo Ml 

சொப்பனம் சாக்இரத்திற் பொய், சாக்கிரமும் சொப்பனத்தி 

லில்லை, அவ்விரண்டும் இலயமாகிய சுழுத்தியி லில்லை. சுமுத்தி 

அவ்விசண்டிணு மில்லை, ட (Ger) 

(2)-a08) மூற்கூறியதனை. முடித்துப் பட்சத். கூறி 

அப்படியானால் சத்தியம் யாதெனக் கூறுகின்றார்: _ 

Fada Aareacay ஏர ன | 

ஏன ஊு ஏரின் டின் பணயம் 2 | 
  

* “9 ஏ எனா னர: அச்ச அல்லன Qis ஆத்மா 
பிரஹ்ம விஞ்ஞானமயன்" என்பது ௪௬௨. 

ட டர தரிடத் தள்ள தனை மற்றோரிடத் அம் சேர்ச் அுக்கொள்ளு கலை அதி 

தேச மென்பர், மாட்டேறிந்தோழக லென்பதும் இ௫௮..

000028



அபரோக்ஷா இுபூதி. உட 

மூக்ஞுணங்களானும் ஆக்கப்பட்ட மூன்றவத்தையும் மித் 

தையாம். இவற்றின் திருஷ்டா குணா இதும், நித்தியமூம், ஏக 
Cpr Bu Gem ear aura, (௫௮) 

(த-கை,) அப்படியானால் அவத்தை மூன்றும் மித்தை 

யாகுக; ஜீவன் சத்தியனாவனென் ருசங்கித்தூத் அிருஷ்டாக்தக் 

தோடு கூ கின்ஞா:-- 

ஏண்ட எரி: ஏண் எ வரர: | 
சன் வரன் எினான் உ ரோன் ॥ ௩5 ॥ 

மண்ணிற் கடப்பிராந்தியும், சத்தியில் வெள்ளியினிருப்பும் 

போல, பிரஹ்மத்தில் ஜீவத்தன்மையானஅ உற்றுநேரக்காங்கால் 

(இத்மத்தன்மையாகப் பார்க்குங்கால்) காணப்படுகிற தில்லை, 0) 

(இ-கை,) அஞ்ஞானாவஸ்தையிற் றோற்றும் ஜீவம்பிரஹ்ம 

பேதம் பெயர்மாத்திரமா மென்று வெகு திருஷ்டார்தப்களாற் 

கூறுகின்றார்: 

எள We sal aa HAH Sosa | 

gal € எாகரிலிக எள் 8 ॥ 8௨ | 
மண்ணிற் கட மென்னும் பெயரும், சனகத்திற் குண்டல 

மென்னும் பெயரும், சத்தியில் வெள்ளி யென்னும் பெயரும் 

போலப் பிரஹ்மத்தில் ஜீவ னென்னும் பெயருளதாம். (௬௨ 

(௮-கை,) ஜீவன் மாத்திரமே காம(பெயர்)மாத்திர மன்று, 

சகல ஜகத்தும் பிசஹ்ுத்தில் சாமமாத்திரமா மென்று அகேக 

இருஷ்டாந்தங்களாழ் கூறுகின்னுர்:.- 

ala a Aloe sar AE FECTS | 
. ஆ கூட கு க 

ஏர் சள NN THis எவர் ॥ 67 ॥ 

ஆகாயத்திற் கருமையும், கானலில் நிழும், சட்டையிற் புரூ 

ஷூத்தன்மையும் போலச் சிகாத்மாவிற் பிரபஞ்சம் தோற்று 

இன்றது, (௬௪) 

க் 2
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௨௬ அபரோக்ஷாுபூதி. 

(அஈகை,) பெயர்மாத்திரமான பிரபஞ்சத்தின். மித்தியாத் 

தன்மைவாசனை திடமாதற்பொருட்டு இவ்வர்ததத்தினையே ௮நேக 

உலசுதிருஷ்டாந்தங்களால் விரிக்கின்ளா:-- 

99௭ ஏ 88 Taal ஏர் எள | | 
ayia Based age wae: waz ॥ 

சூரியத்தில் வேதாளம்போலும், * கந்தர்வரகரம்போலும் 

ஆகாயத்தில் இரட்டைச்சர்இரன்போலுமாம் உண்மையில் (சத்தி 

வத்தில்) உலகஸ்இதி. (௬௨) 

(௮-கை.) இதுவுமது. 

ஏஏ ATABSAOMA CHATTY | 
ஏவி என் 8 எள ॥ 8 ॥ 

நீர் அலைமுதலியனவாகவும், .தாம்பிசம் பாத்திரவடிவமாக 
வும் தோற்றுவதுபோல, ஆத்மத்தன்மை பிரஹ்மாண்டங்களாகக் 
தோற்றுகின்று, (am) 

(அஃகை,) உலகதிருஷ்டார்தத்தினைச் கூறி, அப்படியானால் 
இக்த மித்தியாக்கன்மைவாசனையின் இிடத்தன்மையினால் என்ன 
சித்தித்ததெனக் கூ௮ுஇன்ரார் 

TSM al Wal Gear daa: | 
ரான எள் ள் செள: ॥ ee tt 

பிருதிவி கடமென்னும் பெயசாலும், நூல் படமென்லும் 
பெயசாலும் விளங்குவது போலச் இத்து ஜகத்தென்னும் பெயரால் 
விளங்குகின்றது. அதன் (அப்பெயரின்) அபாவத்தால் அஃது 
(ிசஹ்மம்) அநியத்தக்கதாம்; ஏன் கன் இ எடும் 
  

*மேகச்தினால் இராஜசகசவடிவமாகக் கருமை பொன்மையா யுண் 
டாவது கந்தர்ீவநகா மெனப்படும். 

6
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அபரோக்ஷா நுபூதி. aor 

என்ன் ன் சாமதேயமான விகாரமென்பஅ வாக்கின் ஆசய 

மாம், (௪த்தியவஸ்அுவன்௮) மண்ணே சத்தியவஸ் துவா மென்னும் 

சுகு இயினால், 
(க்ஷ 

Capone.) அப்படியானால் £'எஸ்குத் துவைதம்போலாகின் 

றதோ?? என்றல் முதலிய சுருதியாத்தத்தைக் காணின் அ௮வஸ் 

தாத்தரய விதேசமோக்ஷங்களே சொல்லப்பட்டி ருக்கின்றன... 

ஜீவன்முத்தி சொல்லப்படவில்லையே யென்முசங்கித்துக் கூறன் 

@ti— . 

adit raed aan Pat sa: | 
agra aris ata fF sales tt &4 Il 

ஜனங்களால் ௪கல வியவகாஏமும் பிரஹ்மத்தினால் செய்யப் 

படுன்றத, கடமுதலியன மண்ணே யென அஞ்ஞானத்தால் 

அறிகிற தில்லை, (அஞ்ஞானரிவிருத்தியே ஜீவன்முக்தியாம், 

தூவைதத்தோற்றமின்மை யன்றென்பது கருத்து.) (௬௫) 

(தோகை) அதில் ஏதுவினைக் இருஷ்டாந்தத்தோடு கூ௮ 

lest 7 Tim 

aiqareorar Faas TeqTAT | 
விர சதிகள் ஈர்சஎரி 6 ॥ 55 ॥ 

_ கடத்திற்கும்மண்ணிற்கும் காரியகாசணத்தன்மை கித்தியமா 

யிருப்பதுபோலவே * சுரு இயுக்திகளால் பிரபஞ்சத்திற்கும் 

பிரஹ்மத்திற்கும் ஈண்டு காரியகா.ரணத்தன்மை யிருக்கின் 

ps. (aan) 
(அ-கை.) காரியகா ரணத்தன்மை  வேறுகர்மையினையே 

விளக்குஇன்ளார்:--- 
      

  

“ஜனா வில்வ ulrsa ah aod Part கார, செஎமி 
. யனே! எப்படி ஒரு மண்.இரளால் யாவும் மண்ணடிவ மென்று அதியப் 

படன்றனவோ”' என்றல் முதலியன சுநதி. 

யுக்தியோ சாரியகாரணங்களுக்கு வேற்றுமையிருக்குமாயின் ஒரு. 

காரணத்தை யறிதலால் ௪கல காரியங்களின் .ஞான.மூ. முண்டாகலாகச 

தென்பன முதலியனவாம், ் 
a
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௨௮] அபரோக்ஷா பூதி. 

சனனி ச சான எ $ எனக | 
dea ஈன் எசான் எகர ॥ 8௦ ॥ 

கடம் அறியப்படுங்காலத்து அத்தியர்தம் மிருத்திகை யால; 
Cure, அரசாயுங்காலச்அப் பிரபஞ்சம் பி.ரமாணாபேகைஷயின் றி 

விளங்கத்தக்க. பிரஹ்மிமாகவே. விளங்குகின்ற, ௫. ட 

(அ-கை,) அப்படியானால் பிரஹ்மம் விளங்குங்கால் பிசபஞ், 
சம் தோற்றாதென் முசங்கிக் து அவஸ்தையின் பேதத்தால்: இரண் 
டும் விளங்கு மென்று திருஷ்டாக்தத்தோடு a 21 Gerepi:— 

ஏனா எள் எனா 9 ௭௪ | 
49௭ இளை ஈன ளி்னளிஸிஎ௭ ॥ 82 ॥ 

இரஜ்ஜுவானது ஞானி (இ.சஜ்ஜுஈவென் ற.மிந்தவர்): களுக் 
குப் பயத்தைக் தசாததும், அஞ்ஞானி (அங்கனமதியார்) களுக். 
oF சர்ப்பரூபமாகப். பயத்தைக் தருவதுமாக DEG orem sus ss. 
தோற்றுவதுபோல, ஆத்மா ஞானிகளுக்கு என்னம் சத்தமாயும் 
அஞ்ஞானிகளுக்கு என்றும் அசுத்தமாயு மிருப்பதாகக் தோற்று 

கின்றது. (௬௮) 
(௮-கை,). அப்படியானால் ஆத்மா எப்போதுமே நிஷ்பிஈ 

பஞ்சுத்தன்மையாக விளங்கின் சேகாத்மபேதம் என் வர்ணிக் 
கப்பட்டதென் முசம்கித்து, அவிவேகிகளுக்கோ வியர்த்தமேயந 
மென்று திருஷ்டாந்தத்தோடு கூனுகின்ளார்:... 

aya aaa: ரதம் எச: | 
ஏடிளரின் 8௭ இன்னி: ॥ 1௨௨ ॥ 

கும்பம் மண்மயமாதல்போல,ச் தேகமும் சின்மயமாம், 
இவவாரறாக. இவ்வாத்மாநாத்மவிபாசம். அவிவே௫களால் வியர்த்த 

மாகவே செய்யப்படுகின்ற ௮. (௬௯) ன்
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அபரோக்ஷாறுபூஇ. ௨௯, 

(௫-கை,) இப்போ அவிவேகிகளின் கற்பிததேகதா 

தாத்மியத்தினைச் திருஷ்டார்தத்தோடு கூறுகின்ஞுர்ஃ-- 

எர FM WH Waa BRT | 
fataoiat நிர சே எனை If wo It 

இரரஜ்ஜுஈ (கயி) சர்ப்பத்தன்மையாகவும் சுத்தி சஜதத் 

தன்மையாகவும் கிர்ணயிக்கப்படுவதுபோல ஆக்மா தேகக்கன் 

மையாக சூடனால் நிச்சயிக்கப்படுகின்த௪., (srw) 

(௮-கை.) இதுவுமது, 

aaa எனு ரி மூள aa: | 
என்றி ॥ 5₹ ॥ 

பிருஇவி கடத்தன்மையாசவும், தந்துக்கள் படத்தன்மயாக 

வும் நிச்சயிக்கப்பவெதுபோல ஆத்மா... ௨௧௧5 Sts tones (எக) 

(௮.கை.) இஅவுமது. 

உட ~ + ம் 

HAH HSSEAT ITA] F AST | 

ளி ॥ 3 ॥ 
சனகம் கூண்டலத்தன்மையாகவும், ST ௮லைத்தன்மையாகு 

வும் நிச்சயிக்கப்படுவதுபோல ஆத்மா... ne டப வைகை வ கமர் 

(௮-கை.) இனவுமனு, 
ரகா எள எரா என்க | 
இளி ॥ 59% ॥ 

ஸ்தாணுபுருஷத் கன்மையாசவும், கானல்ஜலத்தன்மையாகவும் 

திச்சபிக்கப்படுவதுபோல். ஆத்மச... ... 222௨-௮௨2௨ 2௧உ வடக) 

(௮-கை,) இதுவுமது, 
AA கு AN N\ 

Tata BSI AAAs Blea இர 

ணி ॥ 5 ॥
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௩௦: அபரோக்ஷா£ நுபூதி. 

் கட்டைகள் விடாகவும், இரும்பு கத்தியாகவும் சிச்சயிக்கப் 

படுவதஅபோல ஆத்மா,,.......ப ப வவ வவவைய வல்ல சை (சர்சி] 

(௮-கை,) அப்ப்டியானால் வேறுவிதமாய் . நிச்சயிப்பதிற் 

சாசணம் யாதெனின் அதனை யறியாமையே யென்ன திருஷ்டாசர் 

தத்தோடு பன்னிரண்டு சுலோகங்களாற் கூறுகின்றார்: 

ஏ; ஏணிள்ள் எக கர ட. 
் ஏஜவனட கேர் சனனி: | ஒடி ॥ 
ஒருவனுக்கு நீரினால் விருக்ஷத்தின் தலைழோக்தன்மைத் 

தோற்ற முண்டாவதுபோல, அஞ்ஞானவ௪த்தால் அத்மாவி 

னிடத் தேகத்தன்மையைக் காண்டின்றான்... (டு 

(அ-கை.) இனவும௮, 

99௭ எ: சச: 4 எளி சக் |. 
9281௦ ॥ 55 | 

இடத்திற் செல்லும் புருஷனுக்கு யாவும் ௪சஞ்சலமுடை 

யனவாகத் தோற்றுவதுபோல அஞ்ஞானவசத்தால் (௬ 

(௮-கை.) இதவுமத, | 

dia & am BA single கனடா | 
எவ || ww | 

தோஷத்தா லொருவனாக்கு: வெண்மையிற் பொன்மை 

தோற்றுவதுபோல அஞ்ஞானவசத்தால்,........ ௨ (ளா) 

(கை,) இதுவுமது. 

ஏஸுசி எானிகனர் aa ale AAAS | 
812 (| 96 ॥ ட 

சுழலு மியல்புடைச் சண்களால் யாவும் சுழல்வனவாகக் 

காணப்படுதல்போல ,அஞ்ஞானவசத்தால் ர்க ஸ்கை ves (7H)
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அபரோக்ஷா£நுபூதி. ௩௧ 

(அ-கை,) இதுவும், 

aad TANT aad wa gag | 
981௨ ॥ 96 ॥ 

கொள்விக்கட்டையைச் சுழற்றுவதனாற்ருனே சூரியளைப் 
போல வட்டம் தோற்றுவதுபோல அஞ்ஞானவசத்தால்... (௭௯) 

(ஜகை.) இதவுமதா, 
என் waaqaage எனா: | 
தெய Il go | 

எல்லாவஸ் துக்களின் மகத்தூவமும் அதிதாரத்தான் 2) ay & 
அவமாகக் காணப்படுவதுபோல அஞ்ஞாவசக்தால்,,..... (௮0) 

(இ-கை-] இதுவுமது, 

aera aaa peed ஏண்ணா: 
81௦ | 8$ | 

FEO AGW BEEN sor சூக்குமத்தன்மையும் உபநேத்திசத்தால் 
(மூக்குக்கண்ணாடியால்) தூலத்கன்மையாகக் காணப்பவெதுபோல 
அஞ்ஞானவசத்தால்,...... revere seer censee soe conneates ces ces see (oH) 

(3-m3,) QDsawg, . 

கன் எசுச் ஏ TSAR € ௭௭ | 
812 ॥ €%॥ 

பளில்சுத்தரையில் ஜலத்தன்மையாவ, ஜலபூமியில் பளிங் 

குத்தன்மையாவது தோற்றுவதுபோல அஞ்ஞானவசத்தால் 

apie வனை ன ட (௮௨) 

(அ-கை,) . இதுவுமது, 

சனி என்ன் € எரி எ எ ரா | 
| AFRO UCR || 

?
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உட அபசோக்ஷா£.நுபூதி. 
c 

நெருப்பில் இரத்தின த்தன்மையாவத, இரத்தினத்தில் 
நெருப்பு த்தன்மையாவது புருஷனுக்கு ச் sane w 

அஞ்ஞானவசத்தால்......... வணிகவியல் கறக்க (௮௩) 

(அ௮-கை.) இதுவுமதா, 

aay ag ag art wale ala | 

ஜல li ce ll 

மேங்களோடுக்கால் ania aipre™ காணப்படுவது 
போல அஞ்ஞானவசத்தால்.., — உவ வக வஹி 

(அ௮-கை,) இஅவுமத, 

ஏ9௭ சளி வளன் கண்ண | 

எத6/௨ cw 

ஒருவனுக்கு மோகத்தால் இக்குப்பிரம மூண்டாவதூபோல 

அஞ்ஞானவசத்தால்,........்..பைய னளவய வைக (விழற) 

(அ-கை,) இவ்வாறு முற்சலோகங்களாற் கூறப்பட்ட 
(பொருளினை முடிக்கின்ஞுர்:-- 

சள wal ae ale dasa பயல ட 

aqgalo ck Ul 

ஒருவனுக்குச் சலசக் 5 Brent சஞ்சலமுடையத காகக் காணப் 
ப்டுவதுபோல அஞ்ஞானவசத்தால்..  காப்வ்கை (2௬) 

(அ-கை,) அத்தியாசத்தினைக் கூறி அப்படியானால் அதன் 
கிவிருத்தி எகனாலுண்டாமெனின் ஆக்மஞானத்தினாலே யுண்டா 
மென்அ கூறுகின்ருர்:-- 

எணனடளர் சேனன் 8 ள் | 

எர ஜி ஏ ணன் ॥ 2 ॥ 
இவ்வாறு ஆச்மாவினிடத்அ அவித் திதையினால் தேகா; த்தி 

யாச முண்டாகின்றன. அதுவே ௮ த்மதான த்தால் பரமாத் 
மாவில் இலயமாகின் Pal. ’ (௮௭)
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- இப்சோக்ஷ£ அபூ இ. ஸ்ட் 

(9-05,) இதனையே விரிக்கன்றார்:-- 

AAMAAA FA AKAMAI | 
ஏனோர் சோ எள கள: | ௪௪ ॥ 

தாவ ரசங்கமமாகிய சகழுமுவதும் ஆகீமாவாக உணரப்படு 
கின்றது. ௪கல பாவங் (இருப்பு) களு மில்லாதன வாகவே, 
தேகத்திற்கு ஆச்மத்தன்மை யே ? (௫௮) 

( 2-5.) அப்படியானால் ஞானிக்கு சிஷ்பிரபஞ்சவடி.வச் 
தின்மையிருத்தலால் எனக்குண்டாவ தென்னை ? ஒருவன் புச் 
தலால் மற்றொருவன் இருப்தியடையானே யெனின் அதனி 
பொருட்டுக் கூறுகின்றார் :-- 

MAT TAT. TAKS TT Wega | 

எச (எக் ஜஎளிதர் காள (25 ॥ 
மகாமதியே, (கோமாதிகளை ஜயித்தலால் உனக்கு இதமான 

சாதனத்தை கோக்கு) ஆத்மாவை * இடைவிடா 1 தறிந் 
சொண்டே காலத்தைக் கழிப்பாயாக. (பின்) பிசாசத்த முழு 
வதையும் புசிப்பவனாய் மனக்கலக்க மடையாதிரு. (௮௯) 

(௮-கை,) உண்மையாசவோ பிராசப்தமே. யில்லையெனின் 
போக மேது? போகமில்லாகாகவே மனச்சலக்ககாரண மே 2 
மானக்கலக்கமே யில்லையெனின் அதனை நிக்குகற்கான உபதேசம் 
ஏ? என்ன வேதாக்த இத்தாந்தத்தின் கணு ன் சொல்லு 
தற்கு ஆசாரியர் பிரதிஞ்ஞ௯ை செய்றார், 

அரலினாிஎன் ஈம் 3 டி | 

28 aga Aiea AAUHAISTAT Mh So tt 

ஆத்மஞான -.மூண்டானாலும் பிசாரப்தம் விடுவ தில்லை 
Queré சாஸ்இரங்களில் யானு கேட்கப்படுகின்றதோ, ௮ஃஇப் 
போது நிராகரிக்கப்படுகிற ௪. 1 (௯௦) 
    

சுழுத்தி மாணபரியச்தம், 

* வே. தார்தவாக்கியல்களை விசாரித் அக்சொண்டே, 

1 சர்வவிவகாரசகாரணமான அஞ்ஞானமிவிருக்இயில் பிராரப்த 
மில்லை யென்ப பொருள், 8 3
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௩:௪. . அபரோக்ஷ£ா பூதி. 

'ஹோகை) .அதனையே கூறுகின்றுர் 

கொளின் ஈசர் 3 8௭5 | 
ட்பட்யம்ப்ப பத ப alta 32 

விழித்தபின் சொப்பன மில்லாகதுபோலக் தகத்துவஞான 

மூதயமான *பின் சேகாதிகள் அசத்தாதலான் பிராரப்த 

மில்லை, ம் (கேக்) 
(௮-கை,) இப்போது பிராரப்தசத்தத்தினே விரித்து மாற் 

கூறியதனை முடிக்கின்ளுர்.:-. 

கர் எனர்கிச் சனா BGS | 
ஏஏ என்ர ரளி வரி க்க உ ॥ 
ஜங்மார்தச tein மெதூவோ, அது பிராரப்த (மெனப் 

படும். னுவோ, ஜன்மாக்தரமின்மையால் புருஷனுக்குச் சிறிது 

மில்லை (௯௨) 

  

* இங்கு இ விஷயமாம்: -ஜகத்தோற்தம் ௧. இலெளசகம், 

உ. சாஸ்இரியம், ௯. அறுபவமூள்ளஅ என்னு மூவகைப்படும்; அவற்றுள், 

மூச்லாவஅ பாரமார்த்தகம். இரண்டாவது அபரமார்ச்இசம் அதாவது 

வியாவகாரிகம், கர்ன்ராவ பிராஇபாஸிகம், அவற்றின். நிவிருள்கியோ 

முறையே வேதார்தசிரவண மூதலிய மூன்று, சரக்ஷாரத்காரம், பிராரப்த 

க்ஷய! மென்பவற்று லுண்டாடின்.ற ; வேறவிதமா யுண்டாடற இல்லை, 

௮இல் இங்கு தோலில்) கூதிய பிரதிஞ்ஞையானது தோற்றத்தை விக 

லின் அபிப்பிராயமாக வென்ன அறியத்தக்கதாம். ் 

ர் கர்மம் சஞ்செம், ஆகாமி, பிராரப்தமென மூவகசையாம், அவற் 

ள், ் : - 

கடபிற்பிறப்புகளுக்குக் சாரணமானது சஜ்சிதம், 

௨. நிகழும் உடலித்போகத்இன் பொரூட்டுச் செய்கன்ற ௪ இகாமீ 

(கிரியமாணம), = 

௯, நிகமும் உடலுக்குக் காரணமானது பிராரப்தம். 

அவற்றுள், சஞ்சிதம் ஜன்மாச்சரத்ததேயாயினும் வரும் உடலுக்கு 

௮௮௪. பிராரப்தமேயாகும், ஆதலால் இங்குப் பிசாரப்தச்இனை. ஜன்மாச் 

அர மென்றார், ல
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அ பரோக்ஷா நுபூதி. ஈடு 

farms) முற்கூறிய இருஷ்டாந்தத்தினை விவரிக்கின்ற 
வசாய்க் காரணத்தோடு... பிறப்பில்லாமைபில் யுக்கியினைல். கூறா 

இன்ஞார் :. 

௭8ல் எனன ௫ 88ஈ: 1 
WAT Hal AH AAAs | எக: ॥ Sz Ut 

7 சொப்பனதேகம்போல. இக்தேகமும். அத்தியஸ்கமாம்' 

(கற்பிக்சப்பட்டதாம்), அத்தியஸ்தத்திற்கு ஜன்ம மேது? ஜன்ம 

மில்லையேல் பிசாரப்ஐ.மேது 1: இல்லை யென்றபடி. (௯௩) 

(௮-கை,) அப்படியானால் தேகாதிப்பிரபஞ்சம் ட எள்: 

ட] ஏ எ எதனின்னும் இப்பூகங்களுண்டாயினவோ ?: 

என்றல் முதலிய சுருதிகளால்: ௪த்தியமாகிய பிரஹ்மத்தினின்௮ு 
உண்டாகியதாயிருத்தலின் எப்படித். தோற்றமாமெனின். கூறப் 

படுகின்றது: று 

shard stare agivera Bead | 
ed ot lat ns 

aad ௫௭ கெள உ 9௭ |, ௨9 1. 

பாண்டத்திற்கு மண்போலப் பிரபஞ்சத்திற்கு அஞ்ஞான 
* முயாகான மென்று வேதாரந்தங்களாற் கூறப்படுகின்ற. அதா 

(அஞ்ஞானம்): ந௫க்ன் பிரபஞ்சத்கன் மை: யே. 2 (௯௪) 
      

* கரரண்ம் உபாதானம் நிமிச்தமென: இருவகைப்படும். அவற்றுள். 
௧, உற்பதிதி ஸ்திதிலயன்களுக்குக் காரணமரவ௫ உபாதானம், 

௨ உற்பத்திமாத்திரத்திற்குச் காரணமாவ௫ நிமித்தம், 

இங்கு“ எர்த் எனச் [ஏனிஏ மாயையினைப் பிர௫ரு இ யென்றதிக *” 
என்ப;௮ வேதாச்தம் (சருஇிழுடிவு-உபநிஷச்) மூலசுலோகச், தள்ள ௪கர 
சத்தால் (உம்மையால்) பிரஹ்மம் உபாகசானமாம். இங்கு.இது. தர்ற்பரிய 
மாம்: சேவலம் பிரஹ்மமே ஜகச்காசணமாகா௫ ; நிர்விகாரமாயிரு த்த. 
லின். கேவலம்: அஞ்ஞானமும். ஐகச்காரணமன்அ; ஜடமாயிருத்தலால், 
ஆசலால் இரண்மெகூடியே: ஐகத்காசணமாம் ஏவாள் களிக்க 
மெய் பொய்யிரண்டனையும்.கலச்கச்செய்கின்ருன் 7” என் ஸம் ௪௬ இயினால். 

இள்சுச் கூறப்பட்ட இருஷ்டாக்தத்தில்: ஜலஸ். தானத்தில் பிரஹ்ம 
கரம்; பிண்டமாக்குஞ் சாமர்த்தியசமத்தன்மையால், மண் ஸ், சான4்இல். 
௮ஞ்ஞானமாம்; மறைக்குச்சன்மைச் சாமியத் தரல்,
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௩௬ BUC TT pT Hp Be 

(கை) இசண்டும் சேர்ந்சே. ஜகதக்சகாரணமா மென் 
பனைத் தருஷ்டாச்தத்தோடு கூ௮ுஇன்ளுர் :- 

aa wy rasa at gana 3 waa t 
qgMAAMs aTeaRafa ASH: WS ॥ 

இ.ரஜ்ஜ௰மவைவிட்டு மயக்கத்தா ற் சர்ப்பக்தைக் இரடப்பது 

போலச் சத்தியத்தை யறியாது மூடபுத்தியானவன் ஜகச்தைக் 
காண்கின்றான். (௯௫) 

(௮-கை.) "இப்போது எதா சொல்லப்பட்டதோ அது 

கஷ்டமாயின் விசுவத்தன்மை யேதென்று ஆதனை விரித்து முற் 
கூறிய பிராரப்தமின்மையைக் திருஷ்டாக்கத்தோடு முடிக்கன் 

CRT i 

ன் agit esas a Aaa | 
asa aM Wa Ts: Baal Ta: ॥ 65 Wp 

கயிற்றினுருவக்தைக் கண்டகாலத்துச் சர்ப்பம் நிற்ப 
இல்லை, அதுபோல அ௮திஷ்டானத்தை யறிந்தகாலத்அப். பிர 

பஞ்சம் சூரியத்கன்மையை யடைகின்ற து. (௯௬) 

(இ-கை,) முற்பாதி சுலோகத்தால் மிரபஞ்சத்தினணின்மை 
யைக் கூறி, பிற்பாதியால் அப்படியானால் ஜீவன்முக்தி வேது 

விதத்தாற் பொருக்தாமையால் என ஊண் இங்குப் Sram 
மத்தைச் செவ்வையாப்ப் புசிக்கின்றான்.?? என்னும் இவை 
தூதலிய சுருதிகள் பிராரப்.சத்தினை எதன். பொருட்டுக் கூறன் 
றனவெனில் கூறப்படுகின்ற அ :..- 

PN 

களனி waa ஈன; கா: | 
எனணாள்ள?் எச் ௭௯ 8 எடி: ॥ உட Mt 

தேகமும் பிரபஞ்சமாகலான் பிசாசப்கஸ்திதி யே2 
அஞ்ஞானிகளுக் கறிவித்தற்பொருட்டுப் Saesteneee சுருதி 
5. Bet PB ‘ . (௯௭7
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(அஈகை.) அப்படியானால் ஞானிகளுச் கறிவித்கற் பொரு 
Oe ens கூற கின்றகெனின் சொல்லப்படுகின்ற: க 

ளிச்ர் ஏன கரி வக gh aay | 

age altars gear ஏிஎ் ஏ எச ॥ 6௪ (ட. 

* அப்பசாவாக்தை யறியவே Revenge stented? ஈ9க்கின். 

தின வென்று ௬ருதியால் வெளிப்படையாகக் கூறப்பட்ட பன்மை. 

யாதோ? அறு அதனை (பிராரப்த ச்தை) நிஷே திக்கும்பொருட் 

டாம். ப | (௯௮) 
Cortney endian fies விபரீ தத் தன்மையில் பாதகத்தினைக் 

கூறுகின்றார்: 

SoA கண்ணால t 

Aaiaraared q aq RIGIC! ala: ॥ 5 || 

அஞ்ஞர்களால் இது (பிசா.சப்தம்) அவிவேசசாமர்த்தியச் 
தினால் சத்தியமாகச் சொல்லப்படுகின்ற ௮. அப்போ 1 இரு 
வகைக்குற்றம் வருதலும், வேதா தமதத்திற்குக் கேடும் உண் 

  

எள் ஊள்ைன் aikinar: ஸின் என களிர் 
எண ஐ சரகம் அப்பமாவரத்தைப் பார்ச்சவே இருதயக்செர்இ 
(மூடிச்சு) கள் பிரின்றன. சகல சம்சயங்களும் சதைசன்றன. இவன் 
கர்மங்களும் குறஹைசன்றன *' என்பது ௬௫. பரம்-பிரண்மலோகா இ 
பதங்கள் ; அவரம்-எதனில் முழ்ச்சனவா யிருக்கன்றனவோ, அப்படிம் 

பட்ட பிரத்தியகபின்ன பரப்பிரஹ்மம் பராவா. மெனப்படும். 

ர்க. பிராரப்தவடிவ துவைசச்தை யங்கரிச்தலில்: எமனாய் 

- மைப் பிசசங்க௪ முண்டாம் என்பது ஒர தோஷம். 

a. மோக்ஷமில்லாகதாசவே ஞானசமபிரதாயத்இற்குக் கேண்டா 
தில் aged or gi இரண்டாவது தோஷம். 

இவை இருவசைக்கும்ஐம், 6
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டாகின்றன. ஆதலால். எதனால் ஞான மூண்டாகுமோ, ம ௮ம் 

படி.ப்பட்ட சுருதி கொள்ளக்தக்கதாம். (க்ஷி 

(ுகை.) அது இவ்வாறு இவ்வளவு நாலினால் மூக்கியாதி 

காரிக்கு வைசாக்கயொதி சாதன ௪துஷ்டய பூர்வகமான வேதாந்த: 

வாக்யெவிசாரமே  பிரத்தியசபின்ன பிரஹ்மாபசோக்ஷ்ஞான 

வாயிலாக முக்யமான மோக்ஷ்காரண மென்று சொல்லப்பட் 

டன, இப்போது. பலமுறை விசாரித்தும் புத் இமந்தத்தன்மை. 

விஷயப்பற்றுமுதலிய பிரதிபந்தத்தால் ௮அபசோக்ஷஞ£ானம் எஸ 

னுக்குப் பிறக்கவில்லையோ . அந்த மக்தாதிகாரிக்கு. கிர்க்குணம் 

பிரஹ்மோபாசனையே முக்கியசாதனமாமென் றபிப்பிசாயப்பட்டுள் 

சாதனத்தோடு தியானயோகத்தினைப் பிரதிஞ்ஞை. செய்கின்றார் 

ஆசிரியர் — . 

எர்ஸ்னனி ஏன் ஏளிகன & ssa | 
ஸி: எ எச் நிக g th Boo Ih 

இனிப் பஇனைநர்து அங்கங்களைக் sw prom, அவை வென் 

லாவற்னுனும் முற்கூறியதை யடையும்பொருட்டு எப்போ ௮ம். 

திதித்தியாசனமே செய்யத்தக்கதாம், (௪௦௦: 

(அ-கை.) மந்தா இகொரியானவன் சர்மம் சகுணோபாசணை 

விசமரமென்னும் மற்றெல்லாச் சாதனங்களையும் விட்டுச் சிரத்தை: 

யோடு . ரியர் உபதேசத்தவண்ணம் கிர்க்குணப்பிரஹ்மத். 

தனையே உபாசிக்கவேண்டும்;-- 

இணணனன் ஈரிஎ் என்வன: | 
ஊனை து: அசர் எரு ₹ 8 ॥ 
  

aaa wc arr sai Hata னனர: | எனகன. 

என் ணன் 18 எக பிரஹ்மமாக இச்சையுள்ளவனாயே பிராஹ்மண 

னான விவேூ௫ உபதேசத் இனாலும் சாஸ் இ.ரத் இனாலும் ஆத்மாவை யறிச்௮- 

பின் (சாஸ் இராசாரியர்களால் உபதேசச்சப்பட்ட விஷயமுடைய ஓம் 

அபரோக்ஷ£அபவபரியச்தமானசஅம் ஞானவிருப்பத்தை முடிப்பதுமான) 

பிரஞ்ஜையைச் செய்கின்றான். (கர்மோபாசனைகளைப் பிரதிபா இக்கும்) 

வெகுசப்தங்களைச் சர்திக்சகலாகான, அனு (வைதசால் இரபடனம்% 

வாக்ற்கு விசேஷவருக்தமே,” என்பு ௪௬௬...
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, கித்தியாப்பியாச மின்றிச் சச்தொனந்த ஆச்மாவின் அடை 

வுண்டாகா௫. ஆதலான் ஜிஸ்ஞாசு ௪0 சயசன்பொருட்டுச் தின 

மும் பிரஹ்மத்கை நிதித்தியாசனஞ் செய்யவேண்டும். (408) 

(அ-கை) அப்படியானால் எவற்றோகூட நிதித்தியாசனஞ் 

செய்தல் வேண்டுமோ அ௮வ்வங்கங்கள் எவை யென்று விரும்பிய 

விடத்து அவற்றை யு.த்தேக்கின்ரார்:...- 

ஏலி & எண் ஏஸ் ௭ எள | 
aad yours சேளாச் ஏ கேள[9: ॥ 5 5 ॥ 

ஈரர்சார் ௫௭ எனவ எனா | | 
எனனள் எாமின எசான் 3 ஸா | $55. ॥ 

௬. இயமம், ௨, இயமம், ௩. இயாகம், ௪, மெளகம், ௫, தே 

சம், ௬. காலம், எ. ஆசம், ௮. ஞூலபந்தம், ௯, தேசசமத்்துவம்£ 

௧௦. பார்வைகிலை, ௧௧. பிசாணாயாமம், ௧௨. பிரத்தியாகாரம், ௧௩. 

தாரணை, ௧௪, ஆத்மத்தியானம், க௫. சமாதி என அங்கங்கள் கிரம 

மாகச் சொல்லப்பட்டன. (௧0௨-௧௦௩) 

(௮-கை,) இப்போது இவற்றின் ஒவ்வொன்றற்கும் உத் 

தேசக்கொமமாக லக்ஷணம் கூற்கின்னார் :-- , 

ண்டு பச: | 

சலிணிர் கிவி லசான்ள் ஐக98: Hoel 

சரீவம் பிரஹ்ம மென்னும் விஞ்ஞாஷத்தால் இக்திர்ய சுர 

கத்தை யடக்குதல் இயம சியில், இல்ன அடிக்கடி அப் 

Siem 5 (௧௦௪) 

(9-05) இவ்வாறு இயமத்தினை  இலகதியமாக்க நியமத் 

தினை இல௯தியமாக்குஇன்றார் :- 

எவ்ள ளிக்க: | 
~ 

எச் ரல் aad qa: ll Fo ||
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oO அபரோக்ஷ£ பூதி. 

* சஜாஇயப்பிரவாகமும் விஜாதயஇிரஸ்காரமும் நியமமாம், 

நியமத்தினால் விவவிகளாற் பரமாநந்தம் எ்வால்கிலில் கன 

ரண னை த ணண்ணிர் (௧௦௫) 

(௮-கை,) இப்போது துண்றுவவல் தியாகத்தினை இல 

கதியமாக்குகின்ளுர் ;. 

ணா: எனைன ஈகணனாச்ளா | 

னாள் 8 யவ கேச: எள் விளார் ௭8: ॥$2% (ட 

இளதிறதகவிலம் யசந்தானத்தால் பிரபஞ்சரூபத்தை 

விடுகல் எனவோ, அது தியாகமாம். ௮௮ அதுசந்தானகாலத் 

திலேயே மோக்ஷமய் மாதலால் மகத்துக்களால் பூஜிக்கப்படுவ 

தாம். (௧௦௬) 

(௮-கை, இனி னம இலகூதியமாக்குகின்றார் es 

(இ-கை,) ஒருவகை மெளகத்தினைச் கூதி வேறுவகையாக 
'மெளகத்தினைக் கூறுகின்றார் :-- 

ஏனாஜள் ஈண் AIT TATA GE | 
எனிஸ் சரிரின்ன் என்ன்ன FT Ul Low t 

சகு 

ஏன் எனா$4் எக் 8௭ எண் | 
aati 6 என: ICME CHECICG EET yee i 

sla a எனினிர் எரர் என்டு | 

aay டர TSA FAR HAUSA: tk 20 ॥ 

சதனினின் தும் வாக்சானன மனதோடு அடையாது இரும்பு 

எம்ிமெளரம் யோகிகளா லடையத்தக்ககோ, ௮ல்    
er eo a aD மெட் Gur gis அறிஞன் என்பதேனும், அல்லத 

வாக்கு ச; 'னினின்றும் Baris Buin Ber pC pr, spare சொல்ல 

  

* தரினமரயெ ஆத்மாகார- aos ae err வேத்தின 

wna Ger sorcerer dea fier நீக்கமும் நீயமமர்ம், '
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அபரோக்ஷ£றுபூதி. சக் 

எவரால் முடியும்? * பிரபஞ்சஞ் சொல்லப்பமோயின், . ௮ 

வும் சத்தமின்றியதாம் என்பதேனும் ௪த்துக்களிடத்துப் பிரசித்த . 

மாகிய மெளகமாம். வாக்குமெளசம் இதுவர்களுக்கா மென்து 

பிரஹ்மவா இகளால் சொல்லப்படுகின்ந து, (௪௦௭-௪0௮/-௧௦௯) 

(௮-கை,) இப்போது தேசத்தினை இலக்ஷியமாக்குகன்முர்:- 

aad ஏ என் ஏ எளி ஏஎ Bae | 7 
Bag aad eG a Sat ssa: wa: ॥ 83௨1 

ஆதியிலும், அந்தத்திலும், மத்தியிலும் எதில் ஜனக்க 

னிருப்பதில்லயோ, எதனால் இஅ (உலகம்) எப்போதும் வியாபிக் 

கப்பட்டிருக்கன்றதோ, அத்தேசம் கிர்ஜனப்பிரதேதச மெனம் 

படும், (௧௧௦) 

(அ-கை,) இனிச் காலத்இனை இலக்ஷமயிக்கன்றார்எ-... 

கள்ளர் எளுிஈர் ஏக: | 
கன்களை டி எச்குஸ் எண: ॥ $$₹$ ॥ 

பிரஹ்மாமுதலியோரின் நிமிஷமுதல் Fao பூதங்களின் 

இருஷ்டி.ஸ்இதி லயங்களுக் காதாரமாயிருத்தலால், அ௮சண்டாநந்த 

அ.த்வயம் (பிரஹ்மம்) கால எப்தத்தினாற் சொல்லப்படுகின்ற து, 

(இ-கை.) ஆசனத்தினை இலக்ஷயிக்கின்றார்:-. 

gana waftaasd aarary | 
ஏஸ் எளி ௭௭௧ ॥ $ 65 ॥ 
  

* சப்தப்பிரலிருத்இரிமித்த மில்லாமையால் பிரஹமம்: வாகி௫ல்கு 

விஷபமாசாததுபோல காம ரூப ஜுதியாஇ பிரபஞ்ச௪ரூம் ௪த்து அல்ல 

அசத். என்றல் முதலியனவாகச் சொல்லக்கூடரமையின் வாக்கிற்கதித 

மாம். முற்கூறிய மெளகம் பஇனான்காவதங்கமாயெ இயொனமாகத் 

தோற்றுன்றதெனச் சங்கை யுண்டாமெனக் ௪௬ இவ்விரண்டாம் 

மெளகம் சொல்லப்பட்ட, 

பிரசித்தமான பிரஹ்மரூப் மெளகம் ஒகவேண்டோ 
6
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௫௨ ் அபரோக்ஷா நுபூதி. 

* எந்தச் சுகவடிவப் பிரஹ்மத்தில் கர்த்தவ்விய அகாத்தவ் 

விய சந்தனம் உண்டாகாதோ, wg கித்தியப் பிரஹ்மாசன 
மென் றழியத்தக்கதாம், மற்றவை சுசாசன மன்று; சுசுத்தைக் 
'செடுப்பனவாம். (௧௧௨) 

ப. (ாகை,) பிசசங்கத்தால் (தொடர்பாட்டால்) ஆசன 
விசேஷத்திளை இலக்ஷயிக்கின்னார் :-— 

இக் என்ர டிரான் | 
ண எல: சாறின் னார் 6: ॥ 1௩ ॥ 

யாது சகல பூதாதி ஜகத்திற்கும் அதிஷ்டானமான அவ் 

'வியயமேோ, அனு சித்தமாம், அல்லது எதன்கண் இத்தர்கள் 

ர் செவ்வையா யிருக்கன்றார்களோ, ௮ சித்தாசனமா மென் 

ois. (௧௧௩) 

(௮-கை,) இனி sponses ate இலக்ஷயிக்கின் மூர்: 

ஏ: எள் கள்ள | 

ஏண்: Bar aa சானின் UIA WL UI 
wun gt Fao) பூதங்களுக்கும் மூல காரண)மோ, சித்தத்தின் 

பந்தனம் எதற்குக் காரணமோ, து (பிரஹ்மம்) என்றும் 

"செவிக்கத்தக்க முலயந்தகாள், இஃது இராஜயோகிகளுக் குரிய 

தாம். (௧௧௪) 
(.a)-005:) இப்போது தொந்த ன்னான் இலக்ஷ்யிக் 

Bonwit — 

ana arat னர் என் சி | 

Hat MATTE BoReMaT Lea (. 
* அல்ல தானேயா யிருக்கின்ழுர்களோ, 
    

* இது வித்தியாசணியஸ்வாமிகளின் epee 2 oes 
Can உரை இஃதாம் ய 

எதன்சண் இடைவிடாப் பிரஹ்மசக்சதனம் ௪கமாகவே யுண்டாளு 
மோ ௮து (சக்க) ஆசன மென்றதியத்தக்கதாம்; மதக், நகத்தைக் 
செடுப்பனவாம்; ஆசன பன்னா,
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அபரோக்ஷா பூதி. ௪௩ 

** அங்கங்களின் சமத்தன்மையை யறியின், அங்கங்களின் 

விஷ்மத்சன்மை சமமாயெ பிரஹ்மத்தில் ஒடுங்கும். ஒடுக்க 

வில்லையாயின் (சமமாகிய பிரஹ்மரூபமாக கிற்கவில்லையாயின் ) 

உலர்ந்த விருக்ம்போல் அங்கங்களின் ௪ாளத்தன்மை (சேர்மை) 

சமானத்தன்மை (தேகசமானத்துவ) மாகான, ் (௧௧௫) 

(௮-கை,) இப்போது பார்வையின் நில்யினை இலக்ஷயிக் 

"இன்னார் 

ஏத எளாளி கன ஏர் sw | 
Al SE: WA FT எககடினி ॥ 2 65 ॥ 

திருஷ்டியை (அர்தக்கசணவிருத்தியை) ஞானமாக (அகண்ட 

பிரஹ்மாகாரவிரு த்தயொக)ச் செய்து ஜாச்தைப் பிரஹ்மமய 
மாகக் காண்க. அதுவே பரம உகாரமான திருஷ்டி, (பார்வைநிலை), 

யாம், நாசி நுனியைப் பார்த்தல் இருஷ்டி. யன்று, .. (௧௧௬) 

(அ-கை,) அப்படியானால் இவ்வாறிருக்கனும் பிசலிருத்தி 

நிமித்தமின்மையால் இர்திரியத்திற்கு விஷயமாகாக பிசஹ்ம 

வடிவத்தன்மையாகப் பிரத்தியக்ஷமாய் ஜகக்தைக் சாணுதல் எப் 

படியாகும் என்னும் அசுவாச௫ியத்தகுல் வேறு பக்ஷத்தாற் கூறு 

இன்மூர் 2-- 

ஊகார எளி ௭௭ எ ௭98 | | 
efhraaa HIT A TAMA Flt i Vo tt 

அல்லது $ழ காண்பான் காட்டு காணப்படுபொருள் என்ப 
வற்றின் இலயம் யாண்டுண்டாகின்றதோ, அ௮ண்டே. திருஷ்டி. 
( அந்தக்காண -விருத்தி)வைக்கத்தக்ககாம். காசிநுனியைப் பார்த் 

தல் திருஷ்டி. யன்ன, (௧௧௪) 

* பிரஹ்மத்தி லச்தியஸ் சமான ஸ்வபாவவிஷமங்களாயெ- அங்கங்க 

லின் அதிஷ்டான சமத்தன்மைச் இருஷ்.டியினால் சமச்சன்மையை, 

t காண்பான் முதலியன கெட்பரண்றுததிய எல்லாச் ் இிரிபுடிகளுக்கும் 
உபல க்ஷணம், 

ட் ர.

000047



oe அபரோக்ஷா நுபூதி. 

| . (கை, இனிப் பிராணாயாமத்தினை இலக்ஷ்யிக்கன்றுர் 

இனறு எல ளார் | 
எ: எச்னிஎ் சாரா: எ ௭௪4 ॥ 8142 ॥ 

* இத்தமுதலிய சர்வ பாவம் (இருப்பு) களிலும் பிரஹ்மத் 

தன்மையாகவே பாவித்தலாற் ௪சல விருத்திகளையும் நிசோதித்த 

லெதுவோ, ௮௮ பிராணாயாம மெனப்படும். (௧௧௮), 

(௮-கை.) இப்பிராணாயாமத்தினை அமைச்சுலோகத்தால் 

தின்னபிப்பிராயப்படி இசேசகமுதலிய மூன்று பிரிவாக இலக்ஷயிக் 

இன்ளுர்:-4 

rad wiser Taare: aie: | 
னி எ ஏ ஈகி எரே: ॥ 8 66 ॥ 

பிரபஞ்சத்தை கிஷேதித்தல் இரேசகமென்னும் வாயுவாம், 

யிரஹ்மமே யானென்று விருத்தி யாதோ, ௮௮. பூரகவாயு வெனப் 
sie. . (saa) 

(அ-கை,) கும்பகத் இனைக் கூறி, அப்படியானால் Bireper 

கைப்: பிராணாயாமமும் ஒரிடத்தும் சேட்கப்படவில்லையே Quer 

ணும் விருப்பத்து அதில் அதிகாரியின அரைச்சுலோகத்தாதற் 

கூனுஇன்றார் ன சச 

௭: எனின் எ: எறுண்ச: | 
அர் ஏலி ஈளானார் எனி ॥ 0௩௦ 

அதன்பின், அவ்விருத்தியின் நிச்சலத்தன்மை கும்பகம் 
பிராணாயாமமாம். இது விவேகஇிகளுக்காம், மூக்கைப் பிடி த்தல் 
அஞ்ஞர்களுக்குத் தருதியாம், (௧௨0). 
  

*பிசாணன் சித்தத்தின் வசத்ததாயிருச்சலின் சச்சநிரோத.ச் இனா. 

லேயே பிசசணநிசோத$மூண்டாம். ௮௮வே இங்குச் சொள்ளப்பட்ட ௪,
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அப்ரோக்ஷா நுபூ தி. =o 

(௮-கை,) இனிப் பிரத்தியாகா.த் தினை இலக்ஷயிச்கின்றுர்:- 

பரன் எ ௭௭௭ எள் | ட் 

ஈனா: எளி ணானிள் கரி ॥ 551 ॥ 
* விஷயங்களில் ஆத்மத்தன்மையை யறிக்தூ மனம் 1 சதி 

"இல் அழுக்்அதல் பிரத்தியாகார மென்ன அறியத்தக்கதாம், ௮௮ 

முமுக்ஷஈக்களால் அப்பியசக்கத்தக்கதாம், (க௨௧) 

(௮-கை,) தா.ரணையை இலக்ஷயிக்கின்றார் 

௭ ௭௭ என் எ எண்ன௭ பிள | 
AAA ALTE TA TCT BL IW AAT UW ARR Ul 

எங்கெங்கு மனஞ் செல்லுகின்றதோ, அம்சங்குப் 1 Gran 

மத்தைக் சாண்டலால் மனதை நின த்தூதல் எதுவோ அ. 

5 மேலாகிய தாரணை யென்௮ மதிக்கப்படுகின்றது, (௪௨௨), 

(௮-கை.) ஆத்மத்தியானத்தினை இலக்ஷபிக்கன்றார் :-. 

ண்ளனி€ ஏன ன்ன ன: | 
eqqgeaa நினா எர்கோடிள் ॥ 85% ॥ 

பிரஹ்மமே யான் என்னும் FY சத்விருத்தியினால் F Arron 

பத்தன்மையாக நிற்றல் எதுவோ, ௮௮ பசமாநந்தத்தைக் தர. 

வதாய்த் இியானசத்தத்தால் சொல்லப்படுகின்ற. (௧௨௩௨) 

(௮-கை.) இனிக் கடைசியான சமாதிவடிவ  பதினைந்தா 

AG அங்க த்தினை இலக்ஷயிக்கின்றுர் :-- 

faERaa எனா AAIBAAL FA: | 

ஏ்டினர் எனகு எாரில்எண்க: ॥ 132 ॥ 
* கடமுசலிய அல்லது சத்தமுதலிய விஷயங்களில் உடன்பாடு 

எதிர்மறைகளால் ஆச்மத் தன்மையை. 

ர் சாமரூபக்கிரியைகளின் அதுசச்தானமின்றிச் சற்சொருபமாக 

திலைத் தல். 
* காமமுதலியவற்றின் உபேக்ஷையால் சத்தாஇமாச் இரமான பிரஹ். 

மத்தை. 
7 6 தருதாசங்கனூள் ஒன்றன்கண் வைத்தலாயெ தாரணை பிரித்த 

மான தாயினும் இங்குச் சொல்லப்பட்ட லக௲ண முடைய தாரணை தத்தன 

ஞானமுடையோரால் மதிச்சப்பட்ட மேலானதாம். 

4 வே பிரமாணங்களால் பாதிக்சப்படாத விருச்இியினால், 

ஐ தேசாதி யஅசச்தானமின்தியதன்மை, ர ் 
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௪௭ “அபரோக்ஷா பூதி. 

* நிர்விகாசத்தன்மைவிருத்தியினால் மீண்டும் பிசஹ்மாகாசக் 

தன்மையாகச் $ செவ்வனே இியேயாகாசவிருத்தி சூகியமா 

யிருத்தல் (துவைதாநுசர்கான மின்மை) எதுவோ, அனு ஞான. 

மெனப் பெயரிய % சமாதியாம், (௬௨௪): | 

3 (௮-கை.) இப்போது எதன் பொருட்டு அங்கத்தோடு 

இக்நிதித்தியாசனம் சொல்லப்பட்டதோ அதனைக் கூ௮கின்றார்:எ . 

சர் எக்க ராணு; எர | 

ஏன எனா மச: ஈர: எண்ணாக ம 4௩% ॥ 

இந்தச் சுவசொரூபாநந்தத்தை விளக்கும் 4] நிதித்தியா 

சனமும், எந்தக்ஷணம் வசையில் புருடன் ல௯தியத்தில் பொருத் 

தப்பட்டவனாய்த் தானே வூய (தன்மய) eGo yey, அனு 

வரையிற் செவ்வையாக: அப்பியசிக்கப்படவேண்டும். (௧௨௫): 

(அ-கை,) இவ்வாறு அப்பியசக்கப்பட்டதின் பயனை 

கூ கின்ரூர் :-- 

௭: எக: ரின் wale aie ட 
ட a குட NN 6 

எணுகர் ஏ ன fast aA TAT WYSE Ut 

அதன்பின் சாதன மின்நியவனாய் யோசேவரன் இத்த 

ஞூன்றுன், இந்த யோகிக்கு அதுவே (வேதாந்தப்பிரசித்த 

பிரஹ்மமே) சொருபமாம் ) இவனுடைய: மனத்திற்கும் வாக்கிற் 

கும் விஷயமாதலில்லை. (௧௨௬) 

(௮-கை,) இச்சமாதிபரியந்தமான யோகம் பெரும்பய 

னுடையதாயினும் இலேசான தென்று: அ௮காதரசூ செய்யலாக 

தென்று இரண்டு சுலோகங்களாற் கூறுகின்றார் :-- 

சானி சோற்டு சா 4 ௭௧௩ | 
AAAUAULAASA AAS lh 85௩5 ம் 

ஈ விஷயான சக்தானமின்திய அக்தக்கரணவிருத் தியினால். 

$ செவ்வனே-பிரபஞ்சசம்ஸ்காரமின் தி. 

$ “னாரா: பரக: மெனிசகொர் எ பரலிவ ஜேக்கியத்தைள் 
குறித்து ஞானமுண்டாதல் சமாஇயாம்.” என்றும் சொல்லப்பட்டிருள் 

Bog. 
4 உம்மையால் பூ 'இச்யென்ற வேதாக்தவிசாரமும் கொள்ளப்படும். 
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அபரோக்ஷாநுபூதி. சள 

waar RAN சான என | 
4 ச ப ட க ஷூ 

UW AQAA CISA AAAS எள்: ॥ 8%6 | 
சமாதி செய்யுங்கால் விக்செங்கள் வலிய வரும், அ.ந 

சந்தானமின்மை, ஆலசியம், போகவிச்சை, இலயம் (நித்திரை), 
* தம௬, ர விக்ஷேபம், 1 ரஸாஸ்வாதம், 4[ சூகியத் துவம் என்று 
இவ்வாறு வரும் விக்கினமிகுதியைப் பிரஹ்மவிக்துக்கள் மெல்ல 
விடவேண்டும், (௧௨௪-௧௨௮) 

(௮-கசை. விருத்தியே பந்தமோக்ஷகயாணமா மென்று கூறு 
கின்னுர்:-- ் 

aaa 18 Hae ஜான 8 ஒள் | 

எளான 8 ஏரின் எள qoeaaraag Wt WAV Al 
$ பாவவிருக்தியினால் பாவத்துவமும், சூரிய (இபாவ) 

விருத்தியினால் சூகிய (ஜட) கீ துவமும் உண்டாவது உலகப்பிச 

,இத்தம், அதுபோலப் பிரஹ்மவிருத்தியினால் பூரணதஅவம் 

உண்டாவஅ ஞானிகளிடத்தும் பிரசித்தம், ஆதலால் பூரணத் 

_ தன்மையை அப்பியக்கவேண்டும், (௧௨௯) 

(கை) அதில் பிசஹ்மவிருத்தியைத் அதித்தற்பொ 
ருட்டுப் பிற விருத்திககா நித்திக்கின்றார் : — 

a 8 aie esi wareat wast Tee | 

a4 8 ஏளிள் ஏன எண: ॥ $3௨ ॥ 

எவர்கள் இந்த. மேலான eaten shes vein பிரஹ்ம மென் 

னும் விருத்தியை விடுகின்றார்களோ, அப்பசுக்களுக்குச் சமமான 

"ர்கள் விணாகவே ஜீவிக்கன்றார்கள், (கடு 
  

= தமச-காரியாகாரிய அ௮விவேசம், 

* விக்ஷூபம்-விஷயம் தோற்றுதல். 

‘a t Fawr gna ibe sen ofa ci யானென்றல்மு தலிய ஆசச்தவடிவவிரு 
தீதி. 

1 சூரியத் சவம் கஷாயம் 9 grag சாகத்தஅுவேஷாதி திவிரவாச 

னையினால் சித்தம் ஸ்தம்பித்தல். 

$ சாவவிருத்தியினுல் அகடாதியாகாாவிருத்தியினான்; பாவதி துவ 
கேம் sas gaan. ;
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௪௮ அபரோக்ஷா_நுபூ தி. 

(வகை,) இப்போது பிரஹ்மவிருத்தியினேத் அதிக்கின் 

உ து ட்ட தூ டக ன் es Sea NL 

4 le WT Ala WANT Tela 4 | 

BF ager wea சொன் 9௭௭௭4 RLU 
எவர்கள் இவ்விருத்தியை wuPGeagiaCorr, 96g 

எவர்கள் விருத்தி (பதிகரிக்கச்) செய்கின்னார்களோ, அவர்களே 

சத்புருஷர்கள் , தன்னியர்கள்; ஞூவுலகத்தினும் பூஜிக்கப்படு 

ப்வர்கள். (sts) 

(௮-கை.) அுதிக்கப்படுந்தன்மையிற் காரணத்தைக் கூறு 

. இன்முர்:-- 

இர் என்: என ஜு ஏகன் ஏ AT TA: | 

3௭ எள் ஈர் எர எனனை: ॥ BRR Ul 

சவர்களுடைய விருத்தி சமமாயும், விருத்தி யடைந்த 

(அதிகரித்த) தாயும், பரிபக்குவமானதாயு மிருக்கன்றதோ, அவர் 

களே சத்தாக பிசஹ்மத்தை யடைந்தோர்; சப்தவாதிகளாகிய 

மற்றயோ சடைந்தவரல்லர், (௧௩௨) 

(௮-கை,) ௮ச்௪ப்தவாதிகளையே நிர்திக்கின்றார் :-- 

௧௫ எனச் என்ன: கர: | 

ஊனா ஏர் qawaifa alfa au kaa hi 

,பிசஹ்மத்தைப் பற்றிப் பேசுவதில் சமர்த்தர்களாயும் 

நல்ல ராகமுள்ளவர்களாயு முள்ளவர்கள் . எவர்களேோ, . அவர் 

கள் அஞ்ஞானிகளாய் நிச்சயமாக வருகின்றார்கள்; போகின்றார் 

கள், . (௧௩௧௩) 

(இ-கை.) இஅவுமத. 

ட் எ asia சன் எளி ளே | 

gat Ete AAA: SAHA: YHA P22 ॥ 

பிரஹ்மாதியரும், சனகாதியரும், சுகர்முகலியோரும் 

இருப்பது போலப் பிசஹ்மமயமாகிய விருத்தியின்றி ௮ளை 

நிமிஷமும் நிற்பதில்லை, எப்போதும் பிரஹ்மமயமான விருத்தி 

யோடு இருக்கின்றா pin பொருள். _ (௧௩௪) 

r
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அபசோக்ஷாநுபூதி. © Hy 

(sans) இவ்வாறு தாம்கொண்ட ௬ திமுடி.விலுள்ள 
இராஜயோகத்தின் அங்க த்தோடு கூறி முன் கொடக்கிய சாய 
கிய வேதாந்த விசாரக்இனை 8௫ சுலோகல்களால் முடி.க்கன் 
மரீ : op 8 

எச எண எள என் எ 8 எள்ள | 
கண் எள் எர அள்ள சொ: ॥ 835 ॥ 

_.. * காரியத்தில் * காரணத்தன்மை வருகின்ற ; காரணத் 
தில் காரியக்தன்மை வருவதில்லை. ஆதலால் $ விசார.த்தினால் 
காரியத்தன்மை இல்லாககாகவே காணத்தமை பொய்யாகின் 
Pa ன உ) ot (௧௩௫) 

(ஆ-கை,) இதுவுமது, | ப 
wt Ue Wg as ara | 

“guaq ஏர ஊரோ a: ga: 38 | 
, பின்னர் (காரிய காரணத் தன்மையின் நிக்கத்இல்), வாக்கிற் 

கெட்டாத சுத்த வஸ்௮ எதுவோ, அது வாகின்றான், மண் 
. கூடதிருஷ்டாந்தத்தினல் (வேற்றுமை கோன்ருவண்ணம்) . அடிக் 

கடி. சாணவேண்டும்.. ன ரூ (௧௬௩௬) 
, வகை.) இங்க விசாரம் ஞானசாதனமாக்தச மன்று 

தியான சாகனமுமா மென்று கூுகின்ருர் 
3 vA x mo கு. x MATT TERT TGAAKART AAT | 

384 ஏண்ணா! ச௫ளர் சா: ஈர (05% | 
இவ்விசக்தினனே விருத்தி பிசஹ்மவடிவ மாகின்றது. 

அதன்பின் ச த்த௫த்தமுள்ளார்க்குப் யிரஹ்மாகாரவிருத்தி ஞானம் 
௨ திக்கின் னு, ் (௬௬௭) 
  
  *கடபடாஇவடிவ விகார் இல், 
ர் மண்டன்மைமுகலியவடிவ சர்வவிகாசாதிஷ்டான அவம். 
$ இத்திருஷ்டாக் தத் இனைப்போலச் தார்ஷ்டாச்ததிதிலும் சத்திய ஞானாஇவடிவப் பிரஹ்மத்இற்குக் காரணத்தன்மை வருகின்ற; பிரஹ் கி.தில் ஆகாசாஇகாரியத்தன்மை யில்லை. ஆதிலால் பரமார்த்தமான ஆகாசாஇகள் இல்லாதாகவே பிரஹ்மத்திற்குக் ச. ரணச்சன்மைய மில்லை வென்பது பெர்ருள், 

: {
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@o அபரோக்ஷாநுபூகி. 

(௮-கை) அவ்விசாசத்தினையே இரண்டு Stl ractemenndy 
விரிக்கின்ளுர் ...- 

*கர் ஏர சான் Fanaa | 
* எர ரான ௧8 ன் சான்டி 1232 ॥ 
புருஷன். ௮தியில் காரணத்தை வெதிசேசுமாக கோதிய 

மின் திய்தாக) விசாரிசுசக்கடவன், மீண்டும் அக்காரணத்தை. 
அக்வயத்தால் காரியத்திலும் நித்தியமாகக் nee ஓ 

(அ-கை,) இதுவுமது. 

“கி ந என் என்ட எனக் சா | 

* காரான் என் ௭௩96௭௫ ஏஷ: |. 86 ॥ 
அல்லது. ஆதியில் காரியத்தில். காரணத்தைப் பார்க்கஃ 

பின்னர்க் காரியகதை நீக்கிவிரக, அதனால் (காரியத்தை விடு | 
வதால்) காரணத்தன்மை தானே போய்வீடுகின்றது. போகவே 
மிஞ்யெதா (சச்சின்மாத்தரமா) கின்றான், மூகி (மனனலேன்). 

. (அ-கை) விசாசத்தாற்றோன்றிய அபோரோக்ஷஞான ன்: 
தால் மூநிக்குப் பிரஹ்மத்துவம்' வேது: விதமாயிருந் த வஸ்அவிற் க. 

உண்மைகிலை) உண்டாகுக, அனால் அபரசோக்ஷஞானமாகத்திரத் 
தால் எப்படி. யுண்டாகுமென் முசங்கித்துத் திவிரபாவனையினால்- 
பசரோக்ஷஞானக்காலும் பிரஹ்மத்துவ முண்டா மென்று 
திருஷ்டாக்கக் தொடு கூறுகின்றார் 

aad dada ageg Faaerar t 

*quitals ஏரிக் ஏர் எரிகாஈ. ॥ 22௨1 
* நிச்சயபுத்தியுடையவனால் எந்த வஸ்து தீவிர வேசுமாய்: 

(இரவும்பகலும்) பாலிக்கப்படுகன்றதோ, yes 1* ஜெேயவஸ்து: 
வாஇின்றான் ; ம். பிரமர€டம்போல.. (#0): 
  

* பரோக்ஷ்ஞான த்தினால்: பிரமாதாவிலுள்ள ஆவரணம். நீங்இனும். 
பிசமேயத்திலுள்ள ஆவரணம் நீங்குக இல்லை அசன்மாயினும், 

| ர் ஜேயவஸ்து-௮அபயோக்ஷமா யறியத்தச்ச பிசஹ்மம், 

1 பிரமரடேம்போல பிரமரமாயெ வண்டினால் விடத் திருக்ள் 
கொண்டுவர்.து உயிரோடே அதன் கூட்டில் வைச்சப்பட்ட புமூவான௮: 
பயத்தினால் வண்டைச் இயானிக்௮, அதன்வழவேயாய்வியென் ற. 
அதுபோல பயக், ன உ 
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