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₹ஈ கயிலாய பரம்பரையிற் சவஞான கோததேகி. 

காட்டும் வெண்ணை, 

பயில்வாய்மை மெய்கண்டான் சந்ததிக்கோர்: மெய்ஞ்ஞான: 

பாநு வசகிக், 

் குயிலாரும் பொழிழற்திருவா வடுதுறைவாழ் குரு தமச்சி 
வாய தேவன், 

சயிலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நீடூழி 
தழைக  மரதேர,"”” 

“முடியுடை GC VEST மூவநக்தப் பின் “ 6108) தாய் 

மொழியாகிய தமிழையும், ௪.ழய வரசாசிய சைவ சமயத்தை 
aj Cus? வளர்த்து வந்த பெநழை திநவாவடுதுறை 
ரீ பர்சரக்கர தேசிகர் அ$னத்திற்தரிய தனிப்பெநழை யென் 
பதை அ.நிருநலகம் ஈன்த அறியும். வடழொழியிலே பாடியங் 

கள் பல. இநக்ின்றன. பரணினீய௰ம் 67ன்னு. ம் இலக்கணத் 
துக்தப் பதஞ்சலி .மாபாடியமும், மீழாம்சைக்தச் ௪பர பாரடி. 

யமும், பிரம தத்திரத்துக்த 8$லகண்ட பாடியம், சங்கர பாடி. 
யம், இரா.மாது௪ பாடியம், அனந்த தீர்த்த பரடியம் முதலிய 

“பல. பரடியங்களும், வடழொழிச் சிவஜான பபோதத்துக்சச் 

.சிவாக்திர - பாடியமும். இநக்சின்றன. ஆனால், ஈமது செந் 

தழிழ் மொழியிலோ அவ்வகையான பாடியம் ஒன்றுமில்லை. 
ழுது. ஸ்ரீ பஞ்சாக்கர தேூகர் “இனத்து ஸ்ரீ மாதவச் சிவ 
ஞான சுவாமிகள் சவஜான பதத்திற்த மெய்கள..தவ' 
நாயனார். அநளிச்செய்த வார்த்திகப் பொழிப்பின்படில்: சவ 
$தான: பாடியம் /நளிச்செய்து.த.மிழன்னைகத நெடுங்காலமாகப் 

பாடிய மில்லரதிநர்த தறையை ரீக்சியநளினார்கள்., 

.இஃதொன்றே திநவரவடுதுறை: யா$னத்தின் @ugenig 

யைக் தன்றிலிட்ட $பழ்போல விளக்தவதாதம், ரீ மாதவச்
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சவரான சுவாமிகள் கானியம், இலக்கணம், தநக்கம் முதலிய, 
பல துறைகளிலும் புதந்து இரிய நர்ல்கள் பல அ/நளிச் செய் 

தஇிறக்கின்றர்கள், இதனை ஈன் தணார்ந்த ஸ்ரீமான் பாண்டித் 

துரைத்தேவரவர்கள் “நால், கற்பா னசையிற் சிவமான தேவன் 

கல்யுணர்க' 6]ன்று அதிவுறுத்தியிரக்கின்றனர். 

சவரமிகளின் மாணாக்கர் பன்னிநவநட் சிறந்தவறம் கவி 
சாகஸ ரெனப் புகழ் பெற்றவநமான ரீ கச்சியப்ப முனிவர் 
சங்க. நூல்களிலும் பஞ்ச காவியங்களிலும் காணப்படும் சொற் 

பொத எழதகறையும் இலக்கண வழைதிகளையம் 6ந சச.த் 

திரட்டித் தணிகைப்புராணம். அநளிச்செய்திநக்சன்றனர். 
அம் முனிவரர் தழிழறிவை மாணாக்கர்கள் படி. முறையாற் 
பெறும் பொநட்டுப் பூவாஜர்ப் புராணம், விநாயக புராணம்; 

பேபநர்ப் புராணம், திறவானைக்காப் புராணம், காஜ்சிப் Yor: 

msg Qo oro காண்டம் 6]ன். பன வற்றைய.ம் இயற்றி 
யநளினர். அன்றியும், திநத்தணிகை யாற்றுப்படை முதலிய 

மு பிரபந்தங்கணாயம் அவர்கள் .நளிச்செய்திநக்சிறர்கள், 

சுவரழிகளின் முற்றேர் மாணவராசிய தொடட்டிக்கலை 
ழதுரகவி.... ரீ சுப்பிரமணிய முனிவர் கலைசைச் சி0லடை 
வெண்பா, துறைசைக் கோவை முதலிய பல பிரபந்தங்களை 

'இயற்றியநளின7, இவை யைத்து.ம் பழங்காலச் செய்திகள், 

.இவ்வாதீனத்து 15-வது ரியர் wh அம்பலவாண 

தேசிக சுவாமிகள் காலத்தும் 16-வது சிரியர் ஸ்ரீ சுப்பிர 
முணிய தேக சவாபிகள் காலத்துழ் இவ்வரதீனத்து மஹா 
வித்துவானாக. இநந்த திரிஏிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாகசுந்தர.ம் பிள்ரே 

பவர்கள் 23 புராணங்களம், பல பிரபர்தங்களும் இயற்றியும் - 
பல நன் மாறாக்கர்களுக்தக் கல்வி கற்பித்தும் தமிழையும் 

சைவத்தையும் வளர்த்து வந்தனர், சென்னை மஹாடிஹோ
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பரத்தியாய டாக்டர் தாகிணாத்திய கலாரிதி பிரம.்ரீ 2. வே.- 

சாமி நாதையரவர்கள் பிள்ளையவர்களின் மாணாக்க ரென்றல் 
பிள்ளாயவர்களின் பநையை ேவேறென் சொல்வது. 

பிள்ளாயவர்கள் காலத்துத்தப்பின் 76-வது ஆசிரியர் ஸ்ரீ சுப்பிர 
மணிய தேசிக சுவாமிகள். காலத்தில். யாழ்ப்பாணத்து வட 
கோவை ஸீ சபாபதி. நரவலரவர்கள் இர்த ஆ$ீனத்து வித்துவ 
சிகாமுணியாக இநந்து சிதம்பர ச,பரகரதபுராணம், சதுர்வேத 

த்ரற்பரிய ச.ங்ிரக ஹொழி பெயர்ப்பு, சிவகர்ணா.மிநத ழொழி 

பெயர்ப்பு, திராவிடப் பிரகாசிகை மூதலிய பல நூல்களியற் 

நித் தமிழையும் சைவத்தையும் வளர்த்து வந்தனர். பின்பு, ' 
சேற்நூர். ஸ்ரீ, மூ. ரா. சுப்பிரமணியக் கவிராயரவர்களம், 

ஹீ சு: பொனஜோதுவா மூர்த்திகளும் இவ் வானத்து வித்துவர 

ஞக இந்து பலர்க்தத் தமிழ் கற்.பித்து வர்தாரகள்; பிரமஸ்ரீ 
டாக்டர் ஜியரவர்களும் சிற்சில காலம் திறவாவடுதுறையி 
லிநக்து மாணாக்கர்களுக்தத் தமிழ் கற்.பித்து வர்தார்கள். 

இப்பொஞ்து இவ்வாடனத்து 20-வது தநழகர் சர்சிதான 

மக எழுந்தநளியிநந்து சிவ .க்ஷத்திர.பரி.பாலன-ம், தநகத்திர் 
பரிபாலனம், செந்தமிழ்ப் பரிபாலனம், சித்தாந்த சைவபரி 

பரலன.ம் முதலியனசெய்து கொண்டு பெநம்புகழூடன் of 1 

நிநந்தநஷம் ஸ்ரீ-ல-ஸ்ரீ அம்பலவாண. தேசிக சுவாமிகள் . 
விக்கிர:09.ங்கபுர10--. ரீ இதம் பர ராமலிங்க பிள்ரேயவர்களை 

ஆன வித்துவானாக இநத்திப் பழமைபோலவே தமிழையும் 
சைவத்தையும். (போணிவந்தார்கள். பல நூல்களைப் பரிசோ 

தித்து ச்சிடுவித்து இலவச௪.மரக வழங்த.மாறும் செய்வித்தார் 
கள். பின்பு, 6தன்றுக்தம் பற்றத 67ளியேளேயம் ்ரீ.லடீ 

- 10கா சம்ரிதானம் அவர்கள் கரணையடன் .வ்வா$ன கைங்கரி 
யத்தில் ஈடுபடுத்தியநளி நால்க்ப் பரிசோதித்து அச். 

டுபகரிக்தமாறு கட்டளையிட்டநளினார்கள், அந்த முறையிலே
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அத்துவித வாக்கியுத் தெளிவுரை என்ற இச்சிறு நாலும் 
87-வது வெளியீடாக இன்று வெளிவதடறது, இதனை இயற்றி 
/நனியவர்கள் ஸ்ரீ மாதவச் சிவஞான சுவாமிகள். இவ் அத்து 
வித வாக்சியத் தெளிவுரை முன்பு ரீ செற்றார், மூ. ரா, சுப்பிர 
10சனி.யக் கனிராயரவர்களால் ஜ.யட்ஸறித்தில் அச்சிடப்பெற்றது. 
இது இப்போது சிடைப்பது அரிது, ஆயினும், திராவிட 

- மபரடியத்திலே பல இடங்களில் காணப்படும் செய்திகளை 
695 சேரத்திரட்டி. ப/பகரிக்கப்பட்ட இச்நால் சித்தாந்த சைவச் 

.. செல்லர்கட்தப் பெரிதும் பயன் தநவதாயுள்ளது. Aas cir, 
'இந்தால் வரைந்த சுவடியொன்று திரவாவடுதுறைக் கல்விக் 

் களஞ்சியத்திலே காணப்பட்டது. அதனையும் அச்சிட்ட பிரதி 
பையும் வைத்து .ஒப்புநோக்கப் பல நிநத்தங்கள் கிடைத்தன. 
அத் திநத்தங்களுடன் ஸ்ரீ சுவாமிகள் இற ஈக்த்திறழாச)ப 
ஆமிலியநாளில் இதனை வழங்தமமாறு ஸ்ரீ- ல-ஸ்ரீ are bid 
தானம் கந கூர்த்தநளியது. ் 5: 

காலத்தின் சிங்க்கேற்பச் சிவ தந[ழங்கமரச் செவ்வனே 
கடாத்துனிப்பதுடன் அமையாது உலக SHIM BIO பல்லா . 

். மிரக்கணக்கான நபாய்களே வழங்கி வழங்கிப் புகழையும் 
உடன்பெறக்கிவநம் ஸ்ரீ- -ல-பூநீ .மகாசர்ரிதான.ம் Aouraor 
80--*--49௮. கார்திஜீ நாபகார்த்த சிதிக்காக .. ந; 85,000/- 

, இரண்டாமிர தபா பெறுமானமுள்ள வெள்ளிப் பேழையில் .. 
வைத்து ராஜன்பாபு அவட்கு வழங்கி) Pawapig 
தேயாம், 

இதிற் காணப்படும் மிழைகப். ொறும்துக்ப 
அதிஜர்கரை வேண்டிக் கொள்சின். 

reper ee | த. ௪. மீனாட்செத்தரம் பின்னை, 
, ஆயிலியராள். ஆதீன. வித்வான்.
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சிவமயம். 

இிருச்சிற்றம்பலம். 

அத்துவித வரக்கியத் ப்தவிவுரை. 
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அத்துவித மென்னுஞ் சொல்லின் நகரம் இன்மை 
அன்மை மறுதலையென்னு மூன்றனு ளொன்று பயக்கும். 
அவற்றுள், இன்மைப் பொருள்கொண்ட மாயாவாதி, 
இரண்டின்மை ஒரு பொருளன்றி இரண்டு முதலியவா . 
யெண்ணப்படும் பொருள்களில்லாமையால் அத்துவித 
மென்னுஞ் Frog பொரு ளொன்றென்பதே யாமென 
வும்; ' ஒரு பொருளாயினுப்” குணகுணியென வேற் அமை 
தோன்ற நிற்பிற் கேவல மொன்றாதலின்மையால் அத்து 
வித மென்ப துபசாரச் சொல்லாய். முடியுமாகலால், 'தன் 

னின் வேறு யொரு பொருளுமின்.றித். தானுங் . குண 
மூடைப் பொருளென வீசேடிக்கப் படுதலின்றி நிர்வி 
சேடமாய் நிற்கும் பரப்பிரமப் பொருளென்பது அத்து 
வித மென்னுஞ் சொழங்குப். பொருளாகக் கோடலின் 
அவர்கள் கேவலாத்துவி திளெனவும் வழங்கப்படுவர். 

இராமாநுசர், சிவாத்துவித சைவர் முதலோரும் அவ் 
வாறே யின்மைப் பொருள்ப ற்.றி: யொன்றே யெனப் 
பொருள்கொண்டு சத்தி சங்கற்ப முதலிய குணங்கள்பரப் 
பிரமப் பொருளுக்குளவென்று உபநிடதங்கள் கூறுதலா 
னும், அவை செய்கை யென் றற்கோரியை பின்மையானும், 
பசுபாச முண்மையு முபகிடதங்களி னோதுகலானும் அவை 
களோடு: முரணிக் . கேவலாத்துவிதமெனக் கோடல் 
பொருக்தாமையின்; தன்னோ டியைபுடைய' பசு பாசங்க்
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ளானுக் தன் குணங்களாய சத்தி சங்கற்ப முதலிய வாழ். 
ருனும் விசேடி.க்கப்பட்டு விசிட்டமாய் நின்ற பரப்பிரமம், 
இரண்டில்லை ஓன்றென்பதே.அ௮த்துவி த மென்னுஞ் சொற் 

குப் பொருளென விசிட்டாத்துவிதங் கோடலா லவர்கள் 

: af At 5 gia J Qa Qer or ahaa aan 

“ பேதவாதஇிகள், மறுதலைப் அபரருள்ற தல்" இரண் 

டன் மறு தலையாகிய ஒன்றெனப் பொருள்கொண்டு, அங் 

ஙனங்.. கொள்ளவே அ௮வ்வொன்றனச் மறுத்லையாகய 

(இரண்டாவது மூண்டென் நற் கிழுக்கின்மையின் அத்து 
வித மென்பதுக் அவி மென்னும் பொருளைப் பயக்கு 

மென்று போவர். 

அவரெல்லாம்: ௮ச்சொற்கு ஒன் யெனப்பொருள் 
“கொண்டு தத்த மதங்களோடு முரணாமைப் பொருட்டுக் — 
கேவலம், விசிட்டம், மறுதலை யென்னு மடைகூட்டி 
யிடர்ப்பட்டுப் பொருள் கொள்வர். அவருள் மாயாவாதி : 
கூறுங் கேவலமும், பேதவாதி கூறு மறுதலையுஞ் சுருதி 
யோடு முர்ணுதலி னீண்டைக் கேலாவாம். ஏனையோர் 
“கூறும் விசிட்டம் பொருந்து மாயினும், அத்துவிதத்துக் 
குப் பொருளொன் ஜெனக்.கோடல் . பொருந்தாது. 
என்னை? ஓன்றென்பது பொருளாயின், ஒன்றெனவே 

. விளங்கக் கூறலமையும். அவ்வாறின்றி, அத்துவிதமென 
வுய்த்தணர வைத்தோத வேண்டாமையானும், ஒன்றெ 

“னப் பொருள் கொள்ளின், மாவாக்யெப் பொருள் 
பயப்பதோர் விசேட மின்மையின் . அத்துவிதமென்றது 
பற்றி அண்டொரு. பயன்படாமையானு .மென்க. மற் 

- ஹென்னையோ அத்துவித மென்னுஞ் சொற்குப் . பொரு 

ளெனிற் சித்தாந்த சைவருரைக்குமாறு காட்டுதும். அது 

ரீ யாகன்றா யெனவும்; அது நானாகன்மே னெளவும், அது 

இதுவாகின்ற தெனவு மூவிடம் பற்றி bays தத்துவ 
மசி முதலிய மாவாக்கியங்களைக் கேட்டவழி, அதுவென்ப
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தொருபொருள் ரீ யென்பதொரு பொருளாகலின் ஒரு 
பொருள் மற்றொரு பொருளாமாறு யாங்ஙன மென்னு 
மைய நீக்குதற் கெழுந்த தாகலின் அது,இதுவாதற் கேது 
வான அவ்விரண்டு முளதாகிய சம்பந்த விசேட 

முணர்த்துதலே அத்துவித மென்னுஞ் சொற்குப் பொரு. 

ளென்றுணர்ந்து கொள்க. 

அ.ற்றேல், அத்துவித மென்னுஞ் சொல்லாற் பெப் 
படுஞ் சம்பந்தம் ஐக்கியமோ; தாதான்மியமோ, சமவா 
யமோ, சையோகமோ வெனக் கடாவினார்க்கு ' ஆற்று 
நீருங் கடனீருக் தம்மிற் சேர்ந்தாற் பே£லவுங், குடா 
காயமு மகாகாயமுக் தம்மிற் - சேர்ந்தாற் போலவுமா 
மெனில், . அங்கன் ஷ் சேர்க் தவழி யொரு பொருளே — 
யாகலின் ஓன்றெனவே யமையும், அத்துவி.கமென' வுய்த்' 
துணரவைத்தோதவேண்டா, அன் றியு மொன்றாயவழி 

- அதுவதுவாய் கின் உறிதலாகிய ஆன்ம -விலக்கண முத்திக் . 

காலத்திலில்லை :யெனப்பட்டு வழுவாமாகலின் அது 

பொருக்தாமையானும்; குண குணிகட்குத். தம்மி னுள 
தாகிய சம்பந்தம் போலுந் தாதான்மிய மெனில், ஆன்மா 
மூத்ல்வனைப் போலக் குணிப் பொருளாய் Apu 

தன்றி முதல்வனுக்குக் குணமாகாமையால் .அ௮வ்வா.றியை ' 

தல் கூடாமையானும்; தாதான்மியத் இன் வேறாய் கையா: 
 யிகர் கூறுஞ் சமவாய மென்பதொன்.றின்மையானும், விர. 

லும் விரலுஞ்சேர்ந்து நின்ருற்போலச் சையோக மெனில், 
அவ்வியாவ்விய விருத்தியாகிய: . சையோகம். .வியாபகப் 
பொருட்குக் கூடாமையானும், .யாதானுமோ ரியைபு 
பற்றிக். கூறப்படுஞ்: சொரூப :மெனில், அது: மாவாக் 

கியப்பொருளை. வலியுறுத்த... கெழுந்த அத்துவித்ச் 

- OFr DG: பொருளாகாமையானுஞ்; சொரூப, சம்பந்த. 

மாத்திரையிற் சிவானந்தத்தை யனுபவித் தல் கூடாமை 

யானும்? இவற்றின். வேறு. Me on get pais வாராத
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அரிர்வசன மெனில், அங்ஙனங்கூறுதன் மாயாவாதி கூற் 

றாய். வழுவா. மாகலானும் அவையெல்லா மீண்டைக் 
கேலாமையின், வேறு விடுக்குமாறென்னை யெனிற் கூறு 

தும். ஒரு. பொருளே அவயவ அவயவி .களாயாதல், 

குணகுணிகளாயாதல், வேற்றுமைப்பட் டிரண்டாய் 
நிற்றற் கேதுவாகிய தாதான்மியமும், அதுபோல இரு 
பொருளே அதுவதுவா யொற்றுமைப்பட்டு ஒன்ருய் 

நிற்றத் Gs gor Bus தாதான்மியமுமெனத் தாதான்மிய 

சம்பந்த மிருவகைப்படும். அவற்றுண் முன்னையது. 

தாதான்மிய மென்றும், பின்னையது அத்துவிச மென்றும் 

வழங்கப்படும். , ௮ த்துவித மென்னுஞ் சொல்லியல்பு 

மேற்கூறிய வாற்றுன் வேறு பொருடரு மாறின்றி 
அன்மைப் பொருள் பற்றி யிரண்டன்றென வேற்றுமைப் 

படாமை நிற். றலேயாமென்க. 

'இதுவே' ஆரியர் கருந்தென்ப்று “ அத்துவித “மென்: 
னுஞ். சொல்லே யர்கிய காத்தியை யுணர்த்து மாயிட்டு” 
என்றதனானும்; புடை நூலாசிரியர் *பி.றிவரு மத்துவி த 
மாகுஞ் சிறப்பினதாய்'' என்றுடம்பொடு yori gs 

தோதியதனானு அக 

இவ் வத்துவிதம் அபேத சம்பந்தமாகிய தக்கன 
pero, பேதாபேத சம்பந்தமாகிய தாதான் 
மியமுமன்.ிப், பேத சம்பந்தமாகிய சையோகமு மன்றிக் * 
கலப்பும் உடனாதலும், வேறுத லு மர௫ய மூன்றும் தன் 

கட்டோன்ற நிற்ற்ல்பற்றி அம் மூன் மற்கும் பொதுவாகக் 

கூறப்படுமாகலான், அவ்வத்துவிதத்தும் ். கொவ்வோ 

ரிடங்களின் அலை கடலிற் சென்றடங்குமாறு: போலென 
வும், வானத்தில் வானும், மணத்தின் மணமும் போலென் . 

_ வும் அபேத வுவமையும்/ பண்ணையு மோசையும் போலப் 
ப்ழமதுவு மெண்ணுஞ் சுவையும்போ லெனவும், eG 

மிரதமும் போலாங் கராணரனா. சருளெனவும் பேதாபேத
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வுவமையும்? இரும்பைக் காந்தம் வலித்தாற் "'போலியைங் 
தென்ப் பேத வுவமையும்? ஒருபுடை யொப்புமைபற் றி 
யெடுத்துக்காட்டுப வாகலின்;. இங்ஙன: முரணுவபோல 
வேறு வேறு பெயரெடுத்துக் காட்டுதல் பற்றி மலையற்க- 

_ இம்மூன்றியைபுந் தன்கட்டோன்ற இவற்றிற்கு 
Cages நிற்கும் அத்துவிதத்திற்குச் ் சிறந்தெடுத்துக் 
காட்டப்படு மூவமையாவது ஆன்ம போதமுவ் கண்ணொ 
ளியுர் தம்முளத்துவிதமாய் நிற்றலா மென்க. 

“காணுங் சண்ணுக்குகீ £ காட்டு முளம்போற் 
காண வுளத்தைக் கண்டு காட்டலின்”' . 

. (சிவஞான போதம்) 

எனவும், 

6 claws காட்டக்கண் டிடுந்தன்மை யுடைய கண்ணுக். 
கேயுமுயிர் காட்டிக்கண் டிடுமா போன, 
வீசனுயிர்க் குக்காட்டிக் கண்டிடுவ... 

(கமான சித்தியார்) 

என்வும், 

அதிவொளிபோத் பிதிவருமத் துவித மாகும்”, 
் (Saar) 

எனவு மூன்று நூலாசிரியருஞ் சித்தாத்த முடிவு 
ணர்த்தும் வழி யிதனையே யெடுத்துக் காட்டிய 
our ps. 

இவ்வத்துவித . மேனை யோர் கூறும் அத்துவிதம் 
“போலக் கேவலம், விசிட்டம், மறு தலை யென்முத 
லொன்றாுன் விசேடிக்கப் பட்டு: . கின்று யொருளு 
ண்ர்்த்தாது சுத்தமாய் Baro போருளூணர்த்துதலிற் ற் 
சுத்தாத்துவித :மென் வழங்கப்படும், -:
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சண்டுச் சுத்தமென்றது யாதொன்றுனும் விசேடிக் 
கப்படாது நிற்றலை. அது விசிட்டசத்தை, சுத்த சத்தை 
யெனத். தார்க்கேர் கூறும் வாய்பாட்டானு மறிக. 

ஏனையோர் கூறும் அத்துவிதங் கேவல முதலிய 
வற்றான் விசேடிக்கப்படாத வழி அவர்கூறும் பொரு : 

டருதற் கேலாமையின், அவை யெல்லாஞ் சுத்தாத்து 

வித மாகாமையுங் காண்க. 

- இங்கன மொருபொரு விரன்கமையான் வியாபக 

மூம் வியாப்பியமுமாய் வேறுபட்டு நிற்குக் தாதான்மியம் 

போல வியாபகமும் வியாப்பியமுமான இருபொருளொரு 

தன்மை யானொற்றுமைப்பட்டு நிற்கும். தாதான்ஸிய. சம் 

பந்த மொன்றுண்டெனவும்,. அதுவே அன்மைப் பொருள் 

பற்றி அத்துவித மென்னுஞ் சொல்லா னுணர்த்தப்பட்ட * 

தெனவும் அறியமாட்டாதார் தத்தமக்கு வேண்டியவாறு 

யபிவ்வுண்மை யுணராதது மன்றி, விஞ்ஞான. இக்கையா 

டல் பொருள்களோடொப்பச் சற்குரவன் கையிற்று 

OT CF செய் தளித்த பொருளென் ஐறியு மறிவு சலியாமைப் 

பொருட்டு நாணாளுஞ் சிவபூரையிற் செபகன்மங்களோ 

டொப்பச் “சிவோ. தாதா” என்னு மந்துரமோதி ஆன்மா. 

வையுஞ் சிவனுடைமையாகம் பூரீரோடு 'தானஞ்செய் 

தளித்துத்தான் சுதந்திரனே சிவனுடைமையல்லனெனப் 

பிணங்கப் பரம சற்பாத்திரத்திற் ருனஞ்செய்த 

பொருளை அபகரிக்க நினைக்கு நினைவுடையாரோடு 

பேசினு முய்தியில்லதோர் சொடிய பாவமென்றொழிக; 

தன்னைத் தானஞ் செய்தலாவது தான் சிவனுக்குப். பர 

த்தர .னென்றறிந்து அவனருளல்லா, தொன் Dye. 

'செய்யானாகி என்னல யாமென்றுணர் தல்.



ச் 

அற்றேல், மலவாச னை நீங்குதற்' பொருட்டுத் 
தன்னைத் தானஞ் செய்ததாகப் பாவித்தன் மாத்திரையே 
யாகலின், அதுபற்றி ect யெனின் 2 அ௮ங்ஙவன 
மாக, 

அப்பாவனை போலியோ; உண்மையோ யெனக் கடா 
வினார்க்கு, உண்மையெனின் UT SOE ஸ்டவ் இமுக்கில்லை; 
போலியெனின், பசத்தவ னுண்டான் போல வெத்துணைப் 
பாவகஞ் செய்யினும் பச நிங்குதல் கண்டில மாகலின் 

் அதுபோல, போலிப் பாவனையான் மலவாசனை நீங்குமா 
ஸின்மையின் அது வீண் டொழிலாய் முடியும். இன்னும், 
பாவனை போலி யென்பார்க்குப் பாவனை வழியவாச் 
செய்யு மந்திர கிரியைகளும் போலியாய் முடியும். - முடி. 
யவே, பாவனை முதன் மூன்றானும் அவர் செய்யுஞ் சவ 
திக்கையுஞ் சிவபூசையுஞ் சிவத் தியான முதலிய வெல்லா 

_ வாசாரங்களும் அங்ஙனம் போலியாச் செய்வது தமக்கா 
யினும் பிறர்க்காயினும் பயன்படுமா ' றின்மையின் - 
மாணாக்கரை வஞ்சித்துக் தம் மூடம்பை யோம்புத.ற் 
பொருட்டுச் செய்யு காசா ager போதக 
Onp ipa. 

அற்றேல், கருடபாவனை Gwuti@angely: கருடனுதல் 
கண்டிலம், அப் பாவனையால் விடச் தீர்தல் கண்டன 
ம்ாகலிற் போலிப் பாவனையும் பயன்படுமென்பது பெறப் 
படுமா லெனின்,. அறியாது கூறினாய். மாந்திரிகன் 
தன்னுடம்பைக் கருடனாகப் பாவிப்பானல்லன்; மற்றென் 
னையோவெனின், கருட னுக்கதி தெய்வமர்க நிற்கு மந்திர 
மூர்த்தியாகத் தன் னான்மாவைப் பாவிப்பன்; அங்ஙனம் 
பாவித்த வழிச். சார்ந்ததன். வண்ணமாய் நிற்கு. மியல்: 
புடைய வான்மா ஆண்டம் மந்திர ரூபியாய் நிற்ற்ற் 
கிழுக்கன்டையின், அதுபற்றி யாசங்கையின்மையுணர்க,
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| இன்னும். பாவனைகளு முபா சனைகளுங் கற்பித்துக் - 

கொண்டு செய்யும் போலியென்றன் மாயாவாதி கூறுங் 
கூற்றுதலின் ' அது சைவ அித்தாந்தத்திற் கேலாமை 
யறிக, ் 

அற்றேல், ஆன்மாச் சார்ந்ததன் 6 வண்ணமாய் நிற்கு 

மியல்புடைய னென்றற்கும். அதனானே தன்னாற் கணிக் 
கப்படு மந்திர ரூபியாய் நிற்ப. னென்றற்கும் விலங்கு 

_ புள்ளுக்கு மதி தெய்வமாய் கின் DY. ES மந்திரமுண் 

டென்றற்கும் பிரமாண முண்டாயினன்றே அது பற்றிக் 

கருட பாவனை முதலாயின  வுண்மைப் பாவனையென்று 
் கொள்ளப்படும், ஆதலினிவற்்,நி.ற்குப் பிரமாணமென்னை 

யெனின் : சர்வஞானோத்தர மு தலிய ஆகமங்களே 

பிரமாணமென- வறிக. 

அஃதெங்ஙன மெனிற் காட்டுதும் : சர்வஞானோத். 

தரத்திற் பசுவும், பாசமும், .அதிகாரஞ் செய்திருப்ப 

தாய் பதியும், அதிகாரத் இனொழிந்து தன்னியல்பினிழ் 
பதர சிவமுமெனப் 'பதார்த்த கான்கென் றெடுத்துக் 

“கொண்டு, அவற்றிற்குத் ' தனித்தனியிலக்கணமு 

முணர்த்திப், பின் னதுகேட்ட ஆறுமுகக் கடவுளுக்கு 
அங்ஙன மப்பிரமேயமா 3யொன்றோ டுவமிக்கப் படாத 

தாய், அதி சூக்கும மாய்,. வியாபகமாய்த் தன்னியல் 

பினிற்குஞ் சவத்தை ய்றியுமா றெங்ஙகன மென்னு 

மாசங்கை நிகழாமைப் பொருட்டுச் “சிவப்பொரு ளத்தன் 

மைத்தாயினும் அதனை யறிதற் குபாயங் கூறுகின்றும், 
அவ்வுபாயம் வாதிகளெவராயினு மறியப்பட்ட SOT (GUS 

குருபரம்பரையி னறியப் படுவது. ஒருவருக்கும். யாங் 

கூறினே மல்லேம். ௮த னை நீ கேட்பாயாக “ வென் 

றதன்பெருமையை யெடுத்துக் காட்டி, அநாதி முத்தனாய் 

நின். ந சிவனுக்குரிய தன்மைகளும். அத் 'தன்மையனாகய . 

சிவனே மானெனச் சிவோகம் பாவனை செய்யுமாறும் £
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wat per DS தளத் பாவனை செய்தாற் படுமிழுக்கும்;. 

விளங்க விரித்துணர்த்.இத், துவித பாவனையைக் கை 
விட்டுச் '௫வோகமொன: அத்துவித பாவனை செய்வோன் | 
'ஏகதேசமாய் நின்.றுறிவதாகிய AD DOR oa BA, - முழூ 

தும் வியாபகமாய் :“நின்றறிவ தாகிய முற்றுணர்வு 

விளங்கிச், சிவனை யறிந்து தான் சிவனே யாவனெனச் 

சிவனை ய.றிதற் குபாயங் கூறிப், பின் னதுகேட்ட ஆறு 
முகக்கடவுளுக்கு, மேலுத்தேசங் கூறும் வழியும், இலக் 
கணங் கூறும். வழியுஞ் சவனு மான்மாவ£ மிருபொரு 
ளென -வைத்தோதுதலிற் சிவனின் வேருகிய ஆன்மா, 
சிவோகமெனப்: பாவிக்கும். அத்துவித பாவ யாற் ச் 
'சிவனே தானாக. ஐக்ூய மாமா... ,ஹெங்ஙகனமென் ருசங்கை. 
நிகஜாமைப் பொருட்டு ஆன்மா தன்னியல்பே யறியா.து 
பசுத்துவத்தோ:டு கூடிய வழிப் பசுவாய்" நின்றான், அது 
போலத் தன்னையறிந்து. சிவத்துவத்தோடு கூடிய: வழிச் 
சிவமாய். கிற்பதற் கையமில்லை. ஆதலாற்- ன்னையுக் 
தலைவனையும்: அப. பர பேதத்தானுந், தூல சூக்கும 
Gu 55 STD! -மெப்பொழுதும் பயின்ற.றிதல் வேண்டு. 
மென்றோ இனீர் .. ௮ற்றேல், ஆன்மாவி. னியல்பு. தனித்து 
நில்லாது பசுத்துவத்தோடு கூடிப் பசுவெளவுஞ், 
சிவத் துவத்தோடு கூடிச் வெமெனவும் பல: தன்மைப் 
பட்டு நிற் க்குமா . தென்னை யென்று: மீளவு மையுருமைப் 
பொருட்டு, - * அதவா. : வென்றெடுத்துக் கெண்டு 
தெளிவு பிஐவாது மீள மீள மயங்குத.ற் கேதுவாகஇய 
வார்த்தைகளை விகற்பித் இங்ஙனம் .பலவர்கச். சொல்வ 
தென்னை. யெனக். கூறியொழித் தெல்லாச் ' சங்கைகளு 
நீக்கித். தெளிவு பெறுதற் கேதுவுக் தொகுத் தொரு 
aunt gan wud னணர்த்துவான் புகுந்து “சர்வோ தீரும் 

் நென்ற்குளிச் செய்தார். ் 2 3 4 

Besa பொருள்:-2  ஆன்மள அல்கல் களம். 
A pao ang ஹையுரறுது : எல்லாப் பொருளின்
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-தின்மைகளு .., மான்மாவுக் ... குளவாம்.  அஃதெங்கன 
.மெனின்.7 .. ஆன்மா. வெதனை : யானெனப் பற்றினான் 
அதனதன் சுபாவமே தன் சுபாவமாத் தன்மை யுடைமை 
“யான், அதுவதுவாயே நிற்பனென்; 3 tts sor மான் மர்வை 
யறியுமாறு.. கனக்? அய! soe டகீண்டு ரன, 
வென்றதா, வட குதப்ப 

- இங்களக் சொர்குத் ue இன்னு Babar Bey 
மான்ம ஞான் த்தின் பெருமையும், - அதனாற் பெறும் 
பேறும், அதனை யறிதற் குபாயமும், அறிந்தானது 
பெருமையும் விரித்துக் கூறி): இதக் DG மேற் 'சொல்லம்: 

- பாலது.  சிறிதுமில்லை.;' ஆகலான்;  மனோவிகற்பங்களை - 
யொழித் இங்கன மதனுண்மை “ wie துபாய்ங்களைச் 
செய்வோன் 'இங்கே Favor’ முத்தனாய் Hawt மெங்கும் 
வியாபித்துத், தத்தரும் தருமியாய்த் தீத்தருமி. யெனப். 
ப்ட்ட “முற்றுணர்தன் முதலிய “வெண் ~ குணங்களை 
யுடையவனாய், : இங்ஙனஞ். 'சிவத்துவத்தைப் பெற்றுச் 

... “சிருட்டிப்.படுந்தன்மை:. முதலியவின் றிச்: சிவ -சமமாவன். 
“இத்தன்மை யுடையவனுக்கு த் தவம், செபம்)” இியானம்,' 
பூசை முதலியன வொன்றும் வேண்டா, சத்தியஞ் சத்திய... 
'முக்காலுஞ் . சத்தியம். இதற்குமே -ல.றித.ம் பாலன. 
வொரு. நூலினு மில்லை யென வலியுறுத்திப் பின்னு 
மான்மாவெல்லாவற் 'றினும்: அதுவதுவாய் நிற்குமா ற்றைப் . 
பூதான்மா முத.லறுவகைப்: படுத்தி விரித்து நின்று ் 
கூறுதுங் கேட்பாயாக. வென்'றெடுத்துக்: கொண்டு, ப்தி 

பரிணாம: மாகிய் வுடம்பினியல்புகளும், -ன்மா. ஒவ் 
வுடம்பைப் பற்றிய வழிப் பூதான்மா வென: கிற்குமாறும் 
அகத்தின் கண்ணவாயே வாக்குகளி னியல்பும், ஆன்மா 
அவற்றைப் பற்றி யந்தரான்மா ''வென' கிற்குமாறும், 

சூக்கும பூத முதலிய: தத். துவங்களி. னியல்பும், ஆன்மா 
சுத்த நத்துங்கிகள்ப் பற்றிய வழித்  தத்துவான்மா. .



11” 

வெள்: நிற்குமாறும், தத். துவங்க-ளுள்ளும்: ஆன்மர் வெவ் 
வேறு: தத்துவங்களைப் பற்றியவழி . அவ்வத் தத்துவ 

மயமாயே. : நிற்பனென்பதும், © “ஆன்மாப் Cur SIGS 

துவமெய்திப் புருட தத்துவனென நிற்கு. மியல்பும், அங் 

ங்னம்' புருடதத்துவ மயமாய் நின்று பிரகிருதி குணங் 
களைப் பற்றி யின்ப .துன்பங்களை : நுக.௬:ம் வழிச் 

சவனென நிற்கு மென்பதும், சுரர் நரர் விலங்கு புள் 

தாவர. மெல்லாவற் நி.ற்கு மதி. தெய்வங்க' ஞள' வெனவுர், 
தாவர சங்கமங்களுண் .. மந்திரங்களா னதிட்டிக்கப் 
படாத வுயிர்களில்லை யெனவும்; மந்திரங்களை யுச்சரிக்கு 

: முறையை யிவ்வாறெனவும், - இவ்வாறு . - மந்திரங்களி 
: னியல்பும், அவ்வம் மந்திரங்களைக் : கணிப்புமி: ஆன்மாப் 
படிகம் போல அவ்வம் மந்இராமயமே யாக: மத்திரான்மா 

் வென: கிற்கு மாறும், அதனின் வேருகய விவ. வைவகைப் 

; பெயரு நீங்கிய வழி மேற்கூறிய அத்துவித பாவனையாற் 
Arr rir வென: BD pe சித்தென்று காதிப் பொதுமை 

பற்றி யியற்கை யாதலுந் தெரித்துணர்த்இி, இங்கன 
மாகலான்; அத்துவித: பாவனையுடையோன்.. சூ ஈனக் 

சண்ணினாற் சிவனை அன்மாவிற். கண்டு முழுதும் வியா 
-ஙகமாய் '.இின்.றுறிவ தாகிய... மு.ற்றுணர்வுடையவனாய் 

அவ்வப்: பொருளியல் பெல்லா மீறிச் து, மலலவாச்னை 

நீங்கிக் கேவலமாய் நின்று, முடிவு காண்இல்லாப்: பேரின். . 
ப.த்தைப் பெறுவானென' முடிந்தது முடித்துக் காட்டி. 

... இங்ங்னம்: ஸ்ரீகண்டருத்/ Gos கடவுள் By DPSS 
ELLY HES Ch OT பார்கஞ் செவியறிவுறுத் தருளினார். 

.. இன்னுமிதனை பின்குரைத்தவ்று. a விரி த்துரைத்துக் 
3 கொள்க... 28 e 

இவ்வாகமத்து og வனி. gee. "aly 
Geena sein: நின்று, தன்னைப்  பாவிப்பதாகிய 
YT DE TOT மோனமொன்றே அப்பிரமேயமா; யொன்றோ
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ட் . 
a நின்ற. Lope Parlor யறிதமி” குபரம்/ 

மென்றும்? அங்ஙனம் Lira es Bais) “அச்சிவனோ டொறி 

இமைப்பட்டுப் பேரின்ப த்தைப்.' பெறுவர் னென்ப்தும்? 

அசத்தப் பொருளோ டெ ர்.ற்.றுமைப்பட்டு: ' நிற்குமா : 

ஜெங்ஙன. மென்னு மைய: நீக்குதற்கு்:. தொகுத்: தொரு 

வார்.த்தையாஜ் கூ.று.து. .மென்றெடுத்துக் கொண்டு. 
ஆன்மா :எதனை யெ.தனை யானெனச். சார்க்தான் அதன: 

தீன் சுபாவமே தன் சுபாவமாய் அது. : .வதுவாய்:. நிறய 

னென்று. கூறி, இங்கனமேவலர்ஜ்.. இிவனோடொற்று 

மைப்பட்டு .நிற்புழிச் .. வென் குணங்களாகய... வெண். 

குணங்களுக் தன் ஐன்மையாக்க்.. கொண்டு: -சிவனேயாய். 

- இிற்பன்;, இறுவே. சிவத்தைப். பெறுதலென்றும்,' இதற்கு 

மேலாய..பல ஜோருநாலானு மில்லை:முக்காலுஞ்' ச்த்திய 
மென வலியுறுத்தியும், ஆன்மா. வெல்லாவற்றினு: மது 

வதுவாய். நிற்கு மாற்றை இன்னும் “விளங்கள் FDS 

மென் . றெடுத்துக்கொண்டு-. பூதான்மா, த்.த்துவான்மா; 

மந்திரான்மா;' அந்தரான்மா? சீவான்மா; : பற்மான்மா 

'வென்றறு. வகைப்படுத்து . அவ்வவற்.றி.ற் ' கூட்டிய வழி : 

். அவ்வப் பெயர்பெற். றதுவ்துவாய் “நி ற்பனென. . ஆண்டு 

நிற்குமாறு... விரித்துணர்த் இயும், படிகத்தை யுவமை 

_ கூறியும், இங்கன. மேனை .யாதமங்கள் ,போலப்பொருள் 

் கவர்ச்சிப் UGS) உடங்கொடா.த:: வண்ணம் ஆறுமூக்க 

கடவுண். மாட்டுவைத்த கருணை பமிகுதியான் ங்கை... 

நெல்லிக்கனிபோல ஆன்.மாவினி௰ல்பு: Mor asa ont RBG, 

பலகாலும் வலியுறுத்தி, யெல்லா ..வாகமங்களினுஞ் 

சிறந்த தென்பது தோன்றச். சர்வ ஞானோத்த்ச” மென்ப் - 

பெயரு மிட்டருளிச். செய்த ஸ்ரீ டபக் aii: Ojon er 

Bowers ee Gace. 

aa’ “Tyke aisha rad: ‘gar pa iw. pac 

யின்” மூதல்வதுக் கென்த் '.தானஞ்செய்' தளித்தலான்
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மூன் செயற்கையாற் றன்னுடைமையாய் நின்ற மூன் 
றந் தானஞ்செய்த .பின்னர்த் . தனக்கின்றிச் சிவனுக் 
குடைமை யாயவாறு பெற்றும். பெறவே, ஆண்டுப் 
பொருளென்ற துடம்புபோல: வொற்றுமை: யுடைத் 
தாய்த் தன்னா. னுகரக்கடந்த வுடல்வினையே யன்றி 
முன்பே தன்னாற் நுறக்கப்பட்டிழிந்தகாப். பொருளன் 
மென்பது தாமே. போத்ருதலானும், அவ்வாறின்றி 
ஆண்டுப் . பொருளென்ற - தெல்லாவற்.றிற்கும் பொது 

வெனக் கொள்ளினும் உடல் வினையுமவற்று எடங்குத.. 

லானும், அங்கன முதல்வனுக் கென் நீந்த வுடல்வினையை 

மீளவும் தானுகரக் கருதுவேர்ன் அவ்வாறு தானஞ் 
செய்தளித்த வான்மாவை மீளவுஞ் சுதந்திரனாகக் கருது 

வோன் சிவ சமவாதியோ டொப்பவனா மாகலின் முதல் 
வனுக்கென்றளித்த பொருளைத் தானுகரக் கருதுதல் 
பெரியதோ ரிழுக்காத -ல.றிக. 

இன்னுக், தன்னுடம்பே தனக்கன்றி முதல்வனுக் 
குடைமையாக ஈந்தவழமி அவ்வுடம் பிடமாக வரும் 
வினைப்பயனை த் தானுகருதற்கோ ரியல் பின்மையு ம.௰ிக, 

Qar Dis, தனக்குத்தானே ௬தநீ Dower Dé Aa ge 
குடைமையாய வழித்தான் meee -அகருமாறு 
யாண்டைய தென்க. . ் 

தன்னு வன்கிற்பபிட் பொருண் மூன்று ் மூதில்வ 
் னேன்று கொண்டா aera 

அன்ஹே.யென்ற ஞவியு முடலு 
முடைமையெல் .லாமுங் 

குன்றே யனையா யென்னையாட் 
. கொண்டபோதே கொண்டிலையோ” 

எனவும், ்
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ப உடலிடங் கொண்டா யினியுன்னை.... - 
என்வும், 

ore ற்கனம்”” எனவும், 

“ஏன் றவுட ற். பழவினைகள்!” எனவும், ் 
“ஏன்ற வவனை: எனவும்... எ ரீ ன் 

ஏன்று. கொண்டா மென்னை'.' எனவும், 

. *நாமொ.மிந்து. -சிவமாவ'' தெனவு . மோ இயவர்... 

றென்மறிக;-.: ் 

அத்துவித வாக்யெத்தெளிவுரை, முற்.ஜி.்று.. 

'இருச்ிற்றம்பலம்.... 

ஸ்ரீ மெய்கண்ட தேசிகர் இருவடிஃவாழ்க.7. 

ஸ்ரீ ஞான சுவாமிகள் திருவடி. வாழ்க / 

(ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர் பிரஸ்; கும்பகோணம், .


	T 543ATHUVIDHA VAAKKIYA THELIVURAI_Page_01
	T 543ATHUVIDHA VAAKKIYA THELIVURAI_Page_02
	T 543ATHUVIDHA VAAKKIYA THELIVURAI_Page_03
	T 543ATHUVIDHA VAAKKIYA THELIVURAI_Page_04
	T 543ATHUVIDHA VAAKKIYA THELIVURAI_Page_05
	T 543ATHUVIDHA VAAKKIYA THELIVURAI_Page_06
	T 543ATHUVIDHA VAAKKIYA THELIVURAI_Page_07
	T 543ATHUVIDHA VAAKKIYA THELIVURAI_Page_08
	T 543ATHUVIDHA VAAKKIYA THELIVURAI_Page_09
	T 543ATHUVIDHA VAAKKIYA THELIVURAI_Page_10
	T 543ATHUVIDHA VAAKKIYA THELIVURAI_Page_11
	T 543ATHUVIDHA VAAKKIYA THELIVURAI_Page_12
	T 543ATHUVIDHA VAAKKIYA THELIVURAI_Page_13
	T 543ATHUVIDHA VAAKKIYA THELIVURAI_Page_14
	T 543ATHUVIDHA VAAKKIYA THELIVURAI_Page_15
	T 543ATHUVIDHA VAAKKIYA THELIVURAI_Page_16
	T 543ATHUVIDHA VAAKKIYA THELIVURAI_Page_17
	T 543ATHUVIDHA VAAKKIYA THELIVURAI_Page_18
	T 543ATHUVIDHA VAAKKIYA THELIVURAI_Page_19
	T 543ATHUVIDHA VAAKKIYA THELIVURAI_Page_20
	T 543ATHUVIDHA VAAKKIYA THELIVURAI_Page_21

