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சிவமயம். 

இப்புத்தகத் திலடங்கியவை. 
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உரிமையுரை 

ஸ்ரீமுகம் 

அபிப்பிராயங்கள் 

சிறப்புப்பாயிரம் 

சாத்துகவிகள் 

உபோத்காதம் 

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு 

திருவுருப்படங்கள் 

தேன்தேசத்து வாரசைவசமயாசார்யர்துதி 

சேய்யுள் முதற்குறிப்பகரா தி 

ஸ்த்தல விஒ.ய அட்டவணை 

ஸ்த்தல விஷய சூசனம் 

பிழை திருத்தம் 
சித்தாந்தசிகாமணி மூலமும் உரையும் 
  

அங்கலிங்கோத்பவம் 

வீரசைவசமயவிசாரம் 

லிங்கலக்ஷ்ணம் 

௮ங்கலிங்கலம்பந்தம் 

வாழ்த்துக்கவி 

சித்தாந்தசிகாமணியில் காணும் புராணசரித்திரம்
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சிவமயம். 

ஸ்ரீமத் ஜ்ஞாம ராஜதாநியான 

பொம்மையபாளையத்து பெரியமடம் 

ஸிவகஞ்சி மயூராசல நிவாஸ் யதீஸ்வர 

காத்தரான 

மயிலம் தேவஸ்தாகம் 

ஆதீனபரம்பரை தர்மகர்த்தத்வம் 

சவஞானபாரஷீயசுவாமிகள் 

அங்க்கார த்தின்படி 

மஹாஸஹந்நிதா நத்துக்கு 

ஸமாப்பிகீகப்பட்டது.
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சிவமயம். 

இருக்கோவலூ.ராதீன ஞானியார் மடாலயத்து 

ஸ்ரீ வ ஸ்ரீ 

சிவசணமுகமெய்ஞ்ஞான சிவாசாரிய சுவாமிகள் 

“அனுக்கிரகித்த 

ஸ்ரீ முகம், 
பரவுதற் தரித்தாம் பத்திப் பெநமையிர் ! 

சச்சிதாகந்த சற்குருவின் இருவருட்பிரசாத விசேஷத்தானே Regge 

னச் செல்வ முதலிய எ£ஈலனும் ஈன்னர் வாய்க்க, 

தென்றமிழ்காட்டு வீரசைவ runs Sart வாதமாறு நன்முத்தியைக் 

தரும் வீரசைவ வுண்மைகளை யறிந்துய்கலொன்றே ௧௬இத் தவப்பிரகாச 

சிவப்பிரகாச எம்மடிகள் மொழிபெயர்த்தருளிய இத்தாந்த கொமணிக்கு 

ஆன்றோர் முறையை யறிந்து வெளிப்படுக்கும் தகைசால் தங்கள் சால்புறும் 

உசையில் சிற்ரில இடத்தைக் கண்ணுற்றாம், மலமகன் நமலன் மாணுறு 

சேவடி. யுளங்கொளுமச்€ர் வளமெனக் கருதினார் ௮றியவேண்டுவனவாகிய 

அங்கவிலக்கணம்களும் இலில்கவிலக்கணங்களும் சம்பிரதாய விரோ,கமின்றிச் 

செவ்வன் விளக்கப்பட்மிள்ளன. இத்தகைய நூல் ஒவ்வொரு விரசைவரி 

டத்தும் ௮வரியம் இருக்கவேண்டுவசே. அன்றியும் பற்பல மதங்களின் 

பண்பெலா முணர்தல் பாரிய வறிவினர் பகுதியாம். ஆதலின் ஏனைய மதத் 

தீறிஞர்களும் இதுபெற்,று மகிழவேண்டுவ தவ௫யமே. 

குருநாதன் நிருவருள் மருவிவாழ் குகவே. 

இல்உனம், 
erstrorG@p sorrel ௩௨ 

இருக்கோவலூ சாதனம். ஸிவஷணவதே ர  நிவாவாற) ஹாரி,



Ol. 

சிவமயம். 

அபிப்பிராயங்கள், 

௮௨ 

சென்னை பிரவிடென்ஷஹி காலேஜ் 

தமிழ்ப்பண்டி.தர் ° 

மஹாமஹோபாத்யாயர் 

௨. வெ. சாமிதாதய்யரவர்கள் 

எழதநியது.. 
தமிழ்வாணர்களுடைய கருத்தைவிட்டகலாத துறைமங்கலம் - ஸ்ரீவப் 

பிரகாசசுவாமிகள் இயற்றியவற்றுள், வீரசைவ௫ித்தாந்தத்தை நன்கு தெரி 

விப்பதாகெயெ சித்தாந்தகொமணியும் ௮தனுசையும் அடங்கிய அச்சுப்புத்த 

கத்தின் காட்டி மிகுந்த இன்பத்தை விளைவிக்கின்றது. ம-ஈ-£-ஸ்ரீ செ. நாகி 

செட்டியாரவர்கள் வடமொழியில், * ஸ்ரீசிவயோடூராட் ' என்பவரியற்றிய 

இதன் முதனூலையும் அதன் வியாக்கியானசத்தையும் வடமொழி தென்மொழி 

பில் வல்ல பண்டிதர்களைக்கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்வித்துக் தாமும் மிக 

உழைத்து ஒழுங்குபடுத்திப் பதித்து வெளிப்படுத்தியகாகத் தெரிதலின், 

இப் புத்தகம், வீரசைவித்தாந்தங்களை அறிர்துகொள்ளும் விருப்பமுடைய 

வர்களுக்கும் மற்ற வித்தியா விகோதர்களுக்கும் மிக்க பயனளிக்குமென்று 

நம்புகிறேன். 
அனும 

Ur ap ow FG 

மருவூர் - கணேச சாஸ்திரியாரவர்கள் 
எழதியது, 

ம-ஈஃஈ-ஸ்ரீ செ. நாசசெட்டியாரவர்களால் தென்மொழியில் உரை 

யெழுஇப் பதிப்பிக்கப்பட்ட சித்தாந்தசிகாமணி யெனும் அரிய பெருங் இரங் 

தத்தைப் படித்தேன். ஸ்ரீவெப்பிரகாசசுவாமிகளால் செய்யுள் வடிவமாய் 

எழுதப்பட்டுள்ள இந்நாலுக்கு முன்னூல் வடமொழியிலுள்ள சத்தாந்தசிகா 

மணி யென்பதே. இதற்கு வடமொழியில் எழுதப்பட்டுள்ள வியாக்கியொ 

னத்தை யனுசரித்தே இவ்வுசை யெழுதப்பட்மிள்ள2. பக்தி வைராக்கிய 

ஞானங்களுக்குப் பரமஸாதனமாகிய இந்நாலுக்கு இவர் எழுதிய உசையா 
னது வடமொழியில் ௮வ்வளவாகப் பரிசயமில்லாது தென்மொழிப் பரிசய 

முடையவர்களான ஆஸ். இகரனைவர்க்கும் ௮ளவிறந்த உபகாரமாகும் என்பது 

நிச்சயமே. அரிய அர்த்த ரஹஸ்யங்களை எடுத்துக் காட்டிய இவ் வித்வானது 
பேருபகாரசிர்தை முதலிய பெருமைகள் இப் புஸ்தகம் படி.ப்பவர்க்கு 

இனிது விளங்கும். ஆதலின், கற்றறிந்த பெரியோர்களும் கனதனவான்களும் 

இச் தகைய பேருபகாசத்தைச் செய்த கா$செட்டியாரவர்களுக்கு கன்றி 

பாசாட்டக் கடமைப்பட்டவர்கள் என்பது எனது இடமாகிய அபிப்பிராயம், 

அஜி



OPINIONS. 
Ve Nal வைட 

K. P, Purranna CHErry, Ksq., Senior Councillor to H. H. the Maha- 
rajuh of Mysore, writes :— 

I have heard of Saint SivaprakiSa Swimigal and you tell me that his 
work is a translation in Tamil of the Sanskrit work Siddhanta Sikhamani. 
If this be so, I can say that the book ought to command a wide sale not 
along the Virasaivas in the Tamil Districts, but also among the Saivite 
brothers. It is the recognized Text-book dealing with Virasaivism in the 
Sanskrit language. | wish your book every success. 

V. V. RAMANA SASTRIN, Esq., M.A., F.z.8. (Lond.); O.M.DS.EY, (Berlin) ; 

M.0.8.M.F. (Paris); M.0.8.G.B.1. (Manchester); c.Mem.s. (Lond, ): 17,190) 

125, : ௫0, &e., Lditor, “The Siddhinty Diptha and புயம் 
ள் 

ang a decal), bw fen ல் » tb | poe gt | 
i" 

், ச 110080, Madvas, writes: — 
Bea த்து Ba geet HA BIg, 

This Tamil metrical version, by Turammatigalam Sivaprakasa Swain, 
of the far-famed Vira-mahesvara Sanskrit Text-buok of mystic dogmatics, 

the Siddhanta-Sikhamani, is a philosophic classic, and issued for the first 

time, with an original commentary in Tamil prose, by Mr, $8. (0, Nagi 

Chettiyar of Salem, an enterprising Vira-mahesvara scholar who has, for 

sometime past, been making a special study of the standard Tamil works 

on the Vira-maheSvara doctrine. As regards the merits of the Tamil 

: metrical version, there can be but one opinion, to’ wit, that it reflects the 

strength, grace and music of the Sanskrit original, in a remarkably impeccable 

manner, The name of Turaimangalam Sivaprakasa Swain, who flourished 

about three hundred yeu's ago near Pondicherry, 1s itself a guarantee, in the 

world of ‘Tamil letters, for flawless diction and refined expression. ‘The 

Sanskrit original is by RKenuka-Sivayogirat, and forms the substance 

of the dialogues of the greatest Vira-mahesvara Apostle, Kenukacharya, 

who, in a series of sermons, instructs Saint Agastya, the ancient Aryan sage, 

who gave the Tamils their language, religion, arts and sciences. ‘These 

dialogues bear on the most vital verities of Vira-mahesvara mysticism, 

which are calculated to bring man face to face with God, whilst he is in 

the flesh. The Tamil commentary which Mr. 8. C, Nagi Chettiyar has 

added to Tufaimangalam Sivapraka‘a Swaimuin's verse, has fully availed 

itself of all the help to be found in published Vira-mahesvara literature
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in Sanskrit, Kanarese and Tamil, more especially in the Sanskrit of 

Mantontadarya’s authoritative commentary on the Sanskrit Siddhanta- 

Sikhamani, and may consequently claim to have left nothing unsaid 

which needs to be said, in order to render the teachings of Vira-maheivara 

inysticism: as lluminitave as possible. It is no exaggeration to say that 

the Siddhanta-Sikhamani is a casket of mystic gems, every one of which 

is worth wearing fora lifetime, here and beyond, next to man’s heart. 

So soul-stirring and convincing are its teachings that the book bears on 

its very face the stamp of inspiration, which he who runs may read. 

1 congratulate Mr. $. C. Nagi Chettiyar upon his present publication, the 

first fruits of his self-sacrificing and God-loving labours, and I may say the 

service he has hereby rendered to his brother- Vira-mahesvaras in particular, 

and to the students of Indian rehgions in general, ought to prove 

enduringly useful, 

0008668606686 O6OOH4466



௧௦. 

௧௫. 

உ 

இருப்போரூர் 

ஸ்ரீகந்கஸ்வாமியார் தேவஸ்தான தர்மகாத்தரும் 

மடாதிபதியுமாய் விளங்கிய 

ஸ்ரீமத் - சிதம்பரஸ்வாமிகளாதின தப் 

பதினோராவது பட்டத்ததிபரான 

இருமழிசை - சிவப்பிரகாச ஸ்வாமிகள் 

Qu 6 Du @ efi w 

சிறப்புப்பாயிரம், 

a 

இணைக்குறளா சிரியப்பா. 

வாழிய பெரிதே வாழிய பெரிதே 

மாமணி துகை க காமரு தண்கடல் 

சுலவுமிஞ் ஞாலத் தலகியெஞ் ஞான்றும் 

வாழிய பெரிதே வாழிய பெரிதே 

யாரெனின் 

மாங்குயின் மடவார் தேங்கு. லின்னிசை 
கற்கென முழக்க பொற்புறு செம்கேம் 

கண்டளிர் பொதுளிய விண்ட... வெ௫னக் 

துற்றுப் பன்முறை கற்றினி தகவுறாஉ 

மன்லைஙய் காவயி னின்றபஃ ருக்க 

ளின் தலை மரீஇய வன்றலர் மலர்க 

ளகம்புற மிரணடினுஞ் சகம்புகழ் பரசிவ 

னுருவள ரிலிங்க மறாவுறப் பெற்றே 

விராவிப வெண்ணில் சராசரப் பிரபஞ் 

சங்களா மெனைத்துமி லிங்கதா ரணகத்த 

சகணுமமை யுண்மை யினையறி வுறுத்துல் 

காட்சுயிற் களர்தரு மாட்சுமிக் கொளிருஞ் 

சேலமா ஈகரின் பாலதாஞ் செவ்வாய்ப் 

பேட்டையின் மேவிய காட்டதி காரன் 

Dy BT DY 601 
நிகமாக மோக்தக மகாவீ.ர சைவ 

தவாசா ரத்தன் ஐவாக் க GOT Lob GOT



டை. 

& (A). 

Gn). 

சிறப்புப்பாயிரம், 

தாவரு கோன்மையி பேவண கோத்திசக் 

துற்பவ முற்றொளி ரற்புக விற்பனன் 

இசைபுகழ் சென்ன பஸவகா மேந்தச 
னரு£ சவப் பு,கல்வன் திருந்து பூ.க்கமிழோ 

டால்கலெ முக்தேர்ட் கோங்குமிச் சென்னை 

ணெண்ட்றல் ஜெயில ௨லிஸ்டெணட் ஜெயில 

பென்னுமுக் யோக மன்னுமென் னண்ப 

னன்பரு ளீகை யென்பவோ ருருக்கொண் 

டெய்இத் ஜென்ன வைத் பொலிவுறு 

வாகார்ம் இலங்கு நாகீற்த்.ர வள்ளல் 

வாழிய பெரிதே வாழிய பெரிதே 

யாழிசூ முலகில் வாழிய பெரிகே 

ஏனெனின் 

அரு.ட்டிகழ் ப்.ரதம சிருட்டியா இயிணனில் 

Ca Bui apser Can gars சூலெனாக் 

Ogrése UGA GL Pee ula gi 

மனாஇகட் கெட்டா வனாதி மலழுத்த 

சித்துரு வாம்பர வக்ெனும் பரம 

பஇ௫ருட் டிக்கண் ஹூதஇி௫ிவ சூலசாய்ப் 

பெருங்கிரி வயினுறு கருங்கற் களைய 

இ.ரமென வடித்துக் தரையிடை விற்சூன 

ருறுஞ்சி௮ு பயனிற் ஜெறுங்கதிர் ரூதற்சண் 

டேசரீமுகப் பேசுமா வசண 

கேவரை யருச்சத் தாவலி னவரைக் 

காமருச் சனைசெயக் காழமுறும் பிரேத 

விலிய்கக் தைக்ய மிலங்கப் புரிவித் 

தேகபா வனையில கேககன் மாஇக் 

கரியா விசேடத் திரியா வருச்சனைப் 

பொற்பும பியற்றி யற்பப் பயனுறாஉம் 

பம்பல சைவ மைப்போலாது 

மேலோ தக்கிரிப் பாலார்ம் இலகு 

பசதனக் கற்களைப் பரிவொடு மேற்றுச் 

சாணையிற் மீட்டி மாணுறு வித்தே 

தன்னுறு மிகுபலன் மன்னுனர் போன்று 
வேசகாகம மூணர் மேதா வியர்கள் ' 
௪ிவசம் பர்கஞ் சைவமென் றியம்புஞ் 
சொழற்பொருட் கலக்கா மற்புத காடித் 

கால மெழுவா யேலுமுச் தணுவிழ் 
ப.ராவுறு மிஷ்டப் பிராண பாவமா
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௮. 

௯. 

௧0௦0. 

சிறப்புப்பாயிரம். 

மூவிலில் கல்களு மாவலிழற் பூண்டு 
சுக் தவே காகமத் துத்க7 காண்டத் 

தோதுபு முறைவழு வாஇய லற்பக் 

கிரியா வருச்சனைப் புரியா வனந்த 

பலனுறு பவரா யிலகுஞ் சிவாமிச 

சாங்குரு வருளாம் சால்கோ பாங்கக் 

இ.ரமசய் கீகப் பரமசாம் சாஜ்ய 

ஏகவிம் சதியாம் யோகமா இக்க 

ப.ரண.ரா யன்னோன் ௪ரணோக் பவமார் 

தசவித பாதோ தகசே வனரசா 

யண்டூன செவரும் கண்டரு வருக்கு 

மருத்த நிலத்தை விசுத்கா லபமாக் 

கோலிமா லிங்கம் வாலிஇ னமைக்க 

னத்தல மிகுபரி சுத்தக் கலனா 
வாயின வாறெனக் தாயலிங் காங்க 
சம்பந் இகளா வெம்பந் தமற்றே 

மலஜல விஸர்ஜா மலர்முூலை மடவார் 
போக நுகர்ச்சி யாகுமெக் காலமு 

மேவு மசுச பாவனை யிலரா 

பஞ்சசூ தகச்சார் புஞ்சிவ லிங்க 

லோபமவ் விரத லோபமா இயன 

வுற்றிடிற் பிசாண னற்றிட லன்றிச் 

சுத்தப் பிராயச் சத்தம இலசாய்க் 

தங்கிரி யாலய விலிங்க மலாம 

லவாவினித் பிறபல் எவாலயங் களையும் 
நத்தமா லாதிய நிக்க தேவசையும் 

தய்குரு லில்கக் தங்கபா கோதக 

இர்த்த மலாப்பிற இர்த்தம் களையு 

மனமது கனவிலு நினையா தவசா 

யா ரண விலிங்க தாரண மிகந்த 

பவிபோ ஜனாஇ ஈவையற் றவராய்க் 

இதுறு பந்திபே தாதியா மாறம் 

தசங்க பவித்துவ மொருங்கற் றவராய்த் 

தவ௩னி Ross சிவமாஹேல் வரரைக் 

சண்டெழன் முதலாக் கொண்டவேழ் முக்தி 

சோபா னக்ரம மாபா ரத்தராய்ச் 

சீராரி லிங்கா சா.ரா.தி யான 
பஞ்சா சாரமு மெஞ்சா தவசாய்த் 

தாசத்து வாதி யாசழ் நிலங்குஞ் 

வ 

(69) ௫.
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GAO. 

கடு. 

சிறப்புப்பாயிரம்: 

சொற்பெறு மூவிரு ௪ற்சன யுக்கசாய்ப் 
பூதிகண் டிகைமுக லோதெழித் அுல்லிய 

வட்டா வசண சிட்டா பரணரசாய்க் 
கைவரு மற்றைச் சைவர்க் குரிய 

கால தேசக் கோலக் கற்பித 

£லமெ னைத்தையுஞ் சாலவிட் டவசாய்ச் 

சிவஜீவ பேத மவையற் றவராய்ச் 

சுத்திக் தப்பிர சித்த ப்.ரசாதவ் 

களைழுகர் நியஇயி லிளையா தவராப்ச் 

சிவார்ப்பித மலதுணா தவாற்புகக் தவசாய்ச் 

குருலில்க ஜங்கம மருவுபா தோதகஞ் 

சிவாகமஞ் வக்கஷேக் தஇரஞ்சிவா சாரம் 

பூதி ப்ரஸாத மேதகு கண்மணி 

wi Bu வற்றை யேதிலர் பழிக்கின் 

மனம்பொரறு தவராய்க் கனபஞ்ச முத்திரை 

யுற்திலிங் கத்தாற் ஐத்துவ சுத்தியும் 
காணுமச் சுத்தியா லாணவச் சுத்தியு 

மேத்துறு மலஃ்தா லாத்தும சுத்இயு 

மெய்துறப் பெற்றே யைஇற் நிகழும் 

வயமார் சிவாகர் நியபாவ மேவி 

தவாங்க மெனைத்துஞ் சிவாங்க மயமாய்த் 

இனமுறு மாஹ்வா னவிஸர் ஜனங்க 

ளின்றி முக்காலமு ஈன்றா கமகெறி 

யிட்டலிம் கார்ச்சனை யிற்றவ ராசாய்ப் 

புடவியின் மருவிய இடவீர சைவ 

ரின்மத வுண்மைச் தன்மையை யெவரு 

மங்கையி னெல்லி யம்கனி யென்னத் 

சேச்கரு மாறிப் பார்புகழ் துறைமங் 
சலப்பதி வெங்கை ஈலப்பஇ யொ௫கல் 

ars grt tere னேத்துமா விர 

சைவா சாரியன் மைவாழ் சோண 

மலைகுரு தேவ னலசடி. மறவான் 

எழுத்துச் சொற்பொருள் வழுக்தியாப் பணியெனு 

மைக்திலக் கணழு மைங் காவியமு 

மற்றுள கலைக முற்றவு ணர்ந்தே 

யற்புகக் கற்பனைப் பொற்பலங் காரஞ் 

சொற்சுவை பொருட்சுவை யிழ்பொலிம் கோங்கு 

ழமூப்பா னிருதாழ் பொற்புற வியற்றி



௧௫௪0, 

௧௪௫. 

௧௫௦. 

௧௫௫. 

௧௬௦. 
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௧௭௭0. 
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சறப்புப்பாயிரம். 

மகிசலச் தென்றும் புகழுடல் கிறீஇய 
சிவப்பிர காசத் தவப்பெரும் கவிஞன் 
செந்தமிழ்ச் செய்யுளின் முக்.துற வியத்திய 
As erro ys சத்தாக் தகா 

மணிழாம் புலவர்கண் மணிநூ லதற்கு 

முன்னோர் 

பற்பல மதத்தினு மற்புக மிக்க 

தவாப் பெருஞ் சீர்சால் வாத் வைதமத 
சித்தாம் சக்கு ரித்தா ney 

சைவசாம் வீர சைவ மதக்கோட் 
பாடறி யாமனாடினர் போன்றே 

ஒருவர் 
அகப்புறச் சமயப் பகுப்பினி லொன்றா 

மைக்கிெய வாதக் தயிக்கிய மெனவும் 

DY BT Dy 607 op 

சொல்லரு மாயையை வெல்லுகம் மல்லமர் 

உருத்திரன் கூறென வுசைத்தன சென்னோ 

மதற்னொருவர் 

லிங்கதா ௭ணத்தர் சங்கை யிலற்பப் 

பலம்பெறு வாசெனப் புலம்பிய தன்றி 
௮. தனைகா வரையர் விதக்கில செனவும் 

கூறுவ சவர்தார் தேறுகா வசையர் 

விடைக்குறி தரித்த தடக்கெய தென்னே 
பின்னோர் 

பேசு ஈகுலேச பாசு பதச்தை 

யம்மத மென்றே யமைத்ததிம் கென்னோ 
இன்னோ செல்லாம் பன்முறை கற்றச் 

சைவ மதத்தின் தெய்வக மேன்மையை 

sre Hts இனியப் புன்செயல் விடுத்தே 

உள்ளவா றறிக்துத முள்ளங் களிக்கவும் 

கற்தவர்க் கன்றி மற்றவர்க் கும்பொருள் 

கெள்ளிதின் விளங்கவும் வெள்ளிஇழ் பதவுசை 

யோடு விசேட நீடுறு முசையும் 

சொற்பொரு ளிலகப் பற்பல குறிப்பும் 

செந்தமிழ்க் கன்னட முந்தா ரியமுதம் 

பற்பல பாஷையி ஸனிற்பிர மாணமும் 

வேதாக மங்களி னோதுறு காட்டும் 

வடஅற் பொருத்த மிடையத் இருத்தியும்



௧௮௦, 

க. 

சிறப்புப்பாயிரம். 

வேண்டுவ வமைத்தைகங் காண்டிகை யுசையொன் 

றியற்நியே யச்சற் குயிழ்றி யிப்புவியுட் 

பெரு குறு மாறு செய்தனன் 

இருகற் றெவரு் கெளிதரற் பொருட்டே 

அதனால் 
வாழிய வன்னோன் வாழிய பெரிதே 

வாழிய வவன்குலம் வாழிய பெரிதே 

வாழிய வக்நால் வாழிய பெரிதே 

வாழிய கற்றோர் வாழிய பெரிதே 

வாழிய கேட்டோர் வாழிய பெரிதே 

வாழிய பெரிதே வாழிய பெரிதே 

ஆழிசூ முலகில் வாழிய பெரிதே.



உ 
சிவமயம், 

சாத்துகவிகள். 
FFT னா 

உடையார்பாளையம் மஹாகனம்பொருக்திய 

ம-ஈ-£-ஸ்ரீ சமஸ்தான வித்துவான் 

கம்பராமாயணப்பிரசங்கம் 

வீரசைவ. ௧. கனகசபைக்கவிராயரவர்கள் 
இயற்றியது. 

அடடடா 

எண்சீர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிதத்தம், 

முத்தார்ந்த மடவார்கள் மயல்மூழ் காமல் 
முஇயோர்க்கு விரிந்தகெஞ்ச மொய்த்து முமல் 

பத்தார்ந்த விருவினையு மொருங்கு தேறும் 
படிக்குமுத்திப் பயனெளிதிழ் பாங்காய்க் கொள்ளப் 

புத்தார்ந்த பல்சமய வாதி யோர்கள் 
புழ்நூல்கள் பலமணியாய்ப் புகல மேலாஞ் 

சித்தாந்த கொமணியென் அுரைக்கும் வண்ணஞ் 
சிவப்பிரகா ௪ப்பெருமான் செப்பி னானால், (௧) 

நன்னூலுங் காரிகையு மிகவு ணர்ந்து 

நாவலர்க ணவின்றிட்ட நகாலொன் பான் மேல் 
சொன்னூலு மலந்துமிக்கும் நெறியுண் டேயோர் 

துகளிலா யோ$யர்கற் கத்தொடமங்கும் 

எ௩்நூலு மிர்நூலுக் தணையோ வென்ன 

வியம்பியநூ லுக்குரையை விரித் இசைத்துச் 
செந்நூலாய் விரசைவ நாகெனப் பேர் 

இகழ்ந்தவே எச்சிட்டுச் ஏிறப்பித் தானால், (௨) 

அமு 
சிதம்ப.ரம் வீரசம்மா௫னத்துக் கா.ரணகர்த்த.ராடுய 

சென்னப்பகாய்க்கன்பாளையம் 

ஸ்ரீமத் - பச்சகந்தஸ்வாமிகள் மடம் 

துரைசங்க பச்சகத்தஹ்வாமியாரவர்கள் 
இயற்றியது, 

ட்டும் 

எழசீர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம், 

ர்பெரு குலகிற் சைவகான் கதனிற் செப்பிடு வீரமுவ் வகையை 
ஏருடை பெருமான் றனதுவாக் கதனா லெழிலுறு வேதகான் கம்பி 

தேர்பெறு மதனில் மேலதாம் தெய்வர் தானென விளங்கியே தனது 
ஆர்ந்திடு மையா ௩௩மதா லிருப தாகம மெட்டினி லெடுத்தே. (௧)



oH சாத் துகவிகள். 

இயற்றிய வதனில் வீரசை வாசா. மியல்பதா யுள்ளதை முன்னோர் 

தெயற்சியாய் தெய்வ பாடையிற் செய்தார் தெள்ளுறு சித்தார்த சிகாமணியை 

செய்யகற் றமிழாற் செய்தனன் றெய்வ சவப்பிர காசப்பேர் மேலோன் [ச் 

அய்யனாம் காக னதற்குகல் லுரையு மாக்னெ னுலகுபே றடைய. (௨) 

Ae 

மஹாவித்வான் - காஞ்€புரம் 

crores psCGunrGsa or 

இயற்றியது. 

ட0ற9ட00-- 

அறு £ீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

நீர்பூத்த முடிபூத்த Hume ரடிக்கன்பு நிலவப் பூத்த 
ஏர்பூத்த வுளம்பூச்,த சிவப்பிரகா சப்பெரியோ னினிதினய்நது 

பேர்பூத்த தமிழ்மொழியிற் பிறங்கவருள் சித்தாந்த 9காமணிப்பேர் 

வார்பூத்த சாத்திரத்தை யெல்லாரு மினிதுணர மனத்துக் கொண்டே, (௧) 

வடமொழியி லுள்ளவதன் முதனூலை மொப்பிட்டு மாண்பு சால்கன் 

னடமொழியி லுள்ளபல நூலகத்துக் கரந்தவரு ஈலமுஈ் தோன்றத் 

தடமொழியாக தென்மொழியி னகல வுசை தீட்டியிவண் சிறப்பத் தந்தான் 

மடமையொழிர் திடவறிஞ ர௬ுலூனுக்குச் செயுமுதவி வகையினோர்ந்தே,(௨) 

வளஞ்சான்ற புகழ்சான்ற சேலஈகர் சென்னவச வப்ப வேள்செய் 

உளஞ்சான்ற தவப்பயனோ ருருக்கொண்ட தெனவறிஞ ரரைப்ப நின்றோன் 

குளஞ்சான்ற ஈயனத்த னடியரடிக் கன்புசெயுய் குணமே மிக்கோன் 

களஞ்சான்ற கறையவன்றன் பூசனையே பொருளென்னக் கருதுமேலோன், 

பரந்தியலும் கலைக்கடலைக் தன்னறிவாஞ் சோங்குகொடு பரிந் துகீந்தி 

நிரந்தரமுஞ் சாதுசய்கக் கரைமேவ நாடுமொரு நியதி கொண்டோன் 

வந்தருகல் வாய்மையொடு பொறையடக்க முதலாக வயங்கு மேலாக 

தீர்ந்தருமக் குணமெனைத்து மோருருவா வந்தவெலும் தகைமை சான் ரோன். 

முன்னோர்கண் மொழித£லைப் பொன்னேபோழ் போற்றவெனு முதுமொழிக் 

கெந்காளும் குறியானோன் முனுணரு மரும்பொருளை யெவருங்காண [ கிங் 

இங்காளில் தெரித்திவொன் பன்லூலும் வெளியிடுமோ ரிதயம் பூண்டோன் 
மன்னாவ லவர்புகழு காகசெட்டிப் பெயர்வாய்ந்த மதிஞன்மாதோ, (ட) 

கஜ



சாத்துகவிகள். ௯. 

சென்னை மாஜி இர்தஜனபூஷணி பத்திராதிபரும் 

எட்டயபுரம் 

ஸம்ஸ்தான வித்வானுமாகயெ 

திருமயிலை. வி. சு,த்தரமூதலியாசவர்கள் 

இயற்றியது. 

உ 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியா சிரியவிநத்தம். 

பூவேறு வீரசைவத் துறைசைவப் பிரகாசப் புனிகன் சொற்ற 

பாவேறு சித்தார்த சிகாமணியாஞ் சவாத்வைத பாஷ்ய நூற்குக் 

காவேறு சேலககர்ச் செவ்வாய்ப் பேட்டைக்கஇபன் கலை.நா லாயந்த 

காவேறு காகசெட்டி யோர் விருத்தி யுசைசெய்து ஈல்்க ஞனால். 

அழு 

சத்தார் சரபம் - அஷ்டாவதானம் 

பூவை - கலியாணசு ந்தாருதலியாரவர்கள் 

இயற்றியது. 

-அ00ஒம00 

அறுசீர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம், 

நம்புவனத் இனிற்களஞுறு கானிலத்து மினிதோங்கி ஞான்று மல்கும் 

பம்புவள மொருங்குறவே மிகப்பெருகி நிறைதருகாற் பயனை யுற்று 

வெம்பலிலா வரனடிய ரேத்துசுக வனகாதர் விழைவு வாய்க்இங் 

கிம்பரியா வரும்பரசுஞ் சேலம்செவ் வாய்ப்பேட்டை யெலுமோ ரூரில். (௧) 

வீரசைவ மரபதனலுக் கொருதிலக னெனத்துலங்க மிக்க வுண்மைத் 

தீசமிகு சோதிடனென் றெவரும்விம் மிதல்கொள்ளுந் இண்மை பூண்டு 

வாரமுற வந்தடைந்தார்க் கருஞ்செல்வ கனிவழங்கும் வள்ள லான 

மாரனிகர் சென்னவச வப்பவே எருந்தவத்தில் வந்த புத்ரன். (௨) 

செந்தமிழாம் இலேயங்கன் னடந்தெலும்கு மொழியனைத்துஞ் செவ்வே தேர் 

பர்தமுறு மில்லறத்தி லேயிரு£தும் பற்றற்ற பண்பு மிக்கோன் [ந்தோன் 

முந்தியகற் செல்வியருள் கருணைபொறை மீகைதயை முகம னலுள்ளான் 
எந்தையச னைக்கனவி லும்மறவா நாடுவே ளெனு மென் னண்பன். (௩) 

தவஞான முனிவசர்சூழ் பொம்மையபா எயமடத்திழ் சதுரித் றல்கி 

அவஞான மொழித்துத்தன் னடிமையென யாவசையு மாண்டு கொண்டு 

துவஞான மாம்வீர சைவகற் றிக்ஷைபுரி தூயோ னான 
சிவஞான பாலையதே ஏகமூர்த்தக் கட்டளையைச் இரமேற் ரல், (௪)



௧0 சாத் துகவிகள் . 

கற்பனைய லங்கார கவினொளிரக் சற்கண்டு கனிதே னென்னப் 

பொற்பமைகற் கவிசொல்சிவப் பிரகாச முனிவரனார் புகன்ற ஞான 

விற்பனமுழ் அுயர்விர சைவக்க எஞ்சியமாய் விளங்கா நின்ற 

அற்புதத் தாந்தடிகா மணியெலுமோர் பெரு.நாலை யன்பிற் சூழ்ந்து. (ட) 

வடமொழியில் வழங்குமிதன் முதனூலை யுல்கண்டு மூழ் வினாய்௩ ல 

விடயமுச ணாகாத படியொத்திட் டாங்காங்கு விளங்கு பேத 

முூடனிகழி னனிதூக்கிச் செவ்வையுற வேஇருத்தி யூங்குக் காணும் 

படர்சரித வாராய்ச்சு கன்னடமா இயமொழியிழ் பரிந்து கோக்க, (௬) 

பிண்டமதாயி லகியவோர் பதவுரையு மேயியற்றிப் பெரும்விற் பன்னர் 

கண்டதஇச யிக்கநாற் மொன்றாகற் மலங்கட்குங் கார ணத்தை 

விண்டவவ தாரிகைவி சேடவுசை யுயா்நுணுக்கம் விரித்து சைத்துத் 

துண்டமதி யான்விர சைவத்தை யாவருக்கும் துலக்கி னானால். (er) 

அனும 

சென்னைக் இறிஸ்டியன் காலேஜ் தமிழ்ப் பண்டி.த.ராயிருந த 

சைவப்பிரசா.ரணர் 

ஈக்காடு. இரத்தினவேலு முதலியாரவர்கள் 
இயற்றியது. 

seem 

எண்சீர்க்கழீநேடிலடியா சிரியவிந த்தம், 

ஒருக்கர வுகரங்கள் முதலு மீறூ 

ருடையானே கவர்பொருளா காப்ப ணிற்பப் 

பெருகருள்சேர் குரவனருள் சமுசை தன்னைப் 

பிறம்கியவெண் பாவதனாற் பே? வீ£ரந் 

தருகருத லனைச்செந்தூர் நிரோட்ட கத்தாற் 

ருழ்த்தியா சாற்குக்கா ணிக்கை யாக்கி 

வருகருணை ஈண்பலுக்கு கோய்கொண் டாலும் 

வனிதைகொளே வனென்றுசைத்தவ் வரம்பி னின்றோன். (௧) 

இருந்து தமி ழெனுங்கவியால் வெம்கைக் காளித் 

தோழித்து முருங்கைதனைக் காத்த €லன் 
வருந்தருக்காட் டுப்பள்ளி யுப்பு விற்ற 

மங்கைக்குத் திருநோக்கான் ஞான மீந்தோன் 

பொருந்தியவோர் மாங்கனிக்காத் துன்பு செய்த 

பொழிற்காவ லனைப்போக்கு தெய்வ வாக்யன் 

அருந்துறைமம் கலச்சிவப்ர காச தேவ 

னருணூல்கள் ிறப்பொருவ ரறையழ் பாற்றோ. (௨)



சாத் துகவிகள். ௧௧. 

அன்னவற்றுட் சத்தாக சகா மணிப்பே 

rear பெரு.நாலை யறிஞர் போற்றிப் 
பன்னுறுவி சாகமத்இன் சாச மாகப் 

பல்குறு.நா லினையெவரும் படித்தத் தேறச் 

சொன்னலமும் பெசருணலமு மெமித்துக் காட்டு 

துளப்கவளல் கொளங்சைகெல்லிக் கனியே போல 

கன்னரறி ஞர்களுவப்ப விருத்தி செய்து 

ஈவமாக்கி யவநீக்கி ஈல்கி னானால். (கூ) 

சேலைநிகர் விழியுமைகா யகனைப் போற்றித் 

இகழ்குருலில் கஜங்கமபக் இயினின் மிக்கோன் 

சேலைதனைச் சேர்செவ்வாய்ப் பேட்டை வந்தோன் 

செல்வமிகு காகிசெட்டி யபிதா னத்தோன் 

அலையுணர்ம் ததற்கேற்ப வொழுக்கல் கொண்டோ 

ணுண்ணறிவன் பல்சமயப் பிற நால் தம்மான் 

மாலையொரு போதுமனல் கொள்ளா தோட்டு 

மாட்சியோன் தாழ்ச்சியிலா வாய்மை யோனே. 85. (௪). 

Ry 

சென்னை ஹிந்து இயலாஜிகல் வைஸ்கூல் 

கமிழ்ப்பண்டிதர் 

மஃராஃார- பர 

கோ. வடிவேலுசெட்டியாரவர்கள் 

இயற்றியது. 

—eOPOGOo— 

நீலைமண் டிலவாசிரியப்பா. 

சிந்தை மயக்குத் தீர்ந்தெவ ரும்முய 

வெந்தை யஈக னியம்பிய வாசண 

நூன் முறை பிறழாது நுண்ணிது னோக்கி 

வான்பெற வாய்$து மனமா ணெறியோர்£ 

ட. இங்கத நிட்டை யியல்பா கப்பெயம் 

திங்கித மக்க ளெளிதிற் பெறுமா 

சிற்கு ணத்தர்சொல் வப்பிர காச 

கற்றவ ஞானி ஈவின்றிடு நால்களு 

ளொன்றாய்ப் பெரும்புக முறுவீச சைவ 

௧௦. நன்றாய் விளக்கு நவையறு நாலாஞ் 

சித்தாந்தம் காட்டுஞ் சித்தாக்த சிகாமணி 

சித்தார் சத்தைச் கெள்ளிகு னுணரச்



௧௨ சாத் துகவிகள் . 

சீர்சால் சேலஞ் செவ்வாய்ப் பேட்டைப் 

பேர்சே வணாராத் ரியகுரு பீடம் 

௧௫. சென்னவச வப்ப சரேட்டிசெய் தவத்தி 

னன்னய மாவரு நாச சிரோட்டியென் 

தெழில்பெறு புலவ னிணக்கமி லாத 

தொழின்மனம் வையாத் தூய னந்நாற்கு 

முன்னூல் பலவு முசணறக் கண்டு 

௨0. பன்னரு நல்லுரை பளகற வசைநது 

கற்றவர் களிக்கக் கலைமக ளுவக்க 

மற்றவர் தமக்கது வாய்ப்பெனக் கொள்ள 

வீரசை வத்இின் மேம்பா புணர்த்இப் 

௨௪. பேரணிச் சர்த்தியாற் பிறங்கயுற் தனனே, 

அமா 

சென்னை - வேப்பேரி 

எஸ். பி, ஜி. ஹைஸ்கூல் தலைமைச் தமிழ்ப்பண்டிதர் 

கா. நமச்சிவாயமுதலியா வர்கள் 

இயற்றியது. 

அறுசீர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

தவம்பழுத்த துறவுடையான் தமிழ்பழுத்த வுளரமுடையான் தார ணிக்கே 

சிவம்பழுத்த வுண்மையினைப் பத் இயம் பலகாட்டிக் தெளிவு கூட்டி. 

கவம்பமுத்த தமிழ். நால்க ணல்குசிவப் பிரகாச ௩ற்ற வத்தோன் 

பவம்பமுத்த வெம்மனோ ருய்யும்வகை யினைகாடிப் பரக்க வன்றே, (௧) 

சொற்றதொரு ித்தாந்த காமணியா மருநாலைத் துலங்க யார்க்கும் 

உற்றவச னரும்பொருளைப் பல்லாற்றா shel gente sr ருரைவகுத்தான் 

கழ்றதனாம் பயனிறைவ னடி.தொழலு மவனடியார்க் காண்ட ராலும் 

மற்றவன்றன் புகழோது முது. நாலை யாய்கலுமே மாபென் ரோர்ந்தோன். (௨) 

சேல்காட்மிம் வயல்காட்டுஞ் சேலககர் வயிற்ரோன்று நெப்பு மிக்கோன் 

பால்காட்டும் தென்மொழியி னிலக்கியமு மிலக்கணமும் பரிவிற் றேர்ந்தோன் 

நீல்காட்டு மினத்தவரைக் கனவினுமே நாடகில்லான் கேர்மை மிக்சோன் 

மால்காட்டும் வசவேச னடிடரவு காடுசெட்டி மபெபன் மாதோ, (௩) 

அஜி



a. 

சிவமயம், 

உயபோத்காதம், 
—+}o— 

ஈஞ்வர ஸ்ருஷ்டி. யென்றும் ப்ரஹ்ம ஸ்ருஷ்டி யென்றும் ஸ்ருஷ்டியிரு 

வகைப்படும், ௮வற்றுள், ஈற்வரன் ஸ்வாதந்த்ரியாய் முதன் 

னால் வரலாறு, முதல் ஸ்ருஷ்டித்தல் ஈம்வரஸ்ருஷ்டியாம். ப்ரஹ்மா 

ஈம்வரஸ்ருஷ்டியைக்கண்டு அவனது ஒ,றணையின்படி. 

ஸ்ருஷ்டித்தல் % ப்ரஹ்மஸ்ருஷ்டியாம். இவ்விருவகை ஸ்ருஷ்டிகளில் முத 

லாவதான ஈலஸ்வரஸ்ருஷ்டியில் தோன்றினவர்களில் டிவகணத்தலைவராவர் ஸ்ரீ 

ரேணுக தாருகர்கள். இவர்களில்,4 ஸ்ரீரேணுககணநாதர் என்பவர் பரமமிவத்த 
னது ஆணையின்படி. வீரஸைவ தர்மப் ரதிஷ்ட்டார்த்தமாய், கொல்லீபாக்கத் 

Be + ஸ்ரீமைலம் என்னும் இவ்யக்ஷேத்ரத்இல் வீற்றிருக்கும் ஸோமேமலிங் 

கத்தில் உத்பவித்து இக்விஜயஞ் செய்யுங்காலையில், முகன்முதல் போதிகை 

யடைந்து அகஸ்த்ய மஹர்ஷிக்கு வேதாகமோக்த ஒட்ஸ் த்தலரஹஸ்யத்தைப் 

போதிக்கும் ஜஞாகறாஸ்த மாகிய இந்தச் சித்தாந்தசிகாமணியை உபதே 

றித்து, ௮அவசை நோக்கி, “நீர் இது உலகல் எஞ்ஞான்றும் கடைபெறும் 

வண்ணம் பரிபாகெளுக்குபதேறுிக்கக்கடவீர் ? என ஆஞ்ஞாபித்தருளி, 

லங்காபுரியிற் சென்று, ௮ப் புரிக்கதிபதியும் ஏ மாஹேஜ்வரமிகாமணியுமா 
யிருந்த ராவணனது ஸஹோதரனாூய விபீஷணன் விருப்பத்தின்படி, ஒரே 
  

* ப்ரபத்சோத்பத்தி:-- பரமறிவன் ப்ீரஹ்மாவை ஸ்ருஷ்டித்து, அவனை நோக்டு 
6 உலகத்தை ஸ்ருஷ்டிசெய்யக் கடவை” என அஞ்ஞாபிக்க ; ப்ரஹ்மா, *: ஸ்வாமிந் | 
ஸ்ருஷ்டி.த் தொழில் செயவதியாங்கனம் ? க்ருபைசெய்வீராக ?? என வணக்க கேட்க, 
ப ரமமரவன் முதன் முதல் அப்ராக்ருதர்களை ல்ருஷ்டித்தனன், ப்.ரஹ்மா ஸ்வபாவமா 

யுள்ள பஞ்சபூதங்களினின்றும் ப்.ராக்ருதர்களை ஸ்ருஷ்டித்தனன், இம் முறையானே வீர 

ரைவர்கள் அப்ராக்ருதர்களும், ப்ரஹ்மல்ருஷ்டிச் குட்பட்டவர்கள் ப்.ராக்ரு தர்களுமாவர் 

கள், இவ் வரிய பெரிய விஷயங்கள் ஈண்டு விரிக்டம் பெருகுமாதலான், மிவாகமவாரா 

ய்ச்சியில் வல்லுஈரைச் கொண்டு உண்மை யமிர்து தெளிவா.ராக, 

* இவரை பேனுககணேஸ்வரர் எனவும், ரேவணஸித்தேஸ்வரர் எனவும் வழங்குத 

இண்டு, 

1 இந்த ஸ்த்தலம் கர்நூல் ஜில்லாவில் உள்ளது. 

[ சித்தாந்தசிகாமணி, 

கமாஷி வ, £ம_)_நீய௦ 0 does Glew yore | 

anr 870.6 astiatdls றி ஹய௦ ஹிஓ.).கி வாமி த(। 
வ வ 

றாவணொ ஹி 98௨.£..தா ரோவொறாறிவாசணி | 

PETAL VTS Tranomrive ஸ0றாரஹ an) “சத wile



2. 2 Cursenr gs 

முஹத்தத்டுல் மூன்றுசோடி லிம்கப்ரதிஷ்ட்டைசெய்து ஆறீர்வதித்து, 

அ௮வ்விடம்விட்டு வெளிப்பட்டு, காஞ்சீபுரமாதியான ஸ்த்தலம்களைச் சேர்ந்து, 
ஆங்காங்குப் பற்பல மஹிமைகள் புரி து, முடிவில் ஸ்ரீருத்ர முநீஸ்வர ஸ்வாமிக 

ளுக்கு ஆசார்ய பட்டாபிஷேகஞ்செய்து, தாம் உத்பவித் த ஸோமோ on 6 @ 

யடைந்து, ௮ம் மஹாலீங்கத்தில் அ தர்த்தாகமாயினர், இவ்வாறு ஸ்ரீரேணுக 

விஜயம் வீரணைவலமயாசார்யபுராணம் ஸித்தேஸ்வரபுராண மாதியான க்ரந்தம் 
களில் நன்கு விளங்கும். 

இற்றைக்குச் சற்றேறக்குறைய ௬௦௦௦ வருஷங்களுக்குமுன் * நிவயோகி 
ராட் என்பவர் ௮ஈத ரேணுகாகஸ்த்யஸ்ம்வாதத்தையே ஒதம் 

ol, oon Bil] சித்தாந்தசிகாமணியை வடமொழியில் செய்தருளினர். இவர் 
யர் வரலாறு. Los 

வசலாறு வடமொழியில் காணப்படுவதுபோல, இந்தத் 

தென்மொழி க்ரந்தத்திலும் காணலாகும்; ஆதலின் ஈண்டு விரித்திலம், 

யுகபேதம்களால் வீரஸைவ ஸமயாசார்யர்கள் ஸமயோத்தாரணத்இனிமித்தம் 

ப்ரதியுகத்தில் வெவ்வேறுபெயரசால் * தருவவதாசஞ் செய்வாசாவர், 
  

* இவரை ரேனுகாசார்யயோடு, ரிவயோடு, றிவயோ?ூ ஸ்வரர் என்னும் பெயரால் 

வழல்குதலு முண்டு, இவர் பேணுககணகாதரது கடாக்ஷத்தைப் பெற்ற வம்யபரம்பரை 

யில் அவதரித்தவர். ராட் - ராஜன், 

1 வீரை ஸமயாசார்யர்கள் உத்பத்தி: -- பரமறிவனத ஸத்யோஜாதாதியான 
பஞ்சமுகத்தினின்றும் முறையே சேவணுராத்ரியர், மநளாராத்ரியர், பண்டிதாராத்ரியர், 

ஏகோராமாராத்ரீயர், வீஸ்வாராத்ரியர் என்போர் உத்பவித்த வீரமைவத்தைப் பரிபால 

நம் செய்தார்கள் ; ஒவ்வொருவரும் ப்ருங்6, வீர, வ், ஷ, ஸ்கர், ஹர்தி என்னும் கோத் 
மங்களை முறையே யுண்டாக்க, % ரம்பாபுரி, 1 உஜ்ஜயிகி, ஸ்ரீ லம், ர பதரிசேதாரசம், ஏ 

வாசாணஸி என்னும் ஸ்ச்தலங்களில் விம்ஹாஸுங்களை ஸ்த்தாபித்தார்கள், அவைகள் இப் 

போதும் உள்ளன. அவ் வீரறைவ ஸமயாசார்யர்களே தபேதாயுஃ த்தில் கண்டாகாணன், 

கஜுர்ணன், ரேணுகன், தாநகன், விஸ்வகரீணன் என்னும் பெயரால் திருவவதாரஞ் 

செய்தனரென்றுப் பாரமேஸ்வராகமம் கூறுறெது, மேலும், ஸ்வாயம்ப்வாசமத்தின் 
௯-வது படலத்திம்கூறிய மூலாசார்யர்களின் பெயர்களும் ஸி-ப்ரபோதாகமத்தீற கூதிய 
மூலாசார்யர்களின் பெயர்களும் பேதிக்கன்றன. எவ்வா றெனின், கண்டாகர்ணன், கஜகர் 

ணன்,ரேணுகன், தாருகள்,விஸ்வகர்ணன் ஆயெ இவர்கள் மூலாசார்யர்களென்றும், இ£த 

ஸிவகணங்களே ப். ரஇயுகத்தில் வெவ்வேறு பெயர்பெற்று அவதரிப்பார்களென்றும் ஸ்வா 

யம்ப்வாகமம் கூதுஹெது. ஆனால், ரேவணுராத்ரியர், மநளாசாத்ரியர், பண்டி தாராத்ரியர், 
ஏகோராயாராத்ரியர், வீஸ்வாராத்ரியர் யெ இவர்கள் மூலாசார்யர்களென்று ஸஈப்ர 

போதாகமம் கூறுறெது ) இதனை, விராகமத்தின் பாறு௩பததந்த்ரம் வழ்புறுத்தறத, 
ஸ்வாயஃப்வாக;த்தின் விதியை யங்கேரிப்பதாயின், ஸுப்ரபோதாகமம் ஒதம் மூலாசார் 

யர்கள் ௮த மூலாசார்யர்களுக்கு வலிமைபெற்ற பரம்பரையார்க ளாவர்களென்பது 

பெறப்படுறது, எவ்வாறேறும, இரண் டாகமங்களும் ஒரே பெயருடைய ஆசார்யர்களைக் 

கூறுவதனால், மேற்கூறியவாறு அவர்கள் யுகபேதங்களில் வெவ்வேறு பெயரால் அவ 

தீரிப்பவர்களென்பது பெறப்படுற து. வீரலாவ ஸமயாசார்யர்களான மூலாசார்யர்களை 

பஞ்சமுகோத்பவர்களென்றும், மூலாசார்யர்களின் பின்னோர்களைப் பஞ்சவக் த்ரசணாதீஸ் 
    

* பாளேஹள்ளி அல்லது பாளேஹொர்ழூார் எனப் பொருள்பமிம் ; இது «Gir 

ஜில்லாவில் உள்ளது, | Og பல்லாரி ஜில்லாவில் உள்ளது, 1 இது இமயமலையில் 

உள்ளது. 4] இது காஷஸீக்ஷேஜரமென வழங்கும்,



உூேபோரத்காதம். ௩ 

வடமொழிச் சித்நாந்தசிகாமணியைத் துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாசசுவாமி 
கள் தென்மொழியில் ௮2,0- செய்யுளாக வசுத்தருளினர். 

தென்னூ லாரி இவர் வரலாறும் இதனுட ன் ௮துபந்இக்கப்பட்டிருக்கற து, 

பர் வரலா, இல் ஆங்காங்குக் காட்டியுள்ள ௮ரிய செய்யுள் சளுக்கு 

அனைவரும் எளிதஇிலறியுமாறு ஓர் சிற்றுரையும் சேர்த்துள் ளேம். 

வடமொழி ம்லோகங்களையும் தென்மொழிச் செயப்யுள்களையும் ஒத்திட் 

டுக் கவனமாய்ப் பார்க்கும் கல்வியறிவுடையவர்களுக்கு 

சித்தார்தசிகாம வடமொழியினின்று தென்மொழிப் படுத்தும் ௮ருமை 

Bu anon 6. பெருமைகள் ஈன்கு புலப்படும். வடமொழியிலுள்ள விஷ 
யங்கள் சற்றேனும் விடுபடாமலும், ௮பிப்ராயங்கள் முறை 

பிறழாமலும் தென்மொழியிற் காணப்படுகின்றன. அன்றியும், வடமொழிச் 

சித்தாந்தசிகாமணியைகச் தக்கபண்டி தரைக்கொண்டு தென்மொழிப்படுத்தி 

பகவுரை, பொழிப்புசை, உபநிஷத் மேற்கோளாதியுடன் ஹித்தமாயுள்ள.ு. 

இது அச்சேறி வெளிவரும். இவ் வ_மோழிச் சித்தாந்தசிகாமணியின் ஆதாச 
ம்கொண்டு தேன்மோழிச் சித்தாந்தசிகாமணிக்கு ஒர் உரை செய்யத் துணிந் 

தது. இவ் வுரை வடமொழியின் கருத்தைத் கழுவியிருப்பது மன்றி, 

வடமொழியிலும் சன்னடத்திலுமுள்ள வீரளைவபாஷ்யம், வீரளைவாம்ருத 

புராணம், ஏகோத்தர ஸாதஸ்த்தல ஸாரஸங்க்ரஹம், ஒட்ஸ்த்தல சிந்தாரத்கம், 
த:ுகரந்தி, சேன்னபலவபுராணமா தியான க்ரந்தங்களினின்றும் வேண்டிய 
விஷயங்கள் இரட்டி ஆங்காங்குச் சேர்க்சப்பட்மிள்ளன. அன்றியும், அய்கஸ்த் 

தலம், லிங்கஸ்த்சலம், இவற்றின் உட்பிரிவுகள், ௮ங்கலிம்கோத்பவம், வீச 

ஸைவஸமய விசாரம், லிங்கலக்ஷணம், அங்கலில்காதகள் முறையானே 

வகுத்தும், முக்ய விஷயங்களைக் குறிப்பிட்டும், ஸ்ச் தலங்களுக்கு முற்றினும் 

அவதாரிகை யெழுதயும், மூலபாடத்தில் இங்கால்கு அச்சிட்டவசால் நேர்ந்த 

wepe Setar’ களைந்தும் திருத்தியுமுள்ளேம். ஆதலின், வாடுப்பவர்கள் 

மிவாத்வைத ஸித்தார் தத்தை இனிது ஆறியலா கும். 

வரா | த்பவர்கள் என்றும் வழங்கப்_டும், மேலும், Qara napus மூலாசார்யர்களையும் உபா 

சார்யர்களையும் பரியகண த் தலைவர்களென்றும் அல்லது நித்யமூர் த்திகளென்றும், ப்ரக்ருதி 

ஸம் .8தமான யாதொரு மாசுபடிர்தவரல்லரென்றுமுணர்க, தர்மப் ரதிஷ்ட்ட 01 5 o Bloor 

பொருட்டு ப்.ரதியுகக்இில் மூலாசார்யர்கள் இருவவதாரஞ் செய்வார்களெனவும், ப் ரமத 

கணங்களின் அம்றாபூத.ரான உபாசார்யர்களும் தரிகா௨ஜஞாறிகளும் தர்மப்ரஇிஷ்ட்டை 

யின்பொருட்டேயன்றித் தர்மபரிபால£த் தின பொருட்டும் காலதேஸ் வர் தீதமாகம் களினால் 

யாதாமொரு இடையூறு கேரிட்மிக் குன்றுமாயின் ௮வதாரஞ் செய்வார்களெனவும் 

வீ. ரமையவர்கள் ௮றிந்து இருக்கிறார்கள். ஆதலால், அல்லமப் ரபுதேவர் திருவவதார்செய் 

தனரென்பதற்கும் திருவிளையாடற்பு.ர ரண மென்னும் ப்.ரபுலிகசலலையும, மஹாபக்த vaCa r 

மணிகளான நம இதேவரின் ௮வதாரமாடிய ஜகத்குரு பலம் யரரும், சென்னடஸ்ஸ் 

வரும், லக்ஷம். துத்சொண்ணூாற்றாருயிரம் பியகண த்தலைவர்களும் அவதரித்த ரென்ப 

தற்கு வ்ருஷபேர்த.ரவிதயமென்னும் பஸவபுசாணமும சென்னபஸவபுராணமும் சான் 

ரூம், இதுவுமன் றி, * திநக்தடந்ழையில் ஸ்ரீ ஸாரங்கதேவர் வீர. ஹிம்ஹாஸகமும் 

இன்றும் உளது, இதும் புசாதன குருபீடமாம், இதன் ௪ரித்ரம Cup முயல்கின்றேம், 

* இ௮ கும்பகோணம் என்ற வழக்கும், 

  

 



ச். உபபபோத்காதம். 

இந்த க்.ரந்தத்தில் ல வைஇக படங்களை விதிப்படி ௮மைத்துபகரிக்க 
வேண்டிய காவம்யகமென வெழுந்ததோர் பெருங்காத 

திருவுருப்படங் லான், ஓவியத் துறையில் கைபோந்தவரால் வெகுரநேர்த் 

சன யடைத்தற்கு Buns எழுதப்பட்டு அப்டோனெடுத்த விலையுயர்ந்த 

நான்கு படங்கள் இதனுடன் சேர்த்துள்ளேம். ௮வம்றுள், 

துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் * இருவுருப்படமுமொன்று. 

ஸச்சதொநர்ச ஸ்வரூபனாகய 'பரமேலம்வரன் ஸகல சராசரங்களையும் ஸ்ர 
ஷ்டித்து, அவரவரது கர்மத்திற் கேற்பப் பயனை யருளி, 

வேதம், வேசார் பரபஞ்சத்தை ஈடாத்துன்றன னென்பது ஆஸ் தஇகசனைவ 
தம், ௮கமாதிகளி ளை ர . 
sar விவரணம், ருக்கும் ஒப்ப முடிந்ததோர் விஷயமே. அகாதஇயாயுள்ள 

இந்த ப்ரபஞ்சத்தில் ஜீவகோடிகள் தத்தம் கர்மங்களுக் 

கேற்பப் பயனைப் பற்பல வுலகங்களில் பற்பல தேஹங்களைக்கொண்டு wy gus 

விப்பனவேயாயினும், கர்மவயப்பட்ட பிறவிப்பிணியைப் பெற்றுழலு தலை 

விட்டுஸ*த்திருப்பதற்குமோர்வழியுண்டு. ௮வ் வழியை யடைபச்செய்வது 

ஸாதுஸங்கஸேவை, ப்ரபல ஸ்ர திவிசாரம், புருஷப்ரயத்கங்களேயாம். 

இனி,முக்தி யென்பது வீடு, ௮வ் வீடு கண்கூடாகக் கரணக்கூடியதன் று, 

ஏனெனின், இந்த்ரியங்களுக்கு விஷயமாயுள்ள பொருளே ப்ரத்யக்ஷமாம். 

முக்இரிலையோ வெனின், ௮து இந்த்ரியங்களுக்கு விஷயமாவதன்று. ஆதலின், 

அதை விளக்குவதற்கென்றே ஸாஸ்த்ரங்கள் ஏற்பட்டிருக்கன்றன. ஈம்வரனது 

கருணையைப் பெற்றவர்களுக்கே ஜஞாகமும், அதனால் முக்தியும் உண்டாவன 

வென ஆன்றோர் கூறுவர். இனி, ஈஸ்வரன் யாவன் ? ஜீவர்கள் யாவர்8 பந் 
தம்யாது? என வினவி, ௮வற்றின் உண்மைப்பொருளை யறிவோமாயின், 

முக்திடிலை இத் சன்மையதென ஈன்கறிதல் கூடும். இங்யனம் விவேூத்து 

அறிதற்குரிய கருவியாய் நிற்றல் ஸாஸ்த்.ரங்களாம். ௮நத ஸாஸ்த்ரங்களோ 

அளவு கடந்தன. ஆயினும், தத்காலம் ஈம் இர்த்யா தே௱த்தில் ஸாதாரண 

மாய் நடைபெற்றுவரும் ஸமயங்களோ மூவகைத்தாம். அவை ஸைவ வைல் 

ணவ ஸாக்தம்களாம். ஸைவர் தமது றாஸ்த்ரமே சிறப்புற்றதென்றும், அத 

னாற்றான் முக்தி யடைதல்வேண்டுமென்றும் கூறுவர். வைஷ்ணவரும் ஸமாக் 

தரும் ௮ம் முறையானே தத்தம் ஸாஸ்த்ரங்களே சிறப்புற்றனவென்பர், 

இனி, இவர்கள் ஸ்ராஸ்த்ரங்களுக்குச் சிறப்பு யாதோ வெனின், வேகத்திற்கு 

முசணுறுது வேதநெறி நிற்றலே வைதிகத்வ மென்பர். மேலும், இவர்கள் 

வேதத்திற் கொத்துளைப்பது * ஆகமமெனக் கூறுவர், ஸைவ ஸாஸ்த்ரம் 
  

4 இந்தத் இருவருப்படத்தை மாடி. பலவிடங்களில் யான் ௪ஞ்சரித் துழன்றும் பயன் 

பெருது வறிதே மீளுங்கால் இருவெங்கையிலும் ஈல்லாம்தூரிலும் இடைத்தபிம்பம் இலே 

இசப் படமுதலியவற்றி னாதரவால் இஃது அமைக்கப்பட்ட து. 

* ஆகமம் - ஐ என்பது பாரம் எனவும், க என்பது பர எனவும், ம என்பது பதி 

எனவும் பொருள்படுத்தி தரிபதார்த்த லக்ஷணத்தை யுணர்த்து நூல் எனவும், ஆ என்பது 
ஜ்ஞாகம், ௧ என்பது மோக்ஷம், ம என்பது மலகாமம் எனவும் பொருள்படுத்தி ஆன்மாக்க 
க்கு மலத்தை காறம்பண்ணி ஜீஞாஈத்தை யுஇப்பித்து மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கும் அல் 
னவும் கூறுவர்,



உபபபோத்காதம். ட 

* பிவொகமங்களாம். வைஷ்ணவ ஸாஸ்த்ரம் + விஷ்ண்வாகமங்களாம். ஸாக்இ 

றாாஸ். தரம் 1 ஸாக்தாகமல்களாம், ஆயினும், அவர்கள் தத்தம் ஆகமங்களுக்கு 

அஅகூலமாகத் தோன்றும் 4 இதிஹாஸ புசாணம்களையும் ப் சமாணங்களாய்க் 
    

* ஸ்ரிவாகமம் நபத்தெட்டு : ௧, காமிகம், ௨, யோகம், i, ந்தயம், ௪, கார 

ணம், டு, ௮ஜிதம் என்னும் ஐர்.தும் பரமறிவன து. ஸ்யோஜா தமுகத்தினின்றும், ௬. இப் 

தீம், ௭. ஸுக்ஷமம், ௮. றஹஸ்ரம், ௯, அம்றாஃமார், ௧௦, ஸுப் பேதம் என்னும் ஐாதம் 

- வாமதேவமுகத்தினின்றும், ௧௧. விஜயம், ௧௨, கிஸ்வாஸம், ௧௩, ஸ்வாயம்புவம், ௧௪, ஆஃ 
சேயம், ௧௫. வீரம் என்னும் ஐந்தும் அகோரமுகத்தினின்றும், ௧௬, பெஎ.7வம்,௧௭. மகு 
டம், ௧௮. விமலம், ௧௯, சந்த் ரஜ்ஞாரம், ௨0. முகபிம்பம் என்னும் ஐக்தும் த்த்புருஷ 

முகத் இனின்றும், ௨௧, ப்ரோத்தேம், ௨௨, லளிதம், ௨௩, ஸித்தம், ௨௪, ஸச்தாகம், 

௨௫, ஸர்வோக்தம், ௨௬. பாரமேஸ்வரம், ௨௭, செணம், ௨௮௮, வாதுளம் என்னும் 
எட்டும் ஈறார்யமுகத்தினின்றும் தோன் மின. இவற்றுள், காரணம் கரணம் ) ஸஹஸ் 

சம் அ ஸாஹஸ்ரகம் ; ஸுப்ரபே தம் ௮ ரஃப். ரபம், ஸுப்ரபோதம் ) ஸ்வாயம்புவம் ௭ 
ஸ்வயம்பூதம், ஸ்வாயம்பு, ஸ்வயம்பு ) ஆக்சேயம்-இக்கேயகம், அசலம், அடிலம் ) வீ.ரம்கை 
பத்ரம்) மகுடம் -மாகுடம், முகுடம் ; சக்த. ரஜ்ஞாகம்௭சர்த்.ரஹாலம் ; முகபிம்பம் ௮ 

பிம்ம், முகயுக்பிம்பம்) பீரோத்தேம்-உத்தேம் ; லளிதம்-லலிதம் ழ) ஸந்தாகம் ௭ 

word gid; ஸர்வோக்தம் நா ரஹிமஹம், றர்வோக்தம், றர்வோத்தம் ; பா.ரமேஸ்வ.ரம்௭ 

ப.ரமேஸ்வரம் ) வாதுளம்வவாதாலம், வாதுலம், பரம், பாரதம் எனவும் சில ஆகமங்கள் 

பலபெயர்களால் வழங்கும். 

இவ் விருபச்தெட் டாகமகங்களிலொன்றாயெ ரேளரவம் ௭௩ படலல்களையுடையது, 

இவற்றுட் பாபவிமோசரப் படலமென்ப தொன்று, இதிலுள்ள ஸத் ரல்களில் பன்னி 

ச்ண்டு மிவெஜ்ஞாரத்தை 'போதிப்பதாம், இருவெண்ணெயால்லூர் மேய்கண் டதேவர் 

௪௮: ௮வய திலேயே அவ் வூர்ப் பொல்லாப்பிள்ளையாரென்னும் விராயகஷஞார்த்தியின் உபதே 

ரத்தால் ௮தன்பொருளை யகதிர்து, தமிழில் சவஞானபோதமெனப் பெயரிட்டுத் தம் 

றிஷ்யர்களுக்குபதேறித்தன ரென்பர் ஒரு சாரார். வடமொழி 0வேஜ்ஞாஈபோதத்தின் 
பன்னிரண்மி ஸ5ீ.ரங்களின் பொருள் மிவஜ்ஞாஈபோதமாமென்று பன்னிரண்டாஞ் 

சூத்.சத்திலேயே கூறப்பட்டிருத்தலான் மிவ௨லஞாஈபோதமென்லும் க்ரந்தமானது 
செள ரவாகமத்திலில்லையென்பது பெறப்படுமெனவும், வடமொழிப் பன்னிரண்டு ஸத் 

ரங்களையும் தமிழ்மொழிப் பன்னிரண்டு ஸச்.ரங்களையும் செவ்வனே ஓத்திட்டுப் பார்க்கு 

மிடத்து மொழிபெயர்ப்பு முரணாகக் காணப்படுதலான் மேய்கண்டதேவர் மவெஜ்ஞார 
போதத்தை வடமொழியினினறு ௮வவாறு முரண்பட மொழிபெயர்த்தனர் என்பது 

இழுக்காகுமெனவும், ௮,சனால் ௮௬்த ஸிவஜ்ஞாசபோதமானது வடமொழியினைச் தழுவாத 

தோர் மாஸ்த் ரமாமெனச்துணிதம்பாலதெனவும், மேய்கண்டதேவர் அருளிய மி௨ஜ்ஞாக 
போதத்திலும் அநணந்திறிவாசார்யர் அருளிய ஸ்ரிவஜ்ஞாமஹித்தியாரிலும் வடமொழிமி 
னின்று மொழிபெயர்த்ததாகக் காணப்படவில்லையெனவும் கூறுவர் மற்றொரு சாரார், 

தென்மொழி மிவஜ்ஞாகபோதத்தையே மொழிபெயர்த்து வட்மொழியாகமத்துட் சேர்ச் 

கப்பட்டுள்ளதெனவும் செப்புவர் இன்னொரு சாரார், எவ்வாறாயினுமாகுக. உண் மையினை 
யாராய்ந்தறிதல் அறிஞர்க்கழகாம், எண்டு உதாஹூணமாக இசண்டு ove is baton 

மட்டுமெடத் 'தீதுக் காட்டிவாம். அவை வருமாறு: 
  

* விஷ்ண்வாகமம் இரண்டு:-பாஞ்சராத்ரம், வைகாஈஸம். 

1 மராக்தாகமம் ஒன்று :--வாமம், 

ஏ இதிஹாஸம்:-- பாரத மிவசஹஸ்யங்களாம், அன்றியும், பாசத ராமாயணக்க 
ளெனவும், பாரத சாமாயண மிவசஹஸ்யங்களெனவும் கூ௮வாருமுளர்,



* bG@ursurs 

கொள்ன்றனர். பைர் மிவாகமங்கள் வேதத்தோடு முசனுரறாமல் அதற்கு 

வ்யாக்க்பாகம்போல வேதப்பொருளையே விளக்கவந்தமையான் அவைகளே 

வைஇகமென்பர். ௮ம் முறையனே, ஏனைய இருவரும் கூறுவர். 

வேதம்”? என்னும் பதம் “* விஉஜதாெ௪ ? என்னும் வடசொல் தாது 

வுக்கு (பாற். காதுவஞ் ” என்னும் விகுதி சேர்ந்து “ ae” என்னும் 

சொல் வந்தது. “aig. roGl_s யாய கா8சொக்ஷா£ ஜ௲ாயஷெ eo) op’? 

(தர்மார் த் தகாமமோக்ஷங்கள் இதனால் அறியப்படகின்றன வாதலின்) என்று 

வேதம் என்னும் பதத்திற்கு வடமொழி *& வயாகரண விதிப்படி பொருள் 

கொள்ளப்பட்டிருத்தலான் தர்மார்த்த காமமோக்ஷங்களை விளக்குவதே வேத 

மென்றுணர்க.   

  

en யய டபகதவஅிஷ் கனாக். 

றிய நக) ம_சஹில௦ ௮9.3 தறவர 2௧௦ | 
  

8ஓ9ர் யாடி) வ௦ஹ ர்ஷொ wa A anit 5-290 ~6) HE 1%) ரி 

அவனே தானே யாூய வகச்நெதி 

யேஃ னாடு யிறை பணிஷிற்க 

மலமாயை தன்னொடுவல் வினை யின்றே, 

8-ககெ )வராவஹ ௪ Ganag ro OR) Bago aro ; 

arrae oe,\ gla # Coan ௮ மபமொவாம. சிண ய ॥ 

செம்மலர் நோன்றாள் சேர லொட்டா 

வம்மலய் கழீஇ யன்பரொடு மரீஇ 

மாலற கேய மலிந்தவர் வேடமு 

மாலயம் தாலு மரனெனத் தொழுமே, 

புராணம் பதினேட்டு : -- ௧. ப்ரஹ்மம், ௨, பத்மம், ௩, வைஷ்ணவம், ௪, றை 

வம், (நு, பாகவதம், ௬. காரதியம், ௭. மார்ச்கண்டேயம், ௮, அக்கேயம், ௬, பெஎஷ் 

யம், ௧௦, ப்ரஹ்மசைவர்த்தம், ௧௧. லைங்க்யம், ௧௨, வராஹம், ௪௩. ஸ்காந்தம், ௪௪, வாம 

சம், ௧௫, கூர்மம், ௧௬. மத்ஸ்.பம், ௧௭, காருடம், ௧௮, ப். ரஹ்மாண்டம், இவத்றள், 

நா.ரதியம் பாகவதம் காருடம் வைஷ்ணவம் என்ஜும் கான்கும் விஷ்ணனுபுராணமும் 
e . . a ௬ e * * . e ச . . ம் 3 

ப்ரஹ்மம் பத்மமென்னுமிரண்டும் ப்ரஹ்மபு. சாணமும், ப்ரஹ்மகைவர் த்தமென்பது ovotw 

புசாணமும், ஆக்கேயமென்பது அக்கிபுராணமும், ஏனைய பத்தம் ஸரிவபுராணமுமாம், 

உபபுராணம் பதினேட்டு :-- ௧, ஸகத்குமாரம், ௨, உறாமம், ௩, கா.ரஸிம்ஹம், 
ச த ° e » Dy e ட த 

௪, நந்தி, ௫. r வதர்மம், ௬, -தர்வாஸம், ௭. கா.ரதயம், ௮, கபிலம், ௯, மாகவம், ௧௦, 

ஆல்பம், ௧௧, வாருணம், ௧௨. காளி, ௧௩. வாஹிஷ்டலைம்க்யம், ௧௪, ஸாம்பவம், ௧௫, 

ப.ராமா.ரம் _மாரீசம் _ பார்க்கவம் ட்ட கொம், ௧௯ பசாணாம், ௭, மாரீசம், க௮, பார்க்கவும், இங்வாறன் தி, ௬, ஆதித்யம், 
உடஸ்தாந்தம், ௩. ஸோமம், ௪, கபிலம், டு. கெளமிம், ௬. ஸாம்பம், ௭, ஸவதர்மம், 

க ° ° ந டி e Nn erp nenet tg ன 

௮. தெளர்வாதம், ௯. சாரஹிமஹம், ௬௦. காரதியம், ௧௧, பசாராரீயம், ௪௨, பார்க்கவம் 
* * ஓ e 5 e . . 

௮ ப்ரஹ்மாண்டம், ae. மாரீசம், க௫ு, மாகவம், ௧௬. வாஷஹிஷ்டம், ௧௭, வாயவ் 

௧௮, வாருணம் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளன 

  

9 
வாயவயம், 

* வேதபாஷ்யம், யாஸ்கரமுநிவர்செய்த நிருக்தம், சரணவ்யூஹம். மா 

ஜாகாப் சாமம் முத்லியன) , முதமம், மாதீயமீதச



உபேபேோத்காதம் o 

கேகமானறு ருக் யஜஸ்- ஸாமம் அதர்வண மென * கான்கு வகைப்படும். 

பின்னும், ௮து பற்பல ஸாறாகைகளாய்ப் பேதப்பட்டிருக்கறது. அது பசமேஸ் 

வ.ரனுல் ஓதப்பட்டதென பற்பல ப். ரமாணங்கள் காணப்படுகின்றன. ஆத 

லின், ௮தன் உண்மையினை சற்றாசாப்வாம். 
  

* அஜபா வேதம் சேர்ந்து ஐந்தெனவும் வழங்கும். பஞ்சாசார்யர்கள் ஐது வேதக் 

களுக்கு முறையானே அ இகாரிகளாவர், இவர்களைப் பஞ்சமுகோ மீபவர்களெனச் Sat, 

௨பவேதம் நான்த;--௧, ஆயுர்வேதம், ௨, அர்த்தவேதம், ௩. தழுர்வேதம், 
௪, கா$தர்வவேதம், 

அங்கம் ஐறு :--௪, சந்தஸ், ௨, கல்பம், ௩, வ்யாகரணம், ௪, றிச்ஷா, ௫, ஜ்யோதி 

ஷம், ௬. நிருக்தம், 

உபாங்கம் நான்த :--௧, மீமாம்ஸா, ௨, கயாயம், ௩, புராணம், ௪. ஸ்ம்ருதி, 

ஸ்மநதீ பதினேட்டூ ;--௧, மறு, ௨. அத்ரி, ௩, விஷ்ணு, ௪, யாஜ்ஞவல்க்யம், டு. 

உறாம், ௬. wooed, ௭. யமம், ௮, ஆபஸ்தம்பம், ௯, ஸம்வர்த்தம், ௧0, காத்யாய 

ஈம், ௧௧, ப்.ரஹஸ்பதி, ௧௨, பராறாரம், ௧௩. வ்யாஸம், ௧௪, ஸக்கலிதம், (௫, தக்ஷம், 
௧௬. கெளதமம், ௧௭, ஸாதாதபம், ௪௮, வஷிஷ்டம், 

ரஸ்த்ரம் இறு :--௪, வேசதார்தம், ௨. வைஹோவதிகம், ௧, பாட்டம், ௪, பீரபாக 
மம், ௫, பூர்வமீமாம்ஸா, ௬, உத்த ரமீமாம்ஸா, 

தீநழலர். 

வேதத்தை விட்ட வறமில்லை வேசத்தின் 
ஓதத் தகுமம மெல்லா மு.வதர்க்க 

வாதத்தை விட்டு மதிஞர் வளமுற்த 

வேதத்தை யோதியே வீடுபெற் ரார்களே, 

திருநெறி யாவது Ag ses gor DU 

பெருகெறி யாய பிரானை நினைந்து 

குருகெதி யாஞ்சிவ மாகெறி கூடும் 

ஒருகெறி யொன்றா& வேதார்த மோதுமே. 

அஞ்சன மேனி யரிவையோர் பாகத்தன் 

அஞ்சொ டிருபத்து மூன்றுள வாகமம் 

அஞ்சலி கூப்பி யறுபத் தறுவரும் 
௮ஞ்சா முகத்தி லரும்பொருள் கேட்டதே, 

அண்ண லருளா லருளுஞ் சிவாகமம் 

எண்ணி லிருபத்தெண் கோடிழா முயிரம் 

விண்ணவ ரீசன் விழுப்ப apes geet 

எண்ணிநின் ஐப்பொரு ளேத்துவ னானே, 

பண்டித ராவார் பதினெட்டுப் பாடையுப் 
கண்டவர் கூறும் கருத்தறி வாரென்க 

பண்டிதர் தங்கள் பதினெட்டுப் பாடையும் 

அண்ட முதலா ன.ரன்சொன்ன வாலே,



௮ உபோத்கராதம் 

ப்சளயாக்த * கல்பக்தோறும் பாமேஞ்வரன் தன்னிடம் ஸ.க்ஷ்மமா 

யொடுங்கிகின்ற வேதத்தை முக்தன சல்பத்திலுளதான பதவாக்ய முறை 

யானே பஞ்சாசார்ய இருவுருவந்தாம்க முதன்முதல் சொல்லுகன்றனன், 

அதனை ப்ரஹ்மாதியருபதேறாம் பெற்றுப் பசவச்செயடன்றனர். பண்டித 

ரி?ரோமணிகளான காளிதாஸர் கம்பராதியோர் பூர்வமில்லாத கவீ£ஈ வாக்யல்க 

ளோடு கூடின காவ்யகல்பகாலங்காரம் ஆக்யெது போன்று, பசமேஸ்வசன் 

வேதங்களை ஈவிஈமாய் ஆக்னெவனல்லன். வேதம் எல்லாக் கல்பங்களினும் 

ஒசேவிதமான சொழ்றொடர்களோடு கூடினவைகளாய்ப் பரமேல்வரனாற் 

கல்பாஇயில் சொல்லப்படுகன்ற.து. இவ்வாற்றான், முற் கல்பத்து வேதமே 

பரமேஸ்வசனிடத்இனின்று கல்பாதியில் தோன்றுகன்றதென்பதும், வேத 
கர்த்தா பரமேஞ்வச னென்பதும், ௮நாஇயென்பதும், நித்யனென்பதும், 

ஸ்வபம்பென்பதும் பெறப்பமிம், 

அண்ண லருளா லருளு$ Bay யாகமம் 

விண்ணி லமரசர் தமக்கும் விளங்கரி 
தெண்ணி லெழுபது கோடிழா ரூயிரம் 

எண்ணிலு நீர்மே லெழுத்த.து வாகுமே, 

சிவமாம் பரத்தினிழ் சத்தி சதாசிவம் 

உவமா மகேச ரூருத்திர தேவர் 

தவமால் பிரமீசர் தம்மிற்றாம் பெற்ற 
ஈவவா கமமெங்க ணந்இபெற் ருனே. 

பெற்றகல் லாகமங் காரணங் காமிகம் 

உறல் வீர முயரீசிர்தம் வாதுளம் 

மற்றவ் வியாமள மாகும்கா லோத்தரரம் 

அற்றாற் சுப்பிரஞ் சொல்லு மகுடமே, 

அண்ண லருளா லருளுஞ் வொகமம் 
எண்ணிலி கோடி தொகுத்தி மாயிலும் 
அண்ணல லைந்தவ றிவறியா விடின் 

எண்ணிலி கோடியு நீர்மே லெழுத்தே, 

அவிழ்க்கின்ம வாறு மதுகட்டு மாறுஞ் 

சிமிட்டலைப் பட்டுயிர் போடுன்ற வாறும் 

தமிழ்ச்சொல் வடசொல் லெனலுமிவ் விரண்டும் 

உணர்த்து மவனை யுண.ரலு மாமே, 

௪தாவர் தத். துவ முத்தமிழ் வேச 
மிதா௪னி யாயிருர் தேரின் றகால 

மிதா௪னி யாயிருக் தேமன நீம் 

யுதாசனீ யாதுட னேயுணர்ம் தேமால், 

* ப்ரஷ்மாவின் ஆயு MW: —w pasw வருஷம் ௪௩௨௦௦௦௦ கொண்டதுப் ப்சஹ்மாவுக்கு 
ஒரு சாள். அப்படி. ௩௬௦ நாள் கொண்டது ப்சஹ்மாவுக்கு ஒரு வருஷம், அப்படி. oT go 
வருஷம் கொண்டு ப்ரஹ்மாவின் ஆயுள் அல்லது கல்பம், இதனுடன் லோகாச்தமாம்.



உ௨ேபோத்காதம். ச 

இவ் வேதம் கர்மகாண்ட மெனவும் ஜ்ஞாககாண்ட மெனவும் இருவகைப் 
படும், கர்மகாண்டத்இல் ஜ்ஞாஈம் கூறப்பட்டிருப்பினும், ௮து சிறுபான்மை 
யும் கர்மமே பெரும்பான்மையும் விளக்கப்பட்டது. ௮ம் முறையானே, 
ஜிஞாஈகாண்டத்தில் கர்மம் கூறப்பட்டிருப்பினும், அது இறுபான்மையும் 
ஜஞாகம் பெரும்பான்மையும் விளக்கப்பட்டுள து. இம்கனம் கூறும் காமத் 
Hew mys ப்ரஸாதமும், அதனால் இத்த ுடதிஇயுமேற்பட, ஜஞாகத்தி 

னால் முக்இநிலை நிலைக்கு மாதலான், கர்மம் ஜ்ஞாகத்திற்கு ஸாதகமாகஇ 

ஜ்ஞாககாண்டமே முக்யப்பொருளாதலன்றி ஜ்ஞாகம் கர்மத்இற்கல்கமாகா. 

ஒவ்9வாரு ஸ்மயத்தரும் வைஇகமென்பர். வைஇகமென்பது வேதத்தை 
யநுஸரிச்தலெனப் பொருள்படும். எந்த மமயத்தரது ஸறாஸ்த்சம் வேதத்தை 

யநுஸரித்து ௮ம் நெறி நிழ்கன்றகோ, ௮து வைஇகமென்பதை யாவரும் 
ஒத்துக்கொள்வர், இங்கனம், வேகத்தைக்கொண்டே உண்மை யறியவேண்டி. 
யிருத்தலான், பரறுவப்பொருள் வேதத்தனாலேயே யறியவேண்டியதென் 
னும் & வேகவாக்யங்களோ எண்ணிறந்தன. 

இவ்வாற்றானே, வேதம் முக்ய மெனவும், அதனாற்றான் மெய்ஞ்ஞாக 

மடைய வேண்டுமெனவுமநிக, அம்ஙனமாயின், யாவரது ஆகமம் வேதகெறி 
நின்று வைதஇகத்தன்மை பெற்றுளதோ வென்பதை ஈன்கு ஆராய்தல் ஆன் 

ரோர்க்கழகாம், 

வேதத்தில் பர்த மோக்ஷங்களை விளக்க முக்தியடையும் மார்க்கத்தைப் 

போதஇப்பது ஜஞாககாண்டமே, அது வேதத்திறுதியாக 4 வேதறிரஸ்- 

எனவும், வேதாந்தம் எனவும், உபநிஷத் எனவும் பெயர்பெறும். 

இனி, ஜ்ஞாகறிலையைப் போஇப்பகாகய உபநிஷத்துக்கள், ப். ஹ்மமெனப் 

படும் ருிவமே ஸத்யமென்றும், பேதஜ்ஞாகத்தால் 1 த்ரி 
வீரஸைவ ஸம அத . . ் ; : ! & பதார்த்தங்களும் வெவ்வேறு _வகைப்படக் காணப்படு யம் வைதிக மென் னல் So a ; 

பது, வன வென்றும், அபேத ஜ்ஞாகஈத்தால் தரிபதார்த்தங்களும் 

பசறிவப் பொருளே யென்றும், அபேத ஐஞாகமே ஜஞாக 
“ _ கைவல்யோபநிஷத் :--அகேச வேதங்களால் யானதியப்படுவோன். வேதத்தை 
வெளியிட்டவனும், ஆக்னெவனும், அறிந்தவனும் யானே, 

ழக்நிகோபநீஷத் :--யான் வேதாந்தத்தில் நன்கு விளங்குகறவன். வேதார்தத்தைக் 

கைக்கொள்வாயாக. 

  

லேதாந்தவிசாராத்த்யாயம் :--இவ் வேதாந்த மார்க்கத்தை விட்டு, ஏனைய மார்க்கத் 

தைக் கைக்கொள்பவன் கையிம் இடைத்த பாயஸத்தை யிழந்து முழங்கையை கக்சுபவ 

னாவன். வேதமார்க்கத்தாலன் நி ஏனைய மார்க்கத்தால் ஜீவர்கள் முக்தியடைவார்களாயின், 
இருட்டில் கடமாதியவற்மைப் பார்ப்பார்கள், ஆதலின், வேதத்தில் ஓதியுள்ள பொருள் 

ஸத்யம் ஸத்யம் என்றது. 

* வேதத்திற்கு ரிரஸு௩ போன்றதா யிருப்பதனால் வேதஸ்ரிரஸு எனப்படும். வேதத் 
இன் ௮ர்தத்திருப்பதனால் வேதாந்தம் எனப்படும், முழூக்ஷுக்கள் ஸத்விசா.ரஞ்செய்த, 

கிஷ்ட்டைகூடி, ௮ஜ்ஞாகம் ஓழி, முக்தர்களாவதற்கு ஸர்வ ஸா.தஈமாயுள்ள ப்.ரஹ்டி 
வித்யை யாதோ, ௮து உபநிஷத் எனப்படும், 

1 பதி பரா பாரும், 

¢



80 உயபோத் காதம். 

மென்றும், ௮ப் பரறீவத்தை யறிந்தவனே ப்்ரஹ்மமென்றும் ஒ.துகன்றன. 

இங்கனமோது முபநிஷத்வாச்யங்களால் வேதாந்தமென வழங்குவது ஸீவாத் 

வைத ஷித்தார்சத் துண்மையேயெனசக் தெளிதற்பாலதாம். ஆதலின், வேதா 

கமம்களுடன் முரணுரறுது காணப்படும் ஸமயஸாஸ்த் ரங்கள் எவையோ, 

அவை வைஇகமெனக் கோடற்றகுதியுடைக் தென்பர் ஆன்றோர். 

இவ்பாகமங்களின் ஸாரமாகிய சிந்தாந்தசிகாமணி யென்ஓம் இவ் வுத்தம 

க்ரந்தத்தில் போதிக்கப்படும் முக்ய விஷயங்கள் மேற்கூறிய தேறையானே 

உபநிஷத்வாக்ய விஷயங்களையே அ.றுஸரித்திருத்தலாலும், வாக்யங்களும் 

பெரும்பான்மையும் உபநிஷத் வாக்யங்களாகவே அமைக்கப்பட்டிருக்தலா 

லும், வேதாந்தமென்னும் ரவாத்வைகத்தையே முறையுறப் போதித்தலா 

லும் இது வைஇகமென்பது இனிது விளங்குகிறது. அ௮வ்வாற்றான், அறிஞர் 

இவ்வுத்தமோத்தம க்ரந்தத்தை அங்கீகரிப்பசென்பதே துணிபு. 

மேலும், ரிவாகமங்களினும் & பலபேதங்கள் காணப்படுவனவாயினும், 

காமிகாதி வாதுளாக்தமாயுள்ள இருபத்தெட்டாகமங்களின் உத்தரகாண்ட 

மனைத்திலும் ஓதப்பட்டிருக்கும் வீரஸைவம் என்னும் ஸரிவாத்வைதமே 

இதச் சித்தாந்தசிகாமணியால் நன்சூ போதக்கப்பமொதலின், இது இறைவன் 

௮ ளிய இவ்யாகமங்களுக்கு இணங்கெயெதாமென்றறிச, இவ்வாறா.ராப்வசனால் 

பெறப்படுவதியாதோவெனின், அ௮சனைக்கூறுவாம். * வீரமைவ ஸமயமானது 

மற்ற ஸமயங்களைப் போன்று எகதேஸமமுருது ஸமஸ்தாகமங்களி னுத்தர 

காண்டங்களிலும் சிறப்பாக வீராகம வாதுளாகமா இகளின் _பூர்வேரம்தர 

காண்டங்கண் முற்றினும் எடுத்கோகப்பட்டிருக்கலானும், இவ்வா கமங்சளும் 

வேதப்பொருளினையே ஓதலானும், ௮மாஇயாய் நிற்றலானும், ஜ்ஞாகவான்க 

ளெல்லோரசாலும் தழுவப்படுகலாலும் வேகாகமோக்க ஸமயமாமென்பதே 

இண்ணம். இ நாலில் கூறியுள்ள தாவது:-- 

* வேத்மோ டாக மங்கள் வேறுபா டின்றி ஈல்குந் 
தீதறு போருளை யேல்லாக் திரிவற வுலகிற் காட்ட 
மாதவ னனைய விந்நூல்......”” 
  

& பாஷாணவாதரறாைவம், ஸங்க்.ரார்தவா தளைவம், அவிகாரவாதைவம், பரிணாம 

வாதுணைலம், -த்தஸைவம், பேதறைவம் ஆய இவைமுஈலியன, 

1 வீரணைவஸமயம் வேதங்களிலும் ஆகமங்களிலும் புராணங்களிலும் ஏனைய சூல் 
களிலும் கூறப்பட்ட து :-- 

(௧,) அடியில் வரும் சரிதீரம் காமீகாகமத்தில் காணப்படுெது:-- 6 அஜாமிளா 

வென்பவர் தம் மனைவியுடன் வழிப்ரயாணம் போகையில், இவர்களைச் இல திருடர்கள் 

எதிர்ப்பட்டும் தாக்கஞர்கள், அதுகண்ட அஜாமிளா வென்பவர் தம் மனைவியின் சூழ்ச்சி 

யைக்கொண்டு, உடனே தன்னிடத்திருச்த விலையுயர்ர்த ஆபரணங்களைக் கழற்றி ஐர் 
வஸ்தி.ரத்திலிட்டு லிய்கமாக மூடிர்து, வீரஸமைவராகத் தோன்றும்படிக் கழுத்திம் ற்ரித் 
துக்கொண்டனர். இய் வுபாயத்தினால் அவர்கள் க்ஷேமமடைச்தனர், எவ்வாறெனின், 
Yd திருடர்குழாங்களுக்குத் தலைவனான மித்ரகுப்தன் பார்த்து, வீரஸைவர்களிடம் சறர்த 
பக்திமானாதலான் அவர்களை வருத்தக் கூடாதென்னுஞ் சித்தம் பிறஈது, மற்றைத் இருடர் 
களை மோக்இ, அவர்களை உடனே விட்டு விடும்படி உத்இரவளித்தனன். இதனால், வீர



உேபோத்காதம். க்க 

இனி, இந்த க்ரந்தத்தில் ஸர்வாத்வைதரிரஸ௩ஸ்த்தலம், அஷ்டமூர்த்தி 
கிரஸ௩ஸ்த்தலம், ஸர்வகதரிரஸுஸ்த்தலமாதியான அவாந்தரஸ்த்தலங்களில் 
வேதவாக்யங்களுக்கு விருத்தமாக த்வைதம் கூறப்பட்டிருத்தலான்,வீரமைவ 

ஸமயம் வைஇதிகமெனத்துணிதல் எவ்வாற்றானொவ்வுமோ வெனின், ஈன்கு 

ஒவ்வும். என்னை ? கர்மமார்க்கத்திலேசெல்லும் விரமாஹேலு்வசர்களென்னும் 
அஇகாரிகளை கோக்கி உபாஸகாறுகூல்யமாக ஓதப்பட்டிருத்தலன்றி வேதத் 

இற்கு விருத்தமாக ஓதவந்ததன்றென்றுணர்க, 

மேலும், கர்மமும் ஜ்ஞாகமும் ஒன்றை யொன்றவாவியிருத்தலான் 

௮வ் வுபய ஸ்த்தலத்தினையும் கைப்பற்றல் வேண்டியதென க்ரியாகமஸ்த்தலத் 

தில் ஒதப்பட்டுள்ளனு. ஆதலின், மேற்போந்த ஸ்த்தலங்களில் த்வைதத்தைக் 
  
  

ணைவமானது காமீகத்திற்த முற்பட்டிருந்ததென்பதும் அக்காலத்தில் இருடர்களும் 
வீ.ரஸறைவ ஸமயத்தில் ஜர் மதிப்பினை வைத்திருஈதனரென்பதும் பெறப்பட்டது. 

(௨.) மஹாபாரதத்தில் அநுமாஸ? பர்வத்தில் தர்மராஜருக்கும் பீஷ்மருக்கும் 

CLES ஸலம்பாஷணையினால் அக்காலத்தில் வீரஸைவ ஸமய மிருந்ததாகத் தெரிய வரு 

BD gi, 

(௩.) வேதவ்யாஸரருளிய ஸ்கர்தபு ராணம் மங்கரஸம்ஹிகையில் ஸ்வேதன் குமா 

ரனான பிங்கலனென்ளுமோ.ரர்தணன் ஸதாகந்தமுகிவரால் வீரஸைவராயினர் என்பதோர் 

சரிதீரம் காணப்பமடற.து. 

(௪) ஸ்ரீபலஃ வஸ் வ.ரரைப்போல ஸ்ரீ றங்கராசார்யருடைய தாய்தம்தையரும் வெகு 

காலமாகப் பிள்ளை யில்லா திருக்தார்கள். அவர்கள் ஸைவர்களாதலான், பரவெபெருமானை 

கோக்டுத் தவஞ்செய்ய; பெருமான் கடாக்ஷித் தினால் மங்கரர் பிறந்தனர், ஸங்கரர் தாயார் 

சிவபிரானை ஐங்கம ரூடமாகப்பாவித்து பூஜிச்தது & றங்கரவிஜயம் தீவிதீய ளர்க்கத்தி 

னால் தெரியவருகிறது, இதனால், அக்காலத்தில் ஜங்கமர்களைப்பற் திய விஷயம் ஸாங்கரா 

சாரீயரின் தாய்தந்தையருக்குச் தெரிர்திருர்ததென்றும் ஜங்கமர்களிடத்தில் இர்துக் 

களெல்லோரும் விஸ்வாஸமுள்ளவர்களா யிருந்தனரென்றும் கூறுவர், 

(௫.) வீரஹைவலமயத்திற் சேர்ந்தவர்கள் :-- இ, பி, 18 - ம் நூற்றாண்டின் கன் 

னட பாஷையின் கல்வித்திறச்தைக் குறித்த சரிதீரத்தில் காணப்பவெதாவ.து:-- 

இ, பி, 1105 - ம் ஆண்டில் தீரிபு_நதாதா வென்லுமோ.ரச்சணர் வீரமைவ 

பண்டிக.ரான பத்மராஜு என்பவரோடு ஸமயக்கொள்கை கல்வித் இறங்களைக் குதித்து 

வாதஞ்செய்து தோல்வியடைச்து லீ. ரமைவ. ராடு அடி.மையாயினர். 

இ, பி, 1195 - ம் ஆண்டில் சக். ரபாணிரங்கமாதரெலலுமோர் வைஷ்ணவ பண்டிதர் 
கவிவாணரான பால்குருஇ ஸோமகாதா.ராத்ரியரோடு ஸமயக்கொள்கையைக் குறித்து 

வாதஞ்செய்து தோல்வியடைந்து வீ.ரமைவராயினர், '' 

(௬) பேர்பெற்ற ஆவூல பண்டிதர்களான ப்ரொபஸர் உல்ஸன்துரை, ப்ரொ 

பெஸர் உல்லியம்ஸ்துரை, செவரெண்ட் இட்டல்துரை, ரபெவரெண்ட் பார்த்துரை, ort 

துரை, டெஷ்பாண்டிதுரை, சாட்டிதுளை, டாக்டர் பார்பட்துரை யெ இவர்கள் 

வீரமைவ ஸமயமானது பு. ராதகமான தென்று தங்கள் தங்கள் வ்யாஸங்களிழ் கூியுளர்; 
  marae 

* ராரங்கரவிஜயம், 

etl sires ரஹ_த$யமாயஃ3ா பிவாவழகல உரோ) யாவ? | 

ததெய.மா0நாலலி.சா.ம-_நா(ு Ange ஷஹீரரு 893ற-லு௨றோடு |



௧௨ உபேபோத்காதம். 

கூறியது உபாளனை நிலைப்பதன் பொருட்டேயாம். அன்றியும், வீ ரஸைவ 

ரதுஷ்டிக்கும் * பஞ்ச றிவயஞ்ஞாதி கர்மமானது ஜஞாக ஹேதுவின்பொருட் 

டேயன்தி, அல்ப பலனைத்தருவதும் ப்ராணஹிம்ஸைசெய்வதுமாகிய யஞ் 

ஞாதி கார்மகாண்டகெழியினை எவ்வாற்றானும் குறித்ததன்று. up Pua Cer 

வெனின், எஞ்ஞான்று மழியாத ஸுகப்சாப்தியிலன்றி, சின்னாளிலழிவடையும் 

௮ப் பதப்ராப்இயில் எத். துணை யேலும் நாட்டமின்றென் ௧. 

இனி, லிங்கதாரணாதியான விதி இந்த க்ரந்தத்தல் கூறப்பட்டுள்ளனவே, 

லில்க தாரணஞ் முன்னர் நிரூபித்த முறையானே உபநிஷத்துக்களில் காண 

செய்தல் வேதாக் ப்படவில்லையே, இதனை வைதிகமென்பது ஏம்ஙவனமொவ் 

மோக்த விதியே வும்? என்னும் ஆஸங்கை நிகழுமன்றே? அதற்குத்தரம் 

யென்ப, கூறுவாம். 

ஸாாஸ்தீரங்களும் கர்மகாண்டமெனவும், ஐஞாககாண்டமெனவும் இரு 

வகைப்படும். கர்மமானது சித்தறா-த்தி மூல்யமாய் ஜ்ரராகத்திற்கு ஹேது 

வாதலான், ஜ்ஞாடகாண்டமே முக்யமெனப் பெறப்படும். ஜஞா௩த்தினாலேயே 

முக்தி யடையப்படுிமென்று ஸகல வேதஸமாஸ்த்சங்களும் ஒதுகின்றன. 

என்றால், ஸகல புருஷார்த்தங்களும் முக்திக்குத் தாழ்வுடையனவென்றறிக, 

இம் முறையானே முக்தியானது பரமாயதோர் நிலை என்றேற்படுதலாலும், 

அவ்வாற்றான முக்இக௫ெறியையுபதே௰ிக்கும் ஜஞாககாண்டம் முற்றினும் 

வேதகெறி நிற்றலாலும், ௮ம் ஈன்னெறியை வைஇகமெனத் துணிதலே சான் 

முகும், வ்யாஸரது ப்ரஹ்ம ஸ.ஒம்ரங்களின் மேனிஈழ்ஈ்த நீலகண்ட பால் 

யத்இன் காரிகையாகும் க்ரியாஸாசத்தின் இரண்டாம் காண்டம், ௨௯-ம் பட 

லத்தில் க்.ரந்தகர்ச்சா கூறுவதாவது :--வேதங்களில் லில்கதாசணம் விதிக் 

கப்பட்டுள்ள தென்றும், ஞைவர்கள் யஜ்ஞோபவீதம் தரிப்பதுபோல வீரை 

வர்கள் லிங்கம் தரிக்க ருர்களென்றும், அதனால் ௮து காம் அடிக்கடி 1 Oey 

ஸம்பந்த மாதற்குரியதோர் ௮டையாளமா யிருப்பதென்றுமறிதற்பாலதாம்,. 
  

  

* ஆகமாந்தவாக்யங்கள். 

பரிவாவ_ரக8விஜெடய௦ பாஹு_௦ யாமாரிகொல)0 ௪) 

8௨:௦௨௦௮ர க்ஷ UTD.) ran வரணவாஹாஹவவ வா | 

றஃஉாயறாயாசிகா வழாஹ௦ _நலவெடாய)ய_நாகக( | 

பா பமிவஹற ௫ாடி விஞா..சா.தாகிவில BY | 
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1 திநுழலர். 
சைவஞ் சிவனுடன் சம்ப£்த மாவது 

சைவச் தனையநிர் தே௫ிவஞ் சாருதம் 

சைவஞ் சிவர் தன்னைச் சா.ராம னீவுதம் 

சைவஞ் சிவாசர் தஞ் சாயுச் சயெமே,



உபபபோத்கர்தம். ச்ட் 

அன்தியும், இந்த க்சந்தத்தில் 
பங்கயற் கிறைவ னின்மேய் பவித்திர மேனவி ருக்கோன் 
றிங்குரைப் பதனாற் நூய்தா விலங்குறஞ் சிவலிங்கக் தான் 
றங்குறத் தரிக்கத் தக்க தாகுமச் சைவ லிங்க 
மங்கலம் புனித தீக்கை மருவரு னடைந்தி டானால், % என்னும் 

ருக்வேத ப் ரமாணத்தாலும், 

உன்றநு வகோர மாகி யுருத்ரபா வத்தி னீங்கு 
மேன்றேசு ருரைத்த லாலே லிங்கதா ரகனாஞ் சைவன் 
துன்றுபா வங்க ளேல்லாக் தோலைப்பவ னேன்பர் மேலோர் 
தேன்றலங் குன்றி னுற்ற சேஞ்சடை முனிவ ரேறே, என்னும் 

யஜ-ர்வேத ப். ரமாணத்தாலும், 

ஓ புத்ரனான ஷண்முக 1] ஆசார்யனால் பூஜிக்கப்பட்டூத் தந்த யாதோரு 
இஷ்டலிங்கத்தை ஹஸ்தம் என்னும் பீடத்தில் வைத்து, அம் மஹாலிங் 
கத்தில் லயித்த மனமுள்ளவனாகி பாஹ்ய க்ரியைகளில் பற்றற்று பூஜை 
சேய்கிறவனே வீரஸைவ னேனப்படுவன், என்னும் 

றாங்கரஸம்ஹிதா ப்ரமாணத்தாலும், 

வீராகமம், வாதுளாகமம், பாரமேஸ்வராகமம், ஸ்வாயம்ப்வாகமம், 

ஸஃப்ர போதாகமம், விஜயாகமம், மகுடாகமம், சந்த்ரஜ்ஞாநாகமம், 
ஸ்ராந்தாகமம், வீரணைவதர்மரிரோமணி, வீரமைவ பாஷ்யங்கள், க்ரியா 

ஸாரம், லிங்கதாரணசர்த்ரிகா என்னும் 
ஸ்ருதிப்சமாணய்களாலும், ட 

லிங்கதாரணஞ்செய்கல் வேச கமவிதியாமென்றநிக. அவ்வாற்டுனே 
விபூதிசாரணமும், ருத்ராக்ஷதாரணமும், பஞ்சாக்ூரஜபமுமாம், 

4 சித்தாந்தசிகாமணி நக்வேதம் ய-ஜ$வேதம் தைத்திரியோபநிஷத்வாக்யங்கள் 
வெஉமாஹ வுணெஷு* காசிகாஉ ர.ம8ஷ வ | 
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இனி, ஸங்க்ரஹித்துக் கூறுமிடத்து, * விரமைவன் ௮.நுஷ்டிக்க வேண் 

டிய முக்ய விதிகளாவன:-- 

(&.) அஷ்டாவரணம். * 

(௨.) தபம் ; ாரீரக்லேஸாம். 

(௩.) வேள்வியின்றிய றாவபூஜை. 

(௪.) வேதாத்த்யயாம். 

ஆயினும், இவற்றுள் ௮ஷ்டாவரணச்கைச் Hour விதியாகக் கொண் 

மிள்ள க்ரந்தமானது விரபமைவதர்ம றிரோமணியாம். 

இவ்வாறு வேதாகம விதிப்படி நின்ற தேவாதியர்களும் லிங்ககாரணம் 

பெற்றவர்களென்பதைக் Gos gi, 

வேதனோ டரிய ரன்சீர் விண்முழு தாளி யாதி 
மாதிர மன்ன ரீண்டூ மனிதர்கந் தருவர் சித்தர் 

தீதறு முனிவ ரேல்லாஞ் சிந்மய மாய கத்துட் 

சோதிகோள் பரமா ஈந்த லிங்கமே துணிந்து காண்பார். எனவும், 

பனிமல ரயன்மா லாதிப் பண்ணவர் கோத மாதி 
முனிவர ரனைவ ருக்தம் முடிமிசை யேன்றுங் கோள்வர் 

தனிவரு மிலிங்கம் வாட்கட் போறிமுதற் சத்தி யேல்லாம் 
புனைமல ரளக மீது போருந்துறத் தரிப்பர் மன்னோ, எனவும், 

இந்த க் ரந்தத்திம் கூறப்பட்மிள்ளது. 

மேற் சொல்லியபடி, ஜ்ஞாக ஸாஸ்த்ர மரேஷ்ட்டமாகிய றிவாத்வைத 

ஸமயமே உண்மையாகிய நிலையை யடைதற்குரிய ஸர்மார்க்கமாகி, Bere 

பாகத்தில் முற்றிலும் வேதங்களாகிய உபநிஷத்துக்களையும், ஆசாரபாகத்தில் 

முற்றினும் பிவாகமங்களையுந்தழுவி, விபூஇிருத்சாக்ஷலிம்ககாரணாஇகளின் 

விமிஷ்டங்களை நன்கு போசுிக்கும், 

இம்நூல் அங்கஸ்த்தல 1 லிங்கஸ்த்தல லக்ஷணங்களைக் கூறுகிறது: 

௮ங்கஸ்த்தலமானது பக்தஸ்த்தலம், மாஹேஸ்வரஸ்தி 

sob, Wo Bend sub, ப்ராணலிங்இஸ்த்தலம், சரண 

ஸ்,த்தலம், ஐக்யஸ்க்தலம் என்னுமாறு முக்ய ஸ்த்தலங்களை 

வீரஸணைவததவா 

ர்த்த நிர்ணயம், 

  

* நேபாளம் முதலாக பம்பாய் ராஜதானி வரையிலும் மத்யப்ரதேறங்களிலும் 

வீரஸைவன் அல்லது லிங்காயிதன் எனவும், ஆக்தீரதேறாங்களில் வீரமைவன் அல்லது 

றீலவநதன் எனவும், தென்தேராகங்களில் வீ. ரமைவன் அல்லது ரிவாசாரன் எனவும், 

தமிழ்ப் பாகங்களில் சிலரை கன்னடியர் எனவும் பெயர் வழங்குவர், 

1 ௧, குறு, ௨, லிங்கம், ௩, ஜங்கமம், ௪, விபூதி, ட, ருத்ராக்ஷம், ௬, பஞ்சா 
கூரம், ௭, தீர்த்தம், ௮. ப்ரஸாதம். அவ. ரணம் - கோட்டை, 

1 ஸ்த்தலம்:--லிங்கம் ௮றுவகைப்படும் ; அங்கமும் அவ்வாறே ; ஒவ்வொரு லிங்கத் 
துடன் ஒவ்வொரு அங்கம் ஐக்யப்பதேதலே ஸ்த்தலமென்பதாம் ; அவஸ. ரம் அல்லது 

அவல்த்தா அல்லத ஸமயமெனிலுமாம்,



உபேபோத்காதம் சட 

யுடையது. லிங்கஸ்த்தலமும் ௮ம் முறையானே ஆசாரலிங்கஸ்த் தலம், குரு 
லிம்கஸ்த். தலம், றாவலிங்கஸ்த்தலம், ஜங்கமலில்ஈஸ்த்தலம், ப். ரஸாதலில்க 

ஸ்தலம், மஹாலிங்கஸ்த்தலம் என்லும் ஆறு முக்ய ஸ்த்தலல்களை யுடை 

யது. இவற்றுள், முதலாவதான அ௮ங்கஸ்த் சலத்தைச் சம்று விளக்குவாம். 

(௧.) பக்தஸ்த்தலம் : -- % பலகோடி. ஜ௩்மங்களில் நற்குணம் நிறையப் 
பெற்று நற்செய்கை செய்யப்படுமாயின் ஸ் இகத்வமுண்டாம். ௮வ்வாஸ்இ 

கத்வச்தஇற்சின்றியமையாக ௮டையாளமாயுள்ளது பக்தயாம். ௮ந்தபக்தியோ 

ஸகல நன்மைகளுக்கு மூலமாயிருத்தலான் பக்கஸ்த்தலம் முற்கூறப்பட்டது. 

(௨.) மாஹேல்வாஸ்த்தலம் : -- இனி, பக்தஇயின் பயன் மஹேஜஞ்வரனை 

த்ருப்தி செய்கலாம். அவ்வாறு தருப்தி ஹேதுவாகிய கார்யங்களை பக்த 

னுக்கு மஹேல்வான் விதிட்பவனாதலான் பக்கஸ்ச்தலத்தின் பின் வைக்கப் 

பட்டது. 1 
    வ வைகை வட வக மலைவு, 

* ஸ்ரீ மணிவாசகர், 

புல்லாஇப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாடப் 

பல்விருக மாடுப் பறவையாய்ப் பாம்பா௫இக் 

கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் சணங்களாய் 

வல்லசுர ராடு முனிவராய்த் தேவராய்ச் 

செல்லாஅ நின்றவிம் தாவர சங்கமத்து 

ளெல்லாப் பிறப்பும் பிறர் தளைத்தே னெம்பெருமான். 

பத்திவலையிற் படிவோன்காஸாக, 

1 மாஹேல்வர பூஜையாவது: -- கரு லிம்க ஜங்கமர்களான மாதோஸ்வ ஓக்கும் 

பூிவனுக்கும் யாதொரு பேதம் நினைக்காமல் ௮ம் மாஹேஸ்வரனை வேதாகம விதிப்படி. 

ஸர்வோபசாரத்துடன் பூஜித்து, பரமபவித் ரமான குருலிய்கப். ரஸா தத்தை ஸ்வீகரித்து, 

பவிகளல்லாத லிங்காங்கு ஸமூஹத்றுடன் லிங்கார்ப்பணஞ் செய்தலாம், 

ஸர்வோபசாரமாவது:-- ஆஸம், பாத்யம், அர்க்யம், ஸ்காகம், வஸ்த்ரம், உபவஸ்த் 

ரம், கந்தம், புஷ்பம், தூபம், தீபம், நைவேத்யம், மத ரபுஷ்பம், அஷ்டாங்கமமலஸ்காரம். 

சிவஜானத்பம், 

சூரியனா லனலுமிமுங் காச்தச்சன்னாம் சடவரிதாம் வேறாடுச் ரூழும்பஞ்சைச் 

ிருலவுங் கலுழஞம் நீப்போன்றன்னாம் நீராது விடமறுவும் வேருமாகி 

லோரிலவை வேறறயே ஈரூகின்ற வுண்மைபோ லுன்னியமா மொருமையாகு 

நேரியலும் குருலிங்க வேடமா நின்றுயிர்கட் கருள்புரியு நிலைமைசானே. 

சிவஞானசித்தியார். 

அ.றிவரியான் றனையறிய யாக்கையாக்கி யங்கங்கே யுயிர்ச்குயிரா யறிவுகொடுத்தருளாம் 

செ.றிதலினாம் திருவேடஞ் சிவனுருவேயாகுஞ் சிவோகம்பா விக்குமத்தாற் சிவலுமாவர் 

குறியதனா லிதயத்தே யரனைக்கூமிங் கொள்கையினா ௨ரனாவர் கூறியொதொமழியு 

கெதியதனாம் சவமேயாய் கின்றிடவ ரென்முனே சத்தாற்றொழுதிநே பா௪த்தார் விடவே, 

உண்மைவீளக்கம். 

௮ட்பாலிம் முத்தக் கழியாத கா.ரணந்தான் 

செப்பா யருளாலே செப்பக்கே--ளொப்பில் 

குருலிங்க வேடமெனக் கூறிலிவை கொண்டார் 

கருவொன் றி கில்லார்கள் காண் ,



௧௬ உபபோத்காதம் 

(க.) ப்ரஸாதிஸ்த்தலம்:--அங்ஙனம் விதித்த கர்மங்களைச் செய்வதாயின், 

அரசனது ஆணைக்குட்பட்டு ௮டங்க ஈடப்பவர்களிடத்தில் சாஜாங்கத்தா 
ருக்கு எவ்வாறு தீருப்தி யுண்டாகுமோ, அவ்வாறே மஹேஞ்வசனுக்கு 

மாஹேஜ்வரனிட த்தில் த்ருப்தியண்டாகும். ௮வ்வாறுண்டாகவே, மஹேஸ் 

வரனது ப்ரஸாதத்இற்குரியனாகலான் மாஹேஜஞ்வசஸ்த்தலத்தின் பின் வைக் 

கப்பட்டது. 

(#.) ப்ராணலிங்கிஸ்த்தலம் மழேேற்வரனது ப்ரஸாத மிசாவிடின், 

மோக்ஷாபேகை்ஷை யுண்டாகாது, ௮வனது ப் ரஸாதமே மோசூஷ ஹேதுவா 
கும். ஆதலின், ப்ரஸாதத்தைப் பெற்ற பின்னர், அந்த ப்.ரஸாஇ துக்ககரமா 

இய இந்த ஸம்ஸாரபக்தத்இ னின்றும் விரதலைப்பெறுத லெங்கனம்! பந்தமா 

வது என்னை? மோக்ஷூமாவது என்னை? என வினாவத் தொடங்கு, முழு 

முதல்தத்வ ௮கண்ட பரிபூர்ண ஸச்சிதாகர்த ஜ்யோதிர்மய றிவஸ்வரூபமான 

ப்ரஹ்மலிங்கமானது இக் தன்மைத்தென்று ஸாமா௩்பமா யறிதற்பொருட்டு 

விருப்பமுண்டாகு மாதலான் ப்ரஸாஇஸ்க்தலத்இின் பின் வைக்கப்பட்டது. 

(டு.) சரணஸ்த்தலம்:--மேத் கூறிய ப்சாணலிங்கமாதிய றிவஸ்வரூபத் 

தைக் கேட்டறிரந்தவுடனே, ப்ரபஞ்சம் துச்சமெனவும் மிவாகந்தமே பசமென 

வும் காணும் புத்தியுதித்து, ௮ந்த ஸமுவத்திலேயே கற்புடைய காயகியைப் 

போன்று முக்ய காட்ட முற்றவனாகிய ப்ரஸாஇியே ஸரிவனைச் சரணமடைவா 

னாதலான் ப்சாணலிங்கிஸ்த்தலத்தின் பின் வைக்கப்பட்டது. 

(௬.) ஐக்யஸ்த்தலம்:---இனி, இவ்வாறு சரணமடைந்து ப.ரமாசார்யரின் 

உபதேஸாத்தால் மிவஜ்ஞாகமுதஇக்க, ௮ஜ்ஞாக ராகத்வேஷாதஇகள் நீங்கி, 

றவாகந்தத்தை யடைவதாகிய றிவைக்யலாபம் கிடைக்குமாதலான் ௪.ரண 

ஸ்த்தலத்தின் பின் வைக்கப்பட்டது. 

இல்வாறு, ஷவித்தியடைந்த ௮ங்கஸ்த் தலஸம்பஃகன், இனி ஜீவன்முக்கிப் 

பலம் இடைக்கப்பெறுவான் பின்னும் மிகவுழைத்தல் வேண்டும். ௮வன், 

ஆதி யென்பதில்லாத ஸம்ஸாரத்திலேயே கெடும்காலம் உழன்றுறின்தவனாத 

லாலும், ஜ்ஞாஈமுதிப்பினும் பலகாலம் ப்ரதப%இக்குமாதலானலும், பின்னும் 

மூன்போலவே பலகாலம் மிவத்திலேயே நாட்டமுற்று, உலகஈன்மையை 

விரும்பி, தர்மாசாரங்களைக் கைப்பற்றி, ஜ்ஞாடத்திலேயே பேராதரவாடப் 

பழகினாலன்றி, ப் ரதிபந்தகம் நீங்க, தடையற்ம ஸஙிவாநுபவமுண்டாக, 
  
  

கற்று மனம்போம் sAb gad Csyo@ 

யுற்றுசான் லிமக முயர்வேடம்--ப்ரூக 

முத்தித் தலைவர் முழுமலத்தை மோடுக்கும் 

பத்திதனி னின் நிரவர் பார். 

சிவப்பிரகாசம். 

கொண்டர்க டாமும் வானோர் தொழுந்திரு மேனி தானு 

மண்டரும் கண்டி லாத வண்ணலே யெனவ ணஜ்இ 
வெண்ட ச எங்கள் சிந்த விழிமொழி குழற மெய்யே 
கண்டுகொண் டிருப்பர் ஞானக் கடலமு தருக்இ னோசே,



உபபபோத்காதம். oe 

ஜீவன் முக்தியடையப் பெறானாதலான் அங்கஸ்த் தலங்களின் பின் முறையே 
லிங்கஸ் த சலல்கள் வைக்கப்பட்டன. 

இனி, லிங்கஸ்த் தலங்களிலும் மேற்கூறிய முறையானே பல அரிய 

விஷயங்களை விளக்கி, ப் ரபஞ்சத்தை மறந்து, றிவாகந்தாநுபவ மாத்ரமாய் 

நிற்றலாகிய ஸமாஇரிலையின் ரஹஸ்யம் விரோஷமாய் விதிப்படி, உபதே 
றிக்கப்பட்டுள்ளது. Qos ரஹஸ்யத்தை யறிந்து, ௮ப்யாஸஞ்செய்து றிவா 
கந் தத்தை யநுபவித்துக்கொண்டுவரும் றுவயோ௫, ப்ரஇபந்தகங்கள் நீங்கி 

அ௮துபவமுதித்து ஜீவன்முக்இ நிகழவே, நிகரில்லாத உபநிஷத்துக்க ளெடுத் 

கோசதாகின்ற றாிவாகக்தாமிர்தத்தை யருந்தி, ப்ரபஞ்சத்தை மறந்து, பதார்த் 

தத்தில் பேதஜ்ஞாகம் ஈறாித்து, சித்த வ்ருத்தி யுதியாத வரிஷ்ட்டநிலை யென் 

னும் ராவாத்வைதமாகிய % அங்கலிம்கைக்யம் ஷித்இக்கப் பெறுகின்றானா 

தலால் பாவாபாவலயலஸ்த்தலம் ஜ்ஞா௩றஃக்யஸ்த்தலம் என்பவை முடிவில் 

வைக்கப்பட்டன. | 

இந்த க்ரந்தத்தில் மேற்சொல்லிய ௮ங்சஸ்த்தல லிங்கஸ்த்தலப் பகுப்புக் 

களே யன்றி, அ௮ங்கஸ்த்தலத்திற்கு நாற்பத்து நான்கும் லிம்சஸ்த்தலத்திற்கு 

ஐம்பத்தேழுமாகச் சேர்ந்து நூற்றொரு ஸ்த்தலங்கள் * வகுத்துக் கூறப் 

பட்டிள்ளன. அவை வருமாறு :-- 

பக்தஸ்த்தலம் ௧௫ ஆசாரலிங்கஸ்த்தலம் ௯ 

மாஹேல்வசஸ்த்தலம் ௯ குருலிம்கஸ்க்தலம் ௯ 

ப். 7ஸாதிஸ்த்தலம் Gr ரிவலிங்கஸ்த்தலம் ௯ 

ப்.ராணலிங்கிஸ்ச்தலம் டு ஜங்கமலிம்கஸ்த்தலம் ௯ 

சரணஸ்த்தலம் ௪ ப்ரஸாதலிங்கஸ்ச்தலம் ௧௨ 

ஐக்யஸ்க்தலம் ௪ மஹாலிக்கஸ்த்தலம் ௯ 

ஆக ௪௪. ஆக Wer, 
  

இவற்றின் பெயர்களை விஷய ௮ட்டவணையிற்காண்க, 

அன்றியும், ஷட்ஸ்த்தல ஸம்பட்தமான அ௮ங்கஸ்த்தலத்தினும் லிங்கஸ்த் 

தலக்இனும் பூர்வார்த்தத்தில் ச்ரியாஸம்பந்தமான ஆச. ரணைகளும் உத்தசார்த் 

தத்தில் ஜ்ஞாஈஸம்பந்தமான ஆஈசணைக, ரும் சொல்லப்பட்டுள்ளன. இனி, 
    

* ஷட்ஸ்த்தல ஸம்பக்தமான அல்கலிங்கைக்யத்தை உபதேமிக்கும் தகமாதிகளா 

வன:--வாதுளம், அதன் உபாகமங்களான உத்தரவாதுளம் அல்லது வாதுளோத்த தரம் 

ம், லைல்க்ய றைவ ஆஇத்ய புராணங்கள், ஸ்காந்ததஇன் றங்கரஸம்ஹிதா இகள், 

சிவஜானத்பம். 

எவ்வுயிரும் பசாபரன்சர் நிதியதாகு மிலல்குழுயி ௬டலனைத்து மீசன்காயி 

லெவ்வுயிரு மெம்முயிர்போ லென்றுகோக்கு மிரங்காது கொன்றருந்.து மிழிவினோரை 

வவ்வியமன் தூதரும் தண்டஞ்செய்து வல்லிரும்பை யுருக்கயவர் வாயில்வார்த்து 
வெவ்வியதீ யெழுக.ரலல் வீழ்த்திமாரு வேதனைசெய் தடுவசென வோதுநாலே. 

1 இருமாற்திரண்டு ஸ்த்தலங்களென்பாருமுளர் ; ஆயினும், அவ்வாறு கூறுதல் எவ் 
வாதாசங்கொண்டோ வ கிர்திலம், 

3



சலி aCursgerg td 

அங்கள் த்தலத்இற்கும் லிய்சஸ்ச்சலத்இற்கும் பேதமென்னை? ஸம்பக்த 
மென்னை ? எனின், ஆூட்ஸ்த்தலமானது பக்தஇஜ்ஞாஈவைராக்யக்ரியாயோசும் 

களினாழ் கூடின ஆசா. ரவிறிஷ்டமானகென்று போடிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அவ்வாமுயின், மேணிகழ்தல் யாதோவெனின், அதையும் கூறுவாம். 

அம்கஸ்த்கலத்தில் போதிக்கும் ஆசரணையினால் ௮ம்யொக, தக்ஸம்பக்த 

லிங்கஸ்த்தலச்தில் போதிக்கும் ஆசரணையினால் லில்கயொகி, உபயாச.ரணையி 

லை அங்கலிற்கஸங்யொதலே விதியாமென்றறிக, இனி, ஆசா.ராஇலிங்க 

ஸ்க்சலங்களைப்.பழ்றிச் சற்று விளக்குவாம். 

(௧.) பக்தஸ்.த,சல ,ஐசரணையினால் ஸ்ரத்தாபக்தி ஸமேதனாக தசம் 

பந்த லிங்கஸ்த்தல ஆச ரணையினால் ஆசாரலிங்கமே தானாதலும், 

(௨.) ௮ந்த ஆசா ரலிங்கமானவன் மாஹேஸ்வரஸ்த் தல ஆச சணையினால் 

சிஷ்டாபக்தி ஸமேதனா தத்ஸம்பந்த லிங்கஸ்த்தல ஆசரணையினால் கர 

லிங்கமே தானாதலும், 

(௩) ௮2 குருலிங்கமானவன் ப் ரஸாதஸ்த் தல ஆசரணையினால் ௮வ 

தாஈபக்தி ஸமேதனா தத்ஸம்பந்த லிங்கஸ்த்தல ஆசரணையினால் ஸிவ 

லிங்கமே தானாதலும், 

(௪.) அவ்வாறு ரிவலிங்கமானவன் ப்ராணலிங்கிஸ் தீ. தல ஆச ரணையினால் 

அதுபவபக்தி ஸமேதனா தத்ஸம்பந்த லிங்கஸ்த் தல ஆச. ரணையினால் ஜங்கம 

லிங்கமே தானாதலும், . 

(டு.) ௮ங்யனம் ஜங்கமலிங்சமானவன் சரணஸ்த்தல ஆச ரணையினால் 

ஆரந்தபக்தி ஸமேதனாக தத்ஸம்பட்த லிங்கஸ்த்தல ஆச. ரணையினால் ப்ரஸாத 
ங்கமே தானாதலும், 

(௬.) gts ப் ரஸாதலிங்கமானவன் ஐக்யஸ்த்தல ,நச.ரணையினால் 

ஸம. ரஸபக்தி ஸமேகனாக தத்ஸம்பந்த லிங்கஸ்த்தல ஆச ரணையினால் %& மஹா 

லிங்கமே தானாதலும், 

இவ்யாகமங்கள் ஒதுஇன்றன. 

* தீநழல i, 

sCwe! spRa Nasri Bor HAG 

தன்மேனி தாலுஞ் ௪தாஇவ மாய்நிற்கும் 

தன்மேனி தற்வன் றற்சவொ நாதமாக : 

தன்மேனி தானாகும் தற்பரம் தானே. 

அப்பினிற் கூர்மை யாஇத்தன் வெம்மையால் 

உப்பெனப் பேர்பெற் நுருச்செய்த தவ்வரு 

அப்பினிற் கூடிய தொன்றாகு மாறுபோழ் 
செப்பிடி.ம் வன் வத்து எடங்குமே, 

ஒன்று மிரண்டு மிலதுமா யொன்றாக 

நின்று சமய கிராகார நீங்க்யே 

நின்று பராபரை சேயத்தைப் பாதத்சாம் 

சென்று சிவமாதல் ித்தாக்த சத்தியே,



௮௭. 

௨ேபபோத்காதம். Sa 

கானென்று£ தானென்று காடிகான் சாரவே 

சானென்று கானென் கிரண்டிலாத் தற்பதக் 

கானென்னு சானென்ற தத்துவ ஈல்கலாம் 

ரோனென்னறு கானென்றுக் சாறம்றகி லேனே. 

கானென்றும் தானென்று காடினே னாடலு 

கானென்றுர் சகானென் மிரண்டில்லை யென்பது 

தானென்ற ஞான முதல்வனே கல்இனான் 

கானென்னு கானு கினைப்பொழிச் தேனே. 

உயயவல் லார்கட் குூயிரீசிவ ஞானமே 
உயயவல் லார்கட் சூயிர்சிவரீ தெய்வமே 

உயயவல் லார்கட் கொட்க்கம் பிரணவம் 

உய்யவல் லாரி வுள்ளறி வாமே, 

ப.ரத்தலே யெொன்றா யுள்ளாய்ப் புறமமாஇ 

வ.சத்தினுண் மாயவ னாயய னாடத் 

த. ரத்திஷட் டான்பல தன்மைய னாகிக் 

காத்தினு ணின்னறு கழிவுசெய் தானே. 

பதிபசு பாச மெனப்பகர் மூன் தில் 

பதியினைப் போற்பசு பாசம காதி 

பதியினைச் சென்ம ஹூகாப்பசு பாசம் 

பதியணு இற்பசு பாசநில் லாவே. 

மாட ராக்கை வடிவு சிவலிங்க 

மாநுட சாக்கை வடிவு சிதம்பர 

Lor gi. ராக்கை வடிவு ௪தா இவ 

பாதுட சாக்கை வழு.வு இருக்கூக்ே. 

சவ னெனச்சிவ னென்ன வேகில்லை 

சீவனார் சிவ னாரை யில் 

சீவனார் சிவ னாளை ய.கிக்தபின் 

சீவனார் Aa: cpu டி.ருப்பபே. 

வேதாந்த கொம்பத மேவும் பசுவென்ப 

நாதார்த பாசம் St Gero seu 

போதாந்த தற்பதம் போயிரண் டயிக்கியஞ் 
சாதா சணஞ்டிவ சாயுச்சிய மாமே, 

சிவமான வேதாக்த சித்தார்த மாகும் 

அவமவ மாகு மவ்வவ் விரண்டுஞ் 

வமாஞ் ௪தாடிவன் செய்ததொன் னான் 

கவமான வேதார்கத ஞானத் காச்தமே. 

௪ிச்சாக்சம் தேவன் மு.த்இ௫த் இத்தலாக் 
சித்காக்குச் தேகிற்போர் முத்திசச் இத்தவர் 
சித்தார்த வேதார்தஞ் செம்பொரு ளாதலால் 
சித்தார்த வேதாக்தக் காட்டுஞ் எவனை யே,



௨௦ உபபோத்காதம். 

ஸ்ரீமணிவாசகர், 
நமச்வொய வாழ்க ! நாதன்றாள் வாழ்க 

இமைப்பொழுது மென்னெஞ்சி னீம்காதான் முள்வாழ்க ! 

கோகழி அண்ட குருமணிதன் ரமுள்வாழ்க ! 

ஆகம மாடநின் றண்ணிப்பான் ரூள்வாழ்க ! 

ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடி.வாழ்க ! 

தேவரு மறியாச் சிவனே காண்க! 

பெண்ணா ணலியெலும் பெம்.நியன் காண்க | 

கண்ணாலி யாலுங் கண்டேன காண்க ] 

அருணனி சரக்கு மமுதே காண்க! 

கருணையின் பெருமை கண்டேன் காண்க ! 

புவனியிழ் சேவடி. தீண்டினன் காண்க ! 

சிவனென யாலுர் தே.றினன் காண்க ! 

இன்லெனக் கருளி யிருள்கடி.ச் துள்ளத் தெழுன்ற ஞாமிமயே போன்று 

நின்றநின் ஐன்மை நினைப்பற நினைந்தே னீயலாம் பிறிலுமற் சின்மை 

சென்றுசென் றணுவாய்த் தேய்க்துதேய்ச் தொன்றார் திருப்பெரும் துறையுறை சிவனே! 

ஒன்றுநீ யல்லை யன் நியொன் மில்லை யாருன்னை யறியூஏழ் பாடே! 

தந்ததுன் தன்னைக் கொண்டதென் மனனைச் சங்கரா அர்கொலோ சதுரர்? 

அந் தமொன் றில்லா வாசர்தம் பெம்றே னியாது£ பெற்றதொன் லென்பால்! 

தந்தையே கோயில் கொண்டவெம் பெருமான் திருப்பெருச் துறையுறை சவெனே ! 

எம்தையே | ஈசா | உடலிடம் கொண்டா யானிதம் இலனொர்கைம் மாறே, 

பக்தவிகா.ர குணங்கள்பறி£து மறிச்திரிமாகாதே ! 

பாவனையாய கருத்தினில்வந்த பராவமுதாகாதே ! 

அந்தமிலாத வகண்டமுகம்மு எகட்படிமாகாதே ! 

ஆதிமுதற்பர மா யப.ரஞ்சுட ரண்ணுவதாகாதே ! 

செந். துவர்வாய்மட வாரிடரானவை சிந்திமிமாகாதே ! 

சேலனகண்க எவன் திருமேனி திளைப்பனவாகாதே ! 

இந்திரஞால விடர்ப்பிமவித்துய பேகுவதாகாதே ! 

என்னுடைகாயக னாகிய௰௪ னெதிர்ப்படுமாயிடிலே ! 

மண்ணினின்மாயை மதித்துவகுத்த மயக்கறுமாகாதே ! 

வானவரும்மறி யாமலர்ப்பாதம் வணங்குதுமாகாதே ! 

கண்ணிலிகால மனை த்திலும்வந்த கலக்கறுமாகாதே ! 

காதல்செயும்மடி. யார்மனமின்று களித்திரமாகாதே ! 

பெண்ணலியாணென மாமெனவந்த பிணக்கறுமாகாதே ! 

பேரமியாத வகேகபவங்கள் பிழைத்தனவாகாதே | 

எண்ணிலியாயெ சித்திகள்வர்தெனை யெய்துவதாகாதே ! 
என்னையுடைப்பெரு மானருளீச னெழுந்தருளப்பெ ழிலே | 

ஸ்ரீ தாயுமானவர், 

ஐர்துவகை யா௫ன்ற பூதமுத னாதமு மடங்கவெளி யாகவெளிசெய் 
த.றியாமை யறிவாதி பிரிவாக வறிவார்க ளகிவாக நின்றநிலையில் 

சிச்தையற நில்லென்று சும்மாவி ருத்திமேம் மயா ந்தவெள்ளம் 

தேக்கத் திளைத்துமா னவா யிருக்க செய்சிதர மிககன்றுகாண்



டல 
க. போத்காதம். ரு ௨௧ 

மேற்கூறியவாறு, ஷட்ஸ்த் சல on SBA ers Bre ஜீவன் முக்தி லப்பமாகி 

றது. ஆயிலும், % சொல்லுக்கும் பொருளுக்குமுள்ள பேதமென்லும் ஸம் 

யோக மிருத்தல்போன்று, * லிங்காங்கங்க ஸம்யோகக்கள் தன்னிடத்தே 

நிகழ்வனவாம். இந்த பேதாபேதங்களை விட்டிருத்தலே ஐக்யமென்றுணர்க. 
  

எர்தைவடபாற் பரம குருவாழ்க ! வாழவரு ளியகர்தி மரபுவாழ்க ! 
என்றடியர் மனமூழ வேதாக மத்்.துணி பிரண்டில்லை யொன்றென்னவே 

வக்தகுரு வே! வீறு சவஞான சத்திநெறி % மெளனோேப தேச குருவே ! 

மக்த்ரகுரு வே! யோக தர்தி.ரகுரு வே! மூலன் மரபில்வரு மெளன குருவே | 

வேதமூட னாகம பு.ராணமிதி கா௪முதல் வேறுமுள கலைகளெல்லா 

மிக்கான வத்துவித துவிதமார்க் கத்தையே விரிவா யெடுத்துசைக்கும் 
ஓதரிய துவிதமே யத்துவித ஞானத்தை யுண்டுபனு ஞானமாகும் 

ஊகமது பவவ௪ந மூன்றுக்கு மொவ்வுமீ துபயவா இகள்சம்மதம் 

ஆதலி னெனக்டுனிச் சரியையா இகள்போது மியாதொன்௮ பாவிக்ககான் 

அதுவாத லாலுன்னை மானென்று பாவிக்கு னத்துவித மார்ச்கமூறலாம் 

ஏதுபா வித்திடினு மதுவாடு வந்தருள்செ யெர்தை நீ! குறையுமுண்டோ ! 

இகபர மிரண்டினிலு முயிரினுக் குயிராசி யெங்குகிறை கன்றபொருளே | 

திநப்புகழ். 
ஐக்துபூதமு மாறுசமயமு மச்த்.ரவேதபு ராணகலைகளு 

மைம்பதோர்வித மானலிபிகளும் வெகுரூப 

அண்டராதஇி௫௪ ராசரம்முயர் புண்டரீகனு மேகநிறவனு 
மர்திபோலுரு வானுகிலவொடு வெயில்காயுஞ் 

௪ந்தீரசூரியர் தாமும௪பையும் விர்துகாதமு மேதுவடி.வுமோர் 

தன்சொரூபம தாடநிகழ்வது Aa Cures 

தங்களாணவ மாயைகருமம லங்கள்போயுப தேசபரகுரு 

சம்ப்.ரதாயமொ டேயுகெறியது பெறுவேனோ ! 

உண்மைவீளக்சம். 

ஆமாறு தத்துவமே தாணவமே தன்மறேதான ர் 

மாரு வின்யே௮ மற்திவற்றின்-..வருகா 
நானேறு 6Cug காதனட மஞ்செழுசத்துத் 

தானேது தேசிகனே சாற்று, 

* பேதவகையான், சொய்பொருள் போன்ற உபமாகங்கள் மற்றுமூள- அவை ;- 

FEET FES Moos, ஆகாயம் வாயு, புஷ்பம் மணம், பனிக்கட்டி. ஜலம். 

* லிங்காங்கஸம்யோகம், லிங்கா ங்கஸங்கம், லில்காங்கஸாமரஸ்யம், இவரு த்தி, அதீ 

வைதம், ஐக்யம், ஸாயுஜ்யம், விஸ்ராந்தி, பரமபதலி, ப.ரமுக்தி, ஸகப்.ராப்ி என் 

பன பன்மொழி யொருபொருள, இவகத்றுள், முதன் மூன்று பதங்களின் பொருள் என்னை 

யெனின், தச் என்பது லிங்கம் ; gab என்பது அங்கம்; இவ்விரண்டின் ஐக்யம் ஸம் 
யோகம் அல்லது ஸாமரலஸ்யமென்பதாம்; எனவே, தத்வமஸிமஹாவாக்யமே லில்காங்க 

ஸம்யோக மென்றமிக, 
  

* கெவெஞானசித்திரெறி என்மத மிவோஹம்பாவகாறுபவ மார்க்கத்தை, 

ர் அன்று என்றது மிவைக்யமுற்ற காளை,



% 

௨௨ .. உ0ப்போத்காதம் 

ஒவ்சவாரு ஸமயத்தரும் தத்தம் ஸமயத்தில் உண்மையுளதெனவும், பத 

முக்தியடையப் பெறுவதெனவும் முடிவுரைத்தலே * ஹித் 
சித்தார்த சிகொ தாந்தமென்பதோர் வழக்கம் தொன்றுதொட்டு வருகின் 

ot beso ge றது. அவவாறு கூறும் எல்லா ஸ்மயஷித்தாந்தல்களுக்கும் 

ற்குக் காரணம்,  ரஙிரோரத்கமா யிருத்தலாலும், இதற்கொத்ததோர் முடி 

வின்மையாலும், பரமேஸ்வரன் அருளிய இவ்யாகமங்களின் 

உத்தசகாண்ட முற்றிலும் போஇப்பது ஷித்தாக்கமென ௮வ்வவ்வாகமல் 

களில் ஒதப்பட்டிருத்தலானும், அதுவே ஆகமாஈ்தமெனக் கூறுதலானும், 

அவவாகமாந்தத்தினலுட்டைப்பொருள்களையே இந்த க்ரந்தமானது கன்கு 

போதித்தலாலும், இவ்வுத்தம ஜ்ஞாகஸாஸ்த்ரத்இற்குச் சித்தாந்தசிகாமணி 

யென்னும் பெயர் ௮மைந்ததென்றறிக, 

வேதாக்தம் ஆதியான 1 ௮த்வைக ஸமயழூல்கள் பரப். ரஹ்ம ஸ்வரூப 

லக்ஷணமட்டும் போதிக்கும். அதற்குரிய ந்யாய ஸாஸ்த் 

PP GOT சங்களும் வ்யாஸம்களும் ௮கேகமுள்ளன. ஆயினும், ஷட் 

ஸ்த்தகல ஸம்ப்தமான மிவாத்வைத ஸாஸ்த்ரமானது பச 

  

  

வாதுளாகமம் அநுபவ ஸத்ரம். 

பரிவவ வஹயல.ம 8ro)O)_saurowo வெது | 

sOursvder goo) 606 ஹூ) மெறாமஷ5யொ.மவவஹி ॥ 

@owe BBR ரவா. Sov0 gon ied itl Bly | 

ஹவுயொமொடவிஊவ௦௦ வெ & 8 நயெரற௦மவி௦மயொ? ॥ 

SH pow i, 

தொம்பதர் தற்பதந் தோன்று மசபத 

ஈம்பிய சீவன் ப.ரஞ்ுவ னாய்நிற்கும் 

அ௮அம்பத மேலைச் சொருபமா வாக்யெஞ் 

செம்பொரு ளாண்டருள் €ர்ஈந்தி தானே, 

* ஹித்தாந்தம் என்பதற்கு முடிவு அல்லது உண்மை அல்லது தீர்மானமெனப் 

பொருள் கொள்வர். 

ஆகமாந்தம் என்பது ராதாந்தம், சாத்யாந்தம், இத்தார்தமென வழஙய்இ வரு$றது, 

இதையே வீரமைவம், ஸாக்திவிறிஷ்டாத்வைதம், ஸிவாத்வைத ஷித்தாக்தம், ௩த்தாத் 

வைத் ரைவணித்தாச்தம், மிவஹித்தாந்தம், மைவஸித்தாக்தம், ஹைவதர்றநம், வைதிக 

மஹா பாறா-பதம், மச்திரம், தர்தீரம், வீரமாஹேஸ்வரம் என்னும் இவைபோன்ற பத்க் 
களை வெவ்வேறு கரந்தகர்த்தர்கள் வெவ்வேறு பெயரால் ௮ண்டு வருஇறார்கள், 

1 ஸ்ரீ மங்கராசார்ய சருளிய கரர்தங்களின்படி. ரிவலுடன் அதிவைதமாய்க் கலந் 
இரு த்தல் மேலான பசவியெனச் தெரிஓெ.த. அனால், வீரறைவஸமயமான து அதனிலும் 
மேலதாய் ஒரே ஐச்மத்தில் பிவாத்வைதமென்லும் அ௮ங்கலிங்கைக்யபலம் படைத்தலைப் 
போதிக்கும் ;) இதன் விரிவை ஸுக்ஷமாகமம், எஃவறது படலத்திம் காண்க, 

வீரஸைவம் அகாதியென்பதும், சில தேவ தாஈவமாகவா தியோர்களுச்சு ஸ்த்தாவர் 
லிங்க பூஜையும், சேவஞராதீரியர், மருளாசாத்ரியர், ஏகோ.சாமாசாத்ரியர், பண்டிதா.சாத் 
ரியர், விஸ்வாசாதீரியர், மகாரி, காலாரி, புசாரி, ஸ்மசாரி, வேதாரி ஆயெ இவர்களுக்கு



உேபேசத்காதம் - ௨௩௩ 

ப்சஹ்மல்வரூப லக்ண த்தை யறிவிப்பதும், த்ருடவைராக்ய முஇக்கச்செய் 
வதும், ஆசார முகத்தானே இகே இகே௮ப்யஷிக்க ௮ப் பசறிவப்.ஹ்மமே 

தானெனச் தெளிபச்செய்வதும், அங்கலிவ்கைக்யமே தத்வமஷிமஹா 

வாக்யப் பொருளென்றுணர்த்துவதும், ஓர் * ஜந்மத்இற்ரானே ஜீவன்முக்தி 

Ws Bese செய்வதும், அதற்குரிய ஸாதஙங்களைப் போஇப்பதும், எவ்வகை 

ப்சபஞ்சோச்பவப் பொருளினிடத்தும் க்சமேண விராகபுத்தி யுண்டாக்கு 
வதும், தனக்கம்யமாகத் தோற்றும் சரரசரப்பொருள்களை எத் துணையேனும் 
நிந்தனைசெய்தற்்டந்தராது ஸதா பாதுகாப்பதும், ஸரவமும் றிவமயமாகக் 
காணக்கூடியதோர் பரமகிலையினை படையச்செய்வதுமாயயெ ஸம்மார்க்கத்இனை 

நிகமாகமவிதிப்படி யுபதேறித்து விளங்குமோர்* ஜ்ஞாநதீபமேயாம். ஆதலின் 

ஆகமாதஇகள் விரபைவஸமயமானது ஸகல ஸமயல்களிலும் மேம்பாடுடைய 

தென ஓதலாலும், இந்த க்ரக்தத்தினும் நான்கு வேதங்களினுமுள்ள உபநிஷத் 

வாக்யங்களையே யெடுத்தோதி மெய்ம்மை விளக்கியுள்ள தாதலாலும், 

உண்மை யாராய்ச்சியில் விருப்பமுள்ளோர் வேதாகமாஇகளை யுணர்ந்த 1 
  

ஜங்கமலிங்க பூஜையும் வி விஇிக்கப்பட்டுள்ள 2. ௭ ப். ராக்ருத ஸம்பர் மான ஸ்த்தாவரலிக்க 

பூஜையினால் ஒரு மனிதன் மூன்று ஜம்மத்திற்குப் பின்னரே முக்தி அல்லது சர்யாச்ரியா 

யோகஜ்ஞாகங்களினாலாய &ரமமுச்இி யடையப்பெறுவனென்றும், ௮ப்ராக்ருத ஸம்பச்த 

மான ஐஜ்கமலிம்கபூஜையினால் இந்த ஜரமத்திலேயே முச்தியடையப்பெறுவனென்றும், 

இதம்சாக வேறு எவ்விதமான மார்க்கங்களிழ் சுழன்று இரியவேண்டியதின் றென்றும் 

ஆகமங்கள் வற்புறுத்தி ஓதா நிழ்கும். 
% ஆகமாந்தவாக்யங்கள். 

vor 2aQuoaal Soe, ர்ு af pu @loluva:8 தாரணா | 
wd? 

ஹவெ.ஷ reas o றெ வா நா a vooluvact an soy | 

ஹுலயாெெவஷா௫ோரவ ஹாூம௦ய தி, யாவவடு । 

SY தி யர பவ! மல௦ yo Guvan 9 வொறி | 
வூ ச் 
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1 சிவஜானதீபம். 

கிலையுறுதி யாசார மொழுக்கஞ்சில நிறையறிவு கருணைதவ நெறிகிலாமற் 

கொலைகளவு கட்காம முதலாயுள்ள கொடும்பவமே தவமாகக் கொள்ளுக்தியோ 

ருலலெருஞ் சவனருணூ லோதலாகா தோஇலுமாங் கவருரைகொள் ளொணாதுகலம் 
புலையர்மரு விடுந்தெருவிழ் பொல்லாக்கும்பி பொருச்ியிடுங் குதியசளடை பூத்ததாமே, 

ஏ ப்.சாச்ருதம்--மாமருப ப்ரபஞ்சத்இில் ராகம்,
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ஸத்குருவை யடுத்து உபதேமாம்பெற்று, இந்த க்ரந்தத்தில் போதத்துள்ள 

தர்மாசாரங்களைக் கடைப்பிடித்து, வைஇகறிவஉறித்தாந்தத்தை யறிந்து, 

அ௮வ்வைஇககெறி கின்று, வேதறுிகைகளா லோதப்படும் ஸகல புருஷார்த்தம் 

களையும் பெற்றுய்தலே மா.நுடப் பிறப்பினையடைந்த ஈலனெனக் கொள்ளக் 

கடவர், | 

யோகம் ஸாங்க்யம் நீ்யாயம் வையோவஷிகம் பூர்வமீமாம்ஸா உத்தசமீ 
மாம்ஸா என்னும் ஷட்தர்றகங்களில் வ்யாஸமுரிவரா 

சித்தார்த கொ லியற்றப்பட்ட உத்தரமீமாம்ஸாவுக்கு வேகாந்தமென்னும் 

மணியை Pour உபரிஷத்துக்களே மூலமாம். இவ் வேதாந்த ஸ.த்சங் 
தற்கும் காரணம், களுக்கு * ஸ்ரீ நீலகண்டஸிவாசார்யர் ரிவாத்வைத பர 

மான பாஷ்யத்தைச் செய்தனர்; இதனை நீலகண்ட பாஷ்ய 

மெனக் கூறுவர். ஸ்ரீறங்கராசார்யர் ௮சே ஸத் ரல்களுக்கு ௮த்வைத பரமான 

பாஷ்யத்தைச் செய்தனர்; இதனை மாங்கரபாஷ்யமேனக் கூறுவர். ராங்கரா 

சார்ய மதாவலம்பிகளிற் ல புலவர்கள் பஞ்சதறி, ப்ருஹத்வாஸ்-ே தவமாகம், 
லகுவாஸ- தவமாகம், ப்ரஹ்மாநந்தீயம் ஆதியான ௮த்வைத ப். ரகரணங்களை 

எளிய டையில் செய்்இருக்கின்றனர். ௮தன் பின்பு, ச். ராவிடம், ஆந்த்ரம், மலை 

யாளம், மஹசாஷ்ட்ரம் ஆகியான கேமாங்களிலிருக்கும் அத்வைத மதஸ்த்த 

சான வடதேராப்பண்டிதர்கள் ௮த்வைதமத ப்ரகரணத்தைத் தங்கள் தங்கள் 

- தேறபாஷைகளிலியற்றி யுள்ளாசேனும், ௮த்வைத பரமான ஜ்ஞாகவாஸிஷ் 

டம் வேதாந்தசுளாமணி யாதியான ஏூல்களும் தென்மொழியில் வந்துள்ளன. 

மேலும், இந்திபாஷையினின்று மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ௮த்வைத.நால்களும் 

ந்யாயதூல்களும் வெளிவந்துள்ளன. இதுவுமன்றி, வீரளஜைவப. சமான றாவாத் 

வைதவிஷயமான நால்களும் வடமொழியினின்றும் கன்னடத்தினின்றும் 

தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட் ள்ளன. ஆயினும், உண்மையில் வீரமைவ 

தத்வவிசாரம் செய்பவர் தென்தேஞாகங்களில் * சிறுபாலாரேலும், ௮தலனுண் 

மைப்பொருளைப் பெரும்பாலாருமறியவேண்டியது ஆவஸ்யகமே ! எற்றோ 
  

4 ப்ரீ 8ீலகண்டஸரிவாசார்யரும் ஸ்ரீ றங்கராசார்யரும் ஓரே காலத்திலிருர்தவர் 

கள். இவர்களது காலம் ஏறக்குறைய இ, பி, எ-ம் மூற்றாண்டெனச் தெரியவருெது. 
இவ் வ்யாள சூத்.ரங்களுக்கே வீரறைவ பரமான பாஷ்யங்கள் ஸ்ரீ ஸோமகாதா.ராத்ரி 
யராலும் ஸ்ரீகரராலும் செய்யபட்டு, ஸோமகாதபாஷ்யம் பரீகரபா ஷ்யமெனப் பெயர் 
பெறும். இழவுமன் றி, வீரறைவ பரமான பாஷ்யங்கள் ௮கேகுமூள; ஸமயம் நேர்க்துழி 
யெடுத்துரைப்பாம். ஸ்ரீராமாறுஜர் விரிஷ்டாத்வைத பரமான பாஷ்யத்தையும் ஸ்ரீமாத் 

வாசார்யர் த்வைத ப. ரமான பாஷ்யத்தையும் செய்தனர்; ஸ.ரீவல்லபாசார்யரும் ஸ்ரீபால் 

௪ரரும் பாஷ்யஞ் செய்திருக்குன்றனர். 

1 இதர ஸமய ஸித்தாக்தச்தை, ஒரே பாஷையிம் பயின்று ௮திநுட்மாகப் பூர்வ 
பக்ஷம் செய்வோர் சிலர் ; பல யாயக்களை யெடுத்துக்காட்டி வ்யாச்க்யா 5ஞ் செய்வோர் 
Aoi; “Cos பாஷைகளிற் பயின்று ஸமாதாகல் கூறி உண்மை யுரைப்போர் இலர் : 
இவ்வாறன் றி, தாம் கேள்விப்பட்டவாறும் அல்லது தமது புதீ.இியில் /யாயமென்றுஇத்த 
வாறுல் கூறுவோர் சிலர்; உண்மை யின்னதென்று அமிந்தம் தம் மதச்சார்பும் பிமமத 
தீவேஷமுங்கொண்டு விபரீதமாகக் கூறுவோர் இலர்; ஆயினும், இவ்வாறு விளக்குவது 
லோகோப்காரமாதம்பற்றி யாவரும் ஈன்றி பாராட்டத்தக்கதேயாம், அன்னோர் அவ்வாறு
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வெனின், வேதாகம சஹஸ்யங்களை யுணர்ந்த ஸத்குருவை வசன முறை 
யானே கேட்டுணசாத விரறைவர்களு மற்றுமுள்ள பேதைகீசாரும் பிறர் 
வச௩ங்களைக் கைக்கெண்டு, ௮வை பொய்யிலக்கணமென்றதிய மாட்டாசாய் 
மயங்கி ௮வத்தொழிலி லிடர்ட் ப்பட ஈசகலுவா னென்றநறிக. 

விரஸைவ * ஸமயமானது' அத்வைத விசாரமட்டும் செய்து அதனால் 
ஸ்வரூபலக் ணத்தை மாத்ரம் உபதேறித்து ஈஸ்வரறிந்தைக்டெமாக்காது, 

ஆசாரவாயிலாக ஸ்வஸ்வரூப ப0ிவஜ்ஞாஈபலம் ஹித்திக்கச்செய்யும் வேதா 
  

அன்பு கூர்ச்து இயம் நிய நூல்களில் வீரறைவத்தைக்குதித்த சல விஷயங்கள் விருத்த 

மாகக் காணப்படுன்றன. எண்டு அவைகளை உதஹரிப்பாம், மேதாவிகள் grrwe 
துண்மை யறியக்கடவா், 

“* பிரபுலிங்கவிலை--இது உருத்திரன் கூறாய் விளங்யெ ௮ல்லமதேவன் உமையின் 

கூறாய் விளங்கிய மாயையோடாடி மற்றவள் வலிபுறங்கண்ட வரலாறும், வீரசைவ 

மாகேசுரர்களான ௪ரணர் பலர்க்கு அவன் ஞானோபதேசமருளிய வரலாறும் பிறவும் 
எடுத்தோதும், இதி ஒர் ஐக்யவாத சைவபுராணம்;. 

அ we via ் 

“வைசாகய தகம், 'வைராச்ய்திபம், அவிரோ தும், Ragen Guu, சத்தாந்த சொ 

மணி, அ.த்துவிதவெண்பா வென்பன ஐக்யவாதசைவக் கொள்கையைப் போதிப்பன, ஐக்ய 

வாதசைவம் அகப்புமச் ௪மயத்தின்பாலசா யகச்சமயமாறற்குமயலாய் நிற்பதோர் 
சமயம். 

கிமித்தகாரணமாடிய முதல்வன் மாயையோடுங்கூடி முதற்காரணமுமாய் பரிண 
மிப்பனென்பதே சிவாத்துவித சைவர் கொள்கையென்க., 

* சைவ சமயிகளாய் ஓராகம விதிப்படி தீக்கைபெய்ம ஒழுக்ளெருட்சிலர் சவகேத்தி 
மாய கண்மணியை விடுத்து இலிங்கதாரணஞ்செய்து வருஇன்றனர். ௮ங்கனம் தரிப் 

ப.து குற்றமன்று, அயிலும், அதனால் வரும்பலம் அற்பமென்றதனாலோ சுத் வித்தை 

களிலொன்றா ப சூதசங்கதையில் *மெய்திசழுஞ் ஏிவொாகமத்து மேவு£க்கையர் இல் 

லோரைதிலிங்கதாரணஞ் செய்வா ரதுவுங்கூடா து. 

! நகுலீச பாசுபதமதம் 1 (வீரசைவம்), 

பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் வ௫வரென்பவர் வீரசைவமென்றும் இலில்காயத 

மென்றுஞ் சொல்லப்படும் ஒரு சைவமத விசேஷத்தைச் சிருஷ்டி த்துவிட்டார்.2? 

* Og கடலினலைகள் போன்று மூதன் முதல் உத்தரஇசையிலுள்ள காஸ்மீச 

Cg sao ப்ரதிபிஜ்ஞரான அபிநவதப்தர் என்பவரால் உத்தா.ரண த்தினிமித்தம் தொடங் 
கப்பட்டு, அவ்விடத்தினின்று மத்யப்ரதேறாத்திம் சென்று, ப்நிபசவேஸ்வார் என்பவரால் 

சன்கு வளர்ந்துத் தழைத்தோய்டப் பரவப்பெற்று, அவ்விடத்தினின்றும் வெளிப்பட்டு, 
தென்தேயத்திம் குடி.புகுர்து திருவெண்ணெய்கல்லூர் மேய்கண்டதேவர் என்பவ 

ரால் இறுதியில் கிலைநிறுத்தப்பட்டு விளங்கெயசென்றும், ஸ்ரீ பலவேஸ்வர ரவ .தா.ரமில்லை 

யாயின் இதுகாறும் இந்த தேறாமுற்மினும் மைவஸமயமானது விளல்காது மழுங்கி 
சமண்முதலிய புறச்சமயங்கள் அடர்ச்துபோயிருக்குமென்றும் டாக்டர் பார்ஈட்துரை 
தம் வ்யாஸத்திற் கூறியுளர், 

1 இதனை லகுலீற அல்லது லகுடீம பாராஃபதம் எனக் கூதப, 
 



= 

௨௭ ௨ பபேோத் காதம். 

கமோக்த ஸாமார்க்கமாம், ஆதலின், வீசபைவஸமயத்தி னுண்மை யறிவறு 

லோகோபகாரமாதல்பம்றி ௮கை விளக்கும் ஜ்ஞா௩ஸாத௩ ஸாஸ்த்ரங்கள் 

வெளிவசல்வேண்டுமென்னும் பேசவா நெடுகாளாயென்னைப் பற்றிக்கொண்டு 
இருந்தது. ௮து ஒருவாறு நிறைவேறுமாறு முதன் முதல் இந்தச் சித்தாந்த 

சிகாமணியை உசையுடன் ெளிப்படுத்தற்குக் இருவருள் கூட்டிவித்தது. 
Qa தொடங்கி சுமார் மூன்று வருஷ்காலமாயிற்று. இது ஸம்பூர்ண 

மாகாது கைசோர்ந்து போக இடை யிடையில் ப் ரதிபந்தகங்கள் பற்பல 

கேர்ந்தன. இவை என் ஈண்பர் அனைவரும் அ௮றிட்சனவே. ஆயினும், இது 

மூடிவெய்துமாறு விடாமுயற்சி செய்யத் துணிய, யான் மகோ த்ருட மடை 

தற்குக் காரணமாயுள்ள குருலி ங்கஜங்கமர்களின் திருவருளை த்ரிகரணஞாஈத்த 

யுடன் வழுத்தி, மேலும் இ%தால் உலகில் நடை பெறச் சிந்தியாநின்றேன். 
சவக். eee em Sete meee mene 

இ. பி, 1100 - 1170-ம் ஆண்டின் மத்யகாலத்தில் அதாவது இம்றைக்குச் சுமார் 

௭௫௦ வருஷங்களுக்கு முன்னர் வீரமைவ ஸம யாத்தாரண ச்இனிமித்தம் தவிதிய ஸம்பு 

வான ப்ரீரர்திகேம்வரர் 4 இருக்கல்பாணபுரியென்னுமோர் திவ்யக்ஷேத்.ரத்தன்சண் லோக 

ரக்ஷ்கராசத் இருவவதாஞ்செய்்.து ப்ரி டஸவேஸ்வரரெனத் இருகாமம் பெற்றனர். இவர் 

ப.ரழுறிவத்தைச் சற்றேஞம் விட்டகலாத பரமபக்தர், இதுபற்றியன்றே, கஈம்மிந்த்யா 

தேறாத்திலுள்ள ஸர்வ றியாலயங்களிலும் ஸ்றிவஸம்நிதியில் கர்திகேஸ்வரர் வீற்றிருத்தலை 
. சாம் காண்டுரோம். எனவே, நந இிசேஸ்வரரில்லா த ரிவாலயமும் வ்ருஷபவா ஹரந அதிகார 

கந்திவாஹா ளேவைகளில பக்தியில்லாத மாக்களும் கடையா. நந்திகெஸ்வரரிடத்தில் 

ஓர்விதமான பக்தி விரிஷ்டங்கள் குடிகொண்டிருத்தலானன்றே, ஒவ்வொரு ப்.ரதேறாம் 

களினுமுள்ள வீரபைவர் இதுமாறும் அவரது இருகாமத்இனைக் தங்கள் ப்.ராணன் 

போன்று போற்றி வழிபட்டுக்கொண்ழி வருன்றனர். டஸவபுராலம் ergs Baus 

சரித். ரத்தை விரிவாயெடுத்தோதும், இவரது மான்மியம் ஸமயம் கேர்ர்துழி வெளிப் 

படுத் துவாம். 

ஈஸற்வரவாக்யம், 

வகாறொ மார; இவை ஹகாகிறா வி௨மக2வ வ 

வகா௱ றாவ SH, ABO வஹவாஹபடு | 
யே 

வகாறொ நாஉா.வ/௯: ஹகாசிறா ஸூ. ௮௨/௯௦ 

காரற-டு௨வ௦ வகா ஹா 3 வண jo euavar anus g 
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வாதுளம். 
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ட இது பிஜாபூர் ஜில்லாவில் உள்ளது,



உபோத்கர்தம். ட்டி 

விரஸைவமானது கால தேஸா வர்த்தமானங்களினால் இச் தென் தேஸ 
விஷ்ஞாபகம், ங்களில் பரவாதஇருக்ககாகக் காணப்பகேன்ற த. afr 

ஸைல ஸமயத்தை விளச்கூம் நூல்கள் வடமொழியிலும் 
கன்னடத்திலும் இந்தியிலும் ௮கேகழமுள, அவற்றுள், முக்யமானவைசளைச் 

சேகரித்தும், இன்னும் சேகரிக்க முயன்று கொண்டும் வருகிமேன். இவைகள் 

மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வருமாயின் மிகவும் லோகோபகாரமாயிருக்கும். 

ஆதலால், அவைகளை தன்றன் பின்னொன்றாய்ப் பதிப்பித்து வெளிப்படுத்த 
ஊக்கமுள்ளவனா யிருக்கிறேன். ஈஸ்வரனருள் புரிவாராக, இவ்வமயம் இச் 

சமயதாலுடையார் யாவரேனும் எந பாஷையிலிருப்பிலும் ௮வைகளை 

யுதவிபுரிவபேல், அவரிடம் யான் பெருகன்றி பாராட்டக் கடமைப்பட்ட 

வனாயிருக்கிறேன். 

விரைவ ஷிம்ஹாஸகாதயான மடாஇபதிகளும், ஸமயாபிமாறிக 

ஞம், கனதனவான் களும், மற்றுமுள்ள பக்தர்களும் இவ் விஷயத்தில் இயன்ற 

வரையில் உபகரித்து, வீரஸைவளமயம் உத்தாரணமாதற்கும் வீரஸைவ 

க்ரந் தங்கள் அச்சேறி வெளிப்பதே தப்பவெதற்கும் சற்றுக் சவனிப்பரேல், 
  

Sarr ‘0! 29 ar aloe. த ஈஹசஹெ)2பாற$ம்.408 | 

&49\(0) 5 விவஹிஷாக ஆகு ர Oy US an மூ.நறிண (ழ் ॥ 

வ9வெ-ற-வ.மிஷ௨0௮௧9 asour Cer ro+s 01 9 46a | 

கம)0.௪ vila. a $25 5° Og Fane Boos ui | 

$ Sant OOrmandGlannre ear 658 an r80) gf | 

a3) ¢ சமிவஹிடா ஹ ௫௯7௦ ஷப நிண ய ॥ 

ம-றொக. வா நம கஜா QJ $& {HV Bre 88 | 

கம) ௪ பமிவஹிடாஹ 25 7° ஷப ஹல நிணஃய( ॥ 

மா வற பமிவ9 அ.ச. BA easy யாணா$.8ீஷ iro 

Br divow KUTA! ay avTgs நு 22-௫)_தஜா । 

வ௱வற8ே ஹஹ) ரீ, கோலாறரமிஷெரா 

தாவ. தறஹவோ௲ாு4 யக 8 யொக ட ॥ 

வெதஷாவேேஹவமாம௩ ஹாறரைாவாயஷாஉறட 

மிவொக ௦ arable 16.6 2 5° வக்ஷ) ஹரஹ.5௦ ॥ 

உத்தரவாதுளம். 

ஸ்ரிவெ_நவ ஹவ௦கய0/ப௦ ஷெமொவி.சாட ர. ௨௩00௮2 | 
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வேதவேதாந்தம்களும் ருவாகமங்கள் இருபத்தெட்டும் எடுத்தோதுவதும், 

அவ் வேதாகமகெறிறின்ற ஸகலதேவர்கள், ப்ரீ பஸவாஇப்ரமதகணய்கள், 

மஹர்ஷிபாதஇயா் கள் போழ்றுவதுமாகிய ரிவாத்வைதஸமயம் முன்போலவே 

தழைத்தோங்கி நில் சிபறுதலேயன்றி, அவர்களும் மிவப்சஸாதத்திற்குப் 

பாத்ரபூதராவார்களென்ப.து இண்ணம். 

பெருஞ் சிறப்பு வாய்ந்த இந்தச் சித்தாந்தசிகாமணி யென்னும் ஸாமாஸ்தர 

ones pp அ. இகாரியல்லாத யான் ereships g cron & p 
வேண்டுகோள். . . . . 

நறிவுக்கெட்டியவசை pr உரை எழுதத்துணிந்தது, யாவ 

ரும் எளிதில் ப்ரயோஜாுமடையும்பொருட்டி ௮ளவு கடம தெழுந்த பேரவா 

வன்றி வேறன்று. ஆதலின், இந்த க்ரந்தத்தை வாக்கும் புண்யவான்கள் 

குற்றங்களைக்து குணஙப்கைக்கொண்டு அன்புகூர்ந்து ஏற்றுக்கொள்வரென 

ப்சார்த்இக்கின்றனன். மேலும், இதில் இன்னும் வேறுமுக்ய விஷயங்கள் 

யாதேலும் விடுபட்டிருப்ப,தாயறிந்து, அவைகளைத் தயைசெப்து தெரிவிப்ப 

ரேல், அவர்களுக்கு வந்தனமளித்து இரண்டாம் ட;இப்பில் வெளிப்படுத்து 

வேன். 

இந்தச் சித்தாந்தசிகாமணி யானது முடிவெய்தும் வசையில் வடமொழியி 

னும் இலக்கண விலக்யெங்களிலும் நிகழ்ந்த ஸந்தேஹம் 

-வித்யாதாகம்செ. களைத் தெளிவித்து பூர்ண ஸஹாயஞ்செய்த ஸ்ரீமத், 

reir “ ர - கணேஸஸாஸ்த்ரியா ரவர்களுக்கும், மஹாவித் 

் கான் காஞ்சி - சாமாகந்தயோடகளுக்கும்..மிகவும் க்ருதஜ் 
ஞனாயிருக்கிதேன். 

இந்த க்ரந்தமானது ௮ச்சேறி முடிவெய்தும் வரையில் என் ஈண்பர்கள் 

மதுளாத் தமிழ்ச்சங்கத்து வித்வான் சத்தாக்தசரபம் பூவை. கலியாணசுந்தர 

முதலியாரவர்களும் சென்னை வேப்பேரி எஸ். பி. ஜி. ஹைஸ்கூல் தமிழ்ப் 

பண்டிதர் கா. ரா. நமச்சிவாயமுதலியா சவர்களும் செய்த உதவியை மறக் 

கற்பாலதன்று. அன்நியும் இது விரைவில் வெளிவர ௮ப்போதைக்கப்போது 

ஞாபகமூட்டித் தூண்டுகோலாயிருந்த ஸதத்ஸங்க மஹான்களுக்கும் அன்பு 

பாராட்டா நின்றேன். 

Qy 8» Hawt உ. ந௩ஹா காய ஸ்ரிவா ழும் 5ய.2 an @rtlane | 
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46. அறுமந்தராயன் தெரு, இங்கனம்: 
இடப்பாளையம், \ ° 

சென்னை, 9--11--10, செ. தாடூசெட்டி.
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வெய்ய யுள Lee eee nme 

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் . 
எவர்க்குமெய்க ஞான சோதி யீயுமா ணிக்க மாஇ 
யுவப்பொடு வெறுப்பு மாக யுற்றிடு விடயத் தெய்தும் 
பவப்பெரும் புணரி நீந்தப் பாரதி யாகு மெங்கள் 

சிவப்பிர காச தேவன் நிருவடி சென்னி சேர்ப்பாம். 

சாந்தலிங்கசுவாமிகள் 

போந்த முயிர்ச்சூயி, ராந்துணை யொத்த 

சாந்தையர் கம்பத, மேக்து கருத்தே. 

ஆய்க வின்பம், வாய்ந்ுள நிறையச் 

சாம்தை யன்பதம், யாந்கொழு வோமே. 

குமாரதேவசுவாமிகள். 

ஐங்தொழிலி னாலகற்றி யநுக்கரக மொன்று 

மருளு_னே கொண்பேர இருஞான வடிவாய் 
வக்கருளிக் தீவகக்காற் பறவையகப் படுத்து 

மாறதுபோ னாயேனை வழியடிமை கொண்டு 

சிந்தைகனிறம் சவஞானப் பேரொளியைக் காட்டிக் 

இரிமலவல் லிருடர%து இற்சுகத்தே வைக்கு 

கந்துலவு ஈஇுபுடை சூழ் முதுகிரிவாழம் Gur 

காயகனைக் தாயவுளம் கேமிகவைக் இடுவாம், 

சிதம்பரசுவாமிகள். 

கவசூண ழுக்கு ம்பு கவைகணமம் றஐனைத்துக் Sib 

LI GU GF e001 சற்று தாக்காப் பசரமயோ இகளாய் நினற 

சிவகுணச் செல்வர் போழ்றுே கம்பர தேவா வென்ற 

னவரூணம் போக்கு யாள்வ தையமின் சடன காமால். 

குகைஈமச்சிவாயதேசிகசுவாமிகள் . 

அன்னமயம் பிராணமய மமேமையம் விஜ்ஞான 

மானந்த மயத்துணுட னைங்கோசமாய 

வின்னன் மய கீங்கியமெய்ஞ கரானியுளங் குசையா 

வெப்பொழுது கீல்காம லிசைக்துமிக வாழ்வோன் 

பன்னரிய விரிவுயரஞ் சமனஇக மிவைகள் 

பகர்வரிகாய்ப் பிரமன்முதம் பண்ணவர்க முளத்து 

முன்னரிய வோகமச்சி வாயகுரு சாய 

னுபயச௪.ர ணெமதுளத்து முச்சுயினும் வைப்பாம். 
அய்ய





டெ 

இவமயம். 

/ சசிக 2 

செயயுள்முத ற்குறிப்பகராதி. 

  

  

  

  

  

  

சேய்யுள். பக்கம், | சேய்யுள். பக்கம். | சேய்யுள். பக்கம், 

அ அ.ரவணி ன் ௧௫௪ ஆ 
அரற்குயர் ௧௨௫ [ஆசமசா.ர ௩௩௪ 

அகத்தினிம் ௨க௫| அரியகூடத்த ௨௨௧|ஆயே ௨௭௭ 
௮கத்துறுதி ௪௫ அரியமா தவ ௨௧௪ ஆக்கை ௨௩௪ 
அ௮தத்துறுப ௧௬(௫| ௮ரியவேதாகம oe | res ௧௬௯ 

அகர்தையா ௨௫௩(௮ரியவேதாந்த ௨௭ | ஆசறுபிசா ௧௬௨ 

அகமுறு ௧௬௮ | ௮௬௫ SE | We plo oor ௪௪ 
அகம்புறங்க உ௫௫| அருக்கெ BLL) | Qs ௫௪ 
அகன் திட உ௮௬(|௮௬ட்குரு ௧௪௭ |அடறல் ௧௬௬ 
அூலமுஞ் ௧௯௫| ௮ருணிலை ௧௦௯|அணவ ௨௬௪ 

அடிலமும LTT | HE S OM. | <Q Cor LF ௪௧௯ 
அக்கமா ௮௩ அருச்துயர்க்கி ௨௬௭ (௮அதலால ௧௩௭ 
௮ங்கண ௧௭ | ௮ருர் துயர்வடி. ௧௬|௮தலாற்சவமெ ௮௬ 
௮ங்கத்தி ௧௪௬| அருளி கக௫ (ஆதலாற்சவயோ ௧௨௦ 
அங்கலிங்க ௧௮௮|அருள்செய ௨௫௧|ஆதலான ௧௧௫ 
அங்கலிங்இ eo | yore Bir ௧௪0 ஆதிதனி ௩௨ 
அசீசவ ௧௩௩ | அலையில்பே 29) |Y Bors ௩௪௨ 

அஞ்செழுத்து ௧௦௪ ௮அழிதரு ௧௮௯ ஆதியத் ௪௧ 
அஞ்செழுத்தெ ௮(௫| அழிவற ௫டு௨|ஆதியாயெ ௨௫௨ 
௮ணங்கறு க௫௫| அழைத்தரு க௩|[ஆதியாயசி ௩௧௪ 

அண்டா BEF) YD F 5 CH ௧௫[ஆதியாய்சீ ௧௫௭ 

௮ண்டபிண்ட ௨௯௯| ௮றகெயறிமு ௨௩௯|௮தியிலகா எ 
௮ண்டமொ ௨௫௮ | 4006 Dar ௪டு (ஆதியிற்பெ ௩௧௭ 
அ௮ண்டர்க ௧௨ அறமுறுமி ௨௩௯ |(ஆயவிவ் ௮௪ 
அண்ணலாதய ௨௪௫| ௮றமொடு ௧௫௩ | ஆய்ஞ்ச ௨௪ 

௮ண்ணலீ SEF | gy நிவ ௩டு (ஆரியனருளினால ௧௪௯௬ 
அத்தட & Gr அ நிவினர் ௨௨௭ (ஆரியனருளினுலே eo 

BH BE ௨௮௨) அ .திவுமேனி ௨௧௩ [ஆரியனருளு ௨௬௪ 
அத்தன ௧௧௩) ௮ நிவுருவாடு ௧௬௩. ஆரியனோடு ௨௮/௨ 
அத்தனை ௫௬| அ திவுருவார் ௧௯௭ |ஆரியன்றன ௨௫௯ 
அத்தனோ ௧௩௪। ௮ நிவருவாம் ௧௯௯। ஆலயத்தினி ௩௪௦ 
அத்துவா ௨0௮ ௮ திவெலு ௨௮௬ (ஆவிமாளி ௧௨௬ 

அந்தணக் ௮௧| அ றிவொரு ௧௯௬ |ஆவிமுன் ௪௧ 
அர்தணனா ௧௯௩| அறைந்த IT ௩௩௩।(ஆழெலுச் ௨௦௧ 
அந்தரம் ௨௭௮|அறைந்தவ ௨௬௮|ஆனகாலை ௩௪௧ 
HE SIT 2. or | அனை த்திலுக் ௨௧௨ ட 
அர்நததோ ௧௦௬ அனை த்தினும ௨௭௬ இக்குறு ௨௬௪ 
௮ப்ப.ரகா ௨௩௭ | அனை த்திலுமி ௧௯௮|இசசகஞ் ௧௯௫ 
௮ப்பரயோ ௨௨௬) ௮னையர் ௬௫ ।இத்தலத்திற ௧௭௮ 
அப்பெருஞ் ௨.௭௩| அனையவர் ௧௦|இர்தயோஇ ௨௪௪ 
௮ப்பெரும ௨0| அன்னபாவ ௨௧௭ |இர்தவஞ்செழுத் D/A 
அயன்மு ௨௩௩|அன்னமா சக|இர்தவாயுகஹ் ௨௫௦ 
அரக்கர் ௩௩௬ அன்னிய ௪0௨(இச்தியக்கட are



செய்யுள்முதற்கு றிப்பகரா இ. 
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சேய்யுள், பக்கம், | சேய்யுள். பக்கம். | சேய்யுள், பக்கம், 

இக்தியல்களா ௨௫௪ உண்டெனு ௨௭௫ |எண்ணிலாகமம் ௬-௩ 
இக்தியங்களை ௨௫௩।உத்தரவ் ௯௧ (எண்ணிலாவகை ௩௭௦0 
இச்தியவழக்க G.02.\0.6 57 @ ௪௮ | எண்ணில் ௩௧௧ 
இர் த.ரனே ௭௭[|உயிரிலீ ௬௭ (எம்முறை ௧௩௨ 
இச்திரன் கக|உயிரின் ௩௯|எய்திய aD 
இக்கிலைமகே௪ ௧௪௦ (உரம்பெறு (௫௯[எழமுமுஜஹை ௪௫ 
இர்கிலையோடு ௨௪௧ உருத்திரகி ௧௩௭ (௭ மிசுட ௨௩௨ 
இப்பரிசருளி ௩௩௪। உருத்திரன் BEM. | CT COT EG ௩௨௩௭ 
இம்முறை ௧௨௩ உருத்திராக்க எக|என்றுதன் ௨௫௧ 

இசத்தல் EH] | உருவஞான ௨௨௩ |என்றுகல் CEP 
இரவியாயி ௧௮௩ உரைத்தஈன் ௧௨௧|என்றுபெற் ௧0௦௨ 
இருடருக்தம க௮க|உரைத்தனைம க௫க[|என்றுமெய்ச்சிவலி ௧௦௩ 
இருக்இ ௧௩௬ । உரை த்தனைவி ௨௮௧ (என்றுமெய்ச்சுவரகா ௨௬௨ 
இருக்துள ௨௧க|உரைப்பதென் ௧௭௩| என் நுரை ௨௨ 
இரும்பவ ௨௭௧|உரைமனமிறந்த ௧௬௭ (என்னிக ௧௬ 

QD ௧௯௪ உரைமனமிறந்து ௨௭௩ (என்லுரு ௧௪ 

இலக்கண ு0(உலககா ௯ 

இலக்க ௩0௭ |உலகஞான ௩௧௨ (ஏகமாஇயே ௩௨௧ 
இலங்குழி ௫0 |(உலகழுற் றிட ௨0௯[ஏகமாஞான ௨௩௩ 

இலக்கை ௩௩௮ |உலகமெனு ௨|ஏகமாநினைவு ௨௭௫ 

இலங்கொளி ௧௬௩। உலகனை த்இலுக் ௮0௫௫ |(ஏகனுற்ற ௨௬ 
இதப்ப ௧௧௮| உலகனைத்தினுமோ ௧௧௮ (ஏணுற ௧0௮ 

இறப்பினு ௧௦௫) 20 Gp ௩௪ ஏத்துறு ௨௯௧ 

இறைசிவ ௧௯௮| உலூனிலு ௨௯௨ |எயுமா ௧0௪ 

Gen pura coh ௧௦௬[உலகனிலெ ௨௯௭ (எழி ரண்டு OE 

இயலையவனிய ௧௩௨| உலஇனுக் ௨௭௦ 
இலைவனை க௫௫)| உலஇனை ௧௨௩ ஐது Hf H 

இனையகாம ௮௭ | உலனெமலி ௬ [ஐந்தொ ௮0 

இனையநான்கு ௧௭௮1 உலகுரு ௧௫௦ [ஐயநீக்குப ௨௧௧ 
இனையவா ௮5। உலகெலார்த ௧௪௫௪ 
rr was ௪௨1 உலகெலாந்தோ ௧௭௫ [ஒண்டளிர் ௧௩௮ 

இன்பவெள்ள ௨௪௫| உலகெலாமொ ௨௩௮ (ஒப்பறுக ௧௪௧ 

இன்றுகாறு ௩௪௧1 உலகொரு ௩0௫) |ஒப்பறுப ௨௩௩ 

இன்றுகான் ௩உ௩௩| உள்ளத்தி ௫௪ ஓட்பறுமொ SES 

ia) oor ge ௨௭ | உள்ளுறுஞ்சி ௨௪௭ | ஒருகண ௧௯௬௨ 

இன்னண க௨உறுதிகொள்் Y ௧௫௩ ஒருதனி ௧௭௬ 

இன்னவாற ௨௬௦) உ௰் றநிடுபரனில் ௨௧௩ |ஒருபொரு ௨௭௨ 

* உ௰்.நிமமுடலு ௩௮ |ஒழிர்து ௨௨௧ 
ஈங்கு ௩௨௨ உன்டநு ௬௧ ஒழிவறு ௨௬௨ 

ma eit ௩க௫]உன்னரும் ௨௮௪ | Garren tp ௨௨௭ 
ஈ௫ன்மேனி ௨௪௫) BOT Haat Clay 7 ௧௧௧ 
ஈண்டொளி & O@ | par er Lo 7 LD @E) 

2. ev ஓங்வயெ ௧௯ 
உகஈதுள SEE | CT EG (MH ௧௦௮|ஓங்குபுகழ் ௩ 

உடம்பறு ௨௬௬[எக்கொ ௧௧௯ ஓங்கும் ௨௪ 

உடம்பினுக்கு ௨௫௦ |எ்கணுகி ௧௩௬ | DGD ௧௫௧ 
உடம்பொடு ௧௯௩௭௪ ங்கணுமொ ௨௭0|ஓஒங்கொளி ௨௬௯ 

ac. gus) ௩௯[எங்கணெய் ௨௭௮ ஓதியா ௪௩ 

உடைத்தி0 ௨௯௦[எண்ணரும் HPS Gs ப 
ட்ட்புறம் ௨௭(எண்ணிகழ்த மண்டு ௩௪௪



  

  

  

செய்யுளமுதறகு றப்பகராநீ. i 

சேய்யுள், பக்கம், | சேய்யுள், பக்கம், | சேய்யுள். பக்கம், 

ஓதுவாம ௨௫ |கூ.ரவனல்கு ௨௬௪ [சாருறு ௧௬௧ 
ஒவுறு ௨௭௧ (கூ.ரவனுற் ச௮௬([சார்க்த ௧௦௮ 

க குசவனேப. ரத சு௮ுச[சாற்றரும் டு௩ 
கடத்தினு ௨௯௯ |கு.-வனேப ரம 2..9/0( eb aus டோஉ௪ 
கடைக்க ௨௧௩ குருப.ரன் ௧௫௮ ௪ா.ற் நினை ௧௨௧ 
சணங்க ௩௪௨ குருவிவன் ௧௯௭ [சாற்றுகார ௩௩௨௭௬ 
கண்டவர் க௬ு|குருவுகா ௧௯ [சாற்றுமுறை ௭௩ 
கண்டன ௧0௨ குரூவை உ௫எ [சாற்று.றல் ௯ 

கண்டித ௨௧0௫ | குருவொடு ௧௫௨ [er opi py க்க 

கண்டு ௨௫௨ கூ 
சுண்ணிலன் ௨௨௭௪ |கூறருங்கு ௨0௮ [சிகையி ௮/0 

கண்ணிலானெ ௨௩௧|கூறருக்த உஉழ [சிதம்பர 2.00 
கண்ணிலான் ௨௨௯) கூறுவனும் ௩௮ [சித்த ௨௭௬ 

கண்ணுதல்கயிலை டாட) கோ ர தனை ௧௪௨ 
சண்ணுதல்பூசை &00| Qe recor @ gy க௨து Aro ges ong 

கண்ணுதம்பெரும் ௨௫ ச சரமொடு ௫௯ 
ததிர்க்க GT dy | FOE GOO & aap) |Aau sf சி 
eu Dor ௧௩௯| ௪கமெலாஞ் உ௨௦௩।சவமய a@o 
elFT EG | FBG T EW ௪ சிவமுறு SY ௧0௧ 

கரணமோடுறு ௨௪௮|௪ங்கரபத்தி ௩௨௩௭ (சிவமெலுக் Hae 

கரிய ௯௬. சங்க. ரனாகு ௧/௩[சவமெலும் ௨௪௯ 
கரு.துகம் ௬௩ ௪ங்கரஞணை HW சிவம்பெறு உனக 

கருது௮ ௨௨௭ (சங்கரனென ௨௩௪| சிவனை குள 
கருமம் ௨௫ சச்சிதாகம்தமாகும் @@)| Ant see gr ௨௧௯ 
கருமவேது ௧௩௨ |௪ச்ிதாகர்தமாச் ௨௬௩ (சிற் தவஞ்செழுத் Sati. 
கருமவேர் ௧௬௫1௪ துமறை ௬௦ சிறப்புறு CHL 
கருமவேள் ௬௨1௪த்துடன ௨௮௦ (சிற்கலை கடட 
கலயமுத எக ௪த்தையாஞ் ௧௬௪[சிற்கன ௧௦௪ 

கழிச்.துள கச சந்திரகா FG, சீ 
கனவிடைக் ௨௭௮௮|சந்த.ரசே ௧௫௨ சடனக்குரு ௨௬௦ 

கா ௪ந்இரம எ(சீடன.துயிரை ௫௦ 
காட்டு்மோ ௬௦(௪மதரி௪ ௬௯௩ 8ரணிசி ௨௨௮ 
காட்டுலர் ௪௩ சம்புபூ Och | PL cool ௧௪டு 
Srey & & S| F LYS ௧௪௪ சு 
காண்பன ௧௯௪1 ௪,ரண டை ௧௮௬ [சுத்தம ௪௦ 
காந்தனை ௧௭௪௯1[௪ரத்தொமி ௧௦௯[சுத்தமா ௧௧௫ 
காயமிச்தியம் ௨௪௫) ௪.ரமுட ௫௩।சுத்தமெ ட்ப 
கா.ரணகாரி ௨௯௪) ௪லக ௨௫ |சுத்தர்க ௧௪௦ 
காரிய si) TDG ௧௪௨।சரர்ஈரர் 26 
கால ௩௧௯ சா ச 

கி சாக்ர ௩௧௩ சூனியம்பெறு ௩௨௫ 

இரியைக ௩0௨'சாங்கமோ ௬௯ சே 
இரியைக ௨௨௫) சா௩இ உச[செங்கண்மால் ௨௧ 
இரியைஈ ௨௩௨।சா தமி கடு|செம்கதி ௨௯௮ 
இரியைபா ௨௩01சாதமேவ ௩0௭ (செப்பிய ௧௦% 
இரியையெ ௨௧௫) சாதியா ௩௭ |செப்பும் ௨௬ 

ப கீ (சாத்திப்பொ ௨0௮|செயத்தகு ௨௪௧ 
BL Aé ster ௨௨௯ சாந்த ௧௨0செயலறு ௧௯0 

'சாச்திதா ௨எ[செவ்வியகு ௧௦௯ 
(St. 5 Bedi eae) &ré fur ௨௫௦ |செவ்வியவா ௪௬  



  

ச செய்யுள்முததி௫றிப்பகாதி 

சேய்யுள், பக்கம், | சேய்யுள், பக்கம். | சேய்யுள், பக்கம், 

சென்ற ௩௩க|தன்னெறியொ ௧0௨ தேவல ௨௬௬ 
சென்றுறு ச௯௨| தன்னையே ௨௨௩௩ தோ 
சென்னி எ௫ தன்னையோ ௨௭௧ தொலைச்த ௨௦௬ 

சோ தன்னொருச கழ தோ 
சொற்பனந்த ௨௬௨) தன்னொருமா ௧௦௪ |தோன்றியிடு எக 
சொற்பனப்பொ ௨௪௬ | தன்னொளி ௨௬௯|தோன்ற௮ுபாவமு ௩௩௨௩ 

சோ pr ந 
சோகமெ ௯0 தாகஞூ ௧௧௭ நற்குலம் ௩௭ 

சோதிமா ௧௮  தாமதகி ௧௮௮) நட்றுஞ் FHT 
சோ நியாம் ௨௩௭௬ । சாமரை ௧௪௯|ஈண்ணுறு ௨௨௦ 

சோதிலிங்கத ௨௧௯|தாவிலாதமா ௨௪௩ । ஈர். துறுபேத ௧௯௧ 
சோதிலிங்க ௧௨௮ தாவிலாதுயர் 62.056 gr pod ௧(௫௦ 

சோதிலிங்கஙி ௩0௦௯] தாவிலாவ ௧௮0 (ஈந்த ௭௨ 
ஜா ov ey GEM or ௯௫௫ 

ஞானசீலமே ௩௨௧ | இகழுறும் ௨௧௮1ஈல்லிட ௨௭௪ 
ஞானதேசி ௨௧௩ | இங்களா ௫௪௬ । வின் திடும் ௨௨௦ 
GH cor BOD ௧௭௫ இய்களு ௨௮௮ [(ஈவையில் ௨௦௯ 
ஞானம ௨௩௧ | இங்கள் TAT  நற்குரு ௧௪௬ 
ஞானமா ௨௭௨ இரம்பெறு (௫௭ நற்ப & ih. 

ஞானமி ௨௪௩ இருத்தி 2௨0 |நற்பிரசாதி ௨௬௩ 
ஞானவா ௨௮0 |திருமது ௧௪ நன்றுறு ௧௬௫ 

ஜே Gor peor ௩௦௦ நா 
ஜேயமாக ௨௫) நாடுமா ௨௮௫ 

த ... [தீங்கறு ௪௭ கான்மூக ௮ 
தகுஞ்செய ௧௫) தண்டலான் He. நீ 

தகைபெறு ௫க[தீதகற்று ௧௧௪|நிட்கள see 
Sas Fr | Bo om ௨௭ |கித்தலு ௬௧ 
தண்டும் ௨௭௫ தீது ”௮௮|நி.த் தஇியகரும ௨௪௦ 
தத்தம் ௨௪௯ தீர்க்த ௨௨௧ நித்தியகா ௪௨ 
தத்துவங்க ௩௧௫ து Ab But Bes pp ௮௨ 
த்த்துவசு த்தியே ௧௪௩। துரியா உக நித்தியா ௪௩ 
தத். துவமார் திரை ௧௯௦0। துன்ப ௨௨௦ இர்தனை ௧௨௫ 
தத்.துவமுப்ப ௨௯௬௬ |துன்னும் ௧௮0 சியமங் ௧௨௭ 
தம்பொரு ௫௯ தூ (AT Chee ௨௬௫ 
Pusey GL ௧௬௨|தூயதாகு TOT | ATG 55 ௨௨௯ 
தரங்கமா ௩௦0௩ | தூலகசுக்கும ௨௧௮ நிரம்பியதாக ௨௯௧ 

giles as நிரம்பியசிவோக ௨௭௨ 
தலக்குலவு ௬ தெரிக்இடு ௨௩௧ நிருமலன் ௧௫௩ 
5050578 ௨௮ |தெளிதரு ௧௦1நிலமுத க 
“தலைவ - ௬௯௭ தெள்ளுசோ கக|நிஹைந்தவ ௧௩௭௬ 

தீவமிகழ் ௧௬௦|தெள்ளுறு ௨௬௫ நிறைந் இடு ௨௬௩ 
pon’ ger ௧௯௦ தே திறையுற௮ப. ராக ௨௮௯ 
தீதிப்வ ௧௪; தேக ௨௯௮ (நிறைவுறுமது ௩௦௧ 
தனக்குறு ௧௫௧ தே௪சகாலமற் உ௨௧ (நிறைவொடு ௨௮௬ 
தனக்கென க௫௪௩|தேூகம் ௧௧௬ நீ = . தனையடை ௧(௫௭ |தேசிகன ௨௬௭ |கீங்கருய் க௮டு 
தன்னுடைய எசு|[தேசிசன்௪ி ௨௭ க|கீங்டெயதோ எறு 
தன்னுறு ௨௬௬ [தே சிகன்மன ௨௫௮ நீம்ஏயவு ௩௦௦ 
தன்னுள ௧௯௬ | தேயச்து ௨௧௨ நீங்கு ௨௫௧ 
தன்னெ திசன ௧௦௬[தேவர்க ௮ கீடுயர் ௧௦௪    
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செய்புள்டுத்த்குறுப்பகராதி டு 

சேய்யுள். பக்கம். | சேய்யுள், பக்கம், | சேய்யுள். பக்கம். 

தீரினீரும் க௨௪|ப.ராபரன் ௧௩௨ 13 
தீறுக ௧௨௭ (பரிதியு ௧௬௩(பீடு௮ுங்குரு ௨௫௯ 
ம். நினை எட௫பரித் திடும் ௨௮௩] 
நீற்றின் எ௮(பரித்துட ௩௩௩௬ |புகலென ௧௫௯ 
நீ.ற்றொளி SH LING gy ௨௧0(புகழ்தல் ௬௬ 

நூ பலமொழி ௧௬௦]புகன்றுள ௪௬௭ 
மூானெறி டுக|பவப்பிணி W க௫-௩।புண்ணியம (க 

நே Wey Qo gp & 50} Leer exo erp ௨௨ 
நெடியவான் உ௯டு|பழமுதி or lyre GL ௧௭௯ 
கெளிதிரை ௬௯|பற்பலகரும ௨௬சு(புங்கள் ௭௯ 

ப பற்பலகலை உ௨உ௨உபுறத்தி ௨௧௬ 
Lets Bip. ௨௬௪(பற்பலமொழி க௪௮புறத்து Qe 
usté BO ௧௪௬(|பற்றறுஞ் க௨கபுறக்திரியாது 4 கடு௮ 
Lisa en @u உக௫பம் gio கலஎ(|புறக் இிரிவதனாம் ௧௬௯ 
பகுதியை ௨௩௫ுபற்றெலுஞ் ௧௭௯(|புறப்பொரு ௧௬௫ 
பகுத்து ௩௨௨ பனிமல ௬௦|புற௰முற ௧௦௦ 
பஃ்கயமல.ரவ ௧(௫௯ பன்னரு ௨௨௩।புனலுறு ௧௬௯௪ 

பங்கயற் ௬௦ பா புனிதமா ௫௬ 
பங்கயனாதிய க௨௪'பாகமாகஏய க௮(புனிதனாய் ௦.௭௬ 

Lg gia 6Helureur@ gy ௩௪௨ 

பண்டொ ௩௪|பா௪மற் ௧௩௦01பூசனைசெ ௧௩௪ 
“பண்ணிய ௧௫௭|பாசமோச ௮௪ |(பூசனைநி ௧:௩௪ 

பத்தோடு கக௯(பாடுவர் ௧௨) பூதிதனை ௭௦ 

பத்தனே ௨௦௬(|பா. தமென உ௮௩]பூதியா ௮௨ 

பத்தனோ ௧௬௧(பா.த்தி.ர ௧௧௯! பூ தியென எக 
பத்திகொண்ட கக௨உ(பார்புன க௩டபூப்புறு ௧0௫ 

பத்திகெகி க௩பாவசு ௨௫௫பூசண ௨௪௨ 
பத்திர ௧௫௪(பாவஞா ௨௧௯ பூருவா ௧௨௨ 

பர்தநாச ௨௬௨ (பாவா ௨௫௭ ப 

பந்தமோவிய க௨வ௩பாவமா கடு௨1பெண்டெழு ௪௦ 

“பந்தனையகன்று ௧௦௧(பாவமு ௨௯௧(பெரிதுயர் ௧௪௮ 
பர் தனைவினை க௫௫௪(பாவனை ௨௪01பெருகு ௬௭ 
ப.ரசிவவக்டு ௨௪௦ பெருமல ௧௨௪ 

ப.ரசிவனுயர் ௧௪௬ பி பெரும்பவ ௨௩௭ 
பரசிவாத் ௨௭ ௯|பிச்சை ௨௨01பெறலரு WV aA) or 

urégsQerpe (5) LD roe ௨௪௩ பே 

ப.ரந்ததாயெ உக௫பிரமமே ௨௫௬[பேதமாகய ௨௧௦ 
ப.ரம௫சவ ௩உ௩ிபிசமமோ உ௨டு|பேதமா நிய ௩௨௪ 
ப.ரமஞானமழ் ௩௨௭|பிறகட க௪௮பேதமிலாத ௨௪௭௪ 
ப.சமஞானிக் ௨௯0|பிறங்கொளி ௧௬௮|பேதவிச்௪ ௨௩ 
UT gr RE) 06 seul #0|Cuur day ௧௬௧ 
ப.சமமெய் ௨௬௯(|பிறப்புமூ க௮௪|பேரறிவு ௨௩௬ 
ப.ரமலி ௧௨௭௪ |பிறப்பெறி ௨௪௬ போ 
ப. ரமன ௯௨ )பிறப்பெனு ௧௦௮|பொங்குசெய் ௨௧௨ 
Urges &&(5)| Spr ௧௨௫(பொங்குறும் ௧௧௩. 
ப. சமனையடை ௧(௫௭ |பிறவிக உ௫௮|பொய்த்திடா Fs 
ப.ரமனையருச் ௧௦௫1॥பிறவிகா க௮௪[பொருக்துறு ௧௭௩ 
ப.ரனிரு க௪ச[பிறவிகோ ௧௮01பொருப்பின் ௧௪௮ 
பசாபரத்தினை ௩௨௪|பின்ன.ரவ் ௨0)பொருளறு ௨௨௯ 
USTED G45 | Now oor 16 ௧௭௭|பொருளுறு ௩௦0௫    



  

  

  
  

    

௬ செய்யுள்மூதநிகு றிப்பகரா தி. 

செய்யுள். பக்கம். | சேய்யுள், _ பக்கம், | சேய்யுள், பக்கம், 

பொருளெ ௧௨௬[மனவன சிமுத்திகா.. ௩௦௪ 

பொதிகளாது கககமனிதர் ௧௨௯ முத்தியை ௨௪௨ 
பொதிகளின் FF) Web Sov ௪௮௯ மூச்துறுமெச் ட 
பொதிகள்யா ௨௫௫௪ிமன்னிய ௧௯௭) மூச்தை ௧௩௦ 

பொறிவிட & Gir Sr மா முப்பொழுதி ௪௭௪ 
பொற்புறு உ௱௱உ(மாசறு௪க ௧௨௨ முப்பெ றி ௬௯ 

போ மாகறுஞானா ௩௦௧ மூமுமை ௩௨௦௨ 
Curse ௨௦க1மாசறுநிகழ் ௧௭௪ மூளையில் Ff 
போதகத் ௨௦௯ மாசறுமன ௪௬ முற்றுமே SHE 

Gur gar. SF ior Ar re SHE ap Pen ௧௫௦ 

போதமாயெ ௩௦௮ மாசிலா ௯௪ மூற்றுறும ௨௬௮௮ 
போதமாபலன் உ௬௧(மாட்ட ௫௮ முனிவ Oth. 
போதமென் ௧௯௯।மாதர் ௧௮௭ முன்புற ௨௨௫ 

போதமேனி ௩௧௯ மாதுரு ௩௦௮[முன்னரொ ௨௦௪ 

போதிலொ க௯டமாயைகொ ௩௭ முன்னரோ ௮௫ 
போத்.துறு ௨௬௯ மாயைத ௩௧௦ முன்னர்ஈஞ் ௧௨௨ 

Cur Dog ௧௦௪1மாயைபெ ௨௨௨ மன்னர்கள் Fo 

ம மாயையாத ௨௧௦0 முன்னர்மெ ௬௪ 
மடி.வி ௩௭ மாயையால் க௫௫ மூன்னிகமு ௭௧ 
மண்ணில ௨௧௭(|மாயையின் ௧௬௪ முன்னுறு CE 
மண்ணினி௰் ௧௩௮ (மாயையெனு ௨ Ip 
மண்ணொடு கக௦மாயைவல் உ௮|மூடமாசி க௮(௫ 

to Bg oor ௨௬௮ மாரிபெய்க ROR ent gs ௩௩௮ 
மஇியுறு கடமாலய ச௨௪மூலகாரணமாய ௫௨ 

மதியெனு ௨௮௪)மான௪ர் தனை உ௫நுமூலகாரணனென ௧0௪ 
மத்திமை ௭௬ மானமின் றி ௨௪௮|மூலமாக ௧௮௩. 
Loi Gr i ௧௧௦1மானிட கச மூலம் ௯௧ 
Lob BT Gi Fo மானுடா் ௨௮௭ மூவகை ௪௭ 

wb Agwan &((f) uf மூன்றுகோடியா ௩௩௯ 
மர் தரமதனை ௫௭ (மிகுதி ௩சு|மூன் றுகோடிலி hi ID} 
மச்.திரமே ௭௦ மிக்சூறுபர ௨௬௯௬ மே 

மயக்குறு ௨௩௫) மிக்கு றுபவ க௯௨உமெய்த்த ௮௪ 
மயங்குமஞ் Ho! NEG outa ~ கரு௩மெய்ப்பரசவெ ௧௫௧ 
மயலிலா ௨௪ மிடைஈ திடு | QLD ILI ௨௨௮௪ 
ம.ரங்கல் உச! மிக்தையாகு ௩௧௪। மெய்ம்மைசா ௧௮௨ 
மரமடுத்து ௩௧௮ மித்தையாஞ் ௨௬01மெய்ம்மையா ௨௫௧ 

மரித்தல் ௮௨ மித்தையென் உ௫ு|மெய்யுட ௨௬௫ 
மருவுமாதா (௩௨ மிழறையறு உ௮ மே 
மருவுமாதி உகள|மின்னி F2|CL ay] Dover ௨௬௦ 
மலசல ௪௩ ம் மை 
மலயச ௧௬(மீனொடு ௪கிமைர்த ௨௬௦ 
மலர்தலை Gigi ip Gur 
மலிதரு ௧௮௮[முச்சணன ௩௩௨।மொ ௧௫௯ 
மமைகெழி ௪ vipa om Con VW கடச PFO ° 
மறைப்புறு ௧௯0[முக்இய ௩௨௦௪ யாகமாதிய ௨௧௪ 
மஹறையவ க(௫௫முக்கயொ ௩௦ ௮/யாண்டொரு Va ௧௦௩ 
மழறையுண ௬௪ முக்குண ௨௧௮, யாதிஞற் ௨0௪ 
மழறையுரை உ௬(முண்டக ௭௪ யாதினிலொ ௨௭௦ 
மறையொடு க௭|மூத்தனாட ௮(௫ யாதுதானொரு ௨௫௩ 
மனமொழி க௫சு।முத்தலுக் ௩௦௫ யாதொரு ௨௮௪



    

  
  

செய்யுள்முதற்கு றிப்பகராதி. ௭ 

சேய்யுள். பக்கம், | சேய்யுள், பக்கம், | சேய்யுள். பக்கம். 

யாவரோடு கழ௩ வானமே ௩௨0 வினைபல 29) % 
யாவர்க்கு ௨௨௭ வானின் ௩காடவினையிலி டாம 
யாவர்த ௨௧௭ | வினைவழி ௯ 
யாவனம் ௧௭௭! வி வீ 
பாவன்வா ௨௧0 விடுத்துகெ ௧௧௭ | வீரசைவர் ௯௭ 

யோ விடு த்தும ௧௨௭ (வீவுறு ௨௨௮ 
யோகசாங்கயே ௨௪ விடுத்தள ௦௨௮௯ வே 
யோகம் ௧௬௦ விடுத்துறு a க௫சு(வெய்ய ௧௮௨ 
யோூகண் ௩0௦0'விட்டதே ௨௨௪|வெற்பெ ௩௫ 
யோடுனா ௨௪% விண் ட ௨௪௭௬ 

வ 'விஇத்இடு ௨௨௭ வே 
வடிவு ௨௪௭'வி இிமுறை எ௫வேண்டுமா ௨௨௨ 
வந்துற ௧00'விதியிது ௯(வேண்டுரு ௩௩௫ 
ab) » Sir 2Ola Palen c28 |\Ca gum 2. 
வருண ௧௨௯1வித்தை ௨௭ வேதமோ ௩௪௩ 
வருத்துறு ௩௩௨।விந்தமு 26 Ca s@ Bu ௧௭௩ 
வசைச்துள ௨௮௪ விமலனா க௨௪(வேதனாதியா ௮௪ 
வளிமுத ௪௨விமலனு ௨௩௯ வேதனாரண ௧௫௪௮ 
வன்னமா ௮ாபுவிரத க௩।வேதனி ௧0 
வன்னமோ ௧௯௪(விரவுறு ௧௭௫) வேதனோ @@ 

வா விரிர்துள ௨௯௪/வேதன் ௨௧௪ 
வாகுவிற் லு0(விருப்பொடு ௩0௦௪1 வேதியர் ௮௧ 
வாசிக GO| Sov Gov ௨௮|(வேதியன் பச. ௬௬ 
வாரிசா ௯௨விளங்கு நு கக|வேறறு ௩0௩, 
வாமஞ் ௨௫) Serio fle £04 |Ca pur ie @ ௩௨௦ 
வானமா ௩௨௫ வினை தரு ௨௩௬ (வேறுபாடுறு ௩௧௭௬             
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எண். விஷயம். பக்கம். 

yr | பாயிரம் eve ae ove wee ட் க 
இரேணுகர்காதை ose ove oon 

” உபதேசம் are oop ese vee 
” ௮ங்கலிங்கோத்பவம். aoe . 
» வீரசைவ௪மயவிசாரம் ooo 
” லிங்கலக்ஷணம ee ove ௪௪2 

» ௮ங்கலிங்கஸம்பர்தம் ooo ose oo 

1 அர்தியகதை ee bes 
» வாழ்த்துகவிகள் or ave ove 

க) அங்கஸ்த்தலம். 
க - வது, பத்தத்தலம், 

& (௧) பிண்டத்தலம் ase oes eee aoe ௪௪2 சி 

o | (2) பிண்டஞான த்தலம் oon 2௧௧ os ௨௩௮] 
I. (௩) சமுசாரநீக்கத்தலம் eve eee #0 

ந (௪) குருகாருணியத் தலம் ose ave ove °* PP 

@ | (@) eles srren 650% eee oe ove ௪௯ 
௬ | (௬) விபூதிதாரணத்தலம் ese ses eve ove ௭௦ 
எ ((௭) உருத்திராக்கசாரணத்தலம் ane 2௪௧ CT Hf 
Sy (௮) பஞ்சாக்சரசெப்த்தலம் ove ove ௮௩ 
க | (௯) பத்தித்தகம் ௦ ase ove i ww» | கடு 

௧௦ (௧௦) உபயத்தலம் ene eee aon aoe ase ௧50௭ 

க்க (௧௧) திரிவிதசம்பத்தித்தலம் ere ese ooo | 40% 
௧௨ | (௧௨) ௪துர்விதசா.ரத்தலம் ave ose ௧௧௨ 
௧௩ | (௧௩) உபாதிசாகத்தலம் se eso | SEGr 
௧௪ | (௧௪) நிருபா திகதாகத்தலம் eee “ வ ௧௧௭ 
க௫ | (௧௫) ௪க௪தாகத்தலம் eve ese coe | SEH 

௨ - வது, மாகேசத்தலம், 
௧௬ | (௧) மாசேச்சுரத்தலம் ese ௪௧ ௨. (௧5௨௩ 
௭ (௨) இலில்கநிட்டை த்தலம் ௧௪௪ eee oon க௨௭் 

௧௮ (௩) பூருவாச்சிரயகிரசஈத்தலம் ... seo ase ase Sof. 

௧௯ | (*) அத்துவிதமிரசஈத்தலம் ooo ese ove ooo | SL 
௨0 (௫) ஆக்குவாகநிரசஈத்தலம் ௪௪௪ one boo ooo கட்ட 

௨௪ | (௬) ௮ட்டமூர்த்திகிரசஈத்தலம் ... woe 2௪௧ oe | CRF 
௨௨ | (எ) சர்வகதநிரசகத்தலம் eee 22௪ ose ooo | SUG 

௨௩ | (௮) Ramediow s sev ose ose vee ooo =| SILET 
௨௪ (௯) பத்ததேகெதேவத்தலம் ove ௨௪௪ ose eee ௧௩௨௯ 

௬ - வது, பிரசாதீத்தலம், 
௨௫ (௧) பிரசா இத்தலம் aso sen see ose ௪29 ௧௪௨ 

டெ (௨) குருமான்மியத்தலம் wee ee ooo vee க௪டு 

௨௭ | (௩) இலிங்கமான்மியத்தலம் ... ves ves vee | OPC



  

    

  

  

  

        

விஷய அட்டவணை. a 

எண், விஷயம். | பக்கம், 
ட aa 

2H (௪) சங்கமமானமியத்தலம் ooo ௪௪௦ | ௧௫௪௯ 

௨௯ | (௫) பத்தமான்மியத்தலம் . ove -- | 4@e 
௨௦ (௬) ச.ரணமான்மியத்தலம் cee eee | eA) 

உ௧*। (௪) பிரசாதமான்மியத்தலம் . கு(௫௮ 

| 
௪-வது, பிராணலிங்கித்தலம். ப 

Be | (௧) பிராணலிய்இததலம் eee woe | ௧௬௨ 
பட | (௨) பிமாணலிக்ஃர்ச். சஈத்தலம் ... eee 2 | eb Fr() 
RP | (m) Aa Curseior Og sep ove ose 1௧௬௭ 
உரு) | (௪) இலிங்ககிச௪த்தலம் eee eee OO 
௨௬ | (௫) அங்கலிங்கத்தலம் ove ove eee oo =| BOT) 

| ௫ - வது. சரணத்தலம். 
௩௭ (௧) சரணத்தலம் woe ove eee ௧௪௧ eee | ௧௪௯ 
௩௮ | (௨) தாமசநிரசா த்தலம் ove ee வடட கனக் 
௨௯ | (௩) நிர்த்தேசத்தலம் eee eee oo | ODP 

௪௦ ) (௪) சீலசம்பாதநத்தலம் ose ae eee coe | ET 
| 

௬-வது. அயிக்கியத்தலம். 
௪ (௧) அயிக்கெத்தலம் eee woe eee eb Abe 
ge (2) ஆசாரசம்பத்தித்தலம் ose ve woe |) OUT 
காட (௩) ஏகபாசுத்தலம் ... ove wee eee ட சக்ரி 

PH (௪)  கபோசாதீதலம் eve ose ove one . SF 

(௨) லிங்கஸ்த்தலம். 
க - வது. ஆசாரலிங்கத்தலம். | 

௪௫௫) | (க) இ ்ஷாகுருஸ்த தலம் ove Yee ve | ௨0௭ 

Pa | (2) சிஷஷா குருஸ்தீதலம் eee eee eos 2 | ௨௦௯ 
௪௭ | (௩) ஞானகுருத்தலம்.ஃ eee eee ese o | 266 
௪௮ | (௪) இரியாலிங்கத்தலம் ove ore | Oe. 
௪௩ | (௫) பாவலிய்கத்தலம் eos ooo . ௨௧௫) 
௦ । (௬) ஞானலிங்கத்தலம் ere eee eee | ௨௧௪ 
‘mje | (or) சுயத்தலம் eee eee re | Bad 
(நி௨ | (௮) ௪ரத்தலம் eee 7 ௨௨௧ 
றி௩ | (௩) பரத்தலம் eve eee one ட ௨௨. 

௨ - வது, தநலிங்கத்தலம், 
HP | ௧) இரியாகமத்தலம் eos - ove os உ. | ௨௨௬ 

நற | (௨) பாவாகமத்தலம் coe woe eee eee Qs 
இச (௩) ஞானாகமத்தலம் evo ave eee | ௨௨௦0 

௪ (௪) ௪காயத்தலம் eve seo ee | உட 

lij) (@) ௮காயத்தலம் ore nee eee coo | OP 

UB) ae (௬) ப.ரகாயத்தலம் aoe eee o. «=| 2A 

௬௦ | (௪) தீருமாசாரத்தலம் woe woe 2 ௨௩௭ 
௬௧ | (௮) பாவாசாரத்தலம் 4 ௨௩௯ 
௨ | (௯) ஞானாசாரத்தலம் ose ove eco | OP eb 

௬ - வறு, சிவலிங்கத்தலம். 
௬௩ (+) காயா.நுக்கிரகத்தலம் eos ose eee eee ௨௪௪ 

௫௪ ( (௨) இக்திரியாறுக்கரகத்தலம் ., ore ட ௨௪௭
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௬௫ | (௩) பிராஷ.நுக்பெகத்தலம் one ore eee aoe | OPS 
௬௬ | ௪) காயார்ப்பிதத்தலம் eee ௬௪௧ ve ௨.1 ௨௫௧ 
௬௭ | (௫) க.ரணாப்பிதத்தலம் ose wee ன உ. ௨௫௨ 
௬௮ | (௬) பாவார்ப்பிதத் தலம் wee eo we oe «=12OG 
௬௯ | (௪) சிடத்தலம் . ees ous one ௨. (௨0௫௬ 

௭௦ (௮) செருடைத் தலம்... see ves vee coe 2G )a 

எக | (௯) சேவியதச்தலம் ov te ves eee we =| 2Gre 

௪ - வது, ஜங்கமலிங்கத்தலம். 

      

  

௭௨ | (௧) | *வான்மத்தலம் eee ore Lee oes wee ௨௬௪ 
௭௩ (௨) அச்தரான்மத்தலம் eee eee vee ess ௨௬௭ 

௭௪ (௩) .ரமான்மத்தலம் oe. 222 eos eon | Br de 
௭௫ (௪) கிர்த்தேதேோகோகமத்தலம் Lee eee eee Le ௨௭௧ 

௭௬ | (௫) கிர்பபாவாகமத்தலம் ose ன we. வட. ௨௭௩ 
௭௭ | (௬) ஈட்டாகமத்தலம் eee oe oe .-. | QO 
௪௮ | (௪) ஆ௫ிப்பிரசாஇத்தலம் ese Le. eee woe | உளள 
௭௯ | (௮) அந்தியப்பிரசாதித்தலம் .ஃ வ eee soe | 2OTOT 
௮0 ( (௯) சேவியப்பிரசாதித்தலம்  ... eee wee woe | 2TH 

௫ - வது, பிரசாதலிங்கத்தலம், 

௮௧ (௪) நஷாபாதோதகஸ்த்தலம் ... ய wo lege 
௮௨ | (௨) சிுஷாபாதோதகஸ்த்தலம் .. wee eee ௨. (௨௨௮௪ 
௮௩ | (௩௨) ஞானபாதோதகத்தலம் os. eee oe oe 2G) 
௮௪ | (௪) இரியாநிட்பத்தித்தலம் eee aoe eee டட துள் 

6) | (@) ured ug 8 sé sev vee ees eee 10௯0 
௮௬ | (௬) ஞானகிட்பத்தித்தலம் வ. see ene wee | Sedo. 
௮௭ | (௪) பிண்டாகாசத்தலம் os. we. a woe | dal 
௮௮ (௮) விர்தாகாசத்தலம் ove bee ve 2. | © aver 
௮௯ (௯) மகதாகா௫த்தலம் ae vee eee சச) பே9பிற 
௯௦ (#0) கரியாப்பிரகாசத்தலம் see vee eee oe | &.0& 

௯௧ | (௧௧) பாவப்பிரகாசத்தலம் Loe eos eee | Om 
௬௨ | (௧௨) ஞானப்பிரகாசத்தலம்  ... vee ose .. | BOF 

௬ - வது. மவுாலிங்கஸ்த்தலம். 

கட | (க) சவிகிருதப்பிரசாதத்தலம் ... one eee oo | MOY 
௬௪ | (௨) சிட்டோத௩த்தலம் eee ove eee .. | &&0 
௯௫ | (௩) ௪ராசரலயத்தலம் ப ச்ச oe உ | ௩௧௨ 
௬௬ | (௪) பாண்டத்தலம் .. one ove woe | RP 

௬௭ | (௫) பாசாத்தலம் ave eee ore eee . T&F 
௬௮ | (௬) அங்கலேபத்தலம் eee we eee ere | ho 
௬௯ | (௪) சுடராஞ்ஞத்தலம் eve wee eee coe | BES 
௧௦௦ | (௮) டாவாபாவலயத்தலம் சச woe ve. .. | M22 
௧௦௧ : (௯) ஞானகரூனியத்தலம் ove ௦௪௧ வ we | EOP       
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. AAA. பெட்டி ‘ 
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கடல் சூழ்ந்த இப் பூவுலகத்திலே, முற்காலத்திலே, வேதாகமங்கள் 

மழைய, இல்லற முதலிய நல்லறகெறிகள் குறைய, சமண் முதலிய புறச்சம 

யங்கள் நிறைய, சைவசமயமும் அதற்குரிய விபூதி ருத்ராக்ஷ சாதனங்களும் 

நாடோறும் தேய்ந்தன. அதுகண்டு, சித்தர்களும் ர௬ுஷிகளும் ஒருங்கு 

சேர்ந்து, இருக்கைலையிற்சென்று, இருகட்திதேவரநுமதிபெற்று, சந்நிதியை 

யடைந்து, எவபெருமானைக் தரிசித்து, கைகளைச் சரமேற்குவித்துத் தோத் 

இரஞ் செய்து நின்றார்கள். ௮ப்பொழுது, சிவபெருமான் அவர்மீது கருணை 

கூர்ந்து, “அன்பர்களே | உங்களுக்கு யாது குறை ?”” என்று வினாவியருள; 

௮ச் சித்தர்முகலியவர்கள் அடியற்ற மரம்போலே நிலத்திலே வீழ்ந்து ஈமஸ் 

கரித்து, எழுந்து நின்று, * எம்பெருமானே ! பூமியிலே வேத௫வாகமங்களிற் 

கூறப்படும் சைவசமய௰௩ தழைக்கவும், சமண் முதலிய புறச்சமயங்கள் ௩௫க் 

கவும் தருவருள்செய்யவேண்டும் '” எனப் பிரார்த்தித்து, ௮ங்யனமே றுக் 

இரக்கப் பெற்று, தங்கள் தங்களிடத்தைச் சார்ந்து, சைவசமயந் தழைத் 

தோங்கும் காலத்தை எ௫ர்பார்த்திருந்தார்கள். ௮து நிற்க. 

உலகமாதாவாகிய உமாதேவியார் ஓர்காள், நீர்விளையாடலை விரும்பி, 

இருக்கைலாசமலையின் ஓர் பக்கத்தில் சண்பக முதலிய மரங்களடர்ந்த ஓர் 

சோலையையும் அதன் நடுவே நாற்புறமுங் கோப்புவாய்ந்த ஓர் தடாகத்தை 

யும் சிருட்டித்து, கணநாதராகிய சங்குகன்னரை யழைச்து, “யாம் நீராடி. 

வரும் வரையில் ஒருவரையும் உள்ளேவிடாதொழிக'' என வற்புறுத்த ஆஞ் 

ஞாபித்து, ௮வரை வாயிற்காவலராக நிறுத்தி, சரஸ்வதி லக்ஷ்மி முதலா 

இய தெய்வப்பெண்களோடு பாங்கியரும் புடைசூழச் தடாகத்திலிறம்ச, 

நீர்விளையாடுகையில், திருக்கைலாசமலைச் சாரலிலுள்ள சிறப்புக்களைக் கண் 

ணுற்று, ௮ங்கெழுக்தருளிய சிவபெருமான் சோலையையும் அதனடுவிலுள்ள 

தடாகத்தையும் கண்டு ௮இசயித்து, ௮ச் தடாகத்தின் வாயிலை யடைந்து, 
அங்கு நின்ற சங்குகன்னர் ஒன்றும் விண்ணப்பஞ்செய்யாது, அடி வாளா 

நின்றமையால் உள்ளே செல்ல, நீர்விளையாடிக்கொண்டிருந்த உமாதேவி 

யார் கண்டு வெள்கி, தெய்வமகளீரோடும் ஓர் பக்கத்திலொளித்தனர். எம் 
பெருமான் ௮தை உற்றுணர்ந்து, விரைந்து வாயிலையடைந்து, சங்குகன்னரை 

நோக்கி,  உமையினது டீர்விளையாடலை நமக்கு உணர்த்தாத குற்றத்தால் 

8 பூமியிலே மனிதப்பிமப்பை ௮டை வாயாக” என்று சபிக்க) ௮ கேட்ட
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௨ ... தவப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு. 

சங்குகன்னர் மனக்கலங்க, சிவபெருமானுடைய இருவடிகளிலே விழுந்து 

கமஸ்கரித்து, : எம்பெறாமான் றந்த இச் சாபம் நீங்குகாள் எந்காள் '” என்று 

பிரார்த்திக்கனர். உடனே கடவுள் இருபைகூர்ந்து, “6 பூமியிலே பிறந்து 

வேதசிவாகமங்களை விளக்கி, சைவசமயத்தை விர்த்திசெய்து, எப்பொழுது 
நமது குமாரனாயெ சுப்பிரமணியனோடெதிர்த்து யுத்தஞ்செய்வாயோ, ௮ப் 
பொழுதே இச் சாபம் நீல்டு, சன்னாளிலே ஈம்முருவத்தையும் பெறுவாய் ”” 

என்று அறுக்கிரகிம் தனர். 

பின்பு, சங்குகன்னர் பூமியிலே யோனிவாய்ப்பட்டுப் பிறவாது, செவந்த 

ஜடையையும், குண்டலம் பொருந்திய காதையும், கல்லாடையோடு விபூதி 

ரும். ராக்ஷம் சிவலிங்கம் விளம்கும் உறுப்புக்களையும், சக்முத்திரையோடு 
கூடிய வலக்கரரத்தையும், விபூதிப்பையையும் மாத்்இரைக்கோலையும் தாய் 

இய இடக்கரத்தையும், லல்கோடு கெளபிஈம் பொருந்திய திருவரையை 

யும், இருப்புன்முறுவலோடுகூடிச் ரிவாகமத்தை யுபகே?)த்தருளும் செவ் 

வாயையும், அஞ்செழுத்தை அகலாதுச்சரிக்கும் காலையும் பெற்று, பத்து 

வயதோடு விளங்கும் மாநுடச்்இருமேனி தாங்கி, ஞானசூரியன்போல மயூரா 

சலத்துக்குச் சமீபமாகக் கீழைச்சமுத்திரத்திலே யுதித்து, அந்தச் சமுத்திர 

திசத்திலே ஓராச்சிரமங் கண்டு, ௮.இல் சில சித்துக்கள் விளங்க சிவயோக 

சமாதியோடு எழுந்தருளியிருந்துகொண்டு, தம்மிடத்து அன்பு பூண்டடை 

நத சித்தர் முதலிய அடியவர்களுக்கு வேதாகமம்களிய் கூறப்படும் ஞான 

சித்திகளை யுபதேசித்து, லகாலம் வீற்றிருர் ஐ, பின்பு பேருமுக்கன் மலை 

முதலிய பல மலைகளினும் வனங்களிலுஞ் சென்று, அங்குள்ள சித்தர்கள் 
முதலாயினோர்க்கும் ௮தறுக்கரடுத்து, HF சமுத்திரதீரத்திலுள்ள ஆச்சி 

மத்திலே மீளவும் வக்தஇருந்தார். பாலவயதோமு சமுத்இரத்தில் இருவவ 
தாரஞ்செய்து சித்இகளில் வல்லராயிருந்தமையால், இவருக்குப் பாலசித்தர் 

என்னும் இருகாம முண்டாயிழ்று, 

இவ்வாறு பாலசித்தர் ௮வ் வாச்சிரமத்இல் வீற்றிருக்க நாளில், ஓர்நாள் 

சிவபெருமானது ஆஞ்ஞஜையின்படி சரிலோகங்களிலும் சஞ்சரிக்கின்ற 

நாரதமுனிவர் சித்தரிடம் வரத, ௮வராம் செய்யப்பட்ட உபசாரத்கைப் 

பெற்று மூழ்ர்து, அவரை கோக்க, 4 இவ்வாச்சிரமத்திற்கு மேற்றிசையிலே 

மயூராசலம் என்று ஓர் இிவ்யக்ஷேத்ர மிருக்கின்றது : ௮து, தன்னையடைந்த 

வர்கள் வேண்டிய வரங்களை வேண்டியவாறே பெறும்படி, மயூரமானது 

மலையுருக்கொண்டு முருகக்கடவுளை வ! பட்டு வாகனமாகப்பெற்றது ”' 

என்று குறிப்பால் விளகக, சித்தர், “ச் சரித்திரத்தை விரித்துரைத்தல் 

வேண்மெ'” என்று வேண்டிக்ககொண்டனர். முனிவர், “முன்னே முருசுக் 
கடவுளது வேலாயுதசத்இனாழ் கிழிக்கப்பட்டு யுத்தம் திலே மயிலுருக்கொண்ட 
சூரனானவன், பின்னே ஞானத்தை யடைந்து, ௮க் கடவுளை வணங்கு நின்று, 

© sour Lb, அடியேனை வாகனமாகக் கொண்டருளவேண்டும்' எனப் பிரார்த் 
இக்க கடவுள், ம இப் பிறப்பிழ் செப்த பாவங்கள் ஒழியும் வண்ணம் 
தொண்டைகாட்டிலே பெண்ணைகதிக்கும் மாவிந்தியபர்வதத்திற்கும் ஈடுவி



சவப்பிரகாசசலாமிகள் வரலாறு: ஸ் 

லுள்ள பூமியிலே தவஞ்செய்து சுத்தனானபின், காம் ௮வ்வாறே கொண்டருள் 
வோம் ' என்று ஆஞ்ஞாபித்தனர். ys, sacs அ௮வ்விடஞ் சென்று, 
மயில்வடிவாயமைக்த மலைரூபமாயிருந்து, முருகக்கடவுளைக்குறித்து ஒரு 

வருஷ£ தவஞ்செய்ய,; எம்பிசான் எழுக்தருளிவக்து, அவனை வாசனமாசுக் 

கொண்டருளி, (இன்னும் வேண்டும் வரம் கேள்” என்று கட்டளையிட்டனர். 

உடனே சூரன் பணிந்து, அடியேனை வாகனமாகக் கொண்டதன்றியும் 

இம் மலை என்னுடைய அம்ஸத்தால் மயூராசலமென வழங்கவும், இதில் 
தேவரீர் எங்காளும் வீற்றிருந்து ௮டியார்களுக்கு ௮ருள்பாலிக்கவும் வேண் 

டும் * சன்று வேண்டிக்கொள்ள, கடவுள், 4 இம் மலையின்௧ண்ணே பால 

சித்தன் என்பவன் சிவபெருமானாம் றனக்குக் இடைத்த சாபத்தை நீக்கக் 

கொள்ளுமாறு ஈம்மைக்குறித்துத் தவஞ்செய்வான் ) யாம் அவனுக்கு அதுக் 

இரடக்கவேண்டி. இம் மலையின்௧ண்ணே வந்து, அன்றுமுதல் எர்காளும் நீக்க 

மின்றி விற்றிருப்போம்” என்று இருவாய்மலர்ந்தருளினார். ஆகையால், 

அதனை படைந்து ௮ருர் தவமியற்றில் எண்ணிய கருமம் எளிஇற்கைகூ டும்” 

என்றுணர்த்தி விடைபெற்றுக்கொண்டு சென்றனர். 

அப்பொழுதே மயூராசலத்தை யடைந்து, ௮ம் மலையிலுச்சியிலேநி, 
அங்குள்ள சுனையில் ஸ்கானஞ்சேய்து, விபூதி ௬ுத்.ராக்ஷம் தரித்து, சவயூஜை 

முடித்து, பத்மாசகமாக இருந்து, முருகக்கடவுளைக்குறித்து முப்பத் 

தைந்து வருஷம் தவயோகமும், பின் பஞ்சாக்றிமத்தியிலிரு&து சிலகாலய் 

கடுந்தவமும் புரிந்தும் கடவுள் பிரசன்னமாகாமையினால், அவருடைய 

தேவிமார்களைக்குறித்துப் பலகாள் தவஞ்செய்தார். அக்காலத்தில், வள்ளி 

நாயகி முருகக்கடவுளை கோக்க, “நம்மைக்குறித்து கெடுங்காலமாகத் தவஞ் 

செய்கின்ற பாலசித்தனிடஞ் சென்று ௮றுக்கெடுக்கவேண்டும்'” எனப்பிசார் 

த்திக்க; கடவுள் வள்ளிகாயகியைப் பார்த்து, “அதப் பாலசித்தன் சவாபராஇ 

யாதலால் அவனுக்கு அ௮ருள்பாலித்தல் முறையன்று'” எனக் கட்டளையிட் 

டிம் மேலுமேலும் தேவியார் வேண்டல் கண்டு முனிந்து, 4 பெண்ணே | 

நீ 9வாப.ராதியிடத்தில் இரக்கம் வைத்திருக்கின்றா யாகலின் கமதருகல் 

நில்லாது ௮கலுி'” என்று மேல்விசாவை கோக்க மறுத்தருளினார். உடனே, 

தேவிமாரிருவரும் சித்தகன்னிகைகளாக வட.வங்கொண்டு சித்தருக்கு முன் 

வந்துஙிற்க$, அதுகண்ட சித்தர் முருகக்கடவுளுடைய தேவிமார்களே ஈம்மை 

யாட்கொள்ள இவ் வுருக்கொண்டு எழுந்தருளினாசெனச் துணிந்து உபச 

ரித்து, “நீயிர் யாவர்? இங்கு வந்தகாரணம் யாது ?'” என்று வினாவினர். 

௮க் கன்னியர்கள், * இவ்விடத்தில் சித்தர்கள் இருப்பதை யறிந்து நாமும் 

வக்க விரும்பி வந்தோம், நீர் எங்களைப் புத்திரிகளாகப் பாவித்து ஆதரிக்க 

வேண்டும் '” என்று கூறி, அதற்கு அந்தச் சித்தர் மனம$ூழ்ந்து உடன்பட் 
டமை கண்டு, தேவதச்சனால் ௮ம் மலையின்மேல் ஒரு மாளிகை இருட்டிப் 

பித்து, அதிலே தாம் வீழ்றிருந்துகொண்டு, யாவர் வரினும் உள்ளே 
விடவேண்டுவஇல்லை”' என்று சித்தரை வாயிற்காவலராக நிறுத்த, அவரால் 

இனமுங் கொடுக்கப்பட்ட காய் கனி இழக்கு முதலியவைகளை உண்டு 

வந்தார்கள்,



தெ திவப்பிரீகாசசுவாமிகள் வரலாறு. 

சேவிமார் இங்கனமிருக்குகாட்களில், தர்காள் முருகக்கடவுள் இருவுளம் 
கலங்9, இவர்களை எங்குக்தேடி இளைத்தவர் போல ௩டித்துக்கொண்டு, மயூரா 

சலத்தை யடைந்து, ௮ம் மலையின்மேலேறி, அதன்மேல் ௮இவிசித்ரமாக 

நவமணிகளால் ௮மைச்கப்பட்டிருக்கும் மாளிகையை உற்றுகோக்கி, ௮தனு 

ள்ளேசென்று,தேவிமார்களைப் பார்க்கவேண்டுமென்லும் ஆசையால் ஓர் ௮.7௪ 

குமாரவடி.வங்கொண்டு, கையிலே வேல் வாள் வில் முதலியவற்றை யேந்தி, 
௮ம் மாளிகையின் வாயிலிலே நுழையப் போக; ௮ச் தருணத்தில், காவலராக 

நின்ற சித்தர் சிவபிரான் றந்த சாபசம்பந்தத்தால் ௮வசை முருகக்கடவுளெனத் 

துணியாத, இராஜகுமாரனே | இம் மாளிகையில் இத்தகன்னியர்கள் வ௫க் 

இன்னுர்கள்: நீயோ யுத்தசந்ஈத்தனாய் வந்இருக்கன்ருய்: நின்னோடெதர்த்துச் 

சமர்புரிவார் இங்கொருவருமில்லை: அன்றியும், மறதுகீதி யறிக்த அரசர்களுக்கு 

ஒத்த வரசர்களோடன்றிச் சத்தர்முகலியவர்களோடு யுத்தஞ்செய்வதும் அற 

மன்று: ஆகையால், இசை விட்டு போவதே தசூதி'” என்றார். இவ்வாறுசை 

த்தும் கேளாது, கடவுள் உள்ளே செல்லத்துணிதலை சித்தர் ௮றிட்து, உள்ளே 

யிருக்கும் தேவிமார்களைச் தியானித்து, ௮வர்களால் ௮த் இர சத்திர வித்தை 

யுபதேசக்கோடு ஆயுதங்களையும் தேர் முதலியவற்றையும் இருட்டித்தரு 

ளப்பெற்று, அ௮வர்கள்கிருபையால் முருகக்கடவுளோடெதிர்த்து, ௮வரால் 

விடப்பட்ட ஆயுதங்களனைத்தையும் தடுத்தமையேயன்றி, அவர் விடுத்த 

வேலாயுதத்தையும் தேவிமார் திபானபலத்தால் கைப்பற்றினர், அக்காலையில், 

கடவுள் மிகுதியும் கோபறடையவர்போல வில்யுத்தத்தை விடுத்து, மல்ல 

யுத்த்தொடங்கிச் சித்தரது மார்பிலே யறைந்து 8ழேகள்ளி, எலும்புகளொடி. 

யும் வண்ணம் குற்ற; அதனால், சித்தர் மிகவும் சோபத்தை யடைந்தும், கடவு 

ளைப் பரிசிக்கப்பெற்றதால் விரைவில் வருத்தம் நீங்க, இவர் முருகக்கடவுளே 

யென்று உணர்ந்தெழுந்து, ஈமஸ்கரித்துத் துஇத்து, “சுவாமீ ! அடியேன் 

செய்த இக் குற்றக்தைப் பொறுத்து, சாபத்தையும் நீக்கி யருளல்வேண்டும்”” 

என்று பிரார்த்இத்தார். 

முருகக்கடவுளும் ௮வ்வாறே யருள்செய்து, உள்ளே யெழுந்தருளிச் 

சிங்காசனத்திலே வதந்்இருக்க; உடனே சித்தரும் தேவிமார்களை யலங்கரிப்பி 

த்து, அழைத்துவந்து, ௮வர்களோடும் வணய்டூகின்று, :*அடியேன் புத்திரிக 

ளாகப் பாவிக்கப்பட்ட இக் கன்னியர்களைச் தேவரீர் இருமணமுடித்து, இந்த 

ஸ்.த்தலத்திலேயே எர்காளும் வீற்றிருந் சருளல்வேண்டும்”” என்று, வேலாயு 

த.த்தையும் ச£நிதியில் வைத்து விண்ணப்பித்தார். கடவுளும் ௮தற்கயைந்து, 

சிவபெருமான் உமாதேவியா ரோடும் கணங்கள் சூழ எழுந்தருளும்படி தியா 
னிக்க, எம்பிரானும் ௮வ்வாழே தேவியாரோடு மெழுந்தருளி, மயன் வகுத்த 

மணமண்டபத்திலே வீற்றிருந்தார். முருகக்கடவுள் சிவபெருமானுடைய 

ஆஞ்ஜையால் பிரமதேவர் இருமணச்சடங்கு ஈடத்த, சித்தர் தத்தநீர் வார்க்க, 
கன்னியரிருவரையும் இருமணம்புரிந்தார். ௮வ்வயமத்தில், சிவபெருமான் 
சித்தரை கோக்க, “ஈம்முடைய சாபத்தினின்று நீங்யெ நீ இந்த ஸ்த்த 
VEE tog குமாரனாயெ சுப்பிரமணியனோடு இன்னும் ஐந். நூற௮ுவருட மி



சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் வாலாறு. ட 

ருர்.த, உலகத்தில் சைவசமயத்தை விர்த்திசெய்து, பின் ஈம்மிடத்திற் 
கலப்பாயாக'” என்று கட்டளையிட்டு, தமது இருவருட்குறியாகய ஜர் திவ 

லிங்கமும் ௮ங்கே தோன்றும்படி ௮.நறுக்கிரடுத்து எழுந்தருளினார். 

அவ்வாறே சித்தர் முருகக்கட வுளோடு மயூராசலத்தி லிருக்கும்போது, 

ஒர்காள் கடவுள் சித்தரை கோக்க, “*நீ நம்பெருமான் ஆக்னைப்படியே பூமி 

யிற்சென்று பக்குவர்களுக்கு ஞானோபதேசஞ்செய்்.து வரக்கடவை” என்று 

கட்டளையிட்டு, முத்துச்சிவிகை முதலியவற்றையுங் கொடுத்து அனுப்பி 

யருள ; சித்தர் சவிகையிலேறி, அடியார் கூட்டத்தோடும் பலதேசங்களிஐஞ் 
சென்று, ௮ங்கங்குள்ள அன்பர்களுக்கு வேதா கமங்களினுயர்ச்சியையும்,௮வத் 

நிற் கூறப்படும் சைவசமயத்தினருமையையும், அதற்குரிய விபூதி ருத்சாக்ஷ 

பஞ்சாகூஷரங்களின் பெருமைகளையும், இவற்றைக் கைக்கொண்டு Radu, 

மானை வழிபட்டாலன்றி முத்திப்பேறில்லையென்பதையும் உபதேூத்து, தம் 

முடைய ஆச்சிரமத்தை யடைந்து, அங்கே பிரசன்னசாக விளங்கும் முருகக் 

கடவுளை ஈ௩மஸ்கரித்து நின்றனர். சிவஞானத்தை யாவருக்கும் உபதே 

சத்து வர்தமையால் சித்தருக்கு சிவஞானபாலசித்தர் என்னும் இருகாமமுண் 
டாயிற்று. ௮வ்வேளையில், எம்பிரான் சித்தரை நோக்க, : வேண்டியவரங்க 

ளைப் பெற்றுக்கொள்'' என்று கட்டளையிட ; சிவஞானபாலசித்தர் நமஸ்க 

ரித்து நின்று, “ஐயனே, அ௮டியேனாலுண்டாக்கப்பட்ட இந்த மடத்திலே 

அடியேனுடைய சீஷன் ஆசார்யாபிஷேகம் பெற்று, மாணுக்கர்களுக்கு 

ஞாஜேபதசேசம் புரி்து கொண்டு விளங்கும்படி. தேவரீருடைய இருவருளைப் 

பஇிவித்தல்வெண்டும்” என்று விண்ணப்பஞ்செய்துகொண்டார். 

முருகக்கடவுள், இதக்குமுன் னே %பச்சைக்கந்ததேசிகர் மாபிலே புத்திரப் 
பேறில்லாமல் வருந்திய அம்மவ்வை யென்பவள் பேருமுக்கன்மலையை படை 
ந்து பாலசித்தர் இருவுளப்பா வ்கின்படியே இனந்தோறும் இருவது கொள் 
ளும்படி. ௪துரக்கள்ளிப்பாலைக் கறந்துகொடுத்துக்கொண்டிருக்க, ஓர்நாள் 
தயைகூர்ந்து ௮ப் பாலசித்தர் அளிக்க பாற்பிரசாதசேடத்தாலுஇத்து, அருகே 

தொண்டுபூண்டொழுக நிற்கும் புதல்வசை யழைத்து, சநநியாசாச்ெமக் 
தந்து, ஆசார்யாபிஷேகமும் ஞானோேபதேசமும் புரிந்து, தமது அம்ஸத் திலே 

ஓரம்ஸம் ௮வரிடத்திலே பதியும்படிசெய்து, நீ பாலை யுணவாகக்கொண்டு 

சஷபசம்பரையோடு சிவஞானதேசிகனேன வாழ்வாயாக”: என்று அநுக்கிர 

இத்து, மடத்திலிருத்தி, பின்பு சித்தரை கோக்கு, “பிரமநிலையுணர்ந்த நீ பால 
வயதோடும் சித்தனாகத் தங்கியிருக்தமையால் இவ் வாச்சிரமத்திற்கு * பிரம 

  i cuir NLM Steet த அதிலை வய யவை ய பவட. வலைய 

% இவ் வ் வாரியர் கன்னடதேயத்திலே ய war sd gs, மஉலிகார்்ஜுந பர்வதத்திவே 
சிலகாலம் தவம்புரிற்லு, சிவாறுக்கரகம் பெற்று, பின்னர் தென்றிசைகோக்இ வருங்கால், 

வழியிலே சோமேசர் கட்டமுதளிச்க வுண்டு, மலையனாரை யடைக்து, ௮ங்கே சலத்திற் 

பத£்துடர்த மரகதக் கடகமானது தானே வரது தமது திருமேனியிலே பச்சையொளி 
பரப்பிப் பிரகாசிக்கும்படி. அற்புதங் காட்டியருளி, அதுகண்ட ௮.ரசனால் யானைமூதலிய 

பலவிருதுகளுர்தர்து உபசரிக்கப்பெற்று, சிதம்பரத்தையடைந்து, தெய்வீகமுற்று விளங்க 

யிருந்தவர். பச்சக்கந்தவுடையர் என்பதும் வழக்கம், 

1 பிரமபுரம் என்பது போம்மபுரமென்றாடு போம்மையபாளையம் என மருவிற்று,



% 

௬ வெப்பிரகாசசவாமிகள் வரலாறு. 

புரம் எனவும் பாலசித்தர்மடம் எனவும் பெயர்வழங்குக'” என்று இருவாய்மலர் 

ஈது, அவருடன் மயூராசலத்தை யடைந்து, முன்னர் சூரனுக்கருளிய வரத் 
தின்படியே தமது தேவிமார்களோடும் விற்றிருந்தருளினார். சித்தரும் ௮ம் 

மலையிலே சிலகாலமிருந்து மிதுனமாதத்தில் இருவாஇசை ஈக்ஷத்.ரத்திலே 
அம் முருகக்கடவுளுடைய சர்நிஇக்குத் தென்பக்கத்தில் விளங்கும் & சிவலிங்க 

மபமாயினார், 

சிவஞானதேசிகர் ௮துகண்டு அற்புசமுடையராய், பலவாறு துதித்து, 

முருகக்கடவுளுக்கும் சிவலிங்கப்பெருமானுக்கும் நித்திய கைமித்திகங்களைக் 

காலந்தோறும் வழுவாமல் நடத்திக்கொண்டு மயூராசலத்திலும் போம்ம 
புரத்திலும் சலகால மிருந்தனர், பின்பு காஞ்சீபுத்தை யடைந்து, ஏகாம்பர 
நாதசைத் தரிசித்து, ௮ன்பர்கட்கு அருள்பாலித்து இருக்கும்பொழுது, விஷக் 

Bory Ipis ஒருவனை அன்பர் வேண்டுகோளின்படி. உயிர்ப்பித்து, அவ் 

விடத் திலே எக்காலமும் விஷவாதனையில்லாஇருக்கவும் ௮நுக்கெஇத்தனர். 
அதுகேட்டு ௮ம் காட்டையாளும் ௩நபாபு வென்பவன், தன்மனைவிக்கு கேரிட் 

ஓ.ருக்கும் கொடிய சூலைகோயைக் தணிப்பித்துக்கொள்ளும் உத்தேசமு 

டையவனாய்ச் சம்நிதியை யடைந்து வணங்க விண்ணப்பஞ் செய்துகொள்ள 9 

அவனை கோக்க, :! ஏகாம்பரநாதர்சம்கிதி முதலியவற்றில் உன்னாற் குறைக் 

கப்பட்ட நித்திய கைமித்திகங்களை முன்போல ஈடத்துவையாயின் இம் கோய் 

நீங்கும் ” என்று கட்டளையிட்டு, விபூதியால் ௮௩ கோயைத் தணித்து, ஆல 
யங்கட்கு முன்னையிலுமஇிகமாக நிபந்தனைகளை நடத்துவித்து, அ௮ம்கே 

அவனால் விளைகில முதலியவை விடுத்துக் கட்டுவிக்கப்பட்ட இருமடத்தில் 

அடியார்களால் மாகேசுசபூஜை முதலியவற்றை ௩டத்திக்கொண்டு எழும் 

தருளியிருந்தனர். 

லெகாட்சென்றபின் ௮ங்ககன்று, வழியிலுள்ள ஸ்த் தலங்களைத் தரி௫த் 

துக்கொண்மி, சேய்யூரை ர யடைக்து, அங்கே வேளாளரிற் சிலர் பரிசோ 

தனையினிமித்தம் ஓர் புதுக்குடத்தில் நிறைத்து மறைத்துக் கொண்டுவந்த 

வெண்மணலைச் சருக்கசையாக்கி, யாவருக்குமளித்து, அவர்களால் நில முதலி 

யவைவிடுத்துக் கட்டுவிக்கப்பட்ட இருமடத்தில் வஇந்இரு௩து, பின்பு தக்்ண 

யாத்திரையை விரும்பி, சிதம்பரத்தை யடைந்து ஸ்ரீடடேசப்பெருமானைக் 

காலந்தோறும் தரிசித்துக்கொண்டு சிலதஇினம் வ௫த்து நீம், இடையிலுள்ள 

ஸ்த் தலங்களையும் தரிசித்து, மதுரையை யடைந்து, சுவாமிதரிசனஞ் செய்து 

கொண்டு தங்கியிருந்தனர். அக்காலையில், தையல்வேலை செய்பவனொருவன் 

பு,தல்வற்பேற்றை விரும்பி, ௮துகாரணமாக மீனாகூயம்மையின் சக்கிஇயிற் 

கட்டுதற்கு ௮றுபத்துகான்கு இருவிளையாடல்களையும் கெடும்காலமாக தைய 

லாற் சத்திரித்த ஒர் ௮ரிய படாத்தை ௮ந்த அம்பிகையின் கட்டளைப்படியே 

சிவஞானதேசிகர் சக்கிதியில் வைத்து, மனைவியுடன்வணங்ூ, விண்ணப்பஞ் 

செய்துகொள்ள; உடனே அச் சத் இரபடாத்தை கோக்க திருவுளமகழ்௩து, 
  

* இச் சரித்திரவிரிவை மயூராசலபுராணத்துட் காண்க. 

* சேயூர் என்பது சேய்யூர் என வழம்குடின்ற து,



ந வவெப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு. @ 

அவ விருவருக்கும் மூப்பை யகற்றி, இளமையைத் த௬௩்.து, புத்இரப்பேற்றையு 

மளித்து, அர்த ஸ்த்தலத்தினீவ்ட, மற்றைய ஸ்த் தலங்களையும் தரித்து, விருத் 

தாசலத்தை படைநங்து, சுவாமிதரிசனஞ் செய்துகொண்டு, சிலநாள் வாசஞ் 

செய்து, போம்மபுரியைச் சேர்ந்து, தெய்வீகசித்தயோடு விளங்கியிருக்தார். 

இங்கனம் விளங்குகாட்களில், ஜீவகருணையால், அ௮(ேகருக்கு விபூதி 

யளித்துக் கூன் குரு முட முதலிய அ௮ங்கவீனங்களையும், குடர்கோய் வெப்பு 

கோய் காச முதலிய கொடிய வியாதிகளையும், மாந இரிகர்களால் நீங்காது வரு 

தீ திரின்ற வலிய பேப் முதலியவற்றையும் நீக்கெருளினார். இவற்றை அடுத்த 

கூனிமேட்டில் இருக்த ஓர் மாந்திரிகன் கண்டு, பொறாமைகொண்டு, சேஞ்சியை 

யடைந்து, திரியம்பகமகாராஜாவைக் கண்டு, ''ஐயா ! தங்களாளுகையிலமைக்த 

போம்மபுரத்திலிருக்கும் சிவஞானதேசிகர் என்பவர் மிகவும் சித் துடையவர் 

போல நடித்துச் சனங்களை வஞ்சிக்கின்றனர்; ஆகையால், ௮வரைப் பரீக்ஷித்து 

நமது காட்டைவிட்டகற்றுவதே ௧௫௫ ”' என்றனன். அதுகேட்ட அரசன் 

உடனே இளமை தொடுத்து ஈரைமுதிர்ந்த கூந்தலையுடைய தன் பெண்ணை 

யும் அழைத்துக்கொண்டுவந்து சிவஞானதேசிகரை யடைக்து, தன் கருத்தை 

௮ச்சக்தோடு விண்ணப்பஞ்செய்துகொள்ள ; அப்பொழுதே இருகீற்றினால் 

௮ம் நரையை மாற்றுவித்தருளினார். ௮துகண்ட மாக்இிரிகன் இவரை ஓர்வகை 

யாக மருட்டி. ஊரைவிட்டகற்றவேண்டுமென்லும் உக்தேசல்கொண்டு, sys 

சனை கோக்க, 4 ஏங்களிருவருள் கடலிலுள்ளே மூழ்கிக் கசையேறுபவர்களே 

சித்தியில் வல்லவர்கள்'” என்று விண்வாதஞ்செய்ய) ௮ரசன் ஞானதேசிகர் 

அதுமதிபெற்று, அவர்களோடு தோணியேறிச்சென்று, ௮வ் விருவரும் கடலி 

னுள்ளே மூழ்கெயவுடன் கசையை யடைந்து, அதற்கு முன்னமே அங்கு வந்து 

வீற்றிருக்கும் ஞானதேசிகரைக் கண்டு, ௮இசயித்து வணங்கி, sin wore Aileen 

ஒரு மீனால் விழுங்கப்பட்டதை ௮வ்வாடிரியசாழ் கேள்வியுத்று, மனம் வருக்இ, 

ஐயனே ! தேவரீருக்கு ௮பராதியாகிய ௮ம் மாந்இரிகனை மீன்வாயினின்றும் 
வசவழைத்தருளல்வேண்டும்'' எனப் பிரார்த்தித்தனன். ௮வ் வரசன் வேண்டு 

கோளின்படியே அவனை யுயிர்ப்பித் து, கல்லறிவு போதித்து, அடிமையாக்க 
கொண்டருளினார். 

அப்பொழுது, அரசன் மனமகிழ்ந்து போம்மபுரத்திலே ஒரு பெரிய 

இருமடங் கட்டுவித்து, அதிலே எவர்கள் எப்பொருளை விரும்பினும் ஈதற்கு 

வேண்டும் ரில இரொமங்களைச் சர்வமானியமாகச் சிலாசாசனமெழுதி நிய 

மித்துவிட்டு, யானை முதலிய பற்பல விருதுகளையும் காணிக்கையாகக்கொண்டு 
ஞானதேசிகர் ச௩நிதியை யடைந்து, “எம்பெருமானே! இவற்றை அங்கேரித்து 

அடி'யேங்களைச் சம்ததிபரம்பளையாக ஆட்கொண்டருள்வதுமல்லாமல், இப் 

பொழுது அடியேனுக்கு மிகுதியும் சத்துருக்களாயுள்ளவர்களை வெல்லும் 

ஆற்றலையும் தந்தளித்தல்வேண்டும் '” என வணக்கப் பிரார்த்இக்க , தேசிகர் 

அவ்வாறே வென்று ரசாளும்படி. Brings gis இருகீறளித்து, & அணுக் 

 கத்தொண்டராகக்கொண்டு, அவரால் சல இவ்யஸ்த் தலங்களில் அடியவர்கள் 
  

ஸ்டடி, 

* அனுக்கம்சைசமிபம்,



த் திவ்ப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலர் i 

ஆராதனையின் பொருட்டுத் இருமடங்கட்டுவித்த, மயூராசலத்திலும் போம்ம 

புரத்திலும் முருகக்கடவுளுக்கும் சவபெருமானுக்கும் மாகேசுரபூஜை முத 
லியவற்றிற்கும் வேண்டும் நிபந்தனைகளை யேற்படுத்தியருளினார். அன்றியும், 

நடிரொட்டிலே, சிலபாகத்தை யாண்டுகொண்டிருந்த சிதம்பரபூபதி யென்பவர், 

தமத. ரசுரிமையை வேற்றரசன் கவர்ந்துகொண்டமையால், ஓர்வகை வெறுப் 

புத் தோன்றி, இனி பிச்சை யெடுத்துண்டு பெரியோர் பணியியற்றி யுய்தலே 

தகுதியெனத் துணி௩து, போம்மபுரத்தை யடைந்து, இயன்த பணிகளை இயற் 

நிக்கொண்டிருக்க, ஓர் இனம் தேசிகர் இருவருள்கூர்க்து, அவர் பக்கத்தி 

லிருந்த ரில சேனைகளைக்கொண்டே பகைவனை வென்று, அ.ரசாளும்படி. 

யார்வதித்துத் இருகீறளித்து, இவரையும் ௮டிமையாகக்கொண்டு, தாம் 

தம்மை யடைந்த மாணாக்கர்களுக்கு ஞானோபதேசம் புரிந்துகொண்டு சிவ 

யோகசமாதியில் வீற்றிருந்தருளினார். இது நிற்க, 

காஞ்சீபுரத்திலே, ஏறக்குறைய முர்நாற்றுப்பத்து வருஷங்களுக்கு முன் 

தொண்டைமண்டல வேளாளர்க்குத் தக்தாகுருவாகக் குமாரசுவாமிதேசிகர் 

என்பவர் ஒருவரிருந்தார். அவர், இருக்கார்த்திகைத் தரிசனத்திற்காகத் 

திருவண்ணாமலை யாத்திரைக்குப் புறப்பட்டு, ஓர்நாள் வழியில் ஒரு ௧௩5௩ 

வ௩த்திற் மங்கச் வெபூஜைமுடித்து, அன்று சாயங்காலமே தாங்குறித்த 

அந்த ஸ்த்தலத்தை யடைந்து, அங்குள்ள ஈசாக்யதீர்த்தத்திலே ௮றுஷ்டாகஞ் 

செய்துகொண்டு, பூஜைப் % பேடகம் எங்கே? என்று பரிஜனர்களிடத்து 

வினாவ?) அவர்கள், பகலிலே தங்கியிருந்த இடத்தில் வைத்து மறந்து 

வந்ததாக ௮ச்சச்தோடு விண்ணப்பஞ்செய்தனர். அதுகேட்டு, மிக மனக் 

கலக்கமுற்று, ௮ப் பரிஜனர்களை பகற்றங்இயிருந்த கந்தநவகம் வரையும் 

பரிசோதித்து வரும்படி. ௮லுப்பிவிட்டுத் தாம் ஒரிடத்திற் போய், ஈம்மு 

டைய ஆன்மார்த்தமாகிுய உடையவரை விட்டுப் பிரியும்படி. கேரிட்டதே | 

என்னும் வருத்தத்தால் ௮ன்றிரவு முழுதும் மித்திரையின்றிச் செவத்தியா 

னஞ் செய்துகொண்டிருந்தனர். ௮த் தருணத்தில், ௮வரது சிவபுண்ணிய 

முதிர்ச்சியினாலே திருவண்ணாமலையில் எழுந்தருளியிருக்கும் சிவபெருமான், 
ஓர் ஜங்கமத் இருவுருவங்கொண்டு, ௮வரிடத்திற் கெழுக்கருளி, தம்மெதர் 

வந்து தமக்கு நிகழ்ந்த ஆபத்தைத் தெரிவித்து, ௮ன்பொடு வணங்கிநின்ற 

அவர்மீது கருபாகோக்கஞ்செய்து, “கீர் ௮ங்கம் வேறு இலிங்கம் வேராக 

இருந்தமையால் இவ்வாறு பிரியும்படி. நேரிட்டது : இலிங்காங்கசம்பந்தி யாக 

விருந்தால் இவ் வண்ணம் நேரிடலியலாது : உமது பூஜைப்பேடகம் காளை 

யுதயத்தல் வந்துசேரும்: நீர் இதுமுதல் லிங்கதாரணஞ் செய்துகொள்ளும்” 

என்று ௮.துக்குரஇக்க; அவர், இச் செய்கை தமது சிஷர் பந்துக்கள் முதலா 

னவர்களுக்கு விசோதமாக இருக்கும் என்பதை விண்ணப்பித்து நின்றனர். 
௮ கேட்ட சிவபெருமான், “வுந்தச் சிஷர் முதலியோராத் பெறப்படும் 
பயன் சிறிதுமில்லை: ௩மது கட்டளைப்படி. கர் சிவலிங்கதாரணஞ்செய்து 

கொண்டால் உமக்கு மூன்று புத்திரர்களும் ஒரு புத்திரியும் பிறப்பார்கள் 5 
eo   

* பெட்டகம் என்பதும் வழக்கம்,



சவப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு. ௯ 

அவர்களால் இம்மை மறுமை யின்பங்களும் முக்தியுஞ் சித்திக்கும். ஆதலால், 

இவ் வாலயத்இழ்குத் தெற்குவிதியிலுள்ள மடத்திலிருக்கும் குருதேவ 
ரிடத்திலே தாரணத்க்ஷை செய்துகொள்ளும்?” என்று வற்புறுத்தி ஆஞ்ஞா 

பித்து, வீரசைவசமயாசார நெறிகளையும் போதித்து, அவ்வாறே குருதேவ 

ருக்குங் கட்டளையிட்மி மறைந்தருளினார். 

மறுகாட்காலையில், சிவபெருமானது இருவாக்கின்படியே பூஜைப்பேட 

கம் வரப்பெற்று, ஸ்ரீகுருதேவரால் அனுப்பப்பட்ட அடியார்களோடு டீடா 

லயத்தை யடைந்து, குருதேவரைத் தரிசித்து, அவராலே தாரணத்க்ஷை 

செய்யப்பெற்று, இருக்கார்த்திகைத்திருவிழா ஙறைவேறியபின் குருதேவரிடத் 

தில் விடைபெற்றுக்கொண்டு, காஞ்ச்புரத்திற்கு வந்து, தமது ௮றுஷ்டா௩ஈப் 

படியே 2ஷர்களுக்குர் தாரணத்கைஷ் செய்துகொண்டிருக்க, அக்காலத்திலே, 
அவருக்கு ௮ண்ணாமலையார் அநுக்கிரடுத்தபடியே மூன்று புத்திரர்களும் 

ஒரு புத்திரியும் ௮வதரித்தார்கள். தந்தையராகிய குமாரசுவாமீதேசிகர், 

களிகூர்ந்து அவர்களுக்கு முறையே சிவப்பிரகாசம், வேலாயுதம், கருணைப் 

பிரகாசம், ஞானாம்பிகை என்று சாமகரணக் தரித்து, முதன் மூவரும் கல்வியிற் 
பயின்று வருங்காலத்தில் தாம் சிவலிங்கைக்யமாயிஞார், 

பின்பு, மூ.த்தவராயெ சிவப்பிரகாசசுவாமிகள், தமது சகோதசர் முதலிய 
வர்களோம திருவண்ணாமலைக்குப் போய் குருதேவரைத் தரிசித்து, அங்கே 

வாசஞ்செய்துகொண்டு, தமது கல்விமுயற்சியிற்றளசாது வாழும் நாள்களுள், 

ஓர்நாள் அந்தச் சோணசைலத்தை ப் ரதகூிணஞ்செய்து வரும்போதே, 

சோணசைலமாலை யெனப்பெயரிய நூறுசெய்யுள்களால் அதனைச் தோத் 

இ.ரம் பண்ணினார். பின்னும், பேரிலக்கணங்களைப் பெரிதும் கற்க விரும்பி, 

தமது சகோதரர்களுடனே தகூஷிணதேசத்திற்குப் பிரயாணமுற்று, வாலி 
கண்டபுரத்திற்குத் தென்பாகத்திலுள்ள துறைமங்கலம் என்னும் ஈகரத்தைச் 
சார்ந்த ஒரு நட்தகவநத்தில் சிவபூஜை செய்துகொண்டி ருந்தனர். 

௮ங்காளிலே, துறைமங்கலத்திலே, பண்...குலத் திலே, வல்லகோலாஇபதி 

யென்லும் பட்டப்பெயர்பெற்று குறுமிலமன்னவராய் லிங்காரேட்டியார் 

என்பவர் ஒருவரிருந்தார். 

அவர் கல்வியறிவு வொழுக்கய்களினலும், குருலிங்கஜங்கம பக்தியினும், 

வீரசைவாநுஷ்டாநத்தினும் மிகச் சிறப்புற்றவசாய் வாழுகாளில், ட்்ரதோல 
காலத்திலே, சிவதரிசனஞ்செய்தே போஜனஞ் செய்யவேண்டு மென்னும் 

நியமமேற்கொண்டு, தமது ஈகரச்இற்கும் விருத்தாசலத்திற்கும் சுமார் நான்கு 
காவதமிருக்கவும், ௮ந்த ஸ்த்தலத்தில் வீற்றுருக்கும் பழமலைகாதரிடத்தும் 
பெரியகாயகயம்மையாரிடத்தும் அத்யந்த பக்தஇயுடையசாய்ப் ப்ரதோஷ 
கட்டளை யேற்படுத்தி, தமது ௮ருந்தவத்தாலுதம்த அண்ணாமலைரேட்டியார் 

என்னும் சற்புத்திரசோடு, ௮ப் புண்ணியகாலங்தோறும் தவறுமற்சென்று 
தரிசனஞ்செய்துவந்தார். 

an



௧௦ சிவப்பிரகாசசுவா மிகள் வரலாறு. 

அக்காலத்திலே ஓர்நாள், ப்[தோஷஇனத்திலே, தரிசனத்தின்பொ 

ருட்டுத் தமது புத்தரசோடு புறப்பட்டுவருல்கால், பேராறு என்கிற வேள் 

ளாறு இருகசையிலும் பெரு, ஓடமுதலியவும் செலலுதற்கு இடங்கொடா 

இருப்பதை கோக்க, லிங்காரெட்டியார் மனம் கைதலோடு, * யாங்கள் சிவ 

பெருமானுக்குத் தொண்டராயின் இம் ௩தி வழிவிகெ, இன்றேல், இதிலிறப் 

பதே தகுதி” எனப் பிரதஇக்ஜஞைசெய்துகொண்டு, துணிவோடு ௮க௩் நதஇயிலி 

றங்கலும், ௮து சிவபெருமான் இருவருளால் வழிவிடக்கண்டு, 4 ஏளியேங் 

களிடத்தும் எம்பெருமான்றிருவருள் இருந்தவாறு என்னை!” என்று 

வியந்து, புத்தரோமு சென்று, பழமலைநாதரையும் பெரியகாயகயம்மையா 

ரையும் தரிசித்து, மனமுருகிப் பலவாறு துஇத்து, தமக்குச் சிவபெரு 

மான் பாலித்த இருவருளைச் சர்இக்குந்தோறும் பேரா ஈந்தமுடையவராய், 

௮ந்ச ஸ்த்தலச்திலேயே தங்கினார். ௮ன்றிரவிலே, பழமலைநாதர் அவர்கள் 

சொப்பனத்திலே, ஒரு ஜம்கமர்போலத் தோன்றி, * நீங்கள் ஏன் இவ்வாறு 

கஷ்டத்தை யடைகின்றீர்கள் ழ யாம் உங்கள் ஆரரகையிலமைக்த திரு 

வேங்கை ககரத்திலே இன்ன ஸ்தாஈச்திலே இருவுருக்கொண்டு வீற்றிருக் 
இன்றோம் ?) ஆலயமமைத்து வழிபபவிராக; அமைக்குங்கால், வடதேசத் 

இலிருந்து க்ூஷா£மத்தினால் மெலிந்து சில சிற்பர்கள் வருவார்கள்; ௮வர்களாலே 

இருப்பணி பூர்த்தியாகும் ” என்று கட்டளையிட்டு மறைந்தருளினார். 

வ் வாஞ்ஜையின்படி.யே திருவேங்கை ஈகரத்தை யடைந்து, குறிப் 
பித்த ஸ்தாகத்திலே பரிசோதிக்க; அங்கே பூமிக்குள், ஒரு சிவலிங்கமும், 

௮ம்பிகை முதலிய சில மூர்த்தங்களும் இருக்கக்கண்டு, ௮ளவிடப்படாத 

ஆநந்தசாகரத்தின் மூழ்கி, திருவருளைப் பரவி, ௮ப்பொழுதே சுவாமிக்குப் 

பழமலைகாத மெனவும், தேவிக்குப் பெரியநாயகியம்மை யெனவும் இரு 

நாமம் தரித்து, சிறிய ஆலயம் அமைத்து, நித்யபூஜை ஏற்பமித்தினார். 

அந்நாளிலே, சிவாக்கினையின்படியே வடதேச த்திலிருந்து ல ௫ழ்பர்கள் வர, 

அவர்களுடைய நூலுணர்ச்சி முதலிய உச்தமகுணங்களனைத்தையும் கோக்க, 

அ௮இசயித்து, வேண்டும் பொருள்களை வெறுக்கக் கொடுத்து, அவர்களை 

௮ந்த. ஸ்த்தலத்திற்றானே குடியேற்றி, இருப்பணிகளை யியற்றிவருங்கால், 
லிங்காரேட்டியார் சிவலிங்கைக்யமாய்விட்ட மையால், அண்ணாமலைரேட்டி யாரே 

soared nig), ௮வரினும் மிகச் றப்பாக ௩டத்இவங்கார், 

ஒரு தினத்திலே, அச் பிழ்பர்களுக்குத் தலைவனானவன் கர்ப்பக்முஹ 
தீதின்&ழே கட்டப்பட்டிமுக்கும் சாரத்இன் மேலிரும்துகொண்டு, வேலைக் 
காரனை வெற்றிலைமடித்துக் கொடுத்தற்பொருட்டு ௮ழைக்க, அவன் HS EH 
ணம் அங்கில்லாமையால் அ௮ண்ணாமலைரேட்டியார் you வேலை மூட்டுப்படா 
வண்ணம் தாம் உழிருந்து, மடித்துக்கொடுத தனர். ௮ச் சிற்பன் சாரத்தினது 
மழைப்பால் இன்னா ெனச் தெளியாது, இடதுகரத்தால் வாம்யுட்கொண்ட 
பின் உண்மை தெளிந்து, ஓஹோ ! என்செய்தோமெனப் பெரிதும் இடரின் 

மூழ்கு, ௮பசாரஞ்செய்க அந்தக் கரத்தைத் துணிக்க எத்தனித்தலும் , 
ரெட்டியார் ௮வனை கோக்க, * கரத்தைத் துணிப்பது த்குதியன்று; அக்



சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு: க்கி 

கரததைக்கொண்டு உனக்குத் தெரிந்துள்ள அரிய வேலைகளெல்லாம் ௮மைய 
இக் திருப்பணியைப் பூர்த்இசெய்யின், என்றும் நின் பெயர் நிலைபெறுவ 
தன்றியும், நினக்கு எப்துதற்கரிய சவகதி பெறுதந்கும் இதுவே ஏதுவாகும்” 
என்று வற்புறுத்இனார். சிற்பலும் இவ் வுத்தமோத்தம உறுஇவாக்கயேத்தைக் 
கேட்டு, பெரும$ழ் சிறந்து, முன்கட்டிய கர்ப்பக்ருஹத்தை முற்றும் 
பிரித்துவிட்டு, இத் தருப்பணிபோல யாண்டுமில்லையென யாவருங்கொண் 
டாட அதிவிரித்ரமாக அமைத்து முடித்தனன்: கண்டவர் கண்களிகூ£ப் 
பெற்றார்கள். 

அதுகண்ட அண்ணாமலைரேட்டியாரும் ௮கங்களிகூர்£து, ௮ர்த்தமண்டப 
முதலிய இருப்பணிகளை ஒருவாறு முடித்து, & சாலிவாஹன சகாப்தம் 

கடு௪டுஹஷூ ஆடூய உருத்திசரோற்காரிஹஷ் வைகாட மாசத்தில் பூர்வபக்ஷ 

அவாதசியும் ஹஸ்தாகக்ஷம்ரமுங் கூடிய குருவார சுபதினத்திலே, ஆபதோக் 

தாரண சிவாசாரியார் குமாரர் பிழைபொறுத்தவொசாரியரால், விநாயகர் 

முதலிய சகலமூர்த்தங்களுடன் பழமலைகா தரையும் பெரியகாயகியம்மையாரை 
யும் ப்ரதிஷ்ட்டை செய்வித்த, கும்பாபிஷேகமும் ஈடத்துவித்து, பின்னும், 

வேண்டிய பெரும்பொருள் செலவிட்டு, மஹாமண்டபம் கிருத்தமண்டபம் 
இரண்டு பிராகாரம் கோபுரம் இருமஇல் இருக்குள முதலிய இருப்பணிக 
ளைக் குறைவற இயற்றிக்கொண்டிருந்தனர், ரேட்டியார் சுவாமிகளுடைய 
அற்புத மகிமைகளைக் கேள்வியுற்று ௮ங்கடைந்து, தரி௫த்த மாத்இரத்தலே 

அ௮வர்களிடத்தே அ௮.நுக்கிரகம்பெற விரும்பி, ௮டிமைபூண்டு, * சுவாமீ ! 

தேவரீர் இவ்விடத்தில் வாசஞ்செய்தருள வேண்டும் ” என்று பிரார்த் 

இ.ச்.து, உடன்படுத்தி, தம்கள்குருவாகிய சேன்னவசவையர் மடத்திற்கு மேற் 

நிசையில் ஒரு இருமடங் கட்டி, ௮ல் சுவாமிகளை யெழுந்தருளுவித்து, 

அகோரசாத்ரம் * பிரிவின்றி ௮ணுக்கத்தொண்டசாயமர்ந்தருக்க , சுவாமிகள் 

அவருக்குச் சன்மார்க்கங்களைப் போதித்துக்கொண்டு, இரண்டு வரும் 

வசையில் ௮ங்கே வீற்றிருந்தார். 

அ௮.சன்பின்பு, தாங் கொண்டகருத்தை நிறைவேற்ற விரும்பி, தகூரிண 

தேசத்திற்குச் செல்லல்வேண்டு மென்பதை அவருக்கறிவுறுத்தித், திருநேல் 

வேலியை யடைந்து, தாமிரபர்ணி கஇதீரத்இ லிருக்கன்ற சிந்தபூந்துறையில் 

தருமபுர வாதீனத்து வேள்ளியம்பலவாணசுவாமிகள் இலச்கண விலக்கியய் 
சுளில் ௮இிவல்லவர்களாய் இருக்கின்றார்கள் என்பதைக் கேள்வியுற்று, அவ் 

விடத்திறழ் சென்று சுவாமிகளைக் கண்டு, தாம் இலக்கணங் கற்கவேண்டி 

வந்தமையைக் செரிவித்துக்கொண்டனர். அச் சுவாமிகள், சுவாமிகளுடைய 
Te tet SIN ln ம. ஈசனையும் AEN tee ier erect a REN 

* Ogi மேற்படி அண்ணுமலைரேட்டியார் சந்ததஇியாராய்ச் சுமார் முப்பதுவருஷங் 
  

களுக்குமுன் வெகேசமிக்க விநத்தாசலரேட்டியார் முன்னிலையில் ௮ந்த ஸ்த்தலத்திலுள்ள 

சிலாசாச௪னத்திலிருர்து எடுத்தெழுதப்பட்டது ; ஆனால், அண்ணாமலை ரேட்டியாரே 

இருப்பணிமுடித்துக் கும்பாபிஷேகம் ஈடத் துவித்திருக்கவும், ௮வர் பிதா ஈடதீதுவித்த 

gre yt சாசனத்திலிருப்பது அவர் முதலிலே திருப்பணி தொடங்கெமை நோக்கத் 

குறிப்பித்திருக்கலாம், 1 அகோராத்.ரம்-பகலிரவு,



wa. நிவப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு. 

இலக்கியப் பயிற்சியை அறிதற்பொருட்டு, க, என்பதை மு. தற்கொண்டு 

ஊருடையான் என்பதை இடைப்பெய்து, கு, என்பதையே ஈற்றினுவ் 

கொண்டு முடியும்படி ஒரு வெண்பாப் பாகெ' என்று கூற) சுவாமிகள், 

(௧.) குடக்கோடூ வானேயிறு கோண்டாற்குக் கேழன் 
முடக்கோடூ முன்னமணி வாற்கு--வடக்கோடூ 
தேருடையான் றேவ்வுக்குத் தில்லைதோன் மேற்கோள்ள 
லூருடையா னேன்னு முலகு. 

என்னும் வெண்பாவைத் இருவாய்மலர்ந்தருளினார். மேலைவெண்பாவிலுள் 

லட்க்கோதேருடையான் என்று ௮மைத்தமையை ௮ச் சுவாமிகள் வியந்து 

பாராட்டி, சுவாமிகளைத் தழுவித் தம்மருகருத்தி, சுவாமிகள் சகோதசர்க 

ளாயே வேலையசுவாமிகள் கருணைப்பிரகாசசுவாமிகள் என்னும் இருவருக் 
கும் ஒரு பக்ஷத்துள் பஞ்சலக்ஷணங்சளையும் பாடஞ்சொல்லிமுடித்தார். ௮.து 

கண்ட சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் பேருவகையுற்று, அண்ணுலைரேட்டியார் 

என்பவர் தங்களுக்கு வழிச்செலவிற்குபகரிச்த முக்நாறு பொன்னையும் 

குருதகஷணையாகவைத்து உபசரிக்க) ௮ச் சுவாமிகள், *இது ஈமக்குவேண்டு 

வதில்லை ஒ: ஈ௩ம்மைத்தூஷித்தலையே இயல்பாகக்கொண்டு திருச்சேந்தூரில் 

வசிக்கும் தமிழ்ப்புலவரொருவரைத் தங்கள்முன்னிலையில் வெற்றிகொண்டு 

அவர் வந்து ஈம்மை வணங்கும்படி செய்துகோடலே குருதக்ஷணையாகும் ”' 

என்று மறுத்தருளினார். 

அவர்கருத்தறிக்த சுவாமிகள் ௮தற்குடன்பட்டு, ௮வர் மாணாக்கரோடும் 

திருச்சேந்தூருக்குப் போய், முருகக்கடவுளைத் தரிசனஞ்செய்து, ப்சதகூடிணம் 

வரும்போது, ௮ச் சுவாமிகளாற் சுட்டப்பட்ட தமிழ்ப்புலவர் எதிர்ப்பட்டுச் 

சிவப்பிரகாசசுவாமிகளை யாவசென்று ௮வருடன் வந்த மாணுக்கரிடத்திற் 

மூனே வினாவி, மேற்படி சுவாமிகளிடத்திற் பாடங்கேட்ட சுவாமிகள் என் 

பதை அறிந்துகொண்டு, அவர்களைத் தமது வழக்கப்படியே தூவிக்கத் ;தலைப் 

பட்டார். அப்பொழுது சுவாமிகளுக்கும் புலவருக்கும் கலகநேரிட ; புலவர், 

சுவாமிகளை நூாதனவகையாற்பாடி வெற்றிபெறுவோமெனத்துணிந்து, 4 நாமி 

ருவரும் நிரோஷ்டகயமகம் பாடுவோம்: முன்னர்ப் பாடிமுடித்தவருக்கு 

௮ தியலாதார் ௮டிமையாவோம் ”' என்று வாக்குத்தத்தஞ்செய்தார். சுவா 

மிகள், தங் கருத்து நிறைவேறுதற்கு வாயில் இதுவே என்று ௧௬இ, அதற் 

இசை௩ தருளி, ௮அவசோடு பாடத்தொடங்கி, உடனே ந்த ஸ்த்தலத்து (LP 

கக்கடவுண்மீது நிரோஷ்டகயமகவந்தாதித் தொடையாக முப்பதுகட்டளைக் 
வதம் மெல்ல பட 

  

(௪௯.) இ-ள், குடக்கு ஒடுவான் எயிறு கொண்டாம்கு - மேற்மிசையை கோக்இ 
யோடுறெவனா௫ய சூரியனது பற்களைத் தகர்த்தவருக்கு, கேழல் மூடம் கோடு முன்ம் 
அணிவாற்கு - பன்றியபினது வளைவா௫ய கொம்பை முற்காலத்தில் ௮ணிக்தவருக்கு, 
வடக்கு ஒடு தேர் உடையான் தெய்வுக்கு - வடதிசையை நோக யோடுஇன்ற (தென் 

றலாகய) தேரையுடையவனாகய மன்மதனது பகைவருக்கு, இல்லை ஊர் - இில்லைககரம் 

ஊராகும், தோல் உடை - யானைத்தோல் புலித்தோல்கள் வஸ்திரமாடீம், மேல் கொள் 
ளல் ஆன் ஊர்தல் இடபமாகும், என்னும் உலகு - என்று உலகத்தார் சொல்லுவர், எ-று.



இவெப்பிரகாசசவாமிசள் வரலாறு. ௧௩ 

கலித்துறை பாடிமுடித்தருளினார். அதுகண்ட புலகர், தாம் ஒரு செய்யுளே 
னும் பாடிமுடியாமையை யுணர்ந்து, சுவாமிகளுடைய திருவடிகளை வணக்க, 

 அடிமையாயினேன் ?' என்று விண்ணப்பஞ்செய்ய ) சுவாமிகள், தமதடி 

மையாயமைந்த ௮ப் புலவரை ஆதீனத்திற்கழைத்துவந்து ௮ச் சுவாமிகளுக்கு 

அடிமை யாக்கவிட்டார், ச் சுவாமிகள் இருவுளம$ூழ்ந்து, சிவப்பிரகாச 
சுவாமிகளைப் பார்த்து, (தாங்கள் பாடிய செய்யுளில் சவபெருமானுக்குரிய 

ஸ்த்தலம் சிதம்பரமே யெனச்சுட்டிக் குறிப்பால் விளக்கெமையால், wis 

ஸ்,த்தலச்திலே சிலகாலம் வாசஞ்செய்தருளுக '”? என்று விடை கொடுத்த 

னுப்பியரளிஞார். 

சுவாமிகள் ௮வ்விடத்இனின்றும் நீங்க, வஸ்ச்தலங்கடோறுஞ்சென்று, 
சுவாமிசரிசனஞ்செய்த, துறைமங்கலத்தைச் சார்ந்து, முன்போலவே ௮ண் 

ணுமலைரேட்டியார் என்பவருக்குத் இருவருள்பாலித்து, அவரது வேண்டு 

கோளின்படி ௮வராளுகையிலமைக்த திருவேங்கைமா ஈகரத்திலே, தம் பொரு 

ட்டிறுவராற் கட்டப்பட்ட இருமட த்தில் விற்றிருந்துகொண்டு, ௮ந்த ஸ்த்த 

ல,ச்தைச் சுட்டித் தாமருளிச்செய்த திருவெங்கைக்கோவை திருவேங்கைக் 

கலம்பகம் திருவேங்கையுலா திருவேங்கையலங்காரம் என்னும் நான்கு பிசபக் * 
தம்களுள்ளே, உலாவில் (௪௧) வது கண்ணிமுதல் ( ௬௭ ) வது சண்ணி 

வசையும் அண்ணாாலைரேட்டியார் பெருமையையும் இருப்பணியி னருமை 

பையும் பாராட்டி, யருளினமையேயன் தி, கோவையினும் : வல்லகோலுக்கு 

வல்ல ௮ண்ணாமலையார் கட்டு கோயில் ”” எனவும், 4! கருப்ப இல்லிற்கணை 

யில்லை யென்னும் திருவெங்கை”' எனவும் சிறப்பித்து, ௮ப் பிரபந்தங்களைச் 

சநறிதியிலரங்கேற்றி, சின்னாள் வ௫த்இருந்கார். அக்காலத்தில் ஒர்காள், 

அவ் வூர்ப் பிடாரியாரது உற்சவ ரதக்தால், ௮டியார்க்குபயோகமாகத் இரு 

மடத்தெதிரிலிருந்த முருங்கைமரம் ௮ழிந்தமை கண்டு, சுவாமிகள், 

(௨.)-திருந்துதமி ழிலக்கணவைக் திணைக்கோவை விருத்தகிரிச் சேல்வற் கோதும் 
பேருந்தகைமை யுடையம்மாம் விட்மோலை வேங்கைககர்ப் பிடாரி காண்க 

.. விரும்புவியி லோருமுருங்கைக் கோம்பொடி யா மற்காத்திங் கிருக்கு நீம் 
முருங்கைதனை வேரோடுங் களைந்தனையேன் றாலுனக்கு முறைய தாமோ. 

என்னும் தஇருவிருத்சச்தை அ௮ருளியமாத்ரத்தே, அந்த ரதம் அழிந்து 

முருங்கைமரம் செழிக்க, தாம் சிலகால மங்கிரும்து, துறைமங்கலத்தை யடை...6 

தழுளினார். 
(௨.) டுள். திருச்து தமிழ் இலக்கணம் ஐர்இணைக்கோவை - திருத்தமாகய 

தமிழிலக்கணமமைந்த ஐ$தணைக்கோவையை, விருத்தடரி செல்வற்கு ஒழம் - விருத்தா 

சலத்திலுள்ள சிவபெருமான்மீது பாடிய, பெரும் தகைமை உடையம் யாம் - பெருக் 

தன்மை யுடையோம் யாம், விம்ம் ஐலை- அலுப்பும் ஓலையை, வெக்கைஈகர் பிடாரி 

காண்க - வெங்கனூர்ப் பிடாரி அறிவதாக, இரு புவியில் - பெரிதாகய இவ் வுலகத்தில், 

ஒரு முருங்கைக்கொம்பு ஓடியாமல் காத்து - நீ வாழ்கின்ற முரும்கைமரத்தின் ஒரு 

இளையும் ஒடி.யாமல் காத்து, இங்கு இருக்கும் நீ - இங்கே யிருச்இற நீ, ஈம் முருங்கை 
தனை வேரோடும் களைர்தனை என்றால் - எமது முருங்கைமரத்தை வேருடன் களைந்தா 

யானால், உனச்கு முறை அது ஆமோ - உனக்கு அது (கல்ல) முமையாகுமோ, ௭- ற, 

   



ச்சு சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலர் து. 

அக்காலத்திலே, அண்ணாமலைரேட்டியார் என்பவர், சுவாமிகளை * தேவ ரீர் விவாகம்செப்துகொள்ளவேண்டும்'' என்று பிரார்த் இக்க , சுவாமிகள், 
(௩.) சேய்கோண்டா ருங்கமலச் சேம்மலட னேயரலப் 

பாய்கோொண்டா னும்பரவும் பட்டீச்சு ரத்தானே 
கோய்கோண்டா லங்கோளலா நூறுவய தளவிருந்து 
பேய்கொண்டா லுங்கோளலாம் பேண்கோள்ள லாகாதே, எனவும், 

(௪.) நிட்டையிலே யிருந்துமனத் துறவடைந்த பேரியோர்க ணிமலன் ராளைக் 
கிட்டையிலே தோடத்தமுத்தி பேறுமளவும் பேரியசுகங் கிடைக்குங் காம 
வேட்டையிலே மதிமயங்குஞ் சிறுவருக்கு மணம்பேசி விரும்பித் தாலி 
கட்டையிலே தோடுத்துநடக் கட்டையிலே கிடத்துமட்டூங் கவலை தானே, 

எனவும், விடை.யளித்தருளினார். சுவாமிகள் கருத்துணர்ந்து, பின்பு வேலைய 
சுவாமிகளைப் பிசார்த்இக்க, அவர், சிவப்பிரகாசசுவாமிஞுடைய சட்டளை எவ் 
வாறாமோ என்னுங் கருத்தால் உடன்படல் மறுத்த லென்னும் இரண்டு 
மின்றி மெளனசாயினார். பின்னர் யாத்திரையினின்றும் வக்த கருணைப்பிரகாச 
சுவாமிகளிடத்தில் தமது வேண்டுகோளை விண்ணப்பஞ்செய்த மாத்திரத் 
இல், அவர் அதத்குத்தரமாக, 

(௫) நாணி யேன்பதை நாரியேன் றுரைத்திடூ நசையால் 
வேணு வானது வளைந்துபோய்ப் புகுந்தது வேன்றாற் 
காண லாவதோ ருருவமேய்ந் நாரியைக் கண்டாற் 
பூணு வார்மயல் காளைய ரேன்பதும் புதிதோ. 

என்னும் கலித்துறையைப்பாடித் தமது கருத்தை உள்ளபடி தெரிவித்தார். 
(nm) @- ள். சேய் கொண்டு ஆரும் - செக்கிறத்தைக் “கொண்டிருக்க, கமலம் _ 

தாரமரைமலரில் வீற்றிருக்கும், செம்மலுடனே - பெரியோனாஏயே பிரமனுடன், ௮.ரவம் 
பாய் கொண்டானும் - சர்ப்பசயம த்தையுடையவனா௫ிய திருமாலும், பரவும் - துஇக்கா 
நின்று, பட்டீச்சரச்தானே - பட்டீச்சரம் என்னும் தஇருப்பதியி லெழுந்தருளினவனே, 
கோய்கொண்டாலும் கொளலாம் - கோய்கொள்ளப்பெற்றாலும் பெறலாம், நாறுவயது 
அளவு இரு£லு- நாறுபிராயம் வரையிலும் உயிரோடி.ரு்துகொண்டு, பேய்சொண்டா 
லும் கொளலாம் - பேய்பிடிக்கப்பெய்றூலும் பெறலாம், பெண்கொள்ளல் ஆகாது - 
பெண்ணைக் கலியாணஞ்செய்து கொள்ளலாகாது, ௭- று, 

(௪,) இ-ன். நிட்டையிலே இருந்து - யோகத்திலிருந்து, மனத்துறவு அடைந்த 
பெரியோர்கள்--, நிமலன் தாளை - நிர்மலனாடிய சிவபெருமானது இருவடி யை, இட்டை 
யிலே தொடுத்து - அடுத்தகால௩் தொடய, முத்திபெறும் அளவும் - மோக்ஷமடையுமள 
வும், பெரிய சுகம் இடைக்கும் - (அவர்களுக்குப்) பேரின்பம் இடைக்கும், காமவெட்டை 
யிலே மதி மயங்கும் - காமச்சூட்டால் புத்தி மயங்குற, சறுவருக்கு மணம் பேதி. 
சிறுவருக்குக் கலியாணம் பேச, விரும்பி தாலி கட்டையிலே தொடுத்து - விரும்பித் 
தாலிகட்டியதமுதல், (இறந்தபின் சுடலையிற் கொண்டுபோய்ழ் தகன த்இின்பொருட்டுப் 
ப.சப்பிய) மடுகட்டையிலே நஇடத்துமட்டும் - கட்டையின் மத்தியில் வளர்த்தும் வரையில், 
கவலைதான் - கவலையேயாகும், எஃறு, 

(௫.) இ-ள், காணி என்பதை - மாணி என்னும் மொழியை, நாரி என்று - நாரி 
யென்று, உரைத்திடும் நசையால் - சொல்லப்படுத லுளதாடஇிய விருப்பத்தால், வேணு 

உட 
* e ந 

7 வானது வளைந்துபோய்ப் புகுந்தது என்றால் - மூப்லானது வளைர் துபோயிம்றென்றால்,



a 

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் cuter gi. &@ 

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள், தம் பின்னோசாகிய இருவர் கருத்தையும் உண 

ர்ந்து, அவர்களுக்குத் தாம் துறவறம் பூண் மையைத் தெரிவித்து, மணம் 

புரிவித்து, ௮த் தகருணத்திலே யாவரும் பேருவகையுறும்படி விநோதமாக, 

UB esr GE ran, ssw. 

(௬.) ஐயரின் சேன்னிமிசை யுறைகின்ற மடமங்கை 
யாரேன்ன வுமை வினவவு 

மன்னதோரு மடமங்கை யன்றுவேண் டிரைகோழித் 
தழகோழுகு தண்புன லேனத் 

துய்யவோளி யாநஙங் கரியவிழி காதுவாய் 
தோயத்தி லுண்டோ வேனச் 

சோல்லருங் கமலமலர் காவிமலர் கோடிவள் கா 
தூயசேங் குமுத மேன்னப் 

போய்யேன நினைத்துநற் கோங்கையுங் கூந்தலும் 
புனலினிடை யுண்டோ வேனப் 

புற்புதஞ் சைவலம தேனவே மறுத்துப் 
புகன்றிடூதி நங்கா யேனத் 

நதையலவ ளேனேன்ன % நாணோட வணங்கியேன் 
றன்பிழை போறுத்தி டேன்றே 

சங்கர னுரைத்திடத் திருவுள மகிழ்ந்தசிவ 
சங்கரி யுமைக் காக்கவே, எனவும், 

tae a Meme FO te 

  

காணலாவது - காணக்கூடுவதாயெ, ஓர் உருவம் - ஒப்பற்ற உருவத்தையுடைய, மெய் 

நாரியைக் கண்டால் - உண்மையதாடய நாரியைக் கண்டால், சாளையர் - இளைஞர், மயல் 

பூணுவார் என்பதும் - மயல் கொள்ளுவாசென்பதும், புதிதோ - புதுமையோ, ௭. று, 

(a) இ-ள். ஐய- ஐயனே, நின் சென்னி மிசை - உன் சமீ, உழைதின்ம மட 

மங்கை - வ௫க்கன்௦ இளம்பெண், யார் எனன -யார் என்று, உமை வினவவும் - உமா 

தேவி கேட்கவும், அன்னது - அப்படி. உனக்குத் தோற்றுவது, ஒரு மடமக்கை அன்று - 

ஒரு இளம்பெண்ணல்லள், வெள் திரை கொழித்து- வெண்மையாடிய அலைகளை வீச, அழகு 

ஒழுகு தண் புனல் என்ன - அழகொழுகாநின்ற குளிர்ச்த நீரென்று சொல்ல, துய்ய ஒளி - 

பரிசுத்தமாகெய வொளியையுடைய, ஆகம் - முகமும், கரிய விழி- கருங்கண்களும், காது « 

செவிகளும், வாய்- வாயும், தோயத்தில் உண்டோ என்ன - நீரிலுண்டோ வென்று கேட்க, 

(மூக முதலியவாகத் தோழ்றுவது) சொல் ௮௬ - சொல்லுதற்கரிய, கமலமலர் - தாம 

ரைமலரும், காவிமலர் - கருங்குவளைமலரும், கொடிவள்ளை - வள்ளைத்தண்டும், தூய 

செங்குமுதம் - பரிசுத்தமாயெ செவ்வல்லிமலருமேயாம், என்ன - என்று சொல்ல, 
பொய் என நினைத்து - பொய்யென்று நினைத்து, மல் கொங்கையும் கூந்தலும் - அழயெ 

Soo Ba emo Fb SHU, புனலினிடை உண்டோ என்ன - நீரினிடத்துண்டோ வென்று 

கேட்க, (அப்படித்தோற்றுவத) புற்புதம் சைவலம் என்னவே முத்துப் புகன் JOP - 

நீர்ச்குமிழியும் பாசியுமா மென்றே மறுத்துச் சொல்வாய், நங்காய் என்ன - பெண்ணே 

* *தையலவளேயென்ன *? எனப் பாடமோத, புற்புதம் சைவலம். என்னவே 

மறுத்து - நீர்க்குமிழியும் பாசியுமா மென்றே (சொல்லிச்) தடுத்து, ஈல்காய் புகன் திடுத 

என்ன - உமையே! மேலே நீ வினாவத்தக்கதை வினாவுஇி என்று சொல்ல, அவள் தையலே 

என்ன - அவள் (அப்படித்தோழ்றுவத) பெண்ணே என்று கூழலும், எனப் பொருள் 

கொள்வர், 

 



௧௬ சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு. 

(௭.) அரனவ னிடத்திலே யைங்கரன் வந்துதா 
னையவேன் சேவியை மிகவு 

மறுமுகன் கிள்ளினா னேன்றே சிணுங்கிடவு 
மத்தனவே லவனை நோக்கி 

விரைவடன் வினவவே யண்ணனேன் சென்னியில் 

விளங்குகண் ணேண்ணின னேன 
வேம்பிடம் பிள்ளையைப் பார்த்துக் யப்படி 

விகடமேன் சேய்தா யேன 
மருவுமேன் கைந்ரீள முழமளந் தானேன்ன 

மயிலவ னகைத்து நிற்க 
மலையரைய னுதவவரு முமையவளை நோக்கிரின் 

மைந்தரைப் பாரா யேனக் 
கருதரிய கடலாடை யுலகுபல வண்டங் 

கருப்பமாப் பேற்ற கன்னி 
கணபதியை யருகழைத் தகமகிழ்வு கோண்டனள் 

களிப்புட னுமைக் காக்கவே, எனவும், 

(௮.) அம்பிகை யரன்றன்னை நோக்கியுன் னுபரண 
மரவமேன வுமையை நோக்கி 
  

யென்று சொல்ல, தையலவள் ஏன் என்ன - (தன்னை யழைத்ததாயெண்ணி) அந்தக் 

கற்கையானவள் ஏனென்றலும், காணொடு வணங்கி - வெட்கத்தோடு பணிந்து, என்றன் 

பிழை பொறுத்திடு என்று - என் பிழையைப் பொறுக்கவேண்டுமென்று, ௪ங்கரன் உரைத் 

இட - சிவபெருமான் சொல்ல, திருவுள்ளம் மஒழ்ந்த - மனம$ூழ்க்த, செவ௫சங்கரி உமை 

காக்க - வெசங்கரி உங்களைக் காக்ககச்கடவள், T= gi, 

(௭.) இ-ள். ௮ரனவன் இடத்திலே - ப.ரமசிவனிடத்தில், ஐங்கரன் வந்து - விராய 

கன் வந்து, ஐய- ஐயனே, என் செவியை - என் காதுகளை, மிகவும் - மிகுதியாக, ௮று 

முகன் இள்ளினான் என்று ணும்டெவும் - முருகன் இள்ளினானென்று சொல்லிச் 

சினுங்குதலும், அத்தன் - பரமசிவன், ௮ வேலவனை - ௮ம் முருகனை, கோக்டு - பார்த்து, 

வுடன் வினவவே- விரைவாகக் கேட்டலும், ௮ண்ணன் - தமையன், என் சென்னியில் 
விளங்கு கண் எண்ணினன் என்ன - என் தலையிலுள்ள கண்களைக் கணச்இட்டானென்று 

சொல்ல, வெம்பிடும் - வருந்துகின்ற, பிள்ளையைப் பார்த்து--, நீ அப்படி. விகடம் ஏன் 

செய்தாய்--, என்ன - என்று கேட்க, மருவும் - பொருந்திய, என் கை நீளம் - என் அதிக் 

கையின் நீளத்தை, முழம் அளந்தான் என்ன - முழம்போட்டானென்று சொல்ல, மயி 

லவன் - முருகன், கைத்து நிழ்க - சி.றித்துக்கொண்டு நிற்க, மலையரையன் - பர்வத 

சாஜன், உதவ வரும் - பெற வந்த) உமையவளை கோக்க, நின் மைந்தரைப் பாராய் 

என்ன--, கருது அரிய - நினைத்தம்கரிய, கடல் ஆடை - கடலாக ஆடையைத் தரித்த, 

உலகு - உலகத்தையும், பல ௮ண்டம் - பல அண்டங்களையும், கருப்பமாய்ப் பெற்ற - 

கருப்பமாகக் கொண்டு பெற்று, சன்னி - உமாதேவியானவள், கணபதியை அருகு 

அழைத்த--, ௮அகம௫ழ்வு கொண்டனள் - மனமஒழ்ச்சி கொண்டனள், (அவ் வுமாதேவி 

யானவள்) களிப்புடன் உமை சாக்க--, எ-று, 

(௮.) இ-ள். அம்பிகை - உமாதேவியானவள், ௮.ரன் தன்னை நோக்க - பரம 

ரிவனைப் பார்த்து, ௨ன் ஆபரணம் அரவம் என்ன - உன் பூஜேணமாயிருப்பது



சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு. ௧௪ 

யரியரவ சயநத்தை யரவுருவ மானத்தை 
யநியாய்கோல் சிறிது மேன்ன 

நம்பிமனே தோறுமிரந் துணுமாண்டி நீயேன்ன 
நான்றாத னறிவே னேன 

நவையுறும் போய்புகன் நீரேனப் பாரத 
நடந்ததே கரியா மேன 

வேம்பியோரு வன்பிரம் பாலடித் தானேன 
விளங்கிழை யோருத்தி தாம்பால் 

வீளனது சோல்லேன்ன வேண்ணா யிரம்பேண்கண் 
மிகுகற்பை ரீக்கினை யேனப் 

பம்புகற் பினிலோ ரிரட்டிப்பு ரீக்கினது 
பதறாம னீகே ளேனப் 

பரமருட னிவ்வாறு விளையாடூ பச்சைப் 
பசுங்கோடி யுமைக் காக்கவே, எனவும், 

(௯.) அச்சுத னளிப்பனில முமதுகநே யன்வித்தை 
யருளுவன் பலபத் திர 

னலமுதவு வன்சமன் பகடீவ னந்தமத் 
கானதோ ரேருது % முண்டே 

முச்சிர வயிற்படையினைக் கொழுவ தாக்குவோ 
மோய்ம்புட ஸிழுத் திறுக்க 

முந்திய வடக்கயிற் றுடன்மற்று நமதன்பர் 
முன்போ மிரந்து கோள்வோ 

பாம்பென்று சொல்ல, (அதம்கு) ஈம்பி - சிவபெருமான், உமையை கோக்க, அரி - இரு 
மால், அரவ சயஈத்தை - சர்ப்ப ௪யநமுடையதையும், அரவுருவம் ஆன த்தை - சர்ப்ப ரூப 
மானதையும், சிறிதும் அறியாய் கொல் GT 65! Gor —, ந் மனைதொறும் இரர்து உண் 

னும் ஆண்டி எனன, நான், தாதன் - தாதனை, ௮.றிவேன் என்ன, நவை உறும்- 

குற்றமிகுக்த, பொய் புகன்றீர் என்ன, பாரதம் கடந்ததே--, கரி தம் என்ன - சாக்ஷி 
யென்று சொல்ல, வவெம்பி - Conds x, ஒருவன் பிரம்பால் அடிச்சான் என்ன... 
விளங்கு இழை ஒருத்தி - பிரகா௫ிக்கின்ற ஆப ரலசய்கமாயுடைய பெண்ணொருத்தி, 
தாம்பால் லீசினது சொல் என்ன - தாம்புக்கயிற்றால் அடி. மதைச் சொல்லென்று 
சொல்ல, எண்ணாயிரம் பெண்கள் மிகு கற்பை நீக்கினே என்ன--, பம்பு கம்பினில் - 
மிகுர்த கற்பினில், ஜர் இரட்டிப்பு நீகனெது --, பதருமல் நீ கேள் என்ன ௮, பரம 
ருடன் - பரமிவனோடு, இவ்வாறு விளையாமி.-, பச்சைப் பசுய்கொடு. - உமாதேவியான 
வள், உமை காக்க--, எ-று, 

(௯,) இ-ள். அச்சுதன் - இருமால், நிலம் அளிப்பன் - (காம் வேண்டும்) பமியைக் 
கொடுப்பான், உமது மேயன் - உமது தோழனாயெ குபேரன், வித்தை அருளுவன் - விதை யைக் கொடுப்பான், பலபத்திரன் அலம் உதவுவன் - பலராமன் கலப்பையை உதவி 
செய்வான், ௪மன் பகடு ஈவன் - யமன் எருமைக்கடாவைக் கொடுப்பான், நம் தமக்கு 

ஆனது ஓர் எருதும் உண்டே - ஈமக்காக விருக்கும் ஒரு எருதும் உளதே, முச் 
ட ௭ ஆளதோரெருது ? எனப் பாடமோதி, ஆளாயிருப்பதாயெ ஒரு எருதும், எனப் 
பொருள்கொள்வர், 

கே 

  வெக ஐ. வதய யவ. itt nett tere 

   



௧௮ சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு. 

மிச்சையுடை நமதிளைய தநயனா கியகந்த 
னினிமையோடூ மாட மேய்ப்ப 

னினியுழுது பயிரிடூத னன்றன் நிதைவிட் 
டி. ரந்துண்ப தீன மேனவே 

கச்சுமுலை மாதுமை யுரைத்திடும் புத்தியைக் 
கைக்கோண் டளத்தி லிதுநற் 

காரிய மேனக்கருதி மேத்தக் களித்திடூங் 
கண்ணுத லுமைக் காக்கவே, எனவும், 

(௧௦.) கவுரிகம லாயா னிரந்தசோ றுணவேனக் % 
கமலைமண் கண்டே னேனக் 

காளையோன் றேயரற் கேனமாடூ மேய்த்ததைக் 
கட்டிடைய னாரோ வேனச் 

சிவனோருவர் தூதேன்ன வத்தூது சேன்றகதை 

செப்பிலோரு பாரத மேனச் 
சேரோட திருடினா னரனேனக் கட்டண் ட 

சேய்திநா மநிவோ மென 
வவையினட மாடினா னானேன்ன வவ்வாட 

லரவமறி யாதோ வேன 
வாலமதை யுண்டன னரனேன்ன மண்ணுண்ட 

வதனையறி யாமே வென 

வரம். யில் படையினை - மூச் தலைச் சூ சூலத்தை, கொழு ஆக்குவோம் - . கொழுவாக்கக் 

கொள்வோம், மொய்ம்புடன் Dyes இறுக்க - வலிமையோடு இழுதிதிறக்குதற்கு, 

cpt Bus வடம் கயிற்றுடன் - முதன்மையாயெ வடக்கயிற்றோடு, மற்றும் - மற்றும் 

வேண்டுவன யாவும், bog அன்பர்முன் போய் இரர்து கொள்வோம் - ஈமது ௮ன்பரிடத் 

திம் சென்று யாசித்துக் கொள்யோம், இச்சை உடை - விருப்பத்தையுடைய, ஈமது இலய 

தகயன் ஆய கந்தன் -ஈமது இமாய குமாரனாகிய மூருகன், இனிமையொடு மாடு மேய 

ப்பன் - இனிதாக மாடு மேய்ப்பான், இனி உழுது பயிரிடுதல் மன்று நன்று - இனி உழுது 

பயிரிடுதலே கல்லது கல்லது, இதை விட்டு - இதனை விட்டு, இரந்து உண்பது - யாசித 

துண்பது, ஈனம் என்ன - இழி aed Di, Fa முலை மாது உமை உரைத்திம்ம் புத்தியை ல 

கர்சணிந்த தனங்களையடைய உமாதேவி சொல்லும் புத்தியை, கைக்கொண்டு - ஏற் 

௮ம்கொண்டு, உளத்தில் ~ மனத்தில், இது கல் காரியம் என்னக் கருதி - இது நல்ல காரிய 

மென்று நினைத்து, மெத்த களித்திமிம் - மிகவும் மட௫ழ்ன்று, கண்ணுதல் - நெற்றிக் 

கண்ணையுடைய ப. ரமூவன், உமை காக்க - உங்களைக் காக்கக்கடவன், எ.று, , 

(௧௦) இ-ள். கவுரி - உமாதேவியானவள், கமலாய் - திருமகளே, அரன் இரந்த 

சோறு உணவு என்ன - சிவன் யாசித்து வந்த ௮ர்டம் உணவென்று சொல்ல, கமலை - 

திருமகளானவள், மண் கண்டேன் என்ன-மண்ணைத்தான் மான் கண்டேனென்று சொல்ல, 

௮.ரற்கு சாளை ஒன்றே என்ன - சிவனுக்கு எருது ஒன்றே யென்று சொல்ல, மாடு மேய்த்து 

அதை கட்டு இடையன் ஆரோ என்ன - எருதை மேய்த்து அதைக் கட்டுகின்ற இடையன் 

யாசோ வென்று கேட்க இவன் ஒருவர் தூது என்ன - - சிவன் ஒருவனுக்குத் தூதுபோனா 
  

சோ திழுவென ? என்று பாடமோதி, அம்நம் இது தா னென்று, எனப் பொருள் 

சொள்கர்,



சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலர்.நு: ௧௯ 

விவரமோ6 மலைமகளு மலர்மகளு மிவ்வாறு 
விளையாடூ மிவர்க 6ணையா 

மேவிவரு புத்ரமித் திரகளத் திரருடன் 
மேன்மேலு மிக வாழியே, எனவும், 

சில செய்யுள்களால் ஆூர்வஇத்தருளினார். 

பின்பு, தம்மிடத்தன்பு பூண்ட அண்ணாமலைரேட்டியாரோட சிதம்பாத் 
இற்கு எழுந்தருளி, ௮ங்கே ஒரு திருமடங்கட்டுவித்து ௮ல் விற்றிருந்து 

சுவாமிதரிசனஞ் செய்துசொண்டு, சிவப்பிரகாசவிகாசம், தருக்கபரிபாலை, 
சதமணிமாலை, நால்வர்நான்மணிமாலை என்னும் பிரபந்தம்களைச் செஞ்சருளி, 

HOF MESO SOS ௮ருமையாகநீங்கி, பிற ஸ்த்தலம்களையும் wen ie, திருக் 

காட்டூப்பள்ளியை யடைந்து, சுவாமிதரிசனஞ் செய்துகொண்டு தய்கயிரும் 

தனர். அங்கிருக்கும்போது, கல்வியறியிற் றந்த ஒரு பெண் விதியினிடத்தே 

உப்பு விற்றலைக் கண்டு, இரக்கழுற்றுத் சக்ஷஈதிகை்ஷசெய்து, ௮வளதூ 

ஈல்லூழையும் பரிபக்குவத்தையும் உணர்ந்து, அவளுடைய புலமையைப் 

பிறர்க்குப் புலப்படுக்தத் இருவுளம்கொண்டு, 

(௧௧.) நிறைய வுளதோ வேளிதோ கோளுவேம் 
பிறையை முடிக்கணிந்த பெம்மா - னுறையுந் 
திருக்காட்டூப் பள்ளி திரிபாவாய் நீயிங் 
கிருக்காட்டூப் பள்ளி யேமக்கு. 

என்னும் வெண்பாவைக் இருவாய்மலர்ந்தருளிய மாத்திரத்தே, ௮ப் பெண், 
  

னென்று சொல்ல, அ தூது சென்ற. கதை செப்பில் ஒரு பாரதம் என்ன - அந்தத் தூது 

போன கதையைச் சொன்னால் ஒரு பா. ரதமென்று சொல்ல, அரன் சேர் ஓடு இருடினான் 

என்ன - சிவன் தன்னிடத்தில் வைக்கப்பட்ட ஒட்டைத் திருடினானென்று சொல்ல, கட் 

டுண்ட செய்தி மாம் ௮றிவோம் என்ன - கட்டுண்ட சங்கதியை யாம் ௮திவோ மென்று 

சொல்ல, ௮ரன் அவையில் டம் ஆடினான் என்ன - சிவன் ௪பையில் கூதிதாடினானென்று 

சொல்ல, ௮ ஆடல் ௮ரவம் ௮தியாதோ என்ன - ௮ந்த அட்டத்தைப் பாம்பு அறியாதோ 

என்று சொல்ல, ௮ரன் ஆலமதை உண்டனன் என்ன - சிவன் கஞ்சை யுண்டானென்று 

சொல்ல, மண் உண்ட அதனை அமியாமோ என்ன -மண்ணுண்டதை ௮மியோமோ என்று 

சொல்ல, விவரமொடு - விவரத்துடன், மலைமகளும் - மலையரையன் மகளாகிய பார்வதி 

யும், மலர்மகளும் - திருமகளும், (௮௧) இவ்வாறு விளையாடும் இவர்கள் துணை ஆ - இப்படி, 

விளையாடுவோர்களாயெ இவர்களைத் துணையாகக்கொண்டு, மேவி வரு - பொருந்தி 

வருன்ற, புத்ர மித்திர களத்திரருடன் - புத்ரமிதீரகளத்ரரோடு கூடி, மேல் மேலும் 

மிக வாழி - மேலும் மேலும் மிகுதியாய் வாழக்கடலீர், ௭- று, 

(௧௧.) இன், பிறையை முடிக்கு ௮ணிர்த பெம்மான் உறையும் - பிறைச்சச்தர 

னைச் சரத்திலணிந்த செவெபெருமான் வாழ்கின்ற, திருக்காட்டுப்பள்ளி திரி பாவாய் - இருக 

காட்டுப்பள்ளியில் திரிகின்ற பெண்ணே, நீ இக்கு இரு --, உப்பு அள்ளி எமக்குக் 

காட்டு --, நிறைய உளதோ--, வெளிதோ - வெண்மையாயிருக்இறதோ, (கிறைவாயும் 

வெண்மையாயும் இருக்குமாயின்) கொளுவேம் - விலைக்கு வாங்குவேம், எ - று,



2.0 வேப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு. 

(௧௨.) நேன்னோங்கு தில்லைச் சிவப்பிரகா சப்பேருமான் 
போன்னோங்கு சேவடியைப் போற்றினோ - மன்னோன் 

ழிருக்கூட்ட மத்தனைக்குக் தேண்டனிட்டோக் தீராக் 

கருக்கூட்டம் போக்கினோங் காண். 

என்னும் வெண்பாவைப் பாடிக்கொண்டு, தரிசனவேதியி னெஇர்ப்பட்ட 

இரும்புபோல மன முருக, மிக்க விரைவொடு விழுந்து, நமஸ்கரித் தெழுகது 

கூப்பிய கரத்தினளாய் நிற்க; ௮ப் பெண்ணிற்கு உண்மைஞான முண்டாகும் 

படி. க்ருபாகோக்கஞ் செய்தருளினார். 

அதன்பின், காஞ்சீபுரத்தைத் தரிசிக்க விரும்பி, அண்ணாமலைரேட்டியா 
ரோடும் பிரயாணப்பட்டு வரும்போது, வழியிலே சாந்தலிங்கசுவாமிகளைக் 

கண்டு கலந்து களிகூர்க்தபின், அவரை நோக்கித் தாங்கள் பேரர் என்னும் 

இவ்ய ஸ்த்கலத்தினின்றும் எதை யுத்தேசித்து எழுந்தருளியது?” என்று 

வினவ; அவர், “சிவஞானபாலையதேசிகரைத் தரிசித்தல்வேண்டு மென்னும் 
பெருங்காதலால் வந்தேன் என்றுரைத்தருளினர். பின்னர், பேருவை கயுற்றுப் 

போம்மையபாளையத்துக்குச் சமீபமாகிய புத்துப்பட்டூ என்னும் ௩கரம்தை 

யடைந்தவுடன், சாந்தலிங்கசுவாமிகள் சுவாமிகளை Cera, நாமிருவரும் 

சிவஞானபாலையதேசிகரைத் தரிசிக்கவேண்டி யிருப்பதால் அஅவர்கண்மீது 

இலெதோத்்இரங்கள் பாடுக” என்று பிரார்த் இக்கட சுவாமிகள், “காம் ஈரஸ்து.இ 

பண்ணுறெதே யில்லை”! என்று மறுத்துவிட்டு, சுவாமிகள் சாந்தலிங்கசுவாமிக 
ளோடு ௮வ் வூரிலுள்ள ஐயனார்கோயிலின் புறம்பில் அன்றிரவு துயில்கொண் 

டார். அப்பொழுது, முருகக்கடவுள் மயூரவாஹகாரூடராய் எழுந்தருளி ஒரு 

பாத்திரத்தில் விடுபுஷ்பங்களை வைம்து “இவற்றை மாலையாகம் தொடுத்து 

நமக்கு ௮ணியக்கடவாம் '” என்று இருவாய்மலர்க்து மறைந்கதாகக் கனவு 

கண்டு சாந்தலிங்கசுவாமிகளுக்குத் தெரிவிக்க? அவர், “சிவஞானபாலையதேசிகர் 

முருகக்கடவுளிடத்து அஇபத்திமைபூண்ட உள்ளத்தோடு விளங்கியிருத்த 

லால், அதுபற்றியே அக் கடவுள் தங்களுக்குச் சொப்பனத்தில் ௮ம் தேசிகர் 

Lp) OLD ODI இவ்வாமுகப் புலப்படுத்தினா'” என்று வலியுறு 5 இனர். அந்தத் 

தேசிகர் மீது தாலாட்ட, நேஞ்சுவி€தூது என்னும் பிசபட்தங்களைப் பாடி,சம்கிதா 

ஈத்திலே ௮ரம்கேற்றி, ஞாவேைபகேசம்பெற்று, 2) ஞநானாசாரியாது கட்ட 

ளைப்படியே தமது தங்கையா இய ஞானாம்பிகையைச் % சாந்தலிங்கசுவாமி 

(6௨) @ ன். தென் t தங்கும் - தென்னமரங்கள் டிங்கி aie i Beir, இல்லை - சதம் 

பரத்தி லெழுர்தருளியிருக்கும், சிவப்பிரகாசப்பெருமான் - சிவப்பிரகாசசுவாமிகள து, 

பொன் 1 ஓங்கும் - ுழகாடய, சேவடியை - Raut இருவடி. களை, போமழ்நினோம் - துதித் 
தோம், அன்னோன் - அவனது, திருக்கூட்டம் அத்தனைக்கும் செண்டனிட்டோம்-, 

(அவ்வாறு துதித்து வணங்கவே) தீராக் ௧௫4 கூட்டம் - (என்றும் விட்டு) நீங்காத பிறவிக் 

கூட்டத்தை, போக்கனொம் - ஒழித்துக்கொண்டோம் (யா ib), oT - py 
அ ட பட்டா ட்ட ட   

1 சாந்தலிங்கசுவாமிகள் பின்னர்த் துறவு பெற்றவர். 

* தென் ஓங்கும் - அழகு மிகுந்த வெனிலுமாம். 

+ பொன் ஓங்கும் - பொன்போலும் இடைத்தற்கரிய வெனிலுமாம்.



சவெப்பிரகாசசுவா மிகள் வரலாறு, as 

களுக்கு விவாகஞ்செய்துகொதெ தவிட்டு, தம்மை கெோளாகப் பிரியாது 
அத்யக்ச ப்ரீதியுடையசாய் உடன்றொடர்ந்துவட்த அண்ணாமலைரேட்டியாரைத் 

துறைமங்கலத்துக்குப் போகும்படி ஆஞ்ஞாபித்து, ஞானாசாரியசைத் தரி௫த் 

துக்கொண்டு, ௮வ்விடத்இற்றானே இருந்தார். 

சிலகாலஞ் சென்றபின், ஞானாசாரியரிட த்தே விடைபெற்றுக் காஞ்சீ 

புந்தை யடைநஈது, சுவாமிதரி-னஞ்செய்து ௮ங்கிருக்கும்பொழுது, நிஜகுண 

யோகி யென்பவராற் கன்னடபாஷையிற் செய்யப்பட்டிருக்த விவேகசிந்தா 

மணியின் ஒர் பாகமாகிய வேதாந்தபரிச்சேதத் துக்கு வேதாந்தசூடாமணி 

யெனப் பெயர் தந்து அதனையும், ரேணுகரென்னுங் கணத்தலைவரசால் அகஸ்த்ய 

மஹாமுனிவருக்கு உபதேடத்ததை வடமொழியினின்று மொழிபெயர்த்த 

சித்தாந்தசிகாமணியையும், அல்லமப்ரபுகேவர் இருவிளையாடற் சரிதச்தை 

வடமொழியினின்.று மொழிபெயர்த்த பிரபுலிங்கலீலையையும் தமிழிற் பாடி 

யருளி, ஞானாசாரியசைச் தரிசிக்கவேண்டு மென்னும் பேசாசையால் வர் 

மீது திருப்பள்ளியேழுச்சி, பிள்ளைத்தமிழ் என்னும் இரண்டு பிரபந்தங்களையுஞ் 

செய்துகொண்டு, அங்ககன்று, இடையிலுள்ள ஸ்த்தலங்களைத் தரித்து, 

கூவம் என்னும் ஸ்க்கலக்தை யடைந்து, அங்குள்ள கேளாளர்சள் முதலி 

யோர் வேண்டுகோளின்படி. திருக்கூவப்புராணம் பாடி, அரங்கேற்றி, ஞானா 

சாரியரை யடைந்து தரிஈனஞ்செய்து, மேற்சொல்லிய பிரபந்தங்க ளனைச் 

தையும் சந௩கிஇியிலாங்கேற்றி உடன் வரித் இருந்தனர். ௮ங்காளிலே ஓர்நாள், 
சாயங்கால ௮நுஷ்டாகமுடித்துக்கொண்டு ஞானாசாரியரிடத்துத் தாம் ஏகாக் 
தமாயிரும்து, ஷட்ஸ்க்சல லிங்காநுபவ முதலியவற்றை ஆசாய்ம்துகொண்டு 

இன்புறும்பொழுது எதுசெழுந்த சந்த்ரோதயம்தைக் கண்டு, 

(௧௩.) கடன்முரச மார்ப்பக் கதிர்க்கயிற்றா லேறி 

யடைமதி விண்கழைரின் ராடக் - கோடைமருவு 

மேங்கள் சிவஞான வேந்த லிறைத்தமணி 

தங்கியவே தாரகைக டாம். 

என்னும் வெண்பாவை அருளிச்செய்கனர். 

பின்னர், ஞானாசாரிப ரநுக்குரடஇத்தபடியே விருத்தகிரியை யடைந்து, 

பழமலைகாகனாயும் பெரியநாயகியம்மையாரையுக் த்ரிளித்து வணங்கு, அவ் 

விடத்திலே தம்பொருட்டு ஒரு இருமடமமைகச்து எதிர்கொண்டு வணங்கி 

நிற்கும் சிதம்பரபூபதியைச் சிறப்பித்து, 
    

(௧௩.) இ-ள். கடல் முரசம் ஆர்ப்ப - கடலாலே பேரிகை சத்திக்க, கழிர்க் கயிற்றால் 

ஏறி- இரணமாடுய கயிற்றைப் பிடித்துக்கொண்டு மேலே யேறி, அடைமதி- சேர்ந்த 

சர் இரனானவன், விண்கழை நின்று ஆட - ஆகாயமாடூய மூங்கிலில் கின்று (கழைக்) கூத் 

தாட, கொடை மருவும் - வள்ளற்றன்மை பொருச்திய, எங்கள் சிவஞான % ஏந்தல் - எங்க 

ளுடைய செவஞான சுவாமிகள், இறைத்த மணி- (பரிசாகச்) எத றிய ரத்கங்கள், தங்கெவே- 

தங்இயிருத்தலேயாம், (அவை யாவை யெனின்) தா.ரகைகள் - ஈக்ஷதீ.ரங்கள், எ ஈறு, 
  

* ஏந்தல் - பெருமையிற் றெர்தோன்,



௨௨, இவுப்பிரகாசசவாமிகள் வரலா.து. 

(௧௪,) வேங்கைப் பழமலை யார்மீது கோவை வியந்துரைக்கு 
மேங்கட் கினிய சிவஞான தேவ னிசைவுகோ6 
திங்கட் பவனி யிருகான் முதுகுன்றர் சேர்மறுகின் 

மங்குற் சிதம்பர பூபதி நல்கு மடமிதுவே. 

என்னும் கட்டளைக்கலித்துறையைப் பாடியருளி, ௮த் இருமடத்தடைந்து 

விற்.றிரூட் த, பழமலையந்தாதி, பி௬ஷா£டஈ௩வமணிமாலை, கோச்சகக்கலிப்பா, 
பேரியகாயகியம்மை நெடங்கழிநேடிலாசிரியவிருத்தம், பேரியநாயகியம்மை கட்ட 
ளைக்கலித்துறை என்னும் பிரபந்தங்களைத் இருவாய்மலர்ந்தருளினார், ஐர் 

காள், மணிமுத்த நதியிலே ஸ்கானஞ்செய்து வரும்பொழுது, ௮தனரு இருந்த 
மாஞ்சோலையில் புறத்து வறிதே விழுந்துடந்த மாங்கனியைக் கண்டு, இது 

சிவலிம்கப் பெருமானுக்கு கைவேத்தியத்திற்கு உபகரணமாகுமென்று கருதி 

யெடுக்க; அதுகண்ட ௮ச் சோலைக்காவலாளன், இவரது மகமை யறியாது 

மடிபிடித்திமுத்து மனவரூத்தஞ்செய்சனன். சுவாமிகள், அவன் சிவாபராதி 

யாயிருத்தலின், அவனைத் தண்டித்துச் சுத்தனாக்கச் இருவுளப்கொண்டு, 

(௧௫.) அடத்துவருந் தோண்டனுக்கா வந்தகனைத் தாளா 
லடர்த்ததுவுஞ் சத்தியமே யானை--லேடூத்ததோரு 

மாங்கனிக்கா வேன்னை மடிபிடித்த மாபாவி 

சாங்கனிக்கா தித்தன்வரத் தான். 

என்னும் வெண்பாவைப்பாடி, சூரியன் க௩யாராறியி லுதயமானவுடன் உயிர் 

துறக்கும்படி. சபித்து, ௮வனை ஈற்கதியிலடைவித்தருளினார். 

இங்கனம் இருக்குகாளிலே, சிவஞானதேசிகர் தமக்கு ஜர்.நாறு வயது 
பூர்த்தயொயினமையால், உலூன்கணிருத்தலில் உவர்ப்புத் தோன்றி, அப் 

பொழுது சகல பற்றுக்களையும் ஒழித்து விளம்கும் சிவப்பிரகாசசுவாமிகளு 

டைய ௫த்தவிரக்தியைத் தாமறி இருப்பதால், பரிபக்குவராகிய வேறோர் 

மாணாக்கருக்கு ஆசார்யாபிஷேகஞ்செய்து, ஞானோபதேசம் புரிந்து, அவரைத் 

தமக்குப் பதிலாக நியமித்துவிட்டு, வைசாசமாதத்தில் பெளர்ணிமைக் 
  

(௧௪) இ-ள். வெங்கைப் பழமலையார் மீது- திருவெங்கனூரில் எருந்தருளியிருக் 

கும் பழமலைநாதர் பேரில், கோவை வியந்து உரைக்கும் - ஓர் கோவையை அதிசயித்துப் 

பாடிய, எங்கட்கு - எங்களுக்கு, இனிய - இனியனாகிய, சிவஞானதேவன் இசைவு 

கொடு - வஞானசுவாமிகளின் சம்மதியைக்கொண்டு, திங்கள் பவனி இருகால் - மாதம் 

இரண்டுமுறை உலா வரும், முதுகுன்றர் - பழமலைகாதர், சேர் மறுகல்- அடையும் வீதியில், 

மம்குல் சதம்பரபூபதி ஈல்கும் மடம் இதுவெ - (கைம்மாறு எதிர்கோக்காத) மேகம்போல் 

வழங்கும் சிதம்பரபூபதி யென்பவர் கொடுத்த இருமடம் இதுவேயாகும், எ - று, 

(க௫௫.) இ-ள். ௮தெதுவரும் தொண்டலுக்கு ஆ - ஆசிரயத்து வரத அடி.யவலுக்காக, 

அர்தகனை - யமனை, தாளால் அடர்த்தலுவும் - இருவடியால் உதைத்ததவும், சத்தியமே 

ஆனால் - ௪சத்தியமேயாயின, எடுத்தது ஓரு மாங்கனிக்கு ௮ - எடுத்ததொரு மாம்பழத் 

தின்பொருட்டு, என்னை மடிபிடித்த மா பாவி - என்னை மடிபிடி.த்திழுத்த படபாவியான 

வன், கன்னிக்கு ஆதித்தன் வர - கர்யாராஸ்ியில் சூரியன் வர, சாம் - சாவான், ௭ - Qh



‘ * 

சிவப்பிரகா சசுவாமிகள் வரலாறு. ௨௩ 

இதியோகூடிய விசாக ஈக்ஷத்ரத்திலே, வெயோகசமாஇயிற்கூடி, இத் 
யால் இருமேனியை விபூகமயமாக்கயயொடுக்க, தாம் இஷ்டலிய்க பரவத் 

இலே கலக்தருளினார். இ.கனை யறிந்த சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் மனம் சலங்கி, 

போம்மபுரத்தை யடைந்து, ஆ௫ிரியரொடும்கய குகையுட்சென்று, அடியற்ற 

மசம்போல விழுந்து, பலமுறை ஈமஸ்கரித்துத் துஇத்து, :* கருணாநிதியே | 

இக் கடையேனையும் விரைவிலே இிருவடியிற்சேர்த்தருளுக'” என்று பிரார்த் 

இத்து, காமியற்றிய கலம்பகத்தையுஞ் சக்கிஇயிலரங்கேற்றி, ௮க் குகையுள் ளே 

ஞானாசாரியசை பாவகாரூபமாக வழிபட்டுக்கொண்டு, மூன்றாம் பட்டத்துச் 

சுவாமிகளோடு தங்கியிருந்தனர். ஒர்காள் தனிமையாய்ச் சமுத்த7 தரத்தை 

யடைந்து அங்குள்ள ஈறுமணற்பரப்பிலே தாமெழுதிய ஈன்னேறி வெண்பா 

நாற்பதையும் எழுஇவரும்படி. தம் பின்னோசாடகிய கருணைப்பிரகாசசுவாமி 
களுக்குக் கட்டளையிட்டு, ஞானாசாரியரிடக்சே விடைபெத்றுக்கொண்டு, 

திருப்பதிகம் பெற்ற இருத்கலங்கடோறும் யாத்இரைபுரிக்து வந்தனர். ௮க் 

காலத்திலே, ௮கராதிசெய்த வீரமாமுனிவர் என்பவர் எதிர்ப்பட்டு ஏசுமத 

மாகிய தங் கொள்கையை காட்மிதற் பொருட்மித் தருக்கஞ்செய்ய, உடனே, 

௮க் கொள்கையை மறுத்து, ஏசுமதநிராகாணம் எனப் பெயரிய ஓர் நாலை 

அருளிச்செய்து, ஒவ்வொரு ஸ்த்தலங்களையும் இவ்விரண்டு வெண்பாக்களாற் 

மேத்தொஞ்செய்து முடித்து, நல்லாற்றாரை யடைகது, ஞானாசாரியாது இரு 

மடத்தில் வீற்றிருந்தார். 
இவரிடத்து விடைபெற்றுச்சென்ற கருணைப்பிரகாசசுவாமிகள் இஷ்ட 

லிங்கவகவல் பாடி.முடித்து, சீகாளத்திபுராணத்தைப் பாடத்தொடங்கி, சகா 

ளத்இசருக்கம் வரையும் தமிழில் மொழிபெயர்த்தருளி, திருவேங்கைமா 

நகரத்தில், பதினெட்டாம் வயதில் சிவலிங்கைக்ய மாயினார். ௮தனை யறிந்த 

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் அவ்விடத்தே சென்று, 

(௧௬.) முன்னமொரு தமிழ்ப்புலவன் றனையுண்டூ கண்டசுவை 

முதிர்ச்சி யாலே 
தன்னியலை முழுதுமுரைத் தமையாமுன் னினைக்கவர்ந்து 

தடங்கா எத்தி 
மன்னவனுண் டானேனது மாதவத்தின் வலிதீர 

மண்ணின் மீதே 
யேன்னுடன்வக் தவதரித்த விளங்கருணைப் பிரகாச 

னேன்னுங் கோவே. 

என்னும் விருத்தத்தைப் பாடி. நிற்க) வேலையசுவாமிகள், 

(௧௬.) இ-ள். மண்ணின் மீது - மண்ணுலூன் மேல், என்னுடன் வந்து அவத 

ரித்த - என்னோகூடப் பிறர்த, இளம் கருணைப்பிரகாசன் என்னும் கோவே- என் 
தம்பியாய கருணைப்பிரகாசனென்னும் இஹைவனே, முன்னம் ஒரு தமிழ் புலவன் 

தன்னை - முற்காலத்தில் ஒரு தமிழ்ப்புலவனை (அப்பர்சுவாமிகளை), உண்டுகண்ட சுவை 

முதிர்ச்சயொலே - உண்டறிர்த சுவை மிகுதியால் (சிவலிங்கப்பெருமான் விமுக்கியதால்), 
தீன் இயலை - தன் தன்மையை, முழுதும் உரைத்து அமையா முன் - முமுதஞ் சொல்லி



௨௪ இவெப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு. 

(௧௭.) ஆண்ட தனா லேனையோவ்வாய் வித்தையினிற் றமையனினு 
மதிக மேன்றே 

பூண்டவுல கதனினுள்ளோர் புகல்வதுகேட் டிருந்துமேன்ன 

புதுமை தானோ 
காண்டகுகண் மணியேகல் லிளங்கருணைப் பிரகாசக் 

காளாய் நீதான் 

மாண்டனையென் நறிந்திருந்து முயிர்தரித்தேன் யானுமிகு 
வன்னேஞ் சேனே. 

என்னும் விருத்தத்தைப் பாடித் துக்கித்துக்கொண்டு, சுவாமிகளைப் பிரியலா 

Lag வருக்இரின்றனர். ௮வரை ஒருவாறு தேற்றி நிறுத்திவிட்டு, தாம் 

நல்லாற்நாரை யடைநது, இருமடத்திலிரு௩&துகொண்டு, சிவராமமகிமையும் , 

இஷ்டலிங்க பெருமான்மீது அபிஷேகமாலையும், கேடங்கழிநேடிலும், குறு 
ங்கழிநேடிலும், நிரஞ்சகமாலையும், கைத்தலமாலையும், சீகாளத்திபுராணத்தில் 
கண்ணப்பச் சருக்கமும் ஈஃ£ரச் சருக்கமும் செய்தருளி, சிவாநுபவச்செல்வ 

True ANSTO வாழ்ந்திருக்து, முப்பத்ொண்டாம் வயதில், கன்னிமதயில், 

பெளர்ணிமைத் இதியில், இஷ்டலிங்க பரசிவத்திற் கலந்தருளினார். 

அப்பொழுது வேலையசுவாமிகள், 

(௧.௮.) ௮ல்லிமலர்ப் பண்ணவனு மாராய்ந் தநிகவிதை 
சோல்லு மிருவரிடைத் தோன்றியயான் - மூல்லை 
யரும்பிற் போலியு மணிமுறுவ னல்லாய் 
கரும்பிற் கணுநிகர்த்தேன் காண். 

என்னும் வெண்பாவைப் பாடி, ௮ளவிடப்படாத அரும் துயர்க் கடலின் 

wpe, ஒருவாறு தெளிட்து, சிவப்பிரகாசசுவாமிகளது சமாதிதரிசனஞ்செய்து 
    

யமையா முன்னமே, நின்ன கவர்ந்து - உன்னைப் பற்றி, தடம் காளத்தி மன்னவன் - 

பெரிய காளத்திமாதன், எனது மா தவத்தின் வலி 2.ர உண்டான் - என் பெருந்தவத்தின் 

வலிமை நீங்கும்படி. உண்டுவிட்டான், எ - று. 

(௧௭.) ௫-ல், காண் தகு கண்மணியே - கொக்குதற் குரிய கண்மணியே, £ல் - அழ 

காய, இளம் - இளமைப் பருவமுள்ள, கருணைப்பிரகாசக் காளாய் - கருணைப்ப ரெகாசன் 

என்றுவ் காளையே, நீதான்-நீ, ஆண்டு அதனால் என்னை ஒவ்வாய-வயதினால் என்னை நிகர்க் 

காய், வித்தையினில் தமையனிலும் அதிகம் என்று - கல்வியில் தமையனைக் காட்டிலும் 
அஇிஃப்பட்டவனென்று, பூண்ட உலகதனில் உள்ளோர் - நிரம்பிய உலகத்திலுள்ளவர்கள், 

புகல்வது - சொல்லுவதை, (கான்) கேட்டிருந்தும்--, என்ன புதமைதானோ - இதென்ன 

ஆச்சரியமோ, (8) மாண்டனை என்று அ௮ிம்இருக்தும்--, உயிர் தரித்தேன் - உயிர் தாங்இ 

நின்றேன், யாலும் மிகு வல் கெஞ்சேன் - மாலும் மிக்க வலிய மனமுள்ளவன், எ - று, 

(௧௮) இ-ள், முல்லை ௮ரும்பின் - முல்லையரும்புபோல, பொலியும் - விளங்கு 

இன்ற, அணி முறுவல் நல்லாய் - அழகே பல்வரிசையை யுடைய பெண்ணே, அல்லிமலர் 

பண்ணவனலும் - ௮கவிதழ்களையடைய தாமரைமலரில் வீற்றிருக்கின்ற தேவலும், ஆராய் 

ந்து ௮றி- ஆராய்ந்தறிதம்குரிய கவிதை சொல்லும் - கவி பாடவல்ல, இருவர் இடை 
தோன்றிய யான் - இருவருக்கிடையே பிறந்த கான், கரும்பில் கணு நிகர்த்தேன் - கரும் 

பின் சண்னுள்ள சுவை கெர்த்திருக்ளெமேன், எ ஈறு,



ிவப்பிரகாஈசுவாமிகள் வாலாது. aff 

கொண்டு, அவ்விடத்இனின்றும் நீம், நல்லூர்ப்புராணம், இஷ்டலிங்கக்கைத் 
தலமாலை, கும்பகோணச் சாரங்கதேவர் சரித்திரமாகய வீரசிங்காதனபுராணம், 
குகைஈமச்சவொயதேகர் சரித்திரமாகிய நமச்சிவாயலீலை, கருஷ்ணசரித்த 

£மாகிய, பாரிசாதலீலை, மயிலத்திரட்டைமணிமாலை, மயிலத்துலா என்னும் 
பிரபந்தங்களைச் செய்தருளி, சீகாளத்திபுராணத்தையு முடித்து, பெருமத்தூர் 

மடத்தில், எழுபத்திரண்டாம் வயதில் ரிவலிங்கைக்யமாயினார், உட 4 

ye al : உரு , ome ள் ர a he டக் 
் ர், ne பள ் * fae a! கட்ட e, la ht ges ee Pe ee te. 

ன 

அண்ணாமலைரேட்டியாகும் பிரிவாற்றாமையால் உடன்சென்று சிற்சபா 

நாயகரையும் சிவகாமியம்மையையும் தரிசித்து, ௮ங்கே சுவாமிகள் eraps 

தருளியிருக்தற்கு ஒரு திருமடல் கட்டிவித்து, சிலகாள் வாசஞ்செய்து, அறு 

மதிபெற்றுச் சென்று, துறைமங்கலத்தில் இருக் துகொண்டு, சிவப்பிரகாசசுவா 
மிகள் தரிசனத்தின் பொருட்டு எந்த ஸ்த்தலத்திற் கெழும்தருளிலும் தாமும் 

அந்த ஸ்க்தலங்கடோறுஞ் மிசன்று தரிரிக்து மீளுவர், அன்றியும், அன்பு 

மேலீட்டால் தாம் அங்கே ஒரு தூணிலமைத்துவைத்த சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் 

இருவுருவத்திற் கு நித்ப பூஜையும், பழமலைகாதருக்கு நித்தியகைமிழத்இகல்க 

ளும் இருவிழாவும் மிகு சிறப்பாக நடத்துவித்து, காலம்மோழும் தரிசனஞ் 

செய்துகொண்டு, இருவடுட்குப் பாத்திரராகச் ஏிலகாலம் வாழ்ந்தஇிருந்து 

சிவலிங்கைகியமாயினார். 

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் முதலிய மூவர்களின் இருத் கதையாரான 

குமாரசுவாமிகள் பாடியது, 

—copetoo— 

கட்டளைக்கலித் துறை, 

கயல்வாய்த்த கண்ணி யுலகீன்ற வல்லிபங் காவுனது 
செயல்வாய்த்த வன்பர்க்கு மல்லாத வர்க்குஞ் சிரிப்பல்லவோ 
இயல்வாய்த்த வெந்தைக் கியான்வாய்த் ததுவுமிங் கேன்றனக்கு 
வயல்வாய்த்த துமனை வாய்த்தது மைந்தர்கள் வாய்த்ததுமே. 

இ-ள், ஃயல் வா ய்த்துகண்ணி- செம்பபாய் ௦ கண்களை யுடையல ளும், உல்கு ஈன்ற 

வல்லி - உலகி, ளெொல்லாவம்றையும் பெற்ம கொடுிபோ ல்பவளுமாகய உமாதேவியை 
பங்கா - ஒரு பாகத்தில் உடையவனே ! இயல் வாய்த்த எந்தைக்கு யான் வாய்க்க து 

வும் - இல்லறவியல் படை என் தந்தைக்கு ரான உண்டானதும், இம்கு எற க்கு - 

இவ்விடத்தில் எனக்கு, வயல் லவாய்த்தமும் - வயல் இடைத்தஓம், மனை உாய்த்ததும் - 

மனைவி கிடைத்ததும், மைந்தர்கள் வாய்த்ததும் - புதல்யர் இடைத்ததும், உனது செயல் 

வாய்த்த அன்பர்க்ஞூம் - உன் திருவருள்பெற்ற SYST (BD, அல்லா தவரீச்கும் - மய்ற 

வர்க்கும், சிரிப்பு அல்லோ - மகைப்பல்லவோ, எ. று, 

முற்றுப்பெற்றழு, 

  

சிவப்பிரகாசசுவாமிகா கிநவடிவாழ்க. 

 



a. 

சிவமயம், 

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள்முதலிய 

மூவருமருளிய பிரபந்தங்கள், 

இருபத்தெண்£ர்க்கழிகெடிலடி யாளரியவிரு சத்தம், 

தெழுள்சிவப்பிரகாசவடிகளருளியநூல்கள் €ர்ச்சோணசைலமாலை 
செட்திலந்தாகுவெங்கைக்கோவைவெங்கைக்கலம்பகம்வெங்கையிலு:லா 

செப்பரியவெங்கையினலங்காரமேசிவப்பிரகாசகல்விகாசஞ் 

சேர்தர்க்கபரிபாலைகால்வர்நான் மணிமாலைதிரிபில்சதமணிமாலையே 

யருளுறுஞ்செவஞானிகெஞ்சுவிமிதூதுதாலாட்டுபிள்ளைத்தமிழ்கலம் 

பகமொமிம்பள்ளியினெழுச்சிகூவப்புராணம்பிரபுலிங்கலிலை 

யமையும்வேதாந்தசூடாமணிசித்தாந்தசகா மணிகல்பழமலையின% 

தாதிபிக்ஷாடகநவமணிமாலையுடனறைகொச்சகக்கலிப்பா 

மருளதனைமாற்று பெரியம்மைக்கலித்துறைவளர்கெடுவிருத்தம்எசு 

மதநிராக. ணநன்னெறியோடுசிவ௩ மமகிமைதலவெண்பாமுறை 

வதியிஷ்டலிங்கவபிஷே உமாலையுகெடுங்கழிகெடில்குறுங்கழிகெடில் 

மாநிரஞ்சடமாலைகைச்தலமாலையா மற்றுவேலையர்நூல்கள் 

உல ௫ளிலகைத்தலமாலைகல்லூர்ப்புசாணமலர்விரிபாரிசா தலீலை 

விரசிங்காதனபுராணமயிலாசலவிர டடைமணிமாலையொடுலா 

மிளிர்குகைஈமச்சிவாயர்லீலைகருணைப்ரகாசர்.நாலிஷ்ட லிங்க 

விதியகவல்€கோளழ்இப்புரா ணர்தனைவிரித்தனரிம்முவருமரோ. 

ஆக தூல்கள் - ௪௨.



&, 

&, 

பத், 

௧௦, 

bod, 

௧௨. 

க, 

af, 

a). 

ad. 

உ 

சிவமயம், 

5 ௦, 0 9 நா றறொருஸ்த்தலவிஷயசூசனம். 
SO a அறவே 

னன மரணமுள்ள சமுசாரத்தில் -கரம்போல சுழலும் ஜீவன் கரமபரிபா 

கத்தினால் -ச்இிரிபாதம் பதிந்து சுத்தார்டக்கரண மடையும் பக்தனாதலின் 
பிண்டனென்லும் மூர் தஇப்ரஹ்மப்பெயரடைதல், 

பதன் அதிமாக்களைவிட ஈஸ்வரன் பிரோரகனென்னும் ஞானமடைதல், 

பக்தன் ௪முாரங்களைத் துச்-மாசக்காணும் வைராக்ய புத்தியடை தல், 

பக்தன் ஸ்ரீஸத்குறு ibP Bue 6g பஞ்சப்ரஹ்ம கலசரீபிஷேகஞ் செய்யப் 

பட்மி இஷ்ட ப்ராண பாவா டேக்ஷை செய்யப்பெறுதல், 

பக்தன் தனது ஸ்ருதயகமலத்திலிருக்கும் இந்மூர்த்தியே ட.ரசிவலிங்கமா 

மென்று ஸ்த் தால ஸ௦க்ஷம காரண தேஹங்களில் ஸ்ரீஸத்குருவானவர் விதிப் 

படி. இஷ்ட ப் ராணபாவலிங்கங்களைத் தாரணஞ்செய்து அவைகளைப் பூஜிக் 

(கம் முறையை அவனுக்குபதே௫க்க, அதனால் தான் செவபக்தனென்றதிதல். 

சிவபக்சன் பவத்தையொழித்து மஹதைஸ்வர்யமளிக்கும் பரசிவத்தின் விபூதி 

காரணஞ்செய்தல், 

வடக்கன் பரசிவத்இன் ஞானமேத்.ரத்தினின்றுதித்த சிர்தாமணியாகய ருத் 

WT Gop SOS SE தாரணஞ்செய்தல், 

Rous ser சவதத்வ ப்.ரகாறமாகும் ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரீ மர்தாரத்தை ஸ்ருஷ்ட்யாதி 

sro goog யறிந்து மபித்தல், 

சிவபக்தன் ஈவவிதபக்தியுடன் சவபெருமானையே பூஜிச்தலும், கூதசங்ககை விடு 
தலும், குறாலிங்கறங்கமத்தில் பக்தி செலுத்துதலும், ௪க௪தாகஞ்செய்தலு 

மாகிய பக்இமார்க்கத்தினையடை தல், 

சிவபக்தன் லிங்கஸ்வரூபமும் ஸ்ரீஸத்குருவும் ஒருவ்ரேயென்லும் புத்தியுடன் 

பூஜித்தல், 
சிவபக்தன் குருலிங்கலவகமர்களிடத்தில் ஒரேவிதமான புத்தியுடன் பூஜித்தல், 

சிவபக்தன் சுருலில்சவங்கமபூஜையுடன் அவர்களின் பாஸாதங்களையும் ஸ்லீ 

கரிச்தல், 

Faud so ருருலிங்கஜங்கமர்களுக்குப். பலாபேகைஷையினால் தாகஞ்செய்தல் 

அதமமென்றறிதல், 

சிவபக்தன் குருலிங்சஜங்கமர்களுக்குப் பலாபேகைஷயின் றி sree ew ger 

மத்திமமென்றறிதல், 

சிவபக்தன் குரூலிம்கஜங்கமர்களுக்குத் தாஈஞ்செய்கையில் கொடுப்பவனும் 
ஏற்பவனும் தாநப்பொருளும் செவஸ்வரூபமென்றும் தான் கொடுக்சத்தக்கவ 
னன்றென்றும் எண்ணித் தாகஞ்செய்தல் உத்தமமென்றதிதல், 

சிவபக்தன் ப.ரமசிவன் ஒருவனே மிகச்சறததவனென்றறிர்து அவனிடத்தில் 
வைராக்ய புத்தி யுள்ளவனாதலின் மாஹேஸ்வரனென்லும் பிச்டப் சஹ்மப் 

பெய ரடைதல்,



கள, 

கலு, 

Son, 

m0, 

Ribs 

அரற்முருஸ்த்தல விஷயசூசனம். 

மாஹேஸ்வரன் சிவலிங்கடூமையென்னும் மஹா வ். ரதத்தை எஞ்ஞான்றுக் 
கைவிடா திருத்தல், 

மாஹேஸ்வரன் ஜாதிகுலளம்பர்தத்தால் வரும் பூர்வதர்மங்களை யறவே 
கைவிடுதல், 

மாஹேலஸ்வரன் அத்வைதஞானத்தை விட்டு லிங்கமே பூஜ்யன் அங்கமே பூஜ 

கன் என்லும் த்வைசஞானமடைசல். 

மாஹேஸ்வரன் இஷ்டலிம்சத்தில் பூஜைக்குரிய ஆஹ்வாகஞ்செய்தலை விடுதல், 
மாஹேஸ்வரன் அஷ்டமூர் தீதங்கள் பசுக்களென்றும் சிவத்தினிடத்தில் அவை 

கள் ஏகத்வமடைச்தவைகளன்றென்றும நிர்.து அவைகளின் பேத்த்தையறவே 

விடுதல். 

மாஹேஜ்வரன் பூஜாகார்யத்தினிமித்தம் வன் எல்விடத்திலுமிராமல் இஷ்ட 

லிங்கத்திலேயே நிலைத்திருப்பனென்றறிதல், 

மாஹேஸ்வ.ரன் இவன் ஸர்வ வ்யாபகனென்ற றிதல். 

மாஷேஸ்வான் வவெபக்தர்களின் ஸ்ருசயகமலத்தில் வன் விசேஷமாய்ப் பிர 
காசிப்பனென்றறிதல், 

மாஹேலஸ்வரன் இஷ்டப். ராணபாவலிங்கங்களினிடத்தில் அர்ப்பிதமானபதார்க் 

தங்களையே நுகர்தலின் பிராரதியென்லும் சலாப்ரஸ்மப்பெயரடைசல். 

r+ B ஸகல சித் திகளைக்கொடுகஈம் பரிபூர்ண ஸாக்ஷாத் சவமே ஸ்ரீஸகத்குரு 

வென்றமிதல், 

பிரசாதி ஜ்ஞாரஸ்வருபமும் ஈர்வகாரணமும் ஸல்வப்ரகாறமும் ஸர்வோக்க்ருஷ் 

டமுமாக விளங்குதலே லிங்கமென்றமிதல், 

பிரசாதி மண்ணையும் பொன்னையும் ஒருபடி.த்தாய்க்காணும் சவஞானமடைம் 
தவனே ஐங்கமனென்றறிதல். ' 

பிரசாதி குறுலிங்க ஈும்கமர்களின் மஹிமைகளை யறிந்து காயத்தினாலும் மனதஇ 

லும் வாக்இனாலுமாகய இரியைகளினால் லிங்கரூபமான மஹாதேவனைப் 

பூஜித்தல். 

பிரசாதி ப. ரமூவனே மோக்ஷத்துக்குக் சாரணனென்றதிர்து சரணடைதல். 

பிரசாதி குரு லிங்கம் ஐங்கமன் இவபக்தன் உரணன் இவர்களின் மஹிமா_நுப 

லம் சிவப்பிரசாசத்தாலுண்டாவதென்றறிதல், 

பிரசாத தன் நாபிக்கழங்கன் மச்இயிலிரு£்து வெளிப்படும் ஜ்யோதியே 

பிராணலிங்கமென்ற றிபவனாதலின் பிராணலிங்கியென்னும் அகந்த ப்.ரஹ்மப் 

பெயரடைதல். 

பிராணலிய்ட பாவநாபுஷ்பாதி ஜ்ஞாசஸ்வரூபமான மாகஷிக தீரவ்யங்களினால் 

பூதித்து ப்ீராணலிங்க ஸம்பர்தமாதல், 

பிராணலிங்டு சவோகம்பாவராதுள₹ தாகஞ்செய்தல். 

பிராணலிங்இ லிங்கத்தின் அபசோசக்ஷா நுபவமடை தல. 

பிராணலிம்க ஜீவாத்மாவில் லிங்கமும் லிங்கத்தில் ஜீவாத்மாவும் ஸம ரஸமா 

யிருக்கும் ஞானமுண்டாதலின் அங்கலிக்யோ தல். 

Arran Iai கற்புடைய மங்கைபோன்று ஸதிபதியின் ஸம்யோகத்தினாலுண் 

டாகும் சுகாநுபவமடைதலின் ௪ரணனென்னும் விஜ்ஞாகப் ரம்மஹமப்பெய 

கடைல. 

ச௪.ரணன் தமோ ரஜோ குணங்களை விட்டு ஸத்வசுணங்களை யடைதல், 

௪.ரணன் சமோகுணங்களை நீச்கத்தக்க ஞானமடைதல்,
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நாற்றொொருஸ்த்தலவிஷயசூசனம்: ந் 

சரணன ட. ரதத்வமச்தை யநியவேண்மிமென்னும் அபேகைஷயம் ப். ரத்யக்ஷாறு 

பவமுமாகிய லம்களையடைதல். 

சரலான் சிவன் என்னும் லிங்கத்தில் ஏகக்வமடைதலின் ஐக்யனென்னும் பரப் ர 
உறமப்பெயரடைதல், 

ஐக்யன் ஜாதி ரூதகம் வர்ணம் முதலிய ஸ்வேச்சாசாரங்களில் ஸம்பச்தியா 

திருத்தல், 
ஐக்யன் தனக்கும் சிவனுக்கும் ஜகத் துக்கும் பேதமில்லாமல் எல்லாம் சவமய 

மாடியே காணுதல், 

ஐஃயன் தான் வ்யாபகனாதலின் தன்ரில் இவனையும் குருவையும் லோகத்தையும் 

ஏகரூபமாய் ஸம்யோகநஞ்செய்து பிரபஞ்சத்தின் பின்னடாவத்தைக்கெடுத் 
தில், 

ஐக்யன சிறப்புற்ற சவஞானத்தைக் கொடுப்பதும் மும்மலக்கட்டுகளை யறுப்பது 

மாயெ தக்ஷையைக் செய்பவனே இக்ஷாகுருவென்றறிதல், 

றக்யன் திக்ஷ£குருவே விஞுவிடைவாயிலாக ௪ஷனுக்கு ஸதாசா.ரய்களை விஇப் 

பவனாதலின் சிக்ஷாகுருவென்ற கீதல், 

ஐக்யன் இக்ஷாகுறாவே சஷனுக்குச் ௮40 தகங்களேநீக்இு ஜீவன் முக்இக்குத் தாய 

கமான சிவஞானத்தை யுண்டுடபன்னுபவனாதலின் ஞானகுருவென்ற நிதல், 

ஐக்யன் ”ஷனது ஸத்க்ரியைகளெல்லாம் லயமடையும் இஷ்டலிங்கமே கரியா 

லிங்கமென்ற நிதல், 

ஐக்யன் 2ஷனது பாவய்களெல்லாம் லயமடையும் பிராணலிங்கமே பாவலிங்க 

மென்ற மிதல், 

ஐக்யன் ஷன து பிராணலிங்கத்தைப் பிரகாசப்படுத்தும் ஞானம் லயமடை 

வதும், தரிஞூர் த் திகளையும் முக்குண ங்களையும் கடச்ததுமாக அறியப்பட்டுள்ள 

வஸ்துவே ஞானலிய்கமென்ற நிதல், 

ஐக்யன் ிலதத்துவப்பிரகாச ஞானம்பொருந்தி யொடுங்கு மெய்ஞ்ஞான 

மடைந்து உலகக் கூட்டுறவினின்று விமிபட்டவனாயிருப்பிலும் இரியை யுள்ளவ 

ளாகக் காணப்படுதலின் சுயன் என்னும் பெயரடைதல், 

சுயன் ஜஞாகஸ்வருபமொன்றையே தரித்து ஸாகஷஷச் சிவஸ்வஞூபனாகச் ௪ஞ் 

சுரிப்பவ னாதலின் சர் என்னும் பெயரடை தல், 

கரன் தன்னைவிட வேரொருபதார்த்தமின்றென்பவனாதலின் பரன் எனனும் 

ஆசா ரலிய்கப் பபயசரடைதல், 

ப.ரன் விதிப்படி செய்யும் இஷ்டலிம்கபூலைக்குரிய இரியைகளே லோர்கத்தர் 

ருக்குச் சாஸ்தஇரமாதலின் இரியாகமன் என்லும் பெயரடைதமல், 

இரியாகமன் அகத்தும் புறத்தும் நோக்கும் சிவோஹம்பாவகாசின்னங்களே 

லோகத்தாருக்குள் சாஸ்இரமாதலின் பாவாகமன் என்னும் பெயரடைதல், 

பாவாகமன் செவத்தைவிட வேறுபதார்க்தமின்று மானே சிவனாயிருக்இன்றேன் 

என்னும் ஞானன்னங்களே லோகத்தாருக்குச் சாஸ்திரமாதலின் ஞானா 

கமன் என்னும் பெயரடைதல், 

நோனாகமன் தஇிரியாஞான பூஜைகளுக்கு வேண்டியதாயிருக்கும் சரீரத்தை 

வை.ராக்யத்இனால் அழியாதிருக்கச் செய்தலின் சகாயன் என்னும் பெய 

சடைதல்,
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தாற்றொருஸ்த் தல விஷயரூசனம்: 

சகாயன் தான் தேஹஸ்ஹிதனாயிருப்பிலும் மனிதனல்லன் தேவனல்லன் rap, 

ஸனல்லன் சிவனாயிருக்இயேன் என்னும் உணர்ச்சியினால் ததேஹேவயவஹா.ரல்க 

ளில்லா இருத்தலின் ௮காயன் என்னும் பெயரடை. தல், 

அகாயன் ஜஞாகாகர்தனா யிருப்பிறும் சரீரியாயிருத்தலாலும் சவமென்னும் 

ப். ரஹமமேதானென்ம௦திதலாலும் பரகாயன் என்னும் பெயரடைதல், 

ப.ரசாயன் தான் அலுஷ்டி.க்கும் அஹிம்ஸை முதலிய தர்மாசாரககளே உலகத் 

தாருக்குச் சாஸ்இிரமாயிருத்தலின் தர்மாசாரன் எனலும் பெயரடைதல், 

தர்மாசா.ரன் தான் செய்யும் ஸத்பாவமே உலகத்தாருக்குச் சாஸ்இரமாயிருத் 
தலின் பாவாசாரன் என்லும் பெயரடைதல், 

பாவாசாரன் தான் சிவைக்யத்தினால் கூடின ஞானாசாரமே உலகத்தாருக்குச் 

சாஸ்இ.ரமா யிருத்தலின் ஞானாசா.ரன் என்னும் குருலிங்கப் பெய ரடைதல், 

ஞானாசா.ரன் லோகாறுக்ெசத்தினிமித்தம் சேஹதாரணஞ் செய்துகொண் 

டிருத்தலின் காயாறுக்ெகன் எனனும் பெயரடைதல், 

சாயாறுக்பெகன் லோகாறுக்ெகத்தினிமித்தம் இர்தரியக்களுக்குரித்தாய ராக 

த்வேஷாஇகள் வெளிமுகஞ் செல்லாது உள்ளத்தில் சிவனிடம் லயிக்கச் 

செய்தலின் இர்த்ரியாநுக்கரகன் என்னும் பெயரடைதல், 

இக்தரியாறுக்ெகன் லோகாறுக்குரகத்தினிமித்தம் தன் பிராணவாயுவைத் 

தடுக்கச் சிவலிங்கம் தனக்குத் தரி௪னமாதலின் பிராணாறுக்கரகன் என்னும் 

பெய ரடைதல்,. 

பிராணாறுக்பொசன் லிங்கபூலா விஷயத்தில் தே.மாபிமானத்தை தயாகஞ்செய் 

தலின் காயார்ப்பிதன் என்லும் பெய ரடை.தல், 

காயார்ப்பிதன் உரணங்களெல்லாவற்றையும் சிவலிங்கத்தில் புணர்த்இ௦தலின் 

ச.ரணார்ப்பிதன் என்லும் பெயரடைதல், 

க.ரணார்ப்பிதன் லிங்கத்திற்கு மகோவிகாரங்களான பாவங்களைச் சமர்ப்பணஞ் 
செய்தலின் பாவார்பபிதன் என்னும் பெயரடைதல், 

பாவார்ப்பிதன் சிவயோடுயினால் சிக்ஷிக்கப்படுதற்கு யோக்யனாதலின் Fay 
னென்லும் பெயரடைதல். 

€ஷன் குருவைக்குறித்து நித்யம் யாது [ அநித்யம் யாது 1 ஜீவன் யாவன் ? 
சிவன் யார் 1 என்று வினாவுதலால் தன்னைச் சீஷன் என்றழிதல், 

சீஷன் ஸ்ரீஸத்குருபதேசத்தினல் சிவாத்வைதஞானத்தைச் சம்பாதித்துக் 

கொண்டவனாதலின் சேவியன் என்னும் சிவலிங்கப் பெயரடைசல், 

சேவியன் ஜீவபாவனையை விட்டு பரதத்வத்தைப்பாவித்தலின் ஜீவாத்மா என் 
லும் பெயரடைதல், 

ஜீவாத்மா ஸ்வஸ்வரூபல்ஞாகத்தினால் ஜவபாவத்தை காசஞ்செய்தலின் அந்த 
மாதமா என்லும் பெயசடைதல், 

அந்தராத்மா சிவாத்வைதஜஞாஈத்தினால் பரமாத்மாவினிடமுள்ள ஸாமரஸ்யம் 
ப். சாப்தமாதலின் ப.ரமாத்மா என்னும் பெயரடைதல், 

பசமாத்மா ஸ்த்தாலாதி தேஹலம்பச்தங்களை நீக்டு யிருத்தலின் நிர்த்தேஹாக 

மன் எனலும் பெய ரடைதல், 

நிர்த்சேஹாகமன் இக்த்ரிய விசாசமில்லாகத மகோவ்யாபா..ர வித்தியடைக் திருத் 
தீலின் கிர்ப்பாவாகமன் என்லும் பெய_£டைசல்,



௮0, 

HS. 

Wor. 

௮௭ 

அன 

௮௬, 

௯0, 

அரத்றொருஸ்த்தலவிஷயருசனம். டூ 
கிர்ப்பாவாகமன் தரிபுடி மயமான பிரபஞ்சம் சூனியமாய் பேதஞானம் கஷ்ட 

மாதலின் ஈஷ்.டாகமன் என்னும் பெயரடைதல், 

நஷடாகமன் சிவன் அனைத்துக்கும் மூலகாரணனென்றமிக்து அவனது $ ps 

ரகத்தை யடைதலின் ஆதஇப்பிரசாதி என்னும் பெயரடைதல், 

ஆதிப்பிரசாதி சகல பதார்த்தங்களுக்கும் லயஸ்த்தானமான பரசவனே அனைத் 

லுக்கும் ௮ந்தியனா பிருப்பவனென்றமிர்து அவனது அறுக்ரெசுத்தை யடை 

தலின் ௮ச்தியப்பிரசாதி என்னும் பெயரடைதல், 

அக்தியப்பிரசாதி அனைத்துக்கும் சிவனே தே௫கனென்றறிர்து அவனது 4H 

இரசத்தை யடைதலின் சேவியப்பிரசாதி என்னும் ஐங்கமலிங்கப்பெய 

சடைதல். 

சேவியப்பிரசாது சவெத்க்ஷையினால் தவைதஞானம் கிம் குரு௪ஷர்களுக்கு 

அபேதஞானம் பிறச்து அதனுடன் ஆ௧ாதசஸம் ஐக்கயமாயிருத்தலின் ௯ 

பாதோதகன் என்லும் பெயரடைகல். 

இக்ஷாபாதோதகன் சிகஷூபாதோதகத்தையடைய, அதனால் குருசீஷர்களின் 

அபேதஞானம் ஐங்கம லிங்கியைப் பிரேரேபிக்க, அதனால் சிக்ஷா ஞானங் 

களின் ஸாமரஸ்ப முண்டாக, அதனால் சுகாறுபவமடைதலின் சக்காபா 

தோ தகன் என்னும் பெயரடைதல், 

சகஷாூபாதோதகன் ஞானாமந்தத்தை யடைதலின் ஞானபாதோதகன் என்லும் 

பெயசடைதல், 

ஞானபாதோதகன் ரஜ்லுவினிடத்தில் ௪ர்ப்பப்ராச்தியண்டாவதுபோல கரியா 

ஜந்யமான பலன் தன்னைப்பற்றுஇருத்தலின் இரியாகிஷ்பத்திமான் என்னும் 

பெயரடை தல், 

இரியாகிஷ்பத்திமான் சுக்திரஜத குயாயத்தைப்போல பாவசம்பந்த மிருத்த 

லாலும், ௮க்கியானது SOG முதலானவம்றைத் தடுத்.துவிட்டுத் தாலும் 

நித. துப்போவதுபோல அதுக்கத்தைவிட்டி வெபாவனையும் நீங்குவனாதலின் 

பாவநிஷ்பத்திமான என்லும் பெயரடைதல், 

பாவகிஷ்பத்திமான் கான் அறியத்தக்கவன் இது அறியத்தக்கது என்னும் 
வ்யவஹா.ரங்களில்லா திருத்தலானும் கனாப்போல் ஞானமேற்படுதலாலும் 
ஞானகிஷ்பத்திமான் என்னும் பெயரடை தல், 

ஞானநிஷ்பத்திமான் அத்வைதலக்ஷணயுக்தனாடு, கடத்தில் தோன்றும் ஒகா 

௪ம்போல ஆத்மா தேஹோபாதியா யிருப்பினும் பரிபூர்ணனாவனென்ற 

இிந்து தியானஞ் செய்தலின் பிண்டாகாசன் என்லும் பெயரடைதல், 

பிண்டாகாசன் உல$டல் எவர்க்கும் மேலாயுள்ள அ௮காசத்தை ம்யாபகமென் 

றதிவதுபோல ஆத்மா வயாபகனாயிருப்ப னென் நிதலின் விச்தாகா௪ன் என் 

லும் பெயரடைதல், 

விந்தாகாசன் பிரமாண்ட பிண்டாண்டங்களை யடைர்திருக்கும் ஆகாசம் பின்ன 

மாகா திருப்பதுபோல ஆத்மாவைப் பார்க்னும் பரமாத்மா பின்னமாயிருப் 

பதின்றென்ற திதலின் மஹதாகாசன் என்லும் பெயசடைகதல். 

மஹதாகாசனான சவயோட சிவஸ்வரூபத்தை யறுஸர்தாகஞ் செய்தலின் ரரி 

யாப்பிரகா௫ன் என்னும் பெயசடைதல்,
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நூற்ெ முருஸ்த்தல வி
ஷய சூசனம்: 

இரியாப்பிரகாசன் சமு.ரஇரத்இற்பிறந்த அலை முதலானவைகள் சடலினின்றும் 

வேழுகாததுபோல புத்தி முதலான பாவனைகள் அதீமாவீனின்றும் வேறா 

யிருப்பனவன் வென்ற ழிதலின் பாவப்பிரகா௪ன் என்னும் டெயரடைதல், 

பாவப்பிரகாசன் முக்யார்த்தமாகிய வாச்யார்த்தத்தில் பொருச்சமின்மை யேற் 

பட க்தணாலிறு த்தியைப்பற்றுதலாலும் அல்கம் லிய்கம் என்னும் ;;ஞாக 

Buy LL GOO tb ஏம்பாவத் இனால் ஸம்யோகஞ்செப்தலாஞம் ஞானப்பிரகாச௪ன் 

என்னும் பிரசாதலிங்கப் பெயரடைதல், 

ஞானப்பிரகாசன் அம்சலிங்க ௬பமான 2300வ ற் வரர்களின் பேதத்தை நா௫௪ஞ் 

செய்து அபரோக்ஷ ஞானப்பிரகாசமுள்ளவனாக சச்சிகாகர்த ஸ்வரூபமாய் 

விளங்கும் இவனிடத்தில் விஷயங்கலை ௪மர்ப்பிச்து ஞானப்பிரகாசழ்தை 

சுவிகரிப்பவனாதலின் ருவிஇருதப்பிரசாதி என்னும் பெயரடைதல், 

சுவிடுருதப் Uren sl எஞ்சிகின்ற மாயாததீவமாகிய சகல பதார்த்தங்களையும் 

ஸ்வஸ்வரு.... த் இனால் ares ge FBG yl WT en! Glee LIT ey GOO SWEDL We 

செய்தலின் சிஷ்டோதனன் என்னும் பெயரடைதல். 

இஷ்டோதனன் மானாவிதமான சராகரப்ரபஞ்சங்களில் வ்யாபித்திருக்கும் 

சிவனில் ஐக்யத்வமடைது, உலகத்தோழம்றமொழிம்று, புவனைவிட வேமழொ 

ன்றுமறியானாதலின் கராசரலயன் என்னும் பெயாடைதல், 

ச.ராச௪.ரலயனான ிவயோடு அேககோழு ப்ரஸுமாண்டய்களின் ஸ்ருஷ்ட்யாதி 

களுக்கு ஆதா.ரமாயிருக்கும் பராசதிது யென்றும் பாண்டத்தில் சமுத்திரத் 

இன் அலையபோன்று FEB Ip Sw பிரு இவி GPs CYS OT ௪கல துத்வங்களை 

யுமுடையவளுக பரா ந்தையடைம்து ஆதீமல்வருபத்தில் நிழ்பவ னாதலின் 

பாண்டன் என்னும் பெயரடைதல், 

பாண்டனான சிவயோகி வித்தில் மரமடய்கி மிருப்பதுபோல பரடிவன் என் 

னும் பிரமத்தில நிலைபெற்றுள்ள விமரிசம் என்னும் பராசக்தியைத் தன்னி 

டம் அடக்இக்கொண் டி.ருக்சூம் இவஸ்வரூபனாதலின் பான என்னும் பெய 

ரடைதல், 
, 

பாஜனனாகிய சிவயோகி புகை முதலியவற்முல் அகாசமாலாறு லிப்தமாயில்லா 

ததுபோல புண்யபாபகர்மங்களிஞனல் லிப்தமாகாமலும் விதிவிலக்கு சங்கல்ப 

விகல்பங்சளில்லாமலும் எல்லாம் தன் ஸ்வூபமாகக் காண்டலின் அங்கலே 

பன் என்னும் பெயரஉடதல், 

அங்கலேபனாகிய சவயோஇ ஸ்வகத ஸஜாதய விஜாதய பேத பனியமாகவும் 

தொலக்தல்வரூபமாகவுமிருக்கும் பரப் ரஸ்மத்தில் ஸாமரஸ்யத்தையடைங்து 

தன்னையாவறு மற்றெதையாவது அறியானாதலின் சுபராஜ்ஞன் என்னும் 

பெயாடைதல், 

சுபராஜ்ஞன் நான் 8 என்னும் தன்மையில்லாது டனியம்போன்று சிதாகாச 

மாயே வெத்தில் பூக்யத்தையடைர்து எநத வஸ்துவினிடத்தினும் பாவமும் 

அபாவமுமில்லாதிருத்தலின் பாவாபாவலயன் என்னும் பெயரடைதல், 

பாவாபாவலய ஸம௰பர்நனணான சிவ௦ியாமி தனக்குச் சவனைவிட சர்வமும் சூனிய 

மாகு, பாவாபாவ விவேகம் பரப் ரஹ்மத்தை யணுகாததுபோல இத்ரூபமா 

யுள்ள ஜ்யோதிர்லிங்கத்தில் தான் பின்னப்பொருளாகாது ஏக தீவமடைரது, 

NHS DHT ITD wis By, இரண்டாவதோர் வடிவமிலதா ஸ்வப்.ரகாறமுள்ள 

பரமுக்தனாதலின் ஞானஞனவியலம்டச்னென்லனும் மஹாலிங்கப் பெயச 

டைதல். 
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a. 

இிவமயம், 

பிழை திருத்தம். 

  

  

  

  

  

அவித்த 

இக்நூலை வாசிக்கு முன்னரே பிழையைத் திருத்திக்கோள்க. 

பக்கம், | வரி, பிழை, திருத்தம். 

| _ 

The. ௨௭ | லிங்சகஸ்தலம் | அங்சஸ்சலம் 
௪௧ ௨௮ | பொய்த்துறாது பொய்த்திடாது 
௮௯ ௧௯ | லிங்கதத்திற்கு லிங்க த்திற்கு 
௧௨௦ ௨௭ | டீரீக்குமருட் மர்க்ருமருட் 
௧௨௨ Thi. | வாக க்சூவாக 

௧௨௨ ௩௨௭ | இவாகாம் என்று வருமிடங்கள்தோறும் 
ஆக்குவாமம் என்று இருத்தி 
க்கொள்ச 

௪௨௨ ௪௧ | நிரஸாத்தல, ம் ஆவாகமம் நிரஸா சலம், ௮க்சுவாாம் 
௧௩௩ ரக (தாபித்தல் எனிஞமாம்.) இசைமும்றிலும் அடிச். துவி 

bP Tec பரவ௫ிவ பரசிவ 

௪௬௮ ச்ஸ் ர் டட ஓர் 
௨௨0) டட குருலிய்கப்ரசாணி குருலிங்கட். ராணி 

௨௨௭௬ க௮ | ஓள்ளழ் ஒள்ளழ 
| வட ச்ட் ஓப்பறு ஒப்பறு 

| ௨௫௬ கர Fp LOUD & Lp (IF LD 

| உண்டே gow ஒழிவறு ஒதிய 

௨௬௨ mim) | ஸ்ரருலை, ம் ஷை 
௨௬௩௨ | ௩-௪ (பிராணலிக௰டுக்குச்சேோற்த உட் 

பிரிவுகள்.) என்பதைச் சேர்த் 

துக்கொள்சு, 
௨௭௨ ௭ | ஓருபொரு ஒருபொரு 
© Ohi. க அரியனோடு--, என்பதற்குமுன் 

ஏரியல்முனிவ--, என்பதைச் 

சேர்த்துக்கொள்க 
௩௦௭௬ ௩௨0 தாமங்க . grows 

௩௦௧ ௧௩ Aa Cur (சிவ) யோடு 

௩௨௪௯ ௨௦ | ஸவரூபனாகவும் ஸ்வரூபனாகவும் 
ROP ம ஸவபரீஞாக ஸ்வப.ரஜமோக 

RIP ௨௩ | மீவபெருமான் ஸ்ரி.பெருமான் 
க௨௫ ௮ பொருள பொருள் 

௧௬௭ ௩ (s.) (௩.) 
௨௯௮ கக வாய்ட arg tn 

௨௧௮ ௧௪ | சவென்தான்--, அன்மாவாய் சிவன் தான் ஆன்மா. (அவன்) 

செ 

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் வரலாறு. 

4௬ fe | மதீதன மத்தன் 

கச | ௨௭ | ௮௮ம் இலம்மை அடி.ச்துவிகெ 
௨௫ ௧௭ tiene Bw | Gp eb 4b WL 

ஷ் க எசு @ dr 
    
              

 





உ 

ஸ்ரீசற்குருவேகம$ 

தித்தாந்தசிகாமணி 
மூலமும் உரையும், 

ee 

பாயிரம், 

—coseioe— 

விநாயக வணக்கம். 

க Mallen ef தம் . 

மனவ னத்தின் மதமெனும் யானையைச் 

சினவி நிற்கும் இக(நிள வெண்மஇ 

புனைநு தற்கட் புராரிய ளித்தரு 

ணனைக வுட்களி நாகிள வேழமே. 

(பதவுரை) 
இகழ் - விளங்குகின்ற, வெள் - வெள்ளிய, இளம) - இளம்பிறையை, புனை - தரித்த, 

துதல்கண் - நெற்றிக்கண்ணினையுடைய, புரம் அரி- திரிபுர ௪த்நுருவாயெ இவெபெரு 
மான், அளித்தருள் - ஈன்றருளின, ௩ - மதநீரால் நனேந்த, கவுள் - கதுப்பினேயுடைய, 

களி - களிப்போடு கூடிய, நாகு இளவெழம் - Mia இளமை பொருர்திய யானையானது, 

மனம் வனத்தில் - மனமாஇய சாட்டிம் ௪எஞ்சரிக், மம் என்னும் யானையை - மதமெ 

ent & யானையினை, சனவி நிற்கும் - கோபித்து நிற்கும் , (Tost peur py.) 

(விசேடவரை.) 

ஆன்றோர் யாதானு மோர்.நால் செய்ய புகுங்கால் முதற்கண் விரசாயக வணக்கய் 

கூறன் மரபாதலாறும், ௮வருசலியின் றி எடுத்து: கொட்ட நாலினிது முடிவுபெரறா தாத 

லானும் இக நாலாஏிரியரும் Sanus asad om .றலாயியார், மஇப்புனையெனப் பாட 

மோதி மதியினா லலங்கரிக்கப்பெற்ற வெளிிமாம, ம வனத்தின் மதமெனும் யாயோ 

யென்பதும், புராரியளித்தருள் ஈனைகடுட்சள் கானே வேழம் என்பழும்முறையே வ௪ரம் 

இரிசரம் என்றும் யானை வகையினை யுணர்4௮: வாச௪ரம்- காட்டிற் சஞ்சரிம்கும் யானை, 

இரிசரம் - மலை மலைச்சாரல்களிற் சஞ்சரிக்கும் யா, மறமெலும் யானை மனவனத்திற் 

௪ஞ்சரித்தலால் அதனை aber gure g பொரும்றும், புராரியளித்தருள் ஈணைகவுட்களி 

நா௫ளவேழம் இரிசரம் என்பது பொரு துமா ஹெனளையெனின், 

கார்கொண்ட கவுண்மதக் கடைவெள்ள முங்கட் கடைக்கடைக் கனதஇு மெல்லை 

SLOT Si த்டவுக் குழை்செவி முகந்தெழி க்டைக்கா மிரட்ட வெங்கோள் 

போர்கொண்ட வெண்டோட் பொலங்குவடு பொஜதிபும்வெண் பொடி.துடி, யடி.தீது வைச் 

புமுதியாட் டயராவொ ரயிரா வணத்துலவு Cunt dsc pr ஆதலினென்க, [தப்



a. ப சித்தாந்தசிகாமணி, 

இடையூறு புகாமைக் காப்பவன் Cards g கிற்றல் தகுதியென்ப.து தோன்ற சினலியெ 

ன்றும், படுத் இருத்தல் காவற்காரற்குத் தகுதியன் றென்பது தோன்ற நிற்கும் என்றும் 
கூறினர், துஷ்ட சக்டையும் ஷெடரகைஷீயுஞ் செய்யவல்லராகய நுதற்கட் புராரியளி 

தீதருள் ஈனைகவுட்களி சாளவேழ மாதலால், ால்கட் இடையூறுசெய்யப்புகு மதயா 

னையைச் சக்ஷித்து நால்செய்வோரை ரக்ஷிக்குமென்பது தெற்றென விளங்குமாறும் 
காண்௪, ஈனைகவுட்களி மாளெ வேழம் என்றதும் காக்குக் இறறுடைத்தென்பதை யினி.து 

விளக்கற்.று, எல்லா வுறுப்புக்களினுஞ் சிற்த வுறுப்பாறய தலை யானைத்தலையாதலால் 

வேழமென்றே கூறினார். அன்றியும், மதமெலும் யானையென்றதும், நுதற்கட் புரா ரியளி 

த்தருள் சனைகவுட்களி காளெவேழம் என்றதும் முறையே தோல்வி வெல்விகளை யுணர் 

தீதும், வேழம் நிற்குமென முடித்,துக்கொள்க, விரிவஞ்சி யிம்மட்டி. னிறுத்தவாமிற்று. 

பரசிவ வணக்கம். 
அறு?ர்க்கழிகெடிலடியாகிரியவிரு த்தம், 

உலகமெனு மோவியம்க டிகழ்த்துமொரு படமாகி யொளிக ளெல்லா 

மிலகுபச வொளியாடச் சச்டிதா கந்தமா யேக மாடிப் 

பலகலைகள் பரப்பிரமம் பரசிவமா லிங்கமெனப் பகரா நின்ற 

இலகதுத லுமைகணவன் றநிருவடித்தா மரைவணக்கஞ் செய்து வாழ்வாம். 

(ப- ரை,) உலகம் என்னும் ஓவியங்கள் - உலகங்களென்இற சித்திரங்கமா, Gaps 

தம் - விளங்கச்செய்கன்ற, ஒரு படம் ஆட - ஒரு படரூபமாக, ஒளிகள் எல்லாம் - 

சுடர்களெல்லாம், இலகு - விளங்குதற்குரிய, பரவொளி ௫௫ - பரஞ்சுடராடு, சத்து 
சித்து அநந்தம் ஆய் - ௪ச்சிதாகந்த ரபமாடு, ஏகம் ஆ - ஒன்றாடு, பல கலைகள் - பல 

கலைகளும், ப.ரப்பிரமம் என - ப.ப்பிரமமெவ்றும், பரசிவம் என - ப.ரசவமென்றும், 

மாலிங்சம் என - மஹாலிங்கமென்றும், பகரா நின்ற - சொல்லாநின்ற, திலகம் - பொட் 

டணிந்த, நுதல் - நெற்றியையுடைய, உமை கணயன் - உமாமாயகனது, திறுவடித்தா 

மரை - திருவடியாகெயதாமரை மலரா, வணக்சம்செய்து - வணய்சி, வாழ்வாம் - வாழ் 

வோம் (யாம்), எ-று, 

(வி- ரை,) சுடர்கள் என்றது சோமசூரியாகஇகிகளென்ிற முச்சுடர்களை, UIE 

சுடர் - மேலானவொளி) சத்து - உண்மை, சித்து - அறிவு, Bobs ~ இன்பம், தாமரைத் 

திருவடியென்னாது இருவடி.த்தாமரைாயென்றதனால் இருவடிச்செப்புச்சறற்று நிற்றல் 

பெறப்பட்டது, வணக்கம்செய்து ஒருசொல், வாழ்வாம் உளப்பாட்டுத்தன்மைப் பன்மை 

வினைமுற்று, வாழ்வாம் என்னும் வினைக்கு வினைமுதலாரிய யாம் என்பது வருவித்.து£ ர 
க்கப்பட்டது, (4) 

பராசத்தி வணக்கம். 

மாயையெனு மணல்கெரடுல கெனுஞ்சிற்றி லிழைத்தா மீம் வளமை யாளை 

மூயமல விருளிரிக்குஞ் செழுஞ்சுடரை யுயிர்களெல்லா (முன்னமீன்ற 

தாரயையொரு பரசிவனைப் பெயரசாக்குஞ் சமவாய சத்தி தன்னைத் 

தூயவறி வானந்த வடிவாளை மலைமகளைத் தொழுதல் செய்வாம். 

(ப- ரை,) மாயை என்னும் மணல் கொடு - மாயையென்ிற மணலினால், உலகு 
என்னும் - உலகமென்டெ, சிறு இல் இழைச்து - சிறுவீட்டைக்கட்டி, ஆடும். (௮இல்) விளை 

யாம, வளமையாளை - செல்வமுடையவளை, மூய- மொய்த்த, மலம் - மலமாஇய, 

இருள் இரிக்கும் - இருட்டையோட்டுற, செழுஞ்சுடரை - செழுமையாய சோதியை, 

உயிர்கள் எல்லாம் - எல்லா உயிர்களையும், முன்னம் ஈன்ற - முன்னரே பெற்று, தாயை -



பாயிரம், ௩. 

அன்னையை, ஒரு - ஒப்பற்ற, ப.ரசிவனை - பரமசிவனை, பெயர் இக்கும் - தன்பெயரிட்ட 

ழைக்கச்செய்கற, ௪மவாயசத்இதன்னை - சமவாய சத்தியை, தாய - பரிசுத்தமாக, 

அறிவு ஆகர்தவடிவாளை - Hremes ரூபியை, மலைமகளை - பர்வத. ராஜகுமாரியை, தொழு 
௫ தல் செய்வாம் - வணங்குவோம் (யாம்), ௭ - று, 

(வி- மை,) மணல் கொடு என்பதில் கொடு மூன்றாவதன் சொல்லுருபு, மலம் - 

மும்மலங்கள், அவை ௮ணவம் மாயை காம்யம் என்பன, தன்பெயரிட்டழைத்தலாவ.து 

பரசிவன் என்றமைத்தல். ௪மவாயசத்தி - சம்பர்தமுடையவளாய் பிரியா இருக்குஞ்சத்தி. 

இதனால் ஞானக்கரியாருபங்களும் பெறப்பட்டன. தொழுதல் செய்வாம் ஒரு சொல், (௨) 

வசவதேவ வணக்கம். 

எண்ணிகழ்ந்த வண்டமெல்லாம் வலம்புரிக்த தெனவுமைமா னீன்ற வே 

ழர், தண்ணிகழ்ந்த ஈறுங்கொன்றைச் சடையொருவன் றனைச்சூழ்ந்த தகை 

மை போல, மண்ணிகழ்ந்த சிவச.ரணர் தமையெல்லாச் தொழுந்தகைமை வா 

ப்ப்ப வெங்க, ஞண்ணிகழ்க்ச வசவனெலும் பெயருடையோன் றனைவணங்கி 

யுவகை கூர்வாம். 

(ப- மை.) எண் நிகழ்ச்த- மடுப்புப்பொருர்திய, ௮ண்டம் எல்லாம் - எல்லா ௮ண் 

டங்களையும், வலம் புரிர்தது என - வலஞ்செய்ததென்னலும்படி, உமை மான் ஈன்றவேழம்ஃ 

உமாதேவியாகிய மான் பெம்ம யாணயானது, தண் நிகழ்ந்த - குளிர்ச்சிபொருக்இிய, 

கறு - கறுமணமுள்ள, கொன்றை - கொன்லை மலர்மாலையையணிக்த, ௪டை - சடையினை 

யுடைய, ஒருவன் தன்னை - ஒப்பற்றவனாகெயெ சிவபிரானை, ூழ்க்த - வலம்வர்த, தகைமை 

போல - தன்மைபோல, மண்டகிகழ்ந்த - மண்னுலடூலுள்ள, வ௪சணர்தம்மையெல்லாம் - 

சிவச. ரணரெல்லாரையும், தொழும் தகைமைவாய்ப்ப-வணங்னெபெருமை வாய்க்கும்படி, 

எங்கள் உள் நிகழ்ச்த - எமதுள்ளத்இல் வாழ்கின்ற, வசவன் என்னும் - வ௫வதேவன் என் 

இ, பெயர் உடையோன் தன்னை - பெயருடையவனை, வணங்கு - தொழுது, உவகைகூர் 

வாம் - களிப்பு மிருவோம் (யாம்), எ - று, 

(வி-ரை,) எண் இகழ்ந்த ௮ல்லமு இகர்த எனப்பாடமோதி அளவுகடந்த என்று 

ரைப்பினுமாம், வலம்புரிதல் - ப்.ரதக்திணம் செய்தல், உமை மான் ஈன்ற வேழம் என்றது 

விகாயகரை, மானின்றவேழம் என்றது அதிசயோக்தி, கொன்றை - அகுபெயர், சவ௪ 

சணர் - இவ மாஹேஸ்வரர். (௩) 

நூல்வரலாறு, 

ஓங்குபுகழ்ச் ௪த்சரா மேசனென வொருகுரவ னுளன வன்சேய் 

தாங்குவிறற் சைவ௫கா மணிமுத்தி தேவனவன் றகயன் மாயை 

நீய்குகுணக் குன்றனைய த்தா தப்பெயரோ ஸிகழ்த்த வன்பால் 

வாங்குதிரைக் கடற்கண்மதி போற்சிவயோ இப்பெயரோன் வந்து இததான், 

(பஃ ரை.) ஓங்கு - உயர்க்த, புகழ் - புகழினையுடைய, சித்தராமேசன் என - த்த 

சீர்மேசனென்னும்படி, ஒரு சூரவன் உளன் - ஒரு தேசிகனுளன், அவன் சேய் - அவன் 

மகன், விறல் தாங்கு - வெற்தியைத்தரித்த, சைவசிகாமணி - சைவ சூளாமணியாயெ, 
மு.த்இ தேவன் - முத்திதேவனென்போன், அவன் தகயன் - அவன் மகன், மாயை நீக்கு 

மாயை யொழிக்த, குணக்குன்று அனைய - குணமலைபோன்ற, சித்தமாதப்பெயசோன் 2 

சித்தசாதனென்லும் பெயருடையோன், நிகழ்த்,து - சொல்லப்பட்ட, அவன் பரல் - அவ 

னிடத்தில், வாங்கு - வளைந்த, திரை - அலைகளையுடைய, கடல்கண் - கடலினிடத்து, uf



ச இத்தாந்தசிகாமணி. 

போல் - சந்இரலுஇிச்தாற்போ.௦, சவெயோடுப்பெயசோன் - சிவயோடுயென்னும் பெய 
ருடையவன், வந்து உதித்தான் - வ£துதோன் மினான், (எ-று) 

(வி. லா.) சைவ௫கொமணியென்் 1 ம சைவசமயிகட்ருச் சகொமணியென்றபடி, கொ 
மணி, டூளாமஈரியென்பன முடி. மளிவயயுண ர்ச்திம்று, மிகழ்த்தல் - சொல்லல், வாம் 
கல் - வளைதல், மதிபோல் என்ற தம்கேற்ப a Bd sre எ.்றார். (௪) 

சிவபத்தி யெலனுமமுத மொடுவிளம்குஞ் சிவஞானகத் இங்க of gy 

முவமிக்க வரியதிருப் பாற்கடலாஞ் வயோகி யுலக முய்ய 

அவவுற்ற வுளக்தினொடு சாமிகமே முழலாய வாக மங்க 

ணவையற்ற இவபு.ரா ணம்களெனப் பட்டவெல்லா நயந்து பார்த்து. 

(ப-னா.) சிவபத்தி என்னும் அமுதமொடு - இவெடக்தியென்ற அம்ருதத்துடன், 

விளங்கும் - பிரகாசிக்வெ, சிவஞான த்திங்கள் - இவஞானமாஇய சந்திரனை, ஈனும் - 

பெற்ற, உஉமிக்க அரிய - உவமிற்கற்கரிராயெ, இருப்பாற்கடல் ஆம் - திருப்பாற்கடல் 

போன்ற, செவயோடு - சிவயோகயெ.ம்பவ.ம், உலகம் உய்ய - உலகமுய்யும்பொருட்டு, 

அவா உற்ற உள்ளத் இனொடும் - விருப்பமும் 'மனத்தினோடும், காமிகம் மூதலாய ஆக 

மங்கள் - காமிக முதலாய ஆகமங்களையும், COM அ௮ற்ய - குற் ப மற்ற, சிவபுராணங்கள் 

என்னப்பட்ட எல்லாம் - ிவபுராணங்களென்று சொல்லப்பட்ட எல்லாவற்றையும், 

நயந்து பார்த்து - விரும்பி மோக, எ - று, 

(வி-ரை,) உய்தல் -2 வளிவித்த. ் (கடைத்தேல்), காமிகம் முதலாய ஆகமங்க 

ளாவன:--காமிகம் முதல் வா அளம் Pe opr ar இருபத்தெ Gord, சி௨பு.ராணங்களா 

வன; ௮மைவம் முதல் பிரமாண்ட ID fy Uy & Cf er பத்துமாம். அவா அவவென்த் GMs nov 

பெற்றது. இச்செய்யுள் மேல்வரும் செய்யுட்களோம் முழ.வதகால் குளகம் எனப்படும், 

par al பலபாட் மடொருவினைகொள்ளும்? என்பதோத்தாகலின், ப - அசை, (௫) 

மூறைகெறிகள் வழுவாம லபெறிக டமொற மதிஞ மால்லா 

Lo pl ev 60 in பெறவீர சைவநெறி யனைத்துமொரும் கமைந்து காண 

நிறைவுதரு மாகமவே தம்கள்புசா ணம்கடொறு நெற்றி காட்டத் 

இறைவனுமை யொடுமுருகற் கருளியதா யறிஞருள மிசைவ தாகி. 

(ப-ரை,) மறைகெறிகள் - வேதமார்க்கங்கள், வழுவாமல் - தவழுமல், அயல்நெதி 

கள் தமமாற - வேறுமார்க்கங்கள் தடுமாறவும், மதியூர் எல்லாம் - அறிஞரெல்லாரும், 
அழிவு அமைதி பற - ஞான நிறைவுபெறவும், வர்சைய/மெறி துத்பூம் - விச்சைவமார் 

க்கங்கள்யாவும், ஒருங்கு அமைம்துகாவ 5 ஒருமிக்க Mend தே HT od DAD, நிறைவுதரும்* 

நிறைந்த, ஆகமவேதங்கள் புசாணம்கள் தொறும் - கமவேத பு. ராணம்களி லெல்லாம், 

நெற்றி நாட்டத்து - மெற்றிக்கண்ணையுடைய, இறையன் - சிவபெருமான், உமையொடு 

மூருகற்கு ௮ருளியதாய் - உமாதேவியோடு முருகனுக்கும் அருள்செய்ததாது, ௮கிஞர் 

உள்ளம் இசைவு ஆட = @hi னியா் Loar gb Bh இசைய தாகு, எ-று, 

(af ~ cnr.) மறையெறி - வைதஇகமாரீக்கம், தமாற, அமைதிபெற, அமைம்துகாண 

என்பவற்றீழ் றில் என்னும்மைகள் தொக்கன, மாட்டம் - கண், தொழிலாகுபெயர், உமை 

யொடு முருகற்கு என்து உமைக்கும், மூறாகம்கும் என்றபடி, (சு) 

நங்கரசம் பிரதாய னாயவியே ணுகன்முனிவர் தங்கட் கெல்லாம் 

புங்கவனா இயெகலய முனிக்குரைத்த தாகியிவண் பொருந்தி யொன்று



பாயிரம். ௫ 

தங்கடலை யிட்டவொரு நாறு % தலம் புணர்விர சைவ நூலை 

யிங்குரைசெய் தனனதனைக் தமிழ்ப்படுத்தி முறைபிறழா இயம்ப லுற்றேன். 

(ப- மை.) சங்கர சம்பிரதாயன் ஆய - ௪ங்க.ர சம்பிரதாயஸ்தனான, இரேஹுகன் - 
இரேணுகமுனிவன், முனிவர் தங்கட்கு எல்லாம் - முனிவர்கட்கெல்லாம், புங்கவபம் ஆலய - 

சரோஷ்டனாயெ, கலயமுனிக்கு - கும்பமுனிக்கு, உரைத்தது ஆகி - சொன்னதாடு, இவ 
ண்பொருக்இ - இவ்வுலகத்திற் பொருந்தி, ஒன்று - ஒன்றென்னு மெண்ணினை, தங்கள் 

தலையிட்ட - தங்களுக்கு முன்னேயிட்ட, ஒரு நாறுதலம்புணர் - ஒரு நாறுதலங்கள் பொ 

ருந்தின, வீரசைவ நூலை - வீரசைவ, ராலினை, இங்கு உரைசெய்தனன் - இவ்விடத்திற் சொ 

ல்லிவைத்தனன், அதனை - அந்த நூலை, தமிழ் படுத்தி- தமிழ்மொழியில் அமைத்த, 

முறை பிறழாது - முறை தவறாமல், இயம்பல் உழ்மேன் - சொல்லத் தொடக்கினேன் 

(யான்), எ-று, 

(வி- ரை,) கலயமழுனி, கும்பமுனி யென்பன அகத்தியமுனிவர்க்கு மாமா த ங்கள், 

கலயம் கலசம் என்னும் வடசொற்றிரிபு, எண் - இலக்கம், தலை - முன். ஒன்று தங்கள் 

தலையிட்ட வொருதநூறு தலம் என்றது நூற்றொருதலம் என்றவாறு, தலம் -இச்,நாலினுட் 

பிரிவு. சங்கர சம்பிரதாயம் - ஈசுவர ருஷ்டி, (௭) 

நூற்பேயர். 

முந்துதுமெச் சைவதந்தி ரங்களுக்கும் விளங்குதனி முடியாய் வீர 

த்ந்தரமுத் தரமாடுத் தனக்குமே லிலாமையினாற் சாற்று காம 

நந துறுசித் தாநதடுகா மணியாகுஞ் சிவாத்துவித ஞான வாழ்வைப் 

பந்தமறக் தருமிதன்கட் டிகழ்விர சைவர்மனம் பட்டு நிற்கும். 

(ப-ரை,) மு£துறும் - எல்லாச்சமயங்களுக்கு முதன்மையாடிய, எச்சைவத£இரம் 

களுக்கும் - எவ்வகைப்பட்ட சைவறூல்களுக்கும், விளங்கு - பிரகாசகற, தனி - ஒப்ப 

ற்ற, முடி. ஆய் - சிரமாடு, பரதர் இரம்-(இந்த) உசசைவ ராலான, உழ்தரம் ஆட - மேற் 

பட்டதாக, தனக்குமேல் - தனக்குமேலே, இல்லாமையினால் - ஒன் திசை யுடைத்தாயி 

ராமையால், சாற்றும் - சொல்லப்பட்ட, நாமம் - பெயர், நக்துறு - (காட்கு நாள்) விருத் 

தியடைற, Asses சிகாமணி ஆகும் - சித்தார்த சிகாமணியென்று சொல்லப்படும், 

(இது) பந்தம் ௮2 - பந்தம் ஒழிய, சிவாத்துவித ஞானவாழ்வைதரும் - சிவாத்வைத ஞா 

னச்செல்வத்தைக் கொழிக்கும், இதன்கண் - இதனிடச்து, இகழ் - விளங்குகின்ற, வீ ரசை 

வர் மனம்- வீரசைவர் நெஞ்சானது, பட்டு நிற்கும் - பொருக்தியிருக்கும், எ - நு, 

(வி-னா,) தந்திரம் - இத்தாரீத நால், வாழ்வு - செல்வம், நந்தம் - விறு தீ்தியடை 

தல். எல்லாச் சித்தாச்த மால்களுக்கு மூடிமணிபோன்று மேற்பட்டிருத்தலால், இதனை 

Agents இகாமணியயென்றூர், பந்தம் - பிறவிக்கட்டு, — (௮) 
  கல அவவை வவைவதுகவளதளாக் நக்கத் க்கல் பவட பதிவை படபட 

*  சச்தொதந்ச ல௯ஷ௲ண ல௬்ஷிதமான பரப்ரஹ்மம் மகத்தத் துவமுதலிய சமஸ்த 58 

துவங்களுக்கு ஆஸற்ரயமா யிருத்தலாலும், ௮த்தத் துவம்களைம் சன்னிடத்தி லடசீசேகொண் 

டிருத்தலானும், ஸ் சலம் என்று சொல்லப்படும், *'ஸ்த'” என்னும் சப்தத்திற்கு ஸ்சானம் 
'” என்னும் ௪எப்தத்திற்கா இலயம் என்றும் பொருளாம், ஸ். சல௪ப்.த வாச்டிய 

மான அ௮ப்பரப்ரஹ்மமே தன்னிடத்தில் இடையறாது லீ. நமாயிருக்கும் சிற்சத்தியின் ஸ்பூர 
ணத்தினால் நிஸ் ரங்க சமுத்திரத்தில் வாயுசலனத்தினால் அறைகள் பிறப்பனபோல, ங்க 

லிங்சமென்று இரண்டுவிதமாய் பின்னமாயிமறு, ௮ங்க்ஸ்தலம் உபாசகமாசவும், லிங்க 

ஸ் சலம் உபாசியமாகவும் ஏநிபட்டது. ௮.2 அங்கஸ்தலம் பக்தனாதியாக அறுவிதமாச 
வும், விங்கஸ்தலம் ஆசாரலிங்கமாதியாக அறுவிதமாகவும் விபக் தமாயிற்று, ஓன்று இரண் 

டாகவும், இரண்டு பன்னிரண்டாகவும் விபக்ச மானதுபோல, இத்தலம் மூழ்றொன்றாய் 

விபாகக்கப்பட்டிருக்கும், 

என்றும், ல



௬ சித்தாந்தசிகாமணி. 

அவையடக்கம். 

உலூன்மலி புகழ்படைத்த சிவயோகி தனதுடே ரூணர்வி னாலே 

மலைவதற வருளியவிச் சித்தாந்த சகாமணியின் மதிசெ லுத்இக் 
கலைமுழுது முணர்க்கவர்மு னியான்மொழியக் கருதலொரு கடுகு காட்டி. 
யலைகடலைக் கடைந்துசுவை யமுதெடுப்பக் கருதலொடொப் பாகு மன்றே. 

(ப - மை,) உலூல் - உலனெகண், மலிபுகழ்படைத்த - மிக்க புகழைப்படைத்த, சிவ 

யோடு - சவயோடியென்பவன், தனதுபேர் உணர்வினாலே - தன் பேச.றிவினாலே, மலைவு 

அற அருளிய - மயக்கமொழிய வருளிச்செய்த, இ சித்தாக்ச கொமணியில் - இந்த AS 

தார்த சிகொாமணியென்னும் நாலில், மதிசெலுத்தி- அறிவைச்செலுத்தி, கலைமுழுதும் 

உணர்ச்தவர்முன்- கலைகள் முற்றும் அறிர்தவர்க்கெதிரே, யான் மொழியக்கருதல் - கான் 
சொல்ல நினைத்தல், ஒருகடுகுகாட்டி, - ஒருகடுனை (ணாக) நிறுத்த, அலைகடலை கடை 
ந.து - அலைகளையுடைய கடலைக்கடைத்து, சுவை அமுது எடுப்ப - சுவையுள்ள ௮மிர்தத் 

சை யெடுக்க, கருதலொடு - நினைத்தலோடு, ஒப்பு ஆகும் - இணையாகும், எ-று, 

(வி- மை,) மலிதல் - மிகுதல், கலை - ரால், காட்டியென்பதற்கேற்ப தூணாகவென் 
பது வருவித் துரைக்கப்பட்டது, கலைமுழுது மூணர்ச்தவர்முன் என்றதனால், யான் என் 
பதற்கு ௮க்கலையுணர்ச்சி சிறிதுமில்லாத யான் என்றுமாத்துக்கொள்சு, (௯) 

சுக்கியோன்பேயர். 

தலங்குலவு மலயமமர் கலயமுனிக் இரேணுகன்றண் ணளியா லீந்த 

நலங்குலவு சித்தாந்த சிகாமணியைத் தமிழ்க்கவியா னன்கு செய்தா 
னிலங்குதமிழ்க் கடலையொரு நாவாயாற் கடந்துலக மிறைஞ்சா நின்ற [னே. 
பொலங்கழலெம் பெருந்தகையாஞ் சிவப்பிரகா சையனெலும் பொருவி லா 

(ப ஃ ரை.) தலம் - உலகத்தில், குலவும் - விளங்குசன்ற, மலயம் - பொதிகைமலை 
யில், அமர் - அமர்ச்தருக்தெ, கலயமுனிக்கு - கும்பமுனிக்கு, இரேணுசன் - இரோனுக 

முனிவன், தண்ணளியால் எந்த - பெருங்கருணையால் அருளிச்செய்த, கலம் குலவு - நன் 

மைவிளங்குஇன்த, சித்தாந்த சிகாமணியை - சித்தாந்த சிகாமணியென்னு மிர்.நாலை, தமி 

ழ்கவியால் - தமிழ்ப்பாடலால், ஈன்குசெய்தான் - நன்றாகச் செய்தருளினான், (அவன்யாவ 

னெனின்,) இலக்கு - விளங்குகின்ற, தமிழ்கடல் - தமிழாகெ கடலினை, ஒருகாவாயால் - 

ஒருமசக்கலத்தினால், கடச்து - தாண்டி, உலகம் இழைஞ்சாகின்ற - உலகம் வணங்குகின்ற, 

பொலம் கழல் - பொற்கழலணிர்த, என் பெருந்தகை ஆம் - எனது பெருக்தகையாடிய, 

சிவப்பிரகாசையன் என்னலும் - இவெப்பிரகாசையர் என்கின்ற, பொருவு இலான் - ஒப்பில் 

லாதவன், எ-று. 

(வி- ரை,) தமிழ்க்கவியால் ஈன்குசெய்தான் என்றதனால் இது வடமொழியில் முன் 

னமே யுண்டென்பது பெறப்பட்டது, காவாயால் என்பது கடல் என்பதற்கேம்ப மரக்க 

லமென்றும், தமிழ் என்பதம் கேற்ப வாயிலுள்ள காவினாலென்றும் இருபொருள் பயர்து 

நின்றது, பொலம் - பொன், பெருந்தகை - பெருங்குணமுள்ளவன், இது ஆண்பாலில் 

வத அன்மொழித்தொகைக் காரணப்பெயர், (௧௦) 

பாயிரமுற்றும். 

எல்கை மம
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இரேணுகர்காதை; 
ஊடழ்ஒம0 0 

பிரபஞ்சோற்பத்தி. 

அறுசிர்க்கழிநெடிலடியாடரியவிருத்தம், 

ஆதியி லகாதி கன்மத் தாருயிர்க் குலக மாகச் 

சேத மயமா யொன்முஞ் த்தாந்த சிவன் றனாது 

பேதமில் சத்இ யாலே பெற்றதோர் மூர்த்தி யெய்தி 

மாதொரு பாக னாகு மகேசனாய் வயல்கா நின்றான். 

(ப- ரை.) ஆதியில் - ஆதிகாலத்தில், ௮காதிசன்மத்து - ௮காதி கன்மத்தையுடைய, 
ஆர் உயிர்க்கு - நிறைர்த உயிர்களுக்கு, உலகம் ஆக - இருப்பிடமாக, சே.த₹மயம் ஆய் - 

அதிவுருவாடு, ஒன்று ஆம் - ஒரு பொருளாகிய, இத்தாக்த வென் - சித்தார்த சிவபெரு 
மான், தனாது - தனத, பேதம் இல் - வேற்.றுமையில்லாத, சத்தியாலே - ௪த்இயினால், 

பெற்றது - ௮அடைந்ததாயெ, ஓர் மூரீத்தி எய்தி. ஒர்வடிவச்தை ௮அடைர்து, மாது ஒரு 

பாகன் ஆகும் - மங்கை யொருபங்கெனாகய, மசேசன் ஆய் - மயேச்சு னாக, வயம்கா 

நின்றான் - விளங்கா நின்முன், எ-று, 

(af - oor.) ௮மாதிகன்மம் - பழவினை. சேதமம் - ௮.திவு, ௪த்தி - ஆம்.றல், வயங்கல்- 

விளங்கல். தனாது என்பதில் ஆது ஆமனொருமையுருபு. (௧) 

சந்தி மவுலி யெம்மான் ௪கமெலாம் படைக்கு முன்னம் 

வந்துற விறைவ னாகு மலரயன் றன்னை ஈல்இ 

யந்தமில் விச்சை யெல்லா மருளின னருளி னாலே 

முந்துறு மயன் படைப்புத் தொழிலிடை முயற்சி பெற்றான். 

(ப-மா.) சந்திர மவுலி - சர்திரசேக.ரசா௫ெய, எம்மான் - எம்பெருமான், ௪ம் 
எல்லாம் படைக்கு முன்னம் - உலகமுமுதும் படைக்குமூன்னமே, வந்து உற. வந்து 

தோன்றும்படி, இறைவன் ஆகும் - இமைவனாஇிய, மலர் அயன் தன்னை ஈல்ட - தாமரை 

மலரில் வ௫ிக்டின்ற பிரம்மாவையுண்டாக்க, அர்தம் இல் - முடிவில்லனவாயெ, விச்சை 
எல்லாம் - வித்தைகளெல்லாவற்றையும், அருளினன் - அருளிச்செய்தான், அருளினாலே - 

அவ்வருளைக்கொண்டு, முக்துறும்-முற்பட்ட, அயன் - பிசமன், படைப்பு தொழில் இடை- 

சிருட்டி. த்தொழிலில், முயற்சிபெறருன் - முயன்றான், ௭ - ு, 

(வி- ரை.) சந்திரமவுலி இரண்டாம் வேற்றுமைப்புறத்துப்பிறந்த அன்மொழித் 
தொகை, பிறையணிந்த திருமுடியையுடையவன் என்பது பொருள், மான் மஹான் என் 

னும் வடசொழ்திரிபு. சகம் ஜகம் என்னும் வடசொற்றிரிபு, தோன்றி யழிதன் மாலை 
யது என்பது பொருள், இறைவன் - படைத்தற்றொழிற்குச் தலைவன், அயன் - அஜ? 

என்னும் வடசொழற்றிரிபு, பிறவாதவன் என்பதுயொருள்; பிறப்பவனைப் பிறவா தவனென் 

றல் பொருச்துமாறென்னையெனின், இங்கனங்கூமல் மங்கலவழக்காதலாம் பொருந்து 
மென்க, நல்கல் - படைத்தல், விச்சை விதீயா என்னும் வடசொரழ்திரிபு, ௮றமூதலிய 

சாற்பொருளையுமறிதற் கருவியாயுள்ளது என்பது பொருள், gues எனமேல்வருதலால் 
மலர் தாமரமைமலரைக்குறித்தத், (2)



௮ Hast 55 AS 0 iy oo. 

சங்கர னாணை கொண்டு ச௪கம்புரி தொழிலிற் புக்க 

பங்கயன் மாயை மாலிற் பட்டளிக் குறுமு பாய 

மங்குணர் கலனாய் மீண்டு மரவணிப் பெருமான் பாதச் 

செங்கம லங்கள் போற்றி நின்றிது செப்ப லுற்றான். 

(ப-ா) சங்கரன் ஆணைகொண்டு - சவபெருமானுடைய ஆணையினால், ௪கம் புரி 

தொழிலில் புக்க - உலகம் படைக்குக்தொழிலில் பிரவே௫த்த, பங்கயன் - பிரமன், 
மாயை மாலில் பட்டு - மாயை மயக்கத்திற் ௪௧௫, அளிக்குறும் உபாயம் - சிருட்டிக்கும் 

உபாயத்தை, அங்கு உணர்லென் ஆய் - அங்கு அறியாதவனாய், மீண்டும் - மறுபடியும், 

அரவு அணி - சர்ப்பாபரணத்தையுடைய, பெருமான் - தவபெருமானது, பாதம் - திரு 

வடி. யாகிய, செம் கமலங்கள் - செர்தாமரை மலர்களை, போற்றிநின்று - வணங்க நின்று, 

இது செப்பல் உழ்ருன் - இதனைச்சொல்லத் தொடஙடனான், ௭ - அ, 

(வி-மா.) சங்கரன் - ஆன்மாக்களுக்கு இதம் செய்பவன், கொண்டு - மூன்றாவதன் 

சொல்லுருபு, அணை அஜுஞையென்லும வடசொற்றிரிபு, கட்டளையென்பது பொருள். 
பங்கயன் - பங்க என்னும் வடசொம்மிரிபு, சேம்ிற்பிபப்பதென்பது பொருள்; ஆம் 
பல் முதலிய பிறவும் சேற்றிற்பிறப்பனவேயாயிலும் கா.ரணங்கருதியவழி அவற்திம் 

கும் செல்லும், இடுகுறி கருதியயழி தாமரைாயொன்றற்கே செல்லுமாதலால் இதுசாரண 

விடிகுறிப்பெயர்; இதனை யோகரூடி. நாமம் என்பர் வடழாலார். அரவணிபெருமான் 

எனப்பாடமோதி, சர்ப்பத்தை யாபரணமாகவணிர்த என்றுரைப்பினுமமையும், (a) 

மேதவர்க டலைவ முக்கட் செல்வயான் முதலா யுள்ள 

யாவையு மாக்க வல்ல விறைவழுற் ௮ுணர்ந்த மேலோ 

யோவரு மயலான் மாழ்கி யுணர்ந்திலேன் றமிய னேற்கு 

மூவுல இனையு மாக்கு முபாயநீ மொழிதி யென்றான். 

(ப- மா.) தேவர்கள் தலைவ - தேவர் பெருமானே, முக்கண் செல்வ - முக்கட்செல் 

வனே, யான் முதலாய் உள்ள யாவையும் - கான் முதலாயுள்ள எல்லாப்பொருள்களையும், 

ஆக்கவல்ல - படைக்கவல்ல, இறைவ - இறைவனே, முற்று உணார்த மேலோய் - முழுது 

மறிர்த மேலோனே, ஐ அரும் - நீட்குசலரிய, மயலால் மாழ்கி - மாயையால் மயஙகு, 

உணர்ந் திலேன் - அறிர்திலேன், தமியனேற்கு - தமியேனாஇு.பவெனக்கு, மூ உலனேயும்- 

மூச்சகத்தையும், அக்கும் - படைக்கின்ற, உபாயம் - த$இரத்தை, 8 மொழிதி என்றான் - 

நீ சொல்லக்கடவையென்றான், ௭ -.று, 

(வி-மை,) முற்றுஸர்தல் - ஸர்வஜஞச்வம், மாழ்கல் - மயங்கல், அச்கல் - படைத் 

தல், மூவுலகு என்றது ஸ்வாக்க மத்ய பாதாளங்கஉா, க்ருதகம் ௮ஃருதகம் க்றுதகாக்கு 
திகம் என்னு மூவகை யுலகங்களையெனினுமாம். (௪) 

நான்முக னிதனைக் கூற ௩னையவிழ் கொன்றை வேணிக் 

கூன்டுக மதிய ணிந்த கொழும்பவ எக்குன் றன்னான் 

ரான்முக மலர்ந்து மைத்தான் சகம்புரி வகையு சாத்து 

தேன்முக மலரின் மேலோன் தெரிந்திலன் நியங்கிச் சொல்வான். 

(ப1- ரை,) கான் முகன் - பிசமன், இதனை கூற - இதனைச்சொல்ல, ஈனை அவிழ் - 

அரும்பவிழாகின்ற, கொன்றை - சொன்மறை மலர்மாலையணிர்் 5, வேணி - சடாபாரத் 
தில், கூன்முகம் - வலைஈத முகத்தையுடைய, மதி ௮ணிர்த - சச்திரனையணிர்த, கொழும் 

பவளக் குன்று அன்னான் - கொழுமையாகய பவளமலையை டிகாத்தவனாகிய சவடெரு 

மான், சசம்புரிவகை - உலகம்படைக்கும் உபாயத்தை, முகம் மலர்ர்து உாத்தான் -



இரேோணுகர்காதை. ௯ 

மூகமலரீச்.து சொல்லியருளினன், சகம் புரி வகை - உலகம் படைக்குமுபாயத்தை, உரை 

தீதும் - சொல்லியும், முகம் - தன்னிடத்து, தேன் - தேனையுடைய, மலரின் மேலோன் - 
தாமரை மலரின்மேல் இருப்பவனாய பிரமன், தெரிர்திலன் - ௮.றிர்திலனா8, இயங்இ 
சொல்வா.ம் - மயங்கச் சொல்வானாயினன், எ-று, 

(af - ont.) கொன்றை - அகுபெயர், கெச்திருமேனிய னாதலால் சிவபி.ரானைக் கொ 
மும்பவளக் ஞுன்றன்னான் என்றார், தேன்முகம் என்பதில் முகம் ஏழாவதனிடப் பொரு 
ளது, தியங்கல் - மயங்கல், தெரிந்தில.எ் - மூற்றெச்சம். (௫) 

உலககா ரணப்ப டைப்பி லுபாயநீ யருளி னாலே 

பலமுறை யுரைத்து நெஞ்டிற் பட்டஇன் றமல நீமுன் 

மலர்தலை யுலக மாக்கின் மற்றது கண்டு தேறி 

பிலசூற வடிய னேன்பி னியற்றுவ லென்று சொன்னான். 

(ப- ரை,) உலகம் - உலஎத்தின், காரணம் - காரணமாடய, படைப்பின் உபாயம் - 
படைப்புத்தர் தரத்தை, நீ அருளினாலே பலமுறை உரைத்தும், கெஞ்சில்பட்டது இன்.று- 

என்மனத்திற் பட்டதில்லை, அமல - அமலனே, ரீ--, மூன் - மூன்னே, மலர் தலை உலகம் - 

ப.ரம்த இடத்தையுடைய உலகத்தை, அக்இன் - படைத்தால், ௮து கண்டு தேறி - அதைப் 

பார்த்துத் தெனி ௮, அடியனேடம் - அடி யேனும், இலகு உற - விளங்க, பின் இயற்றுவல்- 

பின்னே படைப்பேன், என்று சொன்னான்... எஃஹு. 

(வி- மை.) அமலன் - இயல்பாகவே மலமில்லாதவன்; மலம் ஈண்டு அபரிசத்தத் 

தைக் குறித்தது; ஆணவம் மாயை சாமியம் என்,று மும்மலங்களில்லாதவன் என்மஉலுமொ 

ன்று, மலர்தலை என்பஇல் தலை ஏழாவதனிடப்பொருள.து. தேறல் - தெளிதல், (௬) 

£ஈசுவாசிருஷ்டி. 

விதியிது புகன்று நிற்ப மின்னவிர் சடையிற் கீற்று 

மதிபுனை கடவு டன்போல் வளசொளி வடிவ ராகி 

முதிரறி வுடைய சாகி முழுதையு மளித்த ழிக்கு 

மதஇசய நிலைய டைந்த கணங்களை யளித்தான் முன்னர். 

(ப- ரை.) விதி- பிரமனானவன், இது புகன்று நிம்ப - இதனைச்சொல்லிகிற்க, மின் 

அவிர் ௪டையில் - மின்சொடிபோல விளங்குகன்ற ௪டையினிடத்து, €ற்றுமதி - பிறைச் 

௪$இ.ரனை, புனை - தரித்த, கடவுள் - கடவுளாகிய சிவபெருமான், தன்போல் - தன்னைப் 

போலவே, வளர் ஒளி- மிக்கவொளியையுடைய, வடிவர் ஆடு - உருவுடையராடு, முதிர் 

அறிவு உடையர் ஆட - முதிர்ட்த அ ரிவினையுடையவ. ரா, முழுதையும் - எல்லாப்பொருள் 

களையும், அளித் - தோன்றுவி£மு, அழிக்கும் - நாசஞ்செய்ற, அதிசயநிலை அடைந்த 

மேலான விசித்ர சச்சியை யடை4* இருக்ற, கணங்களை - இவகண ங்களை, முன்னர் அளித் 

தான் - - முன்னே படைதான், ௪ - னு, 

(வி-ரை,) விதி-வடசொற்திரிபு, எல்லாவற்றையும் படைப்பவன் என்பதுபொருள். 

உற்று மதி- பிளவுபட்ட சந்திரன் (பிரை), அளித்தல் - படைத்தல், (௭) 

சாத்றுறும் சணங்க டம்மு ளிரேணுக தாரு கப்பே 

சேற்றுள ரிருவ ரெங்க ளீசனுக் கினிய ரன்னோ 

சாற்றலை யாவ ரானு மறைந்இடற் கரியர் மாயை 

மாற்றிடும் வலியர் விச்சை யாவையும் வல்ல சம்மா. 

(ப-ரை.) சாற்றுறும் - சொல்லப்பட்ட, கணங்கள் தம்முள் - சிவசணவங்களுள்ளே, 

இரேனுஃ தாருகப்பேர்- இரோனுசகண் தாருகன் என்னும் பெயர்களை, ஏற்றுஉளர் இருவர் - 

௨



௧0 சித்தார்தசிகாமணி, 

பெற்றுளோர் இருவருளர், (அவர்கள் ) எங்கள் ஈசனுக்கு இனியர் - எங்கள் ஈச்ச£னுக்கு 
இனியவர், அன்னோர் - அவர்களது, ஆற்றலை - வல்லமையை, யாவ.ராலும்-எல்லாராலும், 
அறைர்இடம்கு அரியர் - சொல்லுதற்கு அரியவர், மாயை - மாயையை, மாத்திடும் - ஒழிக் 

தத்தக்க, வலியர் - மனவுறுதியுடையவர், விச்சை யாவையும் வல்லர் - விச்சைகளெல்லா 

வற்றிலும் வல்லவர், ௭ - று, 

(a? - cor.) சாற்றுறல் - சொல்லல், அறைச்இிடல் - சொல்லல், இவவிரண் டற்கும் 
ட ர் « ர் * ய் க . ச 6 முறையே சாழ்றுறு அறைந்இம் என்பன பகுதிகள். ௮ம்மா - வியப்பிடைச்சொல், (௮) 

மீதளிதரு முளம்தர் மாறாச் சிவாகந்த வமுத முண்டு 

களிதரு ஈல;3,தர் கல்விக் கடல்கசை கண்டோர் ஞான 

வொளியினர் வேத சார முணர்ந்தவ ரகந்தை யில்லோர் 

விளிவுற விட!। மை௰்து மெளிசதென வென்ற வீரர். 

(ப-ரை,) தெளிதரும் உளத்தர் - தெளிந்தமத்தை யுடையவர், மாரு சிவாகர்த 

அமுதம் உண்டு - ஒழியாத சிவாஈர்தமாகய அ௮மிர்கத்தைப்புசித்து, களிதரு கலதீதர் - 

KMEB CO நன்மையையுடையவர், கல்வி உடல்களை ப்டோர்-.., ஞான ஒளியினர் - 

ஞானப்பி.ரகாசத்தையுடையவர், வேதசாரம் உணர்ச்தவர்-... அகம்தை இல்லோர்... விளி 

வுற - மாசமடையும்படி, விடயமைச் நும் - விஷயங்கார் ஜச்தும், எளிது என - எளிதாக, 

வெய்ற - செயித்த, மிரர் - மிரக்தண்மையுடை யவர், எ.று, 

(வி-மை,) தெளிதரும் என்பலு ஒருசொல், தெளிதா பகுதி, களிதரு என்பதும் 

௮து. அகர்தை - அகங்காரம், விடயமைற்லு என்றது சத்தம், பரிசம், ரூபம், ரசம், கந் 

தம் என்பவற்றை, விளிவுறவிடயமைந்துமெளிதெனவென்ற வீரர் என்றமையால், விட 

யங்களைக் தனையும் வேறலருமையும் பிறவம்தை வேற வீரமன்றென்பதம் விளங்னெ, (௯) 

அனையவர் தம்மை கோக்கு யாலயம் துள்ளி லங்கும் 

புனைமணி வாயில் காப்புப் புரிசடைக் கடவு ணல்க 

வினிதென வவரு மேற்றவ் வேவலிற் சிறந்தோ ரா௫இக் 

கனிவிழி நூதலி மைக்குஞ் சங்கான் பாலி ருந்தார். 

(ப-ரை,.) அனையவர் தம்மை சோக்டு - அவர்களைப்பார்த்து, ஆலயத்துள் இலங்கும் - 

Bow g gor or விளங்மு.இ.ம்.ஐ, புவ - அலஙற்வ௨ரிக்கப்பெற்ற, மணி - இ.ரத்தினமயமாடிய, 

உயில் காப்பு - வாயிற்பாவலை, புரிரடை - முறுக்க சடையையுடைய, கடவுள் - சிவபெ 

ருமாவ், நல்க 5 நியமிக்க, அவரும் - அச்ிவணழ்தாரும், இனிது என ஏற்று - இனிதாம 
ஏற் றுக்வொண்டு, ௮ எலலில் - ஆக்தட்பணிலிடையில், ElorCgat 96 - Apt sage, 

சனிவிழி - டிற்றைக்கன் முனு, அதல் இடமக்றாம் - நெற்றியில் ிளம்கப்பெற்ற, சங்க 
‘ . . . . . 

ரப்பால் - வெயெருமானிடதீது, இருந்தார்... எது. 

(வி ~ oT.) ஆலயம் - கோயில், அவரும் என்றது இரோணுகப் on ருகன் எ்பவரை, 

இமைத்தல் - பிரகா சித்தல், (#0) 

கயிலைச்சிறப்பு. 
கலிநிலைத்துறை, 

வேத ஸனிந்தரன் செய்கணமால் புன்புகழ் மேவி 

யோதி மங்களி றுவணனு யவர்தமை யுயர்த்த 

வாதி யம்பிகை நாயகன் பெரும்புக ழவனைக் 

காதல் கொண்டுதாங் குற்றது போன்றது கயிலை,



இரோணுகர்காதை. கக 

(ப- ரை.) வேதன் - பிரமன், இந்திரப்... மசங்டிண் - செந்தாமரைச்கண்ணை 

யுடைய, மால். இருமால், (எல்பவர்। புன் பு-ம் மேவி - அற்பமான புசழை௰ய crt gi, 

(முறையே) ஓமம் - அன்னமும், று - ஐராலதமெ.ட்ஐம். யாமையும், உவணன் - 
கருடனும், ஆயவர்தமை - அன்னோரை, உயர்த்த - தாம்காநிறிய, உயிலை - சயிலாயமலையா 

னது, ஆத - முதன்மையுள்ள, அம்பி 3ஈயகன் - உமாபதுியாகிய சிவபிரானந, பெரும் 

புகழ் - பெரும்புகழானது, அவனை - அச்சிவபிரானை, அ தல்கொண்டு - ஆசைகொண்டு, 

தாங்குற்றது போன்றது - சுமக்கலுறிறதை நிகர்த்திரு6த ப T று. 

(வி - ரை.) வேதாதிசாரி யாதலால் பிரமனை வேழ. என்முர், இக்இி.ரூம் - மபருஞ் 

செல்வமூடையவன், ஆயவர்தமை யென்றது பிரமன் முகலிய மூவரை, புகழ் வெண்மை 

யாதலால் கயிலாயமலைக் குவமையாயிற்று, (௬௧) 

(தள்ளு சோதஇயய் கயிலைமால் வரையினிழ் சிறிது 

வெள்ளி தான்காடு இசைமுகக் கம்மியன் -விரகா 

லள்ளி வானிருள் விழுங்குவா னமைத்ததொன் தன்றோ 

வெள்ளு முமதி யென்ப.தஇிவ் வுலகங்க ளெல்லாம், 

(ப-ரை.) இசைமுகக்கம்மியன் - பிரமனாகெயகம்மாளன், தெள்ளு - தெளிவாக, 

சோதி - ஒளியையுடைய, அம் - அழகாஇய, மால் - பெரிய, ஃயிலைமலையினில் - கயிலைமலை டில், இறிது "வெள்ளியொடு மிதி வெள்ளியை யெடுத்து, விரலால் - oe arg தால், 

வான் இருள் - பேரிருளை, அள்ளி விழுங்குவான் - வாரி யுண்ணும்பொருபம்டு, அமைத்த - 

அமைத்துவைத்ததாகயெ, ஒன்று அன்மோ - ஓருபொருளையல்லவா, இ உலகங்கள் எல் 

லாம் - இக்தவுலகத்தாரொல்லாரும், எள் உமு- பழிக்கப்படாத, மதி என்பது et Or 

னென்று சொல்லுவது, oT - Ds . 

(af ~ cnn.) திசைமுகன் என்றது மஉான்சூ முபங்களையுடையவனென்று குறிட்பித்தற் 
கென்க, இசைகான்காதலான். உலகம் - ஆகுபெயர், எள்ளல் - பழித்தல், தான் - அமை, 

சபாமண்டபச்சிறப்பு. 

அன்ன மாகயி லாயமோ சருமறை யாகச் 

சென்னி மாமொழி யாகூமோர் செம்பொனா லியன்ற 

தன்னை கேர்மணி மண்டபச் தரியணை தன்னின் 

முன்ன மோர்பக லுமையொடு முதல்வன்வீழற் மிருந்தான். 

(ப-மை, அன்ன - அத்தன்மைத்தாகுய, மாடயிலாயம் - பெரிய கயிலாய மலையா 

னத, ஓர் ௮ருமஹைஆக - ஓப்பற்ற அரியவே.தமாச, சென்னி - தலைமபெம்ற, மா - அழ 

காய, மொழி ஆகும் - சொற்களாகிய, ஓர செம்பொன்னால் இயன்ற - ஒரு செம்பொன் 

னாலமைக்கப்பட்ட, குன்னைகேர் - S001 Gort & 5 1 Cai நிகர்த்த, மணிமண்டபத்து வ I 4: Lo oer 

டடத்தில், அரி அணை தன்னில் - இங்காசாத்இன்மீது, முர்ஊம் - முற்காலத்தில், ஓரீபகல்ஃ 

ஒருகாள், முதல்வன் - Bova CBW சிவபெருமான், உமை௰யாடமு வ்ற்திருர்தால் c=, 

(வி- ரை,) அ௮ரி- சிங்கம், முதல்வன் என்பதில் வகரம் மெய்யீற்றுடம்படுமெய்; உடம் 

படு மெய்யல்லாத மெய்யெனவும்கூறுப், (க 

மகாசபை கூடுதல். 

இந்தி சன்சுர ர்ரியய னியக்கர்கந் தருவர் 

சந்தி ரன்கதி ௬ரகாசித் தர்கள்விறற் றகுவர் 

முந்து அங்கண காயகர் முனிவசர் வசுக்கள் 

வந்து சண்டன ர௫மையொடு பரமனை மகிழந்து,



௧௨ சித்தாந்தசிகாமணி. 

(ப-ரை,) இர்திரல்--, சுரர், அரி - விஷ்ணு, அயன் பிரமன், இயக்கர், சந் 

திருவர்--, ௪ச்திரம்--, கதிர் - சூரியன், உரகர்--, மிச்தர்கள்--, விறல் - வெற்றியையு 

டைய, தகுவர் - தைத்தியர், மு£ஆுறும் - முற்பட்டு நிய்றெ, கணமாயகர் - கணசாதர், 
முனிவரர்---, வசக்கள்--, (resi ant யாவரும்) ம௫ழ்£. வட்து - சந்தோஷக் துவர்து, 

உமையொடு பரமனை டண்டனர்-உமாதேவியோடுகூடி யெழுந்தருளியிருக்க. சிவபிராக 

கண்டார்கள், எ- று, 

(வி-மா,) சுரர் - தேவர், இதுவடசொல்லா தலால் இதற்கு ஐசுவரியமூடையவரெ 
ன்றும், ஈன்றாய் பிரகாரிப்பவரென்றும், பக்தியால் சமர்ப்பித்த வவீஸ் முதலானவற்றை 

நன்றாயேற்றுக்கொள்வோரென்றும், சு.பத்தைச்சொல்வோ ரெவ்றும், பாற்கடலிற்றோன் 

தின அமிர்தத்தை யுடையவரெ.ம்றும், விரும்பின பொருகாத் தருவோரென்றும் பொருள் 

கூறுவர் வடநூலார். இயக்கர் - யமஷர், உரகர் - நாகர், (௪) 

கலிவிருத்தம். 

பாவர் சலர்சிலர் பணிவர் முன்னர்நின் 

டுவர் சிலசில சரார்ப்பர் மென்மலர் 

சூடுவர் சிலர்சிலர் துஇிப்ப ரன்பினால் 

வாடுவர் சலர்ிலர் ம$ழ்க்து வாழ்த்துவார். 

(ப-மை,) இலர்பாடுவர்---, இலர்பணிவர்--, பவர் மூன்னர்திய்று ஆடுவர், இலர் --, 

ஆர்ப்பர் - ஆரவாரிப்பர், சிலர்மென்மலர் ரூவெர் - பலர் மமல்லியமலர்க?ளச் ரூட்சவர், 

சிலர் துதிப்ப்--, அன்பினால், சிலர்வாவெர்--, சிலர் மகிழ்சீு வாழ்ததுவார் எ-று, 

(வி- மை,) பணிதல் - வணங்குதல், ஆர்த்தல் - பேடராலிசெய்தல், அுதித்தஃ-தோத் 

இரஞ்செய்தல், (௧௫) 

இன்னண மிவர்பல வியற்றல் கண்டுமை 

தன்னொடு மரியணை தன்னின் மேவிய 

மின்னவிர் சடையினன் விளங்கு பேரவை 

முன்னுற நிகழ்ந்தகோர் முறைமை கூறுவாம், 

(ப - ann.) இன்னணம் ல இவ்வண்ணமா, இவர் - இவர்கள், பல இயற்றல்கண்டு - 

பலவற்றைச்செய்தல் பார்த்து, உமைதன்கெுகம்--, அரியணை தன்னில் மேவிய - சிங்கா 

சகத்திலெழு£த ரளியிருக் ௪, மின் அவிர் - மின்கொாடுகள்போல விளங்குகிற, சடையின ன- 

௪டாபா.ரத்தையுடைய சிவபிரானது, விளங்கு பேர் அவை - (மூன்) விளங்ஒ௫ன்ற பெரிய 

சபையில், உற - மிகுதியாக, நிகழ்ந்தது - ஈடர்ததாகய, ஐர்முறைமை கூறுவாம் - ஒரு 

முறைமையைச் சொல்லுவோம், எ. று, 

(வி-ரை,) இன்னவண்ணமெனஜ்பாலழு தன்னம் என விகாரமாயிற்று, மேன் ஃ 

ஏழலுருபு, (௧௬) 

அண்டா்க டமக்கெலா மரிய தன்கவுட் 

கொண்டருண் மெல்லிலை கொடுப்ப நூற்க(_ல் 

கண்டிட மிரேணுக கணேச னென்பவற் 

பண்டுறு முவகையாற் பரன மழைக்தனன். 

(பாரை .) அண்டர்கள் தமக்கு எலலாம - தேவர்களுக்கெல்லாம், அரிய - அரிதாயெ, 

த்ன் கவுள் கொண்டருள் - Got கதுப்பிற்பொண்டருளின, மெல் இலை - மெல்லிலையை, 

கொடுப்ப - கொடுக்கும்பொருட்டு, நூல்டடல் கண்டிடும் - தூற்கடற்கரையைக்ஃண்ட, 

இரேனுக கணேசன் என்பவன் - இரேோணுக கணேசன் என்பவனை, பண்டு உறும் உவகை 
௪ உ ச 4 e 7 ௮ ச 

யால் - பழமையர்கயெ சச்தோஷத்தினால், பரன் - சிவபெருமான், அழைத்தனன்-.-, எலு,



இரசோ ணுகர்காதை. ௧௩ 

(வி-மா.) அண்டம் - விண்ணுலகாதலால் அதிலுள்ளாசை அண்டர் என்றார். கவுள்- 

கபோலம், கடல் என்றது கடம்சகரையை. கணேசன் - கணகாதன், தன் கவுள்கொண்ட 

டுள் மெல்லிலை - தாம்பூலப்பிரசாதம், (௧௭) 

அழைக்தரு ளூவகையா லவ்வி சேணுகன் 

றழைத்துயர் கல்வியந் தர கன்றனைப் 

பிழைத்தனன் கடந்துகம் வினைபி ழைப்பவே 

மழைத்திரு மிடற்றினோன் மருங்கு வர்தனன். 

(ப-ரை,.) அழைத்தருள் - அழைத்தருளின, உவகையால் - ௪ம்தோஷத்தால், ௮ இ 

மாணுகன் - அந்த இரேணுகன், தழைத்து உயர் - செழித்துயர்ஈ்த, கல்வி - கல்வியினை 

புடைய, ௮ம் - ௮ழகய, தாருகன் Boris - தாருகனை, பிழைத்தனன் - பகைத்தவளாய், 

கடர்து - அவ்விடம்விட்டு, ஈம் வினை பிழைப்ப - ஈமது வினைகெட, மழை - மேகம்போன்ற, 

இருமிடத்நினோன் - இருமிடற்மையுடையவனாகய சிவபெருமானது, மருங்கு - பக்கத்தில், 

வர்தனன் - வந்தான், எ- று, 

(வி மை.) மிட - கண்டம், (௧௮) 

மிடைந்திடு தனதுபே ரவையின் மெய்யுணர் 
வடைந்துடி தாருக நாமம் தன்பனைக் 

கடடதுறு மிரேணுக கணேசற் பார்ழ்இது 

மடங்கல௩ தவிசுறை வள்ளல் கூறுவான், 

(ப-மை,) மிடைந்திஓ - நெருங்க, தனத பேர் அவையில் தனது பெரியசபை 

யில், மெய் உணர்வு அடைந்திமி - மெய்யறிவுபெற்ற, தாருக காமத்து - தாருகனென்னும் 

பெயரையுடைய, அன்பனை, கடந்துறும் - கடர்துவந்த, இபேணுக கணேசன் பார்த்து - 

இரேணுக கலோசனை நோக்க, ௮ம் மடங்ல் தவிசு உமை - அழகாயெ ிங்காசநத்தில் 

oD Anes, வள்ளல் - சீவபிரான், கூறுவான் - சொல்வானாயினன், ௭ . று, 

(வி-ரை.) மிடைதல் - கெருங்குதல், அவை - சபை, கடத்தல் - அலமதித்தல், 

மடம்கல் - சங்கம், தவிசு - ஆசம், இம்மை மறுமை வீடு என்னலும் எல்லாவற்றையும் தச் 

தருள் செய்கிற பரமோதா.ரனாதலால் சிவபெருமானை (வள்ளல்? என்ளூர், (௧௯) 

மதியுறு மிரேணுக மன்னு பேரவை 

யிதிலெம தகடிமையா யிலங்கு தாருகழ் 

கதிதரு காலினாழ் கடக்கப் பட்டதென் 

விதிதவ றினையெனா விளம்பன் மேயினான். 

(ப - ரை.) மதி உறும் இரேணுக - அறிவையுடைய இரோணுகனே, மன்னு - நிலைபெ 

ற்ற, பேர் ௮வை இதில் - பெருஞ்சபையாடிய இதில், எமது அடிமையாய்... இலங்கு - 

விளங்கு, தாறுகன்-தாருகனை, கதி தரு காலினால் - வேகத்தோகூடிய காலினால், ஃடக் 

கப்பட்டது என் - அவமதித்தம்குக் காரணம் யாது, விதி தவமினை எனா - விதி தவறினா 
யென்று, விளம்பல் மேயினான் - சொல்லத்தொடங்கனான், ௭ - று, 

(வி- ரை,) மதி உறும் என்பதம்கு ௮மிவு மிகுமத என்றுரைப்பிலுமாம், கதி- கடை, 
அது இங்கு விரைஈடைக்காயிற்று, விதி - சாத்திரநியமம், (2.0) 

சிவபக்தர்கள்மகிமை. 

கருதுஈம் பத்தரைக் கடத்தல் கேட்டிலுக் 

கொருதனி மூலமா யுடம்பி னாயுளு 

மரிதுறு செல்வழுங் குலமு மன்றுதாம் 

பெரிதுறு கீர்த்தியும் பெயர்த்த ழிக்குமால்,



க் சித்தாந்தசிகாமணி: 

(பஃ-ரை,) கருதம்- யாவரும் மதித்தற் கரிய, ஈம்பத்தரைகடத்தல்--, கேட்டிலுக்கு 

கெடுதிக்கு ஒருதனி மூலமாய்--, உடம்பின் ஆயுளும் - உடம்போடுகூடி. வாழ்தற்குரிய 

வாழ்கமாளையும், அரி ௨௮ செல்வமும் - ௮ரிதாயெ மிக்கசெல்வத்தையும், குலமும் - குலத் 

தையும் --, அன்று - அன்றி, தாம், பெரிது உறு - மிக்தியாயடைந்திருக்கிற, ஐீர்த்தி 

யும் - இர்த்தியையும், பெயர்த்து அழிக்கும் - நிலைபெயர்த்து அழித்துவிடும், எ- று, 

(வி- மை.) கடத்தல் - இகழ்தல், மூலம் - காரணம், கடத்தல், அழிக்கும் எனவி 

யைத்துரைத்துக்கொள்க. உம்மைகள் எண்ணின்கண்வந்தன. அன்மியென்பது அன்று 

எனத்தஇரிர்து வந்ததனால் தகரம் இயல்பாமிற்று, (௨௧) 

கழிந்துள மயலின்மார்க் கண்ட னாகுமென் 

ஜொழும்புடை யவனைமுன் ஜொடர்ச்தி கழ்க்தென 

தெழுல்கழ லுதையினா லின்று முள்ளுறு 
தழும்புறு முூடலினன் றண்ட னாயினான். 

(ப- ரை.) தண்டன் - யமனானவன், கழிக்துள்ள மயலின் - மிக்குள்ள செருக்கினால், 

மார்க்கண்டன் ஆகும் - மார்க்கண்டனாயெ, என தொழும்புடையவனை - என்தொண்டனை, 

மூன் - முற்காலத்தில், தொடர்ச்து இகழ்கீது - தொடர்ச்; அவமதித்து, எனது, எழும்- 

எழுந்த, 4 Lpov உதையினால் - காலுதையினால், இன்றும்--, உள்ளுறு - நினைத்தற்கரிய, 

தழும்பு உறும் - வடுப்பொருச்திய, உடலினன் ஆயினான்--, a = று, 

(வி-மரை) தண்டாயுதத்தையுடையவ னாதலால், யமனை, *தண்டன்? என்றார். கழிக் 

துள மயலின் மார்க்கண்டன் என்பதற்கு மாயை மயக்கொழிக்திருக்கிம மார்க்கண்டன் 

என்றுரைத்தலுமாம், உடலினன் - உடம்பையுடையவன்,. (௨௨) 

தறிபவ மரமுடைச் சங்கு கண்ணனு 

மறிவுணர் பிருகுவு மாமென் ஜொண்டராற் 

பறிபடு தலையனாய்ப் பவங்கள் பத்தினு 

மறிபடு மாலென மதஇத்தி டாய்கொலோ. 

(ப ஆ மை.) தறி - வெட்டப்பட்ட, பவம் - பிறவியாகிய, மரம் உடை « LOT BOM Ft 

டைய, சங்குமண்ணனும்---, அறிவு உணர் - அறிவையறிர்த, பிருகுவும்--, ஆம் - ஆய, 

என்தொண்டரால்--, மால் - திருமாலானவன், பறிபடுதலையன் ஆய - தலைபறியுண்டவ 

ஞய், பலங்கள் பத்திலும் - பத். துப்பிறவிகளிலும், மறிபடும் என - மீட்டு மீட்டும் பிதந்து 

ழல்வானாகுனென்னு, மதித்திடாய்கொலோ - மதித்திலையோ, எ - அ, 

(வி - மா.) த றிபவமரம் உடைச்சங்முகண்ணன் என்பதற்கு பிறவியாகிய மரத்தை 

வெட்டின சங்குகண்ணன் எனப்பொருள்கெ TOM de ௫ங்குமர்ணன் - ஐர்சியபக்தன், தொண் 

டரால் என்பது தொண்டர்களுக்குக் கெதி இழைத்தசனால் என்க, (௨௩) 

திருமறு மார்பன்முன் செய்ய வென்றொழும் 

புசமுறு ததிசியா லொடிந்த சேமியான் 

பொருமற மிழந்தனன் புகழ்க்க ணேசரால் 

வருமறி முகமொடு தக்கன் மாழ்கினான். 

(ப- மை.) திருமறுமார்பன் - திருமாலானவன், மூன் - முற்காலத்தில், செய்ய என் 
தொழும்பு - செவ்விய என்தொண்டின், உரம் உறு - alos», ததியால்--, ஓடிர்த 
நேமியான் 4 ௪க்கரம் ஒடிர்தவனாய், பொரும் - போர்செய்தற்குரிய மறம் இழர்தனன் « 

லீ ரத்தன்மையை பிழர் தான், புஃழ் - புகழையுடைய, கணேசரரால்--, தக்கன்--, வருமதி 

முகமொடு - கிடைத்த ஆட்டுத்தலையோமி, மாழ்கனான் - மயங்கினான், gt = De



இரோணுகர்காதை. கந 

(வி- ரை,) திருமறுமார்பன் - இலக்குமியையும், ஸ்ர்வத்ஸம் என்னும் மறுவையும் 
உடைய மார்பையுடையவன், ததிசி- ஜர் முனியன், இவன் இந்திரனுக்கு தன்முதுகெ 

லும்பைக்கொடுக்க அதைக்கொண்டு அவன் தூறு முனைகளுள்ள வச்சிராயுகத்தைச் 

செய்துகொண்டு தன்பகையரெல்லாரையும் வென்ருனாதலாஜம், பரோபகாரார்த்தமாஃத் 

தன்முதுகெலும்பைத்தச்துமிர் துந்தானாதலாலும், இம்முனிவன் பெருங்கொடையாளன் 
எனப்பெயர் பெற்றனன், கணேசரால் - கணாஇபர்களையும் பக்தர்டளையும் அவமதித்தல் 
னால் என்க, (௨௪) 

தகுஞ்செய லுடையகஞ் சுவேதன் றன்னைமுன் 

னிகழ்$தனன் மறலியெம் மாலெ ரிந்தனன் 

புகன்றிடி னின்னுகம் பொருவி ஜரொண்டரா 

லுகுந்திற லுடையவ ௬ள.ர கேகே, 

(பஃரை,) தகம் - தக்க, செயல் உடைய - செய்கையையுடைய, ஈம்- ஈமது, சுவே 

தின்றன்னை--, முன் - முற்காலத்தில் மறலி - யமனானவன், இஃழ்க்சனன் - இகழ்ந்து, 
எம்மால் எரித்த ol, புகன் இடி. - (lap ரல்லு மி. தழு, இன்னும ஆ மேலும், நம்-௩ம அ, 

பொருவு இல் - ஒப்பிலலாச, தொண்டரால்--, உழும் - இழந்த, இமல் உடையவர் - வலி 

யுடையவர், அமேகர் உளர்--, எ. று, 

(வி-னா, சுவேதன் - காளாஞ்சமம் என்னும் புண்யதீர் த்தக்கரையிலே சிவனை நோக் 

இத் தவஞ்செய்துரும்தபோது யமன்வந்து பிடித்துப்டபோகக்கண்ட சிவபெருமான் யமனை 

யுதைத்து விமவிக்கப்பெழ்த ஒருராஜரிவதி, இகழ்ச்கனன் - முற்றெச்சம், உகுக்தஇறலுடை 

யவர் - வலியிழக்தவர், (௨௫) 

இரேணுகர் அவதரிக்கும் காரணம். 

ans முருகன் றனைக்க டந்தனை 

யாதலி னிரேணுக வசவு தாங்குறு 

மேதினி தனிலை! ௬ பிறப்பு மேவென 

வோதின னடியவர்க் குவி செய்பவன். 

(ப- ரை,) சாதம் இல் - பிறவியில்லாத, தாருகன்றனே கடந்தனை ஆதலின் - தாரு 

ணக்கடச்தாயாதலால், இரோணுக - இரொணுகனே, அரவு தாய்குறும் - இஇிசேடனால் சமக் 

கப்பட்ட, மேதினி தனில் - பூமியில், ஒரு பிமப்பு மேவு என - ஒரு பிறவி யெடுககக்கட வை 

யென்று, அடு.யயர்க்கு உதலி செய்பவபம் 2 சிவபெருமா, ey Soot vir - சொல்லியருளி 

னான், எ- று, 

(வி-ரை,) சாதம் ஜாதம் என்றும் வடசொற்மிரிபு, தாங்சறுமேதினி என மேல் 

வருசலால் அரவு ஆதிசேடனை யுணர்த்திற்று, (௨௯) 

SYD ph sb oo முதல்வநீ யழைக்கு மோகைதான் 

பெறப்பெறு மடியனேன் பேதைசம் தன்மையாத் 

தறப்புறு தாருகற் கடந்த திமையைப் 

பொறுத்தரு ளெனவடி பணி௩து போற்றினான். 

(ப-ரை.) அறம் - தருமவுருவினனாயெ, தனிமுதல்வ - ஒப்பற்ற முதல்வனே, நீ 

யழைக்கும்-நீயழைக்கவ்ற, ஓகைத் ரன் -உவகையையே, பெழட்பெறும்-பெறப்பெ்ற, அடி. 

யனேன் - அடியேனது, பேதைத்தல்மையால் - அமியாமையால், இறப்பு உறு - இறப்புப் 

பொருச் திய, தாருகன் கட்த - தாருகனை அவமஇத்த, தமையை--, பொறுத்தருள் என 

—, அடிபணி£து போத் றினான்--, GI -



கலு சித்தார்தசிகாமணி. 

(வி-ரை,) அங்கணன் என்பதை அம்சண்ணன் எனப்பிரித்து, கருணையோடூகூடின கண்ணையடையவன் எனப்பொருளுளாத்துக்கொள்க, 4 கண்ணுக்கணிகலம் கண்ணோட் 
டம்?” என்பவாகலான் கண்ணுக்கழகாவது கருணையேயாமென்பது விளங்கும், விடை - 
உத்திரவு (விடுதல்), ஏ - அசை. 

(௩௪) 
இரேணுகர் அவதரித்த ஸ்தலம். 

எய்திய விரேணுக னிறைவன் கூறிய 
மெய்தஇிக ழிலிங்கமெய் மேவித் தோன்றினான் 
கொய்துணர் மலிபொழிற் கொல்லி பாகம்வாழ் 
செய்தவ முடையர்தாஞ் சென்று கண்டனர். 

(ப-ரை,) எய்திய- வரத, இரேணுகன்--, இறைவன் கூறிய - சிவபெருமான் சொ 
ன்ன, மெய் இகழ் - உண் மைவிளங்குகின்ற, இலிங்க மெய் மேவி - இலிங்க வடிவத்தில் 
பொருக்இ, தே ஈன் றினான் - காணப்பட்டாள், (அப்படிக்காணப்பட்டவனை) கொய் - பறிக் 
கப்படுறெ, தணர் - பூங்கொத்துக்கள், மலி - மிகுர்ச, பொழில் - சோலை சூழ்ந்த, கொல் லிபாகம் வாழ் - கொல்லிபாக்கம் 2 ன்னும் தலத்தில் வாழ்கின்ற, செய்தவம் உடையர் - 
திவஞ்செய்பவர்கள், சென்று சண்டனர்--, oT = Ly. 

(af - or.) cru geo - வருதல், இகழ்தல் - விளங்குதல், மெய்திகழிலிங்கம் - சோமே சலிங்கம், 
(௩௫) 

இரேணுகர் அவதாரம். 

அ௮அசீர்க்சழிகெடிலடியாசிரிய விருத்தம், 
நீத்றொளி விளங்கக் கண்டி. நிறையணி யணிர்து வேணி 
தோற்றழ கலங்க ஞானச் சோதியின் வயிற்றிற் ரோன்றிப் 
Curb Derm கதிர்போ னின்ற புண்ணியன் றன்னைக் கண்டோ 
சாற்றவும் வியப்புற ஜோரா யடியிணை பணிந்து சொல்வார். 

(ப-ரை,) நீறு ஒளி விளங்க - திருவெண்ணீய்றின் eof Iran Age, கண்டி. உருத்த சாக்கமாலையாதிய, நிறை அணி அணி? து-நிறை த ஆப.ரண ததையணிர்து, வேணி தோற்று அழகு இலக்க - சடையின் காணப்ப அழகுவிளங்க, ஞானச் சோதியின் வயிற்றில் தோன்றி, போற்று இளம் கதிர்போல் நின்ற - யாவராலும் வணங்கப்படுஇற பாலசூரி யன்போல் நின்ற, புண்ணியன் துமப்னே - பூண் lucy au ar gore door, கண்டோர்... ஆற் றவும் - மிகவும், வியப்பு 2 OC pg nis = அதிசமித்தலராய், அடி இணை - இசண்டுபாதங் களையும், பணிந்து - வண wil, சொல்லார், ௭ ௨ று, 

வி-ா.) கண்டி கண்ட த்த லணியப்பவேது, வியப்பு - அதிசயம், ௩௬) 4. ் Ly Hs 

சோமா லில்கம் தன்னிற் ரோன்றுநீ யாரை யென்ன 
வாதியா மிறைவன் பாங்க சமாதரு மிரோணு கனியான் 
வேசகா யகன்வி டுப்ப விடைகொண்டிங் கெய் னேனென் 
ரோதினான் வீர சைவச் தூதிய மாக நின்னான். 

(ப-மா.) சோதி மா லிங்கம் தன்னில் - ஒளியையுடைய இச மஹாலிங்கத்தில், தோன்றும் நீ - காணப்படுநிற நீ, யாரை என்ன - யாரென்று கேட்க, வீ ரசைவத்து - வீரசைவ மதத்தின.து, ஊதியம் ஆட நின்றோன் - பயஞ கின்றவனாயெ இரேனுகன், ஆதி ஆம் - முதல்வனாயெ, இறைவன் பாக்கர் - சிவபெருமான் பக்கத்தில், அமர் தரும் - அமர்ச்திருக்கும், இரோனுகன் யான் - இரேணுகனென்லும் கணராதன் யான், வேதகாய



இசோணுகாகாதை. ௧௯ 

கன் விடுப்ப - சிவபெருமான் அலுப்ப, விடை சொண்டு - விடைபெற்று, இங்கு எய்தி 

னேன் என்று - இங்கு வக்தேனென்று, ஓதினான் - சொல்லினான், ௭ - று, 

(af - oan.) யாரை யென்பதில் ஐ சாரியை. (௩.௭) 

இரோணுகர் போதிகை யடைதல். 
விளங்குறு தவத் தாத மென்பயிர் தன்னை வேரு 

யுளங்கவல் சயின புத்த ராதிய ர௬ணர்வி னூலாம் 

வளர்ந்தெழு களைக ளைந்து வளர்ப்பதற் கூற்றே னானென் 

றிளங்கதி ரனையான் வானக் தெழுந்துபோய் மலயச் துற்றான். 

(ப- ரை.) விளங்குற௮ு - விளங்குன்ற, சவ இத்தாக்தம் - வ த்தாச்தமென்ற, 

மெல் பயிர் தன்னை - மென்மையாடிய பயிரை, வேறு ஆய் - வேறுபட்டு, உள்ளம் கவல் - 

மனங்கவல்கின்ற, சைனர் புதீதர் ஆதியர் - சைனர் புத்தர் முதலியோரது, உணர்வு இல் 

ல் ஆம் - அறிவில்லாத நூல்களாகிய, வளர்ந்து எழு களை - ஓங்கி யெழுகன்ற களையை, 

களைந்து வளர்ப்பதற்கு - களைந்து பாதுகாப்பதற்கு, நான் உற்றேன் என்று - நான் வற் 

தேன் என்று சொல்லி, இளம் கதிர் அனையான் - பால ரூரியனை ஓத்தவனாயெ விரேோனு 

கன், வானத்து - அகாயமார்க்கமாக, எழுர்துபோய்--, மலயத்து உற்றான் - பொதிகை 

மலையைச் சேர்ந்தான், எ - 2, 

(வி - ரை,) கவலல் - துன்பப்படுதல், கல - ஐூர்வகைப்புல், வானம் - அகுபெயர், 

போதிகைமலைச்சிறப்பு. 

ஓங்கெயெ விந்த வெற்பமங் கொருகரஞ் சுமக்க லாற்றா 

தேம்குபு பிலத்தில் வீழக் கண்டவவ் விருடி. தன்னைத் 

தீங்கறு முனிவ ரெண்ணி லோசொடு 9௧ரம் தன்னிற் 

மூங்கிய மலய வெற்பின் றன்மையார் சாற்ற வல்லார். 

(பஃ ரை.) ஒங்கெய - உயர்ந்த, விந்த வெற்பு - விர்த மலை, அங்கு - அவ்விடத் 2, 

ஒரு க.ரம் - ஒருகையை, சுமக்கல் ஆற்றாது - தாங்க மாட்டாமல், ஏங்குபு - ஏங்க, பிலத் 

தில் - பாதாள லோகத்தில், ௨ழ கண்ட- விழச்செய்த, ௮ இருடி தன்னை-அர்த அகத்திய 

முனிவனை, தீங்கு அறும் - கும்௰மற்ற, முனிவர் எண்ணிலோரொடு - அளவிறந்த முனிவர் 

களோடு, சிகரம் தன்னில் தாங்க - சிகரத்தால் சுமந்த, மலயவெற்பின் தன்மை - பொ 

இய மலையின் தன்மையை, சாற்ற வல்லார் யார் - சொல்ல வல்லவர் எவர், 

(வி-ரை,) ஏங்குபு செய்பு என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம் ; இது வீழ வென் 

னும் வினைகொண்டது, வீழ்தல் ஈண்டு அழுந்தலென்லும் பொருளில் வரது. கெரர்தன் 

னிற்ருவ்யெ என்பதில் இன் என்னும் ஐர்தாவ.து முன்றாவதன் கருவிப்பொருளில் வந்குது, 

ஒறுகரத்தால் விர்தவெற்பை யமுத்தின அகத்தியரையும் அவர்போன்ற ௮கேக முனிவரை 

யும் தன்னொரு சிகரத்தால் தாங்கின பொதிய மலையின் ஏற்றம் இச்செய்யுளாற் கூறிய 

வாருயிற்று, (௩௯) 

மலயச மென்று மிக்க மலயமா ருதமா மென்று 

முலகொரு மூன்றி லுந்த னோம்குறு புகழ்சென் நெய்த 

நலமலி சந்துங் காலு நல்கிய வதுபோற் நன்பே 

ரிலகுற மலைக conan Glan ir ear றேனுமீம் ததுதா லுண்டோ, 

(us + on.) மலயசம் என்றும்--, மிக்க மலய மாருதம் அம் என்றும் - மேன்மையா 

யெ மலயமாருத மாகுமென்.றும், உலகு ஒரு மூன் நினும் - ஒப்பற்ம மூவுலகத்தும், தன்- 
தனது, ஓங்குறுபுசழ் - உயர்ர்த புகமானத, சென்று எய்த - சென்ன அடைய, ஈலம் மலி-



௨0 சித்தாந்தசிகாமணி. 

நன்மை மிகுர்த, சந்தும் - சந்த௩ மரத்தையும், காலும் - தென்றற்கா இறையும், ஈல்யெ 
அதுபோல் - ஈந்ததுபோல, தன்பேர் இலகுற - தன்பேர் விளங்கும்படி, மலைகளுள் 

ஒன்றேனும் - மலைகளுள் ஒன்றாயினும், ஈர்தது உண்டோ-., எ-று, 

(வி-மை,) மலயசம் - ௪க்துமரம், மலயமாருதம் - தென்றற்காற்று, கால் - காற்று, 

எந்தது - கொடுத்தது. (௪௦) 

இரோாணுகர் அகத்தியரைக் காணுதல். 

அப்பெரு மலயம் தன்னை யடைந்தகத் இயனி ருக்குஞ் 

செப்பரும் வளம லிந்த விடத்்தனைச் சென்று கண்ணுற் 

ஜொப்பரு முவகை கூர்ந்த வுளத்தொடு கணங்கள் கோமா 

னெய்ப்பறு முனிவ ரோடம் இருந்துள முனியைக் கண்டார். 

(ur - cor.) 2-965, பெரு மலயம் தன்னை - பெரிய பொதிகைமலையை, அ௮டைகது- 
சேர்ர்த, அகத்தியன் இருக்கும் - அகத்திய மூனிவர் இருக்கின்ற, செப்பு அரும் - சொல் 

லுதற்கரிய, வளம் மலிர்ச இடத் இனை - வளமிகு£்த இடத்றை, சென்று கண்ணுற்றுஃபோய் 

ப்பார்த்து, ஒப்பு அரும் - ஒப்புச்சொல்லுதற்கரிய, உவகை கூர்ச்த - களிப்புமிக்க, உள்ள தீ 

தொடு - மனத்தோடு, கணங்கள்கோமான் - கணமாதராயே இரேஹுகர், எய்ப்பு அறும் - 

அயர்வற்ற, முனிவரோடு அங்கு இருக்துள்ள - மூனிவருடனே யங்இருஈ்த, முனியை - 

அகத்திய முனிவனை, கண்டார் - பார்த்தனர், ௭- று, 

(வி- னா.) எய்த்தல் - அயர்தல், செப்புதல் - சொல்லுதல், (௪௧) 

வந்தெர் நின்ற ஞான வாரியைக் கண்ணிற் கண்டு 

சந்இ.ர மவுலி நன்பாற் சார்ந்துள விரோணு கப்பேர் 

மூந்துறு பவனா மென்று முனிவனு முணர்வாம் கண்டு 

சிந்தனை ம௫ழ்ந்தெ முது இருவடித் தலத்தில் விழ்ந்தான். 

(ப-ரை,) வம்து எதிர் கின்ற - வந்து எதிரே நின்ற, ஞானவாரியை ஃ ஞோானக்கடலை, 
கண்ணில்கண்டு--, சர் திரமவுலி தன்பால் - சந்திரசேகரராயெ வெபிரானிடத்.து, சார்க்து 

உள்ள - சேரக் இருக்கற, இசேோணுகஃப்பேர் - QC rege la os apo பேரினால், முந் துறுபவன் 

ஆம் என்று - முன்னிற்பவனாம் என்று, முனிவனும் - அகத்திய மூனி௨னும், உணர்வால் 

கண்டு - ஞானதிருஷ்டியால் பார்த்து, சி தனை மகிழ்ந்து எழுந்து - மனமகழ்ச்தெழு௩ஈது, 
இரு அடி.தலத்தில் வீழ்ர்தான் - திருவடியில் வீழ்க்தான், ௭ - று, 

(வி- ரை.) ஞானக்கடல் என்றது இரோணுகரை, மவுலி - இரசு, சந்திரசேகரர் « 

பிறையையணிந்த சிரத்தையுடையவர், (௪௨) 

பின்னம் கவனைத் தாஜனோர் பெருந்தவி சுறவி ருத்தித் 

தன்னிக ரமல லோபா முத்திரை தந்த கீரரற் 

பொன்னடி. விளக்கி நூலிற் புகன்முறை யருச்சித் தேத்தி 

யன்னவ னருகு வேறோ ராதனத் தமர் இருந்தான். 

(ப- ரை.) பின்னர் - ௮தன் பின்னே, அல்கு அவனை 4 அல்கு வரத அவ்விரேனுகனை, 

தான் - அகத்திய முனிவன், ஓர் - ஒரு, பெரும் தவிசு - பெரிய ஆசநத்தில், உம இருத்தி- 

வீழ் நிருக்கச்செய்து, தீன் நிகர் - தனக்குத்தானே நிகர்த்த, அமலம் - பரிசுத்தத்தன்மை 
யுடைய, உலோபாமுத்தரை - உலோபாமுத் தரையானவள், தந்த - கொண்டுவர்துகொ 

டுத்த, நீரால் - நீரினால், பொன் அடி. விளக்க - gas gi இருவடியை விளக்டு, நூலில் - 

சாத் திரங்களில், புகல் - சொல்லப்பட்ட, முறை - செமமாக, அருச்சித்து - அர்ச்சனை



இசோணுகர்காதை. ௨௧ 

பண்ணி, ஏத்தி- துதித்து, அன்னவன் அருகு - அந்த விரோணுகன் அருகே, வேறு ஓர் 

ஆதனத்து - மற்றொரு அசாத்தில், அமர்ர்து இருந்தான்--, ௭- று, 

(வி. ரை.) உலோபாமுத்திரை - அகத்தியர் மனைவி. (௪௩) 

இருந்துள முனியை கோக்க யிரோணுக னன்ஞுய் நின்பா 

லருக் தவ ஈடந்த தேயென் றருளினால் வினாப்றி னக்குப் 

பொருந்து௮ மிடையூ றெண்ணிப் புரிபவ ரியாவ ரென்று 

இருக்திய வுளத்த னாகச் செப்புவ லுவகை மாற்றம். 

(ப-ா.) இருச்துள முனியை கோக்க - அப்படியிருர்த அகத்திய முனிவனைப்பார் 

தீத, இடேணுகன் - இரேணுகரானவர், கின்பால் - உன்னிடத்து, அருந்தவம் - அருமை 

யாகிய தவம், ஈன்றாய் ஈடச்ததே என்று - ஈன்றாய் நடக்கன்றதோ வென்று, அருளினால் 

வினாய் - அருளினால் வினவி, நினக்கு - உனக்கு, பொருந்துறும் - உண்டாடுன்ற, இடை 

பூ - விக்னெத்தை, எண்ணி புரிபவர் - ஆலோடத் துச்செய்பவர், யாவர் என்று - யாசெ 

ன்று, இருக் திய உளத்தனாடு - திருத்தமாகிய மனத்தை யுடையவனாகி, உவகை மாற்மம் 

செப்புவன் - சந்தோஷ வார்த்தையைச் சொல்வானாயினன், எ - று, 

(வி- மை,) ஈடக்ததே என்பதில் ஏகாரம் வினா, வினவல் - கேட்டல், புரிதல் - செய் 

தல், மாற்றம் - சொல், (௪௪) 

விந்தமு நின்னாற் 8ழ்போய் வீழ்ந்தது ஈகுட னின்னான் 

முந்தர வுருவ மானான் முழங்குவெண் டிராசு ருட்டுஞ் 

இந்துவு மருந்தப் பட்டுச் சேறலா தொழிக்த தன்று 

வந்தொரு தகுவ னுன்றன் வயிற்றிடை யற்று னன்றே, 

(பஃரை,) விர்தமும் - விர்தமலையும், நின்னால் - உன்னால், போய் வீழ்க்து- 
மேலூற்போய் விழுந்தது, ஈகூடன் - ஈகுடனென்பவன், நின்னால் - உன்னால், முற்று - 

முற்காலத்தில், அரவு உருவம் ஆனான் - பாம்புருவாயினன், மூழங்கு - ஒலிக்க, வெள் 

தரை சுருட்டும் - வெள்ளிய அலைகளைச் HOG p, Ab giand - கடலும், அறுக்தப்பட்டு « 

உண்ணப்பட்டு, சேறலாது ஒழிர்தது - செல்லாதொழிக்தது, அன்று - அக்காலத்தில், ஒரு 

தீகுவன் வந்து - ஒரு அரக்கன் வந்து, உன்றன் வயிற்றிடை- உன்வயிற் றில், அற்றான் ௮ன் 
றே - சீர்ணித்தொழிந்தானல்லவா, ௭-௮, 

(வி- மை.) ழ் - ஆகுபெயர், ஈகுடன் - சந்திரவமிசத்தனான புரூரவனுக்குப் பேச 
னும் ஆயுவுக்கு மகனுமாகெ ஐ.ரரசன், ஒரு ௮.ரக்கன் என்றது வாதாபியை. (௪௫) 

மசேங்கண்மால் விடையா னல்குஞ் சிவதரு மோத்த ரத்தை 

யெங்கண்மா முருக னாமத் திலங்கலை வேலோ னல்க 

வங்கண்மா ஞால ழுய்யப் பெற்றனை யருந்த வத்தோர 

தங்கண்மா நிதிய னாயுன் றனைஙிகர் பவர்யார் சொல்லாப். 

(us - eon.) செம் கண் 4 சிவற்த கண்களையுடைய, மால் விடை யான் ஃ பெரிய இட 

பத்தையுடையவனாடிய சிவபெருமான், நல்கும் - கொடுத்தருளின, சிவதருமோத்தரத்தை 

_, எங்கள் - எங்களுடைய, மா - பெருமைபொருந்திய, முருகன் - முருகனென்ெ, 

காமத்து - பெயரினையுடைய, இலங்கு இலை - விளங்குகின்ற இலை வடி.வினையுடைய, வே 

லோன் - வேலவன், ௩ல்க - கொடுத்தருள, ௮ம் கண் - அழிய இடத்தையுடைய, மா ~ 

பெரிய, ஞாலம் - உலகத்தார், உய்ய - உய்யும்படி, பெற்றனை - கிடைக்கப்பெற்றாய், 
(ஆதலால்) அரும் தவத்தோர் தங்கள் - அருமையாகிய தப௫களுடைய, மாநிதி அன்னாய்- 

பெருஞ் செல்வத்தை நிகர்த்தவனே, உன் தனை நிகர்ப்பவர் யார், சொல்லாய், எ.து:



௨௨ சித்தாந்தசிகாமணி. 

(வி- ரை,) மால் - பெருமை, திருமால், சிவதருமோத்தரம் பன்னிரண்டியல்களை 
யபுடையதோர் நால் ; இது மறைஞான சம்பக்தரால் செய்யப்பட்டது, (௪௬) 

என்றுரை செய்ய வெங்க ளிரேணுகன் முனிவன் கேளா 

நின்றனி வரவெ னக்கே கேர்தலாற் றவத்தோன் யானே 

நன்றிக எனைத்து முள்ளேன் ஞானால் விழியும் பெற்றேன் 

வென்றனன் பவழு மேலாம் வீடடைக் துய்ந்தே னியானே, 

(ப-ா.) எங்கள் இரேனுகன்--, என்று உரைசெய - என்று இவ்வாறு சொல்ல, 

மூனிவன் கேளா - அ4த்தியமுனிவன் கேட்டு, நின் - உனது, தனி- ஒப்பற்ற, வரவு- 

வருகை, எனக்கே கேர்தலால் - எனக்கு நேர்ர்ததனால், யானே தவத்தோன் - கானேதவ 

தீ தனையுடையேன், ஈன்றிகள் அனைத்தும் உள்ளேன் - நன்மைகளெல்லாவற்றையு முடை 

யேன், ஞான நல்விழியும் பெற்றேன் - ஞானமாடிய நல்ல கண்ணையும் பெற்றேன், பவ 

மூம் வென்றனன் - பிறவியையும் வென்றேன், மேல் ஆம் வீடு அடைந்து யான் awe 

தேன் - மேன்மையாகிய வீட்டினை அடைந்ழு யான் கடைத்தேறினேன், எ-று. 

(வி- ரை,) கேளா - செய்தென்லும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம், "நேர்தல் - இடைச் 

தல், மேலாம்லீடு - முத்தி, (௪௭) 

புண்ணிய மூர்த்தி நீயென் பொருட்டிவ ணடைந்தாய் நின்னைக் 
கண்ணுறில் வினைக ளெல்லாம் கதிரொதிர்ப் பனியை யொக்கும் 
பண்ணிய தவரி றைந்து பயன்றரு காலத் தல்லா 
லண்ணலுன் வரவெ வர்க்கு மரிகரி தென்று சொல்வான். 

(ப-மை.) புண்ணிய மூர்த்தி நிஈ தருமரூபியாயெ நீ, என்பொருட்டு--, இவண் அடை 
நீதாய்--, நின்னை--, கண்ணுமில் - தரிசித்தால், வினைகள் எல்லாம்--, கதிர் ௭ .திர்-சூரியனு 

க்கு எதிர்ப்பட்ட, பனியை ஓக்கும்--, பண்ணிய தவம் நிறைந்து, பயன் தரூ காலத்து 

அல்லால் - பயன தருகிற காலத்திலல்லாமல், அண்ணல்- பெரியோனே, உன் வரவு - உன் 

வருகை, எவர்க்கும் ௮ரிது ௮ரிது என்று சொல்வான்--, எ-று, 

(வி- மை.) இவண் - இங்கு. (௪௮) 

பற்பல கலையு ணர்ந்தும் பற்றிலன் றுணிவு மாரு 
வுற்பவ மொழியும் வண்ண முயிர்சிவத் தேக மாகும் 

பொற்பரு ஞூவகாய் வேதப் பொருள்படு வித் தாந்தஞ் 

சிற்பர யோகி நின்னார் நெளிந்திட விழைவ லென்ளான். 

(ப- ரை,) பற்பல கலை உணர்ந்தும் - பலபல நூல்களை அறிர்தும், துணிவு - கிச்ச 

யமா$ிய நிலையை, பற்றிலன - பற் வினேனில்லை, மாறு-நீங்காத, உற்பவம் - பியவியானு, 

ஒழியும் வண்ணம் - ஓழியும்படி, உயிர் - உயிரானது, வெத்து - வெமென்லும் பொரு 

ளோடு, ஏகம் ஒகும் - ஒன்றாடின்ற, பொற்பு - அழகை, அருளுவது ஆய் - அருள்செய்வ 

தாய், வேதப்பொருள்படு - வேதப்பொருள் படுஇன்ற, வெ இித்தாந்தம் - செவ௫த்தாந் 
தத்தை, சிற்பரயோட - சம்பரயோயொடூய, நின்னால் - உன்னால், தெளிகர்திட ஃ தெரிர்து 

கொள்ள, விழைவல் என்றான் - விரும்புகியேன் என்று சொல்லினன், எ- று, 

(வி- ரை.) ழ்பரயோடு - ஞானத்தையுடைய மேலானயோட, சிற்பரயோடு என் 
பது அண்மைவிளியாய் எட்டாம் வேற்றுமையிழ் பொருட்படுத்தினு மமையும். விழைதஃ்- 

விரும்புதல், (௪௧) 
இரோணுகர்காதை முற்றும்.
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அ 5 

வு உ We 
° 

au G த் சம், 

பணத்தை 

இரேணுகர் அகத்தியருக்கு உபதேசம் சேய்தல். 

கலிவிருத்தம். 

முனிவ னின்ன மொழிய வுளங்கொளா 

Aeolus Gere gol Cr copy set முக்கணான் 

றனைஙி னைந்து சமாதி யடைநறுபின் 

னினைவ டைந்து நிகழ்ததுகன் மேயினான். 

(ப-ரை,) முனிவன்- அகத்திய முனிவன், இன்ன - இவற்றை, மொழிய - சொல்ல), 

உள்ளம் கொளா - இருவுளங்கொண்டு, இனியன் என்னும் - இனியனெனறம்குரிய, இரே 

ணுகன்--, முக்கணான்றன்னை நினைந்து--, சமாதி அடைர்து--, பின் - பிறக, நினைவு 

௮டைந்து - நினைவைப்பெற்று, நிகழ்த்துதல் மேயினான் - சொல்லத்தொடங்டுனான்,எ று, 

(வி-ரை.) கொளா செய்யாவென்லும் மாப்பாட்டிறச்தகால வினையெச்சம். முக்க 

ணான் - தரிணேத்.ரதாரியாகெய சிவபெருமான், சமாதஇயடைற்ழு - நிஷ்டைகூடி, நிகழ்த் 

தல் - சொல்லல், (4) 

அருந்த வத்த சரச வுனக்கவண் 

டி.ரு்து மெய்ச்சிவ ஞானசம் கெளிவினைப் 

பொருந்து மிக்கத் தாந்தம் புகலுது 

மொருங்கு சித்தத் துவந்து செவிக்கொளே. 

(ப-ரை,) ௮௬ - அருமையாயெ, தவத்தர் - தவத்தினருக்கு. ௮7௪ - அரசனே, 
உனக்கு--, இவண் - இங், இருந்து - இருக்திய, மெய் - உண்மையாயெ, சிவஞான த் 

தெளிவினை - செவஞானத்தெளிவை, பொருந்து - பொருந்தின, மிக்க - மேலான, Ag and 

தீம் புகலுதும் - சித்தார்சத்றைச் சொல்லுவோம், ஒருங்கு - ஒருஉழிப்பட்ட, ச்ச் து 
உவந்து - மனத்திற் சததோஷங்கொண்டு, செவிக்கொள் - செலிே யற்கக்கடவை, ௭.5 று, 

(வி - ரை.) சாபா,நு£ ரஹசக்தியையும் அட்டமா௫இத்த முதலியவற்றையும் தருதற் 

குரியது தவமாதலால் அதனது பெருமைதோன்று, அருந்தவம் என்றார். ஒருங்கு - ep 

லும் எனிலுமாம், ஏ - அசை, (௨) 

பேத விச்சையிற் பின்னப் பொருள்களு 

மோது பற்பல வாய வெயழுக்கமு£ 

மாதல் பெற்றிடு மாடில்சித் தாந்த.நான் 

மாத வத்தர் வழுத்து முனிவனே. 

(ப-னா,) மா-பெரிய, தவத்தர் - தவசிகள், வழுத்தும் - துதித்தற்குரிய, மூனிவ 

னே--, பேதம் இச்சையின் - வேறுபாடான விருப்பத்தால், பின்னப்பொருள்களும் - 

வேறுபட்டபொருள்களும், ஓ.து - சொல்லப்பட்ட, பம்பல் ஆய ஒழுக்கமும் - பலபலவா 

இய ஒழுக்கங்களும், ஆதல் - ஆதலை, ஆசு இல் - குழ்றமில்லாத, சித்தாந்தமூல்--, பெழ்றி 

மம் - பெற்திருக்கும், எ - று, 

(வி-ரை,) பேதம் - வேற்றுமை, பின்னப்பொருள் - கண்டுக்கப்பட்ட பொருள், 
ஒழுக்கம் - ஆசாரம், பெற்றிருத்தல் - அமையப்பெம்நிறாத்தல், வழுத்தல் - துஇத்தல், 

தித்தாக்ததூல் என்றது பலூத்தார்தம்களை குறித்தது என்கி, (௩)



௨௪ ். சித்தாந்தசிகாமணி, 

ஆயஞ்ச சாங்க மாசறு யோகநழ் 
பாஞ்ச ராத்திரம் பாசு பதத்தொடு 
வாய்ஞ்ச வேத மிவைபிர மாணமாய்த் 

தாஞ்செய் வாதத்திம் றள்ளுவ வல்லவாம், 
(ப-ரை,) ஒய்ஞ்ச - ஆராயப்பட்ட, சாங்யெம்--, ஆசு ௮றுஃகும்றமற்ற, "யோகம், 

கல் - நல்ல, பாஞ்சராத்திரம்--, பாசுபதத்தொட-, வாய்ஞ்ச - வாய்த்த, வேதம்--, 
இசை - இவைகள், தாம் செய் வாதத்தில் - தாங்கள்செய்ஜெ (யுக்தி) வாதத்தில், பிரமாண 
மாய் - பிரமாணங்களாட, தள்ளுவ Here ஆம் - தள்ளத்தகுச்சன அன்றாகும், எ - று. 

(வி-ரை,) ஆயர்த என்பது ஆய்ஞ்ச என்றாயிற்று, (௪) 

சாம்கி யாதிகட் கென்றும் தலைமையா 

மோம்கு மாமறை யும்மறை யைச்கொடர்௩ 
தீங்கு நின்றக னாலவை யாவையும் 

தாம்கு மானத் தகைமைய வென்பவே. 

(ப- மை.) சாங்கெயெம் ஆதிகட்கு - சாங்யெம் முதலியவம்றிற்கு, என்றும் - எம்கா 

ளும், ஓங்கு மா மறையும் - உயர்ச்த பெரிய வேதங்களும், தலைமை ஆம் - தலைமைபெற்றி 

ருக்கும், மமையைச் தொடர்ந்து - வேதங்களைப்பின்பற்றி, ஈங்கு நின்றதனால் - இவ்வுல 

கத்தில் நிலைபெற்றிருத்தலால், ௮வையாவும்--, தாங்கும் - தாங்கப்பட்ட, மானத்தை 

மைய - பெருமைத்தன்மையனவாம், என்ப -என்றுசொல்லுவர் (3 esr), T- Dr (@) 

யோக சாம்கய மோரைந்தி ராத்திர 
மாகும் வேதத் தொருபுடை யன்னபோ 

லேக தேச முறாமறை யெங்குமா 

மாகம் விழ்மலை மாதவ சைவமே. 

(ப- ரை.)மாகம் வீழ் - சுவர்க்கத்தை விரும்பு, மலை-பொதியமலையில் வாழ்டுன்2, 

மாதவ - பெரியதவத்தனை யுடையவனே, யோக சாய்கயம் - யோக சாங்யெங்கள், ஓர் - 

ஒப்பற்ற, ஐந்து இராத்திரம்-பாஞ்சராத்திரம், (அய இவைகள்) வேதத்து ஒரு புடை - 
வேதத்தொருசார், ஆகும்--, சைவம் - சைவமானது, அன்ன போல் - அவைபோல, மஜை- 

வேதம், ஏகதேசம் உறா - ஏகதேசத்தை யடையாது, எங்கும் ஆம் - எவ்விடத்தும்பொரு௰் 

லும், எ- று, 

(வி-மா.) மாகம்வீழ் என்பதற்கு ஆகாயச்தையளாவிய என்றுரைத்தலும் பொரும் 

தும். மாகம் வீழ் மலையென்றதனால் மலையினுயர்ச்சி தோன் நிற்று, ஏகதேசம் - ANB i. 

வேதத்து ஒருசார் - வேதங்களின் ஒவ்வொரு விஷயத்தில் நிற்கும்தன்மை, ஏகதேச 

மூறாமறையெங்குமாம் என்பது வேதஸ்வரூபம் என்க. (௬) 

ஓம்கும் வேதத் தொருபுடை யாகிய 

சாங்கி யாஇயிற் சைவஞ் சறந்ததாய்த் 

தங்கல் வேதமெ லாக்தொடர் செய்கையா 

னீங்கு பாச முனிவ நிலைக்குமால், 

(ப-மா) பாசம் நீங்கு - பாசம் நீங்கப்பெற்ற, முனிவ - முனிவனே, ஓங்கும் வே 

தீத்து - உயர்ந்த வேதத்தின், ஒருபுடை ஆ௫ய - ஒருசா.ராகய, சாம்கயெம் ஆதியில் - சாம் 

இயம் முதலானவற்றுள், சைவம் - சைவமானது, சிறந்தது ஆய்--, தீங்கு இல் - திமை 

யில்லாத, வேதம் எல்லாம் - வேதமூமுதும், சொடர் செய்கையால் - தொடர்டுன்ற செய் 

கையினால், நிலைக்கும் - (சிறப்புற்று) நிலைபெற்றிருக்கும், எ - ௮,



"உபதேசம். உடு 

(a= oor.) பாசம் நீவ்கு என்பது நீங்கு பாசம் என முன்பின்னாக மா நிநின்றது. 

ஆல் - அசை, (௭) 
பிரம மோதும் தாந்தப் பெயர்பெறு 

திரும சைவமென் ற௩இர கான்மறைப் 

பொருள தாகலி னம்மறை போலவே 

வம தாம்பிர மாண மெனப்படும். 

(ப-ரை,) பிரமம் - பிரமப்பொருளையே, ஓது - சொல்லுற, இத்தார்தப் பெயர் 
பெறு - சித்தார்தமென்னும் பெயர்பெற்ற, தரும சைவம் - அறவுருவாயசைவம், என் - 
என்ற, தந்திரம் - தச் ரமானது, ஈால்மறைப்பொருளது ஆகலின் - சதுர்வேதார்த்தத் 

தையுடையதாதலால், ௮ - அந்த, மஹைபோலவே - வேதம்போலவே, வ.ரம்அம் - மேன் 

மையாயெ, பி.ரமாணம் எனப்படும்--, எ. று, 

(வி-ரை,) பிரமம் ஒ௮ என்பது வெபெருமானால் சொல்லப்பட்டதாடுய எனப் பொ 
ருள் கொள்ளினுமமையும், ௮த - பகுதிப்பொருள்விகுதி. (௮) 

கண்ணு தற்பெருங் காரண னாற்பல 

வெண்ணு மாகமஞ் சைவமி லாகுளம் 
பண்ணு பாசு பதமொமடுி சோமமென் 

ஐண்ணன் மாமுனி பன்றறை யப்படும். 

(ப-ரை.) சண்ணுதல் - கெம் திக்கண்ணணாகய, பெரு- பெரிய, கா.ரணனால் - மூலகா 
சணனாலே, பல- பலவா, எண்ணும் - எண்ணப்படுற, ஆகமம் - ஆகமங்கள், சைவம்--, 
இலாகளம்--, பண்ணு - அலங்கரித்த, பாசுபதமொடி-, சோமம் என்று... அண்ணல் 
மாமுனி - பெருமையிற்கிறந்த முனிவனே, அன்று - ௮க்காலத்திற்ரானே, அழையப்படும் - 
சொல்லப்படும், எ - று, 

(வி- மை,) மண்ணுதல் - அன்மொழித்தொகை, (௯) 

ஒது வாம மொழிவறும் தக்கண 

மேதை யாகு மிசிர முனிவ. 

தீதி லாதடத் தாந்த மெனவரு 

பேத கான்கு பெறும்புகல் சைவமே. 

(ப-ரை ) முனிவர - முனிசிரேஷ்டனே, புகல் - சொல்லப்பட்ட, சைவம் - சைவ 

மானது, ஒது - சொல்லப்பட்ட, வாமம்--, ஒழிவு அறும் - நீங்காத, தக்கணம். 

மேதை ஆகும் - அதிவுண்டாகத்தரு£த, மிசரம்--, தீது இல்லாத. Assrésb—, 
எனவரு - என்று சொல்லப்பட்டுவருற, பேதம் நான்கு பெறும் - கான்குவேறுபாடுகளை 
யடையும், எ- று, 

(வி- ரை.) மேதை மேதா என்னும் வடசொற்றிரிபு. ஏ - ௮சை, (௧௦) 

பொமஞ் சத்தி பாஞ்சொல் வயிரவர்க் 

காம தக்கண மம்மி சிரத்தெழு 

நாமம் கொண்று மாதர் ஈணுசூவா 

சேமஞ் செய்மறை யின்மத மற்றதே. 

ப -ரை,) எமம் செய் மலையில் - உயிர்களுக்குக்காவல் செய்கறவேதத்திற் சொல் 
லப்பற, மதம் ௮ற்றது - சம்மதமற்றதாடயே, வாமம்---, சத்தி பரம்--, ௮ம் - ௮ழயெ, 
தச்கணம்-தகதிணமானது, சொல் வயிரவர்க்கு ஆம்--,௮-அர்த, மிசரதத--, எழு காமம் 

கொண்டு-ஏமுபெயர்கவைக்கொண்டு, மாதர் ஈணுகுவார்-ச௪ப்தமாதர் அடைவார்கள், எ-று, 

௪



0. ah ASST SSA ST i ooh. 

(வி ரை.) ஏமம் உ காவல். Urb = பக்ஷம், சப் தமாதர்கள்-ப்.சாம்ஹீ முதலிய மாதர் 
கள். வாமமானது சத்தியைப்பரமாய்ச்சொண்டுள்ளதென்பதும், த௲திணமானது வயி.ரவ 

ரைப் பரமாய்க்சொண்டுள்ளதென்பதும், மிரமானது சப்சமாதர்களைப் ப. ரமாய்க்கொ 
ண்டுள்ளதென்பதும் பெறப்பட்டன, (௧௧) 

மறையு சைக்கு௩ தருமம் வகுத்தலாற் 

புறம தம்தொடு நின்று பொருதலாழ் 

றிறம டுத்தடித் தாந்த சிவாகம 

மதமு ரைக்கு மறைமத மாகுமால், 

(ப-ரை,) மலை உரைக்கும் - வேதங்கள் சொல்லுற, தருமம் - தருமத்தை, வகு 

த்தலால் - வகுதீதுச்சொல்லுதலாலும், புமமதத்தொடு - ௮ர்நியமதங்களோடு, நின்று 

பொருதலால் - நின்று போர்செய்தலானும், இ௰ம் அடுத்த - வலிபொருக்திய, சித்தார்த 

சிவாகமம் - சித்தாக்தமென்னும் சவாகமமானது, அறம் உரைக்கும் - தருமத்தைச்சொல் 
லுற, மமை மதம் ஆகும் - வேதசம்மத மதமாகும், ௭ ஃ அ, 

(வி- மை.) புறமதம் - பாஹ்யமதம் எனிலுமாம், பொருதல் வாதித்தல் என்றலும் 
பொருந்தும், ஆல் - அசை, (௧௨) 

சேப்பும் வேதத் தாந்த மபேதமா 

மொப்பின் மெய்ப்பொரு ளொன்றே யுரைத்தலா 

லிப்பெ ருஞ்சொழ் கலைக ளிரண்டையும் 

வைப்ப சொப்பென மானம் தறிஞசே. 
(ப-மாை,) செப்பும் - சொல்லப்ப௰, வேத இத்தார்தம் - வேசமும் சித்தார்த 

மூம், அபேதம் அம் - அபேத மாய, ஒப்பு இல் - ஒப்பற்ற, மெய்ப்பொருள் ஒன்றே 

உரைத்தலால் - உண்மைப்பொருளாடிய ஒன்றனையே சொல்லுதலால், இ-இக்த, பெருஞ் 

சொல் - பெரும்புகழையுடைய, கலைகள் இசண்டையும்--, மானத்து - பெருமை பொரு 

ந்திய, அறிஞர் - ஞானியர், ஒப்பு என வைப்பர் - (பிரமாணத் தன்மையில்) நிகராக வை 

ப்பர், et = Le 

(வி -ரை,) அபேதம் - வேறுபாடின்மை, ஒன்றே யென்றது பிரமப்பொருளை, 

மானம் - பெருமை, ஏ - SOF, (௪௩) 

வீர்சைவவிளக்கம், 

ஏக னுற்தருள் காமிக மேமுத 

லாக மத்தி னிறைந்தி0 முத்தர 

பாக முற்றும் பகர் வீர சைவமாஞ் 

சோக மற்றுயர் தொன்மதர் தோன்றுமால். 
(ப- ரை,) ஏகன் - தனியானவனாயய இவபெருமான், உற்று அருள் - கருணை மிகுழ் 

தருள் செய்த, காமிகம் முதல் ஆகமத்தில், நிமைந்தடும் - நிறைந்த, உத்தரபாக முழ் 
தும், பகர் - சொல்லப்பட்ட, வீரசைவம் ஆம் - வீரசைவமாகிய, சோகம் அம்.று உயர்- 

துன்பமற்றுயர்க்த, தொல் மதம் - ௮அகாதி மதமானது, தோன்றும், எ - ு, 

(வி-ரை,) உத்தர பாகம் - பிற்பகுதி, ஏகன் - அத்விதியன், தோன்றுதல் - இறந்து 

விளங்குதல், ஏ, ஆல் - அசைகள். காமிகம் முதல் ஆகமம் - சித்தார்சமென்னும் காமிகம் 
முதலிய மஹாதர்திரங்கள். (2௪) 

சித்த மாகுஞ் வமய மாகிய 
வித்தை யூடு விசேடம தாயே 

யெத்இ னாலிங் கிரமிப்ப னன்னவன் 

பொய்த்து டாத புகழ்வீர சைவனே,



உபதேதசம். உள் 

(ப-ரை,) எத்தினால் - யாது காரணத்தினால், சித்தம் ஆகும் - உறுதியான, சிவமயம் 

ஆூயெ--, வித்தையூடு - வித்தையில், விசேடம் ஆ௫ - சிறந்ததாக, இங்கு-இவ்வுலடல், இச 

மிப்பன் - சமிப்பானோ, (௮க்கா. ரண தினால்) அன்னவன்-அம்மகாபா க்யெவானே, பொய்த் 

இடாத- பொய்த்துப் போகாத, புகழ் - புகழையுடைய, வீரசைவன் - வீ.ரசைவனாவன், 

(வி-மா,) ரமித்தல் - வடசொல், மூழ்தல் என்பது பொருள், சிவமயம் - தவெல்வ 
ரூபம், ௮து - பகுதிப்பொருள் விகுதி, ஏ - ௮சை, (௧௫) 

தீத கன்ற சிவசவ யிக்கெயமாம் 

வீத ரும்பெரு வித்தையி னன்குறச் 

சாத மின்றி ரமிக்குமச் சைவன்மற் 

ரோதி லன்னோே னுயர்வீர சைவனே. 

(ப-மா.) வீ- வீ என்னும் சப்தத்தால், தரும் - தரு, தீது அகன்ற - தீமையொ 
ழிச்த, சவ சீவ ஐக்யெம் அம் - வெ Fa ஐக்யெமாயெ, பெரு வித்தையில் - பெரிய வித் 

தையில், சன்கு உ௰ - ஈன்மைமிக, சாதம் இன்றி - பியத்தலில்லாமல், ரமிக்கும் - ரமிக்இ 

ன்ற, ௮ - அர்த, சைவன் - சைவனானவன், ஓதின் - சொல்லுமிடதீது, அன்னோன் - அவ 

னே, உயர் - உயர்ந்த, வீரசைவன் - வீரசைவனாவான், எ - று, 

(வி-ரை.) சய €வ ஐக்யெம் - சிவ சீவர்கள் ஒன்று படுதல், சாதம் ஜாதம் என்னும் 

aero Adu. (௧௬) 

வித்தை பூடு விரவிய மாயையைக் 
கைத்து நாயெனக் கண்டு விடுதலை 
வைத்த வாதி வருண முூணர்த்துறு 
முத்தி யாலுயர் வீர மாகேசனாம். 

(ப- ரை.) வித்தை யூடி விரவிய - வித்தையோடு கலந்த, மாயையை--, கைத்து = 

வெறுத்து, நாய் எனக்கண்டு - மாய்போலப் பார்த்து, விடுதலை வைத்த - விமிவதை நிலை 

பெறச்செய்த, ஆதி வருண.௰॥ - முதல் வருணத்தார், உணர்த்துறும் - அழிவிக்கற, உத்தி 

யால் - யுக்தியினால், உயர் - உயர்ந்த, வீரமாகேசன் ஆம் - வீரமாகே௪னாவான், ௭ - று, 

(வி-ரை,) வீ- (ஏவ) வித்தையில், ச - சமித்து, மா - மாயையை, ஸூவ- சுனகன் 

போல, ர - ரஹிதனாய்ச்செய்யவும், வீ. ரமாஹேஸ்வரனாவான், (௧௭) 

ேேவேறு, 

அரியவே தாக்தத்தி னாகு ஞானமே 
மருவரும் வித்தையென் நுரைப்பர் மற்றதில் 
விரவினோன் யாவன்மற்ற னையன்வீ ரனென் 
gers இற்பர்மெய் யுணர்ந்து ளோர்களே, 

(ப-ரை,) அரிய - அருமையாகிய, வேதாந்தத்தின் - வேதாந்தத்தினால், அகும் - 

உண்டா, ரானமே - நானந்தானே, மருவு அரும் - அடைதற்கரிய, வித்தையென்று 

உரைப்பர்--, அதில் விரவினோன் யாவன - ௮ திற்தலந்தவன் எவனோ, அனையன் - ௮வ 
னே, வீரன் என்று - வீரசைவன் என்று, மெய் உணர்ச்துளோர்கள் - உண்மையையழறிர் 

தவர்கள், உரை தரு8ய்பர் - சொல்லுவர், ௭ - Me 

(வி- னா.) வேதாந்தம் - வேதமுடி.வ,. விசவல் - கலத்தல், உரைதருஒற்பர் என்ப 

தற்குப் பகுதி உசைதா, இல் ஆற்றம் பொருண்மை விகுதி, மம்.ஐு, ஏ- அசைகள், (௧௮) 

உட்புறம் பூசனை யுடையர் சைவரு& 
தஇிட்பமா யேசரு மாவர் தேர்ந்இடிற் 
கொட்பறு சவனரன் போலக் கூறிய 

பெட்புறு மவர்களும் பின்ன மாயிடார்,



௨௮) சித்தாந்தசிகாமணி. 

(ப-ரை,) ௨ள் - உள்ளும், பும் - புறத்தும், பூசனை உடையர் - பூசையுடையவர் 

கள், (முறையே) சைவரும்--, இட்பம் - இடம் பொருந்திய, மா யேசரும் அவர்--, தேர்க 

திடின் - ஆராயின், கொட்பு 9.0 - சுழற்சியழ்ற, செவன் அரன் போல- இவன் அரன் என் 
பவர் போல, கூறிய - சொல்லப்பட்ட, பெட்பு உறும் அவர்களும் - பெருமை பொருக் 

இய அவர்களும், பின்னம் ஆயிடார் - வேறுபடார், எ-று, 

(வி-ரை.) உட்புறம் பூசனையுடை.யவர் சைவரும் திட்பமாயேசருமாவர் என்ற gig a! 
பூசையுடையவர் வீரசைவர், புறப்பூசையுடையவர் விரமாயேசர் என்றபடி, தேர்தல்-அரா 
wed. அவர்கள் என்றதுவீரசைவர் வீரமாயேசர் என்பவர்களை, அரன் என்றது மகேசரை, 

மிறையறுஞ் சைவர்மெப்ஞ் ஞான வேள்வியும் 
கறையின்மா யேசசொண் கரும வேள்வியும் 
பெறுஈரென் ௮ுசைசத்திடும் பெற்றி யாலகம் 
புறமுறு நெறியினர் புகன்று ளோர்களே. 

(ப-ரை,) மிறை ௮றும் சைவர் - மாறுபாடற்ற சைவர், மெய்ஞ்ஞான வேள்வியும்-- 

கமை இல் - குற்ற மில்லாத, மாயேசர்--, ஒள்-ஒஓட்பமாடுய, கருமவேள்லியும்--, பெறுநர் 

என்னு - பெறுவாரென்று, உரைத்திடும் பெற்றியால் - சொல்லப்படுந் தன்மையால், புகன் 

அளோர்கள் - மேற் சொல்லப் பட்டுள்ளோர், ௮௧ம் புமம் உறும் மெ.றியினர் - உள்ளும் 

புறமுமாகெய நெறியை யுடையவராவர், ௭ - று, 

(வி - ரை.) மிறை - விரோகம் எனினுமாம், CoA - afl, ர-௮சை, அகம் புமம் 
உறும் சநெறியினர் என்றது வீரசைவரையும் ய். ரமாயேசனாயும் உணர் தீ.இற்று, (௨௦) 

விலகுறு பலகெறி வீர சைவர்தா 

மலைவறு பததகன்ழமுன் வழக்க பேதமு£ 
தலநெறி விபேதருசக் தரிக்கும் தன்மையா 
லிலகுவ ரறுவகை யினரசென் றெண்ணவே. 

(ப- ரை.) பலகெறி விலகுறு - ௮கே௧ மார்க்கமொழிந்த, வீரசைவர், மலைவு அறு- 

பிரமையற்ற, பத்தன்முன் - பக்தன் முதலாடுய, வழக்க பேமும் - வழக்க வேறுபாடும், 

தலகெறி - தலதர்ம வழியின், விபேதமு॥ - வேறுபாம்ம், தரிக்கும் தன்மையால் - பெறு 

இன்ற தன்மையினால், அறு வகையினர் என்று எண்ண ஈறு வமையரென் மெண்ணனும் 

படி, இல.கவர் - விளங்குவர், ௭ - று, 

(வி-ரை,) பலகெறி விலகுறு வீரசைவர் எடர்றமையால், வீரசைவர் பலவழிகளிழ் 

சென்றலையாமல் ஒருவதிப்பட்டு விளங்குவரென்றவாருமயிற்று, தாம் - அசை, விலகுறு 

பவகெறி என பாடபேதமுண்டு ; இதற்கு பிறலி மார்க்கத்தையொழித்த எனப்பொருள் 

கொள்க, (௨௧) 

தலத்தொடு பலவகைத் தருமமா தலா 
லிலக்கஇி காரிகள் பேத மெய்தலால் 
விலக்கரு மறிஞராம் வீர Fort gis 
கலைத்திற மதுவுமோ சாறு காண்டமாம், 

(ப-மை,) தலத்தொடு - தலத்தோடு கூடி, பலவகை தருமம்ஆதலால்--, இலக்கு + 

இலக்காகய, அதஇிகாரிகள்--, பேதம் எய்தலால் - வேறுபாடடைதலால், விலக்கு அரும் -' 

விலக்குத்கரிய, அநிஞர் ௮ம் - நானியராடயெ, வீரசைவர் - வீரசைவரது, கலைத்திறமது 

வும் - மல்வகையும், யூர் ஆ காண்டம் ஆம்--, eT - Ls : 

(வி-மா.) அதிஞர் என்பதில் ஞகரம் பெயரிடை நிலை, இலக்கு - லக்ஷ்யம் (குறி), 

காண்டம் - பிரிவு, தம் - சாரியை, ௮து - பகுதிப்பொருள் விகுதி, (௨௨) 
உபதேசம் - முற்றும். 

. தகக்ள்றனைர்லவைவை



ஒம் 
பரப்ரஹ்மணே நம? 

௦ ௦ 0 ௦ 

அங்கலிங்கோத்பவம். 
—+jo— 

AIEeEs Nass - Glu லிங்கஸ்தலம் - கிஷ்டள லிங்சஸ்தலமாய் விளங்க து 
மஹாஸ்தலம், 

நீரத்சநலிங்கஸ்தலமாவது, வீரதர்திர விதிப்படி பிரபஞ்சோற்பத்திக்கு ஆதி (முதற்) 
காரணமாயுள்ளது, எவ்வாறெனின்:-- முதல் ஈடு வீறும், காத பிர்து கலைகளும், அவயவம் 

தோடு கூடியும் கூடாமலும், தத்துவ ரூபமான பிரமாண்டாதி யுலகங்களும், அஷ்டமூர் 

தீதிகளும், காமரூப கரியைகளும், உம்பத்தி ஸ்திதி லயங்களும், சாத்விகாதி முக்குணங் 

களும், ௮கங்கார மமகா.ரங்களும், ஞானாஞ் ஞானங்களின் உற்பத்தியும், சுட்டிக் காட்டு 
பவரும், தன்னையும் பிறரையும் மற்றெவரையு மறிதலும், பாஹ்யாந்த.ரங்களும், குறிப் 

பி9ம் ௮ரி பிரம்மாதி சமஸ்த தேவர்களும், சிம்சத்தியென்னும் பெயரும், சூர்யா சூச்யங் 

களும், தத்பத தவம்பத அடுபதங்களும், மற்றியாதும் இல்லாத காலத்தும் நித்யமா 

புள்ளதெதுவோ அது, 

கந்யலிங்கஸ்தலமாவது, மேற்கண்ட நிரஞ்சஈலிங்கமே அகிர்வாச்சிுய சூகயலில் 
கமாய் த.நு முதலியவைகளும், மனாதிகளும், காலகர்மங்களும், இந்திரிய வியாபாரங்க 

ளும், சுகதுக்கங்களும், அதியகாதித்துவங்களும், மாத பிர்து கலைகளின் தோற்றங்களும், 

ஆச்மாகாத்மாக்களும், ௮ரி பிரம்மாதி தேவர்களும், ௪ரா௪ரப் பிரபஞ்சங்களும், ௪ம்௪தஇ 

யூற்பவமும், ௪ச்சிதாகர்தாதி தத்துவ லட்சணங்களும், அண்டு முதலிய கால்வகைத் 

தோம்றங்களும், எல்லையுற்றதும் எல்லையற்றதும், கமனாகமனங்களும், புண்ய பாபஃ்க 

ளும், தர்ம கர்மங்களும், சுவர்க்க உரகங்களும், இம்மை மறுமைகளும், பஞ்சபூத பெள 

இகங்களும், அக$்தகோடி பிரமாண்டங்களும், சன்மை முன்னிலை படர்ச்கைகளும் இல் 

லாத காலத்தும் மஹா சூர்யமாயுள்ள தெதுவோ அது, 

நீஷ்களலவிங்கஸ்தலமாவது, மேற்கண்ட சூர்யலிங்கமே நிஷ்கள ஸ்வயம்பு லிங்கமாய் 

தீந்தை தாய், காமம் குறி, பிறப்பிறப்பு, பிரகாசம் ௮ப்பிரகாசம், ரூபா ரூபம், தான் ள்த 

நீகும் எதிர்நிற்றல் தனக்கு எதிரில் ஒன்றிருத்தல், கா. ரண காரியங்கள், முன் பின், மேல் 

£ழ், இடம் வலம், பற்றுதல் பம்ராமை, பார்த்தல் பாராமை, சொல்லல் சொல்லாமை, 

அ.திதல் மறத்தல், சாத்யாசாதீயங்கள், பூஜிப்பவன் பூஜிக்கப்பபெவன், அங்கஸ்தல 

லில்கஸ்தலப் பகுப்புக்கள், வேதாகம பு.ராணேஇகாசங்கள், த்வைதாத்வைதங்கள், வெ 

ண்மை மூதலிய பல கிழங்கள் ஆய இவைகள் இல்லாத காலத்தும், தான் ஒன்றைப் 

பற்ராமலும் எல்லாவற்கிற்கும் தான் பற்றுக்கோடாகவும், தனக்கோரா தா.ரமின் றி craw 

இிற்கும் தானாதாரமாகவும், நிராதார சர்வாதார சர்வஜ்ஞ சர்வேஸ்வரனாய் அங்கஸ்தல 

மாறும், லிங்கஸ்தலமாறும், ௮றுவகைப் பக்தியும், அறுவகைச் எக்தியும், கர்ப்பீ கரித் 

க்கொண்டு ௪சீ௫ிதாமற்த நித்ய பரிபூர்ண சாக௯்தாத்காரமாய் நின்றதெதுவோ ௮, 

இவ்வித நிஷ்கள மஹாலிங்க ஸ்தலத்தில் ௮க்கியின் உஷ்ணம் போலுள்ள ௪ிம்சத்தி 

யின் ஸ்புரணத்தினால் கயிற்தின்கண் அரவு போலவும், கிஸ்த.ரங்க சமுத்திரத்தில் புற்பு 

தாதிகள் (குமிழி-அலை- நுரை) உண்டாவது போலவும், ஆதியில் ஆத்மாக்கமும் (ஆன்மா), 

அவ்வாதிமாங்கத்தில் ஆகாயமும், அவ்வாகாயத்தில் வாயுவும், அவ்வாயுவில் தேயுகும் ; 
அத்தேயுவில் அப்பவும், அவ்வப்புவில் பிருஇிவியும், ௮ப்பிருஇிவியில் முப்பத்தாறு தத்து 
வங்களும், அஈந்தசோடி சூரிய சந்திரர்களும், பஇனான்கு புவனங்களும், சப்த சாகரங்க 

ஞூம், கவ கண்டல்களும், அஷ்ட திக்குகளும், ஈக்ஷத்திர ராசிகளும், விஷ்ணு பிரம்மாதி 
தேவர்களும், ய௯ஷர், சாக்கர், இன்னர், இம்புருடர், கர்தறாவர், கருடர், பூதப்சோத பை 
சாசர், ௮ண்டு wCa se ஐராயு உத்பிஐங்கள், கேசர பூசர வசர ஐலசரக்கள் 

வ்ருக்ஷம், கொடி, செடி, மலை, கதி, aes cI HF சமஸ்த வஸ்துக்களு மூண்டாபின,



௩0 சித்தாந்தசிகாமணி: 

இவ்வாறு பிரபஞ்சோம் பத்தியொகவும் ௮க்காலையில் ஒன்றேயாய்நின்ற சிவ or gh 

யமே பின்னர் தன்னில் மாயாப் பிர௪ஞ்சத்தை யடக்டக் கொண்டு சானொன்று - மாயாப் 

பிசபஞ்சமொன்று - ௮௧5 இரண்டாயிற்று, [இங்கு, சாமானிய ரீதியாய், இம்மாயாப் 
பிரபஞ்சத்தி விருக்கும் வியவகாரிக ஜீவர்களே உபாசகராய் ௮ங்க ஸ்தலத்தினராயினர். 

ஆதாச பூதமாயிருக்கத் தக்க பாரமார்த்திக சைதந்யமே உபாசியமாய் லிங்க ஸ்தலமாயி 

ற்று, பாவளு ரீதியாய், போஷ்ய போஷக விபேதத்தினாலும், ஆதேய ஆதாச விபேதத் 

தினாலும், ௪தி பதி, 8ீடன் குரு, அர்ச்சகன் தேவன், பிரஜை சாஜன், சேவகன் யஜமான், 

குழந்தை தாய், வருக்ஷம் பூமி, பூமி சூரியன், இத்யாதியாய் முச்தினவர் ௮ங்க ஸ்தலத் 

தைப் பொருர்தினவராய், பிர்தினவர் லிங்க ஸ்தலத்தைப் பொருக்தினவ.ரா யிருக்இறார் 

கள். கிரம ரீதியாய், காரகனான பக்தன.து சரீரமே ௮ங்கஸ்தலம், தாரியனான லிக்கமே 

லிங்க ஸ்தலமா யிருக்கிறது] இங்கு, பரம ரீதியே யங்£கரிக்கப் பட்டிருக்றெது, அங்க 

ஸ்தலமே பூஜகன், லிங்கஸ்சலமே பூஃயன் ; அங்கமே ஜீவாத்மா, லிங்கமே பரமாத்மா ; 

சங்கமே ஐக்கியம் ; அங்கலிங்க சங்கமென்றால் ஜீவ ப.ரமைக$யம் ; ஆன தினால் அங்கமே 

தவம்பதம், லிங்கமே தத்பதம், சங்கமே அடபதம் ; லிங்காங்க சங்கமென்றால் தத்வமசி 

மகா வாக்யார்த்த போதகமா யுள்ளது, நிஷ்கள லிங்கத்தில் இற்சத்தி லீனமாயிருக்த 

தென்று மேலே சொல்லப்பட்டிருப்ப தன்றோ? லிங்கம் இரண்டான வுடனே தச்கதமா 

யிருந்த (மகா) சத்தியும் ஸ்வஸ்வா தர்த்ரியத்தினாலும், (ப.ர)சவசமான சர்மத்தினாலும் 

பெரு நெருப்பானது வேறு வேறு சிறிய தீபங்களானது போல, பக்தியொன்று, (கலை 

அல்லத பரை அல்லது) சக்தி யொன்று என இரண்டாயிற்று. பக்தி ௮ங்க ஸ்தலத்தையும், 

சக்த லிங்க ஸ்தலத்தையும் சம்பச்தித்தன, இவைகளில் பக்தி பிரபஞ்சத்தின் லயத்தையும், 

௪க்தி பிரபஞ்சத்தின் விருத்தியையும் விரும்புவது. பக்தி மாயா ரஹிதமாயுள்ளது, ௪க்தி 

மாயாசஹிதமாயுள்ளது. பக்தி ஊர்த்திவமுகம், சக்தி அதோமுகம், பக்தி நிவிர்த்தி 

மார்க்கம், எக்தி பிரவிர்த்தி மார்க்கம், புகையில்லாதிருக்கும் சோதி போல பக்தி வாசனா 

சஹிதமாய்ப் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும், நெருப்பின்சுவாலையானது புகையினால் மூடப் 

பட்டிருக்குங்காலையில் வெளிச்ச த்தைப் ப.ரவச்செய்யாமல் மழுங்கி யிருப்பதுபோல (கலை) 

சக்தி வாசனா ௪ஹிதமாயிருக்கும், பக்தியினால் ரூபம் விரூபமாஇறதலு, ௪க்தியினால் விரூபம் 

ரூபமாஇறெது. பக்திக்கு உபாச௪கத்துவம் உண்டானஇனால் ௮து அங்க ஸ்தலத்தை யாஸ்ர 

யித்தது, சக்திக்கு உபாசியஸ்தலம் உண்டானதினால் ௮ லில்கஸ்தலத்தை யாஸ்ரயித் 

தது, எக்காலத்தில் பிரபஞ் சோற்பத்தியானதோ ௮ச்காலத்தே ௪கல ஜீவர்களும் மஹா 
லிங்கத்தில் ஒடுங்கி நிழ்பதாயிலும் வியவகார தசையில் லிய்கத்தினின்றும் பின்னமாய்த் 

தோன்றி சுகதுக்காதிகளை யறுபவித்து, மீளவும் தாங்கள் எவ்விலிங்கத்தினின்று உழ்ப 

வித்தனரோ அ௮வ்விலிங்கத்திலேயே லயப்பட விரும்புவர், இவ்வாறு விருப்ப முள்ளவர்க 

ளில் பிண்ட ஸ்தல - பிண்டஞான ஸ்தல - சமுசார நீக்க ஸ்தலங்களைத் தாண்டி லிங்க 

தாரணத்இழ்கு வரும் வீரமாஹேஸ்வரரே எரோஷ்டர் ; சவஜீவைக்கயெம் இவர்களுக்கு மு 

தலில் சத்இக்குயது ; ஏனையோர் இவர்கட்குப் பிம்பட்டவரே, 

இங்கு, மஹாஸ்தலத்தித்கு வாச்சியமானது பரப்.ரஹ்மம், அதே பரசிவம், அதே 
மஹாலிக்கம் எனிலுமாம், 

முற்காலத்தில் வடதே௪சத்தின்கண் புண்யஸ்தலமாகிய கல்யாணபுரியிலே சிவபக்தி 

யை உத்தாரணம் செய்தற்காக அவதரித்தவர் ஸ்ரீவசவேசர். சிவபெருமானே ஐங்கம 

வடி.வுதாங்க குருமூர்த்தமாயெழுக்தருளி லிக்கதாரணம் செய்யப்பெற்றவரும் இவரே, 

தர்மஸ்வரூபியும், கருணாகிதியும், சதாகாலம் ௮கேகமாயிரம் வகணங்களுக்குத் திருவமுது 

படைத்த வள்ளலும் இவரே, விஜஜல மகாராறறுக்கு மச்திரியாயிருக் து மஇிமையுடன் 

வேதபாஹ்யரான பாஷண்ட மதத்தினராயும், ஏனைய புமமதத்தினரையும் வென்ற வீர 
ரும் இவரே, இவரது தமக்கை மாது சரோமணியாயெ சாகாம்பையின் இருவயிம் றில் ௮வ



அங்கலிங்கோத்பவம். ௩௪ 

தரித்தவர் ஸ்ரீசென்னவசவேசர், சவோபஇிஷ்டமான அசாதாரண வீரசைவமத ஷட் 
ஸ்தல ஞானசாரச்தை உலடல் ப.ரவச்செய்த மஹாபுருஷரும் இவரே, இவருக்கு ஜனன 
காலத்திலேயே விஇப்படி. லிங்சுதா.ரணமாயிலும், gig லிங்கம் அத்வாசோதன கலா 

வாஹனங்களையடைநர்து கொடுக்கப்பட்டு, அதை யார்ச்டப்பதே வீரசைவ தர்மமாயிருப்ப 
தினால் ஸ்ரீ சென்னவசவேசர் தனக்கு மாமனாரான ஸ்ரீவசவேசரையே குருபாவத்இனால் 

கண்டு, அவராலே மேற்கூறிய ஸம்ஸ்காரத்தை யடையப்பெற்றார். தனக்கு மூத்தவரும் 

ஸம்ஸ்கா.ராஇிகாரியுமாயிருஈ்.த ஸ்ரீவசவேசரை சென்னவசவேசர் குருபாவத்தினால் ண் 

டி. ருததைப்போலவே, ஸ்ரீசென்னவ௪வேசரிட த்தில் சிவஞானாதிஃயத்தைக்கண்டும், ௮வ 

சால் ஷட்ஸ்தல சித்தார்தபோதத்தை தான் அடைந்தும் பரீவசவேசர் ௮ந்த சென்னவ௪ 

வேசரையும் பாவத்தினால் கண்டிருர்தார். ஸ்ரீ சென்னவ௫௪வேசர் வெஞானஞர்த்தியே தா 

னா யிருச்ததினால் பூதலத்தில் ஸ்ரீவசவாதி ப்ரமதர் எல்லோருக்கும் காலோசிதமாய் ஞா 

ஜோதையம் வரும்படியும் எச்சரித்த, எல்லோரையும் ஷட்ஸ்தல மார்க்க நிஷ்டராகும் 

படி. செய்துகொண்டிருச்தார். ஸ்ரீவ-வேசர் பக்தி பரவசத்தினால் ஜங்கமர்களிடத் 
தில் யோக்யதா விசேஷமொன்றையும் லக்ஷ்யம் செய்யாது தன் பிராணனைப்போலவே 

அவர்களைக் கண்டுகொண்டிருர்தார். ஸ்ரீ சென்னவசவேசர் அவ்வாறன்று, ஜங்கமர்கள் 

ஸ்வஸ்வரூப ஞானிகளா யிருக்கத்தக்கதே ஐங்கமலட்சணமென்று விதித்து, எல்லோ 

ரையும் அவ்விதமான ஞானிகளாகச்செய்தற்கு அவசியமான கிர்ப்பக்தத்தையும் கற்பித் 

இருர்தார். ஷஊட்ஸ்தல ஞானிசளல்லாதவர்கள் தன்ன ரண்மனைக்கு பிரவேிக்கக்கூடா 

தென்று கடினமான உத்திரவுசெய்அு, தன் அரண்மனையின் ஆறு வாயில்களிலும் ஆறு 

ஆட்களை (ஷட்ஸ்தல ப்.ரஹ்மிகளை) காவல் வைத்து, வெளியிலிருச்து வருபவர்களையெல் 

லாம் ஷட்ஸ்தல விசாரமாய் வினாவி, அதற்குத்தக்ச விடையளித்தவர்களையே உள்ளே 

விமிம்படி. ஏற்படுத்தியிருந்தார், இக்கா.ரணத்தினாலேயே ஸ்ரீ சென்னவ௪வேசரை ஷூட் 

ஸ்தல ஸ்தாபனாசாரியரொன்று வீரசைவர்கள் ௩ம்பியிருக்கறார்கள், இவர் பாலபிரமசாரி 

யாயிருச்து க்ருஹஸ்சாஸ்ரமத்தை ஸ்லீகரிக்காமல் நிராபாரி (யத) யாடுயேமுக்கராஞார், 
இதன் விரிவை மஹாகாவ்யங்களில் காணலாம், 

இதுபற்தியன்றோ ஸ்ரீமத் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் அருளிய பிரபுலிங்கலீலை அத 

கதியில் அடியில் வருமாறு சூசனை செய்யப் பட்டுள்ளது :-- 

் வெள்ள வேணிப் பெருர்தகைக்கி யாஞ்செய் யடிமை மெய்யாகக் 

கள்ள வேடம் புனைந்திருந்த கள்வ ரெல்லாங் களங்கமறு 

மூள்ள மோடு மெய்யடியா ராக வுள்ளத் துள்ளுமருள் 

வள்ள லாகும் வசவேசன் மலர்த்தா டலையால் வணங்குவாம், 

£ பங்க வளற்று வழிமாற்றி யொரு ஈல்வழியைப் பகர்வார்போழற் 

மங்கண் மதியில் பலபிதற்றுஞ் சமயருரைக டமை நீக்கி 

யங்க நிலையிழ் நிலிங்கநிலை யிற்றென் றருளும் வீரசைவ 

சிங்க நிலைத்த வருட்சென்ன வ௪வன் றிருத்தாள் ௪ி.ரத் தணிவாம், 

( பரசிவம் பிரம மென்னப் பட்டொரு திரிவு மின் நி 

யுரைமன மிறந்து நின்ற வொருசவ லிங்கம் தன்னின் 

வருமுயர் ௪தாசி வன்றான் மற்றவன் றனைப் பொருக்து 

மருமைகொண் ஞான சத்தி யவர்களாற் சிவனு இட்பன்,? 

அங்கலிங்கோத்பவம், - முற்றும். 

oe



a. 

ப்ர தமபரிச்சே தம். 
௦ 

*அங்கஸ்தலம். 

(இதன் பிரிவு.) 
—wje— 

அறு?ர்க்கழிநெடிலடி.யாஇிரிய விருத்தம், 

AB sont லரும்பத்தத் தலமாகே சத்தலம்பி னடுக்கும் பின்னர் 

சாதமுறும் பிரசாதித் தலமதன்பின் பிராணலிங்கத் தலமா கும்பின் 

போதுசர ணத்தலமா முவதயிக் கியத்தலமாம் புகன்ற வற்றுண் 

மாதவமுன் புறுபத்தத் தலமொடதன் நிறமுராத்து மகிழ்ந்து கேண்மோ, 

(ப - amr.) ஆதிதனில் - முதலில், ௮ரும் - அருமையாகிய, பத்ததகலம்--, Lora 

சத்தலம்--, பின் அடுக்கும் பின்னர் - பின்பு அடுத்தடுத்து வரு, சாதம் உறும் - தோ 

ன் று தலையுடைய, பிரசார இத்தலம்--,அதன் பின்--, பிராணலிம்இத் தலம் ஆகும்--, பின் 

போது - பின்னே வருறெ, ௪ரணத்தலம்--, ஆறாவது அயிக்யெத்தலம் அம்--, புகன்றவற் 

றுள் - சொல்லிய வற்றுள், மாதவ - பெருந்தவத்தோனே, முன்பு உறு - முன்னுள்ள, 

பத்தத்தவமொு--, அதன் Baw உரைத்தும் - அதனிலக்கணத்தையும் சொல்லுவோம், 

ம$ழ்ச்து கேள் - மகழ்ச்து கேட்பர்யாக, எ று, 

(வி-மை,) போதுதல் - வருதல், புகலல் - சொல்லல், மோ - yor, («) 

    

£ மற்றெரநபிரிவு.-- ௮ங்கஸ்தலம் ஸ்தூல சூஷம காரணம் என மூன்றுவிதமாம் ; 
அவை தீயாகாங்கம் - போகாங்சம் . யோகாங்கம் என்பன ) ௮வறீறள் ௪முசாரபிராந்தி 

பரித்யாகமே லட்சணமாயுள்ள.து த்யாசாங்கம்; செவப்பிரசாத சேவையினாறுண்டான ௪௪ 

பரினமமே லட்சணமாயுள்ளது போகாங்கம் ; சிவத்தின் ஐகீயாதுசந்தானமே லட்சண 

மாயுள்ள.து யோகாங்கம், ஸ். தூலதேகயுச்சமானது தீயாகாங்கம்; சுக்ஷ்மதேசயுக்தமா 

னது போகாங்கம்; காரணதெகயுக்தமானது யோகாங்கம். ஜீவாத்மஸம்ையுள்ளது தயா 

சாங்கம்; ௮றந்தராத்ம ஸம்ஞஜையுள்ளது போகாங்கம்; பரமாத்மஸம்ஞையுள்ளது யோகாங் 

கம். தீயாகாங்கீலிங்கசம்பந்தம் தாரணை யோக்மென்று சொல்லப்படும் ; போகாம்கலிங்2 

சம்பந்தம் தியாரயோகமென்று சொல்லப்படும் ; யோகாங்கலிங்கசம்பந்தம் சமாதியோக 
மென்று சொல்லப்படும், 

திரிவித் லிங்கஸ்தலம் ஆசார பேசதத்தினால் ஆறுபேதங்களாயின, எவ்வாறெனின், தயா 

சாங்கம் - பக்தன் மாஹேஸ்வரன் என இரண்டுபேதமாயிற்2 ;) போசாங்கம் . பிரசாத 

பிராணலிங்கயென இரண்டு பேதமாயிற்ற; யோசாங்கம் - சரணன் ஐகஃயன் என இரண்டு 

பேதமாயிற்று, இந்த ஆற ௮ங்கஸ்தலத்திற்கும் முறையே பிருதிவி - அப்பு - தேயு - வாயு - 
ஆகாயம் - அத்மா என்பவைகள் அங்கங்களா யிருக்னெறன ; சித்தம் - புத்தி-௮கங்காரம்.. 

மனம் - ஞானம் - பாவம் என்பவைகள் ஹல்.தங்களா யிருக்கின்றன ; க ராணம் - ஜிஹ்வா .- 
௪௯ஷா - தீவக்கு - ற்ரோத்ரம் - ஹ்ருதயம் என்பவைகள் முகங்களா யிருக்்றன. சரத் 
தாபக்தி- நிஷ்டா பக்தி- ௮வதாத பக்தி- ௮துபவ பக்தி - அறந்ச பக்தி. ௪ம்ரச பகீது 

என்பவைகள் பக்திகளா யிருச்சின்றன.. ௪ந்தனாதி திரவியம் - மதுரமாதி திரவியம் - ஸர்வே 
தா.தி திரவியம் - ம்ருத்வாதி திரவியம் - நா.தா.தி திரவியம் - பரிணாம திரவியம் என்பவை 
கள் சமர்ப்பிக்சத்தக்க பதார்த்தங்களா யிருக்கின்றன,



வே 

க்.வது, பத்தத்தலம், 
we OHOOO-—= 

(அதாவது--சரீ.ர பிராண தர்மாஇகளெல்லாமும் ஸ்த்திரமென்று தோன்றிக்கொ 
ண்டிருட்ப தாயினும் தன் க்ரியா விசேஷத்தினால் ௮ந்த பிராச்தியை விட்டு சித்தத்தை 

என்றும் சிவபக்தி ௪தாசா.ரங்களில் செலுத்தி யிருத்தல் என்பது,] 

(இதனுட்பிரிவு.) 
பரம9வ பத்தயுள னெவனவனே பத்தனெனப் படுவ னன்னோன் 

றருமமுசை செய்இடுத றலமாகு மதன்றிறத்த தலரூ வைந்தா 

நிரையினவை பிண்டமதன் ஞானமொடு சமுசாச நீக்க மாசா 

னருளிலிங்க நீறுமணி முறைதரித்த லஞ்செழுத்து மறிட்து கூறல், 

(ப- மை) பரமசிவ பத்தி உளன் எயன் - ப.ரமசவனத பக்தியுடையவன் எவனோ, 
அவனே பத்தன் எனப்பவென்--, அன்னோன் - அவனது, தருமம் உரை செய்திடுதல் - 

தருமத்தைச் சொல்லுதல், (பத்தத்) தலம் ஆகும்--, அதன் திறத்த- ௮தன் வகையின 

வாய, சலம் - தலங்கள், மூவைர்து ௮ம் - பதினைச்தாகும், நிரைமின் - வரிசையில், 
அவை பிண்டம்--, அதன் ஞானமொடு சஞ்சார மீக்கம்--, ஆசான் அருள் - சர காருணி 

யம், இலிங்கம்--, நீறு, மணி--, முறை தரித்தல் - முறையே திரித்தல், அஞ்சு எழுத் 

லும் - ஸ்ரீ பஞ்சாகூஷரத்தையும் , அறிர்த கூறல் - ௮றிர்து உச்சரித்தல், ௭- று, 

(வி- மா.) நீக்கம் - ஒழிவு, காருணியம் - கருணை, நீறு - விபூதி, மணி - கண்மணி 
(உருத்திராக்கம்). பிண்டம் என்பது பிண்டத்தலம் ;) அதன் ஞானமொடு சமுசாச நீக்கம் - 
பிண்ட ஞானத்தலம், சமூசார நீக்கத்தலம் ; ஆசான் அருள் - குருகாருணியத்தலம் ; 

இலிங்கம் 8ீறு மணி முறை தீரித்தல்-இலிங்கதாரண த்தலம், விபூதிதாரண ச்.சலம், உருச் 
திராக்கதா.ரண தீதலம் ; அஞ்சு எழுத்தும் அறிம து கூறல் - ஸ்ரீபஞ்சாக்கர ஜபத் தலம், (௧) 

பத்திகெறி குருலிம்க வந்தனைசம் கமபூசை பகர்ர்த வன்னோர் 

வைத்தபிர சாதவுண வவரிடத்திற் செயுந்தான வகையு பாத 
மெய்த் தரி ர௬ுபாதியொடு சசசமென மூதறிஞர் விளம்பா நின்ற 
வித்தலத்தில வருகெறிக எனைத்து மியற் நுதல் % பத்தர்க் கெயல்பு மாதோ, 
(ப-மா.) பத்திசெறி--ந்குருலிம்க வந்தனை--, சங்கம பூசை, பகர்ந்த - சொல் 

லப்பட்ட, அன்னோர் வைத்த- அவர்கள் வைச்சு, பிரசாத உணவு - பிரசாதத்தை யுண் 
ணுதல், அவரிடத்தில் செய்யும் தான வகை--, உபாதி, மெய்த்த நிருபாதியொடு சகசம் 

என--, மூதறிஞர் - பேரறிவினர், விளம்பாநின்ற - சொல்லாநின்ற, இத்தலத்தில் வரும் 
நெறிகள் அனைதீறும்--, இயற்றுதல் - செய்தல், பத்தர்க்கு இயல்பு - பக்தர்களுக்கு 

இயற்கையாகும், ௭ - று, 

(வி-ரை,) பத்திநெறி என்றது பக்தமார்க்க க்ரியாத்தலம் ; சூருலிக்க வந்தனை - 
குருலிங்கார்ச்சகோபயத்தலம் ; சங்கம பூசை - ஜங்கமார்ச்சகாரூபத்ரிவிதசம்பத்தித் 

தலம் ) பகர்ந்த அன்னோர் வைத்த பிரசாத உணவு - ௪துர்விதஸாராயத்தலம் ;) உபாதி - 

உபாதஇிதானத்தலம் ; நிருபாதி - நிருபாதிதானத்தலம் ; சகசம் - சகஜதானத்தலம், 
வர்தனை - ஆராஇச்தல், பிரசாதம் - உச்சிட்டசேடம், தானவகை - கொடையின்வகை, 
  

4 மற்றேந பிரிவு :--அதால.து பக்தனானவன் குருப், தன் விங்கபக்தன் ஜங்கமபக்சன் 
ao pagans போன், குருபக்.தன் லிங்கபச்தன் ஜங்கமபத்தன் முழையே காயிசகீசி 
யையினாலும், மானவமிககரியையினா அம், ஞானகீரியையிறாஅம் உடல் பொருள் அவி 
யெ இவைகளை -சமர்ப்பணம்செய்தல். பக்தனை மூரீச்திப்சஹ்மம் என வழக்குசஅமுண்டு, 

@



௨ 
ஓம் வொயாம$, 

முதலாவது 
க) பிண்டத்தலம், 

ஆதை 

[அதாவது --இஞ்சிஜ்ஞனாய், மலத். ரயத்தினால் கூடிச் சரீ.ராபி மானச்தைத் துறக்கா 
மல் அவித்யா மோஹிதனாய், ப்ரஹ்மைக்ய ஞான தானாய், தன் கர்மாறுசா.ரமான தேவ 

திர்யங் மறுஷ்யாதி ஜம்மங்களை யடைம் து ஜக மரணாதமசமான சமுசார சக்கரத்தில் 
சுழன்று கொண்டிருச்கும் ஜீவன் தன் கர்ம பரிபாகத்தினால் மலத்ரயங்களைப் போக்க 

கொண்டு எக்காலத்தில் சுத்தார்தக்கரணனுமாவானோ அக்காலத்தில் பிண்டம் என்னும் 

ஸ.ுஜை யுள்ளவனாஇரான் என்ப.து.] 
கலிகிலைச்.துமை, 

பண்டொ சாயிரம் பிறவியிற் பயின்றபுண் ணியத்தான் 

மண்டு தீவினைப் பரப்பறப் புனிகமா மனத்தைக் 
கொண்ட தேடூயே கடல்குடித் துயர்குறு முனிவ 
பிண்ட காமமுற் நிடிமென வறைகுவர் பெரியோர். 

(ப-ை) கடல் குடித்து- உடல் நீரை யாசம£ம் பண்ணி, உயர் - உயர்ந்த, குறு 

முனிவ - அகத்தியனே, பண்டு - முற்காலத்தில், ஒர் ஆயிரம் பிறவியில்--, பயின்ற - 
செய்த, புண்ணியத்தால்--, மண்ட-மிகுதியாகய, தீவினைப் பரப்பு ௮ற-தவீனையின் பெரு 

க்கமொழிய, புனிதம் ஆம் - பரிசுத்தமா௫ிய, மனத்தைக்கொண்ட--, தே௫யே - புருட 

னே, பிண்ட காமம் - பிண்டப்பெயரை, உற்றிடும் என - அடைவானென்று, பெரியோர் 

அறைகுவர் - பெரியோர் சொல்லுவர், ௭ - று, 

(வி ~ OT.) ஆசமாம் பண்ணல் நிரைச் இறுகப் பருகல், அக்குஷ்டப் பிரமாண 

ஸ்த்தராதலால் அகத்தியரை, குறுமுனி என்றார், தேஏ- தேகத்தை யுடையவன், (௧) 

மேற்போச்த மூன்றுசெய்யுட்களில் கூறியுள்ள பக்தன் முதல் ஐக்யனீருன ஆறு 

தலங்கள் இவைகளுக்கு முறையே அசாரலிங்கமுதல் மஹாலிங்கமீறான ஆறுதலங்கள் 
ஆ௫ூய தலவகைகளினிலையைப் பெறுவான், இச்செய்யுளிலும் மேல்வரும் செய்யுட்களி 
அம்கூறியவாறு ஓர் ஆயிரம் அதாவது ௮0ேக ஜன்மங்களெடுத்து இனி ஜன்மமில்லாது 

ஒரே ஜன்மத்தில் பிண்டஸ்தலம் சத் இத்து, முக்தனாறெவனே சிரொஷடனான ஷூட்ஸ்தல 
ப்ரஹ்மியென்பது இனி விளங்க மஹாதச் இரங்களில் கண்டவாறு, உலடூல்கானும் கரிமி 

களினும் விசேஷம் புமுக்கள், அவைகளினும் அதிகம் இறருகளையுடைய பறவைகள், ௮வை 

களிறும் இறர்தன மிருசங்கள், அம்சமிருகங்களினும் பசுஜாதஇகள், அர்த பசுஜாஇகளி 

னும் மனிதர்கள், அந்தமனிதர்களினும் விப்ரர்கள், அர்த விப்ரர்களிலும் க்ருதபுத்இகள், 

அந்த க்ருதபுத்திகளிலும் யஜ்ஞகர்த்தர்கள், அந்தகர்த்தர்களினும் சந்நியாசிகள், அர்த 

௪ம்நியாசிகளினும் விசேஷூஞானிகள், ௮ தஞானிகளினும் சிவார்ச்சகர்கள், அரச வொர்ச் 
௪டர்களிறும் ெலிங்கசங்கெள், ௮ந்தலிங்காங்க சங்கெளினும் ஷட்ஸ்தலஞானிகள், ௮ர்த 
ஷட்ஸ்தல் ஞானிகளே சிரேஷ்டராவார். 

உலூ றந்துசிர் மயவ விகாரியா யொளியா 
யிலகு றும்பச சிவன்றன தஞ்சமா யிருந்த 

வலூ நந்துள சேவர்க ளகாஇயா மவித்தை 
மலமு அும்பரி சாற்பல பிறவியின் வருவார். 

(ப - ரை.) உலகு இறந்து - எல்லா வுலகங்களையுவ் ச௪டம்து, இர்மய அவிசாசியாய் - 

,அ.திவரவாயெ. அவிகாரியாய், ஒளி ஆய்--, இலகுறும் - கிளங்குற, பரசிவன் தனது



பிண்டத்தலம். உடு 

அஞ்சம் ஆய் இருஈத - பச எவெனது அமிசமாயிருக்த, ௮லகூ இதம்துள்ள - அளவு கடம் 
திருக்க, சீவர்கள்--, அநாதி gio அவித்தை - அமாதியாயெ அஞ்ஞான ரூ.பமா இய, 
மலம் உறும் பரிசால் - மலமிகாகின்ற தன்மையால், பல பிறவியின் வருவார் - டல பிறவி 
யோடு உலஇல் வருவார்கள், எ - அ, 

(வி-ரை,) இறத்தல் - கடத்தல், அவிகாரி - விகாச மில்லாதவன், அஞ்சம் ௮ம்றாம் 

என்னும் வடசொஜ்மிரிபு, ௮அகாதி - முதலில்லாதது (பழமை), உறுதல் - மிகுதல், ௮மாதி 
யாய அவித்தையின் சம்பந்தத்தால் சிவனுடைய அ௮மிசமாயுள்ளவன் சீவன், பல பிறவி 

என்றது தேவர் - இர்யக் - மனிதன் முதலியோர்களை, (௨) 

அனையர் நெஞ்சிடை யியக்கும யேசலுற் ஐருள்வன் 

பனிய வி£துகாந் தத்தினிற் புனல்கஇர்ப் பளிங்கற் 

கனலும் வெவ்வழல் வித்தினின் முளையெனக் கலந்து 

முனைவர் சங்கமென் ௮ுரைத்திட மலையொடு முனிவோய். 

(ப- ரை.) முனைவர் எங்கம் என்று உரைத்திட - முனிவர் சிங்கமென்று யாவரும் 

புகழும்படி, மலையொடு - விச்த மலையோடு, முனிவோய் - கோபிப்பவனே, அனையர் கெஞ் 

சடை. - ௮வ.ரது மனத்தில், பனிய - குளிர்ச்சியையுடைய, இக்து காந்தத்தினில் புனல் 
என - ௪ந்திர காந்தத்தில் நீர் போலவும், கதிர்ப்பளிங்கல் கனலும் வெவ்உழல் என - 

சூரிய காச்தத்தில் சுடுகின்ற கொடிய நெருப்புப் போலவும், வித்தினில் முளை என - 

வித்தில்முளைபோலவும், கலந்து-சேர்க்து, இயக்குறும் - இயங்கப்பண்ணுறெ, மயேசன், 

உற்றருள்வன் - கலந்தருள்வான், ௭ - று, 

(வி- ரை,) முனிவோய் என மேல் வருதலால் மலை விர்தமலைக்காயிற்று, சர்திர 

காந்தம் - ஓர்கல், இது ௪ந்திரனைக்காணின் நீரைக் கக்குவது, கனலல் - எடுதல், (௩) 

வேற்பெ ழுங்கதி ரிடத்தில்விம் பப்பதி விம்ப 
முற்ப வம்பெறு மாறென வொருபிர மத்தின் 
முற்ப கர்ந்திடு வனோ டீ சனு முறைமை 

கற்பி தம்பெறு மென்பர்பல் கலைநெறி கற்றோர். 

(ப-ரை.) பல் கலை - பல கலைகளையும், நெறி உற்றோர் - வழியாகச் கற்மவர்கள், 

வெற்பு - உதய௫ரியில், எழும் - உதிக்க, கஇிரிடத்இல் - சூரியனிடத்தில், விம்பப் பதி 
விம்பம் - விம்பப்பிரதிவிம்பங்கள், உழ்பவம் பெறும் ஆறு என - தோன்றுவது போல, 

ஒரு பிசமத்தில் - ஒன்றாடுய பிரமப்பொருளில், முன் பகர்க்இமி - முன் சொல்லப்பட்ட, 

சிவனோடு ஈ௪ன் ஆம் முறைமை, கற்பிதம் பெறும் என்பர் - கழ்பிதமாயுண்டாமென்.று 
சொல்லுவர், எ - ு, 

(வி-ரை,) நெ.றி-கழ்க வேண்டியமுமை, கதிர் என்பது மூச்சுடருக்கும்பொதுவேயா 

யினும் வெம்பெழும் என்ற அடையால் சூரியனையுணர் தீதிம்று, கற்பிதம்-கம்பனை (பொய்), 

அறிவ தேவடி. வாம்பர தத்துவ மதனி 

னிறைவ தாதிய பிரேரகம் துவமொடு நிலைத்த 
மறிவில் போத்துருக் துவமிகு போக்கியம் வருமாத் 

குறைவி லாகதெழு முக்குண பேதமே கொண்டு. 

(ப-ை,) அதிவசே வடிவு ஆம்-௮றிவே யுருவாயெ, பரதத்துவமதனில் - பரதத்து 
வத்தில், குறைவு இல்லாது எழும-குறைவில்லாமலுண்டாெ, முக்குண பேதமேகொண்டு£ 

முக்குண வேறுபாட்டினால், நிறைவதாகயெ - நிறைவாகய, பிசா.ரகத்துவமொடு நிலைத்த - 
பிரேோசகத்துவத் துடனே நிலைபெற்ற, மறிவு இல் - தடையில்லாத, போத்துருத்துஉம் - 

போக்த்ருத்வமும், மிகு போக்வெம் - மிகுந்த போக்யமும், வரும்-உண்டாகும், ௭ - ௮,



௩௬ ... தித்தாந்தசிகாமணி. [பத்தத் 

(வி- ரை, பரதத்துவமதனில் என்பதில் ௮து பகுதிப்பொருள் விகி, அன் சாரி 
யை, இவ்வாறன்றி பரதத்துவமாடிய “Bo என்றுமாத்தலும் பொருச்தும், முக்குணம்- 

சாத்.துவிகம் ராஜஸம் தசாமஸம், பிரே.ரகம்-காரியம் நடத்துதல். போக்தீருத்வம் - ௮றுபவ 

த்தன்மை, போக்யம் - அறுபவப்பொருள், போக்த்ருத்வம் போக்யம் கூமப்பட்ட தினால் 
போக்தாயையும் குறித்தது Teta. (௫) 

மடிவி லாதமுக் குணவடி. வாகிய மாயை 
முடிவி லாதமெய்ச் செவத்துறு மக்குண மூன்றும் 
விடம மேவுற விளம்புழுப் பொருட்பெயர் விரியும் 
கடி.யி லாநிலைப் பிரமமா மொருபொருட் கண்ணே. 

(ப-ரை,) மடிவு இல்லா - அழிவில்லாத, முக்குண வடிவு ஆய மாயை--, முடிவு 

இல்லாத---, மெய் - உண்மையாடய, வத்து உறும் - வத் இன்கண் பொருந்கியிருக்கும், 

௮க்குணம் மூன்றும்--,விடமம் மேவு - விஷமம் பொருந்த, கடி.வு இல்லா நிலை - விலக்க 

வொண்ணாத நிலையினையுடைய, பிரமம் ஆம் - பிரமமாயெ, ஒருபொருட்கண்ணே - ஒரு 

பொருளினிடத்திம்முனே, விளம்பும் - சொல்லப்பட்ட, முட்பொருட்பெயர்விரியும் - 

முப்பொருளின் பெயர்கள் விரிர்துதொன்றும், ௭ - று. 

(வி- ரை,) மாயை என்றது ௪த்தியை, விடமம் - வருத்தம், கடிதல் - விலக்கல், முப் 

பொருள் - ஜகஜீவபரங்கள், (௬) 

தக்க சத்துவ வுபாதிகொள் பிரமசை தமய 
மிமொக்க விசனாஞ் சத்துவ ரசோமய முயிசா 
மிக்க தாமத முடையதே போக்கிய விளைவா 
மிக் கணக்கின்முப் பொருளும்வர் துறுஞ்சிவம் இசைந்து. 

(ப ட ரை,) தக்.உ - 5G Gur@u, சத்துவ வுபாதி கொள் - சத்.துவ குணோபாதியைக் 

கொண்ட, பிரமசைதச்யம்--, ஓக்க ஈசன் அம் - யாவருமொப்புக்கொள்ளும்படி ஈசன் 

ஆம், சத்துவ ரசோ மயம் உயிர் ஆம் - சத்வ ரஜோ மயங்கள் ௪௨ மரம், மிக்க - மிகுந்த, 

தாமதம் உடையதே--, போக்யெ விளைவு ஆம் - போக்யப்பயஞகும், இக்கணக்கின் - 

இந்தக்கணக்இனால், சவ)ச்.து-சிவமென்னும் பொருளில், முப்பொருளும்--, வம்து Doors gi 

உறும் - வந்து பொருக்தியிருக்கும், ௭ - று, 

(வி- ரை,) உபாதி- அவஸ்த்தை, மயம்-உரு, போக்யம் - ௮றுபவப்பொருள். (௪) 

சுத்த மென்றுள வுபாதஇயிற் மோய்ந்திடு மீசன் 
மெய்த்தி மம்பதி யாகெ பிரேரகன் மிசிர 
முப்த்த போத்துருப் பசுவென வறைவர்பே ௬ணர்வோ 
னத்த னவவுயிர் சிற்றுணர் வுடையதென் றறியே, 

(ப- ரை,) சுதீதம் என்றுள - சுத்தமென்று சொல்லப்பட்டுள்ள, உபாதியிம் 

தோயந்திமிம் - கலக்தடஐ, ஈசன், மெய்த்திமிம் - உண்மையா௫ய, பதி யெ பிரேர 

கன்--, மிசரம் உய்த்த போத்துமு - மிசிரத்தோமி கலந்த போக்தருவானவன், பச என - 
பசுவென்று, அமைவர் - சொல்லுவர், அத்தன் - ஈசன், பேர் உணர்வோன் - பேரறி 

வினன், *அவ்வுமிர்--, சிற்றுணர்வுடையது என்று அழி - சிற்றமிவுடைய தென்ற நி 

வாயாக, லு, 

(வி- மை.) பிரேரகன்-செலுத்துவோன். பச-ஜீவன், மிசரம் - கலப்பு, பேருணர்வை 

ஸ்ர்வஜ்ஞதிவம் என்றும் சிற்றுணர்வை இஞ்சிஜ்ஞத்வம் என்றும் கூறுப வடதாலார். (௮) 

மிகுதி கொண்மறை யுணர்வதவ் வியம்தமாம் பெயர்கொள் 
பகுதி நண்ணினர்க் கமோககா ரணியெலும் பரையே , 

தகுதி கொண்டிடு சுத்தமா மசுத்தமுஞ் சாழ்றிற் 
ஜொகுதி கொண்டிடு மோககா ரணிமயனச் துணியே,



தலம்.) ... பிண்டத்தலம். ள் 

(ப- ரை.) மிகுதிகொள் மறை உணர்வது - மிகுதியைக்கொண்ட வேதத்தையறிவது, 
அவ்வியத்தம் ஆம் பெயர்கொள் - ௮வ்யக்தமென்கிற பெயமாைக்கொண்ட, பகுதி கண்ணி 
னர்க்கு - ப்.ரக்ருதியைப்பொருக்இனஉர்க்கு, அமோக காரணி என்னும்பராயே--, தகுதி 

கொண்டிடும் சுத்தம் ௮ம் - தகுதியைக்கொண்ட சுத்தமாகும், அசுத்தமும் சாற்றின் - 

அசுத்தத்தையும் சொல்லுமிடத்தில், தொகுதி கொண்டி.ம் - கூட்டங்கொண்ட, மோக 

காரணி என்னும் பரை--, எனதுணி - என்று நிச்சயித்துக்கொள், எ - gr 

(வி- ரை.) ௮அமோககா.ரணி என்னும்பரை - தனது ஆஸ் சயத்திற்கு அஞ்ஞானத்தை 

யுண்டுபண்ணாததாயெ ப.ராசத்இ, அவ்.பக்தம் - வெளிப்படாதது. மோககாரணி - தனது 

ஆம் ரயசத்தை மோடுக்கச்செய்யும் சத்தி, (௯) 

மாயை கொண்டிறை பற்பல மூர்த்திகண் மருவு 

தூய தன்றெனு மவித்தையாற் ரோன்றுவர் பலரா 

யேய இவர்க ளகாதியே முத்தனவ் வீசன் 

நீய பந்தனை யகாதியே யுற்றுளர் சீவர். 

(ப- ரை.) மாயைகெ ஈண்டு - மாயையால், இறை - இறைவன, பற்பல மூர்ச்இிகள் 

மருவும் - பற்பலவுருவங்களைப் பொரும் துவன், தூயது அன்று என்னும் - சுத்ம்மெனன 

வொண்ணாத, அவித்தையால் - அஞ்ஞானத்தால், Tus Fart ser பொருக்திய சீவர்கள், 

பலர் ஆய் தோன்றுவர்-௭, ௮ - அந்த, ஈசன்--, அநாதியே முதிதன--, சீவர்--, இய பக் 

தனை - கொடிய பந்தத்தை, அமாதஇியே உற்றுளர் - ௮காஇ காலத்திற்ருனே யடைக் தளர், 

(வி-ரை.) கொண்டு மூன்றாவதன் சொல்லுருபு, மூயது - பரிசுத்தமானது, 

முத்தன் - விிபட்டவன். பதம் - கட்டி, ஈசன் - மஹே௫ன. (௧0) 

ப7ம ஞானமழ் றகாதியாம் ure (ip pen 

கரும வேதுவா லடுத்துள காயங்கண் மருவி 

மிருக மாதியாம் பற்பல பிறவியின் விரவி & 

தெரும ர௬ுஞ்சுழன் திமிம்பெரும் இஇிரிபோற் சீவன். 

(ப- ரை, ௪வன்--, ப. ரமஞானம் அற்று-மேலான ஞானமத்று, ௮ அம் பாசம் 

உற்று - அகாதிபாயெ பாசத்தைப்பொருந்தி, ௮மாதி கருமம் - அநாதி கர்மங்களாகிய, 
ஏதுவால் - காரணத்தால், அடுத்துள்ள - பொருந்தியுள்ள, காயங்கள்மருவி - சரீரங்களெ 

டுத்து, மிருகம் ஆத ஆம் பற்பலபிறவியில் - மிருகமுதலாகிய பற்பல பிமவிகளில், விரவி. 

கலந்து, பெருக் திகிரிபோல் - பெரியசக்கரம்போல, தெருமரும் சுழன் இடும் - தெருமரா 

நிழ்பன் சுழலாகிற்பன், எ - ௮. 

(வி-ரை,) விரவல் = தலத்தல், தெருமரும் என்பதற்குப்பகுதி தெருமா, (sa) 

சாதி யாயுவோ Bosra gi தரும்விட மத்இற் 

கேது வாயுறும் கருமமெக் இ.ரமெனச் சுழல்வோர்க 

காதி யாமிறை யியக்குவோ னாய்க்கரி யாகப் 

போத கம்புரிம் தருளுஈன் னெநியினைப் பொருந்தி. 

(ப- ரை,) விடமத்திற்கு ஏ.துவாய் உறும் கருமம் - கெடுதிக்கேதுவாயிருக்கற கர்ம 

ங்கள், சாதி ஆயுவோடு உணவு தீரும்--, எச்திரம் எனச்சுழல்வோர்க்கு-. ௨ இதம் 

இறை - ஆதி.பாயெ இறைவன், இயக்குவோன் ஆய் - இயம்கு விப்பவனா$, கரி ஆ9-சாக்ஷி 
யா, சல்செதியினை பொருக்தி-, போதகம் புரிக்தருளும் - ஞானத்தை யுண்டாக்இ 
யருள்வன், ௭ - ௮. 

(வி-மை.) ஏது - காரணம், இயக்குவோன் - தொழிற்படுத்துவோன், சன்னெதி - 
ஸம்மார்க்கம், ஆயு - ஆயுள், உணவு - போகம், (sa)



௧௮2 சித்தாத்தசிகாமணி. [சந்தத் 

கூ சீவனும் வினைபரி பாகமே கொண்டு 

மாறு மாமல வாதனை மருவினோ னாக 

யாறு மாமுடி, புனைந்தருள் பரசிவ னருளின் 

பேறு கூடுதச் சுக்கமா மனமொடு பிறக்கும். 

(ப-மை,) கூறு சீவலும் - சொல்லப்பட்டவேலும், வினைபரிபாகமேகொண்டு...-, 
மாறும் - மாறுபட, மா - பெரிய, மல வாதனை - மலவா௪னையை, மருவினோன் ஆ9 - 
பொருக்தினவனா௫, மாமுடி - பெரியதிருமுடியில், ஆனு - கங்கையாற்றை, புனைச்தருள் - 
தரிச்சருளின, ப.ரச௨ன் அருளின் - ப.சசிவனருளினால், பேறு கூடு - கீடுபேறடைய, 
சுதத.ம் ஆம் மனமொடு பிறக்கும் - சுத்தமாசய மனத்துடனே பிறப்பான், ௭ - று. 

(வி- ரை,) வினைபரிபாகம் - இருவினையொப்பு, மாறுமாமலவாதனை - என்றது மல 

வாதனை மாறின என்றபடி, (௧௩) 

பாக மாகிய ஈல்வினைப் பயன்கொடு சுத்த 

மாகு மாமன முன்னிடச் தங்கண னருளா 

லேக மாஞ்சிவ பம்திதோன் pone oD ps 

தேக மோடிநற் பிண்டமென் பெயர்கொடு செதியும். 

(ப- ரை.) பாகம் அடிய - பக்குவமடைக்த, கல்வினைப்பயன்கொடு - ஈல்வினைப்பய 
னால், சுத்தம் ஆம் ஆறு - சுத்தம் ஆகும் வண்ணம், மனம் முன்னிடத்,து - மனம் மூக் தின 

காலத்தில், அங்கணன் அருளால் - ஈசனருளினால், ஏகம் ஆம் - அத்விதீயமாகய, சிவபத்இி 

தோன்றுறும்--, ௮அவன்--, ஈற்று தேகமோ - ஈற்றுடம்போடு, மல்-5ல்ல, பிண்டம் என் 

பெயர் கொடு- பிண்டமென்னும் பெயரோ, செறியும் - உலகில் சஞ்சரிப்பன், ௭ - gy 

(வி- ரை,) கல்வினைப்பயன்' - புண்ணியம், கொடு - மூன்றாவதன் சொல்லுருபு, 
ஈற்றுதேகம் - முடிவானவுடம்பு. (௧௪) 

ப மிண்டத்தலம் - மூற்றும், 
  

oh. 

ஓம் மஹேஸ்்வ.ராயகம£, 

இரண்டாவது 

(௨) பிண்டஞானத்தலம். 
000 

[அதாவது - சரீரங்கள் நற்வ.ரமானவைகள், ஆத்மாக்களைப் பார்க்கிலும் ஈன்வான் 

பின்னனும் அவைகளுக்குப் பிரேரகனுமா யிருப்பவன் என்னும் ஞானம் பிண்டனானவனுக்கு 

எக்காலத்திலுண்டாகுமோ அக்காலத்தில் பிண்ட ஞானி என்பது] 

கலிவிருத்தம், 

உற்றிடு முடலுயி ௬ணர்வி வேகமே 

பெற்றவ னெவனவன் பிண்ட ஞானியென் 
றற்றம தறுமலை யமர்ந்த மாதவ 

கற்றறி புலவர்மெய் கழறு வாரசோ, 

(ப-.ரை,) உற்றிடும் - (தான்) அடைச்த, உடல் = உடம்போ௦ கூடிய, உயிர் - உயிரா 

னது, உணர் - (எல்லாவற்றையும்) ௮ நிதற்குரிய, விவேகமே பெற்றவன்--, எவன் - எவ 

னோ-, அவன் பிண்டஞானி யென்று, கத்று அதி புலவர்--: மெப் கழறுவார் = 

உண்மையாகச் சொல்லுவர், அற்றம் அலும்-குழைவத்ற, மலை அமரர் த - பொதிய மலையில் 
வாழ்கின்ற, மாதவ - பெருக்தவத்தோனே, எ - ௮,



தலம்] பிண்டஞாளத்தலம்; ௩௯ 

(வி ரை,) உழ்நிடல் - அடைதல், அமர்க்த என்பதற்கு விரும்பின என்றுரைப்பிலு 

மாம், அரோ - அசை, ௮.து - பகுதிப்பொருள் விகுதி. 
(௧) 

உடலுயி ரெனுமுல காய தன்பொறி 

யடலுயி சென்னுமற் ரொருவ னன்றியே 

புடைவரு புத்தியே யென்னும் புத்தனிவ 

விடலுறு மிவைகளான் மாவின் வேறவாம், 

(பஃ- ரை,) உலகாயதன்--, உடல் உயிர் என்னும் - உடம்பே உயிர் என்பான், மற் 

ஜொருவன்--, பொறி- பொறிகளே, அடல் உயிர் என்னும்-வலிய வுமிரென்பான், அன்றி 

யே--, புத்தன், புடைவரு - நம்மிட த்.துண்டாூய, புத்தியே--, என்றும் - என்பான், 

இவ் - இவை யாவும், விடல் உறும் - விட்டொழியத் தகும், (மற்றென்னெனின்) இவை 

கள்--, ஆன்மாவின் வேற ௮ம் - ஆன்மாவுக்கு வேருபினவா ம், எ - அ. 

(வி- ரை.) புடை - ஏழனுருபு இடப்பொருளது, . (௨) 

உயிரின்வே ராகறின் றுணரப் பட்டிடுஞ் 

செயிருறு முடலொ டிந்திரிய புத்தியி 

னயலழி வரியவான் மாவுண் டாமென 

ஈயமுட னுணர்பவன் பிண்ட ஞானியே. 

(ப- ரை.) உயிரின் - உயிரினும், வேறு ஆ8 கின்ற, உணரப் பட்டிடும் - அறியப் 

படுற, செயிர் உறும் - சூற்றம் பொருக்திய), உடலொடு--, இக்திரிய புத்தியின் - ats 

ரிய புத் இகளினும், அயல் - வேருக, அழிவு அரிய - அழிவற்ற, ஆன்மா உண்டாம் என--, 

நயமுடன் - கன்மையாக, உணர்பவன்-) பிண்டஞானி - பிண்ட ஞானியென்று சொல் 

லப்படுவன், ௭ - ௮, 

(வி-ரை,) உயிரின் என்பதில் இன் ஐர்தாவதுறழ்ச்சப்பொருளது, 
அரிய என்பதில் 

அருமை இன்மைப் பொருட்டு, 
(௩) 

வினைவழி இரிதரு மெய்யும் வேறதாய் 

நினைவரு நித்தவான் மாவு நித்தமா 

பனையவான் மாவின்வே மய வீசனும் 

பினமுற வறிபவன் பிண்ட ஞானியே. 

(புரை) வினைவழி - வினையின் வழியே, இரிதரும்-சஞ்சரிக்கெ, மெய்யும்-உடம்பை 

பும், வேன ஆய்--, ினைவரும்-நினை த்தற்குரிய, நித்தம் - சாசுவதமாகிய, ஆனமாலையும் 

றித்தமாய்--) அனைய - அத்தன்மையாயே, ஆன்மாவின் - ஆன்மாவினும், வேறு ஆய 

ஈசனும் - வேறாக ஈசனையும், பின்னம் உற அறிபவன் - பவெவ்வேறாயறிவோன், பிண்ட 

GI, ௭ - Be 

(வீ-மை.,) திரிதரும் என்பதற்குப் பகுதி திரிசா, நினைவரும் என்பதை நினைவு அரும் 

எனப் பிரித்து நினைத்தற்கரிய என்றுரைப்பிலுமாம், ஏ - ௮சை, ௮௮ '- பகுதிப்பொருள் 

விகுதி, 
(௪) 

பிண்டஞானத்தலம் - மூற்நும். 

Te



a. 

ஐம் ும்பவேசமஃ 

மூன்றாவது 
(௩) சமுசாரறீக்கத்தலம்; 

OO 

[அ.,தாவத-இங்கனம் பிண்ட ஞானோதயமான மஹாதமாவுக்கு ஸம்ஸ்கா.ர வல்லமை 

யினால் மனைலி, புதல்வன், உடல், பொருள் முதலிய சமுசா.ரங்களைத் தச்சமாய்க்கானும் 

புத்தியுண்டாய் வைராக்ய முள்ளவனாதல் என்ப து] 

மலிவிருத்தம், 

சுத்தம துறுமனஙம் தோன்று நித்தியா 

நித்திய விவேஏிபா னின்ற வாகனா 

சத்தியின் மிகுசமு சாரம் விட்டொழி 

புத்திவ் துறுமெனப் புகல்வர் கற்றுளார். 

(ப- ரை.) சுத்தம் உறும் மனம் தோன்றும் - சுத்தமாடெய மனமுண்டாகும், நித் 

இயாதித்திய விவேடுபால் - நித்யாகித்யவஸ்அு விவேடுமினிடத்தில், நின்ற - நிலைபெற்ற, 

வாதனா சத்தியின் - (புண்ணிய) வாசமா சத்தியினால், மிகு - மிகுர்த, சமுசாரம் விட்டு 

ஒழி - சம்சாரத்தை விட்டொழிக்றெ, புத்தி வந்து உறும் என - புத்தியுண்டாகுமென்று, 

கற்றுளார் - கற்றறிர்துள்ளவர், புகல்வர் - சொல்லுவர், ௭ - ௮, 

(வி-ரை,) நித்தியா நித்திய வஸ்து விவே௫ு - அழியாப் பொருள் அழியும் பொருள் 

களை யாராய்ர்தறியும் அறிவுள்ளவன், வாசநாசத்தி- லோகவாசனையின் வலி, அது- 

பகுதிப்பொருள் விகுதி. (௧) 
பேண்டழு வாய்தரு பேறி மைப்பினில் 
விண்டிடு மிம்மையு மேய புண்ணிய 
முண்டொழி துயர்முத லுறுது றக்கமும் 

கண்டெவர் விரும்புவார் கற்று ளோரினே. 
(ப- ரை,) பெண்டு எழுவாய் தரு - பெண் முதலானவைகளால் தரப்படூ$ற, பேறு - 

பயன், இமைப்பினில் விண்டிடும் - இமைப்பொழுதில் நீகடப் போகாகின்ற, இம்மையும் - 

இம்மைச் சுகமும், மேயபுண்ணியம் - பொருந்திய புண்ணியப்பயனை, உண்டு ஒழி - 

நுகர்ந்தொழித்தற் டெமாயெ, துயர் முதல் உறு - துன்ப முதலானவையுள்ள, றக்க 

மும் - சுவர்க்க வின்பமும், கற்றுளோரின் - கற்றுளோர்களுக்குள்ளே, எ௨ர் கண்மி 

விரும்புவார்--, எ - ௮, 

(வி- மா.) இம்மைச் சுகம் - இல்வுலக வின்பம், நுகர்தல் - ௮றுபவித்தல், எவர் 

கண்டு விரும்புவார் என்றவினா ஒருவரும் விரும்பமாட்டாரென ௭ திர்மறைப்பொருளுண 

ர்த்திநின்றது;. (௨) 

பிறநீதவர்க் குண்மையே பெறுமி றப்புமற் 

றறிந்தவர்க் கன்னதே பிறப்பு மிவ்வகை 
செறிந்துள பிறப்புட விறப்பிற் சவனு 
மறிந்திடு சகடமே போல வந்துறும். 

(ப- ரை,) பிறர்தவர்ச்கு--, பெறும் இறப்பும் உண்மையே--, 9 Dé saree Spr) 

பும் அன்னதே--, இவ்வகை செறிர்.துள - இவ்வகையாகப் பொருந்தியுள்ள, பிறப்புடன் 

இறப்பில் - பிறப்பிறப்புக்களில், சீவனும், மறிர்திரி சகடமே போல வந்து உறும் - 
மீண்டு மேல் $ழோய் வருஹெ சகடம் போலவே வந்து பொருந்தும், ௭ - று,



சமூசாரநீக்கத்தலம். ௫௧ 

(வி- ரை,) சகடம் - பண்டி, இது இதன் சக்கசத்தை யுணர்த்தலால் ஆகுபெயர், 
அன்னதே என்பதில் ஏகாரம் தேற்றம், மற்று - ௮சை, (௩) 

மீனொடு கமடமே வெண்பற் பன்றிமா 

மானிட வரிமுத லாக வந்துள 

வேனைய பிறப்பிலு மெய்து மாயவன் 

ருனுமம் மரணகோய் தள்ள வல்லனோ, 

(ப- ரை.) மீனொடுகமடம் - மீனோடு ஆமை, வெண்பல் பன றி--, மா - பெருமை 
பொருக்இிய, மானிட அரி முதலாக வர்து உள்ள - 6ரசிங்க முதலாக வந்திருச்ற, ஏனைய 

பிறப்பினும் - மம்றைய பிறவிகளினும், எய்தும் மாயவன் தாலும் - வரீதுதோன்று 

மாயோறஜும், ௮௭ அந்த, cog vet Gm rus தள்ளவல்லனோ--, T - Die 

(வி- ர.) தள்ளவல்லனோ என்னும் ஓகார வினா தள்ளவல்லனல்லன் என்னும்பொருள் 

பயக்து நிற்றலால் எஇர்மறை, (௪) 

ஆவிமுன் வினைவசத் தந்த ணாஇயாய் 

மேவுறு சாஇயின் விரவிச் தோன்றியே 

தாவுற வடருமுக் தாப வங்கியால் 

வேவுறு நிலைமையாம் விளம்ப வேண்டுமோ. 

(ப-॥.) அலி - உயிர், முன்வினை வசத்து - முன்னை கர்மவயத்தால், ௮ந்தணாதி 

யாய் மேவுறு சா இயின்-அர் ணர் முதலிய சாதிகளில், விரவி தோன்றி- கலந்து பிறக், 

தாவுற அடரும் - மேலே தாவிப்படர்ெ, முத்தாபம் ௮ங்யொல் - முத்தாப மாய 

நெருப்பினால், வேவுறு நிலைமை - வேற நிலையை, யாம் விளம்ப வேண்டுமோ - யாம் 
சொல்லவேண்டுமோ, எ-று, 

(வி. மை.) அங்க ௮க்நியென்னும் வடசொற்றிரிபு, முத்தாபம் - ஆதஇியாத்மிகம், 

ஆஇிபெளதிகம், ஆ இதைவிகம், விளம்பவேண்டுமோ என்னும் ஓகாரம் ௭ இர்மறை, (௫) 

போய்த்தஇடா தடையுறும் வினையிற் போதரு 

மத்தியான் மிகமுக லாய வெந்துயர்க் 

கொத்தினான் மிகுமிடர் கொண்டு ளோர்தமக் 

கெய்த்திடா தமைதலெவ் விடத்துண் டாகுமோ 

(ப-ரை,) பொய்த்துறாது - பொய்த்துப் போகாமல், அடையுறும் - வரது சேர்இற, 

வினையின் - வினைமினால், போதரும் - உண்டா, அத்தியான்மிகம் முதலாய--, வெம் 
அுயர்க்கொத்தினால் - வெவ்விய துன்பக்கூட்டத்தால், மிகும் இடர் கொண்டுளோர் தம 

க்கு--, எய்த்திடாது அமைதல் - இளையாமல் அமைந்திருத்தல், எவவிடத்து உண்டா 

கும்--, ol =~ le 

(af - ரை.) வினையின் என்பதில் இன் என்னும் ஐந்தாவது மூன்றாவதன் கருவிப்பொ 

ளில் வந்த.து. எய்த்தில் - இளைத்தல், எவ்விடத்துண்டாகும் என்றது எவ்விடத்தும் உண் 

டாகாதென்றபடி, எய்த்திடாது அமைதல் - ஓழிவு, (௬) 

ஆயச் இயான்மிகம் பவுஇ கம்பினா 

மோதுதெய் விகமூன் மூவ தாகுமாழ் 

போதுமச் இயான்மிகம் புறமுட் கொண்டி. 

பேதமுழ் நிடுமெனப் பேசு வாரரோ. 

(ப- ரை; ஆதி அத்தியான்மிகம் - மூதீலாவது அத்யாதீமிகமும், பின் ஆம் பெளதஇ 

கம் - அதன் பின்னா பெளதிகமும், ஓது செய்வீகம் - சொல்லப்பட்ட தெய்விசமும்



Po. ரித்தார்தசிசாமணி, [பத்தத் 

ஆச-, மூன்றாவது ஆகும், போதும் - உண்டாய, ௮ தீயானமிகம்--, புறம் உட் 
சொண்டு - புயம் அகம் என்பவற்றைக்கொண்டு, இருபேதம் உற்றிடும் என-இரண்டுஉகை 
Warr yer தாமென்று, பேசுவார் - சொல்லுவர் (அதகிஞர்)) எ-று, (er) 

வளிமுச லனதச வரல்பு றத்ததா 

முளினது மடிவில்கா மாதி யுய்க்குதல் 

களியச சாஇகோய் பவுஇ கங்கமு 

தீளியிடர் முதலகதெப் வீக மாகுமால், 

(u- or.) வளிமுூதலன த.ர- வாதமுதலானவை கொடுக்க, வரல் - உண்டாதல், 
புறத்தது ஆம்--, உள்ளினது - அகத்தது, மடிவு இல் காமாதி உய்க்குதல் - அழிவில்லாத 

சாமாதிகளில் செலுத்தல், களி-களித்தம்குரிய, அரசு ஆதி கோய்-- அரசர்முதலாயெவர்க 

ளாலும் பிருதிவியாதி பூகங்களாலும் உண்டாடும கோய், பவுதிகம் - பெளதிகமாகும், 
கழுது - பேயினால், அளி - தரப்படுெ, இடர் முதல - இடர்முதலியவை, தெய்வீகம் 

ஆகும்--,எ - ஐ, 
(வி- ரை.) வளிமுதலன - வாத பிச்த சிலேஷ்மங்கள். சாமாதி - காமமுதலியன, 

அவை காமம் குரோதம் உலோபம் மோஹம் மதம் மற்சரம் என ஆரும், அரசர் முதலா 

பினோராலுண்டாவன ராஜதண்டனை முதலாயின, கமுது என்பதினால் இரஹம் முதலிய 

வைகளும் வருவிக்கப்பட்டன. (௮) 

இனைய வெந்துயர் பலவிசைக் தகட்டுறும் 

வினையொடு இரிதரு முயிர்க்கு விண்ணிடை 

யெனினுமிம் மண்ணிடை யெனினு மோர்கண*ஈ 

துனியறும் படி.சிறு சுகமு மின்றரோ. 

(- ரை,) இனைய - இத்தன்மையவாகய, வெம் துயர் பல இசைச்து-வெப்பமாயெ 

பலதுன்பங்களைப்பொருச்தி, கட்டுறும் - பந்தப்படுற, வினையொடு இரிதரும் உயிர்க்கு - 

வினையொடுதிரிகற சீவனுக்கு, விண்ணிடையெனினும் - விண்ணுலசத்திலாயிலும், இம்மண் 

ணிடையெனினும் - இர்தமண்ணுலகத்திலாயிலும், ஓர்கணம் - ஒருகணப்பொழுதம், துனி 

௮றும்படி. - அச்சமின் நியிருக்க, சிறு சுகமும் இன்று - ௮ற்பமாடிய இன்பமுமில்லை, எ-று. 

(வி-ரை.] வினை-தொழில், விண் மண் என்பன ஆகுபெயர்கள், றுசுசமும் என்னு 
மும்மை இறர்தது தழீஇயவெச்சவும்மை, (௯) 

மின்னினு மலையினும் விளக்கெ முஞ்சிகை 

தீன்னினு நிலையறத் தபுசெல் வச்.இனை 

மன்னுறு பொருளென மஇப்ப ரோகண 
மென்னினலு மறிஞசோ ழூருங்து ளோருமே. 

(ப- ரை.) கணம் என்னினும் - கணப்பொழுதாயினும், அமிஞரோடு இருர்துளோ 

ரும் - அறிஷரோடுகூடி. யிருக்தவர்களும், மின்னினும் - மின்னலைப்பார்க்இலும், அலை 
யிலும் - அலையைப்பார்க்கலும், விளக்கு எழும் - விளக்கலெழுகள் ற, இகைதன்னிலும் - 
கொழுக்கைப்பார்க்கிலும், நிலைஅற - நிலையில்லாமல், தபு - கெடுஇன்ற, செல்வத் இனை - 
செல்வத்தை, மன்னுறு பொருள் என - நிலையாடுய பொருளென்று, மதிப்பரோ- எண்ணு 
வரோ, எ-று, 

(வி-மை,) மின்முதலாயின நிலையின்மைக் கெடு தீதுக்காட்டுவனவாஇய உவமைப் 
பொருள்கள், மன்னல் - நிலைபெறல். மதித்தல் - நினைத்தல், மதுிப்பரோ வென்னு மோகா 
சம் எதிர்மறை, ௮.றிஞர் என்பதில் ரகரம் பெயரிடைகிலை, (40)



த்லம்,] ச்மூசார நீக்கத்தலம்: it. 

மலசல கிறைதரு கடத்தை வன்றுய 

சலைபடு துரும்பினை பழியு மின்னிலு 

நிலையறு மிவ்வுட றன்னை நிந்தைசெய்் 

புலைமனை தன்னையார் பொருந்து வார்களே. 

(பஃ ரை,) மலசலம் - மலசலங்கள், நிறைதரு கடத்தை - நிறைந்த குடத்தை, வல் 

அயர் அலை படு துரும்பினை-வலியதுன்பக்கடலிலகப்பட்ட துரும்பை, அழியும் மின்னிலும்- 

தோன் நியழிகின்றமின்னலினும், நிலை௮றும்-நிலையற்ற, இவ்வுடல்தன்னை - இக்தவுடம்பை, 

நிர்தைசெய் - நிச்தித்தற்குரிய புலைமனை தன்னை - நீசமாயெ வீட்டை, யார் பொருந்து 
வராகள-- எஃு, 

(வி - ரை;) கடம் - வடசொல், குடம் துரும்பு புலைமனை என்பன இவ்வுடம்பைக் 

குதித்துகின்றன, ஒருவரும் பொருக்தமாட்டார்கள் என்றற்கு யார்பொருந்துவார்கள் 

erento te (௧௧) 

நித்தியா ஈந்தஏிறழ் சொரூப நின்றிட 

மித்தையா மியல்புடைக் துயர விடென 

வைத்தவா கத்தினை மகிழ்ந்து ௬ுந்இடும் 

புத்இயார் செய்குவர் புலவர் தம்மினே. 

(ப- ரை,) நித்தியம் - சாசுவதமான, அமர்தம் - இன்பத்தைத்தருகற, சற்சொருபம் 

நின்றிட - ஞானசொருபம்டிற்க, மித்தை ஆம்- பொய்யா, இயல்பு உடை - இயற்கை 

யையுடைய, தியரம் வீடி என வைத்த - துன்பவீடென் றேற்படுத் இவைச் ௮, ஆகத்இனை - 

உடம்பை, மஇழ்ர்து இருந்திடும் - மகிழ்ந்திருக்க, புத்தி- புத்தியை, புலவர்தம்மில் - 

அ.றிஞரில், யார்செய்குவர் - யார்பண்ணுவார்கள், ௭ - று. 

(வி- ரை.) மித்தை மித்யா என்னும் வடசொழற்றிரிபு, ஆகம் - உடம்பு, புலம்-அ திவு. 

யார்செய்குவர் என்றது ஒருவரும் செய்யாரென்றபடி, கிழ்சொரூபம் நின்றிட - சித் ரப 

னாகிய ஆன்மதத்துவத்தை விடுத்து, (௧௨) 

ஒதியா னிடர்தரு முடம்பின் மக்களின் 

மாதரி னுறவினின் மற்று ளோர்தமிந் 

கோதுறு தனத்தினிற் குலத்திற் போக்குறு 
காதலி னநித்தியம் காண்ப னென்றுமே. 

(ப-ரை.) ஓதியான் - (அறிவு நூல்களைக்) கம்றவன், இடர் தரும் உடம்பில் - துன் 

பத்தைத்தருறெ வுடம்பினிடத்.தம், மக்களில் - மக்களிடத்தும், மாதரில் - டெண்டிரிடத் 

தும், உறவினில் - உறவினரிடத்தும், மற்றுளோர் தம்மில் - மற்றையோரிடத்தும், கோது 
உறு - குற்றமுள்ள, தனத்தினில் - செல்வத்தினிடத்தம், குலத்தில் - குலத் Doig gid, 

போகச்குறு காதலின் - நிராசையால், என்றும் - எக்காலத்தும், அநித்தியம் காண்பன் - 

நிலையின்மையையே காண்பான், எ - று, 

(வி- ரை.) ஓதியான் என வாளா கூறினரேஜஞும் ஈணடைக்கேற்பச் சத்தமாகய மன 

மூடையஉனும், dg Bur as Bue பொருள்களைய D5 sasgpico, நிச்சயிக்கப்பட்ட ஆத்ம 

சுகாவிர்ப்பாவமுடையவனு மாய விவேடு என்றுராக்கலாயிற்று, மாதர் - ஆகுபெயர், 

செல்வத்தின் மீதுள்ள விருப்பம் பெருங்கேடுபயக்கும் என்பது தோன்ற கோதுறு தனம் 
என்றார் ; பொன்னை நினைக்கப். பொருதுகாண் * என்றார் பிறரும், நிராசை - தசை 

யின்மை, (௧௩)



ச்ச் தித்தாத்தசிகாமணி: [பத்தத் 

போறிகளின் விரத்யொய்ப் பொருவி றம்மையே 

யறிவுற விழைவுடை. யறிளஞர்க் காழ்துயர் 

மறிவுறு குடம்பகோய் மாற்று மேதுவிற் 

செறிவுறு முளமெனச் செப்பு வாரரோ, 

(ப- மை.) பொறிகளில் - ஐம்பொறிகளிலும், விரத்தியால் - வெறுப்புடையராய், 
பொருவு இல் - நிகரில்லாத, தம்மையே--, x Hap - ௮.ுி.ப, விழைவுடை-விருப்பமுள்ள, 

அ.திஞர்க்கு--, ஆழ்து.பர் - ஆழ்ச்ததுன்பம், மறிவுறு - தடுக்கப்படுறெ, குடும்பகோய்--, 
(இவைகளை) மாற்றும் ஏஜுவின் - நீக்குங்காரணத்தால், உள்ளம் - (அவரது) மனம், 

செறிவுறும் என - அடங்குமென்று, செப்புவார் - சொல்லுவர் (அமிஞர்), எ - ௮. 

(வி- மை.) ஐம்பொறி- பஞ்சேக்தரியங்கள், பொ திகளில் விரக்தி - இச்த்ரியஜயம், 

விழைவு - விருப்பம், ஏதுவின் என்பதில் இன் என்னும் ஐந்தாவது மூன்றாவதன் கருவிப் 

பொருளில் வர்த.து. தம்மையே யறிவற விழைவுடை யழிஞர் என்றது ஆன்மாவினிடம் 

பற்றுள்ளவனான விவேகியை, அரோ - ௮சை, (௧௪) 

ஆசு மனமுட னமித்த நிக் தமு£ 

தேசுற வுணர்ந்துகற் றெய்வ வாழ்வினு 
கேசம தகன்றுள கெறியி னோனிடைப் 
பாசம தறுசிவ பத்தி தோன்றுமால், 

(ப-ரை,) ஆசு அலம் - குழ்ற மற்ற, மனமுடன் - மனத்துடனே, அநித்த நித்த 
மும் - அநிதீய கிதியங்களையும், தேசு உ௰ உணர்ந்து - தெளிவாயறிந்து, ஈல் - ௮ழகாகய, 

தெய்வ வாழ்விலும் - சுவர்க்க வாழ்வினும், நேசம் அகன்றுள்ள - விருப்பமொழிர்துள்ள, 

கெறியினோன் இடை. - சன்னெறியை யுடையவனிடத்டில், பாசம் துறு - பாசம் அறுதற் 

கேதுவாகிய, சி௨பத்தி தோன்றும்-.-, எ- று, 

(வி-ரை.) அநித்தம் - அழிவு, நித்தம் - அழிவின்மை, தேசு - ஒளி, அது இங்குத் 
தெளிவுக் காயிற்று, தெய்வம் - அகுபெயர், வாழ்வினும் என்றவும்மை இறந்தது த($ீஇய 

வெச்சம், உயர்வு சிறப்புமாம், மெறியென வாளா கூமினபேழும் எண்டைக்கேம்ப கன் 

னெறி யென்றுரைக்கலாயிற்று, ௮ - பகுதிப்பொருள் விகுதி, ஆல் - அசை, (௧௫) 

சமுசாரநீக்கத்தலம் - முற்றும். 

ஒம்பிரகாகுகேசம:, 

நான்காவது 

௪௦ குருகாருணியத்தலம. 
——efe——— 

[அதாவது - முற்கூறிய பிண்டஞானி ச்முசார நிக்கத்தல கம்பர்ஈனாகவும் ப். ரஹம 

ஜ்ஞான சம்பாதகார்த்தமாய் ஸ்ரீ ஸத்குருசஈநிதியை யடைர்து தரிவித இக்ஷையை 

/படைதல் என்பது.] ன 

அறு?ர்சக்ழிநெடிலடியாசிரிய விருத்தம், 

மலர்தலை யுலக மெல்லா மலிபெரும் புகழோ டொன்றி 

யிலனென விவறன் மோக மிரித்துத்தத் துவமு ணர்ந்து 

புலகெறி கடந்து சாந்தம் பொரும்இச்சித் தாந்த மோடு | 

yo பலகலை தெரிவுற் றையம் பாற்றிட வல்ல னாகி. ன ட,



த்லம்.] குருகாருணிபத்தலம்... ௪டு 

(ப-ரை,) மலர்தலை - பரந்த இடத்தையுடைய, உலகம் எல்லாம், மலி-நிறைர்த, 

பெரும்புகழோடு ஒன்றி - பெரும்புகழோடு பொருச்இ, இலன்எனஇவறல் - (பொருளிலே 

னென்று) லோபஞ்செய்தலும், மோகம் - மோகமும் ஆயெ இவற்றை, இரித்து - ஒட்டி, 

த.தீதவம் உணர்ர்லு - மெய்ப்பொருளை யறிச்ு, புலநெறி கடச்து- ஐம்புல வழிச்செலவை 

வென்று, சாக்தம் பொருந்தி... சித்சாந்தமோடு பலகலை, தெரிவுற்று - தெரிர்து, 

ஐயம் - சந்தேகத்தை, பாற். நிட வல்லன் ஆ௫ - ஓட்ட வல்லவனாக, எ - அ, 

(வி-மா.) இவறல் - பிசுநத்தனம். இரித்தல் - ஓட்டல், தத்துவம்-இகுபெயர், ஐம் 

புலன்களாவன - சத்த பரிச ரூப ர௪ கந்தங்கள், செலவு - செல்லுதல், பாற்றல் - ஓட்டல், 

ஆ9 யெனவருஞ்செய்யுளை யவாவி நிற்றலால் இது குளகச்செய்யுள், தத்துவம் - ஆத்மா 

மாதம விவேகம், சத்தார்தம் என்றது வீரசைவ௫த்தார் த ச்தை, (க) 

அறெறி வாய்மை மேவி யாரிய குலத்தாற் போந்த 

முறைகெறி யொழுக்க மெய்தி முத்திநே யத்த னாூப் 

பொறையொடு பொருந்த யக்க மணிதிகழ் பூதி யென்று 

நிறைவுற வணிந்தி லிங்க நிலைபெற வுடற ரித்து. 

(ப- ரை.) அறகெடி வாய்மை மேவி - தருமமாரீக்கத்தின உண்மையை யுடையனாட, 

ஆரிய குலத்தால் போச்த - ஆசாரிய ப.ரம்பரையால் வந்த, முறைகெழி ஒழுக்கம் எய்தி, 
முத்திநேயத்தன் ஆ9--, பொறையொடு பொருர்திபொறுமையோடு கூடி, ௮க்சமணி-., 

இகழ் - விளய் தூற, பூதி--, என்றும் நிறைவுற ௮ணிந்து--, இலிங்கம்--, நிலைபெறஉடல் 

த்ரித்து--, ௭ று, 

(வி - ரை,) முத்தி நேயம் - மோக்ஷதாஹம், பொறை - தொழிம் பெயர், இது இம் 
குங் பொறுமையாகய குணத்தைக் குறிதீதலால் ஆகுபெயர், அக்கம் அக்ஷம் என்னும் வட 

சொற்றிரிபு, கண் என்பது பொருள், அக்கமணி - உருத்திராக்க மணி, பூதி யென்றும் 

நிறைவுற அணிகஆ்து என்பதினால் விபூதி தாரணத்தினால் வியாபிக்சப்பட்டவனும், விபூதி 

தத்துவ (port தவனும், இரிபுண்டரம் தரித் அக்கொள்வதில் ஆவல் உள்ளவனும் எனப் 

பெறப்பட்டன, (2) 

Assgio தியாக மேவி யருச்சனை புரிவோ னாகி 

யுகப்புறு மல்க லிங்க யோகதத் துவழு ணர்ந்தே 

யிகப்பறு தலங்க ளோர்வுற் நறெய்தியத் துவித ஞானக் 

தகச்வெ முணர்த்த வல்ல தயங்குஞ்சீர்க் குரவன் றன்னை, 

(ப-மை,) அகத்து - மனத்தில், உறு தியாகம் மேவி- மிக்க தியாகத்தைப் பொருதி, 

அருச்சனை புரிவோன் ஆ9--, உகப்புறும் - விரும்பத்தக்க, அங்கலிங்க யோக தத்துவம் 

உணர்ம்து--, இகப்பு அறு - நீங்குதழ் சரிய, தலங்கள் ஒர்வுற்று - தலங்களை யாராய்ற்.து, 

எய்தி - so gi, அத்துவித ஞானம் தக - அத்வைத ஞானமுண்டாக, இவம் - சவமென் 

தும் பொருளை, உணர்த்தவல்ல--, தயங்கு சீர் குரவன் ஐன்னை-விளங்குன்ற சப்பின 

யுடைய அசாரியனை, oT ு, 

(வி- ரை,) ௮ங்கலிக்க யோக தத்வம் என்றது லிங்காங்கஸ்ம்யோக தச்வத்தை :-- 

அதாவது, லிங்கமென்றால் ப்ரஹ்மம், அங்கமென்றால் ஆத்மா, இவைகளின் நித்ய ௪ம் 

பந்தமே ஸம்யோகம் என்று சொல்லப்படும், லிங்கமே தத்பதவாச்சியம், ௮ம்கமே த்வம் 

பதவாச்சி.பம், ஸம்யோகமே அசிபதவாச்சியம், லிங்கமே காதம், அங்கமே பிர்து, ஸம் 

யோகமே கலை, இலிங்கமே சன்மாத்திரம், அங்கமே சின்மாத்திரம், தாச சமே யோகம், 

இதே மஹாலில்காங்கஸம்யோகம், தன் மூன்றுவித சரீசத்தி லிருக்கும் மூன்றுவித லிங்க 

த்தையும் அவஸ்தாத்ரயங்களில் Mila - தை - ப்ராஜ்ஞ ரபனாய் உபாசிச்துக்கொண்்



௪௬ சித்தார்ததகொமணி. [பத்தத் 

டி.ருப்பதே லிம்காங்கஸம்யோகம், ஸம்யோகம் என்பது த்வைத காசம்; அந்த காசமே 

நிவிர் த்தி ; நிலிர்த்தியே விஸ்ராக்தி ; ௮ந்த விஸ்ரார்இயே முக்தி. 

இகத்தல் - நீவ்கல். வெத்தை யுணர்த்தல்வன்மைதோன்ற இவம் உணர்த்தவல்ல 
எனமூர் ) அதாவது சிவோபசேசம் செய்தல் என்றபடி, (௩) 

மாச.று மனத்த னாக மதியுடை விசாக யானோன் 

பாசம தனைத்து நீக்கும் பரசிவ முணரத் தோன்று 

கேசமோ டடைவன் பாம்பி னெளிதிரைக் சடல்வ றப்ப 

வாசம ஈஞ்செய் தோங்கு மகத்தியப் பெயரி னானே. 

பப -ரை,) பாம்பின் - பாம்புபோல, நெளி - செளிஏன்ற, திரை - அலைகளையுடைய, 

கடல் வறப்ப - மடல் சுவற, ஆ௪ம௩ம் செய்து--, ஓங்கும் - உயர்க்த, அகத்தியப் பெயரி 
னானே - அகத்திபனென்னும் பெயரை யுடையவனே, மாசு அறும் - குற்றமற்ற, மனத் 

தன் ஆ, மதி உடை-அ.திவுடைய, விராட ஆனோன் - வை.ராக்யசாலியானவன், பாசம் 
அனைத்றும் மீக்கும் பரசிவம் உணர-.-, தோன்றும் - உண்டாடிற, சேசமோடு அடைவன்- 
பக்தியோடு அடைவான், எ- று, 

(வி- மை,) பாம்பின் என்பதில் இன் ஐச் தாவதன் ஒப்புப் பொருளது, திரை - Be 

பெயர்; ௮லை யென்பதுமது, வறத்தல் - சுவறல், ஆசமகம் செய்தல் - பருகுதல், விராடஃ 

பிரபஞ்சத்தில் வெறுப்புள்ளவன். கேசம் பத்தியென்பன அன்பின் பரியாயங்கள், அ.து- 
பகுதிப் பொருள் விகுதி, () 

திய்களா றேனு மாண்டொன் முயினும் தேட கன்றன் 

பொங்கருள் காணும் காறும் புரிந்துகற் பணிகள் காணி 

னங்கருள் சீல சட னஞ்சலி செய்து நின்றே 

பங்கமாம் பிறவி நோயெற் பரிந்தருள் புரிக வென்பான். 

(ப- ரை.) இர்கள் ஆறு ஏனும் - ஆறுமாசமாயினும், ஆண்டு ஒன்று ஆயினும் - ஒரு 

வருடமாயினும், தே௫கன்மன் - ஆசாரியனது, பொங்கு அருள் - மிக்க அருளை, கானும் 
காறும் - காணும் வரைக்கும், ல் பணிகள் புரிச்து-ஈல்ல தொண்டுகள் செய்து, காணின்- 

கண்டால், அங்கு - அவ்விடத்து, சீல சடன்-ஓமுக்கத்தை யுடைய சடன், அஞ்சலிசெய்து 

நின்று--, பங்கம் ஆம் - கெடுதியாயெ, பிறவிகோய் - பியவி நோயினையுடைய, என்-என 

க்ஞூ, பரிந்து - இரங்கு, ௮ருள் புரிக என்பான் - அருள் செய்க வென்று பிரார் த்திப்பான், 

(வி-மை,) அஞ்சலி செய்தல் -கை குவித்து நிழ்றல். பரிதல் - இரங்குதல், அருள் 
காணுங் கர்றும் * அறுக்குரகம் செய்யும் வரையில், (௫) 

புனிதமா ணாக்க னின்ன புகன்றரு எளிரந்து நிற்ப 

வனையவன் றனது சத்தி பாதமுற் றறிட்து பின்னர் 

வினைதபு * தீக்கை யோ மேவுவித் தருள்வ னென்ப 

தனிவரு பரமா நந்த தத்துவக் குரவ னன்றே. 

(பஃ-ா.) புனிதம் - பரிசுத்தனாகய, மாணாக்கன்--, இன்ன புகன்று - இவற்றைச் 

சொல்லி, ௮ருள் இசர்து நிற்ப--, அனையவன்றனதுஃ அவனது, சத்தி பாதம் உற்று 

அதிச்.து - சத்திநிபாதத்தை யாராய்ர் தறிர்து, பின்னர் - பிகு, வினைதபு - வினைகளைக் 

கெடுக்க, தீக்கையோடு - தீக்ஷையுடனே, மேவுவித்து அருள்வன் - பொருக்துவித்தருள் 

* திக்கை என்பது !: தசகா ” என்னும் வடசொழற்றிரிட, தி கூட என்லும் இரண்டு 
அக்ஷரங்கள், குருவினது ௮௮க்ரெகத்தினால் சிவஞான சம்பந்தம் (ஐயே) சொடுச்சுப் 
படுவது, மலத்.ரயம் (க்ஷ£யதே) சா௪ப் படுத் துவது என்ப்பொருள் கொள்க,



தலம்.] குருகாருணியத்தலம்: ௪௭ 

வன், என்ப - என்று சொல்லுவர் (அ நிஞர்), (யாவன் எனின்) தனிவரு - ஒப்பற்ற, பரமா 

கச்தத் ததி.துவக் ௬ுரவன்--, ௭ - ௮, 
(வி- மை,) மாணுக்கன் - €டன், இரத்தல் - வேண்டல், சத்தி நிபாதம் - அருட்சத் 

தியின் பதிவு, இது ௪த்திபாதம் என விகாரமாயிற்ற, தபுதல் - கெடுதல், பரமாகந்த 

தத். துவக் குரவன் - பேரின்பத்தினுண்மையறிர்த ஆசாரியன், ன்று, ஏ- அசைகள், 

வினைதபு தக்கை என்பதுசவஞானம் கொடுத்தலும் பாசக் ஈட்டைச் தகர்த்தலுமாம், (௬) 

மூவகை யுறுமத் தீக்கை முறைதரு வேதா % வென்றும் 

தாவின்மக் இம தென்றுக் தகுதிகொள் கரியை யென்று 

மேவுறு மவற்றுள் வேதா மெய்க்குரு காட்சி யானே 

யாவிகொள் சிவம்வி ளங்க லத்தமத் தகயோ கத்தால் 

(பஃரை,) அத்தீக்கை - அர்தஃ தீக்ஷையானது, முறை தரு வேதா என்றும் - 
மூஜையாடிய வேதாதீக்ஷை யென்றும், தா இல் மர்இிரம் என்றும் - டெடுதியில்லாத 

மந்தர தீக்ஷையென்றம், தகுதிகொள் இரியை என்றும் - தகுதியைக்கொண்ட இரியா 

இகை்ஷை யென்றும், முூவகைஉறும் - மற்று வகையாயிருக்கும், மேவுறும் - பொருந்திய, 

அவற்றுள்--, மெய்க்குரு காட்சுயால் - மெய்க்சுருவின் கடாக்ஷச்தாலும், ௮த்த மத்தக 

யோகத்தால் - ஹஸ்த மஸ்கக ஸம்யோகத்தாலும், ஆவிகொள் - உயிரைக்கொண்ட, Maw 

விளங்கல்-சிவமென்னும் பொருள் விளங்குவது, வேதா-வேதாதிக்ஷையெனப்படும், எ-று. 

(வி - றை) கடாக்ஷம் - கடைக்கண்றேக்கம், ஹஸ்த மஸ்தக ஸம்யோகம்-ஆசாரியன் 

கரத்தை மாணாக்கன் சிரமீதுவைத்தல், ௮து- பகுஇப் பொருள் விகுதி, (er) 

மந்திர மதனை யேதன் மைகந்தனுக் குபதே இத்தல் 

சிந்தைசெய் ர மந்தி ரப்பேர்த் தீக்கையாம் குண்ட மாத 

தந்திரங் கொண்டு செய்த றக்கநழ் * கரியை யென்ப 

சந்தம தடைந்த வந்தக் திரியையை யறைது மாதோ, 

(ப-ரை,) மர்திரமதனையே - மச்தஇிரத்தையே, தன் மைந்தனுக்கு உபதே௫ித்தல்--, 

சிர்தை செய் - இம்.இத்தற்குரிய, மக்இிரப் பேர் திக்கை அம் - மர்தரமென்னும் பெயரை 
யுடைய தஇிகைஷயாகும், குண்டம் ஆதி தர்இிரம் கொண்டு செய்தல்--, தக்க ஈல் இரியை 

என்பர்--, அந்தம் அடைந்த - இறுதியாகிய, அந்தக் இிரியையை--, அறைதும் - சொல் 

வோம், எ- று, 

(வி-ரை,) மர்இர மதனையே என்பதில் அது பகுதஇப் பொருள் வ்குதி, ௮ன் சாரியை, 

மர்திரமாய அதையே யெனிலமாம். குண்டமாதி - குண்ட மண்டல வேஇகைகள்,. 

இரியை - இரியா தீக்ஷை, மைந்தன் - மகன், அத இங்குச் ீடனுக்காயிற்று, மாதோ-௮சை. 

தீங்கறு இங்க ணல்ல இதிகால வாச மொன்ற 

வோங்குறு பூதி தாம்பூ லத்தொு முதவிப் பத்தர்க் 

தீய்கற லாட லாஇ யியற்றிெண் கல்பு னைந்து 

பாங்குறு டன் மன்னைப் பகர் முறை யருக மைத்து. 

(ப-ரா.) இங்கு அறு-திமையற்ற, இங்கள்-மாசம், கல்ல தஇதி--, காலம் வாரம், 

ஒன்ற - பொருச்த, ஒங்குறு-உயர்க்த, பூகி-விபூதி, தாம்பூலத்தொடும்பத்தர்க்கு உதவி--, 
ஈங்கு - இவ்விடத்து, ௮றல் ஆடல் ஆதி - நீராடல் முதலியவற்றை, இயற்தி - செய்து, 

lw Wes sae STI Cet சரீரத்தல் நிலைக் செய்தல், 

* பிராணவிங்கத்தை குக்ஷமசரீரத்தில் ஸ்தாபித்தல், மறுதிக்ஷ என்றும் சொல்லப்படும், 

] இஷ்ட லிங்கத்தை ஸ்.தால சரீரத்தில் தாரணம் செய்தல், 

 



௪௮ சித்தாச்சசகாமணி, [பத்தத் 

வெள் ுடுல் புனைர்து - வெள்ளாடை யணிந்து, பாங்கு உறு - பக்கத்திலுள்ள, டன் 
றன்னை--, பகர் முறை - சொல்லப்பட்ட முறையாக, அருகு அழைத்து--, எ - று, 

(வினா) பத்தர் - அன்பர், அறல் - கீர், இங்கு அறு இங்கள் - மாகம்முதலிய 
சுபமாசம்கள், நல்ல இதி - பஞ்சமி முதலிய சப இஇகள், காலம் - அமிர்த கடிகை முத 
லிய சுப முகூர்த்த சாலங்கள். வாரம் - சோமவாரம் முதலிய சுபதினங்கள், அறல் ஆடல் 

ஆஇ என்பதினால் பொழுது விடிவதற்கு மூன்றே முக்கால் நாழிகைக்கு முன் எழுந்து 

செளசம் தந்தசத்தி நீராடல் முதலிய காலைக் கடனைக் குறித்தது என்.௨, (௯) 

உச்தர இசையை கோக்க யுற்றதன் பாங்கர்ச் செய்த 

சித்திர மண்ட, பத்இழ் குணக்கெனுக் இசையை கோக்க 

வைத்தருள் புரியு மாசான் மலிசிவத் துதிக டாஞ்செய் 

வித், தக விருளி ரிக்கும் தியாகமும் விரவு விப்பன். 
(பஃ-ரை.) உத்தர இசையை நோக்க, உற்றதன் பாங்கர் செய்த - தன் பக்கத்திற் 

செய்யப்பட்ட, இதர மண்டபத்தில்--, குணக்கு என்னும் இசையை கோக்கு, வைத்து 

௮ருள் புரியும் ௮சான்--, மலி - மிகுந்த, சவத்.துஇிகள் செய்வித்த, geld இருள் இரிக் 

கும் - உள்ளிருளை யோட்டுறெ, இயாகமும் விரவுவிப்பன்-இயாகமும் செய்விப்பன், ஏ-று, 

(வி-லா.) உத்தர இசை - வடஇசை, பாங்கர் - பக்கம், குணக்கு என்னும் இசை- 

Gps Blane. அ௮சான் - ஆசாரியன், துதி - தோத்இரம். தாம் - Yor. 

உதர இசையை கோக்டு என்றதினால் ஆசான் வடக்கு மோக்னெவனா யிருந்து 

எனவும், குணக்கு என்னும் இசை கோக்கு என்றஇனால் சடன் இழக்கு சோக்னெவளாய் 

உட்காரச்செய்து எனவும் பொருள் கொள்க, தியாகம் என்றநு சவ மாமோச்சாரணச் 

தையும் சவத்தியாஈத்தையும் குறிஜ்த௮. (#0) 
முன்னர்ஈன் னீற்றுப் பட்ட மொழியிடம் வழாத ணிந்து 

பின்னர்மெய்க் சூரவ ராயைம் பிரமமே வடி.வா யுற்ற 

தன்னிகர் கும்ப நீரச் சற்குரு வழியின் வந்த 

செந்நெறி யுடைய வாசான் சதறுக சடன் மீது, 
(ப-ரை.) முன்னர் - முன்னமே, ஈல்- நல்ல, நீற்றுப் பட்டம் - திருநீற்றுப் பட்ட 

த்தை, மொழியிடம் - நால்களாம் சொல்லப்பட்ட இடங்களில், வழாது அணிந்து - தவரு 
மல் திரித்த, பின்னர் - பிறகு, மெய்க்குரவர் ஆய் - மெய்யாசாரியராய், ஐம்பிரமமே வடி. 

வாய்--, உற்ற - பொருந்திய, தன்கிகர் - தனக்குத் தானே சமாஈமான, கும்படீர் - கட 

ஜலத்தை, ௮ ௪ற்குருவழியின் வந்த-அக்தச் சற்குரு பரம்பரையில்வ[$த, செர்ரெறியுடை ய- 

செவ்விய மார்க்கத்தை யுடைய, ஆசான்--, £டன்மீ து இதறுக - சீடன்மேல் இதறக்ஃட 

வன், எ-று, 

(வி-ரை.) நீற்றுப்பட்டம் - இருநீற்்று இரேகை, வழுவல்- தவறல், சிதஅதல் - மும் 

முறை ப்ரோசக்ஷித்துக் கொள்ளச் செய்தல், 

ஐம்பிரமம்-பஞ்சப் பிசமம்: அதாவது, UTA கூருலிய்கஜங்கமமென்னும் மூன். 

விதமான பேதத்தைக் கொண்டிருப்பார். இன்லும் தன் விநோதத்இிஞல் சவசா தாக்இ 

யம் - ௮ஜர்த்தசாதாக்கபம் - மர்த்தசொாதாக்கயம் - கர்த்துருசாதாக்கியம் - கர்மசாதாக் 

இயம் என்னும் பஞ்ச சாதாக்கெல்களையும், சார்தியாதீதை - சார்இ- வித்யா - பிரதி 

ஷ்டா - நிவிர்த்தியா - என்னும் பஞ்ச கலைகளையும், பரா - ஆதி - இச்சா - ஞான - இரியா 
என்னலும் பஞ்ச சக்திகளையும் பொருந்தி, ஈசானம், தற்புருடம் - அகோரம் - வாமதேவம்- 

ஸத்யோஜாதம் என்னும் பஞ்சப்சஹ்மலூர்த்பொயிருப்பார். Say river us Bw evar Is 

இருக்கும் பஞ்சகல௫ங்களில் இர்தப் பஞ்சமூர்ச்இகள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டி.ருப்பார் 

கள், இ£தப் பஞ்சமூர்த்திகளே 2ரசைவஎமயாசாரிகள், ஆகமங்களில்விரிவைக் சாண்க, ()



pork.) இவிங்கதாரணத்தலம் ௪௯ 

ஆண்டரு இருந்த ௪,த,௪ னாய மாணாக் கன்றன் 

மாண்டகு வலக்கா இன்கட் பவப்பிணி மருந்தாய் கல்லோ 
வேண்மெஞ் செழுத்து மெல்ல விளம்புபு சொருபஞ் சந்தம் 

காண்டகு மிருடி. மிக்க கடவுணன் னியாசஞ் சொல்க. 

(பஃரை, ஆண்டு- அங்கே, அருகு இருந்த--, சுத்தன் ய மாணுக்கன்றன்--, 
மாண்தகு - மேன்மை பொருர் திய, வலக்காதின்கண்-.., பவப்பிணி - பிறவிப் பிணிக்கு, 

மருந்து ஓய்--, நல்லோர் வேண்டும் - கல்லோரால் விரும்பப்படுெ, அஞ்சு எழுதி.து-இரு 

வைக்தெழுத்தை, மெல்ல விளம்புபு-மெல்லச்சொல்லி, சொருபம் சந்தி காண்தரும் இருடி. 

மிக்க கடவுள் ஈல்கியாசம் செொல்க--, ௪ - து, 

(வி-ரை,) வலக்காது - வலது செவி, அஞ்செழுத்து - ஸ்ரீ பஞ்சாகூரம், இதன் 
சொருபம் - சந்தம் - ரி௨ி - தேவதை முதலிய விவரமெல்லாம் குருமுகமா யதிதற்பால 
வாதலால் ஈண்டு விரித்தலம், பஞ்சமயப் ரஹ்மக்களாயெ நீர்த்தத்தினாுல் அபிஷேகம் 

பெம்௰வன் ஆனதினால் சுத்தனாயெ மாணாக்கன் என்றதாயிற்று, விளம்புபு செய்பு என்னும் 

வாய்பாட் டி.௰ந்தகால வினையெச்சம், (௧௨) 

குருகாருணியத்தலம் - முற்றும். 

  

உ 

ஓம் றாாரிமே௨&சாயஈம? 

ஐந்தாவது 

(௫:) இலிங்கதாரண த்தலம். 
அ அத்தா 

[அதாவ-எச்.ச வஸ் ௮வினிடத்தில் இந்தச் ச.ராச.ராத்மகமான ஐகத்துலீகமாய் மீள 

வும் உத்பத்யொவதெதுவோ, ஸர்வ ஸாக்ஷியாயும் இதாஈர்தமாயுமுள்ள தெ.துவோ, லிங்க 

மென்னும் ௮பிதானமுள்ளதெ துவோ, அ தப்பரப்ரஹ்மமே பாஹ்யேரத்ரியங்களுக்ககோ 

ச௪.ரமாய்ப் பாவனைக்கதி£தமாய்ச் சித்ரூபமாயிருக்கற அர்த ஐயோ திர்லில்கம்என்று ௮றுசச் 

தாக பூர்வகமாய் ஸத்குரு தத்தமான இஷ்டலிங்கத்தைச் சடன் அந்தர்லிங்காறுசர்தா 

cir IRIS gd அல்லது அஸத்மர்த்தனா யிருப்பிலும் இதை அபேத புத்தியினால். ஸ்தால 
சரி.ரத்தஇில் தரித்துக்கொண்டே யிருத்தல்வேண்டும்; ஏனெனின், - ஸத்குருவின் கருணை 

யுடன் கூடி. மோக்ஷார்த்தியான ரீடனது ஹ்ருதயத்திலிருக்கும் இர்கூர்த்ததொசணமா 

sooner ere.) 

௮அர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிரு த்தம், 

ச௩இர காந்தக் தேனுந் தபநகாம் தத்தி லேலுஞ் 

சு௩2£ சயிலம் தன்னிற் Capen Du சிலையி லேலும் 

வந்துறு படி.கத் தேனு மகழ்வாண லிங்கத் தேனு 

முந்தழ குறுமி% லிங்க மொன்றுகொள் இற்க மன்னோ. 

(பஃமா,) சச்திர சாக்தத் தேலும் - ௪ர்இர காச்தத்இி லாயினும், தபா சாச்தத்தி 

லேனும் - சூரிய காச்சத்தி லாயிலும், சநத. சயிலம் தன்னில் தோன்றிய - அழகயேமலையி 
லுண்டான, சிலையிலேனலும் - கல்லிலாயினும், வச்துறு படிகத் தேனும் - உண்டாயிருக்ெ 

* அத்யதிஷ்டத்தசால்குல, நிருபம, நித்ய, நிராமய, நிர்க்குண, நிரஞ்ஜ.ச, நிர்த்வச்ச்வ, 
அவ்யச்த, அவ்யவ, பராத்பர, அ௮க்விதிய ப்.ரஹ்மம் என்றும் பதத்திற்கு வாச்யமான us 
வஸ்துவே இறச லிங்கம், 

er 
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படிகத்தலாயிலும், ம௫ழ் - மழ்தற் குரிய, வாணலிங்கத்தேனும் - வாணலிக்கத்திலாயி 

றும், முந்து அழகுறும் - முற்பட்ட அழகு மிகுர்த, இலிங்கம் ஒன்று - ஒரு லிங்கத்தை, 
கொள்கிற்க - கொள்ளக் கடவன், எ. று, 

(வி-மை,) தபநன் - சூரியன், சந்திரகார்தம் - சந்திரனைக் கண்டு நீரை யுமிழுங்கல், 

தபஈகாந்தம் - சூரி.பனைக் கண்டு நெருப்பை யுமிழுங்கல், வாணலிம்கம் - நர்மதா ஈதியி 

லுண்டான இவலிங்சம். சும தரசைலம் என்றது ஸ்ரீசைலத்தை, மன்னோ - அசை, (௧) 

இலக்கண முழுது மொன்றி யிலமங்குமா னைந்து மாடிக் 

குலக்கடி. மலர்சம் தாதி கொண்டருச் க்கப் பட்டு 

விலக்கரு ,பறுவாற் சுத்த மேவுமலவ் விலிங்கந் தன்னிற் 

கலைக்கதி வழாது சைவ கலையையுய்த் இடுவ னாசான். 

(ப - ரை.) இலக்கணம் முழுழும் ஒன் றி - இலக்கண முழுதும்போருக்இ, இலங்கும்- 

விளங்கு, ஆன் - பசுவினு, மந்தும் அடி - ஐச் இனையுமாடி, குலம் - மேன்மையாகிய, 

கடி - வாசனை பொருந்திய, மலர்--, சந் பு இ கொண்ூ- சந்து முதலியவற்றால், ௮௬௪ 

சிக்கப்பட்டு--, விலக் * அரு - தள்ளுதம் கரிய, மநுவால் - மந்திரத்தால், சுத்தம் மேவும்- 

சுழ்தி யடைந்த, ௮- அந்த, இலிங்கம் தன்னில் - லிங்கத் இல், கலை கதி வழாது- நூனெறி 

தவராமல், சைவ கலையை - இவ கலையினை, ஆசான், உய்த்இரிவன் - ஆவாக£ாம் பண்ணு 

வான், எ-று, 

(வி-ரை.) ஆனைந்து - பஞ்சகவ்வியம் (கோலம், கோமயம், பால், தயிர், நெய்), 
௮வாகாம் - பிரதிஷ்ட்டை, (௨) 

சீடன துயிரை யந்தச் இவலிங்கம் தன்னி லுய்த்துப் 

பீடுநு மிலிங்க மன்னோன் பிராணனி லுறவி ருத்தி 

யேடென விரும்பு மாசா னிவ்வகை யேக பாவங் 

கூடுற வியலி லிங்கங் கொடுக்கவச் €டன் கையில். 

(ப-ரை,) சீடனது உயிரை - டனது பிராணனை, அந்தச் வெலிங்கம் தன்னில்--, 

உய்த்து - செலுத்து, பீமி உறும் - பெருமை பொருந்திய, இலிங்கம் - (அங்நுனமான) லில் 
கத்தை, அன்னோன் - அவன 3, பிராணனில்--, உற இருத்இ- பொருக்க இருத்தி, ஏடு 

என விரும்பும் - கண்ணிமைபோல விரும்ப “படுகிற, அசான்--, இவ்வகை - இவ்விதமாக, 

ஏகபாவம் கூடுற-ஐக்பபாயம் பொரு£த, இயல் இலிங்கம்-இலக்கண மமைந்த லிங்கத்தை, 

௮ச்டன் கையில்--, கொடுக்க - தரிச்கக் ॥படவன், எ. று, 

(னி-மா,) இருத்தி- இருக்கச் செப்து, உய்த்து - அகர்ஷணம் செய்து, உற இரு 

த்தி- ஸ்தாபித்து. (௩) 
இலங்குழிப் பிராண லிங்க மினியநின் பிராண னேபோற் 

சலந்தவி ரனக்கு மைந்த தரிப்பதெவ் விடத்து மென்றும் 

al eva Fav தன்றெங் கேலும் வீழ்க்இடின் மெய்யி னின்று 

நலங்கிளர் முத்தி சேர்வா னல்லுயிர் விடுக வல்லே. 

(ப- ரை, இலமட்குழி - இயங்குங் காலத்தில், பிராணலிங்கம்--, இனிய நின் பிரா 

ணனேபோல்--, சலம் தவிர் உனக்கு - சலஈமற்ற வுனக்கு, மைந்த-மகனே, தரிப்பது--, 
எவ்விடத்தும்--, என்றும்--, விலங்குவது அன்று - (உன்னை விட்டு) வில யிருப்பது 

ன்று, எங்கு ஏலும் - எங்கேயாயிறும், மெய்யில் நின்றும் - உடம்பில் நின்றும், வீழ்ச் 

ன், மலம் ளெர் - ரன்மை விளங்குன்ற, முத்தி சேர்வான்-முத்தி படையும்பொரு 

ட்டு, வல்லே - விரைவாக, ஈல் உயிர் விஉனது ஈல்ல வுயிசை விட்டுவிடக்கடவை, எ-று,
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(வி- மை,) இயக்கும் காலம் - சஞ்சரிக்ெ காலம், தரிப்பது - தாரணம் செய்வறு, 

கல்லுயிர் என்றார் இடைத்தற் கரிய வயிர் என்பதை விளக்குதம்ப, லீழ்க்திடின் - ஜாக் 
இரதையால் ஒருகால் கழே வழுமாயின், (௪) 

நூசனறி முழுது மாய்ந்த நுண்ணுணர் வுடையோன் நன்னாற் 
முனினி திவ்வா ரோச் சாற்றிடப் பட்ட €டன் 

மேனியி னுயிர்வாழ் காறும் விடாதுஈன் குறத்த ரிக்க 

கூனிள மதிய ணிந்த குழகன்மெப்ச் ஈவலிய் கத்தை. 

(ப-ரை,) gro நெறி முழுலும் - நூல் வழி முற்றும், ஒய்ந்த- அசாப்ச்த, நுண் 

உணர்வு உடையோன் தன்னால் - துண்ணுணர் வினை யுடையவனாகிய அசானால், தான், 

இவ்வாறு இனிய ஓத - இப்படி யினிதாகச் சொல்லி, சாற்நிடப்பட்ட - உரைக்கப்பட்ட, 
சீடன். மேனியில் - தன்னுடம்பில், உயிர் வாழ் காறும் - உயிரிருஃகு மளவும், விடாழு- 

விடாமல், கூன் இளமதி ௮ணிஃத - வளைவாஇய விளமை பொருக்திய ௪$இர கண்டத்தை 

யணி*த, குழகன் - சிவபிரானது, மெய் - வடி.வமாகிய சிவலிங்கத்தை, கன்சூ உற தரிக்க 

கன்றாய்த் தரிக்கக் கடவன், ௭ - று, 

(வி - ரை,) அண்ணுணர்வு - கூர்மையான அறிய, இளமதி-பிமை. ௪௩ இரகண்டம்- 

சந் இரகலை, குழகன் - அழகன். கூன் இளமி யணிூத என்ற விசேடணர்தால் குழகன் 

என்றது சிவபிரானைக் குறித்தது, நன்று, உற என்பது பிராண லிங்க ஐஃய ஸம்பர்தத் 

துடன் என்க, ஓதி சாற்நிடப்பட்ட டன்-அறிவுறுத் துரைக்கப்பட்டவனாய்க் கொண்ட 

சீடன். (@) 

புண்ணிய மனைத்தி லுக்கும் புகலிட மாகி நின்றம் 

கெண்ணரும் பவம கற்று மிலிய்கதா ரணம தென்று 

கண்ணுத லருளிச் செய்த காமிகா இகளை யோர்ந்த 

துண்ணுணர் வுடைய வெல்லா முனிகளு நுவல்வ ரன்றே, 

(பஃ-மா.) கண்ணுதல் - நெற்றிக் கண்ணராயெ சிவபிரான், அருளிர் செய்த. 

காமிகம் ஆஇகளை - காமிக முதலிய ஆகமங்களை, துரந்து. ராய£த, நுண் உணர்வு உடைய- 

அுண்ண நிவினையுடைய, எல்லா முனிகளு.௰் - மூலிவரெல்லாரும், இலிங்க தாரணம் 

இலிக்கதா.ரணமானது, புண்ணியம் அனைத்தினுக்கும் - எல்லாப் புண்ணியங்களுக்கும், 

புகலிடம் ஆடு கின்று - அடைக்கல ஸ்தானமாக நின்று, ௮ங்கு - அவ்விடத்து, எண் 

அரும்பவம் - கணகட வொண்ணாத பிறவிசலை, அகற்றும் என்று - நீக்குமென்று, gia 

வர் - சொல்லுவர், ௭ - று. 

(வி- ரை) இலிங்கதாரணம் - இலிங்கத்தைழ் தரித்தல், அனறு, வ - அசைகள், (௬) 

தகைபெறு பரம லிங்க தாரண முட்பு றம்பாம் 

வகைபெற விரண்டா மென்பர் மாதவ ரவற்று ளாது 

பகவனென் பெயர்பு னைந்த பரமம் மயலிம் கத்தை 

யகமதி லுறத்த ரித்த லாந்தர மாகு மன்மே. 

(ப-ரை) தகைபெற - பெருமை பெற்ற, பரமம் - மேலான, லிங்கசாரணம்--, உள் 
புறம்பு ஒம் - உள்ளும் புறம்பு மாகிய, வகைபெ£ - வகையை யடைய, மாதவர் - பெருகச் 

தவத்தினர், இரண்டு அம் என்பர்--, ௮வற்௮ுள்--, ஆதிபகவன் என்பெயர் புனை£த- ஆதி 

பகவனென்னும் பெயரைச் தரித்த, பரமம் - மேலான, எிர்மய லிங்கத்தை - ஞானருப 

மாயே (Ras) லிங்கத்தை, அகமதில் உறதரித்தல் - உள்ளே பொருந்த த்ரித்தல், Qe ern 

ஆகும்) ௭ ௩ லு,



௫௨ சித்தாந்தரிகாமணி. [புத்தத் 

(வி-னா.) லிக்கதா.ரணம் - லிங்கத்தை த்தரித்தல், ஆர்த.ரம் - ஆக்தரலிங்க தாரணம், 

ஆதிபகவன் - வன். அ௮கமதில் உற தரித்தல் - மனத்தினால் ஏசாக்.ரமாய் தீயாகித்தல், 

அன்று, ஏ - அசைகள், (௭) 

மூலகா ரணமாய் ஞான மூர்த்தியா யின்ப மாடி 
மேலதா யுண்மை யாக விகற்பமோ டழிவு மின்றி 

மாலிலா துலக றந்த பிரமமா மாலிம் கந்தான் 

சாலவீ டுறுதல் வேண்டு தக்கவ ரடைத லாமே. 

(ப- ரை.) மூலகாரணம் ஆய் - மூலகாரணமா, ஞான மூர்த்தி ஆய் - ஞானவடி. 

வமாடு, இன்பம் ஆ௫ - ஆகத ரூபமாடு, மேல.து ஆய் - மேலதா௫, உண்மை ya—, da 
ற்பம் ஒடு - வேறுபாட்டோடு, அழிவும் இன்றி - சர௪முமில்லாமல், மால் இல்லாது - 

மயக்கமில்லாமல், உலகு இறந்த - உலகள்களைக் கட்த, பிரமம் அம் - பிரமமாயெ, மா 

லிம்கம் - மஹாலிங்கத்தை, சால - மிகுதியாக, வீடு உறுதல் வேண்டும் - முத்தியடைய 
விரும்புற, தக்கவர் - தகுதியுடையோர், அடைதல் அம் - அடையலாகும், ௭ - று, 

(af - or.) மேல - மேற்பட்ட, இறத்தல் - கடத்தல், தான், எஃஅசைகள், (௮) 

வேதமா முடிய னைத்தும் விளங்குறப் பிரம மென்னுஞ் 

சோதிமா லிம்க மெல்லா வாவிக டோறு நிற்கு 

மாதி%ஃயா தாரமாசி லகமெனு * மிதய நன்றிக் 

கேதுவாம் 1 புருவ காப்ப ணெனவரு மூன்றிடத்தும். 

(ப-ரை.) ஆதி ஆதாரம் - மூலாதாரம், மாசு இல் - குற்றமில்லாத, ௮௧ம் என்னும்- 
இடமென்றே, இதயம் - இருதயம், நன்றிக்கு ஏது அம் - ஈன்மைக்குக் கா. ரணமாடய, 

புருவம் நாப்பண் - புருவாடு, - எனவரும் மூன்று இடத்தும் - என்று சொல்லப்பட்டு 

வரு மூன் நிடத்தும், வேகம் - வேதத்தின.ற, மா- பெருமை பொருந்திய, முடி அனை 

த்தும் - சிரங்களி லெல்லாம், விளங்கு - பிரகாடிக்க, பிரமம் என்னும் - பிரம மென் 

இன்ற, மா- பெருமை பொருச்திய, சோதிலிய்ஈம் - ஜோஇிலிங்கமானது, எல்லா ஆவி 

கள் தோறும் - எல்லாவுயிர்களினிடத்றும், நிம்குர் - நிலைபெய்திருக்கும், எ 4 ு, 

(வி-மை,) ஷடாதா.ரங்களில மூதலாதா.ரமாதலால், அதனை ஆதி.பாதாரம் என்றார், 

இதயம் - ஹ்ருதயம் என்லும் அடசொ்மிரிபு, வேதமாமுடி. - வேதாக்தம், (௯) 

அழிவற வரிதா யென்று மகண்டமாய்ப் பிரம மென்னு 

மொழிபெறு பரம லிங்க முததிகே யத்த ராத 

வழிபடு பவர்க்கா கத்தன் மாயையாற் கண்டி தப்பட் 

டொழிவற விருக்கு மென்றே யுரைப்பர்நுண் ணுணர்வி னோரே. 

(ப-ரை,) அழிவு ௮2 - நா௪மிலலாமல், அரிது ஆய் - அரிதாடு, என்னும்-எக்காளும், 

அகண்டம் ஆய் - ௮கண்டமாடு, பிரமம் என்னும் - பி.ரமமன்இன்ற, மொழி பெறு . 

பேசைப் பெற்ற, ப.ரமலியகம்--, முத்தி கேயத்தர் ஆட - மோக்ஷதாஹம மூடையவரா௫இ, OP, ஷீ க் மூ 
      

* பாயுவுக்கும் இவிங்க்திதற்கும் நடுவில் (5165 B B05 601 ய) 'ருச்கோணஷஷியாகிய இட 

மானது மூலாசாரமென்மழு சொல்லப்படும், 

* அ. தாஹதம் எனப்படும் பன்னிரண்டிகழுடைய இடமாவது ஹ்ருதயம் என்று சொ 
dari Bib. 

1 புருவத்திற்கு நடுலிதுள்ள அகீலஞை எனப்படும் இரண்டு இதமுடைய இடமானது 
புராவ தாப்பண் என்று சொல்லப்படும், 

Peery Curs மிகோபநிஷத்தில் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க,



தலம்.] .இலிங்கதர் சண த்தலம். Qa 

வழிபபெவர்க்கு ஆக - வழிபடுவோர் பொருட்டு, தன் மாயையால் - தனத மாயையினால், 
கண்டிதப்பட்டு - பின்னப்பட்டு, ஒழிவு ௮௮ - மிக்கமற, இருக்கும் என்று--, நுண் உணர் 

வினோர் - அண்ணறிவுடையோர், உரைப்பர் - சொல்லுவர், ௭ - று. 

(வி- ரை,) அகண்டம் - கண்டிக்கப்படாதது, வழிபடல்-மூக்கரணத்தாலும் வணய் 
௧௦, அண்ணறிவுடையோர் - ஞானியர், ஒழிவு ௮ற, முக்காலத்திலும் என்றபடி. (௧௦) 

சசமுட னச_சமென்னச் சாற்றிய வுலகு இக்கும் 

கருமமோ டிலய மெய்துங் காரண மதனா லென்று 

முூசைமன மிறந்து ஞான வொளியுரு வாட கின்ற 
பிரமம இலிங்க காமம் பெறுமென விசைப்பர் தக்கோர். 

(ப-ா,) ௪ரமுடன் அசரம் என்ன - ௪ரமுடன் அ௪ரமென்று, சாற்றிய - சொல் 
லப்பட்ட, உலகு - பிரபஞ்ச மான, உஇக்கும் கருமமோடு - தோன்றுன்ற செய்கை 

யோடு, இலயம் எய்தும் - லயத்தை யடைஇன்ற, காரணம் அதனால் - காரணத்தால், என் 

அம்--, உரை மனம் இறந்து - வாக்கு மனங்களைக் கடக்து, ஞான ஒளி உருவு ஆ9 கின்ற- 

ஞானப் பிரகாசமே தனது உருவ மாய் நிலைபெற்ற, பிரமம் - பிரமப் பொருளானது, 

இலிங்க காமம் பெறும் என - இலிங்க மென்னும் பேரைப்பெறுமென்று, தக்கோர் இசை 

ப்பர் - தகுதியுடையோர் சொல்லுவர், ௭ - து, 

(வி-மா.) சரம் - இயங்கெயற் பொருள், ௮சரம் - நிலையியம் பொருள் (சஞ்சரிக் 

கும் பொருள், ௪ஞ்சரியாப் பொருள்), இலயம் - அழிவு, தக்கோர் - மேலோர் (ஞானியர்), 

அது - பகுஇிப் பொருள் விகுதி, 

இச்சராசக.ரமாயெ பிரபஞ்சம் எதனிடம் ஒடுங்கு இன்றதோ, எதனிட மிருந்த 
மீண்டு மீண்டு தோற்ற முறுன்றதோ ௮து சாஸ்வதமாகஏிய பிரமமென்னு மிலிங்கமாம் 

என்பது இச்செய்யுளால் விளங்கிற்று, (௧௧) 

சாற்றரும் பரம தாய சச்ரிதா கந்த லிங்க 

மாற்றவும் பெரிதாம் தன்மை யடைதலி னானு மன்றித் 

சோற்றுறு மூலக னுக்குக் கருப்பமாம் தொடர்பி னானும் 

போற்றுறும் பிரம காமம் பொருந்துமென் றறிந்து கொண்மோ. 

(ப-ரை,) சாற்று அரும் - சொல்லுதற்கரிய, பரம் ஆய - மேலாகிய, FFA STO’ 

லிங்சம்--, ஆம்றவும்-மிகுதியும், பெரிது ஆம் தன்மை - பெரிதா தளமையை, அடை 

தலினாலும் - அடைதலாலும், அன்றி - அல்லாமல், தோய்றுறும் - தோன்றுகின்ற, உல 

இனுக்கு - உலகத்திற்கு, கருப்பம் ஆம் - கருப்ப மாய, தொடர்பினாலும் - சம்பர்தத்தா 

லும், போற்றுறும் - (யாவராலும்) புகழப்படு$ற, பிசமம் காமம் - பிரமமென்னும் 
பெயரை, பொருக்றும் என்று - அடையுமென்று, அறிந்து கொள்--, எ - று, 

(வி- ரை.) கருப்பம் - பிறப்பிடம், ௮ - பகுதிப்பொருள் விகுதி, (se) 

மருவுமா தாரத் தேனு மிதயகன் மலரி னேலும் 

புருவமா டுவி லேனும் பொருந்திய வொன்றி லென்றும் 

விரவுமா சோதி லிங்கம் விடாதநு சதா னந்தா 

னிசவிலாக் தயி லிங்க தாரண மென்பார் மேலோர். 

(ப ரை,) மேலோர்--, மருவும் ஆதாரத் தேனும் - பொருந்திய மூலாதாசதஇலா 

யினும், சல் - கல்ல, இதய மலரில் ஏலும் - இதய தாமரை மலரிலாயிலும், மா - அழூயெ, 
புருவ கடுவில் ஏனும் - புருவ சவோலாயிலும், பொருச்திய இன்றில் * பொருக்திய ஒரிடத் 
தில், என்றும்--, விரவும் - கலந்திருக்க, மா சோதி-பரஞ்சோதியாயெ, லிஸ்கம் - லிப்
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கத்தை, விடாது - ஒழியாமல், அனுசக்தானம் - அறுசந்தித்தல், இ.சவு இல் - இருளம்ற, 
௮ம் தரலிங்கசாரணம் என்பர் - ஆத ரலிங்ச தாரண மென்று சொல்லுவர் (அதிஞர்), 

(வி-ரை.) அறுசம்இத்தல் - தீயாநித்தல், ஆர்தரலிங்க தாரணம் - உள்ளிலில்க தாச 
ணம், தா.ரணம் - தரித்தல். 

(௧௩) 
ஆடக வுருவ மாக வணிகொண்மூ லாதா ரத்இற் 
பாடல வொளியி மைக்கும் பவளம்போ லிதயட் தன்னி 
னீடொளி யுபலம் போல றிகழ் சர புருவ காப்ப 
ணாடரு முணர்வி லிங்க ஞானயோ இகெள்ம இப்பார். 

(ப-ரை,) காடு அரும் உணர்வு - தேடுதற்கரிய வறிவினையுடைய, இலிக்ச ஞான 
யோூகள்--, அணிகொள் - அழகைக்கொண்ட, மூலாதாரத்தில், ஆடகம் உருவம் ஆக- 
பொன்றுருவ மாகவும், இதயம் தன்னில் - இதயத்தில், பாடல ஓளி இமைக்கும் - பாதிரி 
மலரின் ஒளியைப் போலப் பிரகாடச்கும், பவளம்போல் - பவளம் போலவும், நிகழ்தரு - 
பிரகாசிக்கின்ற, புருவ காப்பண் - புருவ கடுவில், நீடு ஒளி - பேரொளியையுடைய, உப 
லம் போல - படிகக்கல் போலவும், சிந்திப்பார் - இயாறிப்பார்கள், எஃறு. 

(வி- மை,) பாடலம் - அகுபெயர், இமைத்தல் - பிரகாசித்தல், உபலம் - சல், இது 
இவ்விடத்துக்கேற்பப் படி.கக்கல் என்றுரைக்கப் பட்டது. (௧௪) 

புதத்துறு தார ணத்திற் புகல்கோடி. மடம்கு மிக்க 
சிறப்புறு மகவி லிங்க தாரணம் இர்ந்து பாதி 
பிறப்பிடை மறிதல் செய்யார் பிறம்கொளி யிலிய்கம் தன்னைத் 
துறப்பற விதய மொன்றத் துணிவொ௫டு தரித்து ளோரே, 

(ப-மை,) புறத்து உறு- புறத்தே பொருந்திய, தாரணத்தின் - லிங்க தாரணத் 
திலும், ௮௧ இலிங்க தாரணம்--, புகல் - சொல்லப் பட்ட, கோடி. மடங்கு--, மிக்க கற 
ட்பு உறும் - மிக்க மேன்மையை யடையும், (அதலால்) பிறங்கு ஒளி - விளங்குன்ற வொ 
ளியினையுடைய, இலிங்கம் தன்னை, மப்பு ௮ற - விடாமல், இதயம் ஒன்ற. இதயத் 
திற் பொருந்த, துணிவொடு - மனவுறுதியோமி, தரித்துளோர் - தரித்திருப்பவர், உபாதி 
தீர்ந்து - துன்பம் ஒழிந்து, பிறப்பிடை - பிறவியில், மதிதல் செய்யார் - மீட்டும் 
வாரார், எ-று 

(வி-னா,) அசவிலிய்க தா.ரணம்- அந்தர லிங்கதா. ரணம். லுறப்பு - விடுதல், (௧௫) 
உள்ளத்தி லிலிங்கம் தன்னை யொழிவற விடாது பற்ற 
தெள்ளுற்ற வான்ம விச்தை சேர்ந்தமை வுறுத லம்ம 
வள்ளற்றண் ணளிகல் லாசான் மகிழ்செய்கும் றேவ லென்னத் 
தள்ளற்ற விவைக டாமே காரணம் தனிமுக் இக்கே,. 

(ப-ா,) ௨ள்ளத்தில் - மனத்தில், இலிங்கம் தன்னை, ஒழிவு அற - க்காமல், 
விடாது பற்றல் - விடாது பம்றுதலும், கெள்ளுற்ற - தெளிச் » ஆன்மவித்தை - ஆத்ம ஞானத்தை, சேர்ந்து அமைவு உறுதல் - பொருந்தி அமைந்திரு த்தலும், வள்ளல் - வள 
மாய, தண்ணளி - கருணையை யுடைய, நல் ஆசான் - நல்ல ஆசானை, மஇூழ்செய் - களிக் கச் செய்ற, குற்றேவல் - குற்றேவல் செய்தலும், என்ன - என்.நு சொல்லத்தக்க, தள் அற்ற - தள்ளுதற் கரிய, இவைகள் தாமே - இவைகளே, தனி முத்திக்கு - ஒப்பற்ற வீடு பேற்றுக்கு, காரணம் - ஏலுவாகும, எ- று, 

(வி- ரை,) சல்லாசான் - சற்குரு, குற்றேவல் - சிறுதொண்டு, உள்ளம் - ஹ்ருதயம், எல்லாச் செல்வத்திலு மேலான OE BFOe ra gens யளிப்பவனாதலால் ஆசானை வள்ளம் தண்ணளி கல்லாசான் என்றுர், (௧௬)



தலம். இலிங்கதாரணத்தலம்: Qe 

ஊனமாம் விடய நீத்தே யுளந்தடு மாற லில்லா 
மானமா யோக கட்கு மனத்தெழுக் இலங்கா நின்ற 
ஞானமா லிங்கத் தன்றி ஈவின்,றுள புறத்து லென்றும் 

sam gard ருப்பென் றுணருதி தவத்தின் மேலோய் 
(ப-ம,) தவத்தின் மேலோய் - தவத்தினால் மேலோனே, ஊனம் ஆம் விடயம் 

நீத்து - கெடுதியாயெ விஷயங்களை யொழித்து, உள்ளம் தடுமாறல் இல்லா - மனச்தடுமா 

௮,தல் இல்லாத, மானம் - பெருமை பொருச்திய, மா யோகெட்.க-பெரிய யோ௫யர்களு 

க்கு, மனத்து எழுர்து - மனத்திற் றோன்றி, இலங்கா நின்ற - விளவ்குடின்ற, மா - பெரு 

மைபொருந்திய, ஞான லிம்கத்து அன்றி - ஞானலிங்கத்தி லல்லாமல், ஈவின்றுள-சொல் 

லப்பட்டுள்ள, புறத்தில் - வெளியில், உள்ள விருப்பு - மன விருட்பம், என்றும் உருது 

என்று - எக்காளு முண்டாகாதென்று, உணருதி - அறியக் கடவை, ௭ று, 

(வி-மா.) தவத்தின் என்பதில் இன் என்னும் ஐந்தாவது மூன்றாவதன் கருவிப்பொ 

ருளில் வர்த.து, (௧௪) 

வேதனோ டரிய அன்சர் விண்முழு தாளி பாத 

மாஇ.ர மன்ன ரீண்டு மனிதர்கக் தருவர் இத்தர் 

Son! (pole ரெல்லாஞ் சிந்மய மாய சத்துட் 

சோதிகொள் பசமா நந்த லிங்கமே துணிந்து காண்பார், 

(ப-மை,) வேதஜனோடு - பிரமனோடு, அரி - விஷ்ணு, ௮ரன் - உருத்திரன், சர்-றப் 

புப் பொருர்திய, விண்முமுதாளி - இர்திரன், ஆதி- முதலாய, மாதிர மன்னர் - இக் 

குப்பாலகர், ஈண்டும் - நெருங்னெ, மனிதர்-..-, கந்தருவர், இத்தர்--, இது அறும் - தங் 

கற்ற, முனிவர்--, (அய) எல்லாம் - எல்லோரும், சர்மயம்ஆய் - ஞான ரூபமாய், அகத் 

துள் - மனத்திலுள்ளே, சோதி கொள் - ஒளியைக் கொண்ட, பரமாநர்த லிங்கமே - பர 

மாகர்த லிங்கத்தையே, துணிந்து காண்பார் - உறுதியாகச் காண்பார், எ. று, 

(வி-மை,) மாதிரம் - இக்கு, ப.ரமாமந்தம் - பேரின்பம், 

இச்செய்யுளிலும் மேல்வரும் செய்யுட்களிலும் கூறியபடி, தெவர்கள் லிங்கதார 

ணம் செய்யப்பட்டவர் என்பது பெறப்பட்டது. மரா தந்திரங்களில் கண்டபடி, பவானி 

மெளத்தஇக லிங்கத்தையும், விஷ்ணு நீல லிங்கத்தையும், பிரமன் சிலாலிங்கத்தையும் , இர் 

இ.ரன் வர லிங்கத்தையும், மற்ற தேவர்கள் தங்களுக்கு இஷ்டமான லிங்கங்களையும் 

அகேகமாய்ப் பெற்று, முறையே மஸ்தகத்திலும், ஹ்ருதயச்திலும், தோளிலும், சரத 

லும், தங்களுக்கு இஷ்டமான ஸ்தானங்களிலும் பக்தியினால் தரித்து. பூசிப்பார்கள். 

அகத்தியர், துர்வாசர், ஈரஇ, மஹாகாளர், தத, கணாதர், பாணினிஸ்கர்தர், ப்ருவ்கிரிஷி, 

வீரபத்திரர் என்றும் mes ப்.ரமதர்கள், விஷ்ணு ப்ரம்மேத்திராதி தேவர்கள், பாணா 

சுரன், இராவணாதி இராக்கதர், வைஇகரானவ௫ஷ்டர், வால்மீகு, பரத்வாஜர், அத்திரி, 

கெளதமர் ஆயெ எல்லோரும் பரமசைவர் எனப்பட்டுஏ் சிவப்பிரசாதம் ஸ்வீகரித்தல், சிவ 

sured, இவார்ச்சனை, சிவலிங்க தா.ரணம், சிவதரிசனம் முதலிய வாய்ந்த கர்த்தர் 

எனப்பட்டுச் சேஷ்டரானார்கள். (௧௮) 

சச்சிதா கந்த மாகு£ தற்பர லிய்கம் தன்னை 

யிச்சையா லறிஞ னானோனெக்திறக் தானு மென்று 

மச்சமார் துயர மெல்லா மரறுக்கன் முன் னிருளே போல 

வெச்சமாப் நிலாது பொன்ற விதயத்தஇற் நியானஞ் செய்க, 

(ப- ரை,) சச்சிதாநந்தம் அகும் - (ஆதலினால்) ௪ச்சிதாகந்த வுருவா௫ய, தற்ப.ரலிங் 

கம் தன்னை--, இச்சையால் - விருப்பத்தால், அறிஞன் ஆனோன் - அமிஞனானவன், எச்



டு சித்தா த்தசிகாமணி. (பத்தத் 

திறத்தாலும் - எவ்வசையாஜும், ஏன்றும்--, அச்சம் ஆர் - ௮ச்சத்தோடுகூடிய, ஐயாம் 
எல்லாம்--, அருக்கன் முன் - சூரியலுக்கெதிசே, இருளே போல - இருள் போலவே, எச் 
சம் ஆய் நில்லாது பொன்ற - சேடமாய் நில்லாமல் ஈூக்கும்படி, இதயத்தில் தியாகம் 
செய்க - இதயத்தில் தியாஈம் செய்யக் கடவன், ௭ - று, 

(வி ரை,) அ.நிஞன் - ஞானி, எச்சம் - மிச்சம், பொன்றல் - ஈ9த்தல், (௧௯) 

அத்தனை பகக் தரிக்க வசத்கனா யினும தா௮ன்று 

சத்தனே யெனினு ஞான தற்பச லிங்க மேயென் 

புத்தியின் நிட்ப மெய்திப் புறத்திலிய் கந்த ரிக்க 

வித்தக னெறி யுணர்ந்த வீரசை வர்கடா மன்றே. 

(ப-ரை,) அத்தனை - இறைவனை, அகம் தரிக்க - உள்ளத்திற் மரிக்க, ௮௪த்தன் ஆயி 
னும் - அசக்தனே யானாலும், ௮தானறு - அதுவன்றி, சத்தனே எனினும் - ௪க்தனே 

யானாலும், ஞான தற்பர லிங்கமே--, என் - என்இன்ற, புத்தியின் - புத்தியினது, இட் 

பம் எய்்தி- வலியை யடைந்து, புறத்து - வெளியே, இலில்கம் தரிக்க - சவலிங்கத்தை த் 

தீரிக்கக் கடவர், (அவர் யாவரெனில்) வித்தகன் செறி உணர்ர்த - இறைவனது நெறியை 

wu N65, உீரசைவர்கள்--) எ - று, 

(வி - மா.) அசத்தன் - சக்தியற்றவன், ௪த்தன் - ௪க் தியுள்ளவன், வித் நசன் என் 

ஐது சிவபெருமானை, சர்வஜ்ஞனாதலால் என்க, தாம், அன்று, ஏ-அசைகள், 

இரிவித லில்கக் rw விசேஷம்: -ஜீவியானவன் Bay வஸ்துவினிடத்தில் கலக்க 

வேண்டுமென்லும் உத்தேச மிருத்தலினால், இந்தக்காரியத்திற்கு யோக்யதா பேதத்தினால் 
மந்தாதிகாரி, மத்திமாஇகாரி, தீவிராதிகாரி என்று மூன்று விதமான அதிகாரிக ளிருகஇ 

மூர்கள். முதல் முதல் வஸ்.துவைச் இரசத்தல் ௮சமர் ததரானவர்கள் சாமாகரத்இல் ௪ர்இிர 

னிருக்றொனென்று தடஸ்த லக்ஷண த்தினால் ௮.றிவதுபோலப் ப௫ர் தர்ஷ்டி கோசரமான 
இஷ்டலிங்கத்தில் ப.ரவஸ்து விருக்றேதென் றறிர்து பக்தியினால் பூஜித்தல்வேண்டும்; 

இது மச்தாதிகாரிகளுக்கு எளிதான மார்க்கமா யிருக்கிறது. பின்பு இவ்வித ஜட பதார்த் 

தங்களின் குணம் பரவஸ்துவின சல்லவென்று ஏததீவ்யாவ்ருத்தி லக்ஷண£த்இனொ ஒறி 
ந்து யோக மார்க்கத்தினா” மனதினிடத்தில் பிராணலிங்காபிதானமுள்ள வஸ்.துவைச் 

எம் இத்தலம் வேண்டும்; இது மத்திமா திகாரிகளுக்கு எளிதில் ரெடுக்கும்வழியா யிருக்றெ.து, 

அதன்மேல் ப். ரக்ருஷ்ட பிரகாச ஸ்வரூபனே சூரியனென்று ஸ்வரூப லக்ஷண த்தினா o 

வ.துபோல* ௪ச்சிதாகர்த நித்யபரிபூர்ணஸ்வரூபமே பாவலிம்காபிதானமுள்ள வஸ்துவின் 
லக்ஷணமா யிருக்கிற தென்றும், அப்படிப்பட்ட வஸ்.துவே தானாயிருட்பதென்றும் அறு 

பவத்தினா லறிதல்வேண்டும் ;) இது திவிராதிகாரிகளுக்கு எளிதான கெறியா யிறாகறெ.த, 
முதலில் அக்ஷராப்பியாசம் பின்னர் சப்தபட காப்பியாசம், அதன்மேல் வாக்யரசமாப் 
பியாசம் செய்வதுபோல, முதலில் இஷ்டலிங்க பனப்பியாசம், பின்னர் பிராணலில்க 

தியாகாப்பியாசம், அதன்மேல் பாவலிங்காநுபவாப்பியாசம் செய்தல் வேண்டும், ஆயிலும் 

இஷ்ட பிராண லிங்கங்களை விட பாவலிங்கமொன்றே போதுமென்றும், அல்லது இஷ்ட 

பாவ லிங்கங்களை விட பிராணலிங்க மொன்றே போதுமென்றும், ௮ல்லது பிராண பாவ 

லிங்கங்களை விட இஷ்டலிக்க மொன்றே போதுமென்றும் இலர் சொல்லலாம், பாவ 
லில்ச மில்லாமல் இஷ்ட பிராண லிய்கங்களை மாத்திரம் பூஜிக்கலாம்; அல்லது பிராண 
பாவ லிம்கல்க ளிரண்டு மில்லாமல் இஷ்டலிக்க த்தை மாத்திரம் பூஜிக்கலாம்; இஷ்ட 

லிக்கமில்லாமல் எஞ்சிய இரண்டுலிங்கங்களைப் பூஜிச்சலாகாது, ஏனெனின்,---மும்கூ திய 

தருஷ்டார்தத்தில் வாக்ெரசராப்பியாச மில்லாமல் அக்வராப்பியாசம் ௪ப் தபடகாப் 

பி.பாசம் செய்யலாம்; அல்லது சப்தபடகாப்பியாசம் வாக்யெரசநாப்பியாக மில்லாமல் 

அக்ஷராப்பியாசம் செய்யலாம், அக்ஷராப்பியாச மில்லாமல் எஞ்சிய இரண்டு அப்பியா
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சங்கள் செய்வதாவதில்லை. ஏனெனின்,-- அக்ஷரங்க ளில்லாமல் சப்தவாக்யெல்களாவ 
தில்லை. ஆதலால், இஷ்டலில்கமில்லாமல் எஞ்செ இரண்டு லிங்கங்களை யுபாடப்பது வீர 
சைவ மார்க்க விருத்தமாகும், ஆதலால், இரிவித லிம்கம்களையும் சர்வச்ர விரசைவன் 
ஆசாதித்துக்கொண்் டிருத்தல் வேண்மிம், (௨௦) 

திரம்பெறு மிலிக்க மூன்று இறத்ததாம் தூல லிங்கம் 

பசம்பெறு சூக்கு மம்பின் பராற்பர மென்னக் தூலய் 
கரம்பெறு மிட்ட லிங்கங் கரும்தது சூக்கு மந்தா 

னிரம்புறு மிலிங்கட் தானே நிகழ்பசாற் பரமென் ழோர்வாய். 
(ப- மை,) தரம் பெறும் - உறஇ பெற்ற, இலி௰்கம் - இலிக்கமானது, தால லில் 

கம் என - தூல லிம்ச மென்றும், பரம் பெறு . மேன்மை பெற்ற, சூக்குமம் என - (GS 

கும லிங்க மென்றும், பின் - அதன்பின், பராம்பரம் என்ன - பராத்பர லிக்கமென்றும், 
மூன்று இறத்தது அம் - மூன்று வகையினை யுடையதாகும், (அவற்றுள்) கரம் பெறும்- கையை யிடமாகப் பெற்ற, இட்டலிக்கம் - இஷடலிக்கமானது, மலம் என்.று-தாலலிங்க 
மென்றும், கருச்தது - மனத்தஇனிடத்துள்ளது, சூக்குமம் தான் என்று - GEGu Vas 
மென்றும், கிரம்புறம் - எமலிடத்தும் நிறை திருக்க, இலிக்கம்தானே - இலில்கமே, 
நிகழ் - விளங்கு இற, பராற்பரம் என்று - ure sug லிங்கமென்றும், ஓர்வாய் - அறியக் 

கடவாய், எ ற, 

(வி - ரை.) இறம் . வகை, 

இரிவித லிங்கம் வெகுவித பாவனை:--த.நு இஷ்டலிங்கம், மனம் பிராணலிம்சம், 
ஆத்மா பாலலிங்கம்| ஸ்தூல FH இஷ்டலிய்கம், ஞக்ஷ்ம தது பிராணலிங்கம், காரண 
EH பாவலிய்கம்| ஜீவாசமா இல் டலிங்கம், ௮ர்சராத்மா பிசாணலிங்கம், ப. சமாத்மா 
பாவலிங்கம்|| விற்வன் இஷ்டலிய்கம், நதைஜஸன் பிராணலிம்கம், ப்.ராஜ்டூன் பாவ 
லிஃ்கம்|| சத்பாவம் இஷ்டலிங்கம், ௮றுபாவம் பிராண லிங்கம், நிர்பாவம் பாவலிய்கம்|| 
அதோமுகம் இல்.டலிங்கம், அபிமுசம் பிராணலிங்கம், ஊர்த்வ முகம் பாவலிக்கம்|| 
ஸாங்கம் இஷ்டலிங்£ம், பிரதயாங்கம் பிராணலிய்கம், உபாங்கம் பாவலிங்கம்| இடம் 
இஷ்டலிங்கம், வலம் பிராணலிக்சம், ஈடு பாவலிங்கம்|| காயிகம் இஷடலிங்கம், வாசகம் 
பிராணலிங்கம், மானஹிகம் பாவலிங்கம்|| உடை இஷூடலிங்கம், _நுடி. பிராணலிய்கம், ஈடை.அடி. இரண்டின் கூட்டம் பாவலிய்கம்| நிற்றல் இஷ்டலிங்கம், உட்கார்தல் பிராண 
லிய்கம், படுச்சல் பாவலிங்கம்|| ஜாக்ரம் இஷடலம்கம், ஸ்வப்ஈம் பிரா ணலில்கம், சுஷம் 
௦ பாவலிற்சம்| இகதாகுரு இஷ்டலிய்கம், சக்ஷாகுரு பி.ராணலிங்கம், மோக்ஷகுரு பாவலிங்கம்॥ ஆசாரம் இல்.டலிங்கம், மக்இிரம் Soren Smal, ஓக்யம் பாவலிக்கம்|] 
ஸ்வயஜங்கமப் இலூடலிங்கம், சரஜங்கமன் பிராணலிங்கம், ப. ரஜங்கமன் பாவலிம்கம்|| 
குருபாதோதகம் இல்.டலங்கம், விங்கபாதோதகம் பிராணலிங்கம், ஐங்கமபாதோத 
கம் பாவலிங்கம்॥ சுத்தப் பிரசாதம் இஷ்.டலிங்கம், சித்தப் பிரசாதம் பி.ராணலிங்கம், 
பிரசித்தம் பிரசாதம் பாவலிங்கம்| கரதலத்தில் அர்ச்சிக்கச் தக்கது இஷ்டலிங்கம், மன 
தில் தியாநிக்கம் தக்கது பிராலலிய்சம், அநுபவத்தில் அறியச் தக்கது பாவலிக்கம்[] 
மஹாலிங்கமே ௪களமாய்ச் சண்ஹுக்கு கோசரித்து ஆத ரூபமானது இஷடலிம்கம், 
அதே ௪கள நிஷ்.களமாய் மனதிற்குக் கோசரித்துச் சத்ருபமானது பிராண லிங்கம், அதே 
நிஷ்களமாயப் பாவத்தும்குச் கோசரித்து ஸத்முபமானது பாவலிம்கம்॥ தீத்பதவாச்யம் 
இஷ்டலிங்கம், தீவம்பதவாச்யம் பிராணலிங்கம், அபெதவாச்யம் பாவலிங்கம்)) இரி 
யாதிஷை்ையால் ஸ்தூல சரீரத்தில் தரித்தல் Gaze Siew, wi Br தஇிக்ஷையால் சூக்ஷ்ம 
சரீரத்தில் மமதிரோபதேச பூர்வகமாய் நிலைக்கச் செய்தல் பிராணலிம்கம், வேதா Bence 
யினால் கா.ரண சரீரத்தில் குருவானவர் ஹஸ்ச மஸ்தக ஸம்யோகத்தினால் பிரதிஷ்டி.ததல் 
Lira Gl gal. 

oy
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இரிவித லிங்கங்களின் சம்பக்தாசா.ரங்களாவன:--குரு ஐல்கம பக்த சமூக மத்தி 
யில் ௪ரணன் என்னும் வறுவுக்கும் லிங்சம் என்னும் வ.ரனுக்கும் விவாகமா யிருப்பதினால் 

எக்காலத்தும் லிங்கத்தை அ௮ங்கத்தினின்றும் நீக்கக் கூடாதென்னும் கட்டளையை யறிகர்.து, 

பூமிமிலிருஃஞும் ஸ்தாவர பவி சைய தேவர்களுக்கு வந்தனை செய்யாது, ம்ருத நிஷ்டைநிலை 

கொண்டிருப்பசே இவ்.டலிங்காசா.ரம் ;) மூலாதாரம், ஸ்வாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், 

அகாஹதம், விஈத்தி, அஜ்ஜேயம் என்னலும் சக்கரம்களில் கான்கு இதழ், ஆறு இதழ், பத்து 
இதழ், பன்னிரண்டு இதழ், பதினாறு இதம், இரண்டு இதழ்களுள்ள கமலங்களின் ஈடூவில் 

நிலைக்கச் செய்இருக்கும் அசாரலிங்ம், குருலிங்கம், சிவலிங்கம், ஜங்கமலில்கம், பிராண 

லிங்கம், மஹாலில்கங்களுக்கு மூதையே காச, ஜிஹ்வை, சக்ஷு, தீவக்கு, ஸ்ரோத்ரம், 

ஹ்ருதயம் என்னும் முகங்களின் பூர்வகமாய், ௪ந்தனாஇ இரவியம், மதுரமாதி இரவியம், 

ற்வேதாதி இரவியம், ம்ருத்வாது திரவியம், நாதாஇ இரவியம், பரிணாம இரவியம்களை 

சமர்ப்பணம் செய்து, கர்தப் பிரசாதம், ரசப் பிரசாதம், ரூபப் பிரசாதம், ஸ்பரிசப் 

பிரசாதம், இருப்தப் பிரசாதங்களைப் படைப்பதே பிராணலில்காசாரம் ; பிறையியே 

இல் பால் அடக்டி யிருத்தல் போலவும், கண் மணியில் சூரிய ௪ந்திராக்கி பிரகாசம் ளட 

ங்க யிருத்தல் போலவும், மப்பில் பாலியமடங்இ யிருத்தல் போலவும் ஒர்ப்பிதாவச 5 

முக்யெ கரியைகளில் நிஷ்ப ச்தியாவதே பாவலிங்காசாரம், 

இஷ்டலிங்கமானது ஆசாரலிய்கம் சுருலிங்க மென்றும், பிராணலிங்கமானது சவ 

லிங்கம் ஜங்கமலிங்க மென்றும், பாவலிங்கமானது பிரசாதலிம்கம் மஹாலிங்கம் என்றும் 

ஒவ்வொன்று இரண்டு பிரிவுகளா யிருக்கும்: ஆசா.ரலில்கம் முதல் மஹாலிங்க மீருயுள்ள 

ஆனு ஸ்தலத்திற்கும், முறையே இரியா சக்தி, ஞான சக்தி, இச்சா ௪௬தி, அதிசக்தி, பரா 

சக்தி, சிழ்௪க்திகள் ௪க்திகளா யிருக்கின்றன, நிவிர்த்தி, பிரதிஷ்டா, வித்யா, சாந்தி, 

சார்த்யாதித, சார்கியாதிதோச்ச.ர கலைகள் கலைகளா யிருக்கன்றன. கர்மசாதாக்இயம், 

கர்த்துரு சாதாக்டியம், மூர்த்தி சாதாக்கியம், அமூர்த்தி சாதாக்கியம், இவ சாதாக்கியம், 

மஹா சாதாக்கியங்கள் சாதாக்யெங்களா யிருக்இன்றன, கர்தப்பிரசாதம், ரசப்பிரசாதம், 

gus பிரசாதம், ஸ்பரிசப் பிரசாதம், ஈப்தப் பிரசாதம், இருப்இப் பிரசாதம்கள் படைக் 

கத்தக்க பிரசாதங்களா யிருக்கின்றன, பக்தி, கர்ம க்ஷம், நிர்மலமதி, விசாரம், தர்ப்ப 

ஸம்க்ஷமம், ஸம்யக்ற்ஞானங்கள் பலன்களா யிருக்ன்றன, (௨௧) 

மாட்டயொய்ப் பிரம மிக்க 9வமென மருவி யன்றே 

யாட்ரியா மகிட்ட மெல்லா மகற்றியே யிட்ட மாடக் 

காட்டியா னிகழ்வ தாஞ்சூற் கனபரி மைலிங்கம் 

பூட்சியூ டகலா தென்றும் புலமையோர் தரிக்க மாதோ. 

(ப-ரை,) சிற்கனம் - ஞானமாகிய மேன்மை பொருர்திய, பரிணாம லிங்கம் - பரி 

ஞும லிங்கமானது, பூட்சியடு - உடலின் கண், ௮கலாலு - இடையருமள், என்றும் - எக் 

காலத்லும், புலஸமையோர் - அறிவுடையோர், தரிக்க-தரிக்கும்படி, மாட்சியாய்-மேன்மை 

யுடையதாய், பிரமம் - பிரமப் பொருளானது, மிக்க - மேலான, சிவம் என - செவமென்று 
சொல்லும்படி, மருவி ௮ன்மெ - பொருந்இயல்லலா, அட்சியாம் - ஆளுசமற்குரிய, ௮கிட் 

டம் எல்லாம் - அகிஷ்.டங்களை யெல்லாம், அகற்றி - நீக்கு, இட்டம் ஆடு - இஷ்டலிங்க 

மாடு, காட்சியால் - ஞான தீஇினால், நிகழ்வது ஆம் - விளங்குவதாகும், ௭ - நு, 

(வி - ரை.) பரிணாமம் - பரிணமித்தல் (ஒன்று இரிர்சொன்றாதல்), ௮கிட்டம் - விரு 

ம்பத்தகாத.து (க்கம்), காட்டு - அறிவு (ஞானம்). மாதோ- அசை, (௨௨) 
  

  

  
  

* இச்செய்யுளில் பிரமம் என்றதனால் இவ்விஷ்டலிங்கத்தை யாதோ ஒரு லிங்கமென்று 
நினையாது பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபமென்று பாவிச்சவேண்டும் என்பதாம்.



தலம்.] இலிங்கதாசணத்தலம். டு௯ 

சிசமொடு களகன் மார்பு வந்துள வுதரங் கக்கம் 

கரமெனு மிவற்றி லொன்றின் கட்டிவ லிம்சந் தாங்கல் 

வசமிழி காபி யின்&ீழ் வார்சடை நுஇியிழ் பின்பாற் 

புரைகரு மிடத்தி லென்றும் பொருந்துறம் தரிக்கொ ணாதால், 

(ப - ரை.) சரமொடு - தலையுடன், களம் - pbs, ஈன்மரர்பு - அழடூயமார்பு, Hey 
க்துஉள்ள உதரம் - சவர்இருக்கன்ற வயிறு, கக்கம் - கட்சம், கரம் - கை, என்றும் - என் 

இன்ற, இவற்றில் - இவ௨ற்றுள்ளே, ஒன்றின்கண் - ஒருதுட்பில், இலிங்கம் - திவலிங்கத் 

தை, தாங்கல் - தரித்தல் , வரம் - மேள்மையாமம், ஈபியின்£ழ் இழி- காபியின்€ழ்தரிப் 

பது இழிவாகும், வார்சடை.நுதியில் - நீண்டசடையிஞனியிலும், பின்பால் - பின்புறத்தி 

இம், புரைதரும் இடத்தில் - குற்றமுள்ள விடத்திலும், என்றும் - எக்காலத்தும், பொ 

ருநீதுற - பொருந்துமாறு, தரிக்க ஓண்ணாமு - தரிக்கக்கூடாது, எ .- று, 

(வி-ரை,) காபி- கொப்பூழ், கக்கம் - அக்குள். புரை - குற்றம், ஆல் - ௮சை,(௨௩) 

தம்பொரு ளாமி லிங்கம் தன்னைவள் ளிதழ விழ்ந்த 

வம்பலர் கந்த மாதி மருவுற முறையிற் கொண்டு 

கம்பமின் மனத்தி னோடு கரபிடத் இனிலர்ச் சப்ப 

ரிம்பரி னென்றுஞ் சுத்த செனப்படும் வி.ர சைவர். 

(ப-மை,) இம்பரில் - இவ்வுலகத்தில், என்றும் - எக்காலத்தும், சு த்தர்எனப்படும்- 

சுத்தொன்று சொல்லப்படுஇன்ற, வீரசைவர் --, தம்பொருள் ஆம் - தம்பொருளாகயெ, 
இலிங்கம்தன்னை--, வள் இதம் அவிழ்ர்த - வளவியவிதட்விரிஓ ௪, வம்பு - வாசனை பொரு£ 

இய, அலர் - மலர்களையும், கந்தம் ஆதி - சந்தன முதலியவைகளையும், மருவு௰- பொருந்த, 

மூழையின்கொண்டு - இரமமாக வெடுத்துக்கொண்டு, கம்பம் இல் - சலனமில்லாத, மனதி 

தினோடு....கரபீடத் இனில்-கையாடய பீடத்தில்வைத்து, அர்ச்சிப்பர்-அருச்கிப்பார், எ-மு, 

(வி-மை,) பீடம் - ஆசம், கம்பம் இல் மனத்தினோடு - எகாக்ர கித்தத்தோமு. 

ம் சசைவர்கள் பற்சிம திக்கான அறுக்ரகஷா கருச் தியத்தைச்செய்யும் ஸத்யோஜாது 

முகதீதில் எதிராக இருந்து, லயக்கரமமாய ஸத்யோஜாதாதியாக மந்ழ்ர உச்சாரணத் 

தோடு அழ்வைதமாய்க் கரதலபிடத்தில் அஙகுயூட பாரிசய் கோமுகமிருக்கச் வலில 

கத்தை யெழுர்தறாளச்செய்து பூசிக்க என வாதறுளாககம் அசிச்தியாகமமுதலிய ஆகமங 

களில் உத்த ரபாகத்திம் சொல்லிய விதிப்படி. பூசிசதல்வேண்டும், (௨௪) 

உரம்பெறு முத்தி நேய மூற்றமாம் வீர சைவர் 

நிரந்தரம் விடாது பற்று நிகழ்கர பீட பூசை 

பரம்புற மியற்றும் பீட பூசையிற் பராசை வெற்பி 

லிருந்துமை பாக னோடொப் பென்பதை யுணர்த்த வல்லோய. 

(வி-மை,) பரு அரைவெற்பில் - பருத்த அடிவா ரத் திரோயுடைய மலையில், இருக்து- 
இருத்தலால், உமைபாகளனோடு ஒப்பு என்பதை-உமாமாயகனுக்கு நிகபென்பறை, உணர்த்து 

வல்லோய் - தெரிவிக்க வல்லவனே, உரம்பெறும் - உறுதிபெம்ற, முக்திகேயம் - மோக்ஷ 

விருப்பத்தில், ஊற்றம் ௮ம் - உச்ஸாகத்தையுடைய, வீ.ரசைவர்--, நிரந்தரம் - சதாகால 

மும், விடாது பழ்றும் - விடாமற் பற்றுக, நிகழ் - விளச்கமாகிய, கரபீடபூசை - கரபீட 

பூசையானது, புறம் இயம்றும்-பிறவிடங்களிற்செய்றெ, பீடபூசையின் - பீடபூசையிலும், 

பரம் - இறந்தது, எ-று. 

(வி- ரை.) உமைபாகன் - சிவபெருமான். கரபீடம் - கையாயெ ஆசம், (௨௫)



௬௦ FEST BS ASA to om. [பத்தத் 

பனிமல சயன்மா லாஇப் பண்ணவர் கோத மாத 
(poles rare ௬ுட்தம் முடிமிசை யென்.றுங் கொள்வர் 

தனிவரு மிலில்கம் வாட்கட் பொறிமுதற் சத்தி யெல்லாம் 

புனைமல சளக மீது பொருந்துறத் தரிப்பர் மன்னே, 

(ப- ரை.) பனிமலர் அயன் - குளிர்ந்த தாமரைப்பூவில் வக்கு பிரமன், மால் - 

இருமால், ஆதி - முதலாய, பண்ணவர் - தேவர்கள், கோதமன் ௮இ- கோதமன் முத 

லாகிய, முனிவரர் - முனிசிரேஷ்.டர், (அய) அனைவரும் - எல்லாரும், தம் முடி. மிசை - 

தமது சிரத்இன்மீது, என்றும் - எக்காலத்தும், தனிவரும் இலிங்கம் - ஒப்பற்ற விலில்கத் 

தை, கொள்வர் - தரித் துக்கொள்வார்கள், வாள் - வாள்போன்ற, கண் - கண்களையுடைய, 

பொறி முதல் ௪த்தி எல்லாம் - இலக்குமிமுதலிய மாதரெல்லாரும், புனைமலர் அளக(மீ.ழ- 

அலங்கரிக்கப்பட்ட மலரையுடைய கூந்தலின்மீது, பொருந்துற தரிப்பர் - பொருத்தமா 

கத் தரித்துக்கொள்வார்கள், 'எ - று, 

(வி-ரை.) பனி-குளிர்ச்சி, அயன் என மேல்வருதலாம் மலர் தாமரைமலரைக்குநி3த.து, 

சதுமறை யுள்ளு மிக்க சாஃதிரம் களினு மீரொன் 

பதுவித புராணம் துள்ளும் பகர்தரு காமி கந்தான் 

முூதல்வரு மாக மத்து மொ.ிக்திடப் பட்டி டுஞ்சக் 

ததமுமெய் விடாவி லிங்க தாரணம் % விறற்சை வர்க்கே, 

(ப-ரை,) விறல்சைவர்க்கு- வெற்றியுள்ள சைவர்களுக்கு, சந்ததமும் - சதாகால 

மும், மெய்விடா - உடம்பைவிட்டு நீங்காத, இலிய்-தா. ரணம் - இலிம்கசாரணமானு, 

ச துமறையுள்ளும் - நான்கு வேதங்களிலும், மிக்க சாத்இரங்னினம் - மேன்மையான 

சாஸ்இரங்களிலும், ஈர் ஒன்பது வித புராலத்துள்ளும் - பஇனெண் புராணங்களிலும், 
பகர்தரு - சொல்லப்பட்ட, காமிகம்தான் முதல்வரும் ஆகமத்தும் ~ காமிகமுதிலாகிய 

(இருபத்தெட்டு) ஆகமங்களிலும், மொழிகர்இடப்பட்டிமம்--, எ .- று, 

(வி-ரை,) விழல் சைவர் - மீரசைவர், (௨.௭) 

பங்கயற் இறைவ ஸனின்மெப் பவிம்தஇர மெனவி ருக்கொல் 

றிங்குளைப் பகனாம் நூய்தா விலங்குறுஞ் சிவலிங்கங் தான் 

றம்குறத் தரிக்க,ம் தக்க தாகுமச் சைவ லிய்க 

மங்கலம் புனித தீக்கை மருவுரு னடைந்இ டானால். 

(ப-மா,) பங்கயற்கு - பிரமனிலும், ஒமைவனின் - இமையனது, மெய் - உடம்பு, 
பவித்தாம் என - பரிசுத்தமென்று, இருக்கு ஒன்று - ரக் என்னும் ஒருவேதமானது, 

இங்கு உரைப்பதனால் - இங்கு சொல்லுவதனால், தூய்து ௮ய் இலங்லறும் - பரிசுத்தமாய் 

விளங்குடன்ற, சிவலிங்கம் தான் - சிவலிங்கமானது, தவ்குற த்ரிக்சழ் தக்கலு. ஆரும் 5 

பொருந்துமாறு தரித்துக்கொள்ளக் தகுதியடையதாகும், ௮ - அத, சைவலிய்கம் - இவ 

லிங்கத்தை, மங்கலம் - மங்கலகரமாயெ, புனிதடக்கை - பரிசுத்த திக்ஷையை, மருவுறுன்5 

பெறாதவன், ௮டைந்திடான் - அடைய மாட்டான், எ - று, 

(வி-ரை.) தூய்து ஆய் இலங்குறும் என்றஇஞனால் பிரமம் என்று இவலிங்கம் கூறப் 

பட்டுள்ள; ௮ம்தச் சிவலிய்கதீதிற்கும் பதியானவர் ஈச்சுரன் ; அர்த சிவலிங்கமன்றோ 

பரிசுத்தமென்று சொல்லப்பட்டலு; அதன் சம்பந்தத்தஞல் சரீரமானது சுத்தமாகின்ற. 

4 சங்கார ஸம்ஹிதை கோஷிப்பதாவது:--ஒ ! புத்திரனான. ஷண்முக, யாதொருவன் 
குருவினால் பூஜிக்கப்பட்டுக் கொடுத்த தனது இஷ்டலிங்கத்தைக் கரம் என்னும் பீடத்தில் 

வைத்து 58 மஹா லிங்கத்தில் லயித்த மனமுடையவளாய் பாஹ்யகீரியையில் பற்றில் 
லாத்வனாய்ப் பூஜிக்சன்றானே ௮வன் வீரசைவன் என்பது, 

 



தலம்.] வீரசைவ சமய விசாரம். ௬௧ 

ருக்வேதம் கோஷிட்பதாவது:-- ஓ! ப். ரஹ்மத்திற்கும் இலிங்கத்இம்்கம் பதியா 
யுள்ளவசே (வேதத்திற்கு ௮ல்லது ஸத்யோஜாதாஇி பஞ்சப். ரஸ்மத்திம்கு காதசாயுள்ள 

வே), உமது (லிம்கஃமானத) பரவியதும் (சிவாதஇபூமியந்தம் வியாபித்துள்ள லும்), பரி 

சுக்தமுமானது ) ஆதலால், குற்றமற்றதும், சவசம்பக் தமானதலும், பரிசுச்சமானதுமான 
௮ம்தலிங்கத்தைத் தரித்துக்கொள்ள வேண்டியது என்பது, (௨௮) 

உன்றது வகோர மாஇயுருத்ச பாவத்தி னில்கு 

மென் % நெசு ௬ரசைத்த லாலே லிம்கதா ரகனாஞ் சைவன் 

ுன்றுபா வங்களெல்லாம் தொலைப்பவ னென்பர் மேலோர் 

தென்றலய் குன்றி னுற்ற செஞ்சடை முனிவ ரேறே. 

(ப-ம.) உன் த.நு - உன்னுடம்பு, அகோரம் ஆ--, உருத்ர பாவத்தில் - உருத் 
இர பாவத்தில் நின்றும், நீங்கும் என்று - ஓழியுமென்று, எசுர் உரைத்தலாலே - யஜுர் 

வேதமானது சொல்லுதலாலே, இலிங்கதாரகன் ஆம் - லிங்க தாரகனாகிய, சைவன் - வீர 

துன்னு . நெருங்கிய, பாவங்கள் எல்லாம்--, தொலைப்பவன் என்பர் - ஒழிப்பவ 

னென்று சொல்லுவர், (அவர் யாவரெனின்) மேலோர் - மேன்மைக் குணமுடை.யார், 

தென்றல் ௮ம் குன்றின் உழ்ற- பொதிகை மலையில் விற்றிருக்கன்ற, செம்சடை - செவந்த 

சடையையுடைய, முனிவர் ஏறே - முனிசிரேஷூடமே, எ - னு, 

சைவன் 

(வி - ரை,) அகோரம் - சாந்தம், | (௨.௯) 

நித்தலு நியமஞ் செய்து கிமலபூ சையின்கட் பட்ட 

சித்தம துடைய னான ரவலிங்க தாரகன்றா 

னெம்இிற மலமு நீங்கா af lL கஇரின் மாய்க்குஞ் 

சுத்தம துறும்வி பூதி தோன்றுறப் புனைவ னன்றே, 

(ப- மை,) நித்தலும் - நாள்தோறும், நியமம் செய்து - நியமம் பண்ணி, நிமல 

பூசையின்கண் பட்ட - சவ பூசையின் கண்ணே பொருந்திய, சித்தமது உடையன் ஆன- 

மனத்தினையுடையவயூய, சிவமிங்க தாரகன் தான் - சிவலிங்க தாரகனே, நீங்கா - ஓழி 

யாத, இருள் தெறு - இருட்டை யழிக்கற, கதிரின்-சூரியனைப்போல, எத்திற மலமும்- 

எவ்வடைப்பட்ட மலங்களையும், மாயக்கும் - கெடுக்கன்ற, சத்தம் உறும் விபூதி- பரிசுத் 

தத்தை யடைந்த விபூதியை, தோன்றுற - விளங்கும்படி, புனைவன் - தரிப்பன், எ- று, 

(af - oor.) ௮௮ - பகுதிப்பொருள் விகுதி, அன்று, ஏ- ௮சைகள், (௩௦) 

இலிங்க தாரண த்தலம் - முற்றும். 

உ 

சிவமயம், 

வீரசைவ சமய விசாரம். 
—_——fo 

இதுவரையில் பிண்டத் தலம், பிண்ட ஞானத் தலம், சமுசார நிக்கத் தலம், குருகாரு 
ணியத்தலம், இலிங்கதாரணத்தலம் எனபன சொல்லப்பட்டன; இவற்றால் மூமையே, 

ஸத்வாசனா ரூபமான சக்திபாதத்திற்குச் சமீபமான ஈற்றுதீதேக பாவமுள்ளவ னெவனோ 
அவன் பிண்டன் என்பதும், இக்தத் தேகத்தில் நித்யாநித்ய விசா. ரமுள்ள விவேகியானவ 

னெவனோ ௮வன் பிண்டஞானி என்பதும், இந்தச் சம்சாரபிண் டத்தில் 'வெறுப்புத்தே ன்றி 
  

* யஜாுரீவேதம் கோஷ்ப்பகாவஐ:--ஒஓ | ருத்சா, ௨ உமது யாதொரு '(விங்கருபமாயெ) 
தேகமானது மங்கல ஸ்வரூபமாயும், சாந்தமாயும், புண்ணியவான் களிடம் விஎங்குவசாயு 

முளதென்பது, இச்சாரணத்தினால் சில (லிக்க) சம்பத்து முடையவனள் பாவமற்றவன்,



௬௨ தித்தாந்தசிகாமணி. [பத்தத் 

மோக்ஷசாஹ முள்ளவ னெவனோ அவன் சம்சாரத்தி னின்றும் விமிபட்டவன் என்பதம், 

இவ்வித வெறுப்புள்ள டனைச் சம்சா ரத்தினின்றும் இிக்ஷையினால் விடுவிக்கக் கருணையுள் 

ளவ னெவனோ அவன் த௬தா குரு என்பதும், அந்தச் சற்குருவின் கருணையினால் ப்.ராண 

லிங்க ஐக்ய சம்பந்தமுள்ள டனெவனோ அவன் லிங்கதாரசன்என்பதும் பெறப்பட்டன; 

இவ்விதமான சீடனே வீரசைவன் என்பதும், அவனுக்குத் திக்ஷையும் லிங்க தாரணமும் 

அ ச்யாவசிகமாய் விதிக்கப்பட்டன என்பதும், அன்னோனது லக்ஷணம் இத்தன்மைத்து 

என்பதும் கன்கு அறியப்பட்டன, அர்த வீரசைவனது லண மறியப்படிலும் ஏனைய 

சமயிகளின் லக்ஷ£ணங்களையுமறிகல் அவ௫யமாதலால் அவை ஆகம புராணங்களில் விரிவா 

ws சொல்லப்பட் டி.ருப்பினும், வடமொழியில் முக்கியமாய் விளங்கும் பாகங்களைமட்டும் 

ஈண்டுத் தமிழில் எமுதலாயிற்று. அவை வருமாறு: 

பாரமேஸ்வராகமம். 

ஸம்யக்கான ஜஞானத்தைக் கொடுப்பது, பாசங்களின் ஸமூஜாச்சைக் கெடுப்பது, 

இந்தத் தாமக்ஷபனங்கள் என்னும் இரண்டின் றாஸனத்தில் தீகூ£சப்தம் பிரசித்தம், 

அந்தத் திகைஷையானது கிராகார தீக்ஷை யென்றும், ஸா.தா.ர தீக்ஷை யென்றும் இரு 

வகைப்படும், அவற்றுள், சிவபிரான் நிராஸ்ரயனாய்த் தவிர சக்தி நிபாதத்தினால் விஞ்ஞான 
கலர் பிரளயாகலர் இவர்களுக்குச் செய்யும் தீக்ஷையே நிராதார தக்ஷையென்று சொல் 

லப்படும், குருமூர்த்தியை யாஸ்ரயித்து மந்த ௪க்தி நிபாத.த்தினால் ௪கலர்களுக்குச் செய் 
தலே ஸாதார நஇீ£மைஷ யென்று சொல்லப்படும். 

காரணாகமம். 

பின்னும், ஸாதார திக்ஷையானது ஸபீஜ இகைஷ, நிர்பீஜ க்ஷ, இர்மய இிகைஷை 

என்று மூன்று வகைப்படும், அவை முறையே, கர்ம பக்தி ஞான காண்டங்களுக்குரிய 

இகை்ஷைகள் எனப்படும், 

பாரமேல்வராகமம். 

அவம்றுள், நிர்பீஜ திமைஷையானது ஸத்யோகிர்வாண நகணைத, சிரச்கிர்வாண தக்ஷ 

யென்று இரண்டு பேதமுள்ளதா யிருக்கும், அவற்றுள், அத்யந்த விரக்தனான €டனது 
அகேக பவங்களில் செய்யப்பட்ட | சஞ்சித கர்மங்களையும், மற்றும் அந்தச் ௪ஞ்டுத கர்ம 

ராடியில் அக்காலத்தில் தரித்திருக்த சரீரதிதைக் கைப்பழ்றி ௮நுபவித்துக் கொண்டிருந்த 

ப்ராரப்த கர்மங்களையும், பின்னர் பவாச்2ரங்களில் அறுபவிச்க வேண்டி ஆகாமி 

கர்மல்களையும் சோதித்து, ஸத்யோர் முக்இியைக் கொடுக்கும் தீக்ஷையே ஸத்யோ நிர் 

வாண நகை யென்று சொல்லப்படும். இன்ஜும், Ferg ௪ஞ்சித கர்மங்களையும் ஆகாமி 

கர்மங்களையும் கெடுத்து, தீக்ஷோத்தர க்ரியாவஸாக பர்யந்தம் அநுபவித்துக்கொண் 

டிருந்த ப்.ரா.ரப்த கர்மங்களின் போகாச்தத்தில் முக்தியை யடைவிக்கும் திக்ஷையே ரக் 

நிர்வாண நிவைஷயென்றனு சொல்லப்பமிம், 

காமிகாகமம். 

பின்னும், அதச் இரர்நிர்வாண திக்ஷையானது Bact bendy, eur Pend, 

ஸ்வஸ்தஇிகாசோஹணம், விபூதிபட்டம், கலசாபிஷேகம், லிங்காயதம், லிங்சஸ்வாயதம் 

என்று ஏழுவகைப்படும், அவற்றுள், குருவினது ஆஜ்ஞா பரிபாலஈத்தில் சமர்த்தமானதே 

ஆஜ்ஞா தீகை்ஷையாம், புராதார்களின் சமயாசா.ரத்திற்கு ஸத்ருறமானதே உபமா தீக்ஷை 

யாம். ஸ்வஸ்திகம் என்னும் மண்டலத்தின்மேல் சீடனை யுட்காருவித்து, மந்திர நியாசத் 

தைச் செய்து, மந்திர பிண்டமாகச் செய்தலே ஸ்வஸ்திசாரோஹணமாம், ஆகமோக்த 

ஸ்தானம்களில் அவ்வம்மச் இரம்களினால் விபூதி தா.ரணத்தைச் செய்தலே விபூதிபட்ட 

மாம், பஞ்ச கலசங்களில் தீ ர்த்தோதகத்தை நிழைத்து, சிவகலா ஸ்தாபகத்தைச் செய்து
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அந்தக் கலசோ தகஃத்தனால் உடனுக்கு ஸ்:ப5ம் செய்வித்தலே சலசாபிவே.கமாம், அசாரி 
யன் சடனுக்கு உபதேடூத்து அளிக்கவேண்டிய௰ய லிஃ்கத்தை அர்ச்சனைசெய்து €டன் கானும் 

படி. செய்தலே லில்காயதமாம், ௮க்த ஸ்ரீகுருமாகனால் உபதேூ௫க்கப்பட்ட ட்ராணலிய் 

கத்தைச் டன் பக்தியினால் ஸ்வீகரித்து, தனது உ£்தமாங்காதி ஸ்தானல்களில் கரித்தலே 
லிக்கஸ்வாயதமாம், 

வாதுளாகமம். 

பின்னும், 965 ஸ்வாயத திக்வையானமு Cage Gacy, fur Soap, wigs 
இகைஷ என்று மூன்று விதப்படும், அவை யெவ்வாறெனின்:--ஞருவானவர் டனது 

மஸ்சகத்தில் தகமோக்த விதாகத இனால் சவறாஸ 5 (மக்இர) goers தியாநித்து sv 
வவ்விடங்களில் செய்யவேண்டிய fla gga’ ட்ஷையே வேதாகை்ஷையாம். தஇிகூடாத்த.ர 
கரியையோடு ப்ராண லிக்கோபதேசம் செய்தலே க்ரியா சிக்ஷையாம், தேவதா பீஜ 

மீலஃ முகலியவைகளுடன் ம ச்ரோபதேசம் செய்தலே மர்த்ரதிக்ஷையாம், 

கிரணாகமம். 

பின்ஜும், சிவபிரான் ஸர்வா நுக். ரஹா ஃர்த்ருவா யிருத்தலால், சிறுவர் மூடர் போகா 

ஸக்தர் முதலியவர்களுக்கும் ௮நுக்ரஹம் செய்வது யுக்தமெனின், அர்த்த அநுக்ரஹம் 

அவரவர்களின் ஸம்ஸ்சா.ர பூர்வசமா யிருக்கும், wig ஸம்ஸ்காரத்தனாலேயே முக்தி 

யுண்டா மெனின், கரியை, ஜ்ஞானம், வ்ரதம் முதலான உபாயங்களுச்ஞுக் காரண மில் 

லாமம் போம், இவ்வாறான ஆவேஷபங்களை பரிஹரிக்இழுர், சிலர் எவ்வாகிருப்பிலும் 

அவர்களுக்கு அவ்வாறே இவபிசான் அ௮.நுக்ரஹம் செய்வார். அறு எவ்வாறெனின் ;- 

சிலர் கரியா யோகயர், அவர்களுக்கு அர்த கரியையினாலே மோஷ, மூண்டாகும். இலர் 

மீநான யோக்யர், லெர் ௪ர்யா யோக்யர், சிலர் யோக யோக்யர். இவ்விதமாய் எவர்க 

ளுக்கு எவ்விதத்தியுல் மோக்ஷ ப்ராப்தி கூறப்பட்டதோ, அது சிவபிரான் கருடையினா 

லாகும். அக்காரணக்தினால், ப்ஞாகாதீயுபாயய்களுக்குதி தஇியைஷயே காரண மென்பது 
விரும்பத்தக்கது. அதலால், நமைடியானது மோஷ, சாழனமா யிழுக்கும், உபாயமே 

நியாமகமா யிருக்கும், இன்னும், சிவபிரான் ஸர்வா.நுக். ரஜ த்இற்குக் கர்த்ருவான காரண 

தீ.தினால் உடாயங்கள் சிவபிரானால் சொல்லப்ப!ஃமிள்ளன. 

கருடவாசகம். 

பின்னும், பரம காரணனான இவபிரான் ஸர்வா.று&.ரஹனாக இருப்பினும், ப்.ராஹ்ம 

on Baer உயர்வு தாழ்வு பாவங்களினா லிருக்டும் காரண & Bene, அம. ரவர்களின் ஸம்ஸ் 

காரம் அவ்வாவே யாகவேண்டும். அஞ், பலன் அவ்வாறு வேண்டுவதில்லை என்ஜும் 

ஆசங்கையை ப். ரற்கோத்தச முலையால் பரிஹரிக்கிறார். ஸம்ஸ்காரம் ஆத்மாவுக்காகும். 

மாக்கு மில்லை சரீரத்திற்கு மில்லை. ஜாஇக்கு ஸம்ஸ்காரமாயின், ஒருவன் இீகஷிதஞகை 

யில் யாவரும் இிருதிகராதல் வேண்டும். ஆதலால், ஜாதிக்கு ஸம்ஸ்கா.ரமில்லை, சரீரம் 

ஜடமாதலால் அதற்கும் ஸம்ஸ்காரமில்லை, ஆதலால், ஸர்யா,நுகரயா சான சிவபிரான் இத் 

ரூப.ரான அத்மாக்களை யறுக்.ரஹிப்பன். 

பின்னும், சமஸ்த பாசங்களும் ரிங்கும் பொருட்டுச் இசை. செய்யப்பட்டது. 3 மைல, 

செய்தும் கர்மாதிகள் எக்காரணத்தினால் நீங்குவதில்லையென்னும் ஆசங்லையைக் இர 

ணாகமத்தில் ப்ரஸ்கோத்தர முறையில் ச்ருஷ்டாக்த பூர்வகமாய்ப் பரிஹரிக்இறார், எவ்வா 

றெனின்:--சத்த மச் இரங்களினால் அஞூர்த்தமான (சரீ.ரமில்லாத) விஷ ௪ச்இக்கு. opus 

முண்டாவதுபோலவும், அங்குரோத்பத்இக்குக் காரணமான விதையானது வறுக்கப்படுி 

வதுபோலவும், தீகதாகாலத்தில் பிரசித்தமான மர்இரங்களினால் ௮கேக பவங்களில் கெய் 

யப்பட்ட பவபீஜங்களான கர்மங்கள் தடுக்கப்பட்டன, ப்ராரப்த stu Curent sg Bou 

கக்கும், | 
AM ஈர க 
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பின்னும், தீக்ஷையினால் சமஸ்த பாசங்கள் தொலைவதாயின், இகைஷையாடயும் சரீர 
ஸ்திதியானது எவ்வாறு சம்பவிச்கும் என்னும் ஆசங்கையை சீருஷ்டாந்த பூர்வசமாய்ப் 
பரிஹரிக்கிருர், கடமானது கிர்மாணமாயிலும் சுழன்றுகொண் டிருக்கும் குலால சகரம் 
போல, திக்ஷையாடுயும் திக்ஷோக்த க்ரியா ஸ்தான பர்யர்தமாய் ப்ராரப்த கர்மவாசனை 

யினால் சரீர ஸ்திதியானது சம்பவிக்கும், இன்னும், கடத்திலுள் ளிருக்கம் இபமானது 

கடம் உடைர் துபோகையில் எல்லாப் பக்கத்திலும் எவ்வாறு பிரகாசிச்குமோ அவ்வாறு 

திக்ஷிதன் தேஹாவலாகத்தில் பரமுக்தனாவான், இவ்வாறு ரெணாகமம் கூறுஇன்றது. 

Oise பூர்வோக்தமான ஸபீஜாதி இக்ஷைகளினால் அமலனானவனே முக்தன் எனப் 

பவொன்், அந்தச் சிவத$ீக்ஷைக்கு யோக்யெமான சவ சமயத்தைச் சொல்லுறொர் :-- 

வாதுளாகமம். 

ஓ! ஷண்முக, சவசம்பந்தமான தரிசனம் என்றால் மதமானது சான்கு விதமா 

யிருட்பதென்று அறியவேண்டும், அந்தச் ௪தர்வித சைவத்தைச் சொல்லுறேன் கேட்கக் 
கடவை, அவை முறையே சாமானியசைவம், மிசிரசைவம், சுத்தசைவம், வீரசைவம் 

என்பனவாம், 

Hig நான்கு விதமான சைவங்களில் முதலில் சாமானியசைவ லட்சணத்தைச் 

சொல்லுறேன், 

ஒரு சாமானிய சைவன் விபூதிபட்டம் மாத்திரத்தானே சுத்தனாய் ஸ்வயம்பு லிங்க 

த்தையாயிலும், தேவ தாவ மரஈவாதிகளினால் பிரதிஷ்டைசெய்த லிக்கத்தையாயி 
றும் எவ்வெக்காலங்களில் காண்பானோ அவ்வக்காலங்களில் அர்ச்சரையையாயிலும், 
பிரதக்ஷிண நமஸ்கா.ரங்களையாயினும் செய்தல் வேண்டும். வெயாம FISTS God, Aware 

னம், Matis 6A Bev பிரீதி இவைக ளூள்ளவனா யிருத்தல் வேண்டும், இதச் சிவார்௪ 

நா.இகளில் ஸம்பூர்ண நியமமில்லா திருக்தால் சாத்தியமாகும் வரையிலாயிஜம் செய்தல் 

வேண்டும், 

இம்மட்டும் சாமானிய லக்ஷம் நிருபிக்கப்பட்டலு, இனி மிசிர சைவ லக்ஷூண ததை 

நிரூபிக்கிறேன், 

மிர சைவன் ஹிம்ஹாஸகத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட சிவலிங்க பூஜையையும், ஆவரண 

ஸ்தரான விஷ்ணு பார்வதி ஷண்றுகன விக்கேற்வ.ரன் ரூரியன் இவர்களின் பூஜையை 

யும் நன்றாய் ஆசரித்தல் வேண்டும். 

இவன் பூர்வோக்தர்களான பஞ்சாவ.ரணர் முதலான சமஸ்த தேவர்க ளிடத்திலும், 

௮ட்தர்தத் தேவதா மந்திரங்க ளிடத்திலும் கலர் திருத்தலினால் சமான பக்தியுடன் சமஸ்த 

தேயர்களையும் இவ பரிபூர்ண பாவத்தினால் செவலிங்க த்தில் பரிணாமம் செய்தல் வேண்டும், 

இம்மட்டும் மிசரசைவம் சொல்லப்பட்டது. இனிச் சுத்தசைவத்தைச் சொல்லு 

இலேன், 

சிவத்தை யுத்தே௫த்திருப்பதினால் சுத்தத் துவ சப்தமும், சிவத்தின் தசையினால் பிற 

ந்த காரணத்தினால் சைவ சப்தமும் உண்டாயின, சுத்த - சைவ என்னும் சப்த ஸருஷமம் 

சுத்த சைவமென்று சொல்லப்படும், 

அந்தச் சுத்த சைவனது தசையினால் பிறக் தவர் வப் பிராஹ்மணரெனப்படுவர், 

இிவத்விஜர் என்று சொல்லப்படுகிற அந்தப் பிராஹ்மணர் அதிசைவரெனப்படுவர். 

௮வர் யாவரெனின்:-- 

கெளிசன், கஸ்யபன், பரதீவாஜன், அத்ரி, கெளதமன் இரந்த ஐவரும் சிவபிரானது 
பஞ்சமுகங்களில் திக்ஷிதரானவர்கள், 

இந்தக் கெளசிகாதி ரிஷிகளின் குலத்திம் பிறர்தவர்கள் சிவத்விஜரெனப்பவோர்கள்,



தலம்,] வீரசைவ சமய விசாரம்; ae 
9 ‘ . ட 6 ட காமிசாகமம் முதலிய இருபத்தெட் டாகமங்களிலும், வேத சாஸ்திர முதலியவை 

களிலும், செமத்துடன் செய்யப்பட்ட அப்பியாச முள்ளவனும் வெ வ்ரசமூள்ளவனுமா 
யிருட்பன், 

கர்ணம் முதல் பிரதிஷ்டை யீருன கர்மங்களையும், இவலிங்கப் பிரதிஷ்டை முதல் 

நிச்யோதீஸவ மீறான கர்மங்களையம், நிக்யோச்ஸவ ரூதல் பிராயஸ்சித்த Sayer ate 

காயும் அறிச்து எல்லாவற்றையும் அசரிக்தல்வேண்டும், 

விம்ஹாளுாதி மர இரம்களினாலும், அர்தந்த மர் இரங்களின் யர்திர கரியைகளினா 

லும், மலா முத்திரை முதலான முத்திரைகளினாலும், ஷடம்க முதலான நியாசம்களி 

COMI, அம்லாாம் ஸ்தாபாம் ஸர்ரிரோசும் முதலானவைகளினாலும், ஷோடமோப 

FT TB AH CO GID, லிங்க சீத ஷிம்ராஸராத்இம் பிக்கல் வேண்டும், 

இந்தச் இரமஇஞும் செய்யப் ட்ட இவலிம்க பூறையாவனது அத்மார்க்கு பூக 
ட் 

ce
 

Guus gin wrth hs 1,60 Our wh @arshrA வகைப்படும், 

FOS GI அசாரியனால் Glee mr Ua oe CL லிங்கத் இனிடச் இலும், ஸ்தண்டிலச்தினிடததி 

லும், ஜ்ருசயஈ இனிடக்இிலும் செய்யும் பூறையானது அழ்மார்த்த பூஜை யென்று சொல் 

லப்படம். பரார்ச்சகபஜை பின்னர்க் கூறப்பம்; கேட்பாயாக, 

யாதொரு காரணக்டுறல் சேவர்ஷி தாவ மாவாக ளினால் நிர்மிக்கப்பட்டுக ரொ 

மம் இரி குண்வர முதலானவைஈளி௰ம் பிரதிஷ்டை செய்யட்பட்ட இவலிய்கத்தின் பூஜையே 

பரார்த் கபூரை யென்று அறிதல் வேண்முிம், ௮ கப்பூஜையானது சகல பிராணிகளுக்கும் 

இதம் செய்யாகநிய்கும், 

Quel somos சொல்லப்பட்ட இரண்டு விசுமான (பமையான.நு இவ தவிஜனால் 

கெய்யட்பட தக்கு, 

சியாவரணங்களிலன் றி வேையிடங்களிலுள்ள விஷ்ணு முதலிய ௮கயதேவர்களின் 

பூஸையைச் சுத்தசைவன் ஸ்வார் ச்சமாஇயும் பரார்த்தமாடுயும் செய்யக்கூடாது, மறத்த 

லின் தசையிறாலாயினும், சம்சாரத்தின் லோபத்தின் தசையினாலாயினறும் அவ்வாறுயாதா 

யினும் செய்வானாயின், அந்த மாறியத்திம்ரம் அர்த ராருனுக்கும் கேடுண்டாகும், இவ் 

வர்ம்மத்தை வ்யக்தம் செய்இேம், 

ஒ ஷன்முக! பரார்திம பூறையைச்செய்யும் சுழ்தசைவன் சமஸ்த சிவாவ.ரணஸ்த 

சான ப்ரண்ம விஷ்ண்வாதி மேவர்களைச் Pat Bo பரிவாரபாவனையினால் நன்றாய்ப் 

பூழித்தல் வேண்டும். சிவாவரணஸ்த ரல்லாதிருஈத பிரமன் விஷ்ணு சப்தமாதர்கள் முச 

லான தேவர்களைப் பூருத்தலாகாழு. 

சிவம$திர பிண்டமான தனழு ஹ்ருதய கமலத்தில் ஆஹ்வாகத்தன சசையினால் ஸம் 

யுஃதமான இவலிங்க் இம் மச்திரபதியான வர்ணாவாஸமுதல் சிவாவாஸ பர்யக்தமான 

அவாஸறம£திர பாவத்தைப்பார்க்கலும் லிங்கபூஜை அதிகமாம், 

அற்த.ரங்கார்ச்சநையைச் செய்யும் சுத்தசைவன் மந்திர ஸ்வரூபமான சரீ. ரமூள்ளவ 

Coat, அதலால், அவன் ப ரசிவமாயிருப்பன். 

இவ்விதமாய்ச் சுத்தசைவமானது நிருபிக்கப்பட்டது. இனி வீரசைவத்தைக் கேட் 

பாயாக, 

தேய் ! னில் வீ ௦ கப = வீரசைவம் ஓ தேம் ! சமஸ்தசைவங்களில் வீரசைவமே அத்யுத்தமமானது, அந்த வீரசைவன் 

செய்யும் சிவபூஜை எளிதானது. பூஜாஇகளின் இரியையுப் எளிதானது. 

ஒ மஹாதேலீ! வீரசைவமானறு அற்ப கீரியையினாலே வெகு பலன்தருவ.து, இவ் 

வீரசைவமலலாமல் எஞ்சிய சமஸ்த சைவங்களும் வெகு கரியைக ஞள்ளனவாயும் அற்ப 

பலன் தருவனவாயு மிருக்கும்,



oy Sir சித்தா ர்தசிகாமணி. (பத்தத் 

ஆதலால், நானாவிதத்தாலும் வீரசைவமதமான சுகமானதாகும், 

௮. நிவினா லடைவதற்கு யோக்யமானதும், கோப்யமானதும், மோக்ஷபதத்திற்குக் 

கா.ரணமானதும் எர்தச் ச௪வமோ, ௮.துவே வீரசைவம் என்று சொல்லப்படும், 

எந்தக் காரணத்தினால் ஒருவன் இர்த ஜகமுழுவதிலும் விசேஷப்பட்டவனென்று 

சொல்லப்பவெனோ, அவனே வீரன் என்று சொல்லப்படுவன், 

சிவபெருமானிமித்தம் கொடுக்கப்பட்ட ஜீவத்வ தசையினாலும், வீசாகமத்தில் உதய 

மானதின் தசையினாலும், லீர-சைவ என்னும் றப்த தீவயத்தின் ஸம்யோகதசையினாலும் 
வீரசைவம் அறியப்பட்டது. 

oy Lh Bren | ஃரமாஹேல்வராகமக்தில் லீ ரசைவமானதது சாமானியலீ.ரசைவம், 

விசேஷூயிரசைவம், நிராபாரவிரசைவம் என மூன்று வகையாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கும், 

அந்த த்ரிவித வீ. ரசைவத்தில் சாமானிய வீரசைவ லக்௲ண ச்தைசீ சொல்லும், 

வீ ரசைவாசாரியனது ஹஸ்தத்தனதும் வீரமாஹேஸ்ரவனது மஸ்தகத்தினதும் ப.ர 
ஸ்பா ஈம்பர்த தசையினாலும், வீபூதிபட்டத்தைத் தரிப்பதின் தசையினாலும், ௮க்தச் 

சீஷன் லிஙகசேஹி என்று அறியப்படத்தக்கவன், அப்படிப்பட்ட மாஹேஸ்வரன் எல் 

லாப் பாவங்களினின்றும் விடப்படுவன், 

ஸ்ரீகுருவினால் கொடுக்கப்பட்ட சிவலிங்கத்தை ஸ்ரீபஞ்சாகூரீ மர்திரத்தினால் சரத் 

இனிடமாயிலும், கண்டத்தினிடமாயிலும், கக்ஷத்தினிடமாயிலும், வயிற் நினிடமாயிலும், 

மார்பினிடமாயினும் தரித்தல் வேண்டும். 

ஒரு காலத்தி லாயினும், இரண்டு காலங்களி லாயிலும், மூன்று காலங்களி லாயிலும் 

சிவபூஜை செய்தல் வேண்டும், 

சாமானிய வீரசைவனானவன் ஸ்ரீகுருவினிட த்திலும், சவலிங்கத்தினிடத் இலும், ஸ்ரீ 

விபூ தியினிட த திலும், எக்காலத்தும் பக்திசெய்தல் வேண்டும், 

இவ்விதமாய்௪ சாமானியவீரசைவம் சொல்லப்பட்டது, இனி விசேஷ வீரசைவத் 

தைக் கேட்பாயாக. 

விரசைவ இீக்ஷாகர்த்ருவான தே௫கோத்தமன் சுத்தசைவ இீக்ஷாவிதாகத்திய்கு 
எவ்வாறோ, அவவாறே மண்டப ஈடுவிலிருக்கும் வேதிகையின் மேலதான வர்ணமண்டல 

முள்ள ஸ்தண்டிலத்தின் மேல் வகும்பச்தை ஸ்தாபித்து, ௮ர்தக் சும்பத்தில் சிவபிரானைப் 
பூரித்த, திகூஷாத்ஸவத்திற்குவர்த 'பெரியோர்களையும் பக்தர்களையும் விபூதி தாம்பூலம் 

முதலானவைகளினால் சந்தோஷப்படுச்தல் வேண்டும், 

சிவாசாரியன் எஞ்சிய தஇக்ஷ£க்.ரமம் எல்லாவற்றையும், மலத். ரய நிரஸகத்தையும், 

மீரமாஹேற்வர தக்ஷாபடலத்தில் கூறியவாறு செய்து, சஷனை கருபாத்ருஷ்டியால் 

பார்த்து, தத்வ தேஹமாகும்வண்ணம் இர்இத்தல் வேண்டும், 

வெகும்பத்திலிருந்த தீர்த்தோதகத்தினால் ஸ்ரீபஞ்சாகூடரீ மர் இிரஜபத்துடன் அபி 

Capa செய்தல் வேண்டும், காதம் என்னும் சக்தியையும், பிர்து என்னும் சிவத்தையும், 

கலைகள் என்னும் சிவாவயவங்களையும் பாவித்து, அர்த்த ஸ்தலங்களில் நியாசம்செய்தல் 

வேண்டும். 

ஒ ஷண்முக ! ஷட்கர்மத்தையும், ஷடங்கத்தையும், ஷடத்வாயையும், பூர்வோக் 

திமான இவாங்காவயவங்களில் நியாசம் செய்தல் வேண்டும், அதன்பிறகு, பஞ்சப் ரஹ்ம 

நியாசம் செய்தல் வேண்டும். 

பின்னும், மர்இிரங்களுக்கு மூலமான ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரீ மந்திரத்தை புபதே௫த்தல் 

வேண்டும், ௮ம் மர்திரோபதேசமான பின்பு ப்.ராணலிக்கோபதேசம் செய்தல் வேண்டும்,



த்லம்.] வீரசைவ ச்மய விசாரம். ௬௪ 

எஞ்சிய ஸமஸ்த கரியைகளையும் வீசசைவ தீ௯நா மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்ட முறை 

யுடன் ஆசரித்தல் வேண்டும், 

இவ்விதமாய் வீரசைவ தி௯நிதனான வீரமாஹேஸ்வரன், தேஹ ப்.ராணங்களின் வர்த் 
தனை வேரறுகாதடடி. ஏகமாய்க்கூடி&் தன் ப்ராணத்தை லிங்கத்தில் கல்பித்தல்வேண்டும். 

அக்த நீக்கமில்லாத பாவத்தின் ஸமூஹ தசையினால் ப். ராணம் லிம்கம் என்லும் இரண்டும் 
ஏகதிவத்தை யடையச் செய்தல் வேண்டும். 

ஒரு பவி தருஷ்டி. விமுச்த வஸ் துவுண்டோ அதை விடல் வேண்டும், சுத்த இிரவியத் 

தைச் சம்பாஇத்து லிங்காங்க ஸ்தலங்களின் ௮ர்ப்பணூவதாஈங்களை நடத்தல் வேண்டும், 

இத்யாதி வ். ரதங்களுள்ளவனே விசேஷலீரசைவன் என்று சொல்லப்படுவன் . 

இவ்விதமாய் விசேஷ வீரசைவம் என்னலும் பக்தஸ்தலம் சொல்லப்பட்டது. இளி 

நிசாபா.ரம் என்னும் ஐங்கமஸ்தலத்தைக் கேட்பாயாக, 

நி ராபார வீரசைவன் ஸமஸ்த சம்சார சுகங்களைவிட்டு, தண்டம் கெளபீனம் காஷா 

யாம்ப.ரம் ஐடாபர்தம் வல்கலம் முதலியவைகளைத்தரித்து, சம்சார வியாபாரக்களினால் 
விடப்பட்ட சித்தத்தைச் வலிங்கத்திலே லயிக்கச்செய்தல் வேண்டும், 

மூண்டித சரமுள்ளவனா யிருப்பிலும், வ்யாக்.ராஜிஈம் க்ருஷ்ணாஜிஈம் முதலிய வெ 

லீலாகதநஈக்களைச் சூசிப்பிக்கும் சன்னங்களைத் தரித்தல் வேண்டும். பிக்ஷாடம போஜி 

யாய், கியதாஹா.ர முள்ளவனாய், ௮ற்பசுகமுள்ள சம்சா ரத் இனால் விடப்பட்டவனா யிருத் 

தல் வேண்டும், 
இவை முதலிய ழங்கமஸ்தலத்தின் ப்ரவர்த்தனை யுள்ளவன் நிராபார வ்ரசைவடர் 

என்று ௮தியப்படத்தக்கவன், இவனே உத்க்ருஷ்டனான சிவல், 

இவ்விதமாய் நிரூபிக்கப்பட்ட வீரசைவ க்ரமம் ப்.ராயஸ்சித்த மில்லாஇிருத்தலாம், 

இச்சு வீசசைவனுக்கு ப்.ராணலிங்க தா.ரணமானது விசேஷ வ்ரதம் என்று சொல் 

லப்படும். 

ப்.ரரணலிங்க வ்.ரதத்இிற்கு லோபமாயின், ப். ராணத்யாகத்தைக் காட்டிலும் வேறு 

ப். சாயஸ்சித்தமில்லை. ஆதலால், சாவதாகளுய்ச் சிவலிங்கத்தைக் தரித்தல் வேண்டும், 

ஹஸ்தபீடத்தில் லிங்கத்தை ப்.ரமாதமில்லாமல் தரித்தல் வேண்டும், ப்.சமா தத். இஞல் 

லில்கம் ஈழுவுமாயின், அந்த லிங்கத் தன்கூடவே ப். ராணனை விடல் வேண்டும், 

ப்.ராணலிய்கம் பதிதமாகக்கண்டும் எச்த மனிதனானவன் ப்ராணதாரனை செய்து 

கொண்டி ருக்கிறானோே அவனைச்சண்டாளன் என்று அறிதல் வேண்டும், 

பின்னும், அவன் செவத் ரோஹியா யிருப்பதினால் அவனை ஸ்பரிசிக்கலாகாது, 

சு$்தசைவன் லில்கபதஈ முதலான சைவவ் ரத லோபத்தில், ப்.ராயஸ்கித்த விதா 
நத்தினாலும், அசோ. சாதி மந்திர யர்திரங்களின் ஆ௪.ரணையின் தசையினாலும் ஈத்தனாவன், 

சுத்தசைவன் தனது இஷ்டலிங்கம் பதமாயிலும், கெடிலும், சுடப்படிலும், சோர 

னால் களவாடப்படிலும், எலி காகம் சுனகன் வானரம் என்பவைகளால் கொண்டுபோ 

கப்படினும், அகோ.ரமர் தரத்தை ஒரு லக்ஷ உரு ஜபித்து, யாஸ்ச்சோக்த ப்.ரகா.ரமாய் ஆசா 
ரியனால் லிம்கத்தைப் பிரதிஷ்டை செய்துகொண்டு, சுத்தி யடையச்செய்து பூஜித்தல் 

வேண்டும், பீட விஷயத்திலும் இவ்வாறே செய்தல் வேண்டும், 

சைவ வ்.ரதங்களின் க்ரியாலோபத்தில், நூற்றொறா தரம் காயத்ரீ மச்திரத்தை 

ஜபிப்பதாயின் வரதா இகள் சுத்தத்தை யடையும், 

a



Fr சித்தாந்தசிகாமணி. [பத்தத் 

ஓ ஷண்முக ! இரந்த சாமானியசைவம், மிசிரசைவம், சுத்தசைவம், உரசைவம் 

என்னும் ௪துர்வித சைவ ஸர்வஸ்வயத்தை ஸம்கேஷேபித்து க்குள் பொன் னோம், 

இவ்விதமாய் "வ.தீகைஷகளினால் மோகஷமடையும் ிவசமயம் சொல்லப்ப் டது. 

—_—ofe-— 

முக்தனானவனோ யென்றால், ஜீவன்முக்தன், அபரமுக்தன், பரமுக்தன் என மூன்று 
விதமா யறியப்பமிவான், எவ்வாறெனின்:-- 

* * e 

ஸ்க்௩தபுராணம. 

பூர்வோக்தமான Arb Ai arn cor நிீகைஷயினால் 2கதிதனை மீரசைவன் ஜீவன்முகச்த:ம் 

என்று சொல்லப்படுிவான். ஸாலோக்யம், ஸாமீப்யம், ஸாரப்யம், ஸாயுஃயம் என்னும் 
. உ டட. வ் e en டி உ சர்) 4 ஈ o « * 

சதுர்வித மோஷிங்களில், ஸாலோக்யாதி தரிபசஸ்த.ரான மம்த்ேற்வரர், wi J goCgy UD 

art, புவனேஸ்வர் முதலானவர்கள் அப.ரமுக்தசெனப்படுயார்கள். ஸாயும்யமுக்தபே 

பரமுக்தரென்று சொல்லப்படுவார்கள். அவர்களில் ஜீவட்்முக்கரைப்பற்றிசொல்லுஇருர்- 

அந்தம் இரந்நிர்வாண நிண, யாவனிடமிருப்பகோ, அவனது ஜீவாம் வறுக்கப்பட்ட 

விதழைபோல் மீளவும் பவழ்திற்கு வராதாம், ௮வ.ஏது சம்சாரதரிசனம் ப்ராரப்த கரிம 

போகமே அந்தமாயுள்ளதாம். அப்படிப்பட்ட வீரமாபேற்வரன் தனது Cay macua 
. 5 * 5 * ௪ ௩ 4 e ச * 

நத்திலேயே ஜ் வனோபாதியில் ப.ரமூக்தியை பிட இவனால் STL ici BB wopov ஜி LOT (LP 4 HOOF 

என்று கொல்லப்படுவான். 

ஜீவன்முக்தரின் அங்கஸ்தலம் லிங்கஸ்தலம் என்னும் BID Oph ஸ்தலங்களும் 

சொல்லப்பட்டன, 

ஈண்டு, அடியில் வரும் செய்யுட்களை சனிக்கு: 

சிவஞானசித் தியார். 

புநச்சமய நெதிகின்று மகச்சமயம் புக்கும் 

புகன்மிருதி வழியுழன்றும் புகலுமாச் இரம 

வத துறைக ளவையடைக று LO (I hans Mea ofl புரி: த 

மருஙகலைகள் பலதெரிக்லு மார்டன் பழு Woh 

சிறப்புடைய பு.ராணஙக Gt wor Pb pilD Cars 
௪ ரூ % ° * ச 

AT G) f ரி 2/0 பர்ரி ் tn இரப்பொருல் மிகத் மு G)e- a7 சவறு 

Bog soa ரிதிற்சரியை கரியா யோடஞ் 

செலுத்தியபின் ஞானத்தாம் சவனடியைச் Seta, 

பிரபுலிங்கலீலை. 
‘ உ oy 4 o 7 ச 

ர வவகதகை௫௪ சட்டப் (ச்சிற்கு மியைவவே மயெவி, ப (eps ரீ 

சைவறி சமயத் மிமி Gy a spl LO வர் OOF ul! oF 

தவ்வவர் பிறவிநீக்கு மல்லமஃ௮ விரு ப (aM OM sot 

oiowilée au@Qvr Wear Wire GS veoira@p a வள்ளல், 

உரைக்குமெச் சமயத் திம்கு முத்தர பாஃஞ் சைவக் 

தரிக்குமச் சைவச் BOGE தரமே aT னைவும் 

தெரிக்குரற் காமி காதி இரச்இனிம் Be apay கண்டா 

யரிக்குரற் சிலம்ப ற்று மடி.மலர்ம தடங்க ணல்லாய், 

புறக் தரு சமயம் புக்குப் புறமலாச் ௪மயத் தெய்தி 

பக்திக் சைவ முற்றால் “Piel தாதி யா் 
ஜறெக்துள வீர சைவஞ் சேர்ச்தபின் வீடு உண்ணு 

நனுந்தளிர் கவற்று மேனி நனைமலர் வல்லி யன்னாய்,



ஓ ச் , ப 

poi, | வீரசைவ சமய விசாரம். Sr Ga 

௮ருமறை முடியுஞ் சீர்சா லாகம முடியு மொத்தப் 

அபாருமற மிலாமனை முற்றும் பொருளினை விளக்கக் காட டித் 

தீருமுறை யதமால் 4்.ர சைவமே தலைமைத் தாமில் 

விருமறு ௨றுகன் ூலு மிதிற்பிர மாண மாகும், 

ஆவுறு பிணிகெட வாவின் பால்கற 

நாவினை யூ.ட்டல்போ லாண வங்கெட 

ஆவியு ளஎமலனை யம்கை தற்துபின் 

ஆவியு ளமைவுற வாக்கு மாரியலன், 

ஆகமம புக றி யடைவ ழுயிலுஞ் 

சோகமில் சைவம் ௮ுறையை நன்றெனச் 

சேர்குத லரிது சேர்வ னாயினும் 

ஏகலிய் கயிக்ய(2 கு தலன் ஹெண்மையே, 

சுத்தசாதகம். 

இருக்குமு.ம் Cpt Bx முடிவிலெண் ணான்கா யிலங் இடு முபகிட மவையே 
வருக்கமு மிரன்டாம் பூரூவ மென்றும் வயல்இடு மூத்த மென்றும் 
சுருக்கம இன்றி யற்திபான் மீகம் சொழ்றிம்ம் பூரூவ பாஃழ் 

திருக்குக டானி றி UL Bad ts Sh bad Deb ch LICH செப்பிடு முத்தர பாகம், 

விட்டலம் க௨ஊயும் வி.டாதலக் கணையும் விட்டுவிடா த லக் கணையும் 

இ டம அறவே C sit oo பதம் தர்ந்திடல் விட்டலச் கணயாம் 

இ.: டால் இ 'டபானம்மழு மாட யிருத்தலே விடாதலக் கயாம் 

எட்டரு Aas git கங்கமா யிருத்தல் விட்டுவி டாதலக் கயயே, 

  

  

  

மேலொரு வடிவை யெடுத்ததே யாடின் மேவுமிவ வுடலிக்கே ad (pro 

மேலொரு வடிவை யெமிற்ற இன்னுவெ மேவுமிவ் வுடலிங்கே வீழா 

மேலொரு சிவத்றைச் வன்சென் றடையு மேவுமிவ் வுடலிங் வத் தானே 

மேலொரு சிவத்தின் வடுவதா மருளாய் வெளியதா யுலகுகண் டிடவே, 

சகசநிட்டை. 

பொறுவுறத் தருமம் பண்ணிப் புகல்வினைச் ௪மம தாடு 

அழுவிய வென்னுஞ் சித்த மமலமா யநித்த நித்தம் 

) poacr qa 5+ 0565 Baurs Beene யற்ற 

௪ழு.ரர்க ளிடத்திற் பாசம் தகர்க்திமம் பத்டு நோடம்றும், 

பத்திதான் பதிந்த காலப் பகரஙகழ் தம டைம்று 

சத்தியா யங்க wb» Oro. ge த்தி யாடு 

நித்தியா நீத லிங்க Cor gnu sé தீரிக்கப் பட்டுத் 

இத்தியா கின்ற வின்ப இருத் இயிற் களிக்கு மென்றும், 

கணபாஷித ரத்தினமாலை. 

அட்ட விதங்களி னாலிட்ட லிங்கத்தை யரீச்சிக்ததை 

விட்டக லாதுன்னம் பிராணலிம் கார்ச்சனை மெய்த்திலிங்கத் 

துட்டன் மனம்லயித் தாற்பாவ லிங்கமி தொள்ளியமா 

நிட்டைமேய்ப் பூசை யிறுவாகு மூன்றி னியமங்களே,



௪௦ சித்தாத்தசிகாமணி. [பத்த்த் 

சிவஞானத்பம். 
இருச்திய கற்பக லாத மட நல்லார்க்குஞ் 

இவலிங்க தா.ரணையாஞ் செம்மை யோர்க்கு 
மருக தவ மாய பிரமசாரி யோர்க்கு 

மருமறை யினக்த முணர்ர்தங்க மூன்றும் 

பொருக்துமுப சாதகர்க்கு மூலக வாழ்வு 
பொய்யெனவே மெய்யுணர்ச்த பொலிவி ஜேோர்க்கு 

மிரும்தலமே லாசூச௪ மில்லை யாகு 
மிரவியெதி ரிருளனுகா வியல்பி னாமே, 

வீரசைவ சமய விசாரம் - முற்றும், 

  

உ 

ஓம் வாமதேவாய ஈம? 

ஆறுவது 

(௬.) விபூதிதாணத்தலம், 
டிக் 

[ அதாவது - ௪தாசாரத்திலும் சத் க்ரியையிலும் சிசேஷ்டனான பக்தனுக்கு மநோ 
பாவக. ரணங்களில் ஐஞானரூ.பமான லிங்க சா.ரணம் அவசியமா யிருத்தல்போல, Racy 

மானுடைய மஹதைஸ்வரிய மளிக்கும் விபூதிதா.ரணம் வேதவிதப்படியே ஆசரணீய 
மானது, எனெனின், அவ்விதமான தாரணம் கர்மகுணம் சேராது பவத்தையொழித்துச 

சுத்தம் செய்யாநிற்கு மாதலான் என்க] 

அறுசிர்க்கழிகெடி. லடி.யாசிரிய விருத்தம், 

பூதிகனை யணிக்தகனிற் பட்டகலாக் கருத்தொடுகற் புனித னாகச் 

சோ திமய மாயசிவ மெனும்பொருளை விளக்குதலாழ் நூப்தாம் வெண்ணீ 
ரோ தலுற௮ு பசதமொடு பசுமமெனப் பட்டிடுமென் நுளத்திற் கொண்டு 

போதுமவ னியாவனவ ஸுயர்ந்தவனிய௰் குபாதியறும் பூதி யுள்ளோன். 

(பஃ மா.) பூதிதனை அணிர்து - விபூதியைத் தரித்து, அதனில் பட்டு அகலா - ௮திற் 
பொருச்தி நீங்காத, கருத்தொடு - மனத்துடனே, நல் புனிதன் ஆட - மிக்க பரிசுத்தனா&, 

சோஇ மயம் ஆய-ஒளி யுருவாகய, சிவம் என்னும் பொருளை விளக்குதலால்-ஏிவம் என்ற 
பொருளை விளங்கச் செய்தலால், ய்து ௮ம் - பரிசுத்தத்தை யுடையதாகிய, வெண் 
ணீறு - இருவெண்ணீரானது, ஓதல் உ௮-சொல்லப்பட்ட, பசிதமொடு பசுமம் எனப்பட் 

படிடும் என்று--, உள்ளத்திம் கொண்டு, போதும் ௮வன் - நடப்பவன், யாவன்-எவனோ, 

௮வன் - அவனே, உயர்ந்தவன்--) இங்கு உபாதி ௮றும் - இவ்வுலகத் துன்பறுதற்கேது 
வாயெ, பூதி உள்ளோன் - விபூதி தா.ரணன், ௭ - DB. 

(வி-மை,) பூதி விபூதி யென்பன ஐசுவரிய மெனப் பொருள்படுஞ் சொழ்களாத 

லால் வொழுபூதிச் செல்வ மூடையவன் எனிலும் பொருக்தும். (௧) 

மக்இெமே முதலாய கநெறிவழா தழலினிடை வந்து தோன்றுஞ் 

சுந்த ரமா கெயநீற்றை யுபாஇகமென் தறைகுவர்அ .றுணிந்த கல்லோ 

பக்தமறு மதனாமம் விபூதியொடு பர தமணி பசுமஞ் சார 

நிந்தையனு மிரக்கையெனக் காசணமை௰ஈ துற்றுலக னிகழு மன்றே.



தலம்,] விபூ திதாரணத்தலம். as 

(பஃ0ை,) மந்திரமே மூதல் ஆய - மகர்திர மூதலாயெ, நெறி வழாது - நெறிதவறா 
மல், அழலினிடை வக்து தோன்றும் - சவொக்கியில் வச்து தோன்று, சுச்தரம் ஐய 

நீற்றை--, தால் துணிச்த ஈல்லோர் - நாற் பொருள்களை நிச்சயித்தறிர்த ஈல்லோர், உபா 

இகம் என்று அறைவர்--, பர்தம் அறும்-பக்தம் அறுதம் கேதுவாகய, அதன் காமம் - 

அதன் பெயர், விபூதியொடு--, பசிதம்--, அணி - ௮ழயெ, பசுமம்--, சாரம்--, நிட்தை 

அறும்-பழிப்பற்ற, இரக்கை--, என-என்று சொல்லும்படி, காரணம் ஜர்து 2 Mp - ws yi 

ஏதுக்களை யுடையதாட, உலடல் கிகழும் - உலகத்தில் விளங்கும், எ - gy. 

(வி- ரை,) பந்தம் - பிறவிக்கட்டு, இதனால் திருவெண்ணீறானழு விபூதி, பூதம், 

பசுமம், சாரம், இரக்கை யென்னும் ஐந்து பெயர்களோடு கூடி. விளல்ஈமென்பது Sey 

மாயிற்று, அன்று, ஏ - அசைகள், (௨) 

பூதியெனப் படுஞ்செல்வ வேதுவினாற் சிவமாகும் பொரு டி.கழ்த்து 

மேதுவினிற் படிதமிகு பாவங்க டமையச்சத் இசைத்த லாலே 

யோதலுறும் பசுமமா மிடரிடைநின் றகற்றுதலா லொன்றுஞ் சார 

இதகல வனைவசையு மளித்தலினா லிசக்கையெனச் செப்பு நாலே. 

(ப-ரை,) செல்வ ஏதுவினால் - பெருஞ் செல்வத்துக்குக் காரண மாதலால், பூதி 

எனப்படும்--, வெம் ஆகும் பொருள் திகழ்த்தும் ஏ.துவினால் - சிவமாயெபொருளை விளக் 
குங் காரணத்தால், ப௫தம்--, மிகு பாவங்கள் தமை - மிக்கபாவமுகல், ௮ச்௪த்து இசைச் 

தலாலே - ௮ச்சத்திம் புகுவித்தலாலே, ஓதலு.று பசுமம் ஆம் - சொல்லப்பட்ட பசுமமா 
கும், இடரிடை நின்று அகற்றுதலால் - துன்பத்தினினறும் கீக்குதலால், சாரம்ஒன்றும்- 

சா£மென்னும் பெயரை யடையும், தீது அகல - தீமை யொழியும்படி, அனைவரையும் 
அளித்தலினால் - எல்லாரையும் காத்தலால், இரக்கை என - இரக்கை யென்று, மரால்செப் 

பும் - நூல்கள் சொல்லா நின்றன, ஏ - ஸு, 

(வி- ரை.) பாவங்கள்கமை யென்பதில் தம் சாரியை, ௮ச்௪.த்திற் புகுவித்தல் - அஞ் 

சப் பண்ணுதல், அளித்தல் - காப்பாற்மல், சாரம் இரக்கை முலையே க்ஷாரம் ரக்ஷை 

யென்னும் வடசொற்றிரிபுசள், (௩) 

தோன்நியிடு ஈ௩்தைபத் இசைசுரபி சுலையொடு சுமனை யென்ன 

வான்றிறமோ சைந்துமெழிற் சத்தியோ சாதமு,க லரன்மு கத்து 

லேன்றமுறை கபிலைகிறம் கருமைமிகும் வெண்மையெழுமக் இலங்கு செந்திக் 

கான்றபுகை நிறஞ்செம்மை யெனுமைந்து மவற்றினிறங் உண்டுகொண்மோ. 

(ப-ரை,) தோன்றியிடும்-தோன்.றுஇன்ற, ஈந்தை பத் இரை சுரபி ச€லையொடு சுமனை 
யென்ன--, ஆன்திறம் ஓர் ஐந்தும் - பசுவின் வகையோரைர்தும், எழில் - அழகாயெ, 

சத்தியோசாதம் முதல் - ௪சத்தியோசாத முதலான, அரன் முகத்தில் - வபெருமான் 
ஐந்து இருமூகங்களில், ஏன்ற முறை - தோன்தின முறையாகும், (இவற்றுள்) கபிலைநிதம் 

கருமை மிகும் வெண்மை--, எழுந்து இலங்கு - இளர்ந்து விளங்குறெ, செக கான்ற. 

செந்தியினால் உண்டாக்கப்பட்ட, புகை நிறம், செந்நிறம், ( யெ ) ஐந்தும், 

(முறையே) அவற்றின் நிதம்--, கண்டுகொள்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) சிவபெருமான் திருமுகங்களைக்தும் சத்தியோசாதம், வாமம், அகோரம், 
தற்புருடம், ஈசாரம் எனப் பெயர் பெறும், கபிலை நிழம்-கருமை சகலச்.த பொன்னி௰ம், (௪) 

முன்னிகழும் விபூதசத்தி யோசாதம் தனில்வாம முகத்தின் கண்ணே 
தன்னிகர்கற் பசிதமகோ சத்தினிரும் பசுமமெழிற் சாரமென்ப 

துன்னலரும் புருடத்தி னீசாகத் தஇிரக்கையடைம் துஇக்கு மென்பர் 

பன்னுமுறை ஈக்தைமுத லாயபெரும் பெயர்படைக்க பசுக்க டாமே,



௪௨ சித்தாத்தசிகாமணி, [பத்தத் 

(ப-ரை,) பன்னுமூுறை ஃ. சொல்லப்பட்ட மூழைமையினால், சந்தை மூதல் ஆய- 
ந்தை முதலாயெ, பெரும் பெயர் படைத்த பசுக்கள், முன் நிஃழும் - முன்னே விளங் 
குற, விபூதி, சத்தியோசாதம் தன்னில் - சத்தியோசாசத்திலும், தன் நிகர் நல் பச 
தம் - தன்னைத்தானே நிகர்ச்த அழகே பசிதம், வாமமுகத்தின் கண்ணே - வாமமுகத் 
இலும், இரும் பசமம் - பெருமை பொருக்நிய பசுமம், அகோரத்தில் - அகோர££திலும், 
எழில் சாரம் எம்பது--, உன்னல் அரு 2 நினைத்தம் கரிய, புருடத்தில் - (தற்) புருடத்தி 
லும், இரக்கை--, எசாகத்து - ஈசாநத்திலும், அடைந்து - அடைதலால், உழிக்ரும் என் 
பர் - பிமக்குமென்று சொல்லுவர் (அறிஞர், எ - று. 

(வி-ரை.) பன்னுதல் - சொல்லுதல், என்பர் என்னும் பயனிலைக்கு வினை முதலா 
இய அறிஞர் என்பது வருவிதழ் நுரைக்கப்பட்டது, இதி விபூதி முதலிய ஜவ ச் 
இருவெண்ணிறும் 9வபெருமான.து இருமுூகங்களில் தோன்றிய முறை கூறப்பட்ட, 
அடைகது அடைதலால் எனப்பொருள்படுதலால் காரணப் பொருட்டாிய வினையெச்சம், 

நீத்தியமா ரியமதனில் விபூதிகை மித்திகத்தி னிகழா நின்ற 

சுத்தமா கிெயபசிதம் பசுமமே பரிகாரம் கொழிற்க ணன்றி 

முத்தியாம் வினையமனி லிரக்கையெலாக் கருமம்து மொழியின் சாரம் 

புத்தியா னுயர்வீர சைவரணி குவரெனவே புகல்வ ரன்றே, 

(ப-மா,) புத்தியான் உயர் - அறிவிஞற் இறத, மீரசைவா--, நித்திய சாரிய மத 
னில் - நாடோறும் ஈடக்கற காரியங்களில், விபூச - விதியையும், நைமித்திகக்இல்.-, 

நிகழா நின்ற - விளங்கா நின்ற, சுத்தம் அ௫ய ப௫ிதம் - பரிசுத்தமான படிதத்தையும், பரி 

காரத் கொழிற் கண் - பிராயச்டிதீத கர்மத்தில், பசுமம் - பசமத்தையும், அன்றி - ௮ல் 

லாமல், முத்தி ஆம் வினையதனில் - மீடு பேற்றுக் குரிய காரியத்தில், இரச்கை - இரக் 

கையையும், எல்லாக் கருமத்தும் - எல்லாக் காரியங்களிலும், மோழி - சொல்லப்பட்ட, 

சா.ரம் - சாரழ்தையும், அவளிஞுவர் என - தரிப்பார்களெய்று, புகல்வர் - சொல்லுவர் 

(அறிஞர்), எ. 

(வி-மை,) புகல்வர் என்னும் பயனிலைக்கு வினைமுசலாகிய அறிஞர் என்பது வரு 

வித் துரைக்கப்பட்டமு, வினையதனில் என்பதில் ௮ பகுடுப் பொருள் மிகுதி, 

As தியகாரியம் - நாடோறுஞ் செய்யும் பூசைமுதலியன, மைமித்இிடம் - நமாடோறுஞ் 

செய்யும் வபசாஇ காரியங்களால் கேர்தற்குரிய ஆசெளசத்தை யொழ்க்கும்பொருபட்டுத 

தரித்தல், (௬) 
நடதைமுத லாயவற்றி னிறமாகுய் கபிலாது கவின்ற வன்ன 

மைக்துமுறை விபூதிமுக லைக் தினுக்கு மாகு மத னான்கா 

ine SDE கற்பம.நு கற்பமுப கற்பமுட ன கற்ப மென்றே 

(Lp en guy an கற்பமே சிறந்ததுமற் றேனையவு முறையி னாமால். 

(ப-ரை,) கந்தை முதலியவற்றின் நிறம் ஆகும் - ந்தை முதலியவற் இன் நிறங்களா 

இய, சபிலாதி ஈவின்ற - கபில முதலாகச் சொல்லப்பட்ட, வன்னம் ஐமலும் - ஐந்துநிறங்க 

ளும், மூறை - முறையே, விபூதி முதல் ஐர்தினுக்கும்--, ஆகும்--, அச்தம் மலி - அழக 
மிகு த, கற்பம்--, அதுகற்பம்--, உபகற்பமுடன்--, அகஹ்பம் என்று, நீறு அதல் 

மான்காம்--, (அவத்றுள்) முந்தை உள்ள - முன்னே யிருக்றெ, கற்பமே இறர்தது-.-, 

மற்று ஏனையவும் - (கற்ப மில்லாவிடில்) மற்றவைகளும், முறையின் ஆம் - முறையே 

திறர்தனவாகும், ௭ - று. 

(வி-ரை,) மற்று ஏனை என்பன ஒருபொருட் பன்மொழி, வன்னம் வர்ணம் என் 

லும் வடசொற்றிரிபு, ஈர்தை முதலாய என்றது ஈச்சை முதலாகிய பசுக்கள்என்றபடி, (௭)



_ port.) விபூதிதாரண த்தலம்: ௭௩, 

சாத்றுமுறை வழாதுஈவ கோமயத்சைச் சத்தியோ சாத தன்னா 

லேற்றுருள்செய் பிண்டமது வாமதே வத்இனுற விழைத்து லர்த்இப் 
போற்றலுறு புருடத்தாற் சுட்டதனை யகோசமறுப் புசன்றீ சாகத் 

தூத்றமுற வெடுத்திருத்தல் கற்பமநு கற்பாது யுசைத்து மன்றே. 

(பஃர.) சாற்று முறை வழாது - (வொகமங்களில்) சொல்லப்பட்ட முறை தவறு 
மல், சவ கோமயத்தை - புதிய கோமயத்தை, சத்தியோசாதத்தினால் ஏற்று - சத்தியோ 
சாத மச்இரத்தை ஜபித்துக்கொண் டெடுத்து, வாமதேவத்தின் உருள் செய்த - வாம 

தேவ மந்திரோச்சாரணம் செய்து கொண்டு (கோமூத்திசத்தினால்) உருண்டை செய்த, 

பிண்டம்-பிண்டத்தை, அகோ ரம புகன்று - அகோரமக்்இிரத்தை யுச்சரித் துக்கொண்டு, 
சுட்டதனை--, ஈசாரஈத்து - ஈசாகம௰இிரம் ஐபித்துக்கொண்டு, ஊற்றமுற எடுத்து இருத் 
தில் - உற்சாகமா யெடுத்து வைத்தல், கற்பம் - கழ்பமாம், ௮ுகற்பாதி - அறுகற்ப முத 
லியவற்றை, உரைத்தும் - இனிச் சொல்வோம், எ.று, 

(வி-ரை,) கோமயம் - கோமலம் (சாணம்), (௮) 

காட்டிலர்கோ மயம்பொடித்தம் முறைசுடுத லநுகற்பங் கடையர் இக்க 

ணீட்டுபொடி துல்கொடுசோ இத்துருட்டி யானீர்விட் டிசைத்த வாறே 

மூட்டுமழம் சுுவதுப கழ்பமென லாகுமிவண் மொழிந்த வன்றிக் 

கூட்டுதிரு நீறகற்ப மெனச்டிவா கமமனைத்துங் கூறு மன்றே, 

(ப-ரை,) காட்டு உலர் - காட்டில் உலர்ச்த, கோமயம் பொடித்து--, அம்முறைசடு 

தீல்--, அறுகற்பம்--, கடையர் - கடைக்காரரது, இக்கண்-தீயில், ஈட்டு பொடி. - சேர்த்த 
நீற்றை, துல் கொடு சோஇத்து - துணியால் வடிகட்டி, உருட்டி, இன் நீர் விட்டு 

பசுகீர் விட்டு, இசைத்தவாறே - சொன்ன வண்ணமே, மூட்டும் ௮ழல் சுவெு--, உப 

கற்பம் என்னலாகும்--, இவண் மொழிக்த ௮ன்றி-இங்கே சொன்னயையே யன்தி, கூட்டு 

இருகீறு - (வேறுவகையால்) சேர்த்தஇருகீறு, அற்பம் என-.-, சிவாகமம் அனைத்தும் 

கூதும்--, எ. Li, 

(வி- ரை,) ஆன்கீர் . கோஜலம். இவண் மொழிச்தவன்றி என்றதனால் மக்திர மத்த 

மற்றவர்களால் என்க, கடையர் இக்கண் ஈட்டு பொடியென்றது கடைக்காச.ரால் வில்கப் 

படும் விபூதி, (௬) 

கலயமுத லாயபாச் இரத்துளமர் நீரறொன்று கவர்ந்து மூன்றா 
நலமருவு சந்தகளி லெனினுமெப்போ தெனிலுமதை கானஞ் செய்த 

நிலையதனிழ் புதுப்புனலாம் கரம்விளக்கி மவுனியாய் நீற்றை யெண்காற் 

பலமுதவு மூலமதுக் கொண்டபிமக் இரித்துப்பின் பகர்ந்த வாறே. 

(ப-மா.) கலய முதலாய பாத்திரத்.துள்--, அமர் - பொருச்திய, நீறு ஒன்று கவர் 

நீது - ஒரு நீற்றை யெடுத்து, மூன்று அம் நலம் மருவு சற்திகளில் எனிஜம் - முச்௪ர்இ 
யிலாயிலும், எப்போது எனிலும்--, அதை-அ௮தனை, சானஞ்செய்த நிலையதனில் - ஸ்காகஞ் 

செய்த நிலையில், புதுப்புனலால் கரம் விள&-, மவுனியாய--, நீற்றை--, எண்கால் 

எட்டு தரம், பலம் உதவு - பலத்தைக் கொடுக்கற, மூல மறுக்கொண்டு - மூல மந்திரத் 

தால், ௮பிமந்திரித்து--, பின் - பிறகு, பகர்ர்தவாறே - சொல்லப்பட்டபடியே, ௪ - லு. 

(வி-ரை.) கலயம் கலசம் என்னும் வடசொழ்நிரிபு, ஒரு கீறு என்றது ஐவகைச் 

இருநீம்து சொன்று, புதுப்புனல் - புதுநீர், கரம் விளக் - கையைச் சுத்திசெய்து, 
டலம் - பயன், அபிமந்திரித்தல் - கன்றாக மர்இரித்தல், எப்போதெனிலும் என்பதனால் 
சம்பவிக்கும் இசண்டொரு சாலத்தாயினும் என்பது பெறப்பட்ட த, (40) 
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சிரமதிலீ சாஈத்தாற் புருடத்தான் முசமதனிற் நீர்கோ சத்தா 
லு ரமதனில் வாமதே வத்.இனாற் குய்யத்தி னொண்ப தத்தில் 

வசமருவு சத்தியோ சாதத்தாற் பிரணவமா மந்தி சத்தாற் 

புரமுழுதும் புனைந்திடுக வகாஇமல விருடுமிக்கும் பூதி தன்னை. 
(பஃ-ரை,) அகாதி மல விருள் மிக்கும் - பழமையான மலவிருளைச் சேதிக்ெ, 

பூதி தன்னை--, ஈசாஈத்தால் சிரமதில் - ஈசாகத்தாம் சரத்திலும், புருடத்தால் முகமத 

னில்--, தீர் கோரத்தால்--, உர மதனில்-மார்பிலும், வாமதேவத்தினால் குய்யத்தில்--, 

வரம் மருவு- மேன்மை பொருந்திய, சத்தியோசாதத்தால்-, ஓள்பதத்தில் - ஒட்ப 

மாயே பாதழ்தஇிலும், பிரணவமா ம$திரத்தால்--, புரம் முழுதும் - சரீரமுழுதும், புனைச் 

AGa—, a - று, 

(af - மை.) மித்தல் - சேதித்தல் (அறுத்தல்), உரமதனில் என்பதில் ௮2 பகுதிப் 

பொருள் விகுதி. குய்யம் - ஆண் கூறி. 

விபூதியை சிரம் முதலிய அவயவங்களில் மந்திர பூர்வசமாய் ஈனையச் செய்வதற்கு 

முன்னசே சுத்தமாயெ ஜலத்தால் மை கால்களைச் சுத்திசெய்து இடது கைப்பிரதேசத் 

இல் விபூதியை வைத்துக்கொண்டு மற்றொரு கையினால் மூடிக்கொண்டு பின்பு வாய்பே 
சாது மூலமந்திரத்தால் எட்டுமூறை விபூதியை யபிமச்திரித்தல்வேண்டும், தீர் என்றது 

௮ என்னும் எதிர்மறை உபசர்க்கப் பொருளைத் தருதலால் தீர் கோரம் என்றது அகோர 

மென்றவாறு, (௧௧) 

விதிமுறையின் விபூதிதனின் மூழ்குறுதல் கங்கைமுகல் விரிகீ சாட்டி. 

னஇிகமென வறிகபுற மாசொழிப்ப தா௫ச்டிம் மு.வி மாயு 

ஈதியறலின் மூழ்குதலின் விருப்பென்கா லுண்மலிக ந௩ூத்து மிக்க 

முதிருமறி வுதவியிடர்ப் பகுஇநீக் குறுநீற்றின் மூழ்கு வோர்க்கே, 

(ப- ரை.) விதி முறையின் - விதி முறையாக, விபூதி தனில் மூழ்குறுதல்-.-. கங்கை 

முதில் - கங்கை முதலாகிய, விரிகீர் ஆட்டின் - பெருக் திர்த்தங்களில் ஸ்காகஞ் செய்வத 

ஜும், ௮இகம் என ௮றிக--, புறம் மாசு ஒழிப்பதாட.-, இழ்றாவி- இற்றுயிர், மாயும்- 
மாய்தழம் கேதுவாயெ, ஈதி அறலில் - யாற்று நீரில், மூழ்குதலின் விருப்பு - முழுகவேண்டு 

மென்னுமாசை, உள் மலிஈம் நசித்து, மிக்க முதிரும் ௮றிவு உதவி--, இடர்ப் பகுதி 

நிக்குறும் - துன்பப் பகுதியை யொழிக்கிற, டற்றில் மூழ்குவோர்க்கு--, என்கொஃஃயாது 

GT TG SET லுண்டாகும், or - De 

(வி-ரை,) விதி- சாத்திர நியமம், மூழ்குறுதல் - முழுகுதல், புறம் - வெளி, மாச- 

அமுக்கு. ஆறல் - நீர், மலிகஈம் - அழுக்கு, விதி முறையின் விபூதி தனில் மூழ்குறுதல் என் 

Dg பதியாம் விதிக்கப்பட்ட (அக்கியின் சம்பந்த முடையதாடிய) ஆக்மேய ஸ்சாகத்தை, 

ஈஇயறலில் மூழ்குதல் - வாருண ஸ்மானம், இந்திரியங்களை வென்றவர்சகளான சச்நியாசி 

கள் ஆக்மேய ஸ்கானம் செய்லிரூர்கள், ஜலஸ்சாஈத்தில் நிச்சயமாய்ப் பிராணி வதை நிகழு 

மாதலின் ஆக்சேய ஸ்காகம் சிரேஷ்டமானது, ஜலத்தையோவெனில் (சுக்ல சோணி 

தங்கள் ஐலமாயிருத்தலால் பாசமாகிய) ப்ரக்ருதி என்று அறிக, அந்த ப்ரக்ருதி 6 5 

தைச் செய்வதென்று பெரியோர்கள் அதி௫ன்றனர், ப்ர௫ருதியை காசம் செய்வதினிமி 

த்தம் பஸ்மஸ்காஈம் வேண்டப்பமிற.து, (௧௨) 

முண்டகனே முதலாய வானவர்கா சதன்முதலா முனிவர் மிக்க 

வண்டர்புகழ் சககன்முதல் யோடுகள்வா ணாஇியா மசுச செல்லாம் 
வெண்டி ௬ றணிபவராய் விமலசிவ பத்தியொடு விளங்க கெஞ்ுழ் 

கொண்டவரிப் புனிதநித்த சுத்தசா யினரெனவே கூறு நாலே,



தலம்.] விபூதிதாண த்தலம். எடு 

(ப-ரை,) மூண்டகனே முதலாய வானவர் - பிரமன் முதலாய தேயர்கள், 3ா.ரதன் 

முதலா மூனிவர் --, மிக்க ௮ண்டர் புகம் - மேலான தேவர்கள் புழ்கின்ு, சகன் 

முதல் யோடுகள்--, வாணன் ஆதியாம் ௮௬ரர் எல்லாம், Gwar Bona ஓணிபவ 
சாய்--, விமல செவெபத்தியொடு விளம்ப, நெஞ்சிற் கொண்டவர், இஃடட்ட, jos! apie 

பரிசுத்தமாயெ, நித்தம் - சாசுவதமான, சுஜ்தம் ஆயினர் என--, நூல் கூறும் - gird 

கள் சொல்லா கின்றன, ௭ - று, 

(வி-லா,) முண்டகம் - தாமரை மலர், அதிலிருப்பவன் முண்டன் (பிரமன்), 

நூல் என்றது சைவாகமங்களை, (௧௩) 

எழுமுறையைங் கெழுத்தோது யுடன்முழுதுக் தூளகஞ்செய் இட்மப் பின்னர் 

- வமுவகல வுயர்திரிபுண் டரமிகக வன்றிமுனம் வருமுத் தாளம் 

விழுமியவொண் புண்டரத்கோ டொவ்வாமை யாலதனை விடுத்தே யேனுஞ் 

செழுமைதரு புண்டரமே யிகெவென வறைநக்திடுவர் தீத கன்றோர். 

(ப-மா,) எழுமுமை - ஏழுதரம், ஐந்தெழுத்து ஓதி--, உடல் முழுது உத்தூளமம் 

செய்திட்டு--, பின்னர்--, வழு ௮கல--, உயர் திரிபுண்டரம் இடிக--, அன்றி. முன் 
னம் வரும் 2s grerlo—, விழுமிய - மேலான, ஒள்புண்டரத்தோடு ஒவ்வாமையால., 

அ.தனை விமித்தேயேனும் - அதை விட்டே யாயிலும், செழுமைதரு, புண்டரமே இடுக--, 

என - என்று, தீது ௮கன்றோர் அறை இடுவர்--, எ- று. 

(வி- amr.) ஐந்தெழுத்து - உமசிவாய என்னும் ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரம், உற்ழூளாம்ஃபூசு 

தல், வழு - குற்றம், உத்.தாளாம் விடுத்தேயேலும் ௭ ன்றஇனால் உத்தூளகம்தை விலக்க 

வந்ததன்று, மற்றென்னையோ வெனின் உத்தூளக மாத்திரழ்தானே யிராமல் இரிபுண்டா 
மும் தரிக்கவேண்டியது எனபது, (௧௪) 

(சேன்னியொளிர் நுதல்செவிகள் களம்புயங்க ளகலிதயஞ் இறந்த வுட்இ 

மன்னுபிட ரிருவாகு வொடுககுத்தே சங்கவின்கூர் மணிப் தய்க 

ளென்னவரு மூவைநங்து தானத்தும் புனல்கலந்த வினிய கீற்று 

லுன்னலரும் புகழ்த்திரிபுண் டரமியவெர் மூலமநு வுளைத்து ஈல்லோர். 

(ப- ரை.) ஈல்லோர்--, மூல மறு உரைத்து, சென்னி... ஒளிர்,ந.தம்--, செவி 

கள்--, களம்--, புயங்கள்,-- ௮௧ல இதயம்... இறத உர்தி-- மன்றுபிடர்-. இருவாகு 

வொடு--, ககுத்தேசம்--, கவின்கூர் - அழகு மிகுந்த, மணி பந்தங்கள்--, என்னவரும்--, 
மூவைந்து தானத்தும்--, புனல் கலந்த இனிய நீழ்றால்--, உ்னல் அரு - ஙினே த்றம்கரிய, 

புகழ் - புசழினையுடைய, திரிபுண்டரம் இவெர்--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) மூலமது - மூலமந்திரம். சென்னி - தலை, நுதஃகெற் மி, களம் - கழுத்து, 

புயம் - தோள், உம்தி - கொப்பூழ், வாரு - தோள் (௯௧), ககுத்தேசம் - pw, பந்தம் - 

கட்டு, மூவைந்து தானம் - பதினை£ இடம், Laws Pt, திரிபுண்டரம் - மூன்று வரியாய்ப 

பூசும் விபூதிப் பூச்சு, நல்லோர் இடுவர் என்மியைழ் நுரைழ்துக் கொள்வ. (௧௫) 

நீத்நினையொள் வாமகரங் கொண்டுவலக் கரமதனா னெறியின் மூடித் 

தோற்றுறுமக் கனிரிதியென் பதுமுதலா கியமநுக்க டொட்டிம் கேழ்காற் 

போத்றிமுனம் புகன்றவிடய் களிற்புனலாழ் குழைதக்கவெழிம் புனித நீற்றா 
லேற்நதிரி புண்டாமிட் டிடுபவன்மெய்ப் பரசிவனை யெய்து வானால், 

(ப- ரை.) 6 Bos —, ஜ்ள் 'வாமகரம் கொண்டு, வலக்கரமதனால் செ தியின் 
Crip, தோற்றுறும் - தோன்றுகின்ற, அக்னி ரிதி யென்பது முதலாய wméactr 
தொட்டு, இங்கு--, ஏழ்கால்.-, போழ்ி - அபிமச்திரித்து, முன்னம் புகன்ற இடக்க



at oe சித்தா ந்தசிகாமனர். பத்தற்[ 

ளில், புனலால் குழைத்ச--, எழில் புனிதம் நீற்ருல்--, ஏற்ற திரிபுண்டாம் இட்டிம 
பவன், மெய் ப.ரசவனை எய்துவான்... எ - 2. 

(வி-ா.) வாமஃரம் - இடது கை, நீற்றினையிடுபவன் ப.ரஏவெனை யெய்துவான் 
என்றியைச் நுரைத்துக் கொள்க, ப ரசிவனை எய்.துவான் என்றது சுபம்தருவோலும் 

சாகத்வேஷ மழ்மவனுமாகெய சவனையடைதல் சந்தேகமில்லை Quer. (௧௬) 

தன்னுடைய வலக்காத்தி னவிரல்கண் மூன்றுகொடு தயங்கு கீத்ருன் 

மன்னு தலி னீளமறு விரலளவா யினுங்கடைக்கண் மட்டா யேனு 

முன்னளக வளவேளும் வயங்குதிரி புண்டரஞ்சொன் முறையிற் சாத்திற் 
பன்னலுறு மழற்பொறிபோம் பவமனைத்துர் தொலைக்குமெனப் பகர்வர் நல்லோர். 

(ப-னா,) தன்னுடைய வலக்கரத்தின் கடு விரல்கள் மூன்று கொடு... தயங்கும் 

விளங்கு, நீ௰்ரால்--, மன்னும் நுதல் - நிலைபெற்ற நெய்றியில், ௮றுவிரல் நீளம் அளவு 

ஆமிலும்--, சடைக்கண் மட்டா யேறும் - கடைக்கணளவா யாயினும், முன் அளக அள 

வேலும் - முன் மயிரினளவாயிலும், வயங்கு-விளக்கு, திரிபுண்டரம்--, சொல் முமை 

யின் - சொல்லப்பட முறையோடு, சாத்தின் - அணிர்தால், பன்னலுறும் - சொல்லப் 
பட்ட, அழல் பொறிபோல்--, பவம் அனைத்தும்--, தொலைக்கும் eT oor — 

பகரீவர்--) எ ு, 

, நல்லோர் 

(வி- னமா,) விரல் - அங்குலம், முன் அளகம் - முற்புறத்து மயிர், அழல் பொழறிஃ 

நெருப்புப் பொறி, பவம் - பாவம், பிறவி யெனிலுமாம், தொலைக்கும் என்னும் வினைக்கு 

வினை முதல் தரிபுண்டாரதாரணம் எனக் கண்டுகொள்க, ஆறுவிரல் நீளம் என்றது நெற்றி 

யளவு நீட்டத்தை எனப் பொருள் கொள்க, (௧௭) 

மத்திமையோ டகாமிகையய் குட்டமெனு மிவ்விரலான் மறைகளெல்லாம் 

வைத்ததிரி புண்டரத்தை யநுலோம விலோமத்தால் வயங்க மல்கு 

பத்திகொடு இருது கலி லிபெவனே யுருத்தரனாம் பகரி his 
மெய்த்தவுசை தனினைய மிலைமலயச் இருந்துதவம் விளைக்கு மேலோய், 

(ப.ஃனா.) மலயத்து இரு£து- பொதிய மலையிலிரும்து, தவம் விளைக்கும் மேலோய்- 

தவஞ் செய்றெ மேலோனே, மத்திமையோடு அகாமிகை அங்குட்டம் என்னும் இவ்விர 

லால்--, மறைகள் எல்லாம் வைத்த திரிபுண்டரத்தை--, ௮.நுலோம விலோமத்தால் -- 
வயங்க மல்கு-விளங்க நிறைர்த, பத்திகொமி-, இரு நுதலில் இபெவனே--, உருத்திரன் 

ஆம் - உருத்தினாவான், பகரின்-சொல்லின், இச்த மெய்த்த உரைதனில் - இரந்த உண்மை 
யாய சொல்லில், ஐயம் இல்லை--, எ. று, 

(வி-மை,) மத்திமை - மடிவிரல், ௮மாமிகை - அழி விரல் (மோதிர விரல்), ௮க்குட் 

டம் - பெருவிரல், ௮றுலோம விலோமத்தால் - வலமாயும் இடமாயும். பகர்தல் - சொல் 

இதல், (௪௮) 

(சேவ்வியவா  பொன்றொடொன்று புணராது நயந்துமிகச் சேர்ந்த வெண்மை 

யெவ்வமறு செவியளவா யினையவிலக் கணமுழுது மிசைந்து மிக்க 

வவ்வியமி லாததஇிரி புண்டரதா ரணஞ்டித்தி யனைத்து மாமென் 

திவ்வுலகின் மறைமுதலாவ் கலையுணர்ந்த மூதறிஞ பெல்லாஞ் சொல்வர், 

(ur - oon.) செவ்வியவாய் = செம்மை யுடையனவாய், ஒன்றோடொன்று புணரா த- 
ஒன்றோடொன் சேராமல், ஈயந்து மிகச்சேர்ம் த-விரும்பி மிகவுஞ்சேர்ச் 5 வெண்மைஃ, 

எவ்வம் ௮௮ - குறைவற்ற, செவி அளவாய், இனைய இலக்கண முழுதும் இசைந்து)



pond. ] விபூதிதாரணத்தலம். ad 

மிக்க அவ்வியம் இல்லாத--, இரிபுண்டசதா.ரணம்-, சித்இ அனைத்தும் ௮ம் என்று--, 
இவ்வுல மறை முதலாம் கலையுணர்ர்த மூததிஞ செல்லாம்--, சொல்வர்--, எ. து, 

(வி- ரை,) அவ்வியம் - குற்றம், இரிபுண்டர தா.ரணம் - திரிபுண்டரம்' தரித்தல், 

சித்தி - பலிதம், கயச்து மிகச் சேர்ச்த என்பது இடையிலே விட்மிப் போகாமல் ஒசே 

தொடர்பாய்ச் சென்றதும் அடர்க் ததும் எனப் பொருள் கொள்க, | (௧௯) 

முப்பொழுதி னொருபொழுதா யினுக்தருவெண் ணீழ்தினான் முறை வழாம 

லப்புனி,ச வருக்தரிபுண் டசமிடுவோ லுருத்தொனே யைய மில்லை 
யிப்பரிசு ஈற்றிரிபுண் டரமிரிவோ னிறைதருமத் இசைவுத் ஐன்னோ 

னெப்பரிய மும்மூர்த்தி மயனாவ னெனச்சுரஇ யுசைக்கு மன்றே. 

(ப- ரை,) முப்பொழுதின் ஒரு பொழுதாயிலும்--, இருவெண்ணீற் றினால்--, முறை 

வழாமல்--, ௮ - அநத, புனிதம் - பரிசுத்தமாயெ, ௮௬ - அரிய, திரிபுண்டசம் இடுவோன் 
-., உருத்தினே--, ஐயம் இல்லை--, இப்பரிசு - இத்தன்மையாக, கல் தஇிரிபுண்டரம் 

இடுவோன்--, இறை தருமத்து இசைவும்று - சிவதருமத்திற் பொருக்து, அன்னோன் - 

அவ்விறைவன து, ஒப்பரிய மும்ஹர் த்திமயன் ஆவன் என, சுருதி உரைக்கும்--, ௭ - று, 

(வி-மை,) முப்பொழுது - காலை மாலை ௨௪9, மும்ஹூர்தீதி மயன் - திரிமூர்த்தி 
வடிவுடையவன், இறை தருமத்திசைவுற்று என்பது உருத்திர தருமம் உடையவனாய் 

(அதாவது Aan erg மூடையவஞாய்) எனப்பொருள் கொள்க, (2.0) 

இக்தானே முதலாய விமையவரு மலர்த்தவிசி லிருப்போன் முனு 

முந்திமலர் தனிலுலகம் பூத்தலையா ழியினரவி லுறங்கு வானு 
முந்துபுக முருத்தினும் வதிட்டனே முதலாய முனிவர் தாமுஞ் 

சுந்தரமா கெதிரிபுண் டரமணிம்து விளக்கமொடு தோன்று வாசே. 

(ப- மை.) இச்தானே முதலாய இமையவரும்--, மலர்த்தவிசில் இருப்போன் 
தானும்--, உக்தி மலர்தனில் உலகம் பூத்து-திருவுகதித் தாமரையில் உலகத்தைத்தோன்று 

வித்து, அலை - அலைகளையுடைய, அழியில் - பாற்கடலில், ௮ரவில் உறங்குவாலும்--, 

முந்துபுகழ் உருச்திரனும்--, வதிட்டனே முதலாய முனிவர் தாமும்.) சுந்தரம் தயெ 

(விபூதியால்) திரிபுண்டரம் அணிம்து--, விளக்கமொடு தோன்றுவார், எ று, 

(வி- மா.) இமையவர் - தேவர், மலர் - தாமரை மலர், தவிச - ஓசகம், பூத்தல் ஃ 
உண்டாக்கல், அலை - ஆகுபெயர், ௮.ரவில் உறங்குவான் - சேஷசாயி (இருமால்), சுந்தரம்- 
அழகு, வதிட்டனே முதலாய முனிவர் எனபதில் வேதங்களை நன்குணர்க்தவர்களும் மஹா 

பாக்யவான்களு மாய வதிஷ்டர் முதலிய முனிவர் என்பதைக் குமித்தற்குத் தேற்மே 

காரம் வந்தது. (௨௪) 

அசியவே தாகமங்க ளனைத்தும்விரி புசாணங்க எனைத்து மெல்லா 

மிருதிகளு மிதிகாச கற்பங்க ளியாவுமெழில் விளங்கு கீற்றுற் 

புரியுமிணை தவிர்திரிபுண் டரம்விதிக்கப் பமிமினைய புண்ட ரந்தா 
னுரியசெனுஞ் சைவர்களாற் சிறப்பினணி யப்படுமென் ௮சைக்கு தாலே. 

(ப- மை.) அரியவேதாகமங்கள் அனைத்தும்--, விரிபுராணல்கள் அனைத்தும், 
எல்லாமிருஇகளும்--, இதிகா ௪ கற்பங்கள் யாவும், எழில் விளங்கும் நீற்ருல்-, புரியும் 
இணைதவிர் - ஒப்பிடுதம் கரிதாகய, இரிபுண்டரம் விதிக்கப்படும்-,. இனைய புண்டசர் 
தான், உரியர் என்னும் சைவர்களால்--, இறப்பின் - மேன்மையாக, அணியப்படும் 

என்னு மூல் உரைக்கும்--, ௭ - து,



௮ சித்தாத்தரிகாமணி. [பத்த்த் 

(வி- ரை,) எழில் - அழகு. உரியர் - அணியத் தகுர்.தவர். சைவர்களாற்ிறப்பினணி 
யப்படும் என்றது சைவர்கள் முக்யெமாய்த் தரித்துக்கொள்ளுதலு மன்றி, ஏனையோர் 

களும் தரிக்கவேண்டியது என்னும் பொருள் தோன்றம்கென்க, (௨௨) 

நீல்யெசோ சொழுக்கமுடை யவனாடசக் இயொழுக்க நகெறிநின் ோேனய்த் 

இல்குபுரி நாத்திகனே யெனினுமிள நிலவெறிக்கும் இருவெண் cxf pb 

னேம்குதிரி புண்டசகா ரகன்மிகுபா வங்களெல்லா மொழிக்து நிற்பன் 

வாங்குதிரைக் கடலுலூற் குறுமுனியென் அுயர்ந்தபெரு மாத வத்தோய். 

(ப-ரை,) வாங்கு - வளைந்த, திரை - அலைகளையுடைய, கடல் - கடல் சூழ்ர்த, உலடல் 

குறுமுனி யென்று உயர்த்த பெரு மாதவத்தோய--, நீங்யெது ஓர் ஒழுக்கம் உடை 

யவனா9--, தியொழுக்க நெறி நின்றோனாய்--, இிங்குபுரி - தீமையே செய்கிற, காத்தி 

கனே எனினும்--, இள நிலவு a நிக்கும் - இள நிலவினொளி வீசு£ற, இருவெண்ணீற் தின்- 
இருவெண்ணீற்றினால், ஓங்கு - உயர்6த, திரிபுண்டர தா.ரகன்--, மிகு பாவங்களெல்லாம் 

ஒழிக்து கிற்பன்--, எ - று, 

(வி-ரை,) வாங்கல் - வளைதல், நீங்கெெேதோ சொழுக்க முடையவன் - நல்லொழுக 
கம் 8ீங்கனவன், தியொழுக்க நெறியெனமேல் வருதலால் இது ஈல்லொழுக்கமெனப் பட் 
டது. நாத்திகன் - தெய்வமில்லை யென்பவன் (சூர்யவா இ), நிலவு- ஆகுபெயர், மேற்போ 

நீதசெய்யுட்களில் கூறிய சிவசாரூபம் முதலியவைகளை வெண்ணீற்றுத் திரிபுண்டர மளி 

த்தலால் ௮ச்சிறப்புத் தோன்ற இச்செய்யுளில் இரு வென்னும் விசேடணம் புணர்க்கப் 

பட்டது. (௨௩) 

விபூதிதாரணத்தலம் - முற்றும், 

உ 

ஐம் விரூபா௯ஷாய ஈம, 

ஏழாவது 

௪.) உருத்திராக்கதாரணத்தலம்: 
—»fe— 

[அதாவ--சிவத்தின் ஜ்ஞாக நேத்திரத்தினின் றுதித்த மதத். ரமூல கூட Us Rost 

மணியென்பதெதுவோ, அங்கத்தில் ருத்திர முச்திரையுண்டாயிருப்ப தெதுவோ, ருத்திர 

துட னைக்யப்படுத்துவ தெதுவோ அந்த ருத்திராக்ஷ$்தை, மஹா ஜஐஞாகமய பஸ்மத்தை 
க்ரியாமுகத்தில் தரித்த லிங்கதா.ரகனானவன் அதன் மடமையை யாதியர்தமா யதிர்து 
விதிப்படி. தரித்தல் வேண்டும் எனபறு,] 

கலிவிரு த்தம், 

நீத்தின் மூழ்கென் னெற்றியிற் புண்டரர் 
தோற்ற விசனைத் தொண்டினர்ச் சப்பவன் 

போற்றி யக்க மணியும் புனைகவென் 

ரூற்றன் மிக்குய சாகம மோதுமால், 

(ப- ரை,) Coser மூழ்கு - தருவெண்ணீற்றில் முழு, ௩ல் நெற்றியில் புண்டசம் 
தோற்ற--, ஈசனை--, தொண்டின் அர்ச்சப்பவன்--, போற்றி - விசுவூத்து, wae 
மணியும் புனைகவென்று--, ஆற்றல் மிக்கு உயர் - ஆற்றலால் மிசவு முயர்க்த, ஆகமம் 

ஓதும்--, எ - று,



தம்] உருத் திராக்கதாரணத்தலம். ௪௯ 

(வி- ரை.) தொண்டின் - தொண்டினோடு, அக்கமணி - சண்மணி” (உருத் இரக்கம்), 
ஒ௮தல் - சொல்லுதல், (௧) 

புரம்கள் கூன்றும் பொடித்துறுவ் காலரன் 

திசங்கொணொாட்டக் திறப்பப் பஃறுளி 

பரநத வன்னவம் றிற்படு பன்மணி 

வரங்கொ ளக்க மணியென வோதுவார். 

(ப- ரை.) புரங்கள் மூன்றும் பொடித்துறுங்கால் - மூன்று புரல்களையும் பொடி 
படுத்தும் காலத்தில், ௮.ரன் - உருத்திரன், தரம் கொள் - உறுதியைக் கொண்ட, மாட் 
டம் - கண்ணை, இறப்ப - இறக்சு, பல் துளி ப.ரந்த-பல நீர்த்,துளிகள் சர்இன, ௮ன்னவம் 

றில் - அவற்றில், படு - உண்டாய, பன்மணி ஃ பலமணிகளை, வரம் கொள் - மேன்மை 

யைக் சொண்ட, அக்கமணியென ஓதுவார் - உருத் இராக்க மணியென்று சொல்லுவர் 

(9 Bet), எ-று. 

(வி-ரை,) காட்டம் - ௮குபெயர். படுதல் - உண்டாதல், ஓதுவார் என்னும் வினைக்கு 

வினை முதலாய ௮.நிஞர் என்பது வருவித்.துரைக்கப்பட்டது., (௨) 

உருத்தி ராக்கத் துஇத்திர் தன்மையா 

லுருத்தி ராக்கப் பெய்பெறு மொண்மணி 

யிருக்கு முப்பதொ டெண்வகை பேசமாய்த் 

தரித்து ளோர்வினை சாடுவ வாடயே, 

(ப-ரை.) உருத்திரன் அக்கத்து - உருத்திரன் கண்ணில், உதித்திடும் தன்மையால்- 
தோன்றின தன்மையால், உருத்திராக்கப் பெயர் பெறும் - உருத்திராக்க மென்னும் பெய 

ரைப்பெற்ற, ஒள்மணி - அழகிய மணிகள், தரித்துள்ளோர் - (தம்மைத்) தரித்திருப்பவ 

சூது, வினை - வினை களை, சாடுவ ஆட - அழிட்பன வாஇ, முூப்பதொடு எண்வகை பேத 

மாய் - முப்பத்தெட்டு வகையினை யுடைய வாட, இருக்கும்--, எ- று. 

(வி- ரை.) சாடுதல் - அழித்தல். (௩) 

கதிர்க்க ணாறிரண் டாகுங் கபிலமாப் 

மதிக்க ணீசெட்டு மன்னுறும் வெண்மையை 

யுஇக்கும் தீக்கணிழ் பத்தொண் கருமையாய் 

விதித்த வீசன் விழிமணி யென்பவே, 

(பரை,) விதித்த - விஇக்கப் பட்ட, ஈசன்விழி மணி - உருத்திராக்க மணிகள், க£இர் 

க்கண் ௮.றிசண்டு - சூரிய கார்தியையுடைய கண்கள் பன்னிரண்டும், கபிலமாய் ஆகும் - 

கபில நிறமாயிருக்கும், மதிக்கண் ஈரெட்டு- சர்இிர காச்தியையுடைய கண்கள் பதினாறும், 

வெண்மையை மன்லுறும் - வெண்ணிறமா யிருக்கும், தீக்கண்ணிம் பத்து - நெருப்புக் 

கண்ணிலுதித்த பத்தும், ஒள் கருமையாய உழக்கும் - ஒள்ளிய கர நிறமாயிருக்கும், 

என்ப - என்று சொல்லுவர் (அதிஞர்), எ - று, 

(வி ரை,) கதிர் மதி யென்பன அகுபெயர்கள், ஆறிரண்டு, ஈரெட்டு, பத்து, என் 

பவற்றீற்நில் எண்ணும்மைகள் தொக்கன. (௪) 

பழுதி லாது பசும்பொ னிறத்தவா 
யழகு கூர்க்தய லாரணி யாமணி 

முழுது ணர்க்த முதல்வனைப் பூசைசெய் 

விமுமி யோன்புனை இற்பன் விழைவினால்.



௮0 ரித்தாதச்தரிகாமணி. [பத்தந். 

(பஃ லா.) பழுது இல்லாது - கூற்ற மில்லாமல், பசும்பொன் கிறத்த ஆய்--, அழகு 
கூரீர்து - அழகு மிகுர்து, அயலார் ௮ணியாமணி--, முழுதுணர்ச்த மூதல்கனை--, பூசை 

செய் - பூசைபண்ணுறெ, விழுமியோன் - மேலானவன், விழைவினால் - விருப்பத்தோடு, 

புனைஇய்பன் - தரிப்பான், ௭ ௩ று, 

(வி. ரை,) கூர்தல் - மிகுதல், அயலார் - அன்னியர் (மற்றவர்கள்), விமுமியோன் 
என்றது சைவனை, விழைவு - விருப்பம், புனைஇம்பன் என்பதில் இல் ஆற்றலுணர்த்த 

வர்த.து, (௫) 

சிகையி னோர்முகத் தொன்று சரத்இனின் 
முகமி ரண்டுமூன் ரூறிசண் டூள்ளமூன் 
றிகலில் பன்னொன் நிசையுமா ருூறுதாம் 

புகழு றுந்தலை தன்னிற் புனைகவே. 

(ப-ரை.) சிகையின் - இசையில், ஓர் முகத்து ஒன்று - ஒருமுகத்தனையுடைய வொன் 

நினையும், சிரத்தினில்-.-, முகம் இரண்டு மூன்று ஆறிரண்டு உள்ள மூன்று- இரண்டு 

முகம் மூன்று முகம் பன்னிரண்டு முகமுள்ளன வாயெ மூன் தினையும், புகழ் உறும் தலை 

தனனில்---, இகல் இல் - குற்றமில்லாச, பன்னொன்று இசையும் ஆறாறு - பதினொரு 

முகத்தனையுடைய முப்பத்தா நினையும், புனைக - தரிக்கக் ELC, T= Li 

(af - oon.) சிகை - குடுமி, சிரம் - தலை, தலை - கபாலம், (௬) 

ஐந்தொ டேழுபச் துள்ளவவ் வாறுகா 

து்து மாரொடெட் டள்ளவெண் ணான்குஈற் 

க௩த சம்முக,நான்கூுள வைம்பதாய் 

வத ஈன்மணி மார்பி னணிவரால். 

(ப-மா,) ஐந்தொடு ஏழுபத்து உள்ள - ஐந்து ஏழு பத்து முகங்களை யுடையன, 
அவ்வாறு - அவ்வாறாக, காது - காதிலும், உந்தும் இறு ஓடு எட்டு உள்ள - பொருந்திய 

ஆனு எட்டு முகமுள்ளன, எண்ணான்கு - முப்பத் இரண்டினை, ஈல் கர்தரம் - ஈல்ல கழுத்த 

ஓம், முகம் கான்கு உள்ள - நான்கு முகமுள்ளன, ஐம்பதாய் வரத கல் மணி - ஐம்பதா 

இய நல்ல மணிகளை, மார்பில் - மார்பிலும், அணிவர் (௮.றிஞர்)--, oT - 2 

(வி-மை,) கந்தரம் - கழுத்த, இது வடசொல், இதற்கு சரத்தைச் srh@s 
கொண்டிருப்பது என்பது பொருள், அணிவர் என்லும் பயனிலைக்கு வினை முதலாய 
அதிஞர் என்பது வருவிச் துரைக்கப்பட்டது. (௭) 

வாகு விற்பதின் மூன்றுள வேறுவே 

றாக விரெட்டம் காறிரண் டாறிரண் 

டோகை நன்முக மொன்ப துடையவா 

மோக வொண்மணி முன்கையிற் கொள்கவே, 

(ப - லா.) பதின் மூன்று உள்ள = பதின்மூன்று முசமுள்ளன, வேறு வேறு ஆக--, 

ஈசெட்டு - பதினா௮ு, வாகுவில் புயங்களிலும், ௮ல்கு ஆதிரண்டு ஆதிரண்டு - பன்னிரண்டு 

பன்னிரண்டு விழுக்காடு, ஓகை - சந்தோஷத்தையுடைய, ௩ல் முகம் ஒன்பது உடைய ஆம் 
மோக வொள்மணி - ஈல்ல முகமொன்ப அுள்ளனவாயெ விரும்புதற்குரிய ௮அழயெ 

மணியை, முன்கையில் கொள்க--, எஃலு, 

(வி- ரை.) மோகம் - மிகு விருப்பம், மூன்சையில் என்பதற்கு மணிக்கட்டு ஒவ்வொ 
ன்றிலும் எனப்பொருள் கொள்ச, (௮)



தலம்,] உருத் ரொக்கதாரணத்தலம். வக 

எழி சண்டுமு கத்து.நாற் றெட்டுயர் 
வாழ்வி லங்குப வீ;தம் வனைகுவர் 

தாழி ருஞ்சடைம் தாணுவைப் பூசனை 

யூழி லங்க வுஞற்றிடு முக்தமர். 

(ப- ரை.) தாழ் - தொங்குற, இரு ௪டை - பெரிய சடையையுடைய) தாணுவை - 

சிவபிரானை, ஊழ் இலங்க - முறைவீளங்க, பூசனை உற்றிடும் உத்தமர், ஏழிரண்டு 

முகத்து - பதினான்கு முகத்இனையுடையவற்றை, மாற்றெட்டு - நூற்கெட்டா யெண்ணித் 
தொடுத்த, உயர்வாழ்வு இலங்கு - உயர்ந்த செல்வமாய் விளங்குற, உபலீதம் வனைகுவர்- 

உபலவீதமாயணிர்து கொள்வார்கள், ௭ - று. 

(வி-ரை,) தாழ்தல் - தொங்குதல், இருமை - பெருமை. உத்தமர் - வடசொல், 

இதற்கு தமத்தைக் கடந்தவர் என்பது பொருள்; தமம் - அஞ்ஞான விருள், உபலவீதம் - 

பூணூல், உளற்றிடும் - இயம்றிடும், (௯) 

இனைய வாறிங் தறைமணி யென்றுமே 

புனைகு வார்ஈழ் புலனறு மூடரே 

யெனினு மல்கவர்க் கென்று மருவுத 

வினையி ாமமு மின்றிது மெய்ம்மையே. 

(ப- ைர) இனைய ஆறு - இந்தநெறியாக, இங்கு - இவ்வுலஇல், இறைமணி - உருத் 

இராக்ஃ மணியை, எ.ம்றும் புனைஞுவார் - என்றும் தரிப்பவர், நல் புலன் gy mid = wer BD 
வம்ற, மூடரே யெனிஞம்--, அங்டவர்க்கு - அவர்களுக்கு, என்றும்--, மருவு இிவினையின் 
காமமும் இன்று... இது மெய்ம்மையே--, எ - ற, 

(வி- ரை.) இறை - உருத்திரன், மாமம் - பெயர், (௧௦) 

கலிகிலைத் துறை, 

வேத யர்க்கனை யத்தனுக் கொண்மக வினுக்குத் 

தீதி ழைத்தவன் கள்ளுணி செய்ம்ஈன்றி செய்றோன் 

போத நற்குரு தற்பான் பொன்கொளி யெனினும் 

பாத கத்தினி னீங்குவன் பரன்மணி தரிப்போன். 

(ப-ரை,) பரன்மணி தரிப்போன் - உத்திராக்க மணியைத் தீரிப்பவன், வேதியர்க்கு 

அன்னை அத்தனுக்கு ஒள்மகவினுக்கு--, தீது இழைத்தவன் - தீங்கு செய்தவனும், கள் 
உண்ணி - கள் உண்போம், செய்க்கம் றி செம்றோன் - செய்ச்மபள் றி கொன்றவலும், 

போதம் - அதிஷட்டின, நற்குரு தற்பரன் - சதாசாரியனாகய தழ்பரன த, பொன்கொளி 

எனிலும் - பொன்னைக் கவர்ச்தவனும் (துய யாவனாயினும்), (அவன்) பாதகத்தினில் நீங்கு 
வண os MD. 

(வி-ரை,) பரன்மணி - உருத்திராக்கமணி, அத்தன் - தந்தை, உண்ணி கொளி 
யென்பவற் நீற்றிகரலங்கள் வினைமுதம் பொருண்மை விகுதிகள், செழம்றோன் என்றார் ஸவா 

ஸாமாய் மறர்தோன் என்றற்கு. பாதகம் - பெரும்பாவம், (௧௪) 

அமத ணக்குலத் துஇத் தவ னாயினு மன்றி 

நிந்த னைப்புலைப் பிறப்பின னாயிலும் புலமை 

முந்து பெற்றவ.னாயினு மூடனா யிலுமே 

இந்து முற்பவ மனைத்தையுஞ் சிவன்மணி தரிப்போன். 
க்க



௮/௨ சித்தா ச்தசிகாமணி, (uses 

(ப- ரை.) இவென்மணி தரிப்போன்-உருத்திராக்க மணியைச் தரிப்பவன், அந்தணக் 

குலதிழு உதித்தவன் ஆயினும், அன்றி--, நிந்தனைப் புலைப் பிறப்பினன் ஆயினும்--, 
புலமை முக்து பெற்றவன் ஆயினும்--, மூடன் இயினும் (அவன்)--, முன்பவம் அனைத்தை 

யும்-முன்னேசெய் த பாவங்க ளெல்லாவற்றையும், 98.தம் - அழிப்பான், oT ~ 

டட (வி.- ரை,) புலமை முந்து பெற்றவன் - வித்வான் (கல்வி கற்றவன்), ச்துதல் - அழி 

த்தல், (௧௨) 
தீண்ட லான்மனத் துன்னலாற் பூசனை செயலாஜற் 

காண்ட லாலுடற் புனைதலான் மணிவினை களைவர் 

வேண்டு மானொரு கோடியீத் துறுபலன் விளைவு 

பூண்டு ளோன்றனக் கக்கமா மணியருள் புரியும், 

Gor LOO WW — ர் மனத்து உன்னலால்--, பூசனை (ப- ரை,) மணி - அ௮க்கமணியை, , 

செயலால், காண்டலால்--, உடல் புனைதலால்--, வி&எ சவர் - வினைகளை வேரறுப் 
பர், அக்கமாமணி (யான), (gost BG on rir தனக்கு - சன்னா gs SagudG—, 

வேண்மிம் விரும்பப்புஇிற, ஆஃ - பசக்கள், ஒருகோடி ஈத்து - ஒருகோடி (சாம்) 

கொடுத், உறுபலல் வி.ளவு அருள் புரியும் - உண்டாகும் பயனை அருள்புரியும், எ - று, 

(வி-ரை,) அதிஉரணோிதமாய் மணி அக்கமணியை யுணர்த்திற்று, உன்னல் - நினை 

தீ.தல், உடல்புனைதல் - உடம்பிற்தரித்தல், புரிதல் - செய்தல், (௧௩) 

மரித்தல் சேர்வுறு காலையி னக்கமா மணியை 

யுசைத்து நீரிடை யுமையொரு பாகனை யுவ௩ து 

கருத்தி னாடியே குடித்திடிழ் றுயரெலாங் களைந்து 

இருக்ச மாகிய வுருத்தஇிர வுலகனைச் சேர்வார். 

(ப-ரை,) மரித்தல் சேர்வுறு காலையில் - மரணம் நகேருங்காலத்தில், ௮க்கமாமணி 

யை--, நீரிடை LOM Egi—, உமையொருபாசனை--, உவச்து கருத்தில் காடி - ம௫ழ்ந்து 

மனத்தில் நினைத் த, சூடிதஇிடிவ்--, துயர் எல்லாம் களைந்து, இருத்தம் ஆய உருத் 

இ.ர உலூனைச் சேர்வார், எ - று, 

(வி-ரை,) மரித்தல் - இறத்தல், உமையொருபாகன் - இவெபெருமான், உருத்திர 

உலகு - சவலோகம், (௧௪) 

பூதி யாலுடன் முழுதுறுத் தாளகம் புரிந்து 

சாத மேவரு மக்கமா மணியினைத் தரிக்கு 

மேதை யானவ லுருத்திர னேயென விளம்பு 

மாதி மாமறை யனைத்துமிவ் வுரை&கலை யையம். 

(ப-ரை,) பூதியால - இருவெண்ணீற்றுல், உடல் முழுதும் உத்தாளஈம் புரிந் gi—, 

சாதம் மேயு அரும் - பியவியுண்டாத லருமையாடகய, அக்கமாமணியினை தரிக்கும் மேதை 

யானவன், உருத்தொனேயென--, அதிமாமஜை அனைத்தும் விளம்பும்--, இவ்வுரைக்கு- 

இந்தச் சொல்லுக்கு, ஐயம் இல்ல்--, ௭ - நு, 

(வி- ரை,) உத்தாளகம் - பூச்சு, சாதம் ஜாதம் என்னும் வடசொற் றிரிபு, மேதை - 

பேர.றிவினோய். (௧௫) 

நித்தி யந்திகழ் காமிய நிமித்திய நிகழ்த்து 

மெத்தி றப்பெரும் கருமங்க ளியற்றுவோ னெனிலும் 

பத்தி யிற்றிரு நீற்றொடு பரன்மணி புனையா 

னததி றக்கரு மங்களின் பலன்களை யடையான்,



த்வம்.] பஞ்சாக்காசெபத்தலம். ௮௩. 

(ப-ரை,) நித்தியம் - காள்தோறும், இகழ் சாமிய நிமித்தியம் - விளங்குகின்ற தன் 

காமியார்த்தத்தின் பொருட்டு, நிகழ்த்தும் - சொல்லப்படுகிற, எத்திறப் பெரும் கருமம் 

கள் இயற்றுவோன் எனிலும்--, பத்தியின் - பக்தியால், இருநரீற்மெடு பரன்மி புனை 

யான் - விபூதியோடு ௮க்கமணியைத் தரியாதிவன், அத்திறக் கருமங்களின் பலன்களை 

அடையாள, ௭-௮, 

(வி- ரை.) காமியம் - அகுபெயராய காமியார்ச்தத்தை யுணர்த்திற்று, காமியார்த 

தம் - விரும்பின பொருள். கருமங்கள் -தொழில்கள், புனையான் ௮டையான் எனவே, 

புனைவான் அடைவான் என்றவாளாயிற்று, (௧௬) 

வன்ன மாச்சீர மத்தினின் மாசிலா சாரக் 

தன்னி னிற்பவர் தம்முண்மெய் தயங்குடீற் ரோடு 

பொன்னெ னத் இக ழக்கமா மணிபுனை பவனே 

சொன்னி ரைத்துயர் சுருஇயு மிருஇயு௩் துஇப்பான். 

(ப- ரை,) வன்னம் ஆச்சிரமத்தினில் - வர்ணாச்சிரமங்களிலும், மாசு இல் ஆசாரம் 

தன்னில் - குற்றமில்லாத ஆசா.ரத்திலும், நிற்பவர் தம்முள்--, மெய்தயங்கும் - உடலில் 

விளம்குற, நீற்றோ?ி - இருவெண்ணீம்றுடன், பொன்எனதிகழ்- பொன்போல் விளங்கு 

இற, அக்கமாமணிடனைபவனே--, சொல்நிரைதது உயர் - சொல்லால் நிரம்பி யுயர்க்த, 

சுருதியும் மிருதியும் துதிப்பான்--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) ஆசாரம் - ஒழுக்கம், சுருதியும் மிருதியும்- வேதத் இனாலும் ஸ்ம்ருதியினா 

லும், துதிப்பான் - துஇிக்கப்பமிவான், இது இல்வாழ்வானென்பான் என்ராம்போல்வது, 

உருத்திராக்கதாரண த்தலம் - முற்றும், 

உ 

ஓம் கபர்திோ ஈம: 

எட்டாவது 

(௮.) பஞ்சாக்காசெபத்தலம் 
—ofe— 

| அதாவது - பஞ்ச பூதங்களும், இங்த்ரியங்களில் ஸரூஹமும், ௪ப்தாதி விஷயங்க 

ளும், அகங்காரமும் நீங்கிச் சிவசம்பர்சியான மர்இரபாவஃடா யுள்ள தெறுவோ, இவதத் 

துவம் பிரகாசமாவ தெதுவோ, இவ கருணாமிர்தம் Glen ib ரஸ்ஷிப்ப தெ.றுவோ, அமத 

ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷர மந்திரத்தை மயகலகரமாயெ விபூதி ரத்திராக்ஷய்க எணிக்தவலும் சிவ 
லிங்கதா.ரணதுமா.௭ ல ரசைவள் ஸத்குருபபத௪் இணால் MHap wT GH oso jog w ME gi 

எக்காலத்தும் மபித்தல் வேண்டும் என்பு] 

கலிதிலைக்துளை 

அக்க மாமணி நீறணி யிலிம்கதா ரணன்முன் 

மிக்க தாஞ்சிவ தத்துவம் விளம்குற விளக்கு 

ஈக்க னாமமா மைந்தெழுத் தாகவே கவிலும் 

தக்க வித்தையை முழையினிழஐ் செபித்திடச் த்குமால், 

(ப- ரை.) ௮க்கமாமணி மீறு ௮ணி - ௮க்கமாமணியையும் விபூதியையும் தரிக்இற, 

இலிங்க Gl LRT Co, மிக்கது ஆம் சிவ தத்துவம் விளங்க விளக்கும் - மேலாய இவ 

தத்.துவம் விளங்க விளக்குறெ, கக்கன் நாமம் ஓம் - சிவபிரானது பெயராகிய, ised 

தாகவே நவிலும் - ஸ்ரீ பஞ்சாக்ரரமாகவே சொல்லப்படுகிற, தக்க வித்தையை - த்குதி 

யாயெ வித்தையை, முழறையினில் - கரமப்படியே, செபித்திடம் தகும், எ ஃ ு, |



௮௪ சித்தாந்தசிகாமணி. [uses 

(வி- ரை,) இலிங்க தாரணன் - இலிங்கத்தைச் தரித்தவன், சவ தத்துவம் - வத்த 

னது உண்மை, மக்கன் ஈக்ஈன் என்னும் வடசொற்கிரிபு ;) இதம்கு கிர்வாணி யென்பது 
பொருள். இலிங்க தா.ரணன் செபித்திடத் தகும் என்றமையால் ஏனையர் செபித்திடத் 
தீகாதென்றதுமாயிற்று, (௧) 

மேய்த்த வொண்டுவ தத்துவ மசனினு மேலாம் 

தத்து வார்தர மின்மைபோன் மறைகளின் றலையாய் 

வைத்த வைந்கெழுத் தாகிய மந்திர மதனி 

லுத்த ரம்பெறு மந்தர மிலையென வுணர்வாய், 

(ப-ரை,) மெய்த்த - மெய்யாடிய, ஒள் - ஒட்பமுள்ள, சிவதத்துவம் அதனினும்--, 

மேல் ஆம் - மேன்மையாடய, தத்துவாந்தரம் இன்மை போல் - வேறு தத்துவ மில்லா 

ததுபோல, மறைகளின் தலையாய் வைத்த--, ஐக்தெழுத்தாகய மச்இர மதனில் - ஸ்ரீ 

பஞ்சாக்ூரமாடிய மந்திரத்திலும், உத்தரம் பெறும் மர்இரம் இல்லை யென வுணர் 

வாய்--, o> LY, 

(வி ௨ ரை, அந்தரம் - வேறு, மறைகளின் தலை - வேத முடி, உத்த. ரம்-உயர்வ, (௨) 

ஆய விவ்வுல கந்தரு மூலகா ரணமாக 

தூய வொண்டுவ முணர்ந்திடின் மற்றுள சுரரான் 

மேயு றும்பல னென்கொலைம் தெழும்தையு முணரிற் 

பாய மந்திரப் பரப்பினால் வருவதெப் பயனே. 

(ப- ரை.) ஆய - உண்டாயிருக்்ற, இவ்வுலகம் தரும் மூல காரணமாம் - இவ்வுல 

ESOS தோற்றுவித்த மூல காரணமாகிய, நாய ஒள் வம் உணர்ம்தடின் - பரிசுத்த 

மான ௮ழூய சிவத்தை யமி திடின், மற்றுள்ள ௬.ர.ரால் - வேழுயுள்ள தேவர்களால், 

மேயுறும் பலன் - அடையும் பலன், என் - யாறு, (அதுபோல்) ஐந்தெழுத்தையும் உண 
ரின்--, பாய - பரவிக் இடக்கற, மந்திரப் பரப்பினால் வருவது--, எப்பயன் - எந்தப் 

பலன், எ - று. 

(வி- ரை.) மந்திரப் பரப்பு - விஸ்தாரமான ம%இரங்கள். என் எப்பயன் என்ற 
வினாக்கள் யாதமின்றென்னும் பொருள் பயந்து நின்றன, கொல்- ஐயம், ௮ன் நி அசை 

நிலை யெனிலுமாயம், (௩) 

வேத னாதியாம் விண்ணவர் குழாத்தினுள் விளங்கும் 

பாதி வாண்மதி முடியுடைப் பரமனே போலப் 

பேத மாமெழு கோடி. மந்திரங்களிற் பெரிதாம் 

போத வைநங்கெழுத் தாய புனிதமம் இரமே, 

(ப ன் ரை,) வேதன் அதி ஆம் - பிரமன் முதலாய, லிண்ணவர் குழாத்தினுள்-தேவ 

௪மூகத்தில், விளங்கும் - பிரகாசிக்க, பாஇ வாள் மதி முடி உடை பரமனே போல--, 

பேதமாம்-வெவ்வேறு வகையா, எழு கோடி. மர்திரங்களில்--, போதம் - அழிவையுண் 

டாக்கத்தகுர்த, ஐந்தெழுத்தாயெ புனித மர்திரம்--, பெரிது ஒம் - பெரியதாகும், எஃறு, 

(வி-ரை,) பாதி வாள் மதி - ஒளியை யுடைய பிழைச் சந்திரன், ப.ரமன் - சிவபெரு 

மான், புனிதம் - பரிசுத்தம். மாமமை நூல் ஏற்மிக் டெக்கு மெழுகோடி மர்இரம் 

என்ன கண்டாய்?” என்றூர் பட்டணச் தடி.கள், ஸப்த கோடி மஹா மர்த்ரம் என்பர் 
வடழாலாரும், 5ம5, ஸ்வாஹு, வஷட், ஹும், வவுஷட், பட், ஸுதா இதில் வர்க்கமொன் 
றுக்குக் கோடியாக ஏழு வர்க்கத்திற்கும் ஏழுகோடி மர்திரம் எனக்கொள்க, இதன் 

விரிவை வேதாகமங்களில் விசதமாயக் கண்டு தெளிக, (௪)
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உலக னைத்தலுக் குந்தனிக் காரண முரைக்குங் 

கலைக ளுக் கரி தாகிய பர9வங் கண்டாய் 

பலம துக்களுக்,கேதுவாம் பரமவா சகமா 

பிலகு மப்புக ழைந்தெழுத் தெனவுல இசைக்கும். 

(ப- ரை.) சலைகளுக்கு ௮ரிது ஆயெ பரூிவம்--, உலகு அனைத்திலுக்கும்--, தனிக் 
மா.ரணம் - ஒப்பற்ற காரணமாக, உரைக்கும் - சொல்லப்படும், (அதுபோல) பல மறுக் 

களுக்கு - பல மச்இரங்களுக்கு, ஏது ஆம் - கா.ரணமாகும், (எ அவெனின்) பரம வாசக 
மாய் இலகும் - பரனை யுணர்த்தும் சொம்கூட்டமாய் விளங்குகிற, அப்புகழ் - அந்தப் 
பகதினையுடைய, அர்கெழுச்கி என - ஸ்ரீ பஞ்சாகூர£மே யென்று, உலகு இசைக்கும்- 

(வி- ரை.) கலைகள் என்றது வேத சிவாகமாஇகளை, உலகு என்றது உயர்க்தோரை, 
கண்டாய் - முன்னிலை ௮சையிடைச் சொல், (௫) 

அஞ்செ முத்தெனு மந்திர மப்பர மனுக்கு 

விஞ்சு whys நாமமவ் விமலனே நாமி 

யெஞ்ச லற்றிடு காமமு காமியு மெனலா 

னெஞ்ச முத்துமம் மந்திரத் தாலிறை நிகழும். 

(ப-ரை,) அஞ்செழுத்து என்றும் மச்இரம்--, அப்பரமனுக்கு--, விஞ்சும்-மேலான, 

அற்புத மாமம்--, அவ்விமலனே காமி, எஞ்சல் அற்.றிடும் - குறைவற்ற, நாமமும் நாமி 
யும் எனலால்--, மெஞ்சு அழுத்தும் - மனத்திற் பதிக்கன்ற, அம்மந்திரத்தால்--, இறை- 

இறைவன், நிகழும் - விளங்குவான்,-- ஏ று, 

(வி-ரை,) ௮ம்புத சாமம் - சிற்த பெயர், காமி- பெயரை யுடையவன். இறை- 

ஆகுபெயர், ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரமானது வெபெருமானுக்குப் பெயரா௫யெ மர்திரம்) அதற்குப் 

பொருள் ௮அவவிறைவனே; சொல்லும் பொருளுமா யிருத்தலின் ஸ்ரீ பஞ்சாகூர£ மர்திர 

தீதை ஐபிப்பவன் ப.ரசிவன் ரூபனாய் விளங்குவன் என்பதாம், (௬) 

முன்ன ரோதுக ஈமவென விளம்புறு மொழியைப் 

பின்ன ரோதுக சிவாயவென் றிம்ஙனம் பிறங்கு 

மன்ன வஞ்செழும் தாகிய மந்திர வரசைப் 

பன்ன ர௬ுஞ்செழு மறைகளின் முடியெலாம் பரிக்கும். 

(ப-ரை,) ஈமஎன விளம்புறும் மொழியை - ௩ம$ என்று சொல்லப்பட்ட சொல்லை, 

முன்னர் ஓதுக--, வொய என்று பின்னர் ஓதுக--, இங்கனம் பிறங்கும் - இப்படி. விளங் 

குற, அன்ன அஞ்செழுத்தாகய மக்திர அரசை, பன்அரும் - சொல்லுதற்கரிய, செழு 

மறைகளின் முடி. யெல்லாம்--, பரிக்கும் - தாங்கும், எ-று, 

(வி-ரை,) மச்திர ௮ரசு என்ற இம்மக்திரத்தின் சிறப்பு கோக்டு யென்ச, இறப் 
Ure gi எழுகோடி. மர்திரங்க ஞள்ளும் தானே யொப்புயர்வின் றிச் சிமர் துகிற்றல்; இதனை 
மந்தர ராஜம், என்பர் வடநூலார். செழுமழைகளின் முடியெல்லாம் என்றது eae உப 

ெதங்களை, (௭) 

முத்த னாகிறின் றகாதியே மும்மலம் களிலுஞ் 
சுத்த னா,தலின் மங்கல முழுவதுந் தோன்றற் 
குய்த்த தோரிட மாதலிற் சிவமென வுரைப்பர் 
சத்த னாகிய சச்சிதா நந்தசம் கரனை. 

(ப-ரை,) ௪த்தன் ஆயெ - சத்துப் பொருளாகிய, சச்சதாகந்த சங்கரனை, முத 

தன் ஆட நின்று, ௮மாதியேஃ., மும்மலங்களிலும் சுத்தன் ஆதலின்--, மங்கலம் முழு
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வதும் தோன்தற்கு--, உய்த்தது - ஏற்படுத்தப்பட்டதாடிய, ஒர் இடம் ஆதலின்--, சிவம் 

என உரைப்பர் - வெமென்று சொல்லுவர் (அறிஞர்), எ- று, 

(வி-ரை,) சதீது- உண்மை, முத்தன் முத்தன் என்னும் வடசொம்நிரிபு; இதம்கு 

பாச நீக்க மூள்ளவன் என்பது பொருள், மும்மலங்கள் - அணவ மாயை காமியங்கள், 
சொல்லுவர் என்னும் பயனிலைக்கு வினை மூசலாடிய அதிஞர் என்பது வருவித் துரைக்கப் 

பட்டது. வம் என்பதற்கு மங்களம் எனப் பொருள் கூறுவர் வடாலார், (௮) 

சிவமெ னுந்திக ழீசெழுச் தொருமொழி இறெப்பாய்ப் 
பவம கன்றுள பரப்பிர மந்தனைப் பயக்கு 

நவைய கன்றுபர் எவமெனும் பெயரலா காம 

மெவையு நீக்குறு கவுணமாய் விரியுமென் நிசைப்பர். 

(u- ரை,) சவம் என்றும் - சவ மென்ற, திகழ் - பிரகாசிக்றெ, ஈரெழுத் தொரு 
மொழி--, இறப்பு ஆய் - முக்யெமாய், பவம் அகன்றுள்ள பரப்பிரமந்தனைப் பயக்கும் - 

பாப விமோசகமா யுள்ள பரப்பிரமத்தைத் தரும், உவை அகன்று - குற்றம் நீங்டு, உயர்- 

உயர்க்த, சிவம் என்லும் பெயர் ௮ல்லா காமம் எவையும்--, நீக்குறு - ஒழிக்கத்தக்க, 

கவுணமாய் விரியும் என்று--, இசைப்பர் - சொல்லுவர் (அறிஞர்), எ - று. 

(வி-ரை,) ஈரெழுத்தொரு மொழி - இரண்டெழுத்தாலாகிய வொருசொல், பவம்- 

பிறப்பென்றலு மொன்று, கெளணம் - முக்யமல்லாதது, இச்செய்யுளிலும் மேல் 

வரும் செய்யுளிலும், சிவம் என்னும் இ.ழ் ஈரெழுத்தொரு மொழி இறப்பு ஆய் பவம் அகன் 

அள பரப்பிரமர் தனைப் பயர்கும் என்றது. *வ7? என்னும் இரண்டகஷரமானது முக்கெய 

மாய் (அபிதா விர்த்தியால்) பரப். ரஹ்மத்தை விளங்கச் செய்வதாம். ஈண்டு, முக்ய விர்த் 

இயாவ.து ஒவ்வொரு சொல்லும் அதனதன் பொருல£க் காட்டிக் கொடுப்பதும் விவகாரத் 

இல் உள்ளதுமாம்” அ௮ங்யனம் சொல்லை யுச்சரித்த மாத்திரத்தில் ௮து ஒரு பொருளை 

விளக்குவதஸ்கு ஏது ஒன்று இருத்தல்வேண்டும், அவ்வேதுவானது சொல்லுக்கும் பொரு 
ளுக்கும் உள்ள தோர் சம்பக்சமேயாம், உலகில் இர்தச் சொல்லால் இந்தப் பொருள் அறி 

யப்பட வேண்டுமென ஈஸ்வரனால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது, அத்தகைய நியமம் உலக வியவ 

கா.ரங்களில் கடைபெம்று வருனெறது. அதாவது, சொல்லின்கண் உள்ள வியாபாரமென 

வழங்கப்படும் விர்த்தியால் அச்சொல்லின் பொருள் போதிக்கப்படுகின்ற தென்பது 

துணிபு, இத்தகையவிர் த்தியானது அபிதை லட்சணை தாத்பர்யம் (அஃதில்லாவிடில் ஏனைய 

சிலரால் கொள்ளப்படும் வ்யஞ்ஜீனை) என்று மூவகைப்பமும், இவற்றுள், இச்சொல்லுக்கு 

இதுதான் பொருளென நிச்சயிஃஈகப்பட்டி வரும் பொருளை நேரில் விளச்சூவது அபிதை 
யென்பதும், இனி நிச்சயிக்கப்பட்டதாயெ அபிதாப் பொருளைக் கொள்வதில் தாத்பர்யத் 

இற்கு முரண் ஏழ்படுவதாயிருக்க, நிச்சயித்த பொருளோடு. யாதேனுமோர் சம்பந்தத்தை 

யுடைய மற்றோர் பொருளை விளக்குவது லக்ஷணை யெ.்பதும், அபிதை லக்ஷணையென்லும் 

விர்த்திகளால் அ.தியக்கூடாத தாத்பரீயப் பொருளையாவறு வியய்இயப் பொருளையாவது 

விளக்குவது, தாத்பர்யம் வ்யஞ்ஜனை யென்பதறும் நூல்களின் துணிபு, இவற்றுள், ௮பிதை 

யென்பது முகயே விர்த்தியாம். இங்கு “Gla” என்னும் சொல்லே முக்கிய விர்த்தியால் 

(அதாவது அபிதா விர்த்தியால்) பரப். ரஹ்மத்தைச் சொல்லுஇன்றது, மற்ற சொற்கள் 

கெளண விர்த்தியால் (அதாவது லக்ஷணாவிர்த்தியால் ௮தாவழறு அமுக்கிய விர்த்தியால்) 
விளக்குன்றன எனப் பொருள் கொள்க. (௯) 

ஆத லாற்சவ மெனுமிரண் டெழுழ்துமே யளவில் 

சோதி யாயுறு சச்சிதா நந்தமாய்த் தோன்று 

மாதி நாயகன் றனக்கு முக்கயப் பெயராமென் 
ஜோது மாமழை முதலிய கலையெலா முவந்தே,.
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(ப- ரை,) ஆதலால்--, சிவம் என்னும் இரண்டெழுச்துமே--, அளவு இல் சோதி 

யாய்--, உறு சச்சிதாகந்தமாய்ச் தோன்றும்--, (அன்றியும்) ஆதிமாயகன் தனக்கு முக் 

Aw பெயர் ஆமென்று, மாமறை முதலிய லலையெல்லாம்--, உவக்துமஇழ்ந்து, ஓதும்5 
சொல்லும், ௭ - று, 

(வி ~ ON.) ஆதிநாயகன் - சிவபெருமான், ஈண்டு, இச்செய்யுளைச் கவனிக்க;-- 

தனிப்பாடல். 

மூம்மறையு ணடுமழையின் முனிவிலெழு காண்டத்தில் 

செம்மைதரு ஈடுக்காண்டஞ் சேர்ச்தவெழு சங்கையி 

லம்மடடுச் சம்தையி னாதிமீ ஜொழித்துகடுப் 

பொம்மலுற வமர்மநுவின் பொருளாவா னெவன்மைந்த, 

இர்செய்யுளால், மூன்று வேதங்களாடிய ௬& யஜுர் ஸாமம் என்பவம்நினடுவிலுள் 

ளது யஜுர் வேத மென்பதும், அவ்வேதத்தின் ஏமுகாண்டங்களி னடுவிலுள்ளது கான்கா 

வது காண்ட மென்பதும், அக்காண்டத்தின் ஏழு ஸம்ஹிதைகளி னடுவிலுள்ளது நான்கா 

வது ஸம்ஹிதை யென்பதும், அத ஸம்ஹிதையி னடுவிலுள்ளது ஐ தாவது ப்.ரற்ஈசமென் 

பதும், அர்த ப்ரஸ்சமே ஸ்ரீருத்ர மென்பதும், அந்த ஸ்ரீருத்ரத்தி னடுவிலுள்ள து 
“ஈம: ஸோமாயச”? என்னும் அர்வாக மென்பதும், அந்த அ௮ர்வாகத்தி னடுவிலுள்ளது 

நம: ஸரிவாய௪? என்னும் வாக்ய மென்பதும், அவ்வாக்யத்தஇி னடுவி லுள்ளது “vba” 

என்னும் இரண்டெழுக் தென்பதும், இவ்விரண்டெழுத்தே வேத ஹ்ருதய மென்னும் 

ஆதிகாயகற்கு முக்யப் பெயரா மென்பதும் பெறப்பட்டன, (௧௦) 

இனைய நாமமுற் றஞ்செழுச் தென்னும் இரமா 

மனைய மம்திர மும்இயின் விருப்புள னப் 

புனிச கெஞ்சின ஞயினோ னாதரம் பொங்கம் 

தினியி ருந்தநு இினமுமுச் ees Be திகுமால், 

(ப-ரை,) இஃஈய சாமம் உற்று-இந்தப் பெயரைப் பெற்று, அஞ்சு எழுத்து என்னும் 

மந்திரமாம் - ஸ்ரீ பஞ்சாஷூர மென்ஸம் மர்இரமா யுள்ளதாம், அனைய மந்திரம், 

முத்தியின விருப்பு உளன் ஆ, புனிதமெஞ்சினன் ஆயினோன் --, ஆதரம் பொங்க: 

ஆசையதிகரிக்க, தனியிரு£து--, அதுஇ£மும்--, (சவெபக்தனாகெய ஒருவன்) உச்சரித்திடத் 

திடும், =~ De 

(வி-ரை,) அனைய மந்திரம் - அர்த மர்திரச்தை, அதாவது செவமாமத்தோடு கூடின 

மர்திரத்தை, (௧௧) 

பாச மோசக னகாதியாம் பரசிவ மென்னு 

மீச னாகுக லுண்மையவ் வாறென வோகங்கித் 

கேசு லாவிய வஞ்செழும் துஞ்செறி பாச 

நாச காரண மென்பர்மெய் தெரிந்துள கல்லோர். 

(ப-ரை,) ௮காதி ஆம் பரசிவம் என்னும் ஈசன் பாசமோசகன் ஆரூதல் உண்மை--, 

அவ்வாறு என - அவ்வாதேபோல--, ஓய்டு - உயர்ந்து, தேசு உலாவிய - ஓளிபொருக்தய, 

அஞ்செழுத்தும், செறி - மிக்க, பாச காச காரணம் என்பர், (யாரெனின்) மெய் 

தெரிர்துள ஈல்லோர்--, எ - ௮, 

(வி- ரை,) பாசமோச௫கன் - பா௪த்தை விடுவிட்பவன். பாசம் - ௪முசாரம், (2௨)



௮/௮] சித்தாந்தசிகாமணி: [பத்தத் 

ஜந்து பூதமைம் பொறிகளோ டைம்புல னமர்ந்த 
வைந்செ னுங்கரு மேக்திய மைவர்கா ரணரா 

மைந்தெ லுந்தொழி லைம்பெரும் பிரமங்க ளனைத்து 

மைந்தெ முத்தினா லுணர்த்துவ chaps sur. 

(ப-ரை,) அறிவு அ.நிர்தவர் - அதிவு ரூற்பொருளை யுணர்ந்தவர், ஐர்அ பூதீம்-- 
ஐம்பொ திகளோடு - ஞானேந்திரியம், ஐம்புலன்--, அமர்ந்த ஐர்து என்னும் கருமேர்தி 

யம்--, ஐவர்கா.ரணர் ஆம் ஐர்து என்னும் தொழில்--, ஐம்பெரும் பிரமங்கள்--, அனைச் 

தும்--, ஐர்தெழுத்தினால் உணர்த்துவர், எ = De 

(வி-ரை.) அதிவறிர்தவர் உணர்த். துவர் எனவியைச் துரைத்துக்கொள்க, 

ஐர்து பூதங்கள் - பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாயம். ஐாது பொறிகள் - ௪க்ஷ£ய 

ற்சோத்.ரம் ஜிஹ்வா க்ராணம் வக்கு, ஐந்து புலன்கள் - சப்தம் ஸ்பரிசம் ரூபம் ரசம் 
igo. ஐந்து கர்மேர்திரியம் - வாக்கு பாணி பாதம் குஹ்யம் குதம், ஐந்து தொழில் 
கள் - சிருஷ்டி. ஸ்திதி லயம் திரோதானம் அறுக்கெகம், ஐது ப். ரஹ்மங்கள் - ஈசானம்- 

தீற்புருஷம் அகோரம் வாமதேவம் சத்யோசாதம், இவை மும்னசே (௪௮) வது பக்கத் 

தில் விளக்கப்பட்டிருக்றென. இதச் செய்யுளின் கருத்தின் விரிவை இனிவரும் தீவிதிய 

பரிச்சேதமாயே இலிம்கஸ்தலத்தில் காணலாம், எர்த வஸ்துக்கள் ஐச்தைந்தாய் ப்.ர௫த்தி 

பெற்றுள்ளனவோ, ௮ப்பொருள்க ளெல்லாம் பஞ்சாகூரத்தின் காரியங்களேயாம், (௧/௨) 

ஒது மக்கர மைந்துரு வாழுயர் மநுத்தா 

னாதி யிற்பிர ணவந்தனைக் கொண்டி.டு மதனால் 

வேச முற்றினு மாகம மனைத்தினும் விளங்க 

வேத மற்றுயர் சடக்கர மென்றிடப் படுமால். 

(ப-ரை,) ஒதும் - சொல்லப்பட்ட, அக்கரம் ஐர்து உரு ஆம் - Wuhrer 

ரூபமாகிய, உயர் மறுத்தான் - உயர்ந்த மக்திரமே, ஆதியில் - முதலில், பிரணவர்தனைக் 

கொண்டிடு மதனால்--, வேதமும் நினும்--, ஆகமம் அனைத்தினும் விளங்க--,ஏதம் அற்று 

உயர் - குற்ற மற்று யர்ந்த; ௪டக்கரம் என் திடப்படும்---, எஃறு, 

(வி-ரை.) அக்கரம் அக்ஷரம் என்னும் வடசொ்றிரிபு, (ae) 

இந்த வஞ்செழுச் தாயே மந்திர விறைக்கு 

முந்து அும்பிர ணவம்பச சிவன்றனை மொழியு 

மந்த வக்கர மொன்றினா லகிலகா ரணமாய் 

வந்த வச்சிதா ஈந்தமெப்ப் பரம்பொருள் வயங்கும். 

(ப-ரை,) இந்த அஞ்செழுத்தாயெ-, மர்திர இறைக்கு - ம/திர வரசுக்சூ, மு£து 

உறும் - முன்னே பொருர்திய, பிரணவம்--, பரசிவன்தன்௨॥ மொழியும், அர்த அக்க 

அதில காரணமாய் வந்த, ௮ - அம்து, சிதாகந்த மெயப் பரம் 

பொருள்--, வயங்கும் - விளங்கும், ௭ - று, 

மம் ஒன் நினால்... 

(வி-ரை,) அந்த அக்கரம் என்றது பிரணவாச்கரச்தை, அலெ காரணம் - உலகத் 

திற்கு மு.தற்காரணம், 
ப் சணவோத்பத்தி:-- பரசிவத்தின் இத்தே இத் ப்.ரணவமாயிற்று, அதனால் காதம் 

பிச்.து கலைகள் பிறக்தன., அவைகள் முறையே ௮கா.ர உகார மகாரங்களாயின, இம் 

மூன்றும் ஒன்று கூடி ஓங்காரம் என்னும் ப்ரணவமாயிற்று, இதனால் தா.ரகம் தண்டகம் 

குண்டலம் அர்த்தசர்த்ரம் பிர்.து என்னும் பஞ்ச லக்ஷணர்கள் பிறந்தன, அவைகளில்; 

தாரகா க்ருதியே ஈகாரம், தண்டகா கருதியே மகாரம், குண்டலா கருதியே சிகாரம்,



தலம்] பஞ்சாக்கரசெபத் தலம். ௮௯ 

அர்த்தசர்தரா கருதியே வகாரம், பிம்துவா கருதியே யகாரம், இந்தப் பஞ்சாகூரங் 
களும் முன்னர்க் கூதிய சித் ப்ரணவம் என்னலும் தா.ரஃ ப்ரஹ்மத்துடன் பிமந்தன, இச்தப் 
பஞ்சாக்ஷரங்களினால் பஞ்ச ஸம்ஞைகள் பிறந்தன. அவைகளினால் பஞ்ச சாதாக்யெல் 
களாயின, அவைகளே பஞ்ச முகங்களாயின, அவைகளினால் பஞ்ச கலைகளும், பஞ்௪ சக்தி 
களும், பஞ்சபூதம்களும், ௮ர்தப்பூதங்சளினால் இருபத்தைந்து தி,ச்வங்களும்பிறச் தன, இவ் 
வானு எல்லாவம்றிற்கும் மூலமானதே ப்ரணவ ஸஹிதமான ஸ்ரீபஞ்சா ௯ஷரி மர்தீரம், இது 
௮ கேககோடி மச்த்ரங்களுக்கெல்லாம் தாய், இதை எக்காலத்தும் பஜிப்பவன் ப்.ரத்யக்ஷ 
பரசிவனே யாவன், இம்மம்இிரத்தினாலே ume gra ரா5த்தியைச்செய்தல் வேண்டும். 
அப்படிப்பட்ட உபகரணங்களினால் இவார்ச்சனையைச் செய்தல்வேண்டும், எவ்வாறெ 
னின்,-- பாத்யம் அர்க்யம் ஆசமனங்களினாலும், க்ஷ£ரம் ததி முதலிய பஞ்சாமிர்தம்களி 

னாலும், க்தோதகம் புஷ்போதகம் மர்த்ரோதகம் ஸ்வர்ணோதகம் Yaw இவைகளிஞனாலும் 
சிவலிங்கத்தை ௮பிஷேகம் செய்து, பின்னர் பாதோதகத்தைப் பரிக்ரஹித்தல் வேண்டும். 
அந்தப் பாதோதகமானது மூன்று வகைப்படும், அவை LG} Gal oor gi பாதோதகமே 
கருணோதகமென்றும், லிங்க பாதோதகமே விடயோதகமென்றும், ஜங்கம பாதோதகமே 
ஸமதோதக மென்றும் சொல்லப்படும், இந்த தீரிவிதோ தகத்தினால் ௪ஞ்சிதம் yer 
ப்.ரா.ரப்தம் என்னும் கர்மத்.ரயங்கள் சிக்கும், இதுவுமன் றி, பின்னும் தீரிவிதோ தகமூண்டு, 
அவை ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷர் மர்தர புஸ்ச.ரணத்தினால் தன் இருகத்திம்க வெளியிலிருச் து எடுத் 
துக்கொண்டு வந்ததே மந்த்ரோதகம் என்றும், அதை இஷ்டலிங்க த்திற்கு அபிஷேகம் 
செய்ததே பாதோதகம் எனறும், ௮ந்தலிங்கதத்இற்கு ஸமர்ப்பணம் செய்ததே ப்ரஜா 
தோதகம் என்றும் சொல்லப்படும், இவைகளில், மர்த்சோதகத்தினால் சமையல் செய்தல் வேண்டும்; பாதோதகத்இனால் முகத்தைக் கமுவல் வேண்டும்; ப் ரஸாதோதகத்தைப் பரு 
கல் வேண்டும். இனிச் சவபூஜா ச்.ரமம் வருமாறு: -ஷோட ஸமோப சா.ரங்களினாலும், 
அஷ்டவித பூஜையினாலும், பக்தியுடன் இவெலிங்கத்தை ஆராதித்து, ம்ருஷ்டாச்ஈத்தை 
நிவேஇத்.து, அந்த லிங்க ப்ரஸாதத்தைச் சட்தாமல் தான் ஸ். ரத்தையுடன் நிஸ்றோஷமாய் 
புஜித்து, அதன் தீரவத்தை அ௮ங்கத்திற்கு லேபித்துக்கொள்ளல் வேண்டும், இந்த ப்ரஸாத ் 
மானது சுத்த ப்ரஸாதம், தத ப்ரஸாதம், ப்.ரசித்த ப்ரஸாதம் என்று மூன்று வகைப் 
பமிம், இவைகளில், குரு புஜித்த மிச்சிலே சுத்த ப்ரஸாதமாம் ; சிவார்ப்பிதமே சித்த 
ப்ரஸாதமாம்; ஐங்கமம் உண்டு மீந்ததே ப். 7சிதத ப்ரஸாதமாம், முன்னர்க் கூறிய வெ 
படையானது ராஜஸ பூலை, தாமஸபூை, ஸாத்விகபூலை என்று மூன்று வகைப்படும், 
வேதாக மோக்த மர்த்.ரவிதிகளை அறுசரிக்காமல் மனம்போனபடி, பூறிச்தல் ராஜஸ 
பூஜையாம் ) வேதாகமங்களில் உக்தமானதையும் அறுக்த மானதையும் ஒன்று கூட்டிச் 
செய்தல் தாமஸ பூஜையாம் 5 வேதகாகமோக்த கரியை விடாமல் ௮அசரித்துப் பக்தியடன் 
செய்தல் ஸாத்விக பூஜையாம், பின்னும், அந்த ஸாதீவிக பூஜையானது 0 த்தபூஜை 
மிஸ்ரபூஜை ஸங்கீர்ணபூஜை என்று மூன்று வகைப்படும், அகண்ட பரிபூர்ண தேஜோ 
சாறியான பரசிவன் தன் லிங்கத்தில் நிலைத்திருப்பன் என்னும் திருட பாவனையினால் 
பூஜித்தல் ற-த்த பூஜையாம் ; ௮க்த லிங்கத்தை, ஐது முகங்கள் பதினைந்து கேத்திரங் 
கள் பத்துக் கரங்கள் ஸ்-த்த ஸ்படி.கத்தின் வர்ணம் இவைகளுள்ள ௪தா சிவஸ்வரூபம் 
என்று பாவித்து பூஜித்தல் மிர பூஜையாம் ; ௮5 லிங்கத்தில் ஹரி ப்ரஷ்மேர் த்சாதி 
தேவதைகளின் மத்தியில் பார்வதியுடன் கூடின பரசிவன் ப்.ரகாசிப்பன் என்னும் பாவளை 
யினால் பூஜித்தல் ஸங்ரேண பூஜையாம், பின்லும், இர்தப் பூஜையானது கர்மம், பக்தி, 
ஜஞாகம் என்று மூன்று வகைப்படும், வர்ளுஸ்ரம ழ்ர்ம கர்மங்களுடலும் பலாபேகைஷ 
யுடனும் செய்தல் ஸலோபாதிக கர்ம பூஜையாம்; வர்ணாஸ்ரம தர்ம கர்மகிகளைவிட்டு, பவி 
பக்தர்களின் பேததீதை யறிர்து பலாபேகைஷயில்லாமல் செய்தல் Aqui Be os a 
பூஜையாம்; வர்ணாஸ்ரம தர்ம கர்மங்களெல்லாம் அப்சயோஜகங்களென்.று Areva sy, 
பல பதவிகளை யெலலாம் மீறி, ய பூகே வஸ்துக்க ளிரண்டிலும் ஏக பாவனை யடைச்து; 

9 கட்ட



௯0 சித்தாத்தசிகாமணி. [பத்தத் 

ஸ்வாநுபவத் தினால் பூஜித்தல் ஸஹஜ ஜ்ஞாஈபூஷஜையாம், இறு ஸத்யோம் முக்தி பரமா 

னது, இனிச் வெதச்வ பேதம் வருமாறு:--௮மா.இ பரசவத்தின் சித்தத்தில் ப்சவருத்தி 

ஸ்புரணமாகவும், அதனது எத்தே சிற்சத்தியாயிற்று, அதனால் மஹாலிங்கம் உதீபவித் 

தீது, அதனால் பஞ்சசலைகள் பிறந்தன, ௮.்,௪ மஹாலிரு்கமானது பாம், கூடம், ௪ரீரஸ்தம், 

லில்கக்ஷேத்ரம், அகாதி எனறு ஐற்்.து ஸம்ஞைகளுள்ளதாயிற்று, ஸகல தத்வங்களுக்கும் 

பசமானதினால் பரமென்றும், தான் மூர்த்தியா யிருப்பதன்றி ஸகல சூர்த்இகளையும் தன் 

னாலேயே பிறப்பித்துக் குப்தமாயிருக்கும் காரணத்தினால் கூடமென்றும், ஸகல ச௪.ராசர 
ப். சபஞ்௪ மெல்லாவற்றையும் தானே ஸ்ருஷ்டித்து அவைகளுக்கெல்லாம் தானே ஆதார 

மாய் அவைகளிலெல்லாம் தானே வ்யாபித்திருப்பதினால் சரீரஸ்தமென்றும், தன்னாலே 

பிறச்த ச௪ராசரத்தையெலலாம் லயப்படுத்தித் தன்னிடத்திலே லீஈமாக்கக்கொள்வ தினால் 

லிக்கக்ஷேதீச மென்றும், சிவாதி ருத். ராந்தமான ஸகல தத்வங்களுக்கும் தானே ஆதியென் 

pid தனக்கு ஆதியானது மற்றொன் றில்லா திருக்கும் காரணத்தினால் ௮மாதி என்றும் 

சொல்லப்படும், முன்னர்க் கூறிய கலைகள் ஐந்து, சாதாக்கியங்கள் ஐக்௮, ப. ரசவதத்வம் 
ஒன்று இவை பதினொன்றும் லிங்க தத்வங்சளாம்; இவற்றுடன் மேம்சொல்லப் பட்டுள்ள 

அங்க தத்வங்கள் இருபதீதைமவும் சேர்ந்து முப்பத்தாறு தத்வங்க ளாயின, (௧௫) 

சோக மென்றுள சொரூபமே தூயமக் இசந்தா 

னாக ஈன்குற வறிகுவா ரஞ்சமென் பனசாம் 

போக வந்தமி லோமெனப் புகலுமோ செழுத்தா 

மேக மந்திர முதிக்குமென் நியம்புவர் பெரியோர். 

(ப- ரை.) சோகம் என்றுள சொருபமே--, தூயமந்திரஈ்தான் ஆக--, கன்குறஅ நி 

குவார்--, அஞ்சம் என்பனதாம் போக-, ௮ற்தம் இல்- முடிவில்லாத, ஓம் எனப் புக 

லும்--, ஓமெழுத்தாம்--, ஏக மக்திரம் உதிக்கும் என்று இயம்புவர்--,பெரியோர்--,எ-.று, 

(வி- ரை,) ஈண்டு இச்செய்யுளைக் கவனிக்க:-- 

பிரபுலிங்கலீலை. 

தழிபோ லுடல கேரிருச்து தயங்கு மருக னிரு, காடி 

நெறிபோய் மீளும் வளியதளை நிறுவிடடுகொ டி.யிற் செலுச்தி 

யழிவோர் சுதிதஞ் சலியாம லன்னப் பெயர்மந் இரமாறிக் 

குதிபோ யிருந்த வொருகுறியைக் குறித்துக் கொண்டங் Bone sors re. 

சோகம் ஸோஹம் என்னலும் வடசொற்றிரிபு. நய மந்திரம் - பரிசுத்தமாக மந்தி 
ரம், தான் - அசைநிலை யெனிலுமாம். ௮ஞ்சம் ஹம்ஸம் என்னும் வடசொற்றிரிபு, ஏக 

மந்திரம் - GLU DD மக்திரம், தூய மக்திரம் - பரமான்ம மந்திரம், (௧௬) 

காட்டு மோமெனு மெழுத்துறிட் களசவன் றன்னை 

மீட்டு மைம்பெரும் பிரமமாச் த.நுவுடை யிறையைக் 

கூட்டு மஞ்செழுத் துபயமா மொருபொருள் கொடுக்கு 

மோட்டு றும்பவப் பிரணவ வஞ்செழுத் தொன்றி, 

(ப- ரை.) ஓம் என்னும் எழுத்து--, நிட்கள சிவன் தன்னைக் காட்டும், அஞ்செழு 

த்து, ஈட்டும் - சேர்க்கப்பட்ட, ஐம்பெரும் பிரமம் ஆம் தநுவுடை இழையைக் கூட் 

@n—, ஓட்டுறும்பவம் - பிறவியை யோட்டுகற, பிரணவ அஞ்செழுத்து தன்றி- பிரண 

வத்தோடு கூடின அஞ்செழுத்தானது (ஷட௯டரம்) பொருர்தி, உபயம் ஆம் ஒரு பொருள் 
கொடுக்கும் - இசண்டான (௪கள நிஷ்களமாடய) ஓப்ப.ழ்ற பொருள் என்னும் செவெத்தைக் 
கொடாஙிற்கும், ௭ - ௮,



தலம். பஞ்சாக்கரசெபத்தலம் ஆக் 

(வி- ரை,) பிரணவமாயெ மந்திரத்தால் நிஷ்சஎனான சிவன் ௮றியப்படுறொன், 
ஸ்ரீபஞ்சாகூஷரத்தால் பஞ்சப் ரஹ்ம தறுவாயெ சகளன் அதியப்பருன், ௪கள கிஷ் 

களனான சிவன் ஷடக்ஷரமாடய மச்இரத்தில் உளன், கிட்களம் - அருவம், நிர்க்குணம், 

போ.தவடிவம், ௪களம் - உருவம், எல்லா ஸ்வரூபம், மூர்த்திகரம், (௧௭) 

மூலம் விம்தைநற் சவஞ்சைவ சூத்திர மொழியின் 

மேலு மஞ்செழுத் தெனும்பெயர் மேவுமா மறுவவ் 

வேலு மஞ்செழுத் இனைப்பிர ணவம்புணர்ச் இசைப்பர் 
மாலி லர்ச்சனை புரிபவர் மனமொரு மித்து. 

(பஃ-மை,) மா மது - மஹா மக்த்.ரமானது, மூலம் வித்தை ஈல்சவம் - மூலம் வித்தை 

ஈழ்சிவம், சைவ சூத்திரம்--, மொழியின் - சொல்லுமிடத்து, மேலும் அஞ்செழுத்து 

என்னும் பெயர் மேவும் - மேலும் பஞ்சாக்ஷரமென்னும் பெயரையும் பொருந்தும், 

(ஆசலால்) மால் இல் - மயக்கமில்லாத, அர்ச்சனை - அர்ச்சனையை, மனம் ஒருமித்து 

புரிபவர் - மனமொருப்இச் செய்பவர், ௮- அந்த, ஏலும்- பொருச்திய, அஞ்செழுத்தினை--, 

பிரணவம் புணர்த்து இசைப்பர் - பிரணவத்தோடு சேர்த்துச் சொல்லுவர், எ-று. (௧௮) 

உத்த ரங்குண இசையிலு ளொன்றினை கோக்க 

நித்தி யம்பிரா ணாயாம மும்முறை நிகழ்த்தி 

யத்த னம்பிகை பாகனை யணியுட னகத்தில் 

வைத்தொ ருங்யெ மனக்தொடம் மந்திரஞ் செபிக்க. 

(ப- சை) உத்தரம் குண இசையிலுள் - (சிவ பக்தனானவன்) வட க்கு இழக்கு என்னு 

மிரண்டு இசைகளுள், ஒன் நினை கோக், நித்தியம் - காள்தோறும், பிராணாயாமம்- 

பிசாணாயாமத்தை, மும்முறை நிகழ்த்தி - மூன்றுதரஞ் செய்து, அத்தன் - ௮த்தனாகய, 

அம்பிகைபாகனை--, அணியுடன் - அழகோடு, அகத்தில் வைத்து-மனத்தில்வைத்து, ஒருகி 

இய மனத்தொடு--, ௮ மந்திரம் செபிக்க - அநத மச்திரத்தைச் செபிக்கக் கடவன், எ-று, 

(வி - ரை.) அம்பிகைபாகன் - உமைபங்கன் (சிவபிரான்), (sa) 

மந்தி ரஞ்செபித் இடும்விதி மூன்றுவா சிகமே 

நந்து பாஞ்சுமா ஈ௩தமென வினையெலா ௧9௫க்கு 

முந்து ுந்தரு வாசிக மொழிநக்திடி னருகு 

வந்இ ரந்துளோர் கேட்டிட வழாதறை%௩ இடலே. 
(ப-ரை,) வா௫ிகம்--, ஈந்து-விருத்தியடைதற்கேதுவாயெ, உபாஞ்சு--, மாஈதம்--, 

என - என்று, மக்இரம் செபித்திடும் விதி மூன்று--, வினையெல்லாம் ௦சிக்கும்-- முந்து 

உறும் இரு வாசிகம் மொழிந்திடின்--, அருகு வக்து இருக் துளோர் கேட்டிட--, வழாது- 

தவராமல், அறைந்இடல் - செபித்தலாம், ௭ - நு. (௨0) 

அருகி லுத்றுளோர் கேட்டிடா தணியிதழ் தண்டி. 
விரசன் வித்தையை மந்தமாய் விளம்புத லுபாஞ்சு 

இரித லற்றிடு நாதுனி மெல்லிதழ் திண்டா 

தொருமை யுத்றுளக் துன்னுக லுயர்ந்தமா ஈதமே. 

(ப-ரை.) ௮ருடல் உற்றுளோர் கேட்டிடாது--, அணி இதம் தீண்டி-அழூயெ உதடு 
பொருந்தி, விரகன் வித்தையை - உபாயமாகிய வித்தையை, மந்தமாய் விளம்புதல் _ 
மெல்லச் சொல்லுதல், உபாஞ்சு--, திரிதல் அற்திடும் - சுழலுதலற்ற, சா.நுனி--, மெல் 

இதழ் திண்டாது--, ஒருமையுழ்று - ஒருமைப்பட்டு, உள்ளத்து உன்னுதல்--, உயர்ந்த 

மாகதம்--, எ.ு,
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(விஈ ரை.) உபாஞ்சு உபாம்றா௩ என்னும் வடசொற்திரிபு, உன்னுதல் - நினைத்தல், 
மாசதம் மாகலம் என்னும் வடசொத்திரிபு, (௨௧) 

கரும வேள்விகஈல் விரதந்தா ஈங்கடு£் தவமாய் 

மருவும் யாவுமா மந்தர வேள்விமா கலையி 
லனுருவ மோர்பதி னாறிலொன் நினையுமொவ் வாவிவ் 

விரவு மான்மியம் வாசிக செபத்தினை மேவும். 

'(ப-ரை,) கரும வேள்வி--, ஈல் விசதம்--, தாகம்--, கடும் தவமாய் மருவும் 
யாவும், மா மர்திரம் வேள்வி - மஹா மந்திர வேள்வியாகிய, மா கலையில் உருவம் - 

பெரும்கலையி னுருவத்தில், ஓர் பதினாறில் ஒன் நினையும் ஒவ்வா--, இ - இச்த, விரவு மான் 

மியம் - பெருமை பொருந்திய மடமை, வாசிக செபத்தினை மேவும்-வாசிக செபம் எனலும் 

பெயரைப் பொருந்தும், எ - று, 

(வி- ரை,) கரும வேள்வி- கர்ம யாகம், மா மம்இர வேள்வி-ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷர மஹா 

மந்தர ஜபம், (௨௨) 

பாசி கந்தனிழ் சதகுண மடங்குள பாஞ்சு 

மாசி லன்னதஇி னாயிர மடங்குமா ஈதமாம் 
பேசு நுஞ்செப மிரண்டிலும் பெரும்பவ மொழிக்கு£ 

தேச டைந்துள தாகியே சிறக்குமா ௩தமே, 

(ப-ரை,) வாசிகக்தனின் - வாசிகத்தினும், ௪தகுணமடங்குளது - நாறு பங்கு குண 

முூள்ளது, உபாஞ்சு--, மாசு இல் - குற்ற மில்லாத, அன்ன தின் - அதிலும், ஒயிரமடங்கு 

மாதம் ஆம்--, பேசுறும் - சொல்லப்பட்ட, செபம் இரண்டிலும்--, தேசு அடைச்துள 
தாடுச் சிறக்கும் மாஈதம்--, பெரும்பவம் ஒழிக்கும்--, எ - று, 

(வி- ரை,) வாசகம் - வாசிக ரூபம், உபாஞ்சு - அருகுளோர் கேட்ச வொண்ணாமல் 
மெல்லச் செபித்தல். மாஈதம் - மனத்தினுள்ளே எழுத்துருவமாய் ஐபித்தல், இதனை 
அஜப மச்தீரம் என்றும் கூறுவர், தேசு அடைந்து உளதாடுச் இறக்கும் என்றது கோர 
மாய சமுசா ரத்தை மாசம் செய்தலினால் என்க, (௨௩) 

போ காதியின் விதிமுறை வழா.துஈன் மனத்தி 

லீசன் மேவுற வஞ்செழுச் தெலும்பெரு வித்தை 

பாச நாசக னாம்படி. செபிக்கமெய்ச் வமா 

கேசு ளான்சிவ பூசனை செய்கவிம் மநுவால். 

(ப-ரை,) வா௫ிகாதியின் விதி முறை வழாது--, நல் மனத்தில் ஈசன் மேவுற--, 

அஞ்செழுத் தென்னும் பெருவிக்தை--, பா௪ நா௫கன் ஆம்படி செபிக்--, மெய்ச் சவம் 

ஆம் தேசு உளான், இம் மறுவால் ஏிவபூசனை செய்க--, எ று, 

(வி-ரை,) ஈசன் - சிவபெருமான், பாச நாசகன் - பாசத்தை ஈ9க்கசீ செய்வோன். 

தேசு - ஒளி, (௨௪) 

பரம னர்ச்சனை யஞ்செழுக் தறைந்துபத் இயினா 

லொருப கற்புரி பவன்சிவ கஇயினை யுறுவான் 

விரத நற்றவ மகமிவை வித்தைகொண் டியம்று 

மொருமை யர்ச்சனை தனிற்கோடி கூற்றிலொன் றஜொவ்வா. 

(ப-ரை,) ப.ரமன் அர்ச்சனை - சவபிரானது அர்ச்சனையை, அஞ்செழுத்து 

௮றைர்து - ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷ£த்தை யோ௫), பக்தியினால் ஒருபசல் புரிபவன்--, சிவக இயினை
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உனுவான்--, விரதம் ஈல்தவம் மகம் இவை--, வித்தை கொண்டு இயற்றும் - வித்தை 
யினால் செய்ற, ஒருமை அர்ச்சனை தன்னில் கோடி. கூற்றில் ஒன்று ஓவ்வா-.-, எ- று, 

(வி-ரை,) சவகதி- வெலோக ப்.ராப்இ, மகம் -யாகம், கூற்றில் - பமல், ஒருமை 
அர்ச்சனை - ஒரு அர்ச்சனை, (௨௫) 

விரத மேவிமெய் யிளைப்பவர் கால்புனன் மிசைவோர் 
uri னொெண்பத மடைவுருர் பஇதனே யெனிலும் 

இரிவி லஞ்செழுத் தறைந்தொரு காற்சிவ பூசை 

புரிப வன்பவ கோடிகள் போக்கும் துண்மை. 

(ப-ரை,) விரதம் மேவி மெய் இளைப்பவர்---, கால் புனல் மிசைவோர்--, பரமன் 

ஒள் பதம் ௮டைவுருர்--, பதிதனே எனிலும்--, திரிவு இல் - மாறுபாடில்லாத, ௮ஞ்சு 
எழுதிது ௮றைர்து--, ஒருகால் சிவபூசை புரிபவன்--, பவகோடி.கள் போக்கும் - கோடி, 

பிறவிகளை யொழிப்பன், எது உண்மை--, ௭ .- று, 

(வி-ரை,) விசதம் மேவி - நோன்பு செய்து, மெய் - உடம்பு, கால் புனல் மிசை 

வோர் - காற்றையும் கீரையும் புசப்பவர் (வாயுபக்ஷணி, ஜலபக்ஷணி), பதன் - பாவி, 
அறைந்து - ஜபித்து, புரிபவன் - செய்பவன், (௨௬) 

சிறந்த வஞ்செழுச் துயர்மநு வொரு9றி தேனு 
மறைந்து ளாசெனி னவர்செயும் பாதக மனைத்து 

மிறந்து போமிளம் கஇர்கடன் முகட்டினு ளெழலு 

முறிட்து பேரிருட் படலைக ளிரிதரு முறைபோல், 

(ப-ரை,) சிறந்த அஞ்செழுத்து - சிறந்த ஐர்தெழுத்தாகயே, உயர் மது - உயர்க்த 

மக்திரத்தை, ஒரு சிறிது ஏலும்--, அறைந்துளார் எனின்--, அவர் செய்யும் பாதகம் 

அனைத்தும்--, இளங்கதிர் - பாலசூரியன், கடல் முகட்டிலுள் எழலும்--, பேர் இருள் 

படலைகள் - பெரிய இருட்கூட்டங்கள், முறிஈ்து இரிதரும் மூறைபோல் - மு.றிர்தோடும் 

தன்மைபோல், இறர்துபோம் - அழிர்தொழியும், ௭ - று. 

(வி-ரை,) எழலும் - &இத்தலும். இரிதல் - ஓடுதல், (௨௭) 

எண்ணி லாகமம் புகலயன் மந்திர மெல்லாம் 

பண்ணு றும்புரு டார்த்தமே நிரந்தரம் பயிலி 

னண்ண லஞ்செழுச் தொருமுறை சிறிதறை௰ தவர்க்கு 

நண்ண ஈல்குறுஞ் AEBS எனைச்தையு ஈயந்தே. 
(ப-ரை,) எண் இல்-கணக்டில்லாத, ஆகமம் புகல் - ஆகமங்கள் சொல்லுற, அயல் 

மர்தஇிரமெல்லாம்--, கிரர்த.ரம் பயிலின் - சதாகாலமும் பழகினால், புருடார் த்தமே பண் 

னுறும் - புருஷார்த்தத்தை யளிப்பனவாம், ௮ண்ணல் - பெருமைபொருக்திய, அஞ்சு 

எழுத்து ஒருமுறை சிறிது அறைக்தவர்க்கு--, சித்திகள் அனைத்தையும் நயந்து - இத்தி 
சளெல்லா வற்றையும் விரும்பி, கண்ண நல்குறும் - அடையக் கொடுக்கும், எ - று, 

(வி-ரை,) ௮ண்ணல் அஞ்செழுத்து - சவெபெருமானது திருமாமமாகய ஸ்ரீபஞ்சா 

கூரம், அயல் மச்திரம் - வேறு மந்திரம், புருடார் த்தம் - புருடனால் சம்பாதிக்கத்தக்க த, 

அது ௮மம் பொருள் இன்பம் வீடு என நான்கு வகையினை யுடையது, (௨௮) 

போதி லொன்றினை யஞ்செழுத் தஇனைப்புகன் றமலன் 

மீக ணிந்திடின் வாசப வேள்வியா யிரத்தி 

னோது அம்பல மனைத் துமங் கவனடைந் துறுவான் 

மாத வம்புரிர் துயர்தரு ம்லயவெம் பமர்வோய்,
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(ப- - @m,) wr தவம் புரிச் து உயர்தரும் மலயவெற்பு அமர்வோய்௭, அஞ்செழுத் 

தினைப் புகன்று--, அமலன் மீது--, போதல் ஒன் நினை - மலர்களிலொன்றை, ௮ணிச்இ 
neo —, வாசப வேள்வி ஆபிரத்தின் - வாஜபேய மாயிரத்தினா அளதாமென்௮, ஓது 

௮ம் - சொல்லுறெ, பலம் அனைத்தும்--, அவன் ௮டைக்து உறுவான்--, எ று, 

(வி- ரை,) மாதவம் - பெருந்தவம், புரிதல் - செய்தல், மலயவெழற்பு - பொதியமலை, 
மாதவம் புரிச்து உயர்தரும் மலயவெய்பு ௮மர்வோன் - அகத்தியன், போது- மலர், 

வாஜபேயம் = ஓர் மஹாவேள்வி, பலம் - பயன், (௨௯) 

மறையு ணர்க்துடன் மகம்பல வியற்றன்மா தாக 

மழறையு மின்னவை யஞ்செழுத் தருஞ்செபக் தன்னின் 

Dow teri gen கோடிகூற் ஜரொன்றையுஞ் சிவணுாப் 

பொறையி லங்குறு மந்திரத் தஇயல்பையார் புகல்வார். 

(ப-ரை,) மலை உணர்ம்து--, உடன்- உடனே, மகம்பல இயம்றல்--, மாதாகம்,-- 
அறையும் இன்னவை - சொல்லப்பட்ட இவைபோல்பவை--, அஞ்செழுத்து அருஞ்செபம் 

தன்னின்திமம் - அஞ்செழுத்தின் ௮ரியசெபத்தினிடத்தில், ௮ணைம்துள்ள - சேர்ந்துள்ள, 

கோடிகூற்று - கோடிபம்இல், ஒன்றையும் - ஒருபங்கனையும், இிவணா - ஒவ்வாத, பொழை 

இலங்குறும் - பெருமை விளங்குகிற, மர்இரத்து இயல்பை--, யார்புகல்வார்--, ௭ - இ, 

(வி-ரை,) மறை யுணர்தல் - வேதப்பொருளை யறிதல், அதாவது மூன்று 

வேதக்களை, மகம் - யாகம் ௮க்நிஹோத்ரம் முதலியன, இறம் - ஏழலுருபு, சிவணல் - 

நிகரத்தல், மா தாகம் - ஏராளமான தக்ஷிணையை யுடையனவாகய வேள்விகள். (௩0) 

முன்னர் மெய்யறி வறிர்துள சாக்த முனிவன் 

பன்னி யஞ்செழுச் தாகிய பரமமக் தரத்தை 

யின்னல் வெக்௩£ கத்துளோர் தமையெலா மெடுத்து 

DID Hi gps கச்துற வைத்தனன் மன்னோ. 

(ப-ரை,) முன்னர் - முற்காலத்தில், மெய்யறிவு அ.றிஈ்துள்ள--, சாகர்தமூனிவன்--, 

அஞ்செழுத்தாகெயெ பரம மச்திரத்தை பன்னி--, இன்னல் - துன்பத்திற்டடெமான, வெம் 

௩ரகத்து உள்ளோர் தம்மை எல்லாம் எடுத்து--, மன்னுறும் - நிலைபெற்ற, துறக்கத்து 

உ௰ வைத்தனன் - சுவர்க்க லோகத்தில் இருக்க வைத்தான், ௭ - று, 

(வி- சை,) ப.ரம மந்திரம் - மேலான மர்திரம், பன்னி - ஜபித்து. (௩௧) 

மாட லாவ?ட் ட॥ இமா முனிவரிம் மறுவாற் 

றேசு மேவினர் சத்இக ளனைத்தையுஞ் செறிஈ்தே 

யாச லாவய னாதியர் படைப்புமுன் னாகப் 

பேசு மாதொழின் மந்தர வலியினாழ் பெற்முர். 

(ப- ரை,) மாசு இல்லா வூட்டாதி மா முனிவர்--, இம்மறுவால்-., சித்திகள் 

அனைத்தையும் செறிக்து--, தேசு மேவினர் - ஒளி படைத்தனர்--, ஆச இல்லா அயன் 

ஆதியா்--, படைப்பு முன் ஆக - சிருஷ்டி. முதலாக, பேசும் - சொல்லப்படுகிற, மா 

தொழில் - பெரியதொழில்களை, மச்திர வலியினால் பெத்றார்--, எ லு, 

(வி-ரை,) இம்ம.றுவால் - இர்தமந்திரத்தால், தேசு- ஒளி, ௮.து இங்குக் £ர்.த்தியைக் 
குறித்தது. ௮யன் - பிரமன், மர்திர வலி - மர்த ர பலம், ௮௬ - குற்றம், (௩௨)



. த்லம்.] பத் தித்தலம். ௬௫ 

பரத சொற்களி னென்பயன் பத்இயாற் செவனைத் 
இருந்த வர்ச்சனை செய்பவ னாகியே றந்த 
வச௩த ரும்பி7 ணவமுத லாயவிம் மநுவை 
நிரந்த ரஞ்செபிப் பவன்பர முத்இயி னிலைப்பான். 

(ப -ரை,) ப.ரர்த சொற்களின் - விரிந்த சொற்களால், என் பயன் - யாதுபயன், 
பதீதியால் சிவனைத் இருச்த அர்ச்சனை செய்பவன் ஆ9--, சிறர்த வரம்தரும் - இறந்த 
வரங்களைத் தருதற்குரிய, பிரணவம் முதல் ஆய - பிரணவத்தை மூதலிலேயுடைய, இம் 
மதுவை. பிரந்தரம் செபிட்பவன்--, பரமுத்இியில் நிலைப்பான்--, எ- று, 

(வி-ரை,) பிரணவம் - பிரணவாக்கரம், ௮.து ஓங்காரம். 8565910 = எப்பொழும், 
செபிப்பவன் - உச்சரிப்பவன். பரமுத்தி - மேலானமுத்தி, பதமுத்திகளை இழித்தற் 
பொருட்டு பரமுத்தி என்றும், பதமு.த்தகளை யடைபவன் அவற்றில் நிலைத்திரான் 
என்பது தோன்ற பரமுத்தியில் நிலைப்பான் என்றும் கூறினர், (௩௩) 

பஞ்சாக்கரசேபத்தலம் - முற்றும். 

  

உ 

ஐம் நீலலோஹிதாய ஈம$, 

ஒன்பதாவது 

௯)பத்தித்தலம். 
ஆட 

[ அதாவது - ஈவவித பக்தியினாலும் பஞ்ச யஜ்ஞங்களினாலும் சிவபெருமானைப் 
பூஜித்தல், சவபெருமானல்லாத பவி தேவர்களைப் பூஜியாதிருத்தல், பஞ்ச சூ.தகங்களை 
விட்டிருத்தல், ஸ்ரீ குருவினிடத்தும் ஓகமவாக்கியல்களினிடத்தும் பூர்ண ஈம்பிக்கை 
வைத்தல், லிங்கந்தினிடத்தும் ஐங்கமத்தினிடத் தம் பக்தியைச்செலுத்தல், பயனைக் 

கருதாமல் தாரம் செய்தல் இவை முதலிய ஸத்கர்மங்களை எக்காலத்தும் செய்பவனும், 
ஸ்ரீ விபூதிருத்.ரா-ஷங்களை யணிந்து பரிசு த்தனானவனும், ஐ்ஞாக மயமாயே பீ பஞ்சாகூரர 

ஜபமுள்ளவலும், Ome தா.ரணனுமான வீரசைவனே சவபக் Eero gy சொல்லப்படுவன் 

என்பது.] 

கலிவிருத்தம், 

நலங்கொள் பூதி ஈயகத் இருமணி 

யலங்கன் மேனிய ஸணிந்துபு னிதனாய்ப் 

புலங்கொ எஞ்செழுத் தொண்மநுப் போற்றுறு 

மிலிங்க தாரணன் பத்த னெனப்படும். 

(ப-ரை,) ஈலம் கொள் - ஈன்மையைச்கொண்ட, பூதி - விபூதி, 5யஈத் இருமணி 
அலங்கல் - அழ அக்கமணி மாலை, (இவற்றை) மேனி அணிர்து - தன்னுடலில் தரித்த, 
புனிதன் ஆய் - பரிசுத்தனாகி, புலம்கொள் - ஞானத்தைக் கொண்ட, அஞ்செழுத்து - 
ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரமாடய, ஒள் மறு - ஒட்பமாஇய மக் திரத்தை, போற்றுறும்ஃபோழ்றுஇன்ற, 
இலிங்கதா.ரணன்--, பத்தன் எனப்படும் - சவபக்தனென்று சொல்லப்படுவான், aT = yy, 

(வீ- ரை.) susgA@ued! Querumg Daewe weelQwer நிறுத்தி அழயெ அக்க 
மணியென்ச, £யம் - கண், சிவபெருமான் கண்ணாதலால் திருவென்னலும் அடை. புணரீக் 
கப்பட்டது, அலங்கல் - அகுபெயர், | (s)



௬௬ ஏித்தாத்தசிகாமணி. [பத்தத் 

பு5ழ்தல் கேட்கை புனிதற் கருததன் 

மகழ்குற் றேவ லருச்சனை வந்தனை 

தொகுநற் ரொண்டொடு தோழமை ஈற்கொடை 

பகரு மற்திவை ஈன்னவ பத்தியே. 

(ப- ரை,;) புகழ்தல் - புகழ்தலும், கேட்கை - கேட்டலும், புனிதன் கருதுதல் - சிவ 

பெருமானை நினைத்தலும், மஏழ் - அவன் மூழ்தற்குரிய, குற்றேவல் - குற்றேவல் செய்த 

லும், ௮ருச்சனை-அர்ச்சனை செய்தலும், வச்தனை-வர்தித்தலும், தொகு நல் தொண்டொடு- 

தொகுதியாடுய ஈல்ல தொண்டுடனே, தோழமை - சிகேகமும், ஈல் கொடை-ஈற்கொடை 

யுமாக, பகரும் - சொல்லப்படு௰, இவை - இவையே, கல் கவ பத்தி - இிறர்த ஈவ பத்தி 
யெனப்படும், எ- று, 

(வி-ரை,) குற்றேவல் - சிறுதொண்டு, வர்தித்தல் - வாழ்த்தல், ஈற்கொடை - 
பெருங்கொடை, வ பத்தி - ஒன்பது வகையாயயே பக்தி. (௨) 

கரிய கண்டக் கடவுள் புகன்றிடு 

முரிய ஈன்னவ பத்தி யுலகனி 

லரிய பாவத் தவர்கட் கறத்இனாற் 

பெரிய வர்க்குப் பெறுதற் கெளியவே,. 

(ப- ரை,) கரிய கண்டக்கடவுள் - நீலகண்டத்தையுடைய சிவபெருமான், புகன் 

திடும் - சொன்ன, உரிய - செய்தற்குரிய வாய, ௩ல் ஈவபத்தி--, உலடனில்--, பாவத்த 

வர்கட்கு - பாவிகளுக்கு, அரிய - அரியனவாம், அறத்தினால் பெரியவர்க்கு - அறத்திழ் 

சிறந்தவர்க்கு, பெறுதற்கு எளிய - பெறுதற் கெளியனவாம், ௭ - று, 

(வி-ரை,) மேலைச்செய்யுளிம் சொல்லப்பட்ட ஈவபத்தி பாவிகட் குண்டா தலில்லை 

யென்பதும் புண்ணியருக் குண்டா மென்பதும் இதனாற் கூறப்பட்டன, (௩) 

தலைவ னாயிலுக் தாழ்க்தவ னாயினு 

மலைவி லாத மலிசவ பத்திதா 

னுலகில் யாரிடத் தொன்று மனையவ 

னிலகு பத்த னெனப்படு வானரோ. 

(ப - ரை.) தலைவன் ஆயினும்--, தாழ்ர்தவன் ஆயிலும்--, மலைவு இல்லாத - பிரம 

மில்லாத, மலி-மிக்க, சிவபத்தி--, உலகல் யாரிடதீ௮--, ஒன்றும்-பொருச்தியிருக்குமோ, 

அனையவன் - அவனே, இலகு - விளங்கு, பத்தன் எனப்படுவான்--, ௭- று, 

(வி- ரை.) தலைவன் - முதல்வன், தாழ்ந்தவன் - £ழாயினோன், தலைவன் தாழ்ந்த 

வன் என்பவற்திற்கு உயர்ச்த வருணத்தான் தாழ்க்த வருணத்தான் என்றுசைத்தலு 
மாம், அனையவன் என்பதனீற் தில் தேம்மேகாரம் தொக்கது, (௪) 

வேதி யன்புலைக் ழென வேறிலை 

யோத ருஞ்சிவ பத்தி யுடையனே 
யேது மீசற் இனியவ னின்மையோ 

னாதி வன்னத்த னாயினு மல்லனே; 

(ப-ரை;) வேதியன் என - வேதியனென்றும், புலை £ீழ் என - புலையனாயெ 

நீசனென்றும், வேறு இல்லை - வேறுபாடு இல்லை, ஓ.து ௮௬ - சொல்லுதற்கரிய, சிவபத்தி 
யுடையனே--, ஏலும் - எவ்வகையாலும், ஈசற்கு இனியவன்-..., இன்மையோன்-.-, ஆதி 
வன்னத்தன் ஆயினும், ௮ல்லன் - இனியவனல்லன், ௭ - று,



தலம்,] பத் இத்தலம், ௬௭ 

(வி. ரை,) வேதியன் - பிராமணன், புலை €ழ் என்பன ஒகுபெயர்கள், ஏதும் 
என்பதில் மூன்றனுருபு தொக்கு கின்றது, புலை €ம் என்றது மிலேச்சன் எனிலுமாம், 
ஆதிவனனத்தன் - முதல் வருணத்தான். (டு) 

வீச சைவர் விரும்புமப் பத்இதா 

னோரி ரண்டிய லாழுட் புறத்தினாத் 
சோர்வி லுள்ளது சூக்கும தூலமாம் 

தேரின் மற்றைப் புறத்தது செப்பினே. 

(ப-ரை,) வீரசைவர் விரும்பும் ௮ பத்தி தான்--, உட்புறத்தினால் - உட்புற வேறு 
பாட்டால், ஓரிரண்டு இயல் ௮ம் - ஓரிரண்டு வகையாகும், சோர்வு Qo—, உள்ளது 

சூக்குமம் ஆம் - உள்ளே உள்ளது சூக்குமமாகும், மற்றைப் புறத்த,த செப்பின், 
தேரின், தூலம் ஆம் - தலமாகும், எ - று, 

(வி-ரை.) புறத்தது - வெளியேயுள்ள. செப்பின் - சொன்னால், தேரின்-ஆசாயின். 

தூப தாகுமி டத்திற் சுடர்மணிச் 

Fw மெல்லணை யாகிய செங்கையி 

லாய மெய்ச்சிவ லிங்க வருச்சனை 

மாயி ரும்புறப் பத்இ மஇப்பினே. 

(ப-ரை,.) தூயது ஆகும் இடத்தில்--, செங்கை ஆ௫ய - செவ்விய கையாயெ, சுடர் 

மணிமெல் £ீய ௮ணையில் ஆய - பிரசா௫க்றெ அழயே மிருதுவாடுய சிம்ஹாஸநத்தில் 

அமர்ச்த, மெய் - உண்மையாூய, இவலிங்க அருச்சனை--, மதிப்பின் - கருதுமிடத்து, 

மா இரு - மிகப்பெரிய, புறப்பத்தி- புழப்பத்தியாம், எ- று, 

(வி- ரை,) காயதாகுமிடம் - பரிசுத்தமான இடம், சீயம் - சிங்கம், மதித்தல் - 

நினைத்தல், மெய்சிசிவலிங்கம் - இஷ்டலிங்கம், (௭) 

உயிரி Se ஓயிரரு of roche 

பயில வொன்றுபட் டொன்றையும் பற்றுரு 

வியல்ப கத்ததி பத்தி யிசைந்துளோன் 

செயல்வெ துப்பு விதையெனச் செப்புவார். 

(ப-ரை.) உயிரில் ஈசன்--, அருள் எசனில் உயிர்--, பயில-மிகுதியாக, ஒன்றுபட்டு- 
ஒற்றுமைப்பட்டு, ஒன்றையும் பற்றுரா இயல்பு - ஒன்றையும் பற்றாத இயற்கையே, 

அகத்து ௮தி பத்தி - மேன்மையாயெ ஐுகப் பத்தியாம், இசைந்துளோன் - இந்தப் பத்தி 

யுடையோனது, செயல் - தொழில்கள், வெதுப்பு விதையென செப்புவார் - வறுத்த 

வித்தென்று சொல்லுவர் (பெரியோர்), எ - று. 

(வி- சை.) இயல்பு என்பத னீற்தில் தேற்றேகாரம் தொகுத்தது. வறுத்த வலித்து 

என்றது முளைத்தம் குரியதல்லாத வித்தென்றவாறு, அகப் பத்தயுடையோனது தொழில் 

கள் ௮வ,ம்.றின் பயன்றரா தொழியு மென்பது இதனாற் கூறப்பட்டது, பயன்றராதொழி 

தலாவது பிறப்பில்லையாதல், (4) 
பேருகு சொற்கொடென் பேறு பகர்ந்திடி. 

DES பத்தி யெவற்று முயர்ந்ததா 

மருவி மற்றதை மன்னின னேன்மல 

விருளி ரிக்கு மிதிலிலை யையமே. 

(ப- ரை,) பெருகு சொல் கொடு - விரிந்த சொற்களால், என்பேறு - என்ன பயன், 
பகர்ச்இடின் - சொல்லுமிடத்தில், உருகு பத்த--, எவம்னறும் - எவற்கிலும், உயர்ச்தது 

க



௯௮ சித் தாந்தசிகாமணி. [பத்தத் 

ஆம்--) அதை மருவி - அதை யுடையனாய், மன்னினனேல் - நிலைத்திருப்பானானால், மல 
இருள் இரிக்கும்.- (௮.து) மல விருளை யழிக்கும், இதில் ஐயம் இல்லை--, எ - று, 

(வீ- ரை.) உருகு பத்தி- மன மூருகுதழ் குரிய பக்தி, மன்னுதல் - நிலைபெற்றிருத் 
தல், இரித்தல் - அழித்தல், மல இருள் இரிக்கும் என்றது முக்தி ப்.ராப்தியை விளைக்கும் 
என்றபடி, (க) 

முளையில் வித்துமவ் வித்இன் முளையும்போற் 

றளையில் பத்த வப்பிர சாதமோ 

டளவி யொன்றினொன் மாகுமப் பத்திதான் 

வளமு அும்பிறப் பொன்றில் வருவதோ. 

(ப -ரை,) முளையில் வித்தும் ௮ வித்தில் முளையும் போல--, தளை இல் - தடை 
யில்லாத, பத்தி--, வெப் பிரசாதமோடு--, அளவி-கலக்து, ஒன்றின் ஒன்று ஆகும்- 

ஒன்றினின்றும் ஒன்றுண்டாகும், ௮ பத்தி தான்--, வளம் உறும் . வளமாகய, பிறப்பு 
ஒன்றில் வருவதோ--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) அளவல் - கலத்தல், வருவதோ வென்னு மோகா.ரம் வினாவோ டெதிர் 
மறைப் பொருட்டு ; அதாவது வாராது என்பதும், வொரறுக் ரஹத் தாலேயே யுண்டாகும் 

என்பதும், அதச் சிவாறுக்.ரஹம் பக்தியாலுண்டாகும் என்பதும் பெறப்பட்டன, (௧0) 

அது?ர்க்கழிகெடிலடி.யாசிரியவிரு த்தம். 

எண்ணரும் பிறப்பிற் சுத்த மெய்திநா னெறிவ ழாமற் 

பண்ணுறு மியல்பின் மேவிப் படர்புலன் ுறந்த ஞானிக் 

கண்ணறன் னருள்பி றக்கு மாங்குடன் முத்த னாகி 

௩ண்ணருஞ் வ௪ மாக ஈணுகுவ னென்பர் மேலோர். 

ப- ரை,) எண் அரும் பிறப்பில் - எண்ணுதற்கரிய பிறவிகளில், சுத்தம் எய் தி-சத்த 

மடைந்து, நால் நெறி வழாமல் - நூல் வழியிம் ஐவராமல், பண்ணுறும் இயல்பின் மேவி - 

நல்லியற்கையிற் பொருர்இி, படர்புலன் றந்த - விரிர்த புலன்களை விட்ட, ஞானிக்கு--, 

அண்ணல் தன் - இவபெருமானது, அருள் பிறக்கும்--, ஆஒங்குடன் - அப்பொழுதே, 

முத்தனாெ-, நண் அரு :- அடைதற்கரிய, இவெ௫மாஈம் ஈணுகுவன் - வ சாமியத்தை 

யடைவன், என்பர், மேலோர்--, எ. 1, 

(வி-ரை.) பண்ணுறல் - அலங்கரித்தல், இது இயல்பை விசேடித்து நிற்றலால் மல் 

லியற்கை யென்றதாயிற்று, படர்தல் - செல்லலாதீலால் படர்புலன் என்பதம்கு விடயங் 

களின் மேற்செல்லும் புலன் என்றுரைத்தலுமாம், ஆங்குடன் - ஒரு சொல், முத்தன்- 

பாசநீக்கமுடையவன், அருள்பிறத்தலாவது பிரசன்னமாதல், இவசாமியம் - Rar 

பின்னம். சிவனுக்குச் சமா௭ன் என்று பொருளா யிருக்க இங்குச் சிவாபின்னன் என்று 

பொருள் கொள்ளுதல் எதனா லெனின்:--௪வ ஸ்வருபத்தைக் கூறும் வேதம் ஆகமம் 

புரா ணம் ஆன்றோர் மொழி முதலிய Fao பிரமாணங்களிலும் இவனுக்குச் FLOM CQ GA 

அல்லது மேலானவனாவது உள்ளதாக இத்தார்தப் படுத்தவில்லை, அவ்வாறு ஒப்புயர்வில் 

லாதவனென்று முழல்டப்படும் இவனுக்குச் சமாநனென்று சொல்வது ௪கலப் பிரமாணய் 
களுக்கும் விருத்தமாகுமென்பது நிச்சயம், சிவன் ஒப்புயர்வில்லாத வனென்பதை ஸ்வே 

தாஸற்வதர உபநிஷச் முதலிய பிரமாணங்களில் காண்க, இவ்வாமுன பிரமாணங்களுக்கு 

முரணாக சிவசமாஈன் என்று பொருள் செய்தல் கூடாது. தைத்திரியோபகிஷச் முதலிய 

பிரமாணங்களில் அபேதத்தையே விளக்குடுன்றமையால் இங்குச் சிவாபின்னன் என்று 

பொருள் கொள்வதே ஸ்ருதி யுக்தி அறுபவங்களுக் ணெங்கெயதாம், இதனால், அபின்னன் 

என்பது ஈசனைப் போல எடும் எடுப்பும் இல்லாதவன் எனப் பொருள்பட்ட.த, (௧௧)



தலம்,] பத்தித் தலம். ௬௯௯ 

சேளிதிசைக் கடலு O56 நிலமிசை மக்க டம்முட் 

டெளிசவ பத்தி தானோர் சறிதுளோ னெனினு மன்னே 

னெளிதினின் முப்பி றப்பின் மேற்பிறப் பெய்தா வண்ண 

மொளியொடு மருவி நிற்கு முண்மையிம் மாற்ற மாதோ, 

(ப-ரை,) கெளி திசை - - திவழ்னெற அலைகளையுடைய, கடல் உடுத்த - கடல் சூழப் 
பெற்ற, நிலமிசை மக்கள் தம்முள்--, தெளி - தெளிவா, வெபத்திதான்--, ஓர் றிது 
உள்ளோன் எனினும்--, அன்னோன் - அவனே, எளிதினில்--, முப்பிறப்பின்மேல்-, 
பிறப்பு எய்தா வண்ணம்--, ஒளியொடு மருவி நிற்கும், இ மாற்றம் - இந்தச் சொல், 
உண்மை - மெய்யாகும், எ - று, 

(வி-ரை,) சிநிதுளோன் எனிலும் என்பத னீற்.றும்மை உயர்வு செப்பு, அன்னோன் 

என்பத னீற்றில் தேற்லேகாரம் தொக்கது, எய்தா வண்ணம் - அடையாதபடி, முப்பிறப் 

பின்மேல் - மூன்று ஜன்மத்திற்குப் பின்னர், ஒளியொடு மருவி நிற்கும் என்றது சவா 

அக ரஹ முண்டாகும் என்றபடி, (௧௨) 

சாங்கமோ டியற்றி யென்று£ தாய்கடைப் பிடிக்குஞ் சேவை 

யாங்கது USE மூன்றா மகமன மொழிமெயக் கூற்றா 

லீங்கிறை வடிவ மாதி யெண்ணுதன் மனத்த தாகும் 

பாங்குறு செபாதி வாக்கின் பணிபூசை யாதி மெய்த்தாம், 

(ப- ரை.) சாம்கமோடு இயற்றி--, என்றும்--, தாம் கடைப்பிடிக்கும் சேவை-தாம் 

உறுஇயொகப் பற்றுஞ் சேவையாடுய, ஆங்கது பத்தி- அந்த பக்தி, அகம் மனம் மொழி 

மெய் கூற்றால் மமோ வாச் காயங்களின் கூறுபாட்டால்-- மூன்று ஆம்... ஈங்கு - DAG, 

இறை வடிவம் ஆத எண்ணுதல் - இஹைவனது உறுவ முதலியவற்றை நினைத்தல், மனத்தது 

ஆகும்--, பாங்கு உறு - அழகா௫ய, செபாதி - ஜப முதலியவை, வாச்னெ பணி - வாக்கின் 

தொழிலாகும், பூசை ஆதி - பூசை முதலியவை, மெய்த்லு ஆம் - காயத்தின்தொழில் 

களாம், எ-று, 

(வி- ரை,) சாங்கமோடு - அங்கத்தோடு கூடி, இமை - ஆகுபெயர், மனத்தது - 

மகோ (மாகஹிக) பக்தி, வாக்கின் பணி - வாம் (வா௪க) பக்தி, மெய்த்து-காயிக பக்தி, 

மெய் - உடம்பு, அகம் மனம் - ஒருபொருட் பன்மொழி, (௧௩) 

முப்பொறி யியற்ற வ௩5 முப்பெழுஞ் சேவை யென்றும் 

பொய்ப்பரும் புறம கம்பின் புறவக மென்ன மூன்றா 

மெய்ப்டொரு ணினைத்த னெஞ்சம் விமலன்மெய்ப் பெயர்த்து வாக்கா 

மொப்பின்முப் புண்ட ராதி யுளதுமெய் யொழிந்த வல்ல. 

(ப-ரை,) முப்பொறி இயற்ற வந்த - முக்கரணங்கள் செய்ததனாலுண்டாயே, 
முப்பெருஞ்சேவை--) என்றும்--, பொய்ப்பு அரும் - பொயத்தலில்லா த, புறம் அகம் 

பின் புறவகம் என்ன மூன்று ஆம்--, மெய்ப்பொருள் நினைத்தல், கெஞ்சம் - மரோ 

சேவை, விமலன் மெய்ப் பெயர்த்து - சிவபிரானது உண்மையாஇிய பெயர் சொல்வது, 

வாக்கு ஆம் - வாக் ஸேயையாம், ஒப்பு இல் - ஒப்பம்ற, முப்புண்டராஇி உள்ளது - (சாஸ் 

இரத்தில் சொல்லப்பட்ட) இரிபுண்டச் முதலியவாயுள்ள௮, மெய் - ௪ரிர சேயையாம், 
ஓழிச்த ௮ல்ல - ஓழிம்தன சேவைகளல்ல, எ - று, 

(வி-ரை,) முக்கரணங்கள் - மகோ வாக் காயங்கள், கெஞ்சம் வாக்கு மெய் என்பன 

மூன்றும் ஆகுபெயர்கள், சேவை மூவகைய வென்பதும் அவை மிவை யென்பழும் இதஞம் 
கூறப்பட்டன; | (௧௪)
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புறமுற வியற்றும் பூசை புறமகம் தன்னிற் ருனே 

பறிவுற வியற்றும் பூசை யகம்பர சவனைப் போற்றும் 

புறதமச மடைந்து நிற்கு மனமதே புறவ கந்தான் 

மறுவறு பணியோ சைந்து வகைப்படு மதனை யுல்கேள். 

(ப - ரை,) புறம் உற இயம்லும் பூசை புறம்--, அகம் தன்னிழ்ரனே அறிவு உற 
இயற்றும் பூசை அகம்--, பரசிவனைப் போம்றும்--, புறம் ௮௧ம் அடைந்து நிற்கும் 
மனமதே புறவகர்தான்--, மறு அறு - குற்ற மற்ற, பணி--, ஓர் ஐச்து வகைப்படும்--, 
அதனையும் கேள்--, எ- று, 

(வி-ரை,) பூசையானது புறப்பூசை அகப்பூசை புறவகப்பூசை யென மூன்று வகை! 
வென்பதும், அவை மிவை யென்பதும், அதாவது அன்னியரால் காணப்பட்ட தாய 
சிவார்ச்சனை முதலியன புறப்பூசை யென்பதும், ௮த;தனக்கு மாத்திர மறியப்படுமாயின் 
அகப்பூசை யென்பதும், மனமானது சவபிரானிடமே பேராவலுடைய தாயின் புறவகட் 
பூசை யென்பழும் இச்செய்யுளாம் பெமப்பட்டன. பணி - சவமகம், (௧௫) 

வகந்துற௮ு தவமே கன்மம் வண்செபங் இயாக ஞான 

மைந்திவை முறையி னாகு மருக்தவ மீசற் காக 
கொந்துட லிளைத்த லாகு மற்றுள நோன்பி னோதன் 

முர்துள தவம தென்று மொழிந்திடப் படாது கண்டாய். 

(ப-ரை,) வந்து உறு - வந்து பொருந்துற, தவம் கன்மம் வள்செபம் தியாகம் 

ஞானம்--, (ஆடய) ஐந்து இவை முமையின் ஆகும் - முறையே இவை யைந்துமாம், 

(அவற்றுள்) ஈ௪ற்காக - இவபிராலுக்காக, நொந்து - வருச்தி, உடல் இளைத்தல் அரும் 

தவம் ஆகும்--, மற்று உள்ள--, நோன்பின் - விரதங்களால், கோதல்--, முந்து உள்ள 

தவம் என்று மொழிச்திடப் படாது, எ. று, 

(வி-ரை,) உடல் இளைத்தல் - உடம்பு மெலிதல், கோன்பின் என்பதில் இன் என்னும் 

ஐர்தாவது மூன்றாவதன் கருவிப்பொருளில் வர்தது, கண்டாய் - முனனிலையசை யிடைச் 

சொல், மற்றுள நோன்பு என்றது க்ரிச்ச்.ரத்தை, தவமெனிலுமாம், இத ப்.ராஜாபத்யம், 

ஸாந்தபகம், அ.திக்ரிச்சீரம், தப்.தக்ரிச்சீரம், பா.ரக£ரிச்சீரம், சார்திராயணகரிச்சீரம், 

எவசார்த்.ராயணம், எதிசார்த்ராயணம், சசுசார்தி.ராயணம் எனப் பலவகைப்படும், 

இவை சகல பாவங்களை நீங்சச்செய்வனவும் சாந்த. ராதி புண்ய லோகத்தை யடையச் 

செய்வனவுமாம். இதன் விரிவை மறுஸ்ம்ரஇி ப்சாயஸ்சித்த ப்ரகரணத்தில் காண்க, (௧௬) 

கண்ணுதல் பூசை செய்கை கருமமற் ௮ுள்ள வல்ல 

வண்ணறன் பிரண வத்தோ டஞ்செழுத் துருத்தி ராதி 

நண்ணுறப் பயிலும் தன்மை ஈற்செபம் வேத மாதி 

பண்ணுறப் பயின்று நிற்கை பகர்தரு செபமா காவால், 

(பஃரை;) கண்ணுதல் - வெபிரானது, பூசை செய்கை--, கருமம்--, மற்று உள்ள 

அல்ல - வேறுள்ளவெல்லாம் கருமமலல, ௮ண்ணல் த்ன் பிரணவத்தோ, அஞ்செழு 

த்.2--, உருத் தசாதி--, ஈண்ணுற - பொருச்த, பயிலும் தன்மை.ச்சரிக்கும்தன்மையே, 

ல் செபம் - நல்ல ஜபமாகும், வேதமாதி - வேதமுதலியவற்றை, பண்ணுறப் பயின்று 

நிற்கை - பண்ணோடு பொருந்த ஒதி நிற்பது, பகர் தரு - சொல்லப்பட்ட, செபம் 

ஆகா--, எ - னு, 
(வி - ரை,) கண்ணுதல் - அன்மொழித்தொகை, பிரணவம் - ஓங்காரம், உருத்த 

சாஇ- உருத்த தியாக முதலியவை, உருத்திரம் என்றது. ஸ்ரீருத்ரம் எனினுமாம், 

பண் - ஸ்வரம், ௮து உதாத்தம், ௮ுதாத்தம், ஸ்வரிதம், ப்ரசயம் என நால்வகைப்
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படும், எடுத்தலோசையால் உச்சரிக்கப்பவலு உதாத்தம் என்றும், பமித்த லோசையால் 

உச்சரிக்கப்பவெது அறுதாத்தமென்றும், ஈலிதலோசையால் உச்கரிக்கப்படுவ.து ஸ்வரித 

மென்றும், உழச்தலோசையால் உச்சரிக்கப்படுவது ப் ரசயமென்றும் கூறுப வட.நாலார். 

மற்று உள்ள கருமமாவது வேள்வி முதலியன. பண்ணுறப்பயின்னு நிற்கை - தியாகம். 

சிவமுறு படிவ மாதி சிந்தனை இியாஈமாகு 

மவழுறு மான்ம சிந்தை யாதிய இயாக மாகா 

நவிறரு சிவாக மத்தி னற்பொரு டெரிதன் ஞானம் 

பவமுறு மொழிந்த நூலின் பயனுணர் வன்று ஞானம். 

(ப- ரை.) சிவம் உறு படிவம் அஇ- சிவத்தின் உருவ முதலியவற்றை, இந்தனை - 

இந்தனை செய்தல், இயாஈம் ஆகும்--, அவம் உறும்-வீணாயெ, ஆன்ம சிந்தை ஆதிய-தன்ம 

இர்தை முதலியவை, தியாாம் ஆகா--, நவில் தரு - சொல்லப்பட்ட, சிவாகமத்தின் நல் 

பொருள் தெரிதல்--, ஞானம்--, பவம் உறும் - பிறவிக்கேதுவாடிய, ஓழிர்த நூலின் - 

ஏனைய நூல்களின், பயன் உணர்வு - பொருளுணர்ச்௪ி, ஞானம் அன்று, எ. று. 

(வி- ரை,) ௮வம் - பயனின்மை, ஈவிலல் - சொல்லல், இவ வடிவாதிய வற்றைச் 

இிர்தித்தலே தியாகமென்பதும், ஏனைய €வன் முதலியவற்றைத் தயாரித்தல் தியாஈமாகா 

தென்பதும், சிவாகமப் பொருளுணர்ச்சியே ஞானமென்பதும், ஏனையழால்களின் பொரு 

ளுணர்ச்சி ஞானமனறென்பதும் இதனாற் கூழப்பட்டன. (௧௮) 

சேப்பிய முறையி னின்ன வமக மைந்தி னானும் 

பைப்பொறி யரவ ணிந்த பரமனை யருச்சிக் இன்ற 

மெய்ப்பணி புரியும் பத்தி மேவினோ னியாவ னன்னோ 

னொப்பறு பத்த னென்றே யுசைத்திடப் பவ னன்றே. 

(ப-மை,) செப்பிய - சொல்லப்பட்ட, முறையின் - முறையால், இன்ன - இத் 

தன்மையவாயெ, சிவ மகம் ஐற்தினானும்--, பை பொழி அரவு - படப் புள்ளிகளை யுடைய 
பாம்பை, ௮ணிந்த பரமண அருச்சிக்னெற மெய்ப்பணி புரியும் பத்தி மேவிஷேன்...... 
யாவன் = எவனோ, அன்னோன் - அவல், ஒப்பு அறு பத்தன் என்றே உரைத்திடப் 

படுவன்--, எ டி 

(வி - ரை, முழையின் என்பதில் இன் என்னும் ஐர்தாவது மூன்றாவதன் கருவிப் 

பொருளில் வந்தது, சிவமகம் ஐந்தாவன - மேற்கூறிய தவம் முதலிய பஞ்ச இவெ 

யஜ்ஞங்கள், மெய்ப்பணி - உண்மையாடஇய தொண்டு, (௧௯) 

பந்தனை யகன்று நின்ற பரசிவ பத்தன் றன்னை 

வந்தனை புரியு ஈல்லோன் புண்ணிய வழியை ஈண்ணு 

நிந்தனை செய்யும் தீயோ னினைப்பிலு முளக டுங்கும் 

வெர்தழ னிரய மெய்தி மெலிகுவ னைய மின்றே, 

(ப-ரை,) பந்தனை அகன்று நின்ற - பிறவித்தளை யொழிய கின்ற, பரசிவபத்தன் 
தன்னை, வந்தனை புரியும் கல்லோன்--, புண்ணிய வழியை ஈண்ணும்-தரும மார்க்க த்தை 

யடைவான், நி$்தனைசெய்யும் தியோன்--, நினைப்பினும் உள்ளம் ஈடுங்கும் வெம் தழல் 
நிரயம் எய்தி--, மெலிகுவன் - தளர்வான், ஐயம் இன்று - சந்தேகமில்லை, எ - று, 

(வி உ ரை,) பந்தனை - கட்டு, YQ) ஈண்டைக்கேற்பப் பிமவித்தளை யென்றுரைக்கப் 

பட்டது. பத்தன் றன்னை யென்பதில் தன் சாரியை, புண்ணிய வழி - புண்ணியகதி 

(சுவர்க்கம்), கிரயம் - ஈரகம், (௨0)



௧0௨ சித்தாந்தரிகாமணி. [பத்தத் 

ஈண்டொளி யமல பத்த னிருஞ்சிவ பத்தி நீத்துக் 

கோண்டரு மனத்து வெய்ய கொடியவன் நன்னை கோக்க 

றீண்தெல் புரித லாகா சேர்ந்தவ லுடனி ருத்தல் 

வேண்டுவ தன்றெல் கேனும் விடிவதே யியல்பு மாதோ. 

(ப -ரை,) ஈண்டு ஓளி - மிக்க வொளியினையுடைய, அமல பத்தன் - பரிசுத்தனாகய 
பக்தன், இரு இவெபத்தி நித்து - பெரிதாகிய வெபக்தியை விட்டு, கோண் தரு மனத்து - 

கோணலாகிய மனத்தினால், வெய்ய கொடியவன் தன்னை--,மோக்கல்--, இண்டுதல்-, 

(இவற்றை) புரிதல் ஆகா - செய்யலாகாது, அவனுடன் சேர்ந்திருத்தல் வேண்டுவது 
அன்று--, எங்கேனும் விருதே இயல்பு--, எ ஃ று, 

(வீ -ரை,) கோண் - கோனுதல் (தொழிழ்பெயர்), எண்டு ஒளி - மிக்க தேஐஸ்ஸ- 

(ப் சபாவம்), (௨௧) 

என்றுபெற் றண்ண றீக்கை யிலிலங்கசா ரணமே யாதி 

யன்றுதொட் டமல பத்த னாயினோன் றன்னைப் போல 

நின்றநற் சிவாக மத்தி னெறிவழா தொழு நீங்கு 

புன்றொழிற் பத்தன் றன்னைப் பூசனை புரிக வன்றே, 

(ப- சை,) அண்ணல் தீக்கை--, இலிங்க தாரணம் ஆத--, என்று பெற்று - என்று 

பெற்றுக்கொண்டதோ, அன்று தொட்டு--, அமல பத்தன் ஆயினோன்--, தன்னைப்போல 

நின்ற--, நல் சவாக மத்தின் கெறி வழாது ஒழு, புல் தொழில் நீங்கு- இழி தொழிலை 

யொழிந்து கின்ற, பத்தன் தன்னை--, பூசனை புரிக--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) அண்ணல் தீக்கை - சிெவதிகைஷ, இலிங்கதா.ரணமாதி - லிங்கதாரண 

முதலியவை. அமல பத்தன் - பரிசு$்தனான பக்தன். (௨௨) 

-தன்னெறி யொழு நிற்குஞ் சங்கர பத்தர் தம்பாழ் 

றுன்னுத லவர்தம் மில்லிற் றுய்க்குதல் செய்க பத்த 

னன்னியர் மனையூ ணாகா வருவினைப் பவிகாணல்கும் 

கொன்னிதி தன்வ சத்த தென்னினும் கொள்ளொ ணாதால். 

(ப-ரை,) பத்தன் - பக்தனானவன், தன்டெறி ஒழு நிற்கும் சங்கரபத்தர் தம்பால- 

தன் வழியி லொழுக நிற்ிற வெபக்தரிடத்தில், துன்னுதல் - சேர்தல், அவர்தம் இல்லில்- 

அவர் வீட்டில், துய்க்குதல் - உண்டல், (இய இவற்றை) செய்க - செய்யக் கடவன், 

அன்னியர் மனை ஊண ஆகா--, அருவினை பவிகள் ௩ல்கும் - அருவினைகளை யுடைய 

பாவிகள் கொடுக்றெ, கொன் நிதி- பெரும்பொருள், தன் வச௪த்தது என்னினும், கொள் 

ளொணாது--, எ-று. 

(வி -ரை,) தன் நெறி - ஸ்வய மார்க்கம், சங்கர பத்தர் - வெபக்தர். இல் - லீடு, 

ஊண் - உணவு, இழு முதனிலை Bilis தொழிம் பெயர், கொன் - பெருமை, அருவினை 

என்றது ஸ்வய (வீரசைவ) மார்க்கத்தில் வழுவுதலும் பிரபஞ்சத்தில் சித்தம் வைத்தலும் 

எனினுமாம். அருவினை - சடுத்தற்கரிய தீச்செயல்கள், (௨௩) 

அன்னிய தெய்வ முன்னல் புகழ்தலர்ச் சத்த லாகா 

வன்னிய தெய்வ சேட மருந்தொணா வமல பத்த 

னன்னிய தெய்வ மேவு மகமுருன் பூச னைக்க 

ணன்னிய தெய்வ பூசை யாளியை கோக்கு முனால். 

(ப-ரை,) அமல பத்தன்--, அன்னிய தெய்வம் உன்னல்--, புகழ்தல், அர்ச்சித் 
தல்ஃ) (இவை) ஆகா௭, அன்னிய தெய்வ சேடம் அருச்தொனா-, அன்னிய தெய்வம்



தலம்,] பத்தித்தலம். ௧0௩ 

மேவும் ௮கம் உழுன்--, பூசனைக் கண் - பூசையில், ௮ன்னிய தெய்வபூசை ஆளியை-அஈய 
தேவதையைப் பூஜிப்பவனை, கோக்குறான் - பார்க்கமாட்டான், எ. று, 

(வி- சை.) உன்னல் - நினைத்தல், சேடம் - நிவேதீம் (மிச்9ல்), அருர்தல் - 

உண்டல். அகம் - இடம், ஆளி - அள்பவன் (செய்பவன்). நோக்குரான் என்பதற்குப் 

பகுதி நோக்குறு, (௨௪) 

என்றுமெய்ச் சவலிங் கத்தோ டிசைந்துகல் வீரசைவ 

கன்றிகொ ணெறியி னின்ற கற்ிவ பத்த னானோன் 

வன்றசை யிடங்கொண் டுற்று வயங்குதா வரலிங் கத்தி 

னின்றநின் மாலி யந்தான் கொள்ளுத னெறியன் முகும். 

(ப- ரை.) என்றும்--, மெய்ச் சவலிங்கத்தோடு இசைர்து--, நல் வீரசைவம்ஃ-கல்ல 

வீரசைவமாயெ, ஈன்றி கொள் நெறியில் கின்5--, ஈல் வபத்தன் ஆனோன்--, வல் தரை 
இடம் கொண்டு உமு்று--, வயங்கு - விளங்குகின்ற, தாவர லிங்கத்தில் நின்ற--, நின் 

மாலியம் கொள்ளுதல்--, டெ.ழி அன்று அகும்--, எ - அ, 

(வி-ரை,) சன்றி கொள் கெறி- ளச்மார்க்கம், நின்மாலியம் - பூசித்துக் கழித்த 

பொருள், மெய்ச் சிவலிங்கக்தோடு இசை£து - சிவனிட ச்திலேயே நிஷ்டாபரனா யிருந்து, 

மெய்ச்சிவலிம்கம் என்றது இஷ்டலிங்கம் எனினுமாம், தாவர லிங்கம் - தேவர்ஷி மாவ 

ப்.ரதிஷ்டிதமான முற்கூமிய லிங்கங்கள். (௨௫) 

- யாண்டொரு தாவரத்திற் இடையூறு வரிலும் பத்தர்க் 

கேண்டரு சவவே டத்தோர்க் இடர்கள்வம துறினு நில்லா 

தாண்டுயிர் விடுத்தே யேனு மளிக்கமெய்ப் பரன்பொ ருட்டு 

மாண்டவன் சிவனோ டொன்றாம் பதத்இனை மருவு மன்றே. 

(ப-ரை,.) யாண்டு - எவ்விடத்திலாயினம், ஒரு தாவரத்திற்கு--, இடையூறுவரி 

லும்--, பத்தர்க்கு--, ஏண்தரு - பெருமையைக் தரு, சவ வேடத்தோர்க்கு--, இடர் 
கள் வம்து உறினும்--, நில்லாது - பார்த்து நில்லாமல், ஆண்டு - ௮வவிடத்தில், உயிர் 

விடுத்தேயேனும்--, அளிக்க - (அவர்களை ா) காக்கக் கடவன், மெய்ப் பரன் பொருட்டு 

மாண்டவன்--, சவனோடு ஒன்மும் பதத்தினை--, மருவும் - அடைவான். or = 2, 

(வி- சை,) தாவரம் - தாவரலிங்கம், இடர்கள்-இன்பங்கள், உயிர் விடுக்தேயேலம், 

உயிசை விட்டாயிஷம், அளித்தல் - காத்தல், சிவனே டொன்றாம்பதம்-சிவசாயுல்யம்,(௨௬) 

"குண்டனனாயின் முக்கட் கடவுளை நிம்திப் போனைத் 

தண்டனை புரிந்து கொல்க வரிதெனிற் சபிக்க நின்று 

மண்டனில் வலிய னன்றேல் வார்செவித் துணைகள் பொத்இக் 

கொண்டவ ணகன்று செல்க குலைகுலைம் தமல பத்தன். 

(ப உரை ) அமல பத்தன், மண் தனில் - உலக த்தில், முக்கண் கடவுமை Be A 

போனைக் கண்டனனாயின்--, தண்டனை புரிந்து கொல்கஃ- 7 அரிது எனின் - (அப்படி.சீ 

செய்தல்) ௮ரிதாயின், கின்று ௪பிக்கநின்று சபிக்கக் கடவன், வலியன் அன்றேல் - (அது 

செய்யவும்) வலியிலனாயின், வார் - நீண்ட, செவித்துணைகள் பொத்திக்கொண்டு --, 

௮வண் - அவ்விடத்தி னின்றும், குலை குலைந்து - ஈநெடுங்து அகன்று செல்க - அகன்று 

போகக்கடவன், எ று, 

(வி- ரை,) முக்கட் கடவுள் - சிவபெருமான், பொத்திக்கொண்டு - மூழடி.க்கொண்டு, 
துணை - இரண்டு, (௨௭]



௧0௪ சித்தாந்தசிகாமணி. [பத்தத் 

Tyo சார நிந்தை யாண்ட தவ்வி டத்திற் 
போயுற லொழிக வென்றும் புகல் நிந்சை செய்வோன் 

ous ppg நிற்க சிவறிக்தை யவர்க்கு prey so 

டாயிலும் பரிகா சஞ்செய் தகற்றிடற் கரிது மாதோ. 

(ப-ரை,) ஏயும் - பொருர்திய, அசார நிர்தை--, யாண்டு உளது - எவ்விடத் 
துளதோ, அ௮வ்விடத்தில்--, போயுறல் ஒழிக--, என்றும்--, புகல் - சொல்லப்பட்ட, வெ 

நிந்தை செய்வோன் - சவநிந்தை செய்வோனது, தீ ௮கம் - கெட்ட இடத்தை, உருது 

நிற்க - அடையா இருக்கக் கடவன், வெ நிந்தை யவர்க்கு - சிவ நிர்தை செய்வோருக்கு, 

தூறு அண்டு ஆயினும்--, பரிகா.ரம் செய்து ௮கற்.நிடற்கு ௮ரி.து--, ௭ - அ, 

(வி-ரை,) சாரம் - உல்லொழுக்கம், போயுறல் - சென்று தங்கி யிருத்தல், சவ 

பிரான் ௪கல பூதம்களுக்கும் அதிபதியா தலால் இவநி்தை செய்பவர்களுக்கு அறுண்டா 
யினும் பரிகா.ரம் இல்லையென்றபடி. (௨௮) 

சிற்கன சிவலிங் கத்தைச் சேர்ந்துபூ சனைசெய் கின்றோன் 

முற்கரு மங்கள் செய்யான் முயல்வனே லமல பூசை 

நற்பய னிலையு யர்ந்த ஈகடையினோன் ருழ்ந்த செய்யிற் 

பற்பல கரும மெல்லாம் பயனறப் பதித னாவான். 

(ப - ரை.) சற்கனம் - ஞானமாடிய பெருமையைத் தருற, சிவலிங்கத்தைச் சேர் 

hg பூசனை செய்கின்றோம்... முற்கருமங்கள் செய்யான்--, முயல்வனேல்--, அமல 

பூசை ஈல் பயன் இல்லை--, உயர்ஈ்த ஈடையினோன்--, தாழ்ந்த செய்யின், பற்பல 

கருமம் எல்லாம் - (அவன் செய்ஹறெ) பலப் பல கருமங்கள் யாவும், பயன் அம - பயன் 

த.ராதொழிய, பதிதன் வான் - பாவியாவான், எ று, 

(வி- ரை,) முயல்வனேல் - முயற்சி செய்வனாயின், தாழ்ம்த - இழிச் தவற்றை, முழ் 

கருமம் - முந்திய செயல், பதஇதன்-அரூட பதிதன், மேலிருந்து ழே ஈமுவினவன், (௨௯) 

அஞ்செழுத் துபதே சங்கொள் பவனசர் தம்மைச் சென்று 

சிெஞ்சுறத் துதிப்பி னன்னோ னெறியலா மெறியி னின்றோ 

னஞ்சுறப் படுமி லிங்கி யறிவில்புன் புலவ ணூல்க 

ளெஞ்சறக் கற்றோ னேனுங் கற்றில னென்பர் மேலோர், 

(ப-ரை.) அஞ்செழுத்து உபதேசம் கொள்பவன், ௩ரர் தம்மைச் சென்று 

நெஞ்சுறத் துதிப்பின்--, அன்னோன் - அவன், ரெ.நியல்லா நெறியில் நின்றோன், 

௮ஞ்சுறப்படும் இலிங்க - (யாவருங் கண்டு ) அஞ்சுதம் குரிய இலிங்யொவன், அறிவு 

இல் புல் புலவன்-..., எஞ்சு ௮ற--, கற்றோனேனும்--, நால்கள் கம்திலன்--, என்பர்--, 

மேலோர்--, எ-று. 

(வி-ரை,) ஈரர் - மனிதர். துஇப்பின் - புகழ்ந்தால். புலவன் - கவிஞன், அஞ்சுறப் 

படும் இலிங்க - லிங்க தாரணமாகப் பெற்றும் லிங்க தாரண மில்லாதவனாம், இலிங்இ- 

இலிங்கத்தைத் தாரணம் செய்தவன், (௩௦) 

கலிவிருத்தம், 

நீடுயர் பத்தன் னெறியி னின்றுளோன் 

பாடுறு தயிலநீர் சரும பாத்திரங் 

கோடனன் றன்றுதான் கொள்வ னேலவன் 

வீடுவெந் நிரயமாய் மேவி கையுமே.



தலம்,] பத்தித்தலம். ௧௦டு 

(பஃரை,) கீடு உயர் பத்இ நல் நெறியில் கின்றுளோன்.-, பாடு உறு தயிஸம் நீர் 

(ஆய இவற்றை)--, சரும பாத்திரம்--, கோடல் - கொள்ளுதல், ஈன்று ௮ன்று--, தான் 
கொள்வனேல்--, ௮வன்--, வெம் கிரயம் - கொடிய ஈரகமே, வீடாய் மேவி--, நையும் - 
வருர்துவன், ot - De 

(வி- ரை.) தயிலம் - எண்ணெய், சரும பாத்திரம் - தோற்பை, கிரயம் - ரெள.ரவ 

கரகம், (௩௧) 

இதப்பினு மிருகிலத் தெய்த வந்இடும் ் 

பிறப்பினு மற்றினும் பிறந்த சூதக 

மதப்பில தாமிலில் காங்க மன்னினோம் 

குறப்பெறு கல9றி தேனு முண்மையே. 

(ப-ரை, மறப்பு இலது ஆம் இலிங்காய்கம் மன்னினோற்கு--, இறப்பிலும் - 

இழப்பினாலும், இரு நிலத்த - பெரிய மண்ணுலடல், எய்த வந்திடும் பிறப்பினும் - அடைய 

வருகிற பிறப்பினாலும், மம்றினும் - வேறு வழிகளாலும், பிறச்த சூதகம் - உண்டான 

சூதகம், சிமிது ஏனும் உறப்பெ.றுகல--, © GT ELD Wim, ET = De 

(வி - ரை,) இலிய்காங்கம் மன்னினோன் - பிராண லிக்கத்தோடு கூடிய சரீரத்தை 

யுடையவன் (லிங்கதாரணன்), சூதகம் - அஸறொளசம் (திட்டு), உமப் பெறுக - அடைய 

மாட்டா, (௩௨) 

பூப்புறு துடக்கிலை புனிதன் பூசனை 

வாய்ப்புறு மடவர றனக்கு மற்றவட் 

கேய்ப்புறு புதல்வனை மீன்று போக்துள 

நீப்பருஞ் சூதக நிடேத மின்றரோ. 

(ப- ரை,) புனிதன் பூசனை வாய்ப்புறு - சவபெருமானது பூசை வாய்க்கப்பெற்த, 
மடவரல் தனக்கு- மாதுக்கு, பூப்பு உறு துடக்கு இல்லை- பூப்பினாலுண்டாகும் சூதக 

மில்லை, மற்று - மேலும், அவட்கு--, ஏய்ப்பு உறு - பொருச்திய, புதல்வனை ஈன்று--, 

போர்துள - ௮தனாலுளதாஇய, நீப்பு ௮௬-ஒழித்தற்கரிய,சூதககிடேதம் இன்று--, எஃது, 

(வி- ரை,) நீட்பு - தொழிய்பெயர் (கீ பகுத), கிடேதம் - விலக்கு. 

லிங்கதாரணரான வீரசைவர்களுக்கு ஜாதி, ஐம், ம.ரணம், ரஜஸ்ஸ-, உச்ஸ். 

டம் ஆகிய இந்த பஞ்ச சூதகங்கள் இல்லையென்று வீரசைவபு.ராணங்களில் கூறப்பட்டுள் 

ளது, ஸ்வபசையர், இிச்துமராளர், நிம்மவ்வை, தா௫ிரநிம்மவ்வை, பிப்பபாசையர் 

ஆயெ வீரசைவச௪.ரணர்கள்முறையே சூதகங்களைவிட்டுப் பக்தி விசேஷத்தால் லில்கபூசை 
செய்லு முக்தியடைந்தார்கள் என்பது அவரவர்களின் சறித்திரத்தால் கன்குபுலப்படும். 

பரமனை யருச்சனை பயிலு மங்கைய 

சருமக வுயிர்த்திடு மகத்திற் சூதகம் 

ப.ரவுத லிலசவ பாத நீருற 

விரிதரு மருவிய பாவம் யாவுமே. 

(ப-ரை,) பரமனை--, அருச்சனை பயிலும் - அருச்சனை செய்றெ, மங்கையர், 

௮௬ மக உயிர்த்திடும் அகத்தில் - அருமையாஇய குழவி மீன்றிடும் வீட்டில், சூதகம் 

ப.ரவுதல் இல--, சிவபாத நீர் உற - சவபாதநீர் படுதலால், மருவிய பாவம் யாவும்--, 

இரிதரும் - ஒடிட்போம், ௭ - று. 

(வி-ரை,) சிவபாதநீர் - சிவபாததீர்த்சம், இரிதரல் - ஓடல், பகுத இரிதா. (௩௪) 
க்



40௬ சித்தாத்தசிகாழணி, 

இதழையவ னிடக்கொளு மிடங்க டீர்த்தங்கள் 
பொறைதரு இருவிழா வணைந்து போற்றுக 
வுறுசிவ பத்,தரவ் வுழியி னேகுவோர்க் 
கறமுட லுதவுக வங்க பா௩மே, 

(ப - ரை,) இறையவன் - சிவபிரான், இடம் சொள்ளும் இடங்கள்--, இர்த்தம்கள்--, 
பொறை தரு திருவிழா--, (என்பவற்றை) ௮ணைந்துபோற்றுக - (இலில்கதாரணன்) 

அடைசது போற்றுதல் செய்க, உறு வெபத்தர் - மிக்க சவெபக்இயுடையராய், அவ்வுழியின் 
ஏகுவோர்க்கு - அவ்விடங்களிம் செல்வோருக்கு, ௮றமூடன் - தருமஞ் செய்தலோடு, 

அபாரம் உதவுக - அர்ஈபாகங்களையு முதவுக, எ-று, 

(வி- ரை,) பொழை தரு திருவிழா - (ஸர்வாபரா தங்களையும் சிவபிரான்) க்ஷமித்த 
ருளுதம் கேதுவாயெ உச்ஸவம், அர்ஈபாகம் - சோறும் நீரும், உதவுதல்- கொடுத்தல், 

சிவபிரான் இடம் கொள்ளும் இடங்கள் - ஸ்ரீசைலாதி சவெகேஷதரங்கள், திர்த்தங்கள் - 

தீரிமகுடாதி தீர்த்தங்கள், இருவிழா - செயாக்ரோ த்ஸவம், (௩௫) 

அகோ யத்தின்மே லான தாகமு 
மன்னுகொல் லாமைமேற் றவமு மற்றிலை 

யென்னலா லந்௩தோ யத்தை யீத்துறு 

நன்னிலை யேவ பத்தர் ஈண்ணுவார். 
(ப-ரை,) ௮ச்சதோயத்தின் - சோறு நீர்களைக் தருதலிலும், மேலானதாகமூம்--, 

மன்னு - நிலைபெற்ற, கொல்லாமை மேல் தவமும் - கொல்லாமையினு மேலான தவமும், 

மழ்று இல்லை--, என்னலால் - என்று நால்களாலே சொல்லப்படுதலால், சிவபத்தர்--, 

அ்ாதோயத்தை - HCG OS, ஈத்து - கொடுத்து, உறும் - பொருந்தியிருக்கெ, நல் 

நிலையே ஈண்ணுவார் - நல்லகிலைமையையே யடைந்திருப்பார், எ - று, 

(வி-ரை,) தோயம் - நீர், தாஈம் - கொபை, (௩௬) 

தன்னெறி தன்குலட் சார்ந்த வர்க்குமா 

நன்னெறி பெறுசிவ பத்த னல்குக 

கன்னியை யனையவர் களிப்ப நல்குறு 

மின்னனை யார்தமை விரும்பிக் கொள்கவே. 
(புரை,) தன் கெறி தன் குலம் சார்ந்தவர்க்கு--,மா கல் நெறி பெறு சிவபத்தன்--, 

கன்னியை sio@e—, அனையவர் - , களிப்ப ஈல்குறும் - மனம௫ழக் கொடுக், மின் 

அனையார் தமை - மின்கொடி. போல்பவராஇய கன்னியரை, விரும்பிக்கொள்க--, எ-று, 

(வி - ரை, ஈன்னெறி- வாசாரம், கன்னி - விவாஹமாகாத பெண், (௩.௭) 

விளம்புமிம் நிலைபெறு வீர சைவர்தா 

. முளங்கொளு மன்புட வுவப்பும் றென்றுமே 

கொளுங்குரு வொடுசிவ லிங்கங் கோதஇலா 

வளந்தரு பூசனை மதித்துச் செய்கவே, 
(ப- சை.) விளம்பும் - சொல்லப்பட்ட, இர்நிலைபெறு வீரசைவர்--,உளம் கொளும் 

அன்புடன்--, உவப்புற்று - மனமகழ்ச்து, என்றும்--, கொள்ளும் குருவொடு சிவலில்கம்- 

கொள்ளப்பட்ட குருவோடு ிவலிங்கத்தின், கோது இல்லா--, வளம் தரு பூசனை--, 

மதித்தச் செய்க, எஃஜு. 

(வி- ரை,) உவப்பு - மஇழ்ச்சி, கோது - குற்றம், (௩.௮) 

பத்தித்தலம் - முற்றும், 

 



உ 

ஓம் மாங்கராய ௩ம5 

பத்தாவது 

கே0.) உபயத்தலம், 
nee தழனக 

[அதாவ.த--ப.ராப.ர ஸ்வரூபமானது சிவலிங்கமென்றும், ௮ந்த Nee ஸ்வரூபம் 
ஸத்குருவென்றும் அமிர்து இவவிருவரையும் பூஜிப்பதில் எக்காலத்தும் சமான புத்தி 
யுள்ள செவபக்தனே உபயஸ்தல முள்ளவனென்று சொல்லப்படுவன் என்பது,] 

கலிவிருத்தம். 

போத்று.று குருபரன் பூசை யேயிள 

வேற்றுயர் கொடியினோன் பூசை யென்பரால் 
சாற்றுறு மிவசொரு தத்து வப்பொருள் 

வேற்றுமை யில்லையோ ரிடத்து மெப்ம்மையே. 

(ப-ரை,) போற்றுறு - வழிபதெம்குரிய, குருபரன் பூசையே...-, இள ஏறு உயர் 

கொடியினோன் பூசை--, என்பர்--, சாற்றுறும் - சொல்லப்பட்ட, இவர்-இவ்விருவரும், 

ஒரு தத்துவப் பொருள் - ஒரேயுண்மைப் பொருள்களாவர், மெய்ம்மையே--, ஓரிடத் 
தும்--, வேற்றுமை யில்லை--, எ - று, 

(வி- ரை,) இள ஏறு - இளமையா$ூய இடபம், உயர் ஃ உயர்த்தின, சொடியினோன்- 

கொடியாகவுடைய சிவபெருமான், மெய்ம்மை - உண்மை, (௧) 

மூலகா ரணனென முழுத ளித்திடும் 
பாலலோ சநன்றனைப் பூசை பண்ணல்போல் 
ஞாலமேல் வருகுரு பரனை நாடொறு 

மேலவே யருச்சனை யியற்ற வேண்டமோல், 

(பஃ ரை.) மூல காரணன் என--, முழுது அளித்திடும்--, பால லோசன 

தன்னை--, பூசை பண்ணல்போல்--, ஞாலமேல்வரு குருபரனை--, நாள்தொறும்... 

ஏலவே - பொருர்தவே, அருச்சனை இயற்றவேண்டும்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) மூல காரணன் - முதற் காரணன், முமுது அளித்திடும் - எல்லா வுயிர் 

களையும் காப்பாற்று, பால லோசன - நெற்றிக் கண்ணன் (பாலம் - நெற்தி, லோக 

சம் - கண்), ஞாலம் - உலகம், குருப.ரன்-ஆசாரிய சிரேஷ்டன், இயம்றல்-செய்தல்.. (௨) 

தன்னொரு மாயையால் யார்க்குஞ் சங்கரன் 
பன்னரும் காட்சியிழ் படாகொ ளிக்குமான் 
மன்னுறு குருபரன் வடி.வ௩் தாங்கியே 

முன்னுறு காட்சியின் முளைக்கு மென்பவே. 

| (ப-ரை,) யார்க்கும்--, சங்கரன்--, பன் ௮௬- சொல்லுதற் கரிய, காட்சியிம் 

படாது - காட்டிக்ககப்படாமல், ஒளிக்கும் - (ஆன்ம மாயையால்) மறைவான் (எனினும்), 

மால் மன்லுறு - பெருமை நிலை பெற்றிருக்க, குருபரன் வடிவம் தாங், முன்னுறு 
காட்டியில் முளைக்கும் என்ப - (பக்தி சித்இப்பதன் பொருட்டு) எதிரே காணப்படு? 
சாட்9ிக்கு விடயமாய்த் தோன்றுவன் என்று சொல்லுவர் (பெரியோர்), எ று; 

(வி- மை,) சாட்சி - தோற்றம், (௩)



£0.29) சித்தாம்்தசிகாமணி. 

பிழப்பெனும் கடலினைக் கடக்கும் பெற்றிசே! 

மறப்பரி தாயமெய்ஞ் ஞானமாக் கலஞ் 

சிறப்புற வருள்குரு தேவன் வந்தனை 

யுறப்பெறு கலனெனின் வசாலு வந்தரோ. 
(ப- ரை.) பிறப்பு என்னும் கடலினைக் கடக்கும் பெற்றி சேர், மறப்பு அரிது 

ஆய--, மெய் ஞானம் - உண்மை (சிவ) ஞானமா௫ய, மா கலம் - பெருங் கப்பலை, இழப்பு 

உற அருள் குருதேவன்--, வந்தனை - வற்தனையை, உ௰ பெறுலென் எனின் - மிகுதியாகப் 

பெனானாயின், உவந்து வரான் - மடழ்ந்து வரான், எ-று, 

(வி-ரை,) பெற்றி - தன்மை, (௪) 

எக்குரு பரன்கடைக் கண்ணி லின்பமா 

மெய்க்குறி யுடையதோர் விமல மெய்ச்சிவம் 

புக்கது வாயுறும் தன்மை போகந்துறு 

மக்குரு பரனெ வரருச்சிக் கப்படான். 
(ப- ரை,) எ - எந்த, குருபரன் - குருபரனலு, சடைக் கண்ணில்--, இன்பம் ஆம் 

மெய்க்குதி உடையதோர் விமல மெய் சிவம்--, புக்கு - பிரவே௫ித்து, ௮து ஆய் உறும் 

தன்மை போர துறும் - அந்தப் பரசிவமாயக் காணப்படும் தன்மை தோன்றுமோ, ௮க் 

குருப.ரன்--, எவர் - யாவரால், அருச்சிக்கப் படான், ௭ - று, 

(வி- ரை,) கடைக்கண் - கடாக்ம், மெய்க்குறி - உண்மையாடிய அடையாளம். 

விமலம் - பரிசுத்தம், எவர் அருச்சிக்கப்படான் என்ற வினா எல்லாரானும் அருச்சிக்கப் 
படுவன் என்லும் பொருள் தோன்றநின்றது. (டு) 

சார்தல் லுருவமாய்த் தயங்கு பாசகோப் 

மாய்க்திட வருசிவ ஞான மாநிதி 

யாந்தகை பெறுகுரு பசனுக் காக்கையா 

லேய்ந்துள பொருளினா லிதஞ்செய் கஇற்கவே. 

(ப -ரை,) சார்ந்த - பொரும்திய, கல் உருவம் ஆய்--, தயங்கு - விளங்கு, பாச 
கோய் மாய்க்திட வரு சிவஞான மா நிதி ஆம்--, தகை பெறு- பெருமை பெம்ற குரு 

ப.ரனுக்கு--, ஆக்கையால் - சரி.ரத்தினாலும், Jub g உள்ள பொருளினால் - இசைந்லுள்ள 

பொருளினாலும், இதம் செய் இற்க - நன்மை செய்யச் கடவன், ௭ - நு, 

(வி-ரை,) தயங்கல் - விளங்கல், மா நிதி- பெருஞ் செல்வம், குருபரன் - ஆசாரியன், 

பாசகோய் - ராகத்வேஷம், அக்கையால் இதம் செய்தலாவது தொண்டு செய்தல், 

பொருளினால் இதம் செய்தலாவது ௮ம5பாகா இகளால் உபசரித்தல். (௬) 

எணுறக் கதிவிழை யியல்பி னோன்குரு 

வாணையைக் கடக்கொணா ததைக் கடம்இடிம் 
காணுறச் சகமெலாம் காட்டு மீசன 

தாணையைக் கடந்தவ னாவ னாணையே, 
(பஃரை.) ஏண் உ௰- பெருமை பொருர்த, கதி விழை-ற்கதியை விரும்புற, இயல் 

பினேன் - இயல்பையுடையவன், குரு ஆணையை கடக்கொணாு--, அதை கடந்திடின்--, 

காண் உற - கானும்படி, ௪கம் எல்லாம் காட்டும் ஈசனது ஆணையை கடச்தவன் YQCT —y 

ஆணையே - சத்தியமாகவே, ௭ - று, 

(வி- ரை,) கதி- சிவகதி, அணை - அஜ்ஞை, (௭) 

உபயத்தலம் - முற்றும். 
ரணை வைக்



உ 

ஓம் ரடிலபாணயே we, 

பதினோன்றாவது 
(௧௧.) திரிவிதசம்பத்தித்தலம், 

—ojo— 

[அதாவது--ஸ்வதற்த்ரனான ஸ்ரீபரமேஸ்வரன் ௪கல பக்தர்களை அறுக ரஹிக்கும் 

பொருட்டுக் குருலிங்க 8ங்கமா த்மகனாகவும் போகமோக்ஷங்களைத் தருபவனாகவு மிருக்இிறு 

னென் திர்து, குரு லிங்க ஐங்கமங்களில் எக்காலத்தும் பக்தி பாவனை ௮ர்ச்சனைகளினால் 

சமான புத்தியுள்ள இவபக்தனே தீரிவித ஸம்பத்துள்ளவனென்று சொல்லப்படுவன் 
என்பது,] 

கலிவிருச்தம், 

சேவ்விய குருவிடைச் சவலிய் கத்திடை 
யெவ்வகை யன்புட னினிய௰ செய்துறு 

மவ்வகை சங்கமந் தனினு மன்பினை 

வெவ்விய வினைதபு விவேக செய்யுமால். 

(ப- ரை,) வெவ்விய விஷதபு விவேடு - கொடிய வினையொழித்த விவேகியானவன், 

செவ்விய குருவிடை--, இவலிங்கத்திடை--, எவ்வகை அன்புடன்--, இனிய - இனிய 

வற்றை, செய்துறும் - செய்வானோ, அவ்வகை - அப்படியே, சங்கமர்தனிலும்-.., 

அன்பினைச் செய்யும் - அன்பு செய்வான், ௭- அ, 

(வி- ரை.) செவ்வி:। கு௫ - கல்வி கேள்வி யறிவொழுக்கங்களிழ் செவ்வையாகய 

குரு ( ஸத்குரு ). குருவிடை சிவலிங்கத்திடை என்பவற் நீற்றில் எண்ணனும்மைகள் 

தொக்கன, இனிய என்றது தொண்மி முதலியவற்றை, செய்துறும் என்பத ஸீற்றில் 

தகாரம் தொக்கறு, (௧) 

அருணிலை ரின்றுயி ரளிக்கு மீசனு 

மொருவனே போகமும் வீடுமொன் pps 

தருவது செயக்குரு லிங்க சங்கம 

வுருவுகொண் டுலகினி லுலவு மென்பவே. 

(ப- ரை அருள் நிலை நின்று - ௮௬ ணிலையில் நின்று, உயிர் - வர்களை, அளிக்கும்- 

காப்பாற்றுறெ, ஈசன் ௮ம் ஒருவனே - ஈசுவரனாடுய வொருவனே, போகமும் வீடும்- 

போகத்தையும் மோக்ஷத்தையும், ஒன்றுற - பொருந்த) தருவதுசெய - கொடுக்கும் 

பொருட்டு, குரு லிங்க சங்கம உருவு கொண்டு...) உலூனில் உலவும்--, என்ப - என்று 

சொல்லுவர் (அறிஞர்), ௭-௮, 

(வி- ரை,) சாப்பாற்றற் குரியவன் அருட் பெருக்ளே யுடையனாயினன் நி ௮௧ 

காப்புத் தொழில் முற்றுறு தென்பது தோன்ற *அருணிலை நின்றுமிரளிக்கு மீசன் * 

என்றார், தருவதுசெய - ஒரு சொல், (௨) 

சரத்தொடு இரமெனத் தரித்த ரண்டு௬ 
வருட்சிவ னுலகினி லருள்செப் துற்றிடு& 

இரத்தினி லன்புசெய் செய்கை போலவே 

ச௪ரத்திலு மன்புசெய் தன்மை வேண்மோல்,



SSO சித்தாத்தசிகாமணி: [uses 

(ப-சை,) அருள் சிவன் - அருளுருவாய சிவபெருமான், ௪.ரத்தொடு தசம் என- 
ச.ரத்தோடு இரம் என்று சொல்லும்படி, இரண்டு உரு தரித்து - இசண்டு லிங்கரூபம் 

தரித்து, உலூனில்--, அருள் செய்து உற்றிடும் - பக்தருக்கு ௮ருள் செய்துகொண் 

டிருப்பன், (ஆதலால்) திரத்தினில் - இரலிங்கத்இல், அன்பு செய் செய்கை போலவே--) 

ச.ரத்திலும் - ௪ரலிங்கத்திலும், அன்பு செய் தன்மை வேண்டும்... எ- து, 

(வி-ரை.) சரம் இரம் என்பன ஐங்கமலிங்கம் ஸ்தாவ லிங்கம் என்பவற்றைக் 

குதித்தன, (௩) 
மண்ணொடு சிலையெழு வாய்கொண் டாற்றிய 

வண்ணுரு விலிம்கமா மதனின் மேற்பட 

நண்ணிய சங்கம காம கண்ணுறு 

மெண்ணுத லருஞ்சிவ யோக யென்பவே. 

(ப- ரை.) மண்ணொடு சிலை எழுவாய் கொண்டு - மண்ணொடு சகல் முதலியவற்றைக் 

கொண்டு, ஆம்திய - செய்யப்பட்டது, ௮ண் உரு இலிங்கம் ஆம் - பொருந்திய உரு 

வுடைய லிங்கமாகும், அதனின் மேற்பட ஈண்ணிய சங்கம காமம் - அதற்கு மேலே பொரு 

நீதிய ஜங்கமலிங்கம் என்னும் பெயரை, எண்ணுதல் ௮ - மதித்தம் கருமையாடிய, 

சிவயோடு--, ஈண்ணுறும் - அடைவான், என்ப - என்று சொல்லுவர் (பெரியோர்), எ-று. 

(வி-ரை,) ஆம்றியது என்பது ஈறு தொகுத்தலாய் ஆம்றிய என நின்றது, ௮ண் 

உரு லிம்கம் - ஸ்தாவரலிங்கம், எண்ணுதலரு சிவயோ - யாவராலும் பெருமை மதஇித்தம் 

கரிய சிவயோ௫, 

லிங்கத்திற்கு ஐங்கமமே முகமாகும். ஐங்கமத்தின் முகத்தினால் இர்தலிங்கத்திற்கு 
தீருப்தியுண்டாகும், ் 

பின்னும், ஆதிமத்யார்த ॥ழகயலும், நித்யலும், பரிபூர்ணனும், நி.ராமயலும், ௪குண 

நிர்க்குணனும், ஹரிப்ரஹ்ம ரூத்ராதி பூஜயனும், அணிமாத்யஷ்டசித்திகளும் மஹாபத் 

மாதி ஈவநிதிகளும் ௮ஷ்டைஸ்வர்யங்களும் இவைகளின் ஸ்ருஷ்டிக்குக் காரணலும் ஆன 

வனே ஐம்கமன் எனப்படுவன், 

பின்னும், ஐங்கம என்பதில் “ஜம்” என்பதினால் ஸத்ரூபம், காதரூபம், குருரூபம், 
அபேத்யம், ப்ரஹ்மா, எற்வரன், ருக் எனறும், ** ௧?” என்பதினால் சத்ரூபம், பிர். தரூபம், 

லிம்கரூபம், அகோசரரம், விஷ்ணு, சதாசிவன், யஜுர் என்றும், **ம?? என்பதினால் ஆந்த 
ரூபம், கலாரூபம், ஐங்கமரூபம், மகத்தரம், ருத்.ரன், பரசிவன், ஸாமம் என்றும் பொருள் 

படும், 

இவனே ஐங்கமாகா.ரத்தில் பஞ்ச முத்சாதி பூஷணய்களைத்தரித்து உஇத்தவன் 
என்றும், இவ்வுலகத்இற்குக் கர்த்தா எனப்பட்டு ஐமகமரூபத்தினால் ப்.ரகா9ிப்பன் என் தும் 
வீ. ராகமத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது, 

ஜடை, கரஸ்தலலிங்கம், ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷர் மந்த ரத்தை ஜபிக்கும் நா, பஸ்மாங்கே 
தேஹம், கண்டத்தில் ருத். சாக்ஷமாலிகை, சார்இிகலையுள்ள முகத்தில் கர்ணகுண்டலக்கள், 
ஆதிமத்யார்த விரஹிதம், மஹாகர்தரூபம் யெ இவற்றைத் தீரித்தள்ளவனே ௮ நி 
ஜங்கமன் என்று சொல்லப்படுவன்.. (௪) 

மந்திரம் கொண்டுற வந்தி ருந்இடு 

மெக்தையிம் க௪ரமா மிலிங்க மேனியி 

னிந்தையில் சங்கமம் தன்னி னீக்கற 
கந் திகஞ் சங்கச னண்ணு மென்றுமே,



தசம், திரிவிதசம்பத்தித்தலம், ககக 

(பாரை,) எர்தை - எமது தந்தையாயெ இவெபிரான், இங்கு - இவ்வுலகத்தில், ௮௪ரம் 
ஆம் - ௮சரமாயெ, இலிங்க மேனியில் - லிங்கரூபத்தில், மர்திரம் கொண்டு - மர்திரத் 
தால், ௨௰ வட்.து இருந்இடும் - பொருச்இ வர்திருப்பன், நிர்தை இல் - பழிப்பற்ற, சங்கம 

தன்னில் - ஐங்கம (லிங்க) த்தில், நீக்கற - ஒழியாமல், ஈந்தி ஈம் சங்கரன்--, என்.றும்--, 
நண்ணும் - பொருக்துவன், ௭-௮, 

(வி “ரை,) கொண்டுமூன்றாவதன் சொல்லுருபு. ஈந்தி ஈம் சங்கரன்-மஹேஸ்வரன், 

ஒன்றொரு பொருள்சிவ யோக் £ந்இடிற் 

பொன்றுத றவிர்பல னாகப் போந்துறு 

மென்றலி னிவன்றனக் கெதி றத்திலு 

நன்.றுற வளிப்பதே ஈன்று ஈன்றரோ,. 

(ப-ரை,) ஒன்று ஒரு பொருள் - ஒரானொரு பொருளை, சவயோ௫க்கு ஈச்திடின்-- 

பொன்றுதல் தவிர் - அழிவில்லாத, பலன் ஆக போற்துறும் - பயனாக வந்து பலிக்கும், 

என்றலின் - என்று அறிஞர் சொல்லுதலால், இவன் தனக்கு - இந்தச் வயோடக்கு, 

எத்திறத்திலும் - எவ்வகையாலும், ஈன்று உற அளிப்பதே - கன்மை யுண்டாகக் கொம்ிப் 

பதே, ஈன்று ஈன்று, எ .- று, 

(வி-ரை) ஈன்று ஈன்று என்னு மடுக்கு மிகவும் சன்றென்னும் பொருட்டு, எவ்வகை 

யாலும் என்றது பொன்முதலிய இரவிய ரூபமாயும், தண்டுல முதலிய சாமக்ரி ரூபமாயும் 
என்றபடி, (௬) 

ஓப்பறு மொருசிவ யோக பூசையா 

ெப்பய னடைகுவ னியாவ னன்னது 

தப்பறு பலனெனச் சகல நூலினு 

மெய்ப்பொரு ஞூணர்கந்தவர் விளம்பு வாரோ. 

(ப- ரை,) யாவன் - எவனொருவன், ஒப்பு அறும் - நிகரற்ற, ஒரு சவயோடு பூசை 

யால் - ஒரு சவயோடயைப் பூஜித்தலால், எப்பயன் அடைகுவன் - எர்தப் பயனை யடை 
வானோ, அன்னது - அந்தப் பயனே, தப்பு ௮௮ பலன் என - தவருத பயனென்று, ௪கல 
மூலினும் மெய் பொருள் உணர்ந்தவர் - எல்லா மூல்களிலுமுள்ள உண்மைப் பொருளை 

யறிச்த ௮திஞர், விஎம்புவார் - சொல்லுவர், எ - று, 

(வி-ரை.) தப்பு அறு - அக்ஷயமான, (ய) 

உகந்துள பரசிவ யோகி வ௩துறி 

னிகழ்ந்தன னிருந்தவ னெய்து௩ இகெறி 

புகழ்க்தவன் றனைச்சிவன் போலவே யுனி 

ம௫ழ்ந்துயர் பூசனை மதிஞர் செய்வே. 

(ப-ரை,) உகந்துள - மகஇழ்ந்திருக்தெ, பர சவ யோட வரது 2. Det —, Depts 

னன் இருந்தவன் - (அவனை) அவமதித்து இருந்தவன், தீ பெ.றிஎய்தும் - தீ ரெமியை 

யடைவன், (அதலால்) ௮வன் தன்னை--, மதிஞர் - அறிவுடையோர், சிவன்போலவே 
உன்னி--, புகழ்்து--, மடழ்ர்து--, உயர்-உயர்ந்த, பூசனை செய்வர்... எ-று, 

(வி- சை.) தகெதி- பிறவி கெதி (௩7௧ ஹேதுவாயெ மார்க்கம்), மஇஞர் என்பதல் 

ஞூகரம் பெயரிடை நிலை, உன்னி - பாவித்து, (௮) 

திரிவிதசம்பத்தித்தலம் - முற்றும், 

 



௧௧௨ சித்தாந்தசகாமணி. (பத்தத் 

a 

ஒம் கட்வாங்இகே ஈம? 

பன்னிரண்டாவது 

௧௨.) சதுர்விதசாரத்தலம். 

-௮00ஆ10௨- 

(அதாவது:--ர௫ லிங்க ஜங்்கம பூஜையுடன் அவர்களின் ப்.ரஸா தங்களையும் ஸ்வீகரிக் 
கும் சவபச்தனே ௪.தர்வித ஸாரமுூள்ளவனென்று சொல்லப்படுவன் என்பது,] 

கலிவிருத்தம். 

பத்தி கொண்டான் பாதப் புனலெனச் 

சத்தெ னுங்குரூ சங்கம மெல்லடி.் 

குய்ச்ச வொண்புன லுங்களிச் துண்பரா 

னித்ச லுஞ்சிவ கேச மடைந்துளார். 

(ப-ரை,) நித்தலும் - ாள்தோறும், வரேசம் அடைச்துளார்--, பத்தி கொண்டு- 

பக்தியினால், அரன் பாதப் புனல் என-சிவபாத £ர்த்தம் போலவே, சத்து என்னும் - ௪த் 

தென்று சொல்லப்படுதற, ரு சங்கமம் - குரு ஐங்கமங்களின், மெல் அடிக்கு உய்த்த- 

மிரு துவாய இருவடியின்மேல் சமர்ப்பித்த, ஒள் புனலும் - ஒட்பமாகிய தீர்த்தத்தையும், 

களித்து உண்பர் - ம௫இழ்ர் து உட்கொள்வர், எ - று, 

(a9 - wa.) சிவ௫ேச மடைக்துளார் - சவெபக்தர், குரு ஐங்கமங்களை வேறெடுத்தோத 

னமையான் அரன் பாத் புனல் என்பதற்கு இவலிக்சப் பெருமானது ஸ்ரீபாததீர்த்த 

மெனக்கோடலமையும், ஸ்ரீபாததீர்ச்த ஸ்லீகாரம்தை, தீர்த்தபரிச்.ரஹம் எனவுக்கூறுப, 

அங்கத்தில் குருபக்தி, மனதில் லிங்கபக்இி, அறிவில் ஐங்கமபக்இி, பரிணாமத்தில் ப்ரஸாத 
பக்தி சம்பந்தமே ௪.துர்வித ஸாரமெனினுமாம். 

ப்ரஸாதம்:--தத்வ திபிகையின் வாக்யத்தில் சவட்.ரஸாதமே முக்தி மூலமானது, 

இவ லிங்கத்திற்கும் வேனுக்கு ப்.ராணஸ்வரூபமான ஐங்கமத்திழ்கும் விவரிக்கு மிட த்தில் 

அந்த ஐங்கமத்இடப் ப்ரஸாதமே போக்யமென்று சொல்லப்படும், ௪.ரலிங்க ப்.ரஸா தமின் றி 

எவன் அ௮க்நத்தை புஜிக்கறானோ அவறுக்குக் கோடி ஐம்மங்களிலும் முக்தி யுண்டாகாது., 

ஆதலால், ுஸ்தத்திலிருக்கும் லிங்கத்திற்கு ஒங்கம ப்.ரஸாதத்தை யர்ட்பித்து ஸ்லீகரித் 
தல் ஸ்சேஃடமெனப்படும். இஃதக் காரண த்தினா லன்றோ குரு லிங்க ஐங்கமம் என்று 

சொம்லப்பவெது. இவஃக்கு உலகல் சமானன் எவன். ஆதலால், லிங்கத்துடன் ஐங்கம 

ப்ரஸாதத்தையும் ஸ்லீகரித்தல் வேண்டும், லிங்கத்திற்கு ப்ராண ஸ்வருபமான ஐங்கம 

ப்ரஸாதமானது அய்யக்தமென்று சொல்லப்படும், லிங்க ப்ரஸாத.மானது வயக்த 

மென்று சொல்லப்படும், இக்த லிங்க ஐங்கமத்தினால் கொடுக்கப்பட்டதே ௮கன்டித தழ 

ப்்ரஸாசமென் றறியப்படும், இந்தச் சராசர ப்.ரஸாதமே ஸ்ல்கரித்தற்கு யோக்யமான.து, 

இத லிங்க ஐங்கம ப்ரலாதத்சை எவன் ஸ்லீகரிப்பானோ அவனால் Bagg பாவமமாகும், 

சிவ நிர்மால்யத் இனால் எல்லாருக்கும் கிர்மலமாகும், ஆதலால், மஸ்தகத்தில் நிர்மால் 

யத்தைத் தரித்தல் வேண்டும், பாதோதச ஐங்கம ப் ரஸாதத்தை ஸ்லீகரிப்பதாமின் ஸர்வ 

பாபங்களும் காசமாகமென்று வீராகமத்தில் மஹாதேவிக்குப் பரசிவன் உபதே௫த் திருக் 

இன்றனர், இதன் விரிவை சமாதிகளில் காணலாம், 

குருபாத தீர்த்தத்தைச் சரத்தினில் தரிப்பதாயின் ௮கேக தீர்த்தங்களின் பலனைத் 

தருவதாகும். குருபாதோதகத் துளியின் ஆயிரத்திலொரு கூறான ஸப்த ஸாஉரங்களி 

லிருக்கும் தீர்த்தங்களைத் தரித்துக்கொண்ட பலனைத் தருவதாகும், (௧)



தலம்.] சதுர்விதசாரத்தலம், ௧௪௩. 

போங்கு ௮ும்புனி தத்இழ் புனிதமாய் 

மஙக லநதனின் மலகல மாகிடய 

சங்க ரன்றிருத் தாட்புனம் ரண 

மிங்க ளித்இடுஞ் சிக இகள் யாவுமே. 

(ப-ரை.) சங்கரன் - சவபெருமானு, திரு தாள் புனல் தா.ரணம் - ஸ்ரீபாததீர்த்த 

தாரணமானது, பொங்குறும் - விளங்குகிற, புனிதத்தில் புனிதம் ஆய்--, மங்கலக் 

தனில் மங்கலம் ஆ௫--, இம்கு - இவ்வுலகத்தில், சித்திகள் யாவும் அளித்திடும் - எல்லாச் 

சித்திகளையும் கொடுக்கும், ௭ - 2. 

(வி-ரை,) திருத்தாட்புனற் ரூரணம் - ஸ்ரீபாததீர்த்த பரிக்ரஹம், புனிதத்திர் 
புனிதம் - மிக்க பரிசுத்தம். மல்கலர்தனில் மங்கலம் - மிக்க மங்கலம், (௨) 

அச்க னந்தி யணிஈத மலரொடு 

பத்தி ரங்க டலையிற் பரித்துள 

சுத்த னிங்கோர் கணத்தினிம் organs 

மத்த வேழ மகம்பய னண்ணுவான். 

(ப-ரை.) அத்தன் ஈச்தி- அத்தனாகிய சிவபிரான், ௮ணிர்த மலரொடு பத்திரங்கள்- 

தீரித்த மலர்களோடு பத்திரங்களையும், தலையில் பரித்துள்ள - சிரல் தரித்துள்ள, 

சுத்தன் - சுத்தனானவன், இம்கு - இவ்வுலூல், தர் கணத்தினில்--, தூங்கு - தொங்குற, 
கை - துஇச்கையினையுடைய, மத்தம் - மதித்த, வேழ மகம் - கஜமேத யாகத்தின், பயன்- 
பேற்றை, ஈண்ணுவான் - அடைவான், எ - று, 

(வி-ரை,) மத்த வேழம் - மத யானை, மகம்- யாகம், பேறு - லாபம். மத்தவேழ 

மகம் என்றது மத யானையைக் கொன்று செய்யும் யாகம் என்றபடி, மேசம் - கொலை, 

அங்கு கை மத்தவேழ மகம் எனபதைப் பெஎண்டரீகயாகம் எனக் கூறுவர் வடழாலார். 

உருத்தி ரன்கொளு மோத௩ங் கொள்கமற் 

துருத்தி ரன்பெற் றுயிர்ப்ப துயிர்க்கவோ 

ருருத்தி ரன்பரு கொண்புன லுண்கவென் 

றுரைதக்தி டங்கொண் யெர்சொத் சுருதியே. 

(ப-ரை.) உருத்திரன் கொள்ளும் - உருத்திரன் அமுது செய்த, ஓதம் - பிர 

சரதத்தை, கொள்க ( என்று ) - கொள்கவென்றும், உருத்திரன்--, பெற்று உயிர்ப்பது - 

எடுத்து முகர்வதை, உயிர்க்க (என்று) - மூயர்கவென்றும், ஓர் உருத்திரன் - ஒப்பற்ற 

உருத்திரன், பருகு- பருனெ, ஒள் புனல் - ஈன்னீரை, உண்க (என்று) - பருகுகவென்றும், 

சொல் கொண்டு உயர் சுருதி - சொற்களைக்கொண்டு உயர்ர்த வேதமானறு, உரைத்இிடும்- 

சொல்லாகநிற்கும், எ - று, 

(வி - ரை,) ஓகம் - சோறு, உயிர்த்தல் - முகர்தல், பருகல் - குடித்தல், வேதம் 

சொல்லுருவா யிருத்தலால் ௮தனை சொற்கொண்டுயர் சுருதி என்றார். (௪) 

௩ற்ப ழங்கடி நாண்மலர் பத்இ.ர 

மெற்ப தம்புன லேமுதல் யாவையு£ 

தீற்பெ ருஞ்சிவ லிம்க௩் தனக்கோ 

வர்ப்பி கஞ்செய்.து கொள்ளுவ னன்பினோன். 
(ப-ரை.) அன்பினோன் - செவபக்தனானவன், கல் பழம்--, கடி. - வரசனையுள்ள, 

மாள் மலர் - புதிய மலர், பத்திரம்--, எல் - ஒளியையுடைய, பதம் புனல் - ௮க்நம் நீர், 

அற



௧௧௪ சித்தாச்தசிகாமணி, [பத்தத் 
மதல் - மூதலாகிய, யாயையும் - எல்லாவற்றையும், தன் - தன் (சரீரத்தில் தரிக்கப்பட் 
டுள்ள), பெரு - பெருமை பொருந்திய, இவலிங்கம் தனக்கு--, ஒர்ப்பிதம் செய்து, 
கொள்ளுவன் - (பின்பு தான்) அகர்வன், எ- று, 

(வி- ரை,) ஈண்டு, இச்செய்யளைக் கவனிக்க: 

பிரபுலிங்கவிலை. 

குடிட்பன விழமுங்குவ கூரெ யிற்.நினாழ் 
கடிப்பன மக்குவ வனைழ்துஙம் கைம்மலர் 

அடுச்துள சிவன்றனக் கர்ப்பித் துண்பவன் 

விடுத்தவன் மேல்வரும் வினைகள் யா வுமே, 

அர்ப்பிதம் செய்து - சமர்ப்பித்து, நுகர்வன் - புஜிப்பன், தம்பெருஞ் சிவலிங்கம் - 

இஷ்டலிம்சம், (௫) 

உலக னைத்இனு மோங்கொளி யாகியே 

யிலகு மெய்ச்சிவ லிங்க விறைபெருக் 

தலைமை பெற்றிட லாலவன் ருனுகர் 

பலவு மும்றிடல் பத்தர்க் தியல்பரோ, 

(ப- ரை,) உலகு அனைத்திலும்--, ஒங்கு - உயர்ச்த, Sol yO இலகு - ஒளியாய் 

விளங்கு, மெய் - உடலில் தரித்த, சிவலிங்க இறை - சிவலிம்கப்பெருமான், பெரு - 

பெரிய, தலைமை பெழ்நிடலால்--, அவன் றுகர் பலவும் - ௮வன் ுகர்க்த பலவற்றையும், 

உற்றிடல் - நுகர்தல், பத்தர்க்கு இயல்பு--, ௭ - று, 

(வி- ரை.) தலைமை-முதன்மை, ௮கர்.தல்-உண் டம். இயல்பு-இயம்கை (முறைமை,) 

மெய்ச்செலிங்கவிஜை - இஷ்்ட்லிங்கம். (௬) 

த்த கற்றுஞ் சிவனிரு மாலிய 

மேதி னிக்கண் விமலற் றரித்துளோ 
சாத ரத்தி னடைகுவ தன்றிமற் 

றேதி லர்க்கஃ தெய்ச வொணாதரோ. 

(ப-ரை,) தீது அகற்றும் - இமையை யொழிக்கற, சிவன் நிருமாலியம்--, மேதினி 

கண், விமலன் தரித்துளோர் - விமலனாகய சவலிங்கப்பெருமானைத் தரிக்துள்ளவர்கள், 

ஆத.ரத்தின் - அன்பினால், அடைகுவதன் றி, ஏதிலர்க்கு - அயலார்க்கு, அஃது - ௮௮) 
எய்தவொண்ணாது - அடையவொண்ணாது, ௪ று, 

(வி- ரை,) மேதினி - உலகு. ஆதரம் - அன்பு. ௮௮ என்றது இவநிருமாலியத்தை, 
தவெநிருமாலியம் பெறத்தக்கவர் வ். ரசைவரோருவரே என்று இதனால் கூறப்பட்டது. (௪) 

அண்ண லீசலுக் கர்ப்பிதஞ் செய்துபின் 

னுண்ணு மோதத் Corr ழொன்றினுக் 

கெண்ணு மாபரி யாக விரும்பய 

னண்ணு வார்சிவ பத்தர் நயந்தசோ. 

(ப-ரை,) செவபத்தர்--, அண்ணல்-பெரியோனாகய, ஈசனுக்கு ௮ர்ப்பிதம்செய்து--, 

பின் - பிறகு, உண்ணும் - உண்டுத, இதாத்து - ௮க்5த்தில், ஒர் அவிழ் ஒன் றிலுக்கு - 
ஒப்பற்ற வொரு பருக்கைக்கு, எண்ணும் - மஇத்தம்குரிய, மா - பெரிய, பரியாகம் - அசுவ 

மேதயாகத்தின், இரு பயன் - பெரும்டே.ற்றை, swig ஈண்ணுவார் - விரும்பிப்பெறு 

வார், எ-று. 
(வி- ரை.) பெரும்பேறு - பெரிய தியம், ஈயத்தல் - விரும்புதல், (௮)



தலம்] சதுர்வித்சாரத்தலம். SER) 

பரம ஓண்டு பவித்திர மாயது 

நிரும லம்பெற லானிரு மாலியம் 

பெருமை தங்கு நிருமலன் பெற்றுணுய் 

கருமை தங்கு கயவர்க் கடாதரோ. 

(ப-ரை.) பரமன் உண்டு--, பவித்திரம் ஆயழு - பரிசுத்தமானது, கிருமலம் 

பெறலாம் . நிர்மலத்தை யடைதலால், கிருமாலியம்--, பேருமை தங்கும் நிருமலன்.-, 

பெற்று உண்ணும்--, கருமை தங்கு - அஞ்ஞானந்தங்யெ, கயவர்க்கு - €ழ்மக்களுக்கு, 

அடாது - தகாது, எ-று, 

(வி- ரை,) பரமன் - மேலானவன் (சிவபெருமான்), பெருமைதங்கும் நிருமலன் - 

சிவபக்தன், கருமை - ஆகுபெயர், (௯) 

சத்த மாகுஞ் சுடர்சவ லுண்ணுபு 

வைத்த வானிரு மாலியங் கொண்டுறப் 

பத்தி யோவிய பாவிக ளாமெனக் 

கைத்து ளோரதி காரிக எல்லே. 

(ப-ரை,) பத்தி ஓவிய - பக்இநீங்கெ, பாவிகள் ஆம் என - பாவிகளென்று, 

கைத்துள்ளோர் - (பெரியோர்களால்) கடியப்பட்டவர்கள், சுத்தம் அகும் - சுத்தமாகிய, 

சுடர் - ஒளியுருவாடஇய, இவன், உண்ணுபு வைத்த - நுகர்ந்து வைச்த, வால் - பரிசுத்த 

மாயே, நிருமாலியம் கொண்டு உற - நிருமாலியங்கொண்டு நுகர்தற்கு, அதிகாரிகள் 

அல்லர், ௭ ஃறு. 

(வி- ரை,) ஓவுதல் - நீங்குதல், கைத்தல் - வெறுத்தல். உண்ணுபு என்பது செய்பு 

என்னும் வாய்பாட்டிறந்தகால வினையெச்சம், அதிகாரிகள் - உரியவர்கள், (௧௦) 

அருளி லிங்கத் தரும்பிர சாதத்தால் 

வருமி ரும்பலன் வண்குரு சங்கமம் 

தருமி ரும்பிர சாதமுக் தந்இடு 

மொருமை கொண்டுவக் துண்பவர்ச் சென்றுமே. 

(ப- ரை.) என்றும் - எப்பொழுதும், ஒருமை கொண்டு - மன வொருமைப்பாடு 

பெற்று, உவச்து உண்பவர்க்கு--, அருள் - அருளுருவா௫ிய, இலிங்கத்து - சிலலில்கச் இன், 

அரு பிரசாதத்தால்--, இரு பலன் - பெரும்பயன், வரும் - உண்டாகும், (அதுபோலவே) 
வள் - வளமா௫யெ, குரு சங்கமம் - குரு ஜம்கமங்கள், தரும் - தரு, இரு - பெருமை 

யுள்ள, பிரசாதமும்--, தர்.திடும் - (பயலைக்) கொடுத்திடும், எ- று, 

(வி-ரை,) உவர்து-விரும்பி, பிரசாதமும் என்றவும்மை இறந்தது தழீஇய வெச்சம், 

ஆச லானல் லருட்சிவ லிங்கமெய் 

நாதனாகிய நற்குரு சங்கமங் 

காத லாடக் கரிந்து தொழுதவர் 

சாத மாதர விற்றரித துண்கவே. 

(ப- ரை.) ஆதலால்--, ஈல் அருள் சிவலிங்கம்--, மெய் காதனாயெ ஈல் குரு, 
சம்கமம்--, (என்பவைகளில்) காதல் ஆ8--, கசிர்து - மனமுருஇ, தொழுது, அவர் 

சாதம் - ௮வசது பிரசாதத்தை, ஆதரவின் - அன்போடு, தரித்து உண்க - ஏம்றுண்ணக் 
சட்வன, எழ
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(வி-ரை.) கல் குரு - ஸதாசார்யன், காதல் - விருப்பம். தொழுது - பூஜித்து 

வணவய்்இ, தரித்தல் - கையாரவேற்றல். ௩ல் அருட் இவலிங்கம் என்றது இஷ்டலிக்க 

மாய மஹாதேவனை, ஐங்கமம் என்றது சிவயோடுயை, 

ஜம்ஃம லக்ஷணத்தைப்பழ்றி Bis -ம்பத்தித்தலத்திலும் பிரசாத இறப்பைப்பம்தி 

இத்தலத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளன. இக்கருத்து அடியில் வரும் செய்யுட்களாலும் விசத 

மாகும்:-- 
பிரபுலிங்கவிலை, 

புலம்பி நைந்திருக் இன்றவப் போஇனி 

லிலிக்ஃ முல்கர முர்திகம் வெய்து 

நலங்கொ ளலலம னண்ணின னண்ணலுய 

கலவ நின்றவக் காரிகை கண்டனள், 

குகையிதய மதன்கணம ரிறையீச ளென்றுபொருள் குறித்துக் வொண்டுமா 
நிகழனைய குசேசமொழி யுடையன்யான் முனென(: நிமலன் உற 

லகமஇழ முகமலர்ச்து சித்தனமை கு௨னீய யாடு லுன்றன் [ @peor. 

முகையவிழ்மென மலர்க்கரத்திற் சீவலிங்டிங் பொண்டதென்பொன் மொழிதியென் 

பிக்தபயன் பெறவுலஃக பெனைக்உண்டு டொண்டுமனம் Wnt Sear Ae 

இறந்த லிங்கமலர்க் உரங்கொண்டு பூசனையாஞு டெய்ய ன்டி. 

நிறைந்தவென துருவா௩ மிக்குறிகைக் கொண்டனன்ய, னீங்வ தென்று 

மதிச்துதெளி குதிமனமென் றருள்ெ.ய்தெங் குருஃ தவ னமைய ஜுற்றான், 

பக் ச மடன்ற சிவபத்தர் பாதம் விளக்கும் புனம்குழியில் 
wigs nb மூழ்கியதில் வைகும் புழுவின் பெரும்பேறு 

முந்து ங்கை முதலவா ஞாூம்றும் படிந்து இவினை.ள் 

Aig wis ஞளருமே '2-ரா ரென்று மறை சாற்றும், 

தாய்க்கு வழுவின் மஈளிர்க்குத் தந்தை தனக்குப் ica pws 

பேய்க்கு மறையோர் தமக்கெடர்செய் தீர்வில் பொடிய பாதமும் 

போக்கு மிமைப்பிற் 2 ரணத்தைப் புனித மாக்குச் இ௨ம- « 
ஆக்கு ம.ரன்றன் பிரசாத மாயி னதற்கு நிகருண்2ட-, (௧௨) 

சதுர்விதசாரத்தலம் - முற்றும், 

2. 

ஒம் விஷ்ணுவல்லப TU 40. 

பதின்மூன்றாவது 

(௧௩.) உபாதிதாதத்தலம். 

| அதாவது - மேற்கூறிய கான்குவித ஸாரமுள்ளவனும், பலாபேகைஷயினால் குரு 
லிங்க ஐங்கமங்களுக்குதீ தாமம் செய்பவலுமான சவபக்தனே ஸோபாதஇிகதாநி என்று 
சொல்லப்படுவன் என்பது,] 

கலிவிருத்தம். 

Gsa கற்குஞ் சிவலிங்கத் இம்குமா 

லாச கற்று மருட்சுவ யோ௫க்கும் 
பேச லுற்ற வவர்பிர சாதவூ 

ணேச முற்றவர் நின்று கொடுக்கவே.
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(ப-ரை,) தேூகற்கும் - குருவுக்கும், ளவலிங்கத்திம்கும்--, மால் ஆசு அகற்றும் - 
மயக்கமாக குற்றத்தை யொழிஃத, அருள் சவெயோ௫க்கும்--, பேசலுற்ற அவர் - சொல் 
லப்பட்ட அவர்களுடைய, பிரசாத ஊண் - பிரசாதவுணவை, நேசம் உற்றவர் - அன்போ 

முண்டுற பக்திமான்கள், கின்று கொடுக்க - நின்று (அவர் வேண்டியவற்றைக்) கொடுக்கக் 
கடவர், எ-று, 

(வி-ரை.) ஊண் முதனிலை திரிர்த தொழிலாகுபெயர், கொம்க்க என்பது தன்வினை 

பிமவினைகளுக்குப் பொதுவாய் நின்று, தான்கொடுக்க வேண்டுமென்றும் தன்னாலியலா 

வழி பிறரைக்கொண்டு கொடுப்பிக்கவேண்டு மென்றும் கியமித்தவாறு காண்க, வெ 
யோ௫க்கும் ஐங்கமத்திற்கும் தன் சக்திக்கு இயன்றளவில் தாகம் செய்ய வேண்டும் 

என்பதாம், (௧) 

தா௩ மூவகை தக்கசோ பாதக 

மேனை மாநிரு பாதி சகசமென் 

றான மாம்பல லுன்னி யளித்தலே 

ஞான மேவிலர் ஈச்சுசோ பாதிகம். 

(ப-ரை,) தக்க - தகுதியாகய, சோபாதிகம்--, ஏனை - மற்ற, மா- பெரிய, கிரு 

பாதி நிருபாதிகம், ௪க௪ம் - ஸஹஜம், என்று. தாகம் மூவகை - தாகம் மூன்றுவகை 

யாம், (அவற்றுள்) லானம் ஆம் - ௮ழிவைப்பொருந்திய, பலன் உன்னி - பயனை நினைத்து, 

அளித்தலே - தருதலே, ஞானம் மேவிலர் - ஞானமில்லாதவர், சச்சு - விரும்புகிற, 

சோபாதிகம்-- வ று, 

(வி-மை,) தாம் மூவகைத்தென்பலும், அவற்தின்பெயர் சோபா இகம் நிருபா இகம் 
ஸஹம் என்பதும், அவற்றுள் முதற்கண் தாகிய சோபாதிகம் இத்தன்மைத் தென் 

பதும் இதஞற்கூறப்பட்டழு. கிருபாதிகம் ஸஹாஜம் என்பவம்மிலக்கணமேலே கூறுப, 

ஞானம் மேவிலர் என்று மோ௯்தாபேசைடஒ, யில்லாதவர் என்றபடி, (௨) 

உபாதிதாநத்தலம் - முற்றும். 

fol. 

தும் ஸரிபிவிஷ்டாய ஈம: 

பதினான் காவது 

(௧௪3) திருபாதிகதா.தத்தலம் 
—o0hejoo— 

[ அதாவது - தாமத்தைப்பெற்றுக் கொள்பவலுடைய ௪ந்தோஷத்தின் பொருட்டித் 

தாமம் செய்து, அவ்வ்த தாஈத்தில் எவ்வித பலாபேகைஷயு மில்லாமல் அது ஈஸ்வரார்ப் 
பணம் என்னும் புத்தியுள்ள சிவபக்தனே நிருபாதஇிசுதாடி என்று சொல்லப்படுவன் 

என்பது] 

கலிவிருத்தம். 

விடுத்து நெஞ்சம் பலனை விழைதலை 
யடுத்த வீசலுக் கர்ப்பித மென்றுனிக் 

கொடுக்கு மந்தக் கொடையை யுசைப்பறிங் 

கெடுத்து ஈன்னிரு பாதிக மென்னவே. 

(ப-ரை,) பலனை விழைதலை - பயனை விரும்புதலை, மெஞ்சம் விடுத்து - மனம் 

லிட்டு, அடுத்த ஈசனுக்கு அர்ப்பிதம் என்று, உன்னி - நினைத்து, கொடுக்கும் - கொடுக்
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ஜெ, அம்தக் கொடையை--, கல் நிருபாதிகம் என்ன--, இங்க - இவ்வுலஇல், எடுத்து 
உரைப்பர் - சிறப்பித்முச் சொல்லுவர் (மேலோர்), ௭ - று, 

(வி-ரை.) விழைதல் - விரும்புதல், அர்ப்பிதம்-௪மர்ப்பணம். எசலுக்கு அர்ப்பிதம்- 

ஈஸ்வரார்ப்பணம், கொடை - ஈகை, அடுத்த ஈசன் என்றது இஷ்டலிங்கம் என்றபடி, 

நிருபாதிகதாநத்தலம் - முற்றும். 
  

உ 

ஒம் அம்பிகாகாதாய மம 

பதினைந்தாவது 

(கட.) கச தாழத்தலம். 

——~»je— 

[ அதாவழு - தாகம் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கவன் தாகம் செய்யத்தக்கவன் தாகம் 

செய்யும் பதார்த்தம் ஆய இவைகளெல்லாம் சிவலஸ்வரூபமென்றும், தான் கொடுக்கத் 

தக்கவ னல்லவென்றும், குறாவும் லிங்கமும் பூஷயமான ஐஜங்கமமும் தன் பதார்த்தத்தை 

ஸ்வீகரிக்கறார்க ளென்றும் எண்ணி, அதனால் கர்த்ருத்வ புத்தி செய்யாது தாகம் செய்ப 

வனான சவபஃதனே ஸலஹஜதாநி என்று சொல்லப்படுூவன் என்பது,] 

கலிவிருத்தம், 

இரத்தல் செய்பவ னீபவ னீத்துறு 

மருத்த நின்றவ ருஞ்சில மென்றுதான் 

கருத்த னென்னுங் கருத்தில னாகியே 

தரித்தி ஞ்செயற் ரஞ் சகசமே. | 

(ப- ரை,) இரத்தல் செய்பவன் - யாசகம் செய்பவன், ஈபவன் - கொடுப்பவன், 

ஈத்.துறும் - கொடுக்கப்பட, அருத்தம் - பொருள் (ஆடிய எல்லாம்), கின்ற ௮௬ சவம் 

என்று- நிலைபெற்ற அரிய சுவமேயாமென்று (எண்ணி), தான் கருத்தன் என்னும் கருத்து 

இலன் ஆட - தானே கர்த்தா என்னும் நினைவு இல்லாதவனாய், தரித்திடும் செயல் தாஈம்- 

தரித் இம செய்கையையுடைய தாகம், சகசம் - ஸஹ தாஈமாம், எ-று. 

(at - ரை.) இசத்தல்செய்பவன் என்பது ஒரு சொல்லாய் இரப்பவன் என்னும் 

பொருள் பயந்து நின்றது. சிவம் - வெசொருபம், (௧) 

இறப்ப ௩ன்கொடை யாவினு மேலதாய்ச் 
திறப்ப டைந்து செயுஞ்சக சக்கொடை 

பிறப்பெ லுந்துர்ப் பிணிமரு௩ தாகிய 

மறப்ப ௬ஞ்சிவ ஞானம் வழக்குமால். 

(ப- ரை,) இறப்ப - மிகுதியாக, ஈன்கொடை யாவினும் மேலதாய் -ஈற்கொடைக 
ளெல்லாவத்தினு மேலானதா௫), சிறப்பு HOW BI, செய்யும் ௪க௪க்கொடை-ஃ-, பிறப்பு 

என்னும் அர்ப்பிணி மருச்து ஆகெ--) மறப்பு அரு - மறத்தழ் கரிய, சவஞானம்வழக்கும்- 
சிவஞானத்தைக் கொடுக்கும், எ - று. 

(வி- ரை,) ஈன்கொடை - குறிப்பறிர்தி.தல். துர்ப்பிணி - கொடிய கோய், வழங்கஃ- 
மிகுதியாயக் கொடுத்தல், ௪கசக்கொடை இவஞானத்தைச் கொடுக்கும் என்தியைத் 

திசைதீலுச் கொள்க, (௨)



தலம்.) FEAST BS SVD: ௧௧௯ 

பத்த ரோடு பரமலுக் $த்துறு 
மெய்த்த தாகஞ் சகசம் விமலனுக் 

குய்த்த போதொன் அறுதவுகற் பாத்திரத் 

558 மாயிர மீயு மரும்பயன், 

(ப-ரை,) பத்தசோடு பரமறுக்கு ஈத்துறும் மெய்த்த தாகம்--, ௪க௪ம் - ஸஹ 
தாகமாம், விமலனுக்கு - சிவபிரானுக்கு, உய்த்த - சமர்ப்பித்த, போது ஒன்று - ஒரு 

புஃ்பமானது, ஈல் பாத்தரத்து - ஸத்பாத்திரத்தில், அத்தம் ஆயிரம் - ஆயிரம் பொன்னை, 
ஈயும்-கொடுப்பதனா லுண்டா றெ, அரு பயன் - அரிய பயனை, உதவும் - கொடுக்கும், எ.து, 

(வி-ரை,) பத்தர் - சிவபக்தர், ப.ரமட் - இவபெருமான். ஈத்துறும் - கொடுக்றெ, 

மெய்த்த தாகம் - உண்மையாடிய கொடை, (௩) 

பாத்தி ரஞ்சிவ னுங்கன பாத்திரஞ் 
சாத்தி ரநீதெரி தக்க குரவனு 

மேத்தி யொன்றவர்க் uy மரும்பலன் 

மூத்து நிற்கு முடிவில தாகியே, 

(ப- ரை,) செவனம்--, பாத்திரம் - (௪ம்) பாத்திரமாம், சாத்திரம் தெரி தக்க - 
சாத்திரம் தெரிர்த தகூதியாகிய, குரவலும் - ஆசாரியனும், கனபாத்திரம் - சற்பாத்இர 

மாம், (தலால்) அவம்கு - அத குரவனலுக்கு, ஒன்று - ஒருபொருளை, ஏத்தி- துதித்து, 

ஈயும் - கொடுத்தலா லுண்டாகிற, அரு பலன்--, முடிவு இல்லது ஆ89--, மூத்து 

கித்கும்--) எ று; 

(வி-ரை,) மூத்து நிற்றல் - இறர்து நிற்றல், (௪) 

காணு மஞ்சிவ னாகிக் கருநெறி 

காணு றுஞ்சிவ ஞான மருவியே 

யேணு அுஞ்சிவ யோக் கிடும்பொருண் 

மாணு றும்பச மார்த்த மெனப்படும். 

(ப-ரை.) காண் உறும் - காண்டற்குரிய, செவன் ஆ, கருகெறி- பிறவிவழியான ௮, 
நாண் உறும் - சாணத்தகுக்த, சிவஞானம் மருவி - சியஞானத்தையடைம த, ஏண் உறும்- 

பெருமை பொருந்திய, வயோ௫க்கு-.-, இடும் பொருள்--, மாண் உறும் - மாட்டுமை 

யடை த, ப.ரமார்த்தம் எனப்படும்--, எ- று, 

(af - ரை,) சிவன் - தவசொருபன். “Tepe என்றது இங்கு அஞ்சு தற்குரிய 

என்னும் பொராள் பயந்து நின்றது, இடம் பொருள் - தரும் பொருள், பரமார்த்தம் - 

இசேஷ்டமான பொருள், (௫) 

எக்கொ டைக்குமெ முத்தசழ் பாத்திர 

மிக்க மெய்ச்சிவ யோகி மிசையென 

வொக்க வொன்றில் குரைப்பதி லையிலை 

பக்க நால்கள் பலவினு மென்பவே. 

(ப- ரை.) எ கொடைக்கும் எடுத்த ௪ம்பாத்திரம்--, மிக்க மெய்-மிக்க வுண்மையை 

யுடைய, செவயோட--, மிகை ஓக்க என - உயர்வொப்பு என்று சொல்ல, ஒன்று இங்கு 

உரைப்பது இல்லை இல்லை--, பக்க ால்கள் புலவினும்--, என்ப - என்று சொல்லுவர் 

(அதிஞர்)), ௭ - ௮,



௧௨௦0 சித்தா ந்தசிகாமனரி, [பத்தத் 

(வி-ரை,) சவெயோடக்குக் கொடுக்கும்கொடையானது ஸத்பாதரத்திம் செய்த 

கொடையாகும் என்பதும், ௮தனிற்சிறர்த ஸத்பாத்.ரம் இல்லை யென்பதும் இதன்கருத்து. 
பக்கம் பக்ஷம் என்னும் வடசொற்றிரிபு, (௬) 

சாந்த மாய தனிச்சுவ யோடிகை 

யேய்ந்த வோர்பிடி பிச்சை யிடும்பலன் 

கூர்ந்த வோர்சத கோடி. மகஞ்செயு 

மாந்த ரானு மருவுத லன்றசோ. 

(பஃரை,) சார்தம் ஆய தனி சவயோட கை-சாந்தத்தையுடைய ஒப்பற்ற சவயோஇ 
யின் கையில், ஏய்ந்த - பொருந்திய, ஓர் பிடி பிச்சை இடும் பலன்--, கூர்ந்த - மிகுந்த, 

ஓர் - ஒப்பற்ற, ௪தகோடி. மகம் செய்யும் - நூறுகோடி யாகங்களைச் செய்ற, மாந்த 

சாலும் - மக்களாலும், மருவுதல் அன்று - பொருந்தலாகாது, எ- று, 

(வி- ரை,) சார்தம் - சாந்தகுணம். கூர்ர்த கூர் என்னும் உரியடியாகப் பிறர்த 

இறர்தகாலட் பெயசெச்சம். மாந்தர் - நிச்யபஹுவசாம், (er) 

திருத்தி யொண்டுவ யோட பெறிற்சிவன் 

நிருத்தி யெய்துவ னச்டெவ னெய்திய 

இருத்தி கொண்டு செறியு முலகெலா£ 

இருத்தி யெப்துஞ் சவமய மாதலால். 
(ப-ரை,) ஓள் - ஒட்பத்தையுடைய, சவயோடு திருத்தி பெறின்--, வன் இருத்தி 

எய்.துவன்--, ௮ சிவன் எய்திய திருத்தி கொண்டு - அந்தச் சிவனடைந்த இருத்தியினால், 

செறியும் - நெருங்கின, உலகு எல்லாம் திருத்தி எயலும்,--, (ஏலொனின் அவ்வுலகெல் 
லாம்) வமயம் ஆதலால்--, எ. று. 

(வி- சை.) ஈண்டு, இச்செய்யுளைக் கவனிக்க:-- 

பிர ட்] லிங்கலிலை, 

உலட லொருவன் சவயோட௫ யுண்ட தம்ம ௪ராசரமா 

மல லுயிர்க ளெலா முண்ட தாகு மென்ன மறைகூறு 

மிலகு முறையைக் காட்சியா னின் திங் குணர வுளர்த்இினான் 

கலக வினைக டீர்ந்குமருட் கண்ணன் நிகழல் லமதேவன், 

சுவயோட தருப்தியடைச்தாம் இவன் தருப்தி யடைவான், சிவன் த்ருப்தியடைர்தால் 

௮வன் நிறைந்துள்ள எல்லாவுலகும் சருப்தியடையும் என்டு கருத்து, (௮) 

ஆத லாற்சிவ யோக் கநுஇகய் 
காத லாலெக் கருமத்தி னானுமே 

யோத காதஇயி லொன்றுங் குறைவயத் 
திதி லாது திருத்தஇசெய் கற்பசே. 

(ப-ரை,) ஆதலால்--, செவயோ௫க்கு--, அறுதஇகம்--, காதலால் - அன்போடு, 
எ கருமத்தினாஞம்--, ஓதநம் ஆ இயில் - அ்ஈமுதலியவம்றில், ஒன்றும் குறைவு அற - 

AD gid குறைவில்லாமல், து இல்லாது - தீமையின்றி, இருத்தி செயடழ்பர் - இருத்தி 

செய்வார் (பக்தர்), ௭ - று, 

(வி-ரை,) அநுதிமம்- மாள்தோறும், ஓதம் - சோறு, (௯) 

தாவி லாயர் சச்ரிதா கந்தமாய் 

மேவு மீசனுக் காக விரும்பியே 

யாவு கல்குவன் யாவ னனையனே 

யோவி லாத வொருபெருஞ் சல்கரன்,
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(பஃரை,) தாவிலாது - கெதேலில்லாமல், உயர் - cuits, ௪ச்சதொகர்தம் *ஆய்--, 
மேவும் - பொருந்திய, ஈசனுச்சாக விரும்பி--, யாவும் நல்குவன் - (உடல் பொருள் 
ஆவியாயே) எல்லாப் பொருள்களையும் சமர்ப்பிப்பவன், யாவன் - எவனோ, அனையனே 4 

௮வனே, ஓவிலாத - நீங்காத, ஒரு - ஒப்பற்ற, பெரு சங்கரன் - பெரிய சங்கசளெனப் 

படுவான், எ-று, 

(வி-ரை,) சச்ஏிதொரர்தம் என்பது சத்து ரித்து ஐகந்தம் எனப்பிரிச்சப்பட்டு, 

உண்மை அறிவு இன்பம் எனப்பொருள் தந்து கின்றது, இதனை ௮ஸ்இபாஇப்ரியம் 

என்றுங் கூறுப வடதாலார். பெருஞ்சங் உரன் என்றது மாஹேசன் என்றபடி. (௧௦) 

உரசைச்த நன்னெறி யுற்றுபர் தாநியா 

யருத்த மாமய னாதியர் வாழ்வினில் 

விரத்த னாகும் விழுமிய பத்தனே 

தரித்து நிற்குமா கேசத் தகைமையே, 

(ப- ரை.) உரைத்த - சொல்லப்பட்ட, ஈல் நெறி உற்று - ஈல்வழியைப் பொருச்இ, 

உயர் - உயர்ர்த, காகி ஓய் - (ஸஹஜ) தாகியாடு, அருத்தம் அம் - செல்வப் பெருக்குள்ள, 
அயன் ஆதியர் வாழ்வினில் - பிரமன் முதலியோரது செல்வத்தில், விரத்தன் ஆகும் - 
விரக்தனாகெய, விழுமிய பத்தனே - மேலானபக்தனே, மாகேசத்தகைமை - மாசேசன் 

என்னும் பெருமையை, தரித்து நிற்கும் - தரித்துகிற்பன், எ - று, 

(வி- ரை.) தாகி - கொடையாளி, அயன் அஜன் என்னலும் வடசொற்கிரிபு, 

விரக்தன் - வெறுப்புள்ளவன், (௪௧) 

சகசதாகத்தலம் - முற்றும். 

  

இவ்விதமாய் எக்காரணத்தினால் பிண்டம், பிண்டஜஞாமம், ஸம்ஸா.ஏஹேயம், 

குருகாருண்யம், லிக்கசாரணம், விபூகு, ருத்ராக்ஷம், ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷர 

ஜபம், பக்தி, உபயம், தீரிவிதஸம்பத்தி, சதுர்விதஸா.ரம், உபாதி 

மாடம், நிருபாதிமாடம், ஸஹஜமாடம் என்னும் பதினைந்து 

ஸ்தலங்களுடனே கூடியிருத்தலாலும் சிவசக்தியினாலும் 
எவன் பக்இயுள்ளவ னானானோ அ௮க்காரணத்தினால் 

அவன் முதலாமவனான பக்தன் என்று 

௮நியப்பட்டான், 

௧-வது. பத்தத்தலம் முற்றிற்று. 

உ 

௨-வது. மாகேசத்தலம். 
௮௧௦௨௨ 

[அதாவது-எக்காலக்தும் லிங்ககிஷ்டையினால் அஸ்திச்ய நித்யகர்ம ஸத்ய ஸதாசா.7 

தர்மஸெளமீல்யாதகளை யடைந்து வீரஸைவ வரத ஸம்பம்நனாயிருத்தல் என்பது,] 

(இதனுட்பிரிவு.) 
கலிவிருத்தம், 

சாற்றினை யுவந்துபத் த,தத லத்தினைப் 
பாற்றிய வினைநெறிப் பத்த னிக்ஙனெவ் 

வாற்றினி லடைவன்மா கேசத் தன்மையை 

மாற்றிரி கணேசநீ வகுத்துக் கூறுவாய், 

கச



௧௨௨ தித்தாதந்தசகாமணி. [மாகேசத் 

(ப-ரை,.) மால் திரி - மயக்கத்தைக்கெடுத்த, கணே௪ - கணராதனே, உவர்து - 

மஇழ்ந்து, பத்தத்கலத்தினை சாற்றினை--, பாற்றிய வினை நெறி - ஓட்டிய வினைவழியை 

யுடைய, பத்தன், இங்கன் - இவ்வாறே, மாகேசத்தன்மையை--, எவ்வாறி நினில் - எவ 

வழியாலே, அடைவன்--. நீ வகுத்து கூறுவாய் - நீ வகுத்துச் சொல்லக்கடவை, ௭ - அ, 

(வி-ரை,) சாற்நினை - சொல்லினை, பாற்றல் - ஒட்டல், வகுத்தல் - பாகுபாடு 

செய்தல், (a) 

மாசறு சசசகற் மூகம் வல்லனாய் 

வாசவனாகியர் பதத்தின் மாற்றிய 

கநேசமோ டொருபெரு கேசத் துற்றவ 

னீசனை யிணையின்மா கேசத் தன்மையான். 

(ப-ரை,) மாசு அறு - ஈுற்றமற்ற, ஈல் 2 நம்ல, சக௪தாசம் வல்லன் ஆய் - ஸஹு 

தாரம் செய்ய வல்லவனா௫, வாசவன் அயர் -இர் திரன் மூதலியோ ரத, பதத்தில் - பதங் 

களில், மாற்றிய - விரக்தியடை£ த, சேசமோடு - அசையுடன், ஈசனை - இவபிரானை, 

ஒரு - ஒப்பற்ற, பெருசேசத்து உற்றவன் - பேரன்போடு யடைரீதவன், இணை இல் - 

ஒப்பற்ற, மாகேசத் தன்மையான் - மாகேசத் தன்மையை யுடையவனாவன், எ - று. 

(வி-ரை.) பதம் - பதவி, விரக்தி - நிராசை. ஸஹாஜதா? சீ இல் வல்லவனாய் இவபக்தி 

யிற் இறந்தவன் மாகேசனாவனென்ப து கருத்து, ஒரு பெரு ரே௪த்து உற்றவன் என்றது 

இவதற்பரனை ; சவகிஷ்,டாப.ரனை எனினுமாம், மாயேசன், மாகேசன், மாஹேசன், 

மாயேஸ்வரன், மாகேற்வரன், மாஜேோன்வரன் மாகேச்சுரன் இவைகள் ஒருபொருட் 

பன்மொழிகள், (௨) 

முன்னர்கஞ் சங்கரன் மொழிந்த வாறிவண் 

பன்னுவன் மகேசநம் நலத்தின் பான்மையு£ 

கன்னிகர் மகேச்சான் றன்மை யங்கதன் 

பின்னர்வம் இலிங்ககன் னிட்டை... பெற்றிடும். 

(ப-ரை,) மகேச ஈல் தலத்தின் பான்மையும்--, முன்னர் - முன்னே, ஈம் சங்கரன் 

மொழிச்தவாறு--, இவண் பன்னுவன் - இவ்விடத்திம் சொல்லுவேன், தன் நஇகர்- 

தன்னைத்தானே நிகர்த்த, மகேச்சுர.ம் சன்மை--, அங்கு அதன் பின்னர் வர்து--, கல் 

நல்ல, இலிம்ககிட்டை--, பெற்றி்ம் « வரும், எ- று, 

(வி-ரை,) சங்கரல்-அன்மாக்களுக்கு, ஜரிதம்செய்வே-ன் (சிவபெருமான்), மகேசி 

சூரன் தன்மை - மாட்ஈற்வர 'மாம்ஸாஸ்தலம், இலிங்க நிட்டை - லிங்கநிஷ்டா 

ஸ்தலம், (௩) 

பூருவாச் Grows துவிதம் போந்துபி 

னாருமா வாக௩ மட்ட மூர்ம்்இபின் 

சாருமியாண் 19. piel dav தமித்தல் பின்வம் 

பாரமா வுலகொடு பக்த னாம்தலம். 

(U- on.) பூருவ ஆச்சிரயம்--, அத்துவிதம்--, போந்து - வந்து, பின் - பிறகு, 
ஆரும் - பொருக்திய garenb—, அட்டஜூர்த்தி--, பின் சாரும் - பிறகு வரும், 

யாண்டினும் - எவ்விடத்தினும், கிலை--, தடுத்தல்--, பின் - பிறகு, சிவம் பாரமாம் உலகு 

ஒடு... பத்தன் ஆம் தலம்--, எ .- று, 

(வீ-ரை.) பூரூவ ஆச்சொயம் தடுத்தல் - பூரூவாச்சரய நிரஸாத்தலம், அத்து விதம் 

தடித்தல் - அத்துவித நிரஸத்தல, ம்அவாகாம் தடுத்தல் - வாக நிரஸநத்தலம்



\m 231 Césol) 
ae ஹாயயா காளர் எளட 

தலம்.] மாகேச்சுரத்தலம். கஉக்: 

அட்டமுர்த்திதடுத்தல் - அட்டமூர்த்தி நிரஸாத்தலம், யாண்டினும் நிலைதடுத்தல்-௪ர்வகத் 
நிரஸகத்தலம், சிவம் பாரமாம் உலக - ஈவஜக£மயத்தலம், சிவம் பாரமாம் பத்தன் 
ஆம் தலம் - பத்ததேகெதேவ (லிங்கத்) தலம். பூருவாச்சரயம் - பண்டை நிலை, (௪) 

இம்முறை % ஈவவித மெப்தி நின்றுள 

மெய்ம்மலி மகேசகம் றலம்வி எம்புதுஞ் 
செம்மையோ டொருங்கிய சித்த னாகியே 

யெம்முனி வசவிரும் இனிது கேட்கவே. 

் (ப-ரை,) இ முறை- இந்தக்கிரமமாக, ஈவ விதம் - ஒன்பது வகையாய், எய்தி 

நின்றுள - அடைந்திருக்கற, மெய் மலி-உண்மை மிகுக்த, கல் - நல்ல, மகேசத்தலம் 

விளம்புதும்--, செம்மையோடு-.-, ஒரும்மெ - ஒருப்பட்ட, சித்தன் ஆட - மனமுடைய 

வனா௫, எம் முனிவ.ர - எமது முனிசரேரேஷ்டனே, இனி இருது கேட்க - இனிதாயிருந்து 

கேட்கக்கடவை, எ-று. 

(வி - ரை,) விளம்பு.தும் - சொல்வோம், (௫) 

0... 

* 4 » 

லும் ஸ்ரீசகண்டாய ம. 

பதினாறாவது 
க மாகேச்சுரத்தலம். 

nO OO-——~ 

[ yey gi - ப்ரஹ்மாமுதலிய ஸமஸ்த பிராணிகளுக்கும் ஸ்வாமியான பரடிவன் 

ஒருவனே ஸர்வ ஸ்ரேஷ்டன் என்றறிக்தவலும், பரஸ்தரிஸங்கம் பரத். ரவ்யாபேகைஷ 

அவித்தை முதலிய பஞ்சக்லேல்ங்கள், அஹங்காரம் மாத்ஸர்யம் கோபம் ப்ீராணஹிம்ஸை 

ஆ௫ூய இவை முதலிய குணங்களில் வர்த்தியா திருப்பவும், ஸூ தாநியானவ௨ஷம், 

ப் ரஹ்மாதிகளின் பதங்களில் Bons aI oor sou, ட்ரன்மாஇு பதங்களை $ருணோ 

பாதியில் அறிபவலும், ஸ்ரீபரமேஸ்வரனிடச்தில் தருடமான பக்தியுள்ளவனும் ஆஸக்தனு 
மான சிவபக்தனே மாஹேஹ்வரன் என்று சொல்லப்பமெல் என்பது] 

கலிவிருத்த. 

உலூனை யளித்தரு ளூருத்து ரன்மிகு 

முலகனை யுண்டிடு மொருவன் றன்னினும௩ 
தலைமைய னென்றெவன் றுணியும் தன்மையா 
னிலகுறு மனையன்மா கேச னென்பவே. 

(ப-- ரை,) உலடனை - உலகத்தை, அணித்தருள் - காத்தரறுள்சன்ற, உருத்திரன், 

மிகும் - மேலான, உல௫னை உண் டிடும் ஒருவன் தன்னினும்--, தலைமையன் என்றுஃ 

தலைமையுடையவ னென்று, எவன் துணியும் தன்மையை்-எவ.ம் நிச்சயிக்கும் தன்மையை 

யுடையனோ, இலகுறும் ௮னையன் - விளங்குகிற அவனே, மாகேசன் என்ப -மாகே௪ 

னென்று சொல்லுவர் (மேலோர்) ௭ - று, 
    

* மற்றொருபிரிவு:--௮தாவது மாகேச்னானவன் இஹலோகவீரன் பரலோகவீரன் லிங்க 

வீரன் ஏன மூன்று வகைப்படுவன். இவர்களில், மத்யலோக சணங்கள் புகழும்படி, ஷட் தாஸா 
susie நிரஸதம்செய்து தன் சமயத்திற்கு ப்ராணனை வரயம் செய்பயபனே இஹலோக 

வீரன் எனப்படுவன்; தேவலோக கணங்கள் புகழும்படி. ஸர்வஸங்க பரித்யாகம்ளெய்து 

திரீமாதாரம காமமோக்ஷங்களை விட்டிருப்பபனே பரலோகவீரன் எனப்படுவன் ; me 

விங்க லங்கத்தினால் ஸர் வகரணமங்களும் ஒன்று பட்டிருப்பவனே லிங்கவீரன் எனப்படுவள், 

மாஹேஸ்வானை பிண்டப்்ரஹ்மம் என வழங்குசஅ முண்டு.



க்௨௪ தித்தாத்தசிுகாமணி:. [மாகேசத் 

(வி- சை,) உலை உண்டிடும் ஒருவன் என்றது இருமாலை, பிரமன் முதலியோர் 

மலமுடையவர்கள் என்பதும் மஹேஸ்வ.ரன் மலமில்லாதவன் என்பறலும் இச்செய்யுளால் 

பெறப்பட்டன. (௧) 

விமலனா இயதநுதல் விழியி Cem en 

சமவரா இயநிலைச் சதுமு கப்பெரும் 

கமலனா தியர்கமை யொப்புக் காண்குறு 

மமைவிலா னரியமா கேச னாகுவான். 

(ப-சை,) விமலன் ஆயெ--, நுதல் விழியினோனொடு - கெம்றிக்கண்ணனோடு, 

சமவர் ஆயெ - சமாஈ.ராஇய, நிலை- நிலையையுடைய, ௪.துமுகம் - கான்கு முகங்களையடைய, 

பெரு - பெரிய, கமலன் ஆதியர் தமை - பிரமன் முதலானோரை, ஒப்பு காண்குறும் - 

ஒப்புச்சொல்லுதம்குரிய, அமைவு இல்லான் - அமைதியில்லாதவன, அரிய மாசேசன் 

ஆரகுவான்--, எ- று. 

(வி-ரை,) செய்றிக்கண்ணன் - சவபெருமான். கமலன் - தாமரைமலரை மிடமா 

கக்கொண்டிருப்பவன். மாகேசலனுக்கு பிரமன் முதலானோர் ஒப்பாகார் என்பது கருத்து, 

பங்கய னுதிய பசுக்கட் கென்றுமே 

யிங்கிறை யாகிய விசன் றன்னையே 

துங்கனென் ௮ுணர்தரு துணிவு பெழ்்.றுளோன் 

மங்கல நெறியுடை மகேச னாகுவான். 

(ப- ரை,) பங்கயன் ஆதிய - பிரமன் முதலிய, பசுக்கட்கு--, என்றும்--, இங்கு, 

இமை ஒூய ஈசன் தன்னையே--, gimactt என்று - உயர்ந்தோனென்று, உணர் த்ரு - 

அ.ிந்த, துணிவு பெட்றுளோன்--, மங்கலமெறி உடை--, மகேசன் ஆகுவான்--, எ.து, 

(வி- ரை,) பங்கயன் - தாமமைமலரை யாசமாகவுடையவன், பசுக்கள் - வேர்கள், 

இறை - பண்பாகுபெயர், தலைமையையுடையவன் என்பது பொருள், ஈசன் - சிவபெரு 

மான், பங்கயனாதிய பசுக்கள் என்றதனால் இவர்கள் அழியும்தன்மை பெறப்பட்டது. (௩) 

பேருமல முத்றிடு பிரம னாதியர் 

தீரும்வலி யிலர். தனி முத்தி ஈல்குவோ 

னிருமல மகேசனே பென்னு கெஞ்சினோன் 

மருவரு நிலையுடை மகேச னாகுவான். 

(ப- ரை.) பெரு மலம் உற்றிமி- பெரிய மல சம்பர்தத்தையுடைய, பிரமன் ஆதி 
யர்--, தரும் வலி இலர் - கொடுக்கும் வலியில ராவர், தீனி - ஒப்பற்ற, முத்தி மல்கு 

வோன் - முத்தியைத்தருவோல், நிருமல மகேசனே..-, என்லும் கெஞ்சினேன் - என்றெ 
கருத்துடையவன், மருவு ௮௬ - பெறுதற்கரிய, நிலையுடை - நிலையையுடைய, மகேசன் 
ஆகுவான்--, எஃறு, 

(வி-ரை,) வலி- சக்தி, மகேசன் - சிவபெருமான், பெருமலம் உ௰்மிடு பிரமன் 
ஆதியர் என்றதனால் இவர்கள் மோகழுழ்றவர்கள் என்பது பெறப்பட்டது, (௪) 

மாலப னாதியர் மருவு வாழ்வெலாஞ் 

சால வோர்து ரும்பெனத் தள்ளி யைம்புல 
னாலுறு சுகங்களை மகேச னாந்றியே 

சலமோ டவன்சிவா நாதத் தெய்துவான். 

(ப- ரை,) மால் அயன் ஆதியா. மருவு வாழ்வு எல்லாம் - அடைச் இிருக்றசெல்வ 

மெல்லாம், சால - மிக, ஓர் அரும்பு என்ன கள்ளி--, ஐம்புலனால் உறு சுகங்களை.



்லம்,] மாகேச்சுரத்தலம். ௧௨௫ 

மகேசன்--, ஆற்றி - செய்து, லமோடு - நல் ஒழுக்கத்துடனே, அவன் இவாகந்தத்து 

எய்்.துவான்--, ௭ -று, 

(வி-ரை,) வாழ்வு - செல்வம், இது கருவியாகுபெயர், சால சால் என்னும் உரி 

யடி.யாகப்பிறம் த செயவென்வாய்பாட்டு நிகழ்கால வினையெச்சம், ஐம்புலன் - பஞ்ச 

விஷயங்கள், (றப்த ஸ்பர்றா ரூப ரஸ கந்தங்கள்.) இச்செய்யுட்களால், மாஹேஸ்வரனை 

ல் மாஹேஸ்வரன் எனப்பொருள்கொள்க, மரியும் வாழ்வு என்றும் பாடம், இ தற்கு 

அழி செல்வம் என்பது பொருள். (௫) 

பிற! மனை பிறர்பொரூள் பெறல வாச்சின 

மறுபகை முதகனவை யனைத்து நீக்கியே 

பொழையொடு பானது புகழ்வி ரும்பிடன் 

னெறிதரு சிவாகம கேய முள்ளனாய். 

(ப- ரை,) பிதர்மனை--, பிறர் பொருள் பெறல்--, gar—, Aorid—, அ௮றுபகை--, 
முதல் - முதலாயெ, ஈவை அனைத்தும் - சூற்றங்களெ௦ ல்லாவற்றையும், நீக... பொறை 

யொடு - பொறுமையுடன், பரனது புகழ் விரும்பி--, நல் God sm - மன்னெறியைக் 

காட்டுற, சவாகமகேயம் உள்ளவனாய்--, ௭ - று, 

(வி- ரை.) பிறர்மனை - பியரது மனைவி, மனை - ஆகுபெயர், அவா - ஆசை, சனம்- 

கோபம், அறுபகை - ௮ரி ஷட்வர்க்கம் (காமம், கசோதம், லோபம், மோஹம், மதம், 

wu gous), பொறை - தொழிம்பெயர், சிவாகமகேயம் - சைவாகமங்களில் விருப்பு, இது 
முதல் மூன்றுசெய்யுட்கள் குளகம், (௬) 

அசற்குயர் வளித்திரு மளவை கொண்டுதான் 

ப.ரற்கிஞ் செய்துஈம் பரம்பொ ர௬ட்டவாய்த் 

இரத்தொழில் புரிந்துமெய்ச் வநிஈ் தைக்கணே 

மரித்திடு நிலையிலும் வலிய னாகியே. 

(ப-ரை,.) அ.ரற்கு - சிவபெருமானுக்கு, உயர்வு அளித்திடும் - உயர்வைச் சொல்லு 

இற, அளவை கொண்டு - அளவையைக்கொண்டு, தான் பரற்கு இதம் செய்து--, ஈம் - 
மது, பரன்பொருட்ட--, அவாய் - விரும்பி, இரத்தொழில் புரிர்து - உறுதியாயெ 

தொண்டுசெய்.து, மெய் செவ நிர்தை கண் - உண்மையாட௫ய வநிக்தை செய்யுமிடத்தில், 

மரித் இடும் நிலையிலும் - இறக்குமளவும், வலியன் ஆடு - உறுதியுள்ளவனா௫, ௭ - று, 

(வி- சை,) அளவை - பிரமாணம், அது ப்.ரத்யக்ஷப்.ரமாண முதலாயெண்வகைப் 

பட்டிருக்கும், விரிவஞ்சி யீண்டு விடுத்தனம், இதம் - ஈன்மை, (er) 

நிந்தனை யுடையரை நீக்கு யோர்சிவ 

வந்தனை யுடையசை மருவி யென்றுமே 

பு்இயின் மகிழ்பெறீஇப் புனித னாயுறு 

மைந்துடை யவுனரு மகேச னாகுவான். 

(ப - ரை,) கிர்தனை உடையரை நீக்க... ஓர் - ஒப்பழ்ற, சிவ வந்தனை உடையசை 

மருவி--, என்னறும்--, புக்தியில் - மனத்தில், மடழ்டெறீஇ - மஇழ்ச்சிபெற்று, புனிதனய் 

உறும் - பரிசுத்தனாயிருக்ெ, மைம்து உடையவன் - வலியுடையவனே, ௮ - அருமையா 

ஓய, மகேசன் ஆகுவான்--, எ-று, 7 

(வி-ரை.) நிச்தனை - நிந்தித்தல், வந்தனை - தோத்திரம், பெறீஇ - சொல்லிசை 
யளபெடை., ௮ மகேசன் - வீ ரமாகேசன், (௮) 

மாகேச்சுரத்தலம் - முற்றும், 

 



௧௨௭௬ தித்தாத்தசிகாமணி. [மாகேசத் 

௨ 

லும் பக்தவத்ஸலாய ஈம 

பதினேழாவது 

(௨.) இலிங்கதிட்டைத்தலம். 
௮௨ 

[அதாவது - ஸர்வஸ்வமும் நாசமாயிவம் பெச்சேதமாய்க் கொண்டிருப்பிலும் மற்ற 

வஸ்.தக்களில் நிராபேகைஷையுள்ளவனாய், மமஸ்காரம் தர்றாம் ஸ்பர்றாகம் பூஜை முதலிய 

வைகளினால் நியமமாய், எக்காலத்தும் சிவலிங்க பூஜையாகிய மஹாவ. ரதத்தைக் கைவிடாத 

மாசே௪னே பாம லிங்கரிஷ்டனென்று சொல்லப்படுவன் என்பது.] 

கலிநிலைத்துறை. 

ஆவி மாளினுஞ் சிவலிங்க நிட்டையை பயடைந்தோ 

னோவி லாகெறி நிற்கவொன் ௮ணர்தச வுணர்த்.து£ 

தாவி லாதவிச் சிவலிங்க நிடடைய%௩ தலந்தான் 

மேவ தேவனைப் பொருளெனு மகேசனைச் செறியும். 

(ப - ரை.) ஆவி மாளினும் - உயிர்நீங்கினாலும், ிவலிங்க நிட்டையை ௮டைங் 

தோன்--, ஒவிலா நெறி நிழ்க-நிங்கா மெறியில் நிற்கும்படி, ஒன்று உணர்தர உணர்த்தும்- 

ஒரு பொருளை யறிய அமிவிக்கும், தாவிலாத- கெடுதலில்லாத, இ - இந்த, ௮ம் - அழயெ 

சிவலிங்ககிட்டை தலம்--, ஹேவதேவனை -.. பொருள் என்னும் - பொருளென்இற, 

மயேசனை-.-, செழியும் - பொரறுக்றும், எ 5 று, 

(வி- ரை.) தேவ தேவன் - சிவபெருமான், (௪) 

போருளெ' லாஞ்சிதை% அயர்தலை யற்றுவீழ பொழுது 

மருளு லாஞ்சிவ லிங்கபூ சனைவிட லாகா 

தெருளி னாலரன் பூசனை செய்திடா துண்ணு 

மருளி லான்கரத் துழ்றிடு முத்தமா நிதியம். 

(ப-ரை,) தெருளினால் - தெளிவோடு, அரன்பூசனை செய்திடாது--, உண்ணும் - 
உண்ணுஇற, மருள் இல்லான் 2 மயக்கமில்லாதவனது, கரத்து - கையில், முத்தி மா 

நிதியம் - முத்தியாகிய பெருஞ்செல்வம், உற்றிடும் - பொருக்கதும், (ஆதலால்) பொருள் 

எல்லாம்--, சிதைக்து - அழிர்து, உயர் - உயர்ச்த, தலை அற்று விழ்பொழுதும்--, ௮ருள் 
உலாம் - அருள் விளங்குக, சிவலிங்கபூசனை விடல் yar—, ௭ - று, 

(வி-ரை,) தெருள் - தெளிவு, அரன் - சிவபெருமான், கரம் - கை, சிதைதல் - 
அழிதல், பூசனை - பூசை, முத்தி மா நிதியம் - மோக்ஷலக்ஷமி, (௨) 

சம்பு பூசனை யாகிய தக்கதோர் தரும 
மிம்ட! வீடுற வளித்இடு மினையதை பன்றி 

நம்பு மேனைய சறுபய CTV HM தரும௰் 

கும்ப மாமுனி செய்வதென் பெறுவது கொண்டு, 
(ப- ரை,) கும்பமாமுனி - அகத்தியரே, சம்பு பூசனை ஆய, திச்கதோர் தருமம்- 

தகுதியுடைய வொருதருமமானஜஹு, இம்பர் - இவ்வுலஓல், வீடு உ௰ அளித்திடும்-வீடடையக் 
கொடுக்கும், Bas wens அன்றி - இதையல்லாமல், கம்பும் - கம்பு, ஏனைய - மற்றைய, 
சிறுபயன் - சிறுபயணை, ஈல்குறு - கொடுக்கற, தீருமம - தருமத்தை, செய்வதுகொண்டு - 
செயவதனால், பெறுவது என் - பெறும் பயன் யாது, எஃறு,



தலம்] இலிங்கதிட்டைத்தலம். ௧௨௪ 

(வி-ரை,) குடத்திற் பிமர்தவராதலால் அகத்தியரைக் கும்பமாமுனி என்றார், 

சழ்பு - சிவபெருமான், (௩) 

நியமங் கொண்டுபூ சனைசெயு நிமலலிய் கத்இற் 
செயலி லன்புட னர்ப்பிதஞ் செய்தசே டத்தை 

யயில்பு மெய்வளர்ப் பவனெவ னனையதன் மையனே 

மயல கன்றுயர் தருதனி வீரமா மகேசன். 

(ப ரை,) நியமம் கொண்டு பூசனை செய்யும் நிமல லிங்கத்தில்--, செயல் இல் 

அன்புடன் - நிஷ்காம்யமமான அன்போடு, அர்ப்பிதம் செய்த சேடத்தை--, அயில்பு - 

உண்டு, மெய் வளர்ப்பவன் எவன்--, அனைய தன்மையனே--, மயல் அகன்று - மயக்க 

மொழிம்து, உயர்தரு - உயர்ந்த, தனி - ஒப்பற்ற, வீரமா மகேசன்--, எ-று, 

(வி- மை,) சேடம் - மிச்சில், நிஷ்.சாம்யம் - விருப்பமற்ற. அயில்பு - செய்பு 

என்னலும் வாய்பாட்டிறச்தகால வினையெச்சம், இதற்குப்பகுஇ அயில். ௮யிலல் - உண்டல். 

மெய் - சரீரம், வீர மா மகேசன் - வீர மஹா மாஹேசன், (௪) 

விடுத்து மற்றுள பயனெலாம் விமலலிம் கத்த 

லடுத்த நெஞ்சமும் பரமலிம் கத்தரும் புகழே 

யெடுத்த றைந்தஇடு வாயுமர்ச் சனைசெய வென்றும் 

படைத்த கைகளு முடையனே யுருத்திரன் பகரின். 

(ப-ரை.) மற்றுள பயன் எல்லாம் விடுத்து --, விமல லிக்கத்தில் அடுத்த 

நெஞ்சமும்--, பரமலிங்கத்து அரு புகழே எடுத்து அறைக்இடும், வாயும்--, என்றும்--, 

௮ர்ச்சனை செய்யப்படைத்த கைகளும் உடையனே--, பகரின் - சொல்றுமிடத்தில், 

உருத்திரன் - உருக்ொனாவான், ௭ - று, 

(வி- ரை,) விமலம் - இர்மயம், பயன் - அகுபெயர், அறைகல் - சொல்லல், உடை 

யனே யென்பத வீற்றேகாரம் தேற்றம். (௫) 

பரம லிங்கன் னிட்டையை யுளன்பரா நந்த 

வொருபெ ருஞ்சிவ மதனையே யடைவனென் றுரைக்கு 

மிருள றுங்கலை யாவுமற் றவன்றனக் கென்னா௩் 

இரமி ழர்துறு தூறக்ககா ரணமெனுஞ் செயல்கள். 

(ப-ரை,) பரம லிய்க ஈல் நிட்டையை உளன், பராறர்தம்--, ஒரு பெரு Hau 

தனையே அடைவனெவ்று--, இருள் அரும் கலையாவும் உரைக்மும்- , அவன்தபாக்கு--, 

இ.ரம் இழர்துறு - உறுதி டெட்டொழிஇின்ற, நுறக்கம் - சுவர்க்கத்துக்கு, காரணம் 

என்னும் செயல்கள்--, என் ௮ம் - என்னபயனைகதரும், எ- று, 

(வி-ரை,) பராகம்தம் - மேலான இன்பம். கலையாவும் - தூல்களெல்லாம். அவன் 

தனக்கு என்பதில் தன் பாரியை, என் ஆம் என்ற வினா ஒன்றுமாகாதென்றலை யுணர்த் 

தற்கு வந்தது. (௬) 

நீறு கண்டிகை புனைந்துஈன் னெறியிடை நின்று 

தேறு மஞ்சிவ லிங்கமா நிட்டையித் சிறந்த 

பேற டைந்தவன் றன்னையப் பிரமனே முதலோர் 

மாற ருந்துதி செய்துகின் நிறைஞ்சுவர் மன்னோ. 

(ப-ரை,) நீறு கண்டிகை புனைச்து--, ஈல் நெறியிடை கின்று--, தேறும் - தெளி 

வாகிய, ௮ம்-௮ழகுள்ள, மா - பெருமைபொருந்திய, சிவலிங்க நிட்டை யில் சிறந்த-- பேறு



௧௨௮ தித்தார்தசிகாமணி: [மாகேசத் 

அடைந்தவன் தன்னை--, ௮ - அந்த, பிரமன் மூதலோர்--, மாறு ௮௫ - இடையரூத, 

ததிசெய்து கின்று. இறைஞ்சுவர் - வணக்குவர், எ - று, 

(வி-ரை,) நீறு- விபூதி. கண்டிகை - கமுத்திலணியும் உருத்திராக்கமாலை, பேறு - 

பயன், ௮ - இன்மைப்பொருட்டு, ஈண்டு, இச்செய்யுளைக் கவனிக்க:-- 

பிரபுலிங்கலிலை, 

கெஞ்சஞ் சோகம் பாவனையி னிற்க நிறுத்தி விடயங்க 

எஞ்சும் துறவாத் துறர். தவ யோட யொருவ னடியணையிம் 

நுஞ்சும் இருமான் முதலம.ர ருள்ள மவளைத் துதித்திறைஞ்சா 

தெஞ்சுர் தவமா முனிவரிலை யெனகான் மறைய மியம்புமால், (sr) 

Pent. S5evid - dpi) wit. 

  

உ 

ஒம் பவாய நம” 

பதினேட்டாவது 

(௩) பூருவாச்சிரயறிரச நத்தலம் 
me OEEROO— 

[அதாவது - மேற்கூறிய க்ரமத்தில் லிங்ககிஷ்டையுள்ளவனும், இடைக்கப்பெற்ற 

தவொாசாரத்தை யாஸ்ரயிப்பவவம், மாஹேஸ்வர சமயத்திம்கு விருத்தங்களானதும் 

நிகைஷக்கு முன்னர் நிகழ்க்தவைகளும் ஜாதி குல சம்பந்தத்தால் வரும் தர்மக்களுமாயெ 

பூர்வாஸ்ரயங்கமாக் கைவிட்டவனுமான மீ. ரமாஹோற்வானே பூர்வாற்ரய கிராஸகனென்று 

சொல்லப்பவென் எ பு] 

கலிநிலைத் துறை, 

கோண்டு அஞ்சிவ லிய்கன் னிட்டையைக் கொண்டு 

விண்டு றும்பவ நெறியடை வீரமா மகேசன் 

கண்ட ர௬ுஞ்சிவ நெறிவிலக் காயிவண் கலந்த 

பண்டு றுங்கரு மங்களோ விடுத்திடப் படுமால். 

(ப- ரை,) கொண்டுறும் - கொண்டிருக்க, நல் - ஈல்ல, சவலிக்ககிட்டையைக் 

கொண்டி, பவம் - பிறவியானது, விண்டுறும் கேறி அடை - நீங்கும் வழியை யடைக்த, 

லீரமாமகேசன் (ஆல்)--, கண்தரும் - அறிவைத்தருற, சிவநெறி விலக்கு ஆய் இவண் 

கலந்த - சிவம திக்கு விலக்காக இவ்வுலகற்பொருட்திய, பண்டு உறும் - பூர்வமடைக்தி 
ருந்த, கருமங்கள்--, விடுத்திடப்படும்--, எ - று, 

(வி - ரை.) கிட்டையைக்கெ £ண்டு - நிட்டையால், கண் - அறிவு, விலக்கு-ரிஷே.தம், 
கருமங்கள் - கரியைகள், (4) 

சோத லிங்கன் னிட்டையின் விலக்கெனத் தோன்றுஞ் 
சாதி தன்குல தருமங்க எனைத்தையும் தணந்த 

நீதி யொன்றுள னாகிய நிலைபெறு மகேசன் 

மீத டைந்துள தொல்லையாச் சரயக்இற் றீர்ந்சோன். 

(ப-ரை.) சோதி - ஒளியுருவா௫ய, ஈல் - கல்ல, லிங்கநிட்டையின் விலக்கு--,என்ன 

தோன்றும்--) சாதி தன் குல தருமங்கள் அனைத்தையும்--, தணந்த - நீங்னெ, 8ீஇ 
ஓன்று உளன் ஆயெ - ஒரு நீதியை யுடையவனாஓயே, நிலைபெறும் மகேசன், இது



gobs] பூருவாச்சரயநிரச தத்தலம். ௧௨௯ 

அடைர்துள தொல்லை ஆ௫௪்ரயத்டுல் $ர்ர்தோன் - இமையடைந்துள்ள பூர்வாசசயத்தி 

னின்றும் 8ீங்ெவனாவன், எ-று, 

(வி- ரை,) குலதருமங்கள் - குலாசா.ரதருமங்கள், தணத்தல் - நீஸ்கல், பூர்வாச் 

சிரயம் - இன்னிலை. (௨) 

பற்று றுஞ்செ தீக்கையிற் பவித்இரன் றனக்கு 

ழுந்த ருங்கரு மங்களி னென்பயன் மூடம் 

பெற்று றும்பவப் பிணியின ரேயவை பெறுவா 

ருற்றி டுஞ்சிவ தீக்கையி னோனவை யொழியும். 

(ப-ரை,) பற்று உறும் - பற்றறுகற்சேதுவாயெ, சிவதீக்கையின் - வெதகைஷையால், 

பவித்தரன் தனக்கு - பவித்திரனானவனுக்கு, முற்று ௮௫ - செய்தற்கரிய, கருமங்களின் - 

கருமங்களால், பயன் என்--, மூடம் பெற்று - மூடத்தன்மையடைந்து, உறும் - (௮ தனாத்) 

பெழ்த, பவப்பிணியினசே - பவசோகம்தை யுடையவரே, அவை பெறுவார்--, உம்நிடும் - 

அடைந்த, சவ£க்கையினோன்--, அவை ஒழியும் - அவற்றை நீங்குவான், எ. று. 

(வி- ரை.) தீக்கையின் என்பதில் இன் என்னும் ஐரீ தாவது மூன்றாவதன் கருவிப் 

பொருளில் வர்த.த. ் (௩) 

மனிதர் சுக்கரு மசுத்தரு மெனவிரு வகையர் 

புனிதர் மெய்ர்சிவ தீக்கையைப் பொருந்தின சொழிந்தோ 

ரினிதெ லனுஞ்சிவ தீக்கையை யிலாதவ ரென்ப 

வனிதை பம்குடை யமலனூத் பெருகெறி வல்லோர். 

(ப-ரை,) வனிதை பங்கு உடை - மங்கைபங்கையுடைய, அமலன் மூரல் - வதால் 

களா, பெரு நெறி வல்லோர் - பெரு நெறியில் வல்லோ ர், மனிதர், சுத்தரும் அசத் 

தரும் என இருவகையர்--, மெய்ச் சவதிக்கையைப் பொருக்தினர் --, புனிதர் --, 

ஒழிர்தோர்--, இனிதுஎன்னும்-இனிதென்றுசொல்லப்படுற, சிவதிக்கையையிலா தவர்--, 

என்ப - என்னு சொல்லுவர் (பெரியோர்), ot = Me 

(வி-ரை.) வனிதை யென்றது உமாதேவியை, பங்கு - பாகம், அமலன் நூல் என்றது 

சவாகமங்கமை, அசுத்தர் - ப்ராக்ருதர், புனிதர் - சுததர் (அட்.ராகருதர்), ஒழிர்தோர் - 

ஏனையோரீ (ப்சாக்ருதர்). (௪) 

வருண ஈன்னிலைத் தருமங்க ளிருவகைப் படுமொன் 

றரன றைந்தது மற்றைய தயனறைந ததுவாம் 

பரன மைந்தது பயிலுவர் சிவாச்டுர யத்தர் 

பிரம னல்கிய தருமமே பிராகிரு தர்க்கு. 

(ப- ரை,) வருஷம் ஈல் நிலைத்தருமங்கள் இருவகைப்படும்--, ஒன்று ௮. ரன் அறைங் 

தது ஆம்--, மம்றையது அயன் அறைந்தது ஆம், பரன் அறைந்தது சவாச்சொயத்தர் 

பயிலுவர்--, பி.ராடுருதர்க்கு--, பிரமன் ஈல்கய - பிரமன்சொன்ன, தருமமே - தருமமே 

(மூக்கியமாம்), எ - ௮, 

(வி- ரை.) வருணம் - கூலம். நிலைத்தருமங்கள் - ஆச்சிரமதருமங்கள், அரன் 

அறைந்தது - இவபெருமான் சொன்னது, அயன் - பிரமன், பரன் - மேலானவன் 
(சிவபெருமான்). ஏவொச்சிரயத்தர் - சிவபெருமானை வழிபபெவர் (வீரசைவர்), (@) 

௧௭



௧௩0 தித்தாந்தரிகாமனரி 

முந்தை யுற்றுள விந்தஈத் துருவங்கண் மூண்ட 
வெந்த ழற்கவர்ச் துண்ணுற விரவுறா வாபோ 

னந்து றச்செவ தீக்கையை ஈண்ணிஜோர் தமக்குட் 

பந்த முற்றுள சாதிவேற் றுமையிலை பகரின். 

(ப-ரை,) முர்தை உற்றள - முன்னே யடைர்இருந்த, இர்தாத்து உருவல்கள் - 

விறஇன் உருவங்கள், மூண்ட வெம் தழல் கவர்ர்து உண்ணுற--, விரவு உரு ஆறு போல் - 

கலந் இராத தன்மைபோல, நந்து உற - பெருக்கமடைய, சவதீக்கையை ஈண்ணினோர் 

தமக்கு--, உள்-மனத்தில், பந்தம் உற்றுள்ள சாதிவேற்றுமை பகரின் --, இல்லை--, எ-று, 

(வி- ரை,) ஈண்டு, இச்செய்யுளைக் கவனிக்க :-- 

சிவஜானதீபம், 

இர்தங்கள் பலபலபே ௬டைய வாகு மெரிதழலி னிடையிடவே யெல்லாஞ் சேர 

வெர்துவிற இனிமை காச மாடு வெண்ணீறென் ஜொருபெயராய் விளங்கு மாபோம் 

ப/தமுறுப் குலாசார மயக்க மெல்லாம் ப.ரமகுருத் திருகோக்கம் பரித்தவாழே 

மெர்தழியு மொருபுமுவேட் டுவன் மாபோல் விமலனுரு வாயெவர்க்கு மேலா மன்றே, 

இக்சாம்-விறகு, விரவல் - கலத்தல், கந்தல் - பெருகல், கண்ணினோர் . Korb gait. 

பர்தம் - கட்டு. (ச) 

பாச மற்றுயர் தீக்கையிற் றஈதுள பத்த 
ரீச னைப்பெறு பத்தர்பா லோரி! _ச் தெனிலும் 
பேசி லுற்றிடு சாதியுன் னுதன்மிகப் பிழையென் 

றாச லொத்துழல் பிறப்பிறப் பகன்றவ ருரைப்பார். 

(ப- ரை.) பாசம் ௮ற்.று--, உயர் தீக்கையில் சறர்துள்ள பத்தர்--, ஈசனைப் பெறு 

பத்தர் பால், ofl guy எனினும் பேசில்--, உற்திமி - (அவர்) அடைச்இருக்கற, சாதி 
உன்னுதல் - சாதியை யெண்ணுதல், மிக்க பிழை என்று, ஊசல் ஓத்து உழல் - ஊசலை 

நிகர்தீதுமலா நின்ற, பிறப்பு இறப்பு அகன்றவர்--, உரைப்பார்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) பாசம் - கயிறு (பந்தம்). உன்னுதல்-கினை த்தல், பிறப்பிறப்பு அசன்றவர்- 

நோனியர், உரைப்பார் - சொல்லுவர். ஈண்டு, இச்செய்யுளைக் கவனிக்க :- 

பிரபுலிங்கலிலை. 

சங்கம தனக்கொரு சாதி யுன்னினான் 

அங்கையி னமர்தரு மரற்ரூ முன்னினான் 

சங்கர னொசெரர் தம்மில் வேறெனும் 

௮ங்கவ னறிவரு மளற்ற முங்குவான், (௭) 

பூருவாச்சிரயரிரசநத்தலம் - முற்றும், 

 



உ 
ஒம் மார்வாய ஈம; 

பத்தோன்பதாவது 

(௪ அத்துவிதநிரச நத்தலம்: 
were — 

[அதாவது - லிங்கபூஜைக்கு விருத்தங்களான பூர்வாஸ். ரய தர்மங்களை எவ்வாறு 

விடவேண்டியதோ அவ்வாறே அத்வைத ஜீஞாமமும் லிங்கபூஜைக்கு விருத்தமான இனால் 
௮வ்வத்வைத ஜ்ஞாகத்தைவிட்டு லிங்கமே பூழியம் அங்கமே பூஜகம் என்னும் த்வைத 

பாவத்தையே அங்கேரிக்கும் மாஹேஸ்வரனே அ௮ச்வைதகிராஸகனென்று சொல்லப்படு 

வன் என்பது.] 
அறுசர்க்கழிநெடிலடி.யா௫ரிய விருத்தம், 

பூசனை செய்வோன் கொள்வோன் பேதமென் நுறலாற் போற்றும் 

பூசனை யாதி கன்மம் பொன்றலா லிலிங்க நிட்டை 

நாசம துறலா லெயங்கும் பெறஞான மிலாமை தன்னா 

லீசனை வந்தக் இன்றோ னெங்குமச் துவிதஞ் செய்யான், 

(பஃ ரை.) பூசனை செய்வோன் --, கொள்வோள்--, பேதம் என்று உறலால்- 
வேற்றுமை யென்று ஏற்படுதலும், போற்றும் - போஜற்றப்படுற, பூசனை ௮ கன்மம் 

பொன்றலால் - பூசனை முதலிய கர்மங்கள் கசித்தலாலும், எங்கும் - எவ்விடத்தும், 

ஞானம் இல்லாமை பெற - ஞானமில்லாமையுண்டாகலும், இலிங்ககிட்டை--, நாஈம் 

உறலால் - நாசமடைதலாலும், ஈசனை வம்திக்னெமோன்--, எங்கும் அத்துவிதம் 

செயயான்--, ௭ று; 

(வி- ரை,) பூசனை செய்வோன் - பக்தன்,கொள்வோன் - ஏழ்றுக்கொள்வோனா௫ய 

இவெபெருமான், அத்லுவி கம் செய்தல் - ஒன்றாகச்செய்தல், இலிங்ககிட்டை - லிங்க பூஜை, 

ஈசனை வச்இக்ன்றரோன் - மாகேசன், 

இச்செய்யுளால், பூஜ்ய பூகர்களாகிய லிங்கஜீவர்களுக்குப் பேதத்தை விடுப்ப 

தாயின் லிங்கபூஜைக்கு விரோதமாசன்றமையால் பூஜை நிகழாதென்பதும், ஜ்ஞாசமில்லை 

யாயின் எல்லாம் அத்வைதம் என்லும்விசாரணைக்கு நிலைமையில்லையென்பறும், (ஆதலால்) 

கர்மாநுஷ்டாமம் செய்யும் மாஹேஸ்வரன் சகலத்திற்கும் ௮த்வைதம் என்பதை மறுத்த 

வனாயிருத்தல் வேண்டு மென்ப.தும் பெயப்பட்டன, 

ஈண்டு, முதலிரண்டு செய்யுட்களைப்பற்றி இவ்வாராய்ச்சி செய்யத்தக்கது, இர் 

லா.ம்பத்திலும், இடையிலும், முடிவிலும் உள்ள பம்பல வாக்கயங்களால் சிவாத்வைத 

மானது ஈன்குவிளக்கப்படுறேழு, மேலும், கர்மமார்க்கம் வொகமங்களையும், ஞானமார்க்கம் 

உபநிஷத் துக்களையும் விசேஷமாய்த் தமுவியிருக்கன்றன, இவனுடன் அற்வைதம் கொள் 

ளப்படும் ஞானமார்க்கம் பேதத்தைத் தழுவுதல் முரண் என்பழு Dé gree முதலில் 
பிம்பப்.சதிபிம்பா தி தீருஷ்டாந்தங்களால் பெழறப்பட்டிருக்கின்உது மன்றி இனிவரும் 

ஸ்தலங்களில் விரிவாய்க் காணலாம், மனம் முதலியவைகளால் செய்யப்படிவ தாதலால் 

உபாஸனை யென்பது கர்மமார்க்கத்தில் ௮டங்கெயதென்று சொல்லப்படும், இறைவன் 

பன், யான் ௮வனாலே நன்மையைப் பெயவேண்டியவன் என்னும் எண்ணம் உடையவனே 

உபாஸகன் என்று சொல்லப்பவேன், இங்ஙனமான உபாஸகத்வமானது உபாஸ்யஜேடு 

தனக்குப் பேதம் கருதப்பவெதினாலே நிகழ்னெழது. இவ்விதமான உபாஸனா மார்க்கத் 

இற்கும் ஞானமார்க்கத்திற்கும் முறையே பேதம் கொள்வதும் பேதம் விமவதும் ஏது 

வாடஇன்றமையானும், உபாஸனா மார்க்க த்திலிறாஈலு மனத்தூய்மை பெற்ற பின்னரே 

ஞானமார்க்கத்தில் செல்வதத்ருத்தச்ச பரிபாகம் ஏம்பசெனெமமையாலும், இறைவனால்



க்௩௨ சித்தாத்தசிகாமணி. [மாகேசத் 

உபாஸனா காண்டத்தில் பேதமும் ஞானகாண்டத்தில் அபேதமும் ஸ்வேதாஸ்வதர 

உபநிஷதாதி மஹாதர்ழ்ரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளன, (a) 

இறையவ ஸியக்கு கின்னோ னியங்குறப் பட்டு நிற்போ 

னறைதரு முயிென் றெண்ணி யாயவிவ் வேறு பாடு 

பெறுமுறை யதனா ல%தப் பிரேரகன் றனையர்ச் சித்த 

னெறியொடு புரிக செய்யே னிகழகத்துமத் துவிதம் தன்னை, 

(ப -ரை,) இறையவன் - இறைவன், இயக்குகன்றோன் - ௮சைப்பிப்பவன், அறை 

தரும் உயிர் - சொல்லப்பட்ட சீவன், இயக்குறப்பட்மி நிற்போன் என்று, எண்ணி - 

நினைத்து, ஆய - உண்டாடிய, இ வேறுபாடு பெறு முமையதனால்--, அந்த பிமேரகன் 
தன்னை, அர்ச்ப/த்தல் - அர்ச்சனை செய்வதை, நெறியொடு புரிக - நெறியோடு செய்க, 

நிகழ்த்தும் - சொல்லப்படுகிற, அத்முவிதம் தன்னை செய்யேல் - அத்து விதஞ் 

செய்யாதை, ௭- று. 

(வி-ரை,) இஜழைவன் - ௪ங்கரன், இயக்குடன்மேன் - ஏூவுவோன், இயக்குறப்பட்டு 

நிற்போன்-அசைப்பிக்கப்பட்டு நிற்பவன் (ஏவப்படுகன்றவன்), பிேரகன்-தூண்டுவோன். 

பராபரன் பதியா மந்தப் பதிசொடர் பசுவா மான்மா 

விராவிவர் தம்மி லென்றும் வேறுபா டிலே யாயிற் 

நராதல மதனி லீசத் தன்மையோ டடிமைத் தன்மை 

வ ராவென வுரைப்பர் மிக்க மறைகளா கமங்கள் வல்லோர். 

(ப-மை,) மிக்க- மேலான, மறைகள் ஆகமங்கள் வல்லோர், பராபரன் பதி 

ஆம்--, ஆன்மா, ௮2 பதி தொடர்-அந்தப் பதியைத் தொடர்ச்த, பச அம்--,விராவு 

கலந்த, இவர் தம்மில்--, என்றும் வேறுபாடி இலபேயாயின்--, தமராதலமதனில் - 

பூலோகத்தில், எசத்தன்மையோடு அடிமைத்தன்மை--, வரா என உரைப்பர் - உளவாசா 

வென்று சொல்லுவர், எ- று, 

(வி- ரை.) பதி- தலைவன். ப௬- வன், (௩) 

எம்முறை பராப ரன்னா னிலங்குறு போத கத்தான் 

மெப்ம்மலி காட்சி யுற்று விளக்கமோ டெய்தி நிற்கு 

மம்முறை பெறவ டைந்த வத்துவி தப்பேர் வாழ்க்கை 

யிம்மையின் நான மில்லோர்க் கென்றுமின் ரகு மன்றே, 
(ப- ரை எ முறை - எக்த முறையால், பராபரன்--, தான் இலங்குறு போதகத் 

தால் - தானேயாய விளங்குகிற ஞானவயுமுவத்தோமு, மெய் மலிகாட்டு உர்று . உண்மை 

மிகுந்த காட்சியை யடைம்று, விளஃ்கமோடு எய்தி நிம்கும் - ஒளியோடு பொருந்தி 

நிற்பனோ, ௮ முறை பெற அடைம்த--, அத்துவிதப் பேர் வாழ்க்கை--. இம்மையில், 

ஞானம் இல்லோர்க்கு--, எல்றும் இன்று ஆகும் - எனறுமில்லையாகும், எஃறு, 

(வி-ரை,) காட்டு - தோம்றம், இம்மை - இப்பிறப்பு, பரதத்வமானது எப்போது 
ஞானத்தால் அபரோக்ஷமாகெறதோ அப்போது அத்வைதப் பேறு நிசமும் என்பதும் 
ஞானமில்லா தவலுக்கு ஓரிடத்திலும் அது நிகழாது என்பதும் இச்செய்யுளால் பெறப் 

பட்டா, | (௪) 

கருமவே துவினைக் கொண்டு காண்குறும் வேறு பாடு 

மருவு.று மதனா லென்றும் வளங்கெழு மருச்ச நாதி 

புரி சுரு நெறியி னின்றோன் பொருந்துகற் கரும மெல்லா 

மொருவவர் தெய்து மத்து விதத் இனை யுழ்நி ree,



தலம்.] "' <9, OTS LB ITE 5 SOV LD ௧௩௩ 

(பஃ- ரை,) கருமம் - கருமமாகய, ஏதுவினைக்கொண்டு-.-, காண்டுறும் - காணப்படு 
இற, வேறுபாடு மருவுறும் —, அதனால், என்றும்--, வளம் கெழும் - வளம்பொ eau, 

அருச்சநாதி புரிதரும் நெறியில் நின்றோன், பொருந்தும் ஈல் கருமம் எல்லாம்--, ஒருவ- 
நீங்க, வந்து எய்தும் - வந்தடைஇன்ற, அத்துவிதத்தினேை உற்றிடான் - அதீழுவிதத்தைப் 
பொருந்தான், எ று, 

(வி-ரை.) ஏது- காரணம், வேறுபாடு - விவகாரம். எப்போதும் பேதத்தை யாஸ் 
சயிக்கும் தன்மையால் பூஜை முதலிய விவகாரம் நிகமும் என்பதும், லிங்கபூஜையை 

மூக்யெமாய்க் கொள்பவன் அத்வைதத்தில் விருப்புடையவன் ஆகக்கூடாது என்பதும் 
இச்செய்யுளால் பெறப்பட்டன. (௫) 

அத்துவிதரிரசநத்தலம் - முற்றும், 

உ 

தம் த்ரிலோகேமாய நம? 

இருபதாவது 

(௫.) ஆவாகதநிரச நத்தலம், 
—~ojfe— 

[அதாவது - அதிவைத் நகிரஸநத்தைச் செய்தலும் லிங்ககிஷடையுள்ளவனால் லிங்கா 

ஹ்வாகஈ ஸித்யர்தீதமாய் ஒரு மூர்த்தியைக் கல்பிக்கவேண்டியதாயின் அநித்யத்வப்.ரஸங்க 

முண்டாகும் காரணத்தினாலும், லிங்கத்தின் பரிபூர்ண தலையினாலும், சிவலிங்க பூஜார்த்த 

மாய் அத்வைத பாவத்தை விட்டி த்வைதபாவத்தை அங்க்கரிப்பவலும், சைவனைப்போலப் 

பூஜார்த்தமாப் ஸ்ரீ குருதத்தமான இஷ்டலிங்கத்தினிடத்தில் பூஜைக்கு அங்கமான 

ஆஹ்வாக நிரஸம் செய்பவதுமாய மாஹேஸ்வரனே ஆஹ்லாக நிராஸகனென்று 

சொல்லப்படுவன் என்பது.] 

அறு-ர்க்கழிநெடி.லடி.யாசிரியவிருத்தம். 

அச்வ லிங்கம் வந்தஇத் தத்துவி தத்தை நீத்தோன் 

மெய்ச்சிவ மயமாய் நின்று விளங்குதன் னிட்ட லிங்கத் 

இச்சையி னரனை யாவா கறித்திட லியல்பன் றென்பர் 

பொய்ச்செயல் கடந்து மிக்க புலக்குறும் பெறிந்த வீரர், 

(ப- ரை,) பொய் செயல் கடகது--, மிக்ச- மேலான, புலக்குறும்பு ௭ நிர்த-ஐம்புலக் 

குதும்பரை யறுத்த, மீரா--, ௮ சிவலிங்கம் வர்தித்து--,அத்துவிதத்தை நீத்தோன்-அத்து 
விதத்தை விட்டவன், மெய் - உடம்பில், சிவமயமாய் நின்று--, விளங்கு - பிரகாசிக்க, 

தன் இட்டலிங்கதீது இச்சையின் - தன் இஷ்டலிக்கத்தின் விருப்பத்தால், அரனை வாக 

நித்திடல் - வனை ஆவாககஞ்செய்தல், இயல்பு ௮ன்று என்பர், எ - து, 

(வி- ரை.) ஆவாகமம் செய்தல் - அழைத்தல், (தாபித்தல் எலுனிமாம்), (a) 

சிற்கலை யொுுதி கழ்ந்த சிவலிங்கக் தீக்கை தன்னா 

னற்குரு வளித்த வன்றே ஈகண்ணுறு மமல னென்றும் 

பொற்புறு முணர்வின் மாழுப்ப் பொருந்துமா வாககந் தான் 
பித்பெறு இனங்க டோறும் பேணுத லாலென் பேறே. 

(ப - ரை,) சிற்கலையொடு இகழ்க்த - நான கலையோமி விளங்கு, சிவலிங்கம்... 

திக்கை தன்னால்--, மல் குரு அளித்த அன்றே--, அமலன், என்றும் ஈண்ணுறும் - 

எப்பொழுதும் பொருர்துவன், பொற்பு உறும்-அழகுமிக்க, உணர்வின் மாரும் - அறிவுக்கு
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மாறுபட்டு, பொருந்தும் - பொருந்தின, ஆவாக£ம் - ஆவாககத்தை, பித்பெழு இனங்கள் 

தோறும் பேணுதயால் - பிம்சாலத்திலெல்லாம் போற்றுதலால், பேறு என் - பயன் 

யாது, எ-று. 

(வி-ரை.) அளித்தல் - கொடுத்தல், அமலன் - மலரஹிதன் (சிவபிரான்), ஈண்ணுறும்- 

ஒருசொல். சிவலிங்கம் - ஸம்ஸ்சாரம்பெற்ற லிங்கம். ஈண்ணுறுதல் - ச்நிதிகொண்டிருள் 

தல், உணர்வின் Lom (apis - ஞானவிரோதமாய். சிவபெருமான் அழிவுருவனாதலால் ஞான 

கலையென்றது வலை என்றபடி. 
(௨) 

என்றுகல் லிட்ட லிங்கத் இசைந்துகன் னிட்டை பெற்றோன் 
றன்றனி யிலிங்கம் தன்னிற் சங்கரன் றன்னை வைத்துப் 

பின்றனி விடுக்க லாகா துணிவிது பெரு.நாற் கென்று 

தென்றமிழ் மலயத் துற்ற சிவமுனி யறிந்து கொள்ளே. 

(ப-ரை,) என்றும்--, சல் இட்டலிங்கத்து இசைந்து, நல் நிட்டைபெற்றோன்--, 

தன் தனி இலிங்கம் தன்னில் சங்கரன் தன்னை வைத்து--, பின்-பிறகு, தனி விடுக்கலாகா- 

தனியே விடலாகாது, பெருதாற்கு - பெரியதூல்களின், துணிவு இது என்று--, தென் 

தனிமலயத்து உம்ற-தெற்டுல் ஒப்பம்ம பொதிகையில் வாழ்ன்ற, செமுனி-௮க த்தியனே, 
அமிர்துகொள்--, எ று, 

(வி-ரை,) விடுக்கலாகாது என்பது ஈறுதொகுத்தலாய் விடுக்கலாகா என நின்றது. 
துணிவு - நிச்சயம், சிவமுனி - அண்மைவிளி, சங்கரன் தன்னை வைத்துப் பின் தனி 

விடுக்கலாகா - இனச்ஃதாறும் ஆயரஹ௰த்தையும் விஸர்க் த்தையும் செய்யக்கூடாது, (௩) 
ஆவாககநிரசநத்தலம் - முற்றும். 

a. 

ஓம் மரிதி.ண்டாய ஈம, 

இருபத்தோன்றாவது 

(Gr) SUL Eigse are தத்தலம். 
—oOReO0-— 

[அதாவது- லிமஃீமானத பரிபூர்ணமான செயனே எனும் ஜஞாகத்தை யாஜ்ரயித்து 
ஆவாஹநத்தை நிரஸாம் மெய்ததுபோல, ப்ருஇவி அப்பு தேயு any gore சூரியன் 
சந்த்ரன் ஆத்மா அகிய இயைகள் பசுக்களாயிருக்கன்மன வென்றும், சிவத்தின் ௮வயவங்க 
ளென் றும், சிவத்தினிடத்தில் Tes pa த்தை யடைந்தவைகளல்ல வென்று Lo 6 ga, 
Yoorstor Cugseosuyio நிரஸும் செய்த மாஹேஸ்வானே அஷ்டமூர்த் இரிராஸகன் 
என்று சொல்லப்பமிவன் GT COLI i. | 

அலுசர்க்கழியெடிலடி.யாசிரியவிருத்தம், 

அத்தனோ ியிர்க்கிங் கெவ்வா றயிக்கவத் துவித மாகா 
த்த்திற மிறைவ னுக்கு மம்புவி யாதி கட்கு 
மழயத்துண ரட்ட மூர்த்தம் தன்மையவ் வொருவற் சென்றும் 
வைத்தது மதிட்டா ஈத்தால் வயங்கொரு மையினா லன்முல். 

ப-மை,) அத்தனோடு உயிர்க்கு : ; ச : ச 
தொழப் அத்தம் - scat 9° ? இங்கு எவ்வாறு அமிக்க அத்துவிதம் பா அ அகில் 2 - அவவர, இறைவனுக்கும் அம்புவி y Bs erm, உய்த்து உணர் - உய்ததஅணர்தம்கூரிய, அட்டமூர் த்தித்தன்மை-, அவ்வொருவற்கு.. என்றும் 
வைத்ததும் --, அஇட்டாநத்தால் - அதிஷ்ட்டாகத்தால் ற ் er 78 கான, வயங்கு = விளக் 
(கேசில்) ஒருமையினால் அன்று, எது, ் © oF,



govt) அட்டமூர்த்திதிசச சத்தலம். கடு 

(வி- ரை,) அத்தன் - இறைவன், ௮ம்புவி - உலகம், உய்த்துணர்தல் - ஊத்த நிதல். 
ஒருமை - ஒற்றுமை, அதஇிஷ்ட்டாஈம் - மேன்மை (ruse). ஐக்யம் - ஒன் நின்தன்மை, 
(ஏயபோவம்), (௧) 

காரிய ஞால மாதி கருத்தனொண் மகேச னகுஞ் 
சீரிய குலால னாகா செய்கட மதுபோ லீசன் 

பாரிய வுலக மாகான் பராபச னான்மா வென்ப 

ரேரிய நிலமுன் பாய வெண்வகை யுடம்பி னுக்கும், 

(ப- ரை,) ஞாலம் ஆதஇி--, ஈாரியம் ஒகும்--, ஒள் மசேசன்--, கருத்தன் BEL, 
சீரிய குலாலன் ஆகா--, செய் கடம் - செய்யப்பட்ட குடம், அ ,போல்-, ஈசன், 
பாரிய - பெரிய, உலகம் ஆகான்--, ஏரிய - அழகாயெ, நிலம் முன்பு இய - மண் 
முதலாய, எண் வகை உடம்பினுக்கும்--, பராபரன் - பராபரனே, ஆன்மா என்பர் 
(மேலோர்)--, எ.து, 

(வி-ரை,) ஞாலம் ௮இ- பிரபஞ்ச முதலியவை, மேலோர் என்பது வருவித்துரைக் 

கப்பட்டது. ஜோலனுக்ாது என்பது ஈறுதொகுத்தலாய் குலாலனாகா என நின்றது. 

எண்வகையுடம்பு - அட்டமூர்ச்தி, பராபரன் - எல்லா தத்வங்களையும் இள்வோனாஇய 

fe Bod g (2) 

நிலமுத லாய வெல்லா மசேதக நின்ற வான்மா 

மலமுறு மூட னாகு மாதலால் வயங்கு மீ௪ 

னலவகை யட்ட மூர்த்த மாயே வுடம்பி னுக்கு 

மிலகூறு மான்மா வாகு மீசற்கும் பேத முண் டோ. 

(ப- ரை,) நிலம் முதலாய எல்லாம் ௮2 த௩ம்--, கின்ற ஆன்மா--, மலம் உறு 

மூடன் ஆகும் ஆதலால், வயங்கும் - விளங்குகிற, ஈசன்--, கல்ல வகை - மல்ல வகை 

யாகிய, அட்டமூர்த்தம் ஆயெ உடம்பிலுக்கும்--, இலகுறும் - பிரகாசிக்க, ஆன்மா 

ஆகும் ஈசற்கும்--, பேதம் உண்டோ, எ ௨ று. 

(வி-ரை.) அசே தமம் - அப்.ராணி, மலம் - ஈளங்கம், பேதம் - வேறுபாடு, சரிரமா 

யுள்ள ப்ருஇவி முதலியவைகளைக்காட்டிலும் பசமாதீமாவாகிய பரமேஸ்வரனுக்கு அபேத 

மும் பேதமும் இல்லை என்பதாம். (௩) 

பார்புன லங்கி வம்கூழ் விசும்பொடு பரிதி இங்க 

ளார்தரு மான்மா வென்னு மட்டமூர்த் தங்க டம்மிற் 

சர்கெழு பரமன் றன்னை வேறுறத் தெரிந்து காண்போ 

னேர்தரு மட்ட மூர்த்தி நிராசக னாகு மன்றே. 

(ப-ரை.) பார்--, புனல்--, அங்க, வங்கூழ்--, விசும்பொடஃ.-, பரிதி. 

இம்கள்--, ஆர்தரும் - பொருந்திய, ஆன்மா--, என்னும் அட்டமூர்த்தங்கள் தம்மில்--, 
சீர்கெழு - செப்புப் பொருக்திய, பரமன், வேறுற - வேறாக, தெரிச்து காண்போன்--, 

கேர்தரும் - நேர்ந்த, அட்டமூர்த்தி நிராசகன் ஆகும்--, எ. று, 

(வி-ரை,) பார் - நிலம். புனல் - நீர், அங்க - நெருப்பு, வங்கூழ் - காற்று, விசும்பு - 

ஆகாயம், பரிதி - சூரியன். இலங்கள் - ௪ந்இிரன், பரமன் - மேலானவன் (மஹாதேவன்), 

கேர்தரும் என்பது ஒருசொல் (பகுதி நேர்தா). ௮ய் ௮க்கியென்னும் வடசொழ்.திரிபு, 

வேறு - விலக்ஷணமாக, (௪) 

அட்டமூர்த்திரிரசநத்தலம் - முற்றும், 

 



௧௩௬ தித்தாச்தசிகாமணி. [மாகேச 

உ 

ஒம் ரரிவாப்ரியாய ஈம? 

இருபத்திரண்டாவது 

(௪.) சர்வகதநிரசநத்தலம்: 

அந்தா 

[அ தாவது - சிவன் ஸர்வகதனாயின் அஸ்ப்ரும்யனாவானாதலால் அந்த அஸ்ப்ருற்ய 

த்வத்தைப் பரிஹாரம் செய்வதிளிமித்தம் அச்சத்தின் ஸர்வகதத்வததை லிங்கநிஷ்டை 

யொன்றானே நிரஸாும் செய்பவறும், பூஜாகாரியத்தினிமித் தம் சிவன எந்தெர்தவிட த்திலு 

மிராமல் இஷ்டலிய்ச த்தில் மாத்தாமே இருப்பன் என்னும் ஜ்ஞாந மூள்ளவனுமான 

மாஹேஸ்வரனே ஸர்வஃதநிராஸகன் என்று சொல்லப்பவென் என் ug. | 

MF ra Non, ip ovip.usm Fiflusall 1) 5 BLD. 

இருக்திடு மிறைவ னெம்கு மென்றிடி. னிறைவம் கெங்கும் 

வாந்கரு பூசை யாகுஞ் சவலிங்க மாத்தி ரத்.இ 

லரந்தையி னிட்டை கூடா தாதலா லமல னெங்கும் 

பசந்தவ னென்று கூறப் படானென வறிந்து கொள்ளே. 

(ப- ரை-) இறைவன் எக்கும் இருந்இடூம் என் ஜிடின்--, இறைவற்கு--, எங்கும்-.-, 

வரம் தரு பூசையாகும்--, இவலிங்ஈம் மாத்திரத்தில்-., அரரதை இல் - துன்பமில்லாத, 

நிட்டை கூடாது, அதலால்--, அமலன்--, எங்கும் பரர்சுவன் என்று - எவ்விடதும் 

வியாபிச் இருப்பயவனென்று, கூறப்படான்-.-, என அறிந்துகொள், எ. இட 

(வி ன ரை.) அமலன் - பரிஈத்தன் (கிமி ன்), நிட்டை - படை (4) 

han pb sev னெங்குமேனு Ioevcp os 14 Bp 

சிறஈதுறு நிறைந்த வன்னி தன்மசஞ் செறித லேபோ 

லறிந்திதை யமலன் றன்னை யனைத்தையும் விடுத்துத் தன்பா 

லுறைக்இடு மிட்ட லிங்கத் துவந்தருச் சிக்க மாதோ. 

(ப-மை,) நிமலன், எங்கும் ரிமைந்கவனேனும்-.-, நிறைந்த வன்னி - நிறைந்த 
நெருப்பா னது, தம் மரம்செ.றிதலே போ ல-(வி!௪ஷமா ய்) வன்னீமர திலி ப்பநுபோல, 

தன் அதரத்துல்- தனது அதாரமாகயே (சவலிங்கக்கில்), இறர்துறும் - இறந்து விளங்கா 
நிற்பன், (அதலால்) இதை அறிர்து-.-. அலைத்தையும் விடுது... அமலன் தன்னை-.., 
தன்பால் உறைர்திமிம்- தன்னிடட்து வாழ்கிற, இட்டலிய் த்து, and gy ௮ருச்௫ிக்க - 
மடழ்ர்து HATES Soe, எ - று, 

(வி-ரை,) நிமலன் - பரிசுத் (சிவபெருமான்). வன்னி வஈஹியென்னும் 
able ro Sify. இறந்து - விசேஷமாய், (௨) 

எவகணு நிறைவோ னாக வியம்பினு மமலன் றன்னைத் 
தீம்குறு நூல்க ளெல்லாம் தனதுபற் மூக றின்ற 
மங்கல மாமி லிங்க மாஇய வடி.வி லென்று 
ase னழிக மாக வமர்வன்பூ சனைப்பொ ருட்டு, 

(ப “ ரை,) அமலன் தன்னை, எங்கணும் நிறைவோனாக-- தங்கு உறும் நூல்கள் 
எல்லாம் இயம்பிலும்--, தனது பற்று ஆடு நின்ற... மங்கலம் நும் - மங்களகரமாக 
இலிங்கம் ஆதிய வடி.வில்--. அங்கணன் - இ௨ெபிரான் 1 வா , என்றும்--, பூசனைப்பொருட்ட-.-, 
அதிகமா! அமர்வன்--, ஏஃறு,



தலம்] சிவஜக ந்மயத்தலம். ௧௩௭ 

(வி- ரை.) இயம்பல் - சொல்லல், பற்று - ஆதாரம் (இஸ்்ரயம்), இலிய்ஈம் ஆதிய 

௮)மூவில் - சிவலிங்கமுதலிய உறுவத்திம், பூசனை ~ லில் (௩) 

உருத்திர நினது மெய்யே துற்றன் மங்க லம்தைப் 

பரித்திரு மகோர மாடிப் பாவத்து னகன்று நிற்கு 

முசைத்ததி லுறைவோ னாகி யொளிர்வைநீ யென்று மிக்க 

கருத்தொடு மறையா நிற்கும் கடிவருஞ் ச௫தி யன்றே. 

(ப-ரை.) உருத்திர- உருத்திர, நினது மெப் எழூ- உனது யாதொரு லிங்க 

மூர்த்தியானது, உற்ற - பொருகச்திய, ஈல் மங்கலறை-ல்ல மம்டள ரத்தை, பரித்துமிம் - 

தாங்குமோ, அகோரம் 9 - சாந்தமாகி, பாவ தின் அன்று நிற்கும்-பாவத்தினின்றும் 

நீங்இ நிற்குமோ, உரைத்த - சொல்லப்பட்ட, அதில் உமையேோம் ஆட - அதில் வாசஞ் 

செய்பவனாக, நீ ஒளிர்லை/யென் sve விளங்குமை யென் 3, மிக்க உருக்தொடும்-மேலான 

அபிப்பிராயத்தோடும், மடிவு அறும் - விலக்ஃமொண்ணாத, ௬௫௫ - (உருச்திரோபகிட த) 

சுருதியான௮, அறையாகிற்கும் - சொல்லா நிற்கும், எ-று, (௪) 

ஆதலா லருச்ச னைக்க ணுயர்ந்தவ னனைழ்தும் விட்டுக் 

காதலாற் சிறந்து மூல காரணன் விளங்கா நின்ற 

சோதியா மிட்ட லிங்க் துணிவொடு பூசை செய்க 

நீதியா மனைய னெங்கு நி.றதலை விலக்கினானே. 

(u- ரை.) ஆதலா ல் அுருச்சணைக் பண். உயர்ந்தவன், அனைத்தும் விட்ட, 

காதலால் கறந்து, மூல AT I Cool Gor @No i நின் D— boy mB) gin இட்டலிய்கம்--, துணி 

லொடு பூசை செய். நீதி ஆய் அனையன் - நீதி நெறியையுடைய அவன், எம்கும் நிறை 

தலை விலக்இனான் - எங்கும் வியாபிததிரு ததை விலஃகிஞன், எ. று, 

(வி - ரை.) ஈதல் - அன்பு. மூல iM M0 oil = புரமதிலன், (௫) 

சர்வகதநிரசநத்தலம் - முற்றும். 

ஓம் உக்ராய ௩ம் 

இருபத்தமூன்றாவது 
(௮)சிவஜகம்மயத்தலம். 

உட 

[அதாவது - பினஜும், எவ்உாழுயினும் சிம் ஸர்... தஎல்லாமல் ப்.ராதேறாிகனானால் 

அவலுக்கு உத். Fagin எல்பாறு நிகழும்? ஆதலால் அர்த லிங்க நிலூட்டையிஞல் மாஹேஞ் 

வரனுக்கு ப் ர'ஃயாஜாமில்லை யென்றும் ஆ-நுடை மி. 

சத்தை ஸ்ருஷ்.டி.க்கும் வல்லமையுள்ள. வ், இல்வாழுயே தர் புத்தியிஞல் சாவோழ் 
பர்ஷத்தி னிமித்தம் அங்கீரரிக்ஃப்பட் Belinea, இடன் எமலிடத்து மிறுத்தலை 

நிராகரிப்பிலும் ப்ரமாண ல்லமையினால் அம்த ஸர் வதம் Chan gy Hose he woe 
இறதோ அவ்வாறே ப்ரமாலா வல்லமையினால் ஸர். வயாப ப தீய த்தையும் அமஃககரித்திருப் 

பவனுமான மாஹேஸ்ல.ரனால் ஜ௨க்மயத்வத்தின் ஹித்இவிரம்பப்பட் டி.ருத்தல் என்பறு.] 

அறுசீர்க் ழி டிலடியாளரிய விருழ்தம், 

பூசனை நியமம் தன்னாற் பொருந்திலிம் கத்தின் கண்ணே 

தேசுற விலங்கா நின்ற சிவன்றனை யருச்சிப் போனு 

மீசனை யுலக மெல்லாம் வியாபக னென்னக் கொண்டு 

பாசம தகல நின்று பாவிக்க வேண்டு மன்றே. 

௧௮ 

முமாயிய் கூறுகிறார். கபன் பிரபஞ்



௧௩௮ சித்தாந்தசிகாமணரி. [மாகேசத் 

(ப ௯ wor.) பூசனை நியமம் சன்னால் - பூசி Goo wir Bus நியமத்தினால், பொருந்து 

இலிக்கத்தின் கண்ணே - பொருக்திய QM ia TB விடத்தில், தச உற இலக்பாகின்ற. 

ஒளி மிக விளங்கு, வன் தன்னை அர்ச்சிப்போனும்--. எசனை--, உலகமெல்லாம் 

வியாபகன்--, என்னக்கொண்மி--, பாசம் ௮ஃல நின்று-, பாவிக்கவேண்டும்-.-, ௭ - oy 

(வி- ரை;) வியாபஃன் - நிறைர்திருப்பவன், (+) 

மண்ணினிற் மோன்றுங் சூம்ப மண்ணின்வே ருமோ வேலைக் 

கண்ணினிர் ரறோன்று மொக்கு ணுரைதிரை கடலின் வேறோ 

வெண்ணிடிற் பரனாற் ரோன்று மிருஞ்சசா சரமே யாகப் 

பண்ணுறு,ம் துலக மல்லாம் பரனில்வே மூமோ வாகா. 

(ப- ரை.) மண்ணினில் தான்றும்-மண்ணினா லுண்டாகிற, கும்பம்-குடமானது, 

மண்ணின் - அர்த மண்ணிலும், வேறு அமோ--, (வலைக்உண்ணினில் தோன்றும்-கடலிற் 

ஜோன்றுறெ, மொக்குள் - குமிழி, அரை--, இரை--, :டலின் (ய2ர-.-, எண்ணிடின்- 

யோசிக்குமிடத்தில், பானால் சான்றும்--, இழு  ராஉரமே ஆஃப் பண்ணுறுச்த-பெரிய 

vores ரூபமாக இயற்மப்பட்டுள்£, உலஃஈம் எல்ல-ம்--, பரனில் வேறு இமா, 

கா எ - dle 

(வி-ரை,) வேலா என்னும் வடமபொல்லினீம்ருகாசம் ஐடாாமஃ:இ மேலை யென 

நின்றது. இரை - அலை, பண்ணுறுத்தல் - ஒரு - சொல் (பகுதி பண்ணுறு), (2.) 

லண்டளிர் முதலா யுள்ள வுருவொடு மரநின் முய்கு 

மண்।_ல முதலா யுள்ள வடி வொடு பரம னிற்குங் 

கண்டுறு மிழையி னாய காழக நாலா மாபோறஜ் 

பண்மிள வுலக மெல்லாம் பரன்மய மாகு மன்றே. 

(ப- ரை.) ஒள் - ஒட்பமாஇ.ப, தனர் முதலாயுள்ள உருயொடு--, மரம் நின்றாங்கு- 

மரம் நின்றுற்போல, மண்டலமுதலாயுள்ள டூயொடு.. பரமவ் பிற்கும்--, சுண்டுறும்- 

காணத்தக்க, இழையின் ஆய - இழையாலுணடாகிய, .ஈழகம் - ஆடையானது, நுல் ஆம் 

ஆறு போல் - நூலேயாவதுபோல, பண்டு உள்ள - பழமையாயுள்ள, உலஈமெல்லாம்--, 

ப.ரன் மயம் ஒகும்--, எு, 

(வி- ரை,) மண்டலம் - உலஃம், இுழை - நூலிழை, பரன் மயம்-ரியமயம், ,தமாறு 

என்பது ஈறு தொகுத்தலாய் ஆமாவென ன்றது. (௩) 

தன்னொரு சத்தி கொண்ட... மலர்ச்சியாற் சகங்க ளாகி 

மன்னுறு மிறைவி ரிந்து படங்குடி வடிவா மாபோ 

லிட்நிலை யதனா லெல்லா மிறைமயய் கயிற்றிற் ஜோன்றும் 

பநகம் வேறி லாத பான்மைபோற் பரனி லொன்றும். 

(ப-மை,) தன் - தவது, ஒரு - ஓப்பற்ட, பத்திடொண்ட மலர்ச்சியால்--, படம் 
t (2 ட ~ ly ட் yy! t 1 ௩ ர் குடி வடு ஆம ஆலு 2யால் டை ow வட்ட வடியாமாறு௦ பால, இறை- இறைவன், 

௪கல்கள் ஆடு விரிந்து, மன்னுறும் - லைபெறுவன், இ கிலைய தனால், எல்லாம்--, 

இமைமயம்--, கயிற்றில் 8தான்றும் பர்௩ம் வேறிலாத பான்மைபோல்-.-. பரனில் 

ஒன்றும் - பரமனிடத்தி லொடுக்கும், ௭ - று, 
ச் 

(வி - ரை,) பந்நகம் - காலினால் மட்வாத்மு! (பாம்பு), குடியடிவு ன கூடாரம், மலர்ச்சி 

யால் - விரிவால், பரனில் ஒன்றும் - சிவாபிர்ஈமாய் விளங்கும். (௪)



தலம்.] பத்ததேகெதேவத்தலம். ௧௩.௯ 

கயிற்ற.ர விப்பி வெள்ளி குற்றியிற் கள்வன் மிக்க 
வெயிற்படு கானழ் றெண்ணீர் விண்ணிற்கக் தர்வ வூர்போற் 

பயிர்ப்பறு நித்த சச்டி தாநந்த வத்தின் கண்ணே 

செயப்படு பொருளாய்த் தோன்றுஞ் செப்பிய வுலக மன்றே. 

(ப- OF.) woo ௮சவு--, இப்பி வெள்ளி--, கூற்றியில் கள்வன்--, மிக்க வெயில் 

படு - மிகுந்த ஜெயிலி லுண்டாடற, கானல் தெள் கீர்--, விண்ணில் கச்தர்வவர்--, போல்: 

(ஆய இவற்றைப்) போல, பயிர்ப்பு ௮று- குற்றமற்ற, நித்த ௪ச்தொறச்த இவெத்தின் 
கண்ணே--, செப்பிய உலஃம் - சொல்லப்பட்ட வுலகமானத, செயப்படு பொருளாய்த் 
தோன்றும்--, எ- று, 

(வி-சை.) &யிற்ற£வு- பழுதையிற்பாம்பு. இப்பி - முத்துச் இப்பி (இளிஞ்சில்), குற் தி- 
தறி (வெட்டுப்பட்ட கட்டை). கந்தர்வ ஊர் - கர்தர்வககரம் (காயத்தில் இளஞ் சூரிய 

கரண த்தினால் நீரில் தோன்றும் பல நிறங்கள்). இறு, அடியில்வறாம் ஆன்றோர் வாக் 
யங்களான் விசதம், 

கைவலய நவநீதம், 
சானனீர் இளிஞ்சில் வெள்ளி கந்தர்வ ஈகர்க னாவூர் 

aren con ub Ao பாம்பு மலடி சேய் மூயலின் கோடு 

பீனமார் தறிபு மானிப்பி ரபஞ்ச மெல்லாம் பொய்யே 

ஞானமெய் ம௩னே யுன்னை ஈம்மாணை மறர்தி டாதே, 

ஜானவாசசிட்டம். 
வெங்காதழ் பெரும்பாம்பு செளிபும்றாங் குடும்பபரம் வெறும்பொய் யென்றே 

இங்காசை யறநீக்கி யெல்லையிலாப் பிரமபதத் இருந்து வாழ்வாய் 

சிங்கார கர்தர்வ ஈகரிருந்தென் இதைவுற்றென் றீதோ நன்றோ 

பங்கரன மனைமக்கள் வாழ்க்காலென் கெட்டாலென் பாச மாயை, (௫) 

சிவஜகர்மயத்தலம் - முற்றும். 

a. 

ஓம் கபாலிநே wins 

இருபத்துகான்காவது 

கூட பத்ததேகெதேவத்தலம். 
——eoSfoo—— 

[அதாவது - சிவனுக்கு ஐகஈ்மயக்வம் ஷஹித்தமாயினும் ஸுகக.ரனான அர்தப் பரமேஸ் 

வரன் ஐற்மயமா யிருப்பிலும் வெபக்தர்களின் ஹ்ருதய மலத்தில் விறோஷமாய் 

Cor at B& Boar soot oo! of oor Li ga. | 

அறுசர்க்கநிநெடிலடியாசிரிய விருகுதம். 

சங்கர னாகு மீசன் சகமய மெனினு முள்ளப் 

பம்கய மலரி லென்றும் பத்தர்பாற் இறந்து தோன்றும் 

பொங்குறு கயிலை பொன்னம் பொருப்பொடு மந்த சத்து 

மங்சது போல்வி சேஷடித் தமர்தரு மிறைவ னன்றே. 

(ப- ர சங்கசன் ஆரும் எ௫ன் 4) சகமயம் எனினும்-..-, பத்தர்பால் - பத்தர்ச 

ளிடத்தில், உள்ளம் - அவர்கள் மனமாடய, பங்கய மலரில் - தாமசை மலரில், என்றும் 

இறந்து தோன்றும்--, பொங்குறு-விளங்குன் ற, கயிலை--, பொன்னம் பொருப்பு ஒழி, 

மந்தரத்.தும்--, அ௩்கது போல் - அந்தப் பக்தருள்ளம் போல, விசேடித்து - அதிகமாய், 

இஜழைவன்--, அமர் தரும் - அமர்ச்திருப்பன, எ - று,



௧௪0 தித்தாந்தசிகாமணி. 

(வி-ரை.) சஃமயம்-ப்ரபஞ்சரூபம், பொன்னம் பொருப்டு-பொன்மலை (மேருமலை). 

மக்தரம்- மர்தரடரி, அமர்தரும் என்பதம்குப் பகுதி அமர்தா, (௧) 

அலர்கஇர் நிறைந்து விம்பத் களவுபட் டமர்தல் போல 

வுலரூரு வாய்கி றக்க வொருவனும் பத்தர் கெஞ்ச 

மலர்மிசை யிலகு முன்றன் வடிவெனு மிலிங்க மீச 

பலர்புகழ் பத்தர் தம்பாற் பதியுமென் நுரைக்கும் வேதம். 
(ப-ரை,) அலர் ௧இர் - பரச்த சொலல் ளையுடைய சூரியன், நிறைச் த--, விம்பத் 

sores அமர்சல்பரல--, உலகு உரு ஆய் நிறைந்த ஒருவனும், பத்தர் கெஞ்ச 

wet Beanr—, Pay iin - விளங்குவான், உ, உண் தன் படிவு என்றம், இலிங்கம்--, 

பலர் புகழ், (உன்னை யண்டி. எவர் ளாகிய) பத்தர்தம் பால்--, பதியும் என்று--, 

வேதம் ௩ THT, oT = 

(af - றை, விம்பம்- மண்டலம், பதஇதல்-ரிலபெறி நிருத்தம், உலகுருவாய் நிறைந்த 

ஒருவன் எண்றுது இவெபெருமானை, ௪ 2 94/ன (ரூத்ரன), அண்மை விளி, லிங்கம்- 

லிய்பஞார் த்த. (௨) 
Rests pg தர்க்க துறவின ரிடத்து ஞானச் 

தித்தர்களிடத்து மிக்க ிிவவேடத் தவரி படத்து 

முத்தம ரிடத்தும் பாச முதறுமா கேச சாகும் 

பத்தர்க ளிடக்ு மென்றும் பரசிவம் விளங்கு மன்றே. 
(ப-ரை.) சுத்தர்டள் இடத்... ம, ந ரீந்த அமவினர் இடத்தம்--, ஞானச் சிக்சர்கள் 

இடத்தும்--, மிக்க சிலம் 2வடத்தவர் இடத்தும், உத்தமர் இடச்தும்-, பாகம் உதறும். 

பாசத்தை யுதறிலிட்ட, மாகேகர் அரும் பர்தாடள் இட்து ச்மும்- , என்றும். பரடிவம் 

விளங்கும்--, எ - று, 

(வி -ரை,) இர் / கருர், றும் லிட் பொழி ௪. நுவினர்-அ.ப்பம்்று புறப்பம்றுக்களை 

முதிறும் விட்டா சக்த பர்கள், இவர்க டறதாலார் ஸந்யாமமிசகளென்பர், ஸம் முழுதும், 

யாஸர் விட்டவர் எ.ம்பது பொருள். (௩) 

இஇஃகிலை மரேச னென்போ னேஇல ரிடத்இழ் Kits 

ற்ன்னக விழையி னோ யைத் Se Bt ட லிங்க தன்னின் 

மன்னிய மனம னாடச் சகஞ்சிவ மயமாய்க் கண்டு 

பின்னமி னிலையி னின்ற பெயர்ப்பிர சாஇ யாவான். 
(ப-ம,.) இரிய -டு1% பலையையுடைய, ம. உன் என்போன் , எதிலரிடத்தில் 

Bah “அயில் ரி a இ னின் லு an ey shoul wtb = Soil மனத்தில், விழைவி? னான் 

ஆய் - விரு :பமுன்ளவனுய், , மி உ தரம, ட்ட லிங்கம் தன்னில், மன்னிய - நிலை 

பெற்று, Wit Bott அ பகம் - Bi deoe, இவமயமாய்க் ஈண்டு... பின்னம் இல். 

பெறுபாடில்லாது, லையில் ன்று டெ யர் - பெயரையுடைய பிரதி Yur ol —,61= D4 
(வி - ரை.) விழைவு - Sayin! ச பிெமயம் - Gov Bub, ஏதிலர் வ அந்ய தேவர், (௪) 

பத்ததேதகிகதேவத்தலம் - முற்றும். 

இவ்விதமாய் எஃடாரண தீ.இனால் லிங் நி ஆடை , பூர்வாற்ரயரிரஸ௩ம், அத்வைத 

நிரஸும், ததை அஷ்ட(மர்த்தி2ரஸும், ஸர் வக, 8ி.ரஸகம், சிவ9க்மயத்வம் 

என்ஞம் ஏழுஸ்தலஙகளருட: ன கூடியிருத்தலால் எவன் வீரமைவ வரத ஸம்பக்க னாளுனோ 

அக்கா. ரணத்தினுல் அவன் - இரண்டாமலனான மாஹேஸ்வரம் என்று அ.ியப்பட்டான், 

௨-வது, மாகேசத்தலம் முற்றிற்று. 

 



உ 

௩-வது. பிரசாதித்தலம். 
OO POGO0—— 

[அதாவது - ஒவ்வொரு இர்த்ரிய த்வாரா அ.றுபவிக்கும் லெளக்யத்தை முதலில் 

லிங்கத்திற்கு ஸமர்ப்பணம் செய்து பின்னர் அதை ப்.ரசாத புத்தியினால் மாஹேஸ்வரன் 

அனுபவித்தல் என்பது,] 

(இதனுட்பிரிவு) 
slang ain, 

உளரைத்தனை மகேசனல் லொமுக்க முற்றுநீ 

கருத்துறு மிரேணுக கணேசப் பேரினே 

யருத்திகொண் மகேசனா மனைய Gen arent 

வரப்பிர சாஇுதா னாகும் வண்ணமே. 

(ப-ரை,) மகொளன் ல் ஒழுக்கம் முற்றும் நீ உரைத்தனை--, கருத்து உறும் - நற் 
கருத்தினையடைய, இோணுக ஈணேசப் பேரினோய் , அருத்தி கொள் - அன்புகொண்ட, 
மகேசன் ௮ம் அனையன் - மாகோனாவயெ அச்சன்மையன், வர )பிரசா இ அகும் வண்ணம்- 
மேன்மையுள்ள பிர௩£இ யாரும் விதம், எங்கனம் - எப்படி, எ- று, 

(வி-ரை.) கருத்து எண்டைக் கேற்ப டற்கருத்று எனப்பட்டது, வரப்பிரசாஇ- 
மேன்மையாக பிரகா தி, (a) 

தனக்குறு மிலிம்கரிட் டாதி சார்பினால் 

வினைப்பகை கடந்துள விறன்ம கேசனொண் 
மனப்பிர சாதமே மருவு மாற்றினால் 

கனப்பிர சாஇயா மென்பர் கற்றுளோர். 

(ப-ரை.) தனக்கு உறும் - தனக்கெனப் பொரும் திய, இலிங்க நிட்டாதி சார்பினால்- 

லிங்க நிஷ்டை முதலிய சார்பினால், வினைப்பகை ஈடம்திள்ள - வினைப்பகையை வென் 

விருக்கிற, விறல் மகெசன் - வெய்றியுள்ள மாகோன், ஒள் - அழகிய, மனப் பிரசா தமே 

மருவும் ஆம் நினால்-மனத்தூய்மை யடைவதஇனால், சனம்-மேன்மை பொருந்திய, பிரசாத 

ஆம் என்பர்--, கற்றுளோர்--, ௭ .- று, 

(வி-ரை,) சார்பு - ஆஸ்ரயம், வினைப்பகை - வினையாகிய பகலை, விறல் மசேசன்- 

வீரமாஹேஸ்வரன். கற்றுளோர் என்றது சைவாகமங்கள் கற்று வல்லோரை, (௨) 

சாத்றுநு புகழ்ப்பிர சாதி யின்றல 

வேற்றுமை % யேழ்வகைப் படும்வி எம்புறிற் 

ரோழ்றுறு மியற்பிர சாதித் தூய்த்தலம் 
போற்றுற வாஇயிற் பொருந்து மென்பவே. 

A enema rnin a a en cee ee உ அண a tne 

ச் மற்றொருபிரிவு: ததாது . அர்ப்பிதப்ரசா இ, . அவதாரப் ரஸா, பரினாமட்ரஸாதி 

என்று மூன்று வசைப்படுவன், சரீரஹஸ்தத்தனால் ஸல பதார்த்தங்களையும் இஷ்ட 
லிங்கத்இற்குச் சமர்ப்பித்துக் கொள்பவனே அர்ப்பிதப் ரஸா இ, மனோஹஸ்தத்திஞல் 

பஞ்சேர்த்ரியங்களில் பஞ்சலிம்க ப்.ரதிஷ்டை செய்து அவ்யவவிடங்களில் வரும் சுகத்சைக் 

கொள்பவனே அவதாகப்ரஸாதி, அங்காஸ்.ரயம் அறவே ஒழிம்து லிங்காஸ்ரயம் ஒங்க 
வளர்ந்து பாவ ஹஸ்த பரிதனுனவனே பரிணாமப்ரஸாதி. ப் ரஸாஇயைக் கலாப்ரஹ்மம் 

என வழங்குதலு முண்டு, 

 



௪௪௨ சித்தாத்தசிகாமணி. [பிரசாதித் 

/ப- ரை,) சாற்றுறு - சொல்லப்பட்ட, புகழ் - புகழமைர்த, பிரசாதியின் தலம்- 

பிரசாதித் தலத்தினரத, வேம்றுமை--, ஏழ் வசைப்படும்--, (அவற்றுள்) விளம்புறின்- 

சொல்லுமிடத்தில், தோற்றுறும் இயல் - காணப்படுஇற இலக்கண தீதையுடைய, பிரசாதி- 

பி.ரசாஇியின், தாய்த்தலம் - பரிசுத்தமான தலம், போற்றுற-துஇக்க, ஆதியில் - முதலில், 

பொருந்தும்--, என்ப - என்,று சொல்லுவர் (மேலோர்), எ- று, 

(வி- ரை.) மேலோர் என்பது வருவித் துரைச்கப்பட்ட து. (௩) 
சற்குரு லிம்கசங் கமகற் பத்தர்பின் 

சிற்பர சரணரசொண் சேட மேயென 

நிற்பவர் மான்மியம் யாம்றி கழ்த்துதும் 

பொற்புறு முனிவர புகன்ற வாறரோ. 

(ப- ரை,) பொற்பு உ௮ம் - அழகமைர்த, மூனிலர - முனிசிரேஷ்ட்டனே, புகன்ற 

வாறு - (பே.த முதலியவைஃரி௰்) சொல்லப்பட்டவா(ோ, சற்குரு, லிங்கம் சங்கமம் 

மல்பத்தர்--, பின் சழ்பா உரணர்--, ஒள் சேடமே என நிம்பவரீ மான்மியம், யாம 

நிகழ்த்து.தும் - யாம் டபொல்லுவோம் (6 கேட்பாயாக), எ-று. 

(வி-ரை.) சற்குரு லிங்க சங்கம கற்பத்தர் பின் சிற்பர ஈரணரொண் சேடமே 

என நிழ்பயர் மான்மியம் என்றதனால் குருமான்மியத்தலம், இலிம்கமான்மியத் தலம், 

சங்கமமான்மியத்தலம், பத்தமான்மியத்தலம், உரணமான்மியத் தலம், பிரசாதமான் 

மியத் தலம் என்பவை சொல்லப்பட்டன. (௪) 

  

௨ 

Geld amon Tous mL: 

இருபத்தைந்தாவது 

கே.) பிரசாதித்தலம், 
fo 

[அதாவது - ஸ்ரீகுருமூர்ததியின் தமையினாலும் லிங்கத்தின் கணையினாலும் நிஸ் 

ோேஷூமாய் ஐங்கமத்தின் தஸையினாலும் இடைக் ப்பெற்ற இத்த பரிபாக முள்ளவனும் 

இவஜ்ஞா வமித்தியின் பொருட்டு லிங்கத்தினிட த்தில் இடப்பட்ட உரணமுள்ளவலும், 
லிம்கத்ரயத்தினிட த்தில் அர்ப்பிதமான பதார்த்தங்களை நர்பயலும், அந்த லிய்கார்ப்பித 

மல்லா தவைகளை விஸர்ஜிக்திறவனுமான was gouvve 7! ¢ oot ட்ரஸாதி என்று சொல்லப் 

படுவன் என்பத. | 

கலிவிருத்தம். 

ரிந்தனை நிருமலஞ் செறியு மக்குறி 

ச௩தத முயர்பிர சாத மென்பரால் 

வ௩துறு மதுசிவ லிங்க மாவுரு 

வெட்தைத னருட்பிர சாதக் தெப்துமே, 

(ப - oa.) Be stom - ச௫தீ௮, கிருமலம் செறியும் - நிர்மலமடை,த, ௮ குறி - அந்த 
அடையாளமே, ௪ம்ததம் - எப்பொழுதும், உயர் - உயர்ந்த, பிரசாதம் என்பர், வந்து 
உறும் ௮து-வற.த தோன்றுஇன்ற அறு, சிவலிங்கம் மா உரு-பெரிய இவெலிங்க ரூபமாஇய, 
எந்தை தன - எமது தந்தையின், அருள் பிரசாதத்து - இருவருட் பிரசாதத் இஞல், 
எய்தும் - இடைக்கும், 7 - 

(வி - மை,) எர்தை யென்றது சிவபெருமானை. (4)



தலம்.] பிரசாதித்தலம்: ௧௪௩ 

நிருமலன் றனக்குற நிவேதி தஞ்செயு 

மருநிரு மாலிய மரிய சைவர்தம் 

பெருமன நிருமலம் பெறவ ளித்திடற் 

கொருபெருங் காரண மென்ப சோர்ந்துளார். 

(ப-ரை.) ர்ர்து உள்ளார் - ஆராய்ச்டியுள்ளவர், நிருமலன் தனக்கு - சவபிரா 

ஹுக்கு, உற கிவேதிதம் பெய்யும்-மிஃவும் நிவேதித்த, ௮௬ - அரிய, நிருமாலியம்-.., அரிய 

சைவர், தம்-தமது, பெருமனம் நிருமலம் பெற அ௮ளித்திடற்கு--, ஒரு பெரு காரணம் 

என்பர், எ ~ று. 

(வி-ரை,) அரிய சைவர் என்றது வீரசைவரை. அளிக்திடல் - அருள் செய்தல். 

ஓர்தல் - ஆராய்தல், மைவர் என்பர் என்றியையும். மனம் நிருமலம் பெறல் - மனம் 
வூய்தாதல், 

(௩) 

போதகா ரணமெனும் புனித னற்பிர 

சாதமா கியகிரு மாலி யந்தனைத் 

இதிலா மனப்பிர சாதத் இற்குணு 

மீதுளா னற்பிர சாதி யென்பவே. 

(ப-ரை.) பாதசாரணம் எனனும் - ஞானத்துக்குக் காரண மென்று சொல்லப் 

படுற, புனிதன் ஈல் பிர... தம் ஆயெ கிருமாலியம் தனை--, தீது இல்லா - குற்றமில்லாத, 

மனப் பிரசாதம்இற்கு உண்ணும் - மனத்தாய்மையின் பொருட் ்பதாயெ, ஈது 

உள்ளான் - இந்தச் செய்கையுள்ள மாஷஹேஹ்உரன், மல் பிரசாதி என்ப - நல்ல பிரசாத 
யென்று சொல்லுவர் பெரியோர்), oT - 2. 

(வி-ரை,) போதம் - ஞானம், புனிதன் என்றது - பெபிரானை, நிர்மாலியக்தனை 

யென்பதில் தன் சாரியை, என்ப என்னும் பயனிலைக்கு எழுவாயாடிய பெரியோர் என்பது 
வருவிக்கப்பட்டது. (௩) 

தத்துவ சுத்தியே யந்௩ சுத்திதா 

னத்கனுண் டொழிபிர சாத மாயின 

தொத்திட வரியதோ ர௬ுணர்விற் கேதுவாஞ் 

சித்தஙின் மலந்தனைச் செய்யு மென்பவே. 

(ப-மை.) ௮ர்சசத்தி தான்--, ததீதுவ சுத்தியே-தத்துவ சுத்தியாகும், அத்தன, 

உண்டு ஒழி - அழுது பெ ய்தொழிந்த, பிரசாதம் ஆயின து--, 26a அரியது-அடைதம் 

கரியதாடிய, தர் உணர்விற்கு - ஒப்பற்ற ஞானத்திற்கு, ஏது ஆம் - erg orator Buy, Ags 

நின்மலக் தன்னை - மனநிர்மலத்தை, செய்யும்-உண்டாக்கும், என்ப-என்று சொல்லுவா 

(9 AGT), a - Me 

(af - ரை.) அத்தன் - சிவபெருமான், அறிஞர் என்னும் எழுவாய் வருவித்து 

என்ப வென்பதை யதற்குப் பயனிலையா யமைக்கப்பட்டது. பிரசாதம் சமர்ப்பிக்கப் 

Ltn YB LUO. (#)° 

தனக்கென விட்டுபு தந்த யாவையு 

நினைப்பரி தாகிய கிமலற் காக்கியே 

மனப்பிர சாதமே மருவ வுண்கவென் 

நனைத்தையு முணர்ந்தவ சறைகு வாரசோ.



௧௪௪ சித்தாந்த A&G IT Lo ent. [பிரசாதித் 

(ப- ரை.) தனக்கு என- தனக்கென்று, ஈட்டுபு தந்த- சம்பாதித்து வைத்த, 

யாவையும்--, நினைப்பு அரிதாயே கிமலற்கு ஆக்9--, மனப் பிரச rec மருவ உண்க 

என்று. அனை த்தையும் உணர்6தவர்--, அறைகுயார்--, எ.ஃறு. 

(வி.ரை.) ஈட்டூபு - Glew என்னும் வாய்பாட் டிறந்தகால வினையெச்சம், இது 

த். த என்னும் விவாகொண்டு முடிஈ்தறு, நிமலன் - இ௫பிரான். அறைதல் - சொல்லல், 

மனப்பிரசாதம் - சித்த சுத்தி. (ர) 

பரனிரு மாலியம் பவம ரு௩துகஈல் 

குரவுட னிடரிடை யூறு கொல்வது 

இரமுற வாயுளைச் செய்வ இன்பமே 

தருவது முத்தியும் தருவ தாகுமால். 

(ப-ரை.) பரன் நிருமாலியம்--, ப. மருக்து-பியவிப்பிணிக்கு மருந்தாகும், நல்குர 

வுடன் - தரித்துரக்தோடு, இடர் - துன்பம், இடையூறு - காரியத்தடை, (இவற்றைக்) 

கொல்வழு-அழிப்பதாஞம், இரம் உற ஆயுளைச் செய்வது-ஆயுளை உறுதிப் படுத்துவதாகும், 

இன்பமே தருவது - இன்பத்தையே தருவதாகும், முத்தியும் தருவது ஆகும்--, எ-று, 
(af - on.) ஈண்டு, இச்செய்யுளைக் கவனிக்க: 

பிரபுலிங்கலிலை, 
ர, ய் பசிக்கு மருந்து மாய்வீமி பயக்மும் எண்மை சேர்ந்துபவம் 

ஒ௫ிக்கு மரனறன் பிராது ஷி யந்தா வுணர்க்தங்கு 

விக்கும் தலைமை அ வுரற்பே வ ௫ தன் Oo) “Page a 

புசிக்கு மனிதர் தமக்கென்றும் பொருக்தா தெனரா னெம்பிரான், 

பரன் - மெபிரான், பலம் - பிறவி, பாயம் எனினுமாம், ஈல்குரவு - தரித்திரம், 
பவ மரு£து - ஆத்யான்மிகம் ஆதிதைவிம் ஆதிபெளஇஃம் என்னும் முத்தாபங்களாயெ 

பெரும் பிணியை கீஙாச் செய்து சுகப்பமித்தும் ஒளஷதம், (௬) 

பத்திர மலசொடு பலாதி யாவையும் 

வத்திர மைந்துடை வள்ளம் காக்இயே 

துயத்துறு நிலையினோர் தொன்மை பாதகக் 
கொத்தினை யடியொடும் கொல்வ சென்பரே, 

(பு-ரை,) பத்திரம் மலர் டிடு பலம் ஆதி யாவையும் - பதிஇரம் புட்பம் கனி முதலிய 
யாவையும், வத்திரம் ஐற்து உடை பள்ளற்கூ - சிவபிரானுக்கு, ஆக்இ - சமர்ப்பித்த, 
துய்த்து உறும் நிலயினோர் - தாம் நுகர்தழ் குரிய நிலையினை யுடையவர், தொன்மை- 

பழமையாடிய, Lin Bord பொத்தினை--, அடியொடும் வொல்வர்-, என்பர் - என்று சொல் 
இவர் (௮.நிஞர்), ol = ட 

(வி-ரை.) பலம் - கனி, வத்திரம் - முகம், இது வக்தரம் என்னும் வடசொற்றிரிபு, 

,இய்த்தல்-உண்டல், பாதகச் கொத்து-பாவத்திரள், ௮நிஞர் என்பது வருவிக்கப்பட்டது, 
அடியொடும் கொல்லுதல் - வேரோடு களைதல், (௪) 

சம்புவி னரு... பிர சாத மென்னவே 

ஈம்புறு குருவொடு ஞான சங்கமர் 

sods Freips srg கர்ந்திடிம் 

வெம்புறு பவமெறி வீர சைவனே,.



தலம்.] குருமான்மியத்தலம்: ௧௪டு 

(ப-ரை,) வெம்பு உறும் - தன்பத்திழ் கேதுவாயெ, பவம் எ தி-பிறவியை யொழித்த, 
வீரசைவன்--, ஈம்பு உறு- ஈம்புதற் குரிய, குருவொடு ஞான ச௪ங்கமர் தம் பிரசாதமும்--, 
சம்புவின் அருள் பிரசாதம் என்னவே--, தான் நுகர்ச்இடும்--, ௭ pi 

(at ~ சை.) வீரசைவன் - லிம்ககிஷ்ட்டன். ஞான எங்கமர் - ஞானத்தையுடைய 

ஐங்கமர்.. தீம் - சாரியை, சம்பு - சவெபெருமான். என்னவே - போலவே, கர்ந்திடும் - 
உண்பான். (௮) 

பிரசாதித்தலம் - முற்றும், 
அட அமை அஷ வாதமாக ள் ஒவ. 

உடை 

ஒம் அர்தகாஸுரஸ்முஉமாய ஈம5 

இருபத்தாறாவது 
(௨.) குருமானமியத்தலம். 

௦௦9490 

[௮,தாவ.து - ஸம்யக் ஜ்ஞாகமே ஸ்வருபமாயுள்ளவலும், கபடத்தினால் மனித ரூப 

முள்ளவனும், ஸாக்ஷாத் சவருபனாய் போகமோக்ஷ£தி ௪கல ஸித்திகளைக் கொடுப்பவனு 

மான ப்ரீ ஸச்குருவினது பரிபூர்ணமான ரூபமே குருமான்மியம் என்பது] 

கலிவிருத்தம். 

சீசணி தருமெலாச் ரத்தி கட்குமோர் 

காரண வுயர்குரு வாகுங் கண்ணுத 

ரூ. ரணி தனிற்குரு வடி.வஞ் சார்ந்தருட் 

பேரணி கலமொடு பிறங்கு மென்பவே. 

(ப-ரை.) £ர் ௮ணி தரும் - றப்பா அழகைப்பெற்ற, எல்லாச் சித்திகட்கும்--, 

ஒர் காரணம் - ஒப்புற்ற உம.ரணமா௫ூயே, உயர் குரு ஆகும் கண்ணுதல் - உயர்ச்த குருவாகிய 

சிவபெருமான், தாரணிதனில் - உலகத்தில், குருவடிவம் சார்ச்து--, அருள் - அருளாயெ, 
பேர் அணிகலம் ஒடு - பெரிய அ௮ணிகலத்துடன், பிறங்கும் - விளங்குவன், என்ப - 

என்று சொல்லுவர் (அ நிஞர்), எஃு, 

(வி- ரை.) கண்ணுதல் - நெற்றிக்கண்ணன் (சிவபெருமான்), ௮ணிகலம்-ஆப ரணம், 

பிறங்குதல் - விளங்குதல், அறிஞர் என்பது வருவித்து என்பவென்னும் பயனிலைக்கு 

எமுவாயாக்கப்பட்டலு, (௧) 

நிட்கள வுணர்வுரு நித்த னாஞ்சிவன் 

வட்கறு குருபர வடிவினாலொரு 

பெட்புறு சகளனாய்ப் பெரிது யிர்க்கெலா£ 

தட்கரு மருள்செயச் சரிக்கு மென்பவே, 

(ப-ரை,) கிட்களம் உணர்வு உரு - நிஷ்உளமாயெ ஞானவடிவையுடைய, நித்தன் 

ஆம் வென்--, வட்கு அது - கெடுதியற்ற, குருபர வடிவினால்--, ஒரு - ஒப்பற்ற, பெட்பு 

உனு- பெருமை யமைந்த, ௪களன் ஆய்--, பெரிது - மிகவும், உயிர்க்கு எல்லாம்--, தட்கு 
அரும் - தடையில்லாத, அருள் செய--, சரிக்கும் - சஞ்சரிப்பான், என்ப - என்று 

சொல்லுவர் (அறிஞர்), எ - று, 

(வி- ரை,) குருபரவடி.வு - குருப.ரனுருவம் (அதாவது ௪கள நிஷ்கள வுருவம்). 

கிஷ்களரூபம் - அருவம், ௪களன் - உருவமுடையவன், (௨) 

௧௯



SH diy தித்தாந்தசிகாமணி. 

பரசிவ லுயர்குரு பரம சற்குரு 

வரமுறு பரசிவ னென்ன வைப்பரிவ் 

விருவரும் வேறென வெண்ணு (pete to 

வெருவுற வருவ ஞானம் வேட்டுளான், 

(ப- ரை.) பவம் வெருவு உற - பிறவியஞ்சும்படி, வரு - உண்டா, சிவஞானம் 
வேட்ளொன் - வெஞான சத்தை விரும்பினவன், ப.ரசிவன்--, உயர்குரு என்ன--, பரம 

சற்குரு--, வரம் உற-மேவ்மை பொருச்திய, பரசிவன் என்ன--, (அமிஞர் தம்மன த்தில்) 

வைப்பர்-- (அதலால்) இவ்விருவரும் வேறு என--,எண்ணுருல்-எண்ணமாட்டான்,௭-று. 

(வீ- ரை,) ஈண்டு, இச்செய்யுட்களைக் சவனிக்க1-- 

பிரபுவிங்கவிலை. 

சாக்தங் உண்ட விரும்பு போம் கண்ட பொழுதே யரிமிடன்ற 

னேர்நுஞ் செங்கைச் சவலிங்க மெங்கள் பெருமான ங்கைமலர் 
'.பாச்தங் கிருந்த ததுபொழமுதஇற் புனிதன் €வ கலைதானும் 

FO ies இருச்ச Raed ane தன்னோ டவன்பாற் சார்ந்ததால், 

ஜய கனயு சின்வாத்தி எடைந்த இவலிங் உத்தினையும் 

பொயமில் கூரவன் மனையுமொரு பொருளென்றறிந்தே னின்றென்று 

செய்ய கமலத் இருவடியிம் ரென்று தொழுதல் லமநகாம 

மெய்ய னெதிர்கின் மன்பினால் விளம்பும் வனங்கா வலனன்றே, 

பிறவியஞ்சப் பண்ணுவதாகஇிய சிவஞானத்தை யுடையவன் ஆசாரியசையும் சவ 

பிரானையும் வேறாக எண்ணமாட்டான் என்பதவற்றாம் கூறப்பட்டது, (௩) 

௧7௪7 ணாஇகள் கடுக்கு£ தன்மையா 

னாசொடு குரவனை யொப்பு காடுரு 

ரூசமூறு கூரவனை யுவ௩து போற்றியே 

பரசி வேண்டுஈர் பணிதல் வேண்டுமே. 

(பு- ரை.) உரம் உ.௮ கூரறமனை - அறிவுள்ள குருவை, உவந்து போற்றி ப.ரகஇ 

வேண்டுர்-- கரசாணா இட் ஈடுக்கும் தன்மையால். etosrO—, கூ. ரவனை--, ஒப்பு 

நாடுஞர் = பமையாக எண்ணார், பணிதல் வேண்டும் - (மற்தென்செய்வரெனின்) 

ப்ணிதஃல அவர்க்குத் சகுதியாயது, எ - று, 

(வி - ரை, உவச்ு- விரும்பி, பாகாணாஇகள் - கைகால் முதலியவைகள். கடுத்தல்- 

நிடர்த்தல், பரர்-மனிதர், பணிதல் எ ன்பது ஏகாக்ரசிந்தத்துடன் பூஜித்தல் எனினுமாம், 

நற்குரு பத்தியில் லார்க்கு நாடுறிற் 

நற்சிவ பத்தியுஞ் சனித்து டாதொரு 

ற்கன ஈவனிடை செய்யும் பத்திபோழ் 

சற்குரு பக்இயுஞ் செய்யத் தக்கதால், 

(ப-ரை.) 2ல் குரு பத்தி இல்லார்க்கு, காடுதின - அசாயின், தன் இவபத்தியும் 

சனித்திடாது - தனக்குரிய இவசேசமும் உண்டாகாது, ஒரு - ஒப்பற்ற, Ap soot 

தெனிடை--, செய்யும் பத்திபோல்--, ௪ற்குருபத்தியும்--, செய்யத்தக்க2--, எ - று, 

(வி- ரை,) சற்கனவன் - ஞானமாகிய பெருமையினையுடைய இவபெருமான், 

இல்லார்க்கு சனித்திடாது என்றதனால் உள்ளவர்ச்கு ஜனிக்கும் என்றதாயிற்று, (௫) 

குருமான்மியத்தலம் - முற்றும், 

 



1. 

ஓம் முங் மாய ராய நம? 

இருபத்தேழாவது 
(௩) இலிங்கமான்மியத்தலம். 

__,௮4௨- 

[அதாவது - பரிபூர்ண ஜ்ஞாகமுள்ளவனான ஸக்குருவினால் குருமஹிமையையும், ஸ்வ 

ஸ்வரூப ஜஞாஈத்தையும் அறியும்படி. போதிக்கப்பெற்ற சீஷனால் ஜ்ஞாஈஸ்வருபமான தும் 

ஸர்வகாரணமானதும் ஸ்வயம் ட் ரகாறமான தம் ஸர்வோத்க்ருஷ்டமான துமே லிங்கமாம் 

என்று அறியப்பட்டது லிங்கமானமியம் என்பது.] 

அருட்குரு மான்மிய வறிவின் மேன்மையான் 

மருட்கழி பரடிவ லிங்க மான்மியம் 

பபொருட்பட வறிகுவன் புகழி லிங்கமே 

தெருட்சக காரண மென்னகத் தேர்கவே. 

(ப- ரை,) அருள் குரு மான்மியம் - அருட் குரு மான்மியழ்தால் வந்த, அறிவின் 

மேன்மையான் - ஞானத்தின் மேன்மையை யுடையவன், மருள் கழிஃமயக்கமொழிக்கன்ற, 

பரவெலிங்க மான்மியம் - ப.ரசிவலிக்க மானமியத்தை, பொருள்பட - உண்மையாக, 
அ நிகுவன்--, (ஆதலால்) புகழ் - புகழ்தற்குரிய, இலிங்க மம. தெருள் - தெளிவை 

புடைய, ௪௧ காரணம் என்ன ௨ பிரபஞ்சகா.ரணமென்று, Cgte - தெளிக, எஃறு, 

(வி - ரை,) மான்மியம் - மஹத்வம், (2) 

ஆதியாய்ச் சச்சிதா நந்த மாவொன் 

சோஇயாய்த் தளையிலாச் சுத்த வாழவதாய் 
வேதகா சணமெலும் விமல லிங்கமோர 

நாதனாப் குருவலா னணுக லாகுமோ. 
(ப-ரை.) ஆதியாய்--,சச்தொகந்தமாக.., வாவ் - மமலான,மே ஈதியாய்--, தளை 

இல்லா - பந்தமில்லாத, சுத்த வாழ்வதாய்--, G காரணம் என்னும் - வேத்காரணா 

மென் ஹு சொல்லப்படுகிற, விமல லிங்ஃம்--, லூர் or gear gtd - ஒப்பம்மநா தனாயெ, கரு 
அல்லால் - குருவையன ம, ஈணு£ல் ஆகுமோ - அடைதல் கூடுமோ, ௭- று, 

(வி-ரை,) வான்சோதி - பரஞ்சோதி, விமலம் - பரிசுத்தம், பாதன் . மஹா 

தேூிகன், 

௪ச்ஏிதாநந்தம் - இதில் ஸத் சித் ஆதம் என முன்று பதங்கள் அடங்கியிருக்கிள் 
றன. ஸத் என்பது ஸத் என்ற வேதார்2 ஜ்ஞாகத்இனுல் காணக்கூடியதம், அஸத் என்று 
சொல்லக்கூடாததும், முக்காலத்திலும் பாதிக்கப்படாததும், முக்காலத்றிலு முள்ள தும், 

யாதொன்றுளதோ அதுவும், ஒன்மே யி ரண்டல்லாததும், ஸஜாதய வஜாய பேதமில்லா 

தலும், ஸர்வ கல்பனைக்கும் அதிஷ்டாகமுமெனப் பொருள்படும், சித் என்பு Gl 

மெனப்பொருள்படும், ௮து ஸ்வயம் ப்.ரகாசமே ஐஜஞாமம், ஸகலத்தையும் ப்ரகாசிக்கச் 
செய்தலே ஜஞாகம், ஆவரணமில்லாத சின்மாத்ரமே ஐஞாமம், ஆதியர் தமில்லாத ம், 

விருத்தியின்மைக்கும் விருத்திக்கும் ஸா௯நியாகிய போதமே ஜ்ஞானம் எனப்பொருள் 
படும், ஆந்தம் எனபது ஜலங்களுக்கு ௪முத்திரம்போல ஸுக சேதகங்களுக்கு 3 Bais 

LrenrGu ASU WSS Maar rgMUgGreHOSeTMo orem பொருள்படும், இனி 

அநர்தம் ௪ ன்றும் சொல்வதுண்டு, இதனால் உற்பத்திகரமமில்லா ததும், ORL Urey 

விகாரமில்லாததும், ௪கல உபாஇகளுமற்றதும், கடா இகளில் மண்போலும் குண்டலாதி



க்ச்௮ு சித்தாச்தசிகாமனரி. [பிரசாதீத் 

களில் ஸ்வர்ணம்போலும் படாஇகளில் நூல்போலும் அவ்யக்தம் முதலிய ஸ்ருஷ்டி 

ப். ரபஞ்சங்களில் வயாபித்துப் பூரணமாய் Sere pops சை தர்யம் எனப்பொருள்படும், 

இவ்விதமாய் ஆகந்தத்திற்கும் அநந்தத்தித்கும் பேதம் KM a froin (௨) 

வேதன சணருமவ் விசும்பிற் றோன்றிய 

சோதியா மிலிங்கமுன் தொடர்ந்து காண்குல 

ராதலா லியாவசே யறிவர மாதுமை 

பாதியா மிளிர்தரு பரம லிங்கமே. 

(ப-ரை.) வேதன் நா.ரணரும் - பிரமவிஷ்ணுக்களும், ௮ விசும்பில் தோன்றிய - 

HES ஆகாயத்தில் தோன்றின, சோது ஆம் இலிங்கம் - ஒளியுருவாடுய லிங்கத்தை, முன்- 

முற்காலத்தில், தொடர்ந்து காண்டலர்-தொடர்ந்துகாணுமாம்றலிலராமினர், ஆதலால்--, 

மாது உமை பாதி ஆ - உமாதேவி பய்காக, மிளிர்தரு-விளங்குகற, பரமலிம்கம்-மேலான 

லிங்கத்தை, யாவர் ௮றிலர் - யார் ௮றியலல்லவர், எ - Me 

(வி- லா.) அவ்விசும்பு என்றது ஒளியுருவாயத்ம்தான் றின ஆகாயத்தை, (௩) 

பிறகட வுளர்நிக ராத பேருல 

இறைமைகொள் பவனெனு மியல்பை யென்றுமே 

முறைதரு பரவ௫ிவ லிய்க மூர்த்தியா 

யுறைபச மன்றனக் கோதும் வேதமே. 

(ப-ரை.) பிற கடவுளர் நிகராத - பிறதேலர் என்பவர் நிஷர்க்காத, இயல்பை - 

தன்மையையும், பேருலகு-பெரியவுலடுற்கு, இமைமை கொள்பவன் - தலைமை பூண்பவன, 

என்னும் - என்றை, இயல்பை - தன்மையையும், என்றும் - எக்காலத்தும், முறை தரு - 

முறையே தோன்றுகிற, பரசியலிங்ம மூர்த்தியாய், உழை - இருக்ற, பரமன் 
தனக்கு--) வேதம் ஓதும் - வேதம் Ole: £ல்லும், எ. று, 

(வி- ரை.) ப.சசிவலில்ஃ மூர்த்தியாகிய சவபெருமானுச்கு வேறுதேவர்களோடு ௪ம 

மாகாமையும் லோககா.ரணத்வமும் உண்டென்று வேதம் சொல்லாநிழ்கும் என்பஇதன் 

கருத்த; (௪) 

பேரிதுயர் தருப.ர சத்தி பிடிகை 

தெரிதர வருப.ர சிவமி லிய்கமவ் 

வரிதுணா வுறுசவ சத்த யாகிய 

வொருதனி யிலிங்கமே யுலகம் யாவுமே. 

(ப-மை,) பெரிது உயர் தரு - மியவுமுயர்ந்த, பரசத்து - பரசத்தியே, பிடிகை - 
டமாம், தெரி தர வரு - காணலாம்படி தோன்று, ப.ரசியம் - பரிவமே, 

இலிங்கமாம்--, ௮ - அந்த, அரிது டணர்வுறு - உணர்தழ்கரிய, சிவச த்தியாகிய--, ஒரு 

தீனி இலிய்௨மே--, உலகம் யாவும் - பிரபல முழுதுமாயிருப்பது, ௭ - று, 

(வி-மை.) வருதல்-தோன்.றுதல், பீடிகை பீடம் என்பன ஆசம் என்னும் பொருள. 

பற்பல மொழிகொடென் பயன்வன் பாசமோ 

டுற்பவ மறுசிவ யோகி கண்மன 

நிற்பதெவ் விடத் திலவ் விமல லிம்கமே 

யற்புத முறுப.ரப் பிரம மாகுமால். 

(u- ரை.) பற்பல மொழி கொடு - பலப்பல சொற்களால், என் பயன்--, வல் 

பாசமோடு--, உற்பவம் ௮று - பிறவியம்ற, சிவயோ௫கெள் மனம், நிற்பது எவ்விடத்



த்லம்;] சங்கமமான்மியத்தலம். SP Ge 

இல், ௮ - அந்த, விமல லிங்கமே--, அற்புதம் உறு - ஆச்சரியகரமான, பரப்பிரமம் 

ஆகும்--, ௭ - று, 
(வி-ரை,) கொடு மூன்றாவதன் சொல்லுருபு, (௬) 

தாமசை மலர்மிசைத் தலைவ னாதியாம் 

காமரு கடவுளர் சகக னாஇயர் 

மாமுனி வசர்சிவ லிங்கம் வந்தியாத் 

தாமுறு நிலையினைக் கான டைந்தனர். 

(ப-ரை.) தாமரைமலர் மிசை - தாமரைமலர்மேல் (வீற்திருக்றெ), தலைவன் ஆதி 

யாம் - பிரமன் முதலாயெ, காமர் கடவுளர் - அழ தேவர்களும், ௪௩சன் ஆஇயர்-௪ஈகன் 

மூதலானவரும், மாமுனிவர் - பெரிய முகிசி ரேஷ்ட்டரும், சிவலிங்கம் - சிவலிங்க ச்சை, 

வநீதியா - வர்தித்தே, தாம் உறும் நிலையினை - தாம் ௮டைதற்குரிய நில்யை, அடைக் 
தனர்--, எ - று, 

(வி- ரை,) காமர் -அழகு, இது உஃரச்சாரியை யேற்றுகாமரு என்றாயிற்று, * காமரு 

சழனிதோறுங் கடைசியர் குரவைமீட்டம்? என்றார்பிறரும். வந்தியா செய்யாவென்ளனும் 

வாய்பாட் டிறந்தகாலவினையெச்சம், தாமுறுகிலை என்றது தத்தம் பதவிகளை, (௭) 

இலிங்கமான்மியத்தலம் - முற்றும். 

உ 

ஓம் லலாடா௯ஷாய நம? 

இருபத்தேட்டாவது 

(௪.) சங்கமமான்மியத்தலம். 

-௦090- 

[அ.தாவது--பயங்கரமான ஸம்ஸா.ரம் என்லும் இருளைப்போக்கு, காமக்ரோதாஇ 

களை ஜயித்து, மண் பொன் சத்ரு மித்ரு ஆகெயயவைகளைச் சமானமாய்க் கண்டு ௪கல 

சைதஈ்ய ஸ்வரூபமாயும் அத்யதிகமான சிவஜஞாக யுக்தமாயு மிருப்பவனே ஜங்கமன் 
என்று கூறுவதே ௪ங்கமமான்மியம் என்பது.] 

கலிவிருத்தம், 

ஆரிய னருளினா லறிந்த டைந்துள 

பேரிய லிலிங்கமற் பெருமை கொண்தொன் 

சீரிய வுலகெலாஞ் சிவமெ னத்தெரிம் 

தோரியல் கொடுசரத் துயர்ச்சி கூறுவார். 

(ப- ரை,) ஆரியன் அருளினால் - குருவருளால், அறிந்து அடைந்து உள்ள... பேர் 

இயல் - பெருக தன்மையையுடைய, இலிய்கம் - இலிங்கத்தின், கல் பெருமை கொண்டு 
தான் - சிறந்த பெருமையைக் கொண்டே, சீரிய - இறர்த, உலகு எல்லாம், Rant 

எனத்தெரிக்தோர்--, இயல்கொடு - முஜைமையால், சரத்து உயர்க்டி - - சங்கமத்தின் 

உயர்வை, கூனுவார்--, ௭ - 

(af - - eo.) ஆரியன் - சற்குரு, தான் என்பது எண்டுத் தேற்மேகாரப்பொருளில் 

வரத்: சரம் - சஞ்சரிப்பது (ஜங்கமம்), (௪)



௧௫௦ தித்தாத்தசிகாமணி: [பிரசாதித் 

உலகுரு வாகிய வொருத னிச்சிவ 

மிலகுறு தன்வடி. வாக வென்றுமே 

மலைவற வுணர்பவ னியாவன் மற்றவ 

னலைவறு சங்கம மாகு மென்பவே. 

(ப - ரை.) உலகு உரு ஒகிய--, ஒரு - ஒன்றாகய, தனி - ஒப்பற்ற, சவம் - 

செ.த்தையே, இலகு - விளங்குகிற, தன் வடிவாக--, என்றும்--, மலைவு ௮2 - ஐயமற; 

உணர்பவன் யாவன்--, அவன்--, அலைவு அறு-௪லஈமற்ற, சங்கமம் ஆகும்-ஐங்கமமாவன, 

என்ப - என்றுசொல்லுவர் (மேலோர்), எ - று, 

(வி உ ரை,) எண்டு, இச்செய்யுளைக் கவனிக்க :-- 

TTL OTH wv’ Cov, 

தன்னைச் சவமென் றறிந்தவனே யறிர்தான் ஒன்னை யுண்மையாத் 

தன்னைச் சிவமென் றறியாதா னியா னென்றும் தன்னுண்மை 

தன்னைச் இவமென் ஹென்றறிவ னன்றே பாசம் தனைநீப்பன் 

தன்னைச் சியமென் றறியாதான் றனக்குப் பியப்பே துணையாகும், 

உலகுரு - பிரபஞ்சருபம், யாவன் - எவனோ, (௨) 

சிவமய மெனச்சக மியாவும் தேர்பவ 

னெவனவன் மலவிரு ளிரிக்குஞ் சோதியா 

யவிருணர் வுடையவ னெவன வன்ஜொட. 

ர௬ுவமையி லொருசிவ யோடி யென்பவே. 

ue ரை.) சகம் யாவும் - உலகமுமுறும், சவெமயம் என--, தேர்பவன்-தெளிபவன், 

எவன் அவன் -எவனோ அவலும், மல இருள் இரிக்கும்-மலவிருட்டை யோட்டுற, சோதி 

யாய், அவிர் - பிரகாசிக்கற, உணர்வுடையவன்--. எவன் அவன் - எவனோ அவனும், 

தொடர் உவமை இல் - பொருக்தம் உவமையில்லா த, ஒரு - ஓப்பத்த, சிவயோஇ - திவ 

யோடுகளாவர், என்ப - என்று சொல்லுவர் (௮.திஞர்), எ - று. 

(வி-ரை,) சிவமயம் - சியசொருபம். இரித்தல் - துரத்தல், (௩) 

முத்றுறு காமமுஞ் சினமு மோகமு 

மற்றவ லுறவொமி பகையு மற்றவ 

னுற்றிடு பசும்பொனோ டோடு மொன்றெனப் 

பெற்றவ லுயர்சிவ யோடிப் பேரினோன். 

(ப-ரை,) மூற்றுு- Benge த, காமமும், இனமும், மோகமும், ௮ற்றவன்--, 
உமவொபெகையும் அற்றவன், உம்றிமி - பொருச்திய, பசும்பொன்னோடு ஓடும் 
ஒன்று எனப் பெற்றவன்--, உயர் - உயர்ந்த, சவயோடு பேரினோன் - சவயோட 

யென்லும் பெயரையுடையவனாவன், எ- று, 

(வி- ரை,) சனம் - கோவம், (௪) 

௩௩துறு மரியமெய்ஞ் ஞான மெய்ச் 
சிந்தனை யுடையனாய்ச் இர்ந்த வெண்பவப் 
பந்தனை யொருவிய பரம யோடுயே 
வந்துறு பரசிவ மயனெ ப்படும். 

(ப- ரை.) கரும் - உயர்ச்த, அரிய, மெய்ஞானம் - உண்மைஞானமும், மெய் 
தெச தனை - உண்மையாயெ சிவத்்தியாகமும், LOL UG, Sis எண் பசும். ௨.



தலம்] சங்கமமான்மியத்தலம். கடுக 

அளவுகடச்த சங்கையையுடைய பிறவியாயெ, பர்தனை ஒருவிய - பர்தத்தை யொழித்த, 
ப.சமயோடுயே--, வர்துறு - காணப்படு, பரசிவமயன் எனப்படும் - மேலான Aa 
மயனெனப்படவன், ௭ - நு 

(வி-ரை,) ஈந்தல்- உயர்தல், (௫) 

ஓங்கு.நு புசழ்ச்சிவ யோடி தன்றுணைப் 

பூங்கம லத்இரு வடியிறழ் pigs 

ளீல்கெவர் மனையிடை யிசைந்து வீழ்தரு 

மாங்கது புண்ணியத் கலம தாகுமால். 

(ப-ா,) ஓங்குறு - உயர்ர்த, புகழ் - புகழினையுடைய, சவயோடு - சவயோடுயின்- 
துணை-இரண்டாடூய, பூ - பொலிவை யுடைய, கமலம்-தாமரைமலர்போன்ற, திருவடியில், 

திருவடியிலொட்டின, பூ ௮கள் - அழயெழாளி, ஈங்கு - இவ்வுலகில், எவர் மனையிடை - 

எவர்கள் வீட்டில், இசைர்து வீழ்தரும்-பொருக் இிவிமுமோ, அங்கது - அந்தவீடே, புண்ணி 

யத்தலம் ௮கும்--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) ஒங்குறு ஒருசொல், ஆங்கது ஒறாசொல், 4 இங்கதுங்காட்டி. டென்று 

வாஙிடம்தான் ? என்றார் மேலோரும், இதனீற்றில் கேற்றேகாரம் தொக்கது. (௬) 

தரிச௩ மளித்இடுஞ் சகல சத்இயும் 
பரிசன மழித்திடும் பாவ மியா வையும் 

பரிசுறு மலிபுகழ்ப் பரம யோடயின் 

கரிசறு பூசனை முத்தி காணம். 

(ப - ரை,) பரிச உறும் - கற்டுணமமைந்த, பலி புகழ் - மிக்க புகழைய/டைய பரம 

யோஇயின்--, தரிசஈம் - தரிஈஈமானது, சகல ஏத்தியும் அளித்திடம்--, பரிசனம் - 

தஇிண்டுகை யானது, பாவம் யாவையும் அழித்திடம்--, கரிச அறு - குழ்றமற்ற, பூசனை - 
பூசையானது, முத்தி காரணம் - முத்திக்கேதுவாகும், எ - று, 

(வி- ரை,) சித்தி- பலிதம். (௭) 

மேய்ப்பர வனது மெய்ம்மை யுற்றுணர்ந் 

தப்பச சிவசுகம் தழுந்து மேன்மையா 

லொப்பறு மொருிவ யோ சம்கமிங் 

கெப்பய னுதவிடா இயம்பும் காலையே. 

(ப- ரை.) மெய் - உண்மையாக, ப.ரசிவனது மெய்மை உற்றுணர்ச்து--, அஈஅந்த, 

ப.ரசிவ சுகத்து - பரவொகறந்தத்தில், அமுந்தும் - ௮ழுர்துகற, மேன்மையால்--, ஒப்பு 

அறும் ஒரு Aa Cure FLIED—, இயம்பு௩காலை -சொல்இுமிடத்து, எப்பயன் உழ்விடாது- 

எந்தப் பயனைத் தராது, ௭ - ௮. 

(வி- ரை.) மெய்மை - தாத்பர்யம், உ௰றணர்தல் - ஆசாய்ச்தறிதல், வெயோடு 

சங்கம் - இவயோடூயின் சேர்க்கை. எப்பயன் உதவிடாது என்ற வினா எல்லாப்பயன் 

களையும் உதவுமென்லும் பொருடர்து நின்றது. (௮) 

சங்கமமான்மியத்தலம் - முற்றும். 

 



௧டு௨ சித்தாத்தசிகாமணி. [பிரசாதீத் 

உ, 

ஓம் சாலசாலாய ஈம 

இருபத்தோன்பதாவது 
(௫) பத்தமான்மியத்தலம்: 

பட்டடை 

[அ.தாவ.து--வாஸ்தங்சளினால் செபூஜாரூபமான காயிக க்ரியையினாலும், இவஞர்த்தி 

த்யாகரூபமான (மாநஹித க்ரியையினாலும், சிவஸ்தோ தீ ரரூபமான வாச கரியையினாலும், 

லிங்கரூபான பஹாதேவனைப்பூஞித்து ஜூகமரணங்களைப் பத்தன் காசஞ்செய்யத்தக்க 
தம், குரு லிங்க ஜங்கமர்களின் மாஹாத்ம்யங்களை யறிர்தவனென்று நிர்வசாம் செய்து 

இடைக்கப்பெற்ற அதிசயமுள்ள செவபக்தனது பேரன்புருவாயிருப்பதுமான மஹிமையே 

பத்தமான்மியம் என்பது, | 

கலிவிருத்தம். 

குருவொடு மெய்ச்சிவ லிங்கங் கோத.று 

Fraps புகழினைச் சாற்றும் தன்மையாற் 

பரவைசூ முலகனிற் பத்தன் முனுமவ் 

வரமு.று துஇியையவ் வாறு மன்னுமே, 

(ப-ரை,) குருவொ0--, மெய்ச்சவலிங்கம்--, கோது அறு - குற்றமற்ற சரம் - 

ஜங்கமம், (இவர்களுடைய) உறு புகழினை - மிக்கபுகழை, சாற்றும் தன்மையால் - சொல் 

லுர் தன்மையினால், பரவை ரம் - கடல் சூழ்ந்த, உலூனில்--, பத்கன்தானும் - பக்தனா 

னவனும், ௮ - அக்.௪, வாம் உறு துதியை-மேன்மையான துதியை, ௮வ்வாறு-அப்படியே, 

மன்னும் - ௮டைவன், எ .- று, 

(வி- ரை,) பரவை - ஆகுபெயர், (௧) 

ச௩இர சேகரன் றன்னை நல்லா 

விஈ்கமென் மனமொழி மெய்யி னாற்றினம் 

வந்தனை புரிபவன் யாவன் மற்றவன் 

பந்தம தறுசவ பத்த னாகுவான். 

(ப-ரை,) சர்திரசெகரன்தன்னை - சந்திரசேகரனை, மல் -அழடய, அரவிச்தம் என்- 

தாமரைமலர் என்ற, மனம் மொழி மெய்யினால் - மர வாக் காயர்சளால், இனம் - 

காள்தோறும், வற்தனை புரிபவன் யாவன்--, அவன் - அவனே, பந்தம் அறு - பச்தமற்ற, 
இவபர்தன் ஆகசூவான்-.-, எ. று, 

(வி-ரை.) சர்திரசே௩ரன் - சச்திரகண்டத்தைச் இரத் இலணிர்திருப்பவன் (சிவ 
பெருமான்), யாவன் - எவனோ என்னும் பொருடர்தத, அவன் என்பதனீழ்றில் தேம்ழே 
கா.ரம் தொக்கது. 

பாவமா யு.றுசிவ பத்தி யென்பதி 

யாவரா யினும்பெறற் கரிய இங்கது 

மேவினா னியாவன்மற் றவன் விளம்புறிழ் 

மூவிலா துயர்சிவ பக்தன் டுனசோ, 
(ப- ரை,) பாவமாய் உறு - பாவனையாகப் பொருக்துடுன்ற, சிவபத்தி என்பது---, 

யாவர் ஆயினும் பெறங்கரியது - எவராயினும் பெனுதற்கரியதாகும், இக்கு - இவ்வலூல், 

௮ு மேவினான் யாவன் - அதைப்பெற்றவன் எவனோ, அவன் - அவனே. விளம்பு மின் - 

சொல்லுமிடத்தில், காவிலாது - கெடாது, உயர் - உயர்ரீத, சிவபத்தன் - சிவபக்த 
GQ oD, GT = DQ,



தலம்.] பத்தமான்மியத்தலம்: கடஈ. 

(வி- ரை.) யாவன் என்பதனீழ்நில் வினா வோகாரம் தொக்கது, அவன் என்பத 
னீம்றில் தேற்றேகா.ரம் தொக்கது. (௧) 

பவப்பிணி யுளர்க்கிறை பத்தி யின்றெனிற் 

றவப்பல வேதமுஞ் சாத் இரங்களு 

முவப்புறு விரதமு மொண்ம கங்களு 

மவர்க்குத வுறுவவென் றறிக்தி லோமரோ. 

(ப- ரை,) பவப்பிணி உளர்க்கு - பிறவிப்பிணி யுள்ளவர்க்கு, இறை பத்தி- இவபக்தி, 
இன்று எனின்- இல்லையாயின், தவப்பல-மிகப்பலவாஇய, வேதமும்--, சாத் இி.ரங்களும்-- 

உவப்பு உறு - மஇழ்சீயைத் தருறெ, விரதமும்--, ஒள் - அழிய, மகங்களும் - யாகய் 

களும், அவர்க்கு--, உதவுறுவ என்று - உதவுமென்று, அதிர்திலோம்--, எ - று. 

(வி-ரை,) இமை - ஆகுபெயர், தவுமிக, பிறவிகொயால் வருட்துவோர்க்குச் செெபக்தி 

யுண்டாயின் ௮ச்கோயொ.ழிவேயன் றி, மற்றெல்லாம் பயன்களுமுண்டா மென்பதிதன் 

கருத்து. : (௪) 
உறுதிகொள் பரசிவ பழ்இ யுற்றிடார்க் 

கறவினை யெனினுமே யவம தாகுமாற் 

சிறுவிதி தனக்குமுன் செய்த வேள்விதான் 

மறுதலை யுறுபயன் வழங்கிற் றென்பவே, 

(ப-ரை,) உறுதி கொள் - உறுஇயைக்கொண்ட, பரரிவபத்தி உம்மிடார்க்கு-ப.ரசிவ 

பக்தியைப் பெறுூதவர்க்கு, அறவினை எனினும் - தருமச்செய்கையும், ௮வம் அகும் - வீணா 

கும், சிறுவிதி தக்கா - கக்கனுக்கு, முன் - முற்காலத்இம், செய்த வேள்விதான் - அவன் 

செய்த யாகமே, மறுதலை-மறுதலையாயே பாவத்தின், உறு பயன் - மிக்கபயனை, வழல்டி 

ற்று - அவனுக்குக் கொடுத்தது, என்ப - என்றுகொல்லுவர் (பெரியோர்), எ- று. 

(வி-ரை,.) வேள்விதான் என்பதில் தான் தேற்றேகாரப்பொருடர்து நின்றது, mei 

பிரமர்களி லொருவனாதலால் தக்கனைச் இறுவிதியென்றார், மறுதலை - விரோதம், (@) 

மிக்குறு பாவவல் வினைய னாயினும் 

புக்கர பத்தியாற் புனித னாகுவான் 

றக்கதன் றந்தையைம் சொன்ற தண்டிதான் 

சிக்குறு பத்தியாற் வம தாயினான். 

(ப- ரை) மிக்குறு - மிடர்த, வல்-வலிய, பாவ வினையன் ஆயிலும்-பாவத்தொழிலை 

யுடையவனே யாயினும், புக்க - தான்மேற்கொண்ட, அ.ரபத்தியால் - சிவபக்தியால், புனி 

தீன் ஆகுவான் - பரிசுச்தனாவான், தக்க - தகுதியாகய, தன் தந்தையைக் கொன்ற. 

தண்டி--, இக்குறு - தான்பெம் திருக்க, பத்தியால்--, சிவம் ஓயினான்--, எ - று, 

(வி-ரை,) தண்டி. - சண்டேசுரன், பாவவினை - பாவத்தையுண்டாக்குச்்தி.த்தொழில், 

அறமொடு பாவமு மமல பத்தியா 

னிழைபவர் தமக்கிலை நித்த பத்இதா 

னறுபவர் தமையடைக் தார்த்துக் கொண்டுபோய்ப் 

பிறவியாங் கடலினுட். பெரித முத்துமால், 

௨௦



௧௫௪ தித்தாந்தசிகாமணி [பீரசாதித் 

ப-ரை,) அமல பத்தியால் நிறைபவர் தமக்கு--, அறமொடு பாவமும் இல்லை--, 

நித்தம் - ராசுவதமான, பத்தி அறுபவர்தமை - பக்தியில்லா தவரை, (அர்தப்பத்தியின்மை 

யானது) அடைந்து - கேர்ந்து, ஆர்தீலுக் கொண்டுபோய் - ஆரவாரித்துக் கொண்டுபோய், 

பிறவியாம் கடலின் உள்-பிறவியாகய கடலில், பெரிது அமுத்தும்-மிகவும் (pb BSB. 

(af - enn.) gn gH - Cowes பத்தி, அமலம் - பரிசுத்தம், (௭) 

அ_சவணி கடவுளை யடைந்த பத்தர்கட் 

இருவினை செயுமிட ரில்லைப் பொங்கொலிப் 

ப ரவையின் முகட்டெழும் பரிதி வானவன் 

புரவிக டமையிருட் பெயர்பொருந்துமோ. 

(ப- ரை, அரவு அணி கடவுளை அடைந்த பத்தர்கட்கு--, இருவினை செய்யும் - 

இருவினை செய்கிற, இடர் இல்லை--, பொங்கு ஓலி -மிக்க ஓசையையுடைய, பசவையில் 

முட்டி எழும் - கடலின் முகட்டில் உதிக்க, பரிதி வானவன்-ஃ-சூரியதேவனுடைய, புசவி 

கள் தம்மை-கு.திரைகலை, இருள் துயர் - இருட்டினாலுண்டாகும் துன்பம், பொரும்துமோ- 

பேருயோ, எ- து, 

(வி-ரை,) அ௮.ரவணி கடவுள் - சிவபெருமான். இருவினைசெய்யும் இடர் - கர்ம 

சம்ப தம், பொரும்துமோ என்னுமோகாரம் எதிர்மறை, (௮) 

பந்தனை வினைசிவ பத்தர் தங்களை 

வந்தணை வுறுகல மரைஞழுட் டாட்சிறு 

தந்துவி னாகிய சங்கிலிக் தொடர் 

கந்தொடி. மதமுமிழ் களிற்மைக் கட்டுமோ. 

(ப-ரை,) பந்தனை வினை - பந்தப் படுத்துவதா௫ய காமம், பத்தர் தங்களை, 
வந்து அணை வுறுல - வற்துசேரா, மரை - தாமரையின், மூள்தாள் - மூள்ளச்் தாளின் , 
சிறு தந்துவின் ஆயெ - று நாலாம் செய்யப்பட்ட, சறுஇலித் தொடா், கந்து ஓடி. - 

உட்டுத்தநியை முறிக்க, மதம் உமிழ் - மதசீரை யுமிழ்ெற, களிற்றை - யானையை, 
கட்டுமோ-- ௭ - 

(வி-ல £,) மமை - முதம்சகுமை, தம் துல், கட்டுமோ என்னுமோகாரம் எ இர்மமை, 

LD on owe ன். ரசனல் வணின் சூத் இரன் 

பிறனவென விலை௫வ பத்இ பெற்றுளா 

னிறையவ னெனவுல கெங்கும் வட்தனை 

பெறுபவ னவனெனப் பேசும் வேதமே, 

| (ப -ரை,) ெபத்தி பெற்றுளா--, மறையவன்--, அரசன், நல் வணிகன், 
சூத்திரன், பிறன் - (இவர்க்கு) வேராயுள்ளவன், என இல்லை - என் மில்லை, இறையவன் 
எனி - இமைவனேயாவனென்றும், உலர - இவ்வுலஇல், எல்கும்-எவ்விடத்தும், வந்த ஸ் . டி t க e க e ் பெறுபவன் - முயயதையைப் பெறுவோன், அவன் என - அவனென்றும், வேதம் பேசும் - 
வேதம் சொல்லும், எ - று, 

5 (வி மை] வேதியன் முதலிய கான்கு வருண ச்தானாயிலும் இவற்றிற்கு வேரானவ ம் ) 
. . * . . ௪ ச eo னும் சிவபக் தியுடையவனானால், அவன் இவ்வுலகத்த ரா எல்லாராலும் புகழப்பவென் 

என்பதஇதன் கருத்து, மமையவன் - ப்ராஹ்மணன், அ.ரசன் - க்ஷத்ரியன், MBA SOP Be பவ வணிகன் 
வைஸ்யல், சூத்திரன் - தரன், பிமன் - சண்டாளன், (0)



த்லம்.] சரண மானமியத்தலம்: கடு௫ு 

இறைவனை யடைந்தவர்க் இல்லைச் சாதியின் 

றிறமெரி தழலிடைச் சேரிழ் பேதமெவ் 

விறகுள வுயர்சிவ பூசை வேட்டுளோர் 

கறைதவிர் நிலமிசைக் கணங்க எல்லசோ. 

(ப-ரை,) இழஹைவனை அடைந்தவர்க்கு, உாதஇயின் இறம் - காதி Carp nono, 

இல்லை--, எரி தழலிடை சேரின்-எரி௫ன்ற நெருப்பிற் மே ர்ர்தால், எவ்விறகு-எ&த விறகு, 

பேதம் உள - வேற்றுமையாயிருப்பன, உயர் செவபூசை வேட்டுளோர் - உயர்ந்த சவ 

பூசையை விரும்பி யிருப்பவர், கறைதவிர் நிலமிசை-குற்றமற்ற வுலகன்கண்ணுள்ள, (சவ) 

கணங்கள் அல்லரோஃ-, எ - று, 

(வி- ரை,) இறைவன் - திவபெருமான், ஃயிலைச் இவகணங்களின் வேுபடுத்தம்கு 

நிலமிசைக் கணங்கள் என்றார். அல்லரோ வென்னும் ஓகாரம் உடன்பாட்டுப் பொருளது. 

கணங்கள் - 66 BIT SET. (௧௧) 

பத்தமான்மியத்தலம் - முற்றும். 

உ 

ஓம் க்ருபாநியூயே wos 

முப்பதாவது 

(௬.) சரணமானமியத்தலம். 

கைகுத்தல் 

[அதாவது - மாயா ஸம்பந்தமான வைபயத்தினாம் கூடியிருக்கும் | ‘Teton B தவர் 

களை விட்டுப் ப. ரசிவளை யாஸ்ரயித்து மோக்ஷத்துக்கு அவனே காரணன் என்று ௮ திர் 

தடைதலே ச ரணமானமியம் என்பது,] 

Dorr wisp GUY னாதி மான்மிய 

மிணங்குற வுணர்த்துறு செயலெ லாங்கொடு 

பணிந்திட வருசிவன் பதியெ னத்தெரிக் 

துணர்ந்திடல் ௪ரணநற் றலமென் மோதுவார். 

(ப-ரை,) அணங்கு அறு - முன்பமற்ற, குருபரன் ஆதி மான்மியம் - குருசிசேஷ், 

டன் முதலியோருடைய மான்மியத்தை, இணங்குற - இணக்கமாக, உணர்த்துறு செயல் 

எல்லாம் கொடு- அ.திவிக்றெ செயல் முழுதுங்கொண்டு, பணிர்திட- வணங்க, ௬ -வரு 

இற, செவன்--, பதி என தெரிந்து - தலைவனென்று தேர்ந்து, உணர்ச்திடல் - ௮ மிர்.இடு 

தலை, கல் - நல்ல), ௪ ரணத்தலம் என்று ஓதுவார் (அறிஞர்)--,௭ - று. 

(வி- ரை.) செயல் - செய்கை, உணர£திடல் என்பதில Qe அணிவுப் பொருள் 

விகுதி, ஒழுவார் என்னும் பயனிலைக்கு ௮.றிஞர் என்னுமெழுவாய் வருவிக்கப்பட்டது, (a) 

மாயையால் வருமொரு வாழவு பெற்றுள 

சேயகான் முகன்முதற் றெய்வம் விட்டொரு 

sue Guus Racers gongs 

லாயினு கமமது சரண மாகுமால்,
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(ப-ரை.) மாயையால் வரும்-மாயையாலுண்டாடயெ, ஒரு வாழ்வு பெற்றுள்ள--, 

சேய - செவ்விய, மான்முமன் முதல் - பிரமன் முதலிய, தெய்வம் விட்டு - தெய்வங்களை 

விட்டு, ஒரு - ஒப்பற்ற, தூயனாயெ-பரிசுத்தனாயெ, பரசிவனை--, முன்னுதல் - அடைதல், 

ஆகமம் ஆயின் - ஆகமம் ஆராயுமாயின், அது ௪ரணம் ஆகும்--, எ - று. 

(வி-ரை,) வாழ்வு - (சுவர்க்கலோகச்) செல்வம், (2) 

முக்கண னேயுயிர் முழுது மாள்பவ 

னக்கட வுளையரு ளெனவ டைக்கலம் 

புக்கவன் புகல்ச.ர ணாக தப்பெயர் 

sha னெனவுரை தருவர் மேலையோர், 

(ப-ரை,) முக்கணனே--, உயிர் முழுலும் ஆள்பவன்--, அக்கடவுளை--, அருள்என- 

அருள்செய்யக்கடவை யென்று, அடைக்கலம் புக்கவன்--, புகல் - சொல்லப்பட்ட, ௪.ரணா 

கதப் பெயர் தக்கவன் என - ௪ரணாகத னென்றும் பெயருக்குத் தகு்தவனென்று, மேலை 

யோர் - மேலோர், உரைதருவர் - சொல்லுவர், ௭ - று, 

(வி-ரை,) முக்கணன் மூன்று-ண்களையுடையவனாகய சிவபெருமான். மேலையோர் 

முன்னோர் எனினுமாம். உரைதருவர் - ஒருசொல் (உமைதா பகுதி), (௩) 

விடித்துறு புலன்வழி விண்ணு சளோர்பதச் 

தெடுத்துள வவாவகன் நிறையை முத்திவேட் 

டமுத்தவ னேசரஸணுார்த்தி யென்பவன் 

குடத்தினி லுஇத்துயர் குவட்டி லுற்றுளோய். 

(ப-ரை,) குடத்தினில் உஇத்து--, உயர் - உயர்ர்த, முவட்டில் - பொதியமலையில், 

உம்வுளோய் - வாழ்பவனே, உறு புலன் வழி - மிக்க புலன்வழியை, விடுத்து--, விண்ணு 
ளோர் பதத்து - தவர்களுடைய பதவியில், எடித்துள அவா அகன்று - கொண்டிருக்இற 

ஆசையை நீஇ, முத்தி வேட்டு-முத்தியை விரும்பி, இறையை அடுத்தவனே-. சரணார்த்தி 

என்பவன் - கரணார்றழ்தி யென்று சொல்லப்படுபவன் ஆவன், எ-று, 

(வி-ரை.) ரடத்தினில் உதித்தலால் அகத்தியருக்குக் கும்பமுனி யென்னும் 
பெயர் appr Glos புலன்வழி -சப்தா தி விஷயமார்க்கம், இறை- ஆபெயர், ௮மிசதவனே 
யென்பதில் ய காரம் தேழ்றம், உறுபுலனவழுி விழித்து - விஷயபோச த்தில் விருப்பமற்ற, 

மனமொழி மெய்வினை கொண்டு வாண்மது 

புனைமுடி யிறைவனைப் புகலென் றெய்தனோர்க் 

கினைவுறு செயன்மலி யாக மாதியாம் 

வினைகொடு பெறுபய னியாது வேண்டியே, 

(ப-ரை,) மனம் மொழி மெய் வினை கொண்டு-மமோ வாக் காயங்களின் தொழிலைச் 

கொண்டு, வாள் மதி - ஒளியையுடைய சந ரகண்ட த்தை, புமா - தரித்த, முடி. - இரு 

முடியையுடைய, இறைவனை - ப.ரமசிவனை, புகல் என்று - அடைக்கல மென்று, எய்தி 

னோர்க்கு - அடைந்தவருக்கு, இனைவு உறு - வருத்தமிகு£த, செயல் மலி - தொழில் 
நிறைந்த, யாகம் ஆதி ஆம் - யாகமுதலாயெ, வினைகொடு - தொழில்களால், வேண்டி. 
பெறு பயன யாது--, ௭- இ, 

(வி- ரை,) திரிகரணத்தாலும் வெபெருமானை வழிபடுவோர்க்கு, யாகாதி கர்மய் 
களைக்கொண்டு தேவர் முதலியவர்களைத் திருப்தி செய்வித்தலால் பயனொன்னு மில்லை 

யென்பதிதன் கருத்மு, (@)



தலம்.] சரணமானமியத்தலம். ௧௫௪ 

பணணிய மகவினை பலவினாழ் கெடும் 

விண்ணுறு பதமலால் வேறுண் டாகுமோ 

கண்ணுதல் சரண்புகும் கருத்தின் மேன்மையோ 

னண்ணுவ தழிவுரு ஞான விடசோ. 

(ப- ரை,) பண்ணிய - செய்த, மக வினை பலவினால் - பல யாகத் தொழில்களால், 
கெடும் - அழி, விண் உறு பதம் அல்லால் - சுவர்க்க பதவியே யன்றி, வேறு உண்டா 
குமோ--, கண்ணுதல் சரண் புகும் கருத்தின்-பரமசவெனது சரணத்தை யடையவேண்டு 
மென்னுங் கருத்தனையுடைய, மேன்மையோன் - மேலோன், நண்ணுவது - அடைவது, 

அழிவுரு - அழியாத, ஞான வீட, எ - று, 

(வி- ரை.) மகம் - யாகம், உண்டாகுமோ வென்லுமோகாஏரம் எதிர்மறை, (௬) 

தனையடை பவர்க்குத்தண் ணளிசெய் கற்பக 

மெனுமர னிணையடி. புகலென் றெய்துறி 

னினைவரும் பாதக நீச ராயிலும் 

பினையவர் பெருதபே றேது பேசினே. 

(ப- ரை.) தன்னை அடைபவர்க்கு--, தண்ணளி செய் - இருபை செய்ற, கற்பகம் 

என்னும் - கற்பகமரமென்று சொல்லப்படுகிற, அரம் - பரமசிவனது, இணை அடி. - 

இரண்டு £ர்பாதங்களை, புகல் என்று எய்துறின் - அடைக்கல மென்றடைச்தால், நினைவு 

௮௬ - கினைத்தற்கரிய, பாதகம் - பாபஞ் செய்டுற, நீசர் ஆயினும்--, பேசின் - சொல்லு 

மிடத்து, அவர் பெறாத பேறு - அவர் அடையாத பயன், பின்னை ஏது - வேறெது, எ-று, 

(வி-ரை.) தண்ண.ரி - ஒருசொல், எய்துழின் என்பதற்குப் பகுதி எய்.துறு, 

ஆதலால் இதுவுமொருசொல்லே. பின்னை யேது என்றவினா வேறொன்றுமில்லை யெனப் 

பொருள் தருதலால் எதிர்மறைப் பொருளது, (sr) 

பரமனை யடைதரும் பாச கெஞ்சினோன் 

பெருமைகொள் பிறவியே பிறவி யன்னவன 

றிருமல ரடியிணை சேர்ந்தி டாதவர் 

வருமவப் பிறப்பினைப் பிறப்பில் வைச்இடார், 

(ப-ரை.) பரமனை, அடைதரும் - அடைதற்குரிய, பாசம் நெஞ்டினோன் - விருப்ப 

மூள்ள மனத்தினையுடையவனது, பெருமைகொள் - பெருமையைக்கொண்ட, பிறவியே 

பிறவி - (மானிடப்) பிறப்பே பிறப்பாவது, அன்னவன் - அந்தப் பரமசிவனது, இரு - 

அழூய, மலர்-தாமரைமலர் போனற, அடி. இனை - இருவடியிணயை, சேர்ர்திடா தவர். 

வரும் - பிறக்றெ, அவப் பிறப்பினை - வீண் பிறப்பை, பிறப்பில் வைத்திடார் - பிறவியில் 

வைத்தெண்ணமாட்டார் (அறிஞர்), ௭ - று, 

(வி-ரை,) பரமன் - பிவபெருமான். ௮வம் - விண், சிவபெருமானை யடையவேண்டு 

மென்னும் விருப்பமுடையவனது பிறப்பே பிறப்பு, அல்லாதவனது பிறப்பு வீண் பிறப் 

பாகும் என்பதிதன் கருத்து, ட (௮) 

(பேதலரு மானிடப் பிறவி பெற்றுமோ 

சறிவுரு வாகிய வவிர்ச டைப்பிரான் 

திறமூணர் குறுநெறி சேர்ந்து டாசெனின் 
வறிதவ ர௬ுயிசொடு வாழு நாளசோ.
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(ப-ரை.) பெறல் அரு - பெறுதழ்கரிய, மானிடப் பிறவி பெத்தும்--, ஓர் - ஒப்பத்ற, 

அறிவுருவாயெ--, அவிர் சடை பிரான் திறம் - பரமசவனது தன்மையை, உணர்குறும் 

நெறி - அறிதற்குரிய வழியை, சேர்ந்திடார் எனின்--, அவர் உயிசொடு வாழும் காள்--) 

வறிது - வீணைது, எ- று, 

(வி-ரை.) அவிர்தல் - பிரகாசித்தல். உணர்குறும் - ஒருசொல், பரமசிவனது 

மடமையை யறியும் நெறியறியாதவரது வாணாள் வீணாளாமென்ப திதனகருத்து. 

மானிடப்பிறவி ஜ்ஞாகசாதநமாம் என்பது தோன்ற **பெமல் ௮௬ மானிடப் பிறவி 

பெற்றும்? எனமூர், (௯) 

புத்திரி யாதுளம் பு. சாரி தன்கணே 

செறிந்திடு மொருபெருஞ் சிறப்புப் பெற்றுளோன் 

பிறந்திடு குலமதே பெருமை பெற்றிடு 

மறைந்தவன் வாழுகாள் பயனொ டொன்றுமால். 

(ப-ரை.) உள்ளம் - மனமானது, புறம் தரியாது - வெளியே சஞ்சரிக்காமல், புசாரி 

தன் கண்ணே - ப.ரமசிவனிடத்திலேயே, செறிய்திமம் - பொருந்திய, ஒரு - ஒப்பற்ற, 

பெரு இறப்பு பெற்றுளோன்--, பிறச்திடு குலமே பெருமை GupMawo—, அவன 

உறை வாழும் காள்--, பயனொடு ஒன்றும், எ .- று, , 

(வி- சை,) புசாரி- புமம் அரி (முப்புரத்தார்க்குப் பகைவன்), இரிபுர சங்காரஞ்செய் 
ததனால் இறைவற்கு இப்பெயருண்டாயிம்று, சிவபக்இசெய்வோன் பிறந்த குலமே சுத்த 

குலம், அவனது வாழ்மாளே ஸபல வாழ்க ரஈளென்பதிதன் கருத்து, (௧௦) 

சரணமான்மியத்தலம் - முற்றும். 

a 
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முப்பத்தோன்றாவது 

(௭,) பிரசாதமான்மியத்தலம். 
—s}o— 

[அதாவது - குரு லிங்கம் ஜங்கமன் சிவபக்தன் ௪ரணன் இவர்களின் மஹிமா நுபலம் 
சிவப் ரஸாதத்தா அண்டாதலாலும், முக்திக்குப் பக்தி மூலமாதல் போலப் பக்திக்கு ப். 
ஸுதம் மூலமாதலாலும், ஸம்ஸார நிவாரணம் செய்தலாலும், பிரசா தமான்மியம் 

என்பது.] 
கலிவிருத்தம், 

குருபரன் முதலியோர் பெருமை கூட்டுணத் 

தருவது சிவப்பிர சாத மாதலா 

லுசைசெயு மதனது பெருமை யோதுவ 

ரிருவினை யெலும்பகை யெறிந்து ளோர்களே. 

(ப-ரை,) குருபரன் முதலியோர் பெருமை-குருப.ரன் முதலியோரது பெருமையை, 
கூட்ணெத் தருவது - கொள்ளாகொண்ணணணத் தீருவது, சிவப் பிரசாதம் ஆதலால்--, 
உரைசெயும் - சொல்லப்பட, அதனது பெருமை ஓதுவர்--, (யாரெனின்) இருவினை 
என்னும் பகை - இருவினை யென்ற பகைவரை, எஜிந்துளோர்கள் - வென் திருப்பவர் 
கள,எ -மலு. 

(வி -ரை,) கூட்டல் - கொள்ளைசொண்டுண்ணல், எ றிதல் - வெட்டுதல் (வெல்லு 
தல்) குருபரன் முதலியோர் என்ற குரு லிங்க ஜங்கம சிவபக்த சரணர்களை, (க)
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புகலெனச் சிவபிரான் றனைப்பொ ருக்தினோர்க் 
இகலறு வப்பிர சாத மெய்துறு 

மிகுபவப் பகையென விளம்பு மன்னஇவ் 

வகலிடத் தரிதரி தயல வர்க்கரோ. 

(ப-ரை,) வெபிரான் தன்னை--, புகல் என - அடைக்கலமென்று, பொருக்தினோர் 
க்கு - அடைச்தவர்க்கு, இகல் ௮று - பகையற்ற, வெப் பிரசாதம் எய்.துறும்--, மிகு பவம் 

பகை என விளம்பும் - மிகுந்த பிறவிப் பகை யென்று சொல்லப்படுகிற, அன்னது - ௮ 

இ- இச்த, அகல் இடத்து - ௮அகன்றவுலடல், அயலவர்க்கு--, அரிது அரிது--, ௭ - து. 

(விஃரை.) இகல் - குற்றம் எனினுமாம், பவம் - பிறவி, ௮து என்றது இவப்பிரசா 

தத்தை, அயலவர் என்றது பெவபிரானை அடைக்கலம் புகா தவரை, (௩) 

மதி. மகந்தவம் தியாக மற்றுள 

தந் இ.ர மறிவிவை யாவும் தண்கதிர்ச் 

சந்தா முடிபிர சாத மெய்துற 

வதன வெனவறி மனந்து ணிந்தரோ. 

(பஃரை,) மக்திரம்--, மகம்--, தவம்--,தயாகம்--, மற்றுள தர்தரம்--,அ.றிவ-, 

இவை யாவும்--, தண் - குளிர்ச்சியா, கதிர் - பரண ச்தையுடைய, சந்இரமுடி. - சந்திர 
சேகரனது, பிரசாதம் எய்துற - பிரசாதம் உண்டாதற்பொருட்டு, வர்தன என - உண்டா 

யின வென்று, மனம் துணிர்து ௮ுி-மனம் நிச்சயித்து அறிவாயாக, எ - அ, 

(வி-ரை,) மகம்-ஃயாகம், ௪ச்இரமுடி யென்பது ௪ந்திரமுடியை யுடையானை யுணர்தி 

தலால் அன்மொழித்தொகை, தாழ்குழல் என்பதுபோல, வடழூலாரும் பல்லவபாணி 

௮ளிகுலவேணி என வழங்குதல் ௨ாண்ஃ, அறிவு- (பரசிவனை உச்க்ருஷ்்டன் என) அறிதல், 

மோழிதரு சிவப்பிர சாத மூலத்த 

தொழிவறும் பத்தஇதா னோதும் வேதிய 

ரிழிவின ரெனவிலை யாரு முய்சூவ/ 

விழிஐ,க லினன்பிர சாக மேவினே. 

(ப -ரை,.) விழி நுதலினன் -நெற்றிக் கண்ணணனாயெ ரவெபெருமானது, பிரசாதம் 

மேவின் - பிரசாதம் இடைச்சால், மொமிதரு - பொல்லப்பட்ட, இவப்பிரசா தமூலத்த.து- 

சிவப்பிரசாதமாகிய காரணத்தையுடைய, ஒழிவு அறும் - மீக்கமம்ற, பத்தி, ஓதும் 

வேதியர் - சொல்லப்பட்ட மமைபயோர், இழிவினர் - இழிசாதியார், என இல்லை--, 

யாரும் உய்குவர் - எல்லாரும் கடைத்தெறுவர், ௭ - று. 

(வி-ரை.) வெப்பிரசாதம் இடைத்தால் இவெபக்தியுண்டாகும், ௮து வுண்டானால் 

உயர்குலத்தோர் இநிகுலத்தோர் என்னும் பேறுபாடில்லாமல் எல்லாரும் ஈடேறுவர் 

என்பததனாம் கூறப்பட்டது. “யாரும்?” என்றதனால் கர்ப்பத்தில் விக்இன்றவனும், பிற 

ந்துகொண்டிருக்கன்றவனும், பிறக்தமலும் எனப் பெறப்பட்டன. இழிவினர்- சண்டாளர், 

பங்கய மலரவ னாதிப் பண்ணவர் 

சங்கர னருட்பிர சாதம் கொண்டுதம் 

மங்கல பதங்களின் வாழ்வு மன்னியே 
சிங்கலி னித்திய சத்த ராயினார், 

(ப-ரை,) பங்கயம் மலரவன் ஆதி - தாமமைமலரில் வீற்றிருக்க பிரமன் முதலிய, 

பண்ணவர் - தேவர்கள், சங்கரன் - சவெபிரானது, அருள் பிரசாதம் கொண்டு - ஒருட்



௧௬௦0 சித்தா ந்தசிகாமணி. 

பிரசாதத்தால், தம்-தம.து, மங்ரல ப.தங்களின்-சுபக.ரமான ப தவிகளின், வாழ்வு மன்னி - 

வாழ்வை யடைந்து, இங்கல் இல் - கெடுதியில்லாத, நித்திய இத்தர் ஆயினார்--, எ - று, 

(வி- ரை.) கொண்டு மூன்றாவதன் சொல்லுருபு, (௫) 

தவநிகழ் சிவப்பி சாத மெப்துறித் 

திவமய மாகியே இகழும் யாவையும் 

பவவலை யறவரு பான்மை யுண்டுகொ 

லவமறு மரன்பிர சாத மன்றியே. 

(ப-ரை.) தவ கிகழ்-மிகுதியாய் விளங்குக, இவப்பிரசாதம்--, எய்.து தின்- அடையப் 

பெற்றால், யாயையும்-எல்லா (ப்.ரபஞ்சு)மும், சிவமயமா இயே இகழும்--, ௮வம்-துன்பம், 

அறும் - அறுதம்கேதுவாயெ, அரன் பிரசாதம் அன்றி--, பவ வலை - பிறவியாகிய வலை 

யானது, அற - அற்ஜொழிய, வரு - உண்டாறெ, பான்மை - வழி, உண்டு கொல் - 

உண்டாமோ, எ- ௮, 

(வி-சை,) ரிவப்பிரசாதம் எய்துறின் என்றது அதனது அருமைதோன்றற்கென்௧க. 

சிவமயம் - இவருபம். உண்டுகொல் என்ற வினா உண்டாகாதென்பது பட நின்றது. (௬) 

பலமொழி பகர்தலாற் பயனென் மூன்றெனு 

மூலகினு சொத்தது முயாவு கண்டது 

மிலையிலை யிவ்வுசை யுண்மை யீர்ஞ்சடை௰் 

தலைவன தருட்பிர சாசக் இற்கரோ. 

(ப- ரை.) பலமொழி- பலயொற்களை, பகர்தலால் - சொல்லுதலால், பயன் என்--, 

ஈர் சடை - குளிர்ந்த ௪டையினையுடைய, தலைவனது - ரிவபெருடாலாது, அருட் பிரசாதசி 

இற்கு--, மூன்று என்னும் உலஜெள் - மூவுலகத்துள்ளும், ஒத்தும் உயர்வு கண்ட 

லும்--, இல்லை இல்லை, இவ்வுரை உண்மை - இந்தச் சொல் மெய்யாகும், ௭ - று, 

(வி- ரை,) பயன் என் என்ஞம் வினா பயனொன்று மின்மென்பதை யுணர்த்திற்று, 

யோகம்வேண் டுறும்பிர சாக முற்றிட 

வேகமாஞ் சிவமய மாகு மியாவையு 

மாகையாற் சவமெனு மாவி யோனிவன் 

பேர்கிலா நிலையுடைப் பிராண லிங்யொம். 

(ப-ரை.) யோகம் வேண்டுறும் - ரவெயோக விருப்பமா இய, பிரசாதம் உற்றிட - 
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சிவமயம் ஆகும்--, அகையால்--, இவம் என்னும் அவியோன்-வெமென்டுற பிராணத்தை 

புடையவனாகய, இவன் - இந்தப் பக்தன், பேர்லொ நிலை உடை - அசையாத நிலையை 

யுடைய, பிராணலிர்ி அம்--, ௭ - று, 
(வி-ரை,) ஆவி- உயிர் (பிராணம்), பிராணலி௰்இ- ப்.ராணலிர்கத்தையுடையவன், 

சிவம் என்னும் அவிஃபான் என்றது சியனாகப் பாவிக்கப்பட்ட ஸ்வருப மூடையவனை, (௮) 

பிரசாதமான்மியத்தலம் - முற்றும். 

  

இவ்விதமாய் எக்கா. ரணத்தினால் குருமாகமியம், லிங்கமாச்மியம், ஐங்கமமாக்மியம் 
பக்தமா£மியம், சரணமார்மியம் என்னும் ஐந்து ஸ்தலங்களில் கூறிய தர்மங்களுடனே 
கூடியிருச்தலால் லிங்க ப்ரசாதத்தை அகர்வதம் குரியவனானானோ அக்கா. ரண த் இனால் 
அவன் மூன்றாமவனான ப்ரஸாதி என்று அநியப்பட்டான், 

௩ - வது. பிரசாதித்தலம் முற்றிற்று.



டே 

௪-வது. பிரராணலிங்கித்தலம், 
00 ROO 

[அதாவ - ப் ராணேர்த்ரியாதக ளெல்லாமும் எனது என்னும் பீரார்தியை விட்டு 

எல்லாமும் லிங்கமே என்றறிந்து லிங்கைக்யாயத்த சித்தனாயிருப்பவனே பிராணலிங்டு 
என்பது. ] 

(இதனுட்பிரிவு) 

*அபர்க்கறிபெடிவடியாசரியலிருத்தம் 
பத்சகனே டொண்ம கோன் பகர்பிர சாதி யென்றிங் 

கொத்தனே வருவ னென்ன வுரைத்தனை பிராணலிங்கி 

யெத்திற மதனா லாவ னிவனித தனையுங் கூரும் 

கைம்தல மமுவி னோன்வாழ் கைலையங் கணங்கள் வேந்தே, 

(ப-ரை,) கைத்தலம் - கைத்தலத்தில், மமுவினோன் - மழுவையுடையவனா௫ிய Ray 

பிரான், வாழ் - வாழ்டுன்ற, அம்- அழகாயெ, மைலை - சயிலாயமலையிலுள்ள, கணங்கள் 

Cabeg - saan gor, பத்தனொடு--, ஒள் - ஒட்பமாஇய, மகேசன், பகர் - சொல் 

லப்பட்ட, பிரசாதி--, என்று, இங்கு, ஒச்தகனே வருவன் என்ன உரைத்தனை - 

ஒருத்தனே வருவானென்,று சொல்லினை, இவன்--, எத்திறமசனால் - எவ்வகையால், 

பிராணலில்யோயன்--, இதுதனையும் கூடும் - இதனையும் சொல்வாயாக, எ .- று, 

at - ang. ம்தன் கன் என்னுஞ் சொற்டுிதைவு. க ஒத்த ஒரு, திவு 

ஓப்பறு கரும யோசத் துயர்ச்சியாழ் பத்த னாதி 

முப்பெயர் புனைந்து நின்றான் மொழிதரு மிவனி வற்குக் 

தப்பறு ஞான யோகஞ் சாற்றிடம் தக்க இங்குத் 

துப்புறழ் சடிலக் கற்றை; துகளின்மா (னிவ ேறே. 

(ப-ரை,) ஆப்பு உறழ் - பப ளம்போன்ற, சடிலம் கற்றை - சடாபாரத்தையுடைய, 

துகள் இல் - குற்றமில்லாத, மா - பெரிய, முனி௰ர்ஏறே - முகிசிரேஷ்டசே, ஒப்பு ௮று - 

ஒப்பற்ற, கருமயோகத்து உயர்ச்சியால்--, பத்தன் ஆதி - பக்தன் முதலாய, முப்பெயர் 

புனைந்து நின்றான் - மூன்று பெயர்ஃசைத் தரித்து நின்றவன், மொழிதரும் - சொல்லப் 

பட்ட, இவன--, இவற்கு - இவனுக்கு, தப்பு அரு - பிழைத்தலற்ற, ஞான யோகம், 
ஈங்கு--, சாற்றிடத் தக்கது, எ று, 

(வி- ரை,] உறற்தல் - ஓத்தல், கற்றை - இரள், ஏறு இங்கு மேன்மையுடையவனை 

யுணர்த்இற்று. தட்புதல் - தவறுதல், (௨) 

பேரறி வுருவாய் நின்ற பிரமமே யிலிங்க மாமவ் 

வோருறு மிலிங்க சத்தி பிராணகல் லுருவாய் நிற்கும் 
கேருறு மினைய வாமுஞ் ஏவலிங்கம் தனையு ணர்ந்தோ 

னேருறு பிராண லிம்கி யென்பவ னென்பர் மேலோர், 

(ப- ரை,) இலிங்சம் - லிங்கமானஐ, பேர் - பெரிய, அறிவுரு ஆய் கின்ற பிரமமே 
ஆம்--, ௮ - அந்த, ஒருறும் - அராயச்சகூத, இலிங்க ௪த்தி--, நல் - ஈல்ல, பிராண உரு 
ஆய் நிற்கும்--, தேர் உறும் - தேர்கர்ருரிய, இனையவாறு ஆம் - இத்தன்மையாகய, இவ 

Nasi gir உணர்ச்தோன்--, ஏர் உறா-அழகுள்ள, பிராலாலிய்டு என்பவன்-- என்பர், 
மேலோர்--, ௭ - று, 

௨௧
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(வி- ரை,) ஓர்தல் - ஆராய்தல், இலிங்கசத்தி - வெலிங்க த்தினுடைய மீடரூபமாகய 

சத்தி, இனையவாதறு ஆம்-டம்மயமாகயெ, பிராண உரு-ப்ரணவல்வருபமாகிய ப ராணரூபம், 

ஆசறு பிராண லிங்க் தலமொரைம் & தாகு முன்னர்ப் 

பேசுறு பிராண லிம்சிச் தலமொடு பிராண லிங்க 

பூசனை யதன்பின் மிக்க சிவயோக சமாதி பெற்று 

சே௪ம துறுமி லிங்க நிசமமய்க லிங்க மென்றே. 

(u- ரை,) முன்னர் - முன்ன, ப்பசுறு = சொல்லப்பட்ட, பிராணலிக்இத் தல 

மொடு--, பிராணலிம்ஈபூசனை--, அதன்பின், மிக் - மேலான, சவெயோகசமா தி--, 

பெற்று - HOF Si, (Cb GLO gi உறும் ~ அனபுமிகுச் த, இலிங்கதிசம்--, அங்கலிங்கம்--, 

என்று--, ஆச அறு - குற்றமற்ற, பிராலலி£ இத்தலம். ஓர் ஐந்து ஆகும்--, எ - ு, 

(வி-ரை.) பிராணலிய்கத்தலமானது ஐவமையாயிருச்சூம் என்பதும் பிராணலிங்கத் 

தலம், பிராணலியகார்ச்சகத்தலம், செவ3யாகசமா இட்தலம், இலிங்க நிசத்தலம், அக 

லிய்கத்தலம் என்பன அவற்றின் பெயர்கபொம் பறும் A) 5 @D கூறப்பட்டன. (௪) 

ம... 

ஒம் பாற-ஹஸ்தாயமம, 

முப்பத்திரண்டாவது 
க.) பிராணலிங்கித்தலம், 

ய்வது 

[அதாவது - லிங்கமே மர்தீரஸ்வகுபம், அந்த மத் ரச்திற்கப். போதிநியான 

ws AC w ப்சாணரூபம், ௮ட்த ரூபமான லிங்க ஜ்ஞாக முள்ளவம், ஸ்ரீகுரூபதேசாறு 

ச் சமமாய் ப்ராணவாயுவை அபாசஈவாயுவடனே பரஸ்பரம் ஸங்கட£ஈம் செய்து காபிக் 

இழங்கின் நடுவிலிருர்து வெளிப்பமம் ்யோதி.ய ப்.ராணலிங்கமென்றமிர்து அதனது 

அதுசந்தாகத் திருப்பவனுமான ப்ரஸாதிிய Norco AB என்பது.] 

அறு?ர்க்கழிரெடிலடியா௫ுசியவிருக் தம், 

தயங்கு.று பிராணா பாக சமகிலை பெறலான் மூலத் 

துயர்க்தெழு சோதி யாதவ் வொளிமிகு சோக தானே 

வயம்குறு பிராண லிங்க மென்னவே வருக்கப் பட்ட. 

இயங்குறு பிராணா பா௩ நிரோதிக ளென்போர் தம்மால், 

(ப-ரை,) தயங்குறு - விளம்கு, பிராலா அபா. 2 பி.ராணாபாஃங்களின், சமநிலை 

பெறலால்--, மூலத்து - மூலாத-ரக்தினின் பும், Bunt 4) எழு சோடு யாதோ, த - 

HES, ஒளி மிகு சோதி தானே, வயரு று * விளங்கு, பிராணலிர்கம் என்ன 

வகுக்கட்பட்டது.-.-, (யாவ.ராலெனி...்) இயங்குது - சஞ்சரிக்க, பிரா னாபாக நிரோதிகள் 

என்போர் தம்மால்--, எ- று. 

(வி-ரை,) தயங்கல் - விளங்கல், பாசல் 5 விளங்கல், இயங்கல் - ௪எஞ்சரித்தல், 
பிராணாபாக நிரோதிகள் - பிரானாடாகங்-மாத் தகைடன்றவர்கள் (யோகெள்), ஞூலத்து- 

(காபி) கச். தமத்தியிலிருக்து. | (6) 
    

* மற்றொருபிரிவு:--ு தாவது அசாரப்ரரணி, லிய்சப்சாணி, ஐங்கமப்ராணி என்று 
மூன்று வகைப்டடுவன், மதநநரோர வாஃ தாயம்களில் அசாரதசை க&ரஹிப்பவனே ஆசார 
ப்ராணி ,பாஹ்யாசாரத்தை மறந்து லிங்கச்தரு ப்ரரணனைப் பூஜிப்பவனே லிங்கப் ராணி; 
ஜ்ங்கமத்திழ்கு உடல் மனம் ப்ராணன்களை SCag sb செய்பவனே ஐங்கமப்ராணி 
ப்சாணலிங்கயை அமழ்தப்ரஹ்மம் எனவழங்கு தது முண்டு, 
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பரிதியு எடம்கு மெய்கூர் பனியென யாதன் கண்ணே 

இரிதரு பிராண னொன்ற்ச் மெசெறிந்தடு மதுவே கூறி 

னரிதெலும் பிராண லிங்க மென்பரய கதுத ரித்கோ 

னுரசைதரு பிராண லிங்க வுரையுடை யோனா மன்றே. 

(us - ong.) பரிதியுள் - ரூரியவுக்குள்பள, அடங்கும் - ஒடுங்கு, மெய் கூர் பனி 

என - உண்மையாடூிய மிக்க பனியைப் போல, யாதன் சண்ணே - எதனிடத்தே, தஇரிதரு 

பிராணன் - ௪ஞ்சரிக்கற பிராணவாயு வா வது, ஓவ்றி. - பொருக்கி, செறிம்இடும் - 

அடங்குமோ, அதுவே--, உறின் - பெ ரல்லுமிட த்தில், அரிது எனலும் பிராணலிங்கம் 
என்பர், அங்கு அமு தீரிதி2 தான, உரை, - சொல்லப்பட்ட, arn cor oO tines 

வுரையுடையோன் ஆம் - ப்ராஷலிங்க மென்னும் சொல்லை புடையவனாவன, எ - லு, 

(வி-ரை,) ௮ங்கறு - ஒருசொல், உரை யென்மது ஈண்டுப் பெயர் என்னும் பொருளை 

யுணர்த்திற்று. பிராணலிங்கவுளரையுடைடயான் என்றது பிராணலிங்க ஸ்வரூபன் எனினலு 

மாம். பிராணலிய்கம் என் ௦தனால் இய்வாராய்ச்சி செய்யத்தக்கது, ப்மாணன் ௮பாகன் 

இவ்விரண்மிம் அடக்கப்படம்ச் சமங்லைட்பட்டால் மனமானது வ்யாபாரமில்லா ததாகும், 

பரமாத்ம ஸ்வ;டபமாகிய லிங்கமானமு நித்யமாய் விளங்குடன்றதாயிலும் நமது மனதி 

னால் மழறைபட்மி அநு) ஜிம்கு வாராமலிருககுறலு. இச்தகைய லிங்கமானது மகோ 

ய்யாபாரமில்லாத சமயத்தில் வில ளும்மு. அறுபமமாஇறது, பரிதியுள் அடங்கும் 
மெய்கூர்பனி என்றதனால் ராணா. £ஈ ஈதிகமா slow நிறுத்துவதால் மனமானது அவ் 

கற்ப விகற்பவிஷஃயம் நீயி ௮மதராமுகப்பட்ட சமயத்தில் சஈமயமாகய ப்ராணலிங்கம் 

அறுபவ த்திற்கு வ.ராகிழ்கும் எ cul CIOL DULL (௨) 

அறிவுருவாகி ம/யய்கு மமர்பரப் பிரம மாகும் 

குறயுய ரிலிங்க ஞூன யோகுடைக் குணத்தா னெஞ்சி 

லெரிசுட சாக நின்றே யிலய்குறு மறிவி லாரரம் 

செறிவுறு பொருளன் முக மென்றுரை செய்வர் மேலோர். 

(ப - சை, 4 Day jg —) எங்கும் அமர் - எமவிடத்தும் அமர்ர்திருக்ற, பரப் 
பிரமம் ஆரும் - பரப்பிரம மமவ்மிற, முமி-பெயரையுடைய, உயரிலிங்கம் - உயர்ச் தலிங்க 

மானது, ஞானயோகு உடை முண்துதா vot = நால wo WIT & 60) 45 UY GOO WL) குணத்தோனது, 

கெஞ்சல் - மனத்தில், எமி சுடர் ஆகி நம. இலங்குறும் - a) Bp தஇிபாசாரமாடு 

நின்றே விளய்கும், அறிம் இல்லாரால் - அமிவில்லாதவரால், செறிவுறு- அடையத்தக்க, 

பொருள் அன்று அகும் என்ப) உரை செய்வர், மேலோர், எ- று, 

(வி-ரை.) அதிவுரு - ஞானவடிவு, யொரு - யோகம், தபாகாசம் - விளக்குருவம், 
ஞானயோகுடை குணத்தால் - சிவயோகமுடையஞானி, (௩) 

இலங்கொளி யாக யென்று மிதயநன் மலரிழ் மோன்றி 

நலந்தரு பரமாகந்த ஞானலிய் கத்தை நீம்இக் 

கலந்துள புறத்தி லியகக் கருத்துள னாகி யுற்றோன் 

மலங்குறு பரம மூட னென்னவே மதிக்கப் பட்டான். 

(ப-ரை,) இலய்கு ஓளி ஆ௮--, என்றும்--, peda gue Bus, இதய மலரில் தோன் தி. 
நலம் தரு - நன்மையைத் தருகிற, ப.ரமாமந்த ஞானலிங்கத்தை நீங்க, கலச்.துள - 

பொருந்தியிருக்றெ, புறத்திலிம்கக் கறுத்து உளன் ஆ உற்மோன்-புறத் இலிங்கத் தின்மேத் 
கருத்.துண்டாயிருப்பவன், மலங்குது - சித்தசலகமுள்ள, பசமூடன் என்னவே ஃ பரம 

மூடனென்றே, மதிக்கப்பட்டான் - (௮மிஞரால்) எண்ணப்பட்டிருக்கொன், எ ௩ று,



௧௬௪ சித்தாந்தசிகாமணரி. [பிராணலிங்கித் 

(வி-ரை,) இதயம் ஹ்ருதயம் என்னும் உடசொம்ிரிபு, பரமாகர்தம் - மேலான 

இன்பம். மலங்கல்-ஈலித்தல். பரமன் - முழுஹடன். சர்மயமான ப். ரஹ்மமாயுள்ள 

அந்தர் லிங்சம்தை பாவிக்க பய பஹிர்லிய் பக்தை மாத்திரம் உபாஷிப்பவனே முழூ 

CPLA CIMT Twi Kinde எண்று இச்மெ ப்யுபாக் உனிக்க. 1-2 

பிரபுவிங்கஃூலை, 

ம.எமி லில். மழுவிலை 2யலு _ 

பரிலி லிங்கர் தரித்த மிலையிலை 

மயனவி யம்பு மிணையிலி யாம 

[தய்ய Gt! Tol ep oof Dex (el £21 cb தினாய், (௪) 

டறப்பொரு எிதன்கட் செல்லும் புத்திவிட் டகதத லென்றுஞ் 
சிறப்புறு மொளியாய்த் தோன்றுஞ் சிம்மய லிய்கந ம்ன்னைக் 

குறித் துணர் கருத்தன் றிட்பம் கொண்டெ நின்று ளோனே 
மறப்பறு பிராண லிங்கி யென்குவர் மதியின் மிக்கோர். 

(ப-ரை.) புறப்பொருள் இதல் ன் செல்லும் புத்திலிட்டு அஃ£த்தில் - உள்ளிடத் 
இல், என்றும்--, இறப்பு உறும் ஒளியாய் தோஃ்றும் சி்மயலிய்ஃஉம் D0 Ger —, குறித்து 

உணர்-குமித்தமியத்தம்ப, வரு ச்தின திட்பம் பொண்டு - மனவுஅதிகொண் டு, ௰ நின்று 

ளோனே - பொருந்த நின் இருப்பவன் (சியயோகிஃய), மறட்பு அழு - மறதிமில்லா த, 
பிராணலிய்ட என்குவர்--, (யாரெனில்) மதியினமிக்ய ; ॥ T—, oT = ay, 

(af - ang.) சிம்மயம் - மானயுறா. குழிந்தல் - இலக்குலைத்தல், இட்பம் - இண்மை, 
என்குயர் - என்பர், 

(@) 

மாயையின் விகற்ப தன்னால் வர்துள சகந்தோன் ரூமழ் 
போயொழிம் திடுமா றென்றும் பிபொருந்துபு எந்தை செய்து 
பரமியொளி யறிவாகமத பராபர லிங்கம் தன்னி 

அாயகெஞ் ௪டங்க வல்லோன் றுகளத பிராண oda &, 

(ப- ரை மாயையின் வியற்பம் தன்னால் - மாயையின் 6, றுபு ட்டால், ok gor « 
உண்டாயிருக்கிற, ௪௧ம். தான் முமல் ட்பஃப் - ஓழிட்திமம் ஆ௮-ஓமியும்வழியை, என்றும் 

பொருந்துபு - என்றும் அடை, சிம்தை hrm, Lima Seo - பமர்த ஒளியை 

புடைய, HMMS SG பரா LAS oS Bnd GSA otlov—, gil = பரிசுத்தமா 62, (olin Char அடங்க 

வல்லோன், ஓள் அனு - குற்றமற்ற, பிராவலிய்இ - பிராணலிம்சியொவன், ௪ 
oe De 

(வி - ரை, பொருநதுபு - Gle- WL] GPeool kyl aT Lt to 9.100 boc tev வினையெச்சம், 

அறிவாமந்தம் - மாணாஈம்ழம், (a) 

சத்தையாஞ் சத்தி மானே மக்கதோர் பிராஸா Ge) 
சத்ததாம் பிராண லிம்கம் மற்சம சசஞா னம்ழால் 
வைம்த்தாம் பிராண லிய்டு மெனும்பெய செனவ குப்பர 
தத்துவா தீத மாய தனிமிலை யுணர்ந்த நல்லோர். 

(= a) Af cso அத்தம் ஆய - ஈத்றுவங்களுக் பெட்டா, தனி நிலை . ஒப்பற்ற 
நிலையை, உணர்ட்த-... ல்லோர்-, பத்தை அம் ௦ த்திசானே_, தக்கது - தகுக்ததாயெ, 

ஓர் - ஒப்பற்ற, பிரஃபப் ஆரும் -பிராபமய உத்தியாகும், சத்த அ பிராணலில்கம்தும்.. 
por சமரச ஞானத்தால், பிசாணலிங்கி என்னாம் பெயர்... வைத்தது அம்--, என 

குப்பா ஈ கரலி! சொல்லுவர், எ. ஆ,



தலம்] பிராணலிங்கார்சச நத்தலம். ௧௬டு 

(வி- ரை.) ௮ம் - ௨டர்தது (காணப்படாதது), தனிகிலை - முச்திரிலை. ௪ம7௪ 
நானம் - நிர்விகற்பமான அறிவு. ஸத்தின் தன்மை அதாவ ஸத்வம் ப்ராணமய ராக்தி 
யென்பதும், ஸத்ரூபம் ப்ராணலிங்கம் என்பதும், ௮வ்விரண்டின் ஸமரஸத்தன்மை 
யதிபவன ப்ட.ராணலிய்டி என்பதும் இதன் ஃருத்து, (௭) 

பிராணலிங்கித்தலம் - முற்றும். 

உ 

ஓம் மரு மபபாணயே கம? 

முப்பத்துமூன்றாவது 
(௨ பிராணலிங்கார்ச்ச நத்தலம். 

_._ ௮௨ 

[அதாவது - சைதம்யா தமகமானதும், ப்ராண மாயுவினால் வ்யாப்தமாய் ஸக்ஷ்ம 

மான தஹராகாருரத்தில் பீரகாறிஃ்பதுமான ட்்.ராணலில்கத்தை க்ஷமாருபாபிஷேக 

நிதீயாரித்பவல் விவேகவஸ் 2.7 ஸத்யருபாபரண பாவகாபுஷ்பா தி ஜ்ஞாகல்வரூபமான 

மாகஹித தீரவ்யங்களினால் பூஜித்து ப்ராணலிங்க ஸம்பர்தியானதே பிராணலிய் 
கார்ச்சகம் என்பது, ] 

அறுர்ச்ச மிமெடிலடியாடுரியவிரு சதம். 

நன்றுறு மிதயந் தன்னின் ஞானலிய் கழ்தை யெய்தி 

நின்றெழு மன்பி னாலே நினைவெனு மலர்கள் கொண்டு 

புன்றொழி லிலாது செய்யும் பூசனை யதுவே கண்டா 

Quire Oana பிராணலிங்க பூசையென் gos cu தன்றே. 

(ப- ரை.) ஈன்று உறும் - நன்மை பொருர்திய, இதயம் சன்னில்--, ஞான 

லிங்கத்தை எய்தி நின்று - ஞானலிங்கந்தை தரித்து நின்று, எழும் - மிதாநின்ற, 

அன்பினாலே, நினைவு என்னும் மலர்கள் கொண்டு... புன் தொழில் இலாது - இழி 

தொழிலிலலாமல், செ ய்யும் பூசனே = Gy ய்யும் முசனையாஇய, அதுலே, ஒன்றஜொரு - 

prn@en, Surras Vain (yore என்று, உரைப்பழு - சொல்லப்பயேது, எ. று, 

(விஃ-ரை.) கொண்டு-மூன்னுவதன் சொல்லுருபு. நினைவு என்ஞும் மலர்-பாவகா புஷ்பம், 

NEG GID! Wabi தன்னை யடைத்துநுண் விசும்பு பூத்து 

மிகத்தலை மதியு குப்ப வீழமு இனிற்கு எளிர்ந்து 

தகைக்குமொன் பதுவா யுற்றுகத் தனியறி வெலும்வி ளக்கிட் 

டுகப்புறு மிதயத் தீசழ் குஞற்றுக பாவ பூசை. 

(ப-ரை.) அகழ்து உறு - உள்ளேயிருக்கற, பவம் தன்னை-வாயுவை, அடைத்து - 
பந்தித்து, நுண் விசும்பு பூத்து-அுட்பமாகிய ஆகாயத்தில் தோன்றி, தலை மதி- ரத்தி 
இள்ள சந்திரன், மிக உகுப்ப -மிமுதியாகச் சிந்த, விழ்-ஓமுகுகன்ற, அமு.இனில்-அமிர் த த் 

இனால், குளிர்ச்து - குளிர்ச்சியடை/து, தகைக்கும் - தடுக்கப்பட்ட, ஓன்பது வாய் உற்று” 

ஒன்பறு வாயில்களையடைநது, Son - ஒப்பம் 2, அறிவு என்னும் விளக்கு இட்டு--, 

உகப்பு உறும் இதயத்து - சந்தோஷ சித்தத்தில், ஈ௮ழ்கு - சிவபிராலுக்கு, பாவ பூசை 

இயற்றுக--, எ - ு. 

(வி- ரை,) யோடெள், சிரத்தில் ௪$ திரமண்டலம் சூரியமண்டலம் ௮க்நிமண்டலக்க 

ளுண்டென்றும், சம் திரமண்டலத்தினின்றுஞ் Ab gO அமிர்தத்தைப் பருகுதலால் 
ஆயுள் வளருமென்றும் கூறுவர், இதன் விரிவெல்லாம் யோகழால்களிம் காண்க,



௧௬௭௬ ஈத்தாந்தசிகாமணி: 

( விண்ணிலவு மதியமுத மொழியாது பொழியவே வேண்டுவேன்,' ! மதிமண்டலத்திலே 
கல் செல்ல வழுதுண்டு. 4 மதிக்குளே மதியை வைத்து கான் வாய்மடுத்தமிர்த 

வாரியைப்பருி ? எனமுர் பெரியாரும். (2) 

ஆடறல் பொறைவி வேக மாடைபூண் வாய்மை மாலை 

தாடரு துறவு கந்தஞ் சமாதியக் கதையாய் கார 
விடெழு தூபம் தூய்மை விளக்கறி வுலக மெல்லாம் 

பீடுறு நிவேத ௩ந்தம் பிராற்கொலி மணிடன் மோனம். 

(ப-ரை.) தம்பிரம்கு - தம்பிரானுக்கு, ஆடு அறல் - ஆடுகிற ரர், பொறை (அம்) - 

பொறுமை யாம், ஆடை, லிேகம் (ஆம்)--, பூண் - ஆபரணம், வாய்மை (ஆம்) - 

உண்மையாம், மாலை--, தால் தரு - முயற்சியோமி கூடிய, துறவு (அம்)--, கந்தம்--, 

சமாதி (அம்)--, அக்கதை - அும்ஷேதை, நுங்கயால்டு (அம்) - ஒங்கா.ர விடுகையாம், 

எழு தூபம் - தோன்றுகிற தீபம், நாய்மை (அம்)--, விளக்கு--, அறிவு (அம்), உலச 

மெல்லாம்--, பீமிறு சி வதம் (அஆம்)--, ஓலி கல் மணி - ஒலிக் நல்ல மணி, மோனம் 

(ஆம்) - மெளந நிலையாம், எ.- து. 

(வி-ரை,) தம்பிரான் - சிவபெருமான், பூண் - அருபெயர். தாள் - முயற்சி 

(ஊக்கம்), மமி- விமிதல், இது முதனிலை தஇரிர்த தொழிம்பெயர். பீடு - பெருமை, 

பொதுமை - அடக்கம், துறயு - வைராக்கியம், கற்தம் - சர்தநம், ஆக்காரவிடுகை - 
நிராம்காரம், தூய்மை - சரத்தை, ண்டு, இச்செய்யுட்களைக் கவனிக்க: 

பிரபுலிங்க விலை, 

பொருவில்௪ம் பத்திய 6 தடம் பூண்டொரு 
வ.ரவயி ராகமாம் லதஇ ரம்பும5 

தொருவலி லுர்வெலுஞ் செச்சை யொன்றுறப் 
பரமனை யிருத்து2 யால் பத்தனா குவான். 

அ௮ருளெலும் புனலி யாட்டிச் எாந்தமாம் 
வரைவு ஞ் J bho) gh! மரு abl Sus 

விரைமலர் புனைக்தமி விய Ch), gl OD 
பரமண யவனகில பத்த COG au var, 

ஒன் றினொன் அுள்ளுற வுடம்பு மூன்றையு 
மன்றல் வத்திர மடிய தாக்கிய 

என்றுமங ஃமைவுற விட்டம் பைப்பனேல் 

அன்வர் இவமய மாகு மென்பயே, (௩) 

போறிவிட யார்ப்பி தந்தாம் பூலமவ் விடயத் தோய்த 
லறுமது வலம இக்கல் கதன்வழி. வாகுஞ் சத்தி 

பெறுமது வணக்க மாமிப் பெற்றியின் மனலில் கத்தை 

மறுவறு மனத்தர்ச் சக்க வாலிய பொருள்கள் கொண்டே, 
(ப-ரை,) தாம்பூலம்--, பொறிவ்ட. பார்ப்பிதம் (ஆம்)--, வலம் - பிரதக்ஷிணம், 

அ விடயம் (2தாய்தல் அறுமது (ஆம்) - அந்த விடயப்பற்றறுதியாம், மதிக்கு-அ திவுக்கு, 

வணக்கம், இங்கு--, அதின் வடிவு அழும் சுத்தி பெறுமழு (நம்), இ பெற்றியின் - 
இத்தன்மையால், மனலிங்கத்தை--, வாலிய பொருள்கள் கொண்டு - பரிசுத்தமான 

பொருள்களால், மறு அறு-ஃகுற்ற மற்ற, மனத்து அர்ச்சக - மனத்தில் அர்ச்சிக்க, எஃறு; 
(a? - OF.) UDO - பற்றறுகை. லால்- வெண்மை, அழு ஈண்டுச் தூய்மையைக் 

குதித்தது. அர்ச்சிக்க - அருச்சனை புரியக்கடலன், (௪) 

பிராணலிங்கார்ச்சநத்தலம் - முற்றும், 

 



டே 

ஒம் ஜடா. ராய ஈம? 

முப்பத்துமயான்்காவது 

க.) சவயோகசமாதித்தலம். 

எடுந்டஷ்00-- 

[அதாவது - பூர்வோக்த ப்ராணலிங்கார்ச்சக ச்ரமங்களினால் அம்தரங்க க்ரியாஸக்த 

னன ப்ராணலிங்டுச்கு ஸ்ரிவ ஜீவர்களின் ஸமா ஸாமரஸ்யா நுஸ௩்தாம மெனனும் 

ஸம்பத்தே சவயோசாமாஇி என்பது. ! 

அறுசர்க்கழிரெடிலடியாடிரியவிருத்தம், 

புகன்றுள பிராண லிங்க பூசனைத் தொழிலின் கண்ணே 

யுகந்துள விவர்க்கு மிக்க வொருசிவ ரூப மாகத் 

இகழ்ந்துள இயா௩ம் தன்னைச் செப்புறுஞ் சமாதி யென்ன 

வகன்றரி பரத வொண்க ணரிவைபங் இனனூ லன் தே. 

(ப-ரை.) அகன்று - விகாலித்து, அரி ப.ரர்த - வரி படர்ர்த, ஒள் கண் - அழூய 

சண்களையுடைய, அரிவை - உமாதேவியை, பங்னென் - தன்னொரு பாகத்திலுடையவனா 

இய இவபெருமானது, நூல் - நால்ஃள், புகன்றள - சொல்லப்பட்டுள்ள, பிராணலிக்க 

பூசனைத் தொழிலின் கண்ணே--, உ௱ர்துள இவர்க்கு - விருப்பும் திருக்க இவர்களுக்கு, 

மிக்க - மேலான, ஒரு - ஒப்பற்ற, வெருபமாக--, இசழ்ந்துள - விளங்காநின்ற, தியாகம் 

தன்னை--, சமாதி என்ன - ஈமாஇயென்று, செப்பு,றம் - சொல்லா நிற்கும், ௭ - று. 

(வி-ரை,) பங்னென் என மேலே வருதலால் அரிவை பெண் பொதுவாகாது 

உமாதேவியை யுணர்த்திற்று, ௮ரிவைபங்இனெஷூல்கள் - எவொகமங்கள். செப்புறும் - ஒரு 
சொல் (செப்புறு பகுதி), (௪) 

உரைமன மிறந்த சச்ி தாகந்த வொளியாய் மேலாய்ப் 

பரவுதத் துவங்க. கெல்லாம் பரமசிழ் சத்தி தன்னா 

லு முற வொளிரு மஞ்ச வுருவமாம் பரமான் மாவைத் 

இரமொடு பாவ கஞ்செய் இஈழ்சோக பாவங் கொண்டு, 

(ப- ரை.) உரை - கொலலும், மனம் - மனமும், இறந்த - கடந்த, FEAST OOS 
உ * * e ௬ o D 

Bb Glu 4G எலலாம- பரமம் - மேலா ப.ரவு - பரவிய ) ஒளியாய், மேலாய--, , 

இய, இற்்சத்தி தன்னால் - நானா சத்தியால், உரம் உ௰- உறுதியாக, ஒளிரும் - பிரகா 

இக்இற, அஞ் உருலம் ஆம் - அன்ன யடிவாயெ, பரமான்மாயை--, இரமொருி - 

உறுஇயாக, இகம் - விளங்குக), சோகம் பாவம் கொண்டு--. பாலும் செய் - பாவனை 

பண்ணு, எ-று, 

(வி- ரை.) அஞ்சம் - ஹம்ஸம் என்னும் வடசொற்றிரிபு, சோகம் பாவம் 

ஸோஹம் பாவனை (அது கான் என்ஜம் எண்ணம்), ஈண்டு, இச்செய்யுளைக்சவனிக்க ;-- 

பிரபுலீங்கவிலை, 

என்றுதன தியலுணர்த்தி யுடம்புமா னென் நிருக்ச வியல்பு போல 

நின்றவெனை யுணர்ச்துீ சோகம்பா வனை கொண்டு நிம்பை யாயிழ் 

பொனறலுறு விடங்கலுழன் றன்னைநினைப்பப் போதல்போத் போம் விச்சை 

நன்றறிதி யெனவதிவித் தனனெங்கோன் தோரச்க காதன் றன்னை, (௨)



௧௬௮ Asst SAS mi en. [பிராணலிங்கித் 

பிதங்கொளி மாலிம் கந்தான் பிரமமென் .றுரைப்ப நிற்குஞ் 

இறந்துள பிராணன் றன்னைச் செப்புவர் வே னென்ன 

வறைக்துள வவற்தி னேக பாவமா மனத்தி னானே 

யுறுஞ்வெ சமாதி யோக முற்றவ னென்பர் மேலோர், 

(பஃ ரை.) பிறங்கு தளி - விளங்குகின்ற வொளியையுடைய, மாலிற்கம் - மஹா 

லிங்கமானத, பிரமம் என்று உரைப்ப - பிரமமென்று சொல்லும்படி, நிற்கும் என்று- 

நிழ்குமென்றும், இறர்.துள பிராணன் தன்னை--, வன் என்ன - ஜீவன் என்றும், செப்பு 

வர்--, அறைக்துள - சொல்லப்பட்டுள்ள, அவற்றின் - அவற்றினுடைய, ஏக பாவம் ஆம் - 

ஐக்ய பாவமாஇிய, மனத்தினானே - மனத்தை யுடையவனே, உறும் - பொருந்திய, Re 

௪மாதி யோகம் - சவ சமாதியோகத்தை, உற்றவன் என்பர் - அடைந்தவனென்று சொல் 

லுவர், மேலோர், ௭ - று, 

(வி-ரை.) பிறங்கல் - விளங்கல். ஐக்ய பாவம் - ஒன்றென்னுமெண்ணம், (௩) 

அகமுறு சக்க ரங்க ளாறினு முற்ற கஞ்ஈஞ் 

சகமருள் பிரம னாதி தானமென் றுன்னி யப்பால் 

வகையிதழ் பத்து நாறு மருவுபம் கயம தன்கண் 

மிகநிறை விமல வி%து விம்பமொன் றுளது மாதோ. 

(ப-ரை.) அகம் உறு - (உடம்பின்) உள் யிருக்க, ஈக்காங்கள் ஆதினும் - இறு 

சக்கரங்களிலும், உற் - பொருக்இய, கஞ்சம் - தாமரை மலர்கள், சகம் அருள் - பிரபஞ் 

சத்தைத் தோற்றுவிக்க, பிரமன் இ - பிரமன் முதலியோரது, தானம் என்று - 

இடங்களென்று, உன்னி நினைத்து, அப்பால், மஉகை - வலைப்பட்ட, இதழ் பத்துநாறு 

மருவு - ஆயிர மிதழ்சயாப்பொருந்திய பங்கயம் - தாமரை மலராஏய, அதன் கண் - 

அதனிடத்து, மிக நிறை - மிகவும் நிறைந்த, விமலம் - பரிசுத்தமாகய, Hig Swouw—, 

ஒன்று உளது--, எ-று, 

(வி- ரை,) ஆறு ர்க்க ரங்களாவ- மூலா தாரம், evar Rage crew, மணிபூரகம், 

அராஹதம், விறாஃத்தி, ஆல்ஞேயம் என்பன. இதழ் பத்.து நாறு மருவு பங்கயம் - ஆயிர 

மிதழ்களோடு கூடிய தாமரை மலர், இதனை ஸஹஸ்ரா.ரகமலம் என்பர் வடதாலார். 
இது ஆமிரத்தெட்டிசமுள்ள தென்பர் ஒரு சாரார், இது முக்திகார்தாவிலாஸம் முதலிய 
வடழூல்களில் விரிவாய்க் கூறப்பட்டுளது, இஃது விம்பம் - 26த.ர பிம்பம், (௪) 

அத்தட மதியி னுட்ப மாம்புழை யொன்று காண்க 

வம் 9தாளை கயிலை யாக ov (Dib ob ou oot வீற்றி ரந்த 

சத்திய ஞானா நந்த சங்கரன் நனைப்பா விக்க 
வெய்த்தகா பணங்கட் செல்லாம் காரண னென்ன வன்றே, 

(ப- ரை, ௮ தடம் - அய்விடத்திலுள்ள, மஇயில் - i Bs wow SBS, pu 
ம் - நுட்பமா ன்று a.m 6d 7 ரத்தைக்காள ௮ அட்ப மாகிய, புழை ஒன்று காண்க - ஒரு துவா ரழ்தைக்சாண்ச, ௮ தொளை 

ற , e _ . ச ச் * * J o € . « * a கயில்யாக அதறிக்து-.., அவண்-அவ்விடத்இல், ல்ற்மிருக்த--, ௪த்திய ஞானார்த சங்கரன் 
தன்னை--, எயத-அறியப்பட்ட, கா.ரணர்கட்கு எல்லாம் காரணன் என்ன... பாவிக்க- 
பாவனைசெய்க, எ. று, 

(வி - ரை.) ஈத்திய ஞானானர்தன் - மெய்ஞ்ஞான Meri ges யுடையவன், 
காரணன் - முதல்வன், (௫)



தலம், ] சிவயோகசமாதித்தலம்: ௧௬௯ 

புத்திரி வதனாத் ஜோன்றும் புகல்௪க விகற்ப முள்ளிற் 
செறிந்திடு மனத்தி னோர்க்குத் இகழ்க்இிடு மான்மா ஈந்த 

முூறுங்கடை யுவகை தன்னு லுயிசெனு மசணி தன்னிற் 

பிறந்துள ஞானத் இயாற் பெரும்பவஞ் சுடுவ னன்றே. 

(ப- ரை,) புறம் திரிவதனால் - (மனமான2) பாஹ்யலஞ்சாரத்தால், புகல் - சொல் 

லப்பட்ட, சகவிகற்பம் - பிரபஞ்ச வேறுபாடு, தோன்றும்--, உள்ளில் செதிந்திடும் 
மனத்தினோர்க்கு - அகமுகப்பட்ட மனமுடையவர்க்சூ, இகழ்ந்இடும் - விளங்குகிற, ஆன் 
மாகர்தம் உறும் - ஆன்ம வின்ப மூண்டாகும்,(௮வன்) கடை உவகை தன்னால் - கடைஜெ 

ஊக்கத்தால், உயிர் என்னும் - உயிரென்றை, ௮. ரணி தன்னில் - கடைகோலில், பிறர்துள - 

உண்டாடிய, ஞானத்தியால்--, பெரு பவம் - பெரிய பிறவிக்காட்டை, சுடுவன் - 

எரிப்பன், எ - று, 

(வி-ரை,) லஞ்சாரம் - ஸஞ்சரித்தல், ஞானத்தி - ஞானமாஏய நெருப்பு. சுடுவன் 
என்னும் பயனிலைக்கு எழுவாய் ஆன்மா த முடையவன். கடையுவகை என்றது ஸுகஸ் 

வரூப விசாரமென்னும் கடைதலின் ஊக்கத்தை, ஆன்மாவை அ.ரணியாகவும், ப்ரண 

வத்தை மேலரணியாசகும் கொண்டு ஜ்ஞாக மதகாப்யாஸத்தால் உண்டாகும் ஐஞாகாக்கி 

யால் பண்டிதன் பாறாத்தை தஹிக்கிறான் என்பதஇிதன் கருத்து. (௬) 

கருமவேர் செறிந்து துன்பப் பாலை காட்டி. ஙிற்கு 

மொருபெரும் பவம ரத்இற் குற்றவெம் பரசு தானாம் 

பெருமல விருளி னுக்குப் பிறங்கொளி யிரவி யாகுக் 

தெருமரு மனம டக்குஞ் சிெவலுருத் தியாக மன்றே. 

(ப-ரை,) தெருமரும் - ஈூழலாகின்ற, மனம் - மனத்தை, அடக்கும் - அ௮டக்ட 

விடுகின்ற, சிவன் உரு இயாகம் - இவெலுருவின் தியாஈமானது, கரும வேர் செறிந்து - 

கருமமாடிய வேரூன்றி, துன்பம் - துன்பமாகிய, பாசு இலைகாட்டி. - பசுந்தழையைக் 
காட்டி, நிற்கும் - நிற்றெ, ஒரு - ஒப்பற்ற, பெரு - பெரிய, பவ மரத்திற்கு - பிறவியாகிய 

மரத்துக்கு, உற்ற- பொருந்திய, வெம் - கொடிய, பரசு ௮ம் - கோடரியாகும், பெரு - 

பெரிய, மல இருளினுக்கு - மலமாஇய இருட்டுக்கு, பிறங்கு - விளங்கு, ஒளி - ஒளியை 

யுடைய, இ.ரவி ஆகும் - சூரியனாகும், ௭ - ற. 

(வி-ரை,) பசுமையிலை பாசிலை யென்றாயிற்று, ஒன்று பலவாகக் இளைத்தலால், 
பிறவியை ம.ரமாகக்கூறினர், இவ்வாறே, * ஈங்கற்பநா௪த்தா லெளிதாக மனகாசர்தானே 

யெயதும், அங்குற்ற மனமி௰க்இம் £ஈ௩ ம.ரணங்களெனு மரமுமாயும் ? என்றார் பிறரும், 

கோடு - மாக்களை யாதலால் அதை த.ழித்தற்குரிய கருவியாயெ கோடரி பரசு எனப் 

பட்டது. ௮ரி- பகை. தெருமரும் என்பதற்குப் பகுதி தெருமா, 

கருமவேர் - புண்ணிய பாப கர்மங்களென்ஞம் வேர். துன்பப் பாசு இலை - அவித்யா 

அஸ்மிதா சாகதிவேஷ அபிநிவேற துக்கங்களாகய பசிய இலைகள். ஒரு பெரு பவமரம்- 
பிறவியென்லும் பெரிய விருக்ஷம், செவெபாவனை-கோடரி, பெரு மல இருள் - Sj GH GHMT Gor 
மென்னும் இருளைச் ௪ர்தோஷிக்சச்செய்வதும், ஆத்மாவை மறைத்துக்கொள்வதமாயே 

ஸம்ஸார விருள், இரவி-ஞானசூரியன், ஈண்டு, இச்செய்யுட்களைக் கவனிச்ச :-- 

பிரபுலிங்கலீிலை. 

வாயு கிற்ப மனகின்று மனர்தா னிழ்பப் பொதிரின்று 

பாய பொ.ழிக ணிம்பவிடர் படுபுன் புலன்க ணின்றனவா 

லாய புலன்க ணின்றமையா லூல் தோன்றா அுள்ளத்தே 

தூய பரமா ஈர்சபரஞ் சோதி தோன்றக் கண்டிருக்தார், 

2.2.



werd) Asan os Ban w ent. (பிராணலிங்கித் 

பொகதியிழ் புறத்து மனஞ்செல்லிற் புலனே தோன்றி யிமெகத்திற் 

செ.தியக் காணம் ப.ராகர்த 9வெமே தோன்றுஞ் சவந்தோன்ற 

வறிவிழ் பரந்த விடயமய மாகு முலகர் தோன்றாமற் 

பிறவித் துயரக் கடல்கடர்து பெரின் பஞ்சார் குவரென்று, 

மரிப்பொ டுதிப்பு மறிக்கு.து மென்று 

கருத்தை வெளிக்கரு மத்தின் விடுத்து 

விரிக்குத னெய்யை விடுத்தெரி இன்ற 

நெருப்பை யவிப்ப கினைப்பதை யொக்கும், 

மட்டற வோடு மனத்தை நிறுத்திக் 
கட்டுதல் வீடு விடுத்திடல் கட்டன் 

ஜெட்டிய பண்பி லுரைத்தல மப்போ 

இட்டன வட்கருள் செய்தன னன் 2, 

கருமமும் யோசர் தானுங் கரண த்தைப் புனித மாக்கப் 

பொருமிடர் வாயி ஜோறும் புக்குழல் உறங்கு போலத் 

தெருமரா நுண்ணி அுத்துச் தெளிர்தவக் உரணர் தன்னா 

னிருமல னாகு மீஈ னித்தனென் அுணர்வு இக்கும், 

நித்திய னிமல னென்று நினைவுறி னனித்த மாடப் 

பொய்ததழி யுடம்பு டம்பைப் பொருச்திய பொருள் வெறுத்து 

மெய்ததருள் கூரவன் மன்னை விரும்பினன் சென்று ஈர்ந்து 

தத்துவ மூதறி கின்ற சனியறி விகயே காணும். 

புலன்களை யொழித்த போதே பொறிகளும் பூத மைந்துங் 

சலக்குற௮ு கரண மான்குங் ௨லாதஇயுஞ் சுதீத மைக்தும் 

லிலங்குறு மடியில் வைத்த வெறுங்குடச் தன்னின் மன்மேன் 

மலங்கு வொருங்க டுக்கு மட்கலம் விழமுத லேபோல், 

இர்திய மோரொன் ருய்விட் டி.டின்மற்றை யொன்று மாரு 

முந்திய மனம ழிப்ப முற்றும்போ மணிய பாம்பி 

னைந்தலை களினு ளொன்மை யரிந்திடின் மம்றொன் முலஞ் 

இட்திடு மிடற ரி$தாற் நீர்்டுமி மொருங்கு மாதோ. 

அதலால் மன மடக ஓங்கலிங் கங் டம்முட் 

பேதமோ வபேத மோவென் றழிவுறு பித்து பிங்க் 

தீதிலா யென்றி யம்பிச் இத்தா மம்கசூ காமா 

லோதொணு வுணர்வி னுண்மை யுணர்த் இனன் குருகு கோள், 

தாவிலாத மனமொடு ஈார்தரா 

(2தாவு மாயி லுலஇம் புவலுமொண் 

பூவு காடொறும் போக்குறு பூசனை 

ஆவி போகிய வாக நிகர்க்குமால், 

புறம்பு காண்குவன் புல்லிய னீசனை 

அறிந்த ஞானி யகமுறக் க ண்பனால் 

எழும்பி காணுறி லில்கரும் பேகொளும் 

'செதிரந்த வாடிலை இன்பன வென்பவே.



தலம்.] இவயோகசமாதித்தலம். sae 

க.ரவக ணல்ல கருமஞ் செயாகிற்பத் 

இரிச்து செல்லுஞ் செலாதவி டத்துகெஞ் 

சொரும்கு ரூத வொருமனக் தன்னினும் 

ப.ரச்து வல்லற் படுக்கும் பமையிலை. 

துயிலை யின்பெனச் சொல்லுத லிர்தியத் 

Bug கெஞ்ச” மிலாமையி னாலன்மோ 

பயிலு கெஞ்சம் பரச்.து திரிதருஞ் 

செயலி லில்லைச் இறிதுஞ் சுகமோ, 

மனமொ முத்தன் வசப்பட மேலவன் 

பினைவ ருத்தும் பிறப்பை யடைந்திடான் 

மனமொ ருத்தல் வாப்படா தோமுமேல் 

weld றப்பிடை காளுஞ் சுழலுமே, 

அறவி னைக்கு மரும்பொரு எின் பொடு 

பெறுவ தம்கும் பெருங்கல்வி கற்றுயர் 

விறலி னுக்குகல் bird தனக்குமொண் 

டுறவினுக்கார் துணைமன மென்பவே. 

நல்ல செய்து ௩ரரை புயர்த்தவும் 

அல்ல செய்தம் களம்.நிடை யாழ்ப்பலும் 

வல்ல இரந்த மனமல தையனே 

இல்லை யென்ன லியம்பு மறையெலாம். 

நகெஞ்௪ மாதுமை கநேசணனை ஈண்ணுமேல் 

விஞ்சு பாதகங் கோடி. விளைப்பினும் 

அஞ்சு ருனவ னவவிம்வ யாவையும் 

பஞ்சு தீயிடைப் பட்டெ.ன மாயுயே, 

மக்கண் மானிட ரென்று மனத்இனான் 

மிக்க மேன்மை விளங்கனெ ரில்லெனில் 

பொக்க மேவும் பொமிகளோ ரைந்இனால் 

ஒக்கு மாவினை யொத்துயர் வுற்றிடார், 

கெடுக்க வல்லதுங் கெட்டவர் தங்களை 

எடுக்க வல்லது மிம்மவா மென்றதை 

௮டக்க வல்லவ னய பவக்கடல் 

கடக்க வல்லவ னாவன கடிதரோ, 

ஆயின் மிக்கோ ரரிய செயலெலா் 

கேய மிக்க மனத்தை நிறுத்தல்கர்ண 

வாயு நிற்க மனமு முடனிற்கும் 

தோய நிற்குறி னித்கும் திரும்புமே, 

ஓடு மாவை நிறுதீலுறி னுள்ளுறக் 

கோடும் வாய்க்க லினத்தினைக் கொளளுவார் 

ரீடு மாமன நிற்க கிறுத்துறில் 

தஐடும் வாயுவை யுள்ளுற லீர்ப்பரால்,



தித்தாந்தசிகாமணி. 

௮முத்த நாடிக ளாறுகொரு மூன் நினும் 

விடுத்தும் வாட்இயு மேவ நிறுத்தியும் 

தடுத்தும் வாயுவைத் தன்வ௪ மாக்இன்வாய் 

மடுத்தி டாது மனமும் வசப்படும், 

தடும் பொன்னு முறவும் பகையுமோர் 

கேடுஞ் செல்வமுய் &ீர்த்தியு கிர்தையும் 

வீடிங் கானமும் வேறத நோக்குதல் 

கூடும் தன்மை கொளுமன ஈன்மனம், 

மன்னு காம வெகுளி மயக்கமென் 

நின்ன கூடி யெறிவளி முற்சுடர 

என்ன வாடு மியன்மனம் ழீமனம் 

தன்னே யாரும் தடுக்கச் தகாதரோ. 

மழிர்தி டாது மனபவ ஈங்கடாம் 

செறிந்த வாயிற் ிவமய மாகுமால் 

அ.ழிர்து வாயுவை யங்ான மெ.ப்தினோன் 

இதர்திடாத விலிம்க!! பிராணியாம், 

ஒடுக்குமனம் வீட்டுநெறிக் கொருதுணையா கும்புறத்து 

நடக்குமன நி.ரயவழி நடப்பதற்குச் துணையாமென் 

ஜிடக்கர்மன மடக்கும்வகை யெம்பிரா னியம்பியவா 

இடைக்கமன முறுநெறியி னருணந்தி தலைப்பட்டான். 

நில்லாது போமனத்தைக் காலபிடித்து நிறுத்தியே 

வில்லாரு மதியமுதம் விருந்திட்டு டட்புரஇப் 

பொல்லாத புலனுகரப் புறத்துமிலை தடுமா நிச் 

செல்லாம லுடன்கொண்டு சித தஇிரமொத் திருக் தனனால், 

மனதிதை யடக்க மனந்துலா யாகும் 

பின தீதுணை யின்றது பெற்றன ஞாயிற் 

2னிச்சிவ௨ மேயொரு தானென வாழ்வ 

னி தீது மறந்து நிலத்து மழலானே, 

வர. ரண மாகு மனத்தை யடக்இர) 
காரண மாயை களைந்தொழி யாத 

பூசண பாசிய போத மடைந்தட் 
டாரலச மோது மரும்பொரு ளாவான், 

விரிந்த நெஞ்சம் கருவியாம் விடய முணர விரியாம 
லொருங்கு கெஞ்சும் கருவியாச் தன்னை யுண.ர வொருக்காமல் 
anes கெஞ்ச மூடையவனை விடாது பிறவி யென்றுணர்க 
வொரும்கு செஞ்ச முடையானை யுருத பிறீப்பென் றுணர்கவே, (ar) 

சிவயோகசமாதித்தலம் - முற்றும். 

ee ee



உடை 

ஓம கைலாஸவாஷிகே ஈம: 

முப்பத்தைந்தாவது 

௪ இலிங்கநிசத்தலம். 

—-~fe— 

[அதாவது - ஸமாதி யில்லாத மற்றக் காலத்திலும் பக்தர்க.ரின் மேலதான 

வாத்ஸல்யத்தினால் சிவபிரான் அவர்களது தேஹங்களி லிருப்பானோ, பக்தர்களினால் 

தேஹமுள்ள லிங்கத்தின் எர்த பரோக்ஷமல்லாத அறுபவஜ்ஞாகமுண்டோ, பூர்வோக்த 
ரீதியான ஸ்ரிவலிங்கஸமா இ வல்லமையினால் ௮சீசவலி்்மே தானாவதோ, அதே இலிங்க 

நிசம் என்பது.] 
அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம். 

போருந்து.று மிதய மென்லும் புனிதான் முளரி சேர்ந்த 

வருஞ்செவ லிங்க மெய்ம்மை யநுபவ ததி தானே 
பரஞ்சு ட ராமி லிங்க நிசமெனப் பகரா நிற்பர் 
இருந்திய கலைகள் யாவும் தெரிபெரும் புலவரன்றே. 

(ப-ரை,) இருக்திய - திருத்தமாக, கலைகள் யாவும் - நூல்களெல்லாம், தெரி - 

தெரிக் துகொண்ட, பெரும்புலவர் - பேரறிவினர், பொருந்துறும் - பொருந்திய, இதயம் 

என்னும்-இதயமென்டூற, புனிதம் - பரிசுத்தமான, ஈல்-௮ழடூய, முளரி சேர்ர்த- தாமரை 

மலரைச் சேர்ந்த, அரு - அரிய, சிவலிங்கம் - இவலிங்கத்தின், மெய்ம்மை - உண்மை, 
அதறுபவ சித்தி தானே - அறுபவசித்தியே, பரஞ்சுடர் ௮ம் - பரஞ்சோ தியாய, இலிங்க 

நிசம் என - இலிங்கறிச தீதலமாமென்று, பகரா நிற்பர் - சொல்லா நிற்பர், எ - று, 

(வி-ரை,) புலம் - ௮றிவாதலால் அதனை யுடையாரை புலவர் என்றார், புலவர் 
பக.ரா நிம்பர் என முடி.தீதுக்கொள்க, (௧) 

வேதனா இயசாட் தேவர் வேதமா இயவா நூல்க 

ளியாதினி லடங்கிம் தோற்ற மெய்துறு மவ்வி லிங்க 

மோதரும் பிரம மேயா முலகுதிக் குறுமி லிங்கங் 

தீதறு ஞானா ஈந்த சிவமேமற் ஜொழிர்த வல்ல. 

(ப-ரை,) வேதன் ஆதியர் அம் - பிரமன் முதலியோ.ராகிய, தேவர்--, வேதம் 
ஆதிய ஆம் - வேத முதலியவாகிய, நூல்கள்--, யாதினில் - எதனிடத்தே, அடங்க - 
ஒடும்), தோத்றம் எய்துறும் - தோன்றுமோ, அவவிலிங்சம்--, ஒது ௮௬ - சொல்லு 
தத்கரிய, பிரமமேயாம்--, உலகு, உழிக்குறும் - தோன்று மிடமாயிருக்டற, இலிங்கம் - 

அ௮ந்தலிங்கம், தீறு ௮று - தமையம்ற, Ch Ej gs FaCo—, ஒழிர்த அல்ல - ஒழிர் தன 
வல்ல, எ- று, 

(வி- சை,) 'வேதாதிகாரி யாதலால் பிரமனை வேதன் என்றும், பிரமன் எல்லா த் 
தேவர்கட்கு முதல்வனாதலால் வேதனாதியராந்தேவர் என்றும், வேதம் எல்லா லால்கட்கு 
மூதனூலாதலால் வேதமாதியவா நூல்கள் என்றும் கூமலாயிற்று, சவமே யென்லு 
மேகாரம் தேற்றம், (2) 

உரைப்பதென் பலமாற் தங்க ளுலகுதித் தொடுக்கும் வண்ணக் 
தரித்திடு மிடம தாகுஞ் சச்தொ ஈந்த மேனிப் 
பரப்பிர மந்தா னேகாண் பரசிவ னாமம் கொண்டே 
தெரிப்பறு மிலிங்க மென்று செப்புறப் பட்ட தன்றே.



SH சித்தா ந்தசிகாமணரி. [பிராணலிங்கீத் 

(புரை,.) பல மாற்றங்கள் - சொற்கள் பலவற்றை, உரைப்பது என- சொல்வதனாம் 
பயனென்னை, உ௰கு உதித். ஓங்கும் வண்ணம், தரித்திமிம் - தரிக்ச்ற, இடம் 

ஆகும்--, சச்சிசாந்தமேணி - சச்தாமக்த ரூபத்தையுடைய, ட.ரப்பிரமர்தானே-.-, 

பரவென் - பரவென் என்டுற, காமம் பொண்டு--, தெரிப்பு அரும் - தெரிவித்தற்சரிய, 

இலிங்கம் எ.எ்று--, செப்புறப்பட்டது - சொல்லப்பட்டது, எ - Me 

(வி-ரை.) உஇத்தொடும்கல் - தோன் றியடங்குதல், சச்சிதாற்தம் - ௪த்து சித்து 
ஆநர்தம், இவற்றை முதையே உண்மை அறிவ இன்பம் என்பர் தமிழ்தூலார். மேனி - 

டரா. காமம் - பெயர், தெரிப்பு - பிறவினை, ஈண்டு, இச்செய்யுளைக் கவனிக்க :_- 

பிரபுவிங்கவிலை. 

பரடிவம் /ரம மென்னப் பட்டொரு திரிவு மின்று 

புரைமன மிறந்து நின்ற வொரு லிங்கம் தன்னின் 

en putt சதா வயாமுன் மறவன் மனைப்பொ ருந்து 

பழுமைகொண்் நோலா சத்தி யயர்களாம் சியனு இப்பன், (௩) 

மாசறு நிகழ்வே தாந்த வாக்கியக் துஇக்கு ஞான 

மாசறு மிலிங்க மென்ன வறைதரு கிற்பர் சில்லோர் 

பேசுறு மதுதான் மிக்கப் பிரமமா மிலிம்கம் தன்னாம் 

றேசுற வறிவ தாகுஞ் செய்கையாம் பிறிதொன் முமல். 

(ப-ரை.) மாசு ௮று- கும்றமற, கி5ழ் - விளங்குகிற, வேதாம்த வாக்யெத்து உதிக் 

கும் ஞானம்--, ஆசு அது - குற்றாற்ற, இலிய்கம் என்ன - இலி மென்று, சில்லோர் « 
சிலர், அறை தருஒற்பர் - சொல்லுவர், பேசுறும் - சொல்லப்பட்ட, அது-ஞானம், மிக்க ~ 

மேலான, பிரமம் ஆம் இலிங்கம் தன்டுல்--, தேச 2 0-ஒனிபொருக்த, அ. மி(யப்படு)வ.து 

ஆழும் செய்டையால்--, பிறிது ஒன்று அம் - வேறொவ்முரும், எ - று, 

(வி - சை,) உதித்தல் - உண்ட - தல், EDD ob (MB) DLT என்பதற்குப் பகுதி YOO SO 

அறிவது ஆகும் பெய்கை- ஷேயம், வேதாந்த வாக்கியத்து உதிக்கும் ஞானம் என்றது 

உபநிஷத்வாக்ய ஜுயப்ஞாமம் எனினுமாம். (௪) 

உலகெலாம் தருவ தற்கிய கொருதனி மூல மாக 

யிலகுறு மவ்வி யத்த மிலிய்கமென் நிசைப்பர் மிக்க 

தலைமைகொளிலிங்கி யீசன் ருனென வகுத்துச் சொல்வர் 

நிலவுமிம் மதம்பொ ருத்த மன்றென நிகழ்த்து நாலே. 

(ப- ரை.) உலகு எல்லாம், தழுவதற்கு - தோனறுவித்தம்கு, இங்கு--, ஒரு 

தனி மூலம் ஆடு - ஒரு ஒப்பத்ற காரணமாக, இலகுறும் - விளங்கு, அவ்வியத்தம் - 

அவ்யகதமே, இலிங்கம் என்று இசைப்பர்--, மிக்க தலைமை கொள் - மேலா முதன்மை 

யைக்கொண்ட, ஈசன் தான், இலிங்ப., என வகுத்துச் சொல்வர், நிலவும் £ 

விளங்குக, இம்மதம் - இர்தமதம், பொருத்தம் அன்று என--, மால் நிகழ்த்தும் . 

ல்கள் சொல்லும், ௭ - று, 

(வி-ரை,) அவ்யக்தம் - ப்ரக்ருதி, ஈசன் - மஹேஸ்வான், அவயக்தம் லிங்கம் 
என்பது ஏனையர் கொள்கையாம். எவ்வாறெனின்-- சிலர் சவமெஜும் பொருளிலுள்ள 
தாய மாயையே சிவனது லிங்கமென்ன்றனர், இலர் சித்தத்தைச் சிவமென்டுன்றனர். 
திலர் அஹங்கா.ர த்தையும், சிலர் மனத்தையும், சிலர் புத்தியையும், சிலர் ப். ராணனையும், 
சிலர் தேஹத்தையும், லர் தவக் முதலிய இச்த்ரியங்களையும், இவர் இவைகளின்
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ரூமூஹத்தையும் இவெலிங்கமென்டின்றனர், யாதொன்று யாதொன்று சிவனது லிங்க 

மென்று சொல்லப்பட்டதோ அது அது ஜடமேயாம்; உண்மையில் லியங்கமல்ல, 
ஜ்ஞாகமே லிங்கமாயுள்ளதென்று அறி௫இன்றனர். (௫) 

விரவறு மாலில் க%தான் மிளிர்தலு மஇயு மீனு 

மிரவியு மழலு மின்னு மிலம்குழு விலங்கு சோதி 

யுருவமா மவ்வி லிங்கக் தொளியினா லவைய னைத்து6 

இரிவற விலங்கு முண்மை செப்புமிம் மாற்ற மன்றே, 

(ப-ரை,) விரவுறும் - பொருந்திய மாலிங்கம்--, மிளிர் தலும் - விளங்குதலும், 

மதியும் - சர் தரனும், மீனும் - ஈஷஷித்ரங்களும், இரவியும் - சூரியலும், அழலும் - நெருப் 
பும், மின்னும் - மின் னலும், இலங்க மு- பிரகாசிக்கமாட்டா, இலங்கு - விளம்குெ, சோதி 

உருவம் ஆம் அவ்விலிங்கத்து ஒளியினால்--, அமை அனைத்தும்--, இரிவு அற - மாறுபா 
டில்லாமல், இலங்கும் - விளக்கும், செப்பும் - சொல்லப்பட்ட, - இந்த, மாற்றம் - 
சொல்லானலு, உண்மை - மேய்யாமும், எ - று, 

(வி- ரை,) மாலிய்கம் - மஹாலிங்கம், மியீர்தலும் என்றது பிரகாடிச்த மாத்ரத் 
தினாலே என்றபடி, (௬) 

உலகெலாம் தோன்றி நின்றங் சொடுங்குதழ் கிடந்தா னாகி 

யிலகுமா விலிங்கம் தன்னி னிலைபச மதனான் ஞான 

நிலையில்வாழ் பிரம மேயம் நிசலிம்க மென்று கொள்ளிழ் 

ஜொலைவிலா விலிங்க வுண்மை தோன்றி மைய மின்றி. 
(ப- ரை.) உலகு எல்லாம் தோன்றி நின்று அஃ. ஒடுங்குதற்கு--, தான் இடம் 

ஆூ--, இலகும் - பிரகா9)4இற, மாலிய்கற்தன்னின் - மஹா மங்கத்தினும், பரம் இல்லை - 

மேலான தச்வமில்லை, அதுல் -, ஞான நிலையில் பாழ் பிரம்ம, ௮- அர்த, நிசலிம்கம் 
என்று கொள்.ரின்--, கதொலவு இல்லா -அழிவில்லா ௪, இலிங்கவுண்மை எ ஐயம் இன்றி 

தோன் றிடும்--, எ உறு, 

(வி - ரை.) தோன்றல் - உதித்தல், கிழ்றல் - நில்பெறல், ஒடுங்கல் - டங்கல், 

ஓயம் - ௪ந்தஹம், (௭) 

இலிங்கரிசத்தலம் - முற்றும். 

epi earner ம, 

முப்பத்தாறாவது 

(மு) அங்கலிங்கத்தலம். 
மப ப வவதற்யையயை 

[அதாவது - அங்டமென்னும் நாகரும் அந்த மீஞாமத்தினால தியப்படும் லில்கமும் 

ஆூய இவ்விரண்டு முண்டானமயனும், மீஜாங்குர நியாயப்படி. ௮ங்கமென்னும் ஜீவாத்மா 

வினிடத்தில் லிங்கமும் லிங்கத்தினிடத்தில் ஜீவாத்மாவும் ஸம ரஸமாயிருக்கும் ஜ்ஞாஈ 

மூண்டானவனலுமான ப். ராணலிம்கியே அங்கலிய்கி என்பத. ] 

ஞானகல் லங்க மென்பர் காசமி லிலிம்க ஜேயம் 

தானென வறைவ ரிம்மன் சாற்றிய விரண்டும் யாவன் 

பானிகழ் வுறுமிங் கன்னோன் பூகரங்க லில்கி யென்று 

தானிலை யுணர்ந்த மேலோர் துவன்றிடப் படிவ னன்றே.
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(பஃரை,) ஞாமை - ஞானமானது, கல் அங்கம் என்பர்--, ஜேயம்--, காசம் 

இல் - அழிவில்லாத, இலிங்கம்--, என அமைவர்--, இங்கன் சாற்.திய இரண்டும்... 
யாவன்பால் - எவனிடத்தில், நிகழ்வுறும் - விளங்குமோ, ௮ன்னோன் - அவன், பகர் * 

சொல்லப்பட்ட, அங்கலிங்குயென்று--, நால் நிலை உணர்ந்த மேலோர் - நூலினிலையை 

யதிர்த மேலோரால், அவன் நிடப்படுவன் - சொல்லப்படுவன், ௭ - று, 

(வி-ரை,) சாற்றல் - சொல்லல், யாவன்பால் என்பதில் பால் ஏழாவதனிடப் 
பொருளது, மேலோர் என்பதனீற்றில் மூன்றனுருபுதொக்கது. நுவலல் - சொல்லல், 

நானம் - இவஞானமுள்ள ஜீவன். (௧) 

அம்கத்தி லிலிங்க மொன்றி யவ்விலிம் கத்தி லங்கக் 

தம்குற்று நிகழ்வோ னியாவன் மூனவ னங்க லில்கி 

பொங்குற்ற மனத்தி லிங்க முணர்ந்துழிப் பூசை செய்யு£ 

துங்கத்தன் யாவ னன்னோன் அுகள.று மங்க லிங்கி, 

(ப-ரை,) அங்கத்தில் இலிங்கம் ஒன்றி--, அவ்விலிங்கத்தில்--, அங்கம் தங்கும்.து - 

அங்கம் தங்கப்பெற்று, நிகழ்வோன் யாவன் - (சமரசத்தன்மைபெம்று) விளங்குவோன் 

எவனோ, ௮வன்--, அங்கலிலங்க--, பொங்குற்ற - விளங்காகின்ற, மனத்து இலிங்கம்--, 

உணர்ந்துழி - அறிந்தபோது, பூசை செய்யும்--, துங்கத்தன் யாவன் - பரிசுத்தன் 

எவனோ, அன்னோன் - அவனே, துஈள் அறும் - குற்றமம்ம, அங்கலிங்க - அங்கலிங்இ 

யாவன், GT = LOI, 

(வி-ரை.) அங்கம் - ஜீவன், லிங்கம் - இவலிங்கம், ஒன்றுதல் - பொருச்துதல், 

௮ங்கம் - பரிசுத்தம், உணர்ந்த உழி யெனற் பாலது உணர்ஈ்துழி யென நிலைமொழியீற்ற 

கர் தொகுத்தல் பெற்றது. மனத்து இலிங்கம் - ஹ்ருதய கமலத்திலுள்ள ஐயோதி 

ஸ்வரூபமாக லிஈகம், பூசை செய்யும் - தியாகம் ரெய்டுற, (௨) 

ஒருதனி யிலிங்கர தானே யொளிர்தரும் பிரம மென்றும் 

வருசக மூல மென்றும் வான்முத்தி வைப்ப தென்றுஞ் 

சுருதிசண் முதலா யுள்ள தொல்லைய கலைக டம்மாற் 

பெரிதுணர்ட் இடப்பட் டோங்கு மென்றறி பெருந்த வத்தோய். 

(ப -ரை,) பெருந்தவத்தோய் - பெரியதவத்தனையுடையவனே, ஒரு தனி இலிங்கம் 

தானே, ஒளிர்தரு - பிரகாசிக்கற, பிரமம் என்றும்--, வரு ௪௧ மூலம் என்றும் - 

(2தான்றின ஜஐகத்துக்குக் கரரணமென்றும், வான் - மேலான, முத்திவைப்பு என்றும் - 

முத்திப் பதமென்றும், சுருதிகள் முதலாயுள்ள--, தொல்லைய - பழமையாகிய, கலைகள் 

தம்மால், பெரிது - மிகுதியாக, உணர்த்திடப்பட்டு-.-, ஓங்கும் என்று - உயர்ந்து 

விளங்கு மென்று, ௮றி- அறிவாயாக. எ-று, 

(வி-ரை.) வருதல் - தோன்றுதல், சுருதிகள் - வேதங்கள், கலைகள் - நூல்கள். 
சுருதிள் முதலாயுள்ள தொல்லைய கலைகள் ? என்றது வேதாதிஃ்யம் தோன்றற்கென்க, 

பகஃர்க்திடு மினைய லிங்கம் பரமுத்தி யுருவ மென்ன 

வுகந்துள வுளஃ்தன் மெய்யோ டுறினுமே முத்த னாவன் 
சகந்தரு மூல மென்னச் சம்புவா மிலிங்கக் தன்னை 
யகங்கொளு நிலையி லாதா னரும்கஇ யிலாத மூடன். 

(ப- ரை.) பஃர்ச்திடும் - சொல்லப்பட்ட, இனைய லிங்கம் - இத்தன்மையாயெ லிய்க 
மானது, பசமுத்தி உருவம் என்ன--, உகச்துள்ள - ம௫ழ்க்திருக், உளத்தன்- மனத்தை 
யுடையவன், மெய்யோடு உ கிலும் - உடம்போடுகூடி. யிருக் காலும், முத்தன் guor—,
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சம்பு ஆம் இலிங்கம் தன்னை--, ௪கம் தரும் மூலம் என்ன _ ஜகத்தைத் தோன்துகித்தற் 
குக் காரணமென்று, அகம் கொள்ளும் நிலையில்லாதான் - மனத்இற் கொள்ளும் நிலை 

யில்லாதவன், அர - அரிய, கதி இல்லாத மூடன்--, எது. 

(வி- ரை,) பரமுத்தி உருவம் - மேலான மோக்ஷலஸ்வரூபம். மெய்யென்றது மக்கல 
வழக்குப்பற்றி யென்க, ௧இ- மோக்ஷமார்க்கம், உடம்போடுகூடி உறினும் முத்தன் 

ஆவன் என்றதனால் முக்தன் ஆவதுமன்றி ஞானியாதலும் ஸத்குருவாதலும் என்பதும், 

ஜகம் தரும் மூலம் என்றதனால் லிங்கமானது ஆத்யர்தமில்லது என்பதும் பெறப்பட்டன, 

யாவனற் பிராண லிங்க பூசனை யெழுவாய் மேவிப் 

பாவு.று வமாய்த் தன்னைப் பாவிக்கு மறிஞ னன்னோன் 

மேவுறு ஞான பாக விளைவினாற் சரண னாம் 

தாவ.று மூலக மெல்லாஞ் சாற்றிடப் பலவ னன் தே. 

(ப-ரை.) கல் - கல்ல, பிராணலிங்கபூசளை எழுவாய் - பிராணலிங்க பூசை: முதலான 

வற்றை, மேவி - உடையாய், டாவுறு - (எங்கும்) வியாபித்த, இவமாய்-சிவமாக, தன்னை 

பாவிக்கும் அறிஞன்--, யாவன் - எவனோ, அன்னோன் - அவன், மேவுறும் - பொரும் 

இய, ஞானபாக விளைவினால் - ஞானபரிபாஈ௩ மூண்டானமையால, ௪.ரணன் - கரண 

னென்டுற, காமம் - பெயரால், தா அறும் - அழிவற்ற, உலகம் எல்லாம் - எல்லா வுல 

கத்தா.ராலும், சாற்றிடப்படுவன் - அழைக்கப்படெவென், எ-று. 

(வி-ரை.) பாவித்தல் - பாவனைசெய்தம். அறிஞன் - அறிவுடையோன். பாகம் - 

பக்குவம், உலகம்-அகுபெயர், தன்னைப் பாவிக்கும் ௮.றிஞன் - பாவிக்கப்பட்ட ஆன்மாவை 

யுடைய அறிவுடையவன் , 
அங்கலிங்கத்தலம் - முற்றும். 

இவ்விதமாய் எக்தச்கா.ரண த்தினால் பிராணலிய்கார்ச்சம், சவயோகசமாதி, அங்க 

லிர்சம் என்னும் மூன்று ஸ்தலங்களில் கூறிய தர்மங்களுடனே கூடியிருத்தலால் எவன் 

Rach Se ப்ரீதியள்ளவனானானோ அக்தக்காரணத்தினால் அவன் கான்காமவனான 

ப் சாணலிங்கி என்று அறியப்பட்டான். 

௪ - வது. பிராணலிங்கித்தலம் முற்றிற்று. 

(ணி 

௫-வது. சரணக்தலம். 

20040 

[அதாவது - அறிவின.ந வெளிச்ச தீதினால் தேஹச்த்ரியாதிச ளெல்லாம் தீன் ஸ்வ 
மூபமென்றதறிக் து சகல விஷயங்களிலும் ௮௧ பபட்டி.ருப்பினும் சுத்தாதிமாவாயும் ந்த 

ரூபமாயுமிருத்தல் என்பது, | 

(இதஷட்பிரிவு.) 
கலிவிருத்தம் 

பின்ன சந்தப் பிராணலிங் இப்பெயர் 

மன்னி னோனெவ் வகைச்ச7 ணப்பெயர் 

தன்னை யெய்துவன் சாற்றிது தன்னையு 

மன்னை போலு மருட்கண காதனே. 

(ப-ரை.) அன்னைபோலும்- தாயைகிகர்த்த, அருள்-கருபையுள்ள, கணராதனே-... 
பின்னர் - பிறகு, அச்தப் பிராணலிய்இப்பெயர் மீன்னினோன்--, எவ்வகை - எவ்விதமாக, 
ச ரணப்பெயர் தன்னை எய்துவன்--, இது தன்னையும் ௪ரற்று-இதனையும் சொல்வரயாக, 

eK.



௧௭௮ சித்தாந்தசிகாமணி. 

(வீ-ரை,) அன்னைபோலுமருட்கணகாதனே யென்றது இடேனுகரை, மன்னினோேன்- 

பொருர்தினவன், இத தன்னையும் என்பஇல் தன் சாரியை, (௧) 

அ|ம்க லிங்கி யரிய சதியெனத் 

துங்க லிங்கம் பதியெனச் சொல்வரிச் 

சங்க மெய்தும் தனிச்சுக மெய்தினோற் 

இங்கு வந்துறு மின்௪.ர ணப்பெயர், 

(ப-ரை,.) அங்கலிங்க--, அரிய - அருமையாயயெ, சதி என - மளை வி யென்றும், 

அங்க லிங்கம் - மேன்மையாகிய லிங்ஈம், பதி என சொல்லுவர் - புரூஷனென்றும் 

Boo = ஒப்பற்ற, சுகம் 

எய் இனோற்கு - ஆர$தத்தை யடைந்தனுக்கு, இங்கு - இவ்வுலகில், இன் சரணப்பெயா்- 

இனிய ஈ.ரணன் என்னும் பெயர், வக்து உறும் - பந்து பொருக்தும், எது. 

சொல்லுவர், இ- இக்க, சங்கம் எய்.௮ும் - ௪ங்கத்தையடைகிற, 

(வி-ரை,) எய்தல் - அடைதல், ஈங்கம் - கூட்டுறவு, அங்கலிங்இ - சிவஞால்! 

வடி.வனான அங்கலிய்க, (௨) 

இத்த லத்திற% மீரிரண் டாகுமுன் 

வைத்தி டுஞ்சச ணத்சல மற்றுறுளு 

சிக்க சாமத நீக்கரிர்த் தேசமோ 

டெய்த்த சீலசம் பாதக மென்னவே. 

(ப-ரை.) மூன் வைத்திடும் சரவ த்தலம்--, மற்று உறும் - வேருகப் பொருந்திய, 

சித்ததாமதம் நீக்கம்--, கிர்த்தேசமாடு.-, எய் க. அறியப்பட்ட, 6லசம்பாதாம 

என்ன - €லசம்பாதாமென்று, இத்தலச்இ௰ம்-இக்தச் தல.ச்இன்வகை, டரிரண்டு ஆகும் - 
கானகாகும், எ- று. 

(வி. ரை.) திறம் - வகை, எய்ம்தல் - அறிதல், இது *எய்யேமெனினுள் குடைக் 
தின்பத்தே னுண்டெழிறரும?? என்னும் பெரியோர்கூற்னானுமினி gi விளங்கும், நீக்கம் - 

ரிரஸாம், (௨) 

இனைய கான்கு தலத் இனி லக்கண%( 

தனையு மிங்கு முறைதரச் எரற்றுது 

நினையு நெஞ்ச மொருக்கி நிலையொடு 

இனம விழ்ந்த முனிவ செவிக்கொளே. 

(ப- ரை-) சனம் அலிழ்ர்க மூனிஎ--, இமய - இக்தன்மையவாஇய, நான்கு 

தலத்தின் இலக்கணம் தனையும்--, இங்கு--, முறைசர- முறையாக, காற்றுதும் - சொல் 

வோம், நினையும் செஞ்சும் ஒரு4இ - Barun or deg யொருவழி..! படுத்த, நில்யொடு-..., 
செவிச்சொ் - 'கம்பாயாக, எ. நு, 

(வி- ரை,) ஒருக்க - ஒருவழிப்படு/இ, நிலை - அசையாகை, சனம் . கோவம். 

சினமலிழ்ச் த முனிவ என்றது ௮௧ 4இயரை, (௪) 

  

  

& மறீறொருபிரிவு :--அதாவது ஓ. ப டலிங்கார்சீசகன், ப்ராணலிங்கார்ச்சகன், த்ருப்தி 

லிங்காரீசீச் கன் என்று மூன்றுவகைப்படுவன். Aap. ester நட்டம் செய்பவனே இஷ்ட 

லிங்காரீச்சகன் ; ஸ்வயபரங்களை யறியாக்ருப்பவனே ப்ராணலிங்கார்சீசகன்; இஹபரங்ஃளை 

யறியா தஇிருப்பவனே தருப்திலிங்காரிச்சன், ௪ரணனை விஞ்ஜாதப்.ரஹ்மம் என வழங்கு 

த முண்0. ப
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முப்பத்தேழாவது 

கூ.) சரணத்தலம். 
et EE க வைய பட 

[அதாவது - பதிவ்ரதா ஸ்தா யாவவள் டரபுருஷரிடத்தில் விமுகையாய்ச் ௪கல கருத் 

யங்களிலும் தன் ப்சாணசாட்தனிடத்திலேயே ௮.ஐ.ரக்தையாயிருட்பதுபோல, ஜ்ஞாகமே 
ரூபமானவனும் அள்கலிங்கியுமான தானே ஸதி சிவலிங்கமே பதி என்று பாவித்து இதச 

மிீதவச்களிடம் விமுகனாயிருந்து, அர்த ஸதிபதிபின் ஸம்யோகத்தினால் நிகழும் Fe 

முடைய ப். ராணலிங்கியே ௪ரணன் என்பது] 

கலிவிரு ஆதம், 

மாட்த னைக்கொள் கனங்குழை போலவே 

சாந்த மெய்ச்சிவ லுக்கொரு சத்தியா 

யாந்த னைக்கொண் டயன்முக நோக்குருா 

னேய்ந்த நற்சர ணத்தல மெய்இனோன். 

(வி-ரை,) பயந்த - பொருர்திய, பல் - நல்ல, ௪ரணத்தலம் எய்தினோன் - சரண த B 

தலத்தையடை( தவன், காந்த Co) என் - புருஷமப் போம்றிக்கொள்ளுறெ, கனங்குழை 

போலவே - பெண்ஃபாலயே, சாந்தம் - சாச்தத்நையுடைய, மெய்-உடம்பில் தரித்துள்ள, 

சிவனுக்கு - இஷ்டலிய்கத்துற்கு, ஒரு சத்தியய்..-, அம் தகம் மொண்டு - ஆகுமளவு 

கொண்டு, அயல் முகம் மோக்குறுன் - (2வது முகம் பார்க். மாட்டான், ௭. று, 

(வி- )ை) காந்தன் - புருஷன் (வனி), கனங்குழை அன்மொழித்தொகைக் 

காரணப்பெயர், சாந்தம் - சாம்தகுணம், ஒருசத்தியா ய் 2 நனதான்மாவை யொருசத்தி 

யாய், அயல் முகம் மோக்குறான்-அயமாடுய ஏனையபொருள்கடர்ல் உதாசனனாயிருப்பன், 

புர%கு ம்சன் புலப்படி. னியா வர்தாம் 

விருப்ப மெய்துவர் வேறுளர் தம்மிடை. 

வரப்பெ றிழ்பெரு மாநிதி யாவாபோ 

யிரப்பர் மண்ணை யிடுகெனக் தேடியே. 

(ப-ரை,) புரக்கும் + ர.சநிக்குற, ௨௪ம்... புலப்படின்-௮ நியப்பட்டால், வேறுளர் 

தம்மிடை - வேறாயுள்ளவரிடத்தில், யாவர்தாம் விருப்பம் எய்துயர் - எவர்தாம் விருப்ப 

மடைவார்கள், பெருமா நிதி- பெரிய ரிஷபம், வரப்பெமின் - வரப்பெற்றால், மண்ணை- 

வளையல் மண்ணை, இக எனழ் தேடிப்போய்-தாவென்று தேடிப்போய், யாயர் இரப்பர்- 

எவர் யாசிப்பர், ௭ - று, 

(வி -ரை,) புரத்தல் - காப்பாற்றல், புலப்படல் - காணப்படுதல் (ஸாக்ஷாத்கார 

மாதல்), இரத்தல் - யாசித்தல் (ஏம்றல், யாயர்தாம் விழுப்பமெய்துவர், யாவர்போயி 

ரப்பர் என்ற வினாக்கள் முறையே ஒருவரும் விருப்பமெய்தார், ஒருவரும் போயிரவார் 

என்னும் பொருடற்து நின மன, (௨) 

பற்றெ லுஞ்சிவா நந்தம் படைத்துளோன் 

மற்றும் வேறு மனத்தின் விழையுமோ 

பெற்ற வன்பெரும் கங்கைப் பெருக்கினை 

யுற்றி டுல்கொல் வெங்கானலை யோடி.யே,
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(பாரை,) பற்று என்னும் - பறறென்று சொல்லப்படுஇற, சிவாகந்தம் படைத்து 

ளோன் --, மற்றும் வேறு - மற்றும் வேறுபொருளை, மனத்தின் - மத்தினால், விழை 

யுமோ - விரும்புவஷனோ, பெரு தங்கைட் பெருக்கனே-பெரிய கங்காட்.ரவாஹத்தை, பெற்ற 

வன், வெம் கானலை - வெம்மையா இய கானம்சலத்தை, ஓடி. உம். றிமிங்கொல் - ஓடியடை 

வனோ, எ-று. 

(வி ~ eo, ) பழ்று - & Goll & Gaui (ஆதரவு). விழைதல் - விரும்புதல், சுங்கை = கங்காகதி, 

கானல்-பேய்த்தேர். 'பேய்தாதர் மூகக்குறும்பேதை குணமாகாமே' என்றும், (அலகைத் 
தேரின்? என்றும், * கரப்பபரையொத்தன பசா௪.ரதமே” என்றும் மேலோருய்கூறுதல் 

காண்க, கானனீர் பேய்கட்கு வாவமாதலால் அதற்கு இப்பெயர் வழங்குவதாயிற்று., 

இது கோடைக்காலத்தில் பாலைகிலத்திழ் காயப்பவெது, இப்பாலைநிலத்தை மருபூமி 

என்பர் வடழாலார். மரு பூமி - கிர்ஜலப்ரதேறாம். (௩) 

துன்னும் வெம்பவ மாகிய தொல்லிரு 

டன்னை வென்று துரந்இடிழ் சம்கர 

னென்னும் வெங்கஇ ரன்றி யெழுந்தழி 

மின்னெ வலுஞ்சுரர் வென்றிட வல்லரோ. 

(ts = cost.) weg - OomnGw, ao - கொடிய பவம் ஆடூய - பிறவியாகிய, 

தொல் இருள் தன்னே ~ பழபையாகய அற்தகாரற்தை, சங்கரன் என்னும்... வெங்க£இர்- 

சூரியன், வெறு அ ரந்திடின் அன் /- வென்று ஓட்டி.னாலன் றி, எழுக்று அழி- தோன்றி 

யழி௫ன்ற, மில் என்னும் கர் - மின்மினியென்று சொல்லு குற்குரிய தேவர், வென்றிட. 

௮ல்லமோ--, CT - Qe 

(வி- ரை,) முன்னல் - நெரும்கல், துரத்நல் - ஒட்டல், மின்மினி - ஒர்வகைப் பூச்சி, 

இதனை ச்யோதம் என்பர் வ தாலார். (௪) 

பிறவி கோயினன் பிஞ்ஞகன் நன்னையே 

யுறுவ தன்றி யுருன்பிற தேவரை 

நிறைவு நுஞ்ச நிற்க வுடுவுழு 

தீறவ ருந்தவ வாவு சகோரமே. 

(ப-சை,) பிறவி கோயி.பன் - பிறவிப்பிஃரியை யுடையவன் , பிஞ்ஞகன் தன்னையே 

உறுவது அன்றி - சிவபெருமானையய அடைவதன் தி, பிறததேவரை--, உருன் - அடைய 

மாட்டான், நிறைவுறும் - (கலைகள்) நிறைந்த, ௪0 நிழ்ச-௪6 இரனிருக்க, அற - மிகுதியாக, 
அருந்த - உண்ண, அவாவு - விரும்புற, போரம், உடு உருது - ஈக்ஷத்இரங்களை 

WIL WIT Si GT ~ Li. 

(வி- ரை,) பிறவிசோய் - ஸம்ஸாரக்வேமம். பிஞ்ரூகம் - ழலைக்கோலம், அதனை 

யுடையவளுதலால் சிவபெருமானை பிஞ்ஞகன் என்றார். பிமதேவர் என்றது பிரமனாதி 
யரை, சகோரம் - நிலாமுடப்புள், (௫) 

பவமெ லுங்கமிம் பாம்பினை மீட்பவ 

னெவையு ஈன்குண ரீச னலாலிலை 

சிவமு ணர்ந்துதெ ளிபெறும் யோடுதா 

னவைத ரும்பிறி தொன்றினை நண்ணுருன். 

(பஃ சை.) பலம் என்னும் - பிறவியென்ற, கடும் பாம்பினை மீட்பவன்---, எவை 

யும் - யாவையும், ஈ.ம்கு உணர் - உன்றாயறிர்த, ௩௪ன் அல்லால் இல்லை, (அதலால்) 

வம் உணர்ந்து--, தெளி - தெளிவை, பெறும் - பெற்ற, யோடு--, ஈவை தரும் - 
குற்றத்தையுண்டாக்குற, பிறிது ஒன்றினை - வேஹழொன்றை, ஈண்ணுருன் - அடைய 

மாட்டான், எ லு, ப



தலம். தாமச நிரச தத்தலம்: & gy 

(வி-ரை,) பாம்பு என்றது பாம்பின் விடத்தை யாதலால் ஆகுபெயர், எவையும் 

டன்குணர் ஈ௪ன் என்றதனால் வெபெருமான் ஸ்ர்வல்ஞன் என்றதாயிம்.ற, இவன் 

பாம்பின் விடதீமை மீட்பித்தலில் வல்லவன் என்மலை இவனது ஸர்ப்பாடரண தாரணமே 

நன்கு புலப்படுத்தும், பாம்பினை என்றது சர்ப்பத்தினிவ்றும் எனப் பொருள் கோடதலு 
மமையும், (௬) 

முற்று மேவெம் முயற்சியி னாலுமிம் 

கூற்ற வன்சிவன் றன்னை யுவகையே 

பெற்றி டும்பர மாகந்தப் பேம்றினான் 

மற்ற வும்பர்க ளரன்ம&ழ் வுற்றிடான். 

(ப-ரை,) முற்றும் - (சாதங்கள்) முழுதும், மேவு - அமைந்த, ௭ முயற்சி 

யினானும் - எந்த முயழ்சியாலாயினும், செவன் தன்னை--, இங்கு உம்றவன்--, உவகையே 

பெழ் நிடும்-மடுழ்ச்சியையே யடையவாள், (இவன்) ப.ரமாகந்தப் பேற் தினால் —, (ஆ அலால்) 

மற்ம உம்பர்களால்--, மகிழ்வு உற் மிடாஸ், எஃறு, 

(வி- ரை.) சாதங்கள் - கருவிகள், பரமாக£தப் பேம்றினான் - பேரின்ப மாகிய 

ஊதியத்தை யடைச்தவன். டட (௭) 

சரணத்தலம் - முற்றும. 

உ 
ஓம் தரிபுராச்தகாய ஈம; 

முப்பத்தேட்டாவது 
௨.) தாமசநிரச தத்தலம். 

ஆடை 

[அதாவது - ப. ரஹ்மாகந்த பரிபூர்ண குருவாகிய -.ரணனால் தமோஞண விகாரர்கள் 

அத்யந்தமாயத் தள்ளப்பட்மம், சிவம்ஞாகத்திம்குப் பர்றுக்களான  மார்தி ume 
யேக்த்ரியகிக்ரஹம் விவேகம் லை ராக்யம் அ௨ண்டக்யாநம் க்ஷமை பூததயை விஸ்வாஸம் 

ரிவபக்தி ரரிவாசாரம் அகிய ஸத்வகுலங்கள் கொள்ளப்பட்டு மிருத்தலே தாமசநிரசம் 

என்பது.] 
கலிவிருத்தம், 

பராப சற்பபற் றுவகை படைத்துளோன் 

விராவு மத்தமோ பாவம் விடுத்தலாம் 

ற்ராத லத்தற் றனைநிகர் தாமத 

நிராச கப்பெய ரோடு நிலாவுவான். 
(ப - சை,) பராபரன் பெழ்று - பராப.ரனை யடைர் து, உவகை படைத்துளோன்--, 

விசாவும் - (sorters) Cortes, ௮ தமோபாவம் - அந்தத் தமோபாவனையை, விடுத்த 

லால், (இவன்) தராதலத்தில் - உலகத்தில், தன்னை நிகர் - தனக்குத்தானே ௪மாக 

மான, தாமதநிரா௫கப் பெயரோடு - தாமசடிராசகன் என்னும் பெயரோடு, நிலாவு 

வான் - விளங்குவான், எ - து. 
(வி - ரை.) பராபரன் - சிவப் ரான், உவகை - மடழ்ச்சி, தமோபாவம் 4 தாமஸ 

பாவனை. தீரா - பூமி, த.ராதலம் - பூஸ்த்தலம், நிலாவுதல் - விளய்குதல், (2) 

இருட ருந்தம மெய்து மறிவினோர்க் 

கருட ருல்கதி யில்லை யறிவினுக் 

கொருபெ ருந்தனிக் காரண மொண்கதி 

தருமி ௬ுங்குண சத்.துவ மென்பவே,



& HO சித்தாந்தசிகாமணி. [சரணத் 

(ப-ரை.) இருள் தரும்-அ£தகாரத்தைத் தருறெ, தமம் எய்தும் அதிவிஜோர்க்கு - 
SAU GOT FOS YOO Wo (HEH, HHT SU ,இ இல்லை-.-, அறிவிலுக்கு--, ஒரு பெரு 

தனி காரணம், (யாறெனின்) ஒள் ௩இ தரும் - ஓட்பமாகிய கதியைத் தருகிற, இரு 

குணம் - பெருங்குணமாகயெ, பததுலம் என்ப - அதீ துவமென்று சொல்வார்கள் 

(அதியர்), ௭ - று. 
(வி-ரை,) அந்தகாரம் - அஞ்ஞான விருள், கதி- முத்தி. சத்துவம் - ஸாத்விக 

குணம், (௨) 

மமமய்ம்மை சாம்தி தமைவி வேகம்பொறை 

செம்மை ஈல்லொழுக் கஞ்சிவ பத்திதா 

னம்ம பூசண பாவ மருடிற 
. _ ட . டட ட் ௪ டி 

விம்மை யுள்ளவன் சத்துவ மெய்இனோன். 

(ப- ரை,) மெய்ம்மை--, ப்ரர்தி.-, தமை--, வி.ஃவகம்--, பொமை.-, செம்பை, 

நல்லொழுக்கம், சிவபத்தி--, பூண பாவம்--, அருள், துறவு, (இவற்றை) இம்மை 

உள்ளவன் - இம்மையிலுள்ள மலாயோடுயே, : துவம் எய்இிஷேரன் - ௪த்துவ குணத்தை 

யடைர்தவணாவன, வ - ற, 

(வி - wy.) மெய்ம்பை, - ஸத்ய புத்தி (ரூ ஈஸ்இரங்கரில் ஈம்பிக்கை), தமை-௮௧௧ 

கரணதண்டம், பொறை - பொறுமை. பூர்ண பாபம் - பரிபூரண பாவனை, பெம்மை 

நல்லொழுக்கம் - இவொடாரம், தாயம், அம்ம - He! Soir, (௩) 

வேய்ய காம வெகுளி மயக்கமா 

மையு லாமத யானை வளர்ம்தெழு 

செய்ய மாசிவ ஞான மடங்கல் (றன் 

னுய்யு மோகின் மொருகண மேனுமே. 

(ப - ரை.) மெய்ய - கொடிய, காமம் Ga Git மயக்கம் அம் - ௩ாம loler' Gort! wuss 
gb BW, மை டலாம் ~ (ம பிர்ழையுடைய, LO GUM wT, வளர்க து எழு 4 மிகுதி 

யாய் வளர்இன்று, செய்ய - செம்மையாகிய, மா - பெருமை பொரும்திய, சிவரானம்- 

இவஞானமாயெ, மடங்கல் முல் - இற்கத்தினெதட்ர, ஒரு கணம் ஏனும் - ஒரு Sopcast 

கால மாயிவும், ர்ம்று உயயுமோ - நிறு பிழை 2மா, of ~ Qu, 

(வி - மை.) வெகுண் - கோவம், உய்யுமோ வென்னு | woman rip aS) Go) Carrol Bit 
மறையுமாம். காமம் வெரு) மயக்கம் என்பவம்மை முக்குற்றம் எ வழங்குவர். (௪) 

மாச ராசத மன்னிய மெஞ்சினோ 

னீச னாரிடத் தெங்கும் மெறுப்பினோன் 

பேசு லன்னவற் காணிற் பெரியவர் 

கூசி நிற்பர் குலைகு லைந்துள்ள மே. 

(ப-ரை,) மாசு - குற்ம முள்ள, இராசதம் மன்னிய கெஞ்சினேன் - ராஜஸ 

குணம் நிலைபெற்ற ம.ஏத்தினை யுடையவன், (பிரபஞ். ரூபமாகிய) ஈசனார் இடத்து--, 

எங்கும் lay wile @nucr—, பேசில் - மெ ரல்லுமிடத்து, பெரியவர், அன்னவன் 
ப் ரி ௪ ச e . 2 ௪ ர ட * 2 

காணின் - அவளேைக்கண்டால், உள்ளம் குலை குலைந்து கூசி நிற்பர், எ.து, 

(வி - மை, ராஜஸ குணம் - பெருமித குணம் (டாம்பிக குணம்), ஈசனார் - வெபெரு 

(மானார். வெறுப்பினோன் - அன்பில்லாதவன், கூசுதல் - நாணுதல், மாராசத மன்னிய 

கெஞ்சினோ னீ௪னாரிடத்தெங்கும் வெறுப்பினோன் என்றது செவ ச்வேஷியை, (டு)



லதம்,] தாமச நிரச நத்தலம். ௪௮௩ 

யாவ சோடு மிகல்புரி இற்பவன் 

பாவ மாகும் படிற்றுரை கூறுவோன் 

காவி லாதவாங் கார மருவினோன் 

யாவ னன்னவன் ரம யென்பவே. 

(ப-ரை,) யாவரோடும்--, இஃல் புரிஒற்பவன் - பகைசெய்து கொள்பவஜம், 

பாவம் அகும் - பாவமாயெ, படி. உரை கூறுவோன் - கபட வார்த்தை பேசுற 

வனும், கா இலலாத - தனக்கு காவலாகாத, அங்காரம் மருவினோன் - அகங்கார மடை 

இருப்பவனும், யாவன் - எவனோ, அன்னவன் - அவன், தாமசி என்ப - தாமசியென்று 

சொல்லுவர் (பெரியோர்), எ - று, 

(வி-ரை.) புரிதல் - செய்தல், கா- முதனிலைத்தொழிழ் பெயர், தாமச - தாமஸ 

குணமுடையவன், (௬) 

யூல மாகத்த மோகுண (ழற்றிய 

மேலு லாவும் விருப்பு வெறுப்பெனும் 

கோல மாமரங் கூர்சிவ ஞானமா 

மேலு மாமழு வாலெறி பயப்படும் 

(ப-ரை,) மூலம் அக - காரணமா, தமோருணம் முற்திய--, மேல் உலாவும் 

விருப்பு வெறுப்பு என்னும்--, கோலம் ஆம் - அழகாகிய, மரம் - மரங்கள், கூர் - கூர்மை 

யாய, வெஞானம் ஆம் - வஞானமா௫ய, ஏலும் - பற்ற, மா மழுவால் - பெரிய மழுவி 

னால், ௭ நியப்படும்- வெட்டப்படும், ௭ - று, 

(வி-ரை.) முத்றிய - முஇர்ஃத, ஈமு - கோடரி (பரசு). தகுதியாகிய கருவியினானே 

யன்றி எடுத்த காரிய முற்றுப் பெறாமை 8தான்ற, ஏலுமாமமு எனறார், (ar) 

இரவி யாயிரம் போல விலய்குறும் 
௪ » a « ரர ந . 

பொருவில் வான்சிவ ஞானம் Lua (hb gio pp 

பரவு மொண்டுவ ரான பதத்தர்முன் 

மருவு மோகம மாகிய வல்லிருள். 

(ப-ரை,) ஆயிரம் இரவி பால--, இலங்குறும் - பிரகாடிக்கற, பொருவு இல் - 

ஒப்பில்லாத, வான் - மேலான, இவஞானம் பொருச்துறின்--, பரவும் - (எங்கும்) வியா 

பித்த, ஒள் சுவஞான பத்தர் முன்--, சமம் ஆய வல் இருள் மருவுமோ--, ௭ - மு, 

(வி-ரை,) ஆயிரம் என்றது மிகப்பல என்றும் பொருளது, இரவி - சூரியன், 

பொருந்துறின் - உண்டானால். பாருவுமோ வென்னு2மாகாரம் எதிர்மறை, மருவாது 

என்பது பொருள், (௮) 

தாமசகிரசநத்தலம் - முற்றும்.
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டே 

ஓம் வ்ருஷாங்காய ஈம. 

முப்பத்தோன்பதாவது 

(௩) நிர்த்தேதசத்தலம், 

  

[அதாவது - ப்.ராணிகளுக்கு முக்திஸாதஈமாய் ஸம்ஸார ப்.ரவிர்த்திக்கு மூலகாரண மான தமோகுணர்களைப் போக்கத்தக்க ஜ்ஞாகத்தை WMS EGS Eo உபதேக்கப் பெறுவதே கிர்த்தேசம் என்பது,] 

கலிவிருத்தம். 

பிறப்பு மூலப் பெருக்தம நீக்கியே 
சிறப்ப ஞான நிர். த்தேசப் படினதை 
யிறுப்பர் நின்றரிர்த் தேச மெனக்குறித் 
தொறுப்பு றும்புலத் தொட்டறு கெஞ்டினோர். 

(ப-ரை,) POLY MD = தண்டிக்கப்பட்ட, புலத்து - புலன்களையுடைய, ஒட்டு அறும் நெஞ்டினோர் - பதிறற்ற மனத்தையுடையவர், பிறப்பு மூலம் - பிறவிக்குக்காரண மாகிய, பெரு - பெரிய, தமம் ரிக்டு.... இறப்ப. உயர்வாக, ஞானமிர்திதேோப்படின்--, 
அசை - அர்த தோன கிர்த்தேோ தீதை, நின்ற - நிலைபெற்ற, நிர்த்தேசம் என - நிர்த்தேச 
மென்று, குறித்து இறப்பர் - குறித்துச் செ £ல்லுவர், எ.- று, 

(வீ-ரை.) ஒறுத்தல் - தண்டித்தல். இறத்தல் - சொல்லுதல், (a) 
குசவ னேபா தத்துவம் கூட்டுவோன் 
பருவ மேவினர் பால்வ இலகுற 
விரவி நின்ற விருளை விளங்யெ 
விரவி யன்றி யிரிப்பவ ரியாவரோ. 

(ப-ரை,) பருலம் Cromer; பால் வச்து - பக்குவ மடைச்தவ ரிடத்து wig, இலகுற * விளங்க, UT GS தவம் intB Cay roir—, குசவனே-., விரவிகின்ற - வியாபித்து கின்ற, இருளை -, விளங்யெ - விளங்காகின்ற, இரவி அன்றி- சூரியனல்ல, இரிப்பவர் - இட்ிவோரம், யாவர் = Gl ads fry oT ~ my, 

(வி-ரை,) பக்ஞூவம் ~ மாலபரிபாகம், கூர்வன் = ஸதாசாரியன், ப.ரதத் துவம் - மலா மெய்ப்பொருள், 
(௨) 

பிறவி காமப் பெரும்பிணி ௩ல்லறி 
வறிவு MH vend wa gy Cor 
மரறையு ணர்ந்த மருத்துவ னன்றியே 
செறிவு றும்பிணி யாது சிதைவதே, 

(ப-ரை,) பிஈவி காமம் - பிமவியென்னும் பெயரையுடைய, பெரு பிணி - பெரிய கோயானது, மல் அறிவு அறிவுறும் - ஞானத்தையறிந்த, (சித்த.ராசிய) சர அன்றி அகலுமோ--. மறை உணர்ந்த - (ஆயுர்) வேதத்தையமிர்த, மருத்துவன் அன் நியே--, செ.றிவுறும் - மிகுதியாகய, யாது பிணி - 66 கோய், இதைவது - கெவெது, எ- று, 
(வி-ரை.) அசலுமோ வென்னு மோகாரம் எதிர்மறை, ௮அகலாசென்பது பொருள், “அறிவை யறிவது பொருளென வருளிய பெருமாளே”, ‘Que Da Bene wi Sea Ber ம௦றிவதுளவால், அயலமிவத றிவதல a Bai Sag Ca’, என்றற்றொடக்கத்தான்ஜோர் செய்யுட்களின் கருத்தை யடியொய்றி, “அறிவ ிவுறுங்குரு? என்னார், (=)



தலம்,] . நிர்த்தேதசத்தலம். ௧௮டு 

யாட மாசின் மூழுகு மனமெளனு 

மாடி. தன்னை யறிவெனும் பூதியா 

னீட நின்று நிகழ விளக்குவோன் 

பீடு றுங்குரு வென்ப! பெருமையோர். 

(ப-ரை,) மூடம் - மூடத்தனமாடிய, மாசில் - அழுக்கில், முழுகும் - Hpi geo, 

மனம் என்னும் - மனமென்ற, ஆடிதவ்னை - கண்ணாடியை, அறிவு என்னும் - ஞான 

மென்ற, பூதியால் - விபூதியால், நீட. நின்று நிகழ - நெடிது நின்று விளங்கும்படி, 

விளக்குவோன்--, பீடு உறும் - பெருமை யமைச்த, குரு என்பர் - அசிரியனென்று 

சொல்லுவர், பெருமையோர்--, எறு, 

(வி- ரை,) விளக்குவோன் - பிரகா௫ிக்கச் செய்பவன். பெருமையோர் - பெரியோர். 

குரு என்னும் பதத்தில் முதலெழுத்தாடிய குகாரத்திற்கு ௮ர்தசாரமென்றும், இசண் 

டாமெழுத்தாகயெ ருகாரத்திற்கு ஒழிப்பவனென்றும் பொருள்சு.றுவர் வடதூலார். 

தாவி லாவப ரோட்டி ததத்துவ 

வன் முத்தம் இயல்புறு தேசிகன் 

மேவு மின்ப விழிக்கடை நோக்குறி 

னியாவை யெய்தற் கரியன வென்பவே. 

(ப- ரை,) தாவு இல்லா - கெடுதலில்லாத, அபரோக்தித--, தத்துவ சீவன் 

மூத்தச்மு--, இயல்பு உறு தேிசன்--, மேவும் இன்பம்-இன்பம் பொருச்திய, விழிக்கடை- 

கடைக்கண்ணின், கோக்கு உமன் - பார்வை பட்டால், எய்தற்கு அரியன - ௮டைதம் 

கரியன, யாவை என்ப - எவை யுள்ளனவென்று சொல்லுவர் (௮றிஞா்), எ- று, 

(வி-சை,) விழிச்கடை. - கடைவிழி யென்பதபம் மரூஉ. எய்தல் - அடைதல், 

௮போ௭தித தத்துவ தே௫ிகன் - அபரோக்ஷமாயஅபவிக்கப்பட்ட SE SIU EOS YEO Ww 

CgHacr, வன் முத்தத்து Quoypen Cuviasci-wawipes தமையினிலக்கணமுடைய 

தேிகன், தே௫கன் - ஆசாரியன், (டு) 

நீங்க ருங்கரு ணைக்கு நிலையராய்த் 

SoHo ors சிவாக்து பிதத்தரா 

யோங்சூ முத்தி யுதவுங் குசவர்தா 

baie obi Gro கென்று மரியே, 

(ப-ரை.) நீங்கு ௮ரு - கீங்குதம்கரிய, கருணைக்கு--, நிலையர் ஓய் - நிலையிடமான 

வராய், தங்கு இல்லாத சிவாத்றுவிதத்தர் ஆய்--, ஓங்கும் - உயாவாகிய, முத்தி உதவும்- 

முக்தியை தருதற்குரிய, குரவர் - குழுக்கள், ஈங்கு - இவ்வுலஇல், அடைக் திடற்கு--, 

என்றும் அரியா--, எ.- று. 

(வி-ரை,) உதவல் - தருதல், ௮ரி.ர் - அருமையா யிருப்பவர், முத்தி - மோக்ஷம். 

போருப்பின் பேரு புணரி யிழ்பாற்கட 
லருக்கன் கோளி லமசரிற் சங்கரன் 

மரத்தி லார மெனப்புகழ் வாய்த்கவன் 

குருக்க ளிற்சிவ ஈண்ணும் குரவனே. 

(ப- சை.) பொருப்பில் - மலைகளில், மேரு என - மேருமலை போலவும், புணரியில் - 

கடல்களில், பாற்கடல் என - பாற்கடல் போலவும், கோளில் - இரகல்களில், அருக்கன் 

என-சூரியன் போலவும், ௮மசரில்- தேவர்களில், சகரன் என-ஏவபெருமான் போலவும், 

QF
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மரத்தில் - மரங்களில், ஆரம் என - ஈந்தநமரம் போலவும், குருக்களில், சவம் 
ஈண்ணும் குரவன்-சவெத்தை யடைதற்குரிய தே௫கனானவன், புகழ் வாய்த்தவன்--, எ-று, 

(வி-ரை.) புகழ்வாய்த்தலை மேருமலை முதலியவற்றோடும் சேர்த்துரைத்துக்கொள்க, 

நிர்த்தேசத்தலம் - முற்றும், 

டை 

ஓம் வரு௨௨பாரூடாய கம: 

நாற்பதாவது 

(௪.) €லசம்பாத நத்தலம். 
—ofe— 

| அதாவது - பூர்வோக்க பிர்த்தேற ஸம்பர்தத்தினால் பரதத வத்தை யறியவேண்ட 

மென்று ஜநிக்கும் ௮(பேகைஷயும், அதனால் உண்டாகும் ப்.ரத்யக்ஷாறுபவமும் ஒயெ 

இவையே சீலசம்பாத£ம் என்பது,] 

கலிவிருத்தம், 

குசவ னுத்றுறிர்த் தேசித்த சொள்கையா 

லொருமை யிற்சிவ தத்துவ Cui b OG 

மருவி ருப்பது சீல மஃ்துளோன் 

மிருமி குத்துயர் லி யெனப்படும். 

(ப-ரை,) குரவன் உற்று - குரு யாது, நிர்த்ேேதசிச்ச கொள்கையால், ஒருமை 
யில் - ஒருபிறப்பிம்றானே, இவெகச்துவம் ஓர்£இடிம்- சவெசக்துவத்தை யாராயவேண்டு 

மென்ற, ௮௬ விருப்பது - அரிய விருப்பமானது, சீலம்-சலமாம், அஃது உள்ளோன்--, 

இரு மிகுத்து உயர் - செல்வமிக்குயர்£த, லி எனப்பமிம் - சீலியெனப்படுவன், எ. ழு, 

(வி-ரை,) வெதக்துயம் - வெத்கிறுண்மை, விருப்பது என்பறுல் அழு பகுதிப் 

பொருள் விகுதி, லம் - ஒழுக்கம். (க) 

சரண டைந்தவர் தங்களைக் காத்திடும் 

ப.ரனை மெஞ்சுறப் பாவிக்கும் சன்மையே 

இரமு றும்பெருஞ் "லமென் ரோதுவா 

ரு£சமு ணர்ந்த வுாரனுடை யாளரே, 

(ப-ரை,) ௪.ரண் அடைந்தவர் தங்கமாக் வாத்திடும் பரனை--, நெஞ்சு உற- மனத் 

திற்பதிய, பாவிக்கும் தன்மையே--, இரம் உறும் - உறுதியுள்ள, : பெரு லம் என்று 

ஓதிவார்-- (யாரெனின்) உரம் உணர்ர்த- இறியைய 8 த, உரன உடையாளர் - அதி 

வுடையாளர், எ. று, 

(வி- ரை.) ஈரணடைந்தவர் - அடைக்கலம் புக்கவர் (இருவடியை யாஸ்ரயித்தவர் 
எனிலும் பொருதும்), பரன் - மேலானவன் (சிவபிரான்), பாவித்தல்-நினை த்தல். பெருஞ் 

சலம் - நல்லொழுக்கம் (கம்குணம்), உரம் - உறுஇப்பொருள் எனிலுமாம், உரன் உரம் 

என்பதன் போலி, (௨) 

சிவனை யெய்தியொன் முந்திறத் தோன்றனை 

யவனை யன்பொ டறிந்தவ னைச்செறிட 

துவகை யொன்று முளத்தனைச் லவா 
னிவனெ னலுங்கலை யின்றிறம் யாவுமே.



% தலம்.] சீலசம்பாதநத்தலம்: ௧௮௭ 

(ப - ரை.) கலையின் இறம் யாவும் - நூலின் MOS யாவும், சிவனை எய்தி - சிவனை 

யடைந்து, ஒன்று ஆம் - ஓன்று VOB, திறத்தோன் தன்னை - தனமையுள்ளவனை, 
அவனை - ௮சீசவனை, அன்பொடு GY Db gobo —, ole Ab gl ~ அடுத்து, உவகை ஒன்றும் - 

ம௫ழ்னெற, உள்ளத்தனை - மலாத்தையுடையவனை, இவன், €லவான் என்னும் - சல 
வானென்று சொல்லும், எ- ு, 

(வி-ரை,) இவன் என்பதைத் தியத்தோன்றனை, அறிர்தவனை, உள்ளத்தனை என்ப 

வற்மோடு தனித்தனி இயைதீலுரைத்துக் கொள்க, (௩) 

பற்று றும்பதி ராகப் பயத்தினாம் 

பொற்றி ருந்திழை லம் பொலிசல்போற் 

பெற்று நுஞ்சிவ ராகப் பெருமையோ 

Opp acaba Fo முளானசோ. 

(ப-ரை,) பற்றுறும் - (தான்) பற்றின, பதி- கணவனது, ராகப் பயதீஇனால் - 

விருப்பமாகிய பயனால், பொன் திருர்து இழை - மனைவியானவள், சலம் பொலிதல் 

போல் - சீலத்தாழ் பிரகாசிப்பறு போல, பெற்றுறும் - (தான்) பெற்றிருக்க, சிவ ராகப் 

பெருமையோடு - யொாபேக்ஷையாகிய பெருமையுடன், உற்றவன் - பொருக்தியிருக்கும் 

பக்தன், லம் உள்ளான்---, எ = De 

(வி-ரை,) ராகம் - வடசொல், பொன் திருந்திழை - பொன்னினாம் திருத்தமாகச் 

செய்யப்பட்ட பரணத்தை யணிர்தவள் எனப் பொருள்படுதலால் அ௮ன்மொழிதி 

தொகைக் காரணப்பெயர், ப்ளம் உள்ளான் = eval ear, (#) 

மாதர் கட்கு மகிணன் பணியல 

தேத முாற்றிடு மிங்கிது போலவே 

சோதி மெய்ச்சிவ மன்றித் துளங்குறு 

மேதி லர்க்குறு சேவை யிகழ்வுறும். 

(ப - ரை.) மாதர்கட்கு--, மணன் பணி அலது - கலவன் பணிவிடை யல்லாதது, 

ஏதம் உற்றிடும்- குற்றமாகும், இய்கு இவ போலவே... 2சாதி-ஒளிபொருக்திய, மெய் 

உடம்பில் தரித்துள்ள, சிவம் அன்றி- இஷ்டலிங்க மன்றி, இளங்குறும் - அழி௫ன்ற, 

ஏதஇலர்க்கு உறு சேலை - அயலார்க்பூச் செய்யும் சேவை, இகழ்வுறும் - பழிக்கப் 

படும், எ-று. 

(வி-ரை.) மணன் - மகிழ்நன். பணிவிடை - மதாண்டு, ஏதிலர் - ௮£யதேவர், (௫) 

நட்டு நுஞ்சிவ ஞானிக டம்மிடை. 

நிட்டை கொள்ளு நிலையது சலமல் 

வொட்டு அுந்தனிச் ல முடையனே 

சிட்ட Arango சல முளானரோ, 

(ப-மை.) ட்டி உறும் சிவஞானிகள் - பக்திெய்றெ வெஞானிகள், தம்மிடை 5 

தம்மிடததில், நிட்டைகொள்ளும் நிலையது - நிட்டை கூடுகின்ற நிலையுள்ளது, லம் - 

லமாகும், ௮ - அந்த, ஒட்டுறும் - பற்றுதற்குரிய, தனி சிலம் உடையனே--, ட்டர் - 

பக்தர்கள், என்னும் - மதிக்றெ, 6ல் சீலம் உள்ளான்... ௭ - நு, 

(வி-ரை,) தம்மிடை யென்பதில் இடை ஏழனுருபு, ஒட்டமெல் - பற்றுதல், 
எண்ணல் - மதித்தல், (௬)



௧௮/௮ சித்தாந்தசிகாமணரி [அயிக்கியத் 

அமக லிங் 4 ov 0 @hawT Bout ¢ ளீ ற் 

சம்சு ரன்மனைம் மான்சர மணென்றுபோ 

Was டைம விவனல் லயிக்கிய 

மங்க லந்தரு நாம மறுவுவான். 

(ப-ரை,) ௮ங்கலிங்க அறிஞரை வேட்டு-விரும்பி, உள்ளம்-மனத்தில், சங்கரன் 

தன்னை--, தான் சரன் என்று போய், இங்கு அடைந்த இவன்--, ௩ல் - நல்ல, 

அயிக்கென் - ஐக்யன் என்டுற, மங்கலம் தரும் - மங்களகரமான, காமம் - பெயரை, 

மருவுவான் - பொருந்துவான், எ-று. 

(வி-ரை,) அம்கம் - சீவன், அங்கலிம்க அறிஞர் - சிவனே ஆதீமா என்றறிந்த 

ஞானிகள், வேட்டல் - விரும்புதல், ஐக்யம் - ஏபோவம் (ஓல் மூச்தனமை), (ar) 
௬ ட e ௪ ° ௪ சீலசம்பாதநத்தலம் - முற்றும். 

இவ்விதமாய் எச்தக் காரணத்தினால் தாமஸ ரஸம் கிர்த்தேறம் ஸ்ரீலலஸம்பா தம் 

என்னும் மூன்று ஸ்தலங்களில் கூறிய தர்மா .ளுடலனே கூடி யிருதிதலால் சுத்தாத்மாவும் 

ஆக் தரூபியுமானாஷோ, அர்தம் காரணத்திஷல் அமன் YF SFTW. Goo சரண் என்று 

௮றியப்பட்டான். 

௫- வது. சரணத்தலம் முற்றிற்று. 

  

பட 

௬-வது.அ௮யிக்கியத்தலம். 
௦09504 

[அதாவது - மான் மீ என்னும் வயவ ரம் இரண்டிம்கும் விஷியமானவன் யானோ 

ப் ராணதேஹேர்த்ரியாதி ப பதாாளெல்லாம் 2 mi ரயங்களே யன்றி என்னிடத் 

இல்ல என்லும் பாவத்தினால் ஸஸாமரஸ்.ப குபமாயிருப்பதே அயிக்கயம் என்பழு.] 

(இதனுட்பிரிவு) 
லிவிருத்தம், 

தாமத நிரசா மாதி சார்வினா 

லேமுறு சரணனு மிவன யிகயயெ 

னாமமெவ் வகையினா னண்டறு மிங்கது 

காமரு மிரேணுக கணேச கூறுவாய், 

(ப-ரை.) தாயதமிரசாம் ஆதி சார்விறால்--, ஏமுறு - மஇழ்ச்சியை யடைந்த, 
ச.ரணன் ஆம் இவன--, அயிக்இயன் - ஐக.பனென்டுற, காமம்-பெயரை, ௭ வல*கையினால்--, 

நண்ணும்-௮டைவாம், இங்கு - இவ்விடத்தில், அது - அந்தச் செய்தியை, காமர் - ௮ழயெ, 
இசேணுக கணக, கூறுவாய்--, OT = Li, 

(வி-ரை,) தாமதநிரசகம் ஆதி என்று தாமதகிரசம் நிர்த்தேசம் €லசம்பா 

தரங்களை, சார்வினால் - ஆம் ரயத்தால், ஏமம் புமென ஈறு தொகுத்தலாயிற்று, (௧) 

மலிதரு சிவசுக வாரி மூழ்குபு 

நலமு.று சிவமுட னயிக்க நாறு 

நிலையுற வயிக்கனாம் பிராண லிங்கமுன் 

நலைமைகொ எியல்பினாத் சரண ஞயினோன்,



தலம்.] அமிக்கியத்தலம்;. ௧௮௯ 

(ப-ரை.) பிசாணலிங்கம் முன் - பிராணலிக்க முதலிய, தலைமை கொள் இயல் 
பினால் - முதன்மையைக் கொண்ட தன்மையினால், சரணன் ஆயினோன்--, மலிதரு - 

மிகு£த, இவ ௬௧ வாரி - இவாஈந்தக்கடலில், மூழ்குபு - முழுக, ஈலம் உறு - ஈன்மை மிக்க, 

சவெமுடன்-., அயிக்கம் - ஐக்யத்தை, காடுறும் நிலை உற - தேடுதற்குரிய நில பொருந்து, 

அயிக்கன் ஆம் - ஐக்யனாவான, oF - He 

(வி-ரை,) பிராணலிம்சம் - அந்தர்லிங்கபூஜை, வாரி - நிர்ப்பெருக்சத்தையுடைய 

தென்னும் பொருடருமோர் வடசொல், ஐழ்குபு - செய்பு என்னும் வாய்பாட்டி மந்தகால 

வினையெச்சம், இது நாடிறும் என்னும் வினைகொண்டு முடிந்தது. (௨) 

மனுந்தல மிஸ்துகால் & வகைய யிக்கமோ 

டினங்கொ ளாசார சம்பத்து யேகபா 

சனஞ்சக போசனச் தலமெ னப்புலன் 

மூனிர்துள முனியிவை (முதையிற் கூறுவாம். 

(ப-ரை.) புலன் முனிச்துள - புலன்களை வென்ற, முனி - முனியே, மன்னும் - 

நிலைபெற்ற, தலம் இஃது - இர்தத் தலமானது, நால் வகை - மால் வகைப்படும், ௮யிக்கத் 
தலம் ஒடு - ஐக்யதீதலத்தோடு, இனம் கொள் - கூட்டங்கொண்ட, அசாரசம்பத்தித் 

தலம்--, ஏசபாசாத்தலம்--, சகபோசநத்தலம்--, என இவை - எனப்படுமியையாம், 

(இவற்றை) முறையின் கூறுவாம் - முறையே சொல்வோம், எ. அ, 

(வி-னா.) புலன்கள் - சப்தாதி விடயங்கள் (ஸப்த ஸ்பர்ற ரூப ரஸ கற்தங்கள்], 

உ 

ஒம் பஸ்மோத்தூளித விக்ரஹாய ௩ம்: 

நாற்பத்தோன்றாவது 
கு go WS Bw SB ov Lp. 

209000 

\yerag- wisi OM Sapudei@ Qe ௮ம்பாநந்தத்தில் ஆசையில்லா 

தவலும், ஸிவாரந்தமெனலும் மஹாஸமுத ரத்தில் ஸாமரஸ்யக்இனால் ப்ரவேறம் 

செய்தவலும், கிஷ்சளக் மோவ்யாபாரசத்தினால் கூடி கானே ரிவன் என்னும் விசாரத் 

இனால் லிய்கத்தில் ஏக நவம் ௮டை£$தவலுமான ௪ரணனே அயிக்கயென் என்ப லு. 

ஈலிவிருத்தம், 

அழிதரு நிலைவிட யாகம் தத்துளி 

விழைதலை விடுத்துள விமல கெஞ்சினோே 

னெழுதரு சிவாகக்த மென்னும் வேலையுண் 

முழுகுத லயிக்கமென் றுரைப்பர் மூன்னையோர். 

(ப-ரை,) அழிதரு நிலை - அழிகின்ற நிலையையுடைய, 'விடயாகந்தத்துளி ~ alas, 

யாநந்தத்துனியின், விழைதலை விடுத்து உள்ள - விருப்பத்தை விட்டி.ரக்ற, விமல நெஞ்சி 

னோன் - பரிசுத்தமான மனத்தையுடையவன், எழுதரு - ஓங்கும, சிவாநந்தம் என்னும் 

வேலையுள் - சியாகக்தக்கடலில், மூழுகுதல் - முமுகுவதை, ௮யிக்கம் என்று உரைப்பர்-.., 

முன்னையோர், aT - De 
  

enn ermnenmene 
  

* மற்றொரு பிரிவு:--அ௮தரவது சாயலிங்கைகீயன், ஜீவவிங்கைக்யன், ஜ்ஞா.தலிங்கைகீ 
யன் என்று மூன்றுவசைப்படுவன், ஃரியாசா ரத்தை மறந்திருட்பவனே (ச ரயலிங்கைகீயன்; 

௮ அபவத்டை யறித்திருப்பவனே ஜிவலிங்கைக்யன்; ௮றிவு வெளிப்பட்டிருப்பவனே ஜ்ஞா,ம 
லிங்கைக்யன். ஐச்யனை பரப்ரஹ்மம் என வழங்கு card.
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(வி-ரை.) அழிதரு - ஒருசொல் (பகுதி அழிதா), இவ்வாறன்றி அழிவைத் தரு 

என்றுரைத்தலுமாம், இப்பொருட்கு அழி முமனிலைத் தொழிம்பெயரென்க, எழுதரு 

என்பதற்குப் பகுதி எழுதா. (௧) 

தளைந்துள தளைவலி தணந்து மாசறம் 

தெளி£துள கெஞ்சனாற் வோகம் பாவனை 

யுளங்கொளு நிலையுடை யொருவ னேகலை 

யளந்தறி முனிவர வயிக்கிய னாகுவான். 

(ப-ரை,) கலை- எல்லாக்கலைகமாயும், அளந்து அறி- அளந்துணர்ந்த, முனிவ - 
முனிசிசேஷ்டனே, தளைமது உள்ள - தளைக்கப்பட்டிருக்கற, தமாவலி - தளையின் வலியை, 

தணங்து - C&G, மாசு அற - குழ்றமற, தெளிச்மு உள்ள நெஞ்சினால்--, சிவோகம் 

பாவனை உள்ளம் கொள்ளும்--, நிலை உடை ஒருவனே, அயிக்கியன் அகுவான்--,எ-று. 

(வி “ரை, கலை என்றது ad Op aves car, தளை - பா௪த்தமை (தளை ~ பிணிப்பு). 

தஇிவோகம் பாவனை - இவம் நானென்னும் எண்ணம், (௨) 

(சேயலறு சிதாகந்த சவமொ டொன்றிய 

வியலுறு மயிக்கிய னென்னப் பட்டவன் 

மயலுறு மாயையின் வயிறு தந்துள 

துயருறு முலகத்தின் றோற்றம் காணுரான், 

(ப-ரை.) செயல் அறு - தொழிலற்ற, ிதாகந்த சிவமொடு--, ஒன்றிய - பொருக 

இய, இயல் உறும் - தன்மையை யுடையவனாயே, அயிக்கயன் என்னப்பட்டவன்-.-, 
மயல் உறு - மயக்கமிகு$்த, மாயையின் வயிறு தந்து உள்ள - மாயையின் வயிற்றிலுண் 

டாஇய, துயர் உறும் - நுன்பமிகுர்த, உலகத்தின் தோம்றம் - உலடன் தோற்றத்தை, 

காணுறான் - காணமாட்டான், ௭ ௨ று, 

(வி-ரை.) சிதாகம்தம் - ம்ஞாகாமச்தம். தோற்றம் - காட்டு, காணுருல் என்பதற்குப் 

பகுதி areas (௩) 
தத்துவ மாந்திரை சார்ந்து பல்வகைப் 

புத்தய னண்டமாம் புற்பு தஞ்செறி 

மைத்தனி மாயையாம் வாரி வழ்றுமான் 

மெய்த்துள வயிக்கியமாம் வடவை மேவவே. 

(ப-ரை.) மெய்த்துள - உண்மையாயுள்ள, அயிக்கியம் ஆம் - (சிவனோடு) yews 
மாகிய, வடவை - வடவைத்தியானது, மேவவே - உண்டாதலும், தத்துவம் ஆம் 

இரை சார்ம்து--, பல் வகை - பல வகையாகிய, புது - புதிய அயன் ௮ண்டம் ஆம் - 

பிரமாண்டமாகிய, புற்புதம் செறி - நீர்க்குமிழிகள் நெருங்யெ, மை - கருமையாஇய, 

தனி - ஒப்பற்ம, மாயை ஆம் வாரி--, வற்றும் - வறண்டுபோம், ௭ - று, 

(வி - ரை.) வடைனைத்தி - கடனிர் தன்னெல்லை கடவாமைப்பொரு, டுக் கடவுளால் 

படைப்புக்காலத்தே யமைக்கப்பட்ளெதாடுய நெருப்பு, இது பெண்குதிசை யுருவமா 

யிருப்பது, இதனை பாடபம் என்பர் வடழாலார். தத துவமாம் இரை - முப்பத்தாறு 
தத்துவங்களாகிய ௮லைகள். அயன் அண்டமாம் புற்புதம் - பிரமாண்டாக்களாகய குமி 
ழிகள், வற்றும் - லயமடையும் (ஒடுங்கும்), (௪) 

. மறைப்புறு மாயையின் வலியி னாலுயிர்க் 

குறப்பெறு வேறுபா மயர்சி வத்துட 

னிறப்புறி னனையதிங் கேக மன்றியே 

பெறப்பட குவதிலை பேத மென்பதே,
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. (ப.ஃரை,) மழைப்புறு - மறைக்கின்ற, மாயையின் வலியினால்--, உயிர்க்கு உறப் 

பெது-யிர்களுக்குண்டாடுற, வேறுபாடு... உயர் - உயர்ந்த, சவெத்துடன்--, இறப்புறின்- 

ஓடுங்கனொல், அனையது - அந்த மாயையானது, இங்கு ஏகம் அன்றியே--, பேதம் 

என்பது, பெறப்படுகுவது இல்லை--, எ - று, 
(வி- ரை), சிவனிடம் மாயாஸறாக்தியின் ஆவரண தீதினால் ஆச்மாவுக்குப் பேதம் 

கல்பிக்சப்படுதலால், ௮ர்2 மாயாறாக்தியின் ஆவரணம் கூத்தால் ௮தவைதத்தைக் 

காட்டிலும் அர்யமானது சிறிதும் கொள்ளப்படுவது யாதுமில்லை என்பஇதன் கருத்து, 

ஏகம் - ஒன்று, "பேதம் - வேற்றுமை. (ர) 

பசுத்துவ மொடுபதித் துவம்ப கர்ந இடின் 

முசிப்புறு மாயையா மோக கற்பித 

நரித்திடி னதுபசு யார்சொ னன்றுற 

விசைப்பறு ஈற்பதி யார்சொ லிங்கரோ. 

(ப-ரை.) பசுத்துவமொடு பதித்துவம்--, பகர்ச்திடின் - சொல்லுமிடத்தில், முசிப் 

புறும் - மெலிர்ச, மாயை ஆம் - மாயையாய, மோக கற்பிதம்--, அது, கூத்தி 

டின்--, பசு யார், சொல், நன்றுற இசைப்பு அறு - ஈன்ராய்ச் சொல்லுதம்கரிய, 

ஈல் பதி யார்--, சொல்--, இங்கு--, எ. று, 

உ. (வி-ரை,) பசுத்துவம் - ரீவத்தன்மை, பதஇ்துவம் - இவத்துவம். apr gio - 

சுற்பிக்சப்பட்டது (பொய்யாயுண்டாக்கப்பட்டது), பச - ஜீவன், பதி - வன், (a) 

சாருறு பேதவன் மீகந் தங்கிய 

கோரசம் சாரமாங் கொடிய பாம்பினுக் 

காருறு பரமவக் துவித பாவனை 

கேருறு மருந்ததாய் நிற்கு மென்பவே. 

(ப-மை.) சாருறு - பொருந்திய, பேதம் - பேறுபாடென்டுற, வல்மீகம் - புற்றில், 

தங்கிய - உறங்கிய, கோர சம்சாரம் ஆம்--, கொடிய பாம்பிலுக்கு--, BOM - 

பொருந்திய, பரம அத்துவித பாவனை--, கேருறு - கேராயெ, மருந்து ஆய் கிற்கும்--, 

என்ப - என்று சொல்லுவர் (பெரியோர் 3 or ~ 2. 

(வி-ரை,) வல்மீகம் - புற்று, இது வடடொல், சம்சாரம் - குடும்பம், (er) 

big Cusys BiG“eot corer eof Cu 

வந்துறு பவக்கட றன்னை மன்னிய 

சிடதனை யறுசிவாத் துவித புத்தியாஞ் 

சுந்.த.ர வம்பியாற் கடக்கும் தோமிலான். 

(ப-ரை.) ஈந்துறு - வளர்றெ, பேத புத்தியினில் - பேத புத்தியால், ஈண்ணி 

வந்துறு - தோன்றி வர்துகொண்டே யிருக்க), பவக்கடல் தன்னை--, மன்னிய - 

நிலைபெற்ற, இந்தனை ௮று - கினைவற்ற, சிவாத்துவித புத்தி தம் - வொத்வைத ஞான 

மாகிய, சுர்.த.ரம் - ௮ழகாகிய, ௮ம்பியால்--, தோம் இலான் - குற்ற மற்றவன், கடக்கும்- 
கடப்பான, ௭எஃ௮, 

(வி- ரை,) ௮ம்பி - மரக்கலம், குற்றமற்றவன் என்றது சவலிங்கைக்யனை, (௮) 

ம்யம்குமஞ் ஞானவல் லிருளொ டொன்றியே 
யயா்ந்துள காமமா மாக்கர் செய்கையின் 

முயங்குறு பவமெனு மூடு கங்குழுன் 

பயந்திரி தருஈலக் துவித பா.நுவால்,
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(ப- ரை,) மயங்கும் அஞ்ஞானம் வல் இருளொ௦--, ஒன் மி- பொருக்தி, அயர்ந்து 
உள்ள - அயர்ச்இருக்றெ, காமம் ௮ம் - காமமாஇய, அ.ரக்லார் செய்கையில் - அரக்க 

ரூடைய தொழிலோடு, முயங்குறு - பொருந்திய, பவம் என்னும் - பிறவி யென்ற, மூடு 

கங்குல் - காள சாத்ரியானறு, நல் - ஈல்ல, அத்துவித பாறுவால - அதிதுவிதமாகய 

சூரியனால், பயந்து இரிதரும்- பயந்து மம், எ-று, 

(வி-ரை.) காளராத்ரி - பேரிருளையுடைய இசவு, ஸர்வ ஸம்ஹார சாலத்திரவு 

எனிலுமாம், (௯) 

மிக்குறு பவத்துபர் விட்டு நீம்குறத் 

தக்குறும் யோடுக டங்கட். கவ்விடை 

பக்கொழி வருவொத் துவித பாவனை 

யொக்குறு முபாயமிங் கொன்று மில்லையே. 

(ப-ரை,) தக்குறும் - தக்கவதிவுடையோ ராய, யோடகள் தங்கட்கு--, மிக்குறு- 

மிகப்பொருஈ்திய, பவர்துயர் - பிறவித்துன்பத்தை, விட்டு நீங்குற - விட்டுநீங்கும் 

பொருட்மி, இவ்விடை - இவ்விடத்தில், பக்கு ஒழிவரு - வேறுபாடொழி தற்குரிய, 

சிவாத்றுவித பாவனை, ஓக்குறும் உபாயம் - துரந்த உபாயமாகஞம், இங்கு - இல் 
லிடதீதில், ஒன்றும் இம்லை - வேறொன்றுமில்லை, எ - று, 

(விஃரை,.) பக்கு- பிளவு, வேறுபாடு, பகுதி பல, (40) 

லருகண முயர்சிவாத் துவிக பாவனை 

sre மியாதது தக்க போகமிம் 

கரிதுறு பவர்களாழ் கோடி, யாண்டினும் 

பருகுற வருமொரு பான்மைக் தன்றோ, 

(ப- மை.) ஒரு கணம் - ஒருகணப்பொழுது, உயர் இவாதிதுவித பாவனை தரு சுகம் 

யாலு-, அழு - தானது, தக்க போம், இங்கு, அரிது உறுபளர்களால் - அருமை 

யாகத் துய்ப்பவர்களால், கோடி அண்டினும்--, பருகு வரும் - அன்பவிக்கவருஇற, 
ஒரு பான்மைத்து அன்று - ஒரு தனமைத்தன்று, எ-று, 

(வி-ரை,) போசம் - சுகாறுபவம். தக்க போசம் அரிது உறுபவர்கள் - ராஜஸ 

போிகள். (௧௧) 

(சேன்றுறு சகமடம் Susp As» Cur 

டொன்றிய பரசிவ Cures Coriap 

நின்றுயர் சிவாகந்த நிறைவ தேபர 

மென்றுசை தருந்தனி முத்து யென்பதே, 

(ப-ரை,) சென்றுறு 2 செல்லாறின்ற, ED அடஙகய--, நல் சித்தமோடு-.-, 

ஒன்றிய - பொரு$திய, பரசவயோடுக்கு--, ஓய்வு ௮௰ - ஒழிவற, நின்று உயர் Paros 
தம் நிறைவே--, பரம் என்று உரைதரும் - மேலான தென்று சொல்லப்படுகிற, தனி 
முத்தி என்பது - ஓப்புற் முக்தி யென்று சொல்லப்படுவது, எ. று, 

(வி-ரை.) சென்றுறு - ஒருமொல், முத்தி - மோக்ஷம், சித்தவிரு த்தியில் ஒடுங்யெ 

ஜகமுடையவனான சிவயோ௫க்கு சிவாகர்தவிளக்கமானது முக்தி என்று சொல்லப்படும் 

என்பதிதன் கருத்து. (௧௨) 

அயிக்கியத்தலம் - முற்றும். 

ae: 

 



95-22) 
கடு 

a. (Qs 
ஓம் ஸாமப்ரியாய ௩ம3 

௩ாற்பத்திரண்டாவது 

(௨.) ஆசாரசம்பத்கித்தலம். 
—_ef-—- 

[அதாவ - பரவஸ்வரூபனான லிங்கைகயன் கான் (8தஹாபிமான முள்ளவனாகா 

இருப்பினும், ஜீவன்முக தனா மிரு ட்பதினால் ஜங்கம் டமீன ஏகத்வத்தை யடைர்து ஜாதி 

ஸடுதகம் வர்ணம் முதலிய ஸ். சரய்க.ரிஐல் ஸம்பர்தியாதிருத்தலே சார 
௪ம்பச்தி என்பது, ] 

= Vas! (mh Gi BLD. 

உடம்பொடு மருவினு மொ ருமைப் பாறுளை 

தொடங்குறு மவர்க்கிலைச் சூத காதியத் 

இடம்பெறு மொரு சிவாத் துவித தே௫கற் 

கடைந்துள விருவினைப் பயனு மாகுரு, 

(ப- ரை,) உடம்பொடு மருவினும் - உடம்2பாடு கூடியிருந்தாலும், ஒருமைப்பால் 
துளை தொடங்குறும் அவர்க்கு - ஒரு பிறப்பிற்னு oor ஜனழ்வலவியைக் செடுக்கத் தொடங்கு 

வார்க்கு, ரூதகாறி- ரூ.தகமுதலியமை, இல்லை, ௮. - அந்த, இடம் பெறும் - உறுஇ 
பெற்ற, ஒரு - ஒப்பற்ற, மொத்துவித :நஇ.ற்கு--, அடைகதுள்ள--, இருவினைப் 

பயனும்--, ஆரு - அணுசமாட்டா, எ. இ) 

(வி-ரை,) தளை - தொசைத்தல் (Qi gov), ரூதகம் - இடமி. இருவினைப்பயன் - 

புண்ய பாப பலன்களாஇய சுகறுக்கங்கள், (௧) 

சமதரி சகனெனும் தகுதி பெற்றுளோ 
னமைவுறு ஈவனுட னயிக்க பாவமோ 

டிமைபெற மாவினை யியற்று tou ges 

சமையுமவ் வினைப்பய னவனைச் சார்ந்இிடா. 

ப -ரை,) சமதரிசான் என்னாம் தகுதி பெம்றுளோன்--, அமைவுறு சிவனுடன்- 

பொருந்திய இவனோட, அயிக்க பாபமோடு - ஐக்யபாவத்துடன்,. இமை பெத - வெளிப் 

பட, மா வினை - பெரிய காரியங்களை, இயற்றும் ஆமினும்--, சமையும் - செய்யப்பட்ட, 

அவ்வினைப்பயன்--, அவனைச் சார்ச்இிடா-., எ று, 

(வி-ரை.) சமதரிசான் - இழு வினையொபட்பு வந்தவன் (பரிவாத்வைத ஜ்ஞாகி), 

மா- பெருமை, அது இங்குப் பெருங்காரியங்கமாக் ஞுறித்தது. சிவனுடன் அயிக்கெய 

பாவம் - லிங்கைகீயம். (௨) 

அக்கண னாயினும் புலைய னாயினும் 

பந்தனை வினையுடைப் பாவி யாயினு 

முந்துறு புண்ணிய னெனினு மொக்குமா 

bg oo மயிக்கெய ஈண்ணி னற்கரோ. 

(ப-ரை,) ஈக்துறும் - வளராநின்ற, அயிக்கியம் ஈண்ணினற்கு - ஐக்ய பாவத்தை 

யடைசர்தவனுக்கு, அர்தணன் ஆயிஞம்--, புலையன் அயிலும்--, பந்தனை வினையுடைப் 

பாவி ஆயினும்--, முர்துறு புண்ணியன எனிஜம்--, ஒக்கும் - சமமாகும், எ - று, 

(வி-ரை.) ஈ%தறும்-ஒருசொல், ஓக்கும் என்றது ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லா திருத்தலை, 

௨௫



௧௬௪ சித்தாந்தசிகாமணி, [அயிக்சீயத் 

பென்னமோ டுறுநிலை வழியொ முக்இனா 

லென்னுறு பயன் சிவ ஞான மெய்இனோற் 

கன்னிய வுலகவா சார மென்பது 

கதன்னிக ரவற்கலை யென்று சாற்றுவார், 

(ப-ரை,) சவளஞானம் எய்இூனாக்கு--, வன்னமோடு உ. நிலை வழி ஒழுக்இனால்- 
வர்ணாசிரம தரம மார்க்கத்தில் ழுரு தனால், உறு பயன் என் - அடையும் பயன் யாது, 

தன் நிகர் - தன்னைச்சானை நிகர்த்த, அவீற்னறா - அவலுக்கு, அன்னியம் - வேறாடுய, 

உலக ஆசாரம் என்பது--, Doin oom chars (ிமலோர்)--, ௭-௮, 

(வி- ரை.) ராற்றயார் என்பதற்கு எழு யாயே மேலோர் என்பது வருவிக்கப் 

பட்டது. அசாம் - ஒழுக்கம். (௪) 

இலகுறு ஞானவங் இயினி லிட்டயல் 

விலகற வறுக்துள வினைவித் தோடுதா 

னிலைவுறு தேகிபோ லமர்ந்த ஞானிமெய் 

புலகன ர௬ுடலினை யொத்இ யங்குமால், 

(ப- ரை,) இலகுறும் - (கிர்மலம்) விளங்கற, ஞான அய்டயில் இட்டு - மானாக் 
இனியிலிட்டு, அயல் விலகு ௮ற - அன்னியமாய் வில௫ப் (2பாகாமல், வறுத்துள்ள--, 

விளைவித்தோடு--. தன், நிலைவு௮ா தேட பபால் - நிலைபெற்ற வுடம்2பாடு கூடியிருப் 

பவன் போல, அமர்ர்த--, ஸூ. ிமெய் - ஞானியினுடம்பானது, உலூனர் உடலினை 

ஒத்து இயங்கும் - உலாத்தா ர உடலை யொகியூ விளங்கும், எ - ற, 

(வி-லை,) ௮க்கி யென்னம் மடசல் அங்கு யெனத்திரிக்து வர்தது, வினேவித் து- 

கர்மவிதை, நோனி - லிங்கைக்யவ், இன - சாரியை, (௫) 

புனலுறு மசையிலை போல ஞானி தன் 

வினையொடு புணர்லன் வேறி லாவவன் 

கனவிலு நனவிலும் கதஇயி (HG got 

தூனைநிகர் சங்கஉரன் பூளை சார்ந்துளான். 

(ப-ரை,) ஞானிதான் - இஃஞானத்தால். இடபைராச்ய மேற்பட்ட  ஐக்யன், 

புனல் உறு - நீரிலுள்ள, மரையிலை போல - தாமரையிலை பால, வினையொடு புணர் 

இலன் - வினையோடு (பாரான், வேறு இல்லா அவன் - வெறு படாத அவன், கனவிலும், 
சனவிலும்--, ௪இ இருப்பிஞம்--, இவ்ச இகர்- த்ய த்தா பனா நிகர்த்த, ௪க்கரன்பூரை 

சார்க்துளான்--, ot = 2. 

(வி - ரை.) மரை தாமரை யென்பதன் விகாரம், இது மூதற்குறை யெனட்படும், 

நனவு - ஜாக் ராவஸ்தீதை, ௧இ இருப்பிலும் என்றது உடப்பினும் நிற்பினும் என்றபடி, (௬) 

காண்பன பரவ காட்டுயுன்னுவ 

மாண்படு இயா௩ம்வாய் வார்த்தை ஈற்றுத 

யேண்படு தொழில்சிவ பூசை யேவினை 

நாண்பரி யயிக்கிுய ஞானி கட்கரோ, 

(ப- ரை.) சாண்பரி- காணத்தைக் தாய்கய, அயிக்கெ ஞானிகட்கு--, காண்பன - 
காண்பன யாவும், ப.ரவ காட்டு - பரவெதரிசஈமேயாகும், உன்னுவ - நினைப்பன யாகும், 

மாண் படு - பெருமை பொருந்திய, தியாகம் - சிவத்தியாஈமேயாகும், வாய் வார்த்தை -



é . . ன் 
த்லம்.] எகபாசம்ததலம. ௧௯௫ 

வாயில் வருஞ் சொஜ்கள் யாவும், ஈல்- உல்ல, லுஇ - சிவத்சோ த் இரமேயாகும், வினை - 

செய்வன யாவும், ஏண் படு - பெருமை பொருக்க, தொழில் - Oar Poor Bus, சிவபூசை 

மஜேச பூசையேயாகும், எஃ று 

(வி-ரை,) பரிததல்- தாங்குதல், ரண் என்பு டெய்யம் தகாதவம்றிற்கு அஞ்சுதல், 
செய்யத்தகாதன - இிஃெயல்கள், (௭) 

ஆசாரசம்பத்தித்தலம் - முற்றும். 

டெ 

ஓம் ஸ்வரமயாய நம. 

நாற்பத் துமுன்றாவது 
௩.) ஏகபாசமத்தலம். 

_..௭௨- 

[அதாவது - இரந்த ஜுதிது ஸரிவமயமானதென்.று அறிச்இருக்கும் மிவயோ௫க்கு 

ற£ரிவன் ஒருவனே ஆஸ் ரயஞாயிருப்பதனால் தனலு ப்ஞாகத்தில் தனக்கும் ஸிவலுக்கும் 
ஜகதீதுக்கும் பேதமில்லை, ஸ்ரிவன் ஸர்வ குர காரணத்தினால் எல்லாம் ஸமிவமயமாகயே 

காண்பது என்னும் புத்தியுடன் கூடியிரு த்தலே ஏூகபாசும் என்பது] 

கலிவிருத்தம். 

அிலைமுஞ் சிவமென வறிந்த பாவனை 

நிகழ்வுறு நிலையினோம் கென்று கீள்சவ 

மகழொரு பாசக வடிவ மாதலா 

லிகலற வியம்புவ Crs ure. 
(ப - ரை.) அலெழும் - எல்லாப் பொருள்களும், சிவம் என அறிந்த பாவனைஃ-, 

நிகம்வுறும் - விளங்குகிற, நிலையிமனாம்ளு - நில்யை யுடைய மானுக்கு, என்றும். 

கிள்-பெரிய, சிலம்--, மஇழ்-ம௫ழ்தற்கரிய, ஒரு பாபம் வடிவம் ஆதலால்--, இகல் ௮த- 

விரோதமில்லாமல், ஏகபாசுஈம் - ஏகபாச.மென்று, இயம்புவர் - சொல்லுவர் (அதிஞர்), 

(வி - ரை,) கீள்ெம் என்பது எல்லாம் சிவமயம் என்னும் பாவனை, பாரும் - கலம், 

பாத்ரம், (ஆஸ்ரயம்.) ஏகபாசாம் என்றது இலனோடைக்யம் ஏற்படுதஇன் உமையால் சிவன் 

ஒருவனே யாஸ்ரயமென்றபமடு., (௧) 

சகந்தனக் கொருதனக் சூயர்ப ரற்கிவண் 

மிகுந்திடு மத்து Beso an. Aue 

னிகழ்ந்திடு மேக பாசக நிலைத்தல. நீ 

புகும்பிர சாதத்து மேக புத்தியே. 

(ப ~ ரசை,) ௪கம் தனக்கு - துக்கும், ஒரு தனக்கு - ஒப்பற்ற தீனக்கும், உயர். 

உயர்ர்த, பரற்கு - ப.ரனுக்கும், இலண் - இவ்வுலகில், மிகு£திடம் - மிகுக்த, ௮திதுவிதம் - 

அத்துவிதமாகய, ஈல் - கல்ல, காட்சியால் - சகாட்சியுடைமையாலும், (அதனால்) 

நிகழ்ச்இடும் - விளங்குகிற, எஃபா3 ஈம் - ஏகபாசநநிலை, நிலைத்தலால் - கில்பெறுதலாலும், 

பிரசாதத்தும் - பிரசாதத்திலும், ஏக புத்தி2ய புகும் - ஓரே புத்தியுண்டாகும், ௭ - று, 
(வி-ரை,) பரன் - சிவபெருமான், அத்துவிதம் - இரண்டன்மை, பிசசாதத்தும் 

ஏகபுத்தியேபுகும் - ப்.ரஸாதைக்ய ஜஞாமமுண்டாகும் எனிஜமாம், (ட) 

இச்சகஞ் சிவத்திடை யெய்தி நின்றிடு 

மச்சிவஞ் சகத்திடை யமர்ந்தி லங்குறு 

முச்செய லாலிவை யொன்றிற் கொன்றுதான் 
வைச்சவா தாரவா தேய மன்லுமால்,



& Ga Fir சித்தா நததசிகாமணி: 

(ப-ரை,) இ - இத, சடம் - ஐகமானழு, சிவத்து இடை - சிவத்தில், எய்தி 
நின் திடும் - பொருந்தி நிற்கும், ௮ - அக்கு, சிலம் - Glan reat gi, eo 5g) QOL. - 265 Be, 

அமர்க்து இலங்குறும் - அமர்ட்து விளங்காமம்ஞம், உ செயலால் - உட்தச்செய்கையால், 

இவை ஒன் திற்கு ஒன்று, வை௫்ச-நியமிதீது வைக்கப்டட்ட, ஆதா.ர ஆதெயம் - ஆதார 

ஆதேயத்தன்மையை, மன்றும் - பொருந்தும், எ - நு, 

(வி-ரை,) உச்பெயல் எ.ன்பதில் உகரம் பொழதுமைச்சுட்டு, அதாரம் - இடம். 

ஆதேயம் - இடத்து நிகழ் பெ முள், ஓல் றிம்கு ஒன்று - இவ ஐகங்கள், (௩) 

அறிவொரு சிவமய மாகும் பாசந 

மறியுல கெலாமுமா மறிவை யன்றியே 

யறிவுறு பொருளிலை யாத லான்மிகு 

மறிவினை யுடையவர்க் கதில மில்லையே. 

(ப- ரை.) அமிவு- அறியானதலு, ஒரு = ஓப்பற்ற, சிவமயம் ஷகும்--, பாசநம் - 

பாசநமானது, ௮றி உலகு எல்லாமும் அம். - அமியப்பட்ட உலகு ஏன்இற எல்லாப் 

பொருள்களுமாகும் அறிவை அன்மி-., அறிவுறு பொருள் இல்லை - அமியத்தக்க 

பொருளில்லை, ஆதிலால்--, ம்ஞூம் - மிகுக்து, அழிவி உடையவர்க்கு, ௮லம் 

இல்லை--, ol ~ 2. 

(வி-ரை,) அமியு - ஏித்தவிருத்து, எியமயம் - வேஸ்வருபமாகிய சை-தரீயம், 

பாசுமம் - ஆஸ் ரயம், அகிலம் - உலகு (பாயாசாமியமா திய ட்ச்பஞ்சம்), 

எவனுடைய சித்தம் மந்தம். ஸ்ரிஉஸ்வடியமாகிய சைதம்யம் ஓன்மே. யாஸ்ரயமா 
யுள்ள தா அவனுக Ui ites Ou LO BBL (Sy) ட் TU che பபொருள ரல் பயன் ஒன்றுமில்லை 

யென்பதும், எல்லாவற்றையும் வபைதம்ப ம ஸ்ளட்கம்வாய்மின்றலு அஃதின்றிப் பொருள் 

யாதுமில்லை சி்மாழ்திர றில் கபம்... Abo pedo wil i a ளுக்கு மாயாகற்பிதய் 

களாடய பொருள்களால் பயம இல்ல ெயவியமழும் இதும் கழுத்து, (௪) 

hoo gpien alll (th ob oO Lan Wb த்னிச்சி வத்தினுண் 

மன்னுற வுல LoL bg ol Lo pret 

செமகெறி யோகயே ஈவன் முத்தனென் 

றுன்னரு மமிவுடை யுலக மோதுமே. 

(ப -மை,) தன் - தன்னு, உள்ப விருத்தி பபாய் - மமோவிருத்தி கெட்டு, தனி- 

ஒப்பற்ற, மவத்து மா , மன்ற = ib God LI govl vv, ஆகுலம் அழிந்து ~ துன்ப 

மொழிந்து, பெற்றுள்ள - அவடைமமுள்ள, வசம் மம யோகியே ம்வையாகிய நெறியை 
, ர உ ப sol twee. B68 ட்ட fiber ak ae 

யுடைய Curgcw, y aedl (peb beol ol Of 022 y 201 HF (LD பினைத் தற்கரிய, அறிவு உடை 

உலகம் ஓதும் - அமிவையுடை.ப உலகம் மிமால்லும், எ - 3, 

(வி- ரை,) மலமே £விருத்தி - மமோல்யாபாரம், எவன் முத்தன் - ஜீவதமையிலேயே 
பாகட்க்க மூடையவ ௦ , Bove LD GT od LD yi உயர்கதோரை, 44 உலக மென்பயர்க்தோர் 

மாட்டே ?” என்பதே த்தாசலின, உஃ௰ம் என்பது சொலலானஃதிணையாதலான் அதற் 
Ca due சொல்லும் என்றத்தணை வனையானே முடிச்சா. உள்ள விருத்தி போய்ச் 

சிவத்தினுள் மனனலுமல் - சிதமமானமு தொழிலழ்றழும், God GLO DD Bild, Pavey 

ou § SIO TD oy Be ee (@) 

ஏகபாசநத்தலம் - முற்றும். 

 



a. 

ஓம் த. ரமீஞூர்த்தயே ஈம, 

நாற்பத்துநான்காவது 

௪.) சகபயபோசதத்தலம். 
_. ஆடை 

[அதாவது - தான் வயாபகனான காரணத்தினால் ஸாக்ஷ£த் சிதாகாரமான 

தன்னிடத்தில் றிவத்தையும் குருவையும் ப்ரபஞ்சத்தையும் ஏகருபத்துடன் எப்போதும் 

ஸம்யோகம் செய்து ப் ரபஞ்சத்தின் பிர பாவத்தைக் கெடுத்திருத்தலே சகபோச௩ம் 

ST COLI Sie | 

மன்னிய சிவன்றனைக் குருவை மைந்தனைத் 

தன்னொரு வடிவென வுணரு£ தன்மைதா 

னுன்னரு மூலகெலா முண்ட லாதலாய் 

பன்னுற வருசக போச நத்தலம். 

(ப-ரை.) மன்னிய - கிலைபெழ்ற, சிவன் தன்னை, குருவை--, மைக்தனை--, தன் 5 

தனது, ஒரு வடிவு என-ஓரே உருயென்று, உணரும் தன்மை தான் - அறியு்தன்மையே, 

உன் அரும் - நின தீதற்கரிய, உலகு எல்லாம்--, உண்டல் அதலால்--, பன் உ௰ வரு- 

சொல்லத் தகு£ததா யுண்டாடிய, (இது) ௪கபோசநத்தலம் (அகும்)--, எ - று, 

(வி -ரை.) இவன் தன். யென்ப இல் தன் சாரியை, தான் தேற்மேகாரப்பொருளில் 

வரத்து, மைந்தன் - மாஸுக்கன், ஒரு வடிவு - ஆ 3மஸ்வரூபம், (a) 

அறிவுரு வாந்தனி லூலற் தன்னையுஞ் 

செறிவுறு குருவையுஞ் சிவபி ரானையும் 

பிறிவற வேகமாய்க் காணும் பெற்றியே 

குறிசக போசநக மென்னச் கூறுவார். 

(ப-ரை.) அறிவு உரு ஆம் - அறிவுருவாயெ, தன்னில் - தன்னிடத்தே, அலெம் 

தன்னையும் - உலலையும், செறிவுறு - பொருக்திய, குருவையும்--, சிவபிரானையும்--, 
பிதிவு ௮ற--, ஏகமாய் மானும் பெற்றிய--, குறி - குறிக்கப்பட்ட, சகபோச௩ம்--, 

என்ன கூறுவார்--, எ - று. 

(வி- சை,) பிறிவு - பிரிவு. பெற்றி - தன்மை, கேவல சைதமயமாயே ஆத்மாவினிடம் 

ஸகல குருவையும் சிவபிரானையும் ஐக்பப்படுத்தல் வேண்டும் என்பதிதன் கருத்து, (௨) 

குருவிவன் சிவனிவன் கூறப் பட்டிடுஞ் 

சரமுட னசரமாஞ் சகம திய்கிது 
இரமுறு மினையனா னென்லுஞ் சிந்தனை 

யொழு வினோன் யாசவ லுலக முண்பவன், 

(ur- Ot. GH Qavi—, Racor இவன், கூறப்பட்டிமிம் - சொல்லப்படுகிற, 

௪ரமுடன் ௮௪ம் ஆம்--, சகம் இங்கு இது--, இரம் உறும் - உறுதி பெற்ற, இனையன்- 

இத்தன்மையன், (இவன்) நரன், என்லும் இந்தனை - என்டெ நினைவை, ஒருவினோன்- 

நீங்னெவன், யார் - யாரோ, அவன் - அவனே, உலகம் உண்பவன்--, ௭ - று. 

(வி- ரை,) ௪ரம் - இயய்யெற்பொருள், ger - நிலையியற்பொருள், ஒருவல். 

நீங்கல், உலகம் உண்பவன் * விஸ்வபோஜகன், (௨)



௧௯௮] சித்தாந்தசிகாமணி, [அமிக்கீயத் 

இறைசிவ னடிமைகா னிவன GGG 

ame Coen gy per evar seves 

மறுவறு மொருசிவாத் துவித வான்பதம் 

பெறுதவ னெனமறை பெரிதி யம்புமே, 

(ப-ரை,) வன் இறை - செவபிரான் இறைவன், கான் அடிமை--, இவன் அருட் 
குரு--, உறும் மகன் கான் - பொருந்திய மைந்தன் கான், என்னும் உள்ளம் இல்லா தவன்- 

என்ற நினைவில்லாதவன், (07 அறும் - களங்கமற்ற, ஒரூ - ஒப்பற்ற, சிவாத்துவிதம்- 

வொத்துவிதமென்றெ, வாள் பதம் - மேலான பதத்தை, பெறு - பெறுதற்குரிய, தவன் 

என - தவத்தோனென்று, மறை - வெதங்கள், பெரிது இயம்பும் - மிகுதியாய்ச் சொல்லா 

நின்றன, எ-று. 

(வி-ரை,) இஜை- அஷூபெயர், அடிமையும் ௮, தவன் - தவத்தையுடையோன், 

62 தவ.ரடி.புனைந்த தலைமையோபன ?”, *பெருச்தவனின்னணம் பெட்பக்கூறலும்”” என்றற் 
ஜெடக்கத்தான்றோர் செய்யுட்களில Od கவணித்தற்குரியன, மைர்தன் - மாஸுக்கன், 

இறைவன் - எஜமான். அடிமை - வேலைக்காரன், (௪) 

குருவுகா னுலகுகான் கூறு தற்கரும் 

பரமுகா னெனவொரு பரி சறிந்திட 

லிருளறு பூரண வகர்தை யென்னவே 

இரிவறு மறிவினோர் தெரிந்து கூறுவார். 

(ப - ரை.) ரருவும் கான், உலகும் உரன்... கூறுதற்கு அரு - சொல்லுதற்கரிய, 

பரமும் நான், என - என்று, ஒரு பரிசு அறிஈ்திடல் - ஒரு தன்மையாயறிர்தஇடலே, 

இருள் அறு - அ$தகாரமழ்ற, பூரண அகந்தை, என்ன-என்று, இரிவு அறும் - மாறுபா 

டற்ற, அறிவினோ--, தெரிம்து கூறுவார், எ - று, 

(a? - ரை.) பூரண அகந்தை - பூர்ணாறய்காரம், அதாவது ஸத்வகுண ததினால் 

நிகழ்வதும், அகண்ட பரிபூர்ண றிவமே யான் எனத் தோன்றும் துமாடிய சித்தவி ருத்தி, 

பூர்ண அவாங்கா ரத்தையே ப. ரமாஹஙகசாரம் எனச் சொல்வது முண்டி, அறறங்காரமான து 

பரமாஹங்கார மென்றும், ஸா௩பாஹமகாரமென்றும், துச்சாஹங்காரமென்றும் மூன்று 

வகைப்படும், ஈதெல்லாமாயுள்ள பமமாத்மா யான் மற்றேதுமில்லை யென்றுஇிக்கும் 

அஹங்கா.ரமே பரமாஹம்காரம், எதெல்லாபம்முலும் அமியப்படுவதாகய அர்யனே யான் 

என வரும் அஹங்காரமே றா பயாழறங்காரம். கைகால் முதலிய தேஹமே யான் என 

வாதிக்கும் அஹர்கா ரமே துச்சாஷஹங்காரம், பரமாஹங்காரத்தைப் பற்றி இனி வரும் 

இலிங்கஸ்தலத்தின் பாண்டஸ்தலத்திதும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஈண்டு, இச்செய்யுளைக் 

கவனிக்க:--- 

இருாவுக்கரசுஸ்வாமிகள் 

தந அங்கமாலை. 

இறுமாம் திருப்பன் கொலோ - மீசன் - பல் கணத்தெண்ணப்பட்டுச் 

சிறுமானேந்தி தன் சேவடிக்கழ்ச் சென்றங் - இறுமாந்திருப்பன் சொலோ, (௫) 

அனைத்தினு மிலங்குபூ சணவ கந்தையாய் 

மனிப்பொலி தருப.ர மான வங்கியிற் 

றனித்திடு துவிதகற் சமிதை வேள்வியா 
னினைப்பறு மலெவேர மத்த ளென்பவே,



தலம்.] Faure peso. ௧௯௬௯ 
(ப - ரை,) அனைத்திலும் - எல்லாவற்றிலும், இலங்கு - விளங்கு, பூரண 

அசகர்தையாய்--, மன்னி பொலிதரு - நிலைபெற்று" விளங்குறெ, பரம் ஆன அய்இயில்- 
பரமாகயெ அக்னியில், தனித்திடு - ஒப்பற்ற, துவிதம் - துவிசமாயே, ஈல் சமிதை 
வேள்வியான்--, இனைப்பு அறும் - துன்பமற்ற, ௮லெ ஓமத்தன் என்ப - ௮லவோமக் 
தனென்று சொல்லுவர் (பெரியோர்), எ - று, 

(வீ - ரை, துவிதம் - இருமை, வேள்வியான் - யாகஞ்செய்பவன், இனைதல்- 

வருர்துதல், என்ப என்னும் வினைக்கு வினைமூதலாகய பெரியோர் என்பது வருவித்து 
ரைக்கப்பட்ட து, பரம் அன - ச்மயமாஇய அ௮இஷ்டாகமான, (௬) 

போதமென் நிடுமொரா தாரப் பூங்தழற் 

பேதமொன் றுலகவி பெய்து வேட்பவ 

னோதுறு சகவவி யுண்டுநின்றிடு 

மேதமொன் றுறாதுயர் ரான யோகியே. 

(ப-ரை.) போதம் என் திடும் - ஞானமென்ற, ஒரு--, ஆதாரம் - ஆதாரமாகிய, 

பூ - அழூய, தழல்-கெருப்பில், பேதம் ஒன்று-பேதம் பொருச்திய, உலகு - உலகமாகிய, 
அவி பெய்து - அவி சொரிர்து, வேட்பவன் - (ஞான) யாகஞ் செய்பவன், ஓதுறு- 

சொல்லப்பட்ட, ௪௧ அவி உண்டு - உலகமாடஇிய அவியை யுண்டு, நின்றிடும் - நிலை 

பெற்மிருப்பன், (அவன்யாரெனின்) ஏதம் ஒன்,று உறுது- குற்றம் சிறிது மில்லாமல், 

உயர் - உயர்ந்த, ஞானயோகடியே--, எ- று, 

(வி- ரை,) அவி- யாகாக்கியிற் பெய்யும் தேவருணவு, (௭) 

அறிவுரு வாம்பரா காசத் தாசற 

நிறைதர பராக$த மென்ன நின்றுள 

செறிகதி ரிடைவிரி த்த மொன்றினோர்க் 

குறுசக நிலைமைகண் ணுூறுவ இன்றரோ. 

(ப-ரை,.) அறிவு உரு ஆம் - அறிவுருவாயெ, பராகா௪த்து - பரமாகாசத்தில், 
ஆசு அத - குழ்றமற, நிறை தரு - நிறைந்த, ப.ராநந்தம் என்ன - பராஈ£தமென்று 

சொல்லும்படி, நின்றுள்ள - நிலைபெற்நிருக்கிற, செமி உதிரிடை - நெருங்க ரெணம்களி 

னிடையே, விரி- விரிம்த) இறதம் - மனம், ஒன் இிமெரர்க்கு - பொருந் இனவர்ச்கு, உறு 2 

மிகுக்ச, சககிலைமை--, கண்ணுறுவது இன்று - காணப்பதெலில்லை, ௭ - று, 

(வி-ரை.) பரமாகாசம் - சிதாகாயம் (பரமாகர்தழ்யோதி), ப.ராகந்தம் - பேரின்பம், 

சகநிலைமை - ப்ரபஞ்சஸ்த்திதி (லோகவ்யாபா.ரம்), அ திவுரு - இத்ரூபம், (௮) 

ஆசறு சிதம்பர மதனிம் றன்னையே 

பாசமில் சமரச பாவச் தொன்றிய 

தேசுள னாகவே சிர்தை செய்இடின் 

மரசறு விச்தையென் றுரைப்பர் மாதவர், 

(ப-ரை.) ௮சு அறு - கும்றமற்ற, சிதம்பரமதனில் - (ப். ரபஞ்சக்கூட்ட்மற்ற) 

தொகாயத்தில், தன்னையே--, பாசம் இல் - பாசமில்லாத, சம.ரசபாவத்து - ௪மர௪ 

பாவனையில், ஒன்றிய - பொருந்திய, தேசு உளன் ஆகவே - ஒளியுள்ளவனாகவே, இர்தை 

செய்திடின் - சிழ்தித்தால், மாசு ௮று - குற்றமற்ற, வித்தை என்று--, மாதவர் 

உரைப்பர், எ - று,



2.00 சித்தாத்தசிகாமணி. 

(வி- ரை,) தெம்பரம் - (சித் அம்பரம்) ஞானாகாயம், ௪சம.ர௪ பாவனை - ஏ£பாவம், 
ிர்தைசெய்தல்- ஒரு சொல், மா தவர் - பெரும் தவத்தினர், தன்னையே - ஆத்மாவையே, 
ஒன்றிய - லயித்த, மாசறு வித்தை- ப.ரவித்தை (-ச்தொரந்த போதகமாயுள்ள வித்தை), 

சிதம்பர வொளிநிகழ் சவனொ டொன்றுற 

விதந்தரு மயிக்கிய பாவத்தை யெய்தினோன் 

மதஞ்செய் பத்தாதி நன்மார்க்க கண்ணலாம் 

பதந்தனி முத்தியே யாகப் பற்றுவான். 

(ப- ரை,) தெம்பர ஒளி நிகழ் - சிதாகாயத்தில் ஒளியோடு விளங்குக, சிவனொடு 
ஒன்று - வனோடொன்றும்படி,, இதம் தரும்-ஈன்மையைத் தருற, அயிக்கெபாவத்தை 

எய்தினோன் - ஓக்யயாவனை யை யடைந் தவன், மதம் செய் - இறுமாப்பை யுண்டாக்குகற, 

பத்தாதி - பக்தாதியாயெ, ஈல் மார்க்கம் நண்ணலால்--, தனி முத்தியே--, பதம் ஆக 
பறிறுவான் - (தன்) பதவியாகப் பெறுவான், ௭ - று, 

(வி - my.) ஈண்ணல் - பொருந்தல், சச்சிதொாகந்தத்தை விளக்கச்செய்வதும் 
ப். ரபஞ்ச மோஹத்தை நீங்கச் செய்வதுமா தலால் முத்தியை * தனி முத்து? என்றார், 

மார்க்கம் என்பது ஈண்டு ஸ்தலம் எனப் பொருள்படும், பதம் ga பற்றுமயான்-மோக்ஷ 

லக்ஷமிக்குப் பாத். ரமாகும் தன்மையை யடைவான், (௧௦) 

சகபோசசத்தலம் - முற்றும். 

இவ்விதமாய் எந்தக் காரணத்தினால் ஸர்வாசாரஸம்பத்து, ஏகபாஜும், ஸஹபோஜாம் 
என்னும் மூன்று ஸ்தலங்களில் கூறிய தர்மங்களுடனே கூடியிருத்தலால் எவன் சிவனிடம் 

ஏம்பாவமடைச்தவனானானோ, ௮ம்தக் காரணத்தினால் அவன் அறாமவனான ஜஐக்யன் என்று 
அறியப்பட்டான், 

௬ - வது. அயிக்கியத்தலம் முற்றிற்று. 

ஆக - காப்பு பாயிரம் உள்பட செய்யுள் - ௫௩0. 

  

ப்ரதமபரிச்சேதமாகிய 

அங்கஸ்தலம் ஸம்பூர்ணம்.



a. 

த்விதியபரிச்சேதம். 

இ லிங்கஸ்தலம். 

க - வது, அசாரலிங்கத்தலம், 
——»fo— 

[அதாவது - கில்ருஇகலா ஸமேதமாய் கரியாறாக்தியுடன் கூடி. சர்மஸாதாச்யத்தைப் 
பொருதி சித்தகம்யமாயிருத்தல் என்ப.து,] 

(பக்தஸ்தலத்தைச் சேர்ந்த உட்பிரிவுகள்.) 

ஈலிரிலைம் துறை, 

ஆறெ னுட்தலங் களின்முறை யறிந்தவா சாரப் 

பேற டைந்தவன் றனக்கலிங் சும் மலம் பிறங்கக் 

கூறி டுஞ்வெ பிரா னரு ளாகமய் குறித்து 

மாறொ ழிந்திடு சீவன்ுச் இயில்வழங் குவவாய், 

(ப-ரை,) ஆறு என்னும் தலங்களின் முறை அதிர்த--, அசாரம் - (5ல்) ஒழுக்க ச 

தின், பேறு - பயனை, அடைந்தவன் தனக், இலியா த்தலம்--, பிமங்க - விளக்க, 

சிவபி.ரான்--, அருள் - அருளிச்செய்ஈ, அகமம்-, மாறு ஒழிக்இடு - ஒப்பு ஒழித்த, 
சீவன் முத்தியில் - வன் மு.$இ தரை யில், வழங்குவ ஓய் - வழங்குவனவா௫, குதித்துக் 
கூதிமம் - குறித்துச் பொல்லும், எ - று, 

(வி-ரை,) முறை - இடக்கை முறை, சவபிரானருளாகமம் - இவாகமம், ஆகமம் 

கூறிடும் எனவியையும், | 

அங்கஸ்தலமானத। பக்தஸ்தலம், மாஹேலஸ்வாஸ்தலம், ப்ரஸாதிஸ்தலம், ப்ராண 
லிங்கிஸதலம், சாணஸ்தலம், ஐகயஸ்தலம் என ஆறு பதப்புக்களையுடையதுபோல, 
இலிங்கஸதலழம் ஆசாாலிங்கம், தநலிங்கம், சிவலிங்கம், ஜங்கமலிங்கம், பிரசாத 

லிங்கம், மஹாலிங்கம் என ஆறு பரப்புக்களேயுடையதாதம்,. 

ஷட்விதலிங்கம் பவறவித பாவனை: ப்ருஇவி ஸம்ப்சமானதே அசாரலிம்கம், 

ஜல ஸம்பர்தமானதே குருலிங்கம், அக்ரி ஸம்பர்தமானதே ஸரிவலிங்கம், வாயு ஸம்பர்த 
மானதே ஐங்கமலிய்கம், அகா ஸம்பந்தமானதே ப்.ரஸாதலிங்கம், ஆச்ம ஸம்பந்த 

மானதே மஹாலிங்கம் || தேறத்தின் கூதஸ்தா..ததிலிருக்கும் ஆதா. ரசக் ரத்தில் ஆசார 

லிங்கம், குஹ்யஸ்தாாத்திலிருக்கும் ஸ்உாதிவ்ட்டாாசக் ரத்தில் குருலிங்கம், காபீஸ்தா 

நத்திலிருக்கும் மணிபூரகச&ரத்திம் ஸறி௨உலிங்கம், ஹ்ரு தயஸ்தாஈத்திலிருக்கும் அராஹத 

௪&ரத்தஇில் ஜங்கமலிங்கம், கண்டஸ்தரா சநிலிருக்கும் விா௩ச்திசக். ரத்தில் ப்ரஸாத 

லிங்கம், ப்ரூமத்யஸ்தாகத்திலிறாக் பம் ஆப்யேயாம் ரத்தில் மஹாலிங்கம் | க்ராணனில் 

ஆசா.ரலிங்கம், ஜீம்வாவீல் ஞருலிய்உம், ௪௮, வில் புநிவலிய்சம், தீவக்கில் ஜங்கமலிக்கம், 

ஸ்ரோதரத்தில் ப் ரஸாதலிய்கம், : ௬தயதி தில் மஹாலிங்கம் || ரக்தத்தில் ஆசாரலிம்கம், 

மாம்ஸத்தில் குருலிங்கம், மேதையில் ஸ்ரி௨லிங்கம், அஸ்தஇியில் ஜங்கமலில்கம், மஜ்ஜையில் 

ப். ரஸா தலிங்கம், சர்மச்தில் மஹாலிங்கம் || சித்த ல் ஆசா.ரலிங்கம், புத்தியில் குருலிம் 

கம், அஹங்காரத்தில் பரிவலிய்ஈம், மன தில் ஜம்கமலிங்கம், ஜ்ஞாகத்தில் ப்.ரஸா தலிங்கம், 

பாவத்தில் மஹாலிங்கம் || இவ்விதமாய் ப்ர௬ுஇிவி அப்பு தேயு வாயு அகாறாம் ஆத்மா 

என்னும் ஷட்பூத ஸம்பர் த &ரமஞ்தைப் பிடி.ச்.து, ஸர் வாவயவம் லிங்கமயமாயிருக்கற து. 

உள்





தலம்.] லிங்கலக்ஷணம். ௨0௦௩ 

வரீதுதுளமே ஜய் ௩மலில்கம், நரளமே ப்ர்ஸாதலிங்கம், பீடமே Lost ON ane LD | தாமம் 

பேதத்தினால் லிங்கம் கைத்தலத்தில் தரிக்கப்பட்டபோறு அசா ரலிங்கம், கஷஸ்தலத்தில் 

தரிச்சப்பட்ட பொழு குரறுலிங்கம், வக்ஷஸ்தலத்தில் தரிக்கப்பட்டபோழு ஸ்ரிவலிய்டம் 

மஸ்சகஸ்சலத்தில் தரிக்கப்பட்ட போது ஜம்மமலிங்கம், ஸுரிராஸ்தலதீதில் தரிக்உப் பட்ட 
. ட் * . be ப . ௪ ப் * . * 

போது ப். ரஸாதலிங்கம், ௮மள ஐக்யமாய் தரிக்பப்பட்டபொது மஹாவிக்கம் | பக்து 

லுக்கு ஆசாரம் முக்யமானதனால் ஆசார. அசாழலிவ்கம், மாஹஹேஸ்.:ரலுச்கு குரு 

மூக்யமானதனால் குருவே குருலில்கம், ப்.ரஸாதிக்கு பறிவன் முக்யமான தனால் ஸியனே 

ஸரிவலில்கம், ப்.ராணலிய்கிக்கு ஜய௦மம் முக்யமானதனால் ஐங்கமமே ௮கமலிய்கம், 
. . க ச ௬ ட | ச ல ட 6 . க . . . 

௪.ரணனுக்கு ப்ரஸாதம் முக்யமான தினால் பரலாதமே பீ.ரஸாதலிங்கம், ஐக்யலுக்கு 

மஹம் முக்யமானதினால் மணமே ம-ழாலிங்கம் | பின்னும், விரஸைவன் ஆசா.ரத்இல் 

ஸ்ரத்தா பக்தியுள்ளவனா மிருக்கையில் பக்துஞ யிருப்பள் ) அப்படிப்பட்ட அசா.ரத்சைப் 

போதித்த குருவினிடத்தில் நிஷ்டா பக்தியுள்ள வனா யிருக்கையில் மாஹேஸ்வ. னா யிருப் 

பன்) அப்படிப்பட்ட பூரு கொடுத்த லிங்கத்தில் அ௮தாஈ பக்தியுள்ளவனா யிருக்கையில் 
ப்சஸாதியா யிருப்பன் ;) அப்படிப்பட்ட லிய்க்திம்ரு. முமமாயிருக்கும் ஐம்கமத்தில் 

SJ Zia பக்தியுள்ள வ eo) யிறாக்டையில் ப ரா௭லிங்கியா யிமுப்பன் 5 முன்னர்க் கூறிய குரு 

லிங். ஜீங்கமயகவரின் பீமரஸாதத்துில் ஆகமதபக்தியுள்ளவனா யிருக்கையில் # 6001 (00) 

யிருப்பன் : அப்படிப்பட்ட OTe Bogw ப்ரகாயமரகும் மஹாலிய்உத்தில் ஸமரஸ © +A EB 9 ACD © 

பக்தியுள்ளவனா யிருக்மையில் ஐக்யனா யிருப்பல் |) இவ்வாறு ஷட்ஸ்தலம்கள் ஒன்றுக் 

கொன்று ஸம்பம்இழலுக் கொண்டிருக்கிறறன, 

நவலிங்கலக்ஷ்ணம். 

சரீரத்தின் குதஸ்தா நத்தில் LS haut wo Boor ந ன்்இத loot (ஐ -8 ௨ J) ந்கார 

பீஜத்தின் ப்ருதிவி ௮ம்) த்தி ஆதா ரமண்டபததுில் க்பியாறகழியு தமான அசாரலிய்சம் 

க. ராணமுகத்தினால் nb hones கரஹிக்கும், 

af Tg loot முஸ்யஸ்தாயத்தில் ற்வேதவர்வத்தின் நூமிதுின் ( a- இ - OM - 

5-௦) மகாரபீஜத்தின் அப்பு அங்கத்தின். ஸ்யாதிவூடாமமண்டபத்தில் ஜ்ஞாகாக்தி 

யுக்தமான குமுலிய்கம் ஹுஹ்வா முகத்திழயுல் ரஸதழதை கரஹிக்கும், 

oo & Boot மாபீஸ்தாமத்தில் ர்க்தவர்ணழ்இ.் பத்திதழின் &- ஜீ-ஐ- இஃயூ- 

ஜு ஜீலம் டு] பமா ரபீடுத்தின் அக்கி ௮ lear மணிபூரகமண்டபற்தில் இச்சா 

க்தி யுக்தமான பாழிவலிங்கம் அஸ்தலமுகத்தினால் ரூபத்தை கரஹிக்கும், 

ei 1 & Boot ஹ்ருதயஸ்தாநழ்தில் 6 ovat cost  whost பன்னிரண்டிதழின் (S-a- 

X~ 0 கடம ஆ ஆஃ ம ~@-Ko7 Qe ழு $) wld THUS த்தின் வாயு அங்கத்தின் Yor ns 

மண்டபத்தில் ஆதிஸாக்தி யுக்தமான பூங்கமலிங்கம் தவங்முகத்தினால் ஸ்பர்றாத்தை 

&.சஹிக்கும். 

சரீரத்தின் கண்டஸ்தாஈத்தில் ஸ்படிகவர்ஊத்தி.ப் பதினாறிதழின் மூ-டஃ-ஐ. 

ஆடல் - B-w-wrid-d9-09L2-4- ல் - 8௦ - மய) யகார பஐத்தின் 

காமு அங்கத்தின் விற௩த்திமண்டபத்தில் பராமாக்து யுக்தமான ப்.ரஸாதலிய்கம் 

ஸ்ரோத்ரமுகத்தினால் ஸப்தத்தை கரஹிக்கும். 

சர்.ரத்தின் ப்ருமத்யஸ்தாகத்தில் மாணிக்கவர்ண த்தின் இரண்டிதழின் (w0- So) 

ஓங்காரபீஜத்தின் ஆத்ம அங்கத்தின் அஜ்ஞேயமண்டபத்தில் சித்மக்தி யுக்தமான மஹா 

லிங்கம் ஹ்ருதயமுகத்தினால் தருப்தியை க_ஹிக்கும்,



உட சித்தாந்தடிகாமணி. [ ஆசாரலிங்கத் 

சரீச்த்தின் மஸ்தசஸ்தாகத்தில் ப். ரபாஜ்யோதிர்வர்ணத்தின் ஆயிரவிதழின் ௮கார 

பீஜத்்இன் ச்யாகாங்கத்தின் ப்ஹ்மமன்டபத்தில் நிஷ்சளலிக்கம் ஆரந்தமயமாயிருக்கும். 

சரீரத்தின் ப்ரிகாஸ்தாஈத்இல் மயா யாதிர்வர்ண த்தின் மூன் றிதழின் உகார 

பீஜத்தின் Cure nits 6 Boa ஸிசாமண்....பத்தில் றடிமமலிஙகம் லிப் ராம்தி மயமாயிருச் 

கும். 
சரீரத்தின் ஸரிகார்தஸ்தாகத்தில் அகணித பவயோதிர்வர்ணத்தின் ஒரிதழின் மகார 

பீஜத்தின் யாகாங்கத்தின் பஸற்சிமமண்டபத்தில் நி.ரஞ்டலிங்கம் Bibs நிராம்ய 

மாயிருக்கும். ஈண்டு, இச்செயுட்சலாக் கலனிக்க :-- 

பிரபுலிங்கலிலை, 

அங்க லிங்க மயிக்த மிதுவெ 

மங்க லந்தரு மாமறை யினமுடி த் 

GHG MS துவமசி தன்பொருள் 

LI dae luo a ்] பகர்பவ பரர்கிலர், 

பாசமேது பசு வெனட் பட்டதே 

bo sor யார்பதி யெயல கை யாருயிர்க் 

காசுத.ர வருளூ மருளுடைழ் 
தேடிகா வெளச் தேர்பவ ரார்சிலர், 

புறர்தி னஞ்செயும் பூளையி மான்கெளம் 

இறக்க கஞ்செய் தியா மருலிமெய் 

மறந்து ருந்த (Owl ohn லிங்கமும் 

றிறந்தி டுகிற மெய்தி (பரார்இிலர், 

முதனிலை முதலா மூவிரு ப்லயினி (ப ப்ர CLP fb er fr oy 

விதழவிழ் கமலப் பொருட்டு ஹு னரி்ற விலிய்க மா Ilo Deal நின்று 

ஓு.தன்மிசை யிலகு நிட்களம் பால நுஃடம்ம மேஜாசகிலை யாகு 

மதன்மிசை யமல OOF OVAL திவ அமர்க்றுனா colo MHL வியப்ப, 

உடம்பொடு பெ ரதிகாம் கரணபம் aden நுரைய்றிடப் படுமு Lin Ble dan & 
கடந்துள நிலையிம் சாதியா யிலஙடக் கண்டிகு துரியளைப் பால 
நெடுர்தவி -மைய வமை தி ம ம்மணிப்பொன் னிலைளோ a ச 

- - ் போழையுங் கடவா 

விடந்தனி விசும்பென் றல்லம ஸிருப்ப விருக்தவர் பாவர் 
கண்டார், 

இச்தியம் விடய கரணமெய் யெய்து மிய ரலையும் காண்டுல ீனாங்கு 

மந்தர வணைமே லிவர்ந்திருக் த்ய மணலைக் கண்டவப் பொழுதே 

முந்திய ப.ரமா நந்தவா ரிதியுண் மூற்ொ எமு£இன னம்மா 

த்ந்திர மெவம்னுஞ் Avi gp Oia! SMT மெனு Lo (ih evar &), 

Loar ey We gon குணமப் மா:எ மலமிபை யனைத்தையுங் சடக்து" 
கண்டிடும் வண்ணம புறதிது£் யெம்மைக் காடரிய வமைழ்தவிச் செங்கை 

வெண்டிரை சுருட்டல் # (Fini லகில் மேணுளர் செய்வதன் தென்று 
வ ட இட க உட கட ச ் . ச 

தொண்டர்க முறிக்கும் வசவனை த அதத்தான் கரரெலாம் துதிக்குமெம் பெருமான் 

உன்னரு ளுளதேற் கமலன் tor Gap ey மொருசிறு திரும்புசெய் இற்கு 

மென்னகல் வசவன் புகன்றுகை கூப்பி மிணைவிழி புனலுக வுருஇத் 

தன்னுணர் இலனாய் வசமற நிற்பச் தண்கதிர்ச் செம்மணி குயின்ஐ 

மபொன்னரி யணைமேல் விசம்பும விரும்தான் புல்லரு மல்லம தேவன்,



தலம் J 

Cyr 3 

லிங்கலக்ஷணம்: மஸ ௨௦௫ 

நீரக்சநமாலை, 

இல்லாள் புகல்வ ரனை ததை பொன்மண் ணிடைவிழைவு 
செல்லா மருளு மயழீர்ர்து நின்கழல் சேர்ந்துனக்கே 

யெல்லா முதவுஈற் சித்தத் துறைகுவை யென்கையுள்ளாய் 

நல்லார் புகழ்தரு மாசா.ர லில்கமென் னாமருற்றே, 

பழியாம் பிறர்தம் பொருண்மனை வேட்கை பரதெய்வமோ 

டொழியா வருடரு மட்டாவரண முவற்று கொண்டே 

யழியா துயருஈற் புத்தியெனுக்கை யமர்மை கண்டாய் 

மொழியா வருங்குரு லிங்கமென் ஹேயென் ane peor cress cor. 

விடயங் உளினணணி யானென தென்னு மிகையொருவி 

யடையும் புலனினக் காக்கச் தவிரக் காரப்பெய 
ரூடையங் கரமிசை: டற்சிவ லிங்கமென் றுற்றனைகாண் 

புடையம் பிகையொ டமர்வாயெ னங்கைப் பு.ராந்தகனே, 

கில்லா தயங்கும் வரியொமி கூடி. நிலையழிந்தே 

புல்லா விடயத் தலமர ஸீங்குபு பொய்யினெ நி 

செல்லா தொளிர்கன் மனத்தே யிருத்தியெம் செங்கையுள்ளர்ய் 

கல்லா ரறிவருஞ் சங்கம காமங் கடைப்பிடித்த, 

உடம்பு சஇபதி தானாய் விடயங்க ளுண்டுழலா 
தடங்கு ௪தியொரு தானா நீபதி யாகவுனைத் 

தொடர்ந்து நுகருகன் ஞானாக் உரத்திடைம் தோன்றுவைமால 

கடந்து வரு பிரசாதமென் ஹேயென்கைக் கண்ணுதலே, 

யானா ரடிமை சிவனே யிழையென் மிருப்பதுபோய் 

Bom பெரனப்பமிம் பேத மிலாமை கெறியுதவு 

மானா துயர்ச்த௪ம் பாவதீது மாலிங்க மாஇநின்முய் 

வானா டரியவ னேர பீடத்து மாணிக்கமே, 

சகச நீட்டை, 

சமரசம் பதிர்சகாலைத் தலமயிக் இயத்தடை இய 

கம.ரங்க மானவான்மா வந்தச்சிம் சத்தியாடு 

விமலமா லிங்கந்தனனை விளங்குகெஞ்சினி௰் ரித்து 

நிமலமாம் பரமாகந்த நிஐஇிருத் தியிற்களிக்கும், 

ஆனந்தம் பதிர்தகாலை யச்சர எஊத்தடைந்து 

வானந்தத் தல்கமாகு மகப.ரா ௪த்தியாடும் 

தானம்தப் பிரசாதத்தைத் தரித்துச்சோத் இரம்திலென்றும் 
ஊனச்த மில்லாவின்ப வோசையிற் களிக்குமென்றும். 

அனுபவம் பஇர்தகாலை யடைச்துகற் பிராணலிக்கத் 
தெலுமங்க வாயுநின்றங் கெழிலாதி ௪த்தியா௫ 

உனுஞ்சர லிங்கந்தன்னை யொன்றுந்தொக் இனிற்றரித்துப் 

பலுமர்தப் ப.ரமாகக்த பரிச௪த்இம் களிக்குமென்லும்,



௨௦௭௬ சித்தாத்த இகரமனரி, [ஆசாசலிங்கத் 

அவதானம் ப.இிர்தகாலை யடைந்தந்தப் பிரசாதத்தை 

இவனான தெயுவங்க மிச்சைகம் ௪த்தியாகி 

நவமான சஇவலிங்கத்தை நயனமஹ்றதிம் றரித்திங் 

குவமான மில்லாவின்ப வுருவினில் களிக்குமென்றும். 

நயிட்டியம் பதிந்த காலைன்மயே சுரத்தடைம்று 

சயித்இிய௫௪லமா மங்கந்தகு நான சத்தியாகி 

வியப்புறுல் குருலிங்கத்தை மேவுகா வினித்தரித்திய் 

குயப்பெறு பரமாகந்த வுருசியிம் களிக்குமென்றும், 

பற்பத்தி பதிச்தகாலைம் தரும்பத்தத் தலமடைநக்து 

முற்பகர் தரையாமங்க மொய்யதாவ் இரியையாடஇத் 

தற்பராசா.ர லிங்கந்தரித்து காசியினி லந்தச் 

திம்பராஈந்த கந்தம் தேர்ந்ததிற் களிக்குமென்றும். 

ஒருபத்தி தானே யாராயொரு தலக்தானேயாருய் 

Gp (Merry 5 தானேயாரறு யொருசம்தி தானேயாஞுய் 

ஒறாலிங்கம் தானேயாறு யொருமுகம் தா னேயாரய் 

ஒறாவின்பக் தானேயாறா யொன்றதாயக களிக்குமென்றும், 

அகாதியிம் இவெமேலிங்க மபினையே யய்கமாகும் 

அகாதியிவ் வபினையே யிவ்வங்கம தாயிம்றென்றுல் 

gor Bure சிவமேயக்த வங்கத்திற் புறம்பு தான்றும் 

அகாதியக் Hin FP boas கருத்தமு மிவையயாகும், 
(2) 

பத்த னேமுத லயிக்கனி முகவே பகர்ந்த 

வத்த லங்களின் திறமுரைத் தருளினை யைய 

சத்த தென்றுரை செயுமிலிங் கத்தல௩ தானியா 

தெத்தி றங்களி லுரைத்திடப் படுமஃ தியம்பாய், 

(ப - ரை.) பத்தன் மதில் அயிக்கன் ஈறு ஆஃ பகர்ந்த) ௮. தலங்களின் இறம்--, 

பரைத்று அருனளினே--, ஐய - ஐயனே, சழ்து என்று உரை செய்யும்--, இலிங்க த்தலம் 

யாது, அஃது எ இறய்களின் உரைத்திடட்படும்--, இயம்பாய்--, எ- று, 

(வி- ang.) பகர்க்த-சொன்ன. இறம் - இலக்கணம், இமய்களின் - இலக்கணங்களால். 

இயம்பல் - செ £ல்லல், 
(2) 

Canines பந்தபழ் தாதியா மறுதலந் தொடர்ந்த 

விலங்கு மொண்குரு முதன்ஞான சூனிய மீருய்ப் 

பலந்த ருந்தல மேழ்தலை யிட்டவைம பதுவு 

.... நலந்த ரும்பொழை முனியினி ஈவின்றிடப் பமிமால், 

(ப - ரை.) தொலைந்த பந்தம் - தொலைந்த பந்தத்தையுடைய, User A gio 

பக்தன் முதலாகிய, அறுதலம் தொடர்£த--, இலங்கும் - விளங்குகிற, ஓள் - ஒள்ளிய, 

குரு மூதல் ஞானசூனியம் ஈறு ஆய் - குறு முதல் ஞானஞூனியம் இறுதியாக, பலம் 

தரும் - பயனைத்தருற, தலம் - தலங்கள், ஏழ் தலையிட்ட ஐம்புவும் - ஐம்பத்தேழும், 
இனி கவின் நிடப்படும்-இனிச் சொல்லப்படும், நலம் தரும்-னமையைச் தருக, பொழை- 

(பொதிய) மலையில் வாழ்கின்ற, முனி - oy gb Bu cpetila Csr, 6 ~ Die



தலம்.] திகூரகுருஸ்தலம். ௨0௪ 

(வி. ரை,) தொலைச்த பந்தம் என்றது ப்தந்தொலைர்த என்றபடி, தொடர்ர்த- 
தழுவிய, ஈவிலல்-சொல்லல். பொமை-மலை (அது இம்கு அகத்தியர் வாழ்டூன்ற பொதிய 
மலையை யுணர்த்திற்று), (௩) 

முன்ன சொன்பஇம் குளபத்தத் கலந்தொடர் முறையா 

லன்ன முன்றிகழ் தீட்சைபின் AL meer ors orp 

பன்னு றுங்குரு திரியையொண் பாவஞா னத்தான் 

மன்னி லிங்கம் றலஞ்சுய சரபரம் % வகுப்பாம். 

(ப-ரை,) முன்னர் - முன்னே, பத்தத்தலம் தொடர் முறையால், இங்கு ஒன்பது 

உள--, அன்ன - அவை, முன் - முன்னே, இம் - விளங்குகிற, இக்ஷை-, பின்-பின்னே, 

திக்ஷை-, ஞானத்தால் பன் உறும்-சொல்லப்பட்ட, க௬--, இரியை--, ஒள்-ஒள்ளிய, 

பாவம், ஞானத்தால்--, மன்-ரிலைத்த, கல இலிங்கத்தலம்-, சுய ௪ர பரம் (என்ப 

வற்ஜை)--, வகுப்பாம் - சொல்லுவோம், எ று, 

(வி-ரை,) க்ஷ குருத்தலம் - இதாகுருஸ்தலம், தஇக்ஷை குருத்தலம் - ச௯தா 

குருஸ்தலம், மான சால் பன்னுறும் குறாத்தலம் - (ப்ர) ஞாகருருத்தலம், இரியை 
இலிய்த்தலம்-இரியாலியக 8 தலம், ஒள்பாவலி! தலம் பாவலிஙகத்தலம், ஞானத்தால் 

மன்னிலிங்கத்தலம் - நர. reine தலம், சுயம் - சுயத்தலம், உரம் - ஈரத்தலம், பரம்- 

ப.ரத்தலம், (௪) 

  

உ 

ஓம் அரீற்வராய BLS 

நாற்பத்தைந்தாவது 

க) திகூரகுருஸ்தலம். 
_... ௮.௨.௨ 

[அதாவது - எதனால் உத்க்ருஷ்டமான மாகம் கொடுக்கப்படுகிரதோ, மலதீர 

யாதி பாறங்கள் க்ஷயமடைபப்படிதிறதோ, ௮! த மை. எனப்படூம் ;) இலவ்லிசமான 

இரசைஷயைச் ரெய்பவ(௫ டி ஈரூரு என்பலு.] 

சலிநியக் துறை, 

யாதி ஞுற்பா ஞானமீட் இ! _ப்படு மில்ப 

Cem gp பாசப% த௩ய்கெடும் இடப்படு மதுமான் 

DB ev தடசையென் அுரைத்திடப் படுமிது செய்யு 

நீதி யொண்குரு மிக்கதிட் சாரு கெழ்த்தின், 

* ஆசாரலிங்க ஷட் பக்தர்கள்: _அசாரலிங்கமோஹி, அ சாரவிம்ஈபகீதன்,, அசர 

லிங்கீபூஜகன், அசாரலிங்கவீரன், அசாரபிய்கப்ரஸாதி, அசாரலிம்கப்சாணி என அறு 

வகைப்பவொர்கள். இவர்களில், ௮சாரஹீனரான ஸ்ச்ரீி புத்திரர்களை விட்டு நிரமோஹியா யி 

ருப்பவனே ஆசாரலிங்கமோஹி,புமியாசாரத்தற்ரு விருத்தமான பூர்வீகர்களின் நடத்தைகளை 

விட்டிருப்பவனே அசாரலிங்கபக்தன், ௮ம்யதெவசாபஜனையை யொழித்து லிங்கார்சிசுமா 

தம்பானே அசாரவிங்கபூஜகன், கைப்பற்றிய அசாரத்தை ப்ராணத்யாகம் வரினும் 

விடாதவனே அசாரலிங்கவீரன், ஸ்றாசியமாாசியாத் றங்கல்ப ரஹிதனே அசாரலிங்கப் ர 

ஸாதி, மிவமாஹேறஸ்வர நி$ைைகளைச் சொல்லாமல் போறீறினவனே அசரரலிங்கப் ராணி, 

த்ரிவிதாசாரலிங்கம்:-- ஸதாசாசம் நீயதாகாரம் கணாசாரம் என மூவகைப்படும், 
இவைகளில், யாகசாமொரு தன் ஸன்மார்சீகத்தினால் ஸகல ச.ரணர்களுக்குச் சந்தோவச்தை 

யுண்டாக்சச் செய்தலே ஸதாசாரமாம், டகீதியினால் தான் கைப்பற்றிய: வ்ரசத்தை ப்ரா 

ளுத்தம் வரையிஅம் நடத்துதலே நியசாசாரமாம், ஸரிவமாஜோஸ்வார்களை நிந்தப்பவர்களை 

ப்தஜித்தலே சணசாரமாம்,



௨0௮ சித்தாந்தசிகாமணி 

(பஃ சை.) யாஇினால்-௭ தனால், பரஞானம் சர்திடப்படும்--, இல்கன்-இவ்விட த்தில், 
ஓ.சு - சொல்லப்பட்ட, பாச பந்தம் கெடுத்திடப்படும்--, ௮. தான் - அதுவே, இது 

இல் - குற்றமற்ற, இிக்ஷை என்று உரைச் இடப்படும்--, இது செய்யும் நீதி - இதனைச் 

செய்யும் ரீஇயையுடைய, ஒள் குரு - ௪ற்குரு, நிகழ்த்தின் - சொல்லுமிடத்தில், மிக்க - 
மேலான, திக்ஷாகுரு - தஇிக்ஷாகுருவாவன், எ ஈறு, 

(வி- ரை,) பரஞானம் - பரம (உத்தமமான) ஞானம், தீகஜாருரு - திகைஷசெயயுங் 

குரு. சற்குரு - ஸதாசாரியன். (௧) 

கூற ருங்குணா தீதமே குகாரமாம் ருகாரசம் 

வேறி லங்குரூ பாதீத மென்சூவர் மேலோர் 

தேறி டுங்குணா தீதமா மருவருள் செய்யு 

மாத டைந்தவ னியாரவன் குருவென மதிப்பாய். 

(ப - cor.) கூறு அரு - சொல்லுதற்கரிய, குகாரம்--, கணாதீதமே yo—, வேறு 

இலங்கு - அதனில் வேரறாடு விளங்கு, ருகாரம்--, ரூபாதீதம் ஆம்--, என்குவர் 
மேலோர் - என்று சொல்லுவர் மேலோர், தே நிடூம் - தெளிவாயெ, சுணாதீதம்--, ௮௬ - 
gure gid, ஆம் - உண்டாய, அருள் செய்யுமாறு அடைந்தவன் யார் - இருபை செய 

தற்பொருட்டு வர்தன் யாரோ, அவன் - அவனே, குரு என மதிப்பாய்--, ௭ - னு, 

(வி. ரை,) குணாதீ£தம் - ரூணம் கடந்தது, ரூபாததம் - ரூபம் கடத்து, (௨) 

சாத்தி ரப்பொருள் விளங்குற விரித்திடும் தகையால் 

வாய்த்த மிக்கவா சாரத்தின் வழிநிறுத் துதலாற 

சீர்த்த வச்செய முனுமா சரித் இடுஞ் செயலா 

லேத்து றப்படு மென்றுமா சாரிய னென்றே. 

(ப-ரை.) சாத்திரப் பொருள் விளங்குற--, விரித் இடும் தகையால் - (சம்பாதித்த) 
ப.ரவச்செய்யும் பெறாமையாலும், வாய்த்த - பொருந்திய, மிக்க ஆசாரத்தின் வழி 
நிறுத்துதலால் - மேலான வொழுக்க நெறியில் நிறுத்துதலாலும், சீர்ச்த - இறந்த, 

௮ செயல் தாலும் ஆசரித்தலால் - அந்தச் செயலைத் தாலும் ஆசரித்தலாலும், எனறும், 

ஆசாரியன் என்று ஏதிதுறப்படும் - சாரியனென்று துறிக்கப்படுவன், ௭ - று, 

(வி-ரை,) சத்திரப்பொருள் - றாஸ்த்ரார்த்தம் (வீரசைவாகமப்பொருள்), சர் தத- 
பெயாடியாஃப் பிறந்த பெயரெச்சம், £ர்த்த செயல் ஏனவியையும், ஆசரித்தல்-அனுஷ்ட் 

டித்தல், விரித்திமம் தகையால் - விரித்துச் சொல்லும் பெறாமையால் எனினுமாம், (௩) 

அத்து வாமுடி யோகமுற் நருஞ்சிவ மாகு 

மெய்த்த தேசிக னேபவக் கடம்கரை விடுவோ 

னெய்த்தி டாவறி வ(யுல கிலங்குறு மெவனா 

லத்த யாகுரு வுலகெலாம் விளக்குறு பலனாம். 

(ப-ரை,) அத்துவா முடி - (அற்) அச்துவாவின் முடியாடிய, யோகம் உற்று - 

யோகத்தையடைந்து, அரும் சிவமாகும், மெய்க்த - உண்மையா௫ய, தேடிகனே--, 

பவக்கடல் கமை - பிறவிக்கடற்கரையில், லவ்டிவோன்.-., எய்ச்திடா - இளைக்காத, அறிவு 
ஆய--, எவனால் உலகு. இம்லகுதும் - எவனால் உலகம் விளங்குமோ, ௮ - ந்த, 
SUTGGH—, உலகு எல்லாம் விளக்குறுபவன் ஆம் - உலகம் யாவையும் விளல்கச் 
செய்பவனாவான், எ. று, 

(வீ-சை.) அத்துவா-மார்க்கம், முடி-அதிதம்.தே௫ிகன்- துரியன், பவக்கடலஃமாயா 

சமுத்திரம், பிறவிக்கடற்கரை - முக்தி. பிமவிக்கடற்கரையில் விடுவோன் விஸ்வகுரு, 

தீட்சாகுருஸ்தலம்-முற்றும்.



a. 

ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய ஈம$*, 

நாற்பூத்தாறாவது 

௨.) சிக்ஷாகுருஸ்தலம். 

et fqn 

[அதாவது - மேம்கூறிய தீக்ஷாகுருவே, தான் போதகனாகவும் 2ஷனைப் போத்ய 

ஞுகவும் அறிச்து 2ஷனுக்கு பீரற்சோத்தா மூலமாய் உபதேசம் செய்கையில் gers 
முகத்துடன் ஸதாசாரங்களை விதிப்பதனால் சிக்ஷ£குரு என்புது.] 

கலிநிலைத். துறை, 

(போத கச்ன டையே தனையடை புதல்வர்க் த கத்தின னாகியே த தீ 
கேத மற்றிமி கடாவினுக் கெதிர்விடை யிசைப்பாற் 

றி.த கற்றுிட் சாகுருப் பெயரினைச் செறியு 

மோத லுற்ற£ட் சாகுரு வேயென வுணர்வாய். 

(ப- ரை.) ஓதல் உற்ற - சொல்லப்பட்ட, தீக்ஷாகுருவே--, போதகத்தினன் ஒட - 

போதஇப்பவனா9, தன்னை அடை - தன்னையடுத்த, புதல்வர்க்கு-€டருக்கு, எதம் ௮ற்றி6 

குழ்றமற்ற, கடாவினுக்கு - வினாவுக்கு, எதிர்விடை--, இசைப்பால் - சொல்லுதலால், 

திது அகற்று - தீமையை யொழிக்கற, சி-ஷொரருப் பெயரினைச் செறியும் - சக்ஷாகுரு 

வென்டே பெயரைப் பொருந்துவன், என - என்று, உணர்வாய் - அறிவாயாக, எ -.று, 

(வி-ரை.) இசைப்பு - இசைத்தல் (சொல்லல்), (௧) 

போத கஞ்ச தக்இரம் போகப் படுத 
லோத ரஞ்சிவ ஞானமென் றுணர்வுற வுரைப்போன் 

றீ.த கன்றிட் சாகுருப் பவவிருள் சிதைக்கு 

மேது விந்துவாம் வாசக னாரிய னென்பான். 

(ப-ரை.) போதகம் வதர்திரம் என்று--, போதகப்படுதல் ஓது ௮௬ சிவ 
ஞானம் என்று--, உணர்வு உரைப்போன் - அமிவுதிக்கும்படி சொல்வோன்-, இ.து 
அகன்ற சக்ஷாகுரு--, பவம் இருள் சிதைக்கும் - பிறவி யிருட்டைக் கெடுக்றெ, ஏது - 
காரணமாயெ, இந்து ஆம் வாசகன் - சர்திர இரணம் போலுஞ் சொல்லையுடையவன், 
ஆரியன் என்பான் - ஆரியனென்று சொல்லப்பமிவான், ஏ- று, 

(வி- ரை.) போதகம் - அறிவைத்தருவது, போதகப்படுதல் : போதிக்சப்படுதல் 
(அதியவேண்டிய தத்துவம்,) உணர்வுற உரைப்போான் - போதகன், பிதலியிருட்டு - 

பிறவியாயெ அந்தகாரம் என விரியும், கிவதர்இரம் - சைவாகமம், இதனால் Peeper GH 

வினிலக்கணமும் ஆரியனிலக்கணமும் கூறப்பட்டன ; அதாவது எவரால் Yasar OCs 

யதியவேண்டிய தத்துவம் என்று டன்கு உபதேசிக்கப்பெறுன்றானோ ௮வர் போதகர் 

என்றும் ஸிக்ஷாகுருவென்றும், எவருடைய மொழிடள் ஸம்ஸார இருளுக்கு றரத்சால 

சர்த்ர பெணங்களாய் ப்.ரவர்த்திக்கன்றனவோ அவர் அரியர் என்றும் சொல்லப்படுவர், 

உலகமுற்றிடு மாயையை யொழித்திட வற்றா 

யிலகு மத்துவி தத்தினுக் கேதுவா யிருந்த 

தலைமை யிற்பதி ஞானஈல் குறுமவன் மூனே 
புலமை பெற்றுள வாரிய னென்பவன் புவியில், 

ee
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(ப- ரை.) உலகம் உற்திடும் மாயையை--, ஒழித்திடவற்றாய் - ஐழிச்சவல்லதாய், 

இலகும்-விளங்குற, அத்துவிதததினுக்கு,--ஏ.து ஆய் இருக்த--, தலைமையின்-முதன்மை 

யுள்ள, பதிஞானம் - வெஞானத்தை, ஈகல்குறும் - இருபை செய்ற, ௮வன் தானே--, 

புவியில்--, புலமை பெற்று உள்ள ஆரியன் என்பவன் - புலமையுள்ள ஆரியனென்று 

சொல்லப்படுவோன், எ-று, 

(வி- ரை,) புலமை - ஞானம், தானே யென்பதில் ஏகாரம் தேற்றம் (பிரிநிலையு 

மாம்) (௩) 

பேத மாகிய சகவிகற் பத்தொடு பிறங்கு 

மாதி பூருவ பக்கமாக் கொண்டுமுற் மறிவாற் 

மீதி லாதவோ சத்துவி தஞ்செய்சித் தாந்த 

மேதை யோளே விக்குரு பரன்குண மிகுத்தோன். 

(ப-ரை,) பேதம் ஆூய ௪. விகற்பத்தொடு--, பிறங்கும் - விளங்குஇன்ற, ஆஇ- 

மூலமாயே மாயையை, பூருவபக்கமாக்கொண்டு-.., முற்றறிவால்- பூர்ண ஞானத்தால், 

Sa இல்லாத--, ஓர் - ஒப்பற்ற, அக்துவிதம் செய் - அத்துவிதஞ் செய்ற, இத்தார்த 
மேதையோடு - இத்தாரத ஞானத்தோ டு, உள்ள - இருக்ற, இ- இத, குருபரன் -குரு 
பரனே, குணமிகுச்தோன் - சுணச்தில் மிச்சவன். at - 2. 

(வி-ரை.) விகழ்பம்- வறுபாமி (பேகுகம்பனை), பூறாவபக்கம் - முற்பக்கம், (௪) 

யாவன் வாய்மொழி யையமென் வனத் இனை யெறிய 

வாவு மொண்பர சாமவன் குருசிகா மணியா 

மேவு கன்மொழி யாடியில் விம்பமாய் விளங்கு 

மேவின் முத்தியம் இருவுளன் பவக்கட லெடுப்பான். 

(ப-ரை.) யாவன் வாய்மொழி- எவனுடைய வாய்ச் சொல்லானது, ஐயம் என் - 

சந்தேகமென், வனத்்இனை எறிய - காட்டை வெட்டுதம்கு, வாவும் - தாவுற, ஒள்- 

கூர்மையாக, பாசு ஆம் - கோடரியாகுமோ, அவன், குருகொமணி ஆம் - தேக 

சூடாமணியாவன், மேவும் - பொருர்திய, தன் மொழி - தன் வார்த்தையால, ஆடியில்- 

(உபதேசக்) சண்ணாடியில் (தோன்று), விம்பமாம்-பிர இவிம்பமாய், விளங்கும்--, ஏவு 

இல்-துன்பமில்லாத, முத்தி அம் இரு உளன்-அழூய முத்திச் செல்வத்தை யுடையவன், 

பவக்கடல் - பிறவிக்கடலினின்றும், எடுப்பான்--, ௭ ௨ று, 

(வி-ரை,) சகா, சூடா என்பன முடியென்னும் பொருள, களங்கமற்றதாஇய 

எவருடைய உபதே௪மொழியாயெ கண்ணாடியில் மோக்ஷலக்ஷமி பிம்ப உருவமாய்க் 
காணப்படு றதோ அந்தக் குரு பவதாரணம் செய்விக்கன்றவர் என்பதிதன் கருத்து, 

பவதா ரணம் - ஸம்ஸாரார்ணவத்றைத் தாண்டச் செய்தல், (௫) 

பரிந்து £டாரத மகழ்தினை ஞான பத்தாற் 

றிருந்த விங்கல குறுபவழ் கொப்பிலை செப்பிற் 

பொருந்து றும்பவப் பிணியினுக் கேகமாம் போத 

மருந்து தந்தருள் குருபரன் வாய்க்குமோ மண் ணில். 

(ப-ரை,) பரிந்து - இரங்க, சீடர்தம் - டருடைய, ௮ச.த்தினை-மனத்தினை, ஞான 

இபத்தால்--, இருந்த - இருக் தும்படி, இங்கு - இவ்வுலகில், இலகுறுபவற்கு - விளக்கு 

வோலனுக்கு, செப்பின் - சொல்லுமிட. த்தில், ஒப்பு இல்லை--, பொருக்துறும் - வருஇற, 

பவப்பிணியினுக்கு - பிறவி நோய்க்கு, ஏகம் ஆம் போதம் மருந்து - பரமாத்வைத ஞான



த்லம்.] ஞானகுருத்தலம், உக்க 

மாய (உத்தமமான) ஓளஷ தத்தை, தர்தருள்-தக்தருளூ௰, குருபரன்--, மண்ணில், 
வாய்ச்குமோ - இடைப்பனோ, ௭ - று. 

(வி-ரை,) ௮அகத்தினை-ஹ்ருதயகமலத்திலிருக்கும் சித்தத்தை, அகம் - ஆகுபெயர், 
விளக்குவோன் - குரு, குருபரன் - குருஸ்சேஷ்டன் (தே௫ிகன்), வாய்க்குமோ வென்னு 
மோகா.ரம் வினாவோ டெதிர்மறையுமாம், (a) 

சிக்ஷாகுருஸ்தலம் - முற்றும். 

  

௨ 

ஓம் பரமாத்மகே நம 

நாற்பத்தேதழாவது 

(௩.) ஞானகுருத்தலம். 
__ ௮௨ 

[அதாவது - ரஹஸ்.பார்த்தங்களின் போதத்தைச் செய்து ஷனது ஸர்தேஹத் 

தைப் போக்கும் இந்தச் சகுஷாகுருவே, ப்.ரத்யக்ஷமானதும் ஜீவன்முக்தி தாயகமானழு 
மான ஸ்ரிவஜ்ஞாகத்தை யுண்டுபண்ணுவ தனால் ஞானகுரு எனபது.] 

கலிரிலைத் துமை, 

ஐய நீக்குப தேசஞ்செய் இவன்றிக ழறிவைச் 

செய்யு முண்மையாற் பெயர்ஞான குருவெனச் செறியு 

மைய லின்றியே வளசொளி மலிசிதம் பரத்தை 

யுய்ய நல்குவோன் ஞானதே சிகனென வுரைப்பார். 

(ப- GON.) ஐயம் - சந்தேகத்தை, மிக்கு - நீக்க்கிம, உபதே2ம் செய்.து--, இவன் 

இந்தச் £டனது, திகழ் - விளங்குகிற, ௮றிவை--, செய்யும் - உண்டாக்குறெ, உண்மை 
யால்--, ஞானகுரு என பெயர் கெறியும் - ரானாசாரிய னென்று பெயருண்டாகும், 

மையல் இன்றி - மயக்க மில்லாமல், வளர் ஓளி மலிஈ வளராகின்ற வொளி மிகுக்த, 

இதம்ப.ரத்தை--, உய்ய - உய்யுமபடி, கல்குவோன - கொடுப்பவன், ஞானதேடிசன் என 

உரைப்பார்--, எ- று, 

(வி-ரை.) இதம்பரம் - ஞானாகாயம் (அபரோக்ஷ ஸாகஷ்ஷாத்கார ஐீஞாகம்), ஞான 

தேூிகன் - ஞானாசாரியன், 

ப்ரபஞ்ச வேம்றுமை யில்லாததும், விகா£மில்லா ததுமாகய சிதாகாறதமழை எவர் 

சித்த வருத்திகளுக்கு முன்னரும், உதித்துள்ளபோதும், லயிக்கும்போதும், லயித்த 

பின்னரும், இவைகளைப் பார்த்துக்கொண்டு ஸாக்ஷிமாதர பூபமாய் தர் போதமிருகன் 
றமையாலன்றோ வருத்தி யுதித்ததும் ஒடுங்கிய தும் அறியப்படுஇன்றது, ஆதலால், ஸகல 

வ்ருத்இகளுக்கும் ஸாகஷியாய் தர் போதம் உளது, அதனையே ஆத்மாவென்ற மி”? என்ற 

யுக்திவாக்ய உபதேசய்களால் எவர் ஸாக்ஷாத்கரிக்கச் செய்கின்றாரோ, அவர் ஞானகுரு 

என்ப இதன் கருத்து, இதுகாறும் திக்ஷாகுரு சிக்ாகுரு என இரண்மி விதமாய்க் குருவைக் 

கூதி, இங்கு ஞானகுரு என்று மூன்றாவது கூறியதனால் மூவகையாகிய குருபேதம் 

கூறப்பட்ட தென்ற நிக இம்மூவகைக் குருபேதம் ஈ.பகிஷதிலுக்களில் மோதககுரு, 

போதககுரூ, மோக்ஷகுரு என்று வேறு பெயரால் வழங்கப்பட்டுள்ளது; இவை முழையே 

மார்க்கம் காட்டுவோர், மாஸ்த்சோபதேஸம் செய்வோர், பாரதத்வோபதேமம் செய் 
வோர் எனப்பொருள்படும். இதன் விரிவை ப்.ரஹ்மவித்ஃயாபகிஷத் முதலியவைகளில் 

காணலாம். இது பற்றியன்றோ பிரபுலில்கலீலையிலும் *போதககுரு ஈம்மூருட் புகச் 

கொடி. சட்டனன்று” எனப் போதககுருவைக் குறிப்பித்துளளலு, (சே)



உக. சித்தாச்தசிகாமணி, [ஆசாரலிங்கத் 

தேய்ந்து தானல மருமதி மறுவொடு செறியும் 

வாய்ந்த ஞானமா மதஇமறு வற்றது மருக்கஇத் 

சோந்த கல்லிரு எகற்றுவ கொளிமணித் இப 

மேய்ந்த ஞானக௩ல் விளக்இரு ளிரிப்பதெவ் விடத்தும். 

(ப-ரை,) அலமரும் - சுழலாகின்ற, மதி- பந்தன், தேய்ந்து - கலை குறைந்து, 

மறுவொடு செறியும் - களங்கதிதோடிருக்கும், வாய்க்த - இடைத்த, ஞானம் ஆம் மதி - 
ஞானமாகிய பூர்ண சந்திரன், மறு அற்றது - ஈளங்க மற்றது, ஒளி மணி தபம் - ஒளியை 

யுடைய ரத்த தீபம், மருங்கில் சர்க்க வல் இருள் அகற்றும:து--, ஏயர்த - பொருக்திய, 

ஞான கல் விளக்கு--, எவவிடத்தும்--, இருள் இரிப்பது - (அஞ்ஞான) இருளை 

யோட்டுவது, எ-று. 

(வி-ரை,) சேர்ந்த வல்லிருள் - நெருங்க வலிய இருள், எவ்விடத்தும் - சமீபம் 

தாரம் என்றில்லாமல் எங்கும் வியாபகமாஇய, இரித்தல் - டட்டல், தேய்ந்து என்றதனால் 

கலை கூறைநீதது மல்லாமல் வளர் தலும் பெறப்பட்டது, அலமரல்-ஃவிகா.ரமுழல், களங்கம் 

என்பதனால் விகாரமுடைமையையும் குறிப்பித்தது, மருங்கு - பக்கம், (௨) 

அனைத்தி ஓுக்குமோர் காரண மாகிய வறிவை 

நுனித்து சைத்தருள் குரவனே சிவனரு ஹணோக்காம் 

பனிக்க இர்க்குஞா னக்கடல் பொய்குறப் பவமாக் 

தனித்தி ௬ட்....ற வருகுரு ஞானபா ரகனால், 

(ப- ரை.) அனைத்தினுக்கும் - எல்லாவற்றுக்கும், ர் - ஒப்பற்ற, காரணமாகிய 

அறிவை--, நுனித்து உரைத்தருள் - நூட்பமா woos துரைத்தருள்றெ, குரவனே 

சிவன் --, அருள் கோக்கு ஆம் - ( அவனது ) இருபா '-மாக்கமாகய, பனிக்கதிர்க்கு * 

சந்திரனுக்கு, நானக்கடல் பொங்கு, பலம் அம் - பிறவியாகிய, தனித்த - ஒப்பற்ற, 

இருட்டு ௮௦ - இருளறும்படி, வரு - வந்த, குரு - தேுிகன், ஞானபாரகன் - ஞானக்கசை 

யடைந்தவன், எ - மு, 

(வி -ரை,) பனிக்,திர் - கு.ரிர்ச்சியாகய இரண் ங்காயுடையவல் (சந்திரன்), 
4 ச் 4 ச . 6 eos ச ச ச 

கோக்கம ஃ பார்வை, அனைத்இனுக்கும் - ௪கல புருஷார் ததங்களுக்கும், (௩) 

போம்கு செங்கதஇர்ப் புறத்துறின் றிணைவிழி புதைக்கும் 

கங்குல் வல்லிரு ளொன்றையே போக்குறுங் ஈ௬தஇ 

னிய்கு ஈல்லருண் ஞானதே சிகனெனு மிரவி 

தங்கு முள்ளொடு புறததுறு மிருளெலா௩ கள்ளும், 

(பஃிர்.) பொங்கு - விளங்குுற, செங்கதிர் - சூரியன், புறத்து நின்று... இணை 
விழி புதைக்கும் - இரு கண்களையும் மமைக்கற, கங்குல் - இராக்காலத்து, வல் இருள் 

ஒன்றையே போக்குறும்--, கருதின் - யோருிக்கு மிடத்தில், இங்கு - இவ்வுலடல், ஈல் 

அருள் ஞானதேசிகன் என்னும் இ.ரவி--, தங்கும் ஸ் sou, உள்ளொடு - உள்ளிருளோடு, 

புறத்து உறும் இருள் எல்லாம்--, தள்ளும் - ஒழிக்கும், ௭ - னு, 

(வி -மை.) செங்கதிர் - செம்மையாய இரணங்களை யுடையவன் (சூரியன்), 

ஓன்மையே யென்றுமேகாரம் தேற்றம், இரவி-சூரியன், சூரியன் புவிருளொன்றனையே 

யொழிப்பான, ஞானாசாரியனாகிய ஞரியன் உட்புற விருளையொருங்கே ஒழிப்பானென் 

18 5 OD கூப்பட்டழு, (௪)



தலம்.] இிரியாலிங்கத்தலம். Osh 

கடைக்க ணோக்இனாற் றியாகாஇ கற்பனை யின்றி 
யடுக்கு மோர்சிவ வேதக மாக்குறு மறிவை 
விடுக்கு மாலுடை யுயர்£வன் மு.த்தனாய் மேவக் 

கொடுக்கு மாரியன் ஞானசா க.ரனெனக் குறிப்பாய், 

(ப- ரை.) ஒரியன் - ஆசாரியன், கடைக்கண் நோக்கினால் - கடாக்ஷத்தினாலேயே, 

தியாநாதி கற்பனை இன்றி--, அறிவை--, அடுக்கும் - அடுத்த, ஓர் - ஒப்பற்ற வெ 
வேதகம் ஆக்குறும்--, விடுக்கும்-விட்ட, மால் உடை - ஆசையையுடைய, உயர் - உயர்ந்த, 

சீவன் முத்தனாய் மேவக் கொடுக்கும்--, (ஆதலால்) ஞான சாகரன் என - ஞானக் 

சடலாவனென்று, குறிப்பாய் - நினைவாயாக, எ-று, 

(வி-ரை.) வேதசம் - வேதிகப்பட்டது (பொன்), ஈண்டு, இச்செய்யுளைக் கவனிக்க: 

பிரபுலிங்கலிலை, 

இவ்வா நருளாம் றனையுணர்த்தி யிறுச்ச ஞான வியல்லீர 

சையா சிரிய னல்லமனித் தரையிம் பருவச் தலைசிறப்ப 

வுப்வா னினைந்து தனைகோக்குயுற்ம வடி.யார்க் குபதேத௪௩ 

செய்வா னியன்ற வடி. வொடுசென் ஐருள்செய் செயல்செய் துலாவினான், (௫) 

ஞானகுருத்தலம் - முற்றும். 

  

©). 

ஓம் ஸாமஸழர்யாக்கிலோசநாய ௧ம3 

நாற்பத்தேட்டாவது 

(௪) கிரியாலிங்கத்தலம். 
௮௮௦௨ 

[அதாலத - நிஞாசகூருவினு லுண்டான ம்ஞாநத்தினால் ஆஸக்தனாய்ச் செய்யும் 
எல்லா ஸத்க்ரியைகளும் எந்த வஸ்.துவினிடத்தில் லயமடைஏெெதோ, அத வஸ்துவாயே 
இஷ்டலிங்கமே இரியாலிங்கம் என்ப.து.] 

கலிநிலைத்துறை, 

ஞான தேசிகன் ஞானயோ கங்கொடு ஈண்ணி 

மான மேவிய கிரியையெவ் விடத்திளின் மாயு 

மான விங்கது தான்ூிரி யாலிங்க மாமென் 

aren Ben Du நான்முறை யுணர்க்தவ ருரைப்பார். 

(பஃ ரை.) ஞானதேசிகன்--, ஞானயோகம் கொடு ஈண்ணி--, மானம் மேவிய £ 
பெருமை பொருக்திய இரியை--, எவ்விடத்தினில் மாயும் - எவ்விடத்திற் செடுமோ, 

ஆன - ஆயெ, இங்கு அது தான் - இவ்விடத்து அதுவே, கிரியாலிங்கம் அம் என்று, 

ஊனம் இன்ழமிய - குற்ற மில்லாத, மூல் முறை உணர்ர்தவர் உரைப்பார், எ.து, 

(வி-ரை,) இரியை - தொழில், ஊனமின் திய மூல் என்றது சிவாகமங்களை, ல் - 

ஆகுபெயர், ஞானயோகம் - லிஜ்ஞாக ஸம்பந்தம், (ச) 

அதிவு மேனியா யுண்மையா யாகந்த வடிவாய்ப் 
பொறியு மு9வாரு பிரமமே இரியையின் பொருட்டுக் 

குறியு முவரு மிலிங்கமென் ர,தலாற் கொண்ட 

மதிவி லாவிலில் கார்ச்சனை பலமெலாம் வழக்கும்,
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(ப-ரை.) ௮றிவு மேனியாய் - ௮றிவுருவா௫ு, உண்மையாய்--, ஆகர்த வடிவாய். 

பொறி உறு - பொறிகளனுகாத, ஒரு - ஒப்பம்ற, பிரமமே--, இரியையின் பொருட், 

இலிங்கம் என்று--, குறி உரு வரும் - குதியடைக்துவரும்--, ஆதலால--, கொண்ட--, 

மறிவு இலா - தடையில்லாத, இலிங்க ஒர்ச்சனை --, பலம் எல்லாம் வழங்கும் - 

எல்லாப் பயன்களையும் தரும், ௭ - று. 

(வி-ரை,) ௮றிவு- சித்து, உண்மை - ௪த்து, ஆக௩ந்தம் - இன்பம், பொறி- ஐம் 
பொறிகள் (அவை மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி யென்பன.) (௨) 

யாக மாதிய கிரியைகள் யாவையும் எடுத்து 

யோக மாதவர் சித்தர்கள் யாவரு முவந்தே 

யேக மாகிய விலிங்கபூ சனையையே யிசைவ 

சாகை யாலிலிம் கஞ்சீற௩் தொப்பிலா தாகும். 

(ப- ரை,) யாகம் ஆதிய இரியைகள் யாவையும் விடுத்து--, யோகமாதவர் இத்தர் 

கள் யாவரும்---, உவர்து-விரும்பி, ஏகம் ஆய - அத்வித$ீயமா யெ, இலிங்கபூசனையையே 
இசைவர்--, ஆகையால்--, இலிங்கம் சிறக்து ஒப்பு இல்லாததாகும்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) யோகமாதவர் - யோ௫இகள், (௩) 

அரிய மாதவ மியாகங்க ளாழ்பய னென்கொல் 
பெருகு மாதர விலிம்கபூ சனையினிழ் பெற்முன் 

கிரியை யாவையுக் தரும்பல மவனசோ கிடைத்தான் 

நறெரியி லோவவம் கரிதென லில்லையோர் இறிதும், 

(ப-ரை,) ௮ரிய மாதவம் யாகங்களால்--, பயன் என் கொல் - பயன் யாதோ, 

இலிங்க பூசனையினில்--, பெருகும் ஆதரவு பெற்றான் - மிக்க ௮ன்பு பூண்டவன், இரியை 

யாவையும் தரும் பலம் ௮வன் இடைத்தான்-எல்லாக் இரியைகளும் தரும பயனை அவன் 

அடைந்தான், தெரியிலோ - கருதுமிடத்திலோ, ௮வற்கு-அவலுக்கு, ஓர் சிறிதும்--, ௮ரிது 

எனல் இல்லை--, ௭ - நு, 

(af - ong.) கொல் - ஐயத்தோடெதிர்மறை. யாகம் - ௮க்நிஹோத்.ர முதலிய 

வேதன் மான்முத லாகிய விண்ணவர் குழாமுக் 

இதி லாதுயர் சித்தர்தங் கணங்களுஞ் இறந்த 

போத மாகிய விலிய்கபூ சனையினைப் புரிந்து 

பேத மாயதம் பதமொடு தந்தொழில் பெற்ருர். 

(ப-ரை.) வேதன்--, மால்--, மூதலாயெ--, விண்ணவர் குழாமும் - தேவர் 

கூட்டமும், தீது இல்லாது உயர்-திய்கில்லாமலுயர்ந்த, இத்தர் கணய்களும்--, இறந்த, 

போதம் ஆடிய இலிங்க பூசனையினைப் புரிக்து--, பேதம் ஆய - வெவ்வேறாகய, தம் பத 

மொடு- தம் பதவிகளுடன், தம் தொழில் பெற்றுர்--, எ - று, 

(வி- an.) sem meer = Gi Beer, போதம் - நானம், gw தொழில் - லோக 

வயாபாரங்களுக்கு அதிகா ரத்தொழில், (௫) 

கிரியாலிங்கத்தலம் - முற்றும். 

 



6 

ஒம்ஹலிஷே நம? 

நாற்பத்தோன்பதாவது 
(ட) பாவலிங்கத்தலம்; 

[அதாவது - க்ரியாலிங்கம் கரியைகளுக்கு எவ்வாறு லயஸ்தாகமோ, அவ்வாறு 

ப்ராணலிம்கம் மசோலயத்தித்கு ஸ்தாஈமாயுள்ளதே பாவலிங்கம் என்ப,] 

கலிகிலைத்துமை, 

கிரியை யெவ்வண மிலயமுற் நிட்டது சளத்தி 
னரிய பாவமு மவ்வகை யவ்விடத் தடங்கு 

முரிய தாமது வேபாவ லிங்கமென் றுரைப்பர் 

தெரிய நால்பல கற்றுணர் வுடையதே செசே, 

(பஃ ரை.) ளெத்தின் - சொல்லுமிடத்தில், இரியை - கரியையானது, ௭ வண்ணம் 

இலயம் உற்நிட்டது - எய்வாறு லயமடைர்ததோ, அரிய பாவமும் ௮ வகை wa 

விடத்து அடங்கும்--, உரியது தம் அதுவே பாவலில்கம் என்று உரைப்பர்--, 

(யாரெனின்) பலநூல் தெரியக் கற்று உணர்வு உடைய தேசிகர்--, எ- இ, 

(வி- ரை,) இளத்தல் - சொல்லல், லயம் - ஒடுக்கம், பாவம் - பாவனை, தே௫கர் - 
ஆசார்யர், (௧) 

பகவ னாயே பச9ிவன் பாவழுற் றிடுவன் 
றிகழ்ப சாப.ரற் கனையதாழ் செய்திடுஞ் செயலெ 

னிகரி லாதவவ் விறையவ ஸித்தபூ ரணனாக் 

தகையு ளானென வுள்கவென் த௫ுமறை சாற்றும். 

(ப - ரை,) இகம் - விளங்கு, பராபரற்க - பராப.ரலுக்கு, ௮னையதால் - ௮ 
தன்மையால், செய்திடும் செயல் என் - செய்க செயலால் பயன் யாது, பகவனாயெ 

பரசிவன், பாயம் உற்றிரிவன்--, நிகர் இல்லாத ௮ இமையவன்--, நித்த பூரணன் 

ஆம் தகை உள்ளான் என--, உள்க என்று--, ௮௬ மறை சாற்றும், எது, 

(வி-ரை,) அனையது - க்ரியாபூஜை, நித்தம் - மால்வதம். பூரணன் - நிறைந்திருப் 

பவன், தகை - பெருமை, ௨ள்கல் - நினைத்தல், சாற்றஃ்-சொல்லல், பாவம் உம்நிடுவன்- 

பாவரா ஸ்வரபனா யிருப்பன் (சிர்மலமாசய அர்தக்கரண விர்த்தியால் அ.றியப்பவென் 

எனினுமாம்), (௨) 

கண்டி தப்படா வறிவுரு வாகிய கடவுள் 
கொண்டு பத்தர்செய் துறுமுப சாரமே கொள்வான் 

விண்ட வழ்துயர்ப் பாவத்தின் விளங்குறு மென்று 
பண்டு கற்றறி நல்லிசைப் புலவர்தாம் பகர்வார். 

(ப- ரை, கண்டிதப்படா அறிவுருவாடுய கடவுள்--, கொண்டு பத்தர் செய்து 

உறும் உபசாரமே கொள்வான்... விண் தவத் து-மேலான தவத்தினால், உயர் பாவத்தின்- 

உயர்ந்த பாவத்தில், விளங்குறும் என்று--, பண்டு - பழமையாக, கற்று அறி - கற்ற 

றிர்த, ஈல் இசை - நல்ல புகழையுடைய, புலவர் பகர்வார்--, எ - று, 

(வி-ரை.) கண்டிதம் - வரையமை, கொள்வான் என்பதில் வான் எதிர்கால 

வினையெச்ச விகுதி (கொள்ளும்பொருட்டு), பாவம் - பாவனை, புலவர் - அறிவுடையோர், 

பகர்தல் - சொல்லுதல், அசண்ட பரமாந்த ஜ்ஞாக வடி௨மாயே ப.ரசிவமான து, பக்தர் 
களுக்குச்செய்யும் உபசாரத்தால் சுத்தமாடெயெ இத்த விர்த்தியால் ப்.ரஸர்ஈமாடுன்றது 

என்பதிதன் கருத்து, (௩)



RGF நித்தாந்தசிகாமனாி. [ஆசாரலீங்கத் 

ம்ண்ணி லஞ்டலை ம,கலிய கொண்டதாம் வகுத்துப் 

பண்ணு றுஞ்செய லிலில்கமெய் கஇனிகழ் பாவ 
நண்ணி லிங்கமே சிறந்தது ஞானகா ரணமா 

யெண்ணு றுங்குறை யின்றியே யமைவுறு மியல்பால், 

(பஃரை, மண்ணில் - மண்ணுலூல், ௮ம் - அழகிய, சிலை முதலிய கொண்டு 

வகுத்து--, பண்ணுறும் செயல் இலிங்கம்--, எங்கு - எல்குளதோ, ௮.தின் - ௮.தனிலும், 

நிகழ் பாவம்ஈண் இலிங்கமே சறக்தது--, ஞானகாரணம் ஆய் - ஞானச. ரணமா௫ூ, 

எண்ணுறும் - எண்ணப்படற, குறைவு இன்றியே அமைவு உறும் இயல்பால்--, எஃறு, 

(வி-ரை,) சிலை- கல், அதின் என்பதில் இன் என்னும் ஐர்தாவது உறழ் பொருளில் 

வந்தது, இயல்பு - இயற்கை, நிகழ் பாவம் ஈண்ணி லிம்கம் - சவஸ்வரூபமான லிம்கம், 

மண் கல் இவைகளாலாஇய லிங்கத்தைக்காட்டிலும் வெலிங்கமானது எந்தக் குற்றமிராத 

தாலும் ஜ்ஞாகமார்க்டச்தில் ப்ரவேஷிக்சச் செய்ன்மமையாலும் ம்ரேஷ்டமாயுள்ளது 

என்பதஇதன் கருத்து, (௪) 

புறத்தி லிங்கம்விட் டுளத்தினிம் போதலிய் கத்தை 

மறப்ப றும்படி. வைத்துளிப் பாவமென் மலராற் 

சிறப்பு றுஞ்சிவ பூசனை யன்பொடு செய்யு 

மறப்பெ ருந்தகை தனைப்பாவ லிங்கியென் நறிவாய், 

(ப-ரை,) புறத்து இலிங்கம் விட்டு--, உள்ளத்தினில்--, போதலிங்கத்தை--, 
மறப்பு ௮றும்படி வைத்து உள்ளி--, பாவம் என் மலரால்--, சிறப்புறும் சவபூசனை--, 

அன்பொடு செய்யும்--, அறப்பெருந்தகைதனை--, பாவலிய்கு என்று அ.றிவாய்--, எ-று, 

(வி-ரை,) புறத்து இலிங்கம் - வெளி லிங்கங்கள். போதலிம்கம் - ஜ்ஞாகலிங்கம், 

உள்ளல் - நினைத்தல். பாவம் என் மலர் - பாவகாபுஸ்.பம் ; பாவம் மென் மலர் எனப் 

பிரித்து பாவனையாகிய மெல்லிய மலர் என்றுரைப்பினு மமையும், ௮ற - மிகுதியாக, 

பெருந்தகை - பெரும்குணமுடையோன். (௫) 

மருவு மாதியா தாரகன் மனமலர் வரிவிற் 

புருவ,நமாப்பணென் றுசைத்திடப் பொருந்திவற் ஜொன்றிம் 

றிரிவி னல்விளக் குருவமாஞ் சிவன்றனைப் பாவ 

வுருவ நற்பொருள் கொண்டருச் சிப்பவன் யோகி, 

(ப-ரை,) மருவும்- பொருந்திய, ஆதி ஆதாரம்--, கல் மன மலர்--, வரி வில் புருவ 

நாப்பண் என்று —, உசைத்திடப் பொருந்து - சொல்லப் பெற்ற, இவற்று ஒன்றில் - 

இவைகளுள் ஒன்றில், இரிவு இல் - மாறுபடுதலில்லாத, கல் விளக்கு உருவம் ஆம் சிவன் 
சன்னை--, பாவ உருவம் ஈல் பொருள் கொண்டு அருச்சிப்பவன்--, Cun@—, a - p. 

(வி- ரை,) ஆஇயாதாரம் - மூலாதாரம், மனமலர் - இதயகமலம், வரிவில் - ரீண்ட 

வில் (வரி - கட்டமைந்த எனினுமாம்), புருவ காப்பண் - ப்ரூமத்யை, சிவன் - சவ 

லிங்கம், கொண்டு-மூன்றாவதன் சொல்லுருபு, விளக்கு உருவம்-தீடம் போன்ற வருவம், 

பாவ உருவம் ௩ல் பொருள் - பாவமா தரவ்யம், அருச்சனை - பூஜித்து வழிபடுதல், (௬) 

ம.ரம்கல் மண்ணினால் வகுத்துள விலிங்கவம் தனையைப் 

புரிந்தி டானது பூதியாற் பாஞ்சுடர்ப் புணர்வோன் 
விரிந்தி டும்சரி யாபூசை புல்லறி வினர்க்கம 

தசங்க பூசனை யுரித்து மெய்ஞ் ஞானிக டமக்கே,
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(பஃரை,) மரம் கல் மண்ணினால் வகுத்து உள்ள--, இலிங்க வச் தனையை--, 
அுபூதயால் பரஞ்சுடர்ப் புணர்வோன்--, புரிச்திடான்--, புல் அ௮றிவினர்க்கு--, 

விரிர்திடும் இரியாபூசை (உரித்து)--, மெய் ஞானிகள் தமக்கு அந்தரங்க பூசனை 

உரித்து--, ௭ று, 

(வி- ரை,) வகுத்தல் - செய்தல், அநுபூதி - அதுபவம், புணர்தல் - அடைதல், 

புல்லறிவு - அற்பவ.றிவு, புரிதல் - செய்தல், அ௮ச்த.ர௩ஃ பூசனை - பாவகாபூஜை, அறுபூதி 

யால் பரஞ்சுடரைப் புணர்வோன் - தனது அறுபவமே ப்.ரமாணமாய்க் கொள்ளப் 

பட்ட ஜ்யோதிர்லிங்கச்தை ய நஸ%தாகம் செய்கறவன். ஏ - yor. (௭) 

பாவலிங்கத்தலம் - முற்றும், 

௨ 

ஒம் யஜ்ஞமயாய ஈம? 

ஐம்பதாவது 

(௬.) ஞானலிங்கக்தலம், 

௦0௮௦௨ 

(அதாவது - மேத்கூதிய ப்சாணலிங்ஃ.த்தை ப். ரசாறப்படுத்தம் ஜ்ஞாரம் லயமா 

யுள்ளதும், ஐஞாகத்தஇற்கு ஆஸ்ரயபூதமாயுள்ள தும், றாஸ்த்.ரவிசாரம் குருவசாம் ஸ்வாறு 
பவங்களினால் ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ருத்ரர்கள் என்னும் மர்த்இகளைக்கடர்ததும், ஸாத்விகம் 

ராஜஸம் தாமஸம் ஆடுய முக்குணங்களைச் கடச்ததுமாக அறியப்பட்டுள்ள வஸ்தவே ஞான 

லில்கம் என்பது,] 

கலிகிலை* துமை. 

அன்ன பாவஞா பகஞான மெவ்விடத் தடம்கி 

மன்னி நின்றிடு மதுஞான லிங்கமா மதிக்க 

னென்ன விங்குளை யாடுவர் ஈன்றுற விலங்க 

வுன்ன ௬ுஞ்சிவ தத் துவ முணர்ச்இடு முரவோர், 

(ப-ரை,) ஈன்று உ௰ இலங்க - ஈன்றுக விளங்கும்படி, உன் அரு - நினை த்தற்கரிய, 

சிவதத் அவம் உணர்ச்திமிம் உரவோர்--, அன்ன - ௮த்தன்மைத்தாயெ, பாவ ஞாபக 

நானம் எவ்விடத்து அடங்கி மன்னி நின் மிரிம்,--௮.து--, மதிக்கன்--, ஞானலிங்கம் 

ஆம் என்ன-, இங்கு உரையாடுவார் --, எ. று. 

(வி- சை,) உன்னல் - நினைத்தல், உரவோர் - அறிவுடையோர். மன்னல் = Hav 

பெறல், மதித்தல் - லோத்தல், உசையாடுதல் - சொல்லுதல், பாவ ஞாபக ஞானம் - 

ரரியதத்வப்.ரகாற ஜ்ஞாகம், மிவச தவப் ரகாறயமானது எதனிடம் ஓடுங்குகனெறதோ அது 
ஜ்ஞாகலில்கமென்று ரிவதத்வார்த்தம் உணர்ர்தவர்களால் கூறப்படும் என்பஇதன்கருத்.து. 

இதனால் இதனையநிக, ஓர் வஸ்துவை யறியவேண்டின் இத்தம் அதனிடம் 

செல்லவேண்டும்; ௮தாவது, ௮தன் ஆகாரம் ஆகவேண்டும். இருளில் உள்ள ஒர்பொருளை 
யதிய வேண்டுமாயின் அவ்விருளை விலக்குவதற்கு ஓர் ப்.ரகாறமும், அந்தப் பொருளை 

விளக்கக் காட்டுவதற்குக் கண் என்னும் ஓர் இர்த்ரியமும் எவ்வாறு ௮அவற்யம் வேண்டப் 

படுசன்றதோ, அவ்வாறே யாதேலும் ஓர் பொருளை யறிவதம்கு அதனை மறைத்துக் 

இடக்கும் ஆவரணத்தை நீக்க எழத வ்ருத்தியும் அதனை விளக்குக் காட்டுவதற்கு அரச 

OH
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தச்ச வரூத்திபிலுள்ள ப். ஈதிபிம்பமாய சைதம்பமூம் வேண்டப்படுஏின்றன, எவ்வா 
தெனின:-. புத்தியும் அதிலுள்ள சிழதாபாஸனும் ய இரண்டும் கடச்தை வ்யாபிக் 
இன்றன. அங்குள்ள ஆவரணம் புத்இிவ்ருத்தியால் தொ௲ைன்றது. தாபாஸனால் கடம் 

விளங்குின்றது, இனி, ஸாஈநிபூதனாயை பரமாத்ம ஸ்நிவத்தை யறியவேண்டுமாயின் 

மூழ்கூறியபடி அங்குள்ள அவ.ரணத்தை நீக்க இழ்த வருத்தி வேண்டும், அத்தகைய 
சித்த வருத்தியே ௮சண்டாகார வ்ருத்தி எனப்படும், பரமாத்மா ஒன்றிற்கும் விஷய 

மாகாவிடிறும் ௮கண்டாகார வ்ருசத்திக்கு மாத்திரம் விஷயமாகும், இரத அகண்டாகார 

வ்ருத்தியே ப்ரஹம ஞாாமென்று சொல்லப்படும், Digs ஜ்ஞாகத்தினால் பரமாத்மா 

வினிடச்தள்ள ஆவ.ரணம் நீங்கும். இனி, கடம் மூசலியலைகளை யறிவதற்கு வ்ருத்தியும் 

ப்ரதி9ம்பமும் வேண்டப்பவது போலப் பரமாத்மாவை பறிவதற்கு ப்.ரதிபிம்பமும் 

வேண்டாவோவெனின், மேண்டியதஇல்லை யென்ச, a டாஇள் ஜடப் பபொருள்களாதலால் 

அவைகளை லவிளக்கஇிக்காட்ட' ப்ரதிபிம்பம் வேண்டப்பஇன்றது, பரமாத்மா ஸ்வயம் 

ப்.ரகாறாணைதலாலும், தான போதப்ரசாறாவடிவனா யிருப்பதினணலும் அவனை வேறொன்று 

விளக்கவேண்டியதில்லை. இருளிலுள்ள கடம் முதலிய பொருள்களை யதிவதற்கு விளக்கும் 

கண்ணுமாகய இரண்டு பொருள்கள் வேண்டட்படினும், விளக்கைப் பார்ப்பதற்குக் கண் 

மாத்திரம் வேண்டியதே யன்மி மம்ரோர் பம் வேண்டப்பம்வதில்லை, இர்த ௮கண்டா 

கார வ்ருத்திபினால் ட. ரமாதம சைதம்யத்தை மறைச்துள்ள அம்ஞாஈமென்லும் இவ ரணம் 

நீங்கு, பாமாத்ம ஸாக்ஷாத்காரம் ஏற்பட்டு, அர்த வருத்இயும் லயிச்துட்போ தலும், ௮.து 

லயித்த இடமாய் எஞ்சி நிழ்பதே நிய முக்த த்த போத ஸதாகக்த அகண்ட பரிபூர்ண 

ப.ரமிவப் பொருளாம், (௧) 

முக்கு ணங்கண் மும்மூர்த்இுகள் கடஙந்துணர் முதன்மை 

தக்கு றும்பரப் பிரமமே ஞானலிக&் கந்தான் 

பக்க தூலசூக் குமம்களிற் கிரியைநற் பாவம் 

புக்கு றும்பராற் பரத்தினின் ஞானமே பொருக்தும். 

(ப-ரை.) முக்குணங்கள் --, மும்ஞூர்த்தகள்--, கடர்து. உணர், முதன்மை 

தக்குறும் பரப்பிரமமே ஞானலிங்கம்--, பக்க - வேறுபட்ட, தால சூக்குமக்களில்.-, 

இரியை நல் பாவம் பக்குறும் பராய்ப.ரச்இினில்--, ஞானமே பொருச்தும்--, எ - று, 

(வி - ரை,) முக்குணங்கள் - சஜஸ்ஸ$வதமோ முணய்கள், மும்ஜர் த்திகள் - ட். ரஹம 

விஷ்னுருத்ரர்கள். பக்க என்பதங்குப் பகுதி பகு. நூல சூக்குமங்களில் இரியை ஈல் பாவம் 
புக்குறும் பராம்பரத்தினில் ஞானமே பொருந்தும் - ஸ்தூல லிங்கத்தில் இரியையாகய 

பூஜை லம்பவிக்கும், ஸஒக்ஷம லிங்கத்தில் பாவனை நிகழும், ஸ்தூல ஸ கக்ஷ்ம நிலைமைகளைக் 

கடர்ததாகயெ பரமாத்மாவில் ஞாஈமொன்றே நிகழும். (௨) 

தூல சூக்கும வுருவங்கள் கற்பனை சொல்லின் 

மேல தாம்பாஞ் சுடர்க்கவற் Cp VA dor பயனென் 

மாலி லாதுயர் ரானலிய் கத்தையே மதிக்க 

நூலெ லாமொரு வந்தமிய் குரைத்தடு நுனித்து. 

(ப-ரை,) மேலது ஆம் பரம் சுடர்க்கு--, தூல சூக்கும வுருவங்கள் சொல்லின் 

கற்பனை--, அவற்றால் விளை பயன் என்--, மால் இல்லாது உயர் ஞானலிகங்கத்தையே 

மதஇக்க--, நூல் எல்லாம் ுனித்து இம்கு ஒருவஈ்தம் உரைத்திடும்--, எ - று. 

(வி-ரை,) கம்பனை - பொய், மால் - மயக்சம், ஒருவர்தம் - நிச்சயம். அுனித்து - 

துட்பமரயா.ராய்மது, 'மஇக்க - மதிப்பாயாக (அறுஸச்தாகம் செய்வாயாக], 
கட்ஸ்



தலம்.] . -சுயத்தலம். ௨௬௯ 

சிறந்த ச௪ச்டுதா ஈ௩்தமய்ச் சோதியா௫் சிவனை 

யறிந்து ளானெவ னவன்ஞா னலில்ஏியென் ஐறிவாய்] 

Up's ர௬ுஞ்சசயற் இரியையும் பாவழும் போக்கு 

நிறை%இ டுஞ்வெ மடை.ப வனே மத்த னிகழ்த்தின். 

(ப-ரை,) சிறந்த ௪ச்சிதார;்த மெய் சோதி ஆம் செவனை--, அறி்துளான் எவன். 

அவன் ஞானலிங்கி என்று அறிவாய்--, புறம் தரும் செயல் இரியையும் பாவமும் 

போக்இ--, நிறைந்திடும் 9௨ம் அடைபவனே--, நிகழ்த்இன் - சொல்லுமிடத்து, முத்தன்- 

முக்தஞுவன, எ - று. 

(வி- ரை,) புறம் - வெளி, கரியை - செயல் (கர்மம்), பாவம் - பாவனை, நிகழ்த்தல்- 

சொல்லல், கிறைந்திமிம் - பரிபூர்ண சைதக்ய வடி.வமாதிய, ௮அடைபவன் 2 அதுஸர்தாரம் 

செய்பவன், (௪) 

ஞானலிங்கத்தலம் - முற்றும். 

உ 

ஓம் ஸோமாய ம 

ஐம்பத்தோன் ரவது 

(or) சுயத் தலம், 

  

[ அதாவது-ஐஞாஈலிஙகமுள்ளவனே ஸ்வயஸ்தலக்தையடையப் பெத்றவலும், ப்சாண 

லிங்கத்தை ப் ரகாறாப்படுத்தும் ஐஞாகத்திற்கு லயஸ்தாகமாடு அர்த ஜ்ஞாசலிங்க த்தை 

யடைர்தவலும், ஸ்வேச்சாசார ஸம்துஷ்டி விஷயாதி மமகா.ர ராஹித்ய முதலிய குணம் 

களோடு கூடினவனும், ஸ்வயலிங£ மென்னுமபிதாக முள்ளும், ப்ரபஞ்சக் கூட்டுறவி 
னின்றும் விடப்பட்டவனுமாயிலும் கரியையுள்ள வாய்க் காணப்படுபவனாதலால் சுயன் 

என்பது,] 

கலிகிலைத் துறை. 

பாவ ஞாபக ஞானமெய்ஞ் ஞானத்தின் பாற்போய் 

மேவி யேயொடுய் குறுமந்த ஞானவான் விளம்பிற் 

பூவின் மேவுறுஞ் சுயனாம மென்னவே புகல்வர் 

காவி வாணெடும் கண்ணுமை பங்கனூல் கற்மோ. 

(ப உரை.) காவி- கருவ குவளைமலர் 'ஈபான்ம, வ ஈள்-ஒளி பொருச்திய, நெடுங்கண் 

நீண்ட கண்களையுடைய, உமை பகன் - ௨மா!.தவிக்குட் பாகளூயெ சிவபெருமானது, 

தூல் - நூல்களை, கற்றோர், பாவ ஞாபா ஞானம் - ிவதம்வப்சசாற ஜஞாகமானஜது, 
மெய் ஞானத்தின் பால் போய் மேவி ஓடுங்குறும் ~ (எந்த, மெய்மானத்தின் பகுதியிம் 

சென்று பொருந்தி யொடுய்குமோ, Hb5 ஞானவான் - அந்த நோன முடையவன், 

விளம்பின்--, பூவில் - இவ்வுலகத்தில், சுயன் சாமம் மேவுறம் என்ன - சுயன் என்றும் 
பெயனாட் பொருச்துவனெனறு, புகல்வர்--, எ ஃ- று, 

(வி- ரை,) கருங்குவளை - நிலோத்பலமலர், காவி - அகுபெயர், பங்கன் - பாகத்தை 

யுடையவன், விளம்பல் - சொல்லல், புஃலல் - சொல்லல், (ச) 

சோதி லிங்கதற் பரனுமாய்த் தோன்றுறு முலக 

மியாது மோர்டுவ மயமெனக் கண்டுதன் னிச்சை 

8ீதி செய்துது மொருமுனி புல்கவ னிகழத்தி 

னதி யாயுயர் சுயனாம முடையவ னாகும்,



2௨௨௨0 தித்தாத்தசிகாமணி. 

(ப- ரை.) சோதிலிங்க தற்பரனுமாய்--, தோன்றுறும் - காணப்படு, உலகம் 

யாதும் - உலகமெல்லாம், ஒர் - ஒப்பற்ற, சவமயமெனக்கண்டு--, தன் இச்சை - தன் 

அவாலை, நீதி செய்துறு - நியதி செய்து கொண்டிருக்கிற, ஒரு மூனி பிங்கவன்--, நிகழ்த் 

தின் - சொல்லுமிடத்தில், ஆதியாய் உயர் சுயன் நாமம் உடையவன் ஆகும்--, எ - று, 

(வி- ரை,) சிவமயம் - சவருபம், முனிபுங்கவன் - முகிற்சேஷ்ட்டன். நிகழ்த்தல் - 

சொல்லல், சோதிலிங்க தற்ப.ரனுமாய் - ஜோதிலிங்கத்திலேயே மனம் செல்லுஇன்றவனு 

மாய், தன் இச்சை நீதி செய்துறும் - தனது இச்பையின்படி சென்று மடழ்வோஜும். (௨) 

பிச்சை யூணடைக் தொழிந்தவாய் காரமும் பெற்று 

நிச்ச மிந்திய மவித்துறு கிலேசங்க ணீக்இ 

நச்சு பூதிய னாகியே ௩டுகிலை ஈண்ணி 

யிச்சை யோவர்ப் பிலான்பர முத்கனென் நிசைப்பர். 

(ப- ரை.) பிச்சை ஊண் அடைந்து, ஒழிர்த ஆங்காரமும் பெற்று, நிச்சம் - 

நித்தலும், இர்தியம் அவிதது--, உறு இலேசங்கள் நக, ஈச்சு பூதியன் ஆட, நடுகிலை 

கண்ணி, இச்சையோடு உவர்ப்பு இல்லான்--, பாமுத்தன் என்று இசைப்பர்--, எ - று, 

(வி-ரை,).ஊண் - உணவு, ஒழிச்த ஆங்காரம்-அஹங்கார நீக்சம், இர்தியம் அவித்தல்- 

இந்த்ரியங்களை யடக்குதல், உறு இலே£ங்கள் - மிகுந்த (st gi) வ்டஸுங்கள், கசசுதல்- 

விரும்புதல், பூதி.பன் - விபூதியையுடையவன், இச்சை - விருப்பு, உவர்ப்பு - வெறுப்பு, 

இசைத்தல் - சொல்லல், ஈடுநிலை - (பிச்சைக்பாரனிடமும் ௮ரசனிடமும்) சமபுத்தி. (௩) 

துன்ப வெம்பவ கேமியிழ் சுழன்றிடு பவரைத்' 

தன்பெ முங்கணிறழ் கண்டிறும் பூதொடு சார்வுழ் 

Deru வெள்ளத்தின் மூழ்கினோ னாகயே யிருப்பன் 

முன்ப கர்ந்துள கிலையிடை நின்றிடு முனிவன், 

(ப-ரை.) முன் பகர்ச்து உள்ளுமுன்னே சொல்லப்ப!.மீர்ள, நிலையிடை நின் நிடும்--, 

மூனிவன்--, வெம் - வெப்பமாகய, முன்பம் - துக்க முபமாே, பவ (8ேமியில் சுழன் நிடு 

பவரை--, தன் பெருங் கண்ணிற்கண்டு--, இறும்பூதொம்-(புன்னகைகொண்டு) 9 Meu gs 

தோடு, சார்வுற்று--, இன்ப வெள்ளத்தில் மூழ்கனொன் Es ws இருப்பன்--, எ. று, 

(வி-ரை.) பகர்தல் - சொல்லல், நிலையிடை - நிலையில், பவமி - பிறவிக்கடல், 

இறும்பூது - அதிசயம், சார்வுறல் - ௮அடைதஃ, இன்ப வெள்ளத்தில் ர. ழ்கனோன் - பேரா 

கந்த ஸ்வரூபமாகிய ஆத்மாவிடம் லயித்த ௪த முடையவன், (௪) 

நண்ணு அுஞ்சிவக் இயாக௩ம் சைவரூா எந்தா 

னுண்ணு அுஞ்செயற் பிச்சையே காந்த? லத்தோ 

டெண்ணு மிங்குவை கான்கையு மன்றிமே லெண்ணப் 

பண்ணு அுஞ்செய லொன்றிலை பரமயோ இக்சே. 

(ப- ரை,) பரம யோடுக்கு--, ஈண்ணுறும்-பொருர்திய சவெத்தியாகம்--, நல் சைவ 
ஞானம்--, உண் உறும் செயல் பிச்சை--, ஏகாந்த உலத்தோமி--, எண்னும் - எண்ணப் 

படுற, இங்இவை மான்கையும் அன் றி--, மேல் எண்ண - மேலே யெண்ணவும், பண்ணு 
றுஞ்செயல் - பண்ணவு மரிய தொழில்கள், ஒன்று இல்லை - ஒன்றுமில்லை, எ - று. 

(வி- ரை, ப.ரமயோடு - ஸ்வயலியயோடு, சைவஞானம் - வஞானம், ஏகார்த 

லம் - தனியே வத்தல், சீலம் - ஒழுக்கம், உண்ணுறும் செயல் பிச்சை - பிக்ஷை 

யெடுத்தல் (பிக்ஷையுணவு எனினுமாம்), இங்கவை - ஒருசொல், (௫) 

சுயத்தலம் - முற்றும். ) 
 அணைவைவவதைதை க



உ 

ஒம் பஞ்சவக்த.ராய நம3, 

ஐம்பத் திரண்டாவது 

(௮) சரத்தலம் 

—jo— 

[அதாவது--மேற்கூறிய ஸ்வயலிக்கஸம்பக்கனானவனே அஹங்கார மமகாரங்கள் 

ஸரு$யமானதனால் தன் ஜஞாகரூபமொன்றையே தரித்தவனாகவும், மோக்ஷா£ழ் ரரிவஸ்வ 
ரூபனாகவும் சரிக்கெறானாதலால் சரன் என்பது,] 

கலிகிலைத் துறை, 

ஒழிந்து போகுமாக் காரமு மமதையு முஎனாய் 

மொழிகந்தி டாததன் சொரூபஞா னத்தினின் முதிர்ந்தோன் 
றழங்கு வேலைசூ முலகனிழ் Cag: me 

வழங்க வேசரித் இடுதலாழ் சரப்பெயர் மருவும். 

(ப-ரை ) ஒழிந்து போகும்-ஒழிர்து போன்ற, ஆங்காரமும் மமதையும் உளனாய்--, 
மொழிக்திடாத - சொல்லப்படாத, தன் சொரூப ஞானத்தில் முதிர்க்தோன்--, தழக்கு- 
சத்த ற, வேலை சூழ் - கடல் சூழ்ந்த, உலடனில்--, தானே தானாட-.-, வழங்கவே 

சரித்திடுதலால்--, சரப்பெயர் மருவும்-௪.ரன் என்லும் நாமத்தைப் பொருந் துவன், எ-று, 

(வி-ரை,) ஒழிந்துபோகும் ஆங்காரமும் மமதையும் உளன் என்றது ௮ஹங்கார 
மமகா.ரங்களை யொழித்தவன் என்மபடி, சொருபஞானம் - ஸ்வயஞானம், முதிர்£ 

தோன் - மிக்கவன், தழங்கல் - ௪த்இத்தல், வேலை - வேலா என்லும் வடசொுறிரிபு, 

சரித்திடல் - சஞ்சரித்தல், (௧) 

தீர்ந்த காமமே முதலன செறிந்துயர் சாந்த 
தாந்தி யோடெலாஞ் சிவமப மாகவே சார்ந்து 
போந்து வி.துயர் வீதிழி வென்பது போக்குச் 

சார்ந்தி டுஞ்சம புத்தியாற் சரித்திடும் யோக, 

(ப-ரை,) யோடு - (௪ ரலிங்கத) யோயொனவன், தீர்ந்த காமமே முதலன 
செறிர்து--, உயர்-உயர்க் து, சாம் தி தார்தியோடு--, எல்லாம் சிவமயமாகவே சார்க் து, 
போந்து--, ஈது உயர்வு--, ஈது இழிவு--, என்பது போக்க, சார்ந்திமிம் சமபுத்தி 

யால்--, சரித்திடும் - ௪ஞ்சரிப்பன், ௭ - று, 

(வி-ரை.) திர்ர்த காமமே முதலன செிந்து - காம முதலியவம்றை யொழித்தலை 
யுடையனாய், சாந்தி - தனது லக்ஷ்யத்தில் மனதைச் செலுத்துதல், தாந்த - இந்த்ரிய 
நிக்ரஹாஇகளாலுண்டாகும் ப்.ரயாஸத்தை ஸஹித்தல் (வெளி யிச்த்ரியக்களை தத்தம் 
விஷயத்திற் செல்லாமல் ௮ர்தந்த கோளகங்களிலேயே நிறுத்திவைத்தல்), ௪மபுத்தி 

யால் - சமபுத்தியோடு, (௨) 

அரிய கூடத்த user னிலையினை யடைந்த 
துரிய யோ௫தொன் நனைத்தொழு வாரிடைத் தோன்று 

பரிவு ரூனிகழச் தவரிடை வெறுத்துளம் பகைக்குக் 
இரிவி லானொரு பரிசினாற் சரித்திடல் செய்யும். 

(ப- ரை.) அரிய கூடத்தன் ஆய தன் நிலையினை அடைந்த துரிய யோடி. தனனை 
தொழுவாரிடை தோன்தும் - தன்னை (பூஜித்து) வணங்குவோரிடத் துண்டாறெ, பரிவு



௨௨௨ 9 த்தாந்த கொமணி. [ஆசாரலீங்கத் 

உறான் - (பிரீதி) இரக்கமடையான், இகழ்ர்தவரிடை வெறுத்து உள்ளம் பகைக்கும் திரிவு 
இல்லான் --, ஒரு பரி௫னால்-ஒரு தன்மையாகவே, சரித்திடல் செய்யும்-சஞ்சரிப்பன், எழு, 

(வி-ரை,) கூடத்தன் - கூடஸ்த்தன் (ஏக ரூபமாய் காலத்ரய வயாபகாத்மா), 
கூடஸ்தம் - கூடம் என்பது கொல்லனது பட்டடைக்கல், அதுபோல அதிஷ்டாகமா 

யிரும் தகொண்டு விகாரப்படரம லிருக்இன்றமையால் கூடஸ்தம் என்பதாம், ரிய 

யோட - ப்ரஹ்ம மயமாஇய சரலிங்க யோகி, திரிவு-திரிபு ( வெறுப்பு ), சரித்திடல் 

செய்தல் - ஒரு சொல், (௩) 

மாயை பெத்றிடாக் குணமொடு மருவியே யென்று 

மாய வத்.துவி தாகந்தப் பெருங்களிப் படைந்த 

தூய மெய்ச்சிவ யோடுதான் மொல்சக ஈகைத்துச் 

சாயு மற்றுள வுடம்பிபோற் சரித்திடு மன்றே. 

(ப- ரை.) மாயை பெற்றிடா குண்மொடு மருவி--, என்றும்--, ௮) அததுவி 

pr bb SU பெருங்களிப்பு “gorts—, தாய மெய் சிவயோடு.-, “தொல் ௪கம் 

நகைத்து, சாயும்--, மற்று உள்ள உடம்பி போல்... சரித் திடும்... எ. று, 

(வி- ரை.) மாயை பெற்றிடா குணம் - மாயா நிரஸா குணம் (அலெளகெங்களாகயெ 

குணங்கள்), மருவல் - பொருந்தல், சாய்தல் - கத்தல், உடம்பி - தேஹி (தேஹா 

பிமானமுள்ளவன), சரித்திடல் - சஞ்சரித்தல், சகம் - ஜகத்தை. (௪) 

விதவி லக்இனிழ் பட்டிடா வொருஞான வீரன் 

கதிய டுத்திடு புண்ணிய பாவழுங் கருதான் 

மதிம யக்குறு மாயைவாழ் வினையுள மதியா 

ன இக வத்துவி தாகந்த முழ்றக மகிழ்வான் 

(ப-ரை.) விதி விலக்கனில் பட்டிடா--, ஒரு ஞான வீரன்--, சதி அடுத்திடு புண் 
ணிய பாவமும் கருதான்--, மதி மயக்கு உறும் மாய வாழ்வினை உள்ளம் மதியான்--, 

அ.இகம் - மேன்மையாடிய, அத்துவித ஆறர்தம் உற்று ௮கம் மடழ்வான், எ று, 

(வி-ரை,) விதிவிலக்கு - விதி நிஷேதங்கள், கருதல் - நினைத்தல், அகம$ழ்தல் - 

மனங்களித்தல், வீரன் - ச௪.ரலிங்கயோடயொகிய யதி, (௫) 

சரத்தலம் - முற்றும். 

a. 

gio en srUGaurus ஈம: 

ஐம்பத்து மூன்றாவது 

(௯. பரத்தலம். 
௮௨ 

(அதாவது - சரலிங்கயோடுியே தானே தானான பாவத்தையடைந்து சஞ்சரிப்பத 
னாலும், தன்னைவிட வேறொரு பதார்த்தமில்லை யென்பதனாலும், கடச்த வர்ணாஸ்ரம 
முள்ளவனா யிருப்பதனாலும் பரன் என்பு.] 

அலிகிலைம்.துமை, 

வேண்டு மாறுதான் சரித்இடும் விமலகல் யோடு 

யீண்டு தன்சொரு பறட்தனிற் பசமிலை யென்னு 

மாண்ட ஞானத்இ ௮ுச்குய் பசமரூ௨ மெனவே 
நீண்ட தூற்பொரு ஞணார்ந்துளோர் நிசழத்துவ சன்தே,



தலம்,] பரத்தலம். | ௨௨௩. 

(பஃை ர.) வேண்டுமாறு தான் சுரித்திமம் விமல கல் (௪9௨) யோ, ஈண்டு 
தீன் சொரூபம் தன்னின்--, பரம் இல்லை என்லும்--, மாண்ட ஞானத்திலுக்கு--, உயர் 

ப.ரம் மருவும் என்று--, நீண்ட ,நாற்பொருள் உணர்ந்துளோர்--, நிகழ்த் துவர், எ - று. 

(வி- ரை.) மாண்ட - மாட்டுமைப்பட்ட (மேன்மை யடைந்த). கிகழ்த்தல்-சொல் 

லல், தான் தானாகவேபிருக்து சஞ்சரிக்கன்றவனாகய செவயோடியிலுடைய தன் ஸ்வரூ 

பத்சைக்காட்டிலும் வேறுபொருளில்லை யென்லும் ஜஞாகமே பரம் என்று சொல்லப் 
படும் என்பதிதன் கருத்து. (௧) 

தன்னை யேபரத் துவத்தினாற் பாவிக்கும் தகையா 

னென்ன வாயின தொழில்சளுஞ் சுதந்தரத் இயற்றி 

யின்ன லாமுல கனையொரு பொருளென வெண்ணான் 

வன்ன மாச்டிர மங்களா சாரங்கள் மஇயான். 

(ப-ரை,) தன்னையே பரத்.துவத்தினால் பாவிக்கும் தகையான்-.-, என்ன ஆயின 

தொழில்களும்--., சுதந்தரத்து இயற்றி, இன்னல் ஆம் உல$னை--, ஒரு பொருள் 

என எண்ணான்--, வனனம் ஆசீசிரமங்கள் ௮சா.ரங்கள்--, மதியான்--, எ. று, 

(வி-ரை.) பரத்துவம் - பரமாத்மா, தசையான்-பெருமையுடையவன் (வயோஇ) 

என்ன ஆயின தொழில்களும் - எவ்வகைத்தொழில்களும். இன்னல் - துன்பம், ஒரு 

பொருளென எண்ணான் - உதாசீனம் செய்வான். (௨) 

உருவ ஞானமா யுலகறக் தொரு9வ மென்னப் 
பரவு அும்பரப் பிரமமே நானெனப் பார்க்கு 

(pra வனேயுயர்ட் கோனுல குறுமய லொழித்துக் 

கரவி லாததன் சொரூபமே காண்பவன் முத்தன், 

(ப-ரை,) உருவம் ஞானமாய்--, உலகு இறர்து--, ஒரு ஏவம் என்ன--, பர 
வும் ப.ரப்பிரமமே நான் எனப் பார்க்கும் உரவனே 2 wit srer—, உலகு உறும் 

மயல் ஒழித்து, கரவு இல்லாத--, தன் சொருபமே காண்பவன் முத்தன்-.-, எழு, 

(வி- ரை.) உருவம் ஞானம் ஆய் என்றது ஞானவுருவாடு (சித்ரூபம்) என்றபடி, 

இறக்து - கடர்.து, உரவன் - ௮ றிவுடையோன். மயல் - மயக்கம், கசவு - மழைப்பு, (௩) 

பன்ன ருங்கரு மம்கடந் துளவொரு பதத்திற் 

றன்னை யொண்டுவ மாகக்கண் டிருப்பவன் றனக்கு 

(மன்னு றுங்கரு மத்துறு பதத்தயன் முதலோ 

சென்ன செய்கல ரேவலென் மிசைப்பதற் இசைந்து. 

(ப- ரை,) பன் அரும் - சொல்லுதற்கரிய, கருமம் கடக்துள்ள--, ஒருபதத் 

இல்--, தன்னை ஒள் சிவம் க கண்டிருப்பவன் தனக்கு, முூன்னுறும் கருமத்து 

உறவு பதத்து--, அயன் முதலோர், என்ன ஏவல் செய்இலர் என்று--, இசைட்பதற்கு 

இசைசது--, எ - 

(வி- ரை.) பன்னல் - சொல்லல், கருமம் - செயல். பதம் - பதவி, முன்னுறல் - 

நினைத்தல் (முர்துதல் எனினுமாம்), அயன் முதலோர் - பிரமன் விஷ்ணு முதலிய 

தேவர்கள். முன்னுறும் கருமத்து உறு பதத்து - கரீமமார்க்கத்தி லுள்ளவர்களாடிய, 

இசைப்பதற்கு - யாவரும் சொல்லுவதற்கு. இசைரது - (தான்) தகுதியுடையனாகு, ஆட 
என்னும் வினையெச்சம் மேல் வரும் செய்யுளில் விட்ட என்பதனைக்கொண்டு முடிதலால் 

இது குளகமெனப்படும், (௪)



௨௨௫ சித்தாந்தசிகாமணி, 

விட்ட தேசமா னத்தனை யுடையவன் வேண்டு 

மிட்ட மாகிய மெறியினிற் சரித்திரு வினையுட் 

பட்டு ளோர்க்குறு தரிசஈ பரிசனம் களினாற் 

கட்டு மாய்வுறச் செய்வனென் நியம்புவர் கற்றோர். 

(ப- ரை.) விட்ட தேச மானத்தினை யுடையவன்--, வேண்டும் இட்டமாடிய நெறி 

யினில் சரித்து--, இருவினையுள் பட்டுளோர்க்கு--, உறு தரிசக பரிசஈங்களினால்--, 

கட்டு மாய்வுற செய்வன் என்று--, கற்றோர் இயம்புவர்--, எ - று, 

(வி- ரை,) விட்டதேச மானத்திணை யுடையவன் - தேஹாபிமாஈத்தை விட்டவன், 

சரித்து - சஞ்சரித்து, பரிசம் - ஸ்பர்றம் என்னும் வடசொற்றிரிபு (தீண்டல் என்பது 

பொருள்), சட்டு-ஜமபச்தம். வேண்டும் இட்டமாடய நெறியினிழ் சரித்தல் - யதேச்ச்சா 

விஹாரம். இருவினையுட் பட்டுளோர் - சகலமூடர்கள். (8) 

மயலிலா தசச் சதொநந்த வடிவமாஞ் வத்தி 

லயலி லாதவோர் சமா௩தை யடைந்துள யோட 
செயலெ லாந்தன இச்சையாச் செய்துதே சிகன்போழ் 

சயமு ஸுவுயிர் முத்கனாய் வியப்பொடு சரிக்கும். 

(ப- ரை,) மயல் இல்லாத--, ௪ச்தாகர் தவடி.வம் ஆம் சிவத்தில்--, அயல் இல்லாத 

ஒர்சமாகதை அ௮டைம்து உள்ள யோட... செயல் எல்லாம் தனது இச்சையாச் செய்து, 
தேசிகன் போல் சயம் உரு, உயிர்முத்தனாய--, வியப்பொடு சரிக்கும்--, எ- று, 

(வி- ரை,) மயல் - மயக்கம், ௪மாநதை - ஒப்பு, சயம் உறு - ஐயமடைக்து, உறு - 
செய்யாவென்னும்வாய்பாட் டி.றகதகாலவினையெச்சம், உயிர் முத்தன-ஜீவன்முக்கன், (௬) 

பரத்தலம் - முற்றும். 

  

இவ்விதமாய் கரியாலிங்கம், பாவலிங்கம், ஜ்ஞாஈலில்கம், ஸ்வயன், சரன், 

ப.ரன் என்னும் ஆறு ஸ்தலங்களில் கூறிய தர்மங்களுடனே 

கூடி யிருத்தலால், தாந்த வடிவமாடய பரஸாிவத்தில் 

ஸமகத்வம் எய்தித் தனது இச்சையின்படி. சஞ்சரிக்கும் 

ஜீவன் முக்தனும், அங்கஸ்தலச்.து முதலாமவனு: 

மான பக்தனே ஆசாரலிக்க பக்தன் 

என்று அறியப்பட்டான். 

க - வது. ஆசாரலிங்கத்தலம் - முற்றிற்று. 

 



9... 

௨-வது: குருலிங்கத்தலம். 

wo 
[அதாவது - ப் ரதஷ்ட்டாசலா ஸமேதமா.ப் ப்ஞாகறாக்தியோடுகூடிக் கர்த்ருஸாதா 

க்யத்தைட் டொருாஇப் புத்திகம்யமாயிருத்தல் என்ப.து,] 

(மாஹேல்வர ஸ்தலத்தைச் சேர்ந்த உட்பிரிவுகள்.) 

அறுசர்ச்உழிகெடிலடியாடரியவிரு தீதம், 

முன்புற மொழிந்து நின்ற முறைபத் தத்தலம் தொடர்ந்த 

வொன்பது தலமு மைய வுரைத்தனை தமிய னேனுக் 

இன்புற வினிமா கேசத் தலத்தினை யெய்தி நிற்கு 

துன்பறு தலபே கங்க டம்மையு௩் தோன்றச் சொல்வாய், 

(ப- ரை.) முன்புற மொழிகஆ்து நின்ற முறை--, பத்தத்தலம் தொடர்ர்த ஓன் 

பது தலமும்--, ஐய--, உரைத்தனை.... தமியனேனு*௫--, இனி, இன்புற, 

மாகேசத்தலத்தினை எய்தி நிற்கும் —, 2 ன்பு அறு தலபேதங்கள் தீம்மையும்--, தோன்ற 

சொல்வாய், எ. று, 

(விஈரை.) மொழிந்து நின்ற முறை - சொல்லி நின்ற கமம், எய்இநிற்கும் - அடை 

ம்லுநிற்தெ, தலபே. தங்கள் - தலவேறுபாடுஈள். (௧) 

கிரியைநற் பாவ ஞான th) கிடைக்குமா கமஞ்ச காயம் 

பரிவறு மகாயம் பின்னப் பரகாயம் தருமம் பாவ 

மருவறு மாசா ரத்தான் மகே௪௩ற் றலமொன் பானா 

முசைசெயு % மவழ்றி னுண்மை யுசைக்குது முனிவ கேண்மோ. 

(பஃரை,) முனிவ - முனிவனே, இரியை இடைக்கும் ஆமம் - இரியாகமச்தலம், ௩ல் 

பாவம் இடைக்கும் ஆகமம் - பாவாகமத்தலம், ஞானம் இடைக்கும் ஆகமம் - ஞானாகமத் 

தலம், சகாயம் - உதாயத்தலம், பரிவு ௮றும் - இரக்கமற்ற, அகாயம் - அகாயத்தலம், 

பின்னர்--, பரகாயம் - பரகாயத்தலம், ஈரத்தால் மருவும் தருமம்-தருமாசாரச்தலம், 

ஆசாரத்தால் மருவும் பாவம் - பாவாசாரத்தலம், அஆசாரத்தால் மருவும் அறிவு - ஞானு 

சா.ரத்தலம், (என) மகேச Ed தலம் ஒன்பான் அம்-ஈல்ல மாகேசுரத்தலம் ஒன்பது வகை 

யாம், உரை செயும் - சொல்லப்பட்ட, அவற்றின் உண்மை உரைக்குதும்--, கேள் ஈ 

கேட்கக்கடடை, ௭ - று. 

_ (வி- ரை.) ௦ உரைக்குதும் - சொல்லு2வாம். (&) 

  

# தரலிங்க. ஆட்பக்தர்கள்: ais Siva மாஹி, கூருலிஈ sud ger,  குருவிம்கபூஜகன், 

குருலிங்கவீரன், குருலிங்கப்சஸாத, சூருவிங்கப்சாணி என ௮ ௮வகைப்பவொர்கள். இவர்க 

ளில், மாதாபிதாகீபளின் மோதாய்களை விட்டு£ குறாவினிடதல ப்ரீறயுன்ளவனே குருலிங்க 

மோஹி, பந்துக்களின் உபசாரம,! முக் குருவினிடத்தல் ப்ரீதயுள்ள௨னே குருலிங்கபக்தன், 

வேறொரு பூஜையைச் செய்யாது (ஈருபூஜனை செய்பவனே குருலிய்கபூஜகன், அம்ய மார்க் 

கத்தைவிட்டுக் குருவின் யுகறுமாரீக்கத்தல வர்த்தப்பவனே் குருலிங்கவீரன், குருவின் அஜ்ஜை 

வசத்தவனே குறுலிங்கப்பஸாது, குருநிந்தையை& கேட்காதயனே குருவிங்கப் ராணி, 

த்ரிவித குநலிங்கம்:--தீக்ஷை, லக்ஷ, ல்வாதுபவம் என மூவகைப்படும், இவை 

களில், அகமோக்த விதாநந்தனறாதும் குண்ட மண்டலாதிகளினா தும் ஷட்வித மாத்த 

முதலியவைகளளைச் செய்தலே தக்க, ஜங்கமமே லிங்கமென்பது முதலான ஸம்யக் 

Sat sh ஸத்புருஷர்களா லாவதே சிக, பூர்வ ஜ.தம ஸம்ஸ்கார வல்லமையினால் பத்தி 

ஜ்ஞாநாதிகங்கள் தாமே தலைகாண்பித்தலே ஸ்வாதுபவம். 

௨௭௧



௨௨௬ சித்தாத்தசிகாமணி, [தீநலிங்கத் 

உ 

ஒம் விஸ்வேஸ்வ.ராய ஈம? 

ஐம்பத்துகயான்்க௱வது 

க.) ரியாகமத்தலம். 
அணை இசி திரள ஆனையை 

[அதாவது - பரனே ப் ரதயக்ஷணூன ஸிவன் என்று சொல்லப்படுகிற மேற்கூறிய 

ப.ரஸ் சல ஸம்பக்கஞன ஸமநிவயோடயின், நியமம் லோபமாகாமையாலும், அவனுக்கு 

பவன் ப்.ரஸர்5 மாதலாலும், அவன் விதிப்படி. செய்யும் லிங்கபூஜைக்குரிய க்ரியா 

ஸமூஹமே உலகத்தாருக்கு மாஸ்தரமா யிருத்தலால் இரியாகமம் என்பது] 

அறுசர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருக்தம். 

அப்பர யோடு தானே யருஞ்சிவ மவன்றன் பூசை 

யொப்புறு கிரியை யாகு முசைத்தவக் இரியை தன்னை 

மெய்ப்புறு முதன்மை யாக மேவுமா சமந்த னச்குச் 

செப்புறு பெயர்யா தென்னிற் செழுயங்கிரி யாக மந்தான், 

(ப-ரை,)௮ - அம்த), பரயோதானே--, அருஞ்சிவம்--, அவன்றன் பூசை. 

ஒப்பு உறு இரியையாகும்--, உரைத்த ௮ இரியை தன்னை--, மெய்ப்பு உறு முதன்மை 

யாக மேவும் ஆகமம் தனக்கு--, செப்புறு பெயர் யாது என்னின்--, செழும் இரியாகமம் 

தான்--, எ று, 

(வி- ரை.) ௮ப் பரயோடு - பாஸ்தல ஸம்பம்1.ஞன மிவயோ௫, (௧) 

ஒள்ளழ லரணி தன்னிற் கடைதலை யொழி்துண் டாகா 

துள்ளுறுஞ் சிவனுஞ் செய்யுங் கிரியையை யொழிக்து தோன்றுன் 

றெள்ளுறு நியம நாசஞ் சேர்ந்திடா தாக மத்தம் 

கொள்ளுறு முறைவ ழாமழ் குறித்துகற் கிரியை செய்க. 

(ப-ரை.) ௮ரணி தன்னின் - அரணியால் கடைதலை ஒழிர்து - கடைதலைத் 

தலிர்க்து, ஒள் அழல் - ஈல்ல நெருட்பானது, உண்டாகாது, செய்யும் இரியையை 

ஒழிர்து - செய்த இரியையைகத் தவிர்ச்து, உள்ளுறும் - உள்ளேயிருக்கற, சிவலும் 

தோன்றான்--, தெள்ளுறும் - செனிவாஇய, நியம மாசம் சேர்ர்திடாது--, அகமத்தில் 

கொள்ளுறும் முறை வழாமல் குகிதீது--, ஈல் இரியை செ ய்க--, எ 5, 

(வி-ரை.) ௮சணி- இீக்கடைகோல், கியம மாசம் சேர்ம்திடாமு - செய்யவேண்டிய 
விதி பிறழாமல், (௨) 

விஇத்திடு கருமம் தன்னுள் விசேடமாஞ் "வன தேவன் 

மதித்தது தனையே செய்க மாசிலா சானைக் கெரண்டு 

பொதுத்தவிர் பூசை செய்க புசாரியைப் பரமன் றன்னைத் 

துதிப்பொடு பூசை செய்வோன் சுரரெலாம் பூசை செய்வோன். 

(ப-ரை,) விதித்திரி கருமம் தன்னுள் வெனது ஏவல் விசேடம் ஆம்--, (ஆதலால்) 

மதித்து ௮து தனையே செய்க--, மாசு இல் ஆசானைக் கொண்டு புராரியை பொதுத்தவிர் 

பூசை செய்க--, பரமன்தன்னை துதிப்பொடு பூசை செய்வோன்.--, சுரர் எல்லாம் ? 

பூசை செய்வோன்--, ௭ - று,
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(வி- ரை.) மாசு-கும்றம். புராரி-முப்புரப்டதைவன் (சிவபிரான்), ுதிப்பு-துஇத்தல், 

சுரர் - தேவர், ஏவல் - ஆணை, பூளை செய்வேோன - பூசை செய்யப்படுவோன், பொதுத் 

தவிர் - திறப்பாடிய, (௩) 

கருதுறு சிவபூ சைக்கட் கருவிக ளான வற்றி 

லொருதனி மனம்வைகச் தென்று முயர்சிவ யோக வேட்கை 

புரிகரு மமல யோகி பொருந்திய மலங்க ளெல்லா 

மிரி,த.ர வகற்ற வல்ல னிதிலிலை யைய மன்றே, 

(ப-மை,) கருதறு செவபூசைக்கண்-.-, கருவிகளான வழ்தில்--, ஒரு தனி மனம் 

வைத்து--, என்றும்--, உயர் சிவயோக வேட்கை புரிதரும்--), ௮மல யோட... பொருக் 

திய மலங்கள் எல்லாம்---, இரிதர அஃற்த வல்லன்--, இதில் ஐயம் இல்லை--, ௭ ஈ று, 

(வி- ரை,) கருவிகள் - ஸாதகங் ளாயே ஸாமக்ரி, வேட்கை - விருப்பம், புரிதரல்- 
செய்தல், இரித.ர - ஓட. மனம் வைத்து - சம்பாதிப்பதில் தீவிரத.7 மனமுடையவனாய். 

அன்று ஏ - அசைகள், (௪) 

கண்ணிலன் முடவன்போலக் கருதரு ஞான கன்ம 

மெண்ணுறு மிரண்டு மொன்றை யொன்றவா யிருத்த லாலே 

கண்ணுறு பலன்வி ரப்பி னன்றுறத் துறந்தா னேலும் 

பண்ணுக வவையிரண்டு மெனமறை பகரு மன்றே. 

(ப-ரை,.) கண்ணிலன் முடவன் போல--, கருழு அரு-நினைத்தம்கரிய, ஞானகன்மம்- 

ஞானகர்மங்களாஃ, எண்ணுறும்-எண்ணப்பட்ட, இரண்டும் ஒன்றையொன்று ௮வாயிருத் 

தலாலே--, நன்றுமத் துமக்தான் பனும்-- ஈண் உறு - ௮அடைதம்குரிய, பலன் விருப் 

பின--, ௮வை இரண்டும் பண்ணுக என--, மறை பகரும்--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) துறத்தல் - விடல். ஏலும் எனிலும் என்பதன் மரூ௨, copys gps 

தோன் - வைராக்யமுள்ள ஸரிவ£யோடு, பலன் விருப்பு - புருஷார்த்தம் பெற விருப்பம், 

பண்ணல் - அறுஷ்டித்தல், குருடலும் முடவனும் ஒருவனை யொருவன் பற்றி வழி 

உடப்பது போல என்று இதனை ' அந்தபங்கு?” நியாயம் என்பர், (டூ) 

அமிவினர் தமக்கு ஞான மடை£ததம் கெனினலு மென்று 

கெறிதரு கருமங் கூடி நின்றிடு மதனா லம்ம 

செறிதரு பலனிற் நீர்ந்து செய்கரு மங்க ளேனும் 

வறிதென விடலென் ரோது மதிமுடி வள்ள ஜூலே. 

(ப - ரை,) அறிவினர் தமக்கு--, இங்கு--, ஞானம் அடைந்தது எனிலும்--, 

என்றும்--, நெறிதரு கருமம் கூடி. நின்றிமிம்--, அதனால்--, செ.றிதரு - பொருந்திய, 

பலனில் தீர்ந்து மெய் கருமங்களேலும்--, விது என விடல் என்று - வீணென்று 

விடற்கவென்று, மதிமுடி. வள்ளல் நூல் ஓழும் - சிவாகமங்கள் சொல்லும், ௭ - று, 

(வி -ரை,) அறிவினர் - வித்வான்௧ள், பலனில் இீர்தல் - பயன்தரு சலொழிதல், 

வறிது-வீண், விடற்க - விடாதை, மதி முடி-௪ச்த்ரகண்டத்தை யணிந்த ௪டையையுடைய, 
வள்ளல் - சிவபிரான், மதிமுடி. வள்ளல் நூல் என்றது சிவாகமங்களை, வித்வான் களுக்கு 

ஜ்ஞாஈம் ஷித்இத் இருப்பிலும் பயனை விரும்பாது கர்மமும் செய்யவேண்டியதாய் A Be 

கப்பட்டுளதாதலின் கர்மத்தை விடக்கூடாது என்பதிதன் கருத்து, (௬) 

யாவர்க்கு மாசா ரட்சகா னெழிலணி யாகி நித்கு 
மோவுத்றரோ னதனை நிந்தை WL} Lb Gj ou or" சத்தை 

மேவுற்ற நோனக் தன்னால் விளங்கு ற! மீச னென்ளுத் 
சாவும்று மெய்வீழ் காறுஞ் சார்வதா சார மன்றே,
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(ப-ரை,) யாவர்க்கும் சாரம் எழில் அணியா நிற்கும்--, அதனை ஓவுற்றோன்- 

அதை விட்டவன், கிர்தை உறுகுவன்--, அராரத்சை மேவுற்ற ஞானம்தன்னால்--, ஈசன் 

விளங்குறும் எனறால், சாவூற் ற மெய் லீழ்காறும்-, சார்வு - தொடர்ச்இருப்பது, 

ஆசாரம், எ - று, 

(வி-ரை.) ஆசாரம் - ஒழுக்கம். எழில் - அழகு. அபி - அபரம், ஓதல் - விடுதல், 

சாவுற்று - இறந்து, மெய் - ஈரீரம், வீழ்காறும் - விழுறெவரைக்கும், (எ) 

கிரியாகமத்தலம் - முற்றும். 

  

உ 

தம் வரபத்ராய tip. 

ஐம்பத்தைந்தாவது 

௨)பாவாகமத்தலம்: 

eee 

[gsrag - Moywoimesmstn Neoyenowotads துய்க்மும் நிவயோடு அகத்தும் 

yng gb Ga song மோக்கும் -ஷணமே பாவாடமம் என்பழு.] 

அ௮?ர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிரு த்தம், 

வீவுறு மவாவி னோடு விளங்கறி வுடைமை யோன்றன் 
பாவசின் னங்க டாமே பகர்பாவா கமம சென்ன 

யாவரு மறிய றிற்கு மென்றுளம் துணிம்து கோடி 
பூவல யங்க ளேத்தப் பொதியமா மலையி லுற்முய். 

(ப- ரை.) பூவலயங்கள் - முமண்டலய்கள், பதீத - துதிக்ா, பொ இயமாமலையில்-, 
உற்ராய் - வ௫ிப்பவ ன, ab a) gulp Hurt alls: eb = dur rears யாடு, விளங்கு - பிரகா க்கிற, 
அறிவுடைமையோன் தன் - அமிவுடையவனது, பாவ சின்னங்கள் தாமே-... (ஏஃயவர் 
களுக்கு) பகர் - சொல்ல பட்ட, பாவாகமம் GT vol val —, யாவரும் அறிய நிற்கும் என்று, 
உள்ளம் BICONE shh Cary ~ Wool B gu coll b ets (oréb Toit BU ULL éb ot ~ De 

(af ~ ரை.) ப வுறல - rAd தல், சின்னங்கள் - அடையாளங்கள், Ole moi B என் 
பன கோடியென்ருயின, வீவுறும் அவா ஈ௫ழ்ம அவா (ராசை), (௧) 

சீரணி ிவோக மென்லும் பாவனை வம த்ற்குக் 
காரணம் வேறு நோன கரும௰கா சணமெயாகா 

பூசண வத்து வாகும் பொலிதரு ஞான மத்தின் 

காரணம் இயாஈ மக்தத் இயாகமே கருத்திம் கொள்க, 
(பஃரை,) சர் ௮ணி - இறப்புப் பொருந்திய சிவோகம் என்னும் பாவனை 

° ச * டட 
5 . . cord 6 (யான) --, சிவமதம்குக் காரணம் வேறு ஞானம் கருமம் காரணமே கா, 

பூரண ௨த்துவாகும்,-- பொலிதரு ஞானம், அதின் காரணம் தியாகம், (ஆதலால்) 
௮ந்தத் தஇயாக!?ம கருத்தில் கொள்க, எ.ஃறு, 

(வி ல மரை.) சிவமதற்குக் கரரணம்-திவத்தைப் பெறுதம்குக் காசமாகும், கருமம். 
ஆசாரம், அதின் காரணம் என்பது அத்துன் காரணம் என ஒல்மிரட்டிழ்.து வந்தது, 
இத்தை மெய்யெனக்கருதி நின்றிடர்க்கடம் சுழித்தலைப்படுவேனை ?? என்றார் மேலோ 

ரும், பூரண வதறுவாகும் பொலிதரு மானம் - ஞானமானது அ.தியப்படும் பொருளை 
wor re st (OV தாஜ்மாம்)) அதின் பாரனய் Burt ~ இயா௩மானது ஞானத் 

தினால் ௮ மியப்பட்ட மபாருபரில் தன்மையைப் பெனறுதம்குக் காரணமாம், பொருளின்
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தன்மையைப் பெறுதலாவது அஃபொருளாகத் தானாதலாம், ௮௬,தத் இயாஈமே கருத் 

தில் கொள்க - ஸபிவஸா௯தாதீவாரம் உண்டாயினும் ஸ்ரிவத்தை தயாகிக்கவேண்டும். (௨) 

Borba முட்பு றம்பு நிறைந்துள மகேசன் மன்னைப் 

பர௩்தரு பரமா ந%தப் பயன்பெறும் பொருட்டு மேவி 

விரி துள கலைக ளெல்லாம் விளங்கெய வறிவி னாலே 

தெரிந்துள புலவ சென்றும் தஇயா௩மே செய்க மாதோ. 

(ப-ரை,) கிரக்தரம் - ௪தாகாலம், உள் புறம்பு நிறைந்துள்ள மகே௪ள் தன்னை--, 

ப.ரம்தரு - மேன்மைபொருச்திய, ப.ரமாகந்தப்பயன் பெறும் பொருட்மி--, மேவி விரிக் 

துள்ள கலைகளெல்லாம்--, விளங்க அ௮றிவினாலே தெரிந்துள்ள புலவர்--, என்றும் 

தியாகமே செய்க--, எ. று. 

(வி- ரை.) புறம்பு - வெளி, பரமாகந்தம் - பேரின்பம், கலைகள் - ால்கள். புலவர்- 
அறிஞர் (வித்வான்௧கள்.) (௩) 

போருளறு Gur Nu நூலிற் புக்குறா மதியும் தன்பா 

லருளுறு கொழுநற் நீர்ந்த வரிமதர் மழைக்கட் செவ்வாய்ச் 

சுருளுறு மலர்மென் கூந்தற் றுடியிடை மாதும் போலுங் 

தெருளுறு பாவ மோடு சேர்ஈதஇிடாக் இரியை யன்றே. 

(ப- ரை,) தெருள் உறு பாவமோடு சேர்ச்திடாச் இரியை--, பொருள் qm மொழி 

யும்--, நாலில் புக்குறா மதியும்--, தன்பால் - தன்னிடத்தில், அருள் உறு - அன்பு மிக்க, 
கொழுஈன் தஇர்ச்த - கணவனை விட்டுப்பிரிசத, அரி மதர் மழைக் சண், செவ்வாய், 

சுருள் உறு மலர் மென கூர்தல்--, துடியிடை--, மாதும்--, போலும் - ஒக்கும், எஃறு. 

(வி - ரை,) தெருள் - தெளிவு. பாவம் - புரவண, இரியை ஈ கர்மம், பொருள் - 

அர்த்தம். மத - அறிவு, அரி - செய்வரி, மதர்த்தல் - களிததல, மழை - குளிர்ச்சி, துடி - 

உடுக்கை, இடை - மருங்குல், பாவ£மாடு சேர்க்திடா - பாவனையில்லாத, பொருள் ௮று 

மொழி - பொருளில்லாதசொல், நூலில் புக்குரூ மதி - வேத சம்மத மில்லாத ஜஞாகம். 

கண்ணிலான் வடிவ மொன்றுங் காண்கிலா வாறு போல 

வெண்ணுபா வனையி லாதா னிறைவனைக் காணான் முக்கட் 
பண்ணவன் றனையர்ச் சிக்கப் பாவனை மனத்தி னோடு 
௩ண்ணுருன் சிவனை பந்தப் பாவனை நழுவி னோனே. 

(ப-ரை, கண் இல்லான்--, வடிவம் ஒன்றும் காண்லொ ஆறு போல-, எண்ணு 

பாவனை இலாதான் —, இறையை காணான் --, பாவனை மனத்தினேடு --, முக்கண் 

பண்ணவன் தன்னை அர்ச்சிக்க, அந்த பாவனை ௩ழுவினோன்--, வனை ஈண்ணுருன்--, 
௭-௮, 

(வி-ரை.) கண் இல்லான் - குருடன், இறைவன் - சிவபிரான், முக்கண் பண்ண 
வன் - மூன்று கண்களையுடைய தேவன், அர்ச்சிக்க - வியங்கோள், ஈண்ணுறல் - அடை 

தல், நழுவினோன் - கழுவின றிவயோகு, (டு) 

கீடசிந் தனையி னாலே இருமியும் கட மாகும் * 
பீடுறுஞ் சிவனை யென்றும் பிரிவறத் இயாகஞ் செய்ேவோ 
னீடுறு சிவமே யாவ னிட்கள வத்தி யாகம் 
கூடரு% தகைய தேனுங் குறிக்கொணீ யவன்றன் வாழ்வே. 

ஈ புழுவானது குளவியை தீயாநித்தலால் எவ்வாறு குளவியின்தன் மை புழுவுக்கு ஏற்படு 

இனறதோ, அவ்வாறே யோடுிப்ன் பாவனையானது மமிவீனகச்குறித்து இடைவிடாது தயா 

நிச்ச நன்கு வாய்த்தால் யோடிக்கு ரரிவத்வம் நிகழவ து என்று கூறுப வடதாலார், 
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(ப-ரை, €ட இர் தனையினாலே--, இருமியும் டம் ஆகும்--, மீடு உறும் - பெருமை 

பொருச்திய, இவனை... என்றும் பிரிவு அற தியாகம் செய்வோன், நீடுறு சிவமே 

அவன், கிட்கள இவத்தியாமம்--, கூ ௮௬ தகையது ஏலும் - இடைத்தற்கரிய தன் 

மைத்தாயினும், அவன் தன் வாழ்வே நீ குறிக்கொள்--, எ-று, 

(வி-ரை,) £டம் - கோம்புமு (குளவி), இருமி - பச்சைப்புழு (&ரைப்புழுவுமாம்), 

கூடு - கூடுதல். வாழ்வு - ஸர்வலஞத்வம் முதலிய செல்வம், கு.றிக்கொளல் - கடைப்பிடி 
த்தல் (இர்.இத்தல்). (௬) 

பாவாகமத்தலம் - முற்றும். 

  

a 

ஓம் கணகாதாய ஈம: 

ஐம்பத்தாறாவது 

(௩9 ஞானாகமத்தலம். 
பைய 

| அதாவது - ஜகத்தெல்லாம் மிவாத்மகமானது, ரவெத்தைவிட வேறு பதார்த்த 

மில்லை, கானே மிவனாயிருக்றேன் என்னும் அச்தப் பாவாகம ஸம்பச்கனான ப்ரிவயோடு 
யின் ஐஞாக எச்சங்கள் எத்தனையுண்டோ, அத்தனையும் தேஹிகளுக்கு மோக்ஷ ஹேதுக்க 

ளாதலால் மானாகமம் என்பது.] 

அதுசர்க்கழிநெடிலடிய £சிரியவிருத்தம், 

௩வின்றிடும் பரம யோடு ஞான9ன் னங்க டாமே 

பவந்தொடர் மனிதர்க் கெல்லாம் பவமற வின்ப வீடிய் 

Guise செய்யு ஞானா கமமென வுரளைப்பர் மேலோர் 

தவந்தனி யுருவு கொண்ட தனையச௩ த௩வெத் புள்ளோய். 

(ப-ரை,) தவம் தனி உருவு கொண்டது அனைய - தவமே ஒப்பற்ற உருக்கொண் 

டாற்போன்ற, ௪ந்தக வெற்பு உள்ளோய்--, ஈவின் நீடும் - சொல்லப்பட்ட, ப. ரமயோட 

(யின்) --, ஞான சின்னங்கள் தாமே--, பவம் தொடர் மனிதர்க்கசெல்லாம்--, பவம் 

அற, இங்கு இன்ப வீர, உவந்து அருள் செய்யும்--, ஞானாகமம் என மேலோர் 

உரைப்பர், எஃறு. 

(வி- ரை,) சக்தகவெற்பு - சம்.த௦ மரய்களடர்க் தமலை (பொதியமலை), சந்த வெற்பு 

உள்ளோய் என்றது அகத்தியமுனிவரை, சின்னங்கள் - குறிகள், பவம்- பிறவி (பாவ 

(plo tb). வீடு ௬ முக்தி, 
(௧) 

கிரியைபா வங்க டம்மாற் இடைத்தடும் பயனொன் நில்லை 

இரியைபா வங்கண் மேவு ஞானத்தாற் கடைக்கு முத்தி 

பிரிவிலா நாறு கோடி. பிறப்பினி லெனிலும் கன்ம 

முரியவி டுதவா தம்ம வுதவுவ துயர்ஞா னங்காண். 

(ப-சை,) சரியை பாவங்கள் தம்மால்,--, இடைத்திடும் பயன் ஒன்று இல்லை--, 

இரியை பாவல்கள் மேவும் ஞானத்தால் முத்தி இடைக்கும்--, கன்மம் - ( கேவலம் ) 
கன்மமானஹு, பிரிவிலா நூறு கோடி. பிறப்பினில் எனிலும்... உரிய வீடு உதவா ௮--, 

(ஆதலால்) உயர் ஞானம் உதவுவது--, ௭ - று,
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““(வி- ரை.) பாவங்கள் - பாவனைகள். இரியை பாவங்கள் தம்மால் - கர்மத்தினாலா 
வது அல்லது பாவனையாலாவது, நூறுகோடி - எண்ணிறந்த எனினுமாம், வீடு உத 

வாது - முத்தியைக் கொடுக்காது, (௨) 

ஞானமற் ஜொழிக்ச கன்ம கவைதரூ பிறப்பிற் கேது 
வானவக் கரும் தானே யறிவொடு கூடு மாயி 

னீனவப் பிறவி மாற்று மீவது கருமம் பொன்றும் 

வானிலைப் பதமே ஞானம் வழங்குவ தழியா வீடு, 

(ப-ரை.) ஞானம் அற்று ஓழிந்த கன்மம்--, நவை தரு பிறப்பிற்கு ஏ௮--, ஆன 

௮ கருமந்தானே அறியொடு கூடுமாயின் --, ஈனம் ௮ பிறவி மாற்றும்--, கருமம் 

எவ.து--, பொன்றும் - அழிஇன்ற, வான் நிலைப்பதமே--, ஞானம் வழம்குவது--, அழியா 

வீடு--, எ-று, 

(வி- ரை,) நவை - கூற்றம், கருமம் - இரியை, மாற்றல் - ஒழித்தல், பொன்றல் - 

அழிதல், வான்நிலைப்பதம் - ஸ்வர்க்கம் முதலிய பதவி, பிறவி - ஸம்ஸாசம், (௩) 

முன்னுறு நால்க ளாதி முயற்சியாற் குரவன் சொல்லாற் 

பன்னரு ஞான மொன்றே பயிலுக வொழிந்த வற்று 

லென்னுறு பலன்ஞா னந்தா னியல்சிவாத் துவித கல்கித் 

துன்னுறு பவங்க ளெல்லாக் தொலைத்திடு நல்லோர்க் கன்றே. 

(ப-ரை.) முன் உறும் - முன்னமே யுண்டாயிருக்ற, மூல்கள் ஆஇ முயற்சியால்... 

குசவன் சொல்லால் -, பன் அரு ஞானம் ஒன்றே பயிலுக--, ஒழிர்தவற்றால்--, உறு 

பலன் என்--, ஞானந்தான் - ஞானமே, இயல் சிவாத் துவிதம் ஈல்9--, நல்லோர்க்கு--, 

துன்னுறு பவங்களெல்லாம், கொலைத்திடும்--, எ-று. 

(வி-ரை.) குசவன்சொல் - குருமொழி, பயிலல் - பழகுதல். வொத்துவிதம்-ற்றிவைக் 
யம், நூல்கள் ஆதி முயற்சியால் - மமாஸ்த்.ராட்யாஸமுதலிய ப். ரயத்டத்தால். குரவன் 

சொல்லால் - நல்ல ஆசிரியரது உபதேசத்தால், பவம் - ஸம்ஸாரபந்தம், (௪) 

Gafsga மூலக மெல்லாஞ் சஎவமயஞ் சிவனில் வேரு 

யிரும்துள பொருளொன் றில்லை ய। தலாழ் சிவனா னென்றே 

யுரஈதரு முணர்வு தானேயுத்தகம ஞான மென்ப 

சரும சவ முனிவ பேறே யாகம கெறியு ணர்ந்தோர். 

(ப-ரை.) அருந்தவம் முனிவர் ஏஹே--, ஆகமகெறி உணர்ந்தோர், தெரிச்இடம் 

உலகம் எல்லாம்--, சிவமயம் --, சிவனில் வேழுய் இருந்து உள்ள பொருள் ஓன் நில்லை--, 

ஆதலால்--, சிவன் மான் என்ற. உரம் தரும் உணர்வுதானே-, உத்தம ஞானம 

என்பர்-- எஃ வ 

(வி - ரை,) அருந்தவ முனிவர் ஏறு என்றது ௮அகத்தியமுனிவரை, ஏறு. சிற் தவன் 

என்னும் பொருளில் வர்தது, உரம் - உறுதி, வெமயம் - ஸ்ரிவஸ்வரூுபம். (௫) 

கண்ணிலா னெர்க்? தொன்றைக் சாண்குலா னதுபோ னீங்கா 

துண்ணிலா மிறையை ரான மொழிந்தவன் காணா னென்று 

ந௩ண்ணுரறு தொழிக்கும் பாச நற்டிவ காட்சி ஞானக் 

சண்ணுளார் தங்கட் கந்தக் காட்டுதா னெளிது மாதோ. 

(ப- ரை,) கண் இல்லான், எதிர்ந்து ஒன்றைக் காண்லொன்--, அ௮துபோல்--, 

ஞானம் ஒழிர்தவன்--, நீங்காது--, உள் நிலாம் - உள்ளே விளல்டக் கொண்டி.ருக்றெ,
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இறையைக் காணான்--, நல் இவெகாட்சி--, என்றும் பாசம் ஈண்ணுராது ஒழிக்கும்-, 
ஞானகச்கண்ணுளார் தக்கட்கு--, அந்தக் சாட்ட... எளிது, ௭ - று, 

(வி-ரை,) கிலவல் - விளங்கல். இறை - இவபிரான், இவகாட்ட - சவதரிசஈம்.. 
(Peer spr gen sd), ஞானக்கண்ணுளார் - நானியர், பாசம் சஈண்ணுறாது ஒழிக்கும் - 

பிறவிப்பிணியை நீக்கும், (௬) 

எறிசுட ன்றி யில்லி லிருளமு ததுவே போல 

வறிவினை யொழிய நீம்கா தகத்து.று மோகக் தானு 

மறிவறு ஞான மாகும் வலிகெழு கதவங் கொண்டு 

பொறிவழி யடைத்து மிக்க பொதியில்வீற் நிருக்க வல்லோய. 

(ப-ரை.) மறிவு அறு ஞானமாகும் - தடையற்ற ஞானமாக, வலிகெழு கதவம் 

கொண்டு - வன்மை Mets கதவினால், பொறிவழி அடைத்து--, மிக்ச--) பொதியில் 

வீற்றிருக்க வல்லோய்--, ௭ நிஈடர் அன் நி. இல்லில் இருள் ௮:௱.த--, அ துவேபோல-, 

அறிவினை யொழிய--, அகத்துறும் மோகம்தானும் நீர்சாது--, எ - று, 

(வி-ரை,) கதவம்-கதவு, பொறிவழி-இட்த்ரிய தீவஈ.ரங்கள். பொ தியில்-பொ தியமலை, 

பொதியமலையில் எனிலுமாம். ஈடர் - அகுபெயர், எ.திசுடர் - தீபம். இல் - வீடு, அகம்- 
மனம். புறவிருள் தீயில்லாது நீங்காதது போல அ௮கவிருள் ஞானமில்லாது நீங்காதென் 

பதாம். அதத்துறும் - சித்ததிதிலுள்ள. (௭) 
ஞானாகமத்தலம் - முற்றும். 

௨ 

ஓம் ப்.ரஜாபதயே ஈம: 

ஐம்பத்தேழாவது 

சே.) சகாயத்தலம். 

--௮.07450-- 

| அதாவது - ஐஞாகநாகமஸ்தல ஸம்பர்சனான பவெேயோடு கரியா கயாஈ பூஜைகளுக்குச் 

சரீரம் வேண்டியதா யிருக்க, அப்பமப்பட்ட oitg@g வைராக்யாஇிகளினால் கெடா 

இருக்கச் செய்தலால் சகாயன் என்பது,] 

அறுசர்க்கழிகெடிலடியாிரியவிருத்தம். 

கிரியைகற் பாவ ஞானங் இடைத்இடா காய மின்றேல் 

விரிகர௬ு முலல் யார்க்கும் விளம்புறி னசனால் யோகி 

தரையுறு சகாய னாகச் சரிப்பனென் றெடுத்து ரைப்ப 

சரிமதர் மழைக்கண் மல்கை பாசனா மங்கள் வல்லோர். 

(ப-சை,) விரிதரும் உல௫ல்--, யார்க்சும்--, காயம் இன்றேல் - சரீரமில்லையானால், 

இரியை ௩ல் பாவம் ஞானம் இடைத்திடா--, விளம்புநின் - சொல்லுமிட த்தில்--, அ.கனால் 
(Aw) யோூ--, தரை - உலகத்தில், உறு - பொருந்திய ௪காயனாக சரிப்பன் என்று 

எடுத்துரைப்பார்... (அவர்யாரெனின) Hi - செவ்வரி பரந்த, மதர்-மதர்தத, மழைக்கண்- 

குளிர்ச்சியாகிய கண்களையுடைய, மங்சை-உமாதேவியை, பாகன்-பாகத்திலுடையவனாய 

சிவபெருமானால் சொல்லப்பட்ட, ஆகமங்கள் வல்லோர்--, ௭ - று. 

(வி-சை,) விரிதரல்-விரிதல், பகுதி விரிதா. விளம்புறல்-சொல்லல், பகுதி விளம்புறு. 

அரி மதர் மழைக்கண் மங்கை பாகன் ஆகமங்கள் - சிவாகமங்கள், சகாயனாக சரிப்பன்- 
C தகமூடையவனாகச் ச௪ஞ்சரிப்பன், (௪)



கலம்] சகாயத்த லம். ௨௩௩, 

எகமா ஞான யோட யென்னிலு முடம்பி னானே 
போகமா முத்தி யாது பொருந்துவன் விறகை யின்றி 

யாகுறா தொளிரு மல்கி யதுவென வாக்கை யின்றி 

யோகிதா னான்ம ஞான முடையவ னாகா னன்றே, 

(பஃ-ரை,) ஏகம் ஆம் ohn vor Cur B என்னினும்--, உடம்பினானே - உடம்பைக் 

கொண்டே, போகம் ஆம் முத்தி ஆத பொருர்துவன்--, விறகை இன்றி ஒளிரும் ௮ங்ெ 

அகுறாது --, அது என - அதுபோல, யோட -_, ஆக்கை இன்றி --, அன்ம ஞானம் 

உடையவன் ஆகான்--, எ .- று, 

(வி- ரை.) ஏகமாம் ஞானம் - ஸ்ரிவைக்ய ரஞாகம். உடம்பினானே யென்னலுமேகாரம் 

தேற்றம், இது இன் மியமையாமைப்பொருட்மி, அங்டு ௮க்கி என்னும் வடசொ்றிரிபு, 
ஆக்கை - ஆகுபெயர், விறலி ரெருப்புண்டாதவில்லை அதுபோல உடம்பின்றி ஆன்ம 

ஞா முண்டாதலில்லை யென்பதாம். ஆன்மஞாலம்-அ தமத சவப் ரகாறம் எனிலுமாம், (௨) 

ஓப்பறு பரமன் முனு முருவொடு பூசை கொள்வ 

னப்பரி சுடம்பின் மேவி யருச்சனை கொள்வன் யோகு 

செப்புமைநக் தொழிழற்கு மாகச் இம்மய னாரு மீசன் 

மெயப்புறு மூர்த்தி மானாய் விள ங்குவ னென்ப மேலோர். 

(ப-ரை,) ஒப்பு அறு - ஒப்பற்ற, பரமன் தானும்-சிவபெருமாலும், உருவொடு பூசை 

கொள்வன்--, ௮ பரிசு - அத்தன்மையா வே, யோடு - இவயோடுயானவன், உடம்பில் 

மேவி அருச்சனை கொள்வன், 0 பும் ” மெசொல்லட் /புஇற, en | தாஜித்குமாக - பஞ்ச 

இருத்தியத்தின் பொருட்டு, இம பன் ஆகும் -௪ன்௨, மெய்ப்பு உறும் - உண்மையாூயெ, 

ஜேர்த்திமானாய் விளங்குவன்--, என்பர் மேலோர்--, or - று, 

(வி-ரை,) உரு - ஸார்த்தி (சேஹம்), பஞ்ச இருதயம் - உத்பத்தி, ஸ்த்திதி, லயம், 
தஇரோபவம், ௮றுக்ரஹமம் என்பா, மர்த்திமான் - உறுவழமுடையவலன், இர்மயன் ஆகும் - 

நிஷிகயாகறஇய, எய்கும் நியைம் இருக்கும் ஈ௪பம் - மற (தலான, (௩) 

அபவன்முத லாகி நின்ற வமரரு முத்தி வேட்ட 

மயன்முனி முனிவர் தாழு மியாலையும் வழங்க வல்ல 

செயன்மிகு தவமு டம்பாழ் செய்தன மத்த வத்திம் 

இயன்முத லாய வாக்கை யினைவிட லாகா தன்ழே. 

(ப- ரை.) அயன் முதலாடு நின்ற அமாரும்--, முக்தி வேட்ட--, மயல் முனி - 

மயக்கத்தை வெறுத்த, மூனிவர்தாமும்--, யாவையும் வழங்க வல்ல பெயல் மிகு தவம்--, 

உடம்பால் செய்தனர், ௮ தவத்திற்கு --, இயல் - பொருச்தமாகயெ, மூதல் ஆய - 

ஜேலமாயுள்ள, ஆக்கையினை விடலாஷமாது--., எ - நு, 

(வி -ரை.) அயன் அஜன் என்னும் வடசொற்றிரிபு, பிறவாதவல் என்பது பொருள், 
இது மங்கல வழக்கு. ௮ம.ர£-இறவாதவர், இலுவும் அது. வழங்கல்-தருதல், மூவுலகிலும் 

ஸகல ஸித்இகளுக்கும் தவமே ஸாதா.மா மிருத்தலால் “செயல் மிகு தவம்” என்றார். பிரமன் 
முதலானோரும் உடம்பைக்கொண்டே தவஞ்செய்து முக்தியடையவேண்டு மென்பதாம்.. 

சகாயத்தலம் - முற்றும், 

 



௨௩௪ ஈத்தாந்தரிகாமணி [தநலீங்கத் 

டே 

ஒம் ஹிரண்யசேதஸே ஈம: 

ஐம்பத்தேட்டாவது, 

(௫. ௮காயத்தலம். 

அவனு துய 

[அதாவது - ஸ்ரிவனுக்கு தெஹ ஸம்பந்தமிருப்பினும் காமாதி விகாரங்கள் எவ்வா 

தில்லையோ ௮வவாறே ஸகாயஸ்தல ஸம்பக்கணான ரரிவயோடு, தேஹ ஸஹிதனாயிருப்பி 

னும் நான் மனிதனல்லன் (2தவனல்லன் ராக்ஷஸனைல்லன் ஸரரிவனாயிருக்கறேன் என்னும் 

உணர்ச்சியினாலும் தேஹ விகாரங்க ளில்லாதிருப்பதினாலும் ௮காயன் என்பது.] 

அறு?ர்க்கழிரெடிலடி யாடஇிரியவிரு த்தம், 

சாத்திய பரம யோகி சகஞ்சிவ மயம தாகத் 

தோத்றுறு நிலையி னுற்பொய் மாயையின் ஜொடக்கி லாத 

வாற்றலா லுதவி யாகு மாக்கைய னாத லாலே 

போற்றுறு மசாய னென்றே புகன்றிடப் படுவ னன்றே, 

(ப-ரை,) சாம்நிய - சொல்லப்பட்ட, பரம யொடு, ௪ம் சிவமயமதாக--, தோம் 

றுறும் நிலையினால்--, பொய் மாயையின் தொடக்கு இல்லாத ஆற்றலால், உதவியாகும் 

ஆக்கையன்--, ஆதலா லை, (அவன்) பாழ்றுறும் - (யாவரும்) வணங்குதங்குரிய, 

௮காயன் என்றே புகன் திடப்படுவன்--, எது, 

(வி-ரை.) பரமம் - மமன்மை, தொடக்கு - ௪/்பக்தம், ஆற்றல்றக்இ, போற்றுறும் 

என்பதற்குப் பகுதி போற்றுறு, உதவியாமும் அக்கையன் - ஒளபசாரிகதேஹி, (௯) 

சங்கர னெனமெய் யோடு சாரினும் பரம யோக் 

இம்குறு முடல்வி கார மிலாமையா லகாய னாகும் 

பொறங்கொளி யம்பரத்இற் புக்குறு மியோடுக் காக 

மெங்குள துடம்பி போல விருப்பது பிராமஇ யன்றே. 

(ப ரை.) சங்கரன் என ௩ ங்ச ரன பால, மெய்யோடு ஈரரிலும் - உடம்போடு 

கூடியிருப்பிவம், பாரமயோ௫ுக்கு--, இங்கு உறும் உடல் விகாரம் இல்லாமையால், 

அகாயன் அஞும்--, பொங்கு ஓளி அம்பரத்தில் புக்குறும் யோடுக்கு-.-, அகம் எங்கு 

உளது--, உடம்பி பபால இருப்பது பிராந்தி அன்று... ௭ - று, 

(வி- ரை,) கங்கரன் - உயிர்களுக்கு இதஞ்செய்பவன் என்னும் பொருடருவதோர் 

வடசொல் (சிவன்), மெய்-மங்கல வழக்ஞு, சார்தல் - கூடுதல், டொங்கொளி யம்பரத்தில் 

புக்குறும் யோ-பேராாந்த சிம்மயமாகெ லிய்கத்தில் லயித்த எந்தமுடையவன், பொங் 
கொளி அம்பரம் - இதாகாஸம் எ.ரினுமாம், ஆகம் - சரீரம். உடம்பி - உடம்புடையவன், 

பிரார்தி - ப்ரமை, (௨) 

ஆக்கையின் மான மில்லா தருஞ்சிவ மாக die 

கோக்குறு மியோடூக் காக்கை நுவன்றிடு முலக மென்றுற் 

போக்கறு முடல மொன் றற் பொருந்துறும் வாதை யாதோ 

வீர்க்குமிந் இியவாம் கார விடரவற் கில்லை யன்றே, 

(பாரை,) ஆக்கையின் மானம் இல்லாது, அரும் சிவம் ஆட நிற்கும்--, நோக்குறும் 

யோடக்கு--, நுவன் திடும் - சொல்லப்படற, உலகம் - உலகமே, அக்கை என்ளால்--,



தலம்.] பர£ீகாயத்தலம். உ௩டு 

போக்கு அறும் - போச்சப்படா ௪, உடலம் ஒன்றால் பொருந்துறும் வாதை யாதோஃ-, 

ஈர்க்கும் - (விடயங்களில்) இழுத்துச் செல்லும, இந்திய ஆங்கார இடர்--, அவற்கு 

இல்லை--, எ- று, 

(வி- ரை,) மானம் - பற்று (அபிமாகம்) நுவலல் - சொல்லல், வாதை - க்கம், 

ஈர்தீதல் - இழுத்தல். இக்திய இடர் - இர்த்ரியங்களால் உண்டாகும் துக்கம், ங்கா ச 

இடர் - ௮ஹங்கா.ரத்தால் உண்டாகும் மயக்கம், (௩) 

மயக்குறு மனித னல்லேன் வானவன் ரானு மல்லே 

னியக்கனு மல்லேன் மிக்க விராக்கத னல்லே னென்று 

முயர்த்துறு சிவமே நானென் றுணர்ந்தவன் றனக்கு வந்து 

பயக்குறு முடம்பு செய்யுங் -ரமமென் பயனைச் செய்யும். 

(ப = omy.) மயக்குறு மனிதன் அல்லன், வானவன் தானும் அல்லேன், 
—~, உ . a ee . a ட ௪ « 6 ௪ ° * a . 8 

இயக்கனும் அல்லைன்--, மிக்க இராக்கதன் அல்லேன்... என்றும்--, உயர்த் று Aas to 

நான என்று, உணர்ந்தவன் தனக்கு, வம்து பயக்குறும்--, உடம்பு செய்யும் 
கருமம--, என பயனைச் செய்யும், எ. இ, 

(வி-ரை,) பயக்குறும் - பயல்பமிஇற, வானவன் - தவன், இயக்கன் - யக்ஷன், 

இராக்கதன - ராக்ஷஸன், கர்மம் - வ்யாபா.ரம், எண்டு, இச்செய்யுளைக் கவனிக்க $-4 

பிரபுவிங்கவிலை. 

லான மல்லேன் ௨ளியல்லே னழனீ ரல்லேன் மண்ணல்லேன் 

ஞான மல்லேன வ்னேையல்லே மூனே இமெ.ர ஹெண்ணிபனா 

ூனை யல்லா வொரு சிவமே யாவனிவ் வாறுனி னாதா 

வீன மெல்லா மூடையவுடம் பெடுத்துச் ௩ழறு மெஞ்நோனறும், (௪) 

௮காயத்தலம் - முற்றும். 

  

மம் 

ஒம் தூர்த்தர்மதாய நம: 

ஐம்பத்தோன்பதாவது 

௬ பரகாயத்தலம். 
__௮௨- 

| அதாவது - ௮காயனான ரரிவயோ௫ு, தேமிகனாகவும் மாயாதிதனாகவும் ஐஞாகர் 

நட்தனாகவுமிருப்பினு:் ஸரீரியாயிருட்பதனாலும் ஸாக்தாத் பரப்ரஹ்மமே தான் என்று 

௮ நிச் திருப்பதனாலும் ப.ரகாயன் என்பறு,]| 

௮ுசர்க்கழிகெடிலடி.யாசிரியவிருத்தம், 

பகுதியை வக ரிக்கும் பான்மையான் மாயா மார்க்கத் 

தொகுதியை நீங்கி நிற்கும் தூய்மையா லறிவா ஈந்தத் 

தகுதிகொள் பிரமர் சானாய்த் தகும்பர காய னாவன் 

மிகுதிகொ டவத்தர் கோவே விளம்பு.று மகாய னென்றே. 

(ப -சை,) மிகுதி கொள் - மேன்மையைக்கொண்ட, தவத்தர் கோவே, பகுதியை 

வ௫கரிக்கும் பான்மையால்...-, மாயாமா ர்ச்கத் தொகுதியை நீங்கு நிழ்கும் தூய்மையால்-)



௨௩௭ சித்த ரத்தசிகா ம்ணி. [தந லிங்கத் 

அறிவாகந்தத் தகுதி கொள் பிரமம் தான் ஆய்--, தகும் பரகாயன் அவன்--, (அவன்) 

௮காயன் என்று விளம்புறும் - அகரயனென்று சொல்லப்படுவன், எ - று, 

(வி-ரை.) தவத்தர் சோ - தவஞ்செய்வோர்க்கர௪ன் (அகத்தியர், கோ வென்பது 

னகரச்சாரியை பெற்று கோன் எனவும் வழங்கும். பகுதி - ப்ரக்ருதி, வ௫கரிக்கும் - 

வசப்படுத்தும், தொகுதி - கூட்டம், தூய்மை - பரிறா-த்தம், தகுதி - பெருமை, (௧) 

பேரறி வுருவாய் நின்ற பிரமமே வடிவ மானோழ் 

Caro மாயை யாக்கை யாற்பய மென்னே ஞான 

வா.ரழ லாற்பி றப்பிற் காதியா முடலஞ் சுட்டு 

கேரறு சிவம டைந்தோ ஸனிகழ்பர காய னென்பான். 

(ப-ரை,) பேர் அறிவு XC ஆய கின்ற பிரமமே obo ஆனோற்கு--, ஏர் 

அறு - அழகற்ற, மாயை யாக்கையால்--, பயம் என்னே-.-, ஞானம் - (திடமான 

guGrrap) ஞானமாகிய, ஆர் அழலால்--, பிறப்பிற்கு ஆதி ஆம் உடலம் சுட்ட, 

நேர் அறு - நிகரற்ற, இவம் அடைம்மதான்--, நிகழ் பரகாயன் என்பான் - விளங்குக 

பரகாயனென்று சொல்லப்படுவான், எ. று. 

(வி- ரை.) பேரறிவுருவாய் நின்ற - நோகாம ஸ்வரபமாய் விளங்குஇன்ற, 

வடிவம் - சரீரம், ஆஜோம்கு - ஞானிக்கு, மாயை யாக்டை - மாயாசரீரம் (ப்ரக்ருதி ஸம் 

பந்தமான சரீரம்). ஆர் அழல்- பெரு செருப்பு, ஆதி - விதை. சவம் அடைந்தோன் - 
ஸ்ரிவதத்வத்தைப் பற் oot aves, (2) 

வினைதரு மகோவி ரத்தி விடயவிடம் இயங்க ளெல்லா 

மெனையதி லடங்கு மந்த விருஞ்சிெவ மேயி வற்குத் 

தனியுரு வாகு நானே சிவமெனச் சகங்க ளெல்லா 

நனியறி வாடிக் கண்டோழ் கூடல்சொல னன் மா லாகும். 

(ப-ரை,) வீனைதருப் - வினையினால் தரப்பட்ட, மகோவிருத்தி விடய இந்தியங் 

கள் எல்லாம்--, எனையஇல் அடங்கும் - எதனிடத்தடங்ருமோ, அத்த இரும் வமே--, 
இவழ்கு தனி ௫௬ அகும்--, மானே இவம் எ, அகங்கள் எல்லாம் ஈனி அழிவாஇ 
சண்டோற்கு--, உடல் சொல்லல் - உடம்பிருப்பதாகச் சொல்லுதல், ல் மால் இகும் 5 

மிக்க மயக்கமாகும், ob = fy, 

(வி-ரை,) ம௫ே- விருத்தி - மகோர்யாடாரம், விடயம் - றப்தாஇகள், இக் தியங்கள்* 

ர்ோத்ராதிகள், உளி- மிரூறி, மபக்கம் - மிபரீதஞானம். எனினுமாம், விடயம் « 

வாஸனைகள் எனிலுமாம். கர்மழ்தால் வ்ளயும் வாஸனை என்னால் கர்மம் அறுப 

விக்கப்பட்டுிப்போயினும் வாஸணனாமாத்ரமாய்ச் சிலகாலம் இருக்கும் என்பழைக் குறித்தது, 

வாஸலனையானது VOID ஆறா௦பம் என இருவகைப்பமிம், ம௩பவாஸனை புண்ய 

கார்யங்களைச்செய்ய விருப்பத்தை யுண்டாக்கும். அறஃபவாஸலஃ  பாபகார்யல்களைச் 

செய்ய விருப்பத்தையுண்டாக்கும். புண்யபாபகார்ய ஸம்பச்தமான எண்ணமானது 

மகோவய்ருத்தி என்பதாம், இந்த மோவ்ருத்தியால் இக்த்ரிய வயாபாரம் நிகழ்வ 

தாம், ஆதலால், இம்தரியங்களை யடக்க மகோயவ்ருத்தி யடங்கும், மநோவ்ருத்தி யடல்க 

வாஸனை ஈஸ்ரிக்கும், வாஸனை நறரிக்க முக்தி இடைக்கும். (௧) 

சோஇயாம் பிரம மேதன் சொரூபமாய்ச் Fis செய்வோன் 

மேதையா முடம்போ டுய்று மெய்யிலி வன் முத்தன் 

போதமா மியோடி யாக்கை யிருப்பினும் போகி னுநதான் 

திலா முத்தி யாகு மென்பர்தா நிருக்தச் கற்ரோர்,



தலம்.] தருமாசாரத் தலம்: ௨௩௭ 

(ப-ரை,) .நால் - நூல்களை, திருந்தக் கற்மோர்--, சோதி அம் பிரமமே தன் சொரூப 

மாய்ச் சந்தை செய்வோன்--, மேதை ஆம் உடம்போடு உற்றும்--, மெய்யிலி - உடம் 

பில்லாதவனாயெ--, வன் முத்தன், போதம் அம் - அறிவுருவாய, யோடு (யின்) 

யாக்கை--, இருப்பினும் போடலும்--, (அவனுக்கு) தீ.து இல்லா முத்தி அரும் என்பர்--, 

எது, 

(af - ang.) மேதை - தோல், ௩ரம்பு முதலியவை, முத்தி ஆகும் - ஜீவன் முக்த 
உடனே இடைக்கும். (௪) 

பேரும்பவ நோபய்வ ருத்தல் பிறங்குதன் சொரூப ஞானம் 

பொருந்துறு மளவே யன்றோ பொய்கொளி யிரவி தோன்றப் 

பரந்திடு மிருளு முண்டோ பகர்ந்தடிழ் காலா தீத 

வரும்பக மடைந்து ளோனுக் காக்கையுட் பதெ லின்றே, 

(ப-ரை.) பெரும் பவகோய் வருத்தல்--, பிறங்கு - விளங்குடற, தன் சொரூப 

நானம் பொருர்துறும் அளவே அன்றோ--, பொங்கு ஒளி இரவி தோன்ற--., பரச்இடும்- 

பரவிய, இருளும் உண்டோ-, பகர்ச்திடின் - சொல்லுமிடத்தில், காலாதீதம்-, 

அரும் பதம் அடைந் துளோனுக்கு--, ஆக்கையுள் படுதல் இன்று, எ னு, 

(வி- ரை,) பவகோய - பிறவிப்பிணி (ஸம்ஸா ர.றுக்கம்), இரவி - ரூரியன், தோன்றல்- 

உதித்தல், அதிதம் - கடத்தல் (௭ ட்டப்படாமை), பகர்தல் - சொல்லுதல். கலா என்பது 

காலா என நீண்டது.  கலாதிதம் - கலைகள் கடந்தது, அரும்பதம் ௮அடைந்துளோன் 5 

அரிய பதத்தில் சிலைபெற்றயமுஇய மரா ஜஞாகநி, (@) 

பாகாயத்தலம் - முற்றும். 

©)... 

ஓம் இரீராய ௩ம௦ 

அறுபதாவது 

(௪.) தருமாசாரத்தலம். 
—l0Ee3O0-—~— 

[அதாவது - அஹிம்ஸா, ஸத்யம், ப். ரஹ்மசர்யம், ஆஸ். தயம், தியை, மை, ஸ்வா 

தாம், லில்கபூஜை, பஞ்சாக்ஷரி ஜபத்யாமம், ஸத்குரு ஸேவை, ஈரணர் ஸங்கம், மநோ 

நிக். ரஹம், பரியவித்தாங்க விஸ்வாஸம், லைராக்யம், விவேகம், வித்யை, இ£த்ரிய நிக.ரஹம், 
பக்தி, நீதி, நிகமாகமங்களில் நம்பிக்கை ஆகிய ஆசாரங்கள், HES பாப் ரம ஸ்வரூபலும் 

ப.ரகாயனுமான ம்மிவயோடுக்கு ஸ்வபாவமா யுண்டாயிருப்பன, அதனால் அவ்வாசாரமே 

எல்லாருக்கும் அநுஸரணீயமான தர்மமாயிருப்பதால் தருமாசாரம் என்பழு,] 

அறு? ர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிருத்தம், 

அப்ப. காயன் செய்வ இயாகொரா சார மம்ம 

செப்புறு மதுகான் யார்க்குஞ் செய்திடும் தரும மாகி 

யொப்பறு முதவி யாமென்் றுரைப்பர்க ஞூணர்வின் மிக்கோர் 

துப்புறழ் சடி.லக் கற்றைச் சுடர்முடி. முனிவர் வேந்தே. 

(பஃ-ரை.) அப்பு உ௰ழ்- பவளம் போன்ற, ௪டிலக் கற்றை - ௪டைக்கம்மையாடிய, 
சுடர்முடி. - சுடர்முடியையுடைய, முனிவர் வேந்சே--, ௮- அந்த, பரகாயன் செய்வது 

யாதொரு ஆசாரமோ--, செப்புறும் - சொல்லப்பட்ட, fy gi தான் - ௮௮ வே, யார்க்கும்



௨௩.௮ சித்தாந்தசிகாமணி. (தலிங்கத் 

செய்திடும் தருமம் ஆ9--, ஒப்பு ௮றும் உதவியாம் என்று--, உணர்வின் மிக்கோர், 

உரைப்பர்கள்--, or - gy. 

(வி-ரை,) ௪டிலம் - ௪டை, கற்றை- இரட்டி, உதவி-உபகா.ரம், உணர்வின் மிக்கோர்- 

பே.ரறிவினர். பரகாயன் - பரப் ரஸ்ம தேஹியாயெ ஜ்ஞாகி, (௧) 

கூதறரு௩் தருமா சாரங் கொஃலாமை வாய்மை யோடு 

வேறுறுங் களவி லாமை வெகுளாமை பிரம சரியம் 

பேறெளுக் தயையே தாகம் பிறங்குறு செபந்தி யாக 

மாறரும் பூசை யென்று வகுத்துரை செய்வர் மேலோர். 

(ப - ரை,) கூறு அரும் - சொல்லுதற்கரிய, தருமாசாரம்--, (எவையெனின்) 

கொல்லாமை. வாய்மையோடு.--.-, வேறுறும் களவு இல்லாமை---, வெகுளாமை--, 

பிரமாரியம்--, பேறு என்னும் தயை--, தாகம், பிதங்குறு - விளங்கு, செபம்--, 

தியாகம், மாறு அரும் பூசை என்று, மேலோர் வகுத்து உரைசெய்வர்--, எ - து. 

(வி “ரை, தரும ஆசாரம் - அறவொமுக்கம், கொல்லாமை - கொலைசெய்யாமை, 

வாய்மை - ஸத்யம். களவு இல்லாமை - இருடாமை, தயை-கருணை, தாகம்-ஸஹஜதாகஈம். 

வெகுளாமை - கோவியாமை. பிரமசரியம் - விதிக்கப்பட்ட காலத்தில் தன்மனைவியோடு 

கூடுதல், செபம்-பஞ்சா ஆஷரீஜபம். தியாமம் - ஸறிவத்யாகம், பூசை-இஷ்டலிங்கபூஜை, (௨) 

வினையிலி யாக மத்தின் விதஇித்தவித் தருமா சாரம் 

புனையிழை யாகக் கொள்வோன் புராரிதன் னருளுக் கேற்றோ 

னினைவற வறம லாமை நியமஞ்செப் தருமம் தன்னை 

௩னிவரு காம மின்றி ஈவிற்றுதன் ரான வேது. 

(ப-ரை.) விளையிலி ஆகமத்தின் விதித்த, இ தீருமாசாரம்--, புனை-அலங்சரிக்கப் 

பட்ட, இழையாக் கொள்யோன் - அபரணமாகச் கொள்வோன்--, புராரிதன் அருளுக்கு 

எற்மோன்--, அறம் அல்லாமை நிணவு ௮2, நியமம்செய்-நியமித்த, தருமஃதன்னை-.-, 

நனி வரு - மிகுதியாயுண்டாகிய, பரமம் இன 9, wedi Dg pov - செய்தல், நோன ஏது - 

நானத்துக்குக் காரணமாகும், ௭ - று, 

(வீ-ரை,) வினையிலி ஆகமம்-சியாகமம், இயல்ப: கவ வினைர க்கமுடையவனாதலால் 

சிவபிரானை வினையிலி என்றாூர். புராரி - இரிபுரவா௫ிகளுக்குப் பசைவன் (சிவபிரான்), 

காமம் இன்தி- பயனை விரும்பாது, நினை௨ற - நினையாமல் (மறம்து), ௮றமலாமை - 

அதர்மம். (௩) 

உலகெலா மொருதா னாக வுன்னலால் வடிவ மாது 

விலகலா லுயிர்க ளெல்லாம் வேறறகத் தானாப்க் காண்பா 

னுலகெலாஞ் சிவமொன் மூக வுணர்$தவற் கெனதென் றெண்ண 

விலகுமோர் பொருளு முண்டோ யிலையென விளம்பு நாலே. 

(ப-ரை,) உலகு எல்லாம் ஒரு தான் ஆக உன்னலால்--, வழ.வம் ஆ விலகலால்--, 

உயிர்கள் எல்லாம்--, வேறு அறத் தானாய் காண்பான்--, உலகு எல்லாம் சிவம் ஒன்றாக 

உணர்ந்தவற்கு--, எனது என்று எண்ண--, இலகும் ஓர் பொருளும் உண்டோ--, இல்லை 

என மால் விளம்பும்--, எ- று, 

(வி- ரை.) உன்னல் - நினைத்தல், விலகல் - ஒழிதல், உயிர்கள் எல்லாம் வேறறத் 
தானாய்க்காண்பான்-எல்லா பிராணிகளையும் தன்னைப்போலப் பார்ப்பான், எனழு என்றது 

மமகாரத்தையும், பொருள் எனறது மயக்கத்தையும் குதித்தது. இலகும் - விளங்குறெ,



தலம்] பாவாசாரத்தலம், ௨௩௯ 

அ தகெறி முத்தியேது வாதலா லவ்வ றஐத்தைத் 
துறவின னெனிலுஞ் செய்க தொல்லறி வமுத௩ தன்னா 

னிறையினு மறத்தை கீம்கா னின்றதன் னொழுக்க நோக்கப் 

பிறரிது நெறியென் தெய்தப் பெறுதலாழ் பரம யோ, 

(ப ் ரை.) ப.ரமயோி--, அறரெறி--, முத்தி ஏலு ஆதலால்--, ௮ அ௮றத்தை--, 

துறவினன் எனிலும் செய்க--, தொல் அறிவு அமுதம் தன்னால் நிழையிலும்--, நின்ற தன் 

ஒழுக்கம் கோக்கி--, பிறர், இது கெறி என்று எய்தப் பெறுதலால்--, அறத்தை 

நீங்கான--, எ- று, 

(வி - or.) துறவினன் - ிவயோயொயெ ஜீஞாஙி, அஇவர்ணாஸ் ரமி (இருவகைப் 

பற்.மினையும் விட்டவன்), அமிவு அமுதம் - ஜீஞாகாமிர்தம். (ர) 

al os gues சகாசா ரத்தில் விருப்புள னாகி யென்று 

மமலுறு மாசா ரத்தா லருச்சிக்கப் படுவன் கண்டாய் 
சிமலமா மாசா ரத்தை யன்றியே கெற்றி நாட்டத் 

துமையொரு பாகன் செய்யு மோ ங்கரு ஞண்டா காதால், 

(ப-ரை,) விமலனும்--), ௪தாசாரத்தில் விருப்பு உள்ளன் ஆ... என்றும்--, 

அமலம் உறும் ஆசாரத்தால்-, அழுச்சிக்கப்படுவன்--, நிமலம் ஆம் ஆசாரத்தை அன்றி 

யே, பெற்றிகாட்டத்மு--, உமையொருபாகன் செய்யும் ஓங்கு அருள் உண்டாகாது, 

எ-று, 

(வி-ரை.) விமலன் - மலாரஹிதன் (சிவபிரான்), சதாசாரம் - ஈல்லொழுக்கம், 

அமலம் - மல Tras) gusto (இது ஈறு தொகுத்தலாய் அமல் என நின்றது), நிமலம் என்ற 

தும் அது, நெய்றிமாட்டம் - மெம்றிக்கண், (௬) 

தருமாசாரத்தலம் - முற்றும். 

ட 

ஓம் இரிஸாய ஈம, 

அறுபத்தோன்றாவது 

(௮.9 பாவாசாரத்தலம். 
௨ 

[அதாவது - தர்மாசார ஸம்பக்கனான ஸ்ரிவயா௫யின் ஸத்பாவமே அனைவருக்கும் 

அதுஸ.ரணீய மாதலால் பாவாசாரம் என்பது, ] 

அ று? ர்க்கழிகெடிலடி யாசிரியவிரு த்தம், 

HD ip Di மிவன்றன் பாவ மனைவர்க்கும் Ureur Fr Ti 

இறமுறு பாவம் தன்னைச் செப்புறின் மனவ ழக்காய 

நிறைதரு சிவனைப் பற்றி நிற்பதென் தறிந்து கொண்ணீ 

மதிதிசை சுருட்டு மாழி வாய்மடுத் துண்ண வல்லோய். 

(ப-சை,) மறி திரை சுருட்டும் - மறித்து @ tp Beat w அலைகளைச் சுருட்டு, 

ஆழி - கடலை, வாய மடுத்து உண்ண வல்லோய்--, அறம் உறும் இவன் தன பாவம்--, 

அனைவர்க்கும்--, பாவாசாரம்--, இமம் உறு பாவம் தன்னை செப்புநின்--, மனவழக் 

காய், நிறைதரு சிவனைப்பற்றி நிழ்பது என்று--, நீ ௮திர்து கொள்--, எ - று,



௨௪0, தித்தாந்தசிகாமணி — [தநலீங்கத் 

(வி- ரை,) மதிதல் - மடங்குதல், ஆழி - ஆழமுடையத, மடுத்தல்-வைத்தல், 

மதிதிரை சுருட்டு மாழி வாய் மடுத்துண்ண வல்லோய் என்றது அகத்தியமுனிவமை, 
gob உறும் இவன்தன் பாவமே - தர்மாசாரமூடையவனாயே ஜஞாகியின் பாவனையே, 

செப்பு நின் - சொல்லின் (பகுதி செப்பு௮), மனவழக்கு - மகோவ்யாபாரம், நிறைதரு - 

பரிபூர்ணமாயெ, செனைப்பம்றி நிற்பது - வனை விஷயமாய்க்கொண்டது, (௧) 

பாவனை யாற்செய் கன்மம் பாவ௩ங் களினுண் மேலாம் 

பாவனை யால றழ்தைப் பண்ணுக வதனா லென்றும் 

பாவனை யாற்செய் கன்மம் பலித்திடு மனமு௩ தூய்தாம் 

பாவனை யாலென் றெண்ணிப் பாவனை விடாமற் செய்க, 

(ப-ரை.) பாவனையால் செய் சுன்மம்--, பாவநங்களினுள் மேல் ஆம்--, அ.தனால்--, 

என்றும் பாவனையால் அறச்தைப் பண்ணுக--, பாவனையால் செய் கன்மம் பலித்திம்--, 

பாவனையால் மனமும் நூய்து ஆம்--, என்று எண்ணி-.-, பாவனை விடாமல் செய்க--, 

எ-று, 
(வி-ரை,) கன்மம் - தொழில், பாவாம்-ா-த்தம், பலித்இடும் - ஹித்இக்கும், தூய் து- 

பரிசுத்த முடையது, பாவனையோடு விதிக்கப்பட்ட ஈர்மத்தைச் செய்வதே பாவாத்தி 

லும் பாவாமாம், ஆதலால் பாவனையோடு கூடியகாகய பாரதாமத்தைச் செய்ய 

வண்டும், பாவனையாேேயே மன!) பரிஸ் த்தமடைவதாம், பரவாாஸா பத்தியும் கர்மத் 

தாலேயாம், என்றூடும்தும் தெளிர்த டீயாகு பாவனையை விடாபழூ செய்யவேண்டும் 

என்பதிதன் கருத்து, (௨) 

நித்திய கரும மாதி நிகழ்வெ பாவம் தன்னாழ் 

சுத்தநல் யோக செய்து துரிசினிற் சட்டு மனாத் 

சிக்தெனு மிரவி தன்னைச் Rion eds பாவித் தெய்த 

லுத்தம மாய ௪௩இ வந்தனை யுணர்ந்து கொள்ளே, 

(ப-ரை,) சுத்த கல் யோடி, நிழ்திய கருமம் ஆதி, நிகழ் சிவபாவம் தன்னால் 
Oru gi—, துரிசினில் கட்டுமுன்--, அல் - ஆதலால், இத்து என்னும் இரவிதன்னை-, 

சிர்தையில் பாவித்து எய்தல்--, உத்தமம் ஆய si Dab gdor—, உணர்ற்துகொள்--, 

எ-று. 

(வி - oor.) ging - தோயஉகு௭ம்,. சித்தென்னும் இரவி - (உள்ளத்தில் எப்போதம் 

ப். ரகாரிப்பவனாகிய) ஞான சூரியன், எய்தல் - அடைதல், ம் இவம் தனை - ஸம்த்யாவந்தமம், 

நித்தியகருமம் ஆதி - நித்யரைமித்திகாதி கர்மங்கள், (௩) 

பரசிவ வங்கி தன்னிழ் படர்புல விந்த நகத்தைக் 

துரிசறு பாவத் சாலே சுதெலே யாக மாகும் 

பரிசுறு கரும மெல்லாம் பரமனுக் காவ வாசக் 

கரிசுறு பவந்தொ லைப்பான் கருத்தினிற் கொள்க மாதோ, 

(ப-ரை,) பரம் - மேலான, வ ௮ங்்க தன்னில் - இவாக்இனியில், படர்-ப. ரவு, 

புலன் இட்தகத்தை - புலன்களாகய விறகை, துரிசு அறு - கும்றமம்ற, பாவத்தாலே சுடு 

தலே யாகம் ஆகும்--, பரிசு உறு - தன்மை வாய்க்த, கருமம் எல்லாம்--, ப.ரமனுக்கு 

ஆவ ஆக - பரமனுக்காவனவாக, கரிசு உறு 2 குற்றமிகுர்த, பவம் தொலைப்பான் - 

பிறவியை யொழிப்பவன், கருத்தினில் கொள்க--, எ று, 

(வி - ரை.) பரசிவ வங்டு - ஆச்மஸ்வரூபாக்கி எனினுமாம். இநட்தகம் - விறகு 

என்னும் பொருடருவதோர் வடசொல், புலன் - ॥ப்தாஇ விஷயங்கள், தொல்ப்பான் -



தலம்.] ஞானாசாரத்தலம். ௨௪௧ 

வினையாலணையும் பெயர், பாவத்தாலே 5 அகமுகப்படுத்திய பாவனையால், சுடுதல் - 
ஸமர்ப்பணம் செய்தல், கருமம் எல்லாம் - நித்யமைமித்திகங்களாய ஸகலகரீமங்கள், 
பிறவியை யொழிக்கவேண்டுவோன் எல்லாக்கருமங்களையும் ஸிவார்ப்பபயப மாகவே 

(ரரிவப்ரீ இக்கு ஹே.துவாக) இம்திக்கவேண்டு மென்பதாம்; (௪) 

(சசபத்தகு செயல்செய் யாச செயலெல்லாஞ் சிவன்பால் வைத்த 

மயக்கமி லறிவன் நீமை மருவுறா னென்பர் தன்னை 

வியக்கு.று மூலகை ஞான விமலனை வேறி லாம 

லயிர்ப்பற வொன்முய்க் கண்டோன் கண்டவனாகு மன்றே, 

(ப- ரை.) செயத்தகு செயல்-., செய்யாத செயல்--, எல்லாம்--, சிவன்பால் 
வைதீத--, மயக்கம் இல அதிவலா--, இமை மருவுரூன் என்பர்--, (அவன்) தன்னை--, 
வியக்குறும் உலகை, ஞானவிமலனை--, வேறு இல்லாமல்--, அயிர்ப்பு அற ஒன்றாய்க் 
கண்டோன்-... கண்டவன் அகும் --, ஏ. படி 

(வி-ரை,) செயத்தகு செயல் - ஸத்கர்மம், செய்யாத ரெொயல் - துஷ்கர்மம், இவன் 

பால் - சிவனிடச்தஇல், பால் - ஏழங்ருபு. சிவன்பால் வைத்த - பமிவார்ப்பணம் செய்த, 

௮றிவன் - ஞானி. மருவுறான் - அடையான் (மருவு.று - பகுதி), வியக்குறும் - அதிசயிக்க தீ 

தக்க, மோனலிமலன் - இவன், அயிர்ப்பு - ஸம்தேலாம், கண்டவன் - ஸ்ரிவனை அ௮அபரோக்ஷ 
மாய்க சண்டவன், (௫) 

பாவாசாரத்தலம் - முற்றும். 

  

உ 

ஒம் ௮ஈகாய ஈம, 

அறுபத்திரண்டாவது 

(௯.) ஞானாசாரத்தலம். 

ஆதை 

[அதாவது - பாவாசார ஸம்பக்கணான ஸுநிவ/யாடுயின் மிவைக்யத்தினால் கூடிய 

ஜ்ஞாகாசாரமே அனைவருக்கும் MVC wor STM ஞானாசாரம் என்ப_து.] 

அ.இுசீர்க்கழிகெடிலடியாடிரியவிருக்தம், 

இஃநிலை யோகி தன்பா லிலங்குறு நோனா சாம 

மன்னிய வுலகில் யார்க்கு மருவிய ஞானா சார 

மென்னநன் குரைப்பர் கம்றோ ரிரைம்கிழி யருவிக் குன்றம் 

தன்னை வென் றிணையெ றிந்த தவத்இனி லுயர்ர்த மேலோய். 

(ப- ரை,) இரைந்து இழி அருவி சுன்றம்தன்னை மென்று, இணை எறிந்த--, 

தவத்தினில் உயர்ந்த” மேலோய்--, இ நிலை யோடு தன்பால்--, இலங்குறும் ஞானா 
சா.ரம்--, மன்னிய உல௫ல் யார்க்கும் மருவிய ஞானாசாரம்--, என்ன - என்று, கற்றோர் 

நன்கு உரைப்பர், ௭ - று. 

(வி-ரை,) இரைந்து இழி அருவிக் குன்றம் தன்னை வென்று என்றது ஆசவாரித்தி 

றங்குெ அருவிபாறுகளையுடைய விந்தமலையை யடக்கெ வரலாற்றை யுணர்த்திற்.று. 

தன் - சாரியை, இணை எதி. - ஓப் ற்ற. தவச்இனிலுயாந்தமேலோய் என்றது அகத்திய 

முனிவரை, யோ௫தன்பால் என்பதில் தன் சாரியை, நிலங்குறும் - விளக்கு. (௪) 

௩௧ ்



௨௪௨ தித்தாந்தசிகாமணி. [தந லீங்கந் 

ஞானமா வத? வாத்து விகஞான மென்பர் கல்லோ 

சேனைய ஞான மெய்திற் றென்னினு மெய்தா தேனு 

தானதா லாவ தென்கொல் சாற்றுமப் பாஞா னத்தா 

லானமாம் பிறவி நீங்கு மொழிஈ்கதா லொழிந்தி டாதால், 
° » 

(ப-ரை.) ஈல்லோர் --, ரஞானமாவறலு இவாத்துவித ஞானம் --) ஏனைய ஞானம் 
* * e ° ச ச . ட ௪ ட உ 

எய்திற்று எனனிரும் TI ART Zl ஏனு ப, அதால அவற் என கொல- FT ID ILD ~ 

௪ . a உ ௪ ஏ * ° ட் 5 சொல்லப்பட்ட, இ.- நந்த, aoe த்தால்--, ஊனம் ஆம். பிறவி நீங்கும்--, 

ஒழிர்சதால் - ஈற்றையசனால், ஒழிர்டொறு -, என்பர்-.., எ று, 

(வி - ரை,) a FOOL Hv, ட எனிஞம் என்பதன் LD FQ. அதால் என் 

பது அது என்னும் சுட்புிப்பெயரோடி அன் சாரியை பெருதி மூன் ருபாகய அல் 

புணரீந்ததோர்சொல், as சுட்மிப்பெயர் இடையொற்று மிக்ரு. அத்தால். அத்தை என 
வுருபேற்ற வருசலு முண்டு, என் கொம் என்பும் கொல் அபை, என் என்ற விஞாயாது 

மின்றென்பது பட நின்ற து, ஜா.எம் = இபிவு. எய்டிம்வெவ்னிஞம் எய்தாசனும் - மாஸ் 

தி. ரஷித் சமாயினும் அல்லு மாஸ்ல்ரபபித்தமா யில் ஈககாயினாம், பரரானம் - நிர்மல 

மாயெ பரிவஜ்ர “நம், ஏனைய பிஞாபம். ராகு திம ஷாதிசனாம் கலக்க முறி திருக்கண் தமை 

யால் மீண்டும் ஸம்ஸாச இல் கே கராலரம் என்பது சதாரன்ற “ஒரிச்தகாம் ஒழிந்திடாது? 

என்றார், (௨) 

பூரண ஞானம் பற்றிப் புரிவதே தததான் மிக்க 

வோணி டானா சார மென்பர்ஈம் ॥வமி தென்னும் 

போணி பரி லெல்லாம். பேரறி வால டுக்குஞ் 

ரணி பவனே யாகும் இகழ்கரு ஞானா சாரி, 

(ப-ரை.) பூரண wpb tS Mara, Tet giant, ஒறுதான்-., மிக்க ஏர் 

௮ணி Chr GLEN TD ௭ art a, ரம இவற் ) யப் சரி ஆம் (பர் ௮ணி பரத்தும் 

Cur Dans 6 

3 ol ல்லாம் 

ஒசிக்கூம் Fa அணி வ இடம் தரும் ஞாளுசாரி நம், எ. று, 

(விஃரை,) புமிவய- செய்யல... ஏட்துணி - Yoho Tbe Bae, Suro = பேரழகு, 

ஈர் அணிபவலோ - மி ்பினயுடையமு, இகம் கரு உ விளம்முடுற (Basar UGB). 

Grarenmnw - etna Moan wih aT ianeny Corea dad Go Ci@eor pion @us 

மரியா த்வைத Cathy ELD, ber Ae vtD ல என்றும் பேர் அடி oT Bs எல்லாம் (ei fh) 

வால் ஒருக்கல் - பேசம்ராகு மும் one ee Uta :. என்றும் பரம்பொருளினி 

டம் ஸகலப்ரபஞ்த்ழையும் ஜமா இயம் cdr UNE கொள்ளுதல், (௩) 

முத்தியை யுதவு ஞானா ரழுவருண் புரறையிம் பெற்றோ 
ட ட் டல ட் . 5) த் . * ee me . - ச - 

COLI 5 BOL (வம சிப ரம்ய ob Ub LD cb Bi OU F MEF (ol F Wil 1 O07 
. ஒ ் . bert * உ ௪ . 

peawm Gunipge eiGuro Fi gen ch Ib Us LIM cb ©b 
e a ச ச ry ச. ற் * a * e 

FSSA OUCH Clea இபாம் சுமிமலான் மறி தம் தோன்றா. 

(ப-ரை,.) முத்தியை உதவும் ஞானம் ee Ae cpeopd.ar OutCw@er—, 

எய்த்திமம் - இளைத்தற்குரிய, பவம் பெருக்கும் -ருமத்இில் இச்சை செய்யான், தத்து 

தாவு, அலை ஒழுகும் கீர் போல் சார்ட்லுள்ள வருமபம்தம்--. சுத்த மெய்ஞ்ஞான த்த 

யால் சுமிகலால்-..., மதித்தும் - மீட்டம், சொன்று. ஏ. 

(வி-ரை,) பவம் பெருக்கல் - பிநவிகளை மிகச்செய்தல், சருமபர்தம் -வினைக்கட்டு, 

ஞானகுருவருள் - ஞானாசாரியனது அருள், முறையின் பெற்றோன் - பெறவேண்டிய 

க.மத்தோடு பெம்மவன், (௪)



8 ௪ & ° , 

தலம்,] Faso!) HSS FOOL ௨௩ 

ஞானமி லாதான் கன்ம காணினாழ் கட்டுப் பட்டான் 

நோனமு ளானக் கன்ம பந்தனை நழுவி னோனாம் 

ஞானவா சார ௩ண்ணிப் பரசிவ காட்டம் பெற்ற 

ஞானிதான் சீவன் முத்த னாகியே ஈடிக்கு மன்றே. 

(ப-ரை,) ஞானம் இல்லாதான், உம உடணினால் உட்டுப்பட்டான் -, ஞானம் 

உள்ளான்--, ௮- அத, கன்மம் தனை (ipa டவல ஆம்--, நானவாசாரம் உண்ணி, 

பரசிவ நாட்டம் பெற்ற ஞானி... -வனமு ததனாகி ஈடிக்கும்--. எ று, 

(வி - ரை,) கன்மநாண் ~ wash Gail’ bb & U9 Me Lb A Wool ஸ் ணப ம்ல்்ணி ~ பொருதி, 

பரூவெமாட்டம் “செவ யோதி ஓன் பிட. டய ட. “தபம், படிக்கும் - லெள௫கர்களாப்போல 

Ger aug. meat (வியகாரம்சசயமு கொல் டிருப்பான,) (௫) 

ஞானாசாரத்தலம் - முற்றும். 

  

இவ்விதமாய் த்பியாகமம், பா. சமம், பஞாமாகமம்,  ஸகாயன, அகாயன், 

பர்கா யல், ews HIITID, Ch allt ue, மீம், அதம TE ரிம் எீபப்னுபம் oP oll LI 

GWU A oiba Hullov கூறிய eon ட்ப்ம்/ 5 ஸ்ட் உயர அவ பயி) அ Bows ov பபியல்யோதஇ 

க rh ro பூ ப * 8 ட ௩ * chs . 5 ச 
op odT UNG ஸ்ம ப்! ட ho dhbdblO GMa) ja) ep! (மபர் ககா பிவி) யாம் வுயுவஙு 

. ச . ர . . க . . 
101. பா ர் மீ etal ் Wi Eto LO awl Ch Douicdy அகம் 

. . rb க 
Ov Dp வும் ௨37 LP LO: WilOd Lor மாம COD QT டார் 

குருவிங்கடிங்கமன எ௮றுஅமியப்பட்டான். 

௨. வது, குருலிங்கத்தலம் - முற்றிற்று, 

  

ட் 

௩. - வறு. சிவலிங்கத்தலம், 

  

(அதாவது - வித்யாக.ா ஸுமமாய இஎசாரக்தியுடன் கூடி மூர்த்திஸாதாக்யத் 

தைப்பொரும்தி அஹகங் 2: ரசம்யம: மிருதுழல் GI vol. ple | 

(ப்ரஸாதிக்குச் சேர்ந்த உட்பிரிவுகள்.) 

கலிபிலை ந் துறை, 

தாவி லாதமா கேசநற் றலத்தவாம் தலங்கள் 

யாவு மோ தனை யினிப்ப்ர சாதியத் த்லத்தை 

மேவு றுந்தல பேதமும் விளங்குற வெனக்கு 

நாவலோர் புகழ் தருகண ௩ாயக ௩ஈவில்வாய், 

(ப-ரை.) காவலோர் - காவலர், புகழ்தரு - புகழ்ின்ற, கணகாயக - கணகாதனே, 

தாவு இல்லாத - மிம்தலில்லாத, நல் மாகேபததலத்த ஆம் - மல்ல மாகேசத்தலத்தின 

வால, தலங்கள் யாயும் ஓதினை--, இனி--, ௮ பிரசாதிததலத்தை மேவுறும் தலபேத 

மும் விளய்குற--, எனக்கு ஈவிலவாய்ு-, எ - மு. 

(வி-மை,) காவஃலார் புகழ்தரு கணகாயக என்றம் இபேனுகரை, பேதம் - விவரம், 
வேறுபாடு எனிலுமாம், 6விலல் - சொல்லல், (s)



Con சித்தாத்தசிகாமணி. [சீவலிக்கத் 

காய மிந்தியம் பிராணகல் லநுக்கிர கந்தாங் 

காய மோடுறு கரணபா வார்ப்பிதம் கருதி 

Carn Foo Ramen சேவியத் தலமென் % 

ராய வத்தல மொன்பதா மவற்றையு மறைவாம். 

(ப- ரை,) காயம் இக்தியம் பிராணம் ௩ல் அநுக்கிரகம் தாம்--, காயமோடு உறு 

கரண பாவார்ப்பிதம், கருதின்--, ஏய - பொருச்திய, சீடன் நல் சசுருடை சேவியத் 

தலம் என்று, ஆய - உண்டாய, ௮ தலம் ஒன்பது ஆம்--, அவற்றையும் ௮றை 

வாம், எ- று, 

(வி-ரை,) கருதில் - நினைக்குமிடத்து, செருடை - தொண்டி (ற0-௩ற்ஷையென் 

னும் வடசொற்றிரிபு), அறைவாம் - பொல்லுவோம், காயம் அறுக்இரகம் தலம் - காயா 

அக்ெகத்தலம், இந்தியம் ௮நுக்இுரசம் தலம் - இர்இரியா நுக்ரச த்தலம், பிராணம் ௮.றக் 

இ.ரகம் தலம் - பி.ராணாநுக்கரக தலம், சாயம் இடு உறு அர்ட்பிதம் தலம் - காயார்ப்பிதத் 

தலம், உரணம் ஓடி உறு ௮ரப்பிதம் தலம்-1 ரஞார்ட்பிதத்தலம், பாவம் ஓடி உறு அர்ப்பிதம் 

தலம் - பாவார்ப்பிதத்தலம், சீடன் தலம் - சீடத்தலம். சசமுடை தலம் - சசுருடைத் 

தலம், சேவியன் தலம் - சேவியத்தலம், (௨) 

உ 

GIN LICR MB Lp as ob) ஈம. 

௮றுபத்துமுன்முவது 

கே.) சாயா நுக்கிரகத்தலம். 
பட பை ட்ட 

[அதாவது - புஞாசாசார ஸம்பம்ஃனான ஸிவயோடு, லோகா, perro de hs sw 

தேஹதாரணம் செய்றுகொண் டிருப்பதனால் காயாறுக்கரகன் என்பது,] 

கஸிதிலை 4 துறை, 

இஇந்த யோகிதன் மெய்யினை யிலங்குற& காட்டி. 

வந்தி யாரையு முலகினி லளித்திடு மாற்மு 

லுந்து பேரெழி லுடலமுக் கிரகனென் அரைக்கு 

ந்து நாமமும் DAO வறைகுவர் முன்னோர். 

(ப - ரை) இட்த Cuia—, கன் மெய்யினை 2 தன்னுடம்பை, இலங்குறக் காட்டி 

வந்து--, உலடனில் யாரையும்--, அளித்திமிம் ஆற்றால் - அறுக்கிரகித்தலால், 6 உந்து 

பேர் எழில் - பெரழகைக்கொண்ட, உடல் அ.நுக்கரகன் என்று உரைக்கும் - காயாறநுக 
  

* ஸியலிங்க ஷட்பக்தரிகள்: அ றிவலிக்ச மோஹி, எுரிவலிங்கபததன். ரரிலலிங்கபூஜகன், 

ிவலிங்கலீரன், ஸுநிவலிம்கப்சஸாதி, ஸிவலிங்சப்ராணி என அறுவகைப்படுவார்கள், இவர் 

களில், அ௮ம்யமோஹமில்லாதவனே ஸ்ரியவிம்கமோஹி, அத்ய ஹைவநிராஸகனே Wades 

பக்தன், ௮த்ய ஹையபழனையில்லா தவனே பவெலிடகபூஜகன், ௮திய புண்ய க்ஷத்ர யாதி 

சாதிகளை தயாகஞ்செய்தவனெ ஸ்ரிவலிங்கவீஎன், ஸுகதுக்காதகளை ஸஹிப்பவனே ஸ்ரிவ 

லிங்கப்ரஸாத, ஸ்த்ரீஸம்போக மில்லாதவே பூரிவலிட்சப் ராணி, 

த்ரிவித ஸ்ரிவவீங்கம்: -- இஷ்டலிங்கம், பாவலங்கம், தருப்தவியகம் என மூவகைப் 

படும். ஸ்ரீலத்குருவானயர் ஜக்ஷையிறல கொடுத்ததே இமடலிங்கம், தெஹ குண வயாப் 

தியைவிட்டு alice ஸ்வரூபத்தில் மனம் லயித்திருப்பதே ப்ராணாலிங்கம், ஸகலா 

வஸ்த்தைகளிஅம் பூரவலிங்சத். துடன் ௮ நழ்யபாவமாயிருப்பதே தீருப்திலிங்சம்,



தலம்.] காயாறுக்கிரகத்தலம். ௨௪௫ 

இரகனென்று சொல்லப்படுறெ, முந்தும் - முதன்மையாயெ, காமம் உற்நிடும் என - 
பெயர் பெறுவானெனறு, முன்னோர் அறைகுவர்--, எ-று. 

(வி-ரை.) உடம்பை மெய்யென்று மம்கலவழக்கு. ௮ளித்திமொய்றால்-காப்பாத்றுக் 

தன்மையால் எனிஜமாம். அறைகுவர் - சொல்லுவர். இர்தயோட - ஞானாசாரயோ௫, (௧) 

அண்ண லாகிய பரசிவன் வடிவுகொண் டடுத்திங் 

கெண்ணி லாவுயி ரியாவையு மளித்திடு மியல்போன் 

மண்ணில் யோ௫யும் வடிவொடு மருவியா வரையு 

நண்ணி யேயளித் தஇடுபவ னாமென ஈவில்வார். 

(ப-ரை,) ௮ண்ணால் யெ பரடிவன்--, வடிவு கொண்டு அடுத்து--, இங்கு எண் 

இல்லா உயிர் யாவையும் ௮ளித்இடும் இயல் போல்--, மண்ணில்--, யோஇயும் வடிவொடு 

மருவி--, யாவரையும் ஈண்ணி--, அளித்திமிபவன் ஆம் என ஈவில்வார் (பெரியோர்)--, 

er - 2. 

(வி- ரை.) ௮ண்ணல் - பெருமையிழ் சிறச்தோன். சி௨பெருமானினும் பெருமையிற் 

திறந்தோலெருவளில்லை யாதலான் அப்பெருமானை அண்லாலாதிய சிவனென்றதமையாது 

பரசிவன் என்றுங்கூ மினார். வடி.வுகொண்டு - மாநுடச்-ட்டைசாத்தி, இயல் - இயற்கை, 

நவில்வார் - சொல்வார். அளித்தல் - காத்தருளல். (௨) 

ஈசன் மேனியோ டொன்றிலும் பற்றில னென்ப 

மாசில் யோகியு முடம்பின னெனினுமவ் வாழும் 

பாச மாய்வுறு மருஞ்சிவ பாவனை யதனாற் 

றேசு லாவுறு பரசிவ னாமவன் றிண்ணம். 

(ப-ரை.) ஈசன் - இவபிரான், மேனியோடு ஒன் மிலும் பற்று இலன என்ப... மாசு 

இல் யோஇயும் உடம்பினன் எனிலும் அவ்வாறு ஆம்-, பாசம் மாய்வுறும் அரும் சிவ 

பாவனையதனால்.-, அவன் - அம்த (யோடுியானவன், 8த௪ உலாவுறும் - ஒளி பொருந்திய, 

பரசிவன் ஆம்--, Bair oa io —, oT = 

(af - ரை.) ஈசல் - பரமைஸ்வர்ய முடையவன், என்ப - என்று சொல்லுவர் 

(பெரியோர்), மாசு - முற்மம், மாயவுறும் - ded gps gan Bus, தண்ணம் - நிஸ்சயம், 

ஓன் நினலும் - பொருக்தியிருப்பிலும் (யாதொன்றினும் எனிறுமாம்), பற்று - ஸங்கம், ஸ்றிவ 

பாவனையானது பெதமற்றதும் உறுதியாயுமுள்ளதாதலால் “அரும் வ பாவனை” எனக் 

கூறினார். (௩) 

இன்ப வெள்ளமாஞ் சிவத்இனின் மனவமுக் கறந்த 

துன்பில் யோகுமா யைப்பொரு டோன்றுறக் காணான் 

முன்பு வெள்ளியன் றிதுவென விப்பிகாண் முறைபோழ் 

பின்பி லங்குறு மிதுசக மன்றெனப் பிரமம். 

(ப- ரை,) இன்ப வள்ளம் ஆம் சிவத்தினில்--, மன அமுக்கு இறந்த.) துன்பு 

இல் யோ, மாயைப் பொருள் தோன்றுறக் காணான்-- மூன்பு--, இது வெள்ளி 
அன்று என இப்பி காண் முறைபோல்--, பின்பு--, இது சகம் அன்று என--, பிரமம் 

இலங்குறும்--, எ - து. 

(வி-ரை.) இன்பவெள்ளம் - ஆநந்தக்கடல், “ஆனந்தமாக் கடலாடு இற்றம்பலம்! 

என்றூர் மணிவாசகரும், மனவமுக்கு - மமோமாலிர்பம், இப்பி ஈ முத்துச்சிப்பி,



௨௫௬ சித்தாந்தசிகாமணி. 

சிதாகர்த ஸமுதரமாயெ 0வனிடம் சித்தவ்ருத்திகள் லயமடைரீதனவாயின் யோட 
அவித்தையால் கற்பிக்கப்பட்டசாகிய பெ ருளைக்காண்டுறதில்லை, இது வெள்ளியல்ல 

வென்று சொல்லப்படின் எப்படி இப்பி ப் ரகா ரிக்கன்மதோ, அப்படி. இது ப்.ரபஞ்சமல்ல 

வென் றறியப்படின் ிவததவமானது விளங்குகின்றது என்பதிதன் கருத்த. (௪) 

சோநற்ப னப்பொருள் விழித்திடத் தோன்றிடா மாயா 

கற்ப னைப்பொருண் ஞானம்வஙக் துழ்றிடிழ் காணா 

முற்பெ றச்சக மயக்கினுக் கவித்தையே முதன்மை 

நிற்ப தற்றிடி. னதுபினை யுலகெதிர் நில்லா. 

(ப-ரை,) சொற்பனப் பொருள்--, விழித்திடக் தோன்றிடா--, மாயா கம்பனைப் 

பொருள்--, ஞானம் வந்து உற்றிடின் காஞு-, மும்பெறச் ௪ு௩மயக்கினுக்கு--, அவிழ் 

தையே முதன்மை நிற்பலு--, அலு அம்.நிடின--, பின்னை உலகு எதிர்ரில்லா--, எ - மு 

(வி-ரை.) சொற்பனப்பொருள் - ுனவிம்சண்ட பொருள் (பொய்ப்பொருள்). 

அவித்தை அவித்யா என்னும் வடசொழ்றிரிபு (இதன்பொருள் அஜ்ஞாமம் என்பது), 
அ 

மாயாகற்பனைப்பொருள் - ஸம்ஸாரம், (@) 

விண்ட மூலவாங் காரனாய் விளிந்திடு முபாதி 

கொண்டு தான்விளை யாடலான் மெய்யொ௫ கூடிக் 

கண்ட யோகிமெய் யாளர்போ னடித்திமிங் உண்டாய் 

மண்டு வெண்டிரைக் கருங்கடன் மடுத்தவாய் மலரோய், 

(ப- ௯ர.) மண்டு வெள் திரை கரும் கடல் மடுத்த வாய் மலராய், விண்ட மூல 

ஆங்காரனாய்--) விளிஈ இமம் உபாதி கொண்டு தான வியயாடலால்--, மெய்யொடு கூடிக் 
j a ory a . 

சண்ட யோ, மெய்யாளர்போல் bio. BSD ளது. 

(வி - ரை,) மண்டு - மெருய்திய, மெள் இரை - வெண்மைபாகிய அலை, மடுத்தல் - 

பருகுதல், வாய்யலசரோய - வாயாகிய தாமரைமலரையுடையவனே, வென்டிரை கருப் 

கடல் என்றது மூரண்டொடை, மண்டி வெண்டிரைக் ஈருங்கடல் மடுத்தவாய்மலசோய் 

என்றது அகத்தியமுனிவரை, விண்ட (லய Tier Tul = மழலா ஹங்கா ரத்தை விட்ட 

வன், விளிதல் - இறத்தல். உபாஇ - அவஸ்த்தை. யோடு- பரவயோடு, மெய்யிரண்ட 

wen முன்னையது மெய்ப்பொருள் என்றும், பின்னையது உடம்பென்றும் பொருள்ப 

டும், மெய்யாளர்போல் மடி.தீதிமம் - ஜீவன்முக்தனாயத் ப தஹியைப்போல் ௪ஞ்சரிப்பன், 

காயாநுக்கிரகத்தலம் - முற்றும்.



டே 

ஒம் பர்க்காய நம? 
a ° அறுபத்துகான்காவது 

௫ * 6 * 

(௨.) இத்திரியா நுக்காகத்தலம். 

ைடுடுத்குவு0 0 

| அதாவது: -- விலேகற்ரேஷ்ட்டனம் சாயாறுக்ரஹ ஸம்பர்கனுமான ிவயோடு, 

தீன் தேஹத்தை லோகாறுக்ரஹச்சி னிமித்தம் விரியோடுத்திறுக்குமாறு தன் இந்த் 
ரிய வ்யாபாரங்களை ஏனையோர்களால் அறுஸரணீயமாருமாறாக் லோகோத்தாரணஞ் 

செய்தலாள் இ*திரியாறுக்கோரகன் என்பது.] 

களிகிலைத் துறை, 

பெடிவு கொண்ட ருள் பவனது காட்சியான் மருவு 

மொடிவி லிந்திய விவேகமே யுலருளார் யார்க்கும் 

படி.வி லிக்கிபா ஙக்கிர சம்மெனப் பகர்வர் 

(முடிவ றுஞ்ிவ தத்துவ முண/ பரு முனிவர். 

(ப -ரை.) முழ.வு அறும் இவதத் துவம் உணர் பெரு முனிவர்--, வடிவு கொண்டு 

அருள்பவனு காட்டியால்: ., மருவும் - பொருக்திய, ஒடி.வு இல் - அழியாத, இந்திய 

விவேகமே--, உலகு உள்ளார் யார்க்கும்--, படிவு இல் - படியாத, இக்தியாறுக£ரகம் 

எனப் பகர்வர்.--, எ- று, 

(வி-ரை.) சவெதத்துவம் - ெத்இனதுண்மை, காட்டி - தர்மம், (௧) 

இதி யங்கடச் சம்புல னிசமொடு வெறுப்பாய் 

வது றும்படி யடைந்இடு மிவனவை மருவா 

ont] a Wh) Gt neo | மக்திரிர் இடிதலே Ly ib 

fe &) யங்கணின் 1D ab ட்ப. ரு BA» Gov (yp hf. 

(ut - மை,) இம். இப்ப a bg Ly. பிடரி இத | மாடு மெறுப்பாய் QB gy SOLID, அடைக் 

இடும், இவன் அமை மருமான் -., இ்தியங்கள் பும் தரிர்திமிதலே பந்தம்--, இந்தி 

யங்கள் ல Hoh g அடங்கறிதலே முத்தி, எ-று, 

(வி-மை.) இசம்- விருப்பு, இர்இிபங்கள் சத்தம் புலன் இதமொடு வெறுப்பாய் 

வந்துறும்படி யடை/இமம் - எல்லாருக்கும் இந்த்ரியங்கருக்குத் தமது விஷயங்களில் 

ஸம்பற்தமிருத்தலால் Tires lo aap Bite GEO Ln Best றன, புயம் Wilt Bb gov - வெளிமுகம் 

செல்லல், பத்தம் - ப்ரபஞ்சவிளக்கம், அகத்தடங்டுஙிதல்-உள்ளத்தில் ரிவனிடம் லயித்தல், 

உள்ளு அுஞ்செவம் தொடுங்கிய மனமுடை யோகி 

கொள்ளு மிந்திய மியாவையுங் கூடினுங் கூடான் 

தெள்ளு றும்பர வெத்தையே காண்குவன் சிறிதும் 

விள்ளு றும்பிற பொருளினைக் சண்டிடான் விழித்து. 

(ப-ரை,) உள் உறும் Rasy 9 ஒடுிங்கெ மனம் உடை யோட -.-, கொள்ளும் 

இந்தியம் பாவையும் கூடினும் கூடான்--, தெள்ளுறும் | பரசிவத்தையே காண்குவன்--, 

AA gat விழித்து--, விள்ளுறும் - வேறுபட்ட, பிமபொருளினைக் கண்டிடான்--, எ 5 று. 

(வி- ரை,) தெள்ளுறும் - சிவாகமங்களால் தெளியப்பட்ட, விள்ளல்-வேருதல், (௩)



௩௪௮] ஈித்தாந்தரிகாமணி: 

மான மின்றியே வத் இனில் வைத்தவிஈ் தஇயத்தோ 
னூன மொன்றிய மூப்பொடு முயிர்விடு மரணம் 
தானு ணும்பசி தாகமென் றிவற்றினைச் சாரான் 

வான மொன்றொடும் பற்றிலா வாறென மன்னோ. 

(ப-ரை,) வானம் - காயமானது, ஒன்ஜெடும் பற்றிலா ஆறு என - ஒரு பொரு 

ளோடும் கலவாதவாறு போல, மானம் இன்றியே இவெத்தினில் வைத்த இச்தியத் 

தோன் ஊனம் ஒன்றிய சூப்பொடும் உயிர்விடு மரணம்--, தான் உண்ணும் பட 

தாகம் என்ற இவற்றினைச் சாரான்--, எஃ று, 

(af - ena.) மானம் - பெரூமை (அபிமானம், அதன்மேல் நிகழும் அஹங்காரம் 

எனிலுமாம்), செத்தினில் வைத்த இந்தஇியத்சோன்-இந்த்ரியங்களைச் வெத்தின்கண்ணே 

செலுத்தினவன். ஊனம் - குறை, என்ற இவற்றினை யென்பது என்றிவம்றினை யென 

மிலைமொழி மீறு தொகுத்தலாயிற்று, *புகழ்புரிக் இல்லிலோர்க்இில்லை?? என்றாற்போல. (௪) 

THs ணெய்துறு மனமவ Gear gills தியமுஞ் 

சங்க ரன்றனை யுறின்மனஞ் சரிக்குமோ புலன்க 

ளிங்க ர௬ஞ்சிவ யோடுதான் மனத்திடை யெண்ணிப் 

பங்க மின்றியே பார்த்திடும் பொருளெலாம் பரமாம். 

(ப- ைர.) எங்கண் மனம் எய்துறும்--, அவண் - அவ்விடத்தில், இச்தியமும் 

எய்தும்-, சங்கரன்தனை மனம் உறின்--, புலன்கள் சரிக்குமோ--, இங்கு அருஞ் Ra 

யோட--, மனத்திடை எண்ணி--, பக்கம் இன்றியே பார்த்திமிம் பொருள் எல்லாம் 

பரம் அம்--, எ-று. 

(வி-ரை,.) எங்கண் - எல்விடத்து, சரித்தல் - ௪ஞ்சரித்தல், பரம் அம் - பரம்பொ 

ருளேயாகும். மனம் எவ்விடத்தில் செல்கன்றதோ அவ்விடத்தில் ஸகல இக்த்ரியம்க 

ளும் நிற்ின்மன, மனம் ஸ்ரிவனிடம் லயித்தால் இந்தீரிய சஞ்சாரம் எங்றன் நிகழும்? 

றிவயோடு எந்தெர்தப்பொருளை மனத்தால் சிச்இத்து கண்ணினால் பார்க்கிரானோ அந்தம் 

திப் பொருளெல்லாம் சித்நபமான ஸுரிவஸ்வரூபமாகவே விளங்கும் என்பதிதன் கருத்து, 

கரண மோடுறு பிராணனா மனத்தொடு கலந்தோன் 

புரண மாஞ்சிவ மாகுவன் சகமயல் பொன்றி 

மூரணு அும்புலன் யாவினு முயன்றுமுட் புறமோ 

7ரண வஞ்சிவ மை_ந்தவ னெங்குமின் படைவான். 

(ப-ரை,) கரணமோடு உறு பிராணன் ஆம் மனத்தொடு கலர்தோன்--, ௪க மயல் 

பொன்றி- ; புசணம் ஆம் Raw ஆகுலன்--, மூசண் உறும் புலன் யாவினும் முயன் 

லும் -, உள் புமம்--, ஒர் அரணம் ௮ம் சிவம் அடைந்தவன், எங்கும் இன்பு அடை 

வான, எ று, 

(வி-ரை,) கரணம் - அந்தக்கரணங்கள். புரணம் - பூர்ணம், புரணம் ௮ம் சவம் - 

ஸாக்ஷாத் ஸ்ரிவன். சகமயல் - ப்ரபஞ்ச மயக்கம், பொன்றி- ஈத்த, முரண் - வலி, 

அரணம் - காவல், கரணமோடு உறு பிராணன் ஆம் மனத்தொடு கலந்தோன் - இந்த்ரி 
யங்களோகூட ப். ராணனை மனதில் அடக்க அர்த மனத்தை aC eB சேர்க்கும் பூரிவ 
யோடு, ஓர் ௮ரணம் ௮ம் சவம் அடைர்தயன் - ஸ்நிவனையே அறுளச்தாரம் செய்பவன், 
எங்கும் இன்பு அடைவான் - எவ்விடத்திலும் தன்னிச்சையாய்ச் சஞ்சரித்.துக்கொண்டு 
ஸு௦ஏயொடன்றான், (௬) 

இந்திரியாநக்கிரகத்தலம் - முற்றும். 
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அறுபத்தைந்தாவது 

(௩.) பிராணாறுக்கெகத்தலம். 
ro OO O— 

[அதாவது * இர்தீரியாறுகரஹ ஸம்பர்மனானவலும் பரப். ரஹ்மமே சேஹமாயுள்ள 

வனுமான மிவயோடு, தான் ப்.ராணவாயுவைத் தடுத்தலால் ஸ்றிவலிம்க தர்ஸமாகும், தத் 
க் ரமத்தை ஐகத்தெல்லாம் ௮றுஸரிக்கும்படிச் செய்வசனால் பிராணாறுக்பெகன் என்பது,] 

கலிநிலைத் துறை, 

சிவமெ லும்பச வடிவமாய்த் இகழ்நதீடு மிவன்ற 

லுவகை யந்தரி சனமிகு முலகனைத் இலுக்கும் 
பவம றும்படி. யுயிரறுக் கிரகமாப் பகர்வர் 

தவம டைந்துயர் தத்துவ முணர்ந்துள தலைவர், 

(ப-மை,) சிவம் என்னும் பரவடிவமாய் தஇிகழ்ந்திடும் இவன்தன்--, உவகை - 

ம௫ழ்வைத்தருற, ௮ம் - அழடிய, தரிசனம்--, மிகும் உலகு அனைத்திலுக்கும்--, பவம் 

௮றும்படி--, உயிர் அறுக்ரெகமா பகர்வர்--, (யாரெனின்) தவம் அடைந்து உயர் 

தத்துவம் உணர்ந்து உள்ள தலைவர்--, எ - று, 

(வி-ரை,) இகழ்ச்திடல் - விளங்கல், பவம் - பிறவி (பாவமுமாம்), உயி.ர.நுக்ளெகம்- 

பிராணாறுக்கரகம், (௧) 

யோ னஞற்சிவத் தொடுங்கய வுயிருள Ceo ooh gu 
மாக மேவுறும் தன்சத்தி வாசனை யதனா 

லேக மாஞ்சிவகத் தடங்கிய பிராணனோ டிருப்போன் 

போக மார்புல னொடுமன மெங்ஙனம் பொருந்தும். 

(ப-ரை,) யோடுனால் - யோகத்தால், சிவத்து ஒெடய உயிர் உளன் எனினும்--, 
தன் சத்தி வாசனையதனால்--, அகம் மேவுறும்--, ஏகம் அம் வெத்து அடங்கிய பிராண 
னோடு இிருப்போன்--, போகம் ஆர் புலஞொடி மனம் எய்வனம் பொருந்தும்--, ௭ - று. 

(வி-ரை,) ஒடுங்யெ உயிருளன் -உயிசொமிங்கப் பெற்றவன், ஆகம்-சரீரம், போகம் - 

அதுபவம், தன் ௪த்தி வாசனையழஞால் ஆகம் மேவுறும் - தன் ஸக்தி வாஸமா பலத்தி 

ஞலேயே தேஹதாரண முள்ளவனாவாள். (௨) 

தக்கம் வெவ்விட யங்களைச் சார்வுற மீள 

வுயத்தி டுங்கர ணங்களோ டுள்ளடங் குயிசான் 

மெய்த்த சாந்திய னாகியே விளங்குவ னென்று 

முத் ச னாகம முழுதையு முணர்ந்தவர் மொழிவார். 

(ப-ரை.) தத்தம் வெவ் விடயங்களைச் சார்வு மீள--, உய்த்இடும் கஉரணங்களோடு 
உள் அடங்கு உயிரான்--, மெய்த்த சாக்தியன் ஆடியே விளங்குவன் என்று--, முத்தன் 
ஆகமம் முழுதையும் உணர்ர்தவர் மொழிவார்--, ௭- று, 

(வி- ரை,] வெய்விடயங்கள்-சொடிய விஷயங்கள், இவை பச்தத்திற்கேதுவா தலால் 

இங்கனமிழிச்துரைக்கட்பட்டன, உய்த்திடல் - செலுத்தல், முதிதன் ஆகமம் - சிவாகமம், 
இந்த்ரியங்கள் தத்தம் விஷயப்பற்றினின்றும் ப்ரயதாஈச்தால் இருப்பப்பட்ட பின்னர் 

Rue.



o Ro நித்தாத்தரிகாழணி. [சிவலீங்கத் 

அவ்விர்த்ரியங்களோடு கூட ப்ராணளையும் மனதில் சேர்த்துத் தான் மாந்தமாஏெ ஈத்த 

மூள்ளவஞை௫ன்றான் என்பதஇதன் கருத்து, (௧) 

சாந்தி யாமெனி னிங்குயிர் விருத்திதான் ஐழைநீது 

போந்த வன்மன விருத்தியோ டமைக்இடும் புகலி 

னேய்ந்த வம்மனச் சாந்இயா லிலங்குறும் யோகி 

யார்ந்தி டுஞ்ெவெ மன்றிவே ரொருபொரு எறியான், 

(ப-ரை.) சார்தி ௮ம் எனின்--, இங்கு உயிர் விருத்தி தான் தழைர்து போந்தவன் 

மனம் விருத்தியோடு அமை" இடும்-, புகலின் - சொல்லுமிட தீதில், எய்ச்த- பொருச்திய, 

௮ - ௮௪, மனச் சாரதியால் இலங்குறும் யோடு--, ஆர்ர்திடும் சவம் அன் நி வேறொரு 

பொருள் அறியான்--, ௭ - று. 

(வி-ரை,) உயிர் விருத்தி- ப்ராணவ்ருத்தி, அமைந்இடும் - நிஸ்சலமாயிருக்கும், 

இலங்குறும் - விளங்கு, ஆர்தல் - எங்கும் வ்யாபித் இருத்தல், தழைச்து - செழித்து. 

உயிர் விருத்திதான் கழை து போர்தவன் - ப்ராண வ்ருத்திகளாயே பேசக பூரச வ்யாபா 

சங்கள் கேவலம் கும்பகத்தால் மாக்தமாய்ப் போனவனுடைய, மன விருத்தியோடு 

அமை இமம் - மனமானது ஸங்கல்ப யிகல்பாஇ வ்ருச்திகளோடு கூட மாார்தமாகும், (௪) 

உடம்பி னுக்குயி ருயிரினுக் இறைவனா தார 

மடைந்த காரண னாகிய சிவனிரா தாரன் 

தொடர்ந்து மாப னாலுயி ர௬ுயிரினாத் ரோன்றி 

மடங்கு காயநின் நியங்குறு மெனமதி மதித்தே. 

(ப- ரை,) உடம்பிலுக்கு உயிர் உயிரினுக்கு இறைவன் ஆதாரம்--, அடைந்த 

கா.ரணன் ஆய வென் நிராதாரன்--, மா ப.ரனால்--, உயிர், தொடர்ச்து--, உயிரினால் 

தோன்றி--, மடங்கு காயம்--, நின்று இயங்குறும் என--, மதித்து மதி- ஊடத்து 

மதிப்பாயாக, ௭ - று. 

(வி-ரை,) அதாரம் - இடம். நிராதாரன் - இடமில்லாதவன், ஆதா ரமற்றவன் 

(ஆதேயன்), மடங்கல் - அழிதல், இயக்குறல் - ௪ஞ்சரிச் தல், இறைவன் - எல்லாக்காரணய் 

களுக்கும் காரணனான ஸுிவன். பீராணனே மனிதர்களூர்முச் சரீரக்தைம் தரித்துக் 

கொண்டிருப்பதற்குக் காரணம், ப்ராணாதாரம் எல்லாக் கரரணம்களுக்கும் காரணமான 

றிவன் எனப்படும், மிவனொருவனே ஆதா ரமற்றவன், ப்ராணன் Ula we 9 Gary 6 

பட்டது, யாதொரு ப்ராணணாலேயே ஜீவன் சேஷ்டிக்கன்றுனோ அந்த ப்ராணனையே 

ஆதாரமாய்& கொண்டது தேஹம் என்பதிதன் கருத்து, (௫) 

இத வாயுஈற் பயிற்சியா லின்பபூ ரணமா 

யந்த மாதியி லாசதா யறிவுரு வாகப் 

பந்த மாகிய தத்துவங் கடந்துயர் பரத் இல் 

வந்து மாய்கலில் யோடுதான் சலித்திடான் மன்னோ. 

(ப-ரை ) வற்று மாய்தல் இல் யோடு - பிறந்தி௰க்ச லில்லாத யோயொனவன்.-, 

இந்த கல் வாயு பயிழ்சியால்--, இன்ப பூரணமாய், அந்தம் ஆத இல்லாததாய்--, 
௮.றிவுருவா9--, பர்தமாஇய தத்துவம் கடந்து உயர் பர்தில்-, ௪லித்திடான்-... எ-று, 

(வி- ரை,) வாயு பயிற்சி - வாயுகிரோ தகாப்யாஸம், சலித்திடான் - சலியாதிருப் 
பான் (அசைவம்ிருப்பான்), இவ்வாறு weg ஸம்ஸ்காரடலத்தால் தேஹதாரணம் 
செய்துகொண்டு இருக்கும் ர௭ாவயோடியானவன் தனது வாயு நிரோத௩பயிழ்சியைச்
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த்ல்ம்,] காயார்ப்பிதத்தலம். உ௫க் 

கொண்டு, ஜஞாநோல்லாஸ விளக்கத்துடன் எங்கும் நிறைச்துள்ளதும், அத்யந்த 
மில்லாததும், ஆகந்தாத்விதமானதும், ஸகலதத்வங்களையும் கடக்லுள்ள துமான பரமிவத் 

இல் ஒடுங்கியவனாய்க்கொண்டு அசை வம௰ு்ிருப்பான் என்பதிதன் கருத்து, (a) 

நீங்கு வாசனை யுடையனாய் நிகழுயிர் விருத்தி 
யீங்கு மாறுபு சிவத்தினி லேகமா யிருப்போ 

னோங்கு தாணுவொச் தசைக்திடா னென்றுமென் ுணர்க 

வாங்கு வார்இிரைக் கடல்குடித் தயர்ந்தஇிட வல்லோய். 

(ப-ரை.) வாம்கு- வளைச்த, வார் திரை - நெடிய அலைகளையுடைய, கடல் - கடல் 
நீரை, குடித்து உயர்ச்திட வல்லொய்--, நீங்கு வாசனையுடையனாய்--, நிகழ் உயிர் 

விருத்தி ஈங்கு மாறுபு--, சிவத்தினில் ஏகமாய் இருப்போன், ஓய்கு தாணு ஓத்து--, 

என்னும் ௮சைரம்இிடான் என்று உணர்க--, எ௨று. 

(வி-ரை,) வாம்கு வார் இரைக்கடல் குடி.த்துயர்ம்திட வல்லோய் என்றது அகத் 

தியமுனிவளை. நீங்குவாசனையுடையன் - வ-௪னையொழியப் பெற்றவன். நிகழ்தல் - 

கடத்தல். மாறுபு - செய்பு என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம் மாறி யென்பழதுபொருள்), 

உயிர் விருத்தி-ப்.ராணவ்யாபாரம், தாணு -கட்டை, சிவத்தினில் ஏகமாயிருப்போன் - ஸ்ரிவ 

னோடைக்யமானவலும், ஸகல மேவு வயாபா.ரம்களை யுடையவலுமான றிவயோ௫, (௭) 

பிராணாநுக்கிரகத்தலம் - முற்றும், 

டெ. 

ஓம் இரிப்ரியாய ஈம; 

அறுபத்தாறாவது 

(௪. காயார்ப்பிதத்தலம். 
ட. அனைய யய 

[அதாவது - பரப் ரஹ்ம காயனணாடுயும் பராணாுச்.ரஹ ஸம்பந்கனாடூயு மிருக்கும் ஸ்ரிவ 

யோக, தன் லிங்கபூஜா விஷயத்தில் தேஹாபிமாகத்தை தியாகம் செய்வதே காயார்ப் 

பிதம் என்ப gi | 
கலிகிலைத்லுறை, 

அருள்செ யப்பர யோகிதா னருச்சனைப் பொருட்டு 

மருள் செய் யிவ்வுடன் மானமம் நிவெகே மஇப்பிழ் 

நெருள்செய் கன்றகா யார்ப்பித மென்றுளை செய்வ 

ரிருள்செய் வெம்பவ மகன்றுகல் லறிவறிர் திருப்போர், 

(ப- ரை.) இருள் செய் வெம் பவம் அகன்று--, நல் அறிவு ௮ திர்திருப்போர்-.., 

அருள் செய் ௮ பரயோடுதான் அருச்சனைப் பொருட்டசெ, மருள் செய் இ உடல் 

மானம் அழ்மிகிவதே--, மதிப்பின், தெருள் செய்கின்ற, காயாரீப்பிசம் என்று 

உரைசெய்வர்--, எ று, 

(வி-ரை,) வெம்பவம் - கொடிய பிறவி, அறிவு - ஞானம். ௮ கிர்திருப்போர் உரை 
செய்வர் எனவியையும், (௧) 

என்று தன்னுடம் பீசனுக் கர்ப்பிதஞ் செய்வ 
னன்று தன்வடி. வொருசிவ வடிவமே யாகு 

மொன்று மிக்திய விட.யவின் பங்களை யோகி 

கின்ற சிந்மய செவத்திலுக் காக்குவ னேர்நது,



Hee. சித்தாந்தசிகாமணி. [ சிவலிங்கத் 

(ப-ரை,, யோட- யோடியானவன், என்று தன் உடம்பு ஈசனுக்கு அர்ப்பிதம் 

செய்வன்--, அன்று தன் வடிவு ஒரு சிவ வடிவமேயாகும்--, ஒன்றும்.- பொருக்திய, 

இர்திய விடய இன்பங்களை- , சேர்ர்து - சம்மதித்த, கின்ற சிட்மய ிவத்தினுக்கு 
ஆக்குவன் - நிலைபெற்ற ஞானவுருவமாகய சிவத்தஇற்கே யர்ப்பிதஞ் கெய்வன்--, எ-று, 

(a - ரை,) இச்திய விடய வின்பய்சள் - இட்த்ரிய விஷயாகர்தல்கள், அர்ப்பிதஞ் 
செய்தல் - ஐமர்ப்பணம் (நிவேதமம்) செய்தல். (௨) 

கண்டு மேட்டுமற் அுண்டுயிர்த் துற்றிடு காலைக் 

கொண்ட வின்பங்கள் யாவையுஞ் சிவக்தினிற் கொடுத்து 

மண்டி. யிவவுடல் வழிவரு மற்றுள சுகமும் 

விண்ட வெந்தளைப் பரமனுக் காக்குவோன் விமலன். 

(ப-ரை,) கண்டு கெட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்றிடு காலை--, கொண்ட இன்பங 

கள் யாவையும் சிவத்தினில் கொடுத்து, மண்டி - மிகுதியாக, இ உடல் வழி - இவ்வு 

டம்பு காரணமாக--, வரும்- உண்டாகிற, மற்று உள்ள சுகமும்--, விண்ட வெம் தளைப் 

பரமனுக்கு ஆக்குவோன்--, விமலன் - பரிசுத்தன், எ-று, 

(வி-ரை,) விண்டவெந்தளைப்பரமன் - கொடிய பாச நீக்கத்தையுடைய இவ 

பெருமான். சஇவத்தினில் - உருபுமயக்கம், உயிர்த்து - முகர்கீறு, (௩) 

காயார்ப்பிதத்தலம் - முற்றும், 
me 

  

ol 

ஓம கருத்திவாஸ்ஸே wo: 

அறுபத்தேழாவது 

(௫) கரணார்ப்பிதத்தலம்;. 

_,29௨- 

[அதாவது - காயார்ப்பணம் செய்த றறிவயோகி ஸகலேநீத்ரியங்களையும் லிங்கத்தில் 

ஸம்யோசம் செய்வதே க.ரணார்ப்பிதம் என்பழு,] 

கலிநிலைத்துறை, 

ஆதி யாகிய சிவத் இனிம் கரணங்க எனைத்தும் 

வேதி யாவத னிடைப்புணர்ச் இமிதலே விளங்கத் 

இதி ஜூல்கர ணார்ப்பித மென்னவே தெரிக்கும் 

பூத நாயக னருள்கொடுி பொதியிலிழ் புகுந்தோய், 

(ப-மை.) பூத நாயகன் அருள்கொமி., பொதியிலில் புகூர்தோய--, 4 Bun aw 

இவத்தினில்--, கரணங்கள் அனைத்தும்--, வேதியா - வேதித்து, அதனிடை புணர்த் 

இுதலே--, விளங்க--, கரணார்ப்பிதம் என்ன--, தீது இல் மூல் தெரிக்கும் - தீமை 

யற்ற சிவாகமதூல்கள் சொல்லாநிழ்கும், எ - று, 

(வி-ரை,) பரத்திற்கும் பரமான ஸ்ரி௨ன் ஆதலால் ஆதியாய வென் என்றார், 

நாயகன் - பூதகணங்களுக்குத் தலைவன் (சிவபிரான்), பூதமகாயக னருள்கொடு Go ஷ் Oh * (Db ib ௫ 
பொ தியிலிற்புஞுந்தோய் எனறது அ௮கத்தியமுனிவரை, வேதியா செய்யா வென்லும் வாய் 

பாட்டிறர்தசால வினையெச்சம், புணர்த் இடுதல் - சேர்த்தல், (௪)



sorb.) கரணுர்ப்பிதத்தலம். ௨௫௩ 

யாது தானொரு கரணங்கொண் டுறுபுல னிடத்இற் 

போது மோர்சுகஞ் சிவத் இனிழ் சமர்ப்பணை புரியு 

நீதி யான்கர ணார்ப்பித னென்னவே நிகழ்த்து 

மாது பாதிய னருளிய வாகமம் வகுத்து, 

(ப-ரை,) யாது ஒரு கரணம் கொண்டு--, உறு புலனிடத்தில்--, போதும் - உண்டா 

இற, ஓர்--, சுகம் - சுகத்தை, சவெத்இினில் - வெத்துக்கு, சமர்ப்பணை புரியும் கீதியான்--, 

க.ரணாாப்பிதன் என்ன--, வகுத்து, நிகழ்தீதும் - சொல்லும், (எ.துவெனின்) மாது 

பாதியன் அருளிய ஆகமம், எ-று. 

(வி-ரை.) தான் - அசை, கொண்டு - மூன்றாவதன் சொல்லுருபு, புலன் - விஷயம், 

மாதுபாதியனருளிய வாகமம் - சிவாகமம், வகுத்தல் - விவரித்தல், யாதொரு யாதொரு 

க. சணத்தைப் பழ்றிக்கொண்டு விஷயத்தாலுண்டாகும் ஸுகத்தை புஜிக்கன்றானோ 

௮ந்தந்தக் கரணத்தை ஸமிவனிடம் ஸமர்ப்பித்திருக்கன்றவனே க.ணார்ப்பிதன் என்ப 

ததன் கருத்து, (௨) 

அகந்தை யாமதம் பொழிதரு கரணவா ரணத்தை 

மிகுந்த மாசிவ மெனுந்தறி பிணிப்பவன் வீரன் 

பகுக்த விந்தியத் ததுபதி யாமனம் பரத்தும் 

புகுட்.து ளான்றனக் கதுகொடர் பொறிகொடென் பொருந்தும். 

(ப-ரை.) அகர்தை ௩ம் மதம் பொழிதரு - ௮கந்தையாகிய மதழ்தைப்பொழிூற, 

கரணம் - கரணமாடிய, வாரணத்தை - யானையை, மிகுந்த --, மா - பெருமையுள்ள, 

Aen cargo தறி பிணிப்பவன்--, வீரன், பகுந்த - ப௰ர்க்த, இர்தியத்து அதிபதி 
ஆம் மனம் பரத்தில் புகும்துளான் தனக்கு--, ௮து தொடர் பொறி கொடு என் 

பொருச்தும்--, எ - து, 

(வி-ரை,;) தமி - கட்டித்தறி (கம்பம்). பிணித்தல் - கட்டுதல், வீரன் - ஸகல 

ஷித்இிகளு முடையவனா௫ய தஇீ.ரன, எல்லா இர்த்ரியங்களுக்கும் மனம் முதலாவது என்று 

சொல்லப்படும், அந்த மனம் ஸுரிவனிடம் இருக்கும்படி. ஸ்வா தீனப்படுத் இனால் அதை 

ய நஸரிக்கும் இ£த்ரியங்களால் என்ன பயன் என்பதிதன் கருத்து. (௩) 

இந்தி யங்களை மறித்தருஞ் சிவத்தினி லிசைச்தோம் 

கந்த வெம்பவ முழுகுத லியாண்டுள ததையி 

னிந்தி யங்கடன் வழிபடுத் இடல்பவ மென்னும் 

பந்த வல்வன மெறிந்திடற் கொருபெரும் பரசாம், 

(ப் - ரை,) இர்தியங்களை மறிதது--, அருஞ் சிவத்தினில் இசைதீதோற்கு--, wes 

வெம் பவம் முமுகுதல் யாண்டுள்ளது--, ௮மையின் - சொல்லுமிட த்தில், இச்தியங்கள்* 

இச் திரியங்களை, தன் வழி படுத்திடல்--, பவம் என்னும் - பிறயவியென்ே, பக்தம்-கட்டா 

இய, வல் வனம் - பெருங்காட்டினை, எ ழி£திடம்கு - வெட்டுதற்கு, ஒரு பெரும் பரசு ஆம்- 
ஒப்பம்ம பெரிய கோடரியாகும்--, எ லு, 

(வி-ரை,) இர்தியங்களை மறித்தல் - இந்த்ரியங்களை வசமாக்$க்கொள்ளுதல், 
(உதித்தல் - தடுத்தல், இசைத்தோன் - பொருத்தினவன் (லஷயமாகக் கொள்பவன்), 

யாண்டுள்ளது என்றது இல்லையென்றபடி, முழுகுதல் என மேல் வருதலால் பவம் 

என்பதற்கு பிறவி (ஸம்ஸாரம்) ஆ௫ய கடலென்றுசைத்துக் கொள்க. வல், வன மெதிதற் 

கேற்ற கருவி யின்நியமையாமை தோன்ற [*ரு பெரும் பரசு! என்றார், (௪)



௨௫௫௪ தித்தாந்தசிகாமணி. 

இந்தி யங்களாழ் பாவபுண் ணியங்கள்வம் தெய்து 

மிந்தி யஞ்சிவத் தாக்கினாற் கருவினை யில்லை 

யந்த வெம்பவ முறான்மனச் தாஞ்சக வவியை 

முந்து ஞானவா ரழலிடை யிட்டிடு முறைபோல். 

(ப- ரை.) இர்தியங்களால்--, பாவ புண்ணியங்கள் வந்து எய்தும்--, இந்தியம் 
வெத்து ஆக்இனாற்கு--, இருவினை இல்லை--, ௮ஈத வெம் பவம் உறான்--, மனத்து ஆம் 
௪௧ அவியை--, முந்து - முந்தின, ஆர் - நிறைந்த) ஞான அழலிடை இட்டிடும் மூறை 

போல், எஃ.று. 

(வி- ரை,) ஆக்கனொன் - லயிச்கச்செய்தவன். மனத்து ஐம் ௪க ௮வியை - இத்த 

தீரீவ்யத்தையுடைய ஐகம்களாகிய தேவருணவை. ஞான அழல் - ஞானமாஇய நெருப்பு, 
ஆர் அழல் இதல் - ஹோமம் செய்தல், இடை - ஏழனுருபு. (௫) 

அகம்பு றஐங்களு நிறைந்துள மானவங் கியினின் 

மிகும்பு லன்களெ னவியிடை யிட்டுவேட் Ben Cay 

னுகந்தி டும்பர முக்தனொச் தகொருிவ மாமென் 

நிகம்ப ரங்களு முணர்ந்தவ ரியம்புவ ரன்றே. 

(ப-ரை.) அகம் புறம்களும் நிறைந்துள்ள ஞான அ்இயினில்--, மிகும் புலன்கள் 

என் - மிகுதியாகெ புலன்களென்ற, ௮வியிடை இட்டு வேட்டுன்றோன்--, உகக்இடும் 

ப.ரமுத்தன் ஓத்து--, ஒரு சிவம் ஐம் என்று... இகம் பரய்களும் உணர்ந்தவர் இயம் 
Lyut—, = 

(வி-ரை.) வேடனெமமுன - யாகஞ்செய்பவன். உகத்தல் - களித்தல், இகம்பரம் 

என்றது இம்மை மறுமைகளின் வகையினை யாதலால் ஆகுபெயர், “இருமை வகை 

தெரிர்தீண்டறம் பூண்டார், பெருமை பிறங்இம்றுலகு?” என்றார் பெருகாவலரும், (௬) 

பொறிகள் யாவையும் போகசா த௩மெனும் புரமு 

கெறிகொ ளீசன தருச்சனை யங்கமா நினைந்தோன் 

குறிகொ ளங்கமி லொருபர முத்தியே குறுகும் 

வெறிகொள் வண்டின மிசைழமுரல் சந்த௩ வெற்போய், 

(ப-ரை,) வெறி கொள் - மணம் பொருந்திய, வண்டு இனம் - வண்டினங்கள், 

இசை முரல் - இசைபாடுவறெ, சரத வெற்போய்- பொதியமலையை யுடையவனே, பொதி 

கள் யாயவையும்--, போகசாதநம் என்லும் புரமும்--, நெறி கொள் ஈசனது அருச்சனை 

அங்கமா நினைந்தோன்--, குமி கொள் அங்கம் இல் ஒரு பரமுத்தியே குறுகும்--, எ - று, 

(வி- ரை,) வண்டினம் - வண்டின்கூட்டம், இசை - இராகம், வண்டினம் இடைய 
ரூது மலர்களிற் சஞ்சரித்தலால் £வெறிகொள் வண்டினம்” என்றார். வெமிகொள்வண்டி. 
னம் இசை முரல் சச்தகவெற்போய் என்றது அ௮கத்தியமுனிவரை, பொதிகள் - இச்த் 

ரியல்கள். போகசாதநம் - போகாறுபவத்தற்குக் கருவி, புரம் - சரீரம், குறுகும் - 

அடைவான், நெறி கொள் ஈசனதருச்சனை - ஸ்ரிவபூஜைக்கு. கினைக்தோன் - பாவனைசெய் 
தோன், (௭) 

கரணார்ப்பிதத்தலம் - முற்றும், 

 



வே 

ஓம் புராரா.தரே ஈம$ 

அறுபத்தேட்டாவது 

௬.) பாவார்ப்பிதத்தலம்: 

[அதாவது - கரணாரீட்பணஞ் செய்த ஸரிவயோட ஸ்திரமான பாவத்தினால் லிங்கத் 
இற்கு மசோவிகாரங்களான பாவங்களை ஸமர்ப்பணம் செய்வதே பாவார்ப்பிதம் என 

UB), | 

கலிநிலைத் துறை. 

௪சல௩ மின்றிய பாவனை கொண்டுசழ் பாவ 

நலமு அுஞ்சிவ னிடக்இனி லர்ப்பித ஈவிற்று 
நிலையி லங்குபா வார்ப்பித மென்னவே நிறுப்பர் 

புலமை கொண்டுயர் சிவரிலை யுணர்ந் இடும் புலவர். 

(ப-ரை,) ௪லாம் இன்றிய பாவனைகொண்டு--, ௪ம்பாவம் ஈலம் உறும் Raed 
டத்தினில் அர்ப்பிதம் ஈவிற்றும் நிலை (யாதோ), (௮) இலங்கு - விளங்கு, 

பாவார்ப்பிதம் என்ன-பாவார்ப்பிதமென்று, புலமை கொண்டு உயர் சவநிலை உணர்ந்திடும் 
புலவா--, நிறுப்பர் - சொல்லுவர் , எ. று 

(வி - ரை,) சலம் - FORA லம், பாவனைகொண்டு - பா வனையினால், நவிற்றல் - செய் 

தல், புலமை - அறிவுடைமை. புலவர் - ஞானியர், நிறுத்தல் - சொல்லல், சிவநிலை - ஸ்ரிவ 

தத்வம், (s) 
மான சந்தனைப் பாவமென் றறைகுவர் மனத்த 

லான வப்பொரு ணினைவொரு வத்தி லர்ப்பிதமா 

மீன வெம்பவ மடைகலன் பாவசும் இயினோன் 
ரூன இம்கலன் பவத்இினிற் ஈழலுவன் றளர்ந்தே, 

(ப-ரை.) மானசச்தனை பாவமென்று அறைசு.வா--, மனத்தில் ஆன ௮ பொருள் 

நினைவு--, ஒரு சிவத்தில் அர்ப்பிதம் ஆம்--, (அதலால்) பாவ சு.ச்தியினோன்--, ஈனம் 
வெம் பவம் அடைலலென்--, இங்கு--, ௮து இலன் - அந்த பாவசுத்தி யில்லா தவன், 

தளர்ச்து--, பவத்தினில் சுழலுவன்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) பாவசுத்தியினோன் - சித்தறா௩த்திபுடையவன், ஈனம் - இழிவு, மானசமந் 
தனைப் பாவமென்றறைகுவர் மனத்திலான வப்பொருணினை வொருவத்திலர்ட்பிதம் 

என்றது சத்தக்திலுள்ள ஸகல பொருள்களையும் மனதில் சிர்தித்தல் என்பது யாதொன் 

துளதோ, ௮தை ஸா௯்ஷாத் பூலுக்கு ஸமாப்பணம் செய்வதே மாஸ பாவம் என்றபடி, 

பாவ சுத்தசொன் சவோகமென் யோகமாய்ப் பகர்வர் 
பாவ மற்றது தர்ந்துளன் பவத் இனி௰ஐ் படுவான் 

மேவி யுண்பவ லுணும்பொரு ஞூட்டுவோன் விளம்பின் 

யாவு மோர்சிவ மயமென வெண்ணுவோன் சிவனாம். 

(ப- ரை.) பாவ சுத்திதான் சிவோகம் என் யோகமாய்ப் பகர்வர்--, அது பாவம் 

அழ்று தீர்ர்துளன் பவத்தினில் பவோன்--, மேவி உண்பவன்--, உண்ணும் பொருள்--, 

ஊட்டுவோன்--, விளம்பின்--, யாவும் ஓர் சிவமயம் என எண்ணுவோன் இவன் ஆம்--, 
eT = i.



a. (par சித்தாச்தசிகாமணி. (சிவலீங்கத் 

(வி-ரை,) பாவம் அற்று என்றது பாவசுத்தியற்று, ௮தாவது நான் ஸ்ரிவன் அல்லன் 
என்றபடி, உண்பவன் - போக்தா, உண்ணும்பொருள் - போக்யம், ஊட்டுவோன் . 
போஜயிதா (புஜிக்கச்செய்வோன்), (௩) 

மித்தை யென்றுல கனைத்தையும் விடுத்தறி வின்பச் 

௪த்தெ னுஞ்ிவம் தன்னையே நினைக்துறு் தகையோ 

னெத்தி றங்களி னாயினு மலத்துட னிசையான் 

முத்த னென்றவன் றனைமொழி குறுவர்கூ தறிஞர். 

(ப-ரை,) உலகு அனைத்தையும் மித்தை என்று விடுத்து--, அறிவு இன்பம் 

௪த்று என்னும் சவம் தன்னையே கினைர்துறும் தகையோன்--, எத்திறங்களின் ஆயினும் 

மலத்துடன் இசையான்--, அவன் தன்னை, மூது அறிஞர், முத்தன் என்று மொழி 

குறுவர்-.-, எ- று, , 

(af - ரை.) மித்தை மித்யா என்னும் வடசொம்றிரிபு (பொய் யென்பது பொருள்), 

அறிவு இன்பம் சத்து - ஸச்சிதாநந்தம், தகையோன் - பெருய்குண முடையோன், 

இறங்கள் - வகைகள், (௪) 

கருமம் யாவுமோர் பரசிவ பூசனை கழ.று 

முசைகள் யாவுமொண் டுதியென வுன்னுவோற் கில்லை 
கரும பந்தனை யின்பதுன் பய்களைக் கருதா 

தொருப சன்றனக் காக்குவோ னுயர்சேவேன் முத்தன், 

(ப-ரை,) கருமம் யாயும்--, ஓர் பரவ பூசனை--, சுழறும் - பேசுற, உரை 

கள் யாவும் - சொம்களெல்லாம், ஒள் துதி - மல்லதோத்இரங்கள், என - என்று, உன்னு 

வோம்கு - கினைப்பவனுக்கு, கரும பச்தனை இல்லை--, இன்ப ஓுன்பங்களைக் கருதாது, 

ஒரு பரன் தனக்கு ௮க்குவோன்--, உயர் ஈவன் முத்தன், எ- ழு. 

(வி-ரை.) கருமபந்தனை - வினைக்கட்மி, உன்னல் - நினைத்தல், Ra பூசனை - 

ஸூிவார்ச்சனை, ஒள் துதஇ-ஸறிவநாம ஸங்£ர் த்தனம். இன்பதுன்பங்கள் என்றது ற்சோத்ரம் 

முதலிய ஸகலேர்த்ரியங்களைப் பற்றி நிகமும் ஸுகதிதையும், கர்மக்தினால் நிகழும் 
அக்கச்தையும், (டு) 

பாவார்ப்பிதத்தலம் - முற்றும். 

டட 

ஓம் பகவதே படி, 

அறுபத்தோன்பதாவது 

௭.) டத்தலம். 

  

[அதாவது - ப.ரகாயனாகவும் பாவார்ப்பித ஸம்பந்ஈனாகவு Mego wWaCure 

யினால் ச்திக்கப்படுவதம்கு யோக்யனானவேன சீடன் என்பது. 

கலிகிலைத் துறை. 

பிரம மேவடி. வாகுமப் பெரியவன் றன்னா 

லருள்பு ரிட்தளிக் கப்பி வோனவ னருளாஜற் 

பரம வின்பவீ டவாவுளோ னெவனவன் பகரி 

னிருமை தங்கிய டனென் றுயர்ந்தவ ரிசைப்பார்,



ஓ ஓ கி 

(பஃரை.) பிரமமே வடிகு ஆரும் ௮ பெரியவன் தன்னால்--, அருள் புரிந்து 
அளிக்கப்படுவோன்--, அவன் அருளால், பரம இன்ப SB அவாவுளோன் எவன். 

௮வன் பகரின்.-, இருமை தங்கிய, சீடன் என்று, உயர்க்தவர் இசைப்பார்--, 
ag ~ 2, 

(வி-ரை,) அப்பெரியவன் - பரசாயனாயெ. ஸமிவயோட, அளிக்கப்படுவோன் - 

அருள் செய்யப்படுவோன், அருள் புரி து. அனிக்கப்படிவோன் - இக்ஷை செய்விக்கப் 

பூிவோன். பரம இன்பம் - பேரின்பம், கருள் - டரஸாசம், பரம இன்ப வீடு - மோக்ஷம்” 

௮வரவளோன் - அசையுள்ளவன், இமுமை - பெருமை, இசைத்தல் - சொல்லுதல், (௧) 

பாவ ௩நற்குணங் ஈட்டுட மாகியே பரமாய் 

மேவு சற்குரு பரனிடை மனமொழி மெய்யால் 
° ° உடு ப் * ௪ ச 

யாவு முற்றவன் றன்னையே டனென் றிசைக்குய் 

காவி மொத்தகண் மலைமகள் பாகு கமங்களன், 

(ப-சை.) பால பற்ணசங்கட்ரு இடம் நியோ, பரம் ஆய் மேவு அற்குரு 

ப.ரனிடை--, மனம் மொழி மெய்யால் யாவும் உறவ தன்னையே, டன் என்று--, 
7 

காவி ஒத்த ட / மலம பார ப. பஸரி ஸ்ர QD பார > - ) பக்கு (4 Tuvovn நின்றன-- எஃி, 

(வி -ரை,) பானிடை O uct ght டை பெயரு, மம் மொழி மெய் - மநோ 

வாக்காயங்கள், காவி- நிமிலாத்பம் (Qe Glo TM அதன் மலமை யுணர்திதிற்று, 

கட்குவமையார் புணர்க்கப்ப்டபையாவி)) மய்றகள் உ பார்பி, காவியொத்த கண் 

(மலைமகள் பங்கணாகமங்கின் - இ ரா வாம்பள் உற்றவன் - எப்போழும் உறுதியாயுள்ளவன், 

. ry « டி. . கு 

சாத சாந்திக் றவய்சம கரிசனப்டவாய்மை 
உச டச் . 3 * ட பி 

வாய்ந்து மாண்குமு) வனிடை யொழ்தநன் மனத்தா 

லேய்நீது ளான்றனைச் ஈட ஸ் [ரமணி யென்பார் 

தீர்ந்த மாலுடை யொருபர சிவமுணர் இறம்தோர். 

(ப-ரை,) இரந்த மால் உடை - மயச்ர் ர்க்க, ஒரு - ஒப்பற்ற, பரசிவம் உணர் 

இறத்தோர்--, ஈ £ம்தி தாந்தி ஈம் தவம் சதரிி எம் வாய்மை வாயந்து--, மாண் - பெரு 

மையுள்ள, (i) Aaron.) Qnty eV Wool sh pred ஏயர்றுளான் தன்னை. ட சூடா 

மணி என்பர், எ-று. 

(வி-ரை,) பாசிபம் - புரிவதை, உணரு தொர் - அறியுமாற்றலுடையோர், 

சமதரிசனம் - ஸமக்ரு விழு. வாய்மை - ஸூ. |. வாரப்ட் பூ2 பபாருக்தி, ருரு இிவனிடை - 

குருவினிடத் தும் சிவனிட தும் (பமானமாய) ப பாபடரி- இகாமணி, சட சூடாமணி 

யென்றது Fuh Amiga) என்றவாறு, (8) 

குருவை ெப்ச்ிவமாசவச் வென்றனைக் குருவா 

யொருமை பெற்றிடச் காண்கவ£* குருபா னுரைத்த 

இரிவ றச்சிவ மகெமிசிவக் இயாநமெய்ஞ் நான 

மருவ லுற்றவை சிட்டையி னோங்குக மாதோ. 

(ப- சை.) குறாவை மெய் இவமாஉ ௮, ௮ இவன்தன்னை குருவாய் --, ஒருமை 

பெற்திடக் காண்க-, ௮ அச்சு, WHAT ROTM, இிரிவு அறு ௮ சிவநெறி, 

வஃ பாம் பெய ORM wot LD LOCH) ad Pt ட அமில! நிட்டையின் 5 ங் துவட்டி e அ ற (றி > தூ ) வி் 

(வி.ரை.) ஒருமை WLI MM காண்க என்றது. ஒறு தன்மையாய்க் காணக் 

கடவன் என்றபடி, உரைத்த - உபதேமுரிச்ச, இரிவு அறு - மாறுபாடற்ற, மருவதுற்று - 

௩



ofa -: சித்தாத்தசிகாமணி, 
e é , ட 4 ° ந 

பொருந்தி, கிட்டையின் - நிஷ்ட்டைபோல, நிட்டை - நிலைமை எனினுமாம், ஓங்குக 

விருத்தியடையக் கடவன், இவ௫ெறி - றிவாசாரம், மெய்ஞ்ஞானம் - (0வெஜ்ஞாகம். (௪) 

அண்ட மொக்குள் சேர் மாயையம் கடலுய ராசான் 

கண்ட நல்லருள் கடைக்கணால் வற்றுறுங் கலப்பப் 

பண்டி. ரும்பிர தத்தஇனாற் பசும்பொனா மாபோன் 

மண்ட லந்தனின் மனிதருஞ் சிவமய மாவர். 

(ப-ரை,) ௮ண்டம் மொக்குள் சேர் மாயை ௮ம் சுடல்--, உயர் ஆசான் கண்ட ல் 

அருள் கடைக்கண்ணால் வற்றுறும்--, கலப்ப - கலக்க, பண்டு இரும்பு இரதத்தினால் பசும் 

பொன் ஆமாறு போல், மண்டலம் தன்னில் மனிதரும்--, சிவமயம் அவர்--, எ - று, 

(வி- மா.) ௮ண்டமொச்குள்-உலகங்களாயே (பீரஸ்மாண்டம்சகளாகய) குமிழிகள், 

வற்றுறும் - வம்நிப்போம். இரதம் -ஸ்பர்றவேதி, அருள் கடைக்கனனாுல் வற்றுறும் - 

க்ருபா கடா௯ஷமாயெ படபாமுகாக்கியால் வமண்டிபோம், (௫ 

தச கன்றன தாணையைக் கடந் திடல் செய்யா 

னாச கன்றுள ஞானமுற் றஐடைஞகசூவ னவனாற் 

பேசு ௮ுஞ்சக மித்தைபே ரறிவது பிரம 

மேச லின்றது நீயென விசைக்தவன் முத்தன். 

(ப-ரை,) தேசிகன்தனது. அணாயைக்  ஈடச்திடல் கெய்யான்--, ye அகன்று 

உள்ள ஞானம் உற்று அடைகுி-. இவனால் மீபுசுறும்--, சாம் மித்தை--, 

பேரறிவது பிரமம்--, ஏசம் இன்று--, அது நீ என பஇசைம்தவன் மூதிதன்--, எ-று, 

(வி - ரை,) கடர்இிடல் செப்யாப் - கடக்க மாட்டாம, Gr > குற்றம் (அற்ஞாகம்), 

அகன்றுள - ஒழிச்த, ஈகம் மித்தை- உலகம் பொய், ஏல் - பஇிப்பு, இன்று - இன்றி, 

இசைந்தவன் - இணங்கினவன். முத்தன் - பாசநீக்க முள்ளவன், (௬) 

பிறவி நன்மரும் தாகிய பிரம ஞானத்தை 

யறவ னென்றுயர் குரவனா லடைம்துவம் தமர்வோ 

னுறவு வெம்பகை யிலாவுயிர் updo ders mens Hui 

மழுவ கன்றுள கலை முழு துணர்ந்துறு மதிஞர், 

(ப- ரை,) மறு அகன்று உள்ள கலை முழுத் உணர்ம்துறும் மதியார், பிறவி கல் 

மருச்.து ஆகிய பிரம ஞானத்தை--, அறவன் என்று உயர் குரவலுல் அடைரச்து வற்ழு 

அமர்வோன்-.-, உறவு வெம் பலை இல்லா, உயிர் முத்தன் என்று உமைப்பர்-.-, எ-று, 

(வி -ரை.) மறு அகன்றுள - குழ்றமற்ற (Gt £C 4 raptor co ), மதிஞர் - அ ழிஞர், 

இதில் ஞகரம் பெயரிடைகிலை, அறவன் - தர்ம. (அறமெறியிலொழுகுவோன்], 

உயிர் முத்தன் - ஜீயர் முக்தன். (ar) 

சடத்தலம் - முற்றும். 

 



a. 

ஓம் விற்வேஸற்வராய IDs 

எழுபதாவது 

(௮) சிசுருடைத்தலம்; 
_....௨- 

[அதாவது - பரப் ரண்மாகாரனான ஸ்ரீ ஸச்குருவினால் ஸதா போதிக்கப்படும் அரத 
றிஷ்யன் குருவைக்குறித்து நித்யம் யாது? அநிம்யம் யாது? ஜீவன் யார் 1 beer 

யார் ! என்று வினவுவதே சுருடை என்பறு, ] 

கலிநிலைத்துறை, 

மடு அங்குரு வாலருள் செய்தீடப் பெற்ற 

ட னொண்குரு சசுருடை விருப்பினைச் செயலா 

னாடி றுஞ்சிசு ௬டை.ப்பெயர் ஈண்ணுவ னென்னப் 

பாடு றும்புகழ் மாதவ வாகமம் பகரும். 

(ப- ரை.) பாடு உறும் புகழ் மாதவ - பெருமை பொருந்திய புகழினை யுடைய 

பெரிய தவத்தானே, பீமி உறும் - பெருமை பெற்ற, குருவால் அருள் செய்திடப் 

பெற்ற சீடன்--, ஒள் குரு Dawe விருப்பினைச் செயலால்--, நாடுறும் சசுருடைப் 

பெயர் ஈண்ணுவன் என்ன--, அுமம் பகரும்--, எ. று, 

(வி-ரை.) பாமிறும் பும் மாதவ என்றது. அகத்திய முனிவரை, இத்தொட 

ருக்கு அதிஞர் தெரிது பாடுதம்குரிய புயறினையுடைய பெருக்தவத்தோனே யென்று 

ரைப்பினு மமையும். சிசுருடை - தொண்டு, மண்ணுவன் - பெறுவன், பரப்ரஹ்ம தேஹ 

முள்ள குறாவான CH IG Qbear) TMT. அரும் செய்தல் - போதித்தல், சசருடை 

விருப்பினை 4 செயல் என்றமு பலிவிடையில் விருப்புற்றவனா யிருத்தல் என்றபடி. (௧) 

மேய்கமை யாதுபொய் யாதுயிர் யாதுதான் விளங்குஞ் 

செம்மை யார்சிவம் யாதென வினவுவோன் சீட 

னிம்மை யேசிவ மருள்குரு வின்மொழி கேட்டுப் 

பெர்ய்ம்மை போயக மமைபவன் வீட்டினைப் பொருந்தும். 

(ப -ரை,) மெய்ம்மை யாது-... பொய் யாது உயிர யாது, தான் விளங்கும் 

செம்மை ஆர்--, சிவம் யாது--, என வினவுவோன் சீடன், இம்மையே சவம் அருள் 

குருவின் மொழி கேட்ம் --, பொப்ம்மை போய்... அகம் ௮அமைபவன்--, வீட்டினைப் 

பொரும்தும்--, எ. று, 

(வி- மை,) மெய்ம்மை - உண்மை, வினவயூயோன் - கேட்பவன், அமைபவன் 6 

அமைர்திருப்பவன், apd - முத்தியை, சிவம் அருள் - ஸ்ுரிவன ஸாக்தாத்கரிக்கச் 

செய்யும், மொழி - வாக்யம், அகம் அமைபவன் - சித்த ஸ்றார்தியுடையவன், (௨) 

ஆரி யன்றன துமையிலா தலர்வுறா இதயஞ் 

சூரி யன்றனை யலான்மரை யலர்வுரு சொல்லி 

னாரி யன்றிகழ் வால்விளய் குவனருஞ் டன் 

சூரி பன்றிகழ் வாற்கதர்க் காம்தமுஞ் சுடரும். 

(ப-ரை,) ஆரியன் தனது உரை இல்லாது இதயம் அலர்வுறாது--, சூரியன்தனை யல் 

லால் மரை அலர்வுர--, சொல்லின், அரியன் தஇிகழ்வால் அருஞ் சீடன் விளங்குவன்---, 

சூரியன் இகழ்வால் கதிர்க்காந்தமும் சுடரும்--, ௭. - து, 

(வி- ரை,) ஆரியன் - தேமரிகன். உரை - சொல் (உபதேறாமொழி). அ௮லர்வுழுது - 
மூலரா௮ (விகவியாது), மமை - தாமரை, இழ முதற்குறை, இகழ்தல் - விளங்கல், திகழ்



௨௬௦ சித்தாத்தசிகாமணி. [சிவலிங்கத் 

வால் 2 (முன்னையது) விளக்கத்தால் (பார்வை மாத்திரத்தால்) (பின்னையத) தோற்ற 

மாத்திரத்தால், கதிர்க்கார்தம் - ரரியகாக்தம். சுடரும் - பிரகாசிக்கும். (௩) 

சீட னக்குரு பானெதி ரஞ்சலி Oe gy 
. உட ச ச ச 

கேடி. லத்துவி தாந்த மொன்றையே கேட்க 

காடு தத்துவம் யாதுல கெதன்கணே ஈண்ணும் 

விட Os gw Wt Beye விளம்புக வென்பான். 

(ப-ரை.) Suc —, HY - HOG, GUL எதிர் அஞ்_லி செய்து, கேடு இல் 

அத்துவிதாநந்தம் ஒன்றையே Caro—y wr தத்துவம் யாறு, உலகு எதன் கண்ணே 

கண்ணும்--, வீமி அடுத்துமல் யாஇினால்--, விளம்புக என்பால், எ - று, 

(வி - ரை.) அஞ்சலி செய்தல் : குமபிடல், து்மூவம் - மெய்ப்பொருள், ஈண்ணல் - 

பொருந்தல், வீமி HS gw ~ a) bolt 00. கேட்ட - மகட்சக்கடவன், (௪) 

் ° 5 7 ச 

இன்ன வாறருஞ் ஈடனேர் வினாவுற விறைவ 

னின்ன லம்பவ மொ.ழிகுவான் றத்துவ மிசைப்ப 

னுனன (நஞ்சிவ Genus ண்மையு மவனே 

யன்னி பங்களா மிச்௪க மடிக்தென் நறிவாப், 

(ப-ரை,) இன்னவாழு- y YY (lh டபக் -, Gig abl oojuy ti, (21) 8) DEL wd! —, இன்னல் 

பவம் ஒழிகுவான்--, மி திழுவம் இசை பு my. ன் அரும் சிப பரம், உண்மையும் 

அவனே--, (அவனிலும்) அவவர! வ ald Nel geo மே fra 4, றம் aT od! le 44 Mout t1— » TL 

“fy ப ட் ௩. - ° ௬. ௬. (வி ரை, ) போ oe 5 போர. வெய்து பனி vol = SoM ost, இ்மால் பவம் - 
துன்பப் பிறவி, (அம் பாரியை), பவம் நம் என ou Sgt aha ou என்றுரைதலுமாம், 

ஒழிகஞுவான் - ஓழிய, த்துதுமம் - உண்மை, புல, Ah Bod - சொல்லுதல், உன்னல் - நினைத் 

தல், அநித்தம் - Ye sud (Ua ws}. (ர) 

மித்தை பாஞ்ச ஞூ # ov ost] cove மேவுறும் வெள்ளி 

சுத்தி மேவல்போம் வோமென் பாவனை தோன்றி 

னத்த னாகிய சிவகிலை யுண்மையை படைய 

முதம் னாரூவன் பவசெெறி மூலமா மோகம். 

(ப - ரை.) பெள்ஸி Gi ch OL ay ov பர்வ - lolaoil it சழ baluSiou CO ah Mod £0) db Ov போல, 

மித்தை Qin eer எியனிடை மேழும். வகம் எவ் பாவலா சோன் றின், 

அத்தன் ஆயெ சிவப உண்மையை அடைய, பல மெய மாலமாம் மோகம் மத்தன் 
ஆகுவன--, எலு, 

(வி-ரை,) சுத்தி - பரஃக்தி என்னும் வடசொழ்திரிபு, முத்துச்சிப்பி யென்பது 
பொருள், இதனை இப்பிெனவும் இளஞ்சில் எனவும் கூறுப, பவமெறிஃ பிறவிகெதி 
ழூலம்-காரணம், முத்தன்-விம்பட்டவன். மோகம் - மோஹமாயெ ஸம்ஸா.ரத் இினின்றும், 

மைந்த நீயுனைச் சிவமய மென்னவே மஇழ்இங் 

இந்த வேமிறனு முலகனை யெண்ணலை யிய்யன் 

வது றுஞ்சிவாச் துவிதபின் பத்தினான் மருவிப் 

பந்த மின்றிய வுயி/முக்ம னாயினை பகரின். 

(ப-ரை.) மைந்த, நீ, உவ்னா சிவமயம் என்ன மதித்து, இங்கு--, இந்த 

வேறு என்னும் உலஇனை எண்ணலை--, இம்யூன் வம்லுறும் - - இவவாறு வந்த, சிவாத்துவித 

இன்பத்தினால்--, மருலி--, பகரின்--, பந்தம் இன்றிய உயிர் முத்தன் ஆயினை, எ-து,



sob.) சேவியத்தலம். ௨௬ 

(வி. ரை.) மைந்த - சீடனே. சிவமயம் - வெருபம். மதத்து - எண்ணி (பாவித் ம). 
எண்ணலை - மஇயாஇருக்கக்கடவை. (௭) 

மேவு நற்குணக் குன்றமாங் குரவனால் விளய்கப் 

பாவ மற்றுயர் போதனை யருள்செயப் பட்டோ 

னியாவு மிச்சகஞ் ௪வமய மேயெனக் கண்டு 
சிவன் முத்தனு குவனென வாகமம௰௩் தெருட்டும். 

(பஃரை,) மேவும் கல் குணம் குன்றம் ஆம் குரவனால்--, விளங்க--, பாவம் அற்று 
உயர் போதஃ அருள் செய்யப்பட்டோன்--., இ சகம் யாவும் சவமயமே என கண்டு... 
சீவன் மும்சன் ஆகுவன் என, ஆகமம் தெருட்மிம்--, எ - று, 

(வி- ரை,) நற்குணம் - ஜ்ஞாகவைராக்யகுணம், குன்றம் - மலை. போதனை - 

அறிவு (ஞானம்), தெருட்டல் - தெளிவித்தல், (௮) 

சிசுருடைத்தலம் - முற்றும். 

  

உ 

லும் மருத்யும்ஜயாய கம: 

எழுபத்தோன்றாவது 

௯.) சேவியத்தலம். 
டம் 

[அதாவது - ரரஸ்ருஷ-ப இவ்வாறு பரி ஸத்குரூப தமா முகத்தினால் பிவாத்கைத 

ஜரோாகத்தை ஸம்பாதித்துக்கொண்ட பின்னர் சேவியன் என்பது.] 

கலிநிலைத் துமை, 

போத மாபலன் குருமொழி யமுதினாற் பொருந்து 

மேதை யாமிவ னேயுல கடக்கவும் விரும்பித் 

இஇ லாதுசே வித்இடப் பவெனாற் நெரியி 

தை லாலிவன் சேவிய னெனலும்பெய ரடை வான். 

(ப-ரை,) போதம் மா பலன் - மூனமாகய பெருமை பொருந்திய பயனைத் 

தருவதாயெ, குருமொழி அமூதஇனால் பொருக்தும் மேதையாம் இவனே--, உலகு 

அடங்கவும் விரும்பி தீது இல்லாது சேவிது்திடப்படுவன்--, ஆதலால்--, தெரியின்-..-, 

இவன சேவியன் என்னலும் பெயர் அடைவான், எ. று, 

(வி-ரை,) மேதை - மேதாவி (ஞானி), அடய்கவும்-முழுதும், தெரியின் - ஆராயின், 

குரவ னல்குமெய்ஞ் ஞானகெஞ் சகத்தினிம் கூடி 

விரவு நுஞ்சிவ வடிவமாஞ் ௪டலும் விளம்பிற் 

பரவு றும்குரு பானெனப் பூிக்கப் பவன் 

வரழமு றுஞ்சிவ ஞானவாழ் வினனென மகத்து. 

(ப-ரை.) குரவன் - தேூகன், மல்கும் - அருளின, மெய் ஞானம் - உண்மை 

ஞானமானது, மெஞ்ச௪கத்தினில் கூடி. - மனத்தினுட் பொருந்தி, விசவுறும் - கலந்த, 

திவ வடிவம் ஓம் சடனும்--, விளம்பின் - சொல்றுமிடத்தில், பரரவுறும் - யாவரும் 

வழிபடுதற்குரிய, குருபரன் என - குருபரன் போலவே, வரம் உறும் - மேன்மை 

பொருந்திய, சிவஞான வாழ்வினன் என மஇத்து--, பூரிக்கப்படுவன்--, எ - று, 

(வி-ரை,) விசவுறல் - கலத்தல் (அபரோக்ஷ மாயறிதல்), பரவுறல் - வழிபடல் 

ெவெஞான வாழ்வினன் - சிவஞானமாயெ செல்வத்தை யுடையவன், (2)



௨௬௨ சித்தாத்தசிகாமணரி. 

என்று மெய்ச்சுவ நானெலும் பாவனை யெய்தி 

நின்ற வற்கிடை யீடிலா இறைஙிலைத் தஇடலா 

னன்று றச்டிவன் போலவே யிங்கவ ஞளுங் 

குன்ற லற்றுயர் பூசனை கொள்வனென் ஐறிவாய். 

(ப-ரை.) என்றும்--, மெய்ச்சிவம் சான் என்னும் பாவனை எய்தி நின்றவற்கு--, 

இடையீடு இல்லாது--, இறை-சிவத்துவம், நிலத்திடலால்--, நன்றுற - கன்றாக, இவன் 

போலவே--, இய்கு அவன் காளும்--, குன்றல் ஆற்று உயர் பூசனை கொள்வன் என்று 

அதிவாய்--, எ-று, 

(வி- ரை.) இடையீடு - தடை, குன்றல் - குறைதல், மெய்ச்சிவம் நான் என்னும் 

பாவனை - சிவோகம் பாவனை, மெய்ச்சிவம் என்றது உடம்பில் தரித்திருக்கும் இஷ்ட 

லிங்கம் எனினுமாம் * (௩) 

ஒழிவ றுஞ்சிவ பாவனை யுடையநல் யோகி 

யிழிவு றுஞ்செயல் விடயகெஞ் சுடையவ னெனினு 

மொழியு மவ்விட யங்களின் முத்தனாய் மருவும் 

வழிப டுிஞ்செயல் பரவுமா ஏிவனென மன்னோ. 

(ப-மை,) ஒழிவு அறும் இவ பாவமயுடைய கஸ் யோதி... இழியும் செயல் 

விடய நெஞ்சு உடையவன் எனினும்-.., வழிபடும் செயல் பரவும் பா சிவன் என, 

மொழியும் - செ £ல்லப்பட்ட, ௮ விட.பங்களின் - அந்த விடயங்களினின்றும், முத்தனாய 

மருவும் - விபெட்டவனாயிருப்பன், எ - று, 

(வி-ரை,) ஒழிவு அறும் - நீங்காத, மெஞ்சு - மனம், பரவும் - வ்யாபித்தம்குரிய, 

மா சிவன்,என - பெருமை பொருந்திய சவ் போல. விடயங்களின் - விஷயங்களினின 

றும், இன் ஐர்தாவதனீக்கப் பொருளது. (௪) 

பட்ச நாசகஞ் செயுஞ்சிவ ஞானமே பற்றுஞ் 

சிந்தை யாலுல கோர்பவம் தொலைத் இடல் செயுமா 

நத ஞானமெய்ச் சவபத மடைநக்தநல் யோக 

யிட் த மாமிலத் தனைவரறும் போற்றிட விருப்பன். 

(ப-ரை.) பந்த நாசமம் செய்யும், சிெவஞானமே பற்றும்--, மிர்தையால் உல 

கோர் பவம் தொலைத்திடல் செய்யும்-., மெய் ஞானம் அதம் - சச்சிதாார்த வடி 

ar Bits, சிவபதம் அடைந்த நல் போட... இந்த மா நிலத்து அனைவரும் போற்றிட 
இருப்பன், GT = று 

(வி-ரை,) பர்த மாசஈ௩ம்-பிமவிப்பிணிப்பைச் சேதித்தல், //தையான் - மன மூடைய 

வன், தொலைத்திடல் - ஒழித்தல், சிவபதம் - மிவஸாயுஃயம் (சிவபாதம் எனினுமாம்), 

சேவியத்தலம் - முற்றும். 

இவ்விதமாய் காயாறுக்.ரஹம், Begun wa rae, பரானாறுக ரஹம், காயார்ப 
பிதம், கரளார்ப்பிதம், பாவார்ப்பிதம், ரிஷ்யன், ஸு-ருலை., ஜேய்பன் 
என்னும் இன்பது ஸ்தலங்களில் கூறிய தீர்மங்களுடனே கூடியிருத்த 

லால் எல்லாராலும் இவ்வுலஇல் போஜ்றப்பட்டவறும், ஸ்ரிவஸா 
யுஜய பதமடையம்த Cum Buy, அங்கஸ்த்தலத்து மூன்றா 

மவனுமான ப் ரஸா தியே பவெலில்கப்ரஸாதி 
எனறு அறியப்பட்டான், 

௩. - வது. சிவலிய்கத்தலம் - முற்றிற்று. 

 



டே 

௪-வது, ஐங்கமலிங்கத்தலம். 
வுட 

[அதாவது - ரார்திகலா ஸமேதமாய் ஆதிறக்தியுடன் கூடி. அமூர்க்இி ஸாதாக்யத் 

தைப் பொருர்தி மகோகம்யமாயிருத்தல் என்பது. 
அறுசிர்க்கழிகெடிலடி யாசிரியவிரு த்தம், 

நத்பிர சாதி யெய்துக் தீலத்திற நயந்து ரைத்தாய் 

பிற்பெறு பிராண லிய்இ தலத்தினிற் பேதக் தானுஞ் 

சொற்பொருள் விளங்கு மாறு சொல்லுக வடிய னேற்குப் 

பொற்புறு கயிலை காக்கும் புசழ்மலி கணங்கள் வேந்தே. 

(ப-ரை,) பொற்பு உறு 2 அழகு மிகு*த, கயிலை சாக்கும்--, புசழ் மலி ணங்கள் 

வேர்தே-- ரல் பிரசாதி எய்தும் தலச்திறம் யது உரைத்தாய்-.*பின் பெறு பிராண 

லிங்டு தலத்தினில் பேதம் தாலும்--, சொம்பொருள் விளங்குமாறு--, அடியனேற்கு 
சொல்லுக... at = று, 

(a? - cor.) மலிதல் - மிகுதல், சணங்கள்வோது - கணநாதன், பொற்புறு கயிலை 

காக்கும் புகழ் மலி கணங்கள் வேக்தே யென்ம விளி இரேணுகரைக் குறித்தது, இறும் - 

வகை, "யது உரைச்தாய் - அன்போடு சொல்லி (a) 

போத்புறு மான்மா மூன்றும் புகழுமா கமங்கண் மூன்றுக் 

தற்பிர சாக மூன்று மாகவே தலங்க ளொன்பான் % 

சொற்பெறு பிராண லிங்க கொடராந்துள தலமி வற்றை 

வெற்பமர் முனிவர் வேந்தே விளம்புது முறையிழ் கேண்மோ, 

(ப-ரை.) வெற்பு அமர் மூனிவர் வேர்தே -, பொற்பு உறும் அன்மா மூன்றும், 

 திறிபிரசாதம் பான்றும்--, ஆக தலங்கள் ஒன்பான், 

சொரற்பெறு பிராமாலிய்டி தொடாது உள்ள தலம்--, இவற்றை முறையில் விளம் 

புதும்--, கேண்மோ... or = டூ 

புகழும் அகமங்கள் ஜும் - 

Cy . . . . ௪ உ ச (a? -ரை.) யெழ்பு - பொதியாலை. வெற்பமர் முனிவர் வேர்தே யென்றது gas 

இய முனிவரை, ஓன்பாப் - ஒன்பது, சேண்மோ - கேட்பாயாக, மோ - முன்னிலையசை 

யிடைச்சொல். தொடர்ந்து - தழுவி, ஆன்மா முன்று - 2 வான்மத்தலம், Yd Soren gs 

தலம், பரமான்மர்தலம், அகமங்கள் மூன்று - நீர்த்தேகாகமத்தலம், நிர்ப்பாவாகமத் 

தலம், ஈட்டா;மத்தலம். பிரசாதம் மூன்று - அதஇப்பிரசா இத்தலம், அர்தியப்பிராாதஇத் 

தலம், சேவியப்பிரசாதிக்கலம், (௨) 

$ ஜஐங்கமலிங்க ஷட்பக்தர்கள் அ ஜங்கமலிய்கமோஹி, ஜங்கமலிங்கபச்தன், ஜங்கம 

விங்கபூஜகன், ஜங்கமலிங்கவிரன், ஜயகமலியகப்ரறாத், ஐய்சமலிங்கப் ராணி என வறு 

வகைப்படுயார்கள். இயர்களி௦, பூவாச.ரம்களை நியெ.த்த்தயனே ஐங்கமலிய்கமோஹி, 

ஜாதிகுலாபிமாதங்களை விட்டவனே ற்கமலிங்கப£ தன், அர்யார்சிசனைகளை விட்டவனே 

ஐங்கமவிய்கபூஜ்கள், அர்த்தப்ராறாதிகளை ஐங்சமத்தம்குக்கொடுச்.து மீளவும் மொஹிக்கா 

தவனே ஜய்கமலிங்கவீரன், ஜங்கமத்தற்கு ஸசலத்ரவ்யங்களைக் கொடுப்பதன்றிக்கொள் 

ளாம லிருப்பவனே ஜங்கமலிங்கப்ரஸாதி, ஐம்கமமே ஸாக்ஷாச் பரிவமென்னும் விறாவா 

ஹியே ஐங்கமலிங்கப். ராணி. 

த்ரிவித ஜங்கம லிங்கம்:--ஸ்வயலிங்கம், சரலிங்கம், பரலிங்கம் என மூவகைப்படும். 

இவைகளில், ரூரிவலாஞ்சநம் தரித்தவனே லிங்கமென் றறிழ்.து பாஹ்யகரீமபரித்யாகத்தினால் 

ஸதா.நந்தி யாயிருப்பதே ஸ்வயலிங்கம், மறிவலிங்கத் துடன் ஸர்வேழ்த்ரியங்கள் கூடிக் 

கொண்டு பேதப்ராந்திமீளவும் உண்டாகாமல் நீஜாதந்தத் தினால் ஸ்வேச்சையாய Saw 

ரிப்பதே சரலிங்கம், ஸ்த்தாவர ஜங்கமாதி ஸகலத்திஅம் தான் என்பதே பாரலிய்கம்,



௨௬௫ சித்தாச்தசிகாமணி. [ஜங்கமலீங்கத் 

௨ 

ஐம் ஸூ.க்ஷ்மதகவே ஈம? 

எழுபத்திரண்டாவது 

(க) £வானமத்தலம். 
_...ஏ௨- 

[அ.தாவ.து - பூர்வோக்தனான ஜேவ்யஸ்த்தலத்தை யடைந்த ப் ரஸாதியே ஸ்ரீஸத் 
குருவினாலுண்டான ஸ்!ிவஜ்ஞாகத்தினால் ஜீவபாவனையை விட்டு எப்போழு பரதத்வத்தைப் 

்ரவிக்குன்றானோ அப்போது வோன்மா என்பது,] 

அறுார்க்கழிரெடிலடியாசிரியவிரு த்தம், 

ஆரிய னருஞு ஞான போதனை யடைத விந்தச் 

சீரியன் சவ பாவம் இர்ந்துகழ் றத்து வத்தை 

யோரியல் பொடுபா விக்கும் காலையி லுணர்ந்து ளோர்கற் 

பேரிய லான்மா வென்னப் பெற்றிடு முல லன்றே 

(பஃ-மை,) ஆரியன் அருளும் ஞான போதனை அடைந்த இதச் சீரியன்--, Fa 

பாவம் தீர்ந்து, நல் தத்துவத்தை--, ஓர் இயல்பொடு பாவிக்கும் காலையில்--, உணர் 

நதுளோர் - அறிஞரால், உலஇல்--, இயல் ஆன்மா என்ன ஈல் பேர் பெற்றிமிம்--, எ-று, 

(வி- ரை.) ஆரியன் அருளும் - SUC sass, ஈரியன் - இறந்தவன் (ஸேவ்யனா 

இய மறிஷ்யன்), வபாவம் - ஜீவபாவனை, தீர்ம்து - நீஙக, காலையில்-காலத்தில், சீரியன் 

பெற்றிசிம் எனவியைத் துரைக்துக்கொள்க, ஈல் தத்துவத்தை ஓர் இயல்பொடு பாவிக் 

கும் சாலையில் - பரதத்வத்தை யுள தாகம் செய்யும் காலத்தில், (௧) 

பகர்நதிடி னுண்மை வாலாக் சசத பாக மொத்து 

துகரந்துறு வினையின் பேறு நுண்ணிய னாகு மான்மா 

வகதனி லிருளி ரிக்கு மருஞ்சுடர் போலிருந்து 

இகழ்ஈ்இடு மென்று சொல்வர் சிவாகம கெறியு ணர்ந்தோர். 

(ப-ரை.) சிவாகமம் நெறி உணர்ச்தோர் --, பகர்ர்இடின் - சொல்லுமிட தஇல், 

துண்மை - நுட்பமாடிய, வாலாக்டூரம் - ஒரு மயிர் நுனியின், ௪த பாகம் - நாறு பங்இல் 

ஒரு பங்னே, ஓத்து - நிகர்த்து, நுகர்ரதுறு. வினையின் டீபறு நுண்ணியன் ஆகும் 

ஆன்மா--, அம் தன்னில் இருள் இரிக்கும் அருஞ் சுடர் போல் இருமக்து இகம்ச் இமம் 

என்று சொல்வர் —, of = Mi 

(at - cor.) GarewGe DB யுணர்ந்தோர் சொல்வர் எனவியையும். அுகர்தல்-௮.நுப 

வித்தல், வினையின் (பனு - வினைப்பயன். இரித்தல் - ஓட்டுதல். ௬டர் - ஓளி (தீபம்), 

உரோம நுனியின் நாறில் ஓர் பங்குக்கு கிகரானவளாகவும், ஸகல ஃர்மங்களின் 

பயனை புஜிக்கன்றவனாகவும் ஹ்ருதய கமலத்தில் இருந்துகொண்டு நுன்மா தீபம்போல் 

விளங்குகிறான் என்பதிதன் கருச்.து. (௨) 

ஆணவக் தடையி னாலோ ரணுவென வாஇ கன்ம 

நாணுற வசைக்கப் பட்டு ஈவிலினுண் ணியனா மான்மா 

வேணுறுங் கரண” தன்னை யிசைந்துளா னென்றி சைப்பர் 

தாணுவி னமல நாலாற் தமையுணர்ட தமைக்க மேலோர், 

(ப- ரை.) தாணுவின் அமல மூலால்--, தம்மை உணர்ச்து அமைந்த மேலோர்--, 

ஆணவம் தடையினால், ஓர் ௮ணு என--, ஆதிகன்மம்--, மாண். ep அசைக்கப்



தலம்] வான்மத்தலம். உடு 

பட்டு--, ஈவிலின் - சொல்லுமிடத் த, நண்ணிபன் ௮ம் ஆன்மா ஏண் உறும் கரணம் 
தன்னை இசைரதளான் என்று இசைட்பர்--, எு. 

(வி-ரா.) சாணு - வெபெருமான். சாணுவினமல அல் என்றது ஏவாகமகங்களை, 

ஆணவம் - அணவமலம், அஇசன்மம் - பழவினை, காண் “கயிறு, அசைக்கப்பட்டு - கட் 

டப்பட்டு, நவிலல் - சொல்லல். Tar = டெரூமை, ஸகல ப். ராணிகளுக்கும் ஆதீமாவாஇ 

வ்யாபகளாயிரு பிம் அணவம் முசலிய மல ஸம்பச்தத்கால் ௮ணுவானவஞாய்ப் பூர்வ 

கன்மங்களால் கட்டப்பட்டவறாய் அர்தக்கரணத்தைப் பற்மிக்கொண் டிருக்கிறான் என்ப 

இதன் கருத்னு, (m3 

C3 com பளிங்கு கானோ! சேயொளி யரத்தச் சார்வாற் 

கொள்ளுறு மிலங்கு செம்மை குறித்இடி னவ்வா றேபோல் 

விள்ளரு மாங்கா ரத்தின் சார்வினால் விளங்கு மான்மாந் 

கள்ளரு முடலின் மானக் தரிக்குமென் றறிந்து கொள்ளே. 

(11- ரை.) கெள்ளறு பளிங்கு, நர் சேயொளி HI ABE சார்வால்--, இலங்கு 

செம்மை கொள்ளு றும் —, oc fs 10.4 =, அம்மை” நே ால்--, விள் அரும் ஆங்கா ரத்தின் 

சரர்வினால்--, விளங்கும் ஆன்ம தள்ளரும். உடலின் மானம் தரிக்கும் என்று 

& Ob gid err -—, எ. or. 

(a - om.) Dear gw Ulu = Oy AarAu படி.சக்கல், சேயொளி- செர்நிறம், 

சள்ளரும் - ஒழிக்சற்ரிய, மானம் = sora (ur), அத்தம் - அரச்தமலர், ஸ்ப 

Deb bb Qa rsd tongs loo floes ஸம்பர்க சால் எவ்வாறு செற்கிறம் ஏற்படுன் 

OG en, அவ்வாறு அத்மாலக்கு அறறம்கார லம்பர்தத்தால் தேஹாபிமாகம் ஏம்_டன் 

OG TAU sor end gh (௪) 

,
 

நிரஞ்சக மாப வான்மா நிறைந்கவ னெங்கு மேலும் 

வருஞ்செய லுடலி லாதா னாயினு மாயை தந்த 

புரஞ்செறி பவனுப் நின்று புகலறாம் பவங்க டோறுந் 

இரிஈ தடு பென்று கூறுஞ் வனரு ளாக மங்கள். 

(u~ ரை.) நிரஞ்சாம் ஆப அன்மா-, எங்கும் நிறைந்தவன் ஏனும்--, வரும் 

செயல் உடல் பஇம்லாகான். நிறம், மாயை தரீத புரம் செ திபவனாய் நின்று, 

புகல் அரும் - சொமப்லும்ரிய, பவம்கள் தொறும், இரிர்திடும் என்று--, சிவன் அருள் 

MAO hut dm LVI) - ~y eT - று 

(oP - OT.) Tord - எணிம், புமம் - உடம்பு, பவர்கள் தோறும் - SodaCur 
அம், இவணைருனாஃம௰்மம் - வொகமற்கள், அமர சரீ ரமில்லாதவனாயிலும், எங்கும் வ்யா 

பகனாயினும், கிர்மலஞபிறும், மாயாமயமாகிய சரீரழ்தைப் பம்.நினவனாய் ஸம்ஸாரத் 

இல் சுற்றி உழல்டின் ரன் என்பதன் the Bl (௫) 

மேய்யுட னிடதி யங்சள் வேறு செய் வழியி னாலே 

பொய்பறு மகண்டா நந்த பூரண பிரம ரூபா 

லையம தறவே யான்ம சொரூபன் கறிதல் செய்யச் 

செய்யுமெம் நாளம் காளான் மாவினைச் சேர்த லென்பார். 

(ப - ரை,) மெய்யுடன் இர்தியல்கள்-- வேறு செய் வழியினாலே--, பொய் அறும் 

அகண்டாநர்த பூரண பிரம ரூபால்--, ஐயம் அத-, ஆன்ம சொருபம்--, were 

அ.நிதல் செய்யச் செய்யும் எம்மாள்--, ௮ம்காள்--, அன்மாவினைச் சேர்தல் என்பார், 

எஃஹு, 

௩௪
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(வி- ரை,) மெய் - உடல், ரூபால்-உ௱வச்தால், எர்நாள் - எந்த நாளோ, சேர்தல் a 

சேர்வது, தேஹேர்த்ரியங்களாய பஞ்ச போசங்களை லிட்டு, எப்போது ௮கண்டாகார 
ப்சஹ்ம ஸ்வரூபமான அதம ஜ்ஞாகம் உதிக்கன்றதோ, அட்போது ஆத்ம ப்ராப்தி என்று 
சொல்லப்படும் என்பதிதன் கருத்து, (௬) 

உடம்பறு மான்மா விற்கோ ௬டலிலை யியல்பா லேளு 

மடக்கரு மவித்தை கன்ம மருவலா லவன்றா ஸிங்குத் 

தொடர்ந்துள நுகர்விழ் காகத் தோன்றுவன் நேட யாயென் 

ஜொடும்கய புலவ ழக்க பூடையவ ருரைப்ப ரன்றே. 

(பஈரை,) உடம்பு அறும் ஆன்மாவிம்கு-, இயல்பால். ஓர் உடல் இல்லை ஏஜும்--, 

மடம் தரும் ௮வித்தை கன்மம் மருவலால்--, அவன்தான் இங்கு தொடர்ர்து உள்ள 

௮கர்விற்காக--, தேயொய் தோன்றுவன் என்.ற--, ஒடிந்இிய புல வழக்கம் உடையவர் 

உரைப்பர்-..., எ. று, 

(வி- ரை.) உடம்பு அறும் - அரா£ரியாகய, அவிச்தை - அறஜ்ஞாஈம், கன்மம் - 

சாமம், ுகர்வில்காக - pais Adar (போகச்தின்) பொருட்டூ, தே - உடம்பினன், 

ஓலெயெ புல வழக்கம் உடையவர் - றப்தாதி விஷய ஸஞ்சாரம் ஓடுங்சப் பெற்றவர் 

(ஞானியார்), மடம் தரும் ௮விச்தை சன்மம் மருவலால் - அஜ்ரோம கர்மம்களின் ஸம்பம 

இத்தால், (௭) 

தேவல னியக்கர் ஈற்க௩ இருவரோ டசக்கர் மக்கண் 

மாவல ஸிற்ப வற்றின் வடி.வலன் வயங்கு மான்மா 

யாவன்மற் றென்னி னவ்வவ் உடம்பறு மிசைவி னாலே 

மேவுவ னவற்றா னாம மென்றறி விளக்க மிக்கோய். 

(ப-ரை,) விளக்கம் மிக்சோய் - ஒளி மிஞா்௪வனே, வயங்கும் இன்மா--, தேவு 

அலன்--, இயக்கர் கல் க$இருவ?ரோடு அரக்கர் மக்கள் மா அலன். திற்பவழ்றின் 

வடிவு ௮அலன்-.-, மற்று யாவன் என்னின்--, ௮வவவ்வுடம்புறம் இசைவினாலே--, ௮வம் 

ரூல் நாமம் மேவுவன் என்று ௮றி--, எ-று, 

(வி-ரை,) தேவு- தெய்வம். மா - விலங்கு (விஉங்கு என்றதனால் பக்தியையும் 

குறித்தது), கிழ்பவம்.றின் வடிவு - அ௪.ரரூபம் (ம.ரம் செடி. கொடி முதலியன), இசைவு - 

இணக்கம், (௮) 

பற்பல ௧௬ம% தன்னாம் பற்பல யோனி யெய்திப் 

பற்பல மதிபொ ருக்இப் பற்பல மெற்யி னேப்து 
யற்பமென் றறிவு டன்சிழ் றிறைமையு மடைந்த சீவன் 

சிற்பர டை லுக்கோ ரிடமெனச் செறியு மன்றே, 

(ப-ரை,) பழ்பல கருமம் தன்ஞல்--, பற்பல யோனி எய்தி--, பற்பல மதி பொ 

ருர்தி--, பற்பல கெறியின் எய்தி--, அற்பம் எ.ற அமிவுடன்--, சிறு இழைமையும் 

அடைந்த சீவன்-. இற்ப.ரன் ஆடலுக்கு--, ஓர் இடம் என செறியும்--, எ-று, 

(வி. ரை.) யோனி - பிறப்பிடம், மதி - அறிவு. நெறி - வழி, சிறு இறைமை- அல் 

பாதிசாரம். ஆடல் - இிருவிளையாட்மி (லீலை), (௯) 

குன்னுறு வினையி CH) Ve சம்புவா லியக்கப் பட்டு 

வெட்கச கொடுது றக்க மேவிய க௬ம சேட 

மன்னுற வனைவ யிற்றில் வந்துஇத் இறந்து தோன்றி 

யின்னண முழலுஞ் சீவ னிரும்பவச் தமைதி யின்றி,
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(பஃரை,) சேவன்--, தன் உறு வினையினால்--, ௮ - அந்த, சம்புவால் இயக்கப் 

பட்டு--, வெம் நரகொடி துறக்கம் மேவிய கரும சேடம் மன்னு௦--, அன்னை வயிற் 

தில்--, வந்து உதிழ்து இறர்து தோன்றி, இரும் பவத்து--, அமைதியின் தி--, 
இன்னணம் உழலும்--, எ. று, 

(வி-ரை.) சம்பு - சிவபிரான், இயக்கப்பட்டு - அசைப்பிக்கப்பட்டு, துறக்கம் - 

ஸ்வர்க்கம். சேடம் - எச்சம் (மி2௪ம்), உதித்து - பிறந்து, இன்னணம் - இவ்வாறு, உழ 

அம் - திரியாகிற்கும். வர்று உதித்து இம தோன்றி என்றது கருப்பப் பையிலிருந்து 
வந்து பிறது மரித்மு, மீண்டும் பழைபபடி வழு பிறம்து மரித்து என்றபடி. ௮மைஇ - 

ஓய்வு. இரும்பவம் - கோ ரமாடிய ஸம்ஸறா.ரம். உழலுதல் - சுற்றல். (௪௦) 

அ௱ருந்துயர்க் கடம தாயஞ் ஞானகற் பிதமே யாகிப் 
பொருக்திரின் றுள்ள €ீவச் துவமூடன் போகு மாசான் 
திருக்கருண் மொழியான் சான சம்இயும் இகழு மென்பர் 

ப.ரந்துள கலை-ண் முற்றும் பழுதறக் கம்ற மேலோர். 

பபூ-ரை,) பரர்து உள்ள கலைகள் முற்றும் பமுது அற சுற்ற மேலோர், அருர் 

துயர்க்கு இடமாய், அஞ்ஞான கம்பிதமேயாடு-.-, பொருந்தி கின்று உள்ள சீவத்து 
வம்--, சான் திரு£து அருள் மொழியால்--, உடன் போகும்--; ஞானசத்தஇியும் 
இகழும், என்பர், எ று. 

(வி-ரை,) துயர் - ஸம்ஸார.ுக்கம், கற்பிதம் - கல்பிக்கப்பட்டத., அஞ்ஞானம் - 
ஆணவாதஇி மலம், சீவத்துவம் - ஜீவபாவம் (ஜீவதத்துவமானது), ஞானசத்தி - ஜ்ஞாச 

ஸாமர்த் சத்யம், உடன் போகும் - உடனே தொலை துபோம், (௧௧) 

சீவான்மத்தலம் - முற்றும். 

டை 

ஓம் ஐகத்வ்யாபிகே ews 

எழுபத்துமுன்றாவது 

(௨) அ,த்தரான்மத்தலம். 
EYE 

[அதாவது - ஜீவாத்மா சேஹசத் இலிருப்பிலும் தோஹாமிமாக மில்லாமல் ஸ்ரீஸத் 

குரூபதேறாத்தின் ஸ்வஸ்வருப ஐஞாசத்தினால். ஜீவபாவத்தைப் போக்டிக்கொண்ட 
ஆத்மாவே அந்தரான்மா என்பது. ] 

அறுசீர் க்கழிகெடிலடியாசிரியவிருத்தம், 

தேசிக னருளி னாலே €வபா வந்தா னென்று 

நாசம தடையு மன்று ௩சத்திடப் பட்ட வற்குப் 
ured) லந்த ரான்ம பாவம்வம் துறுமென் ரோர்வாய் 

மாசறு தவத்தின் மிக்க மலயவெம் பமாட்த மேலோய். 

(ப-ரை,) மாசு ௮று தவத்தின் மிக்க மலய வெற்பு ௮மர்ச்த மேலோய்--, தேசன் 
அருளிஞலே--, சிவபாவம்தான்--, என்று மாசம் அடையும்--, அன்று ஈூத்இடப் 

பட்டவற்கு--, பாசம் இல் ௮்தரான்ம பாவம் வர்துறும் என்று--, ஓர்வாய் - 4 Mus 
கடவை. er ஸ் Ll. a 

(வி- ரை,) மாசறு தவத்தின் மிக்க மலய வெய்பமர்ச்த மேலோய் என்றது அசதி 
இயமுனிவமை, 

(௧)
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அறைந்தவச் சீவன் மெய்யோ டடூஃ்கினு மு முடல பந்தந் 

துறந்தொரு பரமான் மாவை யுள்1லாழ் நுளங்கு சவ 

னிறைநதுள பரம னாப்ப ணித்றலா லுபயத தன்மை 

பெறுட்திற மதனா லெய்தும் பிறய்குமம் தரான்ம நாமம். 

(ப-ரை,) அறைச் - சொல்லப்பட்ட, ௮- அட், வன்... மெய்யோடு அடுக்க 

னும--, உடல பந்தம் துற்து--, ஒரு பரமான்மாவை உள்கலால்-., perme செவன் 

Aopig உள்ள பரமன் நாப்பண் நிற்றலால், : ப,யத்தன்மை பெறும் Ba LU gb GOV— , 

பிறங்கும் - விளங்குகிற, அர்தரான்ம காமம் Tus gid — ந of = ls 

(வி உ ரை,) அந்தச் சீவன் - Soda கிய பயக ய ஸேய்யன், பெய்யோடு - சரீ 

ரத்தோடு, உடல பம்தம் - சரிரபர்தம், பூரகம் - நிகத்ல்.. துளங்கல் - சலித்தல், 

எய்தல் - அடைதல். அமிக்கிறும் - wen, துள்ள ap TUT yao Ii eh “i Wi ob! நிறை தள 

பரமன் நாப்பண் நிற்றலால் உபயத்தன்மை பெறும்மிமமதனால என தனால் வாதமா 

ப.ரமாத்மாக்களின் இடையிலுள்ள தன்மையால் ஜீ வபரமாதமாச் கணி தர்மங்களாடிய 

ஆஹார வ்யவஹார ஆகந்தாதுபவம் முதலிய துருவித் தர்மம்களின் ஸம்பந்ததீதால் 

என்பது பெழப்பட்டது. (௨) 

முற்றுறு மனிதத் தன்மை முதலவாய காரச் சாவான் 

மற்றவை யியல்பன் றென்று மஇப்பவ னந்த ரானமாச் 

சொற்றிடு மவன்பு னற்கட் டோன்றுபா சிலையும் துன்னம் 

தெற்றுறு குடம்பைப் புள்ளும் போலவே மெய்யிழ் மர £தான், 

(ப, ரை) (LPP Li Mb மனிதச்தனமை முதல அங்காரஎ்சார்வால்.., அவை இயல்பு 

ஒன்னு எனல் மதிப்பவன் Wo bi Fodith எட பாய் மிடறும் ஆ ௦. -லலட்பட்ட, Hay GOT — y 

புனல்கண் தோ ன்று ௯ டீரிலுண்டா கிய, பப் சரிமேட.புபப் ண. ueel ool = a ங்கு, Gl Dg - 

பின்னப்பட்ட, குடம்பைப்புள்ளும் போலவே--, மேயயில் go thymear - vr uwSleofl oor gy 

நீவ்கெவனாவன், CT - று, 

(ad -ரை,) சார்பு-அத.ரவ, கண் - ஏழனுருபு, பாசிய - பசுமை அதாவது தாமரை 

யிலை, தெம்றல் - பின்னல், ூடம்பைப்புள் - கூண்டிலுள்ள பறவை, (௩) 

மதிசனை யடையா மேக மமைத்ிட ப் படலயபோ லானமாப் 

பொதுியுட லகல நின்று புண ர்ஜ்துடப் பமிவன் மமய்யா 

மிசனிடை. யுறினு மாழ்கி யாமனன மென்ப நஇிலகோன் 

பதியெனலுஞ் சிவனை யோகப் பயிழ்சியாம் காண்ப டீனன்றும், 

(ப- ரை,) மதிதலா அடையா மமகம் மரமைத்திடப்படல் போல்... ஆன்மா... 

பொதி உடல் அகல நின்று புலரா 2 ததிடப்பம்வன ~-, wow ஆம் - உடம்பா, 

இதனிடை டமினும்--, மாழ்டு - மயங்க, யான் எனல் எனபது இல்லான், LB 

என்னும் சிவனை--, யோகப்பயிற்மியால்--, என்றும் காண்பவன், எது, 

(வி-ரை,) மதி தனை அடையா மேகம் மறைத்திடட்படல் போல் - சந்திரன் ஸம்பச் 

தமில்லா தனவாஇய மேகய்களால் மறைக்கப்பகதல்பபால், இதனிடை. யெனபதில் இடை 

ஏழனுருபு, மாழ்கல் - மயங்கல், யாவ பனது- அமய்கார் மமகாரம் பள், பதி - இமை 

வன், யோகப்பயிற்சி - யோகாப்யாஸம், பொதி உடல் ௮கஃலநின்று புணர் ச இிடப்படுவன்- 

ஆத்மா ஸ்த்.தாலாதிதேஹ ஸழமஹம்களால் ஸம்பம்திச்சட்படாமலிருக்கும்படி. மறைக்கப் 

WOR Ger, wre gong என்பது ௮ஹங்கார மமகாரங்கள், (௪)



தலம்.] பரமான்மத்தலம். ௨௬௯ 

போகச்தரு வாம வற்கூம் போக்கிய மாம வற்றைப் 

பேோத்துமி தலினான் மிக்க பிரோரக னருளி னாலே 

போழ்துருப் பாவ நீம்கிப் பொலிகுவ னெஙய்கு நின்று 

காத்தருள் பரமற் கண்டு களிக்குவ னந்த ரான்மா. 

(ப- ரை,) அர்தரான்மா-... பபொத்துரு. ஆம் அவற்கும்--, போக்டியம் ஆம் 
அவற்றை பெர்த்திமிதலிஞல்--. மிக்க பிஃரரகன் அருளினாலே--, போத்துரு பாவம் 

ரீம்பெ,பொலிகுவன்-- எய்கும் நின்று. காத்தருள் பரமன் கண்டு களிக்குவன்--. எஃறு, 

(பீ. -ரை,) பொலிமம் - பிரகாடித்தல், போத்துரு - போக்தா (புஜிப்பவன்), போக் 
இயம் - போஜயம் (புழுகப்பமம் பொருள்), பி2ரரகன் - ஈஸ்வரன், புஜிப்பவனையும் 
புறிக்கப்பமம் பொருளையும் விமிவதனால் ஈஸ்வர பீரஸாதத்தால் புஜிப்பவன்மன்மை 

தொலைபப்பெற்றவனாகிய ஆத்மா இ.பல்பாகவே விளல்குறான், ஸறிவன் எல்லாருடைய 

உள்ளத்தில் எஃ்போதும் ப்பரரகனா யிருக்கிறான், Wagers யோகத்தால் யோடுயா 

னவன் முக்தன்போல மகிழ்கிறான என்பதிதன் கருத்து. (௫) 

௮ந்தரான்மத்தலம் - முற்றும். 

௨ 

ஒம் ஜக த்ஞூ.ரவே LOS 

௭ முபத்துகான்காவது 

க.) பரமானமத்தலம், 
20240௨ 

[அதாவது - அந்தராத்மா, தான் பபிவாத்வைத ஜஞா௩முக் தியினால் ஸம்ஸா.ரமூல 

மான அஜ்ஞாடித்தைப் போக்குிக்கொள்ளவும் ப.ரமான்மாவினிடமுள்ள ஸாமால்யம் 

ப்.ராப்தமாதலால் ப.ரமாவ்மா என்பது.] 

அுீர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிருத்தம், 

பரமமெப்ஞ் ஞானம் தன்னாழ் பவகெறிக் கேது வாகு 

மிருண்மல மகலு மாற்றுழ் பரமனோ ருக்கும் பத்ரு 

HIT pp பரமான் மாமிவன் றுரைத்திடப் படிவ னன் னோன் 

Bens woul BLO டி.ம்.துத் தேக்கெறி முனிவ பேறே, 

(ப-ரை.) திரை மலி டம் குழித்து. தேக்கெறி முனிவர் ஏறே--, பரமம் மெய் 
ஞானம்தன்னுல்--) Uist MG ஏது அகும் இருள் மலம் அகலும் ஆம்றால்--. பரம 

னோடு இருக்கும் பற்முல்--, அன்னோன், உரம் உறு பரமான்மா என்று... உரைத் 

இடப்படுவன்--, எ. 

(வி “ரை. மலிதல் - மிகுதல், கடல் - தடல்நீர், தேக்கெறிதல் - ஏப்பமிடல், திரை 
மலி கடல் குடித்துத் தேக்கெழி முனிவபேமே என்ற விளி அகத்தியமுனிவசைக் 

குதித்தது. முனிவடேறு-ஒர௬ு௦3 £ல், ஆழ்முல் - காரணத்தால், பற்றால் - ஸம்பர்தத்தால், 

ஆறு பற்று என்பவற்றிம்றில் எண்ணும்மைகள் விரிக்க, பரமனோடிருக்கும் பற்முல் - 

ப.ரமாத்மாவினிடமுள்ள ஸமரஸத்தனமையால், (௧) 

தன்னொளி யானிறைந்து தான்மிளிர் சிவனே யில்ங 

னுன்னுமான் மாக்கட் கெல்லா முயர்தலாற் பரமான் மாவா 

மன்னுமா மாயை யென்னும் வாரியு எண்ட மொக்குள் 

சின்னமா யெழுகந்த டங்கச் செய்பவன் பரமான் மாவாம்,



deo Asst 6 SASH Ly om. 

(ப-ரை.) தான் தன் ஒளியால் கிறைந்து--, மிளிர் சவனே--, இங்கன்--, உனனும் 
ஆன்மாக்கட்கு எல்லாம் உயர்தலால்--, பரமான்மா தும்--, மன்னும் - நிலைபெற்ற, 

மா மாயை என்னும் வாரியுள்--, அண்டம் மொக்குள்--, சின்னமாய் எழுந்து 

அ௮டல்கச்செய்பவன் (எவனோ)--, (அவன்) ப.ரமான்மா ஆம், எ-று. 

(வி - ரை.) மிளிர்தல் - விளங்குதல். வாரி - கடல், அண்டம் - உலகங்கள் (ப்ரஹ் 

மாண்டங்கள்), மொக்குள் - குமிழிகள், சின்னம் - அடையாளம், உயர்தலால் - தனது 

காம்தியால் சிரேஷ்.டனாயிருக்றெபடியால், எழுர்து அட ங்கல்-தோன் நியொடுக்குதல், (௨) 

யாதினி லொளிக ளெல்லா மெரியினிழ் பொறிபோறழ் ரோன்றி 

மாய்தரும் ப.ரம னுக்கவ் வடிவமாக தத்து வங்கள் 

யாதினிற் கடற்ற ரங்க மென்னவக் தெழுக்தொ டுங்கு 

மோதுமவ் வடிவ மாகு மொருபச மான்மா விற்சே, 

(ப-ரை.) யாதினில் ஒளிகள் எல்லாம் எரியினில் பொறி போல் தோன்றி மாய் 

தீரும்---, ப.ரமனுக்கு ௮ வடி.வம் ஆம், யாதினில்--, தத்துவங்கள்--, கடல் தரல்கம் 
என்ன வந்து எழுச்.து ஒடுங்கும்--, ஒரு பரமான்மாவி௰்கு--, ஓதும் ௮ வடிவம் ஆகும்--, 
எ-று, 

(வி-ரை.) எரி- நெருப்பு, மாய்தரல் - அழிதல், தரங்கம் - அலை, மாய்தரும் ஒடும் 
கும் என்பவற்றிற் நில் ஓகார வினாக்கள் விரிக்க. தத்துவங்கள் என்றது சகல பொருள்கள் 
எனிலுமாம். (௩) 

உலகலுக் சூயிரு மாகி யொழிகந்இடு மலத்த னாக 

யிலகுமப் பரமன் றன்னை யிசைப்பர்தத் துவச்இின் மேலா 

 யலரிதன் கதிரா லெங்கு மவிர்தல்போற் ப.ரமன் முனும் 

விலகலச் சத்தி தன்னால் வியாபித்து விளங்கு மன்தே. 

(ப- ரை.) உலுக்கு உயிருமாட--, ஓழிச்திரி மலத்தன் ஆ9--, இலகும் ௮ 
ப,ரமன்தன்னை--., ததிதுவத்தின் மேலாய் இசைப்பர்--, அலரி - சூரியன், தன் கஇரால் 

எங்கும் அவிர்தல் போல்--, ப.ரமன்தாலும்--,விலகு இல் ௮ சத்தி தன்னால்--, வியா 

பித்து விளங்கும்--, ௭ று, 

(வி - ரை.) ஓழிக்திடு மலத்தன் - மலரஹிதன். தத்துவம் - மெய்ப்பொருள், தத்து 

வத்தின் மேலாய் - ௪கல தத்துவங்களுக்கும் மெலுள்ளதாய், இசைத்தல் - சொல்லல், 
அவிர்தல் - பிரகா௫ுத்தல். விலகு - முதனிலைத்தொழிய்பெயர், (௪) 

எம்கணு மொளிர்வோ னேனு மகிலமு மிறந்து நின்ற 

பொங்கறி வுருவ மாகப் புகன்றிடு பரமன் சீவர் 

தங்களுக் கொருதன் சோதி வடிவமாய்ச் சாரு மென்பர் 

மங்கலப் பொருனை யீன்ற மலயவெற் பமர்ந்த மேலோய், 

(பஃரை,) மங்கலம் பொருளை ஈன்ற மலய வெழ்பு அமர்ந்த மேலோய்--, எங்க 

னும் ஒளிர்வோனேலும் அலெமும் இறந்து நின்ற, பொங்கு அறிவுருவமாக புகன் 

திரி ப.ரமன்--, சீவர்தல்களுக்கு--, ஒரு தன்சோதி வடி.வமாயச்சாரும் என்பர்--, எ-று, 

(வி-ரை.) இதர்து கிற்றல் - கடந்து நிற்றல், பொங்குதல் - விளங்குதல். மங்கலம் 
மங்கலகரமாகய, பொருனை - தாம்.ரபர்ணிகதி:; மலயவெற்பு - பொதியமலை; மங்கலப் 

பொருனையீன்ற மலயவெற்பமர்ரத மேலோய் என்றது அகத்தியமுனிவமை, (௫) 
பரமான்மத்தலம் - முற்றும். 
 



டே 

ஒம் வயோமகேமாயகம$ 

எழுபத்தைந்தாவது 

(௪) நிர்த்தேகாகமத்தலம். 

௦020 

[அதாவது - றிவயோ பரமாத்ம பாவனையைச்செப்.து, அஹங்கார மமகாரங்களைத் 
துறந்து, ஸ்ச்தாலாதி சரீரதரீமங்களை தீயாசம் செய்திருப்பதே நிர்த்தேதகாகமம் என்பது] 

௮.ூர்க்கழிரெடிலடியாடரியவிரு த்தம், 

ஓவுறு மகந்தை யோனா யுயர்தரு பரமான் மாவைப் 
பாவனை புரிவோ னாடப் பழுதுடற் நரும நீங்கி 

மேவுறு தேடக் இங்கு பிளம்புவ ரறிவ றிந்த 

நாவலர் விளங்கு நிர்த்தே காகம surg மாதோ. 

(ப-ரை,.) ஓவுறும் அகந்தையோனாய்--, உயர்தரு பரமான்மாவை பாவனை 
புரிவோன் ஆ9--, பழுது உடல் தருமம் நீம்ட--., மேவுறு தேடக்கு--, இங்கு-இவ்வுலடல், 
அறிவறிர்த காவலர்--, விளங்கும் - பிரகா௫ிக்தெ, நிர்த்தேகாகமம் --, நயச்து விளம் 
புவர்--, எ- று, 

(வி-ரை.) ஒவுறும் அசந்தையோன் - அகந்தை நீம்ெவன, பழுது - அழிவு, உடல் 

தருமம் - சரீரதர்மம். யந்து - விரும்பி, அஹகல்சாரமற்றவலும், பரமாத்மத்தன்மை 

பெற்றவலும், தேஹதர்மம் நீங்னெவனுமாகுய யோடு தேஹத்தோடுகூடி. யிருப்பி 

லும் நிர்த்சேகாகமன் என்னும் பெயர் உள்ளவனே என்பதிதன் கருத்து. (௧) 

இரம்பவ மூல மாகு மியானென தென்ப இன்றி 

யரும்பர நானென் றன்மை யடைந்தவத் குடல முண்டோ 
வருஞ்சகங் கடந்து ஞான வாரிதி தன்னின் மூழ்கு 

முசம்பெறு யோக யெவ்வா அுடம்பினைச் சிந்தை செய்வான். 

(ப-ரை,) இரும் பவம் மூலம் ஆகும் - பெரிய பிறவிக்குக் காரணமாடிய, யான் 
எனது என்பறு இன் மி--, அரும் ப.ரம் சான்--, என் - என்றெ, தன்மை - தன்மையை, 

அடைதவற்கு--, உடலம் உண்டோ--, வரும் - தோன்று, சகம் கட£து--, நான 

வாரிதிதன்னில் மூழ்கும்--, உரம்பெறு யோடு, எவ்வாறு உடம்பினை சிந்தை செய் 
வான... oT - Me 

(வி-ரை,) உண்டோ வென்னுமோகாச வினா எதிர்மறைட் பொருளது, வாரிதி - 

கடல், உரம் - அறிவு (ஞானம்), ௮ரும் பரம் - பரமாத்மா. (௨) 

தன்னையோ ரெல்லை யில்லாச் தனிச்சிதம் பரமாயக் கொள்வோன் 
மன்னுமா யினுமு டம்பில் வடிவுறு விகார மொன்றான் 

றன்னைவே றிலாமற் சச்சிதா நந்த பரமா காச 
மென்னவே யுணர்ந்த யோகி யாண்டுமோ கத்இழ் சேர்வான், 

(ப-ரை,) தன்னை ஒர் எல்லை இல்லா--, தனி சிதம்பரமாயக் கொள்வோன்....., 

உடம்பில் மன்னும் ஆயிலும்--, வடி.வுறு விகாரம் ஒன்றான்--, தன்னை வேறு இல்லா



௨௭௨ சித்தாத்தசிகாமணி. 

மல்--, சச்சிதாரந்த பரமாகாசம் என்னவே உணர்ந்த யோ--, யாண்டு மோகத் 

(வி- ரை.) தெம்பரம் - இதாகாமம், ஒன்றான் - பொரார்சமாட்டான், யாண்டு 
மோகத்திழ் சேர்வான் என்ற வினா எதிர்மறையாய்ச் சேரான் எனப் பொருள்பட்டு 

நின்றது. வேறில்லாமல் - இரண்டாவதில்லாமல், ப.ரமாகாசம் - பரமாகாறாமாயெ 
ப்ரஹ்மம், (௩) 

ஒருபொரு ளிடத்திறழ் பேக முபாதியாழ் றோன்று மென்னத் 

தெருஞற வுணர்வோற் குண்டோ சேசத்தி னளவா யுற்றல் 

விரிவுறு பேச புத்தி வினைப்பரிச் சேத வேது 

வரிதெனு மபேத புத்தி யதுதனக் கேது வாமோ. 

(ப- ரை.) ஒரு பொருளிடத்தில்--, உபாதியால் பேசம் தோன்றும் என்ன, 

தெருள் உற உணர்வோற்கு--, தேகத்தின் அளவாயுற்றல் உண்டோ--, விரிவா பேத 

பத்தி--, வினைப் பரிச்சேத ஏது--, அரிது என்ும் Cus ye அழ grag ஏது 

அமோ--, எ- று. 

(வி- ரை.) தெருள் - தெளிவு, உண்டோ வென்னு மோகாரம் எஇர்மறையா யில்லை 

யெனப் பொருள்பட்டு நின்று. பரிச்சேதம் - துண்டி க்கல், மோ மெல்னு மோகாரம் 

ஆகாதசெனப் பொருள்படலால் எதிர்மறை. அது தனக்கு - புரிச்செதத்இர்கு, ஒரே 

வஸ்தவில் உபாதியால் ஏற்பட்ட பேதங்கள் சாணப்படசன்ரன எல்ஞம் புத்தி 

எவனுக்கு உளதோ, அவன் தேஹச்தை எப்படி யடைர் தஞ், எம்லாவம்றின் 

பரிச்சேதத்திற்குப் பேதபுத்தி காரணமாடுறது, அபேத புக்கு ஏர்படின் பரிச்சேசத்இம் 

குக் காரணமேது என்பதிதன் கருத்து. (௪) 

நிரம்பிய வோக மென்னு நினைவுவ௩் இயார்க ணுண்டாம் 

வரம்பெறு மவனுக் கெங்கு மருவுறா துடல பந்த 

மிருங்கடன் முகட்டெ முந்த வமுதஇனு மினிமை பெற்ற 

வருக்தமிழ் பயந்த செவ்வா யகத்தியப் பெயரி னானே. 

(ப-மை,) இரு - பெரிய, கடல் முகட்டு எழுர்த அமுதினும் இனிமை பெய்றஃ., 

அருர் தமிழ் பயத செவ்வாய்--, அகத்தியப் பெயரிஞனே--, நிரம்பிய ரியோசம் என் 

னும் நினைவு வந்து யார்சண் உண்டாம்--, வரம் பெறும் அவனுக்கு, எங்கும் உடல 

பந்தம் மருவுறாது--, எ- று, 

(வி - ரை,) பயர்த - தந்த, உண்டாம் - உண்டாமோ, உடல் பரதம் 5 சரீர பம்தம், 

நிர்த்தேகாகமத்தலம் - முற்றும்,



படத 
(65>) 

a. 

QL WansCevemearw ஈம3 

எழுபத்தாறாவது 
(ட.) நிர்ப்பாவாகமத்தலம்: 

[அதாவது - நிர்த்தேகாகம ஸம்பச்சனான ஸரிவயோ௫க்கு Qe shu விகாரமில்லாத 

மகசோவயாபாரம் ஷித்திப்பதே நிர்ப்பாவாகமம் என்பது.] 

அறு?ர்க்கழிகெடிலடி.யா௫ரியவிருத்தம். 

அப்பெருஞ் சொரூப முள்ள வவற்குமா முகு மென்னச் 

செப்புறு பாவ பேதஞ் இதைந்இட விகார நீம்கு 

மெய்ப்புறு பாவ நிர்ப்பா வாகம மெனவி எம்புவ் 

கைப்பொலி மழுவொன் றுள்ள கடவுளா கமங்க என்றே. 

(ப-ர॥ை.) கை - சையில், பொலி - விளங்குற, மழு ஒன்று உள்ள சடவுள் - ஒரு 

மமுவேர்திய கடவுளாம் சொல்லப்பட்ட, அகமங்கள்--, ௮ பெருஞ்சொருபம் உள்ள 

அவற்கு--, மாறு ஆகம் என்ன செப்பு பாவ பேசம் சஇதைச்திட--, விகாரம் நீங்கும் 
2 

மெயப்புறு பாவம்--, நிர்ப்பாவாகமம் என விளம்பும்--, எஃு. 

(வி-ரை,) கைப் பொலி மழுவொன்றுள்ள கடவுளாகமங்கள் - இவொகமங்கள், பாவ 

பேதம் - பாவவேற்றுமை, சிதைதல் - அழிதல், மாறு அரும் என்னச் செப்புறு பாவ 

Cush Rosia - ஏனைய தன்மைகளை விடுக்தமையால் தனித்திருத்தல்பற்றி. விகாரம் 

ரீங்கும் மெய்ப்புறு பாவம் - ஸ்வரூபத்இற்கு விகாரம் நீங்யெ தன்மையானது, (௧) 

பிரமா னெனுமி ரண்டு பெரும்பொருள் பாவத் தெய்தும் 

பரமதி லொன்றா தற்கப் பாவமின் றென்ப துண்மை 

புசையறு சிதம்ப ரத்தி லேகமாய்ப் பொருந்தி ஜனோறஜ்கு 

வசையறு சாஇ மேனி யலமரன் மருவு எாவால். 

(ப ஃ-ரை.) பிரமம் மான் என்னும் இரண்டு பெரும் பொருள்--, பாவத்து எய் 

தும்--, பரமதில் ஒன்று ஆதற்கு--, ௮- அந்த, பாவம் இன்று என்பது உண்மை-.. 

புரை அறு - குற்றமற்ற, இதெம்பரத்தில்--, எகம் ஆய் பொருந்தினோற்கு--, வரை அறு- 

எல்லையற்ற, சாதி. மேனி அலமரல்--, மருவுறா ௪ பொருச்தா, எ-று. 

(வி- ரை.) எகம் - தனிமை (te Sao). மேனியலமரல் - உடம்போடு கூடியுழலல், 

பிரமம் கான் என்னும் இரண்டு பெரும் பொருள் பாவத்து எய்தும் - நான் ப்ரஹ்மம் 

என்ற பாவனைக்கு இரண்டு பொருளின் பற்றுள்ளது. ப.ரமதில் - சிதாகாறாத்தில், 

சாத - வர்ணாஸ்ரம வாஸகா ஸம்பர்தம், (௨) 

உசைமன மிறந்து நின்ற வொருபெருஞ் இிதாகா சத்தி 

லிருமையின் நிலயிக் தொன்றா னேதினா லெதைப்பா விப்பன் 

நிசையறு ஞான வாரி சேர்க்தடம் Bon pee சிந்தை 

மருவுறு பாவஞ் சங்கழ் பனையிவை மருவு மோதான். 

(ப-ரை,) உரை மனம் - வாக்கு மனங்களை, இறச்து நின்ற - கடம்து நின்ற, ஒரு 

பெருஞ் சதொகாசத்தில்--, இருமை இன்று - இரண்டற, இலயித்தோன் தான் - லயப்ப 

ட்டவன், ஏஇனால் - எதைக்கொண்டு, எதை பாவிப்பன் - எதனை இந்தனை செய்வன், 

௩௫



உச. நித்தாந்தசிகாமணி. [ஜங்கமலீங்கத் 

இரை அறு - அலை யில்லாத, ஞானவாரி சேர்ந்து அடங்னெற்கு--, ச்தை மருவுறு 

பாவம்--) சங்கற்பனை--, இவை மருவுமோ--, எ ஈறு, 

(வி. ரை,) இலயித்தல்-அடங்கல், மருவுமோ வென்னு மோகாரம் எதிர்மறை, (௩) 

நல்லிட மல்லி டங்க ளெனாதுசெஞ் ஞாயிற் றின்பே 

செல்லொளி விழல்போல் யோகி யெம்ஙணு மொப்பக் காண்பன் 

சொல்லரு மறிவா நந்த சுப தாகத் இன்கட் 

செல்லுதல் செய்யான் மூப்பு மரணத்திற் சிறிது மஞ்சான். 

(பஃ-ரை.) ஈல் இடம் ௮ல் இடங்கள் என்னாு--, செஞ்ஞாயிற்றின் பேர் எல் 

ஒளி விழல் போல்--, யோ... எங்கனும் ஒப்பக் காண்பன்--, சொல் அரும் - சொல்லு 

தற்கரிய, அழிவாரர்த ௬9--, பதாகத்தின்கண் செல்லுதல் செய்யான், லூப்பு 

மரணத்இல--, சிறிதும் அஞ்சான், எ - று, 

(வி-மை,) ஈல் இடம் - தக்கவிடம் (த்த ப். ரசேறாம்), ௮ல் இடம் - தகாதவிடம் 
(அறாஃத்த ப்ரதேறாம்), செஞ்ஞாயிறு - சூரியன், விழல் - வ்யாபித்தல், யோடு - அத்வைத 
யானவன். அ௮றிவாகந்த சு - ஜ்ஞாகாகர்த சுகத்சையுடையவன், செல்லுதல்செய்யான்- 

ஒருசொல், செல்லான் என்பது பொருள், (௪) 

கிர்ப்பாவாகமத்தலம்-முற்றும், 

  

a. 

ஓம் enamels suru ws, 

எ ழுபத்தேதழாவது 

(௬.) தட்டாகமத்தலம். 

jo 

[அதாவது - த்வைத மழர்யமான மஹா (ி௨ஜ்ஞாகத்தில் ஜ்ஞாத்ரு ஜ்ஞாச ஜஜேயம் 

களென்னும் சீரிபுடிமயமான த்வைத ப்ரபஞ்சம் மாட£யமாகவும், நிர்ப்பாவாகம ஸம் 

ப$கனான மிவயோடுக்கு பேதஜ்ஞாகம் ஈஷ்டமாவசே கட்டாகமம் என்பது.] 

அறுசீர்க் உ ழிநெடிலடியாடிரியவிரு த்தம். 

பேதமி லாத மாபோ தத்இனிற் பிரிந்து நின்ற 

ஞாதுரு வாதி யிம்கு கண்ணலான் ஞானத் இன்கட் 

போதுறு நட்ட பாவம் புகல்வர்நட் டாக மந்தான் 

மி.தறு கலைகண் மற்றும் இருக்துறக் கற்ற மேலோர். 

(ப - ரை தீது அறு - சுற்றமற்ற, கலைகள் முற்றும்--, இருந்துறக் கற்ற 
மேலோர்--, பேகம் இல்லாச--, மா போதச்தினில்--, பிரிந்து நின்ற ஞாதுரு ஆதி 
இங்கு ஈண்ணலால்-.-, ஞானத்தின்௧ண்--, போதுறு ஈட்டபாவம்--, ஈட்டாகமம் 
புகல்வர்--. எ. று, 

(பி- ரை.) பேதம் - வேற்றுமை, போதம் - ஜ்ஞாம், ஞாதுரு - அதிவோன், 
ஞானம் - 4 Bay மேலோர் புகல்வா் எனவியையும், மோ ருவா இ - ஜஞாத்ரு, ஐஞாகம், 
ஜ்ஜேயம், பேதமில்லாததாகய Wan Reneé Be wend ஜ்ஞார ஜ்ஜேயங்களாயயே 
த்ரிபுடியின்மையால் ஜ்ஞாகம் wWO»God menowrd waged என்று சொல்லப்படும் 
என்பதிதன் கருத்து, (௧)



ட் 

த்லம்.] சட்டாகமத்தலம். . ௨௭ு 

ஏகமா நினைவு தோன்று மிதயத்திற் நனைக்கண் டோன்வே 

ரூகுஞா துருத்து வச்தை யடைவதவ் வாறு சொல்லா 

யோகையார் கருத்தா வல்லே னுணர்பவ னல்லே னல்லேன் 

மேகா னிமல னென்னுஞ் சிந்தையாற் கொளிரு ஞானம். 

(ப- ரை.) ஏகம் ஆம் - ஒன்றாக.ய, நினைவு தோன்றும் - கினைவுண்டாடுன்ற, இத 

யத்தில் தன்னை கண்டோன்--, வே.று ஆகும் ஞாதுருத்துவக்தை அடைவது எவ்வாறு -, 

சொல்லாய், ஓகை ஆர் - சம்தோஷத்தையுடைய, கருத்தா ௮ல்லேன்--, உணர்பவன் 

அல்லேன்--, தேகம் ௮ல்லேன்--, நான் நிமலன் எனலும் ர்தையாற்கு--, ஞானம் 

ஒளிரும்--, எ-ு, 

(வி-ரை.) ஞாதுருத்துவம் - ௮றிவோனார்தன்மை, சிஃதையாமற்கு - மனமுடையவ 
னுக்கு. ஏகமாம்-அதவைத வாஸனையோமி கூடிய, நினைவு - சித்தம், இதயத்தில் தன்னைக் 

கண்டோன் - ௮ந்த.ராத்மாவைப் பார்ப்பவனுடுய யோடு, கருத்தா அல்லேன் - அகர்த்தா, 

உணர்பவன் அல்லேன் - ஜீஞாதாவல்லேன், நிமலன் - நிர்மலன், நானம் - ப்.ரஹ்ம 

ல்வரூபமாயெ ௮பரோக் இஞாகம், (ட) 

துணந்திடும் பேத முள்ள சாந்தனாய்த் தன்னிற் ரூனே 

யணைக்தடம் குறுகல் யோகிக் கயமலொரு ஜேய முண்டோ 

விணம்கிடிற் றன்சொ ரூப ஞானத்தி லேக மாக 

வுணர்ந்திமி பொருள்சி றந்த வுணர்வுணர் பவனவ் வாரும், 

(ப- ரை.) தணக்திரிம் பேதம் உள்ள - வேறுபாடு நிக்கயிருககற, சாச்தன் ஆய், 

தன்னில் தானே-, அணைந்து அடங்குறும் நல் யோ௫டுக்கு--, அயல் ஒரு ஜேயம் 

உண்டோ--,தன் சொருபஞானத்தில் இணய்கிடின்--, ஏகமாக உணர்ந்தி பொருள்--, 

Ants உணர்வு--, உணர்பவன்--, எவ்வாறு ஆம், எஃு, 

(aS - ant.) sari Bo - நீங்குதல் (கிராகரிக்கப்படுதல்), சாக்தன் - சாந்த குண 

மூள்ளவன் (ராகத்வேஷாதிகள் நீங்கினவவன் எனிலுமாம்), அயல் - அசயம், ஜேயம்- 

௮ மியயப்படு பொருள், (௩) 

உண்டெனு மொருமா சித்தே யுலகமாய் விளக்கி நிற்கும் 

கண்டிமி மறிவை யன்றிக் காண்பொருள் வேறொன் ற்லலை 

விண்டுறு பேத புத்தி மேவினோற் கென்று கூறும் 

பண்டரு மறைக ளெல்லாம் பசாரைவெற் பமர்ட்த மேலோய், 

(ப- ரை,) பராரை வெற்பு அமர்ச்த மேலோய் - அகத்திய முனிவனே, விண்டுது 

பேத புத்தி மேவினோற்கு - பேதபுத்தி யொழிச்தவலுக்கு, உண்டு என்லும் ஒரு மா 

தித்தே உலகமாய் விளங்கி நிற்மும்--, கண்டிமம் அறிவை அன்றி--, காண் பொருள் 
வேறொன்று இல்லை என்று--, பண்மி ௮ருமறைகளெல்லாம் கூறலும், ௭.௨ று, 

(வி- ரை,) பராரசைவெள்பு - பருத்த அடி.வாரத்தையுடைய மலை (பொதியமலை), 

காண்பொருள் - காணப்படுபொருள் (ஞேயம் ), உண்டு என்லும் ஒரு மா சத்து- 

மஹா ஸத்தை (பேருண்மை) யாகிய பேரறிவு, (௪) 

நட்டாகமத்தலம் - முற்றும். 

 



௨௭௬ சித்தாந்தசிகாமணி. [ஜங்கமலிங்கத் 

உ 

ஓம் ருத்ராய நம; 

எழுபத்தேட்டாவது. 

(௪) ஆதிப்பிரசாதித்தலம். 
——~f-— 

[அதாவது - பூர்வோக்த ஈஷ்டாகம ஸம்பக்கனான WaCun@, xr gon gi ப்ரபஞ் 
சததிழ்கு ஆதா. ரபூதனாகவும், அதற்கு நியாமகனாகவும், ஸ்ருஷ்ட்யாதி பஞ்சக்ருத்யக்க 
ளுக்கு மூலகாரணனாகவும், அனை த்திம்கும் ஆஇபுருஷனாகவு மிருப்பனென்றறிச்து ௮வ 
னுடைய அறுச்ரஹத்தை யடைவதால் அஇப்பிரசாத என்பது,] 

அறுசர்க்கழிநெடிலடியா சிரியவிருத்தம், 

அனைத்திலு மதிட்டிசக் துள்ள சம்புவே யாதி யாமத் 
தனிப்பரன் பிரசா தத்தால் விகாரமில் பகத்தைச் சார்வுற் 
நினைப்பறு மவனை யாதிப் பிரசாத யென்று கூறும் 
பனிக்கதஇர் தவழும் வேணிப் பராபர னருளு நாலே. 

(ப- ரை,) அனைத்திலும் - எல்லாவற்றுள்ளும், அதிட்டித துள்ள சம்புவே--, ஆதி 
ஆம்--, ௮ - அந்த, தனி- ஒப்பற்ற, பரன் - சிவபெருமானது, பிரமாதத்த £ல்--, விகா 
சம் இல் பதததை சார்வுற்று--, இனைப்பு அறும் - அன பமற்ற, அ௨னை--, பனிக்க இர்- 
௪ந்திரகண்டம், தவழும் - தவழ்னெற, வேணி - கடாபா.ரத்தையடைய, பராபரன் 
அருளும் நூல்--, ஆதிப்பிரசாது என்று கூறும். எ-று, 

(வீ-மை,) அதிட்டித்தல் - சிலைபெற்திருத்தல் (நியாமகம்), ஆதி தம் - ததிபுரு ஷனாம். பிரசாதத்தால் - அருளினால், விகாரம் இல் பதம் - முத்இப்பதம், பனிக்கதிர் 
தவழும் வேணிப் பராப.ரனருளுநால் என்றது சிவாகமங்களை, (௧) 

புனிதனாய்ப் பலபி றப்பிம் பொருசக வகந்தை யுள்ளோற் 
இனிதுறு மாதி தேவ னிரும்பிர சாத மென்ப 
வனைசிவப் பி.ரசா தழ்தான் மலிசிவ மாயி னோற்குக் 
கனைசகம் காண்ப தாயும் காணுறப் படாது கண்டாய், 

(ப5 மை.) பல பிறப்பில்--, புனிதன் gu, பொரு - போராடுற, ௪௧ அகந்தை 
உள்ளோற்கு--, (மோக்ஷத்தின்பொருட்டு) ஆதிதேவன் இரும் பிரசாதம் இனி உறும் என்ப, வனை - அலமய்கரிக்கப்பட்ட, சிவட்பிரசாதத்தால்-, மலி - மிகச, சிவம் 
ஆயினோற்கு--, கனை - நெருங்னெ, சகம், காண்பதாயும் - (அர்கியமாய்க்) காணப் படுவதாயிருர்தும், காணுறப்படாது - (எங்கும்) காணப்படாது, எ.௨று, 

(af - ரை,;) சண்டாய் ~- முன்னிலையசை யிடைச்சொல், பொரு Fg அகந்தை யுள் 
ளோன் - ப்ரபஞ்சத்தையும் அஹங்காரத்தையும் பகைத்தவன், (அதாவது ப். பஞ்சுத் 
தில் செல்லாதவனும், அஹா. ரமற்றவலும் Gf or Dip), ஆதிதேவன் - ெபிரான், Ras ரூபமானவனுக்கு உலகம் தருஸ்யா தருஸ்.பமாயிருக்கும் என்பதிதன் கருத்து, (௨) 

பிறப்பெறி மூல மாகும் பிரான்பிர சாத தின்னா 
லறப்பெறு மோக முத்தி யடைகுவன் பிறவி வெட்நோப் 
சிறப்பரன் பிரசா தத்தா லன்றியே தீர்ந்த டாதால் 
வெறுப்பிரு ளிரவி யன்றி வியுமோ வுலகந் தன்னில்,



gob.) அத்தியபிரசா இத்தலம். ௨௪௭௪ 
பவ 

(ப-ரை,) பிறப்பு எறி- பிறவிக்காட்டை: வெட்டுதற்கு, மூலம் தகும் - காரண 

மாயெ, பிரான் பிரசாதம் தன்னால்--, மோகம் அறப்பெறும்--, முத்தி அடைகு 

வன் (விவேகமுூள்ளவன்)--., இமப்பு ௮.ரன் பிரசாதத்தால் ௮ன்றி--, பியவி வெம் கோய் 

தீர்ந்திடாது--, உலகம் தன்னில்--, வெறுப்பு இருள் - யாவரும் வெறுத்தம்குரிய 

இருளானது, இரவி அன்றி- சூரியனல்லாமல், வீயுமோ - £9சீகுமோ, எ- று, 

(வி-ரை,) எறி என மேல் வருதலால் பிறப்பினைக் காடெனலாயிற்று, மூலம் என் 

றலு கருவியை (பெருங்கோடரி). பிரான் பிரசாதம் - சிவப்பிரசாதம், வீயுமோ என்ற 

வோகாரம் வீயாதென்பது பட நிற்மலால் எதிர்மறை, முத்தியடைகுவன் என்னும் பய 
னிலைக்கு விவேகமுள்ளவன் என்னும் எழுவாய் வருவித்துரைக்கப்பட்டது. விவேகம் 

என்றது நித்யாகிழ்யவஸ்து விவேகத்தை, அறப்பெறு மோகன் என நிறுத் மோகமற்ற 

வன் எனிஜுமாம், (௩) 

அஃ?லெைமு மளிக்கு மீச னருளினா லுயிர்கட் கெல்லாம் 

புகலுறு பாச நீக்கம் புரிவனிப் புரிச லின்கண் 

முகிழிள மதிய ணிந்த முதல்வலுக் கேது வின்றா 

லிகலுறு புலன டங்க ஞானவா ளெடுத்த மேலோய், 

(ப- ரை.) இகல் உறு - வலிமிகுரக்ச, புலன் அடங்க - புலன்கள் பணியும்படி, 
நோன வாள் - ஜரா கட்கத்தை, எடுத்த - ஏக்திய) மேலோய் - மேலோனே, ௮ லெமும்- 

(ஸ்வதர்த்.ரமாய்) எல்லாப்பொருள்களையும், அளிக்கும் - காப்பாம்றுறெ, ஈசன். ௮௬ 

ளிஞால் - (தனது) பெருக்கருணைமினாலேயே, உயிர்கட்கு எல்லாம்--, புகலுது - சொல் 

லப்பட்ட, பா௫றிக்கம் புரிவன--, இ - இந்த, புரிதலின்கண்--, முடுழ் இள ம.தி-௮ரும்பு 

இ௰ பால சர்தரனை, அணித்த--, முதல்வனுக்கு--, ஏறு இன்று, எஃறு, 

(வி - oJ.) ஆல் - அசை, இகலுது புலனடமக ஞானவாள் எடுத்த மேலோய் ஏன் 

ve அகழ்திய முனிவரை. ஞானவாளிஞஊனே யன்றி வேறு வாளான வே௰லாகாதென் 
பது தோன்ற (இகலுறு புலனடங்க ஞானவாளெடுித்த மேலோய்' என்னா. இகல்-பகை 

வர் எனினுமாம், பாசநீக்கம் - முக்தி, புரிதல் - அடையச்செய்தல், ஏது இன்று - கார 

ணம் வேறியாது மில்லை, (௪) 

ஆதிப்பிரசாதித்தலம் - முற்றும். 

  

உ 
ஒம் பூதபதயே நம?, 

எழுபத்தோன்பதாவது 

(௮) ௮,த்தியப்பிரசா தித்தலம். 
ப பைட 

[அதாவது- ஸகல பதார்த்தங்களுக்கும் லயஸ்ச்சாஈனான ப.ரறிவனே அனைச்இற்கும் 
அந்த்யனாயிருப்பன் என்றறிந்து, 466 ஸர்வாரந்த்யனான ஸ்றிவனுடைய அரக். ரஹ த்தை 

யடைபவனே அந்தியப்பிரசாதி என்பது] 

௮று*ர்க்கழிகநெடிலடியாிரியவிருத்தம், 

ஆய பதார்த்ச மெல்லா மடங்குறு மிடமாய் நித்கு 

மேகனக் தயனா மென்ப ரிவனறு பவமே யில்குச் 

சீர்கெழு பிரசா தப்பேர் சேர்ந்திடு மிதனைப் பெற்ற 

யோடயென் பவன் முனேயர் தியப்பிர சாஇ யோர்வாய்,



௨௭௮] சித்தாந்த சகாமணி [ஜங்கம்லீங்கத் 

(பஃ ரை,) யெ - உண்டாயிருக்கற, பதார்த்தம் எல்லாம்--, அடங்குறும்-ஒடுல் 
குதற்குரிய, இடமாய் நிற்கும் ஏகன்--, ௮ந்தியன் அம் என்பர்--, இவன் ௮ நபவமே--, 

இங்கு - இவ்வுலஇல், £ர் கெழு-சிறப்புள்ள, பிரசா தப்பேர் சேர்ச்திடும் - ப்ரஸா தமென்லும் 

பெயரைப்பொருக.தும், இதனைப் பெழ்ற யோடு என்பவனே --, ௮ச்இியப்பிரசாதி.-, 
ஓர்வாய் - ௮.றிவாயாக, எ - று. 

(வி- ரை.) ஏகன் - சிவபெருமான், அூய பதார்த்தம் - பூமி முதல் மிவன் வரையி 

அள்ள ஸல பதார்த்தங்கள். (௧) 

சுரர்டரர் மிருக மாதி தோற்்றுறு மாயை மாயிற் 

பரனிடை யப யந்த பதார்த்தமு மாயு மென்ப 

ர௬ுசமுறு சத்தாநந்த வொருபொரு ளூண்மை பெநத்றா 

னிசைதரு பதார்த்த ஞானம் யாதுயர் ஞேயம் யாதோ. 

(ப - ரை.) சுரர் - தேவர், ஈர் - மனிதர், மிருகம் ஆதி - மிருகமாஇகள், (இவை 

யாவும்) தோஜ்றுறும் - தோன்றுதழ்டெமாயெ, மாயை மாயின் - மாயை ஈ௫த்தால், 

ப.ரனிடை - பரனிடத்தல், ௮ு பயந்த - அறுகொடுத்த, பதார் த்தமும் மாயும் என்பர்--, 

உரம் உறு - உறுதியாயெ, ௪த்தாகக்த வொரு பொருள் உண்மை பெத்றால்--, நிரைதரு - 

ஒழுங்கான, பதார்த்த ஞானம் யாது--, உயர் ஞேயம் யாது, எ-று, 

(வி - ரை.) ஒருபொருள் - ப.ரதத்வம். பதார்த்தஞானம் - டதார்த்தவுணர்ச்சி, 

ஜேயம் - ௮.தியப்படுபொருள், உரம் உறு சத்தாரந்த - ஸச்சுதாநந்த, உண்மைபெற்றுல் - 

அபசோக்ஷமா யறுபவிக்கப்பெழ்றால், ஞான ஜேயங்களைப்பற்றி யுரைத்தலான் ஐஞாத்ருத் 

வழும் அவ்வாதேயாம், (௨) 

கனவிடைக் கண்ட தெல்லாம் கழிந்தும் விழிப்ப மாயை 

தனில்வரு வனமெய்ஞ் ஞானஞ் சார்ந்இிட மாய்ந்து போகு 

முனலருஞ் சுழுத்தி யோனுக் கொன்றுமங் கெ௫இரா வாபோ 
லினலறு சீவன் முத்தற் கெதிர்ந்திடா தொன்று மன்றே. 

(ப- ரை.) கனவிடை கண்ட எல்லாம்--, விழிப்ப - விழித்தலும், கழிக்திடும் - 

மறைந்துபோம், மாயைதன்னில் வருவன-.-, மெய்ஞ்ஞானம் சார்ந்திட-.-, மாய்ந்து 

போகும்--, உன்னல் அரும் - நினைவற்ற, சுழுத்தியோலுக்கு--, HBG - அந்த அவஸ்த்தை 

யில், ஒன்றும் - ஒரு பொருளும், எதிராவா போல் - தோன்றாசவாறுபோல, இன்னல் 

அறறு-அன்பமற்ற, வன் முத்தற்கு--, ஒன்றும் எ திர்ம்திடாத-ஒன்றுந்தோன்றாது, எ-று, 

(வி-ரை,) கனவிடை என்பதில் இடை ஏழலுருபு, சுமுத்தியோன் -சுமுத்தி யஉஸ்த் 

தையிலுள்ளவன். ஆகாவாறு எனபது காவா என ஈறுதொகுத்தலாயிற்று, அன்று ஏ - 

அசைகள்; (௩) 

அம்தாரம் விகார மின்றி யகண்டித மாகு மாபோ 

லுந்துறு வன் முத்த லுருவமும் விளங்கு மென்பர் 
சிந்தனை செய்து காண்கை செய்கையம் (த்தற் இல்லை 

நிந்தையில் சுகநி றைந்து நிச்சல னா8 மேவும். 

(பஃ-ரை,) அர்தசம் - ஆகாயமான, விகாரம் இன் தி--, அகண்டிதம் ஆகுமாறு 
போல், உக்து௮ - சஞ்சரிக்றெ, சீவன் மூத்தன் உருவமும் விளங்கும் என்பர், சித்த 
னைசெய்து காண்கை செய்கை - சிர்தித்து காண்டல் செய்தல் என்பவை, ௮ - அர்த 
முத்தற்கு இல்லை--, கிச்தையில் சுகம் இிறைக்மு--, நிச்சலன் ஆட மேவும்-, T= ie



தலம்] சேவியப்பிரசாதித்தலம்: ௨௪௯ 

(வி.ரை.) அகண்டிதம் - சண்டிச்கப்படாமை, ஒருமாறு என்பத ஒருமா என ஈறு 
தொகுத்தலாயிற்று, வேன் முத்தன் உருவம் - மூக்தனாயெ ஜீவலுடைய ஸ்வரூபம், 
நிச்சலன் - ௮சைவற்றவன், மேவும் - (ஸ்த்திதியைப்) பொருச்்.துவான். (௪) 

பாிவாத் துவித ஞான பலத்தினு னழுவப் பட்ட 

விரிதரு பொருளு ளானாய் மெய்யுணர் வினையே காண்போற் 

கொருவனா லாவ தாக வுறுபொரு ளில்லை யென்ப 

சரவுலாம் வேணி முக்க ணமலனா கமங்கள் வல்லோர். 

(பஃரை.) ௮7 உலாம் - பாம்பு சஞ்சரிக்க, வேணி - ஜடாடாசத்தையும், மூக்சண்- 
மூன்று கண்களையுமுடைய, அமலன் ஆகமங்கள் - சிவாகமங்களில், வல்லோர் - வல்ல 

வர்கள், பரம்-மேலான, சவாத்துவித ஞான பலத்தினால் ஈழுவப்பட்ட--, விரிதரு பொருள் 

உள்ளாயை--, மெய்யுணர்வினையே காண்போற்கு - (சேவலம்) மெய்ஞ்ஞானத்தையே 

அறுபவிப்பவனை ரிவயோ௫க்கு, ஒருவனால் ஆவதாக உறு பொருள் இல்லை--, என்பர் - 
என்று சொல்லுவர், எ - று, 

(வி-ரை.) ௮ரா என்பது அர எனக் குநுற்று, இத அரவு என ௨௧. மேற்றும் 
வரும், அமலன் - சிவன், ஈழுவப்பட்டபொருள் உள்ளான் - பொருள்கள்யாவும் ஈழு 
வப் (59க்கப்) பெற்றவன், வல்லோர் என்பர் எனவியையும், (டு) 

அந்தியப்பிரசாதித்தலம் - முற்றும். 

  

an 

ஓம் ஸ்த்தாணவே ஈம$ 

எண்பதாவது 

(௯.) சேவியப்பிரசா இத்தலம். 

—ofe—— 

[அதாவது - அனைத்திற்கும் றிவனே ஸளேவ்யன் (குரவன்) என்றதிஈ்து அவனுடைய 

அறுக்ரஹத்தை யடைபவனே சேவியப்பிரசாதி என்பது.] 

அறுர்க்கழிநெடிலடியாிரியவிருத்தம், 

தேசிகன் வனே யந்தத் தே௫கன் சேவி யன்று 

னாசிலிங் கவன்ற னாகோ ரநுபவ மெவற்று மேலாய்ப் 

பேசுறும் பிரசா தப்பேர் பெற்றுள ததனைப் பெற்றோன் 

வீசுறும் பவமு அஞ்சே வியப்பிர சாதி யாகும். 

(11- ரை.) சிவனே தேூகன்--, ௮2 தே௫ிகன்--, சேவியன் தான்--, ௮௪ இல் - 

குற்றமில்லாத, இங்கு - இவ்விடத்தில், ௮வன்தனாலு - அவனது, ஓர் - ஒப்பற்ற, 

௮பவம்--, எவற்றும் - எவற்றினும், மேலாய் பேசுறும் - மேலாகச் சொல்லப்பட்ட, 

பிரசாதப்பேர் பெற்றுளது--, அதனைப் பெத்றோன்--, வீசுறும் பவம் உறும் - பிறவியை 

வென்ற, சேவியப்பிரசாதி ஆகும்--, ௭ - ௮, 

(வி- ரை,) தான் தேழ்றேகாரப்பொருளில் வச்சது, தனாது என்பதில் 5௮ அரு 
வதனொருமையுருபு, சேவியன் - சேவிக்சவேண்டியவன். (a)



௨௮/0 நித்தாந்தசிகாமளரி. [ஜங்கமலில்கத் 

கு. வனே பரம னந்தப் பரமனே குரவ னென்ப 
விரவுமிவ் வேகமாகு மது பவ மெய்ம்மை யென்று 

மூரைமன மிறந்த தன்பே ருருவவின் பங்கண் டுற்றோன் 

மருவுறு மயலொன் நின்கண் மனம்விழைக் இடுமோ சொல்வாய். 

(வி- ரை.) குரவனே ப.ரமன் அர்த பரமனே குரவன், என்ப - என்று சொல் 

இவர், விரவும் - பொருச்திய, இ - இர்த, ஏகம் geo ௮நுபவம்--, என்றும் மெய்ம்மை 

(ஆம்)--, உரை மனம் இதாத--, தன் - தனது, பேருருவ இன்பம் கண்டுற்றோன் - 

அபரிச்சேதத்தின் இன்பத்தைக் சண்டிருப்பவன், மருவுறும் - பொருந்திய, அயல் 

ஒன் நின்கண் - அஈ்நியமாகிய வொரு பொருளினிடச்.து, மனம் விழைர் இடுமோ - 

மனதால் விரும்புவனோ, சொல்வாய்--, எ- று, 

(வி- ரை,) குரவனே பரமன் - குருவா௫ய ஸ்ரிவன் பாத்துவமுள்ளவன், ஏகமாகு 
Logue - ஐக்யாநுபவம், உரை மனம் இறர்த - வாக்குமனக்களைக் கடந்த, விழைம் 

திடுமோ வென்னு மோகாரம் எதிர்மறை, (௨) 

ஞானவா ரமுதம் தன்னா னன்றுற நிரம்பி னோனுக் 

கேனையூண் பொருளா லென்கொ லெய்.துதல் சத்தா மீசன் 

ஞானமே கொண்டு பேசா ஈந்தநின் நிலக்கு மென்னும் 

பானல்வா எரிகெ டுங்கட் பாவைபய் குடையோ னூலே. 

(ப- ரை,) ஞானம் - ஞானமாஏய, ஆர் அமுதம் தன்னால்--, நன்றுற நிரம்பினோ 

னுக்கு - ஈன்றாய் நிறையப் பெற்றவனுக்கு, ஏனை - அயலாஏயெ, ஊண் பொருளால் எய்து 

தல் என்கொல்--, சத்து ஆம் ஈ௪சன்--, ஞானமே கொண்டு நின்று, பேராகந்தம் 

இலக்கும் எனலும் - பேரின்பத்தை விளக்குவன் என்று சொல்லாநிற்கும், (எவை 

யெனின்) பானல் - கருல்குவளைமலர் போன்ற, வாள் - ஒளியையும், அரி - இரேகைக 
ளோடுகூடிய, நெடுங்கண் - நெடுங்கண்களையு முடைய, பாவை பங்கு உடையோன் - 

உமாதேவியைப் பாகத்திலுடைய இவபெருமானது, நூல் - நூல்கள், oT = று. 

(வி-ரை,) கொல்- அசை, ௪த்து- உண்மை, இலச்கும் - இலங்குவிக்கும், பானல் 

வாளரி நெடுங்கட் பாவை பங்குடை யோஜஹூல் என்றது ஏவொகமங்களை, ஊண்பொருள் - 

போஜயம். சத்து ஆம் ஈசன் - ஸத்ரூபனாகய மிவன். ஞானமே கொண்டு நின்று - ஜ்ஞா 

கத்தாலேயே. (௩) 

சத்துட னறிவா நந்தத் தகுமிலக் கணநம்த தாகு 

முத்தியே யுயர்தி ருத்தி யென்குவர் முதனூல் கண்டோர் 

நித்திய மிரம்பல் பெற்ற நிகரிலம் முத்த னுக்குத் 

துய்த்திடு பொருள்க டம்மாத் ஜோன்றுறு பயனென் சொல்வாய். 

(ப-ரை,) சத்துடன் அறிவு ஆகர்தம்--, தகும் - தகுர்த, இலக்கணத்தது ஆகும் - 

இலக்கணத்தை புடையதாகிய, முத்தியே--, உயர்திருத்தி என்குவர்--, முசனூல் கண் 

டோர்--, நித்தியம் நிரம்பல் பெற்ற--, நிகர் இல் - ஒப்பில்லாத, ௮ - அந்த, முத்த 
னுக்கு--, துய்த்திடு பொருள்களால்--, தோன்றுறு பயன் என் - உண்டாகிற பயன் 

யாது, சொல்வாய்--, எ. று. 

(வி-ரை.) சத்து ௮றிவு ஆரர்தம் - ஸச்ரிதாரந்தம். முதனூல் - வேதம் (சிவாக 

மம் எனினுமமையும்), நித்தியம் - றாஸ்வதம். துய்த்தல் - நகர்தல், என் என்ஜும் 
வினா எதிர்மறைப் பொருளது. நித்திய நிரம்பல் - நிச்ய தீருப்தி, துய்த்இடும் பொருள் 

சளால் - போக ஸாதநம்களால், (௪)



தலம்] பிரசாதலிங்கத்தலம். 8௮/4 

சிவம்பெறு மேக ஞானஞ் சேர்ந்துடன் மயக்க லாற்குப் 

பஉம்பெறு கரும மில்லைப் பகர்தரிற் புறவ கத்து 

தவஞ்செபமக் இயாஈம் யோகஞ் சார்ந்திடா வவற்றின் மேலா 

யுவந்துள ஞான தன்னி லுற்றிடு மவனுக் குள்ளம். 

(ப-ரை,) சவம் பெறும் ஏக ஞானம் சேர்ந்து, உடல் மயக்கு இல்லாத்கு-, 

பகர் தரின் - சொல்லுமிடத்து, புற அகத்தும் - வெளியிலும் உள்ளிலும், பவம் பெறு 

பிறவியைப் பெறவேண்டிய, கருமம் இல்லை - காரியமில்லை, அவலுக்கு உள்ளம் - அவனது 

மனமானது, தவம் செபம் இயாகம் யோசம் சார்ர்திடா--, அவற்றின் மேலாய்--, 
உவச்துள்ள - மஏழ்தற் கேதுவாயுள்ள, ஞானம் தன்னில் உற்றிமிம்--, ௭௩ று, 

(வி-ரை.) சிவம் பெறும் எகஞானம் - ஸ்ரிவைக்ய ஜ்ஞாகம், உடல் மயக்கு - தேஹ 

ப்ரமை, உற்றிமிம் - பொருக்நும், இல்லாற்கு - ளேய்யப்ரஸாதிக்கு, உள்ளம் - சத்த 

வ்ருத்தி, ஞானம் - ஆத்ம தவமாயெ போதம். (டு) 

சேவியப்பிரசாதித்தலம் - முற்றும். 
வவவவவகுமகவயம்ம 

  

இவ்விதமாய் நிர்த்தேவறாகமம், நிர்ட்பாவாகமம், ஈஷ்டாகமம், ஆதிப்சஸாது, 

அ்த்யப்ரஸாதி, Covi ரஸாதி என்னும் அறு ஸ்த்தலங்களில் 

கூறிய தர்மங்களுடனே கூடியிருத்தலால் மிவைக்யஜ்ஞாக 
மடைந்து சித்தவருழம்தியின்றி ஞாரியானவனும் 

அங்கஸ்த்தலக்து நான்காமவனுமான ப்ராண 

லிங்கியே ஜஙஈமலிங்கப்ராணி என்று 

௮ நியப்பட்டான், 

௪ - வது. ஜங்கமலிங்க த்தலம் - முற்றிற்று. 

a. 

௫- வது - பிரசாதலிங்கத்தலம். 
௮0940௨ 

[அதாவது - மாம்த்யாதிதகலா ஸமெதமாய்ப் ப.ராறாக்தியுடன்கூடி. பவளா தாக்யத் 

தைப்பொருந்தி ஜீஞாகைக்ய கம்யமாயிருத்தல் என்பது,] 

(சரணனுக்குச்சேர்ந்த உட்பிரிவுகள்.) 
கலிவிருத்தம். 

உரைத்தனை விளங்குற வுயிரி லிங்கித 

னிரைத்தல மனைத்தையு Cou ond Berk 

யருட்சர ணத்தல மடைந்த வற்றையும் 

கருத்துற வருளுதி கணய்கள் வேந்தனே, 

(ப- ரை,) சணங்கள் வேர்தனே - கணகாதனே, உயிர் இலிங்இதன் - ப்ராணலிக் 
இயின், நிரைத்தலம் அனைச்தையும் - வரிசையாகய தலங்களெல்லாவற்றையும், விளக்கும் 

விளங்க, உரைத்தனை--, கீ, எனக்கு--, இனி -, அருள் ௪ரணத்தலம் அடைந்தவற் 

றையும்--, கருத்து ௨௰ - என் மனத்திற் பதியும்படி, ௮அருளுதி - அருள் செய்வா 

யாக, ௭-௮. 

(வி - ரை.) கணங்கள் வேந்தனே யென்றது இரேணுசரை, (4) 

ள்



௨௮௨, ரித்தாந்தசிகாமணி. [பிரசாதலிங்கத் 

அத்தல மடைவுற வடிப்பு னற்பினிட் 
பத்திவிண் ணொளியின்மும் மூன்று பாலவாய் 
வைத்துள பன்னிரு தலமு மாசற * 

மெய்த்தவ வறைகுதும் விழைந்து னக்கரோ, 

(ப- ரை,) மெய்த்தவ - மெய்த்தவதீதை யுடைய ௮கத்தியனே, ௮ தலம் ௮அடைவுற- 

அநீதச் ௪ரணசத்தலத்தின் முறை பொருந்த, அடிப்புனல் - பாதோதகம், பின் - அதன் 

பின்னே, நிட்பத்தி--, விண் - காசம், ஒளியின்-பிரகாசத்தோடு, மும்மூன்று பாலவாய்- 

மூம்கூன்று பகுப்பினவாய், வைத்துள்ள - அமைக்கப்பட்டுள்ள, பன்னிருதலமும்--, மாசு 

அற - குற்றமற, உனக்கு--, விழைக்து அறைகுலும் - ௮ன்போடு சொல்லுவோம், ௭ - று, 

(வி- ரை,) பாதோதகம் - தீக்ஷ£பாதோதகம், சக்ஷொாபாதோதசம், ஞானபாதோ 

தகம் என ஷூன்று வகைப்படும். நிட்பத்து - இரியாகிட்பதஇ, பாவநிட்பச்இ, ஞானகிட் 

பத்தி என மூன்று வகைப்படும், ஆகாசம் - பிண்டாகாசம், விர்தாகாசம், மகதாகாச௫ம் 

என மூன்றுவகைப்படும், பிரகாசம் - இரியாப்பிரகாசம், பாவப்பிரகாசம், ஞானப்பிர 

காசம் என மூன்று வகைப்படும், இந்தப் பன்னிரண்டு தலங்களி னிலக்கண முதலியவை 

மேலே விவரிக்கப்படும், (௨) 

  

டே 

ஓம் ௮ஹிர்புத்ச்யாய ஈம3 

எண்பத்தோன்முவது 

கே.) தீக்ஷ£பாதோதகஸ்த்தலம். 

  

[அதாவது - ஸ்நிவதிக்ஷையினால் த்வைத ஐஞாஈம் ஈஷ்டமாட, குருறிஷ்யர்களுக்கு 
அபேத ஜ்ஞாகம் பிறந்து, அதனுடன் மாஸ்வதமான ஆ தரஸம் ஐக்யமாவதே தீக்ஷா 

பாதோத்கம் என்பது.] 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாடரியவிரு த்தம், 

ஆரிய னோடு €ட னாகந்தச் தயிக்க மாகச் 

சீரிய தீட்சை யாலே தீர்ந்துள பே. முள்ள 

பேரியன் ஞானம் தன்னாம் பெருங்கலை யுணா்ந்த மேலோ 

சேரியன் முனிவ Boer பகதோதக மியம்பு வாரால். 
henner serine செக sete ere Le ecm tenet ee 

* ப்ரஸாதலிங்க ஷ்ட்பக்தர்கள்:--ப்ரஸாதலிங்கமோஹி, ப்ரஸாதலிங்கபக்தன், பற 
ஸாதலிங்கபூஜகன், ப்ரஸாதவிம்கவீரன், பி ரஸாதலிக்கப்ரஸாதி, ப்ரஸாதலிங்கப்ராணி 

என று வகைப்பவொர்கள், இவர்களில், ௮ந்யருசியை யறியாதவனே ப்ரஸாசலிங்க 

மோஹி, பூர்வாஹாரங்களை விட்டவனே ப் ரஸாதலிம்சபக்தன், அநீயருடன் ஸ்ரேஹம் ஸம் 

பாஷணை தாழம் ப்ரதிக்ரஹாதிகளில்லாசவனே ப்ரஸாதவிட்கபூஜகன், அந்ய தீரல்யக்களை4 
சையாநீறொடாதவனே ப்ரஸாதலிங்கவீரன், ஜீ௨ஹிம்ஸைகள் எவ்விடத்திதும் செய்யா 

ம்தும் செய்விக்காமஅ மிறுப்பவனே ப் ரஸாதலிங்கப்சஸாதி, அ.ச்மநிசரஹம் செய்தவனே 

ப். ரஸா.தலிங்கப் ராணி. 

த்ரீவித ப்ாஸாதலிங்கம் :--ராுத்தம் ஹித்சம் ப்ரஹித்தம் என மூவகைப்படும், 

இவைகளில், குரு பஜிக்க மோஷமே ஸுாத்தமாம், லிங்கம் புஜிதச Cuvas.G wo ஷிச் தமாம், 

ஜங்கமம் புஜித்த மேஷமே ட்.ரவஹிகத்தமாம், இதுவன்றி, மற்றொருவிதமாய்ப் பொருள் 
கூறுதஅமுண்டு - ௮தாவது- பூர்வத்தலிருந்த ஸகலகுணங்களையும் த்யாகம்செய்து காமாதி 

களைவிட்டு லிங்கத்தில் பறிறுழவதே ஸாச்தமாம், மி௨ஜ்ஞாதோதயமாவதே ஸித்தமாம், 

ஒவோஹம் பாவனையில் நிலைத்திருப்பதே ப்ரவித்சமாம். 

 



of 

தலம்.] தீக்ஷூ£பாதோதகஸ்த்த லம். ௨௮௩ 

(ப-ரை.) ஆரியனோடு-, “டன், அகததத்து - ஆகர்தத்தில், அயிக்கம் ஓக--, 

ரிய தீட்சையாலே--, தஇர்ர்துள பேசமுள்ள - பேதம் std gener, பேர் இயல் ஞானம் 

தன்னால், பெருய்கலை யுணர்ச்த மேலோர், தடசாபதோதகம் இயம்புவார்--, T= 

(af - cor.) Ffluw- Apis. பேரியல் - பெருந்தன்மை, ஞானந்தன்னால் என்பதில் 
தன் சாரியை. ஏரியல் முனிவ என்றது அகத்தியமுனிவரை, ஏர் இயல் - நல்லியற்கை, 

குரு மிஷ்யர்களுடைய இகைஷயால் த்வைதம் நீங்யெதாகய யாகொரு ஜஞாகமுளதோ, 

அநத ஜஞாஈத்தோடு அச்சத்தின் ஐக்யமானலு தக்ஷாபாதோதகம் என்பதிதன் கருத்து, 

பாதமென் கிளவி யாலே பகர்தரப் படுவ னாசான் 
மேதைகொ ளுதகச் சொல்லால் விளம்புறப் படுவன் டன் 
iso தீட்சை தன்னாழ் செப்புறு மிவ. யிக்க 
மேதமி லுலகிற் றீட்சா பதோதக மென்ன நிற்கும். 

இ ரை,) பாதம் என் இளவியாலே - பாதமென்லுஞ் சொல்லால், இசான்ஃ, 

பகர் சரப்பருவன் - சொல்லப்பமிவன், மேதைகொள் - அறிவையுடைய, உதகச் சொல் 
லால்--, €டன்--, விளம்புமப்பமிவன் - சொல்லப்படுவன், தீது அறு 2 குற்றமற்ற, 

தீட்சை தன்னால்--, செப்புறும் - சொல்லப்படுஇற, இவர் அயிக்கம்--, ஏதம் இல் - குற்ற 

மில்லாத, தட்சாபதோதகம் என்ன- தஇ௯ஷாபாதோ தமமென்று சொல்லும்படி, உலூல்-.-, 

நிழ்கும் - நிலைபெற்றிருக்கும், எ -ு, 

(வி-ரை,) ளெவி- சொல், (௨) 

பரித்திடும் பரமா நந்தம் பாதமென் கிளவி ஞான 
(pore BG முதகங் தீட்சை யுசைத்திடி மிவற்ற யிக்கந 
கெரித்தவிஞ் ஞானா ஈந்தஞ் சேர்ந்துகான் பேத மின்றி 
வரைத்மிதாரு vol LA (Hh (iF, fa} கண்ணாற் காண்குமுன் மான யோகி, 

(ப-ரை,) பாதம் என் ளெவி--, ப.ரமாகச்தம் பரிச்திரிம்--. உதகம் (என் சளெவி)--, 

ஞானம் உரைழ்திமிம்--, உட்சை--, இவற்று அயிக்கம் உரைத்திடும் தெரித்த - தெரி 

விக்கப்பட்ட, இ - இச்சு, ஞானாமதம் செர்ச்து-, பதம் இன்றி--, வரைத்த - (கால 
தேச வர்த்தமானங்களால்) வரையறுக்கப்பட்டுள்ள, ஒரு பொருளும் - ஒருபொருளையும், 
மான யோடி-பெருமையுள்ள யோயொனவன், கண்ணால்--, காண்குறான்-கா ணமாட்டான், 

எ-று, 
(வி-ரை,) பரித்தல் - தாங்குதல், யோகியானவன் பரஜ்ஞாஈ ப்ரகாற ஸ்வரூப 

தலால் $மானயோக” என்னார். (௩) 

ஆரிய னருளி னாலே ஞானவா ரமுத முண்டு 
சீரிய பரம யோகி தீர்ந்துவெம் பிறவி கோய்தா 
னோரிய லாடல் செய்தே யொழுகுமென் தறித்து கொண்ணீ 
கூரிய விலைவேம் செம்கைக் குமரனாழ் றருமங் கண்டோய். 

(ப-ரை.) கூரிய - கூர்மையாகிய, இலை - ௮சஈ வடி.வினையுடைய, வேல் ~ வேழ் 

படையை யேந்திய, செங்கை-பெவம்த திறுக்கையினையுடைய, குமரளால் குமாரக்கட்வுளால், 
தருமம் கண்டோய் - தர்மத்தை யறி்த அகச்தியனே, ஆரியன் அருளினாலே... நானம்- 

ஞானமா$ூய, ஆர் அமுதம் உண்டு-அரிய அமிர் சத்தைப் பரு, 6 சரிய-சிறப்படைச்திருக்றெ, 

பரமயோடு--, வெம் பிறவி கோய் தீர்ந்து, ஓர் இயல் - ஒழரேயியம்கையாய், ஆடல் 

செய்தே - திருவிளையாடல் செய்துகொண்டே, ஒழுகும் என்று - ௩டப்பானென்று, & 

அமறிர்துகொள்--, 7 - Me 

(வி- ரை,) இலை - தகட்டுவடி வெனிலுமாம், (௪) 

தக்ஷ£பாதோதகஸ்த்தலம் - முற்றும், 

 



௨௮௪ சித்தாந்தசிகாமணி. [பிரசாதலீங்கத் 

wh 

ஐம் இகம்பராய ௩ம.. 

எண்பத்திரண்டாவது 

(௨.) சிகஷரூபாதோதகஸ்த்தலம். 

000 — 

[௮.தாவது - தீக்ஷாடாதாதக ஸம்பம்கனான பரிவயோடு ஸிக்ராபாதோதகச்தை 

யடையவேண்மிம், அதனால் பாசோதக ஸமாப்தலாச்யரான ருருமிஃயர்களின் அபேத 

ஜ்ஞாகம் தகஷாபாதோகக ஸம்பர்கனான பவேயோகியை ப்ரேரேபிக்கும், அசனால் அந்த 

ரிக்ஷா ஜ்ஞாகங்களின் ஸாமரஸ்.பமுண்டாம், அதனாலாகிய ஸுகாநுபவத்தைச் செய்வதே 

சகஷூபாதோதகம் என்பது] 

அறுர்க்சழிகெடிலடியாசிரியவிருத்தம், 

யா23தாரு AL one Ques BHF மயமா ஞான& 

இதறு மியோகுக் காகச் மெய்இடு மலையி ரண்டும் 

பேதம தறக்க லந்த பெருமையை யுரைப்பா நல்லோர் 

மாதவ முனிவ சிட்சா பகோதக மென்ன மாதோ. 

(ப-ரை ) மாதவ முனிவ - பெருந்தவத்தினையுடைய அகத்திய முனிவனே, இங்கு- 

இவ்வுலடல், குரு ௪. மயம் ௮ம் - குருறிஷ்யருபமாகிய, ஞானம் - ஞானத்தை, தீது 

அறும் - சூழ்றமற்ற, யோ௫க்காகயோடுமின் பொருட்டு, யாதொரு சிட்சைசெய்திடும்--, 

அவை இரண்டும்--, பேதம் அற கலந்த பெருமையை, சிட்சா பதோதகம் என்ன--, 

நல்லோர் உரைப்பர்--, எ.- று, 

(வி- ரை,) மாது ஓ - அசைகள், பேதமதற என்பதில் அது பகுதிப்பொருள் 

விகுதி. (2) 

மதியெனு மத சத்தால் வாய்ததநாழம் கடலை யாசான் 

விதிமுறை கடையத் தோன்றும் விளங்கறி வழுத முண்ப 

னெதஇரறு மியோக முத்தி யிரவினிழ் பரமா காசத் 

துதிதரு ஞானத் இங்க ளின்பகல் லொளியே காண்பன். 

(ப- ரை,) மதி எனனும் மந்தரத்தால் - அறிவென்கிற மச்சரபர்-தத்தா ல், வாய்த் 

JTS) GLH = பொருந இய லால்களாகிய சமுத்திரத்தை, ௮சான் ஸ்திமாறை கடைய, 

தோன்றும் - உண்டா கற, விளங்கு - geo lesbo, அ ay அமுதம் - ஞானாமிர் தத்தை, 
எதிர் அறும் யோெ, உண்பவ-, முத்தி இரவிவில் - முக்தியாஇய இரவில், பர 
மாகாசத்து --, உதிதரும் - உதிக்கின்ற, நோனததங்கள் - மானமா சந்திரனது, 
இன்பம் - ப.ரமாகந்தமாகிய, நல் ஒளிமய - இறந்த நிலாவையே, மாண்பன் - தாண் 

பான், eT = 2 

(a - en.) மதி - யுக்தி, ஆசான் - ஸநிஷாசார்யன், கடைய - கா.ரணப்பொருட்டா 

இய செயவெனெச்சம், இது தோன்றும் என்லும் வினகொண்டது, எதிர் - நிகர், (௨) 

வரைந்துள தேச கால மருவறும் பரமா நந்தம் 

பொருந்தினோன் காண்ப கேட்ப வறிவவாம் பொருளி௰் கில்லை 

யொருமங்கிய பரமா நந்த யோடுபால் விடய வேட்கை 
வருங்கொலொண் க்கை பெழ்றோன் மதிப்பனோ கூவ bens,



தலம்,] ஞானபாதோதகத்தலம். ௨௮௫ 

(ப-ரை.) வரைந்துள்ள - வரையறை செய்யப்பட்டுள்ள, தேச காலம் - தேச 

காலங்களை, மருவு அறும் - பொருச்தாத, பரமாஈர்தம் பொருர்தினோன்.., காண்ப 

சேட்ப அறிவ அம் - காண்பனவும் கேட்பனவும் ௮ழிவனவுமாடய, பொருள்-பொருள் 

கள், இங்கு இல்லை--, ஒருங்கிய - மனமொருங்கய, பரமாகந்த யோடுபால்--, விடய 

வேட்கை வருங்கொல் - விஷயாபேஷ்ை யுண்டாமோ, ஓள் - ௮ழூய, கங்கை Cup 

ஜோன் --, கூவரீரை மதிப்பனோ-, எ-று. 

(வி-ரை,) பால் - ஏழலுருபு, கங்கை - கங்காஜலம். கூவடர் - கூபஜலம் (கூபம் - 

இண று), (௩) 

அலையில்பே ரின்ப வாரி யமிழ்ந்துவன் பரம யோகி 

யெலையிலவ் வாரி திக்கோ சரெல்லையு முண்டோ சொல்வாய் 

கலைமலி குரவன் மிக்க கருணைவா னிலவு இப்ப 

மலர்தரு கெஞ்ச சீல மருவினோன் மயங்கு மானால். 

(ப-ரை,) அலை இல் - அலையில்லாத, பேரின்ப வாரி - பேராகந்தக் கடலில், பரம 

யோடி--, அமிழ்ர்துவன்--, எல்லை இல் - வரம்பில்லாத, ௮ - அந்த, வாரிதிக்கு--2 

ஒர் எல்லையும் உண்டோ--, சொல்வாய், கலை - ூற்பொருள், மலி - நிறையப் 

Quin, குரவன் - அசானது, மிக்க கருணை - மிகுந்த அருளாகிய, வால் நில உழிப்ப - 

வெண்மையாஇய சர் இரன் தோன்றுதலால், மலரீதரு - மலர்இன்ற, கெஞ்சம் - மன 

மாடிய, ரீலம் மருவினோன் - ரிலமலரையுடையவன், மயங்குமுன்--, எ. து, 

(வி-ரை,) அமிழ்க்தல் - அழுக்தல் (மூழ்கலுமாம்), வாரிதி - கடல். நீலம் - ஆகு 

பெயர் (நீலம் - கருங்குவளை), சூரன் கருணை - குருப் ரஸாதம், கலை மலி- ஷோடறா 

கலைகளும் நிழையப்பெற்ற எ.எப்பொருள்படுத்தி கிலவைச் சிறப்பித் துரைக்கறுமமையும், 

சிகஷாபாதோதகலஸ்த்தலம் - முற்றும். 

ட்ட 

லம் YOR pt SECU AD. 

எண்பத்தமூன்றாவது 
(௩.) ஞானபாதோதகத்தலம், 

  

(அதாவது - ப்ரிகாபாதோதக ஸம்பாகனான ஸரிவயோடு குரூபதிஷ்ட ஜீநோரகத் இனால் 

ஜஞாாநம்தச்தை யடைவதே ஞானபாதோதகம் என்பது. ] 

கலிவிருத்தம், 

நாமோ ஈத ஞானங்க ளேயிவண் 

டேடரு ஞானதே சிகன்மற் ன்னவை 

கூடிய சமரசங் குலவு பாதகீர் 

சடனென் gens és இறந்து ளோர்க்கரோ, 

(ப-ரை,) காடும் - காடுதக்குரிய, ஆந்த ஞானங்களே--, இவண் - இவ்வுலகலெ, 

தேடு அரும் ஞான தேூகன் (ஆம்)--, அன்னவை - அலை, கூடிய - சேர்ந்த, சமரசம் 

குலவு - சமரச பாவ விளங்குறெ, பாதகீர் - பாதோதகமே (அம்), டன் என்று 

௨உரைத்திடச் சிறந்துளோழ்கு--, எலு,



௨௮௬ ப சி த் தாத்தசிகாமணி. [பிரசாதலிங்கத் 

(வி- ரை,) ஆகந்த ஞானங்களே - இன்பமும் அறிவுமே (ஏிதாக£ தங்களே), ஞான 
தேடிசன் - ஜஞாசாசார்யன், ஆாந்தமாயெ இஞாகமானது ல்ஞாஈகுரு வெனப்படும், 

அதன் ஐக்யப்பேற்றால் ஸ்ிஷ்யஹக்கு 966 ஜ்ஞாககுருவோடு ஸமரஸத்தன்மையானது 

ஜஞாசபாதோதகம் என்பதிதன் கருச்து, (௧) 

நீஹறைவொடு நிமலமாய் நின்ற வித்தையா 

மழையர வொடுபுயன் மாறி யின்பமா 

மறைகடல் பொலியவா நந்தச் சோதுியாற் 

கழையறு ஞானவெண் கரி லங்குமால். 

(ப- ரை.) கிறைவொடு நிமலமாய் கின்று--, அவித்தை ஆம்--, மறை அரவொடு 

புயல் மா நி--, இன்பம் ௮ம்--, ௮றை கடல் பொலிய--, அந்தச் சோதியால்--, கறை 

அறு - கும்றமம்ற, ஞான வெண்கதிர் - ஞானமாஇய சந்திரன், இலங்கும் - விளங்கும், 

எ-று, 

(வி- ரை,) நிமலம் - நிர்மலம், ௮.ரவு - இராகு, அ௮மைகடல் - ஒலிக்ன்ம கடல், 

மறைய ரவொடு புயல் மாறி என்றது மறைகின்ற இராகுவினின்று விடுபட்டும், மேகத் 
இனின்று விடுபட்டும் என்றபடி, அவித்தையாம் ௮7௮, அவித்தையாம் புயல், என 

இயைத்துரைத்துப் பொருள் கொள்க. (௨) 

அதிவெனு மதிவச வவி%தை யாகிய 

செறியிரு ளொழிதரச் சிதார் தங்களே 

குறியெலு மொருபெரும் கோல௩ தோன்றுமா 

லுறவொடு பகைதவிர் யோகி கட்கரோ. 

(பஃரை,) உறவொடு பகை தவிர் யோகெட்கு--, அறிவு என்னும் மதி வர - ஞான 

மாய சந்திரன் தோன்ற, அவித்தை ஆ௫ூய--, செறி இருள் - மிக்க இருள், ஒழிதர- 

ஒழிய, இதாகந்தங்களே - அறிவும் இன்பமுமே (ஞாகாகந்தங்களே), கூதி என்னும் - 

அடையாள மென்டுற, ஒரு பெரும் கோலம் தோன்றும்--, எ-று, 

(வி- ரை,) தவிர்தல் - ஒழிதல், பெருங்கோலம் - பேரழகுள்ள உரும் (அதாவது 

ஸுகஸ்வரூபமாடெ ஸ்வரூபகிலை), (வ) 

மாயைவல் லிரவற வந்து ஞானமாஞ் 

சேயொளி யிரவிதான் றிகழுங் காலையிற் 

போயுற வுலகியல் வழக்கம் போற்றுரறான் 

நூயநல் யோகிதான் றுயிலு மென்பவே. 

(ப- ரை,) மாயை - மாயையாூய, வல் - வலிய, இரயு ௮ற - இரவொழிய, 
ஞானம் ஆம் - ஞானமா௫ூய, சேயொளி இரவி wb gi—, இகழும் காலையில்--, தூய 

கல் யோடு--, உலடயல் வழக்கம்--, போய் உ௰ போற்றுரான்--, துயிலும் - நித்திரை 

செய்வன், என்ப - என்று சொல்லுவர் (மேலோர்), எஃறு, 

(வி - ang.) சேயொளி - செவ்வொளி, இசழும் காலை - விளல்குய் காலத்தில், 

போஜற்றுறுன் - மதஇயான், உல$ூயல் வழக்கம் - லோக வ்யாபாரம், (௪) 

அ]கன்றிட வாதியா மவித்தை நித்திய 

சுகந்இகழ் பரமமாஞ் சூரி யன்றனிம௰் 

புகுந்துறு மனமுடைப் புனித யோடதொன் 

௪௧65௬ கம்பனை தன்னிம் மோய்வுுன்,



தலம்.] சிரியா நிட்பத்தித்தலம் ௨௮௭ 

(பஃரை, அநாதி அம் அவித்தை அகன்றிட --, நித்திய - சாசுவதமாயெ, 

சுகம் இகழ் - இன்பம் விளக்கு, பரமம் ஆம் சூரியனில்--, புகுர்துறும் - ப். வேத் 

துள்ள, மனம் உடை - மனத்தையுடைய, புனித யோடு, சகம் தரு கம்பனைதன்னில் 
தோய்வுரமுன்--, CT = Me 

(வி- ரை.) அவித்தை - ௮ஜ்ஞாகம். தோய்வுறல் - படி.தல், கற்பனை - விகற்பம், 

ப. சமம் ௮ம் ஞரியனில் - பரஞ்சோ தியில், (௫) 

மேப்ப்பர சுகமொடு விளங்கு சோதியர்க் 

கொப்பல சயனரி யுருத்தி ரன்கதி 

ரப்படி. தமையுணர்ட் தவர்க்கத் தேவர்தாநீ 

துய்ப்புறு சுகஞ்சிறு துளியொன் முகுமால். 

(ப-ரை,) மெய் பர சுகமொடு விளங்கு சொதியர்க்கு--, அயன் ௮ரி உருத்திரன் 
கதிர் ஒப்பு அலர்--, அப்படி, தம்மை உணர்ந்தவர்க்கு--, ௮ - அகத, தேவர், 

HUY wn சுகம் - நுகரும் இன்பமானது, இறு துளி ஓன்று ஆகும்--, எ - று, 

(வி-ரை,) சோதியர் - ஒளனியுருவாயிருட்பவர், கதிர் - சூரியன், அத்தேவர் என்றது 

அயன் முதலியோசை, ப்ரஹ்மா விஷ்ணு ருத்ரன் ஸழுரீயன் ஏது, ப.ராகந்தஜோதி 

யின் ஸாக்ஷாத்காரம்பெற்ற யோடுக்கு ஸமதீவ கற்பனை ஏறு, ப்.ரஸ்ம விஷ்ண்வாதி 

தேவ விமேஷங்கள் அபரோகஷிமா யறுபலிக்கப்பட்ட ப.ரமாகர்த விலாஸமுடையவ 

னாய மஹாத்மாவினது ஸுகத்தின் லேறங்களேயாம் என்பஇதன் கருத்து, (௬) 

மானுடர் சிறுசுக மருவு மிந்திய 
ஞானம தடைகுவர் நச்சி யிந்திய 
மானம தறுபரா நந்த வாழ்வினைத் 
தானெவர் விரும்புவார் சார்தற் கெண்ணியே. 

(ப-ரை,) மானுடர் - மனிதர், ஈச்ச - விரும்பி, சிறு சுகம் மருவும் - சிற்நின்பத் 

தோககூடிய, இக்திய ஞானம் ௮டைகுவர்--, இர்திய மானம் ௮று - இர்த்ரியாபிமாக 

மற்ற, பராஈர்தவாழ்வினை - பேரின்ப வாழ்வை, சார்தற்கு எண்ணி - அடையக்கருதி, 

எவர் விரும்புலார்--, எற. 

(வி-ரை.) ஈச்சல் - மிரும்பல், இக்தியஞானம் - இந்த்ரிய வுணர்ச்சி, வாழ்வு - 

செல்வம். எவர் விரும்புவார் என்றது ஒருவரும் விரும்புகின் நிலர் என்றபடி. (௭) 

ஞானபாதோதகத்தலம் - முற்றும். 

௨ 

ஓம் ௮கேகாத்ம௫ே கம 

எண்பத்துகான் காவது 
௪.) கரியாறிட்பத்தித்தலம். 

_ ௮௨௨ 

[அசாவது - ஜஐஞாஈபாதோதக ஸலம்பக்சனான மமிவயோடு இரியையை யாசரிப்ப 

தாயினும் ர்ஜவினிடத்துல் ஸர்ப்ப ப்ராக்தி யுண்டாவது போல கரியா ஜாயமான 

பலன் அவனைப்பற்றா திருப்பதால் இரியாகிட்பத்திமான் என்பது] 

கலிவிருத்தம். 

உன்னரும் ப ரமகல் யோகு தன்கணே 
மன்னுறும் இரியையோர் வன்க யிற்றினிழ் 

பன்னகம் போன்றுசற் பிக்கப் பட்டதா 
லன்னவன் முன்கிரி யாகிட் பத் இமான்,



2. DF DI தித்தாத்தசிகாமணி. [பிரசாதலீங்கத் 

(பஃ- ரை.) ஓர் வன் கயிற்தினில் பன்னகம் போன்று - ஒரு வலிய கயிற்நிற் பாம்பு 
போன்று, உன் அரும் - நினைத்தம்கரிய, நல் - மல்ல, பரம யோடுதன்கண்ணே - 

மேலான யோ௫யினிடத்தே, மன்னுறும் - நிலைபெற்ற, இரியை கற்பிக்கப்பட்டதால் - 

இரியையானது கற்பிக்கப்பட்டதனால், ௮ன்னவன் தான் - அந்தப் பரமயோடுயே, கரியா 

நிட்பத்திமான்-.-, எ. று, 

(வி- ரை,) கயிற்றினில் பன்னகம் - பழுதையிற்பாம்பு. பகம் - காலால் நடவா 

தீத, எனவே மார்பினால் ஈகர்வது என்றதாயிற்று ;) இது பற்றியே இதற்கு உரகம் 

என்னும் பெயர் வழங்குவர் வடநாலார். பரமயோடு - ப்ரஹ்மஸ்வரூபனூயெ ஐஞாக 
பாதோதகன் எனிலுமாம், (௧) 

சிறப்புறு ஞானிசெய் செயல்கள் யாவுமிப் 

பிறப்புறு காரண மல்ல பே ரழல் 

வறுப்புறு விதையினை மண்ணி னொண்முளைக் 

குறப்பெறு மேதுவென் றுரைக்க லாகுமோ. 

(ப-ரை.) பே. ரழல் - பெரு நெருப்பினால், வறுப்பு உறு - வறுக்சப்பெற்ற, விதை 

யினை - விசுதினை, மண்ணில்--, ஒள் முளைக்கு--, உறப்பெறும் - பொருந்தப் பெற்ற, 

ஏதுவென்று உரைக்கலாகுமோ--, (அகாறு, அத போலவே) செப்பு உறு ஞானி--, செய் 

செயல்கள் யாவும்--, இ - இந்த, பிறப்பு - பிறவிக்கு, உறு காரணம் ௮ல்ல--, எ - று, 

(வி-ரை.) மூளைக்கு - மூளையுண்டாதற்கு. ஏது - காரணம், ஒகுமோ வென்னு 

மோகாரம் எதிர்மறை, (௨) 

த்தறு ஞானிதன் செயல்க ளாலவழ் 

கேதுள தெய்துவ திருள்வி முங்குறு 
சோஇகொண் மதிக்கெதிர் தோன்றும் விம்பமார் 

வாதைய துளதுகொன் மதித்து காடினே. 

(ப- ரை,) இருள் விழுங்குறு - இருட்டை விழுங்குற, சோதிகொள் மஇக்கு - 

ஒளியையுடைய சந்திரனுக்கு, எதிர் தோன்றும் - அதம்செதிரே தோன்று, விம்பம் - 

பிரதி பிம்பத்தில், ஆர் - உண்டாறெ, வாதை - பலுமானது, மதித்து நாடின் - ஆலோ 

சித்து கோக்கனொல், உளதுகொல் - உளதோ (இல்லை, அதுபோல), தீது அறு - குற்ற 

மற்ற, ஞானிதன் செயல்களால்--, அவம்கு--, எய். துவது - ahs அடைவது, ஏது உளது 

யாதுளது (ஒன்று மில்லை), ஏ - று, 

(வி-ரை,) பிரதி பிம்பம் - எதிருரு, வாதை - விகாரம் எனினுமாம். எய்துவது 

என்றது பிறவித்துன்பம், உளதுகொல் என்பதில் கொல் எதிர்மறைப் பொருடந்து நின் 

மது, எதுளது என்னும் வினாவும் அது, தீது ௮று - அஹறங்காரமறம்த எனினுமாம், ஈற்றே 

BTID MOE. (௩) 

Sie ons கிரிதருஞ் செயல்வி சும்பினா 

லிங்குரைத் திடுதல்போ லிசைந்த வாக்கையான் 

மங்கலத் தொளிகொளான் மாவி வுக்குமா 

றங்குமச் செயும்தொழில் சாற்றப் பட்டி டிம். 

(ப - ரை,) திங்களுக்கு - சர்இிரலுக்கு, விசும்பினால்--, இரிதரும் செயல் - ஓடும் 

தொழில், இங்கு உரைத்திமிதல் போல்--, இசைஈத ஆக்கையால்--, மங்கலத்து ஓளி 

கொள் - மங்களகரமான வொளியைக்கொண்ட, ஆன்மாவினுக்கு - ஆத்மாவுக்கு, மால்



a“ 

தலம், திரியா நிட்பத்தித்தலம், ௨௮௬ 

தீங்கும் - மயக்கர்தங்கே, ௮ - அந்த, செய்யும் தொழில்--, சாற்றப்பட்டிடும் . சொல் 
லப்படும், T= yy, 

(வி-ரை,) விசும்பு - ஆகாயம், ஈண்டு இடவாகு பெயராய் மேகத்தை புணர்த்திற்று, 

இரித.ரல் ~ ஒடுதல், இங்கு - இவ்வுலஇல், Fb Br Dae மேக ஸம்பந்தத்தால் எங்வாறு 
சலகம் அஇரோபிக்கப் படுகின்றதோ, அவ்வாறு ஆத்மாவுக்கு தேஹ எம்புர்தத்தால் 
க்ரிபை கற்பிக்கப் படுசன்றது என்பஇதன் கருத்து, (௪) 

வினைபல விரவினும் விமல ஞானிதா 

னனையவை தர௫ுபய னவண டைந்திடா 

னினியன பலபொரு எளிசைந்த ருக்தினு 

நனியுணு காவவை ஈண்ணு மோசொலாய், 

(ப- ரை.) இனியன பல பொருள் - இனியவாடிய பல பதார்த்தங்களை, இசைந்து 

அருச்திறம்--, ஈனி உண்ணும் - மிகுதியாயுண்ணுறெ, மா -காவானது, ௮வை ஈண்ணு 

மோ - அவற்றின் பயனை யடையுமோ (அடையாறு, அதுபோல), வினை பல விரவினும் - 

பல செயல்கள் செய்யினும், விமல ஞானி--, அனையவை தரு பலன் அவண் அடைந்தி 
டான்... எ.ஃறு, 

(வி- ரை,) இனியன - மூம்றெச்சம். அவை - ஆகுபெயர், காவானது புஜிக்கின்ற 

தாயினும் எவ்வாறு கெய் முதலியவற்றால் ஸம்பட்இக்கப் பெறுஇன்றதில்லையோ, அவ் 

வாறு புராரியானவன் ஒர்மம்கபாக். செய்இன்றவனாயினும் கரியைகளின் பயனோேடு 

ஸம்பமுஇக்கப் பெறுகிவ் றஇல்ம என்பஇதன் கருத்து. (@) 

விடுஃ தள வுபா இயான் வினைகள் யாவுமிய் 

SUG Hon வளவதா யவன்கண் மாயுமா 

னடப்பினு மிருப்பினு ஈனியு தல்கினுந் 

தொடக்குறு முயிர்வினை ஞானி தோய்ந்இடான். 

(பரை, விடுத்துள்ள உபாதியான் - உபாதியை விட்டிருப்பவன், வினைகள் 
யாவும்--, இங்கு, அடுத்துள்ள அளவதாய்--, அவன்கண் மாயும் - HUM. FC 
யொடுய்கும், ஆல் - இசலால், நடப்பினும் இருப்பிலும் ஈனி உறலம்இலும்--. ரூனி « 
ஞானியானவன், தொடக்குறும்- ம்பக்இத்த, உயிர்வினை கோயர்திடான் - £வச்செயலின் 

® ° க் பயன ய்டையமாட்டான், or =~ a, 

. (வி - ரை) னி - மிகுதி. வினை - ஆகுபெயர், அடுத்துள்ள அளவசாய் - தோற்ற 
மாத்திரமா ய், உடக்ஜெவனாயிவம், இருக்கெவனாயினும், தூய்குெவனாயினும் ஒருவனும் 
கர்மமில்லா தவனாயில்லை, மேஹிசளுக்கு சர்மமானது இயல்பாயுள்ள த, ௮ரீத காமமா 
னது ;ராநிகளுக்கோ வெனின் பயனற்ற தென்பதஇதன் கருத்து, (௬) 

நீறையுறு பராகந்த சுத்த நெஞ்சனா 

மறிவுடை யவன்றனை யணங்கு வல்வினைச் 
செறிகொடர் பந்கனை செயாதென் மோர்கநீ 

குறுமுனி யென்றுயர் குணப்பொற் குன்றனாய. 

(ப-ரை.) குறுமுனி என்று - குறுமுனியென்று சொல்லப்பட்டு, உயர் - உயர்ச்சு 
குணம் பொற் குன்று அன்னாய் - குணமாடய பொன்மலையை நிகரீத்தவனே, கிறை உறு - 

கிறைச்த (பரிபூர்ணமாகிய), பராகர்த சுத்த ரெஞ்சன் ஆம் அறிவுடையவன் தன்னைஃ-, 
அணங்கு - (யாவரையும்) வருத்துற, வல் வினை - வலிய வினையா, செறி தொடரீ 5 

௩௭



௯0 சித்தார்தசிசகாமணி, [பிரசாதலிங்கத் 

மிச்ச விலக்கான, பந்தனை செய்யாது என்று - பிணிக்கமாட்டாதென்று, 8 ஓர்க- 
நீ யதியக்கடவை, ௭ - நு, 

(வி- ரை.) பராகர்தம் - பேராகர்தம், குறுமூனி யென்றுயர் குணப்பொழம்குன்ற 
ஞய் என்ற விளி ௮கத்தியரைச் குறித்த.து, மெஞ்சன் - மனத்தையுடையவன் (தத்தன் 
எனிலுமாம்). அறிவுடையவன் - ஞானி (ஜீவன் முக்தன்), அணங்கு வல் வினைச் செறி 
தொடர் பர்தனை செய்யாது - பற்பல போகபயனைத் தருவதா கர்மபீடையானது 

நிகழாத. (௭) 

கிரியாரிட்பத்தித்தலம் - முற்றும், 

a கஷட 

டே 

ஒம் ஸாத்விகாய ஈம 

எண்பத்தைந்தாவது 

(௫. பாவறிட்பத்தித்தலம். 

௮0000) 

[அதாவது - க்ரியாகிஷ்பத்தியுள்ள ்ரிவியோடு றாஃக்இிரஜத மயாயத்தைப்போலப் 

பாவநிஷ்பத்தியுளளவனா மயீருப். அதனாலும், ஸ்ரிவனிடத்தில் ௮௪ஞ்சல பாவமுள்ளவனா 

யிருப்பதனாலும், அதன் ஸம்பச்த மில்லாதிருப்பதனாலும் பாவநிட்பத்திமான் என்பது.] 

கலிலிருத்தம், 

உடைத்திடு மயலுடை யோகி தன்கணே 

யடுத் துள பாவமிப் பியின்௧க ணாகிய 

கடுத்துள வெள்ளிபோற் காட்ட லாலிவன் 

படைத்துள பாவறிட் பத்தி மானரோ. 

(பஃ- ரை.) உடைத்திடும் மயல் உடை - மயக்கத்தை வென்ற, யோடுதன்கணே - 

(ப.சகாயனும் கரியா நிஷ்பத்திமானு மாடுய) யோடுபினிடச்தே, அடுத்துள்ள பாவம்--, 

இப்பியின்கண் ஆய - இப்பியிலுண்டாடிய, வெள்ளி கடுத்துள்ளதுபோல் காட்டலால்--, 

இவன்--, படைத்துள்ள பாவடிட்பத்திமான்--, எ-று, 

(வி-ரை,) உடை.தீதல் - வெல்லல், அடுத்துள்ள - அடைந்திருக்க, இப்பி- 

மூதிதச்சிப்பி, சடுத்தல் - ஒத்தல். (2) 

பரமஞா னிக்கொரு பாவ பந்தக 

மருவுறா தெனிலுமே வருத்து வெம்பவ 

மொருவவா சருள்புரி யொரு வத்தினில் 

விரவுபா வனையது மேவ வேண்டுமால். 

(ப-ரை.) பரம௦ ஞானிக்கு--, ஒரு பாவ பந்தம் மருவுரறாது எனிலும்--, வருத்து - 

வருத்து, வெம் பவம்--, ஒருவ - கீங்க, ஆர் அருள் புரி-'மிக்க அருளைச் செய்ற, 

ஒரு சிவத்தினில்--, விரவு - பொருச்திய, பாவனை மேவ வெண்டும்--, எ - று, 

(வி - ரை,) பந்தம் - கட்டு, வெம் பவம் - கொடிய பிறவி, ஆல் - ௮சை, கேவலம் 

ஜ்ஞாஈயோடுக்கு மநோ பாவனையோடு ஸம்பச்தமில்லை யாயினும் ஸம்ஸா.ரத்இினின் றும் 

விடுவிப்பவளாயெ ஸநிவனைப் பாவிக்க வேண்டும் என்பதிதன் கருத்த, (௨)



த்லம்.] பாவநிட்பத்தித்தலம். ௨௬ 

நிரம்பிய தாநந்த நித்தன் றன்கணே 

விரும்பிய பாவனை விடேல வன்றனி௰ 

பரம்பெறு பாவனை பரவு வெம்பவக் 

கருங்கடல் கடந்்இடக் கடத்து மென்பவே. 

(ப- ரை.) நிரம்பிய - கிறைச்த, இதாகர்த --, நித்தன்தன்கண்ணே --, விரும்பிய 
பாவனை விடேல் - விரும்பப்பட்ட பாவனையை விடாதை, ௮வன் தன்னில் - அவனி 

டத்தே செய்ற, பரம் பெறு பாவனை - மேலான பாவனையாயே மரக்கலமானது, 
ப.ரவு - விரிந்த, வெம் பவம் - கொடிய பிறவியாஇய, கருங்கடல் கடச்திட--, கடத்தும் - 

தாண்டுவிக்கும், என்ப - என்று சொல்லுவர் (பெரியோர்), எ - று. 

(வி-ரை,) grb gS - அகண்ட பரிபூர்ண ஜ்ஞாமம் அடையப்பெழ்றவனே, நித்தன் - 

பரமசிவன், விடேல் - முன்னிலை யொருமை யெதிர்மமை வினைமுற்று, (௩) 

இங்குறு பவவிடா யாவு நீக்கியே 

சங்கர பாவனை தானு நீங்குமாழ் 

பொங்கழல் விறகினைப் பொடித்து நின்றுகா 

னய்கவி யாமலே யடுக்கு மோசொலாய், 

(ப-ரை.) இங்கு உறு - இவவுலடுற் பொருந்துகிற, பவ விடாய்--, யாவும் - முழு 

லும், நீக்கியே - ஒழித்தே, சங்கர பாவனை தானும் நீங்கும்--, பொங்கு அழல் - எரி 

கெருப்பானது, விறகனை பொடித்து நின்று - விமகை நீறு செய்து நின்று, தான் அங்கு 

அவியாமலே அடுச்குமோ--, சொலாய் - சொல்வாயாக, எ று, 

(வி- ரை,) பவவிடாய் - பிறவிச்சோர்வு.  அடுக்குமோ வென்லு மோகாரம் or Bit 

மறை, ௮க்கநியானது எவ்வாறு விறகு முதலியவற்மை தஹித்தவிட்டுத் தாலும் நறித் 

துப் போடுன்றதோ, ௮வ்வாறு பிவியாலுண்டாகும் அக்கத்தை ரீசவிட்டு றிவபா வனை 

தானும் நீங்கும் என்பதிதன் கருத்து, (௪) 

வீத்துறு சவா௩௩்த மெய்தி னென்செயும் 

வாய்த்தபா வனையினி மனத்தி னெண்பொருள் 

சாத்திய மாயுறிற் சாத ஈங்களாஜற் 

பேர்த்தொரு பயனிலை பேசுங் காலையே. 

(ப- ை ர.) ஏத்துறு - புகழ்பெற்ற, சிவாநர்தம் எய்தின் - Aan nes மெய்தப்பெழ் 

முல், வாய்த்த - பொருக்திய, பாவனை--, இனி என் செய்யும்--, மனத்தின் - மனத்தினால், 

எண் பொருள் - (வெகு காலமாய்ப்) பாவிக்கும் பொருள், சாத்தியமாய் உ௰ின் - இத்தித் 

சப்பெற்றால், பேசுங்காலை - சொல்லு மிடத்து, சாதநங்களால் = பிற கருவிகளால், 

பேர்த்து ஒரு பயன் இல்லை - வேமொரு பயனுமில்லை, ௭ - று. 

(வி-ரை,) ஏத்தல் ~ புகழ்தல். சாத்தியமா தல்-சித் இத்தல், crete eon Beside தாய, 

இனி-இப்போலு, இதனை *இனியமிர்தேன்'! என்புழிக்காண் ௧, (திருக்குறள், ௧0௯ ௮, ௩.,) 

பாவமு ஞானமும் ப.ரனி லேகமாய் 

மேவிடி. னொருசிவ மாய்வி ளங்குவான் 

பாவமு ஞானமும் வேறு பட்டுநின் 

முூவன வின்மையா லவைவி டேலரோ, 
(ப- - ரை,) பாவமும் ஞானமும், ப.ரனில் - பரனிடத்து, ஏகமாய் மேவிடின —, 

ஒரு சிவமாய் விளங்குவான்... பாவமும் ஞானமும் வேறுபட்டு hero ) ஆவள்



6௯௨ சித்தாந்தரிகாமணி, (பபிரசாதலீங்கத் 

இன்மையால் - ஆவன வொன்றுமில்லை யாதலால், ௮வை விடேல் - அவழ்றை விடாதை, 
எ.ஃறு, 

ள் 

(வி-னை.) பாவம் - பாகனை, ஏகமாய் - ஒன்ாஇ, மேவிடின் . பொரும்இஞால்: 
அவை யென்றது அந்த பாவ ஞானங்களை, பாவனையாவாது வ்ரு த்திஜ்ஞாஈச்தோடுகூட 
ஸரீவத்தினிடம் ஒன்மாய் லயித்தப்போக, ஸ்ரிவஜ்ஞாநியானவன் ஆஸ்சர்பக.ரமாகய ஸ்வர 

பாவேற மூடையவனாய் மிவதத்வத்தில் விளங்குகிறான், பாவனையின் றி ஜ்ஞாஈமில்லை 

இஞாசமின் திப் பாவனை யில்லை, ஆதலால் மோக்ஷகாரமாய்க் கூடப்பட்ட இரண்டையும் 
கைப்பற்ற வேண்டும் என்பதிதன் கருத்து, (௬) 

பாவநிட்பத்தித்தலம் - முற்றும். 

உ 

ஓம் ாஃத்தவிக்ரஹாய ஈம; 

எண்பத்தாரறாவது 

(௬) ஞான நிட்பத்தித்தலம். 
—oobeto°0—- 

[அ.தாவ.நு--விஸ்வ வ்யவஹார ஜ்ஞாஈம் ஸ்வபாலமாயும் ஸ்த்திரமாயு மிருப்பிஷம் 
பாவரிஷ்பத்திமானான ஜஞாரி, ஸ்பிவனல்லா.து ப்ஜேபாக்கரம் அதாவது நான் அமியத் 

தக்கவன் இறு அறியத்தக்கது என்னும் வ்யவஹா ரங்கள் இல்லா திருப்பதனாலும், ஸ்வப்ஈ 

ஸத்ருறமான டீஞாக வருத்தியுள்ளவளு யிருப்பதனாலும் ஞானமிட்பத்திமான் GT ETL) Hie | 

கலிவிருத்தம், 

உலகனி லுணர்பொரு ஞூணர்விம் இன்மையா 

லிலகுறு மிவன்கன வென்ன நோலமே௰் 

பலர்புகழ் ஞானமிட் பத்தி மேவலா 

னலமலி ஞானநிட் பன்ன னென்பரால். 

(ப- ரை,) உலஇனில் - லக தீதில், உணர் பொருள் - உணர்தற்குரிய பொருள், 

உணர்விற்கு இன்மையால், இலகுறும் - விளங்குடற, இவன்--, சனவு என்ன - 
கனாப்போல, ஞாலமேல் - ௨உலகமீது, பலர் புகம் - பலராலும் புகழப்படுஇற, ஞானமிட் 

பத்தி மேவலால்--, லம் மலி- உன்மை மிகுச்த, ஞாநநிட்பன்னன் என்பர்... எஃறு, 

(வி-ரை,) மேவலால் - அடைக்திருத்தலால், மலிதல் - மிகுதல், ஆல்- அசை, லோக 

வ்யவஹா.ரத்திலுள்ள ஐஞாநத்இிற்கு உண்மையாகய ஜஞயமான வியஃயம் இல்லாமை 

யாலும், கனாப்போல ஐஞாஈாமேற்படு இன்மமையாலும் Qos cena ஜ்ஞாகரிஷ் 

பத்தமான் என்பததன் கருத்து, (௧) 

சோழ்பனம் தீனில்வரு முணர்வு தோன்றுமப் 

பற்பல பொருளொடு போகும் பான்மைபோற் 

தற்பர மிலகுறத் தன்னு ணர்ச்சியான் 

முற்பெறு ஜேயமு முடிந்து போகுமால், 

(ப- சை.) சொம்பனம்தன்னில் வரும் உணர்பு--, தோன்றும் - (அங்கே) காணப் 

படுற, ௮ - Dib By பற்பல பொருளொடு போகும் பான்மை போல்--, தம்பரம் - 

Qvee—, தன் உணர்ச்சியால், முன் பெறும் - முன்னே தோன்மின, ஜேயமும்--, 

முடிச்துபோகும், எ,



தலம்,] ஞான தநிட்பத்தித்தலம். உண்டே 

(வி-ரை,) சொல்பனம் - ஸ்வப்ஈம் என்னும் வட்சொற்றிரிபு, பான்மை - தன்மை, 
இலகுற - விளங்க, உணர்ச்சியால் - உணர்ச்சியோடு, ஜேயம் - காட்டிப்பொருள், ஆல்- 

OF. கனவிலுண்டாகய Pgh BLOM Gor gi எவ்வாறு. ஜீஜேயங்களாயே தன் விஷயங்க 

Corn ber. hwEeBo DCs, Harn Yeo hau Users Ber ்ஞாகமும் 
புஜேயமும் நீங்குசன்மன என்பதிதன் கருத்து, (௨) 

நிறைந்திடு பசா௩ந்த நிமலன் றன்னிடை 

யிறந்துள மனமுடை யிவற்கு ஜேயமா 

யறிந்திமி பொருள்சிவ மன்றி யில்லையென் 

றுறுந்தவ முனிவச வுலக மோதுமால். 

(ப-ரை,) உறும் தவம் - மிக்க தவத்இனையுடைய, முனிவர் - முகிஸ்ரேஷ்ட்டனே, 

நிறைந்து - கிறைவாகிய, ப.ராநந்த நிமலன் தன்னிடை - சிவபிரானிடத்தே, இற் தள்ள 

மனம் உடை. - ஒடுங்க மனத்தினையுடைய, இவற்கு - இந்த ஞானமிட்பன்னஜுக்கு, 

சிவம் அன்றி - இவெமேயல்லாமல், ஷேயமாய் அறிந்திடு பொருள் இல்லை என்று, 
உலகம் ஓதும் - உலகம் சொல்லும், எ - று, 

(வி-ரை.) ஆல் - அளை, உலகம் ஓதும் என்றது உயர்ச்தோர். சொல்லுவர் என்ற 

ug, *உலஃமென்ப ுயர்க்தோர் மாட்டே” என்பதோச்தாகலின், (௩) 

சச்சிதா நந்தமாம் தன்மை யோன்சிவ 

னிச்சக மியாவுமோ மித்தை யென்பஇல் 

கச்சுறா ஞானமென் நறிவி லக்கணம் 

வச்ச.நூ லுணர்பவர் வகுத்துக் கூறுவார். 

(ப- ரை.) சச்சிதாகந்தம் ஆம் தன்மையோன் சிவன் --, இ - இந்த, ௪ம் யாவை 

யும் மித்தை என்பது) இங்கு--, அச்சரு - அஞ்சாது, ஞானம் என்று, அதிவு 

இலக்கணம் வைச்௪ - அறிவினது இலக்கணம் அமைத்துச் சொல்லப்பட்டி.ரக, Liev 

ஆரம்பொருளை, உணர்பவர்--, வகுத்துக்கூறுவார்--, ௭. - று, 

(வி-ரை.) மித்தை - பொய். அஞ்சுரு என்பது எதுகை யின்பகோக்இ HEMP et our 

வலித்தல் பெற்றது, நால் - ஆகுபெயர், (௪) 

உற்றிடு பரனில்வே முாம்க டாதஇியிற் 

பற்றிரின் நிரிவன பார்த்து மித்தையென் 

நற்றிட விடுதலை யறிவென் மோதுவார் 

தெற்றென வறிவறி இறத்தின் மேலையோர். 

(ப- ரை.) தெம்றென - தெளிவாக, அறியு அறிதிறத்தின் - அறிவை யறியுக்திறத 

இனையுடைய, மேலையோர்--, உறிறிமி - பொருந்திய, பரனில் வேறு ஆம் - பரனினின் 

றும் வேறாயெ, கடாதியில் - குடமுதலியவற்றில், பற்.திரின்றிவென பார்த்து, மித்தை 
என்று--, அற்றிட - ௮ற) விழிதலை - விரவெதனை, அறிவு என்று ஓதுவார்... எ - று, 

(வி-ரை,) திறம் - உபாயம், மேலையோர் - மேலோர், கடம் - குடம், ஓதல் 4 

சொல்லல், கடம் முதலியவைகளில் யாதொன்று உளது உளது என்று ஸத்தை ஸ்வ 

ரூபமாய் உடனிஃழ்ர்துள்தோ அதே ப்.ரஹ்மம், உடனிகழாததாக௫ய கடம் முதலிய 
பொய் யென்னும் நிலைமையே இங்கு ஜீஞாகம் என்று சொல்லப்படும் என்பதிதன் 

கருத்து, (டு)



௨௬௯௪ சித்தாந்தசிகாமணி. 

அறுசர்க்கழிரெடிலடி யாசிரியவிரு த்தம். 

காரண காரி யம்கள் கடந்துபா இகள னைத்து 

மாசண மடைய நின்ற வழ்துவே பிரம மந்த 

வே. ரணி பிரம நானென் நிருந்இடு நிட்டை தானே 

சீரணி ஞான மென்பர் செழுமறை கற்று ணர்ந்தோர். 

(ப- ரை.) செமுமமை கற்றுணர்ச்தோர்--, காரணகாரியங்கள் கடந்து, உபாதி 

கள் அனைத்தும் --, மாரணம் அடைய--, மின்ற - எஞ்சிகின்ற, வத்துவே பிரமம்--, 

௮ர்௪ ஏர் அணி பிரமம் சானென்று இருந்திடும் நிட்டைதானே--, €ர் ௮ணி ஞானம் 
என்பர்--, எ-று, 

(வி- ரை.) மறைகளுக்குச் செழுமையாவது ச.ழர்வித புருஷார்த்தங்களாயெ தர் 

மார்த்த காமமோக்ஷங்களைத் தம்மிடத்தே கொண்டிருந்து, ௮வம்றுள் வேண்டுவோர் 
வேண்டு மவற்றைத்தச்து நிற்றல், மா. ரணம் - ந௫த்தல், சீரணி ஞானம் - றந்த 

ஞானம், யாதொன்று காரணகார்யமில்லாததும் எவ்வித உபாதியு மில்லாததுமா 
யுள்ளதோ அதே ப்.ரஹ்மம், அதே கான் என்ற நிஷ்ட்டையே ஐஞாசம் எனப்படும் 

என்பதன் கருத்து, (௬ 

விரிந்துள பொருள னைத்தும் விடித்மிதாரு முதலாய் நின்ற 

ப.ரந்தனி லபேத மெய்தப் படுமெனி னறிகு வேனான் 

றெரிக்தறி ஜேய மீதென் றுணர்தரு£ இறத்து ஞானம் 

பொருந்துவ தெவ்வி டத்து மிலையெனப் புகல்வர் கற்றோர். 

(ப-ரை,) விரிச்துள பொருள் அனைத்தும் விடுத்து--, ஒரு முதலாய் நின்ற--, 

பரம் தன்னில் - பரம் பொருளில், அபேதம் எய்தப்படும் எனின்--, நான் ௮றிகு 

வேன்--, தெரிந்து அறி ஜேயம்--, ஈழு என்று உணர்தரும் ததத்து ஞானம்--, 

பொருந்துவது எவ்விடத்தும்--, இல்லை என--, கற்மோர் - (அறிவு.நூல்களைக்) கற்றோர், 

புகல்வர் - சொல்லுவர், ௭ - று, 

(வி-ரை.) விரித்து - விட்டு, ஒரு முதல் - ஒப்பற்ற முதற்பொருள், முதல் - ஆகு 
பெயர், பரமும் ௮.து, திறம் - வகை, எண்டைக்கேற்ப அறிவுநூல்க ளென்பது வரு 

லிக்கப்பட்டது, ஸகல ப்.ரபஞ்சப்பொருள்களும் நீங்யெ ௮பிர்ஈமாகிய ப்ரஹ்ம ஸமரஸத் 

தன்மையில் நான் அறிபவன், இது அதியப்படுவது என்னும் வ்யவஹாரங்கள் ௭ தனால் 

நிகமும்] இல்லை என்பதிதன் கருத்து, (௭) 

ஞானரிட்பத்தித்தலம் - முற்றும். 

 



௨ 

ஒம் றாஸ்வதாய ஈம$ 

எண்பத்தேழாவது 

(௭.) பிண்டாகாசத்தலம். 
௮0௫400 

[அதாவது--! ஏக ஏவருத்ரோ ஈத்விதியாய தஸ்தே? என்னும் ற்ரூதிப்ரமாணத் 

இனால் அத்வைத லக்ஷணயுக்தனானவலும், “ ரிவ யேகோத்யேய?” எனலும் அதர்வறாிகா 
ப். ரமாணத்தினால் ப்.ரஷித்தனானவனுமான ப.ரறிவத்தை மற்றொரு ௮வலம்பாமில்லாத 

மனத்தினால் ஆத்மா தேஹோபாதி யுள்ளவனா யிருப்பிலனும் பரிபூர்ணன் என்றறிந்து 
த்யாகஞ் செய்கின்றவனே பிண்டாகாசன் என்பழு.] 

அறு?ர்க்கழிநெடிலடி.யாடிரியவிருத்தம், 

(கடியவான் பிண்டத் துற்று நிறைவெனப் படுதல் போலப் 

படியறு மான்மா வுந்தா னிறைவெனப் படுமென் சோர்வாய் 
விடலரு மிவன இந்தப் பொருடெரி விவேக மேதான் 
றடையறு பிண்டா காசத் தலமென வறைவர் மேலோர். 

(ப-ரை.) நெடிய வான் - நெடிதாயெ ஆகாசமானது, பிண்டத்து உற்று--, நிறைவு 

எனப்படுதல் போல--, படி. அறும் - ஒப்பற்ற, இன்மாவும்--, நிறைவு எனப்படும் 

என்று--, ஓர்வாய் - அறியக்கடவை, விடல் அரும் - ரிம்குதிற்கரிய) இவனது - இவ 

னுடைய, இந்தப் பொருள் தெரி விவேகமே--, தடை அறு பிண்டாகாசத்தலம் என--, 
மேலோர் அறையர்--, எ று, 

(வி-ரை.) பிண்டம் - (பிண்டமாகய) தேஹம், ஓர்தல் - ௮.நிதல், தெரிதல் - 9 

தல், விவேகம் - அறிவு (ஞானம்), அமைவர் - சொல்லுவர், எவ்வாறு தேஹச்தலுள்ள 

தாயினும் ஆகாறாம் பரிபூரணீமோ, அவ்வாறு தேஹத்திலுள்ள தாயிலும் அச்மா 

UAL prem GH GTB soo கருத்து, («) 

குடத்தினி லுறுவி சும்பு குறிக்கிற்பூ ரணமா மாபோ 
லடுத்துற பிண்டத் தான்மா வதனது சொருூபத் தானே 

தடுப்பரு நிறைவ தாகத் தயங்குமென் றறைவர் மேலோர் 

கடத்தினி லுஇத்து மிக்க கடல்குடித் துயர்ர்த மேலோய். 

(ப-ரை.) கடத்தினில் உதித்து--, மிக்க - மேலான, கடல் குடிதீது உயர்ர்த-., 

மேலோய்--, குடத்தினில் - குடத்தில், உ௱ - தோன்றுஇற, விசும்பு - ஆகாசமான2, 

குறிக்கின் - நினைக்குமிடத்து, (சொருபத்தால்) பூசணம் ஆமாறு போல்--, அடுத்துறு 

பிண்டத்து--, ஆன்மா அதனது சொருபத்தானே--, தடுப்பு ௮௬ - தடுத்தற்கரிய, 

நிறைவு ஆூ--, தயங்கும் என்று - விளங்குமென்று, மேலோர் அறைவர்--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) ஆமாறு என்பது ஆமா என ஈறுதொகுத்தலாயிற்று. தடுப்பு - தடுத்தல், 

நிறை - பூர்ணம். தயங்கல் - விளங்கல், கடத்இனிலுடித்து மிக்க கடல் குடித்துயர்ந்த 

மேலோய் என்றது அகத்திய முனிவரை, (௨) 

அகச்தினிற் பரவி சும்பா யத்துவி தத்த தாகி 

மிகுத்துறு சவத்தை யென்றும் விமலமா மனத்திற் பாவ 
மிகப்பற வியற்று வோனே யியம்பிற்பிண் டாகா சத்தன் 

றகக்கலை முழுது மோர்ந்து தயங்கிய முனிவ ரேறே,



௩௯௭௬ சித்தாந்தசிகாமணி, [பிரசாதலிங்கத் 

(ப-ரை,) கலை முழுதும்--, தக - தகுதியாக, ஓர்ச்து - அராய்ச்.து, தயக்க - 
விளல்யெ, முனிவர் ஏறே - முனிஸ்ரேஷ்ட்டனே, அகதீஇனில் - மனத்தில், பர விசும்பு 
ஆய் - பராகாசமாகி, அத்துவிதத்தது ஆ, மிகுதீதுறு சவத்தை--, என்றும், 
விமலம் ஆம் மனத்தில், இகப்பு ௮ற பாவம் இயற்றுவோனே - நீக்கமறப் பாவனை செய் 
பவனே, இயம்பின் - சொல்லுமிடத்தில், பிண்டாகாசத்தன் - பிண்டாகாசனென்று 
சொல்லப்பவொன், oT - 

(af - eng.) stv - நூல்கள், தக- ௧௪டற, ஓர்தல் - ஆராய்தல், தயங்கல் - விளங் 

கல், இகப்பு - நீங்கல், விமலம் ஆம் மனத்தில் - ரத்த சித்தத்தில், பாவம் இயற்றுதல் - 

gure செய்தல், (௩) 

தத்துவ முப்பத் தாறாற் சமைத்திடப் பட்டு மாடல் 

சுத்தநன் மனமாம் பீடம் துளக்கற வமைத்து ஞானப் 

புத்தொளி மணிவி எக்குப் பொருந்துறு மிந்த யாக்கை 

யத் கனஞ் சிவனி ருக்கு மாலய மென்பர் மேலோர். 

(ப-ரை,.) தத்துவம் முப்பத்தாரால் - முப்பத்தாறு தத்துவங்களால், சமைத்தி 

டப்பட்டு- செய்யப்பட்டு, மாசு இல் - குற்றமில்லாத, சுத்த நல் மனம் ஆம் - பரிசுத்த 

மாய நல்ல மனமென்டற, மீடம் - (தாமரை மலராடய]) அ௪ுகத்தை, துளக்கு அற 

அமைத்து - ஸ்த்தரமா யெய்படுத்தி, ஞானம் - ஞானமாகிய, புச்தொளி - புதியவொ 

ளியினையுடைய, மணி விளக்கு - ரச்கதிபமான.து, பொருந்துறும் - பொருக்தியிருக்ற, 

இச்த யாக்கை - இர்தச் சரீரத்தை, அத்தன் - இறைவனாகிய, ஈம் இவன் - ஈம் சிவபெரு 

மான், இருக்கும் - வ௫க்ற, ஆலயம் என்பர் - கோயிலென்று சொல்லுவர், மேலோர்--, 

௭-௮, 

(வி-ரை,) புது ஒளி புத்தொளி யென்றாயிம்று, மேலோர் சொல்லுவர் என 

முடித்துக்கொள்க, (௪) 

மிக்குறு பரமா காச மேனியாய் விளங்கு மீசன் 

மெய்க்கணி னவரு எத்தன் மேவுவோ னாகக் காண்க 

விக்குறி யுடல மாகுஞ் சிவபுரத இதயக் கோயில் 

புக்குறு மமல நீரிற் பொருந்திய விசும்பு போல. 

(ப-ரை.) மிச்குறு - மேலான, ப.ரம ஆகாசம் - பரமாகாயத்தை, மேனியாய் - 

இருமேனியாகக்கொண்டு, விளங்கும் ஈசன்--, மெய்க்கண்ணின் - உண்மையாடய கண் 

ணினையுடைய, .ஐ.வர் உள்ளத்தில் - அவரதுமனத்இல், மேவுயோனாக காண்க--, இக்கு றி - 

இந்தக் குறியினையுடைய, உடலம் அகும் - உடம்பாடுய, இவபுபத்து - இவ நகரத்து, 

இதயக் கோயில் - ஹ்ருதயமாடுய கோயிலில், புக்குறும் - ப். ரவே௫ிப்பன், (எதுபோல 

வெனின்) அமலம் - பரிசுத்தமாகய, நீரில் - நீரின்கண், பொருக்திய--, விசும்பு போல-- 

௭-௮. 

(வி-ரை.) மெய்க்கண்ணினவர் - நூனக்கண்னையுடைய அறிஞர், குறி - அடை 

யாளம், பொருந்திய - ப்ரதிபிம்பித்த, (௫) 

அக்தரா காச விம்பம் தடுத்துபா இகள னைத்தும் 

வர்துறா தொழிக்து நிற்கு மணிக்குட வானம் போல 

முந்தையோர் சின்ன மாகி மூதறி வுருவாய் நின்ற 

வெந்தையாஞ் சிவச்தை யென்று மியல்பிழ்பா விக்க மாதோ.



gris.) வித்தாகாசத்தலம். ௨௯௭ 

(ப-ரை,) அந்தரம் அகாசவிம்பத்து அடுத்த--, உபாதஇிகள் அனைத்தும்---, வர் 

உறாது ஒழிர்து--, நிற்கும் - கிற்டற, மணிக்குடம் வானம் போல--, முர்தை - முதலில், 

ஓர் சின்னம் ஆடு - ஓர் சண்டப்பொருளாச, (பிறகு) மூது அறிவருவாய் நின்ற - 
பழமையாகய ிம்மயமாய் நின்ற, எக்தை ஆம் சவத்தை--, என்றும்--, இயல்பின்- 

க.ரமமாக, பாவிக்க - பாவனைமெய்க, = Dy 

(வி-ரை.) அந்தரம் - ஹ்ருதயம், மணிக்குடம் - ரத்ககடம் (மணி என்பதற்கு அழயெ 
என்று பொருள்கொள்ளினுமமையும்), கூடம் வானம் - கடாகாறம், கடாகாறம்போல 
ஹருதயாகாற மண்டலத்திலுள்ளவனம், எவ்வுபாதியு மில்லா தவனும், தோற்றமாத்திரமே 
யன்றி உண்மையாயிருந்த உருவமானவனும், ஜஐஞாகவடிவனுமாஇய ஸ்ரிவனைப் பாவிக்க 
வேண்டு மென்பதிழன் கருத். (௬) 

பிண்டாகாசத்தலம் - முற்றும். 

  

an 

ஓம் சகண்டபரறவே ஈம: 

எண்பத்தேட்டாவது 

(௮.) வித்தாகாசத்தலம். 

4 

[அதாவது -ஸுல ப். ராணிகளின் மேற்பாகத்தலும் ஆகாயம் வ்யாபித்துக்கொண் 

டி ருப்பதுபோல, ஆத்மா ஸகல ப்ராணிகளின் புறத்திலும் வ்யாபகனா யிருக்கறரானென்று 

ரருவயோடு யறியவேண்டுமென்னு முணர்ச்சியே விந்தாசாசம் எனபது,] 

அறு ர்க்கழிமெடிலடியாகுரியவிருத்தம், 

உலகினி லெவர்க்கு மேலா யுயர்தரு மகல்வி சும்பை 

யிலகுற விபுவென் ரோரு மியல்பென மேலா மான்மா 

வலகறு விபுவென் மோர்க வாயவிவ் வுவமை கொண்டு 

விலகறு பொருளை யேதான் விட்துவிண் டலம தென்பர், 

(ப-மா,) உலடனில் எவர்க்கும் மேலாய் உயர்தரும்--, அசல் விசும்பை-௮கன்ற 

ஆகாச த்தை, இலருற - விளம்க, விபு என்று தரும் இயல்பூ என - விபு வென்றி 

இயற்கைபோல, மேல் ஆம் அன்மா-, அலகு அறு - எல்லையற்ற, விபு என்று--, 

ஓர்க - அறியக்கடவாய், ஆய இ உயமைகொண்டு - உண்டாகிய இந்த வுபமாகத்.தினால், 

விலகு அறு - நீக்கமற்ற, பொருளையே, விம்மு விண் தலம் என்பர் - விர்தாகாசத்தல 

மென்று சொல்லுவர் (அறிஞர்), எ று. 

(வி-சை,) விபு-ய்யாபகம். உயர்தரும் - உயர்ந்த. அகல் விசும்பு - வினைத்தொகை 

நிலைத்தொடர். கொண்டு - முள் ரவதன் சொல்லுருபு, விண் - ஆகாஸம், (௧) 

யாவர்த மிடத்து மோர்காற் நிருப்பினு நிறைவா மாபோல் 

யாவர்த Ni gab தானே யிருப்பிலனும் விபுவா மான்மா 

மேவுநு வன்னி யொன்றே யெய்கணும் விளங்கல் போலத் 

தேவர்க டேவன் முனுய் கண்டிதம் தீர்ந்தோ னாவான். 

(ப-ரை,) யாவர்தம் இடத்தும்--, ஓர் காற்று இருப்பிலும்--, நிறைவு ஆமாறு 

போல், யாவர்தம் இடத்தும் தானே இருப்பினும்--, ஆன்மா விபு ஆம்--, Cog 

வன்னி யொன்மே- பொருதி / நெருப்பொன்றே, எங்சனும் விளங்கல் போல--*, தேவர் 

கள் தேவன் தானும்--, கண்டிதம் ழ்ர்ந்தோன் ஆவான், eT - gy. 

Fin ab}



உவ நித்தாத்தரிகாமணி. 

(வி- ஜா,) தேவர்கடேவன் - செபெருமான், கண்டிதம் திரீந்தோன் - அகண்ட 
புரிபூர்ணன், ஸசுல ப்.ராணிகளுக்கும் ப்ராணனாயிருக்கும் தன்மையை யடைதச்த வாயு 

எவ்வாறு வ்யாபகனென்றும் ஏகனென்றும் சொல்லப்பட்டிளதோ, அவ்வாறு ஸகல 

ப்சாணிசளுள்ளும் ௮டைர்திருக்றவனாயெ கான் நான் என்று ப்.ர/யக்ஷமா யதுப 
விக்கும் ஆத்மாவும் வ்யாபகனாயிருக்ொன் ; பரிமிதம் செய்யக்கூடாத ல்வரூபமுள்ள 
Hsiung எவ்வாறு ஸஒர்யன் மின்னல் படபாமுகம் காலாக்டி முதலிய ஸகல 
பொருள்களிலும் ஒன்றாய் விளங்குின்றதோ, அவ்வாறு எல்லாவற்றுக்கும் ஆத்மா 
வாயெ றிவலும் பரிச்சேத மில்லாதவனா யிருக்இறான் என்பதிதன் கருத்து, (௨) 

தேக ளனைவ ருள்ளுஞ் சத்தமா இியஃண் ey. 

சேகற விளல்கு மென்றும் விபுவெனுஞ் சவன்றா னான்மா 

வாயுட லதில்விம் பித்திட் டமர்குவன் மேலின்: மேலா 

மேகனில் வனைவர் எண்ணு மிருப்பினும் விபுவா மென்பர், 

(ப- ரை,) தேள் அனைவர் உள்ளும்--, இத்தம் ஆய கண்ணாடி, சேகு 

௮.௦ விளங்கும்--, என்றும், விபு என்றும் இென்தான்--, ஆன்மாவாய் உடலில்--, 

விம்பித்திட்டு அமர்குவன்--, மேலின் மேல் ஆம் - மேலானபொருள்களில் மேலான 

பொருளாயெ, ஏகன் - அத்விதியனயெ சிவபெருமான், இலவ்வனைவர் கண்ணும் இருப்பி 
லும்--, விபு ஒம் என்பர், எ-று, 

(வி- ரை.) தேள் - உடம்புடையோர்கள், எத்தம்-மனம், சகு ௮ற- எளிதாக, 
உடலதின் என்பதில் அது பகுடுப்பொருள் விகுதி, அமர்குவன் - பொருக்துவன், எல்லா 

ப.ராணிகளி லுள்ளச்தில் இத்தமாயெ கண்ணாடி. விளங்குறத, வ்யாபகனான ஸ்ரிவன் 

அநத உடலின்கண் த்தத்தில் தன்மாவாய்ப் பிரடி பிம்பிக்டுன்றான், ஏகளாகவும் 

ல்வ.தஈத்.ரனாகவும் பராச்பரனாகவுமிருகற ஜ்ஞாகப்ரகாா ஸ்௨ரூபனான Bact ens 

ட்.ராணிச ளிடத்திலு முள்ளவனாக விளங்குகறவனா யிருப்பினும், வ்யாபகன் என்று 

வேதாச்தங்கள் கூறு்றன என்பஇதன் கருத்து, (௩) 

சங்கதி சொன்று தானே தேசு.று கரணம் தன்னா 

லெக்கணு நிை Gn யிலங்குறு மதனைப்போல SD! Dion Dp & gyi po p Gp os 

மங்கல வடிவா மான்மா மல்குதன் சத்தி தன்னா 

லெங்கணு மிடைந்தோ னா$ யிலங்குவ னேன்பர் மேலோர். 

(பஃரை.) செங்கதிர் ஒன்றுதானே--, தேசு உறு - ஒளிபொருர்திய) ஏரணம் 
தீன்னால்--, எங்கணும் நிறைதலுற்று--, இலங்குறம் - விளங்கும், அதனைப்போல--, 

ம்கல வடிவு அம் ஆன்மா--, மல்கு - நிழைச்த, தன் ௪த்திதன்னால்--, எங்.ணும் - 

எவ்விடத்தும், மிடைந்தோன் ஆடு - வியாபித்தவனா௫ு, இலங்குவன் என்பர்--, 
மேலோர், எஃறு, 

(வி-ரை.) செங்கதிர் - சூரியன், மிடைதல் - கெருங்குதலுமாம், சத்தி - இச்சா 

கரியாஜ்ஞாகங்களாயெ ரரக்திபேதம், பொணம் - கார்தி எனிலுமாம், மங்கல வடி.வு அம் - 

ரிவஸ்வரூபனாகய, (௪) 

விந்தாகாசத்தலம் - முற்றும். 

 



ஒம் ௮ஜாய ஈம$ 

எண்பத்தோன்பதாலது 

(௯) மகதாகாசத்தலம். 
௦00 - 

[அதாவது - ப்ரஹ்மாண்ட பிண்டாண்டங்களை யடைநர்திருக்கும் காராம் எவ்வாது 

பிர்சமாக வில்லையோ, அவ்வாறு ஆத்மாவைப் பார்க்கிலும் பரமாத்மா பி4கமாயில்லை 
என்னும் ஜஞாகமே மகதாகாசம் என்பது.] 

அறு? ர்க்கதழிரெடிலடியாடிரியவிரு த்தம், 

அண்டபிண் டத்தி லுற்ற வம்பரம் வேரு காமைக் 

கண்டன மதனைப் போலக் கருதரு மிவனான் மாவி 

லுண்டெலும் பரமான் மாவே ௮ுறுவதின் நிதையு ணர்ந்து 

கொண்டிடன் மகதா காசத் தலமெனக் குறிப்ப ரன்றே. 

(ப-ரை,) அண்ட பிண்டத்தில் உற்ற - அ௮ண்டபிண்டங்களிற் பொருந்திய 

அம்பரம் - ஆகாசம், வேறு ஆகாமை - வேறுபடாமையை, கண்டனம் - பார்த்தோம், 
அதனைப்போல--, கருது அரும் - நினைத்தற்கரிய, இவன்--, ஆன்மாவில் உண்டு என்னும் 
பரமான்மா--, வேறு உறுவது இன்று - வேருசவுண்டாதலில்லை, இதை உணர்ர்துகொண் 

டிடல்--, மகதாகாசத்தலம் என-மஹாகாமாஸ்த்தலம் என்று, கு. திப்பர்(மேலோர்)--, எ-று, 

(வி-ரை.) உணர்ச்து கொண்டிடல் - ஒருசொல்லாய் அ.திதல் எனப்பொருள் 

பட்டு நின்றது, ௮ன்று ஏ- அசைகள். அண்டபிண்டம் - ப்ரஹ்மாண்ட பிண்டாண்டங் 

கள், வேறு ஆகாமை - பிரீரமின்றி ஏகமாயிருத்தல். வேறுறுவது இன்று - அபிர்ஈம், (௧) 

கடத்தினு மடத்தின் கண்ணும் கலந்தவா காசம் வேரு 

whe Bi லிலாதவாபோ லண்டபிண் டத்தின் கண்ணே 

யெடுத்துசை செயுமான் மாவும் பின்னமன் றினைய மாற்றக் 

தடுத்திட லரிய வேதக் தலையினாற் சுமக்கு மன்றே. 

(ப-ரை,) கடத்தினும் - குடத்தின்கண்ணும், மடத்தின் கண்னும்--, கலந்த 4 

பொருந்திய, ஆகாசம்--, வேறு ஆய் அ௮டுத்திடல் - பின்னமாய்ப் பொருர்துதல், இல் 

லாத ஆறு போல் - இல்லாத தன்மை போல, ௮ண்ட பிண்டத்தின்௧ண்ணே-, எடுத்து 
உரைகெய்யும் ஆன்மாவும்--, பின்னம் ௮ன்று--, இனைய மாற்றம் - இந்தச்சொல்லை, 

தடுத்திடல் அரிய வேதம்--, தலையினால் சுமக்கும்--, எஃ று, 

(வி- ரை,) கடத்தின்கண் கலச வாகாசம் - கடாகாசம், மட.த்தின்கண் கலந்த 

வாகாசம் - மடாகாசம், பின்னம் - வேறு, வேதப் ரமாண த்தை யெல்லாரும் தடையின்றி. 

யேற்றுக் கோடற் இறப்பு தீ தோன்ற “தடுத்திடலரிய வேதம்! என்றார், வேதம் தலையி 

னாம் சுமக்கும் என்றது வேதார்தத்தாம் (உபநிஷத்துக்களாம்) சுமக்கும் என்றபடி, (௨) 

ஒங்கொளி யா௫க் கால மொப்புளை மனங்க டந்து 
இிங்கறு சுவாறு பூதிப் பிரமாணஞ் செறிவுற் நியாவுட், 
தாங்குறு நிலைமை சச்சி தாகந்தம் பரமா காச 

மாங்கது ஏிவமி லிங்கம் பிசமமென் றறையா நிற்கும். 

(ப- ரை,) ஓங்கு ஒளி ஆ9- மிக்க வொளியாட, காலம் ஒப்பு உல்ர மனம் கடச்.து-௮, 

8aG go சுவாறுபூதிப் பிரமாணம் செறிவுற்று--, யாவும் - எல்லாவற்னறயும், சாவ



௩.0௦ ச த்தாம்த சிகாமணி. [பிரசாதலிங்கத் 

குறும் நிலைமை - தாங்குடுன்ற நிலைமையே, சச்சிதாந$்தம்--, ப.ரமாகாசம்--, ஆங்கது - 

௮2, சிவம் இலிங்கம் பிரமம் என்றறையா கநிற்கும்--, எ- று, 

(வி -ரை,) ஒப்பு - உவமை, உரை - சொல், சுவாநுபூதி - ஸ்வா பவம், அறையா 

நிற்கும் - சொல்லப்பட்டு கிற்கும், ஸூர்யன் முதலிய ஜயோ இகளுக்கு உதிக்குமிடமா 
யுள்ளும், காலவரையமையைக் கடந்ததும், முப்பத்தாறு தத்துவங்களைக் கடர்ததும், 

உவமையில்லாததும், மனத்திற்கு விஷயமாகாததும், -க்பத்தியாதி &ரம ஸம்பர்தமிரா 

ததும், ஸ்வாநுபவமே ப். ரமாணமாய்க் கொண்டதும், எங்ப முள்ளதும், ஸச்சிதாநந்த 

ஸ்வரூபமாயுள்ளதும், பரமாகாற வடிவமாயுள்ளதுமான மிவம் என்றும் பெயரையுடைய 

ப.ரப்ரஹ்மமானது லிங்கம் என்று மொல்லப்படும் என்பஇதன் கருத்து, (௩) 

யோகெண் மனம டங்கு மொருபரஞ் சோதி யாய்மால் 

போதிய வறிவா ஈந்த பூரண வுண்மை யாகி 

மோகமின் முனிவர் கூறு முகன்மையாம் பரமா காச 
rf 

மாகன லிங்க மென்று வகுத்துரை செய்வர் மேலோர். 

(ப- ரை.) யோடகள் - யோகெளுடைய, மனம் அடய்கும் - மனம் லயித்தற்குரிய, 

ஒரு ப. ரஞ்சோதியாய்--, மால் போகிய - மயக்கமொழிச்த, அறிவாகந்த பூரணவுண்மை 

wr@—, மோகம் இல்- மோகமில்லாத, முனிவர் கூறும் - முனிவர் புகழ்$துரைக்கத் 

தக்க, முதன்மை ஆம் - தலைமைபெய்ற, பரமாகாசம்--, மா கலிங்கம் என்று வருத்து 

உரைசெய்வர் மேலோர்--, ௭. று, 

(விரை.) பரஞ்சோதி - பேரொளி, அதிவாகர்த பூரணவுன்மை - ஸச்ஏதொகக்தம், 

மா கனலிம்கம் - ஜஐயோதிர்மயமா$இய லிங்கம், (௪) 

திரைநுரை கடல்வே முகாச் செழுமல ரிலைகா யெல்லா 

மரனில்வே முகா வாபோல் வகுக்ருமிய் வுலகம் தானும் 

ப.ரனில்வே மூவ இன்று பற்பல வடுக்கள் வானில் 

விரவல்போற் ப.ரமா காச மேவியிவ் வுலக லங்கும். 

(1 = og.) திரை - அலை, நுரை--, கடல் - கடலினின்றும், வேறு Yer aut oy 
போல்--, செழு மலர் இலை காய் எலலாம்--, பரனில் - மர்திடரின்றும், வறு ஆகாவாறு 
போல்--, வகுக்கும் - வகுக்கப்பட்ட, இ உலகம்தாறும்--, பரணில் - (ஏிதாகாறமாடய) 
சிவத்இனின்றும், வேறாவது இன்று--, பற்பல உடுக்கள் வானில் விரல் போல். இ 

உலகு--, பரமாகாசம் மேவி இலங்கும்--, எ 

(af - OF.) ஆறு ஆ எனத்தொகுத்தல் பெற்றது. மரன் - போலி, தான் - ௮சை, 

லகம் - ப்.ரபஞ்சமெல்லாம். வேராவது- பின்னமாதல், உடுக்கள்- நாண் மீன்கள், வானில்- 

பூசாகாறாத்தில், விரவல் - பொரும்தல், மேவி- அடைம3, உலகு - ப்ரஸ்மாண் டங்கள். 

இலங்கும் - விளங்கும், (டு) 

நீங்பெ வுபாது கொண்டு நிமலமாம் பரமா காச 

மோங்குறு முலக மென்னு மோவியம் பலவுந் தோன்றத் 
தாங்குது பித்து யாகித் தயங்குமென் றறிஞர் சொல்வர் 

இங்குறு புலக்கு அும்பு செம்றுபர் முனிவர் வேந்தே, 

(ப . an.) தங்கு உறு - தீமையைச்பெய்கற, புலக்குறும்பு செற்று - பூலன்களாதஇிய 

குறும்பரை வென்று, உயர் - உயர்க்த, முனிவர் வேந்தே--, மீம்யெ உபாதிகொண்டு 
உபாதி நீக்கத்தால், மலம ஆம் - நிர்மலமாயெ, WI rete, gH pid - MG



தலம்.] கிரியாப்பிரகாசத்தலம். ௩௦௧ 

விளங்குகிற, உலகம் என்னும் - உலகமென்றெ, ஒவியம் பலவும் தோன்ற-.-, தாக்குது - 

தாங்குகிற, பித்தி ஆ) - சுவராட, தயங்கும் என்று - விளங்குமென்று, அறிஞர் 
சொல்வர், எ. று, 

(வி- ரை.) ஓவியம் - சித்திரப்பாவை, குறும்பு - குறும்பர் (குறுகில மன்னர்) 

துர்ஜார் எனினுமாம், (௬) 

மகதாகாசத்தலம் - முற்றும். 

உ 

ஒம் பாஸவிமோ.காய நம? 

தோண்ணாூராவது 

(௧0.) கிரியாப்பிரகாசத்தலம். 

—_fo— 

[அதாவது - மஹாகாய ஸ்வரூபனான ஸிவயோடியே மாஸ்த்ரோக்தமாய் vba 

ஸ்வரூபத்தை யறுஸர்் தாம் செய்வதனால் இரியாப்பிரசாசன் என்பது,] 

அறு?ர்4மிநெடிலடி யாசிரியவிரு த்தம். 

நிறைவுறு மதுவாய் ஞானா காசமாய் நிகழ் வத்தி 

னறைவுறு சொருபம் தன்னோ டழுசந்தா நத்து னாலே 

யுறுவினை யறுமி வன்றான் கிரியைமா வொளிய னென்ன 

மறுவறு கலையு ணர்ந்தோர் வகுத்துளை செய்வ ரன்றே. 

(ப- ரை.) கிறைவுறுமது ஆய் - நிறைந்ததாட, ஞானாகாசமாய்--, நிகழ் - விளங்கு 
இற, இவத்தின் - இவத்தினது, அறைவுறு - சொல்லப்பட்ட, சொருபக்தன்னோடு - 

ஸ்வருபத்துடன், அறுசரதரஈத்தினாலே--, உறு - மிகுந்த, வினை ௮றும் - வினையொழிதம் 

குரிய, இவன் தான் - இவனே, மா - பெருமை பொருந்திய, இரியை ஒளியன் என்ன . 

இரியாப்பிரகா௪னென்று, மறு அறு- குற்றமற்ற, கலை உணர்ந்தோர் - நூம்பொருள 
றி6்தவர், வகுத்து--, உரைசெய்வர் - சொல்லுவர், எ - நு, 

(வி- ரை.) நிறைவுறுமது என்பதில் அது பகுதிப்பொருள் விகுதி, மறுவறு கலை 

யென்றது சிவாகமங்களை, பரிபூர்ணனும் சிதாகாயாலுமாடயெ ஸ்ரிவனை கான் என்று தானாக 
சிற்திக்தெதனால் பிவயோடுயை கரியாப்ரகாறன் என்பதிதன் கருத்து, (௧) 

மாசறு ஞானா காய மயமதாய் நிறைவ தாகு 

மீசன துருவி றந்த வொளியினின் மனம டங்கு 

தேசுடை யவன்ற னாது இறல்வலிக் கரியை யந்தப் 

பாசமி லொளியே யாகப் பகர்ந்தஇிடப் பட்டு நிற்கும். 

(ப-ரை,) மாசு அறும் - குற்றமற்ற, ஞானாகாய மயமதாய் கிறைவது அகும் 

ஈசனதுரு--, (ஆயெ) இறர்த ஓளியினில் - பேரொளியில், மனம் அடங்கும் - மனமொ 
டுங்குதற்குரிய/ தேச உடையவன் தனாது - ஒளியுடைய Cun Bioorg, Sev வலி- மிக்க 

வலியையுடைய, இரியை - இரியையானு, பாசம் இல் - பாசுமற்ற, ௮ந்த ஒளியே ஆக 5 

வெப்பிரகாசமாகவே, பகாம்திடப்பட்டு நிற்கும் - சொல்லப்பட்டு நிற்கும், எ - று, 

(வி-ரை,.) மாசு- ப். ரபஞ்சமாலிர்யம், மயம்-வடிவம், தனாது என்பதில் அது ஆற 

மனாருமையுருபு. (௨)



௩௦௨ எத்தாத்தசிகாமணி. 

முழுமையு முணர்நங்தோ னாக முழுவிறை யாக யெங்கு 
மொழிவற நிறைந்தோ னாவ ஜொருசிவ னவன்பாற் சென்றுற் 

ஐழிதரு ந்தை யானே யவன்றனி வடிவ மாகப் 

பழுதற வொளிர்வ னென்று பகர்ந்தன ரறிஞ செல்லாம். 

(ப- ரை.) ஒரு வென் - ஒப்பற்ற திவபி.ரான், முழுமையும் உணர்ர்தோனா9-, 

முழு இறை ஆ9--, எங்கும் ஒழிவு ௮ற நிறைஈ்தோன் ஆவன்--, அவன்பால் சென்று 

உற்று--, அழிதரு சர்தையானே--, அவன் - அவனது, தனி வடிவம் ஆக--, டமுது ௮ற- 
குற்றமற, ஒளிர்வன் என்று--, ௮.றிஞர் எல்லாம் பகர்ம்தனர்--, ஏ - று, 

(வி- சை,) மூழூமையு முணர்ந்தோன் - ஸர்வஜ்ஞன் (எல்லாமறிபவன்), முழூ இதறை- 

பெருந்தலைமை (எல்லாம் செய்பவன்), எங்கும் ஒழிவு ௮ற நிறைந்தோன் - டரிபூர்ணன் 
(எங்குமுள்ளவன்), ஒழிவு ௮ற - நீக்கமற, அழிதரு சிந்தையான் - லயித்த மனமுடை 
யவன், ஒளிர்வன் - பி.ரகாசிப்பன், அவன் பால் சென்றுற்று அழிதரு சிர்தையான் - dea 

கயாறுஸச்தாகஞ் செய்பவன், தனிவடிவம் - ஆற்றல் போன்ற ஆம்றலுடைமை, (௩) 

இந்திய வழக்க மெல்லா மெய்தியு மேனோக் குற்ற 

சிந்தையா லசல மாகுஞ் செவத்தினைக் கண்டு vou 

னுக்துறு மறிஞ னான வுயர்ந்தகூ டத்தன் றன்னைப் 

பந்தமில சிவமாய்க் கண்ட படிவக்தகா லுவப்பன் யோட, 

(ப-ரை,) யோ - யோடயானவன், இ$இய வழக்கம் எல்லாம் எய்தியும்--, 

மேல் கோக்கு உற்ற சிர்தையால் - ஊர்த்ச்வத்றாுஷ்டியால் (ஆச்மாகாரமாகய மனத்தி 

னால்), ௮௪சலம் ஆகும் - சலகமற்ற, சிவத்தினைக்கண்ம் உவப்பன்--, உந்துறம் அ திஞனான 

உயர்ந்த கூடத்தன் தன்னை--, பந்தம் இல் சிவமாய்க்கண்ட படிவத்தால் உவப்பன்--, 

(வி.லா,) உர்துறும் அறிஞன் - மேலான அறிவினையுடையவன். இந்திய வழக் 

கம் - இச்த்ரிய வ்யாபா.ரம், எய்தல் - அடைதல், உஉத்தல் - மடழ்தல், பந்தம் - கட்டு, 

படிவம் - உறாவம், கிர்விகாரனும், நிஷ்க்ரியனும், டே.ரறிவனும், குணம் கடந்தவலும், 

குணங்களுக்குப் பிர்தினவனுமாயிருத்தலே கூடஸ்த்த (்ரிவ௪ தவ) ல௯௲ணம், (௪) 

கிரியைக எனைத்தும் வானித் கிளந்தக௩் இருவ வூர்போற் 

பரவடி. வாயி னோன்பாழ் பரரந்துறின் றிலங்க லாலே 

யுரவிய வறிஞ ரெல்லாம் கிரியைமா வொளிய தென்பர் 

பொருவறு புகழ்ம லிந்த பொதஇயில்வீழ் நிருக்கு மேலோய். 

(ப-ரை.) பொருவு அறு - ஒப்பற்ற, புகழ் மலிந்த - £ர் த்தி மிகு தீ, பொதியில் - 

பொதிய மலையில், வீற்திருக்கும் மேலோய்--, இரியைகள் அனைததும்--, வானில் - 
ஆகாயத்தில், ளெர்$த - விளங்குகிற, ஈந்தர்வஷர்போல் - க்தர்வககரம் போல, Li Tau tp ey 
ஆயினோன் பால் - ப.ரஸ்வரூுபமானவனிடத்தில், பரந்ழு நின்று இலங்கலாலே., உ௱வியஃ 

நோனத்தையுடைய, ௮.றிஞர் எல்லாம்--, மாஃ பெருமைபொருக் திய, இரியைஒளிய து - 
இரியாப்பிரகாசம், என்பர், எ- று, 

(வி- ரை,) பசச்து நிற்றல் 4 வ்யாபித்து நிற்றல், உரம் - ஞானம், பொருவறு புகழ் 
மலி£த பொதியில் லீம்திருக்கு மேலோய் என்ற விளி ௮௧ த்திய முனிவசைச் குறித்தது, (டு) 

கிரியாப்பிரகாசத்தலம் - முற்றும். 

 அமைள்கினாடு



a. 

ஒம் ம்ருடாய ஈம3 

தோண்ணூற்றோன்றாவது 

௧௧.) பாவப்பிரகாசத்தலம். 
——ofeo—— 

[அதாவது - ஸமுத்ரத்தில் பிறர்த அலை நுரை முதலியவைசளுக்கும் ஸமுத்சத் 
இிம்கும் பேதமில்லாதிருப்பது போலப் புத்தி முதலிய ஸமஸ்த பாவம்சளுக்கும் அந்த 

றிவயோடுயின் சைதர்யத்இற்கும் பேதமில்லை யாதலால் இது பாவப்பிரகாசம் என்பது,] 

அறுசர்ச்கழிநெடிலடி.யாசரியவிருத்தம், 

தரங்கமா இகடாம் வேலை தன்னில்வே முகா வாபோற் 
பரந்துள புத்தி யாதி பாவங்க ளான்மா வில்வே 
றிருந்தன வலவென் மோது மிதுபாவ வொளியா மென்பர் 

புசய்கடந் தவன்றன் னூலின் பொருடெரிக் துணர்ந்து ளோசே. 

(ப-ரை,) புரம்- முப்புரத்தை, கடர்தவன்தன் தூலின் - வென்றவனாயெ Ra 
பெருமானது தால்களின், பொருள் - அர்த்தவிசேஷத்ை தெரிது உணர்ீர்துள் @ ச © oo ததை wie 
ளோர்--, தரங்கம் ஆஇிகள் - அலைமுதலானவைகள், வேலை தன்னில் - கடலினின்றும், 
வேறு ger ஆறு போல் - வேகாத விதம் போல், பரர்துள்ள - விரிந்துள்ள, புத்தி 

ஆதி பாவங்கள் - புத்தி முதலாயெ பாவனைகள், ஆன்மாவில் - அத்மாவினின்றும், Cag 
வேறூக, இருந்தன அல்ல என்று --, ஓதும் - சொல்லப்பட, இது-- 
ஆம் என்பர் - பாவப்பிரகாசமென்று சொல்லுவர், எ-று, 

பாவ ஓளி 

(வி-ரை,) கடத்தல் - வெல்லுதல் (எரித்தல்), புரங்கடர்தவன்றன் ஜூல் என்றது 

சிவாகமத்தை, (௧) 

சகமெலாஞ் சிவமே தானுக் தற்சுவ மேயென் றுன்லும் 
பகவிலா யோகி தான்வெம் பவத்தினால் வருத்த மெய்தா 
னிகரிலாச் வபா வகா னிலைத்திடு மேல வற்குத் 

இகழ்வுறு பாவ மெல்லாஞ் சவமய மாகு மன்றே. 

(ப- ரை) சகம் எல்லாம் சிவமே--, தானும் தற்சிவமே--, என்று உன்லும் - 
என்று பாவிக்ற, பஃவு இல்லா - வேறுபடாத, யோடு--, வெம் பவத் இனால் வருத்தம் 

எய்தான், நிகர் இல்லா--, செவபாவம் - சவபாவனை, நிலைத்திடுமேல் - நிலைத்திடுமா 

யின், வழ்கு - அவலுக்4, இகழ்வுறு - விளங்கு, பாவம் எல்லாம்--, சிவமயம் 

ஆகும்--, ௭-௮, 

(வி-மை,) தற்வமே - அந்தச் சவமே, வெம் பவம் - கொடிய பிறவி, சிவமயம் - 

றிவஸ்வரூபம். பகவு - கர்மஸம்பத மெனினுமாம், (2) 

Caton வெபா வத்தால் விலக்குறு வினைக ஞள்ளோன் 

மாதறு சிவமே யன்றி மற்மொரு பொருளும் சாணான் 
பாறிய மலமு டைத்தன் சொரூபாது பவிபு லன்க 

ளேறிய விடங்க ளெல்லா மிருஞ்சிவ மயமே யாகும். 

(ப- ரை.) வேறு அறு சிவ பாவத்தால்--, விலக்கு௮ - ஒழிக்கப்பட்ட, வினைகள் 

உள்ளோன்--, மாறு ௮௮ சவமே அன்றி மற்றொரு பொருளஞம்காணான்--, பா திய மலம்



௩௦௪ சித்தாச்தசிகாமணி, [பீரசாதலிங்கத் 

உடை - மலம் ஓட்டெடுக்கப்பெற்ற, தன் - தனது, சொரூபாறுபவி - ஸ்வரூபாதுபவ 

மூள்ளவனது, புலன்கள் ஏ.றிய இடங்கள் எல்லாம்--, இருஞ் சவமயமே ஆகும் - பெரிய 

சிவரூபமே யாவன், ௭ -று. 

(வி-ரை,) வேறு அறு - ௮த்விதீயமாகஇய, விலக்குறு வினைகளுள்ளோன் - வினை 
களை யொழித்தவன், சிவமே - சவத்தையே, பொருளும் - பொருளையும். மலம் - அஜ்ஞாஈ 

பர்தம். பாறல் - ஓடல், சொரூபாறுபவி - கேவலம் ஆத்மாவை யறுபவிக்ன்றவன் எனி 
லுமாம். இடங்கள் என்றது வஸ்.துக்களை, (௩) 

விருப்பொடு வெறுப்பு மேவும் பாவனை விளையா நிற்கு 
முருப்பவ மவையொ டுங்கும் பாவனை சவமே காட்டு 

மிருட்படா மிரவி தன்னை யெப்இடா ததுபோற் பாவம் 

தீரிப்புட னிலகு மான்மாச் தனையுரு தவித்தை யன்றே. 

(ப -ரை,) விருப்பொடு வெறுப்பு மேவும் பாவனை, உரு பவம் விளையா நிற்கும் - 

உருவோடு கூடிய பிறவியை யுண்டாக்கும், ௮வை ஒடுங்கும் பாவனை தவமே காட்டும்--, 

இருள் படாம் - இருட் கூட்டம், இரவி தன்னை எய்திடாது--., அதுபோல்--, 

தரிப்புடன் இலகும் - பாவனையைத் தரித்து (நித்யம் ஸ்வயம் ப். ரகாறாமாய்) விள WG 

இற, ஆன்மாதன்னை - அத்மாவை, அவித்தை உறாது - அற்ஞாகம் அடையாது, எ- று, 

பாவம் 

(வி - சை,) விருப்பொடு வெறுப்பு - ராகத்வேஷங்கள், நாட்டல் - நிலைபெறுத்தல், 

இவி - சூரியன், (௪) 

பாவப்பிரகாசத்தலம் - முற்றும். 

உ 

ஒம் பற-ஃபதயே ஈம, 

தோண்ணூற்றிரண்டாவது 

௧௨.) ஞானப்பிரகாசத்தலம். 
அடிக 

[அதாவ த-அங்கலிங்கங்சளின் முக்யார்த்தம் தெரியா இருக்கையில் அவைகள் கார்ய 

கா ரணங்களென்னும் உபாதிகளைக் கூடியிருக்கும் ஜீவேஸற்வர ஸம்ஞையுள்ளவைகளா 
யிருக்கின்றன. உபாதிருபத்தினா லுண்டாயிருஈத அர்த அங்கம் லிட்கம் என்னும் ஜ்ஞாக 

தீவயத்சை ஸமாகமான ஸமரஸ பாவத்தினால் ஸம்யோகம் செய்வதே பாவப்சகாம 

ஸம்பம்ஈனான பவெயோ௫க்கு ஞானப்பிரகாசம் என்பது.] 

அறுசர்க்கழிகெடிலடியா சரியவிருத்தம், 

முக்கியப் பொருளிற் கூட்ட முளைத்திடு மாசெ யான்மன் 

மிக்குறு மிலக்க ணார்த்த மேவுறு நிமலன் pon ep 

புக்குறு மந்த ஞானம் பொருநம்து,த றனைய வற்குத் 

தக்கவர் மொழியு ஞானப் பிரகாசர் தானென் ஜோர்வாய், 

(ப- ரை,) முக்கெப்பொருளில்--, கூட்டம் - கூதெலை, முளைத்திடமாறு செய்யான்- 

உண்டாகும்படி செய்யாதவனா௫, மன் மிக்குறும் - கிலைபெற்ற மிகுதியாகி, இலக்க 
ளுர்த்தம் - VMPC Sb EOS, மேவுறும் - பொருச்துற, கிமலன் தன்னால்-நிர்மலனாகய 

செவெயோ௫யால், புக்குறும் - அடையப்படுதற்குரிய, அந்த ஞானம் பொரும்துதல் தன்னை- 
அர்த ஞானத்தைப் பெறுதலை, அவற்கு - அவலுக்கு, தக்கவர் மொழியும் - மேலோர் 

சொல்லுறெ, ஞானப்பிரகாசம் என்று--, ஒர்வாய் - அறியக்கடவை, ௭ - று,



தலம்,] ஞானப்பிரகாசத்தலம். moe 

(வி-ரை.) முக்கெயப்பொருளில் - முக்யார்த்தமாகய வாசயார்ததத்தில், மூளைத் 

நிமாறு எனற்பாலது முூளைத்திடுமா என ஈறு தொகுத்தது, முச்யார்த்தமாகெ 

வாச்யார்ச்தச்தில் பொருத்தமின்மை யேற்பட்ட லக்ஷணுவருத்தியைப் பற்றுதலால் 

அச்.த ட். ரஹ்மசைதர்யைக்யம் யாதொன்றுளதோ, அது ஜ்ஞாகப் ரகா மென்பதிதன் 

கருத்து, (௪) 

முத்தனுக் கந்த ஞான சம்பந்த முறைமை கூறின் 

வைத்திடு மியல்பான் ஜேய மிலாமையாம் வகுத்து நின்ற 

மெத்துறு முபாதி யோடு மேவிஙிற் இன்த ஞான 

மித்தலை யென்னலும் பேத மிறந்திடா தென்பர் ஈல்லோர். 

(ப- ரை.) மூத்தனுக்கு--, அர்த ஞான சம்பந்த முறைமை கூறின்--, வைத்திடும் 

இயல்பால் - வைக்கப்பட்ட ஸ்வபாவத்தால், ஞேயம் இல்லாமை ஆம் - ஜேயமில்லா 

இருத்தலேயாம், வசுத்துகின்ற - வகுக்கப்பட்டிருக்குற, மெத்துறும் உபாதியோட-...., 

மேவிகிற்கன்ற ஞானம்--, இத்தலை-இவ்வுலகல், என்றும் பேதம் இற$திடாது என்பர்-4, 

நல்லோர், எ - று, 

(வி-ரை.) சம்பச்தம் - தொடர்பு. பேதம் - வேற்றுமை, இறர்திடாது - ஒழியாது, 

அஜ்ஞாகம் ரீங்னெவலுக்கு ஜ்ஞாாஸம்பர்சமானது ஸ்வபாவத்தால் ஜ்ஜேயப்பொரு 

னில்லாமம் போதலாம், உபாதியோடு கூடிய ஜ்ஞாஈமானது பேதத்தோடு கூடியிருக்கும், 
அதாவது முக்தனான ஸிவயோகடுக்குத் தன்னினும் வேருய நியவேண்டிய௰ வஸ்து மற்றொன் 

தில்லை, அர்த பரமுக்தனான மிவயோஇக்கு ஸோபாதிக ஜ்ஞாகமானது (அறிந்து 

கொள்வது வேரொன்றுவடென்பது) இல்லாதிருக்கும் கிருபாதிக ஜ்ஞாகமே லிக்காஸ்க 

ஸாமரஸ்ய ஜ்ஞாஈ மென்பஇதன் கருத்து. (6) 

போருளு.று பரிச்சே தந்தான் புகன்றிடு ஞான மாகு 

மருளறும் பரிச்சே தம்பின் வரும்பர மான்மா வின்க 

ணுமைசெயு ஞான மில்லை யுணர்விற்கு விடய மல்லாப் 

பரசிவ னிடத்த யிக்கம் பண்ணலே ஞான மாகும். 

(ப-ரை,) பொருள் உறு - வஸ்துவின்கண் உள்ள, பரிச்சேதர்தான் - பரிச்சேதமே, 

புகன்றிகிம் - சொல்லப்பட்ட, ஞானம் அகும்... மருள் அறும் - மருட்சியற்த, 

பரிச்சேதம் - பரிச்சேதமானது, பின்வரும் - பின்னே உண்டாகும், பரமான்மாவின்கண் - 

பசமாத்மாவினிடத்தில், உரை கெயும்-சொல்லப்பட்ட, ஞானம் இல்லை--, உணர்வித்கு- 

௮றிவுக்கு, விடயம் அல்லா - விஷயமாகாத, பரசிவனிடத்து அயிக்கம் பண்ணலே. 

ஞானம் ஆஞம்--, எ - று. 

(வி- ரை.) விடயமல்லாமை - கோசரியாமை, அயிக்கம் - ஏபோவம், ஏகாரம் - 

தேற்றம். பரிச்சேழம் - பாரையறுத்தல், மருள் அறும் பரிச்சேதம் - அபரிச்சேதம், 

ஜ்ஜேயமாகய பொருளை வரையறுத்தலே நராகமம், அபரிச்சேதமாகயெ பாம் ரஹ்மத்தி 
னிடத்தில் ப்ஞாநத்திம்கு ஸம்பஉமில்லை, ஜஞாகத்திற்கு விவ.யமலலா ததும், ஜ்ஞாகாகர்த 

ஸ்வரூபமுமாகய ப்ரிவமென்லும் தத்வத்தோமு தான் அபின் gery sewn ews grew 

செய்வதே ஜ்ஞாகம் என்று சொல்லப்படும் என்பதிதன் கருத்து, (௩) 

உலகொரு மயமா யின்ப வுண்மையா யபரிச் சேத 

நலமலி பிரம மென்னு நானமே பிரம ஞான 

மலிசக வுபாஇ நீங்கி மலர்வுறு பிரம ஞான 

மிலகுறி னறிவா மெங்குங் காண்பதொன் நில்லை வேறு, 

௭



௩0 சித்தார்தசிகாமணி, 

(பரை,) உலகு - உலகமே, ஒரு மயம் ஆய் - ஒரு வடிவாடுயும், இன்ப வுண்மை, 

ஆய் - தந்த ஸச்ரூபங்களாஇயும், அபரிச்சேதம் ஈலம் மலி - அபரிச்சேதமா௫ய நன்மை 
மிகுர்தருக்ற, பிரமம் என்னும் - பிரமமென்சிற, மானமே. பிரமஞானம்--, மலிஃ 

மிகுக்த, சகவுபாதி நீங்க, மலர்வுறு - விரின்ற, பிரமஞானம்--, இலகுநின் - விளக்இ 

னால், எங்கும் - எவ்விடத்தும், அறிவ அம் - ஞானமேயாகும், வேறு காண்பது - அதை 

விட வேருகக்காண்பது, ஒன்று இல்லை - ஒரு பொருளுமில்லை, ௭ - று, 

(வி-ரை,) பரிச்சேதந்தான் என்பதில் தான் தேம்றம். மலிதல்-மிகுதல், சகவுபா இ- 

ப்ரபஞ்சவாஸமை. ஜசஸ்வபமும் அஈர்தஸ்வுபழும் OW $தைஸ்வரூபமும் பரிக்சே தமில் 

லாததும் ப் ரஹ்மலக்ஷணம் என்னலும் ஞாரமானது ப்ரஸ்மஃஞாமமாம், ப்ரபஞ்சவுபாத 

யற்றதாயே ப்ரஹ்மட்ஞா௩ முண்டாக!(:வ எல்லாம் ப்ருஸ்மஸ்வருபமாய்த் தோன்று 

இன்றது, அதற்கு ௮ர்யமாக யாதும் தோன்றுவதே யில்லை, அகாவது :ரபஞ்ச௪ பேத 

சஹிதமான ப்ரஹ்மற்ஞாகம் உதயமாகவும் ஸகல த்தும் பிமாகறாக்இ மயமாயத் 

தோன்றும், முரிவத்திற்கும். ஸக்திக்ரம் பேதமில்லாஇருப்பதனால் பரவமயமாடுயே 

தோன்றும் என்பதஇதன் கருத்து, (௪) 

முத்திகா சணமா மத்து விதஞநான முற்றி னாலுக் 

செய்த்இடும் பவமே யில்லை யெங்கணு நிறைந்து நின்ற 

நித்தியா obs ஞான மிட்கள வெத்தொ டுங்குஞ் 

சித்தனா மியோகி பேதம் தீர்ந்தொரு தானே யாகும். 

(ப- ரை.) முதிதி காரணம் ௮ம் - மோக்ஷத்துக்குக் உகாரணமா௫ய அதீறுவித 

ஞானம் மும்றினாலுக்கு - அச்வைசப்பாமம் முநிர்ச்சவனுக்கு, ஏய்க்தஇம்ம் - மெலிதம்குக 

காரணமா௫ய, பவமே இல்லை--. எல்களும் கிறைர்து கின்ற. நித்தியாகட்த ஞான 

நிட்கள சிவத்து--, ஒ$ய்கும்-ஒயங்குா, சத்தம் ஆம் - மாடு டை யவஞ கிய, யோ... 

பேதம் தீர்ந்து - வேற்றுமை நீங்கி. ஓரா Saloon று, - ஒப்பம்றதா ப வையாவன். எ. நட ன் va ad ர இறுதி ர் ப் eles 7 ௮ 

(வி - ரை,) காரணம் - Cam fy. முற்றல் ~ முதிர்சய் (மிஷல்), Oph ரானா ஆகும் ~ 

கேவலம் தான் ௮பசோக்ஷமாப் விளங்குஇன்றுன், (ர) 

ஞானப்பிரகாசத்தலம் - முற்றும். 

இவவிதமாய் தக்ஷாபாகோ தகம், மிக்ஷாபாதோதகம், ப்ஞாபாதோதகம், 

க்ரியாரிஷ்பத்தி, பாவநிஷ்பச்தி, ீஞாநிஷ் பத்தி, பிண்டாகாமம், 

பிக்த்வாகாமா:ம், மறறாக-மம், கமியாப்ரகாஸம், பாவப்ரகாமாம், ஐநோக 

ப் ரகாறாம் என்னாம் பன்னிரண்டு ஸ்கல் கூடிய தாமறஙுக 

eC ன கூடியிருச்தலா ல் நிஷ்களமுறிவ ற் இல் மனம் படி 

த்து அப மில்லா சவஜம், நபரோக்ஷமாய் விளங் 

குன்றவலும், அங்கஸ்க்தலத்து ஜர் தாமவனு 

மான சாணானே ப்ரஸாதலிங்க ௪.ரணார் த 

என்று அறியப்பட்டான. 

௫ - வது. பிரசாதலிங்கத்தலம் - முற்றிற்று, 

 



a my 

சா - வது. மஹாலிங்கஸ்த்தலம். 

—cofeico— 
[அதாவது - மறாந்க்யாக்தோத்தரகலா ஸமேதமாய்ச் சச்சக்தியுடன் கூடி மஹா 

ஸாதாக்யத்தைப் பொரும்தி பாவகம்யமா யிருத்தல் என்பது,] 

(அயிக்கியனுக்குச் சேர்ந்த உட்பிரிவுகள்.) 
கலிநிய த்துறை. 

இலங்க வோதினை யச்சர ணத்தல மெப்தும் 
தலம்க ளியாவையு மினியயிக் சழ்தலஞ் சார்ந்த 
நலங்கு லாந்தல பேதமு மெனக்குநீ ஈயில்வாய் 
கலங்கி லாவுளம் தருளினாம் கணங்கணா யகனே. 

(ப - ரை,) கலங்கு இல்லா - கலங்குதலில்லாத, உள்ளத்து அருளினால் - இருகுளத் 
தருளால், சுணகங்கள் நாயகனே - கணராதனே, ௮ - இந்து, சரணத்தலம் எய்தும் - 

௪. ரனத்தலத்தைச் சேர்ச்து, SMUT Lineal - தலங்களெல்லாவற்றையும், இலங்க 

ஓ.இனை - விளங்கும்படி. பொல்லியருளினை, இனி--, அயிக்கத்தலம் கா ர்ந்த, நலம் குலாம்- 

உன்மை பொரும்திய, தலபேதமும் - தலபேத்தையும், ரீ எனக்கு ஈவில்யாய்--, எ - று, 

(வி - ரை.) கலங்கு - முதனிலைத் தொழிய்பெயர். கணங்கள் நாயகனே யென்றது 

இயேணுகரை. நவிலல் - கொல்லல், (ச) 

சாத மேவருஞ் சுவிகிரு தப்பிர சாத 

மாதி ஞநானசூ னியமுடி. வாதிய வொன்பான் 

பேத மாகிய தலங்களை யயிக்கியன் பெறுதற் 

கோது வாழமுறை யினிலவை யகத்திய வுணர்வாய், 

(ப- மை,) அகத்திய - அ௩த்தியமுனிவனே, சாதம் மேவு அரும் - பிமவியுண்டாத 

லில்லாத, சவிகிருதப்பிரசாதம் ஆதி - சுவிகருதப்பிரசாத முதலாக, ஞானகரூனியம் 

முடி.வாதிய--, ஒனபாலி பேதம் ஆலய தலயகமா--, அயிக்கியல பெறுதம்கு--, முமை 

யினில் ஒதுவாம்--, அவை - அவற்றை, உலஊர்வாய - அறியக்கடவை, ௭, 

(வி-ரை,) சாதம் ஜாழம் என்னும் வடமசாழ்றிபு, ௮ருமை ஈண்டின்மை 

குறித்து நின்றது ழனக்குவமை ய்ல்லாதான முள்செர்ம்தார்க்கல்லான் - மனக்கவலை 

மாழ்மலரித?' என்புழிப் பபால, சுவிகிருதப்பிரராதமாதி ஞானரூனிய முடிவாடிய ஒன்பதுக 

சுவிகிரு தப்பிரசா தததலம், சிட்டோதமழ்ழலம், ஏராசரலயத்தலம், பாண்டச்தலம், 

LUTE ib & sb OLD, அங்கலேபததலம், சுபராஞ்ச த்தலம், பாவாபாவலயத்தலம், ஞானகசூனியத் 

தலம் என்பனவாம், (2) 

& மவாலிங்க ஷட் பக்தர், ம மா dae மாஹி, மஹமாலிங்கபக்தன், மஹாலிங்க 

பூஜசல், மஹாலிங்கவீரல், மஹாலிய்கப்ரமமாத, மவபாலியசம்ராணி எனுலமுவகைப்பவயொர் 

கள், இயர்களில, உலக்வருத்தாம ததை நினையாதே மதமாலியகமோழறி, பூர்ய பக்த்யாத் 

யலுஸந்தாத் மிலலாதவேே மடபரலியகிபத்தன, அற்முாந்களுடன் ஸயகஸம்பாஞஷணைக 

tre செய்யாதயனெ மநாவியகபூஜக, BYU sw dow லயய்களும்கு௪ சிழதச்சா 
தவனே மஹறாலிங்க வீபன், பயறு போஜழத்மை அம்ககரிக்காதவனே மஹாலிய்கப் ஸாது, 

பாஹ்யார்சசமார்ப்பணங்களாத்களை௪ செய்யாமல ௮ழ்தமங்க க்ரியாநிஷ்ட்டனெ மஹா 

லில்சுப். ராணி, 

த்ரிவித மவறாலிங்கம்:-- பிண்டஜம், ௮ண்டஜம், பிந்தவாகாஸாம் என மூவகைப்படும், 

இவைகளில், தேஹமே தேயாலயம் ஆத்மாவே லிய்கம் என்னும் நிஸ்சயமே பிண்டஜமாம், 

பூமியே டீடம் ஆகாமாமே லிங்கம் என்னும் விகலபமஹித பாவையே அ௮ணடஜமாம், ஆசா 

மே தன்றுடன் தன்னுடனே அகாஸாம் எவலும் ௮றயொஃய வயாய்தயதுஸழ்தாழமே 

பித்திவாசாமுமாம்.



B.0 9] சி த்த ரத் தீ திகாமணி. [மவஷாலிங்கஸத 

௨ 

ஓம தேவாய ஈம? 

தோண்ணூற்றமூன்றாவது 

கே.) சுவிகிருதப்பிரசாதத்தலம், 
௦௦310௨ 

[அதாவது-ஜ்ஞாகப்.ரகாற ஸம்பர்சனான பரிவயோடயினிடத்தில் அங்கலிங்க ரூபமான 

ஜீவேஸ்வ.ர வியோகரூபமான முக்யார்த்தமும், அவியோகரூபமான லக்ஷணூர்த்தமும் 

யெ பேதம் இல்லாமல் அபசோக்ஷ ஜஞாமமுள்ளவனாய் ஜஞாஈப்ரகாறத்தை ஸ்வீ 

கரிப்பதே சுவிகருதப்பிரசாதம் என்ப go. | 

கலிநிலைத். துறை. 

முக்கி யார்த்தமு மிலக்க ணாத்தமு மிலைமொழியித் 

றக்க. பேரறி வுருவமா மவற்கவன் னக்கு 

வைக்கு மோர்தடை யிலாமையான் மூழ்பிர சாத் 

அய்க்கு மாறுகொண் டிடப்படு மெனமறை சொல்லும். 

(ப- ரை.) மொழியின் - சொல்லுமிடத்து, தக்க - திஞூதியாயெ, பேர்௮றிவு உருவம் 
ஆம். அவற்கு - சித்ஸ்வருபலுக்கு, முக்கியார்த்தமும் இலக்களணார்த்தமும் இல்லை--, அவன் 
தனக்கு - அவனுக்கு, வைக்கும் - அமைத்து வைக்கப்பட்ட, ஒர்தடை இல்லாமையால்--, 
ம௫ழ் - மகழ்தற்குரிய, பிரகாதம் - பிரசாதத்தை, துய்க்குமாறு - அிகர்தற்குரிய நெறி, 

கொண்டிடப்படும் - கொள்ளப்படும், என - என்று, மை சொல்லும் - வேதம் சொல்லா 

நிற்கும், எ - று, 

(வி-ரை.) அறிவுருவம் - ஞானவடிவு, துய்த்தல் - உண்டல், (௧) 

மாத ருப்பிர மேயசிமாண் பிரமாண வழக்கிற் 

பேச மற்றுயர் சிந்மய மாக்குறப் பெற்றே 

யேத மற்றிடு யோகிதன் சொரூபமுழ் நிருப்பன் 

போத மற்றவத் துவிதனைப் பொருந்துமோ பந்தம், 

(tu + சை,) மாதுரு பிரமேயம் ஒள் பிரமாணம் வழக்கில்... பேதம் அற்று, உயர் 

எக்மயம் ஆக்குறப்பெழ்று--, ஏதம் அற்றிடு யோக, தன் சொருபம் உற்று இருப் 

பன் - தன் ஸ்வரூபதிதை யடைத்திருப்பல், போதம் அற்ற- தந்போதமற்ற, அத்துவிதனை- 

அத்வைத பாவமுடையவளை, பந்தம் பொருக்துமோ--, ௭ - இட 

(வி- ரை,) இம்மயம் - இத்ரூபம், ஏதம் - கும்றம், பந்தம் - பிறவிப்பிணிப்பு, 
மாரு பிரமேயம் பிரமாணம் - மாதா மேயம் மானம் என்னும் தீரிபுடி, பரிவாத்வைத 

ஜ்ஞாநத்தினால் ௮ங்கலிங்கருபமான ஜீவேஸ்வரர்களின் பேதத்தை மாறப்படுத்து, அப 
சோக்ஷஜ்ஞாக ப்.ரகாஙமுள்ளவனா யிருக்கும் றரிவயோடி பஞ்சக்கவேறங்களின் பந்தத் 

இம்குட் பவெதில்லை என்பஇதன் கருத்து, (௨) 

டோத மாகிய சவனிடைப் பொருக்துமிவ் வுலக 

Burg மாசழற் புவன போற்சிவ மேயாஞ் 

சோத யாஞ்சிவங் கண்டிடின் மண்முதற் சொல்லும் 

பூத மோடுமற் றுள்ளவும் பொருந்திறின் றிலங்கா, 

(ப . aos.) போதம்: ஆயெ.- அறிவுருவாயெ, இவனிடை - சிவனிடத்தில், பெசருக் 

தும் - பொருந்து, இ உலகம் யாதும் - இந்த வுலகமெல்லாம், YT அழல் - நிறைந்த, 

கெருப்பினிடத்தில், பவென போல் - சேர்வனவாஇய விழகு முதலியன போல், சிவமே



தலம்.] சுவிகிருதப்பிரசாதத்தலம், ௩,௦0௯ 

ஆம்--, சோதி gis ஏவம் கண்டிடின்--, மண் முதல் சொல்லும் - மண்மூதலாகச் 

சொல்லப்படுறு, பூதமோம - பஞ்சபூகம்களோடு, மற்றுள்ளவம் - மம்.றுமுள்ளனவும், 

பொருந்தி கின்று இலங்கா - பொருந்தி நின்று விளங்கமாட்டா, ௭ று. 

(வி- ரை,) நெருப்பிடைப்பமிம் பொருள்களெல்லாம் அர்த நெருப்பினிடத்தே 

யொடும்குதல் போல, சிவத்திடைப்பமிம் பொருள்களெல்லாம் அந்தச் செவமயமாய் 

அதனிடத்தே யொமிங்குமென்பதிதன் கருத்து, நகெருப்புக்குச் சேர்ச்தாரைக் கொல்லி 

யென்னும் பயர் வருதம்காரணமு மிதுவே, “* சனமென்னுஞ் சேர்ந்தாரைக்கொல்லி ?? 

என்றார் மேலோரும், (௩) 

சோத லிங்கநின் ஐகைத்தினிழ் சுடர்வுற யோகி 
பூத மாதிய தத்துவங் கண்டவை பொருக்தான் 
போத வாரழ லிடைப்புல னியாவையும் போக்இத் 
தீதி லாமனக் துவகைபெற் நிடிஞ்சிவ யோகி, 

(ப- ரை.) வயோட - சவயோகியானவன், அகத்தினில் - மனத்தில், சோதிலிங்கம் 

நின்று - ஒளியையுடைய லிங்கமானது திலைபெற்றிருக்லு, சுடர்வுற - பிரகா௫ித்தலால், 

பூதம் ஆதிய - பூதமுதலிய, தத்துவம் கண்மி - ததீறுவங்களைக்கண்டு, அவை - அவற்றை, 

பொருக்தான் - சேரான், சவூயாடு - சியயோகியானவலள், ஆர் - நிறைந்து, போதம் - 

நோனமாஇய, அமல் இடை - கெருப்பினிடத்தில், புலன் யாவையும் போக்கு - விடயங்க 

ளெல்லாவம்றையும் இட்டு (ஹோமம்செய்து), தீது இல்லா - திமையில்லா த, மனத்து - 

மனத்தில், உவகை பெற்றிடும் - மகழ்ச்சி யடைந்திருப்பன், எ - று. 

(af - ரை,) ௮௨ம் - மனமாகிய எட்டி தழ்களோடும் கூடிய ,ம்ருதயகமலம், சோதி 

லிங்கம் - ஒளியுருவாகியலிங்கம் ப பமமாலிய்கம் சுடர்வுற - காரணப்பொருட்டாகயெ 

வினையெச்சம், புலன் - முப்தாதி விஷயங்கள். போக்டு தீதிலா என்றதனால் போக்கா 

மைக்கு முன்னர்த் ததோடிருந்தமை பெறுலும். போக்கு உவகைபெற்றிமிம் என்றமை 

யான் போக்காதிருந்துழித் துன்பம் பெற்றிரறுக்தனன் என்பதும் போதரும், ஹ்ருதய 

கமலத்தில் எப்போழும மஹாலிங்கம் ப்ரகா பபித்துக்கொண்டிருக்கவும், wigs logon San 

கத்தில் ஸகல தற்வங்கமா வமாக்குயிருக்கும் பபிவயோடு சரிரம் இ த்ரியம் உலகம் 

முதலான முப்பத்தாறு துதிவங்கரினால் லிப் தனா தலில்லை என்பஇதன் கருத்து, (௪) 

நவையில் யோகிதான் சச்சிகா ஈந்தமாய் ஈண்ணுஞ் 

சிவனின் மேவுற விடயங்கள சமர்ப்பணஞ் செய்தே 

யவனி லாம்பிர சாதமுண் குவனென வறிவாய் 
தவமிம லாமொரு வடி.வுகொண் டனையமா தவனே. 

(ப-ரை,) தயம் எல்லாம்- எல்லாத் தீவங்களும், ஒரு வடி.வு ககொண்டனைய -ஓருருப் 

பெற்மும் போன்ற, மாதவனே - பெருக்தவத்தஇளையுடைய அகத்திய முனிவனே, நவை 

இல் - குற்றமில்லாத, யோகி - (சிவ) யோடியானவன், சச்சிதாமந்தம் ஆய் நண்ணும் - 

௪ச்சிதாகந்த ஸ்வருபமாய் விளங்குகிற, சிவனில் - செவனிடத்தில், மேவு -* பொருக்த, 

விடயங்கள் - விஷயங்களை, எமர்ப்பணம் செய்து - ஸமர்ப்பித்து, ௮வன் - அந்தச் 

இவனது, நிலாம் - விளங்குகிற, பிரசாதம் - ப்ரஸாதத்தை, உண்குவன் என - ஸ்வ்க 

ரிப்பானென்று, அறிவாய் - ஏ.றியக்கடவை, ௭ - று, 

(வி- சை,) கொண்டாலனைய எனற்பாலு கசொண்டனையவென விகா.ரமாயிற்று, 

நிலாம் நிலாவும் என்பதன் விகாரம், ௪ச்சிதாகந்தமாய் ஈண்ணும் இவனில் - ஸச்சிதாநச்த 

ஸமுத்சமாயெ தனது ஸ்வருபமான ஸ்ரிவனிடத்தில் எனினுமாம், (௫) 

சுவிகிருதப்பிரசாதத்தலம் - முற்றும். 

 



௬௧0 சித்தார்தசிகாமணி, [மவறாலிங்கஸ்த் 

௨ 

ஓம் மஹாதேவாய ௩௦ 

தோண்ணுூற்றுநான்காவது 

௨.) சிட்டோதநத்தலம். 
ORG 

[அதாவது - ஜ்ஞாடப்ரஸாதக்தை ஸ்வீகரித்த ரிவயோடி மாயா தீம்வமாயே ஸகல 
பதார்த்த ஸமூஹத்தை ஸ்வஸ்வரூப தனால் கரஹித்து ஸுகமாயிருப்பதே AC gen 
என்பது.] 

கலிகிலைத் துறை, 

மாயை யாதஃதி யாவர்க்கும் தோன்றியே மறையு 
மாய மாயைதா னறழிவுரு வாகிய வவற்குத் 

தூய ராற்சொல் சிட்டோத௩ப் பெய/பெறும் தொன்மை 
மூய மாமல விருளற முனிவுறு முனியே. 

(ப-மை.) தொன்மை - பழமையாகவே, ஷேய - சூழ்க்திருக்கிற, மா - பெரிய, மலம் 
இருள் அற - பலவிருட்டொழியும்படி, முனிவுறும் = ( அதனைக்) கோவித த, முனியே - 
அகத்திய முனிவனே, மாயை - மாயையென்பது, யாது - எதுவோ, அ--, யாவர்க்கும்- 
யாவரிடத்தும், Cg ret JC uw மறையும்--, gu மாயைதான் - அர்த மாயையே, அ.றிவுரு 
ஆடிய - ஞானவடிவாடய, அவற்கு - அமனுக்கு, தூயரால் - சுதமாதமாக்களாடிய பெரி 
யோர்களால், சொல் - சொல்லப்பட்ட, சிட்டோதம£ப் பெயர் பெறும் - சிட்டோதக 
நாமம் பெறும், எ - று. 

(வி- ரை.) முனிவுறல் - ஒருசொல், இதற்கு வேறலெனப் பொருள் கோடலும 
மையும், யாது என்பதனிற்ரமோகாரம் தொகுத்தல், சட்டடாதமம் என்பதற்கு எஞ்சிய ப்ர 

ஸாதம் என்பது பொருள். எந்த மாயையானது மிஸ்ரமாகவும் அமாஃத்தமாகவும் இருக் 
கும் ஈடக்கையுள்ளவர்களுக்குத் தநு கரண புஈ போக ுபமான அத ஈமாயையாயிருக்கு 
மோ, ஷட்த்ரிம்றாத்தத்வாத்மமமான அரத மாயாதத்வமே அந்த ஸ்விக்ருதப்ரஸாஇயின் 

விஷயத்தில் சஷ்டோதமாகாரமானதென்று மொல்லப்படும் என்பதிதன் கருத்து, (௧) 

மாயை தநதுள சகம்வடி. வாயதன் சொருபம் 
தூய ஞானத்தின் மூடுறப் படுதலாற் Capen 
மாயை யொன்றுமே யெஞ்சிய தொருவ மயமே 
யாய முத்தனுக் கேவல்செய் தொழிலியம் மாயை, 

(ப- ரை,) மாயை - மாயையால், தச்துள்ள - த ரப்பட்டிருக்கிற, ௪௧ம் -ஜசமானது, 
வடிவு ஓய - உருவு (அங்கமாக) கொண்டிருக்இற, தன்சொருபம் - தனது ஸ்வரூபமானது, 
மாய - பரிசுத்தமாகெய, ஞானத்தின் - ஞானத்தினால், மூஜெப்படுதலால் - மறைக்கப் 
படுதலால், தோன்றும் - காணப்படுற, மாயை ஒன்றுமே - மாயை யொன்றே, எஞ்ச 
யது - சேடித்து நின்றது, (அதலால்) ௮ மாயை - HOS மாயையானது, ஒரு ச௨மயமே 
ஆய - ஒப்பற்ற சிவமயமே யாய, முத்தனுக்கு - முக்தாதமாவுக்கு, ஏவல் செய் 
கொழிலி - பணிவிடைசெய்யும் வேலைக்காரி (அம்), எ-று, 

(வி-ரை,) தர்துள என்பது இங்குச் செயப்பாட்டுப் பொருளில் வந்தது, ஞானத் 
இன் என்பதில் இன் மூன்றாவதன் கருவிப்பொருளில் வந்தது, தொழிலி - இங்கரி (வேலைக் 
காரி), ஒரு சிவமயமேயாய முத்தன் - அகண்ட ஸ்ச்சிதாகந்த ப.சட்ரஹ்மல்வருடலும்
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தீ.ரனுமான ஜீவன்முக்கன், மூடப்படுதல் - கபளீகரிக்கப்படுதல், கலாதி பூம்யார்தம்க 
ளான முப்பத்தாறு சத்வக்சளுடன் கூடின மாயாபாசம்தினால் வ்யாப்தமான ஜகத்தே 

சேஹமாயுள்ள ஸ்ரிவயோடுயின் விஷயத்தில் ஸ்வல்வரூப நீஞாஈமானழு ஒச்மஜஞாகத் 

தினால் ஆக்ரமிக்கவும், அர்த மாயாதத்லம் ஒன்றே யெஞ் நிற்கும், பரிபூர்ணமாகவும் 

ஸச்சிதாஈந்த ல்வரூபமாகவும் இருக்கும் பரப் ரஹ்மமே ஸ்வரூபமாயிருக்கும் ரிவயோடு 

க்கு மாயை காஸி பாவச்தை யடைவாள் என்பதஇதன் கருத்து, (௨) 

எண்ணில் சத்தியா லுலகெலா மயக்குமிம் மாயை 

ண்ணு மெய்ச்சிவச் தயிக்கனை ஈண்ணுற வற்றோ 

கண்ணி னிற்றிகழ் சோதஇயாஞ் சவத்தினிமழ் கலந்தோ 

னுண்ண லுற்றிடு விடயங்க ளொழிகம்கிடும தாமே, 

(ப-ரை.) எண் இல் - அளவிறக்த, ௪த்தியால்--, உலகு எல்லாம் மயக்கும் 

ஈண்ணும் - பொருந்திய, மெய் வத்து அயிக்கனை - உண்மையாடிய பரிவை 

வற்றோ -வல்லதோ, கண்ணினில இ.ஒழ்-சண்போல 

விளங்குக, கோது ஆம் - ஒனியுருவாட௫ய, சவெத்இனில் கலந்தோன்-.-, உண்ணல் உற்றிடு 

வி_யங்கள்- நுசர்தற்குரிய விஷயங்கள், தாமே ஒழிர் திமம்-சாமாகவே நீங்கிவிடும், எ-று, 

இ மாயை, 

கயமுடையவனை, ஈண்ணுற = அடைய 

(af -ரை,) மெய்ச்ிவத்தயிக்கள் - இஷ்டலிங்கைக்யன், வற்றோ என்பது வல்லதோ 

வென்பசன் விகாரம், காம யொழிச்திடும் என்றமையால் ஒழிக்க இவன் முயலவேண்டா 

வென்பது விளங்இற்று, (௩) 

பொறிக ளாலுணும் புலன்கடல் புசூந்திடு ௩த்போ 

லறிஞ் னுகியோ ஸனிடத்இற்புக் கடங்குறு மென்பர் 

மறிளில் usr Bud oy ‘ol Lan ah olen a 1) வறவழு. வடக்கிச் 

செறியு மார்கதி ரெலாங்கொடு வீழ்த௩ கரன்போல். 

(ப-ரை.) பொழிகளால் - ஓம்பொறிகளால், உண்ணும் - நுகரப்படுதற, புஎன் - 

விஷயங்கள், கடல் புகுர்தடு நட போமஃ்--, அறிஞன் அயோன் இடத்தில் - அறிஞனானவ 

னிடத்தில், புக்கு அடங்கும் என்பரீ - தொடுங்கு மென்று சொல்லுவர் யார டத்தில், புக்கு ௮ ட புகுர்தொடுங்கு மென்று சொல்லுவர் (பெரிே , 

ஆர் - நிறைந்த, கஇர் எல்லாம் கொமி - இரணமங்கமிளல்லாயற்றையும் pooch 6 Gawd, 

கொண்டி, பிழ் - கடலில் விமூற, இகரன் போல் - ரியன் போல, மறிவு இல் - மீட்சி 

யில்லாத, யோடு - யோடூயொனவன், இ பொருள் - இர்தப் பொருள்களெல்லாம், ஒழிவுற- 

நல்க, வடிவு அடகச்இ- தன் ஸ்வருபத்தில் அ_க்டிக்கொண்டு, செ மியும் - ஒடுக்கியிருட்பன் 

என்பர் - என்று கொய்லுபர் (பெரியார்), எ- று, 

(வி-ரை.) பொரிகள் - பஞ்சேர்ம்ரியங்கள், அபை மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி 

யென்பன, புல் - பல் ௪விஷயங்கள், அலை மப்தல்பர்ற ட,ுபரஸக$ தங்கள், இரகரன்- 

வடசொல், பகலையுண்டாக்றுவோன். என்பதிதன் பொருள், ட்டி யென்றது மீண்டு 

வருதலை, அது பிறத்தற்கு மீண்டு வருதலைக் குறித்தது. செறியும் - உபமா£ தியடையப் 

பெறுவன் எனிஜமாம, (௪) 

சிட்டோதாத்தலம் - முற்றும்.



௩௧௨ சித்தாச்தசிகாமணி. [மவறாலீங்கஸ்த் 

உ 

ஒம் அவ்யயாய ஈம$ 

தோண்ணூற்றைந்தாவது 

(௩) ௪சரசரலயத்தலம். 
a AEN a este 

[ அதாவது - கேவலம் ஜ்ஞாகப்ரஸாத ஸ்வீகாரத்இளுல் றிஷ்டோதந ஸம்பச்சனான 
பரவேயோ௫க்குச் சராசர ப்ரபஞ்ச ஸ்வருபமான மஹாலிஙகத்தில் ஐகயத்வம் கிடைக்கவும், 
தான் கிர்த்தேஹியாய் ப் ரபஞ்சத்தை யடைக்இருக்கும் மலமக்தியை காறஞ்செய்து, எந்த 
வஸ்துவும் காணாது எந்த ஸராப்தமும் கேளாது தன்னைவிட அ£யமானதை யறியா 
இருப்பதே ௪ராசரலயம் என்பது,] 

கலிகிலைத் துறை, 

பாகு பாடுறு சராசரத் துறுபரத் தொன்றாம் 

யோ தாலுடம் புறுகில னாகியே யொழிவி 

லேக மாகிய ௪ராசர நாசக னென்ன 

மோக மாயையை முனிந்தவர் மொழிர்இடப் பவொன். 

(ப- ரை.) பாகுபாடு உறு - பல பகுப்புக்களுள்ள, சராசரச்து உறு- எராசரங்களில் 
வ்யாபித்திருக்வெ, பரத்து - பரம்பொருளில், ஒன்று அம் - ஒன்றுகலுடையனாகய, யோ 
ஓயே--, உடம்பு உறுலென் ஆ9 -, ஒபிவு இல் - நீக்கமில்லா ௪, ஏகம் ஆய - ஒன்றாயெ, 
ச.ராகரமாசசன் என்ன - ௪ராகரவிசாசகனென்று, மோசம் - மோகத்தை யுண்டாக்குஇய, 
மாயையை முனிர்தவர் - மாயையை வென்றய சாடிய அறிஞரால், மொழிச்சிடப்பவொன்- 
சொல்லப்படுவான், or - 

(வி - ரை,) பாகு பாடு. பகுக்கப்படுதல், பகு பாகு என நீண்டது, பாடு முதனிலை 
திரிர்த தொழிம்பெயர், சராசரம் - ௪ரம் அச.ரம், இவை எஞ்சரித்தல் சஞ்சரியாமை 
யெனப்பொருள் பயந்து அதச்தொழில்களையுடைய பொருள்களை யுணர்த்தலால் ஆகுபெயர் 
கள். முனிவர் என்பதனீற்றில் மூன்றனுருபு தொக்கது, (௧) 

உலக ஞானமோ சவித்தையாய் காரண முடைத்திம் 
கலக லாததன் சொரூபஞா னம்பெற வவிச்சை 
மலமி ராதெனி னிச்சகம் விளங்க op Cap 
கலைய லாமுணர்ச் துயர்தரு கலயமா முனிவ. 

(ப- சை,) சலை எல்லாம் உணர்ம்லு - எல்லாக் கலைகளின் பொருளையும் ஈன்கமிர்து, 
உயர்தரு - உயர்ந்த, மா - பெருமை பொருச்திய, கலயமுனிவ - கும்பமுனிவனே, உலக 
ஞானம்-லெளடக ஜ்ஞாகமானஜது, ஓர் அவித்தை ஆம்-ஒப்பற்ற அஜ்ஞாஈுமா௫ய, காரணம் 
உடைக்து - ஹே துவினை யுடையது, இம்கு - இவ வுல$ல், அலகு இல்லாத ~ அளவம்ற, 
தன் - தனு, சொருபமானம் பெற - ஸ்வருப ஜஞாச்தைப் பெமின், விச்சை ~ 
அஜ்ஞாகமாகெ, மலம் இராது எனின் - மலமிரா தென்றால், இ ௪௧ம் - இவ்வுலகமான, 
விளங்டெவம்றோ - விளங்கவல்லதோ (விளங்கா gy), Gl = 20, 

(வி- மை.) கலை - ஒகுபெயர், உயர்தரு - ஒருசொல், இதத்குப் பகுதி உயர்தா, 
கலயம் கலமம் என்னும் வடசொழ்றிரிபு, சகம் ஜகம் என்ஞம் வடசொற்றிரிபு, (தோன்றி 
யழிதன்மாலைய தென்பது பொருள்), வற்றோ வென்னு மோகாரம் ௭ இர்மலை. 
ஓர் - ஒப்பற்ற என்றதனால் ௮சாதி எனப்பெறப்பட்டது, சாரணம்- மூலம் எனிலுமாம், 
சொருபஞானம் - அத்மைக்ய ஜ்ஞாாம், (௨)



தலம்] சராசரலயத்தலம். ௩௧௩ 

பானின் மாமு லெழுந்தட ம் குகலென மயங்கா 

ஞாளிபா லெழுக் தடங்குறும் விடயங்க ணவிலி 

னான தோர்கன விற்பொரு ணனவிலம் றிடல்போ 

ஜூன மாஞ்சகக் தோழ்றமெய் யுணர்வினி லொழியும். 

(ப-ரை,) மா முடல் - பெரிய மேகங்கள், வானில் - அகாயத்தில், எழுது அடங்கு 
தல் என - தோன்றி யொடும்குகல் போல, விடயங்கள் - விஷயங்களெல்லாம், மயக்கா 
நானிபால் - மயங்காத ஞானியினிட இல், Twig அடங்குறும்- தோன்றி யொ௫க்கும், 
ஈவிலின் - சொல்லுமிடத்தில், ஆனது ஓர் கனவிற்பொருள் - உண்டாடுய வொரு கனவில் 
கண்ட பொருள், ஈனவில் - ஜாச்.ராவஸ்த்தையில், அற்கிடல் போல் - காணாதொழிதல் 
போல, மெய உணர்வினில் - மெய் ஞானத்தின் கோ்றத்தில், ஊனம் ௮ம் - அழிவ 
தாயெ, ௪கத் தோம்மம் - உலகத் தோற்றமானது, ஒழியும் - ஒழிர்துபோம், எ -று. 

(வி-ரை,) அடங்குறும்-ஒருசொல், பகுதி அடங்குறு) அம்.நிடலும் ௮, இதற்குப் 

பகுதி ௮ற்றிடு, இடுதணிவுப் பொருள் விகுதி யென்றது மொன்று, தோற்றம் - காட்ட, 

சாக்கி ரக்கொடர் சொழ்பனஞ் சுழுக்தியைச் தணந்து 

மீக்கி எந்இடு மவத்தையை மேவிய வொருவ 

னாக்கு ஞாதுரு ஞானஜே யங்களா மனைத்து 

நீக்கு நின்றிடு மென்பர்கல் லறிவினி னிலைத்தோர். 

(ப- ரை,) சாக்கிரம் தொடர் சொழ்பனம் சுமுத்தியை - ஜாக். ரல்வபாஸுஷப்தி 

களை, தணர்து - கடந்து, மீ - அவற்றிற்கு மேலாக, பளந்திடு - சொல்லப்படூகிற, was 

தையை - ௮வஸ்த்தையை, மேவிய- பொருக்திய, ஒருவன்--, அக்கும் - உண்டாக்கப்பட்ட, 

ஞாதுரு ஞானம் ஜேயங்கள் ஆம் அனைத்தும் - ஜஞாகத்ரு ஐஞாசம் ந்ஜேயங்கள் ஆயெ 

எல்லாவற்றையும், நீக்டி நின்றிமிம் - ஒழித்து நிற்பான், என்பர் - என்று சொல்லுவார், 
(யாரெனின்) ஈல் அறிவினில் - மெய்ஞ்ஞானததஇல், கிலைத்தோர் - நிலைபெற்றவர், எ- று, 

(வி-ரை.) ராக்கிரம் தொடர் சொற்பனம் சுழுத்தியைத் தணம்து மீக்ளொதிடும் 

அவத்தை யென்றது பரமாயெ துரீயம் என்னும் ஸமா இயவல் தையை, (௪) 

துரியா தமாம் பதக திடைச் துளக்கற விருந்த 

பெரியா னிவ்வுல கத்துருக் காண்டுலன் பின்னர்க் 

கரியாய் நின்றமெய்ச் Rev இனைக் கண்டவன் காணான் 

நிரியா மற்றொரு பொருளினைச் செவிக்கொளா னறியான். 

(ப-ரை,) துரியாதீதம் ஆம் பதத்திடை - (வாக்குமனங்களுக்கு எட்டாத) துரியாதீத 

மாய பதத்தில், துளக்கு ௮௰ இருந்த - சல௩மில்லாமலிருக்த, பெரியான் - பெரியோ 

னாய ஸ்ரீவயோ௫, இ உலகத்து உரு காண்டலன் - (மீண்டும்) இச்தவுலகத்தின் வடி.வினைக் 

காணான், பின்னர் - பிறகு, கரி ஆய் நின்ற - சா௯தியாய் நின்ற, மெய்ச் சிவத்தினைக் கண்ட 

வன்--, இரியா - இரிந்து, மற்றொரு பொருளினை - வேனொரு பொருளை, காணான்--, 

செவிக்கொளான் - கேளான், அறியான் - உணரான், எ, 

(வி-ரை,) பதம் என்றது அவஸ்ததையை, காணான் - கண்ணினாற் பாரான், 

அறியான் - மனத்தினால் நினையான். மெய்ச்சிவம் - சிதாகக்தமயனாகியஸ்றிவன் (இஷ்ட 
லிங்கம் எனினுமாம்), (டு) 

௪௦



௩௧௫ சித்தாந்தசிகாமணி, [மஹாலீங்கஸ்த் 

மித்தை யாகுமில் வுலகமுன் னுண்மைபோல் விளங்குஞ் 

சத்த தாகிய பருவம் வெளிப்படிற் றனது 

மெய்த்து நின்றமெய்ச் சொரூபமே யெங்கனும் விளம்குஞ் 

ஏத்த மாமய லொழிந்துமுன் னூல்பல தெரிந்தோய், 

(ப- ரை.) சத்தம் - மனத்தினத, மா மயல் ஒழிக்து - பெரிய மயக்கச் திர்சீது, பல 
முன்னால் - ௮கேக வேதார்தீதங்களை, தெரிர்தோய் - அ.திர்திருப்பவனே, மித்தை ஆகும் - 

பொய்யாஇிய, இ உலகம்--, முன் உண்மை போல் விளங்கும் - முன்னே மெய் போலப் 

பிரகாடிக்கும், சத்து ஆயே - உண்மையாயே, பரசிவம் வெளிப்படின்--, தனது - 

தனதாடு, மெய்த்து நின்ற - உண்மையாய் நின்ற, மெய்ச்சொருபமே - உண்மையாடிய 

ஸ்வரூபமே, எ£கணும் விளங்கும் - எவ்விடத்தும் பிரகா௫க்கும், எ - னு, 

(வி-மை.) வேதம் அகாதி யாதலால் அதனை முன்னால் என்றார், முதனாலென்.று 

மிதனைக் கூறுவர். மெய்ச்சொருபமே - ஸாக்ஷ£த்கார ஸ்வருபமே எனினுமாம், (௬) 

சராசாலயத்தலம் - முற்றும், 

  

டே 

ஒம் ஹரயே ஈம$, 

தோண்ணாற்றாரறாவது 
(௪. பாண் டத்தலம். 

ஆ 

[அதாவது - ௮ரோக கோடி. ப்.ரஹ்மாண்டங்களின் ஸ்ருஸ்டி ஸ்த்திதி லயங்களுக்கு 

ஆதாசபூதமான.து யாதோ என்னும் விசாரமானதும், மாயையினால் விடப்பட்ட 

ரரிவயோட ஸாக்தியே மூசலாூ ப்ருதிவியே ஈராயுள்ள ஸகஃலததக்வங்களென்னும் குமிழிகளை 

விமர்றம் என்னும் பாண்டத்திலிருத்தி ஸ்வஸ்வருபத்தினால் ப்.ரகாறிப்பதுமே பாண்டம் 

என்பது.] 

ஈலிகிலை த் துறை, 

அண்ட நூறுகோ டிகள்படைப் புடனிலை யழிவு 

கொண்ட தோரிட மாகிய வதனையே குறித்துக் 

கண்ட தோர்விம ரிச£தனைக் கசடற வுணர்வாம் 

பண்டை .நாலுணர் பவர்பாண்டம் கலமெனப் பகர்வார். 

(ப-ரை,) பண்டை நூல் - முன் வாத்பொருளை, க௪டு ௮ற - குற்தமற, உணர்வால் - 
தமதறிவினால், உணர்பவர் - அறிபவர், ௮ண்டம் நூறு கோடிகள் - நூறுகோடி யண்டம் 

கள், படைப்புடன் - உதபத்தியோடு, நிலை - ஸ்த்திதி, அழிவு - லயம், (இவற்றை) சொண் 
டது - கொண்டிருப்பதாக, of இடம் ஒலயே - ஒரு இடமாயிருப்பதாகயே, அதனையே 
குறித்து - அதையே குறிப்பிட்டு, கண்டது - கண்டதாடுய, ஓர் விமரிசந்தனை - ஒப்பற்ற 

விமரிசத்சை, பாண்டத்தலம் என - பாண்டத்தலமென்று, பகர்வார் - சொல்லுவர், எ-று, 

(வி-சை,) கசடு என்றது ஐயச்இிரிபுகளை, இவற்றை ஸம்தேஹ விபர்யயங்கள் என்பர் 
வடமூலார். விமரிசம் - பாவனை, ஆராய்ச்சியெனிலுமாம், இது ஈண்டு ப.ராறாக்இயைக் 
குதித்தது. உணர்பவர் பகர்வார் எனவியையும், எண்ணிறச்த ஸகல ப். ரஹ்மாண்டங்களுச்



தலம்.] பாண்டத்தலம்;. ௩க( 

கும் தோற்றம் நிலை ஒடுக்கங்களைக் குறித்து ஆதா.ரமாயுள்ள யாதொரு விமர்றமூளதோ, 
அந்த விமாறாமே பாண்டத்தலம் என்று சொல்லப்படும் என்பதன் கருத்து, (௧) 

தத்து வங்களுக் கொருகரி யாகியே சகத்தற் 

குய்த்த காரண மாய்விம ரிசப்பெய ௬டைய 

சத்தி தானிலய் கு௮ுஞ்சக மடங்கிடக் தானாய் 

மெய்த்த வாருயிர் விளங்கிடும் விமரிச கலையே. 

(ப - ரை.) விமரிசப்பெயர் உடைய சுத்தி. தத்துவங்களுக்கு, ஒரு கரி ஆ 
ஒரு சாஷ்தி (ஸ்வரூபிணி) யாகி, ௪கத்திழ்கு - உலகத்துக்கு, உய்த்து - செலுத்தப்பட்ட, 
காரணம் ஆய் - ஹேதுவா௫, இலங்குறும் - விளங்குவாள், விமரி௪ கலை - விமரிச ரூபிணி 

யாடிய கலையானது, FED HBB - உலகமடங்க, மெய்த்த - மெய்யாயெ, ஆர் உயிர் - 
அரியவுயிர்கடோறும், தானாய் விளங்மெம் - தானாகவே பி.ரகாிப்பாள், ௭ - று, 

(வி- ரை.) இலங்குறும் ௮டங்டெ என்பன ஒருசொன்னீர, இவம்திற்குப் பகுதிகள் 

முறையே இலங்குதனு அடங்கி என்பன, ஆருயிர்-நிமைந்தவுயிர் எனிலுமமையும். விமர்மம் 
என்னும் ப.ராறாக்தி ஸகல ௪ராஈரங்களாகிய ப்.ரபஞ்சத்தை விளங்கச்செய்கன்மவளாகவும், 

ஸகல பூதிதத்வங்களுக்கும் ஸாஃஷிஸ்வருபமுடையவளாகயும், ஸகல வ்யாபக முள்ளவ 
ளாகவும் ப்ரகா ஸ்ரிக்கின்றனள்) எ தனிடம் ட் ரபஞ்சுமெல்லாம் ஒடுக்க த்தை யடைனெமதோ, 

எது ஆத்ம சித்ஸ்வரூபமாகவும் ஸதாயர்தஸ்வருபமாகயும் விளங்குகன்றதோ என்னும் 

விசாசமே விமர்றருபிணியாடகிய கலை என்பதிதன் கருத்து, (௨) 

ஈ௪ னோர்ப.ர வகந்தைசேர் விமரிச வானாய்ப் 

பேசு மியாவையு முணர்ந்தொழி வறுபெரு௩் தகையாம் 

தேசு லாம்பர வகங்தையிறழ் How gion தாகி 

மாசி லாவிம ரிசநிகழ் வுறுமென மதப்பாய்,. 

(ப-மை,) எ௫௪ன் - இழைவனானவன், பர ௮கந்தை சேர் - ப ரவகம்தையயாடு கூடின, 

விமரிசவான் ஆய் - விமரிசவானாக, பேசும் - மொல்லப்பட்ட, யாவையும் உணர்ந்து - 

ere a Deny Lo Hb pI, ஒழிவு ௮.று - மீயமுதலற்ற, பெருந்தசை அம் - பெருங்குணத் 

தீனாவன், தேசு உலாம் - ஓளி பொருக்திய, பர ௮க£தையில் சிறது உளழு ஆ, மாசு 

இல்லா - குற்றமற்ற, விமரிசம் - விமரிசமானலு, நிகழ்வுறும் எலா - விளங்ஞுமென்று, 

மதிப்பாய் - அறியக்கடவை, ௭ - லு, 

(வி- ரை,) ப.ரவகந்தை - ப.ரத்தோடு கூடின ௮கங்தை, மேலான ௮கம்தை யெனிலு 

மாம். நிகழ்வுறும் - ஒருசொல், ப.ரமாழ்மா யான் என்னும் Lg uote ஸமாவேறாத் 

தால் பரிபூர்ண விமர்றமுடையவலும, ஸர்வஜஞலும், ஸர்வ யாபகலும், ஸர்வகர் தத £வும், 

ஸா்வஸா௬தியாயுள்ளவலுமானவன மஹேஸற்வரன் எனப்பம்வம் ; பாமேஸ்வரலுடைய 

விமாஙமானது ப்ரபஞ்சாதா.ரமாகிய பே. ர.திவின் விளக்கத்தால் பரிணமான பராஹங் 

கார ஸ்வரூபம் என்பதிதன் கருத்து, (௩) 

பரந்த தாயெ விமரிச பாண்டத்தி லடங்க 

விரிந்த தத்.துவ மியாவையு மேவுற வைத்துத் 

தெரிந்த தன்னையே கண்டிருப் பன்றிகழ் முத்த 

னருந்த வர்க்கர சாய வகத்திய முனியே. 

(ப - றை.) அருந்தவர்க்கு - அரிய தபோதமர்க்கு, அரசு ஆசய - Cad seein, 

அகத்திய முனியே இகழ் - விளங்குக, முத்தன் - முக்தனூனவன், பரந்தது ஆயெ -



௩௧௬ சித்தாத்தரிகாமணி. [மவறாலிங்கஸத் 
விரிச்ததாயெ, விமரி௪ச பாண்டத்தில் அடங்க--, விரிர்த தத் துவம் யாவையும் மேவ 
வைத்அ--, தெரிச்த தன்னையே கண்டிருப்பன்--, எ - று, 

(வி-ரை,) ௮.ரசு-இகுபெயர். ஜீவன்முக்தனாயெ பரிவயோடு விமா பாண்ட தீதில் 
(வைக்கப்பட்ட மக்திமுதல் ப்ருதிவி ஈஎறாகவுள்ள) ஸகல தித்வக்கூட்டங்களை யுடையவ 
னாகவும், ஏனைய பொருளை சோக்கா தவனாகவும், ஆத்மஸ்வரூபத்திலேயே நிற்கின்றான் 
என்பதிதன் "கருத்து, (4) 

பாண்டத்தலம் - முற்றும். 

  

டெ 

ஓம் பககேத்ரபிதே ஈம? 

ததோண்ணூற்றேழாவது 

(௫) பாச தத்தலம். 
ஆடை 

[அதாவது - ஸமஸ்த ப் ரஹ்மாண்டங்களரிடன் உச்பத்தி ஸ்த்இதி லயங்களுக்குக் கா.ரணீ 
பூத்மான விமர்றா ப.ரபி்துவான று திசோதாக ரூபத்திஞல் பரிவனுடன் கலந் இருக்கும் 
ஸுக்தியில் ப்ீரகாம0ிக்கும், அத ஸக்தி ஸ்வருபமே பாண்டஸ்த்தல ஸம்பச்கனான றிவயோடு 
க்கு பாசம் என்பது.] 

கலிநிலைத் துறை, 

ஓது மண்டங்கள் யாவும்வம் துஇத்துகின் Op Oa i 
கேது வாகிய விமரிச மியாதன்க ணிலங்கு 
மேதை யாமது பாச௩ மெனவிவண் விளம்பு 
மாது பாதிய னருளிய வாகம மறைகள். 

(ப-ரை.) ஓதும் - சொல்லப்பட்ட, அண்டங்கள் யாவும், வந்து உதித்து நின்று 
ஒடும்கற்கு - வந்து பிறட்து இருந்து இறப்பதற்கு, ஏது ஆயெ - கா.ரணமாூய, விமரி௪ம் - 
விமரிசமானது, யாதன் கண் இலங்கும் - எதனிடத் து விளங்குமோ, மேதை ஆம் அது 
௮ மிவுருவாடுய அது, பாசமம் என - பாசமமென்று, இவண் - இவ்விடத்தில், விளம்பும் - 
சொல்லாகின்றன, ( எவையெனின் ) மாது பாதியன் - பெண்பாதியனாடிய சிவபிரான், அருளிய - அருள்செய்த, கமம் மறைகள் - ஆகமங்களும் வேதங்களும், எ - று, 

(வி-ரை,) மாது ஈண்டு உமாதேவியைக்குறித்தது, மாதுபாதியன ருளிய வாகமம் « 
Uday raul, 

(s) 

வேறு பாமிறு மூலகிலுக் கொருதனி பித்தாய்க் 
கூறு மோர்விம ரிசப்பெயர் பராசத்தி குறுகும் 
Gud யாகதெனி௰் பெற்றிடும் பிரமமா மதுவே 
தேறு பாச மனைத்திற்கு மென்றுசை செய்வார். 

(ப-ரை,) வேறு பா உறும் - வேறுபாட்டை புடைய, உலலலுக்கு--, ஒரு தனி வித்து ஆய் - ஒப்பற்ற தனி மூலகாரணமாடு, கூறும் - சொல்லப்படுற, ஓர் - ஒரு, 
விமரிசப்பெயர்-விமரிசமென்னும் பெயரினையுடைய, பராசத்தி குறுகும்-பராச தீதியானது 
எ தனிடம் கில்பெம்மிருக்குமோ, (௮) பெற்மிடும் பேறு யாதெனின்--, பிரமம் ஆம்... அதுவே--, (9தறு - தெளியப்பட்ட, அனைத்திற்கும் பாசம் என்று உரைசெய்வார் 2 எல்லாவம்றிற்கும் பாஜும் என்று சொல்லுவர் (௮ Mert), ௭ - று,



தலம்.] பாசழ்த்தலம். கூக் 

(வி- ரை,) வேறுபாடு - வேறுபடுதல் (வேழ்றுமை), உரைசெய்வார் என்னும் பய 
னிலைக்கு அதிஞர் என்னும் எழுவாய் வருவிக்கப்பட்டது, வேறுபாடுறு மூலகு என்றது 
ப். பஞ்ச விசிச்தாத்தை. பேறு - பயன், பாஜ£ம் - ப்ரபஞ்ச பாஜம், (௨) 

ஆதி யாய௫ழ் சத்தியிச் சகமுளை யாக 

யோது மாகர ணத்துரு வாலெதி லொளி௫% 

தீதி லாவது பிரமமென் சவமென வறைவர் 

வேத மோகிய ராகம முணர்ந்இடு விமலர். 

(ப-சை.) ஆதி ஆய-முதலாூயெ, ௪ம்௪த்தி--, இ ௪கம் முளை ஆ9--, ஒதும்-சொல்லப் 

பட்ட, மா - பெரிய, கரணத்து உருவால் - உரணவடிவால், எதில் ஒளிரும் - எதனிடத்து 

விளங்குமோ, தீது இல்லா - திமையற்ம, ௮௮ - அதுவே, பிரமம் என் - பிரமமென்ற, 

தவம் என - (ப.ர) சிவமென்று, அறைவர் - சொல்லுவர், (யாரெனின்) வேதமோடு உயர் 

ஆகமம் உணர்ச்திடி விமலர் - வேதார்த்தத்துடன் உயர்ந்த ஆகமார்த்தத்தினையும் ௮.றிர்த 

பரிசுத்தர், ௭ - று. 

(வி-ரை,) இற்சத்தி - ஜ்ஞாகாக்தி, மா கரணம் - மூலாஹங்காரம், ஒளிரும் என் 

பதனீற்தில் ஓகா.ரம் தொக்கது. வேதம் அகமம் என்பன அகுபெயர்கள், எந்த சிச்௪க்தி 

யானது ஜகதுத்பத்இக்குக் கா.ரணமாய், மூலாஹங்கா. ரூபத்தினால் எச்த பரபிந்துவில் 

ப்.ரகாறிக்குமோ, ௮ந்த விமர்றாக்யமான பரபிர்லுவே பரப்.ரஹ்ம ஸ்வருபனான பரமிவன் 

என்பதஇதன் கருத்து, (௩) 

திம்கள் வெண்ணிலா வனைத்தையும் இகழ்த்.துதல் போலச் 

சங்க ரன்றனி லுறுவிம ரிசமெனுஞ் சத்தி 

யிங்க னைத்தையு மொருங்குற விளக்குமென் நிசைப்பர் 

மங்க லப்மிபருங் கலைகளி லுழைந்திடு மதியோர். 

(ப- சை) திங்கள் - சந்திரனிடத்து விளங்கு, வெள் நிலா - வெண்மையாடிய 

சம்த்ரிகையானது, அனைத்தையும் - எல்லாப் பொருள்களையும், Reps gg Cure - 

விளங்குவித்தல் போல, சங்கரன் தன்னில் - சங்கரனிடத்தில், உறு-பொருக் திய, விமரிசம் 

என்னும் ௪த்தி--, இங்கு - இய்வுலகத்திலுள்ள, அனைத்தையும் - எல்லாப் பொருள் 

களையும், ஒரு்கும விளக்கும் என்று - ஒருசேர விளங்குவிக்கு மென்று, இசைப்பர்-சொல் 

லுவர், (யாரெவின்) மய்கலம் - மங்களகரமாடிய, பெருங்கலைகளில் - பெருழரால்களில், 

நுழைந்திமிம் - நுழைகன்ற, மதியோர் - அறிவுடையோர், ௭- று, 

(af - ரை.) சங்கரன் ஸங்கர : என்னும் வடசொற்றிரிபு, இதம்கு ஆன்மாக்களுக்கு 

ஹிதம் செய்பவன் என்பது பொருள், இசைத்தல் - சொல்லுதல், மங்கலப் பெருங்கலை 

கள் என்றது வீட்டு நூல்களை அவை வேத மிவாகமங்கள், விமரிசம் என்னலும் ௪த்தி - 

Bers slum Ws Buys seer ப.ரறிவத்தினிடத்தில் ஸ்த்திரமாயிருக்கும் பராமர்றரூப 

மான ப.ராமறக்தி, அனைத்தையும் - ஸகல ப். ரபஞ்சத்தையும் எனினுமாம். ஒருக்குற 

விளக்கும் என்றதனால் தனது HDS Bene வயாபித்து ப். ரகாமித்துக் கொண்டிருக்கும் 

என்றபடி. (#) 

ஆதி யிற்பெறு மகரமே யுயர்சிவ மந்தா 

னோது தற்கருஞ் சத்தியிச் சிவசத்தி யுருவா 
மேத மற்றிமி பிரமமொன தேயக மென்னு 

மேதை நற்பதம் பொருந்துமென் றறைகுவர் மேலோர்,



கத சித்தாத்தசிகாமணி. 

(பறை) ஆஇயில் பெறும் - முதலில் பெறப்பட்ட, அகரமே - ௮ என்னும் 
அக்ஷ£மே, உயர் ஏவம் - உயர்ந்த வெமாகும், அம் தான் - ஹம் என்பதே, ஓதுதற்கு ௮௬ 
௪ததி- சொல்லுதற்கரிய ௪த்தியாகும், இ- இர்த, செவ௫த்தி உரு அம் - Rares 
வடிவாயெ, ஏதம் ஆற்நிடு - குற்றமற்ற, பிரமம் ஒன்றே--, அகம் என்லும் - அஹமென் 
இற, மேதை ௩ல் பதம் பொருந்தும் என்று - ஜஞாஈத்தோடு கூடிய மல்ல பதத்தைப் 
பொருக்து மென்று, அறைசுவர் - சொல்லுவர், (யாசெனின்) மேலோர்--, எ - று, 

(வி- ரை,) மேதை மேதா என்னும் வடசொற்திரிபு, இதற்குப் பேரறி வென்பது 
பொருள், பதம் - சொல், முக்ய ப்.ரகாராதீமகனான ஸிவன் ராக்தியுடன் சேர்ந்து எவ்வா 
திருப்பனெனின்,-- அகாசமே மிவன், ஹம்காரமே ஸக்தி, இவ்விதமாய் ஸ்ரிவறாக்தி 
மயமான பாப்சஹ்மமானது ஒசே வஸ்துவாடிய அஹம் என்லும் ப தித்திலுள்ளது 
என்பஇதன் கருத்து, (இ) 

Sey ௮ம்பர மாகியே ிவசத்தி மயமா 

மகமெலும்பத மடைந்துய சருஞ்சிவ யோகி 

சகம டங்கலு6 தன்னுரு வாகவே சார்ந்து 

நிகழு மென்றுரை செய்திடு நிமலனா கமங்கள். 

(ப -ரை,) இகழுறும் - விளங்கு, பரம் ஆ9--, வத்தி மயம் Qo - Fares @ 
wan Bo, yew என்னும் பதம் அடைர்து--, உயர் 5 உயர்ந்த, அருஞ்செவயோடூ....., 
௪கம் அடங்கலும் - உலகமுழுதும், தன் உரு ஆகவே சார்ந்து - தனவடிவாகவே பொருக் 
தீப்பெற்று, நிகழும் என்று - விளங்குவனென்று, நிமலன் ஆகமங்கள் - பரிசுத்தனான 
சிவபிரானாம் சொல்லப்பட்ட ஆகமங்கள், உரைசெய்்இடும் - சொல்லாநிற்கும், ஏ- று, 

(வி சை,) இகழுலும் - ஒருசொல், பரம் - மேலான பொருள். ௮கம் என்னும் பதம் 
என்ற ப.ராஹங்கா.ரத்தை, ஸ்மிவஸச்தியானமு தேசம், காலம், ஆகாரம் இவைகளில்லா 
திருத்தலான் *தஇகழுறும் பரமா! என்ருர், (௬) 

மரம டுத்துள பாசிலை மலர்முத லனவோர் 
தசைய டுத்துள வித்தினி லடங்குறும் தகைபோம் 
பரவு மிச்சக மியாவுமோர் பசமநல் யோடு 
யிருத யத்தனி வித்தினி லடங்குமென் நிசைப்பார். 

(பஃ ரை,) மரம் அடுத்துள்ள - (அல) மரத்திம் பொருசக்தியிருக்றெ, பாசிலை-பச்சலை, 
மலர் - புட்பம், மூதலன' - முதலாயின, தரை அடுத்துள்ள - மண் oo பொதிர் இருக்ற, 

ஓர் வித்தினில் ௮டங்குறும் தகை போல் - ஒரு (ஆலம்) விதையிலடங்டு யிருக்கும் சன்மை 
போல, பரவும் - விரிர் இருக்கற, இ - இநத, சகம் யாவும் - உலகமெல்லாம், ஓர் பசமம் நல் 
யோடு - ஒரு மேலான ஈன்மையையுடைய யோடுயின், இருதயம் - ஹ்ருதயமாயெ, தனி 
லித்இினில் அடங்கும் என்று - ஒரு விதையிலடவ்வயிருக்குமென்று, இசைப்பார் - சொல் 
லுவர் (மேலோர்), எ - று, 

(af - ரை,) பாசிலை = Uden raw இலை, இசைத்தல் - சொல்லுதல், மேலோர் 
எனலும் எழுவாய் வருவிக்கப்பட்ட த. (௭) 

பாச்கத்தலம் - மூற்றும். 

 



4. 

ஓம் ௮வ்யச்சாய ஈம: 

தோண்ணாற்றேட்டாவது 

௬) ௮ங்கலேலபத்த்லம். 
வத்தை 

[அதாவது - திரோபாவ லக்ஷணத்துடன் கூடியிருக்கும் ஜ்ஞாஈ க்ரியா றக்$களே 
பாஜாமாயுள்ள ிவயோ புண்யபாப சர்மங்களினால் லிப் தனாகா இருப்பதால் அங்கலேபன் 
என்பது.] 

கலிகிலைத் துறை, 

காலம் இக்கவை யாதியாற் கண்டித மின்றிக் 
கோலஞ் சச்டிதா நதமா மிதுமுனம் கூறுஞ் 
சலம் கொண்டவழ் குருவெனச் செப்புவ ரவன்றான் 

மாலில் கோவும௰் காலேப னென்பர்.நால் வல்லோர். 

(பஃ ரை.) காலம் திக்கு இவை ஆதியால் - காலம் இக்கு என்ற இவை முதலிய 

வரால், கண்டிதம் இன்றி - சண்டித (பரிச்சேத) மில்லாமல், கோலம் - அழகாூயெ, சச்சி 
தாகக்தம் ஓம் இது - ௪ச்சிதாகந்தமாயே இதனை, மூன்னம் கூறும் - முன்னே சொல்லப் 
பட்ட, லம் கொண்டவற்கு-£ீலமாகக் கொண்டவனுக்கு, உரு எனச் செப்புவர்--, ௮வன் 

தான் - அவனே, இங்கு - இவ்வுலூல், மால் ஓவும் - மயக்கம் ரீங், அங்காலேபன் 
எனபர்-..., (யாரெனின்) நூல்வல்லோர் - இவாகமங்களில் வல்லவர், எ-று, 

(வி-ரை,) கண்டிதம் இன்றி என்றது அசண்டமா யென்றபடி, உரு - வடிவு, 
செப்புதல் - சொல்லல், ஒவுதல் - நீங்குதல், இக்கு, சேசம், காலத் ரயம், இவைகளில் 

பரிச்சேத ரஹிதனாகவும், தொகந்த ஸவரூபனாகவும், ம்சேஷ்ட்டனாசவும் இருக்கும் இக்த 
ஜ்ஞாந கரியா ரூபத்தையே திரோபாவமென்னும் பாவனையுடன் கூடியிருக்கும் நிவயோடு 
யின் ஸ்வரூபமென்றும், அ தனால் ருவயோடு அ௮ங்கலேபனென்று சொல்லப்பட னென்ப 

திதன் கருத்து, (௧) 

போத மேனியா மஇிஞன்வெண் புகைமுத லனவா 
லோதும் வானென வொன்மொரு தொழிலொடு முறானான் 

மேதை யாமிவன் றனக்கலை விஇியொடு விலக்காம் 
பேத மாகிய விகற்பமு மென்றிடும் பெருநால். 

(ப- ரை.) போதம் மேனி ஆம் - அறிவேயுருவாகக்கொண்ட, மதிஞன் - ஞானி 

யானவன, வெள் புகை முதலனவால் - வெண்மையாடுிய புகை முதலியவற்றால், ஓதும் - 

சொல்லப்பட்ட, வான் என - ஆகாயம் (விகாரப்படாதது) போல, ஒன்று - பொருந்திய, 

ஒரு தொழிலொடும் - ஒரு இரியையுடலும், உறான் - பொருரதமாட்டான், ஆல்-அதலால், 

மேதை ஆம் இவன் தனக்கு - அறிவுருவாயெ நிவனலுக்கு, விதியொடு விலக்கு ஆம் பேதம் 

ஆய விகற்பமும் - விதி விலக்குக்க ளென்டற வேறுபாடாடிய விகற்பமும், இல்லை 
என் நிடும் - இல்லை யென்று சொல்லாகிற்கும், (எ.து வெனின்) பெருழ£ல்--, ௭ - று, 

(வி- மை.) விதி விலக்கு - செய்வதும் தவிர்வதும். பெருழால் என்றது வேத மிவாக 

மங்களை, இவை பெருழால் எனவே ஏனைய யாவும் சீறு தூல்களென்றவாராயிற்று, 
ஒரு தொழிலொடும் - ஸம்ஸார பந்தங்களான பாபகர்மங்களினால் எனினுமாம், புகை 
மூதலானவைகளினால் ஆகாறமான து எவ்வாறு லிப்தமாயிறுப்பதில்லையோ, அவ்வாறு சத
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ரூபனாயிருக்கும் ரிவயோடு ஸம்ஸார பந்தங்களான பாபகர்மங்களினால் லேயிக்கப் 
பட்டிருப்பதில்லை; பின்னும் ௮ஈத (ரிவயோ௫க்கு விதிநிஷேதங்களும், ஸம்கல்ப விகல்பங் 

களும், கர்மத்தின் வாளனையும் கூட இருப்ப தில்லை; ஆதலால் றிவயோூ புண்யபாப கர்மம் 
களினால் நிர்லிப்தன் எனப்பவென் ; வாஸகா.ரஹிதனான ஸ்ிவயோடுக்கு ஸர்வச்.ர அபேத 

ஜீஞாமமே இருக்கும் என்பதிதன் கருத்து. (௨) 

வே௮ பட்டிடு கடாஇயால் விசும்புவே நுறினும் 

வேறு பட்டிடா வாறென விமலமெய்ப் பிரமம் 

வேறு பட்டிடு முபாதியால் வேறுவே அுறினும் 

வேறு பட்டி டா தெனமறை விளங்குற விளம்பும். 

(ப-ரை.) வேறுபட்டிடு - வெவ்வேறு வகைப்பட்ட, கடா தியால்-கடமுதலியவற்றால், 

விசும்பு - காயமானது, வேறு உ௩ினும் - வேறுபடிலும், வேறுபட்டிடா துறு என- 

வேறுபடாதவாறுபோல, விமலம் - பரிசுத்தமாயே, மெப் பிரமம் - உண்மையாடிய பிரம 

மானது, வேறுபட்டிடும் உபாதியால் வேறு வேறு உறினும்--, வேறுபட்டிடாது என - 

வேறுபடாதென்று, மறை - வேதங்கள், விளங்குற விளம்பும் - விளக்கமாகச்சொல்லும், 
oT ~ i. 

(வி- ரை,) கடாதி - குடமுதலியன, இவற்றால் ஆசாறம் வேறு படுதலாவது கடா 

காமம் மடாசாறாம் கூபாகாறம் முதலிய பெயர்களால் வேறுபடுதல், பிரமம் உபாதியால் 

வேறுபடுதலாவது கூடஸ்த்த ப்.ரஹ்மம் முதலிய பெயர்களால் வேறுபடுதல், கடமடாதி 

களிலிருக்கும் ஆசாறமானது உபாதி ஸம்பர்தத்தினால் பிர்கம் எனப்பட்டிருர்த போதிலும் 

agg எவ்வாறு அபிர்ஈம் என்று சொல்லப்படுதறதோ, அவ்வாறே உபாதிவறாத் தினால் 

ப். ரஹ்ம தேவ தாஈவர் என்னும் ப் ரதீதி யுண்டாயிருர்த போதிலும் ௮து எவ்வாறு 

அகண்டமானதோ, அவ்வாறு 965 ஸ்ரிவயோடுயின் ஜ்ஞாகமும் அகண்டமாயிருக்கும் 

என்பதிதன் கருத்து, (௩) 

வான மேயென வளவற வயஙக்குறும் பிரம 

மான வய்கஇற் சிற்கலை விசேடமென் றறிவாய் 

மானி டங்கட வுளர்விலங் கெலுந்தகை மருவான் 

ஞானி wrens sero. வாகவே ஈண்ணும். 

(ப- ரை,) வானமே என - ஆகாசம் போலவே, அளவு அற வயங்குறும் - எல்லையற 
விளங்குக, பிரமம் அன - ப் ரஹ்மமாதிய, அங்கு அதில் - அதனிடத்தே, சற்கலை - ஞான 

கலையே, விசேடம் என்று அறிவாய், ஞானி- ஞானியானவன், மானிடம் கடவுளர் 

விலங்கு என்னும் தகை மருவான்--, யாவையும் - எல்லாவற்றையும், தன் வடிவு ஆகவே 

கண்ணனும் - தனதுருவமாகவே பாவிப்பன், எ- று, 

(வி- ரை,) வயங்குறும்-ஒருசொல், பகுஇ வயங்குறு, விலங்கு - ம்ருகாஇகள், தகை- 

தன்மை, மருவல் - பொருச்தல், சிதாகாறஸ்வரூபனாகவும் ஜீவன் முக்தனாகவும் இருக்கும் 

இர்த மிவயோ௫ுக்குப் புண்ய கர்மத்தினால் வித்தமான தேவச்வமும், புண்யபாப மிஸ் 

கர்மத்தினால் மலுஷ்யத்வமும், பாபகர்மத்தினால் திர்யக் ப்ீராணித்வமும் இல்லை ; பின்னை 

யாதெனின், ஸர்வதீர பரிபூர்ணமான சிதாகாய ஸ்வரூபத்வமொன்றே யிருக்கும் என்ப 

ததன் கருத்து, (௪) 
அங்கலேபத்தலம் - முற்றும், 

 



தலம்] சுபராஞ்ஞத்தலம். ௩௨௧ 

உ 
ஒம் தக்ஷா த்வரஹராய ஈம3 

தோண்ணுற்றோன்பதாவது 

௪.) சுபராஞ்ஞதந்தலம். 

[அதாவது - ௮ங்கலேபமில்லாத ரிவயோடு பாறபஞ்சக ரஹிதனா யிருப்பதனா 

இம், வயாபகனா மிருப்பதனாலும், ஏகத்வமடைம் இருப்பதனாலும், தன்னை வேறாகவும் 
மற்றவர்களைத் தனக்கு அ5யர்களாசவு மறியாமலும், ஸம்யோக வியோகங்கள், பற்தமுக்தி 
கள், ஸுகதுக்கங்கள், ஜஞாசாஜ்ஞாஈங்கள், ஒளத்க்ருஷ்ட்ய ரைக்ருஷ்.ட்பங்களில்லாமலு 
மிருப்பவனே சுப. ராஞ்ஞன் என்பது] 

கலிகிலைக.துறை. 

எக மாகியே யறிவுரு வாயள விசையா 

தாகு மோர்பிர மத்இனிற் கலந்தஇடுி மரிய 

யோக யாமவன் றன்னையும் பானையு முணரும் 

பாகு பாடுறு மியல்பினை யுடையனோ பகராய். 

(ப- ரை.) ஏகம் ஆடுயே - ஒன்ராடுயே, அறிவுருவாய் - ஞானவடிவாஇ, அளவு 

இசையாது ஆகும் - அளவுக்கடங்காத தாகிய, ஓர் - ஓப்பம்ற, பிரமத்தினில்--, கலந்த 

டும் - கலக்கிற (ஒடுங்கும்), அரிய - அருமையாயெ, யோடியாமவன்-.-, தன்னையும் பரனை 

யும்--, உணரும் - அதிதற்சூரிய, பாகுபாடு உறும் - பாகுபாட்டினை யடைஇற, இயல் 

பினை உடையனோ - இயல்புடையனோ, பக.ராய் - சொல்லாய், ௭ - று. 

(வி-ரை,) “*திரிவிதவுலகத்தரி தொரு ஞானி?” என்பவாகலின் “அரிய யோட! என்றார். 

பாகுபாடு - பாகுபடுதல் (பகுக்கப்படுதல்)) உடையனோ வென்னு மோகாரம் எஇர்மறை, 

தேஜோமயமாகவும், :! ஏகமேவாச்விதியம் ப்ரஹ்மம்”? என்னும் ற்ருதிப்ரமாண தீ.இனால் 

ஸ்வகத ஸஜாதிய விஜாதிய பேத மாற%யமாகவும், சிதாகர்த ஸ்வரூபமாகவும், ராஸ்வத 

மாகவும், நிர்மலமாகவு மிருக்கும் பரப். ரஹ்மத்சில் ஸாமரஸ்யதை யடைந்திருக்கும் 

ஸ்ரீவயோ௫டக்குச் தன்னையாவது மற்மெதையாவது அறிவதில்லை என்பதிதன் கருத்து. (௧) 

ஞான சலமே வினற்குநீ கானெனு மயலோ 

டான வின்பதுன் பம்புணர் வகறறே வாதி 

மான ஞாதுரு ஜேயம்வா லறிவறி யாமை 

யீன மேலொடு பந்தம்வீ டிவைமுத லில்லை. 

(ப- ரை.) ஞான லைம் மேவினற்கு - ஞோனவொழுக்கத்தை யடைந்தவனுக்கு, நீ 
சான் என்னும் மயலோ0--, அன - உண்டாய, இன்பதுன்பம் - சுகறுக்கங்கள், புணர்வு 

அகறல் - கூடுதல் பிரிதல், தேவாதி மானம் - தேவாதிகளில் ௮பிமாகம், ஞாதுரு 

ஜேயம்--, வால் அதிவு அதியாமை--, ஈனம் மேலொடு - இழிவு உயர்வு என்பவற்றோடு, 

பரதம் வீடு-பந்த மோக்ஷங்கள் யெ, இவை முதில்-இவை முதலியவை, இல்லை--, எ-று 

(வி- ரை.) வாலறிவு - மெய்யழிவு, அறியாமை - அவிவேகம், (௨) 

(தச காலமற் ஜொளிதரு தேசடை தலினா 
லா? றன்னையும் பரனையு மறிந்திடா மையினா 

லே? றன்னொடு பரமறி யாத்தல மிதனைப் 

பேசு மாகம மென்றறி யரும் தவப் பெரியோய், 

Fa
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(ப- ரை.) அருர்தவம் - அரிய தவத்தொழிலை மேற்கொண்ட, பெரியோய் » 

பெரியோனாயெ அகத்திய முனிவனே, தே௫௪காலம் ௮ற்று - தேச காலங்களை கீ௨௫, ஒளி 

தரு - ஒளிர்தன்ற, தேச அடைதலினால் - ஒளியுருவாய் பொருச்துதலாலும், ஆசு இல் - 

குற்றமற்ற, தன்னையும் பரனையும் அ.றிர்திடாமையினால் - தன்னையும் பரனையும் ௮தியா 

மையாலும், ஏசு இல் - பழிப்பில்லாத, தன்னொடு பரம் அ.தியா தலம் (என்று) இதனை--, 
ஆகமம் பேஈம் என்று--, ௮றி- அறியக்கடவை, ௪ - று, 

(வி- ரை,) ஒளிதரு - ஒருசொல், பகுதி ஒளிதா, அறிர்திடாமை என்பதில் பகுதி 

அறிம்திம், ஏச - முதனிலைத் கொழிற்பெயர், போல் - புகழ்தல், தன்னொடு பரம் அறியாத் 
தலம் - ல்வபராஞ்ஞஸ்த்தலம், தேசகால வரையிலடம்காத ஜ்ஞா௩ ஜயோர்திமயப் 

பேற்றால் தான் அம்யன் என்லும் ஜ்ஞாகம் தொலைவதனால் ஸ்வபராஞ்ஞலஸ்த்தலம் என்ப 

திதன் கருத்து, (௩) 
சுபராஞ்ஞத்தலம் - முற்றும், 

a 

ஓம் ஹராய ௩ம? 

நூ ரு வது 

(௮ி.) பாவாபாவலயத்தலம், 

  

[அதாவது - அஹம்பாவ மில்லாமலிருக்கும் றடயமான சிதாகாறாத்தல் ஐக்யத்தை 

யடைந்திருக்கும் ஸ்வப.ரஃ்ஞாஈ மில்லாத லிங்கைக்யனுக்கு எச்த வஸ்துவினிட த்திலும் 
பாவாபாவங்களில்லா இருப்பதே பாவாபாவலயம் என்பது.] 

கலிநிலைத்.துறை, 

பகுத்து நின்றுநீ சகானெலும் பரிசில தாட 

யுகப்ப HAO சூனிய சிதம்பரச் தொன்றும் 

மகப்பெ ருந்தகை யாகிய யோடியைச் சாரா 

மிகுத்து நின்றபா வாபாவ மெனவறி மேலோய். 

(ப-ரை.) மேலோய் - மேலானவனாடய அசத்திய முனிவனே, பகுத்து நின்று - 

பகுக்கப்பட்மி நின்று, மீ மான் என்னும் பரிசு இலது ஆடு - நீ நானென்னும் தன்மையில் 

லாததாடு, உகப்பு அடைந்திடு - ம௫ய்வடைதமழ்குரிய, சூனிய சிதம்பரத்து - சூனியம் 
போன்றதாகிய சிதாகாசத்தில், ஒன்று அம் - ஒன்றுபடுதற்குரிய, தக - தகுதியாக, 

பெருந்தகை ஆயெ யோடுயை --, மிகுத்து நின்ற பாவாபாவம் சாரா என - மிக்கு 

நின்ற பாவாபாவங்கள் அடையாவெள்று, அறி- அறியக்கடவை, எஃறு, 

(வி- ரை,) பெருந்தகை - பெருங்குணமுள்ளவன், (பெருங்குணம் - ஞானகுணம்), 

பாவாபரவம் - பாவ நிர்ப்பாவம், (கினைவு நினையாமை), சூனியம் - ஒன்றுமில்லாமை, (2) 

ஈங்கு கானெலும் பாவத்திழ் இிலாமைவம் துறலாம் 

நீம்கி லாதவான் மாவினத பாவமுஜஞ் செப்புற் 

ரங்க லாமையை யடைதலா லச்வேன் முத்த 

னோய்கு பாவமோ டபாவமு மிலனென வுணர்வாய். 

(ப-ரை,) ஈங்கு- இவ்விடத்து, மான் என்னும் பாவத்திம்கு--, இல்லாமை வற்.து 

உறலால் - இன்மை வற்து பொருக்தலாலும், தீங்கு இல்லாத ஆன்மாவினது ௮பாவ 

மும்--,செப்புற்று - சொல்லப்பட்டு, ஆம்கு - ௮அவ்வாமே, இல்லாமையை அடை தலால் -



தலம்,] பாவாபாவலயத்தலம். ௩௨௩. 

ன்மையை யை. ஓப்ரா ( ம் - ட ் at ர் க் 4 «4 a டு ் ட் அ! 3 ௮ அற், வம் முதற 60 ஓங்கு ௯ உயாத, பாவ 

மாடு அபாவமும் 5 or = Ly ் 1. 075 அபாவமு இலன் என - பாவாபாவங்க ளில்லாதவ னென்று, உணர்வாய் 5 அமி 
யக கடவாய், எ-று, 

(வ-ரை,) மான ள் ணை பாவரும, அதனது அபாவமும் இல்லாமையால் பாலா 
பாவங்கள் சீல்கனவனாப் ஜீவன் முக்தன் விளங்குஇிருன் என்பதிதன் கருத்து, (௨) 

டந்த மோவிய பெருமையோ ஸின்பதுன் பத்இல் 
வ௩த பாவமு மபாவமு மிலனென மஇப்பா 

யுந்து ஞானியாய்ப் பாவமு மபாவமு மொழித்தோ 

னந்தி லுள்ளதா யினுமில்ல தாயினு மறியான். 

(ப- ரை,) பந்தம் ஓவிய - பந்தம் நீம்னெ, பெருமையோன்--, இன்பதுன்பத்தில் 

வத--, பாவமும் அபாவமும் இலன் என--, மதிப்பாய் - அறியக்கடவை, உநறும் 
ஞானியாய் - மிக்க ஞானமுடையவனாய், பாவமும் அபாவமும் ஒழித்தோன்-- , உள்ளது 

ஆயிலும் இல்லது ஆயிலும் அறியான், எ- று, 

(வி- ரை.) மூலாஹங்கார மில்லா தவனாகவும் ஞாசஸ்வரூபனாகவுமிருக்கும் மஹா 

புருஷனுக்கு ஸுகதுக்காஇகளின் சம்பந்தங்களில் பாவாபாவம்கவிருப்பதில்லை, பாவாபா 

ated விமிதறெவஞுய பரசிவயோடுக்கு யாதொரு ித்ஸ்வருபமான ஜீயோதியில் 

ஸத்ரூபமாவது அஸத் ரூபமாவது யாதும் காணப்படுகறதில்லை என்பதிதன் கருத்து, 
அதில் - ௮சை; (௩) 

3 e ௬ க். சு 

தோன்று பாவமு மபாவமு மெய்கணு௩் தோயான் 

சான்ற தாஞ்சிவம் தேகமாக் தகையினோ னதனா 

லான்.று நின்றபா வாபாவ லயத்தல மதனை 

ஞான்ற வார்சடைக் கடவுளா கமமெலா நவிலும். 

(ப - ரை,) சான்று அம்-சாகதியாகிய, சிவத்மு - சிவமென்னும் பொருளினிடச் இல், 

ஏகம் ஆம் தகையினோன் - ஒன்றுபமிட் தன்மையை யுடையவன், எங்கணும்-எவவிட தலும், 

தோன்று - உண்டாகிற, பாவமும் ௮பாவமும் தோயான-.-, அதனால், ஆன்று நின்ற - 

அகன்று நின்ற, பாவாபாவலயத்தலமதனை--, ஞான்று - தொய்முகம, வார்சடை - 8ண்ட 

௪டையையுடைய, கடவுள் - சிவபெருமானாம் மொல்லப்பட்ட, ஆகமம் எல்லாம் —, 

நவிலும் - சொல்லும், ௭ - று, 

(வி-ரை,) சர்றது என்பதில் அபூ பகுதிப்பெ £ருள் விகுதி, தோ ய்தல்-பொருக்தல், 

சிவத்து ஏகமாந்தகையினோல்-லிங்கைக்யல், அன்று அகன்று என்பதன் மழு, Gould goer 

THUAN 9g UGBUua Mer iG B, woos Bus அதனை யென்றுரைப்பிறு மிழுக்காது, 

ஞான்ற என்பதற்குப் பகுதி ஞால், ஞானமவார் எடைக் கடவுளாசமம் - ஸ்ரிவாகமம், ஸ்ரிவ 
லில்கைக்யனான (நிவயோடுக்கு எந்த வல்ழுவினிடத்தாபிலும் பாவாபாவங்களில்லை 

யாதலால், இது பாவாபாவலயஸ்தலமென்று சொல்லப்படும் என்பதிதன் கருத்து, (௪) 

பாவாபாவலயத்தலம் - முற்றும்.
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௨ 
ஓம் பூஷதர்தபிதே wus. 

நூற்றோன்றாவது 

௯5 ஞான சூனியத்தலம். 
—~COPRYOo-— 

[அதாவ.து-ஸவ்ப.ரஜஞாக ஸழ%யனாகவும், பாவாபாவலய ஸம்பச்கனாகவும், பரப். ரஹ்ம 

ஸ்வரூபனாசவுமிருக்கும் ஸரிவியோடுயினிடத்தில் ஏகத்வமடைந்து Dg உத்தமமானது 

இது அதமமானது என்னும் பாவாபாவ விசாரயுக்தமான விகல்பஜ்ஞாகமின்மையே 

ஞானசூனியம் என்பு. ] 
கலிநிலைத் துறை, 

பராப ரத்தினை விழைந்தபா வாபாவ விவேகம் 

விராவு ஈற்பெரு ஞானமொண் பிரமத்தின் மேவுற் 

நிசாதெ னப்பட லான்ஞான சூனிய மிசைக்கு 

மராவு டைச்சடை யெம்பிரா னாகம மனைத்தும், 

(ப ரை.) ௮ரா உடை-பாம்பையுடைய, ௪டை-ஈடாபாரத்தைச் சுமச்த, எம்பிரான்- 

வெபெருமானது, ஆகமம் அனைத்தும் - ஆகமங்களெல்லாம், ப.ராப.ரத்தினை--, விழைந்த - 

விரும்பிய பாவாபாவ விவேகம்-- விராவும் - பொருக் இன, ௩ல் பெரு ஞானம், ஒள் 

பிரமத்தில் மேயுற்று இராது எனப்படலால் - ஓட்பமாகிய பி.ரமத்திம் பொருந்தி யிரா 

தென்று சொல்லப்படுதலால், ஞானஞனியம் இசைக்கும் - ஞானரூனியமென்று இர்தத் 
திலத்தைச் சொல்லும், எ - று, 

(வி-ரை,) அனைத்தும் - எல்லாவம்றாலும். ஒஓட்பம் - அழகு, ஞானசூனியம் 4 

ஜஞாகாபாவம், இசை த்தல் - சொல்லல், பராபரம் - பரம் அப.ரம், பாவாபாவ விவேசம்- 

பாவாபாவஜஞாகம். (௧) 

நீரி னீரும்வெர் நெருப்பினி னெருப்புமே போல 

வாரு மோர்பிர மத்தினி லயிக்கமுற் மடைந்த 

பேரி னோன்விபா கத்தினாற் காண்குரறா னென்று 

சாரு மாகம கெறியுணர்க் தவருரை தருவார், 

(ப-ரை,) நீரில் நீரும்--, வெம் மெருப்பினில் கெருப்புமே போல--, ஒரும் - 

எங்கும் நிறைந்த, ழர் பிரமத்தினில் அயிக்கம் உம்து ௮டைந்த பேரினோன்--, விபாகத்தி 

னால் BT GO (Hp Fool LI—, சாரும் - தாமடைர்த, அகம நெறி உணர்ந்தவர், உரை 

தீருவார் - சொல்லுவார், ௭ - அ, 

(வி - ரை,) ஆரும் ஓர் பிரமம் - மஹாலிங்கம், அயிக்கமுற்றடைந்த பேரினோன் - 

பாவாபாவலயன், விபாகம் - வேறுபாடு (bmw), ST GOT (UP CET - & MOOT LOM LL Todt, (பகுதி 

காண்குறு), ஆகமநெறி - ஸரிவாகம மார்ச்கம், உரைதருவார்-ஒருசொல், (பகுதி உரைதா), 

பேத மாறிய வனைத்துமா மொருபிர மத்இன் 

ஞாது ராதிகள் வழக்கனாற் ரோன்றுறு ஞானம் 

யாது மேவுறு மியாதுமே வாதென வெய்ப்பாய் 

போத வாரமு துண்டரும் தமிழ்க்கலை புகன்ஜோய். 

(ப-மை,) பொதம் அர் அமுது உண்டு - ஞான்மாடுய நிமைர்த அமிர் தத்தைப் LIB, 

௮௬ - அருமையாயெ, தமிழ்க்கலை புகன்மமுய் - தமிழ் மொழி மொழிச்தவனே, பேதம் 

மாதிய - வேற்றுமை யொழிச்த, அனைத்தும் அம் ஒரு பிரமத்தில்--, ஞாதுரு ஆதஇகள்--,
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வழக்கினால்--, தோன்றுறும் - காணப்படும், ஞானம்--, யாது மேவுறும் யாது மேவாழு 
என--, எய்ப்பாய் - அ.மியக்கடவை, ௭ - று, 

(வி - ரை.) போதவாரமுதுண்டரும் தமிழ்க்கலை புகன்றோய் என்ற விளி அகத்திய 
மூனிவசைச் குறித்தது. வழக்கினால் - வழக்கத்தால், எய்த்தல் - அறிதல், எல்லா ஸ்வரூப 
மானதும், பேதறாம்கையம்றதுமாகிய ப.ரதத்வத்தில் ஜ்நாத்ரு முதலிய வ்யவஹார த்தினா 

௮ண்டாகும் ஜஞாகமானது ஏமழ்படாது என்பதிதன் கருத்து, (௩) 

பான மாமென வடி.வில்9ய் மாத்த மாக 
மான மின்றிவே ஜரொன்றொடும் படாதுதான் மலர்ந்தொன் 
மூன வோர்பிர மத்தினி னானெனு மதனான் 
ஞான பாவனை பாவிப்போன் யாவனீ நவில்வாய், 

(ப-ரை,) வானம் ஆம் என - ௮காயமாமென்று சொல்லும்படி, வடிவு இம் - 

உருவமில்லாத, சிம் மாத்திரம் ஆ9--, மானம் இன்றி - அபிமாகமில்லாமல், வேறு ஒன் 

ஜொடும் படாது - மற்றொன்றுடலும் கலவாமல், தான் மலர்ந்து - தானாகவே விரிந்து, 

ஒன்று ஆன - ஏகருபமாடுய, ஐர் பிரமத்தஇினில் கான் என்னும் அதனால்--, நோனபாவனை 

பாவிப்போன் யாவன்--, நீ நவில்வாய் - ட சொல்லக்கடவை, எ று. 

(வி-ரை,) ஐர் பிரமம் - ஒப்பம்ற பிரமம் ( மஹாலிம்கம் ). ஈவிலல் - சொல்லல், 

நிர்விகாரமாகவும், கிராகாரமாகவும், எல்லையில்லாததாகவும், நித்யமாகவுமிருக்கும் பர 

ப்.ரஹ்மமானது ஆகாறாத்தைப் போல ௮கண்டமாயிருக்கும் ; அந்தப் பரப் ரஹ்மமானது 

ப்ருதிவி முதலிய பூதங்கள், புதப்ருஹஸ்பதியாதி கரஹங்கள், அஸ்விம்யாதி san sre 

கள், விஷ்ண்வாதி தேவர்கள், மனிதர்கள், பற-பக்ஷ்யாதி ப்.ராணிகள் முதலானவைகள் 

ஒன்று மல்லாமல் ஸச்சிதாசந்த ஸ்வரூபமாயிருக்கும் ; இவ்விதமான பரப். ரஹ்மத்தில் 

தாதாத்ம்யத்தை யடைக் இருக்கும் றிவயோ௫க்கு விகல்பஜ்ஞா௩ முண்டாவதில்லை என்பதி 

தன் கருத்து, (௪) 
ழேய மாகவொன் றெதிருற நின்றிடா மையினாம் 
பாய ஞானசூ னியமென்றும் பாவிக்கப் படுமாற் 

றூய தானசச் தாந்த வடிவமாஞ் சோது 
மேய வோர்பரா காசமொச் தெங்கஹும் விளங்கும். 

(ப-மை,) ஜேயம் ஆக - மாணப்படு பொருளாக, ஒன்று - ஒருபொருளும், ௭.இர் 

உ௰ நின்றிடாமையினால் - எதிரே நில்லாமையால், பாய - பரவிய, ஞானஞனியம் --, 

என்றும் பாவிக்கப்படும்--, இல் - ஆதலால், தூயது ஆன - பரிசுத்த மானதாகிய, சத்து 
ஆந்த வடிவம் ஆம் சோதி... மேய - பொருக்திய, ஓர் - ஒப்பற்ற, ப.ராகசசம் ஓத்து--, 

எங்கணும் விளங்கும் - எம்விடத்தும் பிரகாசிக்கும், எ - று. 

(வி - ரை.) ஞானஞனியம் - ஞானாபாவம். பாவிக்கப்படுதல் - பினைக்கப்படுதல், 

௮. மியப்படும் பொருளின்மையால் விஸோேஷூமாக மழுர்யம் போனத பாய்ப் பாவிக்கப் 

படுன்றது; ஜஞாத்ரு ஜ்ஜேய முதலியவைகளால் ஸஒமயமும், ஐஞாகம் இச்சை முதலிய 

குணங்களால் ஸுழக்யமும், முதலிலும் இடையிலும் கடையிலும் றஒக்யமும், எங்கும் 

எப்போதும் இரண்டாவதாகிய பதார்த்தத்தால் மாடும்பமுமாதலால் பாவிக்கப்படும் 

பொருள் யாதுமில்லாமல் ர9$யமாய்ப் பாவிக்கப்பின்றது; கேவலம் ஸச்சிதாநந்த 

ப்.ரகாஸமாயுள்ளலும், இ.ரண்டாவதில்லாததுமாயெ வடிவமும் பரமாகாறமுமாகிய 

பரப் ரஹ்மமானது ரறுமயம் போல விளங்கு்றது என்பதிதன் கருத்து, (௫) 

சூனி யம்பெறு ஞானாஇி கற்பனைச் சோத 
யான வொண்டுவ லிங்கமாக் தன்லுரு வதனிற் 
முனி சண்டற வடைந்துள தகுதியோன் றனக்கு 
மூன மென்பதொன் நிலையென வறைகுவர் நல்லோர்,



௨௨௭௬ சித்தாத்தசகாமணி. 

(ப- ரை.) சூனியம் பெறும் ஞானாதி கற்பனை--, சோதி அன ஒள் சிவலில்கம் 

௮ம் தன் உருவதனில்--, இரண்டற அடைர்துள தகுதியோன் தனக்கு--, ஞானம் 

என்பது ஒன்று இல்லை என கல்லோர் ௮றைகுவர்--, எ. று. 

(வி-ரை,) சோதி ஆன ஒள் சிவலிங்கம்- மஹாலிங்கம். இரண்டற வடைச்துளோன்- 

அத்வைதமாய்ச் கலந்திருப்பவன், அறைதல்-சொல்லல், ஜீஞாகேச்சா ஸங்கல்ப மிராததும், 

எல்லாப் பொருட் சாதகங்களில்லா ததும், தனக்குமேல் ஓர் ம்ரேஷ்ட்ட மில்லாததும், 

ஸ்வயம் ப்.ரகாற சித்ரூபமாயுள்ளதுமான ப்யோதிர்லிங்கமாடுய மஹாலிங்கத்தில் 

ஏகத்வத்தை யடைந்தவனுக்கு வருத்தில்ஞாம நிகழ்ச்சி எவ்வாறு ஏற்பமம் 1 அதாவது 
ஜ்ஞாகாதி ஸங்கல்ப முரடும்பமாகவும், ஸர்வார்த்த ஸாதம ரஹிதமாகவும், ஜயோ திர்லிங்க 

ஸ்வரூபமாகவுமிருக்கும் ஸ்வப்.ரகாறத்தில் ஐக்யமடைந்திருக்கும் ஸ்ரிவயோடுக்கு 

வ்ருத்திஞாக முண்டாவதில்லை என்பதிதன் கருத்து, (௬) 

சாத்று சாரணத் துவமொடு காரியத்கன்்மை 

யேற்ற சேடமோ டுற்றசே டித்துவ மிலானைப் 

போற்று மோர்பர முத்தனென் றறைகுவர் புலவ 

ராற்றல் சாறவத் துயர்தரு மகத்தியப் பெயரோப், 

(ப உ மை,) ஆற்றல் சால் - வல்லமை மிகுந்த, தவத்து - தவத்தினால், உயர் தரும் 

RWS, அகத்தியப் பெயரோய - அகதீதியனென்னும் பெயரையுடையவனே, சாற்று - 

சொல்லப்பட்ட, கா.ரணத்துவமொடு காரியத்தன்மை--, ஏற்ற - தகுதியாகய, சேட 

மோடு உழ்ற சேடித்துவம்--, இல்லானை - இல்லாதவனை, போறும் - (யாவரும்) போம் 

துதற்குரிய, ஓர் - ஒப்பற்ற, பரமுத்தன் என்று--, புலவர் அறைகுவர்--, ௭ - அ, 

(வி-ரை,) தவத்தின் மிச்சதோ.ராற்ம லின்மையால் அதனை * ஆம்றல் சாறவம்” 

என்முர், அகத்தியர் கெளதமர் மூதிலியோரால் இக்தாரன் முதலியோரடைந்த ஒருக் 

துயரே யிதழ்குச் சான்று பகரும், சேடமோடு மேடித்துவம்களை மோஷ றோஷியென்பர் 

வடதாலார், இவற்றிற்குப் பொருள் முறையே அடிமையும் ஆண்டானும். புலவர் - ௮றி 

வுடையோர், (புலம் - அறிவு), எந்த ஐஞாறிக்கு காரண நிலைமையாவது கார்யநிலைமை 

யாவது அல்லது மோேஷத்தன்மையாவறு ஸமோேஷித்தன்மையாவறு இல்லையோ, அந்த 

ஜ்ஞாநியே பரமுத்தன் என்று சொல்லப்படிவன் என்பதிதன் கருத்து, (௭) 

ஞானகூனியத்தலம் - முற்றும். 

இவ்விதமாய் ல்ல்க்ருதப்ரஸாதம், பெஷ்டோ தாம், ௪ராசரலயம், பாண்டம், பா 
ஐம், அங்கலேபம், ஸ்வபராஞ்ஞம், பாவாபாவலயம், ப்ஞாகடக்யம் என் 

னும் ஒன்பது ஸ்த் தலங்களில் கூறிய தர்மங்களுடனே கூடி. யிருத் 

தலால் ஜயோதிர்லிய்கமாகிய மஹாலிம்கத்தில் இரண்டாவது 

பொருளில்லாலு வருத்திஃஞாக மின்று ஏகத்வமடைந்தப[ 
முக்தனும் அங்கஸ்த்தலதலு ஆருமவனுமான ஓகுயனே 

மஹாலிங்கைக்யன் என்று ௮மியப்பட்டான், 

௬ - வது. மஹாலிங்கஸ்த்தலம் - முற்றிற்று. 

  

ஆக - காப்பு பாயிரம் உள்பட செய்யுள் - ௮டு௯, 

த்விதீய பரிச்சேதமாகிய 
லிவ்கஸ்த்தலம் ஸம்பூர்ணம். 
 



டே 

ஒம் ௮வ்யக்ராய ஈம, 

6 

அங்கலிங்க ஸம்பநீதம். 

ஷட்விதலிங்கார்ச்சன. 
தேஹத்தல் குதம் குஹ்யம் நாம் ஹ்ருசயம் கண்டம் ப்ரூமக்யம் என்னும் ஷட் 

ஸ்த்தாகங்களுள்ள.தம், அர்த ஸ்க்தாகங்களில் முறையே சதுர்தள ஷட்சள தறதள 
தீவாதறதள ஷோடறாதள தீவிதளங்கள் என்னும் ஒூட்வித தளங்களுள்ளதும், ௪.துரஸ்ரம் 

அர்த்தசந்தீரன் ஈரிகோணம் ஷட்கோணம் வருத்தம் இத்ரம் என்னும் ஷடாகாரங்க 

ளுள்ளதும், ப்ருதிவி ௮ப்பு தேயு வாயு ஆகாறம் ஆதீமா என்னும் ஷட்பூதங்களுள்ள தும், 

பீதம் ஸ்வேதம் ரக்தம் நீலம் ஸ் படிகம் மாணிக்கம் என்னும் ஷட்வர்ணம்சளுள்ளதம், 

வாதிஸார்தம் பாதிலாந்தம் டாஇபாந்தம் காதிடார்தம் அகாராதி ஷோடறாலஸ்வரங்கள் 

ஹம் க்ஷம் என்னும் அக்ஷ£ங்களுள்ளதும், ய வா றிமஈ ஓம் என்னும் ஷட்ப்ரணவங்க 
ஞுள்ளதும், ஆகாரம் ஸ்வாதிஷ்ட்டாஈம் மணிபூரகம் அகாஹதம் வித்தி அஜ்ஜேயம் 

என்னும் ஷட்சக்ரங்களுள்ள தும், அ$தச் ௪க்ரங்கபரில் முறையே மூர்ததகரித்திருக்கும் 

அசாரலிங்கம் குறாலிங்கம் ஸ்நிவலிய்கம் ஜங்கமலிங்கம் ப் ரஸாதலிய்கம் மஹாலிம்கமாகய 

ஆட்லிங்கங்களுண்டு, அவ்விலிங்கங்கள் கரஸ்த்தலத்தில் உள்ள இஷ்டலியகத்தின் வருத்த 

ம் மத்யம் கோமுகம் வர்துலம் காளம் பீடம் என்னும் ஷட்ஸ்த்தாகங்களில் இருக்கின்றன 

Cara Dg, இஷ்டலிங்கத்இலிருக்கும் ஷட்விதலிங்கங்களுக்கு ஸ்த்தூல Berson guy 

சக்.ரங்களிலிருக்கும் ஷட்விதலிங்கங்களுக்கு பவொரந்தம் பரிஷமம் பரமாகர்தம் ஸாந்தி 

க்ஷமை ஸந்தோஷம் என்னலும் வ.ட்ஜலம்களையும் அபிஷேகஞ்செய்மு, இஷ்டலிங்கத் திலி 

ருக்கும் ஷட்விதலிங்கங்களுக்கு ஸ்த்தூல கர்தத்தையும் சக்ரங்களிலிருக்கும் ஷட்வித 

லிம்கங்களுக்கு ப்ருஇவிரிவ்ருத்தி அப்பு சில்ருத்தி தேஜோகில்ருத்தி வாயுகிய்ரத்தி ஆகாய 
நிவ்ருத்தி ஆத்மநிவ்ருத்தி என்னும் ஷட்கற்தங்களையும் லேபித்து, இ ஷ்.டலிங்க த்திலிருக் 

கும் ஷட்விதலிங்கங்களுக்கு GW J தாலாகஷதையையும் சக ரங்களிலிருக்கும் ஷட்விதலிய் 

கங்களுக்குச் சத்தம் புத்தி அஹங்காரம் மனம் ற்மூரகம் பாவற் என்னும் ஷடக்ஷழை 

களையும் இட்டு, இஷ்டலிங்கத்திலிருக்கும் ஷட்விதலிங்கங்களுக்கு ஸ்ச்தால புஷ்பத்தை 

யும் சக&ரங்களிலிறாக்கும் ஷட்விதலிங்கங்களுக்கு மேத்கூதிய ச துர்தள ஒூ.ட்தள ததள 
த்வாதறதள கேோடறாதள தீவிதள கமலய்களென்ஜும் ஷட்புஷ்பங்களையும் தரித்து, 
இஷ்டலிம்கத்திலிருக்கும் ஷட்விதலிங்கங்களுக்கு ஸ்த்தூல மூபத்தையும் ௪க்.ரங்களிலி 

ருக்கும் ஷட்விதலிங்கங்களுச்கு மேற்கூறிய கமலங்களின் வாளனைசளென்லும் ஷட் 

தூபங்களையும் கொடுத்து, இல்.டலிம்கத்திலிருக்கும் ஷட்விதலிங்கங்களுக்கு ஸ்த்தால 

இபத்தையும் ௪ஃ்ரங்களிலிருக்கும் ஷட்விதலிடகங்களுக்கு மேற்கூறிய பீத ஸ்வேத ரக்த 

நீல ஸ்ப்படிக மாணிக்க வர்ணங்களாகய ஷட்்திபங்களையும் காட்டி, இஷடலிங்க த்திலி 

ருக்கும் ஷூட்விதலிங்க௰்களுக்கு ஸ்த்தூல நைவேத்யத்தையும் சக் ரங்கரிலிருக்கும் வூட் 

விதலிங்கங்களுக்குக் சட்தம் ரஸம் ரூபம் ஸ்பர்மம் றப்தம் தருப்தி என்னும் ஷட்வித 

கைவேத்யங்கமாயும் படைத்து, இஷ்டலிய்கத்திலிருச்கும் ஷூட்விதலிங்கங்களுக்கு ஸ்த்தூல 
தாம்பூலத்தையும் ௪4 ரங்களிலிருக்கும் ஷட்விதலிங்கங்களுக்கு ஸ்.ரத்தாபக்தி நிஷ்ட்டா 
பக்தி அவதாஈபக்தி அறுபவபக்தி ஆகந்தபக்தி ஸமரஸபக்இ என்லும் ஷட்வித தாம்பூலங் 

களையும் ஸமர்ப்பித்து, மேற்கண்ட ஷட்விதலிங்கங்கள் மேற்கண்ட ஸ்திதாகங்களிலல் 

லாமல் கராணத்தில் ஆசாரலிய்கம் ana elev குருலிங்கம் ச௯ஷுவில் மிவலிய்சம் தவக் 

இல் ஜங்கமலிங்கம் ஸ்ரோத்ரத்தில் ப்ீரஸாதலிங்கம் ஹ்ருதயத்தில் மஹாலிங்கம் என்



௩௨௮ சித்தாந்தசிசாமணி. 

௮ம், பின்னும் ரக்ததீதில் அசா.ரலிங்கம் மாம்ஸத்தில் குருலிங்கம் மேதையில் மிவலிங்கம் 
அஸ்தியில் ஜங்கமலிங்கம் மஜ்ஜையில் ப்ரஸாதலிக்கம் சர்மத்தில் மஹாலிங்கம் என்று 

மதிர் த, ஸர்வாங்கமும் லிங்கமயமாயிருக்கறது என்னும் பாவத்தினால் ௮ஷ்டவிதார்ச் 
சனை செய்யவேண்டும், மேற்கூறிய ஷட்சக்்ரங்களிலிருக்கும் ஷட்லிங்கங்களல்லாமல் 

தேஹத்தின் மஸ்தகம் ஸிகை ஸ்ரிகார்தம் என்னும் ஸ்த்தாஈங்களில் ஸஹஸ்ரதள தீரிதள 

ஏகதளங்களுள்ள ௮௯உராதீமகம் அஈக்ராதீமகம் நிஸ்றப்தம் என்னும் த்ரிசாதங்களுள்ள 
ப்ரஹ்ம௫௪க்ரம் ரரிகாசக்.ரம் பற்சமசகரம் என்னும் மூன்று௪க்ரங்களும், முறையே மஹா 
ஸ்.த்தலத்தில் கூதிய நிஷ்.களலிங்கம் ாறக்யலிங்கம் நிரஞ்ஜநலிங்கம் என்னும் தீரிவித 
லிங்கங்களுமிருக்கன்றனவென்று அறியவேண்டும். மேற்கூறிய ஷட்௪கரங்களும் இறுதி 

யில் கூறிய தீரிசக்ரங்களும் சேர்ந்த நவ௪க்.ரங்களில் மேற்கூறிய ஷட்வித லிங்கங்களும் 

இறுதியில் கூதிய தீரிவித லிங்கங்களும் சேர்ச்து ஈவலிங்கங்களாயிருக்கும். 

  

யேயோகம். 
யோகம் ஸகுணயோகமென்றும் நிர்க்குணயோகமென்றும் இருவகைகாகச் சொல் 

லப்படும். இவ்விருவகையோசங்களும் இயமம், நியமம், ஆஸம், ப்.ராணாயாமம், ப்.ரத்யா 
ஹாரம், சயாகம், தாரணை, ஸமாதியா௫யயே எட்டுறுப்புக்களை யுடையன ; இவற்றுள், 

ஸகுணாஷ்டாங்கயோகம். 
இயமம் :--அஹிம்ஸா (கொல்லாமை), ஸத்யம் (வாய்மை), அஸ்தேயம் (இருடாமை), 

ப்.ரஹ்மசர்யம் (விவாகமின்மை), க்ஷமை (பொறுமை), தருதி (தைர்யம்), சயை (கருணை), 

ஆரீஜவம் (நேர்மை), மிதாஹாரம் (மித உண்டி), மெளசம் (தூய்மை) என பத்து வகைப் 

படும். 

நீயழம்: -- தபம், ஸந்தோஷம், ஆஸ்இக்யம் (ர் ரத்தை), தாகம், ஈற்வரபூஜை, 

ஷித்தார்த ஸ் ரவணம், லஜ்ஜை (காணம்), மதி, ஐபம், வாசம் என பத்து வகைப்படும். 

ஆஸநம்:-- ராத் தாஸகம், வித்தாஸாம், ஹிம்ஹாஸும், ஸுகாஸகம், பத். ராஸாம், 

லீ.ராஸஈம் முகலியனவாக எண்பத்து நான்கு வடைப்படும், 

ப்ராணுமாமம்:-- பூர்வோத்தர முகமாயுட்கார்ஈறு தர்தங்களினால் தந்தங்களைத் 

Beard, ஜிஹ்வாவையும் அஸைக்காமல், காஸாக&ர தீருஷ்.டிகூடி, மரிவத்த்யாகம் 
செய்துகொண்டு, கநிஷ்டம் ௮காமிகை என்னும் விரல்களினால் இடகாஸியின் தவாரத்தி 
லிருக்கும் இடகாடியை எர்த்து, வலகாஸியின் தீவாரத்திலிருக்கும் பிங்கல காடியினால் 

தேஹாந்தர்க்கத வாயுவை அகாரோச்சா.ரணத்தினால் பன்னிரண்டு மாத்திரைகாலம் 

Crags, அதன்மேல் அங்குல்.டமென்னும் விரலினால் பிங்கலகாடியை ஈர்த்து, இட 
நாடியினால் வெளிப்புறத்து வாயுவை உகாரோச்சா.ரணத்தினால் பன்னிரண்டு மாத்திரை 

காலம் பூரித்து, அதன்மேல் சாமீ ஹ்ருதயம் கண்டம் என்னும் மூன்று ஸ்த்தாரங்களு 

ளொன்தில் மசாசோச்சா.ரண த்இினால் பன்னிரண்டு மாத்திரைகாலம் கும்பித்து, இந்த 

ப். ரகா. ரம் செய்வதே மாரீர ஜடித வாயு நிரோதநத்தை யுண்டாக்கும் ப். ராணாயாமம் 

என்பதாம், 

ப்ரத்யாஷாரம் : -- பாஹ்ய கர்ம பரித்யாகத்தினால் சத்தத்தை அ௮ர்தர்முகத்இ 
லடையச் செய்வதாம், 

த்யாநம்:-- ஸ்ரிவசிக் தனை ப்.ரவாஹமாம். 

தாரணை:--வாயுதாரணை பூதாரணை க.ரமங்க ஞள்ளனவா தலன்.றிப் ப.ரறிவமென் 

லும் பாஸ் ரயத்தில் சத்தஸ்த்தாபாம் செய்வதாம், 

ஸமாதி:-- த்யேய வஸ்துவில் மகோகிஸ்சலா தமகமா யிருப்பதாம். 

 



அங்கலிங்க ஸம்பந்தம். ௩௨௯ 

நிர்க்குணாஷ்டாங்கயோகம். 
இயமம்: -- தேஹேக்த்ரியா இகளில் வைராக்யமாம் ; ௮தாவது ஸாீவம் மிவமென் 

னும் வில்ஞாஈத்தால் இச்த்ரிய ஸமூஹத்தை யடச்குதல், 

நீயம்: -- பரமாத்ம விஸறோஷ அஸக்தியாம் ; அதாவது ஸஜாதிய வ்ருத்இயின் 
ப.ரவாஹமும் விஜாதிய வருத்தியின் இரஸ்கா.ரமும், 

இஸநம் : -- ஸரீவவிஷயங்களில் உதாஷிீகமும் உறுதியுமான நிலைமையாம் 3 
அதாவது இடைவிடா பூவ தாம் ஸு௩கமாக வுண்டாகு மிடம். 

ப்ராணுயாமம்:-- விஷயார்த்தமான இச்த்ரிய கிரோதகமாம் ; அதாவது ரத்த முத 
லிய ஸர்வ பாவய் (இருப்பு) களிலும் ஸரிவத்தன்மையாஈ பாவித்தலால் ஸகல வருத்தி 

களையும் நிரோஇத்தல், ப்்ரபஞ்சத்தை நிஷே.இத்தல் ரேசகமென்னும் வாயு, vbaCw 
யானெனனும் வ்ருத்தி யாதோ அது பூரகமென்னும் வாயு, அதன்பின் அந்த வ்ருத்தி 

யின் கிஸ்சலத்தன்மை கும்பகம், 

ப்ரத்யாஷாரம்:-- விய விமுகத்தால் அம்உரங்காபியாகமாம் + Yanai gi விஷயங் 

களில் ஸரிவத்தன்மை யதிர். து மனம் இவெற்டு லழுர்துதல். 

* ௩ ௪ ௪ ௪ * 8 . o 

தயாநம்:-- ப்ரஹ்மமே உானெனறும கயாறுஸுதாபுமாம), அதாவழு uaa Gun 

யான் என்னும் ஸத் வ்ருத்தியிஷல் நிராலம்பத் தன்மையாக நிற்றல், 

தாரணை:-- ஸ்வா ம நில்.ட்டையாம் ; அதாவழு யாண்டு யடண்டு மனம் செல்கன் 

ம்தோ ஆண்டு ஆண்டு பூவ த்தைக் காண்டலால் மனதை நிறுத்துதல், 

ஸமாதி:-- நினைப்பு மறப்புகளில்லாக ஸ்வஸ்வரூப/[ தில் ப்ரசாறிப்பதாம்;) ௮சாவது 

நிர்விகா.ரத்தன்மையினால் மீண்டும் வருத்தியின் ஸ்ரிவாகாரத்தன்மையாக செய்வனே 

தீயேயாகாரவ்ருத்தி றறம்யமாயிருத்தல் (த்வைதாநுஸ$ தாகமின்மை); 

அஷ்டாங்கயோகம் ஷட்ஸ்த்தல ஸம்பந்தம். 

இயமாதி ஸகுணகிர்க்குணாங்க யோகமானது பக்காத்யைக்யாந்தமான ௮ம்கலஸ்ததல 

மாயிருக்ெது, எவ்வாறெனின்:-- 

இயமம், நியமம்: -- இயம நியமங்கள் ஸ்்ரத்தாபக்தி மூபமாயிருப்பதனால், அப்ப 

டிப்பட்ட ஸ்ரத்தாபக்தியினால் ஆதார ஈக ரத் இலிருக்கும் ஆரரஈரலிங்கத்தை Ba 

யாங்க ஸமேதஞாய் க்ரியாமுறக்தியினாற் கூடிப் பூழுப்பவனாடு, பக்தன். இயம நியமயோக 

மூள்ளவனாயிருக்கிருன், 

ஆஸநம் :-- அஸுமானது நிஷ்ட்டாபக்தி ரூபமாயிருப்பதனால், அப்படிப்பட்ட 

நிஷ்ட்டாபக்தியியல் ஸ்வாஇயஃட்டாக அக ரத்திலிருக்ஞும் குருலிஙகத்தை ஜலாங்க 

ஸமேதனாய் ஜஞா௩றாக்தியிஞம் கூடிப் பூயிப்பவனாக, மாபேயற்வரன் ஆஸ)யோக முள் 

ளவனாயிருக்கிரான். 

ப்சாணுயாமம் : -- செதக மென்னும் ஸவிகல்ப நிர்விசல்பாத்மஜ்ஞாக த்திம்கும் 

அசேதமென்னும் பாரமார்த்த வ்யவஹாரங்களுக்கும் பீழரூபம்இனால் கர்ப்பிகரிக்கும் 

லயலஸ்த்தாஈமான நாதாதமகமென் மும் ப்ரஸாதலிய்கம் பரமாகா றம் என்னும் ஸமறிவபீறத் 

இல் ப்ராணகலாதீமகமான ஆத்மபீஜம் மமோமாருதங்களுடன் கூடி லயமாகும் &7ம 

முள்ள பி.ராணாயாமமானது அறுபவபக்தி ரூபமாயிருப்பதனால், அப்படிப்பட்ட HY Sie 
பக்தியினால் அரசாஹதச௫க்ரத்திலிருக்கும் ஜங்கமலிஙய்கத்தை வாய்வாங்க ஸமேதனாய் ஆஇ 

ஸாக் இபிஞத் கூடிப் பூஷிப்பவனாடு, ப்ராணலிய் ப்ரானாயாமயோக முள்ளவனாயிருக்கிமுன், 

Pe.



௩௩௦0 தித்தாந்தசிகாமணி. 

ப்ரத்யாவறாரசம்:- ப்்ராணலிக்கத்தில் லயிக்கும் மநோமாருதங்களைக் கலக்கவிடாம 

லிருக்கும் க ரமமுள்ள ப்ரத்யாஹாரமானலு அவதா£டக்தி ரூபமாயிருப்ப தனால், அப்படிப் 

பட்ட அவதாகபக்தியினால் மணிபூரக சகர .ீஇலிருக்கும் பரிவலிங்கத்தை அக்ர்யங்க ஸமே 

தீனாய் இச்சாறாக்தியினாம் கூடிப் பூஜிப்பவனாடு, ப்ரலாடி ப்.ரத்யாஹாரயோச முள்ளவனா 
யிருஃ்றான், 

த்யாநம், தாரண: லிங்கத்தின் தியாஈதாரணைகள் ger susG ரூபமாயிருப்பத 

னால், அப்படிப்பட்ட அரஈந்தபக்இியினால் விராலி ௪க்ரத்இலிருக்கும் ப்ரஸாதலிங்க த்தை 

ஆகாமாங்க ஸமேதஞாய்ப் ப.ராறாக்தியிஞம் கூடிப் பூஜிப்பவனா௫, ௪ரணன் த்யாகதா. ரல 

யோக முள்ளவனாயிருக்இருன். 

ஸமாதீ: -- பூர்ணகும்பம் போலவும், நிவாததீபம் போலவும், நில்த.ரங்சாம்புதி 

போலவும், ங்ஞாத்ரு ஜ்ஞா௩ ற்ஜேயகப த்வைத பாவமில்லாதிருக்கும் லக்ஷணமுள்ள 

ஸமாதியானது ஸம ரஸபக்தி ரபமாயிருப்பதனுல், அப்படிப்பட்ட ஸம_ரஸபக் இயினால் 

அஜ்ஜேய எக்ரத்திலிருக்கும் மரறாலிய்கக்தை அக்மா்க ஸமேதளஞுப்ச் Reed BS ey 

கூடி.ட் பூிப்பவனாடு, ஐக்யன் ஸமாஇயோம முள்ளவனாயிருக்கிழுன், 

இந்தப். ரகாரமாய் இயமாதீயல் டாங்க ட்யாகமுள்ளவனே ஷட்ஸ்சீதல முளள 

வீ ரமைவளாயிருப்பதனால், via Tus. par guy Cope தியவாறு கர்மாஷ்டாங்க ஞா 

நாஷ்டாங்க யோகங்களை யப். பாஸம் செய்யவேண்டும். 

ஷண்மூர்த்திலிங்கஸ்த்தலம். 

நிஷ்களலிங்கமத்தியில் இச்சகஇ, அ$த. ஏிச்ஈக்இயின் மத்இிபில் மாந்தியாதிதோத் 

law, அதனை மத்தியில் மறறாலிங்கம், அதப் மத்தியில் மாமாஸாதாக்யம், அதன! 

மத்தியில் பற௦பதி என்னும் கலாரர்துஇ, அசன் மழ்இயில் ஸ்ரிவன் என்னும் ஐக்யன, 

அவன் மத்தியில் Curse, அவன் மத்தியில் அத்மா வுண்டாயிற்று, இது மஹா 

ஸாதாக்ய ஸ்ருவ.டி.யாம், 

அத நி௨களலிங்கமத்தியில் பராறக்ி, அதப் பராறாக்தியின் மத்தியில் ஸாந்த்யா 

இதகலை, அதன் மத்தியில் பீரஸாதலிய்கம், அதன் மந்தியில் ஸ்ரிவஸாதாக்யம், அதன் 

மத்தியில் மாறாதேவன் என்னும் கலாழுர்த்இி, அதன் மத்தியில் கேவி ரஜ்ஞன் என்னும் 

கரணன், அவன் மத்தியில் ஸதாறாிவன், அவன் மத்தியில் ஆகாறம் உண்டாயிற்று. இது 

பரிவஸாதாக்ய ஸ்ரா௨ஃடியாம், 

அர்த நிஷ்களலிஙா மத்தியில் அதிறாக்இி, ௮௪ அத்தியின் மத்தியில் றார் இகலை, 

அதன் மத்தியில் ஐஙகமலிய்கம், ஏதன் மத்துமல் ஆறர்சிஸாசாக்யம், அத் மத்இயில் 

பீமேற்வரன் என்னும் சலாஜூர் இ, அன் மத்தியில் சர்த்தயான் GT va! gy, LD ட். ராணலிங்கி, 

அவன் மத்தியில் ஈஸ்வரன், அவன் மத்தியில் வாயு வுண்டாயிற்று, இது அமூர்த்த 

ஸாதாக்ய ஸ்ருஷ்டியாம், 

அந்த நிஷ்களலிய்கமத்இயில் இச்சா 05, அற்த இச்சாறக்தியின் மத்தியில் விச்யா 

கலை, அதன் மத்தியில் ஸ்ரிவலிங்கம், அதன் மத்தியில் மர்ச்திஸாதாக்யம், அதன் மத்தியில் 

பவன் என்னும் ப் ரஸா, அவன் மச்தியில் Hes, அவன் மத்தியில் அக்கி யுண்டா 

யிற்று. இது ஞூர்த்திஸா சாக்ய ஸ்ருஷடி.யாம். 

அந்த நிஷ்களவிங்கமத்தியில் ப்ஞாகறா£இ, அர்த ஜ்ஞாமறாக்தியின் மத்தியில் ப்.ரதி 

ஷ்ட்டாகலை, அதன மத்தியில் குறாலிய்கம், அதன் மத்தியில் கர்த்ருஸாதாக்யம், அதன் 

மத்தியில் ஸர்வன் என்னும் கலாமுர்த்தி, அதன் மத்தியில் சைத6யன் என்லும் மாஹேஸ்



அங்கலங்க ஷம்பழ்தம். aad 

வ.ரன், அவன் மத்தியில் விஃ்ணு, அவன் மத்தியில் அப்பு வுண்டாயிற்று, இது கர்த்ரு 

ஸாதாகய ல்றாஷ்டியாம். 

அட்த நிஷ்களலிங்கமத்தியில் கரியாக்கி, ௮ம்2 கரியாறாக்தியின் மதியில் நிவ்ருத்தி 

கலை, அதன் மத்தியில் ஆசா ரலிங்கம், அதம் மத்தியில் சர்மஸா தாக்யம், அதன் மத்தியில் 

அபவன் என்னும் சலாஜூரர்ததி, அதல் மத்தியில் அ்தர்யாமி என்னும் பக்தன், அவன் 

மத்தியில் ப் சஹ்மா, அவன் மத்தியில் Ligh Al all யுண்டாயிம்று, இம் கர்மஸாதாஃய GUM.) 

LUT, A siTCWN, I TODTE TH ஸகல சரா சரங்களு முண்டாயின, 

ப்ரவ்ருத்திக்ரமம். 

டரீல்ருத்தி யெனமுல் மூனனுக்கு ஆவரித்துக்கொண்டுபோதல், ஸக்திப்ரபஞ்சத்தின் 

வ்ருத்தியை இச்ிஃ்ஃத்தக்கதென்னறு முன்னம் சொல்லப்பட்டிருப்பதனால் ப்ரய்ருத்திக்கு 

ரரக்தியே காரணமாயிம்று, மிஷஉளலிங்கம் ரச்சக்இயின் ஸ்ப்பு. ரல இனால் மஹாலிய 

சமாயிற்று, இரந்த wont Mina d DHE ஐக்யன் உபாஸ_ஃனானன் ; மமாலிங்கம் Lr Od 

யின் ஸ்ப்புரணத்திறால் ப்ரஸா 2 தலிய்கமாயிற்து, இத ப்ரஸாதலிங்கத்திற்குச் சரணன் உபா 

ஸஈனானான்) ப்ரஸாதலிங்கம் அதிறக்தியில ஸ்ப்புரலா ததினால் ஐல்கமலியகமாயிழ்று, இந்த 

டங்கமலிங்கத்திற்கு ப்சாலலிஙகி பாஸகனானான் ) ஓய்கமலிய்தம் இச்சாமுரக் தியின் 

ஸ்ப்புரணத்தினால் பரிவலிய்மமாயிற்று, இத பரிவலிங்கததிற்கு ப்ரஸலாதி உபாஸகருனான்) 

ஸரிவலிய்கம் ப்ஞாரறாக்இயில் GUI Tod gD yoy குருலியகமாயிம்று, இந்தக் குருலிங்கத் 

திற்கு மாஹேஸ்பரன் உபாஸ௩னானா.ஏ் ) குழுலிங்கம் க்ரியாறக்தியின் ல்ப்புரண த் இனால் 

ஆசாரலிலங்கமாயிற்று, இத ஆ £ரலிங்கத்திற்கு பக்தன் உபாலகனானான். இது ப் ரவ 

ருத்திக்.ரமமாம், 

நிங்குத்திக்ரமம். 

hell (Hh 5 ந ந ழி யனமுல் Shor gh Gi the பிக நாலாம் பாதல், பக்தி ப்£பஞ்சழ்தின் 

லயத்தை DiHlos 554 Ho) 4 vi LF (pod Wg சொல்லப்பட்டி ,ப்பழ்னுல் நவ்ற திக்கு 

பக்இட ow காரணமாயிற்று, YB wojou LI. wO)e youl 5 po [5b soak cpt J Ovilta eb ஸம் 

யோகத்தினால் ஸ்ரத்தாபக்தியுடவிடப்பறே HW oO Oo, அதனால் மாஹேயு 

வரனாறான் ) இந்த மாஹேஸ்வபரன் குருலில்க ஸம்யொகத்தினால் Hh tion Le LS ob BD யுடனிருப் 

பதே அவதாகபக்தியாயிற்று, அதனால் ப்ர/்ஸாதிய னாவ ) இட்து ப்ரஸாத ஸியலிங்க ஸம் 

யோகத்தினால் அவதா%பக்தி பிடனிருப்ப த அநுபவப£தியாயம்று, அதனால் ப்மாண 

a eee இந்த ப்ராணலிய்கி ஒங்கமலிங்க றம்யோகத இனால் அறுபவபக்தியுடனிருப் 

பதே ஆஈக்தபக்தியாயிற்று, அதனால் சரலஎனாழு ஈத பமீலா ப்ரீ்ஸாதலிங்க ஸம் 

யோகத்தினால் அரந்தபக்தியுடனிருப்பதே ஸம॥ஸபக்தியாமிம்று, அதனால் ஓக்யனானான்) 

இந்த ஐக்யன் மஹாலிங்க ஸம பாகத்தில் ஸ்மரஸபமக்தியுடனிருப்பதே முக்தியாயிற்று, 

இ௮ ஏிவருத்திக்ரமமாம், 

க் இபின் வல்லமையை பத் Sider வல்லமையால் வென்று முக் Suen gov ஷட்ஸ்த் 

oo யுக்தியாம், 

இங்கலிங்கஸம்பந்தம் - முற்றும். 

 



௩௩௨ சித்தாத்தசிகாமணி. 

6... 

ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய ௩ம? 

அத்தியகதை. 
| அதாவது - ஸ்ரீரேணுக கணகாதர் இக்விஜயஞ் செய்யுங்காலையில் பொதஇசையை 

யடைச்து, ௮கலஸ்ச்ய முறிவருக்குபதேறிழ்து, லங்காபுரியை ஈணுகி, விபிஷணரது 

வேண்டுகோளின்படி ஆசார்யத்வத்தை வஹித்த, மூன்றுகோடி லிங்கங்களை ஏககாலத்தில் 

ஸ்த்தாபித் த, லங்கையை விட்டேகி, உலகங்களிளெல்லாம் சஞ்சரித்த, ஆங்காங்கு ௮கேக 
மஹிமைகளைப்புரிஈ்து, கடைசியாக ஸ்ரீருதரமுடீஸ்வரஸ்வாமிகளு*கு ஆசார்ய பட்டாபி 

ஷேகஞ்செய்து, கொல்லீபாக்கத்தில் தமது அவதா ரக்ஷேம். ரமாகய ஸ்ரீமைலமடைக்து, 
தாமுத்பலித்த ஸோமேஸற லிஙகமென்னும் மஹாலிம்கத்திலேயே ப். ரவேபடுத்தனர் 

என்பது.] 

  

ஸ்ரீரேணுகாகஸ்த்ய லம்வாதம். 

அறுசர்க்கழிமெடிலடி.யாடரியவிருத்தம். 

முக்கண னம்பி கைக்கு முன்சொலத் துவித ஞால 

மக்கண காத னிவ்வா றகததஇய முனிக்கு ணர்த்தி 

கெக்குறு மனத்தி லீச னினைவொம் மவுனி யானான் 

கைக்கம லய்கள் கூப்பிக் கட.முனி கசிந்து சொல்வான். 

(ப-ரை,) முக்கணான் - மூன்றுகண் களையுடையவனுகிய பரமசிவன், அம்பிகைக்கு- 

உமாதேவிக்கு, மூன் சொல் - முழ்காலத்திற்மொன்ன, அத்துவித ஞானம் - அத்வைத 

ஞானத்தை, ௮ - அந்த, ௨ணமாதன் - கலகாயகனுகிய இேணுகன், இய்வாறு - இந்தப் 

பிரகாரம், அகத்திய முனிக்கு உணர்த்தி, மெககு உறு மனத்தில் - மெஇழ்ந்துருக॥ 

நின்ற மனத்தில், ஈசன் HoT olouT GLO மவுனணி ஆனான், (பிறகு) கடமுனி - கும்ப 

முனியானவன, கைக்கமலங்கள் கூப்பி! - உரகுமலங்களாக் குலிதது, கசிந்து - மனமுருக, 

சொல்வா - கூறுவானாயின ன, எ-று. 

(வி- ரை.) அம்பிகைக்குச் சொல்ல் என மல் வருதலால் முக்கணபம் என்றது 

ப.ரமசிவனைக் குறிழ்தது. மெரு என்னும் பகுதிமிம் ககரவோம்றிரட்டித்மு இறந்தசாலங் 

காட்டிய்று, (௧) 

வருத்துறு பிறவி கோய்தீர் மருத்துவ கெஞ்சக் கோட்... 

துழுத்துறு முரவ ஜோனச் செல்வவே தால மங்கள் 

கருத்துணர் புலவ கீநின் கருணையா லடிய Cont gus 

குசைத்தருண நோன நூலா லுளத்துறு முவகை பெற்றேன், 

(ப-ரை,) வருத்துது - வருத்துஹறெ, பிறவிமமாய் - பிழவிப்பிணியை, தீர் - ஒழிக 

இற, மருத்துவ - வைததியனே, கெஞு௪ம் கோட்டம் - மனக்கோணலை, திருத்துறும் - 

இருத்து, உரவ - வலயுடையவனே, ஞானச்செல்வ - ஞானச்செல்வமுடையோனே, 

வேத் அகமங்கள் - வேதாகமங்கமா, கருத்து உணர் - மனத்தினாலலிந்த, புலவ - அறி 

ஞனே, 8--, நின்கருணையால்--, அடியவேனுக்கு--, உரைதது அருள் - சோல்லியரு 

ள்ன, ஞானஹூலால்--, உள்ளது - மனத்தில், உறும் - மிகுந்த) உவகைபெய்ழேன் - 

மஇழ்ச்சுயை யடைந்தேன், T ~ Me 

(வி-ரை,) உசம் - வலி. மரச்கோட்டம் தீர்த்தல்போல மனக்கோட்டச் தீர்த்த 

வெளிதன்மென்பது போதர உரவ என்றுர், புலம் - அதிலு. உவகை யென்பதில்



அ௮த்தியகதை. ௩௩௩ 

கை தொழிய்பெயர்விகுதி, (உவ பகுதி.) ரிவயோக விபேஷ மறிச்தவரே, மிவல்ஞாரஈக் 
கடலே, வேதமாஸ்த்ர முதலிய வ்யவஹாரர்களை நிர்வாஹஞ் செய்டவரே, பார்வை 
மாத் ரத்தால் ஸகல ஸம்ஸார பந்தம் யுககினவே, தமிச்சையின்படி ஈடக்கு மூல்லா 

ஸே, தம் விளக்கத்தாலே விளங்குவோராடய பவெஸ்வருபடே, உமக்கு ஈ௩மஸ்காரம், 
உமது இருவாய்மலரினின் று மிறஙகிய தும் GP p00 0 gio 7 Bs Qos மாஸ்தரத்தைக் 

கேட்டு என் சித்சமானது மூழ்ன்றல, ஸ்ரிவமென்னும் ஜயோதியையும் பார்க்இன் 
லேன் என்பதிதன் கருத்.து, (௨) 

இன்றுகான் மனித யாக்கை யெய்திய பயன டை ந்தே 

னின்றுகான் முனிவர்க் கெல்லா மிறைவனாம் பெரியோ னானே 

னின்றுகா னவிச்சை யென்னு மிருள் விடி. காலை பெற்றே 

னின்றுமா னளவி னோன்பா லெய்த்ததம் குறுஇு கண்டேன். 

(ப- ரை,) இன்று நான் மனித யாக்கை எய்திய பயன் அடைந்தேன் --, இன்று 

நான் முனிவர்க்கு எல்லாம் இறைவன் ஆம் பெரியோன் ஆனேன், இன்று மான் 

அவிச்சை என்னும் இருள் விடிகாலை பெற்றேன்--, இன்று நான் ௮ளவு இல் நோன் 

பால் எய்த்ததம்கு உறுதி கண்டேன்--, எ-று. 

(வி-ரை.) எய்தல் - அடைதல். இறைவன் - தலைவன். அவிச்சை அவித்யா என் 

னும் வடசொற்றிரிப, அஜ்ஞானம் என்பது பொருள். விடிகாம - விடியற்காலம், 
நோன்பு - விரதம், இறு தவத்தொழி லெல்லாவற்றிற்கு முபலக்ஷணம், எய்த்தல் - 

இளைத்தல். உறுதி ஈண்டுப் பயனென்னும் பொருள் பயந்து நின்றது. (௩) 

பரமதா லிதனைக் கேட்க வருந்தவம் பயின்றோ சென்போ 

லொருவரு முலக லில்லை யுமையொரு பாக னெங்கோ 

னருளினா vip னேனை யடிமைகொண் டரள வேண்டி 

மருவினை யென்று சீர்சான் மலயமா தவன்று இத்தான். 

(ப-ரை.) பரமம் - மேலான, ரால் - சாத்இிரமாயெ, இதனைக்சேட்கல, அறு 

தவம் பயின்றோர் - அரியதவஞ் செய்தவர்கள், என்போல் ஒருவரும் உல௫ல் இல்லை--, 

உமை ஒரு பாகன் எங்கோன் - உமாதேவியை யொருபாகத்திலுடையவனாகய எம்மிறை 

, மருவினை 

என்று - இய்கெழுந்தருளின யென்று, சீர்சால் - இறப்பின்மிக்க, மலயமாதவன் « 

அகத்தியன், துதித்தான்--, எ-று. 

வனது, அருளிஞால்--, அடியனோனை அடிமைகொண்டு அருள வேண்டி 

(வி-ரை.) அருளவேண்டி - அருள்செய்ய விரும்பி, மருவல் - எழுந்தருளல், மலயம்- 

பொதியமலை, பயிலல் - செய்தல். இரேணுக கணகசாதர் முகத்தினின் மிழங்கெதும், உத்தம 

மானும், ஸிவாத்வைதமானதுமான மாஸ்த் ரமானதனால் ப.ரமழால்' என்ரூர், (௪) 

அறைக்த.நா லிதற்கு நீயே யதஇகாரி யன்றி யில்லை 

பிறந்திடா வடி.வ முக்கட் பெருந்தகை யருளி ஸுக்குச் 

சிறந்துளா யென்னு மாற்றமும் செப்பின னிதனைப் போல 

மறைந்திடா திலகு ஞான சாதன மற்றொன் நில்லை, 

(ப-ரை.) அறைந்த தல் இதம்கு - என்னாம் சொல்லப்பட்ட இந்த சாத்திரத்திற்கு, 

நீயே அதிகாரி ௮ன்மி--, இல்லை-வேஜொருவருமில்லை, பிறக்திடாவடிவ-பிறவ ரதி வருவுடை 

யோனே, முக்கண் பெருந்தகை அருளினுக்கு சிறர்துளாய - மூன்று கண்களையுடைய 

பெரியோனாயெ சிவபெருமானது அருளுக்கு சிறந்த வுரிமையுடையை, எனலும் ஆரு -



௩௩௪ இத்தாச்தசிகாமணி. 

என்டுற ஹேழுவினால், செப்பினன் - சொல்லினேன், இதனைப்போல --, மறைகந்திடாது 

இலகும் - மறையாமல் விடங்குகஐ, ஞானசாதனம் மற்றொன்று இல்லை--, எ - று, 

(வி-ரை.) அறைதல் - சொல்லல், ௮இகாரி - உரிமையுடையோன், இதனைப்போல- 

இது ஞநானசாதன மாதல்போல, ஞானசாதனம் - ஞானமடையத்தக்க கருவி (ஸரிவா 

திவைத மாாஸ்த் ரம்), பவப் ரஸாதத்திய்கப்* பாதாமாயுள்ளவர் நீரொருவரேயன் மி மற்று 
யாவருமில்லை யென்று தீர்மாஸித்து பான் இய்விதமான ரிவாத்வைத ராஸ்த். ரத்தை 

யபுமக்குபதேழரித்தேன், ஐ முனிவரே ! ஸ்ரிவழ்மாகத்திற்கு இதுபோன்ற ஸாதகம் ஒரிடத் 

இலு மில்லை என்பதிதன் கருத்து. (௫) 

அகம சார மாகி யருமறைப் பொருணி றைந்து 

சீர்கெழு கிரியை ஞானம் இகழ்த்து மிவ்விணையி ஞூலைப் 

பாகம தடைந்த ௪டன் பாலுகம் தளிப்ப தன்றி 

மோகம தடைந்து லோற்கு மொழிந்தி._த் தக்க தன்றே. 

(ப-ரை,) ஆகம சாரம் 9, அருமறைப்பொருள் நிறைந்து, மீர்கெழு - இறப் 

புப்பொருகதிய, இரியை ஞானம் - இரியை ஞானாய்கமா, இகம்த்தும் - விளக்குதற, இ - 

இர்த, இணை இல் நூ - ஒப்பில்லாத சாத்திரக்தை, பாகம் அடைந்த - மலபரிபாக 
மடைந்த, ஏீடன்பால் - உனுக்கு, உகந்து அல்ப்பது அன்றி - விமும்பியருள்செய்த 

லன்றி, மோகம் அடை£முளோம்கு - மோகமடைங்கிருப்பவலுக்கு, மொழிந்திடல் - 

சொல்லல், தக்கது அன்று - தகுதியானதல்ல, ௭ - மு. 

(வி- ரை.) ஆகமசா.ரம்- அகமப்பயன், மலைப்பொருள் - வேதார்த்தம். பாகமது 

என்பதில் ௮து பகுதிப்பொருள் விகுதி, மோாகமது என்பதும் ௮. மோகம் - ப்ரபஞ்ச 
விருப்பம். Des ஸிவாத்வைத ஸமாஸ்த்ரமானது உம்மால் எல்லா வுலகக்களிலும் பரவி 

நிலைபெறச் செய்யத்தக்கது ) எல்லா மமிபவரும், எல்லாசையு மறுக ரஹிக்கின்றவரும், 
பார்வதி பதியுமாலெ ஸீவபெருமான் இந்த reamed. ருள் ஸகலலோகங்களின் 

ஷித்தியின்பொருட் பெதேஸறித் தருளினர் ) ஆதலால், பூரிவவபித்தாம்த ம்2ரஷ்டங்களில் 
மிக்க வுத்தமமானதும், மதுவேதாற்று ஸாரம் அ்மூாமம் Bergin Bus இவைகமை 

ப் சவர்த்துக்கள் செய்கின்றலும், வீரமாஹேஸ்௨ரர் னால் aT pubis» Cea oor HW guild, Udlaur 

தவைதத்தை விளஃகுவதுமாகிய இந்த வஸித்தாக்தரகொமலியை, பா்மைஷமெய்து 

தக்க பரிபாடக ளென்றறியப்பட்ட “வர்களின் பொருட் பெதேஸாிக்க 2வண்டியதன் றி 

வேறுவிதமாய் ஐரி...த்திலு முபதேமிக்கக்கூடாது) இதன் UU Tas WT SL bere eT 

லாருக்கும் பாவம் நீங்கும் ) இர்த மமாஸ்ச்மமானழு வயாபிக்கும் பொருட்டு என்றால் 
பூலோகத்தில் அவதரிக்கப்பட்டலு; நீரும் இப்படிப்பட்ட மரிவா த்வைத நோ த்தைப் 

பசயச்செய்வீராக என்பதிதன் கருத்து. (௬) 

இப்பரி சருளி யெங்க ளிபேணுகன் கடி.தெ ழுந்தங் 
கொப்பரு முனிவர் கோமு னுயர்விசும் பிடைக்க சந்தா 

னப்பெரு முனிவ னோக்கி யற்புத முடனி ருந்தான் 
செப்பரும் வீரசைவ சித்தாந்த நூலு ணர்ந்து. 

(ப-ரை,) எங்கள் இபேோணனுகன - எமது இேனுகன் என்னுங் கணகாதன், இ 

பரிசு அருளி - இவ்வாறருளிச்செய்து, கடிது எழுந்து - விரைவா யெழுந்து, அங்கு - 

அவ்விடத்திருக்த, ஒப்பு ௮ரு முனிவர்கோ முன் - நிகரில்லாத மூனிசிரேஷ்டராயெ ௮௧2 

இயற்கெதிசே, உயர் - உயர்ந்த, விசும்பு இடை - அகா௪த்தில், க.ரச்தான் - மறைந்தான், 

௮. - அந்த, பெருமுனிவன் - அகத்தியன், மோக்ள - பார்த்து, செப்பு அரும் - சொல்லு
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Bus ew g. ௩௩டு 
தீற்கரிய, வீரசைவ இத்தாந்த நால் உணர்ர்து--, அம்புதமுடன் இருந்தான் - ௮ச்௪ 
ரியத்தோடிரறாச்தான், எ- று, 

(வி-ரை,) கரத்தல் - மறைதல், கடிது 5உயென்னு முரிச்சொல்லடி.யாகப் பிறந்த 
வினையெச்சம், இது எழுந்து என்னும் வினைசொண்டது. எதிரே - பார்த்துக்கொண் 
டிராக்க எனினுமாம், வீரறஹைவ ஸமயமாஇய வுச்தம முமிவஹித்தா? த்தைப் ules 5 
மான மனத்திஷல் கேட்டுறவன் மேலாயெ கதியை யடைவ CH  செப்பரும் 
DT NFA சிச்தாந்தநூல் ' crept. (௭) 

விப்ஷூணாபீஷ்ட தாகம். 

வேண்டுரு வடைய வல்ல விமுமிய விேணு கன்றான் 

Grandi of லம்மைச் இருககர் சன்னி௰் சென்றான் 

பூண்டிசழ் குவவுக் நண்டோட் பொருவலி விபீட ணன்றான் 

காண் லு முவகை பூமதுக் சரிப்பகை யணையி லுய்த்தான். 

(ப- ரை.) வேண்டு ௨௫ - விரும்பும் வடலை அடைய வல்ல - ெறவல்லனாஇய, 

விழுமிய - மேலான, இேணுகள் -, மேண்தொடு - காயத்தைக் இண்டுக௰, மதில் - 

மதில்ஞம்த, இலங்றை - இலங்கையாகய,  இருஈகர்தன்னில் - அழ கரத்தில், 

சென்றான் - போஸான், (அவ்வி த்.) பூண்டுகம் - அபரணங்கள் விளங்ஃப்பெற்ற, குவவு 
. Ne . . ச த் * . 

இ.ரட்சியாகய, இன் ம்ராடமான, தோள்-புயத்தையுடைய, பொரு - போர்செய்தற்குரிய, 

வலி - வலியுள்ள, விமீடணன்--, காண்டலும் - கண்டளவில், உவகைபூத்து - மனமைஇழ் 

௩௮, கரிப்பகை அணையில் - இல்காதனணத்தில், உய்க்தான் - எழுச்தருள்வித்தான், எ-று, 

(வி-ரை.) பொருதல் - போர்செய்சல், கரிப்பகை - இங்கம், அணை - அஸகம், 
தீமிச்சையாப் ஈடப்பவரும், தமிச்சை யாய்த் தொன்றிய தேஹமுடையவரும், «en RUC 

மாகி; இரேணுஃ ராதலால் (வேண்டுரு வடையவல்ல விழுமிய விரேணுகன் ? என்னார்.[௮) 

அருஃயெ முகல எித்தங் கருச்சனை முறையி னாம்றித் 

இருக்கெர் கமலப் பொற்றாள் சென்னியின் வணங்கி நிற்பச் 

செரும்கொழி யுளத்க னன்பாற் செய்பணி யுவந்தஇ யோகி 

யிருககென வயலொடுய்கி யிருந்கன னியம்ப லுற்றான். 

(ப-ரை.) அருக்கயெம் முதல் அளித்து - அர்க்யெ முதலானவை செயது, அய்கு - 

அய்வாறே, அருச்சனை - பூர்ச்சனையையும், மறையின் ஆழ்மி - இரமமாசச்செய்லு, 

இரு செொர் - அமர விளங்காடு.) கமலம் - தாமரைமவர்போன்று, பொன் தாள் - பொன் 

னடழியை, சென்னியின் - கரத்தினால், வணற்டு நிற்ப - தொழுதுகிற்க, யோடு- யோடு 

யாயே கணமாதன், செருக்கு ஓரி - அகர்ழை நீயனெ, உளத்தன் - மனத்தோஞுூய 

விபீடணன், அன்பால், செய் - செய்க, பணி- பணிவிடைக்கு, உவந்து - மஇழ்க்து, 

இருக்க என - இருக்கக்கடவை யென்று நியமிக்க, அயல் - பக்கத்தில், ஒடுவ்கியிருக 

தனன் - தமிய்கியிரு து, இயம்பல் உற்றான் - சொல்லத் தொடங்கினான், எ... 

(வி-ரை,) அருக்கியம் - பூசை முழையிஜஞொன்று, கமலம் - ஆகுபெயர், இருக்கென 

இருக்க என வலென்பதன் விகாரம், இருந்தனன் - முற்றெச்சம், (uo) 

கண்ணுதல் கயிலை காக்கும் கணங்களிழ் றலைவ நீயிம் 

மண்ணுல சூய்ய வந்த மாற்றா முணர்ந்தி ருந்தேன் 

புண்ணிய மூத்த சீயிப் புக்திடைத் திருத்தாள் வைக்கப் 
பண்ணிய தவங்க ளென்னோ வுணர்ந் இலன் பண்டி யானே.



௩௩௭ சித்தாச்தசுகாமணி. 

(பஃ ரை,) கண்ணுதல் - நெழ்றிக்கண்ணனாயெ வெபெருமானது, கயிலை காக்கும் - 
கைலாயமலையைக் காவல்செய்ற, கணங்களில் தலைவ - கணநாதனே, நீ, இ - இந்த, 
மண உலகு உயய - மண்ணுலகத்தார் உய்யும் பொருட்டு, வரத மாம்றமும் - அவதரித்த 
செய்தியும், உணர்ர்திருர்தேன் --, புண்ணியமூர்ததி ரீ - அறவருவாயெ 8, இபுரத்து 

இடை - இர்த மகரத்தில், இருத்தாள் வைக்க - இருவடி வைப்பதற்கு, பண்டு - பூர்வத்தில், 
யான - நான், பண்ணிய தவங்கள் என்னோ--, உணர்ந்திலன் - அறிந்திலேன், ௭-௮. 

(வி- ரை,) மண்ணுலகு - ஆகுபெயர், மூர்த்தி - உருவமுடையவன். (40) 

பரித்துட லிருந்த தற்குப் பயனுனை யின்று கண்ட 

தொருக்சரு மென்னை யொப்பா முளர்கொலோ வென்று கூறக் 

கருத்துவ கையினின் மூழ்கிக் கணங்கணா யகனு ரைப்பான் 

பெருத்துள வறத்து னின் போற் பெரியரிவ் வுலக லில்லை. 

(ப-ரை.) உடல் பரித்து இருர்ததற்ரு - இவ்வுடம்பைச் சுமந்திழுக்ததற்கு, உன்னை 

இன்று கண்டது பயன்--, எல்னை ஓப்பார் - என்னை நிகர்ப்பவர், ஒருர்தரும் - ஒருவ 

ராயினும், உளாகொலோ - உளரோ, என்று கூ௰--, கணங்கள் காயகன் - இடேணுகன், 

கருத்து உவகையினில் - மனமடழ்ச்சியாடுய உடலில், கூழ், உரைப்பான் - கொல்லு 

வான், பெருத்துள்ள அறத்தில் - பெரிதாகெ தர்ம மார்க்சத்இல், ரின்போல் பெரியர்--, 

இவ்வுலகில் இல்லை--, எஃ று, 

(வி- ரை.) பரித்தல் - சுமத்தல், உளர்கொலோ வென்னு மோகாரம் எஇர்மறை, 
மூழ்கயென்றதற் கேற்ப உவகை கடலாகடு யுரைக்கப்பட்டது, அறம் - ஆருபெயர். 
இவ்வுலகிலில்லை யென்றமையால் அவ்வுலலலுளரோ யான றியே னென்றது மாயிற்று, 

எப்போது கான் உம்மைக் தர்றித்தேனே அப்போதே என் லங்காபுரியும் பயன் பெற்ற 

தாயிற்று, ராக்ஷஸகுலமும் பயன் பெற்றதாயிற்று, என் ஜீவனமும் பயன் பெற்றதாயிற்று 

என்பது தோன்ற * ஒருத்தரு மென்னை யொப்பா ரளர்கொல் ? என்மூர். (ae) 

சங்கர பத்தி தன்னாழ் றலைமையோய் நின்னைக் காண்பா 

னிங்குற வடைநக்கே மெம்பா லெய்துறும் வரமொன் றுண்டேழற் 

சங்கைய தறவு ரைத்தி தருதுமென் ஐவனுரைப்பப் 

பங்கய மலர்த்தாள் போற்றி யரக்கர்கோன் பகர லுறருன், 

(ப-ரை,) சங்கரபத்தி தன்னால் - சிவபக்தி செய்தலால், தலைமையோய் - தலைமை 

பூண்டவனே, நின்னை --, காண்பான் - உாணும்பொருட்டு, இங்கு --, உ௰ அடை” 

தேம்--, எம்பால் - எம்மிடத் த, எய்நுறும் - பெறுதற்குரிய, வரம் ஒன்று உண்டேல்- 

ஒரு வரம் உண்டாயின், சங்கை அற ௪ ஆசஙிகையில்லாமல், உரைத்தி - கேட்கக்கடவை, 

தருதும் என்று அவன் உரைப்ப--, அரக்காரகோன் - அரக்கரீக்காசனாகெ விமீடணன, 

பங்கயமலர் - தாமரைமலர்போன்ற, தாள் - இருவடியை, பொற்றி- வண௰டு, பகரலுற் 

ருன் - சொல்லத் தொடங்கினான், ௭ - று. 

(வி -ரை.) பான் செயவெனெச்சவாய்பாட்டு வினையெச்சம், இது அடைந்தேம் 

என்னும் வினைகொண்டது, “௪ங்கரபத்தி தன்னாம் றலைமையோய” என்றதனால் எல்லாப் 

பொருள்களையும் ஈன்சூணர்ர்தவரென்பறும், இவரைத்தவிர உலகங்களில் இவ்வித பக்தி 

யானது எவருக்கு மில்லையென்பதும், இவர் ஸகல றாஸ்த்ரங்களின் ஸா.ரத்தை யறிந்தவ 

ரென்பதும், ஸகல தர்மங்களையும் அறுஷ்ட்டிக்கனெறவ சென்பதும், ஆத்ம விச்யாதற்பர 

சென்பதும் பெறப்பட்டன. 4 இங்குறவடை தேம்? என்றதனால் இக்விஜயம் செயது 

கொண்டு சைலாஸூரிக்குப் போடுன்றவனாயெ நான் உமது முிவதர்மப்பேற்றைக்



அச்தியக தை. ௩௩ஏ 
கேள்விப்பட்டு ஆஸ்சர்யப்பட்ட மனமுடையவனாய் உன் ஸமீபம் வந்தனன் என்பது 
பெறப்பட்டது... (2௨) 

கலிவிருத்தம். 

இன்றுகியிங் கெழுந்த ருளப்பெறு 

நன்றி மேவிய நான்குறை மீதெனச் 

சென்று கூறுஞ் செயலிலை யாயினு 

மொன்று கூறுவ துண்டுனக் தன்றோ. 

(ப-ரை.) இன்று 8 இங்கு எழுக்தருளப்பெறும்: - இன்று நீ யிங்கெழுக்தருளு 
தற்குரிய, ௩ன்றி மேவிய - புண்ணியத்தையுடைய, கான், குறை ஈது என - குறை 

யாயிருப்ப திதுவென்று, சென்று கூறும் - தேவரீரிட த்தல் வது சொல்லிக்கொள்ளுதற் 
குரிய, செயல் - காரியம், இல்லை ஆயினும்--, உனக்கு இன்று கூறுவது ஒன்று 
உண்டு... எ-று, 

(வி -ரை.) ௮ரோ- அசை, ஈன்றி - ஈன்மை (புண்ணியம்), (இன்று கூறுவதுண்டு 

என்றமையால் இதன்முன்பில்லை யென்றது மாயிற்று, ஒன்று - ஒருகாரியம், (௧௩) 

எனக்கு முன்னவ னாகு மிராவணன் 

சினக்கும் வென்றியி ராமன் சிலையுமிழ் 
துனிக்கு மம்புற கொந்துயிர் போம்பொழு 

துனிக்க வன்றிது ரைத்திடன் மேயினான். 

(ப-ரை) எனக்கு முன்னவன் அகும் - எனக்கு முன்பிறந்தோனாய, இராவ 
ணன், இனக்கும் - சனர்த, வென்றி - வெழ்றியையுடைய, இராமன் சிலை உமிழ் - 

ஸ்ரீராமபிரானது வில்லினின்றும் வெளிப்பட்ட, அனிக்கும் - கூர்மையாகய, அம்பு 

உ௰ - பாணம்பட, நொகர்து - வருர்தி, உயிர் போம்பொழுது--, உன்னி - அலோ௫த்து, 
கவன்று - துக்இத்து, இது - இந்தச் செய்தியை, உரைத்திடல் மேயினான் - சொல்லத் 

தொடங்இனான், எ-று. 

(வி-ரை,) முன்னவன் - தமையன், செனத்தல் - கோவித்தல், உனி உன்னியென் 

பதன் விகாரம், கவலல் - துக்இத்தல், புண்யமான.து பரிபக்குவமாயின் விரும்பப்பட்டது 
தானே ஷித்திக்கன்றதன்றோ, மாஹேஸ்வரறிகாமணி யானவலும் எனக்கு ஸஹோ 

தரனுமான ராவணன் ஸாத்ருக்கள் எதிர் காணாது ஆண்டான் ) இந்த்ரன் முதலிய ஸகல 

தேவர்களும் எந்த ராவணனுடைய ஒப்பற்ற ப்ரதாபத்தை ஸஹிப்பதற்குத்தக்க ஆற்ற 

லில்லா தவர்களாய் ராஜ்யச் செல்வத்தை விட்டு நீங்கனொார்களோ, அர்த சாவணனே கால 

வறத்தினால் தனது மாறுபாடான நடக்கையால் விஷ்ணுஞூர்த்தியின் ௮வதா.ரமாயெ 

ஸ்ரீரால்பிசானால் யுத்தத்தில் அடிபட்டவனானான் ;) ௮௫5 ராவணன் ராமபாணத்தாலடி. 

பட்டு இறக்குங்காலத்தில், எஞ்சி கின்றவனாயெ என்னைப் பார்த்து மிக்க துக்கத்துடன் 

சொல்வதாயினான் என்பஇதன் கருத்து, (௧௪) 

நங்கு லம்டெ:று ஈன்மைப் பெருக்கினாற் 
றி்க ளென்னத் இசைகள் விளங்குறும் 

பொங்கி ரும்புகழ்ப் புண்ணிய னாகு௩ 
யிங்கொ ழிந்தனை யெம்பியென் ரோஇனான். 

(ப- ரை.) கம் குலம் பெறும் - ஈமது குலம் அடைந்திருக்த, ஈன்மைப் பெருக்க 
னால் - புண்ணியமிகுதியால், திங்கள் என்ன - ௪ர்திரன்போல, இசைகள் - திக்குகள் 

தோலும், விளம்குறும் - பிரகாசிக்க, பொல்கு இரும் புகழ் - மிகப் பெரிய புகழினை 

௪௩



௩௩௮ ஏசித்தாந்தரிகாமணி. 

யுடைய, புண்ணியன் அகும் நீ - தருமவானாய நீ, எம்பி - எம்பியே, இங்கு ஓழி 
தனை என்று - இவ்விடம் விட்டு நீங்கனை யென்று, ஓஇனான் - சொல்லினன், ௭ - ௮, 

(வி-ரை,) குலம் - வமிசம், எம்பி - என் தம்பி யென்பதன் மரூ௨, ஓ விபீஷணா, 

சன்கறிர்தவனே, மஹாபுத்திறயாலியே, மிக்கதர்மமுடையவனே, சாங்கள் அஜ்ஞாக 

முூள்ளவர்களாய்ப் பெரியோர்களிடம் த்சோஹஞ் செய்டன்றவராக விருந்து இவ்விதமான 

கதியை யடைந்தவராயினோம், கர்ம நிலைமையை மீறக்கூடாது என்பது இச்செய்யுளால் 

விளங்கிற்று, (௧௫) 

இலங்கை யொன்றவி லிங்கம் புதியவாய் 

நிலங்க ளொன்பது கோடி நிறுவுவான் 

மலங்க லின்றி மனங்கொண்் ட.வற்றினு 

ணலந்த யங்கறு கோடிக ணாட்டினேன். 

(ப-ரை,) இலங்கை - இலங்கை ஈகரத்தில் ஒன்ற - பொருந்த, இலிங்கம் - 

லிங்கங்கள், புதியவாய் - புதியனவாக, நிலம்கள் - நிலங்களி லெல்லாம், ஒன்பதுகோடி. 
கிறுவுவான் - ஒன்பது கோடியை பிரதிஷ்ட்டை செய்யும் பொருட்டு, மலங்கல் இன் நி- 
௪லமில்லாமல், மனம்கொண்டு - நினைத்து, அவற்றினுள் - அவற்றுள்ளே, லம் தயங்கு- 
நன்மை விளங்குகிற, ௮றுகோடிகள் - அறுகோடி. லிம்கங்களை, காட்டினேன் - பிரஷ். 

ட்டை செய்தேன், எ. று, 

(வி-ரை.) நிறுவல் - நிறுத்தல் (நாட்டல்), வான் செயவென்வாய்பாட்டு வினை 
யெச்சம். (௧௬) 

கலிநிலைத்துறை. 

மூன்று கோடிலிங் கங்களிங் கொழிர்தன முறைக 

யூன்று வாயென வுரைத்திறம் தனனவ னுரையா 
லான்ற வாகம முழறையது செயத்துணி£ தகத்தெஞ் 

ஞான்று நானினைச் இருந்தன னென்றிது ஈவில்வான். 

(ப- ரை.) மூன்றுகோடி. லிங்கங்கள்--, இங்கு ஓழிர்தன - இவ்விடத்து ஸ்தாபியா 

தொழிச்சன, (அவற்றை) நீ--, முறை - ஆகம விதிப்படி, ஊன்றுவாய் என - ஸ்தாபிக்கக் 

கடவை யென்று, உரைத்து இறந்தனன்--., அவன் உரையால் - அவன்சொற்படி, 

ஆன்ற - விஸ்தாரமான, ஆகம முறை - அகமமுறையாக, அது செய்யத்துணிந்து--, 

அகதீது - மனத்தில், எஞ்ஞான்றும் - எப்பொழுதும், நான் நினைத்திருநர்தனன் என்று--, 

இ.து நவில்வான் - இதனைச் சொல்வானாயினன், எ-று, 

(வி-ரை,) ஊன்றல் - காட்டல், ஆன்ற அகன்ற வென்பதன் மரூஉ, ஞான்று - 

பொழுது, நவிலல் - சொல்லல். நான் அறுகோடி லிங்கங்களை நன்கு ஸ்ச்சாபித்தேன், 

ஆதலால் நீ மூன்றுகோடிலிங்கம்களை ஸ்தாபிக்கவேண்டும் என்றனன் ; இவ்வா மனம் 

வருத்தமடைக் தவனும் பிீரானா$த மடைபவனுமான ராவணனுடைய வார்த்தையைக் 

கேட்டு, அவ்வாறே யாகுக என கான் ப்.ரதிஜ்ஞை செய்தேன் ; மிக்க ம்பேஷ்ட்டமான 

மூன்றுகோடி ரரவலிங்கங்களை ஒரே காலத்தில் விதிப்படி ப்ரதிஷ்ட்டை செய்யவேண்டிய 

தென்று கான் மீர்மானித்தேன் ஏன்பதிதன் கருத்து. (ser ) 

மூர்த்த மொன்றின்முக் கோடிலில் கமுமுறை நிறுவித் 

தீர்த்த வென்கருத் இனைமுடித் தருளெனச் செப்பி 

யேத்தி நின்றன னரக்ககோ னிரேணுக னதுகேட் 

டாத்த நன்றது புரிகுவ னென்றன னருளால்.



அத்தியகதை. ௩௩௯ 

ய ரை.) மூர்த்தம் ஒன் தில் - ஒரு முகூர்த்த காலத்தில், முக்கோடி. லிங்கமும் - 

மூன்றுகோடி. லிங்கம்களையும், முறை - ஏரெமமாக, நிறுகி - ஸ்த்தாபித்து, இர்த்த - பரி 

சுத்தனே, என கருத்தினை முடித்தருள் எனச் செப்பி--, ஏத்து நின்றன் . துதித்து 

நின்றான், (யாசெனின்) அ.ரக்கர்கோன் - விமீடணன், இரேனுகன் ௮ழு கேட்டு--, ௮ 

ளால் ஆத்தி - ஆப்தனே, ஈன்று - ஈல்லதாயெ, ௮.௮ - அந்தக் காரியத்தை, புரிகுவன் 
என்றனன் - செய்வே னென்றான், எ-று. 

. (aft - env.) மூர்த்தம் - முஹருர்த்த மென்னும் வடமொழிச் இதைவு, தீர்த்தன் 

௦ எத்தின தீர்த்த எனறிறு அண்மைவினி. கோன்-௮ ரன். ௮த்த-௮அண்மைவிப!, புரிதல் - 

Fi SOV, மூன்றுகோடி. லிங்கங்களையும் ஒசேகாலத்தில் ஸ்த்தாபிப்பதில் வல்ல ஓராசார் 

யரை ய தியாமல் சான் இவ்வாறு தியல்டுக்சொண்டிருக்ேன், ஆதலால் ஸ்றிவறாஸ்த்ரம் 

விஸேஷமாய திக்தவரும் vila gore நிதியுமான தேவரீர் எனக்கு ஆசார்யராயிரும்து 

என் கோரிக்கையை நிறைவேற்றக்கடவீர் என்று விமீஷணர் இறைஞ்ச, ஸர்வஞ்ஞராயெ 

பேணுகர் அவ்வாழே யாகுக என ஒத்துக்கொண்டனர் என்பதிதன் கருத்து, (௧௮) 

மூன்று கோடியா ரியவுரு வாயினன் முயன்று 

மூன்று கோடிலிங் கன்களு முறையுளி வழாம 

லூன்றி னானொரும் கெயினரு ளொருவனா லன்றி 

பூன்றி னானிருங் கணத்தினு ஞூயர்ஈதுள வொ வன். 

(ப-ரை,) இரு- பெரிய, கணத்தினுள் - கணங்களுள்ளே, உயர்ந்துள தருவன் - 

திறந்துள்ள வொருவனாகிய ரேணுகாசார்யன், மூன்றுகோடி. ஆரிய உரு ஆயின ன்- 

மூன்றுகோடி ஆசார்ய ரூபம் கொண்டு, முூயன்று--, மூன்றுகோடு லிங்கங்களும்--, 

முறையுளி வழாமல் - (மாஸ்த்.ா) விதிப்படி தவராமல், எயினருள் ஒருவனால் அன்றி 

எயினருள்ளே யொருவனைக் கொண்டன்றி, ஒருங்கு ஊரன் றினான் - முழுதும் (அந்த 

மஷணத்தில்) ஸ்த்தாபித்தான், எ- ௮, 

(வி-ரை.) ஆயினன் - முற்றெச்சம். எயினர் - வேடர், (௧௯) 

அசக்கர் கோனது கண்டுளச் தற்புக மடைந்து 

நிரைக்கு மாமணி முடியக னிலம்பட விறைஞ்சி 

யுசைக்கு மாறுள துதியெலா முசைத்திட வருளிச் 

செருக்கு மாறிய கணேந்இரன் மறைந்தனன் சென்ரான். 

(ப-ரை;) அ.ரக்கர்கோன் - விபீடணன், அஜ கண்டு - அந்த மஹிமையைக் கண்ட), 

உள்ளத்து அழ்புதம் அடைக்து--, கிரைக்கும் - வரிசையாயெ, மா - அழயெ, மணி 

முடி - ரத்ந இரீடமானது,) அகல் - பரந்த, நிலம்பட - பூமியிற்பமம்படு, இறைஞ்சி - 

வணநட, உரைக்குமானு உள்ள - சொல்லத்தக்கவையாயுள்ள), துதி எல்லாம் உரைத் 

திட - தோத்திரங்கள் யாவும் கொல்ல, செருக்கு மாதிய - கிரஹம்காசனாகய, கணேம் 

இரன் - இரேஹணுகன், அருளி - அருள்செய்து, மறைந்தனன் சென்றான் - மறைந்து 

போயினன் (அர்தர்த்தாகமாயினன்), எ-று, 

(af = mg.) அற்புதம் - ஆஸ்சர்யம், கணேந்திரன் « seer இக்திரன் (கணகாயகன்), 

மறைர்தனன் - மும்றெச்சம், 
(௨௦) 

ன்ற இக்கினை கோக்கெ னஞ்சலி செய்தல் 

கென்று மற்புட னிருந்தன னரக்கர்கோ னப்பா 

னன்ழி யுற்தருள் யோகதொ னல்லருள் புரிந்து 

தன்ம னிச்சையிழ் றனடையற வுலகெளாஜ் சரித்தான்.



௬௪௦ தித்தாந்தசிகாமணி. 

(ப-ரை,) அரக்கர்கோன் - விபீடணன், சென்ற - (இரேனுகன்) போன, இக்னை 
கோக்னென் - இசையைப் பார்த்து, அஞ்சலிசெய்து - கைகுவித்து வண), அங்கு - 

அவ்விடத்தில், என்றும் - எப்பொழுதும், அற்புடன் இருக் தனன் - அன்போடிருக்தான, 

அப்பால் - அதன்பின், ஈன்றி உற்று அருள் - நன்மையை மிகுதியாகச் செய்ற, 
யோட - யோடுயாகய இரேனுகன், நல் அருள் புரிஈ்து--, தன் தன் இச்சையில் - 

யதேச்சையாக, தடை ௮ற- தடையில்லாமல், உலகு எல்லாம் - எல்லாவுலகங்களிலும், 

சரித்தான் - ௪ஞ்சரித்தான், ௭எ- று, 

(வி- ரை.) கோகன் - முற்றெச்சம், ௮ற்பு அன்பு என்பதன் விகாரம், “௮ம் 

புடன் இருக்தனன்” என்றதனால் விபீஷணர் ரேணுகருடைய ப்ரஸாதத்தால் (0வ 

பக்தி ரஸத்தில் மிக்க ப்ரீதியுள்ளவராய் ஸ்த்தூாமாகய ராஜ்யத்தைப் பரிபாலித்தனர் 

என்பது பெறப்பட்டது, (௨௧) 

ஸ்ரீரேணுகர் ்ரீமைல மடைதல், 

எண்ணி லாவகை யாடல்கொண் டோங்குறு மின்ப 

மண்ணு ளோர்தமக் குதவின னுலாவினன் வந்தே 

யண்ணன் மேவிய கொல்லிபாக் கத்தினை யடைந்தான் 

கண்ணி னாலடி. யவர்கள்கண் பிவக்இிடக் கணேசன். 

(u- ரை) கணேசன் - இபேனுகன், எண் இல்லா வகை - அளவற்ற விதங்களாக, 

ஆடல் கொண்டு - திருவிளையாடலைச் செய்துகொண்டு, மண் உள்ளோர்தமக்கு - உல 

கத்தாருக்கு, ஓங்குறும் - உயர்ச்த, இன்பம் உதவினன் - அந்தத்தைத் து, உலாவி 

னன் வந்து - உலாவிக்கொண்டே வந்து, அடியவர்கள் கண்ணினால் கண்டு உவர் இட--, 

௮ண்ணல் மேவிய - சிவபிரான் எழுந்தருளி யிருக்க, கொல்லிபாகத்தினை அடைம் 
தான்--, ot = ge 

(வி- ரை,) உதவினன் உலாவினன் - முற்றெச்சங்கள். உலாவுதல் - திக்விஜயஞ் 

செய்தல், ௮ண்ணல் - பெருமையிற் சிறந்தோன், பெருமை யெனிலுமாம், ஈண்டு 

ஸோமேம லிங்கத்தைக் குறித்தது. கொல்லிபாக்கம் - கொல்லீபாக்கம், இது தரைலிங்க 

தே௪த்தின் கண்ணுள்ளதும், பேணுகர் அவதார க்ஷேத்ரமுமாம், பேணுகர் ப.ரமாதிவைத 
பாவனையோடு கூடினவ.ராக, ஜனங்களால் தீருஷ்டிக்கச் கூடினவரும் கூடாதவருமாக 

பூலோகத்தில் சஞ்சரித்து, சிலரைக் கருணாரஸத்தைப் Our Gest கோக்கத்தாலும், 

மற்றும் சிலரை ரிவாத்வைதத்தை Nora a ga Bus வுபதேறாத்தாலும், Cag இலரை 

ஸ்கல மலங்களை நீங்கச்செய்வதாகய ஸஹவாஸத்தாலும், பக்குவ கர்மமுள்ளவர்களும் 
புண்யவான்௧ளுமாகிய ஜனங்களெல்லாரையும் க்ருதார்த்தராகச்செய்து, றிவறால்த்.ரத் 
Bo ஆவலுள்ளவராயத் தமது ப்.ரபாவத்தைச் காட்டி, பிக்சமதல்த்தர்களும் துராசார 

முள்ளவர்களுமான பாஷண்டர்களைக் கண்டித்து, யர்த்ர மத் கலைகளில் ஸமர்த்தர் 
கஞம் புழமதஸ்த்தர்களுமான ஸித்தகூட்டங்களைத் தமது ப்ரபாவத்தால் வென்று, 

ரிவாகமங்களை ஸ்த்தாபித்த, தமது ௮வதார Comsror@u கொல்லீப்பாக்கத்தை 
யடைந்தனர் என்பதிதன் கருத்து, (௨௨) 

ஆல யத்தினி லடைந்துசோ மேசனா மரனை 

மால யற்கரி யான்றனை யன்பொடு வணங்ஓச் 

சால மெய்த்துதி செய்திரு தடங்க ணீரருவி 

போல செக்குள முருக னின்றிது புகலும்,
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(ப -ரை,) ஆலயத்தினை அடைச்து--, சோமேசன் ஆம் ௮.ரனை--, மால் அயற்கு 
அரியான் தன்னை, அன்பொடு வணநட... சால - மிகுதியாக, மெய் துதி செய்து-௨ண் 

மையாக தோத்திரஞ் செய்து, தடம் - பெரிய, இரு கண் நீர் அருவி போல--, உள்ளம் 

கெக்கு - மனம் கெ௫ழ்ந்து, உருனென் நின்று - உரு கின்று, இழு புகலும் - இதனைச் 
கொல்வானாயினன், எஃறு, 

(வி-ரை,) ஆலயம் - கோயில், மால் - திருமால், அயன் - பிரமன், அருவி - நிர 

ருவி, கெக்கு நெகு என்னும் பகுதி யொற்றிரட்டித் இறர்தகால வினையெச்௪ மாயிற்று, 

உருென் - முற்மெச்சம், இது என்றது இனிச்சொல்லுஞ் செய்தியை, ஐ தேவதேவனே, 

ஜகர்மாதனே, ஐகத்காரண காரணனே, ப. ரஹ்மவிஷ்ணு இந்த்.ரர்களால் வணங்கப்படும் 

பாதா.ரவிர்த முடையவனே, ஸம்ஸார மாடகமாூய ப்ரார்தி கலையை முடிப்பஇல் ப்ரிய 

முடையவனே, ஸகல வேத வேதாந்தங்களாலும் விளக்கப்பட்ட வைபவமுள்ளவனே, 

ஸம்ஸாரமென்னும் பிணிக்கு வைத்யனே,, ஸர்வஜ்ஞனே, ஸர்வரரக்தியுள்ளவனே, ஸச்ஏிதா 
bbs ஸ்வரூபனே, ப.ரமாகாமா மரரீரனே, ஸகல 8கங்களுக்கும் ஆதா ரமாகய ஜ்யோதிர் 

லிங்கஸ்வரூபனே, ஸதாறிவ முதலிய பல இவ்ய மூர்த்திலையைத் தீரிக்கின்றவனே, 

முக்குணங்கடர் தவனே, மும்மல மாறயகனே, தரிலோக விலாஸ ஸ்வபாவகனே, மூன்று 

வேதக் கண்ணனே, பரமேம்வானே, பார்வதி நாதனே, என்னை ரக்ஷியும், என 

ஸோமேஸப்பெருமானைத் துதஇத்தும் இரண்டு கண்களினின்றும் அருவி போல் நீர் 

தாரை தாசையாய்ப் பெருக்இயும், மனமானது மசெக்குவிட்டுருகி ரேனுகர் விண்ணப்பஞ் 

செய்வாராயினர் என்பதிதன் கருத்து, (௨௩) 

இன்று காறுகின் னேவலான் மண்ணிடை யிருந்தே 

னன்று நீயினித் இருவடித் தாமரை நல்க 

யென்று கானுடம் பொறையெடா தருளென விர௩து 

நின்று ஞானமே னியலுருப் பெற்றிட நினைம்தான். 

(ப- சை.) இன்று கானும் - இன்றளவும், சின் ஏவலால் மண் இடை இருச் 

தேன்--, £ இனி--, நன்று - ஈன்மைக்கிடமாகிய, இருவடி.த் தாமரை நல். என்றும் 

நான் உடல் பொழை எடாது அருள் என - எக்காலத்தும் மான உடற்சுமையைத் 

தாங்கா திருக்க அருள் செய்யச்கடவை யென்று, இரந்து சின்று--, ஞானமேனியன் - 

அ றிவுருவனாகய சிவபிரானது, உருபெய்மிட - உறுவையடைய, நினைம்தான் எ-று. 

(வி- ரை,, பொழை - சுமை, ஞானமேனிய ஜுருப்பெழ்.மிடலாவழு பநிவலில்கைக்ய 

மாதல், தேவரீர் திருவாய்மலர்க்தருளிய ஆகமங்களை எங்கும் பரவச் செயயும் பொருட்டுச் 

௪ஞ்சரித்தேன், இனி உமது ஸ்வருபமடைய விரும்புகினறேன், ஐ மாங்கரனே | கபா 

விஸேஷீத்தால் எனக்குச் சிமிறு இடம் தந்தமுளவேண்டும் என த்யாகம் செய்தனர் 

என்பதிதன் கருத்மு, (௨௪) 

ஆன கால்யி லங்கணன் றனதுபே சருளான் 

மான மாகுகின் பத்தியான் மகிழ்ந்தன முள்ள 

ஞான மாமொழி மைந்த$£ வருகென ஈவின்றுன் 

வானு ளார்மலர் பொழிந்தனர் மண்ணுளா ரார்த்தார். 

(ப உரை.) ஆன காலையில் - (இவ்வாறு) நிகழ்ந்தபோது, அங்கணன் - சிவபிசான், 

தனது பேரருளால்--, மானம் கும் - பெரிதாயெ, கின் பத்தியால்.... உள்ளம் மிழ் 

ச்தனம்--, ஞானம் ஆம் மொழி மைந்த--, 8ீ வருக, என சலின்றான்--, வான் ௨ள்



௪௨ சித்தாச்தசகாமணி. 

ளார் - விண்ணுலகத்துள்ள தேவர்கள், மலர் பொழிர்தனர்-பூமழை சொரிர்தார்கள், மண் 
உள்ளார் - மண்ணுலகத்துள்ள மனிதர்கள், ஆர்த்தார் - ஆரவாரித்தார்கள், எ- று, 

(வி-ரை,) அங்கணன் - கருணைக்கண்ணன், வருக என எனற்பாலது வருகென 
வென விகாரமாயிற்று, ஈலிவல் - சொல்லல், வான் மண் என்பன ஆகுபெயர்கள், 
பொழிச்தனர் என மேல் வருதலால் மலர் மலர்மழையைக் குறித்தது. இவ்வாறு கண 
சாதர் தோத்தஞ் செய்தவுடனே, அந்த மிவலிங்கச்தனின்றும் “ஓ மைந்த! உன்பக்தி 
யால் நான் பீரஸச்சமாகறேன், வருவாயாக? என்னும் திருவாக்கு இறைவனால் கம்பீர 
மாயுண்டாயிம்று, அப்போது ஜனங்கள் ஆஸ்சர்யமும்றார்கள், தேவதுர்துபிசள் முழங் 

இன, ப்வெகணங்கள் ஆகாரத்தில் புஷ்பவருவூம் வருவதித்கார்கள், பூலோகத்தவர்கள் 

ஆசவாரித்தார்கள் என்பதிதன்கருழ்து, (௨௫) 

ஸ்ரீரேணுகர் மஹாலிங்கத்தந்தர்த்தா௩ மாதல். 

ஆதி காயக னருண்மொழி கேட்டக மஇழ்நது 

போத மாதவ ரனைவரு முறைமுறை போற்றச் 

சோதி யாயெழும் இலங்குசோ மேசன்மெய்ச் சொருபத் 

கோதி யான்மிகு மியோணுக கணேசலும் ஜொளித்தான். 

(பஃ ரை.) ஓதியால் மிகும் - நோனத்தினால் உயர்க்த, இரேணுக கணேசன்-..., 

அதிகாயகன் அருள் மொழி கேட்டு--, அகம் மூழ்மமு - மனங்களித்து, போதம் - ௮.நி 

வினையுடைய, மாதவர் அனைவரும்--, முறை முறை Curbp—, சோதியாய் GT (Lp 

இலக்கு - ஒளியுருவாய்த் தோன்றி விளங்கு, சோமேசன் - சோமேசனது, மெய்ச் 

சொருபத்து உமறு ஒளித்தான்-.-, எ DM 

(வி-ரை.) ஆதிகாயகன் - ிவபிரான், மாதவர் - பெரிய தபோதகர், முறைமுறை 

கர்ம &ரமமாக, ஒளித்தல் - மறைதல், சோதியாய் எழுந்திலங்கும் - பரஞ்சோதியாயெ, 

சேர்மே௪ன் மெய்ச்சொருபம் - ஸோமேமலியங்கம், உற்று ஒஓளித்தான் - ப்ரவேமாித்தான், 
லிங்கத்தினின்றுண்டானலும் தயவோடு கூடினதுமாகிய ரம்உரனுடைய இருவாக்கனைக் 
கேட்டு, போனுகர் ஸச்தோஷமுள்ள சித்தமுடையவராய், மனப் பரபரப்புண்டான 

வர்களும் கூடச்செல்கன்றவர் களுமாகிய யோடுகள் இவரை ஸ்தோதீரஞ்செய்யா நிற்க, 

ப.ரஞ்சோதியாயே மஹாலிய்கத்திம் கலந்தனர் என்பதிதன் கருத்து, (2a) 

கணங்க ணாயகன் சிவலிங்கத் துற்சமை கண்டு 

வணங்க வானவர் கணம்சண்மா தவரெலாம் வழுத்தி 

மணங்கொண்் மாமலர் பொழிந்துறின் முர்த்தனார மண்மே 

லணங்கு பாஇயன் புகழ்வளர்ந் தோங்கிய தம்மா. 

(ப-ரை,) கணங்கள் காயகன் - கணகாதனாகய இடோனுகன், சிவலிங்கத்து- இவ 

லிங்கத்தில், உற்மமை- ஐக்யமானதை, வானவர்கணம்கள் மாதவர் எல்லாம் கண்டு - 

தேவகணங்கள் பெருச்தவத்தினர் ஆயெ எல்லாரும் பார்த்து, வணங்கு « தொழு, 

வழுத்தி - தோத்திரஞ்செய்லு, மணம் கொள் - வாசனை பொருந்திய, மா மலர் Cur Ne ga 

நின்று ஆர்த்தனர் - பெரிய மலர்மழையைச் சொரிந்து கின்று ஆ.சவாரித்தார்கள், மண் 

மேல் - மண்ணுலகில், ௮ணங்கு பாதியன் - பெண்பா தயனாயெ சிவபெருமானது, புகழ் - 

புகழானது, வளர்ந்து ஓங்கியது - மிகவும் வ்றாத்தியடைந்த.து, எஃஹு, 

(வி- ரை,) மண் - அகுபெயர். ௮ணங்கு என்றது உமாதேவியை, ஷித்தகாதசாயெ 
சேனுகர் ஸ்வயப்ரகாறமும் இவ்யல்வருபமுமாயெ ௮.5 ஸரிவலிங்க த்தில் லயமடையவே,



அநீ.தியகதை. ௩௪௧ 

ஜனக்களெல்லாரும் ஆற்சர்யமடைச் தனர் ; ஸ்ரிவபச்தியும் ப்.ரமாணத்தோெ கூடியதா 

யிற்று என்பதிதன் கருத்து, (௨௭) 
௮று?ர்க்கழிகெடிலடி.யாிரியவிருத்தம், 

வேதமோ டாக மங்கள் வேறுபா டின்றி நல்குக் 

தீதறு பொருளை யெல்லாந் இரிவற வுல$ற் காட்டு 

மாதவ னனைய விட்நூ லாதர வொடுபொ றிப்போ 

சோதுஈ ரோது விப்போ ருயர்தனி முத்தி சேர்வார், 

(ப- ரை.) வேதமோடு அகமங்கள் வேறுபாடு இன்றி ஈல்கும் - வேதத்தோடு 

ஆகமங்கள் வேற்றுமை யில்லாமல் தெரிவிக்கிற, இது அறு- திதற்ற, பொருளை எல் 

லாம் - எல்லாப் பொருள்களையும், Hila 90 - திரிப.றும்படி, உல$௫ல் சாட்டும் - ௨ல$ற் 

காட்டுற, ஆதவன் அனைய - சூரியனை நிகர்த்த, இர்தூல் - இந்த சாத்திரத்தை, ஆதர 
வொடு - விருப்போடு), பொறிப்போர் - எழுதுவோர், ஓறு£ர் - படிப்போர், ஓழுலிப் 

போர் - படிப்பிப்பவர், (ஆய யாவரும்) உயர் தனி முத்தி சேர்வார் - உயர்ஈத ஒப்பம்ற 

முக்தி யடைவார்கள், எ - ு. 

(வி-ரை.) திரிவு- மாறுபாடு, (ஒன்றை மற்றொன்றாகக் காண்டல்), ஆதவன் என் 
பது ஆதப$ என்னும் வடசொய்றிரிபு, பொறித்தல் - எழுதல், ஸ்ரீ வேதாகம வ. ரசைவ 

மார்க்கமும், ஸ்ரீ ஷூட்ஸ்த்தலங்களால் ஐயலிக்கும் ரதீஈமும், ஸ்ரீ ஜீவேஸ்வர யோக 

மா௫ய தாமரைக்கு ஸரீயனும், ப்ரீ கோப்யமான இநர்தாமணியுமாயே ஸ்ரீ ஸித்தார்த 

ஸ்ரிகாமணியை விருப்பத்தோடு எழுதுபவரும், படிப்பவரும், படி.ப்பிப்பவரும் ஒப்புவமை 
யில்லாத ப.ரமுக்த யடைவார்கள் என்பதாம். ஓம் பம், (௨௮) 

கலிவிருத்தம், 

மாரி பெய்க மதறுகெறி யோங்குக 

பாரி லொண்டுவ பக்தர்கண் மல்குக 

ரின் மல்குஞ் சிவன்புகழ் வெல்குக 

வீ.ர சைவம் விளங்குக வெங்குமே. 

(ப-ரை.) மாரி பெய்க - மழைபெய்ச, மநுகெறி ஓங்குக - மறுரீடு உயர்க, பாரில்- 

உலஇல், ஒள்- அழூய, இவெபத்தர்கள் மல்ஞூக - சியபக்தர்கள் Hoe, சீரின் - இறப் 

புடனேகூடி, மல்கு - நிறைந்த, சிவன் புகழ் - சிவபிரானது புகழே, வெல்கமுக - மேம் 

படுக, எங்கும் - எவ்விடத்தும், வீரமையம் மிளங்குக - லீரசைவ சமயமானது ஒளி 

செய்க, எ-று, 

(வி - ரை.) முந்தி - மதுநீதி மார்க்கம், மல்கல் - நிறைதல், வெல்கல்-மேம்படுதல், 

அக்தியகதை - முற்றும். 
ஆக - காப்பு பாயிரம் உள்பட செய்யுள்-௮௮0, 

இவ்விதமாய் ஸ்ரீரேணுகாசார்யர் ௮கஸ்த்யமுனிவருக்கு 

உபதேறித்தருளிய வீரபைவ 

சித்தாந்தசிகாமணி பூ.லமும் உரையும் 

முற்றுப்பெற்மன. 

 அணனைகததகல்டி வகையாகக்.



BFF Asser aR ar wens 

a. 

@lo evanevruG s ews, 

வாழ்தீ துக்கவிகள், 
wa டட 

வீரசிங்காதனபுராணம். 

_ ஆய 

கலிவிருத்தம். 

ே.ச மோய்குக வேதிய சோங்குக 

மாத வம்இனர் மாதவ மோங்குக 

பூக லத்துயி ரோங்குக பொற்பொடு 

காதன் மங்கையர் கற்படர்ட் கோங்கவே. 

கழு மோங்குக வானின மோய்குக 

மகழமு மோங்குக மன்னவ னோங்குக 

சகழமு மோய்குக தண்புனற் காவிரி 

மிகவு மோங்க விளைபயி ரோங்கவே. 

வான மோல்குக மாமக மோங்குக 

கான மோங்குக சத்திய மோங்குக 

ஞான மோங்குக ஈன்னெறி யோங்குக 

வான வீச னருடழைக் தோங்கவே. 

கேரி லாத்இரு கீறுமிக் கோய்குக 

வாரு ருத்திர வக்கமு மோங்குக 

சாரு மஞ்செழுச் தோங்குக சந்ததம் 

வீர சைவம் விளய்கிகீன் ஜோங்கவே. 

பிரபுலிங்கலீலை. 

அறுசர்க்கழிரெடிலடியா௫ிரியவிரு த்தம். 

புண்ணிய ர௬ுலகில் வாழ்க புலஞ்செற௮ு கோன்பு வாழ்க 

பெண்ணொரு பாகன் பூசை பேணிவா டியர் வாழ்க 

கண்ணுக லொருவன் சார்ந்த கற்புடை.ச் சைவம் வாழ்க 

வண்ணலல் லமன்€ர் கேட்கு மாதச வாளர் வாழ்க. 

பொருவரும் பூதி வாழ்க பூதியை யணிவோர் வாழ்க 

திருவளர் கண்டி. வாழ்க றெக்தவஞ் செழுத்தும் வாழ்க 

குருவருள் வாழ்க மெய்யைக் கூறுகா வோர்கள் வாழ்க 

வெருவரும் பிறவி தீர்க்கும் வித்தகர் வாழ்க வாழ்க, 

 



&.. 

சிவமயம். 

சித்தாநதசகொமணியில் காணும் 
புராண சரித்திரங்களின் விவரணம். 

oo elt 

பக்கம் - ௭, செய்யுள் - ௨. 

பரமறிவன் ப்ரஹ்மாவைப் படைத்தது. 

நைமித்திக ப்ரளயம-இய ஆயிரம் சதுரீயு௧௩&௦ கொண்ட பராக்காத்தில் ப்ரஹ்மா 

விஷ்ணுவின் உந்தியில் தங்கியிருஈூ ௮:த பரளயம் நீய்யெபின்னர். வெளிவர தலை 

ப்ரஹ்மா விஷ்ணுவின் சாபீகமஉக்தினின்றும் பிறக்தானென்று செயல்லுவர், ப்ரஹ் 

மாவின் * நாறுவருஷமாடிய ஆயுளின் பாடிவில்வரும் “ராக்ருத ப்ரளயத்தின் பினனர் 

சம்உரன் 'ரஹ்மாவை யுண்டாகஇ, Hayat சல வித்தைகளுக்கும் நிதியாக வேதக் 

களை உபதேிக்கறு வென்பது, 

அஜி. 

பக்கம் - ௧௪, சேய்யுள் - ௨௨. 

மார்க்கண்டர் யமனைத் தண்டித்தது. 

முன்னொருகல்பத்தில் தச்சகழனிவர் என்னும் டூர் அந்தணர் ஈடகம் என்னும் ஈரத் 
e A ச டக ச ச டி ஐ சி ° டி . ச . ச ச ல் ட்ரூ 

இல் வ௫த்திரும்தனர், இவருக்குக் சவுச்சிகர் என்னும் டர் புதல்உரிருக்கனர், இவர் வேதாக 
. உரூ உச * * c * ers . ந . . ஏ 

மங்க ரிற்தேர்ர்மு, பி.ப்பை யொழித்றுக்கொள்வ உ) ம்குரிய மானம்பிறகது; செவபிசானைக் 

குறித்துத் தவஞ்செயய ; த்நம।ல கசன்மார்க்கமாய்வர் து, இவரைமோக்இ ஆ௫ிகள் கூறி, 

மீநகண்டூயன் என்மும் பெயரைக்கொம்த்து Aarne yg பூர்ண£டாக்ஷமுண்டாகக் 

கடவதெனக் கூறிமறைந்தனர். அதலிமேல், மிரகண்டுமர் தர்சகழனிவரிடம் வரது 

4 3b தவற்றை யெல்லாம் சொல்ல, Ya? FICHE WOW FoF, Sn a, ஒர்நாள் 

53 ச்க்ரி தீம் Yasue Gone, இல்ல; ிதர்மத்தினே ற்டா மறி. மலவேணிழ்மென்றுகூற ) 

ல்வன் மறுத்து. தவஞ்செய்ய வி நம்பியதை 4 தெரிவிக்க : தர்சக! மனங்கலங்இ நீ 2; இற் வதி [ 
மார்க்கங்களைப்போதித்புப் புத்திரனை விவாகஞ்செய்தடவாள்ள. வக்ர பட்சி செய் 

தனர், அதன்பிறகு, தச்சகர் தம் புச்திரனிய் ப்படி. உம்குணம் மமைம்துள்ள நர் பெண் 

மணி வேண்டியிருத்தலினால், இநாமயம் எனும் வத்தில் அப்போது வளி gid ’O4.r odor 

டிருந்த உசந்தியழனி ரிடம் போய், அவரது புரல்பியாலை பருந்தைனாயத் 2ம் புதிநிர 
ச em . ச. og _ ௩ 3. ந , . - தி . . ee ச் * 

னுக்கு மணம்செயய ஏற்பட்த்தி அய்விடத்திலையே சன்னாளிருக்வம Tog por, பூர்சாள் 

விநத்தை தன் Co Shy OL ator a ar டன் allie UML. உர் வாட் Ba. உலக தரி காட் 

டானையாற் அுரத்தப்பட்டு ஓர் பாழ்ட்ணெம் ரிம் Slape B vs, thes elle ளை க் சண் நுறிய 

தோழி பெண்கள் எல்கெய்கும்தேடியும் விநத்தை Borde gp Hie ye Lise கொன்டு, 

* வருஷம் நூதகொண்ட ஷி ம்னி woe ஆயுள்காலம், (௦6! நாவி முப்ப, துகொலட ப 

தெள்புலததோர்க் மீகார்காள். அவ்வாநெய்றிய upit ம் ட, அனிரவ்டுகொ POT La பயர் A, 

கோரார£ள், அவ்வித sreraor miu eater welts «fe gan Crate 
Ch (0 7 vv or a 

கோருழி, ந்ல்ல! GO) tb பறியாபிரஞ்சென்றால் ப்ர மாவுக் « CA MT LION, Sy LIL ட்ட வழி 

ஆயிர சென்றாய் ஓர் இரா, Quad rer Ges is x நாள்பட our வருஷா ful 

ப்ரஹ்மாவின் ஆயுஷ் காலம், இந்த விஷயம் வேறிடத்திலும் கூதப்பட்டள்ளது.



a சித்தா ந்தசிகாமணி 

உசத்தியரது ஆச்சிரமத்தை யடைர் த, ௮வ.ர.து மனைவியாயே மங்கலைக்தச் செய்தியைச் 
சொல்ல) அவள் மிகத் துயரமடைந்து தன் கணவ.ரா௫ிய உசத்தியநக்தத் தெரிவித்த 

னள், அதுகேட்ட உசத்தியர் மன வருத்தமுற்று, தோழிமார்களை யழைத்துக்கொண்டு 
வனழதிற்சென்று, பாழ்ங்ணெற்றில் இறந்து இடர்த புதல்வியை வெளியே யெடித்துப் 

பார்த்துத் தானும் தன் மனைவியும் புலம்புவாராயினர். அப்போலு தச்சகர் ஆண்டு 

நடக் தவைகளைபெல்லாம் பார்த்து, புலம்பிகின் வர்களைத் தேம்.நி, உசத்தியரை கோக்கு, 

நாளையதினம் இறக்த உமது புதல்வியை உயிர்ப்பித்துக் கொடுப்போம்; நீர் ஈம் புத்திர 

லுக்கு இதப் பெண்ணை விவாகஞ்செய்லு கொடுத்தல்வேண்டும்?? என்றுகூறி, பிரேதக் 

நைத் நைலம்நிறைந்த ஓர் தோணியில் சேமஞ்செய்து வைக்கவும் திட்டஞ்செய்து, ஓர் 

தடாகத்தில் மூழ்டு, யமனை மோக்டுத் தவம்செய்கையில், அக் காட்டானையானது மான் 

போலவே வத, இவரைத் தூக்கியெட்த்தத் தன் பிடரியின்மேல் வைத்துக்கொண்டு 

வெகுனாரம் சென்றது. இந்த யானையின் முற்பிறப்பின் வரலாம்நினை ஞானத்ரு ஷ்டி.யி 

னால் தச்சகர் ௮றிர்து, யானையுரு நீங்கும்படி” தவபிரானைச் இ்இக்கவும், அவ்வுருவிழர்த 

தர்மதத்தன் சேவவுருவடைச்து, விண்ணினின் நிறங்கிய விமானத்திலேறி, தச்சுழனி 

வரைச் துஇழ்றுக்கொண்டு ஸ்வர்க்கலோக மடைந்தனன், அதன்பின்பு, தச்சகர் முன்டோ 

லவே தவஞ்செய்ய, யமன் பிரசன்னமாகி அரதப் பெண் உயிர்பெற்றெழச் செய்தனன், 

அதுஈண்ட தாய் தந்தையர் மிஃவும் சம்கோஷமடைந்று, புதல்வியைக் தங்கள் டன்னசா 

லைக் கழைத்துக்கொண்மிபோம், அவளிடம் நடந்த விருக்தார்தங்களை யெல்லாம் கேட்டுத் 

தெளிச்தனர், பிறகு, மிநகண்டுபநக்கம் உசத்தியர் புதல்விக்கும் விவாகம் ௩டந்தறு, 

இவ்விருவரும் இல்லறம் ஈடாக்இிவரும் மாளில் கச்சசர சவஞ்செய்யச் செல்வாராயினர், 

மீநுகண்டூபர் மனைவியும் மிநகண்டு என்னும் ஒர் ௪ற்புத்திரனப்பெற்றனள். இப் புத்திர 
Megs செய்யவேண் டிய சடய்ஞுகளை யியற்றி இல்லறதர்மத்திருத்தி, மிநகண் டயநம் 

தவஞ்செய்யச் செல்வாராயினர். பிறகு, மீநகண்டுழனிவர் ழற்கலழனிவரது புதல்வி 

யாய மநத்துவதியை மணந்று, புக்திரப்பேறில்லாககஞல், காசிக்டச்ரமடைச்ழு, 

இவபெருமானைக்ஞுறித்துத் தவஞ்செய்ய ; பெருமான் பிரசன்னமாடு பதினாறுவயறு 

ஆயுளுடைய ஓர் ஸழ்புத்திரன் உண்டாகக் சுடாகூதிக்து மறைர்சருளினர். அவ்வாறே, 

மநத்துவதி. கர்ப்பம் வாய்ந்து, பங்குனிமாமமும் ரேவ: க்ஷம்ரமும் பெ-ருச்சு, மிதுன 

லகம் கழிம்து கடகம் வர, சுகஃ்ரலும் குருமம் தத்தமக்குரிய உச்சவிரா௫ிகள்லும், 

கு புத சனிகளும், ராகுகேறுக்களும் தந்தமக்கநுகூலமாயெ மூலத்ரிகோண ஸ்வ 

மித்ர க்ஷூக்ரங்களிலும், சூரிய சந்த.ரர்கள் மீனத்திலும் கூடியிருந்த சுபதினத்தில் ஓர் 
ஸத்புத்தரனை- பெற்றனள். ட் ரம்மா அப் புத்இரனுக்கு மார்க்கண்டர் என்று பெயரிட் 

டுச் சென்றனன், பிறகு மார்க்கண்டர் குழர்தை3 பருவம் நீங்கு ஏர் புவயதடையவே, 

வேதாகம சாஸ்திரம்களில் தேர :து, சிவபெருமானே பரம்பொருளென உணர்ச்து, 

இவபச் இ.பதஇிக?த் து வளர்க Gas; ஆண்டுகள் கழிர்துசொண்டு ட இனாறாம் வயழு சமீபிக்க) 

தாய் தந்தையர் தம் புத்திரனது ஆபுஷ.சாலம் கெருங்கெயதே யென்று மிகத்துன்புறுவா 

ராயினர். ௮து சண்ட மார்காண்டர் தாய் த்தையரிடம் த விருத்தார்தத்தைக் Cat, 

got atng Csi 8 aor tie, Aa Darn door he Ags gp) windor வென்று வருவதாகச்சொல்லி, 

அவரிட.ம் விடைபெற்று, மணிகன்னிமை & யென்னும் சிவாலயத்திற்சென்று செவெபிரானை 

நோக்கத் தவஞ்செய்ய ; இவெபிரான் காட்டிறற்லு, யமலுக்குப் பயப்படலெண் டி.யதில்லை 

யென்று அறுக்ரஹித்து மறைந்தருளினர். மார்க்கண்டநசதுப் பதினாறு வயழாசவும், 

யமனது கட்டளைப்படி. ஓர் மூதன் வந்து, அவர் பூஜையின் வலியால் அருகில் வரப் 

பயச்து, வெபக்தசிரோமணியெனத் தெரி௰று, இரும்பி யமபுரியை யடைந்து தன் தலைவ 

னாகிய யமனுக்கு மார்க்கண்டரைப்பம்றிக் கூறினான். அதுகேட்ட யமன் வேகுண்மு, 

தன் கருணிகர்சகளாகய சித்திரதத்திரர்களை வரஉழை த, அவர்களிடம் கணக்குக் கேட் 
    

* திநக்கடவூர் என்றும் சில புசாணங்கள் கூலுஇன் றன,



புராண சரித்திரம். ௩ 

Bes, தன் மந்திரியாயெ காலனை கோக்க மாரிக்கண்டரது உயிரை விரைவில் கொண்டு 

ரும். கட்டளை மிட்டனுப்ப ; அர்தக் காலன் வணங்கி விடைபெற்று, அஇககோபத் 
இடன் மார்க்கண்டரிடம் வாழு, அவர் மெய்யும் சிவார்ச்சலையையும் சிவ தியான த்தையும் 
ப்ரதி) இவ்மை யெவவாறு இழுத்துக்கொண்டு செல்வதெனத் இகைகழு, அவருக்குத் 
துன் தில்வனது ப.சாகரமத்தையும் அவனால் உஷ் டாகும் இஈதிரபதவியைப்பற்றியும் 
சொல்ல) மார்க்கண்டர், Raves xt ger இர்்திரபதவியை மதியாரென்றும், சிவப தச்தையே 
விரும்புவடுரன்றும், யமபுரிக்கு வாராரென்றும், தான் இவெபக்தனாதலின் யமபுரிக்கு 
வருவதின்றென்றும் எதிர்மொழி கூற) காலன் அவரிடம் அணுகாமல் திரும்பி, யமபுரி 
யடைக்று ஈடக்த. விஷயங்களை யமனுக்குரைச்க ; யமன் சீறி, மஹிஷலவாஹகாரூடனாடு, 
பரிவாரல்களுடன்: மார்க்கண்டரிடம் வ, பாசம் தண்டம் சூலம் மழு முதலிய ஆயுதங் 
களைக் கரத்திற்றாங்கி எதுரிலடை௩்கனன், மார்க்கண்டர் யமனழு வரவைப்பார்ழ்து பரம 
சிவனேத் லுதிப்பாராயினர். அதுசண்ட யமன், மார்க்கண்டரை அணு, தன் புரிக்கு 

வ.ரவேண்மிமெனறு அழைக்க ; மார்க்கண்டர் தான் வரு வதில்லையென்றும், அவ்விடம் 
விட்டோடிப்போகும்படிக்மும் பலில் கூறி சிவலிங்கத்தைக் கெட்டியாய்ப் பற்றிக்கொள்ள; 
யமன் கோபமடை£ம மாரகசகண்டர் கழுத்தில் பாகத்தை வசி இழமு*க ) அர்தச் சிவலிய் 

கத்தினின்று பரமசிவன் தோன்றி தன் இடது இருவடியைத் மூக்கி யமனை யுறைக்க) 

அவன் மழே விழுர்திறர்தனன், அதன்பிறகு, மார்க்கண்டர் பரமசிவனைப் பலவாறு துதிக்க) 

பரமசிவன் அவரைச் சிரஞ் வியாயிருக்கும்படி, யாசீர்வதித்துத் தன் இருவடியில் சேர்த் 
தருளினர். அதன்மேல், பரஹ்மாதிபரின் வேண்டுகோளின்படி. ப.ரமசிவளல் யமனை 

உயிரப்பித்து அவனைத் தன் லோகம்போய்ச் சேரும்படி ஆடிஞாபிழ்து மறைர்தருளின 

பென்பதாம், 
“Soy 

பக்கம் - ௧௪, சேய்யுள் - ௨௩.. * 

பிருகுழுனிவர் திருமாலைப் பத்துப் பிறவியெடுக்கும்படிச் 

௪பித்தது: 
முன்னொருகாலத்தில் தேவர்களும் அசுரர்களும் கொடிய பகை wero CoG m 

காலம் யுத்தஞ்செய்தார்கள். அக்காலத்தில் அதிழிபுத்இரர்களாடெய தேவர்கள் தோல்வி 

யடையுக் தன்மையடைகதார்கள்.. அப்பொழு இருமால் அத்தேவர்களஞுக்குத்துணே 

யாகவந்து நின்று தமத சக்கரத்தைக் கையிமலமிழ்தசைத்தனர். அதனைக்கண்ட அதிதி 

குமார்களான அகராகள் பயர்லு, ee baGines he ரிறியமாதாவம் திருமகளுக்குத் தாயும் 

பிருக்முனிவரு 3 கு மனைவியுமாகிய இயாதுயெவபவன து பன்னசாம யடைகலு, அடை 

க்கலம் என்று உள்ளே ஓஒயர்த் அக்கொண்டார்கள். உடமே க் சும்பிழ்சிற்த கியாஇ 

யும் தனம சகோதரியின் புத்திரர்களும் அடைக்கலம் புருந்தவாரகரமாகிய ௮௬7॥ 

களைக் சீக்கும்பொருட்டும் தனது வட்டு தலைவாசலில் உள்ளே வே யாரும் நுழை 

யாதபடி காவல் பூண்டு நிவறனள். அப்பொழமுலு, நுடிய அச.ரர்கவாத் மதடிக்கொண்டு 

வந்த பிருமால் தன மாமியாயெ யோதி நிற்கூமி. த்தை உடைக் , உள்ளே போகும்படி. 

எத்தனித்தனர். உள்ளே இப்போது போசக்ட்டா தென்று பிழுமு முனிய்மது மனவி 

BO go Borer. திருமால் பெருங்கோடம் கொண்டவராய் மாமியயனறும், மகாமுனி 

வராஇய பிருகு பூனிவர௮: மனைவியென்றும், பெண்டனமைட௰்ம் கற்புடைய பெல் பணி 

யென்றும் கறுதாமல் ௪க்கராயும த்தினிவவளது தலையை டறுத்தெழிச்தனர்,. படமான 

பெருஞ் எத்தமுண்டாயிற்று, அட்பொழுறு சிறிதும் குத்தமில்ல ற் பெரும் திவற்துயோச் 

செய்து முடி.தீத பிருகுழுனிவர் நிஷடையிலிருர்தவாமே ௧ விழி] கோக்கு மவி 

பிறக ததை அறிந்து, 2 4பம்கொண்மி கண்களில்  இப்பொதியற்க்க இத்பாடட:24 
eee Os 

eae ow i சரிற மம எந்தப் பு ரண த்தலுள தோ ஈன்மு புலப்படவில்லை



௪ சிந்தா ந்தசிகாமணி 

வெடுண்டு, உளளே துசுரர்பளைச் சற்ரிக்சும்பொருட்டுச் சென்றுள்ள திருமாலின் 

முகத்தைப் பார்த்த, துன்பத்தைல் சாவசாயே பத்துப்பிறவியை யடையக்கடவை 
யென்று சபித்தனர். பின்பூ, தமல். பு.க்ஜிர.ராயெ சுக்ரபகஉானால் உயிர்பெற்றெழுச்த 

மனைவியாகிய கயொழியு! ன் இவத்தியானம் செய். துகொண்டிருக்தன ரென்பதாம், 

-O- 

பக்கம் - ௧௪, சேய்யுள் - ௨௪, 

தீசிமுனிவா இருமாலின் சக்கரம் ஓடியச் செய்தது. 

பிருகுவின் மரபில் வந்த ரயவநமுனிவர்க்குத்தோன்றிய திசிமுனிவர், ப்ரஹ்மா 

வின் தூம் Sb ety கபன் என்னுமரச ஞி. அர்யோந்ய மட்பாயிருக்கு சாளில், 

ஓர்நாள் ஒருவர்க்கொருவர் எல்லாபவார்ம்தையாடிக்கொண்டு வேடிக்கையாய் அர்தணர் 

களோ? அரசர்களோ? இவர்களில் இு்தவர் யாவர் 7? என்று அரசன் வினவ, அர்தணரே 

திறந்தவபோ று OB hips! ut dn. Dy அதற்குக் (Gy L607 இ) 5 கணை ரிஜும் ஆரசுோ Ant saolr 

க ச . * * டம ட (ர். சர 9 3 of . no க . . 
ன்று கூற) பெழுஙகஃலகம all un மகம் Ch அழுனிவா் ia Heo, G 1560 யடிக்க; அம் குபன் 

வச்சிராயுதத்தால் இரண்ட இண்டாம்சப்பட்ட தழ ிமுனிவர் தமது நட்பினனாகிய 

FEB MON ந்னே தனு wo tp al pt Boe soo a, ot, 3 துமி Lit oh சம்கி ப யுணர்ர்து 

வற்து, துண் மபட்ட சரிரத்தைப்ம ராரும்இ, தடியை உபிர்ப்பித்மும் சேட்ப! முனிவரைப் 

பார்த்து; காஞ்ச்புரம்தை யடைழு. சிவாரச்சமாசெய்து வச்சிரசரிீரத்ைக்கொள்வாய் 

என்று கூற ; முனிவர் அஃவாமே இஷ்டசிழ்திவர்ததத்தில் முழுகி, மிருசசஞ்சிவினி 
யென்னும் மந்த sb 00> we e fl gs wi, வளை W007 HB, அழியாத பச்சாசரீரத்தைப் பெற்று, 

மீண்டு ராதஸபையையடைநம, முபறுடைய மலையை LIL Baro Qos gH, அக் 

குபன் பொருட்டாஈப் பசைழ்மு வாத இருமால் சக்கரத்தை ஏல அச் ௪க்சரம் வாய் மடி 

தலால், அத் திருமால் புறங்கொம்த்தோழினரொன்பதாம், 

அழ 
௪ * ௦ ச e . e e . ன . 

பக்கம - ௧௪, சேயயுள் - ௨௨; பக்கம் - ௧௫௩. சேய்யுள் - ௫. 
௬. . ர e ] ம் e . 

திவகண நாதர் தக்கனை அட்டுமுகமடையச் செய்தது 

தக்கன் வேள் வியைச்செய்தும் வீணானது. க் ் wy 
ப்ரஹ்மாவின் மவபுத்இரர்களில் * ஒருவனான. தக்ஷன் 1 என்பவன் தர்காள் 

டம 4 . . . . ay oy . ்.... ‘ : - . 

ப்ரஹ்மாவை கோக்க, தேயர்களிதி Met Fuso UITG wiworesr வ் னவ? பரவாமா, தேவர் 

கனிழ் இறந்தவன் சியிரானென்றும், மோக்தாதி ௪௪ல் நன்மைகளும் அவனாலேயே 
? "4 ் © ~ ௪ ௪ ச 

பெறவேண் முமெவ்லும், அதம அவனையே ஈரணடையவேண் மென்றும் சூ கினான், 

அதுகேட்ட த்க்ஷூள மோ.ததமார்க்கம இலக் ட்கள்] ட். ரவு மாதியர்களிலும் அளவில் 
ட்ப . ‘ / க பப ' _ 7b ட ௮ ற ட ° . . ட 

லாத வர த்தினேப பெய்ய நே ட்டே மாற் ஸஙலராவாமெனனும POT bOOG யடைகலு, 

மிகு$த தல-ஞ்செ ய்ய: சிவபிரான் பிரசன்னமாகி அவன் கேட்டவாறே ப்ரஹ்மாதியுல 
. ரு , ் ட ௫ a ஆ. ப, ° ல. e ல ந. Cd 

தங்களினும் தவத ஆலி ச ஸலவுப, இலல. எல்லாரும் வணங்கவும், இவனுக்குப் 
ப ச 4 * ட 2 ws ' . 2 a . 1° . 4 

பிள்ளைகள மெபெண்களுமுண்டாசவும், உமாஜேவிய ௮ம் பெண்களில் ஒரு புசல்வியாக 
« eo, ச் ~ . ச. ௬ ae * ௬ e 

வும், ௮ப் புதவவியைத் தான் மணஞ்மெய்மு கொள்வதாகவும், கனமார்க கத்தில் நீற்பதாயி 
3 - ட 

னிவ்வரம் இத் தஃ யம றும் அருளி மறைக்தனர், அதன்பிறகு, ப். ரல்மா மடநத வரலாற் 
ae mls 

    

sont terrence 

  

xo. WAR ASMA, தங்கம் ஸ், ௪, புஉஸ்தியன். (௫. புலகன், ௬. பெதவன், 

எ, பிருகு, ௮ விட்டன், ௯. த௲ஷன். இறுவன்றி ப்ரஹ்மபுத்திரர் பதின்மரென்றும் 

துவர், 

1 தக்ஷனே ப்ரஹமாவின் மாஈஸபுத்தினென்றும், ப் ரஹமாவினதங்குஷ்டோத்பவ 

னென்பூம் கூன்வர்,



புராணசரித்திரம், ரி 

டைந்து, தகஷணைப்பார்த்து ஆசீர்வதித்து, ஒரு க௪ரமுண்டாக்ட அயலுக்குக்கொமிக்க ; 
அவன் அ௮இல் வ௫த்துக்கொண்டிருக்தான். 

தக்ஷன் வேதவல்லி யென்பவளை $ மணகது, ஆயிரம் புதல்வரைப் PQ, அவர்களை 
கோக்இ, '*நிங்கள் சவபிராணக் குறித்தும் Pawel wu, ஸ்ருஷ்டித்தொழில் செய்வ 

தற்கு வரம்பெற்று வாருங்கள்”? என்று அஜஞாபித்து அலுப்ப ; அவர்கள் அவ்வாறு 

தவஞ்செய்கையில், கா.ரதர் வந்து அவர்களுக்கு ஞானோபதே௪ஞ்மெய்பூ ஸ்ருஷ்டி ச்தொழி 

oO ging SPS PRAM Loot, அதை யறிந்த தக்ஷன் மறுபடியும் ஆயிரம் பிள்ளைகளைப் 

பெற்று முன்போலவே தவஞ்செய்ய அனுப்ப ; மறுபடியும் சாரதர் அவ்வாறு செய்வாரா 
யினர், அதன்பிறகு, தக்ஷன் ஸ்ருஷ்டி .தொழிலுக்குரிய பிள்ளேக. ர்ல்லாமம்போயிர்மென் 
தெரிது, கோபமடைக்து, நாரதரை இல வுலடல் எஞ்ஞான்றும் சஞ்சரிக்கும் சபித்து, 

பிள்ளைகள் வேண்டாது, பெண்கள் பிறச்சத் தன் மனதில் ஸ்மரிக்க; அறுபது 1 பெண்களைப் 

பெற்றுத் தர்ம முதலியலர்களுக்குக் கொடுத்துச் சம்ததிபார்ந்தோங்குங் காலத்தில், 

இருபத்தேழு ஈக்ஷது ரங்களொன்னும் அஸ்வினி முதலா. இருபத்தேழு பெஸ் களைப் பெற் 
றுசி சம்திரனுக்களில மு, அவர்களைச் ௪மமாசப்பார்துக்கொள்ளும்பா இட்டஞ்செய்த 

இப்ப; சம்இிரன், அவர்களில் கார்த்திகை ரோடஇணி யெயவ்லும் பெண்களிடத்தில் மிகவும் 

காதலும்றவழா யிரும்மதையலிந்த தக்ஷன், wader Poms, தனது எண்ணத்திற்குமாமுக 

நடச்மமை:பால் கம்கபொல்லா மிழர்து இறந்துபோகுமாறு சாபமிட்டனன். ௮ம் சாபத் 

இன்படி. இசேதிரே. ஓவவொருகலையும் அமிந்து, பதினைந்தாகாள் ஓர்கலையுடனின்ற 

௪ம்தி.ரன் நடுங்கி, ப்ரஹ்மாவின் கட்டளைப்படி. சவெபிரானிட முறையிட; பெருமான், எஞ்சி 

நின்ற ஒருகலை அழியாது நிறுவி சன் ஜடையிற்றரித்து, சாபம்நிய்கி ஒருகலையுடனிருக்க 

வருளினன், இவவாறு சிலபிரானால் தன் சாபம் விலனெதைக் ட்ட தக்ஷன், கோப 

மடைக்து இவபிமானை நிர்தித்தனவ், அதுகேட்ட புலகமுனிவன் தசஷளைப்பார்த்து 

தவபிரா& இகழ்வறு தருதியன்றென்று பல நீதிமொழிகள் கறிக் கோபத்தைம் தணிக்க; 

அவன் கெடிய்காலம் அரசாண்மிகொண்டிருச்தான், இதுகிற்க. 

LOST UDEV ஓர்காள் பரம௫ிவனுக்கும் உமா தேவிக்கும் நடம்ச ஈம்பாஷணை 

யில் ப.ரம௫வன் உமையைகோக்கு, ₹*நீ உன்னை விய£து வார்த்தையாடினஇனால் உயிர் 

களடைந்த பாலம் அனைத்றும் நின்னிடம் வரது சேரும்; ஏழ்றுக்கொள்'” என்றுகூற) உமா 

தேவி நடும்), நேரிட்ட குற்றத்தை மன்னிக்கவேண்டினள். சிவபிரான் உமையைகமோக்க) 

டீ காளிர்தியாற்றிற்சென்று, ப்ரணவம்போன்ற வலம்புரிச் ங்கில் ஏடிலெய்தி Gur oe 

யானால், தக்ஷன் வம்து உவனைக் கண்டு, மீ குழந்தை வடிவாக நிம்க, தங் மனைவியிடம் 

கொடுத்து, வளர்த்து, முந்து வருஷமான பின்பு, எம்மை சோக்கிழ் தவஞ்மெயதுகொண் 
ஓருக்கு, நாம் வரது ரறமஸ்பமாக மணம்புரிந்து, உனா யழைத்துவருவோம்? என்று 

அருளினார். அல்வாரே உமாதேவியானவள் காளிச் இயை யடைர்திருக்க, தக்ஷன் ௮வவாழ் 

கின் சிமட்பினைக்கேட்டுத் தன் மனைவியுடன் அவ்வாம்றில் கீராடப்போமையில், ஓர் 

தாமரையில் வெள்ளியசங்கைக்கண்டு, கையைட்டியெடுக்க, அற் குழம்தையாதலும், 

மிகவும் சந்தோஷூமடைர்த, அதைத் தன்மனைவியின் கைபிற்கொடுத்தனன். (S00 oh & 

குழந்தை சிறப்பாக வளர்ர்து ஐந்து வயது நிறைய, BFapow சம்மதிபெழறுச் சிலபிசா 

னைக் சுறிம்அதி தவஞ்செய்கையில், லர் மாள் சிவபிரான் aml Abe gl திருமணமூசெய்து 

கொள்ள  வக்ததாகக்கூறினார். இதைக்கேட்ட தக்ஷன் மிகவும் உக்தொஷமடைக்து 
இவ்விருவருக்கும் விவாகம் நடத்துவதற்கு வேண்டிய ஏழ்பாடுகள்ளெயது, "தேவர்களெல் 

- nue ee ee பலைககவமை _ 

% தக்ஷன் மனைவியை ப். ரஸமுதியென்றும் வழங்குவர், 

1 தர்மனுக்கு 20 பெண்கள், கஸற்பபன் - ௧௩, சர்திரன் - ௨௭, அரிஷட்கேமி - ௪ 

ஆங்பேசன் - 6 இரசாஸ்வன் - ௨, பஹபுதீரன் - ௨,



௬ சித்தா ந்தகொாமணி 

லாரையும் வரவழைத்து, தன் மகளாஇய உமாதேவியை சிவபிராலுக்குத் தத்தநீர்வார்க்க ; 
மற்றைச் சடங்குகள் முடி.வதம்குள் சவபிரான் மறைச்தருளினர். இவ்வாறு மறையவே, 
தக்ஷன் மிகக் கோபித்து சவெபிரானது மாயச்தையே நினை ததக்கொண்டிருர்தான். 
Og ips. 

ப.சமசிவன் ஓர் தவசியைப்போல வடிவம்தாங்க, ans soars உமாதேவி தவஞ் 
செய்யுமிடம்சென்று, சிவசின்னங்களைக்காட்டி, வ்ருஷபாருடராகி, உமாதேவியைக் கரத் 
தால் நீட்டியெமித்து, வருஷபத்்இன்மீது வைத்லுக்கொண்டு, அவ்விடமிருக் த தோழிமார் 
கள் கால சைலாயத்திற்கெமுக்தருளினர். அதுகேட்ட தக்ஷன் கோபித்து அன்றுமுதல் 
சிவபிரானை நிக்தித்துக் கொண்டிருந்தான், ப்பஹ்மா ஈடக்த வ ரலாத்றைக்கேட்டு, தக்ஷன் 
கைலாயத்திற்குப்போய் வருவானாயின், எல்லாரும் சுகமடைவார்களென் று நினை தது, 
த்க்ஷ்னிடம் சென்று, அவனுக்கு ஈம்புத்திகொளுத்தி, அவைக் கைலைக்குச் செல்லும்படிச் 

செய்ய; அவ்வாறு தக்ஷன் செனறு, உள்ளே பிரவேடிக்க) அங்குள்ள சிவகணங்கள் இவனே 

உள்ளேவிடாமல் பலவாறு இவனது வர்க்குணங்களை யெடுத்தோதி புகழ்ந்து, அவ்விடத்து 

லேயே நின்று சிவபி.ரானைவணங்கி நிம்கும்படிச்செய்ய ; அவன் வெள்கி, சபையினின்று 
மகன்று, புமம்போக்து, கோபமடைந்ழு, கண ங்களைகோகடு, சிவபிரானுக்குத் தான் மாமன் 

என்றும், ப்.ரஹ்மாதியர்களும் தன்னைவணங்கு நிறக சிவபிராணைழ் தான் வண ஙஞுவ 

இல்லை யென்றும், பல மொழிகமக்கூறி; சம்றுமாலோடிக்காமலிவ்வாறு செய்வித்த 

மேதவனை யிகழுந்தசமைக்கொததி கார்யங்களைச்செய்யச் சபதம்செய்ம, திரும்பித் தன் 

நகரை யடைந்தான், தக்ஷன் தெவர்க ளெல்லாரையு மழைத்து, நடந்து விருத்தார்தத் 

தைச் சொல்லி, தன் ஆணையில் எல்லாரும் முல்போலவே நிழ்கும்டடி தஇட்டஞ்செய்து 
விடைகொடுத் தலுப்பிவிட்டான், இதுகிற்ஃ, 

ப்ரஹ்மா ஓர் வேள்வியைச் செய்யக் கருதி, திருமால் முதலிய தேவர்களை அவிர்ப் 

பாகம் பெறறுக்கொள்ள அழைத்துவரும்படி வழற்பாடுசெய்து, தான் வேள்வி நிமை 
வேறும்பொருட்மிக் கைலைக்குச்சென்று சிவபிரானை யழைக்க ) சியபிரான் ob Bemus 

யலுப்புவதாகக் கூறினர். ப்ரஹ்மா அவவிடம்விட்டுத் இரும்பி, {Bop coor Wyo அழைக்க] 

அவன் வருவதாகச் சொல்லி ப் ரஸ்மாவை யாகழ்செய்ய முன்னா அலுப்பிலிட்டான். 

. ச . . . ட ° — ச 6 ட க் . பின்பூ, திருமாலும் இம்திரனும் தக்ஷனிடம் ர, பூம்முவரும் பேசிக்சொண்டு, இல 
பிராலுக்கு அவிப்பாகம் அளிப்பதை த்தமிக்க முயல்வாராயினர், தக்ஷன் த்ன் பரிவார 
தேவர்களுடன் வேள்வியை அடைம்தால, அப்பபாமு பஇயும் Halen ost ங்களுடன் a 

. / . . க . . பரப்ப ட்ப a \ D ~-e CTT, இவரகள வரிலவைக்கமிட. ஹஸ்தா Li J eULO De! 6070) gp, Gia WTA 1 We 0 gu, 
_ “Ga, tS van ‘ ட கூட்ட பூர yo . . அவர்க்கு அவிர்ப்பா கமில்லையென்னுகூ ) ஈக்தி தோபமடைநறு, யாகமழியவும், தேவர்கள் 

௪ . ர . "Tg 9 . . . 

தண்டனை யடையவும், தன தலை யற்றுபபோகவும் சாபமிட்டு, கலங்களுடலன் கைலைக் 

குச்சென்று சிவபிராலுக்கு உடந்தவைகளையெல்லாம் சொன்னார். ஈந்த சபித்துச்செல்ல 
e ௩ ஸ் . ue, . ன் . ’ . rs . , சு ௬ வும், தேவர்க ளனைவரும பயகது, யாகசாலையை விடமப் பறப்பட்டிப் 2பாயவிடடார்கள், 

தக்ஷன் தன்னிடம் போயச்சோடதான், அதனால் யாகம் நடவா திடையிலொழிந்த த. 
அன் முமுதல் யாகாதிகள் நின்றுவிட்டழைழ தகஷன்தெரிம்து, தேவர்களே யழைத்துக் 
~ ௬. ௪. * ~ a * பு * rae . . 3. * . க கேட்க; அவர்கள் ௮வவாறு செயயாமலிருப்பதற்கு 6௦ இயினால் நேரி! டசாபத்ழைச்் சொ 
ல்ல; JOSS SUS HS தான் ஓர் யாகஞ்செய்வதாகக் கூறி அவர்களை யலுப்பிவிட்டான். 

அதன்பின்பூ, த௯்ஷன் மயனை யழைதீறு, ஓர் யாகசாலையை நிர்மிக்கச் கட்டளையிட ) 
௮வன் உடனே கங்காறதிமின்கரையில் ஒரு யாகசாலையைச்செய்து முடித்தான், தக்ஷன் 

யாகத்திற்கு வேண்டிய சரமககிரிமுதலா ஏ வைகளைச் சேகரித்து ஜேவர்களெல்லாரையும் 
வ. ரவழைத்தான ; அகத்தியர், ஸ்னகனாஇபர், அத்திரி, வசிட்டர், பிருகு, apa, அருவா 

சர், பசாச.ராதிமுனிவர் வருவதில்லையென்று சொல்லிவிட்டதை ம் தெரில அவர்கள்மீது
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கோபித்துக்கொண்டனன், ப்.ரஹ்மாத தேவர்களனைவரும் வர தடைர்தார்கள், யிலும், 
ததீரி யாகசாலையையடைக்த சங்கதி சக்ஷன் கேள்விப்பட்டு சந்தோஷ மடைய௰்தனன், 

நடந்த விருத்தார்தங்களையெல்லாம் சொல்லக்சேட்ட ததர மனச்சளர்ச்து தகூனைசோக்கு, 

சிவபிரானது பராக்கரமங்களை யெல்லாம் எடுத்தோத; அவன் அவவார்த்சைசளைச் சற்றும் 

கவனியாலு யாகம் ஈடக்கும்படிச்செய்ய; தழிசி கோபமடைர் து யாகசாலையினின்றும் நீல் 

இத் தன்னிடம்போய்ச் சேர்ர்தனன். அப்போது நாரதர் கைலைமலையை யடைர்து, ௪௯ஷன் 

செய்யும் வேள்வியைக்குறித்தச் செயபிரானுக்குர்சொல்ல; அதுகேட்ட உமாதேலியானவள் 

சிவபிரானைசோக்க, என்தர்தையாகய சக்ஷன் செய்யும் யாகத்தைப்போய்ப்பார்த்து வரு 

வதற்குத்தரவ டொரிக்கும்படி வண கஙடிநிற்க) சிவபிரான், உமாதேவியை கோக்டு, தக்ஷன் 

மதிக்கமாட்டாமுதலின், wre tore’ போகவேண்டியதஇல்லையென் நு தடுக்க; உமா 

தேலி, புத்த பற் தன்தகப்பனை மன்னித்துத் தன்னை அலுப்பும்படிப் பிரார்த் இத்த 

னள். அதன்மேல், சிவபெருமான் ௮ல்வாறே செய்யும்படி. உமாதேவிக்கு Sarr gh gent, 

உமாதேவி ிகவும் ச்தொதமடைர்து, தன் பரிவாரச்துடன் சக்ூனது யாகசாலையை 

யடைந்தனள், தக்ஷன் தன் புத்திரிபின் வாவைக்ஈண்டு, அம்மையாரை அவமதித்தப்பே?, 
இஉபெருமானையும் கிந்தித்தன். அழுசேட்ட உமாதேவியானவள் மனங்கலங்க, கோப 
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மடை.ச்து, த௲௲னை சோக்கு, *மூலகாரணமான சிவபிரானை இகழ்ர்ததஞல் ரீ சண்டமடை 

வாயா.” எனச் சபித்துத் மிரும்பி கைஸக்குச்சென்று, உவபிரானைநொகஇ, சுவாமி! 

உமமை சஈக்ஷன இசம்ற்றுகூமினன் ) அபயழிப்பிராக, எனப் பிரார்த்இத்து ஒரு புறம் 

வைகினாள். அதுகேட்ட பிவபிரான் உம ஙமன தில் நினை தீதமாத்திரத்தில் தன் 4 கெம்றிக் 

கண்ணினின்றும் வீரபத்திரர் தோன்றி வணங்டுநிற்க ; பெபெருமான் அவரை கோ&இ, 

தக்ஷூன்யாககுசை யழித்துவரும்டடு & கட்டளையிட ் வீரபத்திரர் விடைபெற்று இவகணங்க 

ஞூடள் கைலையினின OKs iy யாகசாலையை யடைந்து, தன்னையும் செவகணவ்களையும் 

வைததையும்,ிவபிராணை யிகழு தன்மையினை வாயர்த சார்யம்களையுங்கண் ட மி௨வும்கோப 

மடைந்து, பேரிடிபோல mired Qe ய்து, தக்ஷன் லையை உடனே இரண்டுதுண்டாக 

வெட்டி யா ககுண்டத்நுலிட்0 அங்திருந்த மதவர்களைத தண்டஞ்செய்று, யாக்கை 
\ oe . ° . ச் . a (je? ( . ' ச் ர ச 

WILD) th bl, பரமசிவ து அருளால் இமத தேவர்களை உயிர்ப்பிது), அவ்வவர் ௨60௮1 

போய்ச்சேரும்படி இருஞாபிஈது, தனது உடலுக்கு ௮ டஓுனமலையைச சொத்து 

தகஷனையுமெழுப்பி, தன் உல௰ம்போய்ச் சேர்ந்தனபென்பதாம். 

xy 

பக்கம் - ௧௫, சேயயுள் - ௨௫. 
(அப 4 e ௬ . 

சுவேதன் யமனைச் தண்டிததது 

முன்னொருகாலத்தில் சுவசனென்ஜு.ம் ராஜரு4 சுலோசனை யென்னும் மனைவி 

யுடன் இல்வறதர்மம் ஈபாத்தி வருநாளில், சுலோசனை வாதாபியென்னும் புத்திரனைப் 

பெற்று, அப் பத்திரன் மரலமடைய, சு வதனும் அவன் மனைவியும் வாஈப்ரஸ்காசிர 

மத்தை யடைர்தார்கள். அதவ ote, Fra gor இெவபிராணைசோக்குத் தவஞ்செய்ய 

வுதசேசிச்சளன். இவன் தன் வாழ்மாள் குறுகயதென்று நினைத்து, காளா சகம் எனலும் 

தர்த்தக்களையை யடைந்து, இரத்தினமுடிறீக்கு ுடைமுடிதரித்து Rar pone ole warn Gaui 

னன், அவ்வாழிருக்கும் நாரில், தன் ஆயுள் முடிவெய்தும்கா ளைக் கணிதாகளாம் தெரி, 

குதித்த அச்மாணில் சிவபூசைசெய்துகொண்டு, சிவோகம்பாவனையிலிருக்க ; யமன இவல 

வாழ்நாளின் மூடிவைய மிற்மு, மஹிவஷவா ஹா ஈரூடஞய்,கரச்தில் ௫லமேச் fi, Ca ado Go 

போல் ஆரவாரிழ், கோரப்பற்கள்தோன்ற பெரிய வாயைத்திறக்துகொண்மி, கோபித் 

we Ags சுவேழன் எுரிலடைம் தனன, இவ்வாறு யமன் பயமுறுத்தி, தண்டத்ழைச் 
    

  

  

* ஐடையினின்றும் . வயர்வையினின்றும் வசபத்திரர் தோன்றினசாகச் கூறன் 

சில புராணங்கள்,



௮ சித்தா ச்தசசொமணி 

சுழற்றி சுவேசன்மேல் விடவும், அவன் சற்றேலும் சலிக்காது சிவபூசையிலேயே சாட்ட 

முற்றவனாயிருர் சனன், யமன் அவனைப்பார்த்து ப்ரஹ்மா இதேவர்கள் என் பாச )த்திற்குட் 

பட்டவர்களாயிருக்க, இம் மானிடனோ பாசத்இனின்றும் மீளவல்லவன் என்று கூறிச் சீறி 

at; சுவேதன் பெருமூழ்ச்சியுடன் சிவலிங்கத்தைக் கெட்டியாய்த் தமுவிக்கொண்டு, சிவத் 

தியானத் திலேயே இருந்தனன். இதைக் கண்ணுற்ற யமன் எறி, ௮கே௧ பழிமொழிகளைக் 

கூறி, பாசத்தைக் கரத்தில் தாங், சூலத்தைச் சுழற்றி, அதிவிரைவில் சுவேதனை அணுக 

பேரிடி.போன்று £ர்ச்சித்சான். சுவேதன் ௮௧ கர்சனையைக்கேட்டு, இடுகஇட்டு, மனம் 

கரத, சங்கரா! மகேச ! காமதகன ! புராரி ! முக்கண்ண ! பரிசுத்த ! அர்த்தராரீ௪ ! 

அபயம் ! எனப் பலவாறு தித்து, செவத்யாகஞ்செய்ய ; பரமசிவன் அவனது பக்திக் 

இரம்இ, வ்ருஷபாருடனா9, உமாசமேதனாக சிவகணங்களுடன் காட்டிதந்து அஞ்சேல் 7? 

எனக் கூ, சூலத்தை ஈழம௰்நிவிட்டு யமனை மாய்த்தனன் ; பின்பு, சுவேதலுக்குப் பல 

ஆ௫ிகள்கூறி, வெகத்தலைவரில் ஒருவராக்கி, உமாதேவியின் விருப்பத்தின்படி. யமனை 

யுயிர்ட்பிச்து அவனது லோகம்போய்ச்சேர அப்ஞாபித்து அந்தர்த்சாக மாயினா 

ரென்பதாம், 

அஜி 

பக்கம் - ௨௧, சேய்யுள் - ௪௫. 

அகத்தியமுனிவர் விந்தமலையைப் பாதலமடையச் செய்தது 

முன்னொருகாலச்தில் இம௰யமலையில் ப.ர.௦சிவனுக்கும் பர்வதராஜனது புத்இரிக்கும் 

நடந்த திருக்கல்யாண மஹோதஸவத்தைச் தரிசிக்க எல்லா அ௮ண்டங்களினின்றும் ப்ரஹ் 

மாதி தேவர்கள், ருஷிகள், இக்சுப்பாலகர்கள், இன்னார் மூதீலானவர்களனைவரும் ஒருங்கு 

சேர்ர்தார்சள். இவ்வாறு பலவேறு அண்டங்களினின்று வந்து ஓரிடம் சேர்தலும், வட. 

பக்கம் தாழ்ந்து தென்பக்கம் உயரவே, தேவர்கள் பயந்து, கேரிட்டலுன்பத்தை Haran 

லுக்குத் தெரிவிக்க; பரமசிவன் அகத்தியரை யழைத்து, எல்லாரும் இமயமலையில் 

வர்தமையாம் வடபாகம் தாழ்க்து தென்பாகம் உயர்ச்ததாதலின், அவரைத் தென் 

னாட்டிலுள்ள பொதிகைக்குப்போய் உலகமுற்றும் முன்போல சமப்படுத்த ஆழ்ஞா 

பிக்க; ௮ம் முனிவர் எதிர்மொழிகூறுது, **சுவாமி ! தேவரீர் இருமணக்கோலத்தைத் தரி 

Bin ப்ராப்தி | Vert Ha. USC ear cor ? என்று விண்ணப்பம் செய்ய; சிவபிரான், “இரு 

மணக் காட்சியை பொதிகையில் உன் நிமித்தம் காட்டிவயோம்? என்றருளினார். அகழ் 

இயர் மிகக் களிப்படைம்மு பொதிகையடையவே வடபூமியும் தென்பூமியும் முன்போலவே 
௪மமாட நின்றன. இது நிம்க, 

. ற. 5 * ற) _ a, ன உட டாரதமுனிவயரது போதனையினால் விரந்தமலையானது மேருமலையுடன் பகைத்து, 

அதனிலும் தான் உயர்வடைக்கதெனக் கூறி, ஓர் மக்திரத்தினால் பீஹ்மலோகபர்யந்தம் 

நீமிர்ர்து நின்று, ஆகாயமார்க்கத்தை யடைதலுக்கொள்ள 7 கோள்கள் ஈக்ஷ£ம்ரய்கள் மூத 
. er * * க 6 . ச எ . 

லி.பவைகள் பயங்து அகத்தியமைச் erpavoi bg, Mi gwiwIC_v ஐங்கள் லோகங்களில் 

௪ஞ்.. ரிக்கத் தடையாயிருக்கும் துன்பத்தைத் தீர்க்கும்படி விண்ணப்பித்து நிற்க ; அகத் 

இயர் ப. ரம௫வனை த் இயானிகச்து, விரி தமலையை யடக்கும் உல்லமையைப் Gu pm, பொதி 

கைக்குச் செல்லுகையில், அகாயமளாவிய விச்தமலையை போகு,  லிந்தமே | நாம் 

பொ திகைச்குச் செல்கின்றோம்; நீ ௪ம்று வழிவிமியாயாக?” என்று கேட்க; விச்தமலை கர்வ 

wena, © யான் உனக்கு வழிவிமிவ தில்லை, கீ வர் தவழியே இரும்பிச் செல்வாயாக 1? 

என்று பதில் கூறியது. இய் வார்த்தையைக் கேட்ட அகத்இ.பர் கோபமடைந்து சவபிரா 

னைத் இயானித்து தன் கரத்தை பரமபதம் வரையிலும் நீட்டி விம் 2மலையின் உச்சியில் 

வைத்து கெட்டியாய் ஊன்றுதலும், விர்தமலையானலு அசிஃ்ரத்தில் ப -தலம்போய்ச் 
சேர்ந்தது. அதனால், விச்தமலையானலு துயரமடைங்து முனிவரை கோக்கு, ** வள்ளலே ! 

தெவரீரத பெருமையை சோச்காது இகழ்ந்த குற்றத்தைப் பொழுத்தருளல் வேண்டும் ;



புராணசரித்திரம்: ௯ 

நான் எப்போது மேலே எழுவேன்! என்று பிரார்த்திக்க ; அகதியர் அதைப் பார்த்து, 

** ராம் இனி இவ் வழியே திரும்பிவருலோமாயின் நீயும் எழும் இிராச்சக்கடவை?? என்று 
கூறிச் ரென்றனரென்பதாம், 

அஜி 

பக்கம் - ௨௧, சேய்யுள் - ௪௫. 
‘ . 

அகத்தியநுனிவர் நகுடனைச் சரப்பவருவடையச் சபித்து: 

முன்னொருகாலச்தில் தேவோதஇரன் எம்மாசனம்மில் லீ ர்ஜிரார், கட அரம்பை, ஊர் 

வ, மேனகை, இ லாத்தமை முதலிய ( CO che)’ ஸ், ம குணிணி எட் Lo. யம் பார். pie கொண்டு 

oan Bis ப்டைர்திருக்றெ சமயம்தில், சேலராருவாலய பா ஸ்பதி வர்தார், அவ 

ருக்கு or at கொண்டு போமா மலும், (4 ரூவெண்ட வணங்காபானும் மதோமத்தளுயிருக் 

தது கண்டி, அவர் ஸ்்ரீகளின் மயக்கத்திலா ப்பட்ட உர்களும்கு வணக்கமுாழமுண்டோவென 

எடணிஃ்கொண்டு இரும்பிட்போய்லிட்டார். அட்வாறு CumaCay (ri இரன் தல் செல்வ 

மெல்லசம் நாய் க்குமாள். குறை! ப்பான ப சன்டு, செலகுடு வை eur தனே உழி பாடுகள் 

செய்யாததருல் இவ்வாறு மி வியாதகென்று எண்ணி, நுவரைத் Coup jms an eos இ 

னால் Cop wr edit. a Bie ப் ேே ய், கர் கஸ்ு பெல்லாம் விடட oot LIL sh fo) ய; ப்ரவாமா 

இதிரனை மோகடு “ரீ. இழ முதல் குரு வருக வரையிலும் ச்வஷ்டாலின் பு. ரனான 

ஒன்று தலைகளையுடைய விண்வரு னைக் கூறாுவாடவைச் பக்கொள்வாயாக? என்று சொல்ல) 

இதர. gwAdeos hE grace. வஒஸ்வருபணைக். குருவாக வைத் துக்கொண்டிருக்ற 

மானில் 4) 6 Wat oar பர் மாகம் செய்யவேண்டி வீற்வருபழுக்பக் சொல்லை; அவ்வாறு 

அவன யாகம் செய்யுமா பயில், போவ Facer யறியாமல் அனிர்ப்பாகம் HHT Beat GH 

கெ A ob oh Gly eo rs த [0 Bg vor heal aid fg £யுத்தால் (ch வாட யா ்த்வ் ரான வி ஸ்வ 

சே பமா (olay ட்டி Cp vil La gh வர்க யும் ் “ழே விரும் (ப.ச பெ ய்தா gal . ஆம் மேனி Log hy 

சுருநம் உறு பறவையாக போயின, அல்லாறு வெட்ட னவுபனே, இர்இரயா ப்ரவ்ம 

ob மீர்துதொள்ளவே , அதை மான்கு கட்டாக் இ, பூமிக்கொருபங்கும்,  ஸ்க்ர்சளுக் 

கொரு ங்கும், LO oh SA) Doles (hy ங்கும், PCa olen uae tome Ald giles Ogi அவன் 

BESO (தம் மெ ட் தியை ல்ற்ப பப் BAO DUM NUD வட்டார கேள்விட்பட்மி 

தும்கி்மு வாய்விட்: Cpe, Cer gilt Baal, a slg rus horney கொள்துவளுடைய ௨ உயிரை 

வாய 6200) வேள்வி ய்ய, அ இனி vor நும் ய்'(. ் இ TP hf oat தோ. யின், அவண் ய்து 

இட் பெறு or Ait 4 அ பொர்புமியமபோழு, இர் மரன் பிறாமாட்டாறு தோம்றுப்போய் 

. . ‘ . . ௪ ‘ ay ச . . 

UT, DMN y woe #6 தில் முன, ய்ய: மிது (yl wird nh Qos காட் 

Ue. ave urn 4 } mth GMA rou எட்ட யாப திற வகியின் * chp முகெலும்பி ட யூ 2 7 இஞ்சி மப் Yau! ப் க re ம் (1! Trt ih re யயர 3 மத் ம இ ் 

லே ( வேோர் புதிய வ. ரா யக பம் செய்தால், spe சொய்டலாமென்று சொல் 
னி | பா Con ச : 7: ee பக்க . a 

oto Li, ற் சிடு ட Le LD eM td வுழைய்னி மறும் இபம்டிய 4 கடம] அபார கபாலி 

தின் மீலமாய் Gmelin மும்தியடைய ; (yc, bot Bu Lee) OTe gd yt oh UDA od LO Mah OD 

வசி ிராயுகம் செய்துகொண்ட Bb ee மிரு க்தி பப் தெ ன்றுவிட்டான், அந்த 
ட் உட் ரு ௪ . . க , | ~ ௪ ட் _ 

ப்ரஹ்மா யான yl (இம் ஹி. wo Lp ப்பூ ee aol AT wont ke பட்டி Ky இதன் LL, gh oy Ch (bbe 

. ர் ட . ௬ eye ட t * ° க * 5 ஞி 

க்ப் இல alleys Bo OT DeOoT மல் 'இலுன் யா நா லிஸ் eyed th ab wl OO » Oura 7 fol பொப் ற்ற, மி 0ம் 

ம் ம் ' ! 

பொ லிவி t திருச் மம் 4 10 பதில், we வுல இல் ர, ஸம woof OF COT pyylly 6. OF oor அஸ்வ (மத 

உட்ப . . ச - . ப a ச ழ் 

யாகம் செ ச(பதுவம் ஜான. C per ROM oa Ts acl SO ou og WI COL. th Gov Cn ne B, fh (J) QZ.UEOT 

LO Td fy Lp wm AS ATE &Y coy eth lao LTP of. களவு. ost fit Dre, ரக பதவ 

உ முன்றருகாலத் மத்தில் பு மிடுப்பாற்ச அடக் மடையள செல்துசையில், wus பாணிக் 

ளாய் வரக்கடடாி 009 று, வரும் அர (1ம் அல மையெல்லாம் மிழ் சயிடம் வைக்க 3 

QaWe morte அவற்றை யாரும் ய். பம! 'சட்காற தலும் அலார அடஉற்மை விழுங்க விட்ட 67) 

அவைகள் முழலுகெலும்புடன் oud Ab geo. 

B



௧0 சித்தா நதரிகாமணி 

லோகம் வருகையில், சிவிகையைச் சுமந்து செல்லும் 4 சப்தருஷிகளின் தன்மைகளைச் 

சற்.றுமறியா தவனாதலின், இர்திராணியின்பம் பழுத்த காமத்தை யனுபவிக்கும் ஆசை 

யால் விரைந்து செல்லும்பொருட்டு, இர்திராணியிடத்துக்கு விரைவாகக்கொண்டு செல் 

ஓங்களென்று சொன்னான், இிவிகையின் கொம்பு சுமந்து மூன்புசெல்லும் அகத்திய 

மூனிவர் ஈகுஷன் கூறிய வார்த்தையைக்கேட்டு சர்ட்பமாகக்கடவாயென்று சபித்தனர், 

அவன் உடனே பெரிய மலைப்பாம்பாய்ப் போனான், அப்போது, க்ருஷ்ண மூர்த்இ இர் இப் 

பிரத்தத்தில் தருமன் யாகத்தை முடித்து இருவரும் வெட்டையாடச் சென்றலவிடத்தில் 

ஒர் பாம்பு மலைபோலக் இடத்தலைப் பார்த்து, அதனருகுசென்று, கீயாரென்று க்ருஷ்ண 

மூர்த்தி வினவ ; என் பெயர் நகுஷன், சான் முன்னொருகாலத்தில் ௮ஸ்வமேதயாசஞ் 

செய்து விண்ணுலகஞ்சென்று இர்தூபதத்தையடைந்து இர்ராணியைப் புணரக் ௧௫௬ 

இய யான் சிவிகை சுமம்துசென்ற ௪ப்தருஷிதயாயும் கோக்டுச் சர்ப்ப ஏகுங்கள் என்று 

கூற ; மூற்கொம்பு தாங்கிய அகத்தியமுனிவர் சர்ப்பமாகக் கடவாய் என்று சபிக்க ; 

அன்று தொட்டுச் சர்ப்பமாயிங்குக் இடக்இன் றனன்; அதற்கொரு தீர்வுபெற்றிவேனென்று 

வருர்திக் கூற; கண்ணன் மாயூரமென்னும் திருப்பதியிற் சென்று இடபதிர்ச் தத்தில் 

நீராடினா லிவ்வுரு நீங்குமென்றுரைக்க ; கர ஷன், ச.மி௫ம் பெயரும் வலியில்லாச யான் 

எவ்வாறு செல்லக்கூடும் என்று கூ ; அர்த ஈருஷ்ணஷூர்த்து தனது கரத்தால் அவனை த் 

தூக்கு எறிர்தனர், ஈரகுஷன் இடப ர்திதத்மில் விமூறு, அவ்வுருநீத்துத் தேஉவடிஉம் 

பெற்றுச் சிவபிரானையும் உமாதேவியையும் பூசித்துத் தேவருலகடைந்தனனென்பதாம், 

அஜி 

பக்கம் - ௧௫௩, சேய்யுள் - ௬. 

தண்டி தாதையைக்கொன்று சிவமானது. 

சோழசாட்டி.லுள்ள திருச்சேய்ஞலுூர்ப் பிராமணகுலத்தில் anAuCen $5.5 4 a6) 

யெ எச்சதத்தன் என்பவன் தஇருமைக்த.ராகத் இருவவதாரஞ்செய்து விசா.ரசரு மனா 

சென்றும் பிள்ளைத் திருசகாமம்பெற்று, ஜ். து வயதான பருவத்தில் பூர்வஜர்ம உணர்ச் 

சியினால் வேதாகம சாஸ்திரங்களெல்லாம் PAN gaits, Tip வயதான பருவச்இல் 

உபகயனச்சடங்கு த்தை செய்வித்து வேதமோதுவிக்க, உபாத்தியாயர் எடித்து ஒது 

விப்பதற்கு முன் உணர்ச் துகொள்வதை அவ்வுபாத் இயாயர் முதலானவர்கள் கணு 

அதிசயித்து ம௫ூழ்ச்சி யடையும்படி யாவு முணர்ர்து, இவ் வேக முதலான பயித்சியிஞ 

லடையும் பயன் ப.ரமசவனுடைய இருவடிக்கன்புசெய்வதேயென்று உள்ளத்திற்கொண்டு 

வளரும் நாளில், ஓர்காள் வேதாத்யயமச் சிறுவர்களுடன் Car gum emia GU போம் 

பொழுது, மார்ச்சத்தில் பசுக்களை மேய்க்க ஓட்டிக்கொண்டு போகும் இடையனை 

ஒரு பசுவானது முடடூனதனால், அவனப்பசுவைத் தடியால் அடிக்கக்கண்டு, மனம் 
வருக்தி, அவனை கோக்க, ₹' பசுக்களை என்னென்று நினை ச்தாய் ; திரிஞூர்ற்த முதலான 

தேவஸ்வரூபமுள்ள தமன் ழிப் பரமிவத்தின் திருமஞ்சன தலுக்குரிய டஞ்சுகவ்மித்தை 

யும் விபூதிக்குக் காரணமான சாணத்தையும் தருவதஞுல் அதனை யடி த்தால் மஹாபாம 

கம் நேரிடும்; ஆதலின், நீ யயவைகளை மேய்க்கவேண்டியதில்லை; இன்று மூதல் நானே 

மேய்க்கறேன்? என்று கூறி, அட் பசுக்களுக்குரிய பிராமணர்களுடைய சம்மதமும் 

பெற்றுக்கொண்டு, அன்றுமுதல் மேய்த்து வருகையில், பசுக்களெல்லாம் மிகவும் பெருக, 

பால் மடிகரந்து பொழிவதை நாயனார் கண்டு, பூர்வஜச்மத்தில் இவார்ச்சனைசெய்த 

தொடர்ச்சியினால், பரம௫ிவத்துக்கும் திருமஞ்சனஞ்செய்யவேண்டுமென்ட விருப்ப 

முண்டாக) {Hants மண்ணியாற்றங்கரையில் ஆச்திமரத்தன்டூழ் மணலினால் Rae a 
க்ப் பெருமானைப்ரதிஷ். Leni Glew) gi, _ஆலயமுதலானவைகளும் அம் மணலாலமைத்து) 

* ௪ப்தருவதிகள்: அகத்தியன், ஆங்கரசன், கோதமன், an Auer, புலத்தியன், 

மார்க்கண்டன், விட்டன், 

    errata eerie



புரர்ணசரித் தரம். கக் 

இருப்பள்ளித்தாமமும் கொய்துவைய்துக்கொண்டு, குடங்களையேர்து, ஒவ்வொரு பசுவி 

னிடத்தஞ்சென்று, சுரப்பு மடியின்8ழ்ப் பிடிச்ச, அவைகள் தாமே பால் பொழி ய, 

அந்தத் திருமஞ்எனத்மைக் en dr bad gy, அபிஷேக செய்து துதித்து, அன்றுமுதல் 

H sive ஒரு விபயாட்டாகச் செய்றது வருகையில், ஒரு சாளந்தமார்க்கமாகப் போன்ற 

ஒரு பிராமணன் பார்த்து காயனாரூடைய ௨ ள்ளன்பு ஜெரியாமல், இவன் சிறுபிள்ளை த் 

தன்மையால் பாலைக் SDF gi Loa# ei) oD MANS S np Qeor car gy நினைத்து, ஊரிம்பென்று 

பிராமணர்களுக்குச் சொன்னான். அவர்கள் தங்களுடைய பசக்கள் குறைவில்லாமல் 
பால் கறப்பது தெரிந்திருந்தும் எச்௪தத்தனுடன் சொன்னார்கள். ௮ம்தப் பிராமணன், 
“நாளையதினம் நான் போய்ப்பார்துது சொல்லுமேன்?? என்று அவர்களுக்குச் 

சொலலி, மறுமாள் மண்ணியாற்றங்கரையிறசென் று, குராமரத்திலன் மேல் மறை/இருக் து, 
காயனார் முன்போலத் திருமஞ்சன செய்வதனைக் கண்டு, கோபஞூண்டு, இறம் வெற்று, 
கோலால் முதுலெடிக்க ) நாயனார் அன்பின் மிகுதியால் அவனடித்ததும் தெரியா மல், 

அர்ச்சனைம் தொழில் விடாதிருக்க) எச்சதத்தன் பின்னும் கோபங்கொண்டு, இருமஞந்சனப் 

பாற்குடங்களைக் காலினாலிடறிச் இர்தினான். அதைக்கண்ட. நாயனார். மனம்பொருமல், 

தம் மருங்கருக்த கோலையெடித்து, அதுவே மழுவாயுகமாக, எச்சதத்தனுடைய இரண்டு 

கால்களையும் திக்க; அவன் மண்மேல் விமுர்தான், அவ்வாறு அவன் விழுந்தது கண்டும் 

நாயனார். சிவார்ச்சனைவிடாது செய்ய ; பரமசிவன் வ்ருஷபலாஹந௩த்துடன் பார்வதி 

ஸமேத ராயெழுரதருளிம் தம்மை வணங்தின அன்பரை யெடுத்து நோக்டு, “நீ ஈம்பொ 

ருட்மி ஈன்ற தாதை வீழ எழிச்தனை யாதலாலினி மாமே யுனக்குத் தடை? என்று 

அணைத்து, உச்சிமோர்று, மகிழ்ந்து, மொண்டர்களுக்கெல்லாம் தலைவ ராகுமுறையை 

யளித்து, காமுண்ட பரிகலமும், உமிப்பவைகளும், ரூடும்பூமாலைகளும், உனக்கே தக்க 

வாகக் கடவவென்றும், 4 தண் உ௪னென்றும் பதமும் தந்தோமென்றும் கடாக்ஷித்து, தம் 

முடைய திருமுடியிலணி௫திருத கொன்றைமாலையினை அன்பர் முடியிற் சூடி. சிவலோ 
கத்துக் கெழுக்தருள ; தண்டீசகாயனாரும் பரமசிவத்தைத் தொழுலுடன் சென்றனர். 

எச்சதத்தன். தண்பி.சமாயனார் மழுவால் தண்டிக்கப்பட்டமையால் சவாபராதம் Coe 
சும்றத்தாருடன் முூக்தியடைநதனனென்பத £ம், 

அஜி 

பக்கம் - ௨௧, சேய்யுள் - ௪௫. 

அகத்தியமுனிவர் கடலை ஆசமதஞ்செய்தது. 
தேவேம்திரலும் விருத்ராகரனும் போர்புரிந்து, நேவேந்தரன் விட்ட கமகம் 

விருத்தாகூரன் வெட்டியும், விருத்தாகூரன் விட்ட பண களை ஹேவே£திரன் வெட்டியும், 

ஒருவருக்கொருவர் பின்னிடாது முனைந்து ௪ண்டைசெய்ய ; ஹதேவேம்இரன் இவல எவ 
வகையான அ௮ஸ்இரய்களை விட்டபோதிலும், பதில் ௮ஸ்திரம்களை விட்டி மாய்ழ்துவிடுகிறு 

னெஷ்று தெரிம்து, கோபம் மூண்டு, வச்சிராயுதத்தை யெடுத்தவுடனே, ௮சுரன் பயம்து, 

சமுத்திரத்தில் குதித்து ஓளிதீழுக்கொண்டான். அவன் பின்னே Qi B repd குதித்துத் 

தேடிக் காணாமையினால், ப் ரஹ்மாவிடச்திற்போய் Lb & சங்கஇகளையெல்லாம் சொல்ல) 

அவன் அசுரன் மாளும்படி. யோசித்த, தேவேர்திரனை அகத்தியமுனிவரிடம் அலுப்ப) 

இர்இரன் பொதிகைக்கு வருவறை முனிவர் கண்டு அவனை ஆீர்வதித்து, வந்த கார்யத் 

தைக்கேட்க; இம்திரன் முனிவரைப்பார்த் து, ** எல்லாம் உங்களுக்குத் தெரிந்த விஷயமே) 

ஆயினும், விருத்தாசுரன் என்னுடன் சண்டைசெய்து தோறு சமுத்திரத்தில் ஒளித் 

துக்கொண்டான்) அவன் இறந்துபோகவும், எங்கள் துன்பம் தீரர் துபோசகவும் வந்தேன்?! 

என்று முறையிட ; முனிவர் செவத்தியானம்செய்து விருத்தாகூ.ரன் மறைர்திருட்த சமுத்தஇி 

T EOS உள்ளங்கையில் உளு தளவாகக் கொண்டு ஆசமகஞ்செய்ய2வ கடல்நீர் app; 
  cee ai te Sohne mh அவளை யக. 

* ௪ண்டேச்சுரன் என்றும் பெயர் வழங்கும், 
 



GQ. சித்தா ம்தசிகாமணி 

இர்தரன் கடலிலே ஒளித்திட, கமும் அசம்ளைக் கண்ணுற்று வச்சிராயுகர்சால் அவனுடைய 

தலையை வெட்டி வீழ்த்திவனென்பதாம், 

- ஜி 

பக்கம் - ௨௧, ேய்யுள் - ௪௫. 

அகத் திெயமுனிவர் வாதாபியை வீர்ணஞ்செய்தது. 

சூரபன்மன் தங்கையாகிய அசமுகியென்பவள் வருவா௫சமுனிஉர் வரிக்மும் பன்ன 

சாலையை UIC Gi, அம் முனிவரைப் பலாத்காரமாய்ப் பு எர்ர்து இரணமி பிள்ளைகலைப் 

பெற்று வில்வலன் வாதாப்/ என்னும் மாமர்தரி2 மாள். அப் பிள்யாகள் பிதாவாகிய giana 

முனிவரை கண்டு, தன் தபா (லல்கைத் தங்களுக்கு கத்கஞ்மய்யும்படி. பிரார் 8 இக்க] 

௮ம் முனிவர் (peril bau, £ ‘@ Dow ற முனிவ ft Hoh ரானே bi வம் நீறுகள் இடை, பூறு 

செய்து, பிகாபு அகத்திபமுனிவரால் LOT Soot LOLOL fer ott? ST od! fu a soot Yoo பின்பு, 

இவ்விருவரும் பயர்து, ஓர் வனத்டையடைாமு பர, மாயை டமாச்இழ் BO Cho ts gi, 

6 இட்மிக்கடாவைப்பொல விள Beto ares) Qa LW Uden yer, நான் அவனைப் 

பார்த்து உயிர்பெற்று வரக் டவையென்று கூவிஞல் பழைய உய த்துடவ் வச அருள் 

புரியவேண்டும் ?? ? GT val பிரசார் & இக்க ; அவ்லாா ற ட் Dob wi oy I tito! rb பதான், இய! 

வ ரத்ழைப் பெம்றுக்கொண்டு இவ்விரண்டு HE OT A Ay hie (ope Lov பூர் ys Glgwu 

செய்து aris goaray wanton tas, gy able chp வரப்பட்ட முனிவர்சளிு. உப்ரை 

வாய்கும்பொருட்டு, WY adi GV vol மூவளியு௬ு வம் ம் படப், at TL) அட்மிருவம் தாங்கி] 

மிருப்பார்கள். வழியில் வரும் முணிவர்சள ம தய்கள் ஆச்சிரம Bog அமைத்துக்கொண்டு 

வந்து, வாதாபியைக் கொன்று, தடளையைச் சமையல் ய்து, அல்னம் காய்கறி மூதலிய 

வைகளுடன் கலம்) முனிவாகளுக்குப் படைத்து, உண்ணும்படிச்சைய்மு, தன் தம்பி 

யாய வாதாபியை அமைப்பால், பஅுப்போது இட்மிருவான வாதாபி உப்பும். உடலும் 

பெயழ்று முனிவர்களது வயிற்மைம் இத றுக்கொண்டு வெயியில் வருவான் அதனால், 

கள் இமக்கின்ற மானிவாகளமு.. தமையைடன்மு சுகிப்பாசள், பப வாறு சேட்டளாய 

இவர் 

இவ விருவரும் முசியுயவமாகவும் fi BCH, வமாலவும் எத்தது. இட fi fv at eich Wh 

கொண்மி வசிழ்ழு வம்தார்கள். ப Wheat Diddy Yoh: இயமுனிவர் ahi & bea லையைப் பாதம் 

போயடையும்.. ly FOF US sp wir one பாச்ச வருகையில், குட குதேசம் வியாய்ச 

செல்வாராயிலர். இவரு வரவையும் விருத்தார் தல்தையம் வல்ல வாதாபி யதிர்முட 

இவத தசையைசத் இன் எலர்பார்த் திருர்தார்கள். வாதாபி தும்ருவடைம்து புதரில் 

Cio wb gi Gls Oe வில்வலன முனிவுரு பர்த்து, அ ந்தியமு பர் முவ்னர் விரைவாய 

வந்து ஈமஸ்ஃரிழ்லு, மிக்க Yorjo iu eg @, 40 BI ATO SBOE avd gu உணவுகொள் 

ஞூம்படியாயப் பிரார்த்திகக) அம் முனிவர் இவ்வா வது வெவரமா Ch Bens 

௮வனுடன் போச; அவ. அவரைப் es gi சமையல் செய்யக் தொடங்கிஞன, வ்ல்வலன் 
ச ௬ ௪ ட்டு . ர, டி « 4 * ச ட . ட a ° 

௮ன்னம் awa dusrisswslot oludioured இஃயமாய் அமைத்து அகத் தியமுவிவர் முன் 

னிலையில் இட்மிக்கடாவுருவம் பெழ்றிருச்கும் வாதாபியை இரண்டு துண்டாக வானினும் 

வெட்டி, தசையைக் கார தினு-களுடன் பொரித்து, ஆவிபோகமல் மூடி. சமைத்து, வித்த 

மாக்இ, அகத்தியமுனிவருக்கு ஓர் ஆசனம் அமைத்து, அதில் இருக்கச் செயது, உபசாரம் 

பண்ணி, சமையல் செய்த பலகாரவர்க்கங்களை யெல்லாம் முமையாகப் படைத்து, ஜலம் 

முதலியவைகளை அயல்லாம் சேகரித்துக்கொமித்து உண்ணும்படிச் செய்தான், அகத்திய 

முனிவர் உணமி, ஜஐலத்தைப் பான.ூசெய்து, அவ்விடம்விட்ம் எழுந்து, வேறொரு இடத்தை 

யடையும் சமயத்தில், வில்வலன் அவருடைய உயிரை வாங்க நினைத்து ப்.ரஹ்மாவைத் 

தியானித்த, வாதாபி! சக்ரம் வருவாயாக? என்று அழைக்க ; வாதாபி, அண்ணா! 

வில்வலனே ! இவனுடைய உயிரை வாய்டு வயிம்மைசக் மெத்துக்கொண்டு வருவேன் ?? 

என்று கூறிக் கர்ச்ரிக்க ) அசத்தியமுனிவர் வில்வலன் செய்த மாயத்தையமிர்து, கோப



புராணசரித்திரம். 
௧௩ 

(DED வாதாபி உயிர்க ஃகி இறக்கக் கடவசைன்று வயிற்றை ஒருதரம் தடவு; வாதாபி 

இலச்துபோயினன், அதுகண்டு, வில்லன் பழைய உருவத்தை2 தாக்க, தண்டத்தை 

யேர்தி, அகத்தியமுனிவரைக் கொல்ல வரும்போது, அவர் ஒரு தர்ட்பையை மெம்த்மு 

மர்தரித்து அவனமு உயிர் நீங்க? செய்தனரென்பதாம். 

ARS: 

பக்கம் - ௪௧, செய்யுள் - ௪. 

திருமால் தசாவதாரத்தினும் வாசனைபட்டது: 

சோழுகாசுரன் முன்னொருகாலத்தில் ப்ரண்மாவிடயிருர் நு மவதங்களைச் கொள்ளா 

க் ல Fon . ட ௩ ஸ்ட . . 4 . ப் 7 உ - . . . 

கொண்டு கடலிசலொளித்தனன், அ தனை முனிவர்கள் கண்டி இருமாலுக்குணர்ச்து, ௮ஞ் 

சலிரென்றருளி, LS oot ay eh Olam coor bl, ௮௧ கடலிழ் புகும்து, இம்லசமனுயிரைச் சவர்கலு, 

ர் Ga ஙி 4 / j : “த ம்] 9. * . of சு ட 2 

Hy al வதி ST யப் புடரிவாகட்கும } யாவுநிலைகலஙைக அம் ச்ட். ஸைம்கலிக்கி யுலாவ்னன். 

தேவர்கள் அதனைக் கண்டஞ்சி வெபிரானைச் ௪.ரண டைய) பிரான் அஞ்சலிரென்றருளி 

மகாளாத்தரைக் கூலி, அம் மினத்தின் வலி௫ம்துலாயென்றருள ;) அவர் பரதவரருக் 

கொண்மி, கடல் சென்று, வலை ab A, மின்வடிவாஇய விணுவைப் பிடித்து அம் மீனத்தின் 

சண்கமைப் பறித்லுக் கொடுக்க) இவெபெருமான் அவைகளைத் தம் இிருமேனிய௰ிற் றரித்தனர். 

தேவர்களும் அஈரர்களுக திருப்பாற்கடல் தடைர்தகால தில் மர்தரடரி யமுந்த; 

இருமால் ஆமையுருக்கொண்டு முதுகுற்சுமது கடைந்து அமுதெடுத்தபின்பு, இது 

மாந்து துக் Sl ws கலக்னும்போழு, தேவர்கள் இவபிசானுக்குமைக்கு ) சிவபெருமான் 

மூத்தபிள்ளயாளை சொக்கு, அதனிறுமாப்பொழிப்பாயென்றருள 5 அவர் LIT Bau (yeh 

கொண்டு சென்று வலையிசர் ௮ கச்ச. db BS G8 வாய்தி மார்பிலணிவித்தனர். 

இரணியாகஷன் உலகினைப் பாயாகச் சுருட்டிப் பாதலத்திலொளித்தகாலத்தும் இரு 

மால் சுவேதவராகமாய்ச்மன்றவளைக்கொ
ன்று உலஇஃச முலியோ ல் நிறுவியிறுமாற்து 

அம்டகுலபர்வதங்களையும் கொம்பிற்கோத்து பசத் தேவர்கள் ஈமிங்கி இவபிரானிடம் 

முறையிடவும், திவபிரானிரங்கி முருகக்கடவுளை மோக்டு, அச் சுவேதவராகத்தினிறுமாப் 

Odum Ald gl வருவாயென்றருள ) ௮ம் முருகக்கடவுள் நிராதத் திருவுருவங்கொண்டு, அவ் 

wire oo arb பேராசெய்து வலியை யொழித்வுக் கொம்பைப் பறித்து, He Rey 

பெருமானார் மார்பிலணிவித்தனர், 

ம. ரணியாக்ஷன் எல்லா உலகங்களையும் தனதடிப்படுத்பித் தன்னை யாவரும் இரிய 

ஈமோ: என்று கூறச் செய்து, உலகம வருத்திவருங்கால், தேவர்கள் வேண்டுகோளுக்குத் 

திருமாலிரங்கி தவன் புத்திரனாயெ பிரகலா தன்பால் pool gb TLL UO OD ob i Died, ௮வ 

மல் தன் பெயர் நிறுவ ) அதுத்னு இ.ரணியாக்ஷன் பொருத் புமுங்கத் தூணில் wl Rut 

மாய்த் தோன்றி அவ்விரணி.பா௯தனுயிர்குடி, தம, அம் மயக்கால் தேவர்கமோ வருத்த ) 

அவர்கள் வேண்டுகோளுக்கு. பரமதிவனிரங்கு, வரபத்திரமை நோக்கு, ௮ம் மயக்கொ 

மழித்து வருவா யென்றருள; அவ aru 6 Bot equalize mie Gleoal gi, ௮0 நாரசம்மத்தின் 

வலியழித்து, அதன் ௪ர்மத்தைப் போர்யையாசத் தம்தனர், 

மூன்னொருக் லத்தில் மாவலியன்பவனி எல்லாவுலகம்களையும் தன்னடிப்படுத்தித் 

தெவர்களேவல் கேட்ப அரசு செலுத்தி வந்தனன், தேவர்கள் திருமாலையடைந்து எங்கள் 

குறையொழிக்க வேண்டுமென் திரக்க) இருமால் அவ்வாறே யொழிப்போம் அஞ்சன்மி 

னென்று கூறினர். பின்பு, விஷ்ணு காடபர் மனைவியாயெ அதிதி வயிற்தில் வாமனவுருச் 

கொண்டவதரித்து, மாவலி செய்யும் வேள்விச்சாலையை யடைகது, மூன்றடிமண்ணிரக்க) 

அவன் தந் தோமென்றுரைக்க ) விஷ்ணு நிலவுலகையும் விண்ணுலகையும் இரண்டடிபி 

லடக்கி, ஓரடிக்டெமில்லாமையால், அவன் தலையில் தமது இருவடியை வைத்தப் பாதலத்தி 

லமுச்தி இலமாப்படைய) தேவர்களஞ்சிச் ெபெருமானைச் ௪.ரணடைய 5 சருணாகிஇ



SP சித்தா ந்தசகொமணி 

யாகிய பரமசிவன் கடாக்ஷித்து வயிரவரைக் கூவி, “விஷ்ணுவின் இறுமாப்பொழிதி' 

என்மருள ; வயிரவர் கோபமடைந்து சென்று வாமனனோி போர்செய்து வலியழிக்க; 

அதத் இருமாலின் உடம்பின் தோலுரிவாக்டுச் சட்டையாகக் நீரித்து மூஅகென்பைத் 

தண்டாகவேற்றனர். 

ஜம தக்னிமுனிவருக்கும் அவர் மனைவியாயே ரேணுகைக்கும் இருமால் புத்திர 

னாகப் பிறரது பரசு. ராமனெனப் பெயர்பெற்றனன். ஐஜமதக்இனிமுனிவர் செவபூசைக்கு 

நாள்தோறும் கங்கைநீர் இரட்டிவரும் பணியில் நின்ற பேணுகையென்பவள் ஓர் காள் 

நீர்இரட்டச் சென்றவள் ஆகாயத்இற் செல்லும் ஓர் கர்தருவனிழல் அக் கங்கைநீரில் பிரத 

பிம்பிக்க, அதனைக் கண்டு சிறிது தன் மனநிலை கலந்கத் தனது கற்பின் நிலையால் 

கையாற் நிரட்டத் இரண்ட நீர் அன்று இரளாமையால், தனது மனம வருந்தி இது 

யாதாய் முடிபுமோவெனக் கைமெரித்து நடுங்கு வழுதற்குக் காலம் தாழ்க்க) முனிவர் 

அதனைத் தனது நிட்டையா லுணர்ர்தனனாதலின், ௮ன்னைபாலோர் நஈவம்பழுத்த இப் 

குணர்ம் து, தனது கொல்லைக் கடவாதொழுகுதலையே தனது புத்திரன் விரதமாகக் 

கொண்டோனாதலின், அவன் தனது அன்னையைக் கொல்ல ஏவ; பரசுராமன் தனது 

தந்தையின் சொல்லைக் கடவாமையே தருமமென்று தனது தாயைக் கொலைசெய்து 

மீண்டபின், தனது தாதையால் மூன்று வரம் பெற்று, ஒரு வரத்தால் தாயைப் பிழைப் 

பித்தும், ஒரு வரத்தால் தனது பிசா கோபத்தைப் பற்றம விடச்செய்தும், மற்றொரு 

வரத்தால் சிவபெருமான் திருவடிக்கன்பும் பெற்றனன், இவ்வாறிருக்க, ஏகயனென் 

தும் சர் இரகுலத்து அரசன் மரபிற்றோன்றிய காத்தவரியார்ச்சுனன் அரசுபுரியுங்கால், 

நிலவுலஇன் பரப்பைப் பார்த்தம்கு அளவில்லாத சேனைகளோ போர்ழு எட்டுத்திக்கு 

முலாவி வரும்போது, ஜமதக்ிமுனிவர் பன்னசாலையை யடைந்து அவரை வணங்டு 

Abs; yd முனிவர் நோக்கு, **நீ மிகவும் உடல் வெயர்த்து இளைத்து வந்தனை ; ஆகை 

யால், காம் தரும் கனி இழங்குகளை யருந்தி Wire De செல்வாய்” என்று முனி 

வர் கூற ; அரசன், “என்னொடு வந்த சேனாவெள்ளமளவில்லை ) அவர்களைவிட்டுத் தனியே 

நுகரேன் ; ஆதலால், கான போதற்கு விடை தந்தருளல் வேண்டும்? என்று இரந்தனன். 

௮ தனைக் கேட்ட ௮ம் முனிவர், காமதேறுவால் அவ்வரசனுக்கும் ௮வன் சேனைக்கும் நல் 

விருக்தமைக்க ) அதனை நுகர்ந்து களிகூர்ந்த அவ்வர௪ன் ௮ம் முனிவரை நோக்க, இக் 

காமதேறுவை அடியேனுக்கருளவேண்டுமென்று குறையிரட்ப ; ௮ம் மூனிவர் புன்னகை 

செய்து இசையாது தமது தவசிசாலைக்குட்சென்றனர். அஃதுணர்்த அவ்வரசன் அக் 

காமதேறுவைப்பம் is தன்னகருக்குக் கொண்டுபோகத் தனது சேனையோடு முற்றுகை 

செய்தகாலையில், அச் காமதேறு சினந்து தனது மமிரைச் சிலிர்க்க; ௮ம் மயிர்க்கால்தோ 
றும் கோடாகோடி வெள்ளம் தோன்றி ௮வன் சேனை முற்றும் அழித்தமையை அரசன் 

கோக்கு, எஞ்சின சேனையோடு தன்னகருட்போயினன், அது கண்ட அவன் மைர்தர் 

சால்வரும் தமது தாதையை வணங௫), இச் இம்கு விளைத்தது ௮ம் முனிவ.ராதலின், இர 

விற் சென்று ௮வன் தலையைச் சிதைத்து வருகன்ரோமென்று அனுஞைபெய்றுச் சென்று 

நிட்டையிலிருந்த முனிவர் தலையைச் சேதித்தனர், பரசுராமன் தனது தாதை கொலை 

யுண்டதைப் பார்த்து கோபமுற்று, அரசர் குலமுற்றும் வேரோடழிப்பேனென்று 

சபதஞ்செய்து, சிவபிரானது திருவருள் பெறவேண்டி. ஓர் சிவலிங்கர் தாமித்து அர்ச் 

சனைசெய்து வணங்கென். அதுகண்ட சிவபெருமான் இருபைகூர்ம்து, சுப்பிரமணியர் 

விமாயகர் உமாதேவி ஆகிய இவர்கள் ஸமேதராக, வேதங்களை காய்களாக்இக்கொண்டு, 

தாலும் புலையனைப் போன்ற இருகுருவர்தாம்டு, ப.ரசுசாமலுக்கு எதிரில் தோன்ற ; அப் 

ப. ரகுராமன் ௮வசைச் செவபெருமானென்னறு அறியாமல் புலையனெனக் கருதித் தன்னை 
அடுத்து வந்ததைப் பார்த்துத் தாஷிக்க ; இருவருக்கும் பூர்வரிலையினைக் குதித்து வாக்கு 

வாதமும் பெரும்போரும் விளைய ; அதன்மேல், பரசுராமன் மனகொர்து Ra Quy 

மானைக்குதித்தப் பலவாறு துஇத்து கடாக்ஷித்தருள்செய்யக் குழையிரப்ப ; பரமசவன்



புராணசரித்திரம். கடு 

இவத அன்புமேலீட்டையுணர்ந்த, தீன புலையத் திருவுருக்கர£.த தீன் உண்மையுருச் 
காட்டு தர்தருளினன். பரசுராமன் பெருமானை வணக, (* சு௨மி! என் சாதையாயெ 
மமதக்கனிமுனிவரை காத்தவீரியார்ச்சுனன் கொன்றனன் ; அவனது Gr gens Carpe 
கொன்றழித்து, என் தாதைக்கு ௮வ்வரசர்களது ௨ இ.ரரீரை கையிலெடுத்து பிர் தீர்ப் 
Lu ever (oF EF wy ws a ௪பதஞ்செய்திருக்கன்றேன் ; அவ் வலிமையை அருள்புரிதல் வேண்டும்? 

என்று வேண்டினன், பெருமான் அவ்வாறே அவனுக்கரம்ட தனது இருக்காத இருந்த 

பரசாயுதத்தின் அமிசத்தினின்று ஓர் ஆயுதத்தைக் தர்தருளி தருவருமமைர்கருளினன் , 
இதனால், அவன் பரசுராமப்பெயரையடைரஈது காத்தவீரியார்ச்சுனன் முதல் இருபத் 

கொரு தலைமுறையில் வர்தவர்களைப் போரிற்கொன்று ga ர்ச/ளுடைய உதிரநீரினால் 
பிதிர்க்கடன்கள் செய்தின்பும்றனன், 

சூரியகுலத்திற்றோன்திய த௫ரதச௪க்கரவர்ச்தி யென்பவர் அயோச்இயாபுரியில் 
கோசலை சுமித்திரை கைகேடி என்ற தேவிமாருடன் வாழுகாளில், ௪ணிகதால் வல்லோ 
சால் பன்னீராண்டு மழைபெய்யாமல் கொ ரமானதோர் பஞ்சமுண்டாடு பூவுலஇலும் 

வானுலஇலுமுள்ள னங்கள் உருஈ்துவர்களென்பதையநிர்து, அநேக மண்டலங்களைம் 

ab g ௪னிபகவானிடம்போய் ௪ங்கதியைத் தெரிவித்து, தம் சேசம் தயரடையா 

இருக்க அவரிடம் வரம்பெற்றுத் இரும்பி வந்தனர், மன்னன் அறுப இஞாயிரம் வரு.ஷம் 

அரசுபுரிஈ்மும், புச்திரப்பேறில்லா ததனாம் மனம் வருக்தி, உட்டமுனிவரிடம் செர்ர்து 

தான் புத்தினடைவதனிமித்தம் ஓர் 4 UVa Cio Suir CF செய்யக்கருதஇ இரு£த தனை த் 

தெரிவித்தனன். அதன்மேல், வ௫ட்டமுனிவர் மனமகம்ந்து, மகம் புரிவான் got By 

னைக்கூவி, சரயுமாஃ5இயின் வடதீ ரத்தில் யாகசாலையமைத்தற்கும், வேண்டிய சாமகஇரி 
களைச் செகரித்கற்கும் கட்டளையிட்டனர். அவ்வாறே சும/இரன் வேள்விக்குரிய யாவை 

யும் சேகரித்து, ாமபாதரிடமிகுக்கும் ருற்யற்ருப்களை வரவழைத்து புச்இரகா 

மேஷ்டியாகத்தைச் செய்யும்படிக் கூறிச் சென்றனன், இதைக்கேட்ட மன்னன் வட்ட 

முனிவரையழைத்துச் தன் கருத்தினைக் தெரிவிக்க ; அவர். அவ்வாறே சம்மதித்து, 
ருஷியை அரசனைப் போயழைத்து வரும் டி. விடைகொடுத்தறுப். ) அரசன் அதற் 

குடன்பட்டு அங்கதேசத்துக்குப்போய் ரோமபாதர் முதலானவர்கமாயழைத்து வந்து, 

விதிமுறையானே ௮ஸ்வமேதயாகம் புமிந்தனன்.. அப்போது ஐமகுண்டத்தினின்.று 

புறப்பட்ட ஓர் பூதம் பொன் வள்ளத்திம் பாயசங்மொணர்ற்மு, அதைத் தரையில் வைத்து 
மீண்டும் அக்னியில் பிரவேடத்தது. பிறகு, gorge அப் பாயசகத்திம் பாதி கோச 

லைக்கும், ௮ப் பாதியிம் சிமிது சுமித்திரைக்கும், மிருர்2இம்பாதி சைகேடிச்கும், மற்றதை 

மீண்டும் சமித்திரைக்கு மளித்தனன். இது நீறிக, 

இராவலன் செய்யும் கொடுமையால் தேவர்களெல்லாரும் Ci இருப்பாம்கட 

லில் ஈயம் செய்துகொண்டிருக்கும் திருமாலுக்குச் செய்தியைக் கூறி, நுடரைசம் தவிர்க் 
கும்படியாய் இறைஞ்டு நிற்க ) திருமால், தேவர்கமா மோக்கிக் தாம். தசரதன் மதலைக 

ளென நான்கு மூர்த்திகளாயவதரிக்து கருபையபெயவதா யருளினர். 

பின்பு, பாயசமுண்ட தலியார் மேவரும் கர்ப்பமும்று,. ப்ரீ. ராமபிரானை மேஷ 

மாதத்தில் மவமிதிதியும் புனர் பூசமக்ஷத் SBT (pilD கடகலக்கமும், கூடிய சுபதினத்தில் 

கோச௫லாதேவி பெற்றாள் ; பரதனை பூசாக்ஷத்திரமும் ்நலக்நமும் கூடிய சுடதின தீதில் 

கைகே? பெற்றுள் 3 evetsto eve! Gor ஆயில்யாக்ஷத்திரமும் கடகலக்கமு ம கூடு.ய சுபதினத் 

இலும் சத்ருக்ககனை மகக்ஷத்இரமும் சிம்மலக்கமும் கூடிய ஈபதினத்திலும் சமிதி 

திரை பெற்றாள். பின்னர், இக் குமாரர்களுக்கு டிட்டமுனிவர் டல கஸ்கமாயும 

வேதங்களையும் ஓறுவித்தனர். இவ்வா நிருக்குராளில், விசவாமித் திரமுனிவர் eu goo) 

டம் வந்து, தன் தவததித்கு ஊறு செய்யும் தாடகையையும் அவள் மக்களாகிய மார்ச 

சுபாஹக்களையும்களைய இரகுகாதனையஜுப்பும்படிகே.ட்க ; தசரதன் ௪ற்றுச்சாமதித்துத்



௧௬ சித்தா. ந்தசிசாமணி 

தெளிஈ் த, இசாமசம் இிரனையும் லக்ஷமணனையும் விசுவாமித் தரமுனிவருடன் அலுப்பினான்., 
விசுவாமித்இரமுனிவர் அவர்களையழைத்துக்கொண்டு காட்டிம்சென்று, அவர்களுக்குப் 

பலை ௮திபலை யென்னு மிரண்டு மந்திரங்களை யுபதே௫த்.த, வேண்டிய அஸ்த்ர றாஸ்தரங் 

களையுமீஈ்து, இத்தாச்சரமமணைர்த, வேள்வி தொடங்கலும் மாரீசன் சுபாகு மூதலானவர் 

களால் வேள்வி கெடாவண்ணம் இராமசந்திரன் காத்தனன்,. முனிவர் அறுஇனத்தில் 

வேள்வியை முடித்து, மிதிலை வேர்தன.து வேள்வியைக் கண்ணுறும்பொருட்டு, இராமசர் 

இரனையும் லக்ஷமணனையும் அழைத்துக்கொண்டு வரும் மார்க்கத்தில், இரகுகாதன் ௪மீ 

பித்த ஓரிடத்தில் கெளதமமுனிவாது சாபத்தால் சிலாரூபமாயிருர்த ௮கலிகை பண்டை 

உருவம் பெற்று நின்று, விடைபெம்றுதி தன் சணவரான கெள்தமழுனிவரைச் மார்ந்த 

னள். அதன் பின்பு, இரகுசாதன் முதலானவர்கள் மிதிலை வேர்தனிடம் சென்றனர். 

அம் வேர்தன் ஒர் வேள்வி யியற்ற நிலத்தைக் கலப்எபயால் உழவே ௮க் கொழுமுகம்தி 

னின்றும் ஓர் பெண் தோன் நினளென்றும், ஜனகர் அப் பெண்ணிறகுச் *தையென்று பெய 

ALD வளர்த்துஉ்தன ரென்றும், அவரிடமுள்ள வில்லை மளைத்தவரே பிசாட்டியாருக்கு 

மணவாள ன்றும், அகேக ர.ராதி சூரர்கள் வில்லை வஊளைச்காது காணிச் திரும்பிவிட்டன 

சென்றும், இவ்விரகுகாதன் இய் வில்லை வளைபானாயின் தாம் செய்க பெருச சயப்பயனே 

யென்றும் கூறினதாகக் கூடினர் சதானமர்தர், அதுகேட்ட முிவர் இராமபிரானது 

இருமுகத்ழைப் பார்க்கவே, அப் பிரான் துணுக்கெனவெழுர்து, வில்லை வளச்சகலே, 

4g இரண்டு துண்டமாயிழ்நு, பிறக, இரகுகாதனுக்கும் : தாபிராட்டியாருக்கும் 

திருக்கல்யாணம் ௩டந்தேறியது, ;பனகரது ஒளரஸ புர இரியாகிய மாண்டவியையும் 

அவருக்இளையவனான கு: த்துவசனென்பவனழு புத்திரிகளாகிய ஊர்மிளை ஸ்ருத£ர் ச இ 

என்ற இருவரையும் முறையே பரதனும் லக்ஷ்மணனும் FS nar apd விவாகஞ்செய்து 

கொண்டனர். அதன் பின்பு, த௪ரதழும் இராமக/இரனும் மற்றுமுள்ளவர்களும் மிதி 

லையை விட்டு அயோத்தி.பாபுரியை மோகம் இரும்புங்காலததஇல், பரஈஉராமர் எதிர்ப்பட 

வும் த௪சதன் இரகுராதனை அவன் யாது செய்வனொ என்று பயங்சொள்ள ; பரசுரா 

மன் ஸ்ரீசாமனை போக்கி, “ஸரீவாரி தனது சார்ங்சக்தை இருகன் என்றவனிடகத்தில் 

கொடுத்தலும் அவன் தர்தையாகய மதகஇனிபாலீக்சனல் ; எம்தையு மெனக்குதீதந்த 

விஈசலையை நீ ராணேம்றில் நதின்னையொட்பான் அ்டாராயணனன றி யாரு மில்லை”? எடு 

ரைக்க இர்ஞுமாதன் அச்ச வில்ல வளத்துப் பாக. ராமரை யலுப்பிவிட்மி அயோத்தியை 

யடைகீதான். 

தசரதன் பரசனை யழைத்து அவனது மூதாசையிடம் போய்வரும்படி. கேகய 

நாட்டிற் கனுப்பிலிட்டனன். இன்னாட் சென்றபின் ஏர், இரசாதனுக்குப் பட்டாபிஷே 

கஞ் பெய்யத் கொடங்கலும், சைகே பம்டராசர யுத்தத்தில் a ose et oh Bos பெதி மி 

ரக்த இரண்டிவரத்தில், ஒன்றால் ஸ்ரீராமன் வ௩ழ்திம்செல்லவும், மற்றொன்றால் பாதன் 

அ.ரமாட்டுசெய்யவும்! g men win வேண்டியதென்று மன்னனைக்கேட்டனள், அறு 

மேகட்ட தசரதன் மெளனம் 5 £இக்க, கைகேடி ஸ்ரீசாமனை மோக்கி, '£ஞமர ! ப.இஞ்ன்னு 

வருஷம் கீ வத்தில் வாசஞ்செய்யவும், பரதன் agen /௪ய்யவும் நினது தாதைபால் 

லரம்பேற்றிரு கிறேன் ; 2 அவ்வாறு செய்யக் உடவை”* என்றனள். அவ்வுரைக்வெங்டு 

இரகுகாதனும் - தாபிராட்டியும் லலஷுமணனும் ததனிடம் விடைபெற்றுக்கொண்டு 

தண்டகாரணிபஞ் சென்றனர். தசரதன் மைகே௫ியின் பஞ்சகம் செயலினால் இவ்வாறு 

நேரிட்டதே யென்று அயர்ந்து துன்புற்றவன், விடைபெற்ற மூவரும் வ.த்திற்செல்லு 

கையில் சுகப்பெருமானிடம் உபசா.ரங்களைப்பெற்று, பரத்துவாசமூனிவரது ஆசிரமத் 

தையடைர்து, வாசம்செய்வதற்கு அவரால் அறிச்துகொண்டதோரிடமாயெ Agar 

கூடப்பர்வதச்திலே௰ி, ௮வண ஓர் பன்னாலையை யமைசத்து அதில் வச௫ிப்பாராயினர். 

இ.ரகுகாதன முதலியோர் வகமடைச்தனரென்று கேட்கவும், த: ரதன். மனவிய ஈகுலழ்தி 

னால் உயிர் துறர்து வானடைர்தனன், அதன் பிறகு, பரதன் கேகயமாட்டினின்றுமடை



புராண சரித்திரம். கள 
நீது, சங்கதிகளை ய நிரத, தைலத்திலிட்டிரூர்தத் தன் தாதையினுடலை யெடுத்து விதிப்படி. 
தகனஞ்செய்து நீர்க்கடன் செய்தனன். இரகுவீரன் தாதையின் சமாசாரத்சைச் தெரிச்து 
அக்குத்து நீர்க்கடன் யாவையுஞ் செய்தனன், பிறகு, பரதன் தன் ஈமையனது பாத 
கையைத் தருவித்து, அதற்குப் பட்டாபிஷேகஞ்செய்து, அர்ச்சனை பூரிர்து, அரசாள் 
வாய் என்று துஇத்து, ஐன் தம்பியுடன் மரவுரி தரித்.து மாதவம் புரிர்தனன். 

௮ம் மூவரும் சின்னாட் கழிந்த பின்பு, த்தாகூடத்தை விட்டகன்று, தென் நிசை 
கோக்டுச்சென்று, அத் திரிமஹர் ஷியைக்கண்டு அவரிடம் ஆ?ர்வாதம் பெற்றுச் ௪ரபங்க 
மஹாஷியினது அசிரமத்தை யடைர்தனர், சரபங்கா் அவர்களுக்குத் தம் மாதவல் 
களை அர்ப்பணஞ்செய்து, அவர்களை மோக்இச் சுத்க்ஷண மூனியர்பாற் சென்று ஒர் உழை 

விடம் ஏற்படுச்.த.க்கெ £ள்ளும்படியாய்க் கூதி பிரமலுலசமடைர்கனர், பின்பு, இரகுகாதன் 

சுதீஷண முனிவரிடம் சென்று அவரது சவத்தையும் சனக்கர்ப்பணஞ் செய்யப்பெற்று, 

சில மஹர்வஷிகளின் ஆச்சிரமங்களில் இன்னாட்கழித்து, மீண்டும் சுதி யடணர் பாலடைடது, 

அவரிடம் விடைபெற்று அஃத்தியமுனிவரிடம் செல்மாராயினன், இரகுராசன் தோபிரா 

ட்டி. லக்ஷமணன் இவர்களுடன் அகத்தியமூனிவரதாச்ெமத்தை யடைந்று, ௮ம் முனிவரி 

டம் ஆ?ர்வாதத் துடன் விடைபெற்று,கோதாவிரிகதி உச் லிருக்கும் பஞ்சவடியை யடை 
நீது, ஒர் பன்னாலை யமைதீது, அதில் வ௫டத்துக்கொண்்டிருக்குங் காலத்தில், ஓர் காள் 

இராவணனது தங்கையாகிய ௫ர்ப்பணகை வம் இரகுகா தனை மோக, இராக்கதவுரு நீக்இ 
சுந்தரமுள்ள தெய்வப்பெண்ணூருருத் தாங்டு, ௮வனைப் பலாம்காரப்படுத்தி4 தன் இச் 

$s வார்த்தைகளுக்கணங்க முயலுகையில், இவள் செய்யும் க.தினையோர்ர்து இரகு 

மாதன் தன் தம்பியாகிய லக்ஷ்மணனால் மூக்கையும் செவியையும் கொய்துவிடவே, 

அவள் இ.ராவணனைக்கூவி, கரனிடம் சென்று மடந்தவற்றைத் தெரிவித்கனள், அதைக் 

கேட்ட கரன் முதலானவர்கள் கோபமடைர்து சேனைகளோடு வந்து இரருகாதனுடன் 
போர்புரிர் து அவர்களெல்லாரும் உயிர் துற£்தனர். இவர்களில் தப்பிப் பிழைக்சவனான 

அகம்பன் என்பவன் விரைந்தோடி. இ.ராவணனுக்சத் தெரிவிக்ச ;) அவன் கோபமடைக் 
இருக்கையில் ர.ரீப்பணகை அவண் சென்று சீதாபிராட்டியின் சுந்தாத்தையும், தன்னை 

லக்ஷ்மணன் அங்கவீனப்படுத்தினதையும், இராமபிரானது வலியையும், அவனால் கரன் 

முதலானவர்கள் மாண்டதையும் தெரிவித்தனள். அதுகேட்ட இராவணன் தா 

பிராட்டியின்பேரில் ௮தக மோகமுற்றவனா௫, மாரீசனை விளித்துத் தன் கார்யத்தை 

நிறைவேற்ற அனுப்ப ; அவன் மாலுருவர்தாங்கி €தாபிராட்டியின் முன்றோன்.ற; அறு 

கண்ட பிராட்டியார் தன் கணவரைப்பார்த்து இம் மானைப்பிடி த்.து.் த.ரல்வேண்டுமென் py 
வணங்க ; அதற்காக இராமசர்திரன் அம் மானின் பின்னே வெகுதூரம் துரத்திக்கொண்டு 

செல்ல ; ௮ம் மான் இடைக்காது ஓட; தர் அம்பால் ஸ்ரீராமன் ௮தை கீழே வீழ்த்த; ௮ம் 

மாரீசன் €தா ! லக்ஷ்மணா! என்று கதறிக்கொண்டு லீழ்ச்.து இதச்தனன், பன்னசாலையி 

லிருஃஈ சீதாபிராட்டி மாரீசனது குரலைக்கேட்டு, இராமபிராலுக்கென்னவிடுக்கண் கேரிட் 

டதோவென்று மனங்கலங்க யுற்றதறிவான் தம்மைக் காத்திருக்த லஷூமணனை ௮க் 
குரல் எழுந்த இசை கோக் அனுப்பினள். அவர் சென்றதும், இராவணன் ஓர் சன்னி 

யாசவேடந்தரித்து, தாபிராட்டியைக்கிட்டி , பிராட்டியைத் சுன்றேரில் ஏம் நிக்கொண்டு 

செல்லுகையில், சீதாபிராட்டி. வாய்விட்டரற்றுவ கூக்கு.ரலை ஜடாயு அமிர்து பிராட்டி. 

யாசை மீட்க இராவணனுடன் எத்தனித்துப் போர்புரிஈ்து தோல்வியடைந்து, உயிர் 

துறக்கும் தருணமாயிருக்கையில் : இசாவணன் இலங்கை சேர்ச்து, ஒர் ௮சோகவத்தில் 

சிம்சுபாவ்ருக்ஷத் தனடி.யில் ”தாபிராட்டியை வைத்துச் சறையிட்டனன். 

அப்பால், இராமபிசாலும் லக்ஷ்மணனும் இரும்பி வது பார்க்கையில் சதையைக் 

காணாமல் மிகத் துயரமடைகது, அவளைத் தேவொன் செல்லும் மார்க்கத்தில் குத்றுயிர் 

தால்சிக்கொண்டிரும்,து தமக்கு எதிர்ப்பட்ட ஈடாயுவிஞல் தம் பத்தினி இசாவணஞனால் 
C



ச்௮ இத்தா ந்தசகொமணி 

சவ.ரப்பட்டு இலங்கையிலிருப்பதைத் தெரிர்துகொண்டனர், பின்பு, ஜடாயு உயிர்நீல் 
கவே, இராமசம்இிரன் இப் பக்ஷிராஜனுக்குரிய தகனக்கரியைகளைச் செய்தருளினன், 
அதன்மேல், அவர்கள் தேடிச்கொண்டு ஓர் வத்தில் வருகையில், ஓர் ௮ரக்யொயே 

அயோமுட யென்பவள் லக்ஷ்மணனைக்கண்டு, தன்னுடன் சம்பந்தப்பட விரும்புதலும், 

அவர் அவளது செவியையும் மூக்கையும் ஸ்தகங்களையும் அறுத்தும் துரத்திவிட்டனர். 

அ௮வவிடம்விட்டு செல்லும்போது, கவந்தன் எதிர்ப்பட்டு அவனது விருப்பத்தின்படி. 

அவனை ஓர் குழியில் தள்ளித் தகனஞ்செய்ய ; அவன் உடனே தேவவுருவடைர்து, பிரா 

னைப் பார்த்து இருகியமுகபர்வதத்இலிருக்கும் சுக்தரீவனிடஞ்சென்று, வேண்டிய as 

வியை அவனிடம் அடைவாயென்று கூறி வானுலகஞ் சென்றனன். அவ்உாறு அவர்கள் 

செல்லுங்காலத்தில், ௪வரியம்மை எதிரில் வர ; ஸ்ரீராமபிரான் ௮வளாலுபசரிகஃகப்பட்டு, 

மதங்கமுனிவரது அச்ிரமத்தையடைந்து, அவ்விடமிருக்த விகோதங்களை யெல்லாக் 

கண்டு ௮அதிசுயங்கொண்டனர். சவரியம்மையார் இராமபிரானது இருவடி சேவையினால் 

தமதுடலை நீத்து வானுலகம் போய்ச்சேர்ர்தனள். அதன் பின்பு, இவ்விருவரும் ௮வண் 

விட்டேடு இருசியமூகபர்வசமடைச்தனர், அப்போது அப் பர்வதத்திலிருக்த சுக்இரீ 

வன் லச௫ஷூமணனைப் பார்த்து இவர் வாலியினால் ஏவப்பட்டவனே என்று திடிக்கட்டுப் 

பயர்து குகையில் ஒளித்துக் கொள்ள ; அறுமான் சுக்கரீவனைத் தேற்றித் தான் போய் 

இவரை இன்னாரென்று தெரிர்துகொண்டு வருவதாக விடைபெற்றுக்கொண்டு, லஷ்ம 

ணனிடம்போந்து, அவர் வரலாற்றினையறிர்து, இராமபிரானையும் லகஷமணனையும் இரு 

தோள்களிற்முங்டுக் கொண்டேடுச் சுக்கிரீவன்பால் விடுத்தனன். அதன் பின்பு, இராம 

பிரானும் சுக்ரீவனும் ஈட்படைய ; வாலியைக்கொன்று சுக்கரீவனுக் கரசனிக்கவேண்டி. 

யது இராமபிரான் கடனென்றும், தாபிராட்டியிருக்கு மிடச்தைத் தெரிர்துரைப்பது 

சுக்ரீவன் கடனென்றும் ஒருவர்க்கொருவர் ௮க்இனி முன்னர் உறுதிமொழி செய்து 

கொண்டனர், அல்வாறே, வாக ரவேக்தனாகய சுக்சிரீவனது மேண்டிகோளின்படி. மரா 

மர மேழையும் தொளைத்துத் துர்துபியென்லனுமசுரனதுடலை லக்ஷ்மணன் உந்தி தட்டு 

வித்து, வாலியைக் கொன்று சுக்கரீயனுக்கு முடிசூட்டி முடிதீதனன், 

பின்பு, இருசியமுகமால்வரையில் வீற்றிரும்து சின்னாட் கழித்து, சுக்ரீவன் உறுஇ 

மொழியளித்ததை மறந்தனனோ! என்று ஐயுற்று, சங்கதி விசாரித்ததிக்து வரும்படி. 

லக்ஷ்மணனை ஸ்ரீராமன் அனுப்ப ) அவன் இஷ்டுந்தையை_நது நாணொலிசெய்தனன், இவ் 

வொலியைக்கேட்டு அநுமான் வந்து லஷ்மணனை யழைத்துக்கொண்டுபோய் சுக்கரீவ 

னிடம் செய்தியைச்சொல்ல ; அவன் மாணி வாலியின் பத்தினியாடெய தாரையை சோக்இ, 

லக்்மணரை நீ சென்று, அவரைக் கோபந்தணியும்படிசெய்து எங்களைக் தாக்கல் கடவ 
தென்று வேண்டினன். அவ்வாறே ௮ம் மாது லக்ஷ்மணனை யெதிர்கொண்டழைத்து 

இசாமபிரானோடும் சுக்இரீவன து ௮.ரண்மனையைச் சேர்தலும், பரீராமலும் சுக்கிரீவலும் 

முகமன் கூறலாயிஞார்கள். 

பின்பு, சுக்கிரீவன் அதநுமானையும் வா ஈரப்டடைகளையும் அவர்களின் அதஇபஇகளை 

யும் வரவழைத்து அவர்களை நோக்கு கானகு இக்ஞூகளினும் சென்று சீதாபிராட்டியாரை 

மாடி.வ.ர வேண்டியதென்றும் அதற்குரிய உபாயங்களையும் சொல்லி அனுப்ப ; gy Milo near 

ஸ்ரீராமனைத் தொழுது அவரிடம் மோதிரம்பெற்றுக்கொண்டு, இளையவரசான அங்கதன் 

தொடர்ந்து வரவும் மற்ற வீரர்கள் புடைரூழ்ந்து வரவும் தாபிராட்டியாரைத் தேடிச் 

செல்லுங்கால், இருவேங்கட மலயைக்குறுக, கோசலகாட்டையடைந்து, காவிரிகதியைத் 

தரிசித்து நீராடி, தென் கடலைககண்டு, ௮தையெவ்வாறு கடப்பதென்று திகைத்து, 

இராமகதையைப் பேசிக்கொண்டுவருகையில் % ஜடாயு என்னலும் வார்த்தையை இறஇழந்து 
  

* முன்னொரு காலத்தில் சம்பாதி ஜடாயுவென்லும் கழுகுருவமைந்த சகோதர் 

கள் தம்மில் யார் வலியர் என்று ஒருவர்க்கொருவர் ௪சண்டைசெய்.து, சூரியனைக் கண்டு
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இடத ௪ம்பாதி கேட்டு விரைந்து வது, வாடராதஇபதியை கோக்இ அவன் தனக்கு இளை 
யோனென்றும், தையை இராவணன் கொண்டுபோய் மிலங்கையில் வைத்திரு இரு 
னென்றும் உசைத்து சமுத்திரத்தில் முட்டுச் சிறகுபெற்று பறவைகட்கரசனாய்ட்டோக் 
தீனன். அதன் பின்பு, அநுமான், அங்கதன் ஜாம்பவன் நீலன் முதலானவர்களை வணங்இ 
விடைபெற்று, அதிவிரைவில் கடலைத்தாண்டி, QowoaW oats, ஸ்ரீ பஞ்சாகூரமந்தீ 
சத்தை விதிப்படி ஐபித்து ஓர் சோலையைக்கண்டு, அண்டிருக்த 9'தாபிராட்டியாரைத் 
தரிசனஞ்செய்லு, பிராட்டியாருக்குத் தனது வரலாற்றைக்கூ.றி, மோஇரத்ழைக் கொ மித்த, 
பிராட்டியாரிடம் டளாமணியை வாய்டுக்கொண்டு, பிராட்டியாரைச் தேம்றி, இராம 
௪ திரன் எக்இரம் வரது மீட்டுக்கொண்டு போவதையயிலித்து விடைபெற்றும் இரும்பி, 

இ.சாவணனைப் பார்த்துப் போகவேண்டியதென்று நினைத்து, இலங்கையைம் டூறையா 
டக் கருதி ௮௪ சோலையை யழிக்க மரங்களின் இளைகளை முறித்துக்கொண்டிருப்பதைத் 
தெரிந்த இராவணன் கேட்டு, கோபமடைந்து, குரங்கைக் கொல்லாது பிடித்துக் 
கொண்டு வருகவெனக் இங்கரர் முூதலானவர்களை ஏவ; அவர்களெல்லாரும் ௮.நுமானால் 

உயிர் நீங்கப்பெற்றார்கள், அதுகேட்ட இராவணன் அறுமானைப் பிடித்துவர தானே 

புமட்பட எத்சனித்தலும், தன் மைந்தனான இந்திரஜித்துத் தடுத்துப் புறப்பட்டு, ௮.நு 

மானை பிரமபாசத்தால் பிணித்து இராவணன் முன்னர்விட ; அவன் ௮நுமானைகோக்கு, 
நீ யாவன் ? எங்கு வந்தனை! என்று வினல ; அறுமான் தான் இராமபிரானது gag 

னென்று தான் வர்தகார்யத்இற்குரிய பலநீதிவச ங்களை யுரைக்க) இராவணன் இனைந்து 

அதுமானைக் கொல்லும்படிக் கட்டமாயிட ; அதுகண்ட விபீஷணன் தமையனுக்கு oD 
புத்தி கொளுவி அவ்வாறு தூதனைக் கொலைபுரிதல் தகாதெனத்தடுக்க ;) இராவணன், 

அறுமானின் வாலிற் கக்தைகளைச்சும்றி தைலத்துற் ஜோய்தமு எரி கொளுவி விடுக்க) 

அறுமான், இலங்கைக்குத் இருட்டி, விட்டு இரும்பிவமது, அய்கதன் முதலானவர்களை 

வங்கி நிகழ்க்தவற்றை யுளைத்து, மறுவமம் சேர்ந்து தேறல் மாந்த மேயினர். அதன் 

பின்பு, அநுமான் ஸ்ரீராமபிரானை அணுடு, ஈடந்த வரலாம்றைம் சொல்லி, சதோபிராட்டி, 
பிதுகாறும் உயிர்தாம் யிருத்தல் நற்குடிப்பிறக்தோர்க் கழகன்றென்றுன்னி உயிர் துறப் 

பான தமது வேணியை தருவின்கொம்பிம்உம்றி சகழுத்திம்சாத்துங்காலை, தான் மோதி 

சத்தைக்கொமிக்க ; பிராட்டியார் தம் ஈர்மத்தைவிட்மி ௩டாமணியைம் தந்தனள் என்று 

கூற ; இரகுமாதன் மிகவும் சக்தோஷூம.டைந்தனன், 

அதன்பின்பு, ஸ்ரீராமபிரானும் ஈக்கிரிவனும் வாடாப்படைகளைத் இரட்டிக்மொண்டு, 

தன்னுடன் முன்னும் பின்னுமாக வர தென்கடலின் வடகரையைம் பாரர்ர்தார்கள். 

முன்னர் தீயினால் தடுக்கப்பட்ட இலங்கையை "ண்டும் இராவணன் புதுப்பித்து 

அதுமானால் நேர்ந்த விஷயங்களை யெல்லாம் நினத்து பேருங்கோப முறிறவனாக, 

பீ. ராமபிரானையும் தாபிராட்டியாரைபும் இகழ்வாஞயினன். அதுகேட்ட விபீஷணன் 

இ. ராவணனை விட்டேடு பரி. ராமனை s: சரணடைட்தனன், அதன்மேல், சேது பந்தனஞ் 

செய்து, ஸ்ரீராமபிரான் இலங்கையின் Lbs Bb ww ei, அங்கதனைக் mel, “esl Ban 

வணன்பாலணைந்து தேவியை விமிதியோ ? அல்லது பத்துத்தலைகளும் இந்தப்போர் 

புரிதியோ என்று கேட்டுவரும்படி. அனுப்பினன். ௮./வாஜே அங்கதன் இராவணனிடம் 

மீள்வமென்று மேலெழுக்து பரக்க; சூரிய இரண தூதிறால் சம்பாதி சிறைகருகியும் 

ஜடாயு உடல் பொரிந்தம் நிலதிதில் விழ்க்தனர் ) பின்பு, Carp Bil சிவபெருமானைப் 

பூசித்து அருள்பெழற்மனர் என்றும் ; அருணன் புத்திர.ராகிய சம்பாதி ோயுயென்ப 

வரிவரும் முக்தியடைய விரும்பி, சிவபெருமானை வணவ்கும்பொருட்டு கைலைமலையின் 

மேலேறிச் செல்லுகையில் இவகங்கள் தடிக்க) அவ்விருவரும் மேலெழுக்து சூரிய 

மண்டலம் வசையிலும்போக, இவ்விறாவரும் சிறைகருகி லீழம்து சிவபெருமானை யருச் 

சித்து அருள்பெழ்றன ரென்றும் கூறுகின்றன ல புராணங்கள்,
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போய்க்கூற; அவன் சற்றேனும் இணங்காது வெருண்டுகூறவே இருவரும் நெடுகாள் 

போர்புரிர்.து, இறுதியில் ப ராமன் ப். ரஸ்மாஸ்தாரச்தைம் தொடுத்து இராவணனைக் 

கொன்றனன், அதன்பின்பு, இராம௫௪ம்இரன் விட ஷணஞுல் ஈதாபிராட்டியைத் தம்மிடம் 

கொணர்ந்து வரும்படிச்செய்ய; அவ்வாறே பிராட்டியார். ஸ்ரீராமர் எதிரில் நின்று 

வணங்க ; இரகுகாதள் பிராட்டியை மோக, 1*நினது கோலத்தால் நீ சிறையிலிருக் தவ 

ளாயுணர்த்துகிற்றிலை; ஆதலின், என் மனம் ஐயுறுஇன்றது” என்று கடுஞ்சொல்லுரைக்க; 

பிராட்டி, எனது கற்பை யுணர்த்துன்றேன் அறிமின்!? என்றுரைத்து எரிவளர்த்து 

அதற்புகுந்தனள். அக்காலை, அக்னிதேவன் பிராட்டியை பும்இிக்கொண்டுவம்து இராம 

சநீதிரனிடம் வி... ; இதைக்கண்ட பிரமன் முதலான ஏனைய தேவர்களனைவரும் இராம 

சந்திரனை டோக்டு, (பிராட்டியை இகழாது அம்ல்கரிச்துருளுக?? என்று கூறித் தங்களுல 

கம் போய்ச்சேர்ர்தனர். பிறகு ஸ்ரீராமபிரான் அயோத்தியை யடைவான், சுக்ரீவன் 

விபீஷணன் முதலானவர்களுடன் புறப்பட்டு, ப 'தாபிராட்டியாருகஞு இலங்கையையும் 
போர்புரிக்த இடத்தையும் பேதுபர்த! ர்தையும் காண்பித்து, சேதுவை தரி௫ித்தவர் 

புண்யராவாரென்றுரைத்து, மாதேவன் தனக்கு ப்ரஸாதமளித்தனடரன்றனன், இல் 

வானு இராமமூர்த்தி இராவணாதியரைக் கொன்று வி.'௨ஊ.ணனுக் கரடியல் stg கந்தமா 

தரத்தில் வர்இிருக் தகாலையில் முனிவர்கள் சே ரவர்து தம்மைப் புகழ்ந்தபோு, அவர் 

களை கோக்டு இராவணனைக்கொன்ற பழிஈர யாது செய்வதென்று வினவ ; அவர்கள், 

“ser | இந்தத் தானம் ௮இ௧க விசேஷமுடையது; ஆதலின், இங்குச் சிவலிய்க ப்.ர 

திஷ்ட்டைசெய்து பூஜித்தால் அப் பழிமினின்று நீங்கு வண்டியாங்குட் பெறலாம்?” என்று 

கூற; ஸ்ரீராமன் அதற்குடன்பட்மி ஜானமயோம் வித்த மணற்குன்றைம் வெலிங்கமாகத் 

தாபித்து, தனுவின் கோடியால் 5ர்த்தமொன்றுஸ் டாக்டுப் பூரித்துப் பழிஷர்ச்து வேண் 

டிய வரம் பெம்றனனென்பறு, 

முன்னொரு காலத்தில், வைகுண்டத்தில் தவாரபாலகராயிரும்த பயவிஜயர் ரு, 

வாச சாபித்தால் கம்சன் சசெபாலன் தச்தவக்கரன் முதலான கொடியோரால் துன 

பூற்ற தேவர்கள் திருமாலிடம் விண்ணப்பஞ்செய்ய; இருமால் இருஷ்ணாவதாரம் செய்து 

Amen செய்வாராயினர், கம்சன் தன் தங்கை தேவகியை வாதேவர்ச்கு மணம் 

புணர்த்தி, இருவரையும் தேரிம்கொண்டு வகங்காலச் சென்றபோது, உன் தங்கை 

வயிற்றிற் பிறக்கும் எட்டாம் பிள்ளையால் நீ யிறப்பாய் '' என்றசரீரியுண்டாக ; கம்சன் 

உடனே வாளையுருவித் தேேவயை வெ.ட்டப்புக ) வசுதேவர், *இவமா வெட்டற்க ) இவ 

ளிடத் துதிக்கும் பிள்மாகமா உன்பால் ஓப்புவிக்வெொறேன்'' என; அதம் இணெங்டு விடுத்தா 

னாயினும், அவ்விருவரையும் காவலில் வைத்துப் பிள்மாகள் பிறம்குர்தோறு௩ கொன்று 

வரது ஏழாங்குழர்தை குறைமாச௪த்திற் பிறக்க; அதை வசுதேவன் தன் மற்மெருமனை வி 

யான கோகுலத்திலிருந்த ரோடுணி மி...ங்கொடுத்மு. வளர்ட்பித்தனன். அம். மகவே 

பலராமன், காவலர் கம்சனிடஞ்சென்று ஏமாங்கருப்பம் அழிர்துவிட்டதெனக் கூறினர், 

எட்டாங் குழந்தையாக இருஷ்ணன் பிறந்தனன். யபோகமாயையா லப்பொழுது அனை 

வர்க்கும் நித்திரையுண்டாயது, எங்கு சக்ர கதா கட்க கோதண்டதரளாய்த் திருமால் 

காட்சியளித்துக் கூறிய வண்ணம் வசுதேவர் ஒருவருக்கும் தோன்றாமல் அவ்விரவிலேயே 

யமுனையின் மறுகரையில் மந்தகோபன் மனையில் வைத்துவிட்டு அப்போது தான் 

பிறந்த யசோதையின் சிசுவை யெடுத்து வந்து தன்னிருக்கையில் வைத்தனர், அதற்குள் 

யோகமாயை நீங்இக் காவலர் ிசவின் ௮ழமுகசூரல் கேட்டுக் கம்சலும் கறிவிக்க ) அவன் 

௮ச் இசலினைக் கொல்லக்கருஇி மேலேயெறிய; அது ஆகாயமார்க்கத்திம் ளெம்பி, எட்டுக் 

கைளோடு விளக்க, “am sour! என்னை ஏன் வீணே கொல்லப்பார்த்தாய் ) உன்னை 

முழ்பிழப்பிற்கொன்ற திருமால் வேறு மனையிம் பிறக்து உன்னைக் கொல்ல வளர்இன் 

முன்” என்று கூறி மறைர்தது, கம்சன் இனி இவர்களைக் காவலிலிருச்துதலிற் பயனின் 

தென்று வசுதேவரையும் தேவடூயையும் விட்டுவிட்டனீன், வசுதேவர் பலராமனையும்



புரர்ண சரித்திரம். ௨௧ 

ஈந்தகோபர் மனையில் விட; இருவரும் were go வந்தார்கள். ஈந்தகோபர் மனையில் இரு ஷ் 
ணன் வளர்ச். துவருவதையறிர்த கம்சன் பூத்னையென்றும் பேயை அவனை சொல்க 
என்மேவ) அப் பேய் ஸ்தரஈங்களில் கஞ்சு தடவிக்கொண்டு, ு.ஷ்ணனை யெடுததப் பாலூட்ட ; இருஷ்ணன் வாயாலுறிஞ்டு அவள் முலைப்பாலுடன் உதர முதலியன நீங்டு 
யலறி மாள்வித்தனன். ஒர் அசுரன் ௪கடமாய் வர ஈ$தகோபர் அதிலிருத்தப் பாலுக் 
கழுபவன்போல் சகடத்தை யு தினத் நூளாக்டு அவ்வசுரனை corgi 
ணனும் பலராமலும் அங்கே கட்டியிருக் த கன் றுக் யவிழ்த்லுப் பாலாட்டக் கண்ட 
யசோதை கண்ணனை உரலிம் பிணிப்ப, அதனோடு Sapig சென்று, ஈளகூபன் மணிக் 
இரீவன் என்னும் குபேரன் புத் இரரிருவர் சாபத்தால் உருமாறிக் இடந்த மருதமரல்க 
ளிசண்டினிடை.யே தவழ்ந்து அவற்றை வீய்த்தி அவர்சள் சரபத்தை விமோசனஜ் செய் 
தனன், ஓரசுரன் கொக்குருவாய்க் கண்ணனைத் தன் மூக்காழ் கத்இழ் woot Oe Hw gs 
தொடங்குகையில் கண்ணன் அதனைக் காலால் மிதித்து அதன் வாயைப்பிளந்து கொன்ற 
னன். இவன் பகாசுரனெனப்படுவன், கோவர்த்தன சத்தைக் குடையாகப் பிடித்துப் பரக் 
களையும் ஆயர்களையுங் காத்தனன். கம்௪ன் செய்த பல உபாயத்தினாலும் கண்ணன் 
கொல்லப்படாது கண்ணனால் கம்சன் கொல்லப்பட்டனன். 

த்தனன். கண் 

சிசுபாலன் தந்தவக்இரன் 
முதலியோர் கொல்லப்பட்டார்கள். இருஷ்ணனுக்கு அல,டமஹிஷிூகள், அவருள் உருக் 
குமிணி, ஈத்தியயாமை, இராதையென்னு மிவர்களே பிரியமனைவியர், அர்ச்சுனதுக்கு 
மிக்க டண்பன், அர்ச்சுனன் மரனும் இருஷ்ணன் நாரணனுமாகப் பிறந்தவர்கள், Hires, 
னனிடத்துற்ற அன்பினாலே பா.ரகப்போரில் SB ZIG) + oof Ld, தேர் கடவியும், Seng உப 
தேசம் புரிம தும் பாண்டவர்க்கு ஐயமுண்டாச்கு வித்தவன், உப்ம£யுருவ/? கண்மாலுக்குச் 
சிவதிக்ஷ செயலித்து அவனைப் பாசுபத விரதம் ஓன்டொமுகச் செய்தனரென்பதாம், 

அஜ 

பக்கம் - ௧௯, சேய்யுள் - ௨, 

சிவபிரான் திரிபுரங்களைச் சாம்பராக்யெது. 

தா.ரகாசு.ரனது புத்இரர்களான 4 வித்யுக்மாலி தா.ரகாக்ஷன் கமலாக்ஷன் என்னும் 
மூன்று அசுரர்கள் மிஞுர்த தவஞ்செய்து அசுரத் தச்௪னாகிய மயனென்பவளுல் ஸ்வர்க்க 
மத்ய பாதலமாடகய மூன்றுலகங்களிலும் அந்தரத்திம் சஞ்சரிக்கம்தக்க இரும்பு வெள்ளி 
பொன் இவற்றால் செய்யப்பட்ட மூன்று பட்டணங்களையும் முறையே பெற்று, தம்மி 
னத்தா. ராகிய பல அசுரர்கமாக் கூட்டிக்கொண்டு, அர்த ரத்திம் செல்லும் அ ஈகரங்க 
ளுடனே தாம் நினைத்த இடங்களிற் சென்று, அய்குள்ளவரைக கொன்று தரியாகிற்குங் 

காலற்தில், அவர்களுடைய கொடுமைக்கஞ்சி முறையிட்ட தேவர் முனிவர் முதலியோ 

ரது முறைபாட்டுக்குச் சவெபெருமான் இரங்கஇச் #6 Ba பூரியர்கள் சக்க.ரங்களாகவும், 

வேதங்கள் குதிரைகளாகவும், பிரமன் சாரதியாகவும் அமைந்த பூமியாகிய இரதத்தின் 
மேல் ஏறி, மேருவை வில்லாக வலாத்துக்கொண்டு, அசழ்கு ததிசேஷனாயெ நாரி 
யமைத்து வாயுவைச் சிறகாகவும் திருமாலைக் கூரீவாயாகவும் கொண்டு, ௮க்இனியாகய 
அம்பைத் தொடுத்தெய்ய முயல்கையில், ௪ திரன் முதலிய தேவர்கள் தத்தம் Hop 

லால் திரிபுரங்களை யழித்தலாகயெ இக் காரியம் முற்றுப்பெறுன்மதென்று இல்மாப்புக் 

கொண்டதை ிவபெருமானுணர்ச்து புன்னகைபுரிய ) ௮ம் ஈகையால் திரிபுரவாசிகள் 
தமது முப்புசவ்களோடு எரிந்து சரம்பராயினென்பதாம், 

Oy 

  

இயைய மைய யவவைதய arti anmna Hh tsa et அசா ama 

ie Gg OT LO oT சுன். சுபுத்தி எனவும் பெயர்கள்.வழல்கும்,



௨௨ சித்தா ந்தசிகாமணி 

பக்கம் - ௯௪, சேய்யுள் - ௩௧. 

சாநந்தமுணிவர் ஸ்ரீபஞ்சாகூரீ ஜபத்தால் மரகலோகவாசிகளை 

ஷஸ்வர்க்கலோகமனுப்பியது. 

ப.தரிகாச்சிரமத்தில் பூர்ணவித் என்ற ஓர் மஹர்வதி வெபக்தியிற் இறந்து, தர்மா 
சா.ர நெதிநின்று தவஸ்ரேஷ்ட..ராயிருக்தார். இவர் இல்லறவாழ்க்கையரா தலின், அரும் 
ததியினாலும் போற்றப்பட்ட கற்புடைய பத்திரதத்தை என்னும் ஜர் பெண்ணை மணம் 

புரிந்தனர். இவ்விருவரும் இல்லற தர்மத்தில் ஒழுவெரும் காள்களில், புத்தரப்பே 

கில்லாக ஏக்கத்தால் தேஹம் மெலிச்து துன்புறவளான மனைவி தன் கணவராஇய 

மஹர்ஷியைப் பார்த்து ஈமஸ்காரஞ்செய்து, “சுவாமி! பரமன் ஈமக்குக் குறைவில்லா த 

செல்வத்தையும், சிறப்பினையும் கொடுத்து, ஒர் புதல்வனைக் இரூபைசெய்ய வில்லையே, 

அதனால், என் மனம் கவலையுறுஇறது; மேலும், இல்லறத்துற்குரிய நற்குணம் வாய்ந்த 

தோர் புதல்வன் இல்லாதிருத்தல் மேற்கதியுமில்லயென வேதங்கள் கூருநின்றன; 

பரமசிவன் மக்கு ஓர் புதல்வனைக் இருபைசெய்வார் ; ஆதலின், நீர் தவஞ்செய்ய வேண் 

டும்”? என்று வேண்டினள். ௮ம் மஹார்ஷி தன் பத்தினியின் வார்த்தைகளைச் செவி 

மடுத்து, சந்தோஷமாக, ௮வவம்மையைமோக்கஇ, “பெண்ணே ! உன் வார்த்தை ஸத் 

யமே ; அப்படியே தவஞ்செய்வன் ; ப.ரமசிவன் நமக்குப் புக்தரப்பேற௮ு அருள்செய் 

arts என்று கூறி, மனைவியைத் தேற்றி, அச்சி ரமத்திலிருக்கச் செய்து, தவஞ்செய்ய 

ஓர் அரணியத்திம்குச் சென்றனர், அவர் ஓர் வில்வ வ௩த்தை யடைர்று, அவண் ஓர் 

தடாகத்தையும் கண்டு, மகிழ்ச்சியடைந்து, பத்மாசனத்திரு£து, ருத்ராக்ஷர்தரித்து, 

ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரிமர்த ரத்தை யுச்சரித்து, பஞ்சேந்த்ரியங்களை நிக்ரஹித்து, இஷ்டப்ராண 

பாவார்ச்சனைசெய்து, பரசிவத்திலயே சாட்டமும்று தவஞ்செய்வாராயினர். பரம 

சிவன் இவரது தவத்திர்க்பர ங்கி, வ்ருஷபாரூடாய்க் காட்டிதந்தருள ) பூர்ணவித்ருஷி 

அஷ்டாங்கமாய் விமுக்து எழுந்து பரவசமுற்று துதிப்பாராயினர், பரமசிவன் ருஷி 

யைப்பார்த்து, உன் தவத்திற்கூ மடழ்ர்தனம் : நீர் வேண்டும் வரம் யாது” என்று 

வினவ; ருஷி, “4 முன்னர் ஈம்தியெம்பெருமானைக் கஇருபைசெய்ததுபோல இப்போது 

அடியேனுக்கும் எவெபக்தியிம் இறந்த ஓர் கல்ல புதல்வனை யருளல் வேண்டும்?” என்று 

விண்ணப்பஞ்செய்ய ; அவ்வாறே பரமசிவன் அறுக்கரடுத்.து மறைந்தமுளினர். பின்பு, 

ரஷி வஈத்தைவிட்டு, இல்லற ஆச்சிரமத்திற்கு வற்று, நிகழ்ர்தனவைகளை மனைவிக்குக் 

கூறி வாழும் நாளில், மனைவி கர்ப்பமாக சுபதினத்தில் புத்திரனைப் பெற்றுள். அப் புதல்வ 

wig விதிமுறை ௪டம்குகளியற்கி, சாகக்தமுனியர் என்று காமகரணஞ்செய்தனர். 

சாநந்தமுனிவர் ஆசார்யரையடைந்து, வேதாகமங்களில் வல்லராய், தாய் த்தை முதலிய 

வர்களுடைய கட்டலாயைக்கடவாது, ற்குண நற்செய்கைகள் நிறையப்பெற்று, ௪ன்மார்க் 

கத்தில் ஒமுவெரும் நாளில், ஓர்நாள் முனிவர்கள் எல்லாரும் ஒருங்குகூடி. செபுரர்ணம் 

படிக்கும் சமயத்தில் ஆங்கு போக ; ௮ம் முனிவர்கள் அவரை ௮ருகலழைகத்து, உபசாரஞ் 

செய்து, ஆ?ர்வதித்து, த்ங்களாச்சரமத் திலிருக்கச் செய்தார்கள். சாமந்தமூனிவர் அவர் 

களைப் பார்த்து, சுவாமி! நீம்கள் படிக்கும் சாஸ்இிரம் யாது” என்று வினவ; அவர்களில் 

தர்மப்பிரசங்க முனிவரென்பவர், “*சிவதருமோத்திரத்தில் பெருக்தவஞ் செய்தவர்க 

ளடையும் கதியைப்படிக்கறோம்?” என்றனர், சாகந்தமுனிவர் முனிவர்களைநோக்கஇுத் தனக்கு 

மெய்ஞானம் உதிக்கும் வண்ணம் இருபைசெய்தல் வேண்டுமென்று வேண்டினர், FT BES 

முனிவர் நல்வினை புரிச்தவரடையும் புண்ய பதவிகளையும், தீவினை புரிச் தவ.ரடையும் பாப 

பதவிகளையும் கேட்டு, தீங்கரும்பைத் தின்ற வாயிலே வேம்புஇன்றாற்போல, தீர்மல்களைக் 

கேட்ட செவியில் பாபல்களையும் கேட்சலாயிற்மே எனத் முக்கித்து, சஷ்டப்படும் பாபிக 

ஞக்கு மதுரமொழியில் மனமிரங்கி பயப்படாதீர் என்று தைர்யச்சொயம்களைக் கூறுவார்
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உளசோ என்றும், பரமசிவன் லெருக்குத் தர்மவாயிலாப் ஒழியாத சுகச்தையும் ல 

ருச்குப் பாபவாயிலாய் ஒழியாத துக்கத்தையும் கொடுத்தார் ; இதனால் அவனுக்கு ப்ர 
யோஜனம் என்னை! எல்லாருக்கும் ஈல்லறிவு உதயமாகும்படியெய்து மோகூத்தைக் 

இருபைசெய்வானாயின் அவனுக்கு யாதாமாரு இறைகேர்தலுமுண்டோ 1 என்றும் 

பலவாறு எர்இத்து, ஆனால் எற்வரன் அருள் எவ்வாருயினுமாகுக ! யமசராமராஜா 
விடம்போய்ச் சொல்வதொன்றுண்டு என்று துணிர்து, பரமசிவனை Macon von 6 B 

யுடன் தியானம்செய்து, ஓர் புஷ்பவிமாகம் வரும்படியாய்ச் இர் இக்க கைலாயத்தி 

னின்றும் ஐர் விமாஈம் வகணங்களால் சூழப்பெர்று இற&்இற்று, சா/த முனிவர் 

மூனிவர்களை யெல்லாம் அழைத்துக்கொண்டு, விமானக்திலேலி, யமபுரியைகோடச் செல் 

வாராயினர். இதையறிந்த உ ரதமூனிவர் முன்னதாகவே யமபுரியை யடைந்து, ஈந்த 

முனிவரின் வரலாற்றை யமனுக்குச் சொல்லி, யம:£லாகம் இவரால் கொள்ளையிடப்பட்டு 

பாழ்போகாவண்ணம் காப்பாற்றிக் கொள்ளும்பொருட்டு உபாயம் தேடிக்கொள்ள 

எச்௪ரித்துப் போய்விட்டனர். சாகந்தமுணிவர் யமபுரியை யடையவே யமதர்மராதன் 

ஆசனம் விட்டிழிர்து, எதிர்கோண்டு ுமஸ்கரித் து, சமீபம்வாமு, அவரைகபோகடு, என்ன 

கார்யம் காதி இவண் வதது என்று வினவ;சாகம் தழுனிவர், உம்மையும் உமது பட்டணசி 

சிறப்பினையும் பார்க்க வந்தேன்?” என்று mM; யமன் ஈன்றென்று சம்மதித்து, சாகந்த 

முனிவரை அழைத்துக்கொண்டு, அவருக்கு அஷ்டஇக்குகளிலும் வாயல்களுடைய இடங்க 

ளில் சுகமனுபவிக்கும் புண்ய மலர்களை மூமையாக யமூங்கரர்களால் காஸ்பிது, பின்பு 

தெற்கு வாயிலை யடைது இ௮ விடம் உள்ளபாபிகை£ சாஈரச்சமுனிவர்போலி ற பக்தர்கள் 

பார்க்க நினைக்கத்தக்கதன்றென்று சொன்னான். இய்வாறு கேள்விப்பட்டு அய் வாயிலில் 

நிற்ஞம் சமயத்தில், ப்ரளயகால ௪மும்இ.ர வோ சையைப்போல எழாநின்ற பாபிகள் sary, 

டப்படும் கூக்குரலைக் கேட்டமாத்இர தில், சாகு தமுனிவர் அதிசயமுற்று உள்ளே பிரயே 

சிக்க எண்ணங்கொள்ள); யமன் வாயிலின் கதவைழ்திறக்கும்படி. உச இ.ரவுசெய்ய; சாக்த 

முனிவர் முதலானவர்கள் உள்ளே பி.ரவே௫ிநதார்கள். சாகர் தமுனிவர் அவ்விடம் பாபி 

களை வருத்தப்பமுத்தும் விதங்களையும் பார்த்து, இவ்வாறு வருத்தமடையும்படியாப் 

முன்செய்த பாபத்தொழில்களையும் இனிமேல் இவர்கள் எல் வகையான நற்கதியையும் 

அடைய மாட்டார்களென்பதையும் கேட்டு, புன்னகைகொண்டவராடு, இந்தப் பாபிகளை 
வெமந்திரத்தினால் கைலாயகஇற்குச் செலுத்தி ரக்ஷிக்காமற் போவோமாயின் சிவபக்தர் 

கள் தம்மை இழித்துக் கூறுவாரென்று நினைத்து, மிகக் கோரமான இருபத்தெட்டுகோடி 

உரகத் திலுள்ளவர்களெல்லாரும் ஜீ வனமுக்த. ராய் சொர்ணவிமா..த்திலேறி கைலாயம் 

போய்ச்சேரக் இருபைசெய்யும்படி. வபிரசாமாத் தியானம்செய்து, ௮ம் மஹாபாபிகளின் 

செவிகள்தோறும் போயக்கேட்கம் தகுர்ததாப் ஸ்ரீஷடக்ஷரிமக்ம்ரத்தை உரழ்றுச் 

சொல்ல ; அவ் வோசையைக் கேட்டறிந்த முனிவர்களெல்லாரும் ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரத்தை 

ஜபிப்பாராயினர், இந்த ஸ்ரீபஞ்சாகூபரா. ஓசையானது பாபிகளது செவியில் போய்ப் 

புகுமுன்னரே, அவர்கள் மசய்த பாபமெல்லாம் நீங்கு, பரிசுத்தராக), விபூதி ருத்ராக்ஷ 

Nae gr rem oO oD, சோஇப்பிரகாறாமுள்ளவர்களா, அதிவிரைவில் ரகலோகத்தை 

விட்டுக் கடைத்தெறிக் கைலாயமடை,£தார்களென்பதாம். 

ry
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பக்கம் - ௧௪.0), சேய்யுள் - ௩, 

ப்ரஹ்மவிஷ்ணுக்கள் ஜ்யோதிர்லிங்கத்தைத் தேடியும் 

க் ர ண கழு. 

முன்பொரு கல்பத்தில் இருமாலிலுடைய மாபிச்சமலச்திற்றோன் நிய ப்ரஹ்மா, 
தேவர் முதலியவர்களைச் ஈருட்டித்துத் தானே பரப்.ரஹ்மமென்றகங்கரித்து, திருப்பாற் 
கடலில் சயனித்துக் கொண்டிருக்கும் திருமாலை நோக், “Puri” என்று கேட்க 
விஷ்ணு, **நானுன்பிதா ”” என்று கூற; ப்ரஹ்மா கோபித்தெழுர்.து பலவா றிகம்ரீத, 
நாமிருவரும் போர்புரிவோம்; அப் போரில் வென்றவரே ப.ரமாவர்”? என்று கூற ; ad 
வருஞ் சம்மதித்து செடுராள் பெரும்போர் புரிந்தனர், அப்பொழுது சிவபெருமான் 
அவர்கட்கு மத்தியில் அக்கிமலை உருவம்கொண்டு பூமிக்கும் அசாயம்துக்குமொன்றா 
Cura நின்றருளினர், அவர்கள் அ.தனைக்கண்டு, போர்புரிதலை யொழிர்து, இம் மலை 
யின் அடி.முடியைக் கண்டவர்களே ப.ரமாவாரென்று கூறி, ப்ரஹ்மா முடியைக் கானும் 
பொருட்டு ௮ன்னப்பறவையுருவங்கொண்டு ஆகாயத்திற் பறந்து சென்றனன், இருமால் 

பன்றியுருவய்கொண்டு பாதலமேழையும் 8ண்9 சென்று நெடிமாள் வரும்இயும் இருவழி. 
யைக் காணாது திரும்பி வந்தனர். ப்.ரஹ்மா அமேககோடி.காலம் பார்து மேலேழுலகங் 

களையும் கடர்து சென்றும் சிறகுகள் முரிர்தும் வருச்தித் திருமுடியைக் காணாமல், அக் 
குத் தோன்றிய ஓரசரீரிவாக்கனால் மனந்தெளிக்து, திரும்பி வர௫, இருமாலைக் கண்டு 
நின்றனன்... பின்பு, இருவரும் தாங்கள் அகா. ரணரென்பதை யுணா£து, அகர்தையொ 
ழிந்து செலிம்கம்தாபித்துப் பூசிக்க) பெருமான், பார்வதீஸமேதராயெழு£ தருளி உய் 
கட்கு வேண்டியவரங்களைக் கேளுங்களென்ன ; அவர்கள், “எம் பெருமானே | gu 
யேங்கட்குத் தேவரீரது இருவடிச்சண் அன்பு ஒன்றே வேண்டும்'' என்று வணவ்இ 
னர். பெருமான் அவ்வாறே யருளி, அவர்களைத் தங்கள் பதவியிலிருக்க அதுக்கொடத்து, 
அவ்வழலவடிவாக வெழுக்தருளிய பெரிய தமது வடிவத்தைச் சுழுச்டு ஒரு மலையுருவாக 

வெழுர்தருளினர். அஃதே இன்றும் சோணசைலம், அருணாசலம் முதலிய பலகாரணப் 
பெயசோமு விளங்கடன்றதென் பதாம்.




