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ககாமமகாடாகாாய, டாகடா 

உ. வே, சாம் £சையர் நால் நிலையம் 

QED D ghar 0s Bod Host 21), 

திருத்துறையூர் 
சாந்தலிங்க சுவாமிகள் 

அருளிச்செய்த 

அவிரோதவுந்தியா. 

இஃது 

இருப்போரூர் 

சிகம்பரசுவாமிகள் 
அருளிச்சேய்த உரையுடன் 

    

ஊ-புஷ்பரதசெட்டியாரால் 
சென்னை 

கலராத்நாகா அச்சுக்கூடத்திற் 

பதிட்பிக்கப்பட்டது. 
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கணபதி நணை, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

அவிசோதவுநதியார் 
மூலமும் உரையும். 

அவனு னவ கடை 

எல்லா முடையான் குருவாகி மீங்லெம 

தீல்ல லறுத்தானென் று பற 

அவன்மு டெ ர முவா மென் ஸுநத பற, 

எ-து. சொல்லுவார் சொல்லும் வண்ணங்களை தி 

பும் உடைய ஒரு பூரணன், குருவடி.வமாி இவ்விடத்தில் 
தோன்றி ஒன்றுக்கும் பற்றாத எம்முடைய பிறவித்துன் 

படதிதை வேரறுத்து அருளினன் ; அக்க௫ணை சூர்த்தியின 

Bi திருவடிகளைத் தொழுதல் செய்வாம், என்றவாறு... 

“சொல்லுவார்' ஒன்றை யொன்றொவ்வா தீ சமயவாதி 

கள், 6வண்ணங்க எனைத்தும்” என்றது உருவெனல் அரு 

வெனல் ஒன்றெனல் பலவெனல் உளதெனல் இல Sor 
முதலியவற்றை. *உழ்தி' என்றது குழாங்கூடிய மகளி 
58) ஒரு விளையாட்டெனச் சொள்ச. இது கடவுள் வணக் 
சங் கூறியது, (4)



௨ அவிரோதவுந்தியார் 

திவிரா விரோத சமயநூ லன்ரா 
லயிரோத வும்இயென் நுந்தீ பம 
ஆமிய்நா மைமென் MGB பற, 

௭-ு. ஐன்றுச்சொல்று மாமு SCrns 4 Bru 
டைய சமயதூல்களில் இஞ்தும் ஒன்றன்று ; ஆதலால், 

அவிசோத வுந்தியெம்று வழங்குகுற்கு உரித்தாம் இம் 

தூற்பெயர், எ-று. 

அவிசோதம் ௭ பக்ஷபாகமில்லாமை. இது sir DOr ws 
ரைக் சாட்டியது. (௨) 

உருவுகண்டெள்னா துளந்தேருமேலோர் 
பொருணலம் தேராமு னும்தீ பற 
புன்சொல்கண் டெள்ளாரென் அ இ பற, 

எ-. ஓழுவலாது வடிலன்கண்ணே சூறை உண்டாயி 

னும் அதனை நோக்கி இகழாது உள்ளத்இன்சண் உள்ள 

சிறப்பினை விசரரியாகிற்இந உத்தமராயிஞேோர் யாதொரு 
தூல்னைக் காணுமிடத்தும் அதன்கண் உண்டாகிய பொ 

ருளினது ஈன்மையைச் தேருதலின் மூன்பே சொல்லின் 

கண்ணே முலை உண்டாயிலும் அதனைமோக்கி இகழார், 
எ-று, 

சொல்லினது கருதீதுப் பொருளா மாதலி னெனக் 
கொள்க, இக்தூற்குச் சொல்லின் கண்ணே குறை உண் 
டாயிலும்; பொருள் சுருதி குரு சுவானுபவ சித்தமாக 

லின், குற்றம் உண்டாசா தென்டது துணிவு, (௩)



மூலமும் உராயும், ௨ 

[இர்தாலில வீட்டுநெறி கூறுவான். தாடங்கி முதற் 

sein ya gcd g சிறட்பும் கூறுடின்றார்.] 

அறம்பொரு ளின்பம்வீ டாயவோர் நான் 

wit பயன்வீடென் LE பற [கத் 
a ஐ தேரின்வீ டேயெலா மந்தி பற, 

எ-து. தருமம் அரும் காமம் மோகம் என்று அறி 

அடையோர் அடையும் டயல்களாய் CT vod HPVs orm ged 

சொல்லப்பமி மவையாகிய ஈாஸ்கனுள்ளும், வீடு நிரதிசய 

மாதலால் சிற பயம உடையது. அஃ்தன்றியும், தரு 

மாஇகளுக்கு உள்ள இலக்கணங்களும் மீட்டிற்கே உள 
வாகலிப், மாசறம் தேருங்காலை அம்கரல்வகைப் பயன் 

களும் அய்ம்டேயாகும் எ-று. (௪) 

| அஃது எங்நனமெனில்,] 

தாங்குபழ் ஐற்ற சமலம் இயாகத்த 

னோய்கு தருமமே துந்தீ பற 

உள்ளது வீட்டிய்கஃ துந்தி பற, 

எ-து. ஒன்றிலும் தாக்கம்றுடைய சர்வசம்கபரித்தியா 
கத்தினும் உயர்க்த தருமமே இல்லை ; தருமமாவது பெ 

ரும்பான்மையும் தானம் தவமென்டுற இரண்டின் கண் 
ணே அடங்குதலின், மேலாய சிவத்இனிடத்தே உடல் 

பொருள் அவி மூன்றையும் சத்தியமாக ஓப்பித்து எவ்வி



௫ அவிரோதவு£தஇயார் 

டத்.தும் தனது சுதர்தாச்துவம் தோன்றாமை நிற்றலின் 

இதற்கு மேலாய தானமும் இல்லை. அங்ஙனம் அது 

தோன்முமல் கிற்போர்க்குச் சிவமே யொழியத் தானும் 

பிறரும் தோன்றாமையின் யான்செய்தேன் பிறர் செய் 

தார் என்னும் இதாகிதங்களிலே சிறிதும் உண்டாகாமை 

யின், இகற்குமேலாகிய தவரும் இல்லை. இவை வீட்டிற்கு 

உரியவாகலின், வீடே அறமும் எ-று, 

இதற்குப் பிரமாணம் ; திருவாசகம் “அன்றே யென்ற 
னாவியு முடலுமுடைமை யெல்லாமுங், குன்றே யனையா 
யென்னயாட்கொண்ட போதே சகொண்டிலையோ, லின் 
ளோ ரிடைய றெனக்குண்டோ வெண்டோண் மூக்க 
ணெம்மானே, ஈன்றே செய்வாய் பிமைசெய்வாய் நானோ 

விதற்கு சாயகமே”? எ-ம், அருட்பிரகாசம். நிறைந்த 
பொருளொடியாக்கைதம் மாவிவை நீடருளா, BGO pO 

குருகரத்தேதத்தஞ் செய்தவம் ஜொன்றனையு, மதந்து 
மியானென்தென்னா இறைகழன் மன்னி நிற்குஞ், சிறந்த 
சகலத்தியாகரி னோரமஞ் செய்தவரே”? ௭-ம், பரிபூரண 
சித்தி. *௪கமென வுடலமென்னதச் தகுகர ணங்க ளெ 
ன்ன, வகமென விதமதென்ன வழிவில்போ கங்களென்ன, 
வகைபட வுயிர்கட் காதன் மாயையம் மாயை நீக்டுப், புக 
லரு முத்திசேரு மவர்கள் புண்ணியத்தினோோ”? ௪-ம், 
வரும். மற்றும் வருவனவம்றாம் காண்க. (௫)



மூலமும் உரையும், @ 

பொன்றாப் பொருளே பொருளென்பர் ௩ 
தன்றிப் பொருளியா துறந்த பற |[ல்லோர 
அல்லன மாயையென் நு£இ பற, 

எ-து. அழிவற்றபொருளே பொருளென்று கூறுவர் 

நல்லோர். முத்தியே நித்தியமாதலின், அஃதன்றிப் பொ 

ருளே இல்லை. மற்றைய வெவையும் அகித்தியமாகிய மா 

யாகாரியங்கள் எ-று. 

இதற்குப் பிரமாணம் : இருக்கடைக் காப்பு, செல்வ 
கெமொடஞ் சென்று கேஷெய்கிச், செல்வ மதிதோ 

யச் செல்வ முயர்இன்ற, செல்வர் வாழ்இல்லைக் இழ்றம் 

பலமேய, செல்வன் கழலேத்துஞ் செல்வஞ் செல்வமே” 
எ-ம், திருவாசகம், *காலமுண்டாகவே காதல்செய் 

துய்மின் கருதரிய, ஞாலமூண்டானொடு கான்முகன் வான 

வர் கண்ணரிய, வாலமுண்டா னெங்கள் பாண்டிப் பிரா 
ன்றன் னடியவர்க்கு, மூலபண்டாரம் வழங்கு இன்னான் 
வந்து முந்துமினே 7? அன்றியும் **ஓடுங் கவர்தியு மே 
யு வென்றிட் டுள்கூந்து, தேடும் பொருளுஞ் சிவன் 
கழலே யெனத்தெளிநஆ்து, கூடு முயிருங் குமண்டையிடக் 
குனித்தடியே, னாடுய் குலாத்தில்லை யாண்டானைக் கொ 
ண்டன்னறே? எ-ம், அஞ்ஞவதைப்பரணி. “என்றும் பொ 
ருவரிய வின்பப் பொருளுடையார், பொன்றும் பொரு 
ளும் பொருளாகப் போற்றுவரோ?? எ-ம், மோகவதைப் 
பரணி. “கொழும்கனலோ வவிப்பதுவும் கோபமெனலுவ்



௬ அவிரோதவும்இயார் 

கொழுங்கனலே, வழங்குவது மதிபொருளோ மறை 

தேடும் வான்டொருளே?? எ-ம், வரும். மற்றும் வருவன 

வற்றாம் காண்க. (௬) 

பூரண மும்மாம் பொருவிலா னந்தக்கு 
கேரியா இன்பம்வே ib B® wp 

LNG . டம நீங்காக் சுகமதே Wb up, 

௭-து. முற்கூறிய நித்இியத்துவமு மல்லாமல் பரிபூச 
ணமுமாயிரும் துள்ள ஒப்பற்ற நிரஇகயா அர்தமே தனந 

தீம்; அல்லது அதற்கு இணையாய் வேறே ஒரு இன்பமும் 
இல்லை, நித்தியமாகையால் காலத்தினாலும், பூரணமா 

கையால் தெசத்தினாலும், ரீக்கமற்றுள்ளதா யிருக்கற 

சுகமும் அதுவே எ-று. 

மம்றுள்ள மாயாபோகங்க ளெல்லாம் தோற்றமுடை 

யன வாகையால் மாசமும், நாசத்தை அடைவதற்கு முன் 

னும் பரிச்சின்ன மாகையால் நீக்கமும், நீங்குதற்கு முன் 

னும் பலலாய உயர்ச்சி தாழ்ச்சியுடையன வாகையால் 

ஒன்றுக்கொன்று அதிசயமும், உடையனவாம் : ஆதலின், 

அவை அக்கமே யன்றிச் சுகமல்ல வென்பது கருத்து, 

இ-ம். இருக்கடைக்காப்பு, ₹நிமைவெண் கொடிமாட 

நெற்றிகேர் தீண்டப், பிறைவர் இறைதாக்கும் Curb 

பலந்தில்லை*, சிறைவண் டமையோவாச் Abowd vow 

மேய, விறைவன் கழலேத்து மின்ப மின்பமே” எ-ம்,



மூலமும் உனாயும், ஏ 

இருவாசகம். *இனைக்தனை யுள்ளதோர் பூவினிற்றே 

னுண்ணாதே, நினைம் தொறுங் காண்டொறும் Cure 

தோறு மெப்போது, மனைந்தெலும் புண்ணெ£ வானரம் 

தந்தேன் சொரியும், கூனிட்புடை பானக்கே சென்று 

தாய் கோத்தும்பீ?” எ-ம், சிவானம் மாலை. அன்ப 
மயக்காடுய பொய்ச் துட்ட ஜீ இ கோயத ளை, யின்பமெ 

னக கொண்டிங் இமர்தேனே - யன்பிலெழுந், தோவாழ 

மெய்யுணர்வா யுள்ளே சின்றுள்ளூருக்குர், தாவாவா cord 

தர் தனை”? ஏம், கலிமடல். **இருகான் மறைதாலொ 
டாகமறதாம் மற்று, மூரைசான்ற அலெல்லா மோதுஇ 

ன்ற தோரிற், பொருணான்கே யக்கான்கசூம் பொய்மையற 

மிமயமை, தெரிவார் தெரியுங்காம் நீங்கொன்றுமேவா, 

நிருபாதிகமென்றே கேரே தருமப், பொருளாவது மென் 
அம்பொன்றாட் பொருளே, மிரியாத வின்பமே மின்பஞ் 

சென்றெய்தற், கரிதாய வீடு மதுவேயாய் நின்றா, லுரை 

யாடுவதெல்லா மொன்ுய வின்பப், பெருமானை யல்ல 

வோ பேதமாய் வேறே, பொருளுடி. கின்று புலம்புவோ 

ர்க் கந்தப், பாமானற் தத்தைப் பகாப் படுமே”? எ-ம், 

வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க, (௭) 

ஆதலாழ் பெற்ற வறிவாற் பெறும்பய 

னோதும்வீ டேயென வுந்தீ பற 

உண்மைநாூல் யாவுமென் அறுந்த பற,



௮] அவிரோதவுகஇயார் 

எ-து. சர்வசங்க பரித்தியாகத்தின் எய்துவதாய் கித் 

இய பூரண கிரதசயானர்தக்தை யுடையதியாது அதுவே 

வீடுமாதலின், ஒருவ:எ் டெறுதற்கரிய பிறவியையும், அதி 

லம் பெறுதற்கரிய அண்ணூலுணர்வையும், பெற்றகாலை 

யின் அங்ஙனம் பெற்றவறிவாற் பெ தும்பயனாவ து வீடொ 

ன்றுமே யெனக்கூருகிம்ஞம் அவர்கற்ற யதார்த்தமாக 

வேதாதி அரல்களனை ததும், எ-று. 

இ-ம். தேவிகாலோத்தரம். பிறந்து பெற்ற வறிவாற் 
டெறும்பய, னிறைந்த நீர்முடு னீங்யெ வானென, வறி 

நீது தம்மை Win வியாபகஞ், செறிந்து ஈல்ல தியானத் 

இருத்தலே” எ-ம், திருவள்ளுவகாயனார். ₹*கற்ததனா 

லாய பயனென்கொல் வாலதிஷ ற்று டொழா ௮ 

னின்”? எ-ம், திருமந்திரம்: “முன்னைப் பிறவியித் செய்த 

முூதுதவம், பின்னைப் பிறவியிற் பெற்றா லறியலாம், தன் 

Go wile தறிவாமஃ தன்றிப், பின்னையறியது பேயறி 
வாமே.” எ-ம், வரும்: மற்றும் வருவன வற்றும் 

காண்க, (9) 

[மேல்லீட்டினைச் சாதித்தற்கு ௭௮ கூறுஇன்ரூர். ] 

வீஞொ னத்தன்றி மேவொணா தாகையாந் 
கூடுவோ னந்தவாழ் வுந்தீ பற 

கோதின்மெய்ஞ் ஞானியென் .றும்£ பத,



மூலமும் உரையும், ௯ 

எ-து. மூதீதிசாதனமாகிய சரியாத நான்கனுள் ஞான 

மொன்றுமே முத்திசாதனமாம், மற்றைய மூன்றும் ஞா 

னத்திற்குச் சாதனமன்றி முத்திக்கு் சாதனமாகாமை 

யால், அர்த முத்தியாயெ பேரானந்த வாழ்வைக் கூடு 

மவன் குற்றமற்ற மெய்யுணர்வை யுடையோனே மற்றை 
யர் அல்லர், எ-று. 

குற்றமமாவது ஐயந்திரிபெனக் கொள்க. 

(இ-ம்.) சிவஞானூழ்தியார். நோானததால் வீடென் 
ஹே மான்மறைகள் புராண நல்லவாகமஞ் சொல்ல வல் 
லவா மென்னு, மூனத்தா ரென்கடவா ம௫்ஞானத்தா 
துறுவதுதான் பற்தமுயர் மெய்ஞ்மானம்தா, த்தா 
og Guna sorte Bian னிருள்போ லஞ்ஞான மப்பந் 
தி மறுமூத்தி யானா, மீனத்தார் ஞானங்க எல்லா ஞான 
மிறைவலடு நோானமே ஞானமெல்பர்.”? எ-ம், திருமந்தி 
மீம்: **(ஞானத்தின் மிக்க தவநெறி சாட்டில்லை, ஞானத் 
இன் மிக்க ௪மயமு ஈன்றன்று, ஞானத்தின் மிக்கவை 

நன்னா த்தி நல்காவான், ஞானத்தின் மிக்கார் asa மிக் 

காரே.” எ-ம், பிரபுலிங்கலீலை. *உரைசெயிம் பரம ஞான 

மொன்றுமே முத்திக்கேது, ௪ரியைநம் இரியை யோகக் 

தாமொரு மூன்றுஞான, மருவுதம் கேது வென்றே மறை 
புகன் நுரைக்கு மிர்தக், கருவியைப் பொருளென் றெண் 

ணிக் களிப்பவர் கயவ ரன்றே?” எ-ம், வரும். மற்றும் 
வருவனவற்றாம் காண்்ச (௯),



௧௦ அவிரோதவுந்தியார் 

| மெய்யுணர் வடையோனது இலக்கணம் 

யாதெனின்,] 

யானென தென்செருக் சீர்த்த மகனேமெ 

ஞானியென் ஜோஇய வுக்தீ பற |ப்ஞ் 

நான்மறை யாஇய வுக்கு பற, 

எ-து. யானென்றும் என தென்றும் இந்நிலைக்கட் 

கூறட்படுவகாகிய மயக்கத்தினை அறுத்துள்ள புருஷன் 

யாவன், அவனே மெய்யுணர் வடையோனென்று கூறு 

ற்கும் வேஃமுதலிய . வகலைகளும், எ-று: 

இ-ம். இருவள்ளுவகாயஞார். பானென தென்னுஞ் செ 

ருக்கறுப்பான் வானோர்க், குயர்ர்த வுலகம் புகும்.” எ-ம், 

திருவாய்மொழி. *5நீர் நம தென்றிவை, வேர் மூதன் மா 
ய்த்திறை, சேர்மினுயிர்க்கது, கேர்கிமை யில்லே எ-ம், 
பிரபுலிங்கலீலை. “யானென தென்ப இருந்திடு காறு, 
ஞான முருனது ஈண்ணில ஞாயிற், மூனிலை யாத சகந்தி 

கழ் இம்குர், தீனமிலாத ஏிவர்திகழாதே.?? எ-ம், வரும். 
மற்றும் வருவனவம்மும் sé oi a. (௧௦) 

[யாதினை யாதினை யானென தென்பதென்னின்,] 

தேகாஇ கான்கனுட் டேக கரணங்க 
ளாகு மியானென்ப துந்தீ பற 

வலமற் றெனதென்ப துந்தீ பற,



மூலமும் உரையும், கக 

எ-து, இம்நிலைக்கண் உயிர்களுக்கு மாயையினுண்டர 
இய ம்னு கரண புவன போகங்கள் நான்டஞெள்ளும் Sey 

கரணங்கள் யானென்றும், புவனபோசங்கள் என தென் 
அம், சொல்லப்படும், எ-று. 

“தனு, வென்றது தேகத்தை ‘gran’ மென்றது Hb 
த்க் “கரண” புறக்கரணங்களை ; 6பூவன” மென்றது பூ 
இத ராதிப் பிரபஞ்சற்றை ; 6போக” மென்றது ௪த்தாதி 
விடயல்களை, இவற்றுள் கரணங்கள் தனுவுக்கு அபேத 
மாயும், புவனங்கள் டோகத்துக்கு அபேதமாயும் நிற்கை 
யால், தேகபோக மென்றிரண்டாகவும் சொல்லப்படு 
மெனக் கொள்க. (௧௧) 

| தனுஉரணங்கள் ஸ்தாலமாய் ௮௫த் தாய் அகிதீதிய 
மாய் உள்ளன : $ ஆன்மா குக்குமமாய்ச் சித்தாய் 

நித்தியமாய் உள்ளது. இவைகள் ஒன்றுக்கொ 
oot OF மாறுபா டாதலின், உயிர்களுக்கு த் சீனுகர 
ணங்க யானென்னும் ஐக்யொத்தியாசம் எங் 

மனங் கூடிழ்றென்னில்,] 

௮ழிதேக மன்னுயிர்க் கன்னிய மேயேனும் 
பழமோகத் தால்யானென் றுந்தீ பற 
பற்றுமை யொற்றுமை யுந்தீ பற, 

எ-தி. அரித்தியமாயெ சரீரம் நிலைபேறுடைய உயிர் 
களுக்கு விசாதயமே யாயினும் உயிர்கள் உள்ளவன்றே, 
உண்டாய் ௮காதியா மிருந்துள்ள அஞ்ஞான சம்பர்தத்தி



௧௨ அவிரோதவும்இயார 

ஞாலே சிநிய விளக்கமாய் கிற்சின்ற தனுவாதிகளைத் 
தானென்று அபிமானிச்த பிராந்தியே ஐக்கியம் ௭... 

[ஒருவனுக்குத் தேகத்தை கானென்னும் அகப்பற் 

ரூயெ அகங்காரம் பிராந்தியை நீக்குகுற்கு உபா 

யம் யாதென்னின்,] 

விழகா ரழல்போலு மின்னார்பொன் னாதி 
யுறுகாறு மந்தமை யும் பற 
உள்ளக்கண் மாமுதென் றுந்த பற, 

எலு. புறட்பற்றுகெ பெண் பொன் முதலிய பொருள் 

கள் சூழ்கீதுள்ளவளவும் முற்கூறப்பட்ட அகப்பற்ருனது 
விறகு பெற்ற தழல்போல் மேறுகுவதல்லது ஆத்துமா 
விடத்து நீங்காது, எ-று. 

இ-ம்: தேவிகாலோத்தரம், “மண்டு பழ்றி முழங்க 

யெழுங்கன, லீண்டு காட்ட மிலதேலிலதாகுக், இண்டு 
மட்டொரு ளின்றெனிழ் சித்த, மாண்டு தோற்ற மில 
தாய் மடிர்திமம்.”? எ-ம். திருவள்ளுவர்: *அடல் வே 
ண்டூ மைந்தின் புலத்தை விடல் வேண்டும், வேண்டிய 
வெல்லா மொருங்கு.?” எ-ம், வரும். மற்றும் வருவன 
வற்ரம் காண்க, (௧௩) 

[ வேரினைக் களையிற் கொடி. முதலிய வாடுதல்போ 

அம் யானெனனும் அகப்பற்றை முன்பு நீக்ன் 

அதன் சார்பாயே புறப்பற்றுத்தானே நீங்டு



மூலமும் உரையும், ௧௩ 

விடும்; இஃ ஒழிந்து புறப்பற்றை மூன்பு நீக் 

கன் அதனால் அகப்பற்று ஒழியுமென்பது விரு 
தீதமாகையால், அது கூடா தன்னின்] 

நீக்காமுற் சூழ்காடு நீடெயிற் கொள்ளொ 
போக்கார் புறப்பற்றே இந்திபற [ணா 
போமே யகப்பற்றென் eS பற, 

எ-து.. சூழ்ந்துள்ள காட்டை வெட்டி. வெளி செய்யா 
விடத்து நிலைபெற்று நடுநின்ற எயிலைக் கவரு தல் கூடாது: 

அதுபோல் எனதென்னும் புறப்பற்றை நீக்காராயின் 
யானென்னும் அகப்பற்று ஒழியாது எ-று. 

இ-ம். அஞ்ஞவதைப்பரணி, ₹சுல்கமொ றற வம் 
துவ மெல்லா, மற்றவர் தம்மொடு மற்றவர்தாமே.?? 

எ-ம், **கதமிவாழியாறிய யாடுதல் கருதினர் யாவர்தாமி 
யாவையு, மூதறியராச போது நாடொறு மொழுக் விடா 
தி வார வாரமே.” எ-ம், கழிய நிலாத போது சேறது 

கமூவிபி லாபமேதி யாவையு, மொழிய கிலாத போது 
மாசற வுத௰ வொணாது பாச மூடுமே.” எ-ம், வரும். மஜ் 

அம் வருவனவற்றாற் காண்க. (௧௪) 

[ஒருவன் புறட்பற்று நீக்யெமாத்தித்து அவனுக்கு 
அகட்பற்று ஒழியுமோ வெனின்,] 

புறப்பற்றெலாந்தூரப் போக்கிமீட்டெண் 
துறப்பற்றின் மெய்யுணர் வுக்தீ பற [ணா 
ஒடு மகப்பற்றென் றும் பற,
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எ-று. எனதென்னும் பொருள்களனைத்தையும் ஒருசம் 
னும் தாக்காது தாரத்திலே போவனவாகக் கைவிட்டு 
அவ்வாசனையும் மலத்தின் கண்ணே தோன்ரும லொழித் 
As தன்னுண்மைக்கண் முறுசப்பம்றி தி மின், சுவடு 
தோன்றாமல் நீங்கும் அகப்டற்று. எ-று. 

அரட்போக்கு யென்ற து விட்டடொருளின து காம 
பங்கள் மீண்டும் தனதிர்திரியங்களுக்கு விடயமாக்கா 
மை யெனக் கொள்க. புறப்பற்றெல்லா நீக்கவேண்டு 
மெல்பதம்குட் பிரமாணம் ; திருவள்ளுவர். “இயல்பாக 
கோன்பிம் சொன்றின்மை யுடைமை, மயலாகு மாற்றும் 
டெயர்தது: மற்றும் வருவனவம்ரூற் காண்க, அவற்றி 
னைச் அாரப்போக்கு மீண்டும் அவவாசனையும் தோன் 
ரூமை அடக்கவேண்டு மென்பதற்குப் பிரமாணம்: ஒழி 
விலொடுக்கம். ₹*கரையடுக்க வந்தாற் திரையலைக்குங் சப் 
பல், பொருளடுத்தாற் ஜோன்றும் பொய்ப் போதம்-விரு 
இனவன், வெற்றிக் குழி குதித்தோன் போல் வேண்டுட் 
விட்டதுபின், பற்றுமதிம் சிக்கென UIT? மற்றும் 
வருவனவற்றும் காண்க. மெய்யுணர்வின்கண் மூறுகப் 
ups sper அகட்பம்றொழியு மென்பதம்குப் பிரமா 
ணம் : திருவள்ளுவர். “*பழ்றுக பற்றம்ருன் பழ்தினை யப் 
பற்றைப், பற்றுக பற்று விடற்கு?” எ-ம், தேவாரம். 
“விற்டம் நீயினன் பாலிம் படுகெய்போன், மறைய நின்று 

சான் மாமணிச்சோதியா, ணைவு கோனட் ணொர்வுக் கயி
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ற்றினான், முறுக வாங்டுக் கடையமுன் னீம்குமே.”' எ-ம், 

ஞானவாட்டம்: © Cores வற்சகாபிக்கொடி முூளைதி 
தெழு மூலஞ், சோகமாசுண மிரும் or சாள்வதோர்சூழ, 

லாக மேழுதல்யானென தென்னுமஞ்ஞான, மேகமாக 

டராடரர் தோன்றினா லிறக்கும்.” எம், சிவஞான சித்தி 
யார். “யான் செய்மேன் பிறர்செய்தா ொல்னஏதியா னெ 
ன்னு மிக்கோண ஞானவெரி யால் வெதப்பி சிமிர்த 

துதி, தான் செவ்வே நிவ்திடவக் தத்துவன்றா னேர 

தனையளித்து முன்னிற்கும் வினயொளித்திட்டோடு, கா 
ன்செய்தேனெஞனுமயர்க்குச் தானங்இன்றி ஈண்ணுவிக்கும் 

போகத்தைப் பண்ணுவிக்குங் கன்ம, மூன்செய்யா ஞான 

ந்தா னுதிப்பி னல்லா லொருவருக்கும் யானெனதிங்கொ 

ழியாதன்றே.? எ-ம், மத்றும் வருவனவற்றாம் காண்க, () 

| அகட்பற்றை ஓழித்தற்கு மெய்யுணர்வே காரணமா 
யின் அதனை எவ்விதத்தாலும் சாதித்தல் வேண்டு 

மென்னாது முன்பு புழப்பம்மை நீக்கிப்பின்பு சா.இ 
தீ.சல் வேண்டு மென்பானே னெனின்.] 

வேண்டா துறத்தலே மெய்யுணர் வென்ப 

றீண்றிடை யூறதற் றுந்தி பற [தெர்ன் 
எய்துமே லில்லையென் றும் பற, | 

ag Couuert வென்பது ஒரு பாம சேவலப்பொ 

ருள் இவ்விடத்து இல்வாழ்க்கையோடு கூடி. யிருக்கவும்,
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ஒரிடையூகின்றி ஒருவனாலே சாதிக்கப் படுமாயின், அவன் 

இல் வாழ்க்கையைச் துறக்கவே வேண்டாம். எ-று.(௧௬) 

[ஆயின், இல் வாழ்க்கையை நீங்கா விடத்து 
மெய்யுணர்வு இடையூறின்றித் தலைக் 

கூடாதோ வெனின்.] 

குடம்பபா ரந்தலைக் கொண்டவர்க் கல்லல் 
விடும்பரி ॥ின்மையா லுந்தி பற 
மெய்யுணர் வெங்வனா முந்தீ பத, 

எது. தாய் த்தை மனை மக்கள் சம்மமென்னுவ் 

குடும்பத்தைத் தனதென்றும், அவற்றினைத் தாங்கும் 
அதிகாரமூடையோன் தானென்றும், அபிமானம் பூண்ட 
ஒருவன் அக்குழாங்களோடும் கூடி நுகர்தற்கு விஷய 

சகங்களைச் தேடுதலாலும், அவை பொருளினா லன்தி 

வாராமையின் ௮ப்பொருளைச் தேடற்கு முயலுதலாலும், 
அங்கனம் முயலுமிடத்து அவற்கிற்குவரும் இடை யூற 

களை நீக்ச வேண்டுதலாலும், அவ்வாறு கூட்டப்பட்ட 
பொருளுக்குப் பிறரால் அழிவு வாராமல் காத்தலாலும், 
அப்பொருளினைம் காலதேசங்களறிர்து அுகருதலாலும், 
அக்காலைமில் தமது குழாங்களுக்கும் தமக்கும் வரும் 
தாபத்திரயங்களை கோக்க வருந்துதலாலும் இவை முத 
லிய “அல்லல்கள் அனந்தம் இடையறாது Ge ever, 
அவற்தினை நீக்கிக் சற்குருவை அடைந்து நித்தியா நித்தி 
யப் பொருள்களைக் கேட்டுச் ச6இத்௮ச் தெளிகுதலே
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கூடாது ; கூடினும் தன்னுண்மைக்கண் ஒருகணமேனும் 
கிட்டாபானாய்ச் சச்தசலனம் ஆற்று இருத்தல் கூடாது; 
Hoo ஒருகாலையிற் கூடினும், கூடியவுணர்வு மூதிர்வள 
வில் ஓரோ ரிடை யூறுகளால் 4s தசலனம் பிறரது மெய் 
யுணர்வு நீங்கிவிடும் ; அது நீங்கவே, அகப்பற்றும் அவ 
னுக்கு நீங்காது, எ-று. 

இ-ம். திருவள்ளுவர். :புற்ரிவிடாஅ விடும்பைகள் பற் 
னப், பற்றி விடாஅ தவர்க்கு.?? எ-ம், திருக்கடைக் 

காப்பு. “தந்தைதாய் தன்னுடன் ஜோன்றினார் புத்திரர் 
தா.ரமென்னும், பந்தடீம் காதவர்ச் குய்ந்துபோக் இல்லெ 
னப் பற்தினாயே, வெந்தகீ ரூடியா ராதியார் Gen Buri 
வேதகத, Orbe gui ரூர்தொழுதுய்யலா மையல்கொ 

ண் டஞ்ச னெஞ்சே.”' எ-ம், தேவாரம். *பழடு னால்வரு 

ம் பண்டுள சுற்றமும், விழவி டாவிடின் வேண்டிய தெ 
ய்தொணா, இகழ்கொள் சேறையுட் செர்நெறி மேவிய, 
வழகனாருள ரஞ்சுவ தென்னுக்கே. ?? அன்றியும், **அ௬ 
தீத மூம்மனை யாளொடு மக்களும், பொருத்த மில்லை 
பொல்லாத போகட்டும், கருத்தன் கண்ணுத லண் 

ணல் கசாட்டுப்பள்ளித், திருத்தன் சேவடி. யைச்சென்று 

சேர்மினோ.” எ-ம், திருப்பாட்டு, ₹₹பஇியுஞ் சுற்றமும் 
பெற்ற மக்களும் பண்டையார்கல்ல பெண்டி.ரு, நிதிய 

மிம்மனை வாழும்வாழ்க்கை நினைப்பொழி மடகெஞ்ச 

மே, மதியஞ் சேர்௪டைக் கங்கையானிட மூழமல்லி 
ட்
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கை சண்பகம், புதிய பூமலர்ர் தெல்லி ஞாறும் புறம் 

பயந்தொழட் போதுமே?” எ-ம், இருவாசகம் தா 

மே தமக்குச் சுற்றமுந் தாமேதமக்கு விஇவகையும், 
யாமாரொமதார் பாசமா ரென்ன மாய மிவைபோகக், 

கோமான்பண்டைக் தொண்டரொடு மவன்றன் குறிப்பே 
குறிக்கொண்டு, போமாறமைமின் பொய்கீக்டுப் புயங்க 
ஞள்வான் பொன்னடிக்கே”? எ-ம், பட்டணக் அப்பிள்ளை 
யார் “*தருவடி.பிடித்து வெருவரல்விட்டு, மக்களு மனையு 

மொக்கலுச் திருவும், பொருளெனகி ஊையாதுன் னரு 
ளினைகினைந்து”” எ-ம், கந்தரனுபூதி *வளைபட்டகைமா 
தொடுமக்களெனுச், தளைடட்டழியத் தகுமோ தருமோ, 
இளைபட் டெழுசூ ரூ£ழுவ் இரியும், தொள்பட்டுருவத் 

தொடும் வேலவனே? ௭-ம், திருவாய்மொழி “கொண்ட 

பெண்டீர் மக்களுற்முர் சும்றத்தவர் பிறருவ், கண்ட 

தோடு பட்டதல்லாழ் காதன்மற் ஜியாதுமிலை, யெண் 

டிசையுவ் €முமேலு முற்றவுமுண்டபிசான், ரெண்ட 

சோமா யுய்யினல்லாலில்லை கண் டீர் துணையே?" எ-ம், தத் 

sort **தட்தையொடு தாய்மைசர்தர் முன்பினுடன் 

வந்தார் தாரமொடு பேரர்மிகு கூருமுற வாகும், பர்த 

மென வேவச்த தொர்தமிவை யொன்கிம் பட்டதலகாணு 
மிவை விட்டுவிடுநேர, வர்தமு த ரூனன்றி யென்றுமுள 

தானே யண்டமுத லாயன்றி நின்றபொரு ளாமா, விந்த 
வலகேவந்து தந்தருளுமாறா தெர்தை சொருபானந்த 
னென்று மொழியீமா? எ-ம், சவெதருமோத்தரம் “மண்
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eran gor § Be மனைக்கு வாய்த்தகற், பெண்ணினு மக 

வினும் பெரியடேரினுர், தண்ணென விழைகினைத் துற 

ந ததூயரே, விண்ணினு மின்புடன் விளங்டு மேவுவார்?3 

௪-ம், ஞானவாசிட்டம்.*₹தா.ர தன மிகுமென்னிற் நளையா 
குமட்பாசம் தளைத்துக்கொண்டா,' லாரதனை யறுத்தக : 

இம் விரகுடையா ரறிவிலா ராசைவிஞ்சக், கூரிதய மப் 

போகச் அழன்றுழக்கும் கொடுந்துயராக் குறித்தபோ 

தே, தரதையா மநிஞருக்கு விரத்தியுள தாய்ச்சித்தர் 
கெளியுமன்றே”? எ-ம், பரமார்த்த தரிசனம். “இறவா 

வகை தன்னுள்ளத்தை யடக்கு மவனே தனக்கென்று, 

மூறவாயுள்ளானல்லாதார் தமக்கே பகையா யொழுகு 
வார், தறவா தொழுகும் துவற்துவங்க டறந்தோன் றை 

யே தொடர்ச்த வன்பான், மறவா தெழுந்த மெய்யதி 

விம் மாயை மறைக்க மறையாதால்”” எ-ம், YP SENT De 
“மடம்படு மிப்பிறவி மாற்ற நினைவார்க், குடம்புமிகை 
யென் நுணர்வுற் - நடங்கத், தறவாமனிதர்க் கெளிதன் 
ஜோதுஞ்சிப், பிறவா நெறியைப் பெற,” எ-ம், ஞான 
சூரியன். “உடலை யொண்பொரு எினையுல இயல்பினை 

யுயர்குல நெறிதன்னை, யடையு மைந்தர்தாய் தந்தைநன் 

மனையென வறைதரு மவர்தம்மை, விடவி கழ்ச்திறை 
கழலிணை மருவிய விமலர்தங் களையெல்லா, முடைய ஈன் 

குறு மொழிமமை ( முனிவர்க ஞரைட்டமாத் திர்களெ 
ன்றே? ௭-ம், நாஷடியார். துன்பம் பலரா ஞுழந்து மொ 
ரகளை, மின்பமே காமூறுவ ரோழையா - ரின்ப, மிடை
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தெரிம் இன்னாமை கோக்மெனையா, நடைவொழிரக்தா 

சான்றமைர் தார்?” எ-ம், சிவானர்தமாலை. “உடம்பு மனை 

விமக வுற்றாரோ 6ரகே, ளஎடைந்த தனம் வீடடிமை 
காணி - தொடர்ந்தவிவை, யென்னவெனுஞ் சொன்னி 

னைவு போனாலிலறையருளான், மன்னியவனைப் பெறுமான் 

மா?” எ-ம், ஒழிவிலொடுக்கம் *₹ராடுககர் வீடுடையா டாய் 

தந்தை ஈட்புமக்கண், மாடுகுலம் பொன்னுடன் பின்வா 

தனைகள் - கூடத், தொடுத்தவலைக்கண்ணித் தொடக் 

இதை மிப்டோது, விடப்பெறுவா ரோன்பிறப்பார்மேல்?? 

எனவும் வரும். மற்றும் வருவனவற்றாம் காண்க. (௧௭) 

[ஆயிற் குடம்பசகிதராய் கின்று மெய்யுணர் 
வடைர்தோர்கள் இலசோவெனின்.] 

கற்றழீஇ முரநீ£ீர் கடந்தோரு முண்மையா 
னித்தழீஇ மெய்யுணர் வுக்தீ பற 
ஏய்ந்தோரு மில்லெனா Ge up, 

எ-து. கல்லைப் புணையாகத் தழுவிக்கொண்டு சமுத்தி 
சதிதைக் கடர்தோரும் ஒருவருண்டாகையால் மனை 

"வாழ்க்கையைத் தழுவி நின்று கொண்டு மெய்யுணர்வை 
இடைர்தோரையும் இல்லை யென்று சொல்லார்கள் பெரி 
யோர்கள், எ-று. 

எனவே அமீகிலைக்கண் மெய்யுணர்வை அடைதல் அரி 
தென்றது எனக்கொள்க. அங்கனவ் கடல் கடர்தவர் 

அப்பர் சுவாமிகள். (௧௮)
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[| ஆயினெல்லார்க்ஞச் 'துறவடை கூதல் 

கூடுமோ வெனின். ] 

எல்லோர்க்குங் காலன் றுறவிவ னீயாமு 
னல்லோர் துறப்பர்தா முக்தீ பற 
ஈன்றறி வார்களென் று” பற, 

எது. ஆண் பெண் அலி யென்று கூறப்பட்ட அனை 

வர்க்ஞூம் யமன் சடிதியிலே பற்றொழிவு கொடாடிற்பன்; 

அவன் வந்து ௪ரீர நிக்கஞ் செய்வதற்கு முன்னம் தாமே 

அச்சரீரத்தின் கண்ணே பம்றொழிர்து அதன் சார்வாடுய 
புறப்பற்றையும் கைவிட்டு மெய்யுணர் வடைவோரே 

நன்மையினையுடையராவர் ; அவரே தமக்கு உறுதியாயின 
அறிவார், எ-று. 

இ-ம். சித்தார்தகாணம். ₹*எல்லோர்க்குங் சாலன் றற 
லவ ஸீந்தபிம்கேள், பல்லோரு மாய்ர்தமனைப் பாலு 
டலை - யொல்லையினில், வைப்பர் சமாதியிர்த வாறவர் 

Ge யாமுனலோ, ப்பரிசே தாம்புரிவ ரால்!” எ-ம், 

வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண் 2. (௧௯) 

[அறவடைர்தோர் அடைந்தமாத்திரத்திற் 

செய்யும் கருமம் யாதென்னின்.] 

இருமையுண் மைவல்லோர்க் கம்மெய் கொ 
விரவிஞயங் தெய்தலே யுக்தீ பற [ண்டம்மெய் 
வேலையா சானையுற் றுந்சி பற, ட
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௭-து. ஒரு மெய்யென்லும் பெயரினையுடைய சரீரத்தி 

னது அசுத்தமும், அஞ்து அளவற்ற துக்கத்தோடும் 

"அவதி அறிதற்கு அரிய அநித்தியத்தோடும் கூடியிருத்தலை 
யும், மம்றுமொரு மெய்யென்னு மியல்பினை யுடைய விட் 

டினது பரிசுத்தமும், அதனது கிரதிசயானர்தமும், கித் 

தியத்தன்மையும் அந்த வீட்டினை அடைவதற்கு இந்தச் 

சரீரம் இன்றி பமையாமையும், சென்மாந்தரத்திலே செ 

ய்த தபோபலத்தால் இந்தச் சரீரம் பெம்ற அருமையும், 
பிரத்தியகூத்தினாலும் வாக்யெத்தினாலும் கண்டும் கேட் 
டும், அறிஈ்துளோர்க்கு இந்தக் சரீரம் நீங்குவதற்கு முன் 

பே ௮காசாரியனை நீங்கு ஞானாசாரியனை அடைந்து WB 
சீக்த்தில் வீட்டு நெறியை விசாரித்து நிட்டை கூடு 
கலே கருமம், ௭-று. 

இர்தத்தேகம் அசுத்தமும், துக்கமும், நிலையாமை 
யும், உடையதென்டது பிர த்தியக்ஷ மாயினும், பெத்தான் 
மாக்கணிமித்தம் புராதனர் கூறியிருத்தலின் வாக்யெப் 
பிரமாணமும் காட்டுதும். தேக மிழிவுடைய வென்பதம் 
குட் பிரமாணம்; திருக்கடைக்காப்பு, :என்பினாற்கழி 
கிராத் இறைச்சி மண்சுவரெறிர்இது கம்மில்லம், புன் 
புலானாறுதோல் போர்த்துப் பொல்லாமையான் முகடு 
கொண்டு, முன்டெலா மொன்பது வாசலார் குரம்பை 
மின் மூழ்டொதே, யன்பனாரூர்தொழு துய்யலா மையல் 
கொண் டஞ்சனெஞ்சே” ௪-ம், இருப்பாட்டு, (உஇரநீ
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ரிறைச்சிக்குப்பை யெடுத்தது 'மலக்குக் கைம்மேல், வரு 
வதோர் மாயக்கூரை வாழ்வதோர் வாழ்வு வேண்டேன், 
கரியமா லயலுர் தேடிக் கழலிணை சாண மாட்டா, வரிய 
னாய் நின்ற வாரு ரட்பனே யஞ்?ி னேனே?” எ-ம், இரு 
வாசகம். *பொத்தையூன்சுவர் புழுப்பொதிர் தளு த்த 
சும்பொழுயெ பொய்க்கூரை, யித்தை மெய்யெனக் கர 
இதின் fl ire po சுழித்தலைப் படுவேனை, முத்து மா 
மணி மாணிக்க வயித்த பவளத்தின் முழுச்சோ£இ, 
ws னாுண்தென்னடியரிழ் கூட்டிய வதிசயங் கண்டா 
மே” ௭-ம், சிவதருமோத்தசம். *பொற்கடதச் அண் மலம் 
பொருந்தும் புல்லியரும் பொருணசையா, லக்கடத்தைப் 
டம்தியெடா ரங்கையினா லவனிதனின், மக்கடம அடலி 
னைத்தா மலபாண்ட மெனவறிழ்து, மெக்கணக்கா லிகழா 

தே யருவருப்பம் நிருக்கன்டுர்'? எ-ம், “HOE soa Uys 
தை யாக்கு முடம்பைகல் லறிவாற்றோலை, விடுத்துளே 
வேறுவேறு நரம்பினோ டிஹைச்சி யென்பாம், ஜொடுத்த 

விம் மாலைதல்னைத் தூய்தின்மை நோக்க திதன்ப, மெடு 
தீதவிக் காமபா௪ மெறிலொ ரொன்னே யென்னே? எ-ம், 
மதீறும் வருவனவற்றும் காண்க.--தேகம் துன்பமுடைய 

தென்பதற்குப் பிரமாணம்; செவொனர்தமாலை, “Spa 

கையா மான்மிகமிக் காயத்இனெஞ்சின், வருமவைதா னோ 

தீக்சேண் மாணாட்-பொருவரிய, கூன்மமஇசா.ரம் வெப் 
பு4 கொடுஞ்சூலை, யன்னபிற வின்னங்சே எரய்;'* அன்தி
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யும், “*மக்களொடு துட்ட் மிருகம் பேய் வன்பசுகதழ், 

பக்திப் போரசுரர் டற்பலவு-தொக்லுறல், சோக 

மசூயை யபிமான மாத்சரிய, மாகுபல வுள்ளுறுகோ 

யாம்,” அன்றியும், “EF sap_er வெம்மை Cad dg 

மிசச்சலிக்கும், வாத மழைதடி.த்து வானிலிடி. - இதும், 

கவுரியொரு பாகன் கருணையினாலாகும், பவுஇிகமீ தென் 
தே பகர்”? அன்றியும், கருவா யுதரத்திற் கட்டுண்டன் 

மண்ணி, லுருவாு யுற்பவிச்த லோங்க-னரைதிரை தான், 

மைவிரவஞ் ஞான மரணஈர கஞ்சனனர், தெய்விக 

மீதென்றே தெளி?? ௭-ம், சிவதருமோத்தரம். *(அன்னை 

தின் வயிற்றிடை யகேக துன்பமே, பின்னையும் பிறப் 

புழிட் பெரிதுதுன்பமே, தன்னைய ரறவுரை தரிக்கத் 

தாதையோர், சொன்னவில் குறவனுஞ் சுளியத் தன் 

பமே ;”* அன்றியும் **காலையுமலத்தினாம் கடிது துன்பமே, 
அாலவும் பசியினாற்றளர்வ ருச்சியின், மாலையிற் காமமு 

மலிய வாடுவர், வேலைக டொறுமிடர் விளையும் விஞ் 
Cw? எ-ம், தத்துவாமிர்தம். *பிணிகளுங் கவலையும் 

டே னேழ்கட, லணை தரு மணலினு wert கோடியா, 
லினைதரும் பிறவியி லிடர லாதொரு, கணமது மிலதெ 
னக் கண்டு கொந்தனன்”” ௭-ம், வரும். மற்றும் வருவன 
வற்றாற்காண்க. தேக மகித்திய மென்பதற்குப் பிரமா 

ணம்: -- திருவள்ளுவர்: நெருட லுளனொருவ ஸின்றி 
ல்லை யென்னும், பெருமை யுடைத்திவ் வுலகு” . எ-ம்,



மூலமும் உரையும், ௨டு 

திருக்கடைக்காப்பு, “தந்தையார் போயினார் தாயரும் 

போயினார் தாமும் போவார், கொந்தவேல் கொண் 
டொரு கூற்றத்தார் பார்க்கின்றார் கொண்டு போவா? 

சொந்தராள் வாழ்வதற் கேமனம் வைத்தியாலேழை Qe es 

சே, யக்தணா ரூர்தொழு அுய்யலர் மையல்கொண் டஞ்ச 

னெஞ்சே”” எ-ம், தேவாரம். ₹6ஈடலை வாழ்வு கொண் 

டென்செய்தீர் ஈாணிலீர், ரடலை சேர்வது சொற்பிர 
மர்ணமே, கடலினஞ்சமு துண்டவர் கைவிட்டா, லுட 
லிஞர்கடெட் தூர்முனி பண்டமே'? எ-ம், திருட்பாட்டு, 

பரிந்த சுற்றமு மற்றும்வன் ௮ணையும்பலருங் கண்டமு 

தெழவுபி ௬டலைப், பிரிந்துபோமிது நிச்சயமதிர்தாழ் 

பேதைவாழ்வெனும் பிணக்கினைச் தவிர்ந்து, கருந்த டங் 

கணி பங்கனை யுயிரைக் கால காலனைக் கடவுளை விரும் 

பிச், செருந்தி பொன்மலர் திருத்தினை ஈகருட் சிவக்கொ 
மூந்தினைச் சென்றடை மனனே?” எம், கர்தரனுபூதி. 

₹₹கூகா வெனவென் சைகூ டியழப், போகா வகைமெய்ப் 

பொருள்பே சியவா, காகா ௪லவே லவரா லுகலித், 

தியாகா ச௬£ரலோ க௫கா மணியே? எ-ம், கர்தரலங்கா 

ரம்: **கூர்கொண்ட வேலனைப் போற்றாம லெற்றம் 

கொண் டாடுவிர்காள், போர்கொண்ட கால னுமைக் 

கொண்டு போமன்று பூண்பனவுர், தார்கொண்ட மா 

கரு மாளிகை யும்பணச் சாளிகையு, மார்கொண்டு போ 

வரை யோகெ வீர்றும் மதிவின்மையே”” எ-ம், பட்ட



௨௭௬ அவிரோ தவுந்இயார் 

ணத்தப் பிள்ளையார்பாடல், வினைப்போக மேயறுர் தே 
கல்கண்டாய்வினை தானொழிர்தாம், நினைப்போ sora 
நில் லாதுகண்டாய்சிவன் பாதர்தனை, கினைப்போரை 
மேவி சினையாரை நீங்கி நெறியினின்றா, லுளனைப்போ 
லொருவருண் டோமன மேகமக் குற்றவ”? எ-ம், 
இருவாய்மொழி, “மின்னி னிலையிலிம், மன்னுயி ராக் 
கைக, ளென்னு மிட த்திறை, யுன்னு மினீரோ”” எ-ம், ஞா 
னவாளட்டம். “நிதியுமா சஞ்செயது மிவ்வுடம்பும் வே 
ண்வெது நிற்டு னன்றோ, விதியில்வருய் காலனாலிவை 
யெல்லாஞ் சிலகாளில் வீர்துபோகு, முதிரமொடு தசை 
யுடைத்தா யுடைவதியல் பாய்த்தாழ்க்தோ ருயர்ந்தோ 
சொத்த, வதிகசரா மரணமூறுற் தரமறியா ரிவ்வுடலி 
னழகென் கொல்லோ? ௭-ம், நாலடியார். “புன்னுனிமே 
னீர்போ னிலையாமை யென்றெண்ணி, யின்னினியே செ 

யக வறவினை - யின்னினியே, நின்றா னிருந்தான் இடம் 
தான்றன் கேளலறச், சென்றா னெனப் படுதலால்'” 

எ-ம், சவஞானத்தியார். “₹கருவினு எழிவதாயும் கழிர் 
இடா தழிவ தாயும், பரிணமித் தழிவ தாயும் பாலனு 

யழிவ தாயுஜ், தருணனா யழிவ தாயும் தானரைச் தழிவ 
தாயு, முருவவே யழிவே யானா லுள்ளபோ தேபாருய்ய? 
எ-ம், தத் துவராயர். கொட்டாவி கொண்டவர் விட்டா 
ரமிரொன்று கூடகின்று, ஈட்டார்கள் சுட்டு நடக்கும் 
வகையிது சண்டு. கண்டு, மொட்டாதென் னெஞ்சமொ 
காலி தென்னென் றுணாலும்பர்ச், கெட்டா தவனெ
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ன்னையாஞடை யானரு ஸில்லவர்க்கே? எ - ம், ஓழிவி 

லொடுக்கம். “தேடப் படும்பொருளைச் சக்செனவாகப் 
புதைத்துக், கோடிக் கொருகிமிடங் கொள்ளுலனுங் - 
கூடாத, வாணாளை லீண்கழிக்கு மானுடரைப் போன்மயக் 

கம், பூணூர்பொய் கண்டுதுறப் போர்”” ௪-ம், வரும். மற் 
றும் வருவனவற்றாற் காண்க. வீடு சுத்தமாய் நித்த 
மாய்ச் சுமா யிருக்குமென்பதற்குப் பிரமாணம் டது 
விகாலோத்தரம். “*ஒருபொரு ளெச்காலத்து முளதா 
இச் சிறப்பு டைத்தா, யிருவினை யின்றி மேலா மின் 
பத்தை யளிப்ப தாகும், பொருவிலா விதன்மே லன்பு 
பொருந்திடா தாருமுண்டோ, இருவுலா வகன்ற கல்வி 
சிறந்தசான் ஜோர்கடாமே'? எனவரும். மற்றும் வருவ 

னவம்ரூம் காண்க. அத்தன்மைய வீடடைதற்கு இச்தேக 
மின்சி யமையா தென்பதற்குப் பிரமாணம் இவ தரு 

மோத்தாம். “அழிய மாச்சைகொ டேயழி யாட்பதம், 
கெழுமு வார்பெய்ற தேநல்ல கேள்வியு, மழியு மாக்கை 
தனையழி யாதென, விழுவ ரோர சக்குழி வெய்யரே?? 

எ-ம், பிரபுலிங்கலீலை, (எய்தம் கரிய யாக்கைதவக் கெய் 
இம் றென்றா லதுகொண்டு, செய்தம் கரிய வ்றங்கள்பல 

செய்து துயர்கூர் பிறவியினின், நுய்தற் கொருமை 

டெறவெண்ணா துழல்வோ லுடம்பு பொழ்கலத்தஇற், பெய் 

தீம் குரிய பால்கமரிம் பெய்வதொக்கு மென்பரால்”? 

எ-ம், காலடியார், “அரும்பெறல் யாக்கையைப் பெற்ற



௨௮) அவிரோதவுக்இயார் 

பயத்தாற், பெரும் பயனு மாற்றவே கொள்க - கரும் 
ர்க்த, சாறுபோற் சாலவும் பின்னுசவி மற்றதன், கோ 
அபோத் போகு முடம்பு?? எ-ம், சித்தார்தசரணம்: 
“மர்திரவாட் பெற்றும் பசைவெல்லான் மற்றதுகொண், 
டர்தோதன் மெய்யை யரிரந்தான்போன் - Dé Salo, 
கொண்டு முத்தி செல்லுங் குறிப்பின்றிக் இத்றின்டங், 
கண்டு வினைக்காளாங் சணக்கு?? எ-ம், வரும். மற்றும் 
வருவனவற்றாற் காண்க. இச்சரீரம் டெறு தற்கரிய வென் 
பதற்குப் பிரமாணம் : :-திருமச்திரம்: ₹6இக்காய நீக்கு 
யினியொரு காயத்தற், புக்குப் பிறவாமற் டோம்வழி 
தேடுமி, னெச்காலத் இவ்வுடல் வர்தெமக் கானதென், 
sere யுன்ன வருள்பெற லாமே” எ-ம், அறிவானந்த 

சித்தியார். **தேரிழ் சதுர யுகமிரண் டாயிர நாட்டிங்க 
ளாண்,டோரிலைஞ் ஓூற்தினயன்மாண் ககொந்தமு முற்று 
தீ தென்டாழ், சேருறுகத்தொளையில்வட பாற்கழி செல் 
லெளிது, சாரும் பிறப்பொழித் திம்மாலுடத்திம் சனிக் 
கரிதே”” எ-ம், வஞானடத்தியார். *அண்டசஞ் சுவேத 
சங்க ளும்பிச்சஞ் ௪ராயு சத்தோ, டெண்டரு காலெண் 

பத்து சான்குறா ரயி ரந்தா, னுண்டுபல் யோனி தோறு 

மொழிர்துமா னுடத்து இத்தல், கண்டிடிற் கடலைக் 
கையானீர்தினன் காரியங்காண்?? எ-ம், அனர்தபோதம். 
*சனித்திடுஞ் சராச.ரத்தின் ருன்மிக வரிய தொன்றே, 
மனித்தரா யறிவுண்டாகை மற்றஇ னரிய தொன்று, மனி 
த்தமி: மன்னையாயு மறிவதி னரிய தையா, வினித்தமா
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மின்டம் காண்பாரியாரினு மரியரன்தே*' ௭ம், ஞானவா 

சட்டம். எறியும் கடலி னுகத்தொளையி லியாமைக் கழூ 

தீதுட் புகுவதுபோம், பொறிவெம் பிறவியகேகத்தாழ் 
புருடன் விவே௫ியெனட் பிறம்து, முறியும் பிறவிப்பய 
னிலலிம் மோக மமையுஞ் செய்தொழிலாற், செறிவதெ 
ன்னே யிவழ்ராலே இனங்க ளெல்லாஞ் சென்சிடுமால்”? 
எ-ம், இருக்கடைக்காப்பு. “Soren நன்னெஞ்சே கினை 
கண்டா யா.ரறிவார், சாகாளும் வாழ்காளுஞ் சாய்க்காட் 
டெம் பெருமாத்கே, பூகாளுர் தலைசுமப்பப் புகழ்காளுஞ் 
செவிகேட்ப, நாநாளு கவின்றேத்தப் பெறலாமோ நல் 
வினையே” ௭-ம், வரும். மற்றும் வருவனவற்றும் சாண்ச. 
அகாசாரியனை CH யென்பதற்குப் பிரமாணம் இத் 
தாந்த தீபிகை. “வேதிய ராதி நான்காம் வெவ்வேறு 
மலுலோ மத்தாழற், சாதிதான் சொல்லினிற்க ௪டசன்மா 
வாடி லுங்கேள், கோதிலா ஞான மின்றேழ் குருவலன் 
பாச பர்தஞ், சேதியா வீட்டைக் காட்டுர் தெளிவில ளட 
arp” ௭-ம், மெய்ம்மொழி. “ஆர்த்தன 'பிறவித் 
துன்ப மறுத்தறி வலன் மிக்க, மூத்தவர் போனடித்து 
மூடமா மனித ரொல்லாற், தீர்த்திடார் page PSen seg: 
சிலர் குற்றச் தீர்க்கும் வண்ணம், பேர்த்தடி. யிடமாட் 
டாதான் பிதர்க்கூன்று கோலா மாங்கே”. எ-ம்; அமுது: 
சாரம். 46 துயிற்புணர்ப்பாற் கர்ப்பர், தொடுகடனீ, ராமை, 
மயிர்ப்படா மின்மினியின் வன்னி - முயற்கோ, டெ.௫ஜ். 
திழ்பான் மெய்யுணர் வில்லாதான் பண்னும், குருத்து 

ட



௯௦ அவிரோசதவுந்இயார் 

வழு நேராகக் கொள்”? எ-ம், அறிவானர்தூத்தியார். 

*₹அளிமலர் விட்டுவிட்டாய்ந்து மதுவுண் டகரிரம்பிக், 

களிவற் திரு£$த கருத்திங் குறாரின் கவலையென்னும், விளி 

வினை விட்டுவிட்டாயந்து வியன்குரு மேவிநின்று, தெளி 

வந் துனைக்கண் டிடுமள வுங்குருத் தேடிடுமே?? எ-ம், 
அருட்பிரகாசம். **மெய்ம்மண மன்றிமூன் சிற்றிலின் 

கண்ணொரு மெல்லியலைப், பொ ய்ம்மணஞ் செய்தோன் 

பதியன்றவட்கெனல் போலுமிறை, செம்மை கெதியதி 

விப்பான் குருவன்றித் தேர்ச்து தம்மி, னம்மய தீர்க்கதி 
வார்குரு வோபிறர்க் காய்க்திடினே”” ௪-ம், வரும். மம் 
௮ம் வருவனவற்றாற் காண்க. ஞானாசாரியனை யடைவ 

தற்கும் பிரமாணம் : மெய்ம்மொழி. “பிறிஈ்திடக் கடை 

மீத வெண்ணெய் பின்புமோ சதனைக் கூடிச், செறிந்திடா 
வாறு போலத் தேகமுச் தேதோனும், பிதீர்திடட்பார்த்த 

பின்பு டெயர்த்ததி னிற்பினுங்கேள், செறிந்திடா வாறு 
செய்யுர் தேசிசன் றேிகென்றான்'” எம், மெய்ஞ்ஞான 

விளக்கம். *கரையறு பிறவிவெங் கடலுளே விழுந், தயர் 

௮ அயருழட் தவரை யோவென, விரைவொடு வினை 

கெட நோக்டு வேதகக், கரையினை யருள்பவன் கருணை 

தன்குரு?? ௪-ம், உண்மை நிலயம். “றுபுலைக் இரும்கு 

லப்பேர் செப்டலின் மெய்ப்பேர் கொண்டிய், ஜுமுடம் 

குறைபார்த் தஞ்சி யெதார்த்தமா யிருத்த லாலே, டெனு 

கொரு மெய்ட்போர்சொண்ட பேரின்ப வீடு காண்பார்,



மூலமும் உராயும், ௩௧ 

குறைவறத் தோந்துஞானக் குரவர்தா ளடைந்துய்வா 

சால்?” எ-ம், வரும். மற்றும் வருவனவம்முற் காண்க. () 

[(அங்கனம் அடைந்த அதிபக்குவ முடைய சீஷ 

ருக்கு௪ சிவமே குருவடிவமாய் வந்து அனுக் 

கரகம் பண்ணுமென்று மேற் கூறுடன்ஞா-] 

மாய்க்கு கோய்க் கன்றே மருந்தீகு வாரின்மா 

நேய்க்கு மோர் பக்குவற் குந் பற 
தேசிக னுப்ச்செவ முந்தி பற, 

எ-து. இவவுலடன்கண்ணே வைத்தியராயினோ இம் 
கோய்க்கு இத்தனை இனத்தின்மேல் ஒளஷதம் கொடுக்க 
வேண்டுமென்று நியமம் இருபபிலும் HES ou Bae 

உட்பட்ட ஒருதினத்தின் கண்ணே நாவிமுதல் முதலிய 

அசாத்தியங்களைக் காட்டுமாயின் அந்கோய்க்கு ௮க்கண 
மே மருந்து கொடுத்துத் தாப்பதுபோலப் பவரோக 
வைத்தியராக அசாரியா €ஷருக்கு உபதேக்கு முறை 
மை அவரவர் வருணத்திறகு ஏற்கச் சோதிக்கும் காலய் 

களும் அவறறுள்ளும் உயாந்த பக்குவருக்கு ஒருவருஷ 
மளவாயிலும் சோதிக்க வேண்டு மென்பன உளவாயினும், 
பரசிவமே குருவடிவமாடி எழுர்தருளிவற்து அராசாரம் 
சழ்றுமின்றி ஆசாரங்களனைத்தையும் இயல்பா யுடைய 
அதிதீவிர பக்குவமுடையோனுக்கு வந்தவுடனே அனுக் 
சோகம் செய்து பிறவிச்செருக்கை அழிக்கும், எறு,



௩௨௨ அ௮விரோதவும்இயார் 

அவரவர் வருண ச்திற்கு ஏற்கள் £ஷரைச் சோதித்து 
லென்பதம்குப் பிரமாணம் :--சைவ௪மயமெறி. “பண்ணி 
0 திக்கையினைப் பக்குவம்பார்த் தாறிரண்டு, ளெண்ணு 
மூம்மூன் முறின்மூன் றின்?” அன்றியும் “₹ஞச்இர ராதி 
யர்க்ஞூச் சொன்னமுறை யாலாண்டு, பார்த்தே யனுக்ெ 
கம் பண்” எ-ம், வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற்சாண்க, 

அவரினும் பக்குவமூயர்ச்தோர்க்கு ஒருவருஷ மளவாயி 
னும் சோதிக்கவேண்டு மென்பதம்குட் பிரமாணம் : சிவ 
நெறிப் பிரகாசம்.” தேரு மாணவர்கள் செய்தி யுணர்ம் 

திடவே சிறியோரைப் பெரியோர் செய்தொழி லதனிற் 

செலித்த, மேரிலராம் பெரியோரை யீனமார் தாழிய்கே 
பிசைத்து மடித்தும் வைது மிவ்வாறு செயவுங், கூச 

யிடா திட்டபணி செப்துகுரு பத்தி கூறைவிலராய் நம்பி 

னராய்சீ துரோகமின்றி, மாஏிலராய் மனவா க்குக் காயத் 
தாற் குருவின் வாக்கயடா லனஞ்செய்யு மதிமானு மாயே”? 
அன்றியும் **ஆதரவுஞ் சாந்தியும் பொறுமை தானு ம௪த் & 
தஇயமில் லாவுரையுமாசாரம் swaps, தீதான செயன்மற 
த்து நன்றியறிர் இடலுஞ் சிவாகமத்தைச் கேட்டதனைத் 
தெளித ரூலும், டோதலறட் பொறிவமியி னிற்ற லாதிப் 
புசன்றுடைய நற்குணங்கள் பொருந்தி மேலு, மோ த 

இறும் குணங் குற்றஞ் சோதிச் தோர் வருடமுறுங் 

குணத்தி னளவாகச் தீக்கைசெய்வ ரூய்ந்தோர்'” எ-ம், 
அருட்பிரகாசம். “குருபர லுக்கவ னெஞ்சகம் போலனு 

கூலத்தனாய்க், காச en as னேவல்செய் தேதினய் கட்.



மூலமும் உரையும், ௩௩ 

இமைடோ, லுரிய மனைமுதல் யாவையுவ் காதீதுண்மை 

யாயொருதற், பரமிவ னேயெனக் காண்பான்௪ற டன் 
பகர்ந்திடினே?? அன்றியும், “சகன் பாற்பற் பலதீக்கு 

ணங்கள் செறியினுகம், டாசப் பிராக்இிக் இவைதோற்றிய 
விறை பாலிலையென், ௫௪ பத்தியி ஷஞோங்டழெவ்விதத்து 

மவனர௫ளைத, தேசங் குலவ வளர்ப்போன்சம் €டன் மெ 

ரிக்திடினே” அன்றியும், பூரண மாயசவனெம் பிறவி 
யைப் போக்குதற்கித், தாரணி மேற்குருவாய்வர் இடில 
வன் றன்னெதிர்யா, மோரணு வென்னப்பொய் தானு 

மென் னாகுமென் அண்மைகளக், காரணஜோேடூரைப் 
பானேசழ் டன கருதிடிலே”” அன்றியும், “விடையேறி 
Weer afi டருமவன் வேண்டியதைப், படி.மீ தளிப் 
பர் குருவே சிவமெனப் பாவனைமூற், அடையார்க டத்த 

முடலாவி மீர்திறை யுணமைபெலத், தடையா துளதிஷ் 
குளதே லபக்குவர் தாமவரே” ௪-ம், ஞானவாூட்டம், 

““இயற்கைகுணஞ் சோதித்து முன்னே பின்னே யாவையு 

மாம் பிரமரீ யென்னல் வேண்டும், வியபபுறவா சையி 
வுழல்வாரக் இவ்வா மோதின் மீளாத இகல் கீழ்த்த 

தாகுர், தியக்குறுபோகத் தாசை தீர்ர்துயுக்தி தெளிந்த 

afer. போல்வார்க்கே இகழக் தோன்று, மயக்கமற 
வுணர்தீதவுல்ல குருவைக் இட்டா வருந்தியுர்தன் பிறப் 

பறுக்கு மகனு மாங்கே.” அன்றியும், *சகப்பேர் பெறு 
மில் வாதனைதான் றவிரி லழியாச் சாந்தியதா, மஃப்பா 
வனையி லிச்௪கத்தி லலகைச் தேசா நீர்தன்னி, லுசம்பா 

&



௩௪ அவிரோதவும்தயார் 

மறுதி யுள்ளோர்க ளூபேேத9க்க வொண்ணாதோர், மிக 

ட்பா விகளாஞ் €ீசீயென் நிகழ்வா ரவரை மெய்யுணர்க் 

தோர்” எ-ம், வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க. 

அதிதீவிர பக்குவமுடை யோர்க்கு உடனே அனுக்ரகம் 
பண்ணுதலுண் டென்பதற்குப் பிரமாணம்: இருவாதஷூ 

மடிகள் புராணம். வந்துதான் வறுமையு£றேன் மாற் 

ஹென் திலம்டா டென்று, சிர்தையா குலமும் ஜோன்கைச் 

செழும் பொரு ளீதல் செய்வா, ரிர்தகா எளிக்கவேண்டு 

மெனவிதி யின்மையாலே, யந்தநா ளிர்காளாக வடி.மை 

கொண் டருள வெண்ணி”? எ-ம், ஓழிவிலொடுக்கம், அதி 

பம் குவத்தோர்க் சனுக்சரகஞ் செய்யும், புதுமைக்குச் 

சாத்திங்கள் போதா - வதுவென்னாப், பேழே யனது 

பிரகாரம் தந்தாலும், வேமே யனச்த விதம்”? எ-ம், 
வரும்: மழ்றும் வருவனவற்றாம் காண்க. சிவமே குரு 

வாய் வர்த தென்பதற்குப் பிரமாணம் : திருவாசகம். 

““அருபரத் தொருவ னவனியில் வந்து, குருபர னா யரு 
ளிய பெருமையைச், சிறுமையென் மிகஜாதே”? எ-ம், 

“ிவனென யானும் தேறினன் காண்க, வவனெனை யாட் 

கொண் டருளினன் காண்க” எ-ம், திருவாய்மொழி 66 துய 

ரில் சடசொளி தன்னுடைச் சோதி நின்மவண்ண நிற்க 

வே, துயரின் மலியு மனிதர் பிறவியித் ஜோன்றிக் கண் 

காண வந்து, துயரங்கள் செய்துதன் ஜஹெய்வகிலை யுலூற் 

புகவுய்க்கு மம்மான், துயர மில்சீர்க் கண்ணன்மாயன்



மூலமும் உரையும், உடு 

புகழ்துக்ற யாஞோர் து்பமிலேனே? எ-ம், வரும். மத் 
அம் வருவனவற்றாம் காண்க. (௨௧) 

| குருவாக்கயமும் சுருதியும் சுவானுபவமூம் 

ஓத்திருக்க வேண்டுமென்று மேற் 

கூறுகின்முர்.] 

ஆன்றவா சான்சொன்மெய்ம் நூறன் னனுபவ 
மூன்றுமொக் சார்துணி வு் பக 

முத்தி கெறியதென் றுந்தி பற, 

எ-. அமைவுபெம்ற ஞானாசாரியர் வாக்கியமும், உண் 

மை ஆா£லாகிய சுருதியும், விசாரிக்கும் தன்னுடைய சுவா 
பைவமும் அகிய இம்மூன்றும் ஒல்றுக்கொன்று மாறு 

படாமல் ஒருதன்மையாயே அவ்விடத்துண்டாயே நிச்ச 
யமே வீட்டுகெறி, எ-று. 

் இ-ம். ஞானவாிட்டம். அசான்மொழியா ஜூற்பொ 
Garr wis Cina மரிதாகுந், ௦ தசார் குருதான் 
மாணாக்கன் சிறந்த விம்மூ வருங் கூடிற், பாசா தீதப் பத 
மெய்தும் பன்னா ணீழ்சா விக்கூட்ட, மேசா வுணர்வைத் 
தரும் பசற்போ தெல்லாத் தொழிலுச் தருவதுபோல்” 

எ-ம், ஞானசூரியன். “*ஒன்றொடொன் ஜொவ்வா வறிவுக 
மணிஈ்தும் பொருடனி னியல்புவே மூகா, வொன்றவப் 
பொருளி ஸியல்பினா லறியுமதிவன்றோ வுண்மையா மதி 
வஷ், தின்றியப் பொருளை யுளதெனு முளதை யிலே SBI



௩௭ அவிசோதவுக்இயார் 

மூணர்வினை யொழித்து, முன்றிசம் குருவோடளவைதன் 
தேர்ச்சி மூன்றினா லறிவத மார்க்கம்” எ-ம், வரும் (௨௨) 

[ குருவாக்கயெம்டோல் ஒருபடி க தன்றிச் சுருதிகானா 

வழி கற்பித்தலால் எங்ஙமம் ஒக்குமென்ப 

தற்குமேல் உத்தரம் கூறுஇவ் ரர். ] 

வேதம்பல் பக்குவ மோ ர்ந்தொரு வீட் டினுக் 

கோதும்பல் லாற்றானு மூர்தீ பற 

உண்மைகண் டார்க்கேக முந்தீ பற, 

எ-அி. ஓப்பற்ற வீட்டிற்கு மார்க்கம் ஒருவிதம் அன்றிப் 
பலவிதமாக வேதம் கூராகிம்பதும் அன்மாக்களது கன் 

மத்தளவில் உண்டாய பருவபேகத்தை ஞானமயனாயெ 

பகவான் அறிந்து அம்மார்க்கங்களினது கருமசாண்டங் 
களை அங்கனல்கூறி ஞானகாண்டங்களி னெல்லாம் குற 

போத மீக்கமே கூறுதலின் உள்ளபடி. தேர்வார்க்கு மார்க் 

காந்தரங்க ளெல்லாம் அபேதமாதலிற் சுருதிநெறி ஒன் 

ஹே, எ-று. 

இ-ம், திருமந்திரம். “ஓன்றதே பேரூர் வழியாறத 

ம்குள, தென்றதேடோலு மிருமுச் சமயங்க, ணன்திது 
EBS வென்றுரை மாந்தர்கள், குன்று குரைத்தெழு 
நாயை யொத்தாரே”' அன்தியும், **ஓக்த சமயங்க ளோ 
சாறு வைத்திடு, மத்த னொருவனா மென்ப தறிக்தில, ISS 

ஜொருவனா மென்ப தகிக்திடின், முத்தி விளைக்கு முதல்



மூலமும் உரையும், ௩௭ 

வனுமாமே.”” அன்றியும், “முதலொன்றா மானை மூது 
குடன் வாலும், இழமுறு கொம்பு செவிதுதிக் கைகான், 
மதியட னந்தகர் வகைவகை பார்தீதே, யதுகூ௰ லொக்கு 
மாறு சமயமே? ௭-ம், Ghar Fab. சமயவாதி கடத்த 
மதங்களி, லமைவதாக வரற்றி மலைர்சனர்.”? அன்றியும் 
:இருமுச் சமயக் தொருபேய்த் தேரினை, நீர்சசை தர 

வரு நெடுங்கண் மான்கணம், தவப்பெறாவாயிடைப் பரு 
கித் களர்வொடு, மவப்பெருக் தாப நீங்காதசைந்தன?? 
எ-ம், அஞ்டவதைப்பாணி *(நலைபலவாய்ப் பெயர் பலவா 
நதிகளெல்லாஞ் சாகரத்திலொரு நீராம்சன்மை போலப், 
பலபலயாய்ச் பொல்லுநெறி யெல்லாஞ் சொல்லப் பட்ட 

தொரு பொருளிையாம் பணிழல் செய்வாம்!” அன்றி 

யும், அழியாத மீடென்னும் பழைய வூர்கண் டதியாதா 
ச௮காண வேண்டியாறு, வழியாகுஞ் சமயங்கள் கொ 
ண்டு தம்மின் வழக்குப்பே ௪ஞ்சழக்கு மாள்கவன்றே”” 
எ-ம், பட்டணத்துப்பிள்ளையார். ₹*அன்றென்று மாமெ 
ன்று மாறு சமயங்க, சொன்றோ டொன்றொவ்வா திரைத் 
தாஇு-மென்று, மொருதனையே மோக்குவா ருள்ளத்திரு 

SG, மருதனையே கோக்க வரும்? எ-ம், அமுசசாரம். 
*உரைத்ததுரையா அரைக்குஞ் சமயம், பத்தை யதி 

வற்ற பான்மை-மரத்தி, னவயவத்தி லோரென் ஐறிந்தார் 

மாமா, மவயவத்தைக் கொண்டவாளும்'” எ-ம், வரும். 

மற்றும் வராுவனவற்றாம் காண்க, (௨௩)



ண அவிரோதவும்இயார் 

[ கம்டனையாயே சாதிசமயங்களைப் போலும், அழி 
வம்றதா யிரும்துள்ள ஞானமார்க்கமே 

ஞானிகள் செல்லும் வழியென்று 

மேற் கூறுடன்றார்.] 

சாதி சமயங்க டம்மின்மா ளாதகெய்ப் 
போதமா மோர்சாரத் துக்கி பற 
போயினார் மீளாரென் DIB wy, 

எ-ு. அவரவர் கர்மபக்குவக்துக்கு ஏதுவாகச சர் 

வஞ்ஞூனாலெ கற்பிக்கப்பட மிருரீதுள்ள சாதிமார்க்கமூம் 

அதற்கு உத்தரமாகிய சமயமார்க்கமும் போல் முடிவ 

தன்றி யதார்த்தமா யிருர்துள்ள ஞான வழியை அடைர் 

தோ பிறட் பின்கண் மிள ரதவர், எ-று. (௨௪) 

[| சாதிசமயங்கள் ற்டனையாய் அழியுமோ வென் 

பாரைப் பற்றி மேற் கூறுஇன்றார்.] 

வருண கெறிசார் மதத்தம் மதமெய்ப் 
பொருளுணர் வூடிறு மும்தீ பற 
பொன்றாச தொன்றேயென் mig பற, 

எ-. ஒருவன் குலாசார சங்கற்பம் அவனால் அனுசரிக் 

கப்படுவ தாய ஒருசமய முதிர்ச்சியின் கண்ணே கெடும், 
அச்சமயா சாரசங்கற்பம் அவனது பக்குவத்தின் கண் 

ணே தோன்றிய மெய்யுணர்வினாலே கெடும். அர்த மெய் 
யுணர் வொன்றினாலே முத்து இத்தித்தலால் அதுவே நித 
இயமார்க்கம், எ-று. :
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சாதிசங்கற்பஞ் ௪மய முதுரீச்சயொற் மெடுமென்பதழ் 

குட் பிரமாணம். தேவாரம். ₹*எவோனுர் தாமாக விலா 

டம் திட்ட இருநீறுஞ் சாரனமும் மண்டாலுள்இ, யுவ 

ராதே யவரவரைக்கண்ட போது முகந்தடிமைத் திற 

ினைர்திங் குவந்து கோக்கு, யவர்தேவ ரிவர்தேவ ரென்று 

சொல்லி மிரண்டாட்டா மொழிக் சன் திறமே பேணிக், 

வராதே தொழுமடியார் கெஞ்ரி ஒள்ளே சன்றுப்பூர் 

நமிதறியைக் மாண லாமே”? எ-ம், பிரமோத்தரகாண் 

டம். **எள்ளற் படுகீழ் மக்களெனு மிழிர்த மூலத்தோ 

சாலுனும், வள்ளம் பரமன் AG நீறு மணிய மணிர்த 

மாண்பிரரை, யுள்ளத் துள்ளே யிருபோது மாணர்ந்து 

தெருண்டு சிவனெனவே, கொள்ளத் தகைய வதிவினரோ 

பிறவிக் கடலிற் குளியாதார்”? ௭-ம், திருவாய்மொழி, 

*குலந்தாங்கு சாதக ஸாலிலுங் €ழிழிர்தெத்தனை, ஈல 

நதானிலாத சண்டாள எண்டாளர்க ளாலும், வலர் 

தாங்கு சக்கரத் தண்ணன் மணிவண்ணம் காளென்றுள், 

கலந்தா ரீடியார்தம் மடியாரொம் மடிகளே? எ-ம், வரும், 

மற்றும் வருவனவற்ராற்காண்க. சாதிசமயம் என்னு மிரு 
வகைச் சங்கற்பமும் மெய்யுணர்விம் கெடு மென்பதற்குப் 

பிரமாணம்; அமுதசாரம். “எந்தச் குலனாயென் னெ 
தீக் கவியாயென், னெநர்தச் சமயக் தெவராயென் - ற் 
தைத், அறவிதருஞ் சொல்லே தூய்தாவ தல்லாழ், பிறவி 
தீருஞ் சொல்லே பிற? எ-ம், அனுபூதிரிலயம். “ga 
வகைச் ௪மயத் தறையுமெப் பொருளு மறுபத்து சாலு
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கம் கலையு, பாறுவறட் பயிறு மாகறத் திகழு மதிஞரா 
மவர்களே யெனினும், குறைவற க் தன்னைக் கொடும்இடிங் 
குசவன் குரைகழம் risa ரன்றேற், டநையர்மற்ற 

வரோ பறையரோ யெனினு மருளுடை யவர்டரம் பரோ?” 

எ-ம், துதீதுவசரிதை: *செற்துடுல் புனைவார் வரம் தரிப் 

பார் தரி தண்டோ டொருதண்டு பிடிப்பார், தர்தமுத் 

திரைகள் பலடல தரிப்பார் தவமெனச் தம்முடம் பொறு 

ட்பார், மூந்துகாய் இழல்கோ டிலையயின் நிடுலார் மோன 

மென் பார்கத றிடுவா, ரி்தவா Gouge decir MG 

மோ விவர்துய ர௬றுவதே னச்தோ”? ௭-ம், Cures gore 

ரம். **சடையினைட் டரித்தும் கலையினைப் பறித்துஞ் Fas 

சந்தாதுநற் கலிய்க, முடையெனப் புனைந்து முடைகளைக் 

திவிர்கீது மூணுறம் கங்களைத் துறந்றும், படியும் ௪ருகும் 

வாயுவ மயின்றும் பாரொடு கல்லிடைகத் துயின்று, மிடை 

யதற் றுழலு மிவையருட் சொருபன் மெய்யருட் பெரு 
தவர்க் யெல்பே” ௭ - ம், உண்மை நிலயம். *₹ஞூலகல 

மூடையோ ரெவரவருயர்ந்தோர் குவலயத் தவர்க்கதின் 
மேலு, ஈலமுளோர் சமயர்க் கவரவர்மேலா ஈவினெதி 

வழாரெவ ரவரே, யுல௫லெச் குலமெச் சமயமா யினு 

மென் னொருதம துண்மையை யுணர்க்திட், டிலகுதத்துவ 

ஞானிகளெவ ரவரே யெணப்படு மவர்கண்ஞா ஸிகட் 
சே'* எ-ம், வரும்: மற்றும் வருவனவயரூம் சாண்க(௨௫)



பலமும் உரையும். FF 

[முற்கூறிய விருவகைச் அம்கற்பமும் எம்முடைய 
மார்க்கதிதால் வாதிக்கப் பமிதலின் இதுவே ஞா 

னமார்க்க மென்னுஞ் சமயிசளைப் பற்றி 0 மர்கூறு 
Boarcapii- | 

ஒன்றொடொல் ஜொவ்வா மதங்களொன் 
ஜொன்றினாம், பொன்றுவ இல்லையே லுற்தீ 
பற, பொய்யென்ப தெச்மைமா (Lp BS பற, 

எ-து. ஒன்றுக்கொன்று மாறுபடுதலை யுடைய ௪மயந் 
e அட ௬ 7 க. * *. ௬ களெல்லாம் இன்றி னொன்று கெடுதலில்லை யாயின் அவற் 

துள் யாது சர்தியநெளி யென்றும் மற்தியாது அசத் இய 

நெறி யெல்றும் ஈம்மாலே கூறப்படும், எ-று. (௨௬) 

(எம்முடைய சமய புராதனரால் அம்மார்க்கங்கள் 

முன் செயிக்கப் பட்டுள வென்பாரைப்பற்தி மேற் 

கூறு இன்ருர்.| 

தோல்வியும் வெழ்றியுஞ் சொன்மதங்கட் 
காலபே தத் இனுண் டத பற | கெலாம் 
கருத்தன் செயலதென் றுக்தி பற, 

௭-து. இக்காலத்தில் இதனால் ௮து தோல்வி அடைந்த 

தென்றும், அக்காலத்தில் அதனால் இது தோல்வி அடை 

நீத தென்றும் சமயங்களாறும் காலபேதங்களின் ஒன் 

அக்கொன்று வெற்றி தோல்வி அடைதல் உண்டாதலின் 

அவற்றினை நிறுவிய ஒரு பானது இச்சையால் தெய்வத்



௪௨ அவிரோதவும்இயார் 

தன்மை கொண்டு எக்காலத்தில் எதை உயர்த்தி எதைத் 

சாழ்த்தல் வேண்டுமோ அதை அங்றனம் செய்குவது 
ஒழிந்து மற்றோர் காலத்தினுள்ளே ஒர்மதத்தை ஒருவரா 

லும் வாக்குவாதத்தினாலே செயிக்சூறுல் கூடாது, எ-று. 

இ-ம். உண்மைகிலயம். ₹*இறைலிதன் முலைப்பா மயி 

ன்ற? காழிக் கிறைவனு மிறைவனைப் பரிமே, னமைமலர்ப் 

டொழில்கூம் மதுரையம்பதியி னடத்திய வொருடெருந 

தவனும், புறகில்ச் சமண மாதியைச் செயித்தார் பொ 

GES தெய்விகத்தெனி லெவசோ, மரைசொல் ௪ட் ௬ம 

யத்தொன்றுகொண் டொன்றை வாக்குவாதத்தில் வெல 

பவே”? எனவரும், மற்றும் வறாுவனவற்றாம் காண்க, () 

| ஒரு மதங்கொண்டு ஒரு மதத்தை வாக்கு வாதத்த 

னாலும் வென்றது உண்டென்பாரைப்ப ற் A Crp ம் 

கூறுடன்றார்.] 

வாதஇக டங்களுக் கல்லான் மதங்களுக் 
கோதார் வலியின்மை wy Lim 
ஒதி யுணர்ந்தோரென்் ME பற, 

எ-.து. முன்னை நாள் ௮ச்சமயி இச்சமயியை வாதில் 
வென்று மனோரதம் அடைந்தாஞாயின் பின்னை காள் இச் 
சமயத்திலே பின்னும் ஒருவன் அவனை மலேதுக்சம் 
அடையும்படி. வாதித்து வெல்லுதலின் அவனவன் கற்ற 
கல்வி வலிமினாலும், யுத்தி புத்தி வலியினாலும் வெற்றி



மூலமும் உரையும், ௪௩ 

தோல்வி அடைந்தா ராதலின் வாததுர்ப்பல மொழிந்து 

மததுரப்பலம் இல்லையென்று கூறுவார். எல்லாக் கலைக 

நம் ஓதி புணார்த பெரியோர், எ-று, ௨௮) 

| மத.தர்ப்பலம் இல்லை யென்பருற்கு மேற்பொருச் 

அ மாற்றானும் கூறுஇன்ளுர்.] 

ஆறுளு மோசா றவாதித மென்கைஇ 
தாறும விளங்கலா ஸனுந்தீ பற 

அளவி லளவைகொ Gis um, 

எது... அறுவகைச் சமயங்களில் இச்சமயமே அவாதஇி 
தார்திதம் மற்றையவனைத்தும் இதனால் வாதிக்கப்படு 
மென்று கூறுகுலே கூட £து; கூடிமாயின் அனைத்தையும் 
வாதஇதஞ்செய்த சமயமே டரமாய் விளங்கல் வேண்டும்: 
அது இன்றி எண்ணிறர்ஈ ஏது இிருட்டார்தங்க ளோடுங் 
கூடி. ஆறும் தனித்தனியே விளங்கலின், யாது gor As 
மும் யாது வாஇகமும், எ-று. 

“அளவி லளவைகள்” என்றது அவரவர் கோட்பாட்டி. 
னது அளவினுக்கு ஏற்ற அளவைக ளென்றுமாம். (௨௯) 

சகலமும் தேரினும் சத்த மதகெஞ் 
சகலா துரத்தலி னுந்தீ பற 
அபல மியாதென்ப துந்தி பற, 

ag). எச்சமயத்தின் கணின்றுள யாவரும் வேதாகம 
மாதிய ஷூல்களும் மற்ழைச் சமயழால்களும் கசடறக்கற்



PH அவிசோதவுந்இயார் 

ணர்ர் தோரே யாயினும் இதுவே ஞானசமய மென்று 

ஒரு சமயத்தையே அடையாது தத்தஞ் சமயமே ஞான 

சமயமென்று தாபித்தற்கு ஏது திட்டாந்தங்கள் மிகவும் 
மனத்தின்கண் வலிதலின், வலியின்மைச் சமயம் யாது, 

எ-று. (௩௦) 

[ எல்லாச் சமயத்தையும் மெஞ்ஞானிக ளாயினோர் 

விட்டு தீங்குவாரொன்று மேற் கூறுஇன்றார்.] 

எல்லாச் சமயத் இயல்பு மறிட்தவர் 

நில்லா report mi பற 

கீய்கிழ் பழியாதென் அ பற, 

எ-லு. சகல௪மயத்தி வுண்மையும் உள்ளபடி. ஆறி 

அவற்றின் முடிவு சண்ட ஞானிகள் எச்சமயாபிமானமும் 
பத்றி கிற்பதே இல்லை நீங்கி விடுவார். அங்தனம் நீங்இ 

யது கொண்டு அவரடையும் தாழ்வு யாது, எ-று. (௩௧) 

| ஞானிகள் -மயாகா.ரங்களை நீங்குவராதலின் அவர் 

க்கு அதனால் வரும் தாழ்வொள்றும் இல்லை யெ 

ன்று மேல்வருஞ் செய்யுள் இரண்டாலும் வலியு 

௮ுத்திக் கூறுகின்றார். ] 

உயர்ந்த கெறியிதென் ஜென்றைவிட்டொ 

யியைந்திடு வோனுமுண் டு௩்த பற [ன்றை 

ஏச மடையானென் றுக் பற,



மூலமும் உரையும். ௪௫ 

௭-ு. சன் சமயத்தின்கண் “இழிவும் பிதிசொரு சம 

யத்தின்சண் உயர்வும் கன்மபாக தீதி னளவின் ஒருவனுக் 

குத் தோன்றுகையால், தான் மூன்பு கின்ற நெறியை 

$ங்கி உயர்வு தோன்றிய நெறியை அடையா நிற்பன். அத 

னால் அவனுக்குப் பின்பு அடைந்துள மதத்தில் உண்டா 
இயெ ஈன்மை அடைகுவது ஒழிந்து, முன்பு கின்றுள மதத் 
திழ் கூறிய பதிதக் தன்மை அடையான். 

OLD DF EI TD Eb யாவஹஷொருவன் யாதொரு மதத்தின் 

கண் நின்றானாயினும் அனை நீங்டு எம்முடைய மதத்இன் 

கண் வர் si ghar, அவனே டரமமுத்த கொன்றும், எம் 

முடைய மநத்திங்கண் நின்றவன் மற்றொரு சமயியுடன் 

ஈட்புற்றுக் கூடிபிருர்சானே யாயினும் அவனோ பதிதன் 

அவனே ஐஇபாதக னென்றும், பகவானது வாக்கயமா 

இய வேதம்களும், வியாசராம் கூறப்பட்டுள்ள புராணப் 
களும், எம்முடைய மதத்தின்கட் புராதன.ரது வாக்ய 

மும் உண்டென்டாரும் உளர். அஞ்தெத்தா லெனில். 

மேலுத்தரம். மற்றொரு சமயத்திம்கும் ஒருவன் வடு 
கூடிலும் நீய்னும் அங்ஙனம் முத்த தீதுவமும் பதிதத்து 

வமும் உண்டென்று வேதபுராண வாக்இயங்களும் அச் 

௪மய புராதன வாக்கியமும் இருத்தலின் அது கூடாது ; 

ஆயின் ௮ச்௪மயங்கட்குக் கூறிய வாக்கியங்கள் அயதார்த் 

தமோ வென்னில், அயதார்த்தமும் அன்று; யதார்த்த 

மேயென்றால், அவ்வாக்யெங்களுக்குத் தாற்பரியம் ஏதெ



௪௬ அ௮விரோதவும்இயார் 

னில், ஒரு சமயக்தின்கண் ணின்றோன் அச்சமயமே உட 

ர்ச் யென்றும் மற்றையவை மாழ்வென்றும் மன னிச்௪ 

யார்த்தம் பிறக்தருக்கவும் புகழ்பொருளாகிய முன்னிலை 

யினான் மற்றொரு சமயச்தை அடைர்தானே யாயின் ௮ச் 

சமயத்திற் கூறிய முத்தியை அடையாது மூன்பு நின்ற 

௪மயத்தித் கூறிய பதிதத்தன்மை அடைர்து ௨ரஇல் தாம் 

Gur Qe gsr முன்பு நின்றுள சமயம் தாழ்வென 

அம் பின்பு செல்ல வேண்டிய சமயம் உயர்வென்றும் 

நிச்சயார்த்தம் பிறந்து சென்றாலே யாயின், அச்சமயத் 

இம் கூறிய நன்கு அடை முவதன்றி முன்ப நின்றுள ௪ம் 

பத்திம் கூறிய பதிதத்சன்மை அடையான் ; இங்க மா 

தலின், உயார்சு நெறி ஈசென்னாம் துணி வுடைமையாம் 

பின்பு ஒரு நெறியை அடைந்து ஒரு தாழ்வு அடைகுதலி 

லன், எ-று, (௩௨) 

ஆதலான் மேலா கெறியடைந் தோர்க்கொ 

சாதி சமயமே துர் பற [ர 
சங்கற்ப மாசரென் றுந்தீ பற, 

௭-௮. ஒரு சமயத்தை விட்டு ஒரு சமயத்தை அடை 

தோனுக்கும் துணிவுடைமையான் இங்கன மாகலின், எல் 

லாச் சமயத்தி லுண்மைகளும் ஆறிச்து அவற்றினுக் கெல் 

லாம் மேலாயெ ஒரு சன்மார்க்கத்தை அடைர்துள்ளவ 

சாதலின் ஞானிகளாயினோர்க்கு உலகாசாச குலாசார



மூலமும் உராயும், ௪௭ 

௪மயாசாரங்களும் இல்லை ) அன்னோர் சர்வசங்கற்பமும் 

ஒருங்கே இறந்துடைய ராதலின், எ-று. 

இச்செயயு ளிரண்டிற்கும் பிரமாணம் ; இருப்பனுவல். 
“உலரூய ரியவெம் ரோஇிரு மூன்று, ச்தையு சீங்கி யிர் 
anes னெறியூ, டுற்ளோர் பவமம் Caples தொரீ இப், பிகி 
தொரு நெறிசார் பேை தியெஞ் ஞான்று, முய்குவதிலை 
யெனச் சைவ மாத, UBS SF Lous தவரும் தனித்தனி, 
OG புராணம் நொல்லோர் ஈல்லுரை, காட்டிப் புவிப் 
பா னூட்டிய வதனா, னின்ற வோர் நிலை நீத் தொன்றை 

யீ டடைநீம தால, றன்னெஞ் சிடையே தான்றாது 

ati, wield பெரிதென் நறிம்து மஞ்சாது, குறுஇின் 

மண்ணாதி ஞுறித்தொரு நெறியை, யடைகுவ ஸனிஈ£௰த் 

திடையஃ தன்றிச், சென்னெறி பெரிதெனச் தேர்ந்து 

கொ டே௫, னக்நெறிக் குளபே றவலுமெய் துதலான், 

மூவிருசமய முடிவையு முணர்ச்திட், டேறிய ஞானி சிலு 

இயை யெனக்கொண், டச்சமயச்சார் பனைத்தையு, மிச்ச 

கத் திடைடீத் இடிலெவன் பழியே?” எ-ம், தேவிகாலோத் 

தரம். *சமயா சாரசங்கற்ப விகற்பமு, மமையா தாய் 

குல வாசாரமானது, மிமையாதாரும் விடாதவில் வாழ்க் 

கைய, மமையார் தோளாய் விடுதலா சாரமே? எ-ம், 

திருமந்திரம். “ஆறு ௪மயமுங் கண்டிலர் கண்டில, ராறு 
சமயப் பொருளு மவனலன், லேறுமின் றேறித் தெளி 

மின் றெளிர்தபின், மாறுத லின்றி மனைபுக லாமே? அன்



FD அ௮விரோதவுந்்இயார் 

ஜியும் சிவமல்ல தில்லை பறையோ இவமார், குவமல்ல 

இல்லை தலைப்படு வோர்கட், சவமல்ல தில்லை யறு௪சமயங்க, 

டவமல்ல கந்திதாள் சார்க்துய்மி னீரே!" எம், இருவாய் 

மொழி. யாவரு மெவையுற் தானா யவரவர் + ows Can 

அர், தோய்விலன் புலனைம் திற்குஞ் சொலப்படா னுணர் 

வின் மூர்த்தி, யாவிசேருயிரி எள்ள வாதுமோர் பற்தி 

லாத, பாவனை யதனைக் கூடி லவனையுங் கூடலாமே? 
எ-ம், அஞ்ஞவதைப்பரணி, *தமர்பிற ரற்றார் சமயமு 

மற்றார் சகவியல் பற்றார் தமையொழி பற்றா, ரமர்விட 
மற்றா ரறமற மற்றா ரறிவயர் வற்றா ரவரடி. யாரே?” எ-ம், 

தீதிதுவராயர். “இலனென்றினிச்சென் நிரக்கின்றி Cov 

னில் பயொவரையுய், குலனென்று கோத்திர சாத்திரக் 

சத்துகள் NACH, னலம்வந்து மற்றை யறு௪ம யத் 

தனு மாயகிலேன், றலம் வந்த தத்துவ ஞுரொம்மை யே 

யின்று சார்ந்தனரேோ” எ-ம், ஞானவாூிட்டம், 1: 5வமகந் 

தீர்த்தஞ் சேவை யருச்சனை தான மாதி, யவமயக் கதி 
தா னீணூள் விலங்குடோ லவலச் தாழ்வார், பவுனு 

மிவற்றை விட்டுப் பரிசுத்த பராம போகங், கவர்வழப் 
பற்தி யெல்லாக்காதலு நீங்டு நிற்டாம்”” எ-ம், ஞானத்து. 

*இிர்த்த மர்ச்சனை யத்துவா மக்திரஞ் செடியுடம் நிஇ 

செப்பு, மார்த்த சாதிடே சத்துட னளவைா லலைதரு 
மிகுதர்க்கம், பார்த்தி டார்மிகு குருபர னருளினாம் பரம் 

டரமது காண்பா, ரோர்த்தி டாதவ ரவையவை பொரு 

ளென ௮ழலுவ ௬லகெல்லாம்'” எ-ம், சிவஞானடூத்இ;



மூலமும் உரையும், ௪௯ 

““ஞாலமதின் ஞானநிட்டை யுடையோருக்கு நன்மை 

யொடு இீமையிலை நாடுவதொன் தில்லை, சலமில்லை திவ 

மில்லை விரதமொடாச் சரமச் செயலில்லை தியானமில்லை 

சிம்தமில்லை, கோலமில்லை புலனில்லை கரணமில்லை கூறி 

யில்லை குணமில்லை குலமு மில்லை, பாலருடனுன்மத்தர் 

பிசாசர்ஞூண மருவிப் பாடலினோ டாட லிவைபயின்மிடி, 

னும் பயில்வர்?? எ-ம், ஒழிவிலொடுக்கம். **சிர்தை பய 

மிலச்சை ல மறுவருப்ப, கற்றைவிடுஞ் சார்திகுலமா 

சா.ர- மிர்ஈவழி, யெட்டுஞ் வயோடுக் இல்லையெனமா 

மறைக, டட்மிம் பெருமுரசர் தான்” அன்றியும், காமா 

இ விட்டுக் கரமே கலமாடுப், பூமீதே கைகாலைப் போர்த் 

அழம்கி - ம॥மகுண, சாதிகருமமெனும் வாதனையிற் மரக் 

கற்முர்க், கேது சமயமெனமாம்”” எ-ம், திருவாசகம், - 

“புல்வரம்பாய பலதுறை பிழைத்தும்? எ-ம், சித்தாந்த 

கரணம். “pie atid கதிமீ துளசிறைக, டேட்இ நஇ 
சேர் திறமைபோன் - மூங்குப், பருவதீதுக் கேற்றநெறி 
பற்றியவை யெல்லா, மொருவியுயிர் முத்தி யுறும் எ-ம், 
வரும். மற்றும் வருவனவற்றுாம் காண்க. (௩௩) 

[இத்தவமைப்பட்ட ஞானிகளாயினோர் ஓசோரிட 
தீதிலே சமயாதி ௪ங்கற்பங்களோடும் கூடிதிற் 
பினும் அவர்க்கு அஃது இல்லை யென்று மேற் 
கூறுஇன்றார்.] 

நீங்கா செவற்றொடு நின்றுலு கெஞ்சிடைத் 
தாங்கான்மெஞ் ஞானியென் றுந்தி பற 
௪லமரமை யாதியொத் துக்தீ பற, 

தி



டு௦ அவிரோ தவுற்தியார் 

௭-து. மெய்ஞ்ஞானிக ராயிஷோர் முற்கூறிய சமயாதி 

சங்கற்பங்க ளோக்டி நிற்பிஐம், மனத்தின்கட் பற் 
ஜெழிக்து இருப்டர் : அஃது எங்ஙமென்னின், தாமரை 

யும் சலமும் புளியம்பழமும் ஒடும் முதலிய கூடி இரும் 
தில் போன்று, எ-று. 

எவற்றொடு நின்றாலும்?” என்ற உம்மையால் நில்லா 
ரொன்பதே தணிவு. 

இ-ம். அமுதசாரம். ஆருர்தல் பொருர்த லவையொ 

க்கு மேனும், பெருந்தகையோ ருள்ளம் பிறிதே - இரு 

து, மனத்தின்வே றேபதியு மைந்தனுமம் மாதின், றன 

த்தின்வே மல்லவே தான்?” எ-ம், சிவதருமோத்தரம். 

““மனத்துமய லுற்றனனே மனைவிதனைத் தழுவியவன், 

தினக்குமகடனைத் தழுவித்தங்னெனோ வம்குமயன், முனை 
ப்பயனை யருர்திடினும் தருண்டார்கண். மோகமிலை, 

வினைப்பயனை வியந்தருக்தி மம்றையரே வினைவிளைப்பார்'? 
எ-ம், அருட்பிரகாசம். கடையேடுக் காமறுகர்வா ளொ 

ருகன்னி காக்குஞ் சுற்றத், தடையால் வருந்தி புறலின் 
பிரா.ரத்ததி தாலெவற்றி, னிடைஞான வானந்தம் பெற் 
ஜோ ரிருந்தும்பம் தின்றியெல்லா, முடையான் திருவடிக் 
&ீழே மனம்வைத் துறங்குவரே”” அன்றியும், “nae 

னீருக் கவியினு மோரிடத் இன்மிகுத்த, வோங்கழற் சே 

மிலையென்கை போலெவ் வுபாதியையு, கீம்னர்க் கன்றி 

ன் ன்றிலு மோரோரு நீடமிஞர்க், காங்கவை சூழினும்



மூலமும் உரையும், ௫க 

தாழ்விலென் ஜோதுவ ராய்ர்த்வரே?? எ-ம், கீதசொரம், 
“6ற்ிழ் கழற்கொடியு நீர்த்தா மரையிலையுஞ், சேற்றிற் 
இடந்த சிறுபுழுவுஞ் - சாற்றுங்கான், மண்ணிற் நப 
னியமு மாஞானி ஈண்மனமு, மெண்ணிக்கொ சோந்து 
மிவை”? எ-ம், வரும். மம்றும் வருவனவற்றாற் காண்க. () 

(இத்தன்மைட்பட்ட ஞானிகளது அனுபவ 

நிச்சயார்த்தம் மேம் கூறுஇன்ருர். ] 

ஆறு நெறிக்கு மவிரோக போதமே 

கேறுமெய்ஞு ஞானியென் றும்தீ பற 
சித்தாந்த மாகும தும் பற, 

எ-து. ஒன்றுக்கொன்று விரோத நீங்காத அறுவகைச் 

சமயத்திற்கும் அவிரோதமாய் அவற்றிற்கெல்லாம் முடி 

வாயிருட்பதொரு ஞானம் யாது அறுவே தத்துவஞானிக 
ளது துணிவு: அதுவே இத்தார்தமென்று சொல்லப் 
படும், எ-று. 

சிச்தாந்தமென்றது முடிச்ச பொருளெனக் சொள்க. 
இ-ம். ஞானசூரியன். *(அறைந்தவெச் சமயக்கலையினு 

மெடுத்துக் காட்டலா யருமறை முடி.விற், இறர்த ஈம்பொ 

ருளாய்ச் ஈவனரி யயனாற் செப்பிய வருத்தமு மாடத், 
துறந்துமற் றவிரோ தத்தையே துணிர்தோர் சொல்லி 
டம் பொருளுமா மொன்றை, நிறைந்தகைத் தலத்தின் 
மணியெனக் காட்டு 8திசன்மார்க்கத்தி னியல்பே 2? அன் 
வியும், *செய்ததே தவமாய்ச் செறிவது விவெதின்றியே
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௪கலசங்கற்பப், பொய்யதா மொழுக்கப் புலைமைய தற 
வே போதமா மெய்யொமழுக் கதுவாய்க், கையிலா மலக 
மென்னவே வீட்டைக் காட்டவும் வல்லதே ததுவே, 
மெய்யதாம் வேதவேதனமல்லா தவற்றயல் வேதன மதி 
யே” எ-ம், திருவள்ளுவர். eT Gun (ih ளெகத்சன்மைத் 

தாயினு மப்பொருண், மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு? 
௭-ம், அவிரோதபோதம். *எடுத்தவெம் மதமெர் நால் 
கள் யாயையும் தமதா வயங்கு, வடி.ச்தகம் டொருளே 
கொண்டு வளம்பட மூழ்வ தல்லாற், படித்தொரு பெர 
ரளைப்பற்றிட் பாம்கனொ லதிலொதுங்கட், பிடி. og Sty 
திதுக்காதும் பேதைமை பெரியோர்க் இன்றே”? எ-ம், 

அருட் பிரகாசம். ஓரோர் சமயத் தயிராய்ச் சிலபல 

வண்டு சொன்னா, மாராயிம் மூஜ்தியொன் றேயெனி 

னெங்குமதை விரும்பித், தேராமலெம்மத மிம்௦த மென் 

ஜொன்தித் சிக்கியிர்தப், பார்மீ துழல்வதென் னீர்தெளிர் 
தோர்செயும் பண்பி தன்றே”? ௭-ம், மோ கவதைப்டரணி, 

“கூறுபல பேருடைய வாறுபல வும்போயக் கோத்தபர 

வைக்கணொரு நீத்தமெனு மாபோல், வேறுபல வான௪ம 

யங்கண்முடி. விற்போய் வேற வடை ர தவது வேதனெறி 

வீடே'” எ-ம், அமுதசாரம். *இர்செறி யிர்நெறியென் 

மெம்மார்க்க மூம்பகர்ச, வம்நெறி யெல்லா மறிர்தவதி- 
வெச்நெறியா, லெய்தலா மந்தநெறி யென்றறைந்த தே 

வேத, மெய்தலா வீட்டி. னெறி, அன்றியும், “எய்த 
வெளிதா மிறையரு ளில்லையே, லெய்த வரிதா மியா
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வர்க்கு - மெய்கெளிர்சா, லெம்மார்க்கத்தோடு மிகலற் 

திருக்குமதே, சன்மார்க்க மாகுகெறிதான்? எ-ம், வரும்: 

மீறும் வருவனவற்றாற்காண்க, (௩௫) 

[வேத முடிவும் சமயங்களினது துணிவும் 
இதுவென்று மே நிகூறுஇன்றார்.] 

சுருதிகள் சொல்பல் சமயத் துணிவுமப் 
பரவ பந மமென் அ பற 

பகர்நாமம் வேறுவே GE பற, 

௭-௮. வேதங்களிலே சொல்லப்பட்ட டலவித ௪மயங் 
களிமாது துணிவும் யாதென்னில் பர சீவ பறீ தமென்னு 

மூவகைப் டொருளையும் உணர்த்துதல். ௪மயிகள் அவற் 
றிற்கும் தச்தங்கோட்பாட்டால் கூருகிம்சும் பரிபாஷை 
காமங்கள் வெவ்வேறு, எ-று. (௩௬) 

[இஃ்ஙனம் கூறிய முப்பொழுளையும் இன்றென் 

பாரும் உளரரகலின், அது பற்றி முதம்கட் பர 
முண்டென்று மேற் கூறுஇன்றார்.] 

ந 

நிருமல பூசண நித்தாத நீங்கா 
வொருபாரம் தானுள துந்தீ பற 
உலகங்க டோற்றலா னும் பற, 

எ-து: நிருமலம் பூரணம் நித்தம் அதிகுக்குமம் eh 
தானந்தம் என்று கூறும் இவை முதலிய குணங்களைச் 
சொரூப விலக்கண மாகவுடைய ஒரு ப.ரம்பொருளுண்டு;
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அதினிடத்து நின்றும் FINE TANT LIC hE mis oT உற்பவித்த 

லின், எ-ு. 

இது ஆநீகாரவாதிகளை மறுத் த்து. அது எங்றுனமென் 

னில், ஒருவன் ஒருத்தி ஒன்று என்னும் பிரபஞ்சமானது 

ஒருகரத் தாவை யுடையது, தோன்றி கின்றழியும் காரிய 

மாதலின் : எங்ஙனம் கடம்போலம். அஃநொக்கும்; மாதா 

பிதாக்கள் காரணமெனின் ; அன்னே னார் புத்திரோம்பத்தி 

வேண்டிய காலத்து உண்டாகாமையினாலும், வேண்டாத 

காலத்து உண்டாகுகலாலும், ஒண் இசடக்கப் பெண்ணா 

குகலாலும், பெண் இசசிச்ச ஆணாருதலாலும், இருவகை 

யிச்சையும் அன்றிபிலே அலியாயும் குருபியாயும் தோன் 

அதலினாலும், உற்பத்தியானதும் இகாததும் உடனே 

உணரட்டடாமையினாலும், ஒறாவர் பண்ணக் காணாஇருக்க 

வும் மாதாவுதரத்திம் மாதங்கடோறும் உருவாய் வளர் 
நீது கறாட்பாசய முதலிய துன்பங்களுக்கு இறவாது இங்கு 

னம் தோன்றுதலாலும், கடோற்பத்இக்கும் தண்டசக்க 

ராதிகள்போல் மாதாபிதாக்கள் சுதர்தரமின்மையாலும், 
அஃதன்றியும் உம்பிச்சத்தோற்றங்கள் மாழாபிதாக்கள் 

சையோகம் இன்றியே வித்துக் காரணமாக உண்டாகையி 

னுலும், அன்னோர் காரணமென்டது கூடாது. Hoo) ere 

கும்) சுக்கெம் கா.ரணமாய்த் தேகங்கள் உண்டா தலின் 

உத்தரோத்தரசரீரங்க களுக்குப் பூர்வசரீரபீசம் காரணமெ 
ணங்க AE 

னின், பாம்பின்வாயிலே கல்லும் கல்லின்வாயிலே தேரை
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யும் ஈகராதிதேகங்களிலே கோன்றிய புமுழுதலியவைக 
eo மரங்களில் தோன்றும் இருமிடேம் புல்லுருவி முத 
லானவைகளும் காளானமுதலியவையும் நிலத்திற் சலத் 
இற்றோன்றும் இருமியாதி வடழ.வங்களும் ஆயெ சுவேத்௪த் 
தோத்தல்களுக்குப் பூர்வ சரீரமீசம் காரணம் அல்லாமை 
யால் வித்தே காரணமென்பது கூடாது. சவே be SC gr 
சீறங்களும் பூ யூதராதிட் பிரபஞ்சத் இனின்றும் உற்பவிக் 
கையால் அவையே சரீசோற்பத்இக்குக் கா.ர௭மெனின் ; 
சவேதசோற்பத்இக்குச் சராசரவுருவமிரண்டும் காரண 
மாகையினாலும், மற்றுமுள்ள கூவகை யோனிகட்கும் 
அட்பூ பூதராதி கா.ரணமென்கை காணப்படாமையினாலு 
பது கூடாது. அய்வனமன்று, ஒரு தீபத்தில் ஒருபமா 
5ப் பாரம்பரியத்தில் அகேசதீபம் உண்டாயினும் அத்தி 
டத்தினது ராச ந்தி அக்இனியின்கட் காணப்படிகையால் 

அதற்குக் காரணம் அக்கினியே யாளும்போலத் தேககுண 
க்கள் பூ ூதராதி சரத்இல் இருமி புழுமுதலியவும், ௮௪ 
ரூழ்தில் காளான் மூதலியவும், காணப்படுகையால் அவை 
க்குப் பிருதிவியாதி சாதுர்ப்பூதமே கா.ரணமெனின், 
அப்படித் ே தான்றுவிச்ததென்கை ஒர்காலத்தும் ஒரிடத் 
அம் ஒருவராலும் கண்டோமென்கை கேட்கப்படாமையி 
லும், அது கூடாத. ஆயினும் அம்கனமன்று, விளக்கு 
உன்டாவதற்கு மூன்னே அக்கினி விளக்கைத் தோன்று 
விக வேண்டுமேயல்லாமல் விளக்கு உண்டானதின்பின்பு 
அரவும் இருக்க வேஜொரு விளக்கை அக்இனி தோன்று
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விக்க வேண்டுவதில்லை : அதுபோல் கேகாதிகள் இல்லம், 
காலத்திலே சாதர்ப் பூரம் தேகாதிகளைத் தோணஷ் 

விக்கு மல்லாமல் இப்பொழுது தோன்றுவியாதெனில், 
இப்பொழுதும் பிருதிவியாதகளிஃ ea த்சவுருவம் தோ 
ன்றுகையிலாலும், அஃ்தன்றிக் காஷ்ட தீதில் அக்னியை 
அக்கினியில் விளக்கை ஒருவன் முன்பு தோன்றுவித்அப் 
பின்பு ஒரு விளக்இல் ஒரு விளக்கைத் தோன்றுவிக் 
லன்றிக் காஷ்டம்திற்கும் அக்கனிக்கும் விளக்கிற்கு 
தானே வேமொன்றைத் தோன்றுவித்தல் கூ.டாமைபோல் 
௪ராசரட் பிரபஞ்சங்கள் சடமாதலின் அவைகளை மாபை 
யினின்றம் தோன்றுவி தீறவன் ஒருகர்த்தா உண்டெனக் 
கொள்க. இ-ம். சிவஞானசித்இயார், “ஒருவனோேோேடொந 

தீதி யொன்றென் அுரைத்திடு மூலக மெல்லாம், வர 

முறை வந்து கின்று போவது மாத லாலே, தீருபவ னொ 

ருவன் வேண்டுர் நான்முக லீநு மா, மருவிடி மாட 
முத்த எத்துரு மன்னி நின்றே. எனவரும். மற்றும் வரு 

வனவற்ராற் காண்க. (௩௭) 

| வர்கள் உண்டென்று மேற் கூறுஇன்றுர்.] 

பல்சித்தி முத்தி பரனா லடைதலாம் 
ஹொல்சீ வருமுள ருக்தி பற 
& sb Br Bear resr அந்த பற, 

எ-து. ௮கேக சித்திகளையும் முத்இியையும் அப்பம் 
பொருளினது அருளினால் இவ்விடத்து அடைவார் ௨௨71



மூலமும் உரையும், @er 

aM, gorGunw g9Coe eiditecr geri. அவ்வுயிர் 
களம் சுதர்திரமிலர், எ-று. 

டித்து? என்றதனால் மாயாவாஇதியை மறுக்தது, 
Jog எங்ஙனமெனில், பாகாயப் பிரவேசமும் தி சத்தியா 
தலி னெனக்கொள்க; “முத்தி? என்றது வர்க்கே: வேர் 
க்கல்லது பர்இம்குப் பந்தம் கூறுதல் ஒறாவர்க்கும் ஒவ் 
வாமையி னெனக்கொள்க. உயிர்களை அராதியென்றது பர 
தீதிலத சருட்டியாதி விளையாடல் அநாதயாதலி னெனச் 
கொள்க. அகேக மென்றது ஏகாத்துமவாதிக்கும் விவசா 
ரத்தில் இய்வண்ணமே கூறட்படுழலி னெனக்கொள்க, 
“சதம்திரனோர்' என்றது பரதந்திரசுதந்திரொன்ற தெனக் 
Go) eb iT Gi Be Soro yt Lo | மதி யெனில், தாமே விசை 

செய்குதல் கூடாது. அதுவும் பரமே செய்விக்குமெனில், 
ப.ரததிற்கு அவிகாரி யென்றும், டேரருளஞுடையோனென் 
அம், வேதாதிகள் கூறுதல் அப்பிரமாணமாம். அன்று, 

சுதந்திரோயெனி௰், முத்தியை அடைய வேண்டுவதில்லை, 

முத்தியில் உயிர்க்குச் சுதர்தரமோ பரதரந்திரமோ வெ 
னில் ௮௮ மேற்கூறட்படுஞ் செய்யுளினது அர்த்தங்களா 
லே கண்டிகொள்க, ஆதலாலே, பந்தமுடையராய் ௮ 
தியாய் ௮மேக சீவர்கள் உளரன்று கூதிஞாொனக் 
கொள்க. (௩.௮) 

| பச்தமூண்டென்று மேற்கூறுன்ரூர்.) 

பல்லுயிர் முத்து யடைதலாந் பந்தமுஞ் 
சொல்வரொல் லோருமென் றுந்தீ பற 
தொன்மை யதுவுமென் றுந்தி பற,



இ.௮ அவிரோதவுக்இயார் 

௭-து: பல்லுயிர்களுக்கும் முத்தியடைஞூதல் உளதா 

தலின், அவவுயிர்களை அகாதியாய் மறைத்து நிற்பது ஒரு 

பர்தம் உண்டென்று அன்ம வாஇகள் அனைவரும் கூறா 

நிற்பர், எ-று. 

பந்தத்தை அநாதியென்றது சீவர்கள் உள்ள இன்றே 

உளதாதலின் எனக்கொள்க: (௩௧) 

(பந்தம் தரிலிசமாயிறாக்குமென்று மேற்கூறுஇன்றா ர்.] 

அஞ்ஞான மாயைகன் மம்ப்த மாமிவற் 
றஞ்ஞான மோர்முத லும் பற 
அ௮ன்முரு மென்பரா லுந்தீ பற, 

T- Be அன்ம ஞானத்துக்கு இங்கனம் பர்தமென்று 

சொல்லப்பவேு யாதெனில், கேவலா வஸ்தையைக்' 

காட்டாடிற்கும் அஞ்ஞானமும், அவ்வயஸ்தையை BIB 

ச௪கலாவஸ்தையைக் சாட்டாகிற்கும் மாயையும், ௪கலா 

வஸ்தையின் மனோவாக்குக் காயத்தால் உயிர்கள் ஆர்ச் 

சிட்பதாயெ சன்மமுமே. இந்த முன்றினுள்ளும் அஞ்ஞா 

னம் மிகவும் நுண்ணியதாகையால் அதனது சுபாவம் 
தோன்ராமையால் அஞ்ஞானம் தனியே ஒருமுசலன்று 

எிவத்தினது இரோபாவ௪த்தியே யென்பாரும், ஆன்மாவி 

னது குணமேயென்பாரும், காரணமாயே மாயையே 

யென்பாரும், கன்மத்துள் தீவினையே யென்பாரும் பல 

வாயிருக்குமென்பாரும், ஒன்றாய் அநாதி சத் தமாயிருக்கு 

மென்பாருமாய், இப்படி. அசேச விதங்களாலே கூழு



மூலமும் உரையும். ௫௯ 

நிற்பர். இவ்வண்ணம் மயக்க'$இற்கு இடங் கொடுத்த 

அம் அஞ்ஞானமேயா தலின் அஞ்சூரனாதி திரிவிதபாசம் 
உண்டு, எ.று. (௪௦) 

[இத்திரிடதார் கத நிச்சயம் எல்லார்க்கும் ஒக்கு 

மாயினும், அவரவர் கோட்பாடுகள் வெவ்வே 
தென்று மேம்கூறுடன்ளூர்.] 

பல்லோர் துணிவும் பசாஇமூன் ுந்தேர்த 
லல்லால்வே றில்லேனு முந்தி பற, 
அவரவர் கொள்கைவே று££ பற, 

எ-று. வீட்டுநெறியாராயும் டல௪மயிகளினது துணி 

வும் பரசீவ ப தங்கள் மூன்றையும் விசாரி கிலே யன்றி 

வேறில்லை யென்றாலும் அத்திரிவித பதார்.த்தங்களின.து 

உண்மைகளை அவரவர் கருதிக்கொள்ளுங் கோட்பாடுகள் 

வெவ்வேறு, எ-று. 

பல௪மயிகளின து துணிவுர் இரிட தூர்த்த விசாரணையே 

யென்டது எங்கனமெனின், எல்லாதூல்களாலும் உயிர் 

கட்குக் கூறப்பட்ட தருமாதி கால்வகைப்பயனில் வீடெ 

ன்பதம்ரூப் பொருள் விடுதலை, விடுதலையாவது பக்தநீக்க 

மாதலின், பந்தமொன்று உண்டென்பதும், அஃது உண் 

டாகயே பர்ததீதினாலே கட்டுப்பட்டி ௬௩ து அதினின்றும் 

விடப்பவொன் உண்டென்பதும், பந்தம் சடமாகையினா 

இம் பந்தமுடையோன் ௬தர்ரனே னாகையினாலும் உயிர் 

களுக்குப் பந்தத்தைமீக்கு முத்திகொடும்பான் ஒரு சுதந்



௬௦ ௮விசோதவுந்்இயார் 

இர கர்த்தா உண்டென்டதும், சர்வமக ௪ம்மதமெனக் 

கொள்க: அம்ஙனமர்யினம், அவரவர் கோட்டாடுகள் 

வெவ்வேறென்றது எங்ஙனமெனின் ; அன்மாக்களுக்குக் 

கன்ம பேதம் அசேகமாதலின், அவற்றிலுக்கு ஏற்க 

வேதாதிகள்கூறிய பொருள்களைத் தத்தம் கருத்தினுக்கு 

ஏற்பத் துணிர்துகோடல். அஷ்தாயது பிரமாதி சவாரட்த 

மாகச் சொல்லப்பட்ட வடிவங்களுள் ஓரொரு மூர்த்தி 

யைப் டரம்டொருளென்று துணி, MYL LAT LD பொரு 

ளுக்குப் பசுபாசங்களைட் பேதமென்றும், அபேதமென் 

௮ம், பேதாபேதமென்றும், கொள்வாரொனக் கொள்க௫.(] 

[அங்கனஞ் சீவ! மீங்களுக்குச் சமயிகள் சொல் 

லும் பின்னாபின்னத்வவாதம் எத்தால் உண் 

டாயிற்று எவ்பாரைப் பற்றி மேற்கூறுன் 
ரூர். ] 

சீவ பரமம் துவிதமென் றிண்சொலா 

னோவா தனைவரு முந்த பற 

ஒன்றிரண் டென்பரா லுந்தி பற, 

எ-.து. €வபரங்களை ஏசமு மென்னாமல், Bal sap 

மென்னாமல், அத்துவித மென்று அவாதிதமா௫ிய சத 

கூறுகையால், இரண்டாடுல் முத்தியில் ஒன்றாதல் கூடா 

௮, கூடுமெனில், ஒன்று கெட்டு ஒன்றாதல் வேண்டும்; 

கெடும்பொழுது முத்தியின்மையால் இரண் டென்டதே



மூலமும உரையும், ௬௧ 

கூடாது ; பொன்னும் பணியும்போல் இரண்டாக தீதோ 
ன்று தலின் எகமென்னாது. அத்துவிதமென்ற தெனக் 
கொண்டு அடுபதத்திம்சூக் சாற்பரியம் ஏகமேயென்பர 

ரும், அங்கனமன்று ஒன்றால் வஸ்துவுக்குப் பந்தமோ 

க்ஷம் சொல்லவேண்டும், ௮ஃது இன்மையால் ஒன்றென் 

பதே கூடாது, உடலுயிராதியபோல் டேம் தோன்று 

மையின் இுவிதமென்னாது அதீதுவிதமெனா நின்றது. 

YHOGS தாற்பரியம் துவிரக்கலப்டே யென்டாரும் 

AB எல்லாச்சமயிகளும் கூறுவார், ஏறு, 

“அனைவரும்” என்றமையால் எல்லாச் சமையிகளும் 

பேதம் அபேதம் என்பனவற்றையே அனுசரித்து நிற்கை 
யால், அவவிரண்டையுமே கூறிஞாரனக்கொள்க, பேதா 
பேத மென்பாறும் உளர் : அங்ஙனம் ஒருபொருள் இருப் 
பது விருத்தமா தலிஞுலும், அதுவும் துணிலின்கண் முற் 
கூறிய இரண்டினுள் ஒருபஸ்தீது அடங்குமாதலின் ௮த 

னை ஓர் டசிஷமாகத தொகுத்துக் கூறினாரில்லையெனக் 

கொள்க. (௪௨) 

[இங்கனம் கூறியவற்றுள் ஏசவாதம் சாதித்தல் 

| கூடாதென்று மேற்கூறுஇன்றார்.] 

ஒன்மெனின் வீடுமின் றுண்டேனும் லீலையாற் 

பின்றையுஞ் சாருமென் றுந்தீ பற 

பெத்ச மநித்தம்வி 06£ பற,



௬௨ அவிரோதவு்இயார் 

எ-து. சீவபரங்கள் ஏஃமென்னும் பக்ஷத்தில் வஸ்து 

வுக்குப் பர்தம் இன்மையால் முத்தியே இல்லை, பர்தம் 
உண்டாயினும், முத்தி இல்லை. பரத்தினது லீலையால் 
பந்தமோக்ஷம் உண்டாயிஞம், பின்னும் லீலையாம் பிறப் 

பின்சண் சாராடிழ்பர், சாரும்பொழுது முன்பு முத இ 

யடைந்தது அவமாகட் பர்தம் நித்தியமாய் விமொ தலின் 

ஒன்றென்பது கூடாது, எ-று. 

அஃது எங்ஙகனமெனிட், சீவடாங்கள் ஏகமேயென் 

னின் இம்மாம் துவிதபாவனை வருவானோன். டநீதத்துா 

லெனின், வஸ்து நின்மலனாகையால் பநீதம் உண்டென் 

பதேகூடாது. உண்டென்னில் அப்பர்தம் வஸ்துவுக்குப் 

பின்னமோ அபின்னமோ. பின்னமென்னில், வஸ் துவை 

விடப் பந்தம் வேறே ஒருமுதலாக உண்டா நலினால்? 

அவ்வஸ்துவுக்கு ஏகமென்பதே கூடாது : அதுவுமன்றிப் 

பந்தமுடைய பொருட்குச் சுதந்திரமின்மையால் அப்பம் 

தத்தை நீக்குவான் சின்மலனாக ஒரு கர்த்தாவும் மேலே 

உண்டாகவேண்டும் : அங்களனம் கர்த்தா இன்மையால் 

அப்பந்தம் நீங்குதலே கூடாது. அங்கனமன்று அப்பந் 

தம் வஸ்.துவுக்கு அபின்னமே யெனின், அபின்னம் தன் 

னியல்பாகையால் ஒருகாலும் பந்தம் நீங்காது, இங்நன 
மாதலால் வஸ்.வுக்குப் பந்தம் உண்டாயின் முத்தியும் 
இல்லை. அதற்குப் பர்தமே இல்லையென்றால், அதற்கு 

முன்பே முத்தியும் இல்லை, ௮ஃ௮ ஓக்கும்: அந்த வஸ்து



மூலமும உரையும், ௬௩ 

வுக்குச் சுபாவத்திலே பாதமூதிஇ இல்லா விட்டாலும் 
அதனது சுதக்திரலீலையாலே பம் முத்திகள் உண்டென் 

னில், அங்ஙனமாயின் சீவர்கள் வீடுகூடிும் பர & oor , ஜும் பர, 
லீலையாற் பின்னும் பிறப்பின்கண் சாரா Antu, சாரும் 

பொழுஅ முன்பு முத்தி அடைநீததும் அவமாகப் பந்தம் 
. ச் ஆஆ ட . ச் நித்திய மாதலால், வேபாங்கள் ஏகமெவ்று கூறுதல் 

கூடாது எனக்கொள்க, (௪௩) 

[எகவாதத்துள் பதத்தைப் பிரார்தியென்டா 
ரைப்பற்தி மேற்கூறுஇன்றா ir] 

ஆரு முயிர்பட்தத் தானது மித்தையே 
லேக வமலன்க ணுந்தி பற 

எவ்வா நுளதாமென் அும்தீ பற, 

எ-.ு. பிரதிபிம்பம் அவிச்சின்னம் இவைடோலும் 
சீவர்கள், மாயையில் உண்டாகாநித்பர். அம்மாயையும் 
பிசாந்தியென்னில், அப்பிராக்தி ஏகத்துவரிருமலத்துவ 
மூள்ள பிரமத்தில்கு உண்டாகுதல் கூடாமையால் ஆச் 
மாக்களது அஞ்ஞானாது பந்தம் மித்தையன்று, எ-று. 

அது எங்கனமெனின், மித்தையாவது விஷயாதி தோ 
த்தால் தோன்றும் சுத்திசா ர௫ிதாதி பிராக்தி ஞானம்: 
அப்பிராந்தி ஆத்மாவுக்சே யெனின், ஆத்துமாவும் கட 
தீர்ப்பணாகிகளிலே தோன்றும் அவிச்சின்னம் பிரஇபிம் 
பம் இவைபோலும் மாயையின்கணின்று தோன்றவேண்் 
டம். அதனால் மாயையினால் வரும் வேர்களால் மாயை 

1 4 : em "4 4 AY 
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௬௪ அவிரோ தவுக்இயார் 

யும் என்று அன்னியோன்னியாச்சரய தோஷம் வரும். 

அதனால் ஆனமாவுக்குத் தோன்றியசென்பது கூடாது: 

ஆனால் பிரமச்துக்கே தோன்றிற்றென்னில், அதுவும் 

கூடாது: பிரமம் ஏகமாதலால் விஷயதோஷமும், நிரு 

மலமாதலால் கரணகர்த்திரு தோஷமும், தோன்று த 

லின்மையால், பிராந்திஞானமே உழ்பவித்தல் இல்லை, 
அஃது இன்மையாகவே, வர்களும் இல்லையாக, அதற்கு 

முன்பே பரதம் சொல்லுறதும் இல்லையாய் விடும். அது 

னாலே பந்தம் மித்தை அன்தென்றசெனக் கொள்க. () 

[இனித் துவிதவா தமும் சாதிக்தல் கூடாதென்று 

மேற் கூறுனெருர்.] 

ஓரிரண் டேலிறைக் சுற்ற கருணையார் 
சேர்வரன் றேயின்று மும்தீ பற 
சேர்மலென் சவர்வி Ges பற, 

௭-து. சீவபரங்கள் தவிதமாயிருக்குமெனில், பரத்தி 
னது கருணையால் அகாதியே எல்லாவுமிர்களும் முத்தியே 
அடையாகிற்கும். இட்பொழுது ிருட்டியாதி தொழில் 

பண்ணுதற்கு இடமே இல்லை. அவை உண்டாயிருத்கு 
லின், சீவர்களைப் டரத்திற்குப் பேதமென்று கூறுதலும் 
கூடாது, எ-று, 

Bog THM மெனின், வஸ்அ பின்னமாய் GMT Siow 

விருக்கில், அவனும் சித்தாதலால் அவனுக்குப் பந்தம் வரு 

வானேன் 1 அறுவும் செம்பிலே களிம்புபோல் சச௫சம்:



மூலமும் உராயும், ௬ 

அப்டந்தமும் ஆத்மாவே நீக்கிக்கொள்ளில் அசாதியே நீங் 

இப்போம்; அஃதின்மையால் வஸ்துவே நீக்குசின்முனெ 
ன்னில், வஸ்து ஆனற்தசொருப சர்வதிர்ப்த (5) FIT OV, 

அவன் Goh HB uwemd Cavetrrmrot: yas ஆதி 

மாக்களால் அடையும் பயன் யாது? அங்குனம் பயனைக் 

குறிக்கன்று, வஸ்து ஒப்பற்ற டே மாரளாடையோ னாத 

லின்; அசிமாக்களிட தீது வைத்த கருணையேயெனில், ௮ல் 

கன்மாயின் உடனே பந்தம் நீக்கவேண்டும். PEG BSD 

கூடாதென்னின், அச் ஈனாழல் வரும். மெள்ளமெள்ள 

கீக்கூவனெனில், டேோருஞுடையோ வென்பது கூடாது, 

இது வலியும், ஆத்மாக்கள் கித்தியமா தலாலும், முத் 

தியை யடைந்தோர்கள் பிறப்பின்௧ண் இரும்பாமையா 

இம், அமாதியே பஞ்ச இருத்தியம் ஒழியவேண்டும். அக் 

நனமன்று, ஆதீமாக்கள் மிகுதியினாலும் ஒசொருவர்க்கு 

இருவினை யொப்பும் மலபரிபாகழும் வருதல் இழி யீடா 
தலினாலும், பஞ்ச இருத்தியம் ஒழியாதென்னில், எண் 
ணிழற்க ஆ திமாக்களும் சிருட்டிக்கு ஒருவர் (ps Bu. 

பினும் எண்ணிறந்த சிருட்டியில் எண்ணிறக்க ஆதீமாக் 
கள் முத்தி அடைரஈலால், என்றாயினும் ஐர் காலையில் 
பஞ்சூருத்தியம் ஒழியா நிற்கும்; அப்படி. ஓர்காலத்தில் 
பஞ்சூருத்தியம் ஓழியின் தோஷம் ஏதெனில், பதியும் 

பசுக்களும் நித்தியமாதலால் முன்னிறந்த காலத்திம்கு 
அளவின்மையால் அகாதியே டஞ்சூருத்தியம் ஒழியவே 
ண்மெ. ஓழியாமையால், இனியோர் காலத்இல் ஓழியு 

௫



௭௬ அவிரோதவுந்இயார் 

மென்பதற்குட் பிமாணமே இல்லை. அல்லது ஒழியுமென் 

னில், பஞ்சகிருத்திய காரணூரம்பழ்திற்கு அவதி கூற 

வேண்டும். அது கூடாமையால், பஞ்சூருத்தியம் ஓழியு 

மென்பது கூடாது. அல்நுவா மன்று, ஆர்மாச்கள் இடை 

விடாது முத்தி யடையிலும், உலவாச் கிழிபோல் தொ 

Cora HO HEE, Cooks, iG பெய்யிக தீ தினாலே பிவி 

லும் இடையளமுமஃ் வர்க்துச்கல்போலே Ler dena) 

பூர்தி யடையிம ஏல் செய்ய மூமலுமேலும் அதற்கு அதி 

பதியா ஒருடஇ வர்,4இப்பியாகிய்ெ தெல்முலும் 
அது இல்ல, இ ட்பதியே BPO EE ES 2 Goer ) 

UsireRhiGerien@e தென்றாலும், அவ்மி , ஆற்மாக்க 

ளே சக௪மாய் உண்டாகா திற்இற। பசன்முலும், உற் 

பத்தியே ‘aT LL. reel | Mod! Guy ஆதிமாக்கள் நித்தியமென் 

பது வார திதிரியும் 5 இதுவன்றியும், Yio devo எலாணி 

றந்த தென்னு முரை ஆழ்மபோதகதுக்கு எீட்டாவெய்ட 

தொழிந்து எிவக்இற்கூம் அங்ஙனம் கூறுசல் கூடாது, 

அதற்கு அய்ன் தானேயெனின், ஓரோராத்மா பண் 

ணியிருர்துள சஞ்சிதகரமங்களுக்கு அளவில்லையா தலின், 

எண்ணிறர்த ஆதீமாக்கள் செய்த எண்ணிறக்த கர்மங்க 

லயும் அதற்குக் கோரிக்கும் பலன்களையும் சர்வமுத்தியும் 

ஏககாலத்தில் அளவிடா நிற்கும் அட்பதிக்கு ஆழ்மாக்க 
௭௮ தொகை தெரியாதென்னில், வகைகண்டவனுக்குத் 

தொகை காணப்படா தென்பட கூடாது; வினையும் 
அளவறுக்கப்படாது. அவரவர்க்கும் அவரவர் கர்மங்க



மூலமும் உரையும், ௬௭ 

"ஞக்சூம் அடையாளம் கண்டே. கூட்மிவனென்னில், சரீ 
வஞ்ஞனென்டது. கூடாது. எண்ணிறர்டிபொருளை எண் 
hs 50 voor DB wo cb சாவஞ்ஞத்துவமென்னிம், எண் 

ணிறந்த 0 தீப பது ஆ தும உஷ்ண மன்று. பலமரம் 

கூழிலது ஒரு சோலை யெய்பறுபோய் எண்ணிறந்த 
தெய்பது ஆம எருமாயத்தும்கு உண்டானது: ஆத்மா 

வுக்கு வம்ஹணமானது ௪ த்து 41.7 ழூ ஜி திய விபுவெண் 

னும் இலம்கணங்மள். இவை ஒராதிமாவிடத்தும் பல 
ஆற்மாவிடம்தும் இரு்மல்மீபாலே எண்ணி கட்ருதென் 

னு மிலக்கணமும் அங்ஙனம் இருக்கவேண்டும் ; இது 
கூடாமையால் அளங்கியம் அர்தும லக௯௲ணமென்பது 
ஆடாது. இதுவவ தியும், மூவகை யுயிர்மரஃகும் இருட்டி 
காலத்தில் டஇயிடடல இறு கரணங்கள் கொரமித்து முடியு 

மோ முடியாதோ? முடியுமென்னில் அளவில்லையென் 
பதே கூடாழு. இதுவப்றியும், வரத்தும் இல்லாமல் செ 
லவும் உண்டாயிரு௰ பொருள் சிலகாலம் அளவு படா 
விட்டாலும் திலகாலத்தில் அளவுபட்டுச் சிலகாலத்தில் 
ஒழியுமென்பமே யதார்த்தமாதலால், செலவு உண்டாய் 
ஓழியாதபொருட்டு வரத்துண் டென்பது வர திரியும். 
ஆத்மாக்கள் நித்தியமாதலால் பதியா லளவுபடுமென் 
னில், அளவு கண்டதற்கு முடிவில்லை யென்பது கூடாது; 
ஆதலால் எவ்விதமும் பஞ்சூருத்திய த்துக்கு ஒழிவுதோ 
ன்ரூ நிற்கும். அங்கனம் அன்று, ஆதீமாக்க ளெல்லாம் 
நித்திய சமுசாறியும் அஙித்திய சமுசாரியுமாய் இருப்



௬௮ அவிரோதவு£இயார் 

பார்கள்: அநித்திய சமூசாரிகளெல்லாம் மூத்தியடை 

நீது போனாலும் நித்திய சமூசாரிகள் இருக்கையால் 

சிருட்டியாதி தொழில் ஒழியாதென்னில், அகரதியே 

அகித்திய ௪முசாரிகளெல்லாம் முக்தி யடைந்துடோய் 

நித்தியசமுசாரிகண் மாத்திரம் இருக்கவேண்டுமா தலால், 

இப்டொழுது முத்தி ஆடைவார். இம்லையாமென்பது 

வ.ரத்திரியும் : உண்டாயிருகத்தலின், அநித்திய சமூசாரி 

களை இல்லை யென்பது எங்கனம்? அதலால், €வபரங்க 

ளைத் துவிசுமென்று கூறுதல் கூடாதெமாக் கொள்க. () 

[துவிதவாதச்துள் ப£தத்தை நிக்தியமென்டா 

ரைட்பற்றி மேற்கூறுனெருர்.] 

உதியா விருளை யுஇத்தவை கூட்டிப் 
பதிபந்தஞ் செய்யுமே லுந்தி பற 
பதஇசத்தி யென்னாமென் றும் பற, 

௭-௮: ஆதிமபந்தமா யிருர்துள்ள அஜ்னியமாயெ 
ஆணவமலத்தை ஜன்னியமாகய மாயா காரியங்களால் 
முதம் பிரதிடந்தம் செய்வித்துப் பின்பு GONG! ஞான 

சத்தியால் பிரதிடந்தம் செய்யாகிற்கும். சவமென்னில், 
அப்பொழுது அச்சிவத்திம்கு அ௪தீதனாகுதல் வாராநிற் 

கும்: அதனால், பந்தம் கித்தியமென்டது கூடாது, எ-று. 

அஃது எங்நனமெனின் ; யாது நித்தியம் அஃது 
அஜன்னியம், அல்நனம் அஜன்னியமாயெ ஓராணவ



மூலமும் உரையும், ௬௯ 

மலம் கண்ணுக்கு இருளும் செம்பிம் களிம்பும்போல் அகா 

தியே ஆத்மஞான ௪த்தியைப் பிறிவறக் கலந்து மறைத்து 

திற்குமாயின், பிரகாசத்தோடு கூடியகண்ணுச்கு இரு 

Ch ரசகுளிகையுடவ் கூடிய செம்பித்கக் களிம்பும் 
இன்மைபோலும் நித்திய பூரண சூத தமாயிருந்துள்ள 
சிவத்தோடு கூடிகிம்றுள்ள ஆதமாவை அஞ்ஞானமாவரி 
தீதல் கூடாது. கூடுமெம்னிம், சிவம் அஞ்ஞான விரோ 

இியெலவ்பது கூடாது. அதுநிற்க, ஆணவமலம் நித்திய 

மாகன் முத்தி எங்மனம் கூடும். இது பிரதிபந்தப்படுத 

லின் முத்திகூடிமெம்னில், அங்கம் பிரஇபச்இப்பது 

யாது? மாயாகாரியங்களிஞால் பிரதிபர்தமென்னில் அநா 

தியே அவை கூடியிருக்கவும் முத்தியெய் ராமையின் அது 

கூடாது. அங்வம் அன்று, மூல்இகாலத்தில் ஜன்னிய 

மாகிய சுழவதிட்டகையோக மாயாகாரியங்களிஞல் பிரதி 

பநீதமென்னில், அவையிரண்டும் ஜனியமாசலால் யாது 

ஜவ்னியம் அஃது அறிக்தியமென்று அவைகளுக்கு ஈஷ்ட 

Qo grb Deb. அப்பொழுது மூம்தியினும் அஞ்ஞானம் 

அவரியாகிற்கும். அவ்நனம் அன்று, அவையிரண் டினாலும் 

சிவஞானம் ஆவரியாத அஞ்நோானத்திற்குப் பிரதிபர்தம் 

வரும், அப்டொழுது சிவஞானம் ஆதிமாவுக்கு விஷய 

மாம். அச்ிவஞானம் நித்தியமாகையால், அஞ்ஞானதீ 

இற்கு என்றும், பிர திடர் தமென்னில் சிவஞானம் அஞ் 

ஞானத்திற்கு விரோதியேயாமாடல், அகாதியே முத்தி 
வரும். Boog இன்மையால், இங்கனம் பிரஇபர்தப் படு



௭௦ ZAC rr sab Suet 

தீதுமென்பது கூடாது. அங்கனம் அன்று ; Hon BS 

னாலே சிவஞானம் ஆமாவுக்கு விஷயமாகாமையின் மூ 

தீதிகாலத்து அஞ்தலின், இங்கனம் பிரதிப் படுத் 

அதல் கூமிமாயின், சிவஞானமும் மாயாவலியின் ஆக் 

மாவிற்கு விஷயமாஞுகலின் சூரியப்பிரகாசத்தில் கண் 

ணிற்கு. விஷயமான கடம் அப்பிரபை நீக்கத்து இரு 
சைட் பிரதிபர்தம் செய்து பின்ஞும் விஷயமாகுதல் கூடா 
மையின், மாயாநீம்க ஜ்இல் ஆணயமயத்தை அறு பிரதி 
பந்தம் செட்ரூதல் கூடாது. அனாலும், மாயாகன்மங் 

கள் இல்லாவிடில் அ.திமானின் ஆம வமற்ை நீக்குதல் 
கூடாறு என்பதனாலும், கர்வ சம்தியுமுடைய வஸ்து 
வுக்கு HE A oh Ge cv QUT TT GD. — S445 Gad பந்தம் 

நி கீ தியமென்பது கூடாது என்றதெனச் கொள்க. (௪௯) 

| இங்கனம் திரிபதார்க்த நிச்சயம் பண்ணுவ 

தொழிர்து இ திறுசைக்கண் மனமுதலாகிய மர 
யா காரியங்களைக் கொண்டு துவிதாத்துவித 

நிண்ணயம் சாதித்தல் கூடாதென்று மேல்வ 

௫ம் செய்யுள் இரண்டாலும் கூறுஇவ்ருர்.] 

பந்தாந்ச மூன்றும் பகர்வதல் லாலிவை 
His) s துரைக்கொணா துந்தீ பற 
சித்தமும் பெத்தமா லுக்தி பற, 

௭-௮, பாரசீவ பர்தங்களென்று சொல்லப்பட்ட திரி 

பதார்த்தங்களையும் உண்டென்பதே இச்தூலினது தணி



மூலஞழும் உராயும், எக 

வாயினும் அவற்றினை ஒன்றுக்கோன்று பேஃமென்றும், 
அபேதமென்றும், பேதாபேதமென்றும், சமயிகள் கூறு 

நிற்டர். அவ்வுண்மை நிச்சயித்துக் கூறுதல் ஒருவருக் 
கும் முடியாது. நினைந்தற்றுக். கருவியாயே சிம்தமும் 

மாயாகாரியமாய் இத்சசைக்கண் சீவஸுக்ளுப் பர்தமாய் 

விரிதலின், ௪-று. 

அஃது எங்நனமெனிம், இத்தகையின்கண் கிச்சயிப்ப 
‘ e . ௪ . ° ட சு 

தெல்லாம் LOGIT 11/65) ¢h & கொண்டாதலாலும், பரசி வப 

தங்களிபா று உணமைவாக்கு மனதுக்கு எட்டாறென்று 

சமுதியாதியர் கூறுகையாலது மெனக்கொள்க. (௪௭) 

மின்மினிச் சோஇயால் a RL. ga. Glau cor 
றன்மைபோன் மாயைகொ முத்தீ பற 
ந்த் துவ கேர்வதென் அரத பற, 

OT = le hee HO GOTT Gg Basi accor வழிகாணாது மிக 

வும் வருந்திய வொருவன் மின்மினி விளக்கத்தைக் கருவி 

யாகக்கொண்டு தனது இல்லிட $ழைக் கூவொன் நினை தீ 
அள் செல்வதுபோலும் பேரந்தகாரமாகய அஞ்நோன 

விருளில் மறைந்துள்ள வேன் இஞ்சித் கா௫ுய மனவிளக் 

கத்தைக் கொண்டு தனது உண்மையை விசாரிக்க தீ 

அணிந்தது, எ-று. 

இச்செய்யு ளிரண்டிற்கும் பிரமாணம்: இருக்கடைக் 
காப்பு, *4இட்பா லவர்க்கருளும் வண்ணமு மாதி மாண்



௭௨ அவிரோ தவுந்இயார் 

my 

புங், கேட்டான் பு லளலில்லை இளக்கவேண்டா, கோட் 

பாலனவும் விளையுங் குறுகாமை யெந்தை, தாட்பால் 

வணங்கித் தலைநின்றிவை சேட்கறக்கார்?” அன்றியும், 
*ஏதக்களாலு மெடுத்தமொழி யாலுமிக்குச், சோதிக்க 
வேண்டா சுடர்விட்டிளனெங்கள் சோதி, மாதுக்க நீங்க 

அறுவீர் மனம்பற்று' வாழ்மில், சாலுக்கண் மிக்க ரிஹை 

யேவந்து சார்மின்களே?”” எம், இருமச்திரம், உரை 

யற்ற வொன்றையுரை செய்யு மூமர்காள், கரையற்ற 

தொன்மைக் கரைகாணலாகுமோ, திரையற்ற நீர்போற் 

சிற்தைதெளி வார்க்குப், புரையம்று கிய்மூன் புரிசடை 
யோலே? எ-ம், தருவாசமம். “இன்மென கருளியிருள் 
கடிர்துள்ளத் தெழுகெ்ற ஞாயிறே டோன்று, கின்றநிடன் 

றன்மை கினைப்பற கொற்றழே னீயலாழ் பிறிதுமம் றின் 
மை, சென்றுசென்றணுவாய் 2 தேயந்து தேய்ந் தொன் 

ரூம் திறுப்பெரும் துறையுமை சிவமே, யொன்று நீயல்லை 

யன்றியொன் றில்லை யாருனை யறியடழ் பாரே?” அன்றி 

wid, ‘gravest aan rr நுண்ணியோன் காண்க, கொற் 

பதங் கடந்த தொல்லோன் காண்க, த்துமுஞ் செல்லாக் 

சேட்சியன் காண்க?” எ-ம், தத்துவராயர். *4அடுயு மழிர் 

அம் போகுமுற்பவத், துன்பர் துடைத்திங் இன்பம் 

கொடுக்கத், இருவுருப் புனைக்த சூரவன் கொரூபல், பொ 
ற்பதஞ் சூடி.ச் சிற்பத வீடு, கையித்கனியெனக் காணாரை 

யவோ, தர்க்கநெறியிற் சார்வார் தர்க்கஞ், சொல்லல 

இல்லை யாகுஞ்சொல்லு, மனனல இல்லை யாகு மனலுய்,



மூலமும் உரையும். GT hi 

ஞ்ஞானக் காரியமாகு, ம்ஞ்ஞானழ்தா லாஇயலிரு 

௦ மி, மெய்ஞ்ஞா னத்தை விளக்கு மாறென், னிலதுள 
தேக மகேக மென்ப, நிலதிலை தர்க்க மறைவதிலதெனி, 
olny முழ்தி யெய்து தலின்ப, மலடி. மைக்கு னெய்துத 

லயா, முள்ளு மூண்ட யுள்ள தாதலி, னெள்ளறு 

ope யென்செய வுள்ள, தன்னின் மாசு தானொழித் 
ag Bs Odie Corus wrCer apostCear, யுள்ளமாசோ 

லொ ழிட்ப நென்னின், வின்னா முன்னே யுள்ளதாகு, 
னிடை யோர் காலத் G) திமபனின் முழ்து, யடைவோர் இற 

தீதி லடையும் பின்னு, மொழிவறு பசம்பொரு ளொன்ே ற் 

யர், னிழவு பேற இல்லை விழைய, வேழேயொருவ னுண் 

டெனின்வேறு, கூறிப் முத்தியிம் கூடா னாகு, மிங்நன 
மர பின்று, ரெங்பனஞ் சொல்வா ரிகழ்சமயிகளே?! 

அஜ்மியும், “பினு பின்னம் ழெனவே நின்று பிணங்கா 

நித்பர்கள் பேச்சிற்கு, முன்னா கின்றிடுமனனுக் கும்மிவை 
யூடையா னெனவரு முணர்விற்கு, முன்னா நின்றிடு சொ 

ur cad gor Cory Yarn னரிழென முதுவே தரே, Gen 

gore லெ. ரவனா ரராளடி. சூடா தவர்மதி கேடாயே 

dh ம், பிரமகீதை. “வசமா கமபுராண Sofa acp 
ஜா ர்க்க, ரோதுமா கமங்க டர் /க்கமொன்றொடொன் Clap 

   

jar sr, மீதெலா மொக்கப் டண்ண லாவதன் திதய 

வக்க, மாதலா லனைத்தும் விட்டிய் கனைத்துமாஞ் சிவத் 
தைப் பார்ப்பான்?? அன்றியும், *சம்புவி னருளா லன்றி. 
மாருனுஞ் ௪கலதே வதைகளுமர்த, வும்டனை யணரோ



௭௪ அவிரோ தவுக்இயார 

மருள்டெறும் பொருட்டே யோதிய யாலவையு மூனரித் 

செம்பொருடன்னை யருளினா லொழியக் தெரிவிஞற் றெ 

ரிகு வராக, ஈம்புமானுடவர் கையினா ஸனாற்ற மறிவரோ 
காசியா லொழிய?? எ-ம், ஞானவா௫ிட்டம். “CUS ERD! 

புக்தியேமாயை யாகும் டெரிதுவறும் இயுமிதனைப் 6 பர்த் 
தீல் வெண்டும், போசமுறும் பேற்றினா லன்தி Lorene 

Cure Bier கரைதோன்றா. 0) Myth தோவிதி, 

லேதமறு மப்பகமே யிறவா வீடா மிம்மாயை பிறப் | 

மே தென்ன வேண்டாஞ், சேதமுறக் கொல்வழி ய 

தென்று நேர்வாய் இதைவுற்றா லதனியல்பு செரியுமுன் 

Cm? எ-ம், அஞ்ஞவதைப் (ராணி. Sear) Moot ஙி ன்ற 

சில பலவென்று நின்தூல வுபயத்து நின்ற சிலபே, மன் 

றன்று கின்றசனை. யாமென்று சொல்லியுடனட aL 

விட்ட சிலபேய்”? எ-ம், சிவஞான சித்தியார். ₹0 ந்தழ்ம் 

வீமோய பதடதார்த்தங்களல்லா, ன்தமோடாதி யில்கர 

னளப்பில ஞத லாலே, யெந்தைதானின்ன னென்று மின் 

னதா மின்னதாகி, வந்திடாே னன்நுஞ் சொல்ல வழக் 

கொடு மாற்ற மின்றே”” எ-ம், நெஞ்சுவிதோது. “ப 

ணின் பயன் சுருதி யாகமங்கள் பார்த்துணர்£்து, ஈண்    
வரியதொரு நாடுடையான்?? எ-ம், சிவானந்தமாலை. “இந் 

இ.ரசாலங்காட்டு மஞ்சனக்கண்ணோடிருக்து, முந்தவுல் 

கம்காண மூளூவதாஞ் - சிந்தனையுஞ், சிற்றறிவு நீக்கி 
யருட் சேது பாதிகொட, தற்பரத்தைத் தேடுமது! 
தான்'” எ-ம், ஓழிவிலொடுக்கம். *₹மணிப்டாம்பிருளின்



மூலமும் உரையும், எடு 

மறைந்திருக்கக் தேடுங், கணக்காக்தற் போதத்தைக் 
காட்டி - யுணர்த்துகினு, நீரிற் ணெறு நிழலுயுத்த மும் 
போலர, மாரித்தை நீக்கியிருப் பார்?” எ-ம், மற்றும் வருவ 
GOT ALD OP LD te IT C0 eb « (௪௮) 

| இங்கனம் கூறிய உண்மையை அறி தர்பொருட்டி 

மனோலய சாறகம் செய்யவேண்டு மென்று 
மேற்கூறஇன்னார்.] 

ஆகலாம் பந்த மறுப்பான் மனோலய 
சாரதகஞ் செய்வனா லுந்தீ பற 
தற்பரம் தோன்றுமா றுக்தீ பற, 

எ-று. பெதித தசைம்கண்மே£ சீவாஇகளினது உண்மை 

தெரிதல் ஒருவருக்கும் கூடரமையால், அப்பந்தத்தை 

8ீக்குதற்பொருட்மிச் சிவதரிசனம் வரும்படி, மனோலய 

சாமகம் செய்யவேண்டும், எ-று. 

இதன் கருத்து, பர்தரீக்கத்திற் சிவதரிசனமும், இவ 

தரிசனத்தின் மனோலயமும், ஒரு தலையாக வேண்டப்படு 

மென்பதாயிற்று. மனோலயஞ் செய்யவேண்டு மென்ப 

தற்குப் பிரமாணம் ; திரும் திரம். “மனமாயை மாயை 

மாயை மயக்க, மனமாயை தான்மாய மற்னொன்று மில்லை, 

பினைமாய வேண்டாபிதற்றவும் வேண்டா, தனையாய்ச் 
இருப்பது தத் துவர்தானே'' எ-ம், கேவிகாலோத்தரம். 

“கருத்தடங்கன் முத்தியது கையகலிழ் கட்டாகும், விரி 

தீதபொரு ளிதுவென்ன வறிவுடையமேதக்கோர், திருத் 

மகாமகோபாத்யாய, டாக்டர் 

உ. வே. சாமிநாதையர் நால் நிலையம்



௪௬ ௮விரோதவு௩இயார் 

தீகுரல் லறிவாலே இத்தத்தைத் இறம்பாம, ஐருத்தியுட 
னிலைகிறுத்து மதுவறிவின் பயனாமால்'” எ-ம், ஞான 

வாசிட்டம். ௪னன கருமங்களின் வித் தாய்த்தருவை யசை 
க்குங் காற்றேபோற், தினமு முடலை யசைட்பதுவுஞ் 

சித்த மிதனைத் தீர்வதுவே, யனக சகலம் தியாகமதா 

மதுவே பாம வானந்தம், வினவு பிறவெல் லாமிகவும் 
வெருவுகன்ற வெந்துயசே?? எ-ம், பிரபுலிங்கலீலை, *6விரி 

மீத நெஞ்சம் கருவியாம் விடய மூணர விரியாம, லொரு 

ங்கு கெஞ்சங் கருவியாம் தன்னையுண ர வொருங்காமல், 

விரிர்த நெஞ்ச மூடையானை விட £துபிறவி யென்றுணர்க, 

வொருங்கு நெஞ்சமூடையானை யுராறு பிறப்பெடா் நுணர் 

கவே”? ௭-ம், மோகவதைட்டரணி. *வீயுமோனே வேது 
மல் விடஞ்செய் மோகன் விவேகளான், மாயு மோவுயர் 
மாயை யாரு மனத்தி னாரு மிருக்கவே? எ-ம், ஒழிவி 

லொடுக்கம். *(குடையுஞ் செருப்புப் கொடுநடப் பதன் 

ஜிப், படியும் விசும்பும் டரட்பி.பிடையாடு, மாத்திரம்போ 
லேசமய வாதமனம் போதாத, சாத்இரங்கம்றார் வீடும் 

ரூர்”? எ-ம், மற்றும் வருவனவம்ரும்காண்ம.. மனோலய 
முண்டாகவே திருவருடோன்று மென்பதற்குப் பிரமா 

ணம்: திருக்கடைக்காப்பு. *கள்ளகெஞ்ச வஞ்சகக் கருத் 

தை விட்டருத்தியோ, டுள்ள மொன்றியுள்குவா Cher 4 
திளாஜனு க$தவூர், துள்ளுவாலா பாய்வயற் சுரும்புகாறு 

கெய்தல்வா, யள்ளனாரையாரல்வாரு மந் SCH ரென் 

பதே”? எ-ம், தேவாரம். வெள்ளத் தார்விஞ்சை யார்



மூலமும் உரையும், ௭௪ 

கள் விரும்பவே, வெள்ளச் ழைச் ௪டைவைத்த விஇர்த 

னார், கள்ளத் தைக்கழிய மனமொன்றிகின், அள்ளத் இன் 
ஜஷனொளி யைக்கண்ட துள்ளமே? எ-ம், இருப்பாட்டு, 
*முண்டலங் சூழைஇகழ்காஈனே யென்றுங் கொமெழு 

வாட்படைக் ஞூழமனே யென்றும், வண்டலம் பம்மலர்க் 

கொன்றைய னென்றும் வாய்வெரு வித்ெ காமூதேன் 

விதியாலே, பண்டைஈம் பலமன புறங்களைக் தொளன்றாய்ப் 

பசபாசப் பதினின விப்பல காளுங், கண்டலங்கழிக்கரை 

யோதம் வந்துலவுய் கழுமல வளராகர் கண்டு கொண் 

டேனே” ௭-ம், பட்டண தறுப்பிள்ளையார். “இருக்கு மரு 

தினுக்குள்ளிமையோர்களு சரன்மறையு, நெருக்கு நெருக் 

கத்து நீளகழ்இம் சென்று மீளவொட்டாத், இருக்கு மறு 

திதைவர் தீமையும் தீர்த்துச்செவ் வேமன த்தை, யொரு 
க்கு மொருக்சத்தினுள்ளே முளைக்கின்ற வொண்சுடரே” 
எ-ம், கந்தரலங்காரம். ₹அராப்புனை வேணியன் சேய 
ருள் வேண்டு மலிழ்ந்த வன்பாழ், குராப்புனை சண்டையந் 

தாடொழ வேண்டும் கொடியவைவர், பராக்கற வேண்டு 

மனமும் பதைப்பற வேண்டுமென்றோ, லிராப்பஃ லற்ற 

வெளிச்கே யிருக்கை யெளிதல்லவே”” எ-ம், தத்துவ 

ராயர். இசையா னலனெனையாளுடை யானிச் தியங்க 
சூட, னசையாத கெஞ்சங்கொண் err Moré sf 
யும் முடம்பின், னசையான தின்றி ஈலஞ்செய்வ ராயினழ் 
மூடலையின், மிசையார வைத்தென்று மெய்யான தன்னை 
வெளிப்படவே?” எ-ம், ே தீவிகாலோத்தரம். மருவிய



எ AC rr gaye Bue it 

பொருண்மே லன்பாய் வானரம் போற்கரித்து க், இரியு 
மச் சித்தந்தன்னைத திரித்துச்கு, னியத்தே நின்றான், மரு 
வினோர் பிதிசலிஷ்றி வானவரறிவுக் கெட்டாப், பொரு 
விலா நித்த சுத்தப் பொருளினை யடைவ ஏன்றே?? எஃம், 

பகவற்மை. வேண்டல் வேண்டாமை யின்ி மிகை 

செலாப் புலம்களாலே, மாண்டபோ கங்கடுய்ப்பாவ் 

மனங்கலக் குறான்ம ஐத்தா, லீண்டியசெளிவுண்டாமாம் 
நெளியவே யெல்லை யன்றிப், பூண்டகோய் நீங்குநிங்கப் 

புலனலாப் பொருள் தோன்றும்?” எ-ம், பிரமூதை. 

பரப்பி ஞானிற்தி யய்களைப் டராக்குறப் பரம்பர ஒள் 

ளாஇ, யிருக்க லாஷறிவுண்லேன். புறம்புள விரதமே 

காண்டுன்றான், நிருப்பி ஞானகாட். 'டத்திரு யப்பொ ரூ 

டெரியவே பெறுமதி, ஷஜொருத்தலோயவி நாடியா இய 

வொளி யாயவஸொளிர்இன்னான்?” எ-ம், பிரபுலிங்ஃலீலை. 

“பொறியிற் புறத்து மனஞ்செல்லிற் புலனே? த்ரி 

யிடுமகத்திம், செறியிம் உரணம் பராலற்த எிவமேதோன் 

LG சிவந்தோன்ற, வறிவிற் பரர்த விடயமய மாகு 

முலகந்தோன்றாமம், பிறவித் துயரக் கடல் கடந்து பேரி 

ன்டஞ்சார் குவனென்றும்”” ௭-ம், இருக்களிற்றுப்படியார். 
“அன்றிவரு மைம்புலனு நீயு மசையாம, னின்றபடியே 
கிம்க முன்னிற்குஞ் - சென்று, கருதுவ தன் முன்னங் ௧௫ 

தீதழியப் பாயு, மொருமகடன் கேள்வ னுனக்கு?? எ-ம், 
சிவானந்தமாலை, (ஓயாம லைம்புலன்சேர் வாயி லொடி 

மெறிந்தம், , சாயா மனத்தை யலைவறுத்து - மாயாதே



மூலமும் உரையும், ௭௯ 

பண்டை, யறிவொழிர் து பண்டையறி வாயட்டரத்தை, 

மொண்டமும்திப் போவதுமுத்தி? எ-ம், மற்றும் வருவ 
னையற்றாற் காண்க. மனோவபத்திற்றோன்றிய இருவரு 
ளாம் பந்த நீங்கு மெவ்பதம்குப் பிரமாணம் : திருவள்ளு 
வர்; “பிறவிப் ae cor Biv நீம்தா - ரிஜைவ oor lp. 

சேரா தார்”? எ-ம், தெவாரம். பொன்னுள் or 4) rer 

Lyodt FL Sleep, “Dies று ளா ழ் இர் வெண்பிறை யாயி 

௦௮, சின்னுள் எத்தருள் வெஸ்பிறை யாயிறை, Alor eer 

த்தருள் கொண்டிரு cookers, Oevoor@yer எ த்துள 

மிகுந்தை Cla rosie ் எ-ம், திருவாசகம், “*என்புள் ஞூரு 

bal MWe SOT GOL ய்டழித்துத், BIGOT LIB குந்து வநது 

வங்க யேமைசெய்து, முன்புள் எவற்மை மூமுதழிய வுள் 

புனாக்த, வனப் முலாத்தில்லை யாண்டாளைம் சொண்ட 

வ்ஹே? எ-ம், பட்டண தறுப்பிள்ளையார். “உம்பவர்துடை 

த்த ணிழ்பிடிந்தல்லலு, பிமிதொரு நெறியு மில்லை”? எ-ம், 

துதிதுயராயர். ₹இடயா லயத்தி லிருப்பா cA விரந் 

ரிட், பதையா திருப்பதென் பாவிகெஞ் சேபரனாூரரு 

ளாற், சிதையா தொழியிற் இலுகாய் விளைவுமிச்சில் சம 

யக், கதையான் மனக்கணக் கால்விடு மோவிக் கடும்பிறப் 

பே எம், பிரம€தை. ₹இந்த யாக்கையி லியம்பிய 

பரம்பொரு எறியி, லச்தமானுடன் மெய்யதா யபேதமா 

கியகிர்த், தொச்ச மாம்பர மடைந்திடும் தோன்திடா 
தாம், பர்தமாம்பவக் கடற்படும் பரகதி யடையான்?? 
௭-ம், சிவானந்தமாலை. (வெய்யோன் வரவரவே மெய்ச்



௮/0 அவிரோ தவும்இயார் 

நிழலும் தம்முளே, பைய் வொடுங்கும் பகுஇிபோ-லைய, 
னருள்வர் தணுகவே யாணவமாம் போது, மருளுங் 

கெடும்போய் மறிந்து? எ-ம், வரும், மற்றும் வருவனவ 

ற்றும் காண்க (௪௯) 

[மனோலயதக்தாற் பரத்தையணர்ந்தோன் மற்றைய 

வனை த்தையு முணர்ந்தோனென்று மேற்கூ 

௮ுஇன்ருர்.] 

உணர்ந்தோ ரனைத்துமா மோர்பொரு டன்னை 
யுணர்ந்தோ ரனைத்துமென் று௩தீபற 
உள்ளங்கை கெல்லியீ துதி பற, 

எ-று. தானன்திப் பிறிதொரு டொருளும் இன்மை 
யால் அனைத்துமான ஒருபரம் டொரு$* யாவசொறாவர் 
உணர்ந்தார், அவரே எஃலாப் பொருள்களையும் ஒருங்கே 
உ௨ள்ளங்கையி னெல்லிக்உனிபோல் ஐயர்திரிபின்றிப் பிர 
தீதியக்ஷமாக உணர்ச்தோர், எ-று. 

இ-ம். திருவாசகம். பந்த விசார ஞூணங்கள் பறிழ்து 

மதிர்திடு மாகாதே, பாவனை யாய கருத்தினில் வந்த 

பசாவமுதாகாதே; யந்த மிலாத வகண்டமு ஈம்மு ளகப் 

படு மாகாதே, யாதி முதற்டர மாய பரஞ்சுட ரண்ணுவ 
தாகாதே) செந்துவர் வாய்மட வாரிட ரானவை இர்திடு 

மாகாதே, சேலன சண்ச எவன்றிரு மேனி திளைப்பன 
வாகாதே; யிச்சரஞால விடர்ப்பிற வித்துய Cree தா



மூலமும் உராயும், க 

காதே, யென்னுடை காய னாியமி௪ ஜெதிர்ப்படு மாயி 

இலே”? எ-ம், பட்டணத்துப்பிள்ளயார் பாடல். மஜ 

கை பங்க கங்கைகா யகமின், ஹெய்வம் இருவருள் கைவ 

நீது இடைத்தலிம், மாயைப் படடயங் தலில் நூய, ஞால 

நாட்டம் Goh Destt le ail, னிப்பெரு் முன்மையுய் 

கண்டேம் வன்டாலு, மென்னாயும் கணடென் பி ரை 
6 

Wb! கண்டே, னின்னிலை Wear Bows கண்டே Qoarssr 

னே, கின்டல் காணா மாம்துர், 606i Sor ue) மாணா் ட] 

மையோமா?? எ-ம், திருவாய்மொழி. மனிழரு மற்று 

(PL பாரயப்பி/்ற / LD hy FL TOC NSS Boscom gh 

தடங்கடல் kT உப்மானைஷ்  அனியைக்  கழும்பினின் 

சாற்றைம் ட்டியை 1 பேனை யாழை, முனிவினறியேதி 

இம் குனிட்டார் முழுறுமரர் bi cool wy? எ-ம், பிரம 

உமை. எப்பொருள் கஞல்மூச் தோம்றமு நிலையு மிறு 

இய மித./கமண யாக, யொட்பிட வொன்று மின்றியே 

யென்று முள்ளதா யுரையுணா॥ மிழ் ஐ, வப்பொரு ணே 
மேயமிர்தம்டா (ol op ஸ்லாப் பொருள்களு மறிந்தவா மந்து, 

மெய்ப்பொரு Len cor (ool (yam களுமாய் விளக 

லால் வேறியா மையினால்?” அன்றியும், (ஈசனை யறிர்த 

வந்த விடத்திலே யெல்று மெல்லாப், பாசமு சித்த 

மூனும் டணியமப் பவத்தின் தீர்வும், காசு மலெமாய 

Sis oles உழிவும்தானே, யாசுறு மகண்ட ரூபி யாகையு 

மனைதது மெயதும்”” எ-ம் வரும். மற்றும் வருவனவழ் 

ரூம் காண்க, (௫௦) 

ள்



௮௨ அவிரோதவுந்தஇயார் 

_ - "(Yury 4 | மனோலயசாஈனலஞ் செய்யு நீர்மை 

மேத் கூறுகின்றுர்.] ] 

அற்நிட்டை நீயு DOD! Hb ங் கூனுயிர்ப் 

பின்னக்தை முன்னுணர்ம் நும் ப பற 
பேல 0), ஹ்ம்ம் & thi ந ‘ol t டண் த பம, 

ஏ-. து டம் க்கீ dich தூக்கு. ஏதுவான நும் தீ மணனோலய 

Saco கூடி ¢ mp (ராட் பீ க ங்க! (por Sh i ம் டீங்கவேண் 

Lobuir, தே wb Bilan hap Me got bined CoG th யெ 

ன்று இவா பீக் Aa ish) என்றுண்மை கா GOO OL GT 

Bus wooo toast பூடம்புணர்ட் பு ௨ ன நறியாமை 

யை ரீங்முவாய், எ.து. 

[| என்னுண்மையாவது டி 140 ; th இபப் (raat A) Avdov 

இதே ween ஈரனென்று An. முரிற்ரும் 1 OR) 

கணை மோக்குத மேகம் மீயல்லையென்று மேற் 

கூறுனெ ருர்.] 

ஓயு மரணம காலத் துரும்னும (ol oul ib 

தியட. லானுமிய் சூடதி பற 
Do. ப ர ரப் » 7d 

சேசகீ தானல்லை யுந்த பற, 

௭-து. இளைத்தேன் பருக்தே மனன்று தேகத்தைச் 

சொல்லுதலிஞலும், இதனுட் சோதிம்குமிடத்தும் இத 

ற்கு வேறாக தராத்மாவைக் காணாதபடி.யினாலும், தேகமே 
யானென்னில், ௮து கூடாது. என்மாடு என்லீடு என்டுற 

போது சொன்னவனுக்கு அவை வேருயிருத்தல் போல்



மூலமும் உரையும், ௮௩௨ 

என்னுட ம்டென்றலாலு Ds யோடுகள் கூடிலிட்டுக். கூடு 

பாய்தலினுலும். மரணகாலத்தில் அக்இனி மிகவும் பற்றிக் 

கடத்ழைபோற் சுமிதலினலும், (் BaD ரியல்லை வேறே, 

எ.து. 

அடலானு மென்றவும்மையால் மற்றைய மறு கலையும் 

வருவிஃஃட். ட்ட (ol eh GOT 4 Lol db 1 GIT eb (௫௨) 

(பி AT TOT AY MSD கு “BLN Taos, ol ool iO) 

யம் Braye] 

உணர்வின்றி மாளா மூமம்மம் முடைந்ம 

ண நு உ சா 1B (pes up 
, eG ச 5 

வாயுவு கீயல்லை யும் பற, 

எ-று. தேகழ்திலே பிராணவாயு இழுக்நெடோது இது 
குளிர்கிறது இழத “சுமிிறது என்றதிநம். அத நீங்னெ 

போது கடம்போ 004 ஜெகம் ஈடட்பமிரலினாலே பிராண 

வாயுவே யாஸெொண்ணில், உணர் Marl Barb ராறும் 

நித்திரையில் அஃது இரா நின்றும் அப்போறு HY OB AB 

iE oh Bemus wyscor 7 £மையினாலும் பிராணவா யுவும் நீயல்லை, 

6T~ 0+ (௫௩) 

| இட் திரியங்கள் அத்மாவல்லவென்று 

மேற்கூறுகன்றார்.] 

ஒன்றுணர் போழ்தொன் ௮ணராமையானும் 

ஜொன்றுணர்ம் தோதலா னுந்திபற [வே 
உணர்விர் இயங்களன் று தீ பற,



௮/௪ அவிரோதவுக்தியார் 

எ-து. கநீசாதியைக் இரானாஇி உணரா கிற்குன்றன: 
அவை அடங்கெ சித்திரையிலே தேகமூம் பி்ராணண்யு 

வும் இருக்கப் பாம்பு வரினும் சத்துருவரினும் அறியாக் 

இடத்தலால் ஞாலேந்திரியங்களே யாபென்னில் இங்திரி 

யங்களுள் ஓவ்று உணர்போம்து ஓன்று உணராமை 

யாலும், ஒன்றை ஓய்று உணராமையாலும், ஓவ்று ஆறி 
. லப் பக்ஸ் ம் vec (Bn pat நறை ஓன்று நறியாமையாலுய், அவைகளுக்கு வேருய் 

Qui இரும்து உர் கண்டேன் கேட்டே பொன்னு கூறு 
ச * க ச ம . ப் க் சு ட « த்ல்ா்லும், கண்ணிற்கும் தீபம்டோல் உனக்னு விஷய 

கரணபால்லது அலைகள் நியப்லை, எ-று, 

Godt Lu Goat Hho LH yo) hii vot LUGO! I Goal WIil gy மொன்றமை 

யால், துவக்கிர்திரியமே ஆமாவென்டானாயும் மறுத்தா 
ராயின்) அஷ்து எல்யவமெனிய், துவக்கம் திரியம் சரீர 
மெல்லாம் வியா LF BIG) oh Bon Boo த மற்றைய கானக 

கொள்கையினின்நு. சத்தாதியை உணரர நிற்கின்றதெ 

னில், அது கூடாது. அம்மானமாயின், MULL HU 

ங்கே யுணர்தல் வேண்டும் ; அஃது இவ்மையால், துவச் 
இர்திரியபூ.ம் BS WM auc lol osrg மறுக்கப்பட LG! 9 cote 
கொள்க; (௫௯) 

| வாக்இந்இரிய மம் ஆத்மாவல்லவென்று 

மேற்கூறுகன்றுர்.] 

ஏனெனா வஷூமற்கு மியானென தென்றபி 
மான மிருத்தலா னுந்து பற 
வாக்குக் தானல்லை Wb um,



மூலமும் உரையும், ௮௫ 

TZ. Oo Bluse ops so கான் கண்டேன் 

கேட்டேனென்று வாகஇந்திரியம் கூறு நிற்இின்றது ; தா 

னதிந்தளைக் கூறுமல்லது இறியாரரைக் கூருமையால் 

வாக்க தஇிரியமே யானெர்னில், அற கூடாது. aur AOD 

லாத ஊமனிடததும் யானென க்கிற அபிமானம் இரு 

தலால், அறு வன உரணமஙல்லது சியல்லை, எ-று -(@@) 

| ஆங்காரமும் புத்தியும் மடமும் அ 3மாவல்ல 

வென்று மேற்கூறு இன்றார்.] 

ஆங்கார நிச்சயிக் தப்புதிஇ பற்றலா 

னோய்குள னான்மன மாந்த பற 

ஒன்றுகீ பன்றிவம் நுற்தி பற, 

எ-து. ஊமனுக்கும் யானெனதென்இற அபிமானம் 

இருத்தலால் இங்ஙனம் செயவது அகங்காரமாதலின் ஆது 
மே யானென்னில், அது கூடாது. ஒருபொருளின்கண் 

சிச்சயமில்லாவிட$௮ இஃது என்னதென்றும், யானுடை. 

யே னெல்றும், அபிமானித்தல் கூடாமையால் அஃது 

உனக்குக் இரியாகரணமல்லது நீயல்லை. ஆயின் கிச்சயிப் 

பது புத்தியா தலால், அஃதே யானென்னில், ஒருபொரு 

ளின்கண்ணே பற்று தலில்லாவிடத்.து அப்பொருளை Age 
யித்தல் கூடாமையால், அஃது உனக்கு ஞானகரணமல் 
லது நீபல்லை. ஆயின் அங்கனம் செய்வது மனமா தலின், 
அஃதே யானெள்னில் நெஞ்சு கினைவெழாவிட த்தி அஃது



DY Fe அவிரோதவுந்இயார் 

ஒன்றையும் பற்ற சலின்மையால் அஃது உனது een eg 

ணமல்லு ரீ யல்லை, எஃறு, (௫௬) 

(சித் கிழும் அ ஆிமாவல்லவெண்று மேற்கூறுகன்றார்.] 

அறிலா னினைவு மடங்கலாற் இழ்த 
மறிவன் WS) gb oi G)svesr ih B® Lam 
அறிவுன் னுருவமென் றும் ற். பற, 

எ-து. அங்கும் கினைட்டது இ PLDT OTD அதுவே 

யானொன்னில், அது கூடாது. நெஞ்சின்௧ண் Asa வும் 

எழாமல் ஆடக்குவோர் உ௱ரரகலிம் வேறே இரறிவு இரு 

ந்துகொண்டு சி3.. மறையும் துகைலின்தி ” தடுத்தலால் 

அச்சிச்தமும் ரீயல்மை : இவையெல்லாம் யானலனாஇில் 

எனது உண்மை மற்றியாதெயர்பளில்,, கத்துவாதிடிமாடயெ 

நோனமே நினது வடிவம், எ-று. (௫௭ ] 

[ மேல் அவயாக்ராலியேது பரிபூரணய் 

கூறுஇன்றுர்.] 

எங்குமாய் முத்தியி லீசனோ டெய்தலான் 
மங்கா வுயிர்விபு வும்தீ பற 
மற்றைய gm. Nap er) gE um, 

a-g gifs arian Bicep ஆமா பரமுத்தி 
யில் பூரணமா௫ய பரத்தோடு கூடிப் பூரணமாகையால் 
அதலுக்கும் மக்த்பரிமாண மல்லது மற்றைய பரிமாணம் 
கள கூறுதல் கூடாது, எ-று.



மூலமும் உரையும். ௮௪ 

அஃது எங்கானமெனில், உள்ளதன்தி இல்லது ஒரு 

காலும் உண்டாகாமையின் முத்தியில் விபுத்துவமுடைய 

ஆதீமா பந்தத்திலே அஞ்ஞான த்இனால் அர்ப்புண்டதாத 

லின் கருமத்தளவில் அணுட்டரிமாணமாயும், மத்தியபரி 

மாணமாயும், விளங்காரிற்கும். உண்மை மகதீபரிமாண 

மே யென்பது புணிவெவ்றழெலக் கொள்க. 

[மேல் தன்னுண்மை ஆழிதற்கு முற்பழகிப்போ 

நீத வாசனைகள் நீங்கலேண்டுமென்று மேற் 

கூறுகின்றார்] 

இந்தரை. வானின் னியல்பை மறைத் தவப் 
பந்தங்கள் போக்குநீக் கூந்த பத 
பழவா தனையெலா முந்தீ ப, 

௭-து.. மோிவமு வமா  யிருந்துள்ள Asati உண்மை 

யச் சற்றும் ©): ஜ் நியவொட்டாமல் அட £இ௦ மய பாறைத்து 

நிற்கும் அஞ்ஞானாதி டாசங்மய வேர க்களை 5 ie; Bear 

Coo பழடிட்போர்த ௫கல வாசனையும் பற்றற விமிவாய், 
எ-று. 

இ-ம். தேவிகாலோக்தாம். “Wb BiG, Qeud இயான 
ம் பூசனை வணக்கம் வேண்டா, வந்தமி லாதமுத்தி யுபா 
யமே யறிதல் வேண்டும், சிந்தனை புறமே செல்லிழ் நய ' 
மே திரிய மீட்டும், பந்தமார் துன்ப நீங்கப் பரமான 

வின்பஞ் சேர்வார்”? ௭-ம், பிரமை. எதுர்மறை யொ 

ழிர்த வாதனை பொலாத தீர்க்கவா தனையுலகத்தின், மத



மு) அவி சோதவும்்இயார் 

முறவொழுகும் வாதனை காரமக்கள் சுற்றச்தின் வாரனை 
ய, மிதமுறுடொருளில் வாகனைகேகேம் தியானம் புத்தி 
mAs revs vir, cp தலவாகளையும் விச்தைவா கனையு முடி. 

வில்டோ கத்தில்வா தனையும்”? அன்றியும், “ஏறுடையா 

Bao tonto யிகழும் வாதனையும் வேழத்திற், 
கூறிடு ஞாூனசாஈனமாகம் கொள்ளுமுத் காளபுண்டாத் 
தை, மாறுட ஸிகரும் வாதனை | ரீவலாதனை யாவுமா னு 

டர்ச்கூ, வேறமிம் டரமாத்துவித ore த்தை விலக்கு 

றும் விரோதி விண்ணவரே?? அன்றியும் *இசபபால் வீட 
தனி லாசையுள்ளோ தின்மிகவுர் vena a eo Blapecr 
ன, மோதும்வா தணைகளொலா மிகந்தெப்போது முற்ற 
டீ மாதீதுவித ஞானியாவான், மேக ayes moh ties Gh wor 

ச்கப்பட்ப மேலான வத்துவித ஞானமா, en த்னும் 

பிரமத்தை ஈவிலலாமே மாமெளனத் இருப், தலா னாசத் 

தீரே”? எ-ம், ஞானவாடிட்டம். **மறுஞுவாரனைக ர்ந்த 
மெளனத்தை யொழிய வேறோ, ருறுகதஇ ஈல்ல இல்லை 
யுணர்வன வுணர்ச் தாரும், அறுதிசை பற்றுஞ் சுற்றி 
மீண்டதாம் தொல்லைஞாலத், துறுதியா முூண்மை கண் 

டோர் சிலர்சின்றோ ரவததின் மாய்வோர்?” ௭-ம், இதம் 
பரபுராணம்: **அன்றியுரைக் ஈருமனநீத கோடிபிறப் 
பிடைக்கரும மாற்றி னாலுந், துவி்றரிது பரகதியைச் 

சைமினிசொல் வேதாற்துச் சொல்க டேர்ந்து, கன்றிதரு 
பொருட்டெளிவாஞ் சவஞானஞ் சிெவனறாளா னண்ணின் 
முத்தி, யொன்றலெளி தாதலினான் மூதுணர்வா லிதம்



மூலமும் உரையும், ௮/8 

கேற்ற வுறுஇ யோர்வாய்'? எ-ம், 8 EATING Lub. சாத் 
இரம் புத் இகம்பூளை ௪மய Loss sans sh Brod Be 

யோகீ வலி த்ஞ் Fou, Cro ta fas பாவணயெண் தி க் இ 

ளே முகலா மெட்பயனு முத்திலிலக் கெனவொரு சொ 

MOV 4h w ற், றி ர்க்சவம்மெய் தே௫ிககறு LOGUGT (MOTT odds 

லாச் சிஈசமல Mtge) நீனமான்மை செயினும், 
வாய்த்தசதி ரவன்செயல்போ லிசைந்தஇிசையா தொழு 
கும் வவ்டையரே மெய்ஞ்ஞான வண்மைநிலை மினரே?? 
எ-ம், சிவானற்க மாலை “பூசையும் வாசனையும் புத்தக 
முஞ் சாக்இரமும், வாசமா ub Brians sb Br p-Cow, 
மிறக்இன் in Gib sw Sooru) Go deutr sD பொருளை, மறப்டென்று 

மாணா மதி” எ-ம், ஓழிவிலொடுக்கம். 6இரியைக் இளைத்து 
வர்றது கேட் டவர்க்னுச் சும்மா, Situs சகம் விளைத்த 

சீமான் - குருவன் ௪, சற்றே பழைட்பைம் தா ஞ் சகம் 

டடைக்கக, eh ap youll) GT oven? மாண்”? அன்றியும்” 

“சுகாதீதம் வேண்டில் தொழில்செய்வோ மென்று, 
னகாரோ அமயில்வார் ஈடர்தோ - விசாரமெனச், சாத்திர 

மூம் பூசைச் சமா இகளுஞ் சார்போதக், கோத்திரங்காண் 

மாயக் குழாம்” எ-ம், வள்ளல்வாக்கு. வார்த்தையா 

லாச்சனையான் Wb BIS HTD LiTaue & 50D, சாத்திரத் 

தாழ் மந்திரத்தால் நர்க்கத்தா - லூத்தையுட, ஓும்பவமு 

மோயாதிங் குன்னுண மாணவக, தழ்பரமுங் இட்டாது 

தான்? எ-ம், வரும், மற்றும் வருவனவற்றாம் காண்க, ()



௯௦ அ விரோதவுந்தியார் 

| வாதனைகளெல்லாம் நீங்கெ மாணாக்களுக்ஞுச் 

[௪மாதி கூடிதற்கு அசனம் மேற் 
கூறுஇன்ளுர்.] 

ஒட்டற மும்இிம் தடையா யுள வெலாம் 
விட்டனை யேலினி யு பற 
மேவொண் சுகாசனக் துமி பற, 

எ-து. முத்தி விலக்கென்று இங்கனம் கூறப்படுஞ் ௪௧ 

லவாசனையும் மாசற ஒருங்கே நீத்தனையாயின், மேற் 

சமாதி கூடுகைக்கு அனுகூலமாடஇயது யாதொரு சுகா 
சனம் அவ்வாசனத்தைப் பொரும்துக, எ.று. 

ட a . oo Cc 0) ந . ட * LAl 

இ-ம். பகவம்€தை, திலையுகு கழுது மூடம்பு மிவை 

செவ்வே தரா தேயிருக்கு, நிலையி லிருந்து கண்களைத் 

தின் மூக்க னுனிமே லேகிறுத்தி, யலையும் கடல்போற் 

காமமுமெய்ப் பயர் gras விட்டகல, வுலையு மன 

முள் ளடங்கவெனை யுணர்ந்தே யிருக்கு மதுயோகம்'! 

எ-ம், பிரமகதை. ₹(தக்கஞா வத்கைக் மான் பெறற் 
பொருட்டுத் தனியிடம் தனையடைநம் Gesu, துக்கமே 
வாமம் சுகாசனத் திருந்து தோடலை கழுத்துடம் பிவை 
நே, ரொக்குமா திருத்திப் பூதிகொண்டிர்த வுடம்டையுத் 
அளனம் பண்ணி, மிசக்கவாய் வருமிர் தியங்களை யெல் 

லாம் விடயமே லெழாவகை மீட்டு”? எ-ம், அமுதசாரம்- 
“செவ்வே யுடதுங் கழுத்துஞ் சிரமுமுற, வெவ்வா தன 
தீதே யிருச்தெவர்க்கும் - கைவந்தால், வாத மூதனோய்



மூலமும் உராயும், Fad 

நலியா மதியடையோ, சாதன மென்ப தது? எ-ம், வரும். 

மற்றும் வறுவனவற்றாம் காண்க; (௬௦) 

[மேல் இச்செய்யுள் தொடங்இ உண்மை 

நிஷ்டை கூறுகின்றார்.] 

வாங்கிப் பொறியைந்து ணின்ற மனந்தனை 

நீங்கா தகத்இிழும் துக்க பற 

நினைவு மெழாமலென் Dee up, 

எ-ம். ஐம்டொறிகளோடு கூடிச் சத்தாதி விஷயங் 

களைக் கவரா நிற்கும் மாத்திர அவற்றினை விட உள்ளே 

வாயடிட் ity அஇவழ்றின்வழி போகாமல் நெஞ்சிலே 

வைத்து அவவிஷய வாசனைகஈரம் எழாதபடி. அடக்க 

வேண்டும், எ-று. 

இம். ஜேவாரம். *டிபாறிப்புலன்களைப் போக்கறுத் 
துள்ளத்ை, On Oi hg பினை & pau சிந்தையு, எறி 

ப்பு அும்மமு தாயவ னேோகம்பங், குறிப்பி ஞற்சென்று 

கூடிச் தொழுதுமே”? ௭-ம், திருவாய்மொழி. ₹பூலனைம் 
துமேயும் பொறியை நீங்கு, மலமந்த மில்லதோர் நாடு 
Yeo, ரலமம்து வீய வகரரைச் செற்றான், பலமுந்து 
சீரிம் படிமினோ வாதே”? எ-ம், பகவழம்தை, வாங்கு 
யைம்பொறி கின்ற மனநர்தனை, நீம்டொவகை நெஞ்சு 
ளிருத்தியே, தீம் யாவையுஞ் சிந்தை செயாவணம், 
பாம் யாதது வேபமில் வாயரோ”” எ-ம், ஞானவாட்



௯௨ அவிரோதவுக்இயார் 

டம், மனமணி பேதச் சேற்றின் மழைந்தொரு வருக 
கும் தோன்றா, கனமூற விவேக நீராம் கழுவிஞற் சித்தி 

காட்டும், வினவுறு விவேக வன்பான் மெய்ம்மையை மதி 

யாற் கண்டு, இனமூறு பொறியை வென்று இர்வரும் பிற 

விதீர்வாய்'” எ-ம், பிரபுலிங்கவீலை. ₹*இர்இிய மோரொன் 

விட் டிடின்மற்மை யொன்று சாரு, மூர்திய மனம 

ழிப்ப முற்றும்போ மணிய பாம்பி, னைர்தலை களினு ளொ 

ன்றை யரிர்இடின் மற்ரொன் ரூலஞ், சிற்இடு மிட ஈரிர் 

தாழ் நீர்ர்திடு மொருங்கு மாதோ” எ-ம், Pau mort gs 

மாலை. “பூதஞ் Fipguty Qi ALpwoor t GET thy Cun 
றங் கழித்துசாள் போக்காதே - போழச், சிறையா நிறை 
வகலச் சின்மயஜே யத்தே, நிறையா கிறைவாடு தில்?” 
எ-ம், வரும். மற்றும் வருவ அவற்றாற்டாண்க. (௬௨) 

பதைக்செழா துள்ளம் பதைப்பாய் பழைக் 

வதைப்பாயங் கங்கேயென் DB um [இல் 

மாயுமனப் பேயென் றுந்தீ பற, 

௭-து. சித்தத்தைச் சற்றும் அசையாதவண்ணம் அடக் 

கக்கடவாய், அங்ஙனம் அடங்காது அசைந்து ஒருடொரு 

ளைப் பற்றுமாயின், பற்றுமூஇர்ம்து நிச்சயிப்பதற்கு முன் 

விவேகத்தால் உடனே அழித்து முன்னின்ற நிலையே கிழ் 

கக்கடவாய் ; அட்பொழுது அலகைபோல் 2 porA bBo 
மனம் இறர்திடும், எ-று.



மூலமும் உரையும், ௯௨௩ 

இ-ம். தேவிகாலோத்தரம். 4: புற்றினாற் சலிக்கு முள் 
ளம் டற்றாமம் பண்ணிக் கொள்க, கிற்றலின் றெனினுந் 
தித்த நிமையினி னிறு இஃ கொண்டாற், பெற்றன மெ 

ன்று பேணிட் பின்னைப்பே ராமற் காக்கு, நற்றவ ரன்றி 

யிக்த வுலஇனி னஊல்லார் யாரே”? எ-ம், நானவாிட்டம். 
“எந்த வெர்த மாதனைஎ ளிதயத் தஜெழும் வவையெல் 
லா, மர்த வந்த விடநு்தழிக்கி னதுவே மாயைக் கழி 

வாரு, முது போக மோகமென மொழியு மிறுவா துளை 

லிட்டு, வந்த பாவா பாவமற மாற்றி விகற்ப மறவாழ் 
வாய்” "அன்றியும், “எங்கே யெற்லே மனமோடி யிளயோ 
சொன்ன வழ்க்தமுச்று, Lobe யங்கே இி்றெமுட்பி யக 

ண்ட வறிவி அடைவிற்தான், கங்க தமதா லிவ்வாது 
சாதிக் துளமா மதகரியை, வெங்சே தமறத் துளைத்தெல் 
லா விசாரத் தாலும் வீடணைக்தான்?” எ-ம், வரும். மல் 
அம் வரறுவவற்றும் காண்க; (௬௨) 

அசைவறச் சித்த மடங்குமேந் பின்ன 

ரசையாமத் காத்திடென் நுந்த பற 

அறிவால் வருந்இயு முந்தீ பற, 

எ-து. அசைவொழியாத சித்தம் யாதொரு காலத்து 

அசை வொழிரது அடங்குமாயின் பின்னா் அசையாதபடி 

அதன்கண் அசைவு பிறப்பித்தம்கு உரியன எவையேனும் 

அவற்றை ஆறிவினது வீரப்பாட்டால் அக்கணமே நீக்கித் 
இடச்சித்தம் பண்ணிக்கொள், எ.து,



௯௪ அவிரோதவுந்தியார் 

இ-ம். திருவள்ளுவர். எண்ணிய வெண்ணியாங் கெய் 
துட வெண்ணியார், இண்ணியராகப் பெறின்” ் அன்றியும் 
“துன்ப முறவரினுஞ் செய்க துணிவாக்றி, யின்பம் பயக் 

கும் வினை” எ-ம், தேவிகாலோத்தாம். “இராத சிற்த 

மான தோர்காலஜ் தடங்கு மானால், டேராமல் வருந்தக் 

காத்துப் பின்னைசீசிட் கணைகள் சென்று, சாராமல் வல்ல 

வாறு தடுத்றுச்சார் வான வெல்லாஞ், சோமன் மயக்க 

நீக்டுச் இரமாகச் செய்து கொள்வான்?” எ-ம், ஞானவா 

சட்டம்: வருர்தி முயன்று werk தன்னை மாற்றி யில்லை 

யுண்டென்னா, திருர்த பதச்திலிரு$இடிவா மிடர்தீர் நெ 

ஞ்ச மிடரின்றிட், பொருச்தல் வேண்டு மனம் வென்றாய் 

புவன மூனறும் அரும்பாளுர், இருக்கு வினிகென் உனவெ 

ல்லார் தீதாய்த் தோன்றின் மனமாளும்?” எ-ம், காலடி. 

நானூறு. *ஊகடுச்சாங் கொண்ட விரதங்க ளூள்ளுடை 

ws, தாக்கரும் துன்பங்க டாற்தலை - வற்தக்கா, னீக்இ 

Bore. apr@am Gr ௩ல்லொழுக்கம், காக்கார். இறாவத் 

தவர்? எ-ம், அருட்பிரகாசம். “கடைதரு இப்புகை கால் 

வருத் தல்கொடு கையெடும்ற்து, விடினலிர் தாக்க வொ 

ஞச்துயரொய்தலின் வெம்டொறிவாய்ப், படர்தரு எத்த 

மொருகா லடக்டம் பினைப்படராத், தடைசெயல் வேண் 
டூம் படர்ச் தா லெவர்பின் நடுப்பவரே”” எ-ம், வரும். மற் 
அம் வருவனவற்றாம் காண்க, (௬௩)



மூலமும் உராயும், ௯டு 

ஆங்கறி யாமையுஞு சாரா தறிவொடுந் 

தூங்குவாய் நாளூமென் நும்தி பற 

தோன்றும் பரம்பொரு aH பற, 

எ.து. விகற்பவுணர்வாகிய சித் தசலனமற் நிருர் துள்ள 
அவ்விடத்து அமியாமையாகய கேவலமும் பொருந்தா 
மல் உன்னுடைய சுடாவ நறிவோடும்கூடி இரவும் பக 
இம் இடைவிடாது சாதகம் செய்வாயாடஇல் அங்ஙனம் 

உனக்கு மேலாயெ டரம்பொருளே தோன்றும், எ-று. 

இ-ம். இருமம்திரம். ₹அுமிவறி யாமை யிரண்டு மகத் 

மிச, செறியறி வாயெங்கு சின்ற சிவனைப், பிதிவறி யாத 

பிரானென்று டேணுய், ஞூறியறி யாவர் கோனறி யாரே”? 
அன்றியும், “பொய்கு மிருணீக்கும் புண்ணியக் கூத்தனை 
யெய்குமாய் கிவ்ரூடு மேகம்பக் கூ SAMs, SHED ue 
லினுங் காணாத கூத்தனை யிங்கெனிடமாச யான்கண்ட 

வாறே”? எ-ம், பட்டணத்துப்பிள்ளையார்பாடல். ₹₹இனந் 

தனை யற்றுப் பிரியமும் தானம்றுள் செய்கையற்று, நினை 
ந்தது மழ்று சனையா தழுமற்று நின்மலமாய்ச், தனர் 
தினி யேயிருந்தானர்த நித்திரை தீம்குசன்ற, வனர்தலி 

லென்றிருப் பேனத்த னேகயி லாயத்தனே?” எ-ம், தேவி 

காலோத்தரம். (6ரித்திரையும் பராக்இனையு நீக்டுச் சத்த 
மொரு நிலையு நீல்சாம னிறுத்இிக் கொண்டாற், AS 5 
மொரு பொருளினையுஞ் சேரா தா௫ச் சேரும்வகை சேரர 
மழ் செல்ல நின்று, மத்தமன முதலாய வவத்தை யொ



So Sir ௮விரோதவும்இயார் 

ன்று மருவாத வகைநிம்சூ மதுவே யாகு, முத்திநெறி யெ 

ன்றுமறை யிடைவி டாது மூறையிடவு மாகமங்கண் மொ 

ழியும் காணே?? ௭-ம், இருவுர்தியார். ₹₹இரவு பகலில்லா 
வின்ட வெளியூடே, விரவி விரவினின் ந்தி பற, விரைய 
விரையரின் நுந்தி பம** எ-ம், சிவஞான*ித்தியார். oa) 

யாமை யறிவகம்றி யமிலி இள்ளே யதிவுதனை யருளினா 

லதியாதே யறிந்து, குதியாதே குறித்தந்குக் கரணங்க 

ளோடுங் கூடாசே வாடாதே: குழைந்திருட்பை யாடும், 

பிதியாத வென்றானே பிமிர்து தோன்றிப் பிபஞ்ச பேத 
மெல்லார் தானாய்த் ே தான்றி, நெறியாலே யவையெல் 
லா மல்ல வாட கிவ்றென்றுற் தோன்றிடிய னிராதார 
ஞாயே”' எ-ம், இருவம்மானை. “ope wom yp Bean பற் 
ஜேன் கா ணம்மாணை, யோவாத சித்தழ்தே யொத்தே 
ன்கா ணம்மாை”” எ-ம், ஓழிவி லொடுக்கம். அறிவா 

யிரீர்மயக்க மாகா தசையிம், விதிசாய் ல்டாதோ விக் 

பம் - மிறியாத், தராசில் போலே சமாதிவரின் ஞான, 
விராசலுமக் கொட்பா ரெவர்? எ-ம், மோகவதைட்டரணி, 
அங்குணராமையு முணர்வு மாயகோ எறவிருக்து, தங் 
இனர்காண் சுசமடைவார் சும்மேலோ சும்முலக்காய்” 
அன்றியும், “CHGS Vero ala நிகழ்ந்தக்கால் விழி 

ட்பதுவும், தூங்குவது முண்டாமோ சும்மேலோ சும்முல 

Baru” அன்றியும், **ஒழித்தே யுள்ள .முணர்வடைய 
வொழியா வொருவன் வருமளவும், விழித்தே யறங்கும்
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விளல்கிழையீர் Coe சபாடர் இறமினோ?' ௭-ம், வரும்; 
மற்றும் வருவனவம்றாமற் காண்க. (௬௮௪) 

அந்தப் பரக்தோ டீரண்டம் றயிக்கமா 
மதன் னிட்டையே யுக்தி பற 
அத்துவித விடென் றுந்தி பற, 
௭-௮. அங்வனம் சுத்தாவஸ்தையிம் ஜோேன்றிய பரத் 

துடன் காண்பானும் காட்சியும் இன்றி கே௰றக்கலந்து 
நிற்கும் அதச் சிறப்பினையுடைய கிஷ்டையே அத்துவித 
மாய முத்தியெனப்படும், எ-று. 

இ-ம். திருமந்திரம். ₹(குறியாக் குமியினிற் கூடாத 
கூட்டத், தறியா வதிவி அகநர்தேக 925, மெறியாம் 
பசானச்தி நீடருடோன்றிச், செறியாச் செறிவைச் வெ 
மென லாமே” அன்றியும் ₹நிததம் டரனோ யோருற்து 
நீண்மனஞ், ௪த்ச ap subg தீதீதுவர் தானீம்டச், சத்த 
மசத.தர் தொடராவகை நினைர், தத்ச னவன்பர் லடை 
SOARS sri gsCw” எ-ம், கர்தரலங்காரம். *போக்கும் 
வரவு மிரவும் பகலும் புறம்பு முள்ளும், வாக்ஞும் வடி.வு 
மூடூ.வுமில்லா வொன்று வந்துவந்து, தாக்கு மனோலயநி 
தானே தருமெனைக் தீன்வசுத்தே; யாக்கு மறுமுக ,வா 
சொல்லொ ஸணாதிர்த வானர்தமே”? எ-ம், BEGIN Go 
“அனா வமுதே யயில்வே லாசே, ஞானாகசனே சஜில்க் 
திருமோ, யானா இயெவென் னைவிழுல் வெதர், area 
சிலரின் தசம் பரமே! அன்றியும் '**வானோ 

௭
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பார் கனன்மா ௬ுதமோ, ஞானோ தயமோ ஈவினான்மறை 
யோ, யானோ மனமோவெனை யாண்டவிடர், தானோ 

பொருளாவது சண்முகனே” or + ib, திருவாய்மொழி. 

நன்றாய் ஞானம் கடந்துபோய் ஈல்லிம் திரியமெல்லா 

நீ், தொன்றாய்க் டெர்த வரும் பெரும்பா முலப்பி 
லதனை யுணர்ந்துணர்ந்து, சென்றாங்க்ப துன்பங்கள் 
செற்றுக்களைந்து பசையற்றா, லன்றே யப்போ தேகலீட 
அவே வீடு வீடாமே” oid, uaa bboy. *யாதொன்கி4 
தீப் புலனமியா வளவி லின்பமாயிருக்கும், யாதொன் 

திளைச்சென் ஐடைந்தோர்கள் பின்னையதனி னி்ரண்டா 

கார், யாதொன் மினைப்பெழ் றவரிதனின் மிக்கதொப் 
புண் டென்ஞர்கள், யாதொன் திந்த வறிவிற்கே யறி 
வாய் கிற்குமதி கின்றோர்?? எ-ம், பிரமை. *ஈழுத்த 
யத னிந்றுயர் திவக்குமுட. றன்னின், மெழுப்பியுள தன் 
வழுவி னாலிழையை யெய்துற், தழுத்தமும யாவனது 

வாகுமவ னெங்கு, முழுத்தியுள தற்பாம தாடமுடி, வும் 
ரன்”? எ-ம், பிரபுலிங்கலீலை. “ஜேய ஞானஞா திரு 
Gag மிவைபல கிற்கு, மாயின் வேறறு மூத்தியன் றது 
சக மாமென், றேயு மாதிது வதுவெலுஞ் சுட்டிலா விய 
ல்பை, மாயை மாறிய தேவிபா லருளினன் வள்ளல்"? 
எம், ஞானவாூட்டம். “*முடிவுன வஞ்ஞான மில்லாகீ 
பிபிலதுவா மும்மை யாகு, மடர்தருஞா இருஞான ஜேய 
மெழுர் தொடுக்குமிட மதுவே யாகும், இடவிசும்பன்
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ரூயிருந்தும் விசம்பான நிலைய துவா்ஞ் சித்தம்புத்இ, படர் 

மனம்போய்த் தாவாவுள் எதிவுபெறி லொப்பாமப் பரம 

ரூபம்”? எ-ம், சிவப்பிரகாசம். “பொரஜ்புறு கருவியாவும் 

புண. ராமே யறிவிலாமைச், சொற்டெறு மதூதம்வந்து 
தோன்றாமே தோன்றி நின்ற, சிற்பர மதனா இுள்ளச் 

செயலறுத் இடவு இக்கும், தம்பரமாடு நி்றல் சாக்கா 
திதந்தானே”? எ-ம், சிவநெறிப்பிரகாசம். ஞானமுடன் 

ஜேயஞா திருவென்னு மூன்று காடாமற் முனதுவாய் 

நண்ணியிட மூனே, பூனமிலா வுன்மனைக்கு மேலான் 
முத்தி யுற்றதரின் மலதுரியா தீதமென வுரைப்ப, ரான 
விதே சுத்தமா முத்தியாகு மன்றிவே நுரைக்கு முத்தி 
யவைகளெல்லா, மீனமா முத்தியது தன்னை யெல்லா 
மியம்புவா மறிர்ததனை யிசையாவாறே”? எ-ம், இருவம் 

மானை. சத்தியமானது ௪த்தேகா ணம்மானை, தற்போ 
தம் போனவிடம் தற்பரமா மம்மானை” எ-ம், வானு 

பூதிவிளக்கம். ₹*எரிசத்தங் கொண்ட விரும்புபோ லெய் 

கும், பரிசுத்தமான பராபரமே யானதே”? எம், கெஞ் 
சொமெ௫ிழ் தல். “ரீரொடுதண் ணாலிவிண்டு 8ீரான வா 
ஹேபோ, லூரொடுபே ரில்லானோ டொன்றினாய் கெஞ்ச 

மே” எம், சிவானந்தமாலை. :மித்தையுடம் கட்டறுத்து 
மெய்யருளாய் மெய்யொழிக்கும், தத்.துவமூங் சேவல 
PG சார்வக்ற்றி்-சத்தச், தனியாத் தாலும்டோய்ச் 
தற்டாமாய் விட்டால், செனியா off gi Busia” எ-ம்) 
வரும். மற்றும் வருவனவம்ரும் காண்க, (சுரு)
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எம்மதத் தோரொவ் வகைகிட்டை சொல்லினு 
சம்மத மேயெமக் குந்த பற (ஸீ 
தற்போத மாயக்குமே லுந்தி பற, 

௭-௮. இங்கனம் கூறியது ஒழிந்து பின்லும் நானாவித 

மாக முத்தி நிஷ்டை கூறுவாரும் உளர். யாதொரு ௪ம 
யிகூறிய யாதொரு நிஷ்டையேனும் அத்மாவினது தற் 

போதத்தைச் கெடுதறுச் சிவச்தோடு இரண்டறக் கலப் 

பிக்குமாயின் ௮க்நிஷ்டைகளும் எமக்கு அவிரோதமே, 
Tm Me 

இ-ம். சிவானர்தமாலை, “நாலாய ஈற்பதமூ ஈல்ல வவுத் 
திரியு, மாலாய தந்திரம மக்திரமு-மேலாய, சிற்போத 
வுண்மைத் தெரிசனமு மெல்லாமூன், ஐற்போத நட்ட 
மெழத்தான்”௭-ம், வீராகமம்: *வேதவா கமமுச் தக்கை 
விதிகளுஞ் சரியை யாதி, மேதகு பாத கான்கு மிகுபத 
முத்தி கான்கும், இீதின்மா ணவக மத்துஞ் செப்பிய வண 
தீது முன்றற், Cun 6 ரூல் காதன் புந்திசெய் தமைத்த 
வாமே”? எ-ம், வரும். மற்றும் வருவனவற்மம் காண், ‘() 

கானற்ற போதத்தே கானான முத்தியை 
நானெங்க னஞ்சொல்வ துந்£ பற 

- கான்மறைக் கெட்டாசென் றுக்தீ பற, 
எ-து. காண்பாலும் காட்சியும் இறர்து அத்துவிதமா 

இய பரசுகாதி தத்தை இவ்வண்ணம் இருந்ததென்று இங் 
மனங் கூறுவது எங்கனம், ASB வேதா திதமாதலின், 
ofp
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இ-ம். இருமர்திரம். ₹முகத்துக் சண்கொண்டு பார்க் 
இன்ற மூடர்கா, எகத்துக்கண் கொண்டு பார்ப்பதே யா 
னந்த, மகட்குத் தாய்தன் மணாளனோ டாடிய, சுகத்தைச் 
சொல்லென்றாம் சொல்லுமா றெங்ஙனே”? எம், தேவா 
ம். **மைப்படிந்த கண்ணாளுந்தாஜுங் கச்சிமயானத் 
மான் வார்சடையான் மாசொன் நில்லா, ஜஞொப்புடைய 
னல்ல னொருவனல்ல னோரூர னல்ல ஜலுவமையில்லி, யப் 
படிய னவவுருவ னவ்வண் ணத்த னவனருளே கண்ணா 

கக் காண்ப தல்லா, லிப்படிய னிவ்வுருவ னிய்வண் ணத்த 
னிவனிஹைவ னென்மெழுதிச் காட்டொளாதே? எ-ம், 
திருவாய்மொமி. *₹ரின்றவொன்றை புணர்ந்தேனுக் கதனு 
ணேர்மை யதுவிதுவென், ஜொன்றுமொருவர்க் குணரலா 
கா துணாற்து மேலுங் காண்பரிது, சென்றுசென்று பரம் 
பரமா யாது மின்றித் தேய்ர்தற்று, ஈன்று தீதென் றறிவ 

ரிதாய் ஈன்முய் ஞானங் கடச்ததே”? எ-ம், பிரமகதை. 

*ஓழிவிலாப்பரம யோடுய ரறுபவ முள்ளவா றுரைத்திட 

வெனக்கோர், வழிபெயே னெடுமான் மகேசன்மா முனி 

வர் வானவ ருரைத்திட மாட்டார், விழிமிகுஞ் சவளால் 
லிஞ்சையாஞ் சிலையால் விளழ்பவும் படாத விளம்பு, 

'மொழியெலாம் வர்து மூகபா வகத்தே முடியுமந் நிலம 
தே முடிவு”? எ-ம், கித்தியானச்த சரிதம். மோடுத்த 
காமத்தின்௧ண் முயற்சியிற் சுகமுச்சண்ணீர், தாத். தி 

தாகத்தையும் தா௫க்தோ னறிவதல்லா,லேகத்த பொருள 
தீரகி பிடைவிடா தமுத மூறும், போகத்தை அுகர்வதல்
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லாத் டோதத்தாம் புகலலாமோ”? ௭-ம், வொனர் தமாலை. 
! சொல்லுவான் சுட்டுவான் போனசுகா. தீதத்தைக், 
சொல்லுவா மென்றாலென் சொல்லுகேன் - புல்லிவிடா, 
வண்மைக்குஞ் சேய்மைக்கு மப்பாலா மத்துவித, வுண் 
மைக்கோ ருத்தரமூண்டோ”” ௭-ம், இருவம்மானை. 
* உண்டுதேக் சட்டெங்கு மொன்றானே ஸனம்மானை, 
உண்மைச்கோ ருத்த. ரர்தா னில்லைசா ணம்மானை”? எ-ம், 
ஒழிவிலொடுக்கம். ₹₹ சத்தாதி தத்துவம்போய்த் தானு 
மெதி ருங்கழன்றாற், சித்தார்த வேதார்சச் செம்மை 
யிலை - முத்தி, யரிர்வசன மின்ப ம$தமெனி லாங்கே, 
பினமிடுதல் கன்மம் பிளாய்?? எ-ம், வரும். மற்றும் வரு 
வனவம்ராற்காண்க, (௬௭) 

பெத்தர்க் கொருவெ மின்மையிழ் Gus Her 
(pssié குலகுமின் றுந்தீ பற 

முழுஅஞ் சிவமாத லுந்தீ பற, 
௭-ம். பெத்தராயினோர்க்கு உலசமேயன்றிக் இவர் 

சோன்றாது : அதுடோலும் போருளினை நீங்காத முத்த 
சாயினோர்கீகுச் சவெமேயன்றி உலகம் தோன்றாது ; ௮4 
சிவத்தையன்றி வேஜொருபொருளும் இன்மையால், எ-று. 

இ-ம். பிரம£தை, “தன்னின் வேறிலா மையிற்பர 
முத்தியைச் தகனதுபுத் தியினாலே, யன்னி யங்களாய்த் 
தோஹ்றுமா பா௪ரூ பல்களி லதி௫ன்றான், முன்ன மெப் 
படி. மூடமாச் தசையிம்மன் மோகத்தா லெலாம்பச்த,



மூலமும் உராயும், ௧௦௩. 

மென்ன வுற்றனன் மூத்தியு மப்பரி சிருக்கும தியல்பே 

யாம்”? எ-ம், சிவப்பிரகாசம். ₹6 அகம்புற மெனவி ரண் 
டா லருச்சனை புரியு மிந்தச், சகந்தனி லிரண்டு மின்றித் 

தமோமய மா௫யெல்லா, நிகழ்ந்திட மட௫ழ்க்து வாழு 
நீர்மையார்போல ஞான், இகழ்ர்தகம் புறமெனாத செம் 

மையோர் நன்மையோரே? எ-ம், அறிவானர்தூத்தியார். 
பெத்தனைச் சேதிக்க வென்றே மொழியவிப் பேருலக, 

மித்தனை யும்மிறு மென்றனக் இல்லை யெனுமதுபோன், 

றதீதன்சொ லொன்றி லெனைமாயச் சேஇக்க வன்றெனக் 
குச், சத மயலுல கெல்லா மிறர்ததென் செப்புவதே”” 
எ-ம், சிவானற்தமாலை. 4 நின்செயலம் ஹெப்போது ஈம் 

முடனே கிற்குடிலை, யுன்செயலற் ஜோதியிட வுற்றுக்கே- 
ளென்சுவடங், கொன்றுமற வொன்றா9 யோத்துடனான் 
பர்தத்தி, னின்றதுபோன் முத்தியிலு கில்?” எ-ம், வரும். 
மற்றும் வருவனவற்ராற்காண்க, (௬௮) 

எல்லாஞ் வமேயென் றெண்ணினு நின்போத 
மல்லாலஃ துண்மையன் றுந்தீ பற 
ஆங்கது நீங்கிடென் நுதி பற, 

எது. உள இல என்பன வெல்லாப் பொருள்களும் 
சிவமே யெனக் கானுமிடத்தும் காண்பதும் நின்போத 
மாதலின் அறவும் உண்மையன்று : எவ்விதத்தேலம் 
நின்போதம் எழாமல் அடச்குதலே உண்மை௰ஷ்டை , 
எஃஹு.



௧0௪ அ௮விரோதவுந்இயார் 

ஆங்கதும் என்ற வம்மையால் கானாவிதமா? யெழாகிற் 
கும் ஆத்மபோ தமெல்லாம் அடமங்குகவென்ப தாயிற்று. 

இ-ம், சிவானந்தமாலை. “பற்திலிழப் பாயகலும் 
பார்க்நிலிவ ஜுண்டாகு, முற்றுணரில் வேராகு மொன்று 
மெனின் - மும்றும், பிறியாப் பொருள் பிறியும் பேசு 

முரைச்கெட்டாக், குறியாக் குறியாய் குகி?? அன்றியும் 
“கண்ட வறிவுகடமே யெனிலதமம், கண்டழித் துச் காணா 
மைகாணுமது - கொண்டுணரின், மத்திமமே யந்த வகுப் 
பொன்றும் காணாத, அத்தமமா மென்றே யுணர்”? எ-ம், 
ஒழிவிலொடுக்கம். “கட்டிய காண்விட்டாலுங் கந்தகலாச் 
கன்றுகளைத், தட்டிப் புறப்படுத்துர் தன்மைபோ-லொட் 

டொழித்து, நின்றாற்போ னீசிவமாய் நில்லென்று நீக்க 

மனுத், தொன்றாக்க லொன்றிரண்டா கும்?” அன்றியும் 

குரங்கை சனையா இிருமென்று கூறச், திரும்பி யதுவே 
தியானம்-வருங்கதைடோ, னீசிவமாய் நில்லென்று னீம் 
இயது வாநினைந்து, மாய்வையலு வன்ரோ மலம்? எ-ம், 

வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்௭ (௬௧) 

பாவனா தத நினைவின்மை யுண்டெனிம் 

பாவனை யாகுமென் நுந்தி பற 
பன்னூற் கருத்துமீ அந்தி பற, 

எது, பாவனைக்கு ௮, மாய. உண்மை கிஷ்டை யா 

தென்னீல், உன்லுடைய நினைவிறந்து கின்றவிடம். இஃது



மூலமும் உரையும், ௧௦௫ 

ஒரு சற்றுண்டே.ஜம் அதுவே பாவனையென்று சொல்லப் 
படும். எல்லா தூல்களினது அணிவும் இதுவே, எ-று. 

இ-ம். சிவப்பிரகாசம், ₹பாவிக்கன் மனாதி வேண்டும் 

பயனிலை கரண நீத்துப், பாவிப்ப னென்னி லென்னை 
பழுதுள பாவ எத்தாற், பாவிக்க வொண்ணா னென்று 
பாவிப்ப னென்னி னீயென், பாலிக்க வேண்டா வாண்ட 

பரனருள் பத்தி ஜேோர்க்கே”” எ-ம், ஒழிவிலொடுக்கம், 
*குறம்குகுத் இக்கொண்டு குரோக்கைகத் இக்கூட்டை, 

மறந்தமைச்சாற் நூக்கம் வருமோ - வெறுங்கெடுவீர், 

சீன்னை யழித்தெழு£கச ௪ச்சிதா னர்தத்தை, யுன்னி லொ 
ழித்தவிடா தோ? எ-ம், வரும். மற்றும் வருவனவம்றாற் 
காண்க. (௭௦) 

ஒன்றிய சேவல மென்றே Ly GOT. (Gb 
துன்றிரு ளொன்றிலா துக்தீ பற 
சுத்த மிதாயதென் றுந்தி பற, | 

எ-.து. சகலகரணங்களும் ஆக்மபோதமும் அடக்க 

விடத்துத் தோன்மு நிற்கும் சத தாவச்தையம் உயிர்களு 

க்குச் ௪கசமா யுள்ள கேவலாவத்தையென்றே எண்ணப் 

படும். அக்சேவலத்திற்கு உண்டாய பேரிருளொன்றும் 
இன்மையின் இதுசுத் தாவத்தை யென்னும் பேருடைத்த, 
எ.று, 

இ-ம். கர்தாலக்காரம். *வரையம் றவுணர் இரமற்று 
வாரிதி வற்றச்கெற்ற, புமாயற்ற வேலவன் டோஇத்த 
வாடஞ்ச௪ பூதமூமற், நுரையற்: றுணர்வற் நுளமற் நுயி



௧0௬ அவிரோதவுக்இயார் 

சற் ௮பாயமற்றுக், கரையற்றிருளம் ஹெனதம் திருக்கு 
மக் காட்சியதே”? ௭-ம், மோகவதைப்பரணி, யாதுமா 
WAS nbs விருளொன்று மிலதே, யாதுமா யறிவிறர்த 
வொளியொன்று மூளதே? எ-ம், வரும். மற்றும் வருவ 
னவற்றாற் காண்க. 

வாக்குப் பொறியைந்தும்” என்ற செய்யுள் தொடங்இ 
இச்செய்யுள் காறும் உண்மை நிஷ்டைகூறினுனசக் 
கொள்க. (௭௧) 

[இம்கனங் கூறிய உண்மை கிஷ்டைக்குளிருக் 
தம் அலவிதபாவனை தோன்றுமாடுல் ஆது 
ஒழிந்து முன்னிலை கூடுதற்கு மேலும் ஒருபாய 
நிஷ்டை கூறுகின்றார்] 

பாவனா இதம் பதியா விடத்தேக 
பாவனை பற்றிகின் றுந்தீ பற 
பழுத்தா லொழித்இடென் நும்தி பற, 

எ.து. முற்கூறிய சகசகிஷ்டை பதியாவிடில் அங்கனம் 

தோன்றிய நினைவு அநேக பாவனைகளைப் பற்றி மயங்கா 

மல் எல்லாட் பாவனைகளும் தன்னுள் அடங்குவதாக 
ஐ ரேகபாவனையைப் பற்றிகின்று ௮ப்பாவனை முதிர்ந்து 
மற்மெருபாவனையும் தோன்றாத விடத்து அதனையும் மெ 
ள்ளமெள்ள கீக்கவே முற்கூறிய உண்மை நிஷ்டை கூடும், 
OTs 

. *பமுத்தா லொழித்தடு' என்றது மேற்கூறுவனவாயெ 
உபாய் கிவ் டைகளுக்கும் ஒக்குமெனக் கொள்க,



மூலமும் உராயும், ௧௦௪ 

இ-ம். திருவாசகம். **அளவிலாட் பாவகத்தா லமூக் 

குண்டிங் கறிலின்றி, விளைவொன்று மறியாதே வெறுவிய 

னாய்க் இடப்பேனுக், களவிலா வானர்த மளித்தென்னை 

யாண்டானைக், களவிலா வானவரும் தொழுமச்தில்லை கண் 

டேனே”?௭-ம், ஞானவாடட்டம். “பொய்ய தாமுயற்கொ 

ம்பினைப் பற்றவும் போக்கவு நினைட்பார்ர, ரையனேபா 
போதபூ ரணத்திலே யயலொன்று வருமாறென், பொ 

ய்யதாயெ வனேகபா வனையினைப் பொருர்தல்புன் பிறப் 

பாகு, மைய மின்றிய வேகபா வனையினி லழுநீதுதல் பவற 

தீர்தல்” ௭-ம், வரும். மற்றும் வருவனவற்றாம் சாண்க. 
“பழுத்தா லொழித்திடு” என்றதற்குப் பிரமாணம் : இரு 

வள்ளுவர். **சார்புணர்ந்து சார்பு கெடவொழுடுன் மம் 

ஐழித்துச், சார்த.ரா சார்தரு கோய்?? எ-ம், சவதருமோ 
தீதரம். **நீங்னெ ரிந்த வுண்மை நிலையினை நெஞ்சம் தன் 

னிம், ரூங்குக சகளம் தன்னைச் சங்கரன் றன்னை யன்னி, 

நீங்குக ௪களங் தன்னை முன்னையி னிலையி னீடித், தூங்குக 

திரியிம் பின்னுஞ் சகளமா தரிக்கை சூழ்ந்தே”? எ-ம், இரு 

க்களிற்றுப்டடியார். பற்மிஐுட் பற்றைத் துடைட்பதொரு 

பற்தகிர்த, பற்றிப் பரிந்திருந்து பார்க்கின்ற - பற்ற 

தனிழ், பற்றுவிடி. லர்நிலையே தானே டரமாகு, மத்றமிது 
சொன்னே னதி?” அன்றியும் “சார்புணர்ர்து சார்பு கெட 

வொழுட நின்றமையாம், சார்புணரீவு சானே தியானமு 

மாஞ்-சார்பு, கெடவொழுட னல்ல சமாதியுமாம் கேதப்,



௧௦0௮ ௮விரோதவும்இயார் 

ப்டவருவ தில்லைவி௲ப் பற்று” எ-ம், வரும், மற்றும் 
வருவனவற்றும் காண்க. (௭௨) 

[ ஏசபாவனை யிதுவென்று மேக்கூறுஇன்ருர்.] 
பாராறி யெட்டுடிப் பாலுமெப் பாலுமா யோர்சோஇ யேகின்ற அந்தி பற 
உன்னுவே நில்லையென் அந்தீ பற, 

௭-௮. பிருதிவியாதி அட்டமூர்த்தமும் அவற்றினுக்குப் ப.ரமாகியுள்ளனவும் பின்னும் வாக்குமனத்இங்கு எட்டு வனவும் எட்டா தனவுமாய் விரிர்துகிற்பது ஒருசோதியே வேறொருபொருளும் இல்லையென்று பாவே பண்ணு வாய், எ.று. 

இ-ம். இருமக்இரம். “தானே கடன்மலை யாதிய மாய் நிற்கும், தானே தஇிகையொடு௦ தவரு மாய்நிம்குர், தானே யுடலுயிர் சத தவமாய் நிற்குச், தானே யுலகம் மலைவனு 
மாமே” அன்றியும், “எங்கும் திருமேனி யெங்குஞ் சிவஞ் சத்தி, யெய்குஞ் சிதம்பர மெக்குர் இருஈட்ட, மெக்குஞ் சிவமா யிருத்தலா லெங்கெம்குந், திங்குஞ் செவனருட் 
டன் விலாயாட்டே? எ-ம், திருக்கடைக்காப்பு, பட்டி, 
சைச்த வல்குலாள் பாவை யாளோர் பாசமா, வொட்டி. சைந்த தன்றியு ape Bui ளொருத்தியாக், கொட் ழூ.சை 
கத வாடல்வாய் கூட லால வாயிலா, வெட்டி. சைந்த 
மூர்த்தியா யிருக்த வாறி சென்னையே”? அன்றியும், அரிய 
காட்சிய ராவர் தமதல்கை, யெரிய Cres Cesar



மூலமும் உரையும், ௧0௯ 

கண்டமுங், கரியர் காடுறை வாழ்க்கைய ராயினும், பெ 
ரிய ராரறி வாரவர் பெற்றியே”? எ-ம், தேவாரம், அரும் 
தீவர்க டொழுதேத்து மப்பன் நன்னை யமரர்கடம் பெரு 

மானை யானை மூவா, மருந்தமரர்க் கருள்புரிர்த மைர்தன் 

தன்னை மறிகடலுங் குலவரையு மண்ணும் விண்ணு, இருக் 
தொளிய தாரகையும் திசைகளெட்டுக் இரிசுடர்க ளோ 
ரிரண்டும் பிறவுமாய, பெருக்தகையைப் பெரும்பற்றப் 
புலியூரானைட் பேசாத மாளெல்லாம் பிறவா நாளே”? 
அன்மியும், “மாலா கான்முகனாய் மாபூதமாய் மருக்க 
மா யருக்கமாய் ம௫ழ்வுமாடுட், டாலாட யெண்டிசைக்கு 

மெல்லை யாடுப் பரட்பாடுப் பரலோகம் தானேயாடப், 

பூலோக புவலோக சுவலோகமாய்ப் பூதங்களாய்ப் புசா 
ணம் ரூனேயாக, பேலாதனவெலா மேல்விப்பானா யெழு 

ஞ்சடரா யெம்மடிக ணின்றவாறே? அன்றியும், ஊனா 

யுமிரானாயுட லானாயுல் கானாய், வானாய் நில னானாய் 

கடலானாய்மலை யாளுய், சேனார்பெண்ணைத் தென்பால் 

வெண்ணெய் மல்லூரருட் டுறைய, ளானாவுனக் காளாயினி* 
யல்லேனென லாமே” அன்றியும், **கார்ச்குன்றமழை 
யாய்ப்பொழி வானைக் கலைக்கெல்லாம் பொருளா யுட 
ன் கூடிப், பார்க்கின்ற வுயிர்க் குப்பரிர் தானைட் பகலுல் 
கங்குலு மாகி நின்றானை, யோர்க்சன்ற செவியைச்சுவை. 

தன்னை யுணரு காவினைக் காண்டுன்உ கண்ணை, யார்க் 
இன்ற கடலை மலை தன்னை யாரூ.ரானை மறக்கலு. மாமே”? 

எ-ம், இருவாசகம். நிலநீர் நெருப்புயிர் நீள்விசும்பு



௧௧௦ ௮விரோ தவும்இயார் 

நிலாப்பகலோன், புலனாய மைர்தனோ டெண்வகையாய்ப் 
புணர்ச்து கின்று, னுலகே ழெனத்திசை பதீதெனத்தா 

னொருவனுமே, பலவாடு நின்உவா தோணோக்க மாடா 

மோ” அன்றியும், வேதமும் வேள்வியு மாயினார்க்கு 

மெயமையும் பொய்மையு மாயிஞர்க்குச், சோதியு மாயிரு 

ளாயினார்க்குச் அன்பமு மாயின்ப மாயினார்க்குப், பாதிய 
மாயமுற்று மாமினார்க்குப் Ub sep மாய்வீடு மாயினாருக், 
சாதிய மந்தமு மாயினாருக் காடப்பொற் சுண்ண மிடி 
நீதுகாமே”” எ-ம், பொன்வண்ணத்தர்தாது. ₹₹அலையா£ 

புனலனன் ஞாயி றவனி மஇயம்விண்கா, ஜொலையா 

வயிருடம் பாய சோதியைக் தொக்குமினோ, தலையாற் 
சுமநீது் தடித்துங் கொடித்தே ரரச்கனென்னே, கலை 

யா ஜொருவிர முங்கல் லாவிட்ட காரணமே”? எ-ம், 
இருப்புகழ். அதல விதலமூத லந்தத் தலங்களென, வ 

வனி யெனவமர ரண்டழ் தகண்டமென, வல ௪லஇயெ 

ன வெண்டி.க்கில் விண்டுவென-வற்டொனு; அமுதகதஇரொ 

ன வந்தத்து மந்திரமென, வறையு மறைகளி னருச்தத்து 

வங்களென, வணுவி லணுவெனடி றைந்திட்டு நின்றதொ 

ர்-பரப்பிரீகாசம்,”” எ-ம், திருவாய்மொழி. *4ஏகஞூர்த்இ 
யிருமூர்த்தி மூன்றுமூர்த்தி பலமூர்த்தி, யாடுயைந்து பூத 
மா யிரண்சேடரா யருவாச,' நாகமேறி நடுக்கடலுட் 
டியின்ற சாராயணனேயுன், னாகமூம்று மகத்தடக்யொவி 
பல்லின் மாய்த்ததே”" அன்றியும், 4அன்பமு மின்பமுமா 
யெ செய்வினை யாயுலகங்களுமா, யின்பமில் வெற காடு



மூலமும் உரையும், GEG 

யினிய நல்வான் சுவர்க்கங்களுமாய், மன்பல் இயிர்களு 

மாகிப் பலபலமாய மயக்குகளா, யின்புநு மிவ்விளை யாட் 

டுடை யானைப் பெற்மேது மல்லலிலேனே?” எ-ம், தத்து 

வராயர். “மாற்றம் களுமன ஜனும்வினை யாவையு மற்ற 

ந்தவான், காற்றங்இ நீர்நிலன்மூற்று மவற்றுட் கலந்து 

நின்ற, காற்றஞ் சுவையொளி யூஜே சையுகண்ணு மிவ் 

வுலஇற், ரோம்றங்களுஞ் சொரு பானந்தகாதர் சுடர்வடி, 

வே” எ-ம், தேலிகாலோத்தரம். **அனநிலை யாவுடைய 
பூதங்க ளனைத்துமா, னேனையவை யாவையுள வயையு 

கான் நாலநுண்மை, யானவெவை யவையுமலே னெனை 
யதியி லலிவோரக்கு, ஞானமொன்று மென்ஓருவ ரகானே 
பெவ் வுயிர்க்குறவும்?? அன்றியும், ait DL BUG தோய் 

வில்லா ஜொத்தார்மிக் காரில்லா னுலக மில்லா, னின்ற 

சிண வுக்கெட்டா னிழ்தன்கா ணப்பட௫ னெஞ்சு ணிற் 
பான், பொன்றுபிறப் பிலிமு தலா மறிவினிட் களன்பழை 

யோன் பொருள்க ளில்லோ, னென்றுடினைம் தடிக்கடி, 

யும் பிரமமெனநசோக்குதலே யியல்பதாமே?? எ-ம், வ 
திருமோத்தரம். *௪ராசரத்தமல னீல்காத்தன்மைய னாத 
லாலே, ௪சாச்.ர மமலன் மேனி யெனவுணர், தக்கோர் 
தாமூஞ், சராசர வுயிர்க்குத் தாயாஞ் சங்கர Bios Gs 
சார்ந்த; சராசர மொடும்கும் போது தற்பரன் ORE 
சார்வார்” எ-ம், பகவழ்ேதை. **மண்ணு நீருமெரி இயும் 
வாயுவுமவ் வானி னோமெனம் புத்தியு, மெண்ணு நீர்மை 
களின் யானெ ஓம்பதமு மென்ற வெட்டுமிவை யன்றியே,



௧௧௨. ௮விரோதவுக்இியார் 

பண்ணு நீர்மைகளின் மேல தாயுலல் யாவை யுக்கொடு 
பரித்துடற், கண்ணு நீடுமிரு மாடு யென்னுருவ wre நித 
ப.துகை வேலினோம்”” அன்றியும், யாவ னொருவ னெனை 
யெல்லா வுயிர்க ளிடையு மென்னிடையே , மேவ வெல்லா 
வூயிர்களையும் வேரா காமே மெய்க rer ret, Coat Liens 
முன் செகுத்தோனே யவன்யா Cea, Dew Gung, 
(மாவ வவனா இன்றேன்யான் யாஜுநீயிற் கையுறேல்'* 
எ-ம், பிரம$தை. “உலகம் யாவு முயிர்பலவு நானே றி 
வும் வேறில்லை, யல oder onus Bi gy மாயாவிடத் 
௮ மருத்தமிதே, இலக மாய மறைதுணிந்து இசழ்த்தும் 
பொருளூ மிதுவென்ற, னிலகுர் தன்மை யனுபவமு மித 
சோ வைய முளதன்றுல்? அன்றியும், 6௮.௨௫ தலை வாய் 
விவித மானமறை பானு, இங்கள்விழி யெண்டிசைக OES 
செவிகள் வாயு, தங்குமுயிர் தன்னிதய மேசகல (pb sir, 
னீங்கவனி சங்கரனிருக்கும் ap. Samer? ecb, ஞநோானவா 
சட்டம், 66 தக்குங்காலமு முதலிய வ௪த்துறு A pag. 
AUD SHoUb, தொக்க வன்னவற் ரூன்மறை வாடுயே Ge 
sions Genlign@ Nes CenBur werd. gion யொன் 
மாய் மெய்யறி வொன்றேயார், தக்க விந்கிலை கில்லெ 
ன வுரைதீதனன் மலைமையா முபதேசம்?” அன்றியும், 
“இஞ்சி லாதி விரிந்துசகத் இரளாய்க் இளைத்த விவையெ 
ல்லாம், விஞ்சு பிரம மேயதிவு பிரம மிம்மே இனிபிர 
மம், பஞ்ச பூசம் பிரமகாம் பிரம உமது பகைபிரமர், 
தீஞ்ச ஈட்புப் பிரமமெனிம் சங்கராதி நிச்சயமே?” எ-ட்



மூலமும் உரையும், ESM, 

இருவுந்தியார். ₹“எட்டுக்கொண் டார்தமைத் தொட்டுக் 
கொண்டே நின்னார்; விட்டா ரூலகமென் அந்தி பற, 
வீடேலீ டாகுமென் ஜுந்திபற?” அன்றியும், “சொல் 

   பொருள்களுஞ் சொல்லா தனவுமய், கல்லு மானா 
இ பற, வம்பிகை பாகனென் 2 அந பற” எ-ம், இருக் 

களிம்றுப்படியார். ஈடு யற்கே மூதலொலன்றா யிங்கி 
ண்டாய், மாறாத வெண்வுகையாய் மற்நிவற்றில்- வே 
யுடனா யிருக்கு முருவுடைமை யொன்றும், கடனா யி 

இன்னான் காண்க? அன்றியும், அவனே யவனிமுத லா 

இன்னான் மூனு, மவனே யறிவாய்கின் மூனு - Lou Scares 

ஞணாூிட் பெண்ணா wud Seorepgyts, காணாமை 
முறுவ் கண்டு?” எ-ம், இவரானடித்தியார். ₹* உலகடு 

யுருவ மாக யோனிக ஸசூறுப்ப தாக, விலகுபே ரின் 

ஞானக் இரியையுட் கரண மாக, வலூலா வுயிர்பு 

கட் கறிவினை யாக்கி யை£து, நலமிகு தொழில்ச ே 

மாடக நடிப்பனாதன்” எ-ம், செவஞானதீபம். © gy 

வா வடி.வாமெம் மிறைமூடி. தான் கலைக, Card STEEL 

ந்திமுத லானகான் குரமாம், வித்தைவிதன் மூன்றின் 

டாம் பிதிட்டாதி யுத்தி, வியன்பாத கிவிர்த்தியதா யிர் 
அவக்கக் கரங்கள், வைத்தபுவ னங்கண்மயிர் மந்தித 

ணெய்த்தோர், வளக்திகழும் பதங்களரும் தனு 

மதித்த, தத்துவங்கள் சக்லெமோ டத்திரிண ' "y 

சத்திகடா நேத்திரமூ வைக்தாமித் தகையே? அன், 
“* அனுக்பொகஞ் சதாசிவன்ரு னாதத்தா ஓளத்த, 

வி 

 



bar அவிசோதவுக்்இயார் 

றைட்புச் சிர்தையினில் விந்துவினான் மகேசன், L168 § 
தமனத் அருத்திரன்றான் மகாரத்தா லழிக்குர், துழாய் 

முடியோன் புத்தியினின் றுகாரத்தா லளிக்கும், பனிப் 
பதும னகாரத்தா லகங்காரம் பொராடதிப், படைத்திட 
சனாங்காரப் ட்இ.வமுமா மதனா, லனைத்துலகு மிலிங்கமய 

மாமெயையு மிதுவே, யாக்கயளிக் தழித்துமறைசத் தனுக் 

கஞ் செயுமே? எ-ம், கொனுபூிவிளக்கம் :எட்டுருவ 

மென்று மிறையருவ மென்னுமது, சட்டாமறையுஞ் சிவா 

கமமுஞ் செப்பியதே” அன்றியும், பத்துத் இசையும் பதி 

னா இலகும்விடச், த்திக் கரைபுரளுஞ் சாகரமே யல்ல 

மீவா?? எ-ம், நெஞ்சுவிடுதாது. பாரும் இசையும் படரொ 
us லேகிறைச்தான், ூரும் தலையுமிலாத் தோன்றலா 

வேரா, வித்தாக வித்தின்.முளையாய் விளங்குதனிச், 

சத்தாதி பூதங்க டானா. சுத்த, வெறுவெளியாய்ப் பா 
£ய் வெறும்பாழுக் கப்பா; ஓுறுபொருளாய் நின்ற வொ 
வன்”? எ-ம், காசிகாண்டம். “ஐம்பெரும்பூச மாடு யவ 
அறு குணங்க ளாக, யைம்பொறி யாட யந்தக் கரணமா 
(திவு மாகு, மைம்பெரும் கரும மாடி யனைத்திலுர் தோ 

பந்தும் தோயா, வைம்பெருயம் கடவு ளாகு மாதரின் னடி. 

தள் போற்றி?” அன்றியும், “உயிர்ப் பருமறைக ளோலிவ் 

(ூகெலாஞ் செய்ய பொற்றுள், பயிர்ப்பறு நிலகின்செ 
ர்னி பரமவா காய மாகும், வியப்புறு சுழிகொ ளுர்தி 

ஜிவெளி யாகு மெய்யின், மயிர்த்தொகை யனைத்து மெ 
ஞ்ச்ணில் வான்றருக் குலங்க ளாமால்'' ௭-ம், பெரியபுசா



மூலமும் உளாயும், ககடு 

ணம். **இயினும் பெரி யாரவ ரென்பது, மேய விவ்வி 

யல் பேயன்றி விண்முதல், பாய பூதம்கள் பல்லுமி ரண் 

டங்க, ளேயும் யாவு மிவர்வடி. வென்றதாம்”” எ-ம், இரு 
alors, “ort se விடமெல்லாம் பாமேகா ம்மா 
னை, பாராம லிச்சாளும் பாழ்டட்டே னம்மானை? ௭ூம், 

கெஞ்சொமெகிழ்தல். *மண்ணிறந்து நீரிறர்து வளியிறம் 
து இபிறந்து, விண்ணிறந்து மின் திலே மேவினையே நெ 

சமே”? அன்றியும்; “பார்த்தலிட் தோறும் பரர்துபரம் 

தெஞ்ஞான்றுங், கோத்திறார்த பாழ்தனிலே கூடியிருர் 

தாய் நெஞ்சமே” எ-ம், வரும். மம்றும் வருவனவற்றா ற் 

காண்க; (௭௩ 

[அட்ட மூர்த்தமும் கவமேயென்று வே தாதிகள் 

கூறினும் உலின்கண் வரைந்து நீக்குவனவா 

பெய தீயனவற்றையும் ஆங்கனம் காணுதல் கூடு 
மோ வென்பாரைப்பறுறி மேத்கூறுகின்றார்.] 

உதித்தச் சவத்தோடேப்ர் துள்ளதேன் மாச 
யதற்கன் னியமென்னா ருந்தீ பற 
அ௮இனன்கு இதியா துக்தீ பற, 

எ-தி. ஜகத்கா.ரணமாட௫ய மாயை நித்திய பூரண 

ய சவத்தினி._த்திலே நின்றும் தோன்றி, அதனை 

அகொண்டடிருத்தலால், அச்சிவத்திற்கு அம்மா 
அன்னியமென்று சொல்லார் அறிவுடையோ.ரா தலி 

யையினுண்டாயெ புவனகோடிகளின் ஓசொரு ப



௧௧௭ அவிரோதவுந்இயார் 

ங்களை இது நன்று இது நிதென்று கூறுதல் கூடாது, 
அவையும் சிவமேயாதலின், எ-று. 

அஃ எங்கன மெனின், மாயையைச் இவ ந்திற்குப் 

பே தீமென்றும் அபேதமென்றும் கூறுவார் உள..ராபினும் 

முத்திதசையில் அனைவர்ச்சூம் அபேதமென்பதே உண் 

மை: அஃது எப்படியென்னிம், பேதமென்று காண்பார்க் 

கும் சுத்தசித் தாயெ வஸ்து பூரணனாகையால் வேறொரு 

மாயை உண்டாயினும் அவனிட தனு நின்றுற் CO Bir தி 

அவனையே கூடிஙிம்பதல்வது அன்னியமாய்த் தோன்று 

தற்கும் நிற்றம்கும் இடம் இன்மையாலும், உப்பள 
த்இம் கனலிற்பரி௪ன வேதியாதியிம் கூடிய Ae Bac 

தத்தந்தன்மைசெட்டு அவற்றினது தன்மையாய் விளங்கு 
தலின் மாயையும் சிவமேயாய் விளங்காகிற்பதா தலின் 

௮ச்சிவ த்தின்கண் ணே தோன்று நித்ிற ஓசையாதி விஷ. 

யங்களை இது ஈன்று இது நிதென்று பற்றுதல் விடுதல் 

கூடாது. கூடுமேல் பூணமிஷ்டையும் கூடாது. இது 

வன்றியும் ஓரொரு காலதேசங்களில் கிறாமலபாவனை பற் 

தித் தீயனவற்றையும் கல்லனவெனக் காணாகிற்குற அப 

ரிச்சின்ன நிஷ்டைகளும் கூடாது ; காலதேசங்களும் ௮ 
வைகளிற் காணப்ப பொருளும் மாயையாதலின் 
இஜுவன்தியும் நன்மை தீமைகளாய் விளங்காஙிம்கும் புவ 

£ஈபோகங்கள் தம்மதீனமா௫ய தனுகரணங்களை அடை 
௮ ஒழிர்து சிரவயவனாயே ஆச்மாவைப் பற்ருமையா



மூலமும் உராயும், ௧௧௭ 

ஓம், ஒருவன் நனக்சூ அன்னியமாகப் பற்றிய சரீரத்தி 
னம் இகழப்பரிபொருள் வேதின்மையா லும், ஒருவகைப் 

பொருளிலே பேதம் தோன்றுதல் Fars seer யா தலி 

னாலும், சுற்பனா ரஇதமாடிய குரணமிஷ்டைக்கு அஸ்தி 

இல்லை யென்றதெணக்கொள்க,. மாயாப் பிரட (ஞ்சமெல் 

லாம் செவத்திற்போன்றி யொ ரடுங்குதலிம் அம்மாயையும் 

சிவச்இம்ரு அன்னியமாகா நெல் 'பதற்குப் பிரமாணம்? 

தேவிகாலோததரம், புறனகங் €ம்மேல் டக்கம் புணர் 

வஹதோர் பொருளு மில்லை, இறனுடை புருவ மெல்லாக் 

தானாடுச் தேஃமின்றா, யறன்முறை யடங்கு ஞான யோ 
கினா லறியட்பட்ட, oS) meso) ஞானா க்கு மேன்மை 

பால் விளங்கா நிற்கும்? அன்றியும், கன்மபல மேது 

மில் சுபாவமே காணுங்காற், ஜென்மையுல குயிரில்லை 

தோன்றுவதெ லாஞ்சத்து, நன்மையினை த் தோன்றுவித் 

துப் பற்றிலதாய் நஈணுகரிய, சென்னவறிந் தானுலகு மில 

தாடச் சுத்தனுமாம்”? எ-ம், பிரம€ழை:. “எப்பொருளு 
மாயையினா லெனச்சிலவ ரியம்புவர்சண், மெய்ப்பரமன் 

றனையொழிய வேறொருமா யையுமில்லை, யொப்பரிய பர 
ஷெழிய வயொருமாயை யுண்டா௫, லப்பெரிய பான்பெ 6 uy 
ருமைக் கதுகேரே யழிவன்றோ”* அன்றியும், ₹4 ஒழிர்த 

தொரு பொருளில்லை யுள்ளசெல்லா மவனேமுன், கழித் 

தபொருண் மேலும்வரக் சஉடவபடொரு டானுமவன், மொ 
ழி தனனிட் பலவிச்சை யவிச்சையெனு முழ்றுமவ, னிழி 

க தபிமட் பறவேளோர் வழியில்லை பிவனொழிய”? எம்,



EEL அவிரோதவுந்இயார் 

ஞானவாசிட்டம். “ரானாவாம் பணதிகளு ணண்ணுகினு 
மொருமையே ஈண்ணுங் கம்போ, லானாத சகங்களையுள் 

ளடக்கனும்வேம் நுமைமேவா தறிவொன் றேயாங், 

கானார்பங் கயமெல்லாம் வேறன்றிச் சான்மயமாங் கண 

க்கே போல, வாஞார்சிழ் சொருபத்தைப் பிறியாது தன் 

மயமாம் வைய மெல்லாம்!” அன்றியும் ஈனிமெய்யா 

மாயையில தென்றிவ் வாறு காடுவாய் ஞானியாய் ஞான 

ம் பெற்றாம், நுனிசெயு மீதுள மாயையறிதி யன்றே ge 

ளிலா ஈற்போதம் தோன்று மட்டும், பனிமாயை மில்லை 
யென லென்சொல் லாலே பழுதிலா வறுதியுறப் பத்தி 
நிற்பாய், புனிதமூறு பிரமமே யெல்லா மென்று புந்தி 

யிற்கண் டோர்முத்தி பொரு£தினோரே? ௭-ம், சிவானு 

Gaiden dein. ₹பஇபசு பாசப் பரப்பதிட்து பார்க்கப், 

பதிடசு பாசப் பரப்பா யிருர்ததே?? அன்றியும், பார்த் 
Cs More பாட்டெல்லாம் பார்த்தளவிம், பேய்த்தேர் 

போ லில்லையாட் பேரறிவே கண்டனமே?? எ-ம், இருவம் 

மானை. *(மெய்யான தொன்றுமே மெய்யான தம்மானை, 

மெய்யன்தி மற்றதெல்லா மித்தைகா ணம்மானை?? எ-ம், 

சிவானச்தமாலை. **எங்குஞ் சிவமொழிய வில்லையவன் 

தின்னாணை, யங்கம் இரள்கறுவி யாணவமாம் - பொங்கு 

மிருண், மைசெய்த மாமரீயை மாயைவினை மற்றனைத் 
அம், பொய்பொய்பொய் பொய்பொய்பொய் பொய்? 

௪-ம், காசிகாண்டம். “கானலிடைச் தெண்ணீரும் கயி 
இறினில்வா எரவுமலை கடலிழ் பட்ட, கூன்முதுடட்



மூலமும் உரையும், ௧௧௯ 

பியிற்றோன்றும் வெள்ளியும் முதலுண்மை குறுஇழ் 
நீரு, மானவைபோ ஸினையதியிம் ஜோன்று௪௨ மனைதறு 
கில்லா “தழியு மாற்றும், ஜஹேனவிழ்பூங் கடுக்கையணி 
செல்வனின தறைகழற்றுள் சென்னி சேர்ப்பாம்”” எ.ம். 
தித்துவராயர், “உலகமார் தோம்றம்போ யோரொளி 
wires CoCr, Worl cay யென்கண்ணி் விற்கட் - புலனொ 

Megs, கையாம் டவினர்க்குக் காண்ணெ்ற Carnal 
யங்கள், பொய்யாய்ச் எவரானாம் போன்று?” எ-ம், 
வரும். மற்றும் வருவனவழ்றாற்காண் ௧. பிரபஞ்சமெல் 
ore, சிவமேயாதலின் இட்பிரபஞ்சத்தின்்கண்ணே 
தோன்றிய பொருள்களில் யாதொன்றையும் இதுகன்று 
இது தீதெம்று பற்றுதல் விடுதல் கூடாதென்றதற்குப் 
பிரமாணம்; தஇருக்கடைக்காப்பு, Cabo நீ குணங்கணி 
கூட லால வாயிலாய், சுற்றரீ பிரானுடீ தொடர்ந்த 
லங்கு சோதிரீ, கற்றதூம் கருத்துகி யருத்த மின்ப மென் 
இிவை, மு£ம்றுநி புகழ்ந்துமுன் இரைப்ப தென்ன முக 
மலே? எ-ம், இருவாசகம். “Ro நாவே முதலாகக் 
கூறுங் கரண மெல்லாநீ, தேறும் வகை நீ இகைப்புகீ 
திமை ஈன்மை முழுதுரி, வேறோர் பரி௫ம் கொன்றில்லை 
மெய்மை யுன்னைவிரித்துரைக்கழ், லேறும் வகையென் 
சிவலோகா இகைத்தாற் ஹேம்றவேண்டாவோ?” எ-ம், 
பொன்வண்ணத்தந்தாதி. *தவனே யுலகுக்குத் தானே 
sou படைத்தவெல்லாஞ், சிவனே மூழுதுமென்



௧௨௦ அவிோசவுக்தியார் 

பார்சிவ னேகம் டெறுவர்செய்ய, வவனே யடல்விடை 
யூர்தி கடைலிடை நஞ்சமூண்ட, பவனே யெனச்சொல் 
லுவாரும் பெறுவரிப் பாரிடமே?? எ-ம், ஒத் தவராயர். 
:நிகழ்ன்ற வெல்லாமுரின்மலமே யானா, லிகழ்டின்ற 
வேறுதா னியாதோ-புகழ்பின்றி, காடப்படாவெங்க ளூய 
னார் €ர்பாதஞ், ரூடப் படாதார்தஞ் சொல்”? அன்றியும், 
யாதொன்று நீயன்றி மில்லாத பின்பிங் கெவ DOD bua 

௮, தீதென்ப தெங்கள் இவக்கனி யேசெய்ய வேண்டுவ தடி 

மாதொன் நியகின் நிருமேனி கொண்டிய்கள் வற் த்லிந்த 

ட், போதொன் நியம லேவமு வாது புகழ்லிப்பதே'?எ-ம் 

பகவம்தை. “மன்றே ஞான வருமறையோ னாயி னாவி 

னிறைச்சிகளைத், தின்றே யுமலு மவன்யாவம் யாவென் 

நறிர்ச திறக்தெல்லா, மன்றே யென்னா ராமென்னா தறி 

வாய் நின்ற வெனையெங்கு, மொன்றேயாகக் காண்பா 
னிவ வுடம்போ ஓருந்தே யுடம்பறுப்பான்?? எ-ம், பிரம 
தை: *போதம நாடக் தோன்றும் பொருளெலாஞ் 
சிவமே யாக, வேதமிலறிவாற் காண்டா னெவனவ னுண் 
மை கண்டான், நிதிலாச் சிவமன்றென்று சிறிதொன் 
ஜைச் சிந்தை செய்வான், பேதமா மருளின் மேய பித்த 

னென் றதிய லாவான்'” அன்றியும், சவனிது வன்றே 

யென்று சிறிதொன்றைச் சர்தை செய்வா, னவனறி 
வுடையோர் தம்பா லதமனென் றறியப் பட்டா, னுவம 

ஜொன் தில்லாவீசன் ஐனையிகழ்ச் தொழுகு வானும், பவ 
மதி லென்று மேவும் பசுவெனப் படுஇன் மானும்” அன்றி



மூலழும் உரையும், க்உக 

யும், *தீதெறும் பொருள்க ணன்றெனும் பொருள்கள் 
செய்யலா வனசெயப்படாத, வேதமா முடல மிந்தியம் 
பிராண னிசைமனம் புத்தியாங் சாரர், 2தறுல் காயம் 
கோடமே முதலாம் யன சார்திதார்இி களே, wit Bow 
POD ளடையவுற் கானே யாகியே தோன்றுமெய் யரு 
ளால்?! எ-ம், ஞானவாிட்டம். “*மேனியிழ் (றத்தி னுள் 
ளின் மேலொடு $ழிற் நிக்கல், வானில்வை யகத்தி லெ 
ங்கு கானன்றி மற்றொன் மில்லை, யானிலா விடமு மில்லை 
யெனதிடழ் இலாது மிஃலை, தானிகழ் பொருள்வே றில்லை 
௪௫ நா sorb 4 மென்றான்”? அன்றியும், மமெவலுற் றிது 
போ கத்தில் விருப்பும் வெறுப்பு மெனக்இில்லை, யாவ 
தெய்து மதுவருக யாது போகு மதுபோக, பாவமிகுமிவ் 
வஞ்ஞானட் பகைவ னாலே விலேகமெஜு, மேவ மில்லாப் 
பொருளெல்லா மிழர்தே லஓுணர்வா லிதுபெற்றேன்!? 
எ-ம், மோகவதைப்பாணி. “சமமா இகளுமெலாச் தற் 
சொருப மானபரி, சுத்தமாய் விட்டதகாண் சம்மேலோ 
FID posers? எ-ம், சிவானுபூ௫ு விளக்கம். வெறுப்பு 
விருப்பென்று வேறுரைத்தா லெக்தை, யுறுப்பிம் குறை 
யாதோ வுணர்வுடையோர் சொல்லுவரோ?? அன்றியும், 
“வேண்டலும்வேண் டாமலுமாய் மேவு வினைப்பயனா? 
மாண்டகையோ டுற்ற வனுபூதி யானதே?? அன்றியும், 
“எல்லாஞ் சவெமென்றிருக்கு மொழியுமூரை, யல்லாமல் 
வேறுமுண்டாமோ?? எ-ம், இருவருட்டயன், உள்ளும் 
புறம்பு மொருதன்மைக் காட்டியருக், கெள்ளுர் திமமேது



௧௨௨ அவிரோதவும்இயார் 

ல்” ௭-ம், கெஞ்சொடுமூழ்தல். உள்ளும் புறம்பு 
மூவட்டாத வானந்தக், கள்ளருர்திகின்ற களிப்பென்கொ 
னெஞ்சமே” ௭-ம், அருட்பிரகாசம். நெளியும் புழுவு 

மலமும் பொதிய மலுகிமல, வொளியின் வடிவென 

வேவேத மோதுக லோர்ர்அ முண்மை, தெளியும் பரில 
னாய்ச்சிவ மன்றிது வென்னவொன்றை, யெளியொன் 

மினைட்புகழ் வோனையு ஞானி யெனப்படுமே”? எ-ம், 
வரும். மற்றும் வருவைவற்ளாற்காண்ச. (௪௪) 

| இர்சிஷ்டைக்கண் யரன் பிறரொன்னும் விசம்பவ் 

களே கோன்று மாயின் a iN நீக்க உபா 
யம் Coie Beep | 

கோன்றுமேல் யான்பிதர் தோன்றுஞ் சுகாஇக 
டோன்றாம ஸில்லுயிர்க் GEE up 
SB tb ar மின்மைழேர்ம் துநீதீ பற, 

எ-று. இங்யம் கூறிய நிஷ்டைக்சணின்றும் யான் 

பிறரொன்னும் விசற்பங்கள் 0 தான்றுமாயின் ௪௬௧ துக்க 
சாகத் துவே௦மென்னும் இருவகைம் துவம் துவங்களும் 
கூடவே தோன்று நிற்றாம். அவ்விகற்பங்கள் தோன்றாத 
படி எல்லாவுயிர்கட்கும் சுதம்இிரமின்மை தேர்ந்து உன்னை 
யும் பிமரையும் காணூமலே நிழ்பாய், எ-று. 

*தோன்றாமனில்* என்றமையால் அந்நிலை நிற்கவே 

சகாதிகளும் தோன்றாது பூரண கிஷ்டையும் கூடுமென்ப 
தாயிழ்று. ௮ஃது எங்ஙனமென்னின், எல்லாச்?வர்க்கும்



மூலமும் உராயும், ௧௨௩ 

தனு ரணங்களைக் கூடாதவிடதீது அறிவு உதியாமையால் 
அவர்கள் தாமே அவற்றினைக் கூடுகைக்குச் சத்தி இல்லா 

மையினாலும் அவைகள் உயிர்களைக் கூடாத லிடத்துப் 

பிரோரகம் இன்மையவாடிய சடமாதலாலும், தாமேகூடர 

தவற்றினைக் கூட்டி. உயிர்க்க அறிவை விளக்குவான் 

சிவனே. நானும் பிறரும் சுதந்இிரரல்லமென்று ஒருவன் 

சததும்கங்கள் தோன்றின விடதீதெல்லாம் தன்னையும் 

பிறரையும் காணாமற் சிவனையே கண்டு நிம்கவே அச்சிவன் 

மீது இவனுக்குப் பிரியாப்பிரியங்கள் ே தால்றுவது இன் 

மையால் பூரணரிஷ்டை கூமிமென்றதெனக் கொள்ஃ. 

இ-ம். மத்துவராயர். “புழ்க்தென் புசழல்ல சொல்லி 

யொல் முகப் புலியிதள்ளோ, ரிஉய்ந்ழெட் loot Gor way 
மான்செய்கி மிலன்னினி யாயையுமாய்க், Gaps நெங்க 

ணுக்குன் செயலஃபறி யியப்மையைத் சதும்ிச்சிந்தை, நிக 

ழ்ம்திங்கெளை யின்று நீங்காம னின்மல னின்றனனே?? 

எ-ம், சியப்பிரகாசம். மருவிய பொறியி லொன்று 

மாபூத மைர்திலொலன்றுக், கருவிக ணான்சூ நீங்காக் கலா 

இஃ மாற்துவ் கூடி, யொருபுல னுகரு மிர்த வொமுங்கொ 

ழி் நுமிமுமொன்றைத், நெரிவுராதவனொ ழிந்தத் திரள் 

களுஞ் செயலிலாவே?? அன்றியும், ** தனக்கென வறிவிலா 
தான் மூனவை யறிர்துசாரான், றனக்கறி விலாத வாயிழ். 

ரனறி யாதுசாரத், தனக்கென ab Sor sires றதீதுவ 

வன்ன ரூபன், தனக்கென வறிவானா லிச்சகலமு கருர்



௧௨௪ © அ௮விரோதவும்இயார் 

தானே” ௭-ம், சிவரெறிப்பிரகாசம். ₹₹தன்மைமுன் விலை 

பட்ர்க்கை மூன்றுவிஈம்காலே சாருமுயிர்க் கறிலிப்ப 

னிஹைவனதிற்றம்மை, கொன்மையதா ஞானத்தைக்கடு 

EBBw0r coorer soo 5 gb wena agenariig. C esa Dm 

வித்த இளத்தே, ஈன்மையுடப் திமையிண யவரவரா 

லிய ஈல்குவது முவ்னிலைபா உரகசொர்க்கமாதிப், பன் 
மையகாம் டம்லோக பாவபுண்ணியத்தின். பலமகளை 

தாலினாலுணர்ச்திடுகை டடரக்கை?? எ-ம், சிவஞாச நபம். 

Fed CLD கில் விடயத்தைப் பருக திதலவித்தை தக்க 

கதொழிம் படுத்திமித லீசர் தொழின்ஞான, மொத்தது 
சாதாக்கியமாஞ் சத்திசையுறவே புருசிப்பித் இடுதல் 
இவம் கற்செயல்டண்ணுவதார், தித்றுவமுலொன்டதவுஞ் 

௪டமெனவிட்டகன்கே தானறிவாகாமபறி யாமையுமா 

காம, லக்சனுணர்த்திடவணரு மறிலவுயிரென் தராளாவஜிச் 
தெவையுமிறைகசெயலென் நுன்செயல் விட்டகலே?” எ-ம். 
உண்மை விளக்கம். **அக்கரல்கெட்கெல்லா மகரவுயிர் 
நின்றாம்போன், மிக்கவுயிர்க்குயிராய் மோவிஞ - மெக்க 
ண்ணு, கில்லா விடத் தயிர்க்கு நில்லா தறிவென்று, டல்லா 

கமமோது காட? எ-ம், இருவருட்டயலவ், *ஊனதியா 

தென்று முயிரறியா தென்றுமிவை, சானியா தாரறி 

வார்தாம்'” எ-ம், சைவநெறிவிளக்கம். உண்டோ வ 

தித் அணர்வுஇக்க யாமூளத்திற், சொண்டகுறிப் பன்தி 
விளம் கும்” எ-ம், வரும். மற்றும் வருவனவற்றுற் 
காண் (௭௬)
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[எல்லாத் துவம்துவமும் உட்லைப்பம்றி வருதலா 
ல் அதன துகாவலைக் கைவிடல் வேண்டுமென்று 

மேற்கூறுஇவ்ளார். | 

படைப்பாதிக் 8௪ னஇகாரி பற்ரு 
para As gE wp 
ஒவா ழவனைநோக் குந்தீ பற, 

எ-து. அனைத்துயிர்கிழும் இம்தசைக்கண்ணுண்டாயெ 

சரக ழேகங்களும், அவத்தினைப்பற்றி வருற ௬ தக் 

போகமும் அத்தேமம்களில து பக்கமும், உணர்வைப் 

டற்தி வருகறமயக்கமும்ே திளிவும், ஊழின் வலித்தன்மை 

யாஇகளாலே கூட்டிம் இவலோ ஐம்தொழில்களையும் பண் 

ளுரிம்ிய. அஇகாரியா தலிடம் யாதொன்றன்கண்ணும் 

யான் பிறர் அதிகாரி யென்குதலையும், யான் Bb saad; 

காக்கன்றேனென்னு மபிமானத்தையும், பழ்மறக் கைவி 

ட்டுச் சுதர்தாறாுயெ போயே ஒழியாது நோக்குவாய், 
எ-று. 

உடற்காவல் கைவிடென்றமையால், அதனைச்கைவிட 

வே அதன்கட் பற்றிவரு மிருவகைத் துவர்துவமும் 
கூடவே நீங்குமென்ப தாயிற்று. 

இ-ம். திருமந்திரம், “எவ்விடத் துர்தம் பணியின்கை 
கண்டுளோ, ரொவ்விடத்தும் பணியீசன் பணியென்றே, 

யவ்விடத் தைங்கரு மத்தா லறிதலா, லுவ்விடத்தோருக் 

கோருபாய மில்லையே” ௭ - ம், தேவாரம். *நன்சடம்
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டனைப் பெற்றவள் பக்இன்ன், ©) metre டம்பைத் இருக் 
கரக்கோயிலான், Mois tor pif) யேனையும் தாங்குத, 

லென்க டன்பணி செய்து டெட்பதே"' எ-ம், இருப்பாட்டு; 

தேனைக் காவல்கொண்டு விண்ட கொன்றைச் செழுறீ 
தாராய், வானைக் காவல்கொண்டு நின்றா ரறியா நெறி 
யானே, யானைக் காவி லானே பரனே யண்ணா மலை 
யானே, பூனைக் காவல் கைவிட் மின்னே யுலப்பா ணர் 
வாரே” எ-ம், திருவாசகம். “werd sown சாயேனை 
நயந்து நீயே யாட்கொண்டாய், மாயப் பிறவி யுன்வ௪ 
த்தே வைத்தட்டிருக்கு மதுவன்றி, யாயக் கடவே CHE @ 

தானென்னதோவில் கஇகாரங், காயத் இடுவா யுன்னு 

டைய கழற்€ழ் வைப்பாய் கண்ணுதலே'' எ-ம், கூகை 
நம௫வாயார் பாடல். ₹4ஐயா மரப்பாவை யாவே து சூத 

திரிதன், கைவா௫ யோபாவை கற்றதோ - வெய்யவினை, 
யென்னிச்சையோவருணை மீசா படைத்தளிக்கு, முன் 

னிச்சை யன்றோ வுரை”* அன்றியும், “நீயே படைக்தவுட 

aria காவென்ன, மாயேனுக் சென்டொறுப்பு நாய 

கனே - யாயுமஜைச், சீர்சேட்குஞ் சோண௫ரிச் மானே 
வைத்தவனை, ூீர்கேட்கு மோமரங்க ணின்று? எ.ம், 

தேவிசாலோத்தரம். 4(கடைபடு மூலய நன்னைக் காண் 
குறிஇ, யுடையவ. சொனையிலை யானுடை யானிலை, யடை 
பவு மெனக்கலை யானு மன்னதே, ஈடையிது கிலையெனிந் 

ஐமிய -ஞனரோ?? எ-ம், சிவபோகசாரம். ₹₹அன்றே 

யனாதி யமைத்தபடி யல்லாதொன், நின்றே புதிதா யிசை
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யுமோ - வென்றுஞ், ௪லியா இயம்றுவான் றன்னையே 

கோக்க, மெலியா இருந்து விடி.” எஃம், உப்பை. கண் 
ணுழையாச் காட்டிற் கமமூண் மாத்துக்கு, முண்ணும் 

படி.த்தண்ணீ ரூட்வொ - ரெண்ணு, ஈமக்கும் படியளப் 

பார் காரியோர் பாகர்) தமக்குத் தொழிலேது தான்”? 
உறுவை. *சண்டப்பைக் குள்ளுயிர்தன் ரூயருந் தத் தான 

௫௩௮, மண்டந்துயிர்பிழைப்ப தாச்சரிய - மண்டி, யலை 

கின்ற வன்னா யரனிடத்தி லுண்மை, நிலைகண்டு bu Deg 
நில்?? எ-ம், வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க. () 

| ஊழின்வழியால்வரும் இன்பதுன்பங்களை யாவ 

சொருவரேோனும் அனுபலியாது நீங்குடில் கூடா 

சென்று மேற்கூறுகன்றுர்.] 

இரும்பூ ரணஙின் மலன்வினை யெல்லா 
மொருய்குணர்ம் தூட்டுமே லுந்தீ பற 
உண்ணா தொழிப்பதா QF பற, 

எ-து. மகதிதுவமாயெ பூரணத்தையும் சிருமலனாகை 

யாற் சுதந்திரத்தையும் முழுதுணர்தலையும் உடைய பர 
மேசுவரன் பல்லுயிர்கள.து வினைகளையும் அதற்கேற்ற 

தனுவா இகளையும் ஏககாலத்து உணர்ந்து ஊட்டுமாயின், 

அவ்வினைப் பயன்களை அனுபவியாது நீங்குவது யாவரால் 

ஆவ, எ-று, 

அஃது எங்கன மெனில், அனைத்துயிர்க்கும் தத்தம் 

உபாய தர்திரத்தால் துன்பத்தை நீங்கி இன்பத்தைக்
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கூடவேண்டுமென்பது துணிவா தலில் பகவான் உணர்ந்த: 
கூட்டா நிம்கும் இன்பதுவ்பங்களை ஒருவன் பற்றுதல் 

விடுதல் செய்வான் நினைத்தல் பழுது... அற்வனமன்று ; 

யாமல்வறும் இன்பதுன்பங்களை நீங்கவேண்டாவோவெ 

னில், அவவஸ்வுகஞுக் கர்த்திரு சதுவமும், ETO CHG) 
அவமும், உண்டென்பது கூடாது. அம்நுனம் உண்டா 
யினும் இவ்வஸ்து அறிம்து கூட்டாகிம்கும் இன்பத்தைக் 

கைப்பற்றித் துன்பத்தை உபாயற்தால் நீங்கிவிடுவேலெ 

னில், அவ்வஸ்து பூரஊனுகையால் நீவ்சூதய்கூ இடமே 

இல்லை ;: அங்வனைமாயினும், அவ்வஸ்துவை யன்றி ௭ மூ 

வகைத்தோற்றம்தும் ஓரொரு சீவர்களால் வரும் இடை 

யூறுகம்ா என்னுபாயத்தினுலே நீக்கிக்கொள்வேளெனில், 

எல்லாவுமிர்களையும் கன்மதீதளவில் இயக்கும் ௪58 இரனன் 
சிவனேயா தலின் அவனையன்றி உனக்கும் பிறர்ம்கும் இய 
ங்குதல் கூடாது. இவ்வாறு சுதம்திர ஹினராகெய உல் 

னையும் பிறமாயும் சுதர்திரராகப் பாவித்தல் இவ தூஷ 
ணமாதலின் ஜனன மரணங்களை ஒருகாலும் நீம்கசூதல் 

கூடாது. ஆதலால், யாதோ ரிடத்தும் சிவத்தையே 

சண்டு யான் பிறரொன்று காண்சூதலை ஓழிஈ்து யா தா 

ன்று வரினும் எடுத்தவுடற்கு அடைத்த பொறியளவே 

வந்து முடியாரிற்குமென்று தமது மனோவாக்குக்காயங் 

கள் அசையாமல் ஆடங்கிகிய்பர் மெய்யுணர் வுடையோ 
மொன்ற தெனச்கொள்ஃ
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(இ-ம்.) இருமர்திரம். *செ்திலென் €ீவிலென் செஞ் 

FTG GMAC Vo, WAGE தேயுளி காட்டி. மறிக்கலெ 

Gor, வித்தக னந்தி விதிவழி யல்லது, SHAM ஞானிக 

டன்மைகஞுன் மூரே? எம், குமைகமசியாயர். டேரா யி 

ரமுடைய டெம்மா&சச் சோணகிரி, யாரா வமுழை யதி 

யாமல் - வாராது, இது நலமும் தெரியுங்கா னெஞ்சமே, 

யேதுமவ வென்றே யிரு'? எ-ம், சிெவஞானபம். சித க 
முது நிமவுரைக டொழில்பொய் வாய்மை திமைநலம் 

விருட்புவெறுப் பின்ப இல்பம், வை Bot fA ape Aly 

கழ் தரு மம்தான மடிமுயற்சி பேறிழவு மற்று மெல்லா, 

மஞ்களறிர் நளவிலவ ரவர் க்கு நாளு மருங்கனவு நனவி 
னுசின் meme: (errr, sb ob மறி வானுகருங் கருத்த 

ராத் நடுமாறி யுளமெலிம்து துளர்வ ரததேர?? அன்றி 

யும், *: உடலிலிரு வினையுதவு மிதமஇதப் பயனா லுளவா 

கு மின்பதுன்ப முணவொழியா தயிர்க்கு, நடலைமரு எ 

Age கமருக்இி வதுவே மமனதூாத ரருத்துவதா ஈணு 

இமிமேல் வினையுஞ், சடமூடலம் வினைறுகரா தறிந் தயிர் 

தா னருஈ்தா Giana eran gar நிலைமையினா யிர் 
கட், இடமாடனின் ற நக துவனென் அுணர்நதறுளா ல 
ந்தி க ிறைபணியா 'பெதிர்வினேயு ம ரிசோலித் தாமே? 

எ-ம், இருப்பனுவல். : ஈன னேஜுடம் இன்டதுன் பங்க 
கணி, நான பூரண மல்கவு கானுனித், தானினைப்பதென் 
னே சென்னித் தண்டுரி, வானு ளோர்தொழு மார்க்கண் 
ட லிங்கமே” அன்றியும், இன்ப துன்ப மெனக்கு நல்.



கவு, மனப கபினி யல்லும் பகலுரா, ஐன்ப்ர தாபமு 
ணருத் லோவிமேல், மன்ட ராடர மார்க்சுண்ட லிங்க 
மே” எ-ம், வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற்காண்க, () 

[யான் பின்னும் டாவ நீங்கும் 

அவதி Se. MB di capi» | 

ச் « ot ௭ * 

உறும்பொழு தவ்வி டொருதன் னுழப்பா 

னறும்பிறர் யாவென்பொயும்தி பற 

அலதொல் றினுமாரா துக் பற, 

eg ஒருவனுக்னா. மாச்தியடையுங். காலையில் Boel 
னிடற்புண்டாடிய யால் பிறமான்னும் பொய்ப்பாவளை 

மூயற்சியாம் Cavan கற்கும் ; இஃ திய்றி மம்ரொன்ற 

னாலும் அட்பாய்ன ரீறுச Baurata C Bray si, 

எ-று, 

அஞ்து எங்ஙனமெனி௰், ஈசுவரன் முழூ தொ ருங்குண 

ர்ம்தோனாதல்ன் யாவரொருவர் முத் தியடையுங்காலமும் 
அவனான். மஇிக்கட்டடும், அங்ஙனம் அவர் நியமித் த 
காலத்தன்றி ஒருவர்க்கும் இடையே யானெனதென்னும் 

பாவனை நீங்கி முத்திகூுதல் கூடிமோயெனிம், கூடாது: 
ஆமின் இவவுபாயற்ஷ்டை கூறியது யார்க்கெனின், கிரு 

மலனாயெ பகவான் எல்லாவுயிர்களது பருவமும் ஒருங்கே 

சயமித்து அதற்கு ஏற்ப வேதாதி நூல்களும் அன்றே 

கூறியதாதலின் முத்தியடையும் டருவமுடையோர்க்கு
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அவரது மனத்திப்பண்ணே டொயமை நீங்கி, மெய்மை 
கூமிவதாடுய வியைவு (5 'அரன்று தலில் அம் ஜோக்கு Q) 

இத நால்கள் சம்மழமாய் இவைகளிம் கூறிய! டியெ முய 

ற்சி உண்டாமாரிம்றாம்.. இடன் இவனும் பிற, ம்தற்கு உரி 

யோரச்கு யான் பிறமான்னும். பொய்ட்பாவ$ நீங்கு 

குற்குரிய uate உன்டாகாமையால் பிறப்பு நிய்குவது 
இல்வஷேபா தலி தலின் மந்தி. ரூ. யா. பிமமாவம்னும் பாவம்ர 

யைக் கெடுப்ப மாகிய முயற்கிடழய மிமித்தமொலம்கொள்க, 

(இ.ம்.) பட்டணழ்றுப்பிள்ளயார்பாடல். 66 உழப் 

பின் வாரா வுறுதிக ஞளவோ, கழப்பில் வாராக் 

கையற வுளவோ?” அன்றியும், “நினையா மெலியா நிறை 

யழியா வாளா, புனைவார்க்குங் கொன்றை பொதுவே - 

வனையறா, மெச்சியே காண வியன்றில்லை LIT COT HEM Ly 

2? எ-ம், குகைமசிவாயதேவர் பிச்ச்யே ராளைட் பெரும் 

பாடல். “சம்மா இல்டக்ரூமோ சோணா ௪லன் பாத; மம் 

மால் விரிஞ்ச ஊாறிதஇிலார் - ஈம்மா, லிரும் ததை சொல் 

னக்கா வெண்ணாறு மெஞ்சகே, பொறாக்த கினையாத போது? 

எ-ம், தத்துவராயர்பாடல். **ஒளியரர் வளை கலை நாணிழ 

வாருரு வுந்திரியார், தெளியாத பிதீதென்று செப்ப 

விரார்கின்று தேங்கக் கண்ணீர், கூளிபா ரினிய கொடிய 

வென் னார்குரவன் சொருப, னளியா ரலம்க லெளிதோ 

புனைய வரிவையர்க்கே?” அன்றியும், “தொழிலா னது 

பணியாத் தோத்திரஞ்செய் தோவா, தழினா னீயஞ்ச
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லென்டா - யெழிலார், நிருட்£ தனே கினையவுகான் மாட் 
டேன, சொருடாகா னென்செய்கேன். சொல்? எம், 

பிசமூதை. இரமா wih gs 6 6B ணான்மைக்கு It Soy தீரா 

தவற்றின் மியாகத்தி னாலே, யுரமான வேதாந்த மாவா 

க&இ யத்தா லுற்பன்ன மாம்விச்சை யானி௪௪ யித்தார், 

டரமான வஞ்நோட வற்குச்தி Foose டரஞானவுபதேத௪ 

மொன்றாலு மேயிப், பரமா மூடம்புக்கு ளோயந்த முது 

திட் பொருள்£ண்டு வீடெய்து வாரிப் பூவிக்கே?? அன்றி 

யும். “உலத்க லின்றிமயாழி வற்றபொருளுண்மை யது 
வாஞ், சலித்த லின் நிய sais Baer Geiss ணெதிரே , 

திலத்தி லெண்ணெயரணிகக றதிக்சணிகழ் கெய, நில 

த்தி னீரெவ நிகழ்ந்துவெளியாி நிலையாம்? எ-ம், ஞான 

வாசிட்டம், *:இனிப்பிறவா மூடிவான பிறப்பிலே மெ 

ய்ஞ்ஞநான மெளிதிறுண்டாம், டனிச்சடர்வெண் ணிழ்து 

லங்க ஞூத்தமமா மூம்கிலலாக் டடுவதுண்டோ, செனித்த 

வரின் மேலோராய் ஈல்லோராய் மித்திரராய்த் தெளிந் 

தோ ராச, யனித்ஈமறு முத்தராய் ஞானிஈஉளாரய் குண 

மெல்லா மவரைச் சாரும்” அறியும், 4 சன மஞ்சின 

ர்க கவருடை முயற்சியே சாணார், இனமு மிய்கவை கா 

னெஜஞ் சிறுமைதான் சிதையி, லக மாயல கெங்கு 

மாம் விசால முண்டாகு, மனனுமத்தன துயர்ச்சிதான் 

காண்புற வருமால்'? எ-ம், வரும். மற்றும் வருவனவழ் 

ரற்காண்க. (௭௮)
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| இட்டாவனா நிஷ்டையினது இறப்பும் இதனால் 

வரும் Wwe Cio jen mi Bosra i] 

இப்பாவ னாநிட் டை மாயோற Boos 

தொப்பின்மா பூசையு மும் இ பற 

உண்மையைக் கூட் நின் அந்த பற, 

எ-து. இங்ஙளங் கூறிய பாவனா நிஷ்டை மகாயோக 
மென்று கூருப்பலவேது. Doo gy soda ners G COE 

கன்னிய சிவதை நூர்சடிம் எது. இர்சிலை கைவரவே உண் 

மை நிஷ்டையும் எளிதில் படைக்கும், எ-று. 

இம்கிஷடையே மகாயோகமென்பதம்குப் பிரமாணம்: 
இருட்புகழ் ₹ ஜர் பூகமு மாறு சமயமு மந்திர வேத 

புராண கலைகளு மைம்ப தோர்வித மான லிபிகளும் வெ 

குரூட,ி வண்ட ராதி உரா௪ ரமுமுயர் புண்ட ரீகனு மேக 

நிறவனு மர்தி போலுரு வானு நிலவொடு வெயில்காயுஞ், 

சந்தீரஞூரியர் தாமு மசடையும் விர்து காதழு மே.துவடி. 

வுமோர் தன்சொ பூபம தாடு நிகழ்வது சிவயோகம், தங் 

களாணவ மாயை கறாமம லங்கள் போயுப தேச பரகுரு 

சம்ட்ர தாயமொ டேயு நகெறியது பெறுவேனோ” ௭ - ம், 

ஞானயாளிட்டம். : பாசமல்றி யுள்ளுணர்வைப் பதினைங் 

கடழிலை பூசிக்க, ராச சூய மிலக்ககிக ரிவ்வா னொருநா ள 

ரச்சிக்கு, னான or» டரவொளியி லமர லாகு மிதுதா 

னே, யேசில் பாமயோகமிது தானே பரம இரியையுமே??
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எ-ம், அமுத்சாரம், 6 யோகத் ஈபாவமெஜும் யோகமது 

கைகூடி, னேகப் பொருளதகளு னெய்தியிடி - மேக, மது 

வா மிதுவன்றெ னுவகண்ட மான, எதுவாகை மாயோக 

மாம்?” எ-ம், வரும். மற்றும் வருவனவற்றாற்காண்க. 

இக்சிஷ்டையே சிலபூசையுமென்ட தற்குப் பிரமாணம்: 
பிரமகதை. 1 எப்பொருட் கண்ணு மன்னி யிலங்கிமி மதி 

வா மீச, னப்டடி. விளம்கு இன்த கறிதலே இவன்ற க் 
கு, மெய்ப்பட பூசை வேறோர் செயலினா லன்று மெய்யே 

யிப்படி ஞானச் நன்றா லிறைஞ்சிடப் படுவா னீசவ்?? 

எ-ம், இன தாகாத் தெய்வமதே யடையும் விடய மிழ் 

தியமாய்், grew wn Oi word SUCH CET Bed 

தன்மையது, பூன மாகு ஞாதாதி யொழிரஈ்தே யுள்ளவறி 

வதனாம், ரானே யாகக் கண்டிருக்கும் சமுதா யுள்ள bb 

சையது?” எ-ம், ஞானவாசிட்டம். ₹ கேகமுதற் பிரிவுக 

ளாய்ச் ஈதியனவாம்பொருள்களிலத் ஜெய்வ முண்டோ, 

டாகமறப் பணதியற வடி.முடிவற் நுளவுணர்வே பரம 

போத; மாகலிஞா லது ஜெய்வ மருச்சித்தர் குரிதீதாகு 

மதிலி லாத, மூகருக்கு வடிவுமுத லருச்சனையே யியல் 

பென்று மொழியு மன்றே” அன்றியும், ₹£ அறிவு௪ம பாவ 
cores Csr மெலு மலர்களா லந்தக் தேவாம், பிறிவரி 
ய வான்மதத்து வத்தையரறாச் சப்பதே பெரிய பூசை, 
குறிவடி.விற் பூசனைபூ சனையல்ல வகண்டமெனக் கூறும் 
தெய்வ, நெறிகொள்பு௰த் தொழில்களா னேராஇங் இத



மூலமும் உரையும், ர அ(0) 

a உ * ச . * லே சிறையு மின்பம்? அன்றியும், * ஒது பேதம் பேய் 
த்ம் ரெ.ம் அணர்ஈ லதுவொண் புனலானாங், கா 4 லின் 

ப மிடர் சனவென் சிடலே கருது புகையொளிசான், வா 
தங் கழிய மறிழ் றணர்தன் மலர்பூ டை மூழ்சாந்த, 

மேத மின்றி யிருர்திடு. லிறைவற் கெலையில் சைய 

தே? எ-ம், சிவானற் மாலை. 66 எங்குஞ் சிவாலயமா மெ 

ங்குஞ் சிவமாகு, மெங்குஞ் வெனடிமை யெஙகுமாய்ப் - 
பங்கதவே, பற்றல் சிவபூசை நின்றகிலை யாய்நிறைவிம், 

பதிறொழிரல் பூசா பலம்? எ-ம், வரும். மம்றும் வருவ 

னவற்ரும்சகாணக. | ॥ராஇ? என்னுஞ் செய்யுட்டொட்டு 

இச்செய்புள்காறும் பூரணபாவனா நிஷ்டை கூறியடு ஹன 

Alla more. (௭௯) 

ய 

குறிட்புட்டாவனை கூறுஇன்றுர்.] 

| இட்பூரணபாவனை கூடாதார்க்கு மேலும் ஓர் 

கொள்ளரி தேலக் குறியெம இவ்வுரு 

வுள்ளத்தி னுள்ளேவைத் ந்த பற 

ஓங்கார முச்சரி யுற்தி பற, 

எது. முழ்கூமிய பூரணபாவனைக்கண் மனம் கில்லா 

வ்டதிது உன்னையாளும் பொருட்டாக மாம் கொண்டரு 
ரிய இக்குருவடிவத்தை இழயத்தினுள்ளே தியானஞ்செ 

யது அவ்விதயத்தி னுள்ளே பிரணவாகூஷரத்தை யுச்சரி, 

ர இ,



௧௩௨௭ அளிரோதவு£இயார் 

ரணனா௫யே சிவனொருவனுக்கு அனுக்கரகஞ் செய்யு 
மிட த்துக் கொள்ளு திருமேனி குருவடி வே யா தலானும், 

மற்மெரு குறிட்புவடி வய்களும் அவனருளாற் டெறப்டடு 
வவாதலானும், இங்களங் குருவடிவே குறிட்புருவமாகக் 

கூறி ஞுரொனக்கொள்க. 

குருத்தியானத்திய்கூட் பிரமாணம்: இருமர்திரம். 44 
@Ca: சவமெனக் கூறின னந்தி, குருவே ”வமென் 

பதுகுறித் தோரார், முருவே சவமாடுக் கோனுமாய் 

BD Ew, கருவே யுரையுணா வற்றசோர் சோவே?? அன் 

தியும், “கருட இருவ கருது மளவிம், பருவிடச் தீர் 

கீது பயய்கெடு மாபோற், குழுவி னுருவங் சூறிக்கொ 
ண்டு கோக்கம், திரிமலம் இரந்து Pascua ளாமே”? 
எ-ம். சிவாலுபூசிவிளச்கம், 4: சருருவய் கொண்டருளும் 
தேசிகன்செம் மேனிபோ, வோரறுறாவம் கொண்டம் கு 

ணரா துணர்ததினஜே? எ-ம், 14 வந்த கூருவடியை வந் 

இததுட் பூசித்துத், த்த சிவானுபவர் தானருர்தப் பெ 

தனமே?” ௭-ம், அமுதசாரம். 62 உள்ள த்தினில்று மொ 

ளித்தான் பான்ஞூரவல், கள்ளம் தனைத் தவிர்த்துக் காட் 

மூர் - வள்ள, Cham: கோலமோ வக்கோலம் காட் 

ய், குருவான கோலமோ கூறு?? எ-ம், வரும். மற்தும் 
வருவனவற்றாற்காண்& 

பிரணவமுச்சரித்தம்குப் பிரமாணம் : இருமந்திரம். 
££ ஓமென்னு மோங்காரத் துள்ளே யொருமொழி, யோ



மூலமும் உராயும், ௧௭ 

மென்னு மோங்காரஜ துள்ளே யுளடேத, மோமென்னு 

மோங்காரத் துள்ளெ யுறாவரு, வோமென்னு Cuore 
ச . இரு 9? ச . கார மொண்முத்தி சித்தியே?” எ-ம், இருவாசகம், 

“உய்ய வென் ஐள்ளதது ளோங்கார மாய்சின்ற, மெ 

ய்யா விமலா விடைப்பாகா?? ot = tb, பிரம£தை. 

: மரம் தொறு மடைந்தழி ang தெரிவா, காமை 

Accor யால்வடிவு வாணு மதுபோ, லாமு. டம்பிலழி 
வின்றிமறை இன்ற வமல, ணொமெலும் பொழு ளூணர்ந்த 
ட வுடம்பி லொளியாம்” எ-ம், ஞானவாடிட்டம். 6 ஓங் 

குஞ் சின்மாம் இரப்பபாருளா மோங்கா சத்தை யுண்ணி 

ற்று, மங்கும் தியான பமனாடும் தொடர்சங் கற்ப 
மெல்லாம்போய், வாங்கும் தொழிலீ டணையைய மனன 

ஞூாரலா ஞயமிவை, தாங்கு ஞாதா வனைத்துமறத்தனிச் 

சித் இரம்போ மொழு இரும்தான்” எ-ம், வரும், மற்றும் 
வருவ வற்றாற் காண்க, (௮0) 

அஞாசிமூவ் ஐன்௪க்க ராஇயே தேனுநின் 

வஞ்ச மறுத்தோதென் MHF um 

மனமிட்ட மானவொன் அந்த பற, 

எ-ி.. பஞ்சாக்ஷரி அட்டாக்ஷரிமுதலிய மர்திரங்களா 

யினும் உன் மன தஇற்கு இட்டமானவொன்றை ஏகாக்ெ 

சித்தம் பொருந்தி உள்ளத்திஓள்ளே உச்சரிக்கக் கட 
வாய், எ-று.



க்கு அவிரோதவுக்இயார் 

(இ-ம்.) இருக்கடைச்சாப்பு. 8 தம்மலிரும ஜெடர் 

ந்த போழ்தினும், வெம்மை நிரயம் விளைந்து போழ் 

தனு, மிம்மை வினையடர்த் தெய்தும் டோழ்திற, மம் 

மையி ஐந்துணே யஞ்செ முத்தமே? எ-ம், பெரியாழ் 

வார். “a dang NGas ssi pus cana gd தெங்கள் ஞு 

ழாம்புகுக்து, கூடு மனமுடை யீர்கள்வாம் Gi ஏதில்வற் 

தொல்லை கூடுமிீனோ, கரடி மகாமு ஈன்சதிய ௩மோநாரா 

ய ணைவென்று, பாமி LOStI (LPG LL டந்தருள் ளீர்வந்து 

டல்லாண்டு கூறுமினே” ௭-ம், வரும். மற்றும் வருவா 

வற்றாம் காண்க. (௮4) 

| ருமலாக்தக்ரணத்திவ்பொருட்டு 

போலுங் கூறுஇவ்முா..] 

மமஇர நிட்டையின் மேல்வாயு வாதஇயாழ் 

Fikes grils மாவதறம் HLS up 
செய்யோக ion Bu apoB up, 

எ-து. இங்வனங்கூறிய மந்துிரநிஷ்டைகளில் மனசு 

கில்லாவிடத்து அம்மனசு நிருமலமாய் நிலைகொள்வதன் 

பொருட்டு வாயுசா. ரணை முதலியவற்றால் யோகமாதிய 

தவங்களையாயினும் செய்யக்கடவாய், ஏறு. 

(இ-ம்-) திருமந்திரம். **வாயு விருர்திடவாயு விரும் 

திடு, மாயு விருந்திடக் காய மிருர்திடும், காயமிரும் 
தாழ் கருத்து மிருந்திடு, மேய வறிவுணர் வுற்மூல் வினை 

‘ 33 wtf * 6 6 Wen? எ-ம், சிவதருமோத்தரம். இந்திய விரு



மூலமும் உரையும், ௧௩௯ 

தி யெல்லாம் பிராணனே யியக்க Cony, பிர்தியஞ்செ 

பிக்க வெண்ணிம் பிராணனைச் செயிஃம பஞ்சு, ws Bu GF 

Sadan! @ தாமே யெய்துவர் சமாக கன்னை, யிந்தியஞ் 

செயிக்க மாட்டா மாய்துவ கேது மின்றே? எ-ம், நோன 

வாளிட்டம். “அகலா லுயிரமைவாம் வாப்பா லழுத் 

தீதிதால் விரிந்தவற்று எடங்கு வாயே, லோ துபிறப் டு 

மிலி விரிவேயுள்ள முள்ளத்தா Navas & வுயிர்கள் 

MTPAACh, Casersur BeGorcvorti Sere யாமம் 

இயாவமருந் தாகத்தின் டிறங்களாலே, 0 (ஏமன மொ 

மும்ருவத டொருட்டா வன்மே பிராணவா புவைகிறுத் 

இப் பிடிக்கின்றாரே? எ-ம், பிரபுலிங்கலீலை. “*தழிமாவை 

கிறுதீதுறி லுள்ளுமக், கோடி வாய்க்கலி ஸத் Beard Oar 

ள்ளுவார், ரீமி மாமன னிற்க நிறுத்துறி, லோடும் வாயு 

வை யுள்ள லீர்ப்பரால்?” அன்றியும், வாயு நிற்ப மன 

னின்று மனக்தானிம்பப் பொறிரின்று, பாய பொதிக 

ணிற்டவிடர் டடுபுன் புலன்க ணின்றனவா, லாய புலன் 

ணின்றமையா டலந்தோன்றா Geter $C sy SW 

மா மத்தபரஞ் சோதி தோன்றக் கண்டிருர்தார்'” எ-ம், 

இருவுச்இியார். an bdo மாழ்மிக் கருத்தைக் கருத் 

Sqn, ளாற்றுவ தாழ்றலென் றுர்தி பற, அல்லாத தல்ல 
லென் நுந்தீ பற?” எ-ம், வரும். மற்றும் வருவனவற்றுற் 

BT GOT de (௮௨)



௧௪௦ அவிரோதவும்தியார் 

[அத்தன்மையும் கூடாதார்க்குப் பின்னல் 
கூறுஇன்றுர்.] 

அயனாதி மூவரு மாங்கவர் தம்ம 

தியைதரு வேடமு ௫ a பற 

எல்லாமு மியாமெம து த பற, 

எ.து. அய னரியா னென்ளுக் இரிலாத்இகளும் அம் 

மூர்த்திகளது வேஷங்களும் யாமும் எமது வேஷமும் 

பிறிசன்றெனக்கொள்வாய், எ-று, 

“எல்லாமும் யாம் எமது” என்றமையால் கிருஷ்டியாதி 
இருக தியங்களைப் பண்ணு ேர்த்திகளாயம் அம்ஜூர்த்தி 
கட்கெலலாம் காரணமாயும் இிற்பது ஒருசிவமே யென்ற 
தெனக்கொள்க. 

(இ-ம்-) இருக்கடைக்காப்பு, *படைத்தளித் தழிப்ப 

மும் மூர்த்தி, ளாயினை ?? எ-ம், தேவாரம். 8 3G 

யும்மா ஞாயயன் மாலுமாய்ப், பாதி பெண்ணுரு வாய 

ப.ரமனென், ஹோதி யுள்குழைம் தேத்தவல்லாரவர், வா 

தை தீர்த்திமம் வான்மியூ ரீசனே” எ - 1b, இருப்பா 

LQ. © வாழ்வர் கண்டீர்கம் முளைவர் வஞ்சமனத் 

தீரே, யாவ ராலு மிகழப்பட்டிங் கல்லலில் மீழாதே, 

மூவ ராயு மிருவராயு முதல்வ னவனேயார், தேவர் 

கோயி லெதிர்கொள் டாடி. யென்ப தடைவோமே?? 
எ-ம், திருவாசகம். சுந்தரத் இன்பக்குயிலே சூழ்சுடர்
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ஞாமிறு போன்று, மந்தரத் தேகின்றிழிர்இிங் கடியவ 
சாசை பறுப்பான், முகந்து நடுவு முடிவு மாய மூவ ரறி 
யாச், சிர்றுரச் சேவடி யாளைச் சேவகனைவாக் கூவாய்?” 
எ-ம், திருவாய்மொழி: *திருமானான் முகன் செஞ்௪டை 
யானென் இிவர்களெம், பெருமான் ஈன்மையா 558 
பார் டேசியென், னொருமா முதல் வாஷமிட் பிசானென் 
ண யாளுடை.க், கருமா மேனியனென்பனென் காதல் 
கலக்கவே?? எ-ம், பிரமை. புருட னென்றுரை செ 
யப்படு வதுடரி பூரண மா௫ன்ற, கொருப நின்றவா நி D 
விற் கருளொடு தோன்றவல் லவன்றன்னை, யானு மன் 
அமா லயனுமன் றெவர்க்குமுள் ளா௫ியே யாவர்க்குச், 
தெரிவ ருஞ்சிவ வவனையிங் கொருய்யெ இர்தையார் 

தெளிவாரே?? எ-ம், வரும், மற்றும் வருவனவற்றூம் 
611 COM He 

(௮௩) 

| இங்கனம் கூறிய இரிரூர்திதிகளினும் அவரவர் வேட 

மாடிய கணங்களினும் வழிபடிமுறைமை 

மேற்கூறுன்னார்.] 

எத்தேவை காமென் நிசைந்தா யகைத்தொழு 
gi ou us Bur subs wp 

சீனுவாஇ யைக்கொடுத் தும்தீ பற, 

எ.து. இம்கனங்கூதிய மு த்தேவர்களுள்ளும் அவ 

சவர் வேடங்களுள்ளும் யாதொரு வடிவத்தை 6 9வ
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மென்று துணிர்சாய் அந்த வடிவக்சையே நாடோறும் 
வழிடடக்கடவாய்) சந்தியபத்தியால் மல வரக்குக் காயத் 
நை அர்ப்பணஞ்செய்து, எ-று. 

(சத்தியபத்தி? எய்று. உலகர் சான் பொழிய அ தேவ 

தை சான்றாக வழிடடுமிட த்து 3 தீளுவாஇகளை அர்ப்பித்து 

தி தலைஙிற்றலெக்கொள்க, “தனுவாதி* எட்றது உடல் 

படொருளாவி யெம்டாருமூளா. இது துறவிக்குக் கூறிய 

தாதலின், அதுறப்பனன் றெனக்கொள்க. 

(இ-ம்.) தேவாரம். (உள்ள முூள்கலர் தெர்தவம் லார் 

க்கலாம், கள்ள முள்ளவ ருக்கராள் வானவன், வெள்ள 

மும்மரவும்விர வுஞ்சடை, வள்ள லாஇிய வான மியூ ர்க 

னே” ௭-ம், இருவாய்மொழி. *உணர்ந்துணர்ந் இழிந்த 
suri gM Mut sad நிலைமை, யுமர்ர் தலச் துண 
flax மிறைகிலை யுணா்வரிதுயிர்கா, ஞுணார்துணர்ர் து 
ரைத்துரைத் தரியயனர னென்னுமிவரை, யுணர்ச் துணர் 

நீதுரைத் தரைத் திறைஞ்சமின் மனப்பட்ட தொன்றே?? 
அன்றியும், ““மடும்கொ டெய்வ முலோக மூலோக, மூ 
ழ்கொள் சோதி மலர்ந்தவம் மானே, மூழ்கொள் இ 

தைசொழ் செய்கைகொண் டென்று, WO perm றுன்னை 

வணங்கவா ராயே”? ௭-ம், சியஞான?த்தியார். மனமது 
கினைய வாக்கு வழுத்தமர் திரங்கள்சொல்ல, வினமலர் 
கையிற் கொண்டிய் இச்சித்த தெய்வம் போற்றிச், னெ 
முத லகம்றி வாழுஞ் செயலற மானா லியார்க்கு, முன
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மொரு தெய்வ மெங்குஞ் செயம்குமுள்னிலையா மன் Ga’? 
எ-ம், வரும். மற்றும் வருவ வம்றாம் தாண்ட, (௮௭), 

[யாதொரு போகமோரக்ஷம் அைபினாலன்றி மந்ரெ 
ன்னுல் யாவர்க்ஞூம் அடைதல் கட்டாசெய்று 

மேற்கூறுஇன்றுர்.] 

கெய்யின்றி யாக முடியுமே னிடுபே 
ரைவகை யாக முக்தி பற 
அன்பின்றி யாகுமென் அந்தி பற, 

௭-௮. யாதாமோரிடத்தாயினும் கெய்யின்றி யாகம் 
முடியுமாயின், கருமயாயம் தவயாகம் மச்திரயாகம் பாவ 
னாயாகம் ஞானயாகம் என்று இங்கனங் கூறிய ஐவதை 

யாமும் அன்பிப்றி ஒருவனுக்கு மூடியும், எ-று. 

இதகுுல் போசமோக்ஷ£ழ்திம் கெல்லாம் ஆதரமே கார 

ண மென்றுதாயிற்று., 

(இ-ம்.) இருவள்ளுவா்:ஃ “அன்பிற்கு முண்டோ வடை 

க்குந்தா மார்வலர், புன்கணீர் பூச தரும்” எ- ம், இரு 
மர்திரம். “அன்பு சிவமிரண் டென்ப ரறிவிலா, ரன்பே 

சிவமாவ தாரு மதிலொ, ரன்பே சிவமாவ தாரு மதிநீ 
துமி, னன்பே சிவமா வமர்ந்திருப் பாரே?” எ- ம், 4என் 

பே விறகா விழைச்டி wo $B Gri, டொன்டோ லெ 

ரியிம் பொரிய வறுப்பினு, மன்போ டுருக யகங்குழைர் 

தார்க்கன்றி, யென்போன் மணியினை யெய்தவொண்
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ணாதே” ௭ -ம், தேவாரம். 4 நெக்குசெக்கு நினைப்பவர் 
நெஞ்சுளே, புக்கு நிம்கும் பொன்னார்சடைப் புண்ணி 
யன், பொக்க மிக்கவர் pad ருங்கண்டு, rag கிற்ப 
னவர்கமை காணியே”? எ-ம், திருட்டாட்டு. (இட்ட 

முண்டேற் நுன்பமுமுண் டேழைமனைவாழ்க்கை, முன்பு 

சொன்னேன் மோழைமையான் மொட்ட மனக்தீரே, 

யன்பால்லா ரணிகொள்கொன்றை யழிகளடி. சேரா, 

ரென்பகோயி லெதிர்கொள் பாடி, யென்பதடை வோ 

மே” ௭-ம், திருவாசகம். ₹₹பத்திவலையிற் படிவோன் 

காண்க? அன்றியும், (தேவ தேவன்மெய்ச் சேவசன் 

ஹென்பெ ருந்துறை நாயகன், மூவ ராலுமறி யொணா 

முதலாய வானரத் மூர்த்தியான், யாய ராயினு மன்ப 

ன்றி பறியொணாம௰ர்ச் சோதியான், நாயமாமலர்ச் சே 

வடிக்கணஞ் சென்னி மன்னிம் சடறாமே?? எ-ம், இருவா 
ய்மொழி. “நீர்மையி னூம்றுவர் மீியவன் றைவர்க் கள் 

செய்து நின்று, பார்மல்கு சே யலி 2 பாஞ்சுடரை 
நினைற்தாடி., Bi LOWE, கண்ணின ராகி கெஞ்சங்குழைந் து 

கையாதே, யூர்மல்கி மோடு பெருட்பா ருத்தமர்கட் கெ 

ன்செய்வாரே”? எ-ம், அமரர் தொழப்படுவானை யனைத் 

அல குக்கும் பிரானை, யமரமனத்திஜஐள்யோகு புண TB 

வன் ஐன்னோடொன்றாக, வமரம் துணியவல்லார்க ளொ 

ழிய வல்லாதவ ல்லா, மமரகினைந்தெமும் தாடி யலர்த் 
துவ தேகருமம்மே” ௭-ம், சிவதருமோத்தரம். (அதர 

வே பாமான வம தாகு மாதிடடு வர்தமிவம் றணைத்து
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மாகு, மாதரவழ் றவரிகை யம தாகா வாதலினா Our 
வே மூலமாக, மாதரவே பிர௫ருதி யான்மா வீசனெஜும் 
பொருளு மதிவிக்கு மமலன் ரூளு, மாசரவே யடைவிக் 
கு மாத லாலே யரைத்திலுக்கு மாதாவே மூல மாமே? 

எ-ம், அுபவசாரம். ₹*அன்பி லாதகல் லறங்களு மை 

வகை வேள்வியும் பிணமேயா,, மன்பில் வாய்மையுக் 
தானமு மொழுக்கமும் விரதமும் பிணமேயார், துன் 
பின் நோனஞுந் துகளிலெள் ௪மயமுஞ் சொல்லிடிந் பிண 

மேயா, மன்பிலாதிய ல௰ம்பொரு எஸஎின்பம்லீ டனைத் 
இற்கு முமிருண்டோ”” எ-ம், சொருபானர் தநிலையம். 
அட தொன்றுமம் ஐருஞ்சிவ மொன்றுமென் றறிபவ 
சமிலில்லா, ரன்ப தேவ மாயிருச் தமையதிந் தவரிறை 

யருள்பெற்முர், துல்பவன்பவம் துவங்களில் லீடெனச் 

சொல்லிமி மவையெல்லா, மன்ப தாமழமு இனை மூமூநீ 

இடவுணா வயலவ ரூரைதானே?? எ-ம், மெய்ஞ்ஞான 

விளக்கம். “தூமமது வெய்குளது வங்கனல காமா, றேம 

முத வேயிஹைவ னாருமவர் பாலுர், தாமமை விலாதுருகு 
தன்மைய ௫ளத்சே ; யாமிறைவஞரரிய தாளுமென வோ 
ரே?? எ-ம், மெய்ஞ்ஞான நிலையம், “முழுத் தன்னையே 

தழுவி... ஈழுவிடு மூலமா மிறைவந்து, பழமுதொன் தின் 

திய பத்தியல் வலையினிழ் படுமெலு மதுகண்டா, லெழுது 

கல்வியு மிலங்குகற் றஉவங்களும் யோகஞாசனமு மெங்கே, 

யழிவொன்றின்றிய வன்பினன் பெருமையை யழையவு 
முடியாதே”? ௭-ம், இருக்களித்றுப்படியார்.. (இன்பே 

௧0
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யென் னன்பேயென் றன்பாலழைத் தளித்திட், டன்பே 

யன் பாக வறிவழியு - மன்டன்றித், இர்த்சா தியானஞ் 

சிவார்ச்சனைகள் செய்யும, சாத்தும் பழமன்றே தான்” 

௭ம், சிவானர்தமாலை, 8 ரார்பதினெண் புராணஞ் செ 

மூமறைநா, லாராத வாகமங்கறழ் மய்ந்தறிந்து - நேரா 
கள், சங்கரன் ரூளிணைக்க மன்பிலனேம் சண்டாள, னங் 

கையினிற் பா€ ரதி!” எ-ம், வரும். மற்றும் வருவனவற் 
ரூற் காண்க. (௮௫) 

[அன்டோகூடாத கெஞ்சிற்கு உணர்த்துதல் 

மேற்கூறுகஇன்ளார்.] 

அஞ்சிவக் கன்புறு தைம்புலக் கோடுமே 
னெஞ்சிழ் கறிவுறுத் தும் பற 
நீதுணை பல்லையென் DOE Lim, 

எ-து. எல்லாச் சிறப்பினையுமுடைய சிவ இற்கு அன்பு 

செய்யாது குற்றத்தனை விளைட்ட தாய ஐம்புல விஷயங் 
களை இச்சத்து உன்னுடைய கெஞ்சம் செல்லுமாயின், 

அதனைகோக்கு நித்தியானர்தத்தனை நீத்துச் இறிதாய் ௮ 

ழிதருஞ் சத்தாதிவிஷபச்தைக் கருதாகிற்கும் நெஞ்சமே 
டீ எனக்குத் துணையாகக் கடவாயோ அல்லையென்று வலி 

யுறுத்தி அறிவுறு த்து, எ-று. 
(இ-ம்.) திருவா௫கம். * அடு இன்றிலை கூத்துடையா 

ன்கழம் சன்பிலை பென்புருடப், பாடுடின்கிலை பதைப்ப 

அஞ் செய்கலை பணிலை பாதமலர், சூடுசின்றிலை சூட்



மூலமும் உரையும், ௧௪௪ 

ருடன் ஐதுமிலை தணையிலி பிணசெஞ்சே, தேடுன்றிலை 
தெருவுதோ றலறிலை செய்வதொன் றரியேனே?? எ-ம், 
பட்டணத்துப் பிள்ளையார். © டேசுவாழி பேசுவாழி), 
யாசையொடு மயங்கி மாசறு மனமே, பேசுவாழி பேசு 
வாழி ;) கண்டன மறையு முண்டன மலமாம், பூசினமா 
சாம் புணர்ந்தன பிரியு, கிறைக்துன குறையு மூயர்ம் 
தீன பணியும், பிறந்தன விறக்கும் பெரியன சறுக்கு, 
மொன்றொன் ஹஜொருவழி கில்லா வன்தியுஞ், செல்வமொ 
மி பிறர்தோர் தேசொடி இகழ்ச்தோர், கல்வியிற் ற் 
தோர் கடுந்திறன் மிகுக்தோர், கொடையிழ் பொலிம் 
தோர் படையிழ் பயின்ஜோர், GOSH guts grt bows 
தினின் வந்தோ, ரெனையரெங்குலத்தின ரிறந்தோ ஏனைய 
வர், பேரு கின்றில போலும் ே தீரி, னீயுமஃததிதி யன்றே 

மாயப், பேய்த்தேர் டோன்று நீப்பரு முறைக்கத்துக், கன 

வே போன்று ஈனவு பெயர் பெற்ற, மாய வாழ்க்கையை 
மதித்துக் காயத்தைச்,கல்லிலும் வலிதாக் கருதிப் பொல் 
லாத், தன்மைய ரிழிவுழிச் சார்ந்தனை நீயு, சன்மையிம் தி 
ரிர்த புன்மையை யாதலி, னமுச்குடைப் புலன்வழி wap 
க்கத்தி னொழு, வளைவாய்த் ண்டிலு ளிரைவாய் விமு 

ங்கும், பன் மீன் போலு, மின்னுபு விளக்க தீத விட்டில் 
போலவு, மாசையாம் பரிசத் தியானை போலவு, மேர 
சையின் விளிர்த புள்ளுப் போலவும், வீசிய மணத்தின் 
வண்டு போலவு, முறுவ துணராச் செறுவுழிச் சேர்ந்த 
னை, அண்ணா ஜூய்றுத் தன்னகப் படுக்கு, மறிவில் டே த்



௧௪௮ அ௮விரோதவுங்இயார் 

அ அந்துழி போல, வாசைச் சங்கிலிப் பாசத் தொடர்ப் 
பட், டிடர்கெழு மனத்தினே டியம்றுவ தறியா, குடர் 
கெழு சிறையமைக் குறங்குபு டெத்தி, உறவை நினைந்த 
கன்றென விரக்கி, மறவாமனத்அ மாசறுமடியார்க், 
கருள்சூரர் களிக்கு மற்பு தீக் கூத்தனை, மறையவர் இல்லை 
மன்றுளாடு, மிறையவ னென்இலை யென்னினைர் முனை 
யே”? எ-ம், தத்துவராயர். ₹₹மற்றிலை பற்மென்று வாழ் 
வித்த ஈாதன் மலாடியைப், பற்றிலை மற்றொன்றைப் 
டற்றுதொழிந்திலை பழ்றியொன்றும், பெற்றிலை யாயிலும் 
பேய்த்தேரை கீமாஜும் பின்றொடர்ச்சி, யற்றிலை யென் 
செய்னெ முய்கெஞ்சு மேயழிர் தற்றனையே? அன்றியும் 
நின்பெற்றி தன்னை கினைக்கவுண் டோகெஞ்௪ மேகிறை 
யப், பொன்பெற்று வைத்தும் பொதிழ்து கொளாய்புன் 

குரம்பையிலே, தன்பெற்றி தன்னைத் தரும் தம்பிரான் 

வந்து சார்க்திருட்ட, வென்பெழ்றிநியிர்தி யஞ்சொன்ன 

வாசெய் தளைக்கன்றதே?? ௭-ம், மூல௫த்தி. அன்பிலா 
கெஞ்ச மர௫ம்பிணி யெலவு மளவிலாப் பகைஈமக் சென 

வும், துன்பமார் சோச மோகமே முதலாச் துயரெலாம் 
விளைகிலமெனவு, மின்பவீ டெய்தா திடற்டை பூரு 

மிருளுமென் நியம்புவர் பெரியோர், துன்பிலா விறை 

வர்க் கன்பிலா நெஞ்சே துணையலை துணையலை யெனக்கே?? 

எ-ம், அனுபவசாரம். “புலையுறு செயலாற் புலலுறு போ 

கட் புகலரும் விடத்தையே நுகர்தம்; கலமரு கவலைக்



மூலமும் உராயும், ௧௪௯ 

கடலுளே தல்ழோகவே விழுர்தழி நெஞ்சே, கலைகளி 
னுணர்வுக் கரியகற் சொருபன் கழல்களை நினைந் துநைங் 
அருகி, யெலையறு மன்பா மமுதினை விரும்பா தேது 
கொண் டென்செய்தாய் கெடுவரய்?' ௭-ம், போதரத்சாக 
ரம். **காயநீர்க்குமிழி யஇலுறு மின்பங் கானலிம் புன 
லது சனக்கிங், காயவச் துயர மளவிலை யதுகி யாய்வுரு 

மையினழிச் தற்ருய், நீயினிக் கவலை மயல்களைச் தவிர் 
நீது நெஞ்சமே வந்தெனக் குடன்பட், டாயவச் சொரு 

டம் கன்பதே புரியிலரியதே தார்ஈமக்கெதிரோ” எ-ம், 
வரும்- மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க, (௮௬) 

[பின்னும் சத்தாதி விடயழ்தால் குற்றமே யென்று 

வலியுது த்திக் கூறுஇன்ரூர். | 

அசுணாஇக் கோரொன்றா லைம்புல னானு 

மிசையுமேம் மேடெமக் ஞாட்.£ பற 

எங்கன முய்துமென் றும்தீ பற, 

எ-ழு. அசுணப்புள் யானை விட்டில் மீன் வண்டென் 
டன ஐந்தும் சத்தாதி விஷயங்களில் *வளைவாய்த் சாண் 
டிலு னுள்ளினா விழுங்கும் பன்மீன்போலவு, மின்னுபுவி 
எக்கத்து விட்டில்போலவு, மாசையாம் பரிசத் இயானை 

போலவு, மோசையின்விளிர்த புள்ளுப்போலவும், வீதிய 

மணத்தின் வண்டுபோலவும்' ஒசரொன்ராலே கேட்டையா



é@o அவிரோதவுந்இயார் 

நிற்கும். எமக்கு ஐம்புலனாலும் கேவெருமாயின் அவம் 
நினை நகீங்காவிடத்து எங்கனம் உய்குவம் நெஞ்சமே, 

எ-று. 

இ-ம். ஞானவாட்டம். ₹*உரைத்தவசு ணங்களிறு 

விட்டின்மீன்றே னோசையூ ஜொளியிரத மாற்றமென்ன, 

நிரை த்தவவற் மோசொன்றான் மாய்ர்துபோகு நிலையழி 

க்கு. மிவையைந்து கேரோகூடி.4், கரைத்தலுறு பவர்க் 

இன்ப மெம்கே யுன்றன் கட்டுக்கு வாதனையே கயிழ்றுச் 

சாலம், புரைத்தெழுகெஞ் சேயதுவே போகுமாயிறழ் 
பொருவில்௪ய மஃறுனக்குப் புகலும் காலே? எ-ம், 

அமுதசாரம். சிந்தா மூலமனிதர் FF செவிமுதலா, 

மைந்தாலு மீடழிய வல்லரோ- வைநீதிலொரு, வேட்கை 
யசுணமிபம் விட்டின் மீன்வண்டு, கேட்கைமூத லோ 
சொன்றன் கேடு?” எ-ம், ஓழிவிலொடுக்கம். €நாயலகை 
கெய்விரும்பி சஈக்குவது ஈஞ்சிட்ட, பாயசமு மெய்ப் 
பரிசம் பாவைமிகச் - சாயனீர், வேட்கை யசணமிபம் 
விட்டின்மீன் வண்டியவையின், சாச்யைக்கண் டாரீதுற 
வா தார்” எ-ம், வரும். மற்றும் வருவனவற்ராம்காண்க. 

| வனிதையர் விஷயத் தால் வருங்கேடு 

மேற்கூறுஇன்ருர்.] 

ஆயிழை யார்பாலுண் டைம்புல வேட்கையு 
8ீவிரும் பிற்கேடென் HE wm 
நெஞ்சமே சொல்வதென் லுக் பற,



மூலழும் உராயும், ௧இக 

எ.து. வனிதையரிடத்து ஐம்புலதுகர்ச்சியும் உளதா 
மாதலின் அவரதுபோகத்தை நீ விரும்பிழ் கேடென்டத 

DE ஒராயம் என்னை நெஞ்சே, எ.று. 

இ-ம் : இருவள்ளுவர். ₹6 கண்டுகேட்டுண்டுயிர்த் துற் 

தியு மைம்புலனு, மொண்டொடி, கண்ணே யுள?! அன் 

றியும், “உள்ளம் களிம்கலுங் காண மடிழ்தலும், கள்ளு 

க்கில் காமத்திற் சூண்டு?? எம், இருவாசகம், “sno 

கணணிய மாம்புல ரூற்றங் கரைமர மாய், வேருறு 

வேனை விடிதிகண் டாய்விளங் குக்இிருவா, ரூருறை வாய் 

மன்னு மூத்த கோசமங் கைக்கரசே, வாருறு பூண்முலை 

யாள்பய்உ வென்ளை வளர்ப்பவனே?? எ-ம், வரும். மற் 

றும் வருவனவம்றாம் காண்க. (௮௮) 

[காமத்தால் வருமின்பமும் இதனால் வருந்துன்ப 
மும் மேம்கூறுஇன்றார்.] 

சிலந்தி வருட..த் இகழுஞ் சுகம்போ 
லிலங்கிழை யார்சுக முர்தி பற 
இடராய் விளையுமென் று பற, 

எது. ஒறாவனது உடலின்௧ண் தோன்றிய சிலர் 
யைச் சூழ்ச்து உரால்வருட உண்டாயெ சுகம் பின்பு: 

கீறி அறுத்துத் தீர்க்தற்கு இடமாய் விதனஞ் செய்குதல் 

போலும், ஆபரணதிகளினது சிறப்பால் மயச்கஞ் செய்யா 

கிம்ஞூம் மகளீரிடச்து உண்டாடிய இழ்றின்டமும் பின்பு 

5ரகாதிவா தனைக்கு இடஞ்செய்யும், எ-று. |



௧(இ௨ அவிரோ தவும்இயார் 

இ-ம். தேவாரம். குழலை யாழ்மொழி யாரிசை 

வேட்கையா, யுழலு மாக்கையைப் பூணு மூணர்விலாத், 
Spa நீர்மடிக் கொள்ளன்மின் சாம்றினோ, மிழலை 

யானடிச் சாரவிண் ணாள்வரோ””, அன்றியும் மாணா 

வரு வாட௫ுயோர் மண்ணளந்தான் மலர்மேலவ னேடி 

யுங் காண்பரியாய், கீணீண் முடி வானவர் வர்திறைஞ்சு 

கெல்வாயி லரதீதுறை நின்மலனே, வாளூர்நுதலார் 

வலைப் பட்டடியேன் பலவின்கனி யீர்தது போல்வ கன் 

மூன், ஞாணோடுடெண் ணாமுரு வாடறின்றா யடியேனு 

யப் போவதோர் சூழல்சொல்லே?? எ-ம், திருவாசகம். 

“*செழுடுன்ற தீப்புகு விட்டிலிம் சின்மொழி யாரித்பன் 
னாள், விழுன்ற வென்னை விடுதகண் டாய்வெறி வாய 

அகா, லுமுஇன்ற பூமுடி. யுச்தர கோசமங் கைக்கரசே, 

வழிகின்று நின்னரு ளாரமு தூட்ட மறுர்தனனே?? எ-ம், 

பட்டணத்துப்பிள்ளையார்பாடல், இலவிதழார் வீழ்வா 

ரிகழ்வா ரிவர்தங், கலவி கடைக்கணித்தும் பாரே-னிலகு 

மொளி, யாடகஞ்சே ரம்பலத்தெம் மாளுடையா ஸின் 
௫6), சாடகங்கண் டின்பான சான்”? எ-ம், வதருமோத் 

தீரம். “குட்டவுடல் கொடுக்குமிதய் கூழடினழம் கொடி 

யிடையா, சிட்டமுமிம் முறையெணுக விளையவர்தம் பரு 

வம்போற், குட்டமழற் கூடுதலுங் கொமுகனுக்கொப் 
டெனக்கொள்க, தொட்ட துவக் இந்திரியஞ் சொற்பொ 
ளும் துணிவா” அன்றியும், *பூரிர்தவர்ச வினை 
யைப் பொருவரியா னடிக்கன்பு, பிரிர்சவர்கள் வனிதை



மூலமும் உரையும், ௧௫௩ 

wer பெறற்கரிய பேறென்றே, UNH Saris ணடந்த 

வர்க னிமுக்காய குழிவழிக்கே, யெரிர்தவர்கள் இடந்தெரி 

வாய் கிரயத்து மிளைப்புறவே?? எ-ம், ஞானவாூட்டம். 
“பைச்தொடியா ராசைகோய் கம்பீர மனிதரையும் பது 

மக் தன்னை, முந்திரவிக் கதிர்போல மிளிர்விஃஞ்ங் கன 

லிடியு முனைக்கூர் வாளும், வெந்தவிருப் புப்பொறியு மெ 

னக்கொடிய மனவேட்கை மேரு வொத்த, சந்தாஞா 

னியர்தீரர் ரூரரையெல் லாமிமைட்பிற் அரும்பு செய்யும்”? 

அன்றியும், *மேவுதற் கரிதாய்க் கேசம் புகையதாய் விழி 

LG cous, தீவினைச் சிகைசேர் மாத ரெனுங்கன திரு 

ணம் போல, யாவரைச் சுடாது தூரத் தெரிடுன்ற உரகத் 

திக்குட், பாவையர் குளிர்ஈ்த மேனி பசையிலா விறக 
தாமே? அன்றியும், “மாமடஞ் கெறிர்ச நெஞ்சன் மனித 

ராம் புட்பி டிககம், காமனாம் வேடன் வீசும் வலையொப் 
பார் கருங்கண் மாதர், தீமனச் சேறூர் சன்மச் சறுகுழி 
மீனா மாச்தர்க், கேமவா தனைக்க யிம்றுத் தூண்டிலுக் 

கரையு மொப்பார்”” ௭-ம், நாலடியார். *அம்பு மழலு மிர் 

இர் ஞாயிறும், வெம்பிச் சுடினும் புழஞ்சுடும் - வெம் 

பிக், கவற்றி மனதிதைச் சுடுதலாம் சாம, மவற்றினு மஞ் 
௪ப் படும்?” அன்றியும், ஊரு ளெழுர்த வுருகெழு செம் 
திக்ஞ, கீருட் குளித்து முயலாகு - கீருட், குளிப்பினுங் 

கரீமஞ் சுடுமேகுன் Col, யொளிப்பினுல் காமஞ் சுடும்!* 

எ-ம், 8ீதிசா.ரம். ஊரு ரொனும்வனத்தி னொள்வேற்சண் 

மாதரோனுய், கூரூர் விடமுட் குழாமுண்டு - சரூர், வீரத்
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இவயிராட விவேகத் தொடுஞ்சோ, ெத்தணியா தேகலெ 

வனோ”? எ-ம், வரும். மற்றும் வருவனவற்றாம் காண்க,() 

[ஈல்லுணவா௫ய சுவைகள் விழைதல் தீதென்று 

மேற் கூறுகன்ரூர்.] 

ஆன்பாலுங கூழு மகற்றும் பசியெலாந் 
தான்பின் மலமாமென் று பற 

சடுரசம தேடேலென் றும் பற, 

எ-ு. ஒருவனஅ மிகு£த டசிக்குப் டாலும் சருக்கரை 
யும் முக்கனிகளும் கூட்டி. அருக்தினாலும், ௮ஃதன்றி உப் 
பற்ற நீர்க்கூழும் சாடியும் மற்றுள்ள சாகமூல பலாதி 

களும் அருந்தினாலும், உதராக்கனி அவியாநிழ்கும் யா 

தொரு புசிப்டேனும் உதரத்தைப் பொரும்தித் தனது 

தன்மை கெட்டு மலத்தன்மையொன்றே அடையா நிற் 

கும்; ஆதலால், பசிக்கு உதவின தன்றிக் கைத்தல் கார்த் 
தல் புளித்தல் துவர்த்தல் உவர்த்தல் இித்தித்தல் என்றெ 

அறுசவைகளைத்தேடி. ஓடேல் நெஞ்சமே, எ-று. 

இ-ம். தத்துவராயர்: **பண்டைப்படியே மஈமச்களிக் 
கின்ற பாஞ்சுடரைக், கண்டைக் கனியை யமூழைக்லை 
விட்டுக் கவலைகநெஞ்சே, தொண்டைக்கு மேலுநுஞ் சோ 

fot சவர் துடியிடையார், கெண்டை ச் அணைவிழி 

யுமூன்னி யென்னைச் கெடுத்தனையே”' ௭-ம், வொனர்த 
மால். 4(உப்பகன்ற நீர்க்கூழு முண்டாம் பகெடுமா, 

லட்பதுண்டு கூவல்குள மாறதனி - லிட்படியைப், பார் ழ்



மூலமும் உரையும், a@@ 

தமையா கெஞ்சே பரச்தெழுந்து சென்றுலும், பேர்த் 
அளதின் மேல்வருமோ பேசு?? அன்றியும், “சீயா யமை 
யாய் சினைந்தோடி.ச் இட்டாமை, யேயா யமைந்தா யிடர் 
நெஞ்சே - காயோ, கடையானார் காய்பசக்கே கால்குலை 
வர் கற்ஜோ, ரடையாரோ வாங்கமைவின் பால்” எ-ம், 
வரும். மற்றும் வருவனவற்றாம் காண்டி. (௯0) 

| மேலமைவு கூதுஇன்ரார்.] 

வேண்டாத துன்பு மேவல்போ லின்பழு 
வேண்டா விடினுமுண் 0%த பற [ம் 
விதிவழி நெஞ்சேயென் அந்தி பற, 

எது. யாவனொருவலுக்கும் இன்பதுன்பங்களெல் 

லாம் ஊழிம்வழியே அடைதலால், வெறுக்கப்பட்ட 
துன்பமும் உனக்கு இயல்பாய் வருதல்போல யாதொரு 
விஷய சுகமும் நீ விரும்பாவிடினும் அமைத்தபடி.யே 

வழு கூடும் அவம்றினை அயாவுழல் ஓழிவாய் நெஞ்சமே, 
OT~ 2s 

இ-ம். திருவள்ளுவர். வகுத்தான் வகுத்த வகை 
wor) Care, தொகுத்தார்க்கும் துய்த்த லரிது!* 

அன்றியும், **பரியினு மாதாவாம் பாலல்ல வுய்த்துச், 
சொரியினும் போகா தம” ஓளவையார். “goaded 
முகக்னு மாழ்கடனீர், சாஜி முகவாது சானாழி- தோழி, 
நிதியுங் கணவனு நேர்படினுர் தந்தம், விதியின் பயனே 
ட்யன்'” அன்றியும், *“எழுதியவா மூமென் நிராமட கெஞ்



௧௫௬ அவிரோதவுந்இியார் 

சே, கருதியவா ரூமோ கருமம் - கருதிப்போய்ச், கற்ப 

கதிதைச் சார்ந்தோர்க்குக் காஞ்சிரங்கா மீர்ததேன், மூற் 

Lag Bb செய்த வினை”? குூகைஈமச்சிவாயர், (வைய 

முழுதும்படைத்து வாழு மருணடூரி, யைய னமைச்தடடி 

யல்லாம - னொய்யமன, ராரா யிரம்விதமாய் கொர்தாலு 

மெள்ளளவு, மேரு தஇிம்குறையா தே”? சவானர்கமாலை. 

“இல்லாத இல்லை யுளுதவி மாதென்று, கல்லோர்துணி 

பொருளை காயேகா - லெல்லா, மமைத்தபடி. யேவருமா 

லாங்கசைவென் னெஞ்சே, ௪மைக்தபொரு டாமதிவார் 

தாம்?” ஒன்தியும், “பல்காய கதிகதியும் பானெய்பழத் 
தோட்டிசில், செல்வாய தேயஞ் செறிர்தாலு - மெல்ல 

வனை, யூட்டாவு முண்டே லுறுபிணிமற் றியாதொன்றால், 
வீட்டாதோ மகெஞ்சே விரைந்து?” அன்றியும், “இன்பத் 
அக் கோடி யிமாக்குமது போன்மனமே, துன்ப G gle 

கோடிச் சுழலாயே - யின்பமுகீ£, யப்படியென் றெண்ணி 

யிளைப் பாறியாட் டேறுபெறா, இப்படிவர் துற்பவிப்ப 
தென்? அன்றியும், “நீரி தலைழ்சான் மேலா? நின்ற 
இம், கூடும்படியன்றிக் கூடாதா - லோடி, வருர்தாம 
அள்ளபடி. வக்இடக் கண்டாதி, யிருர்தாலோ கெஞ்சே 
யினி” அன்றியும், **இருர்தவிட ச் தேதும் வரச் கண் டி.ர 
ப்ப தன்றோ, பெருந்தகைமைக் காபசணம் பேதாய் - 
மருச்தெனவே, யாங்கினியார் தம்கடையிம் சென்திடினு 

மாதரியார், பாங்இுதுகாண் பாழ்கெஞ்சே பார்” அன்றி 

யும், *ஆற்றங் கரைட்பசுத்தா னக்சரைாயோ டிக்கராயிற்,



மூலமும் உரையும், ௧௫௭ 

ஜோற்றும் பசும்புற ரொடர்புறுமே - யாற்று, வதுபோல 

கெஞ்சே யலந்தலைப்பட் டொடுி, மிதுவே யுனக்கிதனாம் 

பேது”? மற்றும் வருவ வற்றாம் காண்க; 

[ இங்ஙனங் கூறிய வுபாயங்க எனைத்தையும் நெ 

யாகப் பற்றிச்சென்று உண்மை நிட்டையி 

னையே கூடல் வேண்டுமென்று ‘Cro Der Gest 

gir] 
சொன்னவி% மானா வுபாயங் கொடுகொடர்ங் 

தன்னமெய்£ நிட்டைசேர்ம BoE பற 

ஆனம்மம் பெழ்றிடென் ib Lm, 

௭ - து. இம்ம் பாவனையாஇயாகச் சொல்லிப்போ 

நத மானாவுபாயங்களானு மன்சை யொருவமிப்படுத்திச் 

செப்று முற்கூறிய பாவனாதீத நிட்டையைப் பொருந்இ 

நின்று பேரானர்தம் பெறக்கடவாய், எ-று. 

பாவனையாதியான கிட்டைக ளொவ்வொன்றி லகேக 

விதங்க ளடக்க நித்றலானும், இன்னு மூபாயங்கள் பல 

வாகஹழால்களிம் சொல்லப்படுமதனாளும், 'நானாவுபாயங் 

கள்? என்று கூறினாொனக்கொள்க. 

இ-ம்: தத் துவராயர். “இம்மற் கிறையா னவுடம் பை 

யெடுத் திதுகா ரணமாக விரவும் பகலு மெளிவர் தன 
செய்திதனா லமையாதே, மம்மர்க் இடனாய் கடனா டிய 

பொய்வாழ்வைக ௧௫ தாதே மறையிற் அுறையிற் பொறை 
யிம்றுறவி விறைவிற் குறைவம்றே, யெம்மைக் குசமக்



௧௫௮ அவிரோதவுநஇயார் 

கூறவா மவர்வே றலர்நா மலதென்றே யாதொன் நிஜம் 
யாவசொடும் பணிபம் றெல்லா வழியானும், தம்மைப் 
டெனுவா னினைவா ரூறவே தாலோ தாலேலோ தனிரா 

யகமே யெனையா ரடையாய் ஜாலோ தாலேலோ” மற் 

அம்வருவனவற்றாற் காண்க, (௬௨) 

[அவ்வுண்மை நிட்டைசார்ந்து சாஇப்போர்க்கு 

வாக்கும் தொழிலும் எதுகாறும் அடங்காதோ 

அதுகாறும் நிலைகொளாதென்று மேற்கூறு 

இன்றார்.] 

நினைவெழின் மெய்ந்கிட்டை நீய்குமேன் மாணா 

பினையெழி னென்னாமென் றுந்தி பற 

பேச்சும் தொழிலுமென் றுந்தீ பற, 

௭-அ. யாவனொருவ ணுண்மை நிட்டைசாஇக்கு மிடத் 
தவனுக்கெல்லா வுபாதிகளுமடங்கி ரிர்த்தாங்க ௪ழூத்தி 

சம்போல இவ்விடத்திருக்கன்றதென்.று உண்ணினைவு ௪ற் 

ஹேயுண்டாமாயிஜலும் அது சகசடிட்டையன்றென்று ௪௬ 

,தியாதிகள் கூறாரிற்குமாயின், ௮ர்சினை வெழாம ஓடக் 
குவதன்றி அதுதடித்துப் புறநிலையாய் மனாககளோடு 
கூடி, அவதிதையடைந்து ஐம்புலன்களையுங் கவர்ச்து வாக் 

குர்தொழிலுமாகயெ கன்மேந்திரியங்களும் பிரோசப்படு 

மாயின் அர்சிட்டை யாதாய் முடியுமோ மாணாக்கனே, 
எ-று;



மூலமும் உரையும், ௧௫௯ 

மினைவெழின் மெய்ச்டிட்டை நீங்கும்” என்றவதனான் 
மனோலயஞ் செய்வோர்க்கு வாச்குர்தொழிலு மசைவற 

அடங்குதலே நியமமென்றாரொனக் கொள்க. 

இ-ம். திருவாய்மொழி “உள்ள முரைசெய, லுள்ள 
விம் மூன்றையு, முள்ளிக் கெடுச்திறை, யுள்ளி லொடு 
ங்கே? ஓளயையார்;. மோனமென்பது ஞானவரம்பு?? 
சிவானச் தமாலை. *ஒடியுழன் மிந்த வுடம்பை யொருதே 
8, பாடிமிடற் றைப்புண் படுத்தாதே - கேடுபிறர்ச், கும் 
மால் விளையாதே யொன்றுடனும் தாக்காதே, சும்மாவே 
காணுஞ் சுகம்?” அன்றியும், “ஓடாதே தேடாதே யுன்னா 
தே யோசையெழமப், பாடாதே சாத்திரங்கள் பன்னாதே- 
கேடுபிறர்ச், கும்மாலே செய்யாதே யொன்றாே தியொன் 
அமறச், சும்மா விருக்கை சுகம்”? மற்றும் வருவனவற் 
முற் காண்க, (௯௩) 

(இச்செய்யுள் தொடங்கு ஞானிகள் தாசாரங் 
கூறுன்ருர்.] 

ஆனந்த மெய்தினோ சாடிலும் பாடினு 

மானந்த லிலையென் றுந்தி பற 

அவர்செயல் கூழொணா தும் பற, 

௭-து. இங்கனம் கூறிய உண்மை நிட்டைகள் வந்து 
பரமானந்தம் பெற்றுள்ள ஞானிகளாயிஜோர் பின்பு ஓ 
சாடல் பாடல்களைச் செய்தார்களாயினும் ௮த்சொழில்க



௧௬௦ அ௮விரோதவு£இயார் 

ளெல்லா மானந்தலீலையாய் மூடியும், அவரது செயற்பா 
டொருவரானிச்சயித்துச் கூறுதல் கூடாது. எற, 

'ஆடினும்பாடினும்” என்றவும்மையால், அவை நியகூ 

மல்லவென்ற தெனக்கொள்க. 

இ-ம்: அஞ்ஞவதைப்பரணி. “0)தளியு முளத்தார் இல 
வர் தெளிப்பார் லவர் களிப்பார் லவர் இிகைப்பா, 

got மூளத்தோ டமுது சிரிப்பா ரவர்கள் செயற்பா 

டறநியவொணாதே'? மோகவதைப்பரணி. அல்ல தங்கவர் 

பெருமையை யருமஜஹை மொழிய, வல்ல தன்றரன் 

மகுந்தனும் பிரமனு மாட்டார்'' மற்றும் வருனவம்ராம் 
காண்க, (௯௪) 

சோறிட மாடும் துணிதரக் குப்பையு 
மாறினோர்க் குள்ளவா லும் தீ பற 
ஆய்கவைக் கெண்ணாரொன் றுந்தீ பற, 

எ-து. கோதிடுதற்கு மாடும் சோவணத்துணி கொடுத் 
தீற்குக் ருப்டைமேடு மியல்பாகவிருத்தலின், அவற்தினைச் 
குறித்தொருவரை யஞசரித்தற்கு நோனிகளாயினோர் மத 
நீதாயினு நினைப்பதில்லை எ-று, 

அஃ்தெங்கனமெனின், மெய்யுணர்ர்தோ சொன்றையு 
மிப்பிரபஞ்ச த்தின்சண் வேண்டார்களாயிலும், பிராரத்த 

தேகமுள்ளளவும் அதனுக்காகாரம் வேண்டுதலின் அது 

குறித்தாயினு மொருவரை யனுசரிக்க வேண்டுமேயெனில் 

அதுவேண்வெதில்லை, அறிஞர்க்கு காடுதோதுமிரர்துண்ட



மூலமும் உராயும், ௧௬௧ 

லியல்டா யிருத்தலின், அங்கனமாயினும் அபிமானமறை 
ட்பது நிமித்தம் ஒருசோவணத்தசை யாயினுங் குதித்து 
அனுசரிக்கப்படுமேயெனின், அவர்க்கபிமானங் இஞ்சித்தா 

பினு மின்மையாற் கோவணமே வேண்டுவதில்லை அங்கன 
மாயின் ஞாதாக்கள் தரிப்பசேனெனின் ஊர்கடோறு 

மிரக்துண்பான் செல்லுமமைதியிம் நம்மை நோகச் 
சிலரிகழ்ர்து கெடாவண்ணமும் மகளிர் நாணாவண்ணமு 

மாகப் பிறரைக்குறித்துக் கோவணர் தீரித்தா9னக் 

கொள்க. அங்ஙனமாயினும், கோவணங்குறித்தொருவரை 

'பனுசரிக்சப்படுமேயெனில், அ துதேயையில்லை : சூப்பை 

மேகெடோறும் சதாகாலமும் பழர்துணிக ளியல்டாய்க் 

இடத்தலினெனச் கொள்க, 

இ-ம். திருமந்திரம். “பரந்த வுலகம் படைத்த பிரா 

னை, யிரந்துணியென்பர்க ளெய்றுக் இரக்கு, நிரந்தரமாக 

கினையு மடியா, ரிரந்துண்டு தன்னடி. யெட்டவைத் தா 

னே'' டட்டணத்துட்பிள்ளையார் பாடல். *சோதிடு நாடு 

அணிதருங் குட்பை தொண்டன்பரைக்கண், டேநிடுங் 

ose MACHOL ES er யெப்பொழுது, நீதிடுமேனியர் 

சிழ்றம்பலவர் சிருத்தங்கண்டா, லூதிடுங்கண்க சருகு 

மென் னாவியு முள்ளமுமே”” அன்தியும், *சின்னம்சை 

துன்னம் கோவண, மறுதற்கேளேடன் பெறுவது புனை 

ந்து” என்றும், மற்றும் வருவனவற்றாற்காண்க, (௬௫ 

கல்



௧௬௨ அவிசோதவும்இயார் 

செல்லுழிக் கண்ட இதைவலோ முிங்கையு 
நல்ல கலமவர்க் குந்தீ பற 
காட்டிலேற் றுண்பதழ் குந்தி பற, 

எ-து. ஆகாரத்தைக்குறிச் தேகுமிடச் தெதிரோகண் 
ட உடைசலோடாயினஞம் கைகளாயினும் காடே தாறும் 

டலியேற் நுண்பதற்குப் பாத்திரமாக உளவாகலின், ஞா 
னிகளாயினோ ரேத்றுண்ணு மோட்டினைக் குதித்தாயினு 
மொருவரை யனுசரியார், எ-று. 

இ-ம். தேவாரம். கட்டு வாங்கங் கபாலங்கைக் கொ 
ண்டில, ரட்ட மாகம் டெர்தடி. லீழ்ர்திலர், சிட்டன் சே 
வடி. சென்றெய்திக் காணிய, பட்டகட்டமும் ரூரல் இரு 
வரே?” திருவாசகம். 4*ஓடுங் சவச்இயு மேயுற வென்திட் 
டுள்கசிர்து”” பட்டண த்துப்பிள்ளையார். [விடுங்கோ ட 

லெங்கும் கோவண முண்டுவெண் ஸணீறெங்குமா, யிடுங் 

கோள் கோடிங் கைக்கொளுங் கோளிடை மாமருதைத், 
தொடுங்கோள் இவசங்க ராவென காளுர் துதிசெயும் 

கோ, ட்டுங்கோள் புலனுறம் குங்கோ ணலம்பலர் தன்னி 
லுற்லே”? அன்றியும், **கையாரவேற்றங் ஐஊனகின்று இன் 

௮ கரித்துணியைத், தையாதுடுத்துகின் ச௪ந்நிதக் கேவற் 

௮ சர்ததமு, மெய்யார நீறணிந்துள்ளே யுரோமம் கிதிர் 
விதிர்த்திட், டையாவென் றோலமிடவதென் னோகயி லா 

யத்தனே”” அன்றியும், **வி௫ெமக்சூத் திருவாலம் காடு 

லிமலர்த்த, வோெமக்குண்டு வம்ராத டாதே மோக



மூலமும் உராயும், ௧௬௩ 

குசெல்வ, காடு ஈமக்குண்டு கேட்டவெல் லார்தரு ஈன் 
னெஞ்சமே, மீடுகமக்குச் சரியான பேர்களு மிங்கில்லை 
யே” அன்றியும், “சதைவலோடோன் நுதவுமி யெடுத் 
தாம், பியோ ர௬ுளரொனினிலையினின் யின்று, படுதரை 
ப் பாயலிழ் பள்ளி மேவி? கெஞ்சொடுமஇழ்தல். கைச் 
அணைப் பாத்திர மானாப் சாமுடைக் கோவண மாஞய், 
பித்தனெனட்டெயர் பெற்றாயுன்பேறாணர் வென்னைகொ 
னெஞ்சே” அஞ்ஞவதைப்பரணி, ₹:அலைபொரு மலொரு 
கா றலையெடா தமைவரே யருள்பொரு மலுருகா வருவி 
பாய் நயனரே, கலைடபொருமலொருகோ வணவராய் விடு 
வரே கவலைதீர் பலிகொணீள் கரகபா லியர்களே”? அன் 
தியும், *உரையிறர் துணர்விறற் இடஜஞணர்ர் இடிவரே, 
யுணவுமங் கையில்வரும் பலியுகர் இடுவரேோ, இிரையிறம் 
தளவிறம் துளபரங் கடலுளே, செறிதரும் படி.வரும் இரு 

வகம் படியரே”? மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க; (௧௬) 

ஏகா£த மான தலமிலம் பூவணை 
யாகு தரையவர்க் குந்தி பற 
ஆனக்த நித்இரைக் குட்தீ பற, 

௭ - து. ஞானிகளாயிஜோர்க்குட் பாழ்க்கோயில் மலை 
முழை முதலிய ஏகாச்தச்தலங்களே இல்ல மாதலினா 
அம், அன்னோரனந்த சித்திரை செய்தற்குத் தரையே 
வணையாதலினாலும், அவழ்தினைக்குறித்து மொருவரை 

யலுசரியார், எ-று. ட



௧௬௪ அவிரோதவுர்இயார் 

இ-ம். திருமக்திரம். “இணங்கவேண்டா வினியுலகோ 
ரட், னுணங்கு கல்வியு நால்களு மென்செயும், வணக்க 
வேண்டா வடி.வை யதிர்தபின், பிணங்க வேண்டா பித 
ற்றை யொழியுமே? இருக்கடைக்காப்பு. மேனியிற் Fay 

சத்.தாரும் விரிதரு தட்டுடை யாரும் விரவலாகா, வூனிக 
ளாயுள்ளார் சொற்கொள்ளாது முள்ளுணர்ம் தங்குப்ம் 
மின் ஜொண்டீர், ஞானிகளாயுள்ளார்க ணண்ைமமையே 
மூழுதணாச் தைம்புலன்கள்செற்று, மோனிகளாய் முனி 
ச்செல்வர் தனித்திருந்து தவம்புரியு முதுகுன்றம்மே?? 
ஞானவாட்டம். 6 இல்லவ எில்லமாதி பற்ற விட்ட 
நிட்டை, புல்லுதல் சற்சிம் பாவம் பொருந்துக றனக் 

குப் பேத, மல்லவா யவற்றவற்றின் ஜோம்றல்கண் மாய்த 

லென்று, மல்கலே கார்தஞ் சேர்தன் மானுடத் இரளை 
நீத்தல்” அன்றியும், *சங்கமடியாப் பொருளுண்டாஞ் 
சங்க மடியா வாபத்தாஞ், ௪ங்க மடியா வாசைவருஞ் 
சங்க மடியாப் பிறட்புண்டாஞ், சங்க மறுத்தல் வீடெ 
ன்பர் சய்கமறுத்தல் பிறப்பது த்தல், சங்கமறுத்துப் 
பொருள்களினீ தனி€ வன்முத் தஇியைட்டெறுவாய்'” இவ 

போசசாரம். “என்றுஞ் எனனவிடர்க்கடலு ளேஷமூழ் 

ட், பொன். றுமனமே யுனக்கோர் புத்திகே - ணன்று, 
துனிச்சல்கஞ் சாராமற் றற்பரநீசேரி, னினிச்சங்கஞ் 

சே.ரா இரு”? அன்றியும், அனித்தியச்தை கித்தியமென் 
௫தரிக்கும் பொல்லா, மனித்தருடன் கூடி. மருவார் - 
'தனித்இருர் ௮, ' மோனர்த மாஞ்சிவத்துண் மூழ்டு மலத்



மூலமும் உரைய ௧௬ட 

தையறுத், தானந்த மாயழுக்து £யார£அருட்பிரகாசம், 

“*மைக்குழம் பன்ன விருள் வெய்ன் சேற்று மழையிவை 
கண், மிக்சூறு காலையி னம்பலர்வர்து லிரவுதலம், புக்ட 
தீஞ் சொல்லினிற் பாரோதனித்தோ ரிடம்பொருந்தித், 
அ£க்கமி லாப்பர மானம்தத் தோகையைத் தோய்பவர?? 
அன்றியும், “இடையாத ஞானப்பெண் இட்டிற் றனியோ 
ரிடமருவுத லியல்பே?” மற்றும் வருவனவற்றால் காண்க. 

தரைபூவணையா மென்பதற்குப் பிரமாணம் : தேவாரம். 
“*அகலிடமே லிடமதா மூர்க டோறு மட்டுண்பா ரிட் 
டுண்பார் விலக்கா ரையம், யுகலிடமா மம்பலங்கள் பூமி 
தேவி யுடன்கிடந்தாம் புரட்டாள்பொய் யன்று மெய் 
யே, இகலுடைய விடையடைய ஸனேன்று கொண்டா 
னியாமார்க்கும் குடியல்லோ மியாது மஞ்சோற், துட 
இடத்துப் பொன்பூண்டு இரிவார் சொல்லுஞ் சொம்கேட் 
கக கடவோமோ துரிசற்ரோமே'? பட்டணத்துப் பிள் 
ளையார். £புதரைப் பாயலிழ் பள்ளிமேவி, யோவாத் 
திகவி னரிவையைத் தழீஇ?” சவொனந்தமாலை. காற்கட் 
ழூல் பூமி தலையணைதோள் கையிணையா, மேற்கட்டி, விண் 
சவரி வீசுகா - லேற்று, விளக்கரவி யிச்து மனைச்துறவா 
மெய்யே, யுளக்கண் விழித்துமங்கு வோர்க்கு'” தத்துவ 

ராயர்: **விழித்திருக்து தூங்குவோர் மெய்யுள்ளத் துள் 
ளே, முழுத்திருச்த ஞான முனியே - யொழிப்பறநீ, 
யாட்டியருள் கூத்தை யாற்றா யருளாலே, காட்டியருண் 
மெய்ஞ்ஞானச் கண்'* பாடுதுறை. “படுக்கை germ ged



௧௬௬ அஉரோதவுக்தியார் 

லாகவும் பெற்டேஜரழ் ஈணியிலே பலிகொள்ளவும் பெற் 
ரோ, முடுக்கைய/ லி. ராவண மாகவும் டெம்றோ மொன் 
௮ம் குறைகமக் இல்லைகாண் பெண்ணே” மற்றும் வருவ 
னவற்றாற் காண்க, (௯௭) 

ஒருபச. மல்ல தொருவரைக் காணா 
கொருதவர்க் குண்டுகொல் லுக்தீ பற 
உறவும் பகையுமென் றுந்தி பற, 

௭-௮: ஏசமாகய பரம்பொருளையேயன்றி எச்காலமு 

மெவ்விடத்தும் ௮வ்வஸ்து பின்னமாக வோர்பொருளை 

யுங் காணா வொப்பற்ற தவத்தோராயெ ஞானிகட்கு 

முண்டுகொல்லோ இவ்வுலகத்தின்௧ண் டெறுதற்குண்டா 

பெடோலு முறவும்டகையும், எ-று. 

“உண்டுகொல்லோ” என்றவசனா லில்லை யென்பதே 
தணிவு. அஃதெங்கனமெனின், நானிகளாயினோ ரூர்க 

டோறும் புகுர் தையமேழ்றுண்ணுதலான், அங்கனமிதா 
இதஞ் செய்வோகைக் குறித்துக் இஞ்ித்தாயினு மொருவ 

சோடும் உலவும் பகையுங் கொள்ளா ரென்றதெனக் 

கொள்க, 

இதந்குப்பிராமாணம்: திருவாசகம். பார்பதமண்ட 

மனைத்துமாய் முளைத்துப் பரந்ததோர் படசொளிப் 
பரப்பே, நீருறு தியே நினைவதேலரிய நின்மலா கின் 

ருள் வெள்ளச், சீருறு சிர்தை யெழுக்சதோர் தேனே



மூலமும் உரையும். ௧௬௭ 

திருட்பெரும் துறையுறை சவ்னே, யாருற வெனக்ல் 
காரய லுள்ளா ரானந்த மாக்குமென் சோதி”? இருவாய் 

மொழி **ல்குரவுஞ் செல்வ காகுஞ் சுவர்க்கமூமாய், 
வெல்வகையு ஈட்பும் விடமு மமூதமுமாய்ப், பல்வகையும் 
பரந்த பெருமா னென்னை யாள்வானைச், செல்வ மல்கு 
குடித்திருவிண்ணகர்க் கண்டேனே? தேவிகாலோத்த 
ரம். “*வா.துரை பயனில் சொல்லும் பிறருடன் ம௫ூழ்க்இ 
ருதீதல், பேதுறு பிணக்கு நீங்கப் பெரியவ ரருளினாலே; 
யோதழுதா லோத லோவி யுலயெ னன்று தீதென், மதியி 

Horgs வெல்லாமறவிட்டே யமர்ந்தி ருப்பான்'? சவ 

தீருமோத்தரம். விடுத்து வாழ்க்கையை மெய்யுணர்ந் 
தையமுங், கொடுக்கு மிற்றொறுங் கொண்டுண்டு கோ 

வண, முடுத்துப் பாரிலுறவு பகையிவை, கெடுத்த கேள் 

விய ரவலவிடல் இட்வொர்'? ஞானவாசிட்டம். (இவன் 

சும்ம மிவன்பகைஞ ஸனிவனானென்னு, மிவ்வெறும்பொய் 

யிராமரீ மிறையு மெண்ணே, லவம்பற்று நொய்யமனத் 
தீவர்க்கிவ்வாரா மறிர்தவர்க்குச் சகமூழுது மசலாச் 

சுற்ற, பவெர்துற்ற பலகோடி பாவனைமோ கத்சானீபகைநீ 
யுறவென்பர் கிமிடச் தோறு, முவந்துற்ற மயக்டிதுவாம் 
பாமார்தீதத்தி லுலகெல்லாம் பகையாகு மூறவு மாகும்?” 
சைவநெறி. உறவுபகை யாசைவெறுப் புள்ளச் ௪ழக்கு, 
மினேபிறவி யறும்”” வெபோசசாரம். அர்பெரிய ரார் 
சிமிய ரார்பகைஞ ராருறவர், சீர்பெரிய சானர்த சம்சொ 
ரபர் - பேர்பெரிய, ரெங்கெங்குர் சானு யிருர்த சடஇத்



௧௬௮௮ அவிோதவு$இயார் 

தனைத்து,மங்கங் பயெம்றுவதா னால்? மற்றும் வருவனவற் 
ரூற்காண்க, (௬௮) 

ஆண்டகை யீசனை யன்றியொன் றின்மையால் 
வேண்டிய செய்வாரொன் அந்தீ பற 

al RAC தங்களம் ges um, 

எ-று. உள்ளன இல்லன செய்யப்படுவன செய்யப் 

படாதன உயர்க்சன தாழ்ந்தன நான் பிறனென்பன 

ஆதியவனைத்தும் பரமேயாதலால், அவ்வுண்மையறிர்த 
ஞானிகளாயிஜோர் இச்சைப்படியே செய்யா நிற்பர் விதி 
நிடேதங்க ளொழிந்து, எ-று. 

விதிரிடேதங்க ளொழிச்தென்றமையால், அவ்விரண் 
மூனையும் பற்றுதல் விடுதலிலலையென்றதெனக் கொள்க. 
இ-ம். இருவாசகம். புத்தன் முதலாய புல்லதிவில் 
பல்சமயர், தத்த மதங்களிழ் ஐட்டுளுப்புப் பட்டுநிழ் 
கச், சித்தஞ் சவெமாக்கச் செய்தனவே தவமாக்கு, மத் 
தன் கருணையினால் ஜோணோக்க மாடாமோ'? பிரம€தை. 
“ஒது மிப்பாம் பெரும்டொரு ஞணர்ந்தவன்செய்வ, 
தேது மில்லை ஞானமுமிலை யிரண்டிலா மையினா, னீதி 

வன்னமாச் சிரமமு நிடேதமூம் விதியஞ், சாது சல் 
வினை திவினை ௪கலமூ மிலவே!” அன்றியும், « மதிசெய் 
மாமறை வன்னாச் ஈரமிகள், விதிசெ யாவிடில் Qader 
கென்று, அதிசெய். தேயதி வன்னாச் சரமிக, ளெது



மூலமும் உரையும். ௧௬௭௯ 

செய் தாலது வேதவ மென்றே” ௭-ம், ஓழிவிலொடுக் 

கம். ராயேறி வீழ்ர்தென் னடாத் துலென் ஞானியர்க் 
குப், டேயாஞ் சசம்பழித்தென் டேணுகலென் - ஜோயார்,. 

பெருமை சிறுமையிலை பின்னுமுன்னு மில்லை, வரைவற்று 

வேண்டியசெய் வார்?” அன்றியும். *₹சாவே பெருநோன் 
பாச் சந்தற்ற ௪த்தியர்க்குத், தேவாரம் காலந்தியான 

மறம் - பாவம், விதிவிருத்தம் பேசுசைக்கு வேதாகமங்க, 
ளதிசயிக்கு மேலுரைப்பா ரார்'? மற்றும் வறாவனவழ் 
ரூம் காண்க. (௯௯) 

ஒங்கரு ளீசனோ டொன்றியே நின்மோரு 
மீய்கரு ணீங்காரொன் றுந்தி பற 
எல்லா வுயிர்க்குமென் றுந்சி பற, 

T- Ge QUITE கருணையே வடிவாகவுடைய பாம் 
பொருளுடனேகூடி. மிரண்டமக்கலந்துள்ள முத்தரும் 
இத்சசைக்கண்ணுண்டாயே சராசாங்களிட தீ தெல்லாம் 
அருளை நீங்கரர், எஃறு. 

அஃதெங்ஙகனமெனின், ஆரிடஞானிகள் விதிரிடேதங் 

stg வேண்டியசெய்வாராதலின் உயிர்கட்தெஞ் செ 
ய்யவேண்டுமென்னும் விதியினையும் பற்றுதல் விடுதலில்லை. 
யென்னில் அதுகூடாது ; அன்னோருயிர்கட்தெஞ் செய் 

தீலே இயல்பு, ௮ஃது யாதாலெனில் இரும்புக்குச் ௬டுர் 
தின்மைமின்மையாயினுல் கனலோகூடி.யவிடத்து ௮௪



௧௭௦ அவிரசோதவுக்இயார் 

னது சுடுந்தன்மையைத் தான்பற்றி நின்றதுபோல வஸ்து 
வுக்குப் பேரருளே சொருபமாதலின் ௮வ்வஸ்.துவினோ 
டிரண்டறக் கலந்து நின்றோரும் இத்தசைக்க ணெல்லா 

வுயிர்களிடத்துஞ் செய்யு மிதாகதெங்களெல்லாம் மாயா 
வுருவத்திற் கேயொழிய கித்தியவிபுவாய ஆன்மாக்கட் 

இல்லையெனு முண்மையதிந்துளோராயிலும் அவ்வுணர்வு 
பெத்தத்திற் மமக்கில்லைபோலு மற்றைய வுயிர்கட்கும் 

அஃதின்மையால் அவற்றினது வருத்தத்தை கோச்சயரு 
'ஸினை நீங்காொன்பே த துணிவு. 

* நின்றோரும் ' என்ற வும்மையான் முத்திபெற முயல் 
வோர்க்கு அருளே தலையாகவேண்டப்படு மென்டதூஉம் 

அருளில்லோர் €ீவன் முத்தரன் ஜென்பதாஉம் சாட்டி௰் 
ஹெனக்கொள்க. 

இ-ம். தேவிகாலோத்தரம், *₹ஈடநேகாம லெவ்வுயிரு 
நறுக்காமழ் நுரும்பனைத்தும், பிரங்கா.த மு தலெயையும் 

பிசசமலர்கொய்யாது, விடுங்காலா லூழ் த்துஇர்ர்த விரை 
மலர்க ளவையேந்தி, யடுங்காலன் ஐனை யட்டவம்புய த்தா 
எருச்சிப்பான்” பட்டணத்துப்பிள்ளையார். £மகவெனப் 
பல்லுயிசனைத்தும் பார்க்கும்” பசவற்£லை த... இருவகை 

யுயிர்க்குமினியனா பின்பதுன்பமியா னென்ன தன்றறியா, 
தொருபொரு ளாலும் குறைவுடா டின்றி யுள்ளமு மொரு 
வழிப் பாடாய்ப், பொருவருர் துணிவும் கருணையும்புரிஈ்து 
புலன்றெரி யுணர்வையென் பாலே, மருவிநின்றெழுகும்



மூலமும் உரையும், ௧௭௧ 

யோடுயென் பவனே மன்னவ மற்றெனச் இனியான்'? 
ஞானவாிட்டம். *உள்ளுணர்வி லின்புறுவோன் பொதி 
புலன்கள் காரணங்க ஞய்ப்போனாயுச், தள்ளுசுக துக்க 
வஞ்சஞ் சாராதோ னனவரதஞ் சமாதி யுற்றோ, SDIGT EH 
இன்ற தனைப்போலெவ் வுயிருமெனப் பிறர்பொருள்க 
Corp. யென்ன, வெள்ளுடயச் தானன்றி யியல்பாலே 
கண்டானே யெல்லாம் கண்டோன்” தித்துவசரிதை, 
“ஊானொன்று நசைத்திற மொன்று முணர்ச்இலானைத், 
தினஞ்சை யிராகமயக் கொடு சேர்விலானை, மோனம் தன 
மென்று மடிழ்ர்த மனத்திஞனை த், தானென் திவனைத் 
துயிரும்பரி தன்மையானை?? திருவள்ளுவர். **ஈல்லாற்றா 
னாடியருளாள்ச பல்லா bab, Colley Woo திணை?” 
அன்றியும், “பொருணீங்டுப் பொச்சார்தா ரென்ப ரருணீ 
௫, யல்லவை செய்தொழுகுவார்?? yor Dud, “gel 
ஞனாகுவ அண்டோ பிறிதினோய், தக்கோய்போழ் போழ் 
முக் கடை”? சித்தாந்தகரணம். ₹(ஐயைச் தருவு மருளா 
னுயிர்க்காய, வைய னருளிம் சடைந்தோரும் - வெய்ய, 
தடையு. மழலா ரயம்போன் றருளை, யுடையா னைத் 

துயிர்பா லும்? அருட்பிரகாசம். “உயிர்கித்த மென்றதிர் 

தாலு ஈல்லோர்பல் லுயிரதுற்ற, தயருக் இரங்கல் புது 
மைகொல்லோ வருட் டோன்றலச்சாட், செயிருழ்ற தே 
வர் முறைகேட் டி.ரங்டத் இருவுளத்தா, டயர்வும் லுகுத்த 
கண் ணீரக்ச மாமணி யாயிடினே'? ஞானசாரம். மரு



௧௪௨ அவிரோதவும்இயார் 

ஞூறு மெயையு றி மயக்கறத் தெளிர்து ளோர்க்கு, மருள துறக்க லாகா வயலொரு பொருளு மில்லாத், 
தெருளுறு முறைமை யாலுஞ் சிவமெவ ௫ளமு மன்னு, 
மருளினை யதித லானு மவர்தொழி லருள றந் தான்?” மர் ௮ம் வருவனவற்ருற்காண்க, “அனக்தமெய் தினோ்” என் 
னுஞ் செய்யுள் தொடம்டு இச்செய்யுள் காறும் ஞானிகள 
தாசாரங்கூறினானல் கொள்க. (௧௦௦) 

| அவிசோதவுந்தியார்பாடல் - ௧௦0, 
உதா.ரணட்டாடல் - ௫௩0. 

ஆ. பாடல் - ௬௩௦. 

முற்றிற்று, 

ஆனக்ச மோனம்வரு மாசையறு மெப்டொருளு 
மோனர்த நிட்டையென முன்னம்வருச் - தேனந்து 
முத்தியார் தாது முதாரணத்தோ டேபடித்த 

புந்தியார்க் ECs பொருள், 

 



௨ 

சிவமயம். 

உசாரணசாக் இரங்களின் 

பெயரகராதி, 

அஞ்ஞவனைட்டாணி. சிவஞானூத்இ. 
அமுத்சாரம். சிவஞான தபம். 
அருட்பிரகாசம, சிவதருமோத்தரம். 
அவிசோதபோசம். சிவநெறிட்பிரகாசம்: 
அறிவான தசித்தி. சிவபோகசாரம். 
அனந்தபோழம். சிவட்பிரகாசம். 
அுபவசாரம், சியாலந்தமாலை, 
அனுபூஇகிஃயம். சிவாஐ பூதிவிளக்கம். 
உண்மைகிலயம் ons FOU) 
உண்மைவிளக்கம். சொருடானந்தகிலயம். 
DLL Is ஞானசாரம்,. 
உறுவை. நானி. 
ஓழிவிலொடுக்கம். ஞோன சூரியன். 
ஒளவையா. நோனவாடிட்டம். 
கநீதரலங்காரம். தீத்துவசரிதை. 
aie SIGS. தத்துவராயர். 
கலிமடஸல். தத்துவாமிர்தம். 
காசிகாணடம், இருக்கடைக்காப்பு, 
குகைஈமச்சிவாயா; திருக்களிற்றுட்டடியார். 
சித்தாந்தகரணம். இருட்டனுவல். 
௪5 தாந்ததீபிகை. இருட்பாட்டு. 
தம்பரபு. ராணம்; திருப்புகழ்.



உதாரணசாத் இரங்களின்பெயரகரா இ, 

திருமந்திரம். 
இருவம்மானை- 
இருவருட்பயன். 
இருவளளுவர்: 

வாசகம்: 
ace ரய்மொ ழி 

இருவுட்தியா£. 
தேவாரம். 
தேவிகாலோத்தரம்: 
நாலடியா. 
மித்தியானர் தசரிழை. 
நீதிசாரம். 

கெஞ்சுவிடுதூ து. 
கெஞ்சொடுமூழ் தல்: 
பகவற்தை, 
பட்டணத்துப்பிள்ளையா£ 
டரமாரத்த தரிசனம். 

பரிபூரணடித்தி. 
பாடுதுறை. 

பிரபுலிங்கலீலை. 
rin om 

பிரமோத்கரகாண்டம். 
பெரியபுராணம்; 

பொன்வண்ண த்தக்தாதி. 

போதரத்காகரம். 
மூலி த்தி 

மெய்ஞ்ஞானகிஉயம். 
மெய்ஞஞானவிளக்கம். 
மெய்ம்மொழி, 
மோகவதைப்பரணி, 

வளளல்வாக்கு; 

வாதவூராபுராணம். 

லீராகமம். 

திருப்பாட்டு, இருச்கடைக்காப்பு என்பன தேவாரம். 

மூதி நிறத்து, 
‘ERE gE ei



உட 

சிவமயம். 

பாட்டுமுதற்குறிப்பகராதி 

பாட்டு, பக்கம். பாட்டு. 
WFC தி ௧௪௯  இந்தடை 

அசைவம் ௬௩ இப்பாவனா 
அஞ்சிவ ௧௪௭௬ இருமை 
அஞ்ச ௧௩௭  இரும்பூரண 
அஞ்மோன ௫௮ உணர்ட்ே தா 
அந்த ௬௭ உணர்வின்றி 

அக்கிட்டை ௮௨ உதித்த 
அயனாது ௧௪௦ உதியா 
HIG த்க் ௧௧ உயர்ந்கு 

அறம் ௩ உருவு 
gaan ௮௬ உறும் 
ஆகுழுயிர் ௬௩ எக்கு 
ஆங்கி GG) எத்தேவை 
ஆங்கார Hb) எம்மத 
ஆண்டகை SH எல்லாச் 
YET HUGS or) எல்லாஞ் 
ஆதலாற்பெழ்ற ௭ எல்லாமு 
ஆதலான் ௪௬ எல்லோர்க்கும் 
ஆயிழையார் ௧௫௦ ஏகாந்த 
ஆனு ஏனெனா 
ஆதளு ௪௩. ஓட்டற 
ஆனந்த ௧(நக POHL 
ஆன்டாலும் ௧௫௪ ஒன்றிய 
ஆன்ற EO) ஒன்றுணர் 

பக்கம் 

௮௭ 
SIAR 

௧௨௭ 

௮/0 

க்கட 

௬௮ 
௪௪ 

4.0 

௮௬ 
4௪௧ 
௧00 

௪௪ 
௧0௩ 

௧௬௩ 
HP 

௬0 

௧௬௭ 
௧௦௫ 
௮௩.



& GF Gr 

பாட்டு, 
ஒன்றெனின் 

ஒன்றொ 
HUG 
ஓய 
ஓரிரண்டே 

கம்றழீஇ 
குடும்ப 
கொள்ளரி 

சகலமுந் 
சாதி 
இலந்தி 
Pans 
சுருதிகள் 

செல்லுழி 
கொன்ன 
சோறிட 
தவிர 

தர்ற 
Ceara 
தோல்வி 
கோன்று 
கானத்ற 
A pias 
கிளை 
கிக்கா 
நீங்கா 

பக்கம், 

௬௧ 
௪5 

oir Go 

௮௨ 
or 

2.0 

௧௭ 
௧௩௫ 
Pir 

௩ 
கநக 
0 

௫௩ 
அ்ள்ட 

௧(௫௭ 
௧௬0 

௨ 
௩ 
௧0 

re 

2,2, 

௧0௦ 
@a. 

எடி௮ 
பகி 

fom 

பாட்டுமுசற்குறிப்பகராஇ, 

பாட்டு, 
கெய்யின்தி 
படை 
பழை 
பந்தாந்த 
பல்சித்தி 
பல்லுயிர 
பல்லோ 
டாராதி 
பாவனாதி 

பாவனாதித 
புறப்ப 
kp i evr 

டெதீத 
பொனறா 
மந்தர 
மாய்க்கு 
மின்மினி 
யானென 
வருண 
ana 
வாதி 
விறகா 
வீடு 
வேண்டாத 
வேண்டாது 
வேதம் 

ட ர்வ




