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ஒழிவிலொடுக்கம். 

உரைபாடம்: 
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முதலதஇகாரம். 

வேதாகமப் 

பொதுவிலுபதேசம்: 

ஆசாரியர் அாசாரியர் இலச்சண முதலியவையும் 

இக நாலிற கூறியகருத்தெலலாவற்ரையும் தொகு 

ப் பொழவான் உபதேசமாசக் கூறினமையான இவ்வ 

இகாரத்தறகுப் பொதுவிலுபதேசமென௮ு பெயராயி 

D Qe 

வெண்பா, 

வேதா கமப்பவுரி வீசுங் களரசநிலை 

ஆதார வெற்பி லபிடேகம் - போதத் 

திருளிலெழு பானு வெனதொழிவி லின்பக் 

கருணைபொழி வானெடுத்த கை, 

(இதன பொருள்.) எனசு ஒழிவில் இனபக்கருணை 

பொழிவான் எடுத்தசை ௭-௪. எனது போதசாசத்தின்



௨ பொதுவிலுபதேசம். 

சண்ணே அ௮ருளாகந்தத்தைப் பொழியாகினற பிள்ளை 

யார் உயர எடுத்துச் கட்டோடு மெய்ப்பொருளைக்காட் 

டிய இரு அத்தமானன, 
வேதாகமப் பவரிலீசம்களாசரிலை எ-று, வேதாக 

மங்சனினது பவுரிக்கூத்தினைப் பி/மபோடும் சைவார 

ங்சொண்டுயீசி நிறுத்தம் ஓா உணமைகிலை, 

ஆதாரவெயபில் அபிஃடசம் ௭-௮, அருதாரக்களாடி 

ய பொருப்பரையன முடியிற்ளுட்மெ ஓர் மருடம்;, 

போசச்து இருளில் எழுபானு ௪-௪. தனமூபோசம் 

தின் கண்ணதாயெ தண வஇருளைச் & 15 ge pn blero 

Chl on GA wer என்றவாறு, 

அரங்கெனெசண் நடிக்கின்ற சடத்தர்பலருக் கம் முதல் 

வனாகிய கூத்தன்வ கூத்தைக் கைவாரக்கொண்டு 

நிறுத்தி, அவ்வரங்கின் சண் உள்ள குறுமனனியர்சட் 

செல்லாம் முதல்வனாடுப மகாமனனியனையே புகழ்£.து 

சட்டிநின்ருற்போல, வேதாகமங்கள் &. Au பலசமய 

நெறிகளையும் ௮ச்சமயங்கட்குரிய க... வுளளாயும் ஈட 

நீஜகின்று, அச்சகடவளருகரெல்லாம் முதல்வனையேபிள் 

ளையார் பரஞானச்கணணினால் உணா புகழ்ந்து ௪ுட் 

டி. நின்றமையால், “வேகாகமப்பவுரிலீஈற்களா சறிலை” 

என்றும், நிராசாரமாகய அருளினின்று மீசானமாடுய 

மெய்ப்பொருளில் ௬ட்டோடும் கதிசப்பட்டு நின்றமை 

யால், 8அதாரவெற்பிலபிடேம்'? என்றும், அன்மயோ 

தத்தைமறைச்ச ஆணவிருளை tae Ragas oA)



ஓழிவிலொடுக்கம். ௩ 

விஃகுஈ இருவருளைப்போல் இறைவளைப் பிறா்ச்சறிவிக 

சுமையால், 'போதததிருளி லெழுபாறு”” என்றுங் கூ 

றிஞா். உசாரணம, 

தோடுடைய செலிபன்விடை யேறியோர் நூ 

ஸணாமத்ஞடி க,காடுடையசகடலப் பொடி பூசி யென தள் 

எங்கவாகசள் வன, ஏமிடைய மலரான முனசாட் பணிர 

சேச்ச வரடுளசெய்த, பிரிடைய பிரமாபுரமேவிய பெ 

ம்மா விவ (ற? என்றுக் இருச்சடைககாப்பால மெ 

ய்பபொரவதசரிரதி ச். ஈடடிப்புகழ்ர்து நின்றபோ 

௮ இ௱வு ளம் மெயபபொருள ரருபாகோக்கம்வைச் 

ச அககிருபாசகோசகதின வழிதகாயச்சென்று Hag 

இல அ சேப்பட்டு கினரார் எனபழறும் பிறர்க்கறிவித்தார் 

எனபதம என ளர் சவர்கள்வன?? GI GOT LIF (Go) BD LD 

'“பெம்மான்வனன த” என்பதனானுவ காண்க, இத்தி 

ரச்கடைசகாப்பு பிள்ளையார் ஞான்போளகம் உணட 

ருளியபோ௮ அருளிச்செயப்பட்டது. பிரளயாகலர்க 

சறுக்கிரமிச்சலும, இ.த. வேதாசமங்களை முதற்பொரு 

ளாகி தவை ஒன்மோேடொளஹறொவ்வாதுகூறும் பல 
பேத சமயகெறிகளைக் கூத்தாகடனார். ஆதாரம் தறை 

யம் ஊடுருவிரின்த சுமுமுனையை, மேருவென்றும், இ 

ைபில்கலைகளை அதனை வலம்வருஞ் சூரியசர்ரரொன் 

றும், யோடகெள் கூறுவார். அசலின, *அதாரவெற்பு'! 

எனமுர். மூடிகூறினமையால் வெற்பெனலும் அஃதிணை 

உயர்இணையாகச்கூறப்பட்டன, கை! என்பதை மூன்



சா பொதுவிலுபதேசம். 

ஜிடத்.துங்கூட்டுக.” (சைவாரங்கொள்ளுசுல்) கூத்தை 

நி.றுத்தறபொருட்டு ஓசகொவென்னும் அடுக்குமொழிக 

றிச கரம் உயர எடித வீசுதல், 

காசம்” என்டதபிரம்ப,. பிரம்போடும் வீகமெ 

னச்கூட்டு௪, 

இத்திருவெண்பா - குருதோத்திரம். (க. 

தன்னிழப்பை யென்னசற்றுச் சாஇப்பான் 

சற்குருவாம், மன்னுபெருஞ் சிய மதயானை - 

தன்னடைமேல, சொப்பனத்தே தோன்றித் து 

டி.ப்பற்றுக் கேவலமாய, கிற்பதுபோற் (.ரரானெ 

(இ-ள.) சற்குரு.தம் மனனுபெருஞ் சியமதயானை 

தன்ஈடைமேல சொப்பன த்தேதோன் றி எ-று. ஞானா 

சாரியனாகிய அருள்நிலைபெற்ற பெரிய சிலங்சமபோல 

வான சீ னாய மசயானையினது மேலாம்பச்குவததா 

ல் பிரபஞ்சமாகிய சொப்பன ததினசண்தோன்தி, 

அழிப்பு ௮றறுக் சேவலம் அய் நிற்பதுபோல் ௭-2. 

மதம்பொழியாகினற யானையின,த சொப்பனத்தெனக 

ண் இங்கச்தோன்றததனத மதகெர்விதம் யாவுங்கெட் 

டு மருட்சேவலப்பட்டு நினருற்போலச் உடனாய யா 

ஊசையினஅடஉட்புறனாய்ச் 8வியாகினற போதப் பதைப் 
பெல்லாம் ௮ற்௮ு அருட்கேவலமாய் நிற்கும்படி,



ஒழிவிலொடுக்கம். டு 

பாரான் எனின் ௪-௪. அப்போதத்துற்கும் உட்புற 
ஞூய இருபாமோச்கஞ் செய்யானாயின, 
தன இழப்பைஎனனகற்றுச சாஇப்பான ௭-௮, ஒரு 

வன தறபோதடிழிவைச்சாச்திரங்களைச் கற்று அவறறு 
ள்கூறியவாறேகனஜ போசத்தால நிட்டைகூடி எங்கு 

னஞ் சரஇததடைவான எ-று. ச 

போதஒமிவினகண் மெய்பபொருள் இருச்சலின் 

மெய்ப்பொருளை, *தனனிழபபு” எனமுர், மெய்ப்போத 

தசால பொய்ப்போதம் அழிவகனறி இசனைஇசனாலழி 

கத் தொடககின் மேனமேல வளர்ச்சியாய் அழிவுகூ 

பாமையின, *தன்னிழப்பையென்னகற்றுச் சாஇப்பா 

ன! எனமுா. யானையைச் சிங்கம கொலவதுபோல 

ஞானதிதால அஞ்ஞானத்தைக கெடுததலின, “சற்குரு 

வாமனனுபெருஞ்€மடி” என்றும், ஞாதுரு, ஞானம், 

சரேயம, ஆய இவைகள் ஒனறு தோனருது தனமா 

௮பபராவையால் வதஇல் அதிதபபடுசலின், “கேவல 

மாய் நிற்பதபோற் பாரானெனின' என்றும் கூறினார், 
ட்குரூவாஞ் பம்” என்றமையால் (£€_னயரனை) என்று 

வருவிக்கப்பட்டலு, 6 தழ.ப்பற்றுச சேவலமாய்கிறப 

தியோல்” என்றுஉவமையாசகக் கூறினமையால் எண்டு 

ம்யானையும் இல்சமும் வருவிச்சப்பட்டன, இல்சம்போ 

ல்வான் பா.ரானாபின எல்உனஞ் சாஇப்பானென முடிச் 

௪,ஈடை, பக்குவம், மேலாயபக்குவம், எனமாழ ச, பே 

ம் பாரானெனின் எனமுடித௮, இராச$ஜ்சம் வர்தா



௬ Gur gil iG sein. 

னெனப,தபோலக் கொள்ச, இத்திருவெண்பாவால் sy 

இதீவிர பக்குவர்க்காயினும் ஞானா சாரியரால் அன திப 

போதகாசு கூடாதென்று கூறியவாறு சாண்க, (௨, 

கூலித்தொழிலாளா கொண்டுவிறபோர் போன்ற 

வேலைப்பகடிகளை மேவாதே-காலம்போல் [குரு 

பார்த்திருக்க வைத்த பரமகுரு லைப்பரவல 

வார்சதையிலை £ண்டாமனம், 

(இ-ள். கூலி, சொழில்அளா கொண்டுவிற்போர்போ 

னற குருவேலைப் பகடிகவைமேவாதே ௭-௮. வேலைசெ 

ப்து கூலிவாகுசிக்கொள்ளுல் கூலிச்சொதிலாளனாயு 

ம, ஓாபொருளைக்கொணடு ஒர் பொருளைவிறகும வணி 

சாராயும்போன்று, பிறாக்குச இரியைகளைச்செய்து கா 

ட்டியும், உபதேசங்களைக்கூறியும், அவாஎசுயில அருக் 

தம்பறிச்கும், சுமக்கியையாக குருவெனனும் பெயர் 

கொண்ட தொழிலசெய்யும் பகடிக்கூததாடிகளை மா 

ளூ நீ மெய்ச்குருவென்று அடையாசே, 

காலம்போல் பாரத்திருக்க வைத்த பரமரு ருவைப்ப 

ரவ வார்த்சைஇலை தண்டாமனம் ௭-௪, ச இாரவலம் வரு 

சலால், கணம், சாழிகை, காள், மாசம், இருது, வரு 

டம், யுகம், முசலிய காலங்களும அ௮க்காலங்கள்தோ 

௮ம் தோன்றும் பிரபஞ்சங்களும் ௮கந்தபேதமாய்த் தி 

ரியவும தக்கோர் தரிவினறி ௮வற்மோடும் தாக்கற்றி 

ரும். ச சகாலதத்துவம்போல, மாயையில் தோற்றிய கரு



ஒழிவிலொயிக்கம். cr 

விசளும் இச்ஈரு விசளால் காரியப்பட்ட பிரபஞ்சங்களு 

ம் ரநதபேதமாய்த்தீரியவும தனக்கோர் தரிவின தி 

இவற்மோடிம் தாககறறிருஈச அருளேவஉடி. வாசக் கிருபா 

கோக்ஃம்வைதது மாணுக்கனைச் சட்டரறிருக்சகவைத்த 

மேலாகிய ஞானுசாரியனைத் தோததிரம் பண்ணவோர் 

வச௪னமும இலலை, தியானிக்சஎனின மனமும் அவனைத் 

தீண்டாமு. (தசலின, அக்குருவை அடைதி) எ-று. 

சதிர்வலம் வருதலால் கணமுதலிய காலபேசங்க 

சூம் பிரபஞ்சபேதங்களும் சானாவாய்ததோற்றினும் ௮ 

எவசள் தோறதறஞம் ௮துவலம வருதற்கும் காலதத் 

அவம் ஏதவானாறபோல, மாயையில் கருவிகளும் பிர 

பஞ்சங்சளும சானவாயததோறகதினும் இவைதொழிற் 

படுதறகும் இவை மாலஃயமில தோறறுதற்கும் இருவ 
ரூள் ஏதவாயிற றெனபழும்காண்க, பரமகுரு குக்கு 

மவாக்கும் தறபோதகமம் கடந்த ச௨மென்றதிவிக்க 

வேணடி “வார்த்தையில் தணடாமனம”' என ஞர். இத் 

இருவெண்பாவால ஆசாரியனையும் ௮ராசாரியனையு மா 

ஞக்சனுக் சறிவித்தவாறு காணக, (a) 

குட்டித்திரட்கரடியா மொழுகக்கோன் குதித்துக் 
கட்டிப்புதைகத சதையாகும்- துட்டமலப் 

15 Ca aps Sait son பேய்பிதற்றாம் பேதையர் 

பு.ததிபோற்காட்டும் பொருள். [க்குப்



ஸி] பொதுவிலுபதேசம், 

(இ-ள.) அட்டமலப்பிச்திலே மூத்தவர்கள் பேய் 
பிதத.று.தம் பேதையாக்குப புததிபோலகாட்டிம் பொ 

ரூள் ௭-௮. கொடி. ராகிய மும்மலப் பைத்தியத்தால் 

முூதிரச்த ௮சாரி.பர் லலா ஓர்காற்கூறியது ஒாசாற 

amg பேய்பிடிததாறபோலும் பிதறருகினறபக்கு 

வர்க்கு உபதேசம் போலுல் கூதிய ௮ருததம. 

குட்டித்திரளகாடியாறு ஓழுகக்கோன குக்கதுக்க 

ட்டிப் புதைசகதைஅகும் எ-ு. பலகுட்டிகளோடும் 

கரடியானறு ஈதிவெளாளததோடிஞசெல்ல ௮அகனது க 

ரைச்கணநடினற ஓரிடையன ௮சனை தடெனககருதி ௮ 

நடீரிற்குதிதத உதனைபபறற அஃதிவனேப்பறற று 

ம் இவனும ௮வ௫வள்ளத த HipS rman உலகத 

தார்கூறுவ் கதைபோலதுகும எ-று. 

பரஞானம்என்பது சலிஐம்இலலாதார அபரஞான 

ங்களைக் கறறுக்கொணடு மனை விழுசுலிய குமிமபவெள் 

சத்தில் ஆழ்்.தடெககினறபோ சிலா டம்பகிமிததக 
சேட்க தவாக்த அருத்த நிமிசதம்்௨பசேசிகஈ சத உ 

பதேசப்பொருளால இருவருக்கு தோஷமேலி.ட்டுபபி 

றவிச்சாகரத்தாழ்வர். தகலின, இசகதையை இப்பொ 

ருளுச்கு உவமையாகச் கூறினர், இடையன கரடியை 

தடெனறம் கரடி அவனை 5திகடத்,தம் புணையெனறும் 

கருதி போல, அபக்குவனைப பச்தவனெனறும் ௮ 

கரசாரியனை ஆசாரியனென்றும் இருவரு மாறுபாடா 

ச்தருதினார் என்டமுமாம், இச்திருவெண்பாவால ௮
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சாரியனுச்கும் அவனிடச்.௪ உபதேசங்சேட்ட அபக்கு 

வனுக்கும குறறம்வருமெனறு ௮றிவிசதவாறு காண்ச, 

குருட்டரிப்பனூககுங் குபேரனென்று பே 

சோடகருப்பிரகமோத்தையோகாடடும்-அருட்ட 

ரிக) அசானைப்போலவரோ வாழுறுககபபுறத் 

கே, பேசாதிருதத வலலாப்பேர். 

(இ-ள.) குருட்டுதரிபபனார்ககம் தபேரள எனறுபே 

ரோ, கருபபிரசம் மோததையோகாட்டும் ௭-.த. பிறவி 

HE SE CHB ws ௮ரிப்பாளறுக்கும் குபேரனெனறு பெ 

யருண்டுசொலோ, கருமபினதஇரதததை மோததை 

யாடதிகதுறுமோ, நவையபோலும், 

அருள்தரிதத தசானைப்போல்வரோ ஆருறுக்கு தப்பு 

DECS பேசா த.இருதீசஅலலாப்பேர் ௭... அருள்வடி 

லம அலலாதமாடாவடிவககொண்ட அ௮சாசாரியரானார் 

(மபபத்தாறு தத். ஐவங்களையுல் கட௨ந்துறினற இவத்தோ 

டு மாணாக்கனை இரணடறக் கலப்பிதது மெளனமாய் 

வைக்க அருளே திருமேனியாசச சொண்டெழு£தருளி 

வத ஞானாசாரியரைட்போலும் ஆவாரோ எ-று, 

குருட்டரிப்பனுக்குச் கைப்பரிசமேஅன்றிச் சட்பார் 

வைஇனமையால் பொற்பொடியேதோனரு,த அங்கன 

ம் இருப்ப அவனையும் செல்வத்தால் அளசேசீனென்௮ 
கூறச்கூரிமோ, அ௫போல் அ௮சரசாரியருக்குக்சரியைத்



௧௦ பொதுவிலுப்தேசம், 

தொழில்௮ன்றி ஞானமேயில்லை. ௮ங்கனம்இருப்ப ௮ 

UOT குருவென.று கூறப்படிமோஎனறம், மோத் 

தையாடு கொமழுக்தாடை தின்பதே௮ன றிக் கரும்புதின 

ன௮றியாதாதலின் சனத இரதத்தை ௮றிர,தஇகஙன 

மென்ற தனத குட்டிககுச் காட்டதறியமோ, அதுபோ 

ல, ௮காசாரியர் ஆகமங்கள்கூழம் மர்திரசலை, தீந்திரக 

லை, உபதேசசலைகளுள் உபதேசகலையைவிட்டு இருவ 

சைக்கலைகளை இராய்ச தவற ள் கூறிய சரியாதிகளை 

ச்செய்து ௮வறரான வரும்விடயாகந்தானுபவம் பெறு 

வசகே௮னறிச் சிவாமந்தானுபவம ௮ணுவளவேனும் ௮.றி 

யார், ஐ்கனம் இருப்பப பிறர்க்கு அச்சிவாகந்தானுப 

வம் எவன கூறுவார். என்றும் இரத உவமைகளா 

லறிலித்சவாறுஉரணக, 

அஃக்ன்றியும் தடோகாட்டும் *என்னும்எஇர்மறை ஓ 

காரம் ௮வ்வாட்டைமறுத்.து யானையைச் காட்டிநின்ற 

தாகலின் சரூப்படதோட்டத்தைப்போல் சவாகமம், ௮ 
தனுட்புகுதம் தயொானைபோல் இகனுட்புகுதும் இரி 

MIT, GF Tom He 
ஆடுகரும்பைவிட்டு இலையைத் தன்று ௮அசனதசுவை 

யைத்தாலும்௮றிர் தன துசுட்டிக்குல் காட்டுதல்பேர 

லவும், யானை இலையைவிட்டுச் கரும்பைத்தின்று அதன 

அ சுவையைத்தானும்௮றிஈத தனத கனறுச்குக்காட் 

கிதல்போலவும், கிரியாகுரு, மர்இர, தரஇிர, கலைகளை 

இரசாய்து அலற்றுள்கூறிய சரியாதெளை௮௮ட்டித்து



ஒழிவிலொடுக்கம். க்கீ 

அவறமுன வரும் விடயாகரசத்எகத் கானுமறபவித்து 

சிசனளை அடைஈத ச_லுக்கும் அவ்வுபதேசங்களால் 

அவலவாநநசததை வருவிபபனென பதும், ஞானகுரு 

ம5திர, தஈதிர, கலைகளைவிட்டு உபதேசகலையை ஆராய் 

ஈத அசனறுளகூதிய ஞாகாசகததகதைத் தானுமபெற்று 

FEB LM அ௮டைஈத பசக தவனுககும் ௮ சஞாசகாகர்தத் 

௭ ச வருவிப்பளெனபதுங்காண ௪, 

(உ-ம்.) பிரபுலிஈகலீலை புறம்புகாண்குவன் புல் 

லிடனீசனை, அறிசசஞானியகமுறகசாணபனால், எறும் 

பிசாணகுநிறின் கரும்? பகொளும், செறிர்தவாடிலை 

தினபனவெனபவே,, ௮அஜாஜாஈதரம் எனனுங்குரசத௪ 

மாதியும, ௮2. குரு_டரிப்பனெனபதை ₹குருட்டரி 

ப்பஞா,, எனறுஇழிபினகண பன்மையாசச் கூறினார். 

சட்பாவை இனமையோல ஞானமினமை, கைப்பரி 

சம அறிதலபோல இரியைகளைச்செய்தல, எனபவ 

காண்க. இத்திருவெண்பாவால் அகாசாரியர் இலகக 

ணமும சாரியா இலக்கணமும் கூறியவாறுகாண்சு, 

தன்னறிவுசாட்சியல்லாற் சாயுசசியப்பயனைச் 

சொன்னபிழைகெட்டேன் மொலைப்பரோ- முன் 

ஈடவாவழியொருவன் சொலலாடந்து [னே 

தமொறிகொகதறியாதார, 

(இ-ள.) தனஅ௮றிவுசாட்டுஅல்லால் சாடச்சியப்பய 

ளைச் சொன்னபிழை கசெட்டேனதொலைப்பரோ ௭-௮,



௧௨ பொதுவிலுபதேசம். 

சிவா ஐபவம்ஈன்முய் விளள்சிறறு எனபதறகும் 3ஃ,த 

இனறெனபதறகும் தனககுத தனனறிவுதானே சாட 

சியாயிருசக்கவும் பயனைககுித.த மயககசசாலஅஈத௮ 

அபவந தனககுணடு போறசாடடிப பிறாக்குவீட-௨ 

யும் செரியான உபசேசபபொருளைக on Musi aie 

ளைசசெட்டேன? எநதசகாலமை கீககுககொளவரோ, 

மூனனே ஈகடவாவழி ஒஓருவனசொல்ல நடஈ தமா 

திசொநது அறியாதார் ௭-2. ஃ்சன நியுமசாமமுன 

செல்லாத Herre Guten Qe gyn srr வஞஷாரடையு 

ம செதியாதெனறு 25 நெறிககணதான (pcm Geir 

கவொருவளைக் சேட்ப அவன அ௮சனசட் செனமுனபோ 

னு கெரி ௮அலலா QE A ino ஈத உணமையெனககரு 

இ௮ச நெறிககட்செனறு முூனனிருக # QL ALD பினன 

டையும் ஊழும் தனறி கடுவிடைததமொறி மனம் உட 

ல்வருஈஇ அறிகதவரலா ௭-௮. 

ஐயன், காளி, சநிதியில ௮சததியம் கூ றிஞர்க்கும 

இமமைசசண்ணே அதன்பம்வருதலின பூரணசிவததின 

சற்கிதியில் ௮சத்தியங் கூறியபாவசதொல்யா gaol 
ன், “செட்டேனறொலைப்போர” எனும், வாக்காலசே 

ட்ட்திர்த காயத்தால்செள்றடையும் ஊாச்கு கெறிதுறி 
பாவொருவன்நெறி கூறச்கேட்டு அதனகட்செனறதனா 

ன வரும் இடர் 2 அபலிதீததிர்தவர் மனசதானுஞ்சென 

அ கூடுதற்சரிய வீடடையுநெறியைச் தாம் அறியாதிரு 

ஈதல் அதிர்சார்போன்று பிதர்க்குக்கூடுர். ஆகலின்;



ஒழிவிலொடுககம், ௧௩. 

இசுஙனம உவமைகூறிரை. செறலினசண் (௪ம) என் 

ரம பணமை ஹன”? எனனும ஒருமையாயவரத 2, 

‘gota’ எனபதை ம.பககஈ்சாலெனச கொள்க, 

“முூனனே'' எனபதை இரணடி. ச.துககூடமிக. “கெ 

ட டன?” எனபது இரகுசகுறிபயினசண வகதவழக்க 

௪௫சா௪. இததிருவெண்பாலால சாததுயனே௮னதி சா 

தனஞாஜனேபசசம பணணுசல குறறமெனறு அதி 

வ்சுதவாவுகாணக, (௬) 

பொயயபோகபபோகப பொரழுந்திபபொருடா 

மை, சையோக போகதரம கதஇல-கையும், பரி 

பாக கண்டு பசையாமறத பாரககும, குருவேகா 

ண ஞானக குரு 

(இள. பொயயபோகப் போஃபபொருகதி ௪-2, 

பொய பாகியகருவிகள முபபசுதாறும snes mea 

வைகளைப பருத்தறிஈழ நீக௫ரினற அறிவு தானென 

ஹுதனனை ஒருமா£ல உளளபடி. கணடுமினபு அருள்தரி 

சனம, பரைதரிசனம, பரையோகம், எனனும ௮வற 

றைஅடைகஈ து. 

பொருள தான அமசையோக போசதரங்கத்தில், சை 

யம, பரிபாகமசணடு பதையாமலபாரக்கும், குருவே 

ஞானக கரு ௭-௮. மெயபபொருள் தானாகிய அறு 

பவசததியில சதோனறும் ஆகபோக சமுத்திரத் 

அலை.பில அவன சனாஈதுபோகுச இகிரதரபாருவம்



௧௪ பொதுவிலுபகசேசம் 

ஈதென்றுகணடு மாளாகானதுபோதம அணாவளவேனு 
ம பசையாத அடஙசக கரபாகோககமலைக்கும தசா 

ரிடனே ஞானாசாரியனுவான ௭-று. 

சீவகரணம் பலா 'யாகம௪ வுுசொடாகலின பமிபா 

யபோகபபோக?' எனா ர பலசயோசகமஎனறத அனு 

பவசததி த.துபரா 2 பாசதத்றசம £18 38H oan 

CU இடையேகோனறம அகசதபபேறறிறகிடம. 

தரககதத” என௱மைடால் ௪மாசிதிம வரல்ககபபட 

டு. *தரககம? அஈசமேலிட ௨. 

அவவி._தததனமஃபாசகசெடமதகலின,*கை பம" 

எனமுரா. goer ne ஒறுபஉமுறறுவ கூறினமை 

யால இவவநுபவமுறதம பெறுமவன ௮இ௫ூலவ்ரபகஞ 

வன எனபதுககாணக, காண நசை, 

இததிருவெணபாவால ரான காரியா ஆயி ஆம பக்கு 

வரை ஆறிஈது போதியாஆயின அவரையும ஆசாரிபா 

அலசொனறு௪ கூறியவாறுகாண ச, (௭) 

கேலுண் டுமிழ௩ இறமபோம் இவாககத 
மோனக துஞமபி மொழிகாலத - தேநினறு 
தோன்றிருதுபோலுமொனறைச சடடாதுகேட் 

கானறதவமலேதமறு | பவாகட் 

(இ.ள்.) தேன உண்டு உமிமும் இதம்போல சிவாக 

தத, மோனம தருமபிிமாழி காலததே எ-து. தேனை 

நிறைய உணடு அதனைமீட்டும சசகுர்தனலமைபோல



ஒழிவிலொடுக்கம். ௧௫ 

உட்புறனாய் எங்கும்கிறைஈழ மெளனமாயிருக்த வா 

தஈசவெளளம் சாருணியதசால சதுமபி ஞானாசாரி 

யர் உபதேசமொழிகளளைக் கூறுஙகாலததளவும், 

நினற சோனறு இர தபோலும ஒனறைச் சுட்டா 

௮ கேட்பலர்கட்கு ஆனறதவம வேதம து எ-2.ப 

ணிவிடைசெய்தஙினறு தோனறபபட்ட இரு.தகாலம் 

போலும் அது இத எனறுதனறையுஞ்சட்டாது பதை 

ப்பற இருக அதனைக் கேட்பவாகராசகு மாட்கிமைப் 

பட்ட தவமுடிவும் வேசமுடிவும அஙங்னம்சின்று கே 

_டகுங்கேள்வியாம எ-று. 

ஆசாரிபர் மாணாக்கன ஈ பக்குவம்அறிஈத வலியக் 

கூறுதலேஅனறி வபையம இவன்வலியக் கேட்சலா 

காது, தகலின, மான ஞமபிஃ மாழிகாலததே”எ 

னம், இரு தவில்பகதிர பு_பபலாதிஈள்தோறமினும் 
அவ்விருது விகாரம்இனறி இரு£தாறபோலச் சருவிச 

ளோடுக கூடியிருகஐம் அவ௱றள தாகசற்றுகின்று 

சேட்கவேணடும். ஐகலின, “இரு துபோலுஞ் சுட்டா 

அிகேட்பலர்கள” எனறுக கூறினா, 

மோனக்தளும்பி மொழிகாலத் தென்றமையாலும், 

ஒன்றைச்சுட்டா௪ு கேட்பவாக ளெனறமையானும், 

சொல்லாமற் சொன்னதெனறும் கேளாமற்கேட்டதெ 

ன்றும் gino, சுட்டறநிறகவர்ச சவப்பயன் ஆச 

லினஅதனை, தவம்என்ழும், அகவனம்கின்றுசேட்கும்



௧௭ பொதுவிலுபதேசம். 

மொழிதசலின் அசளை, வேதம் என்னும், கூறினார். ௮ 

ங்கனஞ் சொல்லுவதும் இங்கனங்கேட்பதும் சாம்பி 

சீதாயம், 

இச்சிருவெண்பாவால் ஆசாரியன உபதேசக்கூதமா 

DOO CHEF ஏற்றுக் சொளளுமாறும் அறிவித்தவா 

அகாண்க, (௮) 

இருளிற் சுடரென்ன விக்திரவி யென்ன 

அருமாக் கடந்தபரா நந்தர்-இருவாக 

கமுதிமழையம்பரச்சொனன்னிமித்த மாங்சே 

மமதையிராதென்றேமஇ. 

(இ-ள.) இருளில் ௬டாஎன்ன இந்து இரவிஎனன, 

அருளைக் சடந்தபராகககர் திருவாககு ௭-2. பூதஇ 

ருளினசண்தோற் றம் விளக்குப்போலும் சக்தூன்போ 

அம் சூரியன்போலும் பிரசாத். த அணவஇருளைநீக்கு 

ம் இருவருளையுங்கடச்.து 9வாக$தமயமாய் எங்கும் நி 

ஹை£தள்ளஞானாசாரியரது ௮ழ௫யவசனம், 

அநமுசமமை ௮ம்பரச்சொல் கல்நிமித்தம் தங்சே 

மமதை இரா.தஎன்றேமதி ௭-2. அமுசமழைபோலு 

ம தசாசவாக்குப்போலும் சல்லகிமிச்தம்போலும் தம 

அன்றி அதன்சண்டுறிட்தலும் அகங்காரம் உண்டாகா 

இத்ன்று அறிதி ௪-௯



ஒழிவிலொடுக்கம். ௧௪௭ 

அருள்தோற்றுக்கால் மூவிதமாய்த் தோற்றலானும் 

ஒனறறகொனறு அதிசுமாபப் பிரகாசிக்யைலனும் விள 

ச்சகாதிமுச்சுடரையும் உவமையாகச் கூறினார். 

(உ-ம். சத் ஐவப்பிரசாசம் 'பொறிகரணஙகளையுயி 

ர்ப்போற் போசம்போசச்தைப் பொருஈதிசடக்கிஞ் 

செயலாறத போசுவுணாவுணாந்தே, அறிவினலு செய 

லோ காமெனவுணாவுறதிருப்ப வபபோதுகிளச்கென 

வுமருணனமதியெனவும், கறைவிடியங்காலமெனவொ 

oth al துற்பவிக்காம்” எனபதனானுகாண்க, 

நீர்மழை கைம்மாறுஇனறிப பொழியினும உறபத் 

Bore உளவாகலின ௮மம மையை உவயமகூழுமல் 

:அமுதமழை' எனறும், ஆகாசவாக்கு உண்மைஅறிவிக 

தல்போல உணமையாகிய சிவத்தை அறிவித்சலின் 

'அமபரச்சொல' என்றும், நல்லசிமிசதங்கேட்டோர்க் 

குத் தான்சருதியபொருள் கைகூடலபோல் இதனைக் 

CECE GSS GSH BUSH msn Og olor (சனனி 

மித்தம்” எனறும், கூறினா, 
தற்போதத்தால்கூறும் சொற்கட்கெல்லாம் மமதை 

இருத்தலின் (தங்கேமமதையிராது' எனருர். (௬) 

சாயா புருடனைப்போ லாகர்த மேதடித்த 

மாயா வயிரி மனமாண்ட - கேயவுரை 

ஆவெசர் வீர ரரசர் மடலாளா 

சாவாசர் தாக்குச் சரி,



கு Qin gia gC Se. 

(இ-ள்.) சாயாபுருடனைப்போல் அகந்தமே தடிச்ச 

மாயா வயிரிமனமாண்ட நேய உலா ௭-2. வடிவம் 

இன்றிய தகாயத்தில வடிவம்போல்தடித்த சாயாபுரு 

டனைப்போல வடிவம் இனதிய பேராகாஈசர்சானெ சா 

ருணியத்தால வடிவமபோறகாட்டி, எழுஈதருளிவகத 

மாயைக்சோவயிரியான ஞானாசாரியரது மனாதீதமா 

ன கருபாவசனம். 

ஆவேசர்லீரர அரசர்மடல்அளர் சாவு ஆ$ந்தர்க்கு 

ச்சரி ௭-௭, ஆவேசம் ஏறினா மாவீரராயினார் ஒருகு 

டைக்€ம் ளும் அரசர் மடல் எடுசதவர் தாம்சாவ_து 

இனபமாய்சகருஇிஜஞேர் தய இவாகளது மொழிகட்கு 

ச் சரியாம் எற, 

ஆவேசமேதிஞா, தறசெயல் இனறிச் கூறுதல்போல 

மூச்கரணங்களையும் தமதிடத்தடச்டிச சொணடு ௮ 

ளால்கின௮ கூறினமையானும், மாலீரராயினா, எதி! 

தசாரைக்கொல்வதே கருத்தாகக்கூறுதலபோல் அறிவு 

க்கெதிரீடாயத் தோற்.றுவனஎல்லாம் அதனாற் கொலவ 

தே கருத்தாகச்கூறுதலானும், ஜாகுடைக்€ம்அளும் ௮ 

ரசா, கூறியமொழிப்படி. இம்மைப்பயனாகுதல போல 

(இவர் கூறியமொழிப்படி.' மறுமைப்பயனாகுதலாலும், 

மடலாளர், மறொன்றையுங்கூறுது தாம்ஈச்சியமாதி 
சயேபுகழ்க்த கூறுதல்போலச்சரியாதிகளைக் கூறு gi 
தமது ஞானாகர்தததையேபுகழ்க்த கூறுதலாலும், சா 

வாசந்தர், தரம் சாவதே இனபமாகச் கூ.௮தல்போலத்



ஒழிவிலொடுக்கம். ௧௯ 

தறபோதவொழிவையே இனபமாசக்கூ.றுதலாஜும், gy 

வேசமேறிஞா முசலிப ஐவாமொழியையும் உவமை 

யாகசகூறினா. surg Gorse eae கூறின 

மையால் இவர. தமொழி வருவிகசபப.....ஐு. 

இவவிரண்டு இருவெண்பாவானும் ஞானாசாரியரத 

இருவாகருச சிறபபுசகூறிய வாறுசாணக. (௧௦) 

சத்தியகிரவாணத்தாழ் நற்போதத்தாக்கறுத்து 

வைத்துவழி காடி மறைப்புலவன்-சுத்தன் 

தமிழ்ககுரிசில் £காழிச் சம்பந்த னென்பான 

எமககருளிச செயத் இது. 

(இ-ள.) சதஇயறிரவாணதசால தறபோதத் தாக்கு 

௮றுதது வைத வழிகாட்டும் ௭-2. சததயரிர்வாண 

த சிகசையால எனறு போததகை ஒனழோடும் பறரா.து 

௦ழிக.ஐச் ரவதகோடு இரணடறககலசகவைதது என 

பால வரதடைந்தோரக்கும எனதுள்ளே தாமே நிறை 

CBO gs முத்திரெறியை அறிவிசகும். 

மறைப்புலவன ச௬ுதசன தமிழ்ககுரில சாழிச்சு 

ம்பகதன எனபான எமககு௮ருளிசசெய்த.தஇ.த ௪-2, 

வேதசகளையெலலாம ஓகாமல உணாசத ஞானப்புல 

வர், மும்மலங்களையும் கடக தநின்ற கினமலர், தமிழி 

ன இலக்கணமெலலாம அளவிட்டறிகத சமிழ்வேச 

திர், சசாழியென்னுஈ இருபபதியில எழுச்தருளியிருநத



௨0 பொதுவிலுபதேசம். 

இருஞான சம்பந்தப் பிள்ளையாசொன்று யாவரும் புக 

மாகின்ற சுவாமிகள், எம்2பாலவார் வீடடைகது உய் 

யும்சிமித்தம் அருளிச்சசய்தது இந்தூலின தருத்தம் 

எ-று. 

இ நூலபிறாக௫ உபகாரமாகக்கூறினமையால *வழி 

காட்டும்” எனப பிறாகசகெனக்கொள்க, *மறைப்புல 

வன்,” (தமிழ்க்குரிசில” என்றமையால உபயகலைகளையு 

ம உடையானெனறறுக, 

இச் திருவெணபாவ/௫ நானமரபு கூறியவாறு கா 

ண்ச, (௧௧) 

தாக்கறற பூரணததிற் சந்தறற கம்மைமலம் 

நீக்கும் துயரசுல நேரிக்தோர் - பார்க்கும் 

வழிபலகாம் பைமழித்த வாறு மாளா 

ஒழிவி லொடுககமுரைப் போம 

(இ-ள.) தாக்கு ௮றற பூரணத்தில் சகது அறற தம் 
மைமலம் நீக்கும் துயர் அகலகேசிததோர் ௭-௮. எல 

லாவற்றோடும் கூடிரின் றம் அவைகள் ஒன்றோடும் சர 

க்கற்றிருந்த பரிபூரணசிவகச்தோடு தணவகீங்கியவிட 

தீன இரண்டறக்கலர் ஐ விளங்காகின்ற தம்மை அகத 

ஐ5யெத்தைத் தெரியவொட்டா௮ மறைத்து இரண்டு 

படுக்கும் அவ்வரணவமலத்தனபம் அகன்று ஏக ௮ன 

புசொண்டோர்,



லழிவிலொடுக்கம், ௨௧ 

பார்க்கும் வழிபல காம் பை மறித்த இறு நீ மாளா 

ஒழிவில ஒடுககம் உரைபபோம் ௭- மூ, ஆராய்நதறி 

பூம் சாததிரநெறிகள் பறபலஉளவாம் ௮வைபோலும் 

DONDE SER A சகாம்பையைவிரித் த ௮அசனுள்இருர்த 

பொருள ஈதெனறு காட்டுமாறுமாணாகனே நீ ஒழி 

பாமல ஒழியுமிடசதொடுஈகும் மெறியைக் கூறுவாம் 

எ.து. 

ஆனமாவிறகுச் வத்சோடுஜச்சியம் மலமறைப்பா 
ல் செரியாதிருதசலின, நீசுகுகதயரசல கே௫ததோர் 

எனமுர். பாராகுமவழிபல, எனறு பேசம் அபேதம் 

பேதாபேதகளாய்க கூறுகெறிசள், ூ.நுபவரகசிய 

மெலலாமறையாமல கூதினமையால பைமதித்தவாறு 

எனருர், இனமா செடா௮ அதன துமோதங்கெடுதலின் 

“மாளாவொழிவிக” எனமுர், அவ்லிடஞ்சுகாதீதம், 4 

தீனுள் ஒடுங்குமகெறி இசனுளகூறினமயால் (ஒழிவி 

லொடுகக மூரைபபோம' எனமுர், 

இச்திருவெணபாவால் நூற்பயன் கூறியவாறு கா 

கை (௯) 
சுருதி கு ருவாக்குச் சுவாநுபவ மூன்றும் 

சரியொத்த போதரனைச் சாவைக் - தெரிய 

உரைத்ததாற் பேர்கே ளொழிவி லொடுக்கம் 
விரிச்ச.நாம் கெல்லாம் விதை,



2.2. பொதுவிலுபதேசம். 

(இ-ள்.) குருவாக்குச்சுருதி சுவானுபவமமானறும் ௪ 

ரிஒதத போதம்உனைசசராவை ௪-த.ஞானாசாரியர்அரு 

விச்செய்த உபதேசமொழிகளும், இமமொ ழி5ளமேல் 

ஐயம்பிறவாது இவறறைக்தெளிவிக்கும் வேதாகமக 

ளும், இவ்விருவகைமொழிஈளின அருதசப்படி?ய தம் 
முள்தோன்றுஞ் ௬வாதுபவமும்த௫ய மூவசையஞ் சரி 

யொத்த இ. ததிலதோனறும் பேரறிவா கியபதியையும் 

அவற்றான இப்பதியைஅறியும பசுலையும இப்பதியை 

ப்பசுவிறகு ௮றியவொட்டாது மறைததுநினற பாசத 

தையும், 

தெரிய உரைததநூல்பேர்கேள ஓ.நிவிலொடுக்கம், 

விரித்த தூறகுஎல்லாமவிதை ௭-2. உளளபடி. விளங்க 

ககூறிய இர் நூாறபெயலனாமாணாசகனே நீகேட்டி; ஓழி 

லிலொடுச்சம் என்பதாம். இமமுபபொருளையும பற. 

பலவாய்விரித் தக் கூதியதூலசட்கெலலாம் இஃ்தோர் 

வித்தாம் எ-று. 

குருமொழியே அமையும்சனினுமதீவிரசர பககுவம் 

இன்றிய மறறையஞமூவர்க்கும் ௮சனமேல் ஐ.பம்பிறகீ 

கும். தசலின, சுருதிவேணடிறற, குருவும்சருதியம் 
உண்டாய்ச் சுவா.றுபவம் இனமுயின௮து பரஞானம 

ன்று. ஆகலின், இம்மூனறஞ் சரியொத்தபோதம” 

என்முர். 
இச்குதிப்பால் இர்.நாலும் இம்மூன்றும் ஐத்.த௪் ௯. 

'நிய செதன்ப,௫.ஐயிற்௮,



ஒழிவிலொடுக்கம், ௨௩. 

மூபபொருளினது இலக்சகணவிரிவையெல்லாம் ௪௫ 

ச்தெதறபோத ஒழிவிற்கு உபாயமே விரித் துககூறலா 

னும், போதவொழிவில் யாவுமொடக௫ப் போசுவிரிவி 

லயாவும விரிதசுலானும் இதனை *விரிதத நாறசெலலாம் 

விதை' என்ளார். 

இத்திருவெண்பாவால் நூற்பெயர் கூறியவாறு கா 

ண்க, (௪௩) 

தீந்திரகலை மாஇிரகலை சார்பழுந்தச் சாற்றுமது 

மந்திர சரியாகி மார்க்கமிது - முக்தைத் 

தபதி விரத்தியரைச் சார்பழியச் சாற்றும் 

உபதேச மென்றே புணர். 

(இ-ள்.) தர திரகலை மஈஇரகலை சார்பு அழு£தச் சாற் 

லும் ௮.து மதுர சரியாதிமாக்கம் எ-.து, குண்டமண்ட 

லவேஇகாதஇகளைககூறுந் தந்இரகலைசளாம், கரியைகட் 

சு உரியவாகிய மாதிரசசளைக்கூறும் ம5 திரகலைசளும், 

ஆன் மாவைமேனமேலும் மலச்சார்போடு। அழுர்தக்கூ. 

றும் அக்கலைசள் மநஇிர தந்திர இரியாபாவனைசளாற் 

செய்யும் சரியை கரியா யோககெதறிசளாகும், 

இதமுச்தைத் தபதிலிரச்இயலாச் சார்பு அழியச்சா 

ற்றும் உபசேசம் என்றேஉணர் ௭-௮. இந்நூல் முற்ப 

வள்சளில் கிட்சாமியத்தவம் பண்ணின தபேரதளர்ச் 

கும் அத்தவத்தான் உட்பத்றஅதியுடையோர்க்கும் ம



௨௮௪ பொதுவிலுபதேசம், 

லச்சார்பு அறும்படிகூறும் ஞானோபதேசம் என்று 8 

அதிதி எ-று, 
அச்கலைகளால் போதவிரிவே௮ன றி ஒழமிவினமையா 

QFE FEET DID, Comal, 

இத தபதிவிரசுதியனாச் 'சாபழியச் சாற்றும், என 

ஐமையால் ம௱றையாச்கு தகாதென்பது ஆயிறறு. 

இததிருவெணபாவால இர்தநூல் உபதேசகலையென 

அஅறிவித்தவாறுகாண்௪, (௧௪) 

உட௰குயிர்போற்கட்குமை போலூச/நூலொத்து 

விடிற்புலிதீப்பாம்பினிலவீழ்வார்க்காம்- சுடர்ச்சு 

வாழைக்காகாவேதிமட்கலக்துக்காகாவா। டி.னும் 

றஹேழைக்கரகாததிது. 

(தி.ள,) உடற்குஉ௰யிர்போல் கட்குஇமைபோல் ஊட 

Be ofp Spon Yo தீ பாம்பினில வீழ்வார்ககு ஆம் 

௪-2. உடம்பைஉயிர நபிமானித்தல போலும்சகணணை 

இமையான௮ காசதல்போலும் ஊசிசென்றஇடகதோ 

௮ம் சரமபினசேறல்போலும ஞானாசாரியமாப்பிரியா 

ஒரினறு gars மணியை அபிமானித்தம் பாதுகா 

தீதம அவர்திருவுள்ளச் சு.றிப்பினபடி.யே செனறும் 

வழிபட்டு அவர்பார்ததப்புல், இ, பாம்பாதிகளிறசெ 

இததிலும் பினனிடையா.த ௮வைமேலவிமும் அதிபக் 
வாக்கே இக தாலகொடுச்சலாகும்,



ஒழிவிலொடுக்கம். a(R 

TAF FL OID UTowipstg gana மட்சலத்துக் 

கு ௮சாதறஏழைககு தகாதது எது. மிகு6த௮அக் 
இனியாற் டிரம் வாலமததணடைச்சுடக் கூடாதவா 

௮போலும பரிசனவேதுி ம.ஃ்கலதீதிறடரிசிசதுப் பொ 

னனாக்சக் கூடாதவாறுபோலும், ௮ஙஙனம் ஆசாரி 

பயனை வழிபடமாட்டாத அபக வாக்கு இக நூலகொ 

டுப்பினும் அறுபவஞசிததிபாது எ-று. 

உயிரானது உடம்பைத்கானாப் அபிமானிசுச் ga 

ன்ப துடைததல ஒப் .னைசெயசல்முதலிய உபசாரங் 

சளை அதற்குச் செயவ துபோலும, ௮வர் திருமேனியை 

தசம் கேகமாய மபிமானிததச் செய்யவேணடும் உ 

பசாரமெலலாஞ் செயயவேணடும் இகலின் உடற்கு 

யிரபோல்” எனறம, இமைபான கணணைவிட்டு நீங் 

காதிருகல ஓதனகண அுருமபாகிவகறு சார்வதற்கு 

முனனேரின்று பாழுகாசதல்போலும், இரவும்பகலும் 

விட்டி நீங்காதிய/ர* அவரைத் தட்டமிருகமுதலிய வ 

சதுசாவதறகு முனனேகினறு பாதுகாககவேணடும், 

ஆகலின், “சடஇவமயபோவ” எனறும், கூறினார். 

அஇபக்குவர் கேசாபிமானம்விட்டு வமைமெப்ப் 

பொருளாசச் கருஇனவர். தஃலின, புலியாதிகணமே௰் 

செலுகதனும வீழ்வரொனப ஆயிற்று, 

அக்இனிகரும் பரிசனவேதிக்கும் விறசைச்சுதெத்கு 

ம்உலோகங்களைப் பொன்னாக்குதற்குல் கூடமே௮ளதி



உ௭௬ பொதுவிலுபதேசம். 

வாமைத்தண்டையும் மட்ஈலசதையும் அங்கனஞ் செ 

ய்யச் கூடாததுபோல், இர் நூலாறபக்குவர்ககு ஞான 

ம் விளக்குமேதனறி அபக்குவர்ககுவிளகுகா சென்ப 

அறிக. 
இத தருவெண்பாவால் இக் நூறகு௮திகாரிகளின 9 

லச்சணம் அறிவிச்சவாறு காண்க, (௧௫) 

ஆலிவ் கனத்திலே யைந்தினையும் பாமிவோன் 

மாலின்ப வாரி மறிதிராபோல . காலப்பூக் 

இண்டுணிவாய்ச்செய்ததுபோற் இன்னரிபபாட்டு 

கொண்டவர்போற் கண்டவர்க்காகும் [லலாசம் 

(இ-ள.) தலிகசுனத்திலே ஐகதினையும்பாடுவோன, 

மாலஇனபவாரி மறிதிராபோல ௭-2. மாதா கூட்டா 

விற்செய்யும் ஐவகை அலிங்கனசதால்வரும இனபம் 

ஐாதினையும் ௮ அபலவித்சறிகத ஒருவன கூறிய பாட்டி 

ப் பாடும் ஜாவிடனுஈகு ௮க்கவி௮ருதகத்தான் அவ் 

வின்பம் பெற்முன்போனறு உளத்தின௮ம்மயக்க இ 

ன்பவாரி எமு௫்.து அலைமறிவதுபோலும், 

காலப்பூச் இண்டுணிவாய்ச் செய்க தபோல் ௭-2. 

உதய.காலத்.தத தாமலாரும்பு கிண்கிணிவாய்ச் செ 

ய்து அலர்சதாறபோலும், 

. இன்னரிப்பாட்டு உல்லாசம் கொண்டவர்போல் ௪ 

ஸச்ட்வர்ச்கு தகும் ௭-௮. மறறரொன்்.தினையுங் கேளாது 
ஒருவன்பாடும் ஜொனரிப்பாட்டோசையையே உல்லா



ஒழிவிலொடுககம் உள 

சமாய உட்சொணடவாபோலும் இக நூலைச் கேட்டறி 

கதோராக்கே ஞானாககதம உளகாம எ-று, 

ஐநதினையும் பாடுவோனுககு அதனைப் பா Oo? 1g 

அவவினபம பெறமுனபோனறு உளத2 இனபம மே 

னமேலைழுதலின :மறிதினா' எனா. அ௮வளைப?பரல் 

இச். தூாலகேட்குசதோறும இவாககும சிவாகசதம பெற 

மூரபோன்று உளளததில மேனமேல சநதோஷமதேர 

னறவேணடும. ௮சலின, மாலினபவாரி மறிதரைபோ 

ல் எனறம, முகமலாசசி தோனறவேண்டும் தஇகலின 

*சாலப்பூக இணெ௫ணிவாய்ச்செயததுபோல்” எனறும், 

மறஜழொெனறையுக கேளாறு இதனையே கேட்கவேண்டு 

ம், ஆகலின் :இனனரிபபாட்டுலலாசககொண்டவாபோ 

௯” எனறும் இ௱ஙசம் உவமைகூறினா. தலிஙகன ப 
ரிசபேசததால சுகமும் ஐது பேசுபபட்டசெனக்சொ 

ளக. ௮ஃ௮ ஐரதெனபது 'துலிங்கனம ஐம் அதர 

பானம் பதினொனறும்' எனனுக காமநூலிற காணக* 

இதஇருவெணபாவால இந நூலகேட்கும இலச்சணநு 

கூறியவாறு காணக, (௧௭) 

லணங்காவுனாக்கு வணக்கமிலைத்திங்கை | gore 

வணங்கவொழ்ததென்னில வளமிய॥ - வணககுக 

எலலார்க்குரன்மு யிருப்பதிலை யாதொன்றும். 
எல்லார்க்கும் பொல்லா இலை.



2.9 பொதுவிலுபதேசம, 

(இ-ள,) வணஈசா உஸாசகு வணகசம் இலைத இவ் 

கை வணகூவோழதது எனனில உளமயா ௭-௮. போ 

தம அடஈகாது ஏமாபபாறகூறும நூலுக ௪ அட்கசமே 

இலலை, தஇமைசளைசசெறிசது or mares ஓதற்கு 

அடகசகூறி இனை இசழாது புசுமுடசோள எனின் 

HEC MaAMinber mo wide rer pin Qa av 

வண ௪ இனும எஃலாரசு தமன அய Y hug 

லையா துஒன.ஐமலைலாசகும பொகூலானு இலை ௭-. 

நனமைக& சசெதறிக து ஜா நூலாககி ௮கறகு௮டகக வ 

கூறினும யாவாக சமசனமுயிருபப இலலை. இவைகள் 

அன றி மறறியாகோ நூலாயிறும யாவாசகுமபொல 

லாககாய இருபபதமஇக&டி எ-று, 

௮_ஈசரவுரையெனவே அடகககூறிறும ௮டகசம 

Hor Onan wi gy gu pp, 

SaGinsOe Neg அடககககூறிப புூழசசொன 

னமையால வருமனமை ஒன்றும இனருயிற று, 

கனமைசளயாவுஞுசெறிதத அடகககூறினுமபொ 

மூமைமுதலியவறருல சிலரால இகழபபடுதலின (எல 

ars eto Bex mp SOL இலை, எனறுமஃபயன இன 

முய்சகூறுமயாசகேோரா groviuw coc, Hot gaGshgs 

லின “எலலா£ககும பொலலாதிஓ'' எனறு௪ கூறினா, 
இமைசன மைகளை முறகூறினமையால யாதொளறும 

எனப. இவைசட்குப பொதுவாயிரு$த உலகசதைக 

ச கூறும தூல எனச கொள்க,



ஒழிவிலொடுக்கம், ௨௯ 

“உரை, எனப. இங்கு, எனப தம்- ஆகுபெயா. 

இங ௪, எனறமையான். (ஈன்மை) எனறு வருலிக் 

HULL ys. ‘ROOTS, Qo, *வளமியா, என 

பது இகரககுறுககம ஆசலின தளைதட்டாது எனப 
காண்க, 

இததிருவெண்பாவால் இவைகள இனம் இருப்ப 

யாம் எகஙனம் Moa Fen கூறுமாரென்று கரி 

பபான 3வவயடககங கூறிமவாறு காணக, (௧௭) 

அறைக்த பறைகுழற்கு மாடினாக்கு மேற்க 

மறக்தமுவார் வாய்ப்பாடடு வாரா - இற௫கேளீர் 

கூடக் கராவதலாற் கூறிற் பயனிலலாப 
பாடற்கார் பார்பபார் பயன. 

(இ-ள.) ௮றைந்தபறைகுழ௰தம் ஆடினர்க்கும் ஏற் 

கமறக.த அமுலாா வ)யப்பாட்டுவாரா ௭-௪. கரததா 

ன அறையப்பட்ட மகதளத்தொனிககும் இத்தொனிக்கு 

ஏறபஊதுங்கழல் ஓசைகசம் இவைசட்குஏறபஈடனம் 

இடிவோர்க்கும ஏறபததம்மை மறசதுஅமுமமகளிரது 

அவ்வழுகையாயெ வாய்ப்பாட்டுஒச்,து வாராத.தபோ 

லம் இர். நூல்தற்போதம்இழ6 தறின்று கூறியது gael 

ன் எழுத். துமுதலிய ஐர்௮ இலக்சகணங்களோடு ஓத்து 

வரரா. Ho HAGA ஆமினும் அதன்ஈட்கூறிய 

பொருள்சான சள வோ எனின்,



ச 

௨0 பொ துவிலுபதேசம். 

இறமகேளீ£ர கூடகசரைவத அலா கூறினபயன இ 

லலாப பாடறகு தா பயனபா£பபார எ. இஈ நாலி 

னபொருடடி.றமையை மாகேடமீராக, அ்தெலஙனம 

எனின நிபபொருளைக சேடபோர இபபொருளோடுக 

கூடதசாமுககனாகது போவதேதனறிச சொலலும 

இடததுச தாமுதமககுவரும இமமைமதறுமைப பய 

சா கஞம இஉலாதபாடறகு யாவா ௮ருததம பாராப 

பார எ-று. 

சாளமு.பஓசையஞ சரியொதக 6_னத்திறரச ௮ 

னபமேலீடடால தமமைமறஈ த அ௮அசனமயமா யிர௬ு5த 

அமுவராஅமும ஓசைஅவறரே 9 ஓவவாததுபோல இ 

னப மேலீடடால தமமைமறஈது இதன மயமாயிர௫ 
ஈதுகூறிய இபபாடல இலககணத்தோடு ஒயவாறுஎன 

பது குறிபபால அறியமபடி. கூறினா, 

இதன த௮௬ததம போதவொழிவம சிவாககசப பே 

௮ம் ஆகலினும, இதனைகசேட்ட அஇபககுவா ௮ககண 

மேபோதம அழிஈ,த தகஈகமயமாவா த.கலினும கூட 

கீகரைவத” எனறம, பயனபெதுமபோதம ஒழிவசனா 

ல் (பயனிலலாப்பாடல” என௮௪, கூறினா, 

இததிருவெணபாவால் சத்ததஇறகுப் பஞ்சவஇகார 

சழுவுணடாயிலும் அருத்தம் எலலா,நூலகளினத ஆர 
குத்தச்சட்கு முடிலென று கூறியவா,தசாண ௫, }



ஒழிவிலொடுக்சம். கூ 

போதவொழிவையுரை போய்த் தீணடாபூதல 

துதோ, பாதமனஙகண்போலப பறறுமோ- நீ 

தெளியின;, கண்ணாடி. யிறகடலைக கைவசமாக 

காட்டுகலபோல, கணணாரிசனனையைப போற 

காண். 

(இ-ள.) பாதஒழிவை உராபோயசதீணடாபூகலத 

தோ டாகுமமனம கணயபோலப பறறுமோ ௭-2. 

ஆனமயபோச ஒஓழிவில தானாய இருக தளள சிவததை 

வேசாகம சாததிரசாகளால அ௮ளவிடடறியசகூடா.து, 

அல்உனறிக காலாலநடஈ ற செனறுமமனதசாலகினை5 

அமகணணாலபாகமம இபபூகலத2தா ஐரோ பொ 

ரூளை ௮றி௩௮ பிடிபபதுபோல கருவிகளாலும அதனை 

௮றி5 தபிடிககககூடாத. அதலின, ௮ஙனம அறிஈது 

UD pe gy gon ph. 

நீதெளியின கணணாடீயிலகடலைக கைவசமாசகாட் 

மிதல்போல எணகாரி சனனையைபபோலகாண் எ.து. 

நீஅசசிவததை ஆறியுமிடத.தசசிறிதாகிய சணணாடி௰ி 

லபெரிதாகிய கடலைமகவுஈகுப பிரததியக்மாகக கா 

ட்டுிமாறுபோலும, லாகாரி ஜாபருடலுச ௧௪ சட்சைகை 

யால சலவிக்கு இடககசாட்மொறபோலும யாம அதனை 

அறிலிச்குங்குறிபபால சீ ௮றிஇ எ-று. 

போச் ஒழிலை அப் போதத்தான அதியும் கலைசளா 

னுமசருவிசளாலும் அதியசகூடாசாசலின் வனா Cicer



௩௨ பொதுவிலுபதேசம். 

ய்தீதீண்டா”? எனறும், 'பாகமன௱சண்போலப் பற்று 

மோ? என்றுங், கூறிஞர். 

பரிபூரண?ிவததுன இலககணமெல்லாம் ஈனமுய்வி 

ள௱்குமபடி வேதாசமழுடிவிற றிய சிலவு ததேசமொ 

திசளையெடுச் உ இர நூற கூறு சலின 'ஃ&ண்ணாடியிற க 

டலைககைவக-மாக காம்மிகலி பால, எனறும் பூரண 

கோக்சம், மெளனமுாஇரை, முசலியமுறிப்பான ச் 

இவத ஓடைதறச உபாடம் ௮றிலிக்கலால் கண்ணா 

ரிசன்னையைப்போல, எனறுக கூறிய (கக) 

MFO BENS போலபின வத்துவிதா கந்தமாம 

மோனத்தைவரக்குமன மூட்டுமோ-ஞானத்தால் 

காக்கை யிரும்தமனை கைமேற் பீறையென்ற 

லாற்கருஇனீசவமா வை. 

(இ-ள்." தனைக்கைபோல் பின அத் தவிதாசசதம் 

ஆம் மோனத்சை வாக்குமனம் முட்டுமோ ௭-2, பரி 

சம் அறியுங்கையும் கந்தம் அரியும் சாசியும்ஓன முயிருக் 

இன்ற யானையினது ததஇச்கைபோன்று பின்னம் இன் 

நிச் சிவமும் தன்மாவும் இரண்டற்றிருந்த அச்.துவித 

மாய மோனாகஈதக்தை வாக்காற் கூறுக்கலைகளும் ம 

னாபாவனைகளுச தீண்டுமோ, 

காச்சை இருந்தமனை கைமேல் பிறை என்றலால் ஞா 

ஊத்தால் சருதின் 6 வம் தவை ௪-2, ஓர் மனையையு 

ம் பிறையையும் ஒறாவலுச்கு ஒருவன் அ.றிவிச்சுல்கால்



ஒழிவிலொரிக்கம், ௩௩௩ 

சாக்சையிருந்த மனையென்றும் கைவிரல்மேற் பிறை 

யென்றும் இங்கனம் அறிவித்தலான் ௮வன்3றிவத 

போலும் யாம் இவத்தைக் குறிப்பான அறிவிக்கும உ 

UCSF isla Ehlers Te கூர்ற் தவிசாரித்,த அதிதி 

யெனினநீயும் மச்சிலம் தவை எ-று, 

கை நாடி என்று இரண்டு தப்பாய் இரண்டு விடயன் 

களையும் வேறுபிரித் ௪ அறிவதாயிருர் தம் பிறிபடாத 

அ௮.துவே இதுவாய் இதவே அவாய் இருப்ப, துபோலச் 

சிவமெனறும் தன்மாவென்றும் இரண்டி பொருளாய் 

இரண்டிஞானல் ஈஞம் வேருயி 56 plo saw gs gid A 
படா.ஐ ௮அதுவேட வாய் இ.ஒவே அ. ஐவாய் இருத்தலி 

ன.தளைக்கை£பாலபினவக தலிசம், என மூர். 

மனைகள் பலவற்றை.பு6் கடசதசென்று காக்சையி 
ரூ, சமளையை நீ படைதஇயென்று ஒருவன் அறிவிக்க ௮ 
நிதல்போல், ஈருவிகள் பலவற்றையும் சடா தசென்ற 
காகதத தவதஇன் முடிவிலகின்ற சைதனனிய௰ம் 8ீடெ 
ன.று அறிவிக்க அறிதலால, “காக்கையிருந்தமனை'” என 
௮ம், ஒருவனுக்கு ஒருவன பிறையை அறிவிக்குல்கால் 
விரல்மே்பிறையெனறு சுட்டிக்காட்டி அறிவிக்க அ 
வவிரல்கேரேகோக்கி அப்பிறையைக் தரிசித்சல்போல், 
நாதார் தத்தின் முடிவிலநின்று நீ திருவருளை முன்னி 
ட்ட்ச்கொண்டு சிவச்தைத் தரிரிக்கவேண்டும் என்ற 
அறிவிக்க அம்முறையேசென்று சிவத்தைத் BRAS: 
லால், “கைமேத்பிறை'' என்௮ல், கூறினார்,



௩௪ சொதுவிலுபதேசம். 

கண்போலும்தனமா, விரலபோலுஈஇருவருள, பி 

றஹைபோலுஞ்வெம, எனக்கொளக. 

இவ்லிரணடு திருவெண்பாவானும மெயபபொருளை 

அறிவித்தறகு உபாயகூறியவாறுகாணச, (௨௦) 

மூலையுண்ணிகீரு ண்ணு மோட்டெருமைஞடர் 

சலமின்றிச சந்துரைபபார் தர்க்கா- பலதாரை 

வட்டிலே போலுமவர் மாயோக வாசகத்தைக் 

Gi. aren Gor. 
(Q-or.) (pirromentiére cugpin Com Ou pent 

மூடா சலமதினறிச சச உமைப்பாகாககா O- BK. 

பசுவினஅவிம்மிச-ரஈத மூலையிலகடி த்த உணணிபோ 

ஓம், தடாகததில நீரத௬௦ தம மூதிகஎருமைபோ 

௮ம், அறிவே. கம்இனிய மூ.டராபோலும, &1Qor he 

சஈதனம் உரைப்பாபோலும தவார தருககராயிஞா 

பலதாரை வட்டிலேபோலுமசலவா மாயோசவா௫௪ 

கத்தைக் இட்டினஈரகற்குடா ௭-௮, பலதொளைவட் 

டிலைட்போலும் LIVI FH (PHO DRM Tg LON ens 

கூட்டரவாயெ மொழிகளைககேட்பிலும் நிரயம்என் 

அதுதிலீர எ-று. 

(முூலைஉண்ணி பால்உண்ண அறியாது உஇரம் அருர்த 
eae a proves Glas G11C1) genni gs Bidanin 
பற்ிளில் கடலான், நுலைஉண்ணி! என்றும், தடாக 

க். அலில்கர்சும், சீ்சற்தானா... அதலுள்கீற 
  



ஒழிவிலொடுக்கம், கட 

bg சேழுச்செசெலலும் எருமைபோல், ஞானிகள் பா 

றநசெலலிறும ௮வாகூறும் ஞானமொழிகளைச் கொள் 

ளா தருகசமாடி அவாடித்தததைக கலச்செசேறலா 
ன, எருமை, எனறும, மூடா யாவாஏ2 ஈன்குகூறினும் 

தாம பிடிதசபிடி விடாஅுகிறறலபோல், இதோயிலும் 

தருச்கவலியாச தாம்பிடிகசபிடியை மூறறுஞ சாதித் 

தலின, “மூடா” எனறம்,சலமஇன றிச் சச தனைப்போ 

ரககுக கைவருததம்அனறிப பயனஇன்ராவ.தபோல் 

இவாபலரோடுர தருசசமாடலான வாயவருத்தமே௮ 

ன றிப பயனவேறு இனமுகலின, ₹சலம்இனதிச் சந்து 

ரைப்பாா' எனறும், பலதாரை வட்டிலினகீர தாரைக 

ளதோறுஞ் சேறலபோல ஜாநெறி கூறுங்கால் அதனை 

மூரறுபபெறசகூழு.௮ பலகெறியாய்ம லைவுபெறககூற 
லின, *பலசாரைவட்டில” எனறும், திருவருட்போதம் 

அனறிமாயாபோசததாலகூறலின், மாயோசவாசகசம்'! 

எனறு, கூறிஞா. 

இதனால கல்விஉடையோரோலும் பிரபஞ்சிகளிலும் 
கேடெனபதுஆயிற் மு. 

கல்வி, பொருள், என்னும் இரண்டு செல்வல்களும் 
ல்லோர்பால்வரின் ஈனமையும் தியோர்பால்கரின் தி 
மையும், மேன்மேல் வளர்தலின் இவர் இயர் என்பஸி 

ஆயிற்று, 
இல்.7.௮ மொழிகளை உண்ஸ்மயாசச் சொள்ிறர்ச் 

சூச்இிதிக்ரும் கன்றின், பிட்டிளாகம்" என்ன்! 

   



ti. Ser பொதுவிலுபதேசம். 

இத்திருவெண்பாவால் தருச்சவாதி-ள் தர்க்குண 

மும் அவரது மொழிகளைக் கேட்கல்அகாது எனபழும் 

அறிவித்தவாறு காணக, (௨௧) 

குன்றழலினொக்து£ர் தேடங்கு௱டரைப்போல 

கன்றுபசுவைப்பாரக்குங்காலம்போல - ஒன்ொ 

ன்றில, வேட்டவமோகிவிடயமபோற்சற்குரு 

வைத், தேட்டமஇபக்குவமாய்ததே/ 

(இ-ள.) சுன்றுதழலின நொந்துநீர் தேடுங்குருட 

ரைப்போல கனறு பசவைப்பார்க்கும காலமபோல 

ஒனறுஒனதில் கேட்டஅதிமோகு லிடடம்போல எ.து” 

முதாவேனி௱ காலத் துமலைக்கட்படிம $ீவெபபத்தால 

மெய்வருஈ்து நீரஎங்குளதெனறு தேடுமஅர்தசரைப் 

போலும, ஆலினகன்று தன தாயைதமேடும் காலம் 

போலும், விடயங்கள பலவறள்ஞம ஒாவிடயதத 

ரச்சியமிகுந்த ௮12 விடயமோகிபோலும், 

சறகுருவைததேட்டமு ஈபச்குவம்தய்த்சேர் ௭-2. 

ஞானாசாரியாஎற்முளாஎன.ற சேடம்தேட்டமே #8 

திவிரதர பசகுவம்எனறு௮றிதி எஃழ., 

த ழலினசொந்த -,ரடா வெப்பத் என்பர் சணிப்பா 

ன்நீர் தெரியாது தேடிமாறுபோல் மிகு£தபக்குவர்க்கு 

ப்பிறவி அனபமாய்த்தோறறலின் இனித் துன்பக்.தடை 
ப்பான்.துசாரியராத் செரியாததேடலின; *சரதேர் 

தருாப்போல்'” என்௮ம், சன, காலைமாலை யெ



ஒழிவிலொடுக்சம். கள 

காலச். தச் தன்சாயை மிகுந்த அன்போடு தேடல் 

போல் முற்காலம்போமைன்றி இச்சாலத்தில் பிரபஞ் 

௪ம் பொயயாயத்தோறறி மிகுக்ததன்போடு ஞானா 

சாரியரைததேடலின?”? கன்றுபஏலைப் பார்ச்குக்கால 

ம்போல், எனறும, ஓாவி_யத்தை ஈச்சியஅதிமோடு 

அதனால் வரும் இன்பசதைக் கருதிக்கருஇி அவ்விடயம் 

என்று இடைச்குமோ? என்று அசனையே சேடலபோல் 

பேரின்பததைக கருதிககருஇி இசனைக்கொடுக்கும் ஞா 

னசாரியரை என்றைக்கு அடைவோம் எனறு அவனை 

யே தே_லான, *அதிமோடுவிடடம்போல” என்றுங் 

கூறிஸார். விடடமோ௫ிபோல என்று கூட்டுக, 

இததிருவெண்பாவால் பக்குவஇலச்சணங் கூறியவா 

காண்க, (௨௨) 

URGES UB De. 

பெண்ணாணலியாயப் பிறந்துவளர்ம் தேயழியும் 

எண்ணாத பேத மியல்பின்றிப்-பண்ணுக்கால் 

காரணகத்தாவொருவனுண் டவனைக்காட்டுதூல் 

ஆசணமு மாகமழம மாம். 

(இ-ள்) இயல்புஇன தி எண்ணாகபேதம்பெண் ஒண் 
அலிதயப் பிறரது வளர்கதேஅழியும் பண்ணுளங்கால் 

காரணகத்சா ஒருவன் உண்டு எ-து. ஓர் இயல்பு இ 

னி அர்த பேசல்களாயும் பெண்உடி.வமரயும் தண்வ 
டி.வமாயும் இவவிருவகையும்கூடிய அலிவடிவழாூியம்



Mi Dy பொ துவிலுபசேசம், 

Cara Sieg அழியப்பட்ட இத்தேசாதி பிரபஞ்ச 

தீதிறகுத் தறசத£தரம் இன்மையால் தானே காரியபப 

ட்மாட்டாது, Mean, இசனை அராஇதயிலேபடைச்த 

ற்கு சிமித்தசாரணனாயே கருததன ஒருததன உணடு 

(௮ஃக ௭௪௫௩௭ம்எனின ." 

அவனைக்காட்டுிம நூல ஆரணமும் ஆசமழும் ஆம 

௭-௮. அககருததனை தறிவிகசம நூலகள வேதாகம 

க்கள்ஆகும். (இவறமுன அறிற்தகொள்ளுதி) ௭- 

சாரியல்கள் உண்டாவதறகுசசகாரணம முதறகார 

னம், தணைச்சாரணம் நிமித்தகாரணம்என மூனறுவ 

சையாயிருக்கும். இவறறுள, முூசறகாரணம, மண, 

அணைககாரணம், தணட சசகரம, நிமிததகாரணம், க 

ல்ர்ல்ன, 

கிமித்சசாரணமா௫ய குலாலன, முதறகாரணமா 

இய மண்ணைத் தணைக்காரணமாகிய தணடசக்காகக 

ளைக்கொணடு, கடகலளாதி காரியகுகளை உணடாக்கு 

வன். அபோல, குலாலனபோலும கிமித்தகாரண 

னாகிய சிவன் மண்போலும் முதறசாரணமாயே ழா 

யையைத்தண்ட சக்கரமபோலுர் தணைசசாரணமா 

இப தனது இரியாசத்தியால், சறுகரணபுவன போக 

ஜ்த்னாசிய சாரியல்சளை உண்டாக்குவன், தகலினும், 

ரித்த சரரியச்சளைச்சன்டி இவற்றைக் காரியப்ப 

Riad gated ஒருவ்ள உளளொன்.௮ அதிலதபோ 

 



ஒழிவிலொகெ கம், ௩௯ 

இம சுகரணாஇிசளைகசணடு இவறறைக காரியய்ப 

தெ.சம கருதசாஒருகசன உளனெனறு ௮றியவேண 

Qu. g Saw, “பணணுலசாற சாரணகததா ஒருவ 

sr Poca lbl, oem (apr. 

பறறைப நூல்கள இவற்றைபபோல உணமையாய 

அவனை அறிவிகசுமாடடா a ser, அவனைககாட் 

மிநூ லாரணமு மாகமரமுமாம, Glen lpr, 

பெணணாண எனலும பன மயபோல அலியையும் ப 

னமையாகக கூதினமை. பால பெணஞ்ணுககுரிய கூறி 

களஇருவகையம இனநறிய புலமுதலியனவும புழுழுத 

லியளவும் :2லி' எனசகொளக, பண்ணுககால, என் 

DL Teg hou நானகனுருபாகக கொளக,. 

(௨-ம.) சததியா£, காரிய சாரண௱சண முதறுணை 

BY FEMS TLD, LTH oor oem DN on a LIER SONY LD a) GF 

முதறுணை நிமிததம், தேரினமண மாயையாகத இரிகை 

தன சததியாக, தரியனகுலாகனாய நினருககுவனூல் 

மெலலாம, எனபதனாறகாணக. 

இத்திருவெணபாவால uBoeng vardgear gy அதி 

விததவாறுகாணக, (௨௨) 

தன்னை யறியாது வேறுண்டாய்த் தானறியா 

அன்னிலொழியா ரப்பி ஜொன் ௮மிலைச்-அிள்கி 

அஞசதொழிலாமதனையாசக்சவாசதாளே இங்கே. 
ஜெொளவு கேட்கலுமா ௫௧. 

 



௪0 பொதுவிலுபதேசம், 

(இ-ள்.) தனனை அறியாது வேறுஉண்டு ஆஐய்த்தான் 

அறியாது உனனில்ஒழிவுஆம் ௨ திப்பு ஈஐ ஒன்மம் இலை 

௭-2, கீரகூறிய வம சனனை அறிரறுகொணடுஇருக் 

குமோ? எனின, மலரதிசமாயிருதசலின og son Gor 

அறியா, மறமோ பொருளைததான அறிக கொணடு 

இருச்குமோ! எனின, தனது பூரணததுில சகலமும் 

டல்இயிருஅகும், தகலின, சனககு வேருய் ஜா பொரு 

ஞுணடாய அ௮தனையறியாஐ, கினைவோடுதான கூடியி 

ருக்குமோ! எனின, கினைப்பு உணடெனின மறபபு உ 

ண்டு, ஆகலின, ௮ நினைப்புமறப்பும இனறிய திருவி 

காரி, ௮, ததான ஓர்காலத்து உணடாயதோ! எனின), 

உறபுதது உண்டெனின காசமூமஉணடு, அஸ்து மாது 

இத இயம். ஆகல்ன, உறபத்திசாசமகள ஒனமுமதலலை, 

இங்கனம் மலரகதெமாய்ப் பரிபூரணமாய் நிருவிசா 

ரியாய் காதி நித்சயமாய் இருந துள்ள அ ச்டிலம் ௭௨ 

கனம் மாயையைக் காறரியப்படுதழும, எனின, 

ச$கிதிக்கே அஞ்சுதொழிலதம் அதனை அந்தவாக் 

காலே இஞ்சு அளவுகேட்கலும் கும் ௭-2. பச்சிவசதி 

ன் கம்நிதிச்சகண்ணே பஞ்சகருசதியங்கள் உளவாம, 

அ௮ச்ருத்தியத்தை தனமாச்கண்மேல் வவத்த காருணி 

மத்சாலமெளனாகச்தர் ததும்பி அ௮கூறும் ஆ5சதவா 

க்கால்சிறிதளவுகேட்சலும் தும்) ௭-௮.



ஒழிவிலொடுக்கம். ௪௧ 

சூரியனஇச்சா எததனமஇனறி இருச்சவம் ௮வன௪ 

BE HU ORM ற முசையாயும, ஒனறுறலாஈ தும, ஒன 

ற உலாரமம், தாமரைமுததொழிற படலபோல இவ 

சநநிதானசுதிலே மாயையில சிருட்டியாதி தோறற 

லால, சஈகிதிககே அஞசுகொழிலாம” எனா. தத 

வாககு, வேகாகமஙகள, “கிஞசளவுகேட்்ஈலுமாகும்” 

எனறமையால, பஞ்சகிருகதியததின பெரு-மயை sy 

ளவிடககூடாசெனபது ஆயிற்று, (௨௪) 

உதயா துளதாஇ யோங்குப் பேராமல் 
அதிசூக் குமகு துறைந்தா காமல-பதையாத் 

ஆகாய முஙகாலும போல வசைவறற 

தேகாண் பரிபூச ணம். 

(இ-ள்.) உதியா.து உள ஆட ஓங்கிப்பேராமல ௮2 

சுக்குமம குறைகமு தகாமல எஃது, தான ஓனறினால் 

உறபததியாகாழு எக்காலமும் உளளதாயக கருவிகள 

முப்பததாறையும் கடர்துரு பபதாயப போக்குவரவு ௮ 

றறதாய் நுணணிய பொருள்கட் செஉலாம் நணணிதர 

ய் ஜாசாலசதில குறைச்து ஜாசாலத்தில வளராததாய், 

பதையாத ஆகாயமும் காலும்போல Hosea, HOY 

சே பரிபூரணம ௪-2, முடிவுசாலததில சலனம், இன் 

ருய்வாயுவும் சாயமும் பிறிவற.று ஒனருமிருப்பள 
போச் சட்டிததுக்சளாய்உள்ள பிரபஞ்சமும்சாலும்



௪௨ பொதுவிலுபதேசம். 

பிதிபடா.த ஒன்றாய் ௮சைவற்றுஇருப்பதே அச்சிவத் 
Berg பரிபூரண சொருபம் எ-று, 

தறவாஇகளை மாயையில் தோறறுவிப்பதம் இன 

மாக்களை அவறறில கூட்மிலிபபதம் ௮்தாகலினும,த 

தீறகுமேல மறமொனறு இன்மையானும, உஇிபாதுள 

தா எனறும், அசலம.தகலின ($பராமல' என்றும், 

யாவைக்கும் தாரசமாய உ_புறமபாய இருந்தும் ஒன் 

மருடும் தாககற்றிருக்சலிஈ, அக்கஞூசகுமம் எனறும், 

அகணடாகாரமாய இருசசலின, குறைந்தாகாமல்,என் 

LID, QELS How வாயுஈரிச்சம்போது இவ்வாகாய 

ததையூம் 'வாயுயையு௦ இவ வாயுககண தோனறும் 

சீதளஉட்டண முதலியவறறையும் பிரிததுச்சாணப்படு 

ம், அவறதறின்ஈமிநினற வாயு ௮ஈசு தசாயததல் ௮சை 

இிறசிறபின முன தோனறிய பருபபுகளஇனறி அவ் 
வாகாயர் தானாயிருக்கும,௮ தபோலும், பெததகால 

ae முப்பொருளகட்கும் சடுகின்ற னமபோதம Fal 

EGO. 6. we சிவம்எனறம், பச௭எனறும், பாசம்எ 

ன்றும், பிரித்ததியப்படும், முச்்இகாலத்து ஐவ்வான 
மூபோதம் சீவியாது சிவததுள்்அடமஇன முன்தோற் 

இிய பகுப்புகள் அர் சோறரு,ஐ சவர் சாய் இரு 

ச்கும் Bidar, ((தகாயமுல் காலும்போல அ௫சைவற் 

we Wiseman” என்றும் கூறினர்... சாண் - மூன 
     

  

    கணா ப் dae om



ஒழிவிலொடுககம். ௫௪௩ 

இவ்விரணடு இருவெணபாவானும பதிஇலக்கண௪ 

கூறியவாறுகாணச, (௨௫) 

பதியான. சட்சிததககடசெலலாம இடககொடு 

தீ.௮ககொணடு எலலாம தானாயிருககுமஎனறீ£. தனா 

ல, அட்டஞூாதசமுசலிப உடிவசாஞூம அதஇருமே 

னிகளை வழிபடுகேராககு ௮௨ கொசிகரும பயனமு 

தீலியவம யால வஎனின மேறகூறுனெரா. 

எடடுருவுமைகதொழிலு மிசசைவடிவுமபயனும் 

சுட்டரியபூரணமுஞ சுடடுதலும - நிடடைகளும் 

உனனிழபபி லினபமுதிததொடுககு மொனதிர 

தனனருடகே யாமத தனை [ண்டும் 

(இ-ள.) எட்டுஉருவும ஐதொழிதும இச்சைஎடி 
வுமபடனும சுடடஅரிய பூரணமும எட்டுதலும் ௭-௮, 

பிரபஞசமஎலலாம ஓாவடிவமாயக சொணடருளிய 

அடடமூதகநும,ரூபா ரூபமாய சசாசிவமசெய்யம 

ஜுதொழிலசளும, தமது சுதககரஇசசையால இரு 

மேனிகொண்ட உருவமாகய மயேசாரவடி.வும) இல்லடி 

gain வழிபட்வோசகு இவரால கொடுசசப்படுக்“ப 
தீபபிரயோசன ௩சஞூம, இவ்வடில்கள்எஸ்ஸ்ரம்! 

₹௮*னம போதததால sina dene aie ae 
மாயே பரிபூரணசொருபமூழ; சட்டிக்திறுக்ளளி று 

சதருவிக52 குருகஷலும், 

  



௪௪ பொதுவிலுபதேசம். 

நிட்டைசளும் உன் இழப்பில் இன்பம்உதித்து ஒல 

கும்ஒன்று இரணடும ௮க்சனை சன அருட்கேதும் ௭-.த. 

வீடடையும் கெறியாகசகூறிய உபாய நிட்டைகளில் 

தோறறுவனவும், உன போசலஓழிவில் ஈதோ 

தற அசளைஅ௮றிநத அசனுள அதீதப்படம் அததுவிசம் 
என்பதம், இங்கனம அ.தீசப்படுவசன்முன தோற்றும் 

விசம்சனபது ம ஆ௫ய இவை அத சளையும் ௮ச்சிவத 

தனது ருட்சத்திபால உணடாம் எ-று, 

எட்கிரு” எனற, பஞ்சபூதங்களும் சந்திர சூரிய 

ரும் ஆனமாவும் எனககெொரள ச, 

இத்திருவெண்பாவால பதியினது அருட்சத்தி இல 

க்கணம கூறியவாறு காணக, (௨௬) 

உனையுணாத்திற் பாச முதவி யுடையோன் 
தனையுணாத்தி னீயே தலமாம்-கனலை 

விறசிடமாயக் காணிலதன் வெம்மையை வேரு 

அ.றியகலாப் போலது£ யாம், [க்கி 

(இ-ள்.) உனைஉணர்ததினபாசம் உதவிஉடையோன 

தனைஉணர்த்தின் மீயேசலம்தம் ௭-௮. பகவா இய ௨ 

னானை ௮.றிவிக்கு மிடத்.தம, உனனை சாதியிலே மறை 

த்த கினறபாசசதை அறியிக்கு மிடத் தம், பெத்சமுத் 

இரன்லும் இரண்டு காலத்.தம் உயிர்த் துணையாய்இரு 
ஆது உனச்ரு உபசரிக்கும் பதியை ௮திவிக்கு மிடத் அம்,



ஒழ்விலொடுக்சம். ௪டு 

நீயே மற்றைய இரண்டிற்கும் இடமாரும், ௮ஃதெப் 
கனமெனில், 

கனலை விறகுடுடம் ஆய்கீசாணில் சன் வெம்மை 

யை வேறுக்கு அறியலொப்போல் அறு நீதம் எ.து. 

௮ச்கினியைச் சாட்டத்தினிடமாய்ச் ஈடைகத காணின் 

அவ்வக்தினிவேற உட்டணம் வெருய்ப்பிரிச் ௪ அதியக் 

கூடாத.றுபோலச் சவானுபவத்தால் மலத்தனை baw 

உன்னை உள்ளபடி. றிபினகீ வேற வம்?வருய்த்தோ 

ற்று. தஇகலிள, ௮சீசவம் நீயாகும் எ-று. 

Ang Rev JHA Hb aS Sm_bscurg Ggr 

றறிறைபோல் முன் மலபெர்தத்கால கோற்ருதிருக்த 

அனமாஇப்போது ௬ருதிகுரு சுபாநுபவகசால தோற் 

றலின, ''சனலைவிறடுெடமாய்ச்சகாணி.” எனறும், அதி 

aGsro Nu Gio உட்டணாமும் பிரசாசமும் இருத்த 

லபோல் தனனைஉள்ளபடி. சண்டஅன்மாவினிடத்த ௮ 

5ஈதமும் தவ்வாகர்தம் மேன்மேல விளைவதம்இருத்த 

லின்; (தன்வெம்மையை வேரறுக்க யறியகலொப்போ 

ல்'' எனறும், இரண்டிற்கும் நீ2யதலம்'' என்றும் கூறி 

ஞர், ௮ச்னியைப்போல் ப௪, குரிபோல் சிவம், பிரசா 

சம்போல் பாசம், என௮றிக, அகந்தம் சவம், தர்தத் 

தை ததுபவிப்பது இனமா, தக்சத்தை வளைப்பது ம 
லம்.என௮றிச. தத்.துவம வா க்யொர்த்தமும் Garner 

ம் சரண்க என்று (அ.தடியாம்' என்ருர்,



௪௬ பொதுவிலுபதேசம். 

இத்திருவெண்பாவால் முசுதியிலும் முற்முசலும் பி 

திவறறிருகீகுமஎனற அறிவிசசுவானு காணச,. (௨௭௪) 

விடாதவச்தை மாடி. விடமபுரிக்காற் போல௪ 

செடாஇகளுஒ சேதன்னுசசோங்து - படாது J 

அச்சைக் கழறறி னருள்வழிம் யவவழியுன(டம 

இசைப் பொருண்மலமென் றெண். 

(இ-ள.) விடா ர௮வதகைஞாம விடம்புகித தாலபோ 

லச் செடாதிகளும சே சன்று சோசது பயாழுபம்ம, 

என், உணுவளவேளும் இர விடா gyal Shaw g Gor 

தோறும் வேறுவேழுப இருகளள உடம்பு முகலிய 

கருவிச்ஞம் ஆனமாவும் கலாது wre Geo Cus 

ல படாத துனபங்கள எலலாம பம், 

(அசலின இல்கவாமஎன தறிக 2.) 

அச்சைக்சழறறின அருள்வழி நீ அவ்வழிஉன இச் 

சைபபொருள மலமஎனமூ.எய௪ BT BI. BEF Hal Foo gH 

களாகிய உடம்புகளை நீங்கத், எனின், 8 அருளிடம் த 

லை. அவ் வவததைகளி_ம் உன்னால் இச்சிக்கப்பட் 

ட்பொய்பபொருளகள், அஞ்தனறி, உன்னைவாதஇக்கும் 

மூலமும் ௮வையென்று அறிதி 6-2, 

சரச்சிராவத்தையின் இருக்கும்போ௮ ௮தலுள் தோ 

ன்௮ம் கருவிகள் யாதொன்று யாதொன்று டுத்து 

Meer ser மயமரயும், அதன தன்கணின்௮ு சொப்பன



ஒழிவிலொமிக்கம். SGT 

Beale DeadgoCurg gem rads Carer go 

கருவிசள மயமாயும, எணடு வழுமாரீபாதும தந்த தவ 

த்தைகளசோறும முறகூறிய கருவிகளைச்சாரக் து வர 

லானும் அஈசுஅவதகைகளைவிட தஇன்மாவிறகு வேதிட 

ம் இனமையானும் Clo gases ape” எனமுர். விட 

ம்௮ருஈதின ௨னை அவ்விடம் வாஇபபமுபோல அவத்தை 

தனனைச்சோகத தனமாவை வரதிரதல।ன அங்கனக் 

கூறினா. உடம்பும விடயமுமதகய இசசைப் பொரு 

ளால மறறை வசதைஈள் மேனமேல தொடர்சலின் 

எஃலாவற்றையு கூட்டி “ஐவவழியுன னிச்சைப்பொ 

ரூள” எனமுட யாதோரவத்தை 2055.0 HOS HAG 

UGAMP AMAL HOH Lot Dur be Ver ge iow gee” என 

ரா. ஐுததிருவெணபாவால அனமாசாரபோதன எனப 

ஃம் இச்சாபோதததால பனபமேஅனறி இனபம் இ 

னப எனபலும் றிவிசசவாறு காணக, (௨௮) 

தன்னையறி வார்க்கெடுருக் தானும் பயனுமிலை 

என்னி௰ சவனையறி வென்போமோ-சின்னாக 

இத்கற்.று மாதரொளிபோற் றேயக்துசிவ மாயிரு 

போகத்தை காமொழிவிப் போம். [க்கப் 

(இ-ள்,) தன்னை அறிவார்க்கு எதிரும் தானும் பயனு 

ம்இலை எனனின் எவனை அறிவுஎன்போமேர sag, oy 

விகள் முப்பத்தாறையும் ரீங்டுத் சன்னை உள்ளபடி. உ 

ணர்ச்தோர்க்கு முன் ௮கிவிற்கு எதிரீடாய்திதோன்.தின'



FH பொதுவிலுபதேசம். 

கருவிகளும் இல்லை, தேசமாகிய தானும் இலலை. இத்தே 

கத்தால அறுபவிசகும் விடயப்படனும் இல்லைஎனறு 

வேதாசமங்கள் கூறும் எனின் ௮வ்வானமாவில் அசதி 

னிச்கு உட்டணம்போல பிறிபடாதிறாச சவத்தை எ 

தரிட்டுறறியத சொடங்கன் எனனவிபரீசமாய்ப் போ 

மோ (யாம் தறிகிலோம்.) 

னெராதக இீதுஅகறறும் மாறறுடளி?பால் தேயக ௪ 

வம் அப்இருக்கப் போதகசகசை மாம் ஒழிவிபபோம் 

எ-.த. ஞானகாதனே! பு_மூபாட்டுக சருமசம் ௮கற 

அம்பொன்னுக்கு மாற்றொளிமிகசலபோல உனபோத 

ங்குறைஈ த Bmw Db gw நீ வப9ரகாசந தாணாயிருக்க 

காடைபாயங்களாறும் அப்போசத்கை யாம் ஒழி விப 

போம் (பாம் ஒழில்தசபடியே நீ லு.ழிந) போதி) எ-று. 

பொனனறும் சுல்லும சரியொதச பா இ௱புறளும் 

சாயா ஐமேல்முள் கேயேபிரகும் 8மமுூள்போலத் த 

ன்னை உளளபடுி. உணாஈூதானுகுகுக சேலல சகலங்க 

ளிகசென்று ௮தன அதன் மபமாய் இருரத ஆறறிவு ௮ 

வைசளைசசாராறபிரிட த அருள்சாட். கல ௮சைவற 

திறறலால், 6தளளையறிவார்க கெதிரு மி௨௨? எனறும், 

தேசம் சாளயிரு£ச அறிவு அதனைப்பிடிக அறிவாய் 

நிற்றலால், தானுமிலை” எனறும், அருட்பூரணம் என 

றைக்கு விள ௲மோஎனறு அவ்வருள்மேல் இச்சை 

யைவைச்,து விடய இச்சையை நீக்ட நிற்றலால், (பய 
னுமிலை - எனறும், கூறினா,



ஒழிவிலொடுச்கம். ௪௯ 

படம போடுசதோறும இடைகுறைஈ தமாற்று உய 

ரசகபோலக தறபோசததால சிவத்தை எதிரி.டு ௮ 

றி.பானு அறிகற ௮சைவறகிறகுகதோறும அப்போ தர 

குறைது வெயபிரசாசம மேலி..லால ஈதீதசறறுமா 

றரொளிபோல'' எனறு உலமை கூறினா. 

இசுதிருவெண்பாவால இவததை எதஇரிட்டு அறியச 

கூடாதென்று அரிலிகசவா௮ு காணக, (௨௯) 

ட பூரணவா ந5தமாக anG ௮ புறமபுபரல 

out Goat Lh cor போனற மலவாழவைப பாரீர் 

உதியாது நினற வொவியையிரு ளாககும 

அதுகாணு மககினிசதம பம. 

(இ-௭.) பூரண ௧௧௩7மத௦ சானேபறம்புபால வா 

ரியில மீனபோனற மலவாழவைப பாரீ£ எனு, உள 

புறம நடு ம மேல பசகம எனற கூறபபட்ட saa 

SH Hm’ gener பரிபூரண சுகமாகிய இவநதா 

னோ அசனைவி_டு mars ஆனமாவிறகுபபும்பு. பாற் 

feo சஞசரித தம அ௮பபாலைப் புசக்கஅறியாதசெ 

5 ஓுக்களைபபுசிககும மீனபோலும் அப்பூரளூசாதத்து 

ரதம் தனை அருபலிக்கதறியாது மாயாமலமா 

கிய விடயலகளை அறுபவிச்கும் இத அன்மாக்களின 

௮ மலவாழ்ச்கையைக் கணடர்கொலோ (௮ஃதன்றி),



(0 பொதுவிலுபதேசம். 

உள்யா தரனற ரனிஈ ப GMT Bren MA HEB 

னி டபம எ, உஃடாதசு மா மதினகி ஏசகரலத 

தும் ாஇயலபாய் சினா CAM OO (ch ॥/பளைச்சசரிடவொ 

ட்ட ௭ இருளடேரரடாபம்ம த மககபரிசசம்பம 

5திரம ட்பாலும Boo Lt ல ௮நாதயே மழெைத்திருந 

தீ துணவமாவது எ. 

கூகைககு Sih Hees ஏறாசதால GF Aare 

பிரசாசமருருளாயர ம் நா? at gare இண வபாலக் 

குதம்க் ல தனமான 4 7 னா வொளி ON) (tb BYE AT LY 

ECarm Rom eww na.’ ¢) Hemuuhara& Glo” otras oy 

LD, HF Boh Pwahk iwi 3s ம பினனமயிருகது தய்வ 

கினி OP ipsWer Dut wy +m சூட்டை மறைதி 

துதுபோல Dh ॥ வ. / ணவ ॥ பனனமாயிரும து 

அவ்வான்மாமுறு மாற பாது அசனது ஞானததை 

மஹறைததலான, “௧2 கணு மககனிதசமபம, எனறு 

கூமிஞா. காணும் அருகி, 

இசுதிருவெண்பாவால மலத்திடையால் தஇனமாவிற் 

கு ௮5சச பா தாவடளும் சோறருதிருதறுஎனறு 

அறிவிததவாழு காண, (௩௦) 
” 2 . ச ௪ . 

கடலிவ நீரானமா வுப்புமலங் ஈன்மம் 

அடர்வாயுப போத மலைகாண-இடைவிடா 
தவவாஇபுட்காண மைம்பொழியிற்பம்பர மபோ 

இவ்வா ுனைச்சுழற்று மெண, ல்



ஒழீவிலொக்சம், Ba 

(இ-ள்) கடல் இவம் நீர் ஆன்மா உப்பு மலம் அடர் 

வாயுசனமம் மலை?பாசம் எ-று. கடலபோலுஞ் Rar 

ம். ௮கனுள் சாபோலும ஆனமா, ௮5 Buyer பிதிபடா 

Bogs உப்புப்ரீபாலும அண்வம, அறநீரினமேல்லீ 

௬௫ காறறப 7? பாலும சனமம, அச்சாரமுன எழும் Sy 

லைபோலும் போசம. (அஇகியஇவறறுள்.) 

இடைவிடாத அவதி உட்காணம் ஐம்பொதியில் 

பம்பரம?பால நயயாறு உனை சசழறறும எண எ.து. 

காத்லறப்போனம கனமாக ழ்க்கீடாய இச்சா ஞானக் 

கிரியைசள் பஞ்“ரூமாரஇகளைச் Oe mss இபபஞ்ச 

மாத்திள் அகாரமுசலிய அக்சரங்களைச் செலுத்த 

இந்த அச்சர் மனமுசலிய உட்டாணங்களைச் செ 

NEF நவவுட்கரண கள் ஹமபொறிஃன் Qui F gw 

இடைவிடாத உனனைப பமபரச்சுழலபோலும் இக்கு 

னம் எக்காலும சழறறம் எனறு அறிதி எ-று. 

௮வவாஇகளைசக் கூறினமையால இவற்றிற்கு முதற் 

காரணமாகிய இச்சா ஞாுனக்கிரியை முசலிய வருவி 

கீசம்பட்டன. காறறானஅலை எழலபோல தனமாக்சசர் 

சன்மத் மக டோய்பபோசம் பலபடவிரிதலின் அக்க 
னங்கூறினா, காண அசை, 

இச்திருவெண்பாவால் இருவருள் தன்மாக்களச். தி 

ROE BGK சடதிதமாறம் அவ்வரன்: மர்ச்சள்



௫௨ பொதுவிலுபசேசம். 

கரணங்களோடுங்கூடி. இக்தீரியவழிச்சென்று விடயங் 

களைப் புசிக்குமாறும் இங்கனம்எனறு தறிவிததவாழு 

காண்க, (௩௪) 

மண்ணாஇ சத்தாதி வாக்கு மனமாதி 

கண்ணுத காதாநதங் கண்டகன்ற-உண்மை 

தனையணுவென் றேயுணர்க்துஞ் சார்பினையுங்க 

உனையறிவென் அுள்ளே யுணர். [ண்ட 

(இ-ள்) மண்ததஇசத்தாதி வாக்குமனம இதி சண் 

அதி ராசாச்சும்சணடு அகன்ற உணமைதனை ௪-2, பிரு 

திலிமுதலிய பஞ்சபூதங்களும, சத்தாதி விடயங்க கு 

ம, வாக்காதி கனமேகதீரியககளும், மனமாதி ௮5தக 

கரணல்எளும், சட்சுவாஇு ஞானேர்தரியக்களும், கா 

லமாதி வித்தியாசத த வங்களும், சத்த லித்தைததஇ கா 

சும்எராய்ச் சொல்லப்பட்ட. இவதத்துவங்களும், ஆகி 

பப ௮ம்முப்பத்தாறையும் அடிதொடங்கி வேறு வேழுய 

ரூபகதரிசனம்பண்ணனரி ௮தி5 ௪, அவையெல்லாம் தான 

அன்றெனறுகீம்கி, அவறறின் முடிவிலகின்ற சைதன் 

Coll as aw 

௮ணுஎனறே உணர்த்தும் சராபினையும்கண்ட உனை 

அறிவு என்று உள்ளே உணர் எ.து. ஆன்மா எனறு 

உனக்கு அறிவிக்கும் இருவருளையும், ௮வ்வருளால் 

முன் கண்டுநீல்கெய சருவிகள் இவைஎனழம், கண்ட 

உனனை அறிவென்றும் உனக்குள்ளே ௮றி ௭-௮.



ஒழிவிலொடுக்கம், ௫௩. 

சருவிகள் முப்பத்தாறும் ஒன்றைஒன்று அறியாமை 

யாலும், தத்தம் முணங்களைத் தாம் அறியாமையாறு 

ம், காட்டு கண்ணை அறியாத. தபோல அவைகள் தன 

மாவை தியா தகலானும், சண் காட்சிகளை அறிவது 

போலக் கருவிகளை ஈதஈசென்று பகுத் த௮றிஈ_த நீல் 

இரினறஅ தனமா ஆகலானும, :நாதாந்தங் கண்டக 

CD ayo COLO son? Ten (PH, Hor jd அதியப்பட்டக 

ருவிகளை௪ சடமென்றும், அவஉறிறைததனக்கு அறிவி 

SSH அருளெனறும், அக்கருவிகளபோல் சடமும் 

அன மித் இருவருளூப்போல பேரதிவும் அன்றி நின 

௮ அறிக்க அறிவு தான்எனறும், தனனையும பாசத் 

தையும் திருவருளையும் அவ்வருளால சண்டமையால் 

'உணாத்ழஞ் சாாபினையும்” எனருர். சுததவங்களை எ 

வலாம் பசத்றுக்கூறினமையால் வித்தியாதத் தவம் 

( முலிக்கப்பட்டழு. அறி? வாடும்கூடி அறிவாயிருசத 

பின துனமாலையும் அறிெனமுர், 

இத்திருமெண்பாவால் ஆன்மா ஈதென்று அறிவித்த 

வாறுகாண்ச, (௩௨) 

அஞ்சுதொழிலாவதுவே யஞ்சவத்தைக் இஞ் 

சலிலா,௮ஞ்சிடத்துங்கொள்ளி வட்டமாகவே-ப 

ஞ்சவன்னம், வைத்தபடிகம்போன் மாருதுளை 

மயக்கல், இத்திரச்கூத்தாகத் தெளி.



(௪ போறுவிலுபதேசம். 

(இ-ள்) அஞ்சுதொழில் தவதலே அஞ்ச அவத்தை 

இஞ்சல இலா அஞ்சு இடத,தம கொளளிவட்டம He 

வே ௭-2. சிவனது பஞ்சகிருசஇியசாகள யாவைஎனி 

ன, சாச்சிரமுசலிய தஞுசவததைசஞமாம, கருக்க 

மிலலாத இவ்வஞ்சவதத- ளிடத.தம கொள்ளிஉட்ட 

ம் போலாக அதூக்கிரமாய் மாறி மாறி வரச்சுழறறி. 

பஞ்சவனனம்வைசத படிஈம்போல் மாறுது உனை 

மயககல சிசதரககூசது அசசசெளி ௭-2. வைக்கப் 

பட்ட பஞ்சவனனததின மயமாம படிகம போல & 

சேர்ஈத அவததையாது 1 அசனமயமாககி இடையரு 

௮ உன்னைமயக்குதல அவன ஐமழமகய இருககூததாக 

அறிதி எ-று. 
மூப்பத்சாறு கருவிசளோடு ஆன்மா தேகபோகங்க 

ளை ௮றிசலின சாககிரததைச் ருட்டியாயும, இச்சா 

கரததில புசித்தவாசனை சொப்பனதழம அறிக் த 

திரறலான் இதளைச இதியாயும, இச்சொப்பனம்போல 

கிறி.த ரிமலெழததோன றி மறைசலால சழமுததியைச் 

சங்காரமாயும், பிராணவாயு இயக்கமஇனறி ஒன்று 
தோன்று இருததலால் தரியச்சை*த இரோபாவமா 

யும்) அதிகம் கருவிகள் ஏதம் இனறி தணவஇருளாயி 
ருக்ததாயிலும் அதன்ரிமித்தமாய் மாஸயயில சறுவா 

இிகொடுத்தல் இருவினை ஒப்புவருவித்தல் ஆசாரிய மூர் 
தீத்மாய்வச்.௪ உபதேரிததல் முதலிய அனுக்ரகம் பெ 

அ.தலிர் இவ்வநிதத்தை சுக்ர சமாயம் கூறினார்.



ஒழிவிலொடுக்கம், இடு 

திஞ்சலிலா?” எனற விசுப்பான், உடல், தோன்றி, 

நினறு அழிய, சிட்டி, திதி, சங்காரம், உயிருள் ம 

யககமும் செளிவும்ர௬வள, இ?ராபால அறுக்கிரகம். 

Dower arom மூனும் உயிரின இரணடுமாக வ 

ரூவனவும், ஜா ஐஈதரி, சதல அனமாபிர(வசிதசல ௫ 

ராட்டி, யகணாஉ ௮ சியும விடயதஸதை அறுபவித்தல இதி, 

௮வ்லிடயமமமாய ழு சல சகரம், அச்னில் ௬ 

இபபிசகல இடீராபாவம, அசளைகசெளிஈ து. கோடல் 

அறுககிரகம், இஙனம Qos Musser ost வருவ 

ead, wen kara ஜாபொருளை நினகசல் சிருட்டி, 

அபபொருளிக பிரிடம பிரசதல இதி, 2ஃ௫ எபபோ.து 

வருமென்று தஇலாச த நிரறல ச௫சாரம, ௮ப்பொருளி 

ல் மயஙகுகல இி/ராபாகம, சனை? செளிஈது கேர 

டல NG BY ELD, (OG) om i உரணக்கல வடுவனவும, 

இவைமுசலிப பெசசசஇல வரும டஞ்ச இருசஇயல்க 

ளூ2, முூகதியில அரள வட வமாதல சி நட்டி, ஆரர்த 

பபேறு இ௫, இதில அதிதபபடுதல சகாரம், ஞா.தரு 

ரூ னஜேயமெனனும் மூனறு6 தோளருதிருததல் இ 

சரோபாவம, இள வ நானரும் எக்காலமும் விளங்கல் ௮ 

அச்ரகம, ஆகிய இம்முரறதையே வருவனவுககொள்ச, 

இச்திருவெண்பாவால பஞ்சூருத்தியத்தால் ௮வத் 

தைகள நிகழ்வன அறிவித்தவாரு சாண்க, (௩௩) 

இச ஐவத்தைசள் ஒன் சோனு ஒழிச்சக் 
கூடாதோ 1 எனின, மேறகூ ௮ ழுர்,



௬ பொதுவிலுபதேசம், 

மாயா வீகார மதுபானம் போன்றுமயக் 

கோயாத துன்ன லொழியுமோ-நீயதுவாய்ப் 

போகாம லாடும் பவுரியவன் பொயக்காட்சி 

அகாது போலே யி, 

(இ-ள.) மாயாவிகாரம் மதுபானம் போன்று மயக் 

கு ஓயாது ௮று உன்ஸை ஓழியு?மா ௭-2, மு௱கூறிய 

அவலத்தை மாயாகாரிய மாய கருவிக் கூட்டங்சளின 

௮ சேட்டை. ௮௮ மதுபானங் சொண்டவனத நறகு 

ணத்தை மாறுபடுத௫த் தனது லகரி மேலிட்டு அவணை 

மயக்குகல்போனறு உனத ஞானமுணசதை மாழுபடு 

Sas ac pg குணமேலிஃ்டு உனணனை ஒழிவறகின்று மய 

ககும். ஆதனை உன்ஞல ஒழிககக௯ மோ. 

ஆனால் கீர்இக்கனன் கூறியதற்முன் தனை ஒழிக 

கவேண்டாவேோ]எயரின், அசனை ஒழியாது Gil So DG 

உபாயம் உண்டு, அஃது எங்ஙனம் எனின், 

நீ௮.ததய்ப் போசாமல் தடும் டவுரியவன் பொய்க் 

காட்டு துகாதுபோலேதறி ௭-௮, தடப்பட்டதர் பார் 

ப்பனக் கூத்தன் தோட்டி. வேடம்போட்டான ஆயினும், 

அப்பொய் வேடக்காட்டு தான் அகா தன்னை வேறு 

சண்ெகெனமுற்போல, அவத்சையுள இருத்தி எனிலும் நீ 

அதன்மயமாய்ப் போகாது உன்னை வேறுபிறித்த அறி 

இஎனின், ௮ஃத உன்னை மயக்காதுஎன்று ௮.றிதி எ-று.



ஒழிவிலொடுககம், இள 

இக்களனம் பிரித் தரிற்றல சாக்ராவத்தையில் அன் 

றிச் சொப்பனாகிகளில் கூடாதெனிலும், ௮ச்சாக்கரா 

வத்தையைப் பிரிதத நிற்பின் திரூவருள்தோற்றும, இ 

தீதோற்றம் மேலிடின் ௮௪்சாச்கிராவத்சை மறையும், 

அ துமறையவே அதனது வாசனையான சொப்பனாதிக 

ள் தோனரு, ஆகலின், பொழுப்படச் கூறினர், 

இத்திருவெண்பாவால் ௮வத்தைகில்கி இற்றற்கு உ 

பாயங் கூறியவாறுகாண்ச, (௩௪) 

பஞ்ச கருச்தியக்தான உண்டாம் அஞ்சவத்தையும் 

கடத வெததில் அதிதப்பட்டி நினமுர்ச்சூ ஓரோர் கா 

லத்து ஓரா ரவச்தைகள தோனராவோ]எனின், மேற் 

கூறு இன முர, 

பழுதையைப்பாம் பென்ற பயம்போனாற் பா 

வித், தழுதுடம்பை யாட்டுகினு மாமோ-தொழி 

லொழியில, நின்றசிவ யோகி கினைத்தொருகா 

வாராய், என்றழைகதா லும்பதையா தென், 

(இ-ள,) பமுதையைப் பாம்புஎன்ற பயம்போனால் 

பாவித்து ௮முழு உடம்பைதட்டுகனும் தமோ ௭-௮, 

இருளால் பமுதையைப் பாம்பென றுகண்ட பயகம்பனா 

இகள சுடரால் பமுதைஎன்று அறிமு ௮ப்பாம்பு என் 

௮கண்ட பயசம்பனாஇகள் போனால் இப்போது சுரா 

ல் ௮மிக்த பமுதையில் முன்னிருளால் தோற்திய பர



Qs பொதவிலுபதேசம். 

ம்பு இருப்பசாய்ப பாவிகதப பயக்கு பால் அமூது 

உடலை ஈசெகனும முனபோலும பயகம்பனாதிகள ௨ 

ண்டாகா; ௮அழியபோறும,) 

தொழில ஒழிலிஈ நினற இவெரயாடு நீனைத்த ஒரு 

காலநீவார ॥எனறு ழசசாலும பகையா என 

௭-௪, மூனமலவிருளால மேயயபோல தோறததிய அவ 

திசைகளை எலலாம இப்பா ஞான சூரிய ல பொ 

யயாக்ககணமி தவலவச திகளை உடசதும பஞ்ச இரு 

தீதியககளையுமக. ஈத மேகரினஈ Par Bv 2 Peuu 

ட்ட இவயோகி இ அவச்சாம 1 ஒருசரம Sua இங 

ig bang. cag gery Iwo மூனஅழையாதிருக 

சவும்கானேவா௮ சொளனளிவட_மபோால J per MB, 

இப்போது உண வள / வரம pODs ol b(hOS 5, TOS 

னகொலோ, (யாம abe tenn e-p. 

எவயோககஃ எ௫வசாருணிப முசலிபவ௱றால் மெள 

ஞாச்சம் த தமுபிறறு ஆயினும, திருவருளவடிவாய 

நிறபது னறி மாயாகடிலம ஆகாள. இஈலினும, சூரி 

யபபிரசாசத.த இருளசோறமு 2 மதபோல ஞானப 

பிரீதீசததில மாயாகதகாரம சோறறமாட்டாது, ஆக 

லிலும், அிழைக்தா இம்" எனறும, பதையாத' என 

௮ம் கூறி 
இதஇரு/ண்பாலால் சவயோ௫யை அவத்தைகள் 

wrod OD அதிலிசசவாறு சாணக, (௩௫)



ஒழிவிலொடுக்கம். Ga 

Gamer QassGuCunHsE euC sass ops 
Aua nape தான்பிறா எனறு தோறறுவறது எனனெனி 

னமேறகூறுகினரமூா. 

கன்னிர் கதலிதனை கார்கழிபபான் கண் போலத் 

தன்னையறியாவி லவை தானமீளச௪ சொன்னாலும் 

நாவெனற IC ou? 1 G0) dost 6 1D சொலலளவே 

ஆமனறித் தானெடுரா கா 

(இ-ள.) சனணிசகலிரளை mote ழிபபான்கண்போ 

as gout a hur alia gre Sore Ceres Gn gyn 

௭-2. ஈனாசவாழைபின ௪ மட்டைகரரகழிகசத தொ 

LB ES @o or Foo அமமட்டை உளு உளதெனறு Fl 

டிப பாரக்குககோறு உ வள துகை மட்டைகளை எல் 

லாம கழிசழசசெனமு ௮-ளை இகத குருததையும் 

விரித_து விமிசசுபோற தணடைமுனபோால சுட்டுததகு 

வேரொன்றும இனறிச் சமம இரச அ௮அககணபோறு 

ம், தசாரிபன வி"வஈசதால முப்பத்சாறு சருவிகளையு 

ம் விடுவிசசசகான ௧... ஈறசென்று வற றின முடிவி 

ல நின்ற அருளையும் பலாயையமகடம். ௨ ௮தனேல் 

தோன்றும் ஆசஈதசசையும் எதிரிடா.த ௮அஈனுள அதத 

ப்பட்டு இருஈத சிவயோகி தனனை அறியா அறிவே ஆவ 

ன், ௮வ்வறிவாயிருக தோன மீ.ட்டும நீசானஎன் ௯ பிரி 

தீ அவ்வறிவு ஏறமறபொருட்டு மாளாக்கனுக்கு அதி 
விச்சான் எனினும்,



௪0 பொதுவிலுபதேசம், 

தாஎன்றகாவேபோல கானஎன்றசொல் தளவே து 

ம்அனறிததான் எதஇாற௮சர ௭-2, நாவானது சனபெ 

யரை காவெனறுகூறிமை அப்பெயாச்கு உரிபபொரு 

ள்வேதின் நிததாஞயிருக தராடலைப்?பாலும, மீசா 

ன என்று சொலமாததாமே தம் ஓனறித தானும ௨ 

௫ம ௮வனுககசு உணடாகா எ-று. 

தனனையறியா வறிவு*வம், இதனைசதனனை மறியா 

அ வேறுணடாய்த் சானறியாகெனறு மூரகூதியபா 

ட்டானுக்ிகாணச,. சிவயரடற்போழமர்பாயச் வெ 

மாய் இருசசலின தானெனபழும அவருக்கிவலை. ஆக 
+ ல்ன, ‘giGarBatan’ Serupr. 

இச்திருவெணபாவால் சிலயோடி சாண பிறாபோற 

கூறினும இவை அவருககு இகலையென் றறிவ்த்த வாறு 

காணக, (௩௬) 

சனனைச்சான் உள்ளபடி ௮டிவழு எக்றனம் Cosi xr 

மேறகூறு கின மா, 

தம்மா லறிந்ததெல்லாம் தாமலல வென் நுரை 
த்தால, சும்மாளி நபபதுவாய்த் தோன்றாசோ.- 
விம்மி, அரிந்ததலை வாயடங்கு மவவளவே யல 
லால, தெரிநஇிமிமோ நீயேதெளி. 

(இ-ள்,) சம்மால் HME எல்லாம் தாம் ௮ஃல 

என்று உரைத்தால சும்மா இ௱ப்பது தய்த்தோனறு 

தோ ௭-2. தமதபோதத்தால் ஈது ஈதென்று பதச்



வதிவிலொடுக்கம். ௬௧ 

கறிந்து நீங்கிய ஈருவிகள் எல்லாம் சாம் ௮ல்ல என்று 

வேசாகமங்கள் கூறும் எனில் அவற்றைப்பகுத்ததிஈ்,௮ு 

SHB Es அறிவு தாமென ஐருளால அறிந்தும் மெள 

ன மாயிருப்பதாய்த் தோறராதோ.' 

HON தம்மை அறிம்த அறுபவஞ்சொல்வது எங 

னம் எனின, 

அரிச்ச சலை வாய் விம்மி அடங் மம் வ்வளவே ௮ல் 

லால் செரிஈ்துடுமோ நீயே Ose a-g. a guys 

செஸ்லாம் முதலாயதலையை அரிகதபோது go cuarmu B 

றதடங்கும gaunbe gen Ad sa) Cun Oper 

Dan றியாழு. ௮தபோலும, சருவிகள் முப்பத்தா 

ஹறையும tHe வறறினமேல்கினற முத்திச்சகலம்மு 

ததக்கேவலமும்கீறங்கி அன்மா அருளால் தம்மைமாத் 

தரம் அறிச்இருக்டிமிடதது இண்டு வமோ றுபவ 

ஈசெரிர்திம்மோ * ரீயேஇகனைததெளிர்சறிதி எ-று: 

தத்த வங்கள் முடிவில்சோனழம் முத்திச்சசலம் 

முச்திக்கேவலம் இன்மையால், £*தரிந்தத&'' எனறும், 

இங்கனம்ரின்ற அறிவுக்குவடிவு இன்மையால் சொல் 

arg grader, வாயடங்கும்' எனறும், கூறி 

ஞர். தத். துவங்களை அங்கமாயும் முத்திச்சசலகேவல 

க்களைத் தலையாயும்வைத்து இத்தலைபோய விடத்து 

ஆன்மாவுச்கு அவ்உறுபவ௱கள் ஒன்றும் இனறிச்சம்



82... பொதுவிலுபதேசம், 

tor இருக்சலின, ஹரி சசலைஉா th, Ca 8B மவ்வளவே 

யனறித கெரி ட்மா நீ ட் சிப னி என்னா, 

அரிசதசலை வியி, டஈசுசிமன ஈ கூட்டுக, (௩௭) 

மறவாத IDEN ப ol 9 ir iy Sot T 

அறிவோ விடயம் போ லா ல அரிவை 

அ மிவதறி வாகைக ல (OP DG bb Std 

அறிவை யமியா £பா லி 

(இன. மறவாச தறம g Aare விடயம்போல் 
ஆகல மருளோ அறிவா உய ௪ ம சேவலந்களா 

இய நினைபபுமமற பமக ஈ, நியாய மர்வா Bus 
BH alos wombs ain Mr நி சதொடக 
குவோககு எதிரி_டரிய7 வீடா மீபாக தமமைத் த் 
wWEGs Cann gw Bee wy inne 2பாதமோ?அருட் 

போதமோ? 

அதிலை அறில,ஐ அறிவ நகைபி ல். இராறும் ததத 
ம் ௮றிலை௮றியாடிபாக உறி ௨: | ிவாயிருகத த 

ம்மை அறியசதொட்கசவ + Hn புறிவைகசொணடு 
ஆகலின, முப்பகதா.று $e , OUT 4 Gh O gE LD அறிவை 
தீதாம் அறியாதியபபன டோ உம உப 0ரித Sou gy 
௬மமா இருப்பது சம. ம அறிவசிசன்றுஅறி ௪-.ு, 

நுூன்சசல சேவலமாயிடிகச தனமா தன்னை யாசெ 
௬ பார்ததபோ௮ தான லே. வைவேருப்பு பிதித்



ஒழிவிலொமிக்கம். ௬௩ 

தாற்போல், இப்போத ஈசதமயமா மிரர்த இன்மா த 

னை எதஜரிட்பெபாபபி உ 9 ச௭சகமபிரிநர சேவல 

சகலங்கபில செல்லும இல்ன, “ay 2655S OP 

wa w Autre A? som wit. BH ol} DLL) Dew A 

arr uct தசம, (மறவா மகம? என 77, னி é ’ A 17 

இவலிரணடு இர வெைண்பாவாணு உ. ப மமைஅறிவது 

இறுத னமஎனறு றிலிசசவா காண, (௩௮) 

கை 70 9 தோனருந நுயயு ௧ ந போனறுமோஃதோ 

னல, விரு யைக் ஸ்நிவபோல வாய் மூக 

தமைமென 9, ரிபபதுபோற பார்கதுத் தெளி, 

(இ-ள.) ஊன றின ம் அசையின ம். ஒழிர்தசி 

வமசோனமுச உன? 4 6 னறதமோ தோன 

தில எ-ம். ஓ சால ஊன றின சடமாயஉளள நில 

மூம அசையும எலின, எஃவலாக சதறுவள்களுச்கும் 

(PRMIGU bre FF pa Fo SYM “os உள துயிச் 

குளதோளருக தணையாயியுக வச ௦௪ உள்போதத் 

தைன திரினறு அறிவே சிகா ௮2 னக்குத்தோ 

eo gas ton 1 eer Cun gs nag அழமுதோறபபம் எனின், 

விரல் நியைச் fore Bou Pian ow பாய முச்திதைமெ 

ன்று சிரிப்ப தபோல் பாத2.த௩சளி ௭3௮, ஓர் விரல் 

கனலுனியைத் தான் தொட்லபோலும, முசததின்கண்



௬௪ பொ துவிலுபதேசம். 

இருந்தவாய் ௮ம்முகத்தை எஇரிட்டுச் கறிச் மென நு 

சிரிப்ப தபோலும் ஆம. அதனை இராய்ஈது தெளிந்து ௮ 

திதி எ-று. 
்பத்தான் அள்மாவுள்ளும் பூரணத்தால் அதற்கு 

ப் புறம்புமாய்ப் பிறிபடாறு சிவம் இருத்சல்ன, இனமா 

வால அசனைப்பிறிச்சறியச் கூடாது. அஈலின, இக்க 

னம் உவமைகூ ஜி. *0]ரிப்பத? யாள சிவததை அறி 

நதேன எனறு பிறருக்குசகூறி ம௫ம்தல, MH. & ) 

பற்றியது தானம் படி.கநீ பற்றுவிடப் 

பற்றை யெஇரிட்டுப் பார்த்சாலென்-சற்றும் 

பிறியாச் வனைப் பிரித்தறிய தேடும் 

அறியா மை காணா ணவம். 

(இ-ள.) பற்றிய சான தும் படி.சம் நீ பற்றுவிடப் 

பற்றை எதிரிட்டுப் பார்த்தாலஎன எ-று, தன்னைச் சார் 

ந்தநிறம்யாது அநிறம்தாளாயிருச்கும் படிகம் போலு 

ம்யாதோர் கருவியடுத்தத அதனமயமாவை, 8 அக்கரூ 

விகள் நீங்குகறபொருட்டு உனக்குள் இருந்த வமாக 

யபற்றை எதிரிட்டிட் பார்த்ததனால் பயன எனனையுள து, 

சற்றும் பிறியாச்சிவனைப் பிறிது ௮றியத்தேடும் ௮ 

தியாமை ஆணவம் எ-று. ஓாரணுவளவேனும் உனனை 

விட்டுப் பிரியாதிருர்த யத்தை உன போதத்தால் பிரி



ஒழிவிலொடுக்கம். சுடு 

5a உனனைவிட. ௮ஃதோர முகலாயககணடு அதனை ௮ 

றியதசேமிம பேகமை தணவமாவது எ.று. 

Cram ௪ சவ௫ஙகளை நிசுகி அருளால தனனை உமாச s 

௮ அறிக ஐனமா தனககு வேறறஇருஈச ரிவததையம 

sade அரியவேண்டும, அ௮சனைக குருவுபதேச 

a 
ப திவிரளளோ யினை யருளினா லறியாதே யறிக 

அ எனம, Nr gunner ime சாணச, மிவததைப பி 

தால ரரி றுகொளக, உ:ம, அறியரமை யறிவகற 

ரியா MEH gL. Rar sl son sn srs by Sor 

/பிறிகரன தொடரும. அகலின, *பறறுமிடபபறறை 

யெதிரி.்மிபபரா சகாலென” எனம. ஆங்கு மலம் இ 
ன ரபினறும அதனது வாகளையால போதம எழுதிலின , 

“அரியாமைகாணாணலம், எனமுா.. இனமாவைப் பற் 

௮ விடாத்ருகதலின. சிவத்தை பறற” என்முா, கர 

GOW, ys, 

இவலிரணடு இருவெணபாவாளும் திருவருளால் சிவ 

தீஸச அதியுமயொதும சிறிதுக்போதஞூவியாது நின 

௮ அறியவேணடுமெனறு கூறியவாறு காண்க, (௪௦) 

அதம வெதசைச்செனறு அடையும் இடம் எவ்வி 
டம் எனின மேறகூறுனெரூர், 

அருளாலே தம்மை யறிந்தருளா யந்தப் 

பரிபூ ரணமே பரையாய்ப் - பரையொழிவில் 

ஆனந்தா இதமா மத்துவிக சித்தாஈத 

மோனம்வே தாந்த முடிவு.



௬௭ பொதுவிலுபதேசம், 

(இ.ள.) அருளாலேதம்மை றிந்த அருள் அய் w 

ததப் பரிபூரணப்பமையே இப் எஃமு. முப்பத்தாறு த 

தீதுவள்சளையும் சடஈ்துரினற இடததுபபாசம் ஈன ௮ 

ருள் ஈசென்று பகுகதரிமத. அறிவு தாம் எனறு ௪ம 

மை அருளால அறிக பினனர்த தம்மையும Shull au 

ருளையும் UDA) & gets pa gs ID OT Bh or ih By 

பின்னர்த்சமமமை* சிறிறந்தோறராத நற்தப் பரிபூர 
exer ton Gl ws பஸாடே.௮6, 

பலாழிவில் ஆகற்தாதரம் இம் sh a GG aKa 

ரதமோனம் Cage spo a ol JB, பினனா அப்ப 

னா நீக்சதிதல்தோன்றும் அரா தமயமாகி, யவாகக 

தித்தையும் இங்ஙனம எனறு அறியா அசணுள். wh 

தீப்படிவதாகும் ௮த் அவிசமான ,துகமரமுடிவாடுய மள 

ளம் வெதமுடிவிற்கு முடிவாம் எ-று. 

அருள் சன, இச்சைப்படி ௮னமா இசசையயச் 

சேர்த்தியும், தனது ஞானத்தால் அதன் ஞானத் ம 

றைத்தும், தனது கரியையால g sory கிரியையை 

அடக்இயும், இங்ஙனம் அவ்வானமயோசஞ் வியாகட 

க்குவ. ஐ, அங்வனம் அசனது போதமடங்கின விடத் 

அ முன்தோற்றிப இச்சாஞானச் கிரியைகள் விரியர 

அ நீங்கினவிடம்பரை, அகலின, :தருள்? என்றும் ப 

ரை? எனறும் கூறினார். வேதரச்திச்முப் பெத்ததஇிசை 

போல் முத்தியிலும் கானென்ப.து தொடர்தலின் “வே 

தரர்தமுடிவு” என்றார்.



ஒழிவிலொசெகம். rar 

இதர வெண்பாவால் ன மாகிசசரடி இரண 

lam Ean 9H ND ove) எனபதம இன 

(acres yd. Ver ஐ. பூறிய/தகவாறு காணக, ) 

தன்மைய முன்னிலை உ தாமைப பப்ககை 

யுமாயடி எப் deat பிலி vf LUD யின்பமி நு என் 

நை வேகாந்தி சிகாரம் மேபிறலா வீடென் 

ன், ஓகாமல வேரபுபார்ச பென், 

ஸ்தா, தனமைபும மூனடரிகேயம் ரண அயப படர் 

சபையும் ய என ருயிம் Carty ரய இனபயும் இ 

gh wenn oes உபி மசி எயிராயிய 5 அதிவிககும 

நுருவருராராராப்.. உ iin = ore, அசாரியராயெ 

முனடம்மயும க 101 >, 0,0 arora 6 ௮. கூறப்பட்ட 

தால மலாமாரமய பப /மசயும் நாமாடு, இச 

B hth res gun meer எனது போசலவொழிவில 

தோனழும கடச Lipp காம முவ்வாககழம் இதுவெ 

OL ROEM இுநநாத் மும் தாமாக, எழுதரு 

னியிருக ௪. 

சாமலகலகேதம உணர்கசோன் ரவகாகக ரித்தாக்க 

மே பிதவா வீசி எனறான ௭... ஒதஇியறியாமல் தமத 

திருவருள ஞானகதால் நானகு வேதங்களையும் முழு 

ன்ணர்சத திருஞான சம்பஈதப்பிள்ளையார் இரத ௮ 

அபவமுறறும் உணடானவேதத்தின் முடி.வா௫ய Ag 

சார்தமே மீண்டுவாரா முத்து என்று அருளிச்செய் 

தார் எ.து.



Sir Dy பொதுவிலுப்தேசம். 

எல்லாம் தாமாக எனற அ௮வர_தசுகஈசரம றி 

விதத த, ஓதி உணர்கதோரைப்பறற ஓதாமல உணாரச 

ேோராச்கு உண்மமடயலலாம் உளளபமடி.தெரியும். இ 

Hiner ஓகாமல உணாஈதோரோ இதுலே இறலாவீ 

Ger gy கூறினமையா௫. இஃ்அண்மை முச்எனறு 

அறிர்துகொளக. வியாசா முதலிமியரா ஒசாமல உண 

நிறம் ௮வாககு விட்பயவ ெபாமெனறும அகம் பிரமா 

எனறும் பினனா மஃ&யபிறாசம, தகலிள, இவனைப் 

போலும் ௮வரரசாகர அறிவிலா எனககொளக, (௪௨) 

மலையேறிப் போவாரக்கு மாகிலமாயத் தே 

ன்றிது, கலையாதியைக கழறறக் காட்டித் - தொ 

லைவிலே, காட்சியொழித் தென்னைக ௧ச௩தகலா 

aul storie, nr Aen Aer Curent! nah gy. 

(இ-ள்.) மலை ஏறிப்போவாாககு LON OVD WLI தோ 

ன்றிச சலை அதியைக் சறறறிக் காட்டித் தொலைவிலே, 

சாட்டெழித்த ௭-௮. மாநிலத்திருக் ற மலைமேல ஏரி 

ச்செல்வோர்க்கு ஆணமொறிலமாய்த்தோலறி ௮மம 

வமுடிமேல் ஏறிநின்று மீணடுபார்க்குமிடத்து முன் 

னிருச்த மாநிலமும் பினவகதமலையிடமும தாம்சினற 

இட்த்இற்குக் இழ்ப்பட்டு அருகதததோற்றுமாப் போலு 

ம் கலைமுதலிய றத். துவாவையுஞ் சோதனைபண்ணி 

நீத்து, இவற்றின்முடி.வில்கின்ற ஆன்மாவை அறிதல்மு 

pau அபவறகளைச்சாட்டி,, இவ்வ.நுபவமுடிவிலே



Pal evn டுக்கம், ௬௯ 

மன்கோறறிய கருவிகளும் பினதோறதிய இறுபவ 

எகும்நாச தய SIL GV Gor எனக்கு தோற்ருவாறு 

ails Ge 

alate van lré orto gear மாட்சி சொலி 

ன வஈஐ மோன்ம இம் எ-.ு. எனக்கு ஒர்வாதனையும 

இலலாத எனளைத தமச பூணூசாதததொளிக் ௨ 

௭6, / பூறம்புமாய் எமுக்கருளியிருஈ த என ஆசரரி 

யர பெருமையைச் சொலலுமிடக் த. அதனைச்சொ 

ஸல வொட்டா ர எனனைப பேராககதம் வர தமெள 

னம் துக்கும் ,இதெனகொலோ அதிகிலேன.) எ-று. 

சொலி லே aru Ps go” என்றமையால் 
மலைருடி.மேல ஏறிமினறு பாரசுகுமிடத்து எனறும் வ 

(gee wile, சலையாதிதுறுஅத துவாவாவன மக 

சரம்பதினென்றும், பதம் எண பதமிசான்றும், வன்ன 

(௦ ஐம்பததொனறும், புவனம இருநூறறிருபத் தகா 

Wy AF HMUAPUUSST Mlb, SOME Bio, எனசக்கொ 

ளக, ௮றுபவ முடிவுசொலலச் கூ.ரமையின், “மோன 

(09 Lome a”? vl GOT (AP MT. ( & Mi. ) 

இதுவென்ற தெல்லாம்பொய் யென்று னெ 

னக்குப், பொதுவன்றித் தங்குமிடம் போச்சு- 

அது மாங்காண், என்றா னதன்பே ரிரலைப் ப 

கலாச்கும், gaat Cap பூரமகசக மோ; 

(இ-ள்) இ.த என்ற எல்லாம் பொய் என்றான். எ 

னக்குப் பொது அனறித் தல்கும் இடம் போச்சு எ,



௭0 பொதுவிலுபதேசம. 

ர ஈதெனறு உனபோசசுசால சுடடி அறிரகுயா.து 

அஸ்செலலாம பொய எனமூாா, இகறனம இருளிச 
செயக் ஆறமான எனபேோசுக்கால ௬௨. அறிஞ 

அறிதாய எலலாஉறறளஞாம டிபாதுவாய இரு தகர 

வருளிடமே ௮னறி மனனாக கரூலிகளதே மம gy 

சனதன மயமாயதசஙகம இ_மெலலாம (yuo ut 

அபோயிறறு, 

அது சாம எனறான அதகனபோ ரலைபபக இக்கு 

ih perc பரமசக€மோ ௭-௪, uper trad எரட்து 

கூடிக கருவிமட மாயும், இப?பாத அருளோச்று-ூடி 

அருளமயமாயம, அவாமாபடாசமெளறுமி னை ரு 

ருளெனறமூய சறிய டூ நீயு உண மிய. ட பரிவு 

எமமைவிவேறாமுூசல அடா, ந. வே ரோம எண 

று எமகாசாரிடா ௮ ofl Ort uinn. geumu 

ளிசசெயச BLM La tye Fhe Wo mo bt am 

ஹைவராயும Wes DE FES Q Mal MYTeoa JF feo 

கும ஞான சரிய ‘eo! hoo 3 oor Ay orem wor od lea 

டாதிமுத சழபோசசமை "ஐஇ எமச்பபரமம த 

சாகாமோ? (யான ரி வன உறு, 

பாசபபினறி எலலாவா றுள0ாம பொழவாப இரு 

தீதலின, அருளை “சபாது!” எனமுா. “og நாலா 

oa" எனற ஆனமாவைச சிவஈதோடு இரணடறற 

ஐச்யககூட்டியது எனககொளக, (௪௪)



ஒழிவிலொ௫கெகம், எக 

அறிவித்தா உன்றி யறியாயநீ யெனமுன் 

ம௰வைக் கதுவே மருக்தாய் - நயியவெனில் 

ஆகாய மெயயவைத்த வம்பா மறிவெனிலும் 

ஆகாய வாக்கா மறு. 

(இ-ள்.) அறிவிதகால அன்றி நீ உறியாயஎனமுன் ம 

றவககு அதுவே மநாதுதும் அறிப எனில ஆகாயம் 

எ॥ பவைசத அம்பு ஆம எத. உனது உயிருக்கு உயி 

சாயிருஈது யாமஒனறினை அறிவிதகால 6 ௮ரிவதே௮ 

னறி ௨ ஈசதரமய ஓனறினையும அறியாய்) என்று 

HU MF OFLA, UMC எனசெனறு எழமுமமலப்பிணி 

ய நிஃகூறைகு ஓாஇருவாககே மருக்காய இகஙனம் 

அறிவகமுஉ சமகமயான் அறியத்கொடங்கன், யான் 

இரு ஈரறகிடமும சம்மை அறிசுறகு எழுமபோதத்திற் 

க நி. பம் சமி மதனறி வேறுசாணேன. ஆசலி 

OT, HMw இலககாய அதனை எயயவைத்த அமபு 

(Lin NO Yaw. 

Gugwio edits Sot Sota dS dug1 78 

ரிட்டு றிபச்கூடாததாய் இநகத அறிவின்சண் வா 

சராதிகோறறுவது ௪௧வனம் எனின, 

அறிவு எனிலும் அசாயவாச்கு ௮௮ ௮ம் எ-.. அவர் 

அர்சனம இருக அறிவேஎனிறும் அவ்வறிவின்சண்கி 

னற காருணியதசால் தோறறும் வாக்கும் ௮வ்வாசாய 
வாச்குப்போலும்மதநபகோ। i BUI, டாக்டா் 

உ. வே. சாமிநாதையர் நால் நி.



௪௨ பொதுவிலுரதேசம, 

அம்பிறகு எயயாமுன நிறபதறகு இட்டுரம எய௪ 5 
ன சேறறகு இட௨மும ௮அவவாகாயமே ௮ன ரீ Covrl—tp 

இனமையான இசணை அசற௫ு உவமையாக கூரினா 

வாசசால கூறியதயபோல பிறாசகுகத தோறறமுவசே௮ 

னறி அவாககுகதோறமுஜ. நகலின, *தயாயவாசமா 

மத” எனு. 

தனமையும முனனிலையம எனறம இருவெண்பாமு 
தல இககானகு திருவெண்பாவாவும தமத த௪ரமிடா 

தமககு ௮ருளி௫செயத நினை கூறிபலாறுகாணக, எடு 

மலமாயை கன்ம மயகக விகறபம 

நிலைபோகப பொயொழிகத நிடடை - பலவோ 
அ.றிவுக கெஇரிலலை யாகாய நீழுல 

அறறிறகு மாபோனிற பாய. 

(இ-ள.) மல முயகீகம் மாயை விகறபம கனம தில் 

போகப்போய ஒழிஈதகிட்டை பலவோ ௭-௮. ஆணவ 

மலமாஇ.ப மயககததைக கேவலாவகசையால போ 

கச்செய். ஐ, மாயை யாகிய விகறபததைக குருலிலக 

சகக.மவழிபாட்டால போகச்செயது, சனமகதை௪ 

சுத்தநிலையாயெ அருளால போசசசெயது ஆனமா இ 

5, அருள்வழிச்செனறு சிவாசஈதததில தமடேசசம௮ 

PD உணமைகிட்டை பலவிதமாமோ, 

அறிவுச்கு. ௭இர் இல்லை தசாயடூீழல் தறகிறமுமா 

போல நிறபாய o-g, Jane spCurgoap me



ஒழிவிலொடுககம், ள் 

4 வமஎன்றும தானஎனறும இரணடற இருக அறிவி 

உச எதிரீடாய்சுதோற.ஐவன ஒன றம இலலை, காய 

ப எலலாபபொரு£்களோடுக கூடி. பிருபபிமை ஆப 

பொருளசனின காயை தனனுளதாகமாது. ew cpp 

போல எலலாககருவிகளோமிய கூடியிருப்பிலும் ௮௪ 

ரூவிசள குனாமும் உனனைச்சாராது நீ நிறறி எ-று. 

கேலலாவததையைத் தெரிசுெகவே ௮ணவம்கிங்கும் 

அகலசறும, மனவரகதச் காயற்களால குருலில்க ௪ல் 

கமததை வழிபடவே அம்மனவாகளுக காயகளாய் 

விரி£சு விசகறபருபமா௫ய மாயை நீரும் ஆகலானும், 

இவறறைகீஙசெ எதகரிலையில தோனறுகஇருவருளைத 

கெரிசிகற அர்தததிருவருளே பெத்த மு.ததியீனுமஎ 

மககு உபகரிபபது எனறு அறிது தான பிறர்எனனும 

மூனனிலைச்சுட்டொழிக பிறகவே கனமம்நிககும அ 

கலானும, “மலமாயைசனம மபக்கவிகறப நில்போக:” 

எனா. சகல சேவலஒகளகீுகி தனமயபோசமும 

லமிஈககிட்டைசகுமேல் வேறுமிடடை இனருகலின, 

“பலவோ”? எனமுர். ஆகாயம் தனது நண்ணிய குண 

சதல இரிவுஇனறி இருந்தமையால மறறபொருள்க 
ின நிழலதாச்சாது இரு. தபோல ஆன்மா தனது 

2பாகஞூவியாத றட்பகுணத்தோடு இருஈத,தஎனின் 

சிவத்தோடு கலபபுக்கூமெ, தாலமாகெ கருவிகளும் ௮ 

னைக் தாச்கமாட்டாஅஎனபத அறிக, (௪௬)



௪௪ பொதுவிலுபதேசம் 

போதம பதைபபறவே பூரணமாம பூரணமும 

போதம பகைததளவே பொயயாகும ரது 

விழிசமைபபா நினழமுல வெளியசைநதாறகாற் 

பழுககமதைச சாடடு :) யபபோற பார [ரூம 

(இ-௭ ) போசமப௪ தபபு Bora Lyn cor gio LAI 

607 (LD LD Coin sip LegrgT+ gat ral LI Us (HD iT fl 

நீனரூல od Se a7 Geto Lp glo ௭-௪. அனமயோசம 

சீவியான ஓடசே பறுவரனணமா। (க £ஐுமல இரு 

பூணமச மா நகறற BL iyo plo gui sun Slo 

ரவி ரகமா சபதம் சான ( ரறறாஐ மாறயும அவ 

வானமாவ யி ம் 99) ரம இபர்பாஈஉ ௦ அடறுகு 

wu ai. tin சணரஉது டபாணம மாகா ட தோறறிபு 

(0 ஒாகால ம ரபா 0 3/9 Ul QLD Yo Wd Tor 

போ ௮௦3 5 (Soo C1) வுனண்ம aT cof oy 

Ga விள கா Gre ரர் அதம [ நூ கம 92 காடி? 

fe 
aww sure unr g-, Gaeta gue aU arr w 

Boner Caomn a fF sue டோ ரருமல வெளி 

Cu YD. அவசலைளி/ ௨ நினறும g wal Sto gone) 

WU gion @eauririus si Onmugiw. Earp 

முய சாடபியைபபோல உன, போதம அருளில wy 

டகயும வரி ம௫ினற பழசச மதையும பாரதது 
Lf 

அறிதி எ-று.



ஒழிவிலொடுக்சம். எ 

போதம் அ.ங்டகில் அருளாகியும், ௮ அசையில் 

ஆனமாகாியும், இகவ. வருசலின் அதனைச் சிறிது 

ந தோன்றாது அடக்கவேண்டுசமமனபறு கருத்து, 

இவ்விரண்டு திருலெணபாவானும் மும்மலங்களை 8 

சூதறகு உபா ய்யும், இம வினை நீக்கி வ்வானமா 

தறபோதமும்கெட்டி நாகா தஇீடப்பட்டால அதற்கு 

மேல வேழிட்டை இன றெனபமம், தஇன்மா கழுலிக 

ள்தாக்காறு கிறறம,க உபாயமும், அடங்யெ போதம் 

மீட்டிம விரி. உடக்வேணம்ம் எனபழம் அறிவி 

திசுவாழுகானை 5, (௪) 

ys ஜு ay , ர 
Cau Ba ih Bip QTd i 5 கம் வேகார்த இத்தாந்த 

நாகாநங்க போத ௩ழுவினர்ச் ர- கேது ம் 

தனைக்கமன் ஓ தமபோஞ் சார்பழியுஞ் சகல 

உகைகவா காம மலிக் ஆம் 

(இ-ள.) மாகா போகம் சமுவினர்க்கு வேதாச்த 

மயோல இருக்கும் Pea! chil ~ Hg anes 4/௦ என, காத் 

PS pas Sor முமிலாமிடிந்த அருளையும் சடக்த மெய் 

ஞ்ஞணிஃட்கு வேதாற்டிமயோல தைசாட்டம் இன 

றிஇறக்உம் வேதததின முடிலாகிய இச்டித்தாந்த _நா 

ல, துகலின. 

016 BF a, னை க் சழன்று சற்போதம் சார்புஅழியும் சக் 

இல் உனக்கு அறிவு கசம் உதிக்கும் எஃது, நீக்கு 

வாய் உள்ள தத்.தவ முப்பத்தாறையும் சழன்று, ௮வ



௪௭ பொ துவிலுபதேசம். 

phe முமி.வில்கின்ற அருளையும் பரையையும் அவித 

காட்டம இனிச் சழன்றுவிறறி எனின, நினதற்பேடா 

மேம் ஆணவ வாசனையாடுிய சாபும் ஒழியும், இவை 

ஒழித இடத்திற்கும் அதிதததிறகும் டடையாகிய 
சர்இயில உனக்கு ஞானாகஈதம் தோனறும். எடறு, 

முப்பத்தாறு தத தவங்களையும் நீள்கும் ௮ளவும தன 

மபோதஞ் €வித்சறிவச. அருள்செரிசனமுதல் நக 

சாதிதப்படுமளவம் ௮ப்போதஞ் Surg. me அல்ல 

அபவள்சசாப் பெறவேண்டும். அகலின, “?வதாக்தம 

போலிருக்கும்? எனமுர். 

இததிருவெண்பாவால அகஈதம் தோன்று மிடம் ௮ 

OMS Sun gy Kn sos, (னு 

தத்துவா தக இமிரப்படங்கிர் தற்செலவும 

அத்தின் வரத்து மசையாத-சு5க.த்தை 

ஒன்றென்ழு னீசற் ளதாவை யா.தலீனால் 

அன்றென்ற தென்றே யமி. 

(இ-ள்.) சத்.தவாதீதத் திமிாப்பு அடிக தன் கெ 

லவும் தின யரத்தும் அசையாத எ௭-.து. முப்பத்தா 

லு ததிதுவத்திற்மும் அதிதமாயிருத தணலமல வாச 
னைஎல்லாம் நீக்கியவிடத்து ஆனமா சிவததைச் சென 

௮ கூடுதலும், வம் இனமாவை வற்று Qui Gi gs ay 

ம் கய இருவகை அசைவும் இன்றி இரண்டற்று இரு 
தி,



ஒழிவிலொடுக கம் aver 
he? 

1 ததததை Hor DM crerwyo h ow உளது இலை 

அதலினால HOW LP CK D ZI area C031) Tm. (Lp a Be 

எண டிவம ஒன .றுமேஎன ற கூறுது, எனின,அசடிவம் ல 

னறெனறு அ௮றிச.த உஜியநீயுமசிறிஉண்டாவை. ஆச 

வின, மமுகதிகண இசஙனவு om gia gD ger) y 

வாறு அறிழி ௭-௮. 

உடமபின கூணம அனறி கனகண ஏறியிருத 

தமிரப்புபபோல உயிரின மகுணம னி இதனகளா 

எறியிருக கமைபால, ஆணவ கை “அயிரபபு” எனமுாா, 

இமிரபபு டராரைல்டகது௭. கூடினது போனறும 

பிரிசச தபோனறும ௮ நபவ? 0 கானறலின ௮ஙன ௬ 

கூறினா. (Fa) 

வெமறவெறு nits CoCr Caos Slo 

AougGur wos haaipsaCcpr- AoGu1 gs 

அணடஙு கட்த வயு த,3 னேடுலவும 

வெணடிஙக ஒரஙகிரண மாம, 

(இ-ள) வெறறவெறும அஇகநத மேல ரடேசெவலக 

இல சிறபதுபோல அரத நிலை சமனஜமோ ௭-2. நியதி 
யிட்ட இடமெலலாம கழனறுசெனறு தறபோதம் ஓ 

ிசசுசெலலாம ஆககதமயமாயததோற றம. தசலின, 

வெறறவெறும்தாசத மேலீடாகிய இடமே சேவலாவ 

தீதைபபட்டு நிறபதுபோலத தோன றம். இங்கன 

சோறும் வவாரஈத மேலீடாகிய கிலயும் tae 

ஜோர்.



or of பொதுவிலுபசேசம், 

ந போச உ னண்டமசடநத Rp Th GS yD wav ata 

Quer He~ Erin By cmap |g y(t yD பறைய 
யெ ராக, சசபைக சீட்ட பரினற  தடாகாமிரத 

ககோடு விள ibn toa py சிவச ஈ்ரரளும்ம் சாம் இச 

Gr" G Sixt gs Kio B66 or Bie Op erie ற 
பா ௭-2. 

அஈசம மேலிட்டபோ ௪ பி “பழு எமெல்லாம் நம 

தீமயமாயக தோறு டம, அகூின, “வ௱நவெதுமாக 

5 et” Steam a. Be! மொட்டி பட்டி ப மதமோ றி 

nag Cra ara SO MMfuMs ooh Be ஏ ஒனறு 

தோன் 5 bd ௮ ன் ப Col Ta aren J very Db 

சதானறுபவம சொல்வ லால, 17 வல ச பரி பஜ 

போல”? எனமுர், BEA Gov அண்மைல தால மறை 

பட்டிரு5த உயிர்க்கு அறுபவ ஜீ சொலலக கூடாதது 

போல், இலத்தில இரண. றகச௨த்து நினற க நுபல(் 

சொல்லக்கூடாஜ, ஆகலின், தககதாநுபலதிதிறகு உவ 

மை சேவலாவசுதையைக கூறினா, எவெணடில் ழ் 

வ் இிரணமும்”' என் ௨உயமைகூ நினமையால ௪௩ திர 

னைப்போலச வம், அவனைவிமி நிஎ௰ரசு அமுாசம் 

போல் ஆகந்தம், தவனையும ௮முதத்சையும்விட்டு நீம் 

சாத இரணம்போல அனமா வத தாடு இரணடறக் 
Gob g hen நிலைஎனசகொள்க, 

இவ்விரண்டு திருவெண்பாவானும் மத்தியில் ஒன் 

தென்றும் இரண்டென்றும் கூறச்கூடாதென்று அறிவி 
தீதிலா௮ு சாண்க, (இ௦)



an Pall levi) aun. ௭௯ 

சினைப்பு ம௰ப்பறத்து நீயறடேு நிக்கா 

துளைககணாய மிலலஙந னதகவல்-எனக்கதமறல 

பாிப்பிரட்ட மஇிரட்டம லேலைபி3லை போட்டக 

செப்படி சழன் ஞானச Porm. [மை 

(இஃ நியாப்பு மாறைபபு இது 81 wim been 

உனகக TMA yu Lod Qh Lew we Ben Leh O DU Sto gy, 

மூனனாற் ஈட் மாப்பு ரிய சகல கலவர இ 

வித்து நீ நெறெச பா. ஒரிய பு பிரானா தனகி 

கூ உடாரமடயிராயமி ற தப்புமா ந தம்ிபபிக ர, இ 

ததிருவரு பார வட்டு பார்ளொமி யே பம கசபதது 

Jot Qe டங கதியா... நலலின, அருளை 

Capen oth eiate 09 குறம்பாத ef) ஈவப்பெறுதற்கு 
௩.57 6 

BUT 9, iden BEAT றம மைப்பு மறப்பு ௮ 

இய சல மீவலனங்களைள வைக எ, உனபோதங்கரைய 

நீ அபபடிரில பபம. சில் எனறு மாணாககறு௨கு லா 

மிட்டையபோலுக கூறுதல. 

விப்பிரட்_ம மகழிரட்டம் வேலையிலே போட்ட 

ரை செப்படி சதல ஞானச் றை ௭-2. மிகவும் பிரட்ட 

மும், மரதிரத்சால ஒருவனுக்கு விசோதங்காட்டலும, 

சடற்கட்போட்ட எலாம், செப்படிலிக்தையும், ஞா 

னத்திறகுத தடையாய்டீள்ள மலபோதமும் ஆம் எ-மு, 

அந்தரிட்டை கூடவோர்ஞானமும்அன்றி முற்செய்த 

கிரியை யாதசளும் அன்றி eu Iran rus eel



௮1 iw gel LIC Bip 

களோடும wus made, TnI gid” crew ws, o Oh 

வன மஈஇிரததால விகோதவிதகை சோறு ௨ தயோல 

உளமோ கரணாவரசி ப மாயாவிசோதசள தோறா 

மின, “மரநதிரடடம?? என ம. சுரை ஒடு Ql துறைக் 

சா சோர அலையோடு மறிகலபோல், திவு பூர கில 

கலலாு நினைவோம்ஞா அழலவதனால. **2வஸ்யிலே 

சபோடடஉலா?” என்றும, ar woe முனதோறறிப பீன 

அதில பறபல பர சோறதறுாளபோவ.ஜா காடச/பயோ 

ல முனதோறமி ௮௮ மற மரிலலாது பசபல காட்சி 

யாட விரிதலின செப்படி சதல? ஒனறம, இன 

நசோற வன சகலகேவலயோசம இகலின, “மானச 

சள” எனறும்கூறினா. அங்கன கூறியது நிடடை 

HOU, BENE, FFD Mev ETD (HM. 

இததிருலெணபாவால மாணாககறுககு் சகல் சேவ 

லககளை முனனா அறிலித.ஐ நீககி,பினனாட போதம் 

ழிததறகு ௨உபாயக கூரான FEO CHAIN WE CHO My! 

கி.ட்டைகூறுதல அசாசதெனமு அறிலிததவாறுகாணக.!) 

சத்தாஇ தத்துவம்போய்த் தானுமெடுருங்கழன 

சித்தாநத வேதாநதச் சோமையிலை-ருததஇ | முல 

அரிர்வான மின்ப் வூேதேமெனி லாங்கே 

பினமிசெெல் சன்மம பிளாய், 

(இளள.) சத்தாதி சகதுவம் போய்ச் தாலும் எதிரும் 

சழன்றால சிததாரத வேதாகதச் Fran Qa ௭-௪. ௪த



ஒழிவிலொடுக்கம். க 

சமுூதலிய முப்பத்தாறு தத் தவங்களையும் நீங்கு அவற் 

பின முடி.வில்கின்ற தானும், இருவருள் தெரிசன மூத 

ல 2ஈ£தானுபவம் OGL வ்வருளால் தான்அறியா.து 

அறியும் அறூபவங்சளாகிய எதிரும், சழன்று Koos Fs 

சப்பட்டால இரண்டென்று கூறும் இத்காந்தச் சிறப் 

பும் ஒன்றென்று கூறும வேதார்தச் சிறப்பும் ௮ல்கு 

இலஸை, 

் மூச்தி அறிர்வசனம் இன்பஅஇீசம்எஸரில் இங்சே பின 

ம்இடிதல் கனமம்பிளாய் ௭-2. அங்நனம் அதீதப்பட் 

ட முத்தி சொல் இறச்க சஈகாஇதம்எனமுல், பிள்ளாய் ! 

awd ner NLD Bren Oo Lo அ௮ம்முகஇயைப் பின்ன 
பபடக் கூறுதல் போசச்சேட்டைஆம் எ-று, 

௪ச்சாதி விடயங்களினமேல் ஆன்மாவுக்கு அனிச் 

சை பிறந்தபோது சோச்திராதி பஞ்சேக்திரியங்களும் 
விடயள்களை அபகரியாது ங்கும். இவைடீங்கவே முன் 

அபகரித்தபோ.து வசன, கமன, தான, விசர்ச்காகத 

க்களை விடமிசரிக்கும் வாச்சகாதி கனமேந்திரியங்கள் 

ஐந்தும் நீங்கும், இவை நீங்கவே அப்பத்திர்திரியம்கட் 

கும் இடமாய்சினற பூதங்கள் நீங்கும், இவை நீங்க 

வே விடயங்களைப்பறறி நிச்சயித்து அபிமானித்தச் 

சிர்இத் திற் தம் ௮அகதக்கரணவாசனை நீங்கும். இ 

நீங்கவே விடயங்களைப்புசித்தறகு ஒரோல்லையம் அவ் 

வெல்லையில் உண்டாம் விடயப்டனும் அவ்விடய 

jog புசிக்கும்போது ஓர் காலங்களிலும் ஆதி 

ள்



2. பொதுவிலுபதேசம், 

யாச,தபோலப் பு. தமையும் மேலும இவ்லிடயம் ௮ 

னுபவிக்கலேண்டும் எனனுஈ் சரசம் உண்டாக் 

குங் காலதத் தவமும் நீரம், இதநிக்கவே விடய 

மகளைப் புசிககும்போ இவலுச்கு இவ்வளவு புசிப்பெ 

ன்னும் மட்ட றி வரைச் மகிறகும் rus Bb Bld 

இ௫கசவே அனமா விடயங்களை இஃசித்துப் பகுத்த 

தி$தபற்றி தறபைவிகக ஐவ்வானமாவுக்கு இச்சாஞா 

னக இரியைகளை எமூப்பும் இராகம் வித்தை கலைஎன 

னும் இம்மூனறம் நீ௪,த௦. இவைரிங்கவே ஆனமா 

வைப் படு ?சசத்ரி.பல்களினும் சறங்குபோற்கொணடு 

சுழற்றும் புரூடனமீஸ் சும, இரு நீற்கவே ஐவ்விடயங்க 

ளைப் புசிக்குமிடத் த தஒவ்விடயம்என 8 சரன எனறு 

ம் இண்டறமயக்கி சிறகும் பாபை நிஈ தம். இங்கனம் 

வித்தியாகச். தவங்கள் நீசசவே நறகறப் பிரெரச 

ம்பண்ணுஞ் சுதசசத்ுவற்கள ஐம் நீஙகும், இற்கு 

னம் ததழவம் முப்பதீசாறும் நீறதனவிடதது ஆன் 

மாவின் இச்சை பெசுதசதில லிடயச இனமேல் சனித் 

தீதுபோல் இவச்தனமேல் சறிசாசம், ஞானம் விட 

யாநந்தம் ௮௪த்கம் துகஈம் அணி ஈதியம்என்றம், சிவா 

நந்தம் சுர்சம் சுஈம் நித்தியம்எள.றும, பகுத்தறி gw 

சொண்டுநிறகும். கரிய பள ழய பழக்சத்தால் விடய 

ங்சள்மேறசெ௫லலினும அவறறிரசெல்லாசு மறுத்தறீங் 
இச் சிவத்தையே மாடி.ரிறகும் ன்மா இச்சாஞானக்இ 

ரியைகள் இங்கனம் நிறப,த. செவன் தன்மாக்களை 

முத்தியலே அடைவிச்சவேண்டும் என்லும் இச்சைப்



ஒழிவிலொடுக்கம். nD} i. 

படி நிற்பது ௮சலின், இருவருள்பஇயும், இத்திரூவருளை 

முனனிட்டுக்கொண்டு அறியும் பரைதெரிசன முதலிய 

அுபவங்களாதிய எதிரும் ௮வைகளைததிஈத தாலும் 

சழன்று ந௩ஈதா இிதப்பட்ட..ல், இரணடெனறும் ஒன 

தென்றும் கூறக்கூடா௫ு, அகலின, “சித்தார்த வேதாச் 

தச் சரமையிலை'' என்முர், சன்மமஎனபது சேட்டை, 

மேலேறிற்று, ஆன்மா சத்தாஇகளைத் தரிசறவிடுத்த 

போது மற்றைத் தத்வம் முப்பச்சொன்றும் இக்க 

னம் சீங்கலின் சததாஇகளை முன்வைத்துக் கூதிஞர். 

முதி௫யைஅறிவிப்பப து வேசாகம முடிவாசலின, 1*£ர் 

மை” என்றும், அம்முததியில் அதனைஅறிர்து கூறும் 

போதம் இன்மையால், *றிர்வசனம்” என்றும் கூறி 

ஞர். (௨-ம.) (சிவப்பிரகாசம்.) மருவிய பொதியிலொ 

ன்று மாபூகமைச்திலொனறும், சருவிகளுன்கு கீல்கா 

க்சலாஇக ளைச் ஏங்கூடி, ஒருபுலனுகருமிர்த வொழுள் 

கொழிர் தயிருமொன்றைச், தெரிதராசவ ஞெழிகதசத் 

இரள்களுஞ் செயலிலாவே, என்றும், (இருவள்ளூவர்) 

சுவையொளி யூரோசை நாற்றமென்றைக்தின், வகை 
தெரிவான்கட்டேயுலகு, என்றும், மற்றும் வருவனவற் 

மூனும் காண்க, 

இச்இிருவெண்பாவால் இத்தார்ச முத்தியோ?வேதா 

தீதமுச்தியோ 1 உண்மைஎன்று ஐயுறுகின்ற மாளாச் 

கலுச்குச் சாண்பாலும் சாட்சியும் அற்ற இடத்த இர 

mba சரிஎன்று அதிலித்தவாறு சாண்ச, : (௫௨)



wo பொதுவிலுபசேசம், 

சிந்தை பயமிலச்சை சில மருவருப்பு 

௮ந்தைவிடுஞ் சா£திகுல மாசாரம்- இந்தலழி 

எட்டுஞ் சிவயோகிக் கிலலையென மாமறைகள் 

தீட்டும் பெருமூ7சம தான், 

(இ-ள்) சிரதை பயம் இலச்சை லம் அருவருப்பு 

அ௮ந்தை விடும் சாஈதி Gow grrr இந்தவழி எட்டும் 

௭-௮. எனச்கு இனனதவேண்டும் எனறும் செசனையு 

ம,தட்டமிருகாது தோன்றியக்கால் அச்சமும், இனனா 

ர்இனன௮ சொலலப்பொழமுா எனலும் சாணமும், சா 

சதிராயண விரதமுதலிய சீலமும், ஈ௮ அசததமென்னு 
ம் அருவருப்பும், ௮ககதையால செய்த பாவக்நீர்க்கும 

புண்ணியம் ஈதெனறுசெயயுஞ் சாதியும், குலாசார 

மும், சமயாசாரமும் ஐய இசதமாரசகம் எணவகை 

யும். 

ிவயோ௫டக்கு இல்லைஎனை மாமறைகள் பெருமுர 

சம் தட்டும் ௪-2. சிவத்தோடு இரண்டறக்கூடி நினற 

சிவயோடக்கு இல்லஎனறு மாமறைகளாகிய பெரிய 

பேரிகை முழக்கும் எ-று, 

௨மாமறைகடட்டும் பெருமுரசம்” என்ற ௮வர்கஇ 

ல்லைஎனறு பலபடச்கூறுதல், இவை எட்டும்சிவெத்தற்கு 

இன ருசலின் ௮தனை அடைந்த சிவயோ௫க்கும் இன 

தென்ப ஆயித்து, (௫௩)



ஒழிவிலொமிக்கம், டு 

தத்துவத்தா ரல்லார் சலசந்நிர ஜெப்பார் 

தத்துவத்தார் செய்ய் தவாதவங்கள்-சுததக் 

ககனமழை யாற்கழுவிக் காற்றைக் கனலால் 

கெகனஞ் செயலபோற் நெரி. 

(இ-ள்.) தத். துவத்தார் HANK EEE BY aT ஒப்பா 

ர் தத் துவத்தார செய்யும் தவாதவவ்கள் ௭-௪. மெய்ப் 

பொருளாகிய பரதத் தவத்தை ௮டையாதா£ தற்போ 

சத்தால் செய்யும் தவாதவங்களினனும், இவற்றின் பய 

ன்களினானும, உயரக் தம் தாழ்ந்தும் சலத்தில் பிரஇப 

லிசமான சாதிரனைப்போலும் அவர். அப்பாதத் துவ 

த்தை அடைக்சோர் அருள்வடிவாயிருக்த செய்யும் த 

வரங்களும் அவங்களும் இவற்றான் வரும் பயன்களும் 

(இவர்க்கு எங் வனம் தம் எனின்.) 

சுத்தக் ககனமமையால் சழுலிக் சாற்றைக் சனலா 

ல் தெகனம் செயல போல் தெளி ௭-.து. நிருமலமாய் 

உள்ள ஆகாயத்தை மழையால்கமுலிக் சாற்றைச்சன 

லால் சிவ த போலும் ஆம்என ம அறிதி எஃம. 

சகனத்தை மழையால் கழுவுதலும் சாற்றைக் சள 

லால் ஈதலும் இன்ராயின வாறுபோல், தற்போதம் 

போய்ப் பேய்பிடியுண்டவரைப்போலும் திருவருளே 

வடி.வாயிருர்த மெய்ஞ்ஞானிகள் திருமேனியில் நிகமு 

ம் தவாதவங்கள் அவ்வருள் விளையாட்டே அன்றி 

அவர் அவற்றைச் செய்ததும் ௮வறமினபயன் அவரை



= Fe பொதுவிலுப்தேசம். 

ச்சரரவதம் இன்றென்பத ஆயிற்று, தவாதவங்கள் 

தத். துவசத்தார் அலலாரர்க்கு வருவிச்சப்பட்டன, தத் 

அவம்எனறறு ஈண்டுச்செவத்தை. (௫௪) 

காலலுக்குப் பாவமென்றுங் காற்றுங் செவனும் 

சலமிலா சொன்றுஞ் 9வயோகி- மேலொன்மைச் 

சுட்டுவது தம்மைச் சுழற்றிவிடா தாட்டுமலக் 

கட்டின் பிராக்இவலுக் காண். 

(இ-ள்.) காலனுக்ருப் பாவம்என்மும் சாற்றும் சதிர 

வனும லேம்இலார் எனறும் சவயோ௫ மேல் ஒன்றைச் 

சுட்டுவதம் ௭-2, உயிர்களைக் கோறலால் காலலுககுப் 

பாவம் உண்டெனழம், அசுத்த நிலத்தில் சலித்தலா 

ஐம் அர்கிலதன எறிதலானும் காற்றும் கதிரவனும் அ 

சரரம் இலெென்றுங் கூறுதல்போல், சிவபூசையாதி 

சனமார்க்கல்களைச் செய்திலர் என்றும், நீராடல்.இதி 

ஆசாரம் இலரொன்றும், இவைமுதலிய சுணதேரஷய் 
சளைச் சவயோூகளமேற் சுட்டிக் கூறுவது, 

தம்மைச்சுழற்றிலிடா ஐ தட்டும்மலக் கட்டின் பிரா 

நீதிவலு ௪-௮. தம்மைவிடா.து பறதிநின்று வச்தை 

கள்தோறும் சுழற்றி தட்டப்பட்ட மலபந்தத்தினால் 

தொற்றும் பிராச்தியினத சாமர்த்தியமாம் எ-று, 

சரியை இரியாயோக ஞானங்சளுள் ஞானம் ஒன் 

மே. முத்திக்கு ஏதவாகலின், இஞ்ஞானத்தால் முதி 

இயை அடைந்திருத்தலின் சரியாதிகளையும் உடம்பா



ஒழிவிலொ டுக்சம், ௮௭ 

இ சத்தங்களை எல்லாங்கடநஈது ஈத்தமாயுள்ள Qe 

நீதவெள்ளகதில மூழ்கியிருத்தலின, 8ீராடலாதி ௮ 

சாரங்களுஞ்செயவறு இனறிச் "வயோட சும்மா இ 

ரூப்பன். ௮க௩னம இருப்பது சரியாதிகளைச் செய் 

வோர்க்கு மலமறைப்பால் தெரியா சம்மைப்போல் 
பார்க. தவனை இஃழசலான, £மலச்கட்டின் பிராரதிவ 

௮க்சாண்'' எனமுாா. காலனுூாகுப்பாவமும சாற்திற் 

கும் சஇிரவனுக(சம் தசுசசமும் இனமுயதுபோல் Cer 

மார்ச்கஞ் செய்பாமையால் பாவமும் ஆசாரம் இன 

மையால அசுச£மும் அவர்க்கு இனறெனபதுவ் காண் 

௪, சாண் அசை, (இ௫) 

நாயேறி விழந்சகென் னடாத்துலென் ஞா 

னிக்குப், பேயாஞ சகம்பழிகதென் பேணுகலெ 

ன்-தோயார, பெருமை சிறுமையிலை பின்னு 12 

ன்னு மிலலை, வரைவறறு வேண்டியசெய்வார். 

(இ-ள்.) காய் ஏறியீழ்ச,த என ௩டாத்துமில் என் 

ஞானிக்குப் பேய தம் ௪கம பழிதற என பேணுகில் 

என தோயார் ௭-2. சாயமேலிவர்சதோன் அதில் நி 

ன்றும் லீழ்சசகனால் இசழ்ச்சி எனனை, வீழாதிருஈ த 

அதனை ஈடாததியசால புசழ்ச்சி என்னை, அதுபோல், 
ஞானிசட்குப்பேயச் கூததுப்போல் தோற்றும் இச்ச 

சதிதிலுள்ளார் இசழ்ர்கால் ௮வர்ச்சோரசேதம் என் 

னை, புசழ்க்தால் ஓர் இலாபம் என்னை, அவர் ஒன்றோ 
ட் 

08 சோயார்,



Yad பொ துவிலுபதேசம். 

பெருமை சிறுமை இலை பினனும் முனனும் Qa av 
வரைவு அறறு வேணடிய செயவார ௭-௮, அ்தனறி 

உயாசசி வ5ததெனறு பெருமையும, தாழசசி வகததெ 

ன சிறுமையும், ௮வாகஇலலை, பினனாய சசலமும 

முனனாகிய சேவலமும இல&. அகலின, சுதசமாயெ 

அருள வடிவாயிருஈது தஅளவினறித தாம் வேணடிய 

வாறேதிருவீளை யாடடாடுவார எ-று, 

இஈழசசியாய உளள காய ஏறிகக வீழகதாலும் ஈ 

டாததுஞலும இகழசூபுகழசசி இனராயது போல 

ரான்கள தமக்கு இஈழசசியாபிருஈத உடமபை இக 

திர்தாலும புகழசதாலும அவை அ௮வாசகு இனறெனப 

அதயிறறு, செமபில காளிரமபோனறு உட்ரை தநா 

இயிறபறறியிருஈத சகசமலம் நீசகறபொருடுமாபை 

யில தனுவாதி கொடுகதலின சகலசதைப பினனெ 

னம ஆணவ சமப£தமான கேவலசதை முனனெ 

னா கூறினா, 

ிசஸத பயமிலசசை எனறு திருவெணபாமுதல 

இஈகானகு திருவெணபாவாறும Gai Gh elo Beni ow 

அறிலிததவாறு காணக, ௫௬) 

சன்மார்க்க மேமுகலாக் தாதமார்க் கத்தளவும் 

தீன்மார்க்க மானவெங்கள் சம்பந்தன் - தன்னைத 
துறவி யாசு சுகயோடு போடி 

அறவன் மறவனென லாம்.



ஒழிவிலொடுக்கம், ௮/௯ 

(இ-ள்,) சனமார்க்கமே முதலாத் தாதமார்க்கத்.து 

அளவும் தனமராக்கம் ன எங்களசம்பந்தன் தன 

னை ௭-2. ஞானமுதல் சரியை ஈழுய்ச் சொல்லப்ப.. 

ட சானரு பாதததுற்கும் உரிச்சாதிய சனமார்கசமு 

தல் தாதமார்க்கம் ஈழுய்ச் சசால்ல பபட்ட இசரானஇ 

னையும் தமத அருள செறியால் எமககுணடாகச்செ 

ய்தருளிய எமது ஈவாமிகளாயெ இருஞான சம்பர் 

தப் பிள்ளையானா. 

துறவி ௮ரச சுக யோட போக அறவன் மறவன எ 

னல் தம் ௪-.த, எலலாவறழோடுல் கூடியிரு5 தம் ௮வற 

ரோடு தாச்கறறு நிறறலின றவிஎன்றும், சசலபுவ 

ளங்களையு தாமேயிருற் ஐ ஈகடதகலின ௮௬ என்றும், 

ஆந்த மயனாயிருந்தலின் சஎன்றும், இவயோகத் 

தை அறுச்சரகித்தலவினனஏ யோகஎனறும் ஆன்மபோ 

தங்களை விழுங்கிக் கோடலின போட எனறும், ௪சல 

தருமங்சளும் ஓர் வடி.வாயிருத்ததின அறவன எனறு 

ம, அடைந்தோர் மும்மலககளைச் சோறலான் மறவன 

என்றும் சொலலலாம் எ-று, 

சன்மார்க்கம் சசசமார்ச்சம் சற்புத்திரமரரக்கம் 

தாதமார்க்சம் எனநான்கு, இவற்றுள சனமார்க்கமா 

வத, 8ீயேரான கானே நீயெனபது. சசசமார்க்சகமா 

வ, தோழலும் தோழனும், சற்புத்திர மார்ச்சமாவ 

அ, பிதாவும்புத்தரனும, தாதமார்க்சமாவத) அண் 

டீவனலும் அடியானும் எனக்கொள்க,



௯0 பொதுவிலுபசேசம். 

ஞானம் பெற்மோரைப் புசழ்ஈது கூறிய பின்னர் இ 

தீதிருவெணபாவால் ௮ஈதஞான த்தை அருளிச் செய்த 

றகுத தலைவ்ராஇய பிள்ளையாரைப் புகழந்து கூறிபவா 

௮ காணக, (௫௭) 

தானலலர் தன்னதல்லர் தத் துவசா லத்கலைவர் 

மேனிசதா கந்தம் விளையமிடம-யானைக்கைப் 

போலே யிவஈடமபிற போகமெலாம் பூசையித 

னாலே சகம்பிழைக்கு மெண். 

(இ-ள.) தான லலா Son OF SHH FF AUF 

ததலைவா மேனி சதாகரதம விளையுமஇடம் ௭-.. தனு 

கரண புவன போகககளாய் உளள தத் தவங்கள் எல 

லாம் தமக்கு ௮யல இசலின, அவை தாழும் அல்லாமல் 

அச்ததம் துகசம் அனிசதியமா யிநகதலின ௮வை தம 

அம் ௮அலலாமல; ததத தவுகளோடு கூடியும கூடா 

தீசாலத்தோடும அவறறிறகுச் தலைவராயிருகத மெய் 

ஞ்ஞானிகள் திருமேனி சதாகநதம் மேனமேலும் உண் 

டாகும ரிடம்: ஆஇகலின. 

ஆனைச்கைபோலே இவர் உடம்பின் போகம்எலாம் 
பூசை இதனாலே சகம் பிஎழக்கும் எண் எ-, எடுத்த 

பொருளின பரிசமதிவதபோல் தோற்றி ௮சனுள் இ 

ரத காசிக்குச் சாதவிடயமுமாக இருர்த யானைக்கை 

போல் இருஈத ஞானீகள இருமேனியால் ௮௮பவிச் 

கும் போசமெல்லாம் இத்திருமேனி அறபலிப்பதுபோ



ஒழிவிலொயிக்கம். ௯௧ 

ல் இருஈ.து இத்திருமேனியுள இருஈத பரிபூரணூவததி 

தரும பூசைதம். இபபூசையினாலே சகசதிலுள்ளா பி 

றவித தனபததிறகுத தபபி வீட்டினபததை எய்.துவர் 

எனறு அறி ௭-2. 

மூன துறுகரண்களை யாம் என்றும், புவனவபோசவ 

களை எமஹஎனநுங சருதரினற கறபோதகெட்மி இப் 

போத அறிவுகாமாய தகரதம தமகாயிருததலின, தா 

னலலா தனனதலலா?? எனமூரா. சேகத்சிருத போத 

ததசையும கருவிகளையும விமுசகிககொணடு அதனுள் 

வர் சுடியாயிருசசலின, *மேனிசசாககசம் விளையு 

மிடம'” எனறும், *2பாகமெலலாம் பூசை?” எனறுங் 

கூறிஞா. 
இத்திருவெண்பாவால் ஞானிஈட்குப் பத்திசெய்வர 

rim amen றிவிததவாறு காணக, (௫௮) 

பூசி முடிப்பனவும பூண்பனவும் பொற்றுகிலும் 

ஆசை மிகுகத வாசியர்ககாம-காசிற்ற 

மூண்டையாககா காவேன் பாத்கனுசகுப் போக 

குண்டையொப்பார்க் கேனிதுவாகும் (மல்லால் 

(இ-ள்.) பூசிமுடிப்பனவும் பூண்பனவும் பொன்று 

இலும தசைமிகஈத ௮ரடியாக்குஆம் ௭-2, சர்த்னமா 

தி பூபபபடுவனவும், மலலிகையாதி மூடிச்சப் பலன 
வும், சொந்தளபபொன Car gS Lees Barer ay 

Ob, Qurmehmaé Codm o@ a Gaar: Maren ath,



Gwe. பொதுவிலுபசேசம், 

ஆூயஇவைமாாசலிப போகங்களெலலாம் ௮ரையனணால் 

மிகவம் இசசிக்கப்பட். சுமங்கலியாகுய அரசியாக 

கே.தகும் (துதுபோஓம்), 

சிவனமுதசனுக்குப் போகம் உல்லால காசுதிறற மு 

ணடையாககுதஅகா குணடைஓபபாராககு ஏன இறுதகு 

ம் எ-று, சிவன இசசைபபடி யே அவனது இருவடி 

சோ£த €ேவேனமுதசனுககே போகமஅன றி, மங்கல நீங 

கிய தம௱சலிசுதப போசகங்களில ஒனறேறும அகா 

வாதுபோலும, கிலனம.சேராது தல ம் .னணுவோரக் 

சம அதசுவததுற( உரிய விரசஞ்செயல முடிபபதே 

அன்றி. போகறகளில ஓஒன்றேறும அஅபவசகலாகா 

2. தஸ்சனறிக குணடையைபபோலும சரியாத சொ 

மில செய்வோரசகும இபபோசகம 3றுபவிபபது ஏன 

ஆகும ௮, 

சமருசலாகிய ௪வ௫சை இம தவம் பண்ணுவோ 

ரை முணடையாஎனறு குறிபபாற கூறினா. ஏணடை 

ச்கூத தொழிலசெயவதே. தனறி அ௮ரையனோடும கூட் 

டாவு இனமை போல சரியாதிகளைச் செய்?வார்ககு இ 

தீதொழிலசெய்வதே ஒனறி ௪வததோடும் கூட்டரவு 

இன்மையால இவனா, “சுண்டையொபபாா?' எனருர். 

இத்திருவெண்பாவால் திருவடியை அடைந்தோர்க் 

கே போகம் அஅபலிப்பதாம்௮ன றி, மற்றையர் தமக்கு 

ச்சொன்னகெறி கிறபதே௮னறிப் போகமற.நுபலிக்க 

லாசாதஎனறு அறிவித்தவாறு காண்ச, (௫௯)



ஒழிவிலொ டுக்கம், 2௩. 

ஆனைமதப் பட்டா லலங்கார மன்றிகாய் 

தானுமதப் பட்டாற் சரியாமோ-ஞானி 

தடைமீமி னலுஞ் ௪துராகுக கன்மி 

கடைமீற லாகாது காண். 

(இ-ள்.) ஆனை மதப்பட்டால் அலங்காரம் அன்றி கா 

ய்தானும் மதப்பட்டால் சரிதமோ ௭-௮, மதமேரு 

மூனனும் சிறப்புள்ள யானை பின மசமேறித் தன் தடை 

அடாது சேறிறும் இறப்பேயாம். ௮னமிப் பேயேழு மு 

ன்னும் இழிவளள சாய்சானும் பினபேயே.றினால அத 

போலும் சஇறப்போமோ?துவைபோலும், 

ஞானி தடைமீறினாலும் ௪.தர்.த.கம் கனமி கடைமீ 

லை காது எ-று. முனினறகில் கடவாதிருக்த போ 

தும் சிறப்புள்ள மெய்ஞ்ஞானி பினஆககத மேலீட்டா 

ல் அர்கிலை கடந்து சேறிறும் சிறப்பேதவன். கருமி 

கிலைகடவாமுனனும் தம்மெய்ஞ்ஞானிசட்கு இழிவா 

வன, தறபோதத்தால் அ்கிலைகடக்தபோதும் இழி 

வாவான, ஆகலின், தன்னிலை சடக்சலாகாது எ.று, 

ஆனைமதமேறினால் மிசவுஞ்சிறப்பு, காய்பேயேதினா 

ல் மிசவும் இழிவு. அவைபோல, ஞானி தடைமீதினா 

ல் மிகவுஞ் சிறப்பு, கனமி கடைமீறினால் மிசவும் இழி 

Gaver. gia காண்க, காண் சை, 

இத்திருவெண்பாவால் ஞானிசிரியை செய்யிலும் 

செய்யாவிடிலும்' சிறப்பாவன் என்பதம், கன்மிரரி



௯௪ பொதுவிலுபதேசம், 

யைசெய்யாவிடின மிசவும் இழிவாவனஎன்பறும் அறி 

வித்சவாறு காண்க, (௬௦) 

அகதுபக்கு வந்தாற் கறஈஇரகஞ் செய்யும் | னப 

புதுமைக்குச் சாக்தரயகள் போதா - இதுவென் 

பேறே யகக்கம் பிரகாரம் வதானும் 

வேறே யந்த விதம். 
(இ-ஈ,) அதிபக்குவக்ஈாற்கு அறு*இரம் செய்யும் 

புதுமைக்குச் சாகி] எள் போகாது ௪-௪, இலிரகர 

பச்குவம உடையாறா£ க ஞூனாறுகிரசகம் பணணும் 

அதிசயத்திறகு வெயவேற ௮கைபபட்ட சாதஇரகல்க 

ள் எல்லாம் போதா (பது எற்நுனம் எனின.) 

இதஎனனுப் பேறே றாநதம் பிரகாரம் வந்தானும் 
வேறே H665A 9D a- 7. இஎஎனறு ஒன்றைச் சுட் 

டுதற்கு இட_ம்க௨சகா ூறும உபசேசப்பேறே ஐவ 

DEG HOES) விதமாயக்கூறும சாத்திரங்கள் தகும், 

இங்கனம்வாத பக்குவனும் அகந்சம் பெயர்கஞுளஞம் 
வேறு, இவளை ஒழிஈத பசகுவாஈளாம் அசநதவிதம் ஐ 

வார்கள் எ-று, 

தீவிரதர பக்குவன ௮௫ ஐறிவு சிலத்தையே௮ன தி wp 

ரொன்றையும் பகுத்து சாடாஐ, துகலின, -சாத்இரல் 

கள் போதா தஎன்முர், மர்கம், மந்சதரம், தீவிரம்என் 

லும் இம்மூன்று பக்குவரும் சானபேசமாய் வருதலி 

லும், இவர்க்கு உபதேசம் சானுபேசமாகக்கூறிப் பக்கு 

வப்படுத்தவேண்டும் தசலிலும், ௮£க்தவிதம்எனரார்.



ஒழிவிலொடுக்கம். ௯௫ 

இச்திரு வெண்பாவால் தீவிரகர பக்குகளுக்குக் கூ 

௮ம் உபதேசமே போதமெனபழம் மறறையமூவர்க் 

கும் அவர்கூறும் உப?தசமெ 1ஹிபும் அனறி வேதாகம 

களால் உணாததவேணடும் எனபதம அறிவிததவா 

ல காண்க, (ரக) 

அமியாமை நீங்கி யறிவா யறிவே 

அறியாம லாயீரண்டு மய்றுப்-பிழியாதார 

தன்னிழப்பின் ஞான சமாதிக்குச் சாக்கராம் 

அங்நிலைக்கே ரீவன்ாாத்த ராம், 

(இ-ள.) அறியாமைகீங்கி அறிவாய் அறிவே அறியா 

மல இய் இரணடும் அறறுப் பிறி.பாதார் எ-.து. சகல 

சேவலம் ஆகிய அறியாமை கீச் தம்மை அ௫ளாற 

so அவ்வருள அறிவாகி முன்மலமாகயே அறியா 

மைபில் மநைஈதிருஈதாறபோல் அவ்வறிவு தானே 

தியாமையாடு அதறுள மறைநது இவ்வறிவென்ப.தம் 

தாமென்பதம் ஆகிய இரண்டும் அற்ற இதனைப் பிறி 

யா இருப்போர். 

தன்இழப்பில் ஞானசமாஇக்குச் சாதகர் ஆம் அறி 

லைச்சே €வன்முததர் ஆம் ௭-௮. அங்கனம் இருச்சவே 

தற்சுதக்தரபோதம் ௮றம். ௮௬.௮ அறவே பரைதாஞளாட 

ய ஞானசமாதிக்குச் சாதகர் அவர், இச்சாதகம் வத 

௮ச்சணமே சேவன் முத்தரும் Bet ote Me



Se Fer பொதுவிலுபதேசம், 

இம்முறைவஈ த பரையோகத்தில் நின்மோர்கருசி ௯ 

கப்பேறம் சசாதீதரும் தாமே இடைச்கும் தகலின; 

£தநநிலைக்கே வன முதீதராம” oor ps. 

இத்திருவெணபாவால பரையோகத்தில் நிற்போரு 

ம் 2வனமுத்த ராவாஎன்று hls sary காண்ச. () 

மகவான்கண் பார்ததவாக்கு மாண்பாய்க் தன 

க்குப், பசமா யிலச்சைவிடாப் பண்பாய்ச்-செக 

மாணக், கண்ணாரி போலவேடக் கண்ணாடி el 

ட்டுதவம், எண்ணாழி காலமிருக் தென். 

(இ-ள்.) மசவானசண் பார்தீ்தவர்ச்கு மாண்புஇய் 

த்தனக்குப் பகம்றுய் இச்சைவிடாப்பணபாய் ௭-.ஐ. 

இகஈஇரனத கணகளைப் பார்கசபெயாக்கு மா்டிமை 

யாய் ஐவ்லிரஈஇரனுக்கு தல்குலாய் அவனது உள்ளே 

தாரணம் விடா மூறைமையா மிரு£ததுபோல, 

செசமாணக் கண்ணாரிபபால் வேடக்கண்ணாடி சாட் 

டு தவம் எண் ஊழிகாலம் இருது என் ௭-ு. தவவே 

படத்தைப் பார்க்கின்ற சகததோர்ச்கு மாட்சிமையா யி 

ருப்ப இவ்வேடத்திற்கு உரிய ஞானம் தமக்கு இன்றெ 

ன்று தமமுள்ளே சாணமுற வேசிபோல் மினுக்சியவே 

டமாகய சண்ணாடி. காட்டப்பட்ட தவத்தார் ௮ளவிற 

sero இருபபிலும் ௮வ்வேடத்தால் பயன் வர்க் 

குஎன்னை உளது எ-று,



ஒழிவிலொடுக்கம், ள் 

அவனுக்குக் சண்களைப் பார்க்குந்சோறும் இலச்சை 

வரலால, *இலச்சைவிடர*? என்முர். அவனை இவர்க்கு 

உவமை கூறினமையால இவர்க்கும் இவ்வேடத்தைப் 

பார்ககுகதோறும் இலச்சைவருமென்ப து ஆயிற்று, 

தவத்தோர்க்குஉரி.ப உள்ளொழமுககமான ஞானாசா 
ரம் ஒன்றும் தோறமுது வடிவமாகஇனாயே தோறறி 

னமையால, *(வேடக்சண்ணாடி. காட்டுதவம்'” எனமுர், 

இச்திருவெண்பாவால் சிவஞானம் இல்லார்க்குச் ச 

வவேடத்தால் பயன் இன்று எனழு அறிவித்தவாறு 

காணச, (௬௩) 

மூதலாவது-வேதாகமப் பொதுவிலுபதேசம் 

முற்றும். 

உ 

சிவமயம், 

உ.௩ம் அ.இகாரம். 

சத்திநிபாதத்துத் 
தமரொழிவு: 

நால்வகைச் ௪த்திகிபாதத்து உச்சமர்கள.த பிரபஞ் 

சப்பற று ஒழிவை முறையே கூறினமையால், இவ்வதி 

காரத்திற்குச் சத்திரிபாததி ஐ உச்சமர் ஒழிவுஎன்.று 
பெயர் ,தயிற்ர், 

ள்



௯௮.. சதடுகிபாதத்துததமசொழிவு 

இவர் இஈநூற்கு உரியர் தசல்ன பவ்வதிசாரததி 

ன்பின் இவ்வதுகாரம் வைச்சபபட்ட ௮, 

சரியாதி நான் கனுக்குஞ் சாமிலாக மாதி 
ஈு நமா றெனககலி2 வளளல பூ ராயன் 

ஞானத்தற் பகருவாக ஈரலவாக குபதேசம் 

ஆனதி தையுநிகழ்க டு fod) oul» 

(இ-ள். சரியாதி மான கார கும enCare gow 

Gh gure ss Belt da olel ol எருரராயன erg. 

சரியை, இரியை, Cut &lLo Ch! od பன்னாம இரநான்கு 

பாதத்்றகும் சாலோடஃம், சாமீபா, சாறுபம, சாயு 

EF) cer OW இகமான 59 பழமும் வருமுறைமையை 

எனக்கு அருளிச், சய்சவள oO Fh Mw eau திரு 

Gh tam FLD Ly Sor cer wii i. 

ஞானத்தல பக ச யாகள தரஃவாக்கு உபதேசம் த 

னத்தையும De pah iow எ-த. ரநானபாதத்திற(ு உரி 

ய மக்தம், மச்ச, ம, Gorge, Hable Fy Doom aly Bus 

பக்குவருடையார் ராகவர ஐ இலசசணமும் வர்க்கு 

உப்தேத்த (pm dp mi gy rele Oe went =, 

முப்பத்தாறு ரத் வர். யம் நிபதிகளைவது சரி 

யை, அவற்றை திரப ஏன்னைஅருளால திர 

அ௮வஙற்றின நமுடிவில்கிறபலு சா 'லாகபஈ௰, அங்குத் 

தனச்கறிவித்த தவ்வருளைக Oa feg nu Ter Hor 

என்றும் சான என்றும் Wis pCsicsig soCur ss



வழிவிலொடுக்கம். ௯௯ 

தை அடக்குவ தி நரியை, அவ்வருளே வடி வாயிருப் 

பது சாமீ பபசும, ௮௩ ஈனம்இருக்து தற்போசதஞ் OM 

திம்தோனமுது உநிபப யோகம், த௱்சுப் பரைதா 

ஞயிருபபது சாரூபபசம, அப்பரை ீகாததல் தோன் 

ம ஞானாரககசதைப பெறுவ ஞானம், அ5த ஆ 

ததசலே அரேபபடுவத சாயுச்சிபபதம். தகலின, 

“சரியாது கானிஞ2 சஞ் சாலோசமாதி வருமாறு” 

இக்வன மெனாககொளக. 

இன்னரியைச் தொட்டவாபோற் கேட்டவள 

வுக்களவ, சொன்னதல வெங்கள் சுவாமியுரை- 

மன்னட இல், அன ௩த ஸூர்ச்சதர்கை யாடகயா 

ழ் தன்னிலை, 21 ஓுகலம் போல2மொழி% தான். 

(இ-ள்) சொட டவா கேட்... அளவுக்கு ளவு இன 

னரியைப் போல் சொனனறு அல எங்கள் சுவாமி உ 

றை எத. வருடிவாடிபபார் தாம் நினைத் தக்கேட்ட 

பாட்டின் அளவுக்கு ௨௭ கூறும் இனனரியைப்போ 

னறு யான நமினைசதுவினாலிய மட்டிற்கு இம்மட்டுவி 

டைகூறியது அனற, எமது சுவாமிசளாகிய திருஞா 

ன சம்பந்தபபிளளையார் இருவாச்கு (அஃது எங்கன 
ம் எனின) 

மன் நடத்தில் தஈஈதமூார்ச்சிதர்கை தட்கயாழ்தன் 

னிலே தானும் சலமபோல மொழிச்தான் எ.து, பர 

மேச்சுரன் திருகஉனத்தல் ௮ஈடன அதிசயத்தைப் 

பார்த்து தார்தபரவசராய் கிறபோர் சைப்பிடித்த



௧00 சததிநிபாதத் துத்கமரொழிவு, 

பொனனினான் இயரறறப்பட்டயாம் தன்னிலே தான் 

வாசிக்கும் ஈலம்போல, மான் கேளாதசேட்க எனக 

கு உபதேசமொழிகளை அருளிச்செயதா£ எ-று. 

அலா அககதபரவசராய் நிறசுவம தெய்வயாழ் வரு 

டாது வாசிதசலபோல, பிளளையார் தரஈதாதீதராய 

எழமுகதருளியிருக்கவும் அவர செய்வவாககு நினை 

யான கூறிறறெனபது௮றிக, *தஇனனரியைக தொட்ட 

வர்போற் சேடடவளவுககளவு செொனனதல” என்ற 

மையா, கடாவும் விடையு£சாமே அருளிச்செயதா 

ரெனப ஆயிற்று, தெய்வயாழககுமேல வேறுயாழ 

இன்னமையபோல இத அசாரியர்க்குமேல் வேமுசாரியா 

இலாொனப.துங சாணச, யாம் உனனிவாசியாதிருக்க 

வும் பிறர்ககு ௮௪ஙனம் செய்ததுபோல தோறறலின, 

“ தானு5லம்போலமொழிஈதான”எனறு திருவாக்குக்கு 

அதனை உவமையாகச் Fr. wor 

இவ்விரணடு இருவெணபாவாஜலும் தமது ஆசிரியா் 

ஞானபக்குவா நாலவர்க்கும் உபதேடிசகு முறைமை 

யைத் தமக்கருளிச் செய்யும்போதம் ஆகர்தாதிதரா 

ய் எழுகதருளியிருச்தே அருளிச்செய்தாரன்று அறி 
லித்தவாறு சாணச. (௨) 

சும்மாதே பார்த்திருக்கச் சத்தியா முதீதமர்க் 

குத், தம்மாய்வார்க் கோருரையே சஞ்சீவம்- 

மென்மேலும், மாற்றஞ் சகுனப்புள் வாக்கு ம 

அண்ட, போற்.றும்பி மின்பாட்டுப் போல்.



ஒழிவிலொடுக்கம். ௧0௧ 

(இ-ள.) உத்தமா்க்குச் சும்மாதே பார்த்இுருக்கச் ௬ 

தீதி அம் தம் ஆப்வாரககு ஜூ உமாயேசஞ்சிவம் ore go. 

இவிரதரபக்தவாக்கு ஐர்கமாழியும் கூழு று ஞானாசா 

ரியா மெளனாககசகோக்கால பார்த்திருக்கவே தனம 

சுத்தியாம். தீவிரபச்குவ முடையராய்த தறபோதம் 

ஒழிப்போர்ககு அப்போசஞ் சிறிசேறும் பதையாது 

ஒழிதற்கு ஏ.நுவாய்க்கூறும ஒர்மொழி?ய சஞ்€வம் 

போனறு ௪௧2 ௮ம், 

மென்மேலும் மாற்றம் சகுனப்புளவாக்கு ம.து உ 

ண்டபோல தும்பி.பினபாட்டுப்போல ௭-2. மந்ததர 

பக்குவர்ககு விட்டிசையா.த இசைச்கும் சகுனப்புள் 

வாக்குப்போலச் சிறசிலசொறசளால் செளிலிக்சச்சு 

தீறியாம். மர்தபககுவாக்கு மதுவைநிறையஉண்ட து 

ம்.9 இடையறா துபாடும பாட்டுப்போல வேதரிதமசா 

த்திரங்களானும சானா உபாய யுத்களானும் இடைய 

ரது அறிவிக்கச்சுததியாம் எ-று, 

இருகோக்கக்குறிப்பால் அக்ரிலைதெரிக ௫ கோடலி 

ன, !'சம்மாதேபார்த இருக்க!” எனறும், சஞ்சீவத்தால் 

உடலம் சுத்தியாவ போல ஒர் உமாயால் தனமகச் 

திபெறுதலின, :சஞ்ேம்'' என்றும், சகுனப்புள்வா 

ச்சால் தரன மசினை;ததபொருள் இடைத்தல்போல் இற் 

சலசொறகளரல் மெய்ப்பொருளைததெரி*,த சோட 

லின், *சகுனப்புள்லாக்குப்பேரல்'? என்அம்) மூச்ச்ச 
தீனச்டர்த பெண தம்பியை குண்.தம்பினாழ்ச்ு சொ



௧0௨  சததிரிபாதத்துக்தமரொழிவு. 

ண்டு இடையருதுபாடி அடவே அசற்கு Heaps 

சைசெளிஈத இதனோடுபறக கூட ல போல, நானாவு 

பாயயுசதிகளான இடைவிடா அறிலிச.து அறிலின 

தி ஆணவமமாச்சையை நீக௫த் ஈம்.2மாடு சோததலா 

ன, ₹தும்பியினபாட்டுப்போட” எனறுநாகூறினா. சுதி 

இயாவத ௪ஈல சகேவலங்களை நீங் அவறறின வாசனை 

யோடு எமுர்ததறபோதமும் ஒழிசல். *மெனமேலு 

மாற்றஞ்சகுனப்புள?” என்றகனால, ௮௩தை என்பதாயி 

திற. ச.குனப்புள் வாசகுப்போல எனமம மதுவுணட 

அம்பியீன பாட்டுப்போல எனறுக் கூட்டுக, 

இத்திருவெண்பாவால் ஞானாசாரியா உபதேசத்தா 

ல் நாலஉ கைப் பக்குவழும தெளிச்துகொளளு முறை 

மை ௮றிலித்தவாறுகாண்௪, (௩) 

மூலைமுதிர நாண பு. இரரதடங் மூடிக் | om 

கலலியிஃ2ல ஈக்கெத்தைக் காடடல.. சலனைபய 

ஆனாலுஈ தம்பனைசெய் தாகத மாக்குவது 

போனாலா மிர்தப் பொருள். 

(இ-ள்.) மூலைமுதிரசாணம் மு.£ர£.து அடங் ஜொடி. 

க கலவியிலே நக்தெத்தைக்காட்டல் ௭-2. ஓர்பேதை 

ப்பெண் தன முலை முதிரமுதிர சாணம் மேனமேலு 

ம் முதிர்ர்,த, பிறபு நடரோடு முன்போல் ஈகையாடலா 

திசெய்யாது அடல, ௮ம்முஃயினை மறைத் தத் சன 

ன ளயபுருடலுக்குக் கூட்டரவின்கண் ஈகஇனத்தைக்



ஒழிவீலொடுக் கம், ௧0: 

௪ . on ச 

காட்டெவருே சாவல் ஒருவன் அறிவு முசரமுதிர (Por 

போலவி.ா நவில dp Maen dh ROBT Ip RIS g 

QM wyotin Qe Mo மீபாகத்சை உள்ளடக்இத் 

Amamotls inors s ythat ap கொப்மித்து Opp 

ல். அப்போசகஸ க அரச ற கொப்பிசக்சஎனின தக wy 3) றி 4 

M Brae முல, Berio HUME sina 2 

சலனை பயன அனலைம சம்பனைசெய்து அந்தம் 

அக்குவதுயபோகால வு பொருள் அம் ௭-௪, போத 

ச்சலனை னு 2, லி. பபபபனை அறுபலிப்ப கானாலு 

ம், இவ்வி... யபபபனைகீ“இ அப்2பாசச் சலனைகய ட 

௧ இ அப்போதசசச ௮51௩ மயமாக கவகாைலும், இவ் 

வாகாசப் பொருள ஜா இயக பிறரறாப்சுகே.ற்று ற. அலு 

கனம் செய்வன ?பாம நயின, நபயொருள் ஓர் இயல் 

பிறமுய்த் தோற றவகாம் எஃறு, 

மூலை முகிர்க்ச பெண் BID முலை பையும் அல்குலையும் 

பிறபுநுடனு* கக் காட்டா ஐ மறைகள் சுயபுருடலுக் 

கூச் காட்ரிதவபோக, கறிவு மூஇர்ச£கோர் சறபோத்தி 

ஐசுவி_யக்களில செலலசலொட்டாத மீட்டு உள்ளட 

ச௮சனைச் "வாரசகசஇத கொட்பிச்சவேண்டும், Be 

லின், அங்கனம் உவமை an of. போதம் வி.யல்க 

ளிற்சென்று உமுர்சியம நர்சுச்றசென்று அழமூக்இ 

யும் இச்சனம் மாறிகிறகும். எனின, ஆரர்சமும் மாதி 
ச்தோன்ழும், அலி, “துகக்கமாக்குவ சபோனாலா 

மிச்சப்பொருள்*? எனமுர். தனா மென்பதனைச் சல



௧0௪  சத்திநிபாதத்துத்கமசொழிவு. 

னை என்பதனோடும் ஆகதமாக்குவ தென்பதனோங் 

HOS, 

இத்திருவெண்பாவால் அறிவாநந்தத்து அமுர்திய 
போதம் விரிந்து விடயாகர்கததிற செல்லாத ஒரியல் 

பிறமுய நினளோர்க்கே இவ்வாதம் மாறாது இடைக் 

கும் எனறு அறிவிசதவாறு காண்க, (௪) 

பஞ்ச மலமும் பசவகத மும்பதியும் 

அஞ்சு தொழிலு மவத்தைகளும் - இஞ்சறிவும் 

கேட்டு௪ சரியாதி செய்துிலே சங்கெடாக 

காட்சிமெழு இற்கனகம் காண். 

(இ-ள.) பஞ்சமலமும் பசு.௮ஈஈதமும பஇயும் அஞ்சு 

தொழிலும் ௮அவத்தைஈளும இஞசறிவும் கேட்டு ௪-., 

ஆணவம், மாயை, காமிபம, திமோதை, மாமாயை என 

௮ கூறப்பட்ட பஞ்சமலங்களினத இலக்கணமும், இம 

மலர்களால மறைபட்டிரஈக் அசேகமாயுள்ள Lig al 

ன இலச்கணமும், இப்பகபாசஸ்ஈட்கு முதசனமையா 

ய் ஏசமாயிருஈச பதியினத இலக்கணமும், அப்பதியா 

ல் செய்யாகின்ற பஞ்சகிருததிய இலக்கணமும், இபப 

ஞ்ச இருத்தியத்தால நடக்கும் சாக்சிராது ஆஞ்சவத் 

தையினது இலக்சணமும், இவ்வஞ்சவத்சைகள்தோ 

ம் சுழலும் அன்மபோத இலக்கணமும் கேட்டறிர்தழ். 

' சரியாதி செய். சம் கெடாக் சாட்மெழுடில் 
சனசம் எ-த, சரியை ரியா யோசற்களைச் செய்தும்



ஒழிவிலொடுக்கம், ௪0௫ 

அப்பாசத்சை நீடிப் பநஇுயை தடைச் பிறவித.தன 

பத்தை நீகசமாட்டாதார அறிவு மாறறுஅறிமெழுலெ 

௮ட௨டூய சனகம் போலும தம எ-று, 

உரைதது ஒட்ட ஏறிய கனகம் உருக எடாமையி 

ன்மெழுல மறைகதாறபோலத திரிபதார்ததஙகளின 
அ உணமையைச் கேட்டதிநத அறிவு சுவாறுபவத்தா 

ன்வெளியாகாஐ மலததுள் மறைசசமையால் மெழுக 

ற கனகுகாண ஏனமுா, அவ்வறிவு பிறாகுக்குக காட் 

சியாயத் தோறறலான அதனை, காட்ட” எனம, சா 

ணஃ௮சை, 

இத்திருவெணபாவால் பதி, பசு, பாசல்களினத உ 

ணமையை வேதாகமஙஈளால உணர்கதாலும அப்ப 

இயைச் சுவாறுபவத்தால உணராராக்குப் பயனிஉலை 

எனறு அறிபிசசவாறு காணக், (௫) 

வாதி வடத்தினமு மாமருத்து வன்பிணியும் 

சாஇத்த வீரனமேற் றம்பல மம்-தீததுபோல் 

ஞானத் லின்பை ஈூப்பித்து கானதுவாம் 

ஊனக்கை யாசொழிவிப் போர். 

(இ-ள.) வாதிவடத் இனமும் மா மருத்துவன் பிணி 

யம் சாதித்த வீரனமேல் தம்பலமும் Sa அசுபோல் 

௭-௮. பஞ்சலோகங்களையும பொனனாக்களேன் என 

அகூறும் இரதவாதி மிடியனாமிருத்சலும், பிதர்பிணி 

களை, எல்லாம் போக்கினேன் என்று ௯௮ம் மசாவமிதி



௧௦௬ சதகநிபாதத்துக்கமரொழிவு, 

தியன பிரிய யிருசதலும், பசைகளை எல்லாம் வெ 

SME A dae எனறு கூறும் மசாலீரன்மேல பிறா 

போட்டதம்டலம இருதகலுஈகுறறமாம. அதுபோல, 

ஞானததில இன்பைபபிதத சான அத இம் ஊ 

னததகையா ஒ.ரஏிரிபபோ ௭-2. சுவாறுபவத்தால் 

ஞானாசகதத்ைப பெரு ௪. தம oo Fre nya 

செடுப்பிர த இய VM wele rn Wo கழு சறினறு அவ 

வாரகசதசை அடைக க் ஏறலாகாகூறும ஞானசாதி 

இரஙுகளைக G+ Mb Soi eB TF Ho நான மவ்வாகர் 

தமபமானேன் என்று கூறும் குறறச்தை யாவர் நீக்கு 

இறபார் எ-று, 

மிடி பிணி தம்பலம் அவரிடச்திருக்கலால் தாம்சொ 

னனவாறு செயபவர் தலா எனறு றிநதாற்7பால, 

விடயப்பரறு விடயாமையால இவர் இஃஙன௱கூறுத 

Co god gir ஐநடைர்திலா என்பி. Wo. win B 

அவர்க்குச் கூறினமையால விடயம் இவாச குவருவிக்க 

ப்பட்ட, இககனம்கூறுசல மி-வர் தோஷமாகசலி 

ன, ஊன தகையாரொழிவிப்போ” எனருர், 

இத்திருவெண்பாவரீல் சிவாஈர்சத்சைப் பெராஇரு 

த். ௪ம் பெறரறமென்று தசத்தியங்கூறல் மிகவும் பாவ 

மென்று அுறிவிக்சவாழு காணக, (௬) 

மயலற்ருர் கேட்க மகிழ்ந்துரைத்த வார்த்தை 

அயலுக் குபதேச மாகும்-துயீலாத்



ஒழிய அிலாமிக்சம். ௧0௪ 

தொறுவனைப்போ வின்றுகே சேமூக்ரு நோயும் 

அறுமுரைத்தோ காமுரைப்ப ல: 

(இ-ள்.) Lp Lov YD WD ya LOT LDF 2 OTS Have 

ர்த்கை அயலும் ச ௨&ப7ச்சம் இகம் எ-ம, தேசாதஇபி 

சபஞ்சங்களை யான என எனறு கரும் மயர்கம் 

அற்ற அதிபக்டுவக்சாரகேட்க ஞா சரரியர் தந்த 

மகிழ்ச்சிபால ஒருளிச்சசய்ச உபதசமொழிகள அப் 

பச்சுவாக்கு ன்றி அயகிலிடர்சாரக்கும் உபதேச 

மாகும். (இகலின் ௮ம்சமா ழிகளை) 

துயிலாத் தொறவனைப்போல் நின்றுகேள் தூசு ௮ 

மூக்கு கோயும் தம காம் உளப்பதை உரைத்தோம் 

௭-.ஐ. சாக்கிரதஇல் நிலலா.து சொப்பனதழதஞ் செல் 

லாது இடையான தனமையாயத் தயின்றும் தயி 

லாத இடையனைப்போன் று கவல சாலக் ஸில் தாக் 

கற்.றநினறுசேட்டி, இஈ னவ கட்டிஎனின, தாசின் 

மேலேறும் அழுச்குப்போனறு ஏறுவதாய் காமிய 

தன்பமும் ஒழியும், யாம் உனக்சச் சொலலவேண் 

டிய புத்துயைச்சசொனஹணோம். (இதனை நீ௮றிதி, எ-று, 

இடையன் கோற்சண் துயிலா ச தயின்ற மாட்டும 

ணிய ரவத்கைக் கேளாஅசேட்கும் முறைமைபோல் 

இப்போது ஞா£ீனாபசேசர் ே.ட்கும்போதே சதல 

சேவலங்கள் தாக்காத €கேட்போன் அஅபவமுற்றும் 

பெற்று முனனிலைச்சுட்டும் ஒழிர் தரிற்பன, ,தகலின்



Hy சத்திநிபாகத்துத்தமரொழிவு, 

"தா ஈமுசகு6சாயுமறும்”? எனருர், தூசமுக்கு சோயு 

மதம எனறவுமமையால சஞசிபிராரத்தமும் அற 

மென்பதாமிறறு, சது என்றுனம் எனில், கருவிகள் 

சடமாகலின் வைகள் அனமரவை அறி கூடமா 

ட்டா, தன்மா சேவலத்தின மழறைபட்டுக் இடத்தலி 

ன் ௮வைகளைச்சென்று கூடமாட்டான். கருவிகளைப் 

பிசாரகம்பண்ணி இககேவலமறப்பை நீக்திச்சசலததி 

ல் வைத்தப்பெச்தத்தில் கேகாதமிரபஞ்சங்களை அறி 

விப்பதுபோலவு௦) ஜோலவததைப்படுசதிக் கேவலத் 

இல் வைப்பதுபோலவும, மூசுதியில் இக்கேவல௪ கல 

Heer S660 @ வைத ச்சுசுதாவத்சையிற செலுக 

இச் சச்தசதில்லவப்பதும இருவருளேஎனறும், இர 

தனறிச் கருவிகளைக் கூட்டிவித்த?பா_து ஆனமாவிறர௫ு 

ச்சுதர்கர அறிவுதோனறிக தானஅஉலாத தேகததைசி 

தானெனக்கருதிரினறு யானே எல்லாவற்றையும் அறி 

வேன் எல்லாவறமையுஞ் செய்சமுடிப்பேன் எனச் 

செதிரொருவரும் இனறெனகிறகும். இக௱ன கிறபத 

னால் இதாகிதெங்சளும் இவற்றுள்வரும் இருவினை களும் 

தொடரும், இத்தொடர்ச்சியால அளவிறகச பிறவிக 

ளில் நெடுக்காலம் சுழல்வ இங்கனம் என்று gb 
புல்லறிவை லிட்மிகீகக் சானலை நீரென்று மயங் 0 

சண் டயோறம் மீனா சீிரொன்றுஉள்சாபடி. சகண்டபே 

அம் சனச்சுக் காட்டிகின்ற த சஇரொவிஎன்.று கண்க 

ண்ெகின்ருற்பேரல், தன்மா பொய்யை மெய்யென்று



ஒழிவிலொடுக்கம். ௧0௯ 

மயங்கிரினறு அறிநதபோதம், மெய்யை மெய்யென 

௮ செளிசதுகினறு ஐறிஈத போதும, திரோபவித்தும் 

அறுசடிரஇததும் 9 NS 5g நினறதம் இருவருளேஎன 

ந, கு1உளஎளபடி அறியின் தானேனப.தும, இர்தமுறை 

(இவன அவள ௮௮ எனலும் முனனில்க்கண்ணும் 

Baa gar sultan pa garg sem ௮ம்முனனி 

லைகளால தனக்கோர் இதாடிதங்கள வரதகாலை தம்மு 

ணனிலைகளை நடா.து வினைக்டாயக் திருவருள் நடப் 

பிகனறதெனமு அத்திருவருளைநாடி. நிறறலான், பிற 

மொன்பறும்போய, எ௫குகதிருவருளாய்ச காண்டலால 

ஆகாமியம் ழம் என்பதம, ஞானாசாரியர் கஇருபாகோ 

சசுதசால சஞ்சிதம் ௮றும் எனபறும் உண்மை. முற் 

செனனம்புரிரத வலவினை et. Qo ZF gin seg 

ம் “வினைபபோகமேயொரு Cssmecmiow வினைதா 

ஜெழிஈதால, தனைப்போதளவு Anon gsc” 

எனறும் இலஙனம் ஈச்சவரவாகஇயம் ஞானிகள் ars 

கயல்கள் இருக்க, நீர் பிராரத்தவினையும் போம்என்றது 

எனனை எனின், ஈண்டுசகூறியமுறையே erg wie er 

பிறர்எனபு ஒழிச்து திருவருளே சண்ணாகச்செனறு 

சிவதரிசனம்பணணி ௮தில் அ தீதப்பட்டுின்ற Faas 

இ பஞ்சடருத்தியங்களையுல் கடம், பரமுத்தனைப்பேர 

லிருப்பன். ஆகலிலும், அவன்பிராரத்தம ஒரு, தபோ 

ல் தோனறி அழிவதே ௮னதி அவளை orf Be 

லிலும், ௮வலுக்குப் பிராரத்தம் இன தென்பிததிக்எஇக 

 



௧௧0௦ சத்திநிபாதத் தூத்தமசொழிவு. 

லும் ௮ப்பர மாணிட்சஈவாசகர் முதலாயினோர் சரித்திர 

வ்களிஞனுஙி காண்க, 

Kram Dn: of oI Bod Mor TNL Mori DF LET 

ரணம். FIG ம பானலா சொன், பகன்னை spat 
, டம ஒட்ட 

னக கர௬ுஇ௪ொண்டே, யானேலாஞ் செய்? OW, gg al) 

GO (Gh be LD ட wh Cam Lp a உல), சனமாம விளைய. பா் 

மிருவினை உாலுட௨மயாம, உன மா ரூடம்பாலூழாகூஜி 

@) OTS gies ‘07, Be Bunt (பரனசெயதேதேன் 

பிறர்செய்சா பென்னதியா ளனெ௪ழமு மிசசோணைஞா 

ன வெரியால வெதுப்பி நிமிடத் தத். தான்செய்ர்வநின 

திடவத் தத் வனருனேரே சனையவித து. முனனிற் 

கும். னயொளிச2ட்டோமம், சானசெய்தேனெனு 

மலாக்குதசானங்னெறி நண்ணாலிக்கும் போகத்சைப் 

பண்ணாவிஈ தம் கனமம், ஊனசெய்யா ஞானந்தாலுஇ 

ப்பினல்லா லார வருக்கும் யானென்டும் கொழியா 

தன்றே”, இெஞானஇபம-- பட செய்பேன பிதர 

செய்தா ரெனுங்கோலரீங்டஇ'' என்றும் மற தம் வருவ 

ன வற்முற்காண் 5, பிராரச்சம் இன ?ம்பதறகு உதா 

சணம். இருவருட்பயன்,--4மும்மைகரும்லின எண கற 
ச் ச ச e e ந + 

ளாவாமூதறிவார்ச், சம்மையு மிமமமயேயாம”"எனபத 

ஞனுங்காண்க. 

இத்திருவெண்பாவால் ஆசாரியர் உபதேசக் ௯ அமி 

டத் மாணாககன் சகல?கவ லங்களில் தாச்சற்று சின 
௮ சேட்பின மூவகைவினைகளும் ௮றுமெனறு அறிவி 

ச் 

OWT gy Si er se (எ)



ஒழிவிலொடுககம். ௧௧௧ 

அண்ட. முதலா நந்தம் பிறபபின்விதம் [டின் 

கொணடுகர ராய்வினகள கூறொச நுத-தொண் 

சரியாகி செயறு தவசசார்பி னிரபோர்க 

கா கான பக்ருவகா லாம, 

(இ-௪.) ண. மழகக: நய BEES பினவிதம் 

சொண்டு ராத பதசெரஸ ஒன சரிபாதிசெய.து வினை 

GN Ki MOA J எ-தி. அண்டசம் ச?வதசம் உ௱மீசம் 

சராயுஎம் எனனும இஈசசானசனில தோறதம எழுவ 

சைப ol Vv Coma wu எணபததுகசானகு நூரு 

Wy Carol sssHeallonw ௮கரதம உருஃகொண்டு மா 

Borde + pom goaded 5s பினபு கரவடிவு 

கொச இயவம வு 6சதகசோடியில சிவபுணணிய 

சே ரிட்டு 2ச்ரிலபு எரிபததால வததொணடுபூணடு 

இச்சிவதசொணடிஜை சரியை இரிபா Cure wader é 

செய்த இசசரியை கரியாயோகங்களால இருவினை 

ஒபபு மலபரிபாகம் பிறகு. 

சவச்சாரபில் நிறபோரக்கு அரி தன பக்குவம் நா 

லாம் ௭-3, ஈயிரச்சார்பு பொழுட்சார்புகளை நீததுதி 

தவச்சார்பில கிறபோரசககுச ஈடைததறகு அரிதாகிய 

மாதம் மாசதரம் இலிரம் இலிரதரம் எனப பககுவம் 

நானகுடள ௭-. 

இசுதிருவெணபாவால இருவினையொபபு மலபரிபா 
சம் உடையோராச சப பககுவம சாலவசையா யிருக்கு 

ம்என்௮ு அறிவித்தவாறுகாணச, (௮)



௧௧௨  ௪த்றிிபாதத்துத்தமரொழிவு, 

மேலைச் சுசம்வெறுத்து மேலொடு£ ழத்று 

வெறும், சாலப்பொய் யாயுடலார் தாஞார்தன்- 

ஞூலமார், என்றுதெரி விப்பாரை யெய்துவோ 

மென்றிரண்டாய், ஒன்றுபடம் தேட்டமுஇக் 

கும். 

(இ-ள்.) Cong sina ps g மேலொடு£ழ் துற 

அவெறுஞ் சாலப்பொய் Qu e MAT Srev gt Fes 

மூலம் நா எனறு ௭-௮. மேலாடிய wel sr Bar & ay aden 

வெறுத்த, இனிமேல் அடையும் பதமுததிகளினும் பூ 

லோச போகத்திறும் விருப்பற்று, அவைகளை எல்லாம் 

மிகவும் வெழம்பொயயாய்க்கண்டு, இவ்வுடல் தான 

யாத ?$இதனுள இரு£த சான யாவன?எனக்ழு முதலாய் 

உள்ளபதியாது ! என்று விசாரித்த (இவை எம்மால் 

௮றியக்கூடெவதில்லை (அஃலின,) 

தெரிலிப்பரை எய்துவோம் என்று இரண்டுதய் ஓ 

னறுபடத்சேட்டம் உதிக்கும் ௭-௮. இவற்றை அறிவி 

க்கும் ஞானாசாரியரா அடைவோம் என் ஓகருஇத்தா 

ன் என்றும் சிவம் என்றும் இரண்டாய்ப் புத்த றிவ 

தாய்ப்பின்னர் ௮ச்சிவத்தோடு ஒன்றாக இங்கனம் பகு 

தீதறிவித்து ஒன்றுக்கும் ௮௪த ஞானாசாரியர் எங்கு 
ளர்என்று தேடந்தேட்டம் பிறக்கும் எ-று, 

முன்போல் மெய்யாயத் தேரனமுமையின், “நவ 

(ஞீசாலப் பொய்யாய்” எனமுர்,.



ஒழிவிலொகெகம். BER, 

இததிருவெணபாஉால பககுவாககு ஞானாசாரியரை 

சதேடுகதேட்டம இக௱னம பிறககும எனறு ுறிவித 

தவாறு காணக, (கட 

வேர்ககுங்கணணீர் ததுமருக கம்பிக்கு மெ 

யநநடுமகும், வாகதைகமுவு மனம்பதறும- கார் 

கதமாயக, காது முரோமாஞ சலியாகும காத 

லித்தார்க், கேயந்தகுணங் காணிவையெட் Bio, 

(இ-ள.) கோசகும் சணரீர சுஐமபும கமபிககும் 

மெயதநடுகும வாரசசைகமுவும மனமபதறும கார 

சகதமறுயக் காகதும் உ£ராமாஞசலி கும ௭-த. 

உடற சணவேர்வை இரும்பும, ஈணகளில ஆரகதநீர 

ஒழுகும, உளகமிசகும், உடலசடிஈ௫ம, வசனம குழறு 

ம, இசாரியரா எனறைககு அடைவோம் எனறு மன 

ம்விராஈ.தகாடும, மேகமபோல உளளே குமுறி உள 

மெலலாம் வெதம்பும உடலமயிரககுச் செறியும, 

இவை எட்டும் காதலித்தரர்க்கு ஏய்கதசுணம எ... 

ஆயெ விவை எணவசையும் ஞானாசாரியரை விரும்பி 

ததேடுவோசகு இயைசத குணககளாம் ௭-௮, காண் 

அசை, 

இத்திருவெண்பாலால் ஞானாசர்ரியலாத் 1! 

போ பிதச்குற்குணம் அறிவித்ச்வானு காண்க, (ர



ச்சு சதறிறிபாதததுககமரொழிவு 

அணரைகோடடஞ கதை பெருச சமியாச 

சாஜட்ட மெலலாக நுகதல உரைகோற ர 

ஊன மவனம விசள பறவைசா 

வானயிவை ப! துமவதக தை 

- 1/2 ஒரைசோப்பம சி சு பெரு. அறி 

Wr FP bb TA VTL ழூறகாரல உலக Op 

௬/௦ 6-ஐ. மனம சாழுாசகா சளிடடு அச ஈமாய 

சிரறலின ௮௬௫ யர4ஈ ம, எபபோழு ரூ1ஞசாரி 

பம” ஆறி மி் விரிய ரியா ஒர ip சிசசனையம, அவ 

ரை இனைச௫ுமசே1றும ெட கம்ாபபெறிஈலும, இச 

iter a eis aw Dm nov oi odes ரமே 

லெுதறும, இதகும ஊழை ஈஃபறலிய oars v 
WOH? Qin, Deum Inorg பாஜெனறுசொல சரீ 

ம எனறு சொல்லா அ-௪௪௦ மான பூம, 

மவனம விசஎம மறு சாவு தன இனவ ரு | 

௮ வத்த ௭-௮, இமமானததாவ ஒருவரோடு ஒனறு 

௫ சொலலாதிருசகும மெளனமும, இங௱னகூறம 

வசாரமேலீ.....ரல பிசசமே௰லும, இகச௮வததைகள 

படுசசாலததம ௮62 ரானாசாரியா எதாபபடாரா.பி 

ன மூரசசிததலும, இறதசலும யெ இவைபததுமபச 

குவாககுததோறறும ௮வததைகளாம எ-று. 

மறவை சாவு எனலும் இரணடவததையும தீவிரதர 

ப்ச்குவாசு கெனகசொளக,



ஒழிவிலொடுககம். ௧௧௫ 

இத்திருவெண்பாவால் ஞானாசாரியர் எதிர்ப்படாத 

போது அவர்க்கு இங்றுனம் அவத்தைகள் தோற்றும் 

எனறு அறிவிசசவாரா காணசு, (௧௧) 

தேட்டர் இரண்ட இருமேனி புட்புறம்பாய்க் 

காட்டு மளவே கணாபுரண்டு-கேட்ட 

அ.பெக்குவத்தார்க் ககம்புற மென்றாறு 

விவைத்த க்கையா மெண். 

(இ-ள்.) உள்புறம்புஇய்த்தேட்டம் இரண்ட இருமே 

ஸி காட்டிம் அளவே ௪-2. தமழு உயிருள் இருந்தும் 

தெரியாது தாம் தேடும் தேட்டமாகிய பேராநந்தந 

தானே இரண்ட ஞானாசாரியாதம.து திருமேனியை 

Hat கண்றோரக்காணும்படி. புறம்பாய்ச் காட்டுமாத் 

இரத்துலே, 

சரைபுரண்டுகேட்ட அதஇியக்குவச்தாரச்கு ௮கம்புற 

ம என்று துறு லிதிவைத்ததீக்கை ஆம் எண் ௭. HOT 

பெலும் அறுகரைபாரண்டெழுந்று உந்த அவ்வாசாரி 

யரைப் பலதரம் வலம்வர்த அட்டாங்கமுதலிய வண 

ககஞ்செய்து San eer ap ® gr அஞ்சலி அச்தராய் கின 

௮ அற்சச்சண்ணீர் ஒமூச அகேசசோத்திரம் பண்ணி 

cog சுவாமிசளே ! அடியேங்கட்கு இவ்வுடல்வந்த 
வாறு யான 1 இவற்றுள் இருந்தயாம் தர்! எமக்கு மூ 

திலாயுள்ள மெய்ப்பொருள்யாது 1 என.றுகேட்ட ௮இ 

புக்ருவமுடையோர்ச்கு வேதாசகமங்களில் விதித் துவை



௧௧௬  சதிதிறிபாதத்துத்கமரொழிவு. 

த்தபடி. ௮வர் பண்ணு இக்கை அசத்தீக்கை மூனறு புற 

தீதீச்கை மூன்று எனறு தறுவசையா யிருககும்எனறு 

அதிதி எ-று. 
திச்கைகள் ஆறாவன இரு ?காச்சம், பரிசம், வாக்கு, 

பாவனை, நூல, யோகம் எனபன, இவறறுள் திருகோ 

ச்சம் பாவனை யோகம் எனனும் இம்மூனறும ௮கததீக 

கை, பரிசம், வாச்கு, நூல எனனும் இம்மூன் ஐம் புறத 

தீக்கை எனககொள்க. உள்ளெனபதை உயிருளளிருக 

௮ம் எனக்கொள்க, 

இத்திருவெண்பாவால் ஞானுசாரியர் தமக்கு எத் 

சே எழுகதருளியபோது பகஞுவாவணங்கி வினுவுமு 

ஹைமையும் இவர்க்கு ௮வர்பண்ணந்தீக்கை இவை என 

பதம் அறிவித்தவாறு காண்க, (௧௨) 

பரிரித துஞ் சிந்தித்தும் பார்த்தும் மலமாயை 

கருமத்தை யெல்லாங் கழற்றிச்-சரியாதி 

வாதனையாம் போத மயக்கத்தை வாக்காலே 

போதைசெய்து மோக்டிவிடப் போம். 

(இ-ள்,) பரிரிதீ தம் இந்தித். தம் பார்த்து மலம்மா 

யை கருமத்தை எல்லாம் கழற்றி ௭௪-து. பறவைமுட் 

டையைச்செட்டையால் பரிரித்தல்போல் மாணாச்சளை 

க் கரசரணம்களால் பரிசத் ஐம், தமைகரைக்கண் இரு 

கீத முட்டையைத் தன்மனத்திற பாவித்தல்போல் ௮ 

'ளைச்சம,௪ அறாளுருவரய்ப்பாலித்,ஐம், மீன் சனத 9



ஒழிலவிலொடுக்கம். aeer 

ஊயைப் பார்ச்சலபோல் ௮வனைத்தம தூருபைப் பார் 

வையாறபராததம், தணவமலம மாயாமலம் சனமம 

லமாகய இவையெலலாம் நீக்கு, 

சரியாதி வாசகனை gin போதமபச்கத்தைவாச்சாலே 

போதைசெய்து போக்கிவிடப்போம் எ-று. சரியை 

ரியா யோகங்களைச்செய்யும் வாசனை தூய தறபோத 

மயக்கததை மீக்குசறகு ஏறவாகிய உபதேசமொழி 

களைக திருவாக்காலபோஇத்து நீக்கப் போம் orgy 

யோகத்தைப் பாவனளையுள் அடக்கி நூாலைவாச்ில் ௮ 

டக்கி அவ்வாறையும் ஈண்டு நானகாய்க் கூறினார். 

இச்திரவெணபாவால் ஞானாசாரியர் மாளுக்கலுக் 

தத்தீசகையால மும்மலங்களையும் தற்போதத்தையும் 

நீச்குழுறைமை அறிவிததவாறு காண்க, (௧௩) 

காலமறை தேசமறை சன்மறைபோற் காண் 

பாரும, பாலுணும்புள் ளிப்பிமீன் பக்க தீக்-கா 

லும், இரும்பினீர் மின்னவிலே யேற்றபணம் பா 

ர்ப்பார், தரும்மொருளைக் கொள்ளவார் தாம். 

(இ.ள்.) சாலமறைதேசமறை கல் மறைபோல் சா 

ண்பாரும் ௭-௮. மூன ஓர்காலத்து ஒர்பொருளை அறி 

wT BI பின் ஒர்காலத்.த அதனை ௮றிர் கொள்ளு 

ம் சாலமறைபோஜும், ஒர்சேச்ச்.௪ சநியாதிருர்தயொ 

oer ஒர்சேசச்சது அதிர் தசொள்ளும் தேசமஜைபோ 
௮ம், முன்டணியென்று அதியாதிருந்தும் பிள் அஜன்



ss. சத்திநிபாதத்துத்தமரொழிவு. 

கோட்டம் அறிவாரோடும் பழட மணி என்று அறிது 

கொள்ளும் கல்மறைபோலும், அசாரியர் அறுச்சிரகித் 

தபொருளை அதிரச துகொள்ளூவாரும் உளர். அஃ்கன றி, 

பால் உணும் புள் இப்பி மீன பக்கி தீச்காலும் இரும்பி 

ன் நீர் மினனலிலே ஏற்றபணம்பார்ப்பார் தரும்பொ 

ரூளைக்கொள்ளாவார்தாம் ௭-2. பாலுணணும் oor oor 

ப்புள்போலும், சிப்பிபோலும், மீன் உண்ணுங்கொக்கு 

ப்போலும் உலையிலலைழக்காய்கத இரும்பின்டாபோலும், 

மின்னலொளியில் ஏறசப்பட்ட பணநோட்டம் அறி 

வார்போலும, ௮வரருளிச்செய்த பொருளை ௮ங்கனம் 
ஏற்றுக்கொள்ளும் பக்குவரும் உளர் எ-று, 

ஆசாரியர் ுறுக்கரகுதத பொருள் அக்சாலத் தத் 

தோற்றாதருகது சனனாட்டுப்பின்னா தம்முளளேதெ 

நிகதுகோடலால் “*காலமமை”எனழமம்,அவாகொெத 

லில் தெரியாதிருகது ௮சநூறபொருளைககூறும மற 

மோர்,நாலில் தெரிஈ தகசோடலால,-தேசமறை'”எனறும, 

தாம் சற்ற நூலகற்மோரோடும பழகித்தெரி௩,த கோட 

லால், *கன்மறையோல், எனற”? கூறினார், ௮னனம் 

நீஸா8ீக்ிப்பாலை உண்டாற்போல சரியாதிகளை நீக்இ 

ஞானமொழியைச் சோடலான், £பாலுண்ணும்புள?! 

என்றும், சிப்பிசோதிமழைக்கு அங்காச்திருக் 2 தளி 

விமுந்த மாத்திரத்தில் வாய்மூடிக் சொள்ளுதல்போல் 

எப்போ கூறுவார் என்று இதயமலாரஈதுகேட்டு அங் 

ஊன் சேட்டபொருளை உள்ளடக்கப் பயன்பததிச்



ஒழிவிலொடுக்கம், ௧௧௯ 

கோடலான இப்பி” என்றும, கொசகுச் துறைச்சண் ௮ 

சைவறகினறு மீனவ ழிக்கவருதல்போல் சித்திர 

ப்பாவையபோல் ௮சைவற இருது பயன்தருமொழிவ 

ருநதோழம் ஏறறுசகோடலான், மீனபகஇ'? எனறு 

ம், இரும்புதான் ஏறகும் 8ர்மாததிரம எடுத்நுக்கொ 

ண்டு அதனைமீளவிடா திருத்தலபோலத் தமச்குவேண 

டிய உபதேசமொழிஈளை ஏறறுக்கொணடு மீளவிடாது 
ருத்தலான், **இரும்பினீர்'”என.ும், கட்கூர்மையால் வீ 

ஸாந் மினனல் ஒளியில் பணம்பார்ப்பறுபோல் அறி 

வுகாமையால் அஇக்சரச்தில கூறிய மொழிகளின 

அருத்தமெல்லாம் அறிச்ுகோடலின, “மின்னலிலே 

யேறற பணம்பார்ப்பார?”” எனறு கூறினார். காலம 

றையாது மூனறற்கும் இனன காலத்து இன்னபொரு 

ள உளகசெனறும்இனனசேசத்தில்்ஐனன பொருள உள 

தெனறம், இன்னமலைச்சப்பால இன்னபொருள் உள 

தெறும், தமக்கு ஆப்சனாயுள்ளவனகூற அம்மொழி 

யை உணமை.பாகக் காணபார்போற சரண்பாரும் 

உளெசொனறும் தம், 

இச்தருவெண்பாவால் ஆசாரியர் உபதேடித்த பொ 

ருளகளை மாணாக்கா இம்முறைமைகளாய் ஏற்றுக்கொ 
ள்வார் ஏனறு அறிவிதசவாறு சாணக, (௪௪) 

பஇயிறக்கக் கேட்டிறந்த பத்தினிபோற் பால் 
போல், ௮இமோகி இப்புகல்போ லன்பாம்- வித



௧௨0  சதறிகிபாதத்துத்தமரொழிவு. 

வையாபோல, கன்னன் கடையிற் கொடைபோ 

லக காணலாம, தன்னையிழ வாஇழத்த மூன. 

(இ-ள.) பதி இறககசகேட்ரி இறஈதபதஇனி?பால 

பாலபோல் அதிமோடழிப்புககபோல ௭-2. பதி இற 

ஈதான எனறு பிறாகூறககேட்ட அசகணததில் தாலும் 

இறகத பதிவிரதைபோலும, கடைகாலில இருஈ ஐவி 

ழநத பாலபோலும், தனு புருடனமேல ௮திமோகி 

ur SGC perme ௮வனிறஈதகாலதத அவனோடும ௮ச் 
இனிப்பிரவேச மாதலபோலும, 

அனபு ஆம் விதவையாபோல் கனனன கடையில 

கொடைபோலத் தனனை இழவாது இமசதல கா 

ணல தம் ௭-2. புருடன இறகது போய பினனரும் 

மனனா அனபுவிடாதிருக விதவையாபோலும, மறு 

மைகுறிதத ஈட்டிய புண்ணியமெஉலாம ஓா அ5தண 

லுககுக்கனனன தனதேகாகசததிரகொடுசக கொளட 

போலும். தசாரியா உபதேசிதச மொழிகளை உட்கொ 

ணட பக்குவர் தம்மை ஓழியாதொழிககும முறை 

மைசாணப்படும் எ-று. 

சேட்ட ௮ச்சணத.த இறஈதாளைப்போல உபதேசமொ 

ியைக்கெட்ட ௮க்கணததில போசமிறத்தலின, ug 

யிறச்கச் சேட்டி.றர்த பசதினிபோல்” எனறும், பால் 
எல்லால்சலிழ்க்த,து தயிலும் ௮அதஓள் வாசனை இருத் 

தில்போல் போதம் இறாத,௫ ஆயிலும் அப்போதங்ாச 

னையிருத்தலின், பால்போல்" எனறும், னெனாழிகை



ஒழிவிலோடுக்கம். ௧௨௧ 

செனறபின்னர்த் தீப்புகலபோல் சன்னாளில்போதம் 

இதத்தலின,௮ இமோகீபபுகல்போல''எனறும், புருட 

னோடு இறவாதுிருகத தேகபோகங்களை வெறுத்து இ 

ருத்தலபோல் யான என எனறு எழுமபோதஎழமுச்சி 

யை அடக்கியிருததலின, :விதலவையாபோல” என்றும, 

ஒனறையுங்குறியாத கொடுததல்போல் ஒன்றையுங்க 

ருதாத எலலாவறறையும் விடுத்தலின், “கனனனகடை 

யிறகொடைபோல”' என்றுக் கூறினார். தான-சை, 

இததருவெணபாவால ஆசாரியர் உபதேரித்தபொ 

ரூளை உட்கொணடபக்குவா தறபோதம் ஒழிககும மு 

றஹைலமைய இஙநனமெனறு அறிவித்தவாறு காண்க. 

மாற்றுப் பலவகையாம் பொன்னேட, வைப் 

பானபோல்,தேற்றிச் சிவாகமத்தாற் செப்புனு 

ம்-ஏறற, பரிபாகக் தாலே பழுப்பாம் பலவும், ஓ 

6 
(இ-ள்) பலவகை ஆம் பொனமாறறு GQ GOA LIT 

ரபாக மன்றென் றுணா. 

னபோல் சிவாசமத்தால தேறறிச்செப்புகிறும எது, 

பலவகசையாய்ததோறறும் மாறறுபபொனகளைப் ப்தி 

தமாற்று ஆக்குதறபொருட்பிப் புடம்போடும் ஒருல் 

னைப்போஜலும், பக்குவர்சால்வர்க்கும் ஓர்படி.ததாத் a 
வாசமத்தால Ogos gam, Nand, 

THM பரிபாசத்தாலே பழுப்பு இம் பலவும் ஒருபாச 

ம் ஒன்னு என்று உணர் ௭-௮. மாற்று ஏற்தமாயிருச



௧௨௨ ஈத்இிநிபாதத்துத்தமரொழிவு. 

த பொன பரிபாகத்தால் முன்பழுப்பாகும் அன்றிக் கு 

றைகஈசமாற்று உயாந்தமாற்றுக்களாடிய பலபொன்க 

ஞூம் ஒருபாகமாய்ப் பழுப்பாகுவதன்று, அ.துபோல, 

உயாதத பக்குவளுக்குமுனனர் ஞானம் ஏறும் ௮னறி 

எல்லார்க்கும் ஜா பிரகாரமாய் ஞானம் ஏராதெனறு 

அறிதி ௪-௮. 

தாழ்ச்தமாற்றுப் பொன்களைப பு_ம்போடிம்தோறு 

ம் இடைகுறைக்து மாறறுயாதல்போல, தாழ்கதபக்கு 

வர்க்கச் ரிவாசமத்திற் கூறும் சானாவுபாய யுத் இகளை 

உபதேசிச்குகதோறும் பாசறங்குறை5து ஞானமேறம் 

OTST LI GIG) காண்க, 

இக்திரூவெண்பாவால் ஆசாரியர் eG shee Gow 

மிஜர்பிரகாரம் தயினும், பக்குவ உயர்ச்சி தாழ்ச்சிப்ப 

ட. ஞானம் ஏறுவதனதறி ஐர்படித்தாய் ஞானம் ஏழுசென 

ஸ் அறிலித்தவாறுகாண்ச, (Gr) 

கல்லையுரு வாக்குங் கழற்றிபிலே யிலவாமழ்க் 

கைச், சில்ல£ீர் போலக் தெளிகநுவரம்-தொல 

லுலகம், கான்றசோ முகுங் கதலித்தண் டைக் 

கனலில், ஊன்றல்போன் ஞான 14 கும். 

(இ-ள்.) கல்லை உரு.தஃகும் சஈழறறியிலே இலவாழ் 

க்கைச் சில்லம் €ீரபோலத் தெளிச்லுவரும் எ-.த. கல் 

லினைஓர் பாவை வடிவாக்கும் முறைமையபோல, அருள் 

வடி.வாச்குதற் பொருட்டு மந்தபக்டுவர்ச்கு உபததச௪



ஒழிவிலொடுக்கம். ௧௨௩ 

மொழிசளால் பாசத்தை £க்குமிடத் தத் தேறுஇ.ட. 

தெளிக த வருதல்போல், ௮வாக்கு இலவாழ்ச்கை 

இக தா யாம் தா எனறு தெளிவு பிறா தவரும். 

தொல்்உலகம் கான்ற சோறுதகும் கசலித்தண்டை 

க்கனலில் ஊன்றல்போல் ஞானம் உதிக்கும் FT» gy, 

பமையதாகவரும இப்பிரபஞ்சம் கச்சி சோறுபோல 

அருவருப்பாசகததோறறம், வாழைத்தண்டை அசனி 

யிஐ சமிசலபோல ௮வாக்கு ஞான£தோன்ழும் எ-று. 

பிஜிர்கசேறம் தெளிந்தநீரும் கலர். துவருதல்போல 

இல்வாழ்க்கையில பறறும் பமறினமையம சல5_து வரு 

தலின, “தெளிக வரும” எனமுா, வாமைததண்டை 

ப் பனை பலசாட்டததால சு_ல்போல இவர்க்குப 

பனனாளில பமபல உபதேச மோழிகளால் ஞானம் ஏறு 

1௦ என்பதறிக. (௧௭) 

இரும்பை வடிவாக்கு மியல்பினர்க்குப் பச 

சை, மாஞ்சுடுமா போன்ஞானம் வாய்க்கும் இரு 

ந்சவிடம், நீர்த்தா மரையிலைபோ னீங்குமுலக 

மெலாம், பேய்த்தேர் போற்றோன்றும் பிரிக்து. 

(இ-ள.) இரும்பை வடிவு க்கம் இயல்பினர்க்குப் 

பச்சைமரம சுமிமாபோல் ஞானம வாய்க்கும் Tog, 

இரும்பினை ஓர் பாவை வடிவாச்கும் முறைமையோல் 

பாசத்தைநிக்சி அருள்வடி. வாக்கப்பட்ட மார்ததாபக



௧௨௪  சத்திபொதத்து சீதமரொழிவு. 

குவர்ச்குப் பச்சைமரத்தை அச்டினியால் சுமிமாறு 

போல் ஞானம்பலிக்கும், 

இருஈத இ._ம் தாமரையிலை நீர்போல் நீங்கும் உல 

கம் எலாம் பிரி. ஐ பேய்த்தேர்போல் தோனறும் ௭-2. 

தாம்இருத இல்வாழ்க்கை தாமரையலையின கீர்போ 

ல் கூடியிருச் தம் அதிற கூடா தநீற்குவா, பிபஞ்சமெ 

ல்லாம் அவர்ச்கனனியமாகச் கானற் சலம்$பால தோ 

னறும். 

சிலகாட்டததால் பச்சைமரம் சடல்போல் சிலஉப 

பேச மொழிகளால் இவர்க்கு ஞானம்ஏறம் எனப 

sat. (௧௮) 

மரப்பாவை போலுடம்பின் வாகனையை மாற 

றிக், கரித்தீக் சவர்வதுவாங் காமித்.இருத்த, மனை 

பொதுவின் மண்டபமாம வாஜோர்கள் வாழ்வும், 

கனவெனவே தோன்றிபிடுங் காண். 

இள.) மரப்பாவை போல் உடம்பின் வாசனையை 

மாற்றிச் கரிசதிச்சவர்வ ஆம் ௭-௪. மரத்தினை ஓர்பா 

வைவடி. வாக்குதலபோல், அருளவடிவாக்குதற் பொ 

குட்சிச் திலிரபச்குவாக்கு உடம்பின வரதனையாய 

பொறிசரண முதலியவறறைநீக்கி, ஞானத்தை உணர் 

த்தச் கரிதீ ஏமறுச்கொளல்போல் ஞானமஉண்டாம். 

,சாமித்த இரு5ச மளை பொ,துவின் மண்டபம் தம் 
அர்டீனார்சள் வாழ்வும் சனவு எனவே தேோன்தியிமம்



ஒழிவிலொடுககம் க௨ட௫ 

T+. GIT DEATH ருசமனைவாழககை தாளூபேரு 

B mW GWOT HE war iu Curamew, Caer 

வியால அறியபபடட இரதிராதி கேவாகள செலவமு 

ம சொபபனமயபோல சோறும் T- . 

உடமபின வாகனையை மாறறி எனறமையான, இவர 

ககுப போகவாதனை மாறறவேணடுவறு இனறெனப.த 

ஆயிறறு. “வாஜஷோோகள வாழவ ஈனவெனவேதோன 

தும” எனறமை.பான, ஈராவாழவு ௪ழுதஇிககா.ட்சிபோ 

ல தோன ம எனபதாயிறறு. இருதஎனபழ இருத்த 

எனறு வலிசதல விகாரமாயவந்தது, காண-ஃுசை. (; 

வெண்ணெயுறு பாவையர்ககு ஞானம் விளக 

கின்மேல, அ௮ண்ணின்மயிர் பஞசாகு மாசையி 

லை-கணணீர, ஒழுகும பொழுதறியா துள்ளுரு 

விவிமமி, அழுதுசிரிப் பார்புளக மாம் 

(இ-ள.) வெளதநெய உறு பாவையாக்கு ஞானம் வி 

ளாககனமல இணிலமயி பஞ்சு தரம் தசை இலை 
௭-௮. வெணணெயினைப பொருஈதாரினற ஜாபாவை 

ஆக்குதலபோல அருளவடி. வாசகம் தீவிரதர பசகுவா 

ககு விளக்னே கொழுகதிற பிடிதத ஆணிலின் ம௰ிர் 
போலும பனனிய பஞ்சுபோலும பாசட$க) ஞானம் 

உண்டாம். தவாககு ஒனறிஜம் தசைஇன் று, 

கண்டீர் ஒழுகும்பொழுஅ அறியாது உள்உ ர விம 

மி அரு சிரிபபார் புளகம் தம் ரத... தார்சக்சண்



௧௨௬  சத்திநிபாதத்துக்கமரொழிவு. 

ணிர் ஓடம்போதம் சாமதியா ஐ உளளமெலலாம் செ 

க்கு செக்குருகி விம்மி விம்மி அரு.து சிரிபபார£, game 
கு௨டம்பெலலாம உரோமாஞசலிதஅம எ.து, 

அமுவனு முனபட்டபிறளிது னப௱கள கோச), 

இரிப்பது அனபங்சகளைஎலலாம் ௨உருசகணசதில மாறறி 
ய அசாரியாது ௮தஇசபசுசை?கோகடி எனககக, 

பிரபஞ்சகதின்?மல இலவாமககைமேல உடமபின மே 

DO BBs Cpa NF WO அவாசசு தசைஇனமையால 

Our gui. “syemeuldv”? orer pir. 

கலலைஎனறும் இருவெண்பாமுசல PS GT cre 

வெணபாவானும் மாதமுதல்ய கானகு பக சவ கவை 

யம உடையோரை மானாசாரியா பகாவபபடுிததி றல 

ரக்கு ஞானம ஏற.று முறைமை இனம் என ந அறி 

விசசவாறுகாணக, (2.0) 

இஙகனம் கூறும பக்சுலாசசே ௮னறி மரறையாக 

ச ஞானம்போதிததால ஏமுதோ!எனின Conn we 

er (7 Ts 

புளிசேோர பழமானாற் போற்புறம்போ டூளஸி 

ன், முளைதாலும் வேருய் முளேபோய்5-தொளை 

மாண்ட, ஊசிக்குப்பாச மொழிக்ததுபோ லொ 
ப்பாருக, காசைக்கே டாகந்த மாம். 

(இ-ள.3 புஸிசேர் பழம். தனால் போல் புறம்போடு 

உள்ளின் முளைசானும் வேறுதப் முளைபோய் எ-து,



ஒழிவிலொகெகம். ௧௨௪ 

முனனர்ப் பிஞ்சாய் இருந்தபோது ஐடும்வித் தம் பிறிப 

டாது ஒன்றாய்ச்சோத புளிதவ்வோடும் வித்தும் பிறி 

படிமபழம் தஇறையபோல், முனனர் அறிவுமுதிராமையி 

ன பிறிபடாதிருசத மூமமலங்களும இப்போது அவ்வ 

திவு முகிர்சசமையால மாயை கனமம்அகிய புறம்போ 

இ உயிருள இருக்கு முளையாகிப் ஆணவமும தமக்கு 

perc duns na இவறழுன ஏறுவதாய தகாமிய மு 

வையும்போய், 

தொளை மாண்ட ஊாசிக்குப் பாசம ஒழிகத தபோல் 

வ்பபாரு£து இசைககேடு தாகம் இம எ-று. காதிற் 

றஊடிஃகுள் சரமி ஒழிரததபோல சற்போதத் சோடு 

எலலாப பாசகளையும இகஙனம ஒழிக்தோரக்கு அப 

மீபாதசதால் தோறழும் தசை மாசமே சவா? தப பே 

(OLD T= 

மாயையும் சணமமும் புறம்பாய்க் சாணப்படுதலி 

ன, “புறம்பு!” என்றும், ௮வை நீறதயபோதும தான 

கிங்காஐ உயிருள் இருதசலின், அணவத்தை உள்ளி 

ன முளை?” cron pio, ஆகாமியம் பிறவிக்கு ஏது ஆகலின 

இதனையும் முளை?" என்று கூறினா, 

ara ௮முமுன் தொடரா்ரத பாசம் அஃ அற்றபோ 

அ ஒழிர்தாறபோல், போதம் ௮ராமுன் தொடர்ர்தபர்ச 

ம் ௮ஃதுஅறறபோறு ஓழிதல்ன; “ளடூக்குப்பாசமொ 

ழிர்சாற்போ லொப்பாருச்கு” என்முர்) தேசபோசங்க 

ளா அன்பத்தை இன்பம்போல் மாறுபாடாய்தீதோ



௧௨௮  சத்திரிபாதத்துத்தமரொழிவ, 

த்றவித்து உயிர்க்கு அசைஉண்டாக்குவது ஆணவம். 

அதனது வாசனை போதம்ஒழியுமளவும் இருததலின, 

அசன் காரியமாகிய தசைகெடவே காரணமா௫ய ௮ 

வ்வாணவ வாசனையும் அவ்வாசளையால எழும்போத 

மூம் கெடும் இகலின, **தசைககேடாநகதமாம்'” என 

ரூர். 

இத் திருவெண்பாவால் பக்குவம் உடையோர்க்கே 

ஞானம் போஇத்தால் urshoas தஇசஈதப்பேறு உளதா 

LD. HOD DDO DUNE BHT உணடாகாதெனறு 

அறிவிசதவாறு காண்க, (௨௧) 

அருண ஸனுதயம்போற் மும்விழ்வா ராசை [ம் 

பெருகுவபோற் கப்பல் பிழைத்துக்-கரைகாணு 

ஆபோற் சிறையு மரும்பிணியு மீம்ூியிடும் 
ஆபோ லஇசெயம்போ லாம். 

(இ-ள,) அருணன் உதயம்போல தாம் வீழ்வார் 

ஆசைபெருகுவபோல கப்பலபிழைததக் கரைகாணும் 

ஆ௮போல் ௭-௮. மழையிருளில் நெறிதெரியா.த உழ 

ல்வோர்ச்குச்சூரியன் உதயமான தபோலும், சம்மால 

விரும்பப்பட்ட மாதாமேல் ௯௪ உள்ளமும்மறைய 

மேன் மேல்வளர்தல் போலும், திசைதப்பியசப்பல gu 

மித் தறைசேரச்காணு மாறுபோலும், 

சிறையும் அரும்பிணியும் நீல்கயிமம் தறுபோல் ௮ 

இசயம்போல் ௩ம் எ-த., விடாச்சிறை இருந்தோர்



ஒழிவிலொடுககம். 2௨.௭ 

க்கு ௮ச்சிறை நீர்சியவாத போலும், மாராகோயாளர் 
க்க றககோய நீங்கியவாறுபோலும், ஓர் காலமுஙகர 

ண ச, அிசயற்சண்டத போலும் திருவருள் ஞானம் 

பெதமோசக்குத்தே i gulp எ-று. 

முளனா Df eva a இருளால்பொய் Bw Ou) a 

எனறு ஓன்று ரன முஇருச்தோர்க்கு இப்போது ௮ 

ருளொலவிபால எலலாம ிவெமாய்திதோறறலின, “அரு 

ணறுதயம்போல” எனறும, அவ்வருள் ஞானத்தால 

தோனறும் ஐசசகஈ$ல் தாம் மேனமேல் மறைதலின்) 

பதாம்லிழ்வா ராசைபெருகுவபொல?” எனறும், இதத 

ரஞானாரமரதரை எனறைக்கு ஏடைவோம் எனறு இரு 

த தமம்கு ழிப்போறு இடைதாாலின, “சப்பல்கரைகா 

ஹமாபோல”” என்றும், முனஉடலாயிருச்ததாம் இப் 

போற அதற உட்புஉளுய் விளங்கும் 8வமாயிருத்த 

Aor, ஏிறைமீப் மாபோல்” என்றும், முன்இருக்த 

பிறவித் ௲னபம் இப்போது நீங்கலின, *'பிணிரிக்குமா 

போல என்றும், ஓர் சாலங்கவிறும் சண்டதியாத கா 

ட்சியாகலின, “இதிசயம்போல்!' என்றம் கூ.றிஞர். 

இத்திருவெண்பாலால் பக்குவர்க்கு ets ure 6 me ஞா 

ஜேசயமானபே௱து தோற்றும் ௮திசயகுணம் இவை 

என்று அறிவிசதவாறு காண்௪. (௨௨) 

பாசறீங்கி ஞானர்தோன்றினால் அவர்க்கு இச்குன 
1 4 

ங்கள் தோற்று என்னை 1எனின், Copa gaan.



கழி சழ்இறிபாதத் நத்கமரொழிவு, 

ot Wohin ie ளுட்சரணது கோடுகுணம வார 

வீடவிடவே காதாக்த வீடும-நடிகிலையாய்க 

தன்னொெழிவும போப சாகா மு சந்தழவாா 

எனபைடார கண்டமியா ரே 

(௫-௮, உடஸலயொடி னா உட Tema ராடி சா 

டட விர 6 
@ «fy Can! "6 al PRGA Fa min S- w. B ~ OW iptL 

பொலிக ம WEFESTON Boe DW $A NLU wom Herr 

சாம பிராணவயுவு மதுகய இவவை/ எ சயம ஒன 

Og GU a Srp Ow ரீக வ வரும சாத மவ 

LJ So OT (yp si eu Ld பிஞ்ச ‘ol Bd ww upto, 

B13 0 B41 & GO Gy ysl oy iN டே Oost Eu Tf Uplo 6 

சழிவ/ ர எனனபடாகண்டி gy Na an po, விஸ் 

மிதலைகளும் ககாடதத வம நாலை ராத. சேரன் 

ஆம தன கெரிசனம ஐழுவாா ஈ இரிகன 6, பலாதெ 

ரிசனம், பளாயோகம, பணாயோக நி கசசையும, ௩ 

வறறினமேல தறபோக லழிலையுா, அதன “மல தட 

தசாகசாதசையம, அருபலமாககம((ி ஆன மேலிவ 

ததோடு இரணடற நிருகனரா எனை ஆச்சரி.டபப 

டா, முனணோ காலமகவினும {apn Desa — 2 

யாதார் எற, a 

உடலத்தை உள்ளபடி அறி தநீங்கவே பஞ்சபூசகா 

ரியமாசய புறச்கருவிகள் இருபதன்தக.தம், சடணைத 

இரையய்சளும் தசமாடி.தஞம் நீங்கும், ஞானேந்இிரி



pi alll லாடுகச்கம், ERG 

யபகளை உள்ளபடி அறிஈ தங்கவே ஐவற்றான் அபக 

ரிசகப்பட்ட சதசாதிகள் OF gD, அவ்லிச்தரியங்கள 

ஆப! பிடயன்கள் ஜபசரிசரபாரது தொழிற்படும் கள 

மேசதிரியரசள ஐ தம், விட யிஈரிசசுபடட்ட வச௪னாலு 

கள ஐ£2ம, இவவிருவமை இரீதிரிய3மட்கும் இடமா 

ws hl gor Lp bi 4 or OD ly 3, LD நீங்கும், அ௮சதசகரணலவ்களை 

Loos HG ட்ஙகமேவே ஞகுமையாதி வாககு நா 

GH FLD 1 Dichide (pS 4, so Bl Jar உள்ளபடி. அறிஈ துய் 

கவ இம்மு 2 ணாகாரமான மூலப்பிரகருதி நீங்கும். 

ஹூலப்பிரகிருதி நீற்கவே இராகிதங்களாய்வரும் கன 

பம் (“வனமின்றி கிறகும் துகமலின, அகச்சன்மததைகீ 

கூட்டாறுன றாலும் தமா வரைக திறனெத நிய 

இயம் கீஜிகும், இவவ ஙகவே ஆன மாவிற்குப் புசிப்பி 

னளமையான் இச்சாஞானககிரியை €லியாத. ஒகலிச, 

இரியையை எழுப்பும் கலையம அறிவை எழுப்பும்வித் 

சையும இசையை எழூப்பும இரரகமும் ஆசைப்பட்ட 

பசார்ததத்தின மயற்கும புருடனும நீங்கும். இங்கன 

ம் சலாதிகள் நீராகவே காலதிதையும் சியதியையும் ௪ 

லையையும் பிரேரிதத சத்திதத்துவமும், விததையைப்பி 

சேரித்த ஈத்தவிசதையும், இராகச்தைப் பிரேரித்த எச் 

சுரதத் தவமும், புருடனைப பிரித்த சிவதத் தவமும், 
மூலப்பிரகிருதியைப் பிரேரித்த சாதாக்யெதத்தவமு 

ம் நீக்கும், இங்கனம் ௪த்ததத் துவங்கள் நீள்சவே பி 

சாணவரயுமாத்இரம் இயங்கும், இப்பிராணவாபுவை



௧௩௨ அசதழிறிபாதத்துததமரொழிவு. 

உளளபடி. அறிஈது நீகசவே தசவாயுசகளும் அசபை 

crag tag இமமுறையே தததுவம தொண 

ணூறருறும் நீககும அசலின; “விடவிடவேராதாஈத 

SAw” sreor cpr. 

‘Aide uous” sens ow CUD, ou sr eT 1p” 

எனறசனானும கறறெரிசன மசலிப வருவிகசபபட்ட 

ன, சகணடததானததுல் ஐறகரகரணம*?எ ரடுமகூடி 

மததிமைவாககை தனமு .புறிதஙபின, மகஇமைலாககு 

சகாரணமாடி. GE கு-மபைசகதீயும, மதஇிமையால 

சாரியபபட்ட எ வகரியும, ௮2சககரணதுசளை நீசகவே 

நீககும ஆகவின, அகககாணமசளை நீனசவே ருக்கு 

மைபாஇவாச தாள pa elo எனறு சொல்லப்பட்ட 

ன. பிராணவாயு இபாகததை தடககதகொடறகீன 

அட௫காது மேனமேலியயகும. தாலின, தவலியக 

சம தனனால அறிபப O50 wn, தனனை goog HH 

யாமையானும, ௮சனைச ௪டம எனம, ஓதனைஅறிகத 

அறிவு தான என தும, தனககறிவிததறு இருவருளென 

றம ௮றிஈ கான திருவருளராடடததில நிறகவே ௮ 

அகீசகூம எனகசகொளக, 6கணடறியாரே?? எனற த 

றல, இப்போது சணடெனபது வருவிசசபபட்ட த, 

உ-ம... ஜமபுலசாலர ம₹தசகரண முச்குணமிருவளி 
யொருதடிய வானோசேதத சினை”? எனலும் திரு 

வெழுகூறறிருச்சையாக சாண்க, ஏ. ஈற்றசை,



ஒழிவிலொயிக்கம். SUR. Ih. 

இக்திருவெண்பாவால் முன் ஒர்காலங்களிலும் கண் 

டறியார், தசலின், இப்போது அக்குணங்கள gaits 
குத் தோற்றுமென்று அறிவிதகவாறுகாணக, (௨௩) 

இ௫்௱னம் ஞானசசால் பாசத்தை நீங்கிப் பதியை 

அடைரஈதோளா மீட்டும் ௮படாசம் மயக்காதோ 1? எனி 

ன, மேறகூறுனெருர், 

அறிவு மறிவானு மறியா மலையும் 

அறியிற் றடையே தவர்ககுப் - ரரிவரோ 

அகாயஞ் ரூறைகொளஸி லஞடி யடுக்களைக்குள் 

போகாது போலாம் பொருள், 

(இ-ள்.) அறிவும் அதிவானும் அதியாமல்யும் அதி 
So அவாகதச தடை ஏது பிறிவரோ எ- து, உயிர்க 

மூயிராய BaF (Gih!D பு௱மபும் ஒாணுவள வேனும் விட்டு 

நீஉசாதிருஈ.த அறிவிசகும் அறிவாகிய பதியையும், தத் 

ஈதர்தரமாய் ஒனறினையமறியாறு அப்பதி அறிவிக்க 

௮றிவதாஇய பசுவையும், இவவனம் அறியும் பசுவிற்கு 

தீ தனனையும் சனக்ஃறிவிக்கும் பதியையும் ௮றியவொ 

ட்டாது மறைத்திரு£ச அறியாமை யாயே பாசத்தையு 

ம்,௮ப்பதியால் உளளபடி அறியின், அவர்ச்கு தூனபோ 

அம் தடையா, அஃதன்றி, அப்பதியை ஓர் சணமேனு 

ம் பிதிவரோ. (ஆனால் ௮ப்பதியை ௮வர்பிதியாத கர 

மி.க்கொண்டு நிம்பரோ எனின,)



௧௩௪ சத்திறிபாதத்துத்தமரொழிவு, 

ஆகாயம் ரூறைசொளில் அஞ்சி அடுக்சளைக்குள்போ 

காதுபோல் பொருள் 2ம் ௭-௪. எல்லாப்பொருள்கட் 

கும் இடங்கொடுத்திருக்த தசாயஈதானே அப்பொருள் 

களைக கொளளைகொள்ளும் எனின், அதறகு இஞ்சி ௮ 

மிக்களைவீட்டில் புகுிக்தொளிக்சக்கூடா.த. அதுபோல, 

அவவாகரயமுசலிய எப்பொருளசட்கும் தகாரமாகி 

யீருகி ள்ள மெய்ப் சபாருளதன்னை ஆறிஈதோர்க்கு 

இடம் வேறினமைபான் 5 லா விழுங்கிகொள்வதா 

ம் ௪... 

பாசத்தை முறியும்? பாறு மூப்பத்தாறுகருவிகளைய 

ம் இ௬்து ஈதெனறு அறிக) செனறு அவ௱றின முடிவி 

ஸநினற தனலை வை ஏறிபப்படலாலும், தனனை 

அவை அறியாஎமயானும், தனக்கு ௮ன்னிபமெனறும் 

ச௨மெனறும் அறியப்படும். தன்னை அறியும்போது 

க்சருவிசளை எல்லாம் ௮றிஈ்ஐு ௮வறறை நீங்கிநின் 6 

அறிவு தான்என ஐம். திரூவருளால் ௮னறிசு தறச௬கற் 

தூரமாய் அறிவதிலன எனறும், தான கருவிசுளோழ் 

கூடியபோது வை மயமாயும், அவற்றைநீங்இத் இரு 

வருளோடு கூடியபோ௮ இதன ம.பமாயும் இருத்தலின், 

தான பாச அறிவும் ௮னறு, பதி அறிவும் ௮னறு என் 

௮ அறியப்படும். பதியை அறியும்போது பெதீதமுத்தி 

சாலத்தினும் தனனைவிட்டு நீங்காதிருப்பதென்றும், த 

னக்கு அறிவிபபதென்றும் பாசததைப் பிரோரகம்பண் 

ணுவதென்றம், ஞானாநந்தசொருபமென்றும் அதியப்



ஒழிவிலொடுச்கம். ௧௩௫ 

படும், இள்கனம்ஈடிிளாறு அறிஈச பசுபாசத்தை நீங்கி 
ப பரிபூரணமாகிய பதியை அடை. அப்பூரணமெல 

லாச gir ecu RS Toor, அறியிற்றடையேதவாககு'! 

எனம, பிரி.ஐகு எஈவாட போகம இ௱சுநலின, 9 

பிவரோ?” எனறும, இு௱ள௱ம பிரிபாதிருரதோரை 

மெயபஃிபொாமுள சனமபமாபக்கோடலின, 4இடுககளை 

கசடபோகாறுபே லாமபொழுள” எனறு கூறினா. 

பொப்போல மெய மதியப பெரு.ப்போக 

சையோகர்க கொனழோகி சார்பிலலை - துய்ய 

எீழிக்மு ௩டதத விரிகராபோற றம்மை 

அழித்தது வ யாசசரிய மாம 

(இ-ள்.) பொய?பால மெயயும அறிபப் பெறாப்போ 

க சையோகா? க ஒனறோமிம சராபு இல்லை ௭-2. மு 

னனாப் பொயயாகிய உடலச்மாடுவ் கூடியபோன 

அவவ _லமெனறம தாமெனறும பிநிதகறியாது அத 

னம மாடிமாக போல, இப்போ மெயப்பொருளை 

யும கம -மயும பிநிமகபபெருறு இமமெய்பபொருள் 

HOG சசுசோமி 57 கூடிக் கலந்திரூே காக்கு ஒாபொரு 

ளோச்ம சாாபிலலை, அஃ. எனம எனின்) 

வியய லிழிசகுள் ௨இத்க விரிகதிர்போல் தம்மை 

அழிசச லே தச்சரியம் ஆம் ௭-௪, எலலாவறறையும் 

எதிரிட்டறியம் மாச றறவிழிககுள்ளே முனபோல் எத 

ரிட ஒட்டாத உதித்த கூரியனைப்போல், ஞாதுருஞான



௧௩௭௬  சதஇநிபாதகது, சதமரொழிவு 

ஜேயம்எனனும முப்பொருை யம எத்ரிட்டறிகத .த 

னமயபோதததை அஙஙனம எதிரிடவொட்டாது இத 

லுள சிவசூரிபன௨உதஇதது அபபோதததை அழிததுக 

தாளாயிருஈததுவே மிகவும ௮திசயமாம எ-று, 

Briony ௨இசசபோ.துகணட கடகுள 2HSS 

போது காணடறகு இடமினமை!('பால போசதகால 

புறமபு “பால சோறறிப ஞானகுரியன இபபோ தஒளி 

யைச தனகளிபால மாறசத உயிரகசஎ௰௨இதசமை 

யான இசஉம எதரிரிசர த இடம இனறெனபதறிசக, 

தன பிழப பாககெனன சாாவ.ி சங்காரம 

எனனிலொளித தெங்கே யி ரககலாம- ரு ன்னே 

புலிபாககப போனசதைபோலிமையா காடடம 

சலியாமன ஞூ தனை 

(இ-ள.) சனனைதிழபபாசச௪ சாவுஎனன ஊழிச 

Barrio cer ete ஒளிச து 6 BAAD EEN HID I~ HF 

தறபோதம ஒழிட்பாரசுகு மால சைசரரபுகள எனன 

உள்ளன முபபசசாறு 5௪௧௨௦ எனபதம அலறின 

முடிவில நினறதாம எனபதும 6055 HOMES HO 

ளஎனப ம இதனைகக ஈத தசம எனபமதஇன றி 

ஆககதாதீதராயிருதசலின, ௮வாகிதுவே சாலசககார 

SIO WM py Ow Ee; shea Dena grant. எனின, 

HUES IMM. FH ஒளிதஇருககலாகும, ஆனால சிவ 

ததை அருளால அ௮றி6௮ அடையவேணமே எனப 

ஏனை எனிள;)



ஒழிவிலோடுககம். ௧௩௭ 

மூன்னே புலிபாககப போனகதைபோல தனை இ 

மையாசாட்டம சலிபாமல மூடிம ௭-2, முன்னே பு 

லிமினைபபாசத அறியசசெனறு ஐர்புருடன அஷ்கிரு 

ஈத முழைககு எதாப்பசிம ச௮ுவாயில ௮வன தேகப 

பதைபபற அறு பிடிதழாகொண்டபெனறு கூறுமக 

தைபோல,வதகை அறிபவேண்டும்னற முபபததா 

௮ கருவிகளையும் ௪. ஈசனது. அருளகோ நிறகும 

க.றுவா.9ில இவணறனனை இமையா நாட்டமாகிய HE 

லாச னே இவன உ போசபபஎத்பபு ௮௮ மபடி மூடி. 

௧கசொஎ௪ஞம எ-று, 

இமைகசல விழிச்சுலஇனலி.ப இமையா காட்டம் 

போல, மறப்பு நினைபபுஇன திய பேரறிவு தகலின, சவ 

தசை *இமைபாமகாடடம”” எனம. புலிமுழைவாய் 
Rear upon i ஈருடிசசகொளல்போல, கருளகோ நின 

Capon Fs சிவமமுஒிககோடலான, தனம உவமை 

கூறிஞா, 
அறிவு மறிவானு உ எனனுஈ இி.ரூ௮ணபா முகல இ 

Happ இரவெண்பாவாறும தறபோதம இழத 

ஞானிஈள சிவமடமாபிருபபாமா அனறி அவராமீ.௩ 

மிம பாசமயகசாமஎனறு அறிவிததவாறு காணக ,) 

அறிது துவாய் நின்ற வமியாமை கண்டு 

மறந்தறியார் வாழாது வாழ் க-வெறும்பாழ் 

விளைந்தசுகஞ் சொலலில வெளியைப் படியால் 
அளந்தறியு மாபோல வாம்,



க௩௮ சததிறிபாதத்துத்தமசொழிவு. 

(இ-ள.) தறிஈ.து ௮ ,அய நினற அிியாமைசண்டு 

மறகது அறியா வாமாஜு வாழந்த ௭-.து, முப்பத் 

தாது கருவி-லையுமரீ ஙி அலறின apg dla Germ 

தம்ம கருளால றிது அயபவருள் செரிசனம பரை 

கெரி-னம தஇசாகப பது தப இவறையும சட HK 

வம மாய முனனீககரினற அருலிசளை மீட்டு ஈண 

6 ௮௪சிவசசை மற;தம பினனும இுசகழுவிஎளை நீககி 

௮ச்சிவச- ச முறியாகா£ இபபிரபளசம இதிதமதோ 

னர we fa FG aah வாழவற யாழகத, 

வெறுமபாழ விளைசகம சொலலில வெளியைப 

படியால அளசது ததியுமறுறு/பல இம எஃ3. QT 

பொருளோமே கொடாவின்றிய பொறவெறளு கூனி 

யததுல உண்டாகிப OC tbs Kode Cada ssa 

எனின, இகசாயகதை ori uid gore go அளவிமிமாறு 

Cui gytoulo emp. 

"a Dan oi sar hms +A an” of 61 ei UTE FC 

விகளினமீனா, த சிவமாய எசசால மம இரபபார என 

பசாயி௫,ு. வெளியை அளக குமபடிசகுன gai duel 

நிற திருதசலின, அதனைமுாகக்ககூ டா. அதுயோ 

லடகருசசுகூறம மனவாககெலலாம தவவாகநதம நி 

லறஈதிருதசலின, ௮தனைககூறககூடாதெனபது அதிக, 

இச தருவெணபாவால அஙனம இருகத ஞானிக 

ள பெறற இனபஈசை இஙஙனம இருககுமெனறு ௮வ 

ரால கூற? கூடாதெனறு அறிவிததவாறு காணக, ()



ஒழிவிலொமிக்கம், ௧௩௯ 

அறிவுக் கமிவென்னு மாசமங்கள் சுத்த 

அறிவென்னும் வேதக்இி னநங்கம்-பிழியா 

நிலைக்குச சரியாகு நீயென்றா னுனென 

றலைக்கு மரிபிரம ரை. 

(ஜ-ள்.) அறிவும்கு அறிவசஎனறும் ஆஈமங்கள வேத 

ததின அகம் ௪௪௪ அறிவுளனும பிறியாசில்ச்குச்ச 

Ay 6 எ-து. சக்சிசாகச சிவககை உயிராகிய அறி 

வுக்கு HM) ol BBD a DP deat oo wy கூறும ஆசமாந்தறசள. 

பவதாகதசகள் அறியும் ௮ரிவும அறிலிககும் திவு 

ய ஈுததை தறிவு தான எனறு கூறும். கதறபோதம்போய 

” ிவசஸலைப் பபிரியாத நிலக்சம் வேச தவம்போய் 

ப் பிரமததைப பிறியா மில கும வவாகம வேதி 

கள்.றிய வாசயெஞ் சரியே டம, 

ரீ எனு ॥ரரன என்று தறிபிரமறரை தலைக்கும் எ-௮. ரே if 
ard Joan g anecchien (ors 6 து.துஎன்னால் ௮ 

" a 

BF Bis can gy Qwmrr io Voor h பிரமாதிகளையும் அல் 

கரும் எஃம 

நீ ஒறுஎனபது ஆமம், அற ரான் என்பத வேதம், 

இ£ஈஇருவெண்பாவால் பாஞானத்தால் சிவத்தைச்கூ 

பூப பிரியாதிடுந்தோர்ச்கு வேதாகமங்கள் கூறும் ஞா ௦ சாரஈடு



௧௪0 யோகககழறறி. 

னம இரணடும சரியெனபதும ௮பர ஞானிகட்கு௪ சரி 

அனறெனபதம அறிவ தகவா.றுகரணக, (உ௮ 

௨ - ம அஇகாரம். 
சததிரநிபாதச் ஐத்தமசொழிவு-முற்றும், 

ஆ அஇகாரம ௨-இ-தஇருவெணபா - ௬௧, 

இருசிறறமபலம. 

  

a. 

இருசசி ஐ ஈபலம, 

௩ - ம Barri, 
௦ 5 

யோகக்கழற்றி, 

சரிபாஇ.பில நிற?பா ரகராள ஒரொருவா மூனவிட. 

ட குறைபால ஞாளக௪்கப பச உராய ஒருவராக 

ள. ௮வாசடகுச சரபோசததை ஒழிதது ஞானம வரு 

விததற பொருட்டு ௮சகறபோசுசசால செயயும சரியா 
இகல் ப போதனைசள லநீககவேணநிம, தாலின, வய 

வதிசாரததின பினனா ய இசாரசகள வைகசபபட 

டன. தயின, முறையே வைதழ சகூரு,த யோகசசழற 

ஹஜியை முதற:ணவைதக த எனளை!ஈனின,?யாசம ஞா 

FOL EG AAD ஆகலிலும், இவவியோசதஇனினற 

நோனபககுவன ௮இபகுவன அலிலும, மூதறசண 
GOOLE SLA Lan i,



ஒழிவிலொடுக்கம். ௧௪௧ 

இ்வதிசாரம் யோகத்சைக் = pauls பண்ணின 

யான இகறகு யோகச*மறறியெனறு பெயராயிறறு. 

இதன பினனாககூறம் இரண” இரத தற்கும் அஇகா 

ரவிஸாவும் பெயரும் நிமமுறை?பசொளக, 

சரியை கரியைகளேச சற்முககி௪ சாகாக் 
கம யோகத்தை சழறற-.நரிதவர்ககுத் 

கோன்றிய ந பெயய்யாகக காணகையிலே தோ 

ஊன்றுயபோ த௩கசழலு மோ. [ cor cap 

(இஃர்.) சரியயகிரியயமளை.. சற்றுறுச்கிர் சாசாச் 

கருமாயாகததைக் pro ow எ-று, சரியை இரி 

கப Bor டிய அறபமெனசசருஇ உடல் சாசமா 

சா௮கைசெயயும யோகெளம கரியாயோகத்தை யா 

at gin bbe gos “iy. 

wuss senior Ja g Duituutse காணகையி 

லேதோனருதன. றியபோசம சழலுமோ எ.து. அகி 

இரியாயோடுிசராக்கு தஇருதாரயஃளினும் ஓர் மூர்த்தி 

யைச் தியானித அதனைவிட்டு மறமோமூரததஇியைத் 

தியானிசகுமபோறு முனதியானிதது பொய்ப்போ 

ருளாய்ப்போகத சமல்கு அ.றபலமாகச் காணுமிடத் 

அம் செரியாது ௮சனை மெயபபொருளாய்ப் பிடித்த 

போதம எக வனம் கலும எ.து. 

இச்திருவெண்பாவால் போதம் பாதொனதிகஷைய ப 

ற்தினும் விடாதென்ப.தம் அப்பற்றைப் பிறழ் வி 

வித்தல் அரிதென்பதம் அதிவித்தவாஅ காணக் (2)



பி oP யோசரசழறயி 

அடடமா சிததிகறா மததுவா apiaGar ye 

டைடிலசற சங்க கக 8ீமமிமலாய விடகி 
வ நமபோதுந் துச்சமாய வகதுவகறு மாயநது 
பெருமபாவஞ செபயப பெறும 

(இ-ள.) அ.டமாசிக்சளா ௦ நச வாதூர பிக 6 

ip BL wo eT- A Bre disc Cust nF FOV atl of ip 

தலிப அடபம CARES தம சக சைவஸல் மா 

ae Baculaon விடாயசனமுசலிப இாசதலா டரா 

திதிகளையும சடாகா [நகளில உழமுவறக தய ணிஃகக் 

இடைபபிறு பா 

அதற்கு ஆங்கு தககே£ பமேஈதுட வியடு உரும 

போதும முலாமரும வடிவா . மா பாது பெரும்பா 

வம செயடபபெழும எ.து. இடி இாளால எமிசகும 

உருவளாள ஒருருமி, ச ஓரஙாவுராழகதம உயர 

3ம் தோறற அவவுருவுகளை gy DENG SOS a V(t 

Cur glo எககமாயும மராசழசமை QO Home wi 

மை வெவவேமுய அுருகாககுக சமுமேலுமாய தியா 

னித விமிசவருமபோதம ுககமாய Quah வெ 

டிககுமபோதும அதனை விடுகசமபோறும அமமா 

UNF BL Noha HwoGu Fp Lo விசிககுமபயோதும பிர 

நத பிறக இறஈ.து இறசது இவறமுலமிகுத பாவக 

சள செயயபபடும pr 

சதியால ஒருருவை மறைத.து ஒருருவைக் சாட 

௮ம், தியானசதால ஓாதாரமவிதெ.த ஓராதாரஞ்சே



ஒரிவிலொடூக1ு ௪௪௩ 
யூர் 

தலும எாபிரல ॥ட$/ அ Gree lug oy Ql 

உறசைமைகீக,; ஐரவசசைபை எய9 நமயோல இரு 
‘ 78 தீசலியா, மந ௨7.௨ மாயச ப? எனபும, இகறியால 

௪ புகழ ம உ௱வாடயின் முிடு பிஈசபமீோபோழ 

பிறடாச பி. லா, சமமைப்படை ரச ழிககுமமோ 

GHOL F ராமபடைகலு Is POVTOY/O, LING Lauri & 

வின, “பெருமபா௨ஞ செயயபபெழும”? எனறு, ஆ 

fool, MORN FU ALD gf BE WA GML & Cor YB OVE 

EBs Wo af haeol Lov Geuios UT 4, (0 1 OF cb) 

@ veg. &6aps? ல் செயயும ெொழில?பொனறு 

Ht Pid GG OFT AEDT ep. அடடமா 

இ. தகளாவன gewitior, Qadir, efor, wor, 

Srraa,Sirer§ sw, 7 +s pab,ans paw, Qau 

Baw எணவகசையம எனககொளக, அதறகென்னு 

PTR EO ப. நனாலெனறு மூனறறுருபாகக கொ 

ளக, (௨) 

அமிவடஙமா வாயு வடஙகவசை வற்று 2 

தீறியிருதா.॥ போல௪ சமாதி-பெறுலெ 

௩டகத குரடமமே னஞசருகஇிப பாஸாக 

கிடஈககுழிப புககதினுக கேடு 

(இ-ள,) அறிவஅடசகாவாய டங்க HOE ODS 
திறிஇருசதாலபோலச் சமாதபெருலை ௭-௪, தமத 
சிறிலான் ௮௪ன இச்சைப்படி சென அடங்காத பிரா



௧௪௪ யோகக்கழற்றி. 

ணலாயுவைதீ தமது இக்சைப்பம இரோடித்தும் பூரி 

ச.தும் கும்பித் தம் உள்ளடமயகசசெய்து தாமும அத 

ஜனொமி ஓசைவறழுச் கம்பம இருகசதபோல சமாதி 

பெறுவா. ஆயின. (இரசமாதி,) 

நடநத குருட்மன ஈஞ்சு ௩௫1 இப்பாம் ஊாக இட 

தத குழிப்புகக௮திஹம் கேடி ௭-௮. 8உககபபட்ட பிற 

வித சனாகிய ஒரூ ஈமயன விடததனைப புசிதறுக க 

ழூபோயெ ஊர்னகணஉளள பாழமு/கிணறறில எடு 

ப்பா ரறறு விழநீதுகடு 2 அதனிறும கேடாம எ-று, 

வாய டக்கல முதலிப கொட செய்தலின். “சய 

நத? எனறும், அசறகுமேலாய ஞானமினமையால், 

குரும்” எனறும், அ௦சஞானம கூமும சாதழரம அறி 

யரமையான, **ஊாமன? எனம, சடமாயுளள வர 

யுவு..ன கூடினமையால, 6௪௬௩௨” என்றும், மு 

ன்செய்ச தொழில மறதமைபாறும அண்தெ இரு 

வருள் விளசகாமையாலும், “*பாருாராககடச்த குழிப்பு 

க்க” எனறும், இககனம உவகமகூறிஞா, இவற்றுள் 

தட£த குருட்மேன என்பது அவர்க்கு உவமையும், ஈஞ் 

சருச்திப் பாமூர்க்டெகத குழிப்புக்கு எனபது அவர் 

சமாதிக்கு உவமையும் எனக்சொளசக, நுவன் ௮ியர 

' ீழ்ச்தவன; இவர்அறிர்.து வீழ்ஈதவர்; ஆகலின்; அதீ 
ிலுங்கேடென்னர்,



ஒழிவிலொடுக்கம். ௧௪டு 

இவ்விரண்டு திருவெண்பாவாலும் கிரியாயோசஞ் 

செய்வது துன்பமென்றும், ௮ங்கனம் துனபப்பட்டுச் 

செயயினும் அன்மலாபம் இன்றென்றும, தனு சருத் 

தை எடுதன௮றிவித்து அவவியோசத்தை மறுத்தவாறு 

காண்ச. (௯) 

கவிபபயனு மாதனமூங் கண்சிமிட்டா கோக் 

கும், தவப்பகடி. யாட்டங்காண் சார்வைத்-தவிர 

கின், மறந்தறிய லாகா மலட்டறிவாய் வான் 

போல, நிறைக்து துஞம்பாம னில். 

(இ-ள். சவிபபயறும் தனமும் சகணட௫ுமிட்டாநோ 

க்கும் தவப்பகடி. ஐட்டம் சார்வைத் தவிரக்கின் எ-.து, 

யோகழூலைக் சறறுக்கொண்டு பிறர்க்கு அதன் அருத்த 
ங்கூறு,சலும், ப.தமாதனமுசலிய gy Fer DELL GYD, to 

னத்தை ஓர் தானத்தில்கிறுத்து இமையா சாட்டமாய்ப் 

பார்த்திருச்தலும், இவைமுதலிய நீ செய்யும்தொமில் 

சள் ஞானதயோதனர் முூனனர்ச் தவப்பகடிக் கூததக் 

சட்டியாடெவெதாம். இனி இவ்வியோக வாதனையை நீஸ்கு 

இஎனின் (நேரே வீட்டைதற்கு ஒருபாயமுண்டு, ௮௪ 

எங்வனம்எனின.) 

மறந்து அறியல் அசா மலட்டறிவுதுய்வான்போல் 

நிறைந்து தளும்பாமல் நில் ௭-௮. ரீயோச ௪மாதிகூ 
மிம்போ௮ ஓர்சால் நினை52ம் ஒர்கால் மறர்தும் முன் 

னர் அதிர்சதபோல் அறியாத, இப்போ அர்நினைப் 

a0



BH Sy யோககாழமற்றி. 

பு மறப்பு முசலிய ஒன்றும் தோன்றாத og Naru ae 

ம பூரணமாய் perl pb தாசகறறு அசை உ௱திருஈத 

ஆகாயமபோக, கீழும் எங்கும் பூரணமாய் ஒனறோடும் 

தாச்கறறு ௮சைவத.று நிறறி எ-று. 

டகணசிமிட்டாரோககும” எனற, காடிறுனி புருவ 

மததியங்களி௨ பா£தறுச்சொண டிருததல, ஈலலகூத 

தாடுவானமுனனா ௮வனவேடம தாலும் போட்ட 

கொண்டு ககூததிதகு மாருய ௮கடியச் கூததாவொ 

னைப்போல, ஞானிகனைபபோலும வேடமும் கடையும 

காட்டி, வரது பூரணதுறியுககு மாரு கக op Fé Bus 

Ha ஞயிருசசலின, ஈவபபகடிபாட்டம”' OT GOT (HP Te 

LDL May Kor Nw SHOT TO Mat. 

இததிருவெணபாவால சேவலசகலங்சள் தாக்காது 

அருளவடி வாய் நிறறறரு உபாயதகூ நியவாறுகாணக, 

இ௫்கனம இருவருக்கும் சமாஇகூடுகல சரியெனின 

யோடியை ஞானிகள OF pig கூறுவ.த எனனை ? எனி 

ன், மேற்கூறுனெமுர், 

ததீதுவுட் டாக்காய்ச் சமா தியினைச்சார்போ 

தீப், பித்தனென்பார் பேரிற் பிழையுண்டோ-பூத் 

இிபோய்க், கம்பக் களிறுகட்டக் கலலினார் காணு 

Har, ௮ம்மபரதிதை வந்துபிடிப் பார், 

(இ-ள்.) தத்.தவம் முஃடாக்குதய்ச் சமாதியினேள் 

சார்போசப் பித்சன்என்பார் பேரில் பிழைஉண்டோ



ஒ.நிவிலோடுக்கம். SHOT 

௭-௪. சத. தவசகஎல௨ ம நியதிபணணி சேத த 

மமைதருளாலறரிபறஅறிவினறி, ௮5 தத தவங்களை 

த தனமேலமுடடாக.ரய மூடிகொண்டு, சமாதிகூடு 

ம கரியா யோகி ப௪ சராபோதனா௫ய பிததனஎன்று 

கூறும ரூனீசசஎமேல ருறமயாது. 

புசசபோய* சஉஈபாசரிறகடஈ சலலின கரா ௮ம் 

பரதகசை வநதமிஒபபா£ யா எ-று, யூகபுததிஇனறி 

க சமபசுதனசணமடஙகா மதகளிரறைக கட்டுதறகுக் 

கலினகண சாருரிபடாரும, காம இருசதறகுஇ..ஐ 

கொடுசதிருத ௮. ராயதசைசசெனற பிடிபபாரும இ 

வாரா எ.து. 

“சுக துவமுட்டாகராபச சமாதி” எனற த, மனததா 

A gia ato Ds 2, நிறுத அதனுன தாம்மமை 

ஈஇ ,சசலின, தி.௩ னம இிருபபோரசகு அறிவிசச ௮ 

பிடிமபாசமே இனமை௰யால, எஐஙனம சிவததை அறி 
வாஎனப ர குறிர, “கமபகசளிதுகட_ச் சலலினா 

ர” எனம, தமஉயீரள பூரணமாயிரு“த Hagens 

shir g மறமேரிடததிருபபசாயக கரத அதனைபபி 
டி.கக௪ச?சறலின, *ஹமபரசதை வகதபிடிபபா”” என் 

அங்கூறிஞா, சாபோதம சோத சருவிமயமாயிருத் 
தல, மனமும் பிராணவாயுவும் இருர்தஇடத,த எள்லா 
சகருவிகளும் இருக்கும, தகலின, “தத் தவழ்" என்று 
பொ௫பபடச்கூறினஞா. காணும, அசை,



Bo 0 யோகக்கழற்றி. 

இத்திருவெண்பாவால் சமாதிகூடிதல இழுவருக்கும் 

ஒதததாயிலம், யோகி இளம் சேய்தலால் ஞானிக 

ளான்இகழ்ஈத கூறபபட்டான எனற அறிவிததவார 

சாண்ச, 

கெய்யி னிழலமோ open புருடனைப்போல 

பொய்யில் விகற்பம் புருவதுவும்-துய்ய 

ஒளியோசை யாகி யொடுஈகுவது தமமைத் 

தெளியாதார் செய்யுஞ் செயல. 

(இ-ள்,) கெய்மில் நிழல்போல் நீழலில் பருடனைப 

போல் பொய்யில் விகறபம் புசவஜவும் எத. நெய 

யின்கண் தோற்றும் நிழலைப்போலுப, தோ மிழல்ப்பாா 

SH அஇகாயததைப்பார்க்கில் அநரிழலபோல தோற 

௮ம் சாயாபுருடனைப்போலும், கருவிசளாய பொய 

யிற்கூடிய தறபோதவிகஈறபத்சால் தாமும் சமமால 

இயானிச்சப்பட்ட மூர்ச்திகளாமாய் தருதாரய்களில் 

தோற்றுவதம், 

அய்ய ஒளி ஒசை த௫ ஒடுங்குவதும் தம்மைத் தெ 

ளியாதார் செய்யும் செயல் ௭-௮. கிருமலமாயெ விம் 

அதரிசனமும் சாததரிசனமூமாய்த் தோற்றி, அல்கன 

ம் தோற்றியவாறே கில்லாஜ, மீட்டும் ஒடுங்குவதம் 

ஆூய இச்செயல்கள் எல்லாம் தம்மை அருளால் செ 

ளிச்ததியாதார் செய்யும்செயல்களாம் ௭-௮,



ஒழிவிலொமிக்கம். ௧௪௯ 

செய்போல் கருவிகள், அதில் தோற்றும் நிழலும், ௮ 

க்நிழல்போல் ௮காயகதில் தோற்றும் சாயாபுருடலும் 

போல சாமும், தமமால தியானிக்கும் மூர்த்தியும் என் 

பதறிச, விச்துகாததரிசனம் மாயையுள் தோற்றுவத, 

ஆகலின், ௮ தபொருள் அன்று என்ப ஐங்காண்க, (௬) 

சாக்செத்சே கேவலக்தைச் சார்ந்துவிட்க் த 

த்துவத்தை, நாக்கியொழிப் பார்போ னுழைவ 

தையும் - நீக்கியே, கண்ணாடி பார்த்த குரக்கறி 

வாய்க் காண்பதையும், எண்ணா ரவத்தையறி 

யில 

(இ.ள்.) சாக்கரததே கேவலத்தைச் சார்ச் விடத் 

தத்தவததை நூககி ஒழிப்பார்பொல் நழைவதையும் 

௭-௪, சாககரதஜல் அதிமதசைப் பெழம்பொருட்டுத் 

தீத்தவங்களைசசளளி ஒழிப்பாபோன்று, அவற்றுள் 

தாம் மறைரதிருபபதையும, 

கண்ணாடி பார்த்த குரல்கு அறிவுறய்ச் காண்பதை 

யும் அவததை அறியில நீக்டு எணணார் எ-ு. சண்ணா 

டி.பாரதத குரறகு அதனுள் தோறறிய நிழலைத் தன் 
நிழல் என்று எணணா 7, மறறோர் குரங்கென்று அதனை 

மெய்யாசச்கரு சம் ௮சன அறிவுபோல, தறபோதத்தா 

ல தியானித்தறியும்பொருளை அத்தியானத்தினபடி க 

ருவிகளில் தோற் அுவதென்று அதியா௮, அதனை மெய் 

ப்பொருளாய்ச் கரண்பதையும் சுத்தாவச்தையின் இல



கடு யோகக்சழற்மி, 

க்சணம் ௮றிவா£ எனின, வா பொயயெனடீ£க்க தர் 

பொருளாய் எணணா ௪-2. 

ஆதாரம் இறையும ஊடுருவி நிறன்மோம் தததவ 

ஊீகளை எலலாம் agri எனறுசருதிப பிராணவா 
யுவில மறைகதிருசுசலின, நாச யொழிட்பாபோ 

னுழைவசையும்” எனமுரா, ச௪கசாவகசையில தருள்மய 

மாய் நிறபோரககு எகரி.டவை எஈலாம 0 mows 

லின், “அவததையறிய்லெணணா”' எனம, ஏ-அசை, 

இவ்விரணடுி இருவெணபாவானும சால சேவலஐக 

tr aes தமமை அருளால் ஐறிக ந a sare gna Wd 

ல் கிற்போ யோடு சருதியபொருளை எணண னற 

அறிவிதசவாறு காணக எ-று, ௭) 

உபதேசப் பிததோ வுபமானப் பித்தோ 

விபரீத மோபழககோ வேஜோ - தபசிகீ 

கண்ஞூடா விணமுடத CoE a சவுசனைபோல 

எண்மூடா யோகமிது வென், 

(இ-ள்,) உபதேசப் பிததோ உபமானம பிதசோ வி 

பரீதமோ பழசகோ வேறோ தப௫ிரீ ௭-ஐ. உளககுக 

குருசொன்ன உபசெசபபித்தமோ 1! சாததால்கூறிய 

உபமானப்பிசதமோ? உனத விபரீதபுததிதானோ 1 மு 

ற்சனனங்களில தொள ந சொட்டு நீ செயதவத பழ 

கீகக்தானே 1 wise பிறாசெய்வறுசணடு பாவ 

ஊியாசச்செ.ய்சல் முதலிய மறறியாதோ 1 சவவேடம்



ஒமிவிலொடுக்கம். கடக 

பூண்டு சவத்சைப்பண்ணாகின்ற நீ (அத்தவத்திற்கு உரி 

ய ஞானயோகம் புரிபாு) 

விண்மூடத் தேடும் கண்மூடா கவுசனைபோல் எண் 

மூடா யோகம் இ என் ௭-து. விணணை மூட்வேண 

டினோன் அதனைகாடுங் கண்ணை மூடாதுவைத.த; அவ 

விணணை மூ£சிதறகுக் கவுனை தேடுதலபோனறு எண் 

ளுமினற மூடனே ! பஞ்சபூதாதிகருவிகளை ஒழிச்கத 

தொடஙகய நீ ௮வறறைகாடும் தறபோதத்தைக் கட்ட 

மைபோல் உனதுயிரைவிட்டு நீங்காஇருக்த அருளில் 

LODE ஐ அடககாு, இசதறபோதத்தால் அப்பஞ்சபூ 

தாதஇகருவிகளை ஒழிபபல் எனறுகருதிப் பிராணவாயு 

வை உளமறித, இதனோடும்போராடி 8 செய்யும் யோ 

சம் இிதெனனைகொல எ-று, 

அருவில் மறைச் து ௮சைந்தோனுக்கு தவ்வருளே 

தோனழம். கருவியில் மறைக் து அசைநதோனுக்கு HE 

கருவியே தோனறும, தஈலின, அவ்வியோகததிறகும் 

இவ்வியோசத்திறகும் பேரம் இவ்வறுபவத்தாலும் கா 

ணக. ஓகாரம் ௮அடுககவாது இது என்னென முடிச் 

த. (௫) 

வாலே முகமாய் வரவானை யேறிஞன் 

போலேயுன் போகமோ போய்த்தீண்டும்-சாலப் 

பெருஞ் சிரிப்பாக்தன்ளைப் பிடி.த்தாட்டும் மே 
தெரிஞ்சிருச்சத் தேடுஞ் செயல், [யைத்



௧௫௨ யோகக்கழற்நி. 

(இ-ள்.! வாலேமுகம்ஆய்வர தனை எதினனைபோலே 

உன போதமோ போய்ததீண்டும் ௭-.த. தானகருதிய 

ஊருக்குச்செல்லத் தலைபபுறத்தைபபினனிட்டு வாற 
ஐமுசமாய் ஆனையேறி னானைப்போலும், கீ கருதியசிவ 

ததை அடைதறகு அருளைப பினனிட்டு உனபோதத்தை 

முனனிட்டுச் செனமுல, உனபோதமோ 1 ௮ச்9வததை 

பபோய்த இணடுவது, (ஆயின் 2வ்வருளைத தான ௮ 

டையவேணடாவோ 1 எனின,) 

தனனைபபிடித.த தஇட்டும்பேயைத தெரிஞ்சஇருக்சத 

தேடும் செயல சாலப்பெருஞ்சிரிபபுதம ௭-.த. தனனை 

விடாதுபறறிரினறு ௮அசன.து இசசைபபடி. g- Ow Cu 

யை எதரிட்டு அறிக இருக்க, ௮ஸ்௮ எககுளதெனறு தே 

டும்ஒருவன* அறியாமைபோல,பெத்த முகஇரளினும் 

உன ஹுயிராவிட்டு நீங்காஇரு5த ஊட்டி உறக௫ உபகரி 

ia வீட்டைககொகெகும இருவருளை வேழபிரிதச, 

Qua எறங்குளதென்று தேவெது இசதிருவருளஞான 

ம பெறமோரச்கு மிகவும் ஈகையாம் ௭.று. 

வாறபுமுசமாய் ஏறினானை ௮வனகரஇய ஊருக்கு 

ora Bu ஊரைச்சார்விக்கும், தலைப்புறமுசமாய் ஏறி 

ளானை ௮வன கருதிய ஊருக்குகேரே சார்விக்கும், ௮ 

போல், அருளைப்பின்னிட்ப போதததை முனனிட்டுச் 

சேன்முனைச் கருவிகளைச் சார்விக்கும், ௮,ததிருவருளை 

மூன்னிட்டுப் போதத்தைப் பின்னிட்டுச் சென்றானைச் 

சிலத்தைச்சார்விக்கும் என்பததிச, (௧)



fade Ase. ௧௫௨. 

குறங்குகுத்திக் கொண்டு குஜோக்சைகத்தஇிக் 
கூட்டை, மறஈதழைச்தாற் நாக்கம் வருமோ. 
வெறுங்கெடுவிர், தன்ன யழித்தெழுந்த சச்சி 
தா நந்தசதை, உன்னி லொளித்துவிடா தோ. 

(இ-ள.) குறங்கு குத்திக்கொண்டு குரோச்கைகத்தி 

க்கூட்டை மறு அழைத்தால் தாக்கம்வருமோ எ.து, 

பாயலில் பித் துக்பொண்டு தொடையைக் குத்திக்கொ 

ண்டு குமேசக்கை விட்டுக்கொண்டு உடம்பை WOES ET 

சப் பாவிதது5கொண்மி தூச்சமே!சீ வாராய்; என்று ௮ 

ழைத்தால் அச்மூச்சம்வருமோ, அங்ஙனம் நினைத்.த௪் 

செய்யும நினைவை அழித்சொழமும கேவலம் வர்தரல் தன் 

தி; அதபோலும் உனபோததசால் பிராணவாயுவை ம 

தித், த செய்யும் யோகத்தால தகந்தடித்தினாயை வர 

சசொன்றால் அ௮ம்நிததிலா வருமோ, அபபோதத்தை ௮ 

மித்தெழாநினற முருட்கேலலம் வந்தால் தன்றி, (அவ் 

வருட்கேவலம் எம்கமை வரும்எஹின.) 

வெறுங்கெடுவீர் தனனை.ஐழித்.த எழுந்த சச்சிதாகக் 

தத்தை உன்னில் ஒளித்துவிடாதோ ௭-2, அசதோவெ 

றுக்செடுமீ! ! தத்போதச்தை அழித். ௮த் தானாயிருக்கு 
ம் சச்சிதாகர்த வடிவாகிய சவத்தை உன போதத்தால் 

உனனில், உனனையறியாது உனக்குள் ஒளிதீ தத் தனனை 

விட உன்னை ஒருமுதலாக்டப் பிறித்ூவிடும், (இகலின், 

உனதுயிர்க்குள் இரு ௮றிவிச்கும் பூணம்எனக்கா 

அடி.) Om gis



௧௫௪ யோகக்கழற்நி. 

சுபாவ நிதரைபண னு? வான செயலெல்லாக்காட் 

டி. நிசதிரைபணனா து ஈதோனைபபோல, ஏகாகதத இ 

ருததல அகனஙகஈட்டல் ௮சைவறதருத்தல முதலிய 

ஞானிசள ஈகடையைக்காட்டி, அவரைப்போலும் ததத 

நிச்தரைபணணா.,௪ தறபோதததோம்ம இருததலின், இ 

ங்உனம் உவமை கூறினா, 

உபதேசப் பிச்சோஎனனும் திருடெண்பாநூதல இம் 

மூன்று இிருவெணபாலவாறும் துவராளை அறிதறகும, 

தற்போதம் ஒழிததற்கும், உபாயம் யாது கூறினும அத 

ளிசதுகொளளாத யோகியைபபாாத் ர. வெறுத்துப் 

போதததை அ.ஜிரசடசஇனால அனறிக கருலிகள அட 

ககாதுஎனபதம, அபபோததைப் பினனி_மி அருளை 

முன்னிட்டுிச செ௨லவேணடும் எனபறம, அவ்வருளை 

மூனனிட்டச் செனற?பாதம அசனைக தறபோதததா 

ல் எதிரிட்டுப் பராகசீலாகாது எனபதம், அறிவிததிவா 

ல்காண்ச, (௧௦) 

கீர் கூறியவாறே யோடுகளும் வம் வாஈ்குமனாதித 

கோசரம்என்றுகூற நீர் அவரை மறுப்பதெனனை எனி 

ன், மேற்கூறுனெரா. 

மனவாக்குக் காயத்தான் மாய்க்களவை மாண் 

by தெனவாய்ப் பறையறையி லென்னாம்-நினைவ 

தெலாம், சாக்ரப் பொய் தானு தினியனலன் 

ற்ற்பசராம், நீச்சுமற்ற பூரணமென் னில,



ஒழிவிலொடுக்கம். ௧௫௫ 

(இ.ள்.) மனம் வாக்சுச் சாயததால் மாய்ர்த அள 

வைமாண்ட.ற என வாய்பபறை அஎறயல் என கம 

சினைவது எலாம் சாக்ிரப்பொய் ௭-2. மனவாககுக் 

காயத்தால் வர௬ுஈஇ யோகசமாஇகூடிச் வததைப்பெ 

௫2, அம் மனவாகருககாயங்களால அளவிடப்பட்ட 

அளவைகளை எலலாககடாதத. அச்0ிவம், எனனடமிற 

ர்க்கு வாய்ப்பயறதறைநம் கூறிய தறறுன, அவாககுப் 

பயனெனனை உணடாம். வா பாலிபபதெலலாம சர 

ச்கிரப்பொய், தகலின, 

தானும் சுரியன அலனசற்பரமும் நீசசம் அறற்பூரி 

ணம் எனனில எ. எ, தனமாவுமஇவத்தைவிட ஓாசனி 

முதலவன ௮னற எனறும, அச்சமும் ஆனமாவைவி 

ட்டு 8ீங்கா௮ு உடபுறமபாய் நிறை தள்ள பரிபூரண 

ம் எனறம் வேதாகமககள் கூறும் எனின எ-று, 

கூறும் எனின பொய்யாகலின பயனெனனை உண் 

டாம் என முடித். றுச்கொளக, 

மனத்தால் வருக துவது வாயுவை உண்மதித்தல், 

வாக்கால் வரு ga சாசதிரம்பமாசதல, காயததா 

AE PA ஐதனங்கட்டல் ஒளடதம் புசித்தல் ச 

தலியன. அளவை எனப காட்டி தறுமானம் ஆக 

மம் முதலியன. அவ்வளவைமாண்டது இனமாவும் இ 

வமும் இரணடற்றிருஈத இடம். அதனை அறியாலு மர் 
னதச்காட்சியில கின்று அளவைமாண்ட என் றடி 

யால், வாய்ப்புறை யமையிவென்னும்'! என்ளுர்.



௧௫௬: யோகக்கழற்றி, 

இத்திருவெண்பாவால் அவர் ௮ங்கனம் கூநினாராயி 

லும் மனாதிசளைச்கடர் தின்ற பூரணத்தை உணர்ந்த 
வரலர் என்று ௮றிவித்தவாறுகாண்க. (௧௧௪) 

வாயுமனங் கண்ணசையா வாறடக்கி மக்னெ 

மாய், நீபுதைஈ்து போய்க்கூட னீதியோ-காயத் 

துக, குட்புறம்பாய் நீதானா யுண்டில்லை யாயதற் 

கும், அப்புறமாயத் தாக்கற்ற தை, 
(இ.ள்.) சாயத்தக்கு உள்புறம்பு ௮ய் நீ தான ஆப் 

உண்டு இல்லை ஐய் அதற்கும் அப்புறம் Bugs தாக்கு 

அற்றதை ௭-2. வெறுங்சடத்திருத அகாயம்போன 

௮ இக்சாயத்திற்கு உள்ளும்புறம்புமாய், கீ அருள் தா 

ஞா ஏயகசாலத்.த உண்டென்றும் இல்லையெனறும் சொ 

ல்லப்பட்ட ௮றுபவமாய், அதறரும் அப்பாலாய் ஓன் 

மேடும் தாச்கற்றிருச்த சிவத்தை, 

வாயுமனம் ௪ண் அசையா துறு அடக்ிமககனம் 

ஆய் நீபுதைந்து போயச்கூடல் நீதியோ எ.து. வாயு 

வும் மனமும் கண்ணும் சிறிதும் ௮சையாவாறு அடக் 

இ, ௮ம்வனம் அடக்யெபோதமும் தோன்முது ௮வற் 

துள் மறைந்த, மீ சென்று அடையத்தொடக்குதல் நூ 

றைமையேோர எ.று, 

தனமா அருள்வயப் பட்டபோறு எல்லாம் அவ்வரு 

ள் வடிவாய்த்தோற்றலான உண்டென்றும், அங்கன 

தோற்றிய அருளை இனனபிரகாரமாழ் இருச்சின்றது.



ஒழிவிலொடுக்கம்; கடு 

என்ற சொல்லக் கூடாமையான், “இல்லையாய்?” என்று 

ம், ௮ச்னையும் சழன்று சா நீதப்படுகலின, அதற்கும் 

அப்புறமாய்” எனறும் கூதிஞர், 

இத்திருவெண்பாவால் பாணச்சதை அடைதற்கு எது 

உபாயம் அன்றென்று அறிவிதசவாறு காண்க. (௪௨) 

ஒட்டா இருக்கவென்றா லொட்டா துறக்கமாம் 

சுட்டா இருக்கிற ஈடர்க்கொழுந்தாம்- துட்ட 

மனத்தோடு வாயுவைநீர் மண்டையிலே வைக்க 

நினைப்பீ ரிதென்ன நிலை. 

(இ.ள்.) ஒட்டாது இருகாஈஎன்முல் ஒட்டாது உறக் 

SUD gly சுட்டா.ஐஇருக்கின் ௪டர்க்கொழுக்த.தம் ௭-௪, 

உமது யோசத்தால் கருவிகள்ஒன்றும் தாக்காத ஒழி 

நீதிருப்போம்என்,த bi SH Hew, ௮ச்சருவிகள் ஒழிக 

தபடி. நிற்க வொட்டாறு; கேவலம்வந்து சாரும்; அக்க 

ருவிசள் ஒன்றையும் எதிரிடா.த பார்ச்திருப்போம்எனி 

ல் ஆண்டு ஓரொளி*தாற்றும். (மனத்தால் வாயுவை 

HUGE oder gamer Tne chen.) 

தட்ட மனத்தோடு வாயுலைநீர் மண்டையிலேவை 

க்சநினைப்பீர் இத என்னகிலை ௭-2. அக்கொடிய மனத் 

அடனே வாயுயையும் பிரம ர£திரத்தில் நிறுத் எசலே 

முத்திஎன்று அப்பிரமரச் இரத்சில் அவற்றை நிறுத்தச் 

கருஅலீர் ! இந்சென்ன உண்மைநிலை ௭-௮.



கடு௮ யோகக்கழூற்றி, 

மனசையும் வாயுவையும் பிரமரந் தரத்தில் நிறுத 

திலை சருவிளெகலாம் ஒழியும்; மலைஓழியவே 

சேவலம் மூடும்; அத மூடவே தம்மோடு தமக்குள் இரு 

8.ஐ ஒறிவிச்பூம் இருவ௱ளாம தெரியாத, தாலின், ௮ 

ககிலையை, ERO) Few GT லை” Gr Got (Up 

இத்திருவெணைபாவால் யோகியாது கருத்தை எடுத் 

க்சாட்டி, இங்கனம நிரபின னம் தோறறும் எனி 

ன, எந்னம நிலையைப் பெறுவாஎனறு ஐவரை மறு 

தித்வாறுகாணக. (௧௩) 

வாயுவைவிட்டு மனச்ரைமாத்திரம் நிர ஈதினால் 9 

வததைப் பெறலாமே! $எனின, மேம கூறுினமுா. 

கூட்டிற் கு.ரங்கைநிழற் கோபணிக்கூக தாமனத் 

ஆட்டிப் பிடித்தா சடக்குவார்-காட்சியறச [தை 

சும்மா விருககி லசையாது சும்.றவிறி 

சம்மானை பமபரங்கா ணும். 

(இ.ள். காட்டு;ற௪ சும்.நாஇஉக்ில தசையாது ௪ 

த்றுவிறிசுஅம்மாளை பம்பரம் ௭-ஐ. போசம்ஒன்றையு 

ம் எதிரிட்டு சாடா.து சுமமாஇருபபிலும் ஒருவர்பிடித் 

அ அசைச்கா சுதானே சுற்றுன்ற விறிசுபோலும், ஒரு 

வா எறிர்,௪ பிடியா தசானேசுழலும் அம். மானைபோலு 

ம், ஒருலர் தட்டா௫.திம் பம்பரம்போலும் (கானேவி 
* \ 4 . 

RURAL அசைவ எனின்)



ஒழிவிலொடுக்கம். ௧௫௯ 

கூட்டில் ரரகைநிழல சோரணிச்கூத்று.தும் மன 

ததை தம்டிப்பிடிதத ஆர அடக£வார ௭-2. கூட்டி 

ல அடைத் உவைதச ௫ர௨ஈபயபோலும, நிழற்பாவை 

க கோரணிசகூகமபபோறும், ஒருவா பிடியாதிருக்க 

வும் சானே சேடமகசமம௱கழமனப போதததால பறி 

றிப் பிடிததறட்டி யாவா அடஃகெகொளவரா ௭-௮, 

உடம்பிலநினறு சேட்மிசுதலின, ₹கூட்டிற் குச 

meg” cermin, bipm காரஎரிரகூகததைககாண்டல் 

மாசுதிரம gm Bu 99755 கூடா ௩ துபோட, மனத்தி 

னது போகறாவரா ஏவ தனறி தசை அறிது 

பறறக கூடாமையீன, * ம "சயரகமிசகூத.த?' எனறு 

ம, பினமுகமாயச சி, 92 ழலிர, *பிதிக”” என்றும், 

குதிததுக கு ௪ ெழலி £, * தமமாளை எனறும், ஜாக 

ணத்தில் 3 CGE C சம்லாச சழமலவதனால, பம்பரம்!” 

எனறும் கூறிஞா, 

கூட்டிற் குரவசசைவும நிழறகூசதசைவும் தூலமா 

சலின, போதம் அசைஈசலிடதர அதனது அசைவிற 

கு உவமையும், லிறிச௮ம்.பானை பம்பரத்தசைவும் சச் 

குமம் ௮சலின, போசம்சிறிசடங்கிய இடத்த அம்மன 

தீதின் ௮சைவிறகு உவமையுமாகச் கொள்ச, (#4) 

பற்றுக போதும் பதறும் பழக்கமதைக் 

கற்ரு லென்னாகக் கலச்காது-௪ற்றேரி



௧௬௦0 யோகக்கழற்றி. 

இண்டிவிடிற ரூன்காண செனன மாணமது 

மாண்டுவீடி of aunt ener 

(இ-ள.) பறருதபோதும பாறும பழகாமதைக கற 

ரூல் எனஆசுக சலககாது ௭-2, ௨ பொருளையும போ 

சங்கருசாது௮-சவற றிரு தபோதும மனனா அசை 

65 பபோததகோடுச கூடிய பழகசகசான விரைகதெ 

மூம மனசதைப போதததால பிடிசடூச சாசிதத டை 

ககுவனஎனின, உனனை எ௩ஙனம் மயங/க சலசகாு, 

நீ சற௱றே தீணடிவிடீனசான செனனமரணம 2 gi 

மாணடுவிடின சிவமாவை எ... நீ உனபோதததால 

அமமனதஇனைச சணபபோதாயிறாம பிஉ௪.து விடுததி 

எனின, அ.து. காளே பிறபபும இறபபும iD» SGI EI a LO 

பிடி.த,௫ விடுககுமபோதம இ௱கஏம உபாயம் துறிநது 

இததூஎனின, ௮மமன மும இறககும யம சிவமாவை, 

பிடித்தபோது நினைபபும விடுததபோத மறபபும் வ 

ருசலின், 'செனனமரணம்'” என முர. 

இவவிரணட திருவெணபாவாலும தறபோதததால 

ன ததை அ௮டச்சச கூடாதெனறு அறிவிசசவாறு கா 

apy Fe (௪௫) 

அறிவா யிரீர்மயக்க மாகா தசையில் 
விறிசாய விடாதோ விகற்பம்-பிறியா த் 
சாசி லுனிபோற் சமாஇவரின் ஞான 
சாசனுமக் கொப்மா ரொவர்,



ஒழிவிலொடுக்கம். bes 

(இ-ள்.) அறிவு guQrt nuden garg gmeu9H 

விகறபம் விதிசுதய்விடா?தா ௭-௮. ஈருவிகளைஎல்லா 

ம் நீக்கி நினற உயிர் உறிவை விட்டுகீங்காத அருள் 

திவாயிருசுகோள; gt Barth Bm. Sta cher, wuss 

ம்வந்தடா, அவ்வயிரஜியைப பிறியா அறிவைத் தற் 

போதததால எதிரிட்மிப் பார்ப்பதாய் ௮சையில் விகற் 

பஞ் சுழல விறிசபாலாய்ச் சுழலும், (துகலின, ௮ங் 

குனம் பாரதீ அசையா, 

பிறியாத் தராசின் னி?பால் சமாதிவரின்ஞான இ 
ராசன உமக்குஓப்பாரஎவர் ௭-2. இரண்டுதட்டிலும் 

இட்டபொனறும கலலும் சரியானபோறது €ழ்கின்ற 

முள ஓர்பால்சாயாது மேலறின்ற முளளைப் பிறியாத 

ருச்த அசதராசினமுள் நுரி2பால, மயக்கமும் விகற்ப 

மும்அடா௪ அவ்வறுளறிலின சேோ உமதுபோதம் ௮ 

சைவற்று இருக்கும் சமாஇ உருமாயின், ௮ப்போ.து கீர் 

ஞானராசன ஆவீர், தஷ்தனறி இவ்வுலகத். ஐ உமக்கொ 

ப்பாரும் யாவர் எ-று. 

சல்போலும் கேவலம், பொன்போலும் சசலம், கீ 
கல்மிகுஈதடோ.த சல்தட்டுப் புறத் தும பொனமிகுக்த 

போதுபொனதட்டுப் புறத்தம் சாயும், கழ்நின்ற முன் 

போல் ஆன்மா, இம். மள் சாய்ர்தபோதம் சாயாத ௮ 

சைவற கேடேகினறபோதம் அசைவற்றுமேல்நின்ற மு 

ள்போல் ௮ரூள்என ௮றிச, மேல்நின்ற முள்போல் 8ழ் 

கின்றமுளளும் தசை வற்சேரே நித்றல்போல் தன்ம,



௧௬௨ யோகக்கழற்றி, 

. . shy a . 
அருளில் அசைவற நிற்கவேண்டும், ஆகலின, தராசு 

அனியபோல” எனமுர், இ௱ஙனம் நிற்கின்ற சமாதிவ 

ரூதல் ௮ரிசாகலின, ஈலரின”' எனமூ, 

இத்திருவெண்பாவால் கேவலசகலங்கள் தாக்காறு 

இருவருட்கண நிற்றற்கு உபாயங்கூறிய வாறுகாணச, 

இங்கனம் கேவல சகலங்களை நீக்கித் திருவருளில் 

அசைவற நிறகக்கூடாது, யினும், இரசுக்கரணங்களை 

அட.க்குதற்கு உபாயம் மேறகூறுகின் முர, 

நீர்க்குப் பதமு கெருப்புச் சுடிந்தொழிலும் 

காற்றைச் ௪லிக்கவுமார் கற்பித்தார். ஆக்குமிது 

போகா மனாத புதைக்குநிழல போலாநீ 

ஆகாயம் போற்பா ரறும், 

(இ-ள்.) நீர்க்குப்பதமும் கெருப்புச்சுடும் தொழிலு 

ம் சாற்றைச்சலிக்கவும் இர்கறபித்தார் தாக்கும் இ 

மனாதிபோகா ௭-ஐ. நீர்க்குக்குளிாம்.து பஞ்செய்யும் 

குணமும், கெருப்பிற்குச் ௪ட்டொன்றுவிக்கும் குண 

மும், காற்றிற்குச் சலி;த்,ஐத் இரட்மிம் Gorgon so) 

த்தார்யாவர் 1 அவற்றிற்கு இசகுணங்கள் இயல்பான 

வாறுபோல், மனத்திற்கு ஒர்பொருளைப் பற். நம் குண 

மும், புத்திக்கு ௮ தபறநியபொருளை நிச்சயிக்கும் குண 

மும், அகங்காரத்திற்கு ௮அுிச்சயிச்தபொருளை அபி 

மானிக்கும் குணமும், சித்தத் தக்கு அஃ த௮பிமானித்த 

"பொருளைச் இந்திக்கும் குணம் இயல்பாம், அகலின்;



ஒழிவிலொ டுக்கும். ௧௬௩ 

யாரவர்களும இம்மனமாதி அற்தர் சரணங்கள் நீங்கா; 

ஆயின, (8ீர் இனம் கூறிய தாமுன அக்சாணங்கள் 

அ௮வ்வனம் இருப்பனஅன றி அவற்றை நீச்சவேண்டா 

வோ ?எனின.) 

புதைச்கும் நிழல்போல் தம நீ அகாயம்போல்பார் 

அறும் ௭-௮. தனனைப் பு-சகட மணபோடும் தோறும் 

அமமண்மீஐ மேனமேல எமப்பட்ட புறைக்கும் நிழல் 

போலும் ஐக்கரணருள உனபேடதமான் அடக்கும் 

தோறும் இப்போதசஇன மிர Crom “மல் எழுவதாம்; 

அகலின, உணு உடிரள பிரிவ௱றிராக அருளை உட் 

LY Denier ap bin தான்றி & :ரயம்போல், வி 

வவருணஞானம்சண்ணால் சேகடதி பிரபஞுசங்களை எல் 

லாம் நிர தரமாய்ப்பா; இங்ஙனம் பார்ததபோது அக் 

உரணகுகசள அறும் எ-று, 

us Yor Ne Oe er gy பிரப் 

ஞ சத்தை மாடும்பொழு ஈம், அங்வனம் செல்லா வி. 

இ நணால ERB ST RTD 

த்து அவ்வாசனையால உளவே அுசையும்போதும், தற் 

போகததால ஏ.க்ன அடங்காம மேனமேல் எழும். 

ஆகலின, புறம்பும் உளளும் திருவருளைப் பரிபூரணமா 

ய்க்காணின அசகரணர்சள் அடங்கும் என்பதாயிற்று, 

நீராதி இயறகசைக்குண களைப் போதத்தால் அடக்கச் 

கூடாத போல், மனாதி இயற்கைச் குணங்களையும் இத 

ஞல் ௮டச்சச்கூடாதென்பறுங் சாண்ச,



௧௬௪ யோகச்சழற்றி. 

இசிதிருவெண்பாவால திருவருளை உள்ளும் புறனும 
WAL REMOTE பாலிசதால சரணம HDHD என 
௮ அறிலவதத உாறுகாணக, (௧௪) 

இ௫்கனமக er eR பு௱னும் பரிபூணமாய்ப் பாவிப 
பு அருளன?மு 1 எனின, மேறகூறுகின ரா, 

மண்ணை மலையை மமிகடலை வானகத்தை 
எண்ணி லளந்தறிய வெயதுமோ உண்மையை£ 
உண்டென்னி லேராவாரத்தை புணடலலா துன 
னெழிவைக், கண்டறியி லவனனவியமாம காண, 

(இ-ள்,) மணணைமலையைம ரி உடலை QUT BT FIO ௭ 
ண்ணீல அளக த aN ows lot எ-று, Dawes 
முழுசையும வானசமுழுசையும நீட்டல இளவையா 
ஜும், மலையைஎடிசதல அளலையால௮ம், மறிகடலைமுக 
FSM அளையாறும், எனணணுறி தத ஒருவரால் இல 
alam py gard. Aus mh? ow, அதுபோல) 

உன௱௭ மயை நீ உணடு என்னில் 6 வரா ததை உணடு 
அல்லாது உனஒழிவைக்சணம் Bi புனனியம g 
ம் எ-று Qo oF DA mis EN oy ப mM BEA EO Qa 
சறள் இருந்த சராசர உயியட ip உட்புறம்பாய் நி 
60 DB gran art Boater © vom டென்று சொத்றிஎனி 
னள, அவ்?வரா சொலலும உண டா வி௮ளறி இசசொ 
gv பொருள் இத எனறு உ௱பபோாசததால் இசன 
gales Be தோம் Belay te ௧௩ணடு அளவிட்டு



ஒழிவிலொடுக்கம். ௧௬௫ 

wus KACO! gma ingen, அளவிட்டறிவே 

௬ எனில, உனக்கு ௮னனியமாய் இருந்த அவ்வருள் 

அனனியமாய் நீஈகும் எ-று. 

இசனால் போசசதாற சிறிசளவிட்ப்படும் மண்ணாதி 

பொய்பபொருளையே முற2ம அளவிடககூடாத எனி 

ன, அப்போத சாசத்திரநத மெயபபொருளை எங்கன 

ம அளவிடச்கூடும் எனபதாயிறறு, அருள் அனனிய 

மாயிரு தள்ளத; அபயிறும, போத சடித்தபோ௮ 

மலவாசனைதோனறம், இமமலவாசனையோடுல் கூடிய 

போதததிற ௬ மலரசிதமாபிருக தள்ள தவ்வருள்தோ 

றத. ௮கலின, “அனனீயமாககரண் எனஞுர், காண் 

OE, 

இத்திருவெண்பாவால் அருளை எதிரிட்டு அறியின் ௮ 

ன்னியமாம் எனறு அறிலிதத வாறுசாண்க, (௪௮) 

உஇத்தொடுங்கும் பொய்க்கா ௬ுபாதான மென்னா 

அஇப்பை யுதிப்பா லொகெரின்-பதைத்செழுகந் 

த, பந்தன்றோ சாட்சியைப்போற் பார்வேர் பறி 

கொந்தலர்ந்து காயாதொக்கும். [sans 

(இ-ள.) உதித்து ஒடுல்கும் பொய்கார் உபாதானம் 

என்னாது உதிப்பைஉஇபபால் ஒடுக்கன் பதைத்து எமுச் 

தபச்.து தன்றோசாட்டுயைப்போல் பார் ௭-2, காய 

த்தில் தோன்றி மறையும்கரர்போல், மாயைழில் தோ 

ன்றி ஒடுல்கும் பொய்யாயெ சரணஞ்களையும் *ம்மா



௧௬௭ யோகக்கழற்கி, 

யை என்று அருளால்சண்டு நீச்சா.த; அதனை மெய்போ 

லகருதி அ௮க்கரணங்கப போதததால அடக்கல், த 

வைகரத்தால் ௮றையசோறம் விரைநதெழமுந்த பாது 

போல் தஐகாவோ! அப்பகதைச்கரத்தா லறையா தவிடு 

தீதால் நிலகஇிற்கி_க்கும். ஆசலின, இதன்சாட்டியைப 

போல் உன்போதததால ௮வதறை அடக்கின,மேன் மே 

லெழும் எனபதையும், உனபோதம் சும்மா இருப்பி 

ன அ௮வைதாமே அடங்கும் எனபதையும், பாத்த றிதி, 

(அஃதனறியும்.) 
வேர்பறிததமரம் கொந்து அலாஈதுகாடாது ஒக்கு 

ம் ௭-௮, நிலத்தில ஊனறிய முதல்வோபறிசதமாம 

பூத்துச் சாயாது, அபோலும், உன்போதம்அற்றபோ 

அ கரணஇிர்இரியல்கள் ஒனறும தோனரறாு அழும், 

உபாதானம் என்ற மாயையை த.துகாரியததைக் 

காரணமாசக்கூறியத. கரணம்போல தோன்றி மறை 

gle போததசையும், 12 இபபுஎனமார்'' கரண௰சள 

போசம்இருகதபோத இருஈ.தம் இறகசுபோ இறு 

ம்வருதலின, போசகதைவேர்க்கு உமையாசக்கூறினா. 

இசதிருவெண்பாவால் அருளால் கருவிசளினஜ ௨ 

ண்மையை அறிச் நீக்கினால் ரீங்கும்்என்பதம், போத 

தீ, சால அடச்சன்மேன மேலும் எழும்எனபதம், கருவி 

களை நியஇகளைர்,ஐ தறபோதத்தையும் அட£இனால் மீ 

ட்டும் கருவிகள் தோற்றாவென்பதம், அறிவித்தவாறு 

சாண்ச, (௧௯)



ஒழிவிலொ0க கம், ௧௬௭ 

இ௫்கனய் கருவிகளும் போதமும் இறச் தின்ற இ 

டதறுவரும் இலாபம் எனனை 1 எஸ்ரின, மேற்கூறுகெ 

ரர், 

சுட்டுப்போ கங்கழன்ற சுத்தமா மாத்டிரையில 

மட்டுத்கா னற்றநிடடை வாய்க்குமால-கெட்டே, 

தீலைச்செய்யு மாக்க சற்றோபாலவாரி (ன் 

மூலைக்கண்ணிற் மேன்று முறை. 

(இ-ள்.) சட்டுப்போகம கமன்றத்தம் அராமாத் 

இரையில மட்டு அறறநிட்டைவாய்க்கும் செட்டேன் 

தலைச்செய்யும் நர்சம் சற ௭.௨ து அரைச்ச 

ணப்போது அட்றும் இது அது என்றுசுட்டி அறியும் 

தீறபோதம் ஓ.நிஈத ஜாவாம்பின்திய சத்சுமாகியகிட் 

டைவாயச்கும, ஆயின, செட்டேன் ஆண்டுப் பிரவேசுி 

க்கும் பேராகஈதம அற்பமோ? 

முலைக்சண்ணில் பால்வாரிதோனறும் முறை எ.து, 

மூலையின2 சிறியகண வாரத்தில் பெரியபாற்கடல் 

உகயமான முறைமைபோல் பரிபூரணமாய்த தோற் 

றும் எ-று, 

எண்டுச்சுச்சம்எனற.த பரையோகம், இப்பராயோ 

சததில் னமபோதம் மிசவும் சேய்ந்திருத்தலின் ௮2 

னை, *முலைச்கண”எனறம், இங்களம் இருச்தபோது ௮ 

ரைக்கணதச்தில் அப்பராயோசம்டீங்டப் பரிபூரணாசர்த



௧௬௮ யோகக்கழற்றி. 

ம் ௮ரபலமாய்த்தோற்றலின் அதனை; ஈபால்வாரி'”என் 

ல்க திஞர். தான, தல், ௮சை. 

இச திருவெண்பாவால் கருவிகளும் போசமும்இறச் 

த நிலையிலரின்முல ஐ5$தலாபம் உண்டென்று அறிலி 

ததவாறு சாண்க. 

ஆகாயக் தேபலவுக் தோன்றி யடங்காதோ 

நீகாயத் தோட்ழுந்தி நீம்யெருள்-ஆகாதோ 

என்று௪லிப் பானே னெதிரற்ற பூணத்தே 

ஒன்று மிலைக்கா ணுனக்கு. 

(இ-ள்) நீ காயத்தோடு௮முர்இ மீங்குருள்தகாதோ 

என்று சலிப்பான் ஏன் ௭-.த. 8 சாயதிதோடு பொரு 

இ இருப்பதாய்க் கருதி இக்காயம் நீங எனக்கு ஓர்கா 

லம் இருவருள்வடிவம் ஆகாதோ ?எனழு சலித்துத்து 

யர் உறுவானேன. 

ஆகாயத்தேபலவும் தோன்றி அடங்காதோ எதிர் ௮ 

ற்றபூசணதச்தே உனக்கு ஒன்றும் இலை ௭-௮ அகாயத் 

இனிடமாய்ச் சர௮௪ரதேகங்கள் பறபலவும் தோன்றி 

கின்று அழியாசோ1? அத போல, உனபோதம் ஜா பொ 
ருளையும் எதிரிடா.து ௮ற்றபோது உன்னை விமுவ்கிகின 

ற ஏருட்பூணத்தில உனக்கு அத்தேகாதி பிரபஞ்சம் 

கள் ஒன்றும் இல்லை எ-று. 

,. இசாயத்தினிடமாய்த் தோன்றி ஒடுல்கும் காயக்க 

ச் அவ்வாயாசத்திற்கு அனனியமானதபோல், முன்



ஒழிவிலொடுக்கம். ௧௭௭௯ 

தேசாஇகளை யானென.த என்று பர்றிரின்ற போதம் 

இருவருளில அழுகதிப பூணமாய்பபோகத் தேகாதி 

பிரபஞ்சஙசள் அனனிபமாயத தோறறும ஆகலின், த 
காயதசே பலவு தானறி usomaq au? எனறும், 

பொயயாய்த் தோறாலின, “ஒன்று மிலைக்காண்'' என் 

அுங்கூறினார். காண-௮சை, 

இத்திருவெண்பாவால் அருள்வடிவமாய எனறைக் 

இருப்பன் எனறமாணாச்ஈனுச்சு ௮வ்வருள்பூரணமெ 

னறும, உனசுட்மிபபோதம் BOG அதனைவிட 8 ஒரு 

மூகல௮ன்று எனறும் அறிவித்த, அவனது தயை மா 

றறியவாறு சாணக, (௨௧) 

அவன் யோகபபழச்கம் நீங்கற் பொருட்டுப் பழக்ச 

இலக்கணம் ௭௫௧௫ மேறகூறுகினமா. 

பழக்கற் கொடி யதுபார் பாறைபினுங் கோழி 

கிழிக்கும் பொலியைக் கிளறும் விழித்தும் 

குருடர்க் கொளிபகையாய்க் கூசிக்கோல போ 

அருளைப் பகுக்குமான் மா. [டார் 

(இ.ள்,) பழக்கம் கொடிய2பார் பாறையினும் சேர 

தி இழிக்கும்பொலியைககிளறும் எ-து யாவர்க்கும் பூ 

னாள் தொன்று தொட்டுவரும் பழக்கம் நீச்சக்கூடா 

மையின் மிரவும் கொடிய த. அதனை நீபார்த்தறிஇ, அஸ் 

'அஎங்கனம் எனின், பனனாள் குப்பைதேதபழக்கத்தா,



த௭0 யோகக்சழற்றி 

ல் கோழி சற்பாறைறயிமை சகம், கெறபொலிமே 

லவிடிபபிஞும் சக ம, ௮ல்சன றி. 

விழித் தம் குருர்ச்கு ஒளிபகைதடக் கூசிசகோல 

போடா அருளைதனமாபகுகசம் ௭-௪, காசகோயப 

டாத குருடா கணஷேயதீஈது விழிததபோழம், கதி 

Oriel இருட்பகை போலாய்ககூடு முனபிழி ததகோலை 

கசைவிடா£. அவர்போக, அருளையடைாயா முனனா 

௮௮ இத எனறு கானாவாயபபகுதத பழககததால, இப் 

போது பகுதிசறகு இடமஇனறி, எக தானாபி௬5 
அ௮வவருளை HOA gs Ban wir அதனைப் பகுததுகா 

டிம் எ-று, 

சீக்கச்கூடாத பாறையைச் சீத்கல்போல பகுக்கக் 

கூடாத அருளைப் ப சத்தலானும, இளறவேணடுவது இ 

னறி நினறு தனனா பொலியைக் இளெொறுதலயபோல, 

பகுச்கவேணடுவது இனறி இருக அருளாககதததை 

BAUM அவ்வருளைபபகுததலானும், சாசமிகுஈசு 

போத கூடிப்பிட ததகோலை அச்காசநீஙகிககதரொளி 

sem bin, % a! deur ott முனதோ னறிய இருளாயக கூட 

ச்சை விடா போலும், முன்னர் அணவமறைப்பான 

இசுஎனறு பகுசச போதததை இப்போது ௮அவ்வாணல் 

ம்நீல்சி அருளொளிசஈண்டும், இவ்வருளொளியை முன் 

னர் ஆணவ இருள்போல் பாவிதலிடார், தசலிலும் 

இ்கனம் உவமைகூறினார்,



ஒழிவிலொடுக்கம். ௧௭௧ 

தேகாதிபிரபஞ்சங் களை எல்லாம் இருவருள் வடிவா 

ப்கீசாண்பதே அனி, அவற்றை தானாவாய்ப பகுப்பினு 

ம ழிவவருளைப் பருப்பசாகாதென்பதுக காண்க, (௨௨) 

கட்டியகாண் விட்டாலுங் கந்த்கலாக் கன்றுக 

ளைத், தட்டிப் புறப்படத் தும் தன்மைபோல் - ஓ 

ட்டொழித்து, நின்றாற்போ னீடிவமாய் நில்லெ 

ன்று நீக்கமறுத், தொன்றாககி லொன்றிரண் 

டா கும், 

(இ-ள.) கட்டியகாண்விட்டாலும் சு அகலாக்கன் 

களைக தட்டிப் புறபபபடித்தம் தன்மைபோல் எ.து, 

தறியோடுக்கடடிய ம்பைதசெறிச விமிப்பிலும் 

முனகட்டி யிருரததுபோல கரத, அததறியைவிட்டு 

நீங்காத சன்றுகளைக் கரத்தால் தட்டி ஓட்டிவெளியில 

புறட்படுத் தம் முறமைபோல, 

ஒட்டுஓழித்த கின முல்போல் நீசிவம்ஆய் நில்என்று 

C65 yos ge ஒனறு அச்௫ில் ஒனறு இரண்மி ஆகும் 

௭-2, முன்பந்தமா யிருச் தள்ள முப்பத்தாறு கருவி 

களையும் வித.ஐத் சனனையும் திருவருளையும் அறிவித் 
௮ ௮வ்வருளோடும் சேரத் இ, அவ்வருள் அசைவறதின் 

ரூற்போல் ரீ உனபோதம் ௮சைவற்றுச் சவமயமாய் 

நில்லெனறுகூறிச் சிவத்தைவிடத் தானொரு முசல்என் 

கருதும் தவிதபாவனையை மாற்றி, ௮ச்சிவத்தோடு 

ஒனருக்லும் போசஒழிவால் ௮தனோேன் முன ஆன்



௧௪௨ யோகக்கழற்றி, 

மா போகஅசைவால இரண்டாகும். அகலின, இதன gi 

போதம் இருஈதவாறு எனனை எ.று. 

கம்புசெகிஈ.௪ விடுவிசச போதே தாயைச்சென்று 

கூடிப்பால உணணும சனறுபொல, ஒட்டொழித்தபோ 

Cg தறபோதம ஓஒழிகது அருஎவழிச்செனறு சவத 
தை௮டைகத பேரினபசுசைபபெறம பககுவாபோலா 

கா, கட்டியசாண விட்டாலுஈசஈதசலாத நினற சன 

களைக கரசகாலசட்டி வெளியிற புறபபடுததித் தா 

யோடுஞசோக இ முலையை பபிஒஓ ச தணண விடுபபினும 

உனாணா த மீஞமாறுபோல, ஒட்டொழிகசலும னறி 

அருளோடுஞ்சோதத்த தலவிதபாவனையைமாறறிச் சவ 

ததோ டொனருக்கினும் அசசிவததோடு இரணடறறி 

GEM அஆஈஈதபயபேறறை ஓடையாது தறபோதறுசை 

வான இரணடாகலான, இவர்ககு இக்கனறுகளை உவ 

மைகூறிஞா, 

குரங்கை நினையா இருவென்று கூறத் 

திரும்பி யதுவே தியான।௨ வருஙகதைபோல் 

நீசிவமாய் கிலலென்ரு னீகயெது வாய்கினைக்து 

மாய்வையது வன்றோ மலம. 

(இ.சா.) கூரவ்கைகினையாது இருஎன்றுகூறத் இரு 

ம்பி௮.தவே தியானம்வருமசதையபோல் ௭-2, ஓர்பு௬ு 

வண ஓர்பேசைக்குக குரல்களை நினையா இருதி எ 

Cha, gee pane tis Mu மாத்இத்தில் மிண்ே



ஒழீவிலொ டுக்கம். ௧௭௯. 

௮க்குரஙகுத்தியானமே இவனுக்க மனத்தில் குடியா 

யிருகத.தஎன.று உலகசதஇல ௨ ழல்கும் கதைபோல, 

நீடுவம் ஐய் கில்என்முல மீககிதது அப்நினைர் ஐ மா 

ய்வை௮.து ௮னறோ மகம் ௭-௮, நீ Karon எத்ரி 

டாது சவமயமாய் நிலலெனறு கூறினா, ௮னம் 

எதிரிமம் போதம் api ats aFHawiior கிறபது எ 

ன்௮ுறறியாற, போசககால இவத்தை எ தரிஃடுப் பார் 

தீயான வமயமாயினேன இயினைன எனறு கருதி 

வருக தவாய்; இங்ஙனம் கருது வருஈதப்பணணுவ.து 

அன்றோ மலமாவது 61-0. 

கூரியபுகதி உடையோனுச்கு நீ Ky Wms Odor we 

Gaan rhe, gsr 2b bln mm oi) 6 Boy 

ப்பன், அமுபோல, இவிரதர பக்கு௨னுக்கு நீ சிவமாய் 

இெலெனமுல் ௮க்சணமே சி௨ம்என்றும் தானஎனழும் 

கரும் தவிதபோதமஓழிஈ த சிவமாய் நிற்பன எனறு 

அ.திற்கு எதிர்மறையும் வருவித துச்காண்ச, (௨௪) 

மணிப்பாம் பிருளின் மறை₹இ.க்கம் தேடும் 

கலக்காந்தற் போததிதைக் காட்டி-உணர்ததுஇ 

நீறிழ்கணெறு கிழலுயுத்தமாம போலாம் [லும் 

ஆரித்தை நீக்மயிருப் பார், 

(இ.ள்,) மணிப்பாம்பு இருளில் மறைந் துஇருச்சத்தே' 

டும் சணக்குதம் தற்போசத்சைச்சாட்டி உணர்த்த 
லும் ௭-௮, சென்னியின் மீதுமணியையுடையட் பம்பு



௧௪௪ யோகக்கழற்ழி. 

தான் இருளிடத.த மறைகதிருப்ப இருளைத்தேடும் மு 

றைமை?பாலாகும. கீ உனபோசதகை Cpe colt. Og cw 

A FA WO PFS mI gen So HO Ups maawatan 

போதஞ் சிவிபபசைசசாட்டி, அரு ளையும உனனைவிட்டு 

நீறகாச பரிபூரணமஎனறு அறிவிப்பினும தெளியது 

கொள்ளா, 

கீரிலகணெறும் நிழல உயக்சமுமபோலதம் தா இத் 

தைநீகட இருப்பரா எ-ு. பிரளயமாயக சோத துரின 

ற எதசசலத்தில இணெறுதொட்டு நீ மேடும் ஒருவனை 

பபோலும, சனாரிழலை எதிராயக சருதி அதனா 

உயுததஞ செயயும ஒருவனைப?பாலும், பினனரும உன 

போசஞ் €வியாறிறகும். தசலின. இபபேராசதை நீக 

இச்சிவமாயிநப்பார் யாவா TH, 

சென்னியினமீ ஐ மணிச்சடலா உடைய பாம்புஇரு 

ஊைததேடுரசோறும அவ்விருள நீஈகுவதுஅனறி நில 

லாது, அதுபோல, ததபோசுகசை முனனி டமி 2ருைத 

தேடு தோறும் இவ்வருளகீ சகுவ றன றி நிலலா.த 

எனப.தம், அபபாமபு சென்னிமணியைப் புரைவழிக் 

கொணாரநத வாய்க்குள்அடகன, இருளதேடவேண்டு 
வதுஇனறு, அதுபோல, முனனிட்டபோதத்தைப் பின 

னிட்டால் ௮ருள்தேட வேணூவன இன்று எனபதும், 

௮வ்விருள் கிறந்தாறபோல் இவ்வருள நிறைர்திருப்ப 

என்பதும், நீர் வெள்ளமாயிருக்ஈவும் «tthe Boar 

தொட்டு நீர் சம்பாதிக்கத் தொடங்னெவளைப்போ



ஒழிவீலொ டுக்கம், க௭எடு 

ல், அருளெக்கும்பிரிவ/றபூரணமாயிமக்சவும், அவ்வரு 

ஞளதேடி முருளைச்சம்பாதிககத் Ot mE Gao என 

பதம், FONG BH ௮சைவால நிழலிதுசைவ த எனறு தி 

யாற ௮தறகுலா அசைவு வள எனறு ௧௫௬இ Ys 

ஜோூிஉயுகசஞ் ரெயலானைப்போல், சன்போத ௮சை 

வால சருவிகள அசைவ நனறு அறியா W ௮தறகு ஓர் 

Yoo FAY Ca ger seer FG வழை விடக்கத் 

தொடகனேனை எனப ரம,நுவ்வுவமைக குறிபபுகளா 

ற கசாணச, இிககனம எரும ட்பாதம ஒழிபபார் அறியா, 

ஆசுலின, :இரிதசைய்க அ பிருபபரா?? எனமுர். “மணிப் 

பாம்பிருளையெனபத” சறம்பாதது முன்னிட்டு அரு 

8 நாடிகற குடவமை, SEN nme” எனப து அருளை 

டகதேசமாககாடுகறகு உவமை, “*சிழலுயுததம்”” என 

ப. தனனை ௮௫4 கு ஊணாகக்சொடுதது நிற்கவே 

சரூவி௨ள ஒழியம ௨னறு அறியாது, தரயபோதத்தால் 

அவரை ி..ககும்ழொடஙகுவதறகு உவமைஎனக் 

கொளக, 

பழக்கங் கொடியதபாரஎனனும இருவெண்பாமுதி 

ல் இஈ்சானகு இருவெணாபாவானும் அளவில் காலம்தற் 

போதத்தால அத்றுவிதராட்டததில pag ser, 

௮ப்போதமொழிததச் 6 வததோமி இரண்டற்று இருத் 

தறருஉபாயம் யாது கூறினும், பழக்கமிகுதியால் gor 

மாக்கள் அத்.சவிதசாட்டமொழித* நிறறல் மிகவமரி 
தென்று முறிவிதசவாறுகாண்க, (உட)



௧௪௯ யோககாழற்றி, 

ஆயின் இப்பழச்கம் நீககுமாறு எங்கனம் எனின்மே 

றகூறுளனேருா. 
உட்புமம்பாம் பூசனையு மியோக சமாூகளும் 

சுட்டறிவு கெடடவாபோற நாவகுவறும.விட்டு 

பகல்விளக்கு மூசசி । படிசு ழமபோற பாசம் [ப் 

அகலகிறபார்க கராச!/ யாப பார். 

(இ-ள.) உளபுறம்புறும் பூசளையம் யோகசமாதிக 

ளும் ஈட்டு ௮றிவுகெடடவாபோக நூககுவதும விட்டு 

௪-த. ௮5தரிபாசும பகரிடாகமாயச செடயும் பூசை 

களும், இருதார பாவஞஷூபாக் சமாதகூதெலும, இது 

௮.தஎனறு ஈஃ்டி௮ுரியும சற£டாத௰॥ செட்டுப் பரமா 

கரதநிததிரை பண று ௦ மெயஞுநானிஈளைப பால, ம 

னததால பிராணலவாயுலவல உளம௰ிச றப பிரமரஈதிரத 

இல அசனுள்மாறக ர. தூவசவதம துய இவற்றை 

எல்லாம் பொய் பென gw NWO BD, 

பசல்விளக்கம் உச்ரிப டிஈமும் போல் பாசம். கல 

கிற்பார்க்கு தர் சரிஒப் பா எ- ந, பகறசாலத தஏறறி 

ய நிபமயபோலும, உச்சிகசாலகதட படிசம போலும், 

கருவிகள முபபத்தாறுமச எற 2பாகத இரு வருளில 

௮சைவற நிறபொர்க்கு இணைஒஓபபரா யரலா எ.து, 

இருளில் தோன்றிய தபோனள gm Ne சூரியப்பிரகா 

ச.திதால முதல்கெடாது ஒளிசகட்ட பாலலிளககுப் 

போல், முன்னர் ணவ அரத்காரத்தில் தோன்றிய



ஒழிவிலொுக்கம், ௧௭௪௭ 

போல் வுன்றி அருட்பிரகாசத்தால் முதல் கெடா 
போதங்கெட்டு நிறறலின், ₹பகல்விளக்குப்போல்” என் 

௮ம், பொழமுசேறுகாலம் சாயங்காலத்து அன்றி உச் 

சிக்காலத்தில பஞ்சவன்னங்களையுல் சவராக படிகம் 

போலச் சகலகேவலதது௮னதறிச் ௪த்தமாகிய அருள் 

கேசே கருவிள்ஒன்றோமம் தாககறறுஙிற்றலின, “உச்சி 

பபடி.கம்போல்”” எனறும் பபாசமகலகிறபரா'” என்று 

Aner. பகல்விளக்கென்றது தறபோதம் வியா 

னஅருளிலகிற்றறரு உவமையும், உர்டுப்படி சம்போல் 

என்றதுகருவிகள் ஒன்றோடும் தாக்கறது பிறறறகு உவ 

மையும் தகககொள்க, 

இத்திருவெண்பாவால் நீ இட சாட்ப,பய யோகப்ப 

மச்சத்சைவிட்டு ரானயோகதிதில் பழகுதிஎனின் இவ 
கதைப் பெறலாமஎன்று அறிவிததவாறுகாண்ச.(௨௬) 

ஆயின் ஒன்றையும் கருதா சம்மாகிற்பின் சிவத் 

தை அடைவது எங்கனம் எனினமேற்கூறுனெரூர். 

இருட்கே வலத்தின் றெழுப்பியெஇ ரிட்ட, 
மருட்கே வல௪கல மாற்றித்..இரிச்சுடர்போல், ௪ 

ன்னமிவு இன்னிக்குத் தானுணவாய்ப் போவத 

ல்லால், உன்னுகலே யொட்தெல்கா ணும். 

(இ-ள்) இருள் சேவலத்து இன்று எழுப்பி எதிரிட் 

ட மருள்சேவலசகலம் மாற்றி ௪-2. கருவிகள்முப்ப 

தீசா௮ம் இற தஇன்மபோதமும் இறந்து Hasan 
லே



௧௭௮௮௮ யோகக்கழற்றி. 

ரமாயிருந்த கேவலத்தில் நினறும் இப்போது தன 

அருட்சத்தியால் கருவிகளைச்கூடப் பண்ணிச தற்போ 

தத்தைஎழுப்பிச் சுருதிருருவாகிய படர்க்கை முனனி 

லையாய்கினறு ஞான சமாதிகூடப்பண்ணி அத்தற்போ 

தத்இற்கு TEAL மருளாகிய கேவலசசல௰்களைப் 

பூரணமாகிய தனமையாய்நின்றுமாறறி, 

தரிச்சடர்போல் தன அறிவுஇினனிக்குத் தான்உண 

வு.தய்ப்போவது ௮உலால் உன்னுதலேழட்டுதல் ௪-௯, 

விளக்குக இரிமேலேறிப சர இறுகச்சிறுகத் இனறு 

வத முடிவில் அத்தீரிமுமுசையும் விழுக்குகல் போ 

கழதனனை அருளால் ஆறிவிச்தபோது தான இவ்வருள் 

வழிவரவரச் சிறு ச்சிறுகச்தென றுமுடிவில சனதுபோ 

சமெலலாம் விழுங்கத் தானாயிருக்கும் சவ) இற்குத 
தான புகிப்பாய்ப்போவதுஅனறித் தான் வேஹமொரு ழு 

தலாய்நின்று ௮ச்டவத்தை எத்ரிட்டு சாடிதலே அதனை 

EGS ௭-௮, 
கருவிசளும் போதமும்இறர்்து கேவலஇருளில் இட 

ந்த நீ இிஞ்சிக்கியனா சுலின , அவ்விருளை நீக்கிக் கருவிக 

ளைக்கூடமாட்டாம்; கருவிகள் சடமாகலின், உன்னை 

HOMME கூடிஎழுப்பமாட்டா, இகலின், சுதச்தர 

மாயுள்ள அருட்சத்தி கருவிகளைக்கூட்டி. உன்னை எழுப் 

ப இச்கருவிகளோடுங்கூடி நீ சாக்கரத்தனாவை, இய 

கனம் உனக்குப் பெ; திலையில சதக்தரம் இன்மை 

பேரல் முத்திஇசையிலும் இனராகலின், நீ உன்போதத்



ஒழிவிலொடுக்கம். ௧௭௯ 

சால் ஒன்றையும் எதிரிடா.து ௮சைவற நிற்றிஎனின, 

seats உனனை விழுங்கிக் கொண்டு நிற்கும் 

எனறு அறிவிககளேண்டி, “இருட்சேவலததின றெழு 

பபி'” எனறும், “sonar Day Fé of”? எனறு கூறினார், 

“இன் maps” cron nse ser sya oped gua 

இவவாறெளக்கொள்க. சாணும்-அசை, 

இதச்திருவெணபாவால் ஈட் றறிருகதால் ger Be 

இவசசைப பெறககூடாது௪னபழறம், அனம்நிறபின 

௪வம் தானே விமுூவகிக்கொள ரம எனபதும், அறிவித் 

த்வாறுகாண்க, (௨௭) 

gia br ymin Gdn Aw நுறமுன Gauge இரிலை 

Cus Bom poles D Lot G46 + Cn Gem +B C10 Dan. VON (OPT 

அமிஈ்ததெல்லாம் பொய்யென்ற வத்துவிதி 

யார்ககும், வெயமபாழி மூனறல விடாது. பிற 

திறப்பை, அறு லுளகொழிவு மாகந்தமாமுஇிப் 

பும், போனாலகா ணுன்பிழப்பும் போம். 

(இ-ள்,) அறிசதழ எலலாம் பொயயென்ற அத்துவி 

இயார்க்கும் வெறும்பாழில் ஊன்றல்லிடாது பிறரது 

இறப்ப றுணால் எ-ஐு. தம்மால் எதிரிட்டு அறிர்ததெ 

லலாம் கணணினால்அறதிச்த காட்சிஎல்லாம் சணணாகா 

தவாறுபோல யாம் அல்லோம், இவை மித்தியாரூபம் 

என்று ௮௨ ற்றை நீக்இறின்ற வேதாந்தியாருக்கும் ௮ங் 

கனம் எத்ரீடாய்த் தோம்றுவனயாவம் இன்றிச் சாவ



௧௮0 யோ கக்கழற்றி. 

கூனியமாயிருந்த பிரமம் சாமஎனறு இச்சூனியத்இல் 

சறபோதம்னனதி கிறறல தவாகசம்விடாது, இகலின், 

நீ அவர்போலரிறறி, அயினும, செனனமாணபபமிவை, 

இள ம்கிறபினும உறபததிராசம உளவெனராீ॥ இனி 

உறபத்திசாசம இனமுய மூசதிபாதுஎனின. 

© CT QR SaytD QED SLD MLD உஜபபும யானால் உன 

பிறப்பும்போம எது, உனத போக ஓழிவ!ிய பரை 

யோகமும இபபஸாயோகத தல மேலிமிம தகதே 

தயமும்போனால தப பபாது உனபிபபபுமயேம எ-று, 

பாரையோகமும ௧௩ ஈ-பபேறும குனமாவிறகு தழு 

பவமாய்த தோதறலாழமை, அம்விடவசளில gow Waal 

ஐகுச் இவத்சோடு ததத மிதம் இனருகலாறும, பா 

னணாலகாறானபிறப்புமபோம” எனமுா, தவைபோனவி 

டர காதம். காண-அசை, 

இச்தருவெண்பாவால வேதாஈக்கள் இங்ஙனம் கிற 

லின் அவர்ச்சூப பிறப்புீங்கா செனபறம், பிறபபும 

இறப்பும் நீங்கும்தடம இவ்விடம் எனபதம, ௮திவிதத 
வாறுகாணக, (௨௮) 

அறிவுக் கறிலா யகண்டமாய் நின்ற 

பிறைவைக் குறைய நினைக்து-மறவையுமாய்க் 

தாமே சிவச்தைப் படைத்தழிப்பார் கற்மேடம் 

போமா நிலைப்பிறப்பேன் போம்.



ஒழிவிலொ டிக்கம். He 

(இ.ள்.) அறிவுக்கு அறிவுஇய் அசண்டம்இப்ரின்ற 

நிறவைக்குறைய நினைச்து மறவையும்ஆய் எ-ு, உயி 

ர்ககுஉயிராய்கின்.று அறிவிக் தம் அறிவாய், கண்டி.தமெ 

ல்லாய் சடச்ததாய், குறைவுஇன்றி ஒரியல்பிறறாய் எக் 

காலமும் விளங்காகின்ற பரிபூரணச்வததை ஏதேச 

வடிவாய்த் தற்போதத்தால இயானித் த, அங்ஙனம் 

தியானித்த வடியை மறஈநபோம் தன்மை உடையரு 

மாகி, 

தாமே சிவச்தைப்படைத்ு அழிப்பார் தன்தோடம் 

அபரம் ஆறு இலைப்பிறப்பு ஏன போம் எ-று, சம்மைப் 

படைத்தமிச்கும சிவதகதைசகாமே படைத்தழிப்பார். 

ஆகலின, இவர் இங்கனஞ்செய்கலான வரும் தமதுபா 

வமே நீங்குமாறு இலலை எனின பிறப்பெனனை நீங்கும் 

ol ~ Fe 

இயானித்தபோ_ ற வடிவூகானறியும், விரித்தபோத 

௮வ்வடிவு நீங்கியும் வருதலின், படைத்தழிப்பரா”” 

எனும், சிவதிதைப் பல-ததழிப்பது தோ ஷமாகலின் 

'கோடம்'' என்றுங்கூறிஞா். 

இக்திருவெண்பாவால் யோடியின,து சருத்தை எடுத் 

அக்காட்டி, இங்றனம் ஞானபச்குவன செய்லதுபாவம் 

என்று அறிவித்தவாறு காண்ச, (௨௯) 

மறப்பு நினைப்பு மயக்கும் விகற்பும் 

வெறுப்பும் விருப்பும் விடாமல் - விறப்பேனைப்



௧௮௦ யோகக்கழற்றி, 

பானுவும வேடுயுமபோற பராத்துமபரிசிகதும 

ஞானபகதன முகைகி ன 

(இ-ள.) மறபபும நினைபபும மயககும விகறபும ளெ 

௮பபும விருப்பும விடாமல விறபபேனை ௭-௫. மறப்பு 

ம கினைபபுமாயுளள சே.௨கமும சகலமும மாதிமாதிவ 

சலால, தேகாஒபிர பஞ்ச சளினமேல விருபபூம வெறு 

பபும் சனனககள?சாறும SAP meri gens 

OF g HualsensuS mo கனை அணவசதான இனப 

மெனசகருதி இறமாகத கொணடிருபபேனை, 

பாறுவம வேதியுுபோல பாகம பரிசிகதம ஞா 

னபாசன தான அுக௫ை எ-ப. புசவிருளை நீககும 

பானுவையும சனனைச சார த செமஈபபகிபானனாககு 

ம பரிசனயே இயையமபோனறு, தம ஞானபபிரகாச 

கோககதகால பாகம, கரசாண எகளாலபரிசிச த.ம, 

முமமலங்களையும நீககக Bara more Thr as Bs 

ஞானசமபஈதபபிளளையாா தம இருவடியில ஒனமு 

ககினா எ-று, 

தான அலலாக சேகதசை யானெனறும, சன துஅல் 

லாதபோகததை எனசெனறும ஈருசுபபன ணுவது மய 

சசம், அததேகபோகக (ளில வெறபபுமலிருபபும் வா 

சசெயவது விஃஐபமத-லின, இவ௱றைச கொடாக த 

நினறு இருவினை சளும இவகவிருவினை -ளால பிறபபிறப 

புமவிடாது வரலால, *மயகதம விஃறபும் வெறுபபு



ஒழிவிலொகெகம். EO Pig 

ம் விருப்பும் விடாமல்” என்று இம் மறைவைத் தக்கூறி 

னர். ஞான தீக்கை பண்ணும்போது இருபாசோக்ஃவம் 

வைத்துத் இருவடிஞூட்ட வேண்டுமாகலின், ₹பார்க் ஏ 
ப டட, டட ட 

ம்பரிசித தம்" என்றார். அங்கனம் பண்ணுக திக்சையில் 

உரவனையும் இருத்தலின், ௮.௮ கூருராயினார். அப்பாவ 

னையால் சம்மோடு ஐக்கம்பண்ணிச்கோடலின, தானா 

GH Gye” soo api. 

இத்திருவெண்பாவால் தமதாசாறியர் தக்கையினால் 

தம்மைத் இருவடிக்கண் ஜக்கியமாக்கிய முறைமை ௮ 

திவித் து, 8யம் ஞானஇீக்கை பண்ணிக்கொளளுகி என 

௮ தறிவித்தவாறுகாண்க, (௩௦) 

யோகக்சழற்றி முற்றும், 

ஆ. அதிசாரம் ௩-இ இருவெண்பா - ௧௨௧. 

  

௨ 

இருச்சிற்றம்பலம். 

௪-ம் அகொரம், 

திரியைக்க முற்றி. 

தத்துவச்தை யெல்லாஞ் ௪டமென்று தாக்க 

ற்றுச், செத்தசத்தின் கண்போற் நிமியாது-வை 

தீதெடுத்தும், பூரணமே பென்றழைத்துக் தேடி.



௧௮௪ இரியைக்கறற்றி. 

ப் புரண்டமுதும், கோரணிகாட் மெபேய்க்கு 
72. 

(இள) சத. தவததை எலலாம சடம எனறுதாகரு 

அறறு௪ செத்த அசசதின சணபோல திரியா ௭- 

தததுவசகளை எலலாம இது இத எனறு சுனனால அறி 

யபபடலாறும, தனனை வைகள அறியாமையாறும 

அவறறை௪ சடமெனறு றிந்து அவைகள ஒன மோடும 

தாககறற௫௪ செச்தாடடுககணபோல 1 _டறிவுகெ_ 

௪ சுமமாதிரியாமக, 

வைசு து எடுததம பூரணமே எனத அழைததம தே 

டிபபுரணடு ௮மூதம பேயக Serer கோரணிகாட்டும 

௭-து, சறபோத சாசசதிநாா£ா பூணடுவசகை அப 

போதததாக தாவடிவில் தவாசனமபணணி, அதனை மீ 

ட்டும தியானமபணணி, இ நஙனம பூஈனைபுரிக தும, இ 

வவடி. வைப பரிபூரணசசாரூபமேஎனற ஒலமிட்டழை 

தீதும, ௮சசவம எசணும இலலை மகாதலககளில உ 

ணடெனறுகருஇி ௮அததல௫சசளில தேடிசசெனறும, நில 

தீதிலவீழஈது புணடமு தம, இகஙனம இரியையாஎ 

செனலும பேயகக ட்டமகள கோரணிசகூததாடிக கா 

ட்மிம எ-று, 

செத்தசசஇினகண உயி ௮சதஇனசணபோல இரு 

ப்பிறும இதன சுட்டறிவு ௮சறகு இனமையபோல 

மெயஞஞானிசள பிரபஞூசெளபோல இருட்பிலும, இவ



ஒழிவிலொடுக்கம். ௧௮டு 

ரது கட்டறிவு அவர்க்கு இன்ஜி இருப்பர், ௮வர்போல் 

நீரும் இராது என்னைசெய்கனெறீர்என்று அவரு ஈடை 

யை இவர்க்கு அறிவிக்கவேணடி, அ்டடையின்றிய இ 

வரைபபார்த் த, “செததசசததின கண்போற்றிரியாது” 

என்னு. 

FLL May கெட்டுகிந்ப ற அருள், FLL EF ELI gy 

மருள் ஆகலின், இவரைப பேய்ககுவால், என.றும, இவ 

ரதொழிலை, “கோரணிசகூதிசெனெறம?” இவர்க்கு ஒன 

மலாபம் இனமையால பிறர்க க, காட்டும்!” என்றுங் 

கூறினா. 

இத்திருவெண்பாவால் இரியையாளரைப் பார்தது 

ஞானிகள் நடையை எ௫ுத துக்காட்டி, இவரைப்போல் 

நீரும் செய்யாறு என்செய்கின் நீர் என்று இகழ்சது கூ 

பியவரறுகாண்க, (௪) 

கரியைக் களைத்துவக்து கேட்டவாக்குச் சும்மச 

தரியச் சுகம்விளைக்த சீமான் - குருவன்றிச 
சற்மே பதைப்பத தரினுஞ சகம்படைக்கக் 

கறமுனுங் காலனுமாங் காண். 

(இ-ள்.) இரியைக்கு இளைத்துவச்.து கேட்டவர்ச்குச் 

சும்மா திரியச் சசமவிளைத்த மோன் குரு௮ன்றி ௭-2. 

மனத்தால் பாவிக்கும் தொழிலும், வாக்கால் தோத்இர 

ம் பண்ணும் தொழிலும், காயக்சால் அருச்சளையாதி 

செய்யும் தொழிலும் தயெ இச்சரியைசளால் மிசவும்



௧௮௬ இரியைக்கழற்றி, 

மெலி₹_த இவற்றை வெறுதஜு, ஞானத்தை விரும்பிவா 

தடை கேட்ட அ௮தஇபக்குவர்ககு இம்மனவாககுக்கா 

யகள் ஒசைதறகேவாய தறதபோத அசைவை ஒழி 

சீத அருள்வடிவாக்கி, எனககு இனன து வண்டும எ 

னப ஓனறும் இனறிச் ஈம்மா சஞ்சரிக்கவைத ஐப் 

பேரினபசுசை உணடாக்கிய இய்வாகநதச்செலவனே 

ஞானகுரு அன்றி, 
சறறே பசைப்பத் தரிறும் சகம்படைக்கச் கற்முற 

ம் காலனும் தம்சாண் ௭-௪, அப்பக்குவாக்கு தூணாவ 

ளவேனும் தறபோதம் அஙசதற?க தவாய உபதேச 

களைக் மிகாடுப்பினும். ௮ச்கரு சசத்தைப் படைத்தறகு 

க கறறுள்ள பிரமறும, இவனால் படைச துள்ள சகதஇ 

ல உணடாயெ உடல்களை ௮ழிச்கும சாலனும் தவன. 

அனறி ஞானகுரு அலன் எனறு அறிதி எ-று, 
போதம் பதைதசற்கு ஏதுவாகிய உபசேசறங்ககாக 

கூறலின், சசலகேவலக்கள நீககா; இவை நீககாமை 

யால் பிறப்பிறப்பு உணடாம். தசலின, *கறமுனுறகா 

லனுமாங்காண்'' எனமுா, சீவனமுததனாப் நிலததிற 

சஞ்சரித்தலின், '*திரிய'' எனருர். 

இததிருவெணபாவால் ஞானபக்குவனுக்கு முன்னி 

ருந்த சரியாதிவாதனைகளை எல்லாம்2பாக்கி, தறபோசு 

ம்பதையாறது மெளனமாயிடுக்குமபடி போதிப்பவனே 

ஞானகுரு என்றும், போசஞ்சிறிசேனும் பதைப்பககூ 

௮ம் ௮வன குருஅலன் என்றும ௮றிவித்தவாறுசாண் க,



ஒழிவிலொடுககம. கலு 

அகணி தேவற கசாககியெனறு சுககமாத்து 

வைசகோலான் ரூடி. மலையமிபபின்-துககியாய 

ராக கழுவி நிழலைப புகை /தளபபார 

ஆரைபபோல வாரெனன லாம 

(இ-ள.) அககினிசவறத அோசதுஎனறு ௨௩௪2 

௧.த வைகசேரவாலமூமி மலைஅரிபபின துக்க தயஎ- ர, 

அகஇனிசேவணுஈ க அரணம பிறசசதென ॥ கருதி, 

அது போதறக்ச சாசரைததுக சொடுகு, சேளம 

9றகததென.று அவனை வைககோலாசமூமி அ௮வறுக்கு 

முனனரே இ௱௱னம செயயாகிருகதோமஎனறு மலை 

வசத தமமேல ரமிகததுபாலும தசை உடைப 

உர, 

ரிரைககமுமி ழலைபபுகைதது அளப்பரா ஆரைப 

போலவார எனனலதும ௭-2. நீரை கீ£ ரலஈமுகித த 

மதஙிழலை மணணு _புதைகு அ£ரிழலை*த கமமடியா 

ல அளகு இவவளவுஎனறு அளவிசிவாரை யாவரைப 

போலவாாஎனற கூறலாம எ-று, 

எவர புத புபபுகளைஎலலாம் ௪வரவர் வயி 

ஐ ரடிருத சோணிசகப்பணணும அகடனிசேவனுககு 

அ? ரணம பிறகததெனறு உபசரிசகு முறைமையபோல, 

உயிரகடகெலலாம உயிராயிருஈது ஊட்டி உறகடு உப 

சரிக்கும் FF grees சொருபமாயளள சிவத்திறத 

தா குறைஉளளஅுபோறகருதி, அட்டவிதார்ச்சளை சோ



௪௮௮ இரியைக்கழற்றி, 

௪ உபசாரங்களைச் செய்தலான், :'புச்சினிதேவற்க 

ரததியென்று சுககஸாத.த வைககோலானஷூடி.” என் 

௮ம், இனஸறககு இசசாழிசை அளவும பூசைநைவே 

ததிய உபசாரகசாளைச் செயசிலமஎன ற மனத்கதிலய 

ருற்லால, : தசுகியாய” AM Mild, ௮கத்தசதைஎஉலா 

ம் சுத்தமாகனாம Gores மூவிச சசு௪மாகசசு தொட 

முூவானபோனறு சனளைச் சாக உபிரடளின த மு 

மலங்களையும் ஐடதது நினமலமாககம Wass 

நீராட்டி நினமலமாககஃக ஒமாடநலி ஞா, ஆகலின, 

“ாகசமுவ்”” எனறம, புகைப்பற க ௮கபபடா கிழ 

லைபபுதைகசத தொடஙுகிறாறே ல், ஒனறிறகும அக 

ப்படாதபொருளைச தாபோதசசால ஒபபட்டதுபோ 

ல் பாவித்து தவாசகனமபணணலின, “நிழலைபபுதைத் 

௮” எனறும், தனமகிழலை அள ௱ ரெ-லுரதோறும் 

௮ககிழலசடஈ ற கடக றசேறகபோல, நஉஙனம் இரு 

BZA ow சிவதசைச திபானிஈகூஈரகாழம் woh Buse 

னங்களுகு அப்பால பஉப்பாலசேறலின, “*நிழகளபடரா 

என்று கூறினா. சிவதசுன௪ உணமைபைசக சேட்டி 

௬5 ஐம.இங்கனம சசிய்தலான *தணாபபோலவாரெ 

ளனலாம்" எனா. 

இசதிருவெணபாவால் மலரசசெமாய் ஆகக்தவடிவா 
யிருகத சவசஇறக மாயாகாரிடமாகய &oog உபசா 
ரகளால சுததமும் சுகமும் உணடாகாஎனபதம, ௮2 

ளைப் போததசால அளவிட்டறியக் கூடாதென்பதம் 
விதிலித்தவாறுகாண் ௪, (௩)



ஒழிவிலொ Ga BLD. ௧௮௯ 

நீர்க்கும் வழிக்குக் துயரிலலை Bm Bore ட 

தார்க்குத் துயரென் றமிவமியா-ரறர்க்கருரை [5 

யாற்றுக்கு வாயகட்டி யம்பரகதுக கேணியிட்டு 

கரற்றுககுக காலபிடி.த்தல காண. 

(இ.ன்.) நீரக்கும் வழி பகம gruin Qavdw i Bh OL 

சாரக்குத AQuicen wo Ag Meo மமாசகாஉஸா ௭-2. 

வெளளமாய Hans ரளள நீரசகம ஐரூாக்முச்செல் 

goa Neu அனபம ஏத மடுலகே. தவ்வெளளத் 
தைப் செலவோக௫ம மவவமிசடா௮ செலவே 

ரககும துனபமெனறு அறிவதுபோல, ர்ணமாய 

மெளனமாய் அ்சதமாமிய௪ சிவததிறகு ஒர்துன்்ப 

மும் இனறு, அதற்கு ஜா னபம் உள தபோற கருதி, 

பூச கைவேததிய உபசார? ௪ செய்யத்தொடங் 

ம எமக தனபமெனறு அறிது, இங்கனம்செய் 

யம பூசனையாதஇகளைவிட்டி கீ, அச்சிவததை அறிவித் 

தறகு ஏதுவாய Gh" CVF OM Ws aT YO BO, இருவருள 

ஞானத்தை அறிபாத இரியாகுருவாரிய தூாச்சனா பிற 

ரக்கு உபதேசமபோற கூழும்உலா. 

யாற்றுக்குவாய்சட்டி Hours gs Goo Ae சா 

ற்றுக்குக் காலபிடித்தல ௭௪. பிரளயமாய்ச் செல்லும் 

ஆற்றுக்குவாய்சட்டி. சனைஅடசசச் சொல்லுதல்போ 

லும், தகாயத்தின்௧ண் ஏணிகாடடி இதனமேல் ஏறி 

அதனைப்யிடிச்சச் சொல்லுதல்போறும், காற்அச்சுக



௧௯0 இரியைக்கழற்றி. 

SOIL FEO முசலிய உபசாரங்களைச் செய்யச்சொல் 
அதலபோலும் ஆம் எ-று, 

மலைச்சண்கினறு கடலளவும் ஊடுருவிச்கோத் த கி 

னற ஆற்றுககு வாய்கட்டி. டக்கச்சொன்ன தபோல், 

பிரு திவிமுதல முபபசதாறு கருவிகளையும் ஊடுருவிப் 

பேராநநதக்சடலாய் நிறை BB 1B & Fla dan & ஓாவடி. 

வசது தஅவாசனம்பணணச் சொலைவைதனால, **இற.றுக 

குவாய்கம்டி”” எனறும், ஏஅறிரிறறறகும் அதன்மேல் 

ஏறிக்சசலவோறாகசம இடஉங்கொடுத தநின்ற காய 

ததை வ்? வணிமேல ஏறிபபிடிஈசச்சொன்னதபோ 

ல், அஈதரியாக பூசைக்குததான் சாலலு5 தானததிற 

கும், அத்கானததிரு£து பண செய்வோனுச் கும; உட் 

புறம்பாய் நிறைந்துள்ள சிவதை இற்கனம் இருப்ப 

தென்று அறியா ஐ, அப்பூசனையால தறி எனறு சொல 

வதனால, ஈம்பரத்துக்கேணியிட்ம்”” எனும், அருவ 

மாயிருந்ச காறறிற் தக்சால இனறு, அஸ்து ௮ங்கனம் 

இருப்பவும் அதற்குககாலபிடி.கதல முதலிய உபசாரம் 

களைச் செய்யச்சொல்வதபோல், உருவம அருவம் உரு 

வருவ.வ்களை எல்லாம் கடஈதினற இவததிறகு வடி 

வேயிலலை, இஃத இங்கனம இருப்பவும இதறகுச்சோ 

ட்சாதி உபசாரங்களைச் செய்யச்சொலவகதனால், *சாற் 

அக்குக்கால்பிடித்தல?” என்றும் கூறினார். ௨பசாரஞ் 

செய்தல் இருவசைப்பூசைக்கும் பொ.தவாசக்சொள்ச, 

சாண் - அசை,



ஒழிவிலொ டுக்கம். ௧௫௧ 

இத்திருவெண்பாவால் இரியாகுரு உபசேசத்தால் 

அனமலாபம் இன்றெனறு அறிவிசதவாறு காணக, () 

ஆயின ஞானிசகுக ஈரியைசெய்ப வேண்டாவோ ? 

எனீன, மேறகூறுகன ஸா, 

ஆகாயம் போவார்க்கு மாவிகையோ வாழ்க 

டலோ, மீகாமன் போற்ழிரிய வேண்டுமோ-யோ 

இக்கு ம். கன்மமோ பூரணன்காண் காலமுமா 

காயமும்போய், என்ன தொழிலையியம றும். 

(இ-ள். காயம் போவார்க்கு மாலிகையோ ஆழ்க 

டலோ மீகாமன் போலதிரிய வேண்டுமோ எ. மூடு 

காயகமனம் பண்ணு 7வராஃ ம் ஓர் பற்றுக்கோடோ! 

௮வ்வாகாயம் இழ்கடலேோ? ஈவ்வாழ்கடலில்செல்லும் 

மீசாமனைப்போல பறதுக்கோரிபறறி ஜாதுறை FITS 

றபொருட்டுத் இசை காடி. இங்கனம்சுழல அவர்க்குவே 

ண்டுமோ, (அதுபோல) 

பூரணன் யோடசம் கன்மமோ சாலமும் ஆகாய 

மும்போய் என்னதொழிலை இயறறும் ௭-௮, சிவயோ 

இ தகஈதபூரணன் ஆகலின், தேகாக்தனா யிருக் தள்ள 

இரியையாளனைபபோல், அவனுக்கும் இரியைசெய்ய 

வேண்டுமோ, அ௮ஃதன றி, சாலமும் அகாயமும் தாம் 

இருந்தபடி இருப்ப, தம்மிடத்தில் பிரபொருளகள் 

தொழிற்படுவன அன்றி, தாம் சென்று யாது தொழி 

லைச்செய்யும். அ றபோல், பூணனாயெ ௮ச்வெேயோகி



௧௯௨ இரியைக்கழற்றி. 

சர்கிதானத்தில் சருவிகள் தொழிற்படுவன அன்றி, 

தான் ஒருகருவிசளோடும் கூடித்தொழில் செய்யான் 

எ.து. 

அகாயசமனம் பண்ணுவோன் சானகினைசச தானத் 

இல வடயுவினு” செனறிருத்கவ போல, செவயோகி 

தான் கருதியவீட்டை அருளால் ஐடைகஇருததலின, 

“இகாஉயமயபோலவார்ககு மாவிசையோ” எனறும், அழ்க 

டலிறசெலலும் மீசாமனுக்குக் கப்பலாகிய பறறுககோ 

டுபறறி ஜாதுறைக்கண சா£தற பொருட்டுத் தசை 

ழூ.ச செல்லவேணடும். அதுபோல, கிரியாவானுககோர் 

வடிலைர் "வமாயபபாவிச்.து தாபதவியை அடைதற 

பொருட்டு ஆதறகு விதிமாரக்கமாய அருச்சனை யாதி 

été செய்யவேண்டுவதுபோல, அவாக்குச் செய்ய 

வேண்டுவ இனருகலின, “மீசாமனபோறறிரியவே 

er AG.” எனறுங்கூ.ஜினஞா். ச.வயோடு தான அறிவா 

யம் ஆகர்தம் சிவமாயுமகண்டு, தறிவாடயதான் 2665 

மாகிய இவத்தில கலமஇருப்பன். இரியாவானதான 

தேகமாயும் சிவம் சலையாதிகளாற செய்யும் ஓா வடி. 

வாயுமசண்டு, அதனைத் திரிசரணங்களால் வழிப்பட்டு 

இனிமேல ஓர்பசவியை அடையக்கருதி இருப்பன், ஆக 

லின, இவரஇருவருக்கும் இகஉனம் உவமைக. தினார்.() 

நெருப்பில் விறகுஇியா கெய்யிற்பா மோன்றா, 

அருக்க னிருளை யடர்த்தாற்போல்-மருட் கெடு



ஓழிவிலொ டுச்கம. ௬௯௩௨௩ 

க்க, ஞானத்தின் பேர்கிரியை காசமெனின் ஞா 
னிகஞம், ஊனத் தொழிலுழைப்பா Cua. 

(இ-ள.) நெருபபில் விறகு௨தியா நெய்யில் பால 

Canam ip அருக்கன் இருளைஅடர்தீதால்போல மருள 

கெடித்த ஞானதஇன்பேர் கிரியை சாசம்எனின் எ-.ஐ. 

கெருப்பினசண் விறகு தோனமு ௮அறதுபோலும, செ 

யயில பால்தோனரமுஅ ௮. போலும், அதித்தன பூசு 

விருளை அழித்.த எழுர்தாறபோல் மும்மலமாகிய இரு 

ளைழிதீது எமுந்சஞானம் அவறறினறு காரியமாகிய 

கரியையையும தோன்மு ரிச் தம. ஐ சலின், இத 

ஞானத்செனபேர் இரியாசாசம்எனறு வேசாசமல்களகூ 

றும் எனின். 

ஞானிகளும் ஊன த்தொழில உமழைபபரரோ ௭-2. 

இஈசஞான திதைப்பெறறு இழவே வடிவாயிரும்துள்ள 

மெஞ்ஞானிகளும் குறறம் பொருசதிய இரியைத்தொ 

ழிலைச் செய்வாரோ (செய்யார்) எ-று, 

விறகை அழித.து எமுஈதகெருப்பில் விறகும, பாலை 

அழிச்து எமுக்தநெய்பில பாலும்தோன்றா. அதுபோ 

ல, இரியையை அழிக்து எழுந்த ஞானதஇல் சரியை 

Craps. ஆசலின், இங்கனம் உவமைகூதினார். 
கிரியை பிறவித் துன்பதிதுச்கு ஏது ஆசலானும், அதனா 

ல் தன்மலாபுமாகிய இரதம் இன்மையானும்; (ஊன 
தீதொழில்”” என்றும், உழைப்பரோ'' என்றுல் கூதி 

ஞர், | 

2,



௧௯௪ இரியைக்கழற்றி. 

இவ்விரண்டு திருவெண்பாவாலும் ஞானிசகுச் ஈரி 

யைசெய்யவேண்டுவஜஐ இனறு என்று அறிவித்தவாறு 

காண்க, 
(௬) 

இரியையான் ஞானங் இடைத்தாலுங் கேடு 

கருவால் வரலதுபோற் காணும் - ஒருகோடி. 

சூரியனாக கூரிருளா Cuan. of Gv 

காரணனைத் இண்டகினைக் கை. 

(இ-ள.) &ீரியையால் ஞானம் இடைக்சாலும் சர 

வால் ப்போ கேடு சாணும எ. ௪. இரியைத 

தொழிலால ஞானங்கிைத்தத. BUD, ௮௧5௪ ஞான 

தீதிறகூக் கெர்ப்பத்தன்கண உறபத்தியாய் வ௱ும்பொ 

ராள்சள்போல் கேணெடாம் (ஃசன தி), 

நீ ௮லெ காரணனைச் நிண்ட நினைக்கை ஒருகோடி 
குரியலாக் கூர் இருளாலே சுருட்டல் ௭-. சடடுத 

அக்சளாயுள்ள .. । ஞ்சல்களையெல்லாம் சட தநின் 

ராம் அவற்றை நடதமம் காரணரியிரு£ த சிவனை 

நீர் உமத இரியையாலதெதொடர்கது பதி பககரு துல 

ஒருகோடி சூமியரை மிகுந்த இருளினால் சுரும்டிப்பி 

ஓ.த்தல்போலும் எ-று, 

சரியை கிரியா யோகங்கள் ஞானாசாரியரா ௮டை 

தற்குப் பக்குவம் அக்குவன ௮ன றி, ஞானத்தைச்கொ 

டா; அயிலும், முன்விட்டகுறையால் கிரியை அறுட்டிக் 

குங்காலை ஓர்கால் ஞானம் தோனறிற்றாயிலும், ௮



ஒழிவிலொடுக்கம். ௧௯டு 

சானம் ஞாளாசாரியாரல பெராமையானும், தான்செ 

ய்யும் இரியை மேலீப்டானும் நிலைபெழு துமறையும், 

ஆகலின், இரியையானஞானங்இடைகத்தாலும்”” எனறு 

ம, *கருவால்வருவதுபோறகேடு”” எனறு கூதிஞர். 

ஞானதகால் சிவதசைப் பெறவெணடிம் என்பது அறி 

யாது மாயாகாரியமாகிய கிரியையால் அதனைப் பெற 

சசொடகாலின், ஒருகோடி ஞூரியமைக் கூரிருளாலே 

சுரூட்டல”” எனறு உவமைக் தினார். திரியை ஏ.துவால் 

ஞானம்வகததாயிறும்? சகணடி இபபிமுசலிய தம.த கரு 

உல சாசமாவனபோல்்,, ௮6௪ ஞானமேலீட்டால் இரி 

யைகெடம எனபதும் தம். 

இஈதிருவெண்பாவால் இரியை அறுட்டி க்குங்காலைத் 

தெயவசதியாய் ஞானம கோனதிறறு, ஆயினும், ௮க்இ 

ரியைமலீட்டால ௮ஈத ஞானம் நிலைபெறறுகில்லா௪ 

மரறையும எனறு அறிவித்தவாறு சாண்க, (௪) 

சகாஇதம வேண்டிற் ஜொெழில்செய்வோ மெ 

முல, ககாரோ துயில்வார் ஈடந்தோ - விகார 

மெனசு, சாத்திரமம் புசைச் சமாஇகளுஞ் சா 

ரமபாதகு, கோசிஇரங்காண் மாயைக் குழாம். 

(இ-ள்,) சுசாதீசம் வேண்டின் தொழில்செய்வோம் 

என்றால் 8சாரோ ஈடர்தோ அயில்வார் எ-து. ஆ£ந்தா 

இீதமாகயெ வீட்டையவிரும்பின், அதனை அறிவிக்கும் 

'ஞானாசாரியமா ௮டை5௮ அருள்ஞானம் பெற்று, இவ்



௧௬௬௭ கிரியைக்கழற்றி, 

ane ஞானத்தால் அவ்விடடையாறு விடுத்து, இரி 

யைத்தொழிலான் மவ்வீடடையலாம் எனறு கருதி 

அச்இிரியைகளைச்செய்வோம் எனின, மெய்ஞ்ஞானிகள 

கசையாரோ? தல்சென்னெனின, நிசதிஸா பண்ணவே 

ண்டினோர் ஐரிடததப் புத. றக்கொணடு நிச்திரைபணா 

ணவ அன நி, ஒரூர்வழிகட6 த சென்மோ 1 நிதஇிவா 

பண்ணுவார் (௮அஞ்தன£ி,, 

விகாரம் எனச் சாத்திரமும பூகசச் சமாஇகஞ் 
சார்போதக் சோததிரம் மாயைக குழாம் எ-ஐ. ஞானி 

களோடு மாறுபட்டஅுபோன்று நீர் ஓதம்சாத் தரமும், 

அஈரியாக பூசையில ஜாவடிலைத்தியானிதது 60 ௪ 

மாதிகூடுசலும, உமத சாராபோததஇன கூட்டமும. 

மாயைக்கூட்டமும் அவை எ-று, 

போத ஒழிலில்கினற சுகாதீதத்தை விரும்பிஞோ + 

ரூவிகள ஒழிச்கபோ தும் ௮சைவருதபோலும, அவைக் 

ளோரடுங்கூடித தொழில்செய்தால, அப்போதம நெய 

சொரிதழலபோல் மேன மேல்வளர்தலின், 4௬காதீதம் 
வெணடிற மரொழிலசெய்வோமெனழு௨” எனறும், இத் 

தொழிலால் அச்சுசாதீதம் பெறுதல் தரிதெனபதம் 

ஞானிகளதிவார் ஆலின், “ஈகாரோ"” என்றும் கூறினா 

ர. தேசுமசைஈது செல்லும்போது நிததிரைவரினும், ௮ 

வவசைவு அர்கித்திரைாயை வரவொட்டா தடுத்தல் 

போல, கருவிகள் ௮அசைர் த தொழில் செபய்யும்போ௫ 

தெய்வசதியால் தாந்த நிதஇணாவரிலும், இத்தொழில்



ஒழிவிலொுக்கம். ௧௯௭ 

அரநித்திராயை வரவொட்டாத தடுக்கும் இாலிலும், 

தேகம் அசைவற ஓரிடச். தச் இடரதபோது நித்திலா 

ஈன்றாப் வருவதுபோல், கருவிகள் தொழிலசெய்யாத 

அடஙியெயபோது அகந்தநிததினா ஈன்முய் வருமாசலி 

னும், *,தயில்வார் நடஈதோ'' என்முா, போதம் ஒன்ரூ 

யினும் அடுத்த கருவிகள்தோறும் அதனதன் மயமாய் 

ச்சென்றிருத்தலின், “சார்போதக்கோத்துரம்"” என்று 

பன்-.மயரகக் கூறினார். “மாயைக்குழாம்'? என்றது 

சருவிகளை, போதமும் கருவிகளும்கூடிச் செய்தலான் 

இரண்டையும் கூட்டிக்கூறினா். பாசஞானம் பசுஞா 

னம்என்றும் ஆம், 

இத்திருவெண்பாவால் கருவிகளைவும் போதத்தை 

யும் சகடஈதுகினற ௪௨ரதீதமுததியை அவற்றாற்சேய்யும் 

கரியைகளான் அடையக்கூடாதென்று அறிவித்தவாறு 

காண்ச, (௮) 

Asn fico தானே சுகவுதய மென்முல், 

தொழிலுதயர் துக்கசமெனச் சொல்லோம்-தொ 

மில்செயினும், வர்திப்போ கம்போல வுண்டுடுத் 

தன் மாத்தரமாய்ச, சந்திப்பா ரைப்பேணிச் 
செய். 

(இ.ள்.) தொழில் இறஇிதானே ௬ுக௨தயம் என்றா 

ல் தொழில் உதயம் அச்சம்எனச் சொல்லோம் எ-று, 

இம்மையைச் குறிதிதுச்செய்யும் உமவாதி அறுவளைத்



௧௯௮ இரியைக்கழற்றி. 

தொழில்களும், மறமையைச் குறித்துச் செய்யும் சரி 
யாதி தொழிலகளும், வீட்டைசகுறிததுச் செய்யுங்க 

ருவிகளை நியதிகளைதலாகிய தொழில்களும், அதறகு 

மேல் ஞாதுரு ஞானஜேயமாய் நிறகும் போத ௮சை 

வகளும ௮றற இடர்தானே சிவாகந்தோதயம் எனறு 

வேதாகமங்கள கூறும, எனின், அணுவளவேலும் தொ 

மில் உதயமான இடத ஐத தனபம உணடாம் எனறு 

wD LACH, ஆண்டுக ஐன்பம் உணடெனபம 

தொழிலிற திதானே சு5ஃவுதயம் எனற மொழிதானே 

விளசகலின, 

ஆயின நீரிக்ஙனல் கூறிய ற்முன தொழில சிறிதே 

லும் செய்யவேண்டாவோ ? எனின. 

தொழில்செயினும் வஈதிப்போகம்போல உண்டு உடு 

த்தல் மாத்திரம்தய்ச் சிசஇிப்பாறாப் பேணிச்செய 

௪-த. இனதிஅமையாத சிற்டுல தொழிச£ளை நீ செய்யி 

னும் இனி மேலைக்குவேண்டும்எனறு ஒன்றையும் ௧௬ 

தாத), உண்டு உடுககும் வஈதிப்போசம்போல் இமமை 

மறுமைப் போசங்களில ஒனஷறையும் இந்தியாது, காடி 

கூழேலும் கிடைத்ததை உண்டலும, கரித தணி சக்தை 

யாசேனும் கடைதததை உடுத்சலும். தூய இம்மாத்தி 

ரமே இக்கும் பெரியோனாப்பார்த்த அவரைப்போ 

ல நீயும்செய்தி எது, 

ஒர்தொழிலும் செய்யாது நிழற்கண்இருப்பது சகம் 

என்றால் எமுர்து வெயலிற்சென்று தொழில்செய்தல்



ஒழிவிலொ டுக்கம், ௧௯௯ 

அனபம் என்பது சொல்லவேண்டிவது இனருசலின, 

இிதாமிலுதயம் கச்கமெனச் சொல்லோம?” எனமுர், 

வதி சு5த்தைச் சுதர்தனமையால் மேலைச்சு ஓனறை 

யும் குறியாததபோல், ஞானிகட்கு இகபரங்க Cara 

லாம் பொய்யாகலின், இவரும் ஒனதிளையும் குறியா 

£ அசலினறும் ௮வள உணடு உடுகதல் மாத்திரமா யிருத் 

தலபோள. இவரும் உண்டு உடுத்தல்மாக்திரமா யிருதத 

லினும் இங்கனம் உவமை கூறினார். “HG Houser Cu 

எரிச்செய்” என்ப, 8 தொமில்செய்கு தயிலும் ஞா 

னிஈன கடையைப்பார்திது அவர்செய்யும் தொழில்மா 

தீதரமே அனறி ௮இகஞ்செய்யயக என்பதெனககொ 

ளக, 

இசதிருவெண்பாவால் ஞானக்கிரியைமாத்திரம் மே 

லைப்பயன் குறியாத செய்க எனறு அறிவித்தவாறுகா 

ணக, (௯) 

சும்மா வி நக்கவைத்த @ த்திரமாஞ் சாத்திர 

ததை, விமமாக கதறுவதும வேலைகளும் - தம் 

மறிவால், நீட்டிப் பிடித்திருக்கு நிட்டைகளு 

ஞானிகண்முன், காட்டும் பரியாச கம். 

(இ-ள்) சும்மா இரச்சகவைத்த சூத்திரம் ஆம் சாத் 

இரத்த விம்மாக் கதறு தம் வேலைகளும் தம் அதி 
வால் நீட்டிப்பிடித் த இருக்கும் கிட்டைகளும் எ - gw. 

தீற்போதத்தை ஒழித்த ஆ5ர்தமெளனமாயிருக்க ஓதி



2 00 இரியைக்கழற்றி, 

வைச்த உபாயமாகய சாத்திரகசளை SiS gape 

ஓசலும, 8ீராடல் ததிிரியைகளைச் செய்தலும; தமத 

போதததால் ஓர்வடிவைத் இயானிச்.து உடலை நீட்டிப 

பிடித். து ஆசனக் கட்டியிருக்கும் கிட்டைகளும் தூய 

இவை எலலாம், 

ஞானிகள்முன் காட்டும் பரியாசகம் ௭-௮. இவைக 

ள் ஒனழம் இன்றி மெளனாஈகசமாயிருக்கும் மெய்ம் 

ஞானிசள் முனனர்ச் காட்டப்பட்ட பரியாசசமாம 

எ-று. 

வேதாகமவழிகூறும் ஞானசாத்தராச ளெல்லாம் 

தற்போதத்தை ஒழிததச் சிவமாயிருகசறகு உபாயங 

கூறும். தசலின, *௬மமாவிருச்சவைதத குசுதிரமாஞ 

சாததிரத்தை” என்ழம், ஞாளசாததஇரச ன அருத்தி 

ங்களை சாடிக சலுழ்சலான, '*விம்மா?” எனறும், அவ்வ 

ருததப்படி கில்லாமையான, 'சதறுவ.து எனறம், இரி 

யைகள் யாவும் அறிவனறு அகலிறும, உலகா வேலை 

யோடு இதுவும் ஐர்வேலை அகலினும், “வேலைகள் என 

னும்” தறபோதத்சால்கூடும் நிட்டை ஞானகிட்டை ௮ 

ன்மையால் “'நீஃடி.ப்பிடிததிருக்கு நிட்டை” என௮.ம, 

இஸவைஎல்லாம் ஞானிகட்குப் பரியாசகமா மிருததலி 

ன, “பரியாசசம'' எனறுங்கூறினார், **சம்மறிவானிட் 

ஒப்பிடித்திருக்கும்” என்றமையான் அருள திவால நிட் 
அட்கூடுதல் சிட்டை என்புதாயிற௮,
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இக்திருவெணபாவால போசம் இறஈ2 கிறபதே நி 

படைஎனறும, போததுசோடுக கூடிச செயவது கிட் 

டை அனறெனறும றிவிசசவாறுகாணக, (௧௦0) 

குடையுஞ் செருப்புங் கொடு௩டப்ப தலலால் 

படியூம் வீசுமபும பரபபி.இடையாடும 

மாத்திரமபோ லேசமய வாதமனம போதாத 

சாத்இரஙகற் முர்வீமிற் மூர் 

(இ-ள்,) குடையும செருப்பும் கொடுடபபது ௮ல் 

லால படியும விசுமபும பரபபி இடைதடும மாத்திரம் 

போலே எ-து, Qi ஊருககுச் செலலவேண்டினேன 
உடம்பில மக ழவெயிலாதிகள படா. சையில கூடை 
புமபிடித. துககொணடு, காலில கலமுள மணதாசகாது 

செருபபும தொட்டுககொணடு ஈநடபபதேஅன் றி, தகா 

உம எ௫கும குடை பரபபிப பூமிஎங்கும் தோலபாப 

பி அவறறிறகு இடையேசெலலு மாத்திரம்போலே, 

சமயவாதம் மனம்போதாத சாதஇரம்சறறு விடு 

உறரா தா ௭- து. சமயிகள் சானாவாசக கூறும் தரு 

௧௪ வாதங்களையும, அததருச்கவாததகால ௮கநதபேத 

மாய்த் தோறறம மனோவுத்திகளையும், ௮ளவு கூறிலும் 

அவ்வளவு போதாத சாததிரஙகளைக சுறறு வீட்டை 
தார் யாவர் Tay, 

ஓர ஊரை அடையக்கருஇனோன் மேலுக்கும் காலு 

ச்கும் தன்பம் ௮அணுசாவகை குனடயும் செருப்பும் ஙி



௨0௨ இரியைக்கழறறி, 

டி.த்கிட்டுக சொண்டு சென்று மவ்வுஸா அடைவு 

போல், வீடடையக் கருதினேன் அசாரியர் கூறும் உப 

தேச மொழிஈஞாம் அவாகொடுச்கும் ஓர் சாத்திரமும் 

கொண்டு, முவறறின அருத்தப்படி. இரிகரணங்களால 

ஒன்றையும் வரு6திச் செய்யாது சறபோதத்தையே 

ஒழிச்.து உவ்வீட்டை அடையாது, அளவி... ப்படாத று 

காயத்தினும் பூமியிறும குடையும் தோலும்பரப்பி ஈடு 

விடைசசெல்லத தொடங்குவோனைப்போலும், தருகக 

வாதங்களையும் ௮அவவாசத்தாலெமும ம?ஞனோவு.த்திகளை 

யம ௮ளவிடினும் அளவிடப்படாத சாத்திரமகளைக்கற 

௮ நீர் வடடையத்தொடங்குவது எனபதம், சிலகறபி 

மை *சனால் வீடு கூடாதெனபமும இசஞறகாண்ச. 

சாச்திரவ்களை மிகவுங் சுறமோர்ச்குசி தருக்கவாசமும் 

மனோவுசதியும் மிசவும விரியுமதகலின, சாத்திரங்கட் 

சு கனாவுகூறுவார் வேறுகூறாது ௮அவறறையே அளவு 

கூறினூர், வாசம் எனபதும் மனம எனபதம் அழுபெ 

யர். 

இத்திருவெண்பாவால் அபர ஞானத்கால வீடடைய 

க்கூடாது எனறு அறிவிததவரறு சாண்ச௪. (௧௪) 

அறிவாலே பற்றி யனுபவித்து விட்ட 

கிறியால வருமோ கெடுவீர்- அறிவாய்நீர் 

ஆம்போ தறிவிப்பான் முனு யயவையிரண்டும் 

போம்போதும் வாசாப் போருள்,



ஒழிவிலொடுக்கம். 2 OR. 

(D-ar.) a Sunes goCurg அறிவிப்பான் தான 

ஆய் ௮வைஇரண்டும் போம்போதம் வாராப்பொருள 

எ, கருவிகள் முப்பத்தாறையும் oS gener 
முடிவில்நினற அறிவு யாம் எனறு அவ்வறிவாய் Gyr 

கும்போது உம்மையும் தன்னையும் அறிவிப்பான தா 

னா தந்த அறியும் அறிவும் அறிவிக்கும் அறிவும்தயெ 

இவவ இரண்டும் நீங்கியபோதம் வாராத சிவனாகிய 

மெய்ப்பொருள், 

கெடுலீர் றிவாலேபற்றி ஏறுபவித்தலிட்ட இிறியா 

ல்வருமோ ௭-2, கெடுவீர்காள் ! தற்போத அறிவால் 

ஒன்றைப் பாவிதீதப் பசி, இஃது இங்கனம் இருப்ப 

எனறு அப்போதத்தால் ௮றுபலித்து அறி, மீட்டு 

ம் ௮ப்பாவனையைவிடுத்த பொய்யிஞல்வருமோ எ-று. 

பாவனையில்தோனறம் வடிவு மாயை, அவ்வடி.வில் 

இசம்பிறத்தல் கருமம், அவ்வடிவை மெய்யாகச் கருத 

பபண்ணுவது ஆணவம் ஆகலின், *இறியாலவருமோ 

கெடுகீர்” என்றார். அருளும் ஆன்மபோதமும் நீல்கெ 

டோ அன்மா சிவமயமாயிருச்கும் ஆகலின், *அவை 

யிரண்டும் போம்போ2ம வாராப்பொருள்"' ren apr. 

இத்திரு வெண்பாவால் அருளையும் போதத்தையும் 

கடர்துநின்ற வம் போதத்திற்கு ௮அகப்படாசென்று 

அறிவித்தவாறு சாண்க, (௧௨)



௨0௪ இரியைக்கழற்றி. 

அழிப்பே யவனுஈகு மிச்சையது வானால் 

இழப்பே யுனக்கிச்சை யென்னாய் - இழப்பை 

அறியா ததுகா ணறியாவஞ் ஞானம் 

கிறிகேளுூன் போதங் கெடல், 

(இ-ள்.) அழிப்பே அவனுக்கும் இச்சை ௮.து ஆனால் 

இழப்பே உனக்கு இச்சை எனனாய் எ-று. உனபோதத 

கை ஒழிப்பதே சிவனுக்கும் இச்சை, அவனது பூ... * 

சத்தி சொழிலும் ௮துவானால அவனது இச்சையபோல் 

உனபோதத்தை ஒழிப்பதே உனக்கும மிச்சையாய்க 

கரு. துவாய், 8 வீடடைய விரும்பினை எனின், 

(அயின tr இங்கனங்கூறிய அமுல் அஞ்ஞானம் 

கெடுதல்! மீமி ௮ன்றெனபறும், போதங்கெடுதல வீசி 

எனப தம் தயிறறு, இனி ௮ஞ்ரஞானமாவது wil gy oF 

னின் 

இழப்பை அறியா ௮அதியாகத அஞ்ஞானம் இறி உள 

போதம் செடல கேள் ௭-து, அப்போத இழப்பை அறி 

யாறு இரியையாதிகளை நீ செய்சலே அறியாமையா 

ய அஞ்ஞானம் எனறு அறிதி ஆயின, அ௮ப்போத இழப் 

பை அறிதற்கு உபாயம் HB er ner cH ar, Dumas om | 

Goh ceGurgadcbsne euruw சொலலுதும் நீ 

கேட்டி. எ-று, 

சிவனபெத்த இசையில் உடலை ஒழித்து மாயையில் 

னவத்து இளைப்பரற் றுதல்போல், முச்திதிசையில் போ
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தத்தை ஒழித்து அகந்தககடலில வைத் 2 இளைப்பாறு 

வன். ஆயினும், அவன ஓழிகதம இச்சைபோல தன்னை 

இழக்சம் இச்சைவைதத ஆனமயபோதததை ஓஒழிப்பன 

அனி, நபபோதச்தை ஒழிச்ரும் இசை இனிய ஆ 

னமயபோதததை ஓழியான தகலின, “இழபபேயுன௧இ 
22 சசையெனனாம் என்மார். 

இத்திருவெண்பாவால தறபோக காசததை விரும்பி 

ஷஞோர்கத மெயப்பொருள கிடைக்கும் என்று அறிவித் 

திவாறு காணக, (௧௩) 

மருந்து பிணியோடே மாண்டு புகை 

எரிகத விறழகோ டி.றக்கில் - விரிந்த 

கதொழின்மனதன் மட்டேநீ தோயும்கென் (63) 

நிழல்புதைத்தாற் போலெதிர்போய் கில். [டி 

(இ-ள்.) மருந்து பிணியோடே. மாண்டு புகைதீ எரி 

ஈச லிறகோடு இறகடில் ௭-2. பிணிமானாடபோது ௮ 

அ நீங்கறபொருட்டு உண்டமருநதும் அப்பிணியோடு 

மாண்டுபோம் எனில், எரிர்திவிறகு இருஈசால் அவ்விற 

கோடும் புகையும்(தீயம இறக்கும்) எனில அவையபோல், 

உன்போதம் இறச்தால் ௮ப்போதத்தோடும் கிரியை 

இறக்கும் என்றும் கிரியை இறகதால் ௮தனோடும் கரு 

வியும்போதமும் இறக்குமென்றும் அறியாத உள்போ 

Segre கிரியை செய்யுரநின்றனை,



௨0௬ இரியைக்ஈழற்றி, 

விரிசச தொழில்மனத்தின மட்டே ராடி சோயும.து 

என நீ கிழல புதைதசாலபோல எதாபோய்கில ௭-௪. 

தானாவாப் விரிச உனது கஇரியைத்தொழிலகள மன 

தீதினளவே அனறி ; வறு இன. அ.லின, கருவிக 

ள் மூபபக்தரகறயும் போசத்தையு எடகறுகினற இ 

வததைக கிரிடை ஏதுவாகக்கொணமி ஒப் 7பாசதசால 

தாடி, ௮ச்சிவகதை அடையசதொட௱கும் உன சரத 

லு என்னை, நீ ௮க்களுவ்களை நியதிகளை து அவற்றி 15 

ழ.வில்கினறஉணனை அருவால அறிக ஐ, பெரியகிழலில 

சிறியநிழல மறைஈதாறபோல நீ௮ச திருவ ளில மறை 

து எதரிசடலலாமபோய் நிறறி, இங்கனம்நிறறி எனி 

ன, போதம் ஒழிததமு உபாயமும சிவரதைப்பெறு 

தறகு உபாயமும் இதவேயாம எ-று, 

போதம் தோன்றிய ரா பிரியய?தோனறும். ஓப் 

போதம் இிலதீல ௫றகத். ர அபபோதத்தோடும் 

இரியை இறக்கும், அகலின, போசுத்தைப் பிணியாகவு 

ம், இரியையை மருஈதாசவு௦ வைதனுக்கூறினா. விற 

கு எவ்வள விருந்தது அவ்வளவும் புகையம தீயும் இ 

றவா, அவ்விறகிறாகபோசு அசனு_னே புகையும் திய 

ம் இறக்கும், அதுபோலச் கிரியை எவ்வளவு இருந்தது 

அவ்வளவும் கருவிகளும் போதமும் இறவா, கூரி 

யை இறிதம் சோனறாள இறபபின .தனோடும் இக்க 

ருவிசளும் போசமும் இறக்கும் தலி, புகைதியெ 

és விறகோடிறக்இல்” என்முர். சரியை இறச்தபோ
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ன் கரூவிசஞரரம் போதமும் இறக்குமென்றத எங்கன 

ம்எனின, ஈரியை இருரசபோ,ற போசம் வளர்வதே ௮ 

ன றி இறவாது, அகஈரியை இரஈதால போதத்திற்கு ௮ 

ச வின ிக்கெடும், இப்போதம்வெடவே டகளைத் தொ 

டாக றகின்ற கருவிகளுமமெடும, ஆகலின், இர்கன மெ 

னறு ௮றில. பெரியகிழலில சிறிடநிழல புறம்போகா 

ஸி தடஙன மறையமலுயோல பூரணமாயே இவ 

போதததஇல் இஞ்சிககசய மாகிய ஆனமபோசம் எதிரி 

௨உசையான டங்கன் இல் மறையும் நசலின, நிழ 
ச்சி லபுதைத்தாரபோல்'* என்மார். நீங்கிரின்ற கருவிகளை 

யம் ௮டைகந ந நின்ற இருவருளையும் எதிரிடா_து நிறக 

வேணடு மாசலின், “எதிர்போய்கில'” எனரார். 

இதிருவெண்பாவால் போதம் அ௮டக்குதற்குபாயங் 

கூறியவாறு காண்க, (ee) 

aap WiHlas காட்டறிவு நாமவற்றைக் 

காணக் கழலுங் கழற்றியிலே-காணி 

நமைத்திரும்பிப் பாராதே கான்றானென் னாதே 

அமிம்த்துகர கம்போனிற் பாய், 

(இ-ள்,) காணும் அறிவு காட்டு ௮றிவுமாம் ௮வற் 

றைக் காணச்சழலும் சழற்றியிலே ௭-2. கருவிகளை 

இதஇ,௫ என்று காணும்௮றிவு மீ, அவற்றை உனஅயிர் 

க்கு உயிராயிருந்து 'உனககுக்காட்டும் அறிவு ராம்



2.0.0 கஇரியைககழற்றி. 

அசுகருவிசளினத குணசகளை ட சரணச்சகாண வை 

களஎலலாம உனக்சனனியமாய நீங்கும் நீம்கசஇல 2 

வறறின முடிவிலகினற உனனைசசகணடபினனா. 

காணி ஈமைதகிரும்பிபபாராதே மானதான் எனன 

தே ௮மிழ்தது சரகமபோலநிறபாய் ௪-2. அககருவிக 

try Sig நீறகவும எனனை உளளபடு. அறியவும யா 

ன காணும அ௮ரிவுதகலின, எளக ௪௪ சுககதரம Dew 

மைஎனறு நீ மாணி என குசகாட்டும தறிவு ஓன்று 

உள எனறு எம்மை எதுரி்ப்பபாராதே, தங்றனம 

காணுமறிவும் சாட்டும் அறிவுமாய இறாஈதோம. அயி 

2, கண்ணொளியும ததிததன ஓவியும பிறதிபடா தழு 

போல் பிறிபடா இருப்போம அ௩லின, ௮ஃ்சன றி Daum 

னம் பிறிபடாதிருக்த பரிபூணசசை கானகானென 

௮ சருதாதே, சடலில அமிழததியகரகம் சலத்தைஉள 

ளே மொணடுி அக்சடலில் மறைஈதாறபோல, நீயும ௮ 

பபரிபூரணதமுக்குள்ளே அ௮மிழகதி நீதோனருு அத 

னுள்மறைஈ.து நிறபாய் எ-று, 

கருவிசளினன குணங்களை எதிறிஃ்டி அறிபாத 

போது ௮வைகள தனமாவிறகு ௮னனியமாய நீககா 

௮ அகலின,; '*சாணகசழலும'”” எனமுா. கருவிகளை எல 

லாம் நீங்கி துன்மா ௮ருள்வடிவாயபோறு அவ்ஒருட் 

பூரணம்எல்லாம் தானாய்த்தோறறும் இசலின், நான 
முனென்னாதே'” என்ரூர்,



ஒழிவிலொடுககம். ௨0௯ 

இசதிருவெணபாயவால் கருலிகள சேகுதறகு உபா 

யமும. அவறறைகீசகிர தனமா ஐருளால அறி ௮ 

_பூரணம விளககியபோது 2பாசம €லியா௫ அருளி 

லமறைநது நிறறறகு உபாயமும அதிவிததவாறு கர 

GUO 65. ( கறு) 

வதுவை௪ சடஙககளை மைதுனமாக கொண்ட 

நூதுமை௪ சிவாகககம போதும-பதையா ல 

விளககொடரிபி லெண்ணெய வியாபிய/னா௦போ 

கொளஃகொடுததல சதமியமாக கொள. 

(Q-or.) amas FLUE Swe மைஹனமாச கொ 

ண்ட புதுமை௪ Faw bb FW Clin gato ol» we தின புருட 

னைககூடி இளபுறுகறகு எறுவாகசசெயயும கலியாண 

சசடங்களை அவனோ ிம கூடி இனபு.றுதலாகக ௧௫ 

இகசகொணட பேதைபபெணபோல, சஇவளுகிய பு 

டனை அனமகாயடூ கூடி. இனபுறுதமகு ஏதவாகக செ 

ட /ம கிரியைகதொழில் த வனோடிம கூடி டீ இனபுறு 

தலாககச சருதிககொண்ட, இரதப பு தமையாகிய சிவா 

BRED அமையும. (இனிககிரியையை௪ சிவா சமாசக் 
கருதும் கருததைவிட்டு) 

பதையர விளக்கு ஒளிபில எணணெய் வியாபி தனா 

ல்போல் சொளச்கொடுததல சததியமாக் கொள் எ.து. 

அசையாதுகினறு விளககொளிககுள் எணணெய் வி 

யாபியானாற்போல், 8 ஏவ,தஇல் வியாபியாய் அசைவற 
ன்



௨௧0 இரியைக்கழற்றி, 

Hen அது SapresaQsrarar உனனைக சொடுதசுல் 

உணமையாயுளள முகஇ எனறு அறிமதுகொளளுது, 

GI~ fs 

விளககொரிபில எறாணய விடயாபிதறுககொணடு 

Sms, இவவ வொடை அயவொளி பமுககித தான 

பிரசாசித ட sre, Be Ja Lp fears Gov jor tow alu 

பிதத அைல ஈபிறக “வ ௮௪6. பூரணம இயலவானமா 

com விழு. மொடசரி கன பிசாசெகும, அசலின, 

*விளககொளி 9 பெண்ணைப் விபாபி மாறுைபோற 

சொளச்சொடுததல” எனா. சன ககொடுபபது ௪ 

தீதியம எனவே சனனாறசெயயம இரியை gee Bui 

எனபது தானே ஆயிறறு, 

இகசூருவெண்பாஉால போசசதாறசெயபும இரியை 

முத்துககு ஏதுஅனறு எனபதம, போகததைச சிவறுக 

கு. ளணாசசகொடுதது நிறறலே ஏது எனபஹம அறிவி 

ததவாறு காணக, (௧௬) 

இரியைககழற்றி மூற்றும, 

டது அதிசாரம் ௪-இ திருவெணபா - ௪௩௯. , 

ERATE,



ஓழிவிலொ௫ுக்கம். உ௧௪ 

௨ 

இருச்சிற்றம்பலம், 

டு-ம் அதிகாரம் 

சரியைக்கழு ற்றி. 

நடந்து குவித்துவிரு கல்லகா ரணை, வீடு 
ந்தொழிலான மெய்வருஈதி வீடென் - டங்கா 

தார், என்றுசுக மேயிருப்ப ரிப்போதே துக்கமி 

வர்க், கென்றெடிர்போ பின்பமூ£இக் கும்: 

(இ-ள். ஈடச்தும் குளித் ஐம இ.துகல்லகாள் ஊணை 

விடும் தொழிலால் மெய்வருக்தி வீசி என்று அடங்கா 

தார் ௭-. பூப்பிசகணெமாய் ஈட துசென்றும், ௧ 

ப்சைமுதலிய தீர்த்தங்களாடியும், இ ஈல்லராள் என் 

ன ஊணைவிடுத ஐம், இவைமுசலியன செய்யும் சரியை 
தீதொழிலால் மெய்வருகதி, இற்கனம் செய்வனவே 

லீடென்று தணிர்து தற்போதம் அடல்சாதார, 

என்று ஈகமே இருப்பர் இப்போதே அச்கம் இவர்க 

கு என்று எதிர்போய் இன்பம் உதிக்கும் எஃனு. எக்கா 

லம் ஓர்தொழிகூயும் செய்யாது சுகமே இருப்பர். இத் 

தொழில்சளான் இவர்க்கு இம்மைக்கண்ணே ன்பம், 

இத்தொழில்வாசனை மறுமைக்சண்ணும் தொடரும். ஆ 

கலின், எச்சாலம் தான என்றும் வெம் என்றும் எதிரி 
ம்போதம் ஒழிர்து ஆஈர்தம் தோன் ரம் ௭-௮.



௨௮௮. சரியைக்கழற்றி. 

. ~ C * 

சாம் கூரிசதத பட்டினபமாயிகுகமம ததனைபபெ 

வற ஏ அலலாத சரியைததொழிலை மிசவும மெ 
th ரதிச செயசலான,; அவ்வினபதநதைப பெறு தறகு 

எப வாயத கறட்பாசதலசயமஎளிதவ ஒழிக து, அதனை 

TSS OI MATT எனனும காருமியததால, “et 

ன சிறகா2பா மீனடமுதிகரும'* எனமுா£, 

இத தருவெண்பாவால லீடடையத தொட டினா 

அறஜியாமைபான இதடிதாமிலைச செயழு வருச்துனெ 

மா, அறதோ எனறு இரவல உதியவரறுகாணக, ௧) 

உடலா லுழைத்கா லுடலொழிய மென்று 

கெடுல் ரிதையெறகே சீேகட்டா - உடலே 

கடையா டியபிணமபோ னான்போயத் இரியக 

இடையாதோ வென்றுகே voila. 

(இ-ள.) உடலே om அடிய பிணம்போல் சான 

போய்த தரியசக ஈடையாதோ எனறு கேளீர எ-று, 

இநத உடலசானே நடையாடிய பிணம்போலத தற 

போதம் கெட்டு சிலசதினகண் உலாவ எமக்கு உண்டா 

சாதோ! எனறு ஞானாசாரியலாக் கேளாத நீங்கள்; 

கெடுவீர் உடலால் உஃழததால் உடல் ஒழியும் என 

௮ இதை எங்கே சேட்டா௭௪-த, கெடுவீரகாள, உடலா 

லவருச்இ யாத்திரை சேறல முதலிய இச்சரியைததொ 

ஜிலைச்செய்தால் பிறப்பு lagu corm Qos உபதே 

சதீதை எர்தக் குருவினிடத்துக் சேட்டீர் எ-று,



ஒழிவிலொடுக்கம். ௨௪௩. 

ஞானாசாரியரை௮டைர் த அறுக்சிரகம்பெற்ற மெய் 

ஞஞானிஈட்குச கருவிகள் முப்பத்சாறும் தற?பாசுமு 

ம கெடலான, அசசருவிச் சேட்டையும் பபாகசசேம் 

டையும் இனரறாம். ஆகலின, அலர நதிரு மனி உரம் 

புறணும்வறும் கடக அகாயமபோல' சிவம மி 

ஈஇிருக்கும், அவர்ரிலக்தில சரிக்ஏும்2 பாதம் அர்கடம் 

அசாயத்திற செலவதயபோல் தோறறும், ஆகலின், 44 

டையாடிய பிணம்பொனான போய்தகதிரிப!” உண்ருர், 

கேளிர் எங்சேகேட்டீர் என முடிக்க, வீடடையத் தொ 

டங்க இங்கனம் செய்தலால, *கெடுமீ£”' என் மூர், 

இக்திருவெண்பாவால் அவர்கேட்ட உபமேசத்தை 

மரததவாறு காணக, (௨) 

எந்தவூர் நீரொன்றா லிப்போ இருந்துகாம் 
வக்தவூர் தன்னை மறந்தோமேல் - அந்தவூர்க் 

இன்றுகாம் போம்வழியே தென்னினுமக் Caap 

ஒன்றுபோ லொன்றுதோன் றும். [லகும் 

(இ-ள்.) நாம் எர்.தஊர் நீர்எனரால் இப்போது இரு 

5.து வர்தஊர்தனனை மறஈ?தாமேல் எ-த, யாம்ழிக் 

சளரிலிருஈது மற்மேர் ஊருக்குச்செள்றபோழு, அவ் 

வூரில்இருந்கான ஒருவன் எத$்சனா நீர்்எனறு எம்மை 

ச்சேட்டால், இப்பொத இருக் தவர்த ஊர்தன்னை ௮வ 

லுக்கு இன்னஊா என்று சொல்ல மறஈதோம்எனின்.



௨௧௪ சரியைக்கழற்றி, 

அக்சஊர்க்கு இனறுகாம் போம்வழி ஏழு என்னின் 

உமகக ஏழுலகும் ஒன்றுபோல் ஒன௮தோனறும்எ-.ற. 

மூனனிருஈ.த வாதஊருக்கு இப்போ.ற காம்போதறகு 
வழியாதெனறு நீர நாடின, உமக்கு ஏழுலகும் ஒனறு 

போல் தோனி அந்தஊருக்குச் செல்லுமவழிபோல் 

மற்மோர் ஊருக்குச செலலுமவழி தோனறும எனின, 

இகஙனம கேட்டோலனுக்கு ஊர்பபெயரும சொலலம 

Dog ௮வ்வருக்குசசெலலும வழியும்செரியா தமயக 

ய இபபோதம்சொணடடோ இரிகரணஙசளையும் கட 

ததுினற பூரணத்தை நீர் ௮டையத்தொடங்கினீ£. 

அவர்க்குத் சம்மைப்போல இவரும் தோறறலான 

அவரை இவா தம்மோடுங்கூட்டி, “மறநதோமேல?”எண் 

மூர், ஊாப்பெயா சொல்ல மற் தபோவழ தூலபுத்தி 

யால் தெரியாத யாம் ௮ம்ஙனம்மறபபது இலமஎனறு 

அவரைத் தம்மைவிடப்பிரித.தகோக்கு, உமககு ஏழுல 

கும் ஒன்றுபோல ஒன்றுதோனறும் எனத் தூலமாயெ 

வழிததிகைப்பை எடுத் தச்காட்டினார். கெறிச்கண்து 

சைதப்பியபோது முனபோல் நானகுதிசையும் பிரி 

நீதுதோன்றா.து. ஆசலின்; “ஏழுலகு மொன்றுபோவ”' 

என்முர். 

இத்திருவெண்பாலால ஞானாசாரியரால் அன்றி ஆ 

னமரச்சுள் ௪,௪5தரத்தால் வீடடையக்கூடாதென்று ௪ 

pherGer wid ssenparan & (௧)



ஒழிவிலொடுக்கம். ௨௧௫ 

வேட்டிய தாழ்வட்ரூம வெண்ணீறும் வெ 

ண்பலலும், காட்சிவறு ஞானக் களவுகாண்-கே 

ட்டமற்றோன், பூரணன ரண சிறறபிவன் பொய் 

பாச மென்றறிஈதார்எ, கோர்வடிவும வார்த்தை 

யுமுண் டோ, 

(இ-ள்.) கேம்டியம சாழலவமமும் வெள மீறும் வெ 

ள பலலும பாட்கி௨ ற மூ ண ட௰மாவூ ஏஜி. காவிவே 

ட்டியும், உருமிறிராகலத மாழ்வடருமம், மெய்ம்முழுலு 

ம பூம வெண்ண Wi. meet இனனாத வெ 

ண்பலலும் Pera gost DwCa cm éar மெய்யிற 

காவ்வது ணாண HAA, 

கேஃடம் wren பூரசன் ஏிெறறறிவன் பாசம் 

பொய் என்று றிகதாாக கு ஜாவடிவும வரத்தையும் 

உண்டோ -ற., ஓா பொருட்சணணும் விருப்பம் அற் 

ஜோேனாகிய சிவன பரிபூரணன, வன சிறறறிகன், பா 

சம பொயஎன்றுகறிம௪ ஞானிகட்கு ஒர்சமய வேடமு 

ம் சமய அபிமான வார்ததையம் உளவோஇல ௭-ழ. 

அகதி த ஞானம் இன்றிப் புறத்து வேடத்தானும் வ௪ 

னத்தானும் ஞானிபோற காட்டினமையால, “ஞானச 

Greys con Ter Gi. HES BCH TEN Upto புறத் தவேடமு 

ம் உளஎனின், ஞானக்சளவுஅனறு எனமுயிற் ற. வெம் 

௮ணுஇரண முதலிய பொருள்சட்கெல்லாம் உட்புதனா 

சய பரிபூரண௮.றிவாசலின, அதற்சோர்சமயம் இல்லை.



௨௧௭ சறியைககழற்றி. 

சிறறறிவுபொயயாகிய பாச சதைவிடடுகிச ரெபபரிபூர 

ண அதி3வாடமகலசகசபோ_த, அபபரிபூரண அ.திஉாயநி 

றகுமஅனறி .ரஇதஎனமை பச பபிக&..தகலின, ஓ 

ரவடிவுமவாரதசையுமுணடே।! ௭௭ முர காண“ சை. 

இததிருவெணபாஉால வேடசசாக மிஎவும சிறப்பு 

ளளராமீனும, அகசதளரானமழகாஎனிஎ சிறபபிலா 

எனபதும, வேடமயாதும திலாரும் 2) அகா ஈஈநகான 

மஉ௱ள௱ரா சிறபபுளாஎனபதுமழ ரிலசசஉாறுகாணக, 

கலவிய ட 1 புசுசகமாயக காவிகடுக குடகட 

டாய்ப, பலலினவெளுப பொதத பசுமாரககம.- 

எலலை, கழனற இயொனக ற கண௫மிடடு மாக 

காண, சுழனறபெரு மாயைத் தொழில, 

(இ-ள.) சலவி;யப புசசகம தயக காவி கடுகசுள 

சட்டு! ப பஉலின வெளுபபுஓகசச பசுமாசகம ௭-௮. 

தாமகரற சலவிகளைப பேசுவதாயப புதசுசம சையிற 

கொளவசாயக காவிவேட்டி உடுபபதாயத திருமேனி 

க கடுககன காதிலே இடுவகாயச சணடகதில கெவுட 

ம் ஈடடுவகாயப பேசற சம வேடசுதிறகும ஏறபப 

பல வெளுபபும ஒததிருத பசுஞான நெறியினை ௨ 

டையார, 

எலலை கழனறதியானதஇல கணசிமி_டும்.ஐம சழன 

ஐ பெருமாயைததொழில ௭-௮. பிருதிவிமுகல கா.சம 

ஈ௮ என்று ௮ளவுகூறபபட்ட சருவிகள முபபததாறை



ஒ.மிவிலொ Aaa. ௨௧௪ 

யம சுழன்ற சிவசுதியானசசை உடையவரைப்போலக 

கணமேறசெரு9 geal கடடிககொளாடு இருபபா, 

இவா இஉஙனம இருபபதாம, சாகு 2பொலகமலாகின 

ற பெரிப மாயைமின, ஐ Gen Sara w சாறு, 

சோனம் இனகி வேடா9க ஈடே வேடதாரிக 

ளோமி பபுதகலின, பள றாரக£/? எனா. அசத் 

ப! பரிபூணஞானமை இனடிக சுனா ரிடடிப பததிக 

Bhim so Hy} ப CUT bln B அ என பகடு இருப 

போசக முூனனா ஞானோ தரிபஎகளால 4 Ht 3, % 

னமோதரியககளால கொழமிகசெயயுமனம guise 

சஇிரியக 5ரநம அடஙசலின, அவறறின வாசலை யோடு 

முனனாஏறிய வாசனையோடம உளளே சுழலும் அன் 

திஅடங கா து. ஆகலின;, “சமனறபெருமாயைத்தொழி 

லூ eam capt, 

இசஇிருவெண பாவால ஞானநிட்டை இனமையான 

௮வர.து நிட்டையை மறுததவாறுசாணச. ௫) 

ஞானக இரியை ஈடிப்பவர்க்கு நாடோறும் 

போனக் தளவே பு"ிப்பன்றி ஏனாம் 

துவா யவாவறுக்து மெய்யுணர்கத தூய 

அறிவார்க கறியாவின் பம்... 

(இ-ள்.) ஞானக்கிரியை ஈடிப்பவர்க்கு நராளதோறு 

ம போனத அளவே பு௫ட்புவனறி ௭-2. அகத். தஞா 

னம்இனறிப புறத்து ஞானாசாரமாய் ஈடிப்பவர்க்கு எ



௨௧௮ சரியைககழறறி 

கசாலமும ௮னனபானததளவு வரும விடயாககதர.நு 

பவம அன தி, 

அ்வுஅ௮ட அவாதறுக௭ மெயஉணாரகததூய அறிவா 

ரச க இனபம ஏனதம ௭-மு. gah Cor Loo. WITS 

றாத அபமிபாரூமாகள மல முனனா வாசப் யால 

எழும வாவிலை ற றமெயபபொருள உணாநத 

நிருமக ரானிகடமம சகோனமுக சொருபாககசாறப 

ம் ஏன உண்டாம் எ.று, 

இவாசெயயும அசாரசசைப பிறாகண சி பெறியா ௭ 

eruiGuraré tls ge Sen, ப ன ச9ளவே புிிபப 

னி” எனமுா, பேரின் பமயபோதஉ சதல மீரானமு 

மல கோனறலான, 8அறிவாசசறிபால்னபம” என ப 

ம, இவலின பம பெறுகறமு ஏதுவாப ரு னம இனமை 

யாக, “ஏழும்” எனறு கூறினா. றவு புறபபறறு 

நீவுகுசல, ௮வாவறுதகல அசபபறறு நீஉ குதல, இவகவி 

ருவகசபபறறும நீகஃவே சசலமோசவலஙகளும நீுகு 

ம, இவைநீககலே மெயயுணாவு தோனறும, அகலின, 

£ தறவா யவாவறுதறு மெயயுணரசதாயவறிவரா?? என 

ரா. போனகம எனபது போனம எனமுயிற து. 

இசதிருவெணபாவால ஞானமஇனறி ஞானாசாரமா 

சீதிரம் செயவோகருப பிறபபினபமே அனி வீட்டி. 

ச்பம் இனறென௮ அறிலிததவாறுகாணக, (ar)



ஒழிவிலொகெகம். ௨௪௧௯ 

இசதவினபம யாவரா வறிபசகூரிமெனறு இரஙகிக 

கேட்ட மானாககளறை கோலி மே dn Wem Pl. 

இன்பே! யரிவுக டெமபுளளி னைநததுபோல, 

துனபே ய றுபபொரபபாயத அசகிககும-கன 

குணததாவ, சேரி௮புாாகரை பிரகினிக கே 

NOM Lt, பேரினபச ம சமப பெருய. 

இள) இ௱பபேப.டவு நடும் எ-டு. இரதபபே 

ர்னபம பரிரணம. அ௫ல்ன, பூயவினபமே ஆனமா 

Daye Hr பு இட (2, 

ஆளு ya ரன மடுகறனமடுஈக சுமஎனின, அத 

ளையானு போ மாடயவேண்டும, இனீபபிறவித 

Bowie, HAG 0 படமாடடேன எனற மாணாககனை 

கோககி மேறகூறுகினமுா£, 

புளஇனை6க போல துனபே தணுபபொருபபு தய 

தீ.த5கககும கனகுணததால பேரினபுககு இச்சைபிற 

5த௮ இணனிசகேள உனககுப பேரினபம் தேடி.பபெருய 

எ-ு, உயிரபபு ஒலி சிறி ததோனறினும அதனைப் பே 

சொலியாகககணடு ச௪ணப்புள வருஈஇயதுபோல், நீ 

இததேகாதி பிரபஞ௪சஙகளான வரும தனபம ணு 

வளவு ஆயிலும, அத்னைப பொருபபளவாகக சணடு 

அனபுதம ஈறகுணததால உனககு இபபோ௮ பேரின 

பததினமேல இச்சை செனிததத, ஆசலின, இனி ௮௪



௨௨௦ சரியைக்கழங்மி. 

ளை அடைதறரு உபாயம் சொலலு தமசேட்டி, தப்பே 

ரினபததை யாம கூறிய உபாயபபடி தேடிபபெறுஇ, 

விடயசுசத்தைச துன பமஎனக் கூறினா, இகனை ௮ 

கனம் சணடோகசச சோரூபசசசதனணமேல் இச் 

சைசெனிசராம. அசலின, தனபே ம: _பபொருபபாய் 

தீ கடிசகு கனகுணதசாற பேரின புகரச்சை பிறகத 

ஆ” எனமூா, 

இததருகஉணெபாலால பேரினபசசை ப ரூமபிடகே 

ட்ட மாணாசகலுக்கு விடைகூறியமாறு காணத, (௪) 

பேரின்ப முன்னைப் பிரியாதுன னுணமையஃ 

தோரின்ப மாய்வீடய5 நூமிஇபபும் - பேரின் 

பழிவிலே தோன்று மறிவு மயலாம 

ஒழியு மிரண்டின்ப மும் 

(இ-ள.) பேரினபம உனனைப் பிரிபாக அது உள 

உணமை ௭-2, அ௮ர்கப பேரினபம் உனனைவிட்டு எக் 

காலமும் ஜா அணுவளவேறும் பிறியா திருப்பது; அவ் 

வின்பமே உனககு உரிசகாயமெயமமையாப் உளள, 

௮௫ கனம் எனனைவிட்மி நீஙசாறு எனக்கு உரிததா 

ய்மெயம்மையாய் இருபபது எனககுத்தோன்றாது இ 

ருப்பான ஏன? எனி 

er Deru இய்விடயச்தாடு ௨இபபும்பேரின பு அழி 

விலே சோன்றும் எ.து உன்னால அறியப்பட்டு oilers 

மாய் வனிதையர் விடயததூடு தோன்றுவதம, யாம்



ஒழிவிலொடுககம். 22.6 

கூறிய ாத்ப்பேரினபமும் எதரீரி ann Qua wa 

சோன MLD. 

அுவும அடல் தம் இண்ரி இனபமும் ஒழியும் எ-து 

ஆணா இலும் பெண்ணறிவம எுரி்ட ட்பாறு அவ்வறிவு 

சரம யலாம், நண கு மிபம பெண்டு நியம எதிரிட்ட 

போ த இக்குறிகளம அயலயம் (இவைசளதயலாகவே] 

இிவல்முவஸகக கூட்டாவுகளாலவரும் இரண்டினப 

BB GHD யலாய ஒழியு2 எ-று. 

gore AiO Gus KE Aud sve எதிரிட்டழிக 

தயபோதம், தணமிவம பெண்ணதிவும கலநத எதிரி 

ட்டழிசபோ மம. அவிவினபமும இவவின்பமும்தோ 

னறகான, அழி 3லைகோனறும் எனறு இருமைக்கும் 

பொழறுவாகசகூறிஞா. முறிகளும a Vay serio எரிட்ட 

Gu A Berio இனமையால), “ஓழியுமிரணடினபமு 

ம்? எனமுர், இருவகைக்குறிகளும் கலர்தபோது ௮ 

வை இருமி ஐம கோனமுது x sur, george 

பெணகுறிககு உள்ளீடாயிருத்கலானும், இனபம் தோ 

ந்றலானும, yun Ker கூட்டரவை இவற்றினறு கூ 

irl og உவமையாகக கூறினார். அறிவ மயலாமெ 

ன்ற உமமையால அண்குறி பெண்குறிகளும், அழிவி 

லேதோனறும், எனறமையான அழியாநு எதிரிட்ட 

போது என்பதம் வருவிச்சப்பட்டன, விடயாநர்த மே 

லீட்டால் பரவசமாவதுபோல் சொருபாகந்தமேலீட் 

பால் பரவசமாவதுங் கொள்,



௨௨௨ சரி யைக்கழ ற்ழி. 

இததிருவெணபாவால பேரின்பம் அள்மாவைவிட்டு 

நீளகாஅ எனப ஐம, ௮சனைப பெறுத௱குஉபாயமும் ௯. 

ஜியவா நகாணாச, 

விடயாகரசம அஜிரலபோல லவா சுமும அறி 

யக்கூடாசோ? எனின, மோ௱கூத கனமா. 

விடய மூதிததுகினறு யிட்டயிட ௩ GipSme 

இடைவிடா தேறிறைத பி. ஈபம கொரிவரோ 

தோன்றி யழிவதுவே ௪௧௪௪ ஈான்னுண்மை 

தோன்றா வடஙகாச sw 4 
(இ-ள.) விடயம் உததது born it G06 இ 

டைவிடா சகேநிறைக கடன பமா ட்மல த ற்வோரர எ.து 

லா விடயதீதினசண தோனறிரீனழு மழியபபட்டஇன 

பம் கீழாயஇனபம்; எவ்வேறு ௨௭ கபபட்ட பொருளக 

ளினும் இடையமுஜ பரிபூணமாய் நிறைத இனபம் 

மேலாய இன்பம, அசலின், இய்வினபதகசைப பெறறு 

ள்ளாா தறபோததீமால் ததனைபபறறுவரோ, (அஸ்ன 

எங்கனம் எனின்.) 

தோன்றி ௮ழிவ.துவே அச்சகம் உன் உணமைதோ 

ன்ரு௮டங்காச்சுகம் ௭-.ற. போதத்தாலபற்றி அறிக 

அன்பவிக்கும் அவ்வின்பம் தோனறி அழிவ, த, அங்கு 

னம்தோன்றி அழிவ தவே ௬மும் துக்கமும் ஆசலினு 

ம், உன,தள்ளே மெய்ம்மையா யிருசஇன்பம் ஜா கா 

லள்களினும் உற்பதீது சாசம்இன்ருய வீட்டினபம ge 

லிலும் ௭-௮.



ஒழிவிலொ டுக்கம். ௨௨௩ 

அவ்விளபம் ஐர்விடயத்தில் தோன்றி அழிசலால்ப 

ற்றி விடப்பட்ட. இவவின்பம் பூணம் ஆகலானும்) 

உற்பத்து சாசம் இன்மையாறும் பற்றுதல் விடுதல் இத 

தக இசாமை ஆயிற்று, தோன றிய/பர் த ஈரும் ம 

ODBC IM hy க்கமும் வருசலின, “மிசான ரியழிவ 

அலே அக்ககசம்?? எனமுர். இச்சுகறக்கறுகளால் வி 

ழைவு வெருளியும், இவ்விழைவு வெருளிசனால் இருவி 

ஊைகுரம், இவ்விருவினாளால் பிறப்பும் உண்டாம் எ 

னபழதுங் கொள்க, பிர்றினபம் பறறியபோறு தோன் 

றம், விமித்தகேத் த மறையம், பேரிளபம் பறறியபோ 

னி மறையும் விரிச்சபோறு தோன்றும் எனபங கா 

ண்ச. 

இத்திருவெண்பாவால் இவவினபம்போல் அவவின் 

பம்போதத்தால் அறியச்கூடாதென்று அறிவித்தவாறு 

காண்க, (௯) 

ஆயின் ௮வ்லின்பம் இத்தலத்தில் தோன்றுவதில்லை 

ஆசலின, மற்ரோர்தலத்தில் சென்றிருஈ்து தவத்தைப் 

பண்ணி அதனைப்பெறுகன்றேன எனற மாணாக்கனை 

Core Cops oer wr. 

எங்கும் பரிபூ ரணமென்னி னீ.தல்ல | கேள் 

தங்கங்கா மென்னும்போ தங்லையோ - பற்கா 
ஆகாயக் தீண்டிவிடு மற்ப வறிலழிவி 

லேகாண்மே ரின்பமுதிக் கும்.



௨௨௪ சரியைககழறறி, 

(இ-ள.. எதுூம பரிபாரணமஎனனின mg Hes 

YH RHE ஹம எனறம பாம gH GS leur ue 

சாகேள ௭-௮, தபபேரினபம லா நூரறிருபசதுமாறு 

யப்வ்ண (பய 0ம் உ. ப்ரா ய் Foot Ol ar or ட்ரிட ரள 

மென்று Cae மநுகள கூறும எனின, மவினபம 

பெறுசிற ச ஏ, இசகுலம துன்று, சாசிமுசலிய அறத 

தீத தவசனில் பெறவாம எனறு நீ கூறுமபொழுது 

கீ இர? தால தில் ய a Ga LIED இனமுயசோ ? 

பகுபபறிவு tHarsaGer Cay, 

geri § org Vow றப வதிவிலே பேரின 

பமஉதிககும காண ௭-. பரை /ய/கமாலய CHT Ody 

காசததைப OUTDO. Fg BANE மல சோனறும 

அறபவதமதைசாடிர தானன ற நிலயை வழுவும ஆற 

பவறிவு உழிககஇ.௨ததில உனக்குப பேரினபம தோ 

னருமெனறு 2 AG O-m, 

பரையோக நி.டைபெறற காலை ௮அசறகுமேல தோ 

ன்.ஐம சிவத்தை சாடாது அவவருளையு மறவாது இரு 

பபின, கிவதரிசனமதானே தோனழும, ௮துதோனற 

வே இரஞசிசகியபோதம அழியும, ௮ஃச ழியவே பேரின 

பம்தோனறும, ஆகலின, “anes Foor. SA Due A 

வழிவிலேகாண பேரினபமுதிககும” எனமு£. (உதார 

ணம) சித்தியார் *கூடாதேவாடாசேகுழைக இருப்பை 

யாகில், பிறியாச சவனமுனே, பிறிக ததோனறும் பிர 

பஞ்ச பேதமெலலாக தானாய்ச்தோனறி, கெறியாலே



யி FOO! Der FIN 22% 

Vmae la AP ipaave met F oar ௮ noun Gamer nm be on 

NFM] ட m1 Kae FH py Ama sa@ry 

al) natre te “9 & vb 4 Cm En nt, BO 

உட் ரர உ திரப «an Fels hs om er Ree er 

poms, பயிராக... ர டர படடரதமு சாரே 

ண்ட உ ரல ar mn é Te My 

{ my} ட்ட ஊழி ந உ கர F 

சம) படி (பக. 12ம இய்மென்று 

a « Oot கட] 

7 lor மூ ol குறிக ரின் மார ப வி 

£ வொ ay அ தனா பூய! உ ரம ண் 

wow al a ad டக தோச மமக பின ரா. 
் 

3. படப் மடசிம Deus aint b ek T 

DB a கு. 1மீலா கேலலைமா பூ.மபா இடமபுள 

002 ev hi TG WT LIT b அண்மைப் 

அமிதா படா மசடைபொ லாம, 

(9-1) உயமபு உணனமட்சிம விடய gamer > 

Om advan சசேவலம தம எ-று. விடடகள அறுப 

விதாதா ஏறடாய உடமபிருக சும ௮ளவும அவலிட்ப 

Hao ஒழியா, உடமபோடு ஒற் றுமையாயிருத ஞா 

ெரதிரியஙகள ஐசதிறசம எகரீடாய விடயங்கள் 

தோனறு5 கோறும தவறறை ஒழிப?£பனஎனின, ௮ 7 

கனம ஒழிக்கில கருலிகளஎலலாம ஒழியம, ௮வை ல 

கி



22% சரியைகசழ றி. 

மிட் ரோலா அகெகும, (2 பின தவறை 

Go Fo £5, Dp ora win po osha «| 

இம்பா @) Le Ly ay பறி bg 1G சீல்த் ஸ்ஸ் ப்பத் LINES Har 

உணமை அறிஈசால. பாகரடைபாஉ முய எது 

ஆடாபசுகனி_ம யப பு பறாவுல் Boast Ds 

ஈ சமாஜ தட பாடடி ுமமாயா வடிவ ரன 

அலன எனறு 8௭௧ அருூளல்மி வாய இட த்த எலின, பப 

போது வியப உடடிங்புடி ந உ ழுாய ௬ 

எப. தியின் மாமா வயம் யூ 2 தர்மா இலர் டல 

. (ட இரவ (ட abut slo a Ooms (Qu 

அ எசகனஎண MH, FIED , F110 yor Be மு 

CNL எனழு UT db Hem உச ம ௩யதி சவ bell 

"A Poa Sam yila, HEIRCTE ch BLS GAY Ghd Ly 

இரமமபால, goaKal s+ FILMS ol hs 

(Ab. கஸின், why ஸ் மரி ம்ம் ம யாகித் Cri Te குலி 

SONG BO முயல வழ யாலாமும எது. 

FIM BMF. oy ௮னபரியமாயப பிரி). நினறு ௮ 

ருளால ூ.௨கசாது அக்கருலிகளோடுல கூடி னற 

போசசுதால அட சசினமையால சகேவலமாம” எனமு 

£. தருளவழடிவாயிருசச்போ௮ கறுவிகள அசைவதே 

அனறித சானசையான இாலின, *உமபரிடம புடபற 

தால கலஙுகுமோ” எனா, 

இததிருவெணபாவால கருவிசளை உளளபடி. அருளா 

Os Dig Cae, அவவருளில மறைஈுகினமுல மீட்டு



pial dour bla Fin 2o6F 

po Wvater arya @raur om. gO Mesa ge 

AO ew ் (கக 

வையமாளை இரமிரியஙகணா உருகி ர. dee 

ற ஏதுவாபஇவவு ல ழி. நயயின 7 ௩மைபபெ 

Mm fave a a OW ழாஷறுக ஈரா 

“ப்பி நமன் போயென அ நவருள ஜூன நாற 

yoann தொழியமகாதி தடமுடைம ட பம 

டணெ tot Gout boi inne au? gels gy 

ட௨ணஸணிலி ப Dorit BARC IT நம 

ler PR வுட; என "பாட என ௨௬௮௫௬ வம 

ஈம ௮ ஃஃவாகிராழி உழு எற. இவவ 

Ab 7a 060 அவ்லவினபம ல ரூறகுக சை எனனை? 

நி, "பா சயூல௮ வினபம வநமாறுஎனமே? இவ்வி 

ன்பு வ த்திற தகை இவவ லாலி பாதுமடினறு. 

Th) LPO ரவ ா2 உருவ ிவபம துய இயாமூனனு 

வ. பதஇினயும உடைப சாஉள தா ay BS Cav தண 

UDP AD DCH உனனைக காருணிபதசால எம்ச ஐ, 

டை மீ > Moco புவனபோகரகளைக மொடுத்து, 

இறயினை ஒபபு மலபரிபாசம வருவித ஐ, வட்டைலிககு 

மஃபாருடமி௪ செயயும பஞசடிருததியகாமாம் தா 

ி'அகலின நீ இககாயததை ஒழிபபவெனக கருதறக,] 

கு. மஉடைகது மண எனனவேண்டுமோ மாயாவ 

ய் சவத்தும உளகினறு பாததரு இபபோழம் ௭-2.
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னதி, கசட்சலச உடைசது மணணெனறு அறிலிகசு 

வேண்டுமோ. துபபோல,உனசக ௪ 6 ய்வடமபை மல 

மேள py அதிவிபபசே நனறி, இச”ஈ அழிச௪ மலமெ 

ன்று அமிவக்ச! வண டுமோ. 4,4 oNem , இகனளை (ரூ 

சச இவ்வுடமபையும, மறறுமஉளனளனஉ ரய கட Feo 

பம மாயாமலமெனறம உனகசனனி/ மென்று மா சனா 

சி£ஈதி, உமீரசவ மாயையாடுப «44 சககறு௨உசசனண 

Cpe ale Mew yn, உனை அருளாக ஆ? அல யருள் க 

௮அசைஉஊறற ரச. இப பாம ம SOC உத 

மாம, ((2சகழுடி.நத BIT GD sola ol Flow Tio 

வை) =, 

டெதக சசைமயீல பஞசடருச மசால் பயாசாவச 

தகளையம உணடாகஇ நட்சசாநினற சாட ரூஞா இப 

போது மூதிதிஸசயினும உனசாப i ohF lo தக்க 

ஊையும நீசகிச சமது ஐருவடியாகககசதைச மொடுப்ப 

£, டீ உடலை ஒ.ழிககவேணடுவ Cy ga Geren gu அதில் 

சதற(ச, தடைலா தொழிலுமராத” எனமுாா. இப்போ 

துமஎனற-மயான அபபயோதும எனபத வருவிககப 

பட்டு, 

இததிருவெணடாவால அ௮வவினபம் பெறுதறகு உ. 

லொழிததல ஏது அனறு, இவவுடலாதிசளை எலலாம ௪ 

னக்கு அனனியமெனறு அருளாறகணடு நீ௧௫, அவவ 

ருளில நிறறல ஏதவெனறு அறிவிததவாறுசாண்க, ()
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மைஎனற மாணாககனைசோககி மேர கூறுனெமு£. 

aii vores Bonu slp Benen eyo Ou est 
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கெடட, அனகதசா &ீதததே யாணவரா மாகம 

(PW, STIG) CS HE Fest 

இள.) சமீர றரவும கடடையிில களளறும?பம 

LOY IT DUF+LD HOD (oa gsi b HF ad palo o~ Bf. உள 

of 4 Sp Deh Sy இலலா௫ பாமபு சறபிசமாகததோற 

I bAWUT Vid, உளள ஈடபையிலா தது இலலாத க 

எ வண எரமபி/மாசக சகோறறுசல போலும, உளளபிர 

மரதடரபச௮ ஐலலாத மாயை சரபிசமாகசத தோனறு 

HM o) Tot Dy றி ம, இமமாயாமய கம சிறி துமதோ 

ண ராமா இறச. இடம லிடைனழறுகூழும வேதாகதசசெ 

oVau (LDL. 

பூ0்பர!9 ரெட்ட அனஈதாத$சததே ௮அணவா தமக 

மாமு தானக இஞாககுசசமன ௪-ு, சறபொதமுய 

த௫ி சிரிடிமகோனமுத, இக அ ௦தாதீதததில பெத 

சுதசையில ஆணவராகி இருபபரரைப்போலும இருப் 

பதே வீடெனறு கூறும அகமசசெலவமும, தானென 

௮ எதிரிடெழும புலலறியு செட்டாரககுச சமனாம். 

அவிதஇயாகதமாய இரு£த Fuorg புனமை அறி 

வாய இருநது கானஎனறு எதுரிடும வவறிவு கெட்ட
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போது ௮௪8௨ சாடஈயாயஇருகத பிரமம சான இகலி 

ஹூம, அன ௨உமயமாயஇருகசு இனமாவின து புனனம 

அறிவாயறிரா ௮ மானஎனறு எதரிம அபயபயோசமகெ 

டபோஅ அட வானமா தனக்கு முதலிய Garou 

௦ தசலாறும, புசஙனம ஆயபோழு இருவாக சம ஆ 

தா பவம இருச 2லாறும, “தான இனாககுச்சுமன 

TM MPT. INTENT ITC ME AE சமன அுன 

ஜெனபத தானே தயிதறு. 

இசதருவெணபாவால Ga jos FESS OSS 

இரணடிம தறடோசம ஒழிகசோகருச சமனெனறு 

அறிவித்சவாறு காணக, (4m. 

எனனாணை யென 0)C 007 யென்னாணை யேகமிரண 

டெனமைற சமமா விருவெனறு - சென்ன 

திருஞான சமப௩தன சீகாழி காடன 

அருளாளன ஞானவிகோர தன, க 
is 

(இ-ள.) திருஞான ௪மபாசன சமாழி நான” ் 

ளாளன ஞான விம்ரரதன எலு, இருஞான ௪மபரி 

பிளளையாசொனனுகஈ இருாமதகையுடையாா சகாழிக 

ட்டிற கதிபதியரீன ௮ருளாடசியுடையார ஞானததுரு 

விளை யாட்டினையுடையா, 

என்தணை எனஆணை எனதணை ஏசம இரண்டு என 

மைல சுமமா இரு எனறு சொனனான ௭-.து. முக்கா 

ம தமதபேரில தருவாணைகூறி முததியில வேதா
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இயைபயபோல எகம எனறம, பச சாக வாதுயை 

பபால தரணகிடன மம கூறா இச கனம கூறுகற 

௫ ஏறுவாம உனிபாககஈ சர நிகரா, $ சமமெனனாகடத 

Lor wen aah craw yo ட tle we WSF ole W 

ஒனறெறி?! பெறவாருமயேறம இன ம இலி 

Mm LD, இரணடென்ரிச LF WH rus som} or Ups 

Frit நகல் ம, போக அடி ல இரணடாயும 

PUR oy adr Hear mun Fm rae, “ஏமிரண 

டெனமை! எமமா உருமெனெப சொன்னன 'எனமு£, 

இச் 7 கில oO LI al 1D (po 5 FFL ர்தெனறு 

ரி உழு ௭ ரகு, (௧௪) 

சமியைககழற௰ App mw 

ட அகிசாரம இஃ றி கிருவணபா - ௪௫0, 
ஷ் 

ol al) 
Oh 

ப் 
இரஈசசிறறம பலம, 

ine 

௭ -ம 9 Barry 

al g 3 & al at & & tb 

Gamer சரியாகிகளை நீத நினா தயினும, உட் 

டுறவு இலலாரசசகு ஞானம ad or aen w 9 solen. Hara 

இகாரதறுனுன துறவி விளககஙகூதி உடமிறனின இல 

சகணம Hod soa ஆகலின, இவவதிகாரததிற்கு விர
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*இவ்ளககமெனறு பெயராயிறழு. விரதஇயெனினும 

sit al eco Yip Gy ot OY, 

அறி விடச் இெபதுனப மாகா ததுவும 

மம தலிடச தனப மயசரூம - மிடல் 

௮ பபெறவு நீயெனமுர வதைநுவிதா bbs 

ம்ப/முத முண்ட பரவி. 

இள ) ப துவிசா ௪௪ முலை முகம உணட பய 

௭-௮. இரணடறா அதறுவீரகதல பசானறம பே 

Lt நதமாஇய திம மூலை ஒமுசததை இமமையபொறடு 

wr oir ale FT hip on Wud eu BR Bede ch UG) lode 

மப.சபமபிளளையாட, 

ற்றிப்ச இதத இனபழுனபைம மூசு ம நய 

SR Ava இனபம மபல்குமறு தும் அறிய 5 

என்முன ௭-௮, சருயமிசீன பூபபததாலரயந காது, 

௮ருளை அறிந்தவிடத ௪, ஆண்டு னப டம ூனட டம 

உண்டா. இயல முனை WHE SAF w por BRA: 

ன்ற கருவிமளவகறு கூடலின், அத்ுன்பமும் அன்ப 

மும வறு எணடி மயககும ஆரலின, பதி 3 Arar 

நகூடி இப தனபம இனறிய அபபதி றிவாயும, பர 

ச௪௮றிவோமுலகூடி இனப மனபமாயும நினறு அதனை 

யம இவறறையம ௮.6௪ அலி அறிவும் எனறு எனக்கு 

அருவிசசெயதார எ-ு,
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Uga Daf ~ gow Ao, பாசஅரி௮ - பெண்ணறிவ, 

இவ்வி நுவகை அறியுமயபோல gar Au பதிஅறிவேோமிய 

உம்ப பதறி ராயும, பரச றுறிவாி கூடிப் பாசு 

ப/வாயம, இணவடிவும இெபணவமி வம ipa Blew D 

௮ல்போலிருச்சுலின Lite HA Da, 4 gol w Va.” ot ear cap 

fe. ப்ட் டய ஷி BP Gould ain ஆகலின், Ayal 7 oH இரு மலைப 

பமல £ BBO Sty? எனமுர. அழுவம் Ble Li» Zour 

அச்துனப ம மடல் ம எலாக்கூடமிம், 

௬ நி வெள்யாவால ஆன்மா டினறு உண்டெனறு 

அறிவ எப வாழு உணட, (௨) 

<j YF LILI sb மோரககு மறுறிபிடட பூட்டி 

றவர் யவாவலறுமல் பாயமை - பிறவா 

Py bout (hy ஸரி Y யயெலலா தற் 

கடைக டம காசமிது காண 

(இ- £.) அனறு -மடத தேரரக கம அறுதி இட்ட கூட 

ல் தறவு ஆய அவா அுழறுலகல் நூாயமை ௭-2. வ 

குச் சமபதுகோரசரும வீடடைதறக மட்டட்டுவை 

தீத பொழு மெறியாம? என்ன, கூடறகணா ச௫க,ப்பல 

கையில ஏறி இருக உஉபறறுப் புறப்பறறு எனனும 

இரூவகைபபறதினையும துறபபதாய Ds g Ma] So ex 

மெயபபொருளை உணாவதாயப பிராரதத வாசனையா 

ன ஐரோரகாவையின உளளததெழும ஒுவாவினையும ௮
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௮ சால தூ.பமையாயக கூரிய இமத கை 2 EN Y thy 

கமரின நெறிசுளேபாம; ௮ அன்றியும்) 

பிறவா மூடிசளாச முத்தி முயரரி எஉலாம aps 

த கடைகரும சாசம இ எ-று. பிறவாலமைச௪ உ ஏ. 

சு றிய பலலாறழஞம சரசம, கருவிகள முபபசப 

னறயம போசகபபட்ட விம, தறபோத மூயறப/ எல 

வா மூ௫ாஈத கடையாடிய கருமசாசமும) இமா சை 

வன்கா சதா கூரிய நெறியாம எற. 

சமயிசள MS hid v mM ENG we A Cary To 

2h Fn Body, Bus MUD, @ haw & Vu gi ஒருவாசச ௪ 

பமதமழுனற. வாய மெயயுனாக து yd lu MF } 

ல ுனைவாச கம ௪ மமசம ம, அகலின, று சமயத் 

கோரககு WH pile me OM Mal Wana gr i gor’ o! 

ன ஞா. ிறவும வரவழ தசம கூரினமையான,டு 

டையில மெமயுணா வு வருவிசக்பப. Wg. Ge dom Lo 

சஙகபபலகையினமேஉ எற்ககூறிய மூனறதுா ரகச 

னள எனறத சரூசசறமாள தறவாதி மூனறதிசாரகக 

ஊயுமாம என்றறிக, இமஞூ வகை குமாரு கபரின ல 

முகுதல உயாசச ததி, இங்ஙனம உ௰ரசசததி பணன 

வோரககு உடசசகதி பணணவேவேண்டுவது இனமையா 
ச் ல, கடைகறுமமாசமிறுகாண' orem (PN. 

இச திரூவெணபாவான உட்டுறவு புறத துறவு உடை 

யாரைச சமயிகள எலலாரும் ஞானிகளெனறு யக் 

ரிபபரெனறு அறிவிதயவாறு காணக, ௨)



ஒழிவிலொடுககம் உ௩டு 

வாசிக த௪ Set gr GN GU hit (9 பொழுத்துபோல 

ரசைககே டாகி றுவா மடடதெட - கேத 

ஒஓடடையை பேல OUT I Bor முடமபார ஷண 

பெட்டருகக தாகாப பிரை it D Rep thy {p. ve) 

(இஃன,) வாடுஈசச சாபீரா வைகால பொழுது 

போல துசைகரகபாகழு ௮ இம எஃ, வார் எனற 

மாாகலக்ககு மனமக ரமுது இறு துவிடத ணிக்கு 

ரரை வைல மனம பாமுகது/பால பெண்ணாசை 

PPO) hw oy ra ரர் டர இப Ol nah Aor 

oullea & Wew s diem torn (HLL Ato o1LDT gD 9 FED Ba 

வரவை ரச் நயவத்ைகாரததன மருததம சமமதி 

மாம, (௪ றி) 

ர டற என பரகிரச ஓடடையைபயபோவ வாக்கு 

ஆமஉடமபு துர ளெண்டழகம பெட்டருகு ௭௮ ஆகாப 

பிழை எ-று. ரது ஈவ் ௮டி போல வேபபநதழை 

Be 0 Zour சிக்கு ட் .கதசைபபோல, கரடி 

கூழ 20 ழசலியவறறைசச உவயாய விருமபு?வாரக 

இம சமம்கமாம, உடல பழுக்குமபடி. அறா 9. 

ப்லகளை கனறுதிரெனறு பகுதது ஊணபழ சம் பேடி 

கஞுக்கும் காமிகளா5தும இதன அுடுதத்ம சமமகம ஆ 

காத கூறநமாம எ-று, 

மறறநூலினகண ஓரிடச ப் பெணணாசை தகாதெ 

னு mr nsec அனை விடுததோககே முவ்வாசை



உ க வீரததிவினககம 

உடையோளா மிஃவும் இழக கூறும் இசனவுரு 2௧௦ 

சமமதம ம. ஆகலின, பவரசிகமு ren abot ona gD 

dure aCur லாசைககேடாக் இறுவாம” எனமுா, 

PHAM தசைவைசதுகி கூறினமையால், இசைக் 

கேடாகசகெனற7?' பொருகதல ௮பசயாககசொயாக, 

இததிருவவெணபாவால கல பொருகதல சில 

ஆசையமமோசகே இசநூல மென அறிவிசதவா 

ஓ காண, பக, 

BO Gy BRN Lc NL Qf DMR இசைய தலோ? முத 
BUM MLD D om Meer yl, 

பாசங கன்றும் பசு௮௪ ெம்பதியாம 

ஊசல வடஙகமுனிற தொவவாதோஃ சதம் 

பறற கண்ணே பீறபபறுக கும பாடடுமககே! 

மறறைச சமயமெஙு, மாம 

(இ-ள,) பாசம சழனமுல பகவுககு இடமபகும 

ஊசல் வடம்கழனற வ கல்வாஷோ எஃு, உயிரச சார 

வு பொருட்சராவு ஆசிய இருவகைக் சாதும, இச்சா 

வு களை நிய்கியபோறம இவரறறின மேல ol pm Blom Dy 

வாவும, இவவவா நீஙகயயோும கண்டபொருள்கள 

மேத சென௮பறறும இஈஇரியககஞும, இவ்விஈ துரியவ 

கள ுடுகியபோதம முன ஏறியிருகக வாசனையால 

உளளெழும மனசினைவுகளும இவைமுதலிய பாசஙக



[ஆ ry 

alfa லர. 2 ௩௭௪ 
ப 

ள்எனிஉாம உழமினறடிபர a ர வறறி ரினற பசவுசசூப 

பஇயே DLN. oo 9 TR T OTD ST ar, ரப 

Fem mparema Sim Vor ரு சீதா ர பப யுசறகமிற 

SOD ost FARM இடமாம. அழுபோால, அஸ்மி ஓவ 

வா? மன ரீ Yr) Booher A, , 

Cap re gun oy ப ுறகணணே பிறப்ப ௮றசுசமபா 

க உம.டர்சா DT OF FEIN LID OI BGO ID ௭-௪. சம 

tone Bp Ahr wits “றுக் எகலாம ந௱நயபோ 

த பப்ப பரி பிரபபினை இற ஈருமென்று ( ever 
4 

அவசாயமா உரிய) காள வெளாபாபபாட்டு உமககு 

மாசதர(/மா? எமமதம, மறைய சம.பஙுகளுககிகல 

எயா சமிரா எற, 

உட்ச Durmaroud seo ஒயிச்சபொதா அசறுள் இ 

ChE HOUR E, தசையம் அசை வினமையும உணடாவ 

௩ க 7° _ t போக, பாசற இரு்கபோதும ஓழிகதபோதம o 
4 

WHF OD ௮சைவனைமையம அனமாவிறகு உணடாமெ 

னபதம கானக, 

இஃஈதிருவெண்பாலால அனமாவிற்றுப் பாசமுழூ,து 

ம் ரீரனெபஇியைத தேடவேண்டுவத இனறெனறு பூ 

இிவிததவாறுகாணச, (௪) 

உனக்குமெய்யாய்த தோன்றி யொழித்துவீடு 

ம் பாசம், வினைச்சடமே யென்னில் விடமபோ



௨௩௮) வீ ரதறிவிளகசம. 

ல உனைசசுழறறும, அனுலுஈகனனை யறயாம ர 

னனறிவு, தானுகு ரரன& கடை 

(இ-ள உனசக மப தயச( தானறி ஒழிக தலி கம 

பாசம வினைசசடமேஎனணிு? விம பாக உச்ச மற 

௮மதனலுஈ புற, உனக்குச் சோனறமபோ௮ யா 

ன என ob TON DW KU IDI மெயயாக்கசாண மு, நீர 

கும” உ உனனைப புறமபாய கூ. து & 6 eo) Hin 

தக rém@rern@ s UW £ip ours பாய்வரும மா 

wren wee சடமென்று முரி பபி 2 dy & OQ HIT 

னம றியானளமயான, நினை ல்டமயுள் சனை மட 

முசுலமிபால (DISH LTO DID, (HUTTE ராணதக 

wm go Ql ரானதசடையாவு யா” எனின்) 

Sw kor AUT e oom gy Moy $0 ot ஆகம ஞா௬ச 

சடை ௪-2. சனுவாதிகளஎகல ம.இத ன்று © 

Gwe i uggs THO gw, Ga panna Her Fenton 

ரியாதன உன தபுலலரிவாகல்ன, Dura Rhea Goo s 

கிறகுத தடையாழும எ-ழு. 

ஆணவர்தால மறைபடடிருத தஇனமாலிறசச சிய 

ன மாயையில கனுகரண புவனபேரககளைக சொசிச 

அ இசசாஞானக கிரியைகளை விளச கலிசதலானும, இ 

தீதனுவாதிகளால சுருதி சுருசுவானுபவகுகளை அறிம 

அ வீடடைதறகு ஏறுவாகலானும, இவறறைச் ௪௨மெ 

ன௮ம தனக்கு ௮னனியமெனறும அறிதயோத மய



piu Gerba stb 2௨ ௩௯ 

ககாளம௰ ரம,உனக முறைம உலலும இவனா 

னதசற. அலலைகைவனறு ற காகனெ௱ பம Seo) Kom _o 

மண்ணுல ௪ 7 ப்ப்பட்ட செ3்ர்பா ராறு? ச த. ரூம 

FT BID லக்சவனரும அவரக சண ரியமா 

Seo bh dow or Let of நரி lo oe சன்று அ 

உ ஞானத?டை இசல்வ, Porm Vay ஏானாகு 

Clem gp OL? Ta ns me Pol, 

B7 wis Bree mor Fy vib s~amr 00 டேரா 

கமி புவ௱மும ஓ rpm pend te Sob og, RSC UT 

Holl RM பு யா 4 ய வளி, 

இம யாட்டி 15 THe lng ன்றி 

உமாக்காடரின, தருவா சோறழு ஈது ப. 2 

Fal Wail sod ௫) 

தஆனமாவித இவ உருவமதளமுயின, இவர நின 

௦யமாயபி டடபது எனன எனின, ம/ கூறுகினருா 

சிறறறிவ ஞயமயைபபை௪ சேோததவடி வொ 

ணபடி.கம, பறறுகினு மொனமுகாப பானமை 

போல உறற? உருவ சொரூப சுபாவ முனககு, 

வருமடைவு சொனனோ மதி, 

(இ-ள.) சிறறறிவனதப மறைபபைசசோகத வடி. 

வு ஒளபடிகம புறறுகினும ஒனறு ஆகாபபானல ம$பர 

ஓ ௪-2. ஜெிககிய அதிவஞளய௪ செமபில-ளிம்புபோ 

OD ஆணவமறைபபைச்சோரத வடிவு தனமாவினது



௨௪௦ விரத்திவிளககம் 

சுபாஉ௱௰. பமசாா ஐச வனனமா மா யிருடீபிறும 

சனனிறாமா ௮  ஈகசோடு ஒனறாகா* முறைமையோல், 

தாணாறுிசச ஈருரி tox wa Sanu dio dom en Nay ௪ 

குருவி அறிவோட€ ரளமுகா Ira 1 GOO A eg 

Phan. பூனறைபும urd RF பழுகம FATHOM LOT 

யிருசசலபோல, மனமா முமம. / கஷையம நீரடி ரி 

றல சனத யொரு பம, 

உ௱௱”உ௫வ சொருூபாபாவம உண௩௪ வரும டை 

வுசொனனோமமஇ எ, இகயனம உனசமஉஉாற & 

பாவ உருவசொருப்கள உருமாற பச கோன் ணே 

1D, Qa non pho go Dane ora e-m. 

'படிசமபறற கரு மொனமுப" எனல ஒன எதய 

மபறருச படிகம் நிருமலமா மிருசராமெனப ஐ தயி௱ 

De ஆணவம சசசமலம, தகலின, அசனைசசோதவம 

வு சுபரவமஎனறம், படிகததிறகுச அ வபபு வளனமுச 

லிய செயறசையாய வநததபோல, தளமாவிறகுச க 

ரூவிகள செயறகையாயவாத பொருகசவன, இசனை 

உருவம எனறும, படிசமகனன களை நீசசயபோது 

தனது சுயசொருபத்தோடு இருதசலபோல, ஆனமா 

கருவிகளை யெல்லாம €ேகசயபோக சன சுயசொரு 

பததோடு இருத்தலின, இதனைச சொருபம் என 

கூறினா. 

இசதிருவெண்பாவால் ஆனமாவின த் உருவசொரு 

ப சுபாவம அறிவித்த வாறுசாணக. (௬)



ஒழிவிசிலாடிகசம். ௨௪௧ 
a 

ச உ க n ச ரு ச 

பினைப்புமறப் பற்று நிறைந்த வமவாய 

மனை க்நுடனு நின்றம / PTLD b- FON BB CP sw 

தன்னைக் தத்தை தனக்காிகத சாககரையே 

அன்னுனுக் கனெனவைஹன ரும். 

(த-னபு நினைப்பு மறப்பு அற்று நிறைச்த அதிப gy 

U ஓனைசளடைறும் நினறு GOUT HUF FOSS HC 

எ” எடது, நிராப்புமறபபாபிய சகல கேலலஙகளை தநா 

இயி?ல 8௮௫), எங்கும் பரிபூண அறிவாய், எல்லாவா 

சோம் கூமநனழும், காயம் போல ஒன்மோடும் தார் 

சுற்றிருப்பதாய் நன்மாவிறகு அருள்செய்னு மும்மல 

கஈனையம் நீக்கி, 

தன தாஈதத்தைக் சளக்கு அளித்த சர்ச்கரையே 

அன னுக்கு இளனவை மூனறு ஒம் ௭எ- ௮. தனது 

பேோரசாகஉதைஅவவானமாத்தனைக ௪4 சொடுத்தருள் 

ம் செட்க சாவிரகச் சர்ககரையே ம cor am Ray gn (5 to 

இனன உருவ சொருப சுபாவம் மூன.ரம் உண்டாம் 

எ-று. 

“நினைப்பு மறப்பற்று நிறைந்த வறிலாய்”? எனகலே 

ிவன,து ஈபாவம் அராதியிலே நினமலமா யிருச்சல் 

எனவும், அனைத் ஐடறு நினறம் பரமாம்?” எனவே 

இக்கனம் இருப்பது அருளாகலின், அவனது உருவம் 

இச்சா ஞானச் இரியைகள் எனவும், “sere megs 

௪௭



௨௪௨ வீர விளாகம், 

சைக சனச சளிசா'' எனவே, ஆ.சம வனது சொ 

ரூபம் எனவு HN 6M 

Os sao a om ure Poo iw oor உருவ சோரூப ப 

WALD $ Dai I JU QY wl come, (௪) 

அறிக்துபற்றி நின்ற முகது மற்ப வரவை 

அமறிந்நுகததி யேபே ர௰ிவாய - நிறைகறு வம் 

தோயாமனின்றதுபோற ஜோறறமுத லைந்துட 

தோயாமற் F455 துறவு, [னும 
(இ-ள.. அறிமு பறறி னறு முதம் கறப அறி 

வை அறிமது ep sung Ma நய er a, Lich Fa 

யங்சளையும ஞானேரதரிபய்களால அரிச, கனமேச 

Bawa serra பறதி, ௮நதக்கரணியவரல் அவற்றுள 

அமுகதுஙகிஞசிகக போசசதை அனமரவினது இயற 

கைசகுணம் அனனெனறம, மரபான கொண்டோ 

னுககு லகரி சோனறியத போல, அ்விருவகை இகது 

ரியங்களையும கரணங்கலையும் கூடியவிடதத தோன 

திய விடயபோதம ஈதெனமம திகத (ஓய்விகதிரிய 

கரணககளோடும அபபோதததை நீத, தனனை உள் 

orl. Hg, Ano Sender அ௮றிசதபோ.து தன 

கச்சு இஈதிரியகாணங்களையும் வேறாக தனனையும் ௮ 

றிலவிதத௮ அருளெனச்கண்டு, ௮வ்வருளே வடி.வா௫ இ 
Gis, தான்மலமும் ஆகாமல் சிவமும் தகாமல் சிவா 

இபோசத்தில் இரண்டற அமுச்திரிறப 2) தனமசத்தி,



pf ai ten G 1 TID ௨௪௩ 

இத ஆண்டா தர ப a ச்ஸ் வடாபகமாகிய பே 

Hay geadar Put gh 4, 

வம rob a Crremov Fon, sw ern 

மழமுசடஜா பறம கோயபாமல ௬ த Lay ௭-2. 

Hor ® & al itn MV yrs Aa o oto arep (o, Beto 

பூரணமாய wr s 56 gin, ow! ஈரிம சாயவறறு 

உனருமபோல, அரடடிப மி 2 olf lovsGu mbio 

Ggrusniow ( (pur& lor Seiler 2 May or- ou 

இசசா srs eA u cor Flats, gah oda O¢ 

GEFEN pal 1. DEY COUT GSTS WF QMS, Sous H 

கள ஹனமா ன 051 ஈரனடி வூரி-யகளை எழமுடப, 

ஆனம விளா நச மர மாம பரிரியதரம, மார 

னம மன சரி. உய... உ ilo, கிரியை கசனமேகதரி 

WHF தத dat yo alin do அறிந்த பறறி௮மு 
ந தம் அகல்ன, இட (ரூல் ஸ் பி b AL & GGL & I GOT Bt 

சஞம 5852வ Hooter set Gras w Renu 

FHGW, gow bHoGw son Baoan மகம, இவை 8 

௩கவே சிவசத. ஜவம AGO. இவவ நீசசவே சனனை 

அறியும, ஆசலின, அறிக பறறி யினறமுஈது மறப 

afew wht gi” எனரா. அவன அவள அறு முன 

னிலையாய இதா௫சய்கள வருதலையும, அவற்றைத் தா 

ன பெறுதலைபும, திருவருடகணணால பாரததழிதஅப 
பேய பிடிமணடவனைபபோல, எெவெததுள மறை நி



2௪௪ ய் ரக விளக்கம. 

னரமையாவ, தானமலஸம நகாப GO CT MLD, கன 

i “so furs gf கபோசுமடிபறுசவால தன ௨ 

(Yih getindac nin & Mutho, Qnmero 9) yuu 

Sg hay Te at (ரதத எனறா. ஒருறாயு 

மபசரமசகாணது வியாசதடாய “ar "பனூ 

டம ல௰யியாபகமாகி. ஈண்டி ர்டா ஒன யறபமப 

டீசஜாராறா க ர்பதுபோட, இரை! உடடா 4 

in, Bem Goud ure ga O unripe. ன்மா 

வமபஞாருசசுயா சளாகி விடா ரம டு டடசககு 

எ ஒனறையும பதசசரிடாதுரிர சவற Gin 9 & Sow, 

CSP siur ஸினறதயோற 2முதாமுத ல இ 

னா தோபாமற ௬தசச துறவு" உ௱பா.. பரச ௪ 

இயகளாவன ஓரிஈஇரிபததில பிபே௱ப சல சிருட்டி , 

பட வி5திரியகதல கினறு ஜா வீடயசரைப பறறுதஃ 

இ. பறறிய வி.யசு இரண்டற அழு துல சறகார 

ம, ஆ௪ல இதம பிறசசல தி£ரா பாவம, அதனை ச செளி 

1 த சோடல ௮.ரககிரகம, இ௱றனம pho hugs pa 

பஞசகிருததிய -ஞம வாலால ஐஈஇஈதிரியகளிர ௦ 

தோயாமல கிறபதே ஐுதொழிலினும தோயாமல நிற 

பதெனறிக,. றிஈ தபறதி Herm அழு துதலை வி 

டயபோத! மனறு அறிதல ஆனமரூபகம; ௮அவறறை நீ 

௬௫த தனனை அருளாலகணட விடம் தனமதரிசனம, 

Siler nag gerne சிவமும் நகாமல சிவததோடூ 

இரணடதககல₹அ கிறபது ஆனமசதத) எனசகொளச,



r சு : 
ஒ நிவ்லொச்க்கற 2 #(h 

இசதருவெண்பாவால பரிசதிதமாஃப GPa இறு 

OMe துிலத ஈவா காணசு, Sm. VF. (௮) 

சூரராள இஃ கனம பிரபருசததல் சோயாழுல I 

ru 
* 

1 எனின, மே௱கூறுனமுா. 

Taf fh oil oll மிலிறிவிபின் ௩உடடம்போல வா 

மசகத்தை, யாரறிவா ரத வறிவுதயம - ரிய 

வகாண், உன்ற லைஃகெறிமகு வுசசியிலே wy, 

om DDE, Cele) Ta, ben Std Bi. 

(இ.ள.) கூர இரு..ரில மினமினி.னே. கூட்டம்பே। 

ல வாழசசாரசை யா நறிவார அநத முறிவு உதயம 

& ரியன GF Be LD > NEI FB ௮ மைாயிருளில மினமிர் 

ப புழுககூடடம்போனறு, தஆணவாகதகாரத்தல தன 

மாககள இஞ்சி போதத(தாம்ம கூடிப பொய்மமை 

யாய வாழூரநினற இப்பிரடஞ்சத்தை ஞானிகளாயினா 

ரயாவர் அறியார், (அவ சகததோடுங்கூடி இருக 

சையினும் அதனை மஓ.றியாொன்று 8 க றிய எனனை! 

எனின்)துவாச்குதர்த ஞா2னாதயம ரூரியோதயம்போ 

ல் தோறறும். (இசலின அச்சகத்தை அறியா. தயின 

இகத ஞானத்தை அ௮டியேன பெறுமாறு எங்கனம் எ 

னின,) 

உன் மீழலைக்கெடுத்த உசசியிலே ஊனம் அற அவதி 

தைகள் ஐந்.தும் சொனனா ௭-2, காலையினும் மாலை 

யிலும் நீளம் உனது நிழலைக்கெடுத்த உச்சிசாலத்தை



௨௪௭ வீரச்திவீளக்கம். 

ப்போல், சால சேவலர்சறரிவசெஉலும் உனபோசம் ரு 

டஙுகிய நடுவிடசத உனது உணவக தறமறதபுமி, ஞா 

ன கசெலவம் வரவும ஏது உாப் சகதாக சதைகளை ஐ 

திளையும சோனஞா , பெரி..ரா, ஆவறழையாம சொல 

சுகேம்மி நீறுறித ) எ-று, 

இருளைப்போல அணவம், மினமிவி்பால் ச௱விப் 

போசதிதோம்ம & our கனமாாகள, Men Bok Wer 
னிய ann? sre org (oa Ng We Mb gg மினனல 

போல், இனமாச்களினத மறப்பு நினைப்புகள் இகலி 

ன, '₹கூரிருளின மினமினிய்ன கூட்டடிபோல் வாம் 

சகம்” எனமூர், சூரியோதயத்தில பூதவிருஞம் மின 

மினி ஒளியும் சோற்மு, அதுபோல, ஞானேதயத்தி 

ல் ணவ இருளும் கருவிப்போதமூம் தோறரு Bs 

லின், *அறிவுதயஞ சூரியனகாண்'' எனமார். Qe Baus 

சகளபச் ஐம் பஞ்ச பூசங்களி_மாய்கினறு, விடய 

ஊளை கேரே அபகரிதழ விசதகரிசகப பொரு. தியபோத 

ம் இறக்க இருச்சு இடம் கினமலசாகிரம், அவ் வந்தரி 

யங்களிடமாய் விடயல்களைப் பகுதததியபப டட தள 

மாவின் இச்சாஞானசஇரியைசளுக்கு இட.மாகிய மன 

ம்புத்தி ஆங்காரங்களின் வியாத்௪ ௮றும் இடம் நினம 

லசொப்பனம், தஇன்மசைதன்னியத்திறகு அதிட்டான 

மானூத்சவி-றபம் ஓடுங்க இ_ம் நினமல சுழுத்தி, 

அச்சைதன்னியவாகன மானபிராணவாயு£$ஙனெ இடம் 
நின்மல அரியம், ஊசல்வடம் அற்றபோது அதற்குலீழ்



apa ders) SEW. ௨௪௪ 

₹ச இடம தஇகாரம அஞாபோல, இற௱னம கருவிப 

2பாதம எகலாமகழி(க இச அமா மருள இசா 

மாட னற ரசாஉ௱௱த நினமகா? ம, இசகருவிப 

Gomrtis parm rt grages Joo ~_ மாம்பகசகணா 

_ களாபோஷி அருளால் சனனை ௨7௨௮ ரினமலசாக 

௩ரம, இலநுனம தனனை உரக டக ௪ளககொ 

சேட்டை அறறு அரத அடா சணத அசாரமாய 
ண 

gaan in gre இசையா “னற 2 டம அவவருள 

சரிசனம, இஈநனம இவவ(ுளாக ஈரிசிபபது கினமல 

சொபபனம, இசசாஞானகிரிஈ ப கோனமுறு நினற 

இ._மபளலா, இசச்பபரையினல நினமலகமலலாம தன 

ன் இசசாஞானகஇரியை போனரும தனதாக எதரீரி 

AD gio நனறி இபபரையே சானா இரத இடம நி 

னமலசமுசதி. தான இபபஸாயாகிய இட்சதுக கறி 

ono! EG i Alem m கண அக்க த்ரிட்கறு அ தீதபபடுச 

ரறுஉாய்ல, இசககணணுசகு தகசதுரினது வட்டப் 

பளபளபபுமாச இரககோறறுவதபோல, பரையை 8 

௩ ஐ55சசகஇ கேமோரநினறு தான FasGa ௮தீதப 

பச்ச வாயில, அககதாறுப௨ம பெறுவது மினமலு 

Au. ௮சகதரினத வடடப பளபளபபாகய சோபை 

பைக கணடகண அசகதிராகாதிருககையிலும, தனபா 

ரலையம இழகது தனஞல காணப்பட்ட முதலையும் இ 

ழக ௮சகதி தானாய மிசவுமஅ௮தீதபபட்டாறபோல, 

அ௮வனம் ஆசசசா௮பவமபெறற தனமா அகத ஆக



௨௪௮ வ்ரத்டுவிளகசம, 

தமாகாஇருக்கையிலும. தட உதா பபவ* ௨௪ அறு 

₹ சதாறும இனறி நக5சமாய ரின௱டா தமும இனறு 

அ வவாராசமே grew gi su Vw rerun vt 

ட்சம, மூனசொனன ஐ1 தம சருவல்ஈள முபபதசாறும 

"எகுதறகு ஏத. பினரசொனன mF po £1CuIg neg 

ட ௪ சிவததில அ தீபபட்சறச ஏது, ODE lar Tale 

wm ge Ene gw” earn gs ஈலைபெனசசிகாளக, 12௪ 

/யிலே சொனனா ரவாளசச காகம்?” எனறமமையா 

ன, அவவுசசி நோபடுதறரு ஏதுயாடய அவத்தைகள் 

ர5தம சொலவப்படடன. இருப பரல கேய-ூம, 

உடிச்களைபபோல சகலம, உடு இனறி இருவைமாதஇரம 

காணுஙகணபோலவும, இருளி.த.து உழிவாற காணாது 

சணபோலவும, சேவல ௪கலஙகம் அறியும தனமா; 

சூரிய உதயததில இருஞம உமிஏமஇன றிச சூரிட்டபிர 

கா£சமாததிரற கணட கணபோல, அருள தொறறி.பகா 

லததமுூன தொனறியகேவல் இருளும கருவிச்கூடட 

ககளும் தோனரு.ஐ, ௮அவவருளைமாததிர உ சணடிகொ 

ணடிருப்பது ௮அருளதரிசனம, சூரியப பிரசாசததைக 

கணடகண புடைடெயாக.து நோக்காது அச்சூரியபபி 

மசாசததில ஏ€போவமாய கிறபதுபோஷி அருள எனறு 

lo Stor serpin Ad su Carns. ௮அவவருளேத்ச 
ஞய் கிறப,த பரைதரிசனம, சூரியபபிரகாசததை வி 

ட்டு ௮ச்ஞூரியன.த வட்டப் பளபளபபைப் பராகத ௧ 

ண்போல் தன்மா, பரையைமீவ்ட ஆ55தபோகமபெறு
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so) Shue வ௨ப்ப பளபளபலபைப பாதச் கண 

POM LIM MMe பூம. உற, மபபளபஎபபாகிய கா 

வகை வையம் Dp ob, wy ch By Ww HB de ld 

CUM My Ess SMG s oT YD ஏனமா, அதனைப 

பெற தான் எனபுழும Qo Mint Fo எளாபதும இன 

Dy elt bod” i இது ுப்தபபடுவது ரண 

ML (Th ali PPLN LER NU ய்ய ay ot Sb Boe HB aod LD am 

ety Wal ies ds. 

DFG upOacw lala ஞானிகள் உலகத்தை அரு 

ரா என்றும, பானம நினமலாவத்தையில 16 sor cap avd 

பெறலாம எனழும் அரிவிசதவாறு காணத: (௯) 

௮௪4 ரனக(ை காகூடி. நினமலாவத்தையில தி 

yr சிப௮வ?க ga, moder soubor gg தவத 

WAIL ணப பெறககூடாதோ? எின, மேறகூறு 

Bow opt, 

மெய்யாகத் கோனறிவிசிம் பொய்யை விசா 
4 

ரிக, பொய்யாய்ச் சுவர்ப்பாம்பாய்ப் போம 

ன்றி - ஐயா, தொழிலை௪ செயிறமுணு சோரனை 

ப்போற ரொன்றி, கழலப் பறையறைதல காண். 

(இ-ள,) மெய் கத தோனறிவிமம பொய்யை வி 
சாரிககில பொய யச் ௪வாபபாம்பு ஆயப போம் ௮ 

னறி ஐபா தொழிலைச் செயில ௪-2, விசாரியாதப 

ம.யிஞஸலே மெஞ்காலிசோளர்த்ரிராய்பமாக்கறி
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ammari ப பார்டர் ட்ட டட ர உரச 
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தாணு சேோரளைப பாட Caio ve 6 > LELiMD 

eS DD oF or wie கப (மரி “ப ர ர் ரீ ~ 7 ey LIF 

ராக படி.பிரம & 4g crf வருசமா றி வெ 

ருண்ட மசாளவ்ன ரிடகுமப௨ ny (OD Sot De 

லோடு லஈகும ௭.2. 

சுவரில எழுசிய பாமபிரருச மோறறதரவ மாததிர 

மே gore Cerone இனமுபுு மபால, கருவிகளை 

எதரி.டடறி(கபோத பிபஞ்சம சோறரறரவு மாசதிர 

மே தனறி முனபோல சே.டியாலு. தகலின, அநு 

னம் உஉமைகூதினா, கினமலவாவசசையில நின்று து 

ருட்கணணாலதஉரிப்ப பாரஈகுமபோது ச௪டமாய கீ 

wel smaleter மெய்யாகக கருஇக்கிசாணடு, உவை 

கிளகுமபடிக்குச ௬௨ seat Sing eu so sre aR 

னமையால இஙகனம் உவமைகூறினா. காண-அசை, 

'இசதிருபெணெபாவால் கருவிசவினது உணமையை 

ச்சாணின் எலலாம பொய்யாயவீட்டு, ஞானம தோன் 

fin gah, தவத்தான அங்கனம் விடுதலும் ஞானம 

தோற்தலும் இன்றென்று அறிவித்தவாறு காணக, ()



இநிவிமிலாடுக்கம், ௨௫௧ 

SA cat Wy Powe DOH BST எல்லாம் பெ 

ய்யாயபப்பாம எனறீ£, தபபயி படிகம் (எக 

பரி. சக இனரு பப பாமா? டர்ன், மேறகூறு 

கன்னு. 
. mn “fs + ரு . ம் 

உலகத்ைை மாயா வட 002 ப வயி மார் 

ரூ 5 து அலகைத3தோ போல rol HLQG WY = wt ova 

HO PISUI SS Ol Hotol eae) tors lng 
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eu DG ஜெய்பால் கால , கடக்கயிமிஞ் சாசடுரமயபோ் கரண. | ுழகதரல 

(இ-ள,) உலசதகை மாயா உடஸ்ப்சிபாய எனமுல் 

அல்கைத?2சாம்பால தறிவு ௮ தலலால விலக்க தடை 

சூது ஒழிஜலை ஆகுமா எம. மாயாகாரி. மாகியஇப 

பிரபஞு*த்சுமையும உடபபினறையம யொய் எனறு அமி 

விசதால், பேயதசோபோல பொயடாகககணமி ௮ிவ 

னி மனறி, அசசேகாதி பிரடஞயக$ப பரிசசேசமா 

ய நீசகிததளள! ஒழிககககூடுமிமா, (ரீ இகநுனம் கூறி 

UIA MMP OV ஞான மம அஞ்ஞானமும கூடியிருககுமோ 

எனின், ° 

. [4 ௪ . . . . ச 

சொப்பனத £ீச்சுழ்ரகால கடச்சவிடும் சாச்சிரம் 

போல காண எ-த, சொப்பனாவதகையில ஒருவனைக் 

கட ச்குமவழி இனறி அக்கினி சூழ், துகொணடால, ௮ 

வவக்கினியைக சடச்சவிம்ம சாகடிராவத்தையபோல், 

உன்னைச் சூழ்மஅசொணடு நினற தேகாதபிர பஞ்சம் 

களை ஞான குரியன வக துதோனறில் உனக்குப் பொய் 

யாகக காட்டிவிடும் எனறு அறிது எ-று,



௨௫2... விரதடுயிளககம். 

பேய்த்தோ மிரைப் பொய் என்று சண்டபோ து நீர 

போல் தோரற்றவும், முனனர் மெய எனறுகண்ட வாச 

னையும் இருக்கும், இச ரப்பன சயைக் சடககவிட்டசா 

SEIS ROY இக்தோறறரவு Brom pf மூன கணட வாசயா 

LON STD இருக்கும, அங்டனம்போலி ௬ ஜா வத்த 

யில் கிறபோர்சரும் சத்தில மிறபோரக்டம் பிரபஞ்ச 

ரதோறறும, தலி, தவ்விரணமிவஎம௰௰ றினா. 

இக்திருவெண்பாவால கருவிகளா5 உண்மை 2 Ae 

தவிடத்துத் சேகாதி பிரபஞ்சங்கள் மூனபயோல மயக 

குதல் இன்றி, காட்சிவொாதனை மாதஇராயாய் நிற்கும் 

எனறு அறிவித்தவாறு காண்க, (GS) 

கருவிகள் முப்பத்தாறையும் பொய்யாசக்சண்டு நீங் 

கினால் ௮6சஞானம் தோனறமோ! எமின, மேற்கூறு 

கினருர், 

பொய்யென்ற வார்த்தை புரையற்று மெய்யா 

ஸை, மெய்யென்பது தேட வேண்கசிமோ.. மை 

யிருளைத், இரத்த வெயிலைச் இரும்பி யசைத்த 

மைத்துப், பாரத்ததிலென் சந்தையம்வைப் பா 

ய். 

(இ-ள்.) பொய்என்றவார்த்தை புலா௮ற்று மெய் 
னால் மெய்சன்பத தே.டயவேண்டுமோ ௪-2. கருவிகள 

அல்லாம் பொய்எனறு நீ சொன்னவரர்த்தைபோல; கு
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எ... மயககமாகிய அணவஇரளைத ாத்சஞானப பி 

சிசாசரதை உனயபோதததால எதுரிடம் அசைத்துப் பா 

ரசம், அயகுனம பாராது pli By KES Crew 

ராகாசக்ா உ எ அஸ்க மோ தன்றோ எனறு 8 எனளை? 

TY Ben UPL, (RELL DY BSN சைவ 

DB |) o~D. 
சூரியப பிரகாசத்கால இருளநிங்கி, அப்பிரகாசச 

சைகசணட கண் எறு அபபிரகாசமோ அனே எள gy 

அசனமேல gums, வவொளியில ஏூபாலமாய 4 

றபைதபோல், அருளில ௮அசைவற நிறகவேணடும். gas 
ன, அங்ஙனம் உவமை கூறினா, 

இததிருவெண்பாவால கருவிகள் அனைத்தம் பொய் 

யாக உளளபடி அறிதலேஞானம்என்று அதிவித்சவா 

௮காணக, (௪௨) 

தேகாதி பிரபஞ்சம்சீல்லாம் பொய்என்றும், பிறவி 

அனபம், ஈது. தகாதெனறும், ஞானிசளும் ஞானிகள் ௮



௨௫௪ யிரததியிள5 கம 

லகாரும ௬ ளெழுா, இவரு ஞானி அறிவது 

எள நனம"எபரின, மம கூறுகள் மு, 

லேண்டா ப்யபபெனற வா£க்கையிமின மெ 

யவிடயம, உணடாசழிலே கெட்யாதோ - காண 

பீர,உடமபு மிகையொன பி லாமையே கோனபெ 

ன, றடஙக வடம) ரை, 

(இ-ள) பிறபபு ௨ஈஈட என்றவா£சசையினில் எது 

பிரபஞூசம மபாமஎனழயம் பிற் ஒமாறுஎனறம;மே 

யஞ்ரூ ணீ. ரம பெம ரூரரரிகராம் கூறிய வராத 

தையிஞால (யாட பிறிதக க லாக்கூடாது Bu 

மை, 

உடமபு மிகை por இலாமையே கோனபு எனறு 

அஙக டமா மூலா மெயலிஃ பம தீண்டாது அதிலே 

செரியாதோ காணபீ£ எ.து. உடமபைக ௪௪ தஐர௭என 

அம, ஜாவி.யயகளிறும் பறறுஇலா-மயே தோசபு௪ 

னம ௮றி5,௪, ௮22சகபோகசாகளை யான எனதென 

HSH gl YOS pg கினறபோசம ௮.௨௭, உளகினற 

போதம் அடிய மெயருஞானிகளை அவரது உடமபு 

விடயஙகளைப பற்றா, ஐ, அதனால தெரியும, துகலின, 

இக்குதிபபினல கணடு கொளலீர எ-று, 

மெய்யால சாணபீ£ எனறமையால, வராததை.பிலே 
காணக்கூடாது ஆயினும் எனப. வருவிசசபபட்டது. 

மெய்யோடு இகதிரியகசள ஒற்றுமையா யிருத்தலின;
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Hi coh ne பம் ௮ ron fy og In OL வாறு கிரிஸ், [இ 

பிரம் பனிக் மற்றும. 

1) அமிசாரம ௭4 You ha wedi ௪௬௩ 

ee 

இருக் அம்பலம் 

ஏ - ஐ அிகரரம் 

அறிவ 

எதனை உட. (poy torn gop, Youu DG ay 

இருபபின இப பற தா கால் அறிவை மயக்கும். 

ஆசலின, புற றயும 'ட்டணடமும எனு இதனுள் புறத் 

SDP a Bere €or io கூற்ஞா. ஆசலின, இவவஇகாரத் 

இறுதி துறவு என ற பெய்ரமாயிறறு, 

தேடப் படம்பொழுளைச் சிக்கனவாகப் புதை 
* ௬ 5 ~ ச ந ச தீதுக், கோடிக கொருமிமிடம் கொள்ளுஒனும்- 

௩ ௬ * ௪ 

கூடாத, வாணளை ஸமீண்கழிக்கு மானிடராப் 

போன்மயக்கம், பூணார் பொய் கண்டுதுறப்மோர். 

(இ-ள,) தேடப்பமிம பொருளைச் சிச்கன ஆகப் புதை 

தீதக் கோடிச்கு ஒருநிமிடம் சொள்ளுலும் கூடாத.



௨௫௫௭ விரதஇிவிளகசம் 

ary tite Sera Pee ௪-௪. சமமால தேட்ட பப 

இரவிய உளை எலலாம Crow Pung பசதரமாச- 

(சமுாாெட தி கைத் ப சிகாபமு.தாம உடம்டல்டமிட 

போர காலை கீமியகாகம ஓடவுடலில இருசக சோழி 

இரவ யததகடிப பிராரையில ஆட எவாங்கக கோள 

exGarc mou ms gow Core உம் வாழ 

ராஜை த )டதாசழயாது gag era PHS, 

மானிடலாப டோகூ மயச்சம பூககா பொய சண (௮ 

உப போ ௭-௪. பேகை மாறிடலாபபோல சேகராக 

பிரபஞாககளை மெயயாககசணடு இய ௱றில மடசச 

அணாசள. இஉறறைப பொயயாகககணடு துறபபேோ 

ர, எ-று. 

ச வள... பிமை gmremin ரூயுளகொடுககஉ ம 

கொளளவும கூடாஜ ஆசலின. கூடாத” எனமுா 

இச கிருவெணபால £ல இராமைகணண?ணே உரராறு 

போககளைச தறம, ஞாலைசாரிய ஸா சய, 

வீடடைய வேணடம எனறு கூறியடாநு சாணக, (௬) 

ஊாககுருவி யுமவளாத்த குஞ்சு மொரும 

னையில, பாககனையும பராததிதும பறறென் 

னோ - மூரககர, அரிபிரம நிந்திராகள் வாழ்வனி 

த்த நம்வாழ், வொருபொருளோ வெனரறொழி 

வா் Grr,



ஒழிவிலொடுக்கம். ௨௫எஏ 

(இ-ள்.) ஊாக்குருவியும் வளர்த்த குஞ்சும் ஒருமனை 

யில பாக்கனையும் பார்த்த ஈம்பற.று இது எனனோ ஐூர் 

க்கா ௪-,த, ஓர்மனையில வாழாகினற ஊர்க்குருவியும், 

௮துவளர்த்த குஞ்சுகளும், அம்மனையில் பூனையும், அப் 

பூனையின த குட்டிகளும, இளமையில்ஈலவினைச்டோ 

ய்த் சம்நுள் உறவாய்ச்கூடி. இருப்பதையும், மு.தர்த 

போது தீவினைக்கீடாய் உறவாயிருஈத தாமே தமமுட் 
பசையாய்ப் பிரிச் தபோவசையும், அம்மனையுள் இருக் 

அசாம்பராததிருஈதும், அங்ஊனம் வினைக€டாய்வரும் 

மனைவி மச்கள்முதலிய இபபிரபஞ்சத்தினைத் தறவா 

அ, இதனமேல் மன பதறி இருத்தல் இத என்னைகொ 

லோ. (ஆயின அவற்றைப்பார்த்திரும் தம் எலலோரும் 

இலவாழ்சகையோடும் இருக்கஇலலையோ 1 நீர் இக்க 

னம் கூறியது எனனை 1 எனின, அம்மனைவிமக்கள் முத 

லிய இப்பிரபஞ்சம் வினைச€டாய் வர்ததென்று அறி 

யாத ௮பபிரபஞ்சத்தோமெ கூடி வாழ்பவர்,) மூர்க்கர், 

அரிபிரமர் இஈஇ.ராகள் வாழ்வு அடித்தம் கம்வாழ்வு 

ஒரு பொருளோ௭ன்று ஒழிவாரோ எ-த. அப்பிரபஞ் 

சம் இருவினைக€டோய் வரதசென்று௮றிச்ச உத்தமரா 

யினார் யாவர்க்கும் மேலாய அரிபிரமர் இர்திரர் முத 

லிய தேவர்சள் வாழ்வும் அநித்தியமென்று வேதாச 

மங்கள்கூதுதலான்; ஈம அற்பவாழ்வு இஃ. ஐர்பொ 
ருளோஎன்று கருதி, ௮ப்பிரபஞ்சத்தைச் SPATS 
ழிலாரோ 1 1 எ-று.



௨௫௮ துறவு. 

ஒருவன் நல்வினை ௮றுபவிக்குங்காலத் தத் சாய் தக 

தை மனைவி மக்கள சுறறம் ஈட்பு இவர் முதலியோர் ௨ 

றவாயிருஈது இசஞ்செய்வர். அவன இவினை பவிக் 

குல்காலசது ௮ங்கனம் உறவாயிருந்தவர்தாமே பகை 

யாய் ௮௫தெஞ்செய்வர். ஆகலின், இவா இருவினை-டோ 

ய்வநதவன்று ௮றிஈது அுறக்கும்படிக்கு அவைகளை 

உவமைகூறினா, 

இச்திருவெண்பாவால் மனைவியாதி குடிமபம விளை 

சீடாய் வரக.த௫ன்றித் சமககு உறவு ௮அனறென்பது 

ம், ௮னித்தியம்எனபதம் அறிவித்தவாறுகாண்ச, (௨) 

இங்கனம் எல்லாவறறையும் தறர்தவர் யரவா1எனி 

or, Cope peer wt. 

பட்டினத்துப் பிளளையினைப் பத்இிரகிரி யைப 

பவி, விட்டுவீட் மாட்டார் வெறுவீடர் - வெட் 

ட, வெறுவெலும்பை காய்கறண்ட வேந்தர்வர 

காயபாராத, துறுமுவதைக் காட்டுவோ மோ, 

_ (இ-ள்.) பட்டினதீறப் பிள்ளையினைப் பத்இரடிரியை 

ப் பரவி விட்டுவிடமாட்டார் வெறுவீடா ௭-2. அளவ 

ற்ற செல்வராயிரு5தம் அச்செல்வல்கள் எல்லாம் த 

ரிசறத்துறஈத பட்டினச் துப்பிள்ளை காயனாரையும், பத் 

இரடரி சாயனாராயும் தோத்இரம்பண்ணி, மனைவியாதி 

ய பற்றுக்களைவிட்டுத் துறச்கமாட்டார்கள், மிகுர்தமிடி. 

யசாயிருர்தார், (தயிலும் மனைவி மக்சள் முதலாயினோ



ஒழிவிலொடுக்கம். ௨௫௯ 

னா யாம் விடுத் தத் தறரதோமேல் வரை அயலார் 

கைக்கொண்டுபோகாரோ! எனின,) 

வெட்ட வெறுஎலும்பை சாய்கறண்டவே?தரவரகா 

ய்பார்த்து உறுமுவதைக்சாட்டுவலோமோ ௭-௮. ஊன 

சிறிதும் இன்றிய வெள்ளெலும்பை தாகாய் தனது ப 

றகொடு கறண்ட, ௮ரகாய் முனனர் அரையர் எதிர்வர, 

அவ்வெலும்பை அவாகவர்ஈது கொள்வர் எனறு ௧௫இ 

அவரைப்பார்த் து உறுமுவதைப்போல், யாமும் காட்டு 

வோமோ எ-று. 

அளகேசனைப்போனற செல்வத்தனையும், அருக்கதி 

போனற கற்பினையுடைய மனைவியையும், காமனைப்போ 

ஓம் கட்டழகனையும், துறந்தோர் பட்டினச் த.ப்பிள்ளை 

காயனாரும், பத்திரகிரிமாயனாரும் ஆசலின், அவரைத் 

அறநதோர் என்று எடுத் துக்காட்டி, அம்மூவசையுள் ஒ 

னேனும் இல்லாரும் ௮லரைப்போல் துறக்சமாட்டா 
மையால், ₹விட்டுவிடமாட்டாவெறுலீடா'' எனமுூர், 

எலும்புசறண்டும் சாய்க்குத் தனது எயிற்கில் த தை 

த்ததன்பரந்தெரியாது இன்பமாத் தோற்றல்போல வனி 

தாதிபோகங்களாகிய துன்பத்தை தணவம் இன்பம் 
போல் மாறுபடுத்திச் சாட்ட இனபமாகச் கருதலான், 

“வெறுவெலும்பைகாய்சறண்ட” எனறார். தான்பற்றி 

ய எலும்பை அரையர்சவர்வொனக்க௬இ, அவரைப்பா 

isa உறுமுவஅயோல், தாம்பற்திய குடும்பத்தைப் பி



2.40 அறவு. 

றர்சவர்வொனக்கருஇக் கூறலான, 'உறுமுவதைக்கா 

ட்ட்கோமோ' எனருர், 

இத்திருவெண்பாலால் செல்வம் இளமை அழகு மு 

தலானவறறுள் எறர்திருந தும், அவற்றில் பறறு ஓரணு 

வளவும் இனறி, அவற்றையெல்லாம் தனபமென்று து 

ரிசறச்சைவிட்ட பட்டினத் அப்பிள்ளை சாயனா பத்திர 

இரிசாயனார் போன்று தறஈதோரே, எல்லாவற்றையும் 

அறதோராவர் என்பதும, ௮ச்செல்வ முதலியவறறு 

ள் ஒனரேனும் இனருகவும், தனபர்தருதற்கு இடமாக 

ய மனைவியாதி குடும்பததை இனபமெனக்கருதிக் கை 

விடற்கு ௮ஞ்சுபவரோ ஆணவத்தால் மறைப்புண்டவரா 

வர் என்பதம் அறிவித்தவாறுகாண்க, (௩) 

நீர்இங்கனல் கூறியவாறே துறந்தோர் பிறப்பு நீல 
குலரோ 1 எனின, மேற்கூறு ன்று, 

தாடுககர் வீரிடையா டாய்தந்தை ஈட்புமக்கள் 

மாடுகுலம் பொன்னுடம்பின் வாதனைகள்-கூட்த 

தொடுத்தவலைக் கண்ணிக் தொடக்தெனை பிப் 

விடப்மபெறுவா ரேன்பிறப்பார் மேல். [போ 

(இ-ள்.) சாடு ஈகர் வீடி உடையாள் தாய் தர்தை © 

ட்பு மச்சள் மரடு குலம் பொன் உடம்பின் வாதனைக 

ள் ஏ-.த, ஈரடும் 6கரும் வீடும் மனைவியும் தாயும் ததை 

யுழ், ஈட்டும் மச்சளூம் மாடும் சாதியும் இரலியுமும் இ 
வைமுதலிய உடம்பு QU AIRE CGD,



ஒழிவிலொ டுக்கம். ௨௬௧ 

கூடத் தொடுத்த வலைச் கண்ணித் தொடக்கு இதனை 

இப்போது விடப்பெறுவார் மேல் ஏன் பிறப்பார் ௭-2. 

தாம் அகப்படப் பிணித்தவலையும் சண்ணியும் தய 

தொர்தனைஎனறறி$ த, இத்தொரந்தனையை இப்போது 

விடப்பெறுவார் இனிமேல் ஏன பிறப்பார் எ-று. 

உடம்பின் வாதனைகள் என்றமையால் ஆடை அபர 

ணம் யானைகுஇிலா சுவிகை சிவிகை சாய்மலச முதலி 

உவும் கொள்க, இஙஙனங்கூறிய எனதென்லும் போ 

சப்பற்றை நீத் துத் தவஞ்செய்வோர்க்கூ யானெனனும் 

தேகப்பற்றும் அறும், இத்தேகப்பற்றுஅறவே இவறறை 

யான எனதெனறு புறத்தகின்ற போதம் அறும், இப் 

போதம் அதவே உள்கின்றபோதம் ௮௪த்தவாசனை ப 

ண்ணனாது சத்தவாசனைபண்ணும், இவ்வாசனையால் ஞா 

ன்கிடைக்கும், இஞ்ஞானததால் வீடுளதாம் ,ஆகலின, 

“எனபிறப்பாமேல்”' எனமுர், 

இச்திருவெண்பாவால் போசவாதனைகள் எல்லாம் 

பற்றறத் தறதோர் சேகவாதனையாதிகள் அற்று, ஞான 

ததால வீடடைவ.த மெய்ம்மைதசலின; அவர்க்கு இனி 

எனறும் பிறப்பு இன்று என்பது ௮றிவித்தவாமகாண்ச. 

நீர்கூறிய மனை ததிய பற்றுக்களை எல்லாம் துறச்து 

பொன்னைமாத்திரம் பிடி.த்.துச்சொண்டு த௨ஞ்செய்ய 

லாகாதோ? எனின், மேற்கூ.றனெரர்,



2௬௨ அறவு. 

தின்னிற் நிமிரில விடம்பிடித்துத் இர்க்துவீடும 

பொன்னை நினைக்கப் பொழுதுகாண் - பின்னை 

மருந்தாலு மந்திரத்தி னாலுக் தவீராப் 
பெரும்பாவம் பெண்ணிற் பெரிது. 

(இ-ள்,) இன்னில் இமிரில் விடம்பிஆத் தத் தீர்ஈ தவி 
டும் பொன்னை நினைக்கப் பொருது பின்னை மழுஈதாலு 

ம் மஈஇரததினாலும் தவிராப் பெருமபாவம் எ - த. 

கசோபாதிகளாடய தஇிமிரினால் விடம் உண்டால், அவ்வி 

டம் சிறிதபோழ தாழ்ச.தத் தலைமீக்கொணடு, பினன 

ர் மணிமந்திர ஒளடதங்களால் தாக தபோம். பொன 

னைக் கரத்தானும் பற்றா அ வாக்சானும் கூறாது மனத்தா 

ல் சினைச்சவே, அப்பொன்னாலசயாடிய விடம் அமைச 

கணமேனும் தாழாத, அக்நினைவிலும் விரைக்த தலைமீ 

ச்சொண்டு, பினனர் மணியானும் மருஈதாலும் மந்திர 

தீதாலும் தீராதபெரும்பாவம. ஆகலின், 

பெண்ணிழற் பெரிது ௭-2, நீவிடுக்தின்றேன் எனற 

பெண்ணாசைவிடத்தைப்பற்ற இப் பொன்னாசைவிடம் 

மிகவும் பெரி. (இதனை மனத்தாலும் நினையாது வி. 

வேண்டும்) எ-று. 

அறர்தோர் பொன்பிடித்தால் அதனைப் பாதுகாத்த 

த்கு இடம் பிடிச்கலேண்டும்; ௮ஃதன்றி, ௮ப்பொன 

னை வளர்த்தற்கு ௮வாத்தோன றி, ௮பசகுவர்ச்கு ஞான 
சாத்திரல்களைக். கூறி, பொன்கொடுத்தார்மேல் விழை
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வும், கொடாதார்மேல் வெகுளியும் தோன்றும், இவை 

தோன்றவே துறவானவரும் தவப்பயனும்இன றி, முன 

பெண்ணோடிங்கூடிச்செய்த இல்லறப்பயனும் இன்றிக் 

கேடுவரும், ஆகலின, *பெரும்பாவம்பெண்ணிறபெரி 

து” எனமுர். காண்ஃஅசை, 

இத்திருவெண்பாலால் பொன்மனத்தால் நினைப்பி 

னும் மாழுமயக்சம் தருதலானும், ஈட்டல் தியான் 

விழைவு வெகுளியாதிகள் டுத். தத தவப்பயன முறி 

இல்லறப்பயலும் ௮ழிதலானும், பெண்ணாசையினும் பெ 

ரூம்பாவம் தருவது ஆகலின், ௮தனைப்பறறலாகாத ௭ 

னபது ௮றிமித்தவாறு காணக, (௫) 

இல்கனர் சேகாதிபிரபஞ்சம் எல்லாம்பொய் எனறு 

கீர் சொல்லக்கேட்டதே அன்றி, மற்றியரவரும் சொல் 

லக்கேட்டிலேன, எனற மாணாக்கனைகோக்க, மேற்கூறு 

Bes apt. 

செல்வ மிளமை யுடம்புபேய்த் தேரன்று [லை 

சொல்லுவதென் காணாசோ சுட்டதுபோய் - ஒல 

விமிவோர் பிறப்பிறப்பின் மீளார்கண் மீண்டால் 

தொடுமோ சிவனைச் தொடா. 

(இ-ள்) செல்வம் இளமை உடம்பு பேய்த்தேர் என் 

௮ சொலலுவது என் காணா?ரா ௭-௮. செல்வமும் இ 

ளமையும் உடம்பும் இவைமுதலிய பிரபஞ்சற்களும் 

தானத் சலம்போலப் பொய்யென்று யாம் கூறவேண்



௨௬௪ தற வு, 

வேது என்னை ? ௮வை மெய்போல்தோன நி ௮ழிவன 

வற்றைத் தாம் காட்டிப்பிரமாணமாகக் கரளுர்கொல 

லோ, (ஒயின எலலோரும் ஞானத்தால் பிறப்பு ௮ 

மென்று கூற, நீர் துறவால் பிறப்பறும் எனறு கூறிய 

அ எனனை! எனின,) 

சுட்டு தபோய் ஒல்லை விமிவோர் பிறப்பு இறப்பி 

ல் மீளார்கள் மீண்டால் தொடுமோ சவளைத தொடா 

௭-2. தேகாதி பிரபஞ்சங்களை யான எனது என்று ௪ 

ட்டி அறியும் இச்சுட்மிப்போதம்போய், ௮ப்பிரபஞ்சத 

தைச் €க௫ர,ததஇல் விட்டுத் தறப்போர் பிறப்பிறபபில 

மீண்டுலாரார்கள். ஞானக்குறைவினால மீணடார்களே 

னும், (முன் தற். தவம்பண்ணிய வாசனையால் அப் 

பறறுக்களைககடகஈத நிறபரே ௮னறி, ௮வனமைப்பறறுத் 

தீண்டுமோ திணடாது, ஆயிலும், பிறபபில மீண்டோ 

ஸாத் தீண்டாதோ! என்ன, ௮வா) Gado eur gy 

ஒன்மோடும் பற்றதற்றுடையார் தசலின, தீண்டாது 

எ... 

இனி அமித்தியவிவேகக்தோன்றிய ௮ச்கணமே தாழ் 

தீதிரா,து எல்லாவற்றையும் விடவேண்டும்.ஐ5லின், ஐ 

ல்லைவிடுவோர”? எனருர், முற்பிறப்பில் அவாஉடையார் 

க்கு இப்பிறப்பிலும் ௮,ததொ.டர்தல்போல், முற்பிறப்பி 

‘8 gat ௮௮. தஉடையார்க்கு இப்பிறப்பினும அவ்வவா 

அறுதியே தோற்றும்தகலின், *சிவனைததொட்டி என 

wr
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இசதிருவெணபாவால உடமபுமசலி.ப பிரபஞ்ச 

தோனறி அழிஉசுபிரததியகூமாக இரததலின, கான 

DEO UME gy ௮ழிவதெனறு ஒருவா கூறககேடக 

வேண்டுவது இனறென்பும, இகஙனமமபிரகதியகூமா 

யிருபபினும அறியா தஞஞானிகள எனபதும, சட்ட 

திவுபோயப பிரபஞசததை அரிதசியமெனறு அதிஈ.து 
விரைஈதுவிடமித தறபபதே ஞானமெனபழம, இதத 

ஐவுடையோர எணடு மீணடும பிறவாஎனபதும, தவக 

கூறைவால மீணடா தயினும ஒனமினுமபறறுதல அற 

திருபபா எனபதம அறிவிததவா.றுகாணக, (௬) 

இகத ௮வாறுறுதியிஞல வரபபட்ட வினபம் என 

னை?எனற மாணாககனைகோக௫, மேறகூறுனெமுா, 

ஆசையினா லற்பசுக மாயழிஈதாற பேரின்பம் 

ஆசையின்போக கெனறறிய லாகாதோ - அசை 

ஈளிகைக கழுககுவகத காசமென நாடித 

தெளியபபோ மறறிவையைக் தும. 

(இ-ள.) தசையினால பசு கமதய ௮ழிக5தால் பே 

ரினபம தசையின போகு எனறு ௮தியல காசோ 

௭-2, ஆசையினாலே போதம் சகமுசமாய்ச் செனறு 

விடயல்களில ழூ£த, தமககு௮ுவறறுள அற்பமாய் 
௪சசஈதோனறி அழியும் ஆனால, இவ்வாசை சாசமே 9 
வதஇல சோன்.றம் பேரினபம பெறுதறகு ஏ2௭எனறு



௨௬௭ துறவு. 

௮றதியலாகாதோ! (ஆயின, ௮வ்வாசை போம் த௮ எ 

கனம? எனின்.) 

ஆசை ஈளிகைக்கு முமுக்குவரத நாசமஎன காடித 

தெளிய மறறுஇவைஜந்தம் போம் ௪-.த. ௮ுவவாசை 

போதததினசண ஏறுவது கெய்யாதிவாரத்து ஏடைக 

கும் மூகறருமாயக்கு Hp Gees B-. போல, 

தமக்கு காசமாமஎன விசாரித்தறிய, ௮வவாசையின 

போதமாய் வி_யககளிற பிரிர் தசெல்லும் இவ்வைக 

திவாவும 8ககும் எ-று, 

ஆன்மா தசையினலை வி_யசதில ௮ழு£திச் சற்றி 

னபம் பெ௮ுதலபோல், ௮ுவ்வாசை சாசததரல சிவதது 

ல அழமு5இிப பேரினபம் பெறும ஆகலின, *'பேரினப 

மாசையின் போக்சென் றறியலாகாதோ” என்மூா, தே 

னகசெய் எணணெயாதிவார்ககும் மூங்கறகுழாய்ச் இறு 

அவாரத்தின்சண் மர அட்டைமுதலிய நுழைஈதால o 

இல் சுழல்வதேன் றி, ௮அமுகஇனாலமீள மாட்டா, நகலி 

ன, மூனபோல் சேனாதிவாரத்து ௮ங்கேரியாது ௮சனை 

ப்புறம்பாய் விடப்படும், ௮,த போல், தசைபோததஇல் 

ஏறி மிதச்சபோ.த எவ்விதத்தாலும் மீளாத. அதனால், 

ல௮ப்போதத்தில் வீட்டின்பத்திற்கு ஏதவாய gpa) Ow 

ய்யுணர்வு முதலிய நற்குணங்கள் ஏறா, இக்குணங்களே 

ரூமையின் முன போல் பிறலித் தன பத்தையே பெறும், 

ஆசலின், ஏங்கனம் உவமைகூறினர், ஈளிசையில் மர
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அட்டையாதி நுழையும்போது இனபம்போல் எளிதில 

அழை மீளமாட்டா, ௮.தபோல், போதத்தினசண் 

தசை ஏறும்போது இன்பமபோல தோனி, எளிதில 

ஏறிமீளாமைக்குங் கொள்ச. ஈளிகைஎனபு மூங்கற 

டீழாய், ௮௮ தஇிசைச்சொல, 

இததிருவெண்பாவால் முவாவினால் அற்ப இன்பம் 

பெ௫ுதல போல், அவா அறுதியால பேரின்பம் வரும் 

என்பதம், ௮அவாவினால் தமக்கு நேரிடும் ௮காத.தத்தை 

உணமையாய விசாரித சறியின அவவவா ௮ திவரும 

எனபதம் அறிவித்தவாறுசாணக, (௭) 

இனித.தறவின த முடிவும், அற் தசெய்யும் தவததி 
னது முடிவும், ௮டியேறகு அருளிச்செயய வேண்டும் 

என்ற மாணாக்கனைநேரககி மேற கூறுனெருர், 

உதயந் தொழப்போவாக் குள்ளும் புறம்பும் 

புதையவொளி விசுமா போலே . ௮திமோஇில் 

இக்காட்டி லேகொடுக்கச் சென்றவா கண்டக்கா 

தாக்காத தன்றோ தவம: 

(இ-ள.) உதயம் தொழப் போவார்க்கு உள்ளும் புற 

ம்பும் பூதைய ஒளி வீசம் இறுபோலே ௭-.த. சூரிய உத 

யம் தொழச் செல்வோககு உளளும் புறம்பும இருள் 

மறைய ஒளிவீசுமாறுபோலே, (மனைசுதர்முதலிய பற் 

அ௮ச்கள் எலலாவஜ்றையும்விட்டு, ௮வற்றின் மேல் உளள 

தீதெழும் அவசவினையும் ௮௮த்த, சண்டவிடயங்கள்



உ௬௮/ அற் வு. 

மேல்சென்௮ பற்றும் இக்திரியங்களையும் அடக்கி, உள் 

சம் புறமபும் இசையாகிய இருளற கிராசையாஏயெ 

ஒளிலீசகிற்தலே துறவின தமுடிவு.) 

அதி மோட கொடுக்கத் தீச்சாட்டிலே சென்ற gms 

ணடகச்கால் தாக்காது அன்றோ தவம் ௭-2. தனது புரு 

டனமேல அதிமோடியாயிருக் தளாள் வள ஈரித்தகா 

லை ுவனுக்குத் தன்னைச் கொடுக்கச் சுகொட்டிற்சென 

றவாறு சண்டால் (௮வளைப்போலும் தற்? பாதத்தைச் 

சவலுக்கு ஊணாகச் கொடுத் தத் தாம் ஒன்னோடும்) 'தா 

கீகற்திருத்தல் அனறோ தவத்தன 2 முடி-வு எ-று... 

உதய் தொழுவார்க்குச் கண்விழித்தபோதும் இமை 

தீத்போறம் ஒளிவீசுதல் போலும், அறச்சோர்க்குப் 

பொதிகளால் விடயங்களைக் கண்டபோழதும் காணாதஇிரு 

கதபோதம் உள்ளும்புறம்பும் சிராசையோடு ,இருக்க 

வேண்டும் நஈலின, ுங்கனம் உவமைகூறி ர், ga 

மென்றமையால் துறவு வருவிக்கப்பட்டத, 7 

இத்இிருவெண்பாவால் உள்ளும்புறம்பும், நிராசை 

Cure Guus gedler முடிவென்பதும், போதம் 

apes ஒன் மேடும் தாக்கற்றிருப்பத தீஓயமுடி. வென 

ப.அம் அறிவித்தவாறு காண்ச, (ற) 

இன்கம் கிராசையோடிருச்சோர்ச்தெத் தற்போத 
1 ௮தமோ?என்ற மாணாக்கனைசோச்9, Copa per



ஒழிவிலொ டிக்கம். ௨௬௯ 

ஊமைமணி யாட்டுகினு மோசையழிகஈ தாற் 

போல, ஆமதுபோ னிற்க வரிதுகாண் - ஆமாய் 

வளர்க்க வசத்தையெலா மாளமரக காலால 

அளந்தெழிந்து போட்டதுபோ லாம். 

(இ.ள்.) ஊமைமணி ஆட்டுகினும் ஒசை முழிர்தால் 

போல ஆம் எ-.ஐ, நாவிழக்க மணியைபபிடி.த்.து ௮சை 

ட்பினும் ஓசை ஒழிந்து நினருற்போல, (பஞ்சவிடயவ் 

களும் வலியவரத மடுப்பினும் ௮திதிவிரபகருவர்க்குப் 

போதக கலங்காது நிராசையே) உண்டாம், 

௮ன போல் நிற்க ரிது தம் ஐய் வளர்ஈத ௮௪சத்தை 

எலாம மாள மரக்காலால ளது எறிகது போட்டது 

போல் தம் எ -2ு. றவர் ௮ங்யனம் நிறறுமதுபோல 

நிறக மற்றையபக்குவர்க்கு மிகவும் ௮ரிஐ, (கானா உபா 

யத்தானும் ௮ங்களம்) நிற்கவரும்மாயின ஆசையால 

முனனர்ப்போத மேலிட்டு மேனமேல்வளர்கத ௮தன 

சேட்டை எல்லாம் இறக் போம்படி ுறிவாயெ ம் 

ரக்சாலால் இவ்வளவென்று ௮ளந்து புறம்பாய் எ.றிர் 

அபோட்டதுபோல் தம் எற. 
ர் 

நிராசையோடிருப்போனாகச் கருவிகள் சேட்டியா,௪ 

நீங்கும், ௮க்கருவிகள் நீல்கவே இருவருள்தோன௮ம், 

௮த்திருவருளால் போதத்தை ஈதென்று அளவிட்டறி 

ச்.அ ஒழிச்கலாம் ஐகலவின், இம்வனம் உவமைக;திஞர்.



௭0 அற ல, 

இத்திருவெண்பாவால் கிராசை உடையோஸா வலி 

து விடயங்கள் அடுக்தினும் போசும அசையாத, தக 

லின், கிராசைவரினபோத ஒழிவு தானேவரும் எனப 

அம், இங்ஙனம் இருத்தல் மமறையபக்குவாகத QMO gs 

னபழம், ௮௫௨னம் ஆயினும் அவர்க்கும் உபாயததான 

அவாவ2இவருமாயின பபோதசசேட்டை அளவிட 

டெதியப்படும் எனபழம் லுறிலித்தவாறு£ - 2%. | &) 

தறுசரணபுவன போகல்களில் சிதிதேலும் பற்றினஜி 

நிறறறகு உபாயம் எறுஙனம் * எனற மாணாச்கனைகோ 

௧௫, மேற்கூறுகின மார். 

தீனுவாதி நகான்கிலுச்குஞ் சார்வழிக்து சற்றும் 

நினையா சளைப்பாறி நின்மால - மனையாமோ 

காந்தக் கட்த்தாசி காற்றறற $பமென 

அந்தத் துவங்களய லாம், 

(இ-ள்.) சனு தி கானஇலுக்கும் சார்வு அழி தசற் 

றம் நினையாத இளைப்பு ஐ.றிகினமுல் மனை தமோ ௭-௮, 

போசமும் கானன்று புவனமும் சானனறு ச,றவும்சான 

ன்று கரணமும் கானன்றஎனறு உள்ளபடி அ.றிர்.த, நி 

யஇகளை த அத்தறுவாதி சானடினிடத் தும் யான்ஏன 

தென்று சார்ச்துகின்ற போதச்சார்வுகெட்டு, அவற்றை 

மீட்டுச் சற்றும் பற்றா,து.அருளில் இளைப்பாதி அசைவ 

றகினமுல், மனையாகயே புவனத்திடத் தம், ௮ம்மனையை 

பிபதிதியிருந்த வனிதாதி போசத்இடத் தம், முன்போ



ஒழிவிலொடுக்கம், ௨௭௪௧ 

ல பற்றுண்டாமோ 1 (யின் புவனபோசங்களில பற 

தின றி நிறபினும ச,நு.ஃரணககளிற பறறின நி நிறபது 

எங்தனம்? எனின,) 

காந்தச் கடத, ஊ? காறறு அற்றதீபம்எனஆம் தத் 

அவங்கள் ௮யல் ம ௭-து. காகதச்கடததிறகு எதிர்மு 

கமாயபோ,த பறறியும், ௮அதனறுட்டெர்சபோ௫ பற்றாத 

ம்இருகத காகதக்கடத்.த ஊூ/பாலும், காதறில இரு 

கதபோது அசைநழம் காறறின்தியபோது அசையா 

ம் இருத்த சாறறற்ற தீபம்போலும், ௮த் த றகரணுக 

ளை தனக் சனனியமாய்கசணடு நீங்கிரிறபின, றவற 

ஜோிம தாககறறுகிறப உண்டாம், (அவறரோடும் தா 

க்கற்றுநிறகவே) மறறைய தத் தவங்களும் யலாய்£ீ 

ங்கும் ௭-௮. 

ததுவாதிகளில் சறங்குபோல் சுழன்ற தன்மை தீரு 

வருட்சண் நினறபோது இன்மையால், “இசளப்பாதி?? 

எனமுர். காகதச்சடத்திற்கு எதிரமுகமாயபோ.து பற் 

Aura அதனலுட்கி_ர்தபேரது பற்ருஇருர்ததுபோல, 

சகமுகமாய்கினறு தேகத்தை யானென்று பற்றியபோ 

தம் ௮அகமுகமாய்கினறு திருவருளை அடைர்தபோத ௮ 

திதேகத்தை யானென்று பற்றா௮ ஆகலின், ₹காந்தக்க 

ட்தீதூத?? என்றும், அப்புவனபோக த.றுகரணம்களை 

ப்போதம்பற்றுத நின்றபோது கரணம் தற்சேட்டை 

யற்௮ அடங்கும், அப்போ Cures இருவருளோடுக்



உளம். துறவு 

கூடிக் சாற்றற்ற தீபம்போலாடிமீட்டும் சரணத்தோடு 

கீகூடாது அசலின, “கரறறறறதபம்'” என்றுன் கரண 

ககளறவே அக்கரணங்களினது செட்டைககு ஏவா 

யகலாதிகஞம், ௮ககலாதிகளைப் பிரோரசம்பண்ணும் ௪ 

த்தி தததவங்களும்கீம்கும், தகலின், “தத். துவவகளய 

லாம்? என்றுக்கூறினா, 

இத்திருவெண்பாவால் புவனபோகககஃ, ம தான் ௮ 

ன்ஜஹெனறு உள்ளபடி.௮ிஈது களை, அவற்றின்கட் 

சரா தரினற போதச்சராவுகெட்டு, அருட்சார்பினின 

முல் புவனபோகப பறறறும்என்பதும், தநுகரணங்க 

ளைத் தனக்கு அன்னியமென்று அறிக, அ௨ற்மோடும் 

தாக்சறறத் தனச்சனனியமான அருளாய்நிற்பின அத 

சகரணப பற்றறும்என்பதம், இங்கனம் அறவே மற் 

மைத் தத். தவங்கள்காமே ௮றமெனபதம் அறிவித்த 

BUT IST US, (௧0) 

உத்தமராயினோர் கற்புடைய மனைவியைத் துறப்ப 

சச.4 என்ற மாணாச்சனைமோக, மேற்கூறனெரா. 

சாயலகை கெய்விரும்பி 5க்குவது ஈஞ்சிட்ட 

சய௪மு மெய்ப்பரிசப் பாவைமிகச்-சாயரநீர் 

இறிட்சை யசணமிபம் விட்டின்மின் வண்டிவை 
eae ஜெயச்சன் பார்துறவா தார், | பின் 

இண்ட சால்ல்கை Aiden niger og 
ம் மெய்பிபரிளப் பாரகைமிசச் சாயா 

   

  

  



ஒழிவிலொடுக்கம். ௨௭௩. 

நீர வேட்ட எது. ரசாயானறு வாள்வாயில் தடவிய 

கெ.ப்யைவிரும்9 அவ்வாள்வரயை ந௪ச௪வத போலும், 

வடைகிலைக்க பாயசத்தை ஒருவன் சுவையென விரும் 

புவ போறுமாகம்), பாலைபரது மமயபபரிசத்தை 

இனபமாய விரும்பு ல ஐ டல்ஐம, பொடயாசிய முப் 

பாரஸவயாரலு மெய்பபரிஈ ததை மெப்யா 2க்சணடு ௮ 

புஸிம்க விமல மி வும் பொய்யாறிய கானலநீரை 

மெயயாசகஹாடி தரகர் D B00 woor விருமபுரல டோ 

wien Brod! yin, 

25 Fro LD BD wed on மீண்வணடு இவையின சாட் 

FDL wesw றவாதாா இர ௭-௮. அணப்புள் FF 

Da Fl yidy ட வி HF HAMID, விஃடிறபூச்டி உருவ 

தீதானும, மீன இர௭த்சானும, வணடு கர்தத்தானும், 

செமுமன இவைக 2 சாம்ரியாய்க் சண்டுறலாறும், 

இவடைச் லியன் மரம உளவா௫ய அுப்பாவையரை 

சு தறவாதார் யாவர் எ-று, 

வரள்வாயின கெய்யை CERN BTU ED, நஞ்சிட்ட 

பாயசம் உணடோனுக் ரம், முன்னர் முணுவளவினபம் 

போல் தோனறி, பினனர் அதனால் மலையளவு துன்ப 

ம் வருவதுபோல், அனுபவிக்கும் போது சிலி. தஇனபம் 

Cure Carer Au Deda gs அனபம்வரும் என்பதம், 

பொய்யாய்த் தோன்றும் கானல்நீரை மெய்யாய்ச்சரு 

தி உண்ணத் தொடங்வேனோனைப்போல், பொய்யாய்த் 

தோன்றும் பாவையரை மெய்யாய்க்கருதி ௮றபகவிக்க



ஆப்ஸ் ஹம Gi] 

ம ” சொ.றுகுவசெனப,ம 6 ATW wd $m ober 

Baulares pg கெடு மட் தனி மசசாம் ௨௭ 

யாறப பாடைபமைவீட. சரவ. wa டால சீகய 

Ore g rdwOnau, uv உ மரக ணா 

இக திரு மெ eM Tale waa ey @) பம ம் உறி 

சதெனபைதம,சனா உர னபம மிஃபகபரி உளனப 

அம, தவாகூட்ட G/ Olde we wiry go ~ Gar 

யம சாமபுல நகா2 ஏ கிப(1॥ cate gm FLO OU 

iO, Qamerwn ஐறிரரோ ர சமமனைவி ௮௬% 7ஐ௫ சரப 

னளதஆயி றம தறபபெனபதும, அபிவ்சுதலாறு ௨ 

ணக, ($க 

எலலோரும மனைவி தப கும்மபக?ர1ம.ரூ w» gy 
னபகளை தறபலீச2 ககக ணசி பூரிபீடாடும இ.ஃக 

௪, ஐச கடுமபதல ச நீா of TLIC) D6 NIT. தல்சதனனை! 

எனின, மேதகூழறு கின ரு £ 

இிமெபைஃகே கொளகலமா யேழகரகுக சிடாம 

குமெபத்தைக கறற மறைகதின-5டியகாசோ 

ஐவாக கொருவ னறுதொழிலை௪ செயதகலால 

மெய்மைபபொய் யாகூ விடும, 

(இ-ள.) இடுமபைசகே சொளகலமதய ஏழகரகுக 

குரடு தம் குமமபததைக குறறமமறைககனெ சமிககா 

ரோ ௭-௮, அஞஞானிசஎ இமமைககணணே gemu a 

களைஎலலாம் தாம ௮றபவிதததகு ஏறறுககொளவதா



ஒழிவிலொடுககம் ௨௭1 

சபபலாய, மறுஸமசகணணே எழுவுகப பிறவிபா 

கய எருவகை நரககுசயும உளா..ரகதம Seo en mys 

ளயுடைய மனை ஈசா முரிலிப கு்மபதகை இகஙன 

ம இகபர கள் றம துகசுதகசை5 ana gon gy று 

Kutt. இதஙறனம அறியவொட்டாது அண seis Bus 

குறறம அவரை மறைததலால; இயவாணவக கூறறம 

நிககினோ முமெபக கழாததைக கணடாலும் உளள 

ம வெருவி ஈடுககம உமுரகொலோ, (இயின மீ மெய 

மென்று கூறி , வம ஒருவாகதம தோனருதிருபபா 

ew Ger cer chor ) 

ஐ யாக்கு ஒரவன அழ Aan Mine dew soured மெய 

பப பொயயாகமவிமமெ ௪-௪. ஐரதித்ரியககட்கும் 

ஷா (pHa! wy su வன்மா மய 1 ஈதிரியகசளால அறி 

ஈஐ தன்பவி மூமவ் ம -ககதன பொருட்டு 2 முவுரு 

சலிய றுவகைத தொழிலில முயற்பபடலான இம 

முயற்! அசவதசக தெரிய வொடடாத பொயயா 

கஇிவிடம இதனை 8அ.றிதி) எ-று, 

குமிமபசதால இமமைககண தேகுக்சம மனோதக 

கஙகள இடையமு௮ வருதலின, *இடுமபைககே சொள 

கலமாய”' எனறம, இசமுடுமப வாசனையால மறுமைக 

கண பிறவிசளதொனறு தொட்டுவருமாகலின், “aps 
சகுக$டாம'” எனறு கூநிஞர். “அறுதொழிலைச் செ 

யதலால மெய்யைப பொய்யாக விடும”எனவே கூடு 

மபததின் பொருட்டுச்செய்யும் றுவசைச் சொழில்ச



௨௪௬ துறவு, 

னின் முயற்டியை விட்டுச் சிவயோசமுயற்சியில் தொ 

டங்ன மெய்ப்பொருள தோற்று மெனபதாயிறறு, 

௮றலகைசதொழில்களாக ன உழவு, தொழவு, வாணி 

கம், எழுத்து. சிறபம், பாதம் இவை தறுமெனக்கொ 

ளக, (௧௨) 

உத்தமப* கவராயிஜோர் குடும்பத்தோடும் கூடியி 

சார் எனறுடுனறுங் கூறுளெமுா, 

குரங்கிற் றுனிச்சிக குடும்பக் குழாமும் 

பெருங்குப்பை யிறகரடிப் பெண்டும்-பொருக்து 

காலனும் தியுங் கடலுமிருவ் கல்லுமாய் (வரோ 

மேலு ஈரகாய் விடும், 

(இ.ள்,) குரக்கன் தனிச் குடும்பச் குழாமும் 

பெரும் குப்பையில் கரடிட் பெண்டும் பொருஈத வரோ 

எ-.த. ஜாகுரம்கைப் பலகுரங்குவந்து சேட்டித்தல 

போல, தாய் தந்தை சுதர் சுற்றமுதலியோர் தம்மைவ 

நத வாதிககும் குடும்பக் கூட்டத்தையும், அக்குடும்பக் 

கூட்டமாக பெரியமலக் குப்பைக்சண் சரடி போலும் 

பற்றப்பட்ட பெண்டிர௮ கூட்டரவினையம், பொருந்தி 

யிருப்பரோ! உத்தமராயிஞர். யின் எல்லோரும் ௮வ 

மோடுங்கூடி யிருசக்சதுலலையோ? இவரென்னை? gamer 
ம் இசாதுபோவது எனின்) 

காலனும் தீயும் கடலும் இருங்கல்லும் அய் மேலும் 

ர்சாய்விடும் எ - 2, அக்குடும்பச்கூட்டம் சாலனைப்
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போலும், தியைப்போலும், ச௨லைப் பாலும், பெரிப 

மலையைபபோலும், இம்மைச்சகணணே GO LIE F (15 OU BIE 

ய, மறுமைக்கணணும் ௮5 "ளுரிறு கூடிடம் நுதவாசனை 

யால் பிறப்பாகிய ஈரகதசையும தருவதாய்விரிம் (என 

௮றி்,த அதனேடபும் கூடி பிரா) எ-று. 

சோறுகூறை முதலியன கொடுக்கும்போதம் சொ 

டாதபோதம வரும்பிணக்கானும், அவறறிற கேதுவாட 

ய இரவியஈ தேடுதலாறும்., அதனைப் பாதுகாத்சலானும, 

௮வர்சகு வியாதிஐஇ துன்பம் ௮பிமானபரற்கம் வநத 

சாலையிறும், அஸாயாகலாசம் அறபகரலம் வசத சாலைமி 

ம, அவரிறா த சாலையிறும், இவைமுதலியவற்றால் of 

க்குரிமபசதால மேக்தழுகிகம் மாணா துக்கல்கள் இடை 

யமுஏ வருசலின, “குரங்கிற தனிச்சிக் குடும்பக்குழா 

ம்” எனம. இத். ஜனபக் குழுவில் கரடிபோறும் கு 

ணதகானறும செய்சையாறும இழிவாய பெண்டிலாக் 
கூடுவரோ எனபதை, *பெருங்குப்பையிற கரடிப்பெ 

ண்டுமபொருக துவரோ”” எனறு குறிப்பாற் கூதினார். 

காலன் உயிர்களைப் பாசசதரல் பிணித் தக்கொமிசென் 

௮ நிரையதிதுள்வீழத்தி வருச் ததஉபோல், நறச்து செ 

லஇின்றேனெனறு இரண்டடிச் செனமமுனை மனை ௬த 

॥முதலியோர் கரசரணங்களைப் பறதிககொண்டு தலிட் 

டமு.து ௮வனுள்ளம் இளகப்பண்ணி மீட்டுக்கொடுவச் 

௮ குடும்பமாகய அனபத்துள் அகப்படுத்தி வருத்த 

லின, “காலனும்”? என்றும், ஒருவனைத் தீச்ரூழ்ச்தசொ



௨௭௮ அறவு. 
ண்டதபோல் குழ்ஈ் துகோடலின், 2 எனறும், கடுக்க 

டலில வீழ்கதோனுககுக் கரைாசணைடே௰க கூட்ாாதறு 

போல), கூடுமபசாசரத்தல மிீழ்கதோனுக்கு இசகலா 

கண்டேறககூடாது ௮கலின, 4௪௨௨” எனறும், மலையி 

ருததிக சொணடதபோல குடும்பபாரக சுனதலைச ௬ 

மையாயிருசசலின், இருக்கல” எனறும், இறககும 

போது உயிரக்கு எஈதவாசனை இருரதது அகறவாசனை 

யோடும் செனறு பிறதசலின, “மேலு ரகம? எனறு 

கூறினா. 

இவ்விரண்டு தருவெணபாவாறும் மனைமியாதிய க 

டும்பம் தன்பங்க.கும் பிறவி வாதனைகட்கும உரை 

விடமென்பதம், இதனை இகதனமெனறு தண வமறை 

ப்பான அஞ்ஞானிகள அறிகதில ரெனபழம், ஞானிக 

ளிதனைக்காணினும் கேட்டிறும் நரிககுவ ரெனபழும், 

இக்குடும்பமுயறசி சிவததை அறியவொட்டாது மறை 

ககுமெனபம, உத்தமபச்துவா விடாது சூழ்க துவாத 

கும் இக்குடிம்பவாதனை யானவரும் ஈட்டங்களை முற் 

லம் அறி அதனை அச்சணத்தே விடுவரெனபதும், ௮ 
திவிததவாறு காண்க, ($a) 

இக்கனர் தனபமென்று ௮.றி5.ஐ, தறர்து செல்வோ 

ர் தம்மை ஈம்பியிருகத குடம்பததைப் பாதுகாத்தறகு 

ச் சகோதரர் முதலாயினாருள் ஒருவரைக் துணையாக 
வைத்,ஐ, பின்துறஈ், சேறலாகாதோ 1 எனின், மேற் 

கூறனெருூர்,
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கன்னனைபபோற் றன்னை யறிவனோ காககை 

புடன,மனனு குபீலபோன வாறுபோல.அன்னி 

யமாயப், 2பசாநு போன நுறவி பிறபபறுப்பாய 

௧, காசானு மென்றே யழி, 

(இ-ள.) கனனமப போல தனனை அறிவனோ காக 

ஸுயடள மனனுசயில போனதுறு போல அனபாடம் 

ஆயப பேசாது போனன்றய ௭-௮, யானஇனனசாதி 

இன்ன சலம் தாய்சக இனனாராளறு சன்று மலரு 

குமபகுகளை தறியாக கன னைபபோலஓும, உசசமபக் 

 வனயான இனனசாதி இனன தலம இனனா தாய 

SHDEOu orgy gong மூலகமபாக௭ ப பகுததறிவ 

Coo? i mam Ww ஒனறையும் UGFIS MU g காக்கையு 
பைமுவம வரமளவும dew i Ver TUIN BEDE 

ODM, UinwioMss +t) HFN Soochow Cusrg 
சென்ற சில்பெறற கயிலபோதும, அனிததய விவேக 
ம வருமளவம தவரினமபோல AGO HEB, 05 
Cus wes Bie HaTesochuuonun Sib தவ 
சோகிஞ சொலலாது சென்ற திறவியே மெயத துறவி, 

பிறபபு றுப்பா£க் ச த அசானுமஎனறுதறி ௪-2, அத் 
eed Soups ow பொரு_டூத APE Sieg ger 
ரியறும ஆவன எனறு £ ௮றிதி எ-று, 

திருமன முதலிய தணைவராயும் குர்தியாய தர 
யையும கண்டிருஈறும் கனனன அறியாத தபோல், இவ



௨௮0 துறவு. 

ன் குடும்பக்தானாச் சண்ம ப ஈம் ஒனிச்திய விவேசு 

த்தால் பொயயாய்க குண்டான இசலின, eer ear Soot Ls 

Cur new dear ws oul er? எனறு, ஈயிலகாச்கையோ 

டு கூடிமிருரசபோறும் தன மகுபலைககாட்டி லை கொதி 

அதிமெனறு ௮டகூய் ரத, செலலும் போறம கூவா 

௮ சென்ற தபோல், குடும்பசதோம் கூடியிருச போ 

அம் தான துற சேறலை வரோடும் செஒனாலபற 

௮ிலவொன்பது அறி, சொலலா தடகி மிரு, oe 

லலும்போதம் Oe ra avn gi சென்றமையால, **கு.ம்ல் 
al? போன வரறுபோற பேசாது போனழுறவ்”” எனறு 

கூறிஞா, அறிவும் துறவும் உள்ள ஞானி சிறப்புளன 

ஆசலின, இவனை, அசானும்எனமார், ஏ-றுசை, 

இத்திருவெண்பாவால் குலமுசலியவறறின அுபிமா 

னம் இனறி, ௮ரிர தியவிவேகம் வருமளவும sane wy 

டு உண்ணேக்குதல அற்றுககூடிகினது, BESS Va slo 

வரின் ஒருவரோடும் விடைபெரு செனறவனே துற 

sane இிறர்தவன்எனழு aS FS5an genres () 

இங்கனம் அறஈ.தசெல்வாரை மாதா பிகாக்கள் வஈ 

அ தடுத்தால் எங்ஙனம் செல்வார?எனின, Con KB 

னருர், 

நித்திரைசெய்' வீட்டி. செருப்பும் பெரும்ப 

டையும், மும்றிப் புறப்பட்டார் மூற்றத்தே-பித் 

சரைப்போல், நில்லென்று சொன்னலு நிற்பரோ 

ஒப்படிகாண், இல்லறத்தை நீத்கா ரியல்பு.



ஒயிவிலொடுககம ௨௮௧ 

(இ-ள்.) நீசதிரைசெய பி_டில கெருபபும் பெருமப 

எடயும (ரரி முறறச த புறபபடடரா 2லஎனறுசொ 

னனா லம பிதாரைடபோக நீரபரோ ௭-2. தாம நித்தி 

antic cy tem Soyer ளன கெருபபும் பெரும்ப 

டையும் செறிக தலர (விழிகு அவறவறசகணடு வெ 

குணடுி அவலீட்டின வாயிலக:.ஈ) முனறிலில புறப 

படா சமககு அனுகூலராம்றும ஹவறறின நடுநிற, 

செனறு அறியாத கூறினும், பிசா பபோலும வா 

மொழியை உட்கொணடு சணபபோதாயிறு நிரபரோ. 

௮பபடி. இலுறதகை மீசதா£ இயஃபு எ-து. (அவர 

THURMAAT POF Qeae Cor) guug மாதாபிதர 

ச்களவக த தம்பபிறும daar இலவாழககையை 

தி. துச்கமாகககணடு தற செல்வாரது முறைமை 

யம எ.று., 

குசிம்பம் நுககமென்று ௮றியாசபோது ௮க0னோிங் 

கூடிரிருபபார எனப தம, நுககமென்று ஓ.றிசச்போது 

Hse JO செலவார்எனபதம, sD செகலு 

oCurg wat sAGNaqw da aircon.) W, இவவு 

வமைக்குறிப்புகுளாற காணக, காண, அசை. (௪௫) 

இங்கனம் துறஈ ரசெல்வோ இயல்பு இன்னு கூ 

ன்னா. 

கட்டு நெடழ்ததுவிட்ட கள்ளனைப்போற் கம் 

குலிற்பேய், வெட்டுகளத்தின் வெருவினர்போ



௨௮/௨ au DM Gy. 

ல்-மூட்டத், தொடர்கத படைபிழைத்தும் தோ 

ன்றப்2பா வாபோல,௮டங்கச் துறக்தேகுவரா. 

(இ-ள.) கட்டு செகழ்ததுலிட்ட சள்ளனைப்போல 

சங சலிலபேய் வெட்டி களதக்றன வெருவினாபோவ 

முட்டத் சொடாஈதபடை பிவயமதீ தத் தோன்றப் போ 

வராபோல ௭-௪, பொருள் தஇிருஃய ௨. எனைச் சிலா 

ata up hu பிணித வருத்த, ௮வருள அருள் உளக 

தொருவன வத, அப்பிணியை அவிழ்தீதுவிட்டகாலை 

யில ஓடாச் ஐசெலலும் அகச்சளாவனைப்போலும், ௮ரை 

யிரவில் பெரும்பேயைக்கண்டு வெருல்னர் Senn ss 

சேறலபோலும், உயுத்தகளததின் வெருவினர் விரைக 

அசேறல்போலும், தமமைப்பிடிக்சப் பி௫ரகொடாந்த 

படைக்குத்தப்பி if) ay . கைகடமலு செலலவரரபோ 

ஓம், 
அடங்கக் தறந்ற ஏகுவார் ௭-௮. தாய் தர்சை மனை 

சுற்றமுதலிய குசிம்பச்கூட்டங்-ளை எல்லாம் ஒருங்கே 

றது செல்வார் (ுனறி வர்க்கு ஓர் தடையும் இ 

ன்று) எஃஹது.” 

மலபரிபாகம வாராமுன் தாம்செய்த இருவினைகக 

டாய்க் குடும்பபரசத்தால் பிணிப்புண்டு வருவர் 

எனப தம், முப்பரிபாகம் வந்தசாலைத் தோன்ருநின்ற 

அருட்சத்தி அக்குடம்பபாசம் தக்கமென்று அறிவிச்ச 

௮திச௪ தற் துசெல்வார் என்பும், அப்போலு இரவி



ஒயிவிலொம்ககம். உ 

லதோனறம் பேய்போலும் உ।சதசளம்போலும் கு 

டும்பம் அவர்க்குத் தோறமமென்பதம, அஃகுறிமபக் 

சூழாங்கள பின் தொடர்வரானறு தறி ாாதேசத 

தற செலவாரொனபதம், இவ்பவமைக் குறிடபாளாற் 

சாணக, படை, சேனை: 

இவ்விரண்டு தருவெணபாவாறும் சூடுமபபாரம் 

பொது 2சறகு தறற வருது இழித் தவிட்டு விலா 

ம செல்வயோ தாய் தகை அகர் தடுத்தறகுச சிறி 

ம் உட்படாமானறு அறிலிரசுவாழு காண்ட, (௪௬) 

தாம் துறஈ துபாதற 4 குமபத்தார் சம்மதித்தா 

ல, தப்பசயீலிருர்து தவமபண்ணலாகாதோ 1 எனின; 

மேற்கூறுகன மு. 

உடுக்கை மறந்தவருக் கூர்காடென் றுண்டோ 

அடுசதயலா ருண்டோபே யானல்-சுடப்போட் 

டெதாட்ட தெல்லா மிழகதார்க் இருந்த 

பதியைக்கொண் மிண்டோ பயன். 

(இ-ள்.) உடுக்கை மறக்சவருக்கு ஊர் காடு என்று 

உண்டோ பேய் தலை அுடுத்தயலார உணடோ எ-று, 

(குடிம்பச்கூட்டங்சளை எலலாம் தரிசறத் தற த தேக 

த்தையும் சதிதுருவாகச்கண்டு அுத்தேகசதில் நானகு 

முழஞ் சுறதும்) உடுக்கையு மறந்து தரியோர்ச்கு இத 

ஊர் என்றும், இதுசாடெனறும் பகுத்.துக்சாணும் நினை 

ப்பும் உண்டுகொலோ (௮ஃதன் றி) பூணப்பேய் வய



௨௮௪ துறவு 

மாசையினால அவரசகடிததாரும் ஐ. பலாரும் உணமி 

கொலோ, இஉஙனம உமிககை மற? டிததா ௪௮ 

லானொனப2ம தோனமு கிமபபறும ௮னதி) 

சப போட்டி எத்ரிட்டத எலலாம இழறதாரக்கு 

இரூ₹த புதியைக கொணடு பயன உணடோ ௭-ு, கர 

சீதில எடுசுசபொருள மிகவுருசட விஸலாகதுபோட்டு 

நின முறபோல, சமகறிவிற ச எதரிட்டகருவிகளை எல 

லாம தனபமாசககணரு, ஞானாககினியிலல் எரிதது 

இவறையும இழகசாரகசச தாம முன(ரியாக பதிம் 

ல இப்போது இருரததகொணசி பயன எனனை! உண 

முகொல எ-று. 

இசதிருவெண்பாவால தேகாபிமானம விரித gh 

சப பசையாகவும, எதரிட்டலைக் த ரளபமாசயும 

கண்டு, மனை சசையும் இம, பூரணமருள கொண 

டோ இது காடு இ காடெனறம் இவா தடுததா। 

இவர்அ யலாரொெனறும் பகுத்தறிதல இனமுலின, மு 

னனிருஈத பதியி௨ இபபோறு இருபபதனைலை வாக்கு 

வரும பயன ஒனறும இனறெனறு தறிவிதசவாறு கா 

ணக, உடுக்கை - வஸ்திரம், (௧௭) 

முனனிருச்ச பதியைவிட்டு, மற்றோர் இவதலதஇல 
ஒரிடம்பதறியிரு£த, ஒருவர் முனனிலையாய் உதராக் 

இனிக்கு அன்னமாததிரம் வாங்கயுண்டு, தவத்தைபப 

ண்ண லாகாதோ$ எனின், மேறகூறுகன் மா,



ஒழிவிலொடுககம். ௨௮௫ 

அதுகஞ் ஈசமான ருட்டறிவு கெட்ட வர்சருத் 

இசகுணடோ வெு ரர சிவாலயமாம் அக்கினி 

ககுப, பிசசை பொருகிழ மிர பேரிதுவே பேசா 
தம, இசசையிரப பேகாஈதத தே 

(இ-ள.) ச௪ம அகம் தள சட்டு அறிவ செட்டவா 

சுக கரு உணமடோ எ௫2ம திவாலயம ஆம எ-ழ. 

முனசனட பிரபஞாுசசம எலலாம இப்போது ஆக 

தீமாகக ணடழுச பபா ip Greate goo 

ST GoD F ol HF DLO இன்ன இ..ம என்றும பபபபுணடா 

Cron? ure hy எள்திசையும எவவடமும் சிவாலயமே 

ஆகும, லன 

அக்கிணிம ய பிசசை டொழுநிழல நீர பேரிதுவே 

பேசா£ ஏவா சத இழுபபு ஈம இச்சை எஃழ, உதரா 

சகினி அவிததாகு ஊரினசண பிசசையும இருத்தறகு 

இடம் பொலுசசாவடியும் மரங்ழலும, தாக தணித 

தற ஏரி இஇீாகளும உளவாசலின, (அன்னம் இட 

ம் நீர எனனும இவறநின தபெடரையே சொலலார், 

(தயின் ௮வாககு இச்சைதான் ஏ.ஐ எனின், ஒருவ்ரேர 

டு௪ கூடியிராது பேசாத) ஏகாகதததிருபபதே அவர்க் 

குஇச்சையாம் எ-று, 

சிவத்தை உணாரதோர்க்கு எங்கும் பரிபூரணமாய்த் 
தோறறும இகலின், “எல்குஞ் சிவாலய மாம்"' என்ரர், 

இத்திருவைண்பாவால் பிரடஞ்சங்சளை எல்லாம் 35 
ததமயமாகச் சண்ட றவினர்க்குத் இசையாஇ எவ்வி



a அறவு 

௪ ~ . . o 

டதிதம சவாயைமாகும எனபதும், பிச்சையாறி 2.60 

வாகலின தன்னபானா௫ு பரி_ர்சல் குதியரா எனபன 

ம, ஒருவரோசிம் கூடாது ஏகாறக மெளனத Tau 
அ. ௩ ச் ச * a) . 

மச் அவாச்கு De me olen Ww ௮ ில்சுதவரறு கா 

GUM dhe (சது! 

ஒருவரோ கூம. 'ரூற்து பேக தலும் நஒகாதோ 1 ௭ 

னின, மேற்கூறுகின மார், 

அங்கக்கா ரன்றுடிப்பு நாவிசுவை யானதுவு 

ம், சிங்கி குளிர்ந்கதுவும் போற்செகத்தோ . ௪ 

ங்கச்தைத, இண்டுமன மேபகையாயச சேரா து 

டலோடே, மாண்டுஇிரி வார்துறவா வார், 
, 

(இ-ள.) அுக்கச்சாரன் ததிப்பும் சாலிசுவையா 

er gato Hae ஏளிர்ச்சஜவும்போல செகத்தோர் 

எ-. சானாவேடங்கொ்டு ஈடிச்கும் வேடதாரி ௮வ 

வேடங்கட்ு ஏற்றபாடை பேசுதல்போலவும், கொல 

லாகின்ற வற்சராபி ஒருவர்க்கூச் சுவையான தபோல 

வும், தன் காலிற்பூண்ட விலங்கு ஒருவற்கு இதமான 

போலவும், (தர்தம் சாதிகட்கும் தொழில்கட்கும் ஏ 

ற்ற சொற்களைச்சொல்லியும், ஐன்பமாயுள்ள விடயம் 

சுளை இன்பமாகச் கருதிக்கொண்டும், மனைவிமுதலிய 

பாசவிலங்கை இதமாகக் சைக்சொண்டும் மயகசெ ௬ 

ழலாகிற்பர்) இச்செசத்தோர். 
ள்



ஒழ்விலெ.மிசகம. 2. aT 

er Fen KS ணெம்ம மனமே பசை யச சேரா 

உட லோடே மரி இரிவார துவது ரா எ.து. இஈ 

னம -மலாரினரா கூட்டாக கூடவேணடுமெ 

னறு சர மம மன னவ . மபசையான gf Plo wir 

Big oo PL rio கூடியிடாறும் கயா ஐவ 

வுடல வாதனைமாணடு இரிவலாரேோ அறவினை உஸடயாா 

வா (எனறறிஐ எ-று. 

உடலோடே மாணமி ஐரிவாா!?? எனவே, ம்பரசவா 

தனை, ம. சலாலமை, போசலாசனை தூய இமமூனறு 

வாதேயும இாகதார எனபதாயிறமு. 

இததிருவெணபாவால பிரபஞ்சிகள ஒருவரோடெர 

ரவா கூட்டும், fo oy மாய வாரதசையாட லுமே 

இனபமாயாசமுதி What எனபதும், அறவோர் 

அம்தனரூ ரெயவது பன்பமெனறு SAU giver z, 

soap Corb டிய DUAL Toru gal 

oho aleve a. (௪௯) 

பொன்மலைமே லாகாயம் போவார்க்குப் பூமி 

யுள்ளோ!, என்னவே நாதாகத மெய்தினரை - 

என்னருகே, வாவென்று பாற்கடலில வாழரி 

ML nem Fad, Ray தகைமையதொர் கும். 

(இ-ள்.) பொன மலைமேல் ஆகாயம் போவார்க்குப் 

ஷூபி உள்ளோர் எனனவே ௭-2, பொன்மலை முடிமே



௮௮] றவ. 

ல தாச சமனம் பணரூ 7வாரசகு இரநிலச னாண் 

உளளாா மிகவும தாழசசிபான போல, ஞாரிகட்கும 

பிரபஞ ௫ கும உயாசச (மசி Ame ayn, 

CT Hih sD எய௲தனலார என ஈ௩௫கே வா எனறுபா 

கடலில வாம தரியபைமன கம ௬ வம சலசமைய 

னி ஓக்கும் -. “1 பபச வததுன மபமவாயிருத இ 

ரூவருளை டைத ரானிசளைப பரா சபூசகாரியா தா 

னாய Caer சாளாகி, இரு ரிய வழி ரச ழா செலலு 

ம பிரபருசி ஒருவன எனமனைக்ச ரீ1உரும் என்ற le 

த௲ல பாறகடல ராபபண அாவவைபில பளவிசொள 

ளாமினற பெருமா பபாரச கா தவளை நீடும இக்ச 

ட.உமிசைமிசஈ ன gue Gert), uci இசகடலமிசை 

Ag Gp தியிலகன றேன, உமரும் அரியெனறு பெய 

£, எனகடும் ஓரியேனழு பெயா, இசலின. என சருகே 

நீரவருச எனறமைக்காம் முறைமையழ ஓக்கும எ-று. 

பொனமலை முடியை சாசாசதசதிறம, தமமலைமு 

டிமேல சோனறம் அகசாயததை இகாசாஈகததில 

தோன்றும் திருவருளுககும், ஆகாயத்தில் சமனம்பண் 

ணுவோனை இததிருவருளையும கடந் தசெலலஓும ஞானி 

கள் அறிவிற்கும் உவமிதக் கூறியவாறு சகாணக, ஞா 

னிகள் தத .துவங்கட்கெலலாம் முடி.வாயநின்ற பரிபூர 

ணத்தை நுடைநதவர், பிரபஞ்சிகள் தததுவங்கட்கெல் 
லாம் அடி.யாயுள்ள பஞ்சபூசகாரியம் தானாயுள்ள தே 

கத்தை ௮டை£தவர் ,தகலின, “பொன்மலைமேலாசாய



ஒழிவிலொகெகம் ௨௮/௯ 

ம் போயார்க்குப் பூமியுளா ரெனனவே”' என்று ௮௫௨ 

னம் உவமை கூறினா, ஞானிகளாது மகிமையை முறி 

யாததால, ௮வரும் உலகத்தினசண இருக்கினருா,; யா 

னுமஉலாத்தின௫கணடஇருககெனறேன, ௮வருமனிதர், யா 

னும் மனிதனெனற கருதஅமைததான ஆகலின், பாற 

கடலின வாழரியை wen ot Fa.B) 5 G60 5 BLDG) HM 

கும” என்று இங்ஙனம் உவமை கூறினார். 

இத்திருவெண்பாவால் ஞானிஈட்கும ௮அஞ்ஞானிகட் 

கும தாரதம்மியமும், அவனை இவரெணணாமல அழைப 

பதும, இகஙகனமஎனறு அறிலிததவாறு காணக, (0) 

ஆயினபததியோடு மனமொழி மெய்களால் அவா 
வணமூ எனமனைககுத தேவரீரஎழுகதருஞக, எனறு 

ஒருவன ௮ழைததால செல்வரோ ? எனின், மேறகூறு 

கும்பிட்டுங் சதஇத்துங் கோடி யுபசா.ரம் 

வம்பிட்ட பத்தி வலைவழியை-ஈம்புவரோ 

ஊணுதி வாகனைக சொன்று தவப்பெருமை 

வீணே விளைக்கு மெனின். 

(இ-ள்) கும்பிட்டும் இர்த்தித். தம் சோடி உபசாரம் 
வம்பு இஃட்பத்திவலைவழியை சம்புவசோ ௭-௮. ஒரு 

வன்வம். அட்டாங்கபஞ்சாக்சச்தோலெணம்மம், ௮ 
சேசசோத்தர் கை ப்பன்னிடம், சலாழிசள்] அடியே



௨௯0 துறவு, 

னமனைக் செழுந்தருளுச; என்,று கோடி பேதங்களாய் 

உபசாரங்களைச் செய்தம், இங்ஙனம அழைகசும் பு 

மைபொருச்திய பததிதய வலைகெறியை ஞானிகளா 

யினார் ஜா பொருளாகக கருதிச்செல்வரோ, (ஆயின் ௮ 

னபோமி வணங்கி அன்னங்கொடுககிறேன எனறமை 

தீதால் அவ்வன்ன மாததிரஞ் செனறு வாங்சச்கொள 

ளலாசாதோ ? எனின;) 

ஊண். நஇுவாதனைகள் ஒனருத அப்பெருமை லீ 

ணேவிளைக்குமஎனின ௭-௮, ஊணஉடுிக்கை முதலிய 

வாதனைகளையும் விரும்பாத ses gar aoGg@eu பெ 

ரூமை அவரிருக்கு மிடதது ஓவா வேணடாஎனறு த 

ளளவும் வீணாய் அவ்வணாஇிகளைக் கொடுப்பிக்கும் 

யின,; எ-று, 

உபசாரமிகுதியை, கோடி" என்றும், ஒருவரும் ௮ 

நீஙன்ஞ்செய்யக்ச ணட தின்மையால, ஈலம்பிட்ட? எ 

apon Aer, “ஊணாஇவாதனைகள” எனவே, கோ 

ய் குளிர்சட்குமரு£ தம உறையுளும்வேண்டா£, எனப 
தாயிற்று, (௨௧) 

தாம் ஊணாதிசளைவிரும்பி ஒருவலாப் பின் சேறலா 

Brg. அன்றி, ஒருலர் அன்போடும் வணங்க ஊளறா இ 

கொடுத்தற்குக் தம்மனைச் சழைத்தாலும் செல்லாஇரு 

Lae Catron எனிஷ், இடேர்கூ௮டின்றாம்.



ஒழிவிலொகெகம். ௨௬௧ 

கருமம் திரிவிதத்திற் கட்டவிழுங் காலம் 

அரவுர் தவளையும்போ லா-இருதலையில 

கொள்ளீயெறும் பாயுடம்பே கூற்றாஇத் தோம் 

உள்ளினரு மூருமென்னா கும். | றுமெனில் 

(இ-ள,) திரிவிதததுில கருமம் சட்டுஅவிமும் சாலம் 

அரவும் தவளையுமபோல ஆ இருதலைமில சொளளி எ 

௮மபுஆய உடமபேகூறறதத தோறறும்எனின ௭-௮ 

ஞானாசாரியா இருபா ோககததானும, கர௪ரண பரிச 

தீதானும், இருவாச்காறும், அவர. ஆணவம் மாயை க 

மகளாகிய கட்டு விடுதலை யாகாடினத காலம் இகலி 

ன, தமஉடமபே பாமபும தாம ஒர்தவளையும்போலாகி, 

அவவுடமபே இருசலையும எரிசூழதத கொள்ளியாகி, 

தாம ௮அககொளளிக கழலுட்சுழலும எ௮ுமபா௫, அவ்வு 

டம்பே தம்மைப பிணித.தசசெலலுக கூற்றாகத தோ 

்னுமஎனின, 

உள்ளினரும ஊரும் என தகும் ௭-.த. இங்கனம் பகை 
யாயததோறறும் உடமபிமகு உபசாரஞ்செயயக் கரு 

இனோரும், ௮வர அழைததுச்செலலும ஊரும், அவர்க் 

கு என்னபயனைததரும் ௭-௮. 

பாம்பு தவளையைப்பறறி கிற்றல்போல் உடம்பு அவ 
ஸாப்பத்தி நிறறலாலும், கெருப்பவியும் அளவும் குழற 
சண் வருர்இச்சுழலும் எ௮ம்புபோல் ன்றன 
அளவும் உடம்பு வருர்தி இருச்தலாலும், உ.கீ௮ட



௦௯௨ அறவு 

ஸாபபிண் தச் சேறஉபோல,' வரைப் புறறிரினறு 

பிசசையாத்சரூச செவலபபணைசலாராும, ஐஙன 

மஉவளமகூ3ி- , ஒருவன சனக்குப பகையாயிகதா 

மேல் வெழறுபபுண்ட வதம இளி, அபபகைவாககு 

இதசெயவராமேலும வெறுபபுணடாவறுபோல, ௮ 

வாகமப பசையாகிய உடமபினமேல வெழறுபபுணடா 

தமனி, அயவுடமமிகு இசஞ்செயவா மேலும 

வெுப்பு்டாம தகல்ன, *2எளனருமூருமெனஞா 

சூம? எனற. *திரிவிசசகறகடடவ் மும் எனறமை 

யால, இரணம்மலமும் வருல்ககபபட்டன, (2௨ 

சாளாசரரியரை டைப்தோரும ஒரரினகண ஒரூ 

௮வனசெயயும உபசாரசஸச க &ரிக இஉலை?யா” 

இவா எனனை? சங்ரீனமக( *ரியாகருபபறு எனின 

மேறகூதனெளுர். 

பிறவாத யோணி பிறஈதுப்றக தெலலாம 

அறிவானா னாரொன றறியா - அமினவ 

அிக்தும் னண்ட வழிபருநதி£ குஞ்சாய்ப் 

பிறகதவாக ளேவபாரபபார் பின். 

(இ-ள்,) பிறவாத போனி பிறந்து பிறது எல்லாம் 

அறிவான சான ஆர் எனறு அறியா தறிவை அறிநது 

௭-,தி. தெய்வமாலுடப்பிறப்பு அன்றி, மற்றைப்பிறலர 

தி யோனிபேதங்கள் எல்லாவற்றுள்ளும் அளவில கால 

ம் கெளித்சென்௮ பிறந்த எய்த, பின்னர்த் தெய்வ



ஓறிவிலொடுிக்கம். 2. Fwih.. 

கதியாய்ப் Sn decig anerio 13, சனனை அறிக 

ஐச ஏதுவாய இமமாறுடபபிறவயிற பிறஈ றம, இத 

தேசதமுள் இரு எலலாவறறபும் அறிவாளுகிப 

யான யாரொனறு ுறிதாகு அரிதா.ப அறிவை இமமா 

ஓைதேோசம் அகநேசதகாறசெய்த Harjo alu wel 

1 Dur» அறி, 

Sar gor வழிபருகதல் சுஞு தயப பிறநதவர் 

சள பின ஏன் பாபபார எ-ு, நீருள் 0 IDE AOFM 

லும மீன்முட்டை வழிததோன்றுக குஞ்சு தகாயததி 

றசெலலும பருஈதின முட்டை வழிததோன பு ம ஞூ 

சாய்டபிரரகறபோல, பிறபபிறத ஏதுவாய்பபிறஈத பி 

றப்புக்கள நீக, லிடடிரகு ஏத வாயப்பிறகசராகள 

இப்சபாது மாறைபரைப2பாலும் ஊா உறவு எனறு 

ஏண் பாரப்பா oF gy, 

ப்ட.ட்டைவழித ரோனறல இரணரடுற்கும் ஒச்தசரயி 

னும, மூன நீரூட்செனற ஜம, பின தசாயசதிறசெலவ 

தமஒவ்வாததபோல, முனனரும் இபபோதம் பிறகத 
மாறுடப்பிறபபு ஒசததாயினும, முன்பிறப்பிறசெனற 

தம; இபபோழு வீட்டிறசெலவதம் ஒவ்வாது, அகலி 

ன, இல்நனம் உஉமைகூறினஞா, முர பிறப்பில் சிவபுண் 

ணியமேலீட்டால இபபிறபபில எளிதில் தன்னை p He 

தீமையால, *அறி௪ பிறகதவாகள”' எனமுர். தனனை 

அறிரதால தலைவனையும் அதியலாம் தசலின், சானா 

சொன்றதியாவறிவையதிர்து?” Tox apt. (௨௯)



௨௯௪ துறவு, 

இுகனம் ஊர் உறவாஇ ஒன்றும் வேண்டார்ச்குப் 

பெருமை தான் யாத! எனின, மேற்கூறுனெரூர், 

அரசரக் குடைமை யளவற்ற பேறே 

பெருமையா னாற்போலப் பெற்ற - அரிபிரமர்க் 

கப்பாலாம் வாழ்வு மணுவாகி யாதுமறல் 

இப்போ பெருமை யிவர்க்கு. 

(இ-ள ளவ அற்ற உடைமை பேறே அரசர்ச்சுப் 

பெருமை அனால் போல எ-து, அளவற்ற இரலியம் 

ஆடை பூடணாதிசளைப்பெறும்பேறே அரசர்க்குப் பெரு 

மையானாற்போல, 

பெற்ற அரிமிரமர்க்கு அப்பால் இம் வாழ்வும் உணா 

QF ung அறல் இவர்ச்கு இப்போது பெருமை ௭... 

அவ்வரசர் முதலியோர் வாழ்விறகு மேலாய வாழ்வி 

னைப்பெற்ற அரிபிரமர் வாழ்விறகும் ௮அப்பாலாயெ பத 

மூத்திவாழ்வுசகளும் தணுமாசதிரம் இனபமாய் அழியு 

ம் எனச் சண்மிருஈத இகபரவாழ்வுகளில் யாதொனறி 

னும் பற்றற்ற இப்பத்றறுதியே இவர்க்கு இப்போது 

பெருமையாம் எம. 

*அரசர்சக்குடைமை”" என்று பொதுப்படச் கூதின 

மையான, கால்வசைச்சேனை கால்வகை அரண் கானா 

தேசங்கள் முதலியவுள்கொள்க, அவர்க்கு அப்பேறு 

மேன்மேல் பெறுவது பெருமையானாற்போல், இவர்க



ஒழிவிலொடுக்கம். ௨௯௫ 

கு ௮ப்பேறு மேன்மேல் விரவேது பெருமை எனபதும், 

அவர்ச்கு ௮ப்பேதின்மை சிறுமையாவதபோல், இவ- 

ரக்கு அப்பேறுபெறுவ.த சிறுமை எனபழம், பேற்றி 

னமேலபற்றுப பிறவிக்கேது, அப்பேற்றினமேற் பற்ற 

அ.இவீட்டிற்கே.த என்பதும், பிறப்பை அடைதல் இறு 

மை வீட்டை ௮டைதல பெருமை என்பதம் இதனா 

DET COO Be (௨௪) 

இங்கனம் இருச்தஞானிகள் வீட்டிற்கு ஏதுவாகிய 

சரியாதிகளைத் தான் செய்யார்களோ ? எனின, அவர் 

செய்யுஞ் சரியாதகள் இவை என்ர மேற்கூறுகனருர். 

சரியை யுடலவெறுத்த றன்னை யறிதல் 

உரியோகங் கூடாமை கேளாச் - திருஞானம் 

வேறின்மை பேரின்பம் விட்டுதியா மேலீ௰ி 

பேறின்மை தானே பெறல். 

(இ-ள்.) சரியை உடல் வெறுத்தல் இரியை தன்னை ௮ 

Heo Cure கூடாமை ௭... அவர்க்குச் சரியையா 

வள மலச்௬மை, துச்சம் விளைக்கும் குரம்பை, அகித்தி 

யவிரு.து எனக்கண்டு, உண்டி சுருச்குதல் முதலியவற்றா 

ow உடலத்தை வெறுத்தல், இரியையாவது தத் தவம் 

முப்புத்தாறையும் சியஇகளைம்,சு ௮வற்றின் முடி.வினின் 

ஐ தம்மை உள்ளபடி. ௮றிதல், யோகமாவது அங்கன 

ம் தம்மை அதிர் சவிடத் த் தமக்கு உயிர்ச்குயிராயிரு



2. Fin Fir துறவு, 

த இருவருளைக்கண்டு அவ்வருளே aig. an BUS OF bg 

மன நீக்றின்ற சருவிகளோடிம் கூடாமை, 

சேளாத திருஞானம் வேறு இனஸம பேரினபம்விட் 

சிஉதியா மெல ஈமிபேறு இனமை பெறல தானே ௭-.ு 

அம்குவகையாலும் உண்டாம கேட்டறியலாசாத ௮ 

ழயெஞானமாவது (அவ்வருளே வடி.வாயிருஈத தாம் 

சிறிதும்தோன்மு.து பரைாயே ஆயெ) வேறின்மையினை 

யும், ௮அதனமேல் பேரினபம் விட்டுத் தோளரமுத மேல் 

ட்டினையும், இவ்வினபத்தைப் பெறரோ மெனனும் பே 

ஜின்மையினையும் பெறுதல் தானேயாம் எ-ழு, 

ஞானாசாரியர் மெளன மொழியால் அறிவிச்ச அறித 

லான, ''கெளாததிருஞானம்'” எனறும், இனபமேலி 

டாமுன விட்டுத்தோன்றலான 'விட்டுதியாமேலீட”' எ 

ன்றுங் கூறினார், பேறின்மை இனபாதீதம், 

கும்பிட்டென்னும் இருவெண்பாமூதல் இவ்வ 

இருவெண்பாவாலும் ஞானிஈளினத இயற்கை ரெறிக 

ளின.து முறைமை அறிவிததவாறு காண்க, ' (௨0௫, 

துறவு முற்றிற்று, 
ஆ திதிசாரம் ௭.இ-திருவெண்பா - ௪௮௮. 

ரணனைன்ளன]



ஒழிவிலொடுக்கம். ௨௯௭ 

on 

திருசசிரறம்பலம. 

௮-ம் அழுகாரம் 

அவத்தைத்தன்மை: 
இ எ எனம் சரியாதி.சோநீச,து. உட்டிறவு புறத். றவு 

டையராய, பிருஇலிமுதல eras sgl rede Oem 

லலபபட்ட தததுவ முபபகுகாறையுங்கடநது, ஆணவ 

இருளையுங்கடர் த, அனமதரிசன முசலிய ஈததாவத 

தையில நிறபோரது தனமை கூறினமையசல, தவ்வி 

சாரததிற்கு ௮வததைத அனமை எனன அபெயராயிறறு, 

உண்டொழித்துத் தேரி முடம்பசா யொன் 

அருதல, அண்டர்பதத் தப்பாலு மைம்புலத்து 

ம் - உண்டு, மழுங்கெர்சகுப் போகம் வருத்த 

மாய்த் தோன்ற, எழுந்தவருள் நெட்டே னிதெ 

ot 

(இ-ள.) உண்டு ஒமிச். தத் தேடிம் உடம்பர் ஐய் ல 

TMP KW TUFF அப்பாலும் ஐம்புலத்தம 
உண்டு மழுங்கினாக்கு ௭-2, ஓருடமபில் பிராரத்தத் 

த உண்டொழித, உவ்வடம்பில அவ்வினையை உண 

டொழிததற்கு இடையே, இதாசெங்களாகயே தொடர் 

பால தேடும் தகாமியத்தால் தொன் ஐசொட்மிவரும் . 

உடம்புகளை உடையராய், இப்பூலோகமாடிப ஒன்.றுமு



௨௯௮ அவததைததனமை. 

தல் சேவா பதவிக்கு அப்பாலும் இண்டாண்டுச் சென் 

இிருர் ௪ ஜம்பொறிகளானும் அவவவ்வு_ம்புகட்கு ஏற் 

ஐ விடய போசங்களை இன்பமாகச்கண்டு உண்டு gor 

வில் காலக்தமும்பேறிஞர்க்கு, 

போசம் வருத்தம் இய்தி தோன்ற எழுந்த அருள் கெ 

ட்டேன் இது என ௭-௮. அப்போது இ.  மாய்த்தோ 

ன்றிய போசம் இப்போது தனபமாய்ததோன்ற உத 

யமா௫ய இருவருள், கெட்டேன் ஈத என்கோல் எற." 

ஒர்பிரசாரம் இன்றிச் செய்தவினையின் பேசுப்படி 

யே சறுகரணபுவன போகங்களும் பேதித் தச் தோன 

றலான், 6தேடுமும்பரா யண்டர்பதச்சப்பாலுமைம் 

புலத் முண்டு மமுகிகினர்க்கு”” என்ருர். ச_றவாஇிகள் 

பேதிப்பசாவன ஈல்லதேசத்து ஈல்லோர்கள் அங்கீ௨ரி 

தீசு போசகத்தைப் புசித்தலானும், சல்லநகினைவோடும் 5 

ல்லசொல்லோடும் ஈற்றொழிலைச் செய்தலானும், பொ 

ல்லாச தேசத். ப் புன்போகங்களைப் புசிச்சலாலும், 

பொல்லாத நதினைவோடும் பொலலாதசொல்லோரமிம்பு, 

ன ரொழிலைச் செய்தலானும், இவற்றுள் ஒன்று சனறு 

ம் ஒனறு இீழமாய் மாறிமாறி வருதலானும்,. இவைமு 

தலாயவற்முல் பேதிப்பதெனக்கொளச, 

இச்தருவெண்பாவால் சுத்தாலச்தையிலநின்௮ு ௮௬ 

ளைத் தரிரித்தோர்க்கு விடயச் தன்பமாய்த் தோற்றும் 

ஏன்று அறிலித்தவாறுசாண்௪, (௪)



ஒழிவிலொடுக்கம். ௨௯௯ 

வாசகதீதுங் கோலையினு மாணிக்க மாசவழம் 

காசைத் துறையகந்த மாஈதிலே-.ஐசை 

இருதலைப்பாலேக மெனவிரண்டா மிதஇல் 

ஒருதலைக்கா மகதுறவன் மோ. 

(இ-ள்.) மாணிககம் தக வழ௱க வாசகத்தம் கோ 

வையினும் சைத றை HG rl தம் எது, மாணிக் 

சமணிபோலதகப புலவரான எடுக.2 உழஙகாகினற 

சறகச்தா முதலியோ கூறிய oF fu wissen gus 
மாணிகசவாச்சசுவாமிகள் அருளிச்செய்த திருச்சிறத 

ம்பலக் கோவையார்முசலிய கோலவைகளினும, சாமத 

தின இலமச்சணமாகக கூறபபட்ட இளவித் துறைகள் 

அநந்தம் கும, 

அதிலே சை இருதலைபபால் ஏசம்என இரண்டாம் 

இகல ஒருசலைச்சாமம் நறவு ஆனமோ எ-து. waBor 

விச துறைளாள் காமம தலைவளும் தலைவியும் தய 

இருவர்பாலும சமனொத்.தக கூடுவதாகய இருதலைச் 

மம எனவும், ஒருவாபாலமிகுந்தும் ஒருவர்பால் ஞூ 

ஹைதம் சகாமம ஒவ்வாது கூடுவதாகிய ஒருதலைக்கா 

மம்எனவும், இரணடுள் அடங்கு.வதாம். இவற் தலை 

வன் விழையாதிருப்பத் தலைவி விழை துபற்றும் ஒரு 

ஐலேசகாமம்போல விடயாகர்தத்தைத் தறர்து சொரூ 

பாநந்தததைப் பெறும்பொருட்டுச் சுத்தாவத்தையில 

நிற்போர்ச்கு இச்சொரூபாரர்தம் இடைத்தது யிலும்



௬00 HO FOO SB FM CD, 

இவ்வாரசகத்சையே பெற லிரும்பிததொ. ரக நிறப 

அனே so DOT all Ft Gm I. 

தலைவன கூடி. இனபம கொடாச்ருபபிறம தல்லி ௪ 

னகறபால பிறஸலா விழையாறு அசசலைவனையே வி 

ழைஈது கிரறலபோரு, சொருபாராசம தனசகுக கி 

டைததிலத ஆயீறும சுனது தவசசறபால Swe Fb 

தததை விழைபாழம சொருபா£$சசசையே விைக.து 

நிறகவேணம்மெனபதம தலைவி சறளைகாணடு சலை 

வன காருணவியததால ௮௨டகு இனபலகொடுதசலபேர 

ல, இவன த௨சசறபினைஈ உணட சி௨ம காருணியததால 

தன தாசகசததை இவனுககுக கொடுத மெனபழம, 

இவ்வுவமைக குறிடபுமளாற காண, வாசஃமபோல 

இருததலின தசிரியபபாவை வாசாம்எனமுர. (௨) 

இசதிருவெணபாவால சொருபாசசதததை விருடீபி 

சசுசதாவததையில AnCums Hs இசசொருபா?சதம் 

கடை தஇல. தயினும, இவ்உாரககததையே விருமபுவ 

அினறி, அசுததாவததையில திருமபி ௮வ்வி.யாக5 

தத்தை விருமபல தகாதெனறு கூறியவாறுகாண் 2, 

சாத்துவித மெட்டாய்த் தசவவத்தை யாயத்த 

ன்னை, நீத்தவனாய்தச் தானாயப்பின் னேயமாய்க- 

கூர்த்செல்லாம், சுத்த வலச்தைக் துவட்டுதுக 

எற்ற, அத்துவிசாக கேதுமுதி யா,



ஒழிவிலொகம, ௬0௦2 

(இ-௭. சாதுுவிசுமஎட& ஐயா சச அவதசைத ப 
தீதனனை 8ீதசவனஅயச சான தபபபிஈ கேயமதய 

கூரசச த எலலாம ௩௪௪௬ தல சதைத் வடி எஃு, 

இராசத தாமச காரிபஙகளைஎஉலாம் நீரி. சாத துவி 

சீசாரிடமாகிப நிராசைமாயிப எணருணஙகளையும ௨ 

வையவனுட, இருப் க முசலி பரசவசதை 

Alo LD BO We GR, EG நற + oii aor HV 4 Hyp 

வ முப்பததானறயுமகட ஈது சனா ழரிகத ருளைக 

சரி; றத தறர்பாதசம J Hwa oye, Trent 

oo us G0 G4 low Ot f ba F TALE BE wD, 0% Qa ri 

னம ஒருவன நுணணர்சா। மறிஈம் செனறெலலாம 

Jot lay wD ன்ப பிர BONN (HW. 

AFT YH ௫துவிதாகசஏதும உறியா எ-து இக 

சச தாவததைகளை ஆறிய தசென;நபோதம அறம௪ 

எஉததோடூம Qian ents ao whe song eco. 

யாரசகு முறகூறிய அறுபலகசளாள யாதொனறேனு 

ம தோனருா௮ (இவா மெளனாககசமாயிருப்பர்) எ-று, 

சாததுவிதம் எட்டாவள நிராசை, தவம், பொறு 

மை, கிருபை, சசதோடம, வாயமை, அதிவடைமை, 

அடகசமஉடைமை இலை எனவசையும் எனககொளக, 

தசஅவததையாவன பிரபஞாததை மாயாவடிவமாய 

க்காணாு* அருள்வடிவாய்ககாணாம அருகிய கோகக 

மும், சருவிகளை நியஇகளையும் சசதனையம), முற்பிற



௨0௨ அல்ததைததன்மை. 

வியிற்பட்ட தன்பங்களைநினைத்து நெட்டுமீர்ப் பெறி 

தலும், இருவருள் மேலீட்டால உடம்பில இளஞ்சூடெ. 

முதலும், ஊணாதிசளைச்முறச்தலும், ஒருவரோடு உரை 

யாடற்குமானமுறுசலும், மெளனமாயிருத்கலம், பிக 

தேறிறைபோலப் பிரபஞ்சப்பகுபபுத சோனமுதிருசு 

திலும், பிராணவாயுஇறா த மாசசததிரத, லும், போ 

தம் இறக் துநிறறலும அகிய இவை பத்மமெனக்கிகொ 

ளக. சத்தாவசமரைகளாடுஙகூடி gop Sov தோன 

லும் அறுபவஙகளைப் போதம்சருங்றகின்று அறிதலா 

னும், ௮ப்போதம் தேய்சல் வார தறுததக்கதாய் ஊர் 

கால் உயாஈத அறு பவமாயும், ஜாயால srt eg இறு 

லமாயும், மாறித்தோனறலாலும, “துவ? எனமூா. 

சேவலாவத்தையோடிு ஐணவமை நீங்கறமு இயினும, 

அதன துகாரணம் போசமிறக்குமளவும் இருததலின 

போதத்தை, *(துகள?? 

இத்திருவெண்பாவால் ஞானசாத்கர் இலச்சணமும் 
சாத்தியர.த இலக்கணமுல் கூறியவாறுகாண்க, (௩) 

எனமுர், 

அவ்வறுபவவ்களை அறிக். த சொல்வது வாக்கு ஆகலி 

ன, இவ்வாகசனை மெளனமாக்குவது முத்தன் ழு? 
எனின, 'மேற்கூறுனெமுர், 

உரையொடுக்கிற் போத முதிக்கு மொழிலே 
அருளா மதன்போக் கசையாப்-பரையோகம் 

 போனாற் சுகாதீதம் புண்ணியாக்குப் பொய்யுஇி 
தேனோர்க்குப் பல்விதமா கும். [யா



ஒழிவிலொடுககம். th. OM. 

(இ-ள்.) உளரயொடுசுகின போகம உழிககும் ஓ. 

வே ஏருளாதும ௮அசனபோசகு அசையாப பரையோகமா 

போனால காதம் ௭-௫, வாகஈஇனை மெளனமாக 

உளளோ போசம சதோனறும._, கலின, அபவாசகுமெய 

னமமு தினம. தயிளபோதமடஙகின முதியோர் 

எடரன) போசமறடககின அருளதரிசனமதகலின, ௮ 

பபோதம அடஙகல முசிநனமு, (தய்ினஅருளதரி- 

னம நீஜகுதல முசஜஃயா ? “என்ன”? அவவருள அரிச 

ன மநீமயகின போஈஞசிரிம மசையாத பரையோகம 

ஆக்ல்ன, quamrafemo ர சதல (psGger gm. 

ஆபின பரைாயோச௩ வகுக்க மத்சகயோ? எ ரின) பஸா 

VF LI LO BIG சஃபபேரு ம தகலின, அபபரையோக 

ம நீககுக லமுகதிமனறு, இபில இுசாகபபேறு நீறு 

குதல முததுயோ? எண, அச ஈஃபம்பழு கீவகுதலே 

)சாததம, இச௬௮ $50ம முததுநில், 

புணணியாககுப பொய உதியாறு ஏணனோச்குப பல 

விதம அகும் ௭-2. இசசுகாதீத முததியை அடைகத 
புணணியாககு மேற கூறிய சுததாவததையில் தோன 

ம பொய்களயாவும் தோனரு, இம்முத்தியைப 

பெருது ௮சசுததாவத்தையில நிறபோசககு அறபவம் 

பலவிதமாயத் தோறும் எ-று, 

பரையோசமகூறி அதற்கப்பால் Hensel கூறின 
மையரல், இவறறிறகு இடையில்தோன்.றம் எசப்பேறு



ih. OF அவ்ததைத் தன்மை. 

வருலிக்சப்பட்டத, பரிாண சிவததற்குத் தம்மை 

ச்சரடுதகலால மெபஞராவரிசளை, புண்ணியா” என 

ரர. சுகாததததிற்குச சுசதாவசதைக சாட்சி பொய 

யாகலின (பொயயுதிபா.” எனமுா. 

8 வெண்பாவால் மூசிதற்லை ௭௦ நிவி WS BAAS LITA N Cod Bibiwd Ko PEN My அருவ 

Faun Quan ose #, (௪) 

௮ டிகாரதுத மூக்தடைதுடைதறகு ஏ தவாகிய ௭௮ 

காவதசையிக நிறபோரது குங்கள்யாவவ ? எனன, 

மேறகூறுன மு, 

கருவி கழல வரைகொக்காஞ் சதை 

பெருமூச்சாம போகம் பிம்யில-அருளாய் 

வெதும்பி யுடலவெறுக்கு மின்பாய் ய/ிகளம் 

முதிரர்துமையு நகாணுமொடும் கும். 

(இ-ள்,) கருவி கழலவரை சோக்குதம் போதம பிழி 

யில் சந்தை பெருஞூச்சுதம் ௭-௮. கருவிகள் கீயகவே 

மலைமேல்கினறு சோக்குவோர்க்கு பலத்தினகண் உள் 

ள பொருள்கள் அருகிததசோற்றுமாப்போல, (பிரபஞ் 

சம்எல்லாம் பொயயாய்த தோனறுவதாம்) ௮க்கருவிக 

ஞள் அதோமுகமாய்றின்ற போதம அவற்றைப் பிதியி 

ல் (ஊர்த்தமுசமாய்கின்று தன்னைஅறியும், ௮ல்வன6த 

ன்னை அறியும்போது இங்கனம்இருக்கனெற யான எறும் 

பூசளால் நால்கூம் தரிப்புண்டதுபோல், அளவில்காலம்



ai lal லொடுக்கம். in OF 

அச்கருவலிசளால் தரிப்புண் டேனே என்னும்) பசளை 

டால் செட்டுமிரப்புளாாம். 
ரு . sm . . 

oA அப்ப [அ படல்லி 2 ல் வெறு சச்] பப்ளி Ln பபப any 

Her in CUP) SP Kw ப ௨ ary (பும் HCV D 6h TLD எலு, fon 

ர் 9 ் மு 1 ததை * ' oo” 
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. . ny ட்ட ட்ப கட்ட 
எச ஆயமும் கண் 1) விடுவ st) பம்பாய் உடல் 

ey tala ப 0 9. my by cet (ட ய ப்பூ வடா De, wit if | ¢ iy de 8 of, ண் 

வடவர் it, f we ப்ரி A Oe பட்டர் தான் ] டண் ஸ்ம 72 மடு tly 

ee EP PN , டடத a fay 
ர் oh fale Myf wit “ட்ப ve Vy ie! ue we vod னப், | பி பஸ், ம், oy 

— thon gm aye yh டு thud itt, ததவ LF ன் ததா ட்ப ப்ட் ட்ப u ம், ப்ப Gl = 42 6 

TOE oe ey (ம ட்டு 78 வப ப பஷ டு owe att ஜ் at | 
1 veo PE Sd பட A Oe NER ப விமர். WB ம் 

வசி tad ail! tod} 1. ( 11/11. eas பஸ் at db யூ Gi gal Ded ஸ்ம்றல், 

அருகி ரிக் ம்ம் பப்ப ய றி. வம op bh aos 

சி. உட் ர து திக த. 
alt! eal: Aft நீ ராட் ly ae ப்பு we ‘ i. ct i) SAD oul ol Sar ia & Ot & 

உ டற்று ட்ட ee ot gt tea entra அல்கா தை திரி ப்றிய யாமம் er ei na பதம் விம்மிய வம்பில் பன்றி 

இக்க ருவெண்யரலால் eG Near Barus le gpl வ 
et ஹம், என்னை நுறிம்தவி.. தீ தவருவ்றணைமும், 

இருவருள் தோன்றிய படச். i GU (15 600 (IPL y SIR gi 
சி மேன மியமிடத் த al (BAGO (Lp El கூதியவாறு கா 
சி, (இ) 

on. 
வேர்க்கும் விழிததநும்பும் பொய்யறியின் மெய் 

வெதும்பி, ஆர்க்கும் விறைக்கு மருளூஇப்பின்- 

வாக்குமனம், நின்றுறரி பூரணமாய் சேயத்சே 
கார்ச்ககமாய்க், கன்றிப் Lyon) Soi காண்,



௩௦௬ அல்ததைத்தன்மை. 

(இ.ள்.) வேர்க்கும் விழி ததும்பும் பொய் அறியிக 

மெய் வெதும்பி தாசகும விறைககுமஎ-ல. (பொய்யா 

இய சுருவிகளை உளளபடி. பொயயாய அறியிள, மெய் 

Wier) லெயர்வை அருமபும், வழியில நீத. தமபும், எல 

லாம் பொய எனறறிஈறுகொணடேன உன்னு உடதை 

தள் இளருகூடெம ௮ ரவாரிப்பள, (பிஉ னர்த சனனை 

உளி௱பமகணடுி ஒன மினையும ராடா_ஐ) உடலம சை 

வற இருபபன; 

அருள உஇுபபின் வாககுமனம் நினறு பரிபூரணம 

ஆயகேயததே காரககதமதய சனறிப்புளகிதம ௮ 

எ-ஐ. (பினனா) அறுளசோன ௩மிடசனு வாசகுமனம 

connie தவவருள பரிபாணமாயததோனற இத 

நகுமுகலாய சேயசதை(என-றக்குவடைவேன என gu 

அககேயததைகாடி,, மேச குமுறுவது போலாய உள 

ளேகுமுறி ௨௭ ளஎமலெதமபி உடலம உரோமாஞசலி 

பாம எ-று. 

உரக்குமனங்களில நினறு அருள் பூரணமாய்ததோ 

ன்றுவதாவது மனக தாலநினைஈத நினைவு சினைகச* இல 

லையாயும், வாசகாற் சொனன சொறகள சொனனது 

லலையாயும், தனக்சுநுபவமாய்த தோனறுவதாம் என 

சகொள்ச, 

இத்திருவெண்பாவால் சருவிகளைப் பொய்யென்று 

அறிந்தவிடத் அவருள் குணமும, இருவருள்உஇதத ல் 

ட்ஜ்ுவருங்குணமும், அறிவித்தவாறுசாண்க, (௬:



ஒழிப்லொ Basan. m.0er 

பேயைப் பெண்ணென்றிருக்தும் பித்தளைக க 

ப பொன்ழோற்றும், மாய நா ணுண்மென ton 

ண்டுமயல-போயத், இமிகக2ம பி சாயம் செவி 

மயலானாற்பே.ல, ந௩டகரமருண் மேலிட்டகான. 

குபபொனதோறறும மாயத் தட்டண உணரி மயல(£பா 

ய மனமமாணரி எ-று. பெணகளைப Cruse 

ஓம் பிஷத.து வாதுபபவடானறு எணடிருபபதாயும, பி 

ற்சளைககுப பொன ாரமறுப போவகாய£ சாணபார 

பும், உகரஎரிவாய ;சோனறு LOTUS DB BI me ay, 

opal u Een tr LIT கஇடைபபி ௬/0 all i Bs, ol உண (fH னு 

ஞு vd cartes Godden UGH) Wik gil CUM ws (அவை மெய 

ட பொருளாக்ககா ரம) மனரும இ௱உ)ஐ, 

wxGOrsCn Sag aus Orel மபலதனாலபோல் 

அரு மேலிட்டசாள உடஈகும ௭-௮, (அபபொருஈதல 

அருகதல்களையும Hopson ஏதுவாய பொனனையும 

Nope கெடுகாள் பிறவிததுனபததால வருஈதினோே 

nde றும) அஈதததிடுக்காதானே விடாப பிராகஇியாய் 

௮றிவுபயிததியங் சொண்டோனைபபோலவும் இருவரு 

ளமேலிட்டகாலத்து விளலகும் எ-று, 

பேய்பிஒயுண்டு விபெட்டோனுக்கு ஓர்காலத்து அத 

ளைக்சகண்டபோ.து பயசதோற்றல்போல், முன் பெண்க 

ளால் வருச்இிய வருத்தச்தைசோக்கி ௮வராக்கண்..
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1உாயக ௯ eM GeO WIN Pith =e Gamer EWU 
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Wiarr (neo ¢ Tarr L Glave ron in Seurem~ Wig Wee ம 

ge Rees pile ட மாறுபட்டு முதலா மு, “டட 

ப்லானாறபயோல” என்றும, 

இ, கிருவொெண்பாவரப பு ரல மி். சீரடி சில்ப, 

fH) ceo Gut. NU aU gO Bf wes" de யா 
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NDE BDF wl BIT) OEE ot LT wud 
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அல்கி மர மநுபோல் - உலம்லொக் 

காலங் கழிம்மகையங் காணுல்கைக கண்டகளிட 

1ாலு மழு றுகரிப் பார், 

(இ.ச) மலடு மகன் மீம் வரச்சுணட னாம். தால 

லத்தி io plo அதுபோல CT oir D6 1 on மாலை ௪ 

அ (பின்னர். ஊரிதாய்ப்பெறறு)புதல்வள தன மனைவிட்டு) 

நீவ (அயல்மனையிறசெனறுமீண்ட)வர எதாராடபடைசா 

ய் (சென்று எடு..ஜ மார்போடுமணைத்னு மூனளர் அவ 

ளைப்பெராுத சாலசதையும் இப்போது அவனைப் பெற் 

OE கண்டசாட்ட யையும் நினை) தாலாட்டுதலோடு 

அழுன அவ்வமுகையோடும் சிரிக்கும், அஅபோல்,



ஒழிவிலொடுக்கம். டர 

உலப்பு இலாக்காலம் சழி EHO GYD CL CMG we A 

ஸண்ய்க/ளிப்பாலும் அரு கவரிப்பார் எ-த, (இருவருளை 

பபெரு.2)அளிறர்தகாலம்(பிதலியில) மணளாய்ச ௯ 

DE 500 KE EH Disa FG Mily (KB L Oot Oi He 

LD QUT MD) FERN) BASU AaT (BsCud gy Seow } 

சளிபபாலும, catonda GC pln SLD பண்ணலோரளி 

அழமுஜு முல்வழ ககயோடும் Tui. (Supe uh ol 

Sp loo Guna) ig. 

Sarwar th? எனறு Bae om Naremlowita இரு 

அழ (ரகாச பாமபண்மறு hod வரு வி பையட்ட.. HG 

OF LD did BS BOE DOVE OM soy Sool LD Set Ba LL Shh 

எகூடுஞர். காஸாதா விரட் இவ, Vs holmes மே Fos 

இதுருவெண்பாவால உ நி ஈரம் நப A கூ! 

பவா BIT G08" Se (௮) 

பாதிய கியைப் பெரு. இயன் இருவருள் 

மேம்ட்டைப் பெறமோ குப் பிறப்பு உணடாகாதோ$ 
என்ன, மேறகடபனமூா, 

நடைதளாம் ச மெய்ம்மறந்து காண மழிந்தே, 

உடறளர்ந்து &ழ்க்ஞூரலிட் ஈண்போய் - மடலெ 

டுிப்பாய்ச, சத்தாஇு தெட்டுமனம் தாக்கற்றுச் சக 

தீழிந்த, பித்தர்க்கு மாகா பிணி, 

(இ-ள்.) ஈடைதளர்ச்.௪ மெய்ம்மறந்து சாணம் அழி 
கு உடல்தளரற்து £ழ்க்குரல் இட்டு ஊண்போய்



௩௧0 அவமதைத்தன்மை, 

எ-த: (கருலிச்சேட்டைக ளஎடஈ குசலின) உடைகளர் 

நத, (அருளே உடிவாயி௫சதல்க ) உடம்பு மறகது 

(உடமபுமறததலின பிரபஎடஃள பழிபபராஎனபத க 

திச. தவரும சகாணம தழிம2 (௨ணடி.மேல விருபபின 

மையான) உடலகளாஈத, (மன மெளல யாயிருசசலி 

ன) 8£மககுரறபேசசாய, (ருளமுதம புச சகலின) சற 

ாண்டஉணபதாய, 

மடலஎடுபபு5ப௪ ௪சசரதசெ.ட்ட் மன மசாககு ற 

சச அழி பிசசாககுமபிணிதகா எ-து. (HTH 

ளையே௮னறி மறமுெனஎற.பும காடாஸமயின) மடெ 

டுபபானபோலாய, ஐ5தவாவம அரறமையால்) ௪த 

தாதிவிடயமகளும் இற£ஐ, (இசசதசாதிலிடபகாகள 

இததமையால) மனம ஒனமோடும தாககறு., (மனம 

ஒனஜரோட0ிஈ தாசகறறமையால) கருளெனழறும் தானெ 

னழம் இனறி இரணடறற (இவ்வருள தலைமீகசொண 

ட) பிததாககும் (சுகா”த முததியை அடைநதோனைப 

போல்) பிறவிரகோய்கள உணடாகா ௭-று, 

அருள்மேலீ.டடையும, பிரபஞ்சப் பறரொழிவையும, 

உடையோர் தேகாஈததது அறிவோட்ஞசெனழு சுகாதீ 

தமுததியைஅடைவர், தகலின ,பிததாககுமாகாபிணி” 

எனமுர். 

இத்திருவெண்பாவால் அருள் மேலீ ட்டை உடை 
யோர்க்கும் பிறப்பு இன்றென்று அறிவித்தவாறு கர 
ண்ச், (௧)



ஓழிவிலொ டுக்கம். ௩௧௧ 

குறும்பாட்டும் புன்சிறிப்புங் கூர்த்திமையா 

கோககும், வெறும்போகஞ சாய்ந்து விழினும்- 

மறந்த, இகைபபும் விதிர்பபு் இமிர்ப்பும் விறை 

ப்பும், உகைப்பும் தெளிந்தறித லும். 

(இ-ள்.] குறும்பாட்டும் புல்சிரிப்பும கூர்ச் து இமை 

யாகோக்கும் ௭-2. (கரம ௮றிமச பாட்டுகளுள் சில 

பாட்டான அருளைச் கோத்துரம் பணணாவகசாய) குறும் 

பாட்டும், (அ 5சமகிழ்சசியால தோனறும்) புனசிரி 

ட்பும, (உட்புறறும் தவவர:கத பூரணத்தை நுணணி 

தாய்ப பாதழக்கொணடிருப்பதாய) இமையா காட் 

டமும், 

வெழம்போகம் சாய்கது விழிறும் மறந்த இகைப்பு 

ம்விதிர்ப்பும் தீமிரப்பும் விறைப்பும உகைப்பும் தெளி 

து அறிதலும் ௭-.த. (தாம் ஒன்றையும் விழையாது 

இருப்பினும் தமதுசஈநிதிழில) பொய்பபோகங்கள் மிச 

AG rub gatas & ude (இத் துன்பவகள் ஈண் 

டு ஏன்வந்தனஎன்று அவற்றை) இிறி.தம் கினையாததி 

கைப்பும், (தவற்றைக்கண்டபோது) உடல் ஈடுக்குறு த 

லும், (பஞ்செச்திரியங்கட்கு உரிய விடயங்கள் நேர்ப 

டின் அவ்விட்யச்சவை தோனமுத) இமிர்ப்பும், (பூசம் 

பேய் புலிகரடி முதலிய வந்தகரலத் துக் கற்றாண்பேோ 

லத் தேகம் அசைவற்றிருக்கும்) விறைப்பும் (கந்தம் 

ம்கவும்வம்.அ தாக்குதலானஎழுர்,து குஇத்தாடும்) ms



௩௧௨ ௮லத்தைத்தன்மை, 

ப்பும், (அங்ஙனம் ;டிய தர தமேஃட்டால் தோன்று 

௮ அவ்வாரஈதமேலீமி சிறி ரரீமசியபோ இபபோ 

யாம் என்செய ராம எனம) ரெவிதகறிர a Crm gy 

ம் (துயஇக்குணங்கள்எலலாம் பரையோகநீவட ௮௪ 

£தம்பெற்டோககுத் தோனறுவனவாம) ௭-௮, 

இங்ஙனம் அறியும் துறவம் உ௩டயஞானி எப பந 

தராய் உளள எலிலாரும தனனபானம காயபழம 

அடைமு கலிய சகொடுவக துவை ஐ வணர்முவா. ஆக 

பின, “வெறுமபோசரு FTF pa Sorin? எனறு 

வெறும் போசம், பொயபபோசமு, tM sib a1 8 i op 

சுதிமேலஏறிற௮. 

இத்திருவெய்பாவால் ஐ5நதம பெர்ரோர். மூனாம் 

அிறிவித்தவாமுமாண்ச, (au) 

இஙஙனம பூரளாகர்தம் பெற்முர்ச்குறடலும் பா... 

இம் உண்டாவ எனனை? எனின, மேறகூறுகினமூா. 

கரல்வ5ச வாஸ்காட்டங் கைவந்த வர்ச்காட்டம 

மால்முந்தி வந்தவாவாய்ப் பாட்டும்.மேல்கொண் 

ஆனக்த வுல்லாசத் தாச்சமிய மாரறிவார் [ட 

ஊனம்போற் காணு மூலகு. 

(இ-ள்.) கால்வந்தவர்ச்குதுட்டம் கைல.ச்தவர்க்கு. 

ட்டம் மால்முகஇ வக்தவர்வாய்ப்பாட்டும் எஃது. (பிற 

லி முடலராயிருர். து இடையில் தெய்வசதியால) சால்
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_டமுண்டாவறுரிபா டம (sire na பபிதா பெ 

(மேல) ஏலா சல் டசிசாணமி வச்சவர வாயபயரட 

cur gun, 

Core stow Yrs Raves yt Get luo 90 

ியார உ௱௱மர்பாலகாரநு ற உங்பு எற் (தவ 

முற்று (Lip Do bi oor J, ip இச உல BH 

எபடிராஸ் (யாரு f, WOM YO? td ) & 

Waites tals xd Ae Wuduyy jl he w oA 

வ Hol) ors Lua; Mad, வாம ர. நடலபா 

டலா) pyidade ராம் உ௱மாவள பால கா 

oh LINN Lied aA PNT ote lp 

@iher in amy) 7x4 [2 Blt ih ® » இடைபில 

கைய BOI துறியம உணயாவழயோல, களவ்! 

2 /க்சாலமம மச ிழைழி௰ கி.52தரககு இப்போ 

௮ அற விரிஏலையாயப பரிபூரணவடி வைப சிப 

மையான 6 UTE 5 B~ MO, தாமதறு பலிசத பெண 

COO OF int FAT CTD HHS SUT ஆவாககுப பாடல 

உணபயாவ௱போட, முனபபபோசததைமீய அளவில 

காலம் uP stars இப்போது நிதிசயாகநதக இ 

டைததமைய। ? பாடலும, உணடெனபத இவ்வுவமை 

களாற காணக, *ஊனமபோல”” எனறமையால ஊன 

ம இனறெனப தாயிறறு, உல கெனபு தகுபெயா,



௩௧௪ அவத்தைததன்மை, 

““கைவநதவர்ககாட்டம'' எனபதறகு அருததம--இர 

விததையாகிமுனகைவராதிரு௩து பின கைவ£தபோறு 

ஆட்டம உணடாவது?பாலும என&றும ஆம, 

இததிருவெண்பாவால ஞானிசடகுப பூரணவடிவம் 

பெறறமையால pL an, BEG SW பொபமமையால பா 

டும உணடாம எனறு அறியிதவாறுகாணக, (௧௧) 

ஆ55த மெளனமதனை அ௮டைமச ராணீசள போத 

ம இழநதோராகலின, இுஙனம தாவிசாரிகாயிருக 

தோரககு அதவிகாரி-ளபோலும தடலபாடல Obie 

னம” உணடாம எனின, மேறகூறுஇன முர, 

அறிவு பிகொடுசஇவ் வாசுகையற மாழப 

பெறுகதி யிழப்புஇபாப பிததின-அீசென 

நலையறற நீதகமோ ராளறற கபபல 

உலைவுற்ற தோடிறப தோ. 

(இ-ள.) அறிவ பறிகொடுதஐ இவவாககை ௮றமாறி 

ப் பெ௮இஇழபபு உதியாபபிதஇன செனழுறுறி எ-று. 

(ூனனா வி_யாககதிறகசுத தமது .றிவவப பறிகொ 

மிதத.துபோல, இப்போதுமாறிச சொருபா to55 Bp 

கு) அவ்வஜிவைப பறிகொமிதத, (முனனாக கூடியிரு 

5த) இம்மாயாவடிவ மற போசு, (இபபே!அ அருள 

வடிவாய்) மாறிப்பெற்று, (அவ்வருளே வழூ.வாகலின 

ஓர்பொருளைப் பெறரோமெனனும) பேதுஇயும, (ர



ஒழிவிலொடுக்கம். கு 

பொருளை இமகதோமெனறும்) ழழப்பும், (இவறமுன் 

வரும் இதா தசஞம்) தோளமுக நகடகப்பயிதிதிய 

மீக்கொணடு, (ஒரிடத்தச் ிறிபேறும விசாமுணடா 

காஜு இதனை முறிவில) சென்று பார தறிதி (இந்த 

னி.) 
அலை ஆறற நீததம் ஜா ஆள ௮றறகபபல உலைவு உற் 

றதோ பநிறபகசோ ௭-௬, அலையினறி.ய சாகர தில கிறகு 

ம் ஒராஞூம இனறியஃ&ப்பல அசைவுறுனெறதோ? அசை 

வறறு நிறகினறதோ ? (ஒஃ எங்பனம் சைவறறு தி 

Peo of. BACs gin Owe ys sen G7 FEN முப் 

பத்தாது தத துவஙககம FOC uM sd lpw இறஈதுகினற 

ஞோல்கடரம் ஆசைசலா எனறு இகதிட்டாகதத்தாறும் 

கண்டிமிகாள்க) எ-று, 

அலையற ரீரதததை மெளனா?ஈதத இறகும், ளற 

அருததலைக கருவிகளிறக.து நிறறறகும், அகசவறறாப் 

பலைப போதமிறர்த ஞானிகசாஏு அறிவிறகும், உல.மித 

தார். அறியுபறிகொதெதல த5ந்தமபமாய்அமு$தல.!) 

செகஞ்சிரிக்கத் தாஞ்சிரித்துச சீபேயென் 

ஜோட்டில, அகம்புறங்கா டேச்சுக்குற Dp pS 

இகம்பரியாய்த், தானந்தம் பாடி.விண்ணிற் pt. 

ட்த் துணங்கையடித; தானந்தக் கூத்துஈடிப் 
பார்.
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ச மஃபபேடசெனபு। soy goon ரச கட சிரி 

சு, (புுமமினி ப பொழு சாயழு உ ர்உஉரம இருக 

விட... வாமா) ப்பட பே எழு ஐஃழு 

வஉயாசிகானறுற வற a ge ரிபம யம் பு 

DE TLD. Werle itm Be Thy QP eFoino gin 
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ரமான இடகஜுபபாடிக இதாசாசகிவளிறுல பொழுாகு 

பினு வணக சகிறச உரிசதாமபடி சையடி* 

Bf BD AML GI LOLI மறியா. (அவி MAB eG! Foor ph ky 

ஞா) a, 

உல்சாககு ஞானிகள் மாறுபா.டா யிருஈசலாறும, 

ஞானிகட்து உலகா மாறுபாடாயிரு சதலானும, “செக 

ஞ சிரிககததாஞூரிச,த” எனம. உலகதிறது ஞான 

ம்்பேய ஞானததிறகு உலகமபேயஎனனும உலக வழ ஈ 

கமூம்,த ௮, பிரபஞ்சமெலலாம த£5தபூரணமாயததோ 

தற்லின் சுகோட்டசுததம் அவாககுத தோறமு. து என 

பதறிச, “தானந்தம்பாடி” என்றதனால் போதமஇறஈ2
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OF Wo fh wy ைபப் 7 PROT 4 Pod J 
பவ றனகசறிய லாம, 

பமா wets பூடான் உறடயும எளியால் மி 

றான மும அவரால கட சப ஃபால செயயும ௪௨ 

டம ௪-5, (பராதசபே உ. ம்பாசரமாயத கோண 

௮மபடி பரம செவி சளம 2ரம மராபுசளிற மிச 

பூணடுகொளரம) உருத் பாசகப Lyon sen, (உத 

அரமானமும) ஒட்டுவேட்டி உடையம, வாரததையினால் 
* ௬ ந் 

யாம் சிலமதம் எனறு பிடிதறபபேசம அபிமானமும. 

அவரிடததுணடரம் இடல் பாடல்களும், த௨சபோற 

செய்யும் ஞானாசாரங்களும்,



கக | அலததைத்கன்மை. 

இசைப்பும் ிதம்பாத்தில் ஜயன் கனக்கு அறியல் ற 

ம் எ-, (அவ் வேடததிற்கும் நடைககுமஉரிய பரிபூா 

ணஞானம் அசத்த இனறி)திகைத் கிருச்சலும், (நூய 

இவை உடையா£௮ சருக்கினை) ிதாகாசத்தில பஞ்ச 
இருத்திய கடனம் பண்கரடினாற பாமவெனறு இருயபுள 

த்திற்கே அரியலாம. (னி மபறையாக்கு அறியலா 

சாது) எ-று. 

ஆபரணம்போ௫பூண்டு கோடலின், உருத்திராக்சச 

தை, பூண்”? எனமுா. உருத்திராக்க கூறினமையால 

உத்தூளனம் வருவிச்சுபபட்டம. ௮சதுஞானம இ 

ன்றி, புறத்து இங்கன காட்டிவன எலலாம ததயபோ 

தத்தா லுண்டாவன. ௮ லின், இவர் நிருூவிகாரிகள அ 

லரென்பதங்காணக, இவர்களும் ஞாணிகள்போல பிற 

ர்க்குத் தோற்றலின, “சிரம்பரததி லயன pees Aus 

லாம்” என்முர். 

இத்திருவெண்பாவால் ஞானிகள் போல் ஈடிக்னெ 

மேலாப் பொய்ஞ்ஞானிசளென அறிவித்தவாறு கா 

ணக, (௪௪) 

மெய்ஜ்ஞானிகள் கடை இனலுவ் கூறுனெருர். 

மாலயனா யிர்தரனாய் லாழுவதாய் மாளுவதாம் 

சாலமயல பாரத் துத் தலையசைய்மர்-ஞாலமயங் 

குன்மத்தக் கோரணியர்ர்த் தோகோ வெனச்சி 
நின்னைப்மார்த் தாடுவர்தார் தாம். [ ரிப்பர்



ஒழிவீலொடிக்கம். ர்டக்௯ூ 

(இ-ள்,) மால் அய்) அயண் றும் இர்திரள் அப் வா 

மேவு ஆய் மாரேவ இம் சாலமயல் பார்த்துத் தலை 

௮சைப்பர் ஞாலம மய௱தகு உனமச்சா கோரணிபார்த 

அகோ எனச்சிரிபபா ௭-௪. (8தவாஈட் செல்லாம் 

மேலாய) மால எனஒம்பெயஸா உ டையனா௫யும், தய 

ன எனமை பெயரை உடையனடரயும், இகதிரன என 

பைபெயலா உடையளனாகயும, சிற துளளாா.(ததிகம் 

பசவிகளிஉ) அழிவின்றி வாயவதாய்க கருதிம் சொண 

DnB பனணனாளில மாண ம்ம்பாவதாகும் gous ga i 

குச அணவமயக்சககைப பாக, (வ்வாணவம் 

அவர்களையம பொய்யாமிய (“தலகாஇகளையம மெயயாக் 

கருசப்பணவணி மயக்கிறறு, சணமர் கொலோ எனறு 

உளளத நாம) இரக்கம்பல கொளவர். (தவ்லாணவ 

தான) இவ புலகசுதா£ woumer tern wis Bus 

கோரணிச் கூததைப்பார்தம ஐகா எனப் பிறர்ககுக் 

கேட்கச்சிரிப்பர், 

தனனைப்பார்த்து ஆடுவர் தாம்தாம் ௭-௫. (அஸ்தன் 

ஜி) தம்மைபபார்த ற, தம்மைச் சிவபூரணம் விழும் 

இக் கோடலால் சாணா௮, தாம் அச்வ பூணாதாம் 

என நடனம்புரிவார், எ-று, 

மால் அயன் இர்்இிரன் முதலியோர் இறச்துபோ 

ag ஐசுமப் பிரமாணத்தால் அறிவதாகலின், அவர 

“மயல்பார்த் அத்தலையசைப்பர்”? எனமுர், பித்தமேறி 

னான் தன்லுடம்பு தெரியாது உலசர்சடைக்கு மா



௩௦0 அவ்திதைற் தன்மை, 

பாடாய்த் இரிஉா டல, இணவ மேயிம்பால சமம் 

Gahange Ch wig வயககு மாஙுபாவயாய் ௧ 

,பாசம்சளோ பிட்ட, போணி. ப பவள ரழி 

உ பரில ரகச மட *// FT tet Lil. GOUT EDE g (றா 

wT ER OF பவா, இட மறுபா வாட இ டிச 

னாடி டப் ஈட geaheran sors 

BIA HOON சர்ர் சர எனா. இர் 1 நீது yh st 7 
Nat 

t \ 4 பறம ஆகச் he oy ae (சப 

உ 
Oped pa பொல் பல்லி உத் ரய GH Sou Th 

வாசனையு மாண மற திபா பச 

நற ம்போக வுலலாச௪ ௫௯௫ 2 திர 

குறுமபோக் மூலப் பபார் 

(இளை) நரி பிஜு பூணும் பொப் போன 

௮௮ ஆம் லாசனையும மாணடேழறாது ஒதக்யா சேசத 

௮ உமயபோக உலலாச ௩ எமக சதரம. எற, ரர 

தீவா மூரலிப கருவிசள் னைதம் இறக து, கான 

அச்ிெவெத்தசோடி ததத லிச மானேசள எ௯பதாகிய வாச 

tary இறு, (சன்சரிசனம் இரொ௨௫ள தரிசனங்களி 

ல் நினழோர் ஓர்சாலை அவறறை மர உத மீண்டும் அறி 

வ.துபோல்) மறன அறியாத சேய மத் தோன்றும் 

பரிபூளூரர்த போசஉல்லாசச்சோடு மெளனச் கூதி 

amp,



ஒ.நிவிலொ மிக்கம். OB 

FOL போக்கு வம் சடப்பரா ௭-2, பின்னாச் 

சிறிதடஞ்சென ற மீணடவா தம உலாவுவார் (அல்.வஜ் 

wa sr se gio பெறஜோ:) எற. 

வி டங்சளில செலும் ஜு சவாலும் நீற்சகே, gay 

விடயங்களை அறிக ஐ பறறி நுவறறுள் அழுக தவதாய 

இருவசை இககரிபன் மாம் அாகக்சரணங்கறாம் நீங் 

ஞூம, இலைக௭ நீம்கலே, ஒழிக கருவிகளும் baer. 

அகலின, அசைமுராலான வனைத்தம்போய் என்று ஆ 

சையை முனை 0% nm Reni. சேயத் ஈழமும்சியபோ 

அ போதம இறத்தலின, மற சறியாசேசம”' எனறார். 

இறபிளளைகள் போலுலாவி விளையா ராகலின, *கு 

௮ம்போகரா வாத ௩டப்பார்” எனமூா, 

இவ்விரணடு திருவெண்பாவானும் மெய்ஞ்ஞானிசள் 

௮ஞ்ஞானிகளது பொய்யுலகாசாரததைக் சணடு சிரக் 

கம்பனாதிசளூம், தமமுண்மையம் ஆகா அபவமும் 

கண்டு ஈடனாதிசளும் செய்வொன்று அறிவித்த வாறு 

காண்க, (௪௬) 

கருவிசஞம் பேதமும் இறச்.து சேயத்தமுக்தினோர் 
அச்ச்ருவிகளும் போதமும் உடையோர மயச்சமும் 

தமத தெளிவும் எங்கனமறிலார் 1 எனின், மேற்கூறு 
இன்ருர் 

2.4



8௨௨2, HM TOO BH SOM svn. 

‘Gabe; aaap ps@e vovre இழ்ப்படுத்திக் 

கூடுஞ் சுகம்போலக கொள்ளாதே - காடுகரும் 

பூனைக்கண் ணேரி பொருப்பேறி போலுச்சிப் 

பானுப்போ னியவனாப் பார். 

(இ-ள்.) கேடும் சுகமும முதல எல்லாம் டப்ப 

இச்கூடும் சுகமபோலககொள்ளாதே எ-று, ுக கமும் 

சுகமும் இவறறிறகு முசலாய்உஎள சகாதி பிரபஞ் 

சமெல்லாமும இ&ழப்படுததி நீக, கேயத்தைக்க டடும 

பரமுத்தர் குணமயபோலச் €ேவளமுசதர் குணதல- 5 ம் 

கருஇக்சொள்ளாதே (அத எஙளம எனின,) 

சாடுககும் பூனைச்சண்ஏரி பொருப்புஏகிபோல உ ச்சி 

ப்பானுப்போல நீ ௮வரைப்பாரா எ.து. காட்டினத CF 

உள்ளார் பார்த்து சகையாகினற இருட்டைச் சிறி தே 

னும் இனறி இரவினும் பகலிலும் அறியும் பூனையின 'அ' 

சண்ணைப்போலும, ஏரிசரைமேல ஏறிஞேனைப்பேர் ௮! 
ம்; மலைமேல் ஏறினேனைப்பேோ லும், மத்தியானத்த ச் 

சூரியனைப்போலும், அச வனமுத்தர் அறிவையும் ப 7 

ஈத்தறிதி ௭-௮, 
பூனைச்கண்ணிற்கு இரவினும்பகலினும் பொருள்க। 97 

சோன்௮அவனபோறும், ஏரிகனாமேல் ஏதிச்கு இருட 77 

தும் தோன்றுவனபோலும், பொருப்பேறிக்கு நிலத், ௪ 

த்பொருளும் பொருப்பிற்பொருளும் தோய்.றுமாபே 18 

இம், உச்சிப்பாலுவிற்கு உதயமாகுர் தானமும் அதர்



ஒநீவி லொடுக்கம், ரட்ட ௩ 

மிக்கும் கானமும் தோறறுமாபோளும், பிறப்பில் தன் 

பழம் வீட்டில இனபமும அவாக்குசிரோறறும். நக 

லின, இனனம உவமை திஷா... இருளான அறியுங் 

கணி பகு ஒளிபிஈ பொருள சோறு முபோல், பெ 

SEN Won ars wip, ஒளிடான ௮றியுககணணிறகு இரு 

ளிற பொருள்தோதமுதறுபோல், பரமுகதமொன்பதும், 

இரளிலம் ஈஊளிமீனும் தறியுங்கணசப்போல, சீவன் 

முூதகரொனபநும, புளைகஎண என்றும் உவஃமக் குறிப் 

பாறகாண்.. பரமுதமர் தறுவாது சைரீசகி நேயத்த 

(ps WC wT, வன (ps it சறுவாதிகமீளாடுிவடியுங் 

கூடாமல்கினமு சேயததமுகதினோ,. தகலின், இச்சே 

னமசகரானரா இவமொனறு இரலுட் பகுதிதறிவித்தார், 

ஏரிசியனபதனைக கரைமேலறி யென்பதனோடுவ் கூட் 

Qa, சாசகும” எனப பூனைக்கணணிற்கு௮டை, 

இகதிருவெணபாவால ச வனமுதீதராய மெய்ஞஞா 

னிசள் சகமுகழும் ௮சமுகரும் தோன்றப் பறமு பார் 
த்து ௮றிவொன்று அறிவித்தவரறுகாணக, (௧௭) 

ஞானிசளாயினா பெர்னமாயிருப்பசனறி, இவர் த 

டலாதிகளைச் செய்வது என்னை ? எனறு சரியாதியி னி 

தபோர் சொல்லார்களோ ? எனின, மேறகூறுனெருர். 

சூலையும் பேயும் பிடி த்துழல்வார் சும்மாகம் 
போலறிவீ ரொன்றுரைத்த புக்திபோல்-ஞூல் 
இருளான் மறந்தறிவா ரீதென்றா, னென்பார் 
அருளா லறிந்தமிவா மா.



சட௨உ௪1 அவத்தைததன்மை. 

(இ.எ.) சூலையும் பேயும் பிடி௪,தஐ உழலவார் சம்மா 

கம்போல் அறிலீ/என்;” Berga sh Pun Cm gr 

(பொதமாசா கூட்டாலானவரும்) சூலை சோயும (ற 

குணகதை மாறுப்ச2ம்) பேயம பிடிச.ஐ (த.௨தமுன 

௨02, கழஸலவலா (2 முலையாம பேயுங்கொணடு ௪ம் 

மா எமுசறிலைபபயொகு (ரீ ரம, அறிவிாஎனறு (க௱முண 

சதோரககு,) Dereon Ysa Blur, | 

cna இருளாக மறுகு அறிவார் அருளால் 2s b Be 

அறிவாளா ஈ௮ என எனபார£ எ-று, மூல LAMAN (ib ofA 

ல (சமமை) மறக (மாயாகாரிபமாகிய தறுவாதிககோ 

யான எனதென்று றிவரா-.- த௱ளால ஒ்சறுவாஇ 

களைப் பொய்யென்றறி௩ து மீக) சம்மையம 4 we a, 

ரிய பேரினபசசையும் அறிர் நளாரைட்பாரகள் (பித் 

தரைபபோல நீரசெயடும அடலபாடலகள்) இதெனனை 

எனறு சொல்வர். (தறுகொணடு இவாக்சேோர இக... 

இயம் இனறு) எ-று, 

சூஸையும் பேயம் பிடிக்தசளோர புத்தியை அவை பிடி. 

பாத நறகுணததோர் சேளாததபோல, சசல கேவலத் 

இல்சநிறபோர சொற்களை ௮அவறறை நீகடிச் ௪த்ததஇனி 

ிபோர் கேளாரென்பது இவ்வுவமையான ௮.றிஎ, ஞலை 

யம் பேயும்என்றது ஏகதார விரதியாய் இலிங்க விரஇ 

யாயிருப்போர்ச்குப் பொதுமாதர் கூட்டாவும் ஐவரா 

சர் மூதலிய மருளேற்றிச்கொள்வ,தம் ஈன்றென்று பி 

ர் கூ.௮வனபோல் என்பதும் ம்.



ஒழிவிலொடுககம், % ௨௫ 

இததிருவெணபாவால மெய்ஞ்ஞானிசகளலு தடலா 

திசளைகசணடு கருமி-ள பழிபமிறும் ௮2 பழிபபின 

பாற பட்டு ௮னறெனறு அறிவிசசவாது சாண, 1) 

Ct ooh So மகிமையை உலசரகாரும் சரி.பாதியினி 

றபோரும அறிபாகிருததல ஏன 1? எனின, மமேறகூ துகி 

ar cpt. 

ID HaOMTepsr uTssGu suvevG ge want 

இருளே யொளியா யிநப்பா - அரா ௩3த 

பேயரைப்பே யென்ன ரா பி மகாப் பாலிருட் 

பாரவைக சுப பாணு பகை, [கண் 

தள் மருள ptt anes Au wane gn மாயா 

இருளே ஒரி நப இருபபா ௪-௪. பிதழமேறிய உளம 

ளா Baw NUTT கூறுமஅறெறி, வாக்கினை உட் 

சகரண்டி) இரிபலலலைரீரா? முதுபோல, (உலசத்தா 

ஞுனிசள கூ ஒருவாகசான அ.பிலும் அவர்களை ஞா 

னிகளென்று அறிவவலல?ரா 1 அஃசனறி, சாம கறற 

நால றிவம சரி பாதிகளுமாகிய) மாயாவிருளைச் சானே 

ஞானபபி[காசமாக சருதிககொணடிருபபோர், 

உ௫ச௪௮ருள பேயஸாபபேய எனனாரோ பால் பா 

னு பிததசாஇருள்கண பாரவைகசுப் பகை ௭-து, (மும் 

மலங்களையும் ததபோதத்தையும்) சோபித்த (அருளாஇ 

ய பூரணபபேய் பிடித்தபெயரைப் பேயொனறு சொல் 

லார்களோ 1 (அங்கனம் இருர்தோர் இங்கனம் இருச



சட௨ ௮ அவ்ததைததன்மை. 

தோரைப் பேயொன2இக வான ஏன்எனின்) ம.தரமா 

இய பால பித்தமேறிய சாவ்றகுப் பசையானது போ 

௮ம், பேரொளிப் பிரசாசமாயிருஈசுபானு இருளை ஒளி 

யாகச்சாணும் இருட்சண் பாரவைச்குப பசையான 

போறும், அ5டதமும் இருவருளூம மலமேலீட்டால 

அவாகழுப் பகையாமாசலின இவற்றைபபெறற ஞாணி 

சஞம் பசையாசதோறறுவர் இஃ்தே தவரிசழதறகுச் 

காரணம்எனறு அறிதி) எ-று, 

“மருணமூசர் வாக்கறியவலலரோ”? என்றது உலக 

தீதார்க்கு உவமை, நூலுணாச்சியோடும சரிபாஇகளி 
னிறபேோரா இகழ்வாரொனற2 பரஞானம இனமையால 

எனச்கொள்க. பகை எனபதனைப Lua ever em 6G CoB w 

கூட, சைப்பாயும் இருளாயும மாறுபட ததோறறலி 

ன ::பகை'* aren (IP Me 

இத்திருவெண்பாவால் ஞானிகளத மகிமையை ௨ 

லகததாரும் சரியாதிசளி னிறபோரும் மெய்யுணர்ச்ட 

யின்மையான அறியாகளெனழு அறிவிசதவாறு கர 

னாக, (௪௯) 

ஞானிகள் மகிமையை மானி... ரறியார். ஆயின், 
அறிவார்தர் ? ? எனிள, மேறகூறுனெமுர், 

அடைப்புள்ளா யாளடர்ந்த வாமையாய்க் இ 

க்கே உடுப்பதா யோர்க்துழல்வார்க் கூரார் - ந 

டைப்பிணமே, ஊமைப்பே யாரொனினு மோல 
மிடிச் சேவர்குழாம், சேமக்கோ லாளிக் இர்.



ஒழிவிலொடுககம ரட் உள 

(இ-ள,) தடைபபுளதய தள அடாகத தமை இயத 

இசுகே உடபபனு.தய ஜாகஜ உழமலவாசக wer தா 

எ.து. (கேயகிடடை மாருதிருசசலின முட்டைகளை 

ஸவதது அலையகஙகாசகும) அடைப்பு _போலாய, (தா 

மிருகத இடஈமீதடி௪ சிலா ஒனனாதிகளைக கொடுவா த 

CeCrma tg acon’ உபசாரசசளைக க.றினும் இச 

இரியககள ஐகையும அவர நிற செலலவெ!டடாறது 

உளளடககிககொண டிருததலின ) தள தடாகத ஆமை 

போலாய, (இவவுடையைத துறநம இககசெலலாம பரி 

பாரணமாயளன உடையைத் தமமைத தெரியாது சூழ 

பசிசதசகொணடிருதசலின) தஇககையே உடுபபதாய், 

(தஇஙனஈ தோது உலாவுவாரககு) ஊரினகண உள் 

ளா (கனறுகூறிறு நஇீதுகூறிறும உறவரோ பசைவ 

போஇவா, யாவா, 

ஈடைபபிணமே ஊமபபேயா எனினும் ஓலம் இடும் 

சேவாகுமாம சேமககோலதுள இஈஇரா எ-.த. (த்த 

னதி) கடையாடிய பிணமபோல இரிசதா£எனினும ஊ 

மைப பேயரைபபோல இருகதா£ soho (sar gir 

aiugnogs Crararuims@eraaiin #6 சூழ 
ஈ.துசொணடி தோததிரம பணணா றபர். (இக5இராகள 

௮வாசகு ஏவறபணிவிடை செயயும) சேமக கோலாள் 

சாாபத திரிவா எ-று, 

அலடைபபுள் முட்டையைச் செட்டையால் அடக்க 

ச் சேடல்போல், ஏண்டவசளைஎல்லாம் தமத பூரண



Mi. 2. od HUGO T b GOMOD. 

த்தால் மறைத் துக்கொணடிருப்பர் என்பதம் Zuo, ஐ 

ள அடர்ந்தபோு நலம ஜாதுறுபபையம அடகதிக 

கோடல்போல், விடயலகள் கோடடின அவா ஜநதை 

யும் ௮டகாலின், இங்நனம உவமைகூறினா, உளா 

எனபது ஊரினஈண் உள்ளராமேல ஏறிறறு, மாஈழழ 

ல்வார்க்கூரினாரளா ரியாவொனக்கூ.0௧, சருவிச்சே 

பட்டைகள் இறக துநிறறலின, :*ரஃ_பபிணம” எனறு 

ம், மெளனாராரமாயிருதசலின, ப வஊாமைபபேயா'' என 

அம், ஒனறினும் ௮வாவறற மெயஞ்மானி சேவருலகத 

அம் இனமையால, '*தலமிடுரதேவாசு மாம” எனழம் 

'சேமககசோலாளிஈதிரா”" எனறுவ கூறிஞா. ௮69 

னிஈட்கு ஏவலசெய்வு மிகவும சீறபபாகலின, அவா 

பிடிச்கும்கோலை, *சேமக்கோல” எனம, உபேசதரா 

Lori gaslar, இசதிரொனறு பனமையாகக-ூ நினா 

இததிருவெண்டாவால ஞானிகள் மகிமையை மானி 

டர்கள அறியார் எனினும், தேவாகள் அறிசது Qual 

ரிவார் எனறு அறிவிசதவாறு சாணாக, (20, 

இங்தன ம௫ிமையுடைய ஞானிகள எதசேசததற 

செல்வர் எவ்லிடத்இருபபர் எனின, மேறகூறுகின றா. 

செத்தவரைப் போலத் திரும்பாமற் போகலு 

மாம், எத்தஇசையு மொன்றென நிருக்கலுமாம்- 

மூதீதர்தமச், சண்டமணுச் சிற்றி லாடாங்க£ 

தேகமலால், கண்டிடுகைக் கேதுமிலைக் காண்.



ஒழிவிலொகெகம். th, 2. Ke 

(தஇி-௪. முச்சாதமாசச செச்சவலாப போலத் ௪௬ 

(மபாமல போகலும ஆம எத்குசையும ஓன்று எனறு 

இருக்சலும தம ௭-௮. முகமா தயகசச௪ செத்தவறர 

பபோலத சாம இரு மீககய.தஇிலை டீடமிம) தரு 

மபாமல சேறலும நதம அஃச்னமி எலலாம பரிபூர 

ண்மாயச் தோறற பின எமக, எல்லா ஜிக சம ஓன 

ற சானே எனறு ழரி_திருசசஓம துகும, 

சேகம game slp Dod Jot ph 4) 4D govt 

௮ கணமிமிஸைகிகு ஏலும இலை எ. (ஓல்றனறி) மே 

கஜன் yoo Fo KF ADAM நிழைததற HY—Ooa 

னவும, ஓணடம  'முவ்வான மாடி மாடாகோர 

ofS MIS OG ஒராடாஙரொெனலும, கரணபறு அல 

லாமல் அமபதசதா தமக்கு) வேறுாணதைக தடா 

சொரு பொழு நம இலலை எஃறு, 

உடற கக ரிப் மிகிய உடுரமீஃ்டும் வரது ஒக 

ளா புமாதறுபோல, தாமிருசம மீரகிய பதி.ப்ல மீட் 

டம வாதபுசகாமைபின செத்தவரைபபோல* தஇழுமபா 

மற போசலுமாம” எனம, முணு எனபறு துளமா, 

தேசம் சிறரிலெனவும, ௮ணடம அடரங்கெனகுமாறி 

B&Bs, பிரபஞ்சமெக-லாம தணடபிண்டமசளுள 

அடமஈகும் தகலின, */ணடிடுகைக கேதமிலைக காண”? 

எனமுர். முத்தா தமகசெனபது நடுநினு இருபாலுங 

கொணடு முடி.சலின தாபபிச்சைப பொருள சொளும் 

சீடுகிலைத் இவகமும் தல காண்க, சாண்-௮சை,



8௨௩0 அவத்தைத்தனமை. 

இததஇிருவெண்பாலால் ஞானிஈள் செல்வதற்கும் இ 

ரூப்பசுற கும தேசமூம இ.௨மும் குறிமீசி இனஜறெனறு 

அறிவித்தவாறு காணக, (௨௧) 

ae சஞானிகள் போசாத ஊா ஓனறும் இனமோ? ௭ 

னின, மேறகூறுனெருூர், 

உட்ற்போகம் போக வுயிர்ப்பகைபோய்ப பே 
௮ம், கெடத்தானு£ தன்னறிவுங் கெட்டோ . 

நடக்குமபோ, காகாயஞ் சாணிடல்போ லாவத 
ந [ * ௬ a ௬ 

லலாற , பரணாககுப, போகாவு, குணமடா புகல, 

(இ-ள,” உடல் போகம போக உயாப பகை போய 

ப் பேறும் கேடத் சாறும் தன துறிவம் செட்டோர 

௭-௭. COUT # MINTED Mow hore Fuss 

(அபபோகமாகிப னபக்சை இன்பம்போல மாறுபா 

டாயா தோற்றுவிக்கும்) உயிர்ப்பபசயாகய ஆணவம் 
போய், (பேரின பததைப் பெறமேமெனனும்) பேறும 

போச், சனனையும் சனகசறிவிபபதாய அருளையும் இழ 

ச். தளோர், 

ஈடச்குமபோத காயம் சாண் இடல்போல் பூண 

ர்ககு வ. அல்லால் போகா மார் உணடோ புகல் 

௭-௮. (ர் திசையில்) செல்லும்போது துகாயத்தைச் 
சாணி. டளப்ப தபோல் (பரிபூரணர்ச்குத் தமத பூர 

ணத்தில் சாம் செல்வதுபோல்) தோன்றும் ௮அல்லாம



ai fare svn மிககம். ௩௩௪ 

ல (இத தீதெனற பருசதுபபாகத) போசாறு தவிரு 

மர்ம உணடுகொக நீ புரலுகி எ-று. 

ஆணவததால இனபமாயாசதோனறிய போகம் தன் 

பமாடதசகோனறியபோது தவவாணவக௰கசெமிம, வ 

உாணவம கெடவே தனதரிசனமுச தருவருள தரிசன 

மூம பலா?யாகமும தாசசபபறும உண௨டாம, தக 

சப?பேதுஇம5த இ_சதசி தானு சனககறிவிதத ௮௬ 

ம இனனம, தகல்ன, உணடாம ௮வைககுமஇனமு 

ம இவைசச உ காரணம இவையெனமு உட்றபோக 

இழபபையம உய் பபோக இரபளபையும எடுசததிவ்த 

சார இகாயதலசிப சாமரிட ௨ எகமுமபயோறு தளப் 

ப, ப உ தோளரி வீம்சதபோற அளாகதம இன 

(ர. விக்சசம.ம இனமுய இருசசல?போல பூரணாசகு 

lo சுகும7்பயாதம அபபூரணமாமுறு அதனுளாட்பபது 

போல சோனறி ஜா கானகதிடிஈதவிடக 2 முனனட 

சோம எனப__ம இபபோதுருநதோமஎனபதம தோ 

சாருத. இகலின, * தசாயஞு சாணி_உ௨போல”” எனறு 

உலமைகூறினா, 

இசதிருவெண்பாவால (RM GOR Le சிறருகிலையும், ௪ 

டசதம?பா.து உளளசுணமும, ஒரூ நிறகை ரா த 
வாசையும் தூய நியதி இனறென்பதம், அறிலித்ச 

வாறுகாணக, (௨௨) 

அயின அவாககு கதரானமும் இீதாயதானமும். சர 

Cut? cater, Conan. go Bex cpt



௩.௨. YU GOS D SOM COM, 

தருவனமென் ற௱டுருடை சாமரையாய வா 

மூம, கரவனமென மேல£ழ நடுவென urine 

வன, காரசற றறுபோ லாளர் வனைச சரா 

போல, தாரசாமுாரார கெக்குஞ சமன 

(இ-௭.) சுருவளம என gow Rh GM Frida 

ஆய வாரும நரவனம என மேல &% ௨2 என lyr, 

தருக்கள் OV Gy nites சோலையாட்ன எனன, pol IF 

விரத வளம பின எனனை, சிலி சய்கைச்பமகா 

மூசலியன உளிப்டாாரய வாரம் BOP Hts Jinru d wiv 

ன எனனை, உதமம மக்கும் மு உரமாயுனன கல்ப 

யின எனனை, 

Ly Lo Glau ew சாககு றற தபோல் அருள &' a low F 

சாராபோல தாக்கு MDG Thi எம சமன ௭-௮. 

பரமசலவன (எலலாவ nom hn wus 6 slo ga Dw 

ள) காககறறிருசசதபோலும, இிருவருளான Buss 

இயஙகள ஐ.தும தனலை நடகசவும சிலகதைல் be 

மிலகாதிருபபதே ௮ன றி இககிருகதிய கள ஐ£சையும 

ஒழிசல।) ௮சசிவசதைச சாவோம எனறு சரராதவா 

அபோலும (ஒனமோமிம। தாககறஞானிசட்து மோக. 

றிய) இடமெகலாஞ சரியாம a-g. 

கருலிகள எலலாவற?2ோடும கூடியிருக தம ௮லறறு 

ள் தாசசதறுகிறறலால், “பரமசவன தாககறறதபோ 

ல்”என்௮ம, தேச இத்திரிய ௮ரதசசரணங்கள் தமமால



ஒழிவிலொ மிககம். ௩௩ 

செொழிரபம0ம் சாம Fagg a & wan கருப்ப 

சே தன்றி Qa ௪ஈ இய சரியாக ளன அ பதில்களை 

afr a, geal TOF gop Gatto eri ger Bis பரி 

ரணமா யீ பன, “துருளசிவம்ச சாராபோவ” 

என்றும கூறினா. 

By Gut oa ம்பாவால ஞாலம் கு எய் மும் சம 

னென்று gh sol F TLD wl van a. (௨௩) 

ஸ்ர ஒவ் எர சஸ் இயா்தாகா யா? எயான, ம 

ம்கூம் னப் 

சமமையரு ளாலறிக்து பாமறிச்த தெல்லாம 

போய, இ௰மைப பெருவாழ்வை யெயதினர் 

கக - மூனே, GL 1b B30) bb Cum» ஈபபேயி 

UA ie, இடமபுறமகா டென்ப இலை, 

(ஜீ-டா.) உமமை அருளால் தறிசது தாம்துதிந்தறு 

எலலாம$போய இம்மைப பெருலாழவை எய்தினாககு 

௭-௮ (சருலிசள முபபத்சாறையகடகு. தம்மை 

அருளால தறி த. (ுங்றுல ந தசமமை யறிரத பின்ன 

ரத தம்மை அறிவித்த அருள் சரிசன முதலாய்) தாம 
இிஈத எலலாம 6௨௫ இமமைச்சணணே சுகாததமரட 

ப பெருவாழ்வை அடைகதோர்க்கு. 

முனனே ஈட அதித போதம் ஈடப்பே இருக்கு 

ம் இடம் புறம்காடு என்பது இலை எ. (கருவிகளையும் 

தினசரிசன முதலியவற்றையும் இ௫ இத என்று, அறி



கூ௩௪ அவத்தைத்கள்மை, 

6g) அவறறை கீறகசசெனறு Bugs) gts ws 

gar Bnee Gus, Beart எழா அதனை) கெமிபப 

CS (QOnGu40 Qo (got Dgersguoreu இட 

மஎனப தும இத புறறசாடெெனபறமஇனறு எ-று. 

தறமரிசன முரிலிய வறறள உரதிபா.ப நினமமுர£ 

மறுமைசசண அடையும சாத முடதியை இவா இ 

மமைச சண?ீணா அடைந்தா£, நகலின,  * இமமைப 

பெருவாழவை யெயதினா?? எனா. எகலாவறறையு 

ம நீவகிச Dean men outa, 2௨௩2!” எனமுா, 

இச இருவெணபாவால ஈராணிக சுப யோம இறச 

இருகசும இடமே கருதசனதி மழமரொனறம தனை 

னது ௮றிவிததவாறு காணம். (௨௯) 

இலகனம இருசசு ஞானி-டச௪ சாதநடை சமய 

கடை இனமோ! எனின, மேற கூறுெமுா, 

காமாதி விடமிக கரமே கலமாடப 

பூமீதே கைகாலைப போரத்துறவூ - காமகுணம் 

சாஇ கருமமெனும வாதனையிற முககற்மாரக 

கேது சமயமென லாம. 

(இ-ள.) காமம் இதிவிடடுக சரமேகலம் தபெ பூமீ 

தேகைசாலைப்போத௮ உறக்க எ-ு காமக்குரோத 

லோப மோக மத மாற்சரியல்களை யெலலாம் விட்டு 

கீர, கரமே news (மனைதோறும பிச்சை ஏற 

அண்டு) (பொழச்சரவடி புறகதிணணை பாழ்ங்சோயில



ஒழிவிலொ கம். mi. GB) 

முதலியயறறுள) பூமியாகிய மலரணை மீன சர களையு 

ம தாளகளையும போரலையாகப டேபாத மககொணடு 

நத சதா (அணி, 

நமம குணம சாழ்சருமம எறு 5 வாச னையில தாக 

குறுைமூாகத ஏ சமடம எனல் தம எ-று. பெயாகு 

(௦ சாதுகிரி டட எஈறும Qaim Aas ante doo wn Op 

SIGE DD SUG G Bs Ge FTA ui o 607 ge கூற 

லாம, சமபமயாசிகனறு on NTI. அஸ்கா ga» 

Dw POLIO wat Kao) oe 

(sil படம் எனறமையான, மாபகுணம 
angi இடா எனபதாயிறறு. சாம! ஜிசளில தாககறமு 

ரென அகதறின வாசனைபிர முகற எனற 

ODL Tear, ஹவறரை மா) போயினா எனபசாயிறறு. 

“சாதிகருமம'? எனறமையான சாதுயேதெனலாம என 

Og wth SEIU ye 

இததிருவெணபாஉால ஞானிகள் ஈடை சாதிசமய 

களோடு quarts py அறிவிததவாறு சாணச,. () 

ஞானிஈடை சாதிசடை சமயசடைகளோடு ஒவவா 

அ இ௱னம் இருப்பத எனனை எனின, மேற்கூறுகி 

om (7 

ஞானிக குலகஈடை யென்றுகாம் பார்ககின் 
ன ககண் ணடையொடு இமமுமாம் - ஏனோர்க்கு 
விப்பிரட்டி, மேபோல Caren விதாரியோ [ம 
அபபராக் கன்றியறி யான்



கூட YO BENS Db SE en, 

(உலகஈடைசமயா பட்சவில நிறபோஞானி நடையை 

UU Se, fog toi Guid ஒவவாஎ-மயான இவா 

பிரட்செடையைய-டய , மூக£மானலம், தசார ஈன 

சொனவும், 'டனழும தறியா) முூடரெளவ கூற (ஸி 

வேசனாய்ளூா வா சடையமைப்பராகன எகஸலாவற 

றைய செளவிார் , பண்டி காரமெனவ உ, மேலாய ஞா 

ன குலமாமெனவும, (ூசாரசதற கெலலாம) oral s 

சாமெனவு௬ ற. 

பாரககில உளச க அளவதுமி HUN Bio HT 

னி செளிலைச செனிடாதது என எஃமு, (வார fore. 

யை) லிசாரிம ௮மிடத௮, (இவ டாக இப வசாவெனறு) 

Ke Shane ௮ளவிவேசாய ,இய்வளா எவயு 8௨2) 

அப்பாலுமாகி| தா சஞானிபினள ம (மடையிையம, தெ 

ளிலிளையும் (இய்வளவென று ஓஈவராலும்) ந௰ியக 

கூடாதருகக.த எனசொலோ எ-ு. 

உலக நூல ௪ம௰உநூலகளை உணாசதோரான் மாது 

உகளின் ஈடை இன மையான இகழ த கூறினும் நோனா 

LT Heme gig ஞானநடை எனறறிஈத புகழ்சகூ. 

தினாராசலின, **அளவைக்களவாக”” எனறம, இங்க 

னஞ் செயவோமென்௮ செயயாது அவரிடத்தில ஞா 

னஈடை இயலபாய நிகழதலின் ஞான நூலுணர்ச்சியா 

ல் புகழ்ச் துகூறினார், அளலையுற கடா துநினரு ராகலி 

ன இமமூவளலைக்கும் பொதுப்பட '*அப்பாலாஞானி 
தெளிவைத் செளியாததென், என்றுங்கூ ஜினார்.



ஒழிவிலொ Ge Bib. ௩௩௯ 

இத்திருவெணபாலால ஞானிடினது ஈடையுக் கெளி 

ம யாவரர லும் ௮றிசஐ அளவி சகூயபாடு ன்று தறி 

விததுவாறுகாணசு, (௨௪) 

HEIL GE Bod சிர்பராசட Kea sar இஎயாயி 
) e + om ச ம அருளிச் proun nN /றச்பாாக் ௪ இக 

தடைசள் Guan sr ye Sr ar fap) otter, மே 

A Fx oo (0 

. 

அஞ்சன கண் ஸ்ர ஏர்£ கருகிழியக் சோன்றுவ 

போல, கஞசலகை மாமதி ௭ றுவர்போல.- 

வெஞுசாபடி of BO dito Capo pin near Cul, 

டால விபபிரட்டாம, மடைபினமண் /கமெரப் 

போக ரூ. 

(இ. ௭௮ மேல் ஈட்மால மருசனச்சண் ஆளாக 

Gow Ge ot Fear na Pun ஐ இலகை மாறறி 

ன அகலைசாணுவாட்பால வெஞுசாப வீரியோல தோன 

ம எ-று, திருவருள்மேல்ட்ட காலத.த, பாதாள ௮ 

ஞசனமபோட்ம்ப்பாககுல சண்ணினை யுடையார்கிகு 

அரிய சேமர௫ிதி சோனமவபோலும, தமமேலேதியிரு 

நத விடததையும் பேயையும் மாறறின் (அதை தெளி 

வுபிறக,த முன்னா எனசெய்.து கொண்டோம் என்று 

அவறமுல மயகச்செய்த செயலகளை கரடி.) சாணுவா 

லாப்போலும், கொடிய சாபத்தினால வருக தஇினோர்க்கு 

அச்கசாபம் விடுதலை யானாற்போலும் தோனறும்,



fi. FO அவததைததனமை. 

ஒடையில ம மீகம் ஒஓபபோக க விபபிரடடுதம 

௭-௮. (அச௫ருவருள மேலீ_டைபபெற்ற ஞானிகடை) 

ஒடையில காழ௫ூக கடக$ம சவளைபோல (மாயாசமு 

ததிரசதல மூழகிககடபபோரா க) பிரட்டு ஈடைபோ 

ல தோனறும எ-மு ‘ 

மண மறைப்பால Gsdursigrsda அஞசனம 

போடடுபபாசத சணணா௱ாசகு அமமா ஊடுருவி ௮ 

நநிதிதோனறுவபோ, மலமழைபபாஉ பெரியா திர 

சீ இருளா ஒவவஉருடகணணால பாரச்சபோது உமமலம 

றைபபுநீசகி தவவருள ௭௧௪ம சாளாயக கோறறும 

ஆசலின, **அளுசனகணஞணு௭௪ ரக ௧௫ சிலிய£ தோன்று 

வபோல எனழும, விடமும டேயும நீஙசய விடசம க 

தெளிவு வஈது முனனா அவரமால மபங97 செயத 

செயல்களை காடி நாணுவாரைப்போஸ, சகல C Feel al 

களைநீகடி அருளைசகணடவிடசறு முனை தவற்ழுல 

மயகசேசெயச செயலகளை காடி. சாணமவரும, ஆகலி 

ன, 'நஞசலகைமாறறி னதிளனு வாபோல”” எனறும, 

தேவனா யிருகதளான சாபததரல விலஙகாதிசளாயிரு 

௮ பினனா அசசாபம விதெலையானபோல தேவதது 

வததை அடைஈதாறபோல, அளவிதஈதகாலம மலதேக 
ம் தாளாயிருகதவா இப்போது அததேகரீயித தனனை 

அிறிலென்று உள்ளபடி. அறிகதமையால *'வெஞ்சாப 
லீ$்போலி என்றும் கூதிஞ்ா,



ஒழிவிலொடுக்கம். ௩௪௧ 

இடையில் மண3கமொப்போரக்கு'' எனற து, ணெ 

ற்றுதசுவளை காடவெளபபமரிபு£மா என்னும உலகவ 

முககக்சுறிப்பாக மாயையில் மூழ்கிச் படெப்போர்ககு 

ஞானிசடை செரியுமோ எனறறிவித்தது. 

இக்திடுவெணபாவால இருவருள் மேலிட்டவிடத் த 

வரும அநுபவ) ௮சனை உடையோரும Ch coll ber 

TEU GLO, MAY NT Bom AML மாயையுடையோர் அறி 

யாஎளபதும, அறிவிததவாறுகாணக, (௨௮) 

சரண்டு கூறிபவாறே தறவும்ஞானநடையுமுடை 

Curent 6 னணி.ளெனபறு அனறி இவை இலலாரையும 

ஞானிகள எனபது எனனை! எனின, COD gp Ber wit, 

அளரவரைப் போலிருப்பர் தாமவரா கார்போ 

ல, இவசவாக்கொப் பிலலை யெனிலும் - உவமை 

செசலின், வேுபணம் லெய்யோன் வீணை வெ 

ளிவிசிரி, யாரியாபோ லென்கினுமா வர். 

(இ-ள.) அவர் அவஸாபபோல் இருப்பர் தாம் அவர் 

ஆசார்போல் இவர் அவர்க்கு ஒப்பு இலலை எனிலும் உவ 

மை சொலின ௭-2, (குடும்பததோடு கூடி.யிருச்,தம்) 

ஞானிசளாயிருப்போர் (அறிவினால அக்குடிம்ப கிவிர்த் 

தியாயிருக்த) ஞானிகளைப்போலே யிருப்பர், (இக்கு 

ம்பத்தோடும் இரு£த) ஞானிகள தாம் (கடைமினால் 

அக்குடும்ப கிவிர்த்தியாயிரு£2) ஞானிகளைப்போல் a 

கார். அதுபோல, திதக்குிம்பிகள் அந்தச் tious.



Th. FR. HUGO SSO COD, 

Carbo Anes ஞானிஈளாககு (கடையினால் ஓபபர் 

அறிலினால இ௦தக்குடிமபிகள ௮௩௪௧ குமபததோடு 

ம் இருஈத ஞானிகடகு) ஓப்பிலர் எனிறும, (இனனும் 

HEF HIM SAG) Larwon pH Fz, 

கெரி பணம வெய்யோன் வீணை கெளி SAL ww 

சியாபோல எனஇலும தவா ௭-5, வேரயோல் எனறு 

கூறிறும். பணம?பால என்று ௬ நிறம, வெயயோன் 

போல எனறு கூறிரும், வீர பால எனறு கூறிரும், 

வெளிபோல எனத கூறிரும், யாச்யாபோல எனறு 

கூறிறுஞ் சரியாவா£ எ. 

Gah ga Cin நசைகொபாரி வர்கரமேல தாணு 

௦ அவாமேல் ஈசைகொணடாறபோலும வாச்சுசகர 

ய சளிறகால்டி மனததல் வா/மல ஈசையினறிப 

பொருள்மேல கசைகொணடிருபபழ போல், மனைவிழமு 

தீலிய கும்பதகார் சம்/மல ஈசைய ஈறி நபபச சாமு 

ம தவா?மல ஈசையு௱மூாபோலும வாசசககாயவக 

ளிற் காடடி, மனத் ல அவாமேல ஈகசமினறி மெய்ப் 

பொருளமேல சசையாறி நச்சலின கேட எனறம, ப 

ணம் எவர் எலா எமசெமதெனறு அபிமானிபமினும 

Seas tarsi gorse அறதிருசகதலபோல், சறற 

த்தார் கட்புமுசலியோர் எம்மவா எம்மவா என்று ௮ 

பிமானிபபிலும தாம அவர்மேல் ஒபிமானம் றா, 8 

ர்லிசாரிகளாய் இருத்தலின் பணமென_ழம், வெய்யோ 

னால் உலகததார் சொழிற்படிலும் இவர் செய்யும சன



ஒழிவிலொ Ga up. TMi. 

OE» ga cysRea cpu gCuro, $09 வாககுக காய 

குகளில யாத நி மினு ம இவற ரான வரும இதாஇதெய 

சளில காம சாராதிடிகதலின வெபயயோனெனறும, 

லீணை வாசிபாகரு?ீபாதம வாசிசது விடுசசபோ 

ம சுமமா இஈுஈத வாசிகசுபபோது அவன பாடும 

பாடடி னபழி. சான சொலவதே தன்றி மாமொனறும் 

சொலலாத ஒழிதல?பால, ஒடிவா ஜாகாரியம ௨5. 

பேசா மனனரம பேசி.நிரத பிளாணரும தாம gr 

காரிய விசாரணை பண்ணாதுசுமமா இருது, காரியககா 

மரவ வ பேசமயபோம வா பேசம காரியபபேசச- 

ids CUP wine pio Ger eng ஒழிதலின 

alr என உம, da i canada’ Ing இடககொடு 

Shri gw Aunrge Assi நிறறலபோல, குடும 

wFG rQraario காமபிரசானமாயிருஈ தும Kau DC Op 

மிம தாசசறறி .தரயின வெளி எனழம், விரிறி தன 

னை எடுக5 வி. ரிககொளவாாக்குப பபனகொடுெபப.து 

அனறி தவராக தனசதபபயச வேணடாதிருசசல 

போல, சமமைஈசிசாணமி பிறா பயனபடுவ௮ அன்றி 

அவரால தனக ௪ப பயனவேணடா திருததலின விசி 

றி எனறம, யாசியா றறமுடையாரையும் குணமு 

டையாலாயும சுணமாகப் புசழதலபோல, இவா குற 

றம் உடையாரையும் குணமுடையாராயும் சமனாக 

சுகணடு சனமொழிகூறலின, யாசி.பரொன ௮மம்கூதினார்- 

போலென9ும, எனபதனை எலல வறோழேகூட்செ,



ae அவ்ததைக்தன்மை, 

இததிருவெணபாவால துற தள ஞானிகள வாச் 

குககாயலகளில கிசரும் ரானஈடைசகு அவர் அதித 

மா யிருகததுபோல, இ௱ஙனம கும்ம்பசஇதராயிரு5த 

CGMS GF MTR FSSC GoD நிகமும உலகசடை 

கும இவா அதிகமாயிருபபொனறு அறிவிததவாறு 

காணச். (௨௯) 

Danan @Anuel iO KOS RE gL Upp HD 

ரூப்போனா ஞானிகளெனப சுபாஉம், இவிகசை சளி 

கை மூசலிபவறாமுமம அரசாபோல வா. இனடூரா 

ஸாயும் எனம! ஞுனியெனறு சொலவறு எனின, 

மேற கூறு ன மா, 

தண்டுகுடை யாளராம்௪ சாதுரங்கப பேரர 

சாயத், தகொண்டாகுழாம் போறறச சுடத்தாலு 

ம் . உண்டுசுச்தா், போகத்தா சோசுடம்போற 

பொய்ப்போக மெய்பபெருககாய்ச, சாகப்போ 

வார்கடன்றீரத் தல 

(இ-ள்) Fr gyms som Og eu Hort guns Cu 

ர் ௮ரசு ஐய் தொணடர் கூழமாம போறறச் சுகததா 

லும் கூத்தர் உண்டு போசததாரோ ௪-2, காலவசைச் 

சேனையும் இவிகை சவிகை முதலியவும உடையவராய! 

வாமூம் பேரரசலாப்போல சிலிகை சவிசைருசலியவு 
டயாாய்) அடிமைக்கூட்டங்கள ஞழ்5.ததின்௮ு உப 

thin முகாபோசள்களை) அஅபலித்தா எனிலும (௮



ஒழிவிலொடுககம. ௩௪ 

வறோிச தாககறறநின ற) சததரிலை பெறருரும ௨ 
ண்டு. (அவா இபபிரபஞசிசள போதும) போகமயமா 

ப அழு$னுவரோ (அழுதாரா, அஃ எஙகனம எனின) 

சடாபோல பொயப?பாகசம மெயபபெருஈகு.தயஎ 

சாசபபோவரா கடனஇரதகல ஈ.ஈ... (எணணெயலா 

ரகச௩சோறுாமசனணி.ககில asm RE a bron A an oor 

மிசவும பிரகாகிககம) திபமபோல, பொயபபோகம 

(வருநசோறும களைக சறபோசசசால பறறி தறப 

ONIN BF Lh BOW BY UT DG தாமஅறறு அருப 

We ria gy Gow Aire said Mone Cure 

sare) Mou ma Arato Vrarenrug 'C ge 

னம, ஐகலின, இ௱௱ரனமஎனறு அறிதிதயின, மெய 

பபொருளை உணாசதோ பொடபபோகததோடும கூடி 

யிருகனு ௮ oN ICI pp எனனைஎனின, அகடனியில வீழ 

உள இதிசகபபோவராா (சமகசுரியராயஉளளரா கொடு 

ககுமயோஃமாடிய) கடனை (வாகி அசனுள விருபபற 

உண ரி தாதமககோடல (6பாலதவரும இததேசத 

தை எப்போது ஒழிவோமஎனனும கருத்தராய Dons 

மைதத பிராரததசடனை விருபபதறு அுபவித,த,த தி 
15 தசகொளவாா, (தசலின, வா அதனோடும் கூடி 

இருசதல இமழமறைமை எனறு அறிதி) ௭-௮. 
போகம் வருசதோறும் தமசகென௮ தறபோதத்தா 

கிபறதி அறபவியாத அப்போதமதற அருள்வடிவா 
பிருது அப்போகததைத் தாம ௮௮ப வியப்ப, துயோல்



௩௪௭ அ௮வத்தைததன்மை. 

சிவத்திறகு தக்குவ,த மெய்ப்பத இ, இபபத் தியினால் ௮ 

ச்சி மான2!பாதம சிறி.த௭ ழினும் ௮ சனை விமுக்இக் 

கொணமிகின் று பிரகாடிக்கும. ஆகலின், 'பொய்ப்போ 

கமெய்ப்பெருக்காம்" என்றார், சாகப்போவார் போச 

ததை விருமபாஇிருகசவும் சுறறசதாராயுளளரர் ஆவ 

ரை வேண்டிக் கொமிவொது புசிபபிக்தலவபோல, ஞானிக 

ள் போகத்சை விமம்பா தருக்சயும் பிராரத்தம வலிய 

க்சிகாம்வமது புசிப்பிதலின இயறனம் உவமை கூறி 

ஞூ, 

இசதிடுவெணபாவால் பிமாரசஏித்தால்வாத பெரு 

வாழ்வினகண பரறினறி ஐவவாழ வ அபவிப்பைப் 

போசத்சால் தாமறுபமஃயாது Gag geea gota oy 

செய்கினம்முரும ஞானி/ளே dag side gang 

GU 60H (HO) 

ஞூ னிகள் துபலிப்பதம் பிராரததம், மற்றையா 

aguduy «to Iron kt, ஆயின , wars oo Bai 

ர்க்கும் பேசம்என்னை ? எனின், Con m mm Ber al. 

பெருகோவுக் கேயென்னப் பெற்ற துடற் போகம 

கரகேழ மூட்டுமிது நாஞ்செத் - துருவத்துத் 

தீரமல்லாற் போஇப்ப தல்லவது வன்பர் பதம் 

காவலாட் கைத்தளைபோற் காண். 

(இஃள்.) உடல் பெருசோவுக்கே என்னப்போகம் பெ 

bp ஈரசேமும் ஊட்டும் இத சாம்செத்.த உருவத்து



ஒழிலிலொகம் ௩௪௪ 

தீ தாம்தல்லால போடுப்பத அகல எ.ஃ௪, உடலாதிய 

பெருகோவுகருஎனள கருதிப் ோரகததை அறபலிபப 

கதானே பிறவியாயெ ரகமேழிறும கொடு சென 

2 (அவற்றில் உணடாகசய தனபகஃளை) புசிபபிககும் 

‘Dow எங்றனம்எனின, இலா உ.றபவிககும) இபபிரா 

தசம சறபோதமாணடு Dargo oF Soe Qari ge 

௮லலாமல (அருள வடிவாய்) இதுபவலிபபதலல 

(தகலின) 
WEL தனபா அது கரல தன வகததளைபோல் 

காண எ ௪. இருவடியை பிரியாறு நினற) ஐமமெய் 

யனபா (சமபிராரத்தம தரபோதமமாணரி தேசமதா 

பஅலாழு சழுவாள தாமாயியுக2 அறுபலிபபதத 

அல்ன) அபபிராரசகம (த 5மிடிச சமளவும) காவலா 

எபோலும கைசசமா போலும (இருக சேகம்நீல்கு 

மபோது அசனோ்ம சாலுமநீ௪கும, நகலின், அவர் 

ச மறுபிறவி உளவாகாஎன.) அறிதி எ.று 

தோம் தானாயும போகம் சனசாயும் சருதிச்கொண்் 

ட சுர்பாசகதால தபபாகத்தைபபறறி “gud gs 

லின இதா தாளும், இவவிதா இசங்களால இருவினை 

சனம், இவ்லிருவினை-களால ம.றபிறவியம், இங்கனம் 
தொனறு தொட்டுவரும துகலின, **6ரகேழுமூட்டும்!” 

எனமுா, போதம் இறர்இருததலாலும், பூரணவடிவச 

யிருத்தலானும, வினைசாரசற்கு இ_மினமையரல், அவ 

ரக்சூ மழபிறவி இனறெபதகாண்ச, உடம்பு-மூப்பு



WF அவததைததன்மை. 

ப்பிணிச்கு இடம் ,சலின ௮சனை “பெருகோ”' eres ups 
**நாஞ் செத். தருவகசசாமஉலாற போபெபதலை? 

என்று ஓவாக்குமணாமையாய குணங்களை இவாககு இ 

ன்மைஎனறு எடுசதுாாகூறினமையால, ௮அவாசகு அவை 

வருவிச்சப்பட்டன, *இது! எள பற இவர் பிராரத்த 

மேல கினறனு. அம” எனபறு ௮வா பிரரரததமல 

நினற. பதம - இருவடி, பதததினை உடைய geri 

Oren பொருளகொளச, போசமாய at gsG peg 

கோடலாறும், பரமுத்தி Qrour wg CreaGor 

அவரைத ததெழதுகிறறலாறும, பிராரசசசசைக கரவ 

லாள் என்றும கசைசதளை என்றும கூறிஞா. 

இததிருவெண்பாவால ஞூ னிசகள கேசுபோகறகளி 

ல் பறதிலா. தகலின, ௮வா பிராரததம உசதேகதகோ 

டு கழியும் எனறம, அருளு னி-ள பறறுளா. Bilan: 

அவர் பிராரததம் இதாக்சு ஈசள வருவிததப பிறபபுக 

கேதுலாசம எனறும அறிவிததவாறு சாணக, (௩) 

ஒருவர் செயதவீனை மறழஜொருவலாச் சராரமையா 

௬, அவா செய்தவினை ௮வரை௪ சாராதிருபப.து ௭௩3 

ளம்! எனின, மேறகூறுன மு. 

ச்இக்கிலலைத துககஞ் சமிகரமி சொர்ககம 

அகத்துக்குஞ் சொர்ககார காய்ந்தார-சுகிப்பதூ 

அச் iy Bagi & காகார மற்றது [வும் 

த்திசெய்வார்க் சேறகும் மயன்.



ஒழிவிலொ மிககம். ௩௪௯ 

(இ-ள.) ஈக ஈத ஐகசம இகலைச சடிசாடி செக 

சம அகத ககும சொசாம சரகு தடுத BULB 
வம ௮௧. தல தாக௩தாககு தகாரம௮2 ௪-2. பர 

மசசமே வடிவா யிருபபபாரககுத தக்சம எனபதஇல 

இ. (கம் இன ௩மபால FAW Doty, DA FSS 

மாகி.ப இடமஎன nwo ¢ hops Fw நிறம அவே 

உாசமாயக்சோறலின ர சசமாயுளள. சுமிகாடே 

அவாககு௪ ஈவரிககம Mootom Np சாம இசசத வடி 

வா பிருதசலே ௬வாகமம எனவும, சேம தாம என 

ஹி சிறி எப (ஜி உம் மகம OF off Gi Lt y பூறததிறகு 

FWIANTEE Fi ch UBT ரஃயால) ௮அம்றிறகுமசொ 

ரகை நாகம தாப, (ஒல்னாமி வயா) ம தபவிபபதும 

(அதுவா சரமேபம் நபனம தமத) அதன 

மகால முவ்வாகாமிட வினை புசபபறது நினற 

ஹி YP ANE! ott LD gall Tats புரிபபரறு நின ரல அவ்வி 

ணசான எவிடகறுச௪ செஎலும எனின,) 

பததி செயவாரச௲ப பயன ஏறகும ௪-௮, வாமே 

ல பனபாய இ_ஞு சய 7வாரசகும (வெறுப்பாய ௮௫ 

தீரு செயம்வாரக்கும) அவ வ்ருவினைபபயனகளுஞ 
சாம (எனறு அறிதி) --று. | 

... ஆதமே வடிவாயிரூதசலின தறுவிலலை, அவ்வடி 

ல தற போதமினமையால கரணமிலலை, சுடுகாடே 

சுவாசகமாய்க சாணடலான புவன மிலன் அவ்வாரு 

தீததையே அறபலிததலால யோகமிலலை, நகை



m.(5)0 அவ்ததைததன்மை, 

தற சரண் புவன போகங்களை எலலாம் கடந்த நின 

ஜோரை அவ்பண சாரமாட்டாஸமமபின் ஈஇசாரமறற 

ew ae. Cot sons உடையயனைத் தேகி எனமுற 

போலச் கஈவடியா மீருநதோஸனாச் (ரக? எனமுர், 

இசதிருவெண்பாஷால ரானிகள் ொதகதாநுபவா 

ஆஃலின, அவளா alin Gor சாரா எனறும், ௮வாச்கு 

இகாஇசகாகளைச செயவோரீட்ததே அவை சாருமென 

௮ம் ௮றிவிசதவாறு காண, (௩௨) 

இங்ஙனம் இரசு ரானி ஓடை பேரினபத$ற் 
கு உவமை யாமு! எனின, மேக னரார். 

அரி/ரம ரிந்திசாக ளாசிகளா£ தானச் 

சரிவிரத்த னின்பக்தைச சாம்மின - Tin Hosen 

தானே சரிமீட்டெச சாறறுகிழ்றான் முன்சரிவே 

ரூனாரை வேதமறி யா, 

(இ-ள். அவ்விரதச ன இன்பத்தைச் சாறறின் ஆரி 

பிரமர் இரதிராகளார் சரி ௭-2, ஐவ்விரத்சன இனப 

திதுற்குவமை சொல்லுமி...2ள, அரி பிரம ரித்திரர் மு 
தீலிய தேவர்களது இன்பமெல்லாம் ஓனமுசக்கூட்டி 

ன் சரி, 

பரமசிவன் தானே சரி மீட்டுக் சாற்றுகில் தான தா 

ன் சரி வேறு தனாலா வேதம் அறியா எது. (அஃதன 

தி) பாமரவன ௮ பரிபூரணாசர்த5 தானே சரி; பின்லு



ஒழிவீலொடுககம. கூடக 

ஞ் சொல்லுமிடத் க தன்னினபற்குத் சன்னின்ப 

மே சரி; (இங்கனம் எபபொருளடட்சம்) கேறாயரின 

றடைந்கார். இனபக்தை வேசம் இவ்வளவே 

ஹ் gm Ne to wd Tog, 

பரமாகிவன ௫ பரிழாணா a@innont தாமாகிசின 

அழன்பலிசகசமின, பாமசிவன தானே சரி எனற, 

தன ினபமயபோல மதறியாவாஈரும இனஸமபயால, 

தான தான சரி எனும் அவ்வினபருமா தாமாசான ௮ 

தனை அ௱பலிபரிபாராயியுகலின “மிவமருணா வா? என் 

றங்கூரிஞா.  இனபச்திற புமை Fe gem onto st er 

அவா சரி என்ததை ந௮ரதனபழு சரியெனறு கூறப் 

LIL அஸ்று துகபெயர், தானஃஇசை, 

இத்தருவெணபாவால் ஞானி“ இன்பத்தின் பெ 

ரூமை கூறியவா.றுகாணசு, (௩) 

சாலோக மாதி தருஞ் சைவ சித்தா$இ 

பாலேகம் பாரகசப் பணியமவன் - மேலே 

உருகித் திருவுளத்துக் கூற்றமணி செய்வா 

பெருமைககே துண்டோ பிற. 

(இ-ள்.) சாலோகம் ஆதிகரும் சைவித்தாந்தி பால் 

ஏகம்பார்ககப் பணியும் வன் மேலே எ.து: (தன்னை 

வத அடைகதோர பத்தி பணிவிடைக்கேற்ப அவர் 

ச்கு) சாலோக சாமீப சாரூபமா௫ிய பதருச்த்திகளையுள் 

கொடுக்கும் சித்தாக்தஞாணிபால் ஏகமாயிருர்த மெய்



m. Ga. 22) BY BO Sb CO ODD + 

பொருளை சரி ,ம்பொருட்டூ (௨ தமனமொழிமெய 

ளான | வணஙகும அ௮திபககுவன மேல, 

உ ருகித திருவுளததுசகு உறப் செய்வா பெரு 

மைசகுபபிற ஏது உணயடோ எஃப்... (போனபு வைத 

த) உளளாரு அவனது திருவளத திறகு ஏறற பணிவி 
டைகளைச எசயவோர gw சுபருமைக ஐ (மேலாய பெரு 

ம) பிறி wi work agi, 

abs OC FIN UE Gets Hab) ளே அமி, சரி 

யாதகரிள வருலித த, சாலோகாதி பத WEP aa 98s 

Bou gins KH aS 7 LIFE A UOU MEAN DAG SD 

Gursgage Webs go Bu Gewollenugmads Cony 

Li gil DG MG Flu HaaiN Qerercounn, sae wr 

சமாதி தஞ் எ சலசிததாகதி பா/கசமபாக?ப பணி 

யுமவன'” எனு. இகஙனம இருக்க ௪௮ காசதயைப 

பணியுமவனைப பணி/வாககும ம முகறயினபம 2 

ஊடாமாகலிஎ , 12 றற்பலசி செயவோ பெருமமக 

சே துணடீடாமிறத” என ரர 

இததருவெண்பாவால Og one Crore tn Gar 

அராானம இன றெனபதும, இச ர. னம uve wy ar 

வழிபடிவேோ பெபருமையே OQ மயெனறும, ற் 
விததவாறுகாணக, (௩௪) 

கால முடன்றேசந் இககுக் க நமமடல் 
கோலஞ சமயங் குறிப்பறிதல் - சீலம் _ 
அலையோடு போனவயிர் தான்போலத தன்னோ 
லையாஞ் ReGen Bare.



தர 'விலொ? ம. ௩௫௩. 

ளு) கால் முயன 082.7 மழுமமா உ. 

ரம சமய/2 குறிப்பு தடு ட vine ந. இனற 

காக இன fat, Gee Dicer yuo எரலிருதார, 

ia) முசலயன ஈவன் மாட னா பன எனறம) 

டிஈமா (இனனதிககு 1 ஈறு இெனனகு ரு 

ரும்) இசகும, (இனனகறமர சட்ட. டர றாாமு, 

ஈக ரலிரவ ர எனறம) சருமழுஈ உயப்ல (2௩ம த 

ரல்டா/ச ரம, (வல? ட ரி சம்ப] 10 \ il 

Fon lL Has dw ok பன 5. மின 

பூரிபபோமி யாடரிய [ ட்டி UVEQ B, (௫) 

ers & Beem yo ore எம்டி. ரு 
ஆ 

ம் i pe wd y bel 171 ர 

சாராரி போசு பால. பனி தலை 

bearer gu 6 way, Fda பானவ்யசது (க 

vyrd) Cu ot € doled r,s (30 பாதம நிற விட 

92 இபடளுற்பம சங, (கிண மெடரா ப ரதமா 

3/2 \ பயனே pe CUD bY 

ன். சாறி று சல் ப உறுடப்தள போனவிடதி றம் இ 

35% உயி தலையோடும போன தபோல, போதம எறி 

௮ி இறநகவிடதஹம இருகத கரியைததொழிலகள ௮ 

அிமுறறும இதகதவிடசமு அதஜெடம Fugu. ged 
ன, ௮௨ ௨னம உவகீமகூறினா, அவறறைசசெய்தவன 

இறஈசமையால இவனாற செயயப்் படம அவையும் இல 

எனபதும் காணக,. மெளநராரரதமாயுள்ள சிவனை ௮



௩௫௫ அலளதசதைதன்மை. 

x ௪ ச் on ’ 

டர்சவன் மெ ராஈஈறியாசல்ன். சிவனே யிலன?' 

என்றார். சான - அசை, (௩௫7 

MD aera (o gaits 5 algal g son இலலையென 

natn Bug எனப்? எறின., மே? கூறுமிசாமு. 

சாவே பெருகோன்பாய்௪ சந்கற்ற சத்டியாம் ப, 

கேவாரங் காலக் இியானமறம் - பவம் [2 

AR mac Crgenasne; Corsm siti ot 

அதிசயிக க மேலுனாபபா ரார, 

(இ-ள்.) சாவே பெரு கோபு die FF OY BD ச 

ததியாசகுத சேவாரம் காலம ௩பாணம றம பாவம 

விதிலிருசதம் படகை a T+, (woul ain) Dosis 

தே பெருக்சவமாயக்கொணம் (நரமைக செரிதழச oF 

வததோமிம) இரணடறக்கலகக சத்திய ஞானி.மட் ௪2 

தேவார்மு£லிய கோர ரங்க ஓரலும, காலாகால bi 

சள் (அறி வொலபங்கவிற சென்றுபணீதலும்) ஓ 

சோர பாவளையைச்சருி) தியானிதசஓம், (சி௨பூசை 

யாதி) புண்ணியங்களைச் செய்தலும், (இவை னதி) 

பாவங்களைச் செய்தலும் ஆடிய இவ்விதி விருததங்கறர 

ள எனறு சொல்வதற்கு, 

வேதா கமங்கள் அதிசயிக்குமேல் தர் உரைப்பார் 

எ-. வேதங்களும் அசமங்களும் அதிசயிக்காம் எனி 

ன் ௮வற்கிற்குமேல் மற்றியாவர் சொல்வார் எ-று,
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2... . ne se ட ரக பு 
த! வீரர. இற்ற நடி சேல fat feb lat ai ade toh! 

rb . i ் . tage ப . 
OOD oe LT tad) லட் ப முப் ம்ம். பபாது ப் ப கம் வட] Cnr Un 

SN i ’ 

a AGN LD GUE SG AUT bed wh ed Yr 1h BLD ஸி au it ts far 

"8 Ra SH ELD Pe San Br EU கும் னன DPR இவற்றுன 

ய்] உர (ப , 2 ல ட் at Chal SAE oe ah eat ded ஆ ழு கர்ப 1 ell sb DE ட 

வட . . a 
LP Sab A பாணா fee Me கியா ரரி॥' எண மாம், வியா 

ன் 
து மஸ்தா றம் படல மல Ma Re ge aE Gram gU 

விவா, விப்ழ்சிமா வ ம பாபு பாறு தச ச்க ளை 

வம் பிம் wit'« 

க 

நட்டு ப்ட் ட்டி ~ ் 2 வ ep ons oN இவ்வி ரி erm Ay BEGG Sell otal Litas wip aah onl (வ) றி 

Ot of MT ் 
ஸ்ம மிசா நலு.ள ன்னு Kus வாறு சாண்டு, () 

மோனிகளைப் பாதஇமையர மோகம் வெ 

ண்டிங்கள், மேரி யழகெழுதா மேற்பத்கி - ந 

ன, பதறுமா தனனை சண்ணும பானுவும்போற மு 

௭ம், எதிராகுஷ் பொப்பனத்தி லும், 

இ-ள்) 6 மோனிாளை தஇமையாப் பார்தத Corey ம் 

வே திங்கள் அழகு எழுசா மேனி எ.து, (அந்த 

ச் தம்மைப்போல ஏசாதீதமுத்தியைப் பெறு 

மரருட்டுப் புறதிதுன்ம போதத்தை உள்ளடம்ட 

பசனைச்கெடுப்பதே விரசமாய்ச்கொண் " ,மெளனிக



உடு ௩ HONIG, F th SOT. 

Yar பஇுமைய மாம் நதோமிம் பாரதது (இக மேல் 

we மோசமூம, (12 எனததால) Ga cms ween 

Gur gio earner cen டிசெழுடக்க Mr (Hay 

ளி.) ரும் p, 

ஈமமி பகதி தா பழமா ஈன கக 3 ட பா புறும 

பால TOT $5 a த ET OE ஆ ws gill of ஜாஸி CT a? 

(பிபமன go PDMS புல்ம a yh lp CIDE PEDO L gt D 

போல விளங்கு prem creer yor 1 i, g° Fut a Da 

சாதோன்றும பாறு பயபோலி யான சற ராஜி. 6 

பட தலைராமாய வடது கொப்பனத்டினும். கார்சன் oy 

இரும், என தளக் Boro py ஈட புதனை car Lea 

எ விளவகுலதாம வ... 

காதிசமுச இயை OO Lae Ol மப ப டய & ii, ot an 

DEC BEI bu OO LUTE 1 TA UL Fonte இவ 

வளவு வத்தாரெனறு, நமாமேற சாதோடமும பிறக 

குூமாகலின, *மோஸணி கணைடபார்சதமையாமோகமுப 

எனருார், யான பெறறபேபு பெறும் இமலவையாமென 

பலம அற. பதுமாகனன இஎமயாமாட்டதிவயும், 

அதற செதிரதோனறுமபாறுயையும், உவமைகூஜின 

மையான், ௮லவாமேல்வைத்த மோசத்தையும், அயா.து 

இருமேனியையும் தமதுளம் மறவாதெனபதாயிற,று. 

எனதெனும் பெயர் எஞ்சிரின்றத, சொப்பனத்திலு 

ம் எனறவும்னமயால் சாக்கரத்றம் என்௮ வருவிர்சப் 
+ 

மட்ட sie



ஒழிவிலொ? நகம். hi. (Ib) ot 

இத்திருவெணபாவால எமக்கும இமாம் இருக்கு 

ம் எனறு ஞானிகளமுமை அறிவிச்சவாறுகாண்க, ௩௭, 

உருகு பாமசுக வுலலாச கோக்ரூம் 

இருநூகரம புன்ருறுவற் றேஈும - அிருகீறும் 

த்மபால மாண்ட சரீ ரதடி லோரசாந்தும் 

அற்றே வெறுமனழ காம். 

(4 என்) உருகு பரமக 2 amie G காக்கும் இருமு 

சமும புலமுறுவல் சம் Fk MUD ௭-. உள்ளமு 

ப பணணாுரினற பரமசக உலலாக நடூராடுல் கூடி 

யடி ரோகமும், (இய ணப ாசளிப்பால தெய்வத 

காமா மலாகத போட வி எ்காரினற) இருமுசீமு 

(அவ்வினபமசியொயா! மனமேலைழலால் தோன iD, 

றம, ம$தசாசப பிரசாசமும, (திருமேனிமுமுழும் பூ 

சவசாகிய) இருவெண்ணீ றறழகும், 

சறபாவ மாண... சரீரததில ஒர் சாத்தம் அற்றே 

வெகமன அழகு தும் எ-த, (பசபூதகுணங்களரஇ 

ய) தறபாலம இத நுநினற இருமேனியில (கூடியும் கூ 

டாதிருகத நஞானிகள ம இருமேனியில) தோற்றம், ௮ 

ஸை அன ரதோறறுவன (௮னறி, அவற்முன அவர்க 

சு யாறு சிறப்பும் இன்று) அவைவளாதோரற்றும் ம 

தூகளாம் எ-று. 

ஆ£ர்தம் சோனறம்போத உள்ளம்செக்குருகத்தோ 
னம் ஆசலின, *உருகுபரமசுகம்' என்றும், சட்டச் றக்



8 (இ.௮ HU DIDS LLOT GND. 

Sorin பொரும் ொலிலாழ் நடர்ட்உம். சகர 

th stots Cae again 4 லின், வரம்நாக, கரு மப 

Lduferorra Sind co” ar yen சடறி wi, Min Siem to 

6M ES Blut fed LIP CT .6m GIN Gol LD Lf ol obs 2 UY 

பமா group inom Dar ய் ராகா bem 1 வொ 

வமயமனை எனப அனிபா எக பபப ஓன்று 

ee மோரும் என்பா சாக ஜம என்று இரு 

மா ரரி றாகூலஜிளா . உலலாசகோககு (ep 2 on wea 

Benen avons தாரு ஒடு, பாடத் சோறறலின் 

IG det மன முலாம்? எழு பட வெழுபன என்பு 

கராமியர் சொல, 

இ தருவெண்பால் TP at oe ப்பர், ப கூறி வா 

aft சரகம், 2) 

வாடன்மணம் போ. வருந்தா வயிராரமிபக் 

கோடு மெலிந்த வுடம்புடெ - கூடார் 

நிருவி_யா ஈந்தசுக நீங்காத நோக்கும் 

இருமுகம மென்னையிடா தே, 

(இ-ள." வாடல மணம?பால வருர்ரா வஉயிராசக்ப 

த் தோமி மெலிசு உஉம்புடனே கூடார எ, வாட 

த பூவினமணம் சிறிற தோனறுதலபோல் ரதிப்தோ 

னம் பிராரசத வாசனையோம போத்சதால) வருக 

இச்செய்யாக பாசவயிராக்கியத் தோமிம் தளரா நின 

2 திருமேனியுடனே கூடியிருந் றல கூடாராகிய ஞா 
ர் 

ed Ber ge,
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ிமுவிடபாமாடு லம் E61 Con aagin தஇருமாகரா 

DSO LTA M gl To. AN OI Orr DIO B 

தமசமாணய காம உட்போலயபு சு. 82 பாத (இவவா 

த) இருசோககும, pi Mcp Ay LO, Ta Bot வாத்தை ய 

பபோரும விட ரவா எ-று. 

பாடனமணமயபோக?” என்று உ௨ ஈுமடால் சிறி. 

பொப்ப்வாகண மீயாரிம என ப வ ம்ப்கசப யம் 

பிட Wetad eno போடி Pond gp வடி 

Moh. Weald gen, Dale இடலபாயத சோறு 
4 

ரஸ்னா, படாம வ் ராகியம?' என்ரு ர, வியார 

மர்பாங எது an Co med pt modom, “0 cm al 

மட மு ster. 

ரி ்ருவெணபரயால ௮ வர்ம அருமை கூறியவாறு 
BS sows, 

(2௨௯) 

தமன, இரசஞானவிஃட்ப. பெயாயாத? coder, 

மோகூறுகளாா, 

மிர்நுவ5இின் போர்வை சரிந்த இகம்பறிபேர் 

அதிறுவிமி யேகாந்கி யாகந்து - சுததன் 

துரியனவ நாதன் றுறவிரவ யோகி 

நிருவாணி யென்விரத்த னென், 
(இ-ள.) தத. தவததின பேராவை சரிசதஇகம் பரி 

போ எ. முப்பத்தாறு தத் தவங்களரகிய போர்வை 

சரித அசனால இகம்பரியாயிருஈத ஞானியினத பெய 
£ (சொலலுமிடசத',



௩௭௦ ௮வததைத கனமை. 

அசதுவிதி ஏகாதி தாடி ஈுததன துரியன் அவ 

காதன துறவி /வயோடு கிருவாணிஎன விரசதன என 

எ-று, (ிவசகோமி அத தவிசமா யிருததலின) ௮2.௮ 

AA Que pw, (gene as லிசமா யிருபபிறம 

தரன ௮ ரிவமாசாலமயான) ஏகாசதிசயனறும், (பூர 

ரூடசதமெலலாம தாயை று தறுபவிசதலின) y 

சாரதி யெனமழம, (மலசதுலாயஙகளை நீறவரிறறலால) 

எத்தனெனற௦, (மேலாயபொருளை உடைசோ ஸூ 

வின) கரியனெனதம. (வாளுசமிரமபளைச பைஈ 

அிரிறறலான) அவதாரனெனறும, (மேச பிரபஞா 

ங்க ளெல்லாம் றக Armvrad, Pad Ouse min 

(மறரொனமோேமில கூட்டரவின “2 ரவதசோடும கூட 

டர்வாயிரு£சலின) லயோ யெனறும், (திதா 

ஆனறையுய சடா நிறறலான ) Japan coh Ou em pt , 

(மச்சிவத்கோடு அதுவிரமாக இருஈடின்றே னெ 

னும் வாசனையும திறடதுபோ யிருதசலின) ly 49 0en 

னதும் நீசொலலுதி எ-று. 

உடம்பைப போர்த நின்று நீவிய போரவைபோ 

ல் உயினாப் போர்சத நினறு கீல்கெமையால, “ss 
அவசதினபோ வைசரித'? எனரூா. அஃ்கனறிப் பூசி 
கஞசுகம் - பிரகிருதிகஞுசுகம் - கலாஇசஞ் ச௪சம.ஃ வ 
யிர்தவகஞ்சுகம் - சததிசஞ்சுகம் - எனம இபபஞ்ச 
கஞ் சுவகளையும் நீக கினமுா எனினும அம். அதம 
விதி எனறதாஜ இக்குணல்களெவலாம உடையன தக 
லின், இப்பெயாகளெொலலாம் அவற்குரிததாயின. (௭௦,



ஒழிவிலொகெகம். ௩௬௧ 

இங்கனம் ௮சத.தள 3, FUT Fg oR Siren | win, 
அஎ்சுதுள அசையிருககட ிதோமையும, TH how tr” 

Bi TUOVILD ETOH ew, OLD Dor. gy. UP IT, 

LES SOESTW GA மாசையறப பாவில் 

தொமெ waa» Ga lu sa sr - int 26s 

ப், செசையாய மூலையிமபெர பேசசரய வரி 

னடைககை/, மிசையாயக ned ol Orisa 

Gio, 

(Gar) OF BR NLM os oH BOWE fh Db DONS 

(ole GbLuT wmin Os Ma . OT Ke oH. (WER 

வசஇருசபைபுறக ழு இஙசுமபைபாலித gh 5D 

FBT ATUL. UV MOT HM RoOF WO gH SS 

எ திசதரடையம) நலமோடி ரிக மம பகருவா பகுலல 

ிஹுலை தோ தெரியாதோ! (அபர எகறனம்எ 

௮ 

ம_₹சேடிப பிசசைஆயப பெண மூலையில Cues gy 

யலரின bo. Kir இச்சை தயககைககு ௪ தாமீட் 

ம் ௭-௮. (அவாசரபிசசையிமிம) மடசதேடிசசன்று 

பிச்சை ஏறபதாய, (புதிய) மருமகபபெண மூலைச்கண 

இரு பமமெலலெனபபேசம்) பேச்சுபபோல (தமக் 
கென ஓரொகெசம்பறறி அசனுள இருகஜ மாரிசத 

தோடு மெலலென) பேசுவதாய், (இவர் பெரியொனக் 

கருதிபபிறா அன்ன வதர முதலிய ஈடக்தைகொடுவ 
ரின்) அசசடைக்கைச்கு இச்சையாய் அவா கொடுக்குள்



௩௭௨ YU BENG SPH SLD. 

கைசஞ்ச சமது ஈச எதிரிடடி, வர கவா (இலா 
AE எலா wane Coats gon! ஜாமடச 
Cage Wraw sic OOynbexi பறதியிருக ௪ மாரிச 

Lon slog wg lb 41 1D பிரருமஇடக மப பிறா உன 

(கட ஃகொடுேரின அயராத இசசிகத வாசாகுவ 

BD Qc gee, ga a Vigan இவரது ப 

கழல் மம தாடிம மிசரிய/ம 6 அறிது) எ-ம. 

தனசைமற்பபா பி: கடக்க ஐறரசரரகடம? என 

மையான, ௮ம் பாட 1 Th SLD INL go Dd 

மரா CTW go Qa GA totes அடிக் றத்தில் 

மனைலி முதவ்ய பத ச்சே எலலாம ஒருங்கே dhs 

௧9, அட ௩௧௪ இரரராகமம எசறுமரானகாம வே 

Umpc நூ மயம் மே௱று யாக்க கொளக் 

'செரியாதே '* terug Ge fun sero ஓகாரரகொ 

Fords, ow ஈதேடிப பிசசையாயக ஸுககெஜர நி 

KRG OM லாது நடைகூறின-மயாஉ, அதற 0 

தஇரமஎல௰யபாய இவர நடை வருவிககபபடட ஐ, Gi (th 

வருகருச செலவமவரின gy elor சடைசகை எனபது 
போ, பிறாவ?த தனனாஇகளைககொடுபபதனை ஈ௨_௨ 
சகை எனு, 

ஆயின, அகபபறறு அறமா pols gerd, aves 

ப்பறஅஓட்யார துறககலாகாதோ * எனின; மேறகூது 

இனமுர்,



ஒழியிலொடுிககம், ௬௬௩ 

கரையடுக்க வக்தாற் மீரைய”மககுங் ஈபபல், 

பொருளெசாற மேன்றும்பபொயப போதம் ~ 

மி நதினவன், வெறக முக் கதஇிம்கோன் போ 

லவேணமுமவீட்டர பீன, பறம மட எககென 

பிட்பாய், 

வா.) SLILIGY dunt A WEhal oF oy FM BOL EG 

மயபோருள கய Carer min Gime Tun alo 

ee. (dee Rte ones Gea yw 6Lachd 

ணி, சப்பல் மீ பி ம் ot MIL sat ag lev ( ho Bus 

பலை) தலைநலைஉ கு மாறு ர்பால, (விடடகசை ச me 

சென பு, gi Mido gee டன ற நீ மம) of Ol ob LST 

உட whe poe பொயப் கிய முயயிடய 2பாதர தோ 

எறி ஒற்வவ ௮ கரூம கலினபு 

விருதனஉன வெறறிகசுசகுகிரரோன போல?வ 

ஸமிம விடடலபினபறழமும அதில எிகனகிறபாய 

(சன பசைவளைசசயக கொண்டாலுன கி விடேனெ 

எனலும விருதிரனானபோலும், (ஒருவரோமி ல ர அகூறி) 

வெறறிககுத தரவுசாலவினோனபோறும, நீயுமபிடிதத 

றவை முற்ற ஞசாதிகக) வேணடும, (அதனை விடாஅ 

௪ரஇககவேண்டின விடயங்களை யடாதே, அுடித்தரல 

முன்னா 8) விட்டபறறக்களெல்லாம இப்போதும் வ 

மறபறறும, (இவை உனனைபபற்ருது அசறும்பூடி அத் 

அறவின்கண) உற இப்பட்டுறறி ௭-௮.



௨௬௭ அவக்தைத்தன்மை, 

சரைஅடாது சடலின்ஈடு கின்றசப்பலை அலைஅலையா 

ச.தபோல, விடயங்களை அடா தறவினசண் நின்றோ 

ரா விடயபோதம் அலையாதெனபது இவ்வுவமைக்குறி 

ப்பாற்காண்க, விரூதினேனுஈகு எவ்லிதத்தானும் சன 

பகைவளைச் சயங்சொளவதே விருத, கூடாதாயிலும 

ஜவனோடும் பொருது இறததலே விருதுபோல, துறவி 

2னானுச்குத தன பகை எனனு மாயைப் படைகளாகி 

ப முப்பதீதாறையுக்கடது வீடடைதலே துறவு, ௮௫ 

ஊனங் கடக்கககூடாதாயினும அதனைக கடததற கே 

தவாய ச௬ததவாசனையோடு நினற இறததலே அறவு, 

நகலி௯, “விருதினஉன்”” போல், என.றும், வெறறிககு 

ஐனுபதடி.தீ.தாரவுதாவத் தொடககனோன அறுபததோ 

ராமடி. தாவினான் எனின அதுவெறறி, ௮துதவறின 

வற்றியும இழ அத். துரவினுமலீழ்வன, ௮. போல, 

மிடயங்களைத் தறக்சத் தொடங்கனோன் அவ்விடயல் 

ளையும் gppig தறபோதததையும் தறப்பதே ற, 
நுக்கனஞ் செய்யாது அவ் விடயல்களைச்சகரின ௮2.௮ 

pall ep eer au heb பெருமையும் இழக்த பிறம்பிலும் வீழ் 
ஸ். *கலின, வெற்றிக்குதிருதித்தோன்போல்'” என 

Seder 
: ih emg Gee Guriene ora a திருவெண்பாலா, 

இன்ன; இருரவண்பாவாலும் ஜான்சன் பெப்,   



ஒழிவிலொடுக்கம். கரடு 

ரூம் தரமும் துற; ததைபச்சாதியாகு மீட்டும் சாரலாகா 

ஈதன்பறும அறிவிததவாறுகாணச. (௪௨) 

அவகதைத்தன்மை முற்றிற்று 

1 திகாரம ௮-௫ -திருவெணபா - ௨௭0. 

a 

Bua pmouan. 

௯-ம் அடுகாரம 

வாதனமாண்டாரசன்மை 
குமேபதமோர்ல ௬ழ.ய்ர ம. ஞானம்பெறரு ௮௪ 

(ச்மபவாதனைமாண 0 கினமாதனமை கூறினமையா 

ல. இம்வளி ரரதிதிறகு வரதனைமாணடாா தனமைஎன 

அ பெயராயிறறு, றவிகளாயிருஏ ஞானமபெறஜோ 

௬ம அனி, குிமபிசளாயிருக.த ஞானம்பெறமேரும 

உளராகலின, அவவஇிகசொரததினபின இவ்வதிசாரமயை 

கசப்பட்டமு, 

நோனம ,இலலாவிடினும வைரரககயெத்தால் வீட்டு 

கெதி டையலாகாதோ 7? எனிண Cope gaan at. 

ஞான More வைராககி ஈன்றல்ல, கானவர். 

க கோயினர்க்குங் கள்ளர்க்கம்-ஆனதுகென்; 
acters a நின்றாலெ ஜெவ்கிடமத். கேம் 
சீர்லேன், கன்னிழயிமே பின்மார் தரம்,



௩௬௭  வாசனைமாண்டார் தனமை, 

(இ-ள,) ஞானம் இலா வைராக நனது தலல 

கானவாக கம சோய்ினாசதம சளளாசகம தனன எ 

சா ௭-௮, அகச்தபபரி ராண ஞானம இலலாசரா (பற 

ச.சசசெயயம) வமீராகடுபம சன௱லலைவ। அம. (இல்ன 

எகாஜனமஎனின மலைசானில சளுசரிக ஓம வீடாக 

க௫ம, விடயாகோயினாசடமீம பொருள திரு ம) சனா 

கரும வயிராசயெம) உணடாவறு எனனை? (இலி 

இவர வைராககியககசோடு அவரு வைராககடம 

Selo 

asf mal? s Soro gear du Sus gw Tub are 

என Sor FinsGu இனப் துற திலும் ௭-3. WRT wh 

பரிபூணஞ।னம உடையரா தரசரிமை முதலியன ௨ 

லசலியாபாரஈகளில) ராஜு நிலைபில சிரபிறும எ 4 

(வனிசாதிவிடயலகளில) யாது விட.யஙகளோ(மெகூம 

யிருககாலும எனனை, (தசங்லைபும அவல்டடுக ரம 

இவாசமும௮னறு இன்பமும் அனறு) தறபோஜ 

இழப்? ப இடமும இபபோத இமபபில கோனும் இ 

னடமே தினபமும் gis a- yy, 

தழை உசசதல, மூலபலககளைபபுசிசதல இராப்பசல 

கானிற சஞ்சரிததல, பனி மழை வெயயில காறறகளைப 

பொறுத்தல முதலியன கானவா வைராகடுயம, வனி 

தாதிவீடயபோகங்களைத் தற திருத்தல விடாகோயின 

ச்வைராச்சயம், பசைவாசகு ௮சசம்இன்றதித தமஉடலை 
.இசற்ர்து இறுவிறசேறல முதலியன சளவா வைராக்க



ஒ.நிவிலொடுச BID ௩௭௭ 

யம, இஉர வைராககியசகளரல போக இழப்பும இ 

னபமும இனமுயினபொல, அ) த வைர FRU FAT 

மை போதலிழபும இனபமும Berar. Sa, we rp 

வைராசகயதசை இவர wou Te ELIT BLD wy Ba) LD 

& DO KES JI fy ண ரூரனம BAL LAT EH 

டாதுரிலைடில ரிரபிரமயாது aloes ss Yai ¥ 

ம மறை தப பரிபூரண்டி ன கரல பாத்த 

மிக்தலின, ஒவறரோ6ம தசசாறமுக௩டதுமட ளன 

சாசுகர.ற ிரறலால போ£ கழபபும தட இிழப 

பால பேரிபைமம உணடாமதசலிர, *எவாரிலகர்க 

நின முடெனெவவிடபத தே. காலெற னனிழபபே 

யினபாசதலம' எனா. அதி அனறி விடய தஇனபக 

இக ஏறவாய உல*்வியாப!வுகவைச செயவாரடோ 

ல, இவாடா நிலயில் சினரூாஎனிரும அதனுள தாச 

கற நின சொருபடுனபசதிறக ஏழுயாய சறபோசு 

இமபபைச செயவாபெனபம, அவலிடய இனப௱சளை 

ததாம அறறு றுபவிதகலால அவறறை றுபவிககு 

நதோறும தாம அறறவிடத. உணடாம பேரினபம 

மேலிடுமே னதி, அவவினபம் ஜா பொருளாய வாச 

கூத தோறருதெனபற௪ சாணக. *தனனிழபபேயின 

பாததலம'!' எனறமையான, ௮கிலையும அவலிடயமும் 

இடமும இனபமும ௮ன?றெனபத வருவிசசபபட்ட ௮. 

“வைராகயெமெனப" marie எனறு சடைஞுறை 

ச் அகின்ற ல; 5)



Mi Fe Df wT DURUM ess. NE BEM CIES, 

ரானி Gh pana. Bur gsc ட + 

மணியாரம் மரினா மே 1 ப 
ரு 

bE FUE eG Ame ae is பத்தாத 

ர rt ் 
ஙவில்லாம் ய igaSnet ff fee எஃப் ர Fads od 

ஆ ‘\ ர் நர டதெடட்நு. வெறய்துக்ம பாறறடு.. 2 

அமெ பிறபபறு ஈ லாம. 

(இஃ wt Vb FID Tb wt lag மிச்சம், உத 

இல ரில்லாமுல Es tpi wer fo பொலி ன்ன எவ ப உரு 

வக்ளொெலலாம WW) ab foot PY kot ut ele ர fo! vod @ 

நினற இலலா ssi Wed ver lide செயக் ப மா 

(இக சுறல்றச 1). மாரறிமாது wm Fi ys 

என்னே, ல், படம் விழக) பிறப்பது ரஞ் ஙு] 

புலஅறிலைச ஜோசிதப5ஐ இயசமோரி ட ட்டு 

திழூர அகில பிறபபு அறுகசல தம எட. (எற Ving 

கீருவிபயபோதஙளை ஐய) பூல ிடை ஞானடி மு 

wer pi விசாரிசாறிரன ப துகை சகெெ த) 9௮20 

Ban Qrom_ nos 2, (தச வத கலாதி ர 

இன் மேம் என்னும்) வாசனைய றலும அர எரி 

[தலர்கசே) பிறப்பது கசலா, (மறறையாகஞ்கள் டா 

ன) ௭-௮. 
சமய தூல்களெலலாம இலல ரததையே மேம்பா 

டாக் Fiala gabon, எல்லாக் சமயக் அஇககு மி 

இண்த்லத்" எனறார். அறனெனப்பட்டசே யிலவாழ்



(பிவிலொடுக்கம், ௩௬௯ ஒழி 

்மைய றம் பிறன்பழறிப்பகிலலாமினனறு, எனபதும் 

வடம் ces த ii OM alt ow Det இலி een னா 9] பரிச அயி லி ஸ்வா. 

[hi moa noted sek yb sp) mr os நமி பட ரிவி IY A 1 ஐம், CM agar 

வறு bay PTH wt vy ர், vy oye ” T ait q கட்டர் wlll ID ob wha 

on ; ர தக. 
Cp tal sor அறம் புரி ova Hol Fit i, “புல்ல A axes 

40 ம ் உரு 4 ~ . t , ட . Le : ப் 

ம்ம் Tho கறிக் து bela hoe th Ain 001 2 11 தி ழ் பி ப 

ல்டைம்'” என்றமையால், இவன் இறக து பரு 

VR TT VAD gD ot 2 atoll tol aa (af yD 

Va repo pe pee? ட பாடிட்டு ல உர ய் ஸு 
“அபய யம Een ° மர கரவ pallid, ‘ated ald dy ova பப wt watt dd 

இர ராப் மம பிரப்பமு என்பது 80 கானக, gon ae 

PAD het sci ball கற இரண்ம்ம் பபிவ நவின, பொ 

அப்ப “புல்லிய” எனமும் ரதத வில் வற்றை 

உளன் பழு. உறு இம்ம் இறக, ௨) 

மனைபிழக்கி லோமனது மாமுது மாய்த்த (கை 

தனையிழக்் லோசிவனைச் சார்ந்தம் - கனுபயிக் 

போகா ததுபோூிம் பூணமாம் பூரணந்தான் 

ஆகா இிறபபதெவர்க் காம். 

(ள்) மன இழச்சிலோ மனற மாறா மாய்த்த 

மனை நிழுகீிசலா சிவச் சார்ச்து அங்கு இறுபவிக் 

oS UTED அ.றுபோகில் பூரணம் தம் எல. (நீர் 

இக்வளம் கூறிய இற்றன) தல்வாழ்க்கையைத் றற 

ப்பது துறவனமோ (எனின, அல்லில்வாழ்க்க்சயைத் 

அறச்ெ அதன்கண் நின்று அறபவித்த விட்யவாத



௩௭௦  வாதனைமாண்டார்தன்மை, 

ணை) மனதஇன்சண் மாருத எழும. அசலிள், அழ 

அறவு ௮அனருயின, மனத்தை மா பபபது தறரீவா எனி 

ன. மனதை) மாயகத தற?பாதம எழும தஉலின, ௮ 

wpa gon Nr) கறபோசம் இழபபதோ (தறல 

எனின, அதசறபோ ம இழசடில) இவசதை அடைக 

ஆணம்ச சுகதகை த ஐபவிகசை ரசா, (இஈலின, 

ae wou ௮னருமின, சு2ப்பறிழபபது றவயோ 

எனின) ௮௪௬ (ப்ப ஐபோகில சிவபூரணாதாமை. (௮ 

ப்போ இக நனம சிவ பூணநசான இனேன எனறு 

ம் வாதனைசோன நம தகலின, ௮௮ Day moor up 

ன இவிததுறவு தானயா_து எனின) 

பூரணமதான ஆகா இருபபபு எவாககு தும் ௭-௮. 

அச்ிவபூணாகதான தானன எனறும வாதனையமற? 

அ ரிறபமு (gma Dosa சி௨பூண” தான ரகா 

திருபபதாய றவ) யாவாசகுணாம ஏ-ு. 

மாயதத எனபசற(கும் சனையிழகடில் எனபதறகும் 

இடையில தறபோதம எழும எனபது வருவிககப 

பட்டத, 

இமமூன த இருவெண்பாவானும் மெய்ததுறண்வது 

இ.தவெனறு அறிவிததவாறு காணச, (௩) 

இலவாழ்ச்கையோடு np Wine gly இத் தத வெய் 

தினோலாத இறவிகளெனறு சொலலபபடிமோ? எனி 

ன, மேற்கூறுனே மூர்,



ஒழிவிலொ டுக்கம், ஈ எக 

மாயாபோ கழ்தரசாய் வாழ்ந்தாலு மாமணி 

போல், தோயா தவரே தூறந்தோரகள் - தோய் 

வாரேல், சேரும் விகைபோலம் இரக்தவிட்த 

தேதிரும்பும், வேரொன் றதுவே வினை, 
(இ-ள்.) மாயா போரக்மு OF Kies வாழ்ராலும் 

மாமணிபோல் தோயாதவரே துஈடிதராகா ௭-௮, 

மாயாபேோகக றுக்கெலலாம் அரசராகி (அப்பேரகநக 

லை அநுபவித்த) வாகா gil pin, (O54 60 Bus cow 

புளிசாமணி (ஒன்றோம்ம் சமோயாறுினறறு போல், 

(அவற!/ரூடிம்) 2தாயா து கின்௱வேோோ துறகதோமன் 

௮ சொலைபபமிவா,. 

தோய்வாரேல் சேறும் விதைபோலத் ர்ந்த இடத் 

தே திரும்பும் வேர் ஒன்று அதுவே வினை எ.து, (படி. 

கமணிபோல யாதொனமோடாயிறும் தோய்வாரெனி 

ன், மிலத் த௪சசேரும் விச்தப்போல (உடல்) இறந்த கா 

லை.பில் ரன நீலகிய பறறின்;ண மீஃமிம்) திரும்பும் 

ஓர் மூலமும் அப்பற்றுடைமையே, வினையென்பழும் ௮ 

HUD gen. winds wily Tg. 

மாமணி தனனை அசத வனன௱்களைக் கலரா, த 

னழு பிரகாசத்தை அவற்றினமேல் வரிகின முற்போல, 

யாதுவிடயல்கள் வந்தடுபபினும் அதில் தோயாத, த 

ன௮ ஞானப்பிரகர்சதிதை அவற்றின்மேல் SAR DD 

லான், “மாமணிபோத்ோயாதவர்'” என்றும், உடம்பி 

ற்குப் புறம்பாய பற்றுக்களை ஒழிதீஅ, தவ்வுடம்பாய் கி



௩௭௨. வாதனைமாண்டாரதன்மை, 

னறோரைச் தறந்தோர்கள எள்று சொலவ, போல, 

உயாககுப் புறமபாய சருவிக௭ முப்பத்சாறையும் ஒழி 

தற அறிவாப நிர?முூரை, “அற சரக௭? எனு 

ர, நிலசஜாசே௱ம லிசசபபோல உடல 7 றந$சகாலை 

நினற்பறறினக உ மீம்மிம உடிரவகரா அபைகமு உற 

பத்தியா ஈலின *சேருமலியைபோங!? என்றும, உட 

தீவ்குராகாலை உயிக்கு TRH UIs ol R17 Hews 

சணையோடீம் பிறபபிராண மீளகலான *22சயிடத 

தே இரமபும்யோ?” எனறு, பறறுசாள 4-7 வினை 

யூமஉளவாகலின 2 Sa Adv? wer nu கூறினா, 

அவாவெனபவெஃ்கா வயி சட Dosroiter ge சவா 

அப பிறபபீறும வத, எனபமம Ba. “தழ வே” 

எனபத்ைப LID Mo Lo Tow Bo sera, 

இசஇருவெணபாவால எமிஉையில நினறாலும, இத 

லுட் பறறறுதி உடையோ கே Soran o Hales 

வாலு காணக, (ஸு) 

வி_யங்களை றுபலிபபிறும் தவறும் கூடாரென 

நீர Dos enw? catia, Conn geen wt. 

ஒருகுடைக்மற் வாமூலசத் தோர்சகுறும்பூ 

ஆண்டே அருணிழற்€ழ் வாழ்வா ரறிவு ~ « 

விகவில, போனாலென் சேற்றுத்தூள் போ 

லா படக்கு, போனாற்போற ஜொயா்ழ் 

பொடி



ஒழிவிலொடுக்கம். (GT Ti 

(இ.ள்.) ஒரு குடைீழ வாழ் உலகததோர்ச் குறும 

புனா உண்டோ ரு £ நழற டம வாழவாரா அறிவு ஈ௫ 

விசளில போணால என சேறறுச தூாளபோலோ எ-ழ. 

(பூமிசமலலாம) ஒருகுன Leip gla ter ears 

௮ வாழவேடாஃம க குழுமபூரால முனபம உண்டா 

மோ? அ பால, எஙகும பரிபூரணமாயகினற) திரு 

வமகிழறக 2! 3சசசசசெல்லச்தோரிம லாழவா அறி 

௮விடயங ரளி செனருாலும எனனை, (வவதிவிறகு) 

அவலிடபஙகளானவருமமப?கம WIT wl Dawg won 

யைசழேவாழ்வா£ றிவுபோல அலரறிவு சேறறுககு 
eo granu sips aw? 

Ue 7 pw CutraraGur சகோபாமல் போம 

Ge, LI RO hip ஒனநில ?தாய ம தோயா 

ot Com youn (gat Na உவவிடம எசளில) சோ 

யரநம சோயாது 8௭தம (எனறு அறிது) எ-று, 

ஒரு தடைசமழே வாழவா£ மறறயாதேரா ஊருசகுச 

செஷலிறும,  வவளாயனழு த%ாமால குழம்பு செய 

வாரும, இஉரான வரும துனபநும், அவாககு இனமுய 

ஹியோல, தருவடி-ே உரழலார அறிவுவிடயலசளி 

றசெனமுலும, அததிருவடிப பூரணமாய நிறறலின, 

இவ்கிடயல்கள மயக்குவழம், தான மயக்குவதம், இ 

வ்வறிவிறகு இனரும். .த்கலின, அ௱னம் உவம, 
திஞர், பருஈஇின நிழல சோய்ந்தவாறே நில்லாஜு வி 
லகில் நீஸ்குதல்பேரல், அவ்வறிவு விடயல்சளில் ter:



௩௭௪  வாதனைமாண்டார்தன்மை, 

ய்கதவாறே மயங்காச விாவிலநீல்கித் இருவடிச£€ழ் 

கிறறலான, இங்கனம் உவ.5மகூறிஞா. பருசதினை ௮ 

வாசகரும், அதன மிழலை அவரது அறிவி றகும், உவமை 

யாகக் கூறியவாறு காணக, 

இத்திருவெண்பாவால விடயங்சள அவர்அறிவை ம 

WEE GH THONG, BUS MECH gars Say Car 

wT peel Gl, eA span psi ema. ௫, 

கெய்யண்ட காயென்ன நீர னிழலென்ன 

மையண்ட கண்போன் மனைவாழ்வார் - தயய 

அருளால் விலையேறு மாணிக்க மெல்லாப் 

பொருள் போல வலலாப பொருள். 

(இ-ள.) செயஉண்ட நாயஎனனநீரில நிழல்எனன 

மைஉணட Sem UT as Dann ow. செயயை 

உணடு மீட்டும் séagrhlan சாயபோலும (தடாச தீ 

தீதில் கிறகும் மரம் மேலமுசமாய்கிறகவும் ௮ததடா 

௧) கீரில $ழமுஈ*மாய்கதோனறும அம மரடிழல் போ 

லம், (பிறர்க்கு அழகாய்த் தனக்குக சரிப்பாயிருச்கும, 

மையுண்ட சண்போலும் (அ5சஞானிகள) இல் வாழ்க 

கையோடும் கூடியும் கூடாஇரு£ வாழ்வார் (இ௱( 

னம் வாழ்வாராயின, ஞானிக்கும் அஞ்ஞானிக்கும பே 

த்ம் என்கோ எனின்) ° ene ° 

இருளால் விலைஏறம் த.ப்ய மாணிச்சம்எல்லாப்பொ. 

ள்போல அல்லாப்பொருள் எ-து. (இருளைத்துறாது



ஒழிவிலொடுக்கம். ௩௭எடு 

பிரசாசத்தலான) இருளான் விலையேறம் நிருமலமாயு 

ள்ள மாணிகஃமணி (ஒவ்விருளான மறையும்) மற்றெ 

ல்லாப்பொருள்சளைப்போலும அலலாதபொருள் (௮. 

போல் இல்வாழ்க்கை இருளால் தாமறைம் ' இருட்பா 

வைப்போலும் அன்றி, அவ் வில்வாழ்ச்கை இருளைத் சம 

அ ஞானப்பிரசாசத்தால் நீக்கிகின்று விளரகுவர் என 

௮ அறிது) எற, 

கெய்யை உண்டபின் வயிறில் எட்டணையேலும் த 

ங்சாது மீட்டும் கககலான, அஇந்கெய்யினலு சாரம் அத 

ன்உடலிற சாராதறுபோல, விடயங்களைத் தாம் அற 

௮றுபலித் ஐச் சிவத்திறகு அச்கலான், ஓவ்விடய வாச 

னை இவலஸாச் சாரா அு.துலின், 'கெய்யுண்ட crower 

'” என்றும், கலாயின்௧ண மாம் மேல்முகமாய் நிற்க 

வும் அதனது Hip நீரினகண் கிழ்மூகமாய்த் தோறறு 

தல்போல, சகலத்தையும் கடந்த சவத்தைத் தாம் பிரி 

யாதிருச்சவும் மனைக்சகண் இருத்சல்போல் தோற்றலி 

ள், நீரினிழலெனன” என்றும், பிறர்க்கழசாய்த் தன 

க்குச் கரிப்பதாயிருச்கும் மையுண்ட கண்போல், பிதர் 

க்கு மனைக்கண் வாழ்செனறறபோல் தோற்ற, தமக்கு 

ப் பிராரத்த வாசனை எனறைக்கு ஒழியுமஎனறு வெழு. 

ப்பாய்த் தோற்றலின, “மையுண்டகண்போலும்'* என். 

அம் கூறினார், மாணிக்கம் பகலைப்பற்ற இரவில் மிகவு 

ம்பிரகரசிப்பதுபோல், மெய்ஞ்ஞானிசட்டுத். றவை 

ப்பதறி இல்வாழ்க்கையில் ஞானமிசவும் பிரகாசிக்கும்.



௩௨௭௬  வாதனமாண்டாரசனமை, 

அாலின, (இருளால் விலையே ஐ மாணிச்ச மெல்லாப் 

பொருளபோல வலலாப்பொரு ள” எனறுங் கூறினா, 

ரானீடிம் அஞ்ஞானியும் குமிம்பக்சோ டிரூப்பதனா 

ல், அவர்க்குப் பிறப்பு இனமுயனு எனனை *$ இல Gres, 

பிறம்புஉணடாயது எனனை 1எனின, மேற கூறுனெரூர். 

கசொடைதட்ட லொன்றே துயிழ்கும் வீழி 

க்கும், படி௪க இருணமணிக்கேன் பற்றும் 

அடி பார்த்துச், கடப்போங் கள்ளனைப்போற் 

கூடக் ருடிம்பக்கூத், தாடிககேன் மேற்பிரப்பு 

ண் டரம், 

(இ-ள் துபிறகும் விழிர்கும் தொடைதஃ்டம ஓ௱ 

தே பழகத்து இஈள் மணிக Cer upg omy, pL 

லும் பருவம் உடையோன முயமிறற சத் கொடைசட்ட 

லும், விழிக்கும் பருவம் உடையோன விழி சாடீத 

தொடைசட்டலும ஒனறேயாம். (அதுபோல ஞானீம 

னைவிமு லிய சமெபததா£ வறு சழுவுர்தோழம் நக 

முகமாய்த தறபோத ஓழிவிலகினறு அர்த நிததிரை 

பணணுவான. அனாஞானி தன மனைவி நுதலிய கும் 

பத்தராவற்று சருவ தோறும் சசமுசமாய் நினறு ம 

யக்கத்தில் அருக தவான, ஆயின், ஞானிக்கும் அஞ்ஞா 

னிக்கும் பேதம் இங்கனம் ஆயிலும், அந்த ஞானிக்குக் 

குடும்பத்தில் இருக்கெறேன எனலும் வாசனை யாயினு 

ம் தோன்றாதோ? எனின,) படி.கத்தில் (பற்றும் பஞ்சு



ஒழிவிலொடு ரரம் ௩௭௭ 

வனனமாகிய) இருள மாஈரிசக மரிஃமு எனபறழம் 

(அஅமபால, அககுடிமபக தானாபரின ர moe Hache 

குஏறம வாசன குசிமப?திற பாரினரி குமரா 

hea Tar Tp இட்டன குிமபவாசாயும ஏருகி 

(HF 16d Ter, , 

HITT BS BOUT FON lool பால கூடா 

கதுநிமப2 கூறசாடிஎகு மேல பிுபபு ஏள உணடாம 

௭-௩ (imho Sm ஈய சித்ரா. ர) அவன 

belt TL G சிச௩ல், 2 DIUM ro BOF a > Hl 68 யர 

ot RAUCH T LA SMe, AD otoow Hh Koa $y) ) mL 

1VTR 20 SSeMa we lruta, Nios T LOT EGF 

by SHO ME ZF oY HMI Vl FIDO Hers 

குக்காயாரசால பூரிடபும வாடடமும உடையனைபபோ 

PTI gary மிய கூட. றம மனத்தானறுவசோ 

ம ஈடா* ஒர்மபக ௯ கமாடியாகிய அரஞானிககு 

tame? nul GF TR. MLD el, 

மி சாஎடதம்டலால glam, od Puyo ger 

யெலபாமினபோல, குச்மபதஜால தருகப்படிவ gy 

ம சகருகபபரிவதும இலாக கியலபாயின எனபதல் 

சகொளக, பாரபபான சோட்டிவேடமயபோட்டு ஈடிபபி 

ato, சனனை வேறுசணடு Gar op Eine, இவன குமிம் 

பிபோல இருபபிலும், தனனை வேறுஈணடு, நினறான2 

கலின;, *குரிமபககூததாடி”” எனா, (௭)



கூஎ௮  வாதனைமாண்டராதசனமை. 

ரீ இம்கனம் கூறிய தர்ரான ஞானிககு இல்லறமு 

ம் தறவறமும் சரியா 1 எனி , மேற-கூறுஇனமுா 

தொடும்போ சுழலகாற்றுத் தூனளம்போற் ஜெட் 

விரிம்போது மஙஙனே விட்டு-ஈடஈகாலும் (ட 

ஆகாய நீங்காம லாடியது போலடங்கும 

ஏகாந்திக் கெல இருந்தா லென். 

(இ-ள்.) கொடும்போது ஈழகசாறறுத தூளம்்போ 

ல்தொட்டு விமிமபோதும் தங ரனைல்டக் சஉடசசாலு 

ம் எ-த, (வி..யங்களை) பறறுமபோதம சுழலகாறறு 

த் தாளத்தைப்பறறுவுபோத பறறி ,வவிடயமகளை 

விடுக்குமபோதம் அச்சுழலசரற தத நாளத்தை வம்ப 

ப.தபோல் விடுத (ஐககனம ஞானிமின சறிவு விட 

யங்களைப் பறறிலிடதத) சென முலும, 

ஆகாயம் மங்காமல் அடி.தடங்கும் ௮ ௪போல ஏகா 

£திக்கு எற இருகதால என ௭-௮. (தூளதசைப் பற 

௮ம்போதும்) தகாயத்தைவிட்டு நீல்காமறபறறி (சழ 
ன்ருபி்மபோறம் தவ்வாகாயத்தை விட்டுீககா.ஏ) த 

*- அததாளததைவிடுத்து ௮வ்வாகாயசள) அடங்கும் 

௮௪ சுழலசாறறுப்போல, (விடயங்களைப் Upp Gur 

we திருவரு லிடீடுரீற்சா அபற்றி, அனுபவிக்கும் பா 

அம் அவ்வருளை கீல்காத அன்பலித்து, அவ விடயங்க 

MACS Khana அடங்கும், ஏகரர்தியாயெ ஞா



ஒழிவிலொ டிக்கம், WAT Se 

னிஃகு (இருவகை அறஙகளில) எவ்வறத்திருகதால் ௭ 

னனை (அவாகூகார் பதழம்டுளமு,) எ-று, 

*அகாயநீககாமலாடி”” எனனால, சாளத்தைப் பற 

றும்போறும் gy rw நிலசாமறபறறி எனபது வருவி 

கசப்பட்டறு.. “அழுபோலடங் கம” என றமையால், 

ஆடிஎன் றகனபினனா அடம் கமெனபது வருலிச்சப்ப 

ட்டு. இடஙனம செய்தாலும் வரிக்கும் இடம் இ 

ரவருள் தமவின, ஏஜாமதி” எனமா. (௮) 

இங்கனம் குரிம்பத்திரூமதம் அகனமட் சார்பு ஒழி 

நீறுகினமுார யாவர் ” எனின், மேறகூடழு இன மு, 

சுந்தரனூ சேரர்கோன் சோழர் குறுமன்னம் 

மைந்த ட றம் மடலை வாட்டினர்கள் - அந்தமி 

பததசொடுஞான வயிராக கியாபலாக்கும் [லாப் 

ஒத்ததுசார் போக வொழிவு 

(இ-ள.) ௨ஈசானார் போதலஒழிவு ௭-2, சுந்தரமூர் 

த்ராயஞா, சேரமான் பெருமாள் சாயனார், செு்கட் 

சோழகரயனா, புசழ்ச்சோழராயனார், தய சோழ. 

ராசாச்ஈள், மேய்ப்பொருள்காயனார், சழற்சிங்ககாயனா 

ர்மூசலிய குமனனர், மைக்தருடலை வாட்டிய சிறுத் 

“தொண்டகாயனார், சீம்முடலை வாட்டிய கண்ணப்பசா 

யனா, அரிலாட்டாகாயனார் முதலியோர். சாசமில்லா 
தீ திருகீலகண்டசாயனார், அதிபத்தரோடு மற்றும்உண்



௩௮0௦  வாதனைமாண்டராகன்மை, 

டாகிய ஞானிசள, MA LTB Trio or Gio Sip usp 

யார பலருகசம குிமபகது உ RAGE Dw sro" % 

டசார்போதம ஒழி நிற௱ளிஒு ims BUDE dois 
ய (அகலின, சாரரீபாரம உ. வரர எவவ FR boy 

ம ஒழிக nur லழிடாசார எவவ Kani mato 

ஒழிபா£என.௮ றி.) எய் 

கெட்யு சாட சாரிடண உ. ௫0 ணபாழுதல் ஜி₹நர 

HS BHO! YO, UTD ஐ. ரூ. னிட இல 

வாழகளையில் ரூானவொளில் வாவி, இயூ ல்க 

கூபபோனற 5 ஞானம பயனபடசி மச மா என 

பம) யா ழக சம்மடச நல பறறிலார.. ன, பிறபபு 

ணடாகாது எனபதம, அவா எவ பத திருபபி ம y 

லைகயராரஎன பம, நஇிவலாறு ghost Ed gto 

ளு (விகளா மிசா Qa fads ம அறிவிக்க 

EU YU AT CIR +, (ர 

வாதனைமாண்டாகனமை முறமிற்று 

அ. அதிசாரம ௧-இ-இருவெணபா - ௨௩௧, 

 



ஒழிவிலொ GTi. Th. od 4 

உ 

by IRA ரறமபலம, 

HU - tp அ சாரம் 

நில யியல்பு 
“Dus உணமத்லேசவாமு பிடர்ம தம 

பணச் கசனறற்பகா க Bf thm Waervini oem , Oey 

erat ys 7046 sod volcom Guar r Vr wy, 

பியா! வழிகெட vb i b+ 

அறிவா ॥0 வென மயா - மழறைடாக 

மு டையி 2௩ மம்ம ரந நுங கடமநும 

அிடாமமை சட வவர ம்பரல் வார, 

இஃ, வ ௮, பார கேச அறிது ஈட முறி 

கரத Baw என்று துரிப்பா வப. தாமகருஇிய ஊரு 

* சு சேலலும) வழி அறியா தவவழியற்கமீதாரை) 

G ௨3/2 ம ரபசகவம (தமமால அறி, ஈடபபதா 

டட டம். படர் நறு waa) Bou ti, (அறிவித்த xy 

படட] tte ot og BOS) a Drom yy Misi, (gy 

2 டோ. சராம(முனனா றியாச கழுவிகள முபபததர 

எறயும இப்போ ம மா கறி. கிடி௮வறறை அறிக 

டக செலஃலவும), ஏமமால அ௮அவதறை மதி கடர 

HOF HY DEINE KH gal BUN, அவவருள அறிவிக 

க அதிகத அறிவு சாம ௮க்சருவிகளை அதித தறிவெ 

னற அறியா)



கூ௮௨ நிலையியல்பு. 

அடர்மழைச் Caan raur மறை பாக கூடை இருக்கத் 

சாமே கூஇத்.தம் கடந்தும் போஸவரா எ-த. அடர்ம 

ழைக்கண ஒரூாகமுச் செலலதசொடஙகினோ மழை 

தம்மேல் தாச்சாசபடி தமச்கு) மலறப்பாகச் கூடை 

சைக்கண் இருச்சவும் (அகருடையைத தமமேற கொ 

ண்டுசெசெலலாது மழைக்திவலைசட்கு இடையே) தாமே 

GBF HO FFB (அவவடர்மழைககண் சனைகத)செ 

லை ராரைபபோல, கருவிகளைக்சகடகஈ த வீடடையகக 

ரூதிஞோர் ௮க்கருவிகள தம்முள் தாக்சாதபடி. கருள 

தம்மைவிட்டு நீளகா இருகஃவும், இவவருளை முனனிட்டு 

க்கொண்டு செல்லா, ௮க்கருவிகளைத் தழ்போதத்தால 

அறிஈ,தம் கடம ம செலவதரசக் சுர௬இ வறறுள நூ 

மையார் இதென்னை) எ..ற, 

முன்னர் அறியாதிருகத கருவிகளை இபபோத அறி 
யவர்த.து இருவருளால அறியவரததென்று அறியாத, 

தம்மால ௮றிசததாசச் கருதினமையால், இங்கனம் ௨ 

வமை கூறினார். கருவிகளை நீச்சத் தொடககுவோர் இ 

ருவருளை முனனிட்டுககொணடி நீசகாஜ, தற்போதத் 

சை முன்னிட்டு 8சசகதொடம்கெ, ௮க்சருவிகள் கீல் 

சா. பண்டைப்படிமூடும, ஆகலின், இங்கனம் உல 
மைகூதிஞர், 

இதிதிருவெண்டாவால் கருவிகளை pw He gy நீல்கின் 

ற அிதிவு அருளறிலிக்ச றிந்த ௮அதிவென்.று அதியவே 
டிம் என்ப௮ம், சருவிகளை£க்கக் செல்ஓம்போலு த



ஒழிவிலொடுக்கம். Ti oft. 

ற்போதத்தைப் பினனிட்டு ருட்போசத்தை முனனி 

Lb நீகசிச் செல்லவே ணமிம் எனபழும், அறிவிதகவா 

காண்க. (க) 

கருலிஈளை இங்கனம் 8௦கித் இருவரு ளைக் கூடும் கிட் 

டைகூடாசாயிறும், கேவல சால ிமள தாக்கான அரு 

ளே எவைகும் சாரகமென்று அறிமு நிரமறகு உபா 

யமயாது! எளின, மே௰ஃ௩றுகனருடர். 

செத்துப் ிறவாமற் றேடி 8 இரிகையிலே 

செத்துப் பிற5து திரிவிமே - சுத்த 

இருட்கே வலஈகலம் போக வெதி ரிட்ட 

அருட்போத சாய்த்திரியா மல, 

(இ-ள.) எதுரிட்ட இருள கேவலசகலம் போசச்சுத் 

தி அருள்போதாதுபத தரியாமல் எஃம. (உம து அறிவி 

2௫) எதுரிட்ட wows Fades Buy கேவலாவத்தையும் 

(விகறபவடி வாகிய | சசலாவச௭சயும் போக, இவைகள் 
தாக்காத சககதாவத்தையில நினற, அழுசோ எவைக்கு 

ம் தாரகம்எனறு அறிது சாடி. அவவருட் போதாய் 
ச் சஞ்சரியாமல, 

Ges go பிமவாமல் சேடி த்திரிசையிலே செழதப்பி 

நீக் ததிரிலீரோ ௭-2, (இனிமேல்) இறர்து பிறவாமல் 
(இப்போ பிறப்பிறப்பைக் கடந்து கினறவீட) தேடி. 
(பரவனை“முதலிய செய்;உள்ளே) சழலுமிடத்,அ தர்



௩.2௭ றிலையியலபு. 

! ஐூய கருத்து உள்பால்எழ்ன் ஐக்சியங்கூடாது அக 

Ven நாமிருவரும்வர்து) ஈமமுட்சலப்பதாடிய காட்ட 

ரஸ் 8 ஒழிதிஎன்று ( இருஞானசம்பஈத மாத்இராய 

ஹர் எனச்கு) அருளிச்செயதரா. (இவ்வாறே நீடும் ௮ 

நிதி எனின் அவரது துருவடி.ககண் ஐயம் உனக்கும் 

கிடைக்கும்) எ-று. 

எதிரிட்டுக் தடித்தபோதம் எதிரிடாஐு அசைவறகி 
ழு தேய்நீதபோது அன்மாவிறகும் சவததறகும் ஐக 

யெம்தாமே கூடும் தகலின, :நமமுட்சலப்பு காட்ட. 

சமாழி எனறருளினான், எனமூர். சமதாசாரியர் சமச் 

-ரூளிச்செய்த முறைமை KO Ferg மாணாக்கனுக்கு 

௮றிவிததவாறுகாண்௪. 

இறுதிருவெண்பாவால் சதல்கேவலவகளை அருட் 

பாதததால் அன்றி அனமபோதத்தால் நீச்சப்படா 

தென்று அறிவித்தவாறுகாண்ச, (௩) 

இல் சனம் கருஇிகின்று இருவருளைச கூடுதல் ௮றிதா 

பினும இன்னும் ஒருபாயம் மேற் கூறுனருூர். 

சாக்கிரத்திற் போதச் ௪லனையெல்லாஞ் சொ 

ப்மனம்மோல், ஆக்கு மருட்மோத ராகுவோர் .. 

க்கும், பரயோகர் சுத்தர் ஈ.ரமசுகா கந்தர், துரி 

யகதி யின்புகடச் தோர். 

(இ-ள்.) சாக்சொத்தில்போதச் சலனைஎல்லாம் சொ 
ப்பளம்போல் க்கும் அருட்மோதர்அகுவோர் ௭-2.



ஒழிவிலொ டுககம. உள 

சாசகிராவதசைடீல போனறம பேோகசேட பையம 

(மறறம உண்டாய மேகாது 9! பரச வம்சா) எலா 

மூம (இவையாலைஎனன எத Robo ke, பயோ 

தசசே டை வியயவிசளைச௪ சாா- றத Cs rer 

ஜிய வி_பபோ-மஎனதும, 2 Fa BEN 

லாவறறையும மரயையபிஈடட்சான, தழிஉசசனறும இ 

and pasar allo சாரகமாய உட்ப அபாயம் பரிடா 

ணஊமாயரிரபறு அருசளானழு ம எணமி, ளசெணனாழுபபர் 

பூரணமாக | ரர மெட்டு ero, ashe bag ver 

௮, இவ வட பபோச சுசய இபபிரப 5H slo yw) 

சொபபனம?பாலீ. சியாயடாகி)ம இவா. இவற்றை 

உளளப நீங) ப வ௨ருடபோசமா துழுவா (த்தன 

B swe ) 

கீசகும பராயோசா ததா பாமசகாகரசா தரிபக 

இஇனட/*_௦7 ரா எஃ. (அட வருளையும) கட ரசெ 

லலும் பாயோகரும (௪மஈதசதரமறற) பரிஃததரும 

பைபரமகசமாகிய த௫ஈதசதை உடையரும நினமல 

அரியததில தோனறும பாம௪சாக£தாதீதருமதவா.”) 

இககஉனம் வி_.யபோசததசையும தேகாதி பிரபஞ்ச 

சளையுமசபாய்யெனறம, தமசசனனி.பமெனறும ௧ண 

மிரிவறறிஉ குளஞமபறமபும பரிபூரணமா௫ய இருவ 
ருளையே மாடிகிறபோர இப்பொய்சளை மீஎஏ அமமெய 
பாய இருவருளே வடி.வாவா ஆகலின், “சொப்பனம 
2பாலாசகு ஒருட்போதராகுவோர், என அம். அன்ன



yo ங் லயியலபு, 

12 இருளவமிவாயமாலதறு Gr Matha YB ELA gl Lit 
WIE ts MUG ஒவாககெளிஜல உணமடாம் அகலின, 

வபஙாடே பரையோக முதலியன Boar is il eur gy 
ப ச் ‘ 2 பா. லொள் பார சம்டுப்பெயா எஞு blew m gy, 

Bie Ba வலா பாவால கருவிகளை உ௱ப படி எண்ட 

அி௩்ஸி இரா வருள நிழ்ன வருமெலைழும, By (Bl hy 6 Us 

வரி “ பஸாரீயாகமுமல்ய பேதுளவாசிமகறும், கறி 

we gall gi 1 60s & (2 

ப்பா னம ன . பபோகத கதயும, தேகா பிரபபூச 

பகளையம் Fas, அரு பபெறுவாத அமையாத? 

அதற்குமேல் காரா பரயோசமுதலிடன கறியது என 

ன! எனின, CL ma meee Ut, 

ஜ்துவம்போய்க் கேவலம்போய்த் தானபோ 

யமுள்கழன்று, சுககபரை VNU SBD cy SST 

போய்௪ - சத்தி, ஓழிவிலே போதமபோ யொன் 

war Gano det, அழிவிலே யீன்பவத' கம். 

(இ-ள்.) தத். துவம்போய்க் தேவ்லம்போய்த் தான 

போய் அருளகசமனறு சுத்தபபை ௮ய்த் தன்சதககரம 

போய்ச் சத்திஒழிவிலே போதம்போய ௭-௮. (நி௯ப் 

பாயறினற) தத.தவம முப்பததாறையுடீல்கி (௮வறறி 

னமேல் மறப்பாய்கின்ற) சகேலலாவததையும் tae 

(அத்ததி தவல்களையம் கேவலாவத்தையையும் இவை et



ஒழிவிலொடு கம், be Df a 

erro gerniern அறிவு சான எண டச்? உ மிட 

த துவைகளைற ௫5 ஐ நிஎ*வ5 நண்ணா ரிய உ 

தது இருவருள் உறியிகக g Suuba sory wR ர) 

சானறிர்சேன எனப ௩2௪௫, (ணகி விக்க அயவரு 

ளைக் தரிசித.ஐ) அ. வருளையும் என்றா. :ரமலமாய் 

உளளபமாயே தாளுகி !அப்பறாயை அறிரத இத் 

இத ௮.அஎன்றுதான காண்பானும், காட்$யுமாய் அறி 

ஈ.துவறத) சற Sods அறிவுகி ங்கி ௮ப்பராசகடுி ESE 

தீதிலே தறபோதம் ஒழிக ( gets’ guen பெற்று 

அதனபினனர்.) 

ஒன்றுதகா ஒள தின அமிவிலே இ இன்பு SLD எ. 

(இ௱ஙனம கூரிபவறறுள) ஒனலும் தானாகாத வணர 

யிருகத சிவகதில தான இரணடறக்கலநழ Cue sare 

னையும் இறச இ._சஇல ௬ுகாதீதம்'இச்சசா$ீதம உண் 

மைரிலை எனறு a AG) og. 

பரையோசத்தில அன்மாவின2 தற்ர தர்ர அறிவு 

கெடும த5லின, ௪தஈதரம்போம்'” எனறும், அபபரா 

௪,தஇ 8ீக்சத்தில் போதம்இறர்து சதா. நுபவம் உண் 

டாம் ஆகலின், “சத்தியொழிவிலே போதம்போய்”” என 

௮ம், ஆளமா சிவத்தோடு இரண்டறக் கலந்தஇடத் தப் 

போதவாசனை ஒழிதலாறும் இவ்விடஞ் சுகாதீதம் தக 

லானும் “ஒன்முசாவொனறி னழிவிலே யின்பவததம்”” 

என்றும்கூதினா். இனபாதீதம் என்றமையால் இன்ப 

ப்பேது வருவிச்சப்பட்டது. தத். அவமுதலியன போச்



௩௩௮௯0 நிலையியலபு. 

கப்போவன ஆசலின, போயெனபழு நீல் என்று கூற 

ப்ப்ட்ட்லு, 

இததிருவெண்பாவால் உண்மைநிலை ஈதெனறு அறி 
விசதவாறுகாணக, (௫) 

இவ்வாககசப்?பறு பெறும் ௮ எங்கனம்? எனின, 

மற கூறுனெருா. 

போதப் புரவி பு ஈட னதிலைந்து 

வீதிப் பவனி விமிசாகும் - போதப் 

புரவியரு ளேறினார் போக்ருவர வற்ற 

பரமசுக மாமகாணப் பா. 

(இ.ள.) போசம் புருடனபுரவி »Bev os ada all 

றிசுபவனிதகும எ-து. போதமாகிய அரையன புருட 

னாகிய புரவிமேல ஏறிக்கொண்டு பஞசேதரிய வீதிச 

ளில விடயககளாகிய காட்சிகளைககணடுகொண்டு ௪ழ 

லவிறிசுபபோலப பவனிசசலவதாகும, 

போதம் புரவி அருள் ஏறினால போக்கு வரவு அற்ற 

LIT Og KL ஆம ஓப்பாகாண எ-று. போதமாஇய புர 

விமேல் அருளாகிய அரையன ஏறினால் (அப்போது) 

போச்குவரவு sop herp மெளனாககதம உணடாம 

இதனை மாணாககனே மீ அறிதி எ-று, 

போதம் புருடனோடுங்கூடிப் பஞ்சேஈதிரியவழிச் 

செம விடயற்களைப்பறமும, தங்களம் பற்றாது ௮வ



ஒழிவிலொடுக்கம். ௯௪ 

ற்றைீங்கி நப்போதத்சை உஊர்ளே அடச்கித் இருளா, 

ளைசாடவே இவவருள் அபபோகததைக் ௪ழ்ப்படுத மித 

sre Cos ou பிரசாசிககும். அப்போது மம 

சோதயம உணடாம் தகலின, ௮ங்வனம் உவமைக் நி 

னார். போதவி._யாகந்தம் பெறுகறகு ஏழுவாயநினறத 

புருடன், ௮ஈலின,. இப்புருடனைப்புரவியாக்கிளா. சொ 

ரூபாகஈதம பெறுகறகு ஏதுவாய அருளைப் போசமுன 

னிட்டுக்சொண்டு சேறலின, இபபோதத்தைப் புரவியா 

க்னொ. இந்த மாட்டம்வைகதால அர்தகாட்ட மறக் 

அசழலும, ௮8௪ காட்டம்வைகசால இகத காட்டமற 

நு ௮சைவறமிருப்பள் காண்க, ஒருவன முட்டாவ 

தானம் செயதல முதலியனம இப்புருடனற வேசுமெ 

னக்கொளக, இதறகு உதாரணம், சிவப்பிரகாசம்... 

ஐஓவகையா ஓுறுபயனக COD) && 1 AT கால மபுரு. 

தத.துவமென் றறைரஇடுவ ரதிந்தோர"" எனழும், மற் 

௮ிம வருவனவறமுற கானக. (௬) 

அறிவும் அ5£தமும் பெறுதறகு உபாயங்கூ தினீர், 

இனிச் தறவினத இலக்கணம் யாத? எனின, மேறகூ 

een pn, 

அறிந்தமுந்தி யாராயம் தகம்புறமாயத் தேடி. 

UBESUMUS தானாய் மயம்கிப் - பிறிக்து 

சக.துக்க மாயப்பதமிச் சுட்டுத் தொழில்யோய்ப் 

பகைகெட் டதுதுறவப் பா.



அ: நிலையியல்பு, 

(இ-ள,) ௮௪ம் புறம் அய் தாய் சேடி. நுறிர்த 
அழுக்தி மறச்தவன் அய்த் சான ஆப் மஉய்ப் M6 gy 
சக.தகசம் தய்ப் பதறி ௭-௮. (தற்போதத்தால் விடய 
ங்கள் எவ்விதத்தால் உண்டாம் எனு) உளளும் புறம் 
புமாய் விசாரித்துத் தேடியும், (அவ்விடயங்கள் இடை 
தீதிசாலை அவற்றை நோனேகதிரியங்களான்) அறிந்து 
(கனமேக்திரியங்களால் பற்றி அர்தக்காணங்களால் 
அவற்றுள) அமுகஇயும், (அவ்விடயல்களைக்கேவலச்தில்) 
மதச்தவனாயும், (சகலத்இல் அவ்விடயங்களே), தாளாய் 
மயக்கும், (விடயங்கள் தன்னைப் பிரியாது ter nal 
டத்து Hai Hor) ea em Duss (சென்றுபற்றிப்) பதறி 
யும் (வை தனனைப்பிறிர்த நீங்கயெவிடத் தத்) ஐ௧௫ 
யாய்கின்று பதநியும், 

சுட்டுத் தொழில்போய்ப் பகை செட்டு அறவு ௮ 

ப்பா எ-று, இங்கனம் மயக்கினற சுட்டுப்போதமும் 
கெட்டு அவ்விடயங்களாகயெ உயிரப்பகையும் கெட்ட 

aca அமவ (எனறு ௮ிதி) மாணாககனே எ-று, 

“அறிச்தமுக்தியென்றதனால்” பற்றி என்பது இடை 
யே வருவிச்சப்பட்ட த. தறவுகூறினமையால் விடய 
ம் வருவிக்சப்பட்ட 2. HES AGF CSLOWOR DBD, அவ் 
விடயங்கடைத்தற்கு உபாயம் காடுதல், சுகங்கூறின 
மையால் விடயம் பிதியாதரின றவிடத்தென்பத வரு 

விச்சப்பட்ட த. விடயம் பிறியாதபோ.க அகனமேல்



ஒநியிலொ க்கம். th. Tis i 

விராம் ஐசேறலாறாம, பிறா காபா உளம் பசைகத 

லாறும, இருஎமாகும்ிபொதவாய “பதறி எனமுா. படி 

WHBE கழலவச yor Cum gs rem HH சொழில எனஞா, 

இம்மை,ம்முமைகளிறம் உயிர்ககுத் AO LIE Chew ge 

ஆசலின், அவவிடயஙகளை “some” எனறார். (௭) 

அறிவும் துறவும் இவை என்தறிவிகதர், இனிச் வ 

யோசகமாவது யாத? எனின், Cops. gi Bex up, 

ஈடஈகதெலலா நீயே ஈடப்பபிய நின்ற 

() oh F ரிவரீ யென்மிருக்க வெண்ணில்-அ௮டங்கி 

மயகக மலமழுக்நு மாயையிது வாரா [ன் 

அயாப்பருளா லாஞூவயோ கம். 

(இ.ள்.) ஈடாதஐ எலலாம நீயே நடப்பு அழிய நி 

னற இடம் 8 சிவம எனம இருக்க எண்ணில் அடங்க 

ன மலம் மயசகி SH IPF Bo ௭-2. (கருவிகளை இது 

இ௫ எனம அ.றிஈ.ஐ! சென்றதெலலாம் உன்தற்போத 

மேயாம். (தகலின, இத செவயோகம்தன்று, அக்கரூவி 

களை அறி) செனற் ஓஒழியகினற இடத்தை சீ சிவ 

யோகம் எனறு இருக்கக்கருதினை எனின, (௮க்சருவிக 

ள்) ௮௨ங்கன (உன்னை) தணவமலமயக்கித் தன வய 

“ப்படுததம். (நகலின, ௮க்கருவிகள் ஒழியநின்ற இடம் 
சிவயோகம் ௮னறு, ஆயின, வயோகம் யாதினால் உ 

ண்டாம் எனின்)



௩௯௭ நிலையியலபு, 

மரயை அயாப்பு இறவாரா அருளால் சிவயோகம் 

ஆம் ௪-௪, (உனனால் தறியப்பம் உ ரூவிக்சா எலலாம) 

மாயை, (அககருவிசள ஒழிய சின்றவ டச் த) மறப்பாய 

நின்ற த தணவமலம். தகலின; ( தமமாயையும்) இவ 

வாணவமும ஈசடாத (சுத்தத்து சணதோனறும்) 

இருவருளால சிவயோகம உணடாம் (எனறறிஇ)௪-.ம. 

இச்சசல கேவலங்கள் தறறபோத சுறபோதம்அ௮ரு 

தோ? இவற்றின்மேலும் போசமஉளதெனறு நீரகூறி 

a gy எனனை ? எனின, மேறகூறுகினரூ. 

அருளும் பரையு மருக்கன்மகி போன்ற 

இரவுபக லற்ற விடத்சே - பரமநிலை 

௪தஇக் கழம்மியிலே சச்சிதா கந்தமய 

சுத்தநிலை நீயற்ற து. 

(இ-ள்.) அருச்கனளமதிபோனற அருளும்பரையும் ப 

கல்இரவு அறறஇடத்தே பரமகிலை ௭-௪, அருக்கனு ம 

இயும்?பான்ற அருளும் பமையும் இய பசலும் இரவு 

ம் ௮ற்றவிடச்தே பாரமாகஈதாறுபவநிலைதம். 

சததிக்கழற்றியிலே சச்சிதாகர்தமய சுத்தகிலைநீ௮ற 

றது எ-று. அப்பரமாகந்தாறுபவமாகிய அபல) #5 

இரீக்கச்தில ௪ச்சிதாரகத வடி.வாயிருர்த வமாக க் 

த்தநிலை (இச்சுத்தநிலையே) உனதறபோதம் (சிறிதா 

தோனருத) அற்றரிலை (என்றதிதி) ௭-௮.



ஒழிவிலொடுககம் 7௩௯ 

அருள ஆனமாவிற எப புலபபடத தோறறலானும, 

அபபராயிறு சடிப்பரகக நும, யவருளை இருக்க 

னெனழும,கயவருளைக்சடசசஹ் ப காமா கலானும, இப 

பரை தனமாவிறகத தோறரமுமல ₹தாரறலாலும, இப 

பறையை மதியெனறும, பகலிரவுகணணிற சத தோற 

தலபோல அருளும பராையும தனம1வி॥ க அுபவ 

மாயத தோறறலான “பசலி, வென” கூறினா. பிர 

காசம உட்டணமசோபை எனறும இமஞூனறு குணத் 

தையும உடைய கூரியனைபபோல அருளபரை தநத 

மெனறாமஇா மூறதிலககணததையும உடைப.த இவ 

மஜகல் ன, “சசசிமாக5*மப HSA iv” CEH (GT, QB 

தம அள. (௦ தனமாவால 2H Mam MUA, Mai 

வாகநசா 7*தகல தந ia கூறப்படாத, இகலின், 

் திசநிலை$ிய றற” எனமுா, (௯) 

இனிப பழூாமலமாளஞும அறுநெறி எவகனம? எனி 

ன, மேறகூபுகினரா, 

தாமருநதல போலத தமைசசிவனுச கூணாக் 

இத, தாமருளா லுணபெரை தாமாஇித - தாம 

மிய, அஞ செழுத்தா லாசசிக தடியாக கடிமை 

செயின, பஞசமலக கொத்தறுமப பா, 

“*(இ.ள.) தாம அருதல?பாலத தமைச் இவனுக்கு 

வாண தககத தாம அமுளால உணடு பரை தாம தத 

தாம அழிய ௭-௪, (தமக்கு ஊளுமிருகத அனனாதிகளை)



௩௯௭ நிலையியலபு, 

தாமருகதல்போல, (சறபோதறு் ("வியாதுநின2) சம் 

மைச்சிவலுகரு ஊாளுய் உணணசே ரத. (பஞ்சவி 

டயங்கள் வாதடிப்னெம் அவறறைக் தறபோதகதசால 
சென்றுபற மி அவதறில்அரஈதாமல அருளை முன்னி. 

ம்க்சொண்டு அவ்வருள்சா£வால்கி உணடன௦மும் என 

லும் ஞாபசமறவாமல்) வ்வருளால வாங்கி உண்டு, 

(இங்கனம் அவ்வருளால் அறிகன்ெமோம் எனனும் போ 

தீமுஞ் சுருங்க) பரையேதாமாடு (சறசுதந்தர அறிவு 

கெட்டுப் பின்னர் தரஈதாறுபவத்தில) தாமழியவே. 

பஞ்சமலக் சொத் துறும் ௮ஞ்செழுச்சால் அர்ச்சி 

தீது அடியார்க்கு ௮அடிமைசெமின் அபபா ௭-.த, ஆணா 

வம் மாயை சாமியம் இரோதை மாமாயை என்னும ப 

ஞ்சமலக்கூட்டங்களும் அழும் (அங்கன சட்டைகூடி 

இப்பஞ்சமலகளை நீக்கககூடாதாயின) சிவம்முன ஐ 

கலிதிப்படி உச்சரிப்பதாய பஞ்சாக்கரத்தால் சிவனது 

இருவடியை அருச்சனைபண்ணி, (அத்திருவடியைஅடை 

கத) மெய்யடியார்க்கு அடிமைபூண்டு பணிவிடை செ 

ய்யின, (முறகூறிய அறுபவஙகள எல்லால் கைகூடும் 

ப்ஞ்சமலக்களும் அறும் என்று) மாணாக்கனே (நீ அறி 

தி) ௪-௮. 

SOB அருர்தும் ஊண் அவ்வுலுக் குண்ணிக் 
கொடுத்து கிற்கவே அதனை, அவ்வுடல சிறுகச் சிறுக 

உண்டு தான்பருத்தல்போல, தற்சேட்டட அற்றுச் தம்



‘ ௩ f 
(i fied! GUISE i LD. hy foal 

ட Kays — oy Darke ge ta, eT oe 
அஷ 

உ ழுஹ்பா இழு. த ழுமி உணா ரான, எாமாயவி 

[பும் இல்ன பு புலப்பரலா படர இவரு 

) 9 எி(0, விய்மர் உட வச தச்சசம?பாழும 

Dou hy ed a PL ம்பு பாரை முன 

x hol, ய UL Fal HOD ah ad et FIM ஒப hgh ld DM 

tll mw TaVoel cil if நுமயருளை முடை ய 

howd eg 3s ag TU PHY Rewlosb oti பிற 

Bk மது 4 “தாய்மழு பவருளாலஉணவபாய 

உளு ட வரு ம சாகா புழகவேனம்ம. இகலின், 

தபர) ரம? ஈட ரார, கமல் கேவலநுசளை Go0 

ro og to tr Sod sw gin we Sala sow மா 

Ch oF 1, டான, முன்னா இரமாயதமேதான இய வி. 

உ 2ய/ஈமூம சைமா பமோனழம. ஆசல்ன, இதனை 

Lye Wag Soo ny ராக்கா தி நீஙகும, அகஇ 

ல செய்ப டுக்கிவ, இருவ்னைபபயனகரரம சமமாயத 

சோனழும, இவை சமமாயததோனற்வே இவலிருவி 

BONIS Fine AIT சிவன எத்தமாயையில கினறு 

செயயும டரசகிருக் துயலுகரம, ஒச்சுததமாயையும 

Bal Fld. வள வள அறு எனலும முனனிலைசசட் 

gi Jaz, அவவிருவினைபபயனகளைத தருவது ௮௬ 

Corer OB! ப. அவ்வருளின மறைஈதுநினறு, ௮வலிரு 

வினைபபயனகளையம அ௮வவருளால தாமுணணுதலால 

சன்மமல$ கும, இஙனம 8 மகவே பன்யோகம



உ௭௮௮/ நிலயியலபு, 

ண டாம், இப்பறாயோசத்தால இவவுடம்பும் தாம் 

அன்றென்று நீரகவரும. இவவு.மபு நீறகவே மாயை 

நீரும், தஇுஈசாறுபவாதி தறர்பாசஙசெமிம, இததற 

போதுங்கெட?வே இபபோசசதிறகுத தான அலலாச 

BMGs தானெனழும, தன்தலலாகபோகததைச 

தனசெனறும மாறுபாடாயக கருகப பணணிசினற 

ஆணவஙகெடும, ஆ-லின, *சாமழிபப்பஞ்சமலககொத 

தறும'எனமுா, இ ஙனககூறியவாறுநிைசளால ப 

ஞ்சமலங்களையும் நீககசகூடாசுவா நகாரமாகய திரோ 

தையையும மசாரமாயெ மலதசையும பினனிட்டு, ௪ 

சாரமாகிய வெததையும வகாரமாகயெ தருளையும முன 

னிட்டு, யகாரமாயெ சான் ஈகார மகாரமாதிய பாசத 

இறகும், சிகார வகாரமாகயயே பதுககும நடிகினறு, வகா 

சமாகிய அருளைக்கூடி சிசொாரமாகிய சிலாறபவத தில 

வசாரமாஇய அருளு கழலா, யசாரமாகிய தற்போ 

தங்கழல, இல்கனம ஐவவருளே சாவாகச்செபியாமற 

செபிதத, சிகொரமாதிய சிெவசதில மநீசபபடுவது ug 

சாக்கா சரிசனம, இங்கனம் பஞ்சாக்சரதரிசனமும 

பண்ணி, மெய்யடியரர்கருப் பணிவிடைசெய்பின, முற 

கூறிய நிட்டைசளும் சைகூடிப் பஞ்சமலங்களு மறு 

ம. அகலின், *அஞ்செழுத்தாலாச்ித தடி.யார்க்கடிகை 

செயின், பஞ்சமலச் கொத்தறும'” எனருர், இங்கன 

் பஞ்சாக்கரதரிசனம் பண்ணுதல் சிவனுக் கருச்சனை 

ஏசலின், “இஞ்செழுச்தாளர்ச்சித்து!! எனரர். (௧௦)



pf devi Arai th. Fa 

சேவா AGT 4 த ஈரகரசை நுடியேன பெ 

இவ எக்காள? உற று இ ஈம மாகைகளைம ககக, 

மேல அருளி Ot Pam ft 

> mayo பீரசகல கேவல? சாடி. 

அ ரர இிபபு மஙகதுபோ லாக?! - இரவுபகல 

தாககாத பாசத்த தலததுநாமலை/௪8 

ber OSG HU பரம, 

(இஃ) சர * உஇபபின ச: கேவலத்கைக காட 

ஓ முள உது ட ரறுர்ச பழ பாலி தி எ பட சழு 

வகா Yul ராமு கூடிறினற Fi பதில (உனத 

திலின உருபு. வச்தம்பப ச சலமையழைம, மய 

ககம wel “hb tuys Csae 6 (oer MLD உனமாறுிவிதத) 

சகல Caan? உளை நீறகபபணைரை உனனளை உளளபடி.) 

HONG , 1 னம உளளை அறிவிசாபினனாத்தோ 

னறும) தஇருவருள தரிசனததிலும (இவவருளை* ௪௧ல 

மென்றும இது சுழமனறு?சானறும பரையோசததை 

க சேவலமெனறம கூறிப சல சேவலகுகளைபபோ 

ல (உனசகநுபவமாய) தரிசிபபிதத (பினனா,) 

பகலஇரவு சாசகாத சுச௪௪தலச,து உனைகாம வைக் 

5 எமககுபபரம ஆககா.தநீ எ-ம. (அசசசல கேவலம் 

களும இசசசல கேவல களும.தூய) பகலிரவுகளும 

தாகசாதினற'சுகாதிசமாயெ) சததரிலையிடதஅ உன 

னை சாம்சொடுிசெனறுவைகச எமக்குப்பரம், (௭ணடுக.



&00 கிலையியலபு. 

றிய இருவகசைச சகலகசேவலய்களி, ரம் உண சற?ியாத 
உதை முனவஷிட்டு உணடாகமாது (எரமைமுனயர் — Rs 

கொண்டி செல்வம் உனககுப பரம, இுஉனரு ரென 

றியேல உனகக ௪௦ குதகிலை வருமென) 8 (1 17த। 

GT My. 

ய் oo . 

ஆனம?யா உ ளந ரீட்டினும் எதரிறறவிடச மேச 

னதும 23ல சேவலர்களைபபோல, இவை $ங்கித தன 

சோ ௮றிமற் இடச்தல சோனறும இரவருளையும பரை 

யையம எதர்டாயமஎத்ரீடறறும் தரிசித்சலின, அர 

ஹ்யோலாஎக”” எனமுர. எமக்குப்பரம, எனறமையால 

உன லமு ப பாமஎனறது வழுவிச்கபபட்ட.  பரநறு 
ர் 

சாரியா மாணூக்கனுககு உபதேடுிககுஙகால உமம 

வமாக கூறவேணடும், அகலின, எமகருப பரம” 

oe (7 

கருப்ப நிலத்தைச் கறண்டுதிரி வார்கர௪ 

சருக்கரையே லாயிற் சனித்தாங் . இக திவீமெ 

எந்தலைமை யென்பிரா லினர்வாக் கென்னவே 

தந்தலைமை மாண்ட தலம். 

(இ-ள் கருப்பரிலததைக் கறண்டு இரிவார்ககுச் ௪ 

ருக்கரையே வாயில சணித்தாங்கு இருகதிவிடும் ௭-2; 

(சுவையைலிரும்பிச் கருமப௮அததொழிதத) அசகருப்ப 

நிலத்தை (சமதுபற்கொடு) கயணமகொண்டு தரிவோ 

ர்க்கு (தெய்வகதியாய்) சருக்கரை தானேவாது அவர
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ற்ற) தறபொ 2 மதைப பினபிட9 அருட்போததக 

மன்னி. செனமா எனி௱, இயயரு. ப்போத?ய 

உவஸணா ப! 3 ஆனபரதினசண) அழு டலிரிம.. இக 

வண்ட 
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உ ஞான மபா. றற இடம எனறு அறி நீரும 

91 நூல நெடிஐு ௩-றயே செயமீ£) எ-று. 

சரியா 92ளைலிடடு இர நூல நெறிச ,ச௪னமுல் போத 

ப ஒழிய, இபபாதம பில த2சசரதானே தோ 

றம். தகலின, “4ருப்ப சிலததைக சறணடு இரிவா 

ரகத௫௪, சருக்கரையே வாயிற சனிததாங்கு”" எனறுவ 

யைகூறிஞா. உகதலைமை என்பு தகதலைமை என்று



௪0௦2 நிலையிய௫பு 

Cer oF la Fg een D சீழ் 1 ௨௧௪. புறா sry 

SP De pry Osha dem mins ox Cot sh Poe 

Cw rer ww glo 

டோடடபுரனி எனற ॥ தி ;கெண்பாழமுசல Pa Car 

ர தாடு ஸபபாஉலானை உ தசாச நசிவுரில்யும திறவு 

தீலைய ஐ, வாடாகரிலைபம, EFRPR UN, GR Ewa to 

அறுசசமபருசாசகரகிலையும, மூசச 71 யம, இரநூல 

ம)சதிசசசன சாகச வீட்டனபு ிடைச உமெளாழும 

(மயபுசிடியுஉதறிசெகுவார காணச, (௪௨) 

கணமணியி சாய நீழல சுலச்சாறபோடஷு 

உணள-மயைகீ பூணடென் ெொரயுணாகதித _ 

துணணெனவே, பாதஇ நக சிிதிரமபோற 

Ts Soto காமபரவித. கோதகசரளசெயயா 

பபிறவர்ச சொல, 

இசதஇிநவெண்பாவிள ௮ருதசம் இரநூலினை ஈனகு 

ணரும் (ரெறியின.லு ஈலலறிவாளாககூத தானே விள 

கும என்க கொள்சு, 

gion 148 யாறுமூகன் ருனேயெள் லுள்ளத் 

தமர்லிருக இராற கருதசம்--இிமிரமறக 

am inom பொகலாச கடையேனைச சோலீட்டில் 

arene Gurgall ae, (௪௩)



கடி ~ 

a cof COmAA Tin eng 

ee Crm ure eer om காபி தகி 

mp nowt unl மென ப இன கவ் இட்ட 

Ng tg MA EE) WOE MH F PLR GOT 

உடாம்சால கொண்ட Fn பு, (x@ 

க் 
2 பு பர "ரச Lp nr mle பா பாக 

b tO Ve eh om & Gear stom புக? 

எண! சி hear க 6 Pins pfu A a 

eamitag ds சலா கொல arr) 

உ டாக A ew alt gala nm &1p JF Fen 

உளசாமஉா ATL YPM Mal H PHOT F HO we —P எளத் 

2 ற்,” whe & é sh "ow tue lo ra ey பூணாண 

a BY Our Ne « ir லோரஈத, (௪௯) 

Cun pot gy  சேோசததி லறபான் மூன்று 

பு2ழ்சசதி பதியொழிவி லிருபத செட்டு 

சதி?யாசல் ஈருமஞ சரிக் சமி 

சரு துமுபபான பினை ஞா பதினா லாரும் 

அுதிவிரத்தி விளச்சா தறவவத்தைத தன்மை 

“* கொகைபதின Cpe HUF mse eT றாகும் 

மதிதருவா தனைமாண்டார் தன்மை நிலையியல்பு [?w, 

ச ழங்மு மொன்பான் பதிஈ மூன்றாய் Gag te we



FOF நிலைபியல்பு. 

பொறபுறு5ற போரூர்ப பொலிஈத ரிதமபரத்தே 

விரபொலியும வேலா வியனருளால்--தறபோ 

தொழிவிலு௮ மாசாதத் தள்ளொடியாச் செய்த 

ஒழிவிலொடுக ES HOT றம், (௪௮) 

நிலை பியலபு முற்றிற்று, 

ஆ. அதிகாரம் ௪௦-இ), கிருவெணபா - ௨௫௩. 

  

ஒழிவிலோடுக்கவுரை ழற்றிற்று, 

முற்றும். 

இருச்சிறறமபலம, 

  

நகாமகோபாத்மாய, டாக்டர் 

உ, வே, சாமிநாதையர் நூல் நிலையம் 

அடையாறு, சென்னை..20.




