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INTRGOUCTION. 
~~ 
> 

HAT the Tamil literature has drawn mucis 

of its inspiration from the Mother of all Languages, 
especially from her Philosoplies, can be very easily 
made out if we just glance over the works of such 
ereat ‘Tamil writers, as Thiruvalluvanayanar, Tha- 

thuvarayar, Manickavasagar, Thayumanavar, Thiru- 

Gnanasumbandhar, Appar, Sundarar, Veéray Ala- 

vanthar, Nammalvar, Thandavarayar, Thuraymang- 

lam Sivappragasar, Thirumular, Avvayar and a host 

of other eminent writers, The great author of 

“NaNA JEEVA VATHAK KATTALY’’ is one of them. The 

book has been very ably cotamented upon by 
Mr. Vapivatu Cuerryar, Pundit, Hindu Theolo- 

gical High Scheol, Madras, Whoever wants
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tu have an insight into the mysteries of creation, ag 
understood by the old Aryan sages, and have some 

conception of the Vedanta Philosophy, should make 

za point to go through this invaluable work. In a 

very short compass, the difficult subject has been 

handled in such a masterly manner, that it throws a 
great credit to the ability of the intelligent author. 

11026 whose ignorance of language does not allow 

tuein to read the Vedanta Philosophy in the onjyi- 

nal, will do well to read this little but perfect book 

“lich has been so lucidly commented upon by Mr. 
tHuerridn. The reader will be more than paid for his 
hiLours. This is my bonest opinion. 

2 உரக... 5 ச 

SULOUE HOMAKTUSNAAALNEM 

of Sit Ramakrishna Mission, 

MADRAS,



(ம B ou 60) Te 

அவ்வை 

ரீ அலை ஜர்ரசாயகளுகிய பரமசுலான் MGTH we 

சார பதீதர்சளாயிருக்கின்ற ஜிவர்கள் wyS HRS Gust 

ருட்டி மூன்று காண்ட வடிவினகாய வேதக்கனை வெளிப் 

பமித்தினர். அம்மூன்று காண்டங்களில் முறைய மலம் 

வி பம் ஆவ ணமென் ஆம்சான் று 2 அர ங்களை யும்நீ Bort 

தீதிக்காம் உபாயம் பலவுள, அளமிவதாதி கரரமும் நுண் 

ணிய அிவும் பெர்று அவவுபாயங்களை த் தெரிந்துகொள்ள 

£ட்டாத ஜீவர்கலிடத்துக் கருணையினால் ௮வ்வீசனருள் 

வழிப்பட்ட அன்மிரார்கள் அவவேகப்பொருள்களை வீ 

இம் oo Sule பலழால்கள் செய்திருக்கில் றனர், அல 

ள் பேத த்தை PLL GB த்த 

சமா யுள்ளது FIVE ASSIGG Aa 2 ாமணிபாயெ ே வேதா 

FU FF DoD. Ds ௪ குரும் சாராம் 

றத FS Sql th BLOT LD. இதனை வ்ளக்குதற்கு அசியத்தினும் aul 

மினும் அசரேக நூல்க ளமைக் திருக்கன் நன, ௮ங்கனமாயி 

Sy fh நானகு சாதனங்களைப் பெற்றுவரும் பரமாஸ்இகரும 

அப்பல நூல்களை Hoo Haran Meso Nu மந்தமதியி 

னருமான அதிகாரிகள் எளிதிலறிச் தய்யுமாறு கருணையே 

Ae Anos arr. Le Crag So செவன் நாகாஜீவவாதக் 
சட்டளை எனலும் நாலினைச் செய்தருளினர், ௮ பலவருட 

ங்கள் தொட்டு நம்முன்ஜனோர்களால் வேதாந்தம் பயிலும் 

பாலர்க்கு மூதலூலாக வழங்கப்பட்டு வருவது பிரசித்தம்,



4 முகவுரை, 

அனணுல் இக்காலக்தில் அரிய முகலிய பலமொழிகளினின் 

றும் தமிழிற் பல கடினமான விஷயங்கள் லவக்து வழங்கிவரூ 

கின்றன. அவற்றையும் தெரிர்துகொள்ளுமாறு அரியர் 

இச் நாலிலயே சூகப்பித்துளரேனும் ௮ந்தச்சூரனையாகய 

குமிப்புக்களைா அங்காங்கு Hans OS gens sor as wf 

யாவரும் எளிதிலுணர்கல் ௮ரிதென வுணர்க்து, சென்னை 

இந்து தியலாலிகல் ஸ்கூல் கமிழ்ப்பண்டி கரும், சென்னை மா 

wer sponsor வேதகார்த பால்காரா யெழுந்தருளியிரு் த 

மகான். சை, இரத்நினர்செட்டியார் ௮வர்களிடத்து வேதா 

அப்பிய/ஈம் செய்தவர்களுள் ஒருவருமாகிய ம-ஈ-ர ஸ்ரீ, 

கோ டிவேலுசெட்டியார் அவர்கள் இதற்குக் குறிப்புலா 

யொன்று எழுதினா, Ig Sagrng விஷயங்ககாக் செஸி 

ர ய்க் காட் Ba AIL டு அதனைப் (ழ். ப்பவார்களின் 5B ; 

விசாரசாகாம் விருத்திப் பிரபாகர முதலிய பெரு நால்களில் 

பிரவேடுக்கற்றாப் பேருதவியாகவு Desh rg. அலால் 

வேகாத்தப்பிரகமாப்பியாசிகள் ஒவ்வொருவருக்கும் இஃ 

இன அியமையாததே, 

  

இம்முசவுரை வேதாக்த வி வ௫ரோம ணியும், விருத்திப்பி ரபாக 

ரம், விருத்திரச் இனாவவி, விசார சந்திரோசுயம், பாலபோசம், தர்க்ச 

கெளமூதி முதலிய அரிய பெரிய நால்களின் மொழிபெயர்ப் பாசிர் 

யருமாகிய தஞ்சைமா நகரம், ஸ்ரீமத். வே. தப்பு॥ஈமீராஜுஈ அவர் 

களால் எழுதப்பட்டது,
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இிவமபம், 

சிறப்புப்பா ud sek 

சிதம்பாவாசி கோயிரரர் 

ஸ்ரீ பொன் னம்பலசுவாமிகள் 

அருளிச்சேய்த 

எ சீக்கழிநேடிலடி ய3சிரியவிநநநம். 

ஈலமுடைநா சாசிவ வாக மென்று 

ஈவிறரு கட் L_ Gon il DG ஞான Hl AHH 

பலவு மாயக் தங்கங்கே பகர வேண்டும 

பாங்குடைய பொருளெடுத்து விபாக்கியா னித்தர 

னிலகுசென்னைப் பஇிவைகும் aly. SIU Go 

விருந்கவக்சகோ னிதிலணுவு மூரணின் ரூமாம் 

குலவுசா தனமென்னு கான்கி னோடுக் 

கூடியாய் பவாக்குமுத்தி கூடு மன் oD, 

சுபம்,



௦ சிறப்புப்பாயிரம். 

காஞ்சீபுரம் 
மகாவித்வான் இசாமன் வாமி நாயடவர்கள் 

இயற்றிய 
துறு 8ர்க்கமிநேடிலடயாசிரியசந்தவிநத்தம், 

மே எறிஞர் மேதினி யோருய விழைவொ சரெொரைச்சரு செய் 

நானா சீவ வாசக் கட்டளை யெணுமொரு ஈவையறு நூற் 
கானா வன்பினொர் விரிவுரை தந் னணிவரு மிப்பாமலக் 
கோனா வலர்பெரு மானெழில் வடி. வேற் குலவுறு பெயரோனே. 

இருக துருக்தி இர்திரபீடம் கரபாத்துர ௪வாமிகளா ன் 

ஈசூர். சச்சிதாநந்த சுவாமிகள் மாணாக்கர்களுள் ஒருவராகிய 
ஸ்ரீமத். தண்டறை-சுப்பரரய அசாமியா வர்கள் 

இயற்றிய 

எழூரர்க்கமிரோடலடியாசிரியவிநக்தம். 3 

Los Far துண்மை 0. ரிந்தவர் போற்றும் 
பாக்கிய ஞானமார் 0.“ மல் 

இரச தின வள்ள வின்னரு டன்ணா 
விலங்குமத் நவிசமெய் யறிர்சோ ன் 

assed een Guat gaa 

டளைக்கொரு குறிப்புலர வகுத்றட் 
டிரக் இனை யெவர்ககுர் ெொரிக்சனன் வ௨உவே 

லெலும்பெயர்ச் செவ்வியோன் மாதோ, 

  

- 

ஆ சுவாமிகள் மாணாக்கர்களுள் ஒரு உராய 

ஸ்ரீமத். ப-தங்கவேலையரவர்கள் இயற்றிய 

அறுசீர்க்கழி:நடிலடயா சீரியவிநந்தம். 

ஒ.டுறவொன் நில்ல। த வான்மாவே யுண்மையென 
வுரைக்குஞ் சீரார்



சிறப்புப்பாயிரம். a 

கட்டளைக்கோர்குறிப்புரையைக் கருணையினா லெடிக்செவாக்குவ 

காட்டி னானால 
சிட்டர்களாற் புகழ்கின்ற இிறமுடையா னறிவுடையான் 

G i & இ ம்க்கான் 

இட்டனவன் வடி வேலென் மியற்பெயரா னெ.ம்மஷனோர்க் 
கெளிஇனம்மா, 

emer 

Cog சுவாமிகள் மாணாக்காகளுள் ஒருவராகிய 

உ a e e ர 

ஸ்ரீமத். பி.ஆறுமூக முதலியாரவர்கள் இயற்றிய 

துறுசீர்க்கமிநெடிலடியாசி"யவிரத்தம் 

Ar SHE) syste of ev GLO) Sam ws He Catt 
நாநா வே 

வாகமெனுக் கட்டளையி னரியபொருள் வளமினிஇன் 
வகுக் இட் டானால் 

Va apie. விள ௨௫0௧ல் லிரச் ெத்ரைப் பதித்ச வடி 
வேவென் றிங்வ 

னொ றம தாப்;கா மணியெவரும் புகழவுள 

முன்னி மாதோ, 

வி கீவான் 

ம. இராஜகோபாலப்பிள்ளையவர்கள் இயற்றிய 

ரேரிசைவேண்பா, 

தருநானா €வவா தக்கட் டளைக்கிங் 
கருஞான முற்றெவரு மார. விரிவா 
பிலகுரைதர் தான்புலவ ரேறு௨டி. வேலென் 
துலகுரைச ருற்றா னுவந்து, 

வளர்
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சிவமயம், 

திருச்சிற்றம்பலம். 

தசோோரூபவணக்கம். 

பொன்னுல் கத்தினிற் புவீயிலநர்தரக் 

சகென்னுடை யுட்பறத் Sowa Ger pg 

மன்னுசிற் சோதியே வடி.வ மியாவுமாய்த 

துன்னுவ தப்பொரு டொழுதி றைஞ்சவாம். ்் 

குருவணக்கம். 

சந்தைகா யாலானுளஞ் சார்கதியிங் கரவானு ர oe eS t 

மர்தமிலா வின்பரமச் காவானு - மெர் தழுயிர் 

கானாகு வானுருு QO வானுமருட் 

கோன்கு aT Bie GG. 

ருச்சிர நறம்பலம், 

EERE ana.



௬ * 

பரப்பிரஷஹ்மணேோம;, 
, 5 ௦ 5 3 ஷி: தாகா வவரதககட்் டவ, 

eee D0 000000. S Ee 

நூல் அவதார. 

Paper கருமத்தினால் மல (பால) மும் சசவரோபாசனையி 
னால் விட்சேபமு (மன மொருமுகப்படாமைய) ம் Felts Dun Qe 

சொரூபாவரண (பிரமவடி.வ ஆன்மாவை யுள்ளவா றியாமை) மாத் 
இரமுடைச்தாய், நிச இயாறிர் இயவஸ் விவேகம் (மித. இயப் பொரு 
ளின்னது அறித் தியட்பொரு ஸின்னது ஏன்று பரு தீதறியஈ் தன்மை), 

இஈுபரபோகவிராகம் (இவவுலகத்திலும் சுவர்க்காஇ லோகத்திலும் 
உள்ள போகத்தில் விருப்ப மில்லாமை), சமாஇசட்க சம்பச் இ 
(சமை, தமை, இதிக்கை, உபரஇ, சிரத்சை, சமாக யென்னு மறு 
“pe a * * . aden @ ம ச . க ட 
குணங்கள்), மூழுட்சுச் துவம் (இயல்பாகவே மாட்சத் இல் விருப்ப 

மாயிருக்சல்) என்னும் நான்கு சாசனழமு முடைய ௮ இகரி சற்குரு 

வாயிலாகப் பிரமான்ம ஐக்கிய ஞானத்தை யெளி9 லுணர்ட் த, கார 

ண (மாயை) சத ஜககத்தின் மிவிர்சீதியம் பரமாநந்தப் பிராப்இயுமா 

இய மோட்ச மடையுமாறு, உபமிஷத்து இதை பிரமகுத்இர Our 

  

  

* நாநா - பல, ஜீவர் - உயிர்கள், வாதம் - பொய்யென்று நிச 
யித்தல், கட்டளை - மேறை. எனவே, சீவபேதங்களை த் திீச்துவஞான 
தீ.தினால் வாஇத்.து (பொய்யென்று ஙிச்சயிச்து) ஏகவடிவாய். விளங் 
கும் ஆன்மவடிவ சிவச்சைச் தெரிவிக்கும் நால் என்பது அதன் இர 
ண்ட பொருளாம்.
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னும் பிரஸ்தானச் இரயக்களது முடிவை நல்லாசிரியர் மூலமா யா 

ரத அநாத்மாகார விருச்து யொழிர்து அறிவாகாரமாய் விளக்கி 

மருந்த சேஷாக்திரி சிவனார் என்னும் பெரியார் சகல வனர்ச்சங் 
களையும் காரணத்தோடு ஓழித்கற்கு நேர்சாதனமாயுள்ள பகாவாக் 

சிய ச் இன் பொருளை யிந்நூலின்கண் ௮த் யாரோப அபவாரக் இரம 

மாகக் கூற இன்றுூர், 

விஷய அவதாரிசை, 
ஆன்மவடிவ௫வம் உபாதியினாலே ஐவகையாக விளக்கைக் 

கூறல், 

க, கீதப் பிரமமா யிருக்கன்ற சர்வ சாட்டுயினிட ௪.இ:2௦ LOY 

௮ச்கினியிற் சூரபோல அ௮பின்னமாக வொரு சத்த 
௪ ௪ தி . ms OO ௪ a உ an, wo 

யுண்டு, ௮ர்தச் சத்தி, அதீதப் பிரமக்கி லடங்கி யிரம் 

கும்போது சுத்தப் பிரமமென்று பெயர். இந்தச் ௪தத, 

விசரிம்பித்துச் சுத்தப் பிரமத்தை வி.பாபிககும்போது 

பரை வி.பாபகத்துக்குள் இருந்தபடிபினாமீல பரப்பிரம 

மென்று பெயராயிற்று, 

சுத்தப்பிரமம், 

க.--(தறிப்புரை). ஒன்றாயும், அசண்டமா(கண்டிக்கப்படாததா) 

யம், அசந்கமா(கூட்டமற்றதா)யும்,உற்பத் திராசமில்லா சுதாயும், ௮ தி 

ரிசியமா (அச்மானுபவத்தாலன்றி இச் இரியா இகளுக்கு விஷய மாகா 
ததா) யும், நாம (பெயர்) ரூப (வடிவ) ந்களற்றதாய மிருப்பது 

பிரமமாம். இது பெருமையால் (வியாபகமா யிருச்சலால்) தன்னை 

யொன்றும் வியாபித் இருத்த வில்லா திருப்பது பற்றிச் “சத தப்பிரமம்* 

என்று சொல்லப்படுகிறது, தத் தவக்கூட்டக்களைத் தத்தம் காரணங் 

களி.லொடுக்டகுிக்கொண்டு சென்றால் காரணகாரீயங்களின்றி முடி. 

வாட் நிற்பது பிரமமேயாதலால் இய்வலசரத்து இது சுத்தப்பிரம
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மென்றும், அரிர்வசனிய வடிவ மாயாசத்தியோடு உடி உப கப 

காரியச்திற்கு அபின்ன ரிமித்த உபாதான (ரூரல்) விவர்சிசகாரணா 

மாய் ஈன்ற அவரரத்துக் காரணப் பிரமமென்றும், மாயையின் ஈர 

ுவருணத்தில் பிரஇபலித்து உருத்திரனா இ வடிவமாய் மன்ற அஙு 

சரத்றுக் காரியப்பிரமமென்றும் சொல்லப்படும். சத்தப்பிரம்தளை 

வஸ்து என்றும், சத்துவழென்றும், மெய்ப்பொருள் என்றும, ரெம் 

பொருள் என்றும், உள்ளு என்றும் கூழுவரா். 

Sida Fs, 

பிரமமான; மறைவின்றி (சாரே) மசொரூபவடிவ ஞானச 5) 

லே சனது அகா (உற்பத்தி யில்லாத) கற்பிதமாயையிற் பேரன் 

றிய சகல இரிபுடி (காண்பான் காட்சி காணப்படிம்பொருள்) கனை 

யம் விஎங்கச்செய்து சம்பர்தமின்றிக் காண்பதால் சர்வசாட்சியாம். 

சத்தி, 

சுதந்தரமின்றி (தாமமா) யிருப்பது சத்தியெனப்படும், ஈணடும் 

சத்தியென்றுு பிரகரு இயை. “பிரமசர்ரிதி மாத்தித்தனொலே பல 

விசித்திரமான ஐகம்ரிர்மாணஸாமர்ததியமுடைய புத்தசவரூபமா 

இய பிரமச்தனுடைய சத்தியே பிரகிருதி” என்று நிராலம்போபரிஷ 

த்துக் கூறுகின்றது. (பிரகிருதி யென்னும்) சத்தியானது (பிரம 

மென்னும்) சச்தனைத் தவிர வின்றென்பதை விளக்க “அக்இனியிற் 

சூரிபோல அபின்னமாக(வேறுபடாததாக) ஒரு சத்இயுண்டு' என்று 

உவமான வாயிலாகக் காட்டப்பட்டது. |அக்இனியிற் சூரிபோல 

ஏன்பது உவமானம்.] 

இத்தப்பிரமம், 

மனோவாக்குகளா லறியப்படாது காரணகாறியரகசெமாயுள்ள 

சேசனம் அதிதப்பிரமமாம், | அதிதம்- மீறிப்போதல்,] அதிதப் பிர 

மத்தில் பிரஇருஇியாகயெ சத்தி யடங்கி யிருத்தல் கயிற்றில் பாம்பா 

தற்குரிய சத்தி யடங்கியிருத்தல் போலவாம்,
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பலர, 

பிரகிருடியாகிய சகி வி௫ஏரிம்பிச்து (அஇக்கரமிக்து ஆசா 

வது வெளிப்பட்டு) ச் சுச்தப் பிரமச்சை வியாமிக்கும்போது பரை 

என்று சொல்லப்படுகிறது, பரை யெனினும் பராசச் இ யெனினும் 

ஒக்கும். இருக்கோ. வயார் “காகத் இருகண்ணிம்”? என்னுஞ் செய்யு 

ஸளினரையி.? “யவையுமாமேசகம் பராசச்இ?? என்றனர் பேரா௫நியர், 

இதுதான் காமரூபவடிவ எப்பொருட்கும் மூவகாரணமாய் நிற்பது, 

இறு மூலாவித்தை என்றும் மகாமாயை என்றும் சொல்லப்படும். 

சுத்தப் பிரமக் இல் கற்பனையாக அடக்கஇயிரூ் ௪ பிரதிரு இ உலக 

BT PGT init Lor Oy வெளிப்பட்ட அவசாச்து HY A DBS பிரமம் காண 

மாமென்றும், அனால் கற்பிதமாக மறைபட்ட பிரமச்இன் எக 

சேசபாகம் பரப்பிரமமென்ற பேர் பெறு சலின் அப்பேர் அசன் காரிய 

மென்றும் இங்கமியக்சக்கனவாம், 

பாப்பிரமம். 

நாமரூபவா.வ எப்பொருட்கும் விவர்ச்தகாரணமாமம் கனக் 

கொரு காரணமின்றி மேற்பட்டும் வீயாபகமா யிருப்பது பரப்பிரம 

மாம், 

உ௨-௱இலட்சண சூனியமா யிருக்கிர்ற விந்தச் சத்திக்குப் 
பிரமச்தினுடைய சந்நிதானக்திற் பரூஷ சமுகதக்தில 

ஸ்திரீக்கு. இன்பஞ் சனித்தாற்போல அ௮விக௬௪ சத்வ 
ரஜஸ் தமோருணங்க ளுண்டாயின. இரத்தச் கச்ச சத்து 

வத்திற்கு அனந்தருப சத்தியென்று பெயர். சுத்த ரஜ 
சுக்ருச் சித்துரூப சத்தியென்று பெயர், சுத்க தமளாக் 
குச் சத்துளூப சத்தியென்று பெயர், இந்தச்சாரணமான 

அன தரூப சத்தியுடனே பரப்பிரமக் கூடிச் சர்வானந்த 
சுமுச்சியை யடைஇன் றபோது பரப்பிரமமென் சிற பெயர் 
போய்ப் பாமானக்க ரென்கின்ற பெயர் வர்தது, இர்தப்
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பரமானரந்கர் இத்றுரூப சக்தியடனே கூடிச் சர்வப் பிர 
காச மென்கின்ற QE rns ena Son Fou wane. Bar OO 
ஆ, பரமானந்த சென்கின்ற பெயர் போய்ப் பரிபுரரை 

ர வ ஒன்ற Quint asp, Dios பமிபூபணார். சற்று 
ரூபச Fou AWE சர்வவியாபக மென்கன்ற எக் 

ிராவச்தைபை ப/டைின் ஈபோறு பரிபூரை ரென்கனற 

பெயர் போ ய்ப் பனொல்கன்ற பெ! வரது, 

இலட்ஈணம். 

௨-௮ (௬-ஸா), ஒன்றிற் சிறப்பா யிருப்பசாயயெ ரூறி டுலட்சனா 
மெனப்ப?ிம். இறு சொருபலட்சண மெலும், தடத்தலட்சண 

மெனவும், உபலட்ரண மெனவும் முூவகையாம், 

(1) எ.து (ஒணன்மிற் இறப்பாயிருப்பகாயெ கூறி) எப்போறுமிருப் 

பசாய் (மற்றவற்றினின்றம்) வேறபிரிக்கா.! கின்ற தோ௮துசொ 

ரூபலட்ாணமாம், இசற்குசாணம்: ரூரடையது *பென்றாற்போல் 

வ. (3) எது ஒருகாலத்திருப்பதாய் (மற்றவற்றினின்று்) வேறு 

Sis தறிவிாமின்றதோ ௮ சடர்சலட்ரணமாம். இதற்குதா 

ரணம்: சரபச்காரன் இவன் என்றராற்போல் வற. (3) எ.து காரியத் இற் 

சம்பந்த மில்லாரதாய் (மற்றவற்றினின்றதம்) வேறு பிரி ga belaben 

oC sr ௮. உபலட்ஈணமாம். இதற்குதாரணம் : காகமுூடைய வ்ட் 

டீர்ருட்போ -ன்ராற்போல்வறு. காகம் போனவிடத்தும் வீடறியப் 
2 of 

RG ce we ட் பூ தில் விசேடணமாம், உபலட்சணம் அட் தீசலட்சண 
~ 

a x ijunt Sema விளச்குசற்பொருட்மி வேறுபிரிச் தெழுதப் 

LiL 

இலட்சண சூரியம், 

பரையென்னும் சத்தி (பிரசரு 5) சத்சென்ராவது அசத்தென் 

ரூல் குறிப்பிட்டறியக் உடிய லட்சணமில்லா இருப்பதுபற்றி இல 

ட்சணசூனியமா யிருக்கின்ற இச்தச்சத் திக்கு” என்று கூறப்பட்டது.
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ரமத்தில் (கற்பிசமாய்) உள்ள பராசக்தி பிரமச்தைட்போல் 

மூன்றுகாலச்தும் பொய்யென்று நிச்சயிக்கப் படாமலிருச்சலின்மை 

பான் சத்தன்றாம் (யாது சத்து அது எச்காலச்.து மூள தாதல்வேண் 

மம்]; மலடிமகன்போல் முக்காலத்தும் சொருபமிலதாயிருச்த லின் 

ஸபயான் அசத்தன்றாம் (யாது அசத்து அது எக்காலத்து மிலதா 

சீல்வேண்டும் |) ஆகவே இது பொய்யென்று கிச்சயிக்கத்தக்கதாயும் 

Os ரூபமுளதாயும் இருச்தலின் சத்திற்கும் அசச்.இற்கும் வேரும், 
அகவே, ஒருகாலத் து(மயக்க சாலச்து)ச் சொரூபமுடையதாய்த் தோ 

ன்றி மற்றொருகாலத்து (தெளிவுகாலத்து)ப் பொய்யென்று நிச்சயித் 
தற் குரித்தாயிருப்பது சதசத் விலகூணம் (சத்இற்கும் ௮சச் இற்கும் 

வேறுபட்டிருப்பது) என்று பெறப்பட்டது, சதசச்விலட்சணமெனி 

னம் மித்தையெனினும் அ௱்ர்வசனியமெணினும் ஓக்கும். 

பராசத்தியினின்று சந்துவாக் தணங்களுஷ்டானமையை 

விவரித்தல். 

பரப்பிரமத்தின் சர்கிசான (௪.இர்) விசேடத்தினாலே பராசத்இ 

யினின்று சச்துவாதி முக்குணயக ஞண்டானமையை விளக்கப் 

புருஷாமுகத்திலே (எஇரே) ஸ் திரீக்கு இன்பஞ்சணித்தாற் (உண் 
டாளாற்) போல”? என்றுவமை கூறப்பட்டது. **போக்குவிகாஞ் 

சிறிதும் பொருந்தாது சன்னியஃ பிற் பொருக்இ நிற்பக், காச்சமசை 
யா இருந்து மக்காந்தத் தெ இளுசி கம்பிச் தாற்போல், வாய்ர்தவதன் 

(பிரமத்தின்) சந்நிதியின் மாயைவிகா ரம்புரிந்து மணிச்சூன் முத்தி, 

யேய்ந்தபெயர் மானதனென் றெடுத்தோத வொருமகவை மீன்றாண் 

மன்னோ”? என்று பிரபே:தசர் திரோதயம் கூறுவ திங் கொப்பிட்டநி 

WF FES STW, 

அவிகருத (மாறுதலில்லாச) சத்வ ரஜஸ் சமோகுணக்களுக்கு 

முறையே சுத்த சத் துவமென்றும், சத்த ரஜஸ் என்றம் சுத்த சமஷ் 

என்றம் Cust.
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இராசத தாமத குணங்களால் அமிழ்த்தப்படாம லக்குணக்களை 

பமிழ்த இியிருப்பது சுத்தசத் நமாம், 

சத்துவ தாமச குணங்களால் அமிழ்த்தப்படாம லக்குணங்களை 

யமிழ் க் இயிருப்பது சத்தாசஸாம். 

சதீதுவ இராசத குணங்களால் அமிழ்ச்தப்படாம லக்கணம் 
களை யமிழ்த்தியிருப்பது சுதீதசமஸாம், 

முக் உறுடைய நெருஞ்சிமுள்ளின் ஒருகூறு மேற்பட்டிருக் 

கும்போது மற்றை யிருகூறும் £ழ்ப்பட்டிருப்பதுபோன்று பராச 1) 
யின் முக்குணங்களில் ஒருகுணம் மேற்பட்டிருக்கும்போத மற்றை 
யிருகுணமும் கீழ்ப்பட்டி ருக்கு மென்பது. 

ஆகந்தரூபசக்தி கேவல (சுழுத்தி) ஈகல (சொப்பன சாக்கிர] 

ங்களுக்கு நேர்காரணமா யிருப்பதுபற்றி (இந்சக் காரணமான அதத்கு 

ரூப (வடிவ) சச்தி' என்று கூறப்பட்டது. 

உணர்சி €ழ்ப்பட்டிருக்க உவகை மேற்பட்டிருப்பது அநந்த 
மாம். சுமுத்தியின்கண் அசந்தம் சாக்சரெ சொப்பன அவத்சைசஸி 
லுண்டாகும் ஆநர்சம்போன்று பின்னபின்ன.மா யிராமல் பேராஈந்த 
வடிவாய் விளங்கலால் *சர்வாநர்தசுமுத்தி' என்று கூறப்பட்டது. 

பரமநந்தர்--மேலான(எல்லையற்ற) ஆகக்தவடி வரயிருப்பவர், 

சித்துநபசத்தி--காமரூபவடிவ விஷயங்களை விளக்கஞ்செய் 
மம் சதி. 

சொப்பனாவஸ்தை (சாகர் திலுள்ள) ரவி (சூரியன்) முதலிய 
ஒளி பொருள்களின் உதவியின்றியே விளங்குதல்பற்றிச் “சர்வப் 
பிரகாசமென்டுற சொப்பனாவத்தை' என்று கூறப்பட்டது. 

ப*பூரணர்.--தமக்கு மேற்பட்ட தொரு பூரணப் பொருளின் 
திக் கடா இசளி௰் மண் நிறைக் இருப்பதுபோன்று எப்பொருளிஜாூடும் 

நிறைந் இருப்பவர். மைச் திராயண்ணியுபரிஷச், ஆறுவது பிரபாகட 

தீதில் “(சிருஷ்டிக்கு) முன்பு பிரமமே சகத்தாக இருந்தது; (சாமருப
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௦ற்ற இந்சப் பிரபஞ்சமானது பிரமச்தைவிட அர்ரீயமாக விருக்க 

வில்லை) ஒன்றாகவே இருக்கது ) சம்பூரணமாக இருக்க; கிழக் 

கே பூரணமாயும், செற்கே பூணமாயம், மேற்கே பூரணமாயும், வட 

க்கே பூரணமாயும், மேலும் பாணமாயும், ழும் பூரணமாயும், எவ 

கும் பூரணமாயு மிருந்தது; இழக்கு முதலான தஇக்குகளென்பது 
மில்லை, குறுக்குமில்லை, உழுமில்லை, மிமலுமில்லை?? என்று கூ.ற௨ 

ிஙகுக் கவனிக்கத்தக்கது. 

சந்துநபகத்தி நாம ரூப ப் பொருள்கள் சத் தஇியமென் 7 நதுகு த்த அற்ப ரூபவடி ௨ப பொருள்கள் ௪தது ன்று 

சடடிச்விசாகோக்கில்லா சவர்கள் விவகறித்சற்குக் காரணமா யிரு 
OHO FEB). 

சாக்கிராவஸ்சையில் sia (arergs) SF. naweerw Sure 

மாய் விவகரித்தற்டெமாயிருத்சல்பற்றிச் 'சர்வவியாபகமென்இற சாக் 

இராவஸ்சை' என்று கூறப்பட்டது. 

பாறு. -ஜாக்ரொவஸ்சையில் விவகரிக்கும் தச் துவக்களுள் மே 
லாய் விளசஈ்குபவன், 

| ஈண்டுக் கூறிவர்ச ரால்வகைச் சச் சிக)ளுள் பிரமத் இற்குப் பரா 

சதி மகாகாணசரீரமென்றம், அரர்சருபசக்தி காரணசரீரமென் 

ஓம், ச் ஒருபசத்தி ரூட்சமசரீரமென்றும், சத்துளுபசத்தி ஸ். கால 

சரீரமென்றும் அறிக, இதனால் பிரமச்இற்கு யதார்த்சரிலையில் யா 

தொருசரீரமு மின்றென்றும் அயதார்த்த லையில் நயல்வகைச்சரீரம் 

(கற்பிதமாக) உண்டென்றும் பெறப்படுமென்க. பரை காரணமாகப் 

பிரமம் - சுத்தப்பிரமம், பரப்பிரமம், பரமாநந்தர், பர்பூரணர், பரண் 

என்று பெயர் பெற்றவாறு காண்க. | 

௮ - கை, 

பிரகிருதித் தோற்றமும், ஈசுவாத் தோற்றமும் கூறல், 

h— és அகண்ட பரிபூரண சச்சிமானந்தப் பிரமத்தி 
னிடத்திலே சுத்தியில் தர் (கிளிஞ்சலில் வெள்ளி) கோ
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ன் விஹை2பால, மூலப்பிரகருதி பென்று சச்தி புண் 
0] ் Ty F ் ; Cr rie [அ ப டாயிற்று. அந முறலப்பிரஇரு இயும் வீகிருகருணமாகப 

முக்குணகத்துடனே கூடி யிருக்கும். அகப் பிர இரு தியின் 

சத்துவ குனம் மாயையென்றும், சம்லய் ளவு! தியென் 
௬ Dy e ௬ ச் ௪ . 

௮ம், ஈசுவரகாரணசரீரமென்றும சொல்லப்படும், இரத 
் ச ஆ . . ௩ . % . . ௪ 

மாயையினி. த்த லே நி] மலசலப்பிர இவிம்பம் போலப் LG, 7 

௪ ° e அரி . 4 ச் ந் 

பஞ் சலட்சணமாகப் பிரதிபிமபிக்கும, இந்தப் பீர றி ச் 1 

பிம்ப சைதன்யம் சரவஞ்ஞராகிய சசவாலென்று சொல் 

லப்படும். 
° ° 

By SH sont L_ Lo. 

ந. (துரை). காலத்தினாலம் Cge(Gu- js FeOge aav-7 al க [த . ப ச் r ©) € ் oe , “pe FP Cs ஆப் © ஸ்ம 

(பொருளி) னாலும் கண்டிக்க (வேறுபடுச் 2. ப் படாது அகண்ட 

மாம், 

பிரமம் உற்பக்இி சாசமிவ்றி (ரிச் யமா) யெக்காலத்து மிருப்ப 
சாலும், கடபடம்போல் ஐரிடச்துமாத்இரமிராது அகாசம்போல் 

எல்லா விடங்களிலும் வியாபிசத்இிருப்பசாலும், கடமும் படமும் 

போல் தஜறபட்டிராமல் மண் சனது காரீயவடிவ கடத்திற்கு வேற 

பட்டிராமைபோல் தன. விவர்த் சகாரியவடி வப் பொருளிற்கு வேறு 

பட்டிராபையாலும் அசற்றுக் கால சேச வல்ஆக்களால் முடிவின் 

Q mere. 

HSH!) 

முக்கால் இலும் பொய்யென்று ஈச்சயிக்கப்படாதது சக்சாம், 
சி [த 

ஐது. 

மூக்காலத்தும் எல்லாவற்றையு மறிவகாயும் அதியப்பட்டகச் ஸா 

லதியப்படாதுகாய ரிருப்ப, ௪தமாம்,
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ஆகந்தம். 
மூக்காலதீதும் மிகுர்த பிரியத்துிற்கு விஷயமா யிருப்பது ௮௩ 

ந்கமாம், 
ழலப்பிரகீநதி. 

பிரபஞ்சத்இற்கு முதற்காரணமா மிருக்கும் மாயை ஸுாலப்பிர 

இருஇ யெனப்படும். மூலம் - காரணம். பிர என்றால் சத் துவகுணம், 

இரு என்றால் ரஜோகுணம், இ என்றால் தமோகுணம்; ஆகவே; 

மேக்குணங்களுடன் கூடிய மாயை பிரகிரு இயாம், இது ஒவ்வோ ரவ 

சரம் பற்றி அவித்சை, சத்தி, சத்யை மூலை, நூலை, யோனி, அவ 

ல்யல்கம், அஉவியாஇிருசம், அறை, அஞ்ஞானம், தமம், துச்ரை, 

அரிர்வசநீயை, பின்னை என்றற்றொடக்கச்தனவாகச் சொல்லப்படும். 

வாசுதேவமனனம் (மூலப்பிரஇருதி யெதுவென்றால் வெளுப்பு, சிவ 

ப்பு, கறுப்பு நூல்களால் இரிக்கப்பட்ட கயிறுபோலச் FF gla ரஜஸ் 

தமோகுணக் கலப்புள்ளதசா யிருக்கிறதுதான். இதற்குப் பிரளய 

மென்றும் மகாசழுச்தியென்றும் போ்”? என்று கூறுவ தஇக்கமியத் 

தக்க று. 

நிர்விகாரவடிவப் பிரமத்தில் பிறிதொன்றுண்டாதற்கு ஞாய 

மின்மைபற்றிப் 'பிரமத்்தினிடத்திலே சுத் இயில் (இளிஞ்சுவில்) ரச 

தீம் (வெள்ளி) கோன்றினாற்போல மூலப்பிரகருதி யென்றொரு 

சத்தி யண்டாயிற்று” என்று கூறப்பட்டது. இளிஞ்சலில் வெள்ளி 

தோன்றிய தெப்படி மித்தையோ அப்படியே பிரமத்தில் பிரகருஇ 

சோன்றியதம் மித்தையாம். விசாரணையில் பொய்யாயொழிவது மித் 

தையாம், விருச்சி, பரிணாமம், அரம்பம், விவர்ச்சம் என்னும் நால் 

வகை வாசகங்களில் இது விவர்த்தவாசமாம். தனது சொருபச்தை 

விடாமல் வேறு சொருபத்தைக் காட்டல் விவர்த்தமாம். இளிஞ்சலா 
னது தனது சொரூபத்தை விடாது வேறுசொரூபமாகிய வெள்ளி 

யைக் காட்டிவநுபோலம் பிரமமும் தனது சொரூபத்தை விடாத
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வேறு சொருபமாகய ஞூலப்பிரஇரு இயைக் காட்டுமென்பசாம். வீஇ 

ருதம் - மாறுவது, 

மாயை, 

சிந் இக்கக்டாச சக்தி யுள்ளதாயும் யுத்தியில் அடங்காகதாயு 
மிருப்பது மாயையாம், எது. வாஸ்தவதீதிவில்லையோ அது மாடை 

எனினு மொக்கும். 

பிரகருஇயின் சச் தவகுணமான மாயை ஈசுவானுக்குச் சர்வஞ்ரூ 

வுபா இயாயும் காரணமாயும் இருப்பசென்பதால் இது நீங்கெவிடத்து 

ஈசுவரன் மபிரமவடிவா யிருஃ்பதன்றித் சனச்கொரு வடிவமுடை 

யவனா யிருத்த வின்றென்ப தாயிற்று, சர்வஞ்னாவுபா இ என்று கூறி 
னும் இனம்பற்றி மாயை சர்வகாரண மூசவியவற்றிற்கும் உபா தியா 

யிருக்கிறதென்று கொள்க. 

அவை:--சர்வர் எச்துவம், சர்வேசுவாச் தலம், சர்வரியர் இருதி 

துவம், சர்வார்தரியாமித் துவம், சர்வகர்த் தருச்நுவம், சர்வசக் இமத் 

துவமென்பன. 

(1) சர்வஞ்சதீதுவம் - முக்க-லசத்தும் மாறின்றி யெல்லாவழ் 

றையு மறிதல், 

(2) கர்வேசுவரததுவம் - சகலப் பிரபஞ்சத் இற்கும் தலைவனா 

யிருச்தல், 

(8) சர்வமியந்திருத்துவம் - எப்பொருள்களையம் நியமச் தவரு 
வாறு செய்தல், 

(4) சர்வாந்தரியாமிச் துவம் - எப்பொருளிலும் உள்ளீடாய் 
நிறைச் இருத்தல், 

(5) சர்வகர்த்துருச்துவம் - சகல காரியங்களுக்கும் கர்த்சாவா 

யிருத்தல், 

(6) சர்வசக்இிமச்துவம் - எல்லாச் சாமர்ச்திடமு முடைச்சா 
UF BOL,
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உபாதி. 

ஒரு வஸ்.துவைப் பலவஸ் ஐவைப்போலக் தோன்றச் செய் 

வதற்குக் காரணமா யிருப்பறு உபா இயாம், 

PEROT HI Tor sg Prt. 

எகுவாகாணசரீ ஈரமான மாயை அபவியாஇருச௪ மெனப்படும், 
இ ஈசுவானது சூக்கும சரீரத்இற்கும் ஸ்நூல சரீரத் இற்கும் கார 

ணமா யிருப்பறுபற்றிக் காணசரீரம் எனப்படுகின்றது. ஈசுவரன து 

சுக்ருமசரீரம் இரண்ணியகருப்பமென்றும், ஸ்தூலசரீரம் விராட் 

என்றம் சொல்லப்படும். 

ஈசுவரன். 

( இயல்பாகவே ௮ ௭சிமாஇி) ஐஈவரிய முூடையவன் ஈசுவானாம். 
மாயை, மாயையின் அஇஷ்டான (விவர்ச்சகாரண) சேசனம் (பிர 
£6), (கிர்மரலமான gaug he ரூரீயன் பிர இபிம்பிச்சாற்போல) 

மாயையிற் பார இபிம்பித்துள்ள அபாஸம் இய முன்றுஞ் சேர்ந்சது 

ஈசுவர னெனட்படும். 

சலட்சணமாகப் (லட்சணத்சோடு) பிரஇிபிம்பித்தல் - அழுக் 

இன்றிய கண்ணாடியில் முகம் மாறுபாடின்றி (உள்ளபடி) பிர இபலித் 

சல்போன்று மாயையில் மாறபாடின்றி (உள்ளபடி) பிரமம் பிரத 

பலிச்சலாம். 

<2] - ond, 

ஈசுவரன் சத்துவாதி குணங்களினால் மும்மூர்த்திகளாய் 
வீளங்கலைக் கூறல். 

Last FS Gagan மாயையினிடத்திலல சம். தவத்திற் 
சத்துவம், சத்துவத்தில் இராசதம், சத்துலத்கதிற் ரமத 

மென்று மூன்றுகுணமுண்டாயின, இதிற சம்துவத்
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BP 8 சத்துவம் பி பிர கான மா கு(ம் Ln Ou QB. nh) a Ouse dry 

அதிற் பிரதிபிம்பித்த ஈசான் சகக்கை Da Hams 

னால் வின்ணுவென்று சொல்லப்படும். சத்துவக்த லிராச 

தீம் பிரகான மாகும்பேபு, அதிற் ெதிபிம்பிர்கு ௭௭ 

ரன் சகத்தைச் சிருஷ்டிக்கையிறால் பிரமாவென்று செல் 

லப்படும், சக துவத்தில் காமதம் OI Gtr wir Hoss gH, 

அதிற் பிரதிபிம்பிசக்சு ஈரா சசத்தைர் THSITH 

பண்ணுகையினல் உருக்க னென்று சொல்லப்படும், இப் 

படி. மூறலப்பிரதிருதியின் சக்துவருண கற்பனை ச யா 

சம் அஃதாவது ய பொய்த்தே த்தம்) சொல்லப்பட்ட து. 

௪௮(ந-ரை). ஈசுவர னொருவனே சதிநுவகுணப் பிரசானத் 

சால் உலசைக்காக்கும் விஷ்ணாவாயம், இரஜொகுணப் பிரதானத் 

தால் உலகைப் படைக்கும் பிரமனாயம், தமோகுணப் பிரகானச்சால் 

உலகை யழிக்கும் உருத் இரனாயு மிருக்கிறானென்று கூறுவதால் 
மூன்று கடவுள் தனிக்சனியா யின்றென்பது பெறப்பட்டவாறறிக, 

௮ - கை, 

சீவர்களின் தோற்றமும் அவர்களின் பேதமும் கூறல், 

டு.---இனி மூலப்பிரஇருதியினிராசகருண மனேகரூபமாய்ப் 

பிரிந்து ௮வித்தைகளென்றும், சீவகசாரண சரீர க்களென் 

றும் ஒன்றுக்கொன்று தாரதம்மியமாக (ஏற்றக்குறைச்ச 

லாக)ச் சொல்லப்படும். இரத அவித்தைக ளிடத்தினும் 

மலின சலப்பிர திபிம்பம்2 பாலப் பிரமசைகன்னியம் பிரஇ- 

பிம்பிக்கும். இந்தப் பிர திபிம்ப சைதன்யங்கள் இஞ்சிஞ்ஞ 

ரென்றும், கொபாசபென்றும், பிராச்ஞரென்றும் சொல்
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லப்படும். இக அவித்சைகளிடக்திலேயம் இராசகத்திப் 

சத்துவம், இராசதத்திலிராசதம், இராசதத்றில் காமதமே 

ன்று மூல ஏுகுணமுண்டு, இராசாக்திற்சத்துவம் பிரகான 

மாகுமமிபாது, அதிற் பிரதிபிமபிக்கத சிதாபாசன் தத்து 

வஞானகிஷ்டனுவைன். இராசதத்தி லிசாசகம் பிரதான 

மாழும்பொம து, அதிற் பர இபிமபித்த சீகாபாசன் காமக் 

கு2ராதபரனாய்க் கன் பதி “ஷடனாவன், இரரசகுத்தில் சாம 

தம் பிர POM oT At SI, அம் பிரதபிம்பிக்த சகா 

பாசன சோம்பல் நித்திரை மயக்கங்களை யுடையவனாவ 

இப்படி மூலப்பி/கரு தியி னிராசதகுண கற்பனை சொல் 

லப்பட்ட து, 

HAT 4 OD Be 

௫.--(ந-ரை,. இருட்டென்பதசொன்றாகவேயிருந்தும் அத சன் 

அம்சத் குறல் பலவா யிரு£/சஃ்யோன்று மூலப்பிர தயின் ரஜோகுண 

வடிவ அவித்தை யென்பறு ஓன்றாகவே யிரந்தும் அறு தண் ௮ம் 
சத்தின் பலவா யிருட்பதபறறி *இனி மூலப்பிரடரு இயின் இராசு 

குண மநேக ரூபமாய்ப் பிரீர்து அவித்தைக ளென்தும்,,, சொல் 

லப்படும்! என்று கூறப்பட்டது. அம்சம்-கூ. று, 

வித்சையினால் (தத்துவ ஞானச் இனால்) காசமடைவது அலிழ் 

தை.பாம். 4((சேகமே அச்மா என்கிற) அபிமானத்தை எது உண்டு 

பண்ணுகிறதோ அதுதான் அவித்தை”? என்று சர்வசாரோபரிஷ 

தீம் கூறுகின்றது, 

சீவகாரணசரீரம். 

2வனுக்குச் சூக்கும சரீரமும் ஸ்தூல சரீரமும் உண்டாவதற் 

குக் காரணமா யிருத்தலால் அவித்தை அவனுக்குக் காரண சரீரமாயி 

ற்று, அவித்தையாகய காரண சரீர மொழிந்தவிடத்துச் 6 வன் பிரம
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வடிகாயப் போசகலன்றித் தனக்கென வொரு வழுவழுள்சாவஷை 

Wass aver) more. 

மலினஜலம் - அழுக்குப்படிஈ் க $£. 

இஞ்ிஞ்ஞர் - அற்ப வறிவுடையவா, 

இிசாபாசர் - இத்துப்பொலி, அல்சாவது இத தப்போல் வீ௮ 
டெ 

க்குபவா, 

பிராஞ்சூ7-(௪முத் தியவத்சையின் ஆகர்தத்மைக) நன்றாய் ௩ * 

தீர்நுவஞான?₹ஷ்டன் - மெய்ஞ்ஞான நிஷ்டை (Furi 
யுடையவ GOT » 

வேகாத ியபனம், பிராஜாபத்தியமாதவிய தவ௩களைச் ரோய், 

சாதி ரமோறுதல், தத் தவரான மடைசல், பரிசச்சுமா யிருச் 5ல், 
இர, ரிய ரிக் &) na Gl Fev, கான மேசலப்ப PORT AMDT HL, 

BE yuk RQutorw oor soa FF gu Kom 4 soo Bo Mums av on 

றஸ பலனை விரும்பி யாகா இகளைச் செய்தல், ௮ற்ப விஷயம் ன 

௮தைரியபப்படுசல், சகாத காரீயங்களைச் சொய்ரல், எப்போ at) a
 

W
w
.
 வி3ஊயக்களிற் பற்றுள்ளவணாயிருத்தல் என்னு மீவை ரஜோ, 

இன் காரியங்களென்றும்; பேராசை, எப்போ ுக் bi BREN, BC 

பம், கோட்சொல்லுதல், ெம்வச்சை யொப்புக்கொள்ளாமை, 

5
3
 

(ஜ்
) Vi “I
 

| டப 4 ர 

. * டு . . இ டு ச 0) 

சாரம், யாசகஞ் ரெப்தல், அஜாச்சரதை யென்னு மிவை தமோ 

குணத்தின் காரியங்கசளொன்றும் அறிக, 

€)
 

4 

காமம்குரோதபரன்-காம (விருப்பு)4 குரோதம் (வெறுப்பு) களை 

ம்கு.துயாக வடைய.ன். 

காமத்தினால் வேட்டையாடுதல், சூ.தாடுகல், டசலிற்தூங்குதல், 

வம்பளத்தல், ஸ்தீர்லோவனாதல், குடித்தல், பாட்டு, கூத்து, வாத்தி 

யங்களில் விருப்ப முள்ளவனாதல், வீணான இரிச்சல் என்லும் குற் 

றங்களும்; குரோசுச்சினால் கோள், துணிவு, துரோகம், பொருமை,
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பிறன் குணச்சைச் சயொமை, பிறர் பொருளை யபகரிக்தம், காரண 

மின்றி யடி.த்தல், இட்டுதல் என்னுங் குற்றங்களு முண்டாமென்ப 
SEG SUE TES Fy. 

கன்மரிஷடன் - யானேனசென்னும் பற்றுடன் சன் சாதிக்கு 

விதித்துள்ள கருமந்களையே செய்பவன், 
௪ கீவள். 

அவிக்தை யந்த BET COT hid COW LS பற்றிச் Fal bee சன்மையடை 

மையால் €வனென்று சொல்லம்பதென்றது, *சவனத்தாற் வே 

னெனல்”?' என்றார் எவஞானவள்ளலார். 

அவித்தை, அலித்சையின் ௮ இஷ்டானசேதனம், (மலினசலத் 

இல் சூரியன் பிரஇபலித் இருப்பதுபோன்ற) அவித்சையிற் Sof 

பிம்பித்துள்ள ஆபாசம் ஆ௫யெ இம்மூன்றுஞ் சேர்ந்தது சவனென்று 

சொல்லப்படுகிறது. 

சீவேசார்க ளநாதியேனல். 

சுத்தப் பிரமத்தை ௮ஞ்ஞானம் அநாதியாகவே யாிரயிச்துகீ 

கொண்டிருப்பதால் சுத்தப் பிரமத் இற்கும் அஞ்ஞானச்திற்கு முள்ள 
சம்பந்தமும் அரா இயேயாம் ) அரா யாகவே, ௮ சம்பந்தத்தாந் 

பெறப்படும் வேச பாவங்களும் அனா இயே. ஆயினும் சவேசுர பாவ 

க்கள் அஞ்ஞானத்தின் ௮தீன (வச) மாயிருத்தலால் அதன் காறி 

யங்களாகச் சொல்லப்படகின்றன ; அஞ்ஞான மொழிகஅ்சவிடத்து 
அவை சொருபமற்றுப் போதலாலென்க. 

இருட்டிக்குமுன் வெளிப்படாது (சுழுச் தியில் உலகம்போல்) 

பிரமத்தில் லயப்பட்டிருந்த சவேசபாவக்களும், You Ags Fug 

ற்கு ஏதுவாயுள்ள மூ£லப்பிரஇிரு இயும், சிருஷ்டியின் ஆரம்பத்தில் 

முறையே வெளிப்பட்டவகையை விளக்கவேண்டி, மூலப்பிரகரு இ 

வெளிப்பட்டவகையும் அசன் சத்துவ ரஜோகுணக்களின் சம்பந்தச்
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Pew சேதனம் ஈசுரனாகவும் 1 வர்ஈளாகவுய் GAGE eSB 
i 

Qe gn கூறுவஇனால் இரில் யாரும் விரோ dl jon ve, 
uae ச் 

மாயைக்கும் அவிந்சைககும் பேதங் கூடு ரல் வேதாற் கரன் 
nee 

எகசேகெளின் கொள்கை, 

ஏ] - ஒத, 

ஆவாணத்தின் தன்மையை கூறல், 

௯௬_இனி முலப்பிரகிரு த Ruder ஜாம தருணி PR DH அவர 

ou, Bi Cris Owes DT ain't ரஜி at RD), ENS a அவ 

ரணாசச்தியென்பது, இத்துவராணியையும். ஈகரனையம் 

சாட்சி சைசன்ப மென்பவைசமா பொலி எறுக்சொன்று 

பேதம் (வேற்றுமை) கெரியவொட்டாமல் மல றகரம். 

இ.கனால் மழறைபட்ட லன் இருபத்சொன்பனு கத்றுவங் 

களையு மொருமைப்பாடாக (ஒற்றுமையாக) நானென் 

றபிமானிப்பன்.இர்ச அபிமானம் ௮கங்சாரம்கிரர இியென் 

றும், *ம்சர ரபர்தமென்றுஞ் டட ராலலப்படும், FUE Mth 

கடாட்சத்தினலே இத்தகு You FTL S61) இருபத்தொ ன் 

பது தத்துவத்திற்கு மொன்றுக்கொன்று பேசச் தெரி 
. ச ச க் . . Ba pes pee. Quy gasrarg oer காரியஞ் 

சொல்லப்பட்டது. 

பிரகிநநி. 

Ginm(5- OT). ஆவரண விட்சேபசச்்திகளையடைய ௮காஇ 

(வியாவகாரிக) பாவருப பதார்த்சம் பிரஏரு யாம், விசாரணையிம் பிர 
tod
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இருதியும் ௮(சன் சாரியமான உலகமும் பொய்யென நிச்சயிக்கப்படி. 

னும், அஞ்ஞானதசையில் பிரகருஇ உலககாரணமாக வுள்ளதுபோதீ 

புலப்படுதலாலே பாவரூப பதார்த்தம் என்று கூறப்பட்டது. Yas 

ணம் - மறைப்பு. விட்சேபம் - தோன்றுவது. 

ஈசனுக்கும் தநத்துவருரனிகீதம் ஆவாண மீல்லாமைக்தம் 

மஙறையோநக் கஃதுண்மைக்தம் காரணம் கூறப்படுகிறது. 

சுத்தஈதீ வருண மாயையில் சலட்சணமாகப் பிரஇபலித் 

துள்ள சேசுனம் ஈசுவானாம். இவ்வீசுவானுக்கு உபாஇயாயுள்ள 

மாயை சுத்த சத்துவகுண வடிவா யிருச்சலாலே இயல்பாகவே 

பிராக் இயின்றாம் ; இன்றாகே௨, ஈசுவரன் இயல்பாகவே பாசத்தி 

னின்றும் மீவகனவனாம். மலின சத்துவகுண மாயை (அவித்தை)யில் 
பலவாய்ப் பிரதிபலித் துள்ள சேதனம் ௪வர்களாம். இச்சவர்களுக்கு 

உபாதியாயுள்ள மாயை மலிஎ சத்துவகுண வடிவா யிருத்தலாலே 

சொரூபத்தை யறியாமையும் தேகாதிப் பிரபஞ்சச்சை யான் என 

தென் றபிமானித்தலுமாகிய பிராக்தியுண்டாம். இப்பிசார் இிபினை 

யுடைய $வர்களி லொருவன் உழ்ப்போன சன்மங்களிற் செய் 

துள்ள கருமோபாசனைகளாலே மலம் விட்சேபம் நீங்கு, சனது பிர 

யத்தன பூர்வமாகச் சற்குரு அருளினால் சமாஇ கூடித் தனது 

(யதார்த்த) சொருபாவரணத்தை நீக்கெனவிடத்துச் வேன்முச்சன் 

அல்லது தத்துவஞானி என்று சொல்லப்படுஇிறான். இவ்விருவருக் 

கும் தமத (யதார்த்த) சொரூபத்தில் மறைப்பின்றாகலான் இவர்க 

ளிடத்து ஆவரணமின்றாம். சிதம்பரசுவாமிகள் இருப்போரூர்ச் சர் 
சிதிமுறையில் ித்தொரு நான்இற் பிரமங்கூ. டத்தன் செப்பு மாயா 

ரக தங்கண், மத்தமி லீச னுயிர்கடா மாயா சடதங்கள் வழுத்துமிவ் 

வீசன்) சத்செனுர் தன்னை மறப்பிலா மையினாற் றகுக.இ தேடிலன் 
வன், பொய்த்தலில் வீடு தேடுமென் நிசைத்தான் போரிலா ழாறு 

மா முகனே” என்று கூறுவ தப் கறியத்தக்கதாம்,
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சரீரத் தாயம். 

சரீரம்- உடல், இரயம்- மூன்று, ஸ்.தால சூக்கும காரண சரீரங் 
கள் சரீரத் நரயமாம், rent Sy “ப் போவறுபற்றிச் சரீரமென்றும் 
தி௫ிச்கப்படுவதுபஈ்றிக் சேகமென்றம் சொல்லப்படுஇன்றன. 

சிதர பாசன். 

சித்துப்போல் விளங்கும் வன் சதொபாசனும்,' AS sy - அறிவ, 
அபாசம் - போவி. புண்ணியபாவ கருமானுசாரமா யடைரந் திருக் 
இன்ற தேகத்சைத் தானடையாத சகேகம்போன் றெண்ணிச்சொண் 
டிருக்கின்ற பிராணியாகய அ.த்.இியா?ி (சேகமே ஆன்மா என்றெண் 
ணுடிறவன்) தான் வன்”? என்று சர்வசாரோபநிடதக் கூறுகின்றது, 

சாட்சி. 

காண்பான் காட்சி காணப்படுவது என்பவைகள் உண்டாதலை 
யும் மறைதலையும் அ.நிஏன்றதாயும் தனக்குச் தோன்றுதல் மறைத 
லில்லாசதாயும் சுயம்பிரகாசமாயுமுள்ள சேசனமே சாட்யொம், இது 
கூடஸ்தன், பிரதியகாத்மா, துரியன், பாரமார்சத் தகசீவன் என்றற் 
ஜொடக்கத்தனவாகச் சொல்லப்படும், 

டுநபத்தோன்பது தத்துவம், 
விசாரணை முகத்துச் தானாகவே காணப்பட்ட தீதீதுவம் ஒன் 

ரூம். விசாரணை யில்லாவிடத்துத் தானாகவும், ௮ஃதுள்ளவிடத் த. 
தனக்கக்நியமாகவும் காணப்பட்ட தச் நவம் இருபத்தெட்டாம், சாக் 
இராஇிமூன்றவஸ்தசைக்கும் சாட்சியொயிருக்கன்ற கூடஸ்தன்(பிரமம்) 
அவவவ்வவஸ்தைகளில் தானாகவே விளங்குவதன்றித் தினக்கத்கிய 
மாக விளங்காமையான் ௮ஃதே தானாகக் காணப்பட்ட தீத்துவமாம். 
காலசரீர தச்துவம் ௬, ருக்குமசரீர தத்துவம் ௨0, அவித்தை ௪, 
அவிச்தையிற் பிரஇிபிம்பிச்துள்ள வேன் க, ஆக இஃவிருபச்செட் 
டிம் மயக்ககாலத்துச் தானாகவும் செளிவுக்காலத்.தத் தீனச் கற்ரியழார
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கவும் விளங்கலின் இவை தானாகவும் தனக் கம்கியமாகவும் காணப் 
பட்ட தத் துவங்களாம், 

தத்துவம் என்பது இங்குப் பதார்ச்சமென்னும் பொருளது. 
இதனால் (அவரணஜ் இனால்) மறைபட்ட சீவன் இருபத்தொன்பது 
தத்துவங்களையும் ஒருமைப்பாடாக (ஒன்றாக) சானென் 2பிமானிப் 
பன்” என்று கூறியசனால் ஞானாசாரியன் அனுக்கிரகத் இனால் ௮௨ 
ணம் கய புருஷன் இருபத்தொன்பது சுத் துவங்களில் இருபத் 
தெட்டுச் தத்துவங்களையும் தானல்லவெனசக் கண்டு எப்பொழுதும் 
தானாகவே காணப்படும் பிரமவடிவாகவே விளங்குவ னென்பது 
பெறப்பட்டசென்க. 

அகங்காராக்கிரந்தி, 

தானல்லாத வுடம்பை யானென்றகொள்ளுட் இடவறிவு அகம் 
காரக்கஇரர் இயாம், 

அகபகாரம் (உடலில்) யானென்னுர் தன்மையைச் செய்தல், 
கிரச்தி- முடிச்சு, 

சம்சா£பந்தம். 

தன்னோடு சம்பக்தமில்லாத பொருளை யெனசென்று பற்றுச் 
செய்து அதன் வசப்பட்டிருத்தல் சம்சாரபர்தமாம், அன்றிச் சனன 
மரணங்களுக் கேதுமாகிய கட்டுச் சமுசாரபந்த மெனலும் ஒக்கும். 
சமுசா.ரம் - தேகாஇப் பிரடஞ்ரம், பந்தம் - கட்டு, 

சந, 

வேதாந்த சாஸ் திராப்பியாசஞ் செய்து, அதன் பொருளை யுள்ள 
் வாறறிந்து, சீவப்பிரம ஐக்கயெ நிச்சயத்தால் Y Flo (பிரம) ஞானியா 

யிரு. பவரே சற்குருவாம், (₹அனாஈற் கல்வியறி வடக்கம்வை ராக 

மாதியாங் குணமுடை சற்குரு” என்று வேதாச்சகுளாமணி உற 

வது மிங்கறியத்தக்கது, சத் என்பது நல்ல என்னும் பொருள்
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தரும் அடைமொழி, குரு என்பதில் கு என்பதன் பொருள் அஞ் 
ஞானம்; ௫ என்பதன் பொருள் ஞானமாம்; ஆகவே, சத் துவஞானத் 

தால் அஞ் ஞானத்தை யொழிப்பவர் என்பது அசன் இரண்ட பொரு 

ளாம். அன்றிச் சத் (உள்ள) தஇினுபதேசஞ் செய்பவர் சற்குருவாவர் 
என்று கூறுதலுமொக்கும், 

pas. 
உயிரானது மருள், மயக்கம், விபரீத வுணர்வு என்றற் ரடக் 

கச்சனவாகச் சொல்லப்படும் ௮அவிச்சை (அஞ்ஞானம்) என்னும் 

மாசு$ீங்கத் சன தெதார்த்தவடிவமான பிரமமாக நிற்றலே முத்தி 

wri. (pg Power user பொருள் விபெடல் என்பது. இல வீடு என் 

றும் சொல்லப்படும். இது சற்குரு வருளால் ௮வரணம் நீயடி இருபத் 

தொன்பது தத் துவக்இற்கு மொன்றற்கொன்றுள்ள பேதந் தெநறீடின் 

றதினா லுண்டாகும். இருபச்தொன்பது தத். ஐவச்இற்கும் ஒன்றற் 

கொன்றள்ள பேதத்தைத் தெரிகன்றசனா லுண்டாவதா௫இய முத்தி 

யை உபசாரவழக்கால் “இருபத்தொன்பது தத். துவச்இற்கு மொன்றக் 

கொன்று பேதர் தெரிஇன்றதே மூ...” என்று கூறப்பட்டது. இது 

காரணம் காரியமாய வுபசாரவழக்கு, இஙகுச் காரணம்- பேதச் தெரி 
தல் (விசாரணை). காரியம் - முத்தி. ஒன்றன் றன்மையை மற்றொன் 

றன்மேலேற்றிக் கூறுதல் உபசார வழக்காம், இங்குச் காரணத்தின் 

றன்மையைக் காரியத்தின் மேலேற்றிக் உறியவாறறிக, பாலை நிலத் 

,திற்றோன்றும் ஜலமுழுதும் பாலைரிலமே தவிர வேறில்லை, கூன்றுல 

கமும் சகலப் பிரபஞ்சமும் விசாரணையினால் சன்மாத்திரர்தானே'” 

என்று மகோபரிஷத்து சான்கா மத்தியொாயத்திற் கூறுவ இங்கறியத் 

தக்கதாம். கயிற்நினிடத்தில் பிரா திபாஸிக சத்தையாக (தோற்றல் 

மாத்திர இருப்பாக) தீ தோன்றியுள்ள பாம்பு (வியாவ காறிச நோக் 

தில் முற்று மில்லா இருந்தும்) விசாரணைமுகத்து நீங்குவதாக வியவ 

கரிக்கப்படுதல்போன்று சேசனத்இனிடத்து வியாவகாரிக சத்தை 

யாக ( சற்குருவாயிலாக அச்மவிசாரஞ் செய்யாசவரை உள்ளது
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போல ) ச் தோன்றியுள்ள தேகாதிப் பிரபஞ்சம் ( பாரமார்த்திக 

நோக்கில் ௮ஃதாவது உண்மை நோக்கல் முற்றுமில்லா திருந்தும்) 

விசாரணைமுகத்து நீஙப்போவதாக விவகரிக்கப்படுகின்றதென்பதை 

இங்குக் கவனித் தறியவேண்டும். வேண்டவே, முத்தி விசாரணையா 

லஓுண்டாவதாகச் சொல்லப்படினும், விசாரணையின் முடிவில் அது 

வித இயமாக விருப்பதாய்ப் பெறப்படுதலால் காநியமாகாதென்க, 

இவ்வாறு கொள்ளாது முத்தியைக் காரியமென்றே கொண்டால், 

யாது காரியம் அது நாசமுடையது என்னும் நியமப்படி முத்இயும் 

காசமுடையதா யொழியமென்க. 

மேன்று காலத்தும் பொய்யென்று நிச்சயிக்கப்படாதது பரா 

மார்த் தெ சத்தாம்; ௮அத்மஞானத் தனால் பொய்யென்று நிச்சயிக்கச் 

தக்கது வியாவகாரீக சத்தாம்; ௮த்மஞான மில்லாமலே பொய் 

யென்று நிர்சயிக்கத்தச்கது பிராதிபாஹிக சத்தாம். பிரமம் பாரமார்த் 

இக சத்து; மாயையும் அசன் காரியவடி.வ வுலகும் வியாவகாரிக சது; 

கட்டையிற் கள்வன்,கயிற்றிற்பாம்பு முதலியவை பிரா திபாஹிகசச் து, 

௮ * கதை, 

விட்சேபத்தின் தன்மையைக் கூறல், 

எ-- இனி விட்சேபசத்தியினிடத்திலுஞ் சத்ததன் மாத்தி 

களையான அகாசம் பிறந்தது. அகாசத்திலும் - பரிசதன் 

மாத்திரையான வாயு பிறக்க, வாயுவிலும் ரூபதன்மா க் 

திரையான ஸஜுக்கினி பிறந்தது, அக்கினியிலும் se gar 

மாதீதிரையான அப்புப் பிறந்தது, அப்புவிலும், கந்தகன் 

மாத்திரையான பிருதிவி பிறர்த.து, இந்தச் சூட்சும பஞ்ச 

பூசக்திற்குக் காரணமா யிருக்கின்ற விட்சேபசத்தியினி 

டத்திலே தாமதத்திற் ௪த்துவம், தாமதத்தி லீராசதம் 

தாமதத்திம் டுமகமென்று ௮ற்பங் கருவிருக்த படியி
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னாலே ௮,௪ன் சாரியமான இதக் தன்மாசஇரையான 

பஞ்சபூதங்களும் முக்குணத்துடனே பிறக்கன, இந்தப் 

பஞ்சபூகங்கள் தன்மாத்திரைக ளென்றும், ௮பஞ்சதருத 

பூதங்க ளென்றும், சூட்சுமபூதங்க ளென்றும், (Lp db (Tone 

பூகங்க ளென்றும் சாச்இரங்களிமல செல்லப்படும். 

சூக்தமபூதவுசபத்தி. 
௪--(த-றை). எச்சமயத்து எசுவரன் Guta eqs STUNT 

காடுக்கச் சன்முக (எ.இர்முக) மாடின்ரூரோ அச்சமயத்துச் ௫௬ 
ட்டி யுண்டாஇன்றது. ஈசுவரன் £ீவர்களுடைய கருமத்தையொட்டி 

உயர்ந்த அல்லது தாழ்ர்த போகங்களை யவர்கள் ௮னுபவிக்குமாறு 

சிருட்டி பண்ணுமிடத்து மூலப்பிரடுருடஇியின் விட்சேபசத்தியி 

னின்று சப்தகுணத்தோடுகூடிய சுக்கும காசம், அவ்வாகாசத் 

இணின்று பரிசகுணத்தோகடிய குக்ரூம வாயுவும், அவ்வாயுவி 

னின்று ரூபகுணத்தோடுகூடிய குக்ரும தேயுவும், தேயவினின்று 

ரசகுணத்தோி கூடிய சூக்கும அப்புவும், அப்புவினின்று கந்த 
(வாசனைக்) குணத் 2தாடுகூடிய சூக்குமப்பிரு இவியும் உண்டாயின 

வென்பதாம். **ஈசுவரனது பார்வையினால் தமோகுணவடிவ பிர 

இரு தியானீது ஆவரணசத்தி விட்சேபசர் இயென விரண்டாக வாயி 
ற்று. அந்த விட்சேபகத்தியே சூட்சும அகாயமாயிற்று, அந்த ஆகா 

யத் .இலிருந்து வாயுவும், வாயுவிலிருந்து தேயவும், தேயவிலிருந்து அப் 

புவும், அப்புவிவிருக்து பிருகிவியு மூண்டாயின. அவறவத்து பூதன் 

களுக்கும் சூட்சுமபூ தங்கள், அபஞ்€கிருசங்கள், தன்மாத் இரைகள் 

என்று பெயர்களுண்டு”” என்று வாசுதேவமஈஈம் கூறுவஇல் கொப் 

பிட் டறியத்தக்கதாம், 

*சத்ததன்மாச் இரையான! என்பதற்குச் சப்த (ஒலிச்) குணத் 

தோகூடிய குட்சுமூகமான என்பது பொருள், 'பரசதன்மா த்
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இரையான” என்றற் ரொடக்கச்சவைகளுக்கும் இம்வாறே பொருள் 

கொள்க, 

அற்பங் கருவிருச்த படியினாலே - சிறிது கருவாகத் தக்கியிருக்த 

படியீனாலே) 
௮ - கை, 

அந்தக்கரணத்தின் தன்மையைக் கூறல். 

௮ஃஇற்தம் ரூட்சுமபூதங்களினின்௮ சூட்சுமசரீரங்களுக் 

தாலபூதங்களும் பிறக்கன, அூதங்கனெனனில் : 4 

அகாச முகலான பஞுபூதங்களிலுடைய சத்துவாம்சத் 

இலே பூகத்திற் கொவ்வொரு மாத்திரை யெடுத்து ஒன் 

GEE FLOM GEE அந்தக்கரணம், 

இந்த அு்தக்கரணத்தி லாகாசத்தி னம்சங் கூடினதற் 

SOUT, Qos அர்தக்கரணமும் ஆகாசதக்மைப் 

போலச் சகலமான கேள்விக்கு மிடங்கொடுத்துச் தரிக் 

இன்ற; இப்படிக் தரிக்கின்ற விருத்திக்கு உள்ளமென்று 

பெயர், 

இக்ச அர்தக்கரணத்தல் வாயுவி னம்சங் கூடினதற் 

கடையாளம்: இந்த அந்தக்காணமும் வாயுவைப் போல 

அலைஇறது; இப்படி யலைகின்ற விருத்திக்கு மனமென்று 

பெயர், | 

இற்கு அந்தக்கரணத்தில் ௮க்கனியி னம்சங் கூடீனதற் 

கடையாளம்: இந்த மர்தக்கரணமும் அக்கினியைப் 

போல இத இன்னதென்று விளக்குவிக்றெது; இப்படி 

விளக்குவிக்கின்ற விருத்திக்குப் புத்தியெனறு பெயர்,
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இந்த அந்தக்காணகத்தில் அப்புவி னம்சங் கூடினதற் 

கடையாளம்; இர்த அந்தக்கரணமும் அப்புவைப்போல 

விடயங்களிற் பற்தி யிமுக்கின்றது; இப்படி யிமுக்கின்ற 

விருத்திக்குச் சித்கமென்று பேயர், 

இந்த அர்தக்கரணக்கிற் பிருதிவியி னம்சங் கூடின தற் 

கடையாளம்: இந்த அுந்தக்கரணமும் பிருஇிவியைப் 

போலக் கடினமாக நின்று சானென்று அபிமானிக்கன் 

றது; இப்படி அபிமானிக்கன்ற விருத்திக்கு ௮கங்கார 

மென்று பெயர், ் 

ght ios Path. 

A—(F-or). go sfogmsuCurearg தாலமாய்த் சோண் 

ரூமையினாலும் சூட்சுமபூதக்திலண்டா யிருச்சலாலும் சூட்சுமசரீர 
மென்று சொல்லப்படுதின்றது. அச்சக்காணம், ஞானேச்இரியம், 

வாயுக்கள், கன்மேர்இிரியம் இவைகளின் சமுதாயம் சூட்சுமசரீர 

மாம். இது விக்கசரீரமெனவும் றண்ணுடம்பெனவும் ௮ருவுடம் 

பெனவும் சொல்லப்படும். சுபாசுபக்கிறியைகளைச் செய்தல், சுக.துக்க 

வடிவ போகச்சை யனுபலித்தல், பரலோகத்திற்குப் போதல், இக 

லோகத்திற்கு வருதல், இராகத் துவேஷா இகள், சமதமா இகள், அந்த 

மந்த படுத் துவவகள் இவை முதலியன சூட்சும சரீரத்தின் தர்மங்க 

ளாம். [ இந்திரியங்கள் எவ்விசத்தாலும் தமது விஷயங்களைக் இரகி 

யாமலிருத்தல் ௮ந்தமென்றம், சொற்பமாகச் இர௫த்தல மந்தமென் 
௮ம், தெளிவாகக் இர௫இத்தல் படுத் துவமென்றும் சொல்லப்படும்,] 

ஒவ்வொரு மாத் இரை - ஒவொரு பருஇ. அம்சம் - கூறு. 

அந்தக்காணம், 

சுட்சமபூதங்களின் சத்துவகுணத்தின் சமஷ்டியிலிருர் துண் 

டானது ௮ந்தக்கரணமாம், இது உட்கருவியென்றம் சத். தவடும்ன்
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௮ம் சொல்லப்படும். உள்ளம், மனம், புத்து, சதம், அகங்காரம் என் 
லும் இவைகளின் சமுதாயம் அர்தக்கரணமாம், 

விநத்தி. 
அம்சக்கரணத்துன் பரிணாமம் ( இரிவு ) லிருத்தியாம், அது 

சுகம், துக்கம், காமம், இருப்தி, குரோதம், பொறை, தைரியம், அதை 
ரியம், காணம், பயம் முூதலானவைகளாம். ஆயினும் இங்கு அர்தக் 
கரணச்தின் கேள்விக் இடங்கொடுத்தல், நினைத்தல் முதலிய பறி 
ணாமமே விருச்தியாம், 

உள் ம், 

சகலமான கேள்விகளுக்கும் இடக்கொடுக்கும் அந்தக் கரணத் 
இன் விருத்தியை உள்ளமென்று கூறுவதே யன்றித் தேயு என்றுங் 

கூறுவர், இதற்கு ௮ இிதேவதை - சதாசிவன்; ஸ் தானம் - 250. 

மனம், 

பதார்த்தத் இன் சங்கற்பவிகற்பவடிவ விருத்தி மனமாம், இதற்கு 
௮ இத வதை - சந்திரன்; ஸ்சானம் - கண்டம், 

புத்தி. 
பதார்த்தச்தின் சொரூபத்தை நிச்சயிக்ரும்வீடிவ விருத்தி புத் 

,அி.பாம், இதற் க ;தவதை - பிரமன்; ஸ்தானம் - இருதயம், 

சித்தம், 

பதார்த்தத் தின் சிந்தனா (லோசனை) வடிவ விருந் சித்த 
மாம், இதற்கு அதிதேவதை - விஷ்ணு; ஸ்தானம் - நாபி (கோப் 

பூழ்): 
அகங்காரம், 

உடலை யானென் றபிமானிக்கும்வடிவ விருச்.தி அகங்காரமாம், 

இதற்கு ௮இிதேவதை - உரு,த்.இிரன்) ஸ்தானம் - சர்வாங்கமும்,
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“GEL SUB சத். தவ குணாம்சங்கள் சேர்ந்து அந்தக்கரண 

சீதை யுண்டுபண்ணுகஇன்றன. அுர்தக்கரணம் ஞானத் திற்குக் காரண 
மாயிருக்கறது, (விஷய) ஞானச் இனுற்பத்தி சத் துவ குணச் இனின்று 

மூண்டாகின்றது. அதலால் அந்தக்கரணம் பூதங்களின் சத்துவ 

குண காரியமா யிருக்கிறது; பஞ்சபூதங்களின் காரியமான ஐந்து 

நோனேந்இரியங்களுக்கும் சாதகமா யிருக்கிறது; ௮கையால் பஞ்ச 

பூதங்களும் சேர்ச். து சத்தம் சத்துவகுணஙய்களால் அு்சக்காணத்தை 

யுண்டுபண்ணுடன்மன ?? என்று விசாரசாகரங் கூறுவஇய் கறியச் 

தீக்கதாம், 

௮] - ௯௧. 

ஞானேந்திரியத்தின் தன்மையைக் கூறல், 

௯-- இன்னும் அகசாச முதலான பஞ்சபூதங்களினுடைய 

சத்துவாம்சத்திலே பூதச்திற் கொவ்வொரு மாத்திரை 

எடுத்துக் கனித்சனிசிய வைக்தது சுரோத்திராதி ஞா 

னேர இிமியமென்று சொல்லப்படும், 

இதிற் சுரோத்திரம் அகாசத்தி னம்சமானபடியினாலே 

அகாசத்தின் குணமான சப்தமாத்இரத்தை யமியும். 

துவீக்கு வாயுவி னம்சமானபடியினாலே ,வாயுவின் 

குணமான பமிசமாத்தரக்தை யறியும், 

சட்ச ௮க்னிபி னம்ஈமானபடியினாலே அக்கினியின் 

குணமான ரூபமாத்திரத்தை யறியும், 

சிங்குவை அப்புவி னம்சமானபடியினாலே அப்புவின் 
குணமான சசமாத்் தரத்தை யறியும், 

ஆக்கராணம் பிருதிலியி னம்சமானபடியினா2ல பிரு 

இகலியின் குணமான கர்தமாத்திரக்தை யறியும்,
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இப்படி. Brg மொன் ?ரோடொன்று கூடாதபடியி 

னால ஓன்று மற்றொன்பின் குணங்களைக் கரதிக்க வி 

யாது, அர்தச்கரணத்தி லைந்அுமாத்திரையு மொன்றளுய்க் 

௪கூடினதுகொண்டு 6தந்திரியத்தினாலும் ந்து விடயன் 

தையும் அறியும், இந்தச் சத்துவ குணத்திலுண்டான 

அர்சக்கரண win GIy, ஞானேச்திரிய மைந்தும் அகப் 

பத்தும்சாத்விக மசமானபடியினாலே ஞானசாதன மாயின, 

ஞானேந்திரியம். 

க-(ர-றை). சூட்சுமபூசங்களின் சத்துவகுணத்தின் வியஷ் 

டியிலிருந் தண்டானத ஞானேந் இரியமாம். சரீரச்்திலுள்ள டொறிக 

ஞூடன் உற்பூதமாகாமற் கூடி வெளி விஷயங்களை யறிவதற்குச் சாச 
னமா யிருப்பது ஞானேச்தஇிரிய மெனப்படும். உற்பூதம் - வெளிப் 

பட்டுச் தோன்றல், ஞானசாதனம் - அறிகருவி, 

ஜானேந்திரியங்கவின் தோமீல, அதிதேய்வம், 

ஸதானம் என்பன வருமாறு. 

  

    

  

ஞானேந்்ிலியம். தொழில், HY AO sua. ஸ்தானம். 

சுரோத்திரம் கேட்டல் SEG காது (தோல் 
அவக்கு பரி௫ித்தல் வாயு உடம்பு அல்லது 
௪ட்சு காண்டல் குரியன் கண் 

an cnay HAS Se வருணன் [தைநா 
அக்ரொணம் |மோத்தல் அ௮சுவினிதேவ மக்கு       

* ஒவ்வொரு பூதத்தினுடைய சத்துவகுணாம்சத்கு னின்றும் 

பஞ்சஞானேக்இரியக்க ஞண்டாடின்றன. ஆகாயத்தின் சத்துவ 

குணத்தினின்றும் சரோச்இரமும், வாயுவின் சத்துவகுணத்தினின்
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௮ம் துவக்கும், தேயுவின் சத்துவகுணத் இனின்றும் சட்சும், அப்பு 

வின் சத்துவகுணத்திணின்றும் இங்குவையும், பிழுஇிவியின் சத். ஐவ 

குணத்தினின்றம் இரொணமு சகூண்டாதின்றன. இவ்வைக்தும் 

ஞானத்திற்குச் சாதனமா யிருப்பதால் ஞானேச் இரியகளெஷ்று 

சொல்லப்படுகின்றன. (விஷய) ஞானம் ஈத்துவகுண த்தினா லுண் 
டாவதால் இங்வைந்தும் பூதர்களது சத்துல குணத்தினா லுண்டாவ 

தாகச் சொல்லப்படுதன்றன. சுரோத்இரேர் இரியம் ௮காயச் இன் 

குணத்தை (சத்தத்தை) யறிவதால் ஆகாயதீதினின்று முண்டான 

தாகச் சொல்லப்படுகிற து. இதுபோன்று எப வெப் பூசத்தின் 

குணத்தை யெ.ஃவெலஃ்விச்சிரிய மறின்றதோ அஃவப் பூதச் தினின் 

றும் அஃ வங் விர்இரிய முண்டானதாகச் சொல்லப்படும்!” என்று 

விசாரசாகரல் கூறுவ இங்கறியத்தச்கதாம். 

BD) = GS. 

பிராணாதிவாயுவின் தன்மையைக் கூறல். 

௧௦--இன்னும் லந்து பூகத்கிலுடைய இராசதாம்சத்தி?ல 

பூதீதீதிற் கொவ்வெொரு மாத்திரை யெடுத்து ஒன்றாகக் 

கூட்டிவைத்தது வியானாஇி பஞ்சவாயுக்களாயிழ்று, 

இல் வியானவாயு, அகாசத்தி னம்சமானபடியினாலே 

ஆகாசத்தைப் போலச் சர்வாங்கமும் வியாபித்திருக்கும். 

பிராணவாயு, வாயுவி னம்சமானபடியினாலே வாயு 

வைப்போல இருதயத்தி லிருந்து சாசியாதஇபரியந்தம் 
அலையும், 

௮பானவாயு, ௮க்கினியி னம்சமான படி.யினாலே ௮௧ 

இனியைப்போலச் சாடரால்சினியாச வுஷ்ணித்துக்
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கொண்டு ருதத்தைப்பற்றி நின்று உண்ட ௮ன்ன பானாதி 

சளைச் சீரணிப்பிக்கும், 

சமானவாயு, அப்புவி னம்சமானபடியினாலே சரீர நடு 

வான நகாபித்தானக்தினின்ற௮ு உண்ட ௮ன்னபானாதிகளைச் 

சகல நாடிகளிலும் ௮ப்புவைப்போல இழுக்கும். 

உதானவாயு, பிருதிவியி னம்சமானபடியினாலே சண் 

டத்தைப்பற்றி நின்று பிருதிவியைப்போலக் கடினமாக 

நின்று கடையும். 

இர்தப் பஞ்சவாயுக்களையு மல்லாமல் வாந்தி பண்ணி 

வைக்கின் றவன் நாகனென்றும், இமைக்து விழிக்கின்ற 

வன் கூர்மனென்றும், குறுகுறுத்தூக் தும்முன் றவன் 

கரிசரனென்றும், கொட்டாவிக்கொள்ளுகின் றவன் தேவ 

தீத்தனென்றும், விங்குவிக்கின்றவன் தனஞ்சய னென் 

அம், வேற வீர்துவாயுக்க ளண்டென்று சிலர் சொல் 

ஓவர். இநத வைந்தும் பிராணலுடைய தொழிலான படி, 

யினாலே வேறல்ல, 

வியானுதீ வாயுக்கள். 

௧௦--(த-ரை). கூட்சுமபூ தக்களின் இராசத குணத்தின் சமஷ் 

டியிலிருர் துண்டானது வியானா இ வாயுக்களாம், வாயு-காற்று, வனம் 

(காடு) என்றாற்போல்வது சமஷ்டி, ௮35௧ பதார்த்தக்கள் (அகேக 
மாக விஷயமாகாமல்) ஒன்றாக (ஒரு) புதீதிக்கு விஷயமாதல் Fw 

ஷ்டியாம். 

வியானன், 

சர்வாங்கத் (உடம்பு மூழுவ) தஇிலுமிருக்து தேகத்தை நிறுத்து 

விப்பது வியானவாயுவாம்.: இசற் கதிதேவதை விசிட்டன்,
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பிராணன். 

இருதயச் திலிருந்து உசுவாச நிசுவாசங்களைச் செய்வது பிராண 
வாயு௨ாம், இதற் கதிதேவதை விசுவயோனி, 

அபானன், 

குதுர இவிருர் து மல காலச் இரக்களைக் கழியச்செய்வது அபான 
வாயுவாம். இதற்கதிசேவசை விசுவகர்மா, 

சமானன். 

நாபியிலிருர்து உண்ட அன்னசாரச்தைச் சர்வாங்கத் இற்கும் 
பகுத்துக் கொடுப்பது சமானவாயுலாம். இதற்க இதேவதை அயன், 

உதானன். 

கண்டக்திலிருந்து வாக்தி செய்விப்பது உசானவாயுவாம். இசற் 
க.இதேவதை சயன். 

வியானாதி பஞ்சவாயுக்களே யன்றி நாகன், கூர்மன், இரிகரன், 
சேவதச்சன், தனஞ்சயன் என்னும் வாயுக்க ளைந்தும் வாக்கா 
கன்மேர் திரியங்களைத் தொழிற்படுச் தவதற்குச் காரணமா யிருக்கன் 
றன என்றம், வைரம்பன், முக்கியன், பிரபஞ்சனன், அந்தரியாமி, 
மகாப்பிராணன் என்னும் வாயுக்களைந்தும் வ சம்பந்தமாய் அந்தக் 
கரணத்தைச் தொழிற்படுத் துவதற்குக் காரணமா யிருக்கின்றன 

என்றும் கூறுவாருமூண்டு, 

வியானா தி, சாகாத, வைரம்பனா தியாகக் கொள்ளுமிடத்.ஐ வியா 
னாதி ஆப்பியந்தர (உள்) வாயு என்றும், சாகாதி பாய (வெளி) 
வாயு என்றும், வைரம்பனாதி சீவ சம்பந்தவர்யு என்றும் சொல்லப் 

படும். ராகாஇிகள் கன்மேந்திரியச்தையும் வைரம்பனாதி அந்தக் 
கரண த்சையும் தொழிற்டடுத்துகன்றன என்றதனால் AI uit @ 8) 
ஞானேர்இரியத்தைச் தொழிற்பமித்தன்றன என்று கொள்க;
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'பஞ்சபூதஙகளின் சேர்க்கையான ரஜோகுணாம்சச் இனின்றும் 

பிராணனுற்பத்தி யாகின்றது, இப்பிராணன் இரியா (தொழில்) 

பேதத்தினாலும் ஸ். சான (இட) பேதச் தினாலும் ஐக்துவிதமா யிருக் 
இன்று, எதற்கு இருதயம் ஸ்தானமோ பரி தாகம் இரியையோ 

அதற்குப் பிராணனென்று பெயர், எதற்குக் குசம் ஸ்தானமோ 

மூதீ.இர விஸணாசனம் £ழ்நோக்கம் இரியையோ அதற்கு அபானன் 

என்று பெயர், எதற்கு காபி ஸ்தசானமோ எது அ௮ன்னபானா இகள் 

பசன (€ரண) மாம்படி. சமப்படுத்தறதோ அதற்குச் சமானன் 

என்று பெயர், எதற்குக் கண்டம் ஸ்கானமோ சுவாசம் இரியையோ 

அதற்கு உதானன் என்று பெயர், எதற்குச் சர்வாங்கமும் ஸ்தா 

னமோ அன்னபானா களின் ரசத்தைச் சகல காடிகளிலும் இழுச் 

துக்கொண்டு போகுதல் இரியையோ அதற்கு வியானன் என்று பெ 

யர்” என்று விசாரசாகரங் கூறுவ இங்குச் கவணித்துண ரத்தக்கதாம், 

௮] = GH. 

கன்மேந்திரியத்தின் தன்மையைக் கூறல், 

௧௪--இன்னும் ஆகாசமுதற் பஞ்ச பூகங்களினுடைய இராச 

தாம்சத்திலே பூதத்திற் கொவ்வொரு மாத்திசை யெடுத் 

அத் தனித்தனி2ய வைச்தது வாக்காதி கன்மிமந்திரிய 
மென்று சொல்லப்படும், 

இதில் தகாசத்தி னிடமாக வாக்கு வசனிக்கும். 

வாயுவினிடமாகப் பாணி யிடுதலேற்றல் செய்யும், 

௮.க்கினியினிடமாகப் பாதம் ஈடக்கும், 

அப்புவினிடமாகப் பாயுரு மலசலாதிகளை வெளியிலே 

யிழுக்கும்,
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பிருதிவியினிடமாக வுபத்கஞ் சுகத்தைப் பண்ணும், 
இவவைர்தும் சனித்சனி2ய யிருர்சது சொண்டு மறு 

கொழிற் செய்யமாட்டா, வியானாஇி வாயுக்கள் இதமா 
தீ.திரையு மொன்ருய்க் கூடினதுகொண்டு Sowa Sf it 
மைக்தின் வழியினாலும் ந்து கதொழிலையுஞ் செய்து 
முடிக்கின்றன. Bags வாயுக்ககாக்தும் கன் மெர்திரிய 
மைக்கும் ஆகப் பத்தும் இராசதகாம்சமானபடியினாற் கிரி 
யாசாசனமாயின, 

கன்மேந்திரியம், 
கச (ந-ரை). சூட்சும பூதங்களின் ரஜோகுணச்தின் விய 

ஷ்டியிலிருந் துண்டானது கன்மேக் இரியமாம், 
மரம் என்ரறாற்போல்வது வியஷ்டியாம். 
அகேக பதார்த்தக்கள் ௮கேக (பல) புதீ.திச்கு விஷயமாதல் 

வியஷ்டியாம். சரீரச்திலுள்ள வாய் மூதலியவைகளுடன் அற் 
பூதமாகச் கூடி வசணித்தலாதி கதொழிலியற்றுவதற்குச் சாசனமா 
யிருப்பது கன்மேச் இரியமெனப்படும். அ.நற்பூ சம்- வெளிப்படாமை, 

ஸ்.இரீயினது யோனியிலும் புருஷனுடைய மாணியிலு மூள்ள 
விஷயாரந்தச் இற்குச் சாதனமான இக் இிறியம் உபஸ்சமாம், இநியா 
சாதனம். -தொழிற்கருவி. 

கன் மேந்திரயங்களின் தோழில், வுதிதேய்வழ், 
ஸ்தானம் என்பன வநமாறு:-- 
  

கன்மேச் இரியம்,, தொழில், I திதெய்வம். | - ஸ்தானம். 

  

  
  

வாக்கு வசனித்தல் அ.க்னெி! வாய லை 
பணி இதல் ஏற்றல் |இச்.இரன் கை 
பாதம் நடத்தல் வாமனன் (விஷ்கால் 

[ல்ணு)சூரியனுமாம் 
பாயுரு மலசலாதி விடுத பிரஜாபதி (பிரம குசம்[பெண்குறி 
உபத்தம் சுகஞ்செய்தல் |யமன் | ன் குய்யம்-அண் குறி 
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“ஒவ்வொரு பூதத்தின் ரஜோகுணாம்சச் இனின்றும் ஒவ்வொரு 

கன்மேந்திரியமூ முூண்டாகின்றது. அகாசத்தின் ரஜோகுணத்தி 

ஸீன்றும் வாக்காம், வாமவின் ரஜோகுணச்இ னின்றும் பாணியும், 

அக்கினியின் ரஜோகுணச்தி னின்றும் பாதமும், அப்புவின் ரஜோ 
குணத்தினின்றம் உபஸ்சமும், பிருதிவியின் ரஜோகுணத்தி னின் 

றும் குதமும் உண்டாகின்றன. கன்மம் என்னால் இமியை, இப்பஞ் 

சேந்இிரியஙகளும் இரியைகளுக்குச் சாதனமா யிருப்பதால் கன்மேந் 

இரியங்களென்று சொல்லப்படுதன்றன. இரியை (தொழில்) 

ரஜோகுணத்தி லுண்டாவதால் பூதங்களுடைய ரஜோகுணச்் தினின் 

றம் கன்மேச் இரியங்களின் உற்பத்தி சொல்லப்பட்டது”” என்று 

வீசாரசாகரம் கூறுவதிங் கொப்பிட் ட.றியத்தக்கதாம், 

2) - GOB. 

சூட்சுமசரீரத்தின் தன்மையைக் கூறல், 
௧௨. அந்தக்கரணம்-டு-ம், ஞாூனர்திரியம்-டு-ம், வாயுக் 

கள்-௫-ம், கன் மேந்தரியம்-டு-ம், ஆக-௨௦-த தத்துவமும் 

சூட்சும சரீரமென்று சொல்லப்படும், இக்சச் சூட்சும சரீ 

சத்தை மாயாப் பிரதிபிம்பராகவிருக்கன்ற ஈசுரன் அவித் 

தையாப் பிரதிபிம்பரா யிருக்கின்ற ருக்கும் பேரக் 

கொவ்வொரு சரீரஞ் சிருட்டிகீதுக் கொடுத்தார், அப் 

போஅ பஞ்சபூகத்திறுடைய சாத்விகாம்௪மும் இராசதாம் 

சமுஞ் செலவழிர்கன. தாமதகுணமாத்திரஞ் சேடி.த்தத, 

சூட்௪ம சரீரம் வாங்காத சீவருக்கெல்லர மின்னுமொரு 

சிருட்டிக் காகட்ட்மென்று நிறுத்தினார், இப்படிச் சூட் 

சும சரீர்ஞ் சொல்லப்பட்ட. 
௧௨-(௧ - ரை), பரிமேலழகர் திருக்குறளின் மற்றுர் தொ 

'டர்பா?? டென்னுக்குறளின் விசேடவுரையில் ௮௬ (குக்கும) ஒம்
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பாவது பச்துவகை யிர் இரிய வுணர்வோடும் ஐவகை வாயுக்களோடும் 
காமவினைவிளைவகனோடும் கூடிய மனம்) இது நண்ணுடம்பென 

வு? படும்”? என்பர், 

சேடித்தது - மிருந்தரின்றது. 
பரஸ்பரம் தம்நூள் பின்ஷராய்ச் சிருஷ்டிக்கப்படாதவராய்க் ௪௧ 

அக்கங்கட் கேதுவான இருவினை (ஈல்வினை திவினை) களைச் செய்ப 

வரா யுள்ளவர்கள் 6 வர்களா ச்வின், அவர்கள் இருவினையின் பயனான 

சுக துக்கங்களை ய கபவித்தற்குக் கருவியான சூக்கும Fh resin 

அவைகள் புலப்படுதந் இடமான ஸ்தூல சரீரத்தையும் YOLK MiG 

உரியவர்களாவர், அவர்கள் அ௮காஇயா யிருத்தலால் அவர்களுக்கு 

அச்சரீரங்கள் தொடர்ச்சியா! வருதலும் போதலுமா a 

இ..விரண்டனுள் ருக்கு. சரீரம் சிருட்டிதோறும் ஈசுவானால் ஒ 
வொன்றாகப் படைத்துச் ச வர்களுக்குக் கொடுக்கப்பகென்ற நு; மற் 

og பிராரத்தத் தின் பபனை பறபவித்தற்காகப் | படைச்தக் கொடும் 

கப்பஜென்றது, பின்னதசாடிய ஸ்பா சரீரம் குக்குமசரீ ரம்பெற்ற 

வர்களுக்கே கொடுக்கப்படும். முன்னதாகிய சூக்குமசரீரமோ கன்ம 

பலத்தை யநுபவித்தற்குரிய பக்குவம்வாயர் தவர்களாக்கே கொடுக் 

கப்படும், இவ்வாறு சாரத்தைப் பெற்றுவரும் வர்களில் கர்மபலக் 

தை யநுபவித்தற்கு.ய பகரும் வாராதுள்ளவர்கள் சிருட்டிச்கால 

தீதுச் சூக்குமசரீ ரத்சைப் பெறுதற்குச் தகுதியில்லாசவரா யிருத்த 
லால், அவர்களுக்கு ஈசுவரன் கரமபலதச்சை யறுபவிச்சற்குரிய பக் 

குவம் வரும் திருட்டியில் சுக்குமசரீரம் படைத் துக்கொடுச்சல்பற் 

றிச் *குட்சுமசரீரம் வாக்காச ேருக்கெல்லா ம்ன்னுமொரு சிருட் 
ஓ.ச் சாகட்டென்று நிறுத் இனார்.' என்று கூ.றட்பட்ட து, 

சீவாகளது கர்மம்: சஞ்சிதம், அகாமியம், பிராரத்தமென ஜூன்று 

வகையாம். ௮வற்றுள் சென்ற ஜன்மங்களிற் செய்யப்பட்டுப் பயனை 

பாரம்பஞ் செய்யாமலிருக்க கர்மம் சஞ்செெமாம், இக்த வர்த்தமான



26 நாராஜீவவாதக்கட்டளை, 

(கற்காலக்துள்ள) ஜன்மத இற் செய்யும் (ஈதிர்காலசீ.துப் பயனைக் 
சொடுப்பசாயெகர்மம் அகாமியமாம்; சென்ற ஜனனஙக்களிற் செய்து 

(இக்க) வர்த்தமான ஜன்மச் இற்குக் காரணமாயுள்ள சர்மம் பிராரத்த 

மாம். இம்மூவகைக்'கர்மங்களில் ஆகாமியம் பயனை யாரம்பஞ் செய் 

யாது அந தக்கரண த்தை யபா இயாகவடைய சாட்சியி(கூடஸ்௪) னிட 

தீதுக் கற்பிதமாயுள்ளஅஞ்ஞானச்இன்ஆவாணசத் இவடி.வச் கள ஞ்சி 

யத்தி லிருக்கும்போது சஞ்செதமெனப்படுகன்றது. காமியம் (அகக் 

காரத்இற்குச் சாட்டுமினோடுள்ள தாதாத்மிய மென்னும்) பிரமஜ 

தாதாத்மியச் இலிருக்கும். பிராரத்தம் அஞ்ஞானத்தின் விட்சேப 

சத் இவடி.வ ஆரிரயச் இலிருக்கும். 

௮-௧கை, 

தூலபூதத்தின் தன்மையைக் கூறல், 

௧௩.--இனித் தூலபூத வற்பத்தி சொல்லுகிறொம்; ௮அதெ.ம்க 

னெனில்:--மிஞ்சின தாமசமாயிருக்கின்ற ஜந்து பூத்த 

தையு மொன்றிரண்டாகப் பகுத்து முகற்பாதி யைந்தையு 

மொன்றை நாலாக்கி யிரண்டாம்பாதி யைந்தனுள் தன் 

னம்சத் (பாகத்) அடனே கூட்டாமல் மற்ற நாலு பூதத்து 

டனும் பூதத்திற் கரைக்கால் (ஒன் மிலெட்டி லொருபாக) 

மாத்திரையாகக் கொடுக்கிறது பஞ்சீகரணமென்று சொல் 

லப்படும். 

இப்படிப் பஞ்சிகாணம் பண்ணின தூல பூகல்களிலே 

அகாசத்திலே பரிச ரூப ரச கந்தமாயே நான்கு குணமும் 
லியாப்பியமான (வெளிப்படா தடங்கயிருக்கீன்ற) படி 

யினால் அதிருசியமாய்ப் (இர் திரியத்திற்கு விடியமாசா2) 

போக நிசகுணமாகிய சப்தமும், வாயுவி?ல ரூபரச கந்த
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மாகிய மூன்று குணமும் வியாப்பியமானபடியினால் ௮ 
ருசியமாய்ப் போகச் சாரணகுணமாகிய சப்தமும் கிசரு 

ணமாூய பரிசமும்,௮க்னியிலே ரச கந்தமாகய விரண்டு 

குணமும் விபாப்பியமானபடியினால் அதிருசியமாய்ப்2பா 

சக காரணகுணமாகய சப்த பமிசமும் நிசகுணமா கப 

ரூபமும், அப்புவிலே &ந்தகுணம் வியாப்பியமானபடியி 

னால் அதிருசியமாய்ப்போகக் காரணகுணமாகிய சப்த 

பரிச ரூபமும் நிசகுணமாகிய ரசமும், பிருதிவியிலை கார 

ணகுணமாூய சப்த பரிச ரூப ரசமும் நிசகுணமாகய 

கர்சமும் தோன்றின. 

Lh FST on USD we 

Sih—(H- ON). gare song யிரண்பொகமாக்கி, ஒருபாகச் 

தை யுள்ளவாறு வைச்து மற்றைப்பாகத்தை நான்குபாகஞ் செய்த.எ; 

வாயுவை யிரண்டுபாகமாக்கி ஒருபாகத்தையுள்ளவாறு வைத்து மற்றை 

ட் பாகத்தை நான்குபாகஞ் செய்தும், தேயவை யிரண்டு பாகமாக்கி 

ஒருபாகத்தை யுள்ளலாறு வைக்து மற்றைப் பாகத்தை கான்குபாகஞ் 

செய்தும், அப்புவை யிரண்டுபாசமாக்கி ஓருபாகத்தை யுள்ளவாறு 

வைத்து மற்றைப் பாகத்தை மான்குபாகஞ் செய்தும், பிருதிவியை 

யிரண்டுபாகமாக்கி சருபாகத்தை யுள்ளவாறு “வைத்து மற்றைப் 

பாகத்தை சான்குபாகஞ் செய்தும் விட்டால் சவ்வொரு பூசமும் 
ஐதைக்து பகுப்பினதாம். இப்பூதங்களுள் ௮காயத்தின் ௮லாப் 

பாகத்தோடு அதனது மறறை யரைப்பாகத் இன் சான்கையுஞ் சேர்க் 

காமல் ஒன்றை வாயுவின் ௮ரைப்பாகத்தோடும், மற்றொன்றைசம் தேயு 

விள் அரைப்ப-சச்தோடும், இன்னொன்றை யப்புவின் அரைப்டாசச் 

தோடும், பிறிதொன்றைப் பிருதவியின் ௮அரைப்பாகச்தோடுஞ் சேர்ச் 

தீலவேண்டும,
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இவ்வாறே வாயுவின் அரைப்பாகத்தோடு அதனது மற்றை 

யரைப்பாகத்தின் நான்கையும் சேர்க்காமல் ஆகாய முதலியவற்றின் 

அரைப்பாகத்தோடும், தேயுவின் ௮அரைப்பாகத்தோடு அதனது மற் 
றையரைப்பாகத்தின் நான்கையஞ் சேர்க்காமல் ஆகாய முதவியவற் 

மின் அரைப்பாகத்தோூம், அப்புலின் அரைப்பாகத்தோடு அதனது 

மற்றை யரைப்பாகத்் இன் நான்கையுஞ் சேர்க்காமல் காய முதலிய 

வற்றின் அரைப்பாகத்சோடும், பிருஇவியின் அரைப்பாகச்தோடு ௮௪ 

னது மற்றையரைப்பாகச் இன் கான்கையுஞ் சேர்க்காமல் ஆகாயமுதவி 

யபவற்றின் ௮அரைப்பாகத்தோடும் சேர்ச்சல்வேண்டும். இவ்வாறு சோதி 

சல் தான் பஞ்சகேரணம், இவ்வாறு பஞ்சகெரணஞ் செய்துள்ள 

yeh grays மெனப்படுகிறது, ஓவொரு ஸ்தூல பூதத் திலும் 

தனது சூட்சும பூதத் இன் அம்சம் ௮அரைப்பாகமாகவும் இதர சூட்சும 

பூசிங்களின் அம்சம் ௮ரைப்பாகமாகவு மிருக்கும், 

“ஐந் தபூ சமும்பத் தாக்கு யவைபாஇ ஈர்ரான் காக்இ, நந்துதம் 

பாதிவிட்ட கான்கெொ்டு சான்குக் கூட்ட, வந்தன தூல பூசம்” என்று 

கைவல்வியங் கூறுவஇுங் கறியத்தக்கதாம், 

பூந்த்தின் கணவகை, 

ஆகாயத்இந்குச் சத்தமூம், வாமவிற்குர் சத்தமும் பரிசமும், 
தேயுவிந்குச் சத்தமும் பாசமும் ரூபமும், அப்புவிற்குச் சத்தமும் 

பரிசமும் ரூபமும் ரசமும், பிருஇவியிற்குச் சத்சமும் பரிசமும் ரூப 

gu ரசழும் கந்தமும்வெளிப்பட்ட குணங்களாம், Yerws BOGE 

சந்தமும், வாயுவிற்குப் பரிசமும், தேயவிற்கு ரூபழும், அப்புவிற்கு 

௪௬ம், பிரு இவிக்குக் கந்தமும் ரிசகுணமாம். **ப சத்தன்மையாவது 

பகிர் இரியத்தால் இரஇக்கஃ்பிம் விசேட்குனா முடைமை” என்று 

தீர்க்காமிர்தய கூறுஇன்றது.
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பூதங்களின் தணம், வியாபரம், தர்மம், துக்தநேவதநை 

யேன்பன வநமாறு. 

  

    

    

            

பூதம். கனம் வியாபாரம். தர்மம். அ தேவதை 

| 
ஆகாயம் சத்தம் | இடன்கொடுச்சல் | வெளி | சதாசிவன் 
வாயு FE FW 2 oi FEN பரிசம்' | மசேசன் 

பரிசம் 
தேயு சத்தம் பாகமாக்கல் | வெப்பம் | உருச் இரன் 

பரிசம் . 

ரூபம் 
அப்பு சச்சம் | பிண்டீகரிச்தல் ,நெடுழ்ச்சி। விஷ்ணு 

1 பரிரம் ( இரட்டல்) 
ரூபம் 

ரசம் 
பிருதிவி | சத்தம் பொறுத்தல் கடினம் பிரமன் 

பரிசம் 

ரூபம் 
ரசம் 

கந்தம் 

AY = GOB. 

தூலசரீரத்தின் தன்மையைக் கூறல். 

௬௪.-- சூட்சும பூகத்திலிருந்து சூட்சுமசரீரம் பிறந்தா 

நீ2பாலப் பச்€கரணம் பண்ணின தூலபூகத்தினின்றும் 

அறு கத்துவமாய் சால்வகைப் பிறப்பாய் மூவகைச் சாதி 

யாயிருக்கெற தாலசரீ ரங்கள் பிறர்கன, 

௧௪.--(௧- ரை). பஞ்சேகரணம் பண்ணின - சூட்சுமபூதக்க 
ஸின் கலப்பாலுண்டாயதான,
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சதிதுவம் - பதார்த்தம், பதத்தாற் பெயரிட்டு வழப்குந் தன் 
மையது பதார்த்தமாம், 

௧௫.--இதிலாறுதத்துவமாவ தேதென்ருல்:--சர்பம், உதி 

சம், மாமிசம், சநாயு, ௮தஇ, மச்சை இந்த அறுவகையுக் 

SU OFF I Ld, ; 

நால்வகைச் தோற்றமாவ தேசென்றால்:--சராயுசம், 

அண்டசம், சுவேதசம், உற்பிசம் ௮க நாலு, 

மூன்று சாதி யேதென்றால்:--இகலோக பரலோகபுத்தி 

(இவவுலகத்தி னியல்பையும் சுவர்க்காதி யுலகத்தினியல் 

பையும் ஆராய்த்தறியும் மனவுணர்ச்ச) இருவகையுங் கொ 

டுக்கின்ற மாநுடசரீரம் உத்தமசாதி, பாலோக புத்தியை 

மறைத்து இகலோக புத்திமாத்திரம் அறிகின்ற பசு பட்சி 

முதலானவை மத்திமசாகி, இரண்டு லோகத்துப் ysR 

யையும் மறைத்திருக்கன்ற மரங் கொடி செடி. அதன்ம 

சாதி. இப்படிப் பிருதிவி தத்தவமாயிருக்கின்ற பூலோகத் 

திற் சண்டாற்போல அப்பு அக்னி வாயு அகாச 

மெனப்பட்ட தத்துவங்களிலும், நிரை நிரையே (முறை 

முறையே) பிதர்லோக தெய்வலோக யட்௪ கந்தருவ 

லோக சித்தர்லகோசங்களிலும் தோன்றுகிற நட்சத்திரம் 

sire முதலான பிதிர்க்கள், சூரியன் முதலான தேவ 

தைகள்,கந்தருவர்,சத்தரென்னப்பட்டவையெல்லாம் உத் 

தமசரீரம், காமதேனு, அயிராவதம், அன்னம், கருடன் 
முதலாயின மச்திமசரீரம். கற்பகவிருட்சம் பார்காத முத 
வாயின அகனமசரீரம்,
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தூலகரீாம். 

கடு. --(ந-ரை). சர்மம் (தோல்), உதிரம் (இரத்தம்), மாமி 

சம் (சதை-இறை௪), சகாய (நரம்பு), அத்தி (எலும்பு), மச்சை 
(கொழுப்பு) என்னும் இவைகளா லாக்கப்பட்டது தூலசரீரமாம். 

தாய்தர்தைக ளுட்கொள்ளும் உணவினால் அறுகோசத்தையுடைய 

சரீரமுண்டாகின்றது, ஈரம்பு, எலும்பு, சுவேதநீர் (என்னும்) இவை 

கள் பிதாவினிடத் திரு*தும்; தோல், மாமிசம், இரத்தம் (என்னும்) 

இவைகள் மாதாவிணிடத்திருந்து மூண்டாகின்றன”” என்று சிவ 

சதை ஒன்பதாவதத்தியாயத்திற் கூ.நுன்ற 3. தோல், இரத்தம், 

இறைச், மேதை (மூளை), எலும்பு, மச்சை, சுவேத$ர் என்னும் 

எழுவகைச் தாதுக்களால் உயிர்க்டெமாக உடம்பு இயற்ற பட்டிருக் 

இறது என்று கூறுவாருமுளர், ஸ்தம்பம் (தூண்) போன்று பிரசத்தி 

யட்சப்பிரமாண ச்திற்கு விஷயமாயும் சர்மம் முதலியவைகளால் ஆச் 

கப்பட்டு (உறப்புகளை யுடையதாயு) மிருப்பது ஸ்தாலசரீரமாம், 

இதுவே ஜீவன் சுகதுக்கவடிவ போகந்களை யனுடவிப்பதற்கு இடம், 

இதனுடைய தர்மங்கள் பெயர், ஜாதி, நிறம், சம்பந்தம், பரிமாணம் 

(அளவு), பிறப்பிறப்பு முூசலானவைகளாம்., “சரீரம் ஆன்மாவின் 

போகச்திற் டெம், எதனால் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட ஆன்மாவிற் 

குப்போகம்நிகழும், அது போகத்திற்கடம் ; அதுவே சரீரமென்ப 

தாம். போகமாவது இன்பத்துன்பங்கள் புலப்பட (விளக்க) த் தோன் 

றல்” என்று தருக்கநூல் கூறுகின்றது. 

தன்னைப்பற்றி வருவனவும், பிறவுயிர்களை ப்பற்றி வருவனவும் 
தெய்வச்தைப்பற்றி வருவனவுமாகிய மூவகைச் துன்ப௩்களும் இதற் 

கேயாம். :தன்னைப்பற்றிவருவன ( தேகத்தைப்பற்றி வரும்) தலை 

வலி, கால்வலி முதலான தன்டங்கள், பிறஉயிர்களைப்பந்றிவருவன 

புலி, சிக்கம், பாம்பு முசவியவைகளா லுண்டாகும் தன்பக்கள், 

தெட்வச்தைப்பற்றிவருவன ( செய்வச்தினால் ) இடிலமுதல் புற
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லடி.த்சல் மூ. சலியவைகளா லுண்டாகுந் துன்பங்கள், இவை முறை 

யே அத்தியாத்மிக துக்கம், ௮ இிபெள இகதுக்கம், அ இசைவீக துக்க 

மெனப்படும். இவ்வாறன்றி ஆத்மாவிற்கு ஸ்தூாலசேகத்தினு லுண் 

டாஇின்ற வாதபித்த சிலேத் தமங்களா லுண்டாஇன்ற சுரம் முதலிய 

வியாதிகளும் சேகச்திலுண்டாகின்ற தூர்க்கந்சம் குரூபம் மு. சலான 

வைகளும் அத். இயாத்மீகம் என்றும், sured PGF ரூட்சுமதேகச் 

இனா லுண்டாகின்ற காமக்குரோத முதலியவைகளும் சாக் இதாக்தி 

முதலியவைகளும் ஆ இசைலீகம் என்றும், அத்மாவிற்குக் காரண தே 

கத்தின லுண்டாகின்ற தன்னையும் பகவானையுமறியாத மாயாகாரிய 

மென்னும் அஞ் நானம் ௮ இபெள இகம் என்றும் கூறுதலுமுண்டு, 

நாலவகைக் தோற்றம். 

(1) சராயுஜம்--கருப்பையிற் பிறப்பது) மான், ஆடு, அனை, 

மனிதன் முூதலானவையாம். 

(2) ௮ண்டஜம்--முட்டையிற் பிறப்பது; பட்சி, பாம்பு முத 

லானவையாம். ் 

(3) சுவேதஜம்--வியர்வையிற் பிறப்பது; பேன், கொசுகு, புழு 

முசலானவையாம். 

(4) உத்பிஜம்--ரிலத்இற் பிறப்பது; மரம், செடி, புல், பூண்டு, 
மூதலானவையாம். | வித்தினின்று பூமியைப் பிளந்துகொண்டு 

லெளிப்படும் தாவரபேசம் உத்பிஜம் என் றறிசல்வேண்டும்.] 

இவையன்றி மாஸம் என்பதொன்று முண்டு, மனச் சக்கற்பத் 

தாலுண்டான தேவராதியோர் மாஈஸராவர், பிருரு, புலஸ் இயர் 

மூ தலியோர் மாசஸர், 
சாதி, 

பலவற்றைச் தொடர்ந்து ஒன்றாய்த் தோன்றும் தன்மையது 

சாதியாம். சாதியெனினும் தன்மை யெனினும் துவம் எனினும் 

ஒக்கு ம.
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உத்தமசாதி. 

மக்களே இம்மைப்பயன், மறுமைப்பயன், விட்டின்சன்மை 

, மென்னு மூன்றனையு மறிதற் குரியவர்களா யிருத்தஃ்பற்றி :மாநட 
சரீரம் உத்தமசா இ” என்று முற்கூறப்பட்டது. மக்க டாமே யாறறி 

யயிரே”” என்று தொல்காப்பியங் கூ.றஇின்ற து, 

மாநட சரீரம் மிச்ரசர்மத்தினா லுண்டாகின்ற ஐ. புண்ணிய 
சருமமும் பாவகருமழு மிகுதி குறைவின்றிக் ஈமமாய்க் கலப்புற 

அள்ள நிலைமை மிச்ரமாம்.] இறு உத்திருஷ்டம், மத்திமம், சாமா 

னியம் என மூன்றுவகையாம், 

நிஷ்காம புண்ணியகர்ம பலச்தினால் சித்தசுத்து வரது, இச்ச 

FES) வாயிலாகச் சாதனசதுஷ்டய சம்பதீதி வந்து, சாசனச துஷ் 

டயசம்பத் இிவாயிலாகச் சற்குரு லாபமுண்டாகி, சந்குருலாப வாயி 
லாகச் சரவண மனன நிஇத் தியாசனமுண்டா௫, சரவண மனன ரிது 

தீ.தியாசன வாயிலாக அபரோட்சஞானம் வச்து, அபரோட்சஞான 

வாயிலாகச் சீவன்முக்இி சுகக்சைப் பெறும் சரீரப்பிராப்இ மச்ர 

வுத்சிருஷ்ட கருமக்இன் பலனாம், 

தனது அூரமத் இற் (நிலைக)கு உச)சமான காமியகரும யோக் 

இயமான ரீரப்பிராட்இி மிச்ரமக்திம சருமத் இன் பலனாம். 

குஷ்டம், பாண்டு, பெருவியா தி முதவியவைகளையடைய சரீரப் 

பிராப்தி மிசரசாமாணிய கருமத் தின் பலனாம். 

மநதிமசாதி. 

பசு, பட்சி மூதலானவைகளுக்குச் சப்தா திவிஷயக்களை யறியும் 

செவியாதி ஜம்புலனுணாரச்? யிருப்பினும் பரலோக சாதனச்தைத் 

தேடும் மனவுணர்ச்சி யில்லாமையினாலே ₹.௪ பட்டி முதலர்னவை 

மத் திமசா இ” என்று கூறப்பட்டது. பசு பட்டு மூதலானவையட் சில 

மனவுணர்ச்சியு முடையனவா யிருந்தனவென்று புராணா இகளுட்
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கேட்கப்படினும் ௮ஃ தண்டுக் கொள்ளுதல் கூடாது) அம்மனவுணர் 

ச்சி தெய்வீகத்தா லாயதென்றம் கேட்கப்பமுதலாலென்க, இங்கு 

ஐயறிவுடைய பசு, பட்சி முதலானவை மத்திமசாஇியென்று கூறப் 

பட்டிருப்பினும் இனம்பற்றிப் பரிசவறிவும் இரசவறிவுமூடைய இப்பி 

சங்கு மூசலானவைகளையும், பரிச இரசவறிவோடு கந்தவறிவுமுடைய 
கறையான் எறும்பு முதலானவைகளையும், பரிச இரச கந்தவறிவோடு 

உருவ வறிவு முடைய தும்பி வண்டு முதலானவைகளையும் கொள்க, 

பசு, பட்டு முசலானவைகளின் சரீரம் பாவகர்மத்தினா“எுண்டா 

கின்றது. இதுவும் முற்கூறியபடி மூன்று வகையாம். 

பிராணிகளுக்குத் துன்பத்சையுண்டாக்கும் தேள், பாம்பு, புவி, 

கரடி. முதவிய சரீரப்பிராப்தி பாவ வுத்திருஷ்ட கருமத் தின் பலனாம். 

எருமை, பருந்து முதலிய சரீரப்பிராப்து பாவ மத்இயகருமத் 
தின் பலனாம். 

பசு, ஆனை, குதிரை முதலிய சரீரப்பிராப்இ பாவசாமானி௰ய ௧௫ 

மத். இன் பலனாம். 
அநன்மசர்தி, 

பரிசவிஷயத்தை யறிதற்குரிய தொக்டுர் திரீமமன்றி இசரவிஷ 

யர்களை யறிதற்குரிய மற்றை யிர் இரியக்களும், பாலோக சாசனத் 

தைச் தேடும் மனவுணர்ச்சியுமின்மி யிருத்தலாலே ‘usm கொடி 

Oro. அதன்மசாஇ” என்று கூறப்பட்டது. மர௩் கொடி செடிகளா 

கப் பிறத்தலும் பாவகருமச்இின் பலனாம். இப்பாலகைருமமும் முற் 

உறியதுபோன்று மூவசையாம், 

கள்ளி, பூனைக்காய் ௫௪, நாகதாளி முதவியவாகப் பிறத்தல் பாவ 

உச்இிருஷ்ட கருமத் இன் பலனாம். 

புஸியமரம், மாமரம், பலாமரம் முதவியவாகப் பிறச்சல் பாவ 

மச் இய சருமத்தின் பலனாம்,



நாநாஜீவவாதக்கட்டளை, 45 

அரசு, அள? வில்வம், தும்பை முசலியவாகப் பிறத்தல் பாவு 
சாமானிய கருமத்தின் பலனாம். 

உ $தமசரீரம், 

பிதிர் தேவதைகள், சூரியன் முதலிய தேவதைகள், கக்தருவர், 

சித்சராதியோ ரியாவரும் மானுடரால் வணக த்சக்கவரா யிருத்தலா 

லே அவர்கள் சரீரம் உத்தமசரீரமென்று சொல்லப்பட்டது, உத்த 
மம் - மேன்மை, 

இல்வுச்தமசரீரம் புண்ணியாருமத்தினா லுண்டாஇன்ற.து, இப் 

புண்ணிய கருமமும் மூன்று வகையாம், 

இரணியகர்ப்பாஇி (பிரமன் முதலான) சரீரப்பிராப்இி புண்ணிய 

உத்கருஷ்ட கருமத் தின் பலனாம், 

சேவேர் இரீயா இ சரீரப்பிராப்தி புண்ணிய மத்திய கருமத்தின் 

LIQ’ GDL, 

யக்ஷ ராஸ இன்னர இம்புருஷா.இி சரீரப்பிராப்தி புண்ணிய 
சாமாணிய கருமத்தின் பலனாம். 

மத்திமசரீரம், 

காமதேனு மூதலானவை தேவ வர்க்கத்திற் சேர்ந்தவையேயாயி 

ணும் விலங்கு பட்செகளாக விருத்தலாலே அவைகளின் சரீரம் மத் 

திம சரீரமாகச் சொல்லப்பட்டது, 

அதன்மகரீரம், 

கற்பகவிருக்ஷ முதலானவை தெய்வீகத்தன்மை யுடையனவர 

யிருஃபினும் தாவரவடிவமாக விருத்தலாலே அவைகளின் சரீரம் 

௮; தன்மசரீரமாசச் சொல்லட்பட்டது;
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அ -கை, 

கோசத்தின் தன்மையைக் கூறல், 

௧௬.--இக்கம் தூலாரீரமே அன்னமயகோசம். சூட்சும சரீ 

ரம் மூன்று கோசமாயிருக்கும், அசெங்கனென்னில்:--- 

பிராணவாயுவுங் கன் 8மந்திரியமுங் கூடிப் பிராணமய 

சோசம், மனதும் ஞாேர்திரமியமுங் கூடி மனஷமையசகா 

சம், புத்தியும் ஞானேந்திரிபமுங் கூடி BECKTON UU SST 

௪ம். காரணசரீரமே அனந்தமயசகோசம், இப்படிப் பஞ்ச 

கோசஞ் சொல்லப்பட்டன. 

அன்னமயகோசம். 

கசு (த - ரை), மாதா பிதாக்களுண்ட அ௮ன்னத்தின லுண் 

டாய சுரோணித சுக்கெலங்களால் மாதாவின் தரத் திலுற்பச் தியாகி, 

'உற்பத்தியானபிறகு பால் முதலியஅனனத் இனால் விருத் தியடைந்து, 

மரித்தபின் அன்னமயமாகிய பிரு இவியில் ஒடுக்கும் ஸ்தாலசரீரமே 

அன்னமய கோசமாம், இதுதான் சுகதுக்கக்களின் oy tarot Blu 

'போகத்திற்கு இடமாயிருக்கிறது. உண்.டாதல், இருத்தல், மாறுபட 
தல், அதிகரித்தல், குறைதல், நாசமடைதல் என்னும் சட் ( ஆறு)பாவ 

விகாரமும் எச்ச. ரத்இற்கு மூண்டு, 

பிரர்ணமயகோசம், 

வாக்காஇ கன்மேக்திரிய மைந்துடன் கூடிய பஞ்ச (நந்து) 

பிராணன் (பிராணவாயு) பிராணமயகோசமாம், அன்னமய கோசத் 

இற்குள்ளாய், சேகத்இற்குக் கட்டாய், அசைதல் முதலாகிய தொ 
மில்களை யுடைத்தா யிருத்தல் இதன் தர்மமாம். 

மனேமயகோ சம். 

செலியாதி ஞானேந்திரிய 'மைந்துடன் கூடிய மனம் மனோமய 
கோசமாம். பிராணமய கோசசத்திற்குள்ளாய், காமச் குசோச லோப
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மோக மத மாச்சரிய மென்னும் அறு பகைவர்க்கக்களும், சரீரத்தில் 

நான் என்னும் புத்தியும், மனைவிமக்க ளாதியோரீடத்தில் எனது 

என்னும் புத்திய முடைச்தா யிருத்தல் இதன் தாமமாம், 

விஜ்ஜானமயகோரம். 

நானேக்திரிய மைந்துடன் கூடிய புத்தி விஞ்ஞானமய கோச 

மாம். மனோமயகோசத்திற்குள்ளாய், இகபர கருமவிஷய ௮றிவ்னை 

யுடைத்தாய், கர்ச்இருத் துவ அபிமான மூடையதாய், நான் என்னும் 

சொல்விற்கு (மயக்ககாலத்தில்) பொருளாய், சேதனச் இன் பிர இபிம் 

பத்தற் இடெமாயிருத்தல் இதன் தர்மமாம், 

பிராணமயகோச முதலிய ஞூன்றும் (போகத்திற் இடமாகிய 

ஸ்தூல தேகத்தினு ளிருந்து போகத்தை யனுபவிப்பதர்குச் சாசன 

மாயுள்ள) ரூக்கு சரீ ரத் தினுளிருக்கும். 

கன்மேக்திரியத்துடன் பிராணவாயு சேகத்திற் பூரித்து ௮சற் 

குப் பலத்தைக்கொடுத்து இச் இிரியக்களை அவைகளின் காரியக்களிற் 

பிரவர்த்இக்கும்படி. செய்வதா யிருப்பதால் பிராணம௰யசகோசம் கேவ 
லம் ரஜோகுணத்தின் ௮வஸ்சையாம் என்றம், ஞானேர் இரியங்களு 

டன் கூடிய மனம் கர்மேந்இரியங்களால் விவகாரக்களைச் செய்து 

இச்சை முதவிய ரஜோகுண விருச்தியடன் கூடியிருப்பதால் மனோ 

மயகோசம் சத்துவ ரஜோகுணங்களின் அவஸ்சையாம் என்றம், 

ஞானேந் இரியட்களுடன் கூடியபுத்தி (நகறுணி முதல் இகைவரையி 

லும் சரீரத்தில் வியாபித்துக் கர்த்தாவடிவா யிருந்து) விஷயங்களைப் 

பகுத் துணர்தல் வடிவா யிருப்பதால் விஞானமயகோசம் கேவலம் 

சத்துவ குணத்தின் ௮வஸ்தையாம் என்றும் ௮றிக்தகொள்ச, 

பிரத்தியகாத்ம சைதன்னிய சாயையடனே லோக:ந்த குர் 

தம் போன்றிருக்கும் அகங்காரமும் ஞானேர் இிரியங்களும் கூடி. விஞ் 

ஞானமயகோசமாம்'” என்று கூ.ற.வாருமுண்டு,
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ஆநநீநமயகோசம். 

அவித்தை (அஞ்ஞான) வடிவ காரணதேகமே ஆஅரந்தமய கோச 

மாம். ஆச்ம (பிரமத்தின், சொரூபவடிவ ஆரந்தத்தின் பிரத 
பிம்பத்தோகெடிய பிரிய மோதப் பிரமோசவிருத்திகளின் லயத் இற் 

மடெமாய், போக்தாவடிவமா யிருத்தல் இதன் தர்மமாம், 

சாக் சொப்பனங்களில் புண்ணிய கன்மத்தின் பயனை னு 

பவிக்க நேர்ந்த விடத்து, புச் இிவிருத்தி அந்தர் (உள்) முகமாய் ஆத்ம 

சொரூப வடிவமாகிய அகந்தத்தின் பிரதிபிம்பத்தை யடைடன்றது. 
அபோது அப் புத்இிவிருக்தி பிரிய மோதப் பிரமோசவிருத் இயொம், 

புண்ணிய கன்ம பலபோகம் நிவர்த்தியாகும் காலச்.இ லுண்டாகுஞ் 

சழுச்தியெதுவோ அதன்கண் அவ்விருத்தி தனது காரணமான 

அஞ்ஞானத்தில் ஒடுங்குகின்றது; அவவஞ்ஞானமே ஆநந்தமய 
கோசமாமென்பது மேலே கூறியதற்கு விவரமாம், 

இஷ்டமான வஸ்துவைப் பார்ச்சவிடத் துண்டாகும் விருத்தி 

பிரியமாம்; அவ்வஸ்துவின் லாபத்தால் உண்டாகும் விருத்தி மோச 

மாம்; அவ்வஸ்துவின் போகத்ரா ௮ண்டாகும் விருத்தி பிர 

மோதமாம், 

அன்னமயகோசம் (ஸ்தூல சரீரம்) சுக.துக்க வடி௩போச த்தை 
யனுபவித்தற்கு இடம்; (இச்.இரிய கரணா தி வடிவமா யிருத்தலாலே 

போகத்தை யனுபவித்தற்குச் சாதனமாயுள்ள குக்கும சரீரத்இன்ச 
ள்ள) பிராணமயகோசம் இரியாசக் தியுள்ள காரியவடிவம்; மனோ 

மயகோசம் இச்சாசக்தியள்ள கரண (காரண) வடிவம்; விஞ்ஞான 
மயகோசம் ஞானசக்இயுள்ள கர்த்தா (செய்பவன்) வடிவம்; அநந்த 
மயகோசம் போக்தா (போகச்தை யனுபவிப்பவன்) வடி.வமாம், 

கோசம், 

கோசமென்பது கத் தியினி னறைக்கும், இரவியப் பொக்திசச் 
திற்கும், கோசகாரமென்னும் புழுவின் கூட்டிற்கும் இவைபோன்ற
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வற்றிற்குமாம், கோசமெனினும் உறையெனினு:ர் மூடியெனினு 
மொக்கும், உறை முதலானவை கத்திமுதலானவைகளை மறைத் 

- இருத்தல் போன்று அன்னமயாஇகளும் ஆத்மாவை மஜைத்திருதீ 
சலினாலே அவைகளும் கோசம் என்று சொல்லப்படுகன்றன. 

மறைத்தல் இருவகையாம். ஒன்று யாசார்த்தமாய் மறைத்தல்; மற் 

றொன்று கற்பிதமாய் மறைத்தல், புளியம்பழத்தை யதனது ஓடு 

மறைத்தல் முன்னதற்கு உதாரணமாம்; கயிற்றிற்றோன்றிய பாம்பு 
அதனையே மறைச்தல் பின்னதற்கு உதாரணம.ம். கயிற்றில் (௮த்.இ 

யாசமாகத்) தோன்றிய பாம்பு ௮க்கயிற்றையே மறைத்தல் போன்று 

ஆசத்மாவி (பிரமத்தி) நற்ரோன்றிய அஞ்ஞானவடி.வ ஆரந்தமயகோச 

மம் அதன் காரியவடிவ ஏனையகோசமும் அவ்வாத்மாவையே மறைக் 

இன்றன வென்பது இங்கு அறியத்தக்கதாம். 

அஃகை, 

தூலசரீரத்தில் சூக்குமசரீர மிருக்கும் வகையைக் கூறல். 

௧௪.--அறு தத்துவமாயிருக்கன் ற தூலசரீரத்திலே சூட்ம 

சரீர மிருக்கன்.ற தெப்படியென் னில்:-- 

கன் மேந்திரியமான வாக்காம் ஞானேக்திரியமான இங் 

வுவையும் வாயிலிருச்கும். உதானவாயுவும் மன்துங் கண் 
டத்திலிருக்கும். பிராணவாயுவும் புத்தியும் இருசயத்தி 
லிருக்கும். சமானவாயுவுஞ் சித்சு மம் காபியிலிருக்கும், 

அ௮அபானவாயுவும் பாயுருவுல் குசுத்திலிருக்கும். vs on ore 

யுவும் ஞானேகந்திரியமான துவக்கும் அகங்காரமுஞ் சர் 

வாங்கமும் வியாபித்இருக்கும். உச்சியில தேயுசும், ௧௬ 

விழி நூனியிலே ௪ட்சு இக்கரியமூர், காஅக்குள்ளே சுசே 

SE இர்திரியமும், மூச்குக்குள்ளே தக்சராண இக்இதி,ப 
4
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மும் கழுத்துக்குமேற் றனித்தனியே யிருக்கும், குழுத் 

அக்குக் மழே கை கால் குப்பத்திற் பாணி பாதம் உபச் 

தம் மூன்றும் தீனி தனியே யிருக்கும், இப்படிக் தூல 

சரீரதக்துவம் ௬-ம், அதிற் (தாலசரீரத்திற்) குடிபுகுக்த 

சூட்சுமசரீர தத்துவம் ௨0-ம், அகம் சத்துவம் ௨௬-ம், 

பஞ்சபூததிதின் காரியமானபடியினாலே ஒருபைப்பாடா 

சக காரியசர்்ர மென்று சொல்லப்படும், 

௧௪--(நாரை), (௧). வாயில் (1) வாக்கு (வசனீச்சலு)ம் (2) 

தெயெய வையம் இருக்கும், இய்குவையென்னும் ஞானேந் இரியம் நாவி 

னுனியிலிருந்து இரசத்தை (கைப்பா இசுவையை) யறியும், 

(௨). கண்டத்தில் (8) உதானவாயுவும் (4) மனதும் இருக்கும், 

தேகத்தில் யான் எனுர் தன்மையும், வீடு முூசலியவைகளிம் என 

செனுக் தன்மையும் செய்துகொண்டு செலியா இ யிந்இரிய வாயிலாக 

வெளியிற் செல்லுவதாய்க் கரணவடிவமா யிருப்பது மனமாம், 

(௬). இருதயத்தில் (5) பிராணவாயவும் (6) புத்தியுமிருக்கும், 
ஜாக்ரொவஸ்தையில் ஈகநுனிமுதல் இகைவரை தேகத்தில் வியாபித் 

துக் கர்த்தாவடி வமா யிருப்பது பூத் இயாம், 

(௯), காபீயி (கோப்பூழி)ல் (1) சமானவாயுவும் (8) சத்தமும் 

இருக்கும், 
(௫). குதத்தில் (9) அபானவாயுவும் (10) பாயருவுமிருக்கும், 

(௬). உடம்பு முழுதும் (11) வியானவாயம் (12) துவக்கும் 
(18) அகங்காரமும் வியாபித் இருக்கும், 

(எ), உச்சியில் (14) தேயசு (உள்ளம்) இருக்கும், .
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(௮). கருவிழி நுனியில் (13) சட்சுவிச் திரிய (கண்ஸரிர் திரிய] 
மிருக்கும் 

(௯). காதிற்குள் (10) சுரோத்திரேச்திரிய (a Oe Tew) 

மிருக்கும், 

(௧௦). மூக்கிற்குள் (1) அஆக்கரொாண (ஷக்கு) இர் இரியமிருக் 

கும், தார்க்கேேர் அக்கிராண இந்திரியம் மூக்கின் நுனியி விருக்கு 

மென்பர், 

(௧௧). கையில் (18) பாணி (இந்திரியம்) இருக்கும். 

(௧௨). காலில் (19) பாத (இக் இரிய) மிருக்கும். 

(௧௬). குய்யத்தில் (20) உபத்த (இக்இரிய) மிருக்கும், 

சர்மம், உ இரம், மாமிசம், சனாயு, அத்தி, மச்சையென் «poses 

தவ வடிவமாயிருக்கின்ற ஸ்தூலசரீரச் தில் அக்சக்கரண மைந்து, 
ஞானேக்திரியமைக்து, பிராணா இவாயுவைந்து, கன்மேந் இரியமைச் ஐ, 

என்றி௨விருபது சுத்துவவடிவமா யிருக்கிற சூட்சுமசரீரம், சீவன் 

போகத்தை யனுபவித்தற்காக, ஈசுவர சங்கற்பத்தினாற் புகுர்சதா 

பென்றறிக. குடி.புகுதல் - ஸ்தூலசரீரத்தில் வன் பிராரத்தகன்மச் 

தின் பேகீத்தை யனுபவிக்கும்வரை யிருத்தல், 

அ ~ GBs 

சீவபரியாயநாமமும் பிரமபரியாயகாமமுங் கூறல், 

க.--மாரண சரீரமும் சிதாபாசனும் சாக்ரெத்திலே இந்த 

(தாலசரீரதத்துவம் அறு, சூக்குமசரீரதக்துவம் இருபது 

என்னும்) இருபத்தாறு தத்துவத்துடனே கலந்துநின்ற 

போது விசுவனென்றும் வியவகாரிக சவனென்றுஞ் 

சொல்லப்படும்,
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சொப்பனத்திலே அலசரீரத்கைக் கைவிட்டு அந்தச் 

கரணதக்துடனே கூடி. நீன்றபோது தைசதகனென்றும் 

பிராதிபாசிக சவனென்றும் சொற்பன கற்பிதகனென்் றுஞ் 

சொல்லப்படூம், 

சுமுத்தியிலே காரியசரீ ர மிருபக்சாறையுங் கைகிட்டுக் 

காரண சரீரத்தை மாத்திரம் பொருக்தியிருக்கும்போறு 

பிராஞ்ஞனென்றும் பாரமார்த்திக 2வனென்றுஞ் சொல் 

லப்படும், 

பிரம சைதன்னியஞ் சாக்கரதீதுக்குச் சாட்டுயாயிருக் 

கும்2ீபாது சீவாக்மாவென்றும், சொப்பனத்துக்குச் சா 

ட்சீயாயிருக்கும்போ௮௫ அ௮க்தராக்மாவென்றும், சுமுத்திக் 

GF சாட்டயொயிருக்கும்போது பரமாத்மாவெனறும், 

அவத்தாக்தாய (F0aGs சொப்பன சுழுத்தியென்னு 
epee min) சாட்சியாயிருக்கும்போது ஞானாத்மா 

வென்றுங் கூடத்கரென்றுஞ் சொல்லப்படும். 

இப்படிச் சேவலுக்கு மூன்று சரீரமும் மூன்றவக்தை 

யஞ் சொல்லப்பட்டன. 

சாக்கீரம், 

க௮-(௩-மை), சொப்பவைஸ்தை சுழுப்தியவஸ்தைகளின் 

வேரூய் இந்திரியங்களாற் ரறோன்றும் ஞானத்திற்கும் ௮சன் வாச் 

ஊனைக்கும் ஆதாரமாயிருக்கும் காலம் சாக்கிராவஸ்தையாம். இதில் 

(ஞானேச் இரியம-5, கன்மேர் இரிடம்-6, ௮்தக்கரணம்-4, என்னும்] 

இக்திரியக்கள்: 14, அவற்றின் விஷயம்கள் 14, அ௨விக் இரியங்களின் 

௮,இசேவதைகள், 14, ஆயெ 42, தச்துவக்களாலும், விவசாரமுண்
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டாகும். [ இக்இரியக்களை அச் தியான்மமென்றும், விஷயக்களை ௮ இ 

பூதமென்றும், இர்இரியங்களை யியக்கும் தேவதைகளை Hy BG 

வதை யென்றும் கூறுவர்.] 

ஜாக்கிராவஸ்தையில் சிதொபாசவடிவ சீவனுக்கு (1) நேத்திரம்- 
ஸ்சானம்) ப ஜாக்கிராவஸ்தையில் வன் சரீரமுழுவதும் வியாபித் 

திருந்தாலும் அதன் விசேஷ பாகம் கேத்திரத் தலிருப்பதால் சேத்தி 

ரம் ஸ்சானமெனப்பட்டது. | (2) வைகரி - வாக்கு; (8) ஸ்.தூலம்- 

போகம்; (4) இரியை - சத்தி; (5) குணம் - சச். ஐவம்; (0)ஜாக்கராப்/ 

மானத்சால் விசுவன் என்பதும் வியலகாரிசசீவன் என்பதும் 

பெயர்; (7) அகரம் - எழுர்து) (8) தெய்வம்- விஷ்ணும். சாக்கு 

ராவஸ்தையில் சீவன் சூட்சு தேகத்தின் அபிமானத்தை விடாது 

விசுவவடிவ (உலகவடிவ) ஸ்தூலதேகத்தில் கான் என்னும் ௮பிமா 

னத்தை யுடைச்தா யிருத்தலாலே விசுவனன்றும், ௮த் இயான்மம் 

௮ இபூதம் ௮.இததெய்வம் என்னும் தச். துவங்க ளெல்லாவற்றோடுங் 

கூடி விவகறித்தலாலே வியவகாரிக 2வனென்றம் சொல்லப்படுதிரு 

னென்பது, இப்பெயர்களேயன்றித் தூலசரீர வியஷ்டி, யபிமாணி, 

பூச்தி. பிஇபலன சைதன்னியன், விட்சேபருபன், கத் இரஞ் ஞன், 

eit A, பிரமா தீரு, கர்த்துரு, போக்துரு, சம்சாரி, விஷயி, விஞ் 

ஞானமயன், தலம்பத முக்கயொர்த்தன் என்றற் ரொடக்கத்தவாய 

பெயர்களுமுண்டு, 

சோப்பனம். 

ஜாக்ரொவஸ்தையில் எப்பசார்சதங்க எனுபவிக்கப்படுசின்றன 

வோ அப்பதார்த்தங்களின் சம்ஸ்காரம் (வாசனை) மயிரினுனிப்பாகம் 

போன்று சூட்ஈுமமாய்க் கண்டத்திலுள்ள ஹிதையென்னும் நாடி. 
யிற் றமகுகன்ற து. அச்சம்ஸ்காரத் தினால் ௪ப்தாதி பஞ்சவிஷயங்க 

ளும் அவற்றின் ஞானமும் முன்பின் தொடர்பின்றி யுண்டாகும் 
சாலம் சொப்பனாவஸ்தையாம்,
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சொப்பனாவஸ்சையில் வனுக்கு (1) கண்டம்-ஸ்தானம்; (2) 
மச்திமை- வாக்கு; (5) சூட்சுமம் (வாசனாமயம்) - போகம்; (4) 

ஞானம் - சத்தி; (5) குணம்- இராசதம்; (6) சொப்பனாபிமான 

தீசால் தைசதன் என்பதும் பிராஇபாசிக வன் என்பதும் சொப் 

பன கற்பிசனென்பதும் பெயர் ; (7) உகரம் - எழுத்து; (5) தெப் 

வம் - பிரமன் ௮ம். சொப்பனாவஸ்தையில் வன் சோம சூரியாக் 

கனிகளின் சகாயமின்பிச் சானே கோம சூரியாக்கணி! வடிவமாக 

நின்று தன்னிற்றோன்றிய பிறவற்றையெல்லாம் விளக்கலாலே தை 

ஈசன் (தேஜஸ் வடிகாயிருப்பவன்) என்றும், சச் துவஞானமின் மி 

யே பொய்யென்று நிச்சயிக்கத் சக்கவனா யிருத்தலாலே பிரா திபாசிக 

எவன் என்றும், சாக்ெவாசனையினாலே சொப்பனத்திற் கயிற்றின்க 

ணரவுபோலக் கற்பிகமாய்ச் தோன்றலாலே சொப்பனகற்பிசனென் 

௮௬ம் சொல்லப்பரிதிரானென்பது, இப்பெயர்களேயன்றிச் சூட்சும 

ச7ர வியஷ்டி யபிமானி என்றற்றொடக்கச்தவாய பெயர்களுமுண்டு, 

HSS. 
கேவலம் சுகமும் அஞ்ஞானமுழமுள்ளகாலம் சுழுத்தி யவஸ்தை 

யாம். இவ்விரண்டு மிருர்சலினாற்றான் சுழுச்தியினின்று மெழுந்த 
புருஷன் ஒன்றுமறியாது சுகமா யுறக்கனேனென்று கூறுஇன்றான், 

சுழ$தியவஸ்தையில் சீவனுக&ரு (1) இருதயம் - ஸ்தானம் ; 

(2) பைசந்தி - வாக்கு; (3) ஆநந்தம் - போகம்; (1) இரவியம் - 
சக் இ; (3) குணம் - ரமசு; (6) சுழுத்தி யபிமானச்தால் பிராஞ்ஞ 

னென்பதும் பாரமார்த் இகசீவனென்பதும் பெயர்; (7) மகரம் - எழு 

த்து; (8) தெய்வம் - உருச் இரன்ற௮ம், சுமுத்தியவள் சையில் வன் 

தீனதெதார்த்தவடில கூடஸ்தஜனோ டயிக்கமாய்ச் சுகாகாரமா யிரு 

ப்பதுடன் ௮ண்டிள்ள ௮ஞ்-ஞானச்சையும் ௮றிர் துகொண் டி.ரப்பத 

னாலே பிராஞ்ஞன் (ஈன்ரூயறிபவன்) என்றும், ௮வித்தியோடாத 

யூடன் எதார்த்தவடிவமாக விழுத்தலாலே பாரமார்த் இக €வன் (உண்



நாநாஜீவவாதக்கட்டளை. 55 

மையாயுள்ளவன்) என்றும் சொல்லப்படுகராவென்பது; இப்பெயர் 

களேயன்றிக் காரணசரீரவியஷ்டி யபிமானி, அவித்தையோபாதி 

கன், காரியோபாஇிகன் என்றற் ரொடக்கத்தவாய பெயர்களுமுண்டு, 

இங்குக் கூறிய அவஸ்தை மூன்றனுள் விருட்ஈ மூதிவியவை 

களுக்குச் சுழுத்இயும், மிருகா இகளுக்குச் சுழுத்தியும் சாக்கரமும்; 

தேவர்களுக்குச் சாக்கமும், மனிதர்களுக்குச் சாக்கிரமுதவிய மூலா 

றுமாமென்று வேதாக்தகுளாமணி கறஇன்ற து. மரங்களுக்கு க்ஷண 

(குறைந்த) சுமுத்தியுண்டு ; மலை முதவியவற்றிற்குக் காட (அழுத்த 

மான) சுழுத்தியுண்ச என்று பாலபோதங் கூறுனெறது. 

எதனினின்றம் விழிப்பித்தலின்றித் தானே லிழிக்தன்றானோ 

அது க்ஷீண சுழுத்தியாம், எசனினின்றும் விழிப்பித்சாலன்றி விழக் 
இன்ற தில்லையோ அது காட்சுழுத்தியாம். 

ஒரு பெரிய பட்டணம்பொன்றது சாக்ரொவஸ்சையென்றம், 

அப்பட்டண த்இனு ஸிருக்கும் கோட்டைபோன்றறு சொப்பனாலஸ் 

சையென்றும், அக்மோட்டையினு ஸனிருக்கும் வீடுபோன்றது சுழுத்தி 

ய்வள்தையென்றும் இஃகறியத்தக்கனவ-ம், 

சாக்ரே சோப்பன ௮அவஸ்தைக ஸிரண்டிலும் AB GEE 60H OS 

திதியும் சுழுத்தியில் அவித் திய-விருத் திய முண்டு, மரணம் மூர்ச்சை 

களைச் சவர் சாக்கிரத்திலும் சிலர் சுழுத்தியிலும் ௮டக்இக் கூறுவர், 
இம்ஞள் றவஸ்தையே யன்றித் துரியம் துரியாதீதம் என் நிரண்டவ 

ஸ்சைகளு முண்டு. விஷயவாசனை நீங்கப் பிரமச்தைத் இயானஞ் 

செய்தல் துரியமாம்; பிரமத் தில் மனது இலயமாய்ப் போவதே துரி 

யாதிதமாம். இது *மனவமக்கர் தவிர்ந்து பரந்தன் சரத் இடலே 

வருதுர்ய மப்பரமான்மாவின் மனமடங்கன், முனமுரைத்தல் செய் 

துரியா திதமெனப் புகல்வர்”” என்று வேசார்தகுளாமணி கூ.றவதால் 
சன்கு விஎக்கும்,
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பிரமத்திற்கு ஜன்மா வேறுபட்டதன் றேன்பது, 

காலத்தினாலும் சேச (இட) ச்தினாலும் அர்த (மூடி.வு) மின்றி 
யிருப்பது வீயாபகமாம். இ... வியாபக வடி.வாயிருப்பது ஆன்மவடி வ 

பிரமமாம். பிரமம் ஆத்மாவிற்கு வேறாகுமானால் கடபடா இகள் 
போன்று அனான்மாவாம். பிரமத்திற்கு ஆன்மா வேருகுமானால் 

பிரமமும் ஆன்மாவும் தேசத் இனால் முடிவுடையதாம்; தேசச் தினால் 
மடிவுடையது காலத்தினாலும் முடிவுடையதாம் என்பது நியமமாச 

லால் பிரமமும் ஆன்மாவும் கண்டமும் அறித்தியமும் சடமுமாம். 

ஆகவே அன்மா வேறு பிரமம் வேறு என்பத கூடாது; கூடாதாகலே 

ஆன்மவடிவ பிரமம் சாக்கிரா தயவஸ்தைகளை மூன்னிட்டுச் வான்மா 

வென்றற் ரொடக்கத்துப் பெயரை யடைஇன்றது, 

சவாத்துமா. 

..... கபாவச் சின்ன (கடத்தில் வளைவுபட்ட) ஆகாயம்போன்று சரீ 

சத் திரய களால் ௮வச்சின்னமா (வளைவுபட்டசா) யிருந்து சாக்கரா 

வஸ்தையில் நாற்பத் இரண்டு தத் துவங்களாலு முண்டாழமும் விவகார 

ங்களைத் தொடக்கின்றி (சாட்சியாய்) அறியும் சேதனம் சீகாத்மா 

ஓனப்படும். 

அந்தராத்மா. 

சொப்பனாவஸ்தையில் கிகழும் விவகாரட்களைசத் சொடக்கின்றி 

ுபறியும் சேதனம் அக்சராச்மா எனப்படும், அந்தராத்மா - உள் 

ளீடாயிருக்கும் ஆதிமா, 

பாமாத்மா, 

சுழுத்்தியவஸ்சையிலுள்ள ௮ஞ்ஜானவடிவ இருளைம் தொடக் 

இன்றி யறியும் சேதனம் பரமாத்மா எனப்படும், 

பரமாத்மா-மேலான (உண்மை வடிவ) அச்மா, *காய்ர்துள விரு 

ம்பு போலுடம் பாதி சலந்துறு குடும்பமென் வழக்கற், சார்த்துஏன்
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*வான் மாவெனப் படுவான் ரூமரை யிலையினீர் போலத், தோய்ந்து 

ள குடும்பப்பெருவிவ காரர் தோய்வில னந்தரான் மாவாம், போக்துல 

இற்குப் பரிதிபோற் சான்றாய்ப் பொருச்இனோன் ரூன்பர மான்மா” 

என்று வேதாந்தசூளாமணி உறுவது மிங்கறியத்தக்க.து. 

HEN SOT. 

அவஸ்தாத்இரயங்களையும் அவாள் தம்முள் மாறி மறி வரு 

தலையும் ஒரவஸ்தையில் மற்றைய இரண்டவஸ்தைசரனின் அ௮பாவத் 

தையும் தொடக்கின்றி யறியும் சேதனம் ஞானாசத்மா எனப்படும் 

ஞானம் - அதில, 
கூடஸ்தர், 

கூடம் என்பது கொல்லனது பணை. அ௮ப்பணையினிடத்து இரு 

ம்புகள் விகாரப்பவெதன்றி அது விகாரப்படுசவிஃலை. அதுபோல, 
அவத்தாத் இரயங்கள் தம்முள் மாறி மாறித் சன்னிடத்து உரத் தான் 

விகாரப்படா திருக்கும் சேதனம் கூடஸ்தரெனப்படும். கூடஸ்தர் - 

கூடம் (பணை) போல் விகாரப்படா இருப்பவர்; சவித்ச வில்லாதவு 

செனினும் ஓக்கும், 

௮-௧கை, 

ஈச்வரனது சரீரமாதிகளைக் கூறல். 

௧௯.--இனி ஈசுரனுக்கு (ஸ்தூல சூட்சும கா.ரணமென்னும்) 

மூன்று சரீரமும், (சாக்கிர சொப்பன சுமுத்தியென்னும்) 

மூன் றவத்தையுஞ் சொல்லும்படி, லோக கற்பனையா 

(உலசவிவகாரமா) கச்2தாற்றுன்ற தூல பஞ்சபூதங்க 

ரூம அவற்றிற் ஜோன்டின மூன்றுசாதியா யிருக்இன் ற 

தூலசரீர சமட்டியுங் கூடி. ஈசுவர தூல சரீரமென்றும், 

விராட்டென்றுஞ் சொல்லப்படும்,
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இகலு (வீராட்டு டனே கூடிச் சாக்கராவக்சையைப் 

பொருதி யிருக்கன்ற ஈசரன் வைசுவானர னென்றும், 

இரத இருவகைக்கரும் (தூலசரீர ௪மட்டிக்கும் சாக்கிரா 

வள்:கைக்கும்) அதிஷ்டான சைதன்யம் பிரமாவென் 

அஞ் சொல்லப்ப$ம, 

8. ச d ச . e 8 ரூ ௪ ் ட ௬ 

சூட்சும பூதங்களைந்தும் அவற்றிற் 2ருன் வின சூட்சும 

சரீ? சமட்டியுங்கூடி ஈசுவர சூட்சும சரீரமென்றும், இர 
4 a ௫ ௬ ௪, e ௬ 

ணி.பகாப்பமென்றும் சொல்லப்படும், 

இசு(சட்சுமசரீரக்த) ஒடனேகூடிச் சொப்பனாுவள் ௬.5 

யைப் பொருந்இயிருக்கின்ற ஈசுவரன் சூக்திராத்மாவென் / (ர) b OD GS 2 யா் 6 (FH, 2 , பேச 

௮ம், இக்ச இருவகைக்கும் (சூட்சுமசரீரத்திற்கும் சொப் 

பவைஸ்தகைக்கும், அதிஷ்டான சைதன்யம் விஷ்ணு 

(வியாபகமா யிருப்பவன்) வென்றுஞ் சொல்லப்படும், இக் 

Sh தூல சூட்சும விருவகைக்கும் வாசனை (தால சூட்சும 

பூஃங்களை வெளிப்படுத்கற்குரிய சாரணக்கன்மை) யுட 

னே கஒப மாயை ஈசவரகாரண சரீரமென்றும், அவ்லியா 

௧௫,௧ மென்றுஞ் சொல்லப்படும். 

இக(காரணசரீரச்தி) ஐடனே கூடிச் சுழுத்தி யத்தை 

யைப் பொருக்தியிருக்கின்ற ஈசுவரன் அர்தரியாமியென் 

ni, Gigs இருவகைக்கும் (காரணசரீ த்திற்கும் சுழமு 

த்தி யவஸ்தைக்கும், ௮திட்டான சைதன்யம் உருத்திர 

(ஈம்சார சோகத்தை யொழிப்பவ) னென்றுஞ் சொல்லப் 

படும்,
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சீவன் சன் மூன்ற க்தையிலுர் சன் மூன்று சரீரமாக 

இருக்கின்ற விருபக்தேழு (தூல சரிரககத்துவம் 0, சூட் 

சும சரீரகர்துவம் 20, சாரண சரீரகதுவம் 1 ௮௪ 

27.) தகீ துவத்துடனும் கானென்று கலந்து கிற்கனரு ற் 

போல ஈசுரனுந் தன்னுடைய மூன்று சரீரமா யிருக்கின்ற 

முப்பதி இரண்டு (சமஷ்டி Horr sé gan 0, சமட்டி 

சூட்சுமசரிர தத்துவம் 20, இவற்றின் வாசனையுடன் 

கூடிய காரணசரீரமாகய மாயை 1, அகாயாதிபூதங்கள் 5, 

௮௧ 82.) தத்துவத்துடனும் மூன் றவத்தையிலுங் கலந்து 

நிற்பன், 
avg as] TL Lib. 

௧௯.--(5-ரை), இர் திரியக் திற்கு விஷயமாகும் பிரு திவியா தி 

பூசஙகள் ஸ்தூல பஞ்சபூதமாம். பிருஇவி, சலம், தேய, வாயு, 

அகாசம் என்னும் ஐந்சன்கண்ணும் பூ,சீச்சன்மை யுண்டு. பூதச்சன் 

மையாவது பகர் (புற) இந்திரியத்தாற் ரெடுக்க (அறிய, ப்படும் 
தன்னம். 

விரட்டு. 

ஈசுவரனுக்குச் சராசரவடிவப் பிரபஞ்சம் அவயவங்களாக விருத் 
தலாலே அது விராட்டு என்று சொல்லப்படிதறந. *சிரந்துறக்கஞ் 

செவிதிசைக ஸிருசுடர்கள் விழபூரிதிப், பாங்காய மூகமு் இ விசும்பு 

நிலம் பதமாம் பருமனுருவாயவிராட் புருடவடி.வெனினும்'” என்று 

வேதாந்த சூளாபணி கூறுவதும், ஐ சகல சகத்திற்கு மீசனே! 

ஒ விசுவரபத்தைத் தரித்திருக்கன்றவரே! ,அநேகமான கைகள் 

வயிறுகள் முகங்கள் கண்களை யுடையனவும் அநேக ரூபஙகளை யுடை 

பனவுமான உம்மை எயஃவிடத்திலும் பார்க்கறேன்; உம்முடைய 

ஆதியை நான் காணவில்லை; ௮ட்படியே மத் இயத்ரைச் காண வில்லை;
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மூடிவைக் காணவில்லை”” என்று பகவச்தை ௪௧-ம் அத் தியாயத் இல் 
கண்ணனைநோக்கி அருச்சுனன் கூறுவதும் இங்கறியச்தக்கனவாம், 
விராட் எனினும் விசுவமெனினும் ஓக்கும். 

COG Fast or ror, 

சகல பிராணிகளின் சரீரத்திலும் சான் என்று அபிமானத்தை 

வைச் இருக்கின்றசனாலே ஈசுவரனுக்கு வைசுவானரன் என்று பெயர் 

வந்தது... ஒவொரு பிராணியும் தனது தனது சரீரத்தை நான் 
என்று அபிமானி-பது போன்று ஈசுவான் சகல பிராணிகளின் சரீ 

ரதீசையும் நான் என்று அ௮.பிமானிக்கிறானென்பது கருத்து. இப் 
பெயரேயன்றித் தத்பத முக்கியார்த்தன் என்றற் ஜொடக்கத்தவாய 

பெயருமுண்டு, பிராணிகளின் சரீரத்தை ஈசுவரன் நான் என்று 

அபிமானித்தாலும் ௮ப்பிராணிக ஞ.றஇன்ற சுகதுக்காதி துவர் துவங் 
களை யடைசவின் றென்பது, 

உன்னுதரத் சேடடர்ச £டமுறுவ தெல்லா 

முன்னுடைய தென்னாய்கீ யுற்றனையோ--மன்னுயிர்க 

ளவ்வகையே காணி௰் கழிவதுவு மாவதுவுஞ் 

செய்வகையே நின்றவன் பால்,” 

என்னும் வெண்பாவினா லறிக. 

அதிஷ்டா னம், 

விவர்த்தவடிவ காரியத்தின் காரணம் விவர்த்த உபாதானமாம், 
அதுவே அதிஷ்டான மெனப்படும், சயிற்றிற்கண் விவர்த்தமாய்த் 
தோன்றிய அரவிற்குச் கயிறு விவர்த்தவுபாசானமாம். கயிறு தன. 

சொரூபத்தை விடாமலே அரவாஏய வேறு சொருபத்தைக் காண் 

பித்தவின் ௮து விவர்த்த உபாதான (முதற்காரண") மாம், எது 

(கபில) மயக்சகாலச்.இற் ரோன்றா திருக்சன்றதோ எதன் (கயிற்றின்)
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தோற்றத்தால் மயக்கம் (பாம்பு) நீங்குகன்றதோ ௮து (கயிறு) of 

ஷ்டானமாம். 

இரணியகர்ப்பம். 

இச் திரியக்களுக்கு விஷயமாதற்குரிய பொருளைக் கர௬வ-௧ 

வுடைய இரணியகர்ப்ப மெனட்படிம். ஈசுவரனது சூட்சும சரீரத் 

கள் ஸ்தூல பூதங்களியாவம் காரணவடி.வாக அடங்கி யிருத்தல் 

பற்றி ௮ இரணியகர்ப்பம் எனப்பட்டது, : இரணியகர்ப்பம் என்ப 

திற்குப் பொன்னிழமான (முட்டையின்) கருப்பம் என்று பொரு 

ளாம். **அந்த வித்தானது (பிரதிருதியானது) சர்வேசுவானுடைய 

இச்சையினாலே தங்க (பொன்) சிறமான ஒரு அண்ட. (மூட்டை) 
மாயிற்று, அவ்வண்டத்தில் முன் ஜனனத்தில் பிரம பட்டத்திற் 

குதி தக்க தபச பண்ணின ஒரு சவேனைப் பிரமனாகர் சிருஷ்டித்து 

அப்பிரமனுக்குள் அந்தரியாம்யாய்ப் பிரவே௫த்தார்'” என்று மனு 

தீரும சாஸ் இரம் கூறுவதுமிங் சறியத்தக்கதாம். 

சுந்திராத்மா, 

எப்பொருள்களையும் தனது சக்இயினால் சூத் தரதாரி (இயந்தி 

ரக்கயி ஐடையவன்) போன்றிருந்து இயங்கச் செய்தலாலே ஈசுவர 
லுக்குச் சூதீதிராச்மா என்று பெயர்வர்தது, *6சாட்டையிற் பம்பர 

சாலம் பேரலெலா, மாம்டுவா ணிறை” என்று தாயுமானவர் 

கூறுவ இங்குக் கவனிக்கத்தக்கது. சூத்திரம் - பிரதிமைகளை யியன் 

கச்செய்தற்குக் காரணமான கயிறு, இச்சூத்தரொன்மா என்னும் 

பெயரேயன்றி மாப்பிராணன் என்றற் ரொடக்கச்ச பெயருமுண்டு, 

அவ்வியா சரதம், | 
மாயையானது பிரமத் தின்சண் ௮க்கனியிற் சூடுபோன்து (சக்தி 

வடிவமாய்) பிரிபடாதஇிருத்தலாலே அவ்வியாகிருத மெனப்பட்டி து; 
வி.பாஇிருதம் £ பிரிக்சப்பட்டது, அ பவியாககுசம்-பிரிக்கப்படாததஃ
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இந்தரியாமி. 

மாலையிறட் கயிறபோன்றம் சத தர்ப்பூதங்களில் வியாபித்து 

நிற்கும் விண்போன்றும் எல்லாவற்றிற்கும் உள்ளீடாய் நிற்றஃபற்றி 

ஈசுவரனுக்கு அந்சரியாமீயென்று பெயர் வந்தது, அந்தர் - உள். 

அச்தரீயாமீயென்னும் பெயரேயன்றிக் காரணோபாஇகன், மாயோ 

பாதிகன், ஐகத்யோனி, பரன், பரசேவதை என்றற் ரொடக்கத்த 
வாய பெயர்களுமுண்டு, 

௮/- கை, 

சீவசேதன முதலியவற்றின் வியாபகத்தைக் கூறல், 

௨௦.--அகையினால் சிதாபாசன் கன் சரீரமாத்தரமே கல 

ந்து நிற்பன், 

சரன் சன்னுடைய சரீரமாக சகல சரீரங்களாடுஞ் 

சகலப் பிரபஞ் சங்கமிளாடுங் கலந்து நிற்பன், இந்த விரு 

வகைக்குஞ் (சிதாபாசகனுக்கும் ஈசுவாலுக்கும்) சாட்சியா 

யிருக்கின்ற பிரம சைதன்யம் சகல சரீரத்திலுஞ் சகலப் 

பிரபஞ்சத்திலும் நிறைந்து அப்பாலும் பத்துச் இக்கை 

யும் ௮திக்ரெமித்து (மீ3ி) or row HI HS Ho. 

பத்துத்திக்து. 
உஈ௮(இ-ரை). இழக்குமுதலிய விவகாரத் இற்குச் காரணமாய் 

ஒன்றாய் வியாடகமாயிருப்பது இக்காம். ௮து பொருள்களினிருப்புப் 

பற்றிக் (1) கிழக்கு, (2) தென்கிழக்கு, (8) செற்கு, (4) தென்மே 
ற்கு, (5) மேற்கு, (06) வடமேற்கு, (7) வடக்கு, (8) வடகிழக்கு, 
(9) மேல், (10) €ழ் எனப் பச் துவகையாம், [மேல் - விசும்பு. த் ~ 
பாதாளம்.] இக்கு - இசை,
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அஇ/ எ கை, 

தத்துவ விவகாரங்களைக் கூறல். 

௨௧--வெனுக்குக் தாலசரீர வியவகாரத்துக்கு ௮ன்னமய 

மாள சட்கோச தற்துவம்-௬, சூட்சும் சரீர த்துவம் உட 

சிவன், ஈசுவரன், அவித்தை, விச்தை, பிரமம்-௫இ, HHS 

தத்துவம்-௩௮. 

சூட்சம சரீர வியவகாரத்துக்குர் சூட்சும சரீர தத்து 

வம-௨௦, சீவன், ஈசுவரன், அவிக்சை, விச்தை, பிரமம்-௫) 
ஆகத் தத்துஉம்-௨௫, 

காரணசரீர வியவகாரகுறுக்குச் 8வன், சசுவரன், ௮வீ௪ 

தை, வித்தை, பிரமம் ஆகச் கக்துவம்-(. 

சிவ வியவகர.ர த்துக்குச் வென், ஈகரன், பிரமம் அகத் 

திதிதுவம் -௩, 

சாட்டு வியவகாரத்துச்குச் சாட்கு-௪, ஈசரனுக்குக் தால 

சரீர விபவகாரத்துக்குச் சமட்டி ௮ன்னமயகோச தத்து 

வம்-௬, சமட்டி சூட்சும சரீரதத்துவம்-௨0, சமட்டி, வன் 

அவிச்தை-௨, ஈசுரன்; வித்தை, பிரமம்-௩, பூதம்-டு, அகத் 

தத்துவம்-௩௬7 சூட்சும சரீர வியவகாரக்துக்கு?் சமட்டி 

சூட்சும சரீரசத்துவம்-௨0, சமட்டி வன் அ௮வித்ை-௨, 

சூட்சுமபூகம்-டு, ஈசுரன், விச்சை, பிரமம்-௩, அகத் 

தீத்துவம்-௩0, 

காரண சரீர வியவகாரத்துக்கு ஈசுரன், Dims, 

பிரமம் அசதக்கத்துவப-௩,
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ஈசுர வியவகாரத். துக்கு ஈசுரன் பிரமம்-௨, 

பிரம வியவகாரத்துக்குப் பிரமம்-க, 

இக்திரிய விபவகாரத்துக்கு இந்திரியம்-௧, சட்கோச 

கத்துவம்-௬, கரணம்-டு, வாயு-௫, சீவன், ஈசுவான், அலவித் 

மை, விச்தை, பிரமம்-டு, ஆகத் ௪த்துவம்-௨௨. 

மனோராச்கய (வீணெண்ண) வியவகாரத்துக்கு (உள் 

ளம், மனம், புக்தி, சத்தம், அகங்காரம் என்னும் அந்தக்] 

கரணம்-டு; தவன், ஈசரன், ௮விக்தை, வித்தை, பிரமம்- 
@; HEF ததீதுவம்-௧௦. 

இப்படித் தத்தளங்களினுடைய தோத்றமு (சிருஷ்டி. 

(ப) ம் நிலை(ஸ்திதி) யுஞ் சொல்லப்பட்டன. 

அன்னமயமான சட்கோசம், 

௨௧.--(த-ரை). ௮ன்னத்தினு னுண்டாகிய (ஸ்.தால சரீரச் 

தின்) சர்மாதி கஉட்டமாறம் ஆதிமாவிற்குக் கோசம் (உறை) போ 

லிருப்பதால் சட்கோச தத்துவம் எனப்பட்டன. சட்டோசம் - ஆறு 
உறை, 

தேகமே ஆத்மா என்னும் அபிமானத்தை யுண்யெண்ணுவழா 

தான அவித்தை (அஞ்ஞானம்). 

விந்தை 

தேகமே தத்மா என்னும் அமிமானத்சை நிவ/த்தியாக்குவ௫ 

தான் வித்தை (ஞானம்),
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சாட்சி, 

, அந்தக்கரணத்தை யுபாதியாகவடைய சேதனம், அல்லது உதா 

சனமாய்ச் சமீபத்தி விரு. தகொண் டறிவதாகிய சேதனம், ௮ல்லது 

௮ந்தக்கரணத்திலம் ௮தன் விருச்கெளிலுமுள்ள சோதனமாத் இரம் 

சாட்யொம், 

Fhagy mms, 

வேதாந்த சத்தாந்தத்துள் உத்தம மத் இம கனிஷ்ட அதிகாரி 
களக்கு அ௮றிவிக்கும்பொருட்டு அஜாசவாதம் யுகபத்சிருஷ்டி இரம 
இருஷ்டியென மூன்று பட்சங்கள் சொல்லப்பட் டிருக்கின்றன. 

உண்மை:பாக வுள்ள பிரமமே; தேகாஇப் பிரபஞ்சம் எக்காலச் 

தம் இன்றென்னும் பட்சம் அஜாதவாதமாம். இதுவே அதனது 

மூடிர்த தீர்ப்பாம், சொப்பன வுலகு சிரமமின்றி மனத் தினின்று 

மூண்டாவதுபோல் தேகாகிப் பிரபஞ்சம் கரமமின்றிப் பிரமத்தி 
னின் முண்டாயிற்றென்னும் பட்சம் யுகபச் சிருஷ்டியாம், மாயை 

யின் தமோகுண வடிவப் பிரகிருஇயின் விட்சேபத்தினின்றம் 
ஆகாயாதி சூட்சும பூதங்களும், அவற்றின் சத் தவ இராசச குணங் 

களிலிருந்து சூட்சும தேகமும், தமோகுண மாத்திரமுடைய குட் 

சும பூதங்கள் பஞ்சீகரணப் படுதலால் ஸ்தூல பூதங்களும், அவற் 

ரூல் பூலோகம், புவலோகம், சுவலோகம், ஜனலோகம், தபோலோ 

கம், மகாலோகம், சச்தியலோகம், என்றேழு மேலுலகக்களும், 

அதல, விதல, சதல, தராதல, ரஜாதல, மகாதல, பாதாளம் என் 
நெழு &ழுலகம்களும், ௮ஃவுல்கக்களுள் 2வனுடைய போகத் திற்குச் 

தகுதியான அன்னா திகளும் போகத்திற்கு ஸ்தானமான தேவ மலு 
ஷிய பசுபட்சிரு தலிய ov gra சரீரங்களு முண்டாஇன்றன என்னும் 

பட்சம் ரெம சிருஷ்டியாம், இப்புத்தகத்தில் இதுகாறும் கதிவர்த 
சிருஷ்டி. ரெமரிருஷ்டியாம், இச்சிருஷ்டி, சணனிஷ்டா இகாரியின் 
இபாருட்டுச் சொல்லப்பட்டதாம், ௮ஜாசவாதமே உடம்பாடர்சக் த ்
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கூறும் வேதாந்த சித்தாந்தத் இற்குக் இரம சிருஷ்டியையும் யுகபத் சிர 

ஷ்டியையும் கூறுவதில் கருத் இன்ராயிலும் மதீஇமா திகாரியும் கனிஷ் 

டாதிகாரியும் ௮த்வைதப் பிரமத்தை யறிவதற்காக ஜகத்தை ரிஷே 

,இக்கவேண்டி. யிருத்தலால் அதுபற்றி அஃது இரூவகைச் சிருஷ்டி 

யையும் கூதித்து, 
பிரமவிசாரத் இனால் யதார்த்தஞான மூண்டாகாதவனுக்குக் 

காரியத்தைச் காரணத்து எடக்குதல் உடிவ லய௫ிந்தனையினிமித்தம் 

உற்பத் இக்கரமம் சொல்லப்பட்டது. லயூந்தனையால் ௮த்வைசப் 

பிரமத்தினிடத்துப் புதி ஸ் இிரப்படுவதுபற்றிக் நரம இருஷ்டியும் 

சொல்லவேண்டியதாயிற்று, 

௮-௧கை. 

தத்துவங்களின் லயக்கிரமங் கூறல். 

௨௨--இனித் தத்துவ மொடுங்கு (தக்தங் காரணங்களு 

சடங்கு) இன் ந வழி சொல்லுகிறோம், ௮தெங்கன மென் 

னில்: 

சகல சிவர்களிடத்திலே இருக்கின்ற அலசரீரங்களும் 

குமக்காதாரமான தூல பூதங்களுடனே மடிந்து (முன்னி 

லைமை விட்டுப்) பூகமாத்திரமாக ஓடும்கும். இந்சக் தால 

பூசங்களும் பஞ்சீகரணம் (கலப்பு) விட்டுச் தன்மா தீதிரை 

யான (ரூட்சமமான) தாமதகுண பூதங்களாக மிஞ்சும், 

௮ப்?பாது கேவல விரணிய கர்ப்பாவச்தை (சூட்சம பூச 
ங்களா யிருக்கும் நிலை) பென்று சொல்லப்படும், சூட்சும 

சரீரம் இருபது தத்துவமுங் கட்டு (நிலை) விட்டுப் பூதங் 
களினுடைய சாச்வீக குணமும் இராசத குணமுமாக 

வொருல்கும்,அகெய்எனென்னில்;-சகலப் பிராணிகவிட்
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த்திலு மிருக்கன்ற அகங்காரமும், அக்கிராணமும், உதர 

னவாயுவும், உபத்த விர்திரியமும் பிருதிவியி லொடுக்கும், 
சித்தமும், சிங்குவையும், சமானஸும், பாயுருவும் ௮ப்புவி 

லொடுங்கும். புத்தியும், சட்சுவும், ௮பானனும், பாதழும் 

அக்கினியி லொடுங்கும். மனதும், துவக்கம், பிராணனும், 

பாணியும் வாயுவிலொடுங்கும். தெயுசும், சுரோத்திரமும், 

வியானனும், வாக்கும் ௮காசத்தி லொடுங்கும், அப் 

போது பழையபடியே முக்குண பூதங்களாகும். இக்தச் 

சூட்சும பூதங்களுள் பிருதிவி அப்புவிற்களைந் தொடுங் 

கும். அப்புவும் ௮க்்னியிற் சுவி (வற்.ி) யொக்கும், 
விளக்குப்போல அக்கினியும் வாயுவிலணைர் தொடுங்கும். 

வாயுவும் ஆகாசத்திலோய்ச் தொடுங்கும். ௮காசமும் விட் 

சேபசத்தியிலொடுங்கும். ஆவரண சத்தியும் விட்சேப 
சத்தியும் மூலப்பிரகருதியின் தாமசகுண மாத்திரமாய் 

அலமரம் ஆலவித்தி லொடுக்கினுற்போல இன்னும் ஒரு 

இருட்டிக்கு வித்தாக மாயையிலும் ௮விகச்தையிலும் ஒடு 

ங்கும். ௮ர்த மாயையும் அவிச்தையும் ௮தினுண்மை 

யான (மிசவும் சூட்சுமமான மூலப்பிரகிரு கதியென்று சொ 

ல்லப்பட்ட விந்துதத்துவக்தி லொடுங்கும். அக்க விர்து 

வும் பாம்பென்சிற பெயர்போய்ப் பமுதையா (௧.3) ய்க் 

கண்டாற்போலத் sus கதிட்டானமான 195 tn 

சைதன்ய மாத்திரமாக வொடுங்கும், இப்படிப் பொய் 
யெல்லாம் (தேகாஇப் பிரபஞ்சமெல்லாம்) மெய்ப்பொரு 

ளொன்றாகக் கண்டு ௮துவே சுபாவசித்தமாய் நிசமாக 

விருக்கன்ற தன். வடிவென (சன நிசவடிவெணி)க்,
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கண்டுதெளிர்து கவலை (தேகாதிப் பிரபஞ்சத்தா லுண் 
டாகின்ற வருத்தம்) கெட் டிருக்கன்றவனே சீவன் முத் 

தின். இப்படிக் தச்துவங்களின் ஒடுக்கஞ் சொல்லப் 

பட்டத. 

௨௨.--(க-ரை.)(௧)௮ர்சக்கரணத்து சொன்றான (1) அகங்கார 

மூம் ஞானேந்திரியத்து ளொன்ரான (9) அக்கராண (மூக்கர் இரிய) 

மும், பஞ்சவாயுவினு சொன்றான (3) உதானவாயும், கருமேச் திரி 

யத்துளொன்றான (&) உபத்த இந்இரியமும் சூட்சும பூதங்களு 

ளொன்ரான பிருஇிவியின் காரியமானபடியிஞ லே ௮ திலொடுக்கின; 

காரியம் தன் (முதற்) காரணத்துள் லயமாமென்னும் கியமமிருத்தலா 

லென்க. 

(௨) (5) சித்தமும், (0) இங்குவையும், (1) சமானமாயுவும், (8) 

பாயுருவும் அப்புவின் காரியமானதால் ௮ திலொடுக்னெ. 

(௬) (9) புத்தியும், (10) சட்சுவும், (11) அபானவாயுவும், (12) 

பாதமும் ௮.க்னியின் காரியமாதலால் ௮ இலொடுங்னெ, 

(௪) (18) மனதும், (14) துவக்கும், (15) பிராணவாயுவும், (10) 
பாணியும் வாயுவின் சாரியமாதலால் ௮அதஇிலொ0ெடன, 

(6) (14) தேயுசு (உள்ளமு)ம், (18) சுரோத்திரமும், ' (19) 
வியானவாயுவும், (89) வாக்கும் அகாயத்தின் காரியமாதலால் 
௮.திலொடுக்கெ., 

ஆரோபம் வுதி ்டானத்தி லடங்கம்வகை, 

கயிற்நில் ஆசோபமா (கற்பனையா)கச் தோன்றிய அரவு (பிராச்இ 

யுள்ள சமயத்து) ஓெதுபோன்றும் ஈகர்வது போன்றும் இருப்பினும் 

முடிவில் (பிரார்தி Peau சமயத்து) ௮து sores இஷ்டமான 

சயிற்தி லடட்கப் போதலால் கயிஜே விளக்குதல் போன்று பிரமத் 
தில் ஆரோபமாகத் சோன்றிய (கழ் £ம் தோன்றிய தத்துவக்சளை
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நோக்க அதி நுண்மையாயுள்ள) விர்துதச் அன்மெனப்படும் பிரகரு இ 
யம் (பிராந்திகாலத்துச்) தேகாஇப் பிரபஞ்ச காநிய ஜரலங்களுக்குச் 

காரணமாதலபோன் நிருப்பினும் முடிவில் (பிரார் இ ரீக்கிெயகாலத்து) 

௮.து சனக்க இஷ்டானமான பிரமததி லடஙடஇப்போதலால் பிரமமே 

மிஞ்சி விளங்கா நிற்குமென்பது, 

தண்டத்தை நோககி மீத சர்ப்பமென் நிடும்பி ராந்தி 
சண்டஞா னத்தாற் நீரிற் றகவிது வென்ற வொன்றே 

தண்டமா னதபோ லாரோ பிதமான சமூசா ரிக்குதி 

தண்டழை யுணர்ச்சி யாலே தத்துவம் பிரய மாகும்”? 

என்று சூசசக௩கஇதை கூறுவ இப் கறியத்தக்கதாம், 

சவன்ழத்தள். 

சீவச்துவம் (யானெனதென்னு மபிமானம்) விடுபட்டவன் 

உன் முச்தனாம். தேகாதிப் பிரபஞ்சம் தோற்றிககொண் டிருக்கப் 

பிரம சொரூபமாக நிலைத்தல் வன் ருதஇியாம், சீவன் முத்தனுக்கு 

அவித்தையின் ஆவரணம் விட்சேபமென்னும் சத்திக ளிரண்டனுள் 

சம்சார பரம்பரைக்குக் காரணமான அவரணமானது தத்துவ ஞானத் 

இனால் கூத்தும் விட்சேப (அவித்தியாலேச) மானது (வறுத்த 

விதைபோன்்று) விதேக முத்திவரையில் பிராரத்தச் தினால் ஈசியாமலி 

ரு.ச்சலினால் அதுபற்றி அவனுக்கு (விட்சேப சத்தியின் காரியமான) 
தேகாஇப் பிரபஞ்சம் (பொய்யென்று நிச்சயிக்கப்பட்ட கானனீர் 

மீண்டுக் தோன்றுதல் போன்று) சோற்றிக்கொண் டிருக்கின்ற 

தென்பது, 

6 தரீசிய மாம்ப வஞ்சர் தேய்க் தசொப் பனம்போற் ரோன்ற 
வுரியவெம் பால்வி ழித்தோ னொருவனே வன் முத்தன்” 

என்று சூ.தசக்கதை கூறுவதில் கறியத்சக்க த. 

சேகாதிப் பிரபஞ்சம் பொய்யாகவேனுர் தோற்றுதளீன்றி 
(முத்றுமின்றி)ப் பிரமசொரூபமாக கிலைத்தல் விதேகறுச்திரரம்,
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ஸ். சல சூக்கும காரணீமென்னும் மூன்று தேகமும் நீயப்போதல் 
விசேச முத்தியென்ற கூறினுமொக்கும், 

௮. கை, 

தத்துவ வகையைக் கூறல். 

உ௩.-- இப்படித் தோன்றி Cur Geer ee தத்துவம் ௩௬: 

அதெங்களென்னில்:--பூதம்-௫, தூலசரி.ர தத்துலம்-௬, 

சூட்சும சரீரதத்துவம்-௨௦, காரண சரீரமான மாயை 

அவித்தை-௨, இவற்கிற் பிரதிபிம்பித்த ஈசுவரன் சீவன் 

௨, இவற்கிற்செல்லாம் ௮திட்டான சைதன்யமா பிருக் 

கின்ற பிரமம்-௪, அகச் தத்துவம்-௩௬. 

-உ௩--(த-றை), தோன்றி யொடுஙகுகின்ற சத்துவம் mH 

என்றுகூறியதில் தோன்றுவதும் ஒடுப்குவதுமாயுள்ள தத்துவம் ஈடு 

என்றும் அவற்றிற்கு விவர்த்த காரணமாயுள்ள தத்துவம் (பிரமம்) 

க என்றும் கொள்க, 

ஈசவர்னுக்குக் காரண சரீரம்-ஃமாயை, சிவனுக்குக் காரண 

சரீரம் அவித்தை, 

BS ~ GOS. 

போதுத் தத்துவ மின்னதென்றம் 

சிறப்புத் தத்துவ மின்னதேன்றம் கூறல். 

௨௪--இவற்றிற் சீவருக்குச் சமுதாயம் பூதம்-டு, மாயை-௪, 
மாயாப் பிரதிபிம்பரான ஈசுரன்-௪, பிரமம்-க, ஆக இக்க 
or Den சகலப் பிராணிகளா ஓம் சமுதாரயமா (பொது 

அரக வபுவித்கப்படும், மற்ற விருபத்தெட்டும் அந்தக் 
பேதம் பிரசணிகளால் பிரதச்தா : (கனித்தனியா) ௧ வத
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பவிக்கப்படும், அதெங்கனென்னில்:--பிருதிவி தத்துவம் 

pao இறக்கில் எல்லாருக்கும் ௮தா.ரமில்லை. மழை 

முக்கில் எல்லாருக்குஞ் சலமில்லை, தேயுவில்லா திருச் 

கால் பாகம் (உணவுப் பொருள்கள் உண்ணுதற்குப் பக்கு 

வமாதல்) இல்லை, வாயுவி.பக்௪ மில்லாவிட்டால் வாடை 

(வாடைக்காற்று) தென்றல் (தென்றற்காற்று) இல்லை, 

ஆகாச மிறக்கில் ஒருவருக்கும் ௮வகாச (இட) மில்லை. 

மாயையும் மாயாப் பிரதிபிம்பரு மிறக்கிற் சசல சமயக் 

அக்குர் தெய்வமில்லை, பிரமமில்லையாயின் ஒருவருக்கு 

மஜிவில்லை. அகையால் இந்த எட்டும் எல்லாருக்குஞ் சமு 

தாயமாம், பிரகச் கெங்கனென்னில் (தனித்தனியா யற 

பலித்தற் குரியவையென்பது எப்படி யென்ருல்):--ஒருவ 

அக்குத் தூலசரீர மிறக்கல் எல்லாருக்கும் தாலசரீரம் 

இறவாதபடியினா௮ம், சூட்சும சரீரத்தி லொருவனுக்கு 

அங்கவைகல்லியம் (உறுப்புக்குறைவு) வசர்தால் எல்லா 

ருக்கும் வாராதபடியினாலும், முத்தரா யிருக்கின்ற சுகக் 

வாமதேவர் மூதலானோருக்கு ௮வித்தையுஞ் சவனு மிற 

ந்து போயிருக்க மற்றையோருக் கெல்லாம் ௮விக்தை 

யுஞ் Pag Han sun Ie gir Dis விருபச்தெட்டுத் 

தத்துவமும் அவனவனுக்கு பிரதல் சென்பதிலே சந்தே 
கர் தேவையில்லை, 

கு சுவாரஸ், 

உ௪௮(காறை), மாயாப் பிரஇபிம்பனாயுள்ள ஈசுவரன் ஒருவ 
னேயா யிருர்.தும் ௮ங்வீசவரனைச் ௮மயவான்௧ள் உண்மை: யுண 
mg தாலசேச மிமித்தங்களுக் கேற்றவாறு வேறுவே.. தருவதும்
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வேறுவேறு நாமமும் கற்பித்துக்கொண்டு வணக்குதல்பற்றி (மாயை 
யும் மாயரப்பிரதி பிம்பருமிறக்கில் சசல சமய (மத)த்இிற்கும் தெய்வ 
மில்லை” என்று கூறப்பட்டது. **உவலைச் சமயப்க ளொவ்வாத சாத் 
இரமாம், சவலைக் கடலுள௪ னாப்ச்டெடந்து தடுமாறும், கவலைககெடு 

த்து” என்று மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் தருளிய தஇங்கறியத்தக்க 

தாம், 
பிரமம். 

அதிவாகாரமா யிருத்தல் யாதென்று விசாரிக்குமிடத்து இர் இரி 

யம், அந்தக்கரணம், €ீவனியாவும் உண்மையி லறிலாகாரமா யிருத் 

கலின்றென்பத பெறப்பட்டுப் பிரமமே அறிவாகா£மா யிருப்பசென் 

றேற்பதிற இதனாலே ₹ பிரமமில்லையாயின் ஒருவருக்கு மறிவில்லை” 

என்று கூறப்பட்டது, 

தின்மாத் இரமா யுள்ளவெறுஞ் சிவனே திகழ்வான்!” என்று 
பிரமை கூறுவ.இம் கறியத்தக்க து. 

அங்கலைகலயம், 

குருடாதல், செவிடாதல், ஊமையாதல் முதவியவை அங்கவை 
கல்யயாம், 

ச௬௧* வாமதேவர், 

சுகர் வாமதேவரென்பார் வேதப் பிரஇிபாதகராயுள்ள தத்துவ 
ஞானிகள், வராகோபறிஷத்து நான்காவ தத்இயாயத்தில் சுகர் 

முத்தர் வாமதேவர் முத்தர், அவர்களைத் தவிர மு.த்இியடைர்தவர்க 
ளில்லை. (இவ்விருவருடைய மார்க்கச்சை தவிர முத்திக்கு வேறே 

மார்க்ச மில்லையென்பது தாற்பரியம்.) இரந்த லோகத்தில் சுகமார்க் 

ஈச்சை யெர்தச் சைரியசாவிச எலு.சரிச்சின்ரார்களோ அவர்கள் சத் 
Mun (இர்சச் தேகம் போனவுடனே) முத்தராஇன்றார்கள், Bags 

ோசச்இில் வாடிதேவ மார்க்சக்தை மெயப்போ.து மனுசரிக்கிறவர்தள்
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மறுபடி மழபடி பிறப்பை யடைந்து சத்துவருணத்தோடு கூடின 

யோக மார்க்கங்களினளாலேயம் சாக்கிய (ஞான) க்களினாலேயம் ௧௫ 

மக்களினாலேயும் இரமழுத்தர்க ளாகின்றார்கள். சுகமார்க்கம் வாம 

தேவமார்க்கம்' என்று இரண்டுமார்க்கக்கள் தேவனா வேற்படுத்தப் 

பட்டன. சுகமார்க்கமானது பட்சிமார்க்கம் (சுறித்த விடத் திற்குப் 
பட்சிகள் பறர் தபோவதுடோல் இந்தத் தேகம் போனஉடனே முததி 

யடைவது) என்றம், வாமதேவ மார்க்கமானது எழம்புமார்க்கம் 

(குறிச்ச விடத்இிற்கு எறம்பு போகவேண்டுமானால் இரமக் தரம 

மாய் ஊர்ந்தபோவதுபோல் இந்தத் 'சேகத்சைவிட்டுப் பிறகு இதை 

விட வுத்தமமான ஜன்மமடைந்து ௮ திலிருந்து பின்னும் உத்தம 

மான ஐன்மமடைந்து இப்படியே பல ஐன்மங்களை யடைந்து கடை 
சியில் பிரமலோகஞ்சென்று பிருமாஉடன் முச்து யடட௨து) என் 

௮ம் சொல்லப்பட் டிருக்கன்றன, விதிவாக்கியக்களினாலேயாவது 

நிஷே.த வாக்கியக்களினாலேயாவது மகாவாக்கிய விசாரத் இனாலே 

யாவது சாடிய யோக சமாதியினாலேயாவது அசம்பிரஞ்ஞா சமா தி 

யினாலேயாவது சம ஆச்மசொருபத்தை மறிந்து மிர்மலமானவாகள் 

சுகமார்க்கச்தனாலே பாமபதச்சை (மோட்சச்தை) அடைஇருர்கள். 

யமமுதலிய ஆசனங்களினாலே யுண்டாடஇன்ற ஆயாசமாகய அடாப்பி 

யாசத்தினாஷில (௮அடயோக அப்பியாசச் தினாலே) அடிக்கடி அச 

தீடைகளினா ஓண்டான ௮ணிமாதி (இ) களுக் குட்பட்டவளாய் 

ல்ல பயனை யடையாமல் &றுபடி. ஈல்ல குலச்இற் பிறரது, முச்.இிப 
(ஜன்மத்தின்) வாசனையினாலே மழபடி யோகாப்மீயாசம் செய்து, 

௮சேக ஜன்ம அப்பியாசத் தினால் வாமதேவ மார்க்கச் திஞலே அர்த 
விஷ்ணுவினுடைய பரமபதமாகிய முத்தியை யடைகன்றான். பிரமப் 

பிராப்தியைக் கொடுக்கச்தக்கசாகவம் மங்களகரமானதாகவம் இரத 

'இரண்டு மார்க்க௨க ளிருக்கன்றன, இவைகளி லொன்று சச்தியோ 

முதிதியையும் மற்றொன்று ரமருத் தியையம் கொடுக்கச்சக்கன'” 

என்று KF LGAs sore சவனிக்கச்சச்ச ச்,
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௮- கை. 

முப்பத்தாறாக் தத்துவம் ஆத்மவடிவ சிவம் 
என்பதை விளங்கக் கூறல். 

உடு,--இக்தத் தத்துவம் முப்பத்தாறில் எப்2பா.துச் காளாக 

வே காணப்பட்ட தத் வம்-௧)எட்போதுர் தனக்கு௮ன் 

னியமாகேவே காணப்பட்ட தத்துவம்-௪, தானாகவுர் தன 

க்கு ௮ன்னியமாகவும் அ௮றுபவிக்கப்பட்ட தத துவம்-௨௮/ 

அதெகங்களென்னில்:--௮வத்தாத்திரய சாட்சியா யிருச் 
கின்ற பிரம சைதன்னியம் எல்லா வவத்தையிலும தானா 

கவே விளங்குகையினாலும் மற்றத் தத்துவங்கள் போலத் 

தனக்கு ௮ந்சியமாகக் காணப்படாதபடியினாலும் பிரம 

சைகன்ய மொன்றுமே தாஞுகைகிருக்கப்பட்டது. பஞ்ச 

பூதம் மாயை மாயாப்பிரதிவிம்பர் ௮௪ ஏழும் தன் ரொழி 

லான (ஈசுவரனுடைய இருத்தியமான) பச இிருத்தியம் 

தீசாவசார முதலான தொழில்க ளொருகாலுக் தன்னு 

டையூ தொழில்களாகக்காணப் படாதபடியினால் இந்த 

ஏழு தத்துவமுர் தனக்கு ௮ன்னியமே யல்லாமல் சானாக 
மாட்டா, மற்ற இருபத்தெட்டுத் தத்துவமும் கான் பிரா 

மணன்; கான் க்ஷத்திரியன், சான் வையென், கான் சூத் 

இ.ரன், சான் பிரமசாரி (அசிரியனிடத்தோதி ' விரதன் 

காத்து விவாகமின் மி யிருப்பவன்), ரான் திருகஸ்சன் 
(இல்லறத்தில் வழுவாது மனையாளேோ கூடி. வாழ்பவன்), 

கான். வான.ப்பிரல் சன் (இல்லற க்சை லிட்டு பனையாளோ 

டாயிலும் கனித்சாயினும் வன,க்இிற்.சென்று, சவஞ்செப்
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பவன்), சான் சர்கியாசி (முற்றத்துறர் சவன்), கான் ஆண், 
கான் பெண், நான் கரியன், கான் இிலப்பன், கான் 

கட்டையன், சான் கெட்டையன், ரான் பருத்தேன், 

கான் இளைத்2கனென்று தானாக வழங்குகன்ற தாலசரீ 

சமாகிய அறுதத்துவமும், மத்றொரு வேளையிலே gar 

க்குப் புறம்பு (வேறு) பட்டு என்மா டென்கன்றெ 

ன்ருற்போல என் சரீரம் பருத்தது, இளைத்து, நரை 

தீததா சன் சரீரம் பிறந்து இத்தனைகாள் ஆயிற்றென்று 

தான்வேறு தாலசரீரம் லேருக வழங்குகின் றபடி யினா 

அம்; நான் கண்டேன், கேட்டேன், தொட்டேன், போகி 

So ser, கொடுத்தேன், வாங்களேன், கடந்தேன், புத் 

சேன், சிர்திதகேன், நிச்சயித்தேன், இக்கப் பஞ்சத்துக்கு 

(கருப்பிற்கு)ச் சீவிக்த்தகனென்று சானாக வழங்குகின்ற 

சூட்சுமசரீர தத்துவம் இருபதும் மற்டுராரு வேளையில 

தனக்குப் புறம்பபட்டு என்வி டென்னுடமை யென்றாற் 

போல என்கண் என்காது என்ஜூாக் சென்னாச் கென் 

கை பென்கா லென்மன மென்புத்தி யென்னகங்கார மெ 

ன்ச௪்ச்த மென்பிராணனென்று தான் வேறு அவைகள் 

வேருக வழங்குகன்றபடியினாலும்; கானதியே .னதிவே 
னென்று. சானாக வழங்குன் ற வஞ்ஞானஞுஞ் தாபா 
௪ம் பற்றொரு ேளையிலே சனக்குப் புறம்பபட்டு என் 
னஞ்ஞானம் என் சீவனென்று வழக்குனெ றபடியினாலும் 

இர்ச இருபக்தெட்டுத் தத். துவமுச் தானாகதுக் தனக்கன் 

னி.பமாகவும் வழங்குனெறது இக்சம், இப்படிச்சொன்ன 
குருவைப் பார்த்து சஷ்பன் செட்டளும்படி (விரயபூச்வச



$6 காகாஜிவவாதக்கட்டனளை. 

மாயக் கேட்பதாவது :-- சுவாமி!) இக்த இருபத்தெட்டுச் 
சீத் தலமுக் கானான் சாட்சியைப்போல ஒருதன்மையா 
க.க தோற்றவேஸ்டுமே யல்லாமற் பஞ்சபூகச்சைப்போ 
லத் தனக்கன்ளியமாகக் காணச் கணக (காரணமி)௨லை 

இரச இருபச்செட்டெ சனக்கன்னிபமேயானு லெப்போ 

அம் புறம்புபட்டே. யிருக்கவேண்டு மல்லாமல் தானாக 
வழங்கக் கணக்கில்லை. தாலுமாய்த் தனக்கு அன்னியமு 
மா யிருக்குமென்ன்றது இருட்டா இத்த (இருட்வெடிவ 
சூகிய) னென்றாற்போலச் சொன்னீர், இ௮ விருக்கமென் 

கின்ற சங்கைக்கு (ட்சேபத்திற்குக் குருசொல்லு ரா) 

பரமாரத்தமா (உண்மையா)கச் சானென்ன்ற தொருவ 

கையும் அத்தியாசத்தி (மயக்கத்தி, னாலே தானென் 

ன்ற தொருவகையும் ஆச இருவகையுமூண்டு, சாட்டு 

சைதன்னியத்தைத தானென்சின்றது பரமார்த்தமல்லா 

மல் உபசாரமல்ல, தனக்கன்னியமாயிருக்னெ.ற இர்தவி 

ருபததெட்டையுக் தானென்னெறத கட்டையைக் கள்ள 

னெனமுற்போலவும் பமுதையைப் பாம்பென்.மு.ற் போல 

வம் புத்தி தாராஇகளை (பிள்ளை பெண்சாதி முதலானவர் 
களை)ச் தானென்றாற் போலவும் மயத்கமே மல்லாமல் 
உண்மையல்ல; கையினால் அ௮ஞ்ஞானகாலர் தொடக்கத் 

தானல்லவென்று சாணப்பட்டதத் துவம் ஏழு; இப்போது 
இப்படிப்பட்ட வீேகம் பண்ணின பிற்பாடு கானல்லவே 

ன்னு காணப்பட்ட தத்துவம்- ௨௮; அக இந்த முப்பத் 

OSE ததி.துலங்களையும் அசுகற்குச் சொன்ன குணம் 
குறிக (சறப்.பியலென்னு மடையாளக்க) ரூடனே கூடக்
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காண்கின்ற ௮லிவு கடத்தைப் பார்க்கின்றவன் கடத்திற் 

குப் புறம்பாகவே இருந்து கடத்தைப் பார்க்கின்றது 

போல இந்த முப்பக்தகைதுதச்துவத்தையுங் காண்கின்ற 

முப்பத்தாறார் தத்துவமா பேரமிவென் நுணர்ந்து 

௮அதானென்றறிந்து (சனதெதார்த்த வடிவமென் அள் 

ளவாறு நிர்விகற்ப சமாதிவாயிலாக வழிந்து) அதுசாே 

பிரமமென்றனு தெளிந்தவனே பிரம சரிசனமுூடைய 

சீவன்முக்தனென்று சொல்லப்படுமென் ுத்தரம், 

பஜ்சகிநத்தியம், 

௨௫.--(க-ரை), சிருஷ்டி (படைப்பு), இதி (சாத்தல்), சம் 

காரம் (அழித்த௨), இிரோபவம் (மறைத்தல்), அனுக்கிரகம் (அருளு 
தல்)என்னு மிவ்வைந்து தொழில்களும் பஞ்சூரு த்திய மெனப்படும், 

இ.வைந்சனுள் மூன்னுள்ள மூன்றும் சடத்இற்கும் பின்னுள்ள 

விரண்டும் சித் இற்கு முரியனவாம், 

தசாவதாரம், 

துஷ்டிரையொழித்துச் சிஷ்டரைக்காக்குமாறு காலசேச கிமித் 
தடகளுக்கேற்ற வாறு ஈசுவரன் கொள்ளும் வடிவத்திற்கு ௮லதார 

மென்று பெயராம், மச்சம் (மீன்), கூர்மம் (மை), வராகம் (பன்றி), 
நாரசிக்கம் (மனிதவுருவும் சிங்கவுருவுங் கலந்த வடிவம்), வாமனம் 
(குறிய மணிதவடிவம்), பாகராமன், இரகுராமன், பலராமன், கண் 

ணன், கற்தி (குதிரைமுகமுடைய மனிதவடிவம்) என்பன தசாவதார 

மா (பத்துப்பிறப்பா) ம். இய்வவதாரமே யன்றி நரசாராயணன், கபி 

லன், வியாதன், பெளத்தன் என்றற்றொடக்கத்ச அவதாரங்களு 

மூண்டு, [கர்மச்தினாலன்றி யிச்சையினாற் கொள்ளும் வடிவம் ௮ 

தீ£ரமெனப்படும்.]
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ஸ்தால சரீரதர்மம், 

பிரம, க்ஷத்இரிய, வைசிய, சூத்திரரென்னும் ஜாதியும்; பிரமசரி 
யம், கிருகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம், சங்ரியாசம் என்னும் ஆரிரமமு 

(நிலைய) ம்; ஆண் பெண் என்னும் ௮க்கமு (உப்பு) ம்; செவலை, 
கட்டை, நெட்டை என்னும் குணமும்; பருத்தல், இளைத்தல் என் 
னும் விகாரமும் ஸ்லசரீரத்இன் தர்மங்களாம். இத்தர்மட்கள் அத் 
இயாசத்தி (பிராந்தியி) னால் நான் பிராமணன் என்றற் ரொடக்கத் 

தனவாக ஆத்மாவினிடத்துத் தோன்றஇன்றன. பிராமணசாஇ மூத 
லியனவே ஆத்மா வாகுமாயின் என் சாதி,என் சரீரம் இளைத்தது என் 
ற்ற் ஜரொடக்கத்தனவாக வழங்குதல் கூடாது; உடைமையும் உடை 
யம் ஒன்றாயிருத்தல் முடியாமையின், 

சூட்சும சரீரதர்மம். 

காண்டல் (கண்ணிக் இிரியத் தின் தொழில்), சேட்டல் (செவி 
யிர் இிரியத்தின் தொழில்),தொடல் (பரிச இச் திரியத் தின் தொழில்), 
போத்தல் (உபஸ்.த இந்திரியத் இன் தொழில்), கொடுத்தல் வாக 
கல் (பாணீர்திரியத்தின் தொழில்), நடத்தல் (ur? 56 திரியச் இன் 
தொழில்), புசித்தல் (வாக்இச்.திரியத் தின் தொழில்), சந் இத்தல் (சத் 
தத்தின் தொழில்), நிச்சயித்தல் (புத்தியின் தொழில்) வித்தல் 
(பிராணனின்தொழில்) ஆலய இவை சூட்சுமதேகத் இன் சர்மங்கள், 
இத்தர்மங்கள் ௮த்தியாசத் இறால் கான் கண்டேன் கான்கேட்டேன் 
என்றற ரொடக்கத்தனவாக ஆத்மாவினிடத்துச் Csrer Ger por, 

காரண தேக் தர்மம், 

அறியாமை காரணசேகத்தின் தர்மம். இஃது அ௮த்தயொசத்இ 
னால் கான் அதியேன் என்று அச்மாவினிடத்துத் தோன்றுஇன்ற த, 

சீவதர்மம், 

._. அறிதல் சேனின்தர்மம், இஃதச்சியாசத்தினால் சான் அறிர் 
தேன், அதினன்றேன், அறிவேனென்று அச்மாவினிடச்துச் தோன் 

walerp gn .
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ஸ். தாலசரீரமும் அதன் தர்மழும், சூக்குமசரீரமும் அதன் தர்ம 

மும், அஞ்ஞானமும் அசன் தர்மமும், வனும் அதன் தர்மமும் ஆதி 

மாவல்ல, ஸ்தல சரீ ரதத் துவம் (1) சூட்சுமசரீரதத்துவம் (20) அஞ் 

ஞானம் (1) சன் (1) ஆக இவ்விருபத்தெட்டுத் தத் துவர்களும் 

ஆச்மாவிற்கு வேறபட்டவையென்று இக்கு விசாரமுகத்தாற் திர்மா 
னிக்கப்பட்டது. இழபற்றி விரிவாய் வாசுதேவமனனம்.பஞ்சகோச 

விலகூண நிரூபகத்திற் கண்டு கொள்க, 

அத்தியாசம், 

பிரார்தி (மயக்க) ஞானத்தின் விஷயமாகிய மித் யொவஸ்து 

விற்கும் (கயிற்றிற்ரோன்றிய பாம்பிற்கும்) பிராந்தி ஞானத்திற்கும் 
அத்தியாசமென்று பெயராம், இவ்வத்தியாசம் அர்த்தாசதியா?ம் 

ஞானாத்தியாசமென விரண்டுவகைப்படும், [கயிற்றிற்றோன்றிய பா 
ம்பு அர்த்தாத்தியாசமாம், அதன் ஞானம் ஞானத்தியாசமாம்.] இய 

விரண்டனுள் அர்த்தாத் Sure (1) கேவல சம்பக்தாத்கியாசம், (2) 

சம்பந்த சத சம்பந்தியத் தியாசம், (8) கேவலதர்மாச் இயாசம், (4) 
தீர்மசகித தர்மியத்தியாசம், (5) அன்னியோன்னியாச்தியாசம், (6) 

அன்னியதராத்தியாசம் என் றநவசையாம், 

(1) கேவல சம்பந்தாத்தியம், 

அசான்மாவி (௪டத்தில் அன்மாவின் ௮த்தியாச முண்டாசன் 

றத, ஆண்டு அரான்மாவில் ஆன்மாவின் சொருபம் அத்தியஸ் சமா 
காது அதனது தாதான்மிய (ஒற்றுமை வடிவ) ச்ம்பர்சம் ௮த்தியஸ் 
தமாம். ஆகவே, அ௮கான்மாவில் ஆன்மாவின் சம்பர்தம் கேவல சம்பக் 

தாத்தியாசமாம். | அசாத்மாவில் ஆத்மாவின் சம்பந்த மிருப்பதாகத்' 

தோன்றுதல் மயச்சத்தினாலாவதன்றி யண்மையி வின்றென்பது ௧௫ 

த்து.] வானவளைவில் வானத்தின் சம்புர்சமிருக்ன்ற சென்பது; 
மிதற்குதாரணமாம்,
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(2) சம்பந்த சகிந சம்பந்தியாத்தியாசம், 

கயிற்நினிடத்து (அதிற்றரோன்றிய) பாம்பின் சம்பர்சமும் (பாம் 

பாகிய) சொருபமுமாகிய இரண்டும் ௮ச்தியஸ்தமாசல் (கற்பனையா 

யிருத்தல்) போன்று ஆன்மாவில் அநான்மாவின் சம்பந்தமும் (அத 

ன்) சொரூபமுமாகய இரண்டும் ௮த்தியாசமா௫ன்றன. ஆதலால் 
ஆன்மாவில் ௮கான்மாவின் சம்பந்த*இத (கூடிய) சம்பர்இியினத் 

தியாசமுண்டாடின்றது. சம்பந்தத்தையுடையது சம்பர் இயாம். 

(8) கேவல தர்மாத்தியாசம். 

ஈன் வெளுத்தேன் நானிளைத்சேன் என்றவிடதீது ஸ்தூல 

தேகத்தின் வெண்மை முதலியனவும், கான் பார்த்தேன் நான் கேட் 

டேன் என்றவிடத்துச் சூட்சுமதேகத் இன் பார்வை முசவியனவுமா 

இய தர்மங்கள் ஆத்மாவில் ௮ தியஸ் தமாகின்றன; அ௮.ச்சேகங்களின் 
சொருபம் அத்தியஸ் தமாகின்ற தில்லை. ஆதலால் ஆத்மாவில் ஸ்தால 

சூக்குமதேகங்களின் கேவல தர்மச்இினத்தியாச முண்டாகின்றத. 

வேறொன்றனை யாசிரயித்ததாய் (பற்றுக்கோடாகவுடையதாய்) ச் 

சுதந்தரமின்றி யிருப்பது தர்மமெனப்படும், வெண்மை, இளைச்தல், 

பார்த்தல், கேட்டல் முதலியவைகள் தர்மக்களாம், 

(4) தர்மசகித தரீமீயத்தியாசம்,. 

நான் கர்த்தா சான் போக்தா என்றவிடத்துக் கர்த்திருத் தல 

(ph (கர்த்தாவார் தன்மையும்), போக் இருத்துவமும் (போகத்தை 
யனுபவிக்குர் தன்மையும்) ஆத்மாவின் தர்மமா யிராது ௮ர்சக்கரண ச் 

இன் தர்மமா யிருக்கின்றன. ஆத்மா நிர்விசாரமா யிருச்தலால் 

அதன்கண் யாதொரு விகாரமூமின்றாம். ஆயினும், அந்தக்கரணத் 

இன் கர்த்திருத்துவாஇி தர்மங்களும் சொரூப (ழுர்தக்கரண) முமா 
Bu இரண்டும் ஆத்மாவில் (இளிஞ்சிலில் (வெள்ளித்சச் மையோடு 

கூடிய வெள்ளி கற்பனையா யிருத்தல்போன்று) அச்இயல் சமா. யிருச்



நாநாஜீவவாதக்கட்டளை, 81 

இன்றன. ஆதலால் ஆகமாவில் ௮ந்தக்கரணத்தின் தர்மசகத தாமி 

யின் ௮த்தியாச முண்டாகின்றது, தர்மத்தையடையது தாம் 

யெனப்படும். 

(5) அன்னியோன்னியாத்தீயாசம். 

காய்ச்சிய இரும்பில் இரும்பின்சன்மை க்கனியிலும் அக்கி 
னியின் தன்மை இரும்பிலும்"இருத்தல்போன்று ஆத்மாவில் ராத் 
மாவின் அத்தியாசமூம் ௮காத்மாவில் ஆத்மாவின் அ௮ச்இயாசமும் 
இருத்தல் ௮அன்னியோன்னணியா த. தியாசமாம். ஓன்றற்கொன் றத். 
யாசமாதல் அன்னியோன்னியாத்தியாசத்தின் சன்மையாம், 

(1) சத்து, (2) இத்து, (8) ஆரச்தம், (4) அ௮ச்வைதத்த வம் 
(இரண் டென்பதின்றி யிருத்தல்) என்னும் நான்கு விசேடணக்களும 

ஆச்மாவிற் குறியனவாம். (1) அசத்து, (2) சடம், (8) துக்கம், 
(4) துலிதசதெத்துவம் (இரண்டோடு கூடியிரூத்தல்) என்னு 

மிர்சான்கு விசேடணயகளும் அகான்மாவிற் குரீயனவாம். இவற் 
துள் அநான்மாவின் துக்கம் துவிதசடிதத்துவம் என்னு மி௨விரண்டு 

சேடணங்களும் ஆச்மாவின் அநந்தத்தையும் ௮த்துவைதத்துவத் 
தையும் மறைக்கின்றன. அம்மறைத்தவினால் அ௮ச்மாவில் “நான் 

ஆரர்தரூபனாயும் அச்துவிதரூபனாயு மிருக்கறேன்”” என்னும் ஞான 
முண்டாகாது சான் துக்யொயும் ஈசுவரா இகளிலும் மே ரூனவனாயு 

மிருக்கறேன்'” என்னும் ஞான முண்டாடின்றது.௮ச்துமாவின் ௪,ச்.து 

சித்து என்னு மிவ்விரண்டு விசேடணங்களும் ௮நான்மாவன் 95S 

ுவச்தையும் ஜடத் துவ.த்தையும் மறைக்கின்றன, அதனால் அநான் 
ம வாய அகங்காராஇகளில் ₹அச)த்.தாயும் சடமாயமிருக்கறது'”என் 

னும் ஞான முண்டாகாது *:இருக்கெது விளக்குசிறது!? என்னும 
ஞானமுண்டாடன்றது, இவ்வாறு ஒன்மானான் மாக்களுக்குப் ப்ரஸ் 

பரம் (ஒன்றற்கொன்று) ௮.த்.தியாச மிறாக்கன்றமை சாண்க, 

இருத்தல் என்பது சத்து) விளங்குசலென்பது ௪2.2. 
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(6) அ்ணியநராந்தியாசம், 

இரண்டில் ஒன்றனத அ யொசம் அன்னியசராத தியாஈமாம். 

(அன்னியதரம் - இரண்டிலொன்ற.) ௮ரவில் கயிற்றின் சொருபம் 

அச்இயஸ் தமாகாது கயிற்றில் அரவின் சொருபம் அத்தியஸ்சமாசல் 

போன்று அ௮கான்மாவில் ஆன்மாவின் சொருபம் அத்தியஸ்தமாகாநு 

அன்மாவில் அசாச்துமாவின் சொரூபம் ௮ச்தியஸ் சமாதல் அன் 

னியதராத் தியாசம-ம். 

இர்குக் கூறிய ஆறவகையச்இயாசமும் £ழ்க் உூறப்படும் இரு 

வகையச்கியாசதநு எடக்கும். 

அவை (1) சொருபாச்தியாசம், () சம்சர்க்காத்தியாச மென் 

பனவாம், 

(1) சோநபார்தீயாசம், 

ததி தவ ஞானச் இனால் பொய்யென்று நிச்சயிக்கத்சக்க வஸ்.து 

(பாம்பு) ௮திஷ்டானத் இல் (கயிற்றில்) சொளுபமாக ௮ சதியல்தமா 

யிருக்கிறது, தேகாதிப் பிரபஞ்ச அ௮கான்மாவிற்கு அதிஷ்டான 

(ஆன்ம), ஞானத்தினால் பாதம் (பொய்யென்று நிச்சயித்தல்) உண் 

டாதலால், ஆன்மாவில் அதன் சொரூபாத்இயாச முண்டாகின்றது, 

ஒன்றன் முழுவடிவமும் மற்றொன்றில் அச்தியஸ்சமாதல் சொரு 

பாத்தியாசமாம், 

() சம்சம்க்காத்தியாசம், 

பாதிக்க (பொய்யென்று ரிச்சயிக்க)ச்தகாத வஸ்துவின் 

சொருபம் Bs Suen gurls Gap. ஆனால் அதன்சம்படிசம் 
அத்தியஸ் தமாம். ஆதலால் அநான்மாவில் அன்மாவின் சம்சர்க 

காத்தியாச முண்டாகன்றது. ஆகவே இது சம்சர்க்காத்இய்ாசமா:ம், 
சம்சர்க்கம்--சம்பந்தம்,
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அத்தியாசச் இன்றன்மை ய்றியமாறு இஃகுச் சுருக்கமாகக் கூறப் 

பட்டது. விரிவா யறிய விரூப்புடையோர் விருத் இப்பிரபாகரம் 

ஏழாவது பிரகாசச்இிற் கண்டுகொள்க. 

அது தானேன்மநிதல் $வன்ழந்தி, 

உ சவேதகேதுவே!| இந்த ஸகலம் பிரபஞ்சமும் அர்தச் சதி 
தையே ஆதாரமாக வடைய. Hg stro சச்தியமானது, ௮ #1 

தான் ஆத்மா. ௮அதுரீயா யிருககிறாய் (சீ தவம)?” என்று சாந்தே க் 

இியோபரிஷத்தும, ் “சர்வசவரூபியாயும் தப் பிரபஞ்ரத் திற்கு முக் 

இய இரப்பிடமாயம் குட்சமதீகலும் ௮தி ருட்சுமமாயும் நித்தியமாயு 

மிருக்கன்ற பரப்பிரமமெதவோ று £. நீயே ௮. ஜாக்கா சொப் 
பன சுழுத்தி மூதலியவைகளி௰் எந்தப் பிரபஞ்சம் வி௱க்இக்கொண் 

டருக்கிறதோ அது பிரமமே, அறு நானே என்றறிரஈசால் சகல 

பர்தத்திவிருந்தும் விபெங்கிறான்”” என்று கைவல்லியோபுிஷ த்தும் 

கூறுவதால் முூபபத்தைந்து தத் நுவஙய்களையும் சாட்டியாய் நின்றறி 

இன்ற முப்பத்தாரார் தச் துவமாகிய அது (உடலஸ்தன்) தானென் 

opis அதுதானே பிரமமென்று தெளிந்தவனே பிரமதகிசன 

முடைய சவன்முத்தன் என்பது நன்கு விளங்கு.ம. 

௮-௧கை.. 

பந்த மோட்சங்களின் காரணத்தைக் கூறல், 

௨ச௬ு:--இப்படிப் பிரமமே தாரனென்றும், மற்ற முப்பதி 

தைக்கு தத்துவச் தனக் கன்னிபமென்றும், பிரிக்க Dw 

யாச அவி2வகிகள் (.அஃமாகாதீம விவேகமில்லாத மாடர் 

கள்) அ௮கம்காரக்கிரஈ இயிஸ, லை புத்திரதாராஇகள் ade 

கின்றதைச் தான் தலிக்கின்றே னென்கின்ற ஜடச்சனம் 

போல இந்த இருபக்கெட்டினுடைய தொழிலையும் சன். 

கதொழிலென்று மயங்குசன் றபடியினால், இச்சு இருபத்
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கெட்டினாலும் ஆர்ச்சிக்கப்பட்ட (சம்பாஇக்சப்பட்ட) 

புண்ணிய பாவங்களினாலும் கட்டுப்பட்டு ௮ந்தக் கன்மத் 

இின் படியே சனன மாணாதி சமுசார த்திலே ௮டிபடுக்றோ 

மென்று மயங்குவன், பிரமசைசன்னியமே தானென்றும் 

மற்ற முப்பத்தைந்து தானல்லவென்றுக் செெளிர் தவி? வ 

இக்கு அகங்காரக் இரந்தி யற்றபடியினால் இரந்த இருபத் 

தெட்டினுடைய தொழிலையும் சான் செய்யவில்லை யெ௦் 

௮ம் இர்து இருபச்தெட்டும் புசிக்கின்றதை நான் பு௫க்க 

வில்லையென்றுர் திடப்படத்தேறி மயக்க மற்ிருக்கின் ற 
படியினால், இந்த இருபத்தெட்டினாலும் அர்ச்சிக்கப்பட்ட 

புண்ணிய பாவங்களினின்றும் விடுபட்டுக் கன்ம மில்லாத 

படியினால் சனன மரணா3 சமுசாரமில்லாமல் முத்துப் 

பிரமமாத்திரமாகவே யிருப்பன், இவனைச் சீவன்முக்த 

னென்றும், இடப்பிரஞ்ஞ னென்றும், ௮திவர்ணாச்சரமி 

யென்றும், குணா தீதனென்றும், பகவச் பக்தனென்றும், 

பிராமணனென்றும் சொல்லுகின்ற இர்த ஆறையுஞ் 

சாஸ்இரங்கள் முறையிடுகின்றன. சகலரும் இர்தச் தத்து 

வச்ைை விசாரம்பண்ணி மோக மடையக்கடவர்கள், 

அுகங்காரக்கிரந்தி, 

௨௪.--(த-ரை), தானல்லாத வுடம்பைத் தானெனக்கரு ஐசல் 
அகம்காரக்கர்தியாம். இதுவே, இருதயக்கரர்இயாம். இது காரண 
மாசத் சன்னோேடியைபில்லாத பொருள் தனதென் ந்.பிமாணிக்கப்படு 

இன்தது, இரக்தி- முடிச்சு (கட்டு), | அகல்காரக்கிரச்தி- அகங்கார 

இன் வசப்பட்டிருத்தலாம்.] இரர்தி: இருதயக்கிரச்இ, சம்சயக்ச 
இ கரிமர்சர் நதியென ரகூவகையாமெனக் கஉறலுமூண்டு. (1) புத்
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தியை ஆத்மாவாக அத்தியாசீத்தால் நிச்சயித்திருத்தல் இருதயக் 
இரதி; (2) ஆத்மா ஏஎகமா ? அநேகமா ? சத்தா? சடமா 1 என்றற் 
ரொடக்கத்தனவாக மயக்கங்கொண்டிருத்தல் சம்சயக்இரர் இ; சஞ்சி 
go பிராரத்தம் ௮காமியமென்னும் கர்மங்களை ஆத்மா வுடைத்தரா் 

யிருக்கற தென்றல் கர்மக்கரர் தி. 

$வன் ழத்தனியஃபு. 

| சென்றது கருதார் சாளைச் சோ வது நினையார் கண்முன், ரின் 
றத புசிப்பார் வெய்யி னிலவாய்விண் விழுது வீழ்ர்தும், பொன்றின 

- சவம்வாழ்ச் தாலும் புதுமையா வொன்றும் பாரார், ஈன்று சென்னார் 

சாட்சி ரவொன வன் முத்தர்”? என்று கைவல்லியப் கூறுதலால் 

சீவன்முத்தனியல்பை யர். தகொள்க, 

கீடப்பிரஜ்ஜன். 

சாட்சியை யெல்லாங் கண்ணதாய்க் கரைத்துக் கண்ணொழிர் 

செ-ருபொரு ஸனில்லா, மாட்சியை யளிக்க வல்லவ”னாூய குருவி 

அனுக்கிரகத் இனால் சமாதி கூடி ஐயந்்இிரிபின்றிச் €ேப்பிரமக்களி 

னொருமையை யறிந்து யாதொன்றாலுங் கலங்காது அறிவாகாரமாயி 

ருப்பவன் இடப்பிரஞ்ஞன். இடப்பிரஞ்ஞை - நீலைச்ச அறிவு. 

அதியர்ணுச்சிரமி, 

பிரம க்ஷூத்இரியாதி வர்ணத்தை (சாதியை) யும் பிரமசரிய 
(psu ஆ௫ரம தீதையு (நிலையைய) ம் கடந்துள்ளவன் ௩௮ இவராணாச் 

சிரமி. சாதியும் சிரமமும் ஸ். தூலதேகத்தின் கற்பனையா சலானும், 

சீவன்ழுத்தன் (அஞ்ஞானிகள் போன்று சேகாகாரமாகாது) அதி 

வாகாரமாயிருத்தலோடு அதற்குச் சாட்சியாக விளக்குதலாலும் ௮வ 

ஜுக்குச் சாதியும் ௮சிரமழு மின்றாயின, 

தணாதீதன். 
ரிர்விகற்ப சமா திவாயிலாகப் பிரகரு தியையொழித்துச் சொளுப 

மாச விளக்குபவணிடத்துப் பிரசருதியின் குணங்சளான சத்துவாஇ
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களிருத்தற்கு ஞூயமின்மையினால் அஙன் குணா ?தனாம். GeO sor 
சத்வா தகுணங்களுக் கப்பாற்பட்டவன். **(நேசிதரங்கண்ட மிருதயல் 

களை ஸ்தானமாகவுடைய சாக்ர சொப்பன சுழுச்தியாுய அவஸ் 

தாத் தீரயங்களுக்கு விலட்சணனா (வேளா) யிருப்பதே குணத் இிரயங் 

களைக் கடப்பதாம்'” என்று ஈவ$தசாரம் நிருவாணப் பிரகரணத் இற் 

கூறஇன்ற ௪. இறபற்றி விரிவாயறிம விரும்புவோர் பகவத் தை 

34-வது ௮த்தியாயத்இற் கண்டுகொள்க, 

பகவந் பக்தன். 

ஒன்றன்கண் பூச்சிய (பூசிக்கச்தக்க) புதிதியோடுண்டாகும் 

பிரீதி(அன்பு) பக்தியாம், இதனைப் பகவானி (கடவுளி) டத்து வைச் 

தவன் பகவச்பக்சனாம். இது மனச்தினாற்செய்யும் பக்தி, வாக்களுற் 

மெய்பும் பத்தி, காயத் இினாற்செய்யும்பச் த, இலெளகபத்இ, தி 

கபத் இ, ஆத் தியாதமிகபத் இ யெனப் பலவகையாம். €வேசுர பாவங 

கழன்று பிரமவடி.வாய் நிலைத்துள்ள சீ வன்முத்தன் சர்வபூதங்களிலும் 

ஆத்மாவின் (சனத) பகவத்பாவத்சையும் பகவத்வடிவ தன்னிடச் 

அச் சர்வபூ தங்களையும் காண்டலே டுகுப் பகவத்பக் தியாம். பகவச் 
தை 6-வது அச்இயாயச்தஇல் (பிரமாமுதல் ஸ் தம்பபரியந்சமுள் எ) 

சகல வஸ் ஐக்களிலும் சமமாய்ப் பிரமத்தைப்பார்க்ன்ற இயானயோ 

கத்திலேயே மனதையுடைய யோடயொனவன் தன்னைச் சகலவஸ் துக் 

களி மிருச்செற சாகவும் சன்னிடத்திலே சகல வஸ் துக்களுமிருக்கி 

றதாகவும் பார்க்கிறான்?” என்று கூறி யிருத்தலு மிக்கறியத்தக்க து. 

பிராமணன், 

ஞானயோகத்தா.. பிரமத்தை யறிர்து அவ்வடிவாக நிவைச்சவன் 
பிராமணன், **ஞானியானவன் :குடுமியுடன் கூஷவரஞ்செப்துகொ 

ண்டு இெளிப்வுஹாலை யெடுத்து விடவேண்டியது. மாசமற்றதாயும். 

இடறந்டிமாகமிருக்றெ, பிரமஹெதுவோ அதனைச் சூக்இரமாகப்”
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(பூணாலாகச்) சரித்துக்கொள்ளி வேண்டும். ரசிப்பிக்கற (குறித்துக் 

காட்டுகிற) இனாலே சூச்சிரமென்ற சொல்லுகிரூர்கள். சூத் இரமெ 

ன்பது பரமபதம் (உத்தமஸ்தானமாஇிய பிரம[). எவனால் அச்தச் 

சூத்இரமானது ௮றியப்படகின்றதோ அவன் பிராமணன்” என்று 

நாரதபரிவிராஜகோபரிஷத்து மூன்றாவ நுபசேசத்துற் கூறுவ 

இங்குக் கவணிக்கத்தது, 

மேடட்சம்,. 

சர்வதுக்க நிவர்திதியும் பரமாரக்சுப் பிராப்தியம் மோட்சத் 

தின் வடி.வமாம்., மாயையும் அதன்காரிய வுலகும் சர்வதுக்கமாம். 

பரமாநந்த வடிவாயிருப்பது பிரமமாம், மோட்சமான2 சச்துவ விசா 

Ih செய்வதனால் உண்டாகின்றது. யான்யார் ? பிரமசமன்பதெத்த 

சையது 1 பிரபஞ்சமென்பது எது ? என்திம்மூன்று வஸ் தக்களையம் 
விசாரித்தல் தான் இங்குச் தத்துவ விசாரம-ம். இம்மூன்று சத்துவ 

களையும் சந்குரூ முன்னிலை.பில் ஐயர் இரிபற விசரித்து "கானும் 

பிரமமு.ம் செதனவடிவம், உலக. சடவடிவம். மாயோபாதியினால் 

ரான் பிரம௦த்திற்கு வேறுபட்டவன்போல் கோன்றகின்றேன். உண் 

மையில் வேறுபட்டவனல்லன். பிரமச் இற்கு வேறாகாத நான் பரிழூ 
ஏணமாயிருத்சலால் உலகம் சத்தாகவிராது என்னிடத்துக் கயிற்றின் 

சண் அரவுபோல் கற்பனையா யிருக்கிறது, கற்பனை யாயிருக்கு முலகு 

அதிஷ்டானமான என்னைவிட்டு வேருயிராமையால் கா௫னயுளன்; 

பிநிதொன்றென்பது'காலத் தயத்தில லுமில்லை. சர்வம் மித்தை,சர்வம் 

பிரமம், சர்வம் நான் என்று இடப்பட வறிர்தவனுக்குத்த' “எ மோட் 

சமுண்டாமென்பது இத்தமாமென்க, சாசன சதுஷ்டயமுடைய ர் 

பாவராயிருப்பினும் அவரியாவரும் இச் தத்துவ லிசாரம் பண்ணுவ௫ 

குச்_சுதர் சாமுடையோராவர். இச் சத்துவ விசாரம் சாதியையும் 

சயத்தையும் ஒட்டியிருச்சலிஃலை, ‘esago Diss sbge song 
சாரம்பண்ணி மோட்சமடையச் ச.வர்சுள்! என்று கூதியிருத்திஃி
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