


SMOG Km savvy, டார். 
௨ ‘ ர் § 

8. வே. F ப சாதையுர் | 36 

கடவள் தூணை. 

குபு 

பேசரறிவானந்தப்பேரோ யாகிய 

சோாரணன நீதவிளக்க 

  

இஃது 

தோண்டமண்டலக் துளுவவேளாளமரபிலுதித்த 
செங்கற்பட்டு 

நாராயணசாமி முதலியாரவர்களால் 
இயற்றப்பட்டது. 

NANANANTHA VILAKKAM 
(WISDOM OF BLISS.) 

(Exposition of the Highest Consciousness 

and the Highest Bliss.) 

PUBLISHED BY 

C. NARAINASAWMY MUDALIAR, 

Chingleput, 

  

Madras: 

PRINTED AT THE VAIJAYAN( 1 PRESS, 

32, Mount Road. 

  

19115 

(24/7 11ght reserved.)



PREFACE, 

I have ‘alreajy pub.ched in the Tamil LangGage.in 

poetry and 7. prose, the works, called “ EKKALAKKA Any 

and “ Qo\MAIPPORULVILAKKaM ” which treat ¢ matroes. 

relating #@ Védanta, Sithantha, Sithergnana. இரவாக ane 

Advaita\Sutha Vedanta, I now venture (சொர 061016 (1௦ 

Tamil knowing public this work called “ GNANANANTHA 

VILAKKym” which deals with the aquisitionyof Highest 

‘noszicuge and Highest Bliss, If this or any of my 

publications in any way help to lead the reader to pursue 

spiritual life knowing its utility and importance. [I shall 

deem my best wishes amply fulfilled. 

It is a certain fact that no work, of this kind contain- 

ing all Religions, the Religious truths, the Highest wisdom, 

and tie Highest Bliss, has been ever published. 

  

  

Definition of GNANANANTHA VILLAKK 4M. 

Gnanam is the Highest knowledge or 0150). 151655, 

Anantha is the Highest Bliss or the real happiness. 

swarapa of self is Anantha cr Bliss. The term happiness 

should not be confounded with pleasure which is only 

restlessness of human mind. Vilakkam is the Exposition, 

or Explanation. 

Gnanam (wisdom) alone is said to be the real cause for 

Mukti Karmas (actions) are said to be the mere 

source totobtain Mukti through Gnana. 

vw'th mv best wishes to the readers, 

I remain, 

C, NARAINASAWMY MUDATAAR, 

( Author.)



OPINIONS. 

Fry 
R. Ry. R. K. NARAYANIAH, 

Head Clerk, Sub-Collectors Office, Chi.rele put. 

I have ki »wn the author as a public servan” in res- 

ponsible positvons and I know from personal knc wledge of 

his devotion ‘6 duty. He used to be very active in that sphere 

and put his whole heart and soul in the management of the 

affairs of a big Estate under his charge. Having served the 

estate and his country faithfully for years, he has retired from 

worldly life and has since devoted all nis energies to.the 

study of things unseen. In these days of Materialism and 

aimless aspirations of young men, the volume of Hirdu 

Philosophy and religion which he has brought out in Tantil 

ட «1 nivalu Sle help to searchers after Truth, We have 

numerousspublications in English on Hindu religion and 

thoye=4ti but the Mudaliars (“OONMAIPPORUL VILAKKAM’) 

6 உண்மைப்போநள் விளக்கம் ” not only elucidates the dark 

oints in the Hindu system in the vernacular but is a very 

useful hand-book to be put in the hands of cur women 
who are sadly wanting in a rational knowledge of the 

religion which they now follow blindly. If the women of 

this country are instructed in the truth of our religion which 

-is the most ancient and most comprehens{ve, they will be 

waned from superstitions and when the} understand the 

.uson why of every religious act in th vr daily lives, they 

are sure to influence their husband. nd sons who are often 

unable in the midst of their worldly career to give any 

attention to the duties of religion.
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The author has in he press another invalu~ble manual 

ad the proof show that t will serve its purpose Bore 

oitedl:’ and efficaciously than its predecessor, rae by 

arnest wish that these books may be in the hands c-trt 

rember ‘of every Hindu family and I doubt -.ot that tlfey 

ill be f <odluctive of much upheaval and ei Yehtenment. 

Ching hput, 

28-2-10 
From 

M.R. Ry, A. KRISHNAMA CHARIAR AVL, 1 T S, 

Pleades, Chingleput 

The book called (“GNANANANTHA VILAKKAM. ”) 

 ஞானைந்த விளக்கம் ?” or the exposition of the Highest 

‘onsciousness and the Highest Bliss which aie the aim 

nd end of every human being to attain, 1s a ‘york of univer- 

al interest embodying as it does the variou! aspects ot 

hilosophic thought that ever floated in the Indian 

tmosphere 

The serious care and the high learning as reflected 11! 

his work following as 11 does another work callecs 

“@ONMAIPPOKUL VILAKKAM”) ¢¢ aainemut, Gungar 
Sendath ” or the exposition of the eternal truth underlying» 

Il phenomena published by the same author, go te add 

onsiderably to bys already high reputation as an author. 

It is hoped tat this book will not fail to demonstra’ 

ts usefulness as a Wultum in Parvo of the varied systere. 

if the Indian philosuphic thought brought down to the 

evel of the ordinary understanding in an easily compre- 

iensible simple style in the Tamil language,



Frora 

M. R. Ry., T. N. SrvasupramManiA Tulert 
) Zemmrar of Sings 

Lakshmt Vilasam Palace, Singampatti, 

St 

Dear sir, 

It was «th sreat pleaure [ reccived your*valuauie 

book ( OON»IAIPPORUL VILAKKAM ) 6 உண்மை போநள் 

af. néaib” you so kind sent tome by V. P. Post. Ehank 

you very much for it, I wish you for a wise and heavy 

mind in a sound body for the benefit of theistic mankind. 

To 

M.R. Ry, C, NARAIN AS AW 

  

From 

M. Raky,, PANDIT B, SIV«sank 

Tiruvettanathrapuram, Va tias 

அறிவினும் வயதினுமூத்த எனது ஈண் 
யணசாமிமுதலியா ரவர்கள் எழுதி வெளியிடு, 

சக்க” மென்ற நூலில் சிலபாசம் படித்சேன், ௮ஃது, அறிவு நூலுண 

ர்ச்சி வேண்டுவார்க்குப் பெரிதும் பயன்படுமென்பதை, ஆர்திலத் 

இல் இருபெரியோர் கொடுத்த அபிப்பிராயங்களே, உறுதிப்படுத த 

இன்றன.  இந்நூலா௫ரியர் இதற்குமுன் வெளியிட்ட * உண்மைப் 

பொருள் விளக்கத்தை”? மஹாமஹோபாத்த 

*ரதையர் அவர்களும், அஷ்டாவதானம் ம-£- 

-.ந்தரமு சலியாரவர்களும், மற்று ஞ்”ில அறி 

டுச் இறப்பித்திருத்தலின், இவ்வாக்கியோபை 

தீல் வேண்வெ தில்லை.
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From 

M.R. Ry., Mahataahopadiyaya ட 

V. SAWMINAcSIA AIYAR AVERGAL, 

Tamil Pandit, Presidency College, Madra. 

செங்சற்பட்டு ம-ஈ-ஈ ஸ்ரீ மாராயணசாமிமு,சலியாரவர்க*ரிநய 

நீறிப் பதிப்பித்து வெளிப்படுத்திய 66 உண்மைப்போநள் விக் 

மம ரன்னும் புச்தகத்திற் சிலபாகச்தைப் படிர்ந்துப் unt gC sen 

ody ,ச்சசத்தில் அரிய விஷயங்கள் பலவ;றை வசைப்படு 
தீதி தேவாரம் முதலியவற்றிலிருர்தும வேறுள்ள 'பலசாஸ் இரங்க 

ளிவீரு௩தும், எடுச்ச மேற்கோள்களால் அவ்விஷயங்களை ore 

எழு இியிருத்தல் மிகவும் மகிழ்ச்சியை விளைவிக்கின் றது. 

உத்தியோகச்திலிருந்து பலவருடங்களைச் கழித்த டே முத 

லியாரவர்கள் தம்முன _ய முதுமைப்பருவச்தில் அறியநூல்களையே 

ஆசாய்ச்சிசெய்து சாம்அறிநத அரியவிஷயங்களை மற்றவர்களுக்கும் 

பயன்படுத்த நினைந்து உழைத்து எழுதி இர்.நூலை வெளிப்படும் 

Bug மிசப் பாராட்டற்பால.த, 

மதுரைச் சமிழ்ச்சங்க்து வித் துவானா' 

திச சாஈதசரபம் அஷ்டாவசானம் 

ம-௱-௱-ஸ்ரீ, 

பூவை - கலியாணசுந்தர முதலியாரவர்கள் 
இயற்றிய 

சாத்துக்கவி, 

அவங்வவ்சம யச்சினர்சாத் இரங்களினை ஈனிசூழ்ஈதங் 

கவற்றின் வாய்மை 

செவ்வையுறச் செளிவிச்துப் பேசாபேதப் பொருளுண்மை 

தேர யாரு 

மொவ்விய நா லாகவுண்மைப் பொருள்விளச்சம் புவிவியச்ச 
வுரைத் சான் ஞானத் 

,திவ்வியகுண முயர்செங்கை ஈகர்காரா யணசாமிச் 

சீமான் ரானே.
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திந்தக்கிறநுறைமைமுசலிய1 14 ஞானதத்துக்கு'் தடைநீக்கம் 111 
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இவனுக்கு சத்தி விந்துக்க 

ளா லவத்சைஎன்பது... 

சிவன்கூச்ரால.து 

சிவன்பு சல்வார் 
ரிவயோகமாவது... 
திகோகம் பாவனையென் றத 

§, 
சீரணவுருப்புகளாவன .... 
சீலரூபம், சரிசனம், சத. 
சவேஸ்வர ஏருட்டிகள் ... 

சீவன் தாய்லயிற்றிற் pas 
simi orang . 

சீவள்' மத. சரிலச்சணம் ஃ 
சுகீதுச்சமென்ப த , 
சுக்கலெசரோணிதந்கள் ., 

ததத த துவசோற்ற yal 
யன... 

சுத்சபிரமம், பரப்பிரமம்... 

சுத்தமாயையி னிலச்சணம், 

சுருதிமுடிவிற் சொல்லும் 
உபதேசசிததார்தம், (சற் 
சொருபமுச்தி) . 

சுழும்கையாவது.., 

டா 
சூக்குமத்திற் நாலகுகச்கும 

காரணதேகவிவரம் 

சை, 
சைவசமயம் 

.. 148 

105 ந்த காரணமென்பது .. 
ஞானமாகிய அறிவே சத்டி 

யம், உடலாகிய வுலகம் 
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44   44 அசச்தியமென்பது ... 109 
10 । ஞானயோகம், கன்மயோக, 
48 ம். ரண்டு மோட்சயேது 

க்சளென்பது . ... L08 

05 | ஞானவகைகள், வுணர்வு, 
124 , சஸ்மாணை முதலியன... 20 
140 ஞானவகைகளாவன 104 

ஞானாசாரியரைவழிப்பட்ட 
. 149, வரால் செய்யுக் தீஷை ... 
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22  அசுற்குப் பொருள் . 1 
92 ஞானேர்இரியயகளவற்றின் 

காரியப்பாடு அதிதேல 
தைகள் 

ஞானேபைதேசங்கள் 

De 

தீதி துவஸ்வரூபங்களாவன 92 
தத்துவஞானமாவது . 118 
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தீச்துவருபம்.தரிசனம்சுத்தி 198. 
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BS (Ip 

Li. 

பசுவிலக்சணம் ... wee 46 
பஞ்சகலாசோதனை . 118
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தமாக 10 புத்தகம் வாங்கு?வார்க்கு ஒன்று யிமை. தபாற் 
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சென்னை புஃப்பாச்கம் பைரொப்ட்டு ரோட்டு வடவண்டைபச்கம் 
2-வது சர்துவீதியில் 88 - வது ஈம்பர் நரகத்தில் 

சே. நாராயணசாமீ தலியார். 

ஷேடியார் குமாராள் மதராஸ் ரெஸ்கிளட் எட்கிளர்க்கு 
செ. ந, ஷண்ழக தலியார். 

ம,சராஸ் ஆர்பர் டிரஷ்ட்போர்ட்டு சர்க்காயிரு்,த 
சே. ந. நடேச ழதலியார்,



ஞா SD) OO i த்விளக்கம், 

இகநூலிலடங்கயிருக்குழ் அம்சங்களுக்கு 

அட்சரக்கிரம அகராதி. 
Tre 

பக்கம், 

அ, 
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உ 

கடவுள்துணை, 

ரூனானந்தவிளக்கம். 
——— Skee —— 

தானைந்தவிளக்கமேன்பதற்தப்போநள். 

ஞானம் ஆனந்தமென்னும் பதங்களிரண்டும் ஞானானந்த 
மாயிற்.று. ஞானமாவது போறிவு, ஆனந்கமாவது பேரின் 
பம், விளக்கமாவது ஒளிசெப்தல். இங்கு பேரின்பமுண் 
டாக்கற்கியைர்தது போறிவாகிய ஞானமாயும், அர்த ஞானத் 
தை விளக்கற்பாலது நூலாயுகி்றலால் ** ஞானார்தவிளக் 
கம்?” என்னு காமமிர் நூல்பெழ்நதெனப் பொருள்கொள்க, 

எங்குந்தனித்திருத்தல் ஆன்மாவாதலால் ஆனர்தமாம். 
“ எங்குமிருந்தபடி யிருப்பதியல்பே யென்னுமொருவேதம்”” 
என்றிருப்பதையறிக. ஞானத்திற்கிடமாயுள்ளது ஆன்னா. 

ஞானம் வீடுபேற்றிற்கு ஏது.கருமமனைத்தும் ஞானவாயி 

லாக விடுபெற்றிற்குக்காரணமாவதல்லது நேசரே காரணமன் 
றெனப்படும். ஞானத்தினாலே3ய முத்தியென்று வேதாகம 
புசாணா திகளெல்லாங் கூறுவனவாம். “* ஞானத்தால் விடெ 

ன்றே நான்மறைகள் புராணரல்ல வாகமஞ்சொல்ல”” என் 
லும், **கிரியையென மருவுமலை யாவும்ஞானங் கிடைத் 
தற்கு நிமித்தமெனக் இளக்கும்” என்றும் சொல்லப்பட் 
டி ருப்பதையறிக. கருமமெல்லாம் ௮ஞ்ஞானமான மாயா 
காரியமெனவும், பர்தமெனவும், பக்தநீக்கமே முத்்இநிலை 
கைகூட்டுமாகலான் ஞானமொன்றே முத்இிக்குச்சிறந்தகார 
ணமெனவும் படும், 

, காரணமாவது - காரியத்துக்கு நியதமாக முன்னிற்பது 
கர்த்தா, முதல், பலகாசணம். காரியமாவது - முன்னின்மைக் 
கெதிர்மறை. கருமமனை தீலுங்காமீயமாம். கருமம்- தொழில். 
அதாவது காரியவேறுபாடுகளாம். ௮வையாவன : எழும்பல், 
விழ்தல், வளைதல், நிமிர்தல், ஈடத்தலென்பனவாம். எழும் 
பல் - மேலிடத்துக்கூடுதற்கேது, விழ்தல் - £ழிடத துக்கூடு



ஞானானர்சவிளக்கம், 

ற்கு, வகாதல் - உடல்வளை* துகூடுதற்சே ு,,நிமிர்தில் - 

மிர்ர்றுகூரிதற்கேது து, ஏனையனைத்தும் நடத்தலாம். இது 
1௬ இிலி- அப்பு தெயு வாயுவெனு நான்கினு மனத்தினு ருக் 
தமாம். பிருஇிவி-மண், அப்பு நீர், 2ேயு- அக்னி, வாயுகாற்று, 

பதபயபோநள். 

கடவுள் என்னும் பதமும், குரூ, தெய்வம், ஈன்மை, 
ழனிவன் என்பனவு மொருபிபொழூட்ளைவி, கடவுள் என்ப 

தற்கு - மனமொழிமெய்களுக்கு ௮பபாற்பட்டது என்பது 

பாருளாம். பன பொழி மெயயென்னு முன்று றையே 

மனம் வாக்கு காயமெனபபமிம் 

ஒருபொருளுணர்த்தும் பலசொற்கள் ஒருபொருட்கிளவி 
ிியனப்படும். சொழ்கள் - பதங்கள். 

ஞானமென்னும்பதமும், அறிவு, உண்மை, உணர்வு, உள் 
ளம், ஒண்மை, ஒளிவு, கருத்து, சேகனம், சைதன்னியம், ஞா 
அரு, ஜேயம், துப்பு, தெருட்சி, நினைப்பு, நினைவு, பிரகாசம், 
புக்தி, புந்தி, புலம், புலன், மீபரறிவு, பொறி, போதம், மெய் 

யறிவு, மேதை, விட்சேபம், வி2வசம் என்னும் பதங்களும் 
ஒருபொருட்கிளவி,. 

அன *,சமென்.னும்பதமும், ௮கமகி ழ்ச்சி இனிமை, இன் 
பம், களிப்பு, சாரம், சுகம், எவை, நயம், நலன், ஈன்னிலை, 
பரிவு, பேரின்பம், மகழ்ச்சி என்னும்பதங்களும் ஒருடொரு 
ட்கிளவி. 

விளக்கமென்னும்பதமும், இயங்குதல், ஒளிசெய்தல், 
DNAS, நிகழ்தல், பிரகாடுத்தல், பிறழ்தல், மிளிர்செய்தல், 
மின்னல், வயங்கல், விளங்கல், விரிதல் என்னும்பதங்களு 
மொருபொருட்ளெலி. 

வீடு என்னும்பதமும், கைவல்லியம், இத்தி, வெம், ட்ட 
வாணம், நிலை, பேறு, பஞ்சமகதி, பாகி, மீளாக்கதி, முத்தி 
மோக்கம் என்னும்பதங்களு மொருபொருட்கிளவி. 

காரணம்யென்னும்பத; மம், ஆதஇிகாரணம், எ.து, இறம், 
நிதானம், நிலம், கிமித்தம், பொருட்டு, மூலம் என்பனவும் 
ஒருபொருட்கிெளவி, காரியமென்னும்பதமும் தொழில், வினை, 
செயல், கருத்து, கருமம் என்பனவும் ஒருபொருட்கிளவி.
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கடவுள்வணக்கம். 

அறு?ர்க்கமீநேடில் விநத்தம். 

தானா னந்த மாய்விளங்குர் தற்ப ரத்தின் ருளேத்தி [து 
மோனா னந்த முற்றுணார்தோர் மொழிந்த நூலும் பலவாய்ர் 
தேனா னர்தம் 2பாலெவரு மெளி3 லின்பஞ் சேர்ச் நலக 
நானா னந்த விளக்கமெனு ஈன்று லியற்றப் புகு தனே. 

ன்ன ரண்மைப பொருள் |W LPond BP 5 மெ 

வைய மூணர்தற்சே, பின்ன ௬ரைதீ3தா மெக்காலக் கண்ணி 
பொதுவாய்ப் 2பசற்2க, சொன்ன விர்நூல் ஞானானந்தச் 

சுகத்தைப் பெரிதுங் காட்டி 92ம, இன்னம் பலா லிபற்று 

தற் கெண்ணம் பெரிது மிசைஈதுளதே. 

  

நூலாரிரியர்பேரு மவையடக்கமும், 
வளழுறு செங்கற் பட்டில் வருமாராயண சாமித் தன் 
அளமகஇம் வாகச் சொன்ன வயாஞானா னந்த ஈன்லூல் 

இளர்பல நால்க ளானுக் கேண்மைப ருதவி யாலும் 
விளம்பிய வகனான் மேலார் விருப்பமாக் கொள்வர் மாதோ. 

தேய்வவணக்கம். 
அசண்டபரிபூரணமாயும், (௮கண்டம் - எல்லாம், பரிபூர 

ணம்-நிரம்பிபது) ௮ இத் இயாந்தரகிதமாயும், (ஆதி - மதல், 

பத்தியம் - இடை, அந்தம் - கடை, சூதம் - இன்றி) சத் 
இயம் ஞானம் அனந்தம் அனகர்தமாயும், சத்து சித்து ஆனர் 
தீம் சச்சிதானந்தமாயும், சமயக் கோட்பாரிகளுக்கெல்லாக் 
தக்கரூரர்கிதியு மின்ன மனர்தமூர்த்தியுமாயும், ரின்மயமா 
(பம், மெளனானந்தமாயும், '2தூககர்க் திவடிவாயும், தத்துவ 
மாயும், துசியதுரியாதீதமாயும், சித்யமாயும், நிட்களமாயும், 
நிராமயமாயும், கிர்க்குணமாயும், பஞ்சகிரு க்பகா த்தாவாயும், 
பரதத்துவமாயும், பாமாயும், பரமான்மாவாயும், பரப்பிரம 
மாயும், பலகுணபரியாயவிலக்குகாமங்களாற் கொண்டாடப்
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படுவ காயும் விளங்கப்படா னின் ற நிர்மலப்பிரமப்பொரு? ளா 

ன்றே. அந்தப்பொருளையே சிந்தையிற்று இயாக் ன்றேன். 

பிரம் - ஓம் என்னும் உத்கிருஷவ்டமான ஏகாக்ஷ£ம், 
பிரகிரு இசம்பர்  தமில்லாத ௮ தீமஸ்வருபமென் ற தெனப்படும், 
“ ஒமித்யேகாக்ஷ£ம் பிரஹமம் ௮ச்ஷ£ம் பிஹம பிரஹமம் 
என்று பகவத்தேதையிற்காண்க. பிர௫ருதி, இயல்பு, பிரதா 
னம் ஒருபொருட்கிளவி. 

ர்த்தி 

பிரமம் என்லும் பதமும், கடவுள், கலக்கம், தத் துவம், 
தவசு, ஈடு, மயக்கம், முத்தி, வேதம், பதினெண்புசாணத் 
தொன்று, பதினெண் உபபுராணத்தொன்று என்பனவார் 
ஒருபொருளுணர்த் தும் பலசொற்களாம். 

பிரமப்போநள் வி௱ங்கபபடூமேன்பது. 

எத்தியம், ஞானம், அனந்தம், ஆனந்தமெனு மிலக்கண 
வடிவாயுள்ள பாவஸ் துவாகிய அந்த சுத்த. சைதன்னியநிர் 
மலப்பிரமப்பொருளை பிரத்பட்சம், ௮றுமானம், உவமானம், 
சக்தமெலும் பிரமாணங்களால் சிச்சயித்தல் கூடாதென்றும், 
௮ குற்றமுள்ள குணவிசடக்களைப் பொருந்தாமலிருத்த 

லால் சத்தரூபமான வேதத்துக்கும் வாக்குக்கு மெட்டா 
தென்றும், வேதசுர௬ுஇ வாக்கியங்களுக்கு அ௮ந்தப்பொருள் 
அகோசாமும் கோசரமுமாமென்றும், சத்தரபத்தாலறிவிக் 
காமல் ௮ருத்தரபத்தால் ௬௬௧ எந்த நாதாதீதவஸ் துவை 
யறிவிக்குமென்றும், வேதமகாவாக்கியவிசாரத்்தா லப்பொ 
ருளை வேதமானது காட்டாமற்காட்டுமென்றும், சொல்லாமற் 

சொல்லுமென்றுங் கூறப்படும். பிரதீயட்சமாவது-காண்டல், 
இது இர் சரியவிடயசம்பந்தத்தாற்றோன்றும் ஞானம். ௮ BI 

மானமாவது - அனுமித்தல், இது ஆசாய்ச்சியாற்றோன்றும் 
ஞானம். உவமானமாவது - உவமிக்கும்பொருள், இத ஓப் 
புமையறிவு. சத்தம் - நாதம். ௮கோசாம் - ௮.றியொணாமை, 
கோசசம் - அடங்கல். ௬௬ இ - உரை, 

பிசமக்யொனம்விளங்கவும், வஸ்து ௮றிவிற்கவதானமாக 
வும், சீவன் முத்இகிலைபெறவும், வேதசுருஇகளுரைக்கும் 
௮ப்பிரமத்தின் அளவிறந்த குணபரியாய விலக்குகாமங்க
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ளநீத நிர்ககூணபிரமத்தின் குணங்களல்லனவாயினு மந்த 
காமஙீகளின் அருத்தப்படிச் சிந்திக்கில் அக்குணமிறந்து 
குணாதீதம்வெளிப்பட்டு பிரமஸ்வரபமேயாமென்று சொல் 
லப்படும். ௮ர்சாமங்களிற் சிலவற்றை பிதனடியிற்கூறுதும். 

விதியால் தணபரியாயநாமங்களாவன. 
ஆத்மாவெனயும், ஏகமெனவும்,கூட தீ தமெனவும்,கேவல 

மெனவும், சத் தியமெனவும், சகாகனமதாவது அகா தியென 
வும், சமமெனவும், சாட்டி, சாந்தம், ஈவன், சுத்தம், ஞூக்கு 
மம், சோதி, தத்துவம், இருக்கு, அரியம் எனவும், நித்ய 
மெனவும், நிதானம், ௮காவது அதிசாரணமெனவும், பரப் 

பிரமம், பரமார்த்தம், பூரணம், போதம்எனவும், முத்தம், 
லட்சியம், விண், விபு எனவும் விளங்கப்படானின்ற பிரப் 
பொருள் ஒன்றே, 

விதியா ஃவிலக்குநாமங்களாவன, (பத௮ருச்தச் துடன்;) 

௮கணு - ௮ணுவின்மை, அகண்ட:ம - கண்டமின்மை, 
௮௪ம் - பிறவிக்குடன்படாமை, அசங்கம் - சங்கமின்மை, 
௮சடம் - மூடமின்மை, அசலம் - சலனமின்மை, oF PIL - 
சரீரமின்பை, ௮.துலம் - கனமின்மை, அத்துவிதம் - துவித 
மின்மை, ௮சா.இ- அஇயின்மை, ௮நரமயம் - நோயின்மை, 

௮ப்பிரமேயம் - அறியப்படாதது, அமிர்தம் - அழிவின்மை, 
அவிகாரம் - விகாரமின்மை, அவிநாசி - யா தினுனுஈசியாமை, 
அனந்தம் - இறப்புக்குடன்படாமை, நிட்களம் - சகளமின் 
மை, நிரந்தரம் - இடையின்மை, கிரவயவம் - அவயவமின்மை, 
திரபம் - நபமின்மை, நிர்க்குணம் - குணமின்மை, வ௪ 

an . வாக்குக்கெட்டரமை) விமலம் முக்கொலை, இப் 
படியாக விளல்கப்படானின்ற பிரமப்பொருளொன்றேயாம், 

சச்சிதானந்தப்பத நாமங்களாவன, 
சத்து சித்து ஆனர்தமென்னும் பதங்கள் சச்சிகானந்த 

மாம். பதங்கள் மூன்றாயினும் ௮வை யுணாத்தும்பொருள் 

IS ga Boson garGu பிரமப்பொரு ளொன்றே. சத்து 
இத்து ஆனர் சமென்னு நாமங்கள பிரமத்தின் குணங்க 

ளல்லனவாயினும் பிரமக்யொனம்விளங்கவும் சீவன் முத்தி 
நிலைபெறவும் வேதசுருதிகளுரைத்த நாமங்களேயாம். 65
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நாமங்களின் அருத்தப்படிச் சிக்இக்கில் அககுணமிறக்து 
குணாதிதம் வெளிப்பட்டு பிரமஸ்வரூபமேயா மெனப்ப்டும். 
ஒருடொருளைப்பற்றிச் சொல்லுஞ்சொற்கள் ஒரு பொரூள் 
குறித்த பல வேறுவகைப்பட்டசொற்களாம். 

உதாரணம். '*ஈற்குணவே சங்களிர்தச் €ேன்முத்தி பெறப் 
பிர மஞானம் தோன்றச், சொற்குணங்கள் பிரமத்தின் குணங்களல்ல 
பிரமமாஞ் சொருபச் தானே ”' என்றும், “நித்தியம் பூரணமேகம் 
ப.ரமார்த்தம் பரப்பிரம நிதானஞ் சாந்தம், சத்தியங் கேவலர்துரியம் 
சமந்திருக்கு கூடஸ் சன் சாட்டு போசம், சுத்த மிலச்யெஞ் சகா 
தனஞ்சவேன் றத்துவம் விண்சோதி யான்மா, முச்சம்விபு சூக்கும 
மென் றிவ்௨ண்ணம் விதிகுணககண் மொழியும் வேசம்”? என்றம், 

 அசலநிரஞ் சனமமிர்த மப்பிரமே யம்விமலம் வனா FF, ge 
மரா ௨மயமசங்க மதுல்நிரம் தரமகணு நிருபா கணட, மசமனந்த 
மவிரா௫ நிர்க்குணஙிட் களநிரவ யல ம நாதி, ௮சரீர மவிகார் மத்து 
வித மெனவிலக்கு மனேக முண்டே '' என்றும், மற்றமுப் பிரமா 
ணத்தால் வஸ்.துகிர் ணயங்கூ டாதே”! என்றும், ' குற்றமாம் குண 
விசேடங் கூடாம லிருக்கை யாலே, இற்றது வாக்குக் செட்டா 
தென்பது மறிவாய்'' என்றும், வாக்கியர் தனச்கெட் டாத வஸ்து 
வென் றுசைத்த வேசம், வாக்கிய விருத்தி யாலவ் வஸ்துவைக் காட் 
டிற் றன்றோ”' என்றும், '* பின்பரப் பிரமந் சன்னைட் பேசாமற் 
பேசும் வேசம்!” என்றும், கைவல்லிய ஈவநீதத்திலும், * அகண்ட 
மென்ன வருமறை யாசமம், புகன்ற நின்றன்மை போசத் சடங் 
குமோ?” என்றும், *சுருதியே சிவாகமங்களேயுங்களாற் சொல்லு 
மொருத னிப்பொரு எளவைமீ சென்னலா யுண்டோ ”' வென்றும், 
 அதுவென் நுளனு மதுவு மறநின் ற, முதிய ஞானிசண் மோனப் 

பொருளது? என்றும், **பாச நித்திய பரம்பர நிரந்தர பரம, நாத 
தற்பர சிற்பர வடிவமாய் ஈடிக்கு, நீச நிர்க்குண நினையன்றி வொன் 
றுசா னினையேன் '' என்றும், தாயுமானஸ்வாமி பாடலிலும், '* ஆண 
ல்லன் பெண்ணல்ல ஸனலியுமல்லன், காணலுமா கானுள னல்ல 
னில்லன் '' என்று, சடகோபர்சொன்ன மூலிலும், “உருவன் றர 
வன் றுளதன் நிலசன், நிருளன் ரொளியன் றெனநின் றது வே? 
என்று, ௮ருணகிரிநாதரியற்றிய நூலிலும் மற்றும் வருவனவற்றா 
னுங்காண்ச, 

97 

சுத்தப்பிரமம் பாபபிரமமேன்பது. 

பிரமமாகய அந்த சர்வசாட்சியினிடத் திலே ௮க்கனியிற் 
சூடிபோல வபின்னபாக ஓர் சத்தியுண்டாம். முர்தச்சத்தி
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suds Hof gH eww அ௮ப்பிரமம் சலனமநீறிருக் 
கையில் அதற்குச் சுத்தப்பிமமென்றும், அந்தச்ச த் திபிர 
மத்தை வியாபிக்கையில் ௮ப்பிரமத் இனிட த் தில் பரவியாபக 
முண்டாகையால் பரப்பிரமமென்றும் பெயசானதென்று வேத 

ங்கமாயுணாந்த பெரியோர்களாற் கூறப்பட்டதெனப்படும். 

* பெயருருவ மின்றியொன்றா யிரண்டற்ற தா௫ப் பிறக் 
குஞ்சர்வ சாட்சியாஞ் சுத்தப்பிரமத்தி னிடத்தே, யுயாருக்க 
னிடத்தனலொத் தோங்கபின்ன மாக ஐர்சத்தி யுளதாம்” 
என்றும், “தமுக்ககலப் பிரமத் தினிடம் பாவியாபகமுண் டக் 
காலத்துச் சுத்தப் பிமமெனலும் பெயர்போய், வழுத்த லுறும் 
பாப்பிரமமென வழங்கு மென்றே மறையக்த முணர்ந்தவர் 

கள் வகுத்துசைத்தா சென்ற” என்றும் சொல்லப்பட்டிருப் 
பதையும், நானா?ீவாதக்கட்டமா என்னும் தத்துவக்கட்டலா 
UF Spy BIB GOTH. 

சச்சிதானந்தவியல்புகளாவன. 

சச்சிதானந்தம் - சத்து சித்து ஆனர்தமெனப் டுதக் 
கள் மூன்றாயினும் ௮வையுணர்த்தும்பொருள் அத்துவித 
வஸ் துவாகிய பிசமப்பொருளொன்றேயாம். 

சத்காவத :--அுறிவு முக்காலத்துங்கெடாதவஸ்ு. தன் 
சரீரம் மாறிமாறிநசிக்கினும் ௮த்மா எப்பொழுதும் ஈசியாம 

லிருத் க ல சத்தாம். இது மாம் மண் கல் முதலிய மூடவிரு 
தீதியாம். தமீமாகுணத்திலு இக்குிமனப்படும், இதற்குப் 
பொருள் அுறிவையன்றி செக சீவ பாமில்லையென்பதாம். 

சித்தாவது:--அ௮றிவு, அறிவு - ஞானம் ஒருபொருட் 
கிளவி, இருள், சுழுத்தி, பிரகாசம், வஸ்துக்க ளிவைகளை 
யறிவாயிருர்தறிதலே சித்தாம். காமமுதலிய கோசவிருத்த 
யாம். ரசோகுணத்தில் egg சித் துமுதிக்குமெனப்படும். 

ஆனந்தமாவது :-- சத்து சித்தின் ஒருமையிலுண்டா 
கும் சுகம். அதாவது விடயங்களனைத்தினுமுள்ளப்பிரியம் 

நீங்கினுர் தனது ஆச்மப்பிரியம் ரீங்காமையே ஆனக்தமாம். 
இது ஒழிவுமுதலிய சாந்தவிருத்தியான சத்துவகுணத்தி 
௮ இிக்குமெனப்படும். சித்தேசத்து சத்தேசித்து எனற்கியை
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தற்பால். து வேறொன்றாமையின் ௮, நிவ யானந்தமாம். FER 
தானந் கப்பொருளொருமையின் ஸ்வரூபம் தேசிகமுகந்தா 
லறியவேண்டுமெனப்படும். 

சச்சிதானந்தபா தங்களின் ஒரமையாவது. 

இருர்ததுவிளங்குதலின் சத்தேசித்தெனவும், விளங்கு 
பதேயிருததலின் சிக்கேசக்தெனவும், இவ்வொருமைபில் 

சுகம்விளதலின் இஃ? அனந்தமெனவும்படும், அறித 
லிறந்த சுழுத்துபில் ஆனர்கா விளங்குக லதற்கேதெரிதலின் 
அவ்வானர்தமேயறிவாம். இரளையறியுமிடத்து ௮வ்வறிவே 
தானாயிருத்தலின் ௮.றி2வசத்தாம். விட யங்களிலுண்டாகும் 
பிரியம் நிலையின்றிமாறுமெனவும், ஆக்மாவினிடத் திலுள்ள 

பபிரிய மொருக்காலுமாறாதெனவும், தனங்களைவிட புத்திரன் 
பிரியமெனவும், புத ரனிலும் 2தகம் பிரியமெனவும். தேக 
தீதிலும் இரதிரியம் பிரியமெனவும, இகதிரிபங்களிலும் 
சிவன் பிரியமெனவும், சீவளிலும் கூடத்தன் பிரிபமெனவும், 

ஆச்மப்பிரியமே முக்கியமனவும்படும். 

உ-ம். “மிகுகாலமூன் ஈங்கெடாதிரு பது சச்து வேறுபா 
டறிகல் சித்தாம், ம௫ழ்காம நுகர்போது சுசமாகு மனுபூதுி வாழ் 
வென்ப தானந்தமே”' என்று கைவல்லியகமநீதத்திற் காண்க, 

ஆன்மா வேன்பது. 

ஞானத்திற்கிடமாயுள்ளது ஆன்மா, அது பரமான்மா 

Pour an wot avant விருவகைசத்து. பரமான்மா ஈசுரன் முற்றறி 
வன் ஒருவ?ன. பசமாணுமுதலிய நுண்ணியபொருளெல் 
லாவற்றையுங்காண்டலின் ஈசுரன் முற்றறிவனாம். “இறைவ 
னாவான் ஞானமெலா மு;தன்மையனுக் கரகமெலா மியல 
புடையான ” என்பதனாவுணர்க. 

சீவான்மா சரீரக்தோறும் வேறாப் வியாபகமாய் நித்யமா 
பிருப்பனாம். சரீரமே யான்மாவென்பார்க்குக் சைகால்முத, 
லிய சரீரம்ஈசித்தலால் ஆன்மாவும் Agendas ண்மொதலின் 
ite உடம்புழுகலியவற், ரின் வேறெனவும், சுகழுதலிய 

நின் வேறுபாட்டான் உடம்புதோறுமெனவும்படும், 
arin பொருண்மாக்தமாயும், வன் சொல்மாத்்இச 

மாயு மிருக்குமெனப்படும். ** 2வனென் கின்ற சொல்லும்
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பொ௱ருளுமாச் செறிந்த வான்மா” வென்றார் வ௫ிட்டபக 

வான். அன்மா ஏகமாயும், எதார்த்தமாயும், பிம்பமாயும், 
சீவன்கற்பிதமாயும், பலவாயும், பிரஇபிம்பமாயும் A DIO soo 
ப்படும். உணர்தற்பாலது உயிசன்றி வுடலன்றா தலின் வுணர் 
வை உயிசெனப்படும். அறியாமை எங்கெங்குளதோ வ் 
கங்குளது சீவனாம். தன்னை சொப்பிரகாசமாகக் காண்டல் 

ஆன்மா. தன்னை யபாதியாகக்காண்டல் Fac. இத கற் 

(9கவறிவ, இசை யானென லறியாமையாம். தன்னைத்தா 
னுணாரற்பாலதெதுவோ துவ மெய்யுணர்வாகிய ஆன்மா 
வெனவும்,உயிர் தன்னைத்தானறியாகதாலது வுணர்வன்றென 
வும்படும், ஜீவான்மாவும் பரமான்மா வும் வஸ் துவினா 2ல பேத 

மும் வியாப்திபினஸலையேதமுமாகையால்ல௮ுத்வைகமென்பதாம், 

ஆன்மாவென்னுர்பதமும், அணு, அலி, இயபானன், 
உயிர், உறவி கூடத்தன், செவன், செந்து, சேகனன், பசு, 
பிராணன், புற்கலன், பூகம் என்பனவும் ஒருபொருட்செவி. 

உடம்பென்னும்பகறுந், அங்கம், அவயலி, அகம், ஆதா 

ரம், உடல், உயிர்நிலை, உரு, உறுப்பு, கடம், சளேபாம், காதி 
இரம், காயம், குரம்பை, ஈடம், சரீரம், தனு, தாபரம், வ 

க்கு, மேகம், தேயம், படி வம், பிண்டம், புல், புணர்வு, புசம், 
Lf DEP, (தியம், மூர்த்தம், மெப், யாக்கை, விக்ரகம், வியம், 

௮வவுருவத், இன்பெயரான சட்கம், வெளிவடி.வம் என்பன 
வும் ஒருபொருட்க Sara. 

ஈசுரன் பத்சழகங்களேன்பது. 

ஈசானம், தற்புருடம், அ௮கோசம், வாமம், சத்தியோ 
சாதம் என வைந்து, இவந்றுள், ஈசானமாவது அனைத்து 
மாளுதல், தற்புருடமாவது காத்தல், ௮கோரமாவது ௮ழித் 
தல், வாமமாவது விளக்கல், சத்தியோசாதமாவது தோற்று 

வித்தல் என ஐ துமுசங்களெனப்படும். 

ஈசுரன் பிரபுத்துவசாமர்த்தியதண ழன்றேன்பது. 

SIGH Poul, ௮கர்த்தத்வம், ௮ன்னிதாகர்த்தச்வமெலு 
மூன்றும் ஈசுரன் சாமர்த்தியகுணங்களாம்.
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ஈசான் ழக்கியதணம் ஆறேன்பது. 

சர்வஞ்ஞத்வம், சர்வேசா£த்வம், சர்வநியர்தருத்வம், சர் 
வார்திரியாமிதவம், FIs DGS Gourd, FIUE S 5H AULD, ஆக 
ஆறு. அன்றியும் தீன்வயகத்தனாதல், முூதலிலனாதல், உடம் 

பிலஞாதல், எல்லாகலமுளனாதல், எங்கும்வியாபகனாதல், ஏவ 
ந்றிற்குங்காணனாதல் என்பனவுமாம், 

ஈசுரன்தணம் எடடேன்பது. (சைவாகமம்.) 

தன்வயத்தனாதல், த£யவுடம்பினனுதல், இயாக்கையுணா 

வினனுதல், முற்றுமுணர்தல், இயல்பாகவே பாசங்களினீங்கு 
தல், போருளுடைமை, முடிவிலாற்பனுடைமை, வரம்பிலின்ப 
முடைமை, ௮௧ ஏட்டு, அன்றியும் வம்பில் நானம், வரம்பில் 
காட்சி, வாம்பிலின்ிபம், வரம்பிலாற்றல; நாமமின்மை, கோக் 
இரமின்மை, ஆயுவின்மை, இடையூரின்மை என்பனவுமாம். 

சித்திகள் எட்டென்பது: அணிமா, மகிமா, இல$ூமா, 
கரிமா, பிராத்தி, பிராகாமியம், ஈசத்துவம, வசித்துவமென 
எட்டாம். 

யோகம் எட்டென்பது: இயாம், சியமம், ஆசனம், பிரா 
ணாயாமம், பிரதயாகாரம், 
எட்டாம். 

தாரணை, தியானம், சமா தியென 
ce 

சித்துகள் எட்டென்பது : ஸ்தம்பனம், மோகனம், oF 
யம், மாரணம், ௨ PEF MIL, YS GAR WIN, வித்துவேஷணம், 
பேதனம் என எட்டாம். அ௮ட்டகன் மச்9த்தெனப்படும், 

சமாதியென்பது : சரீரவா தனைகளின் உணர்வற்று ஸ்தம் 

பமாய் பிரமஸ்வரூபத் நஇிற்கலர்து தேகச்தை அுசைவறகிரூத் 
இச் சின்மயத் இல் நீடுழிகாலம் நின் ௮ுவிடுதல் சமா இியெனப் 
படுவதாம். சுகப்பிரமரிஷி சாஸ் இரப்படி முப்பதுகா ழிகை 
FUT FIG GO CO FL Bhs Bo ld. 

சிவயோகமென்ப.த : வாயுவட ங்குதல் ஞானகிட்டையல் 
லவென்றும், மனத் தினுடைய விருத்திபடங்க நிருத்த2ல 
ஞானநிட்டையென்றும், அப்படி. கருகதடங்கெதே சிவயோ 
கமென்றும் சொல்லப்படும்,
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நீத்தம் அநீத்தமென்பது. 
ஈசானுடைய புத்தி, இச்சை, முயர்ச்சி யெனு மூன்றும் 

நித்யமும், உயிருடைய புத்தி, இச்சை, முயர்ச்சி யெனு 
மூன்றும் ௮கித்யமுமாம். 

நித்பமாவது-பரமாணுரூபம், ௮கித்யமாவ.து காரியரூபம். 

நி.த்தப்பொருள்களாவன : '--பிரு இவி, அப்பு, தேயு, வாயு 
வெளுகான்கின் பாமாணுக்களும், ஆகாயமு.தலிய 6கதுமாம். 

மண்ணதிவியல்! |களேன்றது. 

பிருதிவியாயெ மண் காற்றமும், அப்புவாகிய தண்ணி 

குளிர்ந்தபரிசமும், தேயுவாகிய நெருப்பு சுடும்பரிசமும், 
வாயுவாகிய காற்று உருவமின்றிப் பமீசமுமுடையனவாம். 

இர்கான்கும் நித்யம் பாமாணுரபமும், அநித்மம் காரியரூப 

மூமாம். தேசஇர்இரிய வேறுபாட்டால் மூவகையுமாகுமாம். 

பிரு திவிக்குவிடயம் மண் கல் முதலியன, ௮வை இவை 
யென்கிறது. பிருஇவி, அப்பு தேயுக்களிலிருப்ப.த. O ge 
Qe Giui Srranw srppsmgscora gy, Og 571A pon 
॥ரிலிருப்பது, 

அப்புவுக்குவிடயம் ஆறு சடல் முதலியன, வருணலோக 

த்துள்ளது. தேகஇர்திரியம் கஇிங்குவை, சுவையைக்கவர்வ.து. 
இ௫ காவிுனியிலிருப்பது, 

தேயுவுக்குவிடயம் மண்ணினும் விண்ணினும் வபிற்றி 

னும் அகாசத்தினுமுள்ளது. மண்ணினுள்ளது நெருப்பு 
முதலியன, சூரியலோகத்துள்ளது. விண்ணிலுள்ளது மின் 
முதலியன. வயிற்றினுள்ளது உண்டவுணவு பரினமித்தற் 

கத. அகரத்தினுள்ளது பொன்முதலியன. தேகவிந்தரி 
யம் சட்சுவாகியகண், ௮து உருவததைக்கவாவது கண்ணு 

சைக்கருமணிபிலிருப்பது. காம் - உறைவிடம். 

வாயுவுக்குவிடயம் மாமுதலியன அசை தற்கேதுவாயுள் 
௭௮, உருவமின்றிப் பரிசமுடைய து, வாயுலோகத்துள்ள து, 
சரீரத்ெனகத்துச்சஞ்சமிக்கும் பிராணனும். ௮ஃொன்டுயி
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னும் உபாதி வேறுபாட்டால் பிசாணன் ௮பானல் உதானன் 

விபானன் சமானன்முதலிய பேோ்பெறுமாம். தேகஇர்திரி 
யம் துவீக்கு, சரீரமெங்குமிருப்ப.து. 

ஆகாயமாவ த : -சத்தகுணமுடையது. ௮௮ ஒன்றாய் 
வியாபகமாய் நித்யமாபிருப்பது, ஆகாயம் - வெளி, செவித் 
துளைபிற்றெரித்தணர்த்துகன்றது. இச் இரியம், Geng Amo. 

காலமாவது ;--இறப்புமுகலிய வழச்கிற் சேதுவாயுள் 

ளது அது ஒன்றாம், வியாபகமாய், நித்யமாயிருப்பது, கழ் 
ஜல், சென்றல், எஇர்யென காலம்கூன்றாம். 

இக்காவது :--இழக்கு மதலிய வழக்கிற் கேதுவாயுள் 
ளது, அதுவும் ஒன்டுய், வியாபகமாய், கித்யமாயிருப்பது. 

கிழக்கு LU DEG தெற்கு வடக்கு என நான்குதிக்குகளாம். 

Loam Cin it Lig. 

௮ற்தக்கரணவிருத்தியாகிய மனம், சுக முதலிய 2 gy 
பவத்திம்குக் கருவியாகிய விர்திரியமெனப்படும். விருத்தி 
யும் பலமறங்கூடிய விகாரரபமே மானமென்று சத்துக்களாற் 

சொல்லப்படும். ௮னேகமாய் பாமாணுரபமாய் சித்தியமா 
பிருக்குமாம். சித்து சம்பந்தஞானம் விருத்தியும் சடசம் 
பந்தஞானம் பலமுமாம். விருகீதிரபமானமனக் திற்கு சித் 
எட்டுமெனவும், வருத்துகின்ற விடயத்தையறியும் பல*ப 
மானமனத்திற்கு சித்து எட்டாதெனவும், அகமுகமனத் 
திற்கு பிரமம் அறியப்பிமெனவும், பகிர்முகமுள்ளமனத் 
இற் கறியப்படாதெனவும்படும். 

மனத்தின்குணமாவது : மனம் FF FI UA Ald, மற்ற 

Ger தமோ குணங்களிரண்டும்வந்து சேர்ந்தவைகளாம். 
மனத்தின் சத்துவகுணமான : சற்கருமத்திற்கே துவாகிய 
உயர்ந்தகுணமாம். ஞானம், அருள், தவம், பொறை, வாய் 
மை, மேன்மை, மோனம், 8ீம்பொறியடக்கலாகிய எட்டும் 
சாத்விககாரியங்களாம். சாத்விககுணமிகுமாயின் சன்மார் 
க்கமாகிய தெய்வசம்பத்துண்டாம், மனஷூச்சம், ஞானம்,
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விரபூ, தவம், தருமம், தானம், கல்வி, கேள்வி எனு மெட்டும் 
ரசோகுணகீரமியங்களாம். சசோகுண மிகுமாயின் லோக 
லாதரையும், தேகவாதனை, சாஸ்இரவாதனையு .முண்டாகு, 
மாம். பேருண்டி, நெடுந்துபில், சோம்பு, நீதிவமு, ஒழுக்க 
வழு, வஞ்சம், மறதி, பொய், கோபம், காமம், கொலை என்னு 
மிவைகளெல்லாம் தாடதகுணத்தின் காரியங்களாம். தமோ 
Gombe surg ௮சுரசெல்வ முண்டாகுமாம். இம்ஜூன் 
குணங்களில் ஒன்று மிகுர்தெழுமாயின் மற்றிரண்டுகுண 

ல்களு மறைந்துநிற்குமாம். மனது சன்மார்க்கமான தனது 
சத்துவகுணத்தை விடாமலிருந்தபோது தமோகுணமும் 
சசோகுணமும் ஈ௫ிக்குமென்.றும், அப்போ இரிசியமாதலும் 
சலனமடை தலும் நீங்குமென்றும், மனமானது நிர்மலவாகா 

யத்தைப்போலாமென்றும், அப்பிரமஸ்வரூபத்தில் ஏகமாய் 
நிருவிகற்பசமா இயிலே நிலைபெற்றிருக்குமென்றும்; சுபாவ 
மான சத்துவகுணமாக மனஞ்சேடித்து தமோ சசோகுணங் 
கள் ஈடித்தலே உருவகாசமென்றும்; ௮ந்தச்சத் துவகுணமும் 
சூக்குமசரீரம் நசிக்கும்போது ஒக்க ஈரிக்குமென்றும், gp) 
படிஈசித்தலே ௮ருவகாசமென்றும் ; சத துவமானமனக் தினா 

லெவற்றைப்புசிக்கினும் ௮வைகளால்வருஞ் சுகதுக்க மவர்க் 
இல்லையென்றும், வியவகாசங்களை சத்துவத்திலுகயமான ௪௧ 
போதம்விழுங்கிக்கோடலின் ௮வ் வியவகாரம் சமாதியே 
யாகுமென்றும் கூறப்படும். 

உ-ம். “விருத்தியும் பலமுங் கூடும் விகாமே மனமென் 
பார்கள் ?? என்றும், மனது சத்துவசொரூுப மற்றிரண்டும்வர் து 

சேர்ர்சன வவற்றைமாற்றினாற்போம் ?” என்றும், “சத்சமாஞ் சத் 
தவமே யண்மையாகுந் துகளிருள்போனான் மனமென் சொல்லும் 
போம்போம்”' என் றும் சைவல்லியாஈவநீதம். 

கானமேன்பது, 

ஞானமாவ :--காசணஅுறிவு. காரணம் காரியத்துக்கு 

நியதமாக முன்னிற்பது. காரியமாவது காமரூபப்பேர்களா 
யுள்ளவை. ஞானம், மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரமாகிய 
௮ந்தக்கரணமென்னு மிர்திரியங்களுக்குத் தலைமையெனப் 
படும். உள்ளமாவது :--அகாயத்திலாகாயம்கூடில் தன்னித்
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Blues sorb ஞானமாகிய வள்ளமாம். அந்தக்கரணமாவனு : — 
உட்காணமாம். கரணமாவ த: '-சிறப்புக்காசண்ம். உபகார 

ணம், ணைக்கருவி, Ge Gus gab என்பன ஒருசொருட் 
கிளவி, கரணம் - கருவி, ஞானேர் இரியங்களு மனமுமாம். 
ஞானம் - கரசணகாரியமாயிருக்குமென்பதாம், 

ஞானத்தின் விருத்திபுத்தியாம். ஆகாயத்தில் ௮க்கினி 
கூடில் பு.த்தியெனவும், காயத்தில் வாயுகூடில் மனமமன 
வும், ஆகாயத்தில் அப்புகூடில் சித்தமெனவும், ஆகாயத் 
தில் பிருதிவுகூடில் ௮கங்காரமெனவும்; மனத்தின்விருத்தி 
சித்தமமனவும், புத்திபின் விருத்தி அகங்கார மெனவும், 
வி2வகம் அந்தக்கரண தில் சமட்டி கரமெனவும், Hi EE 
ணவிருத்தி மனமெனவும்படும், ௮ச்தக்காணம்-காலம், திக்கு 
முதலிபவற், றின் அதிவியாத்தியகாவது வியாபகத்தைநீக்கு 
தற்குச் பெப்புக்காசனமாம் சைகன்னியச்சொரபச்சாயை 
யே அறிவைப்போல பு,த்.தியிற் பிரதிபலிக்குமென்றும், புத் 

இயிற்றங்குஞ் A DET aL OU ளிருத், தியென்றும், அவ்விருத் 

Bou ௮ர்தக்கசண பிரதிபலினமாகய சீவனென்னுஞ் சிதா 

பாசனுக் இடமென்றும், Hist சிதாபாசாந்தவிருத தியே 
நான மென்றும், சிகாபாசன் கற்பிதவறிவென்றும், சாயை 
சிழலென் ஓம், நானம் அகத்தினும்புறத்கிலுஞ் சஞ்சரித்து 

நிற் குமென்றும், ௮தினது எண்ணங்கள் அதாவது சங்கற் 
பங்கள் ,ுதீதியெனவும், மனமெனவு முரைக்கப்படுமென்றுஞ் 
சொல்லப்படும். FEO BD) GN TOT PIM OOS பிரிதா னுணசற்பா 
ல3தாவென் முராயத்தக்கதும் அ.நுபவமாகப்பார்த்துனார்வ 
தும் ஞானமேயாம். மயக்கவுணர்வுமீங்குதல் ஞானமாத்திச 
த்தாற்2ரான்றுமாம். அறிவு தன்னை AUNT BRET Gop BIST 
அம் ஆனந்தம் தனக்கயலாகக்காணும். அ௮றிவைக்கண்டால் 

ஆனக்தம் அயலன்றுதானே அனந்தமாம், 

 ஞானங்காரசண வறிவுகாண் காரியம் காமரூபப்பேர் 
கள் என்றும், ' சின்மய வடி.வின்சாயை சித்துபோற் புக்தி 
கோன்றும், நின்மல விருத்தி யந்த நகிழல்வடி. வாயு லாவும் 
என்றும் கைவல்லியஈவநீதத் இற்காண்க,
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புத்தி, நீனவு, அனுபவம், பிரமை, பிரமம் என்பது. 

பு.த்தியாவது :--எல்லாவழக்கிற்குங் காரணமாயுள்ளது. 
ஞானவிருத்தியாம். புத்தியாவது :--நினைவு, ,அனபவமென 
விருவகைக்தாம். நினைவாவது : '-வாசனையாற்றோன்றும் ஞா 
னம். அநுபவ. காவது:--அ.தனின்வேறாய ஞானம், நினைவா 
வ௫:--மெய் பொய்யென யிருவகைத்து. மெய் யனுபவத் 
காற் px Bus நினை௮ மெய்யென்றும், பொங்பனுபவக்தாற் 
2ுன்றியகினைவு '2பாய்யென்றும்;பு.தஇயுசைக்கப்பட்டதென் 
அஞ் சொல்லப்பிம், அனுபவமாவ.து :--உண்மையனுபவம் 
இன்மைய னுபவமென !ரிரூவகைத்தாம, உண்மையனுபவமா 
வது: -- அஃ துூடைப்ம பொருளின்கண் YS விசேடணமாக 

கழும் அனுபவம் உண்மையனுபவமாம், உண்மையனுபவ 
ம பிரமையென் றுசைக்கப்படும், பிரஹஷைகா குக் கரணம் பிர 

மாணமாம். உண்மைய ணுபவவறிவிற்குக் கருவியாயுள்ள து 
பிரமாணமென்பது பொருளென்ற தெனப்படும். பிரமை, 
அறிவு, மயக்கம் என்பன ஒருபொருட்கிளவி. இன்மையனு 
பவமாவன :--ஃதில் மபாருளின்௧ண் ௮.து விசேடணமரீக 
நிகழும் ௮னுபவம் இன்மையனுபவம். ௮து பிரமம், பிசமம், 
உடவள், கலக்கம், தத்.துவம், மயக்கம், முத்தி என்பன ஒரு 
பொருட்கிளவி, உண் மமயனுபவம் - காட்சி ௮துமிதி உவ 

DG சாதகம் என்னும் வேறுபாட்டான் கான்குவகைத்தாம். 
அதன காணும் காணடல), ௮அமானம, உவமானம், சத்தம 

என நான்குவகைக்காம். 

இன்மையனுபவமாவ :--யம், இரிவு, தருக்கம் என் 
னும் வேறுபாட்டான் மூவகைத்தாம். &ீயமாவனு ஒருதருமி 
ரின் அதாவது தன்மைபின்மாறுபட்ட பலதன்மைகளான் 
விசேடீக்கப்பட்ட வுணாவாம். அது குற்றி2யா மகனோ ” 
வென்பதாம். குற்றி தறி, தாண். இரிவாவது-மித்தை. இது 
பொய்பாலாய வுணர்வாம், அது இப்பியை வெள்ளியயென்ப 
தாம், தருக்கமாவது வியாப்பியத்தகை யாரோபித்தலான் 
வியாபகத்கசை யாரோபிப்பதாம். *: இடில்லையாகில் புகையு 
மில்லையாதல் வேண்டு” மென்பதாம். வியாப்பியம் - வியாத் இ. 

ரூ 
உ ம்காமட Bry y 2 ர.
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வியாத்தி - வியாபித்தல். . இன்மையனுபவமென்ற கருத் 
தாம். மித்தை - பொய், யம் - சந்தேகம், 

பிரமாணங்களென்பது. 

பிரதயக்ஷம், ௮அலுமானம், உவமானம், சத்தம் என்பது 

பிரமாணங்களாம். பிரத்பக்ஷப் பிரமாணமென்றது : காண்டல், 
காண்டலாவது : -- புலப்படக்காணுங்காட்சி யறிவிற்குக்சர 

ணமாம். காட்சியறிவுயென்றது : இந்திரியவிடய சம்பந்தத் 

தாற்றோன்றும் ஞானமாம். இ திரியவிடயசம்பக்தமென்ற து; 
இந்திரியம் - கண்முதலியன, விடயம்-குடமுதலியன, சம்பக 
தம்-இசண்டுக்குமுள்ள சை3யாகமாம். ௮னுமானப்பிரமாண 

மாவது:--அனுமானம்-௮னுமிதிக்குக்காணமாம். ௮னுமிஇ- 

ஆராய்ச்சியாற்றோன்றும் ஞானமாம். ஆராய்ச்சயொவது :-- 

STS HUES பக்கத்தருமத்தன்மை ஞானமாம். அது: 

* வன்னியின்வியாப்பியமான புகையுடையது இம்மலை” என் 
னும் ஞானமாம். அவ்வாசாய்ச்சியாற் ஜோன்றியது 4: இம் 

மீலைதியுடைத்.த”” என்னுமுணர்வாம். அதுவே அனுமிதி 

யாம். வன்னி - நெருப்பு, வியாப்பியம் - வியாபகம். காண் 
டல் - காணுதலாம். உவமானப்பிரமாணமாவ_.து :-உவமித 

யறிவிற்குக் காரணமாம். உவமிதி - பெயர்க்கும் பெயர்பொரு 

ட்குமுள்ள சம்பந்தமறியுமறிவாம். அதற்குக்காணம் ஓப் 

youu Da. **அவினையொக்கும் Mien” என்பதுமீபால 

® AULD GOT LD - உவமிக்கும்பொருளாம். FE FLINT LOM OH LNT 
அத்தன்வாக்கியம். ஆத்தன் உரியோன் என்பன ஒருபொரு, 
ட்ளெவி. அத்தகனாவான் உண்மைப்பொருளைக் கூறுவான்.” 
விரிவு பின்னாலறிக 

பிரமாணம்என்னும்பதமும், அளவை, ஆணை, சத்தியம், 
தேவசாட்சி என்பனவும் ஒருபொருட்செவி, 

பிர திஞ்ஞையாவ௪ :--பிர கஞ்ஞை மேற்கோள் என்பன 
ஒருபொருட்களவி, பிரதிஞ்ஞை, ஏது, உதாரணம், உப 
நயம், நிகமனம் என்பன லீவகையு றுப்புகளாம்.
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கானபூமீகள வன. 

ஈசான பூமிகள் ஏழெனப்படும். ௮வை சமா Busco தீ ற்குச் 

சா தனங்களாம். சகலசமயங்களுக்கு மேலானது ஞான பூமி 
SCOUT அவையாவன : சுபம்விரம்பல், விசாசமெய்தல், 
ஈல்லமனஞ்சிறுகல், உண்மையில் கிலைபெற்றுகிற்றல், சங்கற்ப 

மறல், பதாரத்தஎண்ணமறுக் இடல், துரியம், துரியாதீதமெ 
ளுமமழும் நானபூமிகளாம். சத்தாகத் அரியுத்தில் காண்பா 
arian ணபபடுஞ் FEE GHC Hl oo DAG அதையே துரியா 
உ கமாகக் ௩ றபபடுமாம். அனு! (விக்கு ஞானபூமிகள் சாக்கிர, 

சொப்பன, சுழுக்தி, நூரிபம், ரியா திதமென Pi gai song 
உளாமென்றதெளப்படும், 

சுபம்விரும்பலெனு மதற்பூரியானது ௨௨ SDFG) bib WBE 
சிவஞானம் விரும்புவதெனப்படும், இ. அறிஞாகள துஇதியா 

சின்றதாம். இந்தப்பூமி கைவசமானால் மோட்சமும் கைவஎமா 
னதென்றுசைக்கப்படும். *“காலான (ுதற்பூமி கைவர்தான முக 

இயுங்கை வர்ககாமே” என்று சைவல்லி பஈவநீதக்இற்காண்க, 
விசாரமெய்தலெனு மிரண்டாம்ட பூமிஎன், FT FS 

தைச்சாரந து அவருரைக்கும்வா க்கிய 3 சதைக்கேட்டு ஞான 
சாஸ்திரத்தை யப்ப் யெசித்தலாம். 

ஈல்லமனஞ்சிறுகலெனு மன்றாம்பூமி என்றது: விசாத் 

இல் வெளிப்படும்பொருளைசஈம்பி முன்னுள்ளஇச்சைகளை நீக் 
துதலாம். இது தலுமாநடயெனவும்படும். 

உண்மையிலே நிலைபெற்று நிற்றலெனும் நான்காம்பூமி 
என்றது; முன்சொல்லிய மூன்றுபூ/பிகளின் பழக்கத் இனால் 

ஈற்சங்கம் பழயெமன இல் மெய்புணர்வுபிறத்தலாம். இது 
ஈத்துவா பத்.தியெனவும்படும். 

சங்கற்பமறலெனு மைக்தாம்பூமி என்றது : உண்மையிலே 
மனந் இறப்பட்டு பொய்மைகளளைத்தையு மறந் துவிடுவதாம். 
இது சமுசத் தியெனவும்படும், 

பதார்ச்தயெண்ணமறுத்திடலெனும் தரறாம்பூமிஎன்றது 2 

௮.த்துவிதானர்த முண்டாதலும், இரிபுடியாகிய ஞாதுரு, 
ஞான, ஜேயம் நீங்குதலுமாம். இது பதார்த்தபாவனையென 
வும்படும். 

2
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துரியமாகிய ஏழாம்பூமி என்றது: பிரமவஸ் துகிச்ச பக் 
இருந்தவண்ணமிருக்கின்ற மோனத்தன்மையாம். இந்தத் 
அரியமே துரியாதீத மெனப்பவெதாம். *' வெறிய துரியங் 
“கவலமாம் வீடே யேழாம் பூமி” என்று ஞானவாசிட்டக் 

TA D&T GO &. 

முதலிரண்டுமூன்று பூமிகளினுஞ் சகந்தோன்றுதலால் 
ஈனவாகுமாம். இம்மன்றிலும் ஏறியவர்கள சாதகர்கள், 

சிவன்முத்தால்லவாம். சான்காம்பூமி கனவெனப்படும், Bi 

தாம்பூமி எழுத்தி, இதிலே, Duce பிரமவரனெனப்படு Parent. 
ஆரும்பூமியிலேறியவன் பிரப.வரியனாம். ஏழாம்பூமி ஒருகற் 

பனையுமற்றவீடம் துரி.பாதீதமெனபபடும், இதுிலேறியவன் 

பிரமவரிட்டனாம். 

விதேகழுத்தியைத் துரியா தீதமெனக்கூறப்படும். துரியா 
தீதமாகிய ஏழாம்பூமியையடைந்த மகாபுருடன் அரன், அரி, 
௮யனென்னு மும்மூர்த் இகளுக்கும், நாரதர், சுகாமுதலிய 
வதிஞருக்குமுள்ள சுவானுபவமாசிய சுகபோ தவடி.வனாவ 

னாம். ஒருகற்பனையுமற்றவிடந் துரியாதீதமெனச் சுருதியா 
னது மெளனமாகத் தரிசிப்பிக்குமாம். 

உ-ம். “புலவர்புகழ் முசற்பூம! சுபேச்சைவிசா ரணையிரண்டாம் 
பூமி யாகும் ஈலதனுமா னடூிழூன்றாம் பூமிசத்து வாபத்திகாலாம் பூம், 
சொலுஞ்சமுசத் இப்மிபரும் பதார்த்தா பாவனைப்பேரும் துரியப் 
பேரும், மலினமறு மகனேவயைச் சாறேழு பூ./ிகளாய் வகுத்தார் 

மேலோர்?” என்றும், 4 மு.நிபுவிமூன் றினமுலகச் தோன்று தலாற் 
சாக்கிரமா மூன்றற் கப்பாற், சொர்ப்பனமா மதுவுமெள்ள ஈழுவுமஞ் 
சாம் பூமியே சுழுத்தி யாகும், அற்புதமாஞ் சுவானுபவ மிகுமாறாம் 
புவி.துரிய மசறசப் பாலோர், கற்பனை யிலாதவிட மதீதமென்று 
மவுனமாக் காட டம் Ca gin” என்றும், : முன்னிலங்களி லேமிய 

மூவருமப் பியாசிகளா முத. ரல்லர், பின்னிலங்கள் வரன்வரியான் 
வரிட்டனென்றுஞ் ஜீவன்முத்தர் பேத மாகும்” என்றும் கைவ. 
லியஃவசீதத்திலும், * ஒன்றிரண்டாய் விவகரிக்கும் விவகாரங் கடம் 
சேழாம் யோக பூம, நின் றதெளிச் சவர்பேசா மெளனகியா யத்றை 
நிறை கிறைவைச் sextet, யன்றியொரு பொருளிலதா வெப்பொ 
ருட்குஈ் சான்மு தலா யசல மா ?? என்று தாயுமானஸ்வலாமிகள்பாட 
விஓ.ங்காண்ச,
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மோன மென்வாது. 

மோனம- மெளனம ஒருபொருட்கிளவி, எஙகெங்கின் 
பஞ்டெனிக்கெ2தா அங்கககறிவைக்காணில் மேனாமாம. 
மெளனம் - அ௮ல்லவலலவென்பகரகெலலையாம, அதாவது 

2பசிக்கொண்டேவாது '2பசாபனிறறல், காட்டி ககொண்டே 
வநது காட்டாமனிறற ?லனினலுபமையும். தத். துவங்களையேல் 
லாஉ இதுழல்ல இதுஅல்லவெணன்று யஇகளை ஈது மூடி வில் 

ன்ற அரதப்பரபபிரமவஸ் துவை வேதமானது சொலலாமற் 

சொல்லுமென்றும, காட்டாமறகாடடுமேன்றுப; வேசசுருதி 

கள் சத்தரபததாலறிவிக்காமல அ௮ருதத.ரபத்தா லுகப பிர 
மபபொருளை பறிவிக்குமென றும் சொலலபபடடி ௬பபதை 

யறிக *(மோனமென்பது ஞானவசமபு”” என்றாள ஒளவை 

யார். மெளனம் - மதனம், மூகம, மேரனம் என்பன ஒரு 
பொருட்கிளவி. 

அஞ்கானபூமீகளாவன. 

அஞ்ஞான பூமிகள் எழெனபபடும ௮வையாவன:--வித்து 

நனவு, கனவு, மகாகனவு, ஈனாக்கனவு, கனவு, கனாகனவு, 

சுழூததியென வேழாம. மகான்கள் கூறியகாமங்களாம, 

வித துகனவென்ற ந - BPW UAL, TETAS விளங்குஞ் 
சுககசைதன்னியத்தில எதிரிடடறிய of Ds போதகவுணர் 

வாம் இது செக, சீவ, பாக பககு மலப।ன பிரகிருதியாம; 
சாக்காசொபபனமெனபபடும. நனவுயென்றது- ௮௧ வித 

தாகியவுணர்வில, அகாகையான து மூ 2பால அதாவ பிர 
இபலினமாக வெளிப்பசிவகாப. இவ செக, வே, பாஉ௱ 

பததிக்கு ௮டையாளமான மகததக நுவமெனபபடும ; சொப 
பனமாம, மகாரனவுயென்ற து-/விகோறும மாராபல பான் 

என து என்கிற விருட்சம வளரு; செகவேபாககளை யான் 

எஎுதுயென்று மமகசங்காரபாக 2வளிபபடுத நுவதாம. இது 

௮சங்காரதத்துவமெனபபடும, 

நனாக்கனவுயென்றது : ௮ங்கனம வளரும அகத்தைக 
கொண்டு சாக்கிரத்தில் ம£னோரச்சியஞசெய்வதாம, இது 
செக, சவ, பாங்களின் உருவமே நானென வியாபித்ததுவாக
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கிற்பகாம்) சாக்கிசொபயனமாம்; அறிவுதெரிதல்கோலத் 
ச ர் ச 

கோறறுவ?சனபப$ம சஈனவுயென்றது- புதீது நித்திரை 
° ~ ° . 

செய்து, மரீனாசாசசியஞசெய்வது. இது செக, 2! பாங் 
களின் எதரசாகதமின்ன தன் று 2 தாறு ருசுகனில் ளியாபிக்கு 

மறிவாம. இது 2சாபபனமாம. கனானவாவது- முன் சாக் 
இரத் சிப்பாசது மறசதுவிடடலக இ நபப ஞாபகபபடுத்து 

வது இது செக, சீவ, பரக்களமறகது சினை க்குமாம) 
செபபனசாக்கரமாம். 

உட அச . . க . 

FPSB பன்றது: மிகா இருள்கூ க்கொள்வது 

செக சிவபாங்களே கானுகிரின்று கன்னைமுழுதும் பறநத 
௮றியாமை?பயயெனபபமும, 

விக துகனவு, கனவு, ராகா॥னவு என்னுமூன்றும அறிவு 
பரிளாமிதததாகாமர யெதிரிரிதலால் சாக்கிரமென்றும்; ஈனா 
க்கனவு, கனவு, கனூானவு எனு மூன்றும் ot BOG) ஆகா 
சங்களின் ௮றியாமை3யோடு விவக।ரஞசெய்தலின் சொப்பன 
மென்றும்; தனதெதார்த்து தெரிபாமல் விடயானந்தாகா 
சமாக உறஙகுதலின் ச ழக தியன்றுஞ் சொல்லப்படும, 

அறியாமையன் ர சக, வ, பாமெலு மூன்றுமில்லை யெ 
னப்படும, இராுமன்றுப மாயாகாரியமாம, அறியாமையே 

மாயையாம. பொருளலலவாறைய பொருளென்.றுணா்கத 
தும் பொருளைபபெருளென் நுணர்ஈத தும்அுறிவேயாதலின், 
அறி2வ அஞ ஜானமும், ஞான. மமாமெனபபடும். பிரமஸ் 
வரூபமாகிய தன்னைமறகத அறியாமையே அஞ்ஞானமாம். 

தன்னையுள்ளபடி. காண்டலே ஞானமாம். ஞானம் - அறிவு, 

௨-ம். * வினவுமிடத் சஞ்ஞானபூமிகளேழ் என்றபாடத்தில்' 
“ தனிவித்துச் சாக்செஞ்சாக் சரமகா சாச்ரெஞ்சாக் ரெத்தைச் சார் 
5.௪, சனவுசனாச் சனவுசாகச் கிரஞ்சுமுச்தி யென்றெழு பேர் கணித் 
தார் மேலோர் ” என்று கைவல்லியகவநீதத்திலறிக. 

ஜானவகை, வுணர்வு, தஸ்மரணைழதலியன. 

நிச்சயஞானம், பசஞானம், ௮பாஞானம், இரஞானம், 
சொருபஞானம், சோ இஞானம், விருத்திஞானம், ப2ராட்ச 
ஞானம், அ௮பசோட்சஞானமென்னு ஞானவகைகளில் நிச்
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சயண்னமாலது அறிவு தன்னையேதானெனச் சுருதயதஇ 

யாலஷேோர்தல். பரஞானமாவது - தன்னை யுள்ளவாறு காண் 

டல். அபசஞானமாவது - சுசா நிசமுதலிய கற்பீனையற்ந 
தென தீதேர்தல், இரஞானமாவது - காண்பா னாகிய ஞாதுரு, 

காணப்படிபொருளாகிய ஞானம், காட்சியாகிய ஜேய மென் 

னுந் இரிபுடியனைத்தும் சின்மாத்திமாக விளங்குவதாம் 
சின்மாததிரமன்று - மனம சொப்பிரகாசமாக விளங்க 
லெனப்படும். 

சொருபஷானமாவது - சா சிஞானபெனப்பமா. விரு 

தீதிஞானமாவது -விசாரகக।லுண்டாகுமாம. இது, சொரு 

பஞான த்திலுறவாக கநின் a அஞ்ஞான த்தைக்கெடுததுத் தா 
னும் அந்த வஞ்ஞானத் 2தாடொக் 1 ஈசிக்குமெனப்படு 

ப2ராட்சம, அப ாட்சமென்னும் ஞா னமிரண் டல், 
. ° ' (od ட ~ . ் . 

பரோட்சஞானமென்றது - YBTAMUHICIES HEHN GIDS 
. . . ச ft . 

கைக் குறிபபாகத் தெரி தக்கொளளுகலாம்., அபபோட்ச 
. ரூ on ட 4 

ஞானமென்ற து ~ TT METI Oho Fu H} எலல Cu ph AS 

கூடஸ்க பிரபல்க்யெமான YS GMS ள்வ உபர் SA eyGalaw 

ஙகுதலாம் Ome bur பின்ன) ௮போட்சஞானபாகு 

மெனபபடும், 

தன்னையென்றது - ஈ௩ரிப்பதான தத்தில் ஈசியாபற்றா 

னாப்ச் சேடி த்திருக்கிற பிரத2யக ஆக்மமென்னுங் கூடஸ் 

தனாம். தானென்॥து - போதமாகிய அறிவு. ௮காவது உட 

ம்பு முதலியவற்றை யாளென்னுஞ் செருக்காகுய மயக்க 
வணாவாம். தன்னைமற 5D BLY bud D Gus Gh GHA னபெனப் 

படும். தன்னைறந்ததென்ற - கற்பிதமான அமலைத்தா 
னெனலெனபபடுவதாம். அற வு - உண்மை, அயல் - கறபிதம், 

௮.றிவுதையமென்றஅ - மெய்யுணர்வு, கெய்யுணா்வென்ற அ- 

யலைத் தானென்றறிய அ த சன்னைத்கானென்றறிகலாம். 
“ மெய்ம்மையறி வல்லதமில் ே Oa Da CO saarn, Sirens 

யு மறிவ தேயறிவு தானே” என்றார் தத் துவராயர், த்ஸ் 
மாணை, விஸ்மாணையெலுமிரண்டில், தஸ்மாணையென்றது - 
தன்னைத்தானுள்ளவாறுகாண்டல். இதுவே அறிவு. ௮றிவே
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சுகம். அறிவு சச்தொனர்தமாம். வில்மாணையெற்றது :; தன் 
ளைத்தான் அயலாகக்காண்டல் இதுவே அறியாமை, , அறி 
யாமையே அகிர்த, சட, அக்கமெனப்படும், 

ஈகதுக்கமேன்பது. 

சுகமாவ.து :--எல்லார்க்கு ஈலமாக வுணரப்படுவ.து. 

அதக்கமாவஅ :.-எல்லார்க்குக் தீங்காக உணரப்படுவது. 

ஆனந்தமேன்பது. 

எங்கு” தனித்திருத்தல் ஆன்மாலாதலால் அனர்தமாம். 
சகல அுக்கங்களினின்றும் விசிபட்டவனாய் செய்யத்தக்கன 
வனை ததுஞ்செய்து அடையத்திக்கனவனைத்து மடைந்தன 
மென் ஓஞ்சர்2 தொஷமீம அனர்தமாம். “* அங்கு மிருந்தபடி 
பிருப்ப தியல்பே யென்னு மொருவேதம்”” யென்றிருப்பதை 

யறிக. 
ஆனந்தபபிரிவுகளாவன. 

பிரமான$தம், வாசனானர்தம், விடையானச்சுமென ௮ன 
ந்த மூவிதமாம். பிரமானர்தத்தில் ஆத்மானர்கம், ஸுக்கியா 

HEF, STTMb SD, MS Qe sro sic, வித்தியானந்த 
மென வைக் தடங்கிகிற்கு மனப்படும், பிரமானந்தமாவது - 

சுழுத்தியிலுள்ள ஆனதும், அதாவது சுமுக தியைப்2பாலச் 
சமாஇபில் அ௮க.ழகமாய் அ௮ச்மா பிரமத்திற்மீசாச்சகன்மய 
மாய்ச சுகத்தையனுபளித்தலின் ௮ஃது பிரமானந்தமான 

தெனபபும். வேதமுடிவான பகாவாக்கிய உப3தசத் தில் 
ரமிக்கும் 'யோகநித்திரையுர், அகம்புறமின்றிப் பூரணமாக, 
விள i ங்கும் QUT SMa ௬௪ Lp Ly Grunt en 5 5B clan ato 1b, 

வாசனானரதமாவது - மயக்கமாகியகித் இசை தெளிந்துவருஞ் 
சமயத்துள்ள ஆனஈதம் ௮தாவது துயிலாகிய நித திரையைப் 

போலச் சமா இபினின்று சீங்குஞ்சமயத்தில் பிரமானர்த ௪ம 
ஸ்கா 13 0 Ou வருதலின் ௮ச்சுகம் வாசனானர்தமாம். அன 

ந்தமயனைன சீவன் பிரமானந்தசுகத்தைவிட்டு நீங்கிச் சாக்கிர 
தீதில் வெளிவருவதற்குக் காரணமேதெனில், பூர்வத்திற் 

செய்த கன்மமானது OLY. வெளிபிற்கொண்டுவருமென
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வும்; அப்படி வெளிப்பட்டவனும் ஈகன்மையான ௮ச்சுசத்தை 
விட்டி சீங்கானெனவும், புறம்பிலுஞ்செல்லானெனவும், மற 
தியையுமடையானெனவும்படும். ௮ன்றெனவும் ௮(2மனவும் 
நின்று நிக்திரைசெய்கின்ற சொற்பகாலமாகிய அதுதான் 
வாசனைந்தமெனப்படுவதாம். விடயானக்தமாவது - போக 
ங்களில்வரும். ஆனந்தம் அதாவது சாக்கிரத்இுற் சழல்பவ 
னுடைய அன்படீங்கும்பொருட். டு படுக்கையில் நித இரைசெய் 
யுஞ்சமயத்தில் மனமானது ௮ந்தர்முகப்பட்டு அம்மன தில் 
சிதானந்தச்சாயைசேர்க்து ௮வவண்ணர் LOOOT LON SOT ) மூழ் 

ச்சியாகுமாம். இதுவே விடயானர் தமெனப்படுவதாம். 

ஆதிமானந்தமாவது - எங்கும் தனதுபிரியவடிவமாசக் 

BT BU HH HO ௮தாவது சமா Bud றன்னிட த்இற்றானே 

சுித்திருக்தலி னச்சுகம் ஆத்மானர் தமேனப்படும். 

முக்கியானர்தமாவது - சமா இபிலுள்ள சுகமாம், அதா 

வது அறிவறியாமையின்றி அறி2வமுதலாகச் சமா இயிந் 

சுகித்திருத்தலாம். இது மசிசானர்தமிெனவும்படும். 

சொனந்தமாவது - உதாசீனத்திலுள்ளஆனர்தம். இது 

.மூக்கியானர்தமெனவும்படும். உதா சீனம்-விருப்பு, வெறுப்பு. 

அதிதுளிதானர்தமாவது - ௮க்துவிதமான தன்னை காடா 
நிற்கும் சுகமாம். சமாதியில் ஆனந்தம், அனர்இி?யனு மிர 
ண்டு மற்ற.சுகமாகவிளங்குதலாம். 

விச் யொனர்தமாவ.து- மகாவாக்கியவிசாரத் திலுகயமான 

Aoi sori, சமாதியில் அது நீயென்பதின்றி அனந்த 

போதமாய்ச்சுடுத்திருத்தலாம். இதை Chr wash SO var MS 
சொல்லப்பவவெதாம். 

இந்த ௮ஷ்டவித ஆனந்தங்களும் சமா இயில் ஈவகவ 
மாக விளங்கலின் ௮ திசயானந்தமென்் று கூறப்படுவகாம். 

இவ்வெண்விதானந்தங்களிலடங்காத வானரர் தபேதக் 
களை பிரமானந்தலைசமென்ற தெனப்படும். மலனுடன், மனுட 
கந்தர்வன், சேவகர்தர்வன், பிதிர்கருமத்தேவன், கருமசுரன், 
சுரன், இர்தரன், பிரகஸ்பதி, பிரமன், விராட்புருடன், இர
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அியகருப்பன் ஆகிய இந்திப்பதினொருபேர்களின் ஒனறுக் 
கொன்று பேதமாயுள்ள இவ்வானந்தவகைகள் பிரமாகந்த 
மென்லுல் கற்பார்தவெள்ளமாகயெ சாகரத்திநுரைபோலவன 
வாம். கற்பாந்தவெள்ளமென்றது பிரவாகச்சாகாம் ; நிர தசயா 
னர்தக்கடலென்றறிக, 

உ-ம். “போகத்தில் வருஞ்சுகம் விடயசுச நித்திரைப் போது 
எது பிரம சுகமாம், மோகத் சனந்தலிற் சுகம்வா சனைசசுச முழுப் 
பிரிய மான்ம சுசமாம், யோகச்தி லுளதுமுக் கயெசுக முதாசீன 
மூற்றசுக நிச்சுசம தாம, ஏக, கோக்கலத் துவிதசுகம் வாக்கிய 

மெழுந்த்சுக ஞான சுக2ம '' என்று கைவல்லியகவரீ சத் இற்காணக. 

வேதம் ஈத்தநபமேன்பது. 

சத்த, )பமான 2வதத்தையுண்டாக்கின 2தவதை சத் 
SSERSA வேறில்ல்யென்ற தெனபபடும். சக்கஞுணமுடை 
யது ஆகாயம். து ஒன்றாப், கித்யமாய், வியபகமாயிருபப 

தாம். சத்தம், ஒலிவடிவு எழுத்துவடி?2வன IT HUMES 

தாம. ஒலிவடிவு - மபரிகை முதலியவற்றிற பேரன் றவது. 
எழுததுவடில - aroun yf முதலிய பாடைவடி வாயுள்ள து. 

இஃதெலலா வழக்கிற்கு காரணமானதெனபபிப **சத 
தம் பிற திடத்2த சகலசலையும் பிறக்கும்” என்ப கறாலறிக 
வாக்கியயபொ நளணர்ச்சு - சத்தத்தாலாய வுணர்சகி) ௮தற 
குக்காணமசதகு அணுவென்றது - மிகச் ரியபொருள 

அ௮ணுச்தாளாவது - அுணுக்கூட்டம். பொழி ழதகறகாரண 
மென்றது - சொலலுக்குமுதற்காரண்மாகின் உ அணு த்திரள். 
தலியாவது - ௮ணுக்கூட்டகதின் காரி.பமபாிிய pons wep 
தீது. எழுத்து - எழுத்தாகும். அது, முதல முத்து, சார 
பெழுத்தென இருவ.கைக்தாம். 

வாக்கிபமாவது- பதங்களின் கூடடம. பதமாவது - அற்ற 

௮டையது. ஆற்றலாவது-இப்பதத்தா லிட்பொருளுணர் த். 
கவென்னு மிறைவன் சங்கேதம். சங்கேதம்-தேவர்பொழி. 
வாக்கியமெனிலும், தொடர்மொழியெனினு மொக்கும். தொ 

டர்மொழி - வேதவாக்கெம், உலகவாக்யெமென விருவகைக் 
காம். வேதவாக்கியம்- இறைவன் வாக்யெமா தலால் எல்லாம்
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பிரலிணேயாம். உலசவாக்கியத்தின் உரியோன் வாய்மொழி 
பிரமாணமாம். ஏனையதப்பிரமாணமாம். உரியோன்-புருடன், 

C வதம் என்னும்பதமும், ௮த் இயாபகம், ௮ தணரிவா க்கு, 

ஆ.இி.நூல், ஆரணம், எழுதாக்ளெவி, ஒத்.அ, சாகை, சுருதி, 
நிகமம், மறை, முன்லூல் என்பனவும் ஒருபொருட்கிளவி. 

சத்தம் என்னும் பதமும், ௮.இர்தல், அரவம், அ௮சவாசம், 

இசை, இடி, இரை, உரை, ஒலி, ஓசை, கூரல், சுருதி, 

தொனி, காதம், முழக்கம் என்பனவும் ஒரு பொருட்கிளவி. 
பிரமாணம் என்னும் பதமும், ௮ளவை, ஆணை, சத்தியம், 

Fuss, தேவசாட்சி, விரதம் என்பனவும் ஒரு பொருட் 
களவி. 

ஆ க e fo “£3 ப் . 

மவதா - கடவுள, பிரமன், 2வத நாலுரைப்2பான் - அதி 
இியாபகன். வேேதமார்க்கம் - வைதீகம். வேதமார்க்கத்தி 
னடபபோர் - வைகீகர் வேதாகதம் - '2வகத்துட்பொருள். 
வேதாந்தி - வேகார்தநாலுணர்ந்தோன். அுக்கணர் - முளி 

வர். அந்தணன் - சிவன், பிரமன், வியாமுபகவான். 

வேதாகம, சாஸ்திர, புராண, டுதிகாச॥திகளாவன. 

எல்லாவற்றிறகு முகனூலேன்னும் 2பதமற்றகாகிய மவ 
தம், வேதாகமமெனு மிரண்டில் சத்கரபமானதாகிய வ 
தம் சர்வத்தையும் உலகருக்குப் பொதுவாகச் சொல்லப்பட்ட 
தென்றும; அகமம்- சித்தாரதம், சிறப்பு நூாலென்றும, இறை 
வன் வாக்கென்றுஞ் சொல்லப்படும். அுனர்தசாகைகளையு 
டைய வேதத்தை ௮ளவிட்ட றிதற் கரிதென்று வேதவியாச 
பகவான் காலாகபபிரித்து விளங்க வருளிச்செப்தாரென் 
றும்; உபவேதங்களும், வேதாங்கங்களும், ஸ்மிரு இிகளும், 

உபநிடதங்கஞும், சாஸ்திரங்களும், ஆகமங்களும், உபாகமக் 
களும், புராணங்களும், உபபுபாணாங்களும், இதிகாசங்களு 

மாகிய விவையெல்லாம் '2வதங்களிலிருக்து விரிஈதநூல்க 
ளென்றும்; வேதாசமங்களில் விரித்துச் சொன்னவத்தவ் 
களைபெல்லா மறிவற்கரிசானவைகொண்டு இருவருள்பெற்ற 
பெரியோரால் பிரித்துத் தெளிவுபெறச் சரக்௪ சைவத் 

தார்த சமயதூல் செய்யப்பட்டதென்றும்; வேதத்தைப் பின்
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சென்று தனித்தனி தாம்தாமறிந்தவளவில் தற்கள் கள் 
கருத்துக்குத்தக்கபடி சமயபேதங்களையு மததற்கேற்ற பொ 
ருள்கஷையுஞ் சாஇத்துச் சொன்ன உலகாயதமுதலிய சமபி 
கள் நூல்களனர்தமென்றுக் கூறப்படும். ் 

அசமம் - கல்வி, இறைவன்வாக்கு, சித்தார்தம் என்பன 
ஒரு பொருட்ளெவி, 

இறைவன் - கடவுள், குரு, மூத்தோன் என்பன ஒரு 
பொருட்செவி. 

சைவமென்றது - சிவசமயம். சைவமென்னலும் பதததுக் 

குப் பொருள் அறிஞர் சிவத்தோடு சம்பந் தமெனப்படுலதாம். 

சைவமானது : சாமான்னியசைவம், மிசிரசைவம், சுத்தசை 
வம், வீரசைவரொென நான்குபிராகாரமாம். 

6 உ-ம். வேதமோ டாசம மெய்யா மிறைவனூ, லோதும் 
பொதுவுஞ் சறப்புமென் ஐன்னுக, காத னுரையிவை மாடிலிரண் 
டதம், மீபசம தென்னிற் பெரியோர்ச் கபேதமே”' என்றும், “Cag 
ரல சைவநூ லிரண்டே நூல்கள் வேறுரைச்கு நூலிவற்றின் விரி 
த நால்க, ளாகிழூ லராதியம லன் றருநா லிரண்டு மாரண நூல் 
பொதுச்சைவ மருஞ்சிறப்பு நூலா?” மென்றும், ' ௮ரு.2றையா கம 
மூதனூ லனைச்துமுரைக் கையினா ௨ளப்பரிசா மப்பொருளை யரன 
ருளா லணுக்க, டருவர்கள்பின் தனிச,சனியே தாமறி த.எவிற் 
றர்க்கமொடுத் சரககளிஞரற் சமயஞ்சா திதது'” என்றும் சி - ஞா- 
சமிலறிக. *சைவஞ் வெச்துடனே சம்பகச மாசலென ?' என்றும், 
சைவ சமயமே சமயம் சமயா தீதப் பழம்பொருளை ”” என். றுசொல் 

லப்பட்டிருப்பசையுமறிக. 

நான்ரவேதங்களாவன, 

பவுடிகமாகிய இருக்கு, தைத்திரியமாகெ யசுர், 2தவேத 
மென்லும் கெளசிசமாரிய சாமம், ௮,கர்வணம் என வேதங்க 
ணான்கு. சான்கும் - ஞானகாண்டம், கருமகாண்டமென 
விரண்9ி பிரிவுகளாயிருக்குமாம்; சீவ, பா, லீக்கயத்தைச் 

சொல்லுவனவாம். 

* நால்வகைவேதம் இருக்கு தைத்திரியம் சாம மதர் 

வணமெனச் சாற்றினர் புலவர்” என்றிருப்பதையறிக,
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~ 6 . ௪ . @. ச 
உபவேதங்களாவன: அருத்தம், ஆயுள், கார்தீர்வம், 

தீனுர்என நான்கு. 

வேகாங்கக்களாவன : சரந்தோபிஜிதம், சோதிடம், நிக 
ண்டு நிருத்தம், மந்தரம், வியாகசாணமென று. 

வேதஸ்மிரு இகளாவன : ஆரிதம், காச்யபம், காத்யாய 
னம், கெளதமம், சங்கம், சம்வா்த்தகம்; சனம், தார்க்ஷ£த் 
சயம், பராசாம், பாரத்வாசம், ப்ரகஸ்ப.தி, மனு, யமம், யாக் 
ஞவல்யெம், வூட்டம், விஷ்ணு, வியாசம் என்பனவாம். 

உ நிடதங்களாவன : '2வதங்களிற்சொல்லும் ஞானகாண் 
டத்தைப் பிரதிபா இிக்கின்றவஸ்து ரிரணயத்தை௮வ்வம் மனி 
வர்கள் கங்கள் ஈங்யள் போரற்கூறியுள்ள் து உபநிடதங்களெ 

னப்பசிம், ௮னைபாவன : அுங்கிசம், அுமிர்தபிக்து, ஆள 

வாலாயகீபம், அருணி, கடம், காத்யாயனம், காலாக்கினி, 

திம்பு '2சாட டயம், கைவல்லியம், சாகங்கியாயநீயம், செவணம், 

சிவசங்கற்பம், ஸ்ரீருத்சம், சு வதாஸ்வரம், Qraran Binh, 

தேஜோபிக் அ. நாராயணம், பகுபஞ்சம், பரமாங்கம், பாஸ் 

சரம், பாராகம், பிரககாரண்ணியம், பிரமம், பிரமபிம்து, பிரம 

ஜாபாலம், போதா பரியம், மாண்டுகம். மண்டகம், மெளண் 

டகம், வல்லி, வாஸிராபடீயம், வார்ச்சபாயநீபம்என முப்பத் 

இரண்டு, உபகிடம் உபநிஷக்தெனவும்படும். 

ஆகமங்களாவன : ,ஜிதம், அஞ்சுமான், ௮னலம், காமி 

கம், காரணம், சேணம், சகஸ் இராம், சஈதானசர்வோத்தமம், 
சந்தாஞானம், சித்தம், சிர்தியம், ஈப்72பதம், சுவயம்புலம், 
சூக்குமம், பிப்தம்,. நிசுவாசம், பார3மச்சாம், புரோற்கிகம், 
பேதம, மகுடம், யோகஜம், ரெளரவம், லளிதம், வாதுளம, 
விஜ பம், விமலம, விம்பம், வீரம், என இருபத்தெட்டெனப் 
படும் இவற்றுள், கெள மனிவர்க்கைந்தும், காசிபமுனி 

AIT EOE தும், பாரதீவாசமுனிவர்க்கைர் தும், "கெள தமமுனி 
வர்க்கைந் தம், அசுத்இியமாமுனிவர்க்கெட்டுமாக ஈசரனாற் 
சொல்லப்பட்டதெனப்படும்.
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இர்தவிருபத்தெட்டாகிமங்களும் பதி, பசு, ,பாச மீரர்க் 

கத்தினுண்மையை யறிவிப்பதெனப்படும், பதி - நிமித்த 
காசனுகர்த்தா, பசு - வன், பாசம் - உடலெனப்படும், 

உ-ம். *ஈரைச்சவரு முடல்பாசம் பசுசிவன்றான் கவில்வர் 
பதி யானதுவே பரமதென்று ?' ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வாமிக ஞஉலறி 
விளககச்திலும், 'ஒன்றென்ற ரொன்றேகா ணொன்றே பதிபசுவா, 
மொன்றெனன்ற 8ீபாசச் தோடுளைகாண் '? என்று வெஞானபோதச் 

திலுங்காண்க. 

உபாசமங்களாவன : கலை, சத்தி, சிவம், சிவாக்கியம், 

சொற்பிரகாசம், பரம், பாகபபாரகம், பாரதற்திரம், பிரகாச 

மென வொன்பதெனப்படும், 

சாஸ் சரங்களாவன : வேத ங்களும், உப வேதங்களும், 
வேதாங்க்களும், ஆகமம், உபாகமங்களும் , கூ Buy ara Sa 

யங்களின் சாசாம்சங்களைச்சொல்லுபாம். சா ஸ்.திரங்கள்- பாட் 
டம், பிரபாகசம், பூர்வம்மாஞ்சை, உததரமீமாஞ்சை, வைசே 
டிக்ம் '2வதாந்தமென ஆறாம். இவை வைதீசசாஸ்திரங்க 

Aarau. Qi gyda மீமாஞ்சை சைமினிமுனிவரானும், 
நியாயம் கெள தமமழுனி வசானும், வைசேடி கா் சணாத முனிவ 

ரானும், சாங்கியம் கரிலமுனிவரானும், யோகம் பதஞ்சலி 

(peta spr, Cagis gin வியாச முனிவராலும் செய்யப் 
பட்டதெனப்படும். 

பாஞ்சராத்திரம், வைகாரசமென்னு மிரண்டும் வைணவா 

கமங்களெனப்படும். பிரதானதச்துவங்கள் - சித்து, WF S Zl, 

ஈஸ்வான் என மூன்றாகச் சொல்லப்படும். சித்து - ஆன்மா, 

அத்து - பிரகிருதி, ஈஸ்வரன் - பரகத். துவனாம். 

புசணங்களாவன : இலிஈ்கம், ஸ்காந்தம், கூர்மம், சை 

வம், பிரமாண்டம், பெளஷிபம், மச்சியம், மார்க்சண்டேயம், 
வராகம், வாமனமாகியபத்தும் செவபுசாணங்களாம். காரூ 
டம், ராரதீயம், பாசவகம், வைணைவமெ லுசான்கும் விஷ்ணு 
புசாணங்களாம். பதுமம, பிசமம், எனுமிரண்டும் பிரமபுசா 
ணங்களாம். பிரமகைவர்த்தம், சூரியபுசாணமாம், ஆக்கிமீன
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யம் 5 HERO பராணமாம். அக பராணங்கள் ப இனெ ட்டெ 

னப்புடும். 2 வகளியாசமுனிவர் காலுலட்சசாகைகளாக DS 
wy ant ளாரென் 2 று சொல்லப்படும், 

உபபுாணங்களாவன : வைதிககர்மங்களையே கூறப்படு 
பனயாம,. இவை இழுடிக எதாவது முனிவர்களாலியற்றப் 
பட்டனவாம். ௮. இயம், கபிலம், ஸ்காந்தம், Gear Fa, 

சாம்பரம், சிவகன்மம், சோமம், தூர்வாசம், TTA BBD, 

நாரதியம், பார்க்கவம், பாராசர்யம், ொெொமாண்டம், மானவம், 
மாரிசம், வசிஷ்டம், வாயவ்யம், வாருணம் வலும் பதினெட் 

டாம். 

இதிகாசங்கள் - பாசதம், இராமாயணமெனப்படும். 

கலைஞானங்களாவன : ஜமுக்கரவிலச்கணம், இலிகிதம், 
கணிதம், வேதம், புராணம், வியாகரணம், நீதிசாத்திசம், 

சோ இடசாத்திரம், தருமசாத்திரம், யோகசாத்இரம், மர்இர 
சாத்திரம், சருணசாத்திரம், சிற்பசாத்தரம், வைத்இயசாத் 
Brin, aches gs Hr, ogra Gr, OQ) Gare, aha 
யம், அலங்காரம், OGTUTL ML, சாடகம், நிருத்தம், சுத்தப் 
பிரமம், வீணை, வேணு,மிருதங்கம், தாளம், ௮2 இரபரிட்சை, 

GOGGIN OF, இரதபரிட்சை, கசபரிட்சை, ௮சுவபரிட் 

சை, இரத் நினபரிட்சை, பூமிபரிட்சை, சங்கிராமவிலக்கணம், 
மல்யுத்தம், ஐக்ரூடனணம், உச்சாடனம், வித்துவேடணம், 
மோகனம், வ£காணம், இரசவாதம், காந்தருவவாதம், பை 

பீலவாதம், சவுத் நுகவாதம், தாறுவாதம், காஷடம், ஈட்டம், 
முட்டி, ஆகாயப்ரவேசம், ஆகாயகமனம், பரகாயப்பிரவே 
சம், ௮.திரிச்யம், இந்திரசாலம், மகேர் இரசாலம், அக்கினித் 

தம்பம், சலத்தம்பம், வாயுத்தம்பம், திட்டி த்தம்பம், வாக் 
குத்தம்பம், சுக்கலததம்பம், கனனத்தம்பம், கட்சுத்தம்பம், 
அ வத்தைப்பிரயோகம் என ுறுபத் அுநான்கெனப்படும். 

LIS FLOW HSN Tas, 

வேதத்தைப்பின்சென்று சமயபேதங்களையும், அததற்கே 
ற்ற பொருள்களையும், தங்கள் சங்கள் கருச்துக்குத்தக்கபடி
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சாதிந்துச்சொன்ன பரசடியங்கள் தறெனப்படும். ஆவை 

யாவன : உலகாயதன். புத்தன், சமணனென்லுமீ அமணன, 
மீமாங்கேன், மாயாவா தி. பாஞ்சரா,க் தரி என்பனவாம். இவ் 
வாறும் புறச்சாயங்களெனப்படும். இதளிர்பிரிவு புத்தரிற் 
பிரிவு, சவுர்.ிராஇிகம், நிசண்டாவாதம், சமணரிற்பிரிவு, 
அஜ்ஜீவகம், யோகசாசம், மாத்மிகம், வைபாடி சமாம், இல் 
வாறும் புறபுறச்சமயங்களாம். 

உட்சமயங்கள் : 6க்கியவாகி சபயம், காபாலம், மாவிர 

தம், பாசுபதம், வாமம், வைரவமெனவாரும். உட்புறச்சம 

யங்கள் : ஈஸ்வா அ௮விகாரவாதம், சங்கிசாந்தவாதம், கவசம் 
வாதம், சிவாக்விகவாகம், பரிணுமவாகர், பாஷாணவா ம் 

எனவாரஞும், ஆக சம.பங்களிருபத் தினா 2பதமெனப்படும் 

ஒன்றையொன் ஜொவ்வாத சமயனெறிகளெனப்படும். 

சமயநூலகளுக்தப் பிரமாணங்களாவன, 
உ-ம். உலகாயசன் சமய.ூலுக்குப்பிரமாணம் : ** இந்திர 

புரோகித வியம்புமொரு ser, peer மெஞதறி வினோடருளி 
லாமற், சந்தணை புயத்துமண மாலைகட யங்க, வுக்தியுல கத் துளுல 
காயத னுரைப்பான் ”” என்றும், புத்சன் சமய,நூலுக்குப்பிரமாணம் : 
: நீதியார் வேச நாலின் கெறியலா வரங்க CHEF, Con Bowe ரைக்து 
Fav ழூடையரா யுடல மூடிப், 2ிபாஇரீண் மரத்தின் 2மவ புத்சர்சால் 

வரினும் வைத்துள், சாதிசா னிலா கொள்கை Fas saa Slee (pom 
சாற்றம்? என் ழம் அமணசமய நூலுக்குப்பிரமாணம் , * அ்தலாய் 

மொழியி றாுலவன்காண மாதி3யோசகமுத லானழூ, லிச்சமானிட 

மயஙகடாசவகை யிங்கியம்பி ஸிஈன்பொருள், வ௦சகாலமுயிர் சன் 

மதன்ம/பற மாறுவிண்மருவு புற்கலம், பர்தம்வீடினோே டனாதியா 

யிவை படைப்பதின்றிபுள பத்து2ம”' என்றும், மீமாஙகிசன் சமய 
நூலுக்குப்பிரமானம் : * வெதமமே யோதி காத நிலையென்று விண்ணி 
லேறச், சே சமா௩ கன்மஞ் செய்யச் செயமுனி செப்பு நூலி, நிதியே 
கொண்டு பட்டா சாரிய நிகழ்த்து நீர்மை, யோதநீர் ஞாலச் துள்ளே 
புள்ளவா Gores ஓற்றாம்”? என்றும், மாயாவாஇசமய நூலுக்கும் 
பிரமாணம் : (நானெ பிரம மென்றுரைத்து ஞாலம் Cul sO g ரென 
வெண்ணி, பூனே புகுந்து நின்றயிர்கட் குபசே சங்க ளூரைத்தவரு, 

மானா மதிசே டனுமாய மாயா வாதி பேயாகித, சான யுரைக்கு 
மின்னூலி னுண்மை தன்னைச் சாற்றுவாம் என்றும், பாஞ்சராச் இரி 

சமயநூலுக்குப்பிரமாணம் : * ஆதியா யருவ மாட யகண்டபூ ரண
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மாய் ஞானச், சோதியாய் நின்ற மாயன் சுவேச்சையா லுருஷ்கொ 
ண்டு, 6 Bat கருணை யாலே நீள்கடற் றயின்று தூலு, மோதினா 
னென்றை பாஞ்ச ராத்திரி யுரைப்ப னுற்றே ? என்றும்.சி - ஞா - 9- 
நிரம்பவழகியருரையிலறிக. ₹ உவலைச் சமயங்க ளொவ்லாத சாச் 
இரமாம், கவலைக் சகடலுட் இடந்து தடுமாற ?? மென்று மாணிக்க 
வாசசந்திருலாசகத்திலும், “ பேதித்த சமயமோ வொன்று சொன 
படி யொன்று பேசாது? என்று தாயுமானார்பாடலிலும் காண்க. 

பாஞ்சராத்திரம், சாங்கியம், நியாயவைசேடிகம், பாதஞ் 
சலம், மீமாஞ்சம், வேதார்தமெலுபாறும் வேதசம்பர்தமென 
வும், உலகாயதம், புத்தம், ஆருகதமாகியமூன்றும் வேஃத் 
அுக்குப்புறம்பெனவும்படும். 

பாஞ்சராத்திரம். 

வைணவசித்தாந்தம். 

பிரதானதத்துவங்கள் இத்து, HAS GI, Keven or என 

மூன்றாகச் சொல்லப்படும், சித்து - ௮ன்மா, HAS Bw - பிர 
இரு இ. ஈஸ்வான்-பரதததுவனாம். பிரணவம் - அகாரம், ௨௧, 
ரம், மகாரமெனப்படும், ௮காரம்-ஈஸ்வான், உகராம்-பிராட்டி , 

மகாரம், €வனாகய அன்மா. அ௮த்மாவை சமஷ்டி வாசகமென் 
௮ம், ஜாதி எசவசனமென்றும், ஞாதாவென்றும், தேகத்து 
க்கன்னியனென் றுஞ் சொல்லட்படுமாம். ஆத்மாவாகிய சித்து 

தேகேர் இரிய மனப்பிசாண புத் திவிலட்சணமாய், அ௮ஜடமாய், 

அனந்தரூபமாய், நிதீயமாய், அணுவாய், அவயக்தமாய், ௮ 
ந்நியமாய், நிர்வயமாய், சிர்விகாசமாய், ஞானாஸ்ரியமாய், ஈஸ் 

வானுக்கு நியாம்யசமாய், காரயமாய், சேஷமாயிருக்குமென 

ப்படும். ௮சித்தென்பது - ஞானசூனியமாய் விராசாஸ்பதமா 
யிருக்குமாம். அசித்து விசேஷம் பிரகிரு இயென் றும், ஞான 

விசோ தியாகையால் மாயையென்றும், ௮துவே விகாரங்களைப் 
பிற்ப்பிக்கையால் ௮வத்தையென்றும், மூன்முகச் சொல்லப்ப 
டுமாம். மூன்றும் விசிதஇரசிருஷ்டி, பண்ணுகையா லே 
“* பொங் கைம்புலலும் பொறியைர் துங்கன் மேர்திரிய மைம் 
பூதம், இங்கவ்வுயிசே பிரகிருதி LOM Ot BIB TT மனங்களே?” 

என்றெபடி. இருபத்தினாஓதத் துவங்களாயிருக்குமாம்.
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சாத்வி ரகம், ராஜசம், காமசமென்னு முக்குணங்களி 

ுண்டான தைசத, வைகரி, பூதாதி, எனும் அகக்கராங்கள் 
மன் றில் தைசதத்தில் சோத்ுரம், தொக்கு, சட்சு, சங்கு 
வை, ஆசாரனமென்னு நாசன திரியங்களைர் தும், மனமும்; 

வைகரியில் - வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயுரு, உபத்தமென் 
ணும் சன்பேஈதிரி.பங்களை தும்; பூசா தி௮சங்காசத்தில் சத் 
தகன்மாத் இரையும், ஆகாயமும் ; இதுில்கின்று ஸ்பரிசதன் 
மாத்திரையும், வாருவும, இதில்சின்று ஆபதன்மாத் இரையும், 
2தஜசும்) இதில்சின்று ரசதன்மாத்திரையும், அப்புவும்; 

இதில்கினறு கநததன்மாத்திரையும், பிரு இிவியுமுண்டாமெ 

ஸப்படும். 

இருபத்தை தாகக் துவம் ஞானவாச்சயமாயிருக் கையால் 

மகாரவாச்சயன் ஆன்மாவென்றும், இருபத்தாறு i தத்துவம் 

அகாரலாச்சியன் ஈஸ்வானென் றுஞ்சொல்லப்படும். “பஞ்ச 

வன் சோயம்புருஷம்” என்றிருப்பதையறிக. ஈஸ்வான் சக 
வுற்பத் இநிமித்தம் வாசுதேவன், சங்கருவணன், பிரதியும் 
னன். ௮னிருத்தன்என நான்குவடிவமாயினசாம். 

ததினஅவஞானம்பி, றது உச்சிவிக்கும்போது ஆதிமஸ்வ 

ரூபம், பாஸ்வரபம், புருஷார்த்தஸ்வஷபம், உபாயஸ்வரபம், 
a ரா இஸ்வரூபமெனு மைகதைைய மறியவேண்டுமெனப்படும். 

முத்தனுக்கு -ஸ்வரகியமனத்தால் ருஷ்டி, இதி, சங்காரம் 

பண்ணவல்லவசாய், பாவியூகா இதி சர்வாவத்தைகளிலும்தொட. 
ர்ந்தடிமைசெய்யக்கடவராய், (2காயில்கொள்தெய்வங்கள்தொ 
டக்கமாயமாா களாவார்களெனப்படும். 

பாஞ்சசாத்இரிகள் பிரகிரு இக்குமேல் பாமபதத் இிலே௮ரி' 
யிருப்பர் அவருடையசர்வகுணசாம்யத்தைநித் தியமாகப்பெ 
ற்று அவருடையசன்னி, கானத்திலிருப்பதேமோட்சமென்னு 
ஞானத்தால் தேகாந்தத்திலே பிரகிருஇதத்துவத்தையடை 
வர்கனெப்படும். 

சாங்கியமதசித்தாந்தம். 

இதுவே ஈசுசாங்கியம்,நி நசாரசாங்கயெமென விருவகைப் 

படுமாம். இவற்றுள் முன்னது, பாகவதம்மூன்றாங்கந்தத் இற்
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கூறப்படும், இது கருத்தமரிஷியின் புத்திரரான ஏபிலாா 
லும் ன்ன து மற்றொரு கபிலராலுஞ்சொல்லப்பட்டதென்க, 

புரூடனாகய ஆன்மா பலவென்றும், வொவ்வொன்றும் 
வியாபகமேயென்றும், புருடன் வொன்றுக்குங் காரணமாகா 
மையின் பிரகிரு தியன்று, காரியமாகாமையின் விக்ரு இயு மன் 
றென்றும், பந்தமோட்சங்கள் ஆத்மாவினிடத்இற் கற்பிக்கப் 
படுகின்றனவே யன்றி பாமார்த்திகத் திலகாவது உண்மையி 
லில்லையென்றும், ௮விவேகத்தாற் சிதஇக்கிற போகத்தால் 
ஆத்மா, கர்த்தா போக்தாவென்.று சொல்லப்படுகிறதென்றும், 
புத்தி ஆத்மாவுக்கு வேறென்றும், ஆன்மா யிருபத்தைர்தாந் 
தித்துவமென்றறிஈத விவேகத்தாலே போட்சமென்றும், 
புருடதத்.துவம் பிராப்தியென்றுஞ் சொல்லப்படும். 

இது கொண்டுள்ள தத்துவங்கள்--பிரதானம், ரூகததீ 
அவம், அகங்காரம், சத்தாஇுபஞ்சதன்மாத் திரை, பிருது 
வியாதி பஞ்சபூதங்கள், சுரோத்திரா தி பஞ்சேர் திரியங்கள், 
வாக்காதி பஞ்சகன்மேந் திரியங்கள், மனம், புருடன் ஆக 
பிருபத்தைந்தெனப்படும். புருடன்-ஆன்மாவெனிலும் புத்தி- 
மகதத்துவமெனிலு மொக்குமென்க,. 

பாதஜ்சஉம். 

பகஞ்சலிபகவான்சொன்ன பாகஞ்சலமாகிய யோகசாத் 
இசம் - பிரகிரு இயும், பிராக்ருகமும், அன்மாக்களும், பரத 

மோட்சமா பிருக்குமென்றும், இரச ஞானக்இனாலும் ஆதி 
யோகமும், யோகபரிபாகமுமாகிய இருபத்தாறாம். தத்து 
வம் விசுரனொருவவளமனன்றும், இவலுக்கான்மாக்களிற் 

காட்டில் கின்மலமான சித்தமென்று பெயசையுடைத்தாய், 
கேவலஞ் சாத்விகமான விகாகச்தை யுடையராய், _அன்மாக் 
களுக்கு ஞானோபதேசகரா ருக்குமன்றதி கையே முத்தி 
யாதலால புருடதத்துவப்பிராப்தியே பின்னர் கூறப்பட்ட 
தென்றுஞ் சொல்லப்படும். 

மீமாஜ்சம். 

சைமினிபகவான் சொன்ன கன்மமீமாஞ்சம் ஆன்மா 
கித்யமென்றும், சுருதி விகிதமாயிருக்கிற கன்மத்தினாலே 
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ஸ்வா்க்காதி போகங்களைப் புசித்திருப்பரென்றும், அவர்கள் 
நித்ய ரைமித்ய கன்மாலுட்டானத்தாலே பாகதியுண்டாகை 
யால் தல் மாத்தஇரையடைகிறதே மூத்தியென்றுஞ் சொல்லப் 
படுவதாம். பூர்வமீமாஞ்சர் -- யக்யாதி கன்மங்களினாலே 
மோட்சமென்பசாம். பூர்வசைவர-.- தீட்சா திகன்மத் தினாலே 
மோட்சமென்பரசாம். ப 

கும UN BECKS ஆதியாத்மீகம், ஆதிபெள திகம், 
ஆ தின சஷீகமென்னுர் தாபத திரியக்தையுமறிக்து BR oor 

விடத்திலுண்டாகு ஞானமூன்று, இஷ்டமாயிருக்கிறவா்க 

டைய உபதேசக் தினாலை யுண்டாம் ஞானமொன்று, தா 
ன பூர்வசென்ம வாசனாரூபமான சாஸ்இரத்தை யா£லோ 

சனைப்பண் ணுகையினா2ல யுண்டாம் ஞானமொன்று, தத்தம் 
மதட் பிரவர்த்திகளாயிருக்கிற குரபதேசத்தினாலே யுண் 
டாம் ஞானமொன்று, தான, ஜப, தீர்த்த, யாத்திரை, தேவ 
தாபக்தி யாதி சத்கருமங்களினாலே சித்தசுத்தித்துவாரா 

வுண்டாம் ஞானமொன்று ஆக எட்டுவிதத்தினாலும் ஞானம் 
சித் திக்குமென்கிற தெனப்படும், 

ந்யாயவைசேடிகம். (நையாயிகர், வைசேடிகர்,) 

கெளதமமுனிவராகிய அக்கபாதர், கணாதர் இவர்களா 
லியற்றிய நியாயம், வைசேடிகமென் லு மிரண்டில் நியாயம்- 
மனஸ்பரியர்தமே தத்துவமென்னும் ஞானத்தால் தேகாக் 
தத்திலை மனஸ்தத்துவ புவனக்தை யடைவதென்றும், வை 

சேடிகம் -- ுகக்காமே அன்மாவென்னு ஞானத்தால் 
தேகாக்தத்திலே அகங்காரபுவனச்தை யடைவதென்றுஞ் 
சொல்லப்படுகின்றனவாம். நியாயம், வை ?சடிசமிரண்டும் 
தீருக்க நூலெனப்படும். இவற்றை யனுசரித்தே தருக்கசங் 
கரக நால்கள் செய்யப்பட்டனவாம். 

இந்திரிய சைதன்னியவா இகள்--சரீரத்துக்கு வேருயி 
ருக்கற விர்திரியமே ,தன்மாவென்னும் ஞானத்தால் அந்த 
விர் திரியகதையடைகிற32த முத்தியென்றும், சிலர் - அந்த 

விர் திரியத் துக்குக் காணமான மனதுதானே ஆன்மாவென் 
னும் ஞானத்தால் ௮ந்த மனதையடைகற?த மோட்சமென்
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௮ல்; சிலா - நானென்கிற பிரத்ப்ரூப Tos Aaron ses 
தைபறிந்து நீங்குகிறதே முத்தியெனறும்) அகங்கார சை 
தன்னியவாதி - பிராணா இவாயக்கள் ஆன்மாவென்னு ஞா 
னத்தால் அதனையறிர்து அநத தத் துவத்தையடைவதே 

மோட்சமென்றும்; புராணத்தை முக்கியமாகக்கொண்ட 

ஸ்மார்த்தர் - பூதண்டமாகிய பஞ்சபூதங்களுக்குக் காரண 
மான பஞ்சதன்மாத்திரையே பிரமமென்னு ஞானத்தால் 
தேகாந்தத்தில் தன்மாதீஇரையிலுள்ள புவனத்தை யடை 
வர்களென்றும்; கெளளயாமள சாத்திரிகள்--இ௫்சைமைது 
னாஇி3ப புருடனுக்குப்த்த பிரரயோசனமெனப் புத் கிபண்ணி, 
Bri BI Lh, PCH சத்.தியமெனக் ERB 2 grea யான்மாவெ 

னக் கருதிய ஞானத்தால் ஆகாசபிசாச பதத்தை யடைவட 
சென்றும் ; சிலர் - அக்கினி, சூரியன், இந்திரன் மூதலாயினு 
ரையே வழிப்பட்டவர்கள் பதத்தை படைஈதவர்களைபபோல 
விருக்கன்றது தானே முத்தியென்றும் ; இப்படியாகப் பல 
விதங்களாகச் சொல்லப்படுகின்றனவாம். 

மாயாவாதி. 

பிரஒருதியி2லயகாவது பிரகானத் திலே யடக்கிக்கொண் 
டிருக்கிற தன்னை, அந்தப பிரகானத்துக் கன்னியமான புரு 

ஷன் தானென்றறிகிறகே மீமாட்சமென்னு ஞானத்தால் 

தேகார்தத்திலே அர்கப பு நடததக்துவச்தை யடைவரெனப் 
படும். பிரகு இ--இயல்பு, பிரதானம், மாயை. 

உலகாயதம். 

வியாழபகவான் மி'சொன்ன சாக்தமென்னும உலகாயத 
சாத்திரம்--பிரு திவி, ௮ப்பு, தேயு, வாயுவென்னு FT Dip Be 
கள் கூட்டுறவாலுண்டான வுடலே அ௮ன்மாவென்னு ஞானத் 
தால் மேலான வாயுபகத்தையடைவது மோட்சமெனபபடும். 

ஜோஇஷா--அகாசங்கூட வைர தபூதமேயுள்ளதென்னு 
ஞானத்தால் தேகாந்தத்தில் ஈட்சத்தரபத.தைை யடைவராம். 

புத்தமேனும் பேளத்தம். 

சுத்தர்சொன்ன புத்தமெனும் பெளத்தம் -- புத்இியி 
னுடைய வியாபாசசொருபமும், புத்தி கிச்சயமாயிருக்கெ
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ஞானத்தை ஜலப்பிரவாகம்போல நித்தஇியமா யூனுபவிஃகப் 
படாநின்ற ஞானசந்ததி, FE GEE இரிரியமின்றியே, சூகத் 
இற் சர்ததியே ஆன்மாலென்றறிகையால் இருபத்துமூன்றார் 
தத்துவமாகிய புத்திதத்துவமே பிரகானமெனக் கரு இயிருக் 
இற ஞானசந்தஇரசிக்கவே மோட்சமெனப்படுவதாம், 

சமண மேனும் அம்ணம், 

அ௮ருகதேவன் சொன்ன சமணம் - அருகதேவன் ஆதி 
சுத்கனாயிருப்பனென்றும், ஜீவனென்பதொரு பதார்த்தம் 
௮௩ா இயாகவுடைய?மாகம், அக்தராயம், கோத்தாம், நாமம், 

ஆயுஷ்யம், வேதநீயம், தரிசாவாணியம், ஞானவர்ணியம் 
என்று சொல்லப்பட்ட பேதங்களெட்டிலுங்கூடி யிருக்கு 

மென்றும், இவன னே சாந்தவாதியென்றும், அ௮ருகனைப் 
போல பந்தங்களை விடப்படுவனேன்றும், குணான்மகஞானத் 
தினாலே தேகார்தத்தில் குணதத்துவக்தை யடைவதென் 
௮ஞ் சொல்லப்படும், 

இதிகாச பாரத புராணங்கள், 

வேதவியாச பகவான்சொன்ன இஇகாச, பாசத, புராணங் 
கள்--பிரகிருதி தத்துவ மிருபத்தினாலுக்கும் பிரகர.இி வே 
௫தலா லதற்குக் காரணபென்றும், இருபத்தைர்தாச் தத்து 
வம் ஆத்மாவென்றும், இருபத்தாரார்தத்துவம் பொருளென் 
றெண்ணப்பட்ட ஈஸ்வானென்றும், இருபத்தேழார்கக் துவம் 
பொருளென்றெண்ணப்பட்ட. பா'2மஸ்வானென்.றும், இப்படி 
யாகப் பதார்த்தவிவேகம்பண்ணி யறிகிறத முத்தியென் 
௮ம், புருடதத்துவம் பிராப்தியென்றுங் கூறப்படுவனவாம். 

சைவசமயம். 

சிவமே தெய்வமென்னும் சத்தியத்தை புடைத்தான 
சைவம், பாசுபதம், மாவிரதம், காளாமுகம், வாமம், வை£வ 
மென்கின்ற சபயங்களாறும், சுத்தவித்தையாதி செவதத்து 
வமைக்து, காலமாதி வித்தியாகத்துவமேழு, பிரகிருதி தத் 
துவங்களாகயெ பிருதிவியாதி ஆன்மதத்துவ மிருபத்தினாலு 
மாக முப்பத்தாறு தத்துவங்களில் நிலைபெறுமென்றும், சித் 

தாந்தத் தெய்வமாகிய சிவம் முப்பத்தாறையுங்கடந்து நிற்கு
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டென்றும், சைவாகமக்திலொழிப மற்றச் சாத்இரகிகளில் 
முப்டித்தாறு தத் துவங்களில்லையென்றும், உலகாயதன் முத 
லாயின சமயத்தெய்வங்களெல்லாம் பூதமுதல் அுசுத்தமாயா 
தத்.துவமீறாக முப்பக்தொருதத் அவங்களில் நிலைபெறுமென் 
அம்)ுஅவவச்சமயத்தாருக்கு ௮வ்வ.த்தெய்வங்கள் கிலைபெறு 
ந்ததிதுவமே முத்துத் சானமெனப்படுமென் றுங் கூறப்படும். 

௨-ம். மொய்தருபூசமாதி மோனியக்சமாசப், பொய்தரு 
சமயமெல்லாம் புக்கு நின்றிமெபுகன் ற, மெய்தருசமயமாதி யிருமூன் 

றும் வித்தையாதி, யெய்து தத்துவங்க ளேய மொன்றுமின் றெம்மி 
றைக்கே?! என்றும், “* எண்ணுக பிரதானச்தை இருபத்தினாலாம் 
வேழென், றெண்ணுக புருடன் றன்னை பிருபசதைச்சாவனன்றே, 
எண்ணுகயிருபத்சாறு பொருளென விசன்றன்னை, எண்ணுகவி 
னையிலீச னிருபச்சேழாவனென்றே ” என்றம் சி-ஞா-9-யிலறிக. 

வேதாத்திகள். 

வேதார்இகள்--பாமபிரகிரு இியாகிய பிரமமே பாமார்த்த 
மாக வுள்ளது, இந்தப் பிரமத்தினிடத் திலே நின்றுஞ் சவா 
ன்மாக்களும், பிரபஞ்சமுந்தோன்றும், மற்றுண்டானதெல் 

லா மசத்தியம், ௮ஃதென்போல வென்னில் ? சுத்திகையி 

னிடத்தில் TP gL ow பண்ணுமாறுபோல RES BE GUT ST 
னம் மாயையென்பது. தான் பிரமத்தைப்போலச் சத் 
யமுமன்று, சசவிஷாணம்போல வசத்தியமுமன்று, இம்மா 
யைக் காட்டில் இலக்கணமான பிரமசொரபத்தை வேதாந்த 
ஞானத் தினாலை யறிகையாற் புருடதத்துவப் பிராப்தியை 
யடைவதே மோட்சமென்பர்களாம். கொள்ளுக் தத்.துவங்க 
ளிருபத்தைந்தெனப்படும். அவையாவன -- சுறோத்திராதி 
ஞானேக் இரியமைந்து, வாக்கா தி கன்மேர் திரீயமைந்து, சத் 

தாதி தன்மாத்திரையைந்து, பிருதிவியாதி பூதமைந்து, 
மனா ௮ர்தக்காணம் காலு, ஆன்மாவொன்று ஆக யிருபத் 

தைநர்து. மற்றும் வருவனவற்றாற் காண்க, சசவிஷாணமெ 
ன்றது..முயற்கொம்பு, 

சமயகாஸ்திர கானுதி, சத்திய நேறி சார சங்கிரகம். 

சொல்லப்பட்ட சமயங்களும், பொருள்களும், சாஸ்தி 
ரங்களு மொன்றோடொன் ஜொவ்வாமற் பலவாகச் சொல்லு
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றகயினாலே யெந்தச் சமயத்தை, யெந்தப் பொருளை, யெஈத 
நூல்களை, யுண்மையாகக் கொள்ளுவதென்னில் ? அன்காக் 
ஈள் பக்குவத்துக்கடோக இப்படி பலவாகப் பாமேஸ்வான் 
அருளிச்செய்காரொன்கிற முறைமையை, யொருசமயத்தி லறி 
பப்படுவது சைவசமயமே யென்றும் ; சைவசமயமே சமய 

மிமன்றும், சைவடுித்தாநதமீம சஇத்தாந்தமென்றும் ; சர்வத 
தையுஞ் சொல்லுவகாகிய வேதாகமங்களிற் சொல்லப்படும் 
சமயப்பொருள்களெல்லா மடங்கி நி ற்குமென்றும் ) முந்த 

வேதாகமங்களிசண்டும் பரமேஸ்வானுடைய ஞானமாஇய சர் 

பாதத்தின்கழே யொடுங்கி நிற்குமென்றும் ; இங்கு முத்தி 
யென்று சொல்லுவ, ஞானச் இனாலே பாமுக் இயாகிய சாயு 
ச்சியத்தை யடைவதேயதாவது, கரதீதாவினுடைய Fru gs 
இலே, பொருந்தி பிரண்டறக்கலந் இருக்கிற முத்திய முத்தி 
யென்றும் ; பிசாக்ருக, காமிக, வாசிக, மானசீக, சடசம்பந்த 
கன்மங்களாகய விவையெல்லாம் பாச பசு ஞானங்களா தலின் 
பந்த முறுத்துவனவேயன்றி விடெய்துவிக்கமாட்டாதென் 
றும்) பர்தநீக்க2ம முத்திநிலை கைகூடுமாகலின் திருவடி 

ஞானமொன்ே மற் முத்திக்குச் சிற்ககாசணமென்றும் , மற்ற 

ஞானங்களெல்லாங் குற்றத்தைப் பொருந் கன ஞானமாகை 
யால் ஜுஈத்தைப் போக்காதென்றும்; சாங்கியசொல்லும் 

ஸ்வதரஈ் இரஞானம், பாதஞ்சலார் சொல்லும் ஸ்வதர் தாயோ 
கம், வேதாந்திகள் சொல்லும் ஸ்வதந்தா சன்னியாசம், 
மீமாஞ்சர் சொல்லும் ஸ்வதர்இரகன்மம், பூர்வமீமாஞ்சர் 
சொல்லும் யாகாதிகன்மங்கள், பூர்வசைவர்சொல்லும் தீட் 

சாஇகன்மங்களாகிய விவையெல்லாமும், பரசமயிகள தந்தச் 
தெய்வத்தை யடைந்திருப்பதே முத்தியென்று சொல்லுவ 

தும், பாச பசு ஞானங்களே யாமென்றும் ; பார்க்கியை தேவி 
காலோத்தரமென்னும் ஆகமங்கள், சரியை, கிரியை, யோக 
மெனு மூன்றும் ஞானத்துக்கு ௮ங்கமென்று கூறப்படுகின் 
றனவென்றும் ; கிரியையென மருவு மவை யாவும் ஞானங் 
கிடைத்தற்கு நிமித்தமென்றும், கன்மங்களெல்லாம் அஞ் 
ஞானமான மாயாகாரியத்தாற் செய்யப்படுவதென்றுர்) பாயா 

சரரியத்தாற் பொருக்துவது பந்தமே யாமென்றும்; ௮ஞ்ஞா
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on fae poder Os gy ure uns wiser gin; WTC wen! 
வாரண்டி வாக்குமனாதீதனாகலா லவனை மனோவாக்குக் காயங் 
களா லறியப்படாதென்றும் ) ௮வன் நின்மலனாயும்), ௮ன்மா 
மலசம்பர்தயாயு மிருப்பதால் மலசம்பந்தம் நீங்கனாலல்ல ௫ 
பதிதரிசனமுண்டாகாதென்றும்; பதிஞானத்தினலே பத 
யை யறியவேணுமென்றும்; பாசஞானத்தினாற் பாசத்தை 
யறியுமதொழிர்து பதியை யறியப்படாதென்றும்; பதிஞானத் 
இதனாலே ஞாதுரு C GRU பகுப்பின்றி யத் அவிக மாயகண்டா 

காரமாய்ச் இவமா௫ிநின்று சிவலுடைய இருவடியைப் பெறு 
இற ந சாயுச்சியமென்றும்; சிவஞான த்துக்குப் பரமுமில்லைச் 
சமனுமில்லை யாதலால் அகாதிழு.ச்கனுமாய்ச் சுத்தனுமா 
யாநந்தவடி வாயிருக்கிற கர்த்தாவினது இருவடியைச் சேர் 
ந்து சர்வஞ்ஞத்வம் விளங்கிச் FOR TH BT GD by BIOL 
இளை acme போலான ஞானமென்றுங் கூறப்படும். 

உ- ” ஒதுசமயங்கள் பொருளுணரு நூல்க ளொன்றொ 
Oc nei Oop vance பலவுமிவற்றுள், யாது சமயம் பொருஹணூலி 
wa HAD soiree லிதுலாகு மதுவல்ல வெனும் பிணச்கதின்றி, நீதி 
யினா லிவையெல்லா மோரிடச்சேசாண கிற்பதியாசொருசமயமது 
சமயம் பொருணூ, லாதலினா லிவையெல்லா மருமறையாகமத்தே 
யடஙகியிடு மவையிரண்டு மானடிக் £ழடக்கும் ” என்று ச-ஞா-௫த் 

இயாரிலும் :* சைவசமயமே Foun Fours gs. பழம்பொருளைக, 
கைவரச்திடவே மன்றுள் வெளிகாட்டு மிந்தக் கருச்சைவிட்டு, பொய் 
வந்துப.லுஞ் சமயகெறி புகுகவேண்டா முச்திகருஈ், செய்வசபை 
யைக் காண்பதற்குச் சேரவாறுஞ் செகத்தீரே ?? என்று தாயுமான 

ஸ்வாமிகள் பாடலிலுங் காண்க. 

வேதாகமம். 

பதி, பசு, பாசமார்க்கவுண்மை, 

பதி-கர்த்தா, பசு-சிவன், பாசம்-உடலெனப்படும், இம் 
மூன்றும், அது நீபானாயென்னும், “ துத்வமூ! ்” வேச மகா 
வாக்கயொர்த்தப்படி இரிபதார்த்த நிச்சயமாக 2 வேதாகமங்கள் 
கூறுகின்றனவாம். இரிபதார்த்த நிச்சயமுணர்ந்து தன் 
ளைர் ரானறரிகலே தச்துவஞானமெனவும், கர த்தா 5S SOM 

னெ னவும் படும், EN Bs 4 pare காபா தயா? 

வே. சாமிநாதைய்!! உ.



ஞானானந்தவிளக்சம், 

பநியென்டஅ:-- ஆண், பெண், ௮லிவடி வாய்த் தோரைி 
பழியும் தேகாதிப் பிரபஞ்சங்களைக் காரியப்படுத்து நிமித் 
5௫ குலாலனைப்போல நிமித்த காரணகர்த்தா வெனப்படும். 
நகத்திற்கு ஈஸ்வான் பிரதானமான கர்த்இருத்தவத் இன 
சல AD sus காரணனெனப்படுவனாம். ஜடமாகிய மடியை 

பும், சித்தாகிய ஈஸ்வாசத்தியு மிளிதமானபடியினாலே பிர 
பஞ்ச சித் சதொகாசமாய் கின்றதெனப்படும். 

பதிடுஉக்கணம், 

பதி மூகலொன் 2ற. ௮ப்பதியாகிய பா 2மஸ்வான்- சதய, 
Fi MGM ITI FS ips சரவிகாரியாயும், மாயாசம்பர தில்லா 

தவனாயும், சைரன்னிப ஸ்வரூபனாயும், பெங்குமபரிபூரணமா 

யழிவின்றி சிறபவைம, ஞானஸ்வரூபியாயும, மூனாவாக் 
குச் செட்டாதவனாயும்; சிருஷ்டி, இதி, சங்காரம், தோ 

பவம், அனுக்கிரக ஈமன்னும பஞ்சகிருத்யக் தாண்டவம்கடி 

தீது கிற்பனாயும்; சர்வான்மாக்களிடத்தும் வியாபித் துயிர்க் 
குபிராயும், அறிவுக்கரிவாயு நின்று சர்வத்தையு முள்ளே 
யுணர்திநுபவனுபும்; ௮ருேதாரகமாய் கின்று சுவானுபூதி 

யா லறிவதன்றி பற்றவற்றுற் காணப்படா தவனாயும ; தனக் 
குச் சமானமான முத்தியைக்கொடுபபவனாயும; சாகி இமாத் 

இரத்தாலே பிரபஞ்சம ஜீவித்தொடுங்குவதாயும் விளங்கா 
தின்ற பதியாகிய பர 2மஸ்வான்வொருவ?ேனயாம, 

௮காதி முச்த சித்துருவாகிய பர2மஸ்வான் ஒன்றினுந் 
2தாய்வின்றித் தானே சொயம்பிரகாசமாய் நிறகுஈ தன் 
னுண்மையிற் சிவமென்_றும்; பஞ்சகிருத்யமாகிய 8ஈ௰தாழிற் 

செய்யுக்கன்மையிற் பஇ.பன்றும்; பிபஞ்சமெல்லார் கானே 

யாயிவையிற்.றுக்கு ே.றுமா யவவாருயிர்களின் வழிகிற்குக் 

தன்மையிற் சத்தியென்றும பெயர்பெற்று நிற்பனாம. 

சிவமென்பது:-- ஞகானமேயானபோது சிவமென்றும், 

கிரியையாய் வியாபிக்கும்போது சத்தியென்றும், ஞானப் 
இரியை யிரண்டுபொச்அ வியாபிக்கும்போ.து ச.தாசிவமென் 
லும், ஞானங்குறைற் து கிரியையேறி வியாபிக்கும்போ.து 

மேேஸ்வானென்றும், கரியைகுறைஈது ஞானமேறி வியா
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பிக்கும்போது சுத்தவித்சையென்.றுமைவகையாகச் சொல் 
லப்பவேதாம், 

சத்தியென்பது :--கடையிலா ஞானமெனப்படும், சத் 
இக்குமுதல் சிவமேயென்றும், சத்தனாகிய அந்தச் சிவன் 
யெத்திர நிற்பானத்திற மந்தச்சத்இயு நிற்பளென்றும், பிச 
பஞ்சக் இற் ரோற்நப்பட்ட பதார்த்தங்களெல்லாஞ் சத்திமய 
முஞ் சிவமயமுமாகவேயிருக்குமென்றும், ௮றிர் துமறிவித்து 
நிற்பதாகிய அ்தப் பராசத்தியொன்றே காரிய வே௱பாட் 
டாற் பல பேதமாகுமென்றும், சிவனி லபியானபோது லய 

சம் திரயென்றும், போயொனபோது போகசத் இயென்றும், 
௮இகாரியானமீபாது அுதிகராசத்தியென்றும், பெயருற்று 
கிற்பளென்றும், பிரு திவிமுதல் சாக கத்துவமீறுகவுண்டான 
தத்து வங்களெல்லா மவமள பொருந்தி நிற்பளென்.றுஞ்தொல் 
லப்படும், 

பஞ்சசத்கெளாவன :-சிர௪த்இி, பராசத்தி, இச்சாசத்இ, 

ஞானசத்தி, கிரியாசற்தி யெனவைக்தாம். சிற்சத்தியென் 
பது--உயிர்க்கொளியாக சிற்பகாம். பராசத் இியென்பது..- 

பிராணன்முதலிய வாயுவாக சற்பதாம். இசசாசத்்தியன் 
பது--2 யிர்க்கருணெசம், பஞ்சபூகமாக நிழ்பதாம். ஞான 
சக்நியென்பது -. கருமங்களை யறிந்தூட்டல், லீம்பொறி 
யுணர்ச் சியாக நிழ்பதாம். இரியாசத்தியென்ப து--உலகங்க 
ளாக்குதல், வினைத்துனேயாக நகிற்பதமம்.  இச்சாஞானஸ்வ 

ரூபியான சத்தியில் சாதமூர்த்தியும், அ்தகாதத்துல் விந்து 
சத்தியு மண்டாபினரெனப்படும். 

சிவனுக்குச் சத்து விர் துக்களினலைவத்தைகளென்பன : 
பரப்பிரமம், பரசிவம், பாஞானம், பராபாம், அரன்றருஞ் 
சர் நிலையெனுமைர்தும் சிவனுக்குச் சத்தியினாலும் விஈதுவி 

லைமுண்டான அ௮வத்தைகளெனப்படும். இவற்றுள் பாப் 

பிரமமென்ற து--குணநாமக்கிரியைக ளொன்றுமின்றி நிரு 
விகற்பஞானஸ்வரூபமாகப் பெரிதாய் நின்றவவதரமாம். இது 
ஸ்வரூபசிவத்தையென்றதாம். பரசிவமென்றது--பராசத்தி 
தோன்றிச் சவனென காலுசத்திகளுர் கன்னிடத்திலுண்
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டாகச் சுத்தமாக நின்றவவதரமாம். இ.து தடத்த ஹெதை. 
ியன்றதாம். பரஞானமென்றது-ஞானசத்திமூர்த் இச்னாய் 
ஆன்மாக்களுடைய கன்மங்களையு மவற்றின்பக்குவங்களையும் 
பாசதர்இரியங்களையுங்கண்டு நிற்குமவதாமாம். அகுபெய 
ரான அதனை யுடையாரென்பதாம். பராபாமென்றது...-பாம 
மாகிய சுத்தாசு.த்த மாயைக்கு மேலாய கிரியாசத்தி மூர்த்தி 
மானாய்ச் சுத்தமாயையி2ல காரியங்களை யுண்டாக்குமவதா 
மாம். இது ஏனைத்தாபாமூர்த்தக்தை யென்பதாம். மான் 
றருஞ் சீர்கிலையென்றது--சகாகசிவன், மசஹஸ்வான், ரத்தி 
சன் என்னு ராமங்களையுவட௨த்தாய் சுத்தார்வ, மிசராத்வ, 
YF Sor So கருத்யங்களைப் பண்ணுவதாம். இது அடியார் 

கள்பொருட்டாக ஆண்டாண்டு வெளிப்பட்டருளி பறையு 
மூர்த்தங்க ளெல்லா வற்றினையுமெனக் கொள்கவென்பதாம். 

௮க்கரங்கடோறும் அகாரம் செறிந்துயிராய் நின்றது 

போல ௮ரேக சீவான்மாக்சடோறும் செவன் பிரிவறச்செறி 
ந்து பரமான்மாவாக நின்றானெனப்படும். ஜீவான். பாவும், 

பரமான்மாவும், வஸ் அவினாலே பேதமும், வயாப்தியின ல2ப 

தமுமாகையால் ௮த்வைதமென்பதாம். ஜககமரணங்களைப் 
பேதமாகக் காண்கை.பினாலே ஆன் மாக்களனேகபெனப்படும், 

பரமான்மா ஒருவனும், கீவான்மா பலவுமேன்பது. 

ஜரா்மா திபேதங்களையுடைய இந்த லிங்கசரீரமும் தன்ம 
பேதத்திற்கே.துவாகுமாம். கும்பகலசா.ிகளி2ல யிருக்றெ 
ஆகாசம் ஏகரபமாக2வ யிருக்குமாம். அனேக சரீரங்களி 
லே யிருக்கிற சைதன்னியம் ௮ப்படியல்லவாம். அல்தெப்படி. 

யெனில் : ஒருகாலத்திலேதானே வொருதேகிக்கு போச 
னேச்சையும், ஒருவனுக்கு வழிஈடக்கிற திலே பிச்சையும், 
ஒருவலளுக்கு நித்திரையி?லை யிச்சையும், ஒருவனுக்கு அஞ் 
ஞானமும், ஒருவனுக்கு ஞானமும், ஒருவலுக்கு வைரக் 

Burp, இருவனுக்கு விஷயாசக்இயுமாகக் காண்கையால் 
ஒருவனுக்கு நானாகிருத்யம் ஏககாலத்திலே கூடாதாகை 
யால் அன்மா வுமரசமென்பறு சித்தமாம். வேத்த்துள் 
ஆன்மா ஏகனே யென்பதற்குப் பரமான்மா வொருவனே
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யென்பது தாஜ்பரியமெனப்படும். அப்பொழுது பிறர்.தகுழர் 

OSEBD ௮ந்ததேகத்திலே சைதன்னியமுண்டாயிருக்கை 
யினாலே சைதன்னியத்தோடே லிங்கசரீரத்திற் குற்பத்தி 
யாம். அன்மாக்கள் சரீரத்தையுள்ளடக்கித் தானே பிரகா 
Asa நின்றாற்போலச் செவளுமிப்படி ஆன்மாக்களை யுள் 
ளடக்கித் தானும் பிரகாசியாநிற்பனாம். அப்படிக்கிருந்தா 
னேயாயினும் அன்மாகர்த்தாவும், கர்த்தாவுயிரும், உடல் 
உயிரும், உயிர் உடலுமாகாவென்றும்;, முத்தான்மாக்களை 
வேறறக்கலர்து ஜீவஸ்வரூபர் தோன்ராமற்றானேயாக வாழ்வ 
னென்றும் ; அுக்தச்வேன் வியாப்பிய, வியாபக சம்பந்தத்தி 
னாலே இந்த அன்மாக்களாயும், வஸ்துவினாலே வேருய்த் 
தனித்தொரு பொருளாயுமிருப்பனென்றும்; சர்வான் மாக்க 
ளிடத்துங் கலந்து வியாபித்தறிவிக்கைபினலே இந்த அன் 
மாத்தானே சவமுமாமென்றும்; சிவாகமநாலுணர்ந்தோர் 

பகுத்தோதினுரென்ற தெனப்படும். வியாப்பியம் - ஒன்றி 
லே யொன்றடங்கிநின்ற கினைவு. வியாபகம் - நிறைவு, 

ழத்தான்மாவைக்தறித்துச் சிவன் பிரேோரகனலலனேன்பது. 

முத்தான்மாக்கள் நிரஞ்சனர்களாதலால் சிவன்போலச் 
சிவப்பிரேரியர்களன்றென்றும், மோட்சபரியர்தம் சவலுக்கு 

வ௫யனென்லும் பெயராமென்றும், மிருகேச் தா£வசனம் வ 
ஸ்யோகாவிசத விர்யாஸ்ப ஸ்வதபே வாபி'2மாக்ஷணுத் ” 
என்று கூறப்படுகின்றதென்றும் ; கவெகத்.நுவம்பெற்ற முத் 
தான்மாவைக்குறித்துச் வென்பிரேரகரல்லர் சிவனைக்குறித்த 

வளனும் பிசேரியனல்லனென்றும் மதங்கபாசமேசுரத் இல் பச் 
சார்த்தத் தே சிவக்வேணொ, காணத்வேககாசணம், ஈதம் 
பிரதிகதா சிதஸ்யாத் ஸோபிகார்யத்வகோசராத்; அதத : 
பரிபூரணச்ச, ஸ்வதர் இரஸ் ஸர்வதோமுக”” என்று பேசப் 
பட்டிருக்கெறதென்றும் ; ஆன்மாச் வெத்தைப்பொருர் இன 
போது மாயா பாபஞ்ச பேதங்களெல்லாம் நேராகயில்லை 
யாய்ப் போகுமென்று சி - ஞா - ச ௮த்விதஇலக்கணம் 9-ம் 

தீதிரம் 50 - வறு விருத்தத்தில் 4* சரலவின்றாகுமான்மா 
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வைகளைக் கொண்டறிக. சீவனையென்னாது சிவத்தைசென்று 
நபும்ஸகமாக வுசைத்தது நிர்க்குணபிரமத்தை யெனீவறிக 
வென்பதாம். சவம் - மங்கலமுடையது. மங்கலம் - சுபம், 

சிவம், அறிவு, நன்மை, முத்தி ஒருபொருட்கிளவி, சிவன் - 
மங்களகான், ஜேயப்பொருள். ஞாதுரு - காண்டாஷ், ஞா 
னம் - காணப்படுபொருள், Sonu - காட்டு மூன்றும் தரி 
புடி யதாவது மூவிதமெனப்படும், 

சிவனுக்தண்டாயிநக்த நாமங்களிற் சிலதைக் கூறுதும், 

அர் இிவண்ணன், அரன், ௮ரவணிக்தோன், அ௮ழலேந்கு, 
அலமர்கடவுள், ஈசானன், ஈசுரன், ஈமத்தாடி (ஈமம்-சுடலை,. 

உமாபதி, உருத்திரன், எண்டோளன், லீமுகன், கங்கா 
தரன், கண்ணுதல், கபாலி, கைலையாளி, சரியன், கறைமிடற் 

ரோன், காமராசன், காலகாலன், கிரீசன், குன்றவில்லி, கூற் 
றுகைத்2தான், கொன்றைச்சூடி, சங்கரன், சசிதரன், சடை 
முடியோன், சகாஏவென், சர் இரசேகான், சம்பு, சூலபாணி 
யன், தந்தியுரியோன் (தர தி- ஆண்யானை), தாணு, திரி 

புராந்தகன், இரிபம்பகன், ஈக்கன், சிருவாணி, நந்தி, நந்தி 
கேசுரன், நீலகண்டன், நீறணிரஈ2தான், பசுபஇ, பவன், பாண் 

டசங்கன், பார்வதிகொழுனன், பிஞ்சகன், பித்தன், பிறை 
கூடி, பிஞகபாணி, புாமான்றெரிக்தோன், புலித்தோலுடை 
யோன், பூதராதன், பெருமான், பே2யாடாடி, ம மழுவேந்தி, 
மானிட மந்தி, முக்கண்ணன், மூர்த்து, யோகி, வான், வாம 
தேவன் என்னு காமங்களுமின்ன மனந்தராமங்களு முள் 
ளனவென்றறிக, 

சிவன்கூத்தாவது-காபாலம், கொடுகொட்டி, பாண்ட 

சங்கமெளப்படும். கூத்தென்பது...-இலயம், தாண்டவம், 
நடனம், காட்டியம், நிருத்தம், பரதம் என்பனவாம், 

சிவன்புதல்வர்.--குமான், விராயகன், 88யேகார், சிவன் 
மனைவிகள்--கங்கை, பார்வதியாம், சிவம் - நாததத்துவம், 
சத்தி - விர்துத;த்துவமாம். As gar eu சத்திதத்.துவமும், 
சிவமாயே சாததத்துவமும் வாக்குரூபமாகப் பிரதமபந்த 
மான சதேகமென்பதாம்.
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பர்திநிச்சயத்துக் குதாசணம்....! சித்ரூப மாத்ம சொரு 
பம் இருக்கரியா குணலக்ஷிதம், ஞானரூபஸ்ய கஸ்யாபி ஸ்வ 
ரூபம் தருக்கிரியாத்மிகம், சைதன்னியம் தருக்கிரியாரூபத் 
திஸத்யாத்ம நிசர்வதா, சர்வசச்சய கோமுகதெள ஸ்ஆயதே 
ஸாவதோமுகம், ௮அதாகாதி மலோபேதல் ஸக் வக்ருத் ஸர்வ 

sha” என்றிருப்பதையும், ** உலகெலாமாகி வேருயுட 
னுமா யொளியா யோக்கி, யல$ஒலா வுயிர்கட் கன்மத் தாணை 
19 ஸனமர்ந்து செல்லத், கலைவனாயிவற்றின் றன்மைத் தனக் 
கெய்த லின்றித்தானே”” என்றும், ** i gn ஈலமிகுதொ 
ல்களொடு நாடக ஈநடிப்பனாதன்” என்றும், * தன்னறிவக 

னாற் காணுந்தகமைய aval For” oor gin, “iis IG 

முணர்வுக்காட்டி விட்டையுமளிப்பன் மேலோன்” என்றும், 
“: நிறைபான் சன்னிஇக்க ணீணெொர்வுஇக்குமன்றே”” என் 
றும், *நன்றவை பதிகானொன்றென் றறையுமக்காங் கடோ 
ஞ், சென்றிடு மகாம்போல நின்றனன் சிவனுஞ் சேர் 

ந்தே” என்றும், “நின்றனன் வேருய்ததன்னி னீக்டடொ 
நிலைமையாலே, பின்றிய வுணா்வுக்கெட்டாப் பெருமையன 

றிவினுள்ளே, யென்று நின்றிடுதலாலே யிவனவ னென்ன 
லாமே” என்றுஞ் ச-ஞா-சியாரிலும், “* ஒன்றன்றதொன்றே 
காணொன்றே பதிபசுவா, மொன்றென்ற நீபாசத்?தாடனொகா- 
(ணொான்றின்று, லக்கரங்களின்றா மகரவுயிரின்றே, லிக்காமத் 
தென்னு மிருக்கு” என்றும், ** அரக்கொடு சேர் த்தியணை த் 

தவக்கற்போ, லுருக்கி யுடங்கியைந்து நின்று-பிரிப்பின் நி, 
தானே யுலகார்தமியே னுளம்புகுதல், பானே யுலகென்ப 
னின்று ” என்றும் சி-ஞா போதத்துலும், “* அகரமுதலானை 

பணியாப்பநாரானை - வினைப்பற்றறுப்பாா”” என்று இரு 
ஞானசம்பந்தப் பிள்ளையாரும், “ அகாமுதலெழுத்தாகி கின் 
ருய்சொல்லே ”” என்று சுந்தாப்பெருமாணாயனாரும், ௮௧ 
முதலவெழுக்தெல்லா மாதிபகவன் முதற்றேயுலகு ” என்று 
தெய்வப்புலவரும் சொல்லியிருப்பதை யறிக. 

சிவச் இக்குதாரணம்-- ** சத்தி தன்வடி வேதென்னிற் 

றடையிலா ஞானமாகும் ” என்றும், ஒன்றகா யகேகசத்தி 

யுடையதா யுடனாயாதி” என்றும், ௪த்திதானாதமாதி தான
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குஞ் சிவழமுமந்தச், சத் திதானா தியாகுர் தரும்வடி.வானவெல் 

லாஞ், சத்தியுஞ் சிவமுமாகுஞ், சத்திதான் 8 சத்தனுக்குச், 
சத்தியாஞ்சத்தன் வேண்டிற் றெல்லா மாஞ்சத்திதானே” 
என்றும், சி- ஞா - சியாரிலறிக, 

சிவனுக் சகவத்தையென்பதற் குதாரணம் ௮ பரம பிரம 
மிவனென்றும் பாசிவன் முனென்றும், பாஞானமிவனென் 

றும் பராபரந்தானென்றும், அ௮ரன்றருஞ் €ர்நிலையெல்லாமிவ 
CarQuar min” என்று சி- ஞா - சியிலறிக. 

பசுவிலக்கணம், 

அ௮காஇமய யாணவமலமென்னு மஞ்ஞானத்தால் சன 
இச்சா ஞானக் கிரியைகள் மறைப்புண்டு பசுத்துவமடைர்த 
மையால் உடலின் வேறு உயிரெனுஞ்சீவனாகிய ஆன்மா பசு 
வெலும் பெயர்பெற்றதெனப்படிம், பசுவென்னுஞ் சத்தக் 
துக்கருத்தம் ௮ஞ்ஞானமாம். அன்ம சத்தத்துக் கருத்தம் 

ஞானமாம். உயிர்செய்த கன்மத்தளவில் கர்த்தாபயனளிக்க 
௮னுபவிக்குமென்றும், உயிர் கர்த்தாவாகாது, கர்த்தா உயி 
ருமாகாதென்றும், உயிர் கன்மத்துக்டோகயே சுகதுக்க போ 

கங்களைப்புசித்து ஜுகமாணங்களுக் கேதுவாய்ச் சாக்கிர, 
சொப்பன, சுழுத்தி, துரியம், துரியாதீதமெலனு மவத்தை 
களைப் பொருந்து2மன்றும், உண்மை அரியா தீதமென்றுஞ் 

சொல்லப்ப௫ம். இச்சாசத்தியென்றது..- உயிர்கட்கு மலத் 
தைகீக்செ் சிவத்தை யளித்தற்கணுள தாகிய கருணையாம். 
ஞானசத்்தியென்ற து.--கர்த்தாரன்றெலாம் ஈயந்தறிவசென்ப 
தாம், கிரியாசத்தியென்றது-.- அருளின் வேறல்லாத கிரியா 

சத்தியா லறிர்தபோதே யவற்றை அவ்வாறே கர்த்தா சங் 
கற்பித்துச் செய்வனென்பதாம். இம்மூன்றும் கர்த்தாவுக் 
கொப்ப உயிர்கட்குமுளதென்றும் இவற்றினையகா தியே யா 
ணவமலமாகிய அ௮ஞ்ஞானமறைத்ததென்றுஞ் சொல்லப்படும், 

உ-ம். :' உயிரெனப்படுவதிர்த வுடலின் வேறுளதாயுற்றுச், 
செயிருறு மிச்சாஞானச் செய்திகளுடையதாடுப், பயில்வரு மின்ப 
துன்பப் பலன்களு தகரும் பார்க்கற், றுயிலொடு மைச்சவத்தைப் 
படுமுண்மை துரியாதிசம் '? என்றும், 4 உருவொடு கருவியெல்லா 
முயிர்சொடு நின் றுவேரறாய், வருவ,து போலலீச ஸுயிர்களின் மருவி
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வாழ்ஷன், தருமுயி ரவனையாகா வுயிரவை தானுமாகசான், வருபவ 
னிவைசானாமிம் வேறுமாய் மன்னிநின்றே ”” என்றும், * இருவினை 

யின்பநன்பத் இவ்வுயிர் பிறம்இிறந்து, வருவது போவதாகு மன் 
னிய வினைப்பயன்க, டருமரன் மரணியோடு தராபதி போலத்தாமே, 
மருவிடா வடிவுங்கன்மப் பலன்களு மறுமைக்கண்ணே ”' என்றும் 
சி-ஞா-௫.யாரிலும், * சட்டு முறுப்புங் சரணமுங் கொண்டுள்ள, மிட் 
டதொரு போழைச்ச வென்னன்றாங்--கொட்டி, யவனுளமா இல் 
லா னுளமவனா மாட்டா, தவனுள மாயல் லனுமா மங்கு ?' என்று 

ச-ஞா- போதத்திலுங் சாண்சு, 

பாசவிலக்கணம். 

பாசமெனுமுடல் ஆன்மாக்களுடைய விபுத்வ சர்வஞ் 

ஞதையை அனாதியே பந்தத்திருக்கும் ஆணவமலம், கன் 
மம், காமியம், மாயையாகிய விவைகளைப் பாசமெனப்படுவ 
தாம். அது ஒன்றாயும் அளவிறந்த சத் இகளையும் இருண்ட 
மயக்கத்தையு முடையதாயும், செம்பிற்களிம்புபோ லழியாத 

பிரகானமலமா யான்மாக்களுடையஇச்சா, ஞானக், கிரியைக 
ளடங்கலையு மறைத்து கிற்குமாம். 

உ-ம். “ஈசனது சத்தி மல மூன்றினையு மேவுதலாற் பாச 
மெனும் பேரதற்குப் பாங்கு ?? என்று சைவக்குறளிலும், '*' மாயை 
யின் காரியத்தை மாயேயமலமசென்று, மேயுமும் மலங்கடத்தக் 
தொழிலினை யியற்றவேவுந், தூயவன் ஐனதோர்சச்தி திரோதான 
கரிபசென்று, மாய்வரிம் மலங்களைந்து மணுச்சளை யணைந்துநிற் 

கும்”? என்று இ-ஞா- சியாரிலும், “மோக மிகவுயிர்க டொறு 
(PL. CHUA DG மூலவாணவமொன்று முயங்கிநின்.று, பாகமிக வத 

வு.திமீரர தாயியொன்று பகர்மாயை யொன்றுபடர் சன்மமொன்று, 
சேசமுறு கரணமொடு புவனபோகச் செயலாரு மாமாயைத் திர 
ட்சயொன்றென், ரூகமல மைரச்சென்பர் ?? என்று வவெப்பிரசாசத் 
இலும் காண்ச. 

சிவம் நீயாவையேன்பது, 

பதி- ௮இ சூக்கமசித்தெனவும், உயிர் தூலசித்தெனவும், 
பாசம் - அசத்து தியே உயிர்களைப்பற்றி கிற்குமெனவும் 
படும். பசுவாகிய தன்னையும், தன்னையநா திய மறைத்து 

நின்ற பாசத்தையும், தனக்குயிர்த் துணையாயிருக்கும் பத 
யையு மறிவிக்குமிடத்துத் தானே மற்றிரண்டிற்கு மிடமாகு 
மென்றும், ௮க்கினியைக் காட்டத்தினிடமாகக் கடைந்து
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காணி லவ்வக்னிவேறு உஷ்ணம்வேருப்ப் பிரித்தறியச் கூடா 
கதுபோலச் சுவானுபவத்தால் மலச். இனைறீரிகத் கன்னை 
யுள்ளபடி . யறிபிற் ரன்வேறு சிவம்வேராய்த் (தோற்றாது 
௮து நீயானாயென்னும் “' கழ்வமசி ” வேதமகாவாக்கயோர்த 

தப்படி. ௮ச்சிவம் நீயாமென்றும், சிவமென்றும், ஆன்மாவெ 

ன்றுமிரண்டுஞானங்கள் வேருயிருக்தும், கைநாசியைப்போல 
ஐக்கியத்துப்பிரிபடாது ௮து£2வ இதுவாய், இதுவே ௮௮ 
வாயிருக்குமென்றுஞ் சொல்லப்படும். 

உ-ம். * உனையுணர்த்திப் பாச முூதவி புடையோன், தனை 
யுணர்த்தி நீமீய தலமாம் - கனலை, விறடடெமாய்க் கரணி லன் வெம் 
மையை வேரறுக்க, யறியகலாப் போலவே யாம்”? என்று ஒழிவி 
லொடுச்கத்திலறிக. 

பதி, பசு, பாரழத்தியிலுமமியா தேன்பது. 

பேரின்பத்தைப்புசிக்கிறது ஆன்மா, பேரின்பத்தை மிக 
வுங்கொடுக்கறெது கர்த்தா, பேரின்பத்தை மேன்மேலும் 
விளைவிக்கிறது பலமாதலால் பதிபசுபாசமுத்தியிலு மழியா 
தெனப்படும், 

உ-ம். “முத்தி தனில்மூன்று முசலு மொழியகச்கேள், ௪௪ 

வனுபோகத்சைச் தய்த்தலெனு - மெச்சவே, யின்பங் கொடுத்த 
லிறை பித்சைவிளை விசத்தல்மலம், ௮ன்புட னேகண்டு Gera” 
என்று உண்மைவிளக்கத்திலறிக, 

சிவோகம்பாவனையேன்றத. 

விஷர் எண்டினவன் தன்னைச் சருடனாகபபாவிக்க யர்கப் 
பாவகத் இனா 2ல யவனுக்குண்டாகிய விஷ் தர்ர நாப்போல 
பதிஞானக்.இினா2ல அம்தச்ிவன் சானென்று சீஸோகம்பாவ 

னைசெய்யில் அப்பொழுதே காட்டத்தி லக்கினி!?தான் றினாற் 
போலச் சிவன்றானே ஆன்மாவிலேதோன்றிப் பிரகாசியாகிற் 
பனாம். மப்படித்தோன்றவே அராதியாக விவனிட த்.திற் 
செறிந்து நீல்கா Bose றமலங்களெல்லாம் போகாகிற்குமாம். 

ஸ - அவன், அஹம் - சான் இதனைச் சோகமெனப் 
படும். இது வடமொழி, பழயதா௫யவேதங்களும் அது 
நானானேன்”” என்று சோகம்பாவனை பண்ணும்படி கூறு
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கின்றனவாம். அப்படி. பாவிக்கும்போது ௮தீதுவிதமாகப் 
பாவீககுமாம் சிவோகம் பாவனையினாற் சிவமுமாவசாம். 

கருடனென்றது--கருடனுக் க இதெய்வமாகய மந்இச 
சொருபமெனக் கொள்க. 

உ-ம். “சிவோகம் பாவிக்குமத்சாற் சவெனுமாவர் ?? என் றம், 
“ கண்பீவிவை யல்லே மானென் றகன்று காணாப் பரமுரா னல்னே 
னெனக்கருதிக sha, சொண்டிஷஞெடு முளைச்சவன் மூனின்த 
சலப்பாலே சோகமெனப் பாவிக்சச் தோன்றுவன் வேறன்றி, விண் 
டகலு மலங்களெல்லாங் கருடத தியானத்தின் விடமொழிபு ம 
போல விமலதையுமடையும், பண்டமறைகளு மதுகானானே னெ 
ன்று பாவிச்சச் சொல்லுவதிப் பாவகத்சைத் தானே” என்றும் 
இ-ஞா-9 - யிற் காண்க, 

சோகமென்றது--பசரோக்ஷ£பரோகஷப் பொருள், 60௧௫8 
யப் பிராந்தியாம். சிலவாகமங்களிற் * த) ஸோஹ மிஇஸம் 
மோஹம் ஸோகமேவபரிப்சம : அ ஹமேவ பரிபரரர்தி தின் 

மாத் ரீணிபரித்யஜேச்” என்று கூறப்பட்டிருக்கிற தென்க. 

பாஞானத் இதனாலே சத்தஸ் தரத்தைப் பண்ணினவனே 
பிரமாவும், விஷ்ணுவும், சிவனும், இந்திரனும், சுப்ரமணிய 
னும், குருவும், சர்வசத்விகாஸ்வரபனும், யோகியும் கபே 

தனனும், பண்டிதனும், மகாபாகன் அதாவது பாக்கிய மூன 

ளவனும், கஇருதார்த்தன் ௮காவது பயனடைக்கவனும், பர 
மாத்மவிக்துவுமாமென்று சொல்லப்பமிவனாம். 

பரஞானமென்றது.--தன்னையுளளவாறு காண்டல், தன் 

னையென்ற.து ஈசிப்பதான தேகத்தில் ஈசியாமற்றானாய்ச் சே 
டித்திருக்கெ பிரத்ேகவான்மாவாம். தானென்றது.. போத 
மாகிய அறிவாம். சிவாக்ர யோகியருறை நாலாஞ்சூத்திரம் 
முப்பத்தினாலாவ.து செய்யுள் ௪ி-ஞா.௪-யிலறிக, 

பாச, பரு, பதி ஜதானங்களாவன. 

பாசஞானமாவது-வேகசாஸ் இர முகலானவையெல்லாம் 
ஆன்மபோ Fs Fe) லநியப்படுகையினாலே பாசஞானமாம். 
பசுஞானமாவது --- கருவிகளாகிய தத் துவங்களையெல்லாம் 
நியஇகளைந்து கழன்றவிடத்து ஆசையின் மிகுஇயினால 
நானே பிரமமென்று சொல்லப்பட்டவறிவு ஒரு சரீரத்திலே 

4
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கூடி நின்று இர் இிரியவிடயங்ககா ஒவ்வொன்றாகச் சுட்டி 
யறிகையினாலே பசு ஞானமாம். ப.திஞானமாகிய ப.தியறி 
வானது ஒருத்தரறியாமற் சர்வத்தையு மேசகாலத திலே 

தானை யறிகையினாலே பதிஞானமாம், 
பாசங்கணிங்தமார்க்கமாவது, 

அவபவங்களைக்காண்கிற கண் தன்னைக் காணமாட்டாது. 
அக்தக்நரணாங்கள் தாமெல்லா விடயத்துக்கு மறிவாய் நிற்பி 

Qs கன்னை யரியமாட்டாது, அரதக்கரணங்களைக் காரி 
யப்பநித்தி 8ற்கிற பிராணவாயுவுந் தன்னைத்தான் காணமாட் 
டாது. சன்மத்துக்கடாகச௪ சரீரக்தைப பொருக்இ 13g 
கங்களை யனுபவிக்கிற வான்மாவுக , கன்னைக்காணமாட்டாது. 

ஆஞலைககச் சிவனை யறிம்படி யெப்படி யேனென்னில் ? எல் 
லாத்தையு Lo Ls HH HS சிவன் Cuss Alas வான்மாவுக் 

குத தான் ples நின்று மாத் இியிற் றன்னையுள்காட்டி அந்த 

வான்மாவையுங்காட்டிச் சிவன்றன்னைக் காண்சைக்கு அன் 
மாவுக்குத் இருஷ்டியுமாய்க், கரணங்களா வறியுமிடத்துத் 
கோன் மமலு சற்பன். தனக்குப பிராணஞய்கிறகிற Hey oy 
டைய ஞானதினாலை தன்னிடத்தி2ல கண்டுகொண்டு அவ 
னுடை.ப 7பாதகைபபொருக தில் மயக்க விகற்பங்கள் பொ 
ரூதாது. அப்படி பொரு இறருயினும் ஞாதுருவென்கிற 

தன்மை பொய் நானமாய்கிற்க2வ முற்பட்ட சலைசைகூடு 
மாம். பேதத்தில மலசம்பஈதமாயிருககையால் பழியையும் 

பசுவையும தரிசிந்கபபடாதென்றும், முத்தியில் மலசம்பர் 
தம் ரீங்குகைபால் ௮வவிரண்டையுக தரிசிக்கப்படுமென்றுஞ் 
சொல்லபடும், 

உ-ம், “காட்டிய கண்ணே தனைச்காணா கண்ணுக்குக், சாட் 
டாய வுள்ளத்சைக் சண்காணச்--காட்டிய, வுள்ளந் சனைக்காண 

வுள்ளத்தின் கண்டுயை, கள்ளஈதா னுள்ளத்திற் காண்” என்று ௪- 
ஞா- போதச்திலு௦, கண்டிடும் சண்டனைச் கரணங்க டமைக்காணா 

வுயிருங் கானா, வுண்டியம ருயிர்தானுக் தன்னைச்சாணா துயிர்ச்குயிசா 
Gon Gaetan BT OD BM 5B, somvFlacr றனைக்காட்டி யுயிருங் 

ட்டிக் கண்ணாக EES IO BOT சாணாகிற்பன், கொண்டரனை யுள 
iy சண்டடிகூடிற் பாசங கூடாதுஈ.டினுங் குறிப்படியி னிறுத் 

் என்று த-ஞா-சியிலு ௨ காண்க.
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பாசமசத்தேன்றறிந்தால் சிவம், பிரகாசிக்தமேன்பது.ட 

தழ்3போதஞ் சிவியாமல் பாமேஸ்வரன் திருவடியி3ல 
455 ஞானமேயாய் கின்று ஈற்ருணங்களாகச் சொல்லப் 
பட்ட நுன்மை, பெருமை, அறவு, நொய்தாயிருத்தல், மிக 
வங் கனத்திருத்தல், விண்மிசைஏகல், பாரமெய்சேர்தல், 
வேண்டின வுருவைக்கொள்ளுதல், எங்குச் தானேயாய்கிற் 
றலென்னு மெட்டுச்சித்திகளையும், பிரமாவினுடைய லீஸ்வரிய 
முதலாகவுள்ள 6ீஸ்வரியங்களையும், கொண்டாடப்பட்ட பதக் 
களையும் வெறுத்துக் சமுமேலுமாக யெங்கு கிதைகந்து நிற் 

கத்தக்க மாதிர, பத, வன்ன, புவன, தத்துவ, கலைகளென் 
னும் ஆறக்துவாக்களின் வழி. படங்கலையுஞ் சுத்த வசத்திய 

மென் நறிந்தர்க ஞானமாய் மிற்க2வ முதல் நடு விறுதி 
மூன்றுமில்லா தவனுமாய், சர்க்குணனுமடய், ஐருவராலு ஈறி 

யப்படாதவனுமாய், சர்வ ழர் தானாய் நிற்கச்செய்2த ஒன் 
gs தானல்லவனுமாப் சிற்கிறவன் வேதத்திற் ரோன்ராம 

லப்ரொராசமாய்கின்ற முகலகானே முதிதியிற் பிரகாசித் இவ 
னுக்குள் Cott பொருத்தற்கரிப மிகு கபக் இயையமுண்டாக்கி 

அகன் மிப புகு திகிவனாம். அரதப் பெரியபக் இபின்வ pl 

பாகதி காணு ஞ் சென்று கூடி யெவ்விட த் அமில்லாத சிவஃபா 

HG 06rd படையாகிற்பனாம். 

உ-ம். *குறிப்படியினின் றட்டகுண மெட்டசசிக்தி கோ 

சனகன்முதல் வாழ்வு குலவுபசமெல்லாம், வெறுத்து நெறியறு 

வசைமே லொடுட் ழடங்க வெறும்பொய்யென நினைக்திருச்ச மே 
லொடு $ழில்லா, னிறுத்துவசதோர் குணமில்லான் றன்னை யொரு 

வர்க்கு நினைப்பரியா ஜனொன்றுமிலான் கேர்பட வந்துள்ளே, பொ 
ப்பரிய பேரன்பை யருளியதன் வழியே புகுக்திருவ னெ௩கு 
மிலாப் போகச்சைப் புரிந்தே '? என்று இ-ஞா-சியிலும், '* சிர்சு தண 

GOL) நின்மலனாய் நித்தியா னக்தனாய்ச், தற்பரமாய்கின்றசனிமுத - 

லற்புதம்போ, லானாவறிவாயளவிறந்து தோன்றானோ, வாமன முதல் 
களையில் வரது?” எள்று ௪-ஞா-போலுங் காண்க, 

பாம், பரன், பரை, பாகுடிலை, பமநாதம், பரவிந்துவேள்பன. 

பாம், பான், பரை, பாகுடிலை, பரராதம், பாவிர் து, 
வென அதராமாஞும். பாமாகிய நாதாந்தச் சோ இபராபர
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மாகிய பெரும்பாழ் வெளில ஆண், பெண், அ௮லியென்னு 
மூனறிற்கு மப்பாற்பட்ட விசுவப்பிரகாசமா யொழுர்மருளிய 
தற்பர இற்பரமூர்த்தி தராதலம் படைக்கவேண்டி. பர...சிய 
வெளியே விடாகக்கொண்டு அுப்பெருவெளி வீட்டுக்குள் 
ளே பாலும் பரையுங்கூடின வவதரம் பரை குடிலையாம். பர 

மாவது... வெளி, இவமாவது.--அுறிவு, சத்தியாவது-டீனம், 
குடிலையாவது--மாயை, காசமாவது-- வலது ராசி சூரியன், 
விர்தாவது--இடது நாசி சர்தரனுமாம். பரமாத்மன்-சிவப் 

பாழ், சிவப்பாழ், பாப்பாழென்னு முப்பாழுங்கடக் று பெரும் 

பாழாகிய வெளிா9ி2ல வி வப்பிரகாசனாப் விளங்குஞ்சொரூப 
மாம். இதச் சொரபங் காணக்கிடைத்த லரிதினு மரிதாம். 

இரம்பாம் பராபாமென்பது. 

இசமாவது..-பிண்டம். பசமாவது--அ௮ண்டம். பராபர 

மாவது -பேசொளியாம். இரமும் பாழுங் கலக்தவிடபே 
பாபரமாம். Ago Oe error ower iG. நடுநிலை 

ஞானமாவது--அியாப்பதமாம். நடுகிலை ஞானச்தையே 
தானவஞைகை நினைக்கத் தற்பரமாகுவராம். 

உ-ம், :பரத்திநிலை யொருவராற் பகரொணாசே ”' என்றும் 
* வின்னமொருவரு மவ்விடங் கண்டதல்ல வெம்பிரானிருந்ச விடம் 
யானுமறியேனே '' என்றும் * பெண்ணுமன்று வாணுமன் று வலியு 
மன்று, பெரியசன்று சிறிபதனறு பிரம்புளள்ன் ௮, மண்ணுமன்று 
நீருமன்று வங்கியன் று மதியுமன்று வெளியுமன் று வாயுமன் ற, எண் 
ணுமன்ற யெழுத்துமன்று விரவியன்று விருளுமன் று பகலுமன்று 
வேதுமன்று, ஈண்ணுமன்று சீதுமன்று வெயுந்சானாய் ஈடுவெழு 
ந்த பரத்இிரிலை சானுமறியேனே ” என்றம், “4 யெயகு நிறைச்தெவ் 
வுயுர்க்கு முயிரசாச விருச்சுணுவுக் சணுவான வெம்பிரானைக், கங் 
குல்ப கலற்றவிடத் தஇிடைவிடாமற் கதிர்முனையி லாடிகிற்குங் ௧௬ : 

தினானை, யிங்கு கினைக்திருப்பை யெழுபிறவி நீங்டி யிருச்சலாமெ 
ன்ற குரு பானுஞ் சொன்னார்? என்றும், ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வா 
மிகளுடலறிவிளக்கத்திற் காண்க. 

தடிலையிற்றேன்றுவன. 

குடிலையென்னும் சுத்தமாயையிலே பஞ்சகர்த்தாக்க 
ளும், பஞ்சபூதாதமாக்களும், அவ்வாத்மாவிலே பஞ்சபூகங் 

களும், அவற்றில் பிருதுவிலே ௮ன்னவஸ்அவும், அதிலே
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சப்தகாதுக்களும், அத்தாதுவிலே நால்வகை யோனி, எழு 
வகைதூதா ற்றம் எண்பத்.துசான்கு _நாருயிர ஜீவபேதங்க 
ளுர் தோன்றினவாம். 

தேவதா ௯ஃரங்களாவன,. 

பாரனெழுத்து -- ஹரீம், பரையெழுக்து -- ஓங்கரசம், 
குடிலையெழுத்து -.. றிங்காசம், பரவிர்துவெழுத்து — whe 
காசம். அந்த ஸ்ரீங்காரத்திலே யகாரம் -சதாசிவனெழுகத்து. 
அந்த யகாரக்திலே மஹேலஸ்வானெழுகீது--வகாரம். அந்த 
வகாரக்திலே ரத்தானெழுக் ௪. கொரம், அர்தச்சிகாரத் 
இலே விஷ்ணுவெழுக்து.--மகாரம், அம்மகாசத்திலே பிரம 

னெழுத்,து நகாரமாம். அர்நகாரதக் இலே சர்வான்மாக்களும், 
அ௮வ்வான்மாக்களிலே வான்வளி, தீ, நீர் மண்ணும், அம் 
மண்ணில் அனல் முதலிய பதினெண்வகையும், ௮இல் சப்த 
தாதுக்களும, கால்வகையோனி, எழுவகைத்தோற்றம், எண் 
பத் IGEN நாருபிரம் சவ? OLS BS OM தோன்றினவாம். 
தோன்றின முறையே ஓடுக்கமுமாம். பரவெளிவிட்டுக் சூர் 
ளொடுங்கு மென்பதாம். 

சுத்தமாயையினிலக்கணம். 

குடிலையாகய சுத்தமாயை நின்மலவடி.வாய் விஞ்ஞான 
கலா, பிரளயகலா், சகலசென்னு மூவகைப்பட்ட அன்மாக்க 

ளிடத்துஞ் ே சர நிறைவுண்டாய் ஓங்கார முதலிய முப்பத் 

தொருபேதமாக விரிந்து சதாசிவர், உருத்திரா, புவனேசர் 
முதலிய பதமூர்த்இகளாகிய விவர்கட்கெல்லாம் மதிலாயும், 
தனுகரண புவனபோக விடு முூதலானவையாயும், மெய்ஞ் 
ஞானமிக்குங் குறைந்தும் அருளுக்கிடமாய் நின்றதென்க, 

முப்பத்தொரு பேதமாவன :--குடிலை, குண்டலி, பாம், 

பிரமம், வைர்தவம், மாயேயம், மாயை, விந்து, சவம், காதம், 
பிரணவம், பேசொளி சுத்ததத்துவமைர் ௮, தனுவாஇ போ 
கங்கணான்கு, வாக்குகணானகு, கலைகளைந்து ஆக முப்பத் 

தொரு பேதங்களாம். 
சுத்த தத்துவதோற்ற மதலியன். 

மகாமாயையென்னுங குடிலையிலே நாதமும், நாதத்திலே 
விர்துவும், விர்துவிலே சாதாக்கியமும், சாதாக்கெத் திலே
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ஈஸ்வ்சமும், ஈஸ்வாத்திலே சுத்தவித்தைய தோனறன 
வாம். இந்தச் சுத்தவித்தை, ஈஸ்வாம், சாதாக்கியம், எத்.இ, 
சிவம், என்னுமைந்தும் சிவதத்துவங்களாம். தததுவகர்த் 

தாக்கள் சவம், சத்தி, சதாசிவம், மஹேஸ்வான், வுரு,த் இர 

னுமாம். புவனங்களைச்சார்க்த வான்மாக்களுக்குச் சர்வஞ் 
ஞத்வம், சர்வகிருத்யங்க ளுண்டாக்குதற்குச் சாதனமாகை 

யால் ஈத்தத்துவங்க ளெனவும், சிற்சத்திக்குச் சகு.தநதரவடி 
வாகலின் சைதன்னியங்களெனவும், சேதனமெனவும், பெயர் 

பெற்று நிற்குமெனப் படும். 
சுத்த மாயாகாரியம் ௮பாமுத்துத் தானமாதலால் ஆன் 

மாக்களுக்கு மோக்ஷத்துக்குக் காரணமானதென்க, 

அசுத்த மாயாகாரியம் ஆன்மாக்களுக்குப் பர்தமமன்க. 
சத்த மாயாதத்துவங்கள் ஈத்த மாயாதத்துவங்களைப் 

பி.2ர.ரிப்பிக்கையால் பிமரரகாண்டமெனவும், ௮௪த்த மாயா 

தத்துவங்கள் ஆன்மாக்களுக்குப் போகசாகனமாகையால் 
போககாண்டமெனவும், போக ஜயித் துறு காண்டமெனவும் 

பமிமாம், 

பரமேவான் பத்சகிரநத்யத் தாண்டவமென்பது 

ஆன்மக்களறி விற்குப்புலப்படும்பொருட்டு சுத்தமாயை 
யிலே பரமேஸ்வரன் சிவம், சத்தி, நாதம், விந்து, சதாடிவன், 

ப 2ஹஸ்வான், வுருக்இரன், மால், அயன், பன்னுமொன்பது 

விதமான இரு2மனியை வொன்றிலொன்ராகக் கொண்டு 
பஞ்சகிருத்ப பாமானர்தத்தாண்டவம் ஈடி.தீதாரெனப்படும். 
அந்தத் திரு மேனியைப் பிரித்தறியில் அருவம்ரான் கு, உர 
வம்கான்கு, அருவாரூவ மான்றுமாக ஒன்பதாயின வாம். 

இவைநிட்களம், சகளம், கிட்களசகளமெனப்படும், இவற் 
றுள் சவம், சத்தி, காதம், விந்துவெனுகான்கும் சிட்களமா 

இய அ௮ருவபாம். இது சிவயோ௫ிகள் தியானித்தற் பொருட் 
டெனப்படும். பிரம, விஷ்ணு, ருத்திரன், மேஹேஸ்வான், 
எனுகான்கும் சகளமாகிய உருவமாம். இது தாமர தி ே லோக 

ங்களிலும், காட்டமுதலியவற்றினாலுர், Age மனிகொண்டு 
பூசாதி உச்சவா இசளுக்கெழுந்தருளி அங்கங்க ஆன்பாக்க 
ளுக்கு ௮னுக்கொகஞ்செய்தற் பொருட்டென்ச. சதாசிவன்
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நிடகள் சகளமாகிய அருவாரூவமாம ௮தாவது உபயளருூபம். 
இதுசததியுஞ் சிவமுங்கூடி மிச்சிரமாயிருக்கற சவலிங்கமெ 
னப்படும், இதையே சிறப்புடைத்த தெனக்கருதி தேவர் 
மூதலாயினார் பூசைசெய்தமையை Buse gt Hoa gars. 

சத்திபேதமாவன, 
சத்கனாகிய அர்தப்பாமேஸ்வான் ஒன்பது இருமேனி 

'கொண்டபோது DA BLILIGTE & யொன்றுமேஎழுபேதமாக 
நின்றதெனப்படும், ௮%தெப்படி யென்னில் ? சச் திஒன்றேபல 
aru B09 த்துச்கொண்டு சிவத்துக்குச்சத் இயும், மேஹேஸ் 
வரத துக்கு மகசேசையும், வுருத்இரனுக்குக் கெளரியும், 
விஷ்ணுவுக்கு லட்சுமியும், பிரமாவுக்குச் சரஸ்வஇியுமாக 
ples Ol gem a. செவனுக்குச்சத் தியென்றும், 50g Ower pid 
பெயசானதாம். கிருத்பபேதங்களினாலேசிவம், சத்இ, காதம், 
விர் துவெனப் பின்னமாகக் கூறப்படுகின்றனவாம். இந்தச் 
சிவம், சத்தி, காதம், விம்அுவெ.ஞகான்குஞ் சாச்தி யாகலை, 

விச் யொகலை, பிர திட்டாகல், நிவருக் திகலைகளெ னப்பமிவன 
வாம், அர்தப்பராசத்த சத்தமாயையிற் பதிர்தபொழுது 
சார் தியாதீதகலை யுண்டாமென்றும், சா ந் தியா தீதசலையைப் 
umes Hower g பரியாயமாகக் கூறப்படுமென் நுஞ்சொல் 
லப்படும். 

உ-ம், தவம் சத்திகாதம் விருது சதாசிவன் இகழுமீச, னுவக் 
கீருளுருச்திரன்றான் சாலயனொன் றிஜஞொன்ளுய், பவஈதருவருவகா 
லிங்குறுவ் மாலுபய மொன்றாய், ஈவ*தருபேதமேக நாதனேமடடிப் 
ver” corn, “Fs Fumie ig சத் தியாய்மனோன் மனிதானாக, 
(யொ.த்திருமகேசையாகி யுமைதிருவாணியா௫, வைசத்துறுஞ்சிலா 
இகச்கிங்கண் வருஞ்சச்தியொருத்தியாகு, மெத்திரனின்றானீசனத் 
இ.றமவளுகிற்பள்” என்றும், ஒன் றதாய கேகசத் தியுடையசாயுடனா 
யாதி?” ன்றும் ச-ஞா-சயிலும். * சகளகிட்களேசைவ சர்வசரைல 
ஸமாசச, ஸாயுஜ்யம/இித்புரோக்தம் ஸாருப்யமூர்ச்து துல்யதா?” 
என்று சர தியவிசுவசாதாக்ிெய வசனத்துமறிக, 

சிவச்த்திசிரஷ்டிகளாவன, 
பாமேஸ்வான் பராசத்தி, ஆதிசத்தி, யிச்சாசத் இ, ஞான 

சத்து, கிரியாசத்தியென்லும் பஞ்சசத் இகளை த்தோற்றுவிப்ப 
னாம். அவற்றுள்பராசத்தி சாதாக்கியத்தையம், ஆதிசத்இ
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8, . ப் ச ° . os 6 யமூர்த்இசொதாக்கியத்தையும், இச்சாசத்தி கூரீர்த்திசாதாக் 
தியத்தையும், ஞானசத்தி காத்ருசா தாக்கியத்தையும், இரியா 
சத்கி சன்மசாகாக்கயெத்தையும், சர்வான்மாக்களுக்குத் தியா 
னபூசையிமித்தமாக அந்தப்பராசக்தியேதோன்றுவியா நிற்ப 
ளாம். கர்த்திருசாதாக்கெ முதலியநான்கும் இலிங்காகார 

மாக2வயிருக்குமெனவும், Sores STS BuO or or gow வ 
லிங்கமும் பீடமுமாயிருக்கு மெனவும்படும், இந்தக்கன்ம 

சாதாக்கியத்தினிடக்திலேகானே கவ பூஜாதஇகன்மங்களை 
வான்மாக்கள் செய்வர்களாம். லிக்கபீடமாயிருக்கிற சிவ 

ச,த்திகளிரண்டும் பிறிவறப்புணர்ர் அுகின் றெல்லாப்புவனங் 

களையும் பரமேஸ்வான் வுண்டாக்குவரென்றும், இர்தஉற் 

யச் திகளைப்பண் ணுவிக்கும் பவனென்னும் காமத்தையுடைய 
பர$மஸ்வரன் யெபீபாழுது நிதீயபிரமசாரி2யயாயும், அர் 
தப்பராசத்தியாகிய பரமேஸ்வரியெப்பொழுது நித்யகன்னி 
கை 3யயாயு மிருப்பர்களென்றும், ஞானத்தையுணாரஈ்தஞானி 
களிஈ்த முறைமையறிவர்களென்றுஞ் சொல்லப்படும். 

உ-ம் *வஞ்சத்தி தன்னைமீன்றுஞ்சத்திசான் சிவச்தை 

Sern, முவர்திருவரும் புணர்ஈதிங் குலகுயிரெல்லாமின் றும், பவன் 
பிரமசாரியாதம் பான்மொழிகன்னியாகும், தவர்தருஞானத்தோ 
சீச்சித் தன்மைதான் றெரியுமென்றே ?” என்று ச-ஞா-9-பிலறிக. 

விந்துசத்தியிற்றேன்றுவன. 

விர்துவி2ீல சூக்குமை, பைசர் இ, மத்திமை, வைகரி 
யென்னுகாலுவாக்குகளும், ீம்பத்தோரக்ஷ£ரங்களும், எண் 

யத்தொரு பதங்களும், இருநாற்றிருபத்தினலு புவனங்க 
ளும், சத்தகோடிமகாமக்திரங்களும், சகலசாஸ் இரங்களும்,' 

ஆன்மாக்களும், சகலருக்குக்சுனுகாண புவனபோகங்களும், 
கரலோக, சாமீப, சாரப, மென்னும்பதமுத்திகளும் நிவ 

ரூத்.இ, பிரதிட்டை, வித்தை, சார் தி, சாந் தியா தீதமென்னுங் 

சலைகளைர்துர தோன்றினவாம். 

கலைகளைந்திறபொநந்துவன. 

Dams Raul co இசண்டுமக்திரம் இருபத்தெட்டுபகம், 
ஓரக்கரம், நூற்றெட்டுபுவனம், பிரு இவித.த்.துவமொன்_று௮ இ 

தெய்வம் பிரமா அச்ஷு£ம்அகாரமாகவும், பிர திட்டாகலையிலே
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இரண்டுபரதிரம், இருபத்தொருபதம், இருபத்திலைக்காம், 
Dinu gs ST pil aves LD, பிருபத் துமூன்றுதத்துவம், தெய்வம் 

விஷ் ணுஅச்ஷரம்உகாரம்சகவும், வித்தியாகலையிலே இசண்டு 
மந்திரம் இருபஅபதம், ஏழக்கரம், யிருபத்மேதழுபுவனம், 
ஏழுத்த்,தவம், அ இிதெய்வம்உருத் இன், அக்ஷரம்மகாரமாக 
வும், சார் தியாகலைபிலேஇரண்டுமர் திரம், ப.தினொருபகம், 
மூன்றக்கரம், பதினெட்டுபுவனம், மூன்றுகத் அவம், தெய் 
வம் மமீஹஸ்வான் அக்கரம்விர் துவாகவும், சார் இயொ இதகலை 
॥ரிலை மூன்றும் இரம், ஒருபதம், பதினாறு௮க்கரங்கள், பதி 

னைந்துபுவனம், இரண்டுதத் தவம், ௮திதெய்வம்சதாசிவன் 
அக்ஷரம் நாதமாகவும் பொருர் இகிற்குமெனப்படும், 

BLO HS HUTS nT Hage, 

மர் இர, பத, வன்ன, புவன, தத்துவ, சலைகளென்னுமா 

றுங் கலைஅத்துவாக்களாம். இவ்வா நுருப்புகளும் Feu gud 

குச் கேகமெனப்படும். மந்திரம்பதினொன்று, பதம் எண் 

பத்தொன்று, வன்னம் WinsiSO STs py, புவனம் இருநூற் 
மிருபத்துகாலு, கேசுகச்துவம் முப்பத்தாறு, கலைகளைந்து 

மாம். மர்திரமாவது சோரிபென்னும் சக்தமாம். பதமா 
வது நம்பு, வன்னமாவது மகால், புவனமாவது ரோமம், 
தத்துவங்களாவது என்பும் சுசையும், கலைகளாவஅ நிவருத் 

இயாதி ர்தெனவும்படும். மர் இரம் அக்கரங்களின் கூட்டமா 

இய பககத்திலேயுர், அப்பதம் வன்னத்திலயும் வன்னம் 
புவன தஇலையும், புவனந்தத் வத்தி லையும், திகி.தூவங்கலை 
களிலையும், ஒன் றிலொன்றாகவும் 6 ங்க்தத்துவாவுங், கலையத்து 
வாவிலேயும் வியாபித் இருக்குமென்றும், சிவனுக்குச் சம 
வாயமான சத்தியே இவவாறுக்குர் துணைக் காரணமாகையால் 
கலைகள தனை வியாபி தீதிருக்குமென் நுஞ் சொல்லபபடும், 

6 உ-ம். * வழுவிலாவழியாறா மந் தரங்கள் பதங்கள் வன்னங் 
கள் ,வனஙகடச்துவங்கள் கலைசத்தியின்கண்சக்தி சிவன் கண்ணாம்”? 
என்று 9-ஞா-சஃபிலறிக. 

ழலபபிரகிரதி, ழக்கண, மந்தக்கரண, தத்துவ தோற்றமாவன, 

கலையிலே மூலப்பிசூரு இியும், அரக்தமூலப்பிச௫ரு இபி 
லே புத்இக்குபாதானமாகிய சத்துவ, ரஜஸ், தமலென்னு
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முக்குணங்களு? ர்தோன்றி, அம்முக்குணங்களும் ஒவ்சிவ்ா 

ன்றுமூன்றாக அதாவது தாமசதாமசம், தாமசராஜ்சம், 
தாமசசாதவிகம், சாஜசதாமசம், சாஜசராஜசம், சாஜசசாத் 
விகம், சாசவிகதாமசம், சாத்விகரசாஜசம், சாத்வீசசாத்விக 

மெனவொன்பதாக விரியாகிறகுமாம், முக்குணங்களுக்தோன் 
முூதவிடமே ௮வயக்தமெனப்படுமாம். அத அவ்பத்கக், தில் 
சித்தமும் புத்தியக்கோன்றுமாம. அுரதபபுத்தியிலே ௮கஈ 

தைக்குவிககான யான்யென தென்று விகறபிக்கும் அகங்கா 
சா இகளாகிய தைசதுகங்காரம, வைகரிறுகங்காரம, பெள 

தா.இயகங்காரமெனு மூன் தோன்றுமாம். சாத்விககுணா 

இக்யத்தாற்றைசதமென்றும், இராஜசத குணாதிக்பததால் 
வைகரியென்றும், தாமதகுண மிகுதியால் பெளதா இகமென் 
அஞ் :சொல்லபபடுவனவாம். ஆ இக்கியம்--௮ இகம், மிகுதி. 

புத்தியென்றது-ராஜசழும், தாமசமும், குறைற்து சாத 

விகமேலிட்டவவதாமாம். 

் பிரகிரு இியென்ற து - முூகற்காணமாம், அவயக்தமென் 
றது-மாயை, மோகினிபிரிஈதுகெரியாத தென்றறிகவென்ப 
தாம். வைகரியென்றது - விகாரத்தாலென்றதென்ச, அகப் 
காரம் இங்காரமாக பருவியற்மென்சு, 

தைச தகங்காரத் இற்சத்துவகுணமும், மனமும், சோத் 
திரம், தொககு, சட்சு,சிங்குவை, அக்ராணமென்னும் ஞானே 

ந்இரியல் களை காசதுச் தோன்றுமாம. ஞானேர திரியமென்ற து - 

௮றிகருவிகளாம. 

வைகரி ௮சுங்காரகதில் ரீஜாகுணமும, வாக்கு, பாதம், 
பாணி, பாயுரு, உபததமென்னுங் கன்மே, இரியங்களை துர 
தோன்றுமாம, கன்2மர்திரியமென்றது - தொழிர்கருவிக 
ளாம், வசனம, கமனம், தானம, விசர்க்கம், ஆனரதம், 
௮ தன் விஷயங்களாம. 

பெளதாதி காகங்காசத்தில் தீ௦மாகுணமும், சத்தம், ஸ்ப 
ரிசம் ரூபம, ரசம் கந்தமென்னுஈ தன்மாத்கஇுரைகளைக்துக 
தோன்றுமாம். தன்மாத்திரையென்றது.-.சூக்கும பூக்மென 
வும், புலன்களெனவும் படும. சத்தம்-ஒலி, ஸ்பரிசம்-தொ
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டல், ரபம்- உடல், வடிவு, ரசம் - ரதம். கந்தம் - நற்கந் 

தம் லுூர்க்கந்தமாம். தன்மாத்திரையே பஞ்சபூதங்களுக்குச் 

காரணமாம். அவை ஞானேந் திரயவிஷயள்களாம். 

சத்த, ஸ்பரிச, ரூப, TF, FOS, மென்னுர் தன்மாத்திரைக 

ளைந்தி நின்றடைவேவானாகிய ஆகாயம், வளியாகிய காந்று, 

தியாய தேயு - நெருப்பு, நீராயெ அப்பு, மண்ணாகய பிரு 

இவி யென்லும் பூதங்களைந் து தோன்றுமாம். தன்மாதி 

இரைகளும் பூதங்களும் அங்காங்கெர்வமதாவது தே௫யுந் 

தேகமுமா யிருக்குமாம். 

உ.ம், “சாற்றிய பஞ்சதன் won dé Deo reat! சத்தமுன்னாத், 

சோற்றும் வான் வளி நீர் மண் டுடககியே யொன்றுக்கொன்றுங், 

Capron மோசையாதி யிருங்குண மிசைக்து நிற்கு, மாற்றவே விட 

ய பூத மங்காங்கி பாவத்தாமே ?' என்று A-r Ada ps. 

அசுத்தமாயையினிலக்கணம், 

HF SF BUM TOU வுலகிற்கு புதற்காரணமானதெனப்ப
டும். 

௮.துகித் தியமாய், ௮ருவாய அதாவது ஒருவருக்குர்ேோன் 

ருததாய், வொள்ளுய், வுலகமுண்டா வதற்கோர்வித்தாய், Fl - 

மா யதாவது அத்தாய், எவ்லிடத் தும்வியாபகமாய், மல 

ரசதனைபாபேல்வானுக்குத் தானொருசத்தியாய், ஆன்மாக் 

களுக்குத்தனு, கரண, புவன, போகங்களுமாய், பொய்யை 

மெய்யாகவு மயக்கத்தைச்செப்தலாகிய இலக்கணங்களையு 

டையதாயிருக்குமெனப்படும். தலுவாவது-துலதேகம். கர 

ணமாவது-சூக்குமதேகம், புவனமாவது-வுலகங்கள், போக 

மாவது-அன்னமுதலியன. தனுகரணபுவன் போகங்களெொல் 

லாம் மலசம்பற்தமாதலால் மலமெனப் பெயர்பெறுமாம். 

மாயையான து ஆணவம், கன்மம், பாயை, என்னுமும்மலங் 

களிலொன்றாம். ஆணவமலம் போக்ருத்வம், கன்மமலம் 

போகம், மாயாமலம்பர் தமென்க. மாயாபலம்-பொய்யையுண் 

டாக்குகிறபோகத்தைப பண்ணுவதாம். 

அசுத்த மாயாசாரியங்க ளான்மாக்களுக்குப் Luh BLOM LD. 

அசு.த்தமாயை-அதோமாயையெனவும் 
படும். 

உற் 4 நித்தியமாயருவாயேக நிலையதாயகலத்துக்கோர், வித் 

தமாய்ச்டித்தாயெங்கும் வியாபியாய் விமலனுக்கோர், சத்தியாயப்
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புவனபோகச் சனுச ரணமுமுயிர்க்சாய், வைத்ததோர்மலமாய் மாயை 
மயக்சமுஞ்செய்யுமன்றே ” என்று ச-ர-9.யிற்காண்ச. 

அசுத்தமாயாதத்துவதோற்றம் காரியப்பாடுழதலியன, 

அசு.த்தமாயையில் காலம், நியதி, கலை,வித்தை,சாகம்,புரு 
டன், மாயை என்னுக் தத்துவங்களேழுந்தோன்றினவாம். 

இர்தத்தத்துவங்கள் விக் இயா தத் துவங்களெனப்படுமாம். 
இந்த ஏழுதத்துவங்களும் சுத்தகத்துவங்களைக்காலே பிசே 
ரிக்கப்படுகின்றனவாம். ஆன்மாக்களுக்குச் ௪கா யமாய்நின்று 

போகத்தையுண்டாக்குவதால் போககாண்டமாகவும், புசிப் 
பிக்கப்படுவதாயிருப்பகால் போக்கியகாண்டமாகவுஞ் சொல் 
லப்படுமாம். அத்தகத்துவங்களேமும் சுத்தமாயு மசுத்த 
மாயு மிச்சிரப்பட்டிருக்குமாம். அன்மாக்களுக்குச் சரித 
றிவை விளக்குகர்க்குக் காணமாகையால் சுத்தமாகவும், 
சூக்குமரபத்துவாசத்தாலே குண Lint Bi சுகதுக்கமோ 

கங்களை யுண்டாக்குவதற்குச் சாதனமாகையால் அசுத்தமாக 
வுஞ்சொல்லப்படுமாம். பிரகரு BIDS por ph Hb துவங்கள் 

சிறிகறிவைவிளக்கிச் சிறிதுசர்த்திருத்வத்தையும், சுகாஇ 
களையுமுண்டாக்குவதாலிதுவும் அசுத்கமெனப்படுவதாம். 
இந்ததத் துவம் ஆனமபாக்களுக்குப் போகார்த்தமாகையால் 
போககாண்டமென்ற தெனப்படும். காலமாவது - அன் 
மாக்கள் புவனத்துண்டாகிய போகங்களைப் பு௫த்தற்குக் 
காலவறையுண்டாக்கப்பட்டதாம். நியதியாவ.து - அவரவர் 
செய்தகன்மமவரவர்.துகருமாறு இன்ன துக்கின்னதென்று நிய 
மிப்பதாம். சலையாவஅ - மாயையினின்றே மயக்கமில்லாத 
கலை?தோான்றியாணவத்தை யேசதேசத்தில் நீச்கியாள்மாவின் 
கிரியாசத்தியை வினைச்டோசகவரும் போசத்இிற்செலுத்து 
மாம். வித்தையாவஅ - 8மேலானசலையினிடத்தே தோன்றி 
யான்மாவுக்கறிவையுண்டாக்குமாம். அராகமாவ.து-வித்தை 
யிற்றோன்றி யான்மாக்கள்செய்கத கன்மத்துக்கீடாக சுகதுக் 
கானுபவங்களைப் புசிக்கையின் பொருட்டிச்சையைப்பண் ணு 
மாம். காலம், நியதி, கலையெனுமுன்றுவ் கிரியையாம். வித் 

தைஞானமா/ு6, சாகம் இச்சையாம். இந்தலந்துங்கூடி 
பஞ்சகஞ்சுகமெனப்படுவதாம். புருடனென்றது, இச்சாஞா
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னக்கிரியாசொருபனெனறும், பஞ்சகஞ்சுகனென்றும், புருட 
னெ றும் அருடதத்துவமென்றீம் பெயராய்ப பொநுமை 

யிே ற்பனும். தொழில், அறி, விச்சைஎன் னுங் கிரியை, 
ஞானம், இ௪சசையாகிய மூன்றுசத்தியையு் தனக்குடமபா 
கப்பொருர்தி கன்மத்துக்டோக லிடயங்களையறு தியிட்டுப் 

புசிக்கத்தக்ககாக வருகறவவதாம் புருடனென்பதாம்., 

அசுந்தமாயையில் பத்சசாரழண்டா மேன்பது. 

அ.ச த்தமாயையில் கலக்குண்டபாகமாகிய காரணசரீர 

மென்னும் ஆனக்தமயகோசமாகிய பாசரீரமொன்று, பஞ்ச 
கஞ்சகமென்னும் விஞ்ஞானமய 2காசமாகிய சரீரமொன்று, 
பஞ்சகஞ்சுகத்திலொன்றாயெ கலையிற்றோன்றும் அல்யக்த 

வியக்தருபமான குணச்ரீரமென்னும் மனோமயகோசமாகிய 
பரசரீரமொன்று, மனம், புத்தி, பகங்காரமும, சத்த, ஸ்பரிச, 

ரூப, ரச, கந்தமாகிய தன்மாத் இசைகளை தங்கூடி புரியட்டச 
மென்னும் பிராணமயகோசமாகிய சூச்குமசரீரமொன்று, 
தூலசரீரமென்னும் ௮ன்னமயகோசமாகிய சரீரமொன்று, 
ஆகக் துவிதசரீரங்களும் அ.த்தமாயையிலுண்டாயினவெ 
னக. புருடனெருவமன 8 துசரீரங்களோடுங்கூடி வினைக் 
கீடாகப் பிறப்பிரப்பையடைவலும். 

அசுத்தமாயாதத்துவ மதிதேவதைகளாவன, 

காலதகத்துவத்துக்குக் காலேஸ்வரியாம், கலைதத் துவத் 

துக்கும் கியதிதத்துவத்துக்கும் காலருத் இனாம். மாயாதத் 
துவத்துக்கு மாயாதேவியாம். ராகதற்துவத் தூக்கும் புருட 
தததுவதறுக்கும் அராகபகவானாம. வித்தியாதத்துவத்து 
க்கு வித்தியாதேவியாம். 

உம். 'மாயையிற்காலமொடு நியகபின்௧கலாதி தோன்றும்.” 
என்றும் “* விசசையுயர்கலையசனிற்றோன்றி யறிவினையு இிச்சப்பண் 
ணும் '” என்றும் 6 விச்சைபினிராசர்மதோன்றி வினைவழிபபோகத் 
தின்க, ணிச்சையைப்பண்ணிகிற்கு் தொழிலறிவிச்சை மூன்றும், 
வைச்சபோ திச்சாஞானககிரியை முன்மருவியான்மா, நிச்சயம் புரு 
டகினாப் பொதுமையினிற்குமன்றே எனறும்” சி. ஞா. ௪, யிற் 
காண்க, “*விச்தியாசத் அவங்க ளேழும் வெருண்டோடச், சுத்தபர 
போகச்சைச் துய்ச்குராளெர்காளோ ?? என்று தாயுமானஸவாமிகள் 
சொல்லியிருப்பகையுமறிக.
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ழம்மலங்களாவன. 

ஆணவமலம், கன்மமலம், மாயாமலமென முமபலகக 

ராம். ஆணவமலமாவது-ஆன்மாக்களுடைய ஞானக்கிரியை 
கா மறைத்துக்கொண்டு நீ யில்லையென்ற து ஆணவமலமெ 

ஈப்படும, யானென்னு மமதகங்களைப்பண்ணி விஒ.பங்களைப் 
|சிக்கதிறவஞுகைப்பண்ணிகிற்குமாம், ௮து ஒன்றதாயகேக 
:த்திகளையுடையதா பகா கயயுள்ளதாய் அக்நியைக்காட்ட 
பறைததாற்2பால சற்றுக்மீதான்றாமல் ஆன்ம?பாதத்தை 

ுறைததுகின்று புசிபபி?லமிக இருப தியை யுண்டாக்கி எப் 
பொழுது மறிபாமைபையுண்டாக்கிக் கொண்டி ருபபதாம். 

9கல்லுக்குண்டாகிய பமுளைபோலஆணவமும், தவிடு2பால 

மாயையும், வுமி2பாலகன்மமுமாம். கன்மமலமாவ ௮ு-இ.து 

ஐன்மாக்களிரு வினையாலி யற்றுஞ்சுகதுக்கமாகிய போகங் 

ஊைபபுசிப்பிக்துத் திருப்கெலாப்பண்ணாகிற்குமாம். மாயா 

॥லம-இது பொ.ப்யையுண்டாக்குகிற 2பாசக்தைபபண்ணுவ 

நாம். துகளற்ற வரிசியினிடத்தி2ல வமியுந தவிடுமில்லை, 
_மியுந்தவிடும் நீங்குவோரால் கிரமத் திலேநீங்கும், தாக்கி 

நந்து மற்னொ.ருெம்2ரொற்றிடாவாா. அதாவது '2தாலாகிய 

புமிதுகளற்ற ௮ Aan der கடியிருஈதாலுமாக வரிசி 

93ன்னையொரு கெலலாகா து. இ.து2பால பாசத்தை கங்க 

பான்பாவிபுவாகையால் பாசத்திறகுமான்மாவுக்கு (2மாமிடத் 
நாயினு மன்புமபால, முக்கான்மா பசுவா கானென்றறிக, 

பத்சமலங்களாவன, 

பஞ்சமலங்களென்பன : -- அன்மாவையணுசம்பந்தமாக் 
வாணவமலம், அன்மாக்களறிவை பியக்கும்மாயை, ஆன் 
ராக்ச டொழிலைச்செய்வதிறை லுண்டாகியகன்மம், மாயை 
பின்காரியமாயெ கலைமூதலியதத்துவ சமுகங்களான மாயே 
பமலம், ஆன்மாவினுடையவும் சிவனுடையவும் தரிசன த்தை 
பாகவொட்டாமல் மறைக்குர் திசோதாயியுமாகிய விவைசுளே 

ஞிசமலங்களாம். இந்தப பஞ்சமலங்களையும் ஆன்மாக்கள் 

பாருந் இரன்.று சரநமரணங்களை யடைவர்களாம். எடுக் 
குஞ் சரகங்கடோறும் பழயதாய்வருகிற பிரார்த்த கன்மங்க
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ளெல்லாவழ்றையும் அன்மாக்கள் புசத்அக் தொலையாவிட 
ஜீ சாநதாணங்களறாதாதலா லதனைப்புசித்துக் தொலைக் 
கைஃகுக் காரணமாகவும், ௮ணவமலத்தைப் போக்குகைக் 
குக் காரணமாகவும், திச்கையினா2ல, சஞ்சித கன்மமெடுக்கு 
முடலின் கட்பொருகதி நில்லாதபடி சோதித்துப் போக்கு 
கைக்குக் காரணமாகவுர் தத்துவங்களைக்கூட்டி பாமேஸ் 
வரன் காரியபபடுத் துவமினன்று சொல்லப்படும். ஈடிப்பகான 
தேகத்தில் ஈ௫யொாமலிருக்கும் ஆன்மாவாகிய தன்னை மறை 
கீது நிற்பது தனுகரண புவனாதிகளேயாம். *$பொன்னை 
மறைக்கது பொன்னணி பூஷணம், தன்னை மறைத்தது தனு 

கரணங்களே ” என்று இருமக இிரத்திற் காண்க, 

உ-ம். *மலஙகளாக் சாற்சுழல்வன் றயிரிற் பொருந்துமச் 
துளவே” என்று மாணிக்கவாசசஸ்வாமிகள் சொல்லியிருப்பதை 
யறிக. 4 எழுமுடல் கரணமாதி யிவைமலம் என்றும், **சனுகரண 
புவனபடோகா தறபரம்ப£தம் ” என்றும், * மலமாயை கன்ம மாயே 
யர்திோதாய் மன்னிச, சலமாழம் பிறப்பிற்றங்க யிக்சகரை FpCw 
ஓம் ?? என்மம் ச௪-ஞா-சி-யிலறிக. 

கன்மமாவது., 

கனபா அணவம், மாயை, கான்மீசமென்கிற மும்மலங் 

BN CW oT TT BUT கிம்குமெனப்படும். தனுவின் செய் 
BUT) ம ழண்டாம். வித்தின்கண் மாமுண்டாய் மாத் இன் 
கண்வீச்துண்டா பிப்படி வொனள்றுக்கொன்று காரணமாய் வக் 

து தோன்றுமாறு£போல பிருவினைக்கீடாய் கன்மத தினாலலை 

உடலும், வடலின மல சன்ம முண்டா யிப்படி வொன்றுக்கொ 
ன்று காரணமாய் தொண்டு தொட்டு தொடர்ச்சியாய் வரு 
மெனப்படும். மோனி பேதங்களாகவும் இநர்திரியங்கக$ளேற் 
க்குறைவாகவும் சாதிபேதங்கர்ளாகவுமாக யிப்படி. பேதப் 
பட்டது கன்ம அுக்கீடாகையால் கன்மமுண்டென்றதெனக் 

% இரஇரியபேசதம் - னைக்கு கரக்கு.௮ுகியிரு ESV. பாம்புக்கு 
சட் செவியாயிருத்தல், கோட்டானுக்குக் கண் விரிவாயிருந் துர் 
தெரியாதிருத்தல். சாதகப்புள் வானத்திநீரையே யமபக்ஷித் திருத் 

தல் முசலியன, 
* சாதிபேசம்-சாரர், ஈரர்; மிருகாதி, 

மகாமகோபாத்தியாய 
கண்டர் உ. வே. சாமிநாதையட்
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போகம்புசிக்கைநிமித்தம் தூல சக் 
தம, அ.திசூக்குமமெனக் Bam opal, தமாகப் பொ பரந்து! மாம், 
நக்குமமாய காணப்படா 5 2 ரததலால் அ௮ரூபமாய் நின்று 
நுவரவர்கள் சன்மபலக்து£டாகச் சங்காரத்தைப்பொருந்து 
ரம். சங்காரகாலத்துமாயையை யடைந்திருந்து, சிருஷ்டி 

ரலத்து புக்தியையடைந்து, திதிகாலக்து சீவித் துவருமெ 
ரப்படும், சந் இரனுக்குப் பூணகலைப இனாறிற் காரணமாகிய 

கொள்க, அன்மாக்கள 

வாரு கலையெப்பொழுது மழியாமனிற்கமவ மற்றக்காரிய 

லைகளொவ்வோரிடங்களிலே யொடுங்கினின்று பின்புகூடு 

)றமுறமைபோலக் காரணமாகியமாயை யழியாமனிற்கவே 
ரமியமாகிய சூக்குமதேகமாகிய தத் துவங்களொடுங்கக கூடு 
near Ls mr Lb, 

தூலத்துக்குக்காரணம் சூக்தமமேன்பதுழதவியன. 
சூக்குமமான விரைகளிில தாூலமானமாகங்களுண்டா 

து போல சூக்கும தேகுத்திற் DID 2தகமுண்டாமென்றும், 

$க்குமமாகியமாயைகெட் த் தூலதேகப்பிரபஞ்சர் தோன் 

ிடாதென்றும், ஓர்மாச்தை வெட்டிப்போட்டளவில் அுதுக் 
ரக்காரணமாகிய அந்தமாத் தின்வேரினின் று மற்றொருமா 

டண்டாவதுபபோலச் சூக்குமவுடம்பினின்று தூலந் தோன்றா 
ரிற்குமென்றும், தூல? கககச்தைப்போலச் சூக்குா 2தகமழி 

ஈதாகையால் காசணகாரிபங்களுக் கழிவின்றியிரக்க?வ 

ஈரியப்பட்ட? தகங்களுமிவையிறறுலுண்டா மென்றும், தூல 

தக்ததுந்குவமபெரும்பூத 2மயமையுமென்றும், சூக்குமதே 
த்துக்குத் தன்மாத்திசையானியன்றவடி வென்றும், வடிவுக 
ளள்ளாஞ் சூக்குமமாகிய மாயையிலேகின்றுங் கன்மதினுக் 
டாகவுண்டாமென்றும், உருவ த்தி லைநின்று முருவந்தோன் 
மல் ௮ருவத் திலேகின்று முருவந்தோன்றுமென்றும், நரகா 
நபவத்துக்குப் யுரியட்டகமென்னும் யாதஞசைரீரமும், ஸ்வ 
த்கானுபவ ததுக்குப் பூகசாரமாகியபிரகாசசரீரமு முண்டா 
மன்றும், கன்மபலமபரிபாகமில்லா இருந்தால் வேறொரு 

யானியையும் பொருந்தாமல் அதிதப்பட்டு அறிவின் நியா 
£சததைப்பற்றி அர்தரான்மாவாகப்பாடாணமாகிய கல்லைப் 

பாலச் பறிதுகாலங்கிடந்து பாவபலம் பக்குவம்வக்தால்
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கெ௩டயராகத்தையடைந்து மிளீவுங்கன்மத்துக்கீடாகீப் பூத 
பரிஞஷமமானதேகத்தை யெடாநிற்குமென்றும், பாம்பானது 
தோலையுரித்துப் போட்டுப் போவ.துபோலும், பட்சியானது 
மூட்டையினின் தும்புறப்ப்பட்டிப்போவதுபோலும், பசசாயப் 
பிரவேசஞ் செய்வோசர்தக்கூட்டைவிட்டு வேளொருசரீசத்தல் 
பிரவேசிக்கு மாறுபோலுந் தூலதேகத்தைவிட்டுச் சூக்கும 
தேகத்துடன் போகிறசென்றும், இருவினையாகய புண்ணிய 
பாவகன்மத்.துக்டோாக யோனிகளிந் செனிக்குமென்றும், 
அ௮ர்தந்தயோனி அ௮க்தந்தயோனியாகவேசெனிக்குமென்றும், 
தெய்வயோனி மானிடயோனியும், மானிடயோனி தெய்வ 
யோனியுமாகாதென்றும், மானிடயோனி தாபரங்களாகா 
தென்றும், ௮ச்சுகள்மாறுமென்றும் ௮,காவ.து அகலிகை கல் 
லதானாளென்பதுபோல வுச்சுகளழிந்து போகுமென்றுஞ் 
சொல்லப்படும், 

அச்சுகள் மாறிப்பிறக்தமேன்பதற்தத் திட்டாந்தம், 

பூலோகத்திலே மானிடராயிருந்து மிகுந்த புண்ணியல் 
களைச் செய்தவர்களர்தச் சரீரமொழமிர்தால் தெய்வலோகத் 
திலே தெய்வசரீசமாயிருர்.து ௮ங்குள்ளபோகங்களைப் புசி 
sa ௮துதொலைந்தவாறே மீளவும் பூலோகத்திலேவந்து 
மானிடசரீரத்தையெடுக்கையினாலும், மயிர்க்குட்டிப்புழு ௮ச் 
சுமாறி வண்டாகையினாலும், பச்சைப்புழமு ௮ச்சுமாறிவேட்டு 
வாளியாகையினாலும், ௮ச்சுமாறிப்பிறக்குமென்றே சமயக்க 
ளெல்லாம் பொருள்கொண்டிருக்கின்றனவென்க, 

இருமறைக்காட்டில் விளக்குதாண்டினபல த்தால் எலிமா 
பலிசக்ரவர்த்தியாய்ப் பிறந்ததென்பதையும், இலம்பிப்பூச்சு 
சூரியவமிசத் திற்பிறந்து செங்கட்சோழகாய னாராய்ப் பூமி 
முழுதையு மாண்டு ஒப்பில்லாத சாசாவானதென்பதையும், 
கெளதமர்பாரியை முகலிகாதேவியைச் தேவேர் தரன் காமுற் 
௮த்தீண்ட வதுகண்டவர்: சாபத்தாலவள் கல்லானாளென்ப 
அத்யும், மாயன், மச்சியம், கூர்மம், வராகம், நாசசிங்கம், வாம 
னம், இசாமன், பரசுராமன், பலாமன், இரிவிக்சேமன், கிருஷ் 
ணன், என்லுந் தசாவதாரமெடுத்தாசரென்பதையுங்கொண்டு 
அச்சு.மாறிப் பிறக்குமென்பதை யு.றஇப்படுத் துமென்பதாம். 

5
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&-b *உடற்செய்தகன்டிமிர்த வுடல்வர்சவாஹறே [0 ன் 
னில், விடப்படு மூன்னுடம் பின்வினையிர்தவுடல் விளைக்குர் தொ 
டாச்சியொாயொன்றுக்கொன்று தொன்றுதொட் டகாதிவித் தி, னிடத் 
இனின் மராமரச்.இன்விச் தும்வர்தியையுமாபோல்”? என்றும், **தன்ம 
மோடதன்மம;ச் சானிருபயனுர் தத, ஈன்மை திமையினுமின்பசத் 
துன் பினுகாடிச்சாண, முன்னமேயான்மாவின்றன்மும் மலத்தோன் 
தா், கன்மமுமூலங்காட்டிச் காமியமலமாய்நிற்கும்'” என்றும் 
* இருவினையின்பதுன்ப்இவ்வுயிர் பிறச்.இறக்து, வருவது போவ 
தாருமன்னிய வினைப்பயன்கள் '? என்றும் ** விஇப்படி சூக்குமச் 
தேயுருவரும் வினையாலங்கே, வுதிச் திடாவுருவமாக வுருவருமரக்கள் 
வித்திற், கதித்செழுமாமும் வித். துங்கழியும் பின்னழியுஞ்சூக்ச, மதி 
ச்செழுகலைகள்போல வருவதுபோவதாமே ”? என்றும், * சரர்சகளா 
ய்ப் பிறப்பர்ஞாலச்,சமரராய் கண்ணிடாசே *' என்றும், : வெல்வுருவு 

நதன்கன்மான் மாற்றுவனிறைவன்ரானே ”' என்றும், **வண்டுக 
௭9 மாறுமயிர்க்குட்டி' மற்ரொர்சந்துப், பண்டையவுருவச்தானெ 
வேட்டுவஞய்ப் பிறக்கும், கண்டுிகாள்யோனி யெல்லாங்சன்மச் 
தான் மாறமன்றே'' என்றும், அகலிகைகல்ல தானாளரி பலபிறவி 
யானாள், பகலவன் குல,த்திற்றோன்றிப் பாரெலாமுழுதுமாண்டு, நிக 
ரிலாலரசனா கஞ்சிலம்பி நீடுலசம்போ்றச், ௪௪.௦ திலெலிசானன்றோ 
மாவலியாய்த்துத்தானே ?' என்றும், * உடல்விடா யோனிபற்றி 
யு.திப்பினு மு. திக்குமொன்றி, படர்வுருஅ.றும்பாவத்தாற் பாடாணம் 
போழ்து, கடன சாங்காலஞ்சென்றா ற் சடுமரச சனில்கீழ்க்தாங், 
டெருறு முருவங்கன் மச் சளவினிலெடுச்குமன்மே? என்றும், 
“பூசனாசரீரம்போனாற் புரியட்டகளுபர்சானே, யாதனாசரீ ரமாக 
யின்ப.துன்பங்களெல்லா, நா.தனாசாணையுய்ச்ச ஈரகொடு சுவர்ச்சர்து 
usps, இ.திலாவணுவாயோனி சேர்ர்திடுஞ்வேனெல்லாம் '? என் 
லும் ச-ஞா-௫த்தியாரிலும், * ௮ரவுசன் ரோலுரிவு மச்சனவும்வேற, 

ப.ரசாயம் போய்வருமப் பண்பும் - பரவிற், குடாகாச வாகாசச் கூச் 
தாட்டாமென்ப, தடாதுள்ளம்போமாறது ” என்று 9-ஞா-போத,த் 
இலும், “* புரியட்டசமே புரிர்சங்குண்ண, வுரியவுடரன்னைவிள ச் 
கும் '? என்றும், புண்ணியபாவத்தாலே பூச,த்தின்பரிமைச்தா, மண் 
ணிடைமனிதராக மற்றையவடி.வமெல்லாம் !? என்றும் காரணாகமம் 
சவ சருமோ,ச்திர,ச்.தமறிச. . 

பத்சாக்டிரமகிமை, 
பரமேஸ்வான் ,தன்மாக்கள் தரிசிச்சத்தக்ச பஞ்சாக்கா 

இருமேனி கொண்டபோது : ஈமசிவய”' மென்னும் பஞ்சா 
க௯றாமாபெ ஜர்தெழுத்தையே கொண்டருளி கிருச்சஞ்செய் 
தினசாம். இருவடியிலே ஈகாரமாசவும், வ் தியிலேமசரச
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மரகவம், இருத்தோளிலே சொொ௱மாசவும், திருமுகச்திலே 
வக௱£மாகவும், திருமுடியிலே யகாரமாகவுங் கொண்டரு 
ளினசெனப்படும். ஈகாசம் இசோதாயக்ஷ£ம், மகாசம்மலாக 
7ம், சிகொரம்பதியகஷரம், வகாரம் ௮ுருளட்சரம், யகாரம்வோ 
pues. நகாரம்-பிரமா, மசாசம்-விஷ்ணுசிகாசம்-வுருத் 
இசன், வகாரம்-ம்ேேஹேஸ்வான், யகாரம்-சதாசிவளனுமாம், யகா 
சம்-லிங்கம். வசாசம்-ராளம், சொரம்-மேற்பதுமம். மகாசம்- 

கண்டம், நகாரம்-கீழ்ப்ப துமமுமாம். ஈசாரம்-சத்தியோசாதம். 
மகாசம்-வாமம், சிகாரம்- அகோரம். வகாசம்-தற்டருடம். யகா 
ரம்-ஈசானமுகமுமாகத் இருமேனியானதெனப்படும், ௮ருவா 
ரூவம் அதாவது உபய*பமாகிய சகளநிட்கள சதாசிவமூர்த் 
இக்கும், உருவமாகய சகளமூர்த் திகளுக்கும் பஞ்சாக்காமே 
இருமேனியானதென்க, 

பஞ்சாக்கர தரிசனமென்ற து---ஈகாசம் - பாதம், மகாசம்- 
வயிரு, சிகாரம்- தோள்கள், வகாரம் - முகம், யகாசம் - இரு 
மூடி பெனப்படும், **நம௫வய”” மெனு மைந்தெழுத்தும் 
நிவ்ருத்தி, (97 இட்டை, வித்தை, சாக்த, சார் தியா த தமென் 
௮ம் பஞ்சகலைகளுக்கும் பீஜமெனப்படும். பஞ்சாக்கரதஇ 
னுள் 2ள சிவமும், சத்தியும், முர் இநின்று ஆன்மாவை நடுவே 
வைத்த முறைமை யதாவது ** சிவயஈம”” வென்றஇினாலே 
சிவன் அன்மாக்கள்பாசத்தைடீக்கி யனுக்ரெகஞ்செய்வனென் 
பது பொருளென்க. ஈமஸ்கரிக்கிறவன் அடுமையும், ஈமஸ்காச 
தீதைக் கொள்ளுகிறவ னாண்டவனுமாகையால் அன்மாக்கள் 
பாசத்தைநீக்கி யனுக்கெொகஞ்செய்கற சிவனுக்கான்மா அடி 
மையென்று சொல்லப்படுமாம். * ஊனஈடனமொருபா லொரு 
புர்லா - ஞானஈடர் தா னடுவேகாடு', என்றிருப்பதை யறிக, 
ஆன்மாவடுமையும சிவன் ௮ண்டவனுமென்டிற முறைமை 
யறிர்து பூசை யோமத் தியானங்களும் ஸ்ரீ பஞ்சாக்நாத்தா 
லே செய்யக்கடவதென்றும், ஸ்ரீபஞ்சாக்நாத்தை யுள்ள மரி 
யாஇியறிர்து புருவமத்தியிலே சிவன் ,தன்மாவுக்குப் பிரா 
னாய் Apap தன்மையுமறிர்து ௮ந்தச்சிவன் சானென்று 
சோகம் பாவஞ்செய்ய இந்தவான்மாவை யுள்ளடக்சச் வன் 
பிரகாசியா நிற்பனென்றுஞ் சொல்லப்படும்,



68 ஞானானர்தவிஎக்சம். 

ஐ -ம். ''௮ஞ்செழுத்தா லுள்ள மானுடஎம சண்ட சனை, யஞ் 
செழுத்தா லர்சடத் இதயத்தி - லஞ்செழுத்தா ற், குண் டீலியித்! சய் 

தோம சோசண்டஞ் சாமிக்கு, லண்டனாஞ் சேடனாம௫கு ?' என்று 
ச-ஞா-போ-தத்சறிக, 

பஞ்சாக்ஷ£த்தில் **நமூவய” மென்றது தாலுமாம். 
திவயஈம”வென்றது சூக்குமமாம். **சவயவ”யென்றத.-- 
காரணமாம். “awa” sain g மகாகாரணமாம், சிகாரம் 
மூதலாக யோதில் அருள்காடுமெனவும், பஞ்சாக்ஷரம் குரு 
மூகத்தா லறியவேண்டுமெனவும் படும். ஈம் மதலாக 
யோ திலருணாடாது நாடுமத சிம் முதலா யோதுநீசென்_து ” 
என்.றிருப்பதனாலறிக. 

பஞ்சாக்ஷரந் இரிபதார்த்தமா யடங்குமென்பது --ஈம, 
சிவ, ஆய, வெனப்பீரிக்கில் ** ஈம”? என்றது ஜீவாத்மாவை 
யும், “திவ?” என்றது பாமாத்மாவையும், :* ஆய” என்றது 
ஐக்கியத்தையும் * தத்வமசி”” வேத மகாவாக்கியத்இன் வாயி 
லாக விளக்டிக்காட்டு மெனப்படும், ஈகாசமகாரல்கள் பாச 
மாகவும், சிகொவகாரங்கள் பதியாகவும், யகாரம் பசுவா௫ிய 
ஆன்மாவாகவுர் இரிபதார்த்தமாக அ௮டக்கற்பாலதென்றறிக 
வென்பதாம். வேதம் நான்கிலும் மெய்ப்பொருள£க நிற் 
பது நமசிவயமென்ஸலும் பஞ்சாகூஷ£மே யாமெனப்படும். பஞ் 

சாகஷுாத்தில் தொண்ணூற்றாறு தத்துவமு மடங்கி நிற்கு 
மாம். ** தீங்கான தத் துவங்க டொண்ணூற்றாறுஞ் சிவாயகம 
வஞ் செழுத்திற் செனித்தவாறே” என்று ஸ்ரீ சங்கராசாரிய 
ஸ்வாமிகள் சொல்லியிருப்புதை யமிக, 

உ-ம், வேதகான்்கனு மெழ்ப்பொருளாவ்து சாசகாம ஈம9 
வாயவே? என்றும், 4 கவ்விரண்டு கால தாய் நவின்ற மவ்வும் வாய: 
தாய், சிவ்விரண்டு சோள்களாய்ச் றந்த லவ்வும் வாயதாய், யவ்வு 
ம்யவ்வுமூடியதா யெழுக்ச செம்மல் நேர்மையைச், செம்மை யோர் 
ந்து நிற்பதே வொயமைர் Crp pe cargo, “warrddas 
மாம் காளம் வசாரஞ், சகொரமேற் பீடர் தெரிக்கின்--மகாரர்தான் 
கண்டமேயாகுங் சலிஞாடிப்பீடம், பண்டிசமு ஈஃகாமையார்'' என் 
ம், சாரமே சத்தியோசாத முச நாடின், வகாரர் சான் வாமமென 
மதிக்சச்--சொரம், அசோசம் வகாரர் சற்புறாடமாகும், யசாரமீசான 
மூகமென் '' என்றும், சொல்லப்பட்டி ருப்பனதயறிச,
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₹ ஆம், ஊம், ஓம், சிவாயமம”” என்னு மட்சாங்களே 
மூலபஞ்சாகஷாமென்றும், அஷ்டாக்ஷமென்றுஞ் சொல்லப் 
படும், ஆம் என்றது - அடி, ஊம்என்றது - நடு, ஓம்என் 
றது”. இருவடி 9 என்றது - வம், வ என்றது - சத்தி, 
ய வென்றது ிவனென்னும் ஆத்மா, ந என்றது திரோதாய், 
ம என்றது மலர்பாதமுமாம், ஈகாசம் - பிரமம், மகாசம் 

விஷ்ணு, சிகாரம் - ருத்திரன், வகாரம் - மழேேஸ்வான், யகா 
ரம் சதாசிவனுமாம். ** அஞ்சுமூன்று மெட்டதா யநா தியான 
மர்இரம்”” என்று சிவவாக்கியரும், * ஞாலமதிலெட்டெழுத் 
அச் தெய்வப்பேராை நயர்தறியாப் பேதையறிவில்லாரசோடு 
என்று ஸ்ரீ சக்கசாசாரியஸ்வாமிகளுங் ஆ.றியிருப்பதையறிக, 

ஆதாரம், நீராதாரம், மீதானமாவன, 

“ain ஈமசிவாய”” என்றது ஆதாரமும், **ஒம் வாய 
ஈம?” என்றது நிசாதாரமும், "* ஒம் அம் அவ்வும் சிவாபூ” 
என்றது மீதானமுமாம். அதகாசமாவது - நடுமூலம், நிரா 
தாசமாவது - நடுஇருதயம். மீசானமாவது - புருவமத்தி 
யம், மீதானமாகய புருவமத்தியில் பேசொளிப்பிபையே 
நிசாதாரமென்பதாம். ஓம் என்றது உச்சியுமூலமுமொன்றா 
யூடுருவி கிற்குமென்றும், “சிவாய!” வென்ற து சோ திமயமாய் 

கிற்குமென்றும், ௮ந்தச்சோ தி Gag Ben, வெளி, உச்சி, 
உண்ணாக்குக்குமேலாய் காணவுர் தன்மயமாய் கிற்குமென் 
லும், அந்தப் பேரொளியே அ௮டிமுடிக்கு நடுவாய், ஈல்வினை 
தீவினைக்கு நவொய், இடைபிங்கலைகளுக்கு ஈவொய், இசவ 
பகலுக்கு நடுவாய் விளக் ௮ருவுருவில்ல்லா தானந் தமய 
மாய் நின்ற அ௮வனைக்கண்ட பாமஞானிகளே சாயுச்சயத் 
தைப் பெறும் பாக்கெவான்களெனப் படுவசென்றுஞ் சொல் 
லப்படும், 

பிரணவமகிமை, 

பிரணவம் உம்பர்ராயகன் நிருவாக்கி ஓுதித்ததெனப் 
படும், ', அந்தப்பிரணவம், பாப்பிரணவம், அபாப்பிரணமென் 
நிருவசையாம். பசப்பிணவமாவ.து - வாச்சிெயரூபம் ஒலி
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வடிவு சிவம் ஓம் என்பதாம், இத சச்தொனந்தீச் Get onus 
மாகிய சிவமே யின்பத்தைப் பெருக்கும் ஆதிக்கெயத்தோடு 
பொருந்தி நிற்பதாம். அபசப்பிரணவமாவது --வாசகரூபம் 
சரதவடி.வு சத்தி என்பதாம். இது மாயாசொருபமாய், சத்த 
வடிவாய்ச் சிவத். துவ வுண்மையாகய ஆதிக்யெத்தையுண் 
டாக்கி வான்மாக்களுக்கு. நன்மைகளையெல்லார் HUST. 
எல்லாப்பொருளுந் தோன்றுவதற்கு மூலமாயுள்ள இந்த 
௮பசப்பிணவ த்இனின்றும் இருக்கு முதலிய வேதக்களுந் 
தோன்றினவாம். 

அகார உகார மகாரமெனு மூன்றட்சாங்களையுங்கூட்டி 
ஓத ஓங்காரம் பிசணவமானதெனப்படும். Aig: Har srw 
௪த்இயும், நாதம் இரியாசத்தியுமாம். அகாரம் - பிரமா, உகா 
ரீம் = "விஷ்ணு, மகாசம் - ருத்திரன், விந்து - மஹேல்வான், 
நாதம் - சதாசிவலுமாம். இவர்கள் பஞ்சகர்த்தாக்களெ 
னப்படுவராம். அகாரம் சூரியப்பிகாசம்போன்ற மனதை 
யும், உகாசம் சோமப்பிரகாசம்போன்ற புத்.தியையும், மகா 
ரம் அக்கனிப்பிரகாசம்போன்ற ௮கங்காசத்தையும், விந்து 
திபப்பிரசாசம்போன்ற சத்தத்தையும், காதம் ஆயிரச்கோடி 
யாதித்தப்பிரகாசம்போன்ற புருடனையுமாக, அகார, உகார, 
மகார, விந்து, ராதமென்னுமைந்தக்கரங்களும் நிறைகிறையே 
யதிட்டித்து நின்று செலுத் அமெனப்படும். கடலின் சான தீ 
இலே மனதும், நீரின் தானத்திலே யான்மாவும், அலையின் 
தானத்திலே ஆன்மபோதமும், வாயுவின்தானத் திலே கன்ம 

ம், ஆகாயத்தின் தானத்திலே விஷயமுமாய் நின்றதெனக் 
ரள்ச, அகாரம் - ரேசகம், உகாசம் - பூரகம், மகாரம் - 

கும்பகமுமாம், 

ஆ தீமாக்களை Qa Rass sae திருவருள்புரிர்,சபாமேஸ் 
வரன் பராபரையான சத் தியின் துடையிலே தம்முடைய பெரு 
விர லல்குஷ்டம்கொண்டு சீறுகையினாலே பராசத்தி பொறு 

க்கமாட்டாமல் ஒவென்றனளாம். அப்போது பாமேஸ்வரன் 
இலென்றமைக்க அந்தயெழுத்து அகாசமானதென்றும், ௮ப் 

ஈத பசாசத்இ அடச்கமாய் உளவென்ன அ௮ர்தயெழுத்து 
உகாரமானதென்றும், ௮காரம் சிவழும், உகாரம் சத்தியுமாக
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உகாரங்கூடி. இண்ழுக்த்றன தென்றும், இலக்கத்தில் 
(எட்டி பெ அ௮சாரமும் இலக்கத்தில் (௨ ) இரண்டாகிய 
பசாமுங்க டள தொகைக்குப் (௧௦) பத்தன் போல wer 
சம் சீவனானசென்றும், சத்தியும் சிவமுங்கூடி ஆத்மாக்களைச் 
சினேகம் வருவித்ததென்றும், விந்துவாகிய ஈகாரந் திரோ 
தாசத் ண தியானது ஆத்மாக்களைப் பிரபஞ்சத் இலே யிச்சையை 
வருவித்ததென்றும் நாதமாக மகாரம் கிரியாசத்து ஆத்மாச் 
களைப் பிரபஞ்சத்திலே மெய்யென் நழுத்தாமல் சிவத்தில் 
ஆசையை வருவித்ததென்றும், இது சிவத்தோகூடி நிற்கு 
மென்றும், யவ்வானசீ£வன் இந்த உருக்க த்தைச் சத்திபெறா 
ளென் றறியாமல் நின்றது கேவலமான யிருளென்றும், எப் 
பொழுது பெறுவோமென்ற விசாரம் சகலமான பகலென் 

லும், இவை யிரண்டிற்கும் இரவு பகலென்று பெயசானதென் 
றும், இவை ஞானமுனறபைக்குச் சஃவாவத்தையென்றும், 
சேவலாவத்தையென்றும் பெயசானதென்றும், இந்தமுறை 
மை திருமூலே தீவருக்கு அ இ கபிலமாமுனிவர் இருவள்ளுவ 
நாயனார் வடிவமாகத் இருவாய்மலர்க்தருளியதென் றுஞ்சோல் 
ல்லப்படும், 

. சகலாவத்தையென்றஅ -- தறுகாணா திகளோடு முதல் 
வன் றன சிற்சக்தியால் கலைமூதலிய கருவிகளைத் தோற்று 
வித்து கருவிகளை அன்மாக்களுக்குக் கூட்டிக் காரியட்படுத் 
இட் போகங்களைப் புசிப்பிக்கையாம், 

2: கேவலமென்றது--சங்காரகாலத்திழ் றனதஇச்சாஞானக் 
கிரியைகள் விளங்காமல் மலமேலீட்டினால் மறைப்புண்டு 
இடைத்தலாம். 

உ-ம், 2 HUG. னுவ்வு மவ்வு மனம் புத்தி யாங்கா ரங்கள், 
செவ்விய விந்து bn eG இச தமோ டுள்ள மாகு, Cordele gy மெழு 
ததா மைந்து முணர்வுஇத் சொடுக்கு, மாறு, பல்வமுச் இரையும் போ 
லும் பார்க்இலிப் பண்புர் தோன்றும்”, என்றும, அயனி யரனுமீசர் 
“சதாசிவ ரதிசெய்வங்கள் '' என்றும், ச-ஞா-9-யிலும், :* எட்டிரண் 
டூம் கூடியே மிலில்கமான சேவனை, மட்டசா யும் முளே மதித்த 
சோச்ச வல்லிசேற், கட்டமான பிறவியின் கருக்சடல் கடக்சலாம் '? 
என்றும், * ௮சாரசாரணச் தளே யனேசனேக ரூபமாய், உகாரசாச 
ணச்துளே உருதரித்து நின்றனன், மகாரசாரணத்துளே மயங்க
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சின்றவையகஞ், சசொகாரணச். களே செளிர்தசே வொயமே ” ஈன் 
லும், “அழிவிலாத நின்றதே ௮சாரமும் உசாசமும், கக்ரிகைரான 
சோதியுங் குலாவிகின்ற தவ்விடம், வெளியசாகு மொன்றிலே விளை 
ந்ததே வொயமே ” என்றும், ** மீன்றசாயு மப்பனு மியங்குகின்ற 
நா.தமுர், தோன்றுமோ செழுத்தினோடு சொல்லவேறு மில்லையே ?? 
என்றும் வெவாகஇயரும், :: எட்டுமிரண்டு முருவான லிங்கத்தே?? 
என்று வுண்மைவிளச்கத்திலும், **௮௪ர முதல வெழுச்தெல்லா 
மாதிபகவன் முதற்றே யுலகு ? என்று இருவள்ளுவமாயனாரும், 
அகார உகார சொர நவொய, வகார யகார வாரியெனவே, ஈகார 

மகார மிரண்மெறுத்துச், சார முதல்வன் றந்து நின்றானே ?? 
என்று இருமந்திரத்திலு மறிச. 

ஊமை யெழத்தாவது. 

பாத் துக்கப்பால் சிற்பாம் உகாரம், அவ்வுகாரத் இன்மே 
‘Co தற்பரம் அகாரம், ௮வ்வகாரத்தின்மேலே வெப்டாழ் 
சிகாரம், ௮ச்சீவப்பாழுக்குமேலே பாப்பாழ் யகாரம், அந்த 
யகாரத்தின்மேலே பெரும்பாழாகிய வெளியே ஊமையெழுத் 
தென்பதாம். ஒங்காரம் ஊமையெழுத்திற் பிறக்குமாம். ஓங் 
சாசத்இல் அகார உகாச முதித்துகிற்குமாம், அ௮வ்வெழுத்து 

நாதமும், உவ்வெழுத்து விந்துவும், ஒவ்வெழுத்து மகா 

மேருவுமா மென்க, உகராசத்தில் மவ்வும், ௮காசத்தில் யவ் 
வும் வவ்வும், சிகாரத்தில் மவவும், மவ்வில் ஈவவுர் தோன்று 
மெனப்படும், 

உ-ம். ஒங்கார முதலூமை சனிற்பிறக்கு மொல்வெழுச்இ 
லீசெழுச்து மு.திச்து நிற்கும், பாயகசான உவ்௮வழுத்தில் மவ்வுக் 

தோன்றும் பகர்ந்த அவ்வில் யவ்லெழுத்தும் வவ்வுந்சோன்றும், 
நீங்காச சிவ்வெழுத்தில் மவ்வுந்தோன்றும் கின்ற மவ்வில் ஈவ்வெழு 
தீ.து கோய்ச் சோன்றும் '” என்று ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வாமிகள் 
வுடலறி விளச்கத்திற் சாண்க, 

சுழழனையாவது. 

௮நத நாதாந்தச்சோஇியடைகூி மனம்வாக்குக் காயமெனு 
மூன்று மொருமித்,அ ப்ரமார் இரத் டிலே நோக்கவும் நோக்கு 
மிடமே சுமுமுனையெனப்படும், இதுவே ஓங்காசமாய், மந் 

இசகரியாய், கடவுள்காடியாய், ௮க்கினி, ஆதித்தன், சர்இ 
சன் என்னு மூன்றுமொன்றான விடமீயிருச்குமென்பதாம்,.
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ஆதாரழல அக்ஷ£ங்களாவன. 

சூரியகலையில் சரம் நடக்கும்போது அதாசதேவதை 
யறிய (1) ௮ம், உம், சிம், வம், ஒம் (2) ௮வ், மவ, ஓம் ஈம 
சிவய, (8) உம், ௮ம், சவ, சிவயகம, (4) வொயநம, ஓம், 
யும், (5) சிவசிவா, ௮வ், உவ, சம், ஓம், (6) மவ, உவ, 
நமசிவாயா, என்று உச்சரிக்சகப்படவேண்டுமாம். 

சர் இரகலையில் பூதி ஈடச்கும்போது--(1) ஓம், கலீம், 
நமசிவாயா, ௮வ, ஓம், (3) ஓம், &யும், *சிவ, ௮ங்ஷெ, (8) 
சிவாயாம, ம், உம், ஓம், (4) ஆம், உம, மம், ஈம், ஓம், 

(5) யம், ரம், ௮ம், உம், மம், ஓம், (6) ஈம், ஓம், ௮ம், உம், 
மம், என்று உச்சரிக்கப்படவேண்டுமாம். 

சேசகம், பூரகம், கும்பக மிதுகளிலுள்ள அ௮க்ஷ£ங்களைப் 
பிரித்து குருமுகத்தி லறிர்துகொள்க, 

ஓம் சமஸ்த மந்திராதிகளுக்த ழதன்மையேன்பது. 

ஒம் யென்ற உதருஷ்டமான ஏகாக்ஷரத் இனால் விளங் 
கப்படுகிறதெதுவோ அதுவே பிரமமெனப்படும். சமஸ்த 

வேதங்களும், சாஸ் தரங்களும், இதிகாசபுசாணா இகளும், சம 
ஸ். த சப்தங்களும், ௪மஸ்த மக்இசா இகளும், பிணவாகாரமா 
கிய தல்காரமே மூலாதாரமாக முதன்மையாய் நின்றொலிக் 
கின்றனவாம். ஆந்திரம், கானாடகம், உடுதி, மஹசஷடகம், 
செளராஷடம், பங்காளி, குஜராத்தி, முதலிய பாஷைகளைக் 
கற்கத் துவக்கும்போது முதலில் “gq ஈமட௫ வா ச தம்? 
என்னுஞ் சடாக்ஷ£த்தைக் கற்றபின் மற்றறுக்ஷரங்களைக் கற் 

அர் சகசமாயும், முதலில் கற்குமக்ஷரங்கள் ஒம் ஈமசிவாய 
தம் என்பதனால் ஓம் முூதலாசு நகின்றொலிக்கின்றதாயு 

மிருக்கன்றதென்க, 

₹ ஓம் ஈமோராசாயணாய ”” என்று வைணவதிருமர் இரத்த 
லும், **ஓம் பிரசன்னாஞ்சிரேயல்' ப்சபா இவயகாயம்”” என்று 
மாத்வர்களது இருமர்திரத்திலும், * ஒம்பசவஇி பாக்யவதி ” 
என்று சாக்தேயர்களது திருமந்திரத்திலும் * ஐம் கஜமு 
காய ௮ஜமுகாயகம௦” என்று sen Hus Hutson gi திரு 
மந்திரச்திலும், ஐம் சசவணபவ ஷண்முசுதேவ” என்று
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கெளமார்த்தர்களது இருமந்தித்திலும் ஒம் மூதன்ளடியாக 
நின்றொலிப்பதாயு மிருக்கன்றதென்க. மோக்ஷநிலையையடை 

ந் துய்ய விரும்புர் தேவதைகளும், ஞானிகளும் சா.தனைசெய் 
வதற்குரிய நற்கருவியாயுநின்றது ஒங்காரப் பிணவமேயா 
மென்க. ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் வேதங்களுக்கெல்லரம் கா 
னே பிரணவமாயிருக்கறே னென்றார். '*ப்ரணவஸ் ஸர்வ 
வேதேஷு”” என்றும் 4 மேதயம் பலவித மோங்காச ௬௧ 
evrinwg Saag” என்றும் பகவத்தேையிலறிக, 

உ-ம், ஒங்காரம் பிந்துசையுச்சம் நித்யம் இயாயந்தி யோகி 
நாம், சாமதம் மோக்்ரம் சைவ ஒங்காராயகமோரஈமா ௦”? என்று 

சவெரசசிய மூலபிஐச்திலும், “*ஒமென்னும் பசமசனில் வேச 
மாதி வுற்பவிக்கு மாலம் வித்தி லுதிச்சுமாபோல், ஒமென்னும் us 
ம.தனை யுணர்ர்சார் தானே யுணர்ந்தார்கள் வேதாதியுரைகளெல் 
லாம்!” என்று புஜண்டர்தாலிலும், “* அலூய சீர்பிரணவ த்தை யு 

ர்ர்தவசே வீட்டின்பமடையவல்லார் ?” என்று அசஸ்இயமாமுநிவர் 
ge 910 ஒங்காரமாய்கின்ற வச்துவிலே யொருவிச்து வந்து, பாங் 
சாய் முளை,ச்,ச பயனறிந்தாற் பதினாலுலகு, நீல்காம நீங்கி சிலபெற 
லாமிந்த நிச்சயந்கான், அங்கார மும்மச மற்றோருபசேச மாமன 

மே '? என்று பட்டண துஸ்வாமிகள் பாடலிலுங் காண்ச, 

ஓர் மோழி யுபதேசமேன்பது. 

ஞானாசாரியரா லுபதேிக்கப்படும் ஜர் மொழியென்றது 
பிரமஸ்வரூபமெனவும், ஒப்பற்ற பிரணவமாகிய மூலமந்திர 
மெனவும், மோனமாசச் சொல்லாமற் “சொன்னதெனவும், 
வாசியினாற் சாட்டும் பேரின்ப வுண்மையெனவும், சின்முத் 

இரையாற் காட்டு மறுத்தமெனவும், சும்மாயிருத்தலெனவும் 
படும். இந்த ஒருமொழியாலே வேதாகம சாஸ் இர புராண 
முதலியவைகளும், சரியை, கிரியை, யோகபாவனைகளு மெர் 
ழிந்து போமென்றும். அண்டங்களும் பிருதிவி முதலிய 
பஞ்சபூதங்களு மொடுங்குமென்றும், ஆத்மஸ்வரூபமாகய 
தீன்னிலையைச் சாட்டுமென்றும், ௮சைவற நிற்குந்கன்மை 
யை யுடையதென்றும், சாயுச்சியெபதவியை யடைவிக்குமெ 
er gi கூறப்படும். 

௨-ம். *ஓ மென்னு மோக்சாரத்தள்ளே யொருமொழி ?! 
என்று இருமர் தரத்திலும் * மொழியாலுனர்க்ற் குறிச்சப்படுமெ
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ன்று மூதறிவல்” என்றும் “* அழியரீவிசசஞ் சிற்றம்பலாடி, 2யக 
ம௫ழ்ர்து, விழியாலெனச் களிச்சான் வீழ்த்சே ஸின்பமே லிட் 
டே”? என்றும் சற்றம்பலராடியிலும், (! கருணைவிழியதனால் ௮௬ 
வினைகளற கோக்கி யாணவமேபோக்க ?? ஏன்று மஹாவாக்யெத்தி 

லும், 4 மும்மாயைக்கப் பாலா முப்பாழுங்கண்டு நீ சும்மாயிருவெ 
ன்ம் சொன்னா னம்மானை '? என்று அத்துவிதச் சலிவெண்பாவி 
லும், *: சும்மாயிருக்கவைச்சான் சூத்த.ச்சை ரானறியேன்'' ஏன்று 
பட்டண ச்துஸ்வாமிகள் பாடலிலும, ** சொல்லரிய ரெறியையொரு 
சொல்லாலுணர்த்தியே சொரூபானு பூதிகாட்டி”” என்றும், “சோதி 
மவுனியாய்த் சோன்றியவன் சொல்லாசவார்த்தையைச் சொன் 
ஞண்டி சோழி”? என்.றும், * சொன்னச்சொல் லேதென்று சொல் 

வேன் யென்னைச் சூதாய்ச்சனிக்சவே சும்மாயிருத்தி, முன்னிலை 

ஏது மில்லாதே சுகமுற்றச்செய்தே யெனைப் பற்றிசக்சொண்டாண் 
டி? என்றும், தாயுமானஸ்வலாமிகள் பாடலிலும், !: வல்லவன் புகல் 
வன் வாழவொரு மோனமொழியா, லொல்லைசண்டு”” என்று சச் 
அவராயஸ்வாமிகளும்,  ஒங்காரத் தட் பொருளை வொருமொழியா 
லுணர்ச்திப், பாங்காக ஊண்டவர்க்குப் பல்லாண்டு கூறு தமே”” 
என்று இயாகராயஸ்வாமிகள் நூலிலும் ': ஒருமொழியாலே சுருதி 
யாகமதா லுயர்புசாண முமெலாமொழிபும், ஒருமொழியாலே சரிஷய 
ஈந்திரியை யோகபாவனையெலாமொழிஃும், இருமொழியாலே அண் 
டபூசங்க ளொடுங்கிடுந் தன்னிலை சோன்.றம், ஒருமொழி சும்மா 

யிரு ச்தலாம்தனா லொப்பிலாச் சிவப தமடைலார் ?” என்று நிஷ்டானு 
பூதியிலுல் கர்ண்க, 

பிரணவம் நாலாம் வநணத்தார்க்கா மேன்பது, 

வைதீகத்திலும், ராமாயணத்இல் கிருதாயுகக்கரமத் இல் 
பிரம, க்ஷத்திரிய, வைய, சூத்திரரென்னு நால்வர்க்குக் 
திபோழுக்கியஞ் சாற்றுவ து£பால, பிரமாண்டபுசாணத்தில் 

இருதாயுகத்திற்குப் பிராமணசர்நியாசி முக்கெயன், திசேதா 
யுகத்திற்கு க்ஷத்திரியசர்நியாசி முக்யென், துவாபாயுகத் 
இற்கு வைசியசர்நியாசி முக்யென், கலியுகத்திற்கு சூத்திச 
சந்நியாசி முக்கெயனென் நிருத்தலானலும், ப்ரணவப் பூர்வப் 
சசாத மறியாதவன் குரு வல்லனென்று கூறுதலானும், 

ஸ்ரீ மகுடாகமத்தல் £* நிர்வாண இக்ஷிதே சூத்சே பிரவஞ்ச 
நியோ ஜயேத்'” என்றிருத்தலாலும், காமிகச்இிஐு மப்படி. 
யே சொல்லப்பட்டிருப்பதானும், பிராமணர் முதல் பத்து 
சாதிக்கும் பிரமசரியம், இரத்தம், வானப்பிரத்தம், சக்நி
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யாசீமென்னு நான்காச்சர்ம முண்டென்று இந்திய விசுவ 
சாதாக்கயெத்திற் கூறப்பட்டிருப்பதானும், விசிஷ்ட சமயி 
மூதலாயினார்க்குப் பிராமணியங் கொடுத்திருத்தலாலும், 
மேல்சைவர், ௮கா.இசைவர்; ௮ இசைவர், மஹாசைவர், ௮.நு 
சைவர், ௮வாநர்தாசைவர், பிரபாசைவர், அர் இசைவர்; என் 
னும் பேதமான சைவருக்குள் ௮காதிசைவர், பிரபரசைவர், 
௮ர்.இசைவர் நீங்கலாக மற்ற சைவர்களுக்கு விசேஷதர்ம 
மாகிய பஞ்சமகாயக்கயம் கூறுன்றமையானும், விரசைவம் 
மோச்ஷா திகளனலுட்டித்தற்கும், மற்றச் சாமான்னியசைவம், 
மிசரசைவம், சுத்தசைவமெனு மூன்றும் மந்தாதிகளனுட் 
டத்தற்குங் சாணமானதென்று சொல்லப்படுவதாஸும், சூத் 
இரர்கள் புலைய/களாகிய விவர்களில் எவர்கள் பகவானை ஈம்பி 
யிருக்கறார்களோ அவர்கள் பரமபதம் சேருவார்களென்றும், 
பிரமபதத்தை யடைவார்களென்றும் பகவத்தையில் ** மாம் 
ஹிபார்த்தவ்ய பாஸ்ரித்பயே பிஸ்யு 6 பாபயோகய? ஸரியோ 
வைஸ் யாஸதா சூத்சாஸ்தே பியாக்தி பாசங்கிதம்'” என்று 
கூற்ப்படுதலாலும் பிரணவம் காலாம் வருணத்தாருக்காமென் 
பது பிரஸித்தமேயா மென்கவென்பதாம். 

பத்சமகாயக்கியமேன்பது. 

பஞ்சமகாயக்கியமென்பது -- மீம்பெரும் வேள்விகளெ 

னப்படும். ௮வையாவன?: பிரமயக்கியம் ௮தாவது--வேத 
மோதுதல், பிதூர்யக்கியம் அதாவ - ௮ரஈத்தினாலாவ.து 
ஜல தருப்பணத்தினாலாவது பிதுர்ககைக்குறித.து இருப்இ 
செய்வழு. தேவயக்கியம் ௮தாவது-தேவதைகளைக்குறித்து 
௮க்ரியால் வோமஞ்செய்வது. பூதயக்கியம் ௮தாவது-காக் 
கையாகிய வாயசபலி முதலானவை வைப்பது, மானுடயக் 
சியம் ௮தாவத-௮இதிகளுக்கு சாப்பாடு போடுவது, இச்சு 
aa gues ua பஞ்சமகா யக்கியமெனப் படுவதாம். 
இரந்த 88நது் இனர்தோறும் கருகஸ்தனுக்கு சரமமாக மக 
ரிஷிகளால் விதிக்கப்பட்டிருக்கன்றனவென்க, வேள்வியயென் 
ற௮-- ஆராதனை, ஈகை, ஓமகுண்டம், மகராள், யாகம் என் 
பனவாம்,
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ஏந்தும் ௮ல்லது அம்மி, முறம் அடைப்பம், உல், உல 
க்கை, சண்னிர்க்குடமென்னு மைர்தையும் இருகஸ்தன் * உப 
யோகப்படு தீதிக்கொள்ளுவதினா லவளுக்கு 8வகைக் கொலை 
பாதங்க ஞளண்டாகிறதென்றும், அவைகளைப் போக்குதறழ் 
காக மகாரிஷிகளால் மகாயக்கியம் வி திக்கப்பட்டதென்றும், 
இந்த மகாயக்யெங்களைத் தினந்தோறுச் தன்சக்இக்குத் தக். 
கபடி. யெவன் செய்கிறாே னோ ௮வன் கிருகஸ்தாசீர்மத்தி லிரு. 
நீதபோஇலு மந்த 6ந்து கொல்பாவதோஷங்களை யவனடை, 

கிற தில்லையென்றும், மதுசாஸ்இரம் மூன்றாவகத்இயொயத்தி 
லைம்பெரும் வேள்வி செய்தற்கேது கூறப்பட்டி oo pO sor 
௮ஞ் சொல்லப்படும், 

வேள்விகளாவன, 

கன்மவேள்வி, தபவேள்வி, தியானவேள்வி, ஐபவேள்வி, 
ஞானவேள்விகளெனவைத்தாம். இவற்றில் கன்மவேள்கியா 
வது. -வெடிய ர துகாழிசைக் கெழுச் திருந்து அந்த வரு 
ணாச்சாமத்துக்குரிய கிரியைகளை ஏற்றக்குறைச்சலறப் பண் 
ணுகையாம். தபவேள்வியாவதலு- சர் தராயணம் gage if 
யாஇசாப்பிடாமை விரதங்களினாலே தேகத்தைக் தபிப்பிக் 
இறதகாம். ஜப மவள்வியாவத-- ௮ந்தர்த வருணாச்சரெமாநு 
குணமான மர்இரத்தை வாசகமாக ரசஸ்யமாக மானசமாகத் 
தான் ஜபிப்பதாம். இயானவேள்வியாவது --- இருதயாதி 
ஸ்தானங்களிலே மூர்.த்தகளைப் பலகாலும் இயானிப்பதாம். 
இந்நான்கும் போகத்தை யூட்டுவனவாம். 

ஞானவேள்வியாவத---ஞானநூலதனை Curse, ௮த 
ண்ப் பிறாக் கோதுவித்தல், ௮ர்.நூற்பொருளை தமது மதி 
Hus Bre பிறர்க்குக் கேட்பித்தல், அர் நூற்பொருளைத் 
தான் ஈன்றாகக் கேட்டல், குறைவில்லாத வப்பொருளைச் 
சிந் இத்தலென 8 வசையாகு மெனப்படும், ஞானவேள்கி' 
வீடுபேற்றத்தைத் தருவதாம். கன்மம், தபசு, ஜபம் தியான 
மாகிய நான்சனையுமதுட்டித்தால் பெறும்பலன் யாதென் 
னில்? அவைகளின் வழிநின்றனுட்டி தீதவர்களுக்குப் போ 
ச்த்தைக் கொடுக்குமாம். யோகம்புசித் துத் தொலைந்தவா 
நே மற்டுறாரு சரீரமெடுத்தற்குள் காரணமாம். இவையிற்:
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ரூலே மோட்சமுண்டாகாதாம். இத்தன்மையுடையகரதலி 
னாலே மோட்சத்தையடையக் கருதின ஞானபான்ஷள் விர 
ட்டமாகிய மேலான ஞானபூசனையே யனவசசதமுஞ்செய்வார் 
கள் என்றதென்சு. விசிட்டமென்றால் மேலானது. 

கன்மம், தபச, ஜபம் இயானமாஇய சான்கும் ஜன்றுக் 
கொன்று மேற்பட்டிருக்குமாம். அல்தெங்கனமென்னில் ? 
சன்மத்தைப்பற்ற தவம் பதின்மடங்குபல மஇகமென்றும், 
அத்தவத்தைப்பற்ற, ஜபம் நூ.றுமடங்குபல மதிகமென்றும், 
ஜபத்தைப்பற்ற தியானம் நூறுமடங்குபல மதிகமென்றும், 
அதனைப்பற்ற ஞானயாகமானது சாதனப்பிரயாசமற்பமாய் 
மகத்தான யளவற்ற பலத்தைக் கொடுப்பதாயிருக்குமாம். 

உ-ம், *ஞானதாறதனையோத லோதுவித்தனம் பொருளைச் 
சேட்பித்தருன் சேட்டனன்றா, வீனமிலாதிப் பொருளதனைச இந் 

,இி.த்தலைஈ் துமிழறைவ னடியடைவிக்குமெழின் ஞானபூசை, யூனமி 
லாச் சன்மங்கடபஞ் செபங் கடியான மொன்றுச்கொன்று யுருமவை 
ட்டுவது போகம், மானமையான் மேலான ஞானத்தா லரனையர்ச் 

கபர் வீடெய்,த வறிந்தோரெல்லாம் '” என்று ௪ - ஞா - ௪, 

புண்ணியபாவ கன்மங்களாவன். 

புண்ணியமென்றது - தர்மம், ௮து ஞானாதிக்கு உபலக்ஷ 
ணம். பாவமென்றது - அதர்மம், ௮து ௮ஞ்ஞானாதிக்கு 
உபலஅஷணம். உபலக௯்ணமென்பது - ஞாபகமாம். 

தர்மமாவது - தர்மம், ஞானம், வைராக்கியம், 88ஸ்வரிய 
மெனு ரான்குவிருத்திகளையமுடையதாம். சாத்விககுணாதிக் 
யத்தாலே யதாவது சாத்விககுணமிகுதியினாலே தாமம், 

ரனம், வைராக்கயெமெனு மூன்றும், சாஜசகுணா இக்யத்தா 
ல சாகப்பிரவர்ச் தயான 88ஸ்வரியமுமுண்டாயினவாம். தா 

மதகுணமிகுதியினாலே அதர்மம், ௮ஞ்ஞானம், ௮வைராக் 
ம், ௮ரைஸ்வரியமெனு நான்கையும் விருத்தயாசவுடை 

யதென்ச. இவையிற்றின்பலன்களாவன :-- தர்மத் தினாலே 
ஸ்வர்க்கமும், ஞானத் இஞலே பதமுத்தயும், வைாக்கியத் 
இனாலே பிரகரு இலயமும், 88ஸ்வரியத் இனாலே யதேஷ்ட$9த் 
இயுமாம், அதர்மத்தினுலே பசுபக்ஷியாதிகள் சகாமும்,
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அஞ்ஞான த் தினாலே காகப்பிராப்தியம், ௮வைசாக்கயத் இனா 
லே பட கமும், ௮ரைஸ்வரியத்தினாலே ௮பிஷ்டவிக்னமுமு 
ண்டாகுமாம், இவற்றுள் பேததருமம் இயம நியமமென 
விருவிதமாம். இயமமாவது - ௮ஹிம்சை, சத்தியம், ஆஸ் 
தேயம், பிரமசரியம், தயை, ஆரஜவம், penn, Sis, Mgr 
சாசம், சவுசமெனப்பத்தாம். கியமமாவது - தபசு, சர்தோ 
ஆம், ஆஸ் இக்யம், சானம், ஈஸ்வாபூஜை, சித்தார்தசெவணம், 
லச்சை, பக்இ, செபம், விரகமெனப்பத்தாம். இயமகியம 
வகைகளின்கிரிவு முன்னியற்றிய உண்மைப்பொருள்விளச்க 
மென்னு மூலிற் கண்டுகொள்க, 

புண்ணியகன்மங்களா வன, 

ஒழுக்கம் ௮தாவது குலதாமம்வழுவாமை, இது எல் 
லார்க்குஞ் சிறப்பினைத்தருவதாம். இன்பத்தை யுண்டாக் 
குவதற்கே காரணமாயிருத்தலினால் உயிரைப்பார்க்கிலுஞ்ற 
ந்ததெனப்படும். ** ஒழுக்கம் விழுப்பர்தாலானொழுக்கமுயி 
ரினுமோம்பப்படும்'” என்றார் திருவள்ளுவகாயனார். அன்பு 
அதாவது மாதா பிதா குரு தேவதாபக்தி யென்பனவாம். 
அருள்-௮ தாவது எல்லாரிடத் தும்வைத்தகிருபை. ஆசாசம்- 
௮சாவது வேதாகமங்களிற்கூ.றியவற்றை ய.நட்டிக்தல். உப 
சாரம் - அதாவது பெரியோரிடத் தனக்கியன்ற யாதானு 
மோருபசாசஞ்செய்தல் - உறவு - தாவது பெரியோரிடத் 
_தல்வைத்தமித்திரபாவம், சீலம் - ௮,காவ.து ஒருகெறிப்பட்ட 
நல்லறிவு. ** ஞானமுஞ்சிலமு ஈல்லறிவாகும்”” என்றிருப்பதா 
abs. வழுக்கிலாத்தவம் அதாவது சார் தராயணமுதலிய 
நியமவிசதம், தானம் அதாவது சற்பாத்திரத்திற் ருன்றே 
டிய பொருளைச்செலுத்துதல். இது உத்தமாஇபேதத்தான் 
மூவிதமாம். அவையாவன :-- பெரியோரிருக்குமிடர்தேடி. 
ப்போய்ச் தனக்யென்றதைக்கொடுத்தல் உத்தமமும், ௪ற்பா 
தஇரத்சை தன்வாய்தலிலழைப்பித,துக்கொடுத்தல் மத்திம 

ஓம், தன்னைவர் தட்டி சேட்டிருக்கையினும் இன்மு சாளை 
யன்று சண்ணழித்துப் பின்புகொடுக்சை யதமமுமாம். வர் 

,இத்தல் அதாவது பெரியோரமுதலாயினாசைத் தோத்திரஞ் 
செய்தல். வணக்கம் அதாவது தான்வணக்குதற்குரியாசை 

மகாமகோபாத்மாய, டாக்டர்
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வணக்கஞ்செய்தல், வாய்மை அதாவது ஒருச்கா ஓஜ்தவறு 
தல்சொல்லாது வுண்மைசொல்லுதல், அழுக்கிலாததூறவு - 
சாவ சர்வசங்காரபரிதயாகம், அடக்கம் ௮தாவது குலக 

கல்வி நிறைவாயிருக்தாலும் கர்வமில்லா இருத்தல், ஒருவன் 
அடக்கமானது தேவருலகத்திற்செலுத்துமாம். அடங்கா 
மையானது நகரகத்திற்செலுத்துமாம். :: அடக்கம் ௮மாரு 
ளுய்க்கு, மடங்சாமை யாரிருளுய்த் அவிடும்”” என்றார் இரு 
வள்ளுவகாயனார், ௮றிவோடர்ச்சித்தல் ௮,சாவ.து ௮வசவர் 
சாத் இர சூச் இரங்களி னோ இயபடி யவரவர்கொண்டதேவதை 
யைப்பூசித்தல், ஆதி யதாவது லக்கினிகாரியம், கபிலபூஜை, 
ஆலய சேவை முதலாயின. இந்தப்பதினாறும் இவைப்போல் 
வனவும் புண்ணியகன்மங்களென்பனவாம். 

பாவகன்மங்களேன்பது - புண்ணியகன்மங்களுக்குமா 

ரய் வருவனவெல்லாம் பாவசன்மங்களெனப்படும். 

புண்ணி.பபாவமெனகிற விரண்டுவிஷயத்தானும் ௮ஞ்ஞா 
னமே பொருந் தியிருக்கப்பட்ட மலங்களா ய. அழுக்கை 
அதாவது கருமங்களாகிய வியாதிகளை ஈஸ்வான் போக்குவ: 

னாம். தேகத் துக்குக்காரணமாகய கருமத்தைப்போக்குகை 
யால் வைச்தியகாதனென்னும் பெயர் சிவனுக்குண்டான 

தென்க வேதாகமங்களி லனுக்கெகம்பண்ணினபடி 2ய நட சீ கீ னு டூ 
ந்தவான்மாக்கள் ீஸ்வரியத் துடனே பொருக்துக்தலங்கள் 
இர் தஇாரலோகாஇகளெனப்படும், ஈரகமாவது - துன்பம் பாவ 
பலனாம். ஸ்வர்க்காஇபோகம் புண்ணியபலமெனப்படும். புண் 
ணியபாவம் துவந்தமாயினார்க்கு மத் தஇியலோகமாம், & னூககு மத 

உ-ம். **ஒழுச்சமன்பருளாசாசர மூபசார மு.றவு€லம், வழுச் 
இலாத் சவம் சானககள் வர்.இ.ததல் வணங்கல் வாய்மை, யழுச்லாச் 
அ.றவடச்ச மறிவோ டர்ச்டுத்் சலா, யிமுச்ிலா வ2ங்களானா லிம் 
குவன் பணியறங்கள் '” என்றும்,  அருளினா லுரைச்ச.தாலின் வழி' 
வராத தன் மஞ் செய்யி, னிருளுலா நிறையச் துன்பச் திட்டிரும்பாம 
திர்ப்பன், பாருளூலாஞ் சுவர்ச்சமாதி போசத்தாற் புணியுச்தர்ப் 
பன், மகுர்லா மல்ங்கடீர்க்கு மறார்திவை nes Rens” cor gu 
“ அண்ணிறு மின்ப.துன்ப டீருச்தியே வினையறுப்பன் !? என்றும். 
ச... ஞா- இடயிற்சாண்ச,
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*ன்மயாகாத்களாலடையும்பயவைது, 

கோதானம், பூதானம், முதலாக வுண்டான தானங்கள், 
௮க்ரி ஷ்2டோமாதியான யக்கயங்கள், கங்கைமுதலான 
தீர்த்தங்களாடல், பிரமச்சரியாதி யாச்சாமறுட்டி த்தல், பள் 
சாக்கினி மத்தியிலிருக்கை, பிராய்ச்டித்தங்கள், விரதங்கள், 
௮டையோகங்களாகிய விவையிற்றுக்களை பண்ணின பேச் 
அக்கமில்லாமற சுகம யஅபலிக்குக தலமாகையினா?ல ௬௪ 

ர்சக்கமென்னும் பெயராபுள்ள தேவூலாகச்தையடைந்து 
சுகத்தைப்புுத்துக் கன்மத்துக்கடோன 2தகக்தை யெடுப்பச 
களெனப்படும். கருமயோகிகளுக்குத் கால, சப, தத்த, 
யாத்திரை, தேவதாபக்இி யாதஇசற்கருமங்களினா3ல த்த 

சு த்திபுண்டாய் ஞானஞ் சித் இக்குமென்சு. 

நீன்மலதானமீலலாதார்க்த சநந நீரிசாதேன்பது. 

புண்ணியபூமிகளில சஞ்சரித் தும், வனகதில சென௪ 
Bh Report இிகளைப் புசித்தும், மலையிலுள்ள குகைகளிலிருக்ு 
தபசுபண்ணியும், யோகாப்பியாசத்தினலே பசி தண்ஹீச் 
தாக முதலியவற்றிற குணவுகளொழிநதும், நெடுங்காலம் 
மாணமில்லாமலிருக்தும், கின்மலஞானபாகியயாவும் ஈஸ்வாச் 
செயலென்தறியாதவர்களுக்கு சக௩மாண நீங்காவாம். யச 
வும் ஈஸ்வாச் செயலென்றறிஈ்தவர்களுக்கு இர திரியவியச 

பாரத்துடன் கூடியிருந்தாலும் சராம் நீஙகுமாம, சீவன் 
முத்தனெல்விடக் தெவ்வினைகளைச் செய்யினுப, ஞானபலத் 
தினாலே யவைகளவனுகச்குப் பலமாகப் பொருஈதாதென்க. 
அக்கினித்தம்பனஞ் சசய்யவல்லோன் அக்கினியை யெடுப்பி 
னும் ௮ணைப்பினுமவனுக்குச் சுடாு. Wh HI oars As 
தீனுக்கு கடித்தவிஷமும் குடித்தவிவமுர் தாக்காகாகுமாம் 
பிராரத்த கன்மம்புசிக்கையில் மாயை ஆணவம்கூடிகின்தே 
புசிப்பதானபடி.யினாலே சிவஞானியாவதெப்படி யென்னில் 7 
௮நாதியேதொன்று தொட்டுவாப்பட்ட கன்மம், மாயை, 
யாணவமென்னு மலங்களுக்கெல்லாஞ் சத் திகெட்டு வாதனை 
யினாலே தேகமுள்ளளவும் விஷயங்களிலே யுழலுதலைச் செய் 
விக்குமாம். பிசாரத்தகன்மம் ௮ற்றபின் தேகத்தோடே வாத 
னையு ஈசிக்குமென்க. வாதனையினால் பண்ணுங் இரியை பலச் 

6
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சகை% சொடாகென்பதாம். வான்மா, சரீசத்ஜைவிட்[ (மத் 
இறைவ யம்ப்பாறு ON) FS) BOGUT HL கன்மம், காயை, 

WIT aM ao)! if 7 FT 5! 5 (7/1) DIF sy fy) por aia o OD! a சிற் 

கவே இடை படம் 1 f an ர் oD LI படைவ் 0 TY oO F o Dd all & 

a-h “s@eolm yagucnn atbectlon சரிந்து 
qparsess'G -து5 ராக முஈறவிர்ச தும, நீமிபல காலங்க coh £89 
மிருந்து ரி 5) oO) DV anton too க பமிலார் Cat, இடுவர் பிறப்பி, லேடுசர௬ு 

மலர்க்குழ லார் முலகு (லேகமகயிடைக் 2௧ யேறி விழியின்படுகடை 
கீ2௪ டெடது மறை ஞானம், கூடுமவர் கூடரிய வீலெ கூட்டிசகுஞ் 
கச. Crmayr 406 Me a | OS Jum? oper oi, “9 BF Sid பனை 

வலலார்கு உ௱டரபா ety owt +05 ]ரமுடையார்ச் சருவிடஙக 
CL rou » ௪ ஈமமிரலாஞ் பயசாலு ஞானிச் ஈருவினை 
கள் செ ஈர ராயா முர்செய்வினை யி,க௭, சகடப்2பாம் பாச்இர 
மு) குாறனண்வினை சவிர்கசு சச்கரமு௩ CFM IAF FLY UNCUT, 

மங்கிப் 2பாய் வாசனையா லழுவக க மெல்லா மலஙகளும்பின் சாய 
்? என்றம் ”- ஞா- இ- யிலறிக, மொடு மாயுமணன்மீற 

வைராக்கய ஏதுக்கலாவன, 
. ந ௪ ) க ௪ 

ச வைரரக் ய, மரகவைபாககியம், மிஸ்வரியவைராக் 
ட உண்டு . 

கியப, DIM IDATTH Bil, பிரபஞசவைராக்கியம, சங்கவை 

ராக்கியம, ஸ் நரி உவராககியம, புசிபபுவை7ா தகி பா, 14 திக் 
ட . 5 ச . ௩ ச 

இப வைரரக்கிப தாவது HIME BHA CLI HM CoO 
~ ஆ ரக லை LAN MRM Gl. OAL BH ௪/வவஸ்துக்களிலும வரும அவரா 

க்சிபம், ௮௧௩ வைர ச்கியயுச்சள பத்சென்க, '2ரதுகர 

மாய் வருகிற வைராக்க பழத்தமழா, மற்றவை மத்திமமு 
. of ச “5 . 

மாம். சரகலைராக்கியா - 2தக பீடையாலும், சேகவைராக்கி 
. ரூ ச ச . ப் . ச ச 

யம்-- கேக2காஷ்தா லும், சங்கவைராக்கியம்--பு நீரமித்ரா? 

இகளைப் பிரிதலாலும் வருவதாம், ஏனையவெளிப்படை, 

ஐஸ்வரியபேதங்களு மவற்றன் பயனுமாவன, 

லஸ்வரியபேதங்களாவன : ௮ணிமா, மகிமா, லகிமா, இரி 

மா, ஈசத்துவம், வ௫த்வம், பிராபதஇ, சொகாமியம், என எட்டு 
விதமென்ச. இஃது மதக) தில்ஸ்வரியம், அந்தக் கரண 
சச திலஸ்வரியமென் றிருவிதமாம், தேகசித்தி 6 ல்ஸ்வரிய 
மாவது-- அணிமா, லிமா, மகிமாவெனு மூன்மும். ௮ணி
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ர உபாமாணுளிலுஞ சூக்குமண்ன 2தகசகை யுடைததா 
ிநககைபபா.. லசிமா.மீசறறிலு ஏ THES Qo go UL 
றாம் ரரீரஜகாரிசெலலுக தகதக யுடை கதா நககை 

பாம இரக பிஸ்வரிய/கள ன pu gros Fale uit way 
AIP AT MT எவவனப ரவதமகாடு லைகஇருகக 2வணைடிமெ 

னவு மிரசையுடைமபா ரனவுஷ்டிசகுஞ Fa soot Goa srs 
ஹாரநகரணாரி ர இமிஸ்வரியயாவு. பீராபஇ, பிராகாமியம், 

“சுவா, வவர, சிரிமா யெ டபனவாம.. இவறறில 

பிராபரியாவு - மனதில சினைசபபசாததநக 5 லலா 

மனன வாழிநககசைபாப பிராகமிபப wi y var ov@ 
Pawery 7 Ur METE TI e BR நுங்டாகக எலலாரூட 

றா /ககாலகி௨ டபாண? கூடி பிரநககைபாம TES 
அவப--(ரொபாடிகள் சாவகதிராளிடகதிலுு ரசனனறுடைப 

அககினைபைச௪ செறுகதுகைபபம வூகவம--௪7வசாகககைர 
பாரு, ப பபைப ரிய DIT BR mister, வசீகாணம பணணிக 

Dare F magi deus stir சரிப/-பாவகககிறும பார 

பாப (CBT MT YAM GD) YY மசைககபமபாகாம லிருககையாம, 
Q 6 ’mMarus சடனது பூரலாகததுககு 2மலாய பிசாச 

BXTH ஈரலா உ ரர ீரரகதரா நு விககுளமாய் அறுபததி 

இ கு ம ராவாக. BL Gh GFT OW DIG if அபத தினா லெனற 

De mI Bin, 

EnHuszay FFI Ona tapstswusgs wld 

மதி உயயுந தநமன்பது. 

இசசிசசபபரிம பொருளயடையக ௧௫ நவதான காமி 

யககவம இதெதிபையும, பொருளொன்றையு மடை LUTE 
தாத கானசிஷ்காமிய ககவம முகதியையுக கொடுககுமொெனக 
இரனடையு மபாரபாசஷசெய் து ழிவாகள சிததியாத தியைப 
பெறமூகளாம அணிமாதி சிததகளானவை Srv Sus 
கும விளைபாடலைமாகிஈ தரு2மயனறி மோடசதகைக 

கொடுககமாடடாதெனக சாகன், மாபலிசசரவாததி, ப£ 

ரதன் மதலாயினார் ஞானகதை யபபியர௫க த போடசததை 
யடைஈதாகளேயனரி பிசசாபிரரா கதமாகிய ௮ணிமா நிகளை 
யபபியாசஞசெய்ய விலலை யென bo Den &,
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உ-ம். “முனிவர் தெதிகள் விநோதமாத்திர% தீருழசச்தி 

யைத் தராவே”” என்றும், “அகையாலர்தச் ரிகஇகள் பிராசச்சமாகு 
மென் நறிலாயே”' என்றும், கைவல்விய ஈவநீதத்திலும், * சொல்ல 
ரிய வமுதுண்டு மற்பவுடல் கற்பங்க டோறுமிலை நிற்கவீற, இத்தி 
செய் துஞ் ஞான மலது கை கூடுமோ”' என்று தாயுமானஸ்வாமிகள் 

சொல்வியிருப்பதையுமறிக 

வினையாவது. 

வினையென்பது ஆன்மாக்கள்செய்யுந்தகொழிிலனபபடும், 

செய்பவன் ௮ன்மா, செயபபடுபொருளிருவினையாம. ** வினை 
யேசெயபவன் செயபபகியொருளே ”” யென்னு மிலக்கண 
த்தாலறிக. இருவினையாவது -- நல்வினை தீவினைகளாம். 
உலகு, உடல், கரணம், சாலம், உறுபலம், நியதி, செய்தி, 
எனுமமேமுங் காரகங்களென்க. வினை முதற்காரணமாகய 
உபர் இஈ்தஎழுகாரகங்களையுக்கனக்குச்துசேயாகக்கொண்டு 
வினைகளையிட்டலு, ,நுகர்தலுமுடைத்தென்பது எல்லார்க்கு 

யேபாம். கன்மஞ்சடமாகையாலே தானா மொப்பமுடி ந தமை 

கச்சென்று ஆன்மாவைப் பொரு&தமாட்டாதென்றும், பாச 

சம்பச்திபாகிய அன்மாத்தானாகவே கூட்டிக்கொள்ள மாட் 
டாதென்றும், இவையிற்றைச்கூட்டி எசுரன்காமியப்பநித் துவ 
னென்றுஞ் சொல்லப்படும், உலகு--புவனம், உடல்-- தூல 
சரீரம், கரணம் சூக்கும்சரீரம், காலம் -- காலதத்துவம், 
உறுபலம் - இரவிபமுதலியனவுஞ் ௬௧ துக்கங்களும், நியதி- 
நியஇிதத்துவம், செய் இி-மனவாக்குக்காயங்களின go தொழி 

லாகிய தூலகன்மமுமாமென்க, 

உ-ம். : உலகுடல் கரணங் கால முறுபல நியதி செய்தி, பல 
மிவைகொண்டு கன்மம் பண்ணுவ துண்பதானா, னிலவிடாவிவை 
சான்சென்று கினைந்துயிர்கிருச்திக்கொள்ளா, சலலொ வறிவினானை 
யணைத்திடு மருளினாலே '? என்று ச-ஞா-ச, 

கநவிலமைபபாவது, 

முன் சராத்திற்செய்த புண்ணியபாவ மிர்தசநகத்திற் 
பொருக்துவ தெப்படி யென்னில் ? பேறு-ஒன்றுண்டாகறது. 
௮, தாவது தனக்குயோக்கிய போக்யெப்பொருளைப் பொருக் 
அதல், இழவு- போகிறது. ௮தாவ காலார்தாத் இலதைப் 
பிரிதல். இன்பம்-சுகம். பிணி- துக்கம். மூப்பு--ரைஇரை, சாக்
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காடு-மாணம். ஆகயெவிவ்வாறும் முன்னேதானே ருக்கும 
மாய. 1கருவினுளமைந்துக் இடந்தனவன்றி அப்போதப்போ 

துளவாவனவல்லவாம். பின்னவை தூலமாய்வந்து கூ 
தலவற்றை யதபவித்தற்குத் துணை.பாகிய முயர்ச்சியாமெ 

ன்கு, ௮அபவத்திற்குத் துணையா கவெழுர் தீவ்வளவினொழி 
யாது Lo Soap CHL பிற்படுமாம், அவல.றுவகைக்கும் வித் 
தாய் நிலைபெறுமாம். முற்சநஈத்திற் செய்தகருமங்களிர்த 
தேகத்திலே யஅபவிக்கிற சுகதுக்கக்களுக் கேதவாமென் 
௮ம், இர்ததேேகத்திலே செய்கிறபுண்ணியடாவங்களினாலே 
மல் தேகா திகளைப்பொருக் துமென் நுஞ் சொல்லப்படும். 
இந்த வுடலிலேசெய்கிறகன்ம முன்புள்ள தாகில் மேலைக்குக் 

கன்மமுண்டாகிறபடி. யெப்படியென்னில்? முன்சநநத்தின் 
சுகதுக்கங்களைப்புசிக்கிற வவதாத்திலயுண்டாம் பிமியாப் 

பிரியங்களென்றதென்சு. 
இந்தப் பூமிபிலுண்டான விளைவுகளெல்லா மிர்கவருடத் 

துக்குப்புசிப்புமாய் வருகிறவருடத்துக்கு விதையுமானாற் 
போல ஆன்மாக்கள்செய்யப்பட்ட கன்மமிந்தச் சகநத்துக் 

குப்பிராரத்தமாய் வருகிறசாகத்துக்கு ஆகாமியமுமாய்வரு 
மென்சு. சிறிது சஞ்சிதமாய்க்கட்டுப்பட்டுச் சிறி துகாலமிரு 
ந்து மேல்வருஞ்சராரங்களிற் புசித்தழ்குப் பாகமாயிருக்கு 
மாம். எடுத்ததேகத்திற் செய்யு மிதம் அகிதர்தானேயாகா 
மிபமாயேறிச் சஈரங்கடோறுஞ் சரீரமெடுத்தற்குக் காரண 

மாகிவருவதகாமென்க, 
உ-ம். *பேறிழ வின்பமொடு பிணிடப்புச் சாச்சாடென்னு, 

மாறுமுன் சருவிற்பட்ட தவ்விதி யநுபவத்தா, லேறிடு முன்பு 
செய்க கன்மமிங்கி வற்றிற்கேது, தே.றுநீ யினிச்செய்கன்ம மேலு 
டற் சேருமன்றே?' என்.றும், 4 மேலைக்குவித்துமாகி விளை சவை 
யுணவுமாகி, ஞாலச்து வருமாபோல நாஞ்செயும் வினைகளெல்லா, 
மெலைத்சான் பலமாய்ச்செய்யு மிதம௫தங்கட் செல்லா, முலத்ததாடி 

யென்றும் வந்திடு முறைமையோடே ?? என்றும் ச-ஞா-சி, 

இதம் அகிதமாவன, 

இசம் அகிகமெனுமிரண்டுஞ் சநகத் இற்குக்காணமா௫ய 
கன்மமாம். புண்ணியமே இதமெனவும், துன்பத்திற்குக் 
காசணமாபெபாவமே ௮கிதமெனவும்படும். இதமாவது
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மனம் வாக்குச் காயமென்புவைகளினாலே ஆன்மாக்கஞக்கு 
தன்பைபண்ணுதலாம். அகிதமாவது - ஈன்பைசசய்டி! மற் 
திீமைசெய்வதாம். மனத்தினாற்செய்தல் - பிரியம், கோபம் 
முதலியனவாம். வாக்கினாற்செய்தல் - துஇ, நிர்தைமுகலி 
யனவாம். காயத்தினாங்செய்தல்- அடி தீதல், ௮ணைத்சல் பூத 

லியனவாம். அன்மாவுக்கு ஈன்பைப்பகுதியுண்டாக்கததக்க 
வு௮ தியான கரரியங்களையறிர்துசெய்தல் இகமெனவும், ஆன் 

மாவுக்கு ஈன்பைப்பகுதியல்லாக காரியங்களையறிர்து ஒன் 
றையுஞ் செய்யாஇருக்தல் ௮கிதமெனவம் படம். உயிர்கள் 
விடு£பே றெய்தற்பொருட்சி வைத்தகருளையினால் இதபகிதங் 
களால் புண்ணியபாவங்களனை கதினையு முதலவ ன 1றுக்கொ 
ண்டு இதமஅச்குகதக்க சுகத்தையும் அ௫தர்ஒக்பூத்தக்க 

அக்க)த்தையுங கொடா ிிர்பனென்சு. FH ப, சப்காரைக் 

கண்டித்தல் ஈல் ல்வழிபபடித்தற் பொருட் 2டயாக,ன் அது 
வு கருணையேபாபென்க, 

உ-ம். “நுசமகித களென்ப இகன் மனவாக ,ககாயச, பர 

மூயிர்ச் நறு திசெய்ப ல௫சமற்றது செய்யா, பிரமக ௩௧௦௭ 
ல்லா மல வனே Cup 2 க்கொண்டி௰, செமதெச்சா Sar stare 
umsera were m”? ser n o-crt-@, 

சஞ்சிதம், பிராரத்தம், ஐகாமியமென்றும்வினக பாவன, 

சஞ்சிதம், பிராரத்தம், அகாமியமாகிபவிளைகள் மூன்றே 
னப்படும். இவற்றில் சஞ்தெமாவ.து- சாுங்கமடோ ந பூமா தி 

Cue ori க துதொடர் ஈது அறத்துவாக்களாகிய பா”, பச 

வன்ன, புவன, தத்துவ, கலைகளிற்கட்பெட்டு ஆள aA» னு 
கிடக்கும் ஈல்வினை தீவினைகளாம். சைக்கூடாத அவாக்க 
ளனைத.த மடைக்கப்படிம்பையென் ௧, பிராசத,சமாவனு- அந்த 
EGA ES BOK WHS GUFOHSE COG SHG VOEV VE SD, 
கரண, புவன, போசங்களையுண்டாக்கிப புரிப்பிபபதாப. பிரா 
ரத்தம்-இச்சை, அிச்சை, பரேச்சையெனமூவகையாம். இச் 
சையாவதூ - இராசாவின்பனைவியைச் தீண்டலால் வருஞ்சுக 
முர்துக்கமுமாம், அகிச்சையாவ து - - இடிமுதலியவற்றாலிரு 

பயனையுமுறுவதாம். பசேச்சையாவது-ஒருவனொருகாரியஞ் 
செய்வதனா லவனையாக்கனை யபராதபெனறிராசகாஞ்சொல்ல
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அ௮தற்கொருவன் வினைமுகலியவறழ் ௫ ௮றுமிருபய மென்ப 

தாம. இதப் பிராரத்தமே ஈபததம், மந்தம், தீவிரமபென 
மூவகைத்தாம். சுபத்தம்-சவகன்மக்தொரு பட்டவமையும், 

LD LD — சிவஞானிகளையும் வாஇியாதென்சு, இவாம்--சவ 

ஞானிககமிகவும் வாஇயாதாம் 

அிகாமியமாவது..-பிராரத்துக் இசையவெடுத்த தேகத் 
தில் அதன் பலக்தைப் புசிபபிக்கைபில் விருப்பு, வெறுப்பு, 
சிக்தைகளாலுண்டா ரய சனமபலத்தால் வரும புண்ணியபாவ 

Harte. Oss Bard ur, WB, வி௫ரியென் நிருவிதமாம். 
மஇயாவறு -- தானிச்சிக்தவண்ணம் மவேண்டுபெனலென்ற 

தெனவும், விதியாவ௮- அவ்ளண்ணக் சை டலென்றதென 
வும் படும், மதி, பநதகன்மம், விடிகிகன்ப மொன் ிருவகைக 

தாம். பரதகன்மம்--- பொருளல்லற்றைப பே Ho or னும் 

ஆவலாம். இது பிறவிக் க துவாம், விடு இசன் மய ரு 

ளல்லவர்றைப பொருளனவயேனச் சோதனை, சாயம், பொரு 
தீகமென்னு பறவிததகால் யச நிரிபின ரிக் களது உள்ள 

GO Bll foi WH Th மநாடலாம் று முதிர் Db parti. பந்த 

கன்மமாய் சென்றது அுஞ்ஞானலா, விரி சகன்மமாக நின் 
றத ரானஸறமாம். இங்கே ஞானலவான்றது- பாரரன நாம். 
விஜி, ஊர், /ரொரசகபென்பன er TOUT BL மாவி. ் 

EGP Blo, ஆகாபபிபலா ௮ மிரண்டிம் முன்ன பின்னு 
2 * ச 

னேன்பது பிராரத்த மாகிய வினைத(கொடர்பாம். வினைப்பப 
€ ர் த . . ட 

வினையின் ப பஞம், ஆசை 2 பன்ற ு -கெடரறுவரும் பிறப் 

புக்கு விதைபா மென்ச. Dyson gf துன்பம் தரத் 

GEE OGD OK GAM அகளைப் பெறுமைக்குமிப கரரணதி 
தை விரும் 7மவண்கிமமன்பகாம. அவாடுபன்றது எனக் 

இது Sais Bonar ain வி நப்பாரம். அஆசையறறவா பிற 

வியற்றவரென்சு. அசை, அவா, இசசை, விருப்பயமன்பன 
த ை இ; 

ஒரு பொருட்சிளவி. * ஆசையுமன்பு மறுமின்னறுள்கபின், 
ஈசனிருந் ச விடமெளிகா 2ம'' என்று திருமா நரம, 

சஞ்சிதவினைகளனைக்தையும் ஞானாக் மணியான தரித்து 

வெண்ணீராக்கி விசிமாம். காமிய தினைத்துணை 2யனுக் 
இட்டாமல் விட்டோடிப் போகுமாம். பிராரத்தவினையை



38 ஞானானர்தவிளக்சம். 

யனுபவித்2த கரவேண்டுமாம். பிரார்த்த மனுபவிக்கும் 
போது தன்னையறியாமற்செய்த கன்மமானது, இனிவரும் 
பிறவிபிற்றொடர்ர்து வராமலழிர்து போவதற்கு வகை யா 
தென்னில்? அறிவிலராகய சிறியவர் மெய்ஞ்ஞானியசைத் 
தமது புன்னடைவழிச்சென்றிலரெனவைது sat Oui து 
செய்தபாவத்தைப் பறித்தனுபவிப்பாம். அறியத்தஞுர் இற 
தையுடையோர் இவர்மெய்ஞ்ஞானிய சென்றுணர்ச்து மெய் 

கன்புகொண்டு பூசித்தவர்செய் ஈல்லறங்களைக் கைக்கொண் 
உனுபவிப்பரசாம், 

உ-ம். ''பஞ்சினையூழிகதீப் போற் பல சச்மவிவிதவித்தாஞ், 

சஞ்சிசமெல்லா ஞான ச்சழல்சுட்டு வெண்ணீராக்கும், கிஞ்சொகா 
வியர் சான்கிட்டாமல் விட்டுப்போகும், விஞ்சியபிராரத் சத்தின் வினை 
வதுபவிச தத்ரீரும்” என்றும், பொருமையாந் பிராரதசச்சைப் புரி 
க்கு நாட்செய்ச* சன்ம, மறமையிற் ரொடர்சதிடாமல் மாண்டுபோம் 

கஜியெதென்னில், ஈறியவரிகழ்ச்து ஞானிசெய்கத பாவத்சைக் 

சொள்வ, ரறிபவரறிஈ்து புசித்சாமெலாம் பரிச்துண்பாரே? என் 
ஐம், கைவல்லியக5வநிசம் 

திநட்டம் அதிநட்டம் திருட்ட/திநடடமா வன, 

இருட்டமாவ அ--இம்மையிற்செய்க கன்மமிம்மையிற்பலி 
க்குமகதென்க அஇருட்டமாவ. ௮ - இம்மையிற்செய்த கன்ம 
௯ றுைபிற்சுவர்க்க ஈரகங்களையநபவிக்கையாம். இருட்டா 
இருட்டமாவது - இம்மையிலே அ௮சுவமேதயாகஞ் செய்தவ 
னிம்மையிற்றானே சுகத்தையடைந்து பறுமையினாகல் இன் 
கண்விழுவதாம். குறித்தொருவர் செய்த தீவினை கொலை 

கள்கும்ர் தகளவெலாஞ், செறித்தொருவரைச்செய்த தீவினை 
அம்மையே வருந்திண்ணமே” எ என்றிருப்பதையறிக. செய்த 
இரியைகாசிக்க சூக்குமரூபமாக வுண்டாகையால் அ.திருட்ட 
மென்றும், அசுத்தமாயா2பாகத்துக் கேதுவாகையால் மல 
மென்றும் பெயராய்கிற்குமென்றும், ஆதியாதமீகம், ஆதி 
பெள தகம், ௮திகைவிகமென்னுந் தாபதஇரயத்துக் கேது 
வாகவு நி ற்குமென்றுஞ்சொல்லப்படும், 

தாபத்திரியங்களாவன, 
ஆதியாத்மீகம், ஆதிபெளதிகம், ௮திதைவிக மென 

தாபத்இரியங்கள் மூன்றென்க, அதியாத்மீகவாவ.து - சரீர
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மென்றும், மாசசமெனறுமிருவசைக்தாம். சரீரம்- சரீசத்தி 
௮ண் ரன, சரீரம்-குல்மம், வாதம், ௮ இசாசம், ஜ்வாம், 

சூலையித்தி யாதிகளாம். மறுஷ்யசாலே மிருகங்களினாலே, 
பிசாசங்களினாலே, பசுக்களினாலே, பட்சிகளினாலே, சோர 
சாலே, ராட்சசராலேவருர் துக்கமாம். மாசசம்-சோகம், அசை, 

அவமானம், ஈரிஷை, பொருமை, மாச்சர்யம், இவைகளா 
௮ண்டாகுந்துக்கமாம். அதிபெள $ீகமாவது - குளிர் வுஷ் 
ணம், காற்.று, மழை, மின், இடி. இத்இியா இகளால்வருந் துக்க 

மாம். ஆதிதைவிகமாவது-கர்ப்பம், ஜரம்ம், கரை, இரை, அஞ் 
ஞானம், மரணம், சரகம், இவைசளால்வருக்துக்கமென்க. 

ஈஷணைகலாவள, 

அர்தீ2தஷணை, புத்திரேோஷணை, லோகேஷணைஎனமூன் 
. > உரு ச ௩ ° 

றன்க. ர்த்ம்தஷணையாவது-௮ணவமென்கிற மலத்தால் 
ம . “ட ௮ கீ 4 aR 4 a Bh ? ° மி 3 க்கீ 

அர். த்தமக்ஷத்ரா இகளிற் செலலுமோகமாம். புத்திரேஷணை 
யாவது - காமிகமென்கிற மலத்தால் புத்தரசம்சாரா இகளிற் 
செல்லு2மாகமாம். லோகேஷணையாவது - மாயையென்றை 
மலத்தால் தேவகுருபக் இகளைப்பண்ணாமல் ௮ஞ்ஞானத்தரல் 
கெட்டவிலயங்களில் விழுந்து சம்சாசச்தையடைகையாம், 
சஷணையென்னும்வடமொழி ஈடணை ஏடணையென மருவி 
யற்றென்க. மோகம்-.௮சை, காமம், 

ராகத்துவேஷாதிகளாளன. 
சாகம்-௮சை, துவேஷம் - கோபம், லோபம் - ஓயத்தம், 

மோகம்- தரியாமை, மதம் - களிப்பு, மாச்சர்யம் - பொருமை 
ஸி 9 ப் UY, (7 ச 

அகங்காரம் - என்னோடொப்பாராரென்கை, டம்பம் - கர்வம். 
ஆக௭எட்டும் ராகத் துவேஷா இகளாம். 

சபத்தாதுக்களும் சடூர்மீகளுமாவன, 
இசகம், இரக்தம், சுக்கிலம், மூளை, தசை, எலும்பு, 

3 ௪ fo ச ட ° ம் * டாமி % இ 

மகால், எனு?மழுஞ் சப்ததா துக்களென்ச. சடூர்மிகள்-பசி, 
தாகம், சோகம், மோகம், ஜரை, இழத்தனம், மரணம், 
இவைகள் சடூர்ீமிகளாமென்க, 

பத்சகோசங்களாவன, 
௮ன்னமயம், பிசாணமயம், மனேமயம், விஞ்ஞானமயம், 

ஆனந்தமயமெனு மைந்துங் கோசங்களாம். ௮ன்னமயம் -



90 ஞானானர்சவிளக்கம. 

தாதுக்களாலெத்த gi. தூலசரீரம் நசியாபலிருப்பதற்கா தார 

மாம். பிராணமயம் - ௮ன்னசாசத்திஞல் பிராண நம்ப மூங 
கூடியது. சூட்சுமசரீரம் நிலைப்பகற்காதாசமாம். மனேமையம்- 

௮ன்னசாசத்தினு லடங்கய பலத்தனால்வாது மீதான்றிய.து, 

சூட்சுமசரீரம் கிகப்பதற்காகாசமாம். விஞ்ஞானடயம்-மன த் 
இின்கண்கதோன்றுவது, அனர்தமயம் - விக்தையல்லது கல் 

வியிற்றோன்றும் ஞானமாம. காரணசரீரம் நிலைபபதற் காதா 
சமாம். கா ரரைசரீரமாவ--மாயை, அஞ்ஞானம், அளித்தை 
யென்பனவாம். கர்சம - அண்குறி, பதிலுறுபபு. 

CH, HOT UH), 

தேகமாவது -- பண்ணு. தண்ஷ/ “நங்கூடி சவரரணாற 

போல தோல் மாக்கஷர் பண்ணாயும், ௬க்கலஃ சாணிக 

முதலியன தண்ணீராகவும் கருவி கரணங்களுடன் ௩ டி வண் 

டான. தேக பென்பபமம்,. 2௧௧, ததுக்கா தாரம பிர அலி, 
அப்பு, தேய, வாயு, ஆகாய race பஞ்சபூதங்களாம். பூதங் 
கள், LBB HTT, சத அக்கன், உறுபபுகள், அதா, கர 

ச 

ண்கள், ம தொழில்களாகிய வில சிவய ச் 2 br LI வப னக. 

தே FLD ௮ வரவா BODBILIT ov ட் Ben [oxy ௮ oO Al தொண் 

ணூுரு.று விரரிடை பிரமாணகிளமும, காலுஜாண் பிரமா 

ணம் பருமனும, பேப். வாய், சுண், PFS, செவி, யெணு 

பைஈதுருபுசளும், செனி- ௨, கண்-௨, மா-௨, வய்-௪, ஜல 
மிரங்குக தானமாகிப குப்யம்-௩, பலபபிரியுதானபா௫ய 

குகம - ௧, ௮க ஐன்பதுவாயில்களைய முடையதாய், தோல், 

மயிர், நரம்பு, எலும்பு, கச சின், குடல், கொடி, குண் 
உ * . rae ரி, iF “ 

ட ககாய, இரக்கம், Tif) ipl ராவா, முதலியன 

வும், பஞ்சசகாசமுபடகியதாயு மிர ௫க்ருமமன்க. தூல, 
சூக்கும, BI IGM GS SHG GM THAI , opal பவான் று Ble, (HS 

கும, சாரணமாகவும, மகாகாரண சேசமாகவு மிருச்கூம 
CS. மசாகாரணத்றுக்குக் 2தக௲மில்லையாம். 

தேகதத்துவங்களாவன, 

HEM திபமாமுனிவர், ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வாமிகள், தாயு 

மானஸ்வாமிகள், இன்னம ஈகம் பெரிமயார்களுமியற் மிய 
நூல்களிலும், வேதாரஈத சத்சாரதக் கட்டலாகளிலும் சரீர



லேசாகமம். 91 

கத்துவா இகளைப் பெருக்கிக் தொண்ணூற்றாறு கருவிகளா 

SFC ஈகுகிகப்பட்டிருக்கின்றன, 

சித்தாந்ததத்துவந் தோண்ணூற்றறவன, 
சுத்தகச் துவம்-௫, விதீதியாதத்.துவம்-௭, ஞோானேர் திரி 

யம்-௫, கன் 2ம் திரியம்- டு, தன்மாத்இையாபெ ஞானேந 

இரிய விஷயம்-௫, கன் மேற் இரியவிஷபம்-௫, பூதங்கள-ட, 

பூக்காரியங்கள் ஒன்றுக்கை-தாக-உ௫, வாயுக்கள்-௧௦, நாடி 
௧௭-௧0, வாக்குகள் ௪, அகங்காரங்கள்-௩ , அர்தக்கரணங் 
கள-௪, குணங்கள் ௩, ஆக தாண் லற்று.று GH HUIS 

ளெனப/பசிம, கருவி ெொன்வுா பலிம், 

வேதாரததததுவங்க௱ தோலாணூற்றரவன. 

பூதங்கள் ந, பொறியாகிய ரா னேமஇரியங்கள்-இ, புல 
ன்களாகிய தன்பாத இரசள - ந, கன்(ரீமா இரியங்கள் - இ, 

கன் பு) தமியவிஷபங்கவ- , ௮ தம்கரணாறு கள-௪, அுரில/-௪ 

நாடி -௧௦, வாயு ௧0, சயங்கள்-ர, கோசங்கள்-ட, ஆதாரம்- 

க, பாண்டலபக, பலப-ஈ,  மிதாலஷுமா ௬, ஈடணை-௩, ஞுணல் 
கள்-௩, இராமா சர் A, வின ௨, அவஸ்ை-௫, அசுபெத 
து முகாண்்ணுறறாவென் க. 

ஆன்மதந்துவ மிருப க்தி yan war, 
CAS! ௬ ரிததாா ந தததுவங்சகள் கொண் ஓரற்ருறில் 

ஞா னந்த ரிபப ௫, கன் 2பா திரியம D, தன்மாத் இிரை-௫, 

பூதங்கள் ம டு, Ais க்கரணங்கள - ௪, அக குத்துலங்களிரு 
IG Sl காலு 2 அன்மகத் ஜவங்ளளாக 2வதாகத சித்தாரத 
மார்க்கங்களி Dev 5 sg 50 காளளபபா ஒருக் கின்றன. 

சுரீர் ஆதார அதிதேவதைகளாவன, 
சரீர ஜ்தில் AAU Ys காரமான வல துசரம், இடது 

சாம், நாபி, கண், மூக்கு, பெலி, உச்சி, யென்னு போழிடங் 

சுளில் வலுசரத துக் கதிதேவதை சூரியனும், இடறுசசத் 
துக் கதி2சவசை ௪ இரனும், உடபபுக்கதிதேவதை ॥'மியஸ் 

வானும், சாபிக்க 9 2தவதை விஷ்ணுவும், சணகளுக்க இத 
வதை ருத்தினும், முகத் இற்கது2 2கவகை பிரமனும், காது 

களுக்க தி தவை சிவனும், உச்சக்க இதேவதை wie Hau gy 

மாமென்கு.
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தத்துவஸ்வநபங்களாவன, 

மண், தண்ணீர், நெருப்பு, காற்றென்னு "sr gill see 

ஞும் ரூபங்களாம். ஆகாசதத்துவங்களெல்லாம் ௮-நவமாம். 

௮ரூவாரூவம் உபயரூபங்களாம். ௮ரூவமாகிய சிவம், சத்தி, 
நாதம், விர்துவும், உருவமாகிய ஈஸ்வான் முதலாயினவெ 
ல்லாமுந் தத்துவமெனப் பெயர்பெறுமாம், அ௮ரூவாரளுவம் 
சதாசிவமுரத்தியென்க,. அஆன்மவர்க்கங்களும் பாசங்களு 
மாக விவையெல்லா மழியாமலுண்மையான வத்.தவாயிருக் 
சையால் தத்துசத்தஞ் சொல்லப்பெறுமாம். சுத்தகத்துவங் 
களுக்கும் ஈசானாஇி மந் இரங்களுக்குர் தத்துவசத்தம் பொரு 

ஈ்துமென்க. தத்துவவபிமானி தேவதைகளுக்குந் தத்துவ 

நாமங்கமளேயாம். ₹*: தத்துவரபமா குந் தருமருவுருவமெல் 
லா, தத்துவசக்கஞ் சாருஞ் சகலமாச் தத்துவங்காண் ”” 

என்ிருப்பகாலறிக மாணமடைகிற மனிதரை யமபக்ஷித்து 
தேவர்களென்றாற்போல தாத்வீகமாகிய சரீரா இகளைப்போல 
வுடனே சாசவத்தின்றி பிரளயகாலபரியக்தமு நிற்பதாகை 
யால் தாத்விகத்தை பபேக்ஷித்து கத்துவமெனப் பெயரா 
யினதென்க, பிரபஞ்சத்திலுள்ள ரூபாரபங்களெல்லாக் தத் 
துவங்களி றுடைய ஸ்வரூபங்களேயாமென்க வென்பதாம், 

சுக்கிவசசோணிதங்களாவன, 

அன்ன த்தில்சசமும், ரசத்இில்வுதிர மம், வுதிரத் இல்மாம் 
சமும், மாம்சத்தில்மேதையும், மேதையில் gow Hua Bus 
எலும்பும், அ௮ந்ததத்தியில் மச்சையும், மச்சையில்குக்கில 
மும், சுக்கிலத்தில் சுசோணிதமுமாகத் தோன்றுமென்ச. 

அஸ்தி, நரம்பு, மச்சையென்பன பிதாவின்கூறாம். உதிர 
முதலியன மாதாவின்கூரும். சுக்கிலமாவது - வெண்மை. 
சுசோணிதமாவழு - இகப்பு, இசக்தமாம் ** கூறானவு திரமெல் 

லாஞ் சத்தியின்கூராம, கூடிநின்றவெலும்பெல்லாம் ருத்தி 
ரன்கூறாம்” என்றதனாலறிக. 

அஸ் தியாவது-எ லும்பென் லும்௮ல் தி,வெண்ணிறமுள்ள 
தாயும், உறுதியானசவ்வினால் மூடப்பட்டதாயும், ௮ இகபலத் 
தைத்தாத்தக்கதாயும், ஒருவிதபச்சை மழுப்பின தாயுமிருக்கு
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மென?5. கங்காளம் முழுவெலும்பெனப்படும். ௮ஸ்.தி, எலு 

ம்பு, ஓர்மரம், யானைஎன்பன ஒருபொருட்கிளவி, சமழுத்து, 

கை, கால்முதலியயிடங்களில் முழுவெலும்பு ந நூற்றிரு 
பதெனப்படும். 

தோலாவ.து- சரிசம்பெறக்கூடி ய யெல்லாமரியாதைசளுக் 
குங் காரணமா னஜ்ாம், வெளிக்தோல், உள்தோல் என் AG 

வகைத்தாம். மத்தியிலு மேகவடுக்குகளு முள்ளனவாம். 
வெளிக்2தாலானது உஷ்ணம், பனி, ௧) ற்று முதலியவைகள் 

! |டுதலால் வாட்சியாப்ப் பெலனாயிருக்கின்றதாம். உள்தோ 
லானது கசையைப்பொருக்தி மிக மெல்லிபதாயும், வெண் 

மையாயுமிருக்கின்றதாம். தைலாதஇகள் தோலின் பேல்தேய் 
க்க உள்ளிலிசங்குகின்றது. காடி, காளம், சிறியாக்தக்குழ 
ல்களாகிய விவைகளந்த உள கோலைப்பற்றி நிற்றலால் (25௧ 

தீ லெர்தயிடகத்திற்குக்கினாுலு மிரக்தம் வெளிகாண்கிற 
கென்க, மேல்தோலைக் கொண்டே மயிர, நிகல்கள் முளைக் 
இன்றன. சாசங்களைக் தோலானது படுப்பதால் பலவர்ன 

ங்களோடு பேனிவிளக்கி வயதுக்குத்தக்க அழுகு மாறுஇன் 

ற்தாம், ராமத்துவா ரங்கள் தோலில் மூணரைகோடி யெ 

ன் றதெனப்படும், சோமமாவது - மார், நாளம் - இரக்தப் 

புறை, மாம்சவமிக்குகளாம், 

தேகஃஉள்ளுருப்புகளா வன. 

சயங்களாவன :--அமர்வாயசம், ப௫ிர்வாயசம், சலவாய 
சம், மலவாயசம், சுக்கிலவாயசமெனச்சயங்களைந்தாம். ௮மா 
வாயசமாவது - உண்ட அன்னசாயார் அமருமிடம், wat aur 

யசமாவது - அன்னமுநீரு மமருமிடம். சலவாயசம் - சலஞ் 

சேருமிடம். மலவாயசம் - மலக்குழி. சுக்கிலவாயசம்- சக் 
இலம்பிரியுமிடம். 

இரக்தாசயமென்ற து ௨௨ இரக்தவுற்பத் இத் தானமாம். 
இசக்தவு றுப்பானது கோழிமுட்டையைப்போன்ற வருண்ட 
வடிவாய் சற்று£ண்டு இரண்டுறுப்புகளாயிரக்த சவவாற் 

ழப்பட்ட கபாடங்களமைந்த யிரண்டசைகளடங்பயெபை 
wore. இசக்தவோட்டமாவது - இரக்தம் வலதுசுவாசப்
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பைபுக்கும, இடது வ சப்பையுக்கும் சாடிகள் நூவரர 

சென்று A ியரரம்புக 9 CLT DI ம்மாடி Bud 1g. ச்சி பப BLU _ DE 

சரீரமெங்கும் பின்னலாபபி. ர்க்க வல்லிய சி 00) ரம்ப முறைக் 

ளி, ற்பரவி Of! VE FID HO OL BT Bi. FP I oh F கஸ் மிதியிலிரு 

க்குமளவும் இரக்கமானு பசனிரிற்குமாம். பிர. இகூலமான 
அபபியாசததாலும், ௮) BAIN yi be கலியவைகளா லும் 

இரத்த வாட்டம் ௩ 
‘ 

அட. 
ப ப ல) இ IK be சி DA, geo hb) Lon றி 

சரீ ரதறுக் கானியாகு 0 Loos B, 

இரப்பையாவது...- ரப்பரைப் போன்ற indo ஈன்று 

சவவுகளாலமைக் து ௮டி.வயக் விக்கும் சல கெஞ்டி ரிக்க ழிக் 
“5 குக் B tip சற், ரிடப்பாகத்கைச சார்ச்தாப்பாால சலபபை 

குண்டிக்காப் முூதலிபவைகட்குள்ளுரையா மயோடியிருப்ப 

தாம், 

இசைக்குழுலாவது வயலில் ஐரடிகீள Lp ன் வா் sly. BS சலவ்வின் 

குழையாம். இதன்வழியாக? மவ வுண் ஒது ம. அவுக ரட் (Oe 

ல்லுகின்ற:சசென்க. 

a DPIC er Mot Mg —- Bay RH Fane, இருகாடைக 

ஞூக்குள்ஷம் BV HPV 2 பக்கக்கிலும், பக்கற்றுக் 
கிரண்டாயிருக்குமாம், அதிலுமி£ர் ச்ரப்புண்டாகின் ம்தாபம், 

Mare g1-— Rig. 5T MAD HA தூற்பக் இியாம் ய் இசைக்குழல் 

மட்டிமிமாடி கிற்கு ம்மார் குழலாம், FMAM OG BALE, 

இரசாயனியென்ற து-சிறுகுடலுள் பக்கத் திலிருக்கெழு 

மிகச்சிறியகுழல்களாம். துவரசமள்ள ஈரம்புகளாம். மணிக் 
குடலுக்குட்சென்று இரச தாசையிற் பொருந தமாம். 

குடலென்றஅ--மலாச்தசம், மலவாயசமென்னு மிரண் 

டையு மொட்டியிருப்பகாம். சிறுகுடல் பெருகுடலென் றிரு 
வகையாம். குடல், Hypo oar ayin படும், அவளிகையென் 

றது... குடலுக்குமுன்' ன தொக்கிகிற்கு நாலுமடிப்புள்ள 

வோர் சவ்வாம். 

இசசதாசையாவது...-இட துசாரை யெலும்புக்குப்பின்னா 

லிருக்கும்சாளத்திற்குள் இரசத்தைச் செலுக்துமாம்,
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ஈரமிலன்ற.து-- கருப்பு ௪ சிசப்பு குல $தகிறமுள்ள தடித்த 
வோருருவமாம். இது வலபக்கம் விலாவிற்குள் வல.து சுவா 
சப்பைக்குக் இழிருபா! கரம். இதல் பித்கரீ ரண்டாகிறதெ 

ன்க. Qaboos usr pun Or usta. 

பிரிகையன்றது--வட்டவடிவாய்ச சற்று சனமுடைய 

தாய் சபபையான கருகின அழப்பாம்.  பித்த$ர் குழை 
யாகிய நுணைக்குக்ியின்வழிபாகப பிர்கமீர்சென்றால் சரீ 
ரத்துக் கபாயமில்லையென் 1) 9மன்சு, 

குண்டு க்காயென்ற இரண்டு கனமான வுறுப்புகளாம், 

இசக்கப்பையை நிறை மகால் Kamba or our fl ps HT 

தீகத்கை சுக்கியாக்கின்னவாம்.. ருழல்கள்கி௱ம்பி சலப் 
பையை நாடி படி அுக்குறல்கள் வழிபபப் மக்இரமா 
னது சொட்டுச்சொட்டென் ரிசி சலப்பையை சிரப்புஇன் 

DO Foot &. 
அரணகைருபபுகளாவன, 

உண்ணும்பதார்த்க மெல்லப்பட்டு 8 டடன்சுலு ஏ விழ 

பர ௮ 5 மிதா ண்டைவ றியா பிரைபை ॥ரிற்சென் ௮ இதை 

ந்தூ அாஷமாம். ay! ioe ஈக ிறுண்டாரு 5 (Bio BO 5 ஏ 

THA Mina Kayin rraira Fasten சிறு HL wy FF OFM QI 

மாம், YET பர] படக MAK IG Fam h fi BIR % Gp Ir வைகளை 

PUIG ஒட் செலுக்துமாம. அப £பா.து பராணவாயுவா 

னது '8மாட இசச்கக்கையும், மலத்தையும் 2வ று 2வழுய்ப் 
பிரிக்குமாம். இரக்க Cin. geo x) குழல்களிர்சென்று வுட 
ம்பிற் பாவுமென்க, 

வாத, பித்த, சிலேத்மமேன்னுந் தாதுத்தீரியங்க ராவன, 

சத்தருபமாகமாறின அ௮ன்னசசமானது ஈரலிற்சென்று 
மீண்டும் பாகம்பண்ணும்போது மேலேதுசைச்தெழுங் கல் 

Mags DORI MF SADT pd, அடிபிற்படிர்திருக்கும் வண் 

டலுக்கு வாதமென்றும், மத்தியபாகமாய்கிர்பகற்குக் கப 
மென்றும், உத்மைபாகமாய் ஈடுவிர்நெளிச் திருக்குஞ் செந் 
நீருக்கு இரக்தமென்றும் பெயராம், இம்நான்கில் ரக்தமே 
பிரதானமென்க. இது வாயுவின் ஸ்வாபமுடையதாம் சூடுங்
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கொழுமையுமுளள தாயும்; சர்வக்தையும் போஹிக்கத்தக்க 
தாயும், சீவகிலக்குக் காணமானதாயுமிருக்குமென்க. பித் 
தம் தேயுவின் ஸ்வாபம். குணம்- சூடும் வரட்சியுமான தாம். 
சலேத்மம் அப்புவின் ஸ்வாபமாம். குணம் - குளிர்ச்சியும் 

கொழுமையுமுடையதாயும், வியா இக்கிடமானகாயு மிரூக்கு 
மென்க. வாதம் - பிருதிவியின் ஸ்வாபமாம், குணம் - வண் 
டல். வியா திகளையுண்டுபண் ணுூவதென்க. சுக்கிலத்துடன் 

சுசோணிதஞ்சேரும்போது வாத பித்த சில் துமங்களி 
லெது அதிகரிக்கிறதோ அதுவவ வாக?தகம், பித்தக், 
லேத்துமசேகமெனப்படுவதாம். மேகத்தில் அபானமுதல் 

உந்திவரையில் வாத$லயாம். உக் இக்கு 2பல் மார்புவரையில் 
பித்தசிலையாம். மார்புமுக லுச்சிவரையில் HONS gi ose 
யாம். மனிதர்க்கு 4) வயது வரையில் வாககாலமாம். 10 முத 
லெண்பதுவரையில் பித்தகாலமாம். 80 - க்கு2மல் நாறுவ 
ரையில் சிலேத் துமகாலமாம். 

நாடிகளாவன, 
மானிடதேகத்தில் உர் இச்சு ழியிலி நர்தெழுர்து கீழ்2ம 

லாய், பேய்பீர்க்கங்காய்க்கூடுிபோல, ஆக்கையெல்லாம் பற்றி 
நிற்குநாடி எழுபத்திராயிரமெனப்படும். எல்லாவற்றையுஞ் 

சேர்த்து காபிப்பிர2தசத் தில் சானுவர்ணமாகப்பர் இத் இருப்ப 

தாம், இதற்குராபிச்சக்கா மென்றுமபெயராம், இடைகலை 
பிம்கலை, சுழும்நை, அலம்புடை, காந்தாரி, அத் .இ, சிஃகுவை, 
சங்கினி, இயல், புருடன், கு.கு, யென்னும்பத் தும்பிரதான 
நாடிகளாம. இடைகலைகாடியானறு - வலதுகாற்பெருவிரலி 
லிருஈ்து இட துகாடுவரையிலும், பிங்கலைகாடியானது- இடது 
காற்பெருவிசலிலிருஈ அ வலதுகாகிவரையிலும் கத்தரிக்கோல் 

மாறலாகவோடி நிற்குமாம். சுழும்நைநாடி, மூலாதாசத்இ 

லிருந்து ஆச்னைவரையிலோடி யுச்சியி லச் சுருவாணியாக 
நிற்குமாம். காந்தாரிநாடி, நாபியிற்னொடங்கி யேழுநாடியா 
ய்க் கண்டத்துறுமாம். அத்தி சில்குவை யெனலுமிரண்டும் 

பதிதுகாடிகளையுற்றுக் கண்ணிகிற்குமாம். குகுவென்லுகாடி 
நாபியையுறைக்து குய்யத்தைப்பற்றிகிற்குமாம். சங்கினிநாடி, 
உபத்தத்தைப்பற்றி நிற்குமாம். ௮லம்புடை, இடதுகாதள
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வாயுடி, புருடன் வலதுகண்ணளவாயுகிற்குமாம். ரூபங்க 
ளைப்பண்ணுவ தூ காந்தாரிகாடியாம். அத்தி - சில்குவைகாடி 
யாம். சப. தர்தைக்கிரகிப்பது புருஷா வலம்பியென்னும் 
புருடநாடியாம். தேவத்தியானாரகப் பிரமாதங்களைப்பண் 

BMG சுக்கிலகாடியாம். அன்னத்தை க்ருஷிக்குவிப் 
ug விஸ்வநாடியாம். அமிர்தரெணர்பண்ணுவிப்பது சங் 
இனிகாடியாம். லிங்ககஇபயால் தாரு2மாட்சததைப் பண்ணு 

வது பயஸ்விராடியாம். லிங்கத்தைப்பற்டிச் சிறுசிரைவிடு 
வது வருணசாடியாம். மலவிம£ராசனஞ்செய்வது ஆஹுஇ 
நாடியாம. விசக்ூனிரசாடி வலஆகாசமாய் நாபிபபிரதேச 

தீஇிலி ருஃமின்ற 2ன்ம, சச “மர ராடி க்குப் பிரமகாடியென் 
றும்பெபராம், இர்தச்சுமும்நாநாடி க்கு வாமபாகத்திலிருக் 
இற இ..ஈகாடிவழியாய் வாயுபிர2ீவ௫த்து சரஇரமண்டலத் 
திற்படிந்து இட துமூக்கால் வெளிபபடுமாம். சுழுமநாகாடி 
க்கு தகஷணபாமிசத் இலிருக்கிற பிங்களா சாடிவழியாய் வாயு 
பிரவேசித்து சூரியமண்டலக்கஇுற் படிஈது வலதுமூக்கால் 
வெளிபபட்டுபோகுமாம். காளொன்றுக்கியங்கும்பிராண.. 
வாகிய சுவாசம்இருபத்தோருயிரத்தறு நாறில் பனிரெண்டு 
விரலங் குலப் பிரமாணம்புறப்பட்டு மாலுவிரலங்குலங்கழிந் து 
போய் எட்டங்குல மடம் பூமிருவி சப்ததாதுக்களை வளர்க்கு 
மென்சு. இடாநாடி பிங்களாகாடியென்றது-இடைகலை, பிங் 
கலையென்பதாம். 

நாடி யென்ற அ-நாம்பு, ஆண்மயிா , உட்டிளை, மூக்குயென் 
பதாம். “£ சுஷும்நா”” யென்னும் வடமொழி சுழும்கையென் 
அம், சுநிமுனையென்றும் வழங்கப்படுவதாம். விணைக்குத் 
தர்தியைப்போல மூலாதாரந்தொடங்கி கிற்குகாடிக்கு வீணா 
தீதண்டி.யென்று பெயசாமென்க, 

நாடிநடையும் பரிட்சிக்தய்விதழமாவன. 

இருதயம் விரியவும்சுருங்கவுமாக யிருப்பதால் ௮தனு 
டன்சேர்க்த நாடிராம்புகளுக்கும் விரிந்துசுருங்குர் தன்மை 
புண்டாயிருக்கின்றதாம். இந்தச் செய்கையையே காடி நடை 
யெனப்படுமாம். காடிஈடை இருதயத்துக்கொத்திருக்குமெ 

7
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TS, காடிஈடை கைகளிலும், கன்னச்சுழிகளிலம், கஹ்ச் 
காலினுட்புரத் இலும் பரிட்சிக்கப்படுமென்க. கையில் மணிக் 
கட்டுவரையில் நாடி பெருகரம்பின் ரக்கக்குழாயப் சிறுக இருப் 
பதால் வாதபித்தசிலேத்தும நாடிகளை யெளிதிலறியப்படு 

மாம். மற்றயிடங்களில் சக்தக்குழாங்கள் பருத்இிரு்பதா 

லெளிதிலறியக்கூடாதாம். சைகாடி பரிட்சையே சகலத் 
தக்கு முத்தமமானதெனப்படும், புருஷருக்கு வலதூகையி 

௮ம் பெண்களுக்கு இடதுகைபிலும் காடி பரிட்சிப்பது கிரம 
மாம். நாடிபரிட்சையில் முதல் விரழ்கீம் வாதராடியாகவும், 

நடுவிரற்€ம் பித்தராடி யாகவும், கடை.விரற்கீழ் சிிலத்மகாடி 

யாகவும், அறியவேண்டுமாம். புருடருக்கு வாதாடி வலது 

கையில் குயில்போலும், அன்னம் 2பாலும், கோழிமிபாலும், 
மயில்போலும், பித்சகாடிஆமைபோலும், அட்டையபோலும், 

சிலேத்மகாடிபாம்பு போலும் நடக்குமாம். பெண்களுக்கு 

வாதாடி இடதுகையில் சர்ப்பம்மீபாலும், பித்தராடி, தவளை 
போலும், சிலேத்மராடி. அ௮ன்னம்போலும் நடக்குமாம். 

நாடி புழுப்போல் செளிக்தாலும், சூருகொண்டாலும், பஞ்சு 
போல மெதுவாயிருந்தாலும், ௮ன்னம்போல் நடந்தாலும் 

பிணிரீக்குமாம். வாத, பிக்க, சிலேக்ம மெனு மூன்றுக் 
தோஷங்களெனப்படும். 

உ.ம். 4 பீடாரு மாடிகள் பேர்பேசு மிடகலையும், வாடாத 
பிங்சலையும் வண்சுமுனை - காடார, சிகுவை புருடனொடு காச்தாரி 
யத்திகுகு, சகுமலம் புடைசங் கினி? என்று சுவா நுபவமாலையிலும் 
“ துய வாச நாடி ௮ன்னம்போற் குயிலைப் போலும், ஏசிய பித்த 
காடி, யெழிலாமை அட்டை போலும், மிபாகிய சிலேத்தும காடி 
பொல்லாத பாம்பு போலும், பாகுடன் முனிவர் தாழும் பாடினார் 
நாடி தானே”? என்று ஆத்ம ரக்ஷ£மிர்த வைத்திய சாரசங்கிரகத்தி 
லுங் காண்க, 

வாயுக்களாவன, 
மானிடதேகத்தில் வியானன், பிராணன், அபானன், 

சமானன், உதானன், நாகன், கூர்மன், இரிகான், தேவதத் 
தன், தனஞ்சயனென வாயுக்கள் பத்தாம். அகாயத்தினம் 
சம்வியானவாயுவும், வாயுவினம்சம் பிசாணவாயுவும், ௮க்கினி 
யினம்சம் ௮பானவாயுவும், அப்புவினம்சம் சமானவாயுவும்,
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Gms வினபிசம் உதானவாயுவுமாகப் பஞ்சவாயுக்களெனப் 
படும். நாகன், கூர்மன், கிரிகான், தேவதக்கன், தனஞ்சய 
னென்னும் வாயுக்களைந்தும் பிராணவாயுவின் தொழில்க 
ளெனப்படும். பிராணவாயு லலாடத் இற்மோன்றி, சிக இரகாடி 
யில் விமுக்து, காபிக்கானத்தில் முட்டி, இடைபிங்கலைகளி 
லோடிக் ஈபாலத்தைச்சுற்றி நா௫ியிந் பனிரெண்டக்குலம் 

புறப்பட்டு நாலங்குலங்கழன்,.று, எட்டங்குலமுட்புகுமாம். 
ரசாளொன்றுக்கு இருபத்தோருயிரத்தறு நாறு சுவ சமியங்கு 

கின்றதென்ச. பிராணவாயு சர்வாங்கமும் வியாபிக்குமாம், 
௮பானன்வுண்ட அன்னபானாஇகளைச் சீரணிப்பிக்குமாம், 

உதானன் அன்னபானாஇகளைக் கடையுமாம், சமானனன் 
வண்ட அன்னாசங்களைக் கர௫க்குபாம் நாகன் விக்கலுக 

கக்கலுமுண்டாக்குமாம், கூர்மன் கண்ணினின் நிமைப்டக்கு 
மாம். இரிகான் புருவுத்இயத் நினின் று தும்மலும் அழுகை 

யுஞ் செய்யுமாம். தேவதத்தன் வோடுவித்தல் உலாவுதல் 
உயித்இயம்பண் ணுவதாகிய விவைகளைச்செய்யுமாம். ௬ன 
ஞ்சயன் பிராணன் சரீ சத்தைவிட்டுப் பிரிர்தாலுர் தான் பிரி 
யாமல்நின்று வுடம்பை விக்கப்பண்ணி மூன்றுகாட்கப்பால் 

SLID Fan FL) பிள தொடுமாம். 

உ-ம். தசவாயு வின்பெயரைச சாற்றச்கெள் பிராணன், 

நிசமா ரபானனேர் வியானன்---சமான,ன தசகைய காச னுசா னன் 

இரிக ரன்கூறேவ, சச்சன் சனஞ்சய ஸிசாம் ?? என்று சுவானுபவ 

மாலையிலறிக, 

தேகத்தில ழம்மண்டலங்களாவன. 

அ௮க்கினிமண்டலம், சூரியமண்டலம், சந்இரமண்டல 

மென மூன்று. அக்கிமண்டலத்துக்குத் தானம் பிருஇிவியும் 
௮அப்புவுங் கூடினவிடம். சூரியமண்டலத்துக்குத் தானம் 
இருதயம். சர் தரமண்டலதானம் சர௫ிநடுவாம். 

தேகத்தில் ஆறதாரமாவது, 

மூலாதாரம், சுவாதிட்டானம், மணிபூரகம், அஞுகதம், 
விசுதஇி, ஆக்கனையென ஆதாரம்.ஐறு.
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நாஉவகைத்தோற்றமாவது, 

௮ண்டசம் - முட்டைபிற் ரன் றுவ தூ. சுவேதசம் - விய 

சீவைபிழ் சரன் றுவ த. உற்பிசம் - நில மகலியவற்றிற் ஜோன் 

அவது. சராயுசம் - பையிற் ரான்றுவ துஆக தோற்றம்நாஉலு, 

இ எழவகைபபிறவியாவது. 

மசவர், மக்கள், புள், விலங்கு, பகதி, சிலக் இலா வன, 
ஜலத்நிலூர்வன, தாவரமெனப் பிறவிக(2ளமு, 

(அ. “ea உ உ . a . . 

மயாணனி2பதங்கள்--எண்பத்துகான்கு மூருயிரமாம். 

ழவகைச்சாதியாவது, 

உத்தமம், மத்ிமம், அதமமெனச் சாஇகள்மூவிதம். 
உத்தமசா தியாவது--இகலோக பாலோகபுத்தியாகிய விரு 
வகையுங் கொடுக்கின்ற மானிடசரீசமாம். மதீதிமசாதியா 
வது--பரலோகபுத்தியை மறைத்து இகலோகபுத்தியை மாத் 
இம் கொடிக்கின்ற பசுபக்ஷிமுதலாயின, அதமசா இியாவது- 
இரண்டு லோகபுத்தியையு மறைத்திருக்கின்ற மாம், கொடி, 
செடி. (முதலியன. ஆகாசபூதங்களாயிருக்கின்ற பிதுர்லோ 
கம், சேவலோகம், யட்சர்வ ஈந்தாவ௫த்சலோகங்களிலும் 

கட்சத்திரங்களாகச் தோற்றுகின்ற சந்தன்டுசலான பிது 
ச்க்கள், சூரியன்முதலான மீதவதைகள் கந்தர்வசித்தசென் 
னப்பட்டவர்களும் உத்தமசா தியென்றும், காமதேனு அயி 

சரவதம் அன்னம் கருடன்முதலானவை மத்திமசா இயென் 
அம், கற்பகவிருட்சம் பாரிசாதம்முதலானவை ௮தமசா இ 
யென்றுஞ் சொல்லப்படும். 

உ-ம். 4 அண்டசஞ் சுவேதசங்க ஞூற்பீசஞ் சராயுசத்தோ, 

டெண்டரு நமாலெண்பத்து, சான்குஅறாயிரத்தா, வுண்டுபல்யோனி 
யெல்லா மொழிக்துமாநுடததுஇத்தல் ? என்று ச - ஞா-9-யிலும், 
*:புல்லாஇப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப், பல்விருக மாடுப் பரவை 
வாய்ப் பாம்பாடுக், கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்ச் கணங்களாய், 
லல்லசுர ராடு முணிவராய்ச் தேவராய்ச், செல்லா நின்றவித் தாவர 
சங்கமத்.து, ளெல்லாப் பிறப்பும் பிறர் திளைத்சே னெம்பெருமான் ?? 
என்று இருவாசகத்திலுங் காண்ச,
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மானிடசேன்மச்சிறபபு வயதளவுழதவியன. 

மானிடஜென்மத்தையுண்டாக்கன.து பரமேலவானைபன 

இினாலே நினைக்சவும், வாக்கினாலே தோத்திசஞ்செய்யவும், 
கைகளால் பூசைசெய்யவும், கால்களாற் பிரகக்ஷணஞ்செய்ய 
வும்,,சரசினாலே வணங்கவும், செவியினாலே யவருடையபுச 

மைக் கேழ்க்கவும், கண்களினாலே யவருடைய திருமேனி 
யைத் தரிசிக்கவுமாம், 

மனிதர்களுக்கு வயதளவு நாறெனப்படும், 120 யென் 

றுஞ் சொல்லப்பபடும், 10 வயதளவு மிளமையும், 200 வசை 
பில் வாலிபமும், 40 வசையில் எவ்வனமும், 50 வரையில் 

கெளமாசகமுமாம். 60-வது வயதில் அப்புதேயுவையும், 
10-ல் தேயுவாயுவையும், 80-ல் வாயுஆகாசத்தையும் 90-4 
ஆகாசம் ஆத்மாவையும், கெருக்குமாக் ராவ துவய இல் 

ஆத்மாவர்கவழியை நோக்குமாம். இடையில் வியாதிமுத 

லியவற்றால் மாணமும் சம்பவிக்குமென்சு, 

உ.ம். *வேசநூல் பிராய நூறு மனிசராம் புகுவ ரேலும், 
பாதிய முறஙகிப் போகு நின்ற இற்பதினை யாண்டு, பேசைபா லசன 
தாகும் பிணிப மூப்புத துன்பம், ஆசலால் பிவி வண்டே னசக 
கமா னத்து ளானே ”' என்று சொண்ட ரடிப்பொடியாழ்வார் சாற்று. 

காலப்பீரமாணங்களாவன,. 

நிமிஷம் 15 கொண்டதுகாஷ்டை, காஷ்டை 80 கொண் 

_துகலை, கலை 80 கொண்ட அுுகுர்த்தம், முகூர்த்தம் 86 
சிகொாண்டதுஇவசம், இவசம் 30 கொண்ட அபக்ஷம், பக்ஷமிர 

ண்டு கொண்ட துமாசம், மாசம்பனிரெண்டுகொண்டது வரு 
_ம், மதுடவருடம் 800 கொண்டது ஒருதேவவருடம, தேவ 

வருடம் 12000 கொண்டது சதுர்யுகம், சதுரயுகபென்றது 

கருதாயுகம், இரோதாயுகம், துவாபாயுகம், சலியுகமென 
ரான்சகெனப்படும். 

வருடங்களறுபதாவன--பிரபவ, விபவ, சுக்லெ, பிரம 

தூக,பிரசோற்பத்து, ஆங்கிரச, ஸ்ரீமுக, பவ, யுவ, தாது, ஈன் 
வச, வெகுதானிய, பிரமாத, விக்ரம, விஷு, சித்தாபானு 

ஈபானு, தாரண, பார்த்துப, விய, சர்வசித்து, erase ih,
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விரோதி, விக்ருதி, கர, நந்தன, விஜய, சய, மன்மத, தன் 
முக, எவிளம்பி, விளம்பி, விகாரி, சார்வரி, பிலவ, சுபக்கி 
ரத, சோபக்கிருது, குரோதி, விசுவாவசு, பராபவ, பில 
வங்க, கீலக, சவுமிய, சாதாரண, விரோஇக்ருது, பரிதாபி, 

கிரமாதீச்ச, அனந்த, ராட்சச, கள, பிங்கள, காளயுக்தி, சத் 
தாத்ரி, ரெளத்இரி, துன்மதி, துந்துபி, ருத்ரோற்காரி, ரத் 

தாட்சி, குரோதன, அட்சய, எனவருடஙகள் அறுபது, 

மாசங்களாவன -. இத்தரை, வைகாசி, அனி, அடி, 

ஆவணி, புரட்டாசி, அுற்பிசி, கார்த்டுகை, மார்கழி, சை, 
மாச, பங்குனியென மாசங்கள் பனிசெண்டு, 

வாரல்களாவன --நாபர், இங்கள், செவ்வாய், புதன், வியா 

ழம், வெள்ளி, சனி, யென பழு. தைமுகல்ஆனிவரையில் உத் 

தஇராயலனாகால மம், ஐடி முதல் மார்கழிவரையில் தகூணாயன 
காலமமாமெனப்படும, 

திதிகளாவன--பிரதமை, துதியை, திரிதியை, சவுத்தி, 
பஞ்சமி, சன்டி சப்தமி, அஷ்டமி, ஈவமி, சசமி, காதி, 

துவாக, இர3பாதசி, சதாத்து, பெளாணமி, எனப்ப இனை 
கத. கிருஷ்ணபக்மகஇிஇகள் ப௫னைந்தும், சுக்கிலபக்ஷம 
இதிகள் பதினைஈ துமாகவிரண்டுங்கூடிய மாதம் ஒன்றுபிதுர்க 
ஞூக் கோரிராபபகலென்க. இருஷ்ணபக்ஷம் இருட்கொலம், 
சக்லைபக்ஷர்வெளிச்சம ௮தா வதுகிலவுகாலம், 

ஈக்ஷத் இரங்களாவன--அசுவனி, பாணி, கிருத்திகை, 

சோகணி, மிரகசீரிஷம், இருவாஇரை, புனர்பூசம், பூசம், 
ஆயில்பம், மகம், பூரம், உத்திரம், அஸ்தம், சித்திரை, சுவா தி, 
விசாகம், அ.நுவர், கேட்டை, மூலம், பூராடம், உத்திர 
டம், இரு2வாணா, அளிட்டம், சதயம், பூரட்டாதி, உத்தி 

சட்டாதி, ரவதி, எனஈட்சத்திரங்களிருபத்2 தழு. இவற்.றுள 
உளர்த்தமுகஈட்சக்தரம் ஒன்பது, இரிமுகநட்சத்திரம் ஒன் 
பது, அதோழமுகநட்சத்தாம் ஒன்பதெனப்படும். 

பஞ்சப.கழிகளாவன --வல்லூர், ஆந்தை, காகம், கோழி, 
மயிலென்லும் பட்டுகளைந்து. இவற்றில் ௮சுவனிமுதல் மிரு 

கசரிஷம்வரையில் வல்லுர்பக்ஷியும், இருவா இரைஞுதல் பூரம்
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வரையில் ஆந்தையும், உத் தாமுதல்விசாகம்வசையில் காக 
மும, 3] DOR PEO உத்திராடம்வரையில் ; கோழியும், இரு 
வோண முகல் 2ரவதிவரையில்மயிலும் பிறந்தார்நட்சக் இரங்க 

ளெனப்படும். 
நவக்கிரகங்களுமவைகளின் திசாவநடங்களும். 

சூரியன், சச்திரன், அங்காரகன், சாகு, குரு, சுக்கிரன், 
சனி, புதன், கேது, எனு மொன்பதும் ஈவக்கிரகங்களாம். 

சூரியதிசாவருடம் 0, சச இரகிசாவருடம் 10, ௮ங்காசச இசா 
வருடம் 7, ராகு சொவருடம் 5, குருசொவருடம் 10, சனி 

இசொவருடம் 19, புததிசாவருடம் (1, கேது சொவருடம் 7, 
சுக்கரமகா திசாவருடம் 20. 

இராசிகளாவன, 

பலம், ரிஷபம், மிதுனம், கடதம், சிம்மம், கன்னி, 

துலாம், விருச்சிகம், கனுசு, மகரம், கும்பம், மீனமென 
ராசிகள் 12-ம் லக்கினங்கள் 12 பயனவும், ad 

சந் இரலக்கினமெனவும், மாதங்கள் 18-க்கும் 12 ராசிகளென 
வம்படிம். ரிஷபம், சிங்கம், விருச்சிகர், குர்பமெனுகான்£தம் 

ஸ்.இிரராகளாம். இவை ஈன்மைகளைத்தருவதாம். மேஷம், 

கடகம், லாம், மகாமெனுநான்கும் சரசாசிகளாம். இவை 
மத் திமமாம், மிதுனம் கனுச, சன்னி, மீனமெனுரான்கும் 

உபயராசிகளாம். இவைஉத்தமராகெளெனப்படும். 
பதவிகளாவன, 

ஸாலோக, சாமீப, சாரூப, சாயுச்சியமெனப்பதவிகள் 
நாலெனப்படும், இர்தரநான்கும்வடமொ ழி. ஸ யென்றது-ுவ 

னெனப்।நிம். லோகம்மென்ற துவுலகம். ஸாலோகமென்றால் 

௮வன ஆு2லாகம், ஸாமீபமென்றால் அவன துசாமீபம், சாரூப 
மென்றால் அவன துளூபம், சாயுச்சியமென்றால் ௮வனைப்போல 

மான் மழு காள கண்டமுமாயிருக்கு மென்றதென்௧க. பத 
முக்தியென்றது காலாந்தாத் இலேபுஈருறபவம் ௮தாவதுமறு 
பிறப்பென்க. சாலோக சாமீப சாரூபமென்னும் பகழுத் இகள் 
HS p Bluse கையால் அசத்தியமென்க. சாயுச்சியம்நித்திய 
மாகையால் ௮.துசத்தியமென்றதென்ச. சரியை, இரியை,



போகடிமலு மூனறையுமறுட்டித்தவர் முறையே சாலோக 

சாமீப சாரூபபதலிசனையும்,ஞான த்தையட்டி த்தவர் சாயுச் 

சியத்தையஷடைவர்க னென்றதென்க. சாயுச்சியமேபரமமான 
முத்தியாமென்க, 

ஞானமென்னும்பதத் துக்கருத்தம்- ஞானமென் லுழ்பதம் 
நீயாதேகர்தீகரணவியுத்பத்தியாலேபுண்டாயிற்றென்சு. இது 
வடமொழி. இந்தஞானம்பாஞானம், ௮பாஞானமென் றிரு 

விதமாம், பாரஞானமென்றது பதிஞானமாம். அுபரஞான 

மென்றது வாச்சியஞானமாம். பதிஞானமாகியபாஞானம் 

Gr gsuapir, அறுமானம், அகமமாகிய பிம்மூன் றினாலுமறி 

யப்படாதபடியினால பாஞானமெனக் கூறியதென்க. சர் 

வஞ்ேஷோத்திம், சவெதருமமோத்தாம் யோகசம், சிரஇயம், 
மிருகேர்திமென்னு நூல்களில்விரிவறிக. 

் தானவகைகளாவன, 

விகற்பஞானம், கிருவிகற்பஞானம், இரிபுடி ஞானம், சாத் 
இரஞானம், பாவனைஞானம், விக்துஞானம், சிவஞானமென 

ஞானவகைகளாம். இவற்றுள விகர்பஞானமாவ த௫ிற்௪ தத 
யைத்தரிசித்ததனாற் சிவனைவெறறக்காண்சையாம். கிருவிக 
ற்பஞானஅமாவது --- காண்பானாகியதன்னையு், காணப்படு 
பொருளாகிய சிவனையும், காட்சியாகிய Ao hr ov go BL 

பகுத்தறிபு முறைமையின்றிச் சிவமாகிகிற்பது நிர்விகற்ப 
ஞானமாம். திரிபுடிஞானமாவது--காண்பானாகிய ஞாதுரு 

வும், காணப்படுபொருளாகிய ஞானமும் காட்ியொகியஜேய 
மும் சங்கற்பித்தறிதலாம், ௮தாவது ஆன்மபோதத்தைச் 
சுட்டியறிகிறஞானமென்சு. சாத்தாஞானமாவது --- கேட்ட 

லின்கணுள்ளதகாம். பாவனைஞானமாவ_து--௫ம் இ.த்.த.த்தெளி 

தீலின் கணுள்ள தாகியபேதஞானமாம். விர் துஞானமாவ து- 

வைகரி, மத்திமை, பைசந்தி, சூக்குமையென்லுகால்வாக்கு 
களைப்பற்றி நிகழுஞானமாம். சிவஞானமென்னுக் திருஞான 

மாவது -- அுறுபூ தியல்லாமல் யெல்லாத் தக்ராமப்பாற்பட்டு 

வாக்கு மனோகோசாமாயிருக்கிற தெனப்படும். சீவன் 
முத்தரானவர்கள் விகற்பமாயெ பதார்த்தஞானங்களைவிட்டு
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சரலிகற்பஞானபாக வேல்லாஜ் சிவ்மாகி2ல் SOY 
Oren no ght 5. 

காளமே ழத்திக்தச் சிறந்தகாரண மேன்றது, 

இருக்குவேதத்தில் பிராமணத்திலும், உருத் திரசல்கை 
யிலும், இரண்டாம்வேதமாகய யசுரில் ரணத்திதும், பிரக 
தாசணியத்திலும், மூன்றாம்வேதமாயெ சாம தீதில் சார்தோச் 
கியத்திலாருவ இலும், அ.தாரவணமாகிய நான்காம் வேதத்தில் 
ஈஸ்வரசாட்சா #5174 Rey Cooutr, சைவபுராணத்தில் சூதசங் 
கதையிலும், சப்ரபேதக்துர், வெசருமோத்தாத்தும், ப.இ 
னெண்புசாணங்களிருவ தீதெட்டு தலயாகமங்களிலும் நான 

தீதினாிலை ப முக்தியென்று கூறப்படுகின்றனவாம். ஞான 
மல்லாகனவேசலாம் அுஞ்ஞானமாதலின் அவ்வஞ்ஞானப் 
பகுதிகளால் பச்கழுறுகலின்றி விடி பேறடைகல் கூடாதென 
வும், கருபபனைத் தும ஞானவாயிலாக வீடு?பற்றிற்குக் கார 
ணமாவதல்லது கேர காரணமன்றெனவும், மெஞ்ஞான 
முடையோர்க் 2௧ முக் தியாமெனவும் படும். 

உ-ம். “ஞானதசால் வீடென்றே நான்மறைகள் புராணி நல் 
லவா கமஞ்சொலல வல்லவா மென்னு, மூனசசா ரென்சடவ ரஞ்ஞா 
oss ஒஓ௱வது தான் பர்சழுயர் மெய்ஞ்ஞானக்தா, னானத்தாலது 
போல சவர்கதிர்முன் னிருள்போ லஞ்ஞான மறபந்ச மறுமுத்தி 
யாரும் '? என்று ச- ஞா - தியிலும் * இருணீங்கி யின்பம் பயக்கு 
மறணிீர்கி, மாசற காட்டி wares” என்று இரு, வ. நா. குறளி 
௮ஙகாணக. 

கானத்தில் சரியை, கிரியை, யோகம், தானமேன்றது. 

ஞானத் தில்சரியையாவது--தத். துவங்களை நியஇகளைந்து 
தன்னை யருளாலறிஈது முடி வில்நிற்பதாம் ஞானத்தில் சிரி 
யையாவத-- அருள்வடிவாயிருப்பதாம். ஞானத்தில் யோக 
மாவது--அுருள்வடி வாயிருக்து தற்போதஞ் சிறிதும் தோன் 
ருதொழிர்து ஞான த்தைப்பெறுவுதாம். ஞானத், தில் ஞான 
மாவ.து--பரைரீக்கத்திற் ே Sapam gil ஞானானர்தத்தி லதீதப் 
படுவதாம். ஞான, க்துக்கங்கம் சரியை, சரியை, யோகமென் 
லும், அவைகளுக்குப் பதமுத்பபென்றும், ஞானத் இனா 
லேயே மோட்சமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.
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உ-ம். “ஞானத்தின் ஞாஞாதி சான்குமா ஞானிக்கு, ஞானத் 
தின் " ஞானமே நானென்ன சென்னாமல், ஞானத்தில் யோசமே 

நா.சாந்ச நல்லொளி, ஞானச்சிரியையே ஈன்முத்தி காடலே'' என்று 

திருமக்திரம், 

நானநீலை யுயர்வுங் கன்மநீலை யிமிவும், 

கன்மத்தாற் பெறும்பலம் அற்பம், அடையுர் துயமோ 

பெரிதாம், ஒளி சினையுடைய மாணிக்கக்கைக் கைக்கொண் 

டார்க்கு ம௫ழ்ச்சி2யயன்றிக் துப நண்டோ? அது 2பாலத் 
தெளிவினையுடைய ஞான ?யாகஞ் இத் இத்தார்க்கு பின்பமோ 
யன்றித் துன்பமுண்'2ட£ ? புல்லியகிறத்தையுடைய வம்மிக் 

கல் முதலியவ ப்றைச் சுமர் தார்க்கு விலையாலெய் தும் பொரு 
ளோ அற்பம, அதனைச் சுமக்குக ஐபரமோ மிகப்பெரிது, 

அதுமபால பூசை, செபம், தியானபெனப் பார்த கன்பநிலை 

யில் திற்பார்க்ருப் பெறும்பலம் அற்பம்வுடையுக நுயாடோ 
பெரிகாம். தெளிய Surah este 5 Gh Fey OL Za 

சேல்லுண்டோ, புளிய/லையைப் பிபாருாதார் க்குப் பொரு 

ளோ சிரிதுதுயர் பெரி, கநெளிவுபரிது பலஞ்சிறிது 

நிறைந்த B LD லையார்க் 2௪ என்று சிவ 50 ம்மா Bb TD, 

உணமையறயுக்சத்தி வுணர்௮ுக்கேயன்றித 
தொமிலுக்கின்றேன்பது. 

மாறுவேடங்கொண்டவா்சளை யரிபனி ரும்ரிலை மறைந் 

இருப்பவைகளான HUTCH DOLLS குணங்களையும், அடை 

யாளங்களையும், நடைகளை பும், ஆராய்) தவரினையசென் நறி 
யாபல் வோடி யும், கு.இித் தும், தலைகீழாக சின்றும், உயாக்கு 

கம்பத்2கறி அடியு மாகிய விவ்வாரன பலதோழிலாகிய 
கன்மங்களைச்செய்தாலும் அவர்களது யெதார்த்தவடிவந் 

தெரீயமாட்டாதாம். விீட்டிற்குள்வைத்த வஸ் துச்களை வை 

தீதவிடர் தெரியாது பறசதவன் au hl DSR Sor 
௮ம் முன்வைத்தளிடத்தை ஞாபகஞ்செய்்து அறிந்தபின் 
னந்தவஸ்து கிட்டுமமயல்லது வே9ரொன்றால் வெளிப்படா 

தாம். இருட்டிலுள்ளபொருளை எறிகின்ற விளக்கினாலும் 
கண்களினாலும் காணல்வேண்டும், பிரத்யட்ச சூரியனைப் 
பார்க்க நேத்திமொன்றே போதுமாம். பரந்தவுலகத்தைப்
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பார்க்க விருத்இயும் பலமும் வேண்டுமாம் உண்மையான 
பிரமவஸ் நுவாகிய ஆன்மாவைத் தரிசித்தற்கு விசாசரூபமான 
விருத் திஞானமொன்று ம போதுமென்றதென் ௧/ரமம் ௮௧ 
மூகமனகத்திற்கறியப்படும். பசர்முகமன த்திற் கறியப்படாதெ 
னப்படும். பிரமஸ்வருபத்தைத் தெரிவிக்கும் இலட்சணத் 

தால்“சரு தஇசொல்லும் பிரஞ்ஞானமும் விசாரணேயினால் வரு 
'2மயலிலாமல் (2வசசாஸ் திரக்களைப் படி BST Quy, ௮ன்ன 

தானம், தவம், ஈர் திரம், ஆசாரம், மவள்வியா சிய விவைகளி 
லெர்தகருமக்கைசசெய்காலும் ஆக்மாவாகிய தன்னைக் தெரி 
5 தூகொள்வது இக்கருமங்களால் வரமாட்டாகென்கவென்ப 
தாம், ஞானத்தைய, நிவிக்குஞ் சத்தி விசாரக்துக்கேயன் றி 
கனமத்துக்க இல்லையாம். HMC FUL LI HLM TH அஞ்ஞானதக்தைக் 

கெடுபபது விசாரபமான ஞானமமயாம். பழுதான ௮ஞ் 
ஞானத்கைப் புண்ணியகன்மங்களானவைவை ஈட்பாக்குமாம், 

சத்கருமக்தால் ஞானமூ.இக்கு2ம விசார wis gy bower 

னில்? ௧௧௧1 வருணுச் ரிரப ங்கட்குரிய ESE HOGA) IVT 
பேட்சையின் றி ஈஸ்வாப்பிரீதி செய்யில் ௮ம் சக்காணத்தி 
௮ள்ள வசுத்தம்£க்கும், சிகதசு க.இிவரும், அம்மனம் பி fam Ly 

சிறசடவிசாசஞ்செய் ந ஞானத்தைப் பொருர்கானிற், கமாம். 
அஞ்ஞானத்துக்குச் சொளருபஞானம் உ றவம்,விருக்இஞானம் 
பசையுமாம. விசாரத் தாலுண்டாகு ith விருக்ிதஞானமா 

னது சொரூபஞானக்தி லுறவாகிகின்று ௮ல்ஞானத்தைக் 
கெடுத் அத் கானம் ௮௩௧ வஞ்ஞானதமதாடொக்க ஈசிக்கு 
மாம். விசாரணேயாவ?தசென்னில்? பனமுதலிய இந்தத் 

தேகத்திலி நக்கிற பிடத சான்யாவன் ? கித்தென்பஇயா து? 
சச் துஞ்சடமுமாயெ விரண்டுமொன்முய்க் கூடப்பெற்ற பர் 

தம்யாது? கனை விடப்பெற்றமுத்தி யாது? யென விசா 

ரித்தல் விசாரணையாமென்க. 

உ-ம். வேட மாறிய பேர்களை யறிய வென்ற பாடத்தில், 

கூட மாமவர் சுபாவங்கள் சீலங்கள் குதிகளாய்ச் தறியாமல், 6 இடி 
யுங்கு தி.சு கலை கழ்கின்று (pubs கம்பத்தேறி, ஆடி யும்பல 
கன்மங்கள் செய்யினு மவருண்மை தெரியாதே?” என்றும், * மனைக் 
குள்வை,தத பண்டங்களை மறந்தவன் வருடநூ றழுசாலும், நினை
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துணாா்ர்சபின் இட்டும்” என்றும், ** எறிகின்ற விளக்சாற் சண்ணா 

லிருட்பொருள் சாணல்வேண்டும், புரிகின்ற விருஓ்தியொன்ே 

போதுமெயப் பொருள்சாண் போர்ச்கே”? என்றும், 4 இன்னவா 
ரந்தப் பிரமத்தை யறிவிக்கு மிலக்கணத்தால் வேதம், சொன்ன 

ஞானமும் விசாரத்தால் வருமின்றிச் சுருஇிநூல் படிச்சாலும், Hor 

னதானங்க டலங்கண் மந்திரங்க ளாசாரங்கள் யாகங்கள், என்ன 

செய்யினுஈ் சன்னைத்தான றிகின்ற திவைகளால் வாராதே?! என்றும், 

கைவ - நி- நீ - ற்காண்க, 

ஞானயோகம் கன்மயோகமீரண்டு மோட்சஎதுக்களேன்பது. 

கருமமில்லாமல் ஞானநிஷ்டை.யுள்ளவனுக்குச் சரீரதா 

ரண முண்டாகாதாம். ஆக்மாளின் பூர்வகர்ம பந்தநிவர்த்தி 

யின்பொருட்டுக் கருமக்தைச் செய்வதென்சு. எவனு மெந்த 
காலத்திலாகிலும் கூணமாத்திரங் கருமங்களைச் செய்யாம 
லிருக்கவில்லை. பிரகிரு திகுணங்களால் தன்ஸ்வா For Aver 
மலே கருமங்களைச் செய்விக்கப்படுகிறானாம். எவன்கரு 

மேர் திரியங்களையடக்கி மனத்தோடுவிவபங்களை ஸ்மரித்துக் 

கொண்டிருக்கின்றா2னா ௮வன்பொய்யான ஆசாரமுடையவ 
னென்.று சொல்லபபடுவனாம். மனதையும் இ% இரியங்களையும் 
வென்று தன்ஆக்மாவும், சகலபிசாணிகளின் ஆக்மாவும் ஒசே 

ரூபமா ககினைப்பவன் கருமங்களைச்செய்தா லும் WRIT IT BS 
ளவனைப்பற்றமாட்டாவாம். தத். துவஞானியாகிப யோூபொர்த் 

தாலும், மீகட்டாலுர், தீண்டி னும், மோரந்தாலும், புசித் 
தாலும், நடந்தாலும், தூங்கினாலும், மூச்சுவிட்டாலும், 
பேசினாலும், விட்டாலும், கிரகித்தாலும், சண் இரக்தாலும் 

மூடினாலும், அங்குத் இரியங்கள் கம்தம்காரியக்களிற்பிர 

ag RS Bam por வென்று மாத்திரம் நிச்சயித்துக்கொண்மீட 
தானெதையுஞ் செய்யவில்லையென்று கினைப்பானென்றும், கர் 
மங்களைப் பிரமத்தில்வைத்து பாலாபேகைஷயில்லா மலெவன் 

செய்கிரா2னை அவனைக் காமசைகீரபோலப பாபங்கள்பற்ற 
மாட்டா தென்றுஞ் சொல்லப்படும் * பசவக்கீகை மூன்றாமத் 

இயாயம், 4-முதல் 10-வரையிலும், 5-ம் ௮. தியாயம் 6-மு.தல் 
11 வரையிலும் ஸ்லோகங்களில்காண்சு.



வேதாசமம், 109 

நானமாகிய அறிவே சத்தியம், உடலாகியவுலகம் ' 
அசத்தியமேன்பது, 

2வதமூடி வும், சதை, உபகிடதங்களும், 2 Gh)» 005 
அறிவே சச் ியமெனக் கூறுகின்றனவாம். சமஸ்தபிரபஞ் 

சஙகளும் கட்டையிற் கள்ளன், பமுதையிற்பாம்பு, சானலிற் 

சலம், கிளிஞ்சலில் வெள்ளியும்? 2பாலவும், மலடி புத்திரன், 

(Lp :க்கொம்பு? பாலவம், le // /பனப்பிரபஞ்சம் 2 மபாலவும் 

பொய்யேயாம். ஞானமொன்று2ம மெய்யென் றதெனப்படும், 

௮றிவு--பாவம்- மெய். அபாவப-பொய்யெனவறிக, :* ஞான 

மெய் மகசீனை யுன்னை நம்மாணை ops pron us” என்றும், 

பீனமாந்தரிபுமானி பிரபஞ்சமெல்லாம் பொய்யே” என்றும் 
கைவ-5-நிதக்இற்காண்க, சிம்இன்முயல்வார்சித்தும், ௪டத் 
இன் முபல்வார்சடமுமாகுவராம். சித்து -௮றிவ, சடம் -- 
தகம். ௪கசசமா இயின்றாகலின் உலசந்தோன்றுமாம். தன் 
னெறிக்கண்ணிற்கில் ௮ஃ% இருக்கினுர்தோன்றாதாம். அர்ச் 
தால் தோன்றுமாம், வுலகைச்சின்மாத்இரமாகக் கரைக்கிற் 
மோன்றினுந்தோன்றாவிடி னு மிடையூரில்லையாம். 

சமாதியாவது, 

சரீரவாதனைகளில் வுணர்வற்று ஸ்தம்பமாய்ப் பிரமஸவ 
ரூபத் திற்கலர் அ ெகத்தையசைவற நிறுத் இச்சின்மயத்் இல் 

நீடு 9மிகாலம் நி ன்றுவிடுதல் சமா இயெனப்படும், சொரூப 
சமாதி, ௪சசசமா ஏ இயென்திருவகைத்தாம். இவற்றில்சொரூப 
சமா Bure gi 58 இல்தேகமுதல் ஆன்மாயிறுதியாகநின்ற 
தத்துவங்களை நியதிகளை அச் சேருவதாம். வஸ் துவையணு 

வுக்கணுவாகத் தரிசித்தலென்க. இக்தச்சொரூபசமாதஇ அகச் 
சமா இயெனவும்படும். சகசசமா தியாவது--- தேகத்துப்புறம் 

பில் வுடலாதிபிரமமிறு கயொகடின்ற வியாபகவியாய்ப்பியங் 
களைநியதிகளைந்துச் சேருவதாம். வஸ். துவைமகத்அக்குமகத் 
தாகத்தரிசித்தலென்க, சகசசமாநி புறச்சமாதி யெனவும் 
படும். சொருபசமா தியி Ca தீனுந்தடைகளால் நிட்டை 
கலைந்தாலப்போதே சங்கற்பர்தோன்றும், இரிபுடியும் இச்சா 
ஞானக்கரியையு முண்டாகுமாம். சங்கற்பந்தோன்றுவது 
ஜெப் தியாதலாலதனை யங்கனே ற்பிரகாசமாக விளக்கில்
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அனை த துமங்கனமாமென்க திரிபுடி பும் சிற்பிரதாசமாயேக 

Lor wa ou ஙருமாம, GC FUN HOUES BV DHA, பிரமமந்திர 

தீதையுச்ச ॥ி.த்தல், முபபதுசாழிசைவசையிலுஞ் சுவாசபந்த 
னஞ் செய் திருத்தலூமா மென்க. 

படுக்கவாசனைவிரத்திகளடக்கழபாயம், 

௮றிவென் னுமுண் மையில் AFT PS இருஷ்டி யாயிடை 

விடாத அ௮ப்பியாசத்தால் மனமானது தன்வசமாக யிருந்து 

சைதன்னியஸ்வரூபமானால், வெறுக்கபபட்ட தேகத் நிலிருக் 

தாலும் பிரமானந்தச்சாகரஸ்வரூபராவபராம். சாகொ இயவகத் 

தைகளு இக்கின்ற விருத்திசளைத் கள்ளில் பரிபூணமாயிரு 
ந்து நிரதிசயானந்தத்தை யடையலாமென்றதென்க. ஞான 
arson புத்திமுதலிய விடயங்களனைத்தையுற தனமினவ 
லாக விருக்கப்பெற்று காரணமாகத்தடி தீதவொப்பற்ற அவி 

ததைகளையும்க்கினால் பழக்கவாசனை வித் இகளியாவுமொடு 

ங்ருமாம், “* சிசச்திலுள்விழிப்பார்வையாய் கிரந்தரப்பழக்கத் 
தால், வசத்திலுன்மனம் நின்றுசின்மாத்திரவடி வமாகிடின் ” 
என்றும், *போதமாமிராசன்றானாப்ப பு தியைப் புலன்களா 

கத், தாதராயிருக்கப்பெற்றாற் சகல முமடங்குஈகா 2ன ” என் 

றும், ““கருக்ததற்கில்லையென்னிர் க;சணசரீசமாகிப், பெரு 
த்ததோசவித்தை தன்னைப் பிடிங்கிடிலடங்குர்தானே ” என் 
றும் கைவ, ௩. HS BM HS, 

கேட்டலசிந்தித்தவ்தேளிதவடடையேன்பது. 

கட்டலாவது -- ஞா2னைபசேசங்களைக் கேட்டலாம். 
இர் தித்தலாவது-உண்மையிப்படியென்றுவாசாய்ர்தறிவதாம். 
தெளிதலாவது --- உண்மைப்பபொருளை யறிவிற்றெளிவதாம், 
நிட்டையாவஅ -- தெளிக்தமேலான ஞானத்துடன்கலந்து 
நிட்டைபுரிதலாம், சமா தியாவது--மனமானது விஷயாகாரங் 
களைப் பற்முமலிருக்கவும், இன்பத்தைப்பெறும்படி நினையா 
மகினை த துப்பிரகாசிக்கின்ற ஓஒப்பற்றநிலையில் சதாகாலமும் 
சாக்ஷித்தன்மையைடீங்காமல் பொருக்தியிருத்தலாம். ௮ங்கா 
சனத் திலிருந்து நிட்டைசெய்தலே சதாநிட்டையென்றதெ 
ன்கு., மான்தோல், புலித்தோல், ௪ித்சாசனம், வெள்ளைவஸ் இ
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ரம், இருப்பைத யர திரிலான்னற அழுத்தமான பூமியில் 

ரித்து அஙகாசனர்செப்து ஞானசா கன்நிட்டை .டவேண் 

டிமாம். பத்ரம், வீரம், குக்குட அருரமையர்னப துமம், 
கோழுகஈம்அகியலிர் தம் முங்காசனமாம். இவை ஞானசாத 

னச௮ச்குரியவைகளென்க. ஞானபூமிக 2ளழுஞ்சமா இயடை 
தற்குச் சாதனங்களாம், சகலசமயங்களுக்கும் ஞான பூமி 

களைமமலானகதா!். 11-வது பக் கக் நிலிருப்பதையுங்காண்க. 

நிட்டை. கூடா தவர் பதக் தபையடைமது பூமியின்கண்ணே 

ஈல்லகுலங்களி சீலவச்து தோன் ரி யாசாரியனா லே ானகிட் 
டைபைக் கூடி பர2மஸ்வரனுடைப சிர் It Hop SLIM (HG Ba 
நிற்பராப, சிட்டைகூடினவர் சாயுச்சியத்தை யடைவராம், 

இிவ'யாகமாவ து. வாயுவடக்குகல் ஞானநிட்டையல்ல 
லாம். மானத்கினுடைய விருக்தியடங்கீிறுந்தலே தோன 

நிட்டையாம். பனமடங்கடுடில் வாயுவடங்கிடுமாம். அப்படி. 
கருத்கடங்கினதே சிவயோகமெனப்படுவதாம், *நிட்டை 
யாதல் கருத்தடங்ககிறுத்க 2ல சிவயோகம்” என்றும் 4 மன 
மடக்கிடில் வாயு அடம், மனமனமங்குண்டு வாயுவு 
மங்குண்டு என்றும் நிட்டானபூதி இ.ருமர் இரமிவைகளி 

லும். * "கட்ட மூடன் சிந்தித்த ரெளிதரிட்டை சளர்த்த 
லென ீமிரண்டாங்களர்க்கன் ஞானம் ன்று ச.ஞாஃஇ 

பிலும் “* அலையானதை யகத்தடக்குமவ 2ன ஞானயதஇி 

சூரன் '' என்று நி - ௮ - பூஇியிலும். நினைவொன்றும் நினை 

யாமல்நிற்கினகமென்பார் நிற்குகிடமேயருளாகிட்டை யரு 
Carr Qin” என்றும், “*மரணமுண்டென்பது சதாநிட்டர்கி 

cro Rec” என்றும், தாயுமானஸ்வாமிசள் பாடலிலும், 
* இடமாகச் சுவானு பூதி சிவோகமென் Dani Ba Sus”? 
என்று கை-நஃநிலுமறிக, 

ஜானத்துக்தத்தடைகளும்கீக்கழமாவன. 

ஞானத்திறகுத்தடைகள், அஞ்ஞானம், சந்தேகம், விப 
ரீ.தங்களெனப்படும். சரவணத்தால் அஞ்ஞான த்தையும், மன 

ன தீ தனால்சர்தேகக்தையும், சுவாநுபவமாகத் தெளிதலினால் 
விபரீதத்தையும் போக்கவேண்டுமாம். தடைகளேபந்தமும்,



112 ஞானானந்தவிளஎக்கசம். 

மெஸிதிலேமுத்திபுமாம். '*கடைகம ளேதெனி லஞ்ஷானஞ்சந் 

தேகம் விபரீதங்கள்?” என்றும், {BGR னம கப்பாம் 

கேட்டல்ச தித்தறெளிதலா3ல”என்றும்கைவ-ந-ரிதத்தறிக. 

மோட்சமுண்டென் கற எந்தமார்க்கத் க்கும் உபக்இர 

மத் திற்பர் கமும், உபசங்காரத்தில் ஐத் தியுமென்பது PEST 
Sei. உபக்கிரமமாவது vee தத்துவங்களின் பாகுபாடுகள். 

இதுமவேபந்தமாம். உபசங்காரமாவது -- சக்லுவங்களின் 

ஒன்றற்கொன்றுள்ள பேதக்தெரிகிறது. இது வேத் சியாம். 

கன்மகாண்டம் பூர்வபக்ஷமேன்பது. 

வேதங்கூறும் பிரபல-ருதி வாக்கியமென்னும் ஞான 
காண்டம், அ௮ற்பசுருதி வாக்கியமென்லும் கன்மகாண்டமா 
இய விவவிரண்டில் கன்மகாண்டவிது, கட்டுக்கடங்காரைக் 

கட்டுக்கடங்கக் கன்மம்புரிய பூர்வபக்ஷமாக நியமித்ததென் 
றும், கன்மங்களு மதினாலுண்டாகும் போகவின்பங்களா 
இயவனைத்தும் பின்பு துன்பமா கவரு தலைக்கண்டு ௮வற்றை 
விடுத்து பாமசுகத்தைம் 2தட?வண்டுமென்பசே Ban த்சம் 
மதமாமென்றும், போகபாக்கியப்பபனான கன்மத்சை வேதம் 
விலக்னெதேயன்றி விதித்ததன்றென்.றும், போக Goo GI] RS 
கின்ற சவர்களுக்கு? மாந்த பதார்த்தங்களை அருர்கலும், 
சேரிட்டபெண்களப் பொரு ந்தலும் சுபாவ 2மயாமென் ஞ் 
சொல்லப்படும். காக்கை2ய கருத்து, அ௮க்கியய சட, வே 
ம்பே கசந்திடு, காற்ற சலியென்.று வொருவரும் நியமிக்க 
வேண்டுவதில்லையே ? அ.து2பால வேதங்களுஞ். சுபாவங்களை 

நியமிக்குமோ? மதுவையும், மாம்சத்தையுமுண்ண இச்சித் 
தால் யாகங்கள்செய்யென்றும், காமமீவட்கையுண்டானால் 
லிவாகஞ்செய்க மனைவியாடு புணர்கவென்றுஞ்சொன்னால் 
இக்காமி மற்றவைகளனைத்தையுர் திண்டாது நீக்கமவண்டு 
மென்பதே வேதத்தினுடைய சம்மதமும் அபிப்பிசாயமுமா 
மென்றதெனப்படும். வேதத்தின் கருத்தறியாது மறுத்தல் 
பிழையாமென்க. மது மாம்சங்களைப்புசியென்ற வேகமா 
ன பின்பு ஆக்ராணஞ்செய்தாற் போ.துமென்றதென்பதை 
யும், மனைவியின் புணாச்சிபின்பம் மகப்பேருண்டாம் பொரு
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ட்டென்ற தென்பதையுமறிக. பூர்வபபக்ூமென்றது SOT SD 
பாலது. இதந்தார்தபக்ஷமென்றது நிலைத்தற்பால௪. 

விவாகங்களெட்டூவிதமேன்றது. 

பிரம, க்ஷத்திரிய, வைசிய, சூத்தரசென்னு காலுசா தியா 

ருக்ஞும் பிசாமம், தெய்வம், ஆருஷம், பிசாஜாபத்தியம், 
சுரம், காந்தர்வம், இராட்சசம், பைசாசமென விவாகங்க 
ளெட்டுவிதமெனப்படும். பிராமணனுக்குப் பிசாமமுதல் காந் 
ந்தர்வர்வரையிலும், க்ஷக்இரியனுக்கு வசுரமுதல் பைசாசம் 
வரையிலும், வைசியனுக்கும் சூத்திரனுக்கும் ஆசுரம், காக் 
sian, பைசாசமெனு மூன்றும் விவாகங்களெனப்படும். 
புத்திரன் புத்தென்னு நரகத்தினின்.று மீட்பனாம். சத்புத்தர 
னால் ஸ்வர்க்கமுண்டாகுமாம். தர்மசாஸ்இசம் 20, 21, 23, 
ஸ்லோகங்களிலறிக. 

கெற்பக்கோளிலக்கணம், மலட்டுக்குணங்கள், ௮வுழதன் 
கள், ஜீவோற்பத்இ முதலியவைகள் அக்மாக்ஷாமிர்த வைத் 
இய சாசசங்காகமுதலிய சாஸ் இரங்களிற்காணலாம். 

பயன்றநங்கடவுள் பாமேஸ்வரனேன்பது, 

பச, பாப்பார், தந்ைத, முதலாயினாரை இம்மைக்கண் வழி 
பபட்டார்க்று அ௮ஃதறிந்து மறுமைக்கண் பயன் தருங்கடவுள் 
வேறென்பது யெல்லார்க்கு மொப்பமுடிந்தமையய. அன் 

மாக்கள் தங்கள் தங்கள் கருத்துக்கசைந்த தெய்வங்களை 
வழிப்பட 66555 தெய்வங்களுக்குச் சுகதுக்கவே தனை 
யம், சரநமாணமு முண்டாயிருக்கையினாலே பக்குவான்மாக் 
களையறிர்து சரகமாணங்களைப் போச்கமாட்டாதென்றும், 
'இங்கனஞ் சொல்லப்பட்ட குற்றங்களெல்லார் தனக்கில்லாத 
பாமேஸ்வசன் பக்குவான்மாக்களைத் தானேயறிந்து லுக் 
இரகஞ்செய்யா நிற்பசென்றும், ஜாஈமாணக் கடலைவிட்டுக் 
கரையேற்றுகையின்பொருட்டு ஸ்வர்க்ககரகமாகிற அ௮வும்தத் 
தாலே கருமங்களாகிய வியாஇகனை நிக்குவரென்றுல் கூறப் 
படும். 

உ-ம். “யாதொரு தெய்வங்கொண்டீரத் தெய்வமாக யங்கெ, 
மாசொரு பாகனார்சாம் வருலா மற் றத்செய்வங்கள், வே சனைப்படு 
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மிறக்குமேல் வினைகளையுஞ் செய்யு, மாதலா லிவையிலா தானறிக் 
Sar செய்வனன்றே ” என்று ர- ஞா- ௫. 

அபுத்தி பூர்வபாவப் பிராய்ச்சித்தாதிகளாவன, 

௮பு.த்திபூர்வமாக வருணாச்சிரம தருமத்திலே நடக்கிற 
பேர்க்குப் பாபம் வந்தால் குருவினாலே பிராய்ச்ச,ச்தாதி 
யநுஷ்டானத்தாலே சுத் தயாம், துர்ஆன்மாக்களாயிருக் 
கிறபேர்கள் பண்ணினபாவக் இற்கு ராஜ.தண்டத்திலே சுத்தி 
யாம். சாஜாவினாலே யறியப்படாத பாபத்துக்கு யமதண் 
டத்இினா?ல சுத்தியாம். இப்படி. மூன்றுவிதமாக ௮இயிலே 
காத்தா பூமிபின்கணருளிய வேதநீதியாமென்க, அரசன் 
வுலகிற்குபிர்போன்றவனும், ௮னைவரையு மாளத்தக்க விரிய 
முள்ளவலும், தேவர்களின் அம்சம் பொருர் இினவளுமாம். 
இராசதண்டனைப்பட்டார்க்கு நரகவாதனையில்லையாம். கரகத் 

Hg தண்டிக்க (கறமையும் ராஜ தண்டனைப்போலாகுமா 

மென்றதெனப்படும். 

இர் .இரன், சூரியன், வாயு, எமன், வருணன், சந்திரன், 
அக்கி, இவர்களின் ஈடையை யறுசரித்து அரசன் கடக்க 
வேண்டுமென்க. நாலுயுசங்களும் ௮சசன் ரடைபினுிலையே 
யுண்டாகின்றன. அரசனே யுகமேன்று சொல்லப்படுகிழுன். 

இர்திரன் மழையையுண்டுபண்ணி சகங்களைச் சக்தோஷிக் 
இறதுபோல அரசன் கன் இராச்பெச் இலிருக்கற பிரஜைக 
ளுக்கு அபிஷ்டச்தை யுண்டிபண்ணுவனாம். வருணன் 
பாபஞ்செய்த பிரஜைகள£ப் பாசங்களால் யோசனையின் றிக் 

கட்டுகிறதுபோல அரசன் பாபிகளைத் தயையில்லாமல் தண் 
டி. பபனாம். 

உ-ம். 4 விண்ணாளார் ஈரர் மற்றயர் விலங்குமோ, பண்ணும் 
பாவபலத்தைச் கொடுப்பவ, நிண்ணமே யமன் றேன் நீர்த் இடும், 
பண்ணிற் பாவவிதஞ் வெபத்தரும் '” என்றும், * பிணக்கர் தன்னை 
யும் பெற்றவர் சம்மிடைச், கணக்கி லாரையுங் கள்வர்க டம்மையும், 
வணக்குவான் மன்னன் மற்றயர் தங்களை, யிணக்கு வானரகச்துளி 
யமனே '” என்றும் காரணாகமம் லாய் வரங்தேதை யிவைகளிலும், 

 தன்னாயிரா மென வுல$ஒற் றஙூய, மன்னியி ரனைச்தையும் புரக்கு 
மாட்டியான் ” என்று இராமாயணத்திலும், மலுதர்மசாத்திரம் 301, 
808 ஸ்லோகங்களிலு மிச.
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ஜதானுசாரியரை வமிப்படுவதும் 
அவரால் சேய்யப்படுந் தீக்ஷையுமாவன. 

ஞானாசாரியனே பசமபிசம சொருபமென்றும்) பரமமான 
சிவனென்றும், மேலான பசஞானமிவனேயென்றும், அவ 

னுக்ஞ்ண்டாயச் சிறப்பியாதொன்றுளதோ அ வையெல்லா 
மிவனுக்கே பென்றும் குருவெனத்£தறி ஞானாசாரியனை 
நாடோறும் வழிப்படவே அரூவமாகிநின்ற திவன் ஆனமாக் 

கண்மேல் வைத்த காருண்ணியத்தாலே தமதுள்ளிருர் துத் 
தெரியாது தாம் தேடு தேட்டமாகிய 'பேசானந்தர் தானே 

இரண்ட ஞானாசாரியராய்த் தமது இருமேனியை samen ts 
தேபெவர் கண்ணாற் காணும்படி புறம்பாகக் காட்டி யாசாரிய 
மூர்த்தியாகச் தோன்றிச் சடனைப்பார்த்தும், பரிசித்தும், 
சந்தித்தும் தன்வண்ணமாக்குவனாம். ஏூரிசதீட்சையினாலை 
மாயையையும், மானததிக்ஷையினாலே கன்மத்தையும், சீட்சு 

தகை யதாவது இருநோக்கத்தாலே யாணவமலத்தையும் 
போக்குவனாம். அத்தம் வைத்தல் பரிசதிகைஷயும், சிந்இத் 
தல் மானதஇிக்ஷையுமாம், 

பாசநீங்கச்சேயயுக் தீக்ஷை பலபிரகாமேன்பது, 

அன்பாக்கராக்குப் பாசத்தை ரிக்கச்செய்யுந் தகை 
பலபிரகாரமாயிருக்குமனப்படும். எல்லா திக்ைகளும் ௪ம 

யா், வி2௪டம், நிருவாணம், அரிரீடகமெனு BLED Maw ட 

ங்காநிற்குமாம். சாததிதீகைை, மயோகதீக்ை, ௮வுத் இரி 

திக்ஷைபம் இன்னும் பலவேறுபட்டனவுமாம். சாத இர தகை 
யபாவது--முடிவற்ற சாத் இரங்களையெல்லாஞ் சங்கிரஇத்து, 
பதி, பசு, பாசமார்க்கத்திலுடைய லட்சணங்ககாயம், வ 
சீவர்களுடைய லீக்கியத்தையுஞ் சதசத் சம்பிரதாயமாகப் 
போ இப்பதாம். யோகதீக்ையாவது..-நிராதார சிவயோகத் 
தை யப்பிபசம்பண்ணுவிப்பதாம். அவுத்திரித்க்ஷையாவது-- 
ஓம சம்பந்தமாகப் பண்ணுவகாம்? சட்சு, பரிசம், மான 
தம், வாசகம், சாத்திரம், யோசமென்னுர் தீக்ஷைகளாறும் 
அவுத்ரிதிகைஷக்கங்கமெனப்படும். இரச அவுக்திரிதிகைஷை 
யே நிர்பீசம், சபீசம், ஞானாவஇ, கிரியாவதி, அத்துவா 
சுத்தி யென்பனவுமாம்.
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நிர்பீசமாவது--மூன்றுவயதுச்குமேல் பதினைறைவய கள 

வாடிய பாலர்க்கும், கன்மமறுஷ்டிக்கமாட்டாதறிவில்லா த 

வர்க்கும், எழுவதுவயதுக்கு மேற்பட்ட விருத்தருக்கும், 
ஸ்.திரீகளுக்கும், போகத்திலே மிகவிருப்பமுள்ள விராசாக் 

களுக்கும், வியா இயினால் வருத்தமு.றுபவர்க்குஞ் செய்யுந் 
இகைஷயாம். 

சபீசமாவது--வேகாகமசாஸ்இரக்க ளோதியுணர்ந்து 

HSE சாஸ்தாஞ்சொன்ன முறைமையிலே நிற்கிற வுள்ளத் 
தவர்களுக்குஞ் செய்வதாம். 

சமயாசாரத்துடன்கூடி யநுட்டித்தல் சபீசமும், உயர் 

பீசம் கிர்பீசமுமாம். சமயவிசேடமெனு மிரண்டு மொரே 
வொன்றென்க. 

ஞானாவதியாவது-குண்டமண்டலம், ௮௫), கெய், சுருக் 
குச்சுருவு முதலியவனைத்தும் மனத்தாற் கற்பித் துக்கொண்டு 
வி.இப்படி யகத்தே யாகுதிமுதலிய இரியைகளைச் செய்வ 
தாம். ஞானாவது, சத்தி, சாம்பவியென் றிருவிதமாம். 

சத்தியாவது -- யோகதீஷ்யாம். சாம்பவி ஞான 
திகையாம், 

இரியாவ தியாவது-ருண்ட மண்டலம், அக்கு, கெய், சுருக் 

குச்சுருவு முகலியவனைத்தும், புறத்தே நிலவக்கொண்டு புற 
ம்பே அ௮க்கரியைகளை ச்செய்வதாம். 

அத்துவாசுத்தியாவது--ஞானாவதி கிரியாவதியென்லுச், 
தஇக்கையிலொன்றாம். கன்மங்களையெல்லாம் ஈ௫ப்பித்தலாம். 
ஆன்மாக்களைப்பாக இயடைவிப்பைக்குக் காணமானதென்க. 

நிருவாணதீக்யாலது -- இது சத்தியநிருவாணம், 
௮சத்தஇயநிருவாணமென் நிருவகையாம். சத்இியகிருவாண 
மாவது--திகைசெய்தவுடனே சரீரத்தைக் கமனமாக்குகிற 
தாம். அதாவது உடனே சுகமடைவதாம். இது மத்தியை 
விரும்பினர்க்கு நபிஷ்டி கதிக்ஷையென்று காட்டப்படுத் தீக்
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கையாம். அசத்தியகிருவாணமாவது-- திக்ஷைசெங்தபின்பு 
சரீரஞ் லொளிருந்து தேகாந்தத்திலே முத்தியைச் கொடுக் 
இறதாம், நிருவாணதீக்ஷை -உலோகதன்மணி, சிவதன் 

மணியென் நிருவிதமாம். உலோகதன்மணியாவ.து--கிருகஸ் 

தீனுசுகுப் பெள தீகாசாரியர் சிகாசேதமின்றிப் பண்ணுர் திக் 
கையாம். இது பாமுத்இயைக் கொடுப்பதாம். Ragen 
மணியாவ து--ரைஷ்டி காசாரியர் நைஷ்டிகளுக்குச் இகாச் 

சேதத் துடன் செய்யுர் தீச்கையாம். சித தியை விரும்பினர்க் 
குச் செய்வ பெளதிகமாம். கைஷ்டி காசாரியர் பெளதிக 
னுக்கு உமலாகதன்மணி இக்ஷையுஞ் செய்யலாமென்க, 
பெளதீகன் ரைஷ்டிகனுக்குத் தீக்ஷைபண்ணலாகாதெனப் 
படும், 

உ-ம், *பலவிதமாசான் பாசமோசனீர்சான் பண்ணாம்படி. 

ஈயன க்சருள் பரிச வாசச மானதமு, மலூல் சாக்கிரம் யோக மவுத் 
இசாதி யகேக முளவவற்றி னவுத்திரி யிரண்டாமறியி, னிலகு 
ஞான் கரியையென ஞானமனத்தா லியற்றுவது இரியை Qui» 
குண்ட மண்டலாகுி, நிலவுவித்துச் செய்தல் Auras sroohlem any 
நிர்ப்பீசம் ச3ீரூெெ மன விரண்டாய் நிகழும்” என்றும், *பாலரொடு 
வாலீசர் பணிமொழியார் பல போகச்சவர் வியாஇபட்டவர்க்குப் 

பண்ணாவதுஞ், சீலமது நிர்பீசமென்றும்,?” ஓதியுணர்ர் சொழுக்க 
நெறி யிழுக்கா நல்ல உத்தமர்க்குச் செய்வதுயர் பீசமிலை தம்மை, 
நீதியினா னிச்திய மைமித்திக காயிசத்தினிறுத்இ நிரம்ப தசொரைகிக 
ழ்த்துவதுஞ்செய்து, சாசகாசாரியருமரீக்கி வீடுதருவிச்கு மூலோச 
சிவசருமணி யென்றிரண்டா, மாசலினா ன இகானாயாஞ் சமய 

விசேட கிருவா-ன மபிடே ச மிவற்றடங்குமன்றே”' என் றும்ச-ஞா-9. 

மகாபூசையேன்றது. 

பர 2மஸ்வானை இருதயத்திலே தியானிப்பதே அவனுக்கு 
நிறைந்த மசாபூசைபாம். முப்படி பக்தியுள்ளவர்கள் பாபங் 
களைச் செய்தார்களேயாயினும் ௮து புண்ணியமாமென்றும், 

பக்திசெய்யாதவர்கள், புண்ணியஞ் செய்தார்களேயாயினு 
மது பாவமாமென்றும் கூறப்படும், 

உ.ம். 'நீபரன்நன்னை கெஞ்சிநினைவையே நிறைந்தபூசை”? 
என்றும், ''அரனடிச்சன்புசெய்யும் பாவமு மறமதாகும், ௮ரனடிச் 
சன்பிலாதார் புண்ணிய பாவமாகும் ”” என்றும் ச- ஞா- ௫,
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பத்சகலா சோதனையாவது, 

நிவ்ரும்இ, பிரதிட்டை, வித்தியா, சாக்த, சாந்இயா தீத 
மென்னும் பஞ்சகலைகளில் கிவருத்தி கலைக்கெல்லை மூலா 
தாரந் தொடங்கி வுச்திக்கு மேலெண் விரலளவாம்., இதற்கு 
ஆதித்தமண்டலம், மாயாமலமாம். பிரதிட்டா கலைக்டெல்லை 
இருதயர்தொடங்கி சண்டத்தளவாம். இதற்கு ௮ இத்தமண் 
டலம் கன்மமலமாம், வித்இியாகலைக்கெல்லை கண்டக்துக்கு 
மேல் வாயினிருபக்கமாகிய தாலு மூலத்தளவாம். இதற 
காதித்த மண்டலம் மாயேயமலமாம், சார் இகலைக்கெல்லை 
தாலுமூலத்துக்குமேல் காலங்குலம் புருவமத்இியத்களவாம். 

இதற்காடுத்த மண்டலமும் சோமமண்டலமுமாம். திரோ 
காய்மலமாம். சார்தியாதத கலைக்கெல்லை புருவமத்தியத் 
துக்குமேல் மூன்றப்குல அளவாம். '2சாமமண்டலம அனுக் 
இரகமாம். மாதர, பத, வன்ன, புவன, தத்துவ, கலைக 

ளென்னும் ௮த்துவாக்களாறும் முதலவலனுக்குத் சேகபெனப் 

படுவதாம் 5657, பக்கங்களிலிருப்பதையுங் கானக, 

தத்துவநானமாவது, 

தத்தவஞானமென்ற அ மெய்ஞ்ஞானமாகிய உண்மை 

ஞானமாம். மீவதகாகம( முதலிய சாஸ் இரவிசாரணையினுல் திரி 

பதார்த்த ிச்சயமுணார் தத் தன்னை த்தானறிதமல தத்.துவ 

ஞானமாம். தத்துவஞான2ம பெரிதென்று சர்ததா ததி 
துவாதீசனென்றும, அன்மாக்களுக்குச் சாவவியாபகமாகப் 

பொருர்திரிற்பது தத்துவங்களேயென்றும், பஞ்சசகாசக் 
களாயிருக்கிற சரீரத்துட னெவ்வளவு கூடியிருஈகா னவ 
வளவு மறைப?2பேயென்றும், சரீரமும் சரீரியாகிய வான்மாவு 

மித்தன்மையள்ளதென்று தெரிர்துகொள்ள பிரயத் தினப்படு 
இறவர்களுக்7க சூரிய சந்திதான தீதிருள்போல அஞ்ஞான 

நீங்கி ஞானக்கிரியைகள் . பிரகாசிக்குமென்றும், பந்தநீங்கி 
முத்தியடைவர்களென்றும், சஈஈமரணத் இலிருந்து விடுபடுகி 
ரர்களென்றுஞ் சொல்லப்படும், 

தத் துவருபமாவத.--மண்முதல் நாததத் துவமீராகிய தத் 

அவங்களையு், தனுகாண புவனபோகங்களுஞ் செயலும்



வைணவவேதாந்தமார்க்கம். 119 

பிேரகமாய்நின்றதையுக் தனக்கு, வேருகக் காண்பதுவே 
ததீதுவரூபமீரம், 

தத் துவதரிசனமாவது-- தத்துவங்கள் சடமீபொருளெ 
ன்று தன்னறிவிலே காணப்பவெே தத்துவதரிசனமாம், 
தத்துவ்சுத்தயாவது-.- தத்துவங்கள் தன்னைத் தாக்காமல் 

தன்னறிவிலே கண்டு நீங்கி யசைவற யன்னியனா யெங்கு 
நிறைவாய் நித்தியமா யறிவாயுள்ள முறைமையையறிக் தூ 
கற்பதுவே தத துவசுத்இயாம். 

தத்துவதானியினிலக்கணம். 

ஆன்மாக்களுக்குச் சாவவியாபகமாகப் பொருக்திநிற்குக் 
தத். துவங்களினுண்மையை நன்றாகவுணர்ந்தவைகளின் சுவா 
பங்களையுமவைகணிற்கும் வியாத்தி வியாபகங்களையும் பகுத் 
கறிந்து ௮வைகணீக்கு முறைமையில் அவைகளை நீக்கிெயவற் 
றிற்கு மேலாயதொன்றனை யந்திரி பின்றியுணரப் பெற்ற 
வன தத் துவஞானியாவனாம். வியாத்இ- சமநிறைவு, வியா 
பகம் - நிறைவு. கடல்வியாபகமும், நீருமுப்புங் சுலந் இருத் 
கல் வியாதீஇயுமென்றதென்சு. வியாத் இவிபாப்பியமாமெனீக, 

உ.ம். “சனுகரண புவனபோகக் தற்பரம் பக்தம் வீடென், 
2ணுவினோ டெல்லாமரடி யடைந்திடு, தச்துவம்க, ஸிணிதறிக் 
இவை நிவர்ச்சி மூதற்கலை யிடத்தே நீக்கி, ஈணிபர வுணர்ந்தோ 
msgs சச்துவஞானியாவன் '” என்று சி - ஞா- சயிலும், '*தத்தூ 
வத்தை நித்சந்த்தம் பற்றிப் பார்ச்துத் சன்னையின்னா னென் நறி 
ந்தே பந்தநீ யடி, யச். துவிதந் தானாகி கிற்பாயாகி லழியாத வீட்டின் 
பம் பெருகுச்தானே ”' என்று பசமானம்சச் தீபத்திலும், இன்னது 
தேகர்சேடு யிவனென வுணர்வன்யாவன், அன்னவன் தன்னைச் 
தானென் றறிந்தவ னாருமென்றே?? என்று கைவல்லியகவநீதத்தி 

gy, தேசாதி பொய்யெனவே சேர்ந்த வுபசார்தருக்கு, மோகாதி 
யுண்டோ மொழியாய் பராபரமே?” என்று தாயுமானஸ்வாமிகள் 
பாடலிலும், *ஜராமாண மோட்சாய மாமா ஸ்ரியயத்யவர் தியே, 
தேப்பிரம தச்விசக்ருசமத் யாதமம் கர்மசாக்கிலம் ” என்று பகவதீ 
இசையிலுங்காண்க. 

வைணவவேதாந்தமார்க்கம். 
இதத் விசிஷ்ட பிரமமொன்றுமே தத்துவமென்றும், 

அந்தப்பிரமம் ஸ்ரீமன் காராயணனேயென்றும், பக்தி பிர
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பக்திகளால் பிரசர்ஈனாய், கிருபையோடுகூடி அப்சாக்குத 
லோகமாயெ பாமபதத்தில் பிராட்டி மார்களுடையவும், நிதீய. 
முக்தர்களுடையவும், நிரந்தரானுபவ கைங்கரியங்களுக்கு 
விஷயமாயிருக்கிற ௮ந்த ஸ்ரீமன் நாராயணனே உபாயமென் 
௮ம், பரமபிராப்யபென்றும், பிரபசூத்தாம் வியாசஞூத்திர 
மென்று வழங்கப்பவெதாகிய, வேதவியாசபகவானால் செய் 
யட்பட்ட, மீமாஞ்ஞையென்னும் நூலிலும், வேதாந்த சித்தாக் 
தங்களிலும், பகவதக்தை, ஸ்மிருதி, இதிகாசபுசாணங்களி 
௮ கூறப்பட்டிருக்கின்றன. 

பிரமமாவது-ஸ்வரூபகுண விபூஇிசேஷ்டி தங்களால் சமா 
நாஇகரகிகமாய், சர்வகாரணமாய், சர்வாக்ஷசமாய், சர்வ 
சரீரியாய், சர்வ சபதவாச்சியமாய், சரவகர்மசமாசா த்யமாய், 
சர்வவித்யாவேகத்யமாய், சர்வபலப் பிரதமமாயிருக்கும் சர்வ 

நியாம்பகமான mater. நகாசாயணனென்பதற்குச் 
சப்தார்த்தம் அடி.யிற்கண்க, 

நாராயணன் ”' என்பதற்குச் சப்தார்த்தம் சேகனவர்க் 
கத்துக்குப் பிராப்பியபூகனென்க. **நாரா”' என்னும் பதம் 
Par gu சமூகமெனவும், ௮யகயென்னும் பதம், மனிதர்கள் 
கூட்டத்திற்கு ஆதாரமான ஸ்தானமாயிருக்கும் பிரமமெனப் 
பொருள் படுமெனவும் படும். 

பேரிய திநமந்திரம் பிரணவலக்ஷ்ணம், 

“ஓம் ஈ2மாராராயணாய ” என்னும் பெரிய இிருமக்திர 

மாகிய ௮ஷ்டாக்ஷாம் * ஓம்!” என்றும், ஈம, என்றும், “ நாரா 
யாய” என்றும் மூன்றுபதங்களாகப் பிரிக்திலங்குவதோடு 
சேஷச்வம், பாரதர்இரம், கைங்கரியமென்லும் மூன்றா்த்தம் 
கசாக் கைக்கொ ண்டிருக்க்றனவாம். ஒம் என்னும் பிரண 
வம் சமஸ்தபதமாய் அகண்டாகாசமாயும், வியக்தபதமாய் 
சகண்டமாயுமிருக்கிற அதாரங்களையுடையதாம். 

சகண்ட பிரணவத்திலுள்ள அகார, உகார, மகார, நாத 
மெனு நான்கில் சுழுத்தியவத்தையையுடைய "வர்களுக்கு 
தத்பதஸ்தராய, மகாரவாச்சியராயிருக்ெவர் ௪ சங்கருஷ்ண 

Crem gin, ஸ்வபப்வைஸ்தையையுடைய சீவர்களுக்கு தத்பதஸ்
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தசாய் உசுராவாச்சியராயிருக்கிறவர் பிரத்யும்னென்.றும். சாக் 
இராவஸ்தையையுடைய சீவர்களுக்கு தீத்பதஸ்தார்ய் ௮மாத் 
இரையென்னு காதத்துக்கு வாச்சயசாயிருக்கிறலீர் அநிருத்த 
ரென்றும், சாக்கி சொப்பன சுழுத்தியவத்தைகளில்லாதவ 
சாய் துரியாவஸ்தையுடைய சீவர்களுக்கு தத்பதஸ்தராய் 
அமாத்திரையென்று சொல்லப்படும் நாதத்துக்கு வாச்சியசா 
யிருக்கிறவர் வியூக வாசுதேவசென்றும், துரியாஇதராய் 

சமஸ் தபதமாகிய அகண்ட பிரணவத்துக்கு வாச்சியமாயிருக் 
இறவர் பாவாசு9கவரென்றும், அந்தப் பரவாசுதவரை உபா 
சிப்பவர் பாமபதத்கை யடைவர்களென்றுஞ் சொல்லப்படும். 

அகாரம், சிச்சொருபரான பாமாத்மாவுச்கும், உகாசம்சித் 
சொருபரான இருபைக்கும் வாசகமாம். மகாரம், தாசனான 

சீவாச்மாவுக்கு அறிகுறியாம். 4 அரைராஸ் சிச்சொருப 

ஸ்யவிஷ்ணோர் வாசக இஷ்யகே, பகா ஸ்து தயோர்த்தாபி 
இதிப் பிரணவலட்சணம் ”” என்று பிரணவாகாரமான ஓங்கார 
லகஷணம் கூறுகன்றனவாம். 

விசஷ்டமாவது-இத௫த் பிரமொன்றுமே தத துவமன் 

பதாம், இது சித்துக்களோடு கூடிக்கொண்டிருச்கிறகாம், 
௮த்வைதமாவது.-இத௫ரித்துக்களைவிட்டு இரண்டாய் வேறா 
கப் பிரிர்திருக்கையாம். இது சித்து, அசித்து, பிரமம் 
என்னு மூன்றுகத்துவங்களாம். மூன்றும் பிரகாரப் பாகா 
ரிக ளைக்கியத்தாலே ஒன்றென்னலாய் ஸ்வரூபபேதத்தா லே 
மூன்றாயிருக்கின்றனவென்_.று சொல்லப்பமிம, அத்வைதம்- 

சிவாத்வைதம், பரமாத்வைதமென் றிருவகையாம். சீவாத் 
வைதமாவது--பிரகார௮த்வைதமாம். பராமாத்வைதமாவது- 
பிரகாரி ௮திவை,தமாம். பிரகாசமாவது சரீரமாம, பிரகாரி 
யாவது - சரீரியாம், சித்தாவது-- ஞானத்துக்கருபபிடமான 
சேதனர்களான அத்மாக்களாம். அசித்தாவ௫ -- ஞானக் 
அக்கிருப்பிட மின்றிக்கே யிருக்கும் ௮சேசனமான பிரச 
இருதியாம், மாயையெனப்படும். அ௮மலசொருபனான ஆத் 

மாவுக்கு சத்வ, ரசல், தமசென்னுங் குணாஸ்ரியமான 9S 
சம்பந்தத்தாலே அவித்தையாதி கர்மவாசனாருசிகள் வுண். 
டாயினவாம்.
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Ha Fon தயாவது--௮ஞ்ஞான. ம, அத ஞா னானுதயம், 
௮ர்யதாஞானம், விபரீதஞானரூபங்களாலகேகவித்மாயுமிருக் 
Ger pO sons. 

கர்மமாவத--சரணத்தாயகத்தாலே பண்ணப்பட்டதாய் 
புண்ணிய பாபாத்மகமான கிரியாவிசேஷமாம். வாசனையா 

வத. முன்புசெய்துப் போர்தவற்றிலே மீளவு மூளுகைக் 

குறுப்பான ஸமஸ்காரமாம், _ரசியாவது--சசாந்தாத்தாலு 
மீட்கவொண்ணாதபடி- ஒன்றில செல்லும் விருப்பமாம். 
ஆதிமாவினுடைய கர்ச்இருத்வம் ஈஸ்வரா தீனமென்க. ஆன் 
மாக்கள் அவ்வோபசார்த்தங்களிலுண்டான ஞானேச்சா பிர 
யத்னங்களை யுடையவர்களாய்க் கொண்டு பிரவர்த்தியா நிற் 

பர்களாம். பாமாதமா அத்மாக்கருடைய பூவவாசனரூப 

மானஃவிதி கி2ஷூதபிரவாத்தியினா2ல அறமதியையும், oy 50 

தரத்தையு முடையவராய்க் கொண்டு, விஹிசங்களினாலே 
அ௮க்கிரக த்தையும், நிஷிதங்களினாலே நிக்ரகத்தையும், புண் 
ணியத்துக்குப் பலமான சுகத்தையும், பாபத்துக்குப் பல 
மான துக்கத்தையும் ஆத்மாக்களுக்குக் கொடாநிற்குமென்க, 

சாயுச்சியமே மோக்ஷமென்றது. 

சாலோ, சமீப, சாருப்பிய, சாயுச்சியமென்னும், பதவி 
களில் சரியை, கிரியை, யோசமேனு மூன்றை யறுஸ்டிக் 
கிறவர்கள் சாமிலாக, சாமீப, சாளுப்பியப் பதவிகளை யடைவர் 

களாம். சாயுச்சிய2ம மமோட்சமாம். அதற்குள்ள சாலோ 
காதிகளெல்லா மந்தர்பூதமாகையா லங்கொருவர்க்கும் வைஷ 
ம்யமில்லையாம். பாமபதத்திலே சென்றால் வரும் சாயுச்ச 
ய2ம மோட்சமென்றதெனப்படும். 

யஜ்தான தபோதியாறதிகளால பிரயேோஜனமீ உலையேன்பது. 

௮ஷ்டாங்க?யாகங்க ளோடே கூடின யஞ்ஞ, தான, 
தபோ தியான, சர் தியாவந்தன, பஞ்சமகாயக்கிப, ௮க்னியேோ 
தீர, தீர்த்த யாத்திராஇயும், சாஸ்திராப்பியாச சமாரா தன, 

தீர்ப்பணா தி ரூப கர்மயோகத்தையுஞ்செய்து அல்பஸ் இர 
தீவங்களான போகங்களையடைவது பிரயோஜனமில்லையென்
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பதையும், சொஸ்வரூபம, பாஸ்வரூபங்களை யறியவொட்டா 
மல் மறைபபது மாயையாகையா லதறீகுடன்படச்மல் காம் 
தேகமன்று, தேகாறுபர்இகளான தாரா புத்திரரீஇகளு ஈம் 
முூடையதன்று, பகவத்சேஷபூதராய் பாதச்இரரா யிருப்ப 
வர்களென்பதையுமறிந்து, முத்தனென்கிற திருகாமத்தை 
யடைந்து சாயுச்சியத்தைப் பெற்று சதானந்தனா யிருக்கும் 
படியான மஹாபலத்தைப் பெறுவதே ஈலமெனப்படும். 

தததுவதாளம் பிறந்துச் சீவிக்கம்போதறிய 
வேண்டிய விஷயங்களாவன,. 

தீத்துவஞானம் பிறந் துச் சீவிக்கும்போதறிய வேண்டிய 
விஷயங்கள் சொஸ்வரூபம், பாஸ்வரூபம், புருஷார். த்தஸ்வ 
பம, உபாயஸ்வரபம, வி ரா திஸ்வரூபங்களைக்தெனப்படும், 

சொஸ்வரூபம - அத்மஸ்வரூபமாம், இ.து சித்யர், முக்கர், 
பக்தர், கேவலர், முரூட்சுக்களெனவைர்தாம். பரஸ்வரபம்- 
பரக துவர், வியூகம், விபவம, அர்தர்யாமித்வம், அச்சாவ 

தாரம் யெனவைககாம். புருஷார்த்தஸ்வரூபம் - புருஷார்த 
தம், அர்த்தம், கர்மா, ஆகமாநுபவம், பகவா தானுபவ மென 
வைந்காம, உபாயஸ்வரளூபம் - கர்மம், கியாஈம், பக்த, பிர 
பக்தி, ஆசாரியாபிமான மெனவைக்தாம் விரோதிஸ்வரூபம்- 

சுகஸ்வரூபலிரா தி, பரஸ்வரூபவிரோ 2, புருஷார்த்தஸ்வ 
ரூபவி2ரோ இ, உபாயஸ்வரபவிரா இ, பிராப்பவிரோ தியேன 
ல்ந்தாம். 

YO DEH BIO Mm sk இனாலு. யிருபத்தைச்தகாற் தத்து 

வம் ஆன்மா, யிருபததாமுர் தத்துவம் ஈஸ்வானாம். தத்துவ 

'2காறறமுகலிய 81, 52-வது பக்கங்களிலிருப்பையஞ் 
சேர்த்துக்கொள்ச, 

வேதாந்தமார்க்கம். 
வேதாந்த மார்க்கபந்த முத் தவிவகாரங்களாவன. 

ஆன்மதரிசனத்தை வேதாந்த நூல்கள் ௮.த்.இயா'2ராபம் 
அபவாதமென்னு மிரண்டு யுக்திகளைக்கொண்டு பக்தமோட் 
சங்களின் பாகுபாடுகளுடன் அறிவிக்குமாம். அ௮த்தியாரோப 
மாவ.து--.பமுதையிற் பாம்பும், கட்டையிற் கள்வனும், கான
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லிற் சல்மம், களிஞ்சலில்உ வெள்ளியு் தோன்றுவ துபோல 

SHG guia Jug Gots ao Osea சீவ பார தோன்றிய 
தெனப்படுட, 

௮பவாதமாவது-கற்பிதமாகப் பிரமத் தினிடத்திற் ரோன் 
றிய ௮ர்த செக, சீவ, பாத்தைசக் தனது ரூபமாக கீன்றி 
லொன்றுண்டான பிரகாரம் முறையாக வடக்கிச் சுத்தபிர 
மத்தைத் தரிசிப்பதென்பதாம். தத்துவங்களின் பாகுபா 
டாகிய ௮த்தியாரோய?ம பநர்தமாம். இது தன்னை yur As 
இரயத்தி லொன்றாகக் காண்பதாம். தததுவங்களின் வொன் 

றற்கொன்றுள்ள பேதர்தெரிகிற 2 மத முத்தியாம் இது தன்னை 
ஞானபிரகாசமாகக் காண்டலாம். 

பிரமகைவல்லியமடையு மார்க்கம், 

வேதமுடிவாகய வுபநிடதத்தில் பிமகைவல்லிய ஈமாஇ 

யிலிருந் தடைவதற்கு மேலானமார்க்கம மாயாரூபம், மாயா 
தரிசனம், மாயாசுச்தியென்றும், சீவரூபம், வேதரிசனம், 
ச௪ச.தஇ யென்றும், பிரமரூபம், பிரமதரிசனமென்றும், தேக 

கைவல்வியம், விமீதககைவல்லியமென்றும, பத். துகாரியங்க 
ளாகச் சொல்லப்படும். 

மாயாஆபமாவது -சர்வபிரபஞ்சங்களுமுண்டாய் விளங்கி 

சம்்மியமாய் நாமரூபபாய் விளங்குதலைக் காண்கை. 

மாயாதரிசனமாவது- அகத காமரூபமாகிய விரண்டும் 
மாயையெனக் காண்கை. 

மாயாசுத்தியாவ.து -௮தனுடைய அிட்டானத்தைக் 

சாண்கை, அதிட்டனமாவது : ஜெப்து, அறிவு, 
7% a . ௪. ௫. 

சீவரூபமாவ து--மாயாரூபத்தைக் காண்க வோரறிவுண் 

டெனக் காண்கை, சவேதரிசனமாவது--அவ்வறிவு தானெ 
னக் காண்கை. வசுத்தியாவது--அ௮வ்வறிவின் அதிட்டா 
னத்தைக் காண்கை, 

பிரமரூபமாவ ௮--மாயாரபத்துக்கும், சீவருபத்துக்கும் 

௮திட்டானம் பிரமமெனக் காண்கை. பிரமதரிசனமாவது-- 
மாயையுஞ் சீவனும் பிரமமாகத்தானே காண்கை,
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தேசகைவல்லியமாவது--பிரழிமாகத் தானே காண்ட 
போ தமுறீகீகி இனர்தமயமாய் நிற்கையாம். 

. ம J’ ச 

விதேசகைவல்லியமாவது-- பிரமானக்தா தீதத்தையடை 
கையரம். 

இர்த தசகாரியமும் அ௮றுபவப்பட்டு பிரம கைவல்லிய 
மடையில் பந்தமுத்தி விவகாஞ் சொப்பனம்போலச் கண்டு 
மேல்சநநத்துக்கு வித்தாயெ அசையும் பயமுமொழியுமாம். 
தான் சர்வானந்தத்திற்கும் ௮திட்டானமாகிய பிரமானந்த 
மயமாகையால் ஆசையும், தற்சொரூபமாகிய பிரமாகந்தத் 

தைத்தவிச பிரத்யக்கு வேரொன்றுமில்லாததாகையால் பயமு 
மொழியுமாம். 

சத்தி) மாயை, தத்துவங்கள் தோற்றழதலியன. 

சத்தியம், ஞானம், அனந்தம், ஆனர்தமென்னு மிலக்கண 
ங்களையுடைய சுயம்பிரகாசமாகய பசவஸ்து வின்கணின்று, 
Ver rg Huy, ௮ச்த பின்னாசத்தியினின்று மாயையுக் தோ 
ன்றுமாம். அந்தமாயை ஊர்த்தமாயை ௮தோமாயையென் 
றிருவகைத்தாம். ௮ல் ஊர்த்தமாயையினின்றும், பாதக்து 

வழும், பரதத்துவத்தினின்றும் வியோமமும், ௮ர்த வியோ 
மத்தினின்று காலபாமும், தோன்றுமாம். ௮தோ மாயையி 
னின்று புருடனும் அந்தப் புருடனில் மூலப்பிரஇரு தியும், 
௮ச்த மூலப்பிரகிருஇயினின்று புத்தியும், அந்தப் புத்தியி 

னின்று அகங்காரமும், சத்துவ ரசஸ் தமசென்னு முச்குணங் 
களும் வுண்டாய் அந்த முச்குணங்களில் ஒவ்வொன்றும் 
சத் துவ ரசஸ் தம சாக மும்முன்றா யொன்பதுகுணங்களாய் 
விரியா நிற்குமாம், சத்துவத்தில் சத்துவம் பிரதானமான 
போது அற் பிரஇவிம்பித்த ஈசுரன் சகத்தை சக்ஷிக்கையி 
னாலே வலிஷ்ணுவென்றும், சத்துவத்துல் ரஜஸ்பிரகானமான 
போது ௮ல் பிரதிவிம்பித்த ஈசுரன் சகத்தை இிருஷ்டி.க் 
கையினாலே பிரமாவென்றும், சத்துவத்தில் தமசு பிரதான 
மானபோது ௮ல் பிரதிலீம்பித்த ஈசுரன் செகக்தை உபசம் 
மரிக்கைபினாலே உருத்திரனென்றும், பெயராய்நிற்பசாம்.
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இச்சசில் சத்துவம் பீசானமானபோது 4 Be பிரதிவிம் 
பித்தசிதர பாசன் தத் அவநிஷ்டனென்.றும், இரச்சில் இசசல் 
பிரதானமா போது இற் பிரதிவிம்பித்த தொபாசன் கர்ம 
நிஷ்டாபானென்றும், இசசகில் தமஸ் பிரதானமானபோது 
௮ தில் பிரஇவிம்பித்த சிதாபாசன் சோம்பல் நிச் இல/ ம்பக்க 
மாகிய விவைகளையுடையவனென்றுஞ் சொல்லப்படும். தமோ 

குணத்தில் ஆவாணம் வீட்சேபமெனு மிரண்டுசத் திகளும், 
௮பஞ்சீகிருத பஞ்சதன்மா த்தரைகளான சத், ஸ்பரிச,ரூப, 
சச, கெக்த, மெனு மைர்லும்,சூட்சுமசரீரங்களும்,பஞ்சகிரு த 
பஞ்சமகாபூதங்களான பிருதஇஇவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாய 

மெனுமைநர்தும், தூலசரீரப்பிரபஞ்சங்களுந் தோன்றினவாம். 
தன்மாத்திரைகஞுக்கு ௮பஞ்சீ கிருத பூதங்களென்றும், 

சூக்.கம பூதங்களென்றும், முக்குணங்களென்றும் பெயராம். 

| பஜ்சீகாண மென்பது. 

ஒரு பூதஸ்வரூபத்தை யிரண்டபுபங்காக்கி, ஒருபாதி யந்த 
பூதிமாகவேயிருக்க நின்ற... பாதி ஒவ்வொன்றை ரான்குகான் 
காகச்செய்து அந்த நான்கிலும் அர்கியோர்கியம் வியாபித் 
திரப்பதாம. Dil. AGE EB ( கபூசமாகிய தன்மாக்திரைசகளான 

சத்த, ஸ்பரிச, ரூப. ரச, காகமெனு மைதையு மிரண்டு 

aes ய்காவது பத்துபங்குசெய் Gl youd py Aa HH DTH 

இவ்லொன்றை ஈன்னான்காக்கித் தன்னப்சமல்லாத நான் 
கொூகொன்கையுங்கூட்ட தூலபூகங்களான பி.ர.இலி, அப்பு, 

தேய, வாயு, ஆகாயமெனு மைக்துமுண்டாயினவாம். தூல 

பூதங்களினின்றும் தூலசரீரங்களும், ௮ண்டமும், புவன 
மும், போ கங்களுக் தோன்றினவாம். “ தாக்கு மிவ்வுயிர்க் 

குத் BIOS gp} போகழுமுண்டாக்க, காக்கு மிவ்விசன் 

பஞ்சி சாணங்கள் செய்தான்றானே ”” என்று கைவல்லியகவ 

நிதத்தறிக, , 
இவாணகத்தி விட்சேபசத்தியேன்றது. 

அவசணசத்தியாவது -- ஆவாணம் ௮ஞ்ஞானமெனுமிர 
ண்டிம் அசுத்த மாயாசம்பந்தமாம். ஆவாணமெனிலும் பஞ் 
சகோசமெனினுமொக்கும். இருளைப்போல்மறைப்பது.
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ஆவரணமாவது--மறைப்பு. இது சீவர்களுக்குச் சரீ 
ச.சீஇிரயமாகிய சதொபாசன், சாட்சி, சைதன்னியடெனு மூன் 
ின் ஒன்றற்கொன்றுள்ள பேதந்தெரியவொட்டீரமல் மறை 
தீது, தச்துவங்களை யொருமைப்பாடாகச் சீவர்கள் சானென் 
ற்பிம்னிக்சச்செய்வதென்ற தென்க. முத்இயிற் சேர்க்க 
வொட்டாமல் ஆவரணம் கெடுக்குமாம், **கொழுத்தவா 

வாரணமுத்தி கூடாமற் கெடுத்தகேடே ” என்று கைவ-ந-ந-ம். 

வி. சேபசக்தியாவத விட்சேபம்,பசோட்சஞானமெனலு 

மிரண்டும், சுத்த மாயாசம்பர்தமாம். விட்சேபம் சநநத்துக் 
காரணமானாலும், சிரவணா.இ முயர்ச்சிகளால் வீடடைபவர் 

களுக்கு மிகவுஞ் ௪காயமாம். விட்சேபம் - அறிவு, அறி 

தற்குதவியாம். இது பிறவி முதற்றுணைக் காரணமாயிருந்த 
முன்னர் விடயஞானக்தை விளக்கி, பின்னர் ஞானசாதனமா 
யிருந்து சொருபஞான த்தை விளக்கிவைத்து அுதுவுட அக் 

தச் சொருபத்திலேயே லயமாகி விடுமென்க, *: தோற்ற 
மாஞ் சத்திதானே துன்பமாம் பவமானாலும், அற்றலான் 
முத்திசேர் வார்க்கனுகூல சகாயமாமே”” என்று கைவீ, ந, 

நீகுத்திற்காண்க, 

கதிதுவவசைகளாவன--கன்மாகத்அரைகளான ௮பஞ்சீ 

கிருகபூதங்கள் 8, பஞ்ச காண பூதங்கள் a, அ௮ங்கக்காணகங்கள் 

5, ஞானேந்திரியங்கள் 5, கன் மேர்இரியங்கள் 5, புருடன் 
|, காலபாம் 1, வீயோமம் |, ஆக ததகிதுவங்கள யிருபத 

தெட்டின்் மேல் மாயை |, பின்னாசத்கு |, இந்த பொத்த 

முப்பது தத்துவங்களே பந்தமாம், இதுவே உபக்கிரமம், 
இந்த முப்பதுதத்துவங்களு நீங்கி சுயம் பிரகாசத்தையடை 
திலே முத்தியாம். இலுவே உபசங்காரமாம், 

அுந்தக்காணங்களு மவற்றின் காரியப்பாடுகளும், 

பஞ்சபூதங்களின் சத்துவாம்கத்திலே பூதத்துக் கொவ் 
வொரு மாத்திரையாக அடுத்துவைத்தது ௮ம்தக்கரணங்க 
ளாம். அகாயத்தின் விருத்தி உள்ளமும், வாயுவின் விரு 
த்தி மனமும், தேயுவின் விருத்திபுத்திடம், அப்புவின் விரு 
திதி சத்தமும், பிருஇவியின் விருத்தி அ௮சங்காசமுமாக வர்
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க்காணங்களைச்தெனப்படும். உள்ளமாவது -- உச்௫மில் 
ன்.று சாஈலத்தையுமறிர் து தன்னைக்கண்டு ம௫ழ்க் இருக்கு 
£ம். மனமானது..-நினைக்குமாம். இது சலனம், yr 

மன் றிருவகைத்தாம். சலனமானது---உள்ளேகின்று சங் 
ற்ப விகற்பங்களைப் பண்ணுவதாம். அ௮சலமாவது--புற 

பே இக்இரியத் துவாரங்களினா?ல இர் திரியங்களைச் சம்பக 
ம்பண்ணி நிற்பதாம். ஆன்மா இந்திரியங்களோககூடி நிற் 
னும், மனமானது வொருவிடயத்திலே பொருந்தாத கால 
து இர்இரியங்கள் சேடிக்கமாட்டாதாதலின் மனத பிர 
ரஈனமென்றதென்க. புத்தியாவது--விசாரிக்கிறதாம். ரூப 
பதங்களை விளக்குவதாம். சித்தமாவது--4் இக்கிறதாம். 
ுுகங்காமாவது-கொண்டெழுப்புகிறதாம். புத்தியும் ௮கங் 
ஈரமுமொன்றென்று சொல்லப்போகாதென்க., 12, 18, பக் 
ங்களிற் கண்டதையுமறிக, 

அந்தக்கரணங்களின் அதிதேவதைகளாவன, 

உள்ளமாவது --- அறிவு. மனதுக்கு சர்இரனும், புத் 
Dag கேஷத்ரஞ்ஞனணாகய புத் இகாமசத்தியும், சித்தக்துக்கு 
சனும், அகங்காசத்.துக்கு உருத்திரனும் அ.தி வகைக 
ிளன்று மதங்கம் சுப் 2பகமெள்னும் ஆகமங்கள் கூறுகின் 
)னவாம். காணம் - உதவி, 

உ.ம், (என்று மறிகரண மினிகான்கு கேளா யியம்புமனம் 

| த. தியாங் காரஞ்சிச்சம் '” என்றும், மனமான செய்ரினைக்கும் 
(த்தி விசாரிக்கு மகங்காரங் சொண்டெழுயப்பும், சித்தமொன் நிலவிக் 
50” என்றும் உடலறிவிளச்சம். © 9 Para PM ON EMU 
-தீதமா யுச்சியினின்றே ?? என்.ற ஞானானுபவசாரம். 

ஜானேந்திரியங்களு மவற்றின் காரியப்பாடுகளும், 

பஞ்சபூதங்களின் சத்துவாம்சத்திலே பூதத்துக் கொவ் 
ிவாருமாத்திரையாக தனித்தனியேயெடுத் தவைத்தது ஞா 
னர் இரியங்களாம். ஆகாசத்இனம்சம் Serb Bape, aur ity 
ஈம்சம் தொக்குவும், தேயுவினம்சம் சட்சுவும், ௮ப்புவினம் 
ஈம் சிங்குவையும், பிருதிவியினம்சம் ஆக்சாணமுமாக ஞா 
2னந்்திரியங்க ஊளைந்தெனப்படும். சோத்திரமாவது...-தேகத் 

தில் ஆசாசமாகிய கா தினிடமாககின்.று சத்தக்தையறியுமாம்,
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தொக்காவ ஐ 2தகத்.தில் சூக்குமமாக வரயுவினிடமாகந்ன் று 
தன்னைப் பொருர்தின சதோஷணாதி பரிசங்களை ஈறுயுமாம். 
சட்சாவது-- தகத்தில் கண்குவளையில் சூட்சுமபூத Hs 
கினியினிடமாக நின்று ரூபத்தை யறியுமாம். சிங்குவையா 
வது---சரீரத் இல் சூட்சுமபூத அப்புவினிடமாககின்று ரசங் 
களைக் கிரகிக்குமாம். அக்சாணமாவது...-2தகத்தில் காசி 
DOIG Hig கந்தத்தையறியுமாம். அதாவது நாசிகை 
பில் சூட்சபபூதபிருதிவியை யாசரித்து. வாயுசத்தத் இதனாலே 

வர்தடைர்த சுகந்தம் துர்கந்தமாகய ளிவைகளைக் கிர௫க்கு 
மாம். ஞாமீனந்தஇமியங்களைர்தும் ௮ன்பாவினுடைய ஞானக் 

கரியாசத்தி வியாபாரத்துக்கு அபில் பஞ்சகமெனப்படும். 
௮பிவியஞ்சகரம், பிரகாசிக்கிறகென்க. ாதக்கரணங்களில் 
லந்து மாத்இரைய/மொன்ராய்க் கூடினகைக்கொண்டு WE Re 
இரியங்களினாலு மைர் துவிடயங்களையு மறியுமாம், ந்து 
மொன்மீரூடொன்று கூடாதபடி.யினாலே ஒன்று மற்ரொன்றை 
யறியாதாம். அக்தக்காணங்களும் ஞா னக இிரியங்களும் 
ஞானசாதனங்களெனப்படும். ஞானக் இரிபம், புத்தி யிர் 
இமியம், பொறி, கரணம், கந்தம் என்பன ஒருபொருட் 
கிளவி, ஞா 2ீனந்து ரியங்கள் கன் மமர்திரியங்களுக்குச் சகாய 

மரம், கன்மேக் இரிபங்கள் ஞான இ ரியங்களுக்குச் FET 

மல்லவாம். **ஈற்செவி தொக்குக் கண்ணா நாசியைந்தினையு 
நல் 2லார், புத்தி பரிந் இரி.பமென் று புகன்றனர் ” என்றிருப் 

பதையறிக. 

ஞானேர்இிரியங்களின் ௮தி2தவதைகளாவன சாத் 

இரத்துக் கதி2தவதை திக்குரபி, தெய்வம் சிவனும். தொக் 
குக் கதிதேவதை வாயுபகவான், ௮திதெய்வம் மயேஸ்வச 

னாம். சட்சுவுக் கதிேதேவதை சூரியனாம். சிங்குவைக் ௧இ 
தெய்வம் வருணன். ஆக்ராணத்துக் கஇ.தவதை அசுவனி, 
௮ இதெய்வம் பிரகஸ்பதி பகவானாம், 

கன்மேந்திரியங்களு மவற்றின் தொமில் ழதலியனவும், 

பஞ்சபூதங்களின் இராச சாம்சத் தில பூத்துச் கொவ் 
வொருமாத்இிரையாக யெடுத்துத் தனிக்கனியே வைத்தது 

9
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வாக்ஞு பாதம், பாணி, பாயுறு, உபத்தமென் லும் கன்டூமர் 
இரியங்ககந்தாம். அவற்றின் தொழில்கள் பூறையே வ௪ 
னம், கமனம், கானம், விசர்க்கம், அனர்தமென வைர்தாம். 

வாக்கு வசனிக்கும், பாதம் கமனிக்கும், பாணியிடுதலு 

மேத்றலுஞ் செய்டிம், பாயுறு மலசலா திகளை விசர்க்கஞ்செய் 
யும், உபத்தம் ஆனர் இக்குமாம். வாக்காவது - சொல். பாத 
மாவது - கால். பாணியாவது - கை, பாயுறுவாவது - குதம், 

௮பானம். உபத்தமாவது - குறியென்ச. 1 வாக்கொடு பாதம் 

பாணி பாயுவோடு பத்தமைலு”” என்று - ஞா-9, 

கன்மேக் இரியங்களின் ௮.இிதேவதைகளாவன :-- வாச் 

குக்கதி?தவளத சாஸ்வதி. பாதத்துக் கதிததேவதை இரதி 
ரன். பாணிக்கதி 2தவதை மால். பாயுறுவுக் கதிதேவதை 
மிருதயுவு. உபத்தத்துக் சதிதேவகை பிரமாவாம். வாக்கு 
கள், சூக்குமை, பைசக்தி, மத்திமை, வைகரியென கான்கு 
வகையாகுமாம். 

தன்மாத்திரைகளு மவற்றின் காரியபபாடூகளும், 

சூக்குமபூசங்களாகிய சத்த, ஸ்பரிச, ரூப, 7௪, கந்த 
மனு மைற்லும் தன்பாத்வெபகளாம், இவை ஞானக் 

திரியங்களைக துக்கும் அறிவையுண்...ரக்குவன வாம். ஞாமீனக 

இரியவிஷயங்களெனவும் படும், சக்தமானது.--அசாசதஇ 
ஓம் செவியிலும், ஸ்பரிசமான து--வாயுவிலும் உடம்பிலும், 
ரூபமாவது--தேயுவிலும் கண்ணிலுப, ரசமபாவது- நீரிலும், 
நாவிலும், கொகமாவது-பிரு இவியிலும், நாசியிலுமாக கிற்ப 

தென்க. *ஐசைநற் பரிசரூப விரச கந்தங்களென்று, பேசு 
மாத்திரைகளைந்தும் பிறக்கும் பூதாதிகத்தில்'” என்றும், 
சத்த நற்பரிச ரூப விரத கந்தங்களைஈ் தும், வைத்தனர் விட 

யமாக?” என்றும், சி-ஞா- F 

தூலபூதங்கள், அவற்றின்வடிவு, நிறம், அதிதேவதைழதலியன. 

தமோம்சமாயிருக்கிற தூலபூதங்கள் பிருஇலி, அப்பு, 
தேயு, வாயு, ஆகாசமென வைங்து. இவற்றில் பிருஇவி 
கடினம் நாற்சதுரம் வெண்மை பொன்மை கருமை புகை 

நிறம், கடகடாதியான Gard, வுதிதெய்வம் பிரமா.
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அம்பு - வெண்ணிறம், அர்த்தசர் இரவடிவு, சலசலாஇயான 
வொலி, அ௮திதெய்வம் விஷ்ணு. தேயு'செம்மைறிஃம், முக் 
கோணவடி வு, தமதமவொலி, அ௮.திதெய்வம் உருத்தான். 
வாயு - கருத்தகிறம், ௮றுகோணவடிவ, சசசசவொலி, ௮.இ 

தெய்வ்ம் மயேஸ்வான். இது உற்பூதஸ்பரிசம், ௮துர்பூத 

ரூபமுமாயிருக்கும், யோகீஸ்வரசா லறியப்படுவதாம், ஆகா 
சம், ஆகமாந்தரங்களில் தூமவர்ணங கூறப்படுமாம், எதி 
சொலியாம், ௮திதெய்வம் சதாசிவனாம். பஞ்சபூத வியல்பு 
கள் 11- வது பககதஇலிருபபதையறிக, 

தூடபூதபேலதீக காரியபபாடூழதலியன. 

பிருதிவியில - மயிர், தோல், ஈரம்பு, எலும்பு, தசைஎனு 
மைக்தும்; அப்புவில் - ஒடுநீர, உஇரம, சுக்கிலம், மூளை, 
மச்சை, எனுமைகதும்; தேயுவில்- ஆகாடம், நித்திரை, பயம், 
மைதுனம், சோம்பல் எனுமைந்தும் , வாயுவில் - ஓடல், உதி 
கல், நிற்றல், இருத்தல், கடத்தல், எனுமைர்தும்; அகாசத் 
தில் - காமம், குரோதம், மீலாபம், மோகம், மதம் எனுமைர் 

துமுண்டாகுமாம், 

பஞ்காண அன்னியோன்னிய வியாபகமாவது - பிரு 
SAY பி ரு இிவிகூடில் அஸ்தி. அப்பு௯ூடில் பாம்சம, Co By 

சர்ம்மம, வாயு ரரமபு, ஆகாசம ராமம், ௮௪ 5 - ப பிருஇவி 
யின்கூறாம். அப்புவில் ௮ப்புகூடில மாதிரம், பிர திவி உமி 
நீர், அக்கினி வியர்வை, வாயு உரம், அகாசம சுக்கிலம், 
ஆக 5 -ப அப்புவின் கூரும். மேேயுவில் 2தயுகூடில் OF 

இரை, பிருதிவி பசி, ௮ப்பு தாகம், வாயு ஆலசியம், ௮காசம் 

சங்கமம், ஆக 5-ம் தேயுவின்கூறுாம். வாயுவில் வாயுகூடில் 
ஓடல், பிருதிவி படுத்தல், ௮ப்பு நடத்தல், தேயு உட்கார்த் 

தல், ஆகாசம் தாண்டல், ஆக 5-ம் வாயுவின்கூறும். ஆகா 
யத்தில் ஆகாயம்கூடில் மோகம், பிருதிவி விராகம், அப்பு 
துவேஷம், தேயு பயம், வாயு லச்சை, ௮௧ 5-ம் அகாயத் 
Rand. ஆக இருபத்தைர்தும்கூடி. சீவனுக்கு ஸ்தூல 
தேகமானதாம். சீவனுக்கிதுவே சாக்கிராவத்தையாம். அபி 
மானி விஸ்வம். ஸ்தாலபெளதீகமாம். பஞ்சீகாணம் பக் 

கம் 120 லறிக.
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தத்துவநீயதி, 
கதுவங்களை சிய திகளையுமிடத்து ௮றுசுவையைப புசி 

தல, இனிப்பு. கார்ப்பு, புளிப்பு, உவர்ப்பு, துவர்ப்பு, கைப்பு, 
அறிவ துபோல போதத்தை முன்னிடாமல் SS HUBS D 

பொருந்தி வோவவொள்றையும் விசாரித்தறிவதென்ப்படும். 
அ௮ல்தெப்படி யென்னில் ? தேகம் உயிரா ? சவமாய்ச் சதை 
இன்ற தேகம் பஞ்சபூதங்களின் -.ருகையாலும், தேகமமன் 
ற்றிவது 2வருபிருப்பதாலம், தெகந்தனக்கன்னியமாயிரு 
ப்பதாலும் CSG உயிரல்ல. பஞ்சபூதங்களும் இர்திரியங் 
களும் உயிரா? என்கண் கன்றாப் விளங்குகிறதென்றும், 

என்காது ஈவ்றாப் 2கழ்க்கிறதென்றுர், சீகழ்க்கப்படவில்லை 

யென்றுஞ் சொல்லப்படுவதாலும், இர் இரியங்களொன்றறிந்த 
தொன்றறி.பாகாகையாலும், ஒன்று மற்றொன்றை யறியா 

தாகையாலும், அவைகள் பஞ்சபூதங்களின் க ராகையா லும், 
இர் இரியங்களையும் பஞ்சபூதங்களையு மறிவது வேருயிருப்ப 
தாலும் ௮வைகளுயிரல்ல, பிராணவாயு உயிரா? வெறுந் 
துருத்தி சாற்றை விசுவது பால் மூக்கினால் விரும் ரமீசா 

குணவிகாரமாகிய பிராணவாயுவை விட்டம், அடக்கியும், கும் 

பித்தும் சன்வசம்பண்ணிக்கொண்டு மூச்சு '2பாக்குவரவு 
செய்வது '2வரயிருப்பதாலும், என் பிராணணென் நறிவதா 
௮ம், உறக்கத்தின்க ணாறிவின்றி ற்றலாலும, பிராணவாயு 

வுயிரல்ல சூன்னிபம் ௨107? அவ்வாறு சொல்லுவதொன் 

னறுண்டாகையாலும், சூன்னியமென்றறியப்பட்ட த வேரு 

யிருப்பதாலும், சூன்னியம் உயிரலல,. அர்தக்காணங்கள் 
உயிரா? என்மனம், என்புத்தி, என்சித்தம், என்றுகங்காச 
மென்று சொல்லப்படுவதாலும், மனம் வாயுவின் கூறாயும், 
புத்தி தேயுவின்கூறாயும், சித்தம் அப்புவின் கூருயும், ௮கங் 

காரம், பிருதிவிபின்்கூருயுமிருப்பதாலும் கண்ணுக்குக் காட் 
டுகிற விளக்குபோலவைகள் வயிருக்கு௮ந்தரங்கக்கருவிசளா 
யிருப்பதாலும் ௮ந்தக்கரணங்க ளுயிரல்ல. பிரமம் உயிரா ? 
சாக்சரொஇ யைஈ தவத்தைப்பட்டூ ஆன்மா ௮.றிதலால் பிரம 
(ரபிரல்ல. அனைத்துங்க. டய சமுதாயம் உயிரா ? அவை 

தீத்துவங்களுக் குள்பட்டதாகையாலும், பஞ்சசகோசங்கள்
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சத்தா இகுணங்களின் விருத்தி விசாங்களாயிருக்கையானும், 

ஆன்மா தததுவங்களுக்குள்பட்ட. தல்லா காகைய, மும் ஆன் 
மா துரியாதீதத்தினுண்மையாதலாலும் அனைத்துங்கூடி ய 

சமுதாயம் உயிரல்ல, இவையெல்லாம் உயிரல்லனவாகில் 

உயிராவ ?ததென்னில் ? சண்காட்சிசளையறிவ துபாலக் ௧௬ 

விசளையெல்லாம் 'இது விஐுவென்று பருத்தறிந்து வை 
யெல்லாச் தானன்றென்று நீங்கெவற்றின் (மடி விலே நின்ற 
௮.றிவாகிய நீயே ஆன்மசைதன்னியமென்றதென்க. அறிவே 
நீயாதலால் நீயே சாட்டியாம், 

சாக்கிரத்திற் ரல?கக்தைத் கலுவாகப்பெற்று வுலக 
போகத்தை நுகர்வதும், சொப்பனத்தில் ரூட்சுமதேகத் 

தைத் தனுவாகப்பெற்று அங்குள்ள சுகத்தை அுகர்வதும், 
சுழுத்தியில் காண ?தகக்தைதத்னுவாகப்பெற்று அுக்குள்ள 
கேவலசுகத்தை யருபவிப்பதும் அுறிவுக்கேபன்றி வுபா 
இக்கனறென்க,. நீ வுன்றனைறியப்படுர் பொருளாமென்னில் 

உலகமாம். உலகஞ் சடமாதலால் நீயல்ல, நீ வுன்லைறிபப் 
படாப் பொருளாமென்னில் சூன்னியமாம். சூன்னியம் சட 

மாதலின் நீயல்லை, இவவிரண்டையு மறிவதறிவாகலின் _.து 

வே நீயாமென்க. 

உ-ம். “அறிவு பூசம சென்னில் வேறு புறச் சவை சண்டி 
லஞ், செறிவு சாறை vss னிற்சவ மானபோதுடற் றேறமோ, 
குறிகொ எளாதுடல் வாயு வானவை கூடிடாமையி லென்னிரீ, 

பிறித ரா.தயிர் நிற்கு ஞான முறச்ச மென்பிற வாததே”' என்றும், 
* எனதென்ற மாட்டி லெனசுலா சென்னா, துனதலா துன்சைசா 
லாக்சை--எனதென்று, மென்னறிவ சென்று முரைத்துநீ கிற 
றிசா, ணுன்னறிவை வேறுமுணர்”” என்றும் 9: ஞா - போததி 
திலும், “ உணர்வன கரண மென்னி னொன்றையொன் றநுணரா 

வெல்2வ, றணைதருஞ் செயல்ச ணான்கு மறிந்சவை யடக்க யான்மர்”' 
என்மம், *' வறிர்இடும் பிராணன் மன்ன வடக்$யும் விட்டு மான் 
மா?” என்றும் சி- ஞா - சியிலும், *மண்ணாதி சர்சாதி வாச்குமன 
மாதி, கண்ணாதி நாதாந்சங் சண்டகன் ற--வுண்மைஈனை, யணுவெ 

ன்றே யுணர்ச்துஞ் சார்பினையுங் சண்ட, யுனையறிவென் நுள்ளே 
யுணர்?? என்று ஒழுவிலொடுக்கத்திலும், * பன்னரிய வுடன்மூன் 
௮ங் கோச மைந்தும் பகுத்தறியு மூயர்சாட்சி நீயாங் சாணே ”
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என்று பரமானந்ததீபத்திலும், 4 பிறிவதெப் படியென் றச்கால் 
பிணமாட ,மடனா னென்னு, மறிவினைக் கொல்லல் வேண்டு மைம் 
பூச விசாரமன்றோ, வெறியதோர் துருத்தி மூச்சு விடுவது போல 
மூச்சா, லெறிபிரா ணனுநீ யல்லை யிராசத குணவி காரம்”” என்று 

கைவ, ந, OSES YH ETCH. 

॥ 

அறிவையன்றி யாதுமின் றேன்பது. 

அகாத்மாவாகய தேகமே யாதமாவென்றது காஸ்இக 
மும், ௮தை மறுக்க சவனெனக்குறிப்பித்தது ஆஸ் இகமும், 
இவ்வாஸ் செத்தை மறுக்க அறிவென்றது வேதாந்தமுமாம். 
அ௮ராதீமாவைத்தவிர வேற யாத்மாவென்றவணா ? மயச்சமா 
யுள்ள சொப்பனத்திற் முனாகவந்து முளை க்தவனெவன் ? மய 
க்கமாயுள்ள சொப்பனமும், காணப்படாத சுழுத்தியையுங் 
கண்டவனெவன்? இவையனைத்தினையும் ஒழுங்காகச்சேர் 

த்து சாக்ிரத்திற் சிர்இக்கிற வறிவாவஇயாவது? இவை 

யல்லா மாசாய்ந்து பார்க்கில் இவற்றையெல்லா முணருக் 
தேகி usa ரவ ளைனெனத் தோன்றுகிறதல்லவா ? அந்தக் 

தேகியெனல் அறிவாகிற பொருளென விளங்கும். இதுவே 
பிரத்மியக .க்மஸ்வரூபமாம். 

அறி 2வ பாழும், உயிருமாம். அறிவைக்களிர உயிர் பா 

மிரண்டுமில்லையென்க. அசாய்வதன்முன் உலகம் நரமரூபமா 
கவும், பின்னான்றாகவும் காண்டல் யாது? நாமரூபம் பாழி 

௮ம், பாழ்நாமரபத்திலும் காணாததெது? இங்கனம் நிற்ப 

தும் நின்றுணர்வதும் ௮றி2வயாகலின் ௮றிவையன்றி யாது 
மின்றெனப் பெறும். கத்துவங்களையெல்லாம் விடுவித்து. 
மட வில்கின்ற அருளையும் பரையையுங்கடர்து ஆதன் மேற் 
ஹோன்றும் அனர்தத்தையு மெதிரிடாமல் ௮கனுள்ள இதப் 
பட்டிருந்ததே தன்னையறியா வறிவெனப்படும், அவ்வறிவா 
யிருந்தோன் மீட்டும் நானென்று பிறிபடுவஞாம், நாவானது 

தன்பெயரை காவென்.று கூறினும் அப்பெயர்க்குரிய காமம் 
வேறின்றித் தானாயிருந்த ௮ர்ராவைப்போலும் நீ கான்என்று 
சொன்மாத்திமேயன்றித் தானுமெதிரு மதற்குண்டாகா 
தென்றும், எல்லாம் அறிவுமயமாயிருக்குமெனவும்படும்,
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அறிவு மாயைக்கப்பாற்பட்ட வியாபகமேன்பக. 

வைசேடிகன மனமுதலிய தத்துவங்கள் வந்த கூடிய 
காலத்து ௮றிவுஉண்டாகுமென்றும், பரிணாமவர் இ ஆன்மா 
வுக்குச் சுதந்தாமா யறிவில்லை இறைவனுணா த். சவணருமென் 
றும், அறிவில்லாத கன்மயோடுகள் ௮ன்மா வுடலிமீனாரிட 
தீதி லிருக்குமென்றும், பாஞ்சராத்திரி .தன்மா பரமாணுவா 
யிருக்குமென்றும். சமணன் உடம்பு முழுதிலும் ஆன்மா 
வியாபித்திருக்குமென்றும், மாயாவாதி போக்குவாவின்றி 
யெங்கும் பரிபூரணமா I Go Gower DG சொல்லுவர்களாம். 
அறிவு அசுத்தமாயைக்கும், சுத்தமாயைக்கு மப்பாற்பட்ட 

வியாபகமென்றும், மாயையில் 3 தாற்றப்பட்ட விருபத் தினாலு 
திதீஅவங்களுக்கும் பிரகிருதி வேருதலா லதற்குக் காண 

மன்றும், ௮ந்தமாயைக்கு மேலான இருபத்தைக்தை ஆன் 
மாவென் றெண்ணப்பட்டதென்றுஞ் சித்தாந்தமானதென்க. 

காண்பான் காட்சியற்றவிடத்து வேதாந்த ழத்தியும் 
சித்தாந்த மத்தியுத் சரியேயாமேன்பது, 

தத். துவங்கணீங்கி யவற்றின் முடிவில் நின்ற அருளையும் 
பமையைபுந் துவித நாட்டமின்றிக் கழன்று நின்றால் தற் 
போதமும் ஆணவ வாசனையாகிய சார்பு மொழியுமாம், gis 
படி. யொழிதந்தவிட த்திற்கும் அதீதத்திற்கும் இடையாகிய 

சந்தியில் ஞானானந்த முண்டாருமாம். வெளியிலடங்கிய 
காற்றுதான் வே9ராரு பொருளாய்க் தோற்றாது வெளியே 
பானதுபோலும், அவ்வெளியில் நின்றசைக்கால் அதனை 
விடக் தானெருபொருளாகக் காற்றென்பதுபாலும், தற் 
போதம் அருளிலடங்கியும் விரிந்தும் நின்ற பழக்கமதைப் 
பார்த்தறிய வேண்டுமென்றதென்க, போதமடக்கில் ௮ 
ளாம். ௮து ௮சையில் அன்மாவாம், அதனைச் சிறிதுந் 
தோற்றாகடக்க வேண்டுமாம். தற்போதங்கெட்டு ஆனந்தா 

இதப்பட்டால் அதற்குமேல் வேறு நிட்டை யில்லையாம். 

அந்தம் மேலிட்டபோது பிரபஞ்சமெல்லாம் ஆனர் தமயமா 
கத் தோன்றுமாம். முத்திக்கண் ஒன்றென்று மிரண்டென் 
றும் கூறக் கூடாதென்றதென்கவென்பதாம். காண்பாளும்
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காட்சிய மற்றவிடத்.து வேதாந்தமுச் தியஞ் சித்தாந்தமுத்தி 
WL GF, அர் m பயயாமெனத, 

a- *போதம் பதைப்பறவே பூரணமாம் பூரணமும், 
போதம் பதைத்தளவே பொய்யாகும்--ஈ., விழித்திமைப்பா ௨ னின் 
Go வெளியசைச்தாற் காற்றாம், பழச்சமசைச் சாட்டியைப் பாற் 
பார்?” என்றம், * வேசார்தம் பாலிருக்கும் வேசாட்சஞ் சிச்சார்தம், 
நாசார்ச போசம் ஈழுவினர்க்கு--ே ஈத, தனைக்கழன் று சற்போசம் 
சார்பழியுஞ் சந்திக்க, வுனக் கறிவா னந்த முதிக்கும் '? என்மும், 

“sspar $535 இமாப்படங் இற்றற்செலவம், ௮த்தின வரத்து 

மசையாத--சச்தச்தை, ஒன்றென்று நீசழ் றுளகாலை யாதலினா, 
லன்றென்ற சென்றே யறி'' என்றும் ஒழுவிலொடுக்கக்கிலும், 
 யான்செய்சேன் பிறரர்செய்தசா ரென்னதி யானென்னு ம்க்கோ 

ஞானவெரியால் வெதுப்பி நிமர்த்துச், சான் செவ்வே றின்றிடவச் 
தத்துவர் சோன்றாட்ன ரேதனையளித்து முன்னிற்கும் வினையொ 
ளித் இட்டடோ'' என்று சி-ஞா- சியிலும் * இளைப்பிணை யியக்ச 
நீக்கி யிருக்துமுன் ஸிமையைச் கூட்டி, யளப்பிலைம் புலனடக்கி 
யன்பவர் கண்ணே வைத்து, துளக்கமில் சிக்சைசெய்து தோன்ற 
லுஞ் சுடர்விட் டாங், விளக்கினை விழியிற் காண்பார் மெய்ம்மை 
யைச் காண்கிர் பாரே?! என்று திருவாயமொழியிலுங் காண்க. 

அவத்தைகளாவன், 

௮வத்தைகளாவன -- மாயாகாரியமாகயெே கருவிச்கூட் 
டங்களின் செட்டைகளாம். மதுபானஞ்செய்தவன் குண 
த்தை மாறுபடுத்தி மயக்குதல்போல ஞானகுணத்தை மாறு 
படுத்துவகாம். அதன் மயமாகாமல் வேறு9ரித்து நின்றால் 
மயக்காதென்சு. அவத்தைகள் காரணாவத்தை யென்றும், 
காரியாவக்தையென்று மிருவகைத்தாம். காரணாவத்தையா 
வது கேவலம், சகலம், சத்த மன மூவகையாம், காரியா 

வத்தைகளை அன்மாக்கள் பொருந்துதற்குக் காரணமான 
தென்க. கேவலாவத்தையாவ து — சங்சாசகாலத்இற் றன 
இச்சா ஞானக்கிரியைகள் விளங்காமல் பல3ேலீட்டி.னால் 
மறைப்புண்டூ கடத்தலாம். சகலாவத்தையாவ.து--தலுகா 

ணா திகளோடு முதல்வன் அன்மாக்கட்குப் போகங்களைப் 
புசிப்பிப்பதாம். சுத்தாவத்தையாவது --- பஞ்சமலங்களும் 
கருவிகளு நீங்கப் பிறவியொழிந்து சுத்தனாய்ச் சிவத்தோ
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டி. ண்டறக் கலந்து விளங்குவகாம். இந்தச் சுந்தாவத் 

தையே சீவன் முத்திபேதத்தினாலே “சதேகை “விேகை 
யென் றிருவகைத்தாம். சதேகையாவது..-வேன் முத்தத் 
தன்மையினிட்டையைப் பொருந்இ யிருத்தலாம். விதேகை 
யாவது--முத்தியையைர்த காலத்திற் சிவானந்தானுபூத 
யைத் தியானித் திருத்தலாம். 

ததிதுவங்கணிங்கிக் தன்னையறிந்து அருளைத் தரிசித்த 
தற்போதமடங்கி பரையேதானாடு ஜேய த்தமுர் தனோனாகி 

பிருப்பது சுத்தாவக்தை யநுபவமென்றதென்க, 

உ-ம். “தற்கேவல முத்தித் தானே தனிமையாம், பிற்பாற் 
சகலங் கலாதி பிரழ்வசாம், தப்பாற் பரிகத்தங் கேவலஞ் சாக்கரத், 

தப்பாற் புரிய வதிஈச்சமாமே”” என்ற சுவாயம்புவதஈறிக, 

அவத்தாத்தானங்களு மவற்றிலடங்குந் தத்துவங்களும் 

சாக்கிராவத்தைத் தானம்லலாடம். 9 இலடங்குர் தத்.து 
வங்கள் ஞானகன்மீமந்திரியங்கள் ௧௦, வாயுச்கள் ௧௦, தன் 

மாத்திசைகள் ௫, ஈன்மேர்திரியவிஷயங்கள் ௫, அர்தக்கர 
ணம் ௪, புருடன் ௧, ௮௧ கடு, யெனப்படும். சொப்பனாவத் 

தைத் கானம் கண்டம், அ.திலடங்குர் தத்துவங்கள் ஞான 
கன் 2மர் இரியங்கள் ௧௦, வாயுக்கள் ௧௦, அர்தக்கரணம் ௪, 
புருடன் ௧, ௮௧ ௨௫-ஆம் சுழுத்குயவத்தைத தானம் இரு 
தீயம், ௮ இலடங்குர் தத்துவங்கள், பிராணவாயு ௧, த்தம் 
௧, புருடன் ௧, ௮௧ மூன்றாம். துரியாவச்சைக் கானம், 

நாபி, ௮தன்தத் துவம் பிராணவாயுவம் புருடறமாக இரண் 
டாம். அட்சரம் ஒங்காரம் நிர்மலாத்மாவென்று பெயராம். 

அரியாதிதத் துக்கு.ச் கானம் முலத்தானம் ஒருகருவியுமில் 
லாமல் அறிவே பிரகாசமாயவத்தையின்றி நின்றமையால் 
ரூபமில்லை ஓர் பிரளயமெனப்படுமென்க, காரியாவத்தைக 

ளாடய சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி, துரியம், துரியாதீத 
மெனுமைர்தும் முறையே சிருஷ்டி, திஇ, சங்காரம், இசோப 
வம், ௮னுக்செகமெனும் பஞ்சகருத் தியங்களெனப்படுமாம், 

உ-ம், *சாச்சரமுப் பத்சைந்து நுதலினிற் சனவுதன்னி, 
லாக்கயெ விருபத்தைந்து களத்தினிற் சுழுனைமூன்று, நீக்க வித
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யந்தன்ிற் நுரியத் தி லிரண்டுகாபி, நோக்கிய துரியா £த நவலஷின் 
மூலதது மலாண்றே?! என்று ௪- ஞா - ௪, 

தாஷபைதேசங்கள். 

தீதீதுவஸ்வரூபம். அஷ்டவக்கரகரிஷி பார்க்கவ ய்ய 

இரனுக் கருளிய ௪. 

தன்னை மனோகாமான சுத்த சைதன்னியமென்று கட் 

டும் பிறக்கிறது மிறக்கெறதுமான பர்தத்தினலே மலனுஷிய 
பாவத்தை யடைகற 'மனுஷியன் தன்னுடைய அக்டியானந் 

தெரியாமல் காமவசமாய் சலனமடைங்து விருதாவில் கெட் 
டுப்போகிறான். மந்தபுத்தியுடையவன் தத் வங கேட்டும் 

விபரீதனென்கிற கி 2ஈகிகனுடன்கூடி யென்னேோருங் காம 
மே யிச்சிப்பன், ஈல்ல புத்தியுரான், அத்மக்கியானியான 

வன் தன்னுடைய மீதகத்தை அ௮ன்னியமாகப் பார்த்து 9 

தைகளி 2ல சர்? தாலுமும் கலக்கழுமில்லா இருப்டனாம். 

ஆத்மா வொருவனே சகலபூதங்களிலு மிருக்கறான். 
சகலபூதங்களு பவனிட. தீ.திஃலயே 'பிருக்க்ற அ. இப்படி க் 
ant தும் அறிவில்லாத பேயன்தான் தான் வேறென் தெண் 

வனும். சுகதுக்கங்களை மனதிலடக்கித் தான் சர்த்தாவு 
மல்ல 2போககர்த்தாவுமல்ல வென்கிற அமுர்தத்தையுண்டு 
வொன்றும் நினையாமல் நிச்சலனாய் நின்றால் பந்தங்கள் வி விடு 
பட்டு சுகமும் சாந்தஇியுமடைவன். எப்போ தும் இச்சையில் 
லாதவஞாயும், சாந்தனாயும், சொப்பிரகாசனாயும், இயானசொ 
ரூபனுபு மிருக்கிறவனுக்குச் சமா BI HLS பனென்கிறதே 
பர். தமல்ல 2வா ? orem sr De பர்தமாம், எப்பொழுது 
நானென்கிறதில்லையோ அ௮ப்போமே மோட்சமாம். முத்தியி 
லிச்சையுண்டானால் விடயங்களிலே யிச்சைகளை விடவேண்டு 

மாம். இரிசியத்இனால் சித்தமுண்டாடல் ௮ப்பொழுதே பந்த 
முண்டாம். திரிசியத்தில் மனமில்லாவிடில் அப்போ முத்தி 
யுண்டாம். தண்ணியிலே அலை, நுரை, குமுளி பின்னமாக 
வுண்டான துபோல பாமாத்மாவிலே இந்தப்பிரபஞ்சம் பின்ன 
மாகவே யுண்டாகிறது. நாலைவிட பிடவையில்லாததுபோல 
விசாரிக்குமளவில் சின்மாத்த.த்தைவிடப் பி.பஞ்சமில்லை
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யரீம், கர ம்புரசத்துனாமல வுண்டான சர்க்கரை, ,4ரும்பே 
யானாப்போமில, பூண போத சொருபமாயிருமற தன் 
னாலே பிரபஞ்சம் வுண்டாக்சப்பட்டது. மண்சிளி£ல கடம் 

போலவும், பொன்னிலே பூஷணம்போலவும், சலத்திலே 
பலைபாலவும், தன்னிடத்திலே யுண்டான சகத்து தன்னி 
படத்திலேயே யடங்குகன்றன. கானானஈதனானபடியினாலே 
யெந்தப்படிக்கு சகத்து விளங்கினாலும் நானே விளங்கு 

கிமறன். உதயாஸ்சுமனமில்லாமல் சதல சகத்து நாசமானா 
லும் பிரமாதி ஸ்தம்பபரியஈதம் நானாயிருக்கிற யெனக்கு 
நரனே ஈமஸ்காரம் பண்ணு 2வன். தேசகாரியமாயிருந்தும் 
போக்குவருத்தில்லாம லிதசகத்தை கானொருவனே வியா 
பித்திருக்கிற யெனக்கு நரன ஈமஸ்காரம் பண்ணு வன். 
லுறிகிறது, அறியப்படாதது அறிகிறவன் யிந்தஞூன்றும் 

சாதக இருஷ்டியினால் பார்க்கச்சே யில்லை. அக்கியானத்து 
னாலே ௮ண்டாகிறதெல்லாம நகிறைஞ்சனனானபடி wen se 

நானாகவே பிருஈதேன், 

சாகாமையே சத்தியமென் நறியவேணும். நிராகாரஞ் 
சக்தியமென்று நிச்சயம் பண்ணவேண்டும் கண்ணாடியிலே 
நிழல் காண்பித்தாப் போலவும், அநதச்சாயை கண்ணாடிக் 
காதாரமானுற்போலவும், சரீரத்திலே எங்கும் பாமேஸ்வர 

னிருந் தும் ௮ இலகப்படான். பஞ்சபூதங்கள் தானல்லவென் 

ம இநிரியங்களால் சானறியபபட்டவனல்லவென்றும், 
தேகசாட்சியாப் சொல்லுக்ககப்படாத சித்ரூபமாகத் தன்னை 

யறிய2லணுமாம். ஆத்மா ஒருவனே நாசமில்லா தவனென் 

றறிர்து பிரமக்யொன திரமுண்டானால் அர்த்காபேக்ஷையய 
னுண்டாகும். இளிஞ்சலானது ஞானமில்லாதவனுக்கு வெ 
ள்ளிியன்று ஆசை2தான்றினுப்போலத் தன்னுடைய .ுக் 
கபான,ச்தினாலே விஷயங்களில் வி.ருதாபிரமை தோணிற்று, 

நான் ஞானமாத்துரம், உபாதியெனக்கு ௮ஞ்ஞானத்தா 

லண்டாகறெதென்று பண்ணும் விசாரமமே யெனக்கு நிர்விக 
ற்பமாச்சுது. யெதார்த்தத்திலேயில்லாக யிர்த விசுவமெல் 
லாம் யென்னிடத்திற்றா'ீன யிருக்கிறது. மகாசமுத்திசம்
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போேே பிருக்கிற யென்னிடத்திலிந்த சசத்து சுத்திமில் 
ரசிதமசட லத் தோற்றுறெது. ஆகாயத்தை மேகமறைத் 
தாப்போல ஈஇந்தசகத்து என்னை மூடிற்றென்றெண்ணும் 
விக்யானயுத்தனுக்கு விடுகிறது கரடுக்கறது லயம் என்னு 
மூன்றுமில்லையாம் கான் கர்த்தாவென்கிற அங்காசசய்த் 
அக்கு ஏன் பயப்படவேணும், நான் யெதர்க்குங் காத்தா 
வல்லவென்கிற முமுர்தத்தைப் பானம்பண்ணி சுகபாயிருக்க 
வேணுமென்க. 

காலமும் வபதும், தொரகதமும், தனக்கெப்படி யுண் 
டாகுமென்று சித்தியடைந்த சுத் துவக்கியானி Cus GFF 

யாகவே சஞ்சரிப்பனாம். தைரியமுண்டானவன் '2பாகத்தை 
YS துக்கக்தையுமடைந்தாலுப தன்னை Carma oor UT gs 
சந்தோஷமும் கோபமுமில்லாதவனா uIem sor. பனதி 
லிச்சையில்லாமல் ஞானாமிர்தத் தில இ நப் தியடைஈ * மகாத் 

மாவுக்குச் சரியாக வொருவருமில்லைபாம். இந்த விசுவ 
மெல்லா மறிந்த மகாத்மா யெப்படி ஈடக்தாலுப சரமலஆகா 

யததைப புகை தொடாததுபோல முந்த மகாத்மாவுக்கு 
நிஷேதம் சற்றுமிலலைபாம். பிரமக்கியானியை புண்ணிய 
பாவங்கள் தொடாபாட்டாதென்க. 

சீவேங்வா சிநடடிகளென்றது. 

இரியார்த் தசொரபமான சிருட்டிகள் சீவர்களனைவர்க் 
கும் விடடைதற்குச் சாகனமாம் உலகத்தில் யாவர்க்கும் 

பொதுவான தாவரசங்கமங்களனைக். தும ஈஸ்வரசிருஷ்டிக 

ளாம். உலகத்திற் பொதுவான ஈஸ்வரூருஷ்டி ஈ௫க்கல் 
யா தோருயிர்க்கும் ஜாம் நீங்காவாம். நகானென்னு மகந்தை 
யபிமானங்கள் அசைகள் து 2வஷங்கள் காமக்குரோத லோப 
மோக மதமாச்சரியமென்னும் பகைகளெல்லாம் சீவன் செய 
லாலுண்டான 2தயன்றி ஈசனால் வர்சுதல்லவாம். ஆசைஞமுத 
லிய சவ௫ரட்டியிறக்ன் கொடிய சரம் ந௫க்குமாம். சீவ 
சிருஷ்டியை ஈசனால் வந்ததென்ற அறிவிலிகள் நரகத்தை 
யடைவர்களாம். பிதா புத்திரர்களை தக்கபடி கேிப்பதும் 
கோபிப்பதும் போல ஈஸ்வான் சற்சனருக்கு இன்பமும் துற
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சன்ருக்கு ஏன்பமும் செய்வனாம். சீவர்கள் சுகப்பீடுமாறு 
செய்யுமர்த சிட்சையும் ஈஸ்வானது இருபையேயாகம, 

உ.ம், 4 செகர்தனிற் பொதுமீசனார் ஈருஷ்டிகள் சராசரப் 
பொருளெல்லாம் அகர்தையா மபிமானங்கள் கோபங்க ளாசைக 
ளிை யெல்லாம் சிெழ்ந்த Bago திருஷ்டி.சகளாகுங் சாணிமலனார் 
செயலன்றே ”? என்றும், 4 தாவராதஇகண சித்இிடி லொருவர்க்கும் 
சநங்கணடியாவாம், கோபமா இகண த்திடி ற்பர்தமாம் கொடும்பிற 
விகள் போகும் ”” என்றும் கைவல்லிய5வநீதத்சறிச, 

தன்னைத் தானேன்றறியுமடடூம் சநநமரணமிநக்த மேள்பது. 

௮றிலின்மையாலுண்டான பவமூராகம் அறிவுவுதயமாய்த் 
தன்னைத் தானென்றறிச்தாராயுமட்டு மிருக்குமென்றதெனப் 
படும். கன்னையென்றது ஈூப்பதான தேகத்தில் நயா 
மற்றானாய்ச் சேடி த்இருக்கிற பிரத்யேச அத்மாவென்னுங் 
கூடத்தனாம். கதானென்றது போதமாகிய அறிவாம். தன் 

னைத் தன்னாலறிவதன்றி மற்றொன்றா லநியப்படாதென்றும், 
அறிவினாற் றன்னை யாராயக்தவிடத்தன் றி தானெனவுணர் 
சல் கூடாதென்றும், தேகம் இன்னதென்றும், தேகியினைய 

னென்று முணர்பவனெவனோே அவன தன்னைத் தானென் 
பரிச தவனுமுமென் ஓம், எவன் பிரபமாகிய தன்னை மறக் 
தானே ௮வனெவ்வித பதவிகளிவு கிலையின்றிச் சுழற்காழ்றி 

osu செத்தைமபால அழிவற்ற காலச்சக்சாமென் னு 
பயக்கசீதில் மாறாது பிறந்து Bvt திரிர்துக்ே காண்ட 
யிருப்பனென்றும், தன்னையும் தனக்காதாரமாகிய பிரமத்தி 
னிலைமையினையும் வேசமகாவாக்கிய உப 2தசப்படி. கரி௫ிப்பா 
னாயின் பின்னர் ௮ப்பிசம?2 சிம் தானாப்த்தானே அப்பிரமமாய் 

வீளங்கப்படுவனென்றும் ௮௱ஙனம் விளங்கு உனுபவ த் இற்கு 
உதயாஸ்தமனமின்மையால் சாஈமாணமின்றென் றும் ௬,றப் 
படும். தன்னைமறந்தது ௮ஞ்ஞானமாம் பக்கம் 21-பார்க்க. 

நானேன்பதை யுள்ளவாரறிந்தா லலலது பேதமறதேன்பது, 

நானென்னாதா லக லொருவருமில்லை, ௮ தயறியப்புகு 
வாருமில்லை, ஆராய்ந்தாராய்ந்து பொருளல்லவற்றைப் பொரு 
ளாகக் கண்டதனால் துவிதபேதமறுதற் கடமில்லை, ௮ல்கன
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மருமஓடல்கஈழுவில் தேக,மம நானென முன்டேல வரும், 
ஆண் பெண் பேதமுண்டாய் மோகாதிக்கிடமாீய்ப் பந்தம் 

பலப்படுமாம். உடலையன்றி கானெனற்குப பொருளறியார் 

உடல்கழுவில் யெதைகா னென்றறிவர். உடலொழிர்ததென் 
னில் ? உடல் நானாக£வண்டும். ௮ன்மா உடலன்றே றது 

சித்து, போகதாகமுடையது, உடல்நீங்குவகால் போகதாகம் 
ஆன்மாவுக் கொழியவில்லை யாதலால் போகதாக மொழிய 
மளவு மோருடல் யே£தனும் வேண்டுமல்லவா ? அங்ஙனம் 
வுடலெடுத்தா லெங்கனம் பிறவீயு மல்லலுமகலும் ஆதலின் 

நானென்பதை யுள்ளவாறுதீர அராய்க்தறிர்கா லல்லது CLS 
மரறாதென்கவென்பதாம். 

நானென்பது நீயென்னும் ஞானமா௫ய வித்தையும், பிரம 

"மென்பது ஆனக் கமமாம், நானெனற்குச் சுயம் வடுவம் 

மெய்யுணர்வு, இதைமறச்த அறிவே மூலப்பிரகிருஇ, இதை 
மறந்த அறிவே மகதத்துவம், இதைமறந்த அறிவ அகங் 

காரதத்துவர், இதைமறர்சு அறிவ குணத்திரியம், இதை 
மறந்த ௮றிவே ஈசன், இதைமறந்த அறிவே சீவன், இதை 
மறந்த அறிசவ சூக்குமபூதம், இதைமறந்த அறிவே சூக் 

கும பவுதிகமான மனது, இதைய றககு ௮றி2வ PBN A FU 

Qagnnt gs ssa ஸ்துலபவுதிகமான தூல2தகம், இதை 
மறந்த ௮றி2வ எழுவகைத் '2காற்றக்திலொான்று, இன்னு 
மிதனினுங் கீழாகக் கிடட்கும் பேதங்களு முண்மடன்க. கீழா 

கச் சென்றிழிவு முணர்வின் கடையை அ£ராப9மனவுர், 

மேலாகச் சென் 2றறு முணர்வின முடிவை அுபவா தமன 
வுங் கூறப்படும். இந்த அக்தியாரோப அ௮பவாதமென்னு 

மிரண்டுயுக்திகளா லய பர்தமோட்சங்களின் பாகுபாட.றிய 
வேண்டுமென்க, அுத்தியாரோபம் ௮பவாதம் [23, 124-ம் 
பக்கங்களிற்காண்க, 

பிரமமேகூடத்தன் கூடத்தனே பிரமமேன்பது, 

நானென்னும் பொருள் யாதோ அது பிறநர்ததுண்டா 
யிருக்குமானா லல்லவா பின்னர் சாவ துமுண்டாயிருக்கலாம், 

பிறந்ததே யில்லையென்னும் பொருளாகிய பிரமமென்பதும் 
நானேயாம். பிறந்தது கானல்லனாயின் பிரமமென்று சொல்
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லபிபட்ட ருந்த நானே உற்பத்தியும் லயமுமில்வூ த :9ரம 
மாகிய கூடத்தனே நானென்கவென்பதர்ம். ஞானமே பிரம 
மென்னும், பிரஞ்ஞானம் பிரமமெனும், இருக்குசேதவாக்கிய 

மும், நான் பிரமம்என்னும், அகம்பிரமாஸ்மியெனலும், யசுர் 
வேசவாக்கியமும் ; நான் பிரமமாகிறேன் என்லும், தத்வமசி 
௮௫ நீயானாயெனலும், சாம?வதவாக்கியமும்) நான் gy sor 
பிரமம் என்னும், அயம் ஆத்மா Ganon gyn, அதர்வண 

வேதவாக்கியமும் ; கூ.றுகின்றபடி. இ௮௫வே அதுவாய், ௮து 

வேபிதுவாயிருக்குமெனப்படும். 

ரசானென்றது புத்தியென்று சொல்லில் அப்புத்இயும் 
சுழுத்தியவத்தையாகிய மயக்கத்திலிறக்குமே. அங்கன 
மிறவாஇிருக்குமாயின் யானே நானென்று பூரணமாக விளங் 
கிய மெய்ஞ்ஞானமாமென்றதென்க. 

உ-ம். * தன்னையறிய தனச்கொரு இங்கில்லை, தன்னை 
யறியாமற் ருனே கெடுகரொன், தன்னையறியு மறிவை யறிந்தபின் 
தன்னை யர்ச்சிக்கக் தானிருக் தானே '? என்றும், * அறிந்தே னிக் 
கசாயச்தை அறிவுதனைச் கண்டு அறிந்தே னென்னுள்ளே ஆமிக் 
இருச்கூற்றை, அறிந்சதவ ரறிர்சா லறிவறியாசே '” என்றும், “அறிவு 
வமா யறிய வல்லார்க்கு அறிவினுள்ளே யானரச்தமாமம ”” என் 
றும், பொன்னை மறைச்சத பொன்னணி பூஷணம் பொன்னில் 
மறைச்தது பொன்னணி பூஷணம்,” என்மும் இருமச்திரத்திலும், 

: சன்னையு* சனக்காசாரச் திலைவனையுநு சண்டானேல், பின்னையச் 

தலைவன் ரானாய்ப் பிசமமாய்ப் பிறப்புத் திர்வன் ” என்றும், * இன் 

னது சேகம் சேடயிவனென வுணர்வன் யாவன், ௮ன்னவன் நன் 
ளைச் சானென் நறிந்தவனாகும்'' என்றும், **பிறக்சதுண் டானா 

லன்றரோ பிறமுசா வதுதா னுண்டாம், பிறக்சதே யில்லையென்னும் 
பிரமழு மதுவுகானே, பிறச்தது கானன்றாகில் பிரமமென் றந்த 
நகானே,பிறக்சது மிறக்ததற்ற பிரமமா கானே கானே”'என்றும் கைவ- 
5-6 - லும், 'நானெனவும் 8ீயெனவு மிருதன்மை காடாமல் ஷிவ 
சும்மாய்த் தான மருநிலை யிதுவே சத்தியம் சத்தியம் ” என்றும், 
தாயுமானஸ்வாமிகள் பாடலிலும் சாண்5. 

சுநதிழடிவிற் சொல்லும் உபதேோசித்தாந்தம் தற்சோநபழத்தி, 

சாதன சதுட்டய முதிர்ந்த சடன் பவசோகநீங்க சற் 
குருவை யடைந்து ஸ்வாமிநானார் ? இந்த நானாவாகிய வுலக
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Cup gr ? இது யாரையுடையது? எனக்குச் சரந்ரணம் வக் 

தவாறேது? இது யா இனால் நீங்கும், இவ திறை ய்நுக்ரெகஞ் 
செய்யவே டுமென்று கேட்டு, என்னை யுள்ளபடி. யறிவித் 
தால் பற்ற நாலுமடி யேன விண்ணப்பஞ் செய்? வனென்ன. 

ஆசாரியரனுக்கொகஞ் செய்கிறதாவது, 

இங்மக யுண்டாய் விளங்குகிறதெல்லாம் நீயேயென்று 
ஆசாரியானுக்கிரகஞ்செய்ய, சடன் ஸ்வாமி யில்மேேயுண்டாய் 

விளங்குகிறதெல்லாம் நானெப்படி பாவேனென்றான். உனக் 
இங்கே யென்ன பிரகாசியா 508 00) gon oy ரர் ? சீடன் ஸ்வாமி 
நாமரபமயமாகிய வுலகந் தோன்றுகிறதென்றான். அந்த 
வுலக மெவ்விடச்இனின்று கோன்றுகிறதென்ன ? சீடன் 
ஸ்வாமி யென்னுடைய நினைவிலே நின்று தோன்றுறதென் 

மூன், நினைவு வேறுவுலகம் வேருயென்.று கேழ்க்க, சடன் 
வுலகமெதிரிட்டு க் காண்சையினாலே வேறுதானென்றான். 

ஆனால் வுலகமாகிய நாமரூபத்தைடீக்கி நினைவைப் பாசென் 
ரா? ஸ்வாமி அப்படி. பார்க்குமிடத்து நினைவைக் காணே 
னென்றான். நினைவைடூீக்கி நாமரூபத்தைப் பாளென்றார் ? 
ஸ்வாமி அப்படி பார்க்குமிடத்து நாமரூபத்தைக் bao am 
னென்றான். ஆனால் சாமரபமாகிய வுலக மேதென்றார்? ஸ்வாமி 
யென்னுடைய நினைவுதா ன யென்றான். முர்நினைவு யெங 
கேநின்று தான் வுிறதென்ன ? ஸ்வாமி என்னிடத்தினின் 

றே கோன்றுகிறசென்றான். அனால் நினை2வ.று கவே றா 
வென்றார். ஸ்வாமியென் நினைவாகையினாலே வேறின்றி சான் 

BIS oO யென்றான். நினைவைநீக்கி புன்னைப் பாரென்ன ? 

ஸ்வாமி யான் பிரகாசயோ நிற்கின்றேன் என்றான். ல 

நீ நினைவு எப்படியாவாயென்ன 8 ல்வாமி நினைவு யென்னை 
விட . வேறுதானே என்றான். ஆனால் உன்னைப்பிரித்து நினை 
வைப் பாரென்றார் ? ஸ்வாமி அப்படி. பார்ச்குமிடத்.து நினை 

வைக்காணேன் என்றான், "அனால் நினைவு யாதோவென்ன ? 
ஸ்வாமி நினைவானது நானுமல்ல என்னைவிட வேறுமல்ல என் 

ரன். அஃதெப்படியென்ன ? ஸ்வாமி தங்கத்தினிடத் திலே 
பணியானது தங்கமுமல்லாமல் தங்கத்தைவிட வேறுமல்லா 

மல் கற்பிக்கப்பட்ட துபோல நினைவு யென்னிடத்திலேயே
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EDIGO. Tips, Boo Qihtna CaCw #ganeCuir 
வென்ன ? ஸவாமி அதற்கு வேற சத்தையில்லை யென் லு! 
டைப சத்தையே தோன்றி வீளங்கா.ிற்கிறதென்ரான் . ஆனால் 
இங்க தோன்றுவதெல்லாம் யாதென்ன ? ஸ்வாமி யிங்கே 
தோனறி விளங்குவதெல்லாம் நானேயென்றான். இங்கே 
யுண்டாய் விளங்குகிறதெல்லாம் நீயென்று முனீனம் 
சொன்னதற்கு Bui Caren Dien யிப்போது எல்லாம் 
நானேயென்று சொன்னது இரி3வா $ன்றாய்ப் பாரென்றார் ? 
ஸ்வாமி முதலில் திரிவினாலேயெல்லாம் கானெப்படியாவே 
னென்று கேட்டேன் இப்பபாது ஸ்வாமிகடாக்ஷக் இறலே 
இரிவுபண்ணிக்கொண்டிருந்த அஞ்ஞான விருள் cuss 
துணிவாகக்கானே யெல்லாம் நானேயெனக் கண்டேனென் 
முன். உன்னைக் கண்டவிடத்தில் அறுபவமெப்படியென 
ரூர். ஸ்வாமி அ௮சண்டாகாரமயமாயம்ச் சுட்டி.றந்த சுகாதீத 
மாய்ப் பழுதையினிடத்திற் பாம்பொருக்காலு மில்லாதது 
போல உலகம், உயிர், பரம் (௪௧, சீவ, பாம்) என்பதொருக் 
காலுமில்லாததாய்ப் பிரகாசியா நிற்கிறதென்றரான். இதுவே 
கற்சொருபமுத்து, தேகபதன பரியக்தம் கலக்கமில்லாமல் 
நிற்கக்கடவதென் றனுக்கெக்பண்ணி முத்தியானகற்குக் 
குறி மற்றகாலும் வுன்னனுபவப்படி க்குச் சொல்லென்றார் ₹ 
ஸ்வாமி ரானாவிதமாகய பிரபஞ்ச மென்னிட தீதிலேயே ஆசோ 
பிதம், ௮து சம்கற்பத்தையுடையத, அரதப் பிரபஞ்சமும் 
௮ இட்டா னமாகிய என்னைவிட 2வறல்லவன்று காணாச் 

இரிவினுலே,எனக்குச் சகஈமரணம். எல்லாம் நானேயென்றறி 
பில் சககமாணமில்லை. இப்படி ய மற்றநாலும் ஸ்வாமிகள் 
கடாக்ஷத்தினாலே யெனக்கனுபவமாயிற்றென்றான். நம்மு 
டையவதுபவழும் ௬௬இ முடி.விற்சொல்லுவது மிதுவேயெ 

ன்று சொல்லி இதிற்கலக்கமின்றி வாழ்வாயாகவென் சர் 
வ .இத்தாரென்றதென்க. சாதனர்களையுடைய திவரபக்குவ 
லுக் கோராண்டு சோதித்து இந்த வுபதேேசசித்தாஈ்தம் 
போ திக்கவேணுமென் திருந்தாலும் ௮.திதீவாபக்குவலுக்கு 
பவசோககிவாத் தியின் டொருட்டக்கணமேவுபதேசம்பண்ண 
வேண்டுமென்றசெனப்படும். (உபதேசசித்தாக்தக்கட்டளை.) 

10 
மகாமகோபாதியாய. டாக்ட
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அறிவேயானேன்பது, 

னைவாசிய மம்னாரங்கற்பச் இனா 2ல இவவுலகமு மின்னு 
மிதைப்போல்வனலாகவும் விளல்காகின்ற அகேசகவுலகங்க 

ளும், பதவிகளுமாகத் சோற்றுவதனைத் தினையும், வொவ்வொ 
ans Su adn bos முடி வில்கின்றறததுவோ௮ துவ, 
எ்கும் பரிபூரணமாக விளங்கும், யானாகிய அறிவாம். எல்லா 
மாயும், அல்லவாயும் விளங்குவ கறிவா தலால் சிற்பிரகாசக்தை 
யன்றி யாதொன்றுமில்லை யெனவும், ௮து யெனது ஸ்வரூப 
மெனவும், ௮னது சொர்ப்பணாக் சாட்சியைப்போற் கற்பன 
வடிவமெனவும் படும். சிற்பிரகாச 2 யானென விளங்கலை 

மறவாது விவகரிக்கில் யாதுசினைக்கினும யாதுசெய்யிலும் 

HUG D சுவானுபவர் தடையாகாகாம். கண்டகனு, கித் 
இரைகெளிர்தபி செப்படி. பொய்யாகு மா, அப்படியே தன் 
னை யுள்ளவாறு தரிசிக்கவே, எண்ணங்களும், கிரியைகளும், 

பொய்யாகமவ மூடியுமென்ச. மமீனாகற்பிதமே வுலகமாம், 

உ-ம். *மனச்தினா லெண்ணித் தானே வந்ததில் வுலகமா 
கும்'' என்றம், சித்து சானிறைர்தோ னென்ற திடமறவா திருக் 
தால், எத்தனை யெண்ணினாலு மே௫ுசெய்தாலு மென்ன, அத்தனை 

யும் பொய்சானே ?' என்றும் கை : ௩- ரீம், 

வாரஷவிநத்திக டைக்தழபாயம், 

போதமாகிய x Doma அசசனாக்கி, அவ்வாசன தானாக, 
புத்தி முகலிய அகக்காண புறக்காணங்க எனைத்தினையும் 
அடிமைகளாச்சன் அவவிருகரணங்களூ௩ தலையெடாதடங்கு 
மாம். அவஸ்தாத்சயமும், விருத்திகர.பமும் தனது ஜெப் 

இஸ்புரிப்பையன்றி வேறில்லையெனக் காணத் தான தனது 
Ogu sures கரையுமாம். கலரர்தவாறிருக்கவே பரிபூரணா 
னர் தோதயமாகுமாம். 110-வ துபக்கத் திலிருப்பதையுமறிக, 

உ-ம். “போதமா மிராசன் ரனாய்ப் புந்தியைப் புலன்சளா 
கத், தாதரா யிருச்சப் பெற்றாற் சசலமு மடங்குர் தானே ?' என்று 
கைவ. ந - நீதத்இிம்சாண்ச, 

குருகாத னனுக்கொாடுத்த தத் துவசோதனை வழித்தாகச் 
சென்று, பஞ்சகோசங்களையுங் கடந்து, அப்பாற் றோன்றும்
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பாழையுடெ Neg, coors Bans ஸணொழிந்த பற்றுசீகளை 
யும் ௮ற்பவாசனாவிருத் தியையும்விட்டு, கூடத்தபிரமமென்னு 
நினைவையு மெல்ல நழுவவிட்டு, ஏகமாகப் பிரகாசித்து கின்ற 
பரிபூ ண சைதன்னியத்தை யகக்கண்ணாற் நரிசித்தசாக வது 
va கூறப்பட்டிருக்கின்றதென்க, இதுமீவ சொப்பிபகாச 

மகூமையெனப்படும், 4 அத்துவித வஸ் அவைச் சொப்பிரகா 
சத்தனையை யரூமறை கண்முறசறைப2வ என்று தாயு 
மானஸ்வாமிகள் பாடலிலும், “*பஞ்கமீகாசமூங் கடத்து 

பாழையுந்தள்ளி யுள்ளிற், கொஞ்சமா மி ரப்பும்விட்டு கூட 
தீத பிரம்மமென்னு, நெஞ்சமு நழுவி யொன்றாப்கின்ற பூர 
ணத்தைக் கண்டான்” என்று கைவ. ஈ - நீதத்திலுமறிக, 

அறிவே தானழம், அத்கானழமா (ஈமன்பது, 

தன்னைமறந்த _ அறியாமை அஞ்ஞானமும், தன்னை 
புள்ளபடி. காண்ட?ல ஞானமுமாம். தன்னைக்கான் காணதள 
வும் சச2வேபாம், சத் இயமாம், தன்னைக்கண்டாலவை மித்தை 
அ.தாவ.ஓ.-பொய்பாம். காணாமை, காட்சி யாகிய விரண்டு 

தனக்குப் புடைபெயர்ச்சியாம். புடைபெயர்ச்சிக்கு வினை 
முதல் தானென்பதாம். தன்னையன்றி வினை கழ்தலும், கிகழ் 
கலையன்றி சத்தியமு மித்தையு மில்லையாம். இர்தவித்தை 
(ஞானம்) பிறவித்தவிர்ப்பதாம். ஈஸ்வசார்ப்பணஞ் செய்யும் 
புண்ணிபமீமா அதன்பலனை யனுபவீச்கப் பிறவியைத் தருவ 
தாம் “பிறப்பென்னும் பேதமை” என்று கூறியவற்ராம் 

சாண்க, அஞ்ஞானத்தைக் கெடுப்பது மெய்ஞ்ஞான 

யன்றி கருமமன்றென்க. புண்ணிய பரிபாகத்தால் மனஞ் 
சுத்தமாம், அந்த சத்தத்தால் விசாரணைக்கிடமாம். அந்த 
விசாரணையால் ஞானமுண்டாம். அந்தஞானத்தால் தேத்தி 
புண்டாமென்க. பிரத்தியட்சமாகக் கண்டறிந்தது ஞான் 
மாம். இது விவேகஞானம், மெய். ஒரூவர் சொன்னவண்ணங் 
கேட்டதனை பாவிப்பது பாவயோகம், இத கற்பனை, பொய். 

அஞ்ஞானம், PDF, STUD இருட்டு, மோஹம், மகா 

மோஹம், தாமிச்சிரம் அதாவது அந்தகாரம், அர்தாமிச்சி 

சம் அதாவது காடாந்தகாரம் என 8வகைப்படுமாம்.
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சாதனசதுடடயழடையோர்க்கே தானழண்டாசென்பது, 

As Bur bs Quang விவேசம் BTA g—F 58 56 
திரியாதி சகல சகத்தும் ௮நித்தியமென்றும், பிரமமே நித் 
இய மன்றும், பிரமத்தின் காரியமான வைகுண்டா அத 
நித்தியமென் பெண்ணுவது புத்திப் பிரமமேயொழிய "வே 
ல்லவென்று மறிவதாம், நித்தியம் பரமாணுரூபம், was & 
இயம் காரியரூபமாபம், நித்தியப்பொருள் 1] - வது பக்கத் 

இற் காண்க, இறு முதற்சாதனமெனப்படும். 

இகமுத்திரார்த் த பலபோக விராகம் ௮ுதாவது--இக 
லோக பாலாக போகங்களிரண்டும் அநித்தியமாயிருப்ப 
தரல் அவைகளில் அற்பபுத்திசெய்து அவற்றை நிராசை 

பண்ணி வெறுப்பதாம். சமாதி சட்க சமபத்இயம் தா 
வது. --சமம, தமம், உபாதி (விடல்), இதிீட்சை (௪௫த்தல்) 
சமாதானம், சிரத்தையென்லும் ஆரும். சமமாவது--மனது 
தன்னாட்டத், திலொருமைப்பாடாக நிலைத்திருப்பதாம். அகக் 
காணதண்டம் புரக்கரண தண்டமெனப்படும். தமமாவது-- 
இத்தம் ஏசாக்காரகமாயிருந்து சத்தா இவிஷயங்களில் (தன் 
மாத்திரைகள்! இர் திரியங்கள் செல்லாதபடி கிருத்துகிறதாம். 
உப7இயாவது..-சித்தசு தீ.இக்குச் சாதனமாசக்கண்ட நித்திய 
கைமித்தியாதி சகலகனமங்கனையும் விட்டொழிக்கிறதாம். 

இதிட்சையாவது--பிராரத்தகன்மத்தால் தாபததிரியங்கள் 
தன்னை வர்தடைந்தாலு மவைகளை யெண்ணாமல் பொருத் 
அதக்கொள்வதாம சமாதானமாவு-- வேதத் திற்சொல்லும் 
அருத்தமறிவதன்பொருட்டு சித்தச்தை நன்றாக நிறுத்து 
வதாம். சீரக்தையாவது--குரு, வேதாந்த வாக்கியங்களில் 
சத்தியபுத்தி யுண்டாயிருப்பதாம். இது மோட்ச சாதன 
மாக். முதுட்சத்துவமென்னு நான்காஞ் சாதனமாவ அு--- 
எந்த விவேகியானவன் சத்திய வைராக்கெய வறுபவஞானக் 
இனாலே சழமசாாபர்தத்தை விடவேணுமென் றெண்ணியிருக் 
இருனோ ௮வனே முழமூட்சச்துவமென்னுஞ் சா தனமுடையவ 
னாவனாம். லக்கெயமுத்தியை விரும்பத்தக்க விச்சையுடையவ 
னென்க. இந்த முமூட்சத்துவ சாகனமே மூலகாரணமாம், 
இது தீவாம், மத்திமம், மந்தம், ௮இிமந்தம் யென நான்கு
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வைத்தல். இந்நான்கு சாதனமுடையோர்க்கே அறிவுண் 
டாருமெனபடும், பந்தம் - மூடம். முத்தி - தெளிவு, முட 
தீதை ௮.ச்தியாரோபமெனவும், தெளிவை ௮பவாதமெனவும் 
படும். இவவிசண்டுயுக்இகளை வுபநிடதங்களனைத்துங் கூறு 
இன்தினவாம். சாதனமில்லாமல் யெ தீயுஞ் சா திப்பவ ௬ல௫ 

லொருவருமில்லையாமென்ச. பந்தமுத்இவிவகாசம் 123-வ.தூ 
பக்கத்திற் சொல்லப்பட்டி ர௬ப்பதையறிக, 

௨-ம். “சாதன மின்றி யொன்றைச் சாகிப்பா ரல$ 
லில்லை, யாதலா லிர்ச கான்கை யடைக்த “வர்க் கறிவுண்டாகும் ” 
என்று சைவ - 5- நீதம், 

சமாதியடைதற்குச் சாதனமான ஞானபூமிகள் ஏழாம். 
அஞ்ஞான பூமிகஞமேழெனப்படும். 

அஞ்ஞானபூமிகளென்பன -- சகசவப7 உற்பத்திக்குச் 

ணமாகிய மகான்களால் கூறிய காமங்களான வித்துசனவு, 
நனவு, மகாரனவு, ஈனாக்கனவு, கனவு, கனாகனவு, சுழுத்தி 
என்னும் ஏழாம். விரிவு 19 - வன பக்கக் திலறிக, 

ஞான பூமிகளென்பன --சுபம் விரும்பல், விசாரமெய்தல், 
ஈல்ல மனஞ்சி.றுகல், உண்மையிலே கிலைபொறு நிற்றல், ௪ல் 
கற்பமாறல், பதார்த்தயெண்ண மறுத்திடல், துரிய தரியா 
தீதமெனவழாம். விரிவு 11 - வது பக்கத திலறிக, 

ரன சயாகம் சன்மயோக மிசண்டும் மீமாட்சயேதுக்க 
ளென்பது 108 - வத பக்கத்திலுட்ி உண்மையறியுஞ் சத்தி 

யுணர்வுக்கேயன்றி தொழிலுகன்றென்பது (01-வது பக் 

கத் இலும், கன்மகாண்டம் பூர்வபக்ஷ்மென்றஅ 119 - வது 
பக்கத்திலும், புண்ணிய பாவகன்மயாகாதிகளா லடையும் 

பயன், நின்மல ஞானமில்லாதார்க்கு ௪ஈஈ நீககாதென்பது, 
யஞ்ஞ, தான தபோ தியானாதிகளால் பியோ ஜனமில்லையென் 
பது 78 - முதல் 82 - வரையிலும் 182 - வது பக்கங்களி 
௮மிருப்பவைகளையுமறிக, 

சீவன் தாய்வயிற்றிற்றங்கித் தாணிமிசை வநவது. 

சிவன் தாய்வயிற்றிற்றங்கி சரிப்பதென்பது--கருவு தரித் 
தீதுமுதல் 6 மாசங்களில் தலை கால் கைகள் வயிறு கண் 
முூக்குச்செவி முதலிய அவையவங்களும், பஞ்சவாயுக்களு
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முண்டாய், 1-வது மாசத்தில் சீவன் குடிபுகுந்து 8-ல் சரய 
புசிக்கும் ௮ன்னாசத்தைக் செடுத்து, 9-ல் பூர்வஜர்மவிருத் 
தார்தங்களையுணார்து, ஈஸ்வாத்யொனஞ் செய்துக்கொண் 
டிருந்து (0-வது மாசத்தில் பூமியிற் செனிக்குமென்று 
சொல்லப்படும், 

உடலாகிய வுலகம் அசத்தியம், ஞானமாகிய அறிவே சத் 
தியமென்பதை !09-வதுபக்கத்துலும், ஞானத்துக்குத் தடை 
நீக்கம் ||| - வத பக்கத்திலுங் காண்க, 

அவித்தையும் அவித்தாநாசழம். 

அவிச்தையாவ 3---ஒன்றை வேறொன்றாக வுணர்தலாம். 
ஞானகுணத்சை மாறுபடுத்துவதாம். காரணசரீரமாம், சாக் 
தர சொப்பன எழுத்தி௦ மென்னு மவித்தைகளைக் கண்டவ 
னெ௭னோ, வே அறிவாகிற புருடனாம். ஈனவாகத் 
தோற்றுகிற ஸ்மாணை நீங்கின் அக்கணமே கனவாம். கனவு 
ஈழுவில்அக்கணமோ சுமுத்தியாம, அதாவது ஈனவு கனவு 
யிரண்டையுங் காணாதது சுமூத்தியென்சு. நனவு, கனவு 
சுழுத்தியெனு ௫ மூன்றும் அவஸ்தாத்சயம், காட்சிதரபம், அபி 
மானத்சயமாக யிருக்குமென்க. நினைவு நீங்கனதென்பது, 
வேடச்தை வேடதாரியாகக் கொள்வதாம். சாசாவம்தான் 
தோட்டிவக்தா னேன்பதுபோலவாம். ஈனவிற் சழுத்தியென் 
றது--தூங்காமழ் மாங்குதலாம். **நனவினிற் rips Huss 
தன்மகன் சுபாவமானான் ”” என்று கை - ந- நீதம். “தூங்கா 

மற் ங்கி சுசம்பெருவதெக்காலம்”” என்றார் தாயுமானார். 

௮வித்தாநாசமாவது--அ௮வித்தையென்னும் காரணசரீரம் 
Page oven ayn weston Bus குக்குமசர்சம் கணக்கின்றி வா 
தழியமாம், காரண சரீர நூப்பேசூக்கு மசரீரகாசமாம் 
சூஃதூமசரீரம் நீங்காவளவும் தூலசரீரம் கணக்கின்றி வர் 
தீழியுமாம். சூக்குமசரீச.நசிப்பே தூலசரீர நாசமாம். தூல 
சரீரம் பிராசத்தகாலமுடிவில் பிணமாக விழுந்து விடுமாம், 
அப்படி விழுந்தக்கணமே சூக்குமசரீரம் வுலையிரும் புண்ட 
டீர்போலத் துரியமாயும் வியாபகமாயும் விளங்கானின்ற பிரம 
சொருபத்இ லிறர்துபோ மென்றதென்ச, இது வித்தா
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நரிசதந த பொனப்படும், மெய்ஞ்ஞானமாகிய க்க apes 

அவித்தைசீயன்னுகி காரணசரீரம் பீஸ்பமாகுமாம. 9,00 
தெங்கனெனில் ? வேதமகா வாக்கியார்த்தத்தை விடாது 
HES Baan மனனிக்கில் பரிபூரணமாக விளங்குமாம். 

தலைகீழான அஸ்வத்தவிநடசமேன்பது, 

மேலே வேர்சீழே களைாகஞள்ள தலை$மோான நித்யமான 

அஸ்வத்தவிருட்சமொன் றுளதாம் சம்சாரமே அஸ்வத்த 
மென்றும், சதுர்முகமன அதர்க்கு முவரென்றும், வேதங் 

கமீள இலைகளென்றும், பூமியிலுள்ள ஸ்காரவமான வஸ் 
துக்களெல்லாம் கீளைகளென்றும், சத்தாடுவிஷ.பங்க sor அந் 

தீச்சாகைகரக்குக் தளிர்களென்றும், இரதவிருட்சத்தின் 
மேலுங்கீழும தேவாதி பமயம மனுஷியா. கிருபமா யும் 
வியாபி & இருக்கி BD Fond Holl FKUIF MW OIL குணக்களால் 

விருத, தபெடைஇன் 1 vara at gud, £2ம மனுஷிபா இலோகத் 

இலே கர்மங்கள் YON AIG OO Bd A (சிறு2வர்கள்) 

அனேகபா bE BSB hae கின்மன வென்றும், இசன் aval hu 

மும் STF UPD, அரமப மும், அஞ்ஞானமான B27 Tp, இரநத 

லோகத நில ?பப்படாதென்றும்,. ஈன்குபக்கத்திலும வே 
oon at B) owt தி ௮ஸ்வத்கத்தை ஆதக்மஞான த தினா 2ல இரு 

Lo HM BBM TH விரபபதக்தை விிகலைன்கிறவாளால் 

வெட்டி விஷ பசிராசையா லெகனிட கதிற்புகு தவர்கள் மறு 
படி. பிறக்கமாட்டார்கமிளா அுதகிடர் 2கடப்பட 2வண்டு 

மென்றும, ஈல்ல ஆக்மஞானம் பிறந்தாலல்லது இது நிவர் 
த்தியாகாகென்றும், இந்த சம்சாசவிருட்சக்தை எவன் தெரி 
5 Fi BO OB tT Gr B (07'S GD) அவனை dans DGS கருவியான 
வேதங்களைத் தெரிர்கவனாவனென்றும், ஆத்மாவிஐ, அசாத் 
மாவிதவென்றறிகிற வீ௰வகமுள்ளவர்கள் அபரிமித ஞான 
ரூபமான ஆதமஸ்வரூபத்தை யடைகிறார்களென்றுர், சொல் 
லப்படும். பகவத்கீதை 15-ம் அத்தியாயம், ஒன்றுமுதல் 

4. வரை ஸ்2லாகங்களில் ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவான் கூறியவறறு 
லுங்காண்க, சாகைகள்--இளைகள், 

தலை$ழோன சித்திய ௮ஸ்வத்தமாயாவிருட்சத் தில் இண் 
டரும் பரவைகள் வாழுமென்றும், அ௮ப்பக்ஷிகளில் போகத்



152 ஞானானந்தவிளச்சம். 

தைவிரும்புகற ஒருபக்ஷி ௮வ்விருக்ஷத் தின்பலத்கை ஈலலஜு 
நல்லதெனறு புசிக்குமென்றும், அ.இக்கப்பெற்ற மற்னொரு 
பக்ஷி புசியாதென்றும், அப்பக்ஷி களைக்குறிப்புப்போருளாக 
வைத்து வேதமானது சிவனையும், ஈசனையும், வகுத்தவண் 

ணம் விசாரித்தறியக்கடவசென்றுஞ் சொல்லப்பட்டி. (ப்ப 
தையுமறிக, 

உ-ம். அச்சுவச்தமென்றொரு மரமதிலிரண்டரும் பரவை 
கள் வாழும் ' என்று கை - ௩- $3535 D8. 

வாச்சியார்த்த மீலகீகியாரித்த மிலக்கணகளாவன, 

ஈசன், சீவன்யென்னு மிரண்டுபதங்களும் வாச்சியாரத் 
தும், மலாதெமான (ரெப், கூடத்தன்யென் னுமிரண்டும் 
லட்சியார்த்தமுமாம். வெண்ணையானதுயெப்படி. வற் றுமை 
பின் றி STE AGT ses OD கல $தொன்றாயிருக்கு ம்மா லது 

போல வாச்சியார்த்தத்தில் வேற்றுமையின்றி யபேகமாக 
இடை Parti nh SNIO STM MI Heinen. Nanas 
இருக்கும் வெண்ணையைபாகத்திரம் கடைர்தெடுக்கு மாறு 

பேசல வாச்சியார்த்ததக் கில் மிசிரிம்பித் இருக்கிற ov OG SITS 
தீஸ்வரபத்கைமாததரம், சரவண மனனாதிகளால், அய்யக் 
இரிபறச்சிந்திதது கற்பனைகளினின்று பிரிக் துக௦காள்ள வ 
ணுமென் நு ௮.காவ௮-லாச்சிபார்த்த த்தைவிட்டு லட்சியார்த் 
தத்தைப் பற்றவேணு௦பன்றும், ௮பபடி பிரிவ கங்கனமெ 
னில்? தூல? தகத்தை நாரினன்னும் அகங்காசமாகிய அறிவை 
நியதிகளைக்து கொல்ல2வண்டிமென்றுஞ் சொல்லப்படும். 

தத் - எசன், தவம் - சீவன், ௮8- பிரமம் இது வாச்சியார்த்த 
மாம். தத்- பிரமம், தவம் - கூடத்தன், ௮௫ - லீக்சியம் இது 
லட்சியார்த்தமாம். இலக்கயொர த்தம், விட்ட லக்கணை, விடாத 
லக்கணை, விட்டும் விடாத லக்கணையென மூவிதகமாம். இம் 
மூன்றிலக்கணைப் பொருள் களினால், மேலான சாஸ்திரங் 
களில் அருத்தம் பொருந்தாமல் வேறுபடுகின்ற வாக்கியங்க 
ளெல்லாம், ௮ருத்தமாமென்ச. கங்கைக்கண் யிடைச்செரி 
யென்னுமிடத்௫, கங்கையினிடத் திடச்?சரி யிருக்குமா ? 
கரையினிடத் திருக்குமென்.று அதைவிட், டிதைக்கொள்வது 
விட்டலக்கணையாம். கருப்புச்சேப்போடு தென்னுமிடத் து
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௧௫, yep கிய பசுவும், சிகப்புகிறபாகிய குதிரையும் செல் 

அ௮கின்றன? று, அக்கிறத்தைவிடாமல் ௮வ்வாமாககளக் 
கொள்வது விடாத லக்கணையாம். அவனே யிஷ்னை தேவ 
தீத்தனென்னு மோர்புருடனென்னுமிடத்து, அவ்விடம், அக் 
காலம் இுவ்வேடமுள்ள, ௮வனே, இவ்விடம், இக்காலம், 
இவ்வேடமுள்ள, இவனென, அப்புருடனை மாத் தரக் கொள் 
ளும்போது அவ்விடம் முதலியன நீஙக, புருடன்மாத்தி 
மிருக்கின்றதை விட்டும விடா தலக்கணையாமென்ச௪, 

உ.ம். “பூச்சிய ஈசன் வேன் புகல்பது மிரண்டினுக்கும் 
வாச்சிய மிலக்கியார்.த்தமலமிலாப் பிரமம் ஆசமா ் என்றும், ** பிரிவ 
செப்படி யென்றக்கால் பிணமாகும் வுடல் நானென்னு, மறிவினைக் 
கொல்லல் வேணடும் ' என்றும கைவ - ந- நீதம், 

வேதம் லேதவாகீகியங்களாவன. (அசவைசம்.) 
இருக்கு, யசார், சாபம, அதர்வழைமன வேதங்கள் 

கான்கு. ஈசரன் பஞ்சமுக த்திலுழ்பதீயொயினவாம, “இரு 

க்கு வக வாச்கயம **பிரக்ஞானா !' பிரமமென் VO gore 

படுப. யசா 2வதவாககிபம “* துகம்பிரமாஸ்மி'” யென்பது 
கத்வமசி”” அது நீ யானா யென்றதெுப் 

படுப, ௮தாவண 'சீவதவாக்கியம “ முயம் ஆத்மா பிரமம்” 

னபபடும். சாரமும் 45 

என்றகெனபபடிம வாக்கிபமொலவவொன்றும் மூன்று UGH 
களாயும்) நான்கு வாக்கி பங்களும், வ பா லீக்கியத்தைக் 

காட்டுவதாயும; ஞானகாண்டம். க் காண்டமெனுமிரண் 

டையுஞ்செ1லலுவதாயு மிநக்குடில பபமிம், இதுவாக்க 
யோர்பக 29, 

வாக்கிய'2பதமாவ--பிரக்ஞானப பிரம மெனும் Dims 
வேதவா கீடியம், பிரச்னை, ஞானம, பிரம, மனப பதங்கள் 

மூன்று, 912? ய சரமமென்றகெனப்படும், அகம்பிரமாஸ் 

மியெலும் யசாவேதவாக்கியம், ௮ஹம்,பிரமம், அஸ்மி, யென 

ப்பதங்கள் மூன்று, தான் பிரமமாகிறதெனப்படும். தத்வமசி 
யென்னும் சாமவேதவாக்கபெம், தக தவம், ௮சி, யெனப் பத 
ங்கள்மூன்று. -தத்-அ௮.தூ, திவம்-ரீ, ௮சி-அனாயெனவும், ௮து 

நீயாசன்றாயென்றதெனவும் படும். ௮யம் ஆச்மா பிரமமென் 
னும் அதர்வண வேதவாக்கியம், அயம், ௮க்மா, பிரமமமனப் 
பதங்கள்மான்று, நான் பிரமமென்றறிகறெதெனப்படும்.
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உ-ம். முந்திய வேசோற்பத்தி பிரச்ஞான IrwG rer 
மொழியும் வேதம், சர்தைசெயி லகம்பிர மாஸ்மியெஸூம வாக்சியம் 
செப்பு மூன்றிற், றந்தோம்சயெனும் வாக்கியம் காலால சயமான்மா 
பிரம மென்ன், வர்சவிர்த வாகூியந்தா னசர் வணத்தி லுற்பத்தி 
வகுச்சவாறே”” என்.ஐ மெய்ஞ்ஞான குருவாக்கியத்தறிக, 

வாக்கிய வுபசேசமாவது...-பிரக்னையே பிரமமெனும் இரு 
க்கு வேதவாக்கியம் ௪ீடனுக்குபதேத௫க்க, பிரக்னையாவதே 
தென்று €டன் கேட்க? அகம் பிரமாஸ்மி யென்றிருக்கிறதே 
ுனுவென்று யகரவக வாக்கியம் வுபதேசிக்க, ௮னேக 
அகத்தி லை எர்௪ ௮கமென்று சடன்கேட்க ? சிவேஸ்வரராக 
பார்க்கப்பட்ட பிரமமென்று கத்வமசியென னுள் சாமவேச 

வாக்கிய முய தசிக்க, ஜீயிஎ ஸ்வராளும் வுபா திய கள்ளு 
பட்டபோதே கோய்தமாச்; 2௪ யென்றுசொல்ல ? அன்னிய 
மான தோப்தமும்ரமத்கைத்தவிர 2வறிலலை9பன்று ஆயம் 

ஆத்மா பிரமமென்னும் ௮காரலண வேதவாக்கயம வுப2த 
சிக்கப்பட்டதென்ற தெனபபடம், 

வாக்கிய முக்கியம், அ௮.சாவது மகமையாவ ு..௪சல 

வுபாஇகளையு தள்ள பிரச்னை 2பதானா யாகாமிபர் பற்றாக 
படியினாலே முதல்வா கப, சவேஷதகாரிபைப் பால ௪சல 
இருதயமும் தானல்ல. லகில் அகமாகின்ற பிராமேசானேன 
வாக்கிவிச்சபபடி யிஸு ல இரண்டாம் வாக்கியவா, ஜீவிஸ் 

வாபிராந்ியைத தள. ப பார்*்கப்பட்ட பிரமமே தானன 
வாக்கிலிச்சப்படி பின? Pw மூன்றாம். வாக்கிய (ம், சஞ்சத் 

கைப்போக்குச் சசகல(.ு தானணாக்கி விச்சபடி யினா2ல நாலாம் 

வாக்கியமு முக்கியமாமமன்றதன்சு, 

வாக்யெப் பிகாசமாவநு -- காலு?வக லாக்கியத்துக் 

ம் கிரைிரையே ச௯திணாமூர்த்தி சாட்சிகுரு பரிபூரண 
5. காறதெனப்படும். 

வாச்கிய அஞ்ஞானநிவர்த்திபாவது -- நாலுவாக்கியத் 
துக்கும் நிரைநிசையே ஆவாணம், விட்சேபம், மாயை, அவி 
திதையென்று சொல்லப்படும், 

வாக்யெரிண்ணயமாவது-- ௮கண்டம் தானாக்கி Hee 
படியினாலே நாலாம் வாக்கியமே முக்கியமாம். மற்ற மூன்
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on» கிய i பண்ணித் தளளிற் தோய்தத்தைப் போக்காத 
படியினாலே! ௮ழுக்கியமாம். 

வாக்யெத்யொனமாவது--நாஓு வேதவாக்கியத் துக்கும் 
நிரைநிரையே தக்ஷிணாமூர்த்தி சாட்சி குரு பரிபூரணமாம், 

dir 6 Bus gf Buran gi — நரலுவாக்கியத்துக்கும் நிசை 
நிரையே சாட்சாத்காரமென்றும், யானென்னுஞ் சீவிஸ்வர 
பிசார்தியென்றும், அகண்ட சாட்சாத்காரமென்றுஞ் சொல் 

லப்படும். 

வாக்கயெகதைசளாவன.-.-முதல் வேதவாக்கியம குச்சரிய 
சக்கிலியும், இரண்டாம் வாக்கியம் இசாட்சசனும், மூன்றாம் 

வாக்கியம் வேடுவச்சியும், நாலாம் வாக்கியம் பிராமணனும, 
உபதேசம் பெற்று பிரமகைவல்லியமடைதார்களெனப்படும். 
ககைகளின் விரிவ. உண்பைப் Gurkha விளக்க நாலிற் 

சொல்லப்பட்டிருச்கின்றன. 

வேதவாக்கியவுரைகளாவன, (உரை- அருச்தம்,) 

இருக்கு 2 வசவாக்கியவுசையாவது:--பிரக்னை, ஞானஸ்: 97 

பம், அன் ற யுூதல்2வதமாகிய இருக்கு மவதவாக்கியப்பதங் 

கள் மூன்றில், பிரக்னையென்றறிகக அறிவு, பூத௮றிவாம், 
பூதீனுறிவு சடபானபடியினாலேயும், சரீரம் தன்னையும், பிற 

சையுமறியா தானபடி யினா 2லயும், இந் இிரியங்களுக்கு ந் 
திச்கரணமில்லா கபடி யினாலேயும், அந்தக்கரணங்கள் 5 Gam Lily 

மறப்பானபடி யினாலேயும், HATO அஞ்ஞானமானபடி. 

யினாலேயும், சீவன் கிஞ்சிக்யனான மானபடி பினாலேயும், இவை 
யெல்லாம் அறிவாகபாட்டாதேன்ச, இவையெல்லாமறிவல் 
லனவாயின் ௮.றிவாவதென்னில் ? சாட்சியான சிவன்முத 
லாய முன்சொல்லியவையெல்லாமறிகையினாலுப, BE 
சாட்சியையறிய வேறொருவறிவில்லா தபடியினாலும், து 
நித்யப்பிகாசமானபடியினாலும், ௮ர்தசாட்சி2ய ௮றிவாமெ 
ன்க, அர்தப்பிரச்னையானசாட்சியே ஞானமாம், அர்கஞான த் 

தையே பிரமமென்றுப2தசக்கப்பட்டதென்றதென்க. 

யசரவேசதவாக்கியவுசையாவது :--அகம் பிரமம் ௮ஸ்மி 
யென்னு மிரண்டாம்வேதவாக்கியப்பதங்கள் மூன்றில், ௮கமெ
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ன்ப.து தானென்றதாம். பெண்சா இபிள்ளைகளுக்குப் பீஃீட 
வந்தகாலத்தில் பெண்சா திபிள்ளைகள் பிழை தாத்போது 
மென்று தனதான்னியங்களைக் கைவிடுகையினாலேயும், வே 
இறவிட்டில் பெண்சா இபிள்ளைகள் போனாற்போகட்டும் தன் 
சரீரம்பிழைத்தாற்போ துமென்று விட்டைவிட்டோடிப்போ 
இறபடியினுலேயும், தூளிகாத்தடிக்கும்போது சரீரச்தையுங் 

கைவிட்டு இக்திரியங்களைப் பதனம்பண் ணுகையினாலேயும், 
இயானவேளையி லிந்திரியங்களைக் கைவிடுகையினாலேயும், 
சுழுத்திபவக்தையில் மன ஆம் கைவிடுகையினாலேயும், அஞ் 
ஞானத்தால் பொல்லாதகாரியங்களைச்செய்கதனால் லச்சை 
வந்தவிடச்இல் ஈல்லறிவு பிரதாசிக்கையாலேயும், மாணவே 
ளையில் ௮ர்த வேதனைப்படுகிற திலும் என்£வன் போகாதா 
வென்று சீவனைக்சைவிடுகையினாலேயும், பரமசுகமாகிய சாட் 

சியே கானுகவேணுமென்.நுசாடுகையில் ௮கமாகின்றசாட் 
Fou பிரமமெனததெளிகவென்பதாம். அஸ்மியென்றது - 
பிரம2ம தானாகயிருவென் தெனப்படும், 

சாமமவதவாக்கிபவுரையாவ௫ : -- தத்வமசி, ௮௮, $£, 
யானாபென்னும் மூனரும் 2வதவாக்கிபப் பதங்கள் மன்றில் 
ததபதமாவது ஈசுரவுபாதி, தொமபதமாவது சீவவுபா இ, 
௮?ிபதமாவது இரண்டினைக்கியம். தத்பதத்துக்கு வாச்ரி 
யார்த்தம். விராட்டு, இரகரியசெர்பன்,மாயையாம், இந்தச்சரீ 
சக் இரயத்துக் கபிமானி ஈசுரனாம. இதறகு லட்சயார்த் 

தீம் பிரமமாம் தொம்பதவாச்சியார்.க்தமாவது தூலசூக்கும 
காரணமாம் இந்தச்சரீரத் இயக் துக்கபிமானி சீவனாம். இத 
ற்கு லட்சிபார்த்தம் கூடத்தராம், அபதவாச்சியார்த்தமா 
னது காடாகாசமும், மகாகாய(மு மொன்டுறன்றறியிராப்போ 
லக் 'கூடத்தரும் பிரமமு மொன்றென்றறியிரதே அயிக்கிய 
மாம். இதற்கு லட்சிபார்த்தம் தானாயி நந்தும் sys Sat Glow 
தானுமற்ற துவ யசிபதப்பொருளாகிய வஸ். துவென் தறிகிற 

தென்க. இப்படி யாயுள்ளபொருளைக் கிரியாப்பதங்களுடனே 
கூட்டி போ இக்றெழமுறைமை யெப்படியென்னில் ? ௮து நீயா 
கின்றாயென்றும், 8 ௮துவாகின்றாயென்றும் போ இக்கப்படு



வேதாகதமார்க்சம். (அச்வைசவுண்மை.) 157 

agri ரீ அுதுவாகின்ராயென்று போ இக்கிறமுறைமையில் 

செக சீவ டத்தை விளக்குமாம், 

தோம்பதகாரியவுபாதி அவித்தை ௮பிமானிநாமங்கள், 

£யென்னுக்தொம்பதத்துக்கு ௮பரோட்சமென்னும் காரி 
யவுபா திகள், தேகம், இந்திரியம், மனம், புத்இ, இத்தம், 
அகங்காரம், பிராணவாயுவெளு மேழார், இந்த aut Ba 
ளும் சாக்கிரம், சொப்பனம், சுழுத்தியெனு மூன்றவத்தைக 
ளாம், அபிமானிமுறையே விசுவன்,- தைசகன், பிராஞ்ஞ 
னாம். தொம்பதம்விட்டலக்கணையாற்றரிசிப்பதா ம். 

தொம்பததேகதத்்துவங்களாவன :--ஞானேந் இரியம் 5, 
கன்மேர் இரியம் 5, தன்மாத்திரை 5, அர்தக்கசணம 4, பிரா 
ணவாயு 1, ஆகத்தத் துவங்களிருபத்தைந்தாம். 

தத்துவரியதியாவது :--இதுதொம்பத சாதனை, மனன 
மாம். தேகம், இந்இிரியங்களாகியவிவைகள் பஞ்சபூதங்க 
ளின்கூறாயும், அர்தக்கரணங்களில் மனம், வாயுவினுடைய 
வும், புத்தி, 2தயுவினுடையவுப, சித்தம், அப்புவினுடைய 

வும், ௮கங்கா ரம், பிரு திவினுடையவும ௬ ராகையாலும், வாயு 

வுக்குச் குழுத்இயில் சைதன்னியமில்லாமையாலும், சாக் 
இரம் ஏழுபாஇகளுடன்கூடி விளங்குகையாலும், சாக்கிரம் 

சொப்பனத்திலமிவதாலும், சொபபனம் சாக்கிரத்தின் வாத 
னையாகவும் அனு சுழுத்தியிலழிவாலும், சழுக்தி யிரண் 
டவத்தைகளின்வொழிவாயிருப்பகாலும், இட்படியென் றுன் 
ஞாலநியப்பவெதாலு:, இவையெல்லாம்நீயல்லவென்றதென்க, 

இவையெல்லாம் நீயல்லவாயின் நீயாவதேசென்னில் ? இந்த 
இருபத்தினாலுதத துவங்களிலும்பொரும் தி ஏழுபா இகள்ையுக் 
கண்டுக்கொண்டிருக்கற யாதொருசைதன்னியவறிவுண்டோ 

அந்தச்சைதன்னியவறி? வே நீயென்க, இதுவே சுத்ததொம் 

பதார்த்தமாம், உண்மையாய்நின் அவிளங்குகறெ.து துரியமாம். 
சுத்ததொம்பதார்த்தமே துரியபானுக்கு உடலென்ச. 

தத்பதகாரணவுபாதியவித்தை அபிமானிநாமங்களாவன, 

சுத்ததொம்பதார்த்தமே அரியபானுக்கு வுடலெனப்ப 
டும். ௮ந்தத் அரியபாலுக்கு, பரோட்சமென்லுங் காரணவுபா
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இகள் சர்வக்ஞன், சர்வகாரணன், சர்வேக் இரியசீமி, சர்வே 
ஸ்வான், சர்வ௫ருஷ்டி, சாவஇதி, சாலசங்கார்ம ores oD 
ழாம், இக்க ஏழுகாரணவுபாதிகளும் தத்பதத்துக்கு தரி 
யம், காலபாம், ௮தீதமென குன்றவத்தைகளாம். .ஏழபா.இ 
களுடன் விளங்குகிற? துரியடானுக்கு பரசாக்ரெமேன் 
றும், இதற்கபிமானி விராட்புருடனென்றும், சர்வசிருஸ்டி, 

FIA DB, சர்வசங்காரமாகிய மூன்றுபா திகளுடன்விள ங்கு 
இறதே காலபாமாகிய பரசொப்பனமென்றும், இதற்கபிமானி 

இசரணியகொப்பனென்றும், இர்த ஏழுபா இயுமில்லாமல் வா 
ன்றுமில்லாதவிடமே ௮தீதமாகிய பரசுழுத்தியென்றும், இத 
ற்கபிமானி அவ்பாக்ருகனென்றும் சொல்லப்படும், இந்தப் 
பாசுமுக்தியே பிரமத்தின்சொருபமென்று வேதங்கள்கூறு 
கன்றனவாம். தத்தம் விடாதலக்கணையாற்றரிசிப்பதாம், 

தத்பதசோ தனைசராவணமனனமாவ த :--சர்வஞ்ஞ 2ல 
சர்வஞ்ஞினென்றும், இர இரியங்களெல்லாமழிக்துந் கானழி 
யாமநிற்கைபினாலே சர்வசாரணனென்றும், இக் இரியங்களுக் 

கெல்லாமூன்னிடாய்ரின்றறிகையினா 2ல சர்£வேர்இரியாமிிய 
ன்றும், இர்திரியங்களுக்கெல்லா '2மலா.ப்சின்றுவிளங்குகை 
யினா 2ல சர்வேஸ்வானென்றும், இச்திரியங்களெல்லார் தனக் 

Gr tar Csr pase ea Frame ous pi, Qs 
இரியங்களெல்லாந் gr oI து ரக்ஷிக்கிற Ion oo cia Hw 
யென்றும், இர்திரியங்களெல்லாக தனக்குள்ளேபட ங்குகையி 

னால சர்வசங்காரமென்றும், நாமங்களுண்டாபினவாம், 

இந்த ஏழுபாஇகளுஞ் சொருபமல்லவாம். இந்த ஏழுபாதஇ 
களையு மெர்தச் சைதன்னியத் இல யளவிடப்பட்டதோ 
அதுவே சொருபமாம். இந்தச்சொரூபம் உபா இகளுடன் 
சம்பந்தித்தபோது முக்கெயமென்றும், உபாஇயைத் தானெ 
ன்றீ?ீபோது ௮சுத்தமென்றும்,உபா திக்குச்சாட்ியானபோது 

சு.த்தமென்றுஞ் சொல்லப்படும், 

காரணவுபாஇிசளேழும் சம்பர்தித்து விளங்குறதென் 
றறிதறமையாலும், பாசாக்கரம் பாசொப்பனத்இற் றோன் 
மூமையாலும், மூன்றுபா திகளுடன்கூடி. விளங்குறதே பர 
சொப்பனமென் றறியப்படுவதினாலும், பரசொப்பனம் பர
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சுழுத் திய ரிவகாலுப, வுபாதிகளொன்றுமில்லாதஜிடமே 
19H Up & Bo too pplas Sle gus, பரசொருபத்தில் பாசுழு 
தீதியழிவ தினாலும், இவையெல்லாம் சொரூபமல்லவாம். சொ 
ரூபமாவ?ததென்னில்? மூன்றவத்தைகளையுங்கண்டு கழன்று 
மமலாய நின்று விளங்குறகே பாசொருபமாம், இந்தப் பர 
சொருபத்தையே மகாவாக்கியம் சுத்த தத்பதாரத்தமெனப் 
படூவதென்று கூறுசன்றதெனப்படும், 

அசிபதழக்கிய மனனம் 

தே£ஜாச்காமமாகிற கிஞ்லிஞ்ஞனாயிருக்கிற Sa gue 
கும், போாதோக்காரமமாயிருக்கிற சர்வஞ்ஞனான பாலுக்கும், 
இரண்டுபதத்திலும் சொல்லப்பட்டபொருள் முன்னைக்கிய 
விருப்பினமீல ஏகமாதல் கூடுமாமென்க, 

மூக்குயமான வுபா இதீர்ந்து லட்சியமரனோமென்கிற வா 
தனா 3தோஷமாகற குத்தம் அகண்டவாக்கியத்தினாலே ஏகம் 
பண்ணப்படிமென்க, காரிய காரமிணாபா இகளிரண்டுங் கழ 
ன்அ விஎங்கப்படா னின்ற தற்சொரூபத்இனால், விசுவமெல் 
லாம் விழுங்க, அகண்ட பரிபூரணமாய் விளங்குமென்றும், 

இகற்கபிமானி பிஜாபச்இியென்றும், வேதங்கூறுமாம். இந்த 
வாதனைகளெல்லாந் தீர்ஈது அகண்ட பரிபூரணமாய் விளங் 

சபபடிவது அூபெதமாகையால சீவனும், பானு, தேசமா 

யிருக்கிற வுபாதியும், சம்பக இக்துவருகற அவத்தையும், 

கோட்பாடுகளும், விரிவு வொடுக்கழூமாகய விவையெல்லா 
மொன்றுமின்றி வொழிவில்லாச கிறைவாய் விளங்கப்படா 
னின்ற யாதொரு சொருபத்தையே மகாவாச்கியம் அனாயெ 
ன்றதென்ச. அூபெகம், விட்டும்விடாதலக்கணையாறறரி௫ப் 
பதாம். 

நிதித்தயாசனமாவது, 
தொம்பத தத்பதவுபா தகளவைகளின் சோதனையம் 

வாதனாதோஷமாகிய ௮ிபதத்தினிட சோதனையும், சந்தேக 

மறக்கண்டு வுண்மையைச் காண்பதுவே முடி வெனப்படும், 

உபசாந்தமேன்பது, 
தன்னை மறந்தது மூலவஞ்ஞானமாம், விசுவமெல்லாக் 

தன்மயமாய் விளங்குகிறபடியினாலே குற்றந்தீர்ந்து யிந்த
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வாதனுதோவர் தீர்க்கமீவணுமென்று வேதங்குறறுமாம். உப 
சாந்தமாகிய மறப்பு நிங்கினாலல்ல௫ .திராதென்5, தற்சொரு 
பத்தினிட3இிலே நி1குமதா யில்லை2யா பாசென்னுமிடத்.து? 
இல்லை. இல்லாதவிட மெப்படி. யிருந்ததென்னில் ? ஆதியந் 
தஞ் சூன்னியமாகயிருந்தது. இதுவே பரிபூரணணமாமமன்ச௪, 
அந்தப் பரிபூணமெப்ப). யிருஈ்கது பாரென்னுமிடத்து ? 
யென்னாற் சோல்லப்போகா இருந்தது. அதெப்படி யெனில் ? 
மன தக் கெட்டாதபடி பினா 2 மில வாக்கு. வசனிக்கப்2பாகா து, 
ஆகையால் வாக்கு மனாதீதமென்றிரண்டையுங் கண்டு விள 
ஙகூவர்த?த ஞானமாம், சத்து, சித்து, ஆனந்தமென்னுர் 

இருக்குஸ்வபமே ஆத்மாவாகிய நீயென்று போக்கப் 
பட்டதென்றதென்ச சவேன்முத்தி ௮ தத்திலும், பாமுத்தி 
யுபசாந்தத்திலுமாமென்க, 

உ-ம். :(தொம்பதர் தற்பதம் தோன்று மபெசம், ரம்பிய 
லன்பரன் சிவமாய் கிற்கு, மம்பச மேலைச் சொரூபமா வாக்கியஞ், 

செம்பொரு ளாண்டருள் £ர்கச்தி சானே'' என்றும், **த;இக்கு 
விச.து வபர் சாளாதல், சத்திக்கு விர்து தனதுப சாக்ச?ம '? என் 
றம் இருமர்திரத்திலறிக, 

நாலாம் வேதவாக்கீியவுரையாவது. 

௮யம், ஆத்பா, பிரமென்னு நாலாம் 2வதவாக்கியப்பதங் 
கள் மூன்றில, அயபென்ற து-௮ தீமாவென்றும், ஆச்மாவென் 
றதூ-பவுதீகமென்றும், இரக்கச் சீவிஸ்வாவாச்சியமான வுபா 

இய,பிரமமென்.றுஞ்சொல்லப்பரிம். இஃதெப்படி பிரமமென் 

னில்? யானைதாமை மாமானாப்போலவும், வெள்ளிதானே 
கிளிஞ்சலானாப் போலவும், கள்ளன்தாே கட்டையானாப் 
போலவும், பூகபவுதிகமே பிசமமென்றறிகிறதென்சக. 107 
த்தை மறைத்தது மாமதயானை, மாத்தில் மறைந்தது மாமத 
யானை, பாரத்தை மறைத்தது பார்முதற் பூதம், பசத்துள 

மறைந்தது பார்முதற் பூதமே?” என்றும், “* தன்னை மறைத் 
தீது SHI ணங்கள், தன்னில் மறைந்தது தனுகா ணங் 
களே ”” என்றும் இருமக்திரத் இிலறிக,
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ஆத்மதரிசனம். (அதர்வணவேதபபடி,) தொம்பசம். 

தூல, மூசகும, கரரண, தேகத;த.துவங்களொவவொன் 
றும் தூல, சூக்கும, சாரசணமாயிருக்குமென்சு. 

தொம்பத தால சுக்தம காரண தேகதத்துவங்கலாவன., 

தூலதேககத்.துவங்கள்--பிரு இவி, அப்பு, தேயு, வாயு, 
ஆகாயமெனப் பூதங்களைக்தெனப்படும். 

தூலத்திற் நாலதேகமாவது :--பஞ்சபூதங்கள் பூதகுண 
ங்களில் பிரு திவியினுடைய காரியங்களான-மயிர், தோல், நா 

ம்பு, எலும்பு, தசைஎன 5, அப்புவின் காரியங்களான - நீர், 
உதிரம், வேர்வை, மச்சை, சுக்லெம் என ௦, தேயுவின்காரி 
யங்களான - அகாரம், நித்திரை, பயம், மைஅனம், சோம்பு 
என 5, வாயுவின் காரியங்களான - ஓடல, நடத்தல், பிருச் 
தல், கிடத்தல், இரிதல்என 6, ஆகாயத்தின் காரியங்களான- 
குரோதம், லோபம், மோகம், மதம் அச்சர்யம்என 5 ஓக 
25ம் தூலத்துற் மாலேதேகமெனப்படும், 

மண்ணாதிவியல்புகள் 11-வது பக்கத்திலும் பிரு இவியா தி 

தத்துவதோற்ற முதலியன, 68, 59, 00, 61, 62, 63, 64, 
05, 66 பக்சங்களிலுங் காண்க. 

தூலத்திற் சூக்குமதேகமாவது-சூட்சுமத் திற்கும் பஞ்ச 
பூதங்களுமுண்டாம். ௮வை காரணஞ்பமாயிருக்குமாம், முல் 
கெங்கனெனில் ? ஆகாயத்தில் வெளியும, வா.வும், அக் 
இனியும், அப்புவும், கடினமுழுண்டானதுபோலாம், இநத 

ஐந் துபூதங்களின் பஞ்சிகரணக்கதம்பமாவது :-அகாயத்் துக் 
குத் தன் னித்தியகுணம் உள்ளம். வாயுவுக்குத் தன் னித் 
இயகுணம் வியானவாயு. தேயுவுக்குத் தன்னிக்இியகுணம் 
சட்சு. முப்புவுக்குத் தன்னித்தியகுணம் ரசம், பிருதிவிக் 
குத் தன்னித்தியகுணம் உபத்தம். 'இந்த நித்தியகுணம் Be 
தையும் புறம்பாக வைத்துக்கொண்டு, ந துபூகத்திலுங் கூடு 

கிற கதம்பமாவது--அகாயத்தில் பிருஇவிகூடில் அங்காசம், 
அப்புகூடில் சித்தம், வாயுகூடில் மனம், தேயுகூடில் புத்தி 
ஆக நாலு, வாயுவில் பிருஇவிகூடில் பிசாணன், ௮ப்புகூடில் 

11
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௮பானவாயு, தேயுகூடில்உதானவாயு, ஆகாசங்க£டில் சமான 
வாயுவு ஆக காலு, தேயுவில் பிருஇிவிகூடில்ர் ஆக்சாணம், 
அப்பு கூடில் சிங்குவை, வாயுகூடில் தொக்கு, அஆகாசம்கூடில் 
சோத்திரம் அக காலு. மப்புவில் பிரதிவிகூடில் கந்தம், 

சேயுகூடில் ரூபம், வாயுகூடில் பரிசம், இகாசம்கூடுல் சத் 
தீம்த நாலு. பிரதிவியில் அப்புகூடில பாயுரு, மிதயு 
கூடில் பாணி, வாயுகூடில் பாதம், அகாசங்கூடில் வாக்குஆக 

நாலு. இந்த பிருபது தத்துவங்களும், சித்தியகுணதத்து 
வங்களை*துமாக தத்துவங்களிரபத்தைந்தும தூலதேகத் 

இற் சூக்குமகேகமென்றதெனப்படும். 

தூல?தகத்திம் காணதேகமாவது--மண்ணும், தண் 
ணீருங்கூடி சுவரானாப்பபொல மீதால் மாருகஷம மண்ணும், 
சுக்கில *2ராணிதம் ரக்தழுதலிபன தண்ணீருமாகக் கூடி 
தேகமானபடியினா 2ல இரதத் தூலம?தகத்திற் காரணமாம். 
இதற்குக் கலி சரணங்களுமன்டாம். இந்த apa pe 
கூட) CU நூல 2தகமானகாம். இகற்கவத்தை சாக்கிரமாம். 
௮0 நானி olf) tr oll GO)LE. Qs seu OT Ba a ,தடிகன்னில் ? 

பிரபஞ்சக்கதிற்சகல மப பார்த்துச் 7ச.ப்வன், செப்கா ரிய மல் 
லாமரிவன், இகன் 2மர்காரிபழபமறிவன், 2வண்டுவகனைத 
னும் விரிவனாகைபால் விசுவினன் py மிபயரான காம். குணம் 
இராசசம்  ஈத்தி கிரிபாசத்தி, தானம் மாதிரம், பாகம் 

உலகந்தபிபானத்தாலறிர்து புசிப்பழூ. ABIL அகாரம், 
எல்லாத்திலு கின்று வர்த்திக்கிறபடி பினா 2ல சீவாத்மாவெ 

ன்று 2பபருண்டாயிற்ிென்சு, 

சூக்தமத்திற நால, ரூக்கும, கார அதேகவிவரம், 

, சூட்சுமத்துற் பால 2தகமாவது -- சொப்பனாவத்தை2ய 
சூட்சும? தகமெனபபலிம். தூல 2தகத் இலிருர் தனுபளித்த 
வாசனை யிர்த சூட்சும£த்கத் இற் பிடிபமொம், ௮ஃதெங்க 
னென்னில் ? ஒருவனுக்குப் புத்தியென்கிறது திலையி 2லறிக் 

கொண்டு படுத்திருந்து பார்த்தான், மறுபடி. பிரண்டுபாரத் 
தாப் பால, முன் தூலத்தில்பார்த்த வாசனையைப் பிடித்துக் 

கொண்டு சூட்சுமத்திற் பார்க்கிருனென்றறிவது. சூட்சுமத்
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இற் நால?ககமே புரியட்டக தேகம்னப்படும், இதற்கு 
ஞாம னேர் றெயங்களைர்றுங்கூடி 1, கன்மேக் இரிபங்களைந்தும் 
கூடி 1, வ்டயமைர் அங்கூடி 1, பிசாணா இவாயுக்களைந்தும் 
atl, காமம் 1) அஞ்ஞானம் 1, ஞானம் 1, ௮௧ எட்டுங் 

கூ) ஆதிமா அஷ்டபுரிதேகமெனப்படும். இதுவே சூட்சு 
மத்திற் ராலதேகமாம். 

சட்சுமத்திற் சூட்சுமதேகமாவத--ஞானேந்திரியங்கள் 

9, கன் 2ம நஇரியங்கள் 5, பிராணா இவர்யுக்கள் 5, மனம் 1, 

புத்தி |, இஈகப் பதின மதத் துவங்களும் பொ. நதின2த 
சூட்சுமத்திற் சூட்சுமேகமென்க. இது 2வ Carat Noor 

கம் போய்வருமென்ற தனப்படும், 

சூட்சுமத்திற் காணதெகமாவது--லாயுவின் இதாசத்து' 

னால மன ம், தேயுவின் ஸ்வ -நப,த் இனா, 2ல yb Myton Buy 

விரண்டும், வாயுவினாலும், கேயுவிஷலும், வரத் இக்கப்பட்ட 
படியினாரீல இது சூட்சுமத்திற் காரண? தகமெனப்படும். 

இம்ம் முங்கூடியே சூட்சும? சகமாயிற்றென்க, இதற்கவி 
தி சொப்பனம். அபிமானிதைசகன் இரதப்பெயசெதி 

னால் வா கசகன்னில் ? (2தயு சொரூபமாய் சகல ?தசங்களுஞ் 
FFAG ஐ ”ம்பசாலென்க. D508 குணம FI FBSLD. 
சத்தி US EEE HS, தானம் கண்டம், பாகம் புரியுத்தபோ 

c ‘ 

கம். இன்ன தினிபதென்றே பேதா பே தமில்லாமற் கொள்வதா 

கலாம்புரியுத் 2 பாகமென்றென்க. அகரம் உகாரம். இது 
எல்லாக்கிலுசின்.று வர்தழிக்கிறபடி பினா 2ல MARU HUT 

வென்று 2பயராம். வர்த்தித்தலென்றது, வளர்தலாம். 

காரணத்தி5 நூல, சூகீரும, காரணதேக விவரம். 

காரரைதீஇற் நால?ிதகமாவது--தூலமு..., சூட்சுபிமும் 
உயிர கா'ரீபாவென்று குருவானவர் கேட்டு ஈீடன் தேவரீர் 
எருபைரிஸ? 2ல் Bi னென்று சொல்ல, நீ யாரென்று 
கேட்டார்? உடன் சானி 2பனென்றான். 2 அறிமயனென் 

றதே அணவம். அதுவே காணதேகமென்று சொல்லில் 
பின்னும் F னைப்பார்த்து நீ யறி2யமினன்று சொன்னது 

£ அறிந்துசொன்ன2தா அறியாமற்றுன் சொன்னதா வெ
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ன்று சேழ்க்க? சடன் ஈன்றாய் விசாரித்துப் பார்த்துதான் 

நானறியேனென்றும் ௮றிக்தேனென்.றுஞ் சொன்னேனென் 
றான். நீ ௮றிர்துசொன்னவனே ஞானசொரூடன், ௮றியே 
னென்றதே யாணவசொருபம், இதுவே காசணத்திற் நூல 
தேகமாம். இதம்குப் பஞ்சபூதவாயு வியங்குகையால் வாயு 
வுமுண்டு, அந்சுவாயுவு வெளியில்லாமல் ஈடவாதாகையால் 
வெளியாகிய ௮காயமுமுண்டு, நியசனம்பண்ணி, யத சுழுத் 
இபிற்றங்கி, யதில் சரணமாய்ப்போனதே ௮க்கினியுமுண்டு, 
அது தண்ணீர் கூடாமல் சீரணமாகாதாகையால் அப்புவு 
முண்டு. நுந்தச்சுழுத்தியி லொன்றுந்தெரியாமற் டப்ப 
தாகையால் பிருதிவியுமுண்டு, இந்த பஞ்சபூதமுண்டான 
போதே இருபத்தைர்துகுணமு மதிலடக்கியிருக்கும், இது 
வே தாரணத்இிற் நாலதேகமெனப்படும். 

காரணத்திற் சூட்சுமதேகமாவது--அ௮ந்தக்காணமாயெ 
உள்ளமும் ஆகாசமுங்கூடி காரணத்திற் சூட்சுமதேகமென்ந 
தெனப்படிம். 

காரணத்திற் காணதேகமாவது--சுழுக்தஇயவத்தையிற் 
சகல விர இிரியங்கள் கரணங்களாகிய விவையெல்லாம் பிரளய 
மானவிடத்தில் அந்தக்கரணம் ஒன்றுமே நிற்கையால் அது 
வே காரணதேகத்திற் தாரண?தகமெனப்படும். இம்மூன் 
றுங்கூடியே காரணதேசமாம். இதற்கவத்தை சுழுத்தி, ௮பி 
மானி பிராஞ்ஞனாம். இர்தப்பேரசெஇினால் வக்ததென்னில் ? 
சாக்கரமும் சொப்பனமுமறிர்து, தான் சுழுத்தியிலே யிருக் 
சிறபோது பயொனமுண்டாகையால் பிராஞ்ஞனென்று பெய 
ருண்டாயிற்றென்க, சழுத்தியில் யெப்படியிருர்தேனென்று 
உடன்கேட்க? அதற்கு நீ யிருட்டுவிட்டிலே யிருக்தாப்போ 
லிருந்காயென்று குருகாதன்சொன்னத்துக்கு, சீடன் கானி 
நட்டுவிட்டிலே யிருக்கறேனென்று சொல்லாமலிருந்ததெ 
ளீனவென்றான் ? அதற்கு அசுத்தமாயையானதா லதிலுன 
கு சொல்லக்கூடாதென்று குருகாதன்சொல்லி இருஷ்டாக் 
தத்தாலுணர்த்துகெறதாவது- ஒருபுருஷன் கைசருவி ணெ 
/ இலே விழுந்து வேறொருவனிரங்கிச் தண்ணீர்மூழ்கித் தட
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வுகையில் அகப்பட, மேலெயிருந்தவன் அகப்பட்டதோ யில் 
லையோவெண்ரன் ? கையிலகப்பட்டி ருக்க தண்ணீரில் பிழைச் 
இருந் தும் மேசப்போகர்ததுபோல எழுத்திபிவிறுந்ததென்னு 
சொல்லப்படடது. சுமுத்தியைவிட்டு விழித்தபோது கனா 
லொன்றுங் காணாமல் சுகமாய் சி.ச,திரை2பா2னனென்று 
சொல்லுவ தினால் சுழுத் தயிற் டெக்கிறபோ தும் கியானமுண் 
டாயிருந்ததென்ச, இதனால் பிராஞ்ஞனென்னும் பெயருண் 
டானதாம், சுழுத்தியிலொன்றுங் காணாமையினா3ல தமோ 
குணமாம். சத்தி திசோதாய் சகதியாமீ. தானம் இருதயம். 
போகம் ஆன்மா,துக்ஷ£ம், மகாரம, இதகதகனியிலு நின்றா 
டாடி னபடி யினாலே பாமாத்மாவென்று பெயாானதாம். 

மகாகாரணத்திற் தூல, சூக்தம், காரணதேகவிவாம், 

மகாகாரணத்திற் நாலதேகமாவது சாக், சொப 
பன, சழுத்தியவத்தைகளையறிர்தத தானொருவஞய் வே 

ற நின்ற?த துரியம், இதுவ மகாகாசண3?தகமெனப் 
படும் இரந்த மகாகாரணதேகத்டுற் தூல?ககக்அக்குப் டக்ச 
பூதழுண்டென்கிறதெப்படியென்னில ? இதுவே சிவனுடைய 

பஞ்சமுகமானபடி யினாலே பஞ்சபூதமுமுண்டாம். அதெங்க 
னெனில்? சத்இயோசாதமுகத்தில் பூமி, வாமமுகத்தில் 
HUY, அசோரமுகத்தில் அக்கி, தறபுருடமுகத்இல் 6 வாயு, 

ஈசானியமுகத்தில் ஆகாயம், இரதப்படி பஞாபூதங்களு 
முண்டானபடி.யினாலே கருவி கரணங்களு முண்டா மாகையா 
லிதுவே மகாகாரணதேகக்இற் தூல£தகமென்றதென்க, 

மகாகாரணத்திற் சூட்சும£தகமாவது--மகாகாரணத் இற் 
சூட்சுமதேக மெப்படியென்னில்? இது பஞ்சாக்காசொருப 
மாகையால் பஞ்சபூதங்களுமுண்டாம. அதெங்கனெனில? 

ஈகாரம் பிருதிவி, மகாரம் ௮பபு, சிகாரம் மீதய, வகாரம 
வாயு, யகாரம் காயம். இந்த ஐந்து மறுபவத்தாலறியப் 
படும், ௮ஃதெங்கனெனில் ? சுவாதிட்டானம, மணிபூசசம், 
அனாகதம், விசுத்திவரையில் நிரைநிசையே ஈம வ என்னு 
காலக்காங்களும், ஆக்னையில் யகாசமூம், ஒங்கராரூபமும், காத 
ரூபமாகையால் ௮றிவு சொரூப மாயிருக்குமென்ச. இந்த
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பஞ்சாக்கரங்களில.றிந்த பஞ்சபூதங்களே மசாகாரணத்திற் 

சூட்சுமதேகமென்றதெனப்படும். 

மகாகாரணத்திற் காணதேகமாவது--.இ௫சைக்காத்தி 
லிருக்கிற பீரணவத் அக்கு, சூட்சும பஞ்சாக்காமென் றுபெய 

ராம். இதுவே மகாகாரணத்தில் மகாகாரணதேகமானதாம், 
ல்தெங்களெனிீல்? காம, உகார, மகாசம், பிணவம், சிருல் 

டிப்பிக்கிறகர்க்கு காணமாயிருக்குமாம். இதுவே மகா கார 
ணத்தில் மகாகாணதேக மென்றதென்க. இந்த மூன்றுங் 
கூடியே தேகமாச்சுதாம். இதற்கவத்தை துரியம். ௮பிமானி 
பிரத்யேகாக்மா. இந்தப்பெயசெதினுல் வர்சகென்னில் ? 
முன்சொல்லப்பட்ட சாக்கெசொப்பன சுழுச் இகளையறிந்து, 
இந்த மூன்றினிட தகன்மலட்சணமுமறிந்து, இவற்றிலகப் 

படாமல் தான் வேறே ஞானசொரூபமாயிருந்தபடி.யினாலே 
பிரத்யேகாத்மாவென்ற பெயருண்டாச்சுதென்க, இதற்கு 
குணம் சுத்த சாத்வீகம், சத்திஞானசத்தி, நானம் லலா 
டம். போகம் ஆனந்தபாவசபோகம். இந்த னந்த பா 
வசபோகத்தைத் தானறிந்து வேற நகின்றபடியினாலே இம் 
தப்போகமே பானென்று சொல்லப்படுமாம். இதற்கக்ஷ£ம் 
ஓங்காரம். இந்த நாலவத்தையான மலமும், தானறிட்து நீங்கி 

வேருனபடி யினாலே நின்மலாத்மாவென்று பெயருண்டான 

தென்க. இதுவே துரியம், துரியாதீதத்துக்கு அவத்தை 
யில்லையாகையால் சுத்தபாகிய அறிவே பிரகாசமாக நின்ற து. 
இதற்கு ரூபமில்லையான இதனாலே வோர் பிரளயமென்றதெ 
ன்க. அத்மதரிசனம் தொம்பதமுற்றும். இந்த தொம்பதா 

ர்.த்தமே தக்பதத்துக்குச் தூலேேகமானதென்க. 

தத்பததரிசனம், (அதர் வணவேதப்படி ,) 

தத்பதம் பதிதரிசனம், (அதர்வணவேதப்படி) சடன் 
குருவைக் தெண்டஞ்சமாப்பித்து, தேவரீர் இருவுளத்தி 
னாலே யென்னை நானறிந்தேன், முன்னெனக்குத் தெரியாத 
படியினாலே பசுவென்டிற பெயருண்டாயிருந்தேன். இனி 
யெனக்கு அ௮தர்வணவேசச்தி லஓுண்டானபடிக்கு தரிசனம் 

இருவுள்ளம்பற்ற வேண்டுமென்றான் ?. ந சொன்னவார்த்தை
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சத்தியம், GAM shoo us வலுக்தொகழில்லாவிட்டால் தெரி 

யாதாகையால் யென்ளிடதேகமென்கற பிரகாசத் இனாலே 
பதிதரிசனப பண்ணினக்கப்படும். நி உன் சுத்கவறிவினாலே 

கேளென் _ ஒத்பலக்ஷணம் உபதேடக்கப்பட்டது. SSUSS 
திற்கு தூல, GEG, காரண, மகாகாரணமென சாலு2தகங்க 
ளுண்ட ரமிமான்௪, அசெங்கனெ னில் 

தத்பததாலதேசமாவது -- இது விசாட்டு தேசமெனப் 
படும். தூலகேகமே பிண்டபிரமாண்டம், இதுவே சிவனுக்கு 
அஷ்டதனுவாச்சுதாம். ௮தேதென்னில் 7 பஞ்சபூசும் 5, சந் 
இசளுரிபர் 3, அதீதம் நிர்மலாத்மா |, ஆக எட்டு, இந்த 

எட்டுமே சிவனுக்கு அஷ்டதனுவென்றதென்க. இதுவே 

விராட்டுதேகம். இதுவே சர்வபூதத்துக்கும் ௮ திதேவதை 
யாயிருக்குமாம். இர்தத்தேகத்துக்கு ws mor ou bs Bev ப்ருட 

சூத்இரஞ் சொல்லப்படுவதாம். இகற்கவத்தை உற்பத்த, 
அபிமானி பிரமா, குணம் ராசதாங்காரம், சத்தி கிரியாசத்தி, 
தானம் ர சூரியத்தானம், போகம் சர்வபூகாசம், அக்ஷரம் அகா 

ரம், இது இத்தனையிலுகின் prt ao Ly We Ber FT OULE BT 
தீமாவென்று சொல்லப்பட்டதென்க, 

தத்பத சூட் ஈம 2ககமாவது...-இரணிய கெற்ப'2தகமெ 

னப்படும், இது சகலவிர் இரியங்களுக்கும் நியச்கா வானதி 
தேவதையாயிருக்குமாம். அதெப்பது யேனில்? அர்தக்கரண 
மாகிய உள்ளமே அத்மா, மனத சந்தன், புத்தியே பிர 
மா, சித்தமே காராயணன், அங்காரமே ரத்தன், இதுவே 
HFS கரணபஞ்சகம், அகாயத்தின்குணம் லீந்தென்றுஞ் 
சொல்லப்படும். அவற்றின் விவா பாவன, 

வாயுபஞ்சகமாவது__முக்கயம், வயிரவம், பிரபஞ்சம், 
அர்தர்யாமி, மகாப்சாணன் எனல லந்து. இது வாயுவின் குணம், 

தேயுளின் குணமால.௮-- இிசைதக்கக சோத்்இரம், வாய் 
வே தொக்கு, சூரியனே சட்சு, வருணனே சிங்குவை, ௮௬ 
வனிதேவதையே ஆக்சாணம் ஆக ஐந்து. அப்புவின்குண 
மாவஅ..-ஆகாயத்தினிடையே சத்தம், சயித்தியமே பரிசம், 
பிரகாசமே ரூபம், சுவார்சியமே ரசம், சர்வவாசனையே கந்
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திம் ஆக லீர்து, பிருஇவியின் பஞ்எகமாவது--வாக்கே 

அக்நி, பாதமே திருவிக்செண்டம், பாணியே இ) இரன், பாயு 
ருவே கிருதி, உபத்தமே பிரசாபத்இ ஆக 8 மம் பிரு இவி 
யின்குணமாம். இது இரணிய கெற்பதேகமாம். ',இதற்கவத் 
தை இதி, அபிமானி விஷ்ணு, குணம் சா த்விகங்காரம், சத்தி 
யிச்சாசத்தி, தானம்சர் இரத்தானம், 2பாகம், சர்வபரலோகத 
துவபோகம், அ௮க்ஷம் உகாரம், இத்தனையிலும்கின்று வர்த் 

இக்கப்பட்டபடி பினா £ல சத்திராத்மாவென்றதென்க. 

தீத்பதகாசணதேகமாவது--இது அவ்யாக்ருததேகமெ 
னப்படும். விராட்டுதேகமும, இரணிய கெற்பதேகமூ மறி 

ந்த அவயாக்ருததேகஞ் சுத்தமானபடி யினாலே உனக்கறி 
யப்போகாதென்று சட லுக்குச்சொல்லி குரூராதன் அருளிச் 
'செய்கறதாவது--,௮வ்யாக்ருதமே திசோதாசக்இ, அதுவே 

ண்டலிசொரூபினி சத்தி, அதுவே அம்பராவத்தை, ௮.து 
மவ யாணவமாயை, ௮.து மூன்றுகுணங்களுக்கும் காப்பி 

யமா யடங்கிநிற்குமாம், அதாவது சாதவிகங்காமம், இராசச 
அகங்காரம், தாமதகங்காரமாகிய மூன்றில் சாத்விக அகப் 
காரத்தில் அந்தகக் கசணபஞ்சகம், சூரியாகி ௮2 தவகையி 

னறாற புத்தியாச்சுதென்ச, இராசச௮கங்காரததில் ஞானசன் 
மேக் இிரியங்கள், பிராணபஞ்சகங்க ஞற்பத்தியாச்சுதென்க, 

தாமதகங்காரத்தில் பஞ்சபூதங்கள், தன்மாத்திரையான சத் 
தாஇவிஷயங்களு ஸமூண்டாயினவென்க. இவையெல்லாம் 
அ௮வயாக்ருதத்இல், விசையில் மரமட க்கினாப்2பா லடங்கியிரு 
க்குமாகையா லிதுவே விசுவக்கிராசமென்றும், வுருத்திர 

னுச்குக் காரணசேகமென் றஞ் சொல்லப்படும், இதற்கவ 
ததை பிரளபாவத்தை, அபிமானி ரத்தன், குணம் தாம் 
தகஙகாரம், சத்தி தி£ராதாசத்து, தானம் வுக்கித்தானம், 
போகம் சர்வாங்காபோகம், அக்ஷரம் மகாரம், இது மெல் 
லாத்.இலுகின்று வற்இக்கப்பட்ட இனா2ல சுத்தாத்மாவென்.று 
பெயருண்டானதென்க, ப.இதரிசனம் தத்பதமுற்றும். 

।த்சபதங்களாவன, 

தொம்பதம், தத்பதம், பதம், ௮இபதம், கிசபதமெ 

ஸப் பதங்களைந்தெனப்படும்.
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தொம்பதம்- தால், சூக்கும,, காரணசரீரங்கள் வன், 
rr FA, Quan gro. தத்பதம்-விராட்டு, இரணியகாபபன், 
மாயை, அமச்யாக்ருகன ஈஸ்வரன், பிரமா, வெனவவைந்தாம். 

ஹுசிப/தம்-- சுத்தம், சூன்னியம், சுபாவம், ஒஹிவு, 9) Hs 

மன்வைந்தாம். 

அ௮திபதம்--சத்து, சித்து, அனந்தம், பப்பிரமம், சர்வ 
சாக்ஷி, யெனவைந்தாம். நிசபதம்---எதார்த்தம், ரகூயம், 
அறு இ, ஒடுக்கம், மோனம் யெனவைக்தாம். 

அங்காங்கபத்சக உபக்கிரமமாவது, 

பிராச்சித்தவானிடத்தில் சுத்தனென்னு காமமுண்டா 
இபைபோல யதார்த்தத்தில் சுத்தமுண்டாம். சுக்தலுக்கு 
௮ழிவற்றவனென் று காமமுண்டானாப்மோல சுத்தத்திற் ௪த 
துண் ௭ம். உகிளிஞ்சலில் வெள்ளியுண்டானாற்போல௪ சத் 

திலே விராட்டுண்டாம். மண்ணி3ல கடமுண்டானாப்போல 
விராட்டிலே தூலசரீரமுண்டாம, சொல்லில்லாதவிடம்திற் 
ிபாருளில்லாகதுபோல ஆகாசத்தில் சூன்னியமுண்டாம். 
சகவலத்தில் அறிவு செனித்தாபபோல சூன்னியத்திற் AS 
துண்டாம். அறிவிலே கரணஞ்செனித்தாப்போல சிக் இலே 
இசணியகொப்பமுண்டாம். சூக்குமையிலே பைசந்தி செ 

னித்காப்போல இரணிபகெர்ப்பத்ிலே சூட் 'மசரீரமுண் 
டாம். ௮றுஇ சொல்லுடையவனுஃககுச சுபாவமென்னு நாம 
முண்டானுப£2பால அறுதியிழ் ருபாவழுண்டாச்சுது. நிர 

மல௫ித்தத் தில் சுக மண்டானாப் பால ௬பாவத்தில் ஆனந்த 
மண்டாம். சுகசித்தத்துல் சுதர்தாயுததி செனித்தாப்போல 

ஆனந்தா இ.தக்ல் மாயையுண்டாம். தோப்பினிடத்தில் ம 
GOH Moots CTW மாயையில் வித்தையுண்டாச்சு ஓ. 

அசைவற்றவிடத்திற் ரொழிலில்லாததுபோல வொடுககதிதி 

லாழிவுவுண்டாச்சு௮. ஒழிவுவீரதவலுக்கு சுழுத்தியைப் 
போல பரவசனென்னு காமமுண்டானாப்போல ஒழிவில் பாப் 

9ரமமுண்டாச்சு.. அகாசகிர்மல கண்ணாடிபில் பிரதிவிம் 

ிச்சாப்? போல பாப்பிரமத்தில் ஈஸ்வாலுண்டானான், . சுதந் 
தரவானுக்கு அந்த பந்த சத்தியபானவுடனே அவன் சுதந்



170 ஞானானர்தவிளக்கசம். 

தீரவானென்று பெய நுணடானாப்போல \ ஈசுவானிடத்திலே 

சிவலுண்டாம். ரகசியம் அ௮திதமென்லும வாக்தியமுண்டா 
னாப்போல, மோனத்துல் அதிதசாட்சிய்ண்டாச்சும. பர்வத 
aye Raut A&G; சாவதரிசனனென்று பெயருண்டா:ர.துபோல 

ஏர்வசாட்சியிடத்தில் ஈசுரசாட்சியுண்டாச்சு. ஐ. மடாகாகித் 
இற் கடாசாசாமண்டானாப்போல ஈசுரசாட்டுபில் £ேவசாட்ச 
யண்டாச்சுது. இதுவே உபக்கரமமென்க, 

பத்சபத மகாவாக்கியக் கடடளை. 

தூலசரீரம், சூட்ஈுமசரீரம், காரணசரீரம், வன், சாட்ட 

5, விராட்டு, இரணியகெர்பம, முகதர்யாமி, ஈசான, பிரமம் 
9, சத்து, சத்து, அனந்தம், பாப்பிரமம், சர்வசாட்டு 5, 
ஸீ.தீ.தம, சூன்னியம், சுடாவம், ஒழிவு, ௮ததம 5, இதார்த் 
தம், சகசியம், அறிதி, ஒடுக்கம், மோனம் 4. 

சமசத்தியுடனே கூடி விசுவனென்று பெயாசசது? தூல 
சரீரம், விஞர்சத்திபுடனேகூ.. தைசதனென்று பெயராச் 
௬.௮, சூட்சுமசரீரம், தமோ அவித்தையிலேகூடி. பிராஞ்ஞ 
னென்று பெயசாச்*ு ௮௫, காரணசரீசம். [சோ அவித்தையாசத் 
இயில் பிரதிவிம்பிச்? சீவனாச்சு து, சுததறுவித்தை சத்தி 
யுட?னகூ.ப கூட்டுகொன்று பெயாசச்ஈது, சாட்டி, விரா 

ட்டு ரூபியுடமு£ன கூடி வை வரனென்று பெயராச்ுது, விரா 
ட்டி, இரணியகெற்பத ட ன கூடி Ga Grr Sint eran pr 

பெயசாச்-து இரணியகெறபம். தமாமா பாசத்தியில்கூடி 
அததரியாமியென்று பெயசாச்சு ௮ரதரியாமி மாயாசத்தியில் 
பிர திவிம்பிச்ச ரஸ்வானன் று பெயாாச்ச மு ஈஸ்வரன். மூலப் 
பிரகரு தஇியடனே கூடி பிரமமென்று பெயராச்சுது பிரமம். சத் 

Sues Hy Corny பானென்றுபெயராசசுது சத்து, சித் 
பபிய்டனேகூடு பரிபூணனென்?ற பெயராச்சுது இத்து, 
ஆனந்தரூபியுடனே கூடி பாமானந்தனென்றெ பெயரசாச்சுது 
ஆனந்தம். பராசத்இிடுடனே கூடி பாப்பிரபென்று பெயராச் 
சுது பாப்பிரமம், சிற்சத் திபுடனேகூடி சர்வசாட்சியென்று 
பெயசாச்சுது சர்வசாட்டி, லயசத்தி சத்இுடனேகூடி சுத்த 
மென்று பெயராச்சுது சுத்தம். ௮9 இத சத்்தியடனேகூடி
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சூன்னியமென்று 2. ரரச்சு து சூனனியம. நிச்சயசத்தி 

யுடனேகூடி சுபாவமபமீனறு பெயராச்சுது சுபாவட. அஞ் 
சலச த் இயுட ன கூடி பாழிவென்று பெயராச்௪ அர ஒழிவு, 

௮தித்சத் இுடனேகூடி ௮அதீதனென்று பெயராசசது அதி 
கச சானயெதார்க்த'சத்தஇியடனேகூடி யெதார்த்தமென் 
மயயரரச்சு ௪ யெதார்த்கம். மோன௮இசெய சக்கியுடனே 
கூடி சசசயமென்று பெயராச்சுது ரகசியம், மோனநிச்சய 
சத்தியுடனேகூடி அறுஇயென்று பெயசாச்சுது மூறுதி, 

மோன ஞானசத்தியுடனேகூடி வொடுக்கமென்் று பெயராச் 
சுது ஒடுக்கம், மோனசத்தியுடனேகூடி. மோனமென்.று 
பெயசாச்சுது மோனம், 

ஐக்கியசமாதியாவது, 

தூலசரீரத்கை விசாட்டி.லொடுக்கி, விராட்டை. ௪த்துலொ 

O68, தல சுத்தத்கிலொுுக்கி, சுத்தத்தை US po 5H 
லொுக, சூடளமசரீரத்தை இரணியகர்பத்திலோடுக்கி, இர 
ணிய௭பக்கை சிச்திலொ0க்க, சித்தை சூன்னியத் இல 

யொடுகக7 சூன்னியத்தை ரகசியத்திலேயொடுக்கி, சாசண 

சரீரத்தை மாயையிலொடகக, மாயையை அனக்தத் இலொடு 
க்கி, ஆனந்தத்தை Furs SOMES, சுபாவத்தை அறு 
இயிலொடுக்கி, வனை ஈசுரனிடத்திலே யொடுக்கி, ஈசனைப் 
பாப்பிரமத்திலே யொடுக்கி, பாப்பிரமத்தை யெ pall ரமி 
க்க, யொழிவை யோடுக்கத் திலே யொடுக்கி, சாடசியை பிர 

மத்திலே யொடுக்கி, பிரமத்தை சர்வசாட்சியிலே யொடுக்கி, 
சர்வசாட்சியை ௮திதத்திமல யொடுக்கி, ௮தி.தத்தை மோ 
னத்நிலேயொடுக்கு, இப்படி யெல்லா மொடுிக்கனை pO 
காமலிருச்ச.து நிசபதமாம். 

மேம் - ஐத்மா, போய - அநாத்மா; இலக்கணங்கள், 

மெய்யாவது தத்துவம், தததுவமாவது - சத்து சித்து 

ஆனர்தமென்னு மிலக்கணமே வடிவாயுள்ள Cuan apy 

நிறைந்துள்ள ஆத்மஸ்வரூபமாம். தத்துவம், மெய், உண் 
மை ஒருபொருட் ar al. பொய்யாவது ராமருபங்களான 

பஞ்சபூத Quer Sensors Gus அருவம் உருவம் ௮ருவாரூவ
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மெனப் பருத்துச் சொல்லக்கூடாத, அவாச்சியவடி வமென் 
னும் மாயையே, பொய்யென்பதாம். மாயை, பாய், கற் 
பனை, மித் சயென்பன ஒருபொருட்சேவி. இ௮ என்னுது, 

இத்தேகம் நான், இச்சகம் சத் தியம்என்னு மிப § ரன முடை 

ம்வசே ௮ரத மாயையையுடையவசாம். மாயையு துதனுதாயி 

விதமென்று பார்த்தவரில்லையாம். மாயை மிசத்தையாதலின் 
அதன்காரியங்களு மித்தையேயாம். மாயை பிரமத்தின் வே 
றெனின் வஸ் துவுமிரண்டாமல்லவா ? மாயையும் பிரமமுமொ 
ன்றெனின் வஸ்.துவும பொய்யாமல்லவா ? பிரமத்திற்கும் பிர 
பஞ்சசச் திற்கு மத்தியில் ௮வாந்தாமாகத் தோன்றுகின்ற அந்த 
மாயை தனியே ஒருமுதலாகி பிரமத்திற்கு வேறுபட்டிசா து, 
௮கனால் வஸ்து இரண்டாசமாட்டாதென் றறிகவென்ப 
தாம். சத்தி, சத்தனைத்தவிர வேறில்லையாம். அதெப்படி 
ிியனில் ? இர்திரசாலசத்தியானது, ௮தனைக்காட்டு சாலக் 
காரனைவிட, வொருவஸல் துவென வேறின்மைய!லும், HFEF S 
இயில்லாதவிடத்தும் சத்தனிருக்கையாளும், அச்சத்திலும் 
சத்தியும் எங்கனமொன்றாம், அங்கனமொன்றாக. [மடல் 
அச்சத், சியைப் போல LFF SHOT சத தாகானென்கவென்ப 
தாம். புல்முதலியனவாகய சடவல் அக்களனை த்தும் அத்தற் 
துரிய காலத்திற் புஷ்பித்துக் காய்ப்பனவெல்லாம் அவ்வப் 
சிபாருள்கஷிர் சிற்சத்தி செல்லா திருக்குமாயின் தொன்று 
ிஜாட்டு வருகிற தாவசசங்கமமாகிய உயிர்களணைச்திற்கும் 
ணங்கள் மாறுபடும், கருப்பையிலிருக் கும்முட்டையி லுள்ள 

பதிகள் ுனந்தவர்ணமுடையதாகும் வி9த்தஇரம், அருமை 
பான சிற்சத் இயில்லாவிடில் ௮ரசனில்லா தபட்டணம்போ லெ 
ல்லாமாறுபடும். சூரியக்கரணமே பகிர்முக)த்தில் மிசதையான 
லமாகவும், அந்தர்முகத்தில் உண்மையான கானலாகவம், 
/ாற்றுவனபோல,பிரமப்பிரகாசமே ப௫ர் மகத்தில் மித்தை 
பான மாயாசத்தியாகவும், அர்தர்முகத்தல் உண்மையான 
சிற்சத்தியாகவும் தோன்றிய இச்சத் இய, யனைத்திற்குமுள் 
ளீடாயிருந்து நடாத்துதலின், இஃதின் தன்மையை யதன் 
மமல்வைத் தக் கூறினதேயன்றி அதற்ன்றென்றதென்க. 

கற்பனையின் மூலந்தெரிர்தவன் ௮தனிட த்தல் மயங்கா



சர்வதேள் விஷி சஞ்சீவி 
கதரிவந்தவன் சுளிப்புடன் சேல்வான் : 

விஷக் தீணடினவன நிமிஷத்தற் குணமடைவான ! / 
குணமில்லாவிட்டால, ரூபாய் 100 இனாம கோகக்கப்படம்!?! 

கணபர்களே / ஒவ்வாரு வீட்டி லும்" மாணாகர்களிருக் 

இற oo 19 gw தேளினுடைய உபததிரவம பொறுக்க முடி 

யாமல ௮வஸ்தைப படுவதை 

நாம னை வரும கணமுி lees 

முற Caiiamgin pp), stro 

55 ஈஷ்டபபட்டு இதற்காக 

QUITS HG சண்டு பிடித 

திரக்கறோம். இது அநேக 

ஐசோப்பிய டாக்டர்களாஓம், 

தமிழ்னவைததிய பண்ட தர்களா 

௮ம், ஈனகு DHSS DO Bi. 

இவவிஷ சஞ்சீவீயை இன 

னும் எலி, காய், பூரான, செய்   யான், பாம்பு ஈணடுதுறசசா 

முதலிய வவ்வித விஷ ஜெ 

அக்கள் தீண்டின போதிலும், டைரக்ஷனில் சொன்னபிரகாரம் 

உபயோகித்கால குணமடையும், 

இந்த லங்கர் மார்க்குள்ள சரவேள் விஷ சஞ்சீவியைக் 
கசைப்பற்றுங்கள், Dade, eq daw ஒவ்வொரு பைய 
னும் அவசியம வைத் துக்கொளள் வேண்டியது. 

வேண்டுபவர்கள் அடியிற்கண்ட லிலாசத்துச்கு எழுதப் பெற் 
றுக்கொள்ளலாம் 

விலை பாக்கேட் 1-க்த ந, 0-8-0 உசன் 1-த்த ந, 5-0-0 

வி. ௪. எஸ். பாணி கம்பெனி, 
9, இ௫ளப்பன் தெரு, மதரான்.



இனாம்! பவண்டன பேன இனம் !1 

சுதிதிரமான அமெரிக்கன் 

கெடியா ரங்கள், 

குறைந்த விலை ரூ. 3--0--0, 

இப்படத்தில் காணும கெடியாரத்தை அமெ 

ரிக்காவிலிறாத்.து தருவித்து இருக்கிறோம். பார் 

வைக்கு வெகு அழகுடைய 

?) தும், தலைச்சாவி உள்ளதும், 

நடுத்தர அளவான துமாகயிருக் 

கும். இக்கெடியாரத்தை வாங்கு 

இறவர்களுக்கு ஒரு அழகான 
பவுண்டன் பேனா ஒரு ரூபா 

விலையுள்ளது. இனாமாய் கொ 

ர டுக்கப்படும். சொற்ப விலையில் 

= ள் நெடுதாளைக்கு உழைக்கக்கூடிய 
ண். கெடியாரம் இது ஒன்றே, 8-வரு 

ஷம் உத்திரவாதம் பெற்றது. 

விலை கேடியாரம் 1-க்கு Beni உடன் ர. 3-0-0, 
தபாற் சேலவு 4-0-0, 

  
வி. ௭. எஸ், பாணி, 

சேடி ௫. 3, இருளப்பன் தேரு 

a. a Daw fae,




