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மாணாக்கர் 

.ஞ்சி-நாகலிங்கமுதலியாரால் 
பார்வையிடப்பட்ட, 

பிரமதகர்-வீராசாமிமுதலியாரால் 

சென்னை: 

ஆதிகலாநிதி அச்சுக்கூடத்திற் பஇிப்பிக்கப்ப. டன, 
smear இலையை, 

mia scrap Sarr al, 
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Tpegisteted சததம





சிவமயம், 

திருச்சிற்றம்பலம். 
ஆட 

பரிசோதகரவேண்டுகோள், 
அணி லடமகடை 

பண்டையால்வினையாற் பாரதகண்டத்துச் ரித்தாரத 
வைதீக சைவமரபில்வாது சிவஞானபோதமாதி த்தாகத 
சாத்இரங்களை யோதத்தசக வியல்பைப்பெற்ற சற்பாத்திர 
வான்களுக்கு இரால் பெரும பிரயோசனத்தை விஃககு 
மெனககருதி, எமது தீட்சாகுருவாடிய உபயவேதாந்த பி. 
வாத்சகாசாரியரும வொகமசித்தாகத ஞானகிஷ்டருமாய் 
பரீகாமகோடி பிடத்திலெழுந்தருளியிருக்சனீமதுமுத்துக் 

கச்சபேசுவர சிவாசாரியசுவாமிகள் உதவிய apaci 
பிரதிக்கு, இஈ,நாலாசிரியர் மரபினர் ம-ஈ-ர-ஸ்ரீ காஞ$- 
ம. சண்முகமுதலியாரவா்களிடத்திலிருர் அரையுடன்கூடிய 
வோர் சுத்தப்பிரதியைப்பெற்று, மற்றுஞ் ஏல பிரதகளைக் 
கொண்டெமதாப்தர் ம-ரர-ஈ£-ஸ்ரீ பி, விராசாமிமுதலியா 
ரவர்களாலேட்டினின் அஞ் செவ்வனே யெழுதுவித்து, எமக் 
குத் தமிழ் செவ்வறிவுறுத்திய அஷ்டாவதானம், பூவை- 
கலியாணசுநீதரருதலியாரவர்கள் முன்னிலையில் ஒரு 
வான பரிசோதித்து அசட்டு நிறைவேற்றினம். இர்.நாலி 
லெவ்விடத்தாயினுஞ் சத்தாகதமுரணேலும், வேறெவ்வித 
முரணேனுங் காணின் புறஙகூராது நேரே யெமக்கு ச் தெரி 
விக்கின், நன்றியநிவுடனதனைச சிரசாகவ௫த்து ௮,ச்இிரு த்த 
தீதையுச்தழுவி இரண்டாம்பதிப்பில் இருத்தி யச்சிட நிச்ச 
யித்இருக்ெறனம், கிற்க;--
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அமாதிமுத்தனாகெ பெருமான் அமாதிபெச்தர்களாதிய 
ஆன்மாக்களின் அகாதிமலத்சை நீக்குவான் அகாதியிலேயே 
திருவாய்மலாச் தருளிய வேசாகமங்களின் இரக$யார்த்தங்க 
க் கரதலாமலகமென வெடுத்சுக்காட்டிச் தருக்க நியாய 
ஙகளால் வச்சிரலேபமாக சாட்டும் இரிபகாரகதகங்களி னுண் 
மையை விளக்கும ஞானசாத்திரங்களாகிய சித்காகதசாக்க 
ஈநகளு ளிதுகாறும அச்சிட்டவை நீரக: அடியித்குறித் ர 
மற்றவை, அவரவர் அபபோரைக்ஈப்போறு வாசி துப் பல 
Maries செய்வகைசெய் துய்வசற்குப பத்துபபாரங தொ 
ஸ்ட ஓவ்வொரு சஞ்ரிரை, சென்னை அண்ணாபிள்ளே விதி 
ஈ0௨-வது கழவிலக்கமுள்ள இரகம்தில் ஸ்தாபிர 30௨ ரம 

மு இத்து தியலாஜிகல் HF HUB BI TH Cow op 
ui gest on ATACLO gm THY HGF i OTTO FZ Ha HB 
TSM LD, 

சைவெதிசிற்கும சிவப்பெருஞ்செல்வாகள் யாமசொ 
ஸஎ்டமுயற்சி இடையூதின்றி முடியுமவண்ணம் அ சாவதிப 

ராம, அடியிற்குறித்த பிரதகள் ஒவ்வொன்றிலும மூன் 

அம்குநமுறையாதிருக்கினும் இன்னும சிலவுளவேல் மேலு 
பெறும் உதவியாமாகலின், பிரதிகளுடையாா உதவிசெய்ய 
விருமபுவமால் மிகுதியும் சிவபுணணி.பமண்டாம  அங்ங 
எம் உபகரிப்பவர்க்குச் சஞ்சிகைகள் இலவசமாய்ம் கொடு 

ந்துவரப்படும, 

ராஷமிர்தம் உனா, ித்தாக்தவசனபூஷணம், சித்தாந்தபரிபாலஷை 
தததுவப்பிரகாசம், சைவபூ௨௩ணம, தருச்சபரிபாஷை, 
பாமசதிமிரபானு. நித்தார்தவிலச்சணம்.  சைவபரிபாமைக, 

சென்னை, 
ஸாவதாரிஸஹ் aT “தீர,



௨ 

சிவமயம், 
6 க சிறப்புப்பாயிரம், 

concen eration 

வாக்குமனக்கெட்டாத வான்பொருளேயென்பவ் தத 
நீச்யெருள்சரச்ச வேநினைந்து- பார்ச்குட் 
சரவணனென்றோர்சாமச் தாங்கில்க்துகீட்டை 
விரவுமருளால் விளக்கிற்றால்,  . 

நிலைமண்டிலவாசிரியப்பா, 

காமருகலஞ்செறி சல்வியுஞ்செல்வமு-மாமிருபொருளுமிக் சமை 
நீதொளிர்காஞ்சியி, லெங்குந்தமது€ சொய்தியவறம்வளர் - செங்குந்தர் 

லத்திடைத் திருச்சசவுஇத்தோன், றிருவாவதுறைச் சிவஞான தே 
க-னருளாலொருமொழி யரும்பொருஏறிந்தோன், புகலுமக்தேசிகன் 

பொற்பதமுடி.புனைம-தகமூழ்கச்சி யப்பவாரிபனாற்,பஇபசபாசப்பண 
பினைத்தெளிர்கோன்-றுகபெறிறப்பொடு சுவர்ச்சபுரத்துறை, சவப் 
பிரகாச சற்குருவருளா - ஓ.வப்புறுபஞ்சாச் கரநிலையுணர்க்தோன், நிரு 
ப்போரூர்வருகசிதம்பரதேவன்- உரப்பெறமுத்தி முழி.வுதேர்தவத்தோ 
ன், மாசர்தனமண மல்குமக்காஞ்சியி-லாரர்தருத்திரே சற்காலயஞ்செய், 
தீச்கச்சியப்ப வையனாலணிவளச் - தொக்கவண்டுவிடு தூ.தம்பதிற்றப், 
பத்தந்தாதியும் பசர்சழினெடி லும்-புத்தமிழ்தெனச்சுவை யுறப்புகல்வி 
தீதோன், வலைத்தலைமானென மாழார்இி$மெனை-யலைத்தலைச்செயும்பவ 
வரந்தைதர்தா, வுன்னருந்தத் தவ வுணர்வுதந்சாண்டோன்-பன்னு?ர்ச் 
சரவண பஙதேகன்£ர், செறிதருவீட்டு செறியுண்மையமுயர், வண் 
மைசேரொருபா வுண்மையுபசேசமுச், துரிசறுபஞ்சாக் கரவதபூதிய, 
மாசறுயவுப தேச$த்தாந்தமுஞ், சித்தறிலைதரு மு)த்திமுடி.வுங், கருவே 
றரச்செயு மொருபாவொருபதும், சன்ன2பவத்திற் சார-வுன்னுமிப்பு 
வியினோ ர௬ுயவருளினனே, 

இர் தாலாசிரியாமாணாக்கருள் 

ட காஞ்சி-ஸ்ரீகச்சபரலயமுதலியாரியற்றிய து. 
் 4 சிதம்பாதேவரொன்றத் - திருப்போரிமின்சண் எழுச்தருளியி 

ழர்த சுத்தாச்வைத சித்தார்த சைவாசாரியராபெ ஆ.௫சைவனா,



நூலாசிரியரீவணக்கம், 
mentee erence 

ஆசணமுனாசெயங்காசணன்பசுபஇ 
பூசணன்புனிசன்பு. ர சனணிருமல 
ஒயிர்கீகுயிராய்நின்றுணர் த அங்கடவு 

ளனாதிழு,த்திச்சிவனாலடி. க 
ழமர்க்தறசால்வர்க்கோஇ.பவர்களுக் 
கஞ்செவிரகிறறையவருளியபெரியோன் 
றன்னுருவாக்கவெண்ணுருக்சொண்டு 
கெளரிதவஞ்செயுங்கம்பாகஇருழ் 
காஞ்சியம்பதியிர்கண்ணுற்றமர்ந்த 
சரவணனானசாமியெம்பெருமான் 
பொறிபுலன்கரணம்புல்வியவிடயப் 

புலால்கவர்சாயெனும்டொல்லாப்புலையேன் 
சண்டன2கொடி. யேன்கள்வனென் மெண்ணாது 
பரிசம்பாவனைபார்வையிம்ஞான்றிற் 
295 இசச்கையாற்றிருவடி. குட்டி. 
யுனற்கருமொருபாவண்மைப்பொரு 
ளெனக்கருள்செய்தயியல்பினையெண்ணின் 
மூ ச்தியில்கிச்தங்கண்டாசையுற்று 
மூ;தற்குருவானமுானர்ச்சமையரடையொடு 
தருக்கம்விட்டுச்ச2 த வமாண வங் 

கழன்றுசானே தலைவனென்றோத 
வருட்டெரிவா ற்பினுக்தலைவனானென்னல் 
மேலும்பிரமமென்னலுமொரீஇ 

விளங்கறிவொன்கிச்செயல்ற்றின்பப் 
பெருக்சொத்ததுவாய்நீயறவ ஈழென் 

OA pu gO pts Bei sn cir her DLs 
மறவாவெனவுஎ்ளதிசயர் தருமே, 
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a.. 

சிவமயம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

ஒருபாவுண்மை 
உபதேசவுனாை, 

  

உரையாரிரியரருளிய உலாப்பாயிரம், 

எனையொழித்தொளிர்பேரின்பவீதெவிடு 

முூனைவனைக்குஞ்சரமுகவனையிறைஞ்சுவாம், 

நூற்பயன், 

ஒருபாவுண்மையுபதேசமெனும்பாவினுக்துரையிதனை த் 
தெரிவாரின்பவீட்டினையேசெறிவாரிதனைத்செரியாதார் 
கருவாயினிற்பட்டொழியாமற்கறங்குபோலமூவுலகும் 
இரிவாரிதற்கொளாயமிலைத்தெரிர்துசெளிமின்றவத்தீரே, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

கணவனை 
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உ 

சிவமயம், 

இிருச்சிற்றம்பலம், 

ஒருபாவுண்மை 
உபதேசவுரை, 
IL 

மேத்திசனினித்தியங்கண்டாசையு ற்றோன் 

முதற்குருவாற்சமையடைதருக்கம்விட்டுத் 

தத்துவமுமாணவமழுங்கழன் றுகானே 

தலைவனெனலருட்டெரிவாற்றலைவனென்னல் 

மெத்துமமதையிற்பிரமமென்னநீங்கி 

விளங்கறிவினொன்றி%ஃ செயலதிறோங்கின்பதீ 

தொத்ததுவாய்த்தானறவாழ்க்திரு ப்பனீதிங் 

கொளிரொருபாவுண்மையுபதேசமாமால், 

என்பது இவ்வுல்சத்தின்சண் மேன்மைபொருந்திய பக்குவ 

இினாலே பலவசைப்பட்டிருக்சின்ற தேளதிப்பிரபஞ்சத்ைத யனித்தி 
யமென்று கண்டு, நித்தியமாயுள்ள மோக்ஷத்தினிடத்திலே யதிமோக 

முற்றிருக்செளோன் சர்வ த்திற்கு முதன்மையாயுள்ள ஞானாசாரிபலாத் 
தேடி.க் கண்டு, ௮வலா வணங்டுத்துஇத் த, மெய்ப்பொருள் வினவி, 
ஞானத$்ஷையைப்பெற்று, அவரலுகச்செசத்தினாலே தானடைந்து நிற் 
இன்ற சமையஈடையபினையும் ௮ச்சமையவாசனையா ஏவின்றசொண் 

.. உ விஜரயற்ரோங்கெென்பதும் பாட்பேதம்,



2 ஒருபாவுண்மையுபதேசவுனா. 

டிருக்சின்ற தருக்கங்களையும் விட்டு, அதற்குமேற் பிருதிவிமுதனாத 
மிராயெ தத்துவங்களையும் தன்னைப் பேரந்சகாரமாய் மறைத்துநிர் 
ன்ற வாணவமலத்தினையுங்கழன்று, அவைகளைகச்கழன்று நிற்டுன்றவ 

னானேயென்னு மமபிமானத்தா லவைகளனைத்தினுச்கு கானே தலைவ 

னென்ின்றது மதற்குமே லருட்டெரிசனத்தானானே தலைவனென்டன் 
றன மதற்குமேல் முன்ன நீங்பெ வாணவத்தின் வாசனாபலத்தான் 
மிகுந்த மமதையினால் கானே பிரமமென்கின்றது நீங்ி௮வைகளை சீங் 
இயவிடத்து விளங்கிரிற்டுன்ற பேரறிவாயெ Agar sO shes, 

அதிவிரண்டறப் பொருந்தித் சற்செயலற்று நின்ற தற்செயலறுதியில் 
இங்கிரிற்கின்ற பேரின்பமாகிய மோக்ஷானந்தச்திற் கலர்தமுந்இி, ௮ம் 

மோசக்ஷானநர்தமேமாய்த் சானென்னும் போத மோரணுவளவும் தோன் 
ரம லானந்தாதீதமாய் வாழர்துகொண்டிருப்பன், இங்கனங்கூறிய 

விப்பாட்டொன்று மிவ்வுலகத்தின்௧ண் பிரகாசிக்கின்ற ஓரபாவுண் 
மையுபதேசமென்னும் பெயரசாம், 

ஆல்-ஈற்றசை, இதிலாசையற்ரோனென்றதை முத்திசனிலென் 

தனோ?ிம், நானேயென்றதை யருட்டெரிவாலென்றதனோடு மெச்து 
மமதைபிலென்றதனோடூங்கூட்டி. ப் பொருளுராத்ததெனவறிக, முதற் 
குருவாலென்றதை ஐங்கின்பச் தொத்ததுவாய்த்தானறவாழ்ந்திருப்பு 

னென்ற £ருய் ஆங்காங்குமொட்டிப் பொருளுரைத்துக்கொள்க, 

மேல்விதப்பு. 

மேன்மைபொருந்திய ஃபச்குவத்தினாலே பல்வகைப்பட்டி. ரக 
ன்ற தேகாதிப்பிரபஞ்சத்தை யறித்தியமென்று கண்டு என்று முதலி 
லே தோன்றாப் பொருடோற்றுவித்துராத்ச தென்னையென்னில்;-- 

சோதிநிஷ்களமாய் நிற்கின்ற பரமசிவ மான்மாச்களிடத்துவைத்த 

பெருங்கருணையாற் பாசங்களை நீக்கு முத்தியடைவிக்கும்பொருட் 
டனதிகேவலத்திற் களிம்புதோய்ந்த செம்புபோ லறிவின்றி மூழ்க 
டெக்கு மான்மாக்களைச் சகலத்தில் வருவித்து, சனுவாதியைச்கூட்டி,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, ௩. 

இருவினைவழித்தா யின்பதுன்பங்களைத தய்ப்பித்து, தானுக் சலந் இர் 

ந்சமூர்த்தியாகச்சகளிகரித்துநின்று,புத்கபூர்வ த்தினாலு மபுத்திபூர்வ 2 , 
லைஞ் சரியை இரியை யோக ஞானங்களாகயெ வுபாயவுண்மைகளினா 
லஞ் செவெபுண்ணியங்களை வருத்துவிக்க, ௮ச்செவபுண்ணியங்களின்மிகு 
யான் மலபரிபாகமெய்திச் சத்தினிபாதம் பதர் திருவினை யொப்புறு 
நன் முதலிய மேன்மைபொருந்திய பச்குவமெய்தினர்ச்சன்றி ய௪த்ச 
அக்கமாயுள்ள சேகமு மதனைச்சார்ந்த விந்திரியாதி கரணங்களு 

மத்சேகத்துக்டெமாய் நிற்சென்ற புவனங்களு மவைசளினின்று புரிக 
குஞ் சத்தாதி விடயங்களாகய போகங்களு மவைசளைப் புஏத்தற் 
குதீவியாய் கிற்கு மிளமையுஞ் செல்வு முயிர்ச்சார்பாயுள்ள கம்பங் 

ஈளுமாடெப பலவகைப்பட்டி ருச்சன்ற சேகாஇப்பிரபஞ்ச வாழவுகள் 
அனைத்சையு மரித்தியமெனக் காணப்பட்டதாகையான் முஈலிலே 

மேன்மைபொருந்திய பக்குவச்சனாலே பலவகைப்பட்டிருக்கற 
தேகாதிபபிரபஞ்சச்தை மகித்தியமென்று சண்டென்று தோன்ருப 

பொருடோற்றுவித் துனாதச செனக்கொள்க, 

இதனான் மேன்மைபொருந்திய பக்குவமெய்தினரே சேகாிப் 
பிரபஞ்சவாழ்வுக எனைத்தையு மநித்தியமென்று கண்டு நிற்பரென்ப 

தாயிற்று, 

இதில் சோதிரிஷ்களமாய் நிற்டுன்ற பரமிவ மான்மாக்சளிடசது 

வைத்த பெருங்கருணையாற் பாசங்களை நீக்டி முச்தியையடைவிக்கும் 

பொருட்டுச் சகளீகரித்து நின்றதென்றதர்குப் பிரமாணம்-- 

தணிகைப்புராணம், 

ஆசலாலானினதுமவ்வாறமருளியபொருள்களுர்தமுவிச் 
சோிநிட்சளமாய்கின்றிடி.இுயிரின்றுரிசரூதெனச்சருணையினான் 
மாதர்சோசகளவடி.வுசொண்டி ருர்சவ.ர தனைவழிபடப்பெற்றோர் 

கோதுறவினளைசண்முழுவதந்துமித்துக்குறுகுவர்சிவபுரத்தவன்பால்,



௪ ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரா. 

ஆனந்தருத்திரோசர் பதிற்றுப்பத்தர்தாதி, 

குநியேதுமில்லானென்குறிமா த்றக்குறியேற்ரா 
னறிவாஎனானந்தருத்திரேசம்பதியா 
யுறைவானென்பதியெனக்கிங்கொழிக்கிற்பவிளமாவின் 
மூறிமேனிதரித்தானென்முடைமேனிகழிப்பவே, 

செய்யபொன்னுருவானென்று வெண்பொடி. திமிர்ர்சானென்று 
மையனாயாண்டானென்றுமானந்தருச்திரேசத் 
துய்யவேரின்றானென்றுமோதிடப்படாதேலெந்தாய் 

பொய்யிருள்கழுவியாரோறின்னடி. ப்போதுசாண்பார். 

609. ever Dali @ gira. 

வானமுதற் - பூசமூதற்காரணமாய்ப்பூத்தபவுதிகமாய்ப் 

பேதமுமானபெருஞ்சோதி - கோதகன்ற 
சிற்றறிவுக்குள்ளேசெறிர்து திருமேனி 

முற்றுமெடுத்தமுறைமையான். 

௮னாதிசேவலத்திற் களிம்புதோய்ந்த செம்புபோல்றிவின்றி சூழ் 
இக்டெக்கு மான்மாக்களைச் சகலத்தில் வருவித்துத் தனுவாதியைக் 
கூட்டி மிருவினை வழித்தா யின்பதுன்பங்களைத் அய்ப்பிக்குமென்ற 
தற்ருப் பிரமாணம்-- 

குமாரச்சுவாமிகள்தோத்திரம், 

உன்பெருங்கருண்யைமறர் துமலமயமாடியொளியிழர்தறிவுமாழ்பு 
மிமூடுரெல்லெனக்களிம்புதோய்செம்பென்னயுவருடையளக்சாரன்ன, 
வன்பெரும்பாந்தள்வாய்மணீயென்னதீயுண்ட வல்லிரும்பென்னராளு- 

மறைவுண்டி ருந்தவெனைக்கருணையாற்சசலத்தில் வருவித்துவினைவபத் 

தா, யின்பதுன்பங்களைத்துய்ப்பித்துமல்பாகமெய் தமாறறிந்துகுருவா- 
யெழூந்தருளிவந்துதிரு வடிரூட்டி.ஞானநிலை யிதுவென்றுசாட்டி.யாணி



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, டு 

.., நின்பெருங்கருணையினையென்னென்றுசொல்லுசேனெல்லைக்குமாச 

சாமி-நித்தபரிபூரணவகண்டவழட. வாய்கின் றநின்மலானந்தகுருவே, 

கச்சியப்பசுவாமிகள்தோத்திரம், 

தானெனைமுன்னிருளமும் தசாளருட்கைகொடுவெடுத்துத்சனுமுன்னா 
மீனமில்சிற்றொளியுதவியிருவினைகாண்பித்தருத்தியிருட்பாகத்தி [ன 

லானவருட்பதிவிலருட்குருவடி. வாயெழுர்தருளியடி. சேர்வித்தா 

னீனமிலாவடதுறைக்கச்சியப்பதேகென்மெட்டெழிஓளானே, 

தானும் தலம் நீர்த்த மூர்த்தியாகச் சகளிகரித்துகின்று ௮புத்திபூர் 
வமுதலாயுள்ள சிவபுண்ணியங்களை வருத்துவிக்குமென்றதற்குபு பிர 
மாணம்- 

ஆனந்தருத்திரசாகழினெடில்விருத்தம். 

மூர்த்தியுக்தலமுந்தீர்த்தமுமாெடனேர்கறிவுருவண்ண மொய்ச் 
தெழுமருளாற்புண்ணியமாக்கிமுன்னறிவறப்பலவிளைத்துச், சேர்த்சக 
ச்சரியைகான்குமேலாகத்திகழுமர்நான்கையுஞ்செறித்துத் திருத்தநின் 
விரகையுள்சயுள்ளுருகாச்சிறியனேன்றனையுமாண்டருளாய், பார்த்தலை 
சாதமிறுதியாக்டெர்தபலவகைத்தத்துவங்கடர்து பகையுறவிறந்தவுயிர் 
நிலைகடந்துபணிகொரங்கருத்தினேவாட்டி, யார்த்தபேரிசையினருளை 
யுங்கடர்திட்டறிபவர்க்கறிவுறஞ்சசமே யழடைடிடக்குங்காஞ்சிவீழ் 
திருந்தவானந்தருத்திரசரனே, 

சித்தார்த தெரிசனம், 

மூர்த்தெள்சேவித்தத்துச்சிர்த்தத்துண்மூழ்யெத்சஞ் 
சேத்திரத்திற்சென்மித்தத்தும், 

அபுத்திபுத்திபூரூவத்தாலாங்கிருசாலெய்திச் 
சபுத்திவருமாவிதுலங்கும்,



ஒருபாவுண்மையுபசேசவுமா. 

செய்வஞ்சிவமென்னுஞ்சித்சமுண்டாமக்கணமே 
யுய்யுகெறியுண்டாமுயயிர்க்கு, 

ஈசனடி.யார்க்சாணிலென்பருடுக்கைகுவித்து 
மாசில்சரிதைக்குள்வரும், 

சென்றாலயர்தோறுச்£பமலஇட்டுருகி 
நன்றாமலர்தொடுக்குகாடு, 

பருப்பதங்சேதாரம்பகர்காசிகாஞ்சி 

இிருப்பதிநற்காளத்திரி, 

ஈசனிருக்குமிடமீதெல்லாஞ்சென்றில றஞ்சிப 
பாசமறுக்கும். பசு, 

முூன்னோன்சரிறைழுற்றிமு ற்கிரியைவக்்சணைந்திட் 
வ்னுசுத்தியைக்இனையுற்று, 

மிருச்சிசைலிங்கத்தின்விதிப்படி.யற்சிக்கின் 

மரித்தல்பிறப்பகற்றுமால், 

மன்னும்படி. சத்தின்வாணவிங்கமேயதிகம் 

பன்னுசுயம்பா சலினாற்பண், 

ஒளவைக்குறள். 

உள்ளத்தினுள்ளேயுறப்பார்த்தங்கொண்சுடரை 
மெள்ளத்சானற்சிக்குமாறு. 

பேராச்கருத்தினாற்பிண்டச்தினுண்ணினைர் 

தா.ராதனைசெய்யுமாறு, 

பத்தியாலுள்ளேபரிர்தரனைத்தானோக்கல் 

முதிதிக்குமூலமதி, 
சிதா. தெரிசனம், 

அந்தரியாகப்பூசையாலுமசர்தெளிந்து 
சிந்திசயோகத்திற்செலும்,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, at 

ஆதாரமாறுங்கண்டப்பாற்பாவெளியி 
னாதாந்தவின்பத்தைகாடி.. 

ஊனமிலாயோகத்சைச்சின்னாளுழச்சியொரீஇ 
ஞானத்தைச்சாவுமுயிர்நாடு, 

சசனருணூலையெஞ்ஞான்றுசகாண்பமெனு 

மாசைபெருகுமது, 

சிற்றம்பலகாடி.செல்காலச்திரங்கல், 

ஊஉனழித்திட்டென்தமொழியாதவீதெரு 
ஞானகுருவேணுமென்றுகாடாதிருக்தனமே, 

அங்கமலர்த்தாளிரண்மென்றேதலைக்கொண்டு 
பொங்குமலம்போக்காமல்புலன்வழியேபோகனெமே, 

பூசவுடலம்பொருளல்லவென்றுணர்ர்த 

போதந்தனைமுன்னேபொருர்தியிடப்பெற்றிலமே, 

இருவண்ணாமலையையா தசகாரியம், 

அபுத்தியாற்பு ததிதன்னாலகச்சரியா திநான்காற் 
சுபுத்தியோடந்சரான்காற்றோன்றுமேசவ தன்மங்க 
ளுபத்திரமின்றிப்பத்துமொன்றன்பின்னொன்றுதோன்றஞ் 
சுபச்தினான்மலங்களெல்லார்துடைத்துயிர்தோன்றுமன்றே, 

௮ச்செவெபுண்ணியங்களின் மிகுதியால் மலபரிபாகமெய்திச் ச.ச 
னிபாதம்பதிர் திருவினை மொப்புறுதன்முசலிய மேன்மைபொருந்திய 
பச்குவமெய்தினர்க்கென்றதற்ருப் பிரமாணம்-- 

பஞ்சாக்கரப்பஃ்றொடை, 

வர்தபெரும்புண்ணியத்தால்வாய்த்சமல்பாகத்தாம் 
நர்தசத்தசேர்வீனைதாமொப்ப,



௮, ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, 

ஆனக்தருத்திரேசர் பதிற்றுப்பத்தக் தாதி, 

தானேவல்விருட்டெர்சஞாட்பினாக்கைதர்துமனமாதியாற்றழைத் 
FET, மானாதுபொருத்திமலபாகமாக்கயெருட்பதித் தச்சன்மநேராக்க 

யாண்ட, வானேயுமானந்தருத்திசேசவரதனைமாவடி.முளைத்தமாணிக்ச 
தீசைச், கானேயுமலர்தூவிக்கருணைசோக்கிச்சரைந் தருப்பணிகடப் 
பாறுவதென்றே, 

இருவண்ணாமலையையா தசகாரியம, 

பக்ருவர்சன்மமூலம்பரிபாகம்பாதமொப்பு 
சற்குணக்குரவன்சாற்றுஞ்சத்தியசத்தமெல்லா 
மிக்ரெமத்தினாலேயிடரிலா தறிந்த£வ 
னச்சணம்பிறவிநீத்தேயளவிலாசுகமாரும்மே, 

இத்தா த தெரிசனம். 

வினையொப்புபாகம்வியன்சத்திபாதர் 
தனையெய்துமெய்தந்தரம். 

கத்தியைப்போற்பாவங்குலக்சொழி போற்புண்ணிபங்க 
ணீத்தார்க்ரெண்டுநெருப்பு, 

நாடுவினையொப்புவந்தரா தாந்தயோகருக்கிங் 
கோடுந்திரவியமுமொன்று, 

இருவினையொப்புற்றவுயிரிதயத்தானச் 
இருவம்பலமிறைக்குத்தேர், 

காஞ்சிப்புராணம், 

இருவினையொப்புவாயந்தபருவம்வச்செய்தலாலே 
மருவருந்துறச்கவைப்பினரசியல்வாழ்க்கைதன்னை 
யருவருத்துவர்த் தச்காவற்சிறையிடையசப்பட்டோரின் 
வெருவரும்பதைக்குமஞ்சும்வேறிவைகருத்திட்கொள்வான்,



ஒருபாவுண்மையுபதே௪சவுரை. Sa 

௮ழியுமிவ்விடயவாழ்விற்களித்திரு்கசதோகெட்டேன் 
பழிபவக்சடலிற்காலப்பார்தள்வாய்டெர்துநாணேன் 
வழிமுறையறியாமாயவல்லிருட்படுகர்ச்சேற்று 
ளிழியுமூர்ப்பன்றியேபோலுழச்சவென்னறிவுகன்றால், 

மகாவாக்கியத௫௪காரியம், 

சற்குருவினருளாலுந்தவமுடி. வின்பயனாலுஞ்சனனீ£மச் 
சிற்சனவாழ்வடைவதற்கேசிர்சைசெயுர்திறமுடையேராச 
நிற்குநிலைசா தனங்களொருகான்குமறைகான்குநீர்தியோக 
வற்கமொசெகலகலையுர்தெரிர்துஞானகெறிவருவராமால், 

மேன்மைபொருர்திய பச்குவமெய்தினசே யசுத்ததுக்கமாயுள்ள 
சேகமு மனித்தியமெனக் சாண்பரென்று கூநியதற்ருள் தேகமசதத 

மென்றசற்ருப் பிரமாணம்-- 

திருக்கடைக்காப்பு. 

என்பினாற்கழிரிரைத்திறைச்சிமண்சுவரெறிர்திதும்மில்லம் 
புன்புலானாறுதோல்போர்த்துப்பொல்லாமையான்முகடுகொண்டு 

முன்பெலாமொன்பதுவாய்தலார்குரம்பையின்மூழ்டொதே 
யன்பனாரூர்தொழுதுய்பலாமையல்கொண்டஞ்சனெஞ்சே, 

நிணங்குடர்தோனரம்பென்புசேராச்கைதானிலாயதன்ரூழ் 
குணங்களார்ச்கல்ல துகுற்றரீங்சாசெனக்குலுங்கனொயே 
வணங்குவார்வானவர்தானவர்வைகலுமணங்கொடேத்து 
மன்ிங்கனாரூர்தொழுதுய்மலாமையல்கொண்டஞ்சளெஞ்சே. 

தேவாரம், 

கால்கொடுத்திருகையேற்றிச்கழிரிரா த்திறைச்சிமேய்ந்து 
தோல்பநித்துஇரநீரா ந்சுவொடுத்திரண்வொச 
லேல்வுடைத்தாவமைத்தற்கேழுசாலேகம்பண்ணி 
மால்கொடுத்தாவிவை த்தார்மாமறைச்சாடனாரே.



௧0 ஒருபாவுண்மையுபதேசவுமா, 

திருவாசகம். 

பொத்தைழன்சுவர்புமுப்பொதிர்துளுத்தசம்பொழுயெபொய்க்கஉளா 
யிச்தைமெய்யெனக்கருதிறின்றிடர்க்கடற்சுழித்தலைப்படுவேனை 
ம ததுமாமணிமாணிக்கவயிரச்சபவளத்தின்முழுச்சோதி 

உத்சனாண்டுதன்னடி.யரிற்கூட்டி யவ இசயங்கண்டாமே, 

புறச்தோல்போர்த்தெங்கும்புழுவழுக்குமூடி. 
மலஞ்சோருமொன்பதுவாயிற்குடிலை 

மலங்கப்புலனைந்தும்வஞ்சனையைச்செய்ய, 

காலடியார், 

தோற்போர்வைமேலுந்துளைபலவாய்ப்பொய்ம்மறைககு 
மீப்போர்வைமாட்டிச் தடம்பானான் - மிப்போர்வை 
பொய்ம்மறையாக்காமம்புகலாகுமற்றசனைப் 

பைம்மதியாப்பார்ச்சப்படும், 

உலகாம்பிகைதுதி. 

ஒன்றுமலச்செடிலொன்பதபீறலவ்வொன்பதிஐ 
நின்றுமலச்செடி.ல்வீசுமெர்கேமுகீர்வட்டனறைச் 
கன்றுதுடைப்பினும்போகாதபாழ்த்தவருவருப்பை 
யென்றுதுடைப்பனுலகேரரசமிதிலுசன்றே, 

இராவிடமாபாடி.யமுனிவரர், 

பர்தவுடல் வீண்பாடு பட்டிவுடல் சிதற 
கந்தவுட லொன்றுச்சா காதவுட - விந்தவுடல் 
வைத்துப்பார்ச் தென்ன வலியவுயிர் மாய்ததச் 

செத்துப்போ னாலுரல்ல சே,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுமா. ௧௧ 

இளசையமதாதி, 

தவறுமிக்சிழைத்தோன்கழுத்தினிவிறைவன்சாற்றொளுப்புழு ச் 
தலைசாயை, யவமுறப்பிணித்தால்முகஞ்சுளித்தழுங்கி யருவருத்சரை 

மனையிரந்து, ஈவில்பிணிப்பகற்றவிழைவரேயல்லானன்செனமதிப்ப 
ரோவதுவே, புவமையென்றணர்ச்தோருடலையோம்புவரோவிளசை 
வாழொருவனைமறந்தே, 

தணிகைப்புராணம், 

சமணியசகடமேயாயினும்பவ்வீசத்சங்குறின்விழைஞரும்பற்ரா 
ரமிழ்தமேயானுந்துய்ப்புறிற்பவ் வீயாக்குமிவ்வடற்புக.ரறிந்து 

மிமிழ்தரப்பற்றுமடவருக்குரைத்துமென்பயன்றநீர்த்சமாடி.டி.னு 
முமிழ்முடையாக்கைசுசியுருதிறைவனுண்மைதேர்க் தயிர்சச்சியறமே 

சேகர் துக்கமென்றதற்குப் பிர மாணம்-- 

இிருக்கடைக்காப்பு, 

செடிகொணோயாக்சையைம்பாம்பின்வாய்த்தேரைவாட்ச்சிறுபறவைக் 
கடி கொள்பூர்தேன்சுவைத்தின்புறமாமென்றுகருதினாயே 

மடி. சளால்வானவாமுன்பணிர்தன்பராயேத்துமுக்க 

ணடி களாரூர்தொழுதுய்பமாமையல்கொண்டஞ்சனெஞ்சே, 

ரீதியால்வாழ்கலைராள்செலாறின்றனறித்தநோய்கள் 
வாதியாவா தலானாளுராளின்பமேமருவினாயே 
சாதியார்கின்னரர் சருமனும்வருணர்களேத்துமூச்ச 

ணாதியாரூர்தொழு துய்யலயாமையல்கொண்டஞ்சனெஞ்சே, 

சித்தாந்ததெரிசனம். 

அ௮ன்*னயகட்டில்னேக தயொன்சொல்கே



லே ஒருபாவுண்மையு uC gray aor. 

பிறக்கும்பொழுதுமிரும்பேரி$ும்பைபின்னுர் 
துறக்சமூழியாத்துயர், 

குழர்தைபருவத்துங்குமார பருவச் 
தீழுர்துதுயருக்கணு, 

ஞானவிளக்கம். 

காமாதியாலுங்கடுவெம்பசியாலுஞ் 

சாமாறுந்துன்பமதைச்சாற்றடுலேன்-கோமானே 
யெண்சாணுடம்பாலேபட்டதயொன்சொல்சேன் 

புண்பாலில்வேனுழைர்தாற்போல். 

தீணிகைப்டிராணம், 

கருவினின்மழவிற்கற்குங்காலையிற்பருவமாறிற் 
பெருயெபொழுதிஜோயிற்பிரிவினிற்பகையினீட்டும் 
பொருள்வயின்வேட்டதெய்தாப்புன்மையின்முதுமைசன்னின் 
மருவியதிழப்பிற்சாவின்வன்றுயர்மனிதர்ச்குண்டே. 

வேதகிரியீஸ்வராதோத்திரம், 

ஆயுதரந்தனிலேயும்டொழுதுமைம்பேரி_.ராகுமடு லத்துறுறுகு 
ழவிப்பருவத்தறியாமையினிட ரா,மேயகுமாரத்திடர்காமத்தாலெழின்ம 
னைசுதொனவே யேயும்பொழுதுமிடர்பிணியாலிடரிலதாமிடி வந்தாற், 
காயும்பசியாலிடர்பின்னனை இரைகாணுறுபோதுமிடர் காலனுதித்திட 
போ துறுமிடனரைக்கடவுண்ணீயறிவாய், மேயவிடர்க்சடன்கூழ்குமெ 
ளைச்சுகவேலையினீவைப்பாய் வேதூரிட்பவசரோகவயித்தியவேணிமு 
ழ.ச்சனியே, 

சிவதருமோத்திரம். 

சாலையின்மல தஇனற்சடி. து. துன்பமே 
சாலவும்பசியினாற்றளர்வருச்சியின் 
மாலையிற்சாமரோய்மலியவாடுவர் 
வேலைகடோறுமிடர்விளையும்விஞ்சியே,



ஒருபாவுண்மையபதேசவுரை, ௧௩ 

ஆனநக்தருத்திரோசர்பதிற்றுப்பத்தரதா தி, 
சாலையின்மலகோயுச்சிக்கடும்பசியுடற்றுர் துன்ப 
மாலையிற்காமபீழையிடையிடைமற்றனர்த 
மாலையிற்கரும்புபோன்றேனானந்தருத்திரோச 
மேலைவல்வினையேராமைவிழுத்தகுகலப்புவையே. 

இன்னலேயாக்கையென்னப்பட்டனவெயையுமாவிக் 
சன்னததெரிதராமையானந்தருச்திரோசன் 

றன்னை நன்றடுத்தும்போக த்தனுக்களையிரத்திநெஞ்சே 
பொன்னடி. ப்போதேவேண்டச்சச்சதுபுகழ்ர்துவேண்டே, 

வைராக்கியதீபம். 

உடலிதுற்பவத்தோனாம்பெருந்துயா மாய்ர் துறகணத்்தயரினெ 
ண், மடங்காலிடையுளதிதிச்சட்டியாமூப்பறிவோங்களெமையிற்பிணியு 
விடத்தும், விடலரும்பசிசோய்காமநோய்சணிப்பான்மிகுபொருடே 
டுதறுயரீண், டடையினுமசனைக்சாக்குதறுயர்வேர்தாயினுமிகுகரா ந் 

ouGr, 

இளமையிற்பிணியற்னொருகுடைநிழற்$ழிருநிலம்முழுவ தும்புரச் 
கும், வளமைபெற்றுடையமகற்குமெப்பொழுதும்வருங்கொல்க. ற்றெ 
னும்பயத்தானு, முளமிகப்பறைநின்றறையுமேபுவிமீதடையரோமற் 
ஹையரின்பங், களிமிகுத்திிர்தெளிவிலாமைமின்மேற்காரியங்கரு ௮ 
ரர்சரரே, 

தீணிகைப்புராணம், 

இத்திறத்தினர்தள்மாந்தரேனையவுயிர்களெல்லார் 
தீத்தமக்கனந்தசோடி ப்பசைவராய்ச்தாச்சப்பட்டும் 

பொத்தியபசியிற்பட்டிம்பொழுதிருதுடற்றப்பட்டு 
மெத்தியதுயரத்தாழ்ந்துவிளிவனபல்லாற்றுலும்,



GF ஒருபாவுண்மையபதேசவுனா, 

சேகத்தை ௮நித்தியமென்று சண்டுநிற்றற்குப் பிரமாணம்-- 

திருப்பாட்டு, 

பரிந்தசுற்றமுமற்றும்வன்றுணையும்பலருங்கண்டமுசெழவுமிருட 
ல, பிரிந்துபோமிதுரிச்சயமறிந்தாற்பேசைவாழ்வெனும்பிணகனை 
த்தவிரந்து, கருந்தடங்கண்ணிபங்கனையுமினாச்சாலகாலனைசகடவுளை 
விரும்பிச், செருந்திபொன்மலர் திருத்தினைஈகருட்செவச்கொழுகதினேச 
சென்றடைமனனே. 

திருக்கடைக்காப்பு, 
சந்தையார்போயினார்தாயரும்போயினார்தாமும்போவார் லூ 
கொகர்சவேல்கொண்டொருகூற்றச்தார்பா. ச்சன்ரார்கொண்டுபோ 
செந்தசாள்வாழ்வதற்கேமனம்வைத்தியாலேழைகெஞ்சே 
யர்சணாரூர்தொழுதுய்யயாமையல்கொண்டஞ்சனெஞ்சே, 

தேவாரம, 

ஈடலைவாழ்வுகொண்டென்செய்திர்நாணிலீர் 
சுடலைசேர்வதுசொற்பிரமாணமே 
கடலினஞ்சமுதுண்டவர்கைவிட்டா 

லுடலிஞாடெந்தூர்முனிபண்டமே, 

திருவள்ளுவர், 

கெருஈலுளஜொருவனின்நில்லையென்னும் 
"பெருமையுடைசத்தில்வுலகு. 
குடம்பைதனித்சொழியப்புட்பறர்தற்றே 
யுடம்போடுயிரிடைரட்பு, 

நாலடியார், 

மலைமிசைத்தசோன்றுமசியம்போல்யானைத் 
தலைமிசைக்கொண்டகுடையர் - நிலமிசைத் 

அஞ்சிஞொொன்றெதச்துற்றப்பட்டாரல்லா 
லெஞ்ுஞரிவ்வுல்சத்தில்,



ஒருபாவுண்மையுபசேசவுனா, கடு 

யாக்கையையாப்புடைத்சாப்பெற்றவர்தாம்பெற்ற 
யாக்சையாலாயபயன்கொள்ச - யாக்கை 
மலைபாடுமஞ்சபோற்றோன்றிமற்ருங்கே 
நிலையா துரீதிதுவிடும், 

புன்னுனிமேனீர்போனிலையாமையென்றெண்ணி 
யின்னினியேசெய்கவறவினை - யின்னினியே 
நின்ரானிருக்தான்டெந்தான்றன்சேளலறச் 
சென்றானெனப்படுதலான், 

அனந்தத்திரட்டு, 

பிறந்தாரிறச்சல்பிழையாதெனவறிர்தா 
ஓறுந்துயரொழிர்தினியதுண்ணரினைவாரோ 

மறந்துவிடயத்துமயலுற்றிதெல்வானத் 
திறந்தவரையுச்சிவிமுவோனிடைசொளின்பம், 

இவஞானத்தியார். 

கருவினுளழிய சாயுங்கழிர்திடாதழிவசாயும் 
பரிணமித்சழிவ சாயும்பாலனாயழிவ தாயுர் 

தீருணனாயழிவதாயுக்தானரைத்தழிவதாயும் 
முருவவேயழிவேயானாலுன்ளபோசேபாருட்ய, 

பாடுதுறை, 

கெஞ்சிலேகட்டையடுக்கயிட்டூநீட்டி நிமிர்த்துக்கெச் அ தன்மூனன 
மஞ்சையுமுள்ளேயடுச்சிக்கொண்டி.ங்கானந்தமாயறிவாகவல்லீரே, 

௮ம்மையுமப்பனுங்கண்டி ருச்சவந்தசனாருமிர்கொள்வசன்முன்ன 
மும்மையுமுனையும்வேற தாகவுள்ளபொமுதேவுணரவல்லீரே, 

மச்களுங்கத்தமனைவிகத்தமாயவுடலெரிசொள்வசன்முன்ன 
நிட்களமானவறிவுதன்னைரின்வடி. வாசநினையவல்லீரே,



aoe ஒருபாவுண்மையபதேசவுரை, 

கருவைவெண்பாவக்தாதி, 

சென்றதுசாலஞ்சிெைசக்ததிளமைஈல 
நின்றதுசாவென்றுகினைர் தருக - மன்றி 
னடி.க்கன்றபால்வண்ணர்சாமமெண்ணாமார்தர் 
படி.க்கின்றநூலெல்லாம்பாழ், 

ஈலனழிசர்துமூப்படைந்துராணழிந்துசோயாற் 
புலனழிக்துசண்புதையும்போதி - லுலச , 
விறைவியொடும்பால்வண்ணாவென்றென்றுனையே 
மறுபெழைப்பேனோடி.வா, 

பட்டினத்தடிகள். 

. வினைப்போகமேயுறுசேகங்கண்டாய்வினைதானொழிந்தா ற் 
நினைப்போதளவுநில்லாதுசண்டாய்செவன்பா தந்தனை 

நினைப்போரைமேவுநினையாை ரநீங்னென்னிலையினின்றா 

ஓனைப்போலொருவருண்டோமனமேவெனக்குந்றவரே, 

பதிபசுபா௪விளக்கம். 
எக்காளிருப்பினுமிறப்பதநிச்சயம் 
பொன்னாட்டி.லிர்தரனாயினும்பொன்றுவு 

னன்னாட்கழியமுன்ஞானத்தினாலே 
தீன்னாலறிவதுசற்குருபாதமே. 

சித்தார்ததெரிசனம், 

நீர்க்குமிழிமின்ன ற்குமுண்டுநிலையில்லை 
யாக்சைச்சென்றெண்ணி௰றிர்து, 

தணிகையா்றுப்படை, 

ப்ல்வசைச்தொழிலும்பண்புறஈவின்று 
சிந்சைவழிச்செலுமைர்,துநிலைபெதீஇ 
யாள்வினைத்திறத்தினயசாயாக்கையு 

நீடின்திரியுசிலைமைராடி..



ஒருபாவுண்மையபதேசவுரை, er 

சேகத்தைச்சார்ர்த விர்திரியாதி கரணங்களு மநித்தியமென்று 

சண்டு நிற்றற்குப் பிரமாணம்-- 

பிரபுலிங்கலிலை. 

இர்தியமோரொன்ளாய்விட்டி.டி.ன்மற்றையொன்றசாரு 
மூர்தியமனமழிப்பமுற்றும்போமணிபபாம்பி 
னைச்தலைசகளினுளொன்றையரிந்திடின்மற்றொன்றாலஞ் 

சிந்திரிமிடறரிந்தரிற்நீர்ர்திரிமொருங்குமாதோ, 

- சிவப்பிரகாசம். 

காட்டி.டுங்கரணமொன்றுமில்லையேற்காணொணாதா 
சாட்டி யவிவர்ரான்ஞானஈணுகவுமொண்ணாமுன்ன 
மீட்டி. யதவ த்தினாலேயிறையருளுருவாய்வந்து 
கூட்டி டுமிவற்றைரீக்கிக்குனாகழல்குறுகுமாறே. 

சொக்கராதர்வெண்பா, 

எச்சாலமெய்க்சேயினாயிடுதலிற்திரிமோ 
வெக்காலமிச்சாணமிற்றிடுமோ-வெக்காலம் 
பேசானுபூதிபிறந்திடுமோவென்னுளத்தி 

லாசானேசொக்கநாதா, 

அகளறுபோதம், 

மண்முதலாய்சாதார்தமாய்வர்சதத் தவத்தி 

னுண்மையறிர்செல்லாமொழிர்தாயே-யெண்ணிவீது 
த்தீதுவா$ீதமெனச்சாற்றுக்காண்சைவமறை 

யத்துவாவெல்லாமற, 

சேசத்திழ் டெமாம்நிற்ட்ற புவனங்களு மறித்தியமென்ற சண்ட 
ரிற்றற்குப் பீரமாணம்-- 

Be



௧௮] ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரா. 

. திவஞானத்தியார். 

8 மண்டனில்காழ்வும்வரனத்தரசயன்மாலார்வாழ்வு 
மெண்டருபூதபேதயோனிகளியாவுமெல்லாம் 
கண்டவிச்திரமாசாலங்கனாக்கழுதிரதங்காட்டி 
யுண்டுபோலின்றாம்பண்பிலுலகினையசச்துமென்பர், 

ஞானசாகரவெண்பா, 
மன்னகர்மன்றுமனைவாவிகபற்கழனி 
பென்னதெனவர்தவர்சளெல்லையிலை* யின்னமது 
சொல்லவருவாருர்.துலைவரியரொன்றறிந்து 
நில்லதனைவேருகநீ, 

சிவபோகசாரம், 
, எத்திசையுமெவ்வுலகுமெச்தொழிலுமெப்பயனு 
நித்தியமென்ரென்றுகினையாதே.- புத்தியினாற் 
கண்ணாடி யிற்ரோன்றிமாய்ர்துவிடுங்காணிவற்றைக் 
சண்ணாடி.யிற்கனவிற்காண், 

புவனங்களினின்று புரிக்குஞ் சத்தாதிவிடயங்களாகய Curse 
சர மநித்தியமென்று சண்டுநிற்றற்குப் பிரமாணம்-- 

சிவஞான ்இயார், 

ஒருபுலனுகரும்போதங்கொன்நிலையொன்றின்பாலும் 
வருபயன்மாறிமாறிவந்திடுமெல்ல்ரமர.று 
மொருபொழுதணரிலுண்டாமல்லதிவ்வல்லல்வாழ்க்கை 
மருள்கனவதுவும்பேரலமாயும்பின்மாயுமன்றே, 

ஒழுவிலொடுக்கம், 

சத்தாதிதத்துவம்போய்த்தானுமெதிருற்சழ்ன்முக்' 
சித்தாச்தவே தார்தச்£ரீமையிலை - முத்து. 
பரிர்வசனமின்பகதிதமெளிதாங்கே 
பினமிடுசல்கன்மம்பிளாய்,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, Si 

வெபோகசாரம். 

'காண்பதும்பொய்சேட்பதும்பொய்காரிபழ்போலேயிசமாய்ப் 
பூண்பதும்பொய்யெவ்விடத்துப்போகமும்பொய்-மாண்பாசத் 
சோற்றியின்பவெள்ளமாய்த்துன்னியென்னுட்சம்பர்சன் 
வீற்றிருப்பதொன்றுமேமெய், 
போகங்களைப் புரித்சழ்குதவியாய் கிற்கு மிளாமையு மறித்தியமெ 

ன்று கண்டுநிற்றற்குப் பிரமாணம்-- 

காலடி.யார், 

நனைவருமென்றெண்ணிகரல்லறிவாளர் 

குழவிபிடத்தேதுறர்தார் - yeor Bsn 
மன்னாவிளைமைமகழ்ச்தாரோகோழூன்றி 
யின்னாங்கெழுச்திருப்பார், 

. பனிபசசோலைப்பயன்மாமெல்லாங் 
கனியுதி/ர்துவீழ்ச்சற்நிளைமை - ஈனிபெரிதும் 
வேற்கண்ணளென்றிவளைவெழ்கன்மின்மற்றிவளுங் 
சோழ்சண்ணளாகுங்குனிர்த. 

பிரமோத்திரகாண்டம்; 

உனிஞுத்தக்குரற்செனச்கோல்பிடி_த் 
சேனையோருமிகழவிருமலர் 
தானையோடுஞ்சரிந்துற்ச்சாவது 
மானிஷோச்ரெல்லாயொருவண்ணமே, 

அ௮ருணைகரியர்தாதி, 
காழகெிழா முன்க் அர்க் 

வாயிலுள்ள்பல் தீம்வழுவாறூன் - சாயம்பார்ச் 

சோட்கமள்வாசசங்ன்னுள்பேசோனளரி 
ச்ர்மவெள்றேோட, 

  



௦௦ ஒருபாவுண்மையுபதேசவுனா, 

சித தாந்ததெரிசனம். 

சல்விளைமைகாலத்தினாதனைச்சற்றுன்னாது 
கொல்மூப்பாலாவிகுலையும், 

கருவைக்கலித்துறையந்தாதி, 

புகுவதுமுப்புவனப்போடி.ளைமையும்போயதினி 
மிருவதுசோயுச் தயருமென்றாலடன்மேவலரூர் 
ஈகுவதன்முன்னெரித்தோர்களவீசலாராம்பணிபத் 
தீருவதுசாணெஞ்சமேயிதுபோலுஞ்சதுறில்லையே, 

தணிகையாற்றுப்படை. 

ஊன்றுவிரல்முந்தாதுட்றசைதிணிந்து 

கான்றதேன்தெரியற்கருங்குழன்மகளீர்க் 
கணங்கொளநிறீஇயாருயிர்சவர்க்கும் 
வளங்கவின்கொழிக்கும்விஎங்குரிளமையு 

நீடி ன்றிரியுநிலைமைசாடி., 

போகங்களைப் புசித்தற்குதவியாய்கிற்குஞ் செல்வமு மரித்ெமெ 
ன்று கண்டுநிற்றற்குப் பிரமாணம்-- 

திருக்குதள். 
கூத்தாட்டவைக்குழாத்தற்றேபெருஞ்செல்வும் 
போக்குமதுவிளிர்தற்று, 

நாலடியார், 

துகடீர்பெருஞ்செல்வர்தோன்தியச்சாத்ளொட்டுப் 
பகரடந்தகூழ்பல்லாரேரின்ச் 

வ கறெயார்மாட்டுகில்லாதுசெல்வஞ் 

ச்சடச்காற்போல்வரும்,



0 TUL ET a BUT BT ay al 
அடையாறு, தேன்னை.20, 

ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை. கீ 

செல்வாயாமென்றுசெல்வழியெண்ணாத 
புல்லறிவாளர்பெருஞ்செல்வ - மெல்லிற் 

கருங்கொண்டூவாய்இறர்சமின்னுப்போத்றோன்றி 
மருங்கறக்கெட்டுவிடும், 

வயிராக்கயெச தகம், 
கெவெதாம்பொருட்செல்வமேபல்வசைக்கிலேசமற்ற து தன்னை 
விடுவசேசுகமெனவுமோர்க்திலைமுனம்விடுத்துளோர்ச்குனைப்போலு 
கெடி.யயூகமதில்லயோசொல்லுதிசெஞ்சமேயினிப்பற்றற் 
றடைதுமேலரனருளையேபொருளெனவருஞ்செல்வமது தானே, 

தணிகையாற்றுப்படை, 

அளசைசக்கோமானுளமழுச்கறுப்ப 
நிலந்தினக்டெர்தரெடுநிதிச்செல்வமு 

நீடின்திரியுநிலைமைநாடி., 

உயிர்ச்சார்பாயுள்ள குடும்பமுதலாகயெ பல்வசைப்பட்டி. ர௬ககன்றி 
சேசாதிப் பிரபஞ்சவாழ்வுகளனைத்து மநித்தியமென்று கண்டுநிற்றற் 
கு.ப் பிரமாணம்- 

நாலடியார். 

4 சேளாதேவச் துளைகளாயிற்றோன்றி 
வாளாதேபோவரான்மாந்தர்கள் - வாளாதே 

சேக்சைமானொழியசேணீங்குபுட்போல 
யாச்சச்தமர்ச்கொழியரீத்து, 

உபதே்திஜ்ாலை, 
nieve unger ர்க்சசேளிலாயு 
அக பயுஞ் - யென்று 

பண கட்டா தச ரப்போயோகமிலை 

சித்புவனைஞா னை 

  



உவ ஒருபாவுண்மையபதேசவுரா, 

சிந்தாமணி, 

தொல்லைஈம்பிறவியெண்ணிற்௫ொடுகடன்மணலுமாற்றா 
வெல்லையிலவழற்றினுள்ளுமேதிலம்பிறர்திறக்.து 
செல்லுமச்சதிகடம்மிற்சேர்கெஞ்சேர்ச் சவிந்த 

வில்லிடைபிரண்சொளைச்சுற்றமேயிரங்கல்வேண்டாம், 

உபசேசகாண்டம். 

மச்களைநிதியைப்பேதைமகளிலாமருங்குசூழ்ஈத 
ஒச்கலைசகோக்இயேமாந்துதுகதிகோற்கலாராய் 

மிச்சிறிசரகத்தாழ்வர்மென்சிழுபறவைகண்டர்தோ 
கக்கவெஞ்சுழனாக்கண்டைகொண்டுவிண்யெலா தன்மே, 

சித்சாஈததெரிசனம், 
உயிர்ச்சார்வாலாவியுணர்வழிந்துகாகங் 
குயிற்சார்வையொக்குங்குறி, 

ஞானசாக வெண்பா, 

ஒழிர்தபிறப்பெல்லாமுடனாடுவேளுய்க் 
கழிந்தவர்சகளெல்லையில்லைகண்டாய் - மொழிர்துல்இற் 
ந்தைதாய்தம்பிசமையன்புதல்வனென 
QE SST LMM OPES. 

ஏற்கும்புவியிடத்திலிர்திர சால்ங்கனவு 
நீர்க்குமிழிபேய் த்தேர்கினைப்புமறப் - பார்ச்குமது 
போலநிலைநில்லாகபொய்வாழ்வைமெய்வாழ்வென் 
றலகிலைநில்லாவாறென். 

பட்டண்த்தடிகள். 

மடி சார்ச்சமன்னருமற்றமுள்ளேர் ரும். விலொரு 
பீடி சாம்பராய்வெக்துமண்ணாவ தும். ஏண்டுபின் லுமர்சப் 
படி சார்ச்தவ ரழ்வைநினைவதலிலா ற்பொன்னினம் பல் த்தா 
னடி. சார்ர்துசாமுய்யவேணுமென்றேயறிவாரில்லையே, '
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திருப்பாட்டு, 

வாழ்வாவதுமாயம்மிதுமண்ணாவதுதிண்ணம் 

பாழ்போவதுபிறவிச்சடல்பசிநோய்செய்தபறிதான் 

ரூழாதறஞ்செய்ம்மின்றடங்கண்ணான்மலரோனுங் 
8ழ்மேலுறரின்றான்றிருச்சேசாரமெனீரே, 

பதிபசுபாசவிளக்கம், 

மாயையேயுடலமாகுமாயையேகரணமாகு 
மாயையேபுவனமாகுமாயையேபோகமாகு 
மாயையேபொறிசளாகுமாயையேபுலன்களாகு 
மாயையேயண்டபிண்டம்யாவையுமாயையாமே, 

சிவபோகசாரம், 

மின்போல் த்தோன்றிவிடுமூலகவாழ்வனைதது 
மென்போலிகடி. ஈமென்றெண்ணுவார் - தன்போத் 
மில்லார்சிவபோகமென்றமருர்திவொர் 
நல்லார் திரமிதுவென்னார், 

எத்தனைதான்கற்றாலுமெத்தனைதான் கேட்டாலு 
மெத்தனைசாஇத்தாலுமின்புரு-சித்தமே 
மெய்யாகத்தோன்றியிரிமுலகவாழ்வனைச்தும் 
பொய்யாகத்தோன்ராதபோ.து, 

இங்கனம் பல்வகைப்பட்டி ருக்னெறசேகாதிப் பிரபஞ்சங்களனை 
தீதையு மரித்தியமெனச்சாண்டல், பிர த்தியட்சப் பிரமாணமாயிருக்க 
வவைகட்கு வாகிகயப்பிரமாணங்காட்டி க்கஉறியதென்னையெனின், மூ 
ன்னஞ்சமைய புசாதனர்முதலியோர் பெத்தான்மாச்சளைக்குறித்து வா 
க்யெப்பிரமாணமுங்காட்டி.க் கூறியிருக்சையால், ௮ப்பெத்தான்மாக்க 
ட்கு மிண்டும்படும்படிக்சாச வதளையேபெடுத்துக்சாட்டி க்கூறியசதென 
வறிக, மேலுமில்கனம் வருமிடர்தோறுமிதுவேகருத்தெனச்சொள்க, 
மேல்முத்தியென்றதற்கு கித்தியமாயுள்ள மோட்சமென்று,நித்தியத்துவ



௨௪ ஒருபாவுண்மைபுபசேசவுமா. 

மொட்டிப் பொருட்க.றியதென்னையெனில், தேகாதிப்பிர பஞ்சங்ச 
ஊயறித்தியமெனக்சண்டி.ருக்கன்ற பக்குவனுச்கு, மோட்சமேநித்தி 
யமெனக் காணப்பமொகையா லங்கனம் நித்தியத்துவமொட்டி.ப் 
பொருட்கூறியசெனச்கெள்க, இங்கனம் நித்தியமாயுள்ள மோட்சமெ 
ன்றதற்குப் பிரமாணம்--- 

வயிராக்கெதீபம், 

௮ரிடபெற்றிடி லும்பெற்றதின்விருட்பமறப்பெரு சன விரும்புயிர்க 

டெரிடகிற்லெமீதெனைமுனமடையாச்செல்வமாம்ச்சொலபவுத்திரமா 

யுரியசிற்சுசமாயரித்தியமாயொருவீடளசெனச்கேட்மெற்றதனிற் 

பிரியமற்நினமுமுனமுறும்பொல்லாப்பிறவியேபெறவிரும்புதலே, 

உண்மைகிலையம், 

சிறுபுலைக்கருங்குலப்பேர்செப்பலின்மெய்ப்பேர்சொண்டிங் 
நெமுடல்குறைபார்த்தஞ்சியெதார்த்சமாயிருச்தலாலே 
பொறுமொருமெய்ப்பேர்சொண்டபேரின்பவீகொண்பான் 
குறைவறச்சேர்ர்அஞானக்குரவர்சாளடைந்துய்வானால், 

தேவிகாலோ த்திரம்_ 

ஒருபொருளெச்காலத்துமுளதாடிச்சிறப்புடைச்தா 
பிருவினையின்றிமேலாமின்பத்தையளிப்பதாகும் 
பொருவிலாவிதன்மேலன்புபொருக்கிடாதாருமுண்டே 
இருவுலாவகன்றகல்விச்சிறர்சசான்றோர்கடாமே, 

மேலாசையுற்றோ னென்றசற்கு மோட்சத்தினிடத்திலே யதிமோ 

சமுற்றிருக்கள்னறோனென்று மிகுதியொட்டி.ப் பொருட்கூறியதென் 
னையெனில், இருளினைத்துன்பமென்று கண்டஞ்சினேஜெளியினையி 
ன்ப மென்று சண்டவ்வொளியினையே பெறமிதவுமாசைபமோறுபோ 

ல், தேகாதிப்பிரபஞ்சசளாயெ நெருப்பினை வெப்பமென்று சண்டவ் 
வெப்பத்திற்கஞ்சியபக்குவனனைவன் ஞானசாகரமாயெ மோட்ச



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுளா, உடு 

ஊையே தட்பமென்றுகண்டத்தட்பத் துக்குண்மூழ்ச மிகவு மாசைப்படு 
வனாசையா லங்ஙனமிருதியொட்டிப் பொருட்கூறியசெனக்கொள்ச, 
இங்ஙகனமோட்சத்தினிடசத்சிலே யஇமோக முற்றிருக்ெரோனென்ற 
தீற்குப் பிரமாணம்-- 

தமிழ்வேதம். 

நாடகத்தாலுன்னடி.யார்போனடி த்து நானடுவே 
வீடகச்தேபுகுர்திவொன்மிகப்பெரிதம்விரைாசன்றே 
னாடசக்சீர்மணிக்குன்றேயிடையரறாவன்புனக்கென் 
லூடகத்தேரின்றுருகத்தர்தருளெம்முடையானே, 

கருடச்கொழ.யோன்சாணமாட்டாக்கழற்சேவடியென்னும் 
பொருளைத்தந்திங்கென்னையாண்டபொல்லாமணியேயோ 
விருளைத்துர்இிட்டிங்கேவாவென்றங்கேகூவு 
மருளைப்பெறுவானாசைப்பட்டேன்சண்டாயம்மானே, 

பசுபதிபாசவிளக்கம். 
உல்கநெருப்பைக்சடர்சொழியாஞானவுததிமடிப்பேனோ 

விலகுகுடும்பத் துயர்ச்கடந்திட்டெந்ராட்டுறவியாவேனோ 
திலகமறையின்பொருளிசெனத்தேற்றுங்குரவன்டைச்குமோ 
சலகவுடலப்பிணிதணந்துகடவுடனையான்காண்பேனோ, 

தேவாரம், 

கரு த்தனைக்கழிப்பாலையண் மேவிய 

வொருத்தனையுமையாளசொருபங்கனை 
யருத்தியார்சென்றுசகண்டி டவேண்டுமென் 

ஜொருத்தியாருளமூசல தாமே, 

காகாமிர்தம், 

ஆகசாமல்லவிர்தனைவம்பொறிரா மேயல்ல 
வேசமேகாமென்றன்லுமிருடி சளிதயத்றுள்ளாய்ப் 
பாசமாமுமைமனணாளபசுபதிபிறவிவேண்டேன் 
சேகறமுத்வேண்டுர்திருப்புவிவன சதுளர்னே,



௩௬ ஒருபாவுண்மையுபசேசவுனா, 

மேழ்முதற் குருவாலென்றதற்குச், சர்வ)த்திற்கு மூசன்மையாயுள்ள 
ஞானாசரரியலாத் தேடிக்கண்டு அவளாவணங்$த்துஇித்து மெய்ப்பொ 
ருள்விஷ்விஞான இட்சையைப்பெற்று அவர் அலுக்கெொகத்தினாலே யெ 

ன்று, பஒபிரசாரமாய்ப்பொருட் கூறியதென்னையெனின்? முத்திதனி 
லசைபூற்று உலகவெறுப்பும் உடல்வெறப்பும் வந்து இருவினை யொப் 

புமலபரிபாகமெய்திச் சத்திரிபாசம் பதிர்திருக்கின்றபக்குவனுக் கனுக் 
இரடக்கும்பொருட்டுத் தானொன்றாய்ச் சருவலோகங்களுந்தானாய் ௮ 
வைகட்கு தான்றானே தலைவனுமாய் உயிர்க்குயிராய் ௮சண்டாகார 
பரிபூரணமூமாயெ சர்வ மூதன்மையுங்கொண்டி.ருக்கன்ற பரமசிவம் 
தசானேஞானமேதிருமேனியாகக்சொண்டு ஆசாரியமூர்த்தமாயெழுர்தரு 
ளிவருகையால்,அங்கனஞ் சர்வத்திற்குமுதன்மையாயுள்ள ஞானாசாரிய 
சென்றும், ௮ங்௩னமாயுள்ள ஞானாசாரியர் திரிலோக்யதுர்லபமாய் ௮வ 

ரை நாடுகள் ஈகர்கள் ஈந்தனவனங்கள் காடுகள் மலைகள் கங்கைச்கனை 

கள் சனிபிடஞ்சோலைதடாகங்கள் முதலிய தானங்கடோறுர் சேனிரம் 
பிய மலரினைத்தேமெளியினைப்போலச் தேடி.க்காண வேண்டி.யிருச்கை 
யால் சேடி.க்சண்டென்றும், அப் பக்குவனானவன் ரூஜொருகாலச்தும 
பெற்றறியாதவுண்மைச் செல்வத்தைப் பெறவேண்டுகையால் அவனா 
வணங்த்துதித்சென்றம், ௮வ்வுண்மைச்செல்வமாயெ மோட்சறிலை 
யைத்தனக்கனுக்ரெடிக்ச வேண்டுமென்று இரந்து இரங் வினாவிரிற் 
கையால் மெய்ப்பொருள் வினாவியென்றம், ௮வர் அவனுக்கு ௮வ்வுண் 
மையுபதேசத்ைபனுக்ரெடக்கும் பொருட்டு அவனைத்துல்லியனாக்க 
வேண்டிப், பரிசம் பாவனை பார்வைமுதலிய ஞான நீட்சைகள்செய்து 
௮ருளுகையால் ஞான நீட்சையைப் பெற்றென்றும், ௮ங்கனம் Bu 
சையால் துல்வியப்பட்டவனுக்குக் காட்டுங்குறியும் கடர்து சுருதிகளு 
க்குமெட்டாததாயுள்ள வுண்மை நிலையினை த்தானறிர்து கூட்டினாலன் 

நி, அவளாயறிர்து கூட்மாட்டானென்று திருவளஞ்செய்து பெருங்கரு 

ணயால் அனுக்கெடுச்சத்துடங்குசையால் அவர் அனுச்ரெகத்தினாலே 

பென்றம், இங்கனம்பலுபிரச ரரமாய்ப்பொருள்க.றப்பட்டதெனவறிச,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, உ௭ 

இவைகளின் முதலிலே முத்திதனிலாசையுற்று உலகவெறுப்பும் 
உடல் வெறுப்பும் வந்து இருவினையொப்பு மலபரிபாகமெய்திச சத்தி 

நிபாதம் பதிந்திருக்கன்ற பக்குவனுக்கு, அனுச்சடிச்கும்பொருட்டுத் 
தானொன்ராய்ச்சர்வலோகங்களுர்சானாய் ௮வைசட்ருத் சான்ரனே ச 
லைவனுமாய்ச் உயிர்க்குபிராய் ௮அசண்டாகா.ர பரிபூரணமுமா௫யெ சர்வ 
மூதன்மையும் சொண்டி.ருக்சன்ற பரமசிவம் தானேஞானமே திருமே 
ஸியாசசக்கொண்டு ஆசாரியதூர்த்தமா யெழுர்தருளிவருகையால், Lt 
நனஞ் சர்வத்திற்கு மூதன்மையாயுள்ள ஞானாசாரியரன்றதற்குப் பிச 

Lol BRT LN 
பஇபசுபாசவிளக்கம், 

மருவியவுடல்வெறும்பும்வையகவெறுப்பும்வர்தா 

லிருவிளையொப்புமங்கணெய்திடுமெய்துங்காலங் 
கருமலபாசமுண்டாம்பாகத்தாற்கடி திற்சேருக் 

இருவருட்சத்திபாதஞ்செறிர்இடுங்குருவுமன்றே, 

ச.த்தியஞானபோசம், 

'இருவினையொப்பாலிருண்மல்பாகம் 

மலபாசத்தின்மருவும்பாதம் 

பாதப்பதிவாற்பயிலுங்குரவன் 

குசவன்வ.ரலுங்கொடும்பவமேழுச் 

தனித்தனியோடுச்தலைகெட்டன்றே, 

சிவானுபூதிவிளக்கம், 

பருவங்குறித்தப்பரமவொளிவர்திங் 
குருவர்தரித்தாலொருதவங்கள்பேண்டுமோ, 
செய்தற்சரியதவஞ்செய்தற்பின்னல்வவோ 

வெய்தற்கரியபிரானெம்போலயர்த்துவே,



2 ஒருபாவுண்மையுபசேசவுனா, 

தணிகையாற்றுப்படை, 

கட்சாண்குருமுதற்கடவுளாகி 

யுயிரோயவத்தையுணர்த்துந்தன்மை 
யருளினியல்பேயாங்கசன்பயனே 
பெரும்பெயர்த்திறனேபெற்றவர்முறையென் 

றனைவகையேழுமரிற்பத்தெரிப்பத் 

தாழாதுசேட்டுவீழாதுரிந்தித் 

தங்கைககொண்டவமிழ்தெனத்தெளிந்து 

பொங்குபேரின்பம்புணரா துபுணரும், 

தேவாரம். 

ஒன்ராபுலகனை ச் துமானார்தாமேழழிசோதூழியுயர்ச்சார்சாமே 

நின்றாகியெங்குநிமிரக்தார்தாமேரீர்வளியோகாசமானார்தாமே 

கொன்ருடுங்கூற்றையுதைத்தார்தாமேகோலப்பழனையுடையார்சாமே 

சென்றா 9]ர்த்தங்களானார்தாமேதிருவாலங்காடுறையஞ்செல்வர்தா மே 

இசையொலியெலாமானாய்நீயேயுலகுக்கொருவனாய்நின்றாய்நியே 

வாசமலரொலாமாஞனாய்மீயேமலையானமருகளாய்நின்றாய்ரீயே 

பேசப்பெரிதுமினியாய்ரீயேபிானாயடி.யென்மேல்வை த்தாய்நீயே 

செசவிளச்கெலாமானாய்ரீயேதிருவையாறகலாதசெம்பொற்சோத, 

பெரியபுராணம், 

ஆயினும்பெரியாவரென்பது 

மேயவிவ்வியல்பேயன்றிவிண்முதற் 

பாயபூகங்கள்பல்லுயிரண்டங்க 

ளே புமியாவுமிவர்வடி.வென்பதாம்,



ஒருபாவுண்மையபதேசவுரை, ௨௯ 

ஆனந்தருத்திரேசர்பதிற்றுப்பத்தஈ் தாதி. 

கடலாய்விரிர்சான்மழையானான்கதிர் த்தமணிக்குன்றுகளானா 
னிடனாடவிமுழமுசானானெல்லாமானான்காஞ்சிரகர் 
மடலார்சோலையானர்தருத்திரேசம்வ திவள்ளல் 

படமாவளியேனுளம்புகுர்துபயிஎ் ரூனீங்காப்பரிசினனே, 

சிற்றம்பலகாடி நிகழ்காலத்திரங்கல். 

என்றுமருவுருவாயெங்குநிறைர்தவர்சா 
மின்றெமக்குத்தேசெராயேய்ந்தததசயமே, 

'போக்குவவற்றிருக்கும்பூரணர்தாமண்மிசையி 
லாக்கையுடன்வர்சதறவுமதிசயமே, 

ஏங்குரிறைந்தவர்தாமேசவுருவா௫ிச் 
செங்கமலத்தாள்வழங்கச்சேோர்க்சததிசயமே, 

இருமந்திரம், 

தானேதிசையொடுதேவருமாய்கிற்குக் 
தானேயுடலுயிர் தத்துவமாய்நிற்குந் 
தானேகடன்மலையா தியுமாய்நிற்குந் 
தானேயுலூற்றலைவனுமாமே, 

குருவேசிவமெனக்கூ.றினனர்தி 
குருவேசிவமென்பதகுறித்சோரார் 
குருவேரிவனுமாய்கோனுமாட்டிற்குங் 
குருவேயுரையுணர்வற்றதோர்கோவே, 

அகளஅ௮போதம், 

அன்றுமுதலாகவேயாருயிர்கட்காருயிராய் 
தின்றுவருந்தம்பிரானீங்காம - லென்றங் 
கருவாம்பிறப்பைக்சகழம்றினசோதாமே 
குருவாயருளாமற்கூறு,



௧0 ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, 

சிவப்பிரகாசம், 

நாடி.யசத்திரிபா தசாலுபாசாண்ணும்வகையெண்ணரியஞான 
பாதங், கஉடமவாதமக்குணர்வாய்கின்றஞானக்கூத்தனொருமூர்த்திகெர 
டுகுறகிமோக, நீடியசேவலசகலஙிகழாவாறுநிறுத்திமலமறுக்குமிதுநிலை 
யார்சத்தங், கேடில்புகழ்தருஞ்சரியைகிரியாயோசக்கேண்மையோவி 
வையுணர்த்தக்ளெக்குநாலே, 

சிம்றம்பலகாடி தாலாட்டு. 

கண்ணொருமூன்றுங்கனற்சரமுமைம்முகமு 
மண்ணவர்க்குக்சாணுவகையொளித்துவச் தானோ, 
எங்கெங்குக்தானாயென்போலுருச்கொண்டு 
மங்கும்பிறவிதனைமாற்றவர்சவள்ளலோ, 

நிகழ்கால தீ இரங்கல், 

,தேனடருமானர்தச்செங்கமலத்தாளருள 
மானிடர்போல்மண்மிசையில்வர்தத௲சயமே, 

சிவஞானப்பிரகாசவெண்பா, 

குருவேதிருமாலாங்கோசனத்தானாப் 
குருவேயுனாயிறர்சகோவாங் - குருவேயிங் 
செல்லாமாயல்லவுமாயெங்குகிறைவானாம் 
வல்லாளன்ரானாமஇி, 

அஞ்ஜைவதைப்பரணி, 

ஞானமேதிருவாபரணங்களு 

ஞானமேதிருமாலையுஞ்சாக்தமு 
ஞானமேதிருவானவக்கோலமு 

ஞானமேயருண்மேனியுஞானமே,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, ௨௧௪ 

கிகழ்காலத்திரங்கல். 

உன்னரியஞானமுருவாசவந்தருள 
வென்னதவஞ்செய்தோமுன்யாமென்றறிர்திலமே, 

திருவுந்தியார், 

அகளமாயாருமறிவரிதப்பொருள் 
சகளமாய்வர்ததென்றுந்ேேபற 

தானாகத்தந்ததென்றுர்£பற, 

அவிரோதவுக்தியார் 

எல்லாமுடையான்குருவாடியிங்கெம 
சல்லலறுச்சானென்று£் பற 

வவன்றராடொழுவாமென்றுநக்தீபற, 

திருவாசகம், 

புவனியிற்சேவடி. ண்டினன்சாண்க 
சிவனெனயானுந்தேறினன்சாண்க 

வவனெனையாட்சொண்டருளினன்காண்௪, 

௮ருபரத்தொருவனவனியில்வந்து 
குருபசனாபெருளியபெருமையைச் 
சிறுமையென்றிசழா சே, 

திருவருட்பயன், 

ஆரறிவாரெல்லாமசகன்றநெறியருளும் 
பேரறிவான்வ £ராதபின். 

பதிபசுபாசவிளக்கம், 

மன்னர்மூன்சாலன்முன்னுமடுழ்ச்சியைப்பிரிக்கவந்த 
தன்னிகர்சோயின்முன்னுர்சானடங்கிடுவார்போல 
மின்னமர்சயிலைநீத் துமெய்யுடையார்போல்வக்த 
கொன்னமர்குரவன்முன்னரடங்குவான்குலமாணாக்கள்,



௩௨ ஒருபாவுண்மையுபசேசவுனை, 

இஈ தனை வெண்பா, 

ஐயச்திரிவகற்றியான்மாவைச்காட்டியதற் 

கையனருளையறிவித்த - மெய்யன் 
திருவடி யைக்காட்டி.ச்சிவோகம்பாவிக்க 

வருள்செய்வோன்ஞானருருவாம். 

அங்கனமாயுள்ள ஞானாசாரியர் திரிலோச துல்லபமாய் அவனா 
நாடுகள் ஈகரங்கள் நந்தனவனங்சள் காடுகள் மலைகள் சங்கைக்களாகள் 

தனியிடஞ் சோலை தடாக£ீரங்கள் முதவியசானங்கடோறுச் சேனிரம் 
பிய மலரினை ச் தேமெளியினைப்போலுச் தேடி.ச்காணவேண்டு மென்ப 

தற்குப் பிரமாணம்-- 

ஞானவிளக்கம், 

நெருப்புவழிசடப்பினீர்தேவொர்போற் 
கருப்பிலனச்தேடுங்கதைபோல் - விருப்புற்றுப் 
பக்குவத்தினளாயகனைத்தேடுகன்றபைச்தொடி போற் 

சற்குருவைத்தேடுந்தரம், 

பதிபசஈபாசவிளக்கம், 

உலகமுமாழையுமொண்கண்மாதரு 

நிலையலவென்றுணர்நெடியமாணவன் 

கலையெலாரச்தெரிர் சவன்சஇிவிருப்பின 
னலமலிகுரவனைகாடி. ச்தேவொன், 

Aare Aur 

Lootr gehen rumiddvayt..0en Licor pC ar seria. @1 607.0% ca 
மொண்ணைப்பொதும்பர்ரர்தவனமூதூர்த்தனித்தவிடக்தோறு 
முண்ணெக்குருசத்தேரிசனைத்தேடி வாடி.யுயிர்ப்பெறிந்து 
சண்ணிலருவியொழியானாய்க்கலங்மெலங்கிக்கதறினனே,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, ரட்ட 

சிதசபானுவாலுஞ்சிைவிலாவிருளைவீட்டி. 
யுத்தமமுச்திதானமுசவுவானுளனோவென்றியப் 

கத்திருழ்ஞாலமெல்லாமளிமதுக்கலையுமாபோல் 
படொத்சகப்பொருளைச்காட்டும்போதசாசானைததோ வான், 

பதிபசுபாசவிளக்கம், 

இனையவண்ணரினைசர்திரங்குமெழில்மாணாக்சன்றனைப்புரப்ப 
நினையுநினைவிலொளித்திருந்தநிமலனீங்காச்சருணையினான் 

மனிசன்போன்றேயுண்டுடுத்சன்மருவிக்குருவாய்வச்சடன் 

கனியுஞானக்கண்ணாரக்கண்டான்பவசோய்விண்டானே, 

கைவல்லியகவநீதம். 

ஆனவிம்மனைவிமச்களத்தவேடனைஞன்முருங் 
கானவர்வலையுட்பட்டுக்கைசப்பியோடுமான்போற் 
போனபன்வெறுவ்கையோடேபோசாசவண்ணஞ்சென்று 

ஞானசற்குருவைச்சண்சென்றாகவணங்கிறானே, 

உபதேசமாலை. 

நாடுஈகரால்யங்கணாகமூழையெங்கசெகங்குக் 
தேடி.யளனைந்துஇிசைச்தலறி - wip. visor 

வைத்துப்புைத்திருந்சமாகிதியைச்சண்டாற்யோ 

லுத்தமனேகண்டேனுனை, 

சிவஞானப்பிரகாச வெண்பா. 

ஆசானைச்சாண்டோறுமன்புருகுங்கைகுவியு 
மாசாருடம்புமயிர்க்குச்செறியும் - பேசாத 

வானச்சமுள்ளாறமக்கணமேபாசங்க 

டாரர்துமுச்திதரும், 
&



Kat ஒருபாவுண்மையுப2தச௪வுரை. 

அதிரகசியம், 

சண்டான்குருவைக்கண்ணாரக்கதறிவீழ்ர்தான்சமலமிசை 
யண்டர்வ.ரனேநெடுமாலேயயனேயென்றானகமடூழ்ந்தான் 
ரொண்டாவியலும்பணிசெட்யத் துணிர்சான் பணிர்தான்மும்முறையே 
பண்டானிறைர்தபாவாலுங்காவாயென்னப்பாடி. மன், 

அவரை வணங்கித் துதிச்கவேண்ு மென்றதற்குப்பிரமாணம்-- 
௬ ப் 

சவஞானந்பம், 

இருமறைமாமுனிவருக்கன்ரூலநீழற்றிறாந்தவறமுறா சதபெருக் 
நீகதானிந்த, விருலெமேலருளுருவாம்வந்துதோ:ம்றியிசைர்கி5நெற் 
றவிசிமுளையுமிபோலேட்ச்சு, திரிமமவேரினைகினைவாஓரையாலரான 
ச்செய்கையினாவறுத்திருதாட்சென்னிசூட்டூங், குருபரனைமரு ஷஙகவா 

தைரீக்குங்குணக்கடலைமனத்திலுறவணக்கஞ்செம்வாம். 

மகாவாக்யெதசகாரியம், 

- இருமிழிகளுலகறிந்து*தனையறியாசதுபோலியானறியும்பொருள 
ல ௫ங்செனையறியாமையிஞற்,கருவிடைபுச்சின்பதுன்பக்சடலிடையே 
சுழன்றுகணச்சலக்சப்படுவேனைகருணைவிழியகன, லருவினைகளறகோ 
EBT coral மேபோச்பெசமகமென்றிருர்தசெலாமதிவுகொண்டே நீக 

ப், பருவமஇற்பதந்தாக்கிக்கற்பனைகள்யாவும்பாழாக்கித்தானாக்கும்பர 

ருருவைப்பணிகாம், 

பதிபசுபாசவிஎக்கம், 

சேனுண்டளிகள்பண்பாிிஞ்செறிகற்பகரோகுருந்தடி க8் 
மாலுமழுவுஞ்ச தர்ப்புயமுமணிச்சர்சரமுமறைத்தருளி 
யீனமகன்றதிருவாசவூர்ச்சாகவேழுந்தருளு 
ஞானமுனியேயிவனென்றுதெளிர்துகாவாற்பழிச்சினனே;



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, சட்டு 

॥ அற்புகவமலவேக௦௫ந்திதகண்டாகார 
நற்சிசமபர வேகாந்தஞானகா தாந்தவின்ப 

சொற்பிரகாசசுத்சருனி.பதுரியாதத 
Shura ர் தானச்தசற்குருநாதபோற்ி, 

கணணிறாக நழவிவெய்யகாரிருட்டறைப்பட்டாங்குத் 
இண்ணிபமலபறைக்குட்டிச்பெரிறியேன்றன்னை 
நண்ணருரானசகையானான்முகன்முதலோபேங்கத் 
தணணளியாலெ?த்தசற்குருமாதாபோழ்றி, 

படஃகுளேரெர்குக்செற்டுில்வடச்சையுங்காட்டிவார்போ 
ஓடற்குளேயுயிருமக்தவமிர்கருளேயுணாவுங்காட்டி 

நொடி ககுசொமறமசற்றிநுண்ணுணர்வாகூமீட்டும் 

* விடக்குளெபிறபாவண்ணங்காத்தருள்விகர்தபோ ற்றி, 

திருப்பல்லாண்டு, 
மன்னுசடுல்லைவளர்காம்பச்தர்சள்வஞ்சசகர்போயசகலப் 
பொனனின்செட்ம.ன்டபச்துள்ளேபுகுர்நுபுவனியெல்லாம்விளக் 5 

உன்னரடைமடவாளுமைகோனடி. யோமுமச்கரூர்புரிந்து 
பின்னை பபிறவியறுக் சநெறிதந்தபித்தர்க்குப்பல்லாண்டுகூறுதுமே, 

அரகசியம், 

அ௮ருவமாய்கின்றாப்போற்றியடி.யனேன்பொருட்டாயிங்க 
இரு3மாய்வச்தாய்போற்றிபு.பிர்பொருளுடலுங்சொணடு 

பருவமில்பாவியேனைபபரிர்தருள்செய்வாயபோற்றி 
குருபராபோற்றியுன்றன்சோகனகத்தாள்போற்றி, 

கைவல்லியகஉநீதம் 
ஐடனேயென துள்ளேரின் றனர் சசென்மங்க ராண்ட 
மெய்யனேயுபதேரிச்கவெளிவர்தகுருவேபோற்றி 
யுய்யவேமுத்திரல்குமு தவிக்கோருதவிசாயேன் 
செய்யவேறொன்றும்சாணேன் திருவ. போற்றிபோ ற்றி, 

* விடக்கு ன்,



Bi, Sr ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, 

வயிராக்கியச தகம, 

சண்டேன்களிகூர்க்துசிவப்பிரசாசராமங் 

சொண்டோங்குருவோடிவனுற்றெனையாண்டகோவே 

பண்டேயொருநீவகுச்திட்டபடி க்யொனுன் 

ரொண்டாடிவர்தின்றனைப்பாடத்தொடங்கெனே. 

அறியாமையிற்$மழவர்பல்பிழையா ற்றினாலுங் 

குறியாதருள்செய்வதுமேலவர்கொள்சையன் ரோ 

மறியார்க.ரத்தோய்சிறியேன்வினைமா ற்றியாளப 

பொறியேலுனக்கென்முகமன்சொலப்பொம்யனேனே 

பொய்யற்றவர்வக்தடையும்பரிபூரணாவிம் 

மெய்யற்றவெற்குகின்னலானிலைவேறுமூண்டோ 

தையற்டெமேமிடமாயருடாணுவேயென் 

மையற்றவிர்ப்பானுன்௧கடாட்சம்வழங்கெொ யே, 

உன்னுமூணர்வுக்குணர்வாயெனக்குண்மைசர்சாய் 

மன்னுஞ்சுருதிப்பொருளாய்வழிகாட்டி. நின்றாய் 

பின்னுங்குருவாயடைந்துன்னருள்பேணவைச்தாம் 

யென்னென்றுரை ச்கேனின்கருணையிருந்தவாறே, 

ஞானவிளக்கம், 

௮ன்னைவயிற்றில்முச்சச்சிலகாலம் 
பின்னையுலகற்பிறப்பித்து-மன்னுகலை 

யெல்லாமறியவெனச்கென் போலவர்தாண்டி 
சல்லாலாமுற்றுமெனைச்சா,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, 6 

மெய்ப்பொருள் வினாவவேண்டு மென்றதற்குப் பிரமாணம் 
தேவாரம், 

தெருளுமாதெருஎமாட்டேன்றீவினைச்சுற்றமென்னும் 
பொருளுளேயழுந்தினாளாம்போவதோர்நெறியுங்காணே 
னிருளுமாமணிசண்டாநின்னிணையடி.யிரண்டுங்காண்பா 
னருளுமாறருளவேண்டுமஇகைவீரட்டனீரே, 

மோத்ைதையைக்கண்டகாக்கைபோலவல்வினைசண்மொய்)்துன் 

வார்த்சையைப்பேசலொட்டாமயக்கரான்் மயங்குகன்றேன் 
ததையைச்ிசம்புகன்னைச்செடி கணோய்வம. வொன்றில்லா 

வூ ததையைக்கழிக்கும்வண்ணருணர்வு Eraser gs. 

வயிராக்கிய௪ தகம், 

என்னாயகனேயிமையோர்தொழுமீசனேசெம் 
பொன்னார்திருவம்பலச்தாடியபூசரசாதா 
வுன்னாரருளாலினிவிட்டி டையுய்ததியின்றேற் 
பின்னாருயக்கொள்ளவலாரொன்பிழைகடீர்ததே, 

ஒழங்கெற்தெவணேதுசெய்தாலெதுவாகுமென்றென் 

றெழுங்கற்பனையாவுமிறர் துணர்வேசமேயா 
யொழுங்டுற்புலனாதியுபாதியொழித்தோருன்னைச் 
செழுங்சைசக்சனியொத்துணரும்படி ச்தில்லையானே, 

தகோன்ரூச் தணையேடணையேபவச்சொல்கடர்சென் 

போன்ருர்க்கரங்குமருட்பெரும்போ தமேயிங் 
தன்றார்மனையாதியமோகமெலாம்விடித்துட் 

சான்ருமுனையேவினையேனினிச்சாரவெண்ணே. 

"செய்விப்பன்வினை ததொகைவெம்பவஞ்சேர்ப்பனுன்னை 
ய்ய்விப்பனேலச்சிவனாண்மையுமோவனென்றோ 
ஸாவர்க்கெதிரோயெனைகோக்கியறைந்ததையா 
மைவெ ற்பெனவாணவநீயை தமாற்றிடாயே, 
    

* சத்சை-பீழை, சிசம்பு- குணமின்மை, செடி-பாவம், ,



By QB Ur ayonren to uC ge a com, 

ஞானவிளக்கம், 

வானவர்க்காயன்றுதிருவாய்மலர்ச்தமெய்ஞ்ஞான 

மேனையடி யோங்களுக்குமெட்டாதோ--ஞான 
குருகாசணைடன்றகுமர ௬ுகருச்சொன்ன 

பெருஞானமெக்களும்குப்பேசு. 

ஞானடேரையைப பெடிறென்றதர்ரு அவளைச் துல்லிடகை ஈ 

வேணடிப் பரிரபாமனை பார்வைமுசலிய ரான *ட்சைகளைச் செய்த 
ருளுவ னென்றசற் 5ப பிரமாணம்-- 

ிவஞானிர்டியா, 

பரம்பிரமமி பனென்றும்பாப எருெற்றமபரஞான daar 

ன்றும்பராபரன்றா பென்று, மர்றருஞ்பாரிலையெலலா.மிட ரேயென் 

றுமருட்குமுவைவழிபடவேமவளியன்றாள யே, யிரங்யெவு ரணாம்யா 

மைமீனண்டஞ்சினையையிபலபிறொடும்பரிசி4ரரினை shu Uris gna, 

பரிர்திலைதாமாக்குமாபேற்ரிபுமேயாக்ரும்பறிகிர துஞ்சிதிச்தும் பா 

ர்த்துந்கானே, 

சிவபபிரதாசம். 

மூவகையாருபி/வர்ச்சமலச்சார்கன்மருலமலக்கார்மூன்ற முடை 

யாரன்றே, தவகமாமெனவருவாய்வ $நுநாதன்றிருசோச்சாற்பரிசத்சா 
ற்றிகழும்வாச்சாற், பாவனையான்மிரு நாலாவியோகபபண்பாற்பரவி 

வருமவுத்திரியாற்பாசசாச,மேவவருளு தவுமவுச்திரியிரண்டுதிற ஷம்விய 
ன்சிரியைஞானமெனவிளம்புமாறே, 

உபதேசமாலை, 

பார்த்தான்பரிசித்தான்பாவியேன்சென்னிமிசைசம் 
சேர்த்தான்றிருவடியைச்சிர்இச்சா - னோத்துமாத்தா 
னஞ்சுகலையுமடைவினறுச்சொழித்தா 
னென்செய்கேனென்னுரைச்சேனியான்,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, i. 

சதீதியஞானபோதம், 

கட்கிமையொத்துக்கா ற்றுணைவருடும் 

பக்குவர்க்கரங்கிப்பாசிவனுருவத் 

இருவழி யானுர்திருசோச்சானு 

மைபலகன்றமறைதநாலாணும் 

ப உனையாறும்பரிசச்தாணும் 

போகத்சாணுமூணர்வாச்ரும்மே, 

ஈுமெரிசாப்பணைந்தவித்இிருப்பிறு 

மீருமாலடககியொருகானிற்பினுஞ் 

சேயிழைமாதராச்சீர த்ணபபினு 

முடையைத்துறககினுமுணவைமழப்பினு 

மம.27செய்மாயைமமுங்கா சம்ம 

குரு பாரஹோக்கிம் தழையுமன்றே, 

வி துமோட௫னிமானெனவிரிழ்த 

சத்துவச்சாட்டி ற்றனிச்சிரமுயினா 

யாணவவயேங்கையொருபாலடர்ப்ப 

மாயைக்குடாவடி.யொருபான்மயச்சச் 

கசாமியக்கடமாவொருபாற்கறுவ 

விருவினைமலைப்பாம்பொருபாலிழுச்ச 

வாசையாமண்ணையொருபாலறையக் 

குலமெனுஞுமவியொருசார்குரைப்பச் 

ச்விக்கானியாரறொருசார்சவரச் 

சமையச்சூறையொருசார்தாக்க 

வவாவெனும்படு$யநிவைக்கொளுவ



#0 ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரா, 

*மாயாவாசவனசரரவெருட்ட 
பின்னணமாவியிடருறங்காலை 

யபிரிடையொளிபுக்கிருர்சவொருவரத் 
தாயினுஞ்சால த்தயாநிதியிரங்டுக் 
கட்சடைவாளாற்சாடறமாற்றலு 
மூட்னெயாவுமுயிர்பிழைத்தன்றே, 

சிவானுபூதிவிளக்கம். 

கா்ஸகநகர்மெய்கண்டான்காற்கமலஞ்சென்னியின்மேத் 
ற்ங்கவிருணீங்பெருடானார்தபோதனரே, 

சித்தார்ததெரிசனம, 

மின்போற்றிருநோக்கால்விமலனுருவாக்குக் 
தான்போக்டிரின்றதாம். 

ஆமைபோற்சிர்திச்தரளுருவமாக்குமாற் 

காமாதிரித்லஜாக்சாண். 

கசோழிபோறீறீண்டியுயிர்க்குற்றமறுசத்தாளு 
மாழிவிடமுண்டவரன், 

இருகோக்கான்மூலமலர்நீயும்பரிசத்சா 
விருண்மாயைக்கூட்டமிரியும், 

திருமொழியாற்சன்மமலஞ்சிர்தந்தியானத்தாற் 

பெருமாயைபோயொழியும்பின். 
  

* மாயாவாதமென்பது இக்காலத்தில் வேதாந்தமென வழங்குகிறது" 
இம்மதத்தவர் தாம் ஸ்மார்த்தொனப்படுவர், இவர் பூர்வத்தில் உத்சம 

சைவமரபில் வந்த மெய்ம்முணிவர்களால் சாபமேற்றவர், பஸ்மருத் 
மாக்ஷம் பூண்டும் சவெபெருமானிடத்திற் பத்தபூண்டொழுசாது, சிவ 
நிர்தையே பெரும்புண்ணியமென்னொழுகுபவர். விவரணம் சூதசங் 
இதையிலுண்டு, ஆண்டைக்காண்க,



ஒருபாவுண்மையபமதசவுரா,. PS 

சிவநாலாற்பொன்றர்திரோதையப்பாலா£வி 
சிவதீச்கையாலாஞ்டிவம், 

காட்டுங் குறியுங்கடந்து சுருதிகளுக்கு மெட்டாததாயுள்ள உண் 
மைரிலை.மினைத் தானறிந்து கூட்டி.ணைைன்றி ௮வழயைறிந்து கடமாட்டா 
னென்று திருவுஎஞ்செய் தனு£ரடுச்சத் துடங்குகையால், அவனு 
இரகத்தின லென்றதற்ருப் பிரமாணம்-- 

இருமக்திரம், 

காட்டுங்குறியுங்கடந்தவர்காண 
மேட்டி.ன்புறத்திலெழுதிலவை ச்சென்பயன் 

கூட்டுங்குருகந்திக ட்டி விடாவிடி. 

லாட்டின்கழுத்திலதர்டெந்தற்றே. 

பதிபசபாசவிளக்கம். 

குருவிலான்பெற்றஞானங்குமரியைக்குமரிக.டி. 
மருவியவின்பமொக்குமண்ணிடைஈம்போல்வர்த 
குருவினுற்பெற்றஞானங்குமரியைக்குமரன்கூடி. 
மருவியவின்பமொச்குமென்பர்ஈன்மதியுளாசே, 

மேலிப்எனமாயுள்ள, மூதற்குருவான் முசவிலே சனமய ஈடை 
யை வீன், ௮தையெங்கனங்கசண்டு வி9யனென்னில், அசாரிடரா ச் 
தேடிக்கண்ட வணங்கித்துதித்து மெய்ப்பொருள்வினாவி ஞானசட்சை 
யைப்பெற்று நின்ற உடனுக்குப் பஞ்சபாசங்களையும் போக்கி யுண்மை 
நிலையை யனுக்கெரடிக்கவேண்டி. முதலிலே யவனைகோக்க யுன்சமை 

யமியாது? அதன் கோட்பாடியாதென்று விச் சுவாமீ! யென் 
சமைய மிச்சமையமென்றம், இதன்கோட்பாடு வெவ்வேறு சமையத் 
தீரசாயுள்ளார் மறுவைகளை விட்டி ச்சமையத்தை வந்தடைவராயின் முத் 
தீராய்த் தத்தம் பிறப்புசணீங்ட யிச்சமையத்திற்கறிய மோட்சானந்தச் 
) யடை.வாரன்றும், இச்சமையத்திலுள்ளா ரிதனைவிட்டிப் பிநிதோரி



௪௨ ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரா, 

சமைபங்களைச் சார்வராயிற் பதிதராயெச்சாலத்தும் பிறப்புரீங்காம 
னிரைய துன்புறவரொன்றுஞ் சுருதிகள் புராணங்கள் புராதனர்வாக்கெய 

ங்களெல்லாங் கூறியிருக்சையால், இதுவே யென்சமையச்திற்ருள்ள 

ாட்பாடென்று வி.எணப்பள்செய்ய, இர்சப்பிரசாரமா மெந்தெ 
ந், ச் சமையயங்கட்டங் கோட்பாடுகள் கூறியிருச்குமேயென்ன, இக்க 
னமெல்றாச் சமைடா சளூ மெ ர்சமையத்தைவிட்டுப் பிறிசோர்சமை 

யட்களைர் சாப்சட ா பரிசரென்றம், பிறிது சமையங்களைவிட்டு உர் 

சாமா ரள, ட்சராநாய “எ முர்சளெொன்றுங கூறுமேயாடில், இவையனை 

தெர் உய பித்த ரமைபு மூ.ர்ச்சன்மையுஞ் சத்தியமாய் முடியு 

மாறெங்கனமென்ற மிஈறு, அரற்ரு. அந்தச் சமையங்களினுள்ளாருந் 

foo teow நு யமிட்சி பீறிரொ்றினைச் சாருமிடசதுத் சங்கள் 

சமையர் த ழ்சசிடாடிம், பின் ராத் சாமடைமப்போடின்ற சமைய முபர் 
சல்டாயு ம௱ெெபேடாரி உடையவராக லடைந்சசமையச்திற் கூறிப 
மோிமெயலடவர், ௮சரள்றிச தார்தாமடைநகிருகசி ற சமைய 

மேயுட அியெர்றம், மற்றைப சமையங்களெலலாக் தாழ்ச்சிபெ 
20, wilh ர்றக் சகண்டிருந்துப் இஞ்செொது மஞ்சுதலின்றிப 
பென் புயி பென பாழ்மாரலிய பிரயோசனஙகளைககுறிகது Hast 

சப பிரி ௫ சமை பத்சைடடைவராூிற் றங்கள் சமையத்திற்கறிய 
பச்ச ரமையே யடைவாராகைடால், சர்வசமையங்களினுங் கூறிய 

ரத்த ர்மையும் பசெதான்மையு மனதின் கோட்பாட்டுபபடியே 
ய்௩ஙனஞ் ௪: படமாம் முடி.யுமென்றுகூறிப், பின்னருமனதிலே மெய் 

மையாம் பினைந்து சென்றவர்கட்டு மெய்மையாயும், பொய்ம்மையாய் 
நினைந்து சென்றவர்கட்குப் பொய்ம்மையாயும், மூடி கையால் மனோலய 

தீதி லுணடாயிருக்கு மே ட்சத்தை விரும்பிய மோட்சகாமியானவ 
ணிங்கன மஜோவிகற்பமாய் முடின்ற சமையங்களியாவு மனதின் 
சிலுகேயன்றி வேறில்லையென்று கண்டுவிட்டு விவனா9 லவனுச் 
கோர் குற்றமின்றேயென்றுகூ.றி யச்சமையரடையை வி$ிவிக்சையா 
லங்கனமேகண்டு ௮ச்சமையகடையை விரவனெனவறிக, இதற்குப் 
பிரமாணம்--



ஒருபாவுண்மையபதேசவுரா. ௪௯ 

தேவாரம, 

கோலும்புல்லமொருகையிழ் & கூர்ச்சமுக் 
சோலும்பூண்டுஅயர முற்மென்பய 
னீலமாமயிலாடுதுறையனே 

தூலும்வேண்டுமோறண்ணணர்ரச்தோர்கட்டே,. 

இராவிடவேதம, 

உவலைச்சமையட்களொய்வாசசாச்சிரமாஞ் 

சப்லைக்சடஇளனாட்க்டெர்துசமாறுங 

கவலைககெடுர்துக்ழலிணைகடர்சருளா ர 

செடலைபபரவிரார்செள்சேணங்சொம்டாமோ, 

பிப பாசவிளக்கம 

தாரணி. வர்சருசாலாஞ்சக்ரிபாசமெட்் ச 
பய அப உ * 2! ‘ உ 

ஒருணிபோலக்தகோன்றியொரு/மாழியாலெனக்கு 4 

சகோரணிசாட்மோறுசமையர்நின் கோளைர்க்கிப 

பூரணச்சொருபங்காட்டும்புண்ணிடன்பொலந்சாள் போற்றி, 

ஒழு விலொடுக்கம, 

காமாதிவிட்டிச்சரமேசலமாடபெப 

பூமீசேகைகாலைபபோர்த்துறங்கி - நாமகுணஞ் 
சாஇசருமமெறும்வாதனையிற்றாக்கற்றுர்க் 
கேதுசமையமெனலாம், 

சிற்றம்பலகாடியார் தாலாட்டு, 

சாஇமதத்சாலுஞ்சமையமதத்சாஓங் 

கோதிலாஞானத்தைச்கூடவரிதென்றாரோ, 

* கூர்ச்சம் - தருப்பை,



ee ஒருபாவுண்மையுபதேசவுனா, 

கருவைப்பதிற்றுப்பத்தர் தாதி 

உய்யவோருறுதிநாடா துலனிற்சமையமென்னும் 

வெய்யவாரிதியில்லீழ்ச் துவெர்துயருழக்கின்றேனை த் 
தையலோர்பாகம்வைத்ததண்டமிழ்க்கருவைவாமு 
மையன்வந்தாண்டுசொண்டததிசயம்வீளைக்குமன்றே, 

ஈங்காசாரியர் சமையஈடை வி$ிவித்திலை யெமுவாயாச வைத்துக் 
கொண்டு முதலிலே ”டனைநோக்டிச் சமையநடையை வினாவி விடித்த 
தென்னையெனில், உலகமாதாவாசயெ வுமையவளுர்கு ஞானாசாரங்கூ 
றத் துடங்கி முதவிலே சமையாசாரத்சை விசிவித்த பரமரவக்தானே 
யாசாரிபஜூர்த்சமா யெழுர்சளியிருக்கையால், இங்குமப்படி யேமுதலி 
லே சமையஈடையை விஞாவி விடிச்சசெனவறிக, இதர்குப்பிரமாணம்- 

தேவிகாலோரச்திரம், 

சமையாசாரமுஞ்சங்கற்பவிகற்பமு 
மமையாதாங்குலவாசாரமானது 

மிமையாதாரும்விடாதவில்வாழ்ச்சையு 

மமையார்தோளாய்விரிதலாசாரமே, 

விராகமம், 

சமையவாதங்கணீச்சித்சச்துவமித்தையாக்ட 
நமையராவிருளையோட்டி சானெனும்மையனீச்சத் 
தமர்தாயென்னுண்மன்னுந்தன்னருட்சோ இகாட்டி. 

யமைவிலாவின்பவெள்ளத்தமுத்தனனென்னையாசானள், 

மேல் இரண்டாவது, முதற்குருவாற் றருக்கம் விட்டென்றதே, 
யஃதெற்ஙகனம் விசிவனென்னில், ஆசாரியானவர் தானச்சமையஈடை 

யைவிிவிக்க விட்டிநின்றடேன், ௮ச்சமையவாசனையா னவின்று வாதிக் 
இன்றதருச்சங்களையும் விட்டாலன்றிப் பஞ்சபாசங்களையும் நீங்கியுண் 
மைடிலையைக் கூடமாட்டானென்று கண்டு, அவலுக்கு அத்தருக்கங்களை



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுமை, ௪டு 

விூவித்தற்கு ஆரம்பித்து நின்று ௮வனைநோக்டுச் செனன மரணதுக் 

கங்களுக்கு ௮ஞ்சிஞொனாசாரியராத்தேடி யடைந்து அவருடைய இரு 
வடி.களைச் ரரிலேடருடி.க்கொண்டு ஞானவுபசேசங்களைப் பெற்று 
உண்மைநிலையைக் கூடாதவர்களே சமையவாசனையா லுறுகன்ற ௪௬ 
கீகவாதங்களைப் பிரதானமாகக்கொண்? தருக்கியாநிற்பர், ௮த்தருக்கங் 
களோ வசனச்தையன்றி வேறில்லை, அல்வசனமோ மனச்தையன்றி 
வேறில்லை, ௮ம்மனதோ கனவுபோன்று பொய்யாயிருக்கின்ற வஞ்ஞான 

தின் சாரியமேயன்றி வேறில்லை, ஆகையாற் பேரந்தகாரமாயள்ள வஞ் 
நானச்திலுண்டாடெய மனவாசசங்களைக்கொண்டு அம்மனயாசசங்க 

சைக கடந்திருக்குற வுண்மைநிலையை யறியக்கூடாது, ௮ஃதன்றியுர் 

தருககங்களாவது ௮னேகபேதங்களாய் விரிந்த நிற்கும், ௮ங்கனம் விரிந் 
அநிற்குமேயாயினு மவையனைத்தும் நாலுபிரகாரத்து எடங்கறிர்கும் 

அவை யெங்கனேயென்னில்,இரிபதார்த்தங்களாயுள்ள பதி பச பாசங் 
களுள் பசுபாசங்களை யில்லையென்றும், அவைகளை யுண்டென்றும், பதி 

யைத்தவிர பசுபாசங்கள் வேறன்று ௮பபதியாயே யொன்றாயிருக்கு 
மென்றும், ௮வைமூன்றும் வெல்வேரூய்ப பலவாயிருக்குமென்றும், 
இங்ஙனச் தந்தம் முத்தியைச் சாதிக்சையே கோரிசகையாய் கூறிக் 
கொண்கெிர்கும், இதில் முதலிற்கூறியபடி பசபாசங்களை யில்லையென் 

னின், முத்தியடைவானு மின்மூம் முத்தியுமின்றாய் முடியும், ஆகை 
யால் ௮லைகளை யில்லையென்பது கூடாது, இரண்டாவது கூறியபடி. 

பசுபாசங்களை யுண்டென்னில்,அனாதியாயுள்ளதோ”௮ தியாயுள்ளதோ” 

அனாதியாயுள்ளதாயின் ௮னாதியாயுள்ளதற்கு ஆதியாயுடைய முத்தி 
யென்பதொன்றை அடையவேண்டுவஇல்லை. அ௮ங்கனமன்று பாசமா 
னது பசுவைப் பந்தித்துச்கொண்டி ருக்கும், ௮ப்பர்தம் நீங்குவதே 
மே. த்தியென்னில் அ௮ப்பந்தம் ௮னாதியாயுள்ளதோ? இடையி லெய்தி 
யதோ? அதுவும் ௮னாதியேயாகல், ஒருகாலத்தும் நீங்காது இடையிலே 

வந்து கூடி.ந்சத்தனா யுறைகன்ற முத்தியிலும் வந்துகூடி. யம்முத்தி 
யும் பொட்யாம்முடியம், ஆசையால் அவைகளை யுண்டென்பதுங்



சச் ஒருபாவுண்மையுபதேசவுளா, 

கூடாது, மூன்றாவது கூறியபடி. பதியைத்தவிரப் பசுபாசங்கள் வேற 
ன்று ௮ப்பதிபாயே ஒன்மூயிருக்குமென்னில், சானொருவனேயாய், இர 
ண்டாம் வத்துவில்லாதபடியால், இதனை யிசன விழந்தோமென்னுஞ் 

சேதமுமிதனை யிதனார் பெற்றோமென்னு மிலாபமூமாயுள்ள மு.ச்டுபி 

ன்றாம் eyo Soeur பதியைத்தவிரப் பசுபாசங்கள் வேறன்ற 
பபதியாயே யொன்றாயிருக்குமென்பதுங் கூடாது, நாலாவது கூறிய 

பழி. ௮அவைஞூன்றும் வெய்வேருய்ப் பலவாயிருக்குமென்னில் வெல் 
வேருய்ப் பலவாயிருகடின் முத்தியிலொன்று பமொறின்றி உமறு 69 
யும் பொய்யாய் முடியும், அகையால் நாஓுபிரகாரச்துளட௩்சிய சருக் 
கங்களும் அவைகள் கோரித்துகின்ற முத்திய மிய்கனம் பொட்யாய் 

முடியுமாகையா லெங்கனச் தருக்கிப்பாம்? மாறுபாடுடைய ஈமையிக 
ளென்றுஉறி அத்தருக்கங்களை விசிவிசசையால்,௮ங்கனங் Som gsc 

ச்கங்களை விவனெனவறிக இதற்குப்மிர மாணம்-- 

ABI ER uty, 

ஏதங்கூறியிரிச்சண்களைந் தவர் 

பாதங்கூறிப்பவித்ரெராய்ப்பா 
போரங்கூறிபபொழுசைச்சருக்கிலார் 

வாதங்கூறிச்சம்வாணாள்கழிப்ப 2, 

சிவபோகசாரம், 

கற்குமடப்பட்டுமிகக்கற்றவெல்லாங்கற்றவர்பாற் 

றற்கமிட்ரொய்போலச்சள்ளிடவோ - நற்கருணை 
வெள்ளமொடுங்கும்விரிசடையார்ச்சாளாகி 

யுள்ளமொடுங்கவல்லவோ, 

மகத்துக்கள்வாக்கியம, 

பதைப்பற்றிருக்கப்பாமசுகமென்றா 
லசைப்பெற்றிருச்சவறியாமல் - விதப்புற்றுச் 
கற்ரார்பலநூலுங்கர்றவர்பாற்றற்கமிட்டு 

நிற்பாரிதென்னரிலை,



QP HUTA oT MU UG SF ajonr, ௪௭ 

சிற்றமபலகாடியார்தாலாட்டு 

தீற்கம்படி தீது ச்சலைவெடி சீறுகசொள்றாமதைக் 

கற்ககினையா தருஅக்சாட்டுக்கருணையனோ. 

திருமாடிரம், 

ஒன்றதுபேருர்வழியா ததற்குள 
வென்ற துபோலவிருமுச்சமமமு 
நன்றிது$ிதி வென் % றுராமாக்கர்கள் 

குன்றுகரைச்செழுசாயையொ 730 ர்சமே, 

அதீதுவிதம் உலிவெண்பா 

சாச்சொச்தையோதிமசர்சற்யொசென்றனச்கோ 

வார்த்தையினைச்சொல்லிவழக்கறுத்தான். 

மேல் மூன்றாவது, முதற்குருவாற் றச்த௨முர் கழன்றென்றதே, 
அக்ச சத்துவங்களை பெங்கனம்சண்டு கழன்று கிற்பனென்னில, அரி 

டரரனவ ரி௫வராயிற் பொதுவியல்பாகிய சமையஈடை தருககஙகம் 

விரிவிக்கவிட்டி நின்ற €டணுக்ருத் தன்னியல்பாகயெ நின்மலா தை 
HAA HO mala sta சத்திய சத்தமென்னு முண்மைஞானமாஅய 

தீசகாரியத்தையும், ௮அம்வவத்சையிலுள்ள இலாபாலாபட்களையும், ௮௪ 
க்ிர7கும்பொருட்டி அவனைநோககி ரீயாரொன்றுசேட்கச், சுயாமி! 

ரான் பருச்தேனிரை த்தேனென்ற ௬ நிககொடு நிற்கையால், இச்ச௨ட 
ம்பே சானென்ன, அதற்கென்மா டென்மனை யென்றவனுஈகு அவை 

வேளூய் நின்றதுபோல, நீயு மென்கை மென்கா லென்ணுடமபு எனக் 
கூறிக்கொண்டு நிற்சையா விவ்வுடம்பு நீயல்லவென்று மறகச, அதற் 
குமேற் சத்தாதிவிடயங்களையெல்லா மறிந்துகொண்டுநிற்பது இந்திரிய 
மேயாகையால், ௮வ்விந்திரியமே சானென்ன, அதற் சவ்விந்திரிய முற 
க்கத்தின்கண் ஹுனர்கீன்றி நிற்றலானுர், சானொன்றை யொன்றறிய 

* உரையாளர்கள் என்பதும் பாடம், 
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மாட்டாமையானும் அவ்விந்திரியமு நீயல்லவென்று மறுக்க, அதற்கு 
மேற் றேகத்திற் பிரரணனாய் வழங்கிகிற்சன்றது பிராணவாயுவே 
யாகையால் ௮ப்பிராணவாயுவே கானென்ன,௮தற்குச் சுமுத்திலலையிற் 
றினது சன்னிதானத்திருந்த ரூக்கணியை யொருசோரன் களவுகொ 
ள்ளத் தனக்குச் சற்றுந்தெரியாமற்றான் சடமாம்றிற்கையால், ௮ப்பிரா 

ணவாயுவு நீயல்லவென்று மறுக்க, அதற்குமே லுட்கரணங்களாயுள்ள 
மனச்தையும் புத்தியையுமாங்காரத்தையுஞ் சித்தச்தையுர் சனித்தனியே 
ரசானானென்றுகூ.ற, ௮வைகளு நீயெனதென்று சுட்டி. யறியும்பொரு 

ளாய் நிற்கையானுஞ் சடமாயிருத்தலானு நீயல்ல நீயல்லவென்று மறு 
௧௧௪ மறுபட்டுத், தன்னுருவர் தனக்குச் சற்று்தோன்றாமற் றிகைத்து 

நின்ற டேனைநே,க்கி யிவனை யிங்கன நானானென்னும்படி. தோன்ற 

மயக்இநிற்சன்ற தேசமிந்திரியம் பிராணவாயு வந்தக்கர ணங்களாயுள்ள 

விவைசட்டகு முதவிடை சடைகளின் விராவிகிற்கன்ற பிருதிவிமுதல் 
நாதமீருகிய தச்துவங்கண் முழுசையும் உருவதெரிசனங்களைக் காட் 
ச் கழற்றினாலன்றி யிவன்றிகைப்புறீங்கித் சன்னுருவச்சைத் தான் 
சாணமாட்டானென்று, தத் துவருபதரிசனங்களைச்காட்டி.ச் கழற்றுதற் 
காரழ்பித்து, பிருதிவிமுதல் காதமீருயெ தத்துவங்களனைத்தையும் பிரு 

திவியுரத்துத் தரிக்குமென்றன் முதற் செவதத்துவஞானமாயிருக்கும் 
என்றல் ஈறாக விவைகளின் ரளொழில்களை வெய்வேருூக்ப் பகுத்துக் 
சாண்கையே தத்துவரூபமென்றும், ௮த்தத்துவங்களுக்கு நீ கூடிநின்ற 
விடத்துச் கதொழிலண்டாவதேயன்றி நீகூடி நில்லாவிடத்துச் தொழி 
வின்றி நிற்சையாலு மவையொன்றை யொன்றறியமாட்டாமையானு 
மவைகளனைச்தையுஞ் சடமென்றுசாண்கையே தத்துவதெரிசனமெ 

ன்று மங்கனஞ் சடமென்றுசண்ட தத்துவங்களனை த்தையு நித்தியமன் 

றென்று மவைகளுன்னை யறியமாட்டாமையானு நீ யவைசளையறிர் து 
கொண்டு நிற்கையாலும், ௮வைக ஞன்னைவிட வேறுதானேயென் 
றுங்கண்டுநீங்கெிருவதே தத்துவசுத்தியென்றங்கூறி ௮சாரியர் கழற்ற, 
அங்ஙனமே கண்டு அவைகளனைத்தையுங் சழன்று நிற்பனெனவறிக, 

இவை தசசாரியத்துள் தத்துவருப தரிசனசு,த்சியெனவும், இத்தத்துல
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சுத்தியிற் பிரதி தத்துவம், இருபத்துசாலுங் கலாதிதத் தவ மேழு 
மாயெ முப்பத்தொன்று நீங்கவே, அம்முப்பத்தொன்றுமாய் நின்ற மா 
யாமலநீங்கும்,௮துரீங்கவே வெட்டுவாளொழிந்தோனுக்கு அவ்வெட்டு 
வாளால்விளைகின்ற வெட்டுதற் ஜெொழிலற்றாற்போல், ௮ம்மாயாமல்க் 
தோடு௮ம்மாயாமலத்தால்விளைசன்ற கன்மமலமுரீங்கும்.௮துநீங்கவே, 

ஒர்சொழிலினைச்செலுத்துவிப்போனுக்கு, அத்தொழின்முடி.வில் ௮ 
தொழிவினைச் செலுத்தும் பணியற்ருற்போல, ௮ம்முப்பத்தொருகரு 
விக்குந்தானே முதன்மையாம்நின்று அவைகளைப் பிறேரிக்னெற செவ 

தத்துவங்கள் ஐர்அுமாட்ரின்ற, மாடேடமலமுர் தனது பிறோசத்தொழி 
லற்று நீங்கும், இங்ஙனம் தத்துவசத்தியோடு மாயையுங்கன்மமு மாமா 
யையுமாகயெ மூன்றமலமும் நீங்யெதெனவுங் கண்ட்கொள்ச, இவை 

களின்முதலிலே கான்பெருத்தே னிளைத்தேனென்று கூறிக்கொண்டு 
நிற்சையாலிர்தவுடம்பே கானென் றதற்குப் பிரமாணம்-- 

Gig eri so sheer, 

நான்பருத்தேனானிளைத்சேனென்றரைச்குஞானத்தா 
லூன்சடலமன்றேயுயிர், 

ஏன்மாடென்மனை யென்றவனுர்கு ௮வையவேருய்ளெறதுபோல் 

ரீயுமென்சாலென்கை யென்னுடம்பெனக்கூறிச் கொண்டிநிற்கையால் 
இவ்வடம்புரியல்லவென்று மறுத்ததற்குப்பிரமாணம்-- 

௪த்தியஞானபோதம், 

ஊனுயிர்வேற்றையுரைக்குங்காலை 
யென்மாடென்மனையென்பான்போல் 
வென்காலென்கையென்பனவேறே 
பருத்தேனிளைத்தேனெனும்பன்மொழியா 
னவயலமான்மாவாகுமென்னிற் 
சென்ஞ்ணின்றுதேய்ந்தறமாய்தவி 
னவயவமான்மா வன்றெனவுணசே,



Gio ஒருபாவுண்மையுபதே௪வுரை, 

பிழத்தலுமிறச்தலம்பெருகலுஞ்சருங்கலும் 
போதலுமவருதகலும் புணாவுறிக்கமு 

மன்னமயத்துச்ச9க்கனவாதவி 

னன்னமயகோசமான்மாவன்றே, 

சிவஞானபோசம், 
எனதென்றமாட்டினெனதலாதென்னா 

துன தலாவன்சைகாலாக்கை--யெனதென்று 

மென்னறிவதென்றுமுரை த்துநீரிற்றிகா 
ணுன்னிலவைவேரூமுணர், 

ச௫சிவாணபோதம். 
எனதாடைபொன்பூமகன்றையல்பாம்மா 
விபங்கண்முகங்கால்கையானென்னசென்றம் 

சனதாயுரைப்பான்வகுத்திர்தவனை ச் 
தானென்றயர்ந்துஞ் சொலத்தக்சகன்றே, 

அறிஏன்றபொருளென்றுமறிவானில்வேறே 
யானாலிவ்வனாகநானென்னலா மோ 
செறிகன் றபுள்ளல்லவேகூடி.வ்வகையே 
சடமானவுடனின்னில்வேமென்றுதெளியே, 

சித்தாந்தசெரி௪னம். 

மூடவுடலுயிரோஞுடாவிசென்சொலுயிர் 
கூடாமோபக்டிக்குலம், 
ஆக்கையகச்துள்ளேகல்லான்மரவுளதென்று 
தூகெறைசொல்லுந்துணி, 

கருவைப்பதிற்றுப்பத்தர் காதி, 

சிறச்சத்தச்கதுகருவையான்றிருவழ. சேய 
மறக்கத்சக்சதுமற்றுளசமையகத்தின்மயக்கக் 
அழறக்கத்தச்கதில்வுடம்ைபைரானென்திடுர் துணிபு 4 
மிறக்கத்தச்கதுசிவானச்சவாரியின்பெருக்கே,
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சத்சாதிவிடயங்களையெல்லா மறிர் தகொண்டு நிற்ப திர்திரியமே யர 
கையால் ௮வ்விந்திரியமே கானென்றதற்குப்பிரமாணம்-- 

சித் சார் ததெரிசனம், 
இந்தியமேயான்மாவென்றெண்ணுமறிவில்லா 
மந்தச்சவலைமதம், 

அவ்விர்திரிய முறக்கத்தின்சண் ணுணர்வின்றி நிற்றலானும் தா 

Oana யொன்றறியமாட்டாமையானும் அ௮வ்விர்திரியமு நீயல்ல 
வென்று மறுத்ததற்குப் பிரமாணம்-- 

சிவஞானகித்தியார, 
௮றிவதைம்பொறியேயென்னிலுறச்சத்தினறியாவாகு 
மறிவதுமொன்னொன்றாசவொள்ளொன்ராயறிவசென்னி 
னறிவுகளொன்றையொன்றங்கறிந்திடாவைர்தையுங்கொண் 
டறிவதொல்றண்டதான்மாவைம்பொறியறிர்நிடா வே, 

சடிவாணபோதம், 
விழியைப்புமானெனிலிரவியா தியாலே 

விளக்கஞ்செயுமற்றையுருவச்தையன்றே 
யொழியப்படுங்கன்னமுதனான்குமுன்றன் 
உருக்கண்டகண்டன்னையொப்பாகவுன்னே, 

இத்தார்ததெரிசனம், 
ஒன்றறிர்ததொள் றறியாதாலுமுயிரல்லை 
மன்றலன்றிரூக்சறியாமற்று, 

கண்ணுருவமன்றியொன்றைக் சாணதியாக்கையாச 
வுண்ணலன்றிராச்கறியாதோர். 

காசொலியையன்றியொன்றைச்சாணறியாவிய்வுடம்பு 
மோதபரிசமன்றியுற்று, 
ஆகையாலைந்தறிவைச் கொண்டறிவதான்மாவென் 
ஜோகையொடுஞ் சொல்லுமல தயோர்,



@e. ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, 

தேசத்திற் பிராணனாய்வழங்கி நிற்ின்றது பிராணவாயுவே யா 
கையால் ௮ப்பிராணவாயுவே சானென்றதற்குப்பிரமாணம்--- 

சித்தார்ததெரிசனம். 

செல்லும்பிராணனன்றிச்வேனிலையென்றுணர்ந்து 
சொல்லுஞ்சுவாசமதஞ்சுள். 

சுழுத்திநிலையிற்றன.து சந்நிதான த்திருந்த கூக்கணியையொருசோ 
ரன் களவுகொள்ளச் தனக்குச் சற்றுந்தெரியாமற் ரூன்சடமாய்கிற்கை 
யால்௮ப்பிராணவாயுவையும் நீயல்லவென்றுமறுத்ததற்குப்பிரமாணம்- 

இித்சாஈததெரிசனம். 

மூக்குறுஈன்மூக்கணியைமூடச்சுமூத்தியினிற் 

Curésy. த்தசாமோபொருள். 

பிராணனைமுன்விட்டுப்பிடி ப்போன்பிராணனென 
வராவணியான்வே தமறையும், 

உட்கரணங்களாயுள்ள மனதையும் புத்தியையும் ஆங்காரத்தையுஞ் 

சித்தச்தையுச் தனித்தனி சானானென்றதற்கு மவைகளுரியெனதென்று 
சட்டி. யறியும்பொருளாய் நிற்கையானுஞ் சடமாயிருத்தலானு நீயல்ல 
நீயல்லவென்று மறுத்ததற்குப்பிரமாணம்-- 

சித்தார் ததெரிசனம். 

மனமேபுருடனன்றிமற்றிலையென்றோ தங் 

கனமாயாவாஇிமதஙகாண், 

& என்மனத்தாலியானொர்தேனென்றுரைக்கப்பட்டமையான் 
றின்மனர்தானன்றுதனி, 

புத்தயேயான்மாவாமென்றுணரரப்போதித்த 

புத்திகெட்டபுத்தன்மதம்பொய், 

- ... 4ழுறுப்பு,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, Gn. 

9 புத்திக்குச்சாச்யொம்போதமயமான்மாப் 
புத்திசடமா தலினாற்பொய், 

அங்காரமான்மாவாமென்றுரைக்கும்பேரிருளா 
ராங்காரவாதமறி, 

அவிரோதவுந்தியார். 

$* அங்காரரச்சயித் துப்புத்தியற்றலா 
லோங்குளவானமனமும் தபற 

வொன்றுநீயன்றிவற்றும்பேற, 

சித்தார் ததெரிசனம், 

சடஞ்சித்தத்தாலறியுஞ்சை தனியனன்றென் 
நிடமறைகளோதுமெடுத்து, 

சிச்தமியமமானனென்றுணசேல்£ர்சான்ற 
சித்தர்மகம்பின்னிட£செல், 

4 சைதனியன்சந்நிதியிற்றானறியுங்கஞ்சிக்யென் 
சைதனியனுக்குச்சடம். 

அவிரோதவுர்தியார். 

௮றிவானினைவுமடங்கலாற்சித்த 
மறிவன்றசிதசாமென்றுஈேபேற 
வறிவினனுருவமென்றுர்£பற, 

சசிவர்ணபோசம், 

ஐயப்படலோர்பொருணிச்சயமா, யறியப்படல்யானெனசென்றமதஞ் 
செய்யப்படல்செய்வதுசிந்தனையாஞ், சித்தம்மதுவன்றெனநீதெளியே, 

மூன்னாகவுடம்பதுசித்தமதேமுடி.வாக, மொழிந்தபொருட்டி ரடான் 
நின்னாலெரீயறியும்பொருளாய், நிசழ்சின்றசனாலெனறின்மலனே. 
  

* 4 * மறப்பு,



QF ஒருபாவுண்மையபதேசவுா. 

சிர தாக் ததெரிசனம். 

காயமுதற்சிச்தங்கடையாமிவைகட்குச் 
சேயன்சைதன்னி௰வேன், 

உடம்புமுதற்சித்தமிராகெய பதார்த்தங்களையு நீயல்ல நீயல்லவென்று 
மறுத்ததற்குப் பிரமாணம்-- 

சிவஞான ித்தியார், 

என்னுடல்பொறிபிர ரணன்சரணமென்னுணர்வென்றக்காற 
றன்னின்வேருகுகயென்றன்மனையென்றவெல்லா 
நின்னின்வேருகுமென்னினீட்டொவியையிங்கென்னி 
னுன்னினவாகுநீயாமுகரமயிருகவுங்காண்டி. 

சிவப்பிரகாசம், 

உருவுணர்விலாமையானுமோரொருபுலன்சளாக 
மருவிரின்றறிதலானுமனாதிசடம்மின்மன்னித் 
தீருபயனுகர் தலானுமுயிர்சடமா தலானு 

மருவினையுடலுளாவியறிவினாலறியுமன்றே, 

மணிவாசகம், 

வான்செட்மோருதமாய்ந்தழனீர்மண்செடினுக் 
தான்கசெட்டலின்றிச்சவிப்பறியா ச்சன்மையலுச் 
கூன்கெட்டுமிர்கெட்டுணா்வுகெட்டென்னுள்ளமும்போய் 
நான்செட்டவாபாடி த்தெள்ளேணங்கொட்டாமோ, 

பதிபசுபாசவிளக்கசம், 

பிண்டமாமுடனானல்லேன்பிராணவாயுவுரானல்லேன் 
சண்டவைம்பொறியுமல்லேன்்கரணமோர்கான்குமல்லேன் 

பண்டையவறிவுமவனானென்றுணர்தருபருவம்வாய்ப்பின் 

வண்டறைகொன்றைத்தாரான்மலரடி. காணலாமே,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை. டுடு 

ஊனுடல்பொறிபிராணனுற கரணங்களென்னுங் 
கானகங்கடர்தஞ்ஞானக்காரிருட்பாப்புரீங்கத் 
தானெனுஞ்தோர்ரீத்துச்சர்பறைப்பொழிலினி ன்று 
மோனியாய்ஞானானர்சமுத்திமானகரங்கண்டேன். 

பிருதிவி யுத் தச்தரிச்கு மென்றன்முதற் சிவசச்துவஞானமாயிரு 

ககுமென்றலீரூக அவைகளின் ரொழில்களை வெவ்வேருசப் பருத்து 
ககாண்கையே தத்துவரூபமென்றதற்குப் பிரமாணம்-- 

உண்மைவிளகச்கம், 

மண்கடினமாய்த்தரிக்கும்வாரிகுளிர்ச்சேபதமா 
மொண்தனல்சுட்டொன்றுவிக்குமோவாமல்--வண்கால் 

பரந்துசலித்துச்திட்டும்பார்க்லொகாடம் 

நிர ந்தரமாட்நிற்குநிறைந்து. 

உள்ளபடி மாபூசமோதிளேமுன்றனக்குக் 
கள்ளமிகுமைம்புலனுங்கட்டுரைக்சில்--மெள்ளவே 
ஒசைபரிசமுருவஞ்சுவைசாற்ற 
மாசைதருமைம்புலனேயாம், 

வானிடமாம்ரின்றுசெவிமன்னுமொலியதனை 
யீனமிகுர்சோல்காலிடமாக-- வனப் 
பரிசந்தனையநியும்பார்வையிற்கண்ணங்டி 

விரவியுருவங்காணுமே, 

சன்ராகரீரிடமாய்ராவிர சந்தானறியும் 
பொன்றாமணஞுூக்குப்பூவிடமாம்--ரின்றநியு 

மென்றோதுமன்றேயிறையாசமமிதனை 
வென்றார்சென்றாரின்பவீடு,



Qe ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரா, 

வாச்சாகாயமிடமாய்வர்துவசனிக்குங்கால் 
போக்காருங்காற்றிடமாய்ப்புல்யென--லேற்கு 
மிரிங்கைகுதநீரிடமாட்டிலாடி 
விரிம்பாரிடமுபத்தம்விந்து, 

௮ர்சச்சரணமடைவேயுரைக்சச்சே 
ளர்தமனம்புத்தியுடனாங்காரஞ்--சிர்தையிலை 
பற்றியதுறிச்சயித்துப்பல்காலெழுச்திருந்தங் 
குற்றதுசிர்திக்குமுணர், 

எல்லைபலம்பு துமையெப்போதுநிச்சமித்தல் 
௮ல்லறருங்கிரியையான்மாவுக்--கொல்லை 
யறிவாசையைம்புலனுமாரவருங்காலங் 
குறியாய்மயக்கென்றுசொள், 

சுத்தவித்தை சஞானமிகுந்தொன்மையாமீசுரந்தா 

னத்சன்ரொழிலதிகமாக்கியிி--மொத்தவிவை 
சாதாக்யெமென்றுஞ்சத்திசிவங்கரியை 
யாதா ரஞானவுராவாம். 

சித்கார்ததெரிசனம், 

சருவிசடமென்றவற்றின்கன்மத்ைச்சாண்டல் 
கருவிக்குருவமெனக்காண், 

அவைகளனைத்சையுஞ் சடமென்று காண்கையே தத்துவதரீசன 
மென்றதற்குப் பிரமாணம்-- 

உபதேசமாலை, 

ளல்லாஞாசடரமமைத்தானறியாச் 

சத் துருகாமென்றிறிதத்தைச்--கை த்தழியக் 
கசாண்பஜவேகாட்சியிைக்சைக்குண்மாசெல்லியெனச 
சாண்பதுமாணாறீகடன்,



ஒருபாவுண்மையுபசேசவுரை, டு௭ 

அத்தத்துவங்க எனைத்து நித்தியமன்றென்றும், ௮வைகளுன்னை 

அறியமாட்டாமையாலும் நீ யவைகளையறிர் துகொண்டு நிற்சையாலும், 
அவைகளுன்னைவிட வேறுசானேயென்றுங் சண் நீங்கவெிடுவதே சத் 

அவுசுத்தி யென்றதற்குப்பிரமாணம்-- 

சிச்தார்ததெரிசனம், 

பாசக்குழுச்குப்பதிராமெனத்துறத்தல் 
பாசசுச்தியென்னப்படும், 

அ௮ம்பலவாணர்தச௪காரியம். 

தத்துவமனைச்துநோச்செசனித்தனிசெயல்சள்சாண்ட 

லொத்ததன்னுருவமாகுமொன்றையொன்றுணரா£.து 
சத்தியஞ்சடமேயென்னத்தானறிர்திடல்காட்டி 
நித்தியமன்றுசின்னாணீங்கு தலென்றல்௪.தஇ 

திருவண்ணாமலையையாசதசகாரியம், 

தீத்துவத்தொழிலைச்சாண்டல்சடமென்றறன்னைரீச்ச 

ல.த்தினானான் மேலென்றலராளினானான்மேலென்றல் 
பத்தனானருளாய்ச்செய்திபண்ணவேயெண்ணிீரீக்கிச் 
சித்தருளதுவாய்ப்போதல்வெத்தனைச்சேர்தறோோ. 

தீதீதுவச.ச்தியோடு மாயையும் கன்மமு மாமாயையுமாகெ மூன்று 
மலமும் நீங்கெதென்பதற்குப் பிரமாணம்-- 

சிவான தபோதம், 

பொரையினைம்பூதமும்பொய்யெனவருளான் 
முறையுறநீங்கமுத்திச்சசலமும் 
பஞ்சபூசப்பழிப்புறுமு டலும் 
அஞ்சுபுலன்றனையறிர்திரம்பொறிகளுஞ் 
செதிர்இடும்புலன்றனை த்தெரிர் டத்சனித்தனி 
யதிச்திடவறியாவர்தக்கரணமு



Boy ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, 

மக்கரணங்களகலவசன்றிடுர் 
தீக்கசலாதிதத்துவக்குழுவும் 
௮த்சகுசகலாதிகளகலவகன்றிஞ் 
சுத்ததத்துவமுந்துடார்தெழுமுயிர்ப்பும் 

வடி.வுறச்சண்டவைமலமெனத்செளிந்து 
நெடிதுறவாங்கவைநீங்கலிவ் வேழுர் 
தீத்துவருபந்தத்துவதெரிசனர் 

கீத்துவசுத்திதன்னுளடங்கு 
மாயையுங்கன்மமுமாமாயையுமென 
வாயவிம்மூன்றுங்கண்டதுமிவ ணே, 

நிகழ்கால த்திரங்கல், 

மாயைகழன்றமைபாரீர்வல்வினைவிட்டமைபாரீர் 
தூயவறிவரைப்பாரீர்தோன்றாத்துணைவளப்பாரீர், 

மேல்நான்காவது, முதற்குருவாலாணவமுங் கழன்றென்றதே, ௮ம் 
உ॥ணவமாவதியாது? அதனை ஆரிரியராலெங்கனம்கண்டு கழன்று நிற்ப 

னென்னில், ஆரிரியரானவர் தத்துவங்களை விடிவிச்சவிட்டுரின்ற டே 
னைநோக்கி ரீ இப்போது தத்துஒங்களைக்கழன்று நிற்சின்றையே யினி 

மேலாகிலும் உன்னுருவமாவதியாது? அ௮தனைச்கூறும் பிளாயென்றுவி 

னாவ அப்போதுச் தன்னுருவத்தைச் தானுன்னியுன்னிப் பார்ச்தொ 
ன்றுந் தோன்றாமற் பேரக்சகாரமாயிருச்கையாற், சுவாமி அடி.யேனு 
க்கொன்றர் தோன்றவில்லை, பேரர்தகாரமா யிருக்ெறதேயென்று 
விண்ணப்பஞ்செய்ய, இதுதான்சாண் தானொன்முயிருந்தனேக சத்தி 
மையுடைத்தாய் நெல்விற்குமியுஞ் செம்பிற்குக்களிம்பும் போன்றுன் 
னையும் தன்னையுங் சாட்டாமலனாஇதொடுத்து முத்திபரியர்தமு மறைத் 

துன்னைச் சனனமரணங்களிழ் கறங்குபோற் சழற்றித் துயர்செய்கன் 
வாணவமாவதென்று திருவுளம்பற்ற, சுவாமி! அடி. யேனைச் செனன 
மரணங்களிழ் கறங்குபோற்சழற்றித் தயர்செய்கன்ற இவ்வாணவத் 

இன்றுயா மடியேன் பொறுச்சமாட்டேன்! பொறச்சமாட்டேன்



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை. டு௯ 

இனிமேலாூலு மென்றிகைப்பு நீங்கத்சச்சசாக இரங்டி யிவ்வாண 
வதைக் கழற்றவேண்டுமென்றிரர்து சொடுகிற்ப, ௮அப்போதிவ்வாண 
வத்தைச் கழற்றவேண்டுமென்றிவனு ளூதிச்சவெண்ணமே,ஊனகாடச 
மியற்றித் திருவருண் ஞானநாடசம் சவிற்றுதற்காரம்பித்த வவசரமா 

கையால், இங்வென் நிரோசமல நீங்யெசென்று திருவளஞ்செட்து ரின் 
னருமிவ்வாணவத்தைச் கழற்றினாலன்றி யிவன்றிகைப்புநீட்டித் தன்னு 
ரவத்தைத்தான் சாணமாட்டானென்ற, ௮வ்வாணவத்சைக்சழற்றதற் 

காரம்பித்து, நீயுன்னுருவச்தை யுன்னியுன்னிப்பார்த்தொன்று் தோ 

ன்ரமற் பேரந்தகாரமாயிருக்கிறசென்றையே!௮ப்போர்சசாரத்தைப் 
பருத்துக்கண்ட நியறிவனாம்கின்று சாண்டி.யோ? ௮றியாசவனாட்றின்று 

காண்டியோ? கூறும் பிளாயென்றவனுக்கு ௮ய்வாணவம் ஈழன்றறிவு 
விளங்கும்படிக்கேதுவாக மெல்லவுபாயமாய்வினாவ, வதற்குச்சுவாமி ! 
அறியா தவஞாய்நின்றாற் குருட்டுக்கண்ணிருட்டி னைப் பகுத்தறியமாட் 
டாதே அதுபோல, அ௮ப்பேரர்தகாரத்தை யடி.யேலும் பகுத்துக்காண 
மாட்டேனே ௮ங்கனமப்பேரந்தகார சதைப் பருத்துக்காணப்பரிகை 
யால் ௮றிவனாட்கின்மே கண்டேனென்று விண்ணப்பஞ்செய்ய, இங்க 
னமறிவஞாய்றின்றபடி யேரின்று ௮ப்பேரந்தசாரமாகிய வாணவ சத்தைப் 
பாரென்றருளிச்செய்ய, பின்னுச்தானப்படி.யே யறிவுச்சொரூபியாய் 

நின்று அப்பேரர்தசாரமாகய வாணவத்தைப்பார்ச்ச, அப்போதொளி 
யின்முன்னிருடோற்றப்படாததுபோலவும்,மிருந்தசலக்திர் பூமிதோற் 

றப்படாததுபோலவும்,மிகுந்த சழலிற் சலர்தோற்றப்படாததுபோலவு 
ம் ௮வ்வறிவுச் சொருபத்தின்முன்னர்ப் போர்தகாரமாயெஆணவச்தோ 
ற்மப்படாமையாற் சுவாமி! இப்போது ௮ப்பேரக்சசாரமாடெய வாண 
வ.த்தைக்சாணேன். காணேன்! என்றஇசயித்து விண்ணப்பஞ்செய்ய, 

இதுவேயவ்வாணவமகன்றநிலை, இங்கனமே யறிவுச்சொருபியாட்நின்று 
உன்றிகைப்புநீங்கு யவ்வாணவத்தைக்சழன்று நில்லென்றனுக்கெ௫க் 
கையால்,இங்கனமே யறிவுச்சொருமியாட்ரின்று ஆணவத்சைக்கழன்று 
நிற்பனெனவறிக, பஞ்சமலமுரீங்சாதவிடத்து அருளைப் பெறுதலரிதா



௬௦ ஒருபாவுண்மையுபதேசவுளா. 

மாகையால், இவ்வாணவமீச்கத்தோடு தசோதமலமு மிவ்வாணவ்மல 
மமாயெ விரண்டுமலமுமுற்கூ.றிய தத் துவரீச்சச்தொமொயையுங் கன் 
மழு மாமாயையுமாகய மூன்றுமலமுமாக வைந்துமல்மு நீங்யெதெனவு 
ர, சசலகேவலங்களைநீங்காதவிடத்திற் சத்தச்தைப்பொருக்திச் Fag 
தினையடையச் கூடாதாசையான்,முற்கூறியதத்துவச.த்தியோடு சசலா 
வத்தையுமிண்டுக் கூறியவாணவக்கழற்சியோடு கேவலாவத்தையு £ங் 
இயதெனவுங்கண்டுகொள்க, 

இதிற்ருனொன்றாயிருர்து அனேகசத்தியையுடைத்தாய் நெல்லிற் 
குமியுஞ்செம்பிற்குக்களிம்பும்போன்று உன்னையுந்தன்னையுங்காட்டாம 

லனாதிதொடுத்து முத்திபரியந்தமு மறைத்துன்னைச் செனனமரணங் 
களிற் சறங்குபோம் சுழற்றிச் தயர்செய்சன்ற வாணவமென்றசற்குப 
பிரமாணம்-- 

சிவஞான (த்தியா. 

ஒன்றதாயசேசசத்தியுடையதாயுடனாயா இ 

யன்றதாயான்மாவின்றனறிவொடுதொழிலையார்த்து 
நின்றுபோத்திருத்துவ த்ைநிகழ்த்திச்செம்பினிற்களிம்பேட்ர் 
தென்றுமஞ்ஞானங்காட்டமாணவமியைந்துநின்றே, 

சத்தார் ததெரிசனம். 

௮னேகவித்சத்தியினாலாருபிரையடும் 
இனகானைப்பன்னசம்போற்சென்று, 

தண்டுலத்சைச்சில்லுமியுந்தாம்பிர தைதக்காளிசமுச் 
மண்டுதல்போலாவிமறைக்கும்- 

உவரமூடுசிந்துமுமிமூரிநெற்போற் 
சவிமாளுமாணவத்தாற்றான், 

இருவருட்பயன். 

ஒருபொருளுட்சாட்டா திருளுருவக்காட்டு 
மிருபொருளும்காட்டாதிது,



ஒருபாவுண்மையபதே௪வுரா, ௬௧ 

திருமெய்ஞ்ஞானப்பயன், 

என்றுமிருடறசாட்டியாவையுமுற்காட்டியிடா 
தொன்றுமிதுகாட்டா துணர், 

கருவைப்பதிற்றுபபத்தஈதாதி 

சோன்றியபோதுடன்றோன்றித்தோன்றா அமறைத்சென்னை 

யான்றசெழுஞ்செம்பிலுறைகளிம்புபோலகலாம 
வூன்றுமலவிருளகற்றியுன்னருளும்பெறுவேனோ 

மூன்றுலகுந்தொமுே தத்துமுகலிங்காமுகம்பொருளே, 

சிவஞான௫த்தியார், 

மலமாயைசகன்மமாயேயர்திரோதாயிமன்னிச் 

சலமாரும்பிறப்பிறப்பிற்றங்கியித்தரை$ம்மேலு 
நிலையா தகொள்ளிவட்டங்கறங்செனநிமிடச்தின்௪ 

ணலமாருமிறைவஞணையாலுயிர்நடக்குமன்றே, 

புதிபசுபாசவிளக்கம், 

இமமலமூன்ராலாவிபிருளடைர்தறிவுமாழ்டி 
மூம்மைகொள்புவனர்தோறுமுறைமுறைபோடமீளாஞ் 
செம்மலங்கருணைவள்ளற்றிருவருட்டி ரோைமாறி 
மம்மர்கொள்பாம்புமிழ்கசமதியெனவிளங்குமன்றே, 

சுவாமி! அடி யேனைச் செனனமரணங்களிழற் கறங்குபோற் சுழற் 
றித் துயாசெய்கெறவிவ்வாணவத்தின் றயரமடி. யேன் பொறக்சமாட் 

டேன்! பொறகச்சமாட்டேன்!. இனிமேலாஇலுமென்றிசைப்பு நீட்கச்க 

ச்சுதாக விரங்யெருளவேண்டுமென்றதற்குப் பிரமாணம்-- 

சித் தாந்ததெரிசனம். 

௮க்தோமலத்துயராற்றலேனாற்றகிலே 

னெந்தாமீரங்காயினி,



௬௨ ஒருபாவுண்மையுபசேசவுளா, 

SST Mur gD. 

வானிலிரவிவரவல்லிருள்போமாறுபோ 
லீனவிருளொழிவசெச்கால - மானே 
யறிர்தாபிருளென்றறியாமைதன்னைப் 
பிரிந்தாயோவில்லையோபேசு, 

வருகாலத்திரங்கல், 

ரீங்காதபேரறிவினீங்காமலொன்றுபட்டே 
யாங்காரந்தீரவடங்குவதுமெக்காலம், 

இப்வாணவத்தைக் கழற்றவேண்டுமென் றிவனு ஞூதித்தவெண் 
ணமே,ஊனநாடகமுற்றித்திருவருண்ஞானராட்கரவிற்றுதற்கு ஆரம் 
பித்தவவதரமாமாசையா லிங்வென்றிரோதமலநீங்யெதசென்று திருவு 
எரசெய்தசற்குப் பிரமாணம்-- 

சிவானந்தபோதம், 

இருண்மலநீங்குதற்செண்ணுவர்ஈற்றிரோத 
மருள்வடி.வானவவதரமாகும், 

துகளறுபோதம, 

௮ம் சமலமாமறியாமைகண்டாயே 
யந்தவறிவுரீயையனே - தொந்தவிருட் 
போனதேயுன்னைவிடப்போக்டித்திரோதமரு 
ளானதேசண்டாயறி, 

பேரந்தசாரத்தைப்பகுத்துச்சண்ட நீயநிவனாம்ரின்று காண்டி யோ? 
அறியா தவனாய் நின்று காண்டி.யோ? கூறும் பிளாயென்றவலுக்கு ௮வ் 

வாணவங் கழன்றறிவு விளங்கும்படிச்கு ஏதிவாக மெல்லவுபாயமாய் 
விருவியதற்குப் பீமா ம்



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுனா, ௬௩ 

பாடுதுறை, 

காண்டலிலா - வல்லையறிர்தவறிவெங்சேசாணென்றருளான் 
மெல்லவிளம்பிவிழிப்பித்தவடி., 

பண்டெமதத்தினைப்பா9னவடி யேன்பார்த்ததுகண்டி ஜேன்பார் 
க்குமக்கரியே, கண்டனனெனவிற்சண்செவிகைகால்கடைநஈடமுதவி 
ருபுறம்பின்முன்&ீழ்மே, லண்டுகொலோவெனவொன்றையுங் சாணே 
னொழிவறுமறிவதெனெழிலுருவெனவே, தண்டி. வர்திணேடடி. சந்சரா 
ள்பவனேதத்துவனேபள்ளியெழுர்தருளாயே, 

௮றிவுச்சொரூபியாய் நின்றுபார்ச்ச வப்போசவ்வறிவின் முன்ன 
சொளியினிற்சலச்தினிற்றழவினிவீருளும் பூமியுஞ்சலமுந் தோழ்றப் 
படாததுபோல வப்பேரந்தகாரமாகய வாணவத்தைச் காணேன். 
காணேன்!! என்றதிசயித்து விண்ணப்பஞ்செய்ததற்குப் பிரமாணம்-- 

மோகவசைபபரணி, 

யா துமாயறிவிறர்சவிருளொன்றுமிலதே 
யாதுமாயறிவிறர்ச வொளியொன்றுமுளதே. 

4 பஞ்சாக்கரத்திருக்குறள். 

காரிருளுங்சண்டுகழிச்தேன்சிவாயாம, 

செல்காலத்திரங்கல். 

என்னறிவுசண்டி. ங்கிறுமாச்சவிவ்விழிப்பு 
முன்னமறியாதலைந்தேன்மூர்க்கனேனல்லவோ 

இதவேயவ்வாணவமகன்றநரிலையென்றதற்குப்பிரமா ணம்... 

இத்தாந்ததெரிசனம், 

தத்துவ த்தைப்பின்னிட்செகசமல்சேவல் த்தை 
யத்தனருட்கொண்டாங்கசன்று 
  

$ இது திருச்குறளென்றே பிரதிகளிற் காணப்படின்றன. பெரி 
யார் வாக்யெமென மாற்றாம ல்ஞ்சிவிடுத்தனம்;



௬௪ ஒருபாவுண்மையுபசேசவுராை. 

பதிபசுபாசவிளக்கம, 
தத்துவமுப்பத்சாறுர்சனித்சனிகளைர் துறீக்கின் 
மொய்த்திருள்மூடுமத்ை தமுன்னவனருளால்லீட்டின் 
மெய்த்ததன்னுருவரன்ராய்விளங்குறுமதற்கப்பாலே 

சுச்சமெய்ஞ்ஞான மேனிச்சோதிதானாயிருப்பன், 

சிவானஈதபோதம, 
இருள்கெடக்கதிரொளியெழுவதுபோஓுளத் 

தருளெழவாணவமகன்றதுமிவணே, 

பஞ்சமலமு நீங்காதவிடத்து அருளைப்பெறுதலரிதா மென்றதற் 
au பிரமாணம்-- 

சிவப்பிரகாசம், 

மோகமிகவுயிர்கடோறுமுடனாய்கிற்குமுல வாணவமொன்றமுயல் 
இரின்று, பாகமிசவுதவுஇரே தாயியொன்று பகர்மாயையொன்றுபடர் 

கன்மமொன்று,தேகமுறுகரணமொடுபுவன போசச்செயலாருமாமாயை 
தீதிரட்சிபொன்றென், ரூகமலமைந்தென்பனார்துமாருதருளென்பதரி 
தென்பரநிரந்துளோரே, 

 நெஞ்சுவிரதோ௮. 

வானோன்பவனிவாச்சண்டுவல்வினையே 
னேனோருமேச்துசல்கண்டேச்தினேன்-ரூனென்னைப் 

பார்த்தான்பழையவினைப்பஞ்சமலக்கொத்தையெல்லா 
நித்தானினைவுவேருக்இனான். 

நிகழ்காலத் இரங்கல், 

பஞ்சமலாதேப்பரமசுசந்தன்னை கீ 
கிஞ்சசவாயாலேகேளென்றுசொன்னவா, 

சிற்றம்பலகாடியார்தாலாட்டு, 
ஐஞ்சுமலத்தாலேயழிவாயிருந்தவெனை 
யைஞ்சமலரீச்சியழியாமல்வைத்தானே. 

& இவை சொழ்றவன்குடி முதலியாரிஅருளிய த,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை. ௬௫ 

சகல கேவலங்களை நீங்காதவிடத்திற் சச்சத்தைப் பொருக்கஇச் 
சிவ த்தனையடையக் கூடாதென்றதற்குப் பிரமாணம்-- 

சிவஞான சித்தியா. 

கேவலசசலசுத்தமென்றமூன்றவத்தையான்மா 

மேவுவன்கேவலந்தன்னுண்மைமெய்பொறிகளெல்லாங் 

காவலன்கொடுத்தபோ துசகலனாமலங்களெல்லா 
மோவினபோதுசுத்தமுடையனு ற்பவந்துடைத்தே, 

திருமக்திரம் 

அறிவறியாமையிரண்மெகற்றிச் 

செறிவறிவாயெங்குநின்றசிவனைப் 
பிறிவறியாதுபிரானென்றுபேறுப் 

குறியநியாதவர்சொள்ளறியாரே, 

விட்டுகெறிபபால். 

நினைப்புமறப்புமிலா தவர்கெஞ்சம் 

தினைப்பிரியா துசியம், 

திருப்புகழ், 
அ.றிவுமறியாமையுங்கடர்தறிவதிருமேனியென் 

றிர்தருணசரணாரவிந்தமென்றடைவேஜனோ, 

பட்டினச்சார், 

சனெந்தனையற்றுப்பிரியமுந்சானற்றுச்செய்கையற்று 
சினைந்ததுமற்றுநினையா த.துமற்றுநின்மலமாய்த் 
தனந்தனியேயிருந்தானந்தநித்திராதங்குகின்ற 

வனந்தலிலென்றிருப்பேனத்தனேகயிலாயத்தனே, 
டு



௬௧ ஒருபாவுண்மையுபதேசவுனா, 

தேவிகாலோத்திரம, 

நித்ராயும்பராக்கையுரீச்சச்சிச்சமொரு நிலையுஞ்சோராமனிறு 
தீதிச்கொண்டாற், சிச்சமொருபொருளினையுஞ்சேராதாடுச் சேரும் 
வகைசோரமற்செல்லறின்று, மத்சமனரு சலாயவவத்சையொன்று மரு 
வாசவகைநிற்குமதுவேயாகு, முத்திநெறியென்றமறையிடைவிடாது 

மூறையிடவுமாகமங்கள்மொழிபுங்காணே, 

சைவசமையெறி. 

இரவும்பகலுமிலா தவிடத்தே 

பரமரிவம்பாராமற்பார்ச்து, 

திருவம்மானை. 

உற்றரினைப்புமறப்பற்றேனம்மானை 
யோமாதூச்சசதேமொதகேன்காணம்மானை, 

சிவபோகசாரம், 

பாவிமனம்போசாப்பர த்சடையராளா 
மிரவுபகலற்றவிடத்தே - திரமாக 
நில்லென்றான்கண்டசெமலாசேதிபண்ணிமும்மலமுங் 
கொல்லென்றரான்ஞானக்றா ஈ, 

சுர்தவத்தைசாடி மிரிஞ்சுத்தவிராப்டகலா 
மெய்த்தவ ததைராடி விகிவையேற் - சுத்தவதசைச் 

தீனாயிரண்டுந்தவிர்ந்தசெவானர்த 
வாணாவைநீயேமதி, 

மேலைம்தாவது முதற்குருவா னானே தலைவனென்ன நீங் நிற்க 

தீதே, கானே தலைவனென்றதெதினால் அதனையாிரியராலெங்கள நீங் 
இரிற்பனென்னில், ஆசிரியரானவர் தானாணவச்தைச்சழற்ற கழன்றநி 

ன்ற €டனைமோக் நாமுன்ன முன்னுருவமாவ தியாது௮தனைதகூறும்



“ » ra அவ ஒருபாவுண்மையப௦தசவுரை, Wi oF 

பிள்ளாயென்ற வினாவியதற்கு நீபேரந்தசாசமா போஃப்றம் சோட்ரய் 
ல்லையென்றையே.இப்பொழுது௮ந்தப பேரந்சகாரமகியவாணவததை 

நர௩்கழலச்செய்தோமே மினிமேலாகிலு மூர்னுருவமாவதியாது? ௮௪ 

னைக்கூறம் பிள்ளாயென்றுவினாவ ௮சற்கு முன்னின் 2சத்துவங்களையும் 
பின்னின்ற பேரிருளாகய ஆணவர்தினையுஞ் ௪௮1.மிகள் ௮னுக்கிர ௧5௫ 
னாலே கண்டுசழன்று ௮வைகளனைத்தினுககு மேலாகிய வறிவனாம் நிற் 
இிர்றவமனே யாகையால் வைக எனை2று£ரு ரசானேதவேவனெ 

னத தோன்றுவ தொன்றுமேயன்றி வேரே யென்னு நவமெனக இன்.ர 
சென்று தோன்றவில்லையே,சு3மிகளே' எனக்கு என்னுருவ.த்தை மிய 
வெர்றுசோன்ற ௨ருளிச்செட்யவேண்டுமேனறு விஞம், அசற்கு முன் 
னிஈற தச்துவங்களையும் பி ஈணிஸ்ற பேரிருளரகய வாணவ ௪6: 
யுங் கண்சிகழன்று அவைகளனைத்திறுக்கு மேலாகிய வறிவஞட்ரி றவ 
ரன யென்றையே,௮வ்வறிவுதான்காண் உ௱்ணுரவமே றும், மானே 
தலைவனென்றது மதனாலென்றும் இருவுஎம்பற்றிப் பின்னரும் நீடேய 

றிவனாட்ச் சலைவனாய்நிற்பையாயிற் பாசபர்தப்படாயே' செனனமாண 

பபடாயே ஈரகவேசனைக்ருள் அழுந்தாயே! நெங்காலமாயவைசளிழ் 

பட்டழுந்திவருகையால் இதுவராயு முன்னைநீ சனித்துக்கண்டறியன 

றலைவனென்றறிந்தாயிலலையே! இப்போ தங்கனமறியன் றலை௨னென் 
றன்னை நீதணித்துக்கண்டறிதலால் ௮ங்ஙன மறியித்சர்கே திருவருள் 
உண்டாயிருக்கவேண்டுமே! ௮ஃதன்றியும் நித்ொயிற் சேவலபபட் 

டும் டெக்கு.நிடத்தி விதுவனாயுங் கேவலபபட்டுக் டெந்தோமே யிளி 
மேற் சகலதீதில் வ£வேண்மென்று உனக்சாயோரொண்ணமுண்டோ 
வில்லையே; அங்கனமிருப்பவுன்னைச் சகலத்தில் வருவித்சற்கோர் இரு 
வருளுண்டா யிருக்கவேண்டுமென்றன்னனுபவததிற்கு் தோன்றபப 

டுன்றதோ வில்லையோ,தோன்றப்பகென்றதேயாகில் ௮த்திருவருளே 
சகலத்திலும் விளக்க நிற்கவேண்டுமென்ற கண்டுன் மலைமையை நீங்டு 

நில்லென்றுகூறச் சுவாமி! இஃதேயண்மை யுண்மைடென்றங்கனமே 
சம்மதிதீதுக்கொண்டா சிரியராற்றன்றலைமை நீங்க ரிம்பனெனவறி௫;



ir ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, 

இதில் முன்னின்ற தத்துவங்களையும் பின்னின்ற பேரிருளாகிய 

வாணவத்தினையுங்கண்டு கழன்று ௮வைகளனைச்தினுச்கு மேலாகிய 

வறிவனாய் நிற்சின்றவனானேயென்றது; தசகாரியத்து ளான்மரூபமென் 

௮ம். இவ்வான்மரூபமுமிதற்குழமுன்னாப்க்கூறிய தத்துவருபம்தெரிசனம் 
சு.த்தியுமாகிய விந்ரான்னையு ரான்காகக்சண்டு இதனாலுன்னையே ரீத 
லை வனெனவெண்ணி நின்றநிலையே சின்மலாவவத்ைசயைந்தினு ணின் 
மலசாச்சரமென்றும், இர்கின்மலசாக்தரத்திற் றத்துவரூபதெரிசன சத் 

இயுமான்மரூபமாகிய ான்கு மொன்றுக்கொன்ற துடர்ச்சியின்றி டொ 

ன்றிலொன் நடங்குதலுமின்றித் சனித்தனியே வெவ்வேருய் நிற்றலா 
ளாு்கு நான்சாயே நிற்கிறதென்றும்,இர்கின்மல சாக்கிரா இடைந்சனுள் 

அஙாபங்களைக்சண்டு நீங்லொபங்களைச்சண்டுகூடி முத்தியெட்துதற்சா 
௧5 குறித்து இவையிலாபா லாபங்களாயிருக்குமென்றும், இங்கனமாரி 

ருகசின்ற விலாபாலாபங்களி லிம்கின்மலசாக்கொம் கானே சலைவனென 
நிற்கையால் அலாபமென்றுங் ஈண்டுகொள்க,. 

இதில் மூன்னின்றதத்துவங்களையும் பின்னின்ற பேரிருள[கிப 
வாணவத்தினையுஞ் சுவாமிகள் அனுககிரகச்தினாலே கண்கெழ 

அ௮வைசளனை த்தினுக்கு மேலாகியவறிவனாய் நிற்சின்றவனானே மெ 
சீற்குப் பிரமாணம்-- 

துகளநுபோசம், 

எல்லாம்பொய்யென்றிங்கிருக்தேனுகானன் ரோ 
நல்லாயெனையறிர்சேனானன்் ளோ - சொல்லாடு 
நான்பிரமமன்றிரடிவேயுணர்த்துதர்கு 
வான்பிரமமுள்ளதோமற்று, 

பகவற்சைசாலாட்டு, 
எப்பொழுதுஞ்சின்மயந்சானெனல்மறந்துதேமே.து 

செப்புமிட த்தணியிருக்கச்தேரிதல்போலென்றவரோ, 

பஞ்சாக்கர த்திருக்குறள். 

௮றிவாளனென்றென்னையறிந் தேன் ரிவாயமம,



ஒருபாவுண்மையுபசேசவுரை, ௬௯ 

நீயே யறிவனாய்ச் தலைவனாய் நிற்பையாயிற் பாசபந்தப்படாயே 
செனனமாரணப்படாயே நரகவேதனைக்கு எழுந்தாயே நெடுங்காலமா 
யவைகளிற்பட்டமுக்கிவருகையால் இதுவனாயுமுன்னைநீ தனித்துகக 
ணடறிவன் றலைவனென்றறிட்தாயில்லையே, இப்போதங்ஙனமறிவன் தல 

வனென்றுன்னை டீ தனித்துக்சண்டறிதலால் ௮ங்கனமறிவித்தற்கோர் 

தருவருளுண்டாயிருச்ச வேண்டுமே யென்றதற்குப் பிரமாணம்-- 

அம்பலவாணையாசசகாரியம 

அனத்தையுர்துறந்தோமின்னாளியாவர்ச்குமேலாமென்ன 
நினை த்திடலயிரக்குரூபரீரெ௫ரொளதாகச் 
செனித்தனைரரடனின்றுர்தளைத்தனைதெளிந்துச ர்று 

மூனைத்தனிரனைநச்தநில்லையுறஞ்செயலருளசென்னோர், 

அகளறுபோதம், 

உன்னறிவை$£யேயுணர்வையேயாமாடு 

வீர்நெரிகொட்பாசத்தியையாயே-யுன்னறிவை 
நீங்காவறிவாகிரீருமிர தமும்போ 

லாங்காணரனாருள், 

உன்னறிவுக்குள்ளேயுணர்வாயொழியா த 
தன்னறிவுதானுனக்குத்தாரசமாய்ப்-பின்னமற 
வொன்றாவொழியாமலுள்ளபடியுள்ளடங்கி 

நின்றால துவாவைரீ, 

இஃதன்றியும் நித்தினாயிற் சேவலப்பட்டுச் கெச்ருமிடதது இத 
வளாயுங் கேவலப்பட்டுக் டெந்சோமே, இனிமேழ் சகலச்தில் வர 
வேண்டுமென்று உனச்சா யோரெண்ணமுண்டோ வில்லையே Hi 
நனமிருப்ப, உன்னைச் சகலத்தில் வருவித்தற்கு ஒர் திருவருளுண்டா 

யிருகீகவேண்டுமென்ற உன்னனுபவத்திற்குத் சோன்றப்பகின்றசோ 

வில்லையோ, தோன்றப்படன்றதேயாகில் ௮ச்திருவருளே சசலச்தி



எர ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, 

இம் விளக்கி நிற்கவேண்டுமென்று கண்டுன்றலைமை நீங்கி நில்லென்ற 
சீர்ஈப பிரமாணம்-- 

சைவசமையநெறி, 

உண்டோவ?கச றணர்வுஇிக்சமாமுளத்துக் 
சொண்டகுறிப்பின்றிவிளங்கும், 

துகளறுபோதம், 

அன்று மு SOc wore cir rou Bal Lis ga 

Warp due னெர்நியமபுவசென்-னென்ற 
மவச்ரசைசனிலுணர்ச்தியாங்கருத்தியிசறித் 
தவ ச்சிலுணா்த்ெரார்தான், 

சிற்றமபலநாடி கள்வெண்பா, 

மைந்தாவெனவழைத்துமாயாவுடலகற்றி 
யீர்சாயறிவெ.ர்றிசைவித்தா-னெந்தாயே 
மாசாரமேதென்றேலங்கறிவேதானென்றான் 
ரூதார்மலர்த்தாள்கடந்து, 

சுவாமீ! இஃதே உண்மையுண்மை என்றங்கனஞ் சமமதித்துச் 

கொண்டாசாரியராற் றன்றலைமை நீங்க நிற்பனென்றதற்குப் பிரமா 
eur 

சிவஞான சித்தியா, 

அறிந்திிமான்மாவொன்றையொன்றினாலறிசலானு 
மறிச்சவைமறத்தலானுமறிவிச்சவறிசலானு 
மறிர்திரிந்தன்னையுர்தானறியாமையானுந்தானே 
யறிந்திரெறிவனன்றாமறிவிச்சவறிவனன்றே, 

திருவருட்பயன், 

சண்டவற்றைராளுங்சனவிற்கலங்கியி?ர் 
திண்டி றலுக்கென்னோசெயல்,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, re 

பொறியின்றியொன்றம்புணராதபுந்திக் 
கறிவென்றபேர்ஈன்றற, 

பஞ்சாக்கரத்திருக்குறள். 

சித்தசலவென்றென்னைத் செளிர்தேன் சவாடாம, 

முன்னின்ற தத்துவங்களையும் பின்னின்ற பேரிருளாகய ஆய் 
தீதினையுங்கண்டு கழன்று அவைகளனைத்திலுக்கு மேலாய வறிய 

னாய் கிற்னெறவனானேயென்றது தசகாரி.பத்துள் ஆன்மரூபமென் றத 
ற்குப் பிரமாணம்-- 

சிவான போதம், 

புணர்ச்தவல்லிருடனைப்புரைபுரைாதொறுஞ்சென் 
றுணர்ந்தறிவா ற்றமருபமதாகும், 

திந்தாநததெரிசனம, 

சைதன்னியவுருநானென்றுதம£ங்கல் 

சைதன்னியனுருவர்தான். 

துகளறுபோதம, 

சண்ணிலிருள்போனாறுங்சகண்டன்னைக்சாணுபோ 
லெண்ணுமிருள்போனாலெனையறிய-வொண்ணாதோ 
சண்போற்சடமோநீகாட்டியதுகண்டறிர்த 

வொண்போதனீயென்றுணர், 

பதிபசுபாசவிளககம, 

சன்னனான்புளிஞனென் ஹேகவலையுற்றமுங்குங்காலைக் 
கன்னநீரொதனன்றுசெளவுக்திபுத்தானென்றாற்போ 
லன்னியவுடஞானென் தேயயர்ர்துளஎமழியேன்மைந்ச 

வன்னிடமென்றுசண்ட வறிவுரீயுணர்ந்துகொள்ளே,



பக் ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரா, 

அன்னியகருவியெல்லாராமலவென்றறிந்தோன் 
பின்னரக்கருவிபெல்லாம்பிரித்தவன்றனைமறப்ப 
மன்னியசேடநீயேபென்றுமாதவ த்தின்வர்த 

செந்நிலைக்குரவன்சொல்லாற்றெளிவதுஞானமாமே, 

ஞானவிளக்கம், 
ணெறுதொடாமூன்விளங்காக்கேடிலாகாயங் 
ணெற்தொடமுன்விளங்குங்கேண்மை-யுணருங்காற் 
கருவிசளிற்றன்னைத்தான்சாணாமைரின்ற துவுங் 
கருவியினிர்சண்டஅவுங்காண், 

பொன்னையரித்தெடுக்கும்பொன்னரிப்பன்போலாசா 

னென்னையரித்தெடுத்சானிவ்வுடலி ற்-றுன்னரிய 
பாலை.பரித்தெரக்கும்பாலன்னஞ்சர்க்கரையை 

யாலை.பரித்தெ$க்குமால், 

ஆனந்தருத்திரேசரர் தாதி. 

என்றூமும்வெண்மதியும்விலகியேருமெழிற்காமக்கோட்டம்வாழ் 
சாஞ்சிமூதூர், மன்தூகொப்புஈடமாடுமுக்கண்வள்ள ஓய ரானந்தருத்தி 

மாசன், வென்றா$மலவலியையறுத்தலோடுமேலானேனதுசச்சச்சரு 

ளாமென்றான், றன்ராளிலிருக் துதொழில்புரியப்புக்சேன்்றகுஇியி.ன் மை 
டாட்டினான்றணிர்துப்ர்தேனே, 

சிவவாக்கியம். 

என்னகத்துளென்னைகானெங்குமோழி ராடி னே 

னென்னகத்துளென்னைகானறிந்திலாமையானதா 
லென்னகத்துளென்னைகானறிந்துமெட்தெளிந்தபின் 
னென்னகச்துளென்னையன்றியாதுமொன்றுகண்டி. லேன், 

செல்காலத்திரங்கல், 

என்னறிவுசண்டி ங்ரருடீர்ந்தவிவ்விழிப்பு 
முன்னமதி.பாதிருந்தேன்மூர்க்கனேனல்லவோ,



ஒருபாவுண்மையபசேசவுளனா, ௭௩ 

முன்னர்த் தத்துவசுத்திக்கெகூறியபிரமாண திலும், தத். தவ த்தொழி 

லைககாண்டல் சடமென்றல் தன்னை நீயக.ப காலத்தி னான்மேலென்றல் 
என்பதும் மன்னம் நீயே யறிவளாய்த் தலைவனாய் நிற்பையாயிற் பாசப் 
நகப்படாயே, செனனமாணப்படாயே, ஈரகவேதனைக்குளமூந்தாயே 
என்றதற்குச் கூறிப பிரமாணத்திலும்,௮னை த்தையுந் துறந்தோ மின்னா 
ளியாவர்ககு மேலாமென்ன கினைத்திடலுயிர்க்கு ரூபம்எனவும் மூனன 
ர்ச் சிச்சமு நீயல்லவென்று மறுத்ததற்குக் கூறிய பிரமாணத்திலும்-- 

௮றிவானினைவுமடங்கலாற்டித்த 
மறிவனற்சிச்சாமென்றக்$பற 

வறிவுன்னுருவமென்றுந்தீபற, 

உன்னையே நீ தலைவனென வெண்ணிரின்ற நிலைமே நின்மலசாக் 
கிரமென்றசற்குப் பிரமாணம்-- 

பஞ்சாக்கரப்பல்றொடை, 

விருள்விளச்சாதித்தனெழிற்ரெணச்துள்ளே 
மருள்விளச்காவாறகன்றமாளத்தெருள்விழிபோ 
லாமாகமக்குளருள்சவெத்தான்மாறவுயிர் 
தாமாமூறைமூன்றஞ்சாக்கிரமாம். 

திருவண்ணாமலையையாதச காரியம். 

தன்னை ச்தலைவனெனக்கருதறலைமையருளேயெனக்கருதல் 
பின்னர்ப்புதிசாயருட்செயலைப்பெறவே யேண்ணலதைமீசடு 

மன்னித்திருவருளாய்ப்போதல்மகிழும்பரசிவனை ச்சேர்தல் 
துன்னிச்கருதுமவத்தையெனச்சொல்லுஞ்சுருதிரிவாகமமே, 

௮லாபங்களைச்சண்டு நீங்கி லாபங்களைக்சகண்கூடி முத்தியெட்து 
shares குறித்திவை யிலாபாலாபங்களா யிருக்குமென்று கண்ட்கொ 

ள்கவென்றதற்குப் பிரமாணம்--



9௪ ஒருபாவுண்மையபதேசவுரை, 

இருச்சிற்றம்பலதேிகன் இிருவாக்கியம், 
லாபாலாபங்களாவெருமஞ்சிவிலாபங்கள்மூன்றேபலாபங்களரொண் 

டே, சாபானுக்கிர கமூன்றையுங்கண்டுதற்பான்.றன்னையுங்கண்டுகொ 
ள்வாரே, தாவாதபர்தங்கணீறங்காதபேர்கடாமிரண்டுங்காணாமல்வீணூ 

யிருப்பர், தேவாஇிதேவருங்காணா தமூன்றையுச்தெரிந்தவரோபரமானம் 
தமாவார், 

சிவப்பிரகாசம், 

சேசுறமருவுமான்மதெரிசனமான்மசுத்தி 
யாசிலாவான்மலாபமாகமூன் ரூகமூன்றும் 
பாசமதகலஞானம்பற்றருன்பணினைபநீத்த 

லேசினேய த்சழுந்தலெனுமிவ 2 றடங்குமன்றே, 

மேலாராவது முதற்குருவிறாலருட்டெரிவானானே சலைவனென 
னீங்யென்று தெய்வவருளை தெரிவசெங்கனம்௮தனால், நானே தலைவ 

னென்றசெதினால்,அதனை யாசாரியரானீங்கிரிற்பனென்றதெங்கனமெ 
ன்னில், ஆசாரிபரானவா முன்ன மான்மரூபமாய் நானே சலைவனென் 
றதை யுனச்கு மேலாக வோர் திருவருளுண்டா யிருக்கவேண்டுமே 
பென்று காட்டி. யத்தலைமையை நீக்க ௮ங்கனமே எனக்கு மேலா 

யோர் இருவருளுண்டா யிருக்கவேண்டுமென்று சம்மதித்துக்சொ 
ண்டு சன்றலைமை நீங்கின்ற €டனைநோக்கி ரீ முன்னமோர் திருவ 

ருளுண்டா யிருச்சவேண்டுமென்று'சம்மதித்துக்கொண்டையே; அத 
ருவளின் சொரூபமாவதியாது? அதனைக்கூறும் பிளாயென்று வினாவச் 

சுவாமி! அஃதடி.யேனுக்குச் தெரியவில்லையே, சுவாமிசளே கடாட் 

சிச்சருளவேண்டுமென்றிரந்துகொண்டு நின்ற €டலுககனுக்கரடத்தற் 
காரம்பித்தச்கொண்டு கண்ணனுக்கோ ரொளிகலந்து நின்று காட்டினா 

லொழியத்தானாம்ச் காணுந்தன்மை யுண்டோ வில்லையே, அதுபோல 
உனக்கு மோர் இருவருள் நீருக்குட்டட்பம்போ லுயிர்க்குபிராய்ச்கலர் 
து நின்று காட்டி.னாலொழிய நீயாய்ச் சாணமாட்டாயே நீயேயறிவனாய் 
நின்று சாண்பைடேயாயிற் பாசபந்தப்படாயேயென்று முன்னமே



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுசை. எடு 

கூறினோ மாகையால், எவ்விதத்தானுமோர் திருவருளான துயிர்ச் 
குயிராம்ச் கலந்துறின்று காட்டினாலாழிய சாமாய்ச் சாணமாட்டோ 
மேயென்று சண்டு அத்திருவருளை நீ யுன்னனுபவ திலே நன்றாய் நின் 
இன்னிப் பொறுத்துப்பார்த்தநிதியென்னச் சுவாமி! உன்னு ws pad 
யாய் நின்ற மனதான் மாயாபோத முன்னங்க_றிய தத்து௮சுச்தியோடு 
டசி கிற்கு பின்னரும் ஈண்டம்மாயாபோ தமாய மனதசைக்கொண்டு 
உன்னலாமோவென்ன, அதழ்சழிபொருளும் பொய்ப்பொளுமாய் நின் 
றி நாமரூபங்களாகபெ பிரபஞ்சத்தை வெகுமுகமாய் நின்றுன்னி யறிர் 
தீதே மாயாபோசமாஏிப மனமாவதன்றி பந்நாமரூபங்களைவிட்டு ஏக 
னனேகளிருள் கருமமாயையென்று ஐவகைப்பட்டி. ருக்கின்ற இரிபதா 
ர் க்சங்களாபெ மெய்ப்பொருள்களை யகமுகமாய் நின்றுன்னுவ திருட 

போசுமே யாமாகையால், அவனருளாலே யவன்றாள் வணங்கவேண் 
டிமென்று கண்டகமுசமாய் அல்வருட்போசமாய் நின்றுன்னிப் பொறு 
தீதிபபா தசறிதியென்றம், மேது மிக்ஙனமாய் உன்னவரு மிடர்தோ 
௮ம் இதுவே கருச்செனக் காண்டி பென்றுந் இருவுஎம்பற்ற, அங்கன 
மே சணணுககோர ஒளிகலந்து நின்ற உணர் த ஞலன்றித் தானாய் 
கரணமாட்டாததுபோல ஈமக்குமோர் இருவருள் கலந்துநின்று உணர் 

தீிஞல.ர்றி நாமாயுணரமாட்டோமேயென்றசமுகமாய் நின்றுன்னிப் 
பொறுத்துப் பார்த்தறிடமிடத்துத் தன்னனுபவச்டிலே அத்திருவருட் 
சொருபம பிரகாசமாய் நீருககுட்டட்பம்போற் றன்னுட்பிறிவற வுயிர் 
கருபீராய் விளங்கத் தோன்றகையாற் சுவாமி! ௮2 ருவருட்சொருப 
ததை யுயிாக்குயிராம் விளங்கச் கண்டேன், கண்டேனென்றதிசயித்து 
மகிழச்சியெய்திவிணணப்பஞ் செய்தனன், 

இங்கனம் உயிர்க்குயிராய் சாண்டலே அ௮வ்வருளைத் தெரிவதெ 

ன்றும்; இதுவே சசகாரியச்துள் சிவரூப மென்றங் கடாட்டித்தரு 

ளிப் பின்னரும் உயிர்க்குமிராய் நிற்தின்ற இருவருட்சொரூபச்தை 
யறிந்த நீ என்னமாய் நிற்கின்றாய் கூறும் பிளாய் என்று வினாவ, 
சாமி! அத்திருவருட்பிரகாசத்திற் பிறிவறக்கலந்து நின்ற அப்பிர 
தசத்தின் வவிமையைச்கொண்டு, பாவையினும் வியாபித்சறிசன்ற



௭௬ ஒருபாவுண்மையுபதேசவுனா, 

வனானே யாகையால், கானே தலைவனாய் கிற்னெறேனென்ன, இங 
னமாக நானே தலைவனென வெண்ணிகிற்றலே தசசாரியத்துள் ஆன் 
மதெரிசனமென்றும், இவ்வான்மதெரிசன முற்கூறிய சிவரூபத்தை 
யின்றி யமையாமையான், இவ்வான்ம தெரிசனத்தில் ௮ச்சிவருபமு 
மடங்கி ஆன்மதெரிசனமேயாய் கிற்றெசென்றும், தானே தலைவனெ 

ன்றது மிதஞலென்றங்கூறிப் பின்னருர் இருவருட்பிரகாசத்தின் வவி 
மையைக்கொண்டு நானே தலைவனென்ற தொழியத் இருவருட்பிரகா 

சத்தை ரீங்கிள்று உன்னைப் பார்க்குமிடத்துனக்கா யோர்தலைமை 

யைககாணோமே, நீ அதனை நன்றாய் நின்றுன்னிப் பார்த்தறிகயெ 
ன்ன, அப்படி.யே ஈன்றாய் நின்றன்னிப் பார்த்தறிந்து எவ்விதச்தா 

னும் திருவருளைபொழியச் தனச்காயோர் தலைமையைக் சாணாதபடி. 

யாற் சுவாமி! அத்திருவருளே சலைமையு/டையதன்றி, எனச்சாபோர் 
தலைமையைக் காணேனென்றனன், இங்கனமாசக்கண்டு அருட்டெரி 

வால் நானே தலைவனென்றதை நீங நில்லென்ன, ௮ங்ஙனமே கனா? 

அ.சாரியரால் அதனை நீங்கி நிற்பனெனவறிக, 

இங்கனம் இருவராளெ சலவை பர டைபதெ௱க் கண்டு நிற்றலே 

நின்மலாவச்தை யைர்சனுள் நின்மசொற்பனமென்றம், இந்நின்மல 
சொற்பனத்துட் செவருபத்ரைச் சன்னுளடச்யெ அன்மதெரிசனம் ஓன் 

றுமொன்றாய் நிற்னெறதென்றும், இலாபாலாபங்களாட.ப ஐக்சனுள் 
இது திருவருளே சலைமையுடையசெனச்சண்டு கிழ்றலா லிலாபமென் 
me கண்டுகொள்க, 

இதில் ௮த்இருவருளை நீ உன்னனுபவத்திலே ஈன்றாய் நின்றன் 
னிப் பொறுத்துப்பார்த் தறிதியென்று கூறியதற்குப பிரமாணம்-- 

மகதீதுக்கள்வாக்கயம். 

சாத்தி த்சைப்பொங்வெைத்தாட்டி தனைமுன்னர்வைத்துப் 
பார்த்திருக துவிட்டாற்பளிபோமோ - சாத்திரத்தில் 
கானைக்காற்றியறலைமண்ணைப்பிரித்துவெவ் வே 
ரூனக்கால்நீசிவமாவை,
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ஞானசாகரவெண்பா. 

சாத்திரங்களோதித்தலைவனடி கடாமந் 
சாத்திரங்களின்பக்சரூுமோதான்-சாத்திர தசைக் 

கற்றிருந்துவிட்டாற்ககியாகாதப்பொருளைச் 
சற்றிருந்துபாரநீதரித் து, 

இருப்புக், 

அரவுபுனைதருபுனிதரும்வழிபட 
மழலைமொழிகொடூதெளிசரவொளிதிச 

முறிவையறிவ துபொருளெனவருளிய-பெருமாளே, 

சிவானுபூதிவிளக்கம், 

அண்டபிண்டங்கண்ட லெ.ரனருட்கருவிகண்டாலென் 
சுண்டவுமிர்சண்டாலென்கரசவுயி£காளு தார், 

ஒழுவிலொடுக்கம, 

௮றிவாயிரீர்மயச்கமாகாதசைமில் 
விறிசாய்விடாதோவிசற்பம் - பிறியாத் 
தராசுதுனிபோற்சமாதிவரின்ஞான 
விராசனுமக்கொப்பாரெவர், 

அழிபொருளும் பொய்ப்பொருளுமாய் நின்ற ராமரூபங்களாகிய 
பிரபஞ்சத்தை வெருமுகமாய் நின்றுன்னி யறிந்ததே மாயாபோதமா 
இய மனமாவதன்றி யக்நாமருபங்களைவிட்டு ஏகன், அனேகன், இருள், 
கருமம், மாயை,என்றைவகைப்பட்டி ருக்கின்ற திரிபதாரத்தங்களாகியெ 

மெய்ப்பொருள்களை ௮கமுகமாய் தின்றுன்னுவது ௮ருட்போதமே யா 

மென்றதற்குபு பிரமாணம்-



eT ஒருபாவுண்மையுபசேசவுரை, 

அ,ச.துவிதவுணமை, 

நாமரூபந்தனை மோக்கொடன்மனமும்புறமுகமு 

நாமரூபந்தனை*க்ிராடலறிவுமுண்முகமு 
நாமரூபதிசெல்வளவுராட்டஞ்சொருபந்தோன்றாது 

நாமரூபராட்டம்விடி.னமதுசொருபந்தோன்றியி£ம், 

தருமர் இர ம், 

மனந்தா கேதைத்துவமானதும் போனது 

மனச்தானோவேனுமாராசலீசனு 

மனச்சானோவித்சனைமாரறாட்டமானது 
மனந் சானோபின்னையுமாராசபோதமே. 

இருவருட்பயன், 

ஏகனனேகனிருள்கருமமாயையிரண் 

டாசவிவையாஞாதியில், 

கணிகைப்புராணம், 

ஆணவமாயைகாமிடமுயிர்களமலனுமனாதிமெய்ப்பொருளே 
மாணவகாவிப்பொருள்களையிவற்கைறவயக்குறம்வாச்செர் சம்மைப 

பேறுறபருவமூத்தவர்ச்சல்லாற்பெறம்பயன்புகழ்முகலொன்.ற[ நே 
காணிபகொடுப்போரவசொடுரரசம் காணியாய்ச்கைக்கொள்யாவினா 

அத்துவிதவுண்மை, 

சாமரூபம்விளச்சல்பரராடலுயிராமவைமாயை 

சாமரூபந்தனைசோக்ொடசெய்தலஞ்ஞான 
நாமரூபத்திவ்வளவுநாட்டமெனவேசெய்தல்வீனை 
சாமருபர்சனை நோக்ரொடுமிடச்ிலிவைநிகழும்,
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உருவகாமகோக்கெடத்திலுளதாமிர்தவைவகையு 

முருவகாமநீக்கிடத்திலொன்றுமிவைகளிலவாகிச் 

சொருபமொன்றேநிகழ்தலினற்சொன்னவிவைகளைவகையுஞ் 
சொருபமன்றிவேறில்லைத்தோன்றம்விவகார திசையில், 

தி நவண்ணாமலையையா தச௪காரியம. 

௮ழிபொருளும்பொய்ப்பொருளுமளப்பிலவேயாசவிஞற் 
கழிபொருளாட்ககைவிரிவரொருகாலுங்கருதாம 
லழிபொருளிலடட்காதவைந்துபெரும்பொருள்சளையே 

கழிபொருளாய்ச்கருசாமலெபபொழுதுங்கருசாயே, 

சிவஞான ித்தியா. 

பாசஞானத்தாலஓம்பசுஞானச்காஓம் பார்ப்பரிபபரம்பாரனைபபஇ 

ளான த்தாலே, சேசமொடுமுள்வ த்தேராடி ப்பாதரீழற்?ிழ்ரில்லா தேரீங 

இெபோடு, னாசைசருமுலகமெலாமலகைத்தேராமென்றறிர்ர சகி 

லையேயாகுமபின்னு, மோசைதருமஞ்செழுத்தைவிதிபபடி.யச்சரீசகவ 

ள்ளத்சேபுகுந்தளிபபனூனமெலாமோட. 

சிவப்பிரகாசம்; 

பாசமாஞானத்தாறும்படர்பசஞானச்சாலு 

மீசனை.பறியவொணணாதிறைபருண்ஞானசண்ணித் 

செசுறுமதனான்முவ்னைச்சிற்றறிவொழிர்துசோந்து 

சேசமோடுயர்பா தீதுணிர்பதுஞானநிட்டை, 

அவனருளாலே யயன்றாள் வணங்கவேண்டுமென்று சண்டு ௮ஈ 

மூகமாய் ௮வ்வருட்போதமாயே நின்றுன்னிப் பொறுச்துபபா£த் தறி 
தியென்றதற்குப் பிரமாணம்-- 

திருவாசகம். 

சிவன யனென்சிர்சையுணின்றவதனா 
waar part Cave an Cpa ar over a),
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பரமஞானவிளக்கம. 

௮றிவசேகண்ணதாகவனை த்தையுங்காண்டனீட்டி 
பறிவதேசண்ண சாகவறிவினைச்காண்டல்வேண்டு 
மறிவினையறிவாலுன்னியறிவ தேயறிவ சாகு 
மறிவினையறியாமாந்தரலர்சலைப்படுனெருரே, 

கேவாரம், 

மைப்படி.ந்தசண்ளுளுந்தானுநங்கச்சிமபானத்தான்வார்சடையான் 
மாசொன்றில்லா, னொபபுடையனல்லனொருவனல்லனோரூரனல்லனு 
வமையில்லி, யப்படியனவ்வுருவனவ்வண்ணச்சனவனருளேசண்ணா 

சககாண்பதல்லா, லிப்படியனிவ்வுருவனிவ்வண்ணத்சனிவனிரைவ 
னென்மெழுதிக்காட்டொணாதே, 

விட்டுநெறிப்பால், 

கருத்துறப்பார்த்துச்கலங்காமலுள்ளத் 
இரு த்தச்ரிவனைரினை, 

சித்தார்ததெரிசனம், 

நீருககுட்டட்பம்போனின்னறிவினின்றானைப் 
பாருட்ச்சண்கொண்டுபரிந்து, 

தேவாரம், 

விரடற்ரியினன்பாலிற்படுநெய்போன் 
மறையறின்றஎன்மாமணிச்சோதியர 
னுறவுகோனட்ணெர்வுகயிற்றினான் 
மூறுசவாங்கிச்சடைபமுன்னிற்குமே, 

ஒதியேகழிச்கின்றீர்களுலகத்தீரொருவன்றன்னை 
நீதியானினையமாட்டீர்ரின்மமலனென்றுசொல்லீர் 

சாதியாரான்முகனுஞ்சக்கரத்தானுங்காளாச் 

சோதியாய்ச்சடர தானார்திருச்சோற்றுத்துறையனாரே,
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ஒவ்றிமிருர் துரினேமின்களுர் சமக்கனமில்லை 

கன்றியகாலனைக்சாலாற்கடிந்தானடி.யவர்ச்சாட்ச 

சென்றுதொமுமின்கடில்லையுட்சிற்றம்பல த்துட்ட 
மென்றுவச்தாபென்னுமெம்பெருமான்றன்றிரு சகுறிபயே, 

ஸ்ரீவாசகம, 

சட்டோரினைக்சமனச்தமுதாஞ்சங்காணைக 
கெட்டேன்மறப்பேனோகேிிபடாத்திருவடி யை 

யொட்டாதபாவித்சொழும்பரைகாமுருவறியோற் 
சட்டாயகிட்டற்கசேசென்றா சாய்கோத்தும் 1 

நிகழ்காலதஇுரங்கல். 

உள்ளும்புறம்பனைப்பாரீரொருதன்மையாளனைப்பாரீர் 
தெள்ளத்தெளிவனைபபாரீர்த்தேறவிற்றேறலைபபா £ர், 

கருணையுருவனைப்பாரீர்சண்ணருளாளனைப்பாரீ 
ரிருண்மலலற்றமைபாரீரின்புற்றிரு்சமைபாரீர், 

Ah Cont OA ws gn hi 

சும்மாடிடைச்குமோசோணாசலன்பாத 
மம்மால்விரிஞ்சனநிலொர்--ஈம்மா 
விருர்துசதைசொன்னக்காலென்னாருநெஞ்சே 

பொருந்தரினையாதபோ.து, 

இருவருட்பயன். 

உனள்னுமுளதையமிலதுணர்வாயோயாது 
மன்னுபவர்தீர்க்குமருந்து, 

சுவாமி! அத்திருவருட் சொரூபத்தை உயிர்க்குயிராய் விளங்கக் 
கண்டேன், சண்டேனென் ற௫சயித்து ம௫ிழ்ச்சியெய்தி விண்ணப்பஞ் 
செய்சசர்குப் பிரமாணம்-- 

௬



௮௨, ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை. 

தேவாரம், 

சேடி க்சண்டுகொண்டேன் - நிரூ 

மாலொகொன்முகனும் 

தேடி. ச்சேடொணாத் தேவனையென்னு ளே 
சேடிச்சண்க்கொண்டேன், 

மாதர்ப்பிறைக்கண்ணியானைமலையான்மசளொடும்பாடி ப் 
போதொடூநீர்சுமந்சேச்சுபபுகுவார£வர்பின்புகு வேன் 

யாதுஞ்சவடுபடாமலையாறடைச்சின்றபோது 
கா தன்மடபபிடி யோடுங்களிறுவருவனகண் டேன் 
கண்டேனவர்திருப்பாதஙசண்டறியாசனகணடேன் 

வெள்ளத்சார்விஞ்சையார்கள் * மகிழவே 
வெள்ளச்சைச்சடைவை ச்சவி௫ர் சளூர் 

கள்ளதீல சச்சகழியம்மனமொன்றிநின் 
அள்ளச்தில்லொளிடைக்சண்டதுள்ளமே, 

நாடி.ராரணனான்்முகனென்றிவர் 
தேடியும் இரிம்துங்காணவல்லரே ர 

மாடமாளிகைகுழ் இல்லையம்பலத் 

தாடி பாசமென்னெஞ்சளிருச்க வே. 

நிகழ்காலத்திரங்கல், 

இப்போதுகண்டவிறையறிவுமென்னாயிருச் 
சபபோதுமாதாரமாகயவாகண்டனமே, 

ஆனம் நருத்திரோசாதோக்இரம, 

பண்டேவிரவியவானக்சருச்சிரப்பண்ணவனைக் 

க.ண்டேன்சவலைச்சகடல்கடந்தேன்கழியாமலநோய் 
விண்டேன்விரிர்செழுமானக்தவெள்ளம்வீழ்ர்ததுவாய்,ச் 
தொண்டேபுரிக்துநின்றேன் துளங்சேனினிச்குழ்வினைகசே. 
  

௩ விரும்பவே என்றும் பாடம்,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, Si. 

கருவைக்கலித்துறையர் தாதி, 

ஈண்டேன்கருவைப்பெருமான்றிருவடி. சண்டுபற்றிக் 

கொண்டேன்புறச்சமையங்குறுசேன்புல்லாகட்டஈண்ணிப் 
பண்டேபுரிர்தபழவினையாவையும்பற்றறச்துத 

தொண்டேபுரிவதல்லாற்பின்னைவேறுதொழிலில்லையே, 

கருவை வெண்பாவர்தா.- 

இனியவமுதையிருங்களாவின்கட் 
சனியைவளாமுக்கட்கரும்பைப் - பணிமிமையக் 
கொம்பிஷஞெடுங்கண்டேன்கொடும்பாவமோசவிடாம் 

மெம்பு தயாசண்டி லேன்மேல், 

உயிர்க்குபிராய்க் காண்டலே யவ்வருளைத்தெரிவதென்றம், இற 
வே தாகாரியத்துள் ॥வருபமென்றுங் சடாட்ரித்சதற்குப் பிரமாணம- 

ஞானசாகரவெண்பா. 

கண்ணின்றுகாணவுடன்காட்டுங்ககிரொளிபோ 

ஓண்ணிச்றிறைவனுயிர்க்குயிராய்--ஈண்ணுமுயி/ க 

கனேயிடமாயுணர்ச்தியவெனென்றுணர்தற் 

ரூனேடிவருபந்தான், 
தேவாரம, 

நாறுபுங்கொன்றைமுடியார்தாமே ரான்மறையோடாறங்கஞ்சோ 
ன்னார்தாமே, மாறிலாமேனியுடையார்சாமே மாமதியஞ்செஞ்சடைமே 
ல்வைத்தார்தாமே, பாறினார்வெண்டலையிலுண்டார்சாமே பழனைபப$ 

யாயுடையார்தாமே, தேறிஞாசித்தத்திருந்தார்தாமே திருவாலங்காடு 
றையுஞ்செல்வர்தாமே, 

விற்நூணொன்றில்லாதால்கூரந்தான்சாண் வியன்கச்சிச்கம்பன் கா 
ண்பிச்சையல்லான், மற்றாணொன்றில்லாதமாசதுரன்சாண் மயான: 

மைந்தன்கசாண் மாசொன்றில்லாப், பொர்தூண்காண்மாமணிரற்குன



oat ஒருபாவுண்மையபதேசவுரா, 

Out எகாண் பொய்யாதுபொழிலேழுந்தாங்கிறின்ற, கற்றால் கா 
ண்காஎசிதிகொணப்பட்டகணநாதன் காணவனென்கண்ணுள்டே் x 

புண்ணிலோசைபழச்ினிலின்சுவை 
பெணணொடானென்றுபேசற்கரியவன் 

வணணமில்விப்டி வுவேராயவன் 
சண்ணிறுண்மணிகச்சியேசம்பனே, 

சிச்சாரததெரிசனம 

பதசைவிடவுண்டோபரமபதமாருயிர்ககுச் 

சிததைவிடவுண்டோசெயல், 

வெளன்றியாருயி/கருச்சேட்டையிலைடென்னில 

Gace, omy go so", 

சுவாமி' அக்திறாவருட்பிர சாசச்டுற் பிரிவறக்கல$நுமி ௭௩ இ பி 

ரப ாசாடும் வலிமையைககொண்டு இயாலயையினும் வியாபி ஈறி! 4 

ப எனே யாகையால் நானேதலைவஞய் கீற்ப்றேென்பல £ யி, 

௩ ௱மாக கானேதலைவனெனவெண்ணி நிற்றலே தசகாரிமசது wtb. 
செரிரனமென்றற்ருப் பிரமாணம்-- 

Parone suns ம 

சேவலவல்லிருட்ழ்பபடச்சான்முமூ 
தவதேயாத்துமதெரிசனமாகும், 

சித்தாகசதெரிசனம, 

எனைவிடவேறில்லையானேபரபபிரம 
மெனவுணர்தறற்றெரிசனம், 

திருமேத்தளிச்தோச்திரம. 
சாட்டாயுனைக்காட்டியபின்னெனைக்காட்டி.நின்றே 
கூட்டாயுன்றனொடெனைக்கூடி ஈற்கோதில்பேரின் 
பூட்டாயெனையுன்னுளுறச்சிரீயோங்கிறில்லாச் 
சேட்டார்மதில்குழ்திருமேற்றளிதேவதேவே,



ஒருபாவுண்மையபதேசவுரை, HG) 

தருவிடைமருதூர்முமமணிக்கே ரவை, 

திருவிடைமருகபொருவிடைப்பாக 
மங்கைபங்ககங்கைநாதநின் 

* 4 4 உ ச 8 

நெட்வச்திருவருள்சைவர்துகடை வீன் 

மாயப்படலங்கறிச் தாய 
ஞானராட்டம்பெற்மனன்பெற்றபின் 
ரி ஈபெருச்சன்மையுங்கண்டேற்காண்டலு 
மெர்னையங்கண்டென்பிறலாயுங்கண்டேன் 

நி ச்னிலைடனைச்திறங்கணடேனென்னை 

நி ரனைச்சாணாமாந்சா 

சன்னையுங்காணாத்சள்மையோரே, 

கொடி ம்கவி, 

வாக்சாறுமிச்கமனச்சாறுமெக்கா vis 

தாச்சாவுணாவரியதன்மையனை - நோக்பெ் 

பிரி சறிவுதம்மிழ்பிரியாமைச। பே 

குறிக்குமருணல்கச்கொடி., 

உப சமாலை, 

என்றுபிறந்சேனானென்றுவளர்ச்சேனா 
ளென்றுதுமருற்றிறச்சேனா - னென்று 
மழியா தசித்துருகானென் றேமகழ்தல் 

ஈழுவாதநின்றரிசனம், 

மூன்னர் தத்துவசத்இிக்குச்கூறிய பிரமாணச்திலும் சத்தத்தொ 
ழிலைக்காண்டல் சடமென்று தன்னை நீங்கி சான்மேலென்ற லருளி 
னால் என்றம், சுவாமி! அத்திருவருளே தலைமையுடையதன்றி யென 
சாயோர் தலைமையைக் காணேனென்றதற்ருப் பிரமாணம்--



அக ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரா, 

இருவருட்பயன். 

அருளிறர்பெரியத௫லத்துவேண்டும் 
பொருளிற்றலையில தபோல், 

ஆனந்தருத்திரேசாபதிற்றுப்பக்தா தாடு, 

வேண்டூவார்வேட்டயாவும்பெற்றபின்விழையநிற்ப 
சாண்டருள்காஞ்சிமூகா ரானர்தருத்தோசன் 
மாண்டருகமலபாதமற்றதுபெற்றாற்பின்றைக் 
காண்டருமனமேவேட்டுச்சவாபொருள்வேளொன்றின்றே 

அஞ்ஞவசைப்பரணி, 

பார்ப்பாற்பெரிடவரார்சிறிடவரார்பகையுறவார் 

சோற்பாவையாட்டி.யகுத்திசொரூபானந்தனல தால, 

சிவபோகசாரம, 

ஆர்பெரியரார்சிறியரார்பகைஞராருறவர் 
ாபெரியரானர்சச்ரிற்சொருபர் - பேர்பெரிய 
செங்கெங்குந்தாமாயிருந்துசடசிச்சனைச்து 

மங்கங்பெற்றுவ சமல், 

பஞ்சாக்கர த்திருக்குறள். 

அருளிற்கருளிலையென்றாய்க்தேன்சிவாடாம. 

இங்கனர்திருவருளே தலைமையுடையதெனக் கண்டுநிற்றலே 

நின்மல சொற்பனமென்றசற்குப் பிரமாணம்-- 

பஞ்சாக்கரப்பஃுடை, 

செறியருளைக்கண்டடி. மையாக்க்கருதி 

மூமைமாறித்தொண்டபெடுஞ்சொற்பனத்ைசச்சொல்லியே, 

(pars நின்மலசாக்கரத்திற்குக்கூறிய பிரமாணத்திஓம், சன் 

ளை கதலைவனெனக் கருதல் தலைமையருளேயெனச் சருதல் என்றம்,



ஒருபாவுண்மையுபசேசவுை, ௮௭ 

மேலேழாவது மூதற்குருவால் மெத்துமமதையில் நானே மீ ஈ 
மென்னல் நீங்கி என்றது, மெத்துமமசையில் ரானே பிரமமென்கி ம.) 
இயாதினா லதனை யாசாரியரால் நீங்கரநிற்பனென்ற செங்கனமெ 
னனில், ஆசிரியரானவர் மூன்னமருட்டெரிவால் நானே givaG o 
ன்சின்ற ஆன்மசெரிசனத்தை மருளினுக்கே தலைமையொழிய ௨௱ 

ச்சாயோர் தலைமையின்றேயென்று காட்டக்கண்டு அவ்வருட்டெ 
flaw நரனேதலைவனென நின்றசை நீங்கிநின்ற €டனைகோகக 

இபபோது நீயென்னமாய் நிற்கின்றாய். கூறம்பிளாயென்று வியூ 
ல, அதற்கு ஒருசச்இிபீனனாபுள்ளானை. யொருசர்வ சக்தியுமுடைய 
பேய்பிடி.த்சா லதற்குள்ள வலிமைகளெல்லா மவனுககுமுண்டா 
ய்ப் பெருரோச்சம் நோக்கியும் பெரும்பாரந்தாங்கபெம் பெருகடை 

நடந்தும் பெருங்கூச்சற்கூவியு நிற்றன்முகவிய ௮னேச வலிமைக 
சைக்கொண்டு நிற்பனதுபோல் சர்வக்கியத்துவச்சையடைய இருவ 
ருளானது என்னுளிரண்டறக் சலந்திருக்தலின லச்திருவருள்செட்யும் 
பஞ்ச௫ிருச்தியங்களை நானே பிரமமாம்ரின்று செட்வனென்று முன்னர் 

நீங்கிநின்ற ஆணவத்தின் வாதனாபலத்தான் மிகுந்த மமதையற்று ௮கங் 
கரித்துநின்று க. நினனாகையால்,மெச்துமமசையினானே பிரமமென்றெ 
இசனாலென்றும்,இங்கனமாய் நிற்டுன் நிலையே நின்மலாவத்ைையைந்த 
னுள் நின்மலசமுச்சியென்று மிதனுட்டச சாரியத்தினு சொருகாரிடமு 
மடங்கி நில்லாதறிதியென்ற மிதுலாபால்ாபமாகிய வைர்சனுள் மிகு 

ந்த மமதையிஞல் கானேபிரமமெனவெண்ணி நிற்றலால் ௮லாபமெ 
ன்றங்கூறிப் பின்னரும் பேய்பிடியுண்டவனுக் கப்பேயின்வலிமையு 
ண்டானதுபோல வருளைப்பொருந்தின் நீயுமவ்வருளின்செய்கையைச் 

செய்வேனென்றையே கண் கை கால் வாய்இல்லாமல் குருடஞய் முட 
வனா முமனாயுறை$ன்றா னொருவனையச் கண்கை கால் வாயுள்ள பே 
யானது பிடி. த்தாலவனுக்குச் குருட்டுக் சண்டெருட்டுச் கண்றாமோ 

பாரந்தாங்காமுடக்சை பாரந்தாங்குர் திடக்கையாமோ முடக்கால் 
சடைச்சாலாமோ பேசாவாய்ப் பேசும்வாயாமோ ஆகாதே யதுபோல



Ad) ஒருபாவுண்மையுபசேசவுரை. 

உ௱்ணுளிரண்டறச் கலந்துநிற்னெற நிர்விசாரியான பரமசிவமானது 
சகு சாயுள்ள சுவானுபவத்ைமழைத்துநிற்க்ற பாசங்களைரீ£டி 

ச சுலானுபவத்தை விளம்கிவைப்பதற்காகத் சனது பஞ்சசதநிகளைக் 

கொண்டு பஞ்சடிருத்திடங்களைச் செய்யாமற் செய்யவதனா னீயுமபபாச 
௩ சங்கச் சுவானுபவியாய்ர் சுவானுபவமொன்றினையே யனுபவித்த 
/ ூரியரு மனுபவித்து நிற்பையத்தனையொழிய நீயப்பஞ் ச௫ருச்தி 
॥* ஒம்ருரியனல்லவே மிதனை நீயுன்னனுபவத்தினன்றாய் நின்று 
 ௨ரிப பொறுத்துப் பார்த்தறிகது சேறிகானே பிரமமென் றதைநீங்கி 
பில 9்றுகூற வங்வனமே கண்டறிந்து தேறியாசிரியரால தனைநீங்ச 
உிர்ப்் செனவறிக, 

இரில் ஒருசகதிமீனனாய் உள்ளன யொருசர்வசத்துவமுமுடை 

॥உ பேயபீடி தசா லசற்குள்ள வலிமைகளெல்லா மவனுக்குமுணடாய் 

“ர்பனதுபோலச் சாவக்சிய/ துவச்சையுடைய இருவருளானதென்னு 

டாஸ்்டறச கலந்திருச்தலிய ல்திருவருள்செய்யும் பஞ்சகிருச்சிடங் 

உள நார பிரமமாம்ரிஈறு செய்வேளென் றதற்றாப் பிரமாணம்-- 

ஏிவபபிரகாசம், 

புகலருமசத்தர்சம்பால்பொருந்திய'யலசையேபோ 
லலெமுமூணருமீசனருஷமிரமேவலாலே 
சசலமுறிசழவேண்டுக்கலைவனைச்சொழிலுந்கானே 
யிசலறவியற்றல்வேண்டுமென்றதுநன்றியின் றே, 

மேன்னர் நீங்தின்ற வாணவத்தின் வாதனுபலச்சான் மிகுந்த 
மமதையுற் றகங்கரித்து நின்று ரானே பிரமமென்கின்ற நிலையே சின் 
மல சுமுத்தியென்றதற்குப் பிர மாணம்-- 

பஞ்சா க்கரப்பலஃ் ஜரொடை. 

சொண்டவொளியதனாற்கண்ணணருமாபோ 
லுண்மைபொலியானுமளியதனாலியாவுமறியத்தெளிவா 
மருள்கருவியாமென்றகந்தையுரமுன்னமருண் 
மருவ த்தானடுவேயாகுமிருள்சழுத்தி,



ஒருபாவுண்மைபுபதேசவுரை, ௮௬ 

முன்னர் சத்துவசத்இக்குகி கூறிய பிரமாணச்திலும், சத்துவ 

தொழிலைக் காண்டல் சடல மென்று தன்னை நீங்கி நான் மேலெனற 

லருளினால் சான்மேலென்றல் பதத்தனாய்ச் செட்திபண்ணவே யெண 
ணி முன்னம் நின்மல சாக்கிரத்திற்குச் கூறிய பிரமாணத்திலம், ச் 

னைக் தலைவனெனக்கருதல் தலைமையருளே யெனக்கருதல் பின்னாப 

புதிசா யருட்செடலைப்பெறவே யெண்ணல் ன் எறும்-- 

பேய் பிடியுண்டவனுக்கப் பேயின் வலிமையுண்டானது போல 

aman பொருந்தின நீயுமவ்வருளின் செய்கைச்செய்வே வென்ற 
CEE கண்முதலாயெ ஏதுக்களைச்சாட்டி மறுத்சதற்குப் பிரமாணம் 

* 

சிவபபிகாசம, 

இ்றுகோக்குரைஈடக்குமியல்பிலோர்க்கனேயவாம் ஈது 
நின்றதோரலகைரேர்ர்தால்கிகமவசெனதுபோலள்ள த் 

தொன்றியவுணர்வுதம்பாலுள்ளதுரிகழ்ச் நுமிசன் 
றன்தொழினடத்துமேனிசனக்கெனச மொண்சொனே, 

உன்னுளிரண்டறக் கலந்து நிற்கின்ற நிவிசாரியான பரமசிவ 

மான துனக்குளதாயுள்ள சுவானுபவத்தை மறைத்து நிற்கின்ற பாவ 

களை நீககி அச்சுவானுபவத்தை விளஃகி வைபபதற்காகத் சனது பஞ்ச 
சத்தளைச்கொண்டு பஞ்சகிருச்தியங்களைச் செய்யாமற் செய்வசனான' 
Youur சங்கணீங்டுச் சுவானுபவியாய்ச் சுவானுபவ மொன்றினையே 
யனுபவித்சற் குரியஸனாயனுபவித்து நிற்பையென்றதற்குப் பிரமாணம்- 

சித்தா ததெரிசனம், 

ஐவகையசச்தியிஞலைந்தொழிறுமாருயிர்க்தாய்ச் 

செய்யாமற்செய்யுஞ்சியம் , 

நிகழ்காலத்திரங்கல், 

சோ ப்படைத்தமைபாரீர்சே வளித்தமைபாரீர் 

சேர த்துடைத்தமைபாரீர்செய்யாச்செடலினைப்பாரீர்,



௯0) ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, 

சிவஞானசித்தியார், 

செம்பிர தகுளிகையினாற்களிம்பற்றுப்பொன்னாட்ச் செம்பொனு 
டன்சேருமலஞ்சிதைர்தாற்ேே, னம்பனுடன்்உடிமெனிற்பொன்போ 

லல்லனற்குளிகை போலவரனணுகுமலம்போக்கி, யம்பொனடிக்கீழ 
வைபபனருங்களங்கமறுக்கு மக்குளிகைசானும்பொன்னாகாசாகு,மும் 
பர்பிரானுற்பத்தியாதிகளுக்குரியனு.பிர்சானுஞ்சியானு ப வமொன்றினு 

ககுமுரித்தே, 
சிவன் வனென்றிரண்டிஞ்சித்தொன்றாமென்னிற் செவனருட்டித் 

இவனருளைச்சேருஞ்சித்சவன்றான், பவகிகிகடுபுச்திமுத்சிபண்ணுஞ்சி 
தீதிவற்றிற்படி ஞ் சிச்சுறிவிக்சபபடுஞ்சித்துமிவன்றா, னவன்றானே 
॥றியுஞ்சிச்சா சலினாவிரண்டுமணைக்தாஓ மொன்றாகா சகனி௰மாயிரு£ 
கு, மிவன்றானும்புத்தியுஞ்சித்திவனாுமோ புத்தியிதுவரித்தென்றிடி லவ 

னுச்வெனுமசித்சாமே, 

மேலெட்டாயத முதற்குருவால் விளங்கறிவினொன்றிச் செயலற் 
றென்௫ன்றதே, விளங்கறியாவதே சதனிலொன்று வதெங்ஙனமொன் 
நியாசாரியராற் செயலறு வதெங்கனமென்னில், அசாரியரானவர் முன் 
னமெத்துமமதையில் கானே பிரமமென்றதை நீக்க நீங்கரிர ற உடனை 
நோக்கியிப்போதுன்னனுபவ மென்னமாயிருகச்சிற்றது கூறும் பிளாயெ 

ன்றுவினாவச் சுவாமி மடி யேன் சுவாமிகளுடைய அனுச்ரெகத்தினலே 
பிடையிலெட்திய மமதையினால் நானே பிரமமென்றதைநீங்கிநிற்கவே 
யிதற்கு முன்னமாய் கின்றவான்ம தெரிசனத்திற் சிவரூபமாதிய இருவ 

ரட் பிரகாசமான தென்னுட்பிறிவறச் சோன்றி யுயிர்க்குயிராய் விளக் 

இத் தானே தலைமையாட்நிற்கின்ற வனுபவச்சைச்சுவாமிகள்௮டி. யேனு 
க்குச் தெரிரிப்பிச்து தெய்வவனுபவமே யொழிய வேறேயோ ரஞுப 
வமூமிண்டு நா.தனமாய் விளங்கச் சாணேனென்ன, ஈல்லது காணாவிட் 

டா விப்போதாலெம் நாம் விளங்கச்காட்டின்றோம் சாண்டியென்று 

உனது கண்ணுக்குப் பிறி௨றத்தோன்றி யொளிச்சொளியாய் விளக்கி



ஒருபாவுண்மையுபசேசவுளா, ௬௧ 

நிற்கின்ற வாதிச்சப் பிரகாசமானது தானொன்றாயிருக்து மசண்டாதா.ர 

பரிபூரணமாட்ச் சர்வவான்மாக்கள் சண்ணுக்கும் பிறிவறத்சோன்றி 
யொளிக்சொளியாய் விளச்சி நில்லாதோவென்ன சுவாமி! விஏக்கிகிற 
கின்றசென்றனன், இதுபோலயே யுன்னுட்பிறிவற நின்றுனச் குயிர்க 
ருமிராய் விளக்கித் தானே தலைமையாய் நிற்செின்ற இருவருளானதுர் 

தாஜொன்ருயிருந்து மகண்டாகார பரிபூரணமாட்ச் சர்வான்மாக்களு 

ள்ளும் பிறிவறறின் ுயிர்க்குபிராய் விளக்டிரில்லாதோவிதனை நீ நன்றா 
ம்கின்றுன்னிப்பொறுத்துப் பார்த்தறிந்து கறும்பிராயென்ன அப்போ 

சங்கனமே ஈன்ராய்சின்ற்ளிப்பொறச்தப்பார்ச்சறிந்து சுவாமி'௮ 

இருவருளான Oo i றத்தோன்றி யுயிர்ச்குயிராய் விளக்கிறிற் 

கின்றதுபோல வகண்டாகார பரிபூரணமாம்ச் சர்வான்மாக்களிடத்து 

மவ்வாதித்தப் பிரசாசம்போலவே பிறிவற வுமிர்க்குபிராய் விளக நிற் 
இ்றதை சுவாமிகள் கடாட்சத்தினாலே அடி. யேனனு பவத்திலும் விஎ 

ஙசச்சண்டேன் கண்டே னென்றசெயிதது விண்ணபபஞ்செட்தனன் 

ஆகையால் இங்கனமுன்னிடச்திற்கண்டதுபோல எய்விடச்தும் விள 

ஙசககாண்டலே விளங்கறிஉவசென்றம், இஃதே சசசாரியத்துட் வ 
தெரிசனமென்றுங் கூறிப்பின்னருமாதித்தப பிரகாசமான தண்டா 
கார பரிபூரணமாய் நின்றுலகத்தை விளக்கிக்கொண்டி நிற்கக் கண் 
ணை தவ்வாதித்தப் பிரசாசச்டி விரண்டறக்கலர் சொன்றி கிற்பதொ 
ழியத் தானவ்வுலகத்சை விளக்கமாட்டாதே யது?பாலவகண்டாகார 
பரிபூரணமா யுயிர்க்குபிராய் நின்றுன்னைவிளக்கிர் கொண்டி ரச௫ன்ற 
திருவருளிலே நீயுமிரண்டறக்கலர்தொன்றி நிற்பதொழிய வுன்னை 
விளக்கெய இருவருளைப்போல நீ யொன்றை விளக்கஞ்செய்யமாட்டா 
யே; ஆகையால், இங்ஙனமாசச்கண்டு ஆதித்சனைச்கூடிய விழிபினைப் 
போல அத்திருவருளி விரண்டறச்சலந்தொன்றி ரில்லென்ற திருவுளம் 
பற்றச் சுவாமி! இதுவே சத்திபம், இதுவே சத்தியமென்று ௮ங்ஙகன 

மே சம்மதித்துக்சொண்டு ௮வ்வசண்டாசார பரிபூரணமாய், உயிர்ச் 

குயிராய் நிற்னெற இருவருளில் ஆதிச்தனைச்கலந்த விழிபினைப்போலு



a2. QHUra errant uj UG SF a) oor, 

இரண்டறக்கலர்தொன்றி நிர்றனன்; இங்ஙனம் ஒன்றிநிற்றலே ௮௪ 
னிலொன்றுல தென்றும், இதுவே தசகாரி.பத்துட் சவவெயோகமென்று! 
கூறிப பின்னரும் இங்கனம் ௮சண்டாகார பரிபூரணமாய் விளட்டுப 
திருவருளில் இரணடறச்கலர்சொன்றிய நீ க.பறற்ற வூல்போலவும், 
இரிவசன்ற கறங்குபோலவும், விசையற்ற பம்பரம்போலவும், தரையிற் 
ற௩்பெ மணிசாபபோலவும், சுவரிலெழுகிய சிச்தரம்போலவும் அசை 
௨றீறு அச்திருவருளிலடங்கி நின்போசமூர் திருவருட்போசமே.பாய் 
உனது வலசழிந்து நிறு சாணுமையுங் குற்றங்காண்டலுங் குற்றமா 
மாதலான், மாட்சிமையாயுள்ள அத்திருவருட்காட்டியினீடச்து உனது 
போசச்சேட்டைமடங்க செயலற்று நிற்ஸி*இபாபிற் ரொழிவிறஇதானே 
சுகவுை ஈயமாமாகை.பாலம், பசைப்பற்றிருக்கப் பரமசசமாமாலையா 

ஐ,ம பேரானந்சமாப பெரும்போகச்சையே எய்துவைடென்று இரு 
வுளம்பற்ற, ௮ங்றறர் இருவுஎம்பர்றியபடியே தன்னனுபவர்றிறும் 

இது ௪௪௫ மேபெ௱ககண்டு அந்திருவருளில் அரைவி ர்றித் செயல 
fot Manor ra usa 1 பஅரு 9 றுசையிர்றி? செயல 

ற்றடஙய ரிறற ல தாரக ரியத்துல் ஆன்மகர்டுயெ gw, Quarter 

சுத்தமானது ௮) யயோகர்தையுஞ் சவதெரிச.ஈத்தையு மின்றிடமை 

யாமையால், இம்வான்மசுத்திககுள்ளாட்ச் வெயோகமுஞ் வெசெரிசன் 
முமடங்கி யல்வால்மசுதீடுயேயாய் நிற்ரிதென்றம், இங்கனர் சற்போ 

தர் திருவரு ரிறடங்கி நிற்க ற நிலைபே நின்மலாவச்த ஐூானுள் 
நின்மல துரியமென்றும், இந்நின்மல துரியத்திர் சவபோகாசையுஞ் 

Dashes ஏத்ரையுர் சள்ணுளஎடச்பெ அன்மசத்தி யொன்றமொன்றா 

யே நிற்றெசெ ஈறும், இலாபாலாபங்களாகிய ஐர்தனுள் இர்நின்டல துரி 

டர் சற்போதர் திருவருளிலடங்டுச் செயலற்று நிற்றலால் இலாபமெ 
ன்றும், திருவுளம்பற்றிச் ீடனைச் செ.பலறச்செட்கையால் இவ்தனமா 

சச்கண்டு அசாரியராற் செயலற்ற நிற்பனெனவறிச, 

இதில் சுவாமி! அத்திருவருளானது என்னுட்பிறிய ற த்தோன்றி 
யயிர்க்குயிராய் விளக்கி நிற்ிள்றதுபோல, அகண்டாகரீரபரிபூரணமா



ஒருபாவுண்மைபுபதேசவுளா, ௬௩ 

ய்ச் ஈர்வான்மாக்களிடச்தும் அவ்வாதிச்சப் பிரசாசம்போலமே பிறி 

வற வுயிர்கருயிராய் விளக்கி நிற்ின்றசைச் சுவாமிகள் சடாக்ஷசதி.., 

லே அடியேனனுபவச்திலும் விளங்கக்சண்டேன், சணடேடென்றல5 

இங்ஙனம் உன்னிடர்திற் சண்டதுபோல எவ்விடசீதும் விளவ$$ ௨ 

ண்டலே சசகாரியத்துட் சவதெரிசனமென்றசற்குப பிரமாணம். 

ஞானசாகரவெண்பா, 

மன்னுமொளியாலேவளர்கதிரைககாண்பதுபே | 

லின்னருளாலள்ளுணர்வாமிசனைக்கண்- ்னிடபபோ 

னீரிமொானெய்விடசிநின்றகிலைசாண்பதே 

Brava sigs, 

ஞானமணமாலை, 

எஙகெங்கும்பார்க்சாலமெப்பால மூள்ளுறவே 

யங்கங்கும்பாரத்சாபூமபபா.-மங்காத 

மெட்யனேயன்பரு£மேவி!றவாழ்ர்$ட. 

மையனே£யலா தா, 

பொதுவானரக் கலிப்பு, 

எட்டுச்சரீரமுள்ளாண்டி. - யிவ 
னெம்கெங்கும்பார்ர்தாலுமங்கிருப்பாண்ம. 

பெட்டுச்கலையறிவாண்டு. - டவ 
ளெள்ளுக்குளெண்ணெய்போலெங்குழுள்ளாண்ம் , 

பிரமதேதை, 

எப்பொருள்சகண்ணுமன்னிபிலங்ிமறிவாமீச 
னப்படி விளங்குகின்றதறிதலேபரன்றனக்கு 

மெய்ப்பரபூசைவே ரோர்செடலினாலன்.றமெய்யே 

யிப்படி ஞானச்சன்னாவிறைஞ்சிடப்பவொனீசன்,



௧௪ ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரா, 

சிவானுபூஇவிளக்கம. 

எல்லாமிறையருளென்றிப்படி யேசாண்பதன்றி 
நில்லாவிடமிதெனரீக்கநிலைகூடுமோ, 

தெய்வீக உலா, 

இருசுடரும்-விணணும்பொலன்சக்ரவெற்புங்குலகிரியு 

மண்ணும்புதையவரப்பண்ணி-யெண்ணீறர்ச 

யாரிடச்துமெவ்விடத்துமெபபோதுமுள்ளமபிரா 

ஜஷேரிடச்துசத்சானுமொளித்திருபப, 

சட தனைவெண்பர், 

சர வசரந்தோறுஞ்சாக்யொய்நிற்பன் 
பாரமசிவனையப்படாதசே-திரிபுராக்கன் 

றில்லாவிடமில்லைபென்றதிருவாக்கு 

நல்லாட்ஈமக்கர ணநாடு, 

தேவாரம, 

உளாச்சேருமெண்பத்துகான்குநாரூயிர மாம்யோனிபேத 
நிஜாச்சேப்படைத்தவற்றினுயிர்க்குமிராயங்கங்கேறின்றான் சேயில் 

வனாச்சேருமுனெமுழவமயில்கள்பலநடமாடவண்டுபொட y 

விரைச்சே/பொன்னிதழிதர மென்கார்சள்கையேர்குமிழலையா மே. 

சொருூபானந்தர் பிள்ளைத்தமிழ். 

உணவினிற்சுவைகள்போலுரைகளிற்பொருள்கள்போ ஓ.டல்ச 

ஞக்குயிர்கள்போஓு-முயிரினுக்குமிருமாயுணர்வினுக்குணர்வுமா டொ 

எியினுக்சொளியுமாயே, யிணையறத்செழிவன்தேசினேரேகசேந்ச்சை 
நூருயிரங்கூறிட்டமட்டில்லைகா-ணிரவிரியுச்தோசைமினென்மெண் 

ணப்பட்டதுமெலாங், ருணதிசைக்சண்ணெழுர்திரவினிற்குடதிசைச் 

கண்மறைச்சிியெங்கோன்-உறுபத்துத்சைச்ச ண்ணுமப்புறமுமே



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுலா. ௯௫ 

tn குச்துவிட்டகல்வுருகே.யணுவினுக்கணுவுமாம்றின் சன்மைமை ' க 

சம்புலியாடவே - யனுபவத்தன்றிவேறறியொணாவிறைபுட amin f 
பாடவாவே, 

LITA GL, 

கரமிலாப்பசுமுதல்கரங்கள்சாலிலா 
மரமுதலானதாபரங்களாம்வரும் 

புர மெலாநின்றுமிர்போற்றிழட்டிடம் 

பர மெலாம்பூண் டவஜொருவன்பார்கச3 ள், 

ப்தி பாசவிளக்கம, 

“ எர்சபோடிச்செப்போதுமனதிலே 

ய்துஞதானவொளியசைதன்னிய 
மிர்தஞானமெங்கெங்கும்விஎங்குமேற் 
சந்தமுத்திதானாயேவிளங்குமால் 

சித்தாகரதெரிசனம, 

oa Mau cr union su bo gn grb a 

பெங்குமிருப்பானெம்மிறை, 

எவ்வுயிர்க்கும்போதமிறையென்றறிதலே 

செவ்வே?௮ தரிசனம், 

ஆகித்சப்பிரகாசமான துலகத்தை விளக்கி நிற்கக் கணண னு 
௮ப்பிரசாசத்திற் கலந்தொன்றி கிற்பதொழி.பத் சாளம்வலகசசை 

விளச்சமாட்டாதே, அதுபோல உன்னை விளக்கிநிற்கின்ற திருவருளி 

லே நீயு மிரண்டறச்சலக்தொன்றி நிற்பசொழிய அத்திருவருளை பு 
போல நீ யொன்றை விளக்கஞ்செய்யமாட்டாயே யென்றசற்குப பிர 
மாணம்--
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ள் ஒருபா வணமையப்ம தச வரை, 

அமபலவாணையாதசகாரியம. 

உலகினைவிளககாநிற்குழுயிர்ககதிசொளியதாகி 
பிலகியகண்ணச்செய்திவிளக்கிடா போலமஞான 
ரிலவி9முயிரச்செட்திநிறுத்திடாவிதுவேயாகக 

முலவிடறரியஞ்சத்திகொள்ளுமேற்ிவமதாகும், 

உபதேசப்பஃ்ொடை, 

பரார்ககிரொளியிர்சென்றொடுங்குங்கண்ணொள் த 

னேரமொளியாட்ச்சந்சசோபழான்ன 

கள்ரவொளியன்றிரிருபிக்சிர்சண்ணெளிவே 

ிரறெ ௱வேர்றெ்றிரங்கியே-பொன்றாத 
செய்.பகடிருஞ்சிறந்தபொருஞங்கதி/சோ 
அய்யவிதிகோகதிர்ச்சோதோன்றிசிவ-)ை.பமர 

சொலலென்றிடி ௫வ்விழிச்கார்சானற்றவே 

புல்ஐம்பிரவிபொடி பபான், 

மகந்தும்கள் வாக்கியம், 

ராட்டொழியாக்கதிர்சாணொழியாச்சண்சலந்ததன்மைப் 

பூட்டொழியாச்சிவபோசமையோவெறும்பொய்யில்விலை 

மீட்டொழியாமலியானெனசென்றுமிடும்ை பமல 
லாட்டொழியேனருளம்மேயம்மேயுன்னடைக்கலமே, 

4, தானைமகூடிய விழிமினைப்போல அத்திருவருளில் இரணஃ 

நிககலந்தொன்றி நில்லென்று திருவுளம்பற்றியதற்குப் பிரமாணம்-- 

ச. த்தியஞானபோசம், 

தாடலைபொன்றரன்றன்னோடொன்றாய்க் 

ச்ண்ணுங் கதிரு௩்தலந்ததோற்ற 
மன்ன மோக்கச்சமர்வனவுயிரே,



ஒருபாவுண்மைபுப2சஈவுரை, ர 

பதிபகபாசவிளககம, 

கண்பலபொருளைபபற்றிக்க இரினையிழர் துகிற்குங் 
கண்பலபொருளைபபற்ராதாயிடி ற்கதிராச்கூமம 

புணபுல ன்பற்றியாவிபுனிசனைப்பிரிந்துகிற்கும் 
புண்புலன்பற்றாதாயிற்புனிதனைச்மாருமன்றே, 

அசவறன்னைப்பாச்திட்டடிலச்சைபபா*சபோது 

உ௱சவெரளிமேலிட்டேடலெரகதோன்றாசவா போற் 

சேசனச்ரிவச்சைநோக்கிச்செகத்தனைரோச்குங்காலை 

சே சன ரசிய மேலிட்டச்செசமெலாமல றிந்துபோமே, 

ஞானசாகர29வெண்பா, 

ஏரி பறு$ரிலிருகாரைச்கஞ்சிடு 

உாரியுறமீன் போலவல்வினைகள் - சார। மல் 

மன்னுருவமெய்ஞ் ஞானவ AsGCa டுதைர் 3! 

ஙி எறுருவந்சோ.ரமனில், 

ருறைவினிறைபுனவிம்கூடுகமடாுி 

சிறையநிறையகிறைய-மறையப்போ 

மன்னிலைமைஈல்லோரசம்புறமென்னாமலருண 
மன்னியசனுள்ளொடூங்குமாறு, 

உணர்விலுணர்வொன்றியொடுங்குமாறேதென் 

அணருமுணர்விலொடுங்கி-யுணர்வு 

மருவிமருவிவரிஓள்ளறிவை 
விரவிவிரவிவிசி, 

இவரெறிபபிரகாசம், 

சேசிகளாருளிங்கன்செய்தவா றேதொனச்தமேனிடாஞ்சிவமேதோ 
ன்றி, வாசதுவாமலமாயையருங்கன்மமனைத்துமசன்றிடததாள் வானு 

பவத்சழுந்தியதுவேயாட்க், காசமிலாவிழியருக்களனொளியிலூடே சலம் 
அறின்றேமற்றொன்றங்காணுவாபோ, லேசுறமுற்பசுகர ணஞ்சியகர 
ணமேயாயிசைர்திருந்துசேகாந்சத்செங்கனுமாயிடூவர், 

௭



25௮ ஒருபாவுண்மையுபதேசவுை, 

சிவஞானதஇபம். 

பொறிபுலன்சனைல்லேன்மனாதிகணானல்லேன் புகலரியகலாதிக 
ரகானல்லேன்பொலிவா, ரறிகருவிரானல்லேனிவைசடமென்றிவற் 

றற யறிந்ததில்வேருய்நின்றவறிவுயிரென்றறிக, நெறிகருசக்துவஞ்சட 

37ரரமலவென்றவற்றை நீயறிர்துநீங்குசற்குகின்னுமிர்க்குபிராய்ப, பி 
நி றரின்றுணர்த்தியிரிமொளியருளாமுலகற் பிறஙகுவிழிககொளி.பு 

புமிருங்கடுரொபபெனவே, 

தணிகைப்புராணம், 

இரண்மலப்பந்தநீல்பெருமையங்கான் றசோற்றி 
னருவருத்தசலச்சள்ளியருளொமேளவளாவிப 

பருஇயிற்கலக் துநிற்கும்புயொளிவிழியேபோலச் 
கெருளுறக்கலந்துநிற்குஞ்செல்வர்தம்மடமுமுண்டால், 

பஞ்சாக்கர பபஃ்றொடை, 

51 மே-பறிவாமோகண்ணருச்சனாரொளியைவிட்டுப் 
பிறியாரிலைசேறப்பேசி, 

அகணடாகார பரிபூரணமாய், உயிர்க்குயிராய் நிற்கின்ற திருவ 

ரூளில் இரண்டறச் கலர்தொன்றி நிற்றலே தசகாரியத்துட் வடக 

மெனறதற்குப் பிரமாணம்-- 

சிச்தாஈததெரிசனம். 

அதுவுதுவென்றெண்ணாசறிவோடறியாம்ப் 
பதிதல்வெயோகம்பார், 

உண்மைகெறிவிளக்கம், 

எப்பொருள்வந்துநற்றிடி .௮ுமப்பொருளைப்பார்த்தங் செய்துமுயி-- 

சனைக்கண்டிங்கவ்வுயிர்ககுமேலா, மொப்பிலருள்கண்டுசிவத்துண்மை 
கண்டி.ங் குற்றதெல்லாமதனாலேபற்றிகோக்த், தப்பினைசெட்வ துமதி



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, ஸ்ம 

வேரினைபபுமதுதானே தருமுணர்வுபுரிப்புமதுசானேயாகு, மெபபொ 

ருளுமசைவில்லையெனவந்தப்பொருலோ டி சைவதுவேரியபோகமெ 
னுமிறைவன் மொழியே, 

பஞ்சாக்கர தீதிருக்குறள். 

அருணின்றபூரணமேயானேன்சிவாமாம, 

உப ரசமாலை, 

அன்னியமேயில்லையெனக்காருயிராமிசனென 

வுன்னியயன்றாஞாகயோகஞ்செய்-சென்னினைவு 
மற்றவனேயானோமென்ரானச்சசதெட்லரு 

on pai Cor Guna Quwsr Gann, 

எண்ணுஞ்செயயோகமான்மியத்ையென்சொல்கேன் 
மஅண்ணாலகும்விண்ணுலகும்வர்திறைஞ்சி-பண்ணாயென் 

ரோலமிசிரீிமாயோரிமைப்டுகிற்பைடெனிற் 
சாலனுங்கைகூபபிநிற்பன்சாவ, 

சிவானஈதபோதம, 

அற்புதவருளாலத்துவிதம்பெறச் 
சிற்பரத்திசைய துவயோகமாகும். 

அகண்டாகா பரி ாணமாய் விளயூய திருவருளில் இரண்டாக 

கலர்சொன்றி,கயறற்ற வசலமூதலிய வுவமைகளைப்போலு மசைவற்று 

அததிருவருளிலடங்கி நின்போதமூர் திருவருட்போதமேயாய் உனது 
அலசழிக்து நில்லென்றதற்குப் பிரமாணம்-- 

சிவஞான பம், 

உகைத்தாசெயிறுகண்டஷால்போலுமுலவாதுதிரியொழிந்தகறங் 
குபோலு, மிகைத்தாடுவிசையறுபம்பா மேபோலும் விளங்கொலீசேர் 

தாழ்ர்தமணிநாவேபோலுஞ், செகத்தாயசித்தி ச்தினிலைமைபோலுஞ் 

சிவபோகத்தடங்கியுமிர்ச்செயலொன்றின்றி, யகத்தாயரம்போதப்பற்று 

நீங்கெசைவறநிற்பதுபாமானர்சமாமே,
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சிவஞானப்பிரகாசவெண்பா 

ஊமைமணிபோலொடுங்கிச்சிபமான 
அாமனச்சகாரக்கச்நாற்சுசங்கொடுக்கும்-வயடமையிலாச் 
சழகர்ககிக்நூல்போகாதாகுஞ்சமைப 

வழக கேமவர்ககசமையுமால், 

ரிக்காககதெரிசனம, 

உள்ளமசையாதுயர்துருவன்போனிற்டில் 

௨ள்ளலுருவானாய்மதி, 

ிவானக்கமாலை, 

மித்தையுடற்கட்டழிச் துமெட்யருளாட்மெட்மொ £ீ 75 
குத்துவமு ங்கேவலமுஞ்சா ர்வகற்றிச்-சதச் 
சனியாஇர்சாணும்போய்ர்கற்பாமாட்வீட்௦ற 
செனிடானிருச இயம், 

ra 
BAM Dalit Fw, 

விண்ணிற்கு ரான்விளற்கிவிரிச்சதுபோற் 

கணணிற்கதிரோன்கலந்ததுபோ-னண்ணிப 

பலாநிறைவினீயும்பதிவையேயாகி 
ஓராயிறர்திட்டொன்றாயையுற்று, 

நீ்ய்சாதபேரறிவினீங்காமைகண்டுநீ 
நீங்காமனின்றபடி.நின்றசனி-னீங்காம 
னின்றுவிடலன்ரோசானின்மலன் om Cus Bal 

லோன்றுபடலென்றறிநீயுற்று, 

ஞானசாகரவெண்பா. 

சன்னையறியத்சனச்கறிவாட்றின்றறிவு 
தீன்னையறிந்து தனித்தடீங்கித்-சன்னறிவு 
மன்னறிவேயபாகெலசழியகின் றவிடி 
ஜன்னிலைமடேசச்சரிலையாம,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, TOS 

க-ணமையுங் குற்றங் காண்டலுங் குற்றமாதலான், மாட் மை 

டா] ரள அசிருவருட்காட்சியினிடத்து உனது போசச்சேட்டை ட. 

767 செயலற்று $ல்லென்றதற்குப பிரமாணம்-- 

அனநஈதருச்திரோசாஈகாதி. 

” அிபிங்லதோரானந்தபபெருகொளிவிட்டிடைக்குடி பேரி 
ப ட் ரிசொணடருளானந்சருச்திரேசச்சமாறவோேக் 

உ ட்சிசொள்ளஇங்காணுருதிருத் 2லஙகரிசெனச்சண்டாங்ெ 

மாட்சிரொண்டவசகரட்சியின்யாக்சனன்வள 5சதுபெருமேே “2, 

இருவாசகம, 

உணடெரொண்பொருளென்றணரவார்க்செலாப் 
பெ உராணவியென்றறியொண்டுலை 

சொலாடேற்குள்ளவாவந்துசோன்றிஞய் 

சணரிற்கண்டிலேனென்னகண்மாடமே, 

மோகவதசைபபரணி, 

காஸதி "ரணிற்பிறுமப ராருளைச்சாணக்கெடமாசைகை.யம வு 
உ ணபபழ னுமநுசண்டுகொளும்வழியில்லையெனும்படி. நீமதியே, 

வினா வெண்பா, 

சாண்பானுங்காட்டுவதுங்காண்பதுவு£ித்துண்மை 
காணபாாகணன்முத்திகாணார்கள்-காண்பானுங் 

காட்வெதுங்காண்பதுவர்தண்ஃடந்தைச்சம்பந்தன் 

வாட்?ரெறியாராதவர், 

ரகம்புவாணரானநக்தந்களிப |, 

ஆனந்தமானர்தர்சோழி-கம்ப 
ராடுந்திருவிசாயாட்டினைபபாரக்க 

ஞானமுஜேயப்பொருளும்-பற்று 

ஞாதாவுமில்லைபென்பார்ச்கரியாராம்



௪௦௩ ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, 

ஞானமுஜேயப்பொருளும்-பற்று 
ஞாதாவுமாய்ப்பகுப்பார்ச்குமெட்டாராம், 

வீட்டுஷெறிப்பால், 

உண்டில்லையென்னுமுணர்வையறிநர்தக்கா 

லுண்டில்லையாகுஞ்டிவம், 

இருமக்திரம், 

கரியட்டகையன்கபாலங்கையேந்த 

யெரியுமிஎம்பிறைசூ சிமெம்மானை 
யரி.பன்பெரியனென்றாட்பட்டதல்லாற் 

கரியன்கொல்சேயன்கொல்காண்டுன்றிலேனே, 

தேவாரம். 

முூன்னமவனுடையநாமங்கேட்டாண் கூர்ச்தியவனிருக குமவ்ண் 
ணங்சேட்டாள், பின்னை.பவனுடையவாரூர்கேட்டாள் Quit gga. 
னுசகேபிச்சியாம, என்னையையுமத்தனையுமன்றேரீச்சாளகன்ற எகவி 

டத்தாராசார தைத் தன்னைமறந்தாடன்னாமங்கெட்டா டலைபபட்டா 

ணங்கைதவைவன்றாளே. 

தொழிலிறடிதானே சுகவுதையமாமென்றதற்கும், பைபபற்றி 
mao பரமசகமாமென்றதற்கும் பிரமாணம்-- 

ஒழுவிலொடுக்கம். 

சொழிலிறுதிசானேசுகவுதையமென்றாற் 
றொழிலுை.பந்துக்கமெனச்சொல்லோர்-தொழில்செயிலும் 
வச்திப்போசம்போலவுண்டுடுத்தன்மா த்சரமாய்ச் 

சிர் சப்பானாப்பேணிச்செய்,



ஒ ருபாவுண்மையுபசேசவுரை, SOR. 

துகளறுபோதம், 

எல்லாங்கழன்றவிடமேசுசமென்று 
சொல்லாவெர்கலக்ச.தூயோர்கள் - நல்லாய்கேள் 

நின்றபடி. தானேநிலையாய்நிலை.ப தனி 

னின்றவிிதானேநீ, 

ஓழுவிலொ?க்கள். 

போசம்பதைப்பறவேபூரணமாம்பூணமும் 

போதம்பரசைத்தளவேபொய்யாகு-மிது 
விழிச்கிமைப்பாநின்றால்வெளியசைம்தார்கார்மும் 
பழக்சமமைச்சாட்சியைப்போற்பார். 

முன்னர் தருக்கங்களை விரிவித்தற்குக் கூறிப பிரமாணத்திலும், ப 

தைபபற்றிருச்சபபரமசுகமென்றா-லைப்பெற்றிருக்கவறியாமல் என 

றும், கயிறற்ற வூசல் முதலிய வுவமைகக£ப்போலும் அசைவ Ar 4 

கூறிப பிரமாணசதிலும் ** அகச்சாயம்போதபபற்றுரீங்கி மசைடற 

நிற. துபரமானச்தமாமே,"என்றும் திருவருளி லசைவின்றிச செயலா 
றடங்டுநிற்றலே தசகாரியத்துள் ஆன்மசுத்தியென் ழதற்குப்பிரமாணம்- 

உண்மைகெறிவிளக்கம், 

பாயிருணீங்கொனர்சளைக்காண்டலான்மரூப 

நீயுநின்செயலொன்றின்றிரிற்றலேசரிசனர்தான் 
போயிவன்றன்மைகெட்டுப்பொருளிற்போயங்குத்தோம்றா 
தாயிழி.லான்மசுத்தியருணூலின்விதித்தவாறே, 

ச ததியஞானபோகசம், 

கருவிக்கான்மாக்கத்தாகருது 
மறிவுக்கரனேயாயிற்கத்தா 
கருவியையருளாற்கழற்றிபவாவி 

மருளா்நிற்ிலவனிவனுமே,



௧௦௪ ஒருபாவுண்மையுபதேசவுனா, 

பஇிபசுபாசவிளக்கம், 

சதீதுவா ேர்தன்னிர்சசசவாணவமலந்தா 

ஞற்நிடுமிகற்குச்சாக்நொனெனலியிர்சகுரூபஞ் 

சிற்றுருசானேயென்றுசேறலேசெரிசனக்தான் 

தேற்றணரீசன்முன்னர்முடுழ்ச்சிடாதடங்கல்க தி, 

தேவாரம், 

எம்பி ஈ1ெென்ரதேகொண்டென்னுளேபுசுந்துநின்றிங் 
கெமபிராஞட்டவாடி யென்னு ளேயுழிதா வேனை 
பெம்பிரானென்னைப்பின்னேத்கன்னுளேகாககுமென்றா 

லெம்மிரானென்னினல்லாலெள்செட்கேனேழைடேனே, 

முன்ன முது வல சழிய நில்லென்றதற்குக் கூறிய பிரமாண 
Ogu-- 

சன்னையறியத்சனக்கறிவாம்நின்றறிவு 

த்னையறிர து சனித்தடங்டித்- தன்னறிவு 
மன்னறிவேடாகெல சழிடநின்றுவிழ 

லன்னிலைமேசுத்தரிஷேயாம், 

முன்ன மாதித்சப் பிரகாசமான துலகத்தை விளக்கி நிர்கம் கண் 

னைத அப்பிரகாசத்திற் கலச்தொன்றி நிற்பதொழியச் தானவ் புல 

தசை விளக்சமாட்டாதே மென்றசற்கும் கூறிய பிரமாணச்ிறும-- 

உல$ூனைவிளக்காநிற்குமுயர்கதிரொளியதாட 
யிலபெபெசண்ணச்செட்்இவிளக்டெடொபோலஞான 
நிலவி$முயிர ச்செய்திகிறுத்திடா சதுவேயாகக 
குலவிடறரியஞ்சுச்திகொள்ளும், 

இங்கனம் தற்போதம் இருவருளிலடங்கி நிற்கின்ற நிலையே நிர் 
ரல்துரியமென்றதற்குப் பிரமாணம்-- 

என்றொளியின்செட்சையின்றிடயெங்சேனுங்கட்செடல்சா 
லென்2. மோ சேறிரீயன்னென்னவன்றேதான்,



ஒருபாவுண்மைபுபதேசவுரை, ௧௦௫ 

பேரறிவாயாதாரம்பேசரிறைபொருளோ 
டோரறிவாம்த்சாஞெழிதலொண்டரியம். 

மன்னர் தத்துவசுத்திக்குககூறிய பிர மாணத்திலும்-- 

சிசீதுவச்சொழிலைக்காண்டல் சடமென்றல் சன்னைநீக்க 
ல.ச்சினனான் மேலென்றலருளினனான் மேலென்றல் 
பத்சனானருளாட்ச்செட்திபண்ணவேயெணணிரகச் 

சித்தருசதுவாய்பபோதல், 

முன்னம் நின்மலசாககரச்திற்குச் க நிய பிரமாணச்திஓம்-- 

தன்னை சதலைவனெனக்கருரல்தலைமையருளேயெனசகரு சல் 

பிர் ராபபுதிதாயருட்செடலை.பெறவேயெண்ணலதைர்ககி 
மன்னித்திருவருளாம்பபோசல். 

மூன ஆன்மசுத்திககுக் கூறிய பிரமாணச்திலும்-- 

உலகனைவிளககாநிற்குழுயிர்ககதிரொளியதாஇ 
பிலகயசணணச்செம்்திவிளக்கிடொாபோலஞான 
நிலவிரிமுயிரச்செட்இகிறுத்திப சதுவேடாகக 
குலவிடறரியம, 

மேல் ஓன்பதாவதும் முதற்குருவா லோங்கிர்பத்தொத்சது வா 
ட்தசா னறவாழ்ர்திருபபனென்றது தங்கின்பமாவதேது அசாரியராவ 

அதனிலொச்தது வாட்த்தானறவாழ்ச்திருபபனென்ற தெங்கனமென் 
ரில், ஆசாரியரானவர் தன்றால் விளங்கறிவினொன்றிச் செயலற்று அன் 

மகத் பபட்டு நிற்டின்ற டனைநோக்டு பிபபோது உன்செயலறுகியி 
ஓுனக்ரு விளக்கு நிற்சின்ற அறுபவமா௦ Surg? அதனைக் கூறம் 

பிளாயென்று வினாவ, அதற்ருச் சுவாமிகள் முன்னங் காணாமையுங் 
குற்றங்காண்டலுங் குற்றமாமாகையான் மாட்ிமையாயுள்ள திருவரு 
ட்காட்ரியினிடச்தனத போசச்சேட்டைடடங்கச் செடலற்றசைவின் 

றி நிற்பையாயிற் தொழிலிறதிதானே சுசவுதையமரமாகையாம், 
பதைப்பற்றிருசசப் பர மசுசமாகையாறும், பேரானந்தமாகயெ பெரும் 

போகத்தையே எட்துவைடென்று இருவம்பர்றிய படி. மே௮டி. டேனும்



௧௦௬ ஒருபாவுண்மையுபதேச௪வுரை, 

போசச்சேட்டையற்று ௮த்திருவருளில் ௮அசைவற நிற்றலால் ௮ப்பெ 
ரூமபோகமாகிய பேரின்பானுபவமே சுவாமிகள் கடாட்சத்தின்படியே 
யகண்டாகார பரிபூரணமாய்ப் பொங்கித்சதும்பி யெங்குர் சானேதா 
னாய் நிறைந்தோங்கி நிற்னெறசென்று மட்டப்படாத பெருமகிழ்சடி 

யோடு விண்ணப்பஞ்செய்தனன், ஆகையால் இதுவே செயலிறுதியில் 
ஒங்கிறிற்னெற பேரின்பமாவசென்றும், இங்கனம் ௮கண்டாகார பரி 
பூரணமாயோங்கிரிற்ன்ற பேரின்பமாடுய பரம ச்னிடச்து ஞா 
அரு ஞானஜேயமென்னுக் இரிபிடி.யுமடங்க வாஇத்தனைக்கலந்த கண் 

ணட, அப்பினைக்கலந்த உப்பும், நீரினைப்பொருந்திப நிழலும், நெருப் 
பினை ப்பொருந்திய அயமும், இந்தனத்தொன்றிய அங்கியும், எரியினிம் 

குறயெ சலமும், வானினைப்பொருகந்திய வளியும், மலரினைபபொருச் 

திய மணமும், இனகரற்கூடிய உரவும், சேனினிற்செறிர்ச இரசமும் 

போலவும், தாடலைபோலவும், காறலைபோலவும் ஒன்றுபட்டொத்து, 

௮ப்பேரின்பமாகயெ பரமசிவமேயாய் நீயென்பது தரணுவளவுந் தோ 
ன்ரூமல் ஆரானது கடலினிடத்தடங்கி பசேப்பட்டு நிற்ன்ற சன்மை 
போலவும், உப்பான தப்பினிடத்சீடங்கி யரிசபபட்டு நிற்கின்ற தன் 

மைபோலவும் நீயும் ௮ப்பேரின்பமாயெ பரமசிவ த்தடங்கு ய£தப்பட் 
டுப் பேரி.ர்பாதேமாய் வாழ்ந்துகொண்டி. ௬வென்று ௮னுககடித்துப் 

பின்னரும் இங்கனம் வாழ்ந்துகொண்டி.ருப்பை.பாயின் மின்செயலே 

தன்செயலாகச்கொண்டு உனது உயிருடலாய் நின்றுண்டு மூறங்கியு ஈட 
ந்து மூனது கானாவிதபோகங்களையும் தன்னதாகத்துய்ச்துப பிறிவற 

நின்றனனை ச். தானாக்சச்கொண்டு நீயே தாளாயோங்க நிற்பன், ௮ப 
பேசானர்தச் சொருபியாயெ பரமசவெனென்று இருவுஎம்பற்ற அங்க 
னமே அ௮ப்பேரின்பத்துளடங்கி யொன்றுபட்டொச்துப் பேரின்பாதத 

மாய் வாழ்ந்துகொண்டி ருப்பன், ஆகையால் ஆசாரியராற் பேரின்பத 

தொத்தது வாய்த் தானறவாழ்ச்திருப்பனென்றது. இங்கனமென்றம், 

இங்கனம் பேரின்பாதிதமாய் வாழ்ந்துகொண்டி ரூ.த்தலே சசகாரியத்து 

ள் சவபோசமென்றும், இதற்கு மேலாயோர் முத்தியின்றிஃதே முத்தி



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுளனா, ௧௦௭ 

மேழ.வென்றம், இங்கனம் பேரின்பத்துளஎததப்பட்டுப் பேரின்பாசே 
மாய் வாழ்ர்துகொண்டி.ருத்தலே நின்மலாவத்தை மைந்தனுள் நின்மல 

துரியா $தமென்றம், இர்நின்மல்துரியா?தத்துட் சவெபோகமென்றம், 
தானொன்ராயே நிற்றெதென்றும், இலாபாலாபமாயெ வைந்தனுள் இக் 
நின்மலதுரியாதீசம் பேரின்பமாதிய பரமூவெத்துள?சபபட்டு நிற்ற 
லால் இலாபமென்றும் ஞானாசாரியர் உண்மையுபதோத்தை யனுர்கிர 
கம்பண்ணிச் டேனைப் பேரின்பவெள்ளத் தழுந்தச்செய்சையால் ௮ங் 
நனமேயறிர்து ஆசாரியராற் பேரின்பத்தொத்ததுவாய்த் தானறவாம் 
ந்திருப்பனென வறிச, 

இங்கனம் ஞானாசாரி.பராற் பஞ்சபாசங்களை நீங்டுப் பேரின்பமா 
இயெ பரமசிவத்தில் இண்டறக்சலர்து ௮பபரமசவெமேயாய்த் தானென் 

பது தரணுவளவுந்தோன்றாமல் வாழ்ச்துகொண்டிருக்கன்ற ures 
னுககு ௮ப்பரமசிவ தசைப்போலச் சருவஞானமுஞ் சருவருத்திடமு 
முண்டாகாதோவென்னி லுண்டாசாது, ௮ஃதேனென்னில், அன்மா 

வுக்சகளவிறர்த சத்திகளுண்டு; ௮ச்சத்திகளை யாணவசக்திகள் மறைத் 

துககொண்டு நிற்கும், ௮்ைவகளிற் சவொனுபூடுயைத் தெரி.பாமல் 

மறைத்துசசொண்டு நின்ற ஆணவரத்திமாத்திரம் ஞானாசாரியர் ௮னு 

கீரக்தினலே நீக்க நீங்யெ ஆன்மா அ௮ச்ரிவானுபூடி யொன்றினையே 
பெற்றின்பாஇதமாய் நிற்ப னித்தனையேயன்றி மற்றை.ப சத்திகளும 
விலடச் சருவஞானமுஞ் சருவடிருத்தியமுமுண்டாக வேண்டுமேயா 
இல் மந்திரங்களினாலும், மருந்துகளினா ஓம், மணிசளினாலும், இரசகு 
ளிகைகளினாலம், சிவாற்சனையினாலும், தவங்களினாலும், அட்டாங்க 
யோகங்கள் முதலிய வின்னு மற்று மூளவாடுன்ற சாளாவிதவுபாயங்க 
ளினாலும் அவையலைகட்ரு நூல்களிற் கூறியபடியே அனுட்டி. த்துவக் 
தால் ௮வைகளும் விலடுச் சர்வஞானமுஞ் சர்வ௫ிருத்தியமூ மெளிதாக 
வேயுண்டாம். ௮ங்ஙகனம் எளிதாக வுண்டாமாயினும், அவைகளனைச் 
தம் விகற்பஞானமேடன்றிச் தற்போசம்போய்ச் சுழ்மாவிருர்சனுபவி 
க்ன்ற இன்பாததமாயெ ௮ரிய நிருவிகற்பஞானமாகாதென்றும், இங்



௧0௮ ஒருபாவுண்மையுபசேசவுனை 

ஙனமாயுள்ள இன்பாதீதமாகயெ அரிய நிருவிசற்பசமாதியினுறைர்து 

அச்சிவமேயாய் ஒன்றுபட்டி ருக்கின்ற முத்சனுக்கு மூப்பொருளு நித 

இிடமென்று முத்தியினு மூன்றுபொருளு மூன்றும மு.சலாய் நிற்குமெ 
ன்றும் ஆகமங்கள் கூறன்ற தென்னையெனில், சாண்பானுங் காட் 
வேதுங் சாண்பதுமா யனுபவிக்கெ சேன்றுத்சனுக்குக் கறியதே 

யன்றி யச்கீரிபிடியும்போய்ச் தற்போசமு மடங்டுப் பாவஞீசப்ப 

ட்9 இனபாஜரமாய் நிற்கின்ற பரமுச்சனுக்கும் கூறியதன்ற, அப 

ப பமு.தானக்கு முர்நியினிடத்து அம்முமமுதலு மேர்முதலாய் நிற்கு 
மெனபதே ஆகம$த்சாக்சமென்றும், இங்கனமாயுள்ள மூக்இியை சர 
மாசக உறுதலேயன்றிப பாமுச்திடைச்சேர்ச்து ஐர்தாகக் கூறினரில்லை 

பெ, கிரமலா௨த்தைபை ஐர்தாசக்கூறுதலேயன்றிப் பரமுச்இிக்கோர 
HA PO FLAG. யாருமக்கறினரில்லைமேயாகையால், அங்கனம முந் 
இயென்பசொன்றாயிருக்க, ஈணடு சேன்றாத்தி பரமுத்தியென் Bema 

ாகமாசச்கூறிய தென்னையெனில், உறக்கமென்பதொன்றேயாயினு* 

தற்போசம்போய் நி/விகற்பியாய் ஓரமளியிற்டெர்துறங்குவோன் உ௱ 
௪5 7இற்கு நடந் துறங்குயோன் உறச்சமேடவல்களினடக்கும்போசோ 

ரதிசமுஞ்சமரிலத்னெடகரும்போசோர் இசமுமாட்ச் தர்போசங்கொ 

ண்டு விகற்பித்து நின்ராற்போல முத்தியென்பது மொன்றேயாயினும் 
தீற்போதம்போய் நிர்விகாரியாய் நின்றனுபவிக்கின்ற பரமுத்தனனுப 
வத்தினிர்குச் 2வெள்முச்சனனுபவம் பாசங்களை நீச்த தன்னொெடொ 
ன்றுபூிச்திய பாமவெத்தை மின்று ஈன்றாய்ப் பூரித்சோமென்றம், ஈன் 
ரூய்ப் பூசிபாமற்போனோமென்றுர் தற்போதங்கொண்டு Bsr sts 
நேற்றுப் போ சவிகற்பமாய் நிற்சையால் அபபோதவிசற்பங்கொண்டு 
நின்ற வேன்ழுத்த னனுபவத்தினைப் பிறித்துக்காட்டுசற்காக ஈண்டு 
இருவகையாகச் கூறியதென்றங் சண்டுசொள்க, 

இதில் போசச்சேட்டையற்று ௮த்திருவருளில் ௮சைவற நிற்ற 

லால், அப்பெரும்போகமாயெ பேரின்பானுபவமே சுவாமிகள் கடா



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுனா, ௧௦௯ 

டாக்தின்படியே ௮அகண்டாசார பரிபூரணமாய்ப பொங்கிதோ கம்பி 
யெங்குர் சானேதானாய் நிறைந்தோங்க நிறர்கின்றசென்று மட்டிபபடா 
சீ பெருமகிழ்ச்சியோடு விண்ணப்பஞ் செய்ததற்குப பிரமாணம்-- 

பொதுவானமதம்களிப்பு, 

அ௮ன்றென்றுமாமென்றுமுண்டோ-வுன 
கானந்தம்வேண்டி.லறிவாஇ£சற்மே 

நின்று. ற்றெரியமெனவே-மல 

ீககயெம்மா இநிகழச்சினொல் ரே மி, 

சிவபோகசாரம, 

இற்றைவரைக்சாணத்தோடி ணங்கிறின் ரனையே 
பிற்றைவமாச்சென்மமெடுச்தசனையே-யிற்றைவலா J 

அர்பவெள்ளச்துள்ளேர்துை தனைமேயீசறல 

லின்பவெள்ளத்துள்ளேயிரு, 

ஒழியா தபேரின்பததுள்ளாயுலகல் 

விழியா இிருச்துவிடவே-யழியாத 

பூரணாசெங்கமலபபொற்பாத) தென்கமலை 
யா ரணாராயேர்கருள். 

இருவம்மானை, 

தச்துவமானதுமிச்தைகாணம்மானை 

தானந்தமானதேயானந்தமம்மானை, 

பரமஞானவிளக்கம. 

HAMA EF SMALE SO Ufo WEE dG) 

யறிபவன்றன்னைச்காணிலசண்டமாந்துரியமாகு 
மதியுமவ்வறிவுதானாயறிவிச்குமமிவோடொன்றி 

abe case gon Bu? sur Bsr mea ளே,



EEO ஒருபாவுணமையபதேசவுரை, 

தகளறுபோதம், 

பையவழுர்திப்பதைப்பற்றபின்னுனக்கு தீ 
தய்யசுசப்பிரபைதோன்றுமே-யையனே 
சண்டாய்வெபூமிகாட்சியறக்கலர்.து 
சொண்டாளவன்சண்டாய்குறி, 

சண்டவிடமெல்லாங்கருணைக்கடலமுத 
மொணடுகொள்லாம்கிறைந்தரு த்திசனை-யண்டா 
இருமாலயனறியாத்தேரிகனா பாதர் 
தீருமாமடி.யேற்குத்தான். 

எங்குநிறைந்தானந்சமெல்லாமமிழ்ஈதிமிசப 

பொங்கிரசரைபுரண்பெரணமா-யங்கு 

அவளைத்தவுலருயிரும்வாய்த்தசசமா 

பரத்திற்புருகசதுபோலாம. 

அ௮ண்ணலுமானம்தமருளுமானந்தமுயி 

ரெணணிலாவானந்சமெவ்வலகும்-பண்ணி 
யளிச்சழிப்பா.ராதியமர ரூுமானந்தங் 

களிதசதுவேயெப்போதுங்காண். 

தாயுமானசுவாமிகள்பாடல், 

காகமுூறவுசலர்துண்ணச்சண்டீரசண்டாகாரரிவ 

போகமெனுமபேரீன்பவெள்எம்பொங்டித்ததும்பிட்பூரணமா 
யேகவுருவாய்க்கிடக்குதையோவின்புற்றிடநாமினியெடுச்ச 
தேகமவிழுமுன்னருக்துதற்குச்சேவாருஞ்செகத்ரே, 

பதிபசுபாசவிரக்கம். 
ஜெறிவாகுமலமற்றுமாயையற்றுத்திரிலிதமாங்கன்மமலச் தரளம். 

ம்ப, பிறிவாகுங்குணமற்றுக்குறியுமற்றுப்பேசாபேதங்களற்றுபபேச்சு 
மந்று, வறியாமை யறிவற்றங் கனந்தகோடி ய தவர்போ லெழுன்ற 
பரையுமற்றுச், குறியாத வானர்சச் குரஹநின்னைச் கும்பிட்டே னெ. 
பிறவிபின்பிட்டேனே,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுமை, க்க்க 

தததுவங்களாறாரூம் பின்னிட்_ப்பாற்றத்துவ ச சமார் க௱்னைக 
எண்டு, பற்னொன்றுமில்லாத பணாயைச்சண்டு பரிந்துபரிர் துள்ளுருகி 
ய௫லொடுங்கி, வெற்றவெறுமானந்தவுருவங்சண்௰விழையாமல்விழை ந் 
தபபால்வெளியைக்கணடு, குற்றமெலா மறநீத்தங் சறிவாட்சின்று கம 
பிட்டேனென்பிறவிபின்பிட்டேனே, 

நானசாகரவெண்பா. 
காயம்பொறிகரணங்காலிவற்றிலொன்றா » 

கேயமறநீங்கநினேவொழிர்து-போடவிழ 
ரின் றநிலைகோவநிராலம்பமாஇவிழி. 
லன்றுபாமானந்தமாம், 

உண்ணீர்முகந்தகுடமுண்ணிறைந்துபின்மறைர்து 

கணணீரிலுள்ளிருககுந்கன்மைபோ-லுணணீர்மை 

யுள்ரம்புறம்புமொருதன்மையாமின்ப 
வெள்ளமபரந்துவிடி2், 

Feud gop Sal ot dain, 

அசசமறுநத்தெல்லாமருராகர்தம்சரளி 
வசசவருலானந்தவாரிதியிலொன்றின மே, 

பொய்யெங்கேமெய்யெய்கேபோசம்பொறியெங்தே 
மையெங்கேயெய்குமலார்தசமொழிச்தே, 

சிற்றம்பலகாடிகள்வெண்பா, 

மாயைமலமெங்கேமடி ர்ததோமாபைசனி 
லாயசசமெங்கேயழிர்சசோ-காயமதிப் 
ற்ங்குபுருடனெங்சேசச்சிதானக் 2 ள்ள 

மெங்ருமிகக்கோத்ததே, 

செல்காலத்திரங்கல், 
உள்ளும்புறம்புமொழியா சவானந்த 

வெள்ளச்தமுந்தாமல்கீணெரொட்போக்னெ மே,



௧௧௨, ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, 

எண்ணரியபேரின்பமிப்போதுபோலமுன்னு 
ஈணணியருச்தாமல்காளவமேபோகடூன மே. 

சண்டவிடமெல்லாங்கலச்சபரமசகங் 

கொண்டி ருந்துவாழாநாட்கொன்னேசழிர்சனமே, 

அகண்டாக ர பரிழாணமா யோங் நிற்பெற பேரின்பம! இ 

பரமசிவமென்றதர் ரப்பிரமாணம்-- 

Gs மனை வெண்பா, 

எல்லாவுயிர்கட்ருமி ஈபங்கொடுச்ரலா 
லெல்லாழ்சியனை பேயெண்ணலா-லெல்லாஞ் 

சிவனுருவேயாமாற்றெவிட்டாபபேரின்பஞ் 
சிவனுருவமென்றுணர்விற்றேர். 

மெய்ஞ்ஞான பிலைய ம 

3ருமபோமென்பனவுமின்றியென்துமொருபடி சீதாய் வானு F a 
உ த்தைவளைந்தருந்தும்வெளியா, யிரும்போசலலோமாமோயெஷு 

கெஞ்சங் கனன்மேலிட்டமெழுகாயருகவின்பவெள்ளமாருங், சரும்போ 
சண்டோனிச்சருக்கலாயோதேனோ கனியமுதோவெனருசிஃகுங்க 

ருத்சவிழ்ந்தோருணாவ, சரும்போகன்மணங்காட்டுங்காமசரங்கன்ன! 

॥றியாளோவபக்குவர்ககோவன்னிலைதான்விளங்கும், 

சிவஞானச்தியார், 

இரும்பைச்காந்தம்வலிர்தாற்போலிடைச்சங்குபிஜா மெரிய்ரும் 

பைச்செய்வதுபோலீவனைச்தானாக்கி, யரும்பித்திர்தன தை தயனலழிட 

பதுபோன்மலத்தையறுத்தமலனப்பணைச்சவுப்பேபோலணைதத, விர 
ம்பிப்பொன்னினைக்குளிகையொளிப்பதுபோல்டச்ி மேளித்துத்சா 
ெல்லாம்வேதிப்பாளகிச், கரும்பைத்தேனைப்பாலைச்சனி௰முசைக் 
கண்டைச் கட்டியையொச்இருப்பனா சமு./தியினிந்கலநக்சே,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரா, 2௪௩. 

திருவருட்பயன், 

இன்பதனையெய்துவார்க்கயுமவர்க்குருப 
மின்பகனமா தவினாவில், 

சிவபோகசாரம், 

என்னையறிவென்றானென்னறிவிலானந்தர் 
கன்னைச்சிவமென்றான்சச்தகமு-மென்னையுன்னைப் 
பாராமறைக்ததுவேபாசமென்றானிம்மூன்று 
மாராய்ச்தவர்மூத்தாராம். 

துகளறுபோதம், 

பெற்றருந்கியின்பம்பிறா்க்குமருச்தினினே 

வுற்றபரமானச்சமுூள்ளதோ-மற்றதுதா 

னென்றநுநீகேட்டுவிறையுருவமானர்்த 

மன்றிவேறொன்றில்லையாம், 

சிம்றமமபலகாடிகள்கலிக்றுறை, 

ஆனந்தமேசெவியம்புயத்தாளிணையங்கைகளு 

மானர்தமேதிருச்சண்ணுஞ்செவ்வாடருள்மேனிமெல்க > 
மான$தமேதிருச்சிற்றம்பலவரருட்பொருளு 

மானச்சமேயவன்றில்லையுங்காழியுமானஈ மே. 

அனக்தருத்திரோசாவண்டுவிடுதூ.து. 

மறைச்சோவணத்தான்மறைச்லெம்பான்மாகான் 

மறைக்கோவறிவரியமாண்பா-னெறிசகொ 
ளுயிருக்குயிரானுயிரறிவுக்கெட்டான் 
பு.பிலுயிர்க்கேயின்பருளும்பண்பான்-பயிலுகர்க்குக 
கண்ணுமானந்தங்சனிவாயுமானந்தம் 
வண்ணவதனமுமானர்சர்-சண்ணறல்சேர் 
வேணியுமானந்தம்வியன்மார்புமானர்தம் 

Ff



EH ஒருபாவண்மையுபதேசவுரை, 

பூணுமானர்சம்புயங்கரந்தா-னாணுடையு 
மானந்தமானர்தமானந்தமானந்த 

மானந்தமெவ்வுறுப்புமான₹த-மானந்தன் 

காஞ்சியமானர்தமாய்ச்சாணநிற்பானத்தசைப 

வாஞ்சையுறுமானந்தவள்ளறன். 

திருவாசகம், 

கடலினுணாய்ஈச்பொங்குன்சருணைக்சடலினுள்ளம் 
விடலறிமேனைவிரிதிகண்டாய்விடவில்லடி.யா 
ருடலிலமேமன்னுமுச்சாகோசமங்கைச்சா சே 
மடலின்மட்டேமணியேயமுதேயென்மதுவெள்ளமே, 

திருவிசைப்பா. 

ஒளிவளர்விளக்சேயுலப்பிலாவொன்றேவுணர்வுசூழ்கடர்சுதோரு 
ண்ர்வே, தெளிவளர்பளிங்கின்றிரண்மணிக்குன்றேடுத்தத்துட்டி ததக 
கு5தேனே, யளிபவருள்ளத்தானர்சக்கனியேயம்பரமாடரங்காக, வெ 
உரிவளர்தெய்வச்கூத்துகச்சாயைத்தொண்டனேன்விளம்புமாவிளம்பே, 

சித்தார்ததெரிசனம், 

இன்பமயனீசனின் பம்விளைத்தலாற் 
சம்புவெலும்பேருர்தகும், 

திருமந்திரம், 

படுன்றுசண்டீருலகுக்கொருதெய்வரு? 
மொன்றுகண்டீருலகுக்குயிராலது 
ஈன்றுகணடீரினிரமசிவாயப்பழச் 
தின்றுசண்டேற்தெதித்தித்தவாறே, 

பரமத்தி னிடத்து ஞாதுரு ஞானநேய மென்னுர் திரிபீடி பு 
மடங்க ஆஇத்தனைக் கலந்த கண் முதலிய வுவமைகளைப் போல்வர் 

,தாடலைபோலவும் சாறலைபோலவு மொன்றுபட் டொத்து ௮ப்பேரின 
பமாயெ பரமரிவமேயாய்நிற்றற்குப் பிரமாணம்



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, ககடு 

சிவஞான த்தியார், 

சன்மார்க்கஞ்சகலசகலை புராணவேதசாத்திரங்கள் சமையங்கடாம் 
புலவுமுணர்ந்து, பன்மார்ச்சபபபொருள்பலவுங்கழோகமேலாம் பதிபசு 
பாசர்தெரித்துப் பரசிெவனைக்காட்டு, நன்மார்ச்கஞானத்தைகாடி ஞான 
ஜேயமொடு ஞாதிருவுகாடாவண்ணம், பின்மார்க்கச்சிவனு டனாம்பெ 
திறிஜானப் பெருமையுடையோர்சிவனைப்பெறுவர்காணே, 

சிவநெறிப்பிரகாசம், 

ஞானமுடன்ஜேயஞாதுருவென்னுமூன்று நாடாமற்றானதுவாய் 
சண்ணிபிடரானே, பூனமிலாவுன்மனைக்குமேலானமூ த்தியுற்ற துகின்மல 

அரியா தீதமெனவுரை ப்ப, ரானவிதேசுத்சமாமுத்தியாகுமன்றிவேறுனா 

ககுமுத்தியவைகளெல்லா, மீனமாமுத்தியது தன்னையெல்லாமியம்புவா 
2றிர்சசனையிசையாவாறே, 

வருகாலத்தரங்கல், 

சாண்பானுங்காட்டுவதுங்காட்சியுமாய்நின்றவந்த 
வீண்பாவம்போயதுவாய்மேவுநாளெந்நாளோ, 

காஞ்சிப்புராணம், 

உணர்பொருளுமுணர்வானுமுணர்வுமெனும்பருப்பொழியாசொ 
ழிந்துபானுப், புணர்விழியுநீர்கிழலுர்$ீயிரும்பும்புனலுவரும்,பரு திமீனு $ 
துணையவிரண்டறுசலப்பினெம்முடனாய்ப்பேரின்பர் தய்த்துவாழ்வா, 
ரிணர்விராத்தமலர்க்கோதாயவாவட். வேயெமக்னெியகோயிலாமால், 

வாரணாசியையாவாக்கியம், 

பொன்னினைவிழுங்குமொரு ரசகுளிகைபோலவும் பூசவிருடனை 
விழுங்கும்-பூர ணசச்திரோதையம்போலவுஞ் சச்சின் பொன்னொளி 
யையுள்விழுங்கு, மன்னுமாயிர கோடி. சூரிய/கள்போல்வும் வல்லிரும் 
பினைவிழுங்சூமண்சகெனல்போலவு முப்பினை விழுங்இடும்வாரிரீனாப் 

போலு, மென்னையயுள்விழுங்க்கொண்டி ருப்பது மெக்காலமெல்



௧௧௬ ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, 

காலமென்-றேழையேனமுதமுதுவாடவுந்திருவுள்ளமின்னமுமிரம்கவி 
லையோ, வுன்னருளிரங்குகா ளெந்தநாளாலடி.யிலுைடின்ற பாசெட்வ 
மே பொன்றாயொனர்தவொளியாடியென்னாயிர்க்குயிரானபரமசிகமே 

சிவபோகசாரம், 

இர்தனத்திலங்கியெரியறுநீர்சேனிர தங் 
கந்தமலர்ப்போதுவான்காலொளிகண்-சந்கசமு 
மததுவிசமாவ துபோலான்மாவுமீசலுமாய் 
முத்தியிலேறிற்குமுறை, 

Bsr gun gid, 

சாற்றிலதற்குவமைதாடலைபோற்சன்மாற்க 
வேற்றுவிதிபலவும்வேண்டாவே-போற்றரிய 
நித்தனேசுத்சனேநித்தியானர்சனே 
யத்தனேமுத்தனேயாங்கு. 

திருவருட்பயன், 

தாடலைபோற்கூடி யவை சானிகழாவேற்றின்பக் 
சூ டலைநீயேசமெனக்கொள் 

இருமெய்ஞ்ஞானப்பயன், 

மாறானும்வேறானும்வாடானுமாடானும் 
போருனுந்தன்முதலின்பும், 

வருகாலத்திரங்கல்: 

ஆடலையேகாட்டியெமதாடலொழித்தாண்டான்பாற் 
ருடலைபோற்கூடி த்தழைக்குநாளெர்சாளோ, 

பதிபசுபாசவிளக்கம், 

அறிவறியாமையையகண்டவாருமி 
ரறிவறியாதபோருளைக்கூடி.டி.ற் 
பிறிவநியாதவெம்பிசானுட்சொண்டுபோய்ப் 
பிறிவரியாவகையைக்கும்பின்னையே,



9 rr 
6) HLT A] COT CD IDL] Lo FF QLONT, க்கள் 

சராசரபபொருள்கடோறுந்தங்கின்றவற்றின்றன்மை 
விராவுதலின்றியொன்ராய்விமலமாட்விண்ணிஜய்சதாம்ப் 
பராபரவெளியாய்டீங்காப்பாசசாலங்கடந்த 

நிராம.பச்சிவந்தானாகிநிற்பதுஞானநிட்டை, 

அறிவிலறிவாயசண்டி தமாயனர்தானந்தமா மாச் 
செறியும்பாமரிவந்தன்னை ச்தன்னுட்சகண்தியானிக தக் 
சமவையருந்தப்பால்சுரக்குங்காலமேனும்சடைப்பிர. பபோர் 

பிறலிக்கடலைக்கடர்தோர்களவரோயுலகற்பெரியோரே, 

சிர தனை வெண்பா, 

புத்தகப்பேயேயிர்தச்சிற்றிலை*£ழ்ப்போதென்ற 
சித்சன்மொழியிந்நூ ற்குச்சித்சாச்சம்-வை தத 

பாப்பெல்லாரீச்துப்பழையசவெத்தொன்றா 

யிருப்பன்றோவாவிச்இியல், 

Ag srt sO alg ori. 

உள்ளமொடுங்டியுரையொடுங்கியொனந்த 
வெள்ள த்தழுந்திரிற்குமேல். 
சிச்திரத்ையொசத்துச்சிவோகமெனச்சிந்தித்தா 
லச்சனுருரீயாவையால். 

மான்குறிக்கும்வேடனவண்மன்னன்வ.ரவறியான் 
மான்றானாம்நின்றைமானும், 

இருமெய்ஞ்ஞானப்பயன், 

எப்பொருளுமெப்படனுமியாவுமசன்னொன்ருய 
வப்பொருட்சேயாவரவர், 

ரீடென்பது ஒரணுவளவுந்தோன்றாமல் ஆரூனது சடவினிடத் 
தீடங்கி ௮தப்பட்டு நிற்சின்ற சன்மை போலவும், உப்பானது அப்பி 

னிடத்தடங்கி அசதப்பட்டு நிற்னெற சன்மைபோலவும், நீயும் ௮ப்பே



௧௧௮ ஒருபாவுண்மையுபதேசவுனா, 

ரின்பமாயெ பரம௫ிவத்தடங்கி அ£தப்பட்டுப் பேரின்பா தமாய் வழ் 
5. துகொண்டி ௬வென்று ௮னுச்ரெ௫த்ததற்குப் பிரமாணம்-- 

பஞ்சாக்கர ப்பல்றொ பை, 

பொன்னாடரிர்திரனும்பூமகனுமாசவனு 
மென்9மென்னாளுமேராடி த- தன்னாத 
வேமுழ.வில்விளங்குமொளியுயிரின் 
போதமுர.விற்பொருந்துமொளி, 

பஞ்சமலக்கழற்றி, 

நினையிழகற்ெகேவலமாமென்றறிந்துநின்றா 
டனை பிறவாவுண்மைதலைப்பட்--டெனையழியக் 
கைவந்தாலன்றோகடற்காழிவள்ளலே 
பொய்வர்சவாணவந்தான்போம், 

இளசையர்தாதி, 

என்னைமுமுக்கவிழக்சவிடத்தே 

தன்னைவிளக்யெசாவிளசைக்கோன் 
மன்னமுதத்தனைவானவருண்ண 

உன்னுவிடத்தினையுண் டமையென்னே, 

பஞ்சாக்கரவர்தாதி, 

உளநின்றுகாணினொளிப்பனங்கேயெனுளமொளிப்பின் 
வெளிரின்றுகாணப்பவென்விரிசடற்றெள்ளமிழ்துர் 
செளிவுண்டதேறலுங்சைப்பவென்சிர்தையெலாமினிப்பன் 
பளகறுச்சாண்டபஞ்சாக்கரராதபசுபதியே, 

அத்துவிதக்கலிவெண்பா, 

வேறுபொருளில்லையென்றான்வெற்றவெறுமானர்தப் 
பேறிலனைப்போக்சென்றுபேரினொ-ஞறகடற் 

சென்றொடுங்குமாபோற்செவத்திலொடுங்கென்ரு 
னொன்றமறவொன்ராயுருகென்றான்,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுமை, ௬௧௯ 

சிவஞான் சித்தியார் 

பன்னிறங்களவைகாட்டும்படி கம்போலுள்எம்பல்புலன்கணிறங் 
காட்டும்பரிசுபார்த்திட், டூன்னிறங்களென்னிறமன்றென்றுதன்றனெ 
மினிறங்கண்டருளினாலின்னிறத்தின்வேருய்ப், பொய்ந்நிறவைம்புல 
னிறங்கள் பொய்யெனமெம்கண்டான் பொருர்திவென்பெத்தினொடும் 
போதான்பின்னை, முன்னிறைகீர்சிறைமுறியமுடுகியோடி முச்நீர்சோந் 

சன்னீராய்ப்பின்னீங்காமுறைபோல், 

சிவஞானபோசம், 

சிறைசெய்யறின் மசெழும்புனலினுள்எஞ் 
சிரைசெய்புலனுணர்விற்றீரக்து--ரிறைவிட் 
டலைகடலிற்சென்றொடுங்குமாறபோன்மீளா 
துலைவிலரன்பா தத்தையுற்று, 

ஞானமணமாலை, 

உன்னாதேசேடாதேழுர்றியொருமர்திரங்கள் 
பன்னாசேசாத்திரங்கள்பாடாதே--யென்னாளும் 
மப்பாருமுப்புவமையானசுகாதீதத்தே 
யெப்போதுஞ்சும்மாவிரு, 

பதிபசு பாசவிளக்கம், 

ஆங்கறியாமையுமறிவுரீங்கவே 
யோங்கியவறிவொடுமொன்றபட்டவண் 
டங்குபேரானந்தத்தூக்கம்வர்துறின் 
மூங்கைகாண்கனவெனமுத்திசாண்டி யே, 

சிவாகமக்கச்சிமாலை, 

ween Gen seco ny Geman) nex wo Su 

சண்ணாவறிவுருமாமெனக்கண்டுமெய்ஞ்ஞானச்தினா 
ஓுண்ணாடி யொன்றிரண்டென்னாதுறங்குவதன்றியுன்னை 
சண்ணாலறியப்ப?ிமோ கலிச்சக்சிடேகம்பனே



௧2. ஒருபாவுன்மையுபதே௫௪வுரை, 

ஆசாரமாறையுங்கண்டாங்ககன்றிட்டருளுருவாய் 
மிதானயோகச?வானச்தமேலிடவீழ்ந்ததுவாய்ப் 
பாதாதிகேசங்கடோன்றாசவண்ணம்பஇர்இருக்க 
நீதான்றிருக்கடைச்கண் பார்நெடுங்கச்சியேகம்பனே, 

நிராமயவரச்தாதி, 

போதவொழுக்கமென்றபொன்றுங்கொல்சம்பந்த 
நாதனேயுள்ளபடி நாட்வொய்ப்--பேதா 
உறிர்தவறிவெல்லாகாமன்றறிந்திட்டாங்சே 
செறிந்சறிவாய்நிர்கிலிறர்தேர். 

உண்மைவிளக்கம், 

ஆதவன்றன்சர்நிஇயிலம்புவியினார்சோதி 
பேசமறஙிற்கன்றபெற்றிபோ-னாசாந்தத் 
தண்ணறிகுவடியிலான்மாவணைர்இன்பச் 
கண்ணிலமுந்இியிங்காண், 

கூவபு. ராணம், 

சென்றுபுல்குறுவ தன்றிச்சேர்ச் துநிற்பதுவுமன்றி 
யொன்றிரணடென் பரன்றியுணா்வுட்டொழித்துரீயா 
யென்நறின்றிடுமென்றன்னையிருக்சவாகாண்டியென்று 
அன்றுதன்னிலைசொல்லாசசொல்லினாலுணாச்சிக்சாட்டி , 

அதுகளறுபோதம், 

நின்றபரமானர்தகேரோயனுபவித்தங் 
கொன்றுபடவுள்ளுருகியோவாம-- லென்று 
மதுவண்டவண்டுபோன்மாளாச்சகத்தைப் 
புதிதுண்டி. ரு்துவிடி.ப்போத, 

ஒன்றஞ்சுகவடி வுக்குள்ளானசம்பிரா 
னன்றியொருபொருளுமா சாதே--நின்றமுந்திச் 
சொல்லரியவின்பச்சுகத்துச்ச$தமாய் 
சில்லவன்றானாமேநில்,



ஒருபாவுண்மையுபதே௪சவுரா, ௧௨௧ 

இந்தச்சுக ச்தையினிரீவிழியாம 

லந்தவறிவிலயார்கதுபோற்--ஜொர்தமறப் 
போதாயிதுவேசசாததம்பொய்யற்ளோர்க் 
காதாரமானவருள், 

ஞானசாகரவெண்பா, 

கட்டவிழ் ச்சவஞ்சக்சருவிகளிற்கூடாமல் 
விட்டவத்ைதன்னிலும்போல்வீழாமற்-சுட்ணெரவு 

சோயாமலின்பச்சகமாயானந்சமய 
மேயாடஇிநிற்பசேலீடு, 

முூன்னமேழூன்றுமுதலுமுளதாயிருக்கச் 
துன்னியொருபொருளுந்தோன்றாமன்--மன்னியி 2 
மாதிமலம்போலமிறையானந்தத்தான்மறைநது 
பேதமறறிற்பதுதான் பேறு, 

Fb BIGHT OT CUT BLD, 

அறிவான் போக்சவறிவைவிழுங்கிக் 
குணாகடல்விழுங்்இபபெகுறுமுனுமானச் 

செறிவான் 9 வனெனத்தேறுஇரீயே, 
புவிருசனாசமிறெனப்பொவிர்ச 
தத்துவசாலங்கடபபான்சடர்திட் 

டறிவறியாமையாங்காங்கசன்றா 
சருளொடுங்கூடி.யரன்பாலொன்ரோ 
யருளையுமறர்தபின்னறியகிலேனே, 

வேழமயின்றவெள்ளிலங்கனியோ 
வழல்வாய்பபட்டவாடைகொல்லோ 

வாய்முலைவையாமாய்ந்தவான்௧ன் றோ 
நனையவிழ்கொன்றைகாதன தருளா 
லகக்சாழற்றவடி யவர்மாண்பே,



க்்... ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, 

இருமந்திரம், 

அண்ண்விருப்பிடமாருமறிகலெ 
சண்ணவிருப்பிடமாம்ர்துகொள்வார்களுச் 
சண்ணலழிவின்றியுள்ளேயமர்ந்திடு 
மண்ணலைக்காணிலவனிவனாகுமே, 

கோவணங்கும்படி. கோவணமாடிப்பி 
ஞளாவணங்கும்படி.நந்தியருள்செய்தான் 
மே.௨ணங்கோமினிச்சித்தந்தெளிர்தனம் 
போய்வணங்காம்பொருளாயிருக்தோ மே, 

ஒழிந்தேன்பிறவியுறவென்னும்பாசங் 
கழிந்சேன்கடவுளுமானுமொன்றரானே 
னழிர்தாங்கிவருமாரக்கமுவேண்டேன் 
செழுஞ்சார்புடைடசிவனைச்சண் டேனே, 

சுரு.நிசாரம, 

உளதிலசாம்பொருண்முடி.வினிறபொருளையான்சண்டே. 
னுஎலசேபொருளெ.னுமுணர்விலிகள்காண்பாே 
வளவிலாப்பொருண்முடி வைக்கண்டேனின்னருட்கண்ணா 
லளவிலாவானந்தம்பெற்றேன்யார்பெறுவாரே, 

பொன்வண்ணத்தந்தாதி, 

பொன்௮ண்ணமெவ்வண்ணமவ்வண்ணமேனிபொலிந்திலங்கு 
மின்வண்ணமெவ்வணணமவ்வண்ணம்வீழ்சடைவெள்ளிக்குன்றக் 

சன்வண்ணமெவ்வண்ணமவ்வண்ணமால்வில்டதன்னைக்சகண்ட 
வென்வண்ணமெவ்வண்ணமவ்வண்ணமாடயலீசலுக்கே,. 

அற்புதத்திருவர் தாதி. 

அன்றுந்திருவுருவங்காணாசேயாட்பட்டேன் 
இன்றுச்திருவுருவங்காண்டுலே-னென்றுந்தான் 
எல்வுருவோனுன்பிராளென்பார்கட்கென்னுமாக்சேன் 
எவ்வுருவோநின்னுருவமேது,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, ௧௨௩, 

அனந்தருத்திரோசரமதாதி, 

உய்ந்தாமென்றமராதொழுதாடரோக்க முறுத்சவர்கள்வேட்டவர 
ம2தவுகாதன், பர்தாடுபூண்முலைபாள்பாகத்சண்ணல்பண்பினர்சுழான 

ந்தருத்திோரசன், பிர்தாசவிருண்மலரு்மிபானும்பிர்தப்பெயர்த்துமலம 

றுத்தாங்குத்திருனேனை, மர்சாதவகைதெரித் துத்தான்டுன்னாகிமுர. 
பபாதவின்பவெள்ளச்சமூச்தினானே, 

சிசம்பரபுராணம். 

கலா திரீங்னெருணங்களுமிறந்சனகரணங்கடனிசாய்ஈத 
புலாதிமாறினமொழிமுசலாயினபுறங்கொடுச்தனவப்பா 

னிலாவுகேவலமொருவினதிருவருணெறிதாரப்பரமா௫ச் 
ருலாவுபூணச்தொனறியொன்றாததோர்குறிக்கருகிலையாஞன், 

பட்டினததாரகரகயம். 

HEL ME CUTE CPT ENT OT DOM FOO FOO WG BD 

விட்டேடுபபோனவெளிதனிலேவியனென்றுகண்டேன் 
மட்டாபொனர்தத்சேனூறலுண்மெதிமயங்கி 
யெட்டாதபேரின்பமென்னைவிழுங்கியிருக்கன்றசே, 

சிவவாக்கியம், 

அருஇிருத்திவரவழை ச்துமலமறுத்தபின்புபே ரைம்புலன்களன்புச் 
க்கியக்தஞானபூவிலே,குருவுமாத்சமவுனமானவாசசக்கொழுர்துளேக. 
டி சானுமவனுமொன்றுகோலமானவினிமைதா, ஜொருவருக்குஈவிலொ 
ணாதிங்குள்எம்விட்டகன்றிடா, துருவுமல்லதருவுமல்லதுள துமல்ல தில 

துழல்ல, இருவருக்குகெஞ்சுளேதெரிந்திருப்பதன்றியே யின்னதென்று 
சொல்லவொன்றளெல்லைபட்டவல்லவே. 

மவுனமானமர்இச ச்தின்வாசியேறியடுபோய் 

வரனெலாம்பரர்சசோதிமண்டபம்புகுந்தபின் 
னவனுகானுமெம்மு பங்டெனுபவிக்குமளவிலே 
யவனுமில்லைரானுமில்லையாருமில்லையான தே.



௧௨௪ ஒருபாவுண்மையுபதேசவுமை. 

சித்தரக்தா த, 

அ ்னைபையிங்கென்னை பாளுடையாளையாவிந்தத்துப் 
பொன்னையடைந்துய்துமென்றகொண்டேசென்றபுக்சசற்பின் 
ற ௱னையுங்காண்கின்றிலேன்சரணாம்புயத்தாள்பணிர்த 
வென்னையுங்காண்கின்றிலேனென்னமாயம்வெளிப்பட்டசே, 

பஞ்சாம்கரத்திருக்குறள். 

அனளநர்சபூரணமேயானேன்சிவாடாம, 
உற்றசகா8த ச்சேயுற்றே.ர்சிவாயகம, 

உண்மைவிளக்கம, 

வாழ்ந்தேனருட்உடலேவற்றாப்பவக்கடவில் 
உீழ்ந்தேடலையாமன்மேதினியிர்- குழ்ந்துவிடா 
வெண்ணைச்சவேசவனமெய்கணடநாகனே 
யண்மைச்சவப்ப.பனேயற்று, 

இங்கனம் பேரின்பாசீசமாய் வாழ்ந்துகொண்டிருப்பையாமின், 
நி செயலே சற்செயலாசக்கொண்டு உனது உயிருடலாய் நின்று உண் 
டும் உறங்கியும் நடந்தும் உனத மானாவிதபோகங்களையுர் தன்ன தாகத் 
துட்த்துப பிறிவற நிறு, உன்னைச் தானாக்டக்கொண்டு நீயே தானாய் 
ஓட்கிறிற்பன்; அப்பேரானர்சச்சொரூபியாகிய பாரமரியனென்று இரு 
வு௱ம்பற்ற, ௮ங்கனமே நின்று வாழ்ச்துகொண்டிருச்தலே சசகாரிபத் 
அட் "வபோசமென்றதற்குப் பிரமாணம்-- 

சிவானந்தபோகசம், 

அருர்துமானச்சவவசமேலீ$ு 
பொருச்தியநிலைவ போகமதாகும். 

உண்மைகெறிவிளக்கம், 

பாதசங்கள்செய்திடி.னுங்கொலைகளவுகள்ளுப்பயின்றிடினுநெறிய 
ல்லாநெறிபயிற்றிலறினுஞ், சாதிநெறிதப்பிடி.னுக்தவறுகள்வர்திடி ge 
ச௱ச்கெனவோர்செயலற்றுத்தானதுவாம்றிற்டு, ௭தனவனுடஓயிராயு 
ண்டுறங்நெடர்துரானாபோகங்களையுந்தானாகச்செய்து, பேதமறகின்றி 
கனை த்சானாக்கிவிடு௨ன்பெருகுசிவபோகமெனப்பேசுநெறியிதுவே,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, கஉடு 

இருவாசகம், 

தீர்ரதுன்றன்னைசக்கொண்டசென்றன்னைச்சங்கராவார்கொலே-ச 

தா, ராதமொன்றில்லாவானர்தம்பெற்றேனியா துரிபெற்றசொன்றெ 
னபாற், சிர்சையேகோயில்கொண்ட வெம்பெருமான்றிருப்பெருந்து 
றைபுறைசிவனே, யெர்தையேமீசாவுடலிடங்கொண்டாயானிகர்லெ 

ஷோகைம்மாறே, 

அம்பலவாணையாதசகாரியம், 

நின்றிடாவுடறனித் துரிப்பெவான்மாக்க.டா 
வொன்றிடான்சிவனுட.ற்கணொத்திிபெயசாரொன்னிற் 
பொன்றிடாதுயிரா த்தன்பாற்புகுத்துவானுடற்ருவேறுட்ச் 
சென்றிடான்வேனொத்துநிற்குமாபோலரிற்பன், 

மலவிருளசற்றவாய்திசசலையதுகொடுத்துககன்மப் 

பலமுளதருத்திதயேமறைப்பதுபறித்துஞான 
நிலையுளேமடி மையாககின்றிமென் றேயென்றாற் 
கலைமுதலுடைமையாகச்சைச்கொளல்வியப்போசாணில், 

கானாமிாாதம, 

கடவிலேசலந்தவாறுகதியிடைப்பின்வர்தாலுங 
கடலினுட்டன்மைருன்றாக்கையெனரினைச்சண்டோரு 

முடவிடையிருந்துமுண்டுமுறங்கியுமுலாவிநின்று் 
இடனுடைஞானியன்றோதிருப்புவிவனத்துளானே, 

தேவாரம், 

புலன்களைப்போகநீக்டுப்புந்தியையொருங்கவைத்து 

வினங்களைப்போககின்றுவிரண்டையுரீககியொன்றாய் 
மலங்களைமாற்றவல்லார்மனத்திடைப்போகமாூச் 
சினங்களைக்களைவர்போலுந்திருப்பயற்நூரனாரே,



௧௨௬ ஒருபாவுண்மையபதேசவுரா. 

உறுகயிநூாசல்போலவொன்றுவிட்டொன்றுபற்றி 

மறுகயிநூசல்போலவந்துவர்துலவுகெஞ்சம் 
பெறுகயிநூசல்போலப்பிறைபுல்குசடையாய்பாதத் 
தறுகயிநூசலானேனதிகைவீர ட்டனீமே. 

வெள்ளநீர்ச்சடைபனார்தாம்வினவுவார்போலவக்தெ 
னுள்ளமேபுகுந்துநின்றாக்குறங்குசான்புடைகள்போர்து 
கள்ளரோபுகுந்சொஒன்னககலர்துதானோக்கெககு 
வெள்ளரோமென்றுநின்ரார்விஎங்ளெம்பின றயனாரே, 

உபதேசமாலை, 

கானேசிவன்சவனேகானென்றுகாழ. வெறும் 
தானாடின்றநிலைதாளன்்றோ-வானாப 
பவசலதிறீர் இவரும்பண்புடையமாணா 
சிவபோகமென்றேதெளி, 

சிட்தாகததெரிசனம், 

உவனிவனென்றுன்னாதங்கொன்றாகிப்போதல் 
சிவபோகமென்றேதெளி, 

ச.த்தியஞானபோகதம், 

சுகமயமீசன்சொருபங்காண்ட, 
லச்சுகமயனையாங்காங்கறித 
லவனே தானாயச்சுக ச்சமுர்த 
விவனவனாூயின் பமேலிட$ிுத 
ஓருவர்தெரிசனம்யோகம்போகமே, 

பதிபசுபாசவிளக்கம், 

எங்கணுஞ்சிெவனுளானென்றுணர்தலேயிறைவன்ரூப 
மங்கவன்றொழிலெங்கணுமறிதலேதெரிசனர்தான் 
திங்கள்வேணியனோடொன்றல்சவயோகமலர்மணம்போழ் 

புங்சசேயத்தமுர்சல்போகமென்றறையு நாலே,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுனா, ௧௨௭ 

ஞானசாகரவெண்பா, 

உணருமூணர்வுமுணர்த்துமுணர்வு 
புணருமூணர்வும்புசைரது-சணவனுட 

னேகமாயன்பகலவின்புறுதனல்லசவ 
போகமாமென்மழேபுகல். 

சிவபோகசாரம, 

தீத்துவச்ைவிட்டறிவிற்றான்௧லந்து சன்னிழப்பி.ஸ் 

மெத்துஞ்சுக ச்தின்மிகவழுக்இிச்-சச்சமா 

யொன்ருடிரின்றவுணர்வுமொழிர்தக்கா 
லன்றோசிவபோகமாம், 

கலசையக்தாதி, 

அருவுருவங்கடர்துிறைந்தானந்தப்பர வெளியாய் 
மருவுபெருஞ்சிவபோகவாரிதியிழ்நுளைந் தாடி. 
யிரவுபகலற்றிருக்குமிவ்வாழ்வைழெனச்களிக்காட்க் 
குருகிமனங்கரையகிலேன்றிருககலசையுத்சமனே, 

ஞானவிளக்கம், 

ஆக்கறக்குமன்னேசமம்புவிமுமன்னேச 
நோக்கிமைக்குமன்னேரநணணறிவா-னீக்கமற 
நானென்னும்போ தாழுவிச்சிவமானார்ர் 
னபிறபபுண்டோவினி, 

இதற்கு மேலாயோர் முத்தியின்று இஃதே முத்தி முடிவென் 

தீற்குப பிரமாணம்-- 
geo gun sip, 

உற்றபரமானச்தத்தொன்றாயதிலுறங்டு 

மே.ற்றுவதேமுத்திமுடி வென்றுரைக்குங் - குற்றமிலர 
வை கஞ்சைவம்வழிநூற்புராணமற்றுஞ் 

செய்தவன்னூலெல்லாரச்செளி,



௧௨௮ ஒருபாவுண்மையுபதேசவுளா, 

அம்பலவாணையாதச௪காரியம், 

மேச்தியுமிதுவேயாரும்முடி வம்வேறில்லையா குஞ் 
சி சமுமிதுவேயாகுக்தெளிவுமேவில்லையாகும் 
பித்துமின்றொழிவேயா மேற்பேறிகற்டில்லையாகு 
மொத்சவிவ்வுடலுமின்னாளுறுவ துமில்லையா மே, 

இங்ஙனம் பேரின்பத்துள் ௮ததப்பட்டு பேரின்பாதீதமாய் வாழ் 

$நுகொண்டிருச்சலே நின்மலாவத்தை யைந்தனுள் நின்மலதுரிடா$த 
மென்றதற்குப் பிரமாணம்-- 

பஞ்சாக்கரப்பஃ்ரொடை, 

ஓளிகுணமேயல்லாமலொண்பொருளொன்றன்று 
செளிபருதிச்சேர்விழிபோற்சோச்சே-யொளியென்ன 
நில்லென்றாணானர்தநேயரிலையாக்கியெனை 
யில்லென்றேயின்புருவிலேசமாய்ச்-செல்லத் 
அரியாதீதபபெருமைசொல்லாமற்சொல்லி, 

முன்னம் தத்துவசுத்இிக்குக்கூ.றிய பிரமாணத்திலும்-- 

சுத்துவச்தொழிலைச்சாண்டல்சடமென்றறன்னைநீச்ச 

லச ெனான்மேலென்றலருளினானான் மேலென்றல் 
பத்தனானருளாய்ச்செய்திபண்ணவேயெண்ணிநரீக்செ 
சிச்தருஎதிவாய்ப்போதல்சிவ ச்தனைச்சேர்தறேோரே, 

முன்ன நின்மலசாககத்திற்குச் கூறிய பிரமாணத்திலும்-- 

தன்னை த்தலைவனெனக்கருதல்தலைமையருளேயெனக்க ருதல் 
பின்னர்ப்புதிதாயருட்செயலைப்பெறவேயெண்ணலதைநீக்கி 
மன்னித்திருவருளாய்ப்போ தல்மகமும்பர செனைச்சேர்தல் 
தின்னிக்கருதுமவத்தையெனச்சொல்லுஞ்சுருதிசிவாகமமே;



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, உம் 

சிவானந்தமாலை 

தற்காண்டல்சாச்கிரமாந்தற்பராயேசொற்பனமாந் 
தற்சாணாவெற்றவெறுந்தற்பராயே-ரற்சுமுச்இ 
ஞானானந்தந்துரியஞானசுகபூர ணத்தே 

கானானவுணமை௰தீதம், 

இங்கனங் கூறிவந்த சுத்தாவத்தை யைந்தனுள் நின்மல்சாக்கி 
த்திற் றச்துவரூப தெரிசனசுததி ஆன்மரூபமாகிய காலும் நாலாய் 

நிற்கிறதென்றும், நின்மல சொற்பனசத்திற் சவரூப மான்மதெரிசனத 

திடங்கி ௮வ்வான்மதெரிசனம் ஒன்று மொன்றாய் நிர்சிறதென்றம், 
நின்மல சுழு,த்தியி லருள் செய்யும் பஞ்சடிருக்தியக்ை யான் செட்வே 

னென்று கருது சன் மாத்திரமே யன்றி அத்தசகாரியத்து சொருகாரி 
யமு மடங்டு நில்லாதென்றும், நின்மல துரியத்திற் சிவயோகரமுஞ் வெ 
செரிசனமு மான்ம சுத்தியி லடங்கி ௮வ்வான்ம சுடத் சானொன்று 

மொன்றாய் நிற்றெதென்றம், நின்மல துரியாதிதச்சிம் சிவபோகமாடிய 

ஆன்மலாப மொன்று மொன்றாய் நிற்நெதென்றும், ஆங்காங்குச் காட் 

டக கூறிவர்தசனால ௮த்தசகாரியம் பத்துச் தத்துவருபர் சத்துவ செரி 
சனச் தத்துவசுத்தி ஆன்மரூபம் ஆன்மதெரிசனம் அன்மசுத்தி ஆன. 

லாபமென் றேழுபகுப்பாய் நிற்கிறதென்றதற்ருப் பிரமாணம்,-- 

பஞ்சாக்கரப்பஃ்டொடை, 

பிரிபாதவஞ்சவத்தைப்பேரிற்சரியாத் 
தசகாரியமேழாய்ச்சேரு-முவமை 

வசமாங்கரும்பின்வகைகேணிசமான 
சுத்சவத்தையாங்கரும்பின்றோல்கணுவைர்தாகுமுறை 

முத்திவருசாக்சொமுதலாய-பத்து 

முழங்காரியமவற்றுண்மூன்றடங்கிப்பங்கேழ் 
வழங்குமுறையைவகுக்ச-லொழுங்கான



௧௩0 ஒருபாவுண்மையுபதேசவுமை, 

தத்துவருபமுடன்றற்காட்செத்தியுமி 
சொத்தவுருபமுயர்காட்டு-சுதஇ 
யிலாபமிவையெழிலிலங்குமுயிர்க்காட்சி 
நிலாவுசிவரூபநேராக்-ராலாவசுத்தி 
தன்னிற்றெரிசனமுஞ்சார்யோகமாமிரண்டு 
மன்னுமிவையேழும்வருமுறையிழ்-றன்னுகின்ற 
சாககிரச்தினைகுசருஞ்சொற்பனமொன்று 
நீக்குஞ்சுமுத்திநிறை துரியச்-தாக்சியிரு 
மொன்றராமேச்சேயுற்றிமிமொன்றாகுமெனத் 
தன்றாளின்பூசையனுட்டான-ஈன்ரான 
சுத்திநெறியாமெனவேசொல்லிரே மெய்கண்டான் 
வைச்சரெறிநாலும்வகுச்துணாசஇட-பத்தா 
குருலிங்கமுணமையெனச்கூறிர்டின்பந் 
சருமன்பையென்சொல்சென்றான். 

முன்னர் தத்துவ சுத்திக்குக் கூறிய பிரமாணமாசிய gaging 

தொழிலை; காண்டலென்னுஞ் செய்யுண் முழுவது மிசசருதசைப 

பற்றி வருமதுவுங் கணடுகொள்ச, 

இங்கனம் பஞ்சபாசங்களை நீங்டுப் பேரின்பமாயெ பரமரிவததி 

விரண்டறககலந்து அப்பரமசிவமேயாய்ச் தானென்பதோர் ௮ணுவள 

வந்தோன்றாமல் வாழ்ர்துகொண்டி.ருக்சின்ற பாமுச்சனுக்கு ௮ப்பரம 

சிய த்ழைப்போலச் சர்வளானமுஞ் சர்வகிருத்தியமு முண்டாசாதோ 
வென்று வினாயதற்கும், ௮தற்குக்கூறிய விடைக்கும் விதப்பு படி. iam 

பிரமாணம்-- 
சிவகெறிப்பிரகாசம, 

இருண்மலமுமாயைவினையெல்லாநீங்கிலெவ்வறிவுமெத்கொழிலு 
மிறைபோலிங்கே, மருவியிடாதேதென்னிலான்மாச்சட்ருவரம்பிழந்த 
சத்தியுளவகைககையவ்வாறே, கருமலர்தன்சத்இசளாற்றடுத் தநிற்குங் 
கடவுடனைச்காணாமற்ற?த்தசச்சி, குருவருஜானீங்கியிடச்சுவானுபூகி 
கூடி யிரெற்றவைகள் கூறுங்காலே,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, GAG 

மற்றைய சத்திகளும் வில் சர்வஞானமுர் சர்வகிருத்தியர 
மூண்டாக வேண்$மேயாகில் மணிமந்திர அ௮விடதங்கண் முதலிய 
நானாவித வுபாயங்களிறலை மவைகட்ரு நூல்களிற் கூறியபடி யே 

யனுட்டி.த்துவர்சால் ௮வைகாஈரம் விலசெ சர்வரானமூஞு் சர்விருக்தி 
உமூ மெளிதாகமே யுண்டாமென்றதர்ருப் பிரமாணம்-- 

உர . 

ரிவஞானி யார், 

மந்திரத்தான்மருர் துகளால்வாட்த்தவியோகத்தான்மணியிர சகுளி 
கைபயிஞன்மற்றுமற்றுக், ததி தசேசொன்னமுறைசெய்யவேத சகல 
கலைஞரானங்கழ. ரிகாலஞான, மந்சமிலா௨ணிமாதிஞானங்களெல்லா ம 

டை 9)ிமொரானருளாலடி. சோஞானம், வர் நி$ிமற்றொன்றாலும்வாரா 

சாபூமற்தெயையுமவனருளன்மருமமன்றே, 

சிவறெறிப்பிரகாசம், 

செய்கிரிநற் சவபூசையாதிதொழிலாஓுஞ் செப்பரியகவச்சாஓஞ் 
செபத்திரு), மெய்தருஞ்ரட்டாங்கயோக 4 Quy wii gang. 

யஇிலைமன்பாய்ப், பெய்திதொனகச்சாஓம்விர தச்திஸஓ.ம்பெயாச்தி 

டுமாணஉச,்டிபெயர்ச்துபோக்சடையே, மெட்சருஞ்சீரோானங்கடொ 

ழில்கள்ச த்திபிளங்கியரமவைசொருபமலவிகற்பமென்னே, 

தீத துவராயாவாக்கியம, 

வானி லேபறக்சமண்ணிலே நழையவானவரவணங்கம ழ்ரொருவ 

ரூனிலேபுகுதவவரவர்சங்களுளர்சனினினைர்ச.துமுமாககப் 

போனதோருயிரையெழுப்பவெணசிச்திபுகன் நசெறாட்கையில்வரினு 
ஞானமேயில்லையாயினன்னவ ரநாயினுங்கடையெனகாடே, 

அங்கன மெளிதாக வுண்டாமாயினு மவைகளனைத்தும் விகற்ப 

ஞானமேமன்றித் சற்போசம் போய்ச் சுமமாவிருந்து ௮னுபவிகன்ற 
வின்பாசேதமாகயெ . வரிய நிருவிகற்பஞான மாகா தென்ரதற்குப் பிர 
மாணம்-



௩௨, ஒருபாவுண்மையுபசேசவுளா, 

க . * 

சிவஞான எத்தியார், 

பரஞானச்தாற்பரத்தைச்சரிச்சிச்கோர்பாமேபார்ச்சிருப்பர்பசா 
7ச்சங்கள்பாரார்பார்க்ச, வருஞானம்பலஞானமஞ்ஞானவிகற்பம்வாச் 
சியவாசகஞானம்வைக்தவ தீ௫ன்கலககர், கீருஞானம்போகனாதிருஞா 
னஜோயந்தங்கிபரானஞ்சங்கற்பனைஞானமாகுர், தருஞானமிவையெ 
லாங்கடந்தசிவஞானமாதலாற்வன்றாத்தர்சிவமேகண்டி. ரப்பர் 

தாயுமானசுவாமிபாடல, 

கக்துகமசச்சாரியைவசமாரடசசலாங 

கரடி வெம்புலிவாயையுங் 
சட்டலாமொருரிய்சமூ துன்மேற்கொள்ளலாங் 

கட்செவியெ௫ச்தாட்டலாம் 
வெச்சழலினிர தகம்வைச்சைந்துலோக ச்சையம் 

வேதித்துவிற்றண்ணலாம் 
வேழரொருவர்காமைலுலகசீதுலாவலாம் 

விண்ணவரையேவல்கொளலாஞ் 
சந்தசமுமிளமையோடி ருக்கலாமற்றொரு 

சரீர 9தினும்புகு சலாஞ் 
சலமேனடச்சலாங்கனன மேலிருக்கலார் 

தன்னிகரில்சிச்சிபெறலாஞ் 
ர்தையையடக௫ூயேசுமமாவிருக்கின்ற 

இறமரிதுசக்காசியென் 
க்சமிசைகுடிகொண்டவறிவானசெய்வமே 
தேசோமயானந்தமே. 

வருகாலத்திரங்கல், 

இம்மானில,்திலிருர் சபடி மேயிருந்து 
சும்மாவருளைதசொடருகாளெர்காளோ, 

சிவபோகசாரம், 
। தாகமறர்துச துர்மறக் து. தான்மறந்து 
தேகமறர்தட்டமாசிச்திமறச்-தாகத்தின் 
வத்ததறி.பாதிருர் துமாறாச்சிவானர்தஞ் 
சர்தசம்வாழ்வார்க்கார்சரி,



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, க்௩௩ 

ஞானமணமாலை, 

மூலமலர்சன்னிலேமூழ்சமெலமென்ஞமற் 
சாலவதிலழுர்துந்தன்மையபோற்-லமுட 
லனென்றிச ண்டசென்னாதேயொன்றடனுர்தாக்காதே 
நின்றுவிரிமு ச்தியிலேரி 

இங்கனமாயுள்ள வின்பா?சமாகய வரிய நிர்மிகற்ப சமாதியி னு 

றைந்து அ௮ச்சிவமேயா யொன்றுபட்டி.ருக்கன்ற முத்சனுக்கு முப் 

பொருளு நிசதியமென்ற முசச்தியினு மூன்றபொருளு மூ.ஈ்று மத 
லாய் நிற்குமென்றுமாகமங்கள் கூறின்றதென்றசற்தப பிரமாணம்- 

உண்மைவிளக்கம், 

முச்தினின்மூன்றுமூதலுமொழிட கேள் 
சுக்சவனுபோகச்தைத்தும் கீரலண-மெர்சவே 

யின்பங்கொடுசசலிறையிர்சைவிளைவிசதன்மல 
மன்புடனேசண்மிகொளப்பா, 

சிவான மாலை, 

மம்மு தஓுரித்சமெனமொழிர்தேழுக்தியினு 

மமமுறைமேயாமென்றேமாங்க துகேள்-மும்மைக் 
சழிவின்மைகாணுங்காலாராதவின்ப 

மொழிவின்மையேமுதன்னூன்றும், 

அது காண்பானும் காட்டுவதுங் காண்பதுமா யனலுபவிக்கின்ற 

வன் முத்தனுக்குக் கூறியதே யன்றி அத்திரிபுடியும் போய்த் தற்போ 

தீமே மடங்டிப் பாவனாநீதப்பட்டு இன்பாதீதமாய் நிற்கின்ற பாழுத்த 
லுக்குச் கூறியதன்று, ௮ப்பாமுத்சனுக்கு மூத்தியினிடத்து அம்மும் 

Gs மோர்முசலாய் விளங்கி நிற்குமென்பதே ஆகமசித்சாந்தமென் 

றதற்குப் பிரமாணம்--



௧௨௪ ஒருபாவுண்மையபசேசவுரை, 

கிவஞானப்பிரகாசவெண்பா, 

அர் துவிதமுத்தியளித்தகுருகாதாவென் 
பொட்த்துவிதம்போமாறுபோதித்ச-கத்தனே 

முத்சியிலுமும்மு ததுமூண்டென்றனாப்பதுவுஞ் 
சத்பெமோமித்தையோசாற்று, 

லா பிவறுபுண்ணுக்குக்கண்ணாடி வேண்டுமோ 

மெட்புணர்விலுண்டோவிபரீ த-மையறிவு 
Gury மியாய்ப்போனவிடத்தோகோகோமும்முதலுஞ் 

சோராமனிற்குமோசொல், 

சிவானந்தமாலை, 

பற்றியெழுந்தற்போசச்கற்பனையும்பாவனைய 
மற்றமனவாசகமுமாண்டொழிந்த-வெற்றவெறு 
மாராதவின்பவீதச்தேமும்முதலுஞ் 

சோராமல்வைக்கத்தோடம், 

சிவாலுபூடுவிளக்கம். 

பதிபசுபாசப்பாப்பறிர்துபார்க்கப் 
பதிபசபாசப்பரப்பாயிருக்கே, 

இருமநதிரம், 

பதிபசுபாசமெனப்பகரமூன்றிற் 
பதியினைப்போற்பசுபாசமனாதி 

பதியினைசசென்றணுகாப்பசுபாசம் 
பதியணுடுற்பசுபாசநிலாவே, 

இங்கனமாயுள்ள முத்தியை ரான்காகக்கூறுதலேயன்றிப் பரமுத்தி 
யைச்சேர்த்து ஐர்தாகச்கூறினரில்லையே, நின்மலாவத்தையை ஐர்தாக



ஒருபாவு ண்மையுபதேசவுளா, க௩டு 

க்கூறுதலே.பன்றிப் பரமுத்திக்கோர் ௮வச்ைசகூட்டி. யாருகக்கூறின 
நில்லையேயாகையால், இங்கனம் முத்கியென்பசொன்றாயிருகக, ஈண் 

ரச் 2வன்முத்தி பாமுத்தியென்று இருவகையாகக் கூறியசென்னையெ 
னில், உறச்கமென்பதொன்றேயாயினுர் தற்போதம்போய் நிர்விகற்பி 
யாய் இரமளியிற் இடந்துறங்குவோன் உறக்கச்டுற்கும் நடந்துறங்கு 
வோனுறககத்திற்கும்வயல்களினடச்கும்போசோரசெமுஞ் சமகில ஈட 

னடசரும்போதோர்இசமுமாய்த் தறபோசங்கொண்டு விசற்பித்தரின் 
ிதுபோல முத்நியென்பது மொன்றே.பாயினும் சற்போசம்போய் Fr 
(விகற்பியாய் நின்று அனுபவிககின்ற பாமுச்சன் அனுபவ 2 சினுக்ருச் 

ிவன்முதச்தன் அனுபவம் பாசங்களை$69ி சன்னோேடொன்றுப திய 

பரமசிவத்தை ன்று கன்றாட்ப் பூரச்தோமென்றம்,நன்முப் பூரியாமற் 

fureeeuaas தற்போஈட்கொண்டு இசாடிதெங்களுற்றுப் போசவி 
ழ்பங்கொண்டி நின்ற வேன்முச்சனனுபவச் னைப் பிறித்துகமாட்டு 

தற்காக ஈண்டி.ரவகையாசக் கஉறியசென்றங் சண்டுகொள்ளென்றசற் 

ஒப் பிரமாணம். 

சிவஞான .ரியார, 

சன்மார்க்கஞ்சகமார்க்கஞ்சற்புத்திரமார்க்கந்தா சமார்ககமென்ற டூ 

சங்கரனை படைய, ஈன்மார்க்கசாலிவை தாஞானடோசரற்கிரியாசரியை 

யெனரவிற்றுவதுஞ்செய்வர், சன்மார்சசமுசத்தெள்சாலோக்கிடசாமிப் 
பி.பசாருப்பியசாயுச்சிடபென்றுசதுர்விசமா, மூன்மார்க்கஞானச்தாலெ 

ட்துமுச்திரடி வென்பர்மூன்றினுக்குமூத்தெபதமென்பர், 

அமபலவாணையாத௪காரியம, 

மூத்தியைரான்்௧தாகமொழிர்சனர்பரமமாகு 
மேத்தியடைர்சகாகமொழிர் தனரில்லையாரூய்ச் 

சத்தியவவத்ைதன்னைச்சாற்றினரில்லைமுன்னா 

ஞூத்சமலுரைத்தானேனுமுணருமாறுணர்ச்துசொள்ளே,



௧௩௬ ஒருபாவுண்மையுபசேசவுனா, 

ச வனைச்சிவனோடொச்துத்செளிவறமுச்சென்னைப் 
பாவினிற்வேன்முத்திபகருமேற்பரமமுத்தி 
மேவுவனென்றுமர்நூல்விளம்புமால்வியப்பங்கேணீ 
யாவது.ரிரண்டுமொன்றே.பாயிலும்விக ற்பஞ்சொல்வாம், 

வபயிராக்கெயதபம். 

ஈடந்துறங்கொருவன்றனைமலரமளிரண்ணுமாபுரியிஈமற்றவனுங், 

கிடந்துறஙகுவசைககுறித்து முன்னுறக்கம்விழித்தவர் ளெச்குசல்போ 
லுக் ,தசொடர்ர்கொருகணமு.பிடைவிடாஞானறிட்டரைதாயதன்சமாதி, 

படைர்சனாவிசித்சசனரென்பரோகாச்சமவர்க்கணு உலமாதவினே, 

அம்பலவாணையாதசகாரியம். 

பருமானமலத்தினேபடிமுயிரனைத்துக்சம்பான் 

மருவிடககொணர்க்தவீசன்வழ.வனைத்தினுக்கும்பூசை 

யொருவிடி ற்றயர மாருழுற்திடின்மடுழ்ச்சியாகுக் 
தருமவையிரணடூறீங்கச்சருதலேபரமமுச்சி, 

மேல் மூட. வினில் ஈதிங்கொளி ரொருபாவுண்மையுபசேசம் என் 

௮ கூறியதென்னையெனில், இதுவரைாயுங் கூறிய வுண்மை முழுசையுந் 

தன்னுஎடச்யெ விபபாட்டென்பாரொன்றம், இதுபோல உண்மை 

மூழுதையுர் தன்னுளடக்கி யொருபாவாய் நிற்சன்றது வேறொன்று 

மின்றாய் இஃ்சொன்றுமே இவ்வுலகத்தின்சண் ௮ரிதாகவுளதாய் நிற்க 

ன்றதென்பார் இங்கென்றம், இயல்புகளிரண்டனுள் இது திரிபதார்த் 
தங்களின் பொதுவியல்பை பிரகாசிக்கக்கூறுகையால், அப்பிரசாசர் 

தோன்ற வொளிரொன்றம், இவ்வொருபாவினாலே ௮னாதிதொடுத்து 
மோட்சவரையாயுளள உண்மைகளனைச்தையும் மாணவசனுக்கு ஆசா 
ரியர் உபதேரிக்சையால் ஒருபாவுண்மையுபசேசமென்றங் கூறியசெ 

னவறிக,



ஒருபாவுண்மையுபதேச வுரை, ௧௩௭ 

ஈஇங்கனம் இவ்வுலசச்இன்சண் அருமையுடைக்சாயிருகின்ற 

தென்கையால் இதனைப் பருவமுற்றிருக்கன்ற பக்குவர்ககேடல்லது 

மற்றை.பர்ச்கு உபசேடிக்கலாகாதென்பது கருத்து, இதில் இயல்புகள 

இசரண்டென்றதற்குப் பிரமாணம்-- 

அம்பலவாணையா தசசகாரியம், 

இயல்பதிரண்டசாசவிடம்புவரெட்பொருட்டு 
மயலதுவன்னியத்தின்மன்னிடல்பொ துவதாகு 
மயலதிற்சார்தலின்றி படங்கறன்னிடல்பதாகு 
மூயலுமுபபொருட்குத்சச்சம்முறைமையைவகுத்துச்சொல்வாம, 

சிவஞான ்நியார். 

அன்னியசாதியுந்சன்சாதியுமகன்றநிற்ற 

றின்னியல் பன்னியத்சைச்தவிர்ந்துசன்சாதிக்கொத்த 

ஐன்னியபொதுவியற்கைசொன்னவிவ்விர ண்டினுள்ளே 

மன்னியபொருள்களியாவுமடங்குமானமுற்றால், 

ஏ.இிய்கன மிவ்வுலசச்ரின்சண் அருமையுடைச்சாயிருக்கின்றதெ 
ன்கையால், இதனைப் பருவமுற்றிருக்கின்ற பக்குவர்ச்சேயல்லது மற் 

றையர்ச்கு உபதேிக்கலாகாசென்றதற்குப் பிரமாணம்-- 

ப.இபசுபாசவிளக்கம். 

இ$நாலைப்பருவமிலார்க்பற்கவீக்தச்கான் 
முன்னூலைச்சூ சதிரர்பால்மொழிச்தகரிச.றடன்றாய் 
ஈன்மாலைகுரங்கறியாரலம்போலுஞானசசைத் 
அன்மார்சகரறியா ததோற்றம்போலுர்துணிக்தே, 

யானெனசெனுஞ்செருக்கை.பிரிக்தொளியாபெறிக்கு 
ஞானதேகற்குத்தன்னை * நதாகொடுத்திறைஞ்சாநின்ற 
வானமாணாசக்கற்டுந்தவனுபவமறையலாகு 
மேனையோர்க்குறைப்பினன்னோனிருள்புமாகிராயத்தெம்தும். 

* நதிர்-இசைச்சொல், 
 



GT. ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை, 

சுருதிசாரவிளக்கம, 

ஐ பாசையாராசையற்றவறிவுடையோனரை 
டையாணடாயிறுமன்றிமாண்டேனாஞ்சோதிக்துப 

பொட்யாவிர்தூலம௦। கருபபோடுககடசழ் யின் 

பொழயாரும்புைரையம்ட ரபர்புவியுள்ளளவும 
ao 

ிவநருமோச்திரம 

3 ககையினையைச்சலைய காகமெனவஞ்சி 

நீ சரினைவா1ம்குருகிரின்மலனவிர்ற 

வா$கறைகம௱றைபாரசமாகறையுமர்கா 

2 பூரியில்லீழ1இ$வாசோச் சவருமாம்ந்தே, 

ப ரமாரச கதெரிசனம, 

2 ரனச்குசசொல்லியவீம்மறைப்பொருளமாஈவமிலர்ககு௩ 
காட மபுதசறிவரா ரர் ரப வ திபாடிலாதயாகருஞ் 
ொறறமனசசடிசொகபூயெனைகினையாச 002 னர்கமு 

மற மறத்தெரிந்துனரைக்சையடாதென்றே. றிகண்டாய் 

திவப்பிரதாசம 

இருவருள்சொடுத்துமற்றச்சவப்பிரகாசஈன்னூல் 
விரிஉ௨துதெளியுமார்ரால்விளம்பியவேதுநோக்ப் ் 
பெருகியவுவமைரா௮9 ஏபெர்ரியிரிழ விபபின்முன 

திருமலைவொழியககொள்வோன்றன்மையிற்சாற்றலாமே, 

இந்தாலி னிடத்து நின்மலாவச்தை ஐர்தனுள் தெளிவதாக 
விளங்கச் கூறிய சத்திய சத்தமாயெ தசசாரியம் பத்தில் தத்துவரூபர் 
தத்துவதெரிரனம் தத்துவசுத்தி ஆன்மரூபமாடிய கான்ருஞ் சிவஞான' 

போதசத்திலுஞ் செவெஞானடித்தியாரிஓங் கூறி.ப இரண்டாஞ் சூத்த



ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை ௧௩௯ 

மைநதாஞ் ரூசதிர மாறாளு சூசதிர மேழாஞ் சூச்திரஙகளின கருத் 
சைபபட்றிக கூறிடசெனவும, ஆனமதெரிசனமுரு சிவபூபமூமாகிய 
இரணடம எட்டாஞ் ரூததிரச டெ கருததைபபற்றிக சடறிய தெனவு, 
அன்மசுததிடர சிவதெரிசனமுஞு சிவயோகமுமாகிய மூ ஈறும, ஒனப 
தாஞ சூததிரம பத்தாஞ் குததிரங்களின் கருதசைப பறறிக கூறி.ப 
செனவும, சடயோசமாடுப மயானமலாப மொனறு (இம ராரா eA 
ரதடு எ கருததைப பற்றிக கூறியதெளவுங கணசசெ ௭௧௩ ௫ஈதபு 
பிரமாணம-- 

திருவண்ணாமலையையாதசமா (பட, 

இரணமடீனி ச லொறிலேமினிலெட்செச எனி 
றிரணடி ரணடொனறதானநிழொனபா௭ப I பானி 
லா -மலாபபேறுச னிலிபு சட பபசரோடோ டழிற 
ர ணடெழுமுபசேசஙகளசிவளானபோபறா மி 

எனவும் @sgegripw Sowrenre ore rs 
டட 

* வறநிபோன்றாலம$ிலேரெ பரடிபக 0 
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வறறிபோவிங்வுரையாமற்றிதுசான-ிறரின சோ 
Dum சவ சகுபபொட்டாருமபொட்மமை.ரிலாடே 1 காதராரி 

மெயர்தவார் நமெட்யாட்விசம, 

உற்றகொருமூலச்அரையமுலாட னி 

பெற்றவிதபபும்பெருவி-பபிற்-சொற்ற 
வுதாரணங்கள்றாறறமொ! உரியா த 

விதா ரணா கருவீமிவிளஙகும், 

கையான் ரதவையனைத்துமுள்ஈடகி 

யோசையோடுளு '-9தறுணாகதுசெளி*-தேசமிரணு 
டென்னாதநிட்டைமியைந்சேரபிறவ்பெனுந் 
தீன்னோய்போய்வீசிறவர்த ம், 
    

% வற்றி-2வேர்தட,



EPO ஒருபாவுன்மையுபதே௫௪வுரை, 

நதான்வரையவல்லவனோகாசனுளத்தேயிருச் த 

சான்வரைவதல்லாலிச்ஈ*ரணியோர்-கான்வரைந்தே 

னென்பாொலாமியற்றமீசனெனவறியா 

வன்பாவிகடாமறந்து, 

ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரைக்கிங்குரைச்தவு காரணமாய் 

வருபாவறு நாற்றொன்றாகவழங்குமதனைவகு ச்சமெய்நா 

லொருநூற்றிருபானான்கனைசதுமுை! யோணெொர்ச்துதெளிக்தோரோ 

ய்ருரான்மஹையோதின்பவெள்ளச்தழுக்திச்தாம்போய்வாழ்வாரால், 

.ஏனனாங்கடைநாயினேற்கெளிதாகவச்சென திருளக்றியே 

யானபேரொளிசர்சசற்குணான்றவிருச்தியன்பாசவோங்கெய 

மோனமானபேரின்பவாரியின்மூத்கவை ச்தொளிர்முத்திசச்சருண 

ஞானபானுவும்வாழியன்னவனால்விளங்குஞாலங்கள்வாழியே, 

ஒருபாவுண்மையுபதேசவுரை 

oO pm. 
OQ டை 

மெய்கண்டதேசிகன் மெல்லடி.வாழ்க, 

சிவஞானயோகிகள் சேவடி வாழ்க, 

மகாமகோபாத்மாம, டாக்டர் 
9. வே சாரி க்க ப ௬ AN




