
a
 

 



 



சுப்பராய ஆசாரியர் அவர்கள் 

இயற்றிய 

திருச்சிறம்பலம் 

அகம்புற ஆராய்ச்சி 

விளக்கம் 

சுவடிகள் பாதுகாப்பு மய்யம் அரியநூல் 
தமிழ்த் தாய் 67 - வெளியீடு 

பதிப்பா சிரியர் 

முனைவர் கோ.விசயராகவன் 
எம்.ஏ.எம்,ஃபில்.எம்.பிஏ.பிஎட்.,பிஸ்டி 

இயக்குநர், உலகத். தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம். 

  

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் 
INTERNATIONAL INSTITUTE OF TAMIL STUDIES 

இரண்டாம் முதன்மைச் சாலை, மையத் தொழில்நுட்பப் பயிலக வளாகம் 

தரமணி, சென்னை - 600 113



நூல் தலைப்பு: 

நூல் ஆசிரியர் 

வெளியீட்டாளரும் 

பதிப்புரிமையும் 

தொலைபேசி எண் 

வெளியீட்டு எண் 

மொழி 

பதிப்பு ஆண்டு 

நூலின் அளவு 

எழுத்தின் அளவு 
பக்க எண்ணிக்கை 

அச்சுப்படிகளின் 

எண்ணிக்கை 

விலை 

ISBN 

அச்சகம் 

நூல் விவரக் குறிப்பு 

: அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம் 

: சுப்பராய ஆசாரியர் அவர்கள் 

: உலகத்' தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் 
'இரண்டாம் முதன்மைச் சாலை . 
மையத் தொழில்நுட்பப் பயிலக வளாகம் 
தரமணி, சென்னை - 600 113. 

: 044 - 22542992 
: 845 | 

: தமிழ் | 
: 2015 முதற்பதிப்பு : 

பயன்படுத்திய தாள் : 16 கிகி டி.என்.பி.எல்.வெள்ளை 

1/8 டெம்மி 
: 11 புள்ளி 

: 408 

:1200 . 

: ரூ.250 (ரூபாய் இருநூற்று ஐம்பது மட்டும்) 

: 978-93-65165-56-6 . 

: ராஜ் எண்டர்பிரைஸஸ் 

. திருவல்லிக்கேணி 
சென்னை - 600 005.



முளைள் கோ.விசயராகவன் ஸ்ட.எ்.ஃபில்.சம்.பி.ஏ.பிஎட்,பிஈஈ்டி 
இயக்குநர் - 
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் 
சென்னை 600 113 

அணிந்துரை 
பழங்கால அரியநூல்களையும் சுவடிகளையும் 

பாதுகாக்கும் வகையில் 2014ஆம் அண்டு நிறுவனத்தில் 34 
இலட்சம் மதிப்பீட்டில் சுவடிகள் பாதுகாப்பு மய்யம் 

மாண்புமிகு மக்கள் முதல்வர் புரட்சித்தலைவி அம்மா. 
அவர்களால் தொடங்கப்பட்டது. அவ்வகையில் 

நாடெங்கினும் உள்ள அரிய நூல்களை, சுவடி களைத் திரட்டும் 
பணி தொடங்கப்பட்டு, கண்டறியப்பட்டுள்ள நூல்களைத் 
தமிழ்த்தாய் 67 - பெருவிழா, பிப்ரவரி 2015இல் வெளியிடும் 
திட்டத்தின் கீழ், 19077 ஆம் அண்டு வெளிவந்துள்ள இந்நூல் 

இப்பொழுது மீட்டுருவாக்கம் செய்யப்பெற்று 
வெளியிடப்படுகிறது. 

உலகச் குடும்ப வாழ்க்கையில் புரண்டு கொண்டிருக்கிற 
மனிதன் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த வாழ்க்கையே மாயமானது, 
பொய்யானது, நிலையில்லாதது, என்ற உணர்வினால் 
உந்தப்படுகிறான். அப்போது தன்னை உணர்கின்ற நிலைக்குத் 
தள்ளப்படுகிறான். அப்படித் தன்னைத் தானே 
உணர்கிறபொழுது தன்னுடைய அகம் பற்றியும் புறம் பற்றியும் 
பகுத்துணரத் தொடங்குகிறான். மனம், மனம் சார்ந்த 
உணர்வுகள் அகம் எனப்படுகிறது. உடல் அளவிலான புறம் 
சார்ந்த உணர்வுகள் புறம் எனப்படுகிறது. அகத்தின் 
உணர்வுகளுக்குப் புறம் துணை நிற்பதாகவும், புறத்திலிருந்து 
அகம் தனித்து நிற்கும் ஞானம் கைவரப் பெறும் நிலை 
தோன்றுகிறது. இதனை விளக்குவதே “அகம்புற அராய்ச்சி 
விளக்கம்” என்னும் இந்த அரிய நூலாக மலர்ந்துள்ளது.



. ஆதிசங்கரரால் நிறுவப்பட்ட பீடங்களுள் ஒன்றான 

திருத்துருத்தி இந்திரபீடக் கரபாத்திர சுவாமிகள் 
வழிவழியாகத் தோன்றிய மாணாக்கர்களுள் ஒருவராகி 

தண்டறை சுப்பராய ஆசாரியரவர்களால் எழுதப்பட்டுள்ளது. 

உரைநடையில் அமைந்துள்ளது. தத்துவார்த்த நடையில் 

சிந்தனைக்குரியதாய் தன்னைத்தானே அறிய வழிகாட்டுவதாக 

அமைந்துள்ள 44 தலைப்புகளில் அமைந்து ஒளியச்சு 
பெற்றுள்ள அரிய நூல் இது. டத 

தமிழறிஞர்களின் தமிழ்த் தொண்டினை எப்போதும் 

பாராட்டுவதில் முதன்மையானவர் மாண்புமிகு மக்களின்” 

முதல்வர் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் ஆவார். 

மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் தமிழ் மீதும் தமிழர் மீதும் 

தமிழ்ப் பண்பாட்டின் மீதும் கொண்டுள்ள அன்பும் 

கருணையும் அளப்பரியன. தமிழின் மேம்பாட்டுக்கெனப் பல 
திட்டங்களை மேற்கொண்டு செயலாற்றி வருகின்றார்கள். 

ஒல்லும்வகையெல்லாம் தமிழ் வளர்த்துவரும் மாண்புமிகு 

மக்களின் முதல்வர் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு 

உலகத் தமிழாராய்ச்சி. நிறுவனத்தின் சார்பில் நன்றிகளைப் 

பதிவு செய்கின்றோம். 

தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்கு அக்கமும் ஊக்கமும் 

அளித்துவரும் பள்ளிக்கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் 
தமிழ்ப் பண்பாட்டுத் துறை அமைச்சரும் உலகத் 

தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத் தலைவருமாகிய மாண்புமிகு 

கே.சி. வீரமணி அவர்களுக்கு நன்றி. 

தமிழ் வளர்ச்சிப் பணிகளில் ஆர்வத்தோடு நாட்டம் 

செலுத்தித் தமிழ்த் தொண்டாற்றிவரும் தமிழ் வளர்ச்சி 

மற்றும் செய்தித்துறை அரசுச் செயலாளர் முனைவர் மூ. 
இராசாராம் இ.ஆ.ப. அவர்களுக்கும் இதயம் கனிந்த 
நன்றியினைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 

இந்நூல் சிறப்பான முறையில் மறு அச்சுப் பெற 
முனைந்து உழைத்த உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவன 
அனைத்துப் பணியாளர்களுக்கும் அச்சகத்தார்க்கும் என் 

நன்றி. : 

இயக்குநர்
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12. இட்டாந்ததீதில் துலிதம். 849 341 
129.  இிட்டாகந்ததீதில் விசிட்டாச் துவிதம், 341-344 
14. இட்டாந்தத்தில் அத் துவிதம். 644-247 
1௦. தாட்டாந்சத் தில் துவீதம், 847-349 
16. —erlinb ss Ga, SAL gs 99 sun. 849-95) 
17. தாட்டாந்தத்தில் ௮,சதவிதம், 851-856 
18. கறியையென்பது. 557-358 
79. இரியையென்பது, 858-259 
20. யோகமென்ப த. 359-367 
21. வேதவேதாந்த விசாரமென்ப த. 867-371 
22. அதமாதிகான்கு மினையவென்ப த, 871-875 
23. யன்று த்தர த பேதங்கள். 375-378 
24. நிட்டை யென்பது, 878-379 

௮5ம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கத்தின் 

அத்தியாம அட்டவணை 

முற்றிற்று, 
Puce



a. 
திநச் சிற்றம்பலம். 

Fars 51S od) & ar 

  

மகாவித்வான் காஜ்சீபாம் 

இராமசாமி மாயுடு அவர்களியற்றிய 
எண்சீர் ஐரிரியவிநத்தம். . 

இக். சநில மன்பதைரமு,த் சாபமொருங் கொழிய 
.. விணையறநுபே ரின்பவம்பு சா௫ுபடிக் இவான் 

சந்தமிகு மிக் இரபீ டக தமா போங்க,ச் | 
தணிவரு.சச் 9சாகக்சன் ருளிணையெஞ் ஞான்றுஞ் 

ச்சையெனுஞ் ஜெகாத்து நிறுவியுயர் ஞான 
நீரானி யுநுசுப்ப சாயப்பே சறதிஞ 

னக்தமில்சீ ரகம்புறவா ராய்ச்சிவிளக் சமதென் 
தரு லீக் சனனன்னோற் கவணியென்னாத் ௮வதே. 

  

ம-௱-௱ ஸ்ரீ திருமழிசை கந்தசாமி முதலியார் குமாரரும் 

சொர்கீசபுரம் 

இராமலிங்கச் தீம்பிரானவர்கள் மாணாக்கருமாகயெ 

வடிவேலுமுதலியா .ரியற்நிய 
வேண்பா. 

அளகச்கவரி தாகு மசம்புறவா சாய்ச்ி . 
விளக்கமேனு மோர்தூல் விஎம்பித--- துளக்கமது 
ம.ச்துவிச வுண்மையனதைக் சான்சச்சி சாகக்தன் 
கொச்சடிமை சுட்பராயக் கோ, - 

 



ens 3 & al & eft. 
  

இருமூலர் மாபு 
ச,கரசவெப் பிர்மயோகிகட்கும், ஈரூர். சச்சிதாநந்தசுவாமி 

கட்கும் மாணாச்சராகிய 

io + at = ft LR 

தே. சுப்பசாயமுதலியா fu p dus 

. நீஸமண்டில ஐசிரியப்பார. 

ஒங்இடு பாவைசூ முலகிடை யுயிர்ச 
டாங்கிடு மவிச்சை சணந்தரு எடையச் 
சிறந்திட சங்கரா சாரியச சேர்ந்சே. 
யதம்வளாந் தேரங்க வன்புளங் கூர்க் தூ 
மாரினாற் பீட ம.திதீதிட வகுத,தனா 
சேசுறு நூலிற் நிகழிக்சர பீடச் 
அயாமா புதணி லுவர் இனி இலகு 
மயலது சசபாசி இரனடி மருவு 
மண்ணலாமர் தெத்சரத் இராய னருஞ்சரண் 
வண்ணமா யனு தினம் வணங்குமு,ச் சையன் 
சொல்லரு மவனடி. சொழுசுப்£ மண்ய 
னெல்லையி னவன்ர ளின்பொடு வணங்குந் 
அிருநாகை வாழரு ணாசலன் நிருவடி 
மருவிப் பணிக் திடு மாசிலாப் பிறைசை 
வந் திடு மருணா சலகுரு மணியைச் 
சிந்தையி லிருத்திச் சிவோகம் ura gC gs 
யறிவறி யாமை யகன்.தருள் வடிவாய்ப். 
பிறிவிலா மாயா பேச மரிய 
ஜெக€ வபசச் இக்இனை யகற்றி 
யஈம்பிர மமென வருளியோர் மொழியாற் 
காட்டிட வல்ல கருணைவா ரிதியா 
நாட்டக் தரவே நாட்டிய வள்ள 
லீசூர்ச் சச்தொ ரகச னிணையடி. 
கேசமோ டேச் அ நின்மல: னுவந்து



சாத்துகலிகள். 
  

  

தால மதனிற் றங்யெ வுயிர்கள் 
வேலையாம் பவத்தை விட்டகன் றேறி 
நித்திய இருத்.இ. நிதமும் பொருந்தச் 
சத் திய மாகச் சகலவே தாக்.த 
அலெலா மாய்ந்து அண்ண்றி வதனாற் 
பாலெலாங் சடையப் படவ நீதக் 

தேறிய தெர்க்சச் இகழனு பூதியை 
மாறிடா துணாந்து மாதவஞ் சறந்.த 
சாந்தி முதலிய சற்குணம் பொருக்கக் 
காந்தி யுடனே கருணைவா ஈி.தியா 
யடுத்தவர் சங்க ளையம த௫கற்றி 
SOS He. ad sags விழியினை யருளிச் 
சச்சா நட்,௪,ச சகும்பொரு ஞணரு 
நிச்சய ஞான நிலைபெற வுணர்த் தி 
யச்துவா மார்க்ச மகன்றுமே லுய்யம் 
அத்துவா நீசச் சன்மையுங் சாட்டி 
மோன் மொழியான் முடிவினை யுணர்தஇ 
ஞான நிலைதனை நாட்டிட rye gs 

னுயர்வுறு விஸ்வ குலமதி லு.தித்சோ 
னயர்வகன் நில்லம் தனினமாந் திட்டோன் 
சுப்பரா யனெனுக் தாய்மதி.யுடையோ 
னப்பசா பரநிலை யாய்ந்ததன் னனுபவ 
மூலகினி லுயிர்க ளுவந்தடைந் தய்யச் 
கலச மிலாவறக் கருணை யதனா 
லகம்புற மிரண்டினா ராய்ச்சி விளக்கஞ் 
சுகமூட.னிருப.தத இயாயமாய்ச் சுருக்கித் 
தசத்இினி லுயர்ந்ச சனிருச லுலஇற் 
சர.த்தொடு பெய்யும் இறமெனப் பொழிந்தா 
aren ear fer மடைகுவ ரதனாற் 
றிடமுட னிதனைச் தேர்ந்தறி குவதே 
கிலையதாக் கொண்டோர் நிகரிலாச் ௪௧௪ 
கிலையினைப் பொருந்தி நீவொழ் குவசே. 

 



ens 3 & of 8 oft, 

Qe Ans rei. eéAsreis samdscr wnenesi 
bee me ஸ்ரீ 

மழவை. தங்கவேலைய ரியற்றிய 

நேரிசை ஆசிரியப்பா, 

மலர் தலை யுலகற் றலேமை சான்ற 
மகீச ளாச்கையிற் புச்கவெவ் வுயிரும் 
வித்தக மாயநன் மூச்இியந் இசையிற் 
சவ வர்களின் நிரமது நோக்கன் 
செயற்சையி லொன்று மியற்கையி விரண்டுமென் 
ரோ.திடு மாயா வாத மயக்கொரீஇச் 
சொருபஞ் சகசமென் நிருபகு தியவா 
கதிட்டையில் விளங்குங் கட்டத் தற் கேற்ப 
நிலையெஜு வோவந் நிலையே தன்னிலை 
பிறவோ வென்னிற் பிறவே பிசவே 
தன்னிலை யென்ன லெந்கிலை யெல் னித் 
காலச் தானுந் சேசச் தானும் ~ 
பரிச்சே சமின்றிப் பரிபூ ரணமாய்ச் 
சுசாதி விசாதி சுத பேச 
மிறந்தொரு படித தாய்ச் இறந்தொளி சதிவே 
யென்றுளச் தறிந்சே யினி துற வகம்புற 
வாராய்ச் சிவிளக்ச மருளின னம்ம 
வன்னவ னாசெனி றறைகுவன் கேண்மின் 
பிறைருடி.ப் பெம்மான் கறைமிட ற் றண்ணல் 
நிருவுளம் பற்றிய வருமறை கான்கின் 
சிமிசைப் பொலியு மொருமொழி யுண்மை ' 
விளக்க வடிவாய் விளங்கிடுஞ் சதுரன் 
சண்முக ஞானச் தலச்துறை யெங்சோன் 
௪ச்சிதா நந்தன் சரீணமேர் சொண்டவன் 
பூரண நோச்சம் புரியப் பெற்றவன் 
பந்தமித சையசாய்ப் LISSA sem ence



சாத்துகவிகள். 

எத்தகை யோர்க்குஞ் சித்தமால் களைந்து 
தத்துவார்த் தங்களைச் சாற்றி மகிழ்பவன் 
கருணைக் களஞ்டியன் காட்டுச் னிய 
னுபசாந் தத.இற் குறைலிட. மேலோ 
ஜெப்புயர் வில்லா வொருவன் சுப்ப 
மாயநந் தூயவிண் ணவனே. 

  

௪குர். சச்சிசாாந்சசுவாமிகள் மாணாக்கர் 

Lo ~ ar = ar = uf 

பி. ஆனறமுகமுதலியா ரீயற்திய 

நேரிவச ஆசிரியப்பா. 

உயாரிலம் போந்த வுயிர்ச்சொசை யனைத்துக் 
தமத்தெழு பேதச் சார்பசன் றென்று 
மிரியா தேசமா யிலங்கிெடற் கந்காள்ஃ 
சங்கரா சாரிய சுவாமிகள் வகு2.ச 
விந்தி பீடத், செந்சைநஞ் சச்சி 
தாாந்ச னென்னுஞ் சாக்தனெங் சோமான் 
சரணே சாணெனச் சார்ந்தவன் பாலே 
சரவண மாதி சிறக்கச் செய்தே 

டயுண்மை யிஃசென வுணர்ந்தது வா௫ 
ஜெனன மாணச் இகைப்பினை யொரீஇ 
யெம்போல் வார்நெடு வெம்பவ நீங்க 
யுய்வா னருளை யுள்ளத் சமைத்தே 
யகம்புற வாசாய்ச் விளக்ச மென்னு 
தூல தொன்று நவன்றன னெங்கள் 
மெய்ப்பயன் கொண்டு மிளிர் சருஞ் 
சுப்ப ராய தாயமெய்க் சவனே. 

 



சாத்துகவிகள். 
  

ஈரூர், சச்சிதாகந்தசுவாமிகள் மாளுக்கர் 

ம-ஈ-௱-ஸ்ரீ அரிசாபாடி. 

சின்னையாமுதலியா ரியற்திய 

வேண்பா. 

Gb SoS igs ss QusosséA grees 
னர்தலில் டன்சுப்ப ராயக்சோன்.இக்தையினைச 
ராயா ராய்ந்தேயச் சித்தாந்த மேகாடிப் 
பாசார் புசமுற்றான் பார். 

அகம்புறவா சாய்ச்டி விளக்கவரு நாலைச் 
செகம்பரவ வேயியற்றிச் €ராய்ச்--சுகம்பெறவே 
யாய்ந் தய்வ தற்கே யளித்ததனை ஈல்லோர்கள் 
காய்ந் தஇிசழா சென்றுமே காண். 

  

ஈசர். சச்சிதானந்தசுவாமிகள் மாணாக்கர் 

p= ff = it - ஸரீ 

தே. வேலுநாயக ரியற்றிய 

வேண்பா. 

அகம்புறவா சாய்ச்செகோ சாதவனைப் போலே 
யகம்புறவா சாய்ச்சி யருநாற்--சுகம்பெதவே 

யிர். திரபீ டந்தழைச்ச வேய்ந்சசப்ப சாயக்கோன் 
றந்தனனன் ஜனோற்கார் சரி. 

சேகமாதி மெய்யெனவே சோரந்ச மருளர்க்குச் 
செகமா.தி பொய்யெனமுன் தேர்வீத்-..-சசமதுகான் 
௫ச்தா நந்தமதா,ச் சாரனிலங்கச் சாமமறை 
“யெச்சமிலா தோதினா னீங்கு. 

 



சாத்துகவிகள், 
  

இரிசரபுரம் உறையூர் மசாவித்வான். 

விஸ்வகுல திலகர் 

'வாணிபீடம், முத் துலீசமாமுனிவர் குமாரரும், 

புராணப் பிரசங்யொருமாகயெ 

மஃரஃ ற ஸ்ரீ 

வைத்தியலிங்க ஆசாரியா ரியற்றிய 
நீலமண்டில ஆசிரியப்பா. 

திருவளர் மறையுந் தேர்ந்ச மனமு 
மருவளர் முடிவி லமையு மூன்றிற் 
பொருளா சோபிதம் போக யிருமையு 
மொருமையாய்ச் துலங்க வுள்ளச் துள்ளிக் 
சுயம் பிரகாசச் சுசமாம் பிசம 
மயக்கமில் மதியாய் வயங்குறு தனையே 
நவநவ மாச நயந்தனு பவிச்ச 
அவக்துவ மற்ற சுவானு பவமே 
நமது வென்ன ஈவின்றன னோர்தூ 
லமையு மகம்புற வாராய்ச் சியினாம் 
விளக்க மென்ன வியன்வே தாக்ததாற் 
றுளக்கறத் தேர்ந்தோர் து.திச இடச் சென்னைப் 
ப் தியே வூக்கும் பதியாச் சொண்டு 
மதியுளோர் தினஞ்சிர வணிச் இட வாய்மலர்க் 
இிங்க.ங் சகம்புற மியாணீ யென்று 
தங்கு டுள்ளது மில்லதுஞ் சத்தே 
யென்று சுருக்கமா யெடுத்தெடுத் சன்பர் 
வன்றுயர் தீர மாறா துணர்த்துங் 
குலவு விஸ்வ குலஞ்செய் தவச்தி 
ணிலவ வு.இத.து நிகரிலா வாசான் 
றங்யெ சிலையே தானென நின்ற 
ங்கள் சுப்ப சாயசே கெனே.. 

 



&0 சாத்துகவிகள். 
  

இக்தூலா?ரியர் மாளுக்கருள் ஒருவராயெ 

மஃர-ா-ஸ்ரீ உறைழர் 

௮. ௧. றெ. பெருமாள் செட்டியா ரியற்றி.ப 

நிலமண்டில ஆசிரியப்பா, 

ஆர்கலி குழு மம்புவி யதனிற் 
கார்தரு மந்த காரம தகல 
விளங்கொளி விரிந் து யாவையும் வீளக்கு 
மஎங்கதி நிரவி யனையோ னாகிப் 
பிறப்பிறப் பளவு பிழைமூனி வெரப்ப 
மறப்போ டாசை மருவா மணிதிரு 
பகவதி பாதா சாரிய செனப்பகர் 
சசல கலையுணர் சங்கரா சாரியே 
பிரம குலத்திற் பெருந்தகை யாட் 
இரருள மச்கணல் லுண்மைசேர் தந்சே 
தான்வகுத் தருளிய தகைமைப் பீட . 
நான்சனு ளிக்இர பீட pox anus 
மகாகர பாச்இர சுவாமி மரபுளோர் 
சுகானு பவக்தசைச் சொலக்கேட் பவெந்தருள் 
சச்சிதா ஈக்ச சுவாமி டருண்மிகு 
மிக்சைமா ணவச னென்நியம் பிடவே 
வாதஇலா ஞானிசள் வளர்த் சமா தவமொட 
இீதிலா மாந்சர்கள் செய்தற் றவத்தின் 
பேதெலாக் இரண்டு பிறங்யெ தாமெனக் 
கூரவோர் மானவச் குப்பா யம்போர்த் 
தோர்விசு வகுலச் தொளிமிக விளங்கு 
மேர்தரு தினசா னெனவவ தரித்.ஜச் 
சென்னைமா ஈகரிற் சீர்பெற விளங்குவோன் 
நன்னய வாக்குள ௩னவ னெப்பிலா 
வேதாம் சத்தின் மேவச் துவித 
நாதாம் ௪ச்சை நன்றா யுணர்க்தபின் 
தி.ச்துவ மபெதர் தன்னை யுணர்ச் இடு



சாத்துகவிகள். ௧௧ 
  

மத்து விதது லனைத்து மாயெ 
கல்வி சசையில சற்பவர் நாள்ல 
மெல்ல நினைக்கின் மேவிடு பிணிபல 
வேணுநான் முறையை விதமா றிக். 
மானுடர்ச் கிரங்கிமுன் வழமுத்துசாச் இரமெலா 
மனனஞ் செய் தல் வழிதனை மருவுசல் 
கனவயர் வாமெனக் கருத்தினி லஓுன்னி 

யத் த வித.நா வனைசத்இனு முள்ள 
தத்துவச் கருச்சைச் சானே சுருக்க 
மிகவகம் புறவா சாய்ச்சி விளக்க நால் 
சகமது புகழ்கொளச் சாற்றின னம்ம 
கித்தமெங் கட்குறு நெறிதனை யுணர்ச் தஞ் 
Escort மனமூறு சுப்பரா யக்சோன் 
ஜிரணமும் பற்றிலாச் தீனா மவனிரு 
௪சணதா மரைமலர் தலைக்கணி வோமே, 

  

ம-ஈ-£-ஸ்ரீ மாயூம் அட்டாவதானம் 

சந். திரசேகர உபாத்தியாய ரியற்றிய 
அறுசீர்க் கழிநேடிலடி யாசிஜியவிநத்தம். 

சிற்ப நூலின் படிச்சாமு,ச் இரிக 
லின் படியுருவும் 

பொற்பு மமைக்குங் சைவல்லோர் புனை9ச் 
திரங்கட் குயிருளசோ 

கற்கு மியனூ லிலக்கியநாற் சகரைகண் 
டிருக்குங் சவிவலவ 

சொற்க மின்றிப் பாடியநா லுண்மைப் 
பொருள்பெழ் நிலவன்றே, 

எச் சன் மையதா யினுமயன்செய் படைப்புச் 
இணையொன் திலையதுபோற் 

சச. துமயமா மெய் நூல் டே்ந்து 
சென்னைச் இருஈசர்வாழ்



௧௨ சாந்துகலிகள். 

சுத்தன் விசுவப் பிரமகுல திலகன், 
சுப்ப சாயப்பே் 

முத்தன் மொழிநூற் ணைபகர மும்மை 
யுலக,ச் தினுமின்றே. 

அந்தா லதன்பே ரசம்புறவா ராய்ச்சி 
விளச்சு மெனப்படுமா 

லீந்நூல் படிப்போர் சேட்போர்ச ளியாவ 
ரேனு மிவர்தமச்குப் 

பன்னூல் வேண்டா துறவுதவம் பயில 
வேண்டா வேசாந்தச் 

தொன்னூ வளிகச்கும் பேரின்பத் தூய 
பதத்திற் ரூலம்குவரே, 

  

உறையூர் மகாவித்வான் வாணிபீடம் 
முசச்துவீரமாமுனிவர்கள் மாளுச்சர் ஷே, யூர் 

LD > AT = mo» ஸ்ரீ 

தொ. மு. நல்லசாமிப்பிள்ளை யியற்றிய 
இதவிகற்ப நேரீசை வேண்பா. 

எல்லாச் தென்றே யெழுந்த வனுபவத்தை 
யெல்லாருங் கண்டில் ?சமடையச்--சொன்ன 
வசம்புறவா சரய்ச்ச விளக்க வருதற் 
குகனே யெயர்க்குங் குரு. 

அறுசீர்க் கழீநேடிலாசிரிய விநத்தம், 
சுத். திமாங் கயிற்றில்வெள்ளி யாளரா வெனவுருவு 

© தோன்று மாபேரல் 
பெத் சமுடை யுலகமுணர்க் துணர்வொழித் திட் டருமறையின் 

பேற்றைக் கன்டிங் 
சத் துவிசச் சுவானுபவர் தன துருலென் றறிவுருவர 

யமையும் லீலைச்



சாத்துகவிகள். ௧௩ 
  

சு,தீ.தமாய்ச் சாட்டியநற் சுப்பரா யச்குருவே 
துணையா மன்றே, 

உறையூர் மகாவித்வான் வாணிபீடம் 
(திதுவீரமாமுனிவர் மாணாச்சரும், சதா பாடசாலை 

மானேஜருமாூயெ வித்வான் 

மஃ௱ nat = Us 

சதாசிவசெட்டியா ரியற்றிய 
நேரிசை வேண்பா. 

அகம$ழுஞ் சென்னை யறிவகுல)ச் துற்ற 
குகஞான சுப்பரா யக்சோன்--சுகமா 
சசம்பூறலா ராய்ச்ச விளச்சவரு தூலைச் 
சசம்புகழச் சாற்றினான் ரான், 

சேவ்குருசுவாமிகள் பாம்பவா 

உ ஃ ௩ ஸ்ரீ 

உறையூர், அருணாசல அசாரியா நியற்றிய 
அறுசீர்க். கழிநேடிலாசிரிய விநத்தம்: 

சேசம்பரவப் பரமநிலை செப்பியவே தார். தமெலாம் 
செளிந்த மேலோர் 

சுகம்பெறுமிந் இரபீடக் கரபாதீர சுவாமிகளின் 
தூயா தீன 

னிசம்பரமாங் சற்பிதங்ச ஞணர்விஸ்வ குலசுப்ப 
ராய வேந்த 

லசம்புறவா ராய்ச்சிவிளச் கப்பெயர்சொ எருநாலை 
. யருளி னானே, 

சாதீதுகவிகள் 
முற்றிற்று, 
வல்வை





4 

திருச் சிற்றம்பலம், 

eS Sib அரசாய்ச்சி விளக்கம்: 
ONO KL 

முகவுரை. 
த 

் உபாதி சதெம்ா௫யே எண்ணரிய உயிர்களுள் எ்ஞ்ஞான் 
௮ம் எங்கணும் நான் ரானென்னம் போதவடிகில்லாது நிக 
மும் உயிர் ஒன்றேனும் இல்லவே இல்லை. இல்லையாயி னும், 
அவ்வவவுயிர்சள்ர்கிய போதங்களுள், ஓர் கடத்துக்கு உபா 
சான காரணமாச இருக்கின்றது எந்த மட்பொருளோ அந்த 
மட்பொருளொன்றே எண்ணரிய கடபேசங்கட்கும் உபஈ 
தான கார்ணமாக இருக்குமாறு ஓர் போதத்துக்கு உபாதான 
காரண்மர்க இருக்கின்றது எந்த ஆசாரப் பெரும் போதமோ 
அப்போத மொன்றே rg. சோபாதிகமாகய எண்ணரிய 
போதக்கட்கும் உபர்சான காரணமாக இருக் திலங்ளுகின் றது, 
இஃது வறிய சொல்வாதமன்று, சுருதி யுக்தி அனுபவம். 
கட்கு ஒத்த அர்த்தவாத சம்மதம். இங்கனமிருக்கும் . ௮வ் 
வாதாரப் பெரும் போதமான, அதிட்டானுரோபக்கட்கு 
இயைந்த சுத்தாசுத்ச சகல கேவலங்கட்கு ௮திதமுற் இருக் 
கின்றது. அவ்வாநிருக்ெம், ௮ஃ.து அவகத்தாத்திரய மூத 
லியனவாச நிகழும் ௮ஞ்ஞான திசைச்சண் ஒடி எண்ணரிய 
சீவபோதமாகவும், இருவித சமாதிகளென்னும் ஞானதிசைக் 
கண் ஏகமாயெ செவபோதமாகவும் அசோப அதிட்டானங் 
கட்கு இயைந்து பிரகாடுக்கின்ற 5, இங்களம் பிரகாசிக்க



2 “அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம், 
  

ன்ற இவ்விருபோதமும் மை. ஆதாரமாகிய முகத்போத த் 
தின்பாலதன்றோ? அதனால், அவ்வாதாரமாகிய முதற்போத 
மானது தற்போத மெனப்படும். அதாவது, சானே சானுகிய 
போதமென்பதா மென்க. என்னை ? 

சோநபசாரம், 

**நீ.தீ.தியமா யேகமாய் நிர்மலமாய்ட் பூரணமாய்ச் 
௪த்.இயமாய் நின்றொளிருக் தற்போதஞ் - சுத்தரரய்ச் 
சித்தநிலை பெற்றவராய்த் தீர்க்கசென னத்சவரா 
யுச் தமரா யுள்ளார்க் குறும்.” என்றும், 

தாயுமானவர். 

சானான சன்மயமே யல்லா லொன்றைச் 
தலையெடுக்க கொட்டாது சலைப்பட் டாங்சே 

போனாலுங் கற்பூர தீபம் போலப் 
போயொளிக்கு மல்லாது புலன்வே Dea apr 

ஞானாகா சச் தஇினொ9 ஜேய மற்ற 
ஞாதுருவு ஈழுவாம னழுவி நிற்கு 

மானாலு மிசன்பெருமை யெயர்க்கார் சொல்லா 
சதுவானா லதுவாவா சதுவே சொல்லும்,” என்றும், 

வா சிட்டம், 

[“அகமகமென் றனைச் தயிரி னிடச்துமிரும் சன வரச 
மூரைப்ப தாகி 

நிசழொளியா மாத்துமதச் துவமான சொருப த்தை 
னைத்தல் செய்வார் 

திகறிதைய குகையுதையுச்- தேவதையை விட்டயலே 
சீய்வந் சேடன் 

மிசவரிய சவுச் துவத்தை Qué Am மணிதேடும் வேட்கை போலாம்,” என்றதும்,
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உபநீடதம், 

  
  

நானிவன்றா னவனென்றே ஈவின்றறியா தேயுழன்ற 
நாயி னேற்குத் 

தானமரு நிலையி துவே சாந்தவுப F135) SI 
தானே சானா 

மோனமொழி யிஐவெனுன் மறையினுப நிடச0.மா.நி 
ழ்டிவு காட்டும் 

ஞானகுரு தேசிகனை நாவகத்தும் பாலசத்து 
நவிற்று வாமே.” என்றும், 

கைவல்ய நவநீதம். 

ஞானங் சாரண மறிவுகாண் சாரிய 
நாமரூ பப்பேர்க 

ளான செப்படி யழிந்சதெப் படிபென 
வாய்குசல் பயனன்றே 

மான மைம்தனே நதீர்ச்சசொப் பனசகம் 
வந்ததும் பாராமற் 

போனது நினை யாமலுன் போத:மா;்ப் 
பூர்ணமா யிருப்பாயே.” என்றும், 

தத்துவராய[ பாடூதுறை. 

உள்ளது, போசமென் நூதேடா காள 
மூலகமோச் காளமென் நூதேடா சாளம் 
வெள்ள வெளிமீசென் நூசேடா காளம் . 
வேசஞ் சொன்னவண்ண மூதேடா சாளம்.” என்றும், 

“பூத்திவி கற்ப்ம றுக்கும ரெங்களூர் 
பூரண போதமே யானவூ செங்சளரர் 
வித் அம்வி ளைவுமி லாதவூ செங்களூர் 
விண்முதற் பூகம்வி ஊேக்சவூ செங்களூர்.'” 

என்றும் கூறியவாற்றாற் காண்க. மேற்கூறியுள்ள உயிர்களா கிய சரீவபோதத்துள், மக்கள் யாக்கையைப் பெற்று நிகழும்
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போதமாகிய உயிர்கள், முன்ஞான்.று ழை. சிவபோதமாகிப் 

பின்ஞான் று தற்போதமாதற்கு, வேதமாதா தனது இயற் 
கைக் கருணையினால் விரிர்திராரின்ற காண்டத்திரயத்துள் 
முடிவாகிய ஞானகாண்டத்துள்ளே முற்கூறிய 'இறாுவகையா 

யுள்ள சமா 'இகளில் முன்ஞான்று அகச்சமாதிக்கண் sone 

சாட்சி போதமாகவும், பின்ஞான்று புறச்சமாதிக்கண் சர்வ 
சாட்டு போதமாகவும் அகுமாறு, தாரன் உணர்த்திய இவ் 
விருவித சுவானுபூதியாகிய அரிய பெருஞ் செல்வங்களை எளி 
தி லுணரும் வண்ணம் அகம்பற ஆராய்ச்சி என்னும் இர்நா 

லானது வசனரூபமாக அமைக்கப்பட்டு இருக்கின்றது, இங் 
நனம் அமைந்த இர்நூல் முகவுரை உட்பட இருபது அத்தி 
யாயங்களா யிருக்கின்றது. அவற்றுள் 1-வது நமூகவுரை, 2- 
வது இறப்புப்பாயிரம், 8-வஅ சாட்டபேத ஆராய்ச்சி விளக் 
கம், 4-வது ஐம்பொறி ஆராய்ச்சி விளக்கம், 5-வது அந்தக் 

கரண ஆராய்ச்சி விளக்கம், 0-வது சவபோத ஆராய்ச்சி விள 
க்கம், 7-வது கூடஸ்த சைதன்னிய இலட்சியார்த்த விளக் 
கம், 8-வது துவைத சித்தாரோப ஆராய்ச்சி விளக்கம், 
0-வ.* துவைத இன்பாரோப ஆராய்ச்சி விளக்கம் ௮க இவ் 

வோன்பறதும் முதலாவது அகத்தாராய்ச்சி விளக்கத்தின் 
san உள்ளன. மற்றவை, 10-வது தேகமென்னும் சத்தார் 
த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம், 11-வது ௮வயவமென்லும் சச் 

தார்த்த ஆராய்ச்சி வீளக்கம், 12-வது மாமிசாதிகளென்லும் 

சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளச்கம், 18-வது மண்ணினது மகத் 
தென்லும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம், 14-வது மண் 
ணினது ஆல ௮ணுவென்லும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக் 
கம், 15-வது மண்ணினது சூக்கும ௮ணுவென்லும் சத்தார் 
த்த ஆராய்ச்சி கிளக்கம்,10-வது மண்ணினது சாரண ௮ணு 
வென்லும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம், ௮தாவதட.பர 

மாணுவெளப்பவெது, 1/-வ.து அருவபாவ ஆரகம்ச் விளக்
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கம், 18-வ.த ௪அர்ப்பூத குணிப்பொரு ளாராப்ச்ச விளக்கம், 
19-வது பிரமசைதன்னிய இலட்சிபார்த்தவிளக்கம், 20-வது 
அ.றிவானர்த ஐக்யானுபவ தற்போத விளக்கம், ஆக இப்பதி 
ஜென்றும்-ழை. 2-வது புறத்தாராய்ச்சிக்கண் உள்ளன, இன் 
நனமாக இருக்கின்ற இர்நூலின்கண் கர்மோபாசனாகாண்ட 
மிரண்டையும் கெளணமாகத் தழுவிச் சொல் ஓூன்றது. 
ஏனெனின் ? கர்மகாண்டத்தில் உயிர்கள் பழிபாவமென்னும் 
நியநெறிகளிற் புகாது மடல்கி அறகெறியிற் கட்டுண் டிரூத் 
தற்கு விதிநிடேதங்களையும், உபாசனா காண்டத்தில், அங்ங 

னம் கட்டுண்டொழுக முதாரந்த உபிர்கள் பின்ஞான்று அவ் 
வறகெறியில் ' முக்கியமாகப் புகாது அதைக் கெளணமாகத் 
தழுவிச் ச தநத.ர மிழத்தலென்னுஞ் சித்தசு த்தி வாய்ந்திருச் 
தற்குச் சரியையாதி மூன் தினையும் உணர்த்தி யிருக்னெறதா 
லென்க, இந்நூல் அவ்விரு காண்டத்தையும் கெளணமாகத் 
தழுவி யிருத்தலால் இவவிருதிறத்தருக்கும் எங்கனம் உடன் 
பாடாகுமெனின், இவ்விருவருள் கர்மகாண்டிகள் ௮வத்தாச் 
திரயங்கடோற௮ும் தூல முதலியனவாகிய உபாதித்திரயன் 
களை நான்கானென் ஐழுந்தியிருக்கும் மயக்சமான €வபோசதம் 
அஞ்சித்துங் குன்றாஅ முற்றும் விரிர்தவசாயும், உபாசனாகாண் 
மகள் ௮ச்சவபோதம் இஞ்டுத்தும் ஈடப்புறாது முற்றுங் குன் 
Aart மிருக்கினும், இவ்விருவருக்கும் எவ்விதத்தும் 
சீவபோதம் மற்றும் கெடவேண்வெது அவசியமாகலின், 
இவாக ளூடன்பாட்டிற்கு முரணின்றென்க. இவ்விருவரது 
போதமும் கெடவேண்டுவ தெத்.றுக்கு ? போதமானு முத் 
௮ம் விரிந்திருக்கும் கர்மகாண்டிகளே பின்ஞான்று உபாசனா 
காண்டிகளாய் நின் றஜொழுகும் தவத்தால் அப்பேதம் குன்றி 
யிருக்கப் போகிறார்கள். ௮ங்கனம் குன்௮ுதலே சாலுமன் 
ரோ? போதம் கெடவேண்டுமென்பா னேனெனின், இவ் 
விருகாண்டத்திற் குமேல் ஞானகாண்டமிருப்பது யாது செய் 
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தற்கு ? ௮வ்விருவா௫ போதமும் கெடச் செய்தற்சன்றோ? 
எங்கனமெனின், இவ்விருகாண்டிகளும் காமியத்தவம் நிட் 
காமியத் தவம் புரிவது யாதுக்கு? காமியத்தவம் இக சுவர்க்க 
போகமாகய சிற்றின்பத்தையும், கிட்காமியத்தவம் சாலோ 
காதி பதலிப் பேராகிய பேரின்பத்தையும் ௮னுபவி த்தற்கன் 
Cap? அன்றியும், இவ்வின்பப்பே நிரண்டும் யாருக்கு? உயிர் 
கட்செனின், உயிர்கள் போதசொருப மற்றவர்களா யிருக்கட் 
டுமே ! ௮ங்கனம் கூறுவா னேனெனின், கான் ரானென்னாத 
உயிர்கள் இன்றாகலின், மே. இன்பப்பே நிரண்டும் கானென் 
பதற் கென்னாது உயிர்சளுக்கென்்று முன்னிலை யாக்கக் 
கொள்வானேன் ? ௮௫௩னம் கொள்வதனால் கானென்னும் 

முக்கியப் பொரு ளின்ருக்கும் | Shen mp enon றோ உயிர்கள் 

வே.று பொருள்களெனக் கொள்ளலாம் ? ஆகலின், அவ்வின் 
பப்பே நிரண்டும் நானாகிய உயிர்களுக்கே என்க, உபாசனா 
காண்ட நெறிப்படி. கின்றுழிப் போக முண்டோவெனின், 
மேற்கூறிய மூவித போதங்களுள் அவர்கள் எஈ்சப்போ த 
'மற்றவர்க ளெனப்படுவர் ? சீவ&போத மற்றவெனின், உபா 
'சனகாண்டத்தி லிருப்பது சிவபோதரந்தாஞக்கும் ! ௮ச்சவ 
'போதமானது உபாசஞசாண்டத்தைத் தழுவிச் சாலோகாதி. 
பதவிப்பேரின்பத்தை அனுபவிப்பதாக்கும்! அக்ஙனமாயின், 
'சீவபோதமானது ஞானகாண்டத்தைத் தழுவி நிரசெயானம் 
தத்தை அனுபவிப்பதாக்கும்! இஃது விந்தையினும் விந்தை! 
இதுகிற்க,உபாசனகாண்டிகள்புரியும் தவமனை த்தம் ஈஈரார்ப் 
'பணமாயினும், அத்தவத்தை அடிமை யென்று புரிவதா ? 
'அஃதின்றிப் புரிவதா.? ௮டிமை யென்றே புரிவதெனின், 
அடிமை அீரெனப்புரிவது ? கானெனப் புரிவதன்றோயி <5) 
நனம் புரிவதனு லன்றோ,, “என்றும யன்றுகா னுன்னடி மை 
யல்லவோ”” என்றா ரான்றோர். இதனால், அடிமை ரானென் 
னும் போத சொரூபமாயிற் றென்க. மேலும், பேரின்பப்
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பேறு யாருக்கு? ௮ங்கனம் அடிமைப்பட்டிருக்கும் நானென் 
பதற்கள்றோ ? அடிமை கானென்பது சவபோதமா ? ௮ன் 
றிச் சவபோதமா ? சவேபோதமாகலின், அப்பேரின்பப் 
பயன் நானென்பதற்கென்றும் நான் அடிமை யென்றும் 
கொண்டிருக்கும் இவ்விபரீத போதம் எங்கே அகன்றது? 
உபாசனா காண்டி கட்குப் போதம் குன்றிமிருக்கள்றன 
முூன்ஞான்று கூறிய தெங்கனமெனின், தூலோபாதியை 
கானென மயக்க ஞான்று, இவ்வுபாதி காரணமாகத் தான் 
உபசரித்துக் கொள்ளுதலும், அங்கனம் உபசரித் தற்கு இயை 
நத சுகசாகனக்கருவிகளை எனதெனக்கொள்ளுதலும் குன்றி 
னசேயன்.றி, அடிமை யென்ப தப்பற்றியும் பேரின்பமென் 
பதைப்பற்றியும் ஏறியிருக்கின்ற யானென தென்லும் போ 
தீம் கஞ்சிச்தும் குன்றவில்லையே | அன்றியும், இவவுபாசனா 
காண்டி கள் பேரின்பப்பயனை எந்த நானாக நின்று புசிக்கின் 
றது? அவ்வுபாசனா இத்தாந்தப்படி, அடிமையாகிய சானென் 
Go Fast சார்போதனாகலின் ஏதோ ஒரு கானல்லாததை: 
நானெனச்சார்க்து கின்றல்லவோ புசிக்கவேண்டியது! தானே 
தானாக கின்றல்லவேி தானே தானாகத் தெளிர்த தெளிவின் 
படி. இருந்திடிற் சுகிப்பானென்பதும் சுசமென்பதும் ஏது? 
இல்லையே | அன்றியும், இவர்கள் தம்மால் உபாசி த்தற்கு 
இயைந்த உபாசனா மூர்த்தங்கள் தமக்கு எனது oa sor 
னுங் கிழமைப்பொருள்க எாகின்றனவர 9 அன்றி நான்: 
கானென்லுச் தன்மைப் பொருள்க ளாகின்றனவா $ எனது 
எனதென்றே பர்தித்துப் பூசிக்கின்றசால் அலைகள் நானெ 
ன்பது அன்று, எனென்பவைக ளாசன் றவெனின், இவற் 
௫ல் பூசிப்பான் கானென்பதும் பூசிக்கப்படும் உபாசனா மூர்த் 
தங்கள் எனதென்பதும் அகன்றன. அகவே, யானென்னும் 
'அகங்காரமும் எனதென்னும் மமகாரரமூம் கிஞ்சித்தும் ௮௧ 
ன்ற தன்று, அவ்வகங்கார மமகாரங்களை அகற்ற வேண்டு
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மென்றன்றோ 

யானென தென்னுஜ் செருக்சறு.்பான் வானோர்க் 
குயர்நத வுலகம் புகும்,” 

எனக் குறள் மகாவாக்கியம் பிறந்திருக்கின்றது. பிறந்துள்ள 
இவ்வாக்கம் இவ்விருகாண்டிகட்கும் அன் 2? ௮ன்றெ 
னின், கர்மகரண்டிகள் இக சுவர்க்க போகங்கட்கு இயைந்த 
தவம்புரிஞான்றும் எந்த மானாக நிற்பது? தாலோபாதி கானாக 
அல்லவோ? அவ்வினைகள் புரிஞான்றும் கானென்பது தூலோ 
பாதியாயினும் அவ்விரு பயனையும் அ௮னுபவிக்கு ஞான்றும் 
எந்த நானாக நிற்பது? இவ்விகபோகத்தைதக் தூலகானாகவும் 
சுவர்க்க போகத்தைச் சூக்கும கானாகவும் கின்றன்மே ys 
Gaps? இதபோல, சாலோகாதி பதவிப் போசங்கட்கு 
இயைந்த தவம் புரிஞான்.றும் எந்த கானாக நிற்பது ? தாலோ 
பாதி கானாகவல்லவோ 9 அவ்வினைகள் புரிஞான்௮ும் சானென் 
பன தூலோபாதியாமினும் ௮வ்வினைக்கியைகத பேரின்பப் 
பயனை அ௮னுபவிக்கு ஞான்றும் எந்த நானாக நிற்பது 3 தூல 

, தானுமன்னு சூக்கும கானுமன்று | இரண்டு மல்லாத ஏதா 
வோர் மேலாகிய சுத்தோபாதி நானாகவல்லவோ ? gramps 
லிய இம்மூன்று நானும் கானென்ப தல்லாதவைகளா? ௮ன றி 
நானென்பவைகளா ? கிஞ்சித்தும் சானென்பதற்கு இயைந்த 
வைக என்றதே! அன்றியும், சாக்கரத்துள்ள தூலபோதம் 
சொப்பனத்திற் குன் றிபிருப்பது எவர்க்கும் சகசமா யிருத்த 
லால், ௮ச்சொப்பனத்தில் இத்தாலபோதம் இல்லையெனப் 
படுமோ ? இதுபோல், உபாசனா வொழுக்கத்தில் முன்னிலை 
யாகார மு£திர்ச்சியால் இத்தாவபோதம் குன்றிபிருததலின் 
இஃதில்லாமற் போயித்னோ ? இருக்கின்றதே | இஃதிங்கன 
மிருக்க, இவ்விருகாண்டிகளுள், ஒவவொருவருக்கும் இது ௧£ 
னென வழக்கற்ற இலட்சியார்த்தமாகத் தெளியப்பட் டிரக்
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Sar Dp a Ei" வழக்கென்ப௮, பரிபாகமுதர்ச் wba எது 
நான் எ௮ு சானென் மெட்டுக்கால், கானன்றெனப்படும் gS 
தவக் குழாங்களுள் ஒவ்வொள்அம் நான் கானெனற்கு இயை 
வதுபோல் ே தான்றுக்தோறும், அதறுவும் முன்ஞான்று தத் 
தம் சொரூபங்களால் அமெனளவும், விவகாராலுபவங்களால் 
உண்டெனவும், பின்ஞான்று தாம் ததீதம் உபாதான காரண 
மெனப்படாமையால் அன்றெனவும், அல்வவ்வுபாதான, கார 
ணங்களையன் றித் தாமொரு முதலாகாமையால் இன்றென 
வும் ஆகின்றன, ஆகலின், இச்சான்குவித வ ழககுமயமாபுள்ள 
ஒவ்வோர் தத்துவத் தடி.ப்பும் ௮.றிவறியாமை. பேதங்களா 
கின்றன வென்க, கானென்னும் போதமோ இல்கிரு வழக். 
காயே அ௮றிவறியாமை கடந்ததாசன்று. என்னை ? 

“பொருளல் லவற்றைப் பொருளென் றணரு 

மருளானா மாணுப் பிறப்பு." 

எனப் பிறந்திருக்கின்ற இவ் வாக்கியா னுபவத்திற்கு எதிர் 
மழை யனுபவமா யிருப்ப தெங்கனம் கூடும்? எதிர்மறை யனு 
பவமாவது: பமுதையைப் பழுறையென்றுணர்ர் தின்புறுவது 
போல் கானெனலைக் தானென்றுணர்ர் தின்பூற்திருத்தலெ 
ன்க. எவரெவர் எவ்வெவ வினையையும் கான் நானென்று 

புரி தலும், அவ்வவ் வீனைகட்டு இயைந்த பயன்களை எ 
cer தன்று pars guru இவ்விரு போதானுபவங்கள் 
Berk ss மின்றியும், பந்தாகாமியம் பர்தசஞ்செத மிரண்டும் 
இனிவம்ூ FBG Ep கிடமின் றியும்,அவத்தாத்திரயங்கட்குச் 

£ஈத்திரமாய் நின்று பற்றப் பிராரத்வத்தைச்சழித்தக் 
கொண்டு வருபவரோ அவரவரும், கானென்பதை ஆராய் 
ந்த் தெளியவேண்டுவதின் ௮ | எனெனின், அவர்கள் ௮யலை 
ரன் கானென்னாதவர்க னாசலினென்க. வன்னை *
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தத்துவராயர் பாடு துறை, 

எநூன்செய் சவ். இலே ரூயன் தவப் பெருமையாற் 
பின்சாதி சமிந்தோமென் அந்தீபற 
பிரமமே யானோமென் றுந்தீபற,” 

என்பதனாற் சாண்க. 'இங்கனமாகத் தெளியாதார் எத்தி றத் 
தர ராயினும் அவர்கள் எது கான் எது நானென் ருராய்ந்து 
@ தளியவேண்டுவது அவியமாமென்க, ௮ந்த நானென்னும் 
பே பாதத்தை எவ்விதமாகத் தெளியவேண்வெதெனின் ) அகம் 
புறமில்லாத உயிர்க ளின்றுகளின், முன்ஞான்று அகத்துள் 
கியட்டிகளாக நிகழும் தத்துவக் குழாங்களை, அமெனவும் 
உண்டெனவும் அன்றெனவும் இன்றெனவும் நியதி களையப் 
பட்ட மூடிவில், அன்றெனற்கும் இன்றெனற்கும் பின்ஞான் 
றியையாத ஆமெளற்கும் உண்டெனற்குமே இயைந்து விள 
ங்கிய கூடத்த சைதன்னிய போதமாயும், பின்ஞான்று புற 
தீதுள் சமட்டிகளாக நிகழும் தத்துவக் குழாங்களை, மென 
வும் உண்டெனவும் அன்ரெனவும் இன்றெனவும் நியதி களை 
பப்பட்ட முடிவில் அன்றெனற்கும இன்றெனற்கும் பின் 
ஞான் றியையாத அமெனற்கும் உண்டெனற்குமே இயைந்து 
விளங்யெ பிரமசை தன்னிய போதமாயுமென்க, ௫ முதலாவது, 
கூடஸ்தபோதமென்பது அறிவே வடி.வாயும், இரண்டாவது, 
பிரம்போதமென்பது ஆனந்தமே வடிவாயும் நிற்றலென்ச, 
Basal cr போதானுபவங்களும் யதார்த்தமாகலின் சிற்சடக் 
கற்பனைகளைப்போல் தனித்தனியே நின்று அன்னியோன் 
னியாபாவ மெப்தாது ௮றிவே ஆனர்தமாயும் ௮னந்தமே 
அறிவாயுமீ ஐக்கயமுற்றிருக்கும் இவ்வித போதமே மேலா 
en தீற்போதமா மென்ச.. இத்திரிலிதானுபூதி போதங்களை 
யும் எளிதி ஓணர்த்து தற்கே இந்நால் அகம்புறவாரர்ய்ச்சி 
லீளக்கம் சன்னும் காரணப்பெயாகொண்டு Cashier Ge
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இன்றது. இங்கனம் வெளிப்பட்டி ருக்கும் இர். நால் பரிபாஇ 
கட்கன்றி ஏனையர்க்குப் பயன்படாது.பரிபாகிகளாவார்,விடப 
முதலிய அ௮தபச்ச சதுட்டயத்துள் PT பாகமாயுள்ள ௮தி 
காரிகள், இவ்வதிகாரிகள.து பரிபாகமாவது: நிச் தியாகித்திய 
வதீத விவேகம், இகமுத்திரார்ச்.௫ பலபோகவிராகம், சமாதி 
சட்கசம்பத்தி, முமூட்சுத்துவம் என நான்குமாமென்க, ௮வ 
ற்றள் நித்தியாநித்தியவத்து லிவேகமென்பது, கா.ற்பொழு 
அம் உண்மையைக் , தழுவி இலங்குன்ற அகமென்னும் 
ஆத்மசொரூபமே நித்தியமென்.றும், அந்த ராற்பொழுதும் 

  

இன்மையைச் தழுவி இலங்குன்ற அனாதிமாவாகய சிவே 
ச௪.ர் சகக்சொருப மனைத்தும் அமித் தியமென்றும், சுருதிக் 
இயைக்த யுத்திக்கொத்துத் ே தர்ர்திருக்கும் தேர்ச்சியேயா 
மென்ச, இகமுத்திரார்த்த பலபோகவிராக மென்பது, இம் 
மை மறுமைக்கண் வரற்பாலனவா௫ய தால சூக்குமோபாதிக 
ளாயுள்ள கானாவித போகங்களிலும் முற்றும் விரக்தியாகிய 
தோட திருட்டியா மென்க், சமாதிசட்சசம்பத்தி. என்பு, 1- 
வது முன்னர் விரக்தி தோன். றியவற்றுள் மீண்டும் ஒவ்வோர் 
ஞான்று இச்சை செல்லுதி மனம் முதலிய உட்காணங்கள் 
னுர்கெறியிற் செல்லாது நிற்குமாறு தீடுத்துக்கொண் டிருச் 
தலும், 2, வது பின்ஞான்று புறக்கரணங்கள் முன் பழக்க 
கெறியிற் செல்லாது நிற்குமாறு தடுத்துக்கொண். டி.ரூத்த 
அம், 8-வது தத்தமக் கியைந்த கருத்தியங்களை நாளுக்கு 
நாள் சிறுகச் சிறுகக் குன்றச்செய்தலும், 4-வது சுகுதுக்கள் 
கள் மிகுதியாக வரினும் அததன்வசமுமுஇிரு 55 gi, dag 
'சிரவணுர்த்தங்களை விடாது பாதுகாத்.தக்கொண் டிருத்ச 
அம், 0-வது தமது சொரூபத்தை விளக்கும் பிரபல சுருதிக 
ளிடத்.அம் கட்மைபோன்ற அப்தரிடத்தும் ஆப்தாங்க தான 
சத்பாவ முற்றிருத்தலுமா மென்க. முுூட்சுத்துவமென் 
பத, அசுற்பற்றுச்கள் புறப்பற்றுக்க எனை த்தையும் ஒருங்சே
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விட்டுத் தன்னை யுணர்தற்கியைந்த அதிதீவிரதர முற்றிருக் 
தீலாமென்ச. நாம் கல்வி கேள்வி முதலிய மிக்க .௮ரிய வித் 
தைகளால் எத்துணைச் இறப்புற் திருக்கும் மக் ௪ழுத் 
இக்கண்ணின்று விழித்ததுமுதல் மீண்டு மொடுங்குங்காலும் 
ஈமதகத்தில் நிகழும் ஒழுச்சமானது காமரூபமாகிய அவன் 
அவள் அது முதலியவற்றை மெய்ப்பொருளெனவும் இன் 

பு.!ருவெனவும். மயங்கி ௮வற்றை விடாமல் றுகரதலுக்குச் 
சற்.றும் காணமுராது இதற்குமேல் ழை. கல்வி கேள்விகளுக் 
குப் பயன் தோல்வி : வெற்றிகளையன் றி வேறே யின்றென 
நம்பி ஈம்பி இறுமார் இறுமாந்து விவர்த்தமுற் றிருக்கன்ற 
தால், "டை. முஷட்சுக்களது அதிதீவிர எழுச்சிக்கியைந்த 
அகத்தில் நிகழும் ஒழுக்கம் யாதெனின் தல்மரணை வாய்க்கு 
மளவும், அதாவது ததாகாரமாகுங்காறும் ஐயவெழுச்சியும் 
இ ராமையுமாம். 

, அவையாவன, சாக்கிர முதலிய மூன்றவத்தைக்கண்ணு 
முள்ள தூலமுதலிய காட்செளை யுணர்ந்து வருகின்றதும், 
அவ்வலறஜ்ர லுண்டாம் இன்ப துன்பங்களை விடாது :நகர்த்து 
வருகின்றதும் காமன்றோ? அங்கனமாகய ஈமக்கு இங்ங்னம் 
காணப்படும் இத்தேக முதலிய உலசமியாதெனவும், எத்து 
ணையதெனலும், . எவ்கிடத்ததெனவும், எதுகாறுமெளவும், 
ஈமக் பேதமுத்றிருக்ன்றதர ௮ன்.றி அபேசமுற் “நிரு, 
க்கின்றதா? எனவும், பேதமுற் நிருக்னெறதெனின்' . ஓர் 
ஞான்றேலும் உபாதித்திரய பாவமின் றி நாம்வேருய்த்தனி தீ 
திருக்திருக்ச .வேண்டூமெனவும், அபேசமுற் ;நிருக்கன் ௧ 
னின், அவ்வுபாதித்திரயங்களில் ஒன்றேனும் காமென்ட்பட 
வேண்டுமெனவும், கானென்பது பொருளா? குணமா? ௦ தர 
ழிலா.எனவும், பொருளெனின் யாது பொகுளெ௨ப்படுழே 
வும், உ&ருவப்பொருளெனின், சாக்கெத்தில் ஈம்மாலுணர்ப்
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பட்ட தூலவடி.லம் நாமாகவேண்டூமெனவும், ௮ருவப்பொரு 

ளெனின்,௮ஃதும் சுழுத்திக்கண் ஈம்மாதுணரப்பட்ட gare 
வடிவம் காமாக வேண்டுமெனவும், உருவாருவப் பொரு 
'ளெனின், ' ௮லதும் சொப்பனத்தில் ஈம்மா அணரப்பட்ட் 
சாயாவடி.வம் நாமாக வேண்டுமெனவும், அன்றியும்) சித்துப் 
பொருளெனின், அல்த.றிவெனப்படும், ' ௮றிவென்பதுதா 
ளெனின், அஃது தொழிற்: குணமாக வேண்டுமெனவும், 
அன்றியும் ௮த்தொழிற்குணம் pan Mon gta (வேண்டுமென 
௮ம், :அவ்வறிவாகய தொழிற்கண மொன்றினதாயின், சாச் 
இராதி மூன்றவத்தைக்கண்ணு மிருந்துணர்ந் தனுபலித்துச் 
கொண்டே வருன்ற முதல் சாமின்றி வேறொன்றாக. வேண்டு: 
மெனவும், காமென்பது குணந்தானெனின், அஃதும் ஒன். 
தனதாக வேண்டுமெனவும், உபாதி குணர் தொழில்கள் ஈம் 
முடையனவா யிருக்க, காம் எந்த முதலினது குணக்தொழி 
மெளப்படுமெனவும், ஈமது உபாதிகுணச் 'தொழிலென்பது 
முறையே தூல சூக்கும கா.ரணமென்னும் மூன்று சரீரங்க 
ளும் சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தியென்னும் மூன்றுகுண 
ங்களும், பிர்விர்த்தி நிவிர்த்தி என்னும் இரண்டு .ஜொழில்க 
ரூமா யிருக்கின்றன,” இங்கனமிருக்க, நாம் என்ன 'நிலைமை 
த்தாயிருக்கன்றது, இதுகான் இதுகானென வழக்கறக் கண்டு 
ண் டின்புமுக்காறும், மாமொவ்வொருவரும் எந்த நாளுக 
விருக்கின்றது? தணைபாலிட முதலியவைகளுள் ஓவ்வொரு 

நானாக லிருக்கன்றதர்? ௮ங்கனம் கூடாதெனின், 'பின்ன் 
ன்று எந்த நாகை விருக்கன்றது? எந்த காசு இருச்சிலும் 
அந்தந்த கானும் .மாறிவீடுன்றதே | ஆகலின், எதுகான் எ.து 
கானெனத்-தேடுதற் இயையவேண்டுமே]! ௮ங்கனீம் ஈம்மைத் 
தேடாது எதைப் பொருளெளவும், இன்ப்ருவெனவும் கரு 
இ. 'தேடுன்றஅ. அயலைத் தேடலாமெனின், அயலைத் தே 
Chante ச் தேடியரமிற்று? கள்ளை ச்சேடிச் கண்டுபிடித்த
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பின்ஞான்றன்றோ அயலைச் தேடவேண்டும், ௮ன்தியும், அய 
லென்பதற்குப் பொருள் கஇஞ்சத்தேலும் இல்லையே! தன் 
னைத் தேடிக்கண் டின்புற வகையறியாது, அயலைத் தேடிக் 
கண் டின்புறுதற்கோ இதுகாறும் மக்சளியாக்கையைக் கொ 
ண்ம்கொண்டு வந்தது [| இச்சிறர்த விவேகத்துக்கு ஏனைய 
ஆக்கைகள் சாலுமன்றோ ? நாம் உருவமுதலிய உபாதிகளுள் 
ஒன்றை நானாகச் திடமுற் நிருப்பதே முதர்கோணலாயின், 
அதற்குமேல், வருணாச்போம முதலியனவாகய கற்பனைக 
ளால் நானின்னான் கானின்னானென்று உள்ளபடியே ஈம்பி. 
நம்பி இறுமாந்துகொண் டிருப்பது எத்துணைக். கோணலென் 
ub, Damar முற்றும் கோணலுற்றிருகத்தல் என்ன விவே 
கமோ? இவ்வாறுள்ள கோணல்களுக்கு மனத்தின்கண்ணும், 
முகத்தின் கண்ணும், வாக்கின்.கண்ணும் இஞ்சத்தும் -துக்கக் 
குதிக ளில்லா தவரை அரிய ஆப்தரென வறும்புண்ணி லிப் 
போல் மயங்கி யடுத்தல்: என்ன விவேசுமோ. தெரிலலம்! 
அன்றியும், 

சே॥்நபசாம், 

“சன்னைத்தான் 'நேடாச் சதிகார ரேன்பிறந்தா 
ரன்னதீதால் வந்தவுட லார்தாமார் - மூன்ன£ம் 
விடுத்தவுட லெத்சனையோ மீண்டுமீண் டின்பா 
வெடுச்சவுட தூறு யிரம்.” 

என அறிவுறுத்தி யிருக்கின்றார்களே ? இதுகாறும் மேன் 
மையைப் பயக்குவதாக விடாது நிகந்துவந்த ஈமது இச்சா 
Gas Shaws எனைத்தும் ௮வலமாய்ப் போயிற்றே! எழ' 
நான் எது நானெனத்ே தீடும் இவ்வெழுச்பொனது உதித்து. 
மேலிடவில்லையே | ௮ஃது மேலிட்டாலன்றோ, அவத்தாத். 
தி.ரயங்களுக்கு லீலட்.சணமுழ் திருத்தற் மையும், ௮ஃது
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இயைர்சா லன்றோ, பிரகிர்த்தி நிவீர்த் தியின் நி. இருத்தந் 
இயையும். அம்கனமிருக்னென்றோ, சித்தம் நிலைத்திருத்தற்' 
இயையும், அஃது நிலைத்தாலன்றோ,பின்ஞான்று காம் வெளி 
ப்படுதற் கியைந்த நிட்டையெனக் கூறுவ ர.நிஞர். இதற்சூ 
நாம் என்ன செய்வோமென் ஜிடைவிடாது அழுதகண்௪ ணும் 

இந்தையு முற்றிருத்தலா மென்க. 

முகவுரை முற்றிற்று, 
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டே 

திநச்சி நிறம்பலம், 

அகம்புற அராய்ச்சி விளக்கம், 

  

க ணகைவவயக் வயா 

பாயிரம்; 

அலை 
வேண்பர், 

சோநப வணக்கம், 

சோ திம்ய மாம்வெளியே தோற்றுசக €வபசக் 
கரதியாய் நிற்கு மறிவுருவை - யேதமீன்றி 
நன்கிறைஞ்ச நிற்றற்கு நானதுவா வென்ன்குறை 
Wer sors வேறொன் நிலை, (௧) 

மகான்கள் வணக்கம், 

தத் துவங்க ளெல்லாந் தமதுருவ ம்ன்றெனவுந் 
Ss Fawr தம்மியல்பு தாமுணாந்து - தீத. துவங்க 
டம்மையன்்.றி யின்றெனவுக் தாந்தெளிக்தோர் மென்கழலை 
மீம்மையினம் பற்கே இடர். (௨) 

த்நவணக்கம், 

மன்னு மரைழூடிவின் மாசின்றி நின்றொளிரு 
மூன்னற் சரிய வொருவெமே - பன்னுதற்குச 
சச9சா ஈந்சனெனச் தானுதஇத்த சற்குருதர் 
ளுக்டசமாச் சொண்டீசமே யோர், (௩)
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Ohare 
தேளிந்தோர்க்த உரைத்த நன்றேளல், 

ஞானதனு லாயினர்க்கு நாட்டியசன் நிந்தூலஞ் 
ஞானதனு வாயிலகு நாத்இிகர்ச - ணுனெனலை 
ஈன்குணர்ந்தில் இன்புறற்கு நாட்டியசா லெங்வமிலை 
நன்மதியோ சேர்பார் நயந்து, (௯) 

டுந்தூல் சதுஃவேத மகாவரக்கீயங்களின் 

அனுபலழடிவை எடந்தாளு மறைமைகள் 
இனையவேனல். 

காண்பனைத்தும் பொய்யெனமுன் சாட்டா இப் பொய்மைசளை 
மாண்பாம்பின் பிர்மமென்னோம் வண்மையசா - யாண்மையெனு 
மப்பிரம மேயாவு மாமென்னா சப்பிரம 
மொப்பிகா னேயென்னோ மோர்ந்து. 

ந்தால் 
தானேதாகைநீற்குமகம் போநளாகலாதற்த ஒன்றுக்கொள்று 

உயர்வுற்று நிகழப்படுநீ துவிதழதலீய ழன்றினது 
டஓலக்கணங்க வினையவேன்றும், பின்னர் 

அம்ழன்றும் ழடிபிற் கயைந்த 

தன்றென்றுங் கூறல். 

திரிபொருளு நிச்யமெனச் தேர்ந்சமரு ணீங்கச் 
திருக்குத் திரிசயமாச் தேர்ச - விருந் துவிசக் 
சோன்றுமனைச் அந்தன்பாற் ரோற்றரவாச் தேர்க் இலக 
லான்றவிசிட் டாத துவிச மாம். 

இதுவுமது. 
தோற்றமெலாக் தன்னுருவாத் தோன்றக் Sens eb ss 
சாத்தரிய சின்மயமாச் சாஜொளிர்சன் - மாற்றரிய 
வத்துவி,ச மாகுமே யான்ற வசமென்ன் 
ஒித்தனையு மல்லவா மே, 

(௧0) 

(௧௧) 

(su
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இந்நால் ஜானகதப் பிரந்தியட்சத்திற் கியைந்த 
சரீயை கிரரய யோக சாதனங்கள் இனையவெனல், 

சோன்றும.ப லத்தனையு சோற்றமா சச்சரைத்த 
லான்ற சரிபையிதிங் காகுமே - சோன்றுமெலாக் 
தோற்றமேன நீங்கயெது சொதரா ஞனெதுவென் 
ரூற்றலுற னற்கிரியை யாம், 

இதுவுமது, 

தனைத்தேுக் சேட்டத்தாற் ருனுமில காதாங் 

சனைத்தபலி லுஞ்சற்று மாழா - அனற்கியைத 

வில்விரண்டின் மதியநிலை பெய்தி நிலைத் திருத்த 

லெங்வ.பிலா யோசமசா மே, 

இந்தந்த மேற்கோளாவது இனையவெளல், 

எடிரண்... தாகுமே யேய், சவொன்று சானாகு 
ேடயலொன் ரா சிவந்து சொன்னே ட்டை - நாடியிவ 

ணோஇனதா லீரநாலை பொவ்வொருவர் தானாதற் 
சே.கி,2,ந0( சென்று மிடர், 

இந்நூற்கதிகாரிக ளா வாரு மாகாரும் 
இனையரேனல். 

எப்பா வனைக்கு மிபையர் இருசென்று௩். 

த்ப்பாம னிட்டைதனைச் சாிப்பா - சொப்புமா 

நேற்பரிந்தூ லநநிட்டை யேலாத வேழையர்க 

ளேற்பரோ வெஞ்ஞான்.ஏ மீகக. 

பாயிரம் முற்றிற்ற. 

௪777 லு 

(௪௩) 

(௧௪) 

(௪௫) 

(க
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ஜென் மயக்க அழுந்தி இருக்கும் ே தீகோகமும் ஆம். அவ்வத் 
தேகோகங்களால் வந்த அகத்தின்கண் சத்சடபேதங்களாகிய் 

வியட்டி யதிவறியாமை அடக்குகளையும், ௮ள்கனமே புற்ச் 
-தின் சண் .சிற்சடபேதங்களாகிய சமட்டி, ய.றிவறியாமை 20 
க்குகளையும் அராயவேண்டியவா று ஆராய்ந்து தெளிர்த தெளி 
வின்புடியே கின்றிலங்க லேண்டுமென்க, தேகோகத்தால் வர் 
திருக்கின்ற அசத்தும் புறத்து முள்ளனவற்றை ஆராய்க்து 
தெளியவேண்டு மென்பது எற்றுக்செனின்; உயிர்களாகிய 
ஒவ்வோர் போதமும் இதச்தேக மு,சலிய விடயங்களின்மேல் 
யானெனவும் எனதெனவும் வந்து விழுத்திருக்கின்றசா ? 
அன்றி வேளொன்றின்மேல் வந்து விமுந்திருக்கின்ற தா? விட 
யங்களின் மேலேயே வந்து விழுக்திருக்கன்றதெனின், அன் 
காங்கும் ௮வ்வப்போதமாகிய நாட்டம் இவ்விடயங்கள் மேல் 
oe 7 விழுக்திருப்பானேன் 1? காணப்படுகின்றசா லெனின், 
காணப்படாத விடயங்கள் மேலும் வந்து விழுவானேன் 7 
அவ்விடயங்கள், ராம் முன்ஞான். று தூலமாகத் கண்டதன், 
அம் கேள்வீயிஞ்லும் சூக்குமமாகவேனும் காணப்படுகின்ற 
தாலெனின், ௮ங்கனமே போதமாகய தன்னைத்தான் கேள்வி 
பிண சேட்டிருக்கின், தன்னை காடவேண்டுக்தானே ? ௮ப் 

போகம் காமரூப மன்றாகலின் நாடவேண்டுவ தின்றெனின், 

நாம ரூ.பங்களையே நாடவேண்டு மென்பதென்னை P அவகர 

லன் மிச சுகேசதயம் வேறொன்றா லின்றெனின், கேவலாவ்தி 

சைபாயெ சுமுத்திக்கண் சுகோதயம் இன்தெனப்படட்டும் ? 
ஆங்கு சுகமென்பறும் தக்கமென்பதும் இன்றிய சூனியமா 
யி.நக்கின்றெனின், யாவரும் நித்திரையைத் தேடுவர் 

சேன்? இச்சகலாவத்தைக்கண் அமைதியும் ் அல்ல்லும் 

இஞ்க்கன் றதால் இவ்விரண்டில் Mra மாத்திரம் துணிக் 

3 தற்சேயன் றி அனைதியாயெஃசுகோதயம் தணிர்திருச் 
ததிகன்று?: இங்கன மிருக்கச் சுழுத்திக்சண் சுகோகயமென்ப்



22 சிகம்புற் ஆராய்ச்சி விளக்கம், 
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தேது ? விழித்த பின்ஞான்றன்றோ ? ௮ஃது சுகமயமென் 
றறியாமையினாரற் கூறுகன்றது. அகலின், சுகோத்யத்துக்குச் 
சகலாவத்தையாயெ  இர்காமரூபங்களே யன்றி வேறொன்.நு 
மில்லவே இல்லையெனின், இச்சசலாவத்தைக்கண் இருபாகத் 
தில் ஒருபாகமாதிய அல்லல் தணிர்திருத்தலே aan gus 
மென்றா லென்னை ? உறக்கத்தால் ௮ல்லல் கணிக்கப்படின், 
அவ்வுறக்கஞ் சுகோதய மென்னலாமோ 7 எவ்வெச்சுகங்க 
ளும் இச்சாக்கிராவத்தாச் சுசுத்தினது லேசங்களே யன்றி 
வேறென்ப தன்றெனின், இவவிடயங்களை நாடும் போதமா 
னது தன்னை நாடுழிச் சுகமென்ப தின்ராமோ ? ௮ப்போதக் 
தோன்றும் பொருளாயின் தன்னை ஒருவாறேலும் காட வே 
ண்டியதே | முற்றும் தோன்ருமையைப்பற்றி நாடவேண்டுவ 
தின்றெனின், காம் நாடுதற் வைர்த இவ்விடயங்கள் கார 
ணமாகச் சுகம் வீளைவதாயின், அச்சகம் இவ்விடயங்களின் 
பாலதா ? ௮ன்றி இவ்விடயங்களின் மேல் வந்து விழும் போ 
தத்தின் பாலதா? இவ்விடபங்கவின் பாலதேயெனின், 

பீரபுலீங்கவிலை, 

விருப்பு வெறுப்புரு வாம்விட யத்தோ 
டி.ருக்கு மயச்சக மென்பதி லாமற் 
பரப்பி மத்தியல் பார்ப்ப செடிக்குச் 
தெரிச்தரு ளென்றுரை செய்து துஇத்தான்.” 

எனச் கூறியிருப்பானேன் ? இவ்விடயங்கள் ௮வ்வண்ணமா 
கவும் இருக்கள் ர தியல்பாமெனின், டி. நூலின்கண் மயக்க 
மாகிய சச மென்பானேன் ? .விடயங்களுடைய இயற்கை 
அங்ஙனமு£ மிருக்கன்றதா லெனின், இவலிடயங்கள். மயக்கு 
இறெதுமுண்டா? உண்டெனின், இலைகள் சித்தப்பொருளாக 
வேண்டுமே? சித்துப்பொரு என்செனினும், எஞ்ஞான்.தம் 
இவகீடயங்கள் விருப்பு வெறுப்புருலாக இயற்கையாக ௨௬
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ஏன்றசே இதற்கு பார் என்ன செய்வதெனின், விடயங்கள் 
ஒன்றுக்கொன்று எதிர்மறையாகய குணங்களை ஏற்பத் 
டா ? எதிர்மறையாவது மை. விருப்புரூவாயும் வெறுப்புரு 
வாயும் உபேட்சை யுருவாயு மிருக்வ்றன. இவற்றுள் உபே 
ட்சையாவது விருப்பு வெறுப்பிரண்டு மில்லாமை, ஓவ் 
வொரு விடயமும் எதிர்மறைத் தன்மையை யேற்றதன்று, 
ஒன்று, விருப்புருவாயும், மற்றொன்று வெறுப்புருவாயும், 
மற்றொன்று உபேட்சையுருவாயு மிருந்து கிகமுனெ.றதாமெ 
னின், ஓர் போதத்துக்கு எவ்வெவ் விடயம் விருப்புருவா 
யிருக்கன்றதேோ, அவ்வவ் விடயமும் மற்றோர் போ SEBS 
வெறுப்புருவாயும், எவ்வெவ்விடயம் வெப்புருவா யிரச் 
கள்றதோ,௮வ்வவ் விடயமும் மற்றோர் போதத்துக்கு விருப் 
புருவாயும் இருப்பானேன் 1? அன்றியும், இவ்விரு தன்மைத் 
தாசிய அவ்வவ் விடயமும் மற்றோர் போதத்துக்கு உபேட் ' 
சை யருவாயும், இவ்வுபேட்சை யுருவாெ ஒவ்வோர் விடய 
மும் மற்றோர் போதத்துக்கு .டி. விருப்பு வெறுப்பி.ரண்டி. 
லென்றாயு மிருப்பானேன்? இஃ,கன் றியும், ஐர்போதத்துக்கு 
எவ்வெவ்விடயம் விருப்புருவா மிருக்கன்றதோ அவ்வவ்விட 
யமே அப்போதத்துக்கு வெறப்புருவா யிருப்பானேன் 7 ஓர் 
போத்த்துக்கு எவ்வெவ் வீடயம் வெறுப்புருவா யிருக்க ற. 
தேர் அவ்வவவிடயமே அப்போதத் அக்கு விருப்புருவா யிரு 
ப்பானேன்? ஓர் போதத்துக்கு விருப்புருவா யிருக்கும் ஞான். 
றே, பற்றோர் போதத்துக்கு வெறுப்புருவா யிருப்பானேன்? 
ஒர் டோதத்துக்கு வெறுப்புருவா யிருக்கும்.ஞான்றே, மற் 
ஜோர் போதத்துக்கு விருப்புருவா' யிருப்பானேன் 1: ஓர் 
போதததுக்கு எவ்வெவ் விடயம் விருப்பு வேறுப்புருவ 
மிரண்டில். எவ்வுருவா'.யிருக்கன்றதோ அஞ்ஞான்றே மற் 
“வீறார். போ்தத்துக்கு -உபேட்சை யுருவா யமிருப்பானேன் 
தர் போதத்துக்கு எவ்வெவ் விடயம்: உபேட்சை By Gaur
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மிருக்கன்றதோ அஞ்ஞான்தே மற்றோர் போதத்துக்கு 
விருப்பு வெறுப்புருவ மிரண்டில் ஒன்ரு யிருப்பானேன் £ 
அன்றியும், ஒவ்வோர் விடயமும் முன்ஞான்று அவ் விரு 

ப்பு முதலிய மூன்றி லொன்றாயும், பின்ஞான்று அம்மன் 
நில் மற்ரொன்றாயும், மற்றோர் ஞான்று அம்மூன்றில் மற் 
றொன்றாயும் காணப்படுன்றமையால் இவவிருப்பு முதலிப 
மூன்று கிலைமையம் யாதின்பால தெனப்படும் ? அவ்வவ் 
விடயத்தின் பாலதெனின், அததுவும் விருப்பும் முதலிப 
வைகளால் மாறிக்கொண் டருக்ச வேண்டுமே ! தத்தத் 
சொருபம் இஞ்சித்தும் மாறவில்லையே ? இருந்தபடி யிருக் 
இன்றதே. எங்கனம் இவைகள் இப்பிறழ்ச்சியை ஏற்கன் 

psi? இல்லையே? இதுகாறும் இப்பிறழ்ச்சியை ஏற்றி 
இயங்கும் இயக்கத்துக்கு முதலியா) சன ஆராய்க்து ம்? 
அண்டா? இஞ்சித்து மில்லையே? இதற்சென்செய்துக் ? 
எஞ்ஞான்றும் இப்பிறழ்ச்சியை ஏற்று வரற்பாலது இவ்நிட 
யங்களை யன்றி வேழொன் ௮ுள தாகக் கண்டி லமே யென்னின், 
இவவிடயங்கள் ஒவ்வொன்றும் இருப்பெனப் பட்டதா? 
YO இன்மையெனப் பட்டசா? இருப்பெனப் பட்டதே 
னின், இன்மை யென்பது எவ்வண்ண மிருக்கின்றது 8 அன் 
மை யென்பசை உற்றிருக்கின்றதெனின், இருப்பெள்பது 
ஆமென்பதை யுற்நிருக்கவேண்டு மன்றோ? ஒவ்வோர் நிடய 
மும் இருப்புள்ளதெனின்; ஆரசாய்ச்சிக்கண் அன்மையென 
வும் இன்மையெனவும் முடியாது மெனவும் உண்பெனவும் 
ஏற்கட்டுமே ? ஒவ்வோர் விடயமும் தோற்றும் சோற்றத் 
தால் ஆமெனவும், அவ்வக் கோற்றத்திம் கியைந்த வீவகாரா 
னுபவத்தால் உண்டெனவும், தத்தமுபாதான ஏரணம் 
காமாகாமையால் ௮ன்மையெனவும், soar ere 
ணத்தை யன்றித் தாம் வேருகாமையால் இன்பை/யெனவு 
மிருக்கின்றது. இங்கன மிருச்சனெ.றமையின்;
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சீவகாநஷிய விளக்கம், - 

உண்டில்லை யாமல வென் றோர்கான்கு மேலாமற் 
சண்டடொரு ளொன்சேனுங் சரட்டாசார்ச் - குண்டோ 
குரச்,தூவந்தான் வல்லீர் குளறிவழி தற் கோ 
பெருத்தகுரு வென்றுசொண்ட பேர் 

எனக் கூறியிருக்கின்றது. அன்றியும், 

ஜானவஃகிட்டம், 

‘. “இல்லதன்றுண் டல்லவறி வில்லாவுருவி ov Day 7532 
மல்லவான்ம வுருவுமல வயலன்றுலக மெனகினைவாய்.” 

என்றுங் கூறியிருக்கின்ற. இங்கனம் இருக்கும் இவ்விடய* 
களைத் தூல மதியினால் நாடுதலை விட்டுச் சூக்கும மதியினால் 
சாய்வேண்டுமே 2 அங்கன மாராய்ந்து தெளியாதழி ) Gop. 
தகோகம பக்க மெவ்வண்ணம் அகலும். இதுநிற்க, தேகோச 

மென்பது கேகத்தை கான் கானென .மயங்கி யழுந்தி யிருப்ப 
தாயினும், அவ்வத் @ தகுதி இன்மேல் நான் நானென வந்து 
au விழுந்த: முந்திய அவ்வப் போதமானது எங்கிருந் தெ ps 
sg)? அதை? யனுஞ் சற்ரா௫க்குதும். எங்கனமெனின்,; அம் 
map yin yale Oar முச்சகளும் சடவெழுச்சகெ என்று, 

சித் தாகி நினைவெழுச்சிக ளாகலின் இவைகளெழுதற் காதார 
மென்பது எப்பொரு ளெனபபடும் ? அவ்வாதாரம தத்தும் 
பொரு என்றாயின், அதில் நின்றும் எழுந்த எ முச்செளாகய- 
அவ்வப் போ த ங்களானது சித்தம்சங்களா யிருக்குமா? ௮தா 
வது நினை வாகிற சங்கற்பவெழுச்ிகள். இவைகளிங்கன மிருக் 
சன்றமையின் அவ்வாதாரம் சித்துப்பொருளென்டீகற்கு முர 
ணின் ௮.அச்சித் த்தா SITS BO நின்றெழுக்த நான் சானென்னும் 
இப்போ தித்துக்கு ௮ திட்டானப்பொருள், அதாவது உபா 

கான கா.ரணமென்பது, அவ்வாதாரி மெனப்பமோ ? அன்றி,
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அங்காங்குமுள்ள ௮வ்௰:;த்தேச மெனப்படூமா? ௮வ்வத்தேக 
ங்ச ளெனப்படமெனின், அ௮வ்உத்தேகங்களும் சொப்பனாவச் 
தைக்கண்ணும் சுழுத்தியவத்தைக்கண்ணும் கான் . கானென் 
பதற்கியைகின்றனவா? கிஞ்சித்தும் இயையவில்லையே! ஆம் 

காங்கும் ௮வ்வவ் வீரவத்தைகடோறும் நான் கானென்லும் 
போதமில்லையா? இருக்கின்றதே! அங்கன மிருக்கும் ௮வ்வப 
போதமும் எதனது அ௮ம்சங்க ளெனப்படும்? தாம் எந்த முத 
லின்கணின் ௮ு எழுந்தன வோ ௮க்த முதலினது ௮ம்சங்களன் 
றோ? தன் அம்சங்கள் தன்பால் விழுக்தழுச்தாது மற்றவற் 
தில், அவையாவன ஒடி. அவ்வத் தேகங்களில் விழுச் டூக்தி 
யிருக்கலாமா? கூடாதன்ேர? ஆங்காங்கும் ௮வத்தேகாம்ச 
மே சர்வ உயிர்களாக போதவெழுச்சிகளெனின், அவ்வத் 
தேகங்களும் சர்ப்பூதாம்? சையோக ௪ முச்கெளாகாதிருக்க 
ட்டும். மீண்டும், அச்சஆர்ப்பூத மாகாதிருக்கட்டும், ஆகின்ற 
தால், தேகங்களாகிய அம்சக்களுக்குச் சதுர்பபூதங்கள் ஒவ் 
வொன்றும் அதாரமாயும், மு.தற்காரணமாயும், அதிட்டான 
மாயும், எகத்துவமாயும், நித்தியமாயும் இருக்கின்ற கன்றே 

. இவற்றால் ஓவ்வொரு தேகமும் கற்பனையனறோ? இவ்வொவ் 
கொரு குற்டனைத்துணை கான் சானென் திருக்கும் ஒஉகொரு 
போதமும் கத்பனையன்றோ? தேகக்களாகற கற்பனைகட்கு 
அ தாரபூதங்க விருப்பதுபோல் அவ்வக் கற்டனைகளாிய தே 
கங்களுள் நான் கானென நிகழும் கற்பித உயிர்கட்கும் ஆதார 
மாயும், முதற்காரணமாயும், அதிட்டானமாயும், ஏகமாயும், 

நித்தியமாயும் இருத்தற்கு ஒன்று உண்டன்றோ? இன்றெ 
ன, உபாதித்திரயம், அவத்தாத்திரயம், அபிமான ததர 

யம் என்னும் இவையனைத்தும் எதன்கண் மாறுனெதன? 
இங்கனம் மாறுதல் அ௮றிலினிடத்தா? அன்றி அயலினிடத் 
தா? அயலென்பது உபுரதித்திரயம் முதலியவைகள் 
ன்று, ஆக்காக்குமுள்ள Haas தேகங்களும் மு£திலாயின்,
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அவவத்தேகத்துணை நான் கானென்னும் தேடுயும் முதலெ 
ன்னப்படும். தேசமனைத்தும் சடாம்ரங்சளாகலின், மீண்டும் 
சதுர்ப்பூதங்களாய் முடி.ன்றன, இதுபோல், தேகியனை த் 
அம் சித்தம்சங்க ளாகலின், இவைகள் மீண்டும் எதரவாக 
வேண்டும் ? அதாரமாயெ ஏற்போதமாக வேண்டு மன்றோ? 
அனதியும், இட்வொவ்வொரு போதமும் தானா சிய அகண்ட 
வியாபக போதத்தினின் று வில்மரனோயாகத் தனித்தனியா 
யெழுக்த எழுசசியே மு.தற்கோணகாயின்; அக்ஙன மெழுந்த 
வைகள் மீண்டும் அக்கணமே அவ்வாதார போதமாய் வீடுத 
ற்கு. அதில் விழுக்கமுர்காது விட்டது இரட்டித்த கோண 
லே? ௮ங்கனம் அதில் விழுஈ தழர்தாவிடினும், தரமெ ழ 
$த எழுச்சமட்டி கேலும் நிம்கவேண்டுமே | ௮ங்கனமும் நில் 
OFS லிடயாகாரமாய் தீ திரும்பினறு, அதனினும் கோண 
லவன்றோ ? ௮ங்கனம் திரும்பினமட்டிலேலும் கிற்கவேண்டு 
மே?$ அங்கனமும் நில்லாது விடயங்கள் பலவற்றுள் ஒவ் 
வொன்றில் அதாவது அங்காக்கும் அவ்வச் சரீரங்களில் கான் 
நானென உந்து வந்து விழுர்தழுந்திலவிட்டது பின்னும் ra 
தீத கோணலனவ் ளோ? இங்கனம் ஒவ்வொரு போதமும் 
ரான்கு நான்கு கோணல்களுற் றிருக்கன் ற தால், இக்கோணல்க 
ளகன்று தானாயிருத்தற் கியைந்த உழைப்பின் a t இருக் 
இன்றதால், அவவுழைப்பிற் செல்லாமல் இதுகாறும் எமாந் 
திருப்பானேன்? இங்கனம் எமாந்திருப்பது கீல்விகேள்விகளே 
போதுமான திர்ப்தி யென்பதனாவோ ? இக்கல்வி கேள்விகள் 
மட்டில் கின்றுவிடின், தன்னேட்டை முத்றும் விட்டுகிட்டு, 
அயலேட்டில் பொக்கி யிருக்கவேண்டி. வருமே ? அன்றியும், 
பிறர் தோல்லியையும், தாம் வெற்றியையும் எீய்துதற்கே 
௮௩கஈர்துகொண் டிருக்கவும் வருமே ? அங்ஙனம் ௮ங்காஈது 
கொண் டிருக்குங்காறும், பிறரால் தாமும், தம்மால் பிற 
ரம் இதிவை யேம்கவும் வருமே 7 ஷே கல்வி கேள்விகளால்,
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பிறரது பூர்வபட்சதீதையும், தமது சித்தாந்த பட்சத்தை 
யும், , விளக்குகற்கு இயைர்த சாயினும், .நாடவேண்டியதை 
எத்துணைக் கட்டமுற்றேனும் மாடவேண்டுவது கல்விகேள்வி 
கரக் கழகன்றோ ? 

திநக்தத் திரிசிய விவேகம். 

“ஏட்டைப் படி.தீதிங் கறுமாப்பா லென்னபய 
ஞட்டம் படி.ச்சன்றோ காமறுப்பம் - வாட்டமெலா 
மெச்சனனச் சேனு மிரும்பொருளை நாடாத 
வெச்சகசா லன்றோ விவை,"' 

என்றருளி யிருக்வெறதே ! ௮ஃது நாதன நாலானமையால் 
இஞ்ஞான் ௮ பயனு BOON aT, பின்ஞான் @ 2னும் பயனு 

மன்றோ? பின்ஞான்று பயனுறுவது, இள்ஞான்று பயனுரு 

தோ? உறுதெனின், காம ரூபங்களில் கைப்புமுமையினா லும், 
பருமை மேலீட்டாலுமே அன்றிடை கான்குவிதகோணல் 
களுக்கும் ச௫க்கக்கூடாத இத்த விரு தீதிகட்கு _நால்கள் 
முன்ஞான் ததென்றும் இஞ்ஞான்றதென்றும் காடவேண்டி 
வருமோ? எஞ்ஞான் தாயினும் டை. சா. அதிட்டான.த் 

'தை எட்வெதற்கு யுத் அனுபவங்கட்கு ஓத்ததாயின் சாலு! 
மன்றோ? முன்ஞான் றமைந்த நால்கள் ௮அஞ்ஞான் நிருந்த் 
வர்க்கு நாதன நால்களாகவிருக்து அ.றிஞர்க்கு அஞ்ஞான்றே 
சிறப்புற்றதுபோல் இஃது இஞ்ஞான்றும் இறப்புறுமென்க;. 

தாயுமானவர், 

“சேட்டலுடன் இந்.இத்சல் கேடிலா மெய்ச்செளிலால்' 
வாட்டமரறா வுற்பவகோய் மாறுமோ--காட்டமூற்று 
மெய்யான கிட்டையினை மேவினர்கட் சன்றோசான் 
Gurls I pid mic Camo.” 

என்றருளி யிருக்கன்றதும் யாதக்கு ? தானாயெ ஏட்டை 
வீடாதிருத்தரம் கென்க,
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ஜானவாசிட்டம். 

“ஊகமூள தேற்சிறுவ ௬ரையுங் சொள்ச 
வொழி£$த,சய னுரைசெயினுந் தாண மொப்ப 

வேகவி? வாய்ஞான மெளி௮ தோன்ற 
வியம்புருவ மானமெலா மேச தேச 

மாகரினை வாயுருவ மற்ற ஞான 
மாகார மாமுவமைச் சண்டா சென்னு 

,மூசசனு பவரில்லஈ, விசச்பச் சாலே 
மொழிகுதர்ச்ச மறிவழிக்கு முயல வேண்டாம்.” 2 ் 

என்றருளியதில், சுருதியுத்தி யனுபவத்துக்கு ஒத்தச்சொல் 
பவர் மிக்க சிறுவர்களாயினும் சாலஓுமென்பது கருத்தென்க, 

தறள். 

“கற்றதனா லாய பயனென்சொல் வாலறிவ 
ஏற்று டொழா௮ செனின்.' என்றும், 

“விலங்கொடு மக்க எனைய ரிலங்குநூல் 
கற்ராரோ டேனை யவர்” ஏன்றும் 

வாக$ூயம் பிறக்திருக்வெறதே. இவற்றுள் EDD SEN 
லாய பயனென்னென் றருளிய 2, கல்விகேள்விகஜில் முதிர்ச் 
தும், அயல் காட்டமென்பது முன்ஞான்று முற்றும் மழும் 
காமலும் பின்ஞான்று நாடவேண்டிய தன்னேட்டைக் கஞ் 
சித்தும் நாடாமலும், மிதந்திருத்தலின் அவர்களைத் தாழ் 
த்தியும், பின்ஞான்்று விலங்கொடு மக்களனைய ரென்றருஷி 
யத; அக்கல்வி கேள்விகளுக்குப் பயன் தன்னேட்டை, 
நாடாது மிதந்திருத் ச லல்லவென்று ௮ம்மிதப்பில் Ber na 
ன்று, டை. ஆதாரப் போசமாயெ தன்னேட்டை யெட்டுத 
ஜின், அவர்களை உயர்க்தியு மிருக்கின்றது. அன்றியும், oa 
குறள் மகாவாக்பெமே,
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6 ஒர்ததுள்ள முள்ள துண்ரி ஜெருதலையாப் 

பேர்த் துள்ள வேண்டா பிறப்பு.” 

எனவும் பிறந்திருக்கின்றது. இவைகள் இங்கனமிருக்க, காம 

உழைக்கவேண்டிய உழைப்பைவிட்டு எங்கன மிருக்கக்கூடும், 

ஷே. உன்ழப்பென்பது எங்கனமெனின், அத! தான். அகம் 

புற ஆராய்ச்சியென முன்ஞான்று கூறியதென்க, அவ்விரண் 

டுழைப்பும் எவற்றைப்போல. வெனின், ஓர் புருடனால் 

எறியப்பட்ட கைப்பர்தானது தான் சென்ற மாதிய 

விடத்தில் நில்லாது மோதிய அக்கணமே திரும்பி எறிந்த 

லன்பால் வந்து தாக்கி விழுர்து விடுவதுபோல, அவ்வச்சரீர்் 

களிலும் நான் நானென வந்துவிழுந்த அவ்வப்போதமும், தா 

மெங்கருந் தெழுந்து வர்தன்வோ ௮வ்விடத் திலேயே ௮தா 
ag அவ்லாதாரப் போதத்திலேயே அககெறித்தாகச் செ 
ன்று மோதி விழுந்தழுக்தி அதுவாயிருந்திட வேண்டுவதம், 

ஒருவன் வெடிமருந்திற் சேர்த்துப் பிரயோகஞ் செய்யப் 

பட்ட வெடிகுண்டானது தான்சென்று மோதியவிடத்தில் 
நில்லாது ஊடுருவிச் சென்னுவீடுவது போல், gb sds 

சரீரங்கள் மட்டில் நில்லாது ௮க்கணமே புறகெறித்தாகச் 
சென்று ஊடுருவி டை அவவாதாரப் போதத்தில் மோதி 
விழுந்தழுந்தி அதுவாயிருக்க வேண்டுவதுமா மென்க, இங் 
நனமாகயெ இல்விரண் டுழைப்புகளுள் ஒன். நிலேனும் செல் 
லாமல் மலசல விசாச்சனங்கள் செய்துகொண்ட சசக்களா் 

னவை, அம்மலசலசச்தில் நின்றும் தாம் நீங்காமலும், ௮ம் 
மலசலத்தையேனும் ஒதுக்கிக் கொள்ளாமலும் ௮வ்வவற்றி 

லேயே உழன்றுகொண் டிருக்குமாறு போல், ஆர்சாங்கும் 
அவ்வத்சேகபாகத்தில் ரானென தாகவே அலலிருட்சம் கிழு 
இட்டு வேரூன்றி நிற்பதுபோல் நின்று உழைத்துக்கொண் 
ஒருப்பது எத்துணைக் சோணலெனப்படும் ; இங்கே கோண்
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லென்பது nuésOnm purag. QésCararacerr@u மய 
க்கங்களில் நின்றும் ௮சலவேண்டமோ? அன்றி வேண்டாமா? 
வேண்வெதெனின், மை. கைப்பந்தைப்போல் முன்ஞான்று 
அக்கெறி யாராய்ச்சியும், வெடிகுண்டைப் போல் பின் 
ஞான்று புறநெறி யாராச்சியும் செய்து செய்து தானே தா 
னாக வேண்வெதே திண்ணமென்க, மூன்ஞான்று அககெறி 
யிற்சென்று எவற்றை யா.ராய்ந்து தானாகச்செளிய வேண் 
டுவதெனின், ,தாலசரீர முதல் அவித்தை மிறுவாயுள்ள ௮.றி 
வறியாமை அடுக்குப் பேதங்களை யென்க. பின்ஞான்று புற 
நெறியிற் சென்று எவற்றை யாராப்ந்து தானாகத் தெளிய 
வேண்வெகதெனின், பிருதிவி தத்துவமுகல் அகாயமினுவா 
யுள்ள ௮றிவறி.பாமை அடுக்குப் பேதங்களை Quarta. gar 
வசம்புறததுளீள ௮அறிவதியாமையடுக்குக்களை ஆராய்வ தெய் 
கனமெனின், இவ்வகம்புற்: ஆராய்ச்சி விளக்கத்தில், முன் 
ஞான்று: அகத்தாராய்ச்சி .வீளக்கம்: கூறப்புகுர்ச இவ்வா 
'சாய்ச்சிக்கண், முதலிலே. ஐம்பொறியாரர்ய்ச்சு யுழைப்பைப் 
பற்றிச் சற்று ஊடுக்கின்றது, 

முதலாவது 

காட்டபேத விளக்கம் முற்றிற்று, 

a) Ge
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வேண்பா. 

இந்தவா ராய்ச்சயின்ச ணேய்க்த புலனைந்துக் 
தீந்தமக்கு மூண்மையுரு,ச் சானின் தி--யெக்ச 
விச் தமறி யாமையசாய் மேவுறழமுப் போதும் 
திதித்தலெது கானாக் தெளிவு, 
சத்தம். பரிசம் ரூபம் ரசம் கர்தமாகிய இவ்வைந்தும் 

சுசசாதன விடயங்கள். இவ்விடயங்கள் காணப்பட தகைய 
தாகலின், ஒன்றுக்கொன்று காணப்படுசின்றனவா? son OS 
தமக்குத்தாம் சாணப்படுகன்றனவா? தமக்குத்தாமே காணப் 
படுகின்றன வெனின்;,கனவிலும் சுமுத்தியிலும் இவைகளிருக் 
இன்றதால் ௮வற்றிற் காணப்படாதிருப்ப தென்னை? இத 
னால் தமக்குதீதாம் காணப்படுவ தன்றென்க. வேறொன்றுக் 
கே காணப்படுகின்றன வெனின், ௮ஃதியா தெனப்படும்? கா 
னென்டற வோர் போதமாமெனின், ௮ப்போத மெத்தகைய 
தெளப்படும்? அவை கட்பொறி முதலிய பஞ்சேந்திரியங்க 
ளாமெனின், இவ்வைம்பொறிகளும் சானென்பதற்குப் பொ 
ரள்களா ? அங்ஙனமாயின், ஐந்துவித கானிருக்க வேண்டு 
மே ! அங்கன் மில்லையே! இவவைந்தும் பொருள்க என்றுக 
லின், தொழிற்.குணங்களா? ௮ன் தித் தோற்றச் (arpa ற 7 
நாமரூபங்கள்போற் காணப்படாமையின், தோற்றக் ஞூண்௩ 
ளன்று ; தொழிற்குனங்களெனின், இவைகள் 'எவ்வெ 
தொழில்க ளெனப்படும்? கேட்டல் பரிரித்தல் பார்த்தல்
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சித்தல் முகர்தல் ஆயெவாமேனின், இத்தொழில்கள் யா 
பால செனப்பெழும் 2 வேறொன்றின் பாலதெனின், 

அவ்வேறொன்று கானென்பதன்னே ? நானென்ப தெல்லா 
வற்றையு முணரும் உணர்வு வடிவமன்றோ 7இக்கனமிருக்க, 
எங்கனம் கானென்பதற் வெயயும் ? அன்றியும், இவ்வைம் 
பொறிகளும் ஒடி, விடயங்களை இருப்பாகக்கொண் ணேருன் 
நனவா ?: அன்றிக் சற்பனைகளெனக்கொண் ணேருனெறன 
வா? இருப்பெனக்கொண்டே eam war por) ன்! இ 
@) லிவ்வைம்பொறிகளும் அறிவாகிய முதலெனப் படுகின் 
னவா? அன்றி ௮றியாமைபாகிய கற்பனையெனப் படுகெத் 
றனவா?ி இவ்வைம்பொறிகளையுமன்றிச் சத்த முதலானவை 
களை யுணர்சற்கு வேறுபொரு எின்றுகலின் இவை ௮றிவா 
கிய முதிலெனபபடுமெனின், இவவைந்தும் சமக்கயலாயெ 
வற்றை யதிகின்றனபோல் தம்மைத்தா மறிவதுண்டா? தம 
க்குத்சாம் சோன்றலின்றென முன்னைஞான்று முடிர்சமை 
யால், சம்மைத்தா முணர்வசன்று, ௮ன்மேலும், மேலொன் 
ரூல் தாமறியப்படா திருக்கட்டுமே 0 ௮ங்கனமுமில்லையே ? 
இப்பொறிகள் தத்தமக்கியைந்த விடயங்களை யுணரும உண 
ர்வு வடி.வாயிருக்க, மேலொன்றால் எங்பன் மறிப்ப்படுமெ 
னின், இவைகள் அ௮ம்மேலொனறுக்குக் ழெமைபபொருளா 
விருக்கன்றசா லென்சு, எங்கனமெனின், Daren ae sion 
ஒவவொன்றும் பமுதுற் திருச்தலையும் பமுதற் திருத் தவே 
யும் கஞ்சத் பழுதுற் நிருத்தலையும் ஈன்குணரப்படுகின் தன 
Ca. அவையாவன, என் செவிப்புலன் ஈனூருக்கெ தென் 
௮ம் நன்லெலை யென்றும் (முற்றும் கேட்சவில்லை இன்றும், 
என் பரிசப்புலன் ஈன்கிருக்கின்றதென்றும் ஈன்கலிலை யென் 
௮ம் முற்று முணரவில்லை யென்றும், awe where ரூப 
சளப் முப்புலன்கரூ மிருச்சின்ற தால் ஜெகமைப்பொரு 

ளென்பதற்கு முமணென்னை? ழெமையென்பது flere 
3
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நிருத்தல், இவற்றால், இவ்வைந்து மெக்கன மறிவென்பதற் 
இயையும்; அன் தியம் இலைகள் நான் கானென்னுர் தன்மைப் 

பொருள்களன்று முன்னிலைப் பொருள்களாகலின், இவைகள் 

சுதந்தர மென்பதற்கு விருத்த மென்னை ? இவ்விருவகைக் 

இழமைகளும் பிதிதின் சழமைகளா ? அன்றித் தற்கிழமை 
களா? தற்கிழமைப் பொருள்களெனின், இக்கிழமை கானெ 

ன்றெ முதலை விட்டகலாச சுதந்தரமுற் நிருக்கவேண்டுமே | 
அச்சுதந்தரம் இச்சாக்கராவத்தை நீங்கலாக மற்றிரலத்தைக் 
கண்ணுமில்லையே! ௮வை சொப்பனஞ் சுழுத்தியென்க, இத 
@p பி (5 pom panto யென்பதே திண்ணமாயிற்று. அகவே, 
இவைகள் சடப்பொருள்களு மாயிற்டுறன்ச,) இவைகள் 

மேலே ஓர் கானென்பதனா அ௮ணரப்பெறும் பொருள்களாயி 
லும், தமச்சன்னியங்களாகிய ஷே சத்த முதலிய விடயங்க 
ளின் பாகுபாடுகளையேலும் நன்குணர்ந்து வருகின்றமையின், 
அறிவுப் பொருள்க ளென்னாது சடப்பொருள்க ளென்ற 
தென்னையெனின், இதனால் இவை சித தப்பொரு ளாகின் 
றன, ஆகவே, மேலொரு கானென்பதனா லறியப் பெறுகின்ற 
மையால் ௮றியாமையு மாகின்ததே | இதற்கென்செய்வது ? 
அன் தியும், இப்பொறிகள் ௮றியாமை யென்பதற் கியைந்த 

னவா? ௮ன்ி ௮.றிவென்பதற்கு இயைச்சனவா? இவ்விரண் 
டிற்குமே இயைந்தனவெனின், இவ்விரண்டும் ஒன்றுக்கொ 
ன்று கேர் எதிர்மறைத் தாமங்களாக விருக்கின்றனவே [1 

இவை தர் பொருள் ஒளியுமிருளுமா யிருக்கன்றது போலா 
மென்ச. இங்கன மிருப்பகால் தோடமென்னை பெனின், 

ஒளியுள்ளஞான் திருளும் இருளுள்ளஞான் றொளியும் இன் 
மை யாஞ்ுமாறுபோல, இவைகளும் அறிவெனப்படஞோான் று 

அறியாமையும் அறியாமை யெனப்படுஞான்று அறிவுமின் 
றிப் போகவேண்டி. வருமே? இங்கன மிருத்தற்கு அன்னி 
யான்னியாபாவ மெனக் கூறுவு ரறிஞர், இவவிசண்டும்



வது ஜம்போறி ஆராய்ச்சி விளக்கம். 35 
  

௮ன்னியோன்னியாபாவ மெய்திலும், இவ்விரண்டுமாக 
வுடைய பொறிகள் ஒவ்வோர் முதலாக வில்லையோவெனின், 
இப்பொறிகள் அறிவாகவேலும் அ௮.றியாமையாகவேனும் 
Bopp நிருக்கவேண்டுமே? ௮ங்கனமின் தி மிரரிம்பித் இரு 
ப்பதால், ஓர் மு.தலென்ப செங்கனம் ? அங்ஙனம் இரண்டு 
பட் டிருப்பகாகவே வைத்துச் கொள்ளிலும், இப்பொறிகள் 
iC nC mgd ௮றிவென்பதற் மயெந்தனவா? அன்றி 
அல்லவா? எனச் சற்றாகிக்குதும், எங்கனமெனின், இப் 
பொறிகள் எவத்றை யறிகன்றதா லறிவெனப் பகின்றன ? 
சத்த முதலிய ஐ விடயங்களையுமா மெனின், இவ்விடய 
மைந்தும் பொருள்களா ? அன்றிக் குணங்களா ? பொருள்க 
ளாமெனின், எவ்வகைக் குணர் தொழில்களுக்கு இவ்வைங் 
அம் பொருள்க ளெனப்பெறும் ? அங்ஙனம் பொருள்க எல் 
லவே | அன்றியும் இவைகளைப் பொருள்களென்று சொல்வ 
தற்கு எவ்வெப் பொருள்களென் றேற்பது ] நிலப்பொருள் 
கீர்ப்பொருள் நெருப்புப்பொருள் காற்றுப்பொருள் வானப் 
பொரு: ளென்பவையா மெனின், 

ஒளவையார் தறள், 

நிலமைந்து நீர்சான்கு நீடல் மூன்றே 
யுலவையிரண்டொன்று விண்," 

எனச் கூறி யிருப்பானேன் ? அவையாவன:--நிஉ௨மென்பஅ 
சந்தமுதலிய ஐந்துவிச தர்டங்களும், நீரென்பது கந்தம் நீங்க 
லாக ஏனைய சுவைமுதலிய நான்குவித தர்மங்களும், நெருப் 
பென்பது கந்தம் சுவை நீங்கலாக ஏனைய ரூபமுதலிப மூன்று 
வி.ச தர்மங்களும், காற்றென்பது கந்தம் சுவை ரூபம் நீங்க 
லாக ஏனைய பரிசமுதலிய: இரண்டுவித தர்மங்களும், வான 
மென்பது கந்தம் சுவை ரூபம் புரிசமநீங்கலாக ஏனைய சத்த
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மாகிய ஓர்வித தர்மமும் உடையனவாம். இவற்றுள், சத்தம் 
ஐந்து, பரிசம் நான்கு, ரூபம் மூன்று, ௬வை இரண்டு, கர்தம் 

ஒன்று ஆகப் பஇனைந்துவித தர்மங்களா யிருக்கின்றன. இவற் 
அள், ஐந்து சத்தமாவது: அகாபம் வதும் சத்தம், வாயு சல 
சல சத்தம், அக்கி பகபக சத்தம், சலம் புளபுள சத்தம், 
பிருதிவி கடகட சத்தம் என்பனவாம். நான்கு பரிசமாவது: 
வாயு மிரு௮ப் பரிசம், ௮க்னி உட்டினப் பரிசம், சலம் 2௪ 
ளப் பரிசம், பிருதிவி கடினப் பரிசம் என்பனவாம், மூன்று 
ரூ.பமாவது: அக்கினி சிவப்புகிற ரூபம், சலம் வெண்மை நிற 

ரூபம், பிருதிவி பலகிற ரூபம் என்பனவாம். இரண்டு சுவை 
யாவன: சலம் மது.ரச் வை, பிருதிவி பலவகைச் சுவை என் 
பனவாம். இர்வித கந்தமாவது : சந்தம் பலவாயிலும் இவற் 
றிற்கு முதல் ஒன்றா யிருத்தலால் கரச மொன்றெனப்பட் 
டது. ஆகாய முதலிய ஓவ்வொரு பூதமும் குணபேதமா 
யிரூத்தலின், பொருளென்ப தெங்கே? இல்லையே! குண 
பேதங்கள் இரண்டாக விருக்கின்்றன. அவையாவன: தொழிழ் 
குணமும் தோற்றக் குணமுமா மென்க. தொழித்குணமா 
வது: தமக்கெனப் பொருள்படாத அணுக்கள் ஒன்ரோடொ 
ன்று சையோகித் திருக்கும் ஒன்றன்்கூட்ட விகாரமும், 
தோற்றக் குணமாவது : இச் சையோகம் வியட்டி. சமட்டி 
பேத வடி.வங்களாகக் காண்டலுமாம். தொழிழ் குணங்களை 
யுந் தோற்றக் குணங்களையும் ஒவ்வோர் மூதலெனககொண்டு 
உணருகின்றது மயக்கமா ? அன்றித் தெளிவா? மயக்கமாக 
லின், இம்மயக்கம் அறியாமையா? அன்றி அறிவா? உண 
ருந்தகைய தாசலின் அறிவாமெனின், 

தறள்,. 

“பபொருளல் லவற்றைப் பொரளென் ௮ணரு 
மருளானா மாணுப் பிறப்பு.”
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என்றதேன்? அன்தியும், டை. இருவித குணக்களுக்கும் 
முதலை யெட்டினதுண்டா? இல்லையே! இல்லையேனும், 
௮வைக ளெவையெனத் தேடினதாவதுண்டா.? மேற்சொல் 
லிய பொருளல்லவற்றைப் பொருளென்றுணரு மருளென்ற 
மகா வாக்கியத்திற் ணெக்கமாயிற்றே ! அகவே, இவ்வைம் 
பொறிகளும் ௮தியாமை யென்பதற்கு முரணென்னை? ௮ன் 
றெனின், பொருளைப் பொருளென்றுணரும் ௮றிவாகவேண் 
டும், அன்கனமில்லையய |! ஆகலின், ௮றிபயாமை யென்பதே 
திண்ணமென்ச. அன்றியும், தம்மை யறிகன்ற மேலொன்றை 
பேனும் அறிகிள்றனவா? அங்கனமு மில்லையே! அதன 
ஆம் தாம் அறியாமை யாகின்றனவே ! இவ்வீரிடத்தும் 
அ௮.தியாமை யெனப்படினும், தம்மையேனும் தாமதிவ 
துண்டா? ௮ங்களனமு மில்லையே | முப்போதும் ௮றியாமைச் 
தன்மையா யிருக்கின்றதால் சடத்துவ மென்பதற்கு (pr 
ணின்றென்சு. இஃதிங்கனமிருக்க, மேலேயிருந் தறிகின்ற 
அ.றிவையன் 8 இவைகள் ஒவ்வோர் முதலாகவேனும் இருக் 
இன்றனவா எனச் சற்றாகிக்குதும். எம்கனமெனின், மேலே 
தின்றுணரும் அவ்வறிவான௫ வேறே யோர் விடயாகாரப் 
பட்டுழி, இப்பொறிகள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வோர் பொருளர 
யிருக்கின்றனவாயின், கேரிலிருக்கின்ற சத்தமாதி விடயங் 
slat உணருமல்லவா ? இஞ்சித்தேலனும் உணரவில்லைபே | 
ஆகலின்; இப்பொ.றிகள் ஒவ்வொன்றும் முதலன்றென்பதே 
திண்ணமென்க, பொறிகள் ஐர் முதலன்ஞாயின், இவைசகளின்' 
றிச் சத்தமாதி விடயங்களை மேலிருக்கும் ௮றிவு ௮தியாச 
தென்னை பெனின், அம்மேலறிவையன் றி இப்பொதிக எறி 
பாதென்னை? மேலே யிருக்கு மறிவுக்கு இப்பொறிக எறி 
கருவிகளாக விருக்கன்றதா லெனின், இதனால் விடயங்களை 
யறிசன்றது மேலே யிருக்கெற வறிவா? ௮ன்.றி இப்பொறி 
கனரர் இப்பொறிகள்தா மெனின், இப்பொறிகட்கு மேலே
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யிருக்கும் ௮றிவு ௮.றிகருவிகளாக இருக்க வேண்டுமே ! இப் 
பொறிகள் ௮.றிகருவிகளா யிருப்பானேன்? ர் பொருளை மற் 
ஹோர்பொரு எறிய வேண்டுமாயின்; அவ்வதிவுக்கு எ.து 95) 
கருவியா யிருக்கின்றதோ ௮வ்வறிகருவி அறிகின்ற தல் 
லவே? அதுபோல், மேலே யிருக்கு மறிவு விடயங்களை யறி 
தற்குப் பொறிகள் கருவிகளாக விருக்கன்றமையின்;, அம்மே 
லறிவையன்றி எங்கனம் இப்பொறிகள் தாமே விடயங்களை 
அதியக்கூடும்? இதனால், பொறிகள் ஒவ்வோர் பொருளு 
மன்று வினைமுதலுமன்று | ஆகலின், இவைகள் கூநற்றும் 
அறியாமை யென்பதாயிற்று.. ஆகவே, முன்ஞான்று இப் 
பொறிகளை இருப்புள்ளவைகளென்றும் வினைமுகல்க ளென் 
௮ம் கொண்டது மயக்கமா? அன்றித் தெளிவா? மயக்க 
மாகலின், இம்மயக்கம் ௮ஞ்ஞான் நறிவாயும் இஞ்ஞான் றறி 

யாமையாயு முடிந்தன. முடியவே, பொறிகளாகிய அறியா 
மையானவை, மேலிருந்த நியு மறிவுக்குப் பிராகபாவம் பிரத் 
தொம்சாபாவம் அன்னியோன்னியாபாவம் / ௮த்தியந்தர 
பாவமாகய இச்நான் னேயும் ஏந்டுன்றமைபின், அந்த நான்கு 
பொழுதும் மேலிருர் தறிகின்ற. நானென்னும் அறிவே பாவ 
மாயிற்று, ஆகவே, அவ்வறிவு சித்தாந்த பட்சமும் இப்பொறி 
கள் பூர்வபட்சமூ மாகின்றன. இதுகாறும் ஆராய்ந்து வந்த 
தல், இப்பொறிகள் நானென்பதற்குப் பொருன்௧களன்றென்ப 
தாயிற்றென்ச. அகவே, இவவைம்வொறி யாராய்ச்சியில் 
தேர்க்ச தியாதெனின் ௮னஈத அடுக்குப் பேதங்களா யிருக் 
இன்ற முதலடுக்காகிய ௮றிவறியாமைப பேதமும், இவற் 
றித்குமேல், உறுதியாயும் விலட்சணமாயு மிருக்கும் ஒப்பற்ற 

- அறிவுமாமென்க. 

- இரண்டாவது 
ஐம்போறி ஆராய்ச்சி விளக்கம் முற்றிற்மூ 

கென்னை



மூன்றாவது 

விதீதக்கரண ஆராய்ச்சி விளக்கம், 
அனவ வது. ழ் மறிந்றைத்வக்வவயை வைகயான 

வேண்பர், 

இந்தவா ராய்ச்சக்ச ணேய்ந்த வசச்சாண் 
மெந்தவிசச் அம்மு,தலா வின்றதனாத்--சந்ததமம் 
கற்பனையாய் நீக்சமுற்றுச் காரணமா நானெனலே 
யொதீகமில் லரவிருப்பா மோர். 

எங்ஙனமெனின், முன்னை ஞான்று ஐம்பொறி யாராய் 
சிக்கண் கானெள் பதற்குப் பொருள் இவ் வைம்பொழறிகளும் 
அ௮ன்றெனப் பட்டமையால், வேறே எது கானெனப்பவெது? 
௮ஃதன்றோ அ௮றிவெனப்படும், அவ்வறிவு யாது பொருள்? 
அந்தச்சாண மென்பாமெனின், அவ்வந்தக்கரணம் இல்லா 
Cram cme இல்லாதிருக்க வேண்டுமே? அஃதில்லா 
ஞான்று சுழுத்தி மூர்ச்சை சமாதி மூதலியவைகளாம். இஞ் 
ஞான் அரைச்ச ௮வச்தைகளிடதீது இவையில்லாமையைக் 
கண்டு சண்டு உணர்ர்து வருன்ததியாது ? கானென்ப 
தன்றோ 1 ௮ஃது கானென்பதாயினும்; அ௮ந்தக்கரணத்தை 
யன்றி ஐம்பொறி முதலியவைகளை உணர்ந்து வருதற்கு 
யாதுமில்லையே யெனின், ௮.தனால் அந்தக்கரணத்தி னியல் 
பைச் சற்று இக்குதும். எங்கனமெனின், அவ்வந்தக்காணம் 
ஐக்தலைகாகம் போல்வது. அதாவது, வடி.சட்சமுதலீய வைம் 
பொறிகளையும் ஐந்து சிரங்களாகவும்; சான் இச்செங்களுக் 
கோர் உடலாகவு மியைந்து, டை. சீத்த முதலிய விடயங்களை 
உணர்தற்கெயைந்த அறிவா யிருக்கன்றது. இருக்கு மித,
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ஐம்பொறி வழித்தாகச் சென்றுணராவுழி விடயங்களென்ப 
தெங்கனச் தோன்றும் ? இதனால், ௮ர்தக்கரணம் ஐந்தலை 
ராகம் போன்ற தென்பதற்கு முரணின்று, ஐம்பொறிகட்கும் 
௮ர்தக்காணந் தலைமையா யிருத்தலின், ௮ஃதறிவெனப் 
படுமா $ ௮ன்றி அறியாமை யெனப்படுமா ॥ ௮றிவெனப் 
படுமெனின், ௮வ்வந்தக்காண மிரண்டாக கிருக்கின்றது. 
அவை மனமெனவும் புத்தியெனவுமாம், அவற்றுள் ஒன்று 
அகக்இரியைக்கும் மற்றொன்று புறக்கிரியைக்கு மியைர் தன, 
அகக்கிரியைக் இயைந்தது மனமெனவும், புறச்சிரியைக் 
இயைந்தது புத்தியெனவு மாகின்றன. இங்கன மிருக்கும் 
இவவர்தக்கரணத்ை ஞானமெனவும் மனமெனவும் புத்தி 
Quera சித்தமெனவும் ௮சங்கார மெனவும் சல ழால்கள் 
பகுத்துக் கூறுன்றன. ஏனெனின், மூலப்பி.ர௫ருதியின் 
குணத்திரயத்துள் இறுஇயா யிருக்கும் சமோகுணாம்சமரகய் 
வீசோ்ஷபம் ஆவரணம் என்னும் . இரண்டுள் கீக்ஷேப சத்தி 
யின் காரியமாயெ பஞ்சபூதங்களில், ஆகாபத்தி லாகாயம் 
ஞானமெனவும், அசாயத்தில் வாயு மனமெனவும், அசாயத் 
தில் அக்கினி புத்தியெனவும், அசாயத்தில் அப்பு சத்தமெ 
ன்வும், காயத்தில் பிருதிவி அகங்கார மெனவுமா யிருக்க 
ன்ற இக்காரணம் பற்றியென்ச. சத்தத்தையும் அகங்காரத் 
தையும் மனம் புத்தி இரண்டிலு மொடுக்கி அர்சக்கரண 
மிரண்டெனவுவ் கூறி மிருக்கன்றனர் இலர், எவ்வுயிருச் 
தேகோகமா நிருத்தவேப்பற்தி அகமெனவும் புறமெஏலும் 
வந்திருப்பதுள் அகத்துள் மனமானது இச்சா ஞானமாக 

நின் தியங்குத.லும், . புறத்தில் புத்தியானது ஞானேக்திரிய 
கீர்மேர்திர்ய சம்பந்தமாகப் பல&ரீயைகளு De pore gunn, 
புதீதியானது. புறக்கரணங்களாெ தசேர்திரியங்களோடு 
கிகழ்ஈ்து வருனெறதென்ப தெல்கன மெனின், இவ்கிகத்தல் 
இவ்வொருவருஞ் செய்யும் செய்தொழிலைக்கள் opie se
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ஆம், இகற்வுறு தலும் எதனை ? அவரவர் புத்தியை யன்றோ ? 
மீனதை யல்லவே | எங்கனமெனின், ஆச்சரியமான காரியங் 
களைச் கண்டு இவர்களது புத்தியானது எத்துணைச் ஜெப்புற் 
இிருக்கன்ற தெனவும், சாமானியமான காரியல்களைக் கண்டு 
இவர்கள புத்தியானது எத்துணை மடமையுற் இருக்கின்ற 
கெனவும், நீடித்து வழங்க வருன்ற தால், இவையே சாலு 
மான சான்றென்ச. ஷே. ௮ந்தக்கரண த்தின் தொழில் எத் 
சகையதெனின், ஒன்றை வேண்டுமென்று அபேட்டித்தல் 
மனமெனவும், ௮ங்கனம் Cin Geer waren sc பகுத் 
தூணர்தல் புத்தியெனவும், அங்ஙனம் பகுத் துணாப்பட்டதை 
யானெனதென்று பந்தித்தல் அகங்கார மெனவும், இம்யூன் 
தைபுர் தளரவிடாது உறப்படுத்திக்கெரண் டிருப்பது சத்த 
மெனவுமா மென்க, அன்றியும், டை மனமென்பதன் இய 
ற்கை சூரங்கு போல்வதா யிருக்க்றது, இங்கனமாயெ மன 
மென்பதன் தீரிபே அரவுபோன் நிராரின்ற புத் /யெனவும், 
இங்கனமாகிய புத்தியின் திரிபே மதத்த ஷனைபோன் ஜிரா 
நின்ற அகங்கார மெனவும், இங்கனழாயெ அகங்காரத்தின் 
திரிபே விடாது தொடர்ந்து திரியும் நாய்போன் திராகின்ற 
சித்தமெளவுமாம், இப்புத்தி முதலிய கூன்றும் ஒன்றிலுச் 
கொன்ன திரிபாயிருத்,சல் போல, இம்மூன் நினுக்கும் முசு 
லாயுள்ள மனமானது எதனது திரிபெனப்படும் ॥ இஃதம் 
ஓர் மூகஜினது திரிபாகுமன்றோ ? அம்முதல் மேலே நின் 
wen மறிவென்ப தன்றோ? இஃதில்கன மிருக்க, இவவந்தச் 
சரணம் ஐம்பொறி முதலியவைகளை அ.றிவதாயிலும், இவை 
கள் மேலொன்றா ல.நியப்பட்டனவா$? அன்றி அறியுப்படா 
soar? அறியப்படாதன வெனின், Biren Quin sD 
சிஐயயர திருக்கட்டும் | எக்௩னமமெனின், என்டன மெளவும் 
ees யெனவும் என்னகங்கார மெனவும் என்? த்த 
இமனவும் வழங்கப்படுகின்ற கென் ௮க்ஏனம் வழங்கு
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agp கியைந்த அனுபவ மெங்கனமெனின், என் மனமா 
னது கணமும் நிலைக்காது சலித்துக்கொண் டி.ருக்கிரற சென் 
ம், ௮ங்கனம் சலிப்புராது நிலைத்திரூக்னெற தென்றும், 
என் புத்தி ஈன்கு தெளிவுற் றிருக்னெற தென்றும், அங் 
நனமின்றி மமூஙகி யிருக்கின்ற தென்றும், என் னகங் 
காரம் பந்த மேலிட்டிருக்கன்ற டுதன்றும் அங்கன மின் றிக் 

குன் றி.பிருக்கின்ற தென்றும், என்டுத்தம் இவைகளே விடாது 
இரமித்திருக்கின்ற சென்றும் ௮ங்கனம் இரசமிக்காது மிதர் 
இருக்கின்றதென்றும் வழங்கி வறாகின்றசதே சாலுமென்க, 
இங்கனம் மேலொன்றா லறியப் படரின்றமையால் இக் சர 
ணங்க ளென்னவெனப் படுமெனின் , அறியாமை யெனப்படு 
மென்க. மேலொன்றுக்குத் தாம் அறியாமையாயினும் ஐம் 
பொறி முதலிய அனர் சவிடய பேதங்களின் பாகுபாடுகளை 
நன்குணர்ந்து வருகின்றமை.பின் ௮றிவென்பதற்கு முரணெ. 
ன்னை யெனின், இவற்றை அராய்வுமி அறியாமை யென் 
பதை ஏலாதிருக்கட்டுமே! எககனமெனின், ஒன்றுக்கொன்று 
திரிபாயிருர் சறியப்படுவதா லென்க. மற்றவற்றை மணர்நது 
வருவகால இவைகள் அ௮றிவென்பதை ஏலாதிருக்கட்டுமே 
யெனின், இவற்றால் ௮றிவகியாமை யென்பதாகன்றதே | 
௮்கன மிருபபதால் என்னிமுக்கெனின், ஒன்றுக்கொன்று 
கேர் எதிர்மறைக் குணங்களைப பெற்று ஐர் முதல் எங்கன 
மிருக்கும்? ஒர்பொருள் ”தோட்டணமா யிருக்குமா?இராதே]! 
அறிவாகவேனும் ௮ன் தி ௮றியாமையாகவேலு மிருபபதுதா 
னியல்பெனப்படும், இஃதங்கன மில்லையே | இவவறி வதி 
யாமை யிரண்டும் கடத்திற் படமும் படத்திற்-கடமூ மில 
லாவாறுபோ லாகின்றனவே 1 அவை, அறிவெனப படும் 
ஞான்று அறியாமையும், அறியாமை யெனப்படும் ஞான்று 
௮.றிவு மிலலாமற் போன்றன. இவற்றிற் ary? sare 

௬ யோன்னியாபாவமென் :ஐ.நிஞர் கூறுவர், அன்றியும், Byes
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வந்தக்கரணமானது தம்மை யறியும் மேலோரறிவையேனும் 
தாம் அறிகின்றனவா ? அன்றி அறியா திருக்கெறனவா ? 
௮றிகின்றனவெனின், சாக்ெ சொப்பனத்தில் தாம் உண் 
டாயிருத்தலையும் சுமுத்திக்கண் இன்ரு.பிருச் உலையும் மேலொ 
ன்றால் விடா துணர்ந்துகொண்டு வர, எங்கனம் அம்மே 
லறிவை ௮.றிகின்றன? அன்றியும், தாம் பமுதற் நிருச்தலை 
யும் பழுதுற் மிருத்தலையும் அறிதற்சே கூடாதுழி, மேலொ 
ன்றை எங்கனம் அதிதற் இயையும் ? மேலேயிருர் திரியும் 
அறிவு ௮கம்பொருளெனகத் தீம்மாலறியப் பெறுகன்றதே 
பெனின், அ௮ங்கனம் அறியப்பெறுனெற அவ வகம்பொரு 
ஞக்குத் தாம் பிறிதின் கிழமையா யிருக்கலாமா? தம்மா ov) 
பப்பெறுகின்ற தன்றோ பிறிதின் இழமைக் கஇயைந்திருக்க 
வேண்டும்? அன்றியும். தாமிலலாஞான்று தம்மால் அறியப் 
படுகின்ற அ௮வ்ளகம்பொரு விருக்கலாமா? தாமில்லா ஞான் நு 
சுழுத்தியவ;த்தையன்றோ? அச்சு முத்தியிலிருக்கும் ௮வ வகம் 
பொருள் இவ் வர்தக்கரண த்தால் எங்கனம அறியப்படுகின் 
றத? மேலம், தம்மா லறியப்படுவது அகம்பொருளெனத் 
தாம் கருதி நிகழ்வது ௮ஃதுள்ள ஞான்றுமா $ அ௮ல்துள்ள 
ஞான்றும் தாமுண்டா? அங்கன மில்லையே | ௮ஃதுள்ளி 
ஞான்றில் தாம் ஒர்ஞான் அண்டாயும், தாமில்லா ஞான்று 
அஃதுண்டாயு மிருக்கலாமா ? ௮ஃதில்லா ஞான்று தாமுண் 

் டாயிருக்கின்றதென்பது சுமையைச்சுமப்பவன் 22 விழுக் த 
ஞான்று ௮வனது சுமையான €ீழே விழாதிருக்குமாபபோ 
லாக்கும், இஃது மிக்கவிர்தை [ அவவகம்பொரு ளிருக்கும் 
ஞான்றே தாமில்லையாயின், (அதாவது சுமுக்தி மூர்ச்சை 
சமாதிகளில்) அங்கன மில்லாமையாகற இக்கரணங்களால் 
அவவகம்பொருள் எங்கன மறியப்படும் ? அன்றியும், ஒவ் 
கேர் நாமருபங்களையும் ஆராய்வுழி முடிவில் அவ்வவ் நாம 
ரூபங்க ளில்லாஞான்று இருப்பது அவவகம்பொருளல்லவா$
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ஞ்ஞான்று தாமுண்டா? இல்லையே ! தமதிருப்பையும் கம 

இன்மையையும் இவ்விரண்டுக்கு மிடைக்க ணிருக்கின்ற 
தமது 'குற்ருகுற்ற நிலைமையையும் ஒருங்கேயிருக் தறிகின்ற 
மேலறிவை எங௫்ஙனர் தாமறிடின்றன, 

தறள், 

4 அருளில்லார்கி கவ்வுலக மில்லை பொருளில்லார்ச் 

இவ்வுலக மில்லா இயங்கு,” 

என்ற மகாவாக்கியத்தையேனும் யோடக்கவேண்டுமன் 
ரோ? ஏனேனின், பொருளில்லாரக் இவ்வுலகமில்லை யென் 
புழி இப்பொருள் யார்பா லுள்ளது ? பொருட்பிரிய முள்ள் 
வர்பா லன்றோ ? பொருட்பிரிய மில்லாஞான்று, ஏவுதற் கர் 
,தீதாவாகவும், இயற்றுதற் தர்த்தாவாகவும் நிகழுங் ரெ்த்தியுல் 
கள் கஞ்சித்தேனு முண்டாயிருக்குமோ ? அப்பிரியம் புரு 
உர்பால தன்றோ ? ௮துபோல், இம்மை மறுமைப் பயனாயெ 
அற்றின்பப் பேரின்பதாக மில்லாஞான்.று, சர்மோடாசனச் 
தவம் புரிதழ் கியைர்த இச்சா ஞானக் கரியையாபெ அந்தக் 
'சகரணமென்லுஞ் சேட்டைகள் உண்டெனப்படுமா ? அந்தச் 
சேட்டைகளாவது மேற்கூறிய ௮அபேட்சை முசலியவைகளா 
Cues, அவையாவன ₹* அபேட்சியாதுழிப் பகுத்துணர் 
தலும், அவ்வபேட்சையும் பகுத்துணர்தலு மில்லாவுழி அபி 
மானித்தறும், அவ்வபேட்சை முதலிய மூன்று மில்லாவுழி, 
விடயாகாரமாகவே மோகாந்தகார முற்திருத்த.லு மின் தென் 
பதென்ச, இச்சேட்டைகளன் தி ௮ர்,சக்கரண மென்பதேது 9 
இக்லையே! இந்கான்கு புடைபெயாச்சியு மெதன்பாலகெளப் 
படும் 1 மேற்கூறிய பொருட் பிரியத்தின்பால தென்றாற் 
போல் இப்போசப் ,பிரியதீதின்பால தன்றோ ? அப்போகப் 
சிரிய மியரர்பாலது ? மேலேயீருர் த.நின்ற gi அறிவின்
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பாலதன்றோ? ௮வ் வறிவு யாதினைறியப்படன்றது 7 கரண 
waduapy ல.நியப்படூகின்றதா 1 அல்லவே ? அவ்வறீவா 

ய பொருளால் இச்சரண முதலியவைகள் ௮ திபப்படுன்ற 
தரல் இவைச எ.றியாமை யென்பதற் கையமென்னை? அன் நி 
யும், இவவர்தச்சாணமானது, கட்பொறி முதலியவற்றை 
௮.றிகின்றதென முன்னர்ச் கூறியதைப் பற்றியேலும் றி 
வென்பதற் கியைகன்றசா P அன்றி இல்லையா ? எனச் சற்.ரா 
இக்குதும், எங்ஙனமெனின், ழை. ஐம்பொறிகளும் Davart 
தீக்கரணங்களுக் கறிகருகிகளாயும், 0 தாழிற்பெயர்களாயும், 
அறியாமை யென்னும் சடங்களாயும், முன்னர் மூடிர்சமை 
யால்,இப்பொறிகள் பொருள்களாயிற்றா? ஆகவில்லையன் றோ 
இலைகள் பொருளாகாதுழி, தொழி ஓம் பண்புகளுமன்றோ? 
இச்சொழிற் பண்புகள் சொல்மாத்திரக் கற்பனைகளன்றோ ? 
இக்கற்பனைகள் ஒவ்வோர் முதலாக உணர்வதன்றோ ௮ம் 
தீக்காணடுமன வழங்கப் படுகின்ற. இங்கனம் அறியும் ௮ர் 
தீச்கரணம் அறியாமை யெனப்படுமா ? அன்றி ௮.றிவெளனப் 
்டிமா? ௮றிவெனப் படுமெனின், பொருளல்லவற்றைப் 
பொருளென் ௮ணரு மருளென்றசென்னை குறள் மகாவாக்கி- 
யம். இதனால், ௮றியாமை யென்பதற் கையமென்னை ? 
அன்றியும், ௪த்ச முதலிய விடயங்களை : ௮றிஏன்ற இவ்லர் 
தீச்க£ரணம் பொருள்களாக மயங்க அறிகின்றதா? ser 
திக் கற்பனைகளெனச் தெளிந்தறிகன்றதா? கற்பனைகளாவே 
9ளிர்தறினெ றனவெனின், ௮வவவ் விடயகளால் இன்ப 
அன்புச் தாக்கன்றி மிருக்கவேண்டுமே! அங்வனமில்லையே [| 
பொருளாகவே மயக்கி ய.திகின்றமையால், அதனாலும் அறி 
யாமை யென்பதற்கு முரணென்னை * கற்பனைகள் மூதீலாக 
மிய ௭௫ யுணர்வதனாலும், தம்மைத்தாம் உண.ராமையினா லும், 
'தீலைமையையு முணராமையினாதும் ௮றியாமை யெனப்படு 
HACE? eqs, அறிவென்பதற்குக் ஜஞ்டத்தும் டெ
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மில்லையே ? ஆகலின், தாமொரு முத. லுமன்று வினைமுத்லு 
மன்றென்க, இவ்வர்தக்கரணா அராய்ச்சயிற் ஜேர்ந்த தியாதெ 
னின், இரண்டாவது அடுக்காயுள்ள ௮றிவறியாமைப் பேத 
மும் இவற்றிற்குமேல் உறுதியாயும் வில்ட்சணமாயுமிருக்கும் 
ஒப்பற்ற ௮றிவுமாமென்க, 

மூன்றாவது 

௮ந்தக்கரண ஆராய்ச்சி விளக்கம் முற்றிற்மு. 

வவ \



நான்காவது 

சிவபோத ஆராய்ச் விளக்கம், 
STOLE 

வேண்பா, 

இந்தவா ராய்ச்சியின்க ணேற்குஞ்ச வப்பொருடான் 
சந்ததமு மாரோபக் தானாக - யெந்தன்பா 
லார்ந்துவப்ப யாவருமே யோதுகா னாம்போத 

மார்க்கதென ச் தோர் இிடலே யாம், 

எங்கனமெனின், இதுகாறும் ஆராய்ந்ததில் அர்தக்கர 
ணம் கான்கும் oo) Ours தொழித்குணமாச முடிர்தன. 
முடியவே, இத்தொழிற்குணங்கள், யாதின்பாலதெனப்படும்? 
இவற்றை மேலேயிருந்தறியும் கானென்னுமோ ரறிவின்பால 
தன்றோ 2? அவவறிவன்$6ரு மாறுதிருக்கு மிருப்பென்பது ? 
அங்கனமிருக்கு மிருப்பு யாது பொருளெனப்படும் $ அது 
சீவப்பொருளெனின், சீவப்பொருளைச் சீவனாகவே கொண் 
டுணர்வது அறிவெனப்படுமா ? அன்றி ௮றியாமை யெனப் 
படுமா $? ௮றிவெனப்படூுமெனின், அச்சீவப்பொருள் பொரு 
ளெனப்படுின்ற தா? HOC? எனச் சற்றாடுக்குதும், CT iy 
னமெனின்; அ௮ச்சீவப்பொருள் கர்த்தத்துவ முற்றதா? 
அன்றி அகர்த்தத்துவ முற்றதா? கர்த்தத்துவ முற்றதெனின், 
அஃது போலியாயிருக்குங் கர்த்தத்துவமா ? அன்றி RT aps 
லாக விருக்குங் கர்த்தத்துவமா ? முதலாக இருக்கும் கர்த்தச் 
அவமெனின், கர்த்தத் துவமாகிய அச்சீவப்பொருள், 

“ எப்பொரு ளெத்சன்மைத் தாயினு மப்பொரு 
எப்படி. சாண்பு தறிவு,"
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சான்ற சாதா ரணானுபவமா யிருக்காக் சசையதா ? அன்றி 
இவ்வனுபவத்துக் கதிர்மறை ய்னுபவம்ா யிருக்குக் தகை 
wet ? எதிர்ம்றையாவது, சூறள் மகாவாக்கியம். 

எ எப்பொரு ளெ.தீ தன்னம் தரீயினு மப்பொருண் 
மெய்ப்பொருள் கரீண்ப தறிவு,” 

'என்.றிருத்தல், சட்பாவ விகாரானுபவ மெதார்த் தமா 
யிருக்கின்றமையால்) ௮வவப்படி யே. சண்டுசண் டனுபவித்து: 
வருவது பிரத்தியட்சானுபவ முறையாயிருக்க, இதற்கெதர் 
மறை யனுபவமு ண்டோவெனின், அ௮வ்வனுபவ மில்லர் 
அழி ௮ம் மகாவாக்கியம் வ ரவேண்டுவதின் ௮. அ/வவாக்யெொ 

னுபவம் ஈம்முடைய அனுபவத்துக்கு விரூத்தமானதா 2 
அன்றி அவவாக்யெத்துக்கு நம்முடைய அனுபவம் விருத்த 
மானதா ? ௮வ்வாச்யெமே விருச்தமானதெனின், ௮வகிரு 
தீ தமான வாக்கியம் ஆத்மானுபவிகட் கியைந்ததா ? அன்றி, 
உலகானுபவிகட் இயைந்தசா ? அக்மானுபவிகட் Fouts 
செனின், அவ்விருத் கமான வாக்கியானுபவச்சை யேலாக 
உலகானு.விகள் ௮றிவுடையோர்களும், ஏற்ற ஆத்மானுபவி 
கள் ௮றிவின்மையருமாக வேண்டிவருமே, அகலின், உலகா 
னுபவத்துக்கு ௮வ்வாக்கயம் விருச்சமானசன்று, உலகானு 
பவமே விருத்தமான தென்க, இவ்விருத்சமான உலகானு 
பவம் ௮றிவுச் குடன்பாடன்றே | அறியாமையாகிய சுடத் 
அக்கே உடன்பாடாகின்றது, இதனால் €வப்பொரு ளென் 
பு சடப்பொரு ளெனபபடுமா? அன்றிச் சச அபபொரு 
ளெொனப்பமோ ? சித துப்பொரு ளெனப்படுமெனின், ௮ஃது' 
அதியாமை யன்றென்பதாய் முடியும்; முடியுமாயின், அச் 
சவப்பொருள் எஞ்ஞான்.றும் அறிவென்பதா? அன்றி தர் 
ஞான்று அ௮றிவென்பதா ? ௮ஃது அனாதி கிச்தியத்துவமா 
ய்ருந்து எண்ணர்ய பிறவிகளையும் எடுச்தெடுத்து இன்ப
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துன்பங்களை அனுபவித்து வருசன்றது அனுபவமா யிருத் 
தலினாதும், 

நன்னூல், 

“உணர்விய லாமுமி சொன்று மொழித்த 

வுடல்முத லனைத த முயிரல் பொருளே.” 

எவப் பவணந்தியாருங் கூ தியிருக்கனெறமையினாலும் எஞ் 
ஞான்றும் அ௮றிவுப்பொருள்சானெனின், அதனை அசாய் 
a8, அறியாமையாய் முடியா திருக்கட்டும். அறிவென்பது 
அறியாமையாயும் அறியாமை யென்பது அறிவாயும் முடி, 
வது அறியாமை யெனப்படு மன்னோ. அறிவு அறியாமை 
யெனத்கும் அநியாமை அறிவெனற்கும் இயையாதிருத்த 
லன்னோ அறிவறியாமைத் தடைதம், இவற்றால் வனென் 
பது ௮றிவல்லவே ? அன்றியும், வன் £வனென வழங்கப் 
பட்டு வருவது பொருளல்லவற்றைப் பொருளென்றுணரும் 
தகையசா? அன்றிப் பொருளைப் பொருளென் Deer ci 
அகையசா ? பொருளைப் பொருளெனக் கொண்டே உணரு 

ணர்வு பொருளெனின்; அஃது நிகமும் பொருளா? அன்றி 
ன்ப பொருளா ? நிகழும் பொருளெனின், வேறொன் ில் 

நின்று நிசமூபவனா? அங்கனமன் நி நிகழுபவனா? Hous ws 
திரயங்களில் கின்று நிகழுபவனெனின், அவ் வவத்தைக 
ளில் ததாகா.ரமாய் நின்று நகிகழுபவனா $ அன்றி எதிராகார 
மாய் நின்று நிகழமுபவனா ? ௮ஃது இயற்கைச் சார்போதஞாக 
லின், தனித்து நிகழுபவனன்று: “ஒன்றைச் சார்ந்தே நிசமுப 
வன் - அதாவது உபாதியையெனின், இதனால் சாக்செமுத 
லிய மூன்றவத்தைக் கண்ணும் தூலமுதலிய உப்திகளைல் 
சரர்ந்கவனென் முன்று, ஆகவே இத்தாலமுதலீய உபா 
தித்திரயங்களைப் பொருள்களெனசி சார்ந்து நிகமுபவனா? 
அன்றிக் கற்பனைகளெனச் சார்ந்து சிகழுபவ்ஞ்?” இம்மூன்,றுடடி 
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ஒவ்வோர் முதலாகலின் பொருள்களென்றே சார்ந்து நிகழு 
பவனெனின், இவ்வுபாதித் திரயங்களை நான் நானென மருவி 
நிகமுபவனா ? அன்றி மருவாது கிகழுபவனா ? சார்போதனாக' 
லின் மருவியே நிகழுகன்றவனெனின், இவ்வுபாதித் திரயங் 
கள் பொருள்களா ? அன்றிக் குணங்களா? தொழில்களா 5 
பொருள்களே யெனின், விகாரப் பொருள்களா$? அன்றிச் 
சுயம்புப் பொருள்களா ? சுயம்புப் பொருள்களே யெனின் , 
இவைகள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வோ ருபாதான காரணத்ை 
யேலாமலும், பின்ஞான்று காசத்தை யேலாமலும், அதன் 
பின்ஞான்று தத்தம் உபாதானகாரணமா யாகாமலும் இரு 
ந்தபடியே யிருக்கவேண்டுமே! ௮ங்கனமின் மையால் பொய்ப் 
பொருளக ளென்பதற்கு மூரணென்னை? இப்பொய்ப் பொரு 
ள்களை மெய்ப் பொருள்களாக கானென மருவி நிகழுவ தன் 
ரோ €வனெனப்படுவத 1 பொய்ப்பொருள்களைப் பொய்ப் 
பொருள்களென்றே நானென மருவி நிகழுபவனெனின், இவ் 
வுபாதிகளால் முற்றும் ௮ல்லலுறுவானேன்? ௮ல்லலுறுத DE, 
யார் சம்மதிப்பவர் ? அன்றியும், இவவாருன இன்பதுன் பா 
னுபவம் பொய்யா யிருக்கவேண்டுமே! உண்மையா யிருக்கின் 
றதே| கயிற்றின்கண் ௮ரவாகத் தோற்றுதலைப் பொய்யென் 
ணர்ந்து பின்ஞான். று அதை மெய்போலப் பாவித்துமி, 
௮ தனால் பாவிப்பவனுக்கு இன்ப அன்பானுபவம் உண்டா 
யிருக்குமா ? sauder துன்பங்கள் வீளைந்ததாகக் கொள்ளி 
னும் அவை அனுபவப்படுமா? படாதன்றோ ! அங்கனம் 
இவ்வுபாதித் திரயங்களால் வரும் இன்ப துன்பாலுபவம் 
பொய்யாக உண்டாயிருக்கின்ற தா? இல்லையே ! உண்மையாக 
விருக்கில்ற தால், இவ்வுபாதிகளை ரானென மருவி கிகழுவது 
பொய்மையாகவன்று, பொய்ம்மையாயெ இவ்வுபாதித்திசயங் 
களை மேய்ம்மையாகக்சோடல் மயக்கமா? ௮ன்றித்தெளிவா? 
மயக்கர்தானெனின், இதற்குமேல் இவற்றை கான் கானென
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மருவியது இரட்டிதீத மயக்கமன்றோ ? இவ்விரு மயச்கத்தி 
ற்கு மேல், இகபர போகத்திற் சயைந்த இச்சாஞானக் சரி 
யைக ளெழுவஅ இன்னும் அதிகரித்த மயக்கமன்றோ? . இம் 
'மயக்கங்களுக்குமேல், தன்னை விளக்கைக்கும் சத்பிரமாண 
ங்களாகிய பிரபல சுருதிகளைப் பசு நூல் மோகநூல் முதலி 
யனவாகத் தூடித்து வருவது இன்னும் வீசேடமாக அதிகரி 
தீத மயக்கமன்றோ ? இம்மயக்கங்கள் அறியாமை யெனப் 
படுமா?அன்றி ௮.றிவெனப்படுமா? மிக்க அறியாமையாகலின், 
இவவறியாமை யன்றோ €வேனெனப்படுவது ? தனக்கயலாக 
அனைத்து மிருப்பதாகவும் அவற்றிலொன்றை கானாகளும் மத் 
ஜொன்றை எனதாசவும் 'உணருகின்றதால், 

சசிவர்னபோதம். 

“மெய்ம்மையறி வல்லசமில் வேறறிவ தெல்லாந் 
தம்மையறி யும்மறிவ தேயறிவு தானே." 

எனக் கூறியிருக்கின்றது. இஃதிங்ஙகன மிருக்கட்டும். 
இன்னும் சீவப்பொருளைப்பற்றிச் சற்மாடுக்குதும், கானென் 
இறது ீவப்பொருளாயின், பரிபாக முதிர்ச்சி வந்த பின்ஞா 
ன்று இருவகைச் சமாதியையு மெய்துவதியார்? நாமன்றோ ! 
நாம் அவ்விருவகைச் சமாதியையும் எய். துவ.து யாதுக்கு? 
சீவபாவ மகலற்கன்றோ? சவபாவமாவது மேற்கூறிய உபா 
தித் திரயங்களை கான் நானென மருவி அல்லலுு மயக்கம். 
இங்கனமாகய 'விபரீ தமயக்கமன்றோ போ தமெனப்பட்டத? 
இம்மயக்கமாெ போதம் ஈமக்குக் இழமைப் பொருளா ? 
அன்றி நாமா? இச்ீ£வபோதம் கழுமையெனப் பமமோவெ 
னின், என் £வன் என் சவனென வழங்கப்ப்டாதிருச்சட்டும், 
வ்ழங்குவசால், ஜெமைப்பொரு ளென்பதற்கு முரணின்று, 
இன்றராகவே, இஃது பிறிதின்ழேமையா? அன்றித் தற்ழெ
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மையா? தற்ழெமைதா னெனின், இச்சீவபாவம் ஈம்மை விட் 
டகல மேற்கூறிய இருவகைச் சமாதிக்சண்ணும் திரிலோகத் 
திலுமில்லாச அரியவுழைப் பெய்துவானேன்? அன் தியும், 

வைராக்கிய தீபம். 

எஇிரிவிச வுலகச் தரிதொரு ஞானி 
தேர்விடச் தென்றமோ ரொன்றை 

யுரைசெயிற் பிரம விச்தையொச் தரிதோ 
வென்றுமிவ் வுலகுரைப் பசனா 

லரிசொல்€ தையிலும் பிரமசா தசரின் 
யார்க்குள வருச்,சமென் பதளுற் 

பெரியதோர் வரு.த்.ச மெனைமறை அணிந்தப் 
பிரமகா னெனவிருச் சலினே.” 

என்அ கூறியிருக்கன்றது. இங்கனம் எய்தும் உழைப்பு 
ழை. உபாதித்திரய கானென்பது இறத்தற்கா? அன்றி இருத் 
தற்கா? இறத்தற்காகலின், கரணேரச்திரியாதிகளுக்கு அகோ 
ச.எமாய் இலங்கும் தனது அதிட்டான பிரமத்தைப பலகற்ப 

மும் கண்டுகண்டு பழகவேண்டுவ தாயிற்றென்க. இதனால் 
நானென்பது சீவப்பொரு ளெனப்படுமா?படாதே? ஆகலின், 
கானென்பது யாது பொருளெனத் திடமுற் நிருக்னெறது ? 

அவத்தாத்திரய சதெமாயெ அஞ்ஞான திசைக்கண்ணும் 
அவ்வவத்தாத்திசய கத இருவித சமாதியாகிய ஞானஇதஇசைக் 
கண்ணும், அங்கங்குள்ள இலட்சியானுபவங்களைக் கண்டு 
கண் டனுபவிப்பது நானென்பதா ? ௮ன்றி வேமென்பதா? 
நானென்பஅ தா னெனின், ௮ந்த கான் எங்கனம் சீவப்பொரு 
ளெனப்படும் ? சானென்னும் அகம்பொருள் உபாதித்திரய 
நானாக ஆரோபித்துழியுன்றோ சாக்ரொவத்தைக்கண் விசுவ 
ஞைகவும், சொப்பனாவத்தைக்கண் தைசதனாகவும், சுழுத் 
கவத்தைச்கண் பிராக்ஞ்னாகவும், ௮வ்வவற்றிக்கும் இன்வக்கு
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இத்தலைப்பெயர்கள் லர்தன. அ௮ங்கனம் வர்ததிலும் விசுவன் 
முதலிய ஒவ்வோர் தலைப்பெயருக்கும் இயைர்த பரியாய 
நாமங்களும் வந்திருக்கன் றன, அவைகளாவன : க-ல்து, தூல 
சரீ.ர ௮பிமான த்தினால் விசுவனென வந்துள்ள அவசரத்தில். 
சகல தத்துவங்களுடன் கலந்து விவகரிக்கின்றமையால் விய 
வகாரிகனெனவும், அ௮லித்தையாப் பிரதிபிம்பனா தலால் ௮ந் 

- தக்காணப் பிரதிபலனனெனவும், சொருப சமாதிக்கண் விள 
ங்யெ கூடத்த சைதன்னியச் சாயையாதலால் தொபாசனெ 
னவும், சகல தத்துவங்களாகப் பரிணமித்ததுபோ Ages 
லால் விட்சேபனெனவும், ௮க்தக்கரண சம்பந்தமாக நின்று: 
ணர்தலால் பிரமாத்துருவெனவும், இவைய tar 8B DEI கர்த் 
தத்துவ மூத்திருத்தலால் கர்த்திருவெனவும், அனைத்தையும் 
அ௮னுபவிப்பவ னாதலால் போர்திருவெளவும், அனைத்தும் 
தன்னாலறியப் பெறுன்றமையால் வி. ஞ்ஞானமயனெனவும், 
சரீ ரமு.தலியவற்றோடு பந்த் ் திருத் தலால் குடிம்பியெனவும், 
G தகத்தையன்றித் தனத எதார்த்த சொரூபம் விளங்கா 
மையால் சரீரியெனவும், $ீயென்றை வீரண்டாம் பதத்திற்கு 
வாச்சியார்த்தனுகலால் தொம்பத முச்சியார்த்தனெனவும், 
ஆ௫ூய இவையும் பிறவும் வர்திருக்கினறன. ௨-வது, சூக்கும 
சரீ சாபிமானத்தினால் தை௪தனென வந்துள்ள அவசரத்தில் 
சாக்கிராவத்தை லட்சியானுபவ வாசனை பிரதிபலிக்கின்ற 
மையால் பிராதிபாதிக சீவனெனவும், சாக்கிராவத்தையைக் 
கற்பித் துணர்வதுபோல் சொப்பனத்தைக் கற்பித் தணரு 
சன்றமையால் சொப்பன கற்பிகனெனவும், அகிய இவையும். 

பிறவும் வந்திருக்கின்றன. ௩-வது, காரண சரீ.ராபிமான த்தி 
னல் பிராஞ்ஞானென வந்தது யாதகாரணமெனின், சிழுத்திச் 
கண் யாதொன்று தோன்ராமையை, அறிந்து பின்ஞான்் று 

விழித் தறிவித்சற்கு ௮ச்சுழுத்இக்கண், அ.றிவுவடி.வமாக இரு 
ந்ததனாலென்க, இபபிராக்ஞுெ னனப்பெயர் வந்துள்ள ௮௪
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ரத்தில் சழுத்திக்கண் தனித்திருந்தும் அதனைக் இஞ்ுத்து 
முணராது மேல் தூலசூக்கும விளைவுக்குதி தான் ௮ங்குரமா 

யிருத்தலின்காரணவியட்டி. சரீ.ராபிமானியெனவும்,௮ச் ஈமு 

திக்கண் தான் தனித்திருந்தும் தற்பிரகாசம் மழுங்கி மூடப் 

பட்டு அம்மூடத்தினின்்று தானே காரியப்படுதற் சியைந் 
இருத்தலால் காரியோபாதிகனெனவும், இன்னும் இதுபோல் 

வன பிறவும் வந்திரூக்ெறன. ழே. விசுவன் முதலிய தலைப் 
பெயர்களும் அவ்வப்பெயர்கட்கு இயைந்த பரியாயப் பெயர் 
களும் வர்.து நிகழுவது யாருக்கு? நானென்பதற்கன்றோ ? 

அந்த நான் ௮வத்தாத்திரய சதெமாயுள்ள வபோத நானா P 

அன்றிச் சொரூப சமாதிக்கண் விளங்க சிவபோத கானா ? 
சிவபோத கான்றானெனின், ழே. விசுவன் முதலிய மூன்றி 

னுக்கும் ௮திதப்பட்டிருக்கும் இருப்புக்கு அவத்தாத்திரய 
விலட்சணனெனவும், அவ்விலட்சணத்தில் ௮றிவே வடிவாய் 
விளங்கலால் சேதனனெனவும், அ௮கம்புற மென்பவற்றுள் 

அகத்தில் நிறைந்திருக்கின்ற தால் அந். தரியாமி எனவும், சி.றி.து 
மிச்சையின்றி ஞானானுபவங்களை ௮னுபவித்து வருதலால் 

௮னுசற்தாத்திருவெனவும், யாவைக்கும் தானே இருப்புப் 
பொருளா யிருத்தலால் சுயஞ்சத்தாரத்த னெனவும், கடத் 
துணை வளைபட்டதுபோ லிருககிற அகாயத்தை யொத்து 
தேசத்துணை வளைபட்டதுபோற் காண்டலால் ௮விச்சின்ன 
சீவனெனவும், காரணகாரிய கற்பனைக ஸிறந்து விளங்குவ 

தால் பாரமார்தீதிச னெனவும், மற்றொன்றா லன்றித் தானே 
சுயம்பிரகாசமாய்ப் பிரகாசிக்கின்றகால் துரியனெனவும், 
யாவைக்கும் தான் முற்அஞ் சாட்சித்துவமா யிருத்தலால் 
சான்றின் னெனவும், தூல முதலிய சரீ. ரத்திரய சம்பந்த 
மின்றி யிருதீ.தலால் பிரத்தியேகாத்மா வெளவும், நீ என்ற 
இசண்டாம் பதத்தில் உறுதிப்பொரு ளாதலால் தொம்பத 
இலட்சயொர்ச்ச ளெனவும், இன்னும் இதுபோல்வன பிறவும்
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வாதிருக்கின்றவை 2வபோத மானுக்காக்கும் | ௪தா கிட்டை 
கூடிச் சமாதி எய்.துவது ஆத்மபோசங் கெட்டு அல்லது சவ 
போதங்கெட்டுச் வேபோசம் ஆ.தற்காக்கும்! இஃது வியப்பி 
னும மிக்கவியப்பு 1! சோபாதிகமெனவும், நிருபாதிகமென 
வும் இரண்டிருக்கன்றன. சோபாதிகமென்பது உபாதிசதெ 
மாக நிற்றல். கிருபாதிக மென்பது ௮வ்வுபாதி ரகிதமாச நிற் 
Pd. ௮வை தூலமுதலிய உபாதிசம்பர்ச சானாயும், அ௮ச்.தால 
முதலிய உபாதிசம்பந்தமின் நிய கானாயுமிருத்தல், ௮வத்தாத் 
இசயமற்ற இருவிச சமாதிக்கண் கானென்பது ௮பவாத 
முற்.றுழி இச்£வபோத முண்டா? ”வபோத வெழுச்சி உபா 
திதீதிய விலட்சியானுபவ முள்ளஞான்று மன்றோ ? இப் 
போத மகன்ற மேற்படி. சமாதிக்கண்ணும் கானென்ப 
இன்னே? இன்றெனின் தினாுனுபவ சுழுத்திக்' சண்ணும் 
கானென்னும் அ௮றிவில்லாமையா ? அச்சுமுத்திக்கண் மக் 
சன அனந்தத்தை அனுபவித்து விழித்துப் பின்ஞான் ௮ 
அங்குள்ள அனுபவத்தை வர்தூணர்த்துனெறனர். இத. 
போல ௮ச்சமாதிக்கண் கானென்ப தில்லாமையா? அங்கு 
ள்ள இவ இலட்சியாகர்தத்தை அனுபகித்து அ௮ச்சமாதி கலை 
கீது பின்ஞான் ௮ுணர்த்துகன் றது என்னை 

தத்துவராயர் பாடு துறை. 

“அஞ்ஞான காரிய மனைக்து மறவிட்டு 

விஞ்ஞான மானோமென் றுந்தீபற 
வெளியா? சின்றோமென் றக்தீபற.”” என்றும், 

நீசாநந்த வுந்தியார். 
“சானாயிருந்த சலைமைப் பரம் பொருள் 
நானா யிருங்தேனென் றுந்தீபற . 

நன்றாகப் பார்த் இடி sys Sue.”
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என்றும் கூறியவாற்றாற் காண்க, மேற்படி. சுழுத்தின்கண் 
நானென்பது ' இல்லையாயின் சமாதிக்கண்ணும் கானென்ப 
தில்லை யெனப்படும், ௮ஞ்ஞான திசைக்கண் பொருளல்லவற் 
றைப் 'பொருளென்றுணரும் மருளானுபவமாகலின், இம் 
மருள் ”வபோதமென்பதா? அன்றி வேறுபோத மென்பதா? 
வேறுபோதமு முண்டோவெனின், அஉ்வேறுபோதமு மிர 
ண்டெனப்படும். ௮வை ப.ரமாத்மபோத மெனவும் ௮ந்த 
சாத்மபோத மெனவுமாம். இவற்றுள் பரமாத்ம போதமெ 
ன்பது மேற்படி சமாதிக்கண் உதயமான ௪௬௧ இலட்சயானு 
பவத் தெளிவாம். இத்தெளிவே வேபோத மெனவும் ௮ல் 
ல “ ஆத்மபோத மெனவும், அ௮ர்தராத்ம போதமென்பது 
மேற்படி சுக இவட்சியானுபவமுமின் றி உபாதித்தரயங்களை 
நரன் நகானென்னும் மருளானுபலமுமின் வி மத்தியபோதா.ந 
பவ மெனவுமாமென்க. மதத்தர்கள் பரமாத்மா வெளவும், 
சீவாத்மாவெனவும் இரண்டென வழங்குகின்றார்சளே யெ 
னின், நித்தியாரித்திய வத்துவிவேக மூதலிய சாதன சதுட் 
டயம் வாயர்த பரிபாக முமூட்சுக்கள் என்ன ஆத்மாவெனப 
படுவர்? €வாத்மா அவாரெனின், இத்.தால முதலிய உபாதித் 
இரயங்களை நான் கானென் றழுர்தி யிருப்பவராக வேண்டும. 
பரமாத்மா அவாரெனின் மேற்படி இருவித சமாதிக்கண் 
ணும் சிற்பிரகாசமே நானெனத் தெனிந்தவராக வேண்டும். 
இவ்விரண்டுமல்லாதவரெனின், அவர்களுமாத்மாக்களன்றோ? 
ஆமெனின், அவர்கள் என்ன ஆத்மாவெனபபடவர் ? மத்திய் 
கதமா மிருப்பவரன்றோ? அகலின், அந்தராத்மா வென்பதற்கு 
மணின்றென்க. சீவபோதம் கற்பித மென்பதற்கும், ஆதம், 
பாதம் எதார்த்த மென்பதற்கும் உதாரணம்: 

ஒஞானவாசிட்டம். 
€9வனெவ் வறிவினாலே தெரிவுறு மதபசார்ச்சக் 
தவுறும் விவிசமான சங்கற்ப விகற்பமுத்து,
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மேவிய மயக்கந்தன்னால் வீரிந்தநீ ரலையாமாபோல் 
பூவல யங்களாடுப் பொலிர்தது புகன்றவேன்.”” என்றும், 

வனென் இன்றசொல்லும் பொருளுமாய்ச் செதிக் சவான்மா 
பாவனை மனன தீதாலே பருத்தெழு மனமதாகும் 
மேவரும் பிரமந்தன்னில் வேலையி லலைபோல்வந்து 
தாவுறு முள்ளந்தானே நினைந்தவா சகங்கற்பிக்கும்.”” என்றும், 

நானெனும் பொருள்சாணாதோர் ஞானவா காயங்காணார் 
நானெனும் பொருளைச்சண்டோர் ஞானவா காயமாவார் 
நானெனு மகங்காசச்சார் ஞானவிண் ம தியைமூடி 
னானெனாப் பாமவாம்ப னன்மலர் விரியாசன்தே." 

என்றும் கூறியவாற்றாற் காண்க, அன்றியும், Dodie 
சமாதிக்கண்ணும் சவேசு.ா சகத்தனைத்தும் தோற்றன் மாத் 
திரமாக கிகமுமென்பசற் குதா.ரணம்:-- 

நீபுக்தை. 

துன்னு மாயைய விசிதைக டானிலை 
தொடரு மீசனுஞ் €வனுஈ தானில 

பின்ன மின்றிய கண்ட2 தாகிய 
பிரம மேயக மென்றுதெ ரிந்இிூம் 

சின்ன மில் இட மாகிய போதமே 
சீவன் மூத்சனுக் கானவி லக்கண 

மென்ன லாகநதத் தாண்டவ மாடம் 
மீசன் றன்பரி பூரண ரூபமே.” 

எனக் கூறியவதனாற் காண்க, டை. சவேன்முத்தி முதிர் 
ச்சயாகய விதேகமுத்திக்சண் ஷே. Gass செகத்தனைத் 
தும் தோற்றன் மாத்திரமு மின்றென்பதற் ச சாரணம்:-- 

ரிபுக்தைத. 

“தோற்று கின்ற சகபா வரின் 
தொடர்பி யாதொன்றுஞ் சற்றுமி வாமவே
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சரற்று வாக்கு: மனங்கட் ககோசா 
சச்சி தாநந்தத் தற்பா மாகவே 

Capa மையின் தி யென்று மிருப்பசே 
விசேச முத்த னிலக்சண மென்றிட 

லேற்று மாகந்த,ச் சாண்டவ மாடும் 
மீசன் ஐன்பரி பூரண ரூபமே."” 

என்பதனாற் காண்க. இதுகாறும் கூறிப்போர்த.தனால், 

நானெனப்படுவது என்ன பொருளாயிற்று ? சீவப்பொருளா 
யித்றோ ? ஆகவில்லையே | இதற்கென்செய்தும் 11 கடப் 

பொருளானது மட்பொருளுக்குத் தான் வேறிடத்ததாக 
வின்றேனும், ௮௪ மட்பொருளின்கண் தானொரு முதலாக 
இருப்பதனா even Cap, பிடித்தல், எடுத்கல், வைத்தல, சமை 
தீதல், புசித்தல் முதலிய பற்பல விவகா.ரானுபவங்கள் நிகழ் 
இன்றன? இ௫போல், சீவப்பொருளென்பது கானென்னும 
பொருளக்குதி தான் வேறிடதததாக இன்றேனும் அந்த 
நானென்னும பொருளின்சண் தாஜெரு முதலாக இருப் 

பதனா அன்றோ அறிதல், அறியாதிருத்தல், சினைத்தல், 
மறத்தல், விரும்பு தல், வெறுத்தல், கேட்டல், பரிசித்தல், 
பார்த்தல், ரசித்தல், முகர்தல், வசன தரன கமன விசர்க்க 
ஆநந்த முதலிய பற்பல கிரியாறுபவக்கள் நிகழ்சின்றனவெ 
னின், கடோபாதி யென்பது தொழிற் மனமும் கோத்றக் 
குணமுமா ? அன்றி ஒர் பொருளா? அலம் தார் பொருள்தா 
னெனின், ஓர் பொருளின்கண் மற்றோர் பொருள் எக்கன 
கருக்கும் ழ் அங்கன மிருப்பதாகக் கொள்ளினும், அந்தப் 
பொருளுக்குச் தசபுறஙகளுள்ள எந்தப் ype Pore திருத் 
தற் கியையுமன்றோ? அதுபோல், கடப்பொருள் எந்தப்புற 
த்தி லிருக்கின்ற த? TES UY OES மில்லையே! தொழிற்குண 
மாயுர் தோத்றக்குணமாயு மிருக்கின்றதால் அதற் கொருபு2 
மும் வேண்டுவதின்௮ு," அதுபோல், சீவனென்பது ஜர் .
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பொருளாயின், இச்€ீவனுக்கு ஆதாரமாயுள்ள As Runs 
தீக்கரண த்திற்கும் ௮வ்வலித்தையின் காரியமாகிய உபாதித் 
இ.ரயம், அவத்தாத்திரய முதலியவற்றிற்கும் ஆதாரமென்ப 
தியாகு ? கானென்பதன்றோ ? அந்த கானுக்குப் புறம்பென் 
பது எங்கே? சமஸ்தமும் கயிற்றரவுபோல் நானென்பதிலாக 
லின், 2வனென்பது எங்கிருக்கின்றஅ? கானென்பதி லிருக்கி 
ன்றதெனின், கானெண்பதற்குப் புறம்புள்ள தாயின் உள்ளு 
மிருக்கலாம், ௮ங்கனம் இல்லை யென்பதற்கு உதாரணம்:-- 

பாடூதுைற. 

“உண்மை வடிவேயென் அதேடா சாள 
மூட்புறம் பில்லையென் தாதேடா காளக் 
அண்மை யுணர்வேயென் றாதேடா காளந் 
திசைதிசை தோறுகின் நாதேடா காளம்." என்றும், 

(ஊனே மறிவசென் நாசேடா காள 
மேணர்வே பிரமமென் நூதேடா காள 
கானே யவனாமென் நூதேடா சாள 
நானாவ தில்லையென் நாதேடா காளம்.” 

என்றும் கூறியவாற்றுற் காண்க, முன்ஞான்னு கவியில் 
கானென்பது அகம்புற மற்றதென்றும், பின்ஞான்று கவியில் 
ரகானென்பது பிரமசொரூபமாய் விளங்கிய ஞான்று உபாதித் 
தஇரய நானாகிய சீவபோதம் ௮ற்றதென்றும் பொருளாயிற் 
றென்க. இங்கனமிருக்க, சவனென்ப தோர்பொருளா? கா 
னென்பது அகம்புதமுடையதா ? இல்லையே ! இச்சீவத்து 
வத்தைப்பற்றி இன்னுஞ் சற்.ழாடுக்குதும். எங்கனமெ 
னின், சீவன் €வனென வழங்கு மிப்பெயரானது இடு 
குறிப்பெய ரென்பதா? அன்றிக் காரணப்பெய ரென்பதா ? 
இடுகுறிப்பெய சென்பதுசா னெனின், எர்த ஒர் முதலுக்கு 
இப்பெயரிட்டு வழங்கு ற? அ/றிவுக்கெனின், அவ்வ றிவு



60 அகம்புற் 'ஆராய்ச்சி விளக்கம். 
  

நானென்பதா? அன்றி வேறென்பதா? கானென்பு.தர 

னெனின்,-கானென்பது இப்பெயரை ஏற்பானேன் ? பொரு 
னல்லவற்றைப் பொருளென் ,அணா்ந்து அனுபலிப்பதா 
லெனின், அங்ஙனம் உணர்வது அறியாமை யன்றோ? ௮ன் 
தெனின், பொருளைப் பொருளென் ௮ணர்வது ௮றியாமை 
பாக்கும் ! அங்கனமு மன்றெனின், பொருளல்லவற்றைப் 
பொருளென் அுணர்வது. எற்றுக்கு? அதாவது கானல்லாத 
தை நானென மயங்கி மருவல். - அங்கன மயங்கி மருவல் 
அ௮வ்வுபாதி காரணமாகச் சீவிப்பதற்கன்றோ? அங்கனம் சீவி 
ப்பது, அறியாமை யெனப்பமோ? ௮ன் றி வேறெனப்படுமா?, 
வேனெனப்படுமெனின், ௮ஃத.றிவாக வேண்டுமே ! ஆகலின், 
அவ்வறிவு சானென்ப தாகின்றஅ. மை. உபாதி காரணமாகச் 
சீவிப்பது கானென்பதாயின், இருவிதச் சமாதியு மெய்திய: 
சீவன்முத்திச் திசைக்கண் கானென்ப திருப்பதால், இவ்வஞ் 
ஞான திசைச்கண் 2விப்பது யாது? கானென்பது. சானெனின், 
இங்கே ரானென்பது எத்துணை த்தாக நின்று சீவிக்கின்றது? 
உபாதித் துணையாகவெனின், ஆங்கிறாவகைச் சமாதிக்கண் 
ணும் சிவானக்கச்தை இருந்தனுபவிக்கும் ஞான்று எத் 
அணையது? ஆங்குகிருபாதிகமும், ஈங்குச்சோபாதிகமுமாகின்' 
னம், உபாதித்துணே நானென்பதாயின், இவவுபாதி காரண 
மாகச் வித்த லென்பதும் நானென்ெதற்கு'ஐயமின்று. 
௮க்ச நிருபாதிகமாகற வேன்ழுத்தியில் சாலதேச வத்து பரி 
ச்சேதரத கானாயும், இச்வேதிசையில் உபாதித்துணே. கானா . 
யூம் இர்ச்கின்றனம். இவ்விரண்டு சானுள் எம்.௫: கான் 9) Bu 
டான நானெனப்படுவத?- எந்தரான் ஆரோபிச கானெனப் 
பவது? கண்டப்பட்டுச் சீவிக்னெற நான் அசரோபிசு கானெ 
ன்பது. கண்டப்பட் டிருத்தலாவது உபாதியால்ன்றோ? இவ் 
அபாதியானது கடோபாதிபோன்று கற்பிதமா Os sel a, 
இச்சுற்பிக் காரணமாக 'கானென்பதும், ரான் சண்டப்பட்
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மருதி தலென்பதம், கற்பிதமன்றோ?: அன்றியும், இந்தச் கற் 
பித நான் மூன்றாயிருக்ெ ற து. கன்று யிருத்தலாவது தல 
முதலிய வுபாதித்திரயமாம். சாக்கிராவத் தாச தூலகான் சொ 
ப்பனாவத்தாச் சூக்குமகானிலும், சொப்பனாவத்தாச் சூக்கும 
நான் சாக்கிராவத்தாத் தூலகானிலும் இல்லாவாறுபோல், 
இவவிரண்டவச்சாம் தால சூக்கும நானென்பவை, சுழுத்தி 
'யவத்தாக் காரணோபாதி கானில் இன்றாஇன்றன. இம்மூன்றவ.. 
,தீதைகளும் இவவவத்தைகட் இயைந்த உபாதித்திரய நானெ 
ன்பவைகளும் சகடக்கால்போல் மாறிமாதித் தோற்றுக் 
றன?. இங்கனமாகிய இக்கற்பனைகள் எதன்கண் தோன்றி 
மஹைகன்றன ? காமாறெ. இந்தையி லன்றோ 1 ௮ச்சர்தை 
யன்றோ சதொாசாச மெனப்பவேது 2 அச்சி தாகாசமன்ோ 
அகம்பொரு ளெனப்பவெது? என்னை? 

தத்துவாாயர் பாடுதுறை. 

*:எட்டுத் இசையு நிறைந்தவு செங்க 
சேகாக்க orl Secon Deen 
தட்டற்ற யோகிக டங்குமூ செங்களூர் 
அன்மபா வங்க டவிர்ந்சவூ ரெங்களூர்.”” 

என்பதனாத் காண்க. இங்கனமாயெ தீர்ந்த கிலையன்றோ முன் 
ஞான்று ௮அஇிட்டான நானென்பது? அவ்வதிட்டான கானைச் 
தவிர இவ்வாரோபிதகான் இல்லாலாறுபோல் ' இவ்வாரேோர 

த நானென்பதை யன்றி ௮வ்வதிட்டான நான் -இல்லையெ 
னப்படுமா? இருக்கின்றதால், இஃது மட்பொருளையன் றிக் 
கடப்பொரு எின்றாயும், கடப்பொருளையன் நி மட்பொரு 
ளுண்டாயும் இருக்கின்றன போலாம். இவற்றால் தேர்ர்தது யா 
Ogatler, முற்பொழுதும்' பிற்பொழுதும் மட்பொரு ளுண் 
உாயும்: இடைப்பொழுது கடப்பொருள் மட்பொருளையன் தி 
இருத்தல்போ லிருக்கும், உண்மையில் இவ் வோர்போே க
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னும் மட்பொருளையன் றிச் சிறிதேலுமுண்டோ?. இன்றாக 
லின், முப்பொழுதும் உளளது மட்பொருளும், அம்ருப்பொ 

முதும் இல்லாதது கடப்பொருளு மாகனறன. இதுபோல், 
அவ்வதிட்டான கானென்பதைத் தவிர், ஆசோபித நான் 

இன்றாயும், இவ்வாரோபித நானை த் சவி.ர அதிட்டான சான் 

என்பதுண்டாயும் இருக்கன்றன. இசனல், ஆரோபிக தானு 
க்கு முற்பொழுதும் பிற்பொழுதும் அ௮கிட்டான நானென்ப 

துண்டாயும், இடைப்பொழு.து இவ்வாசோபித கான் அதிட் 

டான நானென்பதை யன்றி இருத்தல்போ லிருக்கினும், 

உண்மையில் இவ வோர்போதேனும் அதிட்டான நானெ 

ன்பதையன்றிச் சறிதேனு முண்டோ ? இன்றாகலின், முப 

பொழுது முள்ளது அதிட்டாள கானும், ௮ம்முபபொழுதூ 

மில்லாதது அரோபிதகா.னு மாகின் றன. ஆகவே, எஞஞான் 

அம் உள்ளது ௮திட்டான நானென்பதே திண்ணமாயிற் 
றன்க. இதனால், இவ்வஞ்ஞான இசைக்கண் சீவிப்பது ௮இ 
ட்டான கானென்பதன்று. ௮ரோபித கானாகிய அறியாமை 
பென்ளுயிற் றென்க. இனுசாறும் கூறிபபோந்ததால் (அவ் 
வதிட்டான கானே இத்தாக்த பட்சமாயினும்) இதற்குமேல் 
உண்மையில் இவ்வதிட்டான நானும் இத். சார் தமன்று. எங்கன 
மெனின், முன்ஞான்று அரோபிதநான் பூவபட்சத்திற் 
கியைந்ததால் அதைப்பற்றிப பின்ஞான்று அதிட்டான கான் 
இத்தாந்தமாயிற்று, அசோபிதநரன் அ௮திட்டான நானை நோக் 
இயதுபோல், ௮அதிட்டானகான் மேலே யிருக்கின்ற தானென் 
பதை நோக்குழி இவ்வதிட்டான நானும் சித்தார்தப்படாது 
பூர்வபட்ச மாகன்றதென்க. இவற்றை இன்னுஞ் சற்றாகக் 
குதம். எங்ஙகனமெனின், கானென்னும் அகம்பொருளுக்கு 
அதிட்டானத்துவம் இயற்கையென்போமா? அன்.றிச்செயற் 
கை யென்போமா? இயற்கை யென்போமெனின், இவ்வதிட் 
டான ச்துவம் சிவபோதமாயிற்று, ஆகவே, அ௮வத்தாத்திரய
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ச௫தத்தில் சவபோதமா யிருபபதியா.து? நானென்னும் ௮கம் 
பொரு என்றோ? ௮கமெனபு சீவபோதமாயின், சமாதிக் 
கண் சிவபோதமாய் நிற்றல் வேறு அகமாயிருக்க வேண்டும். 
வேறு கான்றானெனின், 

தத்துவராயர் பாடூநுறை. 

அஞ்ஞான காரிய மனைத்து மறவிட்டு 
விஞ்ஞான மானோமென் று௩$பற 
வெளியாக ரின்றோமென் நு௩$பேற,” 

எனக் கூறியிருப்பானேன் $ இதனால் €வபோதமாய் நின்ற 
௮வத்தாத்திரய முதலிய கற்பனைகளைக் கழித்து நிருபாதிச 
சுவபோதமானோ மென்றதாயிற் ற, ஆகளே, முன்ஞான் ந 
சவபோதமாய் நின் தும் கானென்பதே, பின்ஞான்று வ 
போதமாய் நின்றதும் நானென்பதே, இவற்றால், கானென் 
ப.து இவ்விரண்டு மெனபபடுமா? அன்றிப படாதா ? இரண் 
டுமே கானெனின், வேபோத ஆஞ்ஞானத்தில் சிஃபோத 
மெய்ஞ்ஞானமும சுவபோத மெய்ஞ்ஞான த்தில் சவபோத 
அஞ்ஞானமும இன்முகின்றன. இவற்றையே, ஒன் கிலொன் 
திவலலையெனலும அன்னியோன்னியாபாவ மென்பர் சத்துக் 
கள். இங்ஙன மிருக்கும இவ்விரண்டிலும் கானென்னு மகம் 
டொருள் உண்டென்பதா ? அன்றி இன்றென்பதா ? உண் 
டென்பது தானெனின்.இங்கள மாகிய நானென்பது ஞானாஞ் 
ஞானமாகிய சிவபோதமுஞ் சீவபோதமுமா ? இவ்விரு 
போதமும் அன்னியபோன்னியாபாவத்தை ஏற்கின்றஉமையால 
இவ்விருபோதமும் கானென்ப தன்றெனின், கானென்பதை 
யன்றி இவ்விருபோதமு முண்டெனப்படுமா? படரதெனின், 
இவ்விருபோதரும் அன்றெனவும் இன்றெனவு மானெறன., 
ஆகின்ற தால்,நானென்பது விட்டுவிடாத இலக்கணைப்பொரு 
ளாகின்றது. எங்கனமெனின், இவ்கிருபோதமும் 25௪
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அகம்பொருள்கள் எனப்படாமையால் அவ்வகம்பொருளை 

இவை விட்டதும், ௮வ்வசம்பொருளை யன்றி இவ்கிருபோத 
மும் இன்மையால் அவ்வகம்பொருசோ இவை விடாததும், 
ஆய இவ்கிருதன்மையையும் இயற்கைபிலேயே ஏற்றி இல 
ந்குவதால் அகமென்பது விட்டுவிடாதலக்கணைச் சொருப 
மாமென்க. விட்டுவிடாதலக்கணை இஃதாயின் விட்ட லக் 
கணையாவ தெங்கனமெனின், தேகங்கடோறும் ௮வத்தாத் 
திரயங்களை யுணரும் தர்ம மிருத்தலுக்கு வினைமுதல் ஓர் 
அ௮கம்பொருளெனக் கருதி ௮வ்வத்தேகத்தை விட்டு ௮வ் 
வகம்பொருளை லட்சியித்தலாமென்க. விடாசலக்கணை யாதெ 
னின், ௮ங்கனம் வினைமுதலாகக்கொண்ட அகம்பொருள் 
வாக்குமனாதீத மாகலின், அவ்வகத்துக். கமைந்திருக்கின்ற 
சத்து சத்து ரந்த முதலிய அனேக குணங்களில் ஓர் 
குணம் காரணமாக இருவித சமாதிகளிலும் ௮திந்தனுசச் 
'தித்தலாமென்க. இம்மூன்றுலக்கணையுள் முடிபாகயெது விட்டு 
விடாத லக்கணையாம், இவ்விட்டவிடாச லக்கணாலுபவத்தை, 

சசிவர்னபோதம். 

விட்டலக்கணை தனையும்விட்டு விடாதலக்கணை storys 
விட்டுவிட்டு விடாதலக்கணை யால்விளங்குவி எங்கவே,” 

என மகாவாக்கியம் வந்திருக்கின்றது. அன்றியும், 

சோநபசாரம், 

“வாரலமதி ஐசமதி போன்ஞான வஞ்ஞானக் 
காலமுகரங் சண்டு சழித்தோமே - 2லமா 
மப்போது நம்மிலே யாரோப மானவெலா 
மிப்போது பொய்யான வே,” 

என எல்லாமாயும் அல்லவுமாயு மிருக்கும் நிலைமையைக் 
ருறிப்பிக்சதகாமென்க, Datos, ©



4-வது சீ௨போத ஆராய்ச்சி விளக்கம். 65 
    

சோபாதிகமாக நின்று சிவிக்கிற தர்மம் அறியாமையி 
லோ? அன்றி ௮றிவிலோ? அ.றியாமையிலேயே யெனின், 
அவவறியாமை.பிற் சீவிக்கிற மூதலெ.” ? கானென்பதுதா 
ளெனின், கானென்பது அதிட்டானாரோபங்களைக் கடநத 
ஏகசானென மூன்னமே முடிபாயிற்றே! எங்கனம் 2வித் 
தலை ௮௮ ஏற்கும்? அன்றிபும், அதிட்டானவகமே உதிக்தல், 
wh sso முதலிய சீவிதீதலை எலாதாயின் ஏகரானா ௮வ்வுதித் 
தல் முதலியவற்றை ஏற்கும்? எவ்வதியாமையில் €வித்ச லிய 
ங்குகன்றதோ அ௮வ்வறியாமையே இவற்றிற்கு வினமுதலெ 
னப பட்டதென்க, பத்சோகம், முத்தோகம, பூரணானர் 
தோகம், சத்சோகம், சித்தோகம், சாரதோகம, ௬த்தோக 
மு;தலியனவாகிய அனேக ஞான ரசானுபவங்க ளனைத்தும் 
௮.றியாமைக்காயின் டை. உருப்படல், வெளிபபடல், வளச் 
தல், பூரித்தல், தேய்தல், மரித்தல் மூதவிய அஞ்ஞானானுப 
வங்க எனைத்தும் அ௮.றிவுக்கெனப்படும். ௮ங்கனமிகலையே! 
௮.றிவி லுண்டாகிவரும ஞானானுபவங்கள் அறிவுக்காகலின் 
அ.றியாமையி லுண்டாகிவரும அஞ்ஞானானுபவ மனைத்தும் 
அ௮தநியாமைக சென்பதற்கு முரணினறெனக. அதியாமையை ' 
யன்திச் €வததுவ மெனபதற்கு வேழ முதலுண்டா? இல் 
ப$ ஆகலின, அறிவையன்திக் கூடதசசாட்ட சை sor 

னிய மென்பதற்கு வேறு முதலின்னுமென்க. ௮றிபாமையச 
இற சவத்துவக்தைச் €வனென்று உயர்திணை ஆண்பாந் 
பொருளாகச் உருவகப்படுத்தி வழங்குவதால், அஃதொரு புரு 
ட னெனபபடுமாயின், அல்தோர் மூதலெனப்படும், இஃது 
காலதத்துவச்டைக் காலனென வழங்கி வருவதுபோலாமெ 
ன்க, உதித்தல், மரித்தல் முதலிப இன்பதுன்பானுபவங்கள் 
சீவன்பாலதெனச் சத்பிரமாணங்களால் வழங்வெருவது 9 28 
யாமையின்பால தென்றாயிற்று. ஆகவே, £வத்துவமென்னும் 
பெயர் தொழிற்பெயரா? ௮ன்றி வேறு பெயரா? விக்கும் 

5
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தர்மத்தை யுடையதால் தொழிற்பெயர்தானெனின்? இஃது 
தொழிற்குண மெனப்பட்டது, இத்தொழிற்குணம், இழமை 
யெனப்படுமன்றோ? ஜெமையென்பது சுதந்தரமாகய உரி 
மை. இவ்வுரிமை பிறிதின்கிழமையா? அன்றித் தற்்ழுமை 
யா? தற்கிழமையெனின், இஃதெஞ்ஞான்னறும் ஈம்மைவிட் 
டகலாச் ச.தந்தரமாய் மூடியும். முடிபவே, ஞானானுட்டா 
னம் பயனின்றிபபோம். அன்றியும், சீவன்மு,த்தியென வழ 
நகப்படுவதும் சொல்மாத்திரமெனவு முடியும். முடிவதால், 
பிறிதின்கிழமை யென்பாமெனின்? இக்கிழமை ஈம்மால் எ. 
காறும் கிகழற்பாலது, சமாதி கைகூடுக்காறுமெனின், அது 
காறும் என சிவனெனவும் என் னுபிரெனஏம் என் பிராண 
னெனவும் வழங்கப்படு மன்றோ? அ௮க்கனம் வழங்கப்படும் 
இப்பின்னத்துவத்திற்கு ஆதாசம கானென்பதன்றோ? கானெ 
ன்பதில் கயி, கானல், கட்டை முதலியஓற்றுள், அரவு, நீர், 
கள்ளன் முதலியவைகள் அஆசோபிதமாக நிகழுவதுபோல, 
சீவத்அவசத் துக்கும் அச்சீவத்துவதீதுக் இயைக்திருக்கின் ற 
அவத்தாத்திரய மூகலியனவாகயே கற்பனைகளுக்கும் ஆதாரம் 
நானென்பதா மென்க, என்னை, 

om Sarees wb. 

“தோலருச் குமவஞ் ஞானம் சோன்றுமூன் றவ். சச சாமுங் 
கரலமோர் மூன்றுஞ் சென்மச் கடலெழுங் கல்லோ லங்கள் 
போலவே வந்துவந்து போனவெச் தனையென் பேனா 
னாலமர் கடவு ளரணை யவயைக்செலாஞ்் சாட்ச நீயே.” என்றும், 

“பலகலையு மூணர்ந்தகுரு மொழிந்தபடி. யிவனுமனு 
, பவம்வி டாமற் 

பலமலரின் மதுப்போலச் சச்தா நந்சமொன்றாம் 
பாமார்ச் சச்தைப் 

பலபொழு.துங் கண்மூடிச் சமா.தியிரும் சான்விழிச்துப் 
யார்ச்த போது
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பலவடிவாஞ் சராசரசிச் இரங்சளெலார் சோன்றுமொரு 
படமா னானே.” 

சான்றும் கூறியவாற்றாற்காண்க, சீவனென்பது அ௮ங்கப்பொரு 
ளென்ப தென்னையெனின்* அ௮ச்சீவப்பொருள் சட்பாவ 
கற்பனா சையோகத்துவத்தை யன்றித் சனியே ஓர் பொரு 
ளன்று, எங்கனமெனின், அதிட்டானம் ௮க்கியானம் ௮ம் 
தக்கரணம் தேகத்திரயம் பிரதிபிம்பம் ௮த்தியாசமென்பன 
வாம். இச்சட்பாவத்துள் ௮திட்டானமென்பது As Bu சத் 

தாயெ சுயம்பிரகாச சுதீத சைதன்னிய விளக்கமும், அக் 
இயானமென்பது ஷை சுயம்பிரகாச சைதன்னிபத்தின்கண் 

கபிற்றின்பால் அரவு தடி.த்தாற்போல், ஒன்றை மற்ஷொன் 
மூக உணர்தற்கு ௮ங்குரம்போலிருக்கின்ற உ மயக்கமாயெ 
வாரோபிதமும், அந்தக்கரணமென்பது டி. அங்குரம்போ 
ன்ற மயக்கத்தின்௭ணரிகமும் சங்கற்ப எமுசசியாகிய வாரோ 
பிதமும், தேகத்திரயமென்பஅு ழே. சங்கற்பத்தால் உள்ளது 
போல் தடித்துக் காணப்படும் தால முதலிய உபாதித்திரய 
வாசோபிதமும், பிரதிபிம்பமென்பத டை. தாலமுதலிய உபா 
இத்திரயங்களுள் ஒவ்வோ ரூபாதித்துணை கான் நானென் 
முபாசவடிவாய் நினறு நிகமுமாரோபிதமும், அத்தியாசமெ 
ன்பது வந்தியாபுத்திரனால் நிகழும் துட்ட நிக்கிரகஞ் சட்ட 
பரிபாலனம் முதலிய கிருத்தியங்கள்போல் ஷை. ஆபாச 
உணர்வினால் நிகழற்பாலனவாகிய அபேட்டித்தல் பகுத் 
Hori So முதலியனவும், கேட்டல் பார்த்தல் முதலியனவும், 
வசனதான முதலியனவும், ௮றிதல் அறியாதிருத்தல் முதலி 
யனவுமாக நிகழற்பாலதாகிய புடைபெயர்ச்செளாம், இல் 
நன மிருக்கும் :சட்பாவ தர்மங்களுள் ௭௮ சவனெனப்படு 
வ்? பி.ரதிபிம்ப சைதன்னியமென்பாமெனின், ௮ஃத ௫ன 
க்குமேல் ,ஐ.தா.ரமாயெ கற்பனாத் தேகத்திரபமுதல் ௮திட் 
உ௱ன சைதன்னியம் இறுதியாயுள்ள சட்பாவங்களையுமன் றி,
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ஓர் முதலாகத் தனித்திருச்கட்டும், அதிட்டான சைதன்னிய 

மென்பாமெனின், ௮ச்சைதன்னியம், ௮க்யொனம், அந்தக் 

சரணம், தேகத்திரயம், ௮.த்தியாசமாகய இக்கான்கங்கத்தை 

யும் உடையதா யிருக்கவேண்டும், ௮ஃதங்கனமில்லையே |] நிர 

வயமாகவும் சுயம்பிரகாசமாகவும் இருக்கின்றதா லென்க, 
அக்கியானமென்பா மெனின், அவவக்கியானம் ௪டத். தவமா 
மிராமலும் அதிட்டான சைதன்னியத்தின் பால் அரோபிதமா 

யில்லாமலும் தனித்து ஓர் முதலாக விருக்கட்டும், அந்தக் 

கரண மென்பாமெனின், ஷே அவவக்தக்கரணும் அக்யொன 

சம்பந்த மில்லாமலும் அவார்கரமான சலனவெழுச்சி யில்லா 
மலும் தனித்து ஓர் மூதலாயிருக்கட்டும். தேகத்திரய மென் 

பாமெனின், அத்தேகத்திரயம் மூன்ருசலின், ”வப்பொருள் 
ஒன் றன வழங்காது மூன் நபொருளென வழங்கட்டும். அத் 

தியாசமென்பா மெனின், அவவத்தியாசம் உபாதிச்தணை 
நானென்னும் தர் கற்பனைக்குக் கிழமை யெனப்படாமஓம் 

தொழிற்குண மெனப்படாமலும் தனித்து ஓர் மூ.தலா யிருக் 

கட்டும், இங்கனமிருக்க, சவனென்ப தற்குப் பொருள் எத் 

தகையதென் தேற்குதும்? இதுகிற்க, 

தூலமுதல் சொருபசாட்கொறும் ஆராய்க்தவுஜைப்பால் 
தோந்தது ஞாளுஞ்ஞான சத அகம்பொருளாயிலும், அவ் 

வகம்பொருள் அவத்தாத்திரயக் கற்பனையால் அறியாமையா 
ஓய சீவபோத முள்ளஞான்றும் இருவசைச்சமாதி எதார்த் 

தத்தால் சிவபோதமென வுற்௮ மே. சவேபோதம் அகன்ற 
ஞான் அ௮ச்வெபோசமென்பது தானே தானாக சற்போத 

மெனப்பமிம், அத்தற்போதத்தின்பால், ௮திட்டான மென் 
ஜும் வெபோதமாகய ஈவோகஞானமும், அரோபமென்னும் 
சீவபோதமாகிய €ீவோசவஞ்ஞானமும் கிகழினும், இவ்விர 
ண்டும் தானுயெ தற்போதமன்று, இவ்விரண்டுள் சவோக
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மென்பதைத் தற்போதமென்பாமெனின், சவோகமென்பது 
தற்போதத்மை யன்றி வேருக விருச்கட்டும். வேருசாமை 
யால், இச்சீவோகச்தை ஷே. தற்போதமென்பா மெனின், 
அத்தற்போதத்தையன் றிச் சவோகம் வேராக விருக்கட்டும், 
அத்தற்போதம் இவ்விரண்டுமென்பா மெனின், ௮த்தற்போ 
தீம் ௮றிவறியாமைப் பொருளாய் முடியாதிருக்கட்டும்? எம் 
நனமெனின், அத்தற்போதம் தர்பாகம் சவோகமும் லர் 
பாகம் “வோகமூமாய் இருபாகமுற்றுத் சனக்செனப் பொரு 

ளின் றிச் சூனியப்பட்டுப்போம். அன்றியும், இவவிருபோத 
மும் ஒன்றிலொன்று மாருதிருக்கட்டும். ௮வை சவோக 
லட்சியானுபவத்தில் சவோக லட்சயானுபவம் இன்றுபயும், 
சிவோக லட்யொனுபவத்தில் சிவோக லட்யொனுபவம் இன் 
முய முடிகன் றதென்கு. இங்கனம் முடிவதால் தோட மென் 
னையெனின், இல்விரு லட்சியானுபவமும். யாருக்குக் தோ 
ன்றி மறைகின்றன? தமக்குத்தாமே யென்னலாமா! என்ன 

_ லாமெனின், அஞ்ஞான திசைக்கணுள்ள சுமுத்தி யனுபவம் 
சாக் ராவத்தைக்கண் உணரப்படுகிறதுபோல, இருவகைச் 
சமாதி சிவோகானுபவம் அஞ்ஞான திசைக்கண் உணரப்பட 
லாமா? ழே. அஞ்ஞான திசைக்கணுள்ள சாக்பொவத்தானுப 
வம் வாசனாப்போலியாகச் சொப்பனாவத்தைக்கண் உணரப் 
படுகிறது பேல, இவ் வவத்தாத்திரயம் சீவோகானுபவம், 
ழூ. சமாதிச் சிவோகானுபவத்தின்கண் போலியலுபவமாக 

. உணரபபடலாமா? அவ்வவ் வவத்தானுபவம் அவ்வவ் வவத் 
தைமட்டில் உணரப்படாது மற்றோர் அவத்தைக்கண்ணும் 
உணரப்படுகன்றதே, இவற்றால் ௮வத்தைகள்தேரறும் pr 
புருடனே மாறாது சாட்சியா யிருக்கன்றாற்போல, , ஞானாஞ் 
ஞானமாகிய அவ்வத் திசைக்கணுள்ள அவ்வவ் வனுபவமும் 
அவவத் திசைச்கண்மட்டில் உணரப்படாத மறறோர் இசைக் 
கண்ணும் உணரப்படுகின்றது, இவற்முல் இவவிருவகைகத்
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இசைக்கண்ணும் ஓர் பெருர் தற்போதமே மாறுது சாட்சியா 
யிருக்க்றது. அகலின், இவ்விரு போதமும் ௮த்தற்போத 
மன் றென்பதாயிற்று, ஆகவே, இவ்விருபோதமும் அத்தற் 
போதத்தை யன்றியேனலும் உண்டாவிருக்கவேண்டுமே? வே 
ண்டுந்சானெனின், பொற்பொருளின் பரிசானுபவமின் நிச் 
சரத்தின் இரீடமும் காலின் தண்டையு Doan ssi ure, 

தற்போதத்தின் கொந்தமின்றி மே. அதிட்டான சவபோத 
மும் ஆரோப €வபோதமும் இன்மையெனப்படலாமா? படு 
கின் றமையால், “இவ்விருபோதமும் தற்போதத்தின்பாலதா? 
௮ல்லவார தற்போதத்தின்பாலகெனின், இவ்விரண்டும் கிழ 
மைகளெனபபடுமா? படாவா? கிழமைகளெனப்படுமெனின், 
தற்கிழமைக ளெனப்படுமா? அன்றிப் பிறிதின்்கிழமைக ளெ 
னப்படுமா? பிறிதின்கிழமைகளெனின், இவ்விருபோதமூம், 
தீற்போதத்தையள். றி வேறு பொருள் ௮ன்றென முன்ன 
மே முடிந்தாயிற்று, ஆகவே, க.ற்கிழமைப் பொருள்களென் 
முகவேண்டும், ஆ குமாயின் , இவ்விரு கிழமையும் தற்போத 

தீதைவிட் டகலாததாப் முடியும். சவபோதம் தானாயெ தற் 
போதத்தைவிட் டகலாததாயினும், வேபோதமேனும அகல 
வேண்டுவது தானே ? இதனாற் வேபோதம் எங்கனம் தற் 
கிழமை யெனப்படும்? செவபோதஞானம் அகலாச் சழமை 
யாகடின்று இச் சவபோதக் கற்பனையை அகலச்செய்து முடி, 
வில் தானேதானா யிருப்பகாமென்க. 

இவ்வாரராய்ச்சிக்கண் ”வபோதம் ௮றிவென்பது பூர்ல ' 
பட்ச முற்று, இதனைக் கழமையாகக்கொண் டுணரும் ஓர் 
௮திட்டான போதமே மேலாகயே அநிவென்பதா மென்க, 

நான்காவது 
சீவபோத ஆராய்ச்சி விளக்கம் முற்றிற்று, 

SS வட



ஒந்தாவது 
கூடஸ்த சைதன்னிய 

இலட்சியார்த்த விளக்கம், 
mantromenest 

  

Gar drum. 

இந்தவா ராய்ச்சியினி லென்று மிருப்புளதாச் 
சிந்தை வியாபகமே சேர்ந்தொளிரும்--வந்தஃ 
பரிபா கெளாகப் பரங்குடையோர்க் கொன்றுங் 
இரநில்லார்ச் கொவ்வா இத் தேன். 

எங்ஙகனமெனின், முன்ஞான் ௮ ஆராய்ந்த ஆராய்ச்சிக் 
கண் சவபோதம் அறியாமையாயும், தேரப்பட்டது அறிவா 
யும் முடிந்தன. முடித்த இவ்விரண்டில், ேோரப்பட்ட அவ்வறி 
வேனும் நானென்பதற் கியைந்ததா? அன்றி இயையாததா? 
இயைந்ததெனின், ௮ஃது எத்தகைய செனப்படும்? வியா 
பகமாயும், விளக்கமாயும், உபாதான காரணமாயும், நித்திய 
மாயும், சாட்சியாயு மிருக்கின்றதன்றோ? நானென்பதற்குப் 
பொருள் இங்கனமாயிருக்கின், ௮ஃது தன்னையறியும் அறி 
வென்பதற்கு மூரணென்ன விருக்னெ.றது 1 இக்கனமாயெ 
தன்னையும் அயலையும் அறிவதே அறிவென்போமெனின்; 
அயலை அ௮றியு மவசரம் அறியாமையாகிய சிதாபாசலும், 
தன்னை மேற்கூறிபவண்ணம் அறிவது ௮றிவெனவு மாசின் 
றதே ! எங்ஙனம் ௮யலையும் தன்னையும் ௮திவதை ௮திவெ 
னப்படும்? சோயாதிகமென்றும் நிருபாதிகமென்.ரீம் இரண் 
டிருக்கன்றன, இவற்றுள் சோபாதிகமென்பத, , ஏகதேச 
மாக நின்றுணர்வது, நிருபாதிகமென்பது, நிறைவாக நின் 
அணர்வது. ஏகதேசமாய்'நின்்றுணர்வதென்பது, இத்தேகதி
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துணையாய் நிற்பது, இங்கனம் கின் றணரு மனுபவம் கற்ப 
ளயா? அன்றி ய தார்த்தமா? ச.ற்.ரா௫க்குதும், எங்கனமெ 

னின், உலகென்பது சமட்டியும், உடலென்பது வியட்டியுமா 

யிருக்கின்றன. சமட்டியாயெ உலகம் தோன் தியஞான் று 
வியட்டியாயெ இவ்௮ுடலும் தோன் றுவானேன் ? அச்சமட்டி 
யாயே உலகம் தோன்றும்ஞான்று வியட்டியாகிய இவ்வுட 
அம் தோன்ராமற் போவானேன் ? இவ்வுடல் உலகப்பொரு 
என்னாயின்,அவ்வுலகோடு தோன் றி மறையவேண்டுவதின்று, 
தோன்றி மறைதலால் இவ்வுடல் உலகப்பொருள் என்ப 
தற்கு மு.ரணின் று. சமட்டியும் வியட்டியும் ஒருங்கே காணப் 

படுதல் சகலாவத்தையும், ஒருங்கே மறைதல் கேவலாவத் 
தையு மாடுன்றன. இவ்விரண் டவத்தைகளையும் ௮றி௫ன்ற.து 
யரதெனப்படும்? நாமன்றோ? நாம் ar By து இவற்றை 

௮றிஏின்றனம்? இவ்வுடலின்கணிருந்து ௮றிசன்றனமெ 
னின், இவ்வுடல் சதுர்ப்பூதங்களையன் ஜீ ஐர் மு.சலாயிருக்கட் 
டுமே? தோற்றல் மாத்திரமாயும் சொல்மாத்திரமாயு மிருக் 

கின்றதே ! தோற்றல் மாத்திரமாகத் தோன்றும் தோற்றத் 
நில் நின்றறிகின்றனமென்பது, கானலிற் ஜோேன்னும் நீரில் 
தின்று அருந்துதல் முதலிய பலகிரியைகள் புரிகன்ரோமென் 
பதுபோ லாகின்றது, அக்கானல் நீர் அருந்துதல் முதலிய 
௮னுபவங்கட்சிையையா ததைஇதற்குஒப்பிடயாமோவெனின், 

அனுபவத்துக் இயைந்தது யதார்த்த மாக்கும் ! அ௮ங்கனமா 
யின், கடபட முதலிய ௮னுபவல்களைப்போல் இருக்கவேண்டு 
மாக்கும் | ௮க் சடபட அனுபவங்களில் மட்பொருளும் தாற் 
பொருளும் ௮வற்றைலிட்டு அகன்றிருக்கன்ற தாக்கும்] 
அங்ஙனம் நீங்கியில்லையே | ௮ங்கனம் நீங்கி இருந்தாலன்றோ 
௮க் கடபடங்கள் ௮னுபவத்துக் யெயும் £ இருப்பது மட் 
பொருளும் நூற்பொருளுமாகலின், பிடி த்தல் எடுத்தல் முத 
லிய ௮னுபவங்களுக் செயன்றன. கடபடங்களின்றி மட்
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பொருளும் நூற்பொருளும் அனுபவப் படட்டுமேயெனின், 

அம்மட்பொருளும் நூற்பொருளுமின் திக் உடபடங்கள் ௮னு 
பவப்படட்டூமே, ௮ன் நியும்,மட்பொருளும் நாற்பொருளும், 
யாவரும் வர்திப்பதற்குத் தேவதாபிம் பமாகவும், திருமங்கிலி 
யத்.துக்குச் சரடாகவும் அனுபவப்படும் ஞான்று கடபடங்க 
ளுண்டா? இல்லை.பன்றோ? கடபடங்கள் ௮னுபவப்படும் 
ன்ன மட்பொருளும் நாற்பொருளு மின்றோ? இருக்கின்ற 
தால், அனுபவப்படுதல் எவை? மட்பொருளும் அற்பொருளு 
மன்றோ? அகலின், கடபடானுபவங்கள் தோற்றல் மாத் 
தரமும் மட்பொருள் நாற்பொருளானுபவங்கள் யதார்த்தமு 
மாயிற்றென்சு. இம்மட்பொருள் நாற்பொருள் போன்று. 
மண்ணாதி சதுர்ப்பூதத்கை யன்றி உடலென்பது orton ts 
பொருளா யிருக்கின்றது ? தோற்றல்மாத்திரமா யிருக்க நாம் 
இவற்றிலிருந் தறிவது எங்கனம் கூடும்? கூடாமையால், இச் 
சமட்டி. வியட்டித் தோற்றங்களையும், அவை மறைதலையும் 
எங்கிரூர் கறிகின்றனம்? இம்மயக்க மழுதுழி, நாமிருத்தத் 
கடமும் ஈமது யதார்த்த நிலையும் எங்கனம் வெளிப்படும்? 
இதநிற்க, 

_ அவத்தாத்திரயங்கள் மாறுகன்றனவா? அன்றி நாம் 
மாறுசன்றனமா ? காம் மாறுகின்றனமெனின், சாம் மாறு 
கின்றசை மாழுதிருந்து ௮றிசன்றது யாது ? நாமே ௮றிசன் 
வனைமெனின், காம் மாறுசன்றனமன்று, நம்பால் மாறன் 
னவெனின், ஈம்மையன் றி வியாபகப்பொருளியாது ? வேறி 
ன்ருகலின், கானேன்பது யாதோ அது வியாபகப் பொரு 
ளென்பதற்கு முரணின்று, அன்றியும், எது இவ்வவத்தைக 
ளாக மாறுகின் றது ? நானென்பதன்று, ௮.றியாமையெனின், 
௮வவறியாமை நானென்பதையன்் நி இதுகாறும் உண்டெ 
னப்பட்டசா? இல்லையே 0 இல்லையாயின் அறியாமையாகிய
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இவ் வவத்தாத்திரயங்களுக்கு உபாதானகாரணமூ மியாது ? 
வேறின்றாகலின்? கானென்பதே. 

அன்றியும், இவவவத்தாத் திரயங்கள் ae னும், கானெ 
ன்பது என்னாள் றனும் மாறின௫ண்டா? இன்றாகலின், 
மாறும் அவத்தாத்திரயங்கள் அகித்தியமாகின்றன, அகன்ற 
தால், மாருதிருக்கின் ஐது நானென்பதாகலின், நரானென்பதை 

யன்றி கித்தியமென்பதியா.து ? வேறின்றாகலின், கானென் 
பதே 'கித்தியமென்பதற்கு மூரணின்று. அன்றியும், இவ்வவத் 
தாத்திரயம்விளங்குகின்றது எந்தவிளக்கத்  தினாலெனப்படும்? 
சோயளுரியாக்கனி விளக்கத்திஞலெனின், சொப்பனமும் 

சுழுத்தியும் எவ்விளக்கத்தினால் விளங்குகின்றன? தற்பிரகாச 
விளக்கத்தா லன்றோ? அவ்விரவத்தைக்கண்ணும் கானென் 
பது ஓசரிவடி.வா யிறாக்க, சாக்கிரமாகிய BoC aur rau gen ச்ச் 
கண்ணா ஒளியின் ஜி யிருக்க்ற து. இவவவத்தைக்கண் சானெ 
aug ஒளிவடிவாயின், ே சாமசூரியாக்கினி வேண்டுவதின் 

ற யெனின் ? இரிகால ஞானிகளுக்குச் 'சோமசூரியாக்கனி 
உதவி யிருக்கட்டுமே | 8 அவர்க HGS தலங் கா.ரணமாகவெ 
னின், ௮ந்தஞானம் தவத் ,கால்வரி னும் விளக்கம் யார்பாலஅ? 
அங்கேயும், நானென்ப தன்பால சன்றோர். ? ஆகலின், நானென் 
பது விளக்கவடிவ மெள்பதற்கு முரணின்று, அன்றியும், 
இவ்லவத்தாத்திரயங்களை ஒரு: ங்தே நித்தியமாயிருந்து அறி 

ந் $ அகொண்டுவருகி ன்றமையின் நானென்பதையன்றிச்சாட்சி 
யென்ப தியாது? சாட்சியென்பது விலட்சணமாச நின் 
ுணர்வதே, வே றின்முகலின், நானென்ப.து சாட்டப் பாரு 

ளென்பதற்கு முரணின்று. கானென்னும் ௮ஜிவு இலக்கியப் 
நிபாருளா யிருக்க்ற, தாஜ், அதத் றலெக்கணமோ அனந்தமா 
யிருக்கின்றன. இருக்கினும் இவவவத்தா,த்திரயங்காரணமா மாச 
எடுத்துக் காட்டியது ழே. கியாபகமுதலிய பஞ்ச இலச்சணம்
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ச யென்க., இவ்விலக்கணங்கள் அகம்பொருளுக் குண்டாக 
லின், இர்கிலை அகத்தாராய்ச்ச விளக்க மெனப்படுமா ? ௮ன் 
றிப் புததீதாராய்ச்சி விளக்கமெனப்படுமா ? புறத்தாராழ்ச்ட 
விளக்கமன்று அ௮கவிளக்கமாகலின், இவ்கிளக்கமே nog 
சை,சன்னிய இலட்சியார்த் ச மெனப்படுமன் றோ?கூடமென் 
பது இரகசயப்பொரு ளெனப்படுமென்க, இஃதில் இன்னு 
மையமுளதேற் கூ௮தம், எங்கனமெனின், ஈமக்கு முன் 
ஞான்று காணப்பட்ட காலம் தேசம் வஸ்துக்களை இஞ்ஞா 
ன்று உன்னுந்தோறும் தோன் றுனெறனவா? இல்லையா? 
தோன்றுகின்றனவெனின், அ௮ங்கனம் தோன்றுவது மூன் 
ஞான்று காணப்பட்டவைகளா? அன்றி வேருக இருந்து 
தோற்றுகின்றனவா ? முன்ஞான்று காணப்பட்டவைகளே 
இஞ்ஞான்௮ு தோன்றுகின்றனவெனின், அங்கனம் தோன் 
MBs தவைகளுள் ஒன்றை யூ௫ிப்பம், ௮தாவது:-இப்பர்வத 
மானது இத்தூலபரவமாக நின்றறியும் நமக்கு, ௮ணிமைக் 
சண் வந்ததுண்டா? அன்றி அதன் அணிமைக்கண் காம் 
போனதுண்டா? இல்லையே ! ஆகலின், பார்வதமாகத் தோற் 
அவதியா? முன்ஞான்று காணப்பட்டதைப் போலவே 
தோற்றுகின்றதெனின், இப்பாவதத்தைப் போல் ௮ண்டா 
ண்ட சராச.ரங்களனைத்தும் தோற்றல் மாத்திரமாகக் சாணப் 
படுகின்றனவல்லவா! இவையனை த்.௮ம் எங்கே காணப்படுசன் 
மன? நினைவிற் காணப்படுகின்றன வெனின், அங்கினைவு எத் 
அணை த்தாயிருக்க, இவ்வண்டாண்ட ச.ராசரங்களம் காணப் 
படுகின்றன ? அகண்டமாமிருக்க ௮தன்.சண் காணப்படின் 
னவெனின், ௮வ்வகண்டம் வெளியெனப்படுமன்றோ? எங் 
கனமெனின், மே. பர்வதம் தோற்றுன்றது,, உய.த்திலும், 
நீட்சிழிலும், அகலத்திலும் இத்துணைத்தென இருக்கின்ற 
தில்லவர்?ி இங்கனம் இக்கணிதமுற் நிருக்சன்ற இப்பர்வ 
தம், தர்புறமுற் நிருக்கின்ற தன்றோ? இத்தச புறங்களிலும்,
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- யாஇருக்கன்றது ? ஒன்றுமில்லாமையெனின், அவ்வொன்௱ 

மில்லாமையன்றோ வெளியெனப்படுவ௮ 7? இப்பர்வதத்தின் 

தசபுறத்துள் ஓர் புறத்திலுள்ள வெளியை, ஈமதகதிருட்ட 

யானது நாடிச் செல்லச் செல்லச் சேய்மையுற்றுப் போகு 

மன்றோ? சேய்மையுற்றுச் சென்றும் ௮வ்வெளிக்கு மூடிவு 

எட்டுனெற.தா? இல்லையன்றோ? இங்ஙனமே ஒவ்வொருபுறமு 

மிருக்னெற அவ்வெளிக்கு முடிவு எட்டவில்லையன்றோ! எட் 
டாதுழி, ௮ஃது எல்லை யிறச்திருக்கன்ற தன்றோ? இதனால் 
அவ்வெளியான அ கிழக்கு மேற்கு, முதலியனவாக வழங்கப் 

படுகன்றதா? இல்லையன்போ? ௮லது எங்கனமெனின், இது 

தான் ழெக்குத்தசையெனச சுட்டும் இச்சுட்டுக்குஇலட்சியம் 

எதுவெனப்படும்? அதற்குக் ஜெனவும் மேலெனவும் வழங் 

கப்படுவது இயைந்த தன்று, அவ்விரண்டும் திக்குகளாகலினெ 

ore, ஷே சேக்குத் இக்கு என்னும சுட்டுக்கு இலட்யெம், 
இவ்வெளியையன் தி யுண்டோ ? இன்றாகலின், இங்கனமே 
தசலவித திக்குகளுக்கும் இலட்சியம் இவ்வெளியை யன்றி 
யின்றென்பதாயிற்று, ஆகவே, இவ்வெளியானு எந்த தீக் 

குக் வெைர்த.து ௧௪ திக்குக்கும் இயைந்ததெனின, ஓர் திக்கு 

மற்றோர் திக்கு எனப்படாததுபோல, ர் திக்குவெளி ம. 

ஜோர் திக்கு வெவியெனப் படாதிருக்கவேண்டுமே? ௮ங்ஙகன 

மில்லையே 1 எங்கும் ஏகவெளியா யிருக்கின் தே 1 எங்கனம் 
ழை. கிழக்கு முதலிய தசவித திக்குகளை யேற்கும்? புறமென் 
பதை யேலாத இவவெளியானது உள் என்பதை ஏற்றற் 
இயைகன்றதா? இன்றாகலின், உள்ளும் புறமுமற்றிருக்கினும் 
இடைப்புறமேனும் ஏற்நிருக்கவேண்டுமே! ௮ஃதுமிலலையே! 
ஏனெனின், கிரந்தரமுற் றநிருக்கின்றதா லென்க. ௮ம்முப் 
புறமும் ௮ற்றிருக்கின்றதாயின் ழே. நினைவாகெய இவ்வெளி 
அதிமத்தியாந்த ரகிதமெனப் படுமன்றோலி இதனை உற்று 
கோக்குழிபன்றோ இகதுண்மையென்றும், அ௮ன்றென்றும்
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விளங்கும்? of awa கோக்காதுழி, இஃது ஒர் கதைபோ 

அம் ! இங்கனமாகிய பரிபூரண வியாபகத்திலன்றோ ழே. 
தோற் றன்மாத்திரமாகிய இப்பர்வதம்போன்ற அண்டாண்ட. 

௪.ராசரங்களும் தோற்றுகின்றன? இங்கனம் தோற்றப்பட்ட 
வற்றுள், இப்பர்வதம் தோ த்றும்ஞான் று ஏனையநாமரூபங்கள் 
தோற்றுகன்றனவா? இல்லையன்றோ?: மற்றவற்றுள் ஒன்று 
தோன்றும் ஞான்று இப்பர்வத முண்டா? இல்லையன்றோ? 
இல்லையெனின், எங்கே போயிற்று? எங்கும் போகலின் ற 
னின், ஈசித்அுவிட்ட சன்றோ? நத்துவிட்ட பின்ஞான்௮ு 

- அப்பர்வசம் யாது பொருளாய் மூடின்றத? இலலாமத் 
போய் வி௫ின்றசெனின், இல்லாமையென்பது சூனியமன் 
ஜோ? அவ்வா றில்லாமையாகிற சூனியத்திற் காதாரமாவது 
இவவெளியே யன்றோ? அப்பர்வதம் வெளிபாய்விடுசன்ற 
தன்றோ? இஃது எதுபோலெனின், உப்பானது அப்பா 
னது போஜும், ஆலாங்கட்டி நீசானதுபோலும, அரவு கயி 

னறுபோலு மன்றோ? இவ்வுப்பு முதலிய மூன்றும், ரீரும் 
அ.ரவுமாவானேன்? நீரும் கயி௮ம் அவ்வுபபாதிகளாக அன 
மையால் மீண்டுமவைகள் தத்தமுபாசான காரணமா யான் 
றன. இவற்றைப்போல், டை. பாவகம் சனக்காகாசமாயெ 
வெளியாவானேன்? அவ்வெளியே பர்வதமாச ஸ்புரித்தமை 
யால், மீண்டும் ௮லஃ்து தனது உபாசான சாரணமா யான் 
ற. அவ்வெளியானது ழே. கயிற்றரவுபோல், பர்வதமாக 
ஸ்புரீக்காவிடின், மீண்டும் எங்ஙனம் வெளியாகும். இப்பாவ 
தமபோல் மற்றோர் நாமரூபமும் தோன்றி, மீண்டும் வெளி 
யான்ற அ. இங்ஙனமே அ௮வ்வெளியின்௧ண் தோன்றும். 
அண்டரண்ட சராச.ரங்களும் தோன்றிய ஞான்று தோன் றி, 
மீண்டும் வெளியாகவே முடி௫ன்றன. சலமானது தனது 
௮/கண்ட வியாபசத்தில்சானே எகதேசமாய் ௮லையாதிகளாக 
ஸ்புரித்து விளங்க ஒடுங்கிக் தானாய் மூடிவதுபோல, இவ்



18 அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம், 
  

ல.சண்ட வெளியானது, தனத பரிபூரண வியாபகத்தின்கண் 
தானே ஏகதேசமாய் கான் நீ வன் ௮வள் ௮ என்கிற 
toot பாலிடமூதலிய ௮னந்த நாம ரூபங்களாக ஸ்புரிதது 

விளங்கி ஒடுங்கித் தானாய் முடிந்து விடுகின்றது. இவையாவும் 
கண்கூடான அனுபவமன்னோ? இங்கன மிருப்பதால், ஜெ. 
தோற்றங்களாகிய சர்வத்துக்கும். இவ்வெளியாகிய தான் 
அகண்ட வியாபகமா யிருப்பதுமன்றி, உபாதான காரண 
மாயு மிருப்பது ச;த்தியமன்றோ? அன் றிடும் ௮வ்வெளியாயெ 
தன்பால் சமட்டி யாகவும் வியட்டியாகவும் காணப்படுகின்ற 
வைகள் எதற்கெனப்படும்? தரறிவுக்கெனின், அறிவுக்கு ஏன் 
காணப்படுகனறன? தம்மை அ௮றிகன்றதற்குக் காணப்படு 
இன்றனவெனின், இத்தோற்றங்களாகிய தம்மைய pu, Sey 
எங்கருக்கின் ௦து2இத்.தாலசரீ ரத்தில் நின் .றிகின் 2ெனின், 
இத்தாலசரீ.ரம் முன்ஞான் மு.ராய்வில் சதுர்ப்பூதாம்சங்களை 
யன்றி ஓர் முதலெனபபட்டதா ? இல்லையே? இல்லாதுழி, 
மீண்டும் இச். தாலகனுவை ஓர் முதலெனக் கொண்டது ௮வ் 
வாராய்ச்சி நெறிக்கணில்லாக அ௮.றியாமையினா லன்ஜோ? 
இவ்வறியாமையை மிக்க ௮பதமாசத் தழுவி யிருக்குஞான் 
னும் ஈமது யதார்த்த வடிவம் கிஞ்சித்தும் வெளிபபடாதே | 

இதுகிற்க, 

இஞ்ஞான்்ன சாணப்படுகன்ற இப்பர்வத்த்சை அறி 
இன்றது ௮.றிவாகலின் அவ்வறிவு உருவம் ௮ரூவம் உருவா 
ருவமாகிய மூன் நில் எந்த Cereus Haro Has pg? 
 அருவமாகநின் ஐறிகின்றெெ தெனின், ௮ருவமென்பது இப்பர் 
வதமுதலிய சர்வ தோற்றங்களுச்கும் ஆதரரமாகய இவ்வெ 
ளியையன்.றி இன்றென வருமே! வரின், ௮வ்வாதார வெளி 
யே இப்பர்வதத்தை அ.றிகன் ததென வருமே! வரின், அவ் 
வெளியானது தன்னை யதிஏன்றதென. வருமே! ewer
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மன்றி உருவமாக நின்றறிகின்றதெனின், தோன்.றுற இப் 
பர்வதம் உருவப்பொருளாக: வேண்டும், உருவப்பொருளா 
யின், கட்புலன் முதலிய ஐம்பொறிகளுக்கும் தோன் றி அனு 
பவப்படவேண்டும், ௮ னணுபவப்படுகிற தற நாம் இந்கரத் 
தைவிட்டு ௮தன் அணிமைக்கண் போயிருக்க வேண்டும். 
அங்கனமின்றெனின், பர்வதம் தன் கானகத்தை விட்டு ௩ 
க்கு ௮ணிமைக்கண் வந்திருக்க வேண்டும், இ௫ங்ஙனமு மின் 
றெனின், எங்கனம் உருவவடி.வமாக நின் தறிகின்றதெனக் 
கோடல்? உருவாருவ வடிவாக நின்ற நிகின் றதெனின், இஞ் 
ஞான்று தோற்றும பர்வதம் உருவாருவமாகலின், காம் உ௬ 
வாருவமாக நகின்றறிகின்றதென்பது பொருந்தும், பொருக் 
தீவே, உருவாருவ வடிவமாக நின்றறிகின் த அறிவு, எஙகிருப் 
பது? இப்பர்வதத்துக் காதாரமாயெ வெளிபின்சண்ணெ 
னின், இப்பர்வகம் சதர்வித பக்கங்களுள், ஓர்பக்கம் தோன் 
அன்ற தன்றோ? ௮ங்கனம் தோன்றுகின்ற, எந்த பக்க 
மெளப்படும்? £ழண்டைப் பாரிசம் தோன்.றுகன் றசெனின், 
அப்பாரிசத்தை அ௮றிகிறவறிவு, எப்பாரிச த்தில் நிற்கின்ற 
செனப்படும்? ௮க்ழேண்டைப் பாரிசச்தி லெனின், ௮ப்பாரி 
சத்தில் ௮ணிமைக்கண்ணாகவேனும், ௮ன்றிச் சேய்மைக் 
கண்ணாகவேனும் கின்றறிகின் தன்றோ? ௮ங்கன மதி௫ன் ற 
அறிவுக்குச் சொரூபம், உருவாருவ வடிவந்தாஜே 1 ௮மெ 

ன், ூவங்டிவம் பர்வதம்போன்ற உருவாருவமாகலின், 
தோற்றுனெற இப்பர்வதம் ஒர் முதலாக வேண்டும். அங்க 
னம் முதலாயின் இவ்வுருவாருவ வடி.வமும் ஓர் முசலாகலாம். 
எங்கனமெனின், இஞ்ஞான்று இப்பர்வதத்தை ௮றியு மறி 
வுக்கு வடிவம் உருவாருவமாயின, சாக்கரமாகய இந்னவில் 
காணப்படுகின்ற இவவிருட்சத்சை யறிசன்றது ௭௮? yey 
பர்வததிதை அறிந்தவறிவன்றோ. இவ்விருட்சம் உருவமா? 
ன்றி வேறா? உருவமாகலின், இவவரறுவச்தை அ௮றிகன் ற
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Si றிவும் உருவமாக விருக்கின்ற து. நாமருபங்களை இர்னவில் 

அறியும் ஞான்று உருவபாவமாயும், அகத்தில் அதாவது 
நினைவின்சண் மெ. நாமரூபங்களை உருவாருவமாக அறி 
யும் ஞான்று உருவாருவ பாவமாயும் கின்றறிகின்றத.' இவ் 

வீரிடத்தும் அறிகின்ற வறிஏக்குச் சொருபம் எங்கனமிருக் 
இன்றது? இவ்லிரண்மொ யிருக்கன்றதெனின், ,சான் உருவ 
மாயிருந்து விருட்சத்தை ௮றியும்ஞான்று உருவாருவ பேத 
மும், தான் உருவாருவமாயிருந்து பர்வதத்தை அறியும் ஞா 
ன்று உருவபேதமும் இன்றிப்போகின்றன.இங்கனம் ஒன்றி 
லொன் றில்லாமற் போடுன்றதால், ௮ன்னியோன்னியா 

பாவமென்ப ரறிஞர்கள். இங்கன மிருப்பதால், டை. பர்வத 
த்தை அ௮ணிமையாசவும் சேய்மையாகவும் ௮றிவதுபோத் 
காண்பது தனது உறுவாருவபேதபாவத்தா லன்றோ? உரு 
வாருவ வடிவம் தானன்ருயின், தான் இப்பாவதத்தை அறி 
வது எங்கிருரதெனப்படும்? ஆதாரமாகிய அவ்வெளியின்ச௪ 
ணெனின், அவ்வெளிக்கண் இப்பர்வதம் போன்ற காலரூபங் 
கள் எங்கெங்கே எவ்வெஞ்ஞான்று ஸ்புரித்துச் காணப்படு 
கன்றனவோ, அங்கங்கே ௮வ்வஞ்ஞான்று அறிகின்றது., ௮ங் 
கனம் அறிகின்ற ௮றிவு உருவாருவபாவம்போல் அரோபித 
மாக கின்றமையால் ஒவ்வோர் காமரூபத்தையும் ஒவ்வோர் 
பாரிச.த்தில் கின்றறிகின்றதாய்த் தோத்றுகன்றதே யன்றி, 
உண்மையில் அங்கன மில்லவே யில்லை. இல்லையேனும், ௮.றி 
வது உண்ணையாகளின் எங்ூருக் தறிகன்றது? அவ்வியாபகத் 
தில் எங்கெங்கே தோற்றுகன்றதோ, அங்கங்கே யிருந்ததி 
இன்றது. தோன்றாத ஞான்றும் தான் இருந்தே அத்தோன் 
ருமையையும் ௮.றிந்துகொண் டிருக்கின்றஆ இதனால் அறி 
'வென்பது அவவெளி முழுதும் கிறைவென்பதாயிற்று, ஆச 
வ, ௮வ்வெளியை யன்றி ௮றிவென்பதுண்டா? இன்மை 
வால், ௮வவெளியே தன்பாற்றோற்அுவன யாவையும் தரனே
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பறிகின்றஅ. இகனால் ௮வ்வெளியானது உணாவெளி யென 
வும், அறிவானது நிறையுணர்வெனவு மாகின்றஅ. இவ்வுணர் 

வெளியின்கண் தோற்றும் இப்பர்வத முதலிய ௪.ராசரங்களும் 
விளங்குவது யாதினாலெனப்படும். ௮.தாலது விளக்கமெனப் 
படுவது, இச்ச.ராச.ரங்களை விளக்குதற்கு அவ்வெளிக்கண் 
சோமளஞூரியாக்கினி யென்பவை யில்லையே ! இல்லாமையால், 
எந்த விளக்கத்தால் இவற்றாதி தோற்றங்களும் விளங்கப்படு 
இன்றன ? தற்பிரகாசமாகய விளக்கத்தா லென்பதற்கு மூ 
ணின்றென்க. காம் விளக்கவடிவமா யிருக்க அவ்விளக்கம் 
விளங்காச தென்னையெனின், ௮ஃது விளங்காஞான்று மூண் 
டோ? சதோதயமாகப் பிரகாசித்துக்கொண் டிருக்ெறதே! 

உழல் உருவாருவமாகிய சராச.ரங்களாகப் பார்க்கும் பார் 
வயே அவ்விளக்கம் விளங்காசதுபோ லிருதீதற்குக் காரண 

மன்றி வேறன்றென்க. சராசரங்கள் தோற்றுவதும் அவற் 
றைப் பார்க்கும் பார்வையு மில்லாஞான் றேனும் ௮தாவ.து 
சுமுத்தியயத்தை யெனப்படுவது, ௮வ்விளக்கம் விளங்கப் 
படலாமே யெனின், ௮வ்வுருக்களை அறிட்துசொண்டிருக்கும் 
ஞான்னு ஒருங்கே அவ்வுருக்கள் மறைக்து விடுவதால், ௮ம் 
மழறைப்பாகய பாழே ங்கு அந்த காட்டததுக்குப் பலனாக 

விருக்கின்றது., அப்பாழாயெ பலனில் அறிவுவிளக்க மெங்க 
னம் தோன்றும் ? உருக்கள் தோன்றும் ஞான்றே, அவ்வுரு 
க்களை மித்தையானுபவமாக்கித் தன்னை எட்டியுணா்ந்துமி 
யன்றோ அம்மாறா விளக்கம் தெரியும். அற்கனம் அவ்வுழைப் 
டின்றி உருக்களையே பலனாக நாடும்ஞான்று. உருக்களாகத் 

தோன்றும் விர்த்தகள் இடையிடையே அயர்வுஅுமன்றோ 3 
அவவயர்வு உருக்களைப் பலனாக நாடிய  நாட்டித்துக்கு 
யாதாய் முடியும்? பாழாய் முடியமன்றோ? இதற்கு ஒனுபவ 
திருட்டாந்தம் கூறுதும், எங்கனமெனின், இரவில் பலரும் 
சூழ்ந்து மிச்ச வியப்புறும் தர் அரிய pre மேடைக்கணி 

6
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ன்று ஈடனமாடி.வரும் பல வேடங்களும் விளங்குவது யாதி 
லெனப்படும்? சுடர் பகல்வத்தி முதலிய ஒளிவியாபகத்தின 
லன்றோ ? அவ்வொளி லியாபகத்திற் Cap tp sor she 
ளும், மிக்க பலனாக அதாவது இன்புருவாகத் தோற்றுவா 
னேன் ? பலனாசப் பார்ப்பகனாலன்றோ ? அங்ஙனம் பலனா 
கப் பார்க்கும் ஞான்று அப்பலன் அனைத்தும் ஒருங்கே கண 
த்தில் மாறியக்கண் ழே. -பார்வைக்குப் பாழே பலனாகத் 
தோன்றுமா ? அன்றி அப்பலனாகய வேடங்களை விளக்க 
வைச்ச ழெ. சுடர் முதலிய ஒளி பலனாகத் தோன்றுமா? 
பாழே பலனாகத் தோன்றுமன்றோ ? கூ. நாடக டடிக்கும் 
ஞான்று அவ்வேடங்களைப் பலனாக நாடிய நாட்டத்தை 
விட்டு அவ்வேடங்களை விளக்கும் ஒளி வியாபகத்தை நாடிக் 
கொண்டிருக்கின் வேடங்கள் மாறியஞான்றும் மாழுஞான் 
றும் ௮ர்காட்டத்துக்குப் பலன் அலவவிளக்கச்சை wen wp 
வேறுபலன் உண்டெனப்படுமோ? இதுபோல், இச்சகலாவத் 
தைக்கண் பலனாகச் தோன்றும் காலம் தேசம் வத்.துக்களை 

நியதி களைந்து களைந்து செல்லின், முடி.விலிருப்பது வியாபக 
விளக்கமாகலின், அவவிளக்கத்தை easy, நே காலம் 
தேசம் வத்துக்கள் மாறியஞான்றும் மாறாஞான்றும் நாட் 
உத்திற்குப்பலன் ௮வ்வொளியையன் றி வேறோர்பலன் உண் 
டெனப் படுமோ $ படாததால், அவகியாபச விளக்கத்தை 
விடாது நாடிக்கொண்டிருப்பது மிக்க அவசியமாமென்சு, 

இஃசன்றியும், உயிராயெ ஒவ்வோர் போதத் துக்கும் 
நாட்டத்திரயம் உள்ளன. அவையாவன; ஏசுேதச விகார 
நாட்டமென்றும், ஏகதேச சுயம்பு காட்டமென் ௮ம், ௮கண்ட 
சுயம்பு நாட்டமென்றுமாம், அவற்றுள் தோற்றல் மாத்திர 
மாக நிகழும் அலையாதிகளை நாடுங்காறும் ஏகதேச விகார 
ராட்டமும், இவவலையாதிகட்கு உபாதானமா யிருப்பது
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யாதெனத் தூலமதியால் ராடாது சூக்குமமதியால் நாடுழி 
இருந்அ வெளிப்படுதல் நீர்ப்பொருளாகலின் ௮நீர் சுடம்புப் 
பொருளாயிலும், ழே. அலையாதி நாட்டம் தவிச்ச அவசரம் 
நீர்ப்பொருள் ஏகதசமாகத் தோன்றுமல்லலா? ஏகதேசமா 
கத் சோன்றுவ தென்னெனின், அலையாதியும் ௮வ்வலையா 
தியை ஒர் முதலென நாடி இருந்த நாட்டமும் ஏகதேசக் 
கண்டத் துவமாகலின் , இச்கண்டக்துவ காட்டம் ௮கன்ற Hay 
சரம் அந்காட்டம் ௮கண்டமாயுள்ள நீர்ப்பொருளைக் San gs 
துவமாக காடுமன்றோ? ஆகலின், அ௮ர்காட்டம் கண்டத் துவ 
மென்பதற்கு முரணென்னை? இதனால் டை. ஏகதேச சுயம்பு 
நாட்டமும், அர்ரீரப்பொருளை ஏகதேசமாக காடிய நாட்டம் 
முதிர முதிர ௮ம் நீர்ப்பொருள் ஆகாரப்படுதற்கு இடனாகு 
மன்றோ? ௮வ்வாகாரமும் முதிர முதிர நீர்ப்பொருளானது 
எத்துணை த்தாக விரிந்திருக்கின்றதோ அதாவது அகண்ட 
மெனப்படுவது, ௮த்துணே ததாக வியாபிக்குமன்றோ? அ௮ங்ங 
னம் வியாபித்தலே அகண்ட நாட்டமுமாமென்ச, இவற் 
றைப்போல், சொல் மாத்திரமாயும் தோற்றல் மாத்திரமாயும் ' 
தூலமுதலிய உபாதித்திரயங்களை நாடுங்காறும், ஏகதேச 
விகார நாட்டமும், இவ்்வபாதித் தாயங்களுக்கு உபாதானகார 
ணமா யிருப்பது யாதெனத் தூலமதியை நீக்கச் சூக்குமமதி 
யால் இவவுபாதித்திரயங்களைக் காரணகாரிய கெறித்தாக 
ஆராய்ந்து சென்றுழி இருந்து வெளிப்படுதல் ௮றிவாகலின், 
௮ தாவது ஞானமாகலின் ௮ந்த ஞானம் சுயம்புப் பொருளா 
யினும், டே. உபாதித்திரய பஞ்சகோச நாட்டம் தகிர்ந்த 
அவவவசரம், மே. ஞானமானது ௮கண்டத் துவமாயிலும் ஏக் 
தேசமாகத் தோன்றுமல்லவா? ஏகதேசமாசத் சோன்றுவ 
தென்னெனின், உபாதித்தாய பஞ்சகோசங்களும், இப்பஞ்ச 
கோசங்களை ஓர் முதலென காடி. இருந்த நாட்டமும் ஏகதேச 
சண்டதீதுவமாசலின், இக்கண்டத்துவ நாட்டம் அகன்ற
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அவசரம் அர்காட்டம், பஞ்சசோசங்களுக்கும் ஆதார வியா 
பகம௩யுள்ள ழே. ஞானத்தைக் கண்டத். துவமாக நாடுமன்றோ? 
இதனால், ௮ர்சாட்டம் கண்டத்துவ மென்பதற்கு முரணெ 
ன்னை? இவ்வேகசேச சுயம்பு காட்டமும், ௮ந்த ஞானமாகிய 
போதப்பொருளை ஏகதேசமாக நாடிய காட்டம் முதிரமுதிர 
௮க்த ஞானாகாரப்படுதற்கு இடனாகுமன்றோ? அவ்வாகார 
மும் முதிர முதிர ௮ர்த ஞானம் எத்துணை த்தாக விருக்கன் 
றதோ, அதாவது அகண்டபூரண மெனப்படுவது, ௮த் 
துணைத்தாக வியாபிக்குமன்றோ? ௮ங்கனம் வியாபித்தலே 
அகண்டபூரண நாட்டமாமென்க. இவற்றின்௧ண் இன்லும் 
ஐயமுளதேதல் கூறுதும், 

கடோபாதி தோற் ற்மூளள ஞான்று எங்குமாயுள்ள 
மகாகாசமானது, ௮க்கடத்துணை வளைபட்டதுபோ லிருக்கு 
மன்றோ? ௮வ்வேகதேச கடவடிவை நாடி இருந்தநாட்டம் 
நீடித்த பழக்கமாகலின், அ௮வ்வேசதே௪ நாட்டம் தவிர்ந்து 
அதனுள் வளைபட்டதுபோலிருக்கும் வெளியில் விழுஞான்.று, 
ஏகதேசமாக விழுமா? அன்றிப் பூரணமாக விழுமா? அர்காட் 
டம் பூரணமாக விழுகறெதற்குப் பழக்க முதிர்ந்தாலன்றோ? 
ஏகதேசமாக மூன்ஞான்று பழகியதால் பின்ஞான்றும் ஏசு 
தேசமாக நாடவேண்டி வரும். இதுபோல் உபாஇித்திரய 
ஏகதேச நாட்டம் தவிர்ந்து தொகாசத்தைக் கண்டு இல 
ஞான்று பழகுங்காறும் ௮க்காட்டம் ஏகசேசப்பட் டி.ருக்கு 
மன்னோ? உபாதி நாட்டம் தவிர்ர்தபோதே பூரணராட்டம் 
வாய்க்குமேமெனின், பலஞான்றும் ஞானாப்பியாசம் செய்து 
Q சிய வேண்டு மென்பானேன்? என்னை? 

ஜானவாசிட்டம். 

₹ஊனமிலா ஞானதநால் விசாரத் தாலே 
யுயர்வீடு ஈண்ணுமென லுண்மை. யன்றோ
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தானறியு மனுபூதி ஞான நன்னூல் 
சற்குருவிம் மூவகையுந் சம்மிலொத்சே 

யானவகை யியத்றில்விடா தான்மாத் தோன்று 
மற்பவறி வினர்கற்ற வரிய Quod gr 

Sargn views மிதுபோன் மற்ற 
வெந்த.நூல் களுமடமை யியற்றா தன்றே," என்றும், 

வைசாக்கீய தீபம். 

2 இரிவித வுலகத் தரிதொரு ஞானித் 
தேர்விடத் தென்றுமோ ரொன்றை 

யுரைசெயிற் பிரம வித்தையொத் தறிதோ 
வென்றுமிவ் வ்லகுரைப் பனா 

லரிசொல்£ தையிலும் பிரமசா set 

னார்க்குள வருத தமென் பதனாற் 
பெரியதோர் வருத்த மெனைமழை அணிந்தப் 

பிரமகா னெனவிருத் தலினே.” 

என்றும் கூறியவாற்றாற் காண்க. 

வியரபக விளக்ச இலட்சியார்த்த நாட்டம் வந்தும், அர் 
காட்டம் பரிபூரணமாக நிலைக்குங்காறும், அஞ்ஞானம் FEC தீ 
6) விபரீதம் என்னும் இம்மூன்றும் வர்துவற்து தாக்கு மன் 
றோ! தாக்குர்தோறும் அவற்றைக் கெடுத்தற்குக் கேட்டல், 
சிந்தித்தல், தெளிதல் என்னும் இம்மும்முயற்சியும் விடாது 
பன்ஞான்றும் நிகழவேண்டுவது திண்ணமாகலின், ழே. பூரண 
வியாபக காட்டம் எளிதில் வ.ராதென்க,' Aspe, இவ்வியா 
பக விளக்கம் அாலமுதல். அவித்தைகாறும் உளள வியட்டிததீ 
அவக் குழாங்க ளனைத்தினையும் ௮ன்மையெனவும், இன்மை 
யெனவும், பொருள் படுமாறு காரணகாரிய நெஜித்தாக 
ஆராய்ந்து சென்ற முடிவில் கின்று சதோதயமாய்ப் பிரகா 
சிக்கன் றமையால், நீ என்னும் தொம்பத இலட்சியார்த்த 
aos னெனப்படுமா? அன்றி வேறெனப்படுமா) கூட
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ஸ். ச னெனப்படுமெனின்,இவவிளக்கத்திற்குக்கூடஸ்தனென் 
பானேன் ? மெ. தால முதல் ௮வித்தைகாறும் சூக்குமம் சூக் 
குமமாக ராய்ந்து ஆராய்ந்து உட்சென்ற முடிவில் ௮தி 
குக்குமமாய் வெளிப்பட்டு விரிந்த இரகசியப் பொருளாகலினு 
லென்க, இது அவத்தாத்திரய விலட்சணமாகலின், பிரத்திய 
காதீம சொருபமு மெனப்படும், இப்பிரத்தியகாத்ம சொரு 
பீம், ஒவவொருவரது உள்ளச்தையன்றி இன்றெனப்படு 
மோ? படாததால், 

உத்தமவாதநால். 

உள்ளஞ் சுயஞ்சோதி யொவ்வொரு வர்ச்குமெனி 
னுள்ளபடி காணும்வகை யோசாதே - கள்ளமசதக் 
கற்பனைய சாக்யெதைச் காணுவதோ நும்புலமை 
சொற்கடங்கார்க் கே தயர்ந்தோர் சொல்," 

என்றருஸி யிருக்கின்றது. அவ்வவ் வுள்ளத்தின் கண்ணும் 
காலம் தேசம் வத்துக்களாக விடாது உதிக்கின்றதும் விள 

ங்குகின்றதும் மறைகின்றதும் மறைச்தவை மீண்டும் ௮வ் 
வுளளமாகின்றதுமா யிருக்கன்ற தால், 

ஜானவாசிட்டம். 

“எழு தவோனு மெழு இிடமு மெதிர்சாண்பொருளு மிலதாட 
வழுவிலாச விண்ணிடையே ங்ந் துதோன்று மோவியந்தான் 
பழு தின்மேவு் தனைச் கானே பாராநிற்கும் பலபொறியு' 
நழுவு துயிலி னாலன்றி ஈனவான்மேவுங் சனவொக்கும்,” 

என்றும் ௮ருளி இருக்கறது. சிர்தையானது வியாபக வடி. 
வென்பதற்கு உதாரணம், 

ஞானவாசிட்டம். 

“51 COG BeOomisgn. remus Ba. 
65 இரளாஞ் 9சரசமைச் சானேசோட்டு
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மானாச வுலகமெலாம் சனதுசோ.தி 
யாதலினா லசற்குவே நயலொன்றில்லை 

கீரானாஞ் சகபேத வடிவந் தானு 
நிற்செற வசன்வடிவாய் ரீங்காதென்று' 

கானாவாம் பொருட்புணர்வா னடந்ததாகு 
நடச்சவீட மிலாமையினா னடவாதாகும்.” என்றும்] 

பாடுூதுறை. 

பற்றற்று ரின்றோமென் நூதேடா சாஎம் 
பார்ப்பறப் பார்ச்சோமென் நதூதேடா சாள 
ழூற்றவு ணர்வேயென் நூதேடா சாள 
மூள்ளொளி யானோமேன் அ£தேடா காளம்.” என்றும், 
“அஞ்ஞான காரிய மனைத்து மதவிட்டு 
விஞ்ஞான மானோமென் றநுந்?பற 
வெளியா) கின்றோமென் அட் திப.ற." 

என்றும் கூறியவாற்றாற் காண்க, 

உபாதி சகிதமாக நின்று நிகழும் எண்ணரிய உயிர்க 
ளத உள்ளமானது ௮.தாவது தத்தம் சர்தையானத வியா 
பகமாகவும் உபதானமாகவும் விளக்கமாகவும் நித்தியமாகவும் 
சாட்சியாகவு மிருக்கெறது சத்தியமான அனுபவமா யிரு 
க்கு, அவ்வொவ்வோருயிரும் நான் நானெள்பதற்குப் பொ 
Gar இதையன்றி யாதிருக்கின்றது ? உயிர்கள் பலவாயிலும் 
அவைகளுக்கு கானென்லும் இவ்வகம்பொருள் - ஒன்ராயிருக் 
கன்றதன்றோ * இவ்வொன்றையன்றோ எவ்வுபிரும் கான் 
கானென வழங்குகின்றன: ௮ங்கனம் வழங்கும் இவ்வகம் 
பொருள் எவ்வுயிர்க்கும் பொருத்தமுத் நிருக்னெறதாலன் 
G 
ஸர கானவாசிட்டம், 

“அசமகமென் நனைச் தயிரி னிடச் தமிரும் 
soars cpm தர ”
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AsOprefur wrerogs saoresr 
சொருபத்தை நினைத்தல் செய்வாந் 

இசழி,சய குகையுறையுந் தேவன சயை 
விட்டயலே செய்வந தேடன் 

மிசவரிய சவச் துவச்சை யெறிட் அறு 
மணிதேடும் வேட்கை போலாம்.” என்றும், 

 2வினையெல் லாமறு,த்.து மங்கலமெல் 
லாமுதவு5 தேவபூசை 

யாவதெனச் கேட்டலுமே யருள்செய்வான் 
றெய்வாதா னியாதென் றோ திற் 

கேவலமே யரியல்ல வரனல்ல 
பூசவுடற் இடைச்ச சல்ல 

வோவுமன மன் தடியு முடியுமிலாச் 
செயப்படா வுணர்வே செய்வம்.” என்றும், 

௮ருளியிருக்கின்றது. அன்றியும், ஒவ்வோருயிரும் இவ்வகம் 
பொருளை ௮பரோட்சமாகச்கொண்டு பல கற்பமும் பூதெது 
அதுவாக வேண்வெது அவ௫யமிருக்கின் றதால், 

ஜானவாசிட்டம், 

'சேசமுதற் பிரிவுகளாய்ச் சிறியனவாம் பொருள்களில் 
தெய்வமுண்டோ 

பாகமறப் பணிமையற வடி.முடிவற் றுளவுணர்வே 
பரமபோச 

மாசலினா ல.துசெய்வ மருச்சி22.ற் ots sre 
wo Bad ans 

மூகருக்கு வடிவுமுத லருச்சனையே யியல்பென்று 
மொழியுமன்றே," ' 

சான்றும் அருளியிருக்கின்றது,
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சுருதி உத்தி அனுபவங்களால் ௮அகம்பொருள் இங்கன 
Bes, காம் ஒவ்வொருவரும் எக்கிருத்தியங்களையும் எப் 
போகங்களையும் அனுபவித்தற்கு நான் ரானென இவ்வாபா௪ 
போதங்க ளெழுந்தோறும் ௮வவப்போத காட்டங்கள் ௮இ 
ட்டான கானென்னும் ஆதார ௮ப்பெரும்போதத்இல் விழ 
வேண்டுமா ? அன்றித் தூலமுதலிய இவவுபாதித்திரயங்கள் 
மேல்வந்து விழவேண்டுமா? அவ்வாதாரப் பெரும் போதத்தி 
லன்னோ வந்து விழவேண்டும். ௮ங்கனம் விழும் இர்சாட் 
டம் ௮பசோட்சத்தில் இத நான் இது கானெனவும், பரோட் 
சத்தில் ௮௮ நான் ௮து கானெனவு மாகலின், ௮பரோட்௪ 
மாக விழுந்து பழகுபவரை அவர்போன்றார் மக்கடாமே 
ஆதறிவுயிரே என் ஐருளி யிருக்கன்றனர். அன்றியும், 

குறள். 

பெறுமவற்றுள் யாமறிவ இல்லை யறிவறிட்,ச 

மக்கட்பே paw UW,” 

எனவும் மகாவாக்கியம் பிறந்திருக்கன்றஅ., இவற்றால் ௮ப. 
சோட்சமாக அப்பியாடுப்பவர்கள் மனிதரெனப் படுவரெ 
னின், ௮வத்தாத்திரயங் கடந்து பரோட்சமாக அ௮ப்பியஈ,. 
சிப்பவர்கள் என்னவெனப்பலோ? போலிமனித ரெனப்படுவ 
ரன்றோ ? இவ்வப்பியாசிகளே போலி மனிதரெனின், அவ் 
தாத்திரயங்களில் கைப்புருமலும் அயர்வுராமலும் பரோட்௪ 
அப்பியாசத்துக்குக் கிஞ்சித்தும் இணங்காமலும் கல்வி 
கேள்விகளிலேயே முற்றும் மிதந்திருப்பவர்கள் என்னவென 
ப்படுவரோ தெறிகிலம்? ஆகலின் ஒவ்வொருவரும் காமரூபம் 
கள் கான் எனதாகத் தோன்றுந்தேரறும் இவற்றை கான் என 

தன்றென அகற்றியகற்றி டை. ஆதாரப் பெரும் போதத்தில் 
அபரோட்சமாக விழாவிடி.லும்,, பரோட்சமாகவேலும் தத்
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தம் நாட்டம் விழுந்தமுந்த வேண்டுவதே தண்ணமாயின்? 

இவ்வாராய்ச்சிக்கண் இதனினும் கூறவேண்வெ.௮ யாமறிகில 

மென்க, 

முன்ஞான்று விடயமுதல் இஞ்ஞான்று இருப்பாகத் 

தேர்ர்த இச்சாட்கொறும் விரிந்து வந்த ஆராய்ச்சியைச் 
தொகுத்து யூகித்தல் எங்கனமெனின், சத்தமுதலிய ஜந்து 

விடயங்களும் எதற்குத் தோற்றுகின்றதென ,ஆராய்ந்துழி, 
அவ்வைந்து விடயங்களையும் பிறிதின் மெமைகளாகக் கொண் 

டுணர்ந்துவரும் ஐம்பொறிகளெனச் தேர்ந்தன. அதனால், 
அவ்வைம்பொறிகளும் ௮.றிவாயிற்று. ஆகவே, பின்ஞான்று 
அவ்வைம்பொறிகளையும் அராய்ந்துழி, அவைகள் ௮றியா 

மையாய் முடிந்தன. அதன் பின்ஞான்று ௮றிவென்ப தியா 
தென அய்ந்து ,சென்றுழி, ஷி பொறிகளைப் பிறிதின் 
இழமைகளாகக்கொண்டு உணர்ந்துவரும் அர்.தக்கரணங்களெ 

னத்தேர்ந்தன. ௮தனால்,௮வ்வந்தக்கரணங்கள் ௮.றிவாயிற்று, 
ஆகவே, பின்ஞான்று HUANG SES I om HoT ஆராய்ந்துழி 

அவைகள் ௮றியாமையாய் முடிந்தன. ௮தன் பின்ஞான்று 
௮.றிவென்ப தியாதென ஆராய்ந்து சென்றுழி டை. அந்தக் 
கரணங்களைப் பிறிதின் கிழமைகளாகக் கொண்டுணர்ந்து 
வரும் சவபோதமெனத் தோர்தது. அதனால் ௮ச்சீபோ 
தம் அறிவாயிற்று, ஆகவே, பின்ஞான்று அ௮ச்சீவபோதத் 
தை ஆராய்ந்துழி ௮ஃது அறியாமையாய் முடிந்தது. அதன் 
Garros ௮றிவென்ப தியாதென ஆராய்ந்து சென் 
op cr 2வபோதத்தைப் பிறிதின் கிழமையாகக் கொண் 
டுணாந்.துவரும் ஓர் சாட்சிபோதமெனத் தேர்ந்தது. அதனால் 
அச்சாட்சிபோதம் ௮றிவாயிற்று, ஆகவே, பினஞான். அப் 
போதத்தை ஆராய்ச் துழி, ஒளியை விளக்குதற்கு வேஜோர், 
ஒளி இல்லாவாறுபோல்) மே. சாட்சியைவிளக்கி உணர்தற்கு
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வேறோர் உணர்வு இஞ்ச)த்துமின்றிதச் சான் மாத்திரமாக 
நின்று ழே. விடயமுதல் சவபோதமாகய அ௮வித்தைகாறு 
மாக நிகழும் ௮றிவறியாமை அடுக்குப் பேதங்களை ஒருங்கே 
தோய்ந்தும் தோயாதுமாய் அவை அனைத்திற்கும் சாட்ட 
யாய் நின்று தன்னைச் சிற்பிரகாசமாயுணரும் உணர்வுவடிவே 
ழே. அறிவறியாமை ரகித ௮சம்பொருளாகவே முடிந்த 
தென்க, இதனால் என்ன .ஆயிற்றெனின், அறிவுக்குமேல் 
அ.றிவிருக்கின்றதென்னும் ஆகமபட்சத்தைப் பூர்வபட்ச 
மாக்கி, ழே. விடய முதல் அவித்தைகாறுமாக நிகழும் அறி 
வதியாமை அ௮னைத்துள் ஒன்றேனும் தானன்றெனவும், 
தன்னையன்றி அவற்றுள் ஒன்றேனு மின்றெனவுமாஃத் 
தானே தானாயிற்றென்க. தானே தானாயிருத்தல் இயற்கையா 
யின், இடைஞான்று ௮றிவறியாமைப் பேதம் வர்ததென்னை 
யெனின், இஃது கயிற்றின்௧ண் ௮ ரவென்பனு வந்ததென்னை 
யென வின௮ுவதுபோலாமென்க, ழே. விடயமுதல் சாட்சி 
காறு முள்ளனவற்றிற் குதாரணம். 

உபநீடதம் 

₹சத்தரு,ச லைந்தனையும் பொறிகளறி யும்பொறிச 

chaos 57 6D 

யொசத்தகர ணமதறியுங் சாணத்தை யறியுமுயி 

ருயிரைத் தானு 

நித. தியா யிருந்சறியுஞ் சாட்சிெயசண் டாகார 
நீங்கு மேலா 

யி.த்தனையும் பகுத்தறியு மதிவுவடி. வாயிருப்ப 
Suen gnu.” என்றும், 

£விடயமறிக் திடும்பொறிகள் விடய மாமோ 
மிக்கபொறி யறிகாணம் பொறிக ளாமேர
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வடையவறி சீவனந்தச் சரண மாமே 

வ.தனையறிநர் இடுஞ்சாட்சி வ னாமோ 
,தடையறவொன் நினையறியு மொன்று மேலாஞ் 

சாட்சியையொன் ராலறியச் தகுமோ தானா 

யிடையறகின் நிலகுமெனி னசனைக் காண்டற் 
சேதண்டா மதுவா? யிருக்து காணே.” 

சானச் கூறியவாற்றாற் காண்க, 

ஐந்தாவது 

கூட்ஸ்த சைதன்னிய இலட்சியார்த்த விளக்கம் 

முற்றிற்று, 
வவ ESS



| BU ag 
அவைத சிதாரோப ஆராய்ச்? விளக்கம்; 

eee A Ne Ree 

வேணன்பா. 

“இந்தவார ரரய்ச்சியினி லேய்ந் திலகுஞ் சத் இரண்டென் 
தந்தமின்றிரச் சா.இக்கு மாகமந்சா - orbs 
வறிவிரண்டுங் கற்பனை ளாகிமே லொன்றே 
யறிவென்னச் தேர்ந் இடுமே யாங்கு.” 

முூன்ஞான்று இருப்பது ஓர் ௮றிவெனக் கூறியது உண் 
மையாயிருக்க, ஒழுவிலொடுக்க முதலிய அரிய நூல்களில், 

. காணு மறிவுநீ காட்டறிவு நாமவற்றைக் 
காணச் கழலுவ் கழற்றியிலே - காணி 
ஈமைச் திரும்பிப் பாராதே கான்றானென் னாதே 
யமிழ்தீ துர கம்போனிற் பாய்.” 

எனக்கூறியிருப்பா னேனெனின் அங்கனம் கூறி 
யிருக்னெ.றதைப்பற்றி ஈன்கு விளக்குதும். எங்கனமெனின், 
அறிவென்பதற்குமேல், வேறே ஓர் அ௮றிவுண்டென்பது, 

முதலஜிவு அதியுமறிவும் மேலறிவு அதிவிக்குமறிவும் ஆன் 
மன. முதலறிவை யறிவித்தற்ரு மேலறிவு ஒன்றிருப்பது 
போல, ௮ம்மேலறிவை யறிவித்தற்கு மேலறிவொன் றிருக்ச 
வேண்டுமன்றோ? மேலறிவை அறிவித்தற்கு மேலதிவொள் 
தில்லையெனின், மூதலறிவை அறிவித்தற்கு மேலறிவொள் 
று இல்லையெனப் படாதோ? படாதெனின், முதல ஜிவுக்கு 
மாத்திரம் எங்கனம் மேலறிவு உண்டெனப்படும்.௮.றிவென் 
பது, தனக்குச் சுசாதிகமும் விசாதிகமும் சுகதபேதமுமிருக்'
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கச் சம்மதித்ததாயின், ௮ஃது அறியாமை யெனப்படும் ? 

இங்களமிருக்க ஈரறிவென்பதில் எது அ௮.றிவெளப்படும் ? 

எ.து அறியாமை யெனப்படும்? முதலறிவு அறியாமையும் 

மேலறிவு அ.றிவுமெனப் படுமெனின் ; சிற்றறிவு பேரறிவு 

பேதமின் முகின்றன. இருக்கின்றதால் ஒன்.றறிவாயும் ஒன் 

'ஐறியாமையாயும் எங்கனம் ஏற்கப்படும்? முன்ஞான்று சுசா 

விசாதி சுகதபேதம் மூன்றையும் ஏலாததே ௮றிவெனச் சம் 

மதித்திருக்க, பின்ஞான்று முதல.றிவாகிற ௮.றியாமை யிருக் 

கச் சம்மதித்த தென்னை? அ௮வவறியாழை Crow days 

க்கு விசாதிகமன்றோ? அன்றியும், சிற்றறிவு பேரறிவென் 

பதில் இற்றறிவாவது முண்டன்மோ ? அச்சிற்றறிவு சுசாதி 

பேதமன்றே ? இச்சுசாதிபேதம் பிரமன்முதல் பிபிலிகம் 

இறுவாயுள்ள எண்ணரிய கோடாகோடிகட்கும் மிஞ்சியிருக் 

இன்றனவன்றோ 7. அன்றியும், பாஞ்சபூ,த பவுதி௪ முதலியன 
வாகத் தோன்றும் இப்பிரபஞ்சம் விசாதிபேதங்களன்றோ $ 
முதலறிவு ௮அதியாமையென்னின், இமமுதல.லிவு எண்ணரிய 

தா யிருக்கின்றமையின், விசாதிபேதம் ௮னந்த பேதங்களா 

யும், அங்ஙகனமின்றி அம்முதலறிவு சித்தறிவென்னின், ௮ன 
ந்த சுசாதிபேதங்களாயும் முடிகின்றன, முடிவால் எங்க 
னம் மேலறிவென்றது ௮றிவெனப்படும் ? முதலறிவு ௮றி 
வாயின், மேலறிவாகிற, சுசாதிபேதமும் பிரபஞ்சமாகறெ 
விசாதிபேதங்களும் இருக்கலாமா $ ௮னறி, மேலறிவு அறி 
வாயின் முதலறிவாகற சுசாதிபேதங்களும் பிரபஞ்சமாகற 
விசாதிபேதங்களும் இருக்கலாமா ? வத்துவெனப்படுவத 
ஒப்பும் உயர்வும் தாழ்வு மத்றதன்றோ ? இத்துணைசத் தோ 
டங்களிருக்க, அறிவுக்கு மேலறிவுண்டெனச் சம்மதித்து 
அறிவுக்கு மேலறிவு அறிவுக்கு மேலறிவெனச் சென்று 
சென்று ஈறின்றி அனவத்தாத் தோடமெய்துமே? இதற் 
கென்செய்தும்| இததுணைக் கட்டங்களையும் ஈன்குணர்க,
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சுசாதிமுதலிய பேதங்களுக்குத் திட்டார்தமாவது:-- 
மரத்.துக்குத் தன்போன்ற மரம் வேறாயிருத்தல் சுசாதியும், 
௮ம்ம.ரத்துக்குக் கல் முதலியவை மாராயிரு த்தல் விசாதியும், 
அம்மரத்தின்கண் தளிர் இலை சாகை முதலியனவாய் விட்டு 
நீங்காது அடங்கியிருத்தல் சுவகத பேதங்களுமா மென்க, 
இவ்வாறே தாட்டார்தமாவது ௮றிவென்பதற்கு மேலாக 
வேனும் தாழ்வாகவேலும் சமமாகவேலும் தனக்சொப்பாக 
வேறறிவு ஒன்றாகவேனும் பலவாகவேளும் இருக்குமாயின் 
சுசாதியும், அவ்வறிவுக்கு அறியாமையும் பிரபஞ்சமும் வேரு 
யிருக்குமாயின் விசாதியும், அவ்வறிவு தான் சகுணமுற் நிரு 
க்குமாயின் ௮ல்து சுவகதபேதமுமா மென்க, இச்சுசாதி 
முதலிய மூன்று பேதங்களும் அறிவென்பதற் சன்றாகலின், 

சசிவர்னபோதம், 

“மெய்ம்மையறி வல்ல,சமில் வேறறிவ தெல்லாம் 
தீம்மையறி யும்மதிவ தேயறிவு சானே.” என்றும், 

ஜானவாசிட்டம். 

*பொருகடலிற் றிரைமுதலாப் பிறந்த வெல்லாம் 
புனலாட விளங்காமற் புழுதி யாமோ 

வொருபொருளாம் பிரமமாச் தரமேயல்லா 
ுபயமெனுங் கற்பனைப்பே சொன்றுமில்லை 

யெரியிடத் இற் ௬ுமொச் திரமே யல்லா 
லீரண்டுண்டோ வங்வகைபோ லென்று மொன்றஞ் 

சரிைகிறி யாயோகப் பதத்தின் முற்றிச் ் 
சாதனங்க ணிறைந்தவர்ச்சே சாற்றல் வேண்டும்." 

- என்றும் கூறியிருக்கின்றன. 

ர் அறிவென்பதே சுவகதாதிபேத மிறந்திருக்கெற சா 
யின், இரண்டாவதறிவு எங்கன் மிருக்கும்? வேறாக ஒரறிலே 
ஜிருத்சற்கு எ.துவில்லையாயின், எண்ணரிய ௮.றிவென்பது
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இருத்தற்கு எங்கன மிடந்தரும்? இதனால் ஈர.றிவென வழங் 
குவ.து விவர்த்தமென்க. இதுகிற்க, ஈரறிவென்பதைப்பற்றி 

இன்னுஞ் சத்.ராசிக்குதும், மு.தலறிவு ௮.நியுமறிவு மேலறிவு 
அறிவிக்கும் அறிவனறோ ? அறியுமறிவு பொருளல்லவற் 

றைப் பொருளெனவும் பொருளைப் பொருளெனவு முணர் 
தல். அவையாவன: கானல்லாததைச் சானெனவும் அன 
தல்லாததைத் தனதெனவும், தானெனலைச் தானெனவும் 
தனதெனலைத் தனதெனவும் கோடல். இவ்விரண்டியக்கமும் 
யார்பால.து? முதல.றிவாகிய உயிரின்பாலதெனின், இவவுயி 
ருக்குமேல் வேறாகவோர் அ.திவிருப்பது யாதுக்கு? முதலி 
வுச்ரூ ௮றிவித்தற்கெனின், அவ்வறிவு ௮றிவிக்காது ழி, உயி 
ரென்பது எங்கனம் தானே அறியும்? இவற்றால், மேலறிவு 

ஏவுதற்கர்தீதா சழறிவு இயற்றுதற் கர்த்தாவாகின் தன்றோ? 
ஏவுதற் கர்த்தா கருத்துப்படி, இயற்றுதற் கர்த்தா ஈடக்கு 
தில் யாதுக்கு? இவ்வியற்றுதற் கர்த் சாவி னியக்கம் பிறப் 
பிறீப் பெய்துதற்கும், அவை யகல வீடெய் துதற்குமெனின், 
இவ்விருவகைப் பயனையும் இந்தக் கர்த்தா ௮ருந்துகிறதற்கு 
அந்தக் கர்த்தா இவ்விருவித வேலையையும், அவையாவன - 
பொருளல்லவற்றைப் பொருளென்றும் பொருளைப் பொரு 
ளென்றும் உணரும் கிருத்தியங்களையும் செய்வித்துக்கொ 
ண்டு வருவதாக்கும்| இங்கனம் மேலொன்று செய்வித்துக் 
கொண்டு வருவதைச் கண்டுபிடித்த அதனாலாக்கும் காணு 
மதிவு நீ காட்டறிவு காமெனத் திருவாய்மலர்ர்தருளியத | 

மேனும் பொருளல்லவற்றைப் பொருளென் ௮ணர 
மாறு உணர்த்துர் திரோபாவ சத்தியினால் .மயக்குவித்தலும, 
பொருளைப் பொருளென் அுணருமாறு உணர்த்தும் ௮னுக் 

- இரக சத்தியினால் தெளிவித்தலுமாயின், உயிருக்குத் தனக் 
சென்று என்ன சர்த் சத்துவ மிருக்கின்ற௫, சிறிதேலு மில்
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லையே! உயிர் இங்கன மகர்த் தத்துவமா யிருப்பதற்குச் கா 
னே மேலறிவொன் நிருக்கன்றது ? “சும்மாவிருக்க தாளை 
யை யூதிக்கெடுத்சானாண்டி.'” என்னும் பழமொழிக் கணெங்க, 
அனாதியாயுள்ள மாயைக்கண் ௮னுதியாக வாளரகிருந்த உயி 
ரை வெளியி லிழுத்துவிட்டு இத்தனை கோலஞ் செய்துகொ 
ண்டு இன்னும் வருன்றதென்பது பொருத்தமாச விருக்கன் 
றதா? அவ்விறைவன் தனது காருணியத்தால் இழுத்துச் 
செய்வித்ததேயன்றி விவர்த்தமாச வல்லவேயெனின், இக் 
கருணை உயிரின்மேல் இடையில் வைத்ததற்கு ஏதுவென்னை? 

அன்றியும், இக்கருணை வைத்திருத்தற்கு முன்ஞான்று இவ் 
வுபிர் என்ன நன்மை செய்தது? ௮ங்கனம் டே. மாயைக்கண் 
தான் செய்வதற்குத் சனக்குபாதிசகித மில்லையே ? இல்லா 
விடினும், எவ்விக.த்தினாலோ ஈன்மை செய்து விட்டதாகவே 
ஏற்போமெனின், அவ்வினை இறைவனது ௮.நுக்ெக சத்தி 
யிற் சேர்ர்ததன்றோ? இகனால் ௮க்கருணை இடையில் வக்த 
தன்று, அக்கருணை இறைவனுக்கு அனாதியே இருக்கின்ற 
தெனின், அவ் வியற்சைக்கருணை உயிரைப்பற்நியதன்றோ? 
அங்ஙனம் பற்றியிருக்குஞான்று ௮னாதியிலேயே உயிர் வீடெ 
ய்தியிருக்க வேண்டுமே! இன்மையால அக்கருணை இயற்னகயு 
மன்று செயற்கையு மன்று, இவற்றாற் கருணையென வழங்கு 
வது விவர்தக்தகமென் ரா.பிற்றென்க, இது நிற்க, ௪ரறிவென 
வழங்குவது உளதாயின் ௮து சுருதிக்கொத்ததா? அன்றி 
ஒவவாததா? ஓத்ததெனின், அற்பசுருதிக்கொத்ததா? அன் 
அிப்.பிரபல சுருதிச் கோத்ததா? பிரபல சுருதிக் கொக்சசெ 
னின், 

தரியுமானவர். 

'சந்ததமூ மென செய னின துசெய லியானெனுங் 
தின்மைகினை யன்றி யில்லாத் சன்மையால் வேறலேன் 
வேசாந்ச சிச.சாந்த சமரச சுபாவமிதுவே,” என்றும், 

8
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தீநவாசகம். 

(வானா மண்ணா? வளியாகி யொளியாகி 
யூன் யுயிராகி புண்மையுமா யின்மையுமாய்."” என்றும், 

சுந்தாழர்த்திசுவாமீகள். 

/ஊனாயுமி சானாயுட லானாயுல sre 
வானாய்ரில னானாய்சட லானாய்.” என்றும், 

வைராக்கிய சதகம். 

புசல ரும்பரப் பிரமமால் கடறனிற் 
புணர்பரைத் இரையீசன் 

சசமொ டாருயி ரெனுநுரை யாதிச 
Le silo றிடிமென்றே 

பகரு சரன்மறை யெனின தி லெதையெதைப் 
பற்றுவாம் விடுகிற்பாம் 

சுகசொ ருபமே யனைத்து மென்றகற்று தி 
துவிதபா வனை மெஞ்சே."” என்றும், 

இதுவுமது. 
*செய்யு ஈநந்தொழி லைந்சொழி லியாமுமச் 

செவெனது வடிவென்றே 
யைய மற்றுணராதியா னெனுஞ் செருச்சடைந்து 

நாடொறு நெஞ்சே, நைவதென்னைரீ.” என்றும், 

தறன். 

“gas முதல வெழுத்செல்லா மாதி 
பகவன் முதற்றே யுலகு.” என்றும், 

இங்கனம் ௮0ேச நூல்களும் இறைவளையன்றி உயிரின் 
றெனவும், வேருகச் தொன்திதும் தர் முதலன்றெனவும், 
இங்கள மிருக்கும் உயிர் ௮வ்விறைவனு மன்றெனவும் கூதி 
யிருக்னெறவை ௮ற்பசுரு இகளாக்கும்] அன்றியும் சர றிவென்
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பது உளதெெனச் சம்மதித்த ழை. சுருதிகள் இவ்வுலகாலு 
பவத்துக் வெைந்திருக்கன்றதே யெனின், ஈரறிவென்பது 
கற்பிதமென்ற சுருதிக எனுபவத்துக் கியையாததாக்கும் 1 ! 
இரண்ட.றிவெனக் கூறும் சுருதிகள் அனுபவத் துக் கொவ்வி 
யதோடு யுக்திக்கும் ஒத்திருக்க வேண்டுமன்றோ? அவ் யுக்திப் 
பிரமாணத்தைப்பற்றிச் சத்தாசிக்குதும், எங்கள மெனின், 
ஈரறிவெனச் சம்மதித்தது வியட்டி. சமட்டி உபாதி குணம் 
தொஜில்களாலன்றோ? வியட்டி. உபாதி ி குணம் தொழில்களெ 
ன்பவை தனி த்தனியா யிருக்கின்ற தூலளூக்கும காரணங்கள் 
உபாதி களும், இஞ்சிக்ஞத் த்.துவம் குணமும் இராகா தி சேட்டை 
கள் தொழில்களுமாம், சமட்டி. உபாதி குணம் தாழில்களெ 
ன்பவை ௨ யாவும் ஒருங்கு கூடியிருக்கின்ற LIN FE FLO 
.கரரணல்கள் உபாதிகளும், சர்வக்ஞத்துவ முதலியவை குண 
ங்களும், சிருட்டியாதிகள் தொழிலகளுமாம். இவைகள் என் 
கனமெனின், தனிமரம் வியட்டியென்பதும் பலமரங்களின் 
சேர்க்சை சமட்டி, யென்பதுமாம். தனித்தனியாயுள்ள விய 
ot உபாதி குணம் கதொழிஜதுக்குப் பிரமன் முதல் பிபீலிக 
Bia தியாக ஒவ்வோர் வியட்டி. தி திதப்பொருல் இருக்குமாறு 
போல், சர்வமாயுள்ள சமட்டி உபாதி குணம் தொழிலுக் 
குச் சமட்டிச் செத்துப்பொாரு ளொன்றிருக்க வேண்டு 
மன்றோ? அச்சமட்டியாகிய இத்துப்பொருள் ஈஈரனென 
வும், பேரறிவெனவும், ஆண்டானெனவும் பொருள் படுகின் 
றது. வியட்டியாயெ சத௫ப்பொருள் சவனெனவும் இற்றறி 
வெனவும் அடிமையெனவும் பொருள்படுகின்ற.து. ழை விய 
ட்டி. சமட்டியாகிய உபாதி Gare G) an Parser ஈர.திவாகிய 
மு.தல்களுக்கா? அன்றி ஈரறிவாகிய முதல்கள் உபாதி குணம் 
தொழில்களுக்கா? உபாதி குணம் 9 தாரழில்களுக்கே wa ale 
ளுமெனின், அ.ழிக்கு விரலென்றாற்போ லாூன்றது. ௮ங்ஙகள 
மாயின், அழியானது கைவிரலைக்கோட்ல் யாதுக்கு? ஆழியா
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இயதான் விரலால் அலங்காரமா யிருத்தற்காக்கும் 1 இங்க 
னமே, டை. இருவித உபாதி குணம் தொழில்களும் அவ்வீ 
ரறிவையுங்கொண்டு யாது செய்கின்றன? பக்தமுத் திக் சியை 
ந். கசாசனங்களைஇயற்றிஅப்பர்தமுத்தினயஎய் அு.தற்காக்கும்? 
இவைகள் கிஞ்சித்தும் பொருத்தமா யிருக்கின்றனவா 3 இல் 
லையே. விரலுக்கு அழியென்றாற் பொருகச்தும், எநங்கனமெ 
னின், விரலானு அழியைக்கொண்டு தான் அலங்காரமாதற் 
Gauderng. இதுபோல், சர அிவுக்கும் உபாதி குணம் 

தொழில்களாகலின் அவ்வவ் வுபாதியாதிகளால் இற்றறிவு 
பந்த முத்திகளை எய்.துதற்கும் பேரறிவு அப்பந்த முத்திசகா 
ஈசற்கும் பொருந்துகின்றன. அன்றியும், ஆதியென்பது 
ggasi smn, Daan விரலெனப் ப,டாவாறுபோல, 
ஷே இருவி,ச உபாதி குணம் தொழில்கள் ஈரறிவுகட்காயினும் 
அல்வுபாதியாதிகள் ஈரறிவெனப் படாவன்றோ 3 இவற்றால் 
அறிவுவேறும் அறியப்படும் உபாதியாதிகள் வேறுமா? 
ன்றன. 

ஆகல இருவித உபாதி குணம் தொழில்களையும் நீக் 
குழி, அறிவு இரண்டென்னும் பேதமிருக்கச் காட்டுதற் 
கியையமோ? ஈரறிவெனக் கொண்டது உபாதி குணம் தொ 
ழில் கோக்கத்திலேயர் $? ௮ன்றி அறிவு கோக்கத்திலேயா 1 
௮.றிவு நோக்கத் திலேயேயெனின், அகாபதிருட்டியில் ஆகாய 
சிரண்பெட் டிருக்குமாயின் அறிவு திருட்டியில் அறிவு 
இரண்டென்பதற்கு முரணின்று, கடோபாதி மேகோபாதி 
கள் திருட்டியில் ஆகாயம் இரண்டுபட்டதுபோ லிருப்பிலும் 
இரண்டெனப்படுமா? படாசன்றோ? அதுபோல், வியட்டி. 
சமட்டி. உபாதி குணம் ,தொழில் திருட்டிகளில் இரண்டுபட் 
டஅபோ லிருப்பகால் இரண்டாயிற்றாா இல்லையே | இஃதஇங் 
௩னம் நிற்க,
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உயிர் ஒன்றென்பதா? அன்றிப் பலவென்பதா ? பல 
வென்பதுதா னெனின், யாதினு லேற்றற்பாலஅ? உயிர்களி 
னாலேயே ஏற்றதெனின், உயிரைக்கண்டுழி ஏற்றற்பாலதா ? 
௮ன்றிக் காணாதுழி ஏற்றற்பாலதா ? கண்டுமியே ஏற்றதெ 
னின், சாக்கிரம் சொப்பனம் சழுத்தி மூர்ச்சை மசணமாகிய 
இவ்வஞ்ஞானாவத்தைகள் ஐந்.துள் எந்த ௮வத்தையிற் சண், 
டேற்றது ? அன்றியும், ஞானாவத்தைகளாயெ துரியம் துரி 
யாதீதம் இரண்டில் எந்த அவத்தையிற் கண்டேற்றது? உை 
அஞ்ஞானாவத்தையிற் கண்டது தால முதலிய உபாதித்திர 
யங்களையன் றி யில்லையே |! ஞானவைத்ைகளிலோ காலதே௪ 
வத்து பரிச்சேதரகித சுயம்பிரகாசத்தையன் றி இல்லையே ! 
ஆகலின், உயிரைக் கண்டு பலவென் றேற்றதன்று. அன் றி 
யும், உயிரைப் பலவென் றேற்றது ஒவ்வொன்றும் எத்துணை 
எத்துணை.பாக ஏற்றது ? உடற்றுணையாக ஏற்றதெனின், 
மூவிச உடலுள் எரத உடற்றுணையாக ஏற்றது 1? தாலவுடற 
௮ணையாக ஏற்றதெனின், இத்தூலவுட லெத்துணையது 7 

இஃது பருவத்துக்கு ஓரளவா யிருக்கின்றதே? அ௮ப்பருவ. 
பேதங்களில் இஃதெப்பருவச் தணையத ? 

திருவாசகம், 

“புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மாமாஇப் 

பல்விருச மாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாடுப் 

கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களரய் 

வல்லசுர ராச முனிவராய்த் சேவராய்ச் 

செல்லா௮ நின்றவிச் தாவா சங்கமத்து 

பெல்லாப் பிதப்பும் பிறந் இளை ச்சே னெம்பெருமான்.”
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என்று இிருவாய்மலர்க்கருவியதை . ஏற்கற்பால தாகலின்,, இப் 
பல பிறவிகளுள் எப்பிறவித்துணை யென்பது ? அவ்வப் 

பிறவியும் ஓ ஒவ்வோர் பருவத் அணையா பிருக்கன்றதே! அவற் 
அள் அ௮வ்வவ்வுடல் எத்துணை யெனப்படும் ? உடற்றுணை 
Gi S SNOT எத்தனை த்தாயிலும் உயிர்கள் ௮ணுத்துணைத் 
தாகலின் அவ்வவ் வுடல்களுள் ஏகதேசமாக நின்று இச்சா 
ஞானக் கிரியைகள் இயற்றி இயற்றி வருகின்றன. ௮ங்கனம்: 
இயத்தி வல ஓர் அறை வீட்டின்சண் ஏகசேசமா 
பருக்கும் ஓர் றிய தீபமான அவ்வீடு முழுதும் பொருள் 

ளக்குவ துபோலா மெனின், ௮வ்வறை வீட்டுக் தீபம் 
தினக்கணிமைக்கண் ஒளி மிகுதியாயும் சேய்மைக்கண் மழு 
க்கமாயும் இடைக்கண் சமமாயும் விளங்குகின் ற.து, 

- அதுபோல் உபாதிகள்தோறும் ஏகதேச மேகதேசமாக 
திற்கும் உயிர்களின் உணர்வு தத்தமக்கு அணிலன்மக்கண் 
மிகுதியாயும் சேய்மைக்கண் மழுக்கமாயும் இடைக்கண் சம 
மாயுமிருந்து விளங்கவேண்டுமே ! ௮ங்ஙனமில்லையே ! பரிச 
வுணர்வில்லாத இடமும் உண்டோ! தேகமுழுதும் வியாபித்து 
நின்றுணர்வ்து ஒருபடித்கா யிருக்கின்ற OSs P உடலிருப்புப் 
பரிசவுணர்வின்கணன்றோ ? எங்கெங்கே பரிசவுணர்ச்சியின் 
ஜோ அங்கங்கே. அவ்வத்தேக மிருக்கட்டும், அன் ஜியும் உயிர் 
கள் ௮ணுத்தன்மை யென்பது இயற்கை 'யெனப்படுவதர? 
௮ன்திச் செயற்கையெனப்படுவதா? செயற்கை யெனப்பவெ 
தெனின், உயிர்கட் கெற்கையது யாதெனப்படும் P வியாபக 
ததுவமெனின், அவ்வியாபகம் இடையில் ௮ணுத்தன்மை 
யாக வேண்டுவதின்று, அன்றியும், ௮வ்வியாபகம் ௮ ணுத் 
தன்மை யான தாகவே வைத்துக்கொள்வம். அணு ததன் 
மைக்கு மூன்ஞான் கிருந்த வியாபகங் கெட்டு ௮ணுத்கன்மை 
யாயிற்று 2 அன்றிக் கெடாதாயிற்றா ? கெட்டே யாயிற்றெ
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னின், மீண்டும் வியாபகமாகா இருக்கவேண்டும்? மீண்டும் 
வியாபக மாகாதாயின், ப.ரத்தோடுகலர் தேசமாதற்குக் கூடா 
தே! வியாபகங் கெடாமலே ௮ணுத்தன்மை யாயிற்றெனின், 
வியாபக மிருந்தீவா நிருக்கன் ௮ஃதெங்கனம் ௮ணுத்தன் 
மை பெறும் ? கயிருனது அரவுச்தன்மை பெற்றதுபோலா 
க்கும் 1 இடைக்கண்.௮ணுத்தன்மை வர்ததென் றேத்், 
அவ்விடைக்கண் வியாபகத் தவம் இன்றென்பதா௫இப் பின் 
ஞான்று பாத்தோடு கலக்காச தோடம் வாய்க்குமெனக் 
கருதி ௮வ்வணுத்தன்மை இயற்கையதென் றேற்ூனும், பரி 
பாக முதிர்ச்சி வந்த பின்ஞான்று பரத்தோடு கலத்தலை யே 
லாததூடன் இஞ்டிக்ஞத்துவமும் இயற்சைய தெனப்படும். 
௮ஃதியற்கைய தாயின், திரிகால ஞானமாகற சர்வக்ஞத்.துவம் 
இடைக்கண் வாராதிருக்க வேண்டுமே ! ௮நத ஞானம் தவக் 
தால் வருகன்றசெனின், தவச். தாலேலும் இடைக்கண் வரு 
கன்றகால் இஞ்டிக்ஞத்துவம் இயற்கை யென்பானேன் ? 
இத நிற்க, 

உயிரென்பது அருவப்பொருளா? அன்றி உருவப்பொ 
ருளா? அருவப்பொருளெனின், அருவம் உருவ உபாதிக்குட் 
கட்டுப்பபவது முண்டா? படுவதுண்டெனின்,' அருவமா 
கிய இவ்வெளியானது எந்த உருவ வுபாதிக்குட் கட்டுப்பட் 
டத? இவ்வெளி ௪ட ௮ருவமாதலிற் கட்டுப்படுதற் இயை 
யாது, உயிர் சித்துருவமாகலிற் கட்டுப்படுதம் வையமெ 
னின், அவத்தாத்திரயம் உபாதித்திரயம் அபிமான த்திரயம் 
முதலியவைகள் எதன்பால் மாறி மாறிக் காணப்பட்டுக்கொ 

ண்டு வருகின்றன? எங்கனமெனின், தூலபாவர் தோன் நிய 
ஞான்று விசுவனென்கற அபிமானியும் சாக்ரொவத்தையுக் 
தோன்றுகின்றன. ௮ம் குன்றும் தோன்றுஞான்றும் எனைய 
குக்குமோபாதியும் ைசதனென்னும் அ௮பிமானியும் சொப்.
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பனாவத்தையும் காரணோபாதியும் பிராக்ஞனென்னும் அபி 
மானியும் சுழமுத்தியவத்தையும் இன்று, அச்சூக்குமோபாதி 
முதலியவைகள் தோன்றும் ஞான்றும் ழே தூலம் விசுவன் 
சாக்ரெம் இம்சசன்றும் இன்று. இவை யனைத்தும் எங்கே 
உளதாயு மிலதாயும் தோன்றி மறைகன்றன ? இங்கனம் 
தோன்றி மறையு மனைத்தும் சங்கற்பமாறெ கினைவெழுச்செ 
என்றோ? இவ்வெழுச்சகெள் கானென்பதி 'லன்றோ? அந்த ரர 
னென்பது ழே தோன்றி மறைபலயைசட்குச் சாட்டு சைதன் 
னியமன்றோ? இங்கே ஓர் வியட்டி. உபாதி குணர் தொழில்க 
ளுக் காதாரம் நானென்னும் சாட்சி சைதன்னியம் ஒன்றிருப் 
பதுபோல ஆங்காங்கும் எண்ணரிய வியட்டி உபாதி குணம் 
தொழில்களுக்கும் ஆசார சாட்டு சைதன்னியங்களும் எண் 
ணரிதா யிருக்குமன்றோ? அவ்வவ் வாதாரசாட்டு சைதன் 
னிய மனைத்தும் ஒன்றெனப்பட்டதா? அன்றிப் பலவெனப் 
பட்டதா? பலவெனப்பட்டதெனின், ஒரு நானென்னும் போ 
தாதாரத்திற்கு எல்லை எத்துணையென்று ஏற்கப்பட்டதூ 
கடோபாதிக எனைத்தும் அகன்றுமி, ௮வவக் கடங்கடோ 
அம் துண்டு துண்டாக முன்ஞான்று காணப்பட்ட வெஸி 
யென்பது பலவா யிருக்கட்டுமே கானென்பது பலவாயிருக்க 
ஆங்காங்கும் ௮வத்தாத்திய முதலியனவாகத் தோன்றும் 
விகா... திருட்டிக ளகன்றுமி, அவ்வவ் வவத்தாத்திரயங்கள் 
தோறும் தனித்தனி வெவ்வேறாக முன்ஞான்று காணப் 
பட்ட நானென்னும் ௮.தாரமென்பது பலவா யிருக்கின்றதா? 
ஓர் வகுப்பாகய அலையாதிகட்கு எந்த சலப்பொருள் ஆதா 
ரத்தூவமா யிருக்கன்.றதோ ௮ந்த சலப்பொருள் ஒன்றேயன் 
ஜோ பல, வகுப்பாகிய அ௮லையாதிகட்கும் அதாரமாகியது ? 
பலவகுப்பு அலையாதிகள் எழுச்சியினாற் சலாதா.ரம் , பலவா 
ரூமா? அகாதன்றோ? அலையாதிகளாகிய ௮தேயங்களோடு 
சலாதா.ரமும் ஒருங்கே *விளங்குவசால் இச்சலாதாரமானஅ
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ஏகத்துவ மென்பதற்கு இழுக்கின்.று. ஆங்காங்கும் ௪லப் 
பொருள் விளங்காமலும் அதனைப் பாராமலும் நின்று அலை 
யாதிகளையே திருட்டி த். துக்கொண் டிருக்கில் இச்சலாதாரம் 
பலவாகத்தானே மயங்கிக்கொண் டி.ருக்கவேண்டியத? மய. 
கனும் மயங்காவிடினும் இச்சலாதாரம் எஞ்ஞான்றேலும் 
பலவென்பதற் எயையுமா? 

இதுபோல், ஓர் வகுப்பாயெ, அவத்தாத்தரய முதலிய 
- கற்பனைகட்கு, எந்த கானென்னும் போதம் அதாரத்துவமா 
யிருக்கின்றநதோ அந்தப் போதாதார மொனறேயன்றோ பல 
வகுப்பாகிய அவத்தாத்்தரய முதலியவைகட்கும் ஆதாரமாக 
ய? ப்லவகுப்பாயெ௮வத்தாத்திரய முதலியவைகளின் எழு 
ச்சியினால் அந்தப் போசாதாரம் பலவாகுமா? ஆகாதன்றோ! 
அவத்தாத்திரய முதலிய அதேயங்களோடு ௮க்சப் போதா 
தாரம் சற்றும் விளங்காமையினால் அவ்வாதாரம் பலவாயிரு 
ப்பதுபோல் இழுக்குற்ற த. ஆல்சாக்கும் அந்தப் போதமா 
னஅ விளக்கவும் ௮ை தக்காணவும் கின்று இவ்வவத்தாத்திாய 
மூதலியவைசளைக் திருட்டிக்கா திருச் சிடில் அந்தப் போதா 
தாரம். பலவென மயங்கவேண்டி வருமோ? மயங்கினும் மயல் 
காவிடினும் அந்தப் போதாதாரம் பலவெனப்படுமா ? படா 
தன்றோ? அ௮க்தப் போதாதாரம் ஏகமென ப்படுவது கற்பனைக 
ளாகிய அவத்தாத்திரய முதலியவற்றா லாகலின், அரோபமூ 
மாமென்க, இங்கனமிருப்பதால் பலவென்பது எஞ்ஞான்மும் 
இன்றென்ப தாயிற்று, 

அன்தியும் நரானென்னும் போதப்பொருள் பஜவாயின் 
இருவிக சமாதிக்கண் ஏகமா யிருப்பானேன்? ௮,கனால் 165 
கானென்னும் போதப்பொருள் ' ஏகமாயின் ஈங்குப் பலவா 
யிருப்பானேன்? அங்கு ஏகமாயும் ௪ம்௫ அனேகமாயும் இருப்
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பது யாதசாரணம் பற்றி? கிரபாதிசமானஞான்ற௮ு ஏசமா 
யும் சோபாதிகமானஞான்று ௮னேகமாயும் இருக்கின்ற தெ 
னின், சோபாதிகமாகிய ௮ஞ்ஞானதிசைக்கண் போதம் 
அனேகமென்பது அனுமான அளவையினைலாமே. போதமா 
னது தன்னைப் பிரத்தியட்சமாகக் கண்டு அனுபலவிக்கப்படு 
வது சமாதிகளாகயெ ஞானதிசையி லன்றோ? ௮௪ ஞான 
திசைக்கண் அ௮ப்போதம் பலவாயிருக்கட்டுமே! இதனால் ௮ஞ் 
ஞானதிசைக்கண் ஏகமா யிருக்கட்டுமே | ௮ங்கன மில்லையே! 
பலவென்பது அஞ்ஞான திசைக்கண்ணும் எகமென்பது 
ஞானதிசைக்கண்ணு மரகின்றன. இத்திசைக்சகண் பலவென் 
பது ௮வத்தாத்திரய முதலிய கற்பனைகளாலாகலின் இக்கற் 
பனைசளைக் கொண்டு போத சாரம் பலவெனச் சணிப்பது 
தோற்ற அனுமானமன்றோ? ஆகலின், போதம் பல ஆதார 
டேதங்களாக நிற்றல் ஆதேயமாயெ ஆரோபமும், அப்போ 
தம் ஏகமாக நிற்றல் ஆதாரமாகிய ௮திட்டானமு மாயிற்று, 
அகவே, தனித்தனி: ஆதாரச்சாட்சி சைதன்னியங்கட்கு 

மல் சர்வாதாரச்சாட்சி சைதன்னியமே போதமெனப்பட் 
ட.ருத்தலின் வியட்டி. சமட்டி. ௮வத்தாத்திரயசூத ஆரோ 
பச் சிற்றறிவு பேரறிவென்பவை எஞ்ஞான்றும் இன்றென்ப 
தாயிற்றென்க, இவற்றிற் சூகாரணம்:-- 

கைவல்லிய நவநீதம். 

அறிவுக்கு மறிவுசெய்யு மறிவுவே ௮ன்டென்றெண்ணு 

மறிவற்ற கு,சர்க்சமூடர்ச் சனாவத்சை பலமாச் தீரும்.” என்றும், 

வேதாந்த தளாமணி, 

“சீவனொடீ சன்கூடச் சன்பிரம மென்னச் 

சித்துமான் கரங்கடநீர்ச் ச தவுறும்வெண் மீன்லான்
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அரவுபணி நீர்விம்ப வனுமிதா சாசஞ் 

சொற்கடா விச்சின்னா சாசமொடு மாவான் 

மேவுமிமை யவற்றினுக்குத் திட்டாக்ச௪ முறையாம்.” 

என்றும் கூறியவாற்றாற் காண்க. 

இருவது 

துவைத சிதாரோப விளக்கம் 

முற்றிற்று, 
ணி 

OFF ON 

l



Tina gy 

அலவைத இன்பாரோப ஆராய்ச்சி விளக்கம். 
ண் ம டவ 

வேண்பா. 

இக்தவா சாய்ச்சிச்ச ணின்ப மிரண்டென்னல் 
சந்ததமும் போலிக்ளாத் தானாகு--மந்தமிலாத் 
சானானம் சப்பொருடான் நங்கடுமே நஇண்ணமசா 
யேனாகு மீங்தெனுக் சேச்சு. 

எங்கனமெனின், போதமென்ப தொளன்றாயின், அப் 
போதத்தை மற்றோர் போதம் ௮ணைந்அறாவழி urs 
ஆனத்தம் எங்கனம் வெளிப்பட்டு மணமூறும்? gi பெண் 
பால் தனக்கியைந்தருக்கும் காயகனின் ஜித் தன்னைத்தானே 
தழுவி யணைந்து சுகக்கக் கூடுமா? கூடாவுழி, அவளது ஆன 
ந்தம் எங்கனம் வெளிப்பட்டு மணமுறும் ? இகத்திலேனும் 
பரத்திலேனும் இரண்டுபடாவுமி இன்பவெழுச்சி என்பது 
கஞ்சித்தேனும் உண்டாகுமா 1 உண்டாகாதாகலின், போத 
மென்பது இரண்பெட்டே யிருக்கவேண்டுமெனின், தவமெ 
ன்பது இரண்டெனப்படும். ௮வை காமியத் தவமெனவும் கிட் 
காமியத்தவமெனவுமாம். இவ்விரண்டள் காமியக் தவமாவது 
தன க்கெனப்பொருள் இஞ்ட தீதுமின் றி, அத்தியாசமாப்வந்து 
வந்தடுக்கும் தத்தம் உடல்களை கான் கானெனவும் அவ்வவ் 
வுடலைச் சார்ச்து வரற்பாலனவாகிய பெண்டீர்முதலிய உயிர்ச் 
சார்பு பொருட்சார்புகள் அனைத்தையும் எனதெனவும் ஐய 
மூறாது சத்தியமாகவே கர்த்தத் துவம். போக்தத்துவமுற்று 
நிகழ்ந்துவரும், இவற்றால் உண்டாம் இசாகாதி அற்குணங்க 
ளையும் மதுமாம்சாதிகளை அருந்தும் அு.ராசாரங்களையும் தடு
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தீன இச்தேச் போக விர்த்திக்கே விரதம் கோன்பு சவம் 
மகம் முதலிய ௮னேக சற்ருத்தியங்களையும் இடைவிடா 
தொழுகி வருதலா மென்க, 

நிட்காமியத்தவம்£வது ஷூ சற்கருத்தியங்களை த் த்தி 
தம் உடலுக்கும் வறிய குடும்பத்திற்கும் செய். துகொண்டு 
வருவது பயனற்றதென cog பிறவிகள்சோறும் ஈம்மை 
விட் டகலாதுநின்று கொடுத்தற் இயைந்தனவாசுய இச்கலு 
கரண புவன போகங்களை நாம் பர்திக்சாது வாளாகிற்கும் 
ச்ழுத்திக்கண்ணும் விடாது பாதுகாத்.துக்கொண்டு வருவது ' 
ஓப்பற்ற அவவிறைவனாகலின், ௮அவனையன்'றி நமக்கென்று 

என்ன உரிமை யிருக்கின்றன 1 - எல்லா உரிமையும் ௮வனு 
'டையதாகலின், அவன் ஆண்டானெனவும் காம் உரிமையற் 
ஜிருக்வெறோமாகலின் அடிமையெனவும், உள்ளபடியே கொ 

ண்டு மூர்த்தி தலம் தீர்த்தம் மூன்தினையும் அவ்வீச.ராற்பண 
மாகவே செய்து செய்து ௮கமமதைகள் குன்றியிருத் தலா 
Gunes, இவலிரண்டினுக்கும் உதாரணம்:-- 

வேதாந்த சூளாமணி, 

“உடம்பினையும் வருகுடும்பட் தனையும்யா னேனசென் 
௮ளன்கரும காண்டியெலாச் இரியையுமீ சற்சே 

இிடம்பெறகின் ராச்குமவ னேபத் இ சாண்டி," 

எனக் கூறியிருக்னெறதை யுணர்க, 

தற்கு தந்கரமுற்றும் தற்ஈதர்தரமற்றும் நிகழ்த். தும்ழே, 
இருகிருத்தியங்களாலும் வரற்பாலது யாது? இன் பீமெனின், 
அவ்வின்பம் இருமை யுத்றதா ? அன்றி ஒருமை யுற்ற்தா ? 
இருமை யற்றதெனின், அவ்வின்பம் இருமை யுறுவானேன்? 
கிரு சீசியம் கரத் சத்துவமாயும் ௮கர்த சக லமாயும் இருமை
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யுற்றதா லெனின், அவ்கிரண்டின்பமும் எவற் தின்பாலது 3 

இசபரத்தின் பாலனின், இசபசமாவது செகமும் சிவழு 

மாூன்றன. செகத்தின்பாலது இற்றின்பமும் செத்தின்பா 
லது பேரின்பமுமாம். ஆயினும், சிற்றின்பம் செகத்திற் பெற் 

கையம் பேரின்பம் சிவத்திற் யெற்சையதுமாம், உயிர்கள் 
sug சாமியத்சவத்தாற செகத்தின் சற்றின்பத்தையும் கிட் 

சாமியத் தவத்தாற் பரத்தின் பேரின்பத்தையும் பெறுகின் 

தனை. அ.த்தவத்தைப் புரியாவுழி அவ்வவவின் பத்திற் செல்ல 
வேண்டுவதின்.று, செல்லாவுழி அவ்விரண்டின்பமும் அதன 
தன் ஆதாரத்தில் நின்றும் பயனுறுஅ, அவவிரண்டின்பமும் 

செசத்தின்பாலதும் ௮௪ச் செகத்திற் கியற்கையதும் பரத்தின் 
பாலதும் அ௮ப்பரத்திற் யெற்சையதுமாயின், அவ்விரண்டி. 
லொன்நிலேனும் உயிர்களுக்கு என்னசு தர்.த.ரமிறாக்கின் ௦௧2 
௮ தாவது சொந்தமல்லாமை, இவற்றால் அவ்விரண்டின் பமும் 
உயிர்கட்யெற்கையன்று செயற்கையே! அன் நிடிம், உயிர்கள் 
உலகப்பொருளாயின் உலகச்சிற்றின்பம் உயிர்களுக்கியற்கை 
'யெனப்படும், ௮ங்கனமன் றி உயிர்கள் பரம்பொருளாயின் 
அப்ப. ரப்பேரின்பம் உயிர்களுக்கியற்கையெனப்படும். இவ்வுல 
கும் ௮ப்பரமும் உயிர்களன்றாகலின் இச்சிற்றின்பத்திற்கும் 
அப்பேரின்பத்திற்கும் உயிர்களாகிய தாம் வேறெனப்படுவ 
சே திண்ணமென்க, 

இரண்டின்பத்திற்கும் தாம் வேருகில் இவ்வுயிர்கள் 
எந்த இன்பத்தில் ஆறுதலுற்று நிலைத்திருக்கும்? பேரின் பத் 
தில் நிலைத்திருக்குமெனின், ௮வ்வின்பமும் இச்சற்றின்பத் 
தைப்போல் உயிர்களுக்கு இரவலுற் நிரு தலால் எங்கனம் 
அதில் நிலைத்திருக்கும்? இற்றின்பம் நிலைக்காது மாறுவது 
இதிர்தோர்க்குங் கண்கூடா யிறாக்கின்றது. பேரின்பம் இது 

போலின்றி என்றும் மாறாத்சசையகா விருக்கன்றசேயெ
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னின், ௮வவின்பம் மாருதிருப்பதென யாதினால் ஏற்கற்பா 
ல? அனுமான ௮ளவையாஜனும் : கம அளவையாது 
மெனின், ௮னுமான அ௮ளவையா லேற்றது, இகமென்பது 
ஒன் நிருத் தலைப்பற றி மேலே ப.ரமென்பது ஒன்றிருக்க வே 
ண்டுமெளவும், இவ்விகத்தின்சண் சிற்றின்பமொன் நிருப்பது 
பற்றி அ௮ப்பரத்தின்சண் பேரின்ப மொன் றிருக்க வேண்டு 
மெனவும், இச்சிற்றின்பம் கணச்தில் மாறத்தகுவசா யிருப் 
பதுபற்றி அப்பேரின்பம் ௮ங்கனமின் றி நீடித்.து மாரூதிர 
க்கவேண்டுமெனவும், ஈம்பிக்கையுற்றிருக்கும் பட்சமாய் முடி 
கின்றன, இதனால் ௮னுமான ௮ளவை பயனுரதென்க, 

ஆகம அ௮ளவையாரழ் பயனுருதோவெனின், ௮வ்வாகம 
. அளவை யுத்திக் கொத்ததா? அன்றி ஒவ்வாததா?॥ யுக்திக் 
கொத்ததெனின், இதுகாறும் யுத்தியா லாராய்ந்து வருகின் 
மையால் இஃது முடிவு பெறுமளவும் இகமளவை இனி 
வேண்வெதின்று, இச்சற்றின்பம் காமியத்தவத்தால் வாய்&. . 
கற்பாலதால், உயிர்களுக்கு இரவல் சுகமா? அன்றிச் சொந்தச் 
சுகமா? சொந்தச் சுகமெனின், இச்சிற்றின்பம் உலகுக்கு 
இரவல் சுகமாக்கும்| இவ்வண்ணமே, ௮ப்பேரின் பழமும் உயிர் 
களுக்குச் சொந்தச் சுகமாயும் பரத்திற்கு இரவல் சுகமாயுமா 
இன்றதே! உலகானந்த முலகுக்கும் பரமானர்சம் பரத்துக் 
கும் இயற்கையென முன்னமே அித்தாந்தமாயிற்று, எங்ஙனம் 
இரண்டின்பமும் உயிர்களுக்குச் மன சொர்தபெபடும்? படு 
மெனின், உயிர்கள் உலகத்திலும் பாத்திலுஞ் சென்று கல 
க்க இருதவத்திலும் மூயலுவானேன்? தததம் இன்பத்தை 
உலூனெகண்ணும் பரத்தின்௧ண்ணும் முன்ஞான்றே ஏற்றி 
யிருக்கின்றதாக்கும் | பின்ஞான்று அவ்வின்பத்தை யலுபவி 
க்க இருதவத்தையும் வேண்டுவ, இது விர்தையிலும் விர் 
51 இது நிற்க,
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உலகவின்பம் உலகத்தைலிட்டும் பாத்தினின்பம் பாரதி 

தைவிட்டும் மாறுந்தகையனவா? ௮ல்லவே ! இங்கனமிருக்க, 
உயிர்சஞக்கு முன்ஞான்.நில்லாச இருவிச இன்பமும் இரு 

வகைத் தவத்தால் பின்ஞான்.று வாய்க்குமாபின், அவவின் 
பஙகள் எங்ஙனம் உயிர்களுக்கு மாறாது நிலைத்திருக்கும் ? 

இயற்கையின்பம் எஞ்ஞான்றும் மாறுதற்டெனின்.று. பெருச் 
தவத்தால் வரினும் செயற்கை' இன்பம் மாறுர் தகுதியே 1 
yous ௮யலின்பமாகலி னென்க, உயிர்களுக்கு இன்பம் இய 
ந்கையதெனின், இடைக்கண் மாறவேண்டுவதின்று, அள் 
ங௱மின்றிச் செயற்கையதெனின், எஞ்ஞான்றும் மாழுதிருக் 
இன்றதெனக் கூறவேண்டுவதின்.று, சிற்றின்பம் பந்ததிலைய 
தென்றும் பேரின்பம் முத்திகிலையதென்றும் சத்பிரமாணங் 
கள் கோட்டிக்கின் நதேயெனின், புத்தியினால் முடிவுபெறும் 
காறும் ஆகம அளவை வேண்டுவ தின்றென முன்னமே 
ஏற்கப்பட் டிருக்கன்றோ மாகலின், இஞ்ஞான்று ௮ஃது 
வேண்டுவ தின்று, ௮ப் பேரின்பதைை ஒவ்வோ ருயிரும் 
பெறுவது முழுதுமா? அன்றித் தத் தமக்கும் கூரிமானதா? 

- முழுதுமேெனின், ஒருயிர் ௮வ்வின்பத்தைச் கொண்டுழி 
மற்றோருயிருக் இல்லாமற் போகின்றது. ௮ங்௩னம் இல்லா 
மற் .போகுமாயின், இன்னும் எண்ணரிய உயிர்களும் பின் 
ஞான்று: என்செய்யும் ? அவ்வின்பத்தை ஒருபிர் முழுதும் 

இரகப்பதென்பது - அகண்டமான கடல்நீர் முழுவதும் ஓர் 
கருமியானது குடித்சதுபோலா மென்க, 

அல்வின்பத்தைச் தத்தம் அளவுக்குத் தக்கவாறு 
பெற்றுக்கொள்ளுகின் தெனின், இதுகா௫ம் நிட்காமியத் 
தவ உயிர்கள் தத்தம் அளவுக்குச் தக்சவாரா அனுபவிக்க 
அவவின்பத்ைதப் பங்சட்டுக்கொண்டு வந்திருந்தால் அள் 
வின்பம் எத்துணை குறைந்திருக்கவேண்டும்; இனியும் நிட்கா
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; _— ட 
மியத்தவம் இயற்றி இயற்றி அனுபவிக்கப் பங்கிட்டுக்கொள்் 
வார்களாயின், இதுகாறும் குறைர்துபோனது போசு நின்ற 
வின்பம் முற்றும் இல்லாமற் போய்விடுமே ? போகுமாயின், 
இனி வரப்போற உயிர்களுக் சென்செய்லஅ ? இங்ஙனம் 
அப்பரத்திற்கு இன்பமென்பது இல்லாமத்போயின், பர 
மென்பது துக்கவடிவமாகறெதாய் முடியும். முடியவே, உயிர் 
கள்தத்தம் ௮ளவுக்குத்தக்கவாறு பங்கிட்டுக்கொள்ளப்பட்ட 
"இன்பங்கள் இரவலின் பமாயும்முடி இன்றன. முடியவே, முத்தி 
யென்பது இங்கனர்தா ஸிருக்குமாக்கும் | கடல் நீரை முகில் 
களாலும் ஏனையவைகளாலும் எத்துணை இரகித்தாலும் 
குறையாத்துபோல் அவ்வின்பம் குறையாமலே யிருக்கு 
மெனின், அந்த நீர் எவற்றாற் கிரகிக்கப்படுகின்றதோ? ௮வ 
ந்ருற் சிறுகச்சிறுக வெளிப்பட்ட பின்ஞான்று மீண்டும் அக் . 

கடலின்பால்வர்துவக்அுசேராமல், வெளிப்பட்டவை வெளிப 
பட்டுக்கொண்டே. யிருக்கின், முடிவில் கடலென்னுஞ் சமுத் 
தரத்தில் நீரென்ப.து ஓர் தவலையேனு மிருக்குமா? இராத. 
போல், அப்பேரின்பம் உயிர்களால் தத்தம் அளவின்படியே 
சிறிது சிறிதாக வெளிப்பட்டுவிட்டது மீண்டும் அப்பாத் 
திற் சேராமல் உயிர்களிடத்தில் தங்கவிடுமாயின், : அப்பாத் 
துச்கென்று என்ன இன்பம் கிஞ்சிச்தேனு மிருக்கின்ற து? 
இன்றாகுமாயின், பாமென்பது முடிவில் இன்பட்ச தான் 

மத 

ஆகவே, அப்பரம் துக்கவடிவமெனப்படும். டெ.கடலின் 
சண் வர்து சேராதுழி, முன்ஞான்று அந்நீர் சிறுக௪ சிறுக 
எவற்ருலெடுக்க வெளிப்பட்டதோ "அவற்றிற்குப் பின்ஞா 
ன்று அந்நீர் பயனின்றிப் போகுமன்றோ? அதுபோல், பாரத் 
தின்கணின்று வெளிப்பட்ட: இன்பமானது மீண்டும் அப்பா 
த்தின்கண் வரது சேராதுழி முன்ஞாள்்௮, அவ்வின்பம் எவ் 

9
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அயிர்களால் சி௮கச்சிறுக எடுக்க வெளிப்பட்டதோ அவவுபிர் 
களுக்குப் பின்ஞான்௮ அ௮வவின்பம் பயனின் றிப்போம். 

போகவே, உயிர்களுக்குச் சிறிதுஞ் சுகமென்பதின் றி முன் 
போலவே அக்கவடிவாகிவீடும், இதனால் உயிர்கள் முற்பொ 
மும் பிற்பொழுதும் இன்பமற்றனவாயும் இடைப்பொழுது 
துக்கமுத்றனவாயும் முடிஏன் றன. இதுபோல் பரமானது 
முற்பொழுதும் பிற்பொழுதும் இக்கமுற்றதாயும் இடைப் 
பொழுது இன்பமுு்ற தாயு மாகின்ற.து. 

  

இதனால் பரமானது ஒருபோது துக்கமூற்ற தாயும் உயிர் 
கள் அவ்வொருபோது இன்பழுற்றனவாய மாகின்றன. ௮௫ 
ன்றதால், உயிர்களுக்குக் தோடம் வந்தாலும் ௮.து ஒர் பெரி 
தன்று| பரத்திற்குச் தோடம் வரலாமா? இசற்கென்செய் 
தும்?முற்பொழுதும் பிற்பொழுதும் அக்கவடி வாயுள்ள உயிர் 
கள் காமியத்தவ முதிர்ச்சியால் பெரிதும் துக்கமயமாயெ 
இற்றின்பத்திற்சென்று தாக்குவனகும், நிட்காமிய த தவருதிர் 
ச்சியால் மே.முற்பொழுதும் பிற்பொழுதும் பெரிதும் இன்ப 
வடிவாயுள்ள ப.ரமாகிய பேரின்பத்திற் சென்று தாக்குவனவு 

் மாய் முடியும், முடியவே, உயிர்கள் எவ்வின்ப வசத்தன? சற 
ஜின்ப வசத. சனவெனின், கிட்காமியத்தவம் இவ்வுயிர்கட்கு 
வேண்டுவதின்று; பேரின்ப வசத ரனவெனின், அப்பேரின் 
பம் உயிர்களுக்கு முற்பொழுதும் பிற்பொழுதும் உள தாயும் 
இடைப்பொழுது தவத்துணையாய் வாராமஜு மிருக்கட்டும். 
உயிர்கள் எவவின்ப வசத சனவோ அவ்வின்பம் அவ்வுயிர் 
கட்கு இயற்கையதா யிருக்கவேண்டு மன்றோ? இயற்கையா 
கய இன்பம் முற்பொழுதும் பிற்பொழு.து மில்லாதிருக்குமா? 
அன்றியும், ஓர் இரிய தவத்தாலேனும் அவவின்பம் அன் 
னியமாய் கின்று பெறப்படுமர? அங்கனம் பெறப்படுவதால் 
அவ்வின்பம் ௮ன்னிய -மென்பதற்கு முரணின்று, அன்றி
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யும், இச்சிற்றின்பச்தைசத் த£லசானாககின்று அனுபவிப்பது 

போல் அப்பேரின்பத்தை என்ன கானாககின் றனுபவிப்பது? 
சிவாகாரமாய் நின்று அ௮னுபவிப்பதெனின், ௮ச்சிவாகாரப் 
படுங்காறும் அவ்வின்பம் ௮ன்னியமன்றோ? இவ்வாகாரப் 
பட்டுமி ௮ஃதன்னியமாயும் அவ்வாகாரப்பட்டுதி இஃதன் 
னியமாயு Lon Best Door, 

ஆதலால், இவ்விரண் டாசாரங்களும் தாமன்மென்பதர 
யிற்று, அகவே, ௮வ்வவற்மு லுண்டாகும் இசண்டின்பமும் 
௮ன்னியமென் பதற்கு முரணின்று, இன்முகலின், உயிர்கள் 
என்ன அகா ரவடிவின வெனப்படும்? சடசித்தாகார வடி.வின 
வெனின், ௮வை ஒன்றால் தாம் ௮றியப்படிந் சசையன வாக 
லின் சடமெனவும், ஒன்றைத் தாம் ௮றியுர் தகையனவாத 
லின் இத்தெனவு மாகின்றன. அகன்றதால், ௪டசித்தாகிற. 
இவ்விருகுணங்களும் எந்தக்குணியுடைய செனப்படும்?அன் 
தியம், இவ் யிர்கள் பாசத்தை கோக்கச் சத்தும் பரத்தை 
கோக்க ௮சததுமெனக் கோடலும் அங்கனமே. அதாவது 
ஓர் ருணியின் குணங்களாகலினென்க, இவ்விருகுணக்கட்கும் 
குணிப்பொருள் யாதெனப்படும். 

இதுநிற்க, மணிபின்௧ண் வசப்பட்ட ஓர் ௮யக்கோலா 
னது அம்மணிஅசைவினால் தான் அம்மணியின் ஓர்பாரி௪ த்தி 
லேனும் நிலைக்சாது இருபாரிசத்திலும் மொத்துண்ணுவது 
போல், இன்பவசப்பட்ட உமிர்களானவை டை. இருவ 
கைச் தவத்தாற் சிறிது பெரிதென இரண்டாக உரற்பாலன 
வாகிய அவ்வின்பம்களில் கின்று தாம் ஓரின்பத்திலேலும் 
நிலைக்காது இரண்டின்பத்திலும் மொத்துண்டுகொண் டிரக் 

கின்றனவாயின், உயிர்கள் எரீத வின்பவசமுற்றணி இரண் 
டின்பமூம் தவத் துணையாக வாகலினென்க, 

உயிர்கள் இருகவத்திலும் செல்லாது நிற்கின், இரண் 
டின்பத்திலும் மொத்துண்ணுதலின்றி நடுவு நிலைபதாப்
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வாளா இருத்தற் செயையுமன்றோ? ௮ங்கனம் இயைர்திருத் 
நீலே சாறுமான சுகப்பேறெளின், டீ. இருவகைத் 
தவத்தையும் புரியாது வாளா இருத்தலென்ப௮-இருதவத்தி 
ag செல்லாது நிற்பது மாத்திரமா? அன்றித் தேகபோக 
த்தை நுகராது நீங்க யிருப்பதுமா? போகத்தை நகராது 
நீங்கிபிருப்பதுர்தா ளெனின், இத்தேகபோக மென்பது 
இருப்புண்டெனச் சம்மதித்துச் தாம் நீங்கி யிருப்பதா ? 
அன்றி இருப்பன்றெறனச் சம்மதித்து நீங்கி மிருப்பதா ? 
௮வை இருப்புண்டெனச் சம்மதித்து நீல்கி பிருப்பதெனின், 

௮௮ இருவகைத் சவத்துள் ஒன்றாகின்றது. ௮.து எத்தவ 
மெனில், நிட்காமியத் தவமென்க. 

ட 
இப்போகம் இன்றெனச் சம்மதித்து மீங்குவது யாதெ 

னப்படுமெனின், அதுதான் இவ்விருகைச் தவமுற் கடந்த 
விவேகத்.துவமென்க, ௮து விவேகத்துவமாயின் இவைகள் 
அவிவேசத்துவமாமே யெனின், கர்மோபாசனா காண்டததி 
ற்ருமேல் ஞானகாண்டம் யாதுக்கிருக்கின்௦.து? இவ்விரு தவ 
மும் பொருளல்லவற்றைப் பொருளென்றுணரும் மருளாகலி 
னென்க, 

இதுநிற்க, காமியத்தலவத்துணை சிற்றின்பத்திலும் நிட் 
காமியத்தவத்துணை பேரின்பத்திலும் மொத்துண்டுகொண் 
டிருக்கின்றதாயின், எவ்வின்பத்தில் நிலைத்திருக்க்றது ? 
இவவிரண்டின்பழும் அயலின்பமாகலின் இரவல் சுகமெனப் 
படுமன்றோ? இரவல் சுகம் எதுகாறும் பயனுறும்? தவத்தின் 
வலித்துணைகாறுமன்றோ ? சிற்றின்பம் காமிய தீதவத்தின் 
வலித் துணையாயினும், பேரின்பம் சிவாகா/ மான ஞான்றன் 
ஜோ?அங்ஙகனமிருக்க,௮ஃதும் தவத்தின் வலிக்அணையென்ப 
தென்னையெனின், இற்றின்பம் எவ்வாகாரமான ஞான்று
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வாய்க்கற்பாலது? விடயாகாரமான ஞான்தன்றோ? அதா 
வது, தூல சூக்கும சரீரம், இத்தூல சூக்கும விடயவடி.வம 
உயிர்கனாகிய ஈமது இபற்கைச் சொருபமா? அன்ருகலின், 
விடய சிற்றின்பம் ஈமக்டைக்கண் வந்து வத்து மாறுகன் 
றது. இங்கனமே, கிவவடிவமும் நாமன்றாகலின், நாம் 
௮ச்சிவாகாரமானஞான்று அப்டேரின்பம் மக்கு இடைக் 
சண் வர்துவச்.து மா.றுமன்றோ? விடயாகாரம் சாமாயின், சிவா 
காரமும் காமாகலாம்; இவ்விரண்டில் ஒன்று நாமாயின், மற் 
மொன்று யார்வடிவ மெனப்படும்? அஃதும் தவத்துணை கா 
மக்ரோ?இங்கனம் இவவிருவடி.வழும் நாமன்ராயின், இவ்விரு 
வடிவம் காரணமாக வரற்பாலனவரக௫ய இவ்விரண் டன்பமும் 
நமக்குச் சொச்தசமா? சொர்தமானாலன்றோ நிலைத்திருக்கும்? 
அதிலும் இருசுகமும் எங்கனம் நிலைத்திருக்கும்? இவ்விரண் 
டூம் அயலின்பமாகலின், தத்தம் சட்டம் எத்துணையோ Ys 
துணைக்கு இரவலாக வந்தமைகின்றன, அன்னிய சுகத்தை 
இரவலாகப் பெற்றுப் பின்ஞான்.று கைவிட்டுப் போவானே 
னென்று இவ்விரு தவத்திலுஞ் செல்லாது விட்டுவிடின் ௬௧ 
தாகம் ஈசிப்பு.ற.தற்கு மார்க்க மெங்கனம்? அ௮.த்தாகமானது 
இன்பம் முன்ஞான்றில்லாக.து இடைஞான்று வாய்ப்பதும், 
வாய்த்த இடைஞான்றுள்ளது பின்ஞான்.று மாறுத'லுமாயே 
இவ்வே,றுபாடின் றி இயற்கையா மிருக்கவேண்டு மென்பது. 
தமக்கு இயற்கை மின்பத்தைத் தாம் ௮பேட்டுப்பது ஏனே 
னின், ஆங்காங்கு முள்ளனவாகிய உயிர்களுக்குக் சயிற்றரவு 
போல் சானென்பது வேறுபட்டதுே பாலத்தோற்றும் தோற் 
pray சிறிதுமின் தி; 

சோநபசாரம், 
ஓ 

  

“எல்லாரு நானா யிருந்துரைப்பா ரரசறமை 
யல்லரம லீச னளவுமலர் - சொல்லாலே
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பெற்றமகன் நம்பி பிசாப்பே ௬ுரைத்தொருவர்ச் 

குந்றவுடல் வேறாகு மோ." 

என்றருளிய ஆன்றோர் தெளிவைத தாம் கைப்பற்றி கானாக 
நிற்கில், ௮வ்வபேட்சை யின்றாமென்க. 

அயல் நானாய் மருஸவானேனெனின், கபிற்றரவு திட் 
டாந்தம் கூறினது யாதுக்கு? இங்கனம் கேட்பதற்சல்லவே? 
மருன்டதுபோல் தோற்றினதா லென்க, மருண்டலுபோ 
அம் பின்ஞான்று தெருண்டதுபோலுமே யன்றித் தம்மை 
கோக்குழி அவ்வுண்மையில் இல்லவேபில்லை. ஐயவெழுச்சி 
க்கு என்செய்வதெனின், தன்னை நோக்காக்காறும் இவ்வை 
யம் ௮கலாதென்பதே திண்ணமென்க, இதற்குதாரணம்:-- 

ஜானவாசிட்டம். 

(பேதறுறு புந்தியே மாயை யாகும் 
பெரி துவரு$ தியுமிதனைப் போக்கல் வேண்டும் 

போதமுறு பேற்றினா லன்றி மாயைப் 

பொரு இியின் கரைதோன்ருப் புகலத் தோன்றி 

லே சமறு மப்பசமே யிறவா வீடா 

மிம்மாயைப் பிறப்பிடமே தென்னல் வேண்டாஞ் 
சே. தமுறக் கொல்வழியே சென்று சேர்லாய் 

சிசைவுத்றா லிசனியல்பு செரியு மன்றே.” 

எனச் கூறியதனாற் காண்க. 

இஃதிஸ்எனமிருக்க, முன்ஞான்.று இருவகைத் தவத்தா 
அம் வாய்க்கற்பாலனவாகய இருவகைஇன்பமும் நிலையற்றன 
வாகலின் இக்நிலை.பாமைக்கு விடாது பாடுபடுதற்கன்௫ே 
கர்மோபாசனா இருசாண்டமும் வந்திருக்கின்றன? வந்திருக் 
கினும் ௮வை இன்பம் மாருதிருக்கவேண்டுமென அபேட்சத்
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தி ருக்கும் இவ்விடாத அபேட்சையைத் தடுத்தற் மைந்த 
தன்று, இகலின், தடுத்தற் கியைந்தது மூன்றாவது ஞான 
காண்டமென்ப தொன்றே ! எங்கனமெனின், இக்காண்டம் 
முன்ஞான்௮ு மனமென்ப தலையாமையையும், பின்ஞான் நு 

சஞ்சலமென்ப தணுகாமையையும், அதன் பின்ஞான்று 
உள்ளத்தில் நிலைத்திலங்கிய களிப்பு மாறாமையையும், சடை 
ஞான்று தானே தானுைடிற்றலையும் செய்வித்தற் கயந்த து, 
இதற்குதா.ரணம்:-- 

சோநபசாசம். 

₹எச்சாசத் இரம்வேண்டு மெச்சா தனைவேண்டும் 

பிச்சாட்டல் லோகெடுவாய் பேதையர்க்றாப்--புச்சாண்டிச் 

காட்வொர் போலவறுவ் கற்பனைய சாச்கியுல 
-காட்வொர் சம்மைக்கா ளார்.” என்றும், 

உத்தமவாதநூல. 

அரா வியற்கை யவாநீச்சற் கொன்றுகேள் 

திராச் சகமுழு துஞ் ரத தாச்கிற்-ஃசாராதே 

சித்து சடத்துவிசந் தீருவதான் மாப்புலவீ 

ரிச்தையொத்த முத்.இநிலை யில்.” என்றம், 

கைவலலிய நவநீதம். 

02. துமா னிறைந்சோ னென்ற இிடமற வாத ருந்தா 
(லத்தனை யெண்ணி னாலு மேதசெய் தாலு மென்ன 

ஈத் இரை தெளிந்த பின்னர் நிற்கின்ற கனாவைப் போல 

£த். தனை யும்பொய் தானே யானந்த வடிவா நானே,” என்றும் 

தத்துவராயர் பாடூதுறை. 

“அன்னிய மில்லையென் தாதேடா, சாள 

மானந்த மானோமென் ததேடா காளம்
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7 அன்னு சுடசேயென் ாசேடா காளஞ் 

சோதியுட் சோ இயென் அ£தேடா காளம்." என்றும், 

(என்னுளே யாவையும் கண்டிட லாவறும் 

யாஒவயு ளென்னையுவ் சண்டிட லாவது 
மன்னியங் சண்டிடோ மென்றிட லாவது 
மறிவே வடி.வா யிருந் தடி னல்லவோ."' என்றும், 

5 eck. 

Corr Suteos waked னந்கிலையே 

பேரா வியற்கை தரும்.” 

ToT gb கூறியவாற்றாற் காண்க, 

இவவிளக்கத்தில் இதுகாறும் கூறிப்போந்ததில் துவ 
தானர்தமென்பது இஞ்சித்தம் பொருள்படாது முற்றுங் 4 
பனைகளாயும், அயகிறந்து சானே தானாகநிற்கும் கிரதிசம் 
னந்தமே எஞ்ஞான்.றும் இருப்பாயுர் தோந்ததென்க, 

எழாவது 
துவைத இன்பாரோப ஆராய்ச்சி விளக்கம் 

முற்றிற்று, 

ஷூ அத்தன



6 அகம்புற அராய்ச்சி விளக்கம்;- 
இவ்விரண்டாராய்ச்சியில் 

இஃது 
புறத்து ஆராய்ச்சி விளக்கம். 

  

இல்வாராய்ச்சிக்கண் 

முதலாவது 

தேகமென்னும் சத்தார்த்த 

ஆர £ய்ச்சி விளக்கம், 

  

Ga aroun. 

இக்தவா சாய்ச்சியின்௪ ணிவ்வடிவ மாக்தனக்கு 
வந்.துநிசழ் தேகமெனு மன்பெயர்சா--னெந்தவிசத் 
இம்மனரத்ச மாகயே தோன்றுமுறுப் பாகுமனைத் 
அம்மிருப்ப சதாகுமே தோய்ந் ௮. 

எங்ஙனமெனின், இச் தூலதேகம் தோற்றும் நிலைமை 
யை யுடையதா? அன்றி அறியும் நிலைமையை யுடையதா? 
தோற்றும் நில்மையையே யுடையதெனின், முன் ஞான்றும் 
பின்ஞான்று Agta தோற்றுனெறதா ? அ௮ங்கனமின்றி 
இடைஞான்று மாத்ரம் தோற்றுக்றதா? முன்ஞான்றும் 
பின்ஞான்றும் இருந்தே இஞ்ஞான்றும் தோறறுகன்ற தெ 

னின், இங்கனல் தோத்றுகின்றது ஓர் முதலாக இருந்தா? 
அன்றிக் கற்பனையாகவா? ஓர் மூதலாகவே யிருந்து தோற்று
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இன்றதெனின், இதனால் இத்தேகத்தைத் தேகமென் 

ுணர்வது அறிவெனப்படுமா ? ௮ன்றி அ௮றியாமையெ 

னப்படுமா? அறிவெனவே படுமெனின், ஒன்று கூறு 

தும். ௮ஃதென்னெனின், தேகம் தேகம் என வழங்கப் 

பட்டு வரும் இப்பெயரானது அர்த்தப்பெய பெனப்படு 

மா? அன்றி. அ௮னர்த்தப்பெய செனப்படுமர ? மர்த்தப் 

பெய ரெனப்படு மெனின், பொருட்பெயர் இடப்பெயர் 

காலப்பெயர் சனைப்பெயர் குணப்பெயர் தொழிற்பெயரெ 

ன்று வழங்கப்படும் இவ்வ.றுவகைப் பெயர்களுள் தேகமென 

வழங்கப்பட்டு வரும் இப்பெய.ரானது பொருட்பெயசென் 

சா௫ன்ற து. ஆகவே,இஃது ஒருபொருள்குறித்ச பல பெயாக 

ளூள் ஒன்றென்பதா ? அன்றிப் பலபொருள் குறித்த ஒரு 
பெய ரென்பதா ? பலபொருள் குறித்த ஒருபெய சென 

பது நாகமென்லும் பெயர், ௮த ஆகாயம் குரங்கு. புன்னை 

உரம் தூசு மலை பாம்பு யானை முதலியனவரகய பல பொ 

_ ரூளை விளக்கும் ஒருபெயராகின்றது. தேகமென்னும் பெயர் 

அக்கை சரி.ரம் உடம்பு மெய் முதலியனவாக வழங்கப்படும் 

பெயர்களோடு தொந்தமுற்று வழங்கப்படின்றது. இப்பல 

பெயரும் ஒருபொருளை விளக்கும் பல பெயர்களுள் ஒன் 

றென்பதாயிற்று, 

ஆகவே, தேகமென்னும் இப்பெயர் எக்தப் பொருளை 
விளக்க வந்தது ? வடிவமாயுள்ள ரூபத்தையெனின், வடிவங் 
களாரயுள்.ள எவ்வெவ் ரூபங்களும் தேகமுதலியனவாக வழ 
கப்பட்டு வரும் தொந்தப் பெயர்களையே ஏற்று வேறே எப் 

பெயரைமிம் வலாதிருக்க வேண்டுமே? அக்ஙகனம் ஏற்க 
வில்லையெனின், வடிவாயுள்ள ரூபமென்னற்க. தேகமென் 
லும் பெயரை யேற்கும் பொருள் யாதோ அதனை இஃ்கெ. 
னச் சுட்டி, யுணர்த்ச வேண்டுமன்ே ? ஏனெனின், சுட்டி.
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யுணர்த்துதற் கியையாகது சூனியமும், சுட்டி யுணாத்துதற் 
கியைவது நாமரூபமு மாகலினெனக, என்னை, * 

,சீசிவர்னபோதம்., 

“அறியாப் போருள்கா ரணமா யைகுறித் 
தறியும் பொருள்கா ரியமா முல$ந் 
நெறியாற் றிகழ்கான் மறையக் தமெலா 
நீயன் றெனவோ x Ast தரமே.” 

என்றருளியதை யுணர்க, 

பொருட்பெயர்கள் பொருள்களை விளக்க வர்திருக்கின்ற 
மையால், ௮ப்௫னம் இச்ேதேகமென்னும் பெயரும் எந்தப் 
பொருளை விளக்க வந்திருக்கின்றதோ?. அவ்வுளவைச் தெரி 
os கெக்னம் கூடும் $ இதுதான் தேகமென வழங்கப் 
படும் பெயரை ஏந்றற்பாலதெனின், இததான் தேகமெனச் 
சுட்டிக் காட்டிய இந்தச் சட்டானது அவயவமாயெ உறுப் 
பின்மேல் விமுக்ததே * தேகமென வழக்கப்படும் பெயருக் 
குப் பொருள் யாதென வினவ, பல வுறுப்புகளுள் ஒன்றைச் 
சுட்டி யுணர்த்தல் முறைமையல்லவே? இஞ்ஞான்று சுட்டிய 
தற்கியைச்த உறுப்புக்குப் பெயர் மார்பென்கிறதாக வழங் 

கப் படுகின்றதே! இங்கனமே ஒவ்வோ ௬.௮ப்புக்கும் இயை 
ந்த பெயர்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின் றனவே ! உறுப், கச 
ளாரவன:- 

திநவாங்கக் கலம்பகம். 

குழல் நுதல் புருவம் விலோசனவ் en ay 
நரசிவாய் நகைஞுகங் சண்டங் 
குலவுதோள் முன்கை யங்கைமெல் விரல்கள் 
கூ௫ூர் கொங்கைசண் வயி; 
விழைசரு மூசோமம் வரையிடை யுகி 
விரும்புமல் குல்துடை. முழந்தாள்
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வவ வைனை     

மிளிர்கணைச் கால்கள் புறவடி பாடு 
மென்குதி விரல்ஈக௩் தாளே.” 

என முப்பத்திரண்டு பேதங்களா யிருக்கன் றனவென்க. ' 

இவற்றுள், ௭௫௪ உறுப்பு தேகமெலும் பெயர் சோட ர் 
பாலது? அவ்வவ் வுறுப்பும் தத்தமக் யைரந்த பற்பல பரி 
யாயப் பெயர்களை ஏற்கப்பட் டி.ருக்கின்றதால் தேகமென் 
னும் பெயரை ஏற்நிலங்கும் பொருள் யாத? அதனை நன் 
குணரவேண்டுமே | இவவகை யுறுப்புக்களின் சேர்க்கை 
யெழுச்சியே தேகமென்கற பெயர்க்குப பொருளாமெனின், 
௮௫ விகாரமெனப்படுமா ? அன் றிச் சுயம்பெனப்படுமா ? 
சுயம்பெனப்படுமெனின், சேர்க்கை யென்பதற் கயையாதிரு 
இருக்க வேண்டும | சேர்க்கையுற் றிருத்தலினால் விகார 
மெனப்பமமோ வெனின், ஒன்றன் கூட்டம் பலவினீட் 
டம் திரிபினக்கமென்னும் இந்த முத்தாமமும் யாதெ 
னப்படும்? விகாமெனப் படுமன்றோ ? அவை ஒரினப் 
பொருள்கள் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்து தர் முதல்போத் 
காண்டல் ஒன்றன்கூட்ட விகாரம். ௮௮ நெல்லம்பா ர முதலி 
யன போலாம. பல இனப்பொருள்கள் ஒன்றோடொன்று 
சேர்ந்து ஐர் மூதல்போற் காண்டல் பலவினீட்ட விகாரம், 
YD நால்வகைச் சேைகள் ஒருங்குற்ற சைன்னியமென்பது 
போலாம், ஒன்று திரிந்து அதாவது ஒன்றுகெட்டு Lo 6 cap 
ன்முக இருத்தல் திரிதல் விசாரம். ௮து பாலென்பது கெட் 
டுத் தயிராகல் போலாம், இம்முத்தர்மத்துள் தேகமென் 
னும் பெயரை ஏற்கற்பாலது என்ன விகாரமெனப்படுவ து? 
பலவினீ;ட்ட விகாரமன்மே? இசஞற் பொருளெனப் படவ 
தெங்கன் கூடும்? 

அன்றியும், உறுப்புக்க சொன்றோடொன்று சோக் 
கைபுற்ற ஞான்றும், ௮ச்சேர்க்கை கலைந்ச ஞான்றும் இருப
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பது யாதெனப்படும்? உறுப்புக்களெனப்படு மன்றோ? தேக 
மென்ற பெயருக்குப் பொருளென்ப தெங்கே ? காணே 
மே! இருக்கின்றது உற.ப்புக்களாகலின், இவவுறுப்புக்களை 

விட்டு இவற்றின் சேர்க்கையை ஐர் முதலெனவும், சேகமெ 
ன்கிற பெயருக்கயைந்ததெனவும் மயங்கிய மயக்கத்தை அறி 
யாது முன்னர்ச் தேகத்தைத் தேகமென் ுணரும் இம்மயக் 
கத்தை அ௮றிவெனக் கூறியது ௮றியாமை யெனப்படுமன் 
ரோ அன்தியும், தேகமென்பது ஓர்ஞான்௮ுள்ளதா? அதா 
வது இடைஞான் றென்பது. இவ்விடைஞான்றோடு முன் 
ஞான்றும் பின்ஞான்று முள்ளதா? இடைஞான் றென்பது 
உறுப்புக்கள் சேர்ந்திருக்கும் ஞான்றென்க. இவ்விடைஞான் 
அள்ளதெனின், முன்ஞான்றும் பின்ஞான் ௮முள்ள உறுப் 
பூக்களில் -கிஞ்ித்தேனு முண்டா? இல்லையன் ழோ? ஏனெ 

னின், ஓர் பொருளுள்ள விடத்தில் அஞ்ஞான்றே மற்றோர் 
பொருள் எங்கன மிருக்கும்?, இராதே! ௮ துபோல், இஞ்ஞா 
ன்று தேச இருப்பில் இதற்கு மாமுன உறுப்புக்கள் இரா 
இருக்கவேண்டுமன்றோ?இருக்கின்றதால்,அவ்வுஅப்புச்களன் 
றித் தேகமென்பதற்குப் பொருளெங்சே? இருக்கின்றதே. 
பெனின், இஞ்ஞான்றுள்ளது முன்ஞான்றும் பின்ஞான்று 
மூள்ள உறுப்புக்களின் இருப்பில் உண்டெனப்பட்டதா 7 
இஞ்ஞான்று உண்டென்பதற்கு அங்கனமில்லையே ! இதற் 
கென்செய்தும் | 

அன்றியும், பொருளென்பது ஐர்ஞான் அுள்ள தாயின், 
ஏனைய இருஞான்றும் ஏனிருக்கப்படாஅ? அதுபோல், தேக 
மெனப்படுவது இஞ்ஞான் அுள்ள தாயின், முன்ஞான்றும் 
பின்ஞான்றும் ஏன் இல்லையெனப் படே வண்டும்? இஞ்ஞான் 

தே இன்முகலின், முன்ஞான்றும் பின்ஞான்றும் இல்லை 
யென்பதாயிற்று, ஆகவே, முப்பொழுதும் இன்மை யெனற்
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கியைந்த தேகமென்பது எப்பொழுதும் எங்கனம் இருப் 

பெனற் இயையும்? இயையா திருக்கின்றமையின், இத்திண் 

ணம் நோக்? இதற்குப் பிராக்கபாவம் பிரத்தொம்சாபாவம் 
அன்னியோன்னியாபாவம் அத்தியந்தாபாவமெனக் கூறிழி 

ருக்கின்றனர். இர்காற்பொழுஅம் இன்மையெனப்படும் தேக 

மாகிய தோற்றத்தை உண்டென வுணர்வு ௮.றிவெனப்படு 

மா? படாமையின், ௮றியாமை யென்பதற்கு-முரணின்றெ 

ன்க, இத்தேக ஆராய்ச்சியிற் நேர்ந்தது யாதெனின், இப் 
புறத்து ஆராய்ச்சிக்கண் மு,சலடுக்காயுள்ள அறிவறியாமைப 

பேதமும் இவத்திறகுமேல் உறுதிப பொருள்களாய் நின்ற 

௮ வயவக் குழாங்களுமா மென்க, 

  

முதலாவது 

தேகமேன்னும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம் 

முற்றிற்று, 

த்தது



இரண்டாவக 

அவயவமென்னும் சத்தார்த்த 

ஆராய்ச்? விளக்கம். 
வனக 

GC as- ar ttt 

இந்சவா ராய்ச்சியின்ச ணேய்ந்ச வவயவப்பே 
செட்சவிதத் தும்மனர்சத்ச மெய் இியே--தொந்தமுறச் 
தோன்றியமாம் சாதிசளே தோயு மிருப்புளசா 
வன்றி யுணர்வேரர்க் குறும், 

எ௫்கனமெனின், ே தக ஆராய்ச்சி யுழைப்பில் இருப் 
பாக நின்றது அவயவங்கள். இ௫்களனம் நிற்கும் அவயவவ் 
களை இருபபென் றுணராது இருப்பின்றித் ே தாத்தன் மாத் 
திரமாகக் காணும் தசேகமென்பதை ஓர்முதலெனக் கண்ணர் 
ந்து வருகின்ற அ மிக்க அ.தியாமையன்றோ? இஃ தறியாமை 
யாயினும், ௮வயவங்களையேனும் இஞ்ஞான்று இருப்பென் 
ுணர்வது அறிவெனப்படமோ? அன றி அறியாமை யெனப 
படுமா? ௮றிவெனப் படுமெனின், இவ்வு.றுப்புக்கள் ஒன் து 
மற்றொன் றெனப்படாது, வெவ்வேறு 'பேதமுற் றிருக்கின் 
றனவா? ௮ன்றி ஒரினப்பொருள்களாகவே ௮பேதமுற் நிரு 
sien pao வெவ்வேருகவே பேதமுற் றிருக்கன்றனவெ 

னின், தோற்றத்தாற் பேதமுற் இிருக்கன் றனவா? அன்றி 

அர்க்கத்தாச் பேசமூற் நிருக்கின்றனவா? அர்த்ததீதாற் 
பேசமுத் திருக்கின்றனவெனின், சிரமென்றெ உறுபபுக் 

ம் பதமென்ற உறுப்புக்கும் என்ன அர்த்தம்" பேதித் 
நினா பேதமாகத்தானே இருந்து தோற்று்றன 

வேனின், ௭௮ இவ்வளவு பேதங்களாகத் தோற்றுகன்றது?
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இவ்வளவு தோற்றங்களும் வடிவின் பேதங்களா? அன்றி 

வேறு பேதங்களா? வடிவின் பேதங்களெல்லாம் தோற்ற பே 

தங்களாக முடியுமாகலின், வடிவின் பேதங்களன்.று பொருட் 

பேதங்களா மெனின், சிரமென்பது gt பொருளும் பத 

மென்பது மற்றோர் பொருளுமா யிருக்சின்றனவா? சிறி 

மில்லையே! இவ்விரண் டுறுப்பும் மாமிசாதிப் பொருள்களாக 

இருக்சன்றனவே | எங்கனம் இவ்விரண் டுறுப்பும் பொரு 

ளாற் பேதித்திருக்கின்றன. 

இங்கனமே ஏனைய ஒவ்வொருறுப்பும் மாமிசாதிப் பொ 

ருள்களாகவே இருக்ெறமையின், அவயவமாகற இவ்வுஅப் 

புக்க எனைத்தும் பொருளாற் பேதித்ததன்றாம். பொருளாது 

பேதித்த தன்றாயின் பின்னர் யாதினாற் பேதித்திருக்கின் 

றின? சொருபங்களாலெனின், சொருபங்களெல்லாம் பல் 

வகை வடிவுப் பொருள்களாகலின், தோற்றன் மாத்திர 

மென்பதற் இயைந்திருக்கின்றன. இயையவே, எல்லா உறுப் 

புக்களும் மாமிசாதிகளாகய ஐரினப்பொருள்க ளாடுன் றன. 

ஒருறுப்பின்பொருள் மத்னோருறுப்பின் பொருட்சியையாது 

பேதித்திருப்பதுமுண்டா? இல்லையே! அன் திய, இவ்வுறுப் 

புக்கள் விகற்பமுறுதற்கு முன்ஞான்றும் இவ்விகற்பங்கள் 

மாறிவிடும் பின்ஞான்றும் உள்ளது யாது? மாமிசாதிகளெ 

னின், அம்மாமிசாதிக ஸிருப்பில் இவ்வுறுப்புக்க ஞுண்டா? 

இன்றெனின், ௮ஞ்ஞான் றநிருப்பது யாத? மாமிசாதிகளே 

யெனின், உறுப்புக்கள் எஞ்ஞான் ள்ளது? இடைஞுன் 

நுள்ளதெனின், ௮தாவது, இஞ்ஞான் றெனப்படுவது, முன் 

ஞான்றும் பின்ஞான்றும் உறுப்புக்க ளில்லாமைபோல் டுஞ் 

ஞான்றுள்ள உறுப்புக்களில் மாமிசாதிக ஞுண்டெனப்பகென் 

நனவா? அன்றி இன்றெனப் படுகின்றனவா? இன்றெனப் 

படுகின்றன வெனின், அவைகள் ஏன் இன்தெனப்படும்? _தம்
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பொருள் உள்ளவிடச்தில் ௮ஞ்ஞான்றே மற்ஜோர் பொருள 
எங்கன மிருக்கும் 2? இராதன்றோ? அதுபோல், மாமிசாதிக 
ளிருப்பில் மற்றோர் பொருள்களாயே உறுப்புக்கள் இருக் 
தற்கியையுமா? இயையுமாயின், இஞ்ஞான் அள்ள உறுப்புக்க 
ளிருக்குமிடத்தில் மாமிசாதிப் பொருள்களிருக்கலாம். ஆங்கு 
உறுப்புக்கள் இன்மையால் ஈங்கு மாமிசாதிகள் இன்றென். 
டதே துணிபாமெனின், உறுப்புக்களாற வடி.வம் மாறிய 
விடத் துள்ள மாமிசாதிகள் முன் னிருக்தவைகளா? ௮.சாவது- 
இவ்வுறுப்புக்கள் விகற்ப மூ௮தற்கு மூன்ஞான் றெனப்படு 
வது. அன்றி, நூசனமாக உண்டானவைகளா? நாதனமாக 
வே உண்டானவைகளெனின், முன்ஞான் Maron gs, Dex 
ஞான்.று நாசனமாக உண்டாகுமாயின், இஞ்ஞான் ௮ள்எ.து 
பின்ஞான் கில்லா த்போகுமன் ரேம் போகுமாயின், உதுதிப 
பொரு ளென்பதின் றிப் பாகுமே ] இஃது விர்தைபினும் 
Bion sure eb | . 

இவ்வுறுப்புக்கள் மாறிவிமிம் பின்னான்றுஎள மாமிசாதி 
கள் முன்ஞான் அள்ளவைகளேயன் வேறன்று, முன்ஞா 
ன்றும் பின்ஞான்றுமுள்ள மாமிசாதிகள் இஞ்ஞான் ஜெங்கே 
போயின? அவைகள் இருக்குபா. யிருக்கின்றனவே | அர்னை 
மிருக்கும் மாமிசாதிகள் உறுப்புக்களாகிய வடிவபேதங்க 
ளால் மறைபட்டதுபோற் காணப்படுகின் மனவேயன் றி இல் 
லாமற் போயித்றோ? உறுப்புக்களாகிய வடிவங்களை ஒவ்வோர் 
முதலென்றுணரும் காட்ட தோட,த்தால் மாமிசாதிக ஸிருர் 
தம் தோன்றாகதேயன் றி, அவை இல்லாமற்போயினவன் று, 
இஞ்ஞான்றே உிப்புக்களைநாடும் இருட்டி நீங்கள், மாமிசாதி 
கள் உண்டென்பதற்கு முரணின்றாம், இன்றாசுவே, உறுப் 
புக்களனைத்தும் சோற்றபேதங்களாயிற்று, ஒவ்வோர் சோற் 
PS Riso Qi இருக்கும் இருப்புக்களைவிட்டு இக்தோச் 

0 a
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றங்களை ஒவ்வோர் முதலென உணர்ந்துவருவது ௮றியாமை 
மெனப்படுவதா? அன்றி அறிவெனப்படுவதா? சற்றும் ௮றி 
டுவன்பதற் இடனின்று. ௮.றியாமை யாகலின், இவ்வதியா 
மையே இவ்வாராய்ச்சியில் பொருளல்லவாகப் பூர்வபட்சமா 
யிற்று, அகவே, இவ்வவயவ ஆராய்ச்சிக்கண் தோர்தது யா 
செனின், இரண்டாவது அடுக்காயுள்ள ௮றிவறியாமைப் 
பேதமும், இவற்றிற்குமேல் உறுதிப்பொருள்சளாக நின்ற" 
மாமிசாதிகளுமா மென்௪, 

இரண்டாவது 

அவயவமேன்னும் சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம் 
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மூன்றாவது 

மாமிசாதியென்னும் சத்தார்த்த 

ஆராய்ச்சி விளக்கம், 

  

வேண்பா. 

இக்தலா சாய்ச்சிக்க ணிம்மாமி சா தெட்பேர் 
தந்தமச் கானபொருள் சற்றுமிலா--தெந்த 
வி.ச,2.னுமண் ணென்பசே மெய்மையிருப் பாகு 
மதித்திெற் சென்னோ மனம். 

எங்கனமெனின், இதுகாறும் அவயவ ஆசாய்ச்சியிந 
நேர்ந்த மாமிசாதிகளை விட்டு அவயவங்களுள் ஒவ்வொன்னை 
யும் ஒவ்வோர் முதலெனக்கொண்டு வருகிறது மிக்க அறியா 
மையாயினும், இன்ஞான் நிருப்பெனச் தே. ரப்பெற்ற மாமி 
சாதிகளை ஒவ்வோர் முதலெனக்கண் டுணர்வது அறிவெனப் 
பொ? அன்ி அறியாமை யெனப்படுமா ? அறிவென்றே 
ஏற்கப்படுமெனின், இம்மாமிசாதிகள் wis sus ஏற்கப்படு 
வனவா 9 அன்றி ஏற்கப்படாதனவா? ஏற்கப்படாசனவெ 
னின், ஆதியற்றனவாக வேண்டுமே ! இவைகள் அற்தத்தை 
ஏற்பதாற் ரோடமென்னை யெனின், அவவர்தத்தில் இம்மாமி 
சாதிகள் யாதுபொரு ளாகின்றன ? மட்பொரு ளாசன்றன 
வெளின், அங்கன முடி.வானேன்? இம்மாமிசாதிகளுக்குக் 
சுபாவமெனின், ௮லை திவலை அரை குமி pact PER அர் GH 
தில் தாம் கடற்புனலாய் முடிவது ௬பாவ மெனப்படூமே. | 
படுமெனின், புனலென்பது விகாரமாயும் டீ. அலையாதஇிகள் 
அப்புனலாக விகாரம்படுறெ தற்கு ஒவ்வோர் மு.சலாயும் இரு
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க்கவேண்டும். எங்கனமெனின், பாலென்பது முன்ஞான் றே 
இருர்து பின்ஞான்று தியாக வீகாரப்படம் தசைமைபோல், 
அலையாதிகள் டை. புனலாயெ சலத்திற்கு முன்ஞான்றே 
இருந்து பின்ஞான்று சலமாக விகாரப்படுலதாக்கும். இவ் 

வாறே மாமிசாதகள் மட்பொருளுக்கு முன்ஞான்றே இரு 
நது பின்ஞான்று மட்பொருளாக விகாரப்படவதாக்கும | 
இஃது விர்தையினும் லிக்தை 1 ஏனெனின், முன்ஞான்று" 
மாமிசாதிகள் தத்தம் அந்தத்தில் மட்பொருளாய் முடிவது 

சுபாவமென்றதனா லென்க. 

சலமே அ௮லையாதிகளாக விகாரப்பட்டமையா லன் Cay 

மீண்டும அவை சலமாகின்றன ? அதுபோல், மட்பொருளா 
னது மாமிசாதிகளாக விகாரப்பட்டமையால் மீண்டும் ௮வை 
கள் மட்பொருளாதற் சயைகின்றன. அன் றியும், மாமிசாதி௫ 
ளரஇற இவ்வுடல் மட்பொருள் வசப்பட்டுழி நீடி த்தும், ௮ 
தனமின்றி ௮க்கிணிவசப்பட்டுழிவிரைந்தும்,மட்ெ பாருளாய் 
விளங்குவது பழைய மட்பொருளா? அன்றிப் புதிய மட்பொ 
ரூளா? புதிய மட்பொருளெனின், முன்ஞான் நீல்லாத மட் 
பொருள் பின்ஞான்று நாதனமர.ப் உண்டான தாகின்ற து. 
ஆகவே, இல்லது வாராது உளளது போகா தன நீடி தீது 

வழங்கபபட்டு வரும் இப்பழமொழிக்கு இல்லது உண்டாகு 

மென்கற இப்புதுமொழி முரணாகின் றதே! இம்மொழிஎக்கு 
சடைத்ததோ? எளிதிற் டைத்ததாக்கும். இஃது மிக்க 
விந்தை! அன்றியும், இல்லது _நாதனமாய் உண்டாகுமாயின் 
உள்ளதென்று வழங்கப்பவேது போகவேண்டு மன்றோ > 
௮. தாவது அழிவை ஏற்கம்பாலது. மாமிசர்திகள் இஞ்ஞான் 
௮ள்ள பொருள்களாகவே இருந்து பின்ஞான்று அழிவை 
கற்கும் அனுபவம் சண்கூடா யிருக்கீன் றமையால், மூன்ஞான் 
றில்லாதபொருள் நூதனமா யுண்டாகு மென்ப தற்கு மு.ரா
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ணுண்டோவெனிீன், உள்ளது போகுமாயின் உறுதிப்பொரு 
ளென்பது எஞ்ஞான்று மில்லாமற்போமே | 

எங்கனமெனின், உள்ளதென்பது காற்பொழுது முற் 
றதா? அன்றி ஐர்பொழு அுற்றதா? நாற்டொழுது முத்றததெ 
னின், இல்லதென்பது எத்தனைபொழு துற்றகாக ஏற்கவே 
ண்டும்? ௮ஃ அம் காறபொழுது முற்றதாக ஏற்கவேண்டு மன் 
ஜோ? காந்பொழுதுமில்லாச.து ஒர்பொழுதில் எங்கனம் தூத 
னமாய் உண்டாகற் கியையும்? இயையாகதாயின், ௮ங்காற்பொ 
முதும் மாருதது லர் பொழுதிலேலும் எங்கனம் அழிவை 
ஏற்கும் ? 'இவற்றலன்ேேோ உள்ளது போகாது இல்லது வா 
சாதென்னும ஆன்றோர் மொழி வழங்கப்பட்டு வருகின்ற து? 
இஃது ஏற்கற்பாலதா? அன்றித் தள்ளற்பாலதா? தள்ளற் 
பாலதெனின், யாதினால் தள்ளற்பாலது? மாமிசாதிகள் உண் 
மைப் ெரள்களா யிருந்தழிகின்ற தால் முன்ஞான் றில்லா 
த பிள்ஞான அுண்டாவதற்கு ஐயமின்றாதலினு லெனின், 
இங்கனங் கூறியதால் உள்ளது அழியுமென் ரூூன் ற.து. அங் 
கனமாயின, மாமிசாதிகள் குணபேதங்களாயிருக் தழி௫ன்ற 
னவா? அன் றிப் பொருட்பேதங்களாயிருக் தழின்றன வார! 
பொருட பேதங்களாய் இருந்தே ௮ழிகசன் றனவெனின், இம 
மாமிசாதகள் இடைஞான அுள்ளனவா? அன்றி, முன்ஞான் 
௮ம் பின்ஞான் ௮ு முளளனவா? முற்பொழுதும் பிற்பொழுது 
மின்னுயிலும் இடைப்பொழுதேனு முண்டன்றோ வெனின், 
ஒர்பொழுதுள்ள.நு பொருளா யிருக்குமா? இராதே! இருக் 
கின்ததேயெனின், இம்மரமிராதியடல் அக்கினி அ௪ப்பட் 
ட ழி அவ்வக்கினிட இதனை மட்பொரு எாக்குன் 1) தனக் 
கூறுவது தூலபுத்தியினாற் கணிக்கற்டாலது, அக்னி கிட்டின 
ஞான்று இம்மாமிசாதிகள் நாற்றம் தைலம்புகை முதலியன 
வாகப் பிரிகின்றன, gamer பிரிந்த அக்கணமே சாம்ப
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சென்னும் மட்பொருள் விளங்குகன்றது, : ௮ங்கனம் Bera 
கும் மட்பொருளானது, ஜே நாற்றம் தைலம் புகை முத 
லிய வடிலாயுள்ள இம்மாமிசாதி தர்மங்களால் மறைபட். 
டதுபோ லிருக்தஞான்று இத்தர்மங்கள் வேறு பொருள்கள் 
போற் றோற்றுகன்றன. இத்தோற்றங்களைத் தோற்றமெனச் 
இஞ்சித்து முணராது ஒவ்வோர் முதலென மயக்வெதால், 
இக்தாமங்கள் பிரிந்துழி இயற்சையா யிருர்ச மட்பொருள் 
வெளிப்பட்டது. நூதனமாக உண்டானதுபோ லிருக்கின் 
௮௮! மாத்திரமேயன்றி வாஸ்தவத்தில் நாதனமாக உண்டா 
னதா? அல்லவே ! இம்மாமிசாதிகள் விகற்பமுறுதற்கு முற் 
பொழுதும் இவவிகற்பங்கள் மாறியபிற்பொழுதும் இவைகள் 
உள்ளன போற் காணப்படும் இடைப்பொழுது மின்றி இம் 
முப்பொழுதும் மட்பொருள் உண்டென்ப தாயிற்றென்க, 

இம்மாமிசாதிகள் முற்பொழுதும் பிற்பொழுதும் இன் 
நெனினலும் இடைப்பொழுதேலும்உள்ளனவன் மோ வெனின், 
முற்பொழுதும் பிற்பொழுதுமுள்ள மட்பொருவிருக்கு மிரு 
ப்பில் இல்லாமைபோல் இடைப்பொழுது மாமிசாதி யிருப் 
பில் மட்பொருள இன்றெனப்படுமா? ௮ன்றி உண்டெனப் 
படுமா? முற்பொழுதும் பிற்பொழுதும் தின்ற முறைமை. 
போல் இன்றெனப் படுமெனின், முற்பொழுதும் பிந்பொ 
முதுமிருக்த மட்பொருள் இடைஞான் றெக்கே போயிற்றெ 
னப்படும்? முற்பொழுதிருஈ் ச மட்பொருளானது மாமிசாதிக 
ளாகச் காரியப்பட்டுமி எர்தப்பொரு எளிருச்ச வேண்டியது? 
காரியப்பட்ட மாமிசாதிகள் கானே இருக்கவேண்டு.ய.து?.ஐக 
லின், மாமிசாதிகளே இருந்து விளங்குகின்றமையால் வள 
ங்குமிந்ச இடைஞான் நில் மட்பொரு ளெங்கன மிருக்குமெ 
னின், இமமாமிசாதிகள் கசத்ச பின்ஞான்று நூதனமாக 
மட்பொருள் உண்டாகவேண்டுமே! இதனாலன்றோ உள்ளது
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போகாது இல்லது வாராதென்லும் இப்பழமொழி வழங்கப் 
பட்டு வருசன்றது, அன்றியும், மாமிசாதிகள் கெட்டு மப் 
பொரு எாயிற்றெனின், ௮து பரிணாமபட்சம்-௮,சாவ.து பா 
லென்ப்அு கெட்டுத் தயிராவதுபோலாம். இதனால் மாமிசாதி 
கள் முற்பொருளும், மண்ணென்பது பிற்பொருளு மாகின் 
னை, இஃது வியப்பினும் வியப்பு | அன்றியும், இடைஞான்௮ 
“மட்பொருளென்ப தில்லையேல் மாமிசாதிகளாகத் தோற்று 
வது ,முற்பொழுதிருந்த மட்பொருள் கெட்டுவிட்டதனா 
லென முன்னமே தீர்ப்பாயினமையின், பிற்பொழுது மாமி 
சாதிகள் கெட்டுமி மட்பொருளன்றி மற்றொன்றாகவன்றோ 
ஆகவேண்டிய? அல்கனமின் றி மட்பொரு ளாவானேன்? 
இதனால் மட்பொருள் கெட்டு மாமிசாதிக ளாகன்றதன்் ஆடி 
கெடாமலே குணபேதங்களபய்த் தோற்றுகின்ற தன்றோ? 
தோற்றுவதால், மூற்பொழுதும் பிற்பொழுதும் மாமிசாதிக 
ளிலலாமையபோல், இடைஞான்றும மாமிசா திகளிருப்பில்மட். 
பொருளில்லாமற் போயினவன்று, உள்ளவா நிருச்சின்றதே! 
இருக்கின்றதால் இவ்விருப்பில் மாமிசாதிகளென்பது இன்று 
மென்க. 

இடைஞான்றும், மாமிசாதிக வின்றென்பதாயின், முத் 
பொழுதும் பிழ்பொழுதுமுள்ள மண்ணிருப்பில இவைகள் 
தோன்ருததுபோல், இப்பொழுதும் இவைகள் தோன்றாதிர 
க்ச.வேண்டுமன்றோ? ௮ங்கனமின்றிக் தோன்றுனெறதே 
யெனின், தோன்றுனெறதால் ஒவ்வொன்றையும் பொரு 
ளாக மயங்குகின்றதா ? இல்லாதது : தோன். றுமாவெளின், 
கயிற்தின்கண் அரவு தோன்ருநருக்கட்டும், தேள்துன்ற 
ேயெனின், தோன்றுகின்ற தால் பொருளெனக் கோடற்பா 
லதா? கோடற்பாலதெனின், யாதினாற் கோடற்பாலது ? 
wine Asie ssf ots தோரன் றவில்லை, இம்மாமி
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சாதிகள் அங்கனமல்லவே, முப்பொழுதும் இல்லையென த் 
தெளிர்தஞான்.௮ும் சதோன்..றுகன் றனவே! எநஙனம் இவை 
கள் பொய்ப்பொரு ளெனப்படூமெனின், இதனால் நிதானித்,௪ 
ஞான்றும் தோற்றுமாயின், ௮ஃது எதார்த்த மெனப்படு 
மாக்கும் | அங்கனமாயின் காளல்£ர், இல்லாததெனத் தெளி 
ச் சஞான்றும் தோற்றுகன்ற தால் உண்மைப்பொரு ளெனற் 
பாலதா? அதுபோல் இம்மாமிசாதிகள் இல்லாததெனத் தெ 
னிந்தஞான்றும் சோற்றுக். றதால் உண்மைப்பொருளென் 
தேற்கின்றதாக்கும் | ௮க்கானல்நீர் ௮ங்கனம் தோந்றிலும், 
அருந்து தற்குப் பயனின்று, இம்மாமிசாதிகள் அ௮ங்கனமல் 
லவே, அனுபவித்தற் கயைகன்றதே! எங்கனம் பொய்ப் 
பொரு ளென்பதெனின், இதனால் தோற் றுனெறன வெல் 
லாம் அனுபவத்துக் கியையுமாயின் எதார்த்த மென்பதாக் 
கும்! ௮ங்கனமாயின் சன்னிதோடம் வர். சஞான்று நாதன 
மான விகார வடிவங்கள் தோன் றி மிக்ச இடுக்கண்கள் செய்த 
தாய் ௮வத்றிற்குத் தான் ச௫க்கானு கூக்குரலிட்டுக் களைத் 
துப் போவகனாதும், கனவின்கண் நான் நீ அவன் அவள் 
அனுவாக காமருபங்கள் தோன்ற அவற்றால் மிக்க இன்ப 
தன்பக்களை ௮னுபவிப்பதனாலும் அவவிரிடசத் தோற்றக்க 
ளும் எதார்சக்த மெனற்பாலதா? அல்லவே! ௮ங்கனம் இம் 
மாமிசாதிகள் ஈமது மயக்கல் காரணமாக அனுபவப்படின் 
உண்மையாக்கும்] அன்றியும், 

அர்த சன்னிதோடத்திலும் கனவு தோடத்திலும் வா 
ய்க்கும் காமரூபானுபவங்கள உயிர் உபாதிசசதஞான் றன்றோ? 
௮வையோல் இம்மாமிசாதியுடல் எந்தவுபரதி சகதங் "காரண 
மாச ௮பவப்படுவ த$ சூக்குமோபாதி சகதல் காரணமாக 

வெனின், ௮ஃது சுரணேந்திரியமன்நி யுண்டா? இல்லையே ! 
அச்சரணேந்திரியமாயெ சூக்குமோபாதி இச்சாக்கிராவத்தை
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யில் ors Baise இருக்கின்றன? சுனவின்கண்ணு மிருக் 
இன்றனவே | அங்கும் இருக்கின்றமையால், அக்கனகில் இம் 
மாமிசாதிகள் அனுபவப் படவில்லையே | அக்கனவிற் றோன் 
றும் காமரூபங்கள் அனுபவப்படுவதற்கு நாம் எந்த உபரதி 
௪இ தமாக நிற்கின்றோம் ? ௮க்கனவிற் ரோற்றும் தோற்றங்க 
OBST ஒன்ராயிருக்கின்றனம், அதுபோல்,இச்சாக்ராவத்தாக் 
-காட்சிகளாகிய தூலராமருபக்கள் ௮னுபவப்படுவதற்கு நாம் 
tgs உபாதி சகிதமாக கிற்கன்றோம்? இவ்வலத்தைக்கண் 
தோன்றுன்ற தூலதோற்றங்களுள் ஒன்றாய் இருக்கி on Dow 
மன்றோ? அ௮க்கனவின் தோற்றங்கள் அலுபவப்படுதற் யை 
ந்த ளூக்குமோபாதி வினைமுதலாக நின்ருற்போல, இர்கன 
வின் தோற்றங்கள் அனுபவப்பதெற் கியைநர்த இ இத்தூலோ 
பாதி வினைமுதலாக நிற்டகுன்றது. அவ்வுபாதிக்கு அனுபவப் 
பட்டு வருவது அ.த்தோற்றங்கள், அதுபோல், இவ்வுபாதி 
க்கு அனுபவப்பட்டு வருன்றது இத்ே தாற்றங்கள். இங்க 
னமே, அக்கனவின் சூக்குமோபாதி எதற்கு ௮னுபவப்பட்டு 
வருன்றது? கானென்பதத்தசெனின், நானென்பது சுழுத்திக் 
கண்ணும் உண்டா யிருத்தலால், அச்சூக்குமோபாதி நானெ 
ன்பதற்கு அனுபவப்படட்டும். கரணேந்திரியமாகிய இத்து 
மேர்பாதியே கானென்பதற்கு ௮ னுபவப்படாதுழி, இத்தா 
லோபாதியா கானென்பதற்கு ௮னுபவப்படுனெ்றது ? இங்க 
னமிருக்க. 

மாமிசாதிகள் அனுபவப்படும் பொருளென்ப.த மிகவும் 
விந்தையாக்கும், மாமிசாதி எடி.வம் சானென்பதற்கு அனுப 
வப்பட்ட தன்ஞா.பிலும், கரணேந்திரியமாகிய ரூக்குமோபா 
திக்கேனும் ௮னுபவப்பட்டு வருவ ப இல்லையா வெனின்? ௮ன் 
வுபாதியும் ஈமக்கனுபவப்பட்ட தன்றென மூன்ஞான்றே ் 
சுழுத்தி யவத்சையைக் குறிப்பித்*தாயிற்றே ! அகையே
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மீண்டும் மீண்டும் சொல்வதிழ் பயனின்,று, ௮க்கரணேந்திரிய 
சூக்குமோபாதியானத முன்ஞான்றே ஐம்பொறி ஆராய்ச்சி 
புழைப்பிலும் ௮ச்தச்சாரண அராயச்சி யழைப்பிலும் தமக்செ 
னப்பொருள் ச.ற்றுமில்லை யென்றும், முற்றும் ' அ.றியாமை 
ம.பமென்றும் முடிர்தாபிற்று, அகவே, மாமிசாதி மயமாகிய 
இத்தேகம் எதற்கனுபவப்பட்டு வருகின்றது? அன்றியும், 
இமமாமிசாதி தேகம் ௮னுபவப்பட்டு வருன்றது கானென் 
பகற்காயின், நானென்பது இருக்கும் ஈழுத்திக்கண் நாலுக்கு 
௮னுபவப்படாவிடினும் கானென்பதுள்ள இருவகைச் சமா 
திக்கண்ணேனும் அனுபவப்படுவதுண்டா? அங்கனமுமில்லை 
யே ! எங்கனந்,சான் ஐயமகன் நிருக்கன்ற.த? இத்தேகானு 
பவம் சமாதிக்கண் நாளென்பதற்கன்ராயிலும், அவத்தீாத் 
இசயசகிச 2வனென்கிற சாலுச்சேலும் அ௮னுபவப்படுவெற 
தீல்லவாவெனின், அச் வைய நானென்பது தொழிற்குண 
மாயும் ௮.தியாமையாயும் ௮வ்வளியாமை அசோபமாயும் மூன் 
ஞான்றே முடிந்தாயிம்றே | இகனால் எங்கே அனுபவப்பட்டு 
வருகிற தாகக் சம்மதிப்பது? அன்றியும், வோக் தீச்சாணேந்தி 
ரியங்கள் ௮ருவத்தன்மையா? அன்றி உருவதகன்மையா? 
௮ருவத்தன்மையா மெனின், அருவத்திற்கு உருவானுபவம் 
எஙவனம் கூடும்? அருவத்தை உருவம் பரிசிப்பதுமுண்டா? 
உண்டெனின், பரிசிபபதுபோலன் றி உண்மையாயல்லவே ! 
மேம், முன்ஞான் ௮ள்ளதாயிருந்ச தேகானுபவம் அவய 
வக்களை யன்றியும் பின்ஞான் Doren BG HG & அவயவானு 
பவம் மாமிசாதிகளை பன்றியும் உண்டாயிருந்திருக்கு மாயின், 
இம்மாமிசாதிக எனுபவம் மட்பொருள்யன்றி உண்டாயிருக் 
சலாமெள்க, 

மாமிச திகள் மட்பொருளையன் நி இன்றெனப்படமோ 
Gaga, ௮அவயவங்களள்யன் நிச் தேகமென வழக்கும் சொ
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ரூபமும் மாமிசாதிகளையன் றி ௮வயவமென வழங்கும் சொரு 
பங்களும் உண்டாயிருக்கு மாயின், மட்பொருளையன்றி இம் 
மாமிசாதி சொரூபம் உண்டாயிருக்கு Quite. மாமிசாதிகள் 
மட்பொருளையன்கி இன்றென்பதாயின், இவைகளை மட் 
பொருளென்று கோடற்கு இழுக்கென்னை யெனின், மட் 
டொருளென்பஅ மாமிசாதி சொரூபமாகத்தானோ இருக்கும்? 
"ஆகாதென்பதற்கு மட்பொருளையன் தி துன்றென்பானேனெ 
னின், மாமிசாதி சொருபம் மாறிவிஞொன்ற௮ மட்பொருளெ 
ன்ப தில்லாதிருக்கட்டுமே | அங்கன மில்லாமையால் தோட 
மென்னை யெனின், அவைக எளில்லாஞான் திருப்பது யாது ? 
மட்பொருளையன் ஜி வேறுசொருப மில்லையே | இன்றாகலின், 
எங்ஙனம் இவைகள் மட்பொருளெனப்படும்? படாதுழி காம் 
எவ்வண்ணமாகத் அுணிர்திருக்கின்றது. ௮ன்றியும்,மாமிசாதி 
கள் தோத்றும்காறும் இவறறை விடர் அணர்ந் கொண் டிரு 
ப்பமேயெனின், அதுகாறும் இவைகள் மட்பரிசமின் றித் 
தனித்தனி ஒல்வோர் மூ.சலா யிருக்கட்டுமே 1! பட்பொருள் 
'பரிசங்காரணமாகத்தோறறுக்தகைமை கயிறு கானல்முதலிய 
வற்றுள் அரவு நீர் முதலி.பவை தோற்றுந்ககைமைபோ லாச 
லின், அரவு நீர் முதலிய திட்டார்தங்களை ஏற்பதற்கு முர 
ணென்னை ? இன்முகலின், இதுகாறும் ஆராய்ந்து தேர்ந்த 

தால் இம்மாமிசாதி சொருபங்களில் சத்தாயிருப்பது மட் 
பொரு ளென்பதாயிற்று, ஆகவ, மட்பொருளைவிட்டுக் கோ 
ற்றன் மாத்தி.ரமாயுள்ள மாமிசாதிககா ஒவ்வோர் முதலைன் 
peta அறியாமை யென்பதா? அன்றி ௮றிவென்பதா? 
மிக்க ௮.றியாமை யாகலின், இவ்வலியாமை பூர்வபட்சமாயி் 

றென்க, ் 

அன்றியும், மட்கடத்சை மட்பொருள௭ுவும் பொற்குட 
திதைப் பொற்பொருளாகவும் நாற்படத்தை நூற்பொருளர
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் டு . 

கவு ஜூணர்வதுபோல், மண்ணுடலை மட்பொருளெனப். பா 

sha யாதாகப்பார்த் இன்புறு.தற்கு ஈம்மை நாம் உயர்தீணே 

யெனக் சொண்டி ருக்வ் றனம்? மாமிசாதிகளை ஒவ்வோர் முத 

லெனக்சொண் டிருத்தற்சோ? 

_ 

  

  

எவிலங்சொடு மச்ச எனைய மிலங்குதூல் 

சற்றாுசோ டேனை பவர்," 

எனக் குறள் மகாவாக்கியம் வந்திருக்கின்றது. மண்ணுடலை 
மண்ணாகப் பார்த்து இன்புறா;,ச அவிவேகிகட்கன்றோ? 

ச.ற்றானா லாய பயனென்கொள் வால.றிவ 
oor bap டொழா௮ செனின்."” 

சன இவ்வாக்கியழும் வந்திருக்கன்றது., smd sues 
இயப்படி. நில்லாதுழி எங்கனம் அவ்வாக்கியங்கள் மணம் 
பெறும் ? மட்பொருளை யன்றி மாமிசாதிகள் உண்டாயும் 
மாமிசாதிகளையன் தி மட்பொருள் இன்யும் இருக்குமாயின், 
மண்ணுடலை மாமிசாதிகளாகவே பார்த் அக்கொண் டிருக்க 
லாம். மட்பொருளையன்றி இம்மாமிசாதிகள் முப்பொழுதும் 
இன்முகலின் ௮௨ற்றை மட்பொருளாகப் பார்ப்பதற்கு முர 
Cane far? அ௮வறியும், சடமாகிற அ௮க்கினியானது தன்பா 
லடுத்.த இவ்வுடவாகற மாமிசாதி தர்மங்களைப் பிரிதது உள்ள 
மட்பொருளை விளக்கிவைப்பதுபோல், அவ்வக்கினி வசப்படு 
ங்காறும் ஈம்மை யடுத் திருக்கின் மையால், ஈமத நிவாக்கினியி 
னல் இத்தர்மங்களைப் பிரித்துக்கொண்டே யிருப்பமாயின், 
மட்பொழருளென்பது விளங்கக்கொண்டே யிருக்குமன்றோ? 
சடமாக அக்கினிக்கு இருக்கின்ற யோக்கியதை ஈமதறிவா 
க் னிக்கு இல்லையே ! ஈடிதறிவு ௮றிவெனப் பட்டாலன்றோ 
இச்சிறிய வுழைப்பையேனு மெய்துவம்? அவ்வறிவு அறியா 
மையாகலின் இச்சிறிபவுழைப்பையும் எய் தாதிருக்கன்றன ம்,
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அவ்வக்கினியானத இம்மாமிசாதிகளைப் பிரிக்கவும் கூடும், 
௮,சனால் இனவ பிரியவும் கூடும், இவ்வாறே காம் பிரிக்கவும் 
[இவை பிரியவும் கூடுமோவெனின், அக்னி பிரிக்கப் பிரிபடு 
வது தூலலட்சயபாவமும், நாம் பிள் பிரிபரிவ.து சூக்கும. 
லட்சியபாவமுமாம், இவை இங்கனமிருக்க, 

சாம் சூக்குமலட்சிய பாலமாசப் பிரித்து உணர்தற்குச் 
குறுக்கே யாது கெய்திபிருக்ன்.௦ ௮3 ஒன்னுமில்லையே! 9} BI 

ஈனம் பிரித்தல் அக்கினிக்குச் சுபாவம், நாம் பிரித்தல் ஈமக், 
குச் சுபாவ மல்லவே யெனின், மட்பொருளை மாமிசாதிகளா 
கப் பார்ப்பது மாத்திரம் நமக்குச் சுபாவமாக்கும் | நமது 
சுபாவம் மாமிசா திகளாகப் பார்க்கின்ற தாயின், 

குறள். 

(எப்பொரு ளெத்தன்மைத் தாயினு மப்பொரு 

எப்படி. காண்ப தறிவு.” 

என்னாது ௮க்குறள் செய்தவர்க்கு இவ்வுளவு தெரியாததால், 

எப்பொரு ளெ சன்மைத் சாயினு மப்பொருள் 

மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.” 

எனக் கூறினார், இங்கன சூறிவிட்டமையால், Huon se 
யம் மருள் ain SBT Gd | நாம் ஒன்றை மற்ஜொன்முசு 
வுணர்வது சுபாளமாபின், ௨ உள்ளை உள்ளதாக ௨. ணர்வதூ 
எஞ்ஞான்றோ ? ஒன்றை மற்றொன்றாக உணர்வது ௪, வோ 
அதுவன்றோ பிற்பொழுது உள்ளதை உள்ள ஈ:௪ உணர 
வேண்டிய சுடலை அ௮க்கனம் உணராகீடின், பெடருளல்ல 
வத்றைப் பொருளென்றுணரும் விபுரீதபு.த்தி எங்கனம் ௮ 5 
அம்? இம்மாமிசாதிகளைப் பிரித்து உணரு கிறதற்சே கூடா 
அழி நானென்ப தல்லாதவற்றை சானென்பதாக உணரும்
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மயக்கம் என்னம் அகன்று கானாகநிற்பது? என தல்லாகசை 
எனதென்கிற மயக்கமே இத்துணை வளலுவுற்றிருக்கன், 
கானென்ப தல்லாததை கானென்பதாகச் கொண்டிருக்கும் 
மயக்கம் எத்துணை வலுவுற்றிருக்கலாம் | 

அன்றியும், ஈமக்கு எவவெப்பொருள் எனது எனதெ 
னப் பஈதித்தற்கு இயைந்தனவோ,அவ்வக் கற்பனைகளா நாம், 
புரியுங் காமியத்தவத்திற்குச் சிற்றின்பத்தையும் நிட்காமியத் 
தவத்திற்குப் பேரின்பத்தையும் கரற்பாலன? 

“யாதெனின் யாசெனி னீங்கயொ னோ 
லதனி னதனி னிலன்.” 

என ஜே. குறள் மகாவாக்யேங் கூறியிருப்ப தென்னை ? 
அகத்தின்கண் முடிவுசாறும் பறத்தின்கண் முடிவுகாறும் சுத் 
காசுத்தமாயும் அதிட்டானாுரோபமாயு முள்ளனவற்றுள், 
ஒவ்வொன்றையும் யானெனதென மயங்குவதில் கின்றகன் 
ges அச்சுத்தா சுத்தங்களால் வரற்பாலனவாகயே இறப்புப் 

றப்புக் கற்பனைகளின்றி இருப்பானென்பதன்றோ ௮ம்மகா” 
வாக்கயெத்தின் அபிப்பிராயம் ? 

யானென சென்னுஞ் செருச்கறுப்பான் வாஜனோர்ச் 

குயர்க்த வுலகம் புகும்.” 

என்று கூறியிருக்கன்ற இம்மகாவாக்கியமும் பொருளைப் 
பொருளென்து உணர்ந்து இன்புறுதற்கன்றோ ? ௮ங்கனம் 
நாம் உணர்ர்து இன்புருவிடின்; டை. மகாவாக்கயம் எங்கனம் 
மணம்பெறும் * பெராதே | மட்பொருளை மட்பொருளாசப் 
பாராதுழி, இம்மாமிசாதி யுடலால் வரும் எண்ணரிய மயக்க 
பேதங்க ளனைத்தும் எங்ஙனம் அகன்று நாம் வதையற் திரு 

க்கற்கு இயையும்?
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சர்வமதசித்தாந்த விளக்த விவிடை, 

மறக் திடின் மண்ணை மறப்பே யுடலாம் 
மறக்தி னறிவை மறப்பே - பிறிதாகத் 
தோற்று மனர்த்தமதாஞ் சொல்வழக்சா லென்னபயன் 
சோ.ற்றளவும் வேண்டும் தணிவு.” 

என்பதில், ௮றிவை யறிவாக நாடாக்காறும் ௮த்௩னம் 
நாடாத மறதியே அவ்வறிவுக்கு அயலாகச் சவேசுரசகச் கற் 
பனைகளாக விடாது தோற்றிக்கொண் டிருக்கு மென்பதற்கு, 
மட்பொருளை மறந்த மறதியே மாமிசாதியுடற் கற்பனு பேத 
ங்களாகத் திருட்டியைவிட் டகலாது தோற்றிக்கொண் டிருச் 
கின்ற இவ்விபரீ த.ததை உவமானமாகக் கூறி யிருக்கின்ற டுத 
ன்சு, இம்மாமிசாதியுடற்பேதம் மறையாக்காறும், மட்பொ 
ளாகப் பார்ப்பது எத்திறத்தாராலும் கூடாதெனின், இவ் 
வுலடஏன்கண் யாரேனும் கடவடிவைத் தமது அ.திவினால் மட் 
பொருளென்து உணர்வாராயின், அவர் ௮விவேக யாக்கும் ! 
இதனால் 6. மகாவாக்கியங்களும் மருள் வாக்கியங்களாரக் 
கும் ! அவ்வாக்கியமும் அவ்வாக்கியானுபவிகளும் அங்கனம் 
இருந்தா லிருக்கட்டும், ஓர் சிறிய திருட்டாந்தம் F Hm BES, 

னம், | 

எங்கனமெனின், சில கருவண்டுகளால் உருண்டு செல் 
அம் மலவுருட்டுச்கண், ஈமது திருட்டி.பட்ட அக்கணமே HG 
வ்ருப் புண்டாதற்கு எதுவென்னை? அவ்வுருட்ச wr seein 
உத்நிருக்கின்றகே! ௮ம்மட்கவசத்தில் யாருக்கும் ௮ருவரு 
ப்பு உண்டாகாதே! அவ்வருவருப்பு உண்டாதற்கு சமதுதிரு 
ட்டி. அம்மட்கவசமட்டில் நிற்கின்றதா ? அன்றி ஊடுருவிச் 
செல்கன்றதா ? அகத்திருட்டி. ஊடுருவிச் செல்சன்றதால், 
உள்ளிருக்கு மலத்தில் திருட்டி. சாக்கு்றது; தாக்குனெ்
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தால், அம்மலம் திருட்டிக்குச் தோற்றுகன்றது. தோன் 
Psa அருவருப்பு உண்டாகின்றது. சவசச்சைச். திரட்டிக் 
காது உள்மலத்தைக் திருட்டி.ப்பது போல, அ௮வனவளது 
வாகத் தோற்றும் மாமிசாதி சேர்க்கைக்கு, மேலே கவசமா 

யிருக்கின்ற சருமத்தைத் திருட்டிக்கு் திருட்டியை நீக்க, 
மூடப்பட் டி.ருக்கின்ற உள் மாமிசாதிகளை காடுழி, அருவருப் 
புச் தோன்றுமல்லவா? அங்கனம், அவை தோன்றும் 
தோறும் மோகாதிகட்டெம் உண்டாகுமா? அகாதன்றோ P 
இவ்விரண்டு திருட்டாந்தங்களைப்போல், மாமிசாதிச் தோற் 
நீங்களை நாடுந்திருட்டி நீங்கி, இம்மாமிசாஇயில் ௮வ்வியத்தமா 
யிருக்கும் மட்பொருளைத் திருட்டிக்கன், அம்மட்பொருள் 
நம திருட்டிக்குச் சண்கூடாகாதோ ? ஆருமே! காம் இருட் 
டிக்சாச குற்றமன்றி வேறு குற்றம் ள்ன்ன இருக்கின் றது ? 
ழை திருட்டார்தத்தில் மலவுருட்டிக்கும் மாமிசாதி சேர்ச் 
கைக்கும் நிரையே மட்பொருளும் சருமப்பொருஞம் புறக் 
கவசமாக மாத்திரம் இருக்கின்றன, இங்கே ம்பொருளை 
மறைத்திருக்னெற மாமிசாதிகளாயெ உடலானது அம்மட் 
பொருளுக்கு அகப்புறச் சவசமா யிருக்கின்ற, இருக்கும் 
இக்கவ௪ திருட்டியை நீக், இவற்றுள் udu gs sir யிருக் 
கும் மட்பொருளைச் திருட்டிச்சன் ௮ஃதன்றி யாது விளங். 
கும்? அம்மட்பொருளே விளங்குமன்றோ? ஆகலின், இவ் 
வரிய உழைப்பை உழைப்பினாபால் பல்ஞான்றும்' பழகப் 
பின்பு பிட்சையாகப்பெற்று எய்.தாதுழி, இ.சற்குமேல் ஆரா 
யவேண்டியவற்றை யாராய்ந்து தெளிந்து இன்புறுதல் எல் 
கனங்கூடும்? இவ்வுழைப்பைப்போன்ற ௮னந்த உழைப்புகள் 
இருக்கின்ற சனா லன்றோ, 

*(செயத்கறிய செய்லார் பெரியர் சிறியர் 

, செயற்கரிய செய்சலா தார்.”
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எனக்குறள் மகாவாக்கயெம் as BeBe ms. Grp. திருட்டா 

ந்தங்களில் மட்கவசத்துள் மறைக்திருக்கும் மலமும் ௪ரூமக் 
SUF FIT மறைந்திருக்கும் மாமிசாதிகளும்”  அவ்வக்கல- 

மெனப்படாமல் விலட்சணமாக இருக்கன்றமையால், ௮ம் 
மட்கவச திருட்டியும் சருமதிருட்டியுமாறிய அக்கணமே வெ 
ளிப்படிகின்றன. ௮ங்கனம் வெளிப்பட்டவற்றை உணர்தழ் 
கும் இயைகின் றன, ் 

  

தாட்டாந்தத்தில் மாமிசாதிகள் அ௮ந்கனமல்லவே! இம் 
மாமிசாஇகளுள் மட்பொருள் அ௮வ்வியத்தமா யிருக்கினும் 
கவசமாகிய மாமிசாதிப் பொருள்கள் மாறஜியஞான் ono ar 
வெளிப்படுதற்கு இயையும்? பின்ஞான்று நாம் உணர்தற்கும் 
இயைவம். இங்கனமிருக்க, மாமிசாதி உட லிருக்குஞான்ே று 
எங்கனம் மட்பொருளை உணர்வதெனின், டை. திருட்டாந்தத் 
இல் மட்சவசமட்டிலும் சருமமட்டிலும் நின்று அவ்வப்பொ 
ளாக உணர்வது என்னமதி யெனப்படும்? தூலம் தியெனப் 

படுமன்றோ? பின்னர் அ௮வ்விருவித ௬௮௪ திருட்டிகளையும் 
நீக்கி மலவுருட்சியை மலவுருட்சியாகவும் மாமிசாஇகளை 
மாமிசாதிகளாகவும் உணர்வது சான்னமதி யெனப்படும்? சூக் 
குமமதி யெனப்படுமன்றோ 1 இவ்வண்ணமே தாட்டாந்தத் 
இல் மாமிசாதி புடற்கற்பனைதக் திருட்டியை நீக்கி, மட்பொ 
'௫ளை மட்பொருளெனக்கண்டு உணர்வது என்னமதி யெனப் 
படும்? இது ஒடை சூக்குமமதிக்கு மிக்ச சூக்குமமதி யெனப் 
பமிமன்றோ? ஒவ்வோர் பொருளும் இவ்வண்ணமே புறக்கவ 
சங்களையும் உட்புறக் கவசங்களையும் பெற்திலல்குவதால் அவ் 
வக் கவச௪ங்களையும் அங்காங்கும் ஈம ஜிவினால் நீக்க நீக்கி ௮வ 
வியத் சப் பொருள்களையே உணரும் உணர்வையன்றோ ஆன் 
ஹோர்கள் மெய்யுணர்வெனக் கூறியிருக்கன்றனர், அங்கனம் 
உணபைவேண்டுவெெென்னை?எவ்வெப்பொருள்எவ்வெவ்வண்ண 

10



146 அகழ்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம். 

மிருச்கன்பதோ அ௮வ்வப்பபொருளை அவ்வவ்வண்ணம் உணரு 

ஓது அறிவுக் யெற்சையன் றோ வெனின்ட 

5 wait. 

“எப்பொரு ளெத்சன்மைச் சாயினு மப்பொரு 
எப்படி. காண்ப தறிவு.”? என்னாது 

“எப்பொரு ளெத்தன்மைச் தாயினு மப்பொருள் 
மெய்ப்பொருள் சாண்ப திவு.” 

என்பானேன் மகாவாக்கியம்? அன் ியும், 

“உலசெது நாமாரென்ன வு Darden gest go Oar 
கலகமார் பிறவிமோகங் கங்குல்போன் குர்டி.கிற்கும்.77 

என ஞானவாசிட்ட மூதலிய பெரு நால்களுவ் கூதியிருப் 
பானேன் ? எந்த உயிர் உலகை யுணராதது ? எவ்வுமிருமாச 
லின், உலகை உற்௮ுண.ர வேண்டுவ சென்னவெளனின்? உயிர் 
கள் எவ்வா றுணருகின்றனர்? பொருளல்லவற்றைப் பொரு 
ளாசவன்னோ $ ௮ங்கனம் உணர்வது கயிற்றை அரவாசவும் 
கானலை நீராகவும் இளிஞ்சிலை வெள்ளியாசகவும் உணர்வது 
போலாம், அன்றியும், கயிற்றை ௮ரவாக வணர்வர அறிவா 
யினும் அங்ஙனம் உணரும் அவசரத்தில் அவ்வறிவு என்ன 
வெனப்படும் ? ௮றிவெனப்படுமெனின், ௮ங்கனம் உணர்ன 

இல் எய்ப்புத்தோன் றிக் கயிற்றைக் கயிறென்றுணரும் அவ 
சரத்தில் ௮வ்வறிவு என்னவெனப்படும்? ௮ஃதும் அறிவெ 
ன்பாமெனின், கயிற்றை ௮. ரவெனவும் கயிற்றைக் AO mer 
வும் உணர்க லிரண்டும் ௮.றிவாயின் அறியாமை யென்பது 
எவ்வா இிருக்கின்ற து? ஒன்னற மற்றொன்றாக உணர்தல் 2 3 
யாமையும் உள்ளதை உள்ளதாக உணர்தல் அறிவுமானன்ற 
தன்றோ? அன்றெனின், பொருளல்லவதற்றைப் பொருளென் 
௮ணருமருளென்பானேன்? -
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ஆகலின், எவ்வெப்பொருள் எவ்வெவ்வண்ண மிருக் 
இனும் ௮.தாவறு மேற்கூறிய பூறக்கவசம் உட்புறக் Borer 
களை புற்றிருக்கனும் ௮வ்வக்சவச௪ இருட்டியை நீக்கி அவ்வப் 
பொருளை உணர்வதன்றோ மெய்யுணர் வெனளற்பாலது? இவ் 
வ.றிவுடைமை யுடையவரன்றோ கல்லா பெனப்படுவர். இன் 
கனமல்லாதார் யரரெனப்பட்டவரோ ௮றிகலெம். இம் மட் 
பொருளை விட்டு இதனிடத்தில் தோற்றன் மாத்திரமாக As 
ழக்காணும் மாமிசாதிகளை யுணரும் மயக்கத்தை gros 
ஐறிவென்றது இஞ்ஞான் ஐதியாமையென்றே Rs sobs 
மாயித்றென்ச. இக்த மாமிசாதி ஆராய்ச்சிக்கண் தேர்ந்த 
யாசெனின், மூன்றாவது அடுக்காயுள்ள அதிவறியாமைப் 
பேதமும் இவற்றிற்குமேல், உறுதிப்பொருளாய் கின்ற மட் 
பொருளுமாமென்க. 

மூன்றாவது 

மாமிசாதியென்னும் சத்தார்த்த 

ஆராய்ச்சி விளக்கம் 

முற்றிற்று 

“aS



நான்காவது 

மண்ணின் மகத்தென்னும் சத்தார்த்த 
ஆராய்ச்சி விளக்கம், 

eed 

வேண்பா, 

இந்தவா ராய்ச்சிக்க ணிம்மண் மசச்செனவே 
வந்துரிக மும்பெயர்தான் வாய்ப்பின் றிச்--சந்.த.த முக் 
தாலலணு வேயிருப்பா.த் தோன்றுமே மாவின் றிச 
சீலமதி யோருவப்பர் சென்று, 

எப்௩னமெனின், இதுகாறும் மாமிசாதிகளை அராய்ர்து 
ஆராய்ச்்சிக்கண் தேர்ந்தது மட்பொருளாகலின், இம் மட் 
பொருளை ஓர் முதலெனக்கொண் ர்ந்துவரும் உணர 
அறிவெனப் படுகின்றதா? அன்றி அறியாமை யெனபபடு 
இன்றதா 1 மக்சள் முதலிய அ.றுவகைப் பவுதிகங்களுக்கும் 
அதிட்டானமாகலின் இவ்வதிட்டானத்தை முதலென் அணர் 
வது அ௮றிவெனப்ப்டாஅ. அறியாமை யெனப்படுமோ வெ 
னின், இம் மட்பொருளாகிய உருலம் எவவளவா யிருக்கின் 
Pgh மகத்தளவா யிருக்கன்றதெனின், மகத்தளவென்பது 
ஆசியா முதலிய ஜந்து கண்டமாகப் பெற்றுள்ள பிருஇவு 
அண்டமாயிற்று, கலே, இப்பெரிய மகத்துருவம் பொரு 
ளா குணமா தொழிலா? பொருள்தானெனின், சுயம்புப 
பொருளா விகாரப்பொருளா? சுயம்புப்பொருள்சானெனின், 
விகா.ரப்பொருளென்பஅ எ£்.சகையதா யிருக்கன்றது ? ஒன் 
ஐன் கூட்டமாகவும் பலவின் ஈட்டமாகவும் திரிபின் ஆக்கமா 
கவு மிருக்கின்றதாமெனின், இம்மகத்துருவம் பொருளாக 
இருக்சீன் எஞ்ஞான்றும் சிதைவு அற்றிருச்ச வேண்டுமே !
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சிதைகின்றதால் இம்மகத் தருவம் இன்ராமோவெனின், இரு 
ப்பு இன்மைகளைப்பற்றிச் சற்றாஇக்குதும். எங்கனமெனின், 
இம்மகத்துருவம் சகலைதலை யேற்பது எத்துணை யெத். துணை 
யாக எனப்படும் ? ௮ணுத்துணை யணுத்துணையாச எனப் 
படுமெனின், அவ்வவ்வணுவும் எத் தணை யெத்துணை யென 
ப்படும் ? சிறுசாளரத்தில் விழுந்திலங்குங் கதிரின் ரெணச் 
'தில் தோற்றுவதாகிய ௮அதிஐட்ப உருவமெனின், ௮ச்.துணை 
யாகிய பலநட்பங்கள் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்த சேர்க்கை 
யன்றோ இப்பெரிய மகத்துருவமாகக் காணப்படுகின்ற து ? 
இங்கனம் காணப்படுவது கற்பிதமெனப்படுமா? எதார்த்த 
மெனப்படுமா? எதார்த்த மெனப்ப$ிமெனின், இவ்வெதார்க் 
தம் டை. அணுக்களின் சேர்க்கைக்கு முன்ஞான் றுற்றதா? 
பினஞான் அற்ற தா? பின்ஞான்றே யுற்றசெனின், பின்ஞான்' 
அிருத்தல் எ.துகாறும் ? ௮வ்வணுக்கள் கலையுங்காறுமெனின், 
முத்பொழுதும் பிற்பொழுது மின்றி இடைப்பொழுது மாத் 
இ.ச. மிருக்கவேண்டிய காின்றது. ௮தாவது--அ.ணுக்கள் 
சேந்திருக்குங்காறு மென்க, ் 

இதனால், முற்பொழுதும் பிற்பொழுது மில்லாத இம் 
மகத்துருவம் என்னவெனப்படும் ? பொய்ப்பொருளெனப் 
பின் றசன்றோ? சுயம்புப்பொரு சென்பதற்குப் பொரு 
தீதமெங்கே? அவ்வணுக்கள் ஒன்றோடொன்று சேர்க்கை 
யும் திருக்குங்காதேலும் மகத் துருவம் பொருளா பிருக்கன்ற 
சென உலூல் அறிவுடையோரும் கண்க்ஷடாக அனுபவித் 
அக்கொண்டு வர, எங்கனம் இப்பூமியை நின்மைப்பொரு 
ளென்பதெனின் $? மட்டொருளென் ற இப்பெரியவு௬வம் 
6. மூவித விகாரங்களுள் ஒன்றன்கூட்ட விகாரத்திற்கு 
இயையா திருக்கட்டுமே! அன் தியும், ௮வ்வணுக்கள் ஒன்றோ 
டொன்று சேர்த்திருக்குங்காறும் எவை மிருக்னெறன ?'சேர்6
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இருக்கும் அணுக்களன்றோ ? அ௮வ்வணுக்கள் கலைந்த ஞான் 
ம் எவையிருக்கெ.றன? ௮வ்வணுக்களே யன்றோ? அவை 

கள், ஒன்றோடொன்று சேர்க்கை யு.றுஞான்று இருப்பாக 
உள்ளவை ௮வ்வணுச்சளை யன். றி வேறுபொரு ஞண்டோ ? 
இன்மையால், ௮வ்வணுக்களன் மோ பொருளெனப்படுபவை? 
படுவதால், மகததென்பதற்குப் பொருளெங்கே? தொழிற் 
குணமும் தோற்றக்குணமும் ௮ன்றோ பொருள்போ லிருச் 
இன்றன ? திருட்டார்த த்தில் ரெல்லம்பார மென்புழி pier 
ங்கள் சேர்க்கையுற்று மகத்னுருவாகக் கூடும் ஒன்றன் கூட்ட. 
விகாரம். இவ்விகாரம் தோற்றல்மாத்திர மன்னோ ? உண்மை 
யன்றே 1 உண்மையெனின், சுயம்பா யிருப்பதெல்லாம் விகா 
ங்களாயும் பொருளல்லவை யெல்லாம் சுயம்புகளாயு மிருக்- 
கன் றதாக்கும்| இஃது datas | 

முப்பொழுதும் இருப்பாயுள்ளது நெற்கள், தாஞான் 
திருப்பது ௮ம்பாரம், அவ்வம்பாரம் ஒன்றன் கூட்ட விகார 
கன்றோ? அவ்விகாரம் தொழிலும் பண்புமாகின்றதே ? அவ 
PGA Log பொருளெனப்படுமா ? சொழிலென்பது நெத் 
கள் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்திருத், தல், பண்பென்பது ௮ச் 
சேர்க்கை பெரிதாகச் காணப்படுர் தாமம், ஆகலின், தொழிற் 
குணமும் தோற்றக்குணமும் ஆயிற்று, அதுபோல், இம்மகத் 
தாகிற மண்ணாருவம் அணுக்களின் சேர்க்கைக்கு முற்பொ 
மு.தும் ௮வை ௭லைர்ச பிற்பொழுது மின்றிச் சேர்க்கையற் 
ிருக்குங்காறும் தோற்றுவத தோற்றன்மாத்திரமே யன் றி 
வேறுபொருள் இன்றாகலின், இஃது தொழிலும் பண்புமெ 
ன்பதற்கு முரணின்றாமென்க, அன்றியும், இம்மகத்துருவம் 
எளிகற்புறுதற்கு முன்ஞான் றும் இவ்விகற்பமாறிய பின்ஞான் 
௮ம் உள்ளவை எப்பொருள்கள் ? ௮ணுக்களன்றோ] yar 
வணுக்க விருப்பில் இவலிகற்பமாயெ மகத் துருவ முண்டா 3
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இல்லையே ! ! இம்மகத்துருவம் எஞ்ஞான் நிருக்கின் ஐது? இடை 
ஞான் திருக்சன்றதெனின், அதாவது--இஞ்ஞான் ஜெனப் 
பட்டன. முன்ஞான்றும் பின்ஞான்.றுமுள்ள அ௮ணுக்களிருப் 
பில் இம்மகத்.துருவம் இல்லாவகைபோல், இடைஞான்றுள்ள 
இம்மகத்.துருவ இருப்பில் ௮வ்வணுக்க ஞுண்டாபிருக்கு 
மா? கண்கூடா Hee oor oS 5 யெனின், முன்ஞான்றும் 
பின்ஞான்றுமுள்ள ௮ணுக்க ஸிருப்பில் இம்மகத், துருவம் 
இருக்கவேண்டும், இல்லையே 1 இங்கன மிருக்க, அணுக்கள 
தஇடைஞான்றி லெங்கன மிருக்கும்? இருக்கின்றதா லன்றரோ 
தோற்றுன்றதெனின், ஒர்பொரு ஸஎிருக்குஞான் நில் அப 
பொருட்கண் எனையபொரு ளெங்கனமிருக்கும்? இருக்தால் 
அப்பொருட்டியைந்த தசபுறங்களுள் PIL OSB லிருக்குமல் 
லவா? அதுபோல், எந்த முதலுக் இயைந்த தசபுறங்களுள் 
எந்தப். புறத்தில் இம்மகத் துருவம் இருப்பதாக ஏற்பது? 
இருச்சின்றவை அணுக்கள் தாமே !  அவ்வணுக்களுள் எந்து 
அணுவினது GT SIL) Oo Bed மகத்துருவ மிருக்கன்5த? 
அணுகினது ஒர்புற தீதிலேனுக் தசபு௦த்திலேலுமி ருக்குமா? 
மகத்துருவம் ஐர் பொருளாக இல்லையே! முப்பொழுதுமிருக் 
Bear pana அஸணுக்களாயின், அம்முப்பொழுது மில்லாததூ 
மகத்துருவ மென்பதற்கு முரணென்னை? 

அன் தியும், pour gio பிற்பொழுதும் அணுக்க 

ளாகப் பார்ப்பதுபோல் இடைப்பொழுதும் அவ்வணுக்களை 
யன்றி வேறில்லாமையின், அ௮ணுக்களாகவே தி திருட்டி விடா 
இருக்கன், மகத்துருவச் தோற்றமென்பது எங்கே ? ௮ணுக் 
களை யணுக்களென சாடாது தோற்றன்மா த்திரமா யுள்ள 
மகத்தென்னும் "கற்பனையை ஓர் மு.சலெனக்சொண்டு உணர் 
வதுதானோ தெளிவெனற்பாலஅ ?" இவ்வவிவேக,த்கை யன் 
ஹோ பொருளல்லவற்றைட் டொருளென்றுணரு மருளெனக்
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கூறியிருக்கின் 2௮0 இவ்வரிய வாக்யெ ரசத்தை மறந்து ஈம் 
மை உயர்திணையென மயங்கி ம௫ழ்ந்து நிகழ்வதென்னோ ? 
இதனை ஈன்குற்றுணர்க,.. முன்ஞான்று மட்பொருளின்்கண் 
உண்மையாயுள்ள ௮ணுக்களைவிட்டு மகத்துருவத்தை (ps 
லென் ௮ணர்வதை ௮றிவென்ப௮ பூர்வபட்சமாகி இஞ்ஞா 
ன்று ௮ஃத.றியாமை யென்பதே இத்தாந்தமாயிற் றென்க, 
இம்மட்பொரு எாரரரய்ச்சியில் தேர்்சவை எவையெனின்,” 
கான்காவத அடுக்காயுள்ள ௮.ஜிவறியாமைப் பேதமும் இவற் 
றிற்குமேல் உறுதிப்பொருளாய் நின்ற தூல YOWERI BS 
ஞுமா மென்க. 

நான்காவது 

மண்ணின் மகத்தேன்னும் சத்தார்த்த 

ஆராய்ச்சி விளக்கம் 

முற்றிற்று, 
oF ON



ஐந்தாவது 

மண்ணின் தூலவணுவென்னும் சத்தார்த்த 

ஆசாய்ச்சி விளக்கம். 

கணவ 

வேண்பா, 

இந்தவா ராய்ச்சியின்க ணித் தூல மென்னுமணு 
வந்த பெயானர்த்தம் வாய்மையின் றிச்-- சந்ததம் 
சோத துதான் சூச்குமமாச செல்லு ம sod Eur 
மோர்ந்தவர்ச்சே யிவ்வுறுஇ யுன். 

எங்ஙனமெனின், இதுகாறும் மட்பொருளாராய்ச்சபில் 
இருப்பாகத் தே ரப்பட்டவை ௮ திருட்பங்க + or mG gyn, 
அவைகளென்ன நுட்பங்க ளெனப்படும்? தூலவணு நட்பப் 
களெனின், இவைகளுள் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வோர் முத 
லென்றுணரும் உணர்வு அறிவெனப்படுமா? அன்றி அறியா 
மை யெனப்படூமா? அதிவெனப்படுமெனின், அல்வணுக்கள் 
ஓவவொன்றும் பொருளெனப்படுமா? அன்றி வேறெனப 
படுமா! பொருளெனபபடமெனின், இதனால் சுயம்பெனப 
பமிமா? அன்றி விகாரமெனப்படுமா? ஈுயமபெனப் படூமெ 
னின், அ௮வ்வொவ்வொன்றும் உை மகத்துருவம்போல 
ஒன்றன் கூட்டமன்றி இருக்கட்மமே? எ௫்னமெனின், ௮ 
வணுக்களுள் ஒவ்வொன்றையும் பூதக்கண்ணாடியைக் கொண் 
டு உணரும் ஞான்று சற்றேறக்குறைய அவவணுக்கள் ஆப 
ரஞ் சேர்ந்த பருமன் எத்துணைத்தீதா அததுணைத்தாக் 
தோன்றுமல்லலா? அங்கனக்தோன்றும் ௮வற்றுள், ஒன்றை. 

யூகிக்குதும், கடுங்கரரமாயுள்ள ஓர் வேதியைப பரி௫ிக்கப
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செய்மின், அவ்வோரணுவுங் கணக்கின் நிய அதி நுட்பங்களா 

௮ங்கனம் பிரியுங்காறும், ௮ம்முதலணு என்ன அணு 
வெனப்படும்? பூகக்கண்ணாடியைப் பெருத கட்புலனுக்கு 
அட்பத்திற்கும் அதிநட்பமா யெட்டுவசாகலின் தூலவணு 
வெனப்படுமன்றோ? அ௮னந்தமாய்ப் பிரிதற்கியைந்த இஃ ௬ 
அலவணுவாயின், இதச்தாலவணுவில் கின்றும் பிரிக் சஞான்.று 
கோன்றும் ஒவ்வொன்றும் என்ன அ௮ணுவெனப்படும் ? 
இவைகள் பூதக்ஈஉண்ணாடியைக் கொண்டு உணர்தற்கே அதி 
கொய்தாயிருக்கும் பொருள்களாயின், அ௮க்கண்ணாடியின் றி 
உணருப் கட்புலலுக்கு உண்டெனப்பமொ ? படாதாகலின், 
அ௮வ்வொவ்வொன்றும் கொய்ய ௮ணுவென்பதற்கு ஜஐயமெ 
ன்னை? அந்த நொய்ய அணுக்கள் ௮னந்தங்கள் சேர்க்த சோக் 
கைகளன்றோ ழை: ஒவ்வொர் தூல அணுவும்? இங்கன மிரு 
க்க ௮து ௮௪ கொய்ய அணுக்களின் சேர்க்கைக்கு முற்பொ 
முதுண்டா? ௮ன்றி அச்சேர்க்கை கலைந்துவிடும் பிற்பொழு 
கேனுமுண்டா ? இன்றெனின், இவைகள் எஞ்ஞான்று 
உள்ளவை? இடைஞான்று உள்ளவையெனின், ௮...£வ.த.-- 
இஞ்ஞான்௮ என்பது, இவ்விடைஞான்று உள்ள இத்.தால 

அணு முற்பொழுதும் பிற்பொழுதும் என் இன்று ? மே. 
கொய்ய அணுக்களின் சேர்க்கை இன்ராகலினெனின், அச் 
சேர்க்கை யென்பது தொழிலல்லவா ? ௮வ்வத் தொழில்கள 
aS தூல ௮ணுக்களென்பது? ௮ன்றெனின், ௮வவச்சேர் 
கீகைச் சம்பந்தமின் றி ௮வ்வத்தூல ௮ணுவும் ஒவ்வோர் முத 
லாக இருக்கட்டுமே ? இருக்கின்றதே யெனின், ௮ங்கனஞ் 
சேர்ந்திருக்என்ற அவ்வவ் கொய்ய அணுக்களைப் பிரித்துக். 
காட்டலாமே! ௮ங்கன* காட்டக்கூடாதெனின், இருப்பவை 
சொய்.ப ௮ணுச்களன்்றோ? ௮வ்வணுக்களள் ஒவ்வொன்.றும்
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இத்தால ௮ணுவெனப்படுமா ? படாதெனின், ஏன்படாது ? 
இத்தால ௮ணு பூதக்கண்ணாடியின் றிய கட்புலலுக்குத்தோன் 
௮ம் ஆரோப அணுவாயும், அவ்வணு பூதச்கண்ணாடி.கொ 
ண்ட கட்புலனுக்குத் தோன்றும் ௮திட்டான ௮ணுவாயும், 
மகத் கணுப்போல் பேதித்திருக்னெற தாலெனின், அவ்வதிட் 
டான அணுக்கள் ௮னந்தஞ் சேர்ந்திருக்கும் ஞான்றன்ோ 
தூல அணுவெனப்படுவது? ஒவ்வோர் தூல அனுவும் சேர்க் 
கையினால் தொழிற்குணமும், ௮,த் தொழில் பல்வகை வடி.வு 
பேதங்களுள் ஒன்றாகத் தோன்றுவதால் தோற்றக்குணமு 
மாகின்றது, 

அன்தியும், இத்தூல அணுக்களாக விகற்புறுதற்கு முழ் 
பொழுதும் இஃது மாறிய பிற்பொழுதும் உள்ளது யாது 
பொருள? ழெ. அதிட்டான கொய்ய அணுக்களன்றோ ௮க்த 
கொய்ய அணுக்கள் இருப்பில் இவ்விகற்பமாயெ தூல அணு 
க்களுண்டா? இல்லையே! இத்.தூல அணுக்கள் எஞ்ஞான் திருக் 
கின் றன? இடைஞான் நிருக்கன்றனவன்றோல முழ்டொழு.தும் 
பிற்பொழுதுமுள்ள அ௮வ்வதிட்டான கொய்ய அ௮ணுக்கவிருப் 
பில் இத்தால ௮ணுவில்லாவகைபோல் இடைப்பொழு இருக் 
கின்ற தாகச் சம்மதிக்கப்பட்ட தூல அணுவில் அத்த நொய்ய 
அணணுவிருக்குமா ? இருக்க்றதேயெனின், முற்பொழுதும் 
பிற்பொழுதுமுள்ள ௮5 கொய்ய அணுக்களிருப்பில் இத் 
கால அணுக்கள் இருக்கவேண்டுமே | ஒர்பொரு ஸிருக்கும் 
ஞான் ௮ு௮ப்பொருளில் மற்றோர்பொருள் எங்கன மிருச்;தமாி- 
அதுபோல், நொய்ய அணுக்க ளிருப்பில் அதத்கு மாமுன 
தூல ௮ணு எங்ஙன மிருக்கும்? இராதே ! இருப்பது தோம் 
ஐன்மாத்திரமாகவன்றோ! இத்தோற்றன் மா த்திரமான கற்ப 
ளூத் தால அணுக்களைக் தொழிலும் பண்புமெனக் கழித் ஐ, 
முப்பொழுதுமுள்ள 66 சொய்யர் ௮ணுக்களை விடாது
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திருட்டி த்திருக்கில், தூல அணுவென்பது தோன்றுமா? ஓர் 
ஞான்று தோன்றினும், ஓர் முதலாக இருக்குமா? இரா 
தன்றோ? ஆகலின், ற | 

*ஏப்பொரு ளெ சன்மைச் தாயினு மப்பொருள் 
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு.” 

என மகாவாக்கியம் வெளிவமர் திருக்கன்றது. இதனை. 
சன்கு உற்றுணர்க, முப்பொழுதும் மாருதிருக்கும் இருப்பா 
கிய கொய்ய அதிட்டான அணுக்களைவிட்டு வெறுந்தோத் 
ல் மாத்திரமாகிய தூல அணுக்களை ஒவ்வோர் மூசலென 
மயங்கி உணரும் உணர்வை முன்ஞான்று ௮. விவென ற அபூர்வ 
பட் சமாகி இஞ்ஞான்௮ ௮ஃதறியாமை யென்பதே இத்தா 
ந்த மாமிற்றென்க. இத்தால அணுவாராப்ச்சியில் தேர்ர்த 
வை எவையெனின், ஐந்தாவது அடுக்காயுள்ள அறிவறியா 
மைப்: பேதமும் இவ திற்குமேல் உறுதிப் பொருள்களரப் 
கின்ற அதிட்டான நொய்ய ௮ணுக்களுமா மென்க, 

ஐந்தாவது 

மண்ணின் தூலவணுவேன்னும் சத்தார்த்த 

ஆராய்ச்சி விளக்கம் 

முற்றிற்று, 

சச
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மண்ணின் சூக்கும அணுவென்னும் 
சத்தார்த்த ஆராய்ச்சி விளக்கம். 

ணய டிற்கு கிடை 

வேண்பா, 

இந்தலா ராயச்சியினி லிச்சுக் குமமென்னு? 
வந்த பெயானர்த்ச மன்னியே-பந் இத்தற் 
கென்றென்றுஙவ் காரணமா மிங்குபச மாணுவென 
லொன்று மிருப்பெனவே யோர். 

எங்கனமெனின், இதுகாறும் மண்ணின தால அலு 
வை ஆராய்ந்த ஆராய்ச்சிக்கண் பொருளாகத் Carin 
வை கொய்ய அணுக்களாயினும், ௮வ்வணக்சளுள் ஒவ்வொ 
ன்றும் என்ன அணு வெனப்படும்? சண்ணாடினபப் பெருகு 
கட்புலலுக்குச் தோன்றாக ௮இ கொய்மையாகலின், சூக்கும 
அணுவெனப் படுமெனின், அச்சூக்கும அணுக்களுள் ஒன் 
கொன்றையும் பொருளாக உணரும் உணர்வு அறிவெனப் 
படமா? அன்றி அறியாமை யெனப்படுமா? அறிவெனப்படு 
மெனின், அவ்வணுக்கள் ஒவ்வொன்றும் இருப்பெனப் பட். 
தா? அன்றி இன்றெனப்பட்டதா? இருப்பெனப் பட்ட 
“தெனின், பொருளாக இருப்பெனப் பட்டதா? தோற்ற 
மாக இருப்பெனப் பட்டதா? பொருளரகவே இருப்பெனப் 
பட்டதெனின், அவ்விருப்பு சுயம்பாகவா? அன்றி விகார 
மாகலா ? சுயம்பாகவேயெனின், ஷே. தூல அணுக்களைப் 
போல் மூலி விகாரல்களுள் ஒன்றாகிய ஒன்றன்்கூட்டவிகார 
மென்பதற்கு இயையா திருக்கட்டும், 

இவ்வொவவொன்றும் கண்ணாடியின்றிய கட்புலனுக் 
ருத் தோன்றாத 'நட்பங்க ளாகலின், விகாரமெனப் படுமோ 
வெனின், மெ. கண்ணாடியைக் கொண்டு உணர்தற்குர் தோன் 
மூ௫ செல்லத்தக்கனவா? அன்றி நிலைத்திருக்கத்தக்கனவா ?
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நிலைத்திருக்கச் தக்கனவெனின், கண்ணாடியைக் கொண்டு 
உணரும் கட்புஒளுக்குத் தோன்றருத- ௮ணுக்களென்பவை 
எஞ்ஞான்றும் எங்கனு மில்லையெனப்படுமே? இல்லையெனப் 

படுமெனின், இச்சூக்கும ௮ணுவுச்குமேல் இத்சகையதெ 
னச் கணித்தற்கரிய இன்னும் நுட்ப அணுக்கள் உண்டெ 

னப்படாதிருக்க வேண்டுமே ! கட்புலனுக்குத் தோன்றும் 
தூல அணுக்கள் லெ வேதகளால் ழெ சட்புலனுக்குத் தோன் 
ரது உடைந்துவிவெதுபோல், அக்கட்புலனக்குத் தோன் 
ரச இச்சூக்கும அணுக்கள் ஒவ்வொன்றும் கலைதற்கு இயை 
ந்த வேதிகள் பரிசிக்கன் ௮னந்தமாய்க் கலைந்து, ழே. கருவி 

யைக்கொண்ட கட்புலலுக்கும் தோன்றாது போகின்றன. 
அங்கனமே அவ்வணுக்களையும் உடைத்து விடுதற்கு இயை 
ந்த வேதிகள் பரிரிக்கின் பிற்பொழு.து எவ்விதக் கருவிகளைக் 
கொண்டு உணரிலும் எட்டுதற்கு இயையுமா? ௮ங்களம் 

எட்டுதற்குத் தோன்றா ௮ணுக்களனறோ திரமான இருப் 
பெனப்பட்டவை? அத்திரமான அணுக்கள் பலவாகலின், 
அப்பல ௮ணுக்களும் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்த எழுச்சியே 
கருவியைக் கொண்ட கட்புல னுக்குச் தோன்றும் சூக்கும 
உ] ணுக்களென்பன. ௮வ்வொவ்வொரு சூக்கும அணுவும் 

கணித்தத்கரிய ௮ணுக்களின் சேர்க்கையாகலின், ஓர் முதல் 
போற் றோன்றும் தொழிற்குண்மும் தோற்றக்குணமு மாகி 
ன்றன, எங்கனம் இச்சூக்கும ௮ணு சுயம்பெனவும் ஓர் முத 

லெனவும்படும்? படாததாயின், ழே. தோன்றாச அணுக்க 
என்றோ முப்பொழுதும் உள்ள ௪த்தெனவும், இச்சூக்கும 
அ.ணுசகள் ஓர்ஞான்று தோற்றும் தோற்றமாசலின் அசத் 
Osea பகின்றன. இங்கனம் படுவதால், சூக்கும அணு 
க்களாகத் தோன்றுந்தோறும் ஒவ்வொன்றையும் நாட்ட 
மானது கணித்தற்கரிய அணுக்களாக ஏன் காடவில்லை? அங் 
நனம் தோன்று௪ ௮ணுக்சள் ஒன்றோடொன்று சேர்ர்த



0-வது மண்ணின் சூக்கும அணுவேன்னும் சத்தார்த்த 159 
  

ஞான்றும் இருப்பவை ௮வவணுக்களன்றோ ? அவவணுச் 
களை விடாது, திருட்டி.க்கன் இச்சூக்கும அணுத்தோன்றுமா? 
ஓர்ஞான்று தோன் றிலும், முசலெனப்படுமா? படா.தன்றோ? 

அனதியும், இச்சூக்கும அணுக்களாச விகற்பு.ற,௪ற்கு 
முற்பொழுதும் இவவிகற்பங்கள் மாறிவீடும் பிற்பொழுதும் 
உள்ளனயாவை 9 கருவியைக்கொண்ட கட்புலனுக்கு இச் 
துணைத்தெனத் தோன்ராச அ௮ணுக்களன்றோ? அவ்வணுக்க 
விருப்பில் இச்சூக்கும ௮ணுக்கருண்டா? இல்லையே? இல்லை 
யெனின், இவைகள் எஞ்ஞான் திருக்னெறன ? இடைஞான் 
ஜிருக்னெறன வெனின், முற்பொழுதும் பிந்பொழுதுமுள்ள 
அத்தோன்றா வணுக்களிருப்பில் இச்சூக்கும அணுக்க ஸில் 
லாத் தகைமைபோல், இவ்விடைஞான்றுள்ள சூக்கும ௮ணு 
க்க னிருப்பில் ௮த்சோன்றா அணுக்க ஸிருக்குமா? இருக்கன் 
றசேயெனின், முற்பொழுதும் பிற்பொழுதுமுள்ள௮வ்வணு 
க்க விருப்பில் இவ்வணுக்க ஞூண்டாயிருக்கவேண்டும், அவ் 
ஈனமுண்டா ? இஃலை3யே ! : இங்கனமிருக்க, அ௮வ்வணுக்கள் 
இவ் ணுக்களில் எங்கன மிருக்கும்? ஓர்பொருளிருக்கும் 
ஞான்று அப்பொருட்கள் ஏனைய பொருள் எங்கன மிருக் 
கும்? இருப்பதானால், ௮ப்பொருட் சியைந்த திசபுமங்களுள் 
ஓர் புத்தி லிருக்கும். ௮த்தோன்றா அணுக்கள் இச்சூக்கும 
அணுக்களுக்கு இயைர்த சசபுறத்அள் எந்தப்புறத்தில் இருக் 
இன்றன 7 இவ்வணுக்கள் தர் பொருளானாலன்றோ அங்கன 
மிருக்கும். முன்பினிடை யென்ற முபபொழுதில் ஒர்ஞான் 
வேனும் இச்சூக்கும ௮ணுக்கள் மு.தலாகவுண்டா? இல்லையே! 
இருப்பதுபோற் றோற்.றும் தோற்றன் மாத்திரமே யன்றி வே 
தன்றே ! இஞ்ஞான் திருக்கும் சூக்கும ௮ணுக்கள் ஒவ்வோர் 
முதலாயின், நுவைகள் மாறுவானேன் 1 மாதிய பின்ஞான்்று 
அலவ்வனுக்க எிருப்பா பிருப்பானேன் $ அவ்வணுக்கள் இஞ்
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ஞான்றேது? முன்ஞான்றும்' இடைஞான்றும் இருக் சவை 
களா? அன்றி நூதனமாக உண்டானவைகளா?_ர்.சனமாக ஓர் 
பொருஷம் உண்டாகாதே ? உண்டாகு மெனின், இல்லது 
வாராதென்லும் ஆட்சேபம் இருக்கின்றதே! முற்பொழுதும் 
பிற்பொழுதும் இல்லாத.து இடைப்பொழுதில் உண்டாகுமா 
யின், அம்முற்பொழுதும் பிற்பொழுது முள்ளது இடைப் 
பொழுதில் ஒழிந்துவிட வேண்டுமனரோ? இவை பொருத்த 
மின்று, 

இங்கன மிருத்தலின், ௮வ்வணுக்கள் எஞ்ஞான்றும் 
மாருத நித்தியத்துவமும் இவ்வணுக்கள் அகித்தியத்.துவ 
மும் உடையவை ஆகின்றன. இங்கனமாக நிச்சயித்திருக் 
கும் விவேகத்தை யன்றோ நித்தியா கித்தியவத்து விவேக 
மெனப்பவெ.த? இவ்விவேகம் பொருளெனற் கியையாத சூக் 
கும அணுக்களைப் பொருளென் ௮ன_ரலாமா? பொருளென்று 
உணர்வ தால் விவேகமெனப்படுமா? விவேகமென்ப.து (HEB 
மத்திற்குஞ் சூக்குமமாகப் பொருளை உணர்வதாகலின், .இச் 
சூக்கும அணுக்களை ஜா மு.தலென் அுணரும் உணர்வை முன் 
ஞான்று ௮றிவென்றது பூர்வபட்சமாகி இஞ்ஞான்று 9 al 
யாமையெனச் சித்தாந்த மாயிற்றென்க. இத்தால் அணு ஆசா 
ய்ச்சியில் சோர்சவை எவையெனின், ஆருவ அடுக்காயுள் 
ள ௮திவதியாமைப் பேதமும் இவற்றிற்கு மேல் உறுதிப் 
பொருள்களாயுள்ள அதிட்டானமாயே C தன்று அணுக்க. 
ளுமாமென்௫. 

ஆரு வது 

மண்ணின் சூக்கும அணவென்னும் சத்தார்த்த 
ஆராய்ச்சி விளக்கம் 

முற்றிற்று, 
TOSS



ஏழாவது 

ண்ணின் பாமா.ணுவென்னும் 

சதீதார்த்த அராய்ச்சி விளக்கம். 
ணு பல ee 

Casimir, 

இந்தவா ராய்ச்சியின்ச ணேய்ந்தபார மாணுவேன 
லெந்தவித,த் தும்மனர் தத மெய்தியே-ஃயிந்சவெளிம் 
பாவமதா நின்றிலங்கப் பக்குவிகட் காகுமே 
பாவித்தற் கே தருக்கள் பாழ். 

என்சனமெனின், இதுகாறும் மட்பொருளின து சூக் 
கும அணுவை ஆராய்ந்த ஆராய்ச்சியில் தேரப்பட்டலை 
கருவியைப் பெற்த கட்புலனால் இத்துணைய © SOE 
கணித்தற்கரிய ௮ணுக்களாககின், .அ௮வ்வணுக்கள் என்ன 
ames ளெனப்படும் ? அவ்வரிம அணுக்கள் எவற்றினுக் 

கும் அதிட்டான காரணத்துவ மாகலின், பரமா ணுவுக்கும் 
பரமாணுக்களென்பாமமெனின், அவற்றுள் ஒவ்வொன்றையும் 
'பொருளென்று உணரும் உணர்வு அதிட்டான அ௮றிவெனப் 
படுமா ? அன்றிக்.கற்பித அறிவெனப்பமொ? கற்பிகமாவது 
பொருளல்லவற்றைம் பொருளென்று உணரும் ஆரோப அறி 
'வென்க. அப்ப ரமாணுக்களை உணர்வது அதிட்டான அறி 
வெனப்படுமெனின், இதனால்.௮ப்பஈமாணுக்கள் ஒவ்வொள் 
அம் சத்துப்பொருளென்று அகன்றன. 

ஆடூன்றுதால் அவ்வணுக்கள் தீரிசியப் பொருள்களா 2 
அன்றி அதிரிசியப் பொருள்களா? அவைகள் திரிசியப் பொ 
'குள்களாயின் ௮ தீசூக்குமமாகய கருவிகளைக்கொண்டு உண 
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(hl கட்புலனுக்கு எட்டுமல்லவா? எட்டாமையால் அவைகள் 

அதிரிசயப் பொருள்களெனின், அ௮வ்வதிரிசியப் பொருள்க 

ளென என்ன ௮ளவையால் ஏற்கப்படுவன? ௮னுமான sor 

வையால் ஏற்கப்பலவெனவெனின், அவைகள் தோற்ற அனு 

மான அளவையர்? அன்றி எதார்த்த அனுமான .அளவை, 
யா? எதார்த்த அனுமான ௮ளவையாமெனின், அனுமான 

மென்பதற்கு இலக்கணமாவ தூ பிரத் தியட்சமாயுள்ள சத்துப் 

பொருளைக்கொண்டு அப்பிரத்தியட்சமா யிருக்குஞ் சத்.அப் 

பொருள் ஒன்று உண்டெனக் கோடலன்றோ £ அஃது ஓர் 

மலையின்கண் பிரத்தியட்சமாகக் காணப்படும் உண்மையா 

யுள்ள் புசையைக்கொண்டு அப்பிரத்தியட்சமா கிருக்கும் 

அக்கியொன்று உண்டெனக் கோடல்போலாம். இது எதா 

ர்த்து: -அனுமானந்தான், ழே. மலையின்சண் நின்றெழுவது 

ஷெண்மேகங்களாயின், ௮வ்வெழுச்சியைப் புகையென மய 

ங். 9 அம்மலைபில் அக்கினி உளதாகக் சோடல் வன்ன ௮னு 

மான மெனப்படும் ? இஃது தோற்ற ௮னுமானமன் ஜோ ? 

இவ்வாறே ஷை பரமாணுக்க ளென்பவை மேலே அதிரி 
யமா யிருக்கின்றன வென இங்கே எக்தப்பிரத்தியட்ச உண் 

மைப் பொருளக்கொண்டு கணித்தது ? மண்ணினது ழை.மக 

த். தருவ முதல் ௮தாவது இப்பூமிமு.தல் சூக்கும அணுக்கள் 
சாறுமுள்ள பெரிது சிறிதாக பேதங்களைக்கொண்டு கணி 
த்ததெனின், இங்கன மாகிய பெரிது சிறிதான பேதங்கள் 
சொல்மாத்திசமெனவும் அரோபமெனவும் முன்ஞான்றே 
முடிந்திருக்கன் னவே |! இவற்றைக்கொண்டு மேலே முடிவா 
தய பரமாணுக் குழாங்கள் ' உண்டெனச்கோடல் தோற்ற 
அனுமான ௮ளவை இயனப்படுமன்றோ? பிரத்தியட்சமா 
ஓய மகத்தணுப்பேதங்கள் ௮திட்டானப் பரமர்ணுக்களின் 
சேர்க்கையா யிருக்னெ.றமையின், இச்சேர்க்கையைக்கொண்டு
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இதனால் பரமாணுக்கள் இன்றென்னலாமேோர வெனின், அதற்குக் கழ்பனைகளைக்கொண்டு கணிப்பானேன் ? அங்கு 
னம் கணிப்பதனால் முசலின்றோவெனின், பொய்யைக்கொ ண்டி கணிக்கபபடுவதும் பொய்யாகுமன்றோ ? அங்ஙகனமா 
யின் பொய்யாகிய உலகைக்சொண்டு மெய்யாஇய அன்மா ஒன்று உண்டெனக் கோடலும் பொய்யாகவேண்டுமே யெ னின்; ௮ன்மாவாகயெ நானென் னும் பொருள் அனுமானிக், சப்படுவது. தானோ ? அனுமானிக்கும் பொருளாயின் இரு 
வகைகிட்டை எய்துவது யாதுக்கு ? பிரத்தியட்ச மாதற் . SIG P அன்றியும், அவத்தாத்திரயம் உபாதித்திரயம் முதலியனவாக விளங்குவது யாது? நானென்பதல்லவோ ? 
அங்கனமே. ஷே. சமாதிகளில் சுயம்பிரகாசமாக விளங்குவ தூ 
யாது? ௮௦தும் நானென் பதன்ரோ? ஈரிடத்தும் நாளென் பது விளங்குகன்றதே? ௮ஃது வீளங்காத காலமுமுண்டோ? இல்லையே $ ப.ரமாணுக்கள் உண்டென்பது எஞ்ஞான் ற 
னும்" விளங்னெதுண்டா? கிஞ்சித்ஞான் றும் இல்லையே? முற் ௮ம் அனுமானிஃ்கப்படும் கற்பனைகளாயிற்றே? நானேன்.. து அங்கனம் அல்லவே? எஞ்ஞான்றும் அதிட்டானமாயும் ஆசோபமாயும் விளங்குன் நதே? வை சமாதிக்கண் வியா 
பச விளக்க உணர்வாயும் அச்சமாதி கலைந்த ஞான்று அவகத்



164 அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம், 

தாத்திரய விகாரமாயுமென்க. நானென்பது ஞான அஞ்ஞான 
மாக விளங்குகின்ற தாயின், இப்பொய்யலகைக்கொண்டு ஆத்ம 
நிச்சயம் செய்வானேனெனின். தேகமே ஆத்மா போகமே 
முத்தி,கண்டதேகாட்டு கொண்டே தகோலம் எனக்டக்கும் 
நாத்தி, அனுபவத்தை அகற்றுதற்கு ௮ல்௩னம் கூறியதே 

அன்றி ௮ஃது எதார்த்தம் ௮ன்றென்க. 

இதனால், “மை. பரமாணுக்கள் இல்லையெனப் படு 
மோவெனின், சேர்க்கையாயுள்ள மகத்தணுப் பேதங்கள் 
திருட்டியில் தாக்காது நிற்றற்குச் சற்றும் இறமையின்றி 
வெறுஞ் சொல்மாத்திரமாக இவற்றைக் கற்பனைகள் எனக் 
கூறி அகத்துள் மெய்யெனக் கொண்டிருப்பதே முதல்மயக்க 
மாயின், இம்மயக்கம் காரணமாக மேலே அ௮னுமானித்அப் 
பொருள்கோடல் இரட்டித்த மயக்கமன்றோ? முதல் மயக் 
கைக் களைந்துவிட்டால் இதைபபற்றி வந்த இரட்டித்த மயக் 
கம் எங்கனச் தலைகாட்டும? ௮கலின் இதனை நன்கு உற்றுண 
ர்க, மரத்தினது சாகை களிர் இலை முதலியவைகளை ௮சைப் 
பிக்கும் காற்றானது கட்பொறிக்கு எட்டாமையின் ௮ஃது 
இன்றென்னலாமோ ? இ.துபோல் சேர்க்கையாயுள்ள மகத் 
தணுப்பேதங்கள் தோற்றல்மாத்திரமாகவேனும் இருக்க இவ 
ற்றிற்குமேல் அப்பிரத்தியட்ச உபாசான காரணமான பர 
மாணுக்கள் ஏன் இன்றாகுமெனின்? காற்றென்பது கட்பொ 
றிக்கு அப்பிரத்தியட்சமாயிலும் மரத்தினது இலை முதலிய 
வைகள் ௮சையிலும் அ௮சையாவிடிலும் பரிசானுபவம் கா 
மணமாக ஏற்று அலுபவிக்கும் அனுபவங்களால் இருக்க ஏற் 
கற்பாலதேே. 

இதுே பால், சேர்க்சைகளாயுள்ள மகத். தணுப்பேதங்கள் 
இல்லாஞான்று பரமாணுக்கள் உளவென்பதற்கு என்ன ௮லு
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பவம் இருக்கின்றது? கிஞ்சித்தும் இல்லையே? இல்லாதிருக்க 
உளவெனக் கோடல் சேர்க்கைகளாயெ கற்பனைகள் காரண 
மாகவன்றோ? இவற்றால் பரமாணுக்கள் உளவாகவழங்குவது 
விவாத சுவாதமே அன்றி வேறன்றென்க. இதுநிற்க, சேர்க் 
கைகளாகய மசத்தணுப்பேதங்கள் தோற்றல்மாத்திர மெ 
ன்று ஏற்புழி இத்தோற்றங்களை நாடுச் இருட்டியை மாற்ற 
(வண்டுமா? அன்றி விடாது உணர்ச்துகொண்டிருக்க வேண் 
டுமா? ஏனெனின், , இக்கற்பளைகட்கு மேல் அதிட்டான பர 
மாணுக்கள் இருக்கின்ற தாகக் கொண்டதனமலென்க. அங்க 
னம் அப்பரமாணுக்கள் இருப்பெனக்கொண்டுறி, அவற்றை 
காடாது இக்கற்பனைகளை முதலென காடிக்கொண் டிரூப்பது 
தானே விவேக மெனற்பாலது. £ இக்கற்பனைகளை ஒவ்வோர் 
மு.தலாக நாடி.க்கொண் டிருத்தற்கு மேல் முடிவாகப் பரமா 
ணுக்கள் உளவென வழங்குவானேன்? அங்ஙனம் வழங்குவது 
விவேகமா.பின், இம்மகத்தணுக் கற்பனைகளை காடுவது ௮வி 
வேக மெனப்படுமே | அன்றி, இவற்றை நாடுவது விவேக 
மாயின், மேல் பரமாணுவாதஞ் செய்தல் ௮விவேசுமெனப்ப 
டுமே! விவேகமென்பது பொருளைப் பொருளென்று உணர்வ 
தன்றோ? இத்தோற்றங்களைக் இஞ்சித்தம் நாடாது மேல 
இருக்கின்நதாக நிசசயித்துக்கொண்ட அ௮ப்பரமாணுக்களை 
விடாறு, திருட்டிக்கவண்டுமே ! 

Kor yb, மகத்தணுப் பேதங்களை ஆராய்ச்சி செய் த் 
திடத்தால் இவற்றைக் கற்பனைகளெனக் சண்ணுற்று வந் 

தானும், சேகபோகதாகஞ் சிறிதும் yo ap, oe Br 
பாவம் நாளுக்குநாள் தளர்சசியுற்று மூன்ே பாலவே Qapamp 
ஒவ்வோர் முதலாக நாடவேண்டி வருமே! ம; வர்ன, GLO து கருத் 

தின்வண்ணம் கொண்ட ௨ பரமர் pastor அபபொழு 
சேலம் எட்டவேண்மென்றோ ? ட்டாதுழி, கற்பனைச்
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ளாகிய இவ்லிபரீ தத் தோற்றங்கள் எங்கனம் ஈமது திருட்டி 
யை விட்டகலும்? ௮கலா.தாகலின், 

“எப்பொரு ளெ சன்மைச் தாயினு மப்பொருள் 

மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு,” 

எனக் குறள் மகாவாக்கயேக் கூறியிருக்கன்றதே ! இவ்வாக். 
கியத்தையேனும் கண்ணுறவேண்டுவ_து அவசியமன்றோ ? 
எட்டப்படுவதை எல்விதத் தாலேனுங் கட்டமுற்று எட்ட. 
லாம், எட்டப்படாததை எட்டப்புகுவ.து விவர்த்தமன்றோ? 
இதுபோல், ழே. :பரமாணுக்கள் எட்டப்படுவனவன்றே 
எனின், ௮வ்வணுக்கள் சமக்குதக்தாமே உள்ளவெனப்பட்ட 
னவா? அன்றி வேறொன் றினுக்கு உள்ளவெனப்பட்டனவா? 
தமக்குத் சாமே உள்ளவெனப் பட்டன வெனின், ௮வ்வொவ் 
வோ.சணுவும் தன்னை த. கானே ௮றிர்துகொண் ட.ருச்சவேண் 
டும் 1 ௮ங்ஙன மில்லாமையின், வேறரொன்ீக்கே உள்ளசெ 
னப்பட்டன, மேலும், கட்பொறிக்கு உள்ளவெனப் பட்ட 
னவா? அன்றிக் கருத்தினுக்கு உள்ளவெனப் பட்டனவா 3 
கருத்தினுக்கே உள்ளவெனப்பட்டன எனின் திரிசயமெ 
னபபட்டனவா? அன்றி அதிரிசியமெனப் பட்டனவா? திரி 
சுயமென்பது நாமரூபமும் அதிரி மென்பது சூனியமும் 
ஆகின்றன. அவ்வணுக்கள் சூனியப்பொரு ளாகுமா? சூனிய 
மென்பது ஒன்றுமில்லாமையன்ஜறோ ? அதாவது மனம் வர்க் 
குக் கரயம் இம்மூன்றினுக்கும் படாததென்க, 

அணுக்கள் இல்கனம் கூறியதுபோலன்ற, டே மனம் 
முதலிய தஇரிகாணங்களுக்கும் எட்ட்ம் பொருள்களா யிருக் 
கின்றனவே ! காயத்திற்கு எங்கனம் எட்டும் பொருள்க 
ெனின்,மகத்தணு.! பேதங்களாகச் சேர்க்கையுற்றுக் காயத்
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திற்கு அனுபவப்படுவன் யாவை? அவ்வணுக்களன்ஜே ? 
அவைகள் சேர்க்கையுற்ற ஞான்று காயத்திற்கும் சேர்க்கை 
புருஞான்.றுகருத்திற்கும் வாக்குக்கும் அனுபவப்படுன்றன. 
Oot Buyin, புறக்காட்சி யெனவும் அகக்காட்சியெனவும் இரு 
வகையின. இவற்றுள், புறக்காட்டு யென்பது QDs sre arg. 
வம், அசக்காட்டு யென்ப சூச்குமம் சாயை பாவனை Ops 
.லியன. இவ்விதக் காட்டுப் பே தங்களுள் ௮வ்வணுக்கள் எவை 
யெனப்படும்? தூல வடி.வங்களெனின், கட்புலன் பூதக்க&£ 
ணாடியைப் பெற்றுணரும் ஞான்றும் பெறுதுணரும் ஞான் 
அம் தோற்றுந் திரிய ல்க ளெொனப்படும். சூக்கும வடிவங்க 
ளெனின், கருத்திற்கு ௮திஅட்பங்களாக மதிக்கப்பட்டன 
லெனப்படும். சாயைகளெனின், ௮வை ஒன்றின தெனப் 
படும். ௮ன் தியம், ௮வை தோற்றன்மாத்திர மெனவும்படும், 
பாவனைகளெனின், பாவிப்பானை யன்றி இன்றெனப்படும்.. 
இத தன்மைச்தெனக் கணிக்கப்படாதவையெனின், சூனியப் 
பொரு ளெனப்படும்$ படுவஅமன் றி, அ/ச்சூனியம் பல அட் 
பங்க ளெனப்படுமா? ௮.௫ சேர்க்கையுற்று மகத் தணுவாயெ 
உருவபேதங்க ளாகுமா? இக்கனமிருக்க, ப.ரமாணுக்கள் 
என வழங்குவானேன்? ௮தி நட்டப் பொருள்கசொனக் 
கணிக்கப்பட் டி.ருக்கன் நதே | ௮ங்கனம் பொருள்படாமலா 
அவத்மை நுட்பப் பொருள்களெனச் கருதினத? அங்களனம் 
கருதினது கரு த்தன்றோ? எதனால் ௮வை அுட்பப் பொருள் 
களென மதிக் கப்பட்டனவோ ௮ தனால் ௮ந்த அட்பப்பொ 
ர௫ள்களை எட்டுதம்கு முரணென்னை ? இங்களமிருக்க, 

அவைகள் எட்டப்படாவென்ற அ என்னை ॥ கட்புல 
கு எட்டும் பொருள்களை அக்கட்புலனாலும் ௮தன் சாரண 

மாதிய கருச்தினாலும் எட்டப்படும்? கருத்திலுக்கு எட்டுவது 
கட்புலனா லெட்டப்ப,டாமல் கருத் திஸக்கே கூடும், மூற்பொ
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மு.அ காணப்பட்ட ராமருபங்களைப்போல் இப்பொழு உன் 
னுந்தோறும் அவைகளாக அகத்தில் தோற்றும் காமரூபங்க 

ச் கண்ணெர்வது கட்பொறியல்லவே! கருத் தன்றோ? ௮ங 
கன்மே, ழே. பரமாணுக்களை உணர்தற்கு இயைந்தது 
கட்புலனா? அல்லவே! கருத்தாகலின் இனியேலும் கருத்தறி 
தற்கு முரணென்னை ? அப்பரமாணுக்கள் எத்துணை எத் 
துணையெனப் பொருள் பட்டனவோ ௮த்தணை அத்துணை 
யென உணரவேண்டுமே ! ஏனெனின், அவைகள் ௮தி நடப 
மாக இருக்கன்றவெனக் கருத்து மதித்ததளாலென்க, ஆக 
லின், இப்போது அத்துணையதெனக் கண்ணுறுதற்கு முர 
ணென்னை? முற்பொழுதே கருததினுல் மதக்கப்பட் டி.ருக்கி 

ன்றதாகலின், இப்பொழுது ௮த்.துணை ௮த்துணையாக இக் 
கருத்து நித்றற்கு மாறில்லையே? கருத்தானது எத்துணை 
எத்துணையதென மதித்ததோ ௮த்துணே அத்துணையாகப் 
பல்ஞான்றும் பழகப்பழக அத்துணை அத்துணையாக நின்று 
விடுமன்றோ? அ௮ங்கனம் இிற்குங்காறும், இச்சா ஞானக் ஈரி 
யை எழுதற்கு இடமுண்டாமோ ? அவற்றால் இன்பஅன்பத் 
தாக்குகள் சிறிதேனும் உண்டாமோ ? அன்றியும் சுகாகார 
மாயும் நித்றற்கு இயையுமன் றோ ? அச்சுகம்போன்ற சுகம் 
மகத்தணுப பேதங்களி ஐண்டோ? இதனை, எந்த ஆறிஞர்கள் 
ஏலார் ? பொருளைப் பொருளென்று உணரவேண்டுமென 
விதித்திருக்னெ றதே!இதனையேனும்சாடவேண்டுவதில்லையா? 
இபபரமாணுவுக்கு மேலுறும் ஆராய்ச்சிக்கண் செல்லாவிடி. 
னும், இர்நெறியிலேனும கிற்ன் கரணேந்திரியங்கள் சேட் 
டைக எற்றிருத்தற்கு மூரணின்றென்க. 

கருத்தானது தான்€த் அப்பொருள் Gap won ep eect 
சடப்பொருள், இங்கனபிருக்க, கருததப்]பரமாணுத்துணை 
யாக நிற்குமோவெனின்)
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உத்தம வாதநால். 

சந்சைசக மொன்றல்ல சந்தை சசமானீர் 
சிந்தைவடி வாக்கனாச்சச் தேர்கலீர்--சநதை 
சுயஞ்சோதி லேசமன்றோ சோலாப் புலவீர் 
வயப்படுமி னல்லார்பால் வக்.ஐ. 

என்றருளி யிருக்கின்றஇல், ஈமது ஒவ்வொரு சிந்தையும் 
சுழுத்தியவ த்தை நீங்கல்க ஏனைய ஈரவத்தைக் கண்ணும் 
நான் நீ ௮வன் அவள் அதுவாறெ காமரூப .அகரரமா யிருச் 
கின்றதா? அன்றிச் சுழுத்திக்கண் உள்ள சூனியவாகாரமாக 
வேனும், ௮ஃதுமின்றிச் சமாதிக்கண் உள்ள சின்மாத்திரா 
காரமாகவேனும் இருக்கனெறதா ? cones அகாரமாகவே 
இருக்கன்றதெனின், ஒவ்வொரு காமரூபமும் அணுக்கள் 
சேர்க்கையா ? அன்றிச் சுயம்பா? சேர்க்கைகளாமெனின், 
சேர்க்கையுற்றுக் காணப்படும் ஒவவொரு நாமரூபமும் மகத் 
தெனப்படுமன்றோ? இம்மகத்தாகாமமாக இல்லாத சர்தை 
யென்பது இவவ ரவத்ைகக் கண்ணும் உண்டோ? இல்லையே! 
ஒவ்வொரு சிந்தையும் சாக்கரொவத்தைக்கண் உள்ள நாம 
ரூபங்களை ௮றிர்துகொண் டிருக்னெறது மாத்இரமேயன் தி, 
எங்கனம் அதன் அதன் அகாரமாக இருக்கின் றதெனின், 
சொப்பன த்தின்கண் சாக்ரொவத்தா காமருபங்களைப்போல் 
தோற்றுவது யாது ? இவ்வவத்தா நாமரூபல்கள் ௮ச்சொப் 
பன த்தின்கண் வருவதுண்டா? இல்லையே ! சாக்ரொவத்தைக் 
கண் எவ்வெச்டர்ை நாமரூப ஆகாரப்பட்டு அழுக்தினதோ 
அவலச் சிந்தையும் சொபபன த்தின்கண் அவ்வவ் காமரூபங் 
களாகத் தோற்றுவின் றது, 

HG Quo dear arg ஆகாதுழி, ஆகு இவற்றைப் 
Cure camer தோனறும் ? இவ்வவத்தையில் ஒருயிருக்கு
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நான் என தாக ச் தோன்றும் காமருபங்கள் மற்ஜோர் ௮வத் 

தையில் மற்றோ ருயிருக்கு கான் எனதாக ஏன் தோன்றவில் 
லை? எவ்லெவ் வபிருக்கு எவ்வெத் தேகபோகங்கள் நான் 
என தாகத் தோற்றுகன் மனவோ அவ்வவ் வுயிருக்கும் ௮வ் 
வத்தேக போகங்களே. நான் எனதாகத் கோற்றுகின்றன. 
ஒவ்வோருயிரும் சாக்கிராவத்தைக் இயைந்த அவ்வவ் தாம 

ருபமாக ஆ௫ன்றதும், சொப்பன்த்தின்சண் அ/வவவ் நாம 
ரூபங்களாகத் தோஜற்றுகின்றதும், மகத்தாகாரமாக கின்ற 
Ai ser? ௮ன்றி வேராகா ரமாக நின்றவிடத்தா? மகத்தா 
காரமாக நின்றவிடத்தெனின், சந்தையானறு மகத்தாகார 
மாகவே நிற்பதற்குச்கானே அடிமைப்பட் டிருக்கின்றது? ? 

இம்மகத் தாகா.ரமாக நிற்பதற்கு அடி.மைப்பட் டிருப்பதூ 
போல் ஷே பரமாணுக்களின் ஆகாரப்பட அடி. மைப்பட் 

டிருக்கக்கூடாதோ 4 யாவும் பழக்கம் காரணநர்தனே? அன் 
lust, 

ஒவ்வொருவரும் எவத்தின்காரணமாகஎஞ்ஞான்றும் ௬௫ 
திதுக்கொண்டு வருகின்றனர்? ப ரமாணுக்களானவை சேர் 
க்கையுற்றி yaaa மகத்த, ஹுப்பேதங்களின் கா.ரணமரகவன் 
ரோ? அங்கனம் நாம் FES BOG இயைர்தெமும் பிரியமானது 
நமது பிரியமா? அன்றி அவவம்மகச்தணுப் பேதங்களின் பிரி 
யமா? அ௮வ்வவ்வணுமகத் பேதங்கவின பிரியமெனின், ௮ணு 
மகத்தாகிற ஒவ்வோர் காமரூபமும அப்போசைச்சப்போது 

அப்பிரியமாகத் கோன்றுவானேன் 1 அவைகள் ௮ப்.பிரிய 
வடிவ ங்கள் அல்லவே நாம் இவைகள்மேல் வெறுப்புற்றக 
னால் இவைகள் : அப்பிரியமாகத் தோரத்றுகின் தனவெனின், 
இவைசளையன் றி ஈமக்குப் பிரியமென்பது 1 வேளுகக் கிஞ்சித் 

தும் Heo ages, இப்பிரிய வடிவங்களில் நாம் வெறுப் 
பூஅவானேன்? நாம் சற்றேனும் விருப்பு ,அற்றவர்களா? அல்ல
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வே! இஃதன்றியும், எவ்வெர் நாமரூபம் பிரியவடிவாகத் 
தோற்.றுகின்றதோ அவ்வந் ஈாமரூபமும் மீண்டும் அப்பிரிய 
வடிவாகத் தோற்.றுவானேன்? ஏனையர்கள் ௮வற்றை வெறுப் 
புத்றதாலெனின், காம் விருப்புற்றதனால் * பிரியவடி.வாக.த் 
தோற்றுகன்ற தாக்கும் ! சமக்கு அப்பிரியவமடீவாகத் தோம் 
அம் ஞான் நில் ஏனையர்க்குப் பிரிய வடிவாகத் தோற்றுவா 
னேன் ? அவ்வேளையர்கள் அவற்றின்மேல் விருப்புற்றதால் 
அங்ஙனம் தோற்றுகன்றதெனின், காம் வெறுப்பு ற்றோ 
மாயின் அப்பிரியமாகத் ே தாற்றுகின் றதாக்கும் | 

இங்கனமே எதெதன்மேல் எவ்வெவ்வுபிர் பிரியம் 
வைக்கின்றதோ அதவும் அவவவ்வுயிர்க்குப் பிரிய வடிவா 
யும் எதெ.தன் மேல் எவ்வெவ்வுயிர் பிரியம் வைக்கின்றது இல் 
லையோ அதுவும் அப்பிரியவடி வாயும் தோற்.றுெறதல்ல 
வா? ஆகலின், நமது பிரிய த்தை எதெதன்மேல் ஏற்றி ஏற் 
இிப பிரீயமாகப் பார்க்்றரோமோ அததுவும் பிரியமாகக் 
சாணப்படுகன்றன. அங்கை நமது பிரியத்தை ஏற்றாது 
பார்க்கும்ஞான்று அபபிரிய வடிவாகக் காணப்படுகின் றன, 
கற்பலைகளாயுள்ள மகத்தணுப் பேதங்களை ஒவ்வோர் முத 
லென மயங்கி அவற்றின்மேல் தற்பிரியத்தை ஏற்றி ஏற்றிச் 
சுகிப்பதுபோல் எதார்த்தமென்று ஒப்புக்கொள்ளப்பட் 
டிருக்கின்ற பரமாணுக்களின் மேல் ஈமது திற்பிரியத்தை 
ஏற்றி ஏற்றிச் சுசெகலாகாதா ? கற்பனைகளின் மேல் ஏற்றி 
அனுபவித்தலே மித்த ௬௧மாக இருக்கன், எதார்த்தங்களின் 
மேல எற்றி அனுபவித்தல் எத்துணைச் சுகமெனபபடும்? கற் 
பனைகளை ஒவ்வோர் முதலெனக்கொண்டு உணர் தல் மயக்க 
மென்பதா? அன்றித் தெளிவென்பதா ? மயக்கமென்பது 
Seen oiler, அக்கற்பளைகளின்மேல் தற்பிரியத்தை ஏற்றி 
ஒத்திச் சுத்தல் இரட்டிக்க மயக்கமன்றோ? பொரு
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ளல்லாத மசகத்தணுக்களின்மேல் ஏற்றி ஏற்றிச் சுகத்துக் 

சொண்டு வருலசைப்பார்க்கிலும், பொருளாகச் சம்மதிக்கப் 

பட் டி.ரூக்கின்ற பரமாணுக்களின்மேல் ஏற்றி ஏற்றிச் சுத் 

க்கொண்டு வருவது எத். துணைச் ௬கமூம விவேசமுமென்ப் 

படும்? இம்மட்டிலேலும் பொருளைப் பொருளென்று உணர் 

bg சுகக்காவிடில், இதறகுமேல் பரமாணுக்களைக் கற்பனைக 

ளாக்கும் ஆராய்ச்சியிற் செல்லுதற்கு எங்கனம் வழிவிடும் 2 

பரமாணுக்களுங் கற்பனைகளாகுமோ எனின், ௮ப்பரமா 

ணுக்களுள் ஒன்றை ஈன்கு ஊ௫க்குதும். எங்கனம் எனின், 

அவ்வணு பொருளென் பதா? அன்றித்கொழிலும்குண 

மூம்என்பதா? பொருளென்பது தானெனின், சுயமபுப்பொரு 
ளென்பதா? ௮னறி விகாரப்பொரு ளென்பத5 சுயம்புப 

பொருள்தா னெனின், ஏகதேசபபட்டிருக்கும் பொருளா? 
அதாவது கண்டப்பட்டிருத்தலென்பது-௮ன் றி நிறைந்தி 
ருக்கும் பொருளா! ஏகதேசபபட்டிருக்கும் பொருள் தானெ 
னின்,௮ஃ த புறம் உற்றிருக்கும் பொருளா? ௮ இிப புறம் 

௮.றறிருககும் பொருளா? புறம் உற்திருக்கும் பொருளெ 

னின், தசபுறமும் உற்றிருக்கும் பொருளா? ௮ன்றி' இரண் 
டொருபுறம் உற்றிருக்கும் பொருளா? தசபுறமும் உற்திருக் 

இன்ற பொருளெனின், அத்தசபுறமும் யாது சூழ்ந்திருக் 
இன்றது? ஒன்றும் இல்லையெனின், யாதொன்றும் இல்லா 

மையன்்ர சூனியமாகிற வெளிப்பொருள் என்பது? அங் 

நனம் சூழ்ந்து விளங்கும் வெளி என்பது வியாபகமுற் றிருக் 
இன்றதா? அன்றி ஏகதேசம் உற்றிருக்கின்ற தா ? வியாபக 
முற்றே யிருக்கெறதெணின், அவ்வியாபகம் நிறைவு உற்ற 
தெனப் பொருள்படுகின்றது! அன்றியும் ௮வவியாபகம் உட் 

புறம் ௮ற்றிருக்கின்றகா? அன்றி உட்புறம் உற்றிருக்கன் 
தா? ௮வ்வியாபகம் மேல் கீழ் முதலியனவாக வழங்கும்
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பத்துச் திக்குகள் என்னும் பேதங்கள் இறர்திருக்னெறதால் 
புறமும், நீக்கம் என்பது இல்லாத நிரர்2.ரம் உற்றிருக்கன்ற 
தால் உள்ளும் அற்றிருக்கின்றெனின், உட்டிறம் அற்றிருச் 
கும் வெளியின்சண் உள்ள ப.ரமாணுலாகிய நட்பப்பொருள் 
புறம் உற்றிருப்பதுபோல் உள்ளும் இடையும் உற்திருக்க 

வேண்டுமே ! 

அவவணுருட்பம் சுயக்புப் பொருளாக இருக்கின்றமை 
யால், உள் என்பதும் இடை. என்பதும எங்கனம் உற்கிரு 
க்குமெனின், இவற்றால் வெளியென்பது கிறைவு ௮ற்றதாச 
இருக்கவேண்டுமே (| வெளியென்பது ஓர் பொருளானாலன் 
ஜோ, அவவேளியைப்பற்தி காம் விவகரிக்ககாமெனின், ஷே 
அணுவென்பது கிகழுந்தன்மையதா? அன்றி நிகழாத் தன் 
மைபதா? நிகழுக் தன்மையதெனின், அஃது எக்இருந்து 
நிகழப்படுகின்றது : தானே கிகழப்படுவது எனின், எ.தனால் 
நிகழுவது எனக் கேட்கின் அன்றோ தானே நிகழுவது எனக் 
கூறவேண்டும் ? அதற்குமேலே வருகின்ற ஆட்சேபத்தை 
விளக்கலாம். இஞ்ஞான் றெழுந்த கேள்வி அ௮ங்கனம் அல்ல 
வே? அவ்வணு எங்ருந்து நிகழுன்றது என்பது தானே 
அக்கேள்வி, ௮ங்கனம் கிகழுவதற்கு ஒர் இடம் வேண்டுவது 
இன்றேயெனின், இடம் அற்திருக்கன்றது எகதேசப்பொ 
ருள் அன்று, உள்புறம் இடை. யென்பவை அற்றிருக்கும் 
நிறைந்த பொருளெனப்படும். வெளியானது ஓர் பொருள் 
அல்லவே அதனை இடப்பொருளாகக் கோடற்கெனின், 
அதனை அன்றி வேறு எதனை இடமாகக்கொண்டு நிகழுகன் 
து? வேறே இடமென்பது இன்றென்றுணர்க, இதுகிற்க, 
ஷே ணு உள்ளும் இடையும் அற்றிருப்பதாயின், 
அதைச் சூழ்ந்த வெளிப்பொருள் நிறைவு ௮ற்றிருக்கவேண் 
டுமே என்பதற்கு என்செய்வது ? உளளும் இடையும் op
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திருக்கும் சுயம்பு அ௮ணுப்பொருளாகலால் அதைச் சூழ்க 

இருக்கும் நிறைவு அற்றிருக்க வேண்டுமென்பது என்னை 

யெனின், 

.... உள்புறம் இடை என்பவற்றை ஏலாத ஓர் கிறைவில் 
புறம் உற்றிருக்கெற மற்றோர்பொருள் இருக்கின்ற தாயின், 
அப்பொருளென்பது தொழிலுக் குணமுமாக இருக்குமா ? 

அன்றிச் சுயம்புப் பொருளாக இருக்குமா ? சுயம்பாகவே 
இருக்குமெனின், உள்ளும் புறமும இடையும் அற்றிருக்கும் 
நிறைவு தனக்கு எதிர்மறையாக இருக்கும் வேறு பொருட் 
டுணைக்கு எங்கனம் இடர்தரும் 2 அவ்வணு அட்பத்திற்கு 
இயைந்த ௮ணு நுட்ப நீர்ப்பொருள் வந்து சன்னைப் பரிசிக் 
இன், அந்நீரானது அதன்கண் சென்று முழுதும் வியாபிக்கு 
மன்னோ ? ௮ம£ர் வியாபித்தற்குத் தான் இடங்கொலிக்குமன் 
ஜோ? அங்ஙனம் தான் இடங்கொடுத்தற்குத் தன்பால் யாதி 
ருக்ன்றது ? தன்பால் வேறொன்று மின்றித் தானே இருக் 
இன்றதெனின், தத்தம்பால் வேறொன் நிருப்பகனாலன்றோ 
மகத்தணு முதலிய பேதங்களுள் ஒவ்வொன்றும் தன்பால 
தன்பால் என வழங்கப்பட்ட வருகின்றது. அவைகள் உள்ளி 

லும் இடையிலும் இடம் இருப்பதனைன்றோ் ? நீர்ப்பொ 
ருளை ஒவ்வொன்றுர் தன்பால் ஏற்கப்பரிகின்றது. எங்கன 
மெனின், 

நீர்ப்பொருளானது மட்பொருளைப்போல் பரமாணுத் 
அணையார்யினும் இவவிரண்டணுவத்கும் மிக்க பேதமிருக்கின் 
றன. அவற்றுள் மட்பொருள கடின த்.துவமாகெய ௮ணு நீர்ப் 
பொருள் நகெகழ்ச்சித்துவமாகய ௮ணு, கடின அணுத்து 
வம் தன்னினததோடும் தான் சேர்க்திருக்குஞான்௮ு இரண் 
டணுவும் ஒன்றுபடான் வேறுபட்டே இருககும், இங்கன
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மிருக்கு மிவவிரண் டணுக்களும் ஒன்றோடொன்று சேர்தல் 
பிறவினையா லன்றித் .தத்தம் வினையினைன்று. ழே. Os 
இழ்ச்சி ௮ணு தன்னினத்தோடும் தான் சோந்த அஞ்ஞான் 
றே இரண்டென்பதின்றி ஏகமாூவிடும். இவ்கிரண்டும் சே? 
bs ஏகமாதல் பிறவினையாலின் றித் தத்தம் வினையினா லாகின் 
றன. இவ்வணு இதர ௮ணுவோடு தேரின் அ௮.தாவது மட் 
பொரு எணுவோு சேரின் அஞ்ஞான று ஒன்றுக்கொன்று 
விருத சமான இவ்விரண்டணுவு மெவ்வாறிரக்கும்? இரண்டு 
ஐண்ணணுக்கள் சேர்ர்திறாப்பதுபோலவா 1 அன்றி இதற்கு 
மாறுகவா? மாருக அன்றெனின், நீர்ப்பொருஎணுவுக்கு கெ 
இழ்ச்சித்துவ மிருப்பது யாலுக்கு? அந்த கெ௫ழ்ச்சித ann 
மற்றொன்றில் வியாபிப்பதற்கன் ரோ தனக்கியற்கையா யிருக் 
சன்றது? அன்றியும் மட்பொருள் நீர்ப்பொருளால் கலைகன் 
றதா? அன்றி நீர்ப்பொருள் மட்பொருளால் * கலைன்றதா? 
மட்பொருள் நீர்ப்பொருளால் கலைகன்றதாயினும் மட்பொரு 
ளும் நீர்ப்பொருளும் தத்தம் ௮ம்சங்கள் ஒன்றோடொன்று 
சேரந்தஞான்று அ௮வ்வச் ே சர்க்கைகருக்கு இடையிடையே 
வெளிப்பொரு.எளிருக்கன்றமையால் அவ்வவ்விடைகள்தோ 
௮ம் நீர்ப்பொருளானது ௮ணு ௮ ணுவாகச்சென்று சென்று 
வியாபிக்கன்றதே யன்றி முடிவான ப.ரமாணுவில் சென்_நு 
வியாபிக்கின்ற தன்றெனின, கடினத்துவமென்பது செயத் 
கையுற்றகா? அன்றி இயற்கையாகவே உற்திருக்னெறதா ? 
இயற்கையாகவே உற்றிருக்கின்ற கடின மெனின, இயற்கைக் 
கடின த் துணை வெளிப்பொருள் பிளவுபட்டிருக்கவேண்டுபே! 
வெளிப்பொ ருள் கிரந்தரத்துவமென் முன்னமே Siuumd 
தீறே! வெளியுள்ள இடமெல்லாம் இதரவத்துக்கள் சென்று 
வியாபித்தற்கு விருத்தமென்னை ? எவ்விதக் கடினமாயினும் 
அருவத்தன்மைபெற்று நிகழும் காற்றென்பது செல்லாதது 
முண்டோ ? அஃது செல்துழி ௮துகாரணமாக நெருப்பென்
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பதும் அவ்விரண்டின் காரணமாக நீரென்பதும் செல்லு | 
மல்லவா ? அவைகள் ௮ங்கனம் செல்லுதற்கு இடச்தராத 
அணுவு முண்டோ? இதனால் இயற்கைக் கடின த்.அவ மாயி 
னும் சேர்க்கையுரத ௮ணுவுமின்றாகலின் அவ்வச் சேர்க்கை 
கட்கு இடை இடையே வெளிப்பொரு எஸிருக்கள்ற 2. 
இருக்கின்ற அவ்வவ்விடைகள்தோறும் சலப்பொருளானது 
அவவவவிடங்கட்குத் தக்க சொருபழுற்றுச் செல்லுகின்ற 
தற்கு விருத்தமென்னை? அன்றியும் நீர்ப்போருளின் குளி 
ர்மை அந்நீர்த் துணையே யன்றிக் கிஞ்டத்தும் புறமுத்த 
தன்னு, இங்கனமா௫ய நீர்ப்பொருளை எவ்விதமான கடினப் 
பொருளையுங் குழித்த அக்குழியின்சண் பரிசிக்கச் செய்யின் 
அக்நீர்ப்பரிசம் அக்குழியில் தாக்கப் புறம் புகுவானேன் ? 
தான் கெடஇழ்ச்சுப் பொருளாகலின் அக் கடினத்தின்சண் 
வியாபிக்கன் றது. இக்நீர்ப் பொருளை உட்கொண்டிருந்த ஓர் 
கடத்தைப் புடைத்துப் பார்க்கு ஞான்று உடைக்க அவ் 
வோட்டின் முழுதும் ஈரமிருப்பானேன்? இருக்க்றதால் 
அவ்வோடு முழுதும் யாது பொருளிருக்கன்றஅ? வெளிப் 
பொருளன்றோ? ௮வ்வெளியானஅ கிறைவுற்றில்லாத இதர 
வத்துக்களு முண்டோ? இல்லையே | இங்கனமிருக்க, ஒவ் 

வார் மட்பொறாளணுவையும் சுயம்பாகிய கெட்டிப் பொரு 
ளென மயங்கிக் கூறுவதென்னை? அன் நதியும், ஒவ்வோரணு 
வையும் அக்கினி பரிசிக்குமாயின், ௮வ் வவற்றின்சண்ணும் 
உட்டணசத்தி செல்லாதாக்கும் ! இஃது மிக்க விந்தை ! 

உட்டணசத்தியை யேலாத , ௮ணுக்கஞம் உண்டோ? 
அச்சத்தி அருவமாயிற்றே| அருவசத்தி செல்லு தற்கேனும் 
இடந்த.ர.த சக்கவையன்றோ? அச்சத்தி அருவமாசலின் அவ் 
வணுக்களிற் செல்லுதற்குக் கூடும், உருவமாகிய நீர்ப்பொரு 
ானது சென்று வியாகிப்பதற்குச் கூடாதேயெனின், ௮ருன
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சத்தியேனுஞ் சென்று Auris og இட.ங்கொடுத்திருக். 
இன்றதன்னோ? இதனால் ஒவ்வோ ரணுக்கண்ணும் முற்றும் 
இடம் இருக்கின்றதே! ஒவ்வோ.ரணுவினா அம் வெளியான து 
கண்டப்பரிதற்கு இயையுமா? இயையாதே | இயையுமாயின், 
இதனால் ௮வவணுக்கள்: முதல்களெனப்படும். வெளி இங்க. 
னஸ் இயையாமையின் அவ்வணுக்கள் மூசலன்றென்சு, Qa 
அனமிருக்க, ஒவ்வொருவரும் பூரணமாக இருக்கும் வெளி 
யை லடசியார்த்தமாக காடவேண்டுமன்றோ? அங்ஙனம் நாடு 
மி, ௮ணுக்களென்ப.து இல்லையெனப்படுமா? அன்றி உண் 
டெனப்பமொ? உண்டெனப்படும் எனின், வெளிப்பொருள் 
இல்லாத இடத்தில் இருக்கவேண்டுமே | அங்ஙனம் இன்றெ 
னின், தோற்றல் மாத்திரமாக இருக்கவேண்டுமே! அங்கன: 
மும் இன்றெனின், வெளியானது அவ்வவ்வணுக்களின் பரி. 
மாணத்துணை இடை இடையே இன்ருகவேண்டுமே! அங்கன 
மும் இன்றெனின், அவவவ்வணுப்பரிமாணமுழுதும் வெளி 
யன்றோ இருக்கின்றது? ௮ணுக்கள் கோற்றுசன்றதே பெ 
னின், அவவவ்வணுவும் கத்தம் Oi gongs sso pi, 
5565 இடத்தும் வெளிப்பொருள் உண்டென்பதா? 
அன்றி இன்றென்பதா? உண்டென்பதா மெனின், அர்த்த 
இடத்தும் முன்ஞான்ன௮ு இல்லாத வெளிப்பொருள் இஞ்ஞா 
ன்று எங்கிருந்து வர்தது? 

முன்ஞான்றே இருந்துதானெனின், அணுப்பொருள் 
கள் என்பதேத? இருக்கின்றதே எனின், வெளிப்பொருள் 
முன்ஞான்று இருந்தது ௮ன்தெனவருமே ! ஆகலின், வெ 
ளிப்பொருள் முன்ஞான் றில்லாததுமன்று, பின்ஞான்.நு 
வர்ததமன்று, எஞ்ஞான் ௮ும் இருந்தபடி. இருக்னெ.றதே 1 
'இங்கனமிருக்கும் வெளிகிறைவில் அணுநுட்பங்கள் எல்க்: 
னம்.இருஈத நிகழும்? இருந்து சானே நிசமுனெறனவெனின். 

12
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அவை பொருளாக நிசமுகன்றதன்று, ஏனெனின், வெளிப் 
பொருள் இல்லாத இடமென்பது கிஞ்சித்தும் இன்றாகலி 
னென்க, வெளிப்பொருள் இல்லாத இடமென்பது இன்றா 
யிலும், அணுக்கள் இன்றாமோ வெனின், அ/கம்புறம் அற் 
திருக்கும் இவ்வெளிக்கண் தோற்றல் மாத்்திரமாகவா ? ௮ன் 
ிப் பொருளாகவா? பொருளாக அன்று, முன்ஞான்றே வெ 
ளிப்பொருளைத் தத் தம்பால் நிறைவாக ஏலாத ஒர்டொருளும்- 
இன்றென்ப தாயிற்றே! கவே, மெய்போல் தோற்றும் 
அணுக்கள் தொழிற் குணங்களா? அன்றித் தோற்றக்குணங் 
களா? தொழிற்குணங்களாமெனின், ஒன்றன்கூட்டச் தடிப் 
புக்களாகவேனும் அன்றிப் பலவின்கூட்டச் தீடிப்புக்களாக 
வேனும் ௮ஃதுமன்றித் திரிபினாக்கத் தடிப்புக்களாகவேலும் 
இருக்கவேண்டுமே 1. PM MARL SF Sy. ப்புக்களாமெனின், 
ஒவவோர் ப.ரமாணுவுக்கும் மேல் மிக்க நொய்தாகிய அணுக் 
கன் அனந்தம் இருக்கவேண்டிவரும், இவ்வாறே மிக்க கொய் 
தாகிய அவ்வணுக்களும் சுயப்பெனப்படாது, 'சேர்சக்கைகளா 
கச் சென்றுகொண்டே அ௮னவத்தாச்தோட மெய்திப்போம். 
அங்கனம் ௮னவத்தாத்தோட மெய்திலும், முடிவில் தனக் 
கெனச் சொருபம் இல்லாதிருக்குமோவெனின், முற்றும் 
அனவத்தாதீதோடமென் பது இன்றாகுமாயின், அங்கனமே 
ஏற்குதும். இதனால் ஒன்றன்கூட்டச் தடி.ப்புக்களன்௮ு, பல 
வின்கூட்டத் தடிப்புக்களாமெனின், கீர் நெருப்பு காற்றாயெ 
முப்பொருள்களும், இப்பாமாணுத் துணையாகவே இருந்து, 
ஒன்றோடொன்று சேர்ந்த விகாரமாக முடியம், 

அன்றியும், மட்பொருளாயெ இப்பரமாணுச்சளே வழ 
க்குமயமாயிருக்க, ஏனைய நீர் முதலிய முப்பொகு எணுக்க 
சூம் வழக்கற்றவைகளா யிருக்குமோ? அகலின், பலவின் 
கூட்டத் தடிப்புக்களும் அன்று, இரிபினாச்சத் தடிப்பாமெ
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னின், இப்பரமாணுக்களுக்கு மேல் ஒர் முதலிருந்து இரக 
திருக்கவேண்டும், ௮ம்முதல் அழிந்து திரிக்கதுபோல் இவ் 
வணுக்களுர் திரிந்து வேறு விகாரங்க ளாகுமன்னோ? அவ்விகா 
சங்களும் திரிந்து வேறு விகாரங்களாயும் அவைகளும் இரிந்து 
வே.று விகாரங்களாயும் இங்கனம் இருக்குமாயின், இப்பாமா 
ணுக்கள் என்ன வெனப்படும் ம ஷூ. diss தொழிற் 
குணமும் 'அன்மெனின், தோற்றக் குணங்க இளனவருமே ! 
வரின், ௮வவணு த் தோற்றங்கள் எந்த முதலினது எனவரு 
மே! வருமாயின், அம்மூதல் 'ஆரம்பப் பட்சமாகத் தோற்று 
கன்றதா? அன்றி விவாத்தப் பட்சமாகத் தோற்றுன்றதா? 
எனவருமே ! வரின், ஆரம்பப் பட்சமாகவே தோரற்றுகின்ற 
தெனின், ௮.2 மட்கடம் பொற்பணி நாற்படம் நீர்த்தரங் 
கம் என்பவைபோலாம். யிலும், நீர்த்தரங்கம் போன்றதா 
கச் கொள்வோமெனின், அதாவது சலப்பொரு ளொன்றே 
அலை திவலை நுரை குமிழிகளாக விகற்புறல். விகற்புற்றது 
மீண்டும் ௮வ்வலையாதிகளி லுருவழிந்து நீர்ப்பெகருளாவது 
போல், அப்ப. ரமாணுக்கள ழிந்து மேலே ஒருபாதான காரண 
மாய் முடியவேண்டுமே1 இதனால், இருப்பது குணியாகய 
காரணமெனவும், இருப்பில்லாதவை ௮.றியாமையால் சுயம் 
பெனச் தேரப்பட்ட பரமாணுக்களெனவும் வருமே! நீரா 
னது ௮லையாதிகளாகக் காரியப்படுதற்ருத் துணைக்காரணம் 

காற்றொன் திருப்பதுபோல் முற்பொழுது எந்த முதல் ௮ணு 
க்களாகக் காரியப்பட்டதற்கு எ.து துணைக்காரண் மெனப்படு 
வது? ஏனைய நீர் முதலிய முப்பூதங்களே துணையாமெனின், 
அம்முப்பூதங்களையும் தனித்தனியாக ஆராய்வுழி,, இம்மட் 
பொருள்ே பாலவே (pp pub வழக்குமயமாயிருக்கன்றன வே! 
வைகள் பொருள்களானாலன்றோ அங்ஙனம் ஏத்றற் சியை 
டூம்? அன்றியும், அணுக்களாகக் காரியப்பட்டது எந்த முத் 
ar அந்த முதில் இதுகாறும் இன்னசெனப் பொருள்படவு
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மில்லையே ! எங்கனம் ஓர் முதல் காரியப்பட்டதென் நேற் 
ug? oso முதலியவைபோல விவர்த்தப் பட்சமாகத் 
தோற்று்றதெனின், கயித்றின்கண் அரவுபோல் ஆன்ற 
தெனவரும். வரவே, கயிழ்றைப்போல் இருக்கன்ற முத 
லெ? ௮ந்தமுதல் தான் காரியப்படாமல் தன்பாலெக்நனம் 
௮ணுக்களாகச் தோற்றும்? ஒர் முதலிருக்துசானே ௮தன் 
பாற் கயிற்றரவுபோலேனும் தோற்றவேண்டும், இதுகிற்க, 
அப்ப. ரமாணுக்களுள் ஒவ்வோர் நட் பமும், 

“பல்வகை வடி.விரு நா£ற்றமை வண்ணம் 
அறுசுவை யூதெட் டுயிரல் பொருட்குணம்'' 

என நன்னூலார் கூறியிருககன் றபடி, ஒவவோ.ரணுவும் பல் 
வகை எடிவுகட்கு இயைர்சனவா? அன்றி இயையாதன 
வா? வடிவங்கட்கு இயைந்த சன்றெனவெனின், வடிவற்றது 
சூனியமாகவேண்டுமே! சூனியமெனக் கொள்வோமெனின், 
அ௮ணுநுட்பமென வழங்கப்படா திருக்கவேண்டும்.' தோன்று 
Hap Ste, ௮வ்வவ்வணுவுக்கு Honus உருட்டு நீட்டு குட் 
டை தட்டை முதலியனவாகய வடிவப்பொருள்க ளென்ரு 
இன்றன. அ௮ங்கனமாகின்ற ௮வ்வொவ்வோ ர ஆவும், பிரு 
BD ௮ம்சங்களாகலின், அவ்வவ் வடி.வங்கட்கு இயைந்த கந்த 
பேதங்களும் சுவைப் பேதங்களும் பரீச பே தங்களும் வர்ண 
பேதங்களும் சத்த ே பதங்களும் இயல்பா யிருக்குமன்றோ ? 
இவ்வைவகைப் பதங்களும் குணபேதங்க ளென்பவையன் 
றோ? இக்குணபேதங்களுக்குக் குணிப்ெ பாருளாகியதர்முதல் 
இருக்கின்றதன்றோ? இருக்கும் ௮ம்முதலன்றோ மண்ணெ 
னப்பட்டு வழங்கி வருகின்றது $ அம்முதலாகிய மண்ணின் 
காரியநெறித்தாகச் செல்லுழி, மகத்துக்கு மகத்தாகவும், 
அவையாவன-இதுகாற:ங் கூறிப்போந்த முதல்விகாரப் பரமா 
ணுக்களும், ௮.தன் பின்னர் ௮ப்பரமாணுக்கள் ஒன்றோடொ 
ன்று சேர்ந்து காணப்படும் இரண்டாம் விசா.ரச் சூக்கும



7-வதுமண்ணின்பாமாணுவேன்னும்சத்தார்த்ததராய்ச்சி 181 
  

அணுக்களும் அதன் பின்னர் அ௮ச்சூக்கும அணுக்கள் ஒன் 
ரோடொன்௮ சேர்ர்து காணப்படும் மூன்றாம் விகாரச் தூல 
அணுக்களும், அதன்பின்னர் அத்தூல அணுக்கள் ஒன்றோ 
டொன்று சேர்ந்து காணப்படும் நான்காம் விகாரப் பிருதிவி 
யண்ட்மூமா யிருக்கின்றன. 

மீண்டும் இம்மகத் பரிமாணத்திலிருர்து காரண மெறித் 
தாகச் செல்லுழி, ஒவ்வோர் காரியபேதங்களும் கலைக்கு கலை 
து மேல்மேல் காரணக்காரணமாகச் சென்று சென்று ஈ த் 
நில் காரியகாரண பேதங்கள் கடந்து தானாயிருக்கன்றது 
ஷை மட்பொரு ளென்பதன்றோ ? மண்ணென வழங்கப் 
படும் பெயர்க்குப் பொருள்-காரணங்களுக்கெல்லாம் காரண 
மாகத் தோற்றும் yp முதல் விகாரப் பாமாணுக்களா ? 
அன் லிக் காரியங்களுக்கெல்லாம் காரியமாகத் தோற்றும் கான் 
காம் விகா.ர இம்மசதீவடிவமா? மேலும், இவ்விரண்டில் ஒன் 
னெப்படாமல் இவவிரண்மொக இருக்கின்றதா ? இரண்டில் 
ஒன்றெனப்படுகின்றதெனின், அதாவது-காரணங்களுக்கெல் 
லாம் முடிவான காரணப் பரமாணுக்களா யிருப்பது, அங் 
நனமாயின், காரியங்களுக்கசெல்லாம் முடி.வான காரியமாகிய 
இம்மகத்தா யிருப்பது யாது ? மட்பொருளன்றி. வேறு 
பொரு ளெனப்படும், ௮ங்கனமின் நி முடிவான காரியமாகிய 
இம்மகத்துருவம் என்பாமெனின், முடிவான காரணமாய 
ழே. ௮ணுக்களா யிருப்பது யாது ? காரணகாரியமென்னும் 
இவவிரண்மிமாகவே இருக்கின்ற சென்பாமெனின், காரண 
மாகிய மட்பொருளொன்றும் காரியமாயெ மட்பொருளொ 

ன் ௮மாக இரண்மி மண்ணிருக்கவேண்டுமே! அன் றியும், ஷி. 
மூடிவாகய காரீண அணுக்களுக்கும் முடி.வாகிய சீரரிய இம 
'மகத்திற்கும் இடைக்கண் பெரிது றிது பேதங்களாகத் 
'தாற்.றுவன அனைத்தும் யாவை ?



182 அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம். 
  

அவைகளும் மட்பொரு ளென்பாமெனின், எத்தனை 
மட்பொரு ளெனப்படுமோ தெரிலெம் | எஞ்ஞான்றும் எங் 
கணுமிருக்கும் மட்பொருளென்பது ஒன்றன் 2? ௮ணு 
மகத்தாய்ப் பல குணபேதங்கள் காரணமாகப் பல மண்ணெ 
ன்பதா ? அன்றிக் குணிகாரணமாகப் பல மண்ணென்பதா P 
குணியாயெ மட்பொருள் பலவா யிராவிடில் குணபேதம் 
பலவாயிருக்குமாவெனின், மக,ச்,சணுவாயெ குணபேதங்களை. 
நீக்கி இரண்டாகவேனும் பலவாகவேனும் இருக்கக் காட்டும். 
அங்கனங் காட்டக் கூடாசெனின், ௮ணுமகத்தாறெ குண 
பேதங்கள் மட்பொரு ளெனப்படுமா ? படாதே | இதற்கு 
யாது செய்டன்றது ? இவ்விரு தாமத்தையும் நீக்கச் காட் 
டக்கூடாதாயின், முற்பொழு.து குணிப்பொருள் உண்டென்ப 
தென்னை ? அணுமகத்தைக் குணிப்பொருளாக மயக்னெ 
இனாலாக்கும் | இவ்விரு குணங்களுள் ஒன்று பிறிதின்ழெ 
மையாயும் மற்றொன்று தற்கிழமையாயு மிருக்கின்றமையால, 
பிறிதின்ழெமையாகிய சேர்க்கையற் திருக்கும் மகத்சணுப் 
பேதங்களைப் பிரித்தாலும் பிரிக்கலாம், தற்கிழமையாயுள்ள 
பரமாணுத்சன்மையைப் பிரித்துக் குணியைக் காட்டக் 
கூடாதேயெனின், பிரித் துணர்ந்து காட்டவேண்டுமென்ப த- 
அக்குண பேதங்களை நாடும் காட்டத்தைப் பிரித்து, முதலைக் 
சண் ணெர்த்துகின்றதே யன் நி, அக்குணக்களைப் பிரிக்க ற. 
தன்று, 

குணபேதங்களைப் பிரித்து முதலைக் காண்பது, குண 
Cu swrau கடோபாதிகள் பீரியுமாறு அவற்றை யழிதது 
மட்பொருளைப் பார்ப்பது தூலமதியம், ௮ங்கனம் குண 
பேதங்களாயெ கடோபாதிகளை ஈ$க்காது அவ்வுபா தகளை 
ராடும் திருட்டியை நீச்ச முதலை சாடுவது சூக்கும மதியும் 
ஆடூன்றன. இதுபோல் அபபாமாணுச்களாயெ குணபேதங்
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களை நீக்கி யுணாவதன்று, அக்குணபேதங்களை நாடும் திருட் 
யை நீக்கி உணருகன்றதென்க. முதலை எட்டும் மேறைமை 
இங்சனமிருப்பதால், மசத தண காட்டம் விட்டு கிட்டைகூட 
வேண்டுமன்றோ ? நிட்டையாவது பொருளல்லவற்றைப் 
பொருளென் அணர்தலாகிய உன்னுதலும், அவ்வுன்னுத 
லொடுங்குத.லுமாகப இவ்விரண்டு மின்றி நிலைதீதிருதசல். 
அவ்ஙனம் நிலைத்திருக்காலன்றோ குணியாயெ மட்பொரு 
ளைப் பின்ஞான்றேனும் எட்டுதத்யையுமென்சு, இதுகாறும் 
இங்கனமிருக்து அம்மூதலை எட்டின தில்லையேபெனின், எட் 
Cher ph wes sapan@u குணபேதல்கள் ஒவ்வோர் முத 
லெனப்பட் டி.ருக்கட்டுமே ! அ௮ளைகள் முதலெனப்படாவெ 
னின், முதலை எட்வெத;கானென்னோ? எங்கனம் ஊ௫த்தர 
அம் அ௮ம்முசல் எட்டவில்லையே யெனின், ௮ஃ&து எளிதில் 
எட்டுவதோ ? எளிதில் எட்வெ.து தொழிலும் பண்புமாயெ 
SSUES பேதங்களன்றோ? முன்ஞான்று மகத்துருவத் 
திருட்டியில் தூல அணுக்கள் எளிதில் எட்டினவோ? அங் 
கனமே தால அணுக்கள் திருட்டியில் சூக்கும அணுக்களும் 
சூக்கும அணுக்கள் தஇருட்டியில் பரமாணுக்களும் எளிதில் 
எட்டினவோ? சூக்கும அணுக்களும் தூல ௮ணுச்களும் ஒரு 
வாறு எளிதில் எட்டினவாயிலும் இப்பாமானுக்களை எட்டு 
வதத்கு எத்துணைக்சட்ட மெய்தியது? இதற்கு நீடித்த 
ஞான்று அகன்றதன்ழோ ? இங்கன மிருக்க, 

மண்ணாகிய குணிப்பொருள் எளிதில் எட்டுவது முண் 
டோ? ஒவ்வோர் பூதங்கட்கும் பொருள் மகத்துருவ மென் 
ணர்ந்து வருகின்றது தூலமதியினாலாகலின், எவ்வுயிர்க் 

கும் எளிதா மிருகன்றத. ௮வ்வம் மகத். து௫வமும் கலையா 
ஞான்றே, ௮வ்வம்மகத் துருவத்திற்கு கேர்காரணமாயெதால 
அணுச்சளை எட்டுவது தாலமதியாலல்லவே | அலமதி யென்



184 அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம். 
  

பது - அபுத்தி பூர்வகமாயிற்றே ? ௮தாவது - வாலமதி யெ 
ன்க, சூக்குமமதியா லுணர்வதாகலின், தால அணுவுக்கு. 
மேல் சூக்கும அணுக்களை எட்டுவதும், அதற்குமேல் கார 
ணமாகிய பசமாணுக்களை எட்டுவதும் சூக்கும மதியினாலாக 
லின் இதற்கு எத்துணைக் கட்டந்தரும்? அவ்வப்பூதத்தின 
அணுக்களையே எட்டுதல் மிகவுங் சகட்டமாயிருக்க அவ்வப் 
பூகமாயெ குணியை எட்டுதற்கு ௪ த். துணைச் கட்டமென்பம்! 
இத்துணைக் கட்டங்களும் வாலமதியில் இஞ்சித்தேனுமில்லை 
யே! எத்துணைக்கட்டமும் ஊகமதியிலாகலின், வாலமதி ௮௧ 
ன்௮ுழி மண்ணாயெ குணிப்டொருளை எட்டியுணர்வது எளி 
தன்றென்க, இங்கன மிருக்க, எத்துணைக் கட்டமுதற்றேனும் 
அவவப் பூதக்குணிகளை எட்டவேண்டுவதை 'விட்டுச் தோற் 
றல்மாத்திரச் கற்பனைகளாக விளங்கும் அுவ்வம் மகத்.துரு 
வங்களை ஒவ்வோர் முதலாக உணாந்தின்புறுதற்கோ மகக 
ளிபாக்கையைப்பெற்.றுவர் தத? தய்வத்சன்மைபொருந்திய 
திருவள்ளுவரும் இரச மக்களியாக்கையை ஈம்பியன்றோ, 

“பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென் றுணரு 
மருளானா மாணாப் பிறப்பு”? என்றும், 

“எப்பொரு ளெச்சன்மைச் சாயினு மப்பொருள் 
மெய்ப்பொருள் சாண்ப தறிவு.” என்றும், 

“இருணீல்9ியின்பம் பயக்கு மருணீம்இ 
மாசறு காட்டு யவர்க்கு.”” என்றும், 

க.ற்றீண்டு மெய்ப்பொருள் சண்டார் தலைப்பவெர் 
மற்றீண்டு வாரா நெறி," 

என்றும், இவைபோல்வன பிறவு மரியதாய்க் கூறியிருக்கன் 
றனர்,
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இங்கனம் கூறிய கெறிக்கணில்லாத, இவற்றிற்கு மா 
மூக கிற்றலோ விவேக்மெனற்பாலத $ ஓன்றை மநற்றொன் 
மூக உணர்ந்துவரும். ௮விவேசமன்றோ அனந்த அரிய வித் 
OSE GW வினைமுதலா யிருக்கின்ற.து? இதனால், அறிவுடை. 
மை யென்பதெங்கே ? இன்றாகலின், அறியாமை யுடைமை. 
யே பயனாமென்க, இதுகாறும் நாம் வாளாபோயினும் இணி 
“யேனும் குணியைக்குணியென காடாதுழி அதற்கு மேலுறும் 
லட்சியார்த்தானுபவப் பிரிவுகள் எங்ஙனம் வாய்க்கும்? இந்த 
ஓர் பூதத்தை அராய்ந்து குணியை எட்தெற்கே இத் 
அணைக் கட்டமிருக்கின் ஏனைய முப் பூதப் பொருள்களையும் 
ஆராய்ந்து குணிகளை எட்டுதற்கு எத்துணைக்கட்ட : மிருக்க 
லாம்! அதன்பின்னர், இக்காற்பூசச் குணிகளையு மொன்றுபடுத் 
தற்கு எத்துணைக்கட்ட மிருக்கலாம் ! ஈமக்கு ஈம்மாலும் 
பிறராலும் அறிவுடையோரென்கறை ஈற்றெப்பு வந்திருக்கின் 
தமையால், இவவுழைப்பை எய்தவேண்டுமே ! அன்றியும், 

விலங்கொடு மக்க எனைய ரிலங்குநால் 

கற்றாரோ டேனை யவர்,” 

என்றருளிய ழை. குற்ள் மகாவாக்கியத்திற்கு சாம் சம்மதித் 
திருக்கின்றனமே! இச்சம்மகத்தைகோக்கயேனும்,ாம்உழை 
க்கவேண்டுமே! காம் இங்கனம் உழைக்கவேண்டிய உழைப்பை 
விட்டு முற்றும் அய்லேட்டுப் பராக்கல் இறுமாந்து வாளா 
கழித்துவரின் மனமென்பது அலையாதிருத்தற்கும் சஞ்சல 
மென்பது ௮ணுகா” திருத்தற்கும் அகத்துவப்பு மாருதிருத் 
தற்கும் தானே தானாயிருத்தற்கும் எங்ஙனம் கூடும்? இக் 
"கான்கு ௮ருஞ்செொல்வம் வாய்த்தற்கன்றோ உழைக்கவேண்டி. 
யது 1? பொருளல்லவற்றைப் பொருளென மயங்கினதே 
(முதல்பராக்காயின், இதை ௮சலாத இருப்பாசச்கொண்டு இஞ்
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சித்தும் இதற்கு விருத்தமின்றி முற்றும் உறவாயிருக்் 
இஞ்சித்தும் பயலுருதென்ச. இப்பரமாணு ஆரசாய்ச்சிக்கண் 
தோர்சவை எவையெனின், ஏழாவது அடுக்காயுள்ள ௮.ஜி 
வறியாமைப் பேதமும் இவத்றிற்குமேல் உறுதிப்பொருளா 
யுளள ௮திட்டானமாகய மண்ணென் ற குணிப்பொருளுமா 
மென்ச. 

எழாவது 

மண்ணின் பாமாணுவேன்னும் சத்தார்த்த 

ஆராய்ச்சி விளக்கம் 

முற்றிற்று, 

சச
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Gaz un. 
இந்தன் ராய்ச்சின்ச ணிவ்வருவ பாவமெனல் 
சந்ததமு மீது3ண்மைச் சானன்று--யெந்தவிசச் 
அஞ்ச தூர்ப்பூ தங்களுக்கும் சொல்லும் குணிசகளையே 
யெஞ்சலின்றி சோக்கமுறு மே, 

எங்கனமெனின், இதுகாறும் பரமாணு ஆராய்ச்சியில் 
இருப்பாகத் தோரப்பட்டது மட்குணியாயெ௮ருவப்பொரு 
ளாயினும், அவ்வருவபபொருளை உணரும் உணர்வு அறி 
வெனப்படுமா? அன்றி ௮றியாமை யெனப்படுமா? ௮றிவெ 
னப் படுமெனின், அம்மட்குணிபாயெ அருவம் ஷே பரமா 
ணுக்களுக்கு இடமாயிருக்கும் இப்பூச ௮ருவமா? அன்றி 
வேறு ௮ருவமா? பூத அருவந்தானெனின், இஃது மட்பொரு : 
ளெனப்படுமர ? படாதே! மண் முதலிய சதுர்ப்பூச ௮ணு 
மக தி.ஆக்களுக்கும் இடப்போருளாயிற்றே | அகலின், இஃ 
தன்று ௮அக்குணிபபொருள். இப்பூத அருவப்பொருளையன் மி 
வேறு பொருள் ஒன்றுளதென பபடவில்லையே | இருந்தா 
லன்றோ ௮,சனை எட்டலாமெனின், எட்டப்படாமையால் ௮ம் 
முதல் இல்லையென்னலாமோ? ழே. ப.ரமாணுவென்பது உருவ 
பேதங்களுக்கெல்லாம் ௮ திசூக்கும உருவமாயிருப்பதுபோல், 
மண்ணாகிய குணிப்பொருளானது அருவத்திற்கும் ௮ இசூக் 
கும ௮ருவமாகலின், அதனை எட்டும சிநர்தையானது எந்த 
பாவம் உற்றிருந்தால் ௮ஃது எட்டுதற் இயையும்? உருவமா 
யெ மகத்தணுப்பாவம் அற்றிருக்க வேல் மென்றோ? ௮தா 
வது - இபபூதமா௫ிய அருவபாவமாக நி த்திருக்தல், 

நாம் ௮ருவபாவமா யிருக்கவேண்டு மென்பது இதுகா 
௮ம் கேட்டதில்லையே! எங்கனம் அரூவபாவப்பட் டிருத்த



188 அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம், 

லெனின், ச.தர்ப்பூதாணுக்களும் தோற்றல் காத்திரமாயும் 
சொல்மாத்திரமாயு மிருக்கன்றனவே ! நாம் எந்தபாவமா 
யிருக்கின்ற? சதுர்ப்பூதாம்சங்களின் சேர்க்கையாகிய இத் 
தேகபாவமா யிருக்கின்றதா?அன் றி இத்தேகச்தைப் போன் 
றதாக நினைவின்சண்ணும் கனவின்கண்ணும் தோத்று்ற 
சாயாவடி வபாவமர யிருக்கின்றதா? ப.ரமாணுபாவமா யிருக்க 
னும் ௮க்குணிப்பொருளை எட்டுதற் கியையாதாயின், அப்பா 
மாணுக்களின் சேர்க்கைகளாஇக் கற்பனாஉருவபாவமாக நின்ற 
விடத்தா ௮ஃது எட்டுதற் கியையும்? அக்குணிப் பொருளு 
க்கு நேர் அடுத்த விகாரம் யாதா? சதுர்ப்பூதப் பரமாணுக் 
களா? அல்லவே! அல்லாஅுழி, அப்பரமாணுக்கள் சேர்க்கைக் 
ளாசற சூக்கும அணு விகாரங்களா அடுத்த விகாரங்கள் ? 
௮/வைகளு மல்லவே! ௮ல்லாதுழி, ஏனைய தூல அணுக்களும் 
அவற்றின் சேர்க்கையுமாகிய இம்மகத்துருவமா அடுத்த 
விகாரம்? இவைகளுமல்லவே! அல்லாதுழி, அ௮ப்ப.ரமாணுக்க 

ளுக்கு ஆதாரமா யிருக்கும் இப்பூத ௮ருவமனமரோ? இப்பூத 
அ௮ருவத்தைக் கடந்த ஞான்றன்றோ 6. குணிப்தொருளை 
எட்டுதற்கியையும்? இப்பூத அருவத்தைச் கடக்கின்ற தாயின், 

இவ்வருவபாவமாய் Aap Kassie Sap பின்ஞான்று 

இவ்வருவபாவத்தில் தனக்கெய்ப்பும் கைப்பும GS Con GIG 

இருக்கக்கூடும்? ௮ருவமென்பது சூனியத் துவமாயிற்தே! ௮ச் 

சூனியபாவம் நாமாகிவிட்டால் சூனியம் ஒன் ௮ுமில்லாமை 
யனறோ? ஒன்றுமில்லாததாகற நாமென்பது அக்குணியை 
எங்கனம் எட்டுவது? எட்டுதற்கு எட்டும் ஆள் இல்லாமற் 
போகுமேயெனிள், 

இஞ்ஞான்று நாம் எந்த பாவமா யிருக்இன்றோம்? தூல 
பாவமா யிருக்கின்ோமல்லவா! இத்தால சரீரம் Fg 
பூதாம்ச சையோக எழுச்சியன்றோ ? இவ்வெழுச்சிக்கு முன்
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ஞான்றும் பின்ஞான்றும் அச்சதுர்ப்பூதாம்சங்க ளிருக்க் 
றனபோல் இஞ்ஞான் கிருப்பது யாதெனப்படும்? அப்பூதாம் 
சங்களை அன்றி வேறு பொருளஞுண்டோ? இல்லையே! இல் 
லாதுழி, நாம் இவவெழுச்சி பாவமா யிருக்கன்றனமா ? 
அன்றி அப்பூசாம்சபாவமீ யிருக்கின்றனமா ? இவ்வெழு 

ச்டி பாவமாயிருக்கன்றோ மெனின், இவ்வெழுச்சி தோற் 
தில்மாத்திரமேயன் நி சேறல்லவே! இப்பாவமா யிருக்கின்ற 
சானென்பது இதனால் கற்பளையென்பதற்கு மூரணென்னை? 
இன்னாகலின், ழே. குணிப்பொருளை எட்தெற்கு இக்கறபனா 
பாவ முற்றிருப்பதனால் கற்பனையாக விட்டோமா ஆய்விட் 
டோமெனின, சொப்பனாவத்தைக்கண் சாயரவடிவ பாவமா 
குவது யாது? அஃதும் நாமன்றோ? அதனால், ராம் ௮ப்பாவ 
மாகி விட்டோமா? ஆப்விட்டோமாயின், ஈங்கு இப்பாவமாய் 
விட்டோமென்பது உண்மையன்று, ஏனெனின், எப்பாவ 
முற்று இருக்கன் ரறோமோ அப்பாவமாகவே நில்லாது மீண் 
டும் மற்றோர் பாவமான றனம். அந்தந்த அலசரத்தில் அர் 
தந்த பாவமாக இருக்சின்றனமே அன்றி, மீண்டும் மீளாத 
அவவப்பாலமாகி விட்டோமன் நு, உருவ பேதங்களை அறிய 
வேண்டுமா பின், அஞ்ஞான்று நாம் எந்தபரவம் உற் Has 
வேண்டுவது? உருவபாவம் உற்றிருக்கவேண்டுவது அவசிய 
மன் ஜோ? ஆகலின், இஞ்ஞான்று உருவாகாரமாக நின் உருவ 
பேதங்களை அறிந்து சுக்கின்றனம். இவ்வாறே, சொபப 
னாவத்தைக்கண் உருவாருவபேதங்களை ௮ றிகின்றதற்கு உரு 
வாருவ பாவமாக இருக்கன் றனம், ராம் உருவாருவ பாவ 
மாக நிறீகின் தூலமாகய உருவபேதங்கள் தோற்றுமா? நாம் 
உருவபாவமாக நிற்சன் உருவாருவ பேதல்கள் தோற்றுமா ? 
அன்றியும், சுமுத்திக்கண் தோற்றுள்ற து உருவமா? அன் றி 
உருவாருவமா? இரண்டுமல்லவே ! சூனியமல்லவோ? HFG 
Husos udaapga crioradar, aCe crib Ths பாவு



180 அகம்புற் ஆராய்ச்சி விளக்கம், : 

மா யிருக்கெறனம்? சூனியபாவமா யிருக்கின்றனமன் றோ? 

அங்கே, காம் சூனியபாவ்மாக இல்லாது உறாவமாகவேனும் 
உருவாருவமாகவே னும் பாவ முத்திருக்கின், ௮ச்சூனியத்து 

வம் தோற்றுமா? காம் எவ்வெவ்வண்ணம் பொருளை 9) Sus 

வேண்டுமோ ௮வ்வவ்வண்ணமாகரப் பாவமுற்.றிருக, காலன் ரோ 
௮வ்வப்பொருளும் தோன்றும் ? இவற்றைப்போல், அரு: 

மாகிய டி குணிப்பொருள் விளங்குதற்கு நாம் ௮ருவபாவ் 
மூத் றிருக்கவேண்டுவதன்றோ? ஆசலின்,உருவபாலமாககிற்கு 

ஞான்றும் அப்பொருள் சற்றும் எட்டாகென்க, 

ழூ குணிப்பொருளாகய ருவத்திற்கும் இப்பூச ௮௬ 
வத்திற்கும் பேதம் இருக்கின்றன. அவையாவன - இப்பூத 
அருவம் பொருளின்மையும் ௮க்குணி ௮ருவம் பொருளுண் 
மையுமாயிருப்பது;பொருளின் றிய௮.ருவபாவழுற்நிருக்கின், 
பொருளா ௮ருவமானது எங்கனம் விளங்குமெனின், 
உருவபாவத்தில் உருவாருவம் எட்டாத காயினும் எட்டுவது 
மூண்டு, எங்ஙனமெனின், ஈனவு கிவு கனவு சுழுத்தி என் 
னும் இர்கான்கவத்தையுள் ஈனவாகிய '. இச்சாக்ரொவத்தைக் 
கண் நாம் உருவபாவமா யிருக்கும்ஞான்று கனவின்கணுள்ள 
உருவாருவபேதம் தோற்றாதாயினும், இந்கனவை விடாத 
ழே. நினைவின் ணுள்ள உருவாருவ பேதம் தோற்றுதல் 
போல், காம் பொருளின் திய ௮ருவபாவம் உற்றுழிப் பொரு 
ளாகிய அருவகிலை தோன்றுமென்பதமற்கு முரணின்றென்க, 

சுழுத்திக்கண் நாம் ௮ருவபாவமாகவேண்டு மென்னுங் 
கருதும் அக்கரு த்திற்கியைந்த முயற்சியுமின் ஜி உருவபாவ 
மாகநின்று முக்கிய ஒழுக்க த்திலிருக்குஞான்றும் அச்சுழுத் இ 
பாவம் தானே வருகின்றது. இக்கனவின்கண் ௮ருவடாவம் 
அதம் வயந்த அபேட்சையும் ௮வ்வபேட்சைக் யை
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முயற்சியு மில்லாதுழி, எங்கனம் ௮ருவபாவம் வாய்க்கும்? 
ஒவ்வோருபிரும் உருவபாவத் தளர்ச்சிக்கு உடன்படவில்லை 
பே யெனின், ழே. குணிப்பொருளை எஞ்ஞான் றெட்டுசன் 
றத? இப்பிறப்பின்சண்ணே யன்றோ அகவேண்டும் ? முற் 
பிறப்பின்கண் எட்டியிருந்தால் இப்பிறப்பின்கண்ஏமாந்திருக்க 
வேண்டுவதின்று, இங்ஙனமே, மேற்பிறப்பின்கண் ஏமாக்து 
போகாததற்கு இப்பிறப்பின் கண்ணே எட்டவேண்டுமே | 
எட்டுதற்கு இவவுருவபாவம் நாளுக்குமாள் சிறுகச் சறுகத் 
தள ரவேண்டுமே!- தளருறெதற்கு எந்.தபரவம் நாளுக்கு நாள் 
முதிரவேண்டும் £ அருவபாவமன்றோ $ இவ்வருவபாவத்தில் 
ஒருவருக்கும் ௮பேட்சையில்லாமை யாதுக்கு ? உருவபோ 
கம் தள.ராதிருக்க வேண்டுமென்பதற் கன்றோ? உருவபாவ 
மும். இப்பாவத்தாலுறும் போகமும் முற்றும் கற்பனைகளா 
யிருக்கின்றமனவே [ கற்பனையாயெ உருவபாவத்தில் கின்று 
சுசப்பசைப் பார்க்கிலும் அ௮ருவபாவத்தில் கின்று சுடப்பது 
மிக்க. ௮ரியசுகமன்றோ? ௮வ்வருவபாவத்தில் கின்.று சுப்ப 
னும் ழே. குணிப்பொருளைக்கண்டு சுகிப்பது எத்துணை ௮ரிப 
சுகமெனப்படும்? இத்துணை 'நயமிருக்க, எங்ஙனம் அருவ 
பாவத்தைவிட்டு ஏமார்திருக்கன்றது? மேலும், காம் உருவ 
பரவமா யிருப்பதற்குத்தானோ மாறுது அடிமைப்பட் டிருக் 
-இன்ற்னம்? இங்கனம் ஏமாந்திருப்பதனால் ௮ருவபாவம் உற் 
ஜிருப்பதற்கு அடிமைப்பட இல்லையாக்கும் | உருவம் ஈத் 
துப்போயின ஞான்றன்றோ நாம் ௮ருவபாவம் உற்றிருத்தந் 
இயையு மெனின், முன்ஞான்று பிருதிவி ௮ண்ட ஆராய்ச் 
சிக்கண், இவ்வண்டமாகிய மகத்.துருவம் அழிந்து போயின 
பின் தால ௮னுச் கூட்டங்களையும், ௮.தன் பின்ஞான்று அத் 
தால அ௮ணுவாராய்ச்சிக்கண், ௮த்தூல் அணுக்கள் அழிந்து 
போயினபின் சூக்கும அணுக்களையும், அதன் பின்ஞான்று 
சூக்கும ௮ணுவாராய்ச்சிச்சண் அச்சூக்கும அணுக்கள் அழி
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ந்து போயினபின் பரமாணுக்களையும் அறிர்தோமாக்கும் ! 
எதனை ஆராய்சன்றோமோ ௮௮ அழிந்துபோ:பின பின்ஞா 
ன்று தான். ௮தன் உபாதானத்தை மாடுவதாக்கும்! மட்பொ 
ரளை சாடுவதற்குக் கடவுருவம் அழிந் துபோகுங்காறும் ௪இர் 
பார்த்.துக்கொண் டிருக்கவேண்டுவதாக்கும்! பொற்பொருளை 

நாடுவதற்குப் பணியுறாவம் அழிந் துபோகுங்காறும் எதிர்பார் 
த்துக் கொண்டிருக்க வேண்டுவதாக்கும் | இங்கனமே காம் 
௮ருவபாவமாதற்கு உருவமாகறெ ௮ண்டாண்ட சராசர உரு 
வங்க எனைத்தும் அழிந்து போருங்காறும் எதிர்பார்த்துக் 
சொண் டிருப்பதாக்கும்| தீபாபாவமே இருளென்றாற் போல 
உருவபாவ ௮பாவமே அருவபாவமாகின்றது இயல்பன்றோ? 
அடையவேண்டிய பயனனைத்தையும் அடைந்தாக வேண்டி. 
யது பிதவி மாறுதற்கு முன்ஞான்றேயாயிருக்க உருவமா நிய 
பின்ஞான்றா அருவபாவ மாதற்கு முயலுவது ? இஃது விந் 
தையினும் விர்தை 1 ஆகலின், இது முறையன்றென்க. 

காம் உருவபாவத்தில் நின்றே மிகவும் வருச்தி முயன்று 
௮ருவபாவமாய் நிற்கின், பிராரத் துவ போகத்தை எங்கனம் 
அனுபவித்துக் கழிக்க்றது ? கூடாதேயெனின், உருவ 
பாவத்திறுள்ள செத்தன்மையில் காம் எந்த பாவமுற்று ழே, 
பிராரத் துவ போகத்தை அனுபவித்துக் கழித்தன ம்? உருவ 
பாவமுற்றே கழித்துக்கொண்டு வந்தோமெனின்,அ௮ச்செவை 
உயிர்ப்போடு ஒருயரமூள்ள மேடைச்கண் டெத்தச் கீழே 
விழுந்துவிடுதற்குத் தீடீரென்று புரட்டிவிட்டஞான். று மன 
நடுக்கமும் அ.தனோடு சேசு நடுக்கமும் ஜஞெரித்தேலு முண் 
டெனப்படுமா? உண்டெனப்படு மெனின், ௮ச்ச.த்் தன்மை 
மாறிய ஞான்றே யன்.றிக் இஞ்சித்தேனும் ௮.த் தன்மை மாரு 
ஞான்றன்று, அச்சிசுத்தன்மை நாளுக்குராள் சிறுகச் சிறுச 
மாறிவருர்கோறும் இச்தசத்தோடு இது நான் இது நானெ
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னப் பழகப்பழக இவ்வுருவபாவம் காளுக்கு நாள் இறுகச் இறு 
கப் பெருவரு மன்மே ? பெருயெவாறு புத்திபூர்வகமாகக் 
குறைந்துகொண்டே வரின், டெ. அருவபாவம் சிறுகச் இறுக 
வளர்ந்து கொண்டேவரும். அங்ஙனம் enna தானும் பிராரதி 
அவப் புசிப்பு ௮வ்வவ்வ்ளர்ச்டுக்குக் தக்கவாறு நடவாதோ? 
இங்கனம் வளர்ந்து நிலைத்தஞான்றும் நடவாதென்பதற் 
கசையமென்னை ? அருவபாவத்தில் உருவதிருட்டியம் ௮ 
அதுவா உன்னுத அமிராதே | எங்கனம் போக்குவரத்துப் 
புடைபெயர்ச்செ னியங்குமெனின், கனவிற்சழுத்தி யென் 
னும் ஜரனுபவகிலை யாதுக்கிறுக்கின்றது? அதாவது, சாக்ரெ 
சுழுத்தியென்க, ௮ச்சுழுச்தி இருமை யடையன, அவை 
தனதகத்தும் புறத்தும் கயிற்றரவு முதீலியன போத் 
காணப்படுவனவாகிய- ௪வேசுர சக் கற்பனைகளைச் இன்மாத் 
தரமாக, அதாவது தற்பிரகாசமாக அகுமாறு கரைத்துக் 
கொண்டே, இறத்தல் பிறத்தல் முதலிய பிராரத். துவ சன்ம 
sos புசிக்கும்ஞான்று, இவ்வுலகானுபவம் முழுவதும் 
சாக்கிர அவத்தையா யிருக்குமா? அன்றிச் சுமுத்தி ௮வத் 
தையா யிருக்குமா ? அவ்வனுபூதியில் முழுதும் சாக்செ ௮வ 
திதையாகவே இருக்குமெனின், ௮ஃது மனோவிகற்ப மெனப் 
படுமே! முழுதும் எழுத்தி ௮வதிதையா யிருக்குமெனின்; 
அஃது ஒன்றுர் தோன்றாத மக்னெ மெனப்பமிமே! இங்கன 
மிருப்பதால், ௮ஃது எந்த கிலையதெனப்படுமெனின், சகல 
கற்பனைகளுக் தோரற்றியுக் தோற்றாதுமா யிருக்கும் நிலைய 

தசெனப்படுமென்க. என்னை? 

கைவல்லீய நவநீதம், 

“கற்பனை வந்த வாறு சாட்டினோங் கரண்ப வெல்லாஞ் 

சொற்பனம் பேர்ல வெண்ணித் தணிந்சவன் ஞானி யாவான்." 
் ் ் என்றும், 
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தத்துவராயர்' பாடுதுறை-. 

போதத்தை யுணராதே பொல்லாத மாயையால் 
பேச்சை யுணர்க்சோமென் oe SUH 
பேதமும் பிரமமென் நந்தீபற,” என்றம், 

((சோற்றா வாகத் துணிந்தது ரெங்களூர் 
சோசகமோ சங்க நெந்சவு ரெங்களூ 
மாற்ற லுடையார்ச் கடைந்தஜ் ரெங்க 
சானந்ச மாயே யிருக்குமூ செக்கர்.” 

என்றும் இருப்பதனாற்காண்க. மே மற்றொரு ஈனவிற்ஈமு தீதி 
பாவது, எத்த நிலை கானெனப்படுகின்பதோ அச்ச நிவை 
இ௮௫ ரான் இதரிகானெனப் பலகற்பமுன் சுண்டுகண் டின்புறு 
SOG, HU GSTS திரய கற்பனாபாவங்கள் கடந்து, எ.து நான் 
௭௫ நாளென மேலே தன்னை மோக்க்கொண் டிருக்கும் 
அப்பியாசத்தில், முன்ஞான்று தான் களையப்பட்ட Hus 
தாத்திரய பாவங்கள் கான் எனது கான் எனது என முன் 
போலவே வந்து வந்து தாக்குக்ே தானும், அவைகள் நான் 
எனது ௮ன்றெனத் தடுத்துக்கொண்டே அககோக்கிற்பழகு 
ஞான்றுள்ள ௮வவவசர நிலை முழுவதும் சுமுச்தியெனப் 
படுமா? அன்றிச் சாக்செமெனப்படுமா 2 சுழுத்தியெனப்படு 
மெனின், சாச்கிரசொப்பனக் கற்பனைகள் 0ே தான்றாதிருக்க 
வேண்டுமே ! சாக்காமெனப் படுமெனின், அ௮ககோக்க மில்லா 
இருக்கவேண்டுமே ! இரண்டுமா யிருக்கின்றசெனின், : அது 
தான் சாக்ரெ சுழுத்தி யெனப்படல.து டை. சுழுத்தி ஞான 
அபவத்திலுளளதும், இச்சுமுத்தி அஞ்ஞானுபவத் திலுள்ள அமாமென்க, இச்சுழுத்திச் குசா.ரணம:-- 

சசிவர்னபோதம். 
*'வினவிற் பாதீ்சையறி வறச கலச்சைப்லன் 

வினைமாறியே . a 7
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sarals saps Oitm afar Gurgumsep 
நலனாசவே.”*' 

எனச் கூறியவாற்றாற் காண்ச, 

இஃதிங்கனமிருக்க, காம் அருவபர்வமாகப் பழகிக்கொ'் 
ண்டுவருதல் FIPS /யெனப்படுமா? அன் நிச் சாக்கொமெனப் 
படுமா ? இரண்டுமன்றெனின், இவ்விரண்டையுமன் றி வேறு 
எந்த நிலையதெனப்படும் ? வேறின்றாகலின், சாக்ரெ சுமுத்தி 
யெனப்படுமன்றோ ? படுவதால், காம் அருவபாவ மாதற்குப் 
பழகவேண்டுமே | ஆங்காங்கும் நான் நானென்பதற்குச் சொ 
ந்த நிலை உருவமா? அன்றி அருவமா ் உருவமும் ஈம்மாலறி 
ய.ப்பவெது அருவமும் ஈம்மாலறியப்படுவத, இதனால்,இவ்விர 
ண்டும் சடப்பொரு ளென்பகற்கு விருத்தமென்னை? அன்றி 

யும், இவ்விரண்டும் இங்கனமாயிலும், இவற்றுள் எது மெய் 
ம்மை யெனப்படுவ௫? எது பொய்ம்மை யெனப்படுவது 9 
உருவம் மெய்ம்மை யெனப்படுவசெனின், ௮ருவமாயெ இப் 
பூதவெளிக்கு .வேறிடத்ததாயும், இவ்வெளியைச் தன்பால் 
தான் ஏலாததாயும் இஞ்க்கட்டுமே | எற்பதனால் விருத்சமெ 
ன்னையெனின், அகம்புறமேலாத ஓர் நிறைவில் இருப்பது 
பொருளாகுமா ? அகாதன்னோ 7 ஆகாததால், அது தோற்றல் 
மாத்திரக் கர்பனையென்பதற்கு முரணென்னை? இன் ருகலின், 
அருவப்பொருள் இவ்வுருவத்திற்கு எதார்.த் சமன்றோ 1 இம் 
கனம் எதார்த்தமாயிலும், நானென்பதற்குப் பொருளா? 
அல்லவே | இரண்டும் கானென்ப தல்லாஅழி, இவவிரண்டிற் 
கும் ராம் வேறுபட் டி ருக்கவேண்டு மன்றோ? இங்கனமிருக்க, 
காம் உருவபாவமா யிருப்பானேன் ? இருப்பதால், அருவபாவ 
மாயும் நாமிருக்கின் இடுச்கணென்னை ? தாபத்திரயாக்னி 
தகத்தல் உருவபாவத்திலேயா ? ன்றி ௮ருவபாவ த்தி 
லேயா? அருவபாவத்தில் யாகோரிடுக்கனும் இல்லையே |
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இங்களனமிருக்க, நாம் யோசிக்காதிருப்பெ தன்னை? நாம் HT 

வலப்படுவானேன்? உருவபாவமாகவே நின்று கேசரி பூசாரி 
முதலிய முத்திரை நெறிக்கண் சென்ன அங்குள்ள இன்பத் 
தை நகர்த்து Herbs பதைப்பற் நிருக்கலாமேயெனின், 

. அம்முத்திரைகளிற் சென்று பதைப்பற விருக்கனும், ௮ம் 
நிலை களையுஞான்று; ளைக்கறி சமைத்தாயிற்று பெண்ணே? 
என ௮க்€ரைக்கறிபாவம் வந்துற்றுற்போல, கானென்பதற்” 
குப் பாவம் யாதெனப்படும் £? இவ்வுருவபாவமன்றித் தற் 
பாலமென்பது கஞ்சித்தேனுமுண்டா ? இல்லையே | தற்பாவு 
மாவது : 

தத்துவராயர் பாடுதுறை. 

போகாத மாயையைப் போக்கிட era gid 
புண்ணிய பாவம் புறத் திட லாவது 

மாகா சழியா திருந்கிட லாவ 
மறிவே வடி.வா யிருந்இிடி னல்லவோ." 

ள்ன்றருளிய போதமாமென்க, 

ழெ முத்திரை நெறிகளிற்சென்று பதைப்பத்றிருப்பது 
தற்பாவமென்பது கஞ்சித்அமின் நி முன்போலவே -மீண்டும் 
உருவபாவமாக வருவதற்கா 1? அவை தக்க நெறிகளல்லவே 1 
அவ்வனுபூதி திடத்தால், இவ்வுருவபாவமா தத்குச் கூடுமோ 
வெனின், அ௱்நிலை கலைந்து வக்துழி எந்தபாவமுற் nae csr 
றது? அவ்வனுபூதிபாவ முற்றிருக்கின்்றதெனின், தீற்பாவ 
மென்பது அந்தச் சகானுபூதியா? ௮ன்றி இந்த உருவானு 
பூதியா$,அச்சுகானுபூதிதா னெனின், அச்சுகானுபூதி தன் 
ணன த்தவிர இன்றெனவருமே ! வருவதால் இவவுருவானுபூதி 
தன்னைத்தவிர உண்டெளவருமே | சாளென்பஅ மெய்யுணர் 
வ்ன்றோ ? மெய்யுணர்வாயின்,
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சசிவர்ன போதம், 
*மெய்ம்மையறி வல்லதமில் வேறறிவ தெல்லாம் 
தீம்மையறி யும்மறிவ தேயறிவு தானே.” 

என்.றிருக்கின்ற தால், தனக்கு அகம்புறமுளதுபோ லிருப் 
பவந்றுள், காணப்படுவன அனைத்தும் கற்பனக ளாகவேண் 
Sin! அங்கனமானாலன்ஹோ ? தான் மெய்யுணர் வென்றதழ். 

கும் தற்போதமென்ற ற்கு மியையும்! இங்கன மியைவதால், 
டை. சுகபாவ அனுபூதி யென்றும், இவ்வுருவபாவ அனு 
பூதி யென்றதும் கற்பனைக ளெனப்படுமே | படாதெனின், 
இவவுருவபாவத்தையன் றி அகம்புறமிருக்கட்டும், இவ்வுருவ 
பாவமே முழுக்கற்பனையாயின், இவற்றால் வர்திருக்கும் ௮௧ம் 
புறமிரண்டும் கற்பனைச ளெனப்படாவோ? இவ்வகம்புறக் 
கற்பனைகளிற் காணப்படுவனவாயெ சர்வமும் கற்பனைகளன் 
ஜோ? ஆகலின், காமருபங்களையேலும்.கற்பனைகளென ஞாயம் 
சோத்னை பொருத்த முகத்தா லாராய்ந்து தெளிந்த ௮த்தெ 
ளிவினால், அகமுககெறிக்கண் சென்று ௮லுபூஇப்பட்டு, பின் 
ஞான்று ௮வ்வனுபூதி கலைந்து புறமுகநெறிக்கண் வந்துழி, 
இவ்வுருவடாவ மாதற்கியையமோ ? அங்ஙனம் கற்பனைகளெ 
னத் தெளியாது சத்தெனக் கொண்டிருக்கி, டை. ௮ னுபூதி 
கலைந்த ஞான்று, தான் எந்தபாவமா யிருத்தற் இயையும் ? 
முன்போல உருவபாவமா யிருத்தற் சையுமன்றோ ? உருவ 
பாவத்தில் பழகி வர்.சதுபோல் அருவபாவத்தில் பலஞான் 
௮ம் பழகப்: பின்ஞான்று ௮னுபூஇப்படின், Hay gH) 
கலைந்தஞான்று தான் எப்பாவ முற்றிருத்தற் இயையும் ? 
அவ்வருவபாவமாக வன்றோ இருத்தற் இயையும்? அவ்வருவ 
பாவமும் கற்பனையென நன்கு ஆராய்ந்து தெளிந்து ௮சகெறி . 
க்கண் அனுபூஇப்படின், மீண்டும் ௮ஃது கலைந்த 'ஞான்று 
எப்பாவ முற்றிருத்தற் இயையும் ? உருவபாவமும் உருவா 
குவபரவமும் ௮ருவபாவமும் யாவுங்கற்பனைகளென ச் தெனளிக்
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திருக்கின்ற தால், சற்பாவமா யிருத்தற்' செையுமே! ! மூன் 

ஞான்று இவவுருவபாவம், 

வைராக்கிய சதகம், 

ஏபொன்னை we 376) PaouyeoeiA ,திடின்வெறும் 
புழுமலச் கூடல்லாற் 

பின்னை யுண்டுகொல் கண்டுரீ மயங்குதல் 
பிராந்தி.” 

என் தருளிய படி இதன்கண் முற்றும் விரக்தியுற்று ழே முத் 

திரைகளில் நீடி.த்தழுந்திபிருக்கினும் ௮௪ முத்திரை ௮னு 
பலமானது, 

தத்துவராயர் பாடுதுறை, 

:அறிவிட் டறியாமைப் போக்குழமூ செங்களு 
சன்னிய மொன்றுமி லாதவூ செங்களூர் 
குறியிட்டி சென்னவொண் ணாதஷ செல்களூர் 
கோசங்க சேந்துங் குலைந்தவூ செங்களூர்,"' 

என் fi றருளியபடி கெளிந்திருக்கும் அனுபவமா ? அல்லவே ! 

மீண்டும், இப்புறமுக கெறிக்கண்வந்தும் அவ்வகமுசககெறிக்க 
ணுள்ள சுகபோதை வசப்பட் gh FBO இவவுருவபா 

(வம் குன்றியிருப்பது மாத்திரே மயன்தி, உருவபாவம் போ 
யினதன்று, எங்ஙனமெனின், சர்வமும்- அதாவது €வேசுச 
சகத்தனைத்தும், தன்பால் ஆரோபிதமா யெழுந்த விஸ் 
மரணையாயெ சங்கற்பத்தைச் சதுாஞான்றும் மித்தையென 
ஆராய்ந்து தேர்ச்சதுண்டா | ? இல்லையே ! தேர்ந்திருக்காலன் 
மோ இம்மித்தைச் சொருபங்க எனைத்தும் எதற்குக் காணப் 
படுகன்றனவென ௮ம்முதலை ஆராயவேண்டி வரும் | வரின், 

பின்ஞான்.று நானென்னும் அகம்பொருளையன் றி இன்றென 

வரும், அதன் பின்ஞாீன் று, எ.து கான் எது கானென எட் 
டூப் பழகும் பரோட்சுக்யொனம் நாளுக்கு நாள் முதிர்ந்து
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வருமன்றோ? அது மூதிரமுதிர ஜடிகில் அவ்வகம்பொருள் 

அ௮பசோட்சானுபலப் பமமென்றோ ? அ௮ங்கனர் தெவிர்தபின் 

ஞான்று, 

தத்துலராயர் பாடூதுறை. 

அன்னிய மில்லையென் நாதேடா காள 
மானந்ச மானோமென் தாதேடா காளந் 
அன்னுசுட சேயென் தாசேடா காளஞ் 
சோதியுட் சோதியென் நூதேடா காளம்.” 

என்கிற இத்திடபாவம் அவ்வனுபூதியில் எழுமன்றோ? இன் 
கனமிருக்க, ழே. முத்திரையாக அனுபவத்திற் குன் திமிரு 
ந்தால் அகம்புறமிறர்து தானே தானாக நிலைக்கச்செய்யுமோ? 
எச்சாத்திரம் HA guid og saith புரியிலும் எய் தீவேண்டிய 
பயன் யாதெனின், மனமென்பது அயல் இன்றெனத் தான் 
அலைவத்திருத்ததும், பின்ஞான்று சகலகேவல சஞ்சலமணு 
கா திருத்தலும், ௮தன் பின்ஞான் அுள்ளக்களிப்புக் சணமு 
மாருதிருத்த லும், சற்றில் அயலாகாது தானேதானா யிருத் 
கீலுமாமென்க, இச்சஅர்விதானுபலங்களும் மனசாசத்துக்கு 
ஏதுக்க ளெனப்படும், அர்த சாசம் இருமையன: அவை,முன் 
ஞான்று சொருபராசமும், பின்ஞான்று அருவகாசமுமாம். 
செ ரருபகரசமரவது; சீவேசரசகத் கற்பனைகளை த் தீற்பிரகாச 
மாகச் கரைத்தல், அருவராசமாவது : அவை கரைந்தது என் 
கிறவாசனையும் அவ்வனுபூதியில் சிறுகச்றுகக்் கானே நழுவி 
விடு சலென்க, 

இதுகிற்க, ழே. முத்திரைகளாகியஅனுபவங்களானவை, 
மனமென்பது நிலையுருது மீண்டு மீண்டும் விடயாகாரமாத 
ற்கு, ஆங்கு ஒடுங்கியிருத் தற் கியைம்தனவேயன் றி,டி. மன் 
௩௪ முதலியனவாகிய: சதுர்விதா லுபவங்களுச் Banu ser 
ஷில்ல்வே! இச்சதுர்விதானுபலங்களஞம் வாய்த்தற் கியைக்ச
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அத்திபாரம் யாதெனின், வெளியாகிய அருவ பாவமாமெ 
ன்க. இவ்வருவபாவமானது நாளுக்குராள் முதிர முதிர டே. 
குணிப்பொருளை பெட்டிப்பிடித் அப் பின்ஞான்௮ு௮.துவாதற் 
சயையு மாகலின், தானல்லாத உருவத்தைச் தானெனப் 
பாவப்பட் டி.ருச்தல்போல், சானல்லாச இவ்வறாவத்தைத் 
தானெனப் பாவப்பட் டி.ருத்சற்குச் சைப்பென்னை? இன்றாக 
லின், அருவபாவமாதற்கு காமரூப பேதங்களைக் சணமு, 
மாறாது கலைக்குங்காறும் கலைதீதலையும் முடிவில் கரைக்க 
ஞான்று கரைத்தலையும் செய்யவேண்டி அவசியமா 
மென்க. உருவபாவத்தைக் கலைதீதலாவது-7துர்ப்பூத கற்ப 
னாபாவங்களுள் ஒவ்வொன்றும் ஒன்றன்கூட்டமாகவும் பல 

வின் ஈட்டமாசவும் சேர்ர்திருக்கும் சேர்க்கை எ.துகாறுமோ 
அதுகாறும் கலைத்துக்கொண்டே யிருத்தலும், சரைத்தலா 
வது-கலைவுக்டெமின்றிச் சோற்றல் மாத்திர பாவமாயிருக்கு 
ஞான்௮ அத்தோற்றங்கட்கு உபாதான கரரணமா யாக்குச 
அமென்க, என்னை? 

பிரத்தியட்சானுபூதி வீளை க்கம். 

**உழைப்பின் வசையறி யரசய லென்ப ௬லக,சனை 
உழைப்பு சன,த.றி யாமை கெடுச்இடற் குத்றசெயல் 
உழைப்பெ.து வென்னி லுலகணு வரச்கி யுலைவதறல் (அம், 
உழைப்பெது காறெனித் ருனாகு மட்டென் றுணறாமினே.'” என் 

*உருவள வாத்தனைக் காணு மளவு மேலகுருவாம் 
உருவள வாத்தனைக் காணு மளவ முலகுண்மைபரம் 
உருவள வாத்தனைக் காணு மளவு முறவுளவாம் 
உருவள வல்லவென் நுன்ன வெயவையு மொழிந இடுமே "என்றம், 

“அருவாச் தனையுன்ன வங்குட றோன்று மடி.க்கடிக்கு 
அருவாச் சனையுன்னி யத்றா செவரச மல்லலற்ரூர் 
அருவாச் தனையுனும் வல்லா ரிலையெங்கு மாய்ந் இடுங்கால் 
௮ருவோ சடமசச் தரகர, தனதரு வற்பமுமே,"” என்றம்



8-வது அருவபாவ ஆராய்ச்சி விளக்கம். 201 
  

உபநிடதம். 
**ஐயமின்திச் தெய்வவுருச் தியானித்தா ல.தலா 

உ மருவுருவைச் தியானித்சா லட்டமூர்த் இயுமாம் 
பொய்யையிரண் டையுக்தவிரந் து சானா? யீருந்தாற் 

பூரணமாஞ் சவனெ.இிற் பொருக்துமது வாமான் 
மையலுறு மனம்விடயச் தாசையுற்றே யதவாய் 

உ மரணசன ஸமும்விளைக்ச வாறசென்றே யுணர்க்து 
மெய்யறிவே தானாசப் பரவித்தா லதுவா [அம், 

விளங்குவர்யா வருஞ்செனியா வீட்டையுமெய் தவே"? என் 
கைவல்லிய நவநீதம். 

“சடம சரய தியானமெய் யாகிய 
சர்லமு,ச் இியைகல்குக் 

,தஅிடம சானதெப் படியெனி லவசவர் 
தியானமே பிறப்பாகு 

மூடல மாசையாற் நியாணிக்கற் நியானித்த 
வுடல்களா குவர்மைந்தா 

கொடர்ப வங்செட.ச் சொருபமே தியானிககற் 
சொருபமா குூலாமெய்யே,”” 

என்றுங் கூறியவாத்ரு£ற் காண்க, இதுகாறும் கூறிப்போர் த 
தனால், எவரெவர் எதை எதை விடா இந்திக்தெருர்களோ 
அவரவர் ௮து ௮௮ பாவமுத் திருப்பாக ளென்பதாம். இவ 
ற்.றில் ஐயம் உளதேல், ஈனவின்சகண் நாம் எது எதுவாகச் சிர் 
தனையால் பாவப்பட்டு வருகின்றனமோ அது அதுவாக கிளை 
வின்சண்ணும் கனவின் கண்ணும் தோற்றிக்கொண்டு வருவ 
தேே பாதுமானசான்றென்க,அன்தியும்எஞ்ஞான்.றம் உருவ 
பாவத்திலுள்ள மாரு ச ௮ல்லலைபயும் அருவபாவத்திலுளள 
மாருத அமைதியையும் குறிப்பித்து மிருக்கன்றதென்க. 

எட்டாவது 
அருவபாவ ஆராய்ச்சி விளக்கம் முற்றிற்று, 

லைனை உ



ஒன்பதாவது 

மண்முதலிய சஅர்ப்பூத குணிப்பொருள் 

ஆராய்ச்சி விளக்கம். 

  

வேண்பா. 

இந்தவா“ராய்ச்சியின்ச ணிச்ச தர்பூ சச்குணிதா 
னந்தமிலாச் சிம்பொருளென் ரூகயே--யெந்தவிதத 

தும்முழைத் துக் சாணிலது சொல்லற் கெளிதன்றே 
ஈம்பிக்கை யல்வத.து நான். 

பிராரத் துவத்தை நுகர்ந்து கழித் து வகுறெதற்கு உருவ 

பாவம் எய்தியிருப்பதுபோல் ஷே. பரமாணு ஆராய்ச்சிக் 
கண் தேர்ர்த மட்குணியை எட்டெதற்கு, இவ்வுறாவபாவம் 
சாமானியம் அகுமாறு செய்து வபாவம் விசேடமுறி 

நிருக்கனும், டே. குணிப்பொருள் ers gio ஏட்டுதற் 

கியையாது முற்றும் சூனியமாக இலட்சியப்படுகின்றதே ? 

இங்களம்விளங்கும் சூனிய,த துவர் சானோழேை குணிப்பொரு 

ளென்பதெனின், விளங்குமிச் சூனியமானது முன்ஞான்று 

மகத்சணுப் பேதங்களை ஆராய்ந்து வரத முடிவின்கண்ணா ? 
௮ன்றி ஆராய்தற்கு முதற்கண்ணா ? ஆராய்ந்த முடிவின் 
கண்ணேயெனின், ௮ம்முடிவின்சண் சூனியமாகச் தோற்று 
ag gondii. மகத்தணுப் பேதங்களாகிய உருவல் 
களா? அன்றி மற்றொன்றென்பதா ? உருவமன்று, மற் 
பரன்றாகிய இச்சூனியஈ்தானெனின், இச்ஞ்னியமாகிய ௮௬ 
வம் முன்ஞான் றிருந்தே அம்முடிவின்கண் தோற்றுவதா £ 
அன்றி நூதனமாக உண்டாடத் தோற்றுவதா 1. நாசனமாக
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உண்டாகியதன்௮, முன்ஞான் நி ருந்தசே தோற்றியதெ 
னின், ௮ஃது ஆராய்ச்சிக்கு முன்ஞான்௮ு தோற்றுததென் 
னை ? உருவ பேதங்களால் மறைர்திருந்ததெனின், ஆராய் 
தற்கு முன்ஞான்று உருவமாகத் தோற்றியது யாது * இவ் 
வருவர். சானெனின், இவ்வுருவம் முன்ஞான் திருந்து தோற் 
தியுதா? அன்றி நாகனமாக உண்டாூத் Caro Su sn? 

“முன்ஞான் றிருந்தே சோற்றியதெனின், இவ்வுருவம் ஆராய் 
ச்சி முடிவின்கண் தோற்றுததென்னை ? ௮ருவத்தால் மறைக் 
திருந்ததெனின், இவற்றால் அருவமும் உருவமும் இருப் 
பாயிற்.று, 

அங்ஙனம் இருப்பாயின், அராப்ச்சிக்கண் காரணகாரிய 
அிக்குப் பேதங்களாகச் இதைந்துபோவது யாது 1 உருவம் 

சுதைந்துபோகாவிடின், ௮ருவமாய்த் தோற்றுமா? தீபாபா 
வமே இருளென்றாற்போல, உருவபாவமே அ௮ருவமாகிய 
தோற்றமன்றோ ? ௮ன்றெனின், உருவமஜானது கா.ரணகாரிய 
பேதங்களாய்ச் சதைக் போவானேன் ? அ௮ங்கனம் இதை 
ந்த தைவே அருவ இலட்சிய மென்பதற்கு மூரணென்னை , 
யென்க, ஆராய்சசிக்கண், உருவராசமே ௮ருவ இலட்யெ 
மாயின், ௮வவாராய்ச்சி இன்மைக்கண், அருவசாசமே உருவ 
இலட்சியமாக வேண்டுமேயெனின், ஆராய்ச்சிக்கண் அவ 
மாயும் ௮வவாராய்ச்சி இன்மைக்கண் உருவமாயும் தோற்று 

வது யாதெனப்படும் ? ஆராய்ச்சிக்கண் உருவத் தேய்வே 
அருவமாவதால், அ௮ருவத்திரிபே உருவமென்பதாயிற்று, 
அருவம் உருவமாகத் திரிந்து காண்பது எங்கனமெனின், 
உருவம் அருவமாய்த் தேய்வானேன் $? அருவமாகிய ௮க் 
இனியானது உபாதி ச௫தத்தால் வெப்பு உட்டினைம் பிர 
காசமாக உருவப்பட்டதனாலன்றோ?? மீண்டும் அபபேதங் 
எள் மாகி ௮ருவமாடின்றன, அதும$பால், ஆராய்ச்ச்சண்
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தோப்பட்ட ௮ருவமே தன்பாலுள்ள ஓர் விர்த் தியினாலே 

உருவபேதங்களாய்த் திரிந்தமையால், மீண்டும் இவவுருவ 

பேதங்கள் ௮ருவமாகத் தேய்கின்றன. இவற்றால் ௮ருவமே 

உருவமாயும் உருவமே அருவமாயும் இருக்கின்ததென் 

ரயிற்.று, ஆகவே, ராய் தலினாலும் ஆராய்த லின்மையின 

அம் மாறி மாறித் தோற்றுவன அருவமும் உருவருமா$ 
௮ன் றி வேறொன்றா? அருவமும் உருவமுமேயெனின், ஆரஈ 

ப்க்தவர்க்கு உருவம் ௮ருவமாய்த் தோன் நியஞான்று அவ் 
வருவம் இல்லாததுபோல், ஆராயாதார்க்கும் அவவுருஉம் 

இல்லாதிருக்கவேண்டுமன்றோ? இருக்கின்றதே! ஆகலின், ஆரா 
ய்ந்தவர்க்கு முடிவில் ௮ருவமாகத் தோற்றுவது யாது? உருவ 
மென்பதஉலவே | இங்கனமே, ஆராயாதார்க்கு ௮ருவம் 
உருவமாய்த் தோன்றியஞான் று அவவருவம் இல்லாதது 

போல், ஆராய்ந்தவர்க்கும் ௮வ்வருவம் இல்லா திருக்கவேண்டு 
மன்றோ? இருக்கின்றதே ஆகலின், ஆராயாதார்க்கு முத 

லில் உருவமாகத் தோற்௮வதுயாது? ௮அருவமென்பதல்லவேி 
ஆராய்ந்தவர்க்கு உருவழும் அராயிீ£ தார்க்கு ௮ருவமுமின் 

, தெனினும், அவ்வுருவாருவமாக மாறிமாறித் தோற்.றுவது 

யாது? அன்றியும், உருவமென்பதும் அருவமென்பதும் சட 
பேதங்களா? அன்றிச் சத்துப்பேதங்களா? இரண்டும் தரி 
சியங்களாகலில், உடமென்பதாமெனின், இவ்விருசடமும் தம் 
மையும் மற்றொன்றையும் அறியாதே ! மற்றொன்றாவ.து-இவ 
வீருசடங்களையும் இடைவிடாதறிந்துகொண் டிருக்கும் காமா 
இற அறிவெனப்படுவது, ழே. ஆராய்ச்சிக்கண்ணும் ௮ஃது 
இன்மைக்கண்ணும் உருவாருவமாக மாறிமாறித் தோற்று 
வது காமென்பதா? அன்றி வேறென்பதா? வேறென்பது 
ஷே சடமாகிய உருவாருவ பேதங்க ளென்ப்படுவன, ஆக 
லின், மாதித் தோற்றது இவைகளன்று, காமென்பா மெ 
னின், காம் உருவபேதக்களாக மாநினமாயின், அவ்வுருவ
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பேதம் யாருக்குத் தோற்றுச்ெறது ? அன்றி நாம் அருவ 
மாக மாறினமாயின் அவ்வருவம் யாருக்குக் தோதறுகன் 
2௪7 இவ்கிரு தோற்றங்களையும் இருந்தபடி. இருந்தறிகன் 
றது சாமாயிருக்க, இங்கனம் மாறி மாறித் தோற்றுவது 
காமெனப்பமோ? படாதே? Crp ப.ரமானுக்களுக்கு முக 
லாகிய குணிப்பொருளை எட்டாவிஉனும், இங்கனம் மாறி 
ஜாறித் தோற்றுனெற இந்த ரகசியத்தையேலும் எட்டித் 
தெளியவேண்மென்றோ? காம் மு.ர்பொழு.து அக்குணியாகிய 
பொருள் எது ௪௮ என்றெட்டும் அப்பியாசத்தைக் கணமும்" 
விடாதிருக்கன், அவ்வப்பியாசமானது முதிரமுதிரப் பித் 

் பொழுது அர்ரினைவெழுச்சியும் அஃது ஒடுக்குத ஓமாகிற' 
இரு புடைபெயர்ச்சிகளும் கலைகாட்டுமா? அவைகள் தலை 
காட்டாதொழிய நிலைத்திருக்கும் நிலைமையன்றோ உண்மை 
வெளிப்படுதற் யைச் த கிட்டையெனப்படுவது, ௮ங்கண 

: பசிய நிட்டை முதிரு முதர்ச்சயினாலன்றோ மாறிமாறித் 
தோற்றுவது யாசென்றெ இவ்வரிய சந்ேசசமகன்று பின் 
ஞான்று அயலின்றித் சானாயிருத்தத் இயையும், இச்சக்தே 
-கத்தைப்போன்ற வேறு சர்தேகமும் உண்டா ? -இச்சச் 
தேகம் ஒப்புயர்வற்ற சாகின்றதே் ? இவ்வரிய சந்தேக மிருப் 
பஅபத்றியும் காம் உயர்திணையுற் நிருப்பது பற்றியுமன்றோ, 

“ஐயத்தி னீங்கித் தெளிந்தார்க்கு வையத் இன் 
வான ஈணிய துடைத்து.” 

எனக் இருக்காள் மகாவாக்கியம் பிறந்திருக்கன்.றத. இச்சம் 
தேகம் தெலித்ற்சிெைையாவிடின், இவ்வாக்பெப்பெரும்பயளை 
இறந்துவிடவேண்டுவதுமன்.றி இவ்வாக்கயெமும் எங்கனம் 
மணம்பெ.றும் ?' நிராசையின்றேல் தெய்வமுண்டோ -,என் 
தருளிய சாயுமானவாது கருத்து யாதெனின், ௮கம்புற 'மீரி 
த்தும் அயலென்பது முற்றுப் கற்பனைகளென ஆராய்ந்து



20௦ அகம்புற் ஆராய்ச்சி விளக்கம், 
  _ ஆ ~ eter a 

தெளிர்த தெளிவே நிராசை யெனவும், அஈிிராசையே 
தெய்வமெனக் கூறியது eee தெய்வம அணி 
மைக்கெல்லாம் மிக்க ௮ணிமையுற்றிருத்த அத என 
வே, அபலின்றென்னும் நிராசையே வோனுபூதிவிளக்க 
மென்பதாம், 

இதுவன் றி, மனோநிக்கரசமே உபசாந்த கிலையெனச் 
கூறிய வா௫ிட்டக்கவியின் அபிப்பிராயம்போல, சந்தேச நிச் 
ரகத் தெளிவே மெய்யுணர் வென்பதாமென்க, அன் .தியும், 
௮க்குறள் மகாவாக்யெமே, 

“ors giaret முள்ள துணரி னொருதலையாப் 

பேர்த்துள்ள் வேண்டா பிறப்பு.” 

எனவும் அதந்திருக்கின்றனு. மக்சளியாக்சையைப் பெற்றும் 
ee பாருசென்றுணர்ந்து வாளாபோகாது இவ்வுழைப் 
புக்கு இயையவேண்டுமன்மே ? கம்மா அம் பிறரா ஜும் நாம் 
உயாவு உருதிருக்கின் இவ்வரிய உழைப்பு நாம் எய்தமேேண் 
டுவதின்று. ௮ங்கனம் உயர்வுற் றிருக்கின்றசால், 

(தூக்சப் பலவோன் றுயாம்போற் ரூனிருஈ த 
மீச்கொ ஞயாவிழிவு வேண்டற்க,” 

சான்றருளிய உத்தமவாத நூலின்படி கின்று உழைக்கவேண் 
டுமே! அன்தியும், 

வாசிட்டம், 

உலகெ.து காமாரென்ன வுற்றுரின் அணருமட்டும் 
கலகீமா பிறவிமோகவ் கங்குல்போன் மூடிரிற்கு 
மலூலொ வுலகும்யாரு? மழிவில்சிற் சேர தியன்றோ 
சலனமில் கண்ணாற்கண்டோர் ௪,ச.தவ சிலைமைகண்டோர.” 

-



9-வது மண்முதலிய சதர்ட்பூத குணிப்போருள் ஆராய்ச்சி 507] 
என்றருளியதில், உல்கென்பது இரிசியம் காமென்பஅ இரு 

க்கு, இத்திரிசிபம் மூவகை.பின:-- அவை, உருவமெனீவும் 
அருவமெனவும் ௨ வாருவமெனவுமாம். இம்சூன்றும் நிலை 
யாஅ மாறிமாறித் தோன்றும் அனுபவமுடையவைபோ லிரு 
க்கின்றன, திருக்கு இங்கனர் தோஷ்றும் அம்கன் நினையும் 
அளீவப்பாவமாக நின்றுணார். துகொண் டிருப்பது, இத்திருக் 
'குத் திரிய மிரண்டும், ஏகமேவாத்வைத நிலைமையா 
சொப்பிரகாசத்தின் பிரதிபலன மாகின்றன. என்னை?**௮.ச்.த 
வித் வத்துவைச் சொப்பிரகாசத் சனியை”? என்னார் தாயு 
மானவர். இவ்வுளவு தெரியாது ஷே திரிசியங்களில் சதர்ப் 
பூதாம்௪ பரமாணுக்களை மாத்திரம் பொருளெனக் கொண்ட 
னர் நாத்திகர். ௮2 சதுட்டய த்தோடு அவைகளூக் காதா 
ரத் தவமாகய ' அறுவத்தையும் ஒடை, திருக்கையும் பொரு 
ளாகச் கொண்டனர் ஆத்திகர், ௮ங்கனம் இவ்வா வினையும் 
ஒப்புக்கொண்டதிலும், திருக்கு,இரண்டெனவும், அவ்விரண் 
டூல் ஒன்று ஏகமெனவும், மற்றொன்று கோடிக் சகணக்கென்ப 
தன் ஜிப் பலகோடிக் கணக்குக்கும் மிஞ்சியடு சனவும் கொண் 
டனர், பே. உளவு தெரிந்து ப௫ர்முககோக்கால் திருக்குச் 
திரிசிய மிரண்டெனவும், பின்ஞான் ௮ அக்தர்முககோக்கால் 
இரண்டென்பதின்றி, அத்திருக்கை ஏகமேவாத்வை,சமென் 
லும் கொண்டனர் ௮ த்துவிதிகள். இவர்கள் Gunmen Ama, 
காம் ஷே. சர்சேகத்தைப்பற்றி இன்னும் சற்தா௫க்குதும், 
எங்கனமெனின், இர்த நாமரூபங்களை முன்னர் ஆராய்ர்த " ஞான்று முடிகிற் சூனிபமாகத் தோற்றுவானேன் P ரூஷிய 
மென்பது ஓர் முதலல்லவே! நாமரூபங்களே முதலல்லவெ 
னின், சூனியமா ஓர் முதலெனப்படவ௫ ? இஃ, னம் 
நிற்க, ழே. ஆராய்ச்சியின்மையில் நாமரூபங்களாகத் Carp 
றிக்கொண் டிருப்பது யான$ தோற்றுவதினும் இவைகள் 
இருந்து தோற்றுவதா ? அன்றி இல்லாதிருர்தே சோற்றல்
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மாத்தாரமாகத் தோற்றுவதா ? இருந்தே தோற்றுகின்றன 

Geshe, ஆராய்தலில் கா.ரணகாரியம் காரணகாரியங்களா 

ய்ப் போகவேண்டுவதின்று 2? பொருளில்லாமலே தோரற்றல் 

மாத்திரமாகத் தோற்றுக் றனவெனின், அருந்தல் பொருக் 

தல் முதலிய அனுபவங்களுக் இயையவேண்டுவதின்று, ௮னு. 

பவத்துக் இயைந்திருப்பதால் உண்மை யென்னலாமே-யெ 

னின், இத்தோற்றங்களா லுண்டாகும் அனுபவங்கள் விபி 

£ீசானுபவமின் தி இருக்கவேண்டும்! எதார்க்ச௪ அனுபவமாக 

Ca இருக்கன்றனவெனின், தூலமதி கிஞ்சித்து மில்லா 

தவர்க்கும் இருக்கவேண்டும்! அம்மதி இல்லா தவர்கள் யாரெ 

னின், ஆராய்ந்து தெளிந்த தெளிவுமயமா யிருக்கும் சூக்கும 

மதியையுடையோர். இவை எவர்க்கு ௮னுபவப்பட்டு வரு 

கின்றனவோ அவர்கள் தூலமதி டிடையாரென்றும், ௮.ச்.தால 

மதியாரால் அனுபவப்படு மனைத்தும் இல்லையென்று கொள் 

ளலாமோவெனின், சொல்றூத் இரமாயும் தோற்றல் மாத்திர 

மாயு மிருப்பானேன் ? இங்கன மிருப்பதால், இந்த காமரூப 

ற்களை என்னளென்கிற தெனின், துவைதசத்துப் பொரு 

ளென்றெதென் ௧, எங்ஙனமெனின், ப்.ராதிபாலிக ௪த்தென 

வும் விவகாரிக ௪த்ே தனவுமாமென்க, ப்.ராதிபாலிக ௪த்தென் 

பது. - சகனாரவிந்தம்போல் சொல்மாத்திர மாகவும், கயிற் 

றரவுபோல் தோற்றல் மாத் திரமாகவு மிருப்பதாமென்க,. 

விவகாரிக சத்தென்பது-இங்கனம் பிரதிபலித்துக் தோற் 

றும் தோற்றங்களை, இருப்பது மட்பொருளும் நூற்பொருளு 

மாயிருக்க, கடபேதங்களும் படபேதங்களும் சத்தம் உபா 

தானங்களல்லத, தாமே சகலானுபவங்களுக்கும் உடன்பட் 

ஒ.ருப்பவபோல் ஆராயவேண்டியவாறு ஆராயாது, எப் 

பொரு ளெத்தன்மைத் தாயினு மப்பொரு எப்படி. காணு 

மறிவுடைய தூலமதிகள், இச்சாஞான க்கிரியைகளியத்றி இன் 
பு௮தற்வெர் திருப்பசாமென்க, பாரமார்ச்திச ௪ச்கென்
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பதோ 6௨ ௮ ரவாகிய ப். ராதிபாலிகம் கயிற்றின் சண்ணும் 
கடபடமா்கிய திவகாரிகம் மண் நாலின் கண்ணும் கிசழ்வன 
போல், தோற்றல்மாத்திரமாகய காமரூப ப்.ராதிபாலிகமும், 
இவை அனுபவப்படும் விலகாரிசமும் நிகழுன்றது எதன் 

பாலதோ அந்த அறிவாமென்க. இன்பதுன்பானுபவத்திழ் 
கியைந்த இக்காமருபங்களைப் பா.ரமார்த்திக £50 gar @ 5), 

கயிற்றரவு கடபடங்களைக் காட்டிக் கற்பனை யென்னலாமோ 
வெளின், சன்னிதோடமும் சொப்பனாவத்தாச்ே தாடமும் 
கேரிட்டஞான்று தோன்றுர் தாற்றங்கள், பாரமார்த்திக சத் 
அப்பொருள்களாயின், துவிதப்போலிசத்தாகிப இர்காமரூ। 1 
மனைத்தும் பாரமார்த்திகச் சத்தெனப்படும், அவ்விரிடத் 
அம் தோற்றும் தோற்றங்களைப்போல் இவற்றை என்னலா 
மோவெனின், அவவிரிடத்துச் தோற்றங்களும் அனுபவத் 
துக் கியையாகதுண்டா? அனுபவத்துக் கியைந்த தனால் Des 

காமரூ.பங்கள் ௮வைபோன்ற ட ன்னலாமோடுவனின், அள் 
வீரிடத்துத் தோற்றங்களைப் பார்க்கிலும் இவற்றில் என்ன 

விசேடமிருக்கின்றது? பந்தமுத்தி சாதனங்கள் நிகழ்ர்து வஞ் 
இன்றே மிக்க விசேடமெனின், சொப்பனாவச்தைக் கண் 
ணும் பச்தமுத்தி சாதனங்கள் நிகழ்ந்து வருவதர்ல் அக்காட்சி 

Ser மெயப்பொரு ளாகுமோ ? ஆகாதே! ஆகாதகால், அப் 

பந்தமுச்திகள் ௮வ்வவச்சைக்கண்மருண்டதுபோ லும்தெளி 
ந்ததுபோலுமே ௮ன்றி, இச் சாக்கிராவ Bon Bau une 
அவைகள் எதார்த்த மல்லவென்ப தாயி ற்ஹறேயெனின், இவ் 

வவத்தைக்கண் ணும்மருண்டதுபோலும்மீண்டுமடு தருண்டது 

போலு மயன் ஜி இவற்றால் வ தார்த்தமென்பதென்னை? இவ 
_ திறுள், நிகழம் பந்தமுத்தி சாதனங்களுக்குப் பயன் போலிக 
ளாயிலா, இச்சா தீனங்களை நிகழ்த்துமாறு உணர்சீதுவானே 
னெனி.4,2சகமே ௮ன்மா போகமேழுத்து, சண்ட தேமாட்டு 
கொண்டம் சொல மென் நிருத்தலினாலென்௪, இந்ச காத்தி 

14,
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கானுபவம் வருவானேனெனின், நாமரூப எழுச்சியினாலன் தி 
வேறன்றென்சு. காமரூப எழுச்சி வருவானேனெனின, கயித் 
ஹஜின்கண் அரவு வந்தது உண்மையாயின், இவ்வெழுச்இயும் 
உண்மை யெனப்படுமென்க. பந்தமென்ப.து கயிற்றரவுபோ 
லெனின், இதுகாரணமரகவரும் முத்தியென்பதும் பொய்யா 
குமே! இவ்விரண்டு மிக்கனமிருக்கின், காம் எங்கனமிருப்ப 
தெனின், அ௮வத்தாத்திர்யங்களுக்கு விலட்சணமுற் நிருக். 
இன்றதென்க. ௮ங்கனந்தான் இருப்பானேனெனின், .முன் 
ஞான்று பந்தம் கற்பிதமென்ற கனல் இக்கற்பிசததைக் கடர் 
இருக்கவேண்டுவது ௮வலசியமாமென்க, பர்தமுத்தி கற்பி 
மென்றதற்கு உதாரணம்: 

சோரபசாரம். 

என்னையே யல்லாமல் யான்பெற்ற சே துமிலை 
யென்னைகான் பெற்றிருக்க தெப்போது - மென்னையன் றிப் 
பந்தமிலை வீடுமிலை பார்ச்குளிவை யாராயிற் 
எந்தனையு மில்லாத தே.” ' என்றும், 

வாசிட்டம். 

அந் தமற் ரொன்றாய் விகற்பமற் நறிலா 
் யழிவிலாப் பாம்பொரு எிருச்சப் 

பந்தமு.ற் றவரார் வீடுபெற் றவரார் 
பாவனை விகற்பமே யனைச் தஞ் 

சிந்தனை விரிவே பந்தமா மதனைத் 
Sie Suc மு,ச்சியா மனச் தின் 

றொர்தலீ லையினாற் தாரமா மணித் தந் 
அமு மண்ணிதாய்ச் தோன்றும்,” 

என்று கூறியவாற்றாற் காண்க, காரியபே தங்களில் மூடினா. 
யுள்ள காரியமாயெ மகத தருவ மெனப்படாமறும், காரண 
பேதக்களில் முடி.வாயுள்ள கா.ரணமாகயபரமா னுக்சகளெனப்
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படாமலும் நின்றுள்ள் மண்ணென்கிற பெயர்க்கியைந்த 
குணிப்பொருள் யாதென இதுகாறும் ஆராய்க வர்ததல், 
தரதிவென்பதாயிற்று. ௮வ்வறிவின்பால் எழுமெழுச்சியாகிய 
சங்கற்பமே சோபாதிக சங்கற்பமென்றும், கிருபாதிக சம் 
கற்பமென்றும் இருமையின. அவற்றுள், சோபாதிக சங்கற்ப 
மாலது - சதுர்ப்பூத ௮ணுமகத்து முதலிய ௮னேக பேதங் 
களா யிருக்கின்றது, நிருபாதிக சங்கற்பமாவது - இம்மகத் 
தீணுப் பேதங்களுக்கு அதாரம் கிரர்தரம்போ லிருக்கின்றது. 
நிரந்தசமாவது - இடையின்மை, அதாவது நிறைவு. ஷே. 
மகத் சணுப்பேதங்களா யிருக்கும் ச.தர்ப்பூத சோபாதிக சங் 
கற்பமானது)' ஆராய்ச்செகண் காரணகாரிய பேதங்களாகத் 

தேயுச் தேய்வே கிருபாதிக சங்கற்ப சூனியமும், ஷே. அரா 

ய்.ச்சி யின்மைக்கண் இந்நிருபாதிக சூனியமே சோபாதிக சங் 
கம்ப அணுமகத்துக்களுமாக மாறிமாறிக் காண்பதே யன்றி, 

சங்கற்பத்தையின் நிச் சோபாதிகமாகிய ௮ணுமகத் துக்களும், 

நிருபாதிகமாயெ சூனியமும் இல்லவேயில்லை. உண்டெனின், 
ஒவ்வோரு பூதமும் மகதீதுமுதல் பரமாணுக்காறும் கலைந்து 

சலைந்துபோய் முடிவில் கலைதற் டெமின்றித் தோற்றன்மாத் 
இரமாக தின்று, பின்ஞான்.று .,கரைந்துபோனது யாது? சது 

ர்ப்பூகங்களா? அல்லவே! ஏனெனி ன்,ஆராபாதார்க்கு இச்சது 

ர்ப் பூதங்களும் தேய்ச்தசன்றென முன்ஞான்றே சம்மதித் 

தாயிற்றே ! ஆகலின், ஆராய்பலாக்குக் காரண காரியமாய்ச் 

தேய்வது யாது : தத்தம் சங்கற்பமாகிற பாவமன்றோ ? எய் 

கெங்கே ஆராய்ச்சியினால் ததீதம் சங்கற்பமாகிய பாவமானது 

கலைதலையும் கரைதலைபும் எய்துதலுண்டோ அங்கக்கும் 
ச.தர்ப்பூத க ற்பனைக ளின்றாயும், எங்கெங்கே ஆராய்ச்சி யின் 

மையினால் சத்தம் சல்கற்பமாகுய பாவமானது கலை தலை:புங் 

கரைதலையும் எய்.துத லில்லையோ அக்கங்கும் FFAS 

சுற்பனைச ளுண்டாயு மிருக்கின்றன . இவற்றை இனிது கிசா
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னிக்கும் சூக்கும மதிகளுக்குச தத்தம் பாவம் தேய்வது 
கன்கு விளங்கும். ௮ங்கனம் நிதானித்தற்குக் ஜேத்தும் 
கேரமில்லாது முற்றும் கல்வி கேளவி, வருண ஆச்சிரம மத 
வாத முதலியவைகளால், கான் இன்னான் கான் இன்னன் 
என்றும், கான் இன்னள் நான் இன்னாள் என்றும், சாம் இன் 
னர் நாம் இன்ஞா என்றும் முபபாற் சொருபிகளாகத் தத் 
தமையும் செளணமாய்க் கொள்ளாது, சத்தியமாக மயங்கிப் 
போகத்துக்கே அங்காந் தகொண்டு கிகமும் காலமதிகளுக்குத் 
தோன்றவே தோன்றாது. கிஞ்சித்தேலும் நிதானிச்ச நேர 
மில்லாமைக்கு ஏதுவென்னை யெனின், சிர்த்தியங்கள் தோ 
னும் நான் ரான் என முர்தூதற் கியை£த போதுமானது ர் 
மூதலாயின், ௮௮ எப்பொருள் எக்காலச்கது எவ்விட தீத்து 
எக்குணத்த.து எச்சினையது எத்தொழிலுற்றது? Ce gar 
மும் அவயவமுமில்லாத 35 ஏக்கிர்த தியங்களையும் தான் 
எவ்வாறு நின்றியற்றுதற் சியைச்சதெனவும், பொருஎன் 
ருயின் குணர்தொழி லாகுமெனவும், அக்குணந் தொ ழி 
லுக்கு அதிஷ்டானாதார விளககமென்பது யாதெனவும்,கலங் 
கும் கலக்கமான கிஞ்சித்துமின் தி முதறும் நாமரூபல்களி 
வேயே திருத்தியுற் நிருத்தலாமென் க, 

்.... இவ்விபரீத' திருத்தியால் ஷூ ஆராய்ச்க்கண் காரண 
.காரியக்களாகச் தேய்வது இததனமைத்தென த் தோன்று 
இருக்கின், ௮தை அபரோட்சமாகவேளும் பலஞான்றும் 
பழகித் தெளிந்து ADU FHS எங்கன கூடும் ? கூடாமை யின், படு ப்பாலும் குதர்க்க தர்க்க மொழிகளாலும் அஃது 
எட்டுதம் கியையுமா ? இயையாதாகலின், நிதானித்தே: இர 
வேண்டு மென்க, ௮ங்கனம் நிதானித்தஞான்று மட்பூதக் 
ணெக்குப் பொருள் ஒப்பற்ற ஓர றிவையன் 1) Cay ௮குணிப் 
குபாருள இல்லையென் ராகி ன்றது, ஏனெனின், சங்கற்ப பாவ



9-வது மண்முதலிய சதர்ப்பூத குணிச்போருள் ஆராய்ச்சி 218 
    

மே அ௮ணுமகத்துப் பேதங்களாகற மட்பூகமா யிருக்கின்ற 
தால், இம்மட்பூதமானது பாலத்தை யன்றியும் ௮ப் பாவமா 
னன சங்கற்பத்தையன் றியும் அரசங்கற்பமானது அ றிவானை 
யன்றியும் இன்றாகலினுலென்க. இம்மட்பூத குணிக்குப் 
பொருள் ழே. ௮றிவானையன் றி வேறில்லாதது பால, எனைய 
நீர் முதலிய முப்பூத குணிகளுக்கும் பொருள் ௮வ்வ.றஜிவா 
"னே ௮ல்லாமல வேறின்றென்ப தா.பிற்றென்க. ஏனெனின், 
அம் மூப்பூசுங்களையும் ௮த,கன் மகத்துருவில் கின்று சாரண 
நெதித்தாக ஆராய்ரஅ ரெல்லுழி, அணுவுக்குள் அணுவும் 
அணுவுக்குள் ௮ணுவுமாய்க் கலைபப்பட்டு ஈம்றில் ஒவ்வொன 
௮க்கும் பொருள்படாது கிருபாதிக சங்கற்பமாய் முடிந்து, 
Ganga nm நிகானித்துமி ழூ. அறிவாளாகவே மூடி௰ன் 
றது சத்தியமாகலின், ப 

பிரத்திபட்சரனுபூதி விளக்கம். 

சாலம் பொருளிட மேமய மாழூல கத் இயல்பு 
கரலம் பொருளிட மன்றி யுலகனைக் காட்டறியோங் 
காலம் பொருளி... மெய்ம்மை யுணர்ந்தவர்.சண்டறிந்சார் 
காலம் பொருளிடச் சன்மை மயக்சறச் சாட்டுதுமே."” என்றும், 

“அணுமகதி தன்றி யவைமூன்று மில்லை யயலுருவா 
யணுமகத் தென்றே யறிஞர் கணித்தத்ற் கைய சில்லை 
um, oF Osan னக.ம்பாவ மாகு மறிவிலர்க்கே 
யணுமகத் தென்றமி யாசச னாலகவ னாயதுவே.'” என்றும், 

உந்தமவாதநால், 

“அணுசைமோ கச்சா ஙகண்டமாச் கண்டிங் 
கணு வாச .மீண்டிமே யாகு--மணுவுக்கா 
னாயுங்சா லுட்பறுட்ப மாகியெட்டா சாகுமெனின் 
மாயுஞ் செயற்கையெனல் வந்து. * என்றும்,
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:சனச்சென் றொருவுருவஞ் சற்றுமிலை யுண்டா 
வெனக்குநீ காட்டுதியே லேற்ப--னனை,ச் தினுமே 
யாச்சப் படுபொருளென் ராரேற்பர் நின்கொள்சை 
வாக்சடங்டச் கேட்டுய்ச வர்.து.” என் றும், 

(இல்லை யெசார்த்ச மொன்று மெங்செங்கு மாய்ந் திடினு 
மெல்லாம் விசாசவுரு விவ்வுருவால்---வல்ல 
படைப்பா னுஎனென்னிற் பாமாரின் மேலோ 
அடைக்குங்கல் லிவ்வுச்இி யாம்.?” என்றும், 

சோநபசாசம். 

பதாதி யைந்தும் பொறிபுலன்ச ளெல்லாஞ்சித் 
தே.சாதி யந்தமவை யெல்லாஞ்சித்---சோ சரிய 
கற்பனையுஞ் சித்தனை ததுங் காண்பானுய் காட்சியுஞ்ச2 
தீ.ற்பமும்வே நில்லாமை யால்." என்றும், 

தறள். 

** சுவைவொளியூ ரோசை நாற்நமென் றைந்தின் 
வகைதெரிவான் சட்டே யுலகு.' என்றும், 

தந்துவா௩யர் பாடூதுறை, 

“உள்ளது போதமென் நாசேடா சாள 
முலகமோக் சாளமென் தாதேடா சாஎம் 
வெள்ள வெளியிதென் தாசேடா காஎம் 
வேதஞ் சொன்னவண்ண மூதேடா காளம், 

என்றும் உறுத்திக் கூறியிருக்கின்றன. 

அன்றியும் உருவாருவமாகிய இப்பூதமைர்தையுக் உய 
சாகய அறிவையன்றிக் இஞ௫த்து மினறென sao iat 

. லொடுக்கி, அவ்வறிவாகிய உயிரை ௮றிவானுபெழை. ஆதார 
போதத்தை அ௮னறி யின்றென அுவ்வாதார போதத்த 
லெடடுக்கு,
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“அகர முதல வெழுத்தெல்லா மாதி 
பகவன் முதற்றே யுலகு.” 

எனக் குறள் ,மகாவாக்கியம் பிறந்திருக்வெற தென்க, 

_இவலாராய்ச்சியில் சதுர்ப்பூசமாகிய குணங்களுக்குக் 
குணிப்பொருள் சங்கற்ப எழுச்சியையன்றி இன்றெனவும், 
-௮ச் சங்கற்பமும் போதமாகிய என்னையன்றி இன்றெனவு 
மாயிற்றென்க. 

ஒன்பதாவது 

மண் முதலிய சகர்ப்பூத குணிப்போருள் ஆராய்ச்சி விளக்கம் 

முற்றிற்று, 

aT



| பத்தாவது 
பிரமசைதன்னிய இலட்சியார்த்த 

விளக்கம். 

வளி 

வேண்பா. 

இந்தலா. ராய்ச்சியினி லிப்பூச மைந் துமே 
Fb SES gr இசளாய்ச் தாமிருக்இற் - சந்தசமுஞ் 
சத்தா இசளாகச் சார்ந்தசகு ண.த்தினுக்சே 
யொர் இலகும் பிர்மமக மோர். 

முன்ஞான்றாராய்ச்சக்கண் கானென்னும் போதமான ச 
பிரமசொருபமென்ற தெங்கனமெனின், அங்காங்கும் தனித் 
தனியாக நின்றிலங்கும் ஆதார சாட் சை,சன்னியங்க எனை 
த்தும் ஒன்றுபட்டு வியாபித்து விளங்கும் ௮லுபூதி நிலையா 
மென்க. தனித்தனி ஆகாரசாட்ி சை கன்னியமென்ற் தெம் 
நனமெனின், தனித்தனிச் வவேபோதமும் அவ்வச்*வபோத 
ல்கட்கும் தனித்தனி௮வத்தாத்திரய முதலியவைகளும் Fue 
பிருத்தற்கு :இடமாகய வியாபக விளக்கமாமென்க. சீவன் 
முதலியவைகளைத் தனித்தனி வியட்டி.களாகக் கூறுகின்ற 
தென்னையெனின், €வபோத மென்பது உண்டெனப் பட்ட 
தன்றோ? அ௮ச்்வபோதம் ப பவென்பதா? அன்றி pen ett 
பதா? ஒன்றென்பது தானெனின், தேகம் ௮பிமானம் கன்மம் 
போகம் ஆய இக்கான்குள்' ஒவவொன்றும் ' பலவாக அனு 
பவப்படாதிருக்கவேண்டுமே ! | இருக்ளெற்தால், எங்கனம் 
ெபோதம் ஒன்றெனப்படும் ? ஷே. தேகாதிகள் கான்கும் 
பலவெனப்படுதலால் $வபோ,சம் பலவெனப் படுமோவெ
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னின், சேகங்களனைத்தும் கானெஷ்ஷற அபிமானிக்கப்படி லும் 
௮ங்கனம் அபிமானிக்கும் வீனைமுதல் வேபோதமன்றோ ? 
அச்வபோதம் ஒன்றாயின், ஓர் தேகத்தை நானென்று 219 
மானித் திருத்தல்போல் ஆங்காங்குமுள்ள-சர்வ தேகங்களை 
யும் ௮வ்வொன்றே நானென் றபிமானிப்ப துண்டா $ உண் 
டெனின், ர் சகம் காரணமாக வந்து ௮ ச்தேகாபிமானி 
யைச் தாக்கும் இன்பதுன்பப் போகமானது ஏனைய தேகா 
பிமானிகளையும் தாக்குகிற துண்டா?இன்பதுன் பங்கள் வாய்ப் 
பதை ஏற்றற்கு ஏதுவின்றிய தேகமு முண்டாவெனின், 
சர்வ தேகங்களும் இன்பதுன்பப்போசம் வாய்த்தற்கு ஏதுக் 
களா யிருக்கினும் ௮வ்வப் போகங்களையும் ஏற்பது அவ்வத் 
தேகரபிமானிக என்றோ ? ௮வ்வச் தேகாபிமானிகள் சவ 
போதங்களாகலின் பலவென்பதற்கு முரணென்னை ? 

அன்றியும் ஐர்தேகம் ஏதுவாக இன்பம்: வக்கம் ஞா 
ன்று மற்றோர் தேகம் எதுவாகத் துன்பம் வாய்க்கன்றது. 
ஒர் தேகம் ஏதுவாகத் துன்பம் வாய்க்கும் ஞான்று: மற்றோர் 
தேகம் எதுவாக இன்பம் வாய்க்கின்றது. ஓர் தேகம் ஏது 
வாக வாய்க்கும் இன்பத்தை அத்தேகாபிமானி அனுபவிக் 
கும் ஞான்று மற்றோர் தேகாபிமானி ௮வ்வினப்த்தை ௮னு 
பவித்தலின்.று. ஒர் தேகம் ஏதுவாக வாய்க்கும் துன்பத்தை 
அத்தேகாபிமானி அனுபவிக்கும் ஞான்று மற்றோர் தேகாபி 
மானி ௮த்துன்பத்தை அனுபவித்தலின்று. ஓர் அபிமானி 
யை அடுத்திருக்கும் சேகம் அ௮வ்வபிமானியை வீட்டக 
அம் ஞான்று மற்றோர் அபிமானியை அடுத்திருக்கும் தே. 
கம் அவ்வபிமானியை விட்டகலு தலின்று, ஓர் தேகாபிமானி 
பின்ஞான்று அதாவது மறுமைக்கண் எவவெவற்தை 21 ap 
பவித்தற்கு ௮வற்றிற்கியைந்கத ஆகாமியம் சஞ்சிதமிரண்டும் 
ஹிுூவ்வபிமானிக்குக் கட்டுப்பட்டு வகுகன்றனவோ அவ்வா



218 அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம். 
  

காமியம் சஞ்ச தீமிரண்டும் மற்போர் தேசாபிமானிக்குக் கட் 
டுப்படுகன்றதின்று, ஒர் தேகாபிமானிக்கு எது எனதென்று 

பர்திக்கப்பகென்றதோ ௮து மற்றோர் தேகாபிமானிக்குப் 
பந்திக்கப்படுன்றதின்று, ஓர் அபிமானி கர்மகாண்டியா யிரு 
ந்து யாகாதி கருத்தியங்களை இயற்றின் மற்றோர் அபிமானி 
உபாசனா காண்டியாகவேலும் அன்றி ஞானகாண்டியாக 
வேலுமிருந்.து அ.தற்கியைந்த உழைப்புக்களை எய் G15 ys, 
ஓர் ௮பிமானி உபாசனா காண்டியா யிருக்கின், மத்றோர் ௮பி 
மானி மற்றிரண்டி லொன்றா _பிருந்தொழுகுததும், ஓர் ௮பி 
மானி ஞானசாண்டியா யிருக்கின் மற்றோர் அபிமானி மற்றிர 
ண்டி, லொன்றா யிருர்தொழுகுகலும், இங்ஙனம் ஒவ்வோர் 
அபிமானியும் ஒவ்வோர் நிலைமைத்தா யிருக்கின்றதாயின், 
அபிமானியாகேயே சிவபோதம் ஒன்றென்பதா £ அல்லவே ! 
தேகம் அபிமானம் கன்மம் போகம் ஆகிய Meron Gis ஓர் 
வகுப்பா யிராமல்.கணித்தற்கரிய பலவகுப்புகளா யிருப்பது 
கண்கூடாகலின், ,அவ்வொவ்வோர் வகுப்புக்கும் ஒவ்வோர் 
௮பிமானி இருக்க்ற தென்பதற்குக் இஞ்சித்தும் முசணி 
on Owais, 

இங்களமிருக்கும் அபிமானிகளாகயெ சீவபோதக்களுள் 
ஒவ்சொன்றுக் கும் தூல முதலிய சரீ. ரத்திரயமும், விசுவன் 
முதலிய அபிமானத்தரயமும், சாக்கிர முதலிய அவத்தாச் 
இரயமும் உண்டாயிருக்கின்றது ௮னுபவமன்றோ ? ஓர் வே 
போதமும் ௮ தற்கியைந்த சட்ரத்திரயமூம் அபிமானத் 
திரயமும் ௮வத்தாத் இரயமும்: ஆகி ய இர்சான்கும் ஓர் வகுப் 
பா பிருப்பறுபோல் ம்காங்கும் பவருப்புகளா யிருக்கின்ற 
தன்றோ? தர் வகுபபாகிய சீவபோத முதலிய நான்கும் 
தேர் உருளையைப்போல் மாறி மாதி வருகின் றதன்றோ : ? 
இங்கன மே ஓவ்வோர்:வகுப்பாயெ சீவபோத முதலிய கான் 
ee 

mm
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கும் ௮ங்காங்கும் ழே. உருளையைப்போல் மாறி மாறி வரு 
கின்றதன்றோ ? இங்கனம் இவ்வகுப்புக்குள் மாறிக்கொண்டு 

் வருகின்றது யாதின்பா லெனப்படும் 1 ஓட்.வகுப்பாயெ சீவ 
போத முதலிய நான்கும் தோன்றும்ஞான்.றும் தோன்று 
ஞானறும் இவ்வகுப்போடு சான் தோன்றுதலும் தோன்றா 
திருத்தலுமின் றி இதற்கு விலட்சணமாக நின்றுணாந்து வரு 
கின்ற ஓர் மாருப் போதமுண்டன்றோ ? 

இங்ஙனமே ஆங்காங்கும் அவ்வவ் வகுப்புகளோடு தோ 

ன்றுதலும் தோனரு திருத்தலுமின்தி அவ்வவதறித்கும் 
விலட்சணமாக நின்று நின்றுணர்ந்து வருகின்ற ஒவ்வோர் 

போதமு முண்டன்? அல்வப்போதமும் அவ்வவ் வகுப்பு 
களுக்கும் சாட்சி சைதன்னிய மென்பதன்றோ ? அவ்வச் 
சாட்சி சைதன்னியமும் ழு. €ீவபோதங்களுள் எதற்குண் 
டெனப்படும் ? எதழ்சன்றெனப்படும் £ பிரமன முதலாக 
நிகழும் ஒவ்வோர் உயிசாகிய போதத்.துக்கும் சாட் சசைதன் 
னியம் சதோதயமாக விளம்சக்கொண் டிருக்கின்ற தன்றோ ? 
௮வ்வச் சாட்கெ எனைத்தும் ஒன்றெனப்படுமா * அன்றிப் 

பலவெனப்படுமா ? பலவெபை படுமெனின், யாதினால் பல 
வெனப்படும் $ ௮னுபவங்களாலெனின், ௮வ்வனுபவம் ழே. 
வேபோதமுதலாகிய பலவகுப்புகளாக நிகழ்சன் றன வன்றோ? 
இப்பலவகுப்புகளுள் ஒவ்வொன்றும் வியட்டி, வகுப்பன்னோ? 
இப் பலவியட்டி, வகுபபுகளால் ௮வ்வாதா.ர சாட்சி சைதன் 
னியபோதம் பலவாகன்ற தானால், வியட்டிகளாகிய இப்பல 
வகுப்பெனபதின்றி ஓர் வகுப்பாகிய சமட்டி மா த்திரமாயிரு 
ERT, HEH அதனால் ௮வ்வாதார சாட்சி சைதன 

ய போதமானது பலவெனப்படுமா? படுமெனின்,வியட்டி. 
யுபாஇித்திரய முதலிய பல வகுப்பாசய இவ்வேதுக்களை 
யன்றி ௮வ்வாகார சாட்டு போதம் வலவெளப்பட்ட்டூம.
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விடட்டி.களாகிய இப்பல வகுப்புகளின்றி அவ்வாதார 
போதகம் பலவெனப் படாதோ வெனின், வியட்டிகளாயெ 
இப் பலவகுப்புக ளிருக்கும் ஞான்றும் iB பாதம் ஒன்றெ 
னப்படாதோ 1 படாதெனின், பலவென்பதும் படாதென் 
பமே [| அங்ஙனமாயின், பலவகுப்பாகிய உபாதித்திரய (ips 
லியவைகள் இல்லாதிருக்கட்டுமே யெனின், இல்விம்ட்டி. 
உபாதித் திரயங்களுள் ஓர் பாகமாயெ ஒவ்வோர் தாலோபாதி 
யும் சமட்டி. பஞ்€கிரத தூல பஞ்சபூதங்களையன் றிக் குணம் 
தொழிலெனப்படாது ஒவ்வோர் பொருளெனப் படட்டும் ! 
இங்நுனமே, Crp Buco. உபாதித்திரயங்களுள் மற்றோர் 
பாகமாகிய ஒவ்வோர் ரூக்குமோபாதியும் ௮பஞ்சொத சூக் 
கும பஞ்சபூதங்களையன்் றிக் குணந்கொமி லெனப்படாமல் 
ஒவ்வோர் பொருளாயிருக்கட்டும்! இங்ஊனமே, மை வியட்டி 
உபாதித்திரயங்களுள் ஐர் பாகமாகிய ஒவ்வோர் ara ern 
பாதியும், அவையாவன - அவிக்தையோபாதிகள், ௮வ்வவித் 
தையோபாதிகளும் சமட்டி காரணோபாதியை யன்றி அதா 
வன - மாயோபாதியை அன்றிக் குணம் தொழிலெனப் படா 
மல் ஒவ்வோர் பொருளா யிருக்கட்டும் ! ௮ங்கனமில்லை3ய ! 

அன் Huy, ஆங்காங்கும் அவ்வவ் வியட்டி. தாலோபாதி 
ச௫தமின்றி விசுவனென்னும் அபிமானியும் அவ்வவ் விய 
ட்டி. சூக்குமோபாதி சசதமின்றித் தைசதனென்னும் அபி 
மானியம் அவ்வவ் வீயட்டி, காரணோபாதி சகதமின்றிப் பிரா 
க்ஞ்னெனனும் ௮பிமானியு மிருக்கட்டுமே] அன்றியும், விய 
ட்டி. தூலவிசுவாபிமானியை யன்.தி வியட்டி. சாக்கராவத்தை 
யும், வியட்டி. சூக்கும சைசதாபிமானியை யன் றி -வியட்டி. 
சொப்பனாவத்தையும், வியட்டி. காரணப் பிராக்ஞாபிபானி 
யை யன்றி வியட்டி சழுத்தியவத்தையு மிருக்கட்டுமே ! 
அன்றியும், ஷே வியட்டி தூல முதலிப உபாதித் sous
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கரம் வியட்டி. விசுவன் மு,கலிய அபிமானத் திரயங்களும் 
வியட்டி சாக்கை முதலிய அவத்தாத் திரயங்களும் ஆய 
இம் மு.ப்பாகங்களின் ச௪கதமின்றி ஷே வியட்டி சீவபோத 
மென்ப௮ தனித்தனி ஒவ்வோர் முதலாயிருக்கட்டுமே! இன் 
முகலின், இவ்லியட்டிசளாகிய எண்ணரிய பேதங்களும் சொல் 
மாத்திரமும் தோத்றன்மாத்திரமுமா யிருக்கின்றனவன்றோ? 
இங்கன மிருக்கும் . இக்கம்பனைகள் ௮னுபவப்படுவது Bait 
கீச் அனுபவமா ? யதார்த்த ௮னுபவமென்பத பழுதை 
பழுதையாகவும் கிளிஞ்சல் இளிஞ்சலாகவும் கட்டை கட்டை, 

_ பாகவும் சம்பர்தப்படுவதுபோல் ஷே. உபாஇத்திரய முதலிய 
வைகள் பொருள்களாயிருக்து சம்பந்தப் படுவனவன்னோ ? 

அங்கனமின் றி, ௮ரவும் வெள்ளியும் கள்ளனும் சம்பந் 
தப் படுவது போல் சம்பந்தப்பட்டு வருவது விபரீ தானுபவ 
மன்னோ ? இங்கனம் சம்பந்தப்படு மனுபவமே uf? தானு 

: பவமாயின், இவ்விபரீ ச அ௮வத்தாத்திரய மு.தலியவைகள் 
மாறி மாறி வருசன்றதுபோ லிருப்பதும் விபர தமன்றோ i 
இவ்விபரி தானுபவம் ஏ.துவாச இதற்காகார சாட்ட சைதன் 
னிய போதம் பலவெனப்படுவது என்னவெனப்ப்டும் 2 
௮ஃதும் விபரீத மெனப்படு 'மன்றோ ? அவ்வாதாரம் பல. 
வென்பதுபோற் காணும் விபரிதத்தால் ௮&து கற்பிச மெ 
னப்படுமமே ? கற்பிதமெனக் கொள்வோமே பெனின், அரவு 
வெள்ளி கள்ளன் என்றெ இக்கற்பனைகளால் இவற்றிற்கு 
ஆதாரமாகிய கபிறு ளிஞ்சல் கட்டை இவைகளும் கற்பனை உ 
ளாகட்டுமே! ஆகவில்லையே ! ஆகலின், அவ்வாதார சைத 
ன்னிய போதம் ஏகமென்பதற்கு முரணென்னை ? பலவா. 
யிருக்கின்ற கடங்கள்தோறும் நிறைவுற் நிருக்கன்ற ஆகாய 
மானது அச் கடபேதங்களால் பலவாகுமா ர பலவாகக் கோ 
ல் மயக்கமா ? அன்றித் வெளிவர ? மயச்கமாகல்போல்,
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ழே. எண்ணரிய வருப்புகளாகிய வியட்டி யுபாதித்திரய ops 
லியவைகளுக்கு ஏசு ஆதாரமா யிருக்கின்ற சாட்சி சைதன் 
னிய போதம் பலவெனக் கோடல் மயக்க மென்பதற்கு முர 
ணென்னை ? ]் 

சமுத்திர வியாபகத்தில் அலை திவலை நுரை குமிழிகள் 
தனித்தனி அனந்த வியட்டி, பேதங்களா யெழுவதால் அச் 
சமுத்திரமானது பலவெனப் படுமோ 1 ௮ஃது படமோயின், 
ஆதார சைதன்னியபோதமும் அனர்தமெனப்படும். ஆதார 
நாட்டம் வாய்க்காக்காறும் ௮வவாதாரபோதம் ஏகமென் 

பதைட் பற்றி ஐயமயமாகத்தா னிருக்கும், கற்பனைகளாகத் 
தோற்றும் எண்ணரிய கடபேதங்களையும் அவற்றிற்கு உபா 
தான காரணத்திலொடுக்கப் பார்க்கும் ஞான்று மட்பொருள் 
ஓன்றெனப் பொருள்படுமன்றோ ? இங்ஙனமே, தனித்தனி 
எண்ணரிய வியட்டி யூபாதித்திரய முதலியவைகளும் ௮வ் 
வவற்திற்ரும் ஞாதருவாயிருக்கும் சீவபோதங்களுமாய் கிகழ் 
வன எவ்வெவ் லிருத்திகளோ அவ்வவ் விருத்திகளையும் அவை 
களுக்கு உபாதான காரணத்தில் ஒடுக்பெ பார்க்கும் ஞான்று 
அம் முதற்காரணமாகிய ஆதாரபோதம் ஒன்றாக விளங்கு 
தற்கு மூமணென்னை ? அ௮ங்கனம் காடாக தோடமே யன 
றிப் பலவென்பதற்குக் இஞ்சித்தும் பொருளேது ? முன் 

ஞான்று ஆராய்ந்த அ.ராய்ச்சிக்கண் மட்பொருள் மூதலிய 

சதுர்ப்பூச கற்பனாத் தோற்றங்களும் ௮வைகளுக்கு ஆதா 
ரம்போல நிரஈத.ரமாகத் தோற்றும சூனியமும் எவவகைப 
பொருள்களாய் முடிந்தன? ழெ. சர். பூதம்களும் சோபா 

இக சங்கறபமும் சூனியம் நிருபாதிக சககற்பமுமாக வன் 
ரோ? இஞ்ஞான்றே அச்சதுர்ப் பூதக்களையும ஆராயின் 
முடிவில் நிருபாதிக சங்கற்பமாயும் ௮வவாராய்ச்சியில் நின் 
ம்கன்றுழி ழே. சூனியம் சோபாதிக சங்கற்பமாயும முடிகன்
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சே! முடிகன்றதால், சோபாதிகத்தில் கிருபாதிகழும் 
'இிருபாதிகத்தில் சோபாதிகமும் ௮பாவ மெய்துகின்றன. 
இதனையன்றோ அறிஞர்கள் ௮ன்னியோன்னியாபரவ மென் 
றனர் | , 

எங்அனமெனின், எவ்வுருவமேனும் காரணகாரியமய 
மா யில்லாதிருக்கட்டும் | அங்கன மின்றெனின், ஒவ்வொரு 
சாமரூபங்களிடத்தும் ௮க்காரண காரிய நெறித்தாக நாம 
செல்லவேண்டுமன்றோ $? செல்லவேண்டுவ தின்றெனின், 
-அவ்வவ நாமருபத்தையும் காம் யாது பொருளெனச் சம்ம 
தி.த்துக்கொண்.டிருக்கன்றத? மெய்ப்பொருளாசச் சம்மஇச் 
அக்கொண் டிருக்கின்றதெனின், ஒவ்வொன்றும் காரண 
காரியமயமா யில்லாதிருக்கட்டும் ! மேலம், 

ஜானவாசிட்டம். 

உலசெ.து நாமாரென்ன வுற்றுகின் றுணருமட்டுங் 
கலகமார் பிறவிமோகங் கங்குல்போல் ஜூடி.ஙிற்கு 
மலகிலா வுலகும்பாமு ம.நிவில்சிற் சோ தியன்றோ 
சலனமில் சண்ணாற்கண்டோர் தத் துவ நிலைமைசண்டோர்.” 

என்றருளி யிருப்பானேன் ? அன் ியும், 

a 

தறன். 

“பொருளல் லவத்றைப் பொருளென் றுணரு 
மருளர்னா மாளுப் பிறப்பு.” என்றும், 

“எப்பொரு ளெத்தன்மைத் சாயினு மப்பொரு 

எப்படி. காண்ப சதிவு.” என்னாது, 

எப்பொரு ளெ ச்சன்மைச் தாயினு ம்ப்பொருள் 
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு."
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என்றருளியு மிருப்பானேன் ? அசலின், நாம் ஒவ்வொள் 
றிலையும் ழே. காரணகாரிய நெறித்தாகச் சென்றுதானே 
தெளியவேண்டும். ௮ங்கனம் சென்றமுடிவில் ஆராயப்பட்ட 
நாமரூபங்களுண்டா ? இல்லையன் ரோ 8 இல்லையாயின், AG 
ஞான் Sqoug யாது ? E@eluweCay! serge - ௮ 
வப்பொருளெனப்படுவ௫.௮வ்வருவபாவமன்றோ நிரூபா இக 
சங்கற்பமென்பது? நாம் ஷீ. அமாய்ச்சி முடிவில் நில்லாதச 
ன்றுழி, கிருபாதிக சங்கற்பமாகய அருவபாவ மென்பது 
ண்டாி இல்லையன்றோ? இல்லையாயின், ௮ஞ்ஞான் றிருப்பது 
யாது? உருவப்பொரு என்னோ ? அல்வுருவ பாவமன்றோ 
சோபாதிக சங்கற்பமென்பத? சோபாதிக *சங்கற்பத்தை 
யன்றி உருவபேதங்க ளென்பதும், கிருபாதிக சங்கற்பத்தை 
யன்றி அருவமென்பதுமுண்டா? இன்றாகலின், இருப்பதியா 
தெனப்படும் ? -இவ்விருவித சங்கற்பமுமன்றோ ! இவ்விரு 
விதமும் புடைபெயர்ச்சிகளாகலின், இப்படைபெயர்ச்சிகள் 
மாறுவது எதன்பாலெனப்படும்? ஐர் அக்ண்டபரிபூ ரண வியா 
பக விளக்கமாக உணர்விலன்றோ? அவவுணர்வன் றோ சர்வா 
தாரசாட்சி சைதன்னிய போதமெனப்படுவது? அவ்வசண்ட 
பரிபூரண போத சொரூபத்தை யன் றி அயலென்பதெங்கே 
முன்ஞான்று வியட்டியுபாதித்திரய முதலியவைகளை ஆசாய்ர் 
அ வந்த முடிவில், ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் தேரப்பட்டு 
விளங்கிய சொப்பிரகாச சைதன்னியமே வேசாட்சிபோச 
மெனவும், பிரச்தியேகாத்மபோதமெனவும், கூடத்தபோத 
(மெனவும், பொருள்பட்டதுபோல், இஞ்ஞான்்ரராய்ச்சியில் 
சர்வவியட்டி தூலசரி.ர கற்பனைகளையும் ஓர் சமட்டி. தூல சரீர 
கற்பனையாகவும், சர்வவியட்டி. சூக்கும சரீர கற்பளைகளையும் 

இர் சமட்டி. சூக்கும சரீ ர கற்பனையாகவும்? சர்வவியட்டி, கார 
ண சரி.ர கற்பனைகளையும் ஒர் சமட்டி, காரணசரீர கற்பனை 
யாகவும் தேர்ந்து, பின்ஞான்று இச்சமட்டி, yun PS Brus
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கள் ழே. சோபாதிக Aur Ba சங்கற்பத்தையன் தி இன் 
ஜெனவும், இச்சங்கற்ப மிரண்டும் தன்னையன்னி இன்றென 
வும் தேரப்பட்டு, இஞ்ஞான்௮ விளங்பெ சொப்பிரகாசமே 
Fn TE Ta போதமெனவும் பரமாத்ம போதமெனவும் பிரம 
போதமெனவும் பொருள்படுகின்ற தன்றோ? 

  

தனித்தனி வியட்டி, அலசரீரமும் தனித்தனி 
சூக்கும சரிரமும் தனித்தனி வியட்டி. காரண Ff capi Bu 
இம்கூன்றும் தனித்தனிச் சீவபோத தீதுக்கும் காரியே 
சொருபமா யிருப்பதுபோல, இம்நூவிச வியட்டி. உபாதிக 
ளனைத்தும் முறையே ஒன்றெனப்படும், சமட்டி. தூல சரீர 
மும் சமட்டி. சூக்குமசரீ ரமும் ௪மட்டி. காரணசரீ ரமும் அய 
இம்மூன்றும் ஈ-ரபோதத்துக்குக் காரணோபாதி சொரூபமா 
யிருக்கின்ற தன்றோ ? அகண்டபரிபூரண வியாபக சொப்பிர 
காசமொன்றே, ழே. லா தாவது அத்தியாயத்தில் வியட்டி, 
காரியோபாதி சொருபியாகிய சிவபோதத்துக்குச் சாட்சி 
சை .தன்னியமாயும், இவ்வத்தியாயத்தில் சமட்டி, காரணோ 
பரதி சொருபியாயெ ஈ%ரபோதத்துக்குச் சாட்டு சைதன் 
னியமாயும் விளங்குகின் றதாயின், இலநத்றால் சாட்சிபோத 
மிரண்டெனப்படுமா ? படாதே ! சமட்டி, உபாதித்திரயக் 
கற்பனைகளாகிய சர்வத் துக்கும் தாரமா யிருப்பதால் இச் 
சாவாதாரப் பொருளொன்றே தனித்தனிச் சமட்டி யுபா 
தித்திரயக் கற்பனைகளுக்குச் தனி்.சனி ஆதாரம்போ லிருக் 
கின்றதாகக் காண்டலை நிதானிக்காமல் இவவாதரரபோதத் 
தைப் பலவாகக் கோடலால் பலவெனப்படுமேர ? ஷே 
ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் கூடத்தசைதன்னிய போத 
மானது பிரமன் முதலாக நிகழும் ஒவ்வோர் உயிரினது 
சிர்தை வடிவென ஜயந்தர்பின் றித் தேரப்பட்' டிருக்கின். 
தே! ் 

வியட்டி.
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ஒருவரது சிர்தைவடிவான சிதாகாசம் : இத்துணேத் 
தெனக் சணிக்கப்பட்டதா ? கணிக்கப்படவில்லையே ! ' ஒருவ 
ரத சிந்தை வடிவம் அகண்ட பரிபூரண வியாபக விளக்கமய 
மா மிருக்கின்றதாயின், அவ் வியாபக விளக்கத்தை அன்றி 
ஏனைய ஒஃவொருவரது சஇந்தைவடிவு பலவெள்பதற்குப் 

பொருள் எங்கன மிருக்கின்றது 2 அங்கன மில்லையே ! ஷே. 
7 சமன் மூ,.தலிய எண்ணரிய உயிர்களுள் எவரெவர் தத்தமது 
சநதைவடிவை எ.ட்டினர்களோ அ௮வரவர்களுமன்றோ மக்க 
ளெனப்படுவர் ? அம்மக்களன்றோ சவன்முத்த பென்பவர் ? 
அங்கனம் தமது இதயாம்ப.ரத்சை எட்டாசவர்கள் பிறவெ 
னப் பவெரன்றோ. அ௮ங்கனம் எட்டினவரதூ சிச்தையும் எட் 
LI surg! Fim sy ஓர் ௮கண்டபரிபூரண வியாபகவிளக்க 
மாயினும், உள்ளவாறுழைத்து எட்டினவர்க்குச் சதோதய 
மாகப் பிரகாசிக்கன்றதன்றோ ? அவர்களுக்கு ௮க்கனம் 
பிரகாசிக்கன்றதிலும் ௮அயலென்பது கஞ்டித்தும் உண்டா 
பிருக்கப் பிரகாசிக்கின்றதா 1? ஒவ்வோர் ஞான்று உண்டா 
யிருக்கப் பிரகாசிக்கினும் அவவயலனை த்தும் அவ் Guts gs 
தன் சங்கற்ப சத்திகளாகலின், ௮வை கயிற்றரவு முதலிய 
வையபோல் தோன்றவன்னோ பிரகா௫ிக்ெறது ? அங்கன 
மாகிய அயலனைத்தும் தமது ந்தை வியாபசத்திலும், 
sug சிந்தை வியாபகம் அவ்வயலனைத்திலுமாகவன் ஜே 
பிரகாசிக்கின்றது ? ௮ங்கனம் சதோதயமாகப் பிரகா௫க், 
கின் ற தஞஜைன்றோ, 

- பகவற்கீதை 

“யாவ னொருவ னெனையெல்லா த 
வுயிர்ச ளிடையு மென்னிடையே 

மேவ, வெல்லா வுயிர்களையும் 
வேறா சரமை மெய்சாண்பான்
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ட றேவர் பகைமுன் செயித்சோனே 7 | 
யவன்யா தேனுஞ் செய் திடினு 

மாவ வவனா கன்றேனா 
ன.தினீ யாது மையுறலேன்.” என்றும், 

கானவர்சிட்டம். 
**முழுதுசத் இயுமாய்ப் பாணமா யென்று 

முடிவற பிரமமா வதுசான் 
பழுஇன்ஞா னிசடம் மனமலா இல்லைப் 

பரமமா மிதிலிலா. இல்லை 
யெழுதருஞ் சத்தி யாவுமா யிலங்கு ' 

மிவைகளோர் காலமொன் ற ளதாம் 
வழுவிலாப் பிரம மூடையத் சத்தி 

மதிதரு முடல்களிழ் Cop om gid.” 

என்று மருளியிருக்கின்.ற௮. 

இதனால் ஞானவான்களது தெளிந்த மனமே மிர்ம 
சொரூப Owen wy po அஞ்ஞானிகள.து உள்ளமும் பிரம 

சொருபமாயிருக்கினும் அவ்வுள்ளம் அறியாமையினால் ஞூடப் 
பட்டதுபோ லிருக்கின்றமையின், அவர்களுக்கு அப்பிர்ம 
“சொருபம் வேறுபோ லிருக்கின்றகென்க, இருவரது உள்ள்! 
மும் ஒப்பந்த பிர்மசொருபமாய்ப் பிரகாசிக்கின் றமையின் 

இஃது எட்டாதவர்க்குப் பயனற்றதுபோ ௮ம், எ.ட்டினவர்ச்' 
குப் பயனுற்றதாயு மிருக்கின்றது, இங்ஙனம் பயனுற்றிருக் 
கினும் அப்பயன் கியட்டி. (பூபாதிதீதிரயங்கள் நானன்றென் 
றகன்ற அகத்தாராய்ச்சி மூடிவில் இது கான் இ. நானென் 
.றெட்டப்பட்டுச் சீவசாட்சியா யிலகும் பயனாஇயும், சமட்டி. 
உ.பாஇத்திரபங்கள்உ நானன்றென்றகன்ற புறத்தாரீய்ச்சி 
முடிவில் 'இது நான் இதுரானென் தெட்டப்பட்டு RET 

சியா யிலகும் ப்யனாியுமாமென்ச௪, இப்பால், சமாதியென், 
ப்தி. இருவலக்பின், அவற்றுள் 'ஒன்ழர் மருட்சமாதியம் மத்
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மொன்று தெருட்சமாதியுமாம். மருட்சமாதியென்பது இரி 
யா சமாதியும் தெருட்சமாதி யென்பது ஞான சமாதியுமாம். 
மருளாகிய இரியாசமாதி யென்பது மூலாதார முதலியனவா 
சிய ஆரு.தார தரிசனம். பிராணபந்தனம், ௮தாவது-இரேசக 
பூரகம் முறையாய்ச் செய்தலும் பின்ஞான் றவற்றைக் கும் 
பித்த லும் கேசரி பூசரி மத்திம சண்மூக சாம்பவி இவை 
முதலியவற்றால் மனோவிருத்தியை ஒடுக்கச் செய்தலுமா 
மென்க. ்.் 

தெருளாகயே ஞானசமாதி யென்பது சொருபசமாதி 

யெனவும் சசசசமாதீ யெனவுமாம், ௧-வது, சொரூபசமாதி 
யென்பது - டி சீவபோதமுதலிய கற்பனைகளுக்குச் சாட்சி 
மாத்திரமாய்ப் பிரகாசிப்பது, அன்றியும், இச்சமாதி விளக் 
கம் வத்துநிலை அணுவுக்கு மணுவா யிருக்கின்ற தென்னும் 
சுருதிவாக்கியத்திற் ணெங்க மெ. Burg கற்பனைகளுள் 
அணுவுக்குள் ௮ணுவா யிருக்கும் தன்னை, அக்கற்பனைகளை 
ஒன் றிலொன் இழெடுக்கிக் கொண்டுபோய்ச் இற்பிரகாசமாகச் 
தொர்சித்தலாமென்க. இதனாலன்றோ மூன்ஞான்று தான் 
,தீனிச்சாட்சி யெனப்பட்டது. ௨-வது, சகசசமாதியென்ப.து- 
ஈசரபோத முதலிய கழ்பனைகளுக்குச் சாட்சமொத்திரமாய்ப் 
பிரகாசிப்பது, அன்றியும், இச்சமாதி விளக்கம் வத்.துநிலை 
மகத்துக்கும் மகத் காயிருக்கின் ற தன்னும் ழே. சுருதவாக்கி 
யத்திற் ணெங்க வடி. சமட்டி கற்பனை மகத்துக்குமேல் மகத் 
தா யிருக்கும், அதாவது வீயாபகமா யிருக்கும் தன்னை, மெ. 
சமட்டி. கற்பனைகளைக் தழ்பிரகாசமாகக் கரைத்துச் ததா 
காரமாய் விளங்குவதாடுமன்க, : 

அன நதியும், DUM BB தொம்பத வாச்சியரர்ததமா 
இய விசுவன் முதலியவாக நிகழும் சவபோதமகன்று, அதி. 

சொம்பத இஃட்டுபர்ரச் சமாகிய கூட ச சானுபவமும், இவ்
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வனுபூதி தற்பச வாச்சியொர்த்தமாயெ விராட்டு மு,கலியவாக 
சிகமும் ஈஈரபோதமகன்று, அத்சற்பத இலட்சியார்த்த 
மாகிய பிர்மானுபவமூமென்சு, 

அன்தியும், ௮அக்கூடதீதானுபவம் அயலனை தீதும் கபிற் 
ற.ரவு முதலியன போலாகலின், அவைகளுக்குத் தான் விலட். 
சணமாயும் ௮றிவே'வடிவாயும் அதாவது - உணர்வொளியே 
சொருபமாயும் விளங்குவதாமென்க. இப்பிரமானுபவம் ஷே. 
அபிற்ற.ரவு மூகலியவைபோற் ரோன்றும் அயலனைத்தையும் 
தத்து ௮அன்னியமென்பது சற்றுமின் வி ஆனந்தமே வடி. 

வாய, ௮ தாவது - இன்பமயமாகவே 'விளங்குவகா மெனச, 
எனவே, ௮வ்வனுபவம் அனைத்தும் தானல்லவாய் விளக்க 
அம், இவ்வனுபவம் எல்லாமாய் விளங்கலுமாமென்க, இவை 

களுக் கூதாரணம்:--- ் 

கானவரசிட்டம். 

*விளக்குமிர வியுமலரு முண்டா லுண்டாம் 
வீசொளியும் பகற்பொழு தும் விரையும் போலத் 

தளக்கமில்சித் துண்டாகி லுண்டா ஞாலக் 
தோற்றாவு மாச் தாமே சொருப மாகுப் 

கிளத்தபா மார்ச் ததா லில்லை யென்னகச் 
கேட்டலுமே பாற்சடல்போற் செம்பி ரத்தா 

லச்கரிதாய்ச் £ளமா ய:௨ல மாக 
யற்பு சமா சின்மொழியென் றஐண்ணல் சொல்வான்.” 

என்றும், 

“உன்னுறு மனத்தினாலே யுலசமா மிர் இரஞாலக் ட. 
துன்றை பணிசளென்னுஞ் சொற்பொருள் பொன்னையன்றி 
wer fu மில்லைபொன்னாற் பணியென வறையவேண்டாம் 
பன்னிய வுலசாஞ்சொற்குப் பரமன்றிப் பொருள்லேறில்லை.”” 

என்றும்,
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களங்கமற்ற சண்ணாடி தன்முன் வேளோர் 
களங்சமற்ற கண்ணாடி காட்டும் டோ.து 

விளங்யெதன் மயமாகி யபேச மாச 
விகற்பமின்றி சிருவிகற்ப மானாற் போல 

வளந்தறியப் படாவிபுவாய்ச் சத்தாய்ச் சசசா 
.. யானந்ச மாம்பிரமத் தயிச்ச மான 

வுளந்தெளிர்ச படியிருந்சா லுலக மெங்கே 
யுலைவெங்கே யென்றுசங்சை பொழிச்இ டாயே.” 

என்றும், 

தத்துவராயர் பாடூதுறை, 

அன்னிய மில்லையென் ராதேடர காள 
மானந்த மானோமென் தாசேடா சாளம் 
அன்னு சுடசேயென் நூதேடா காஎஞ் 
சோ தியுட் சோ தியென் நாதேடா காளம்.” என்றம், 

சாதி கழிஈசதென் ாசேடா சாளஞ் 
சங்கை சவிர்க்சதென் நாதேடா சாளஞ் 
சோதி சுசமேயென் அதேடா சாளஞ் 
சொல்லவொண் ளா ததென் நாதேடா காளம்.” என்றும், 

'சோற்றர வாகத் துணிந்தவூ ரெங்களூர் 
சோக மோகங்க Orbea, Ores cen 
சாற்ற லுடையாரச் சடைந்சவு ரெங்களூ 
சானந்ச மாயே யிருச்குமூ ரெங்களூர்,* 

என்றுங் கூ. றிபவாற்றாற் காண்க, 

இதுகாறும் கூறிப்போர்க' பிர்மசாட்டு சைதன்னிய 
லட்சியார்தத விளக்கமென்னாம் இவ்வத்தியாயத்தில் சோபா 
இக நிருபாதிகமாகிய சகமாதி திரிபதார்த்தங்களும் அசத்து 
சடம் துக்கமுதலிய இல்க்கணம்களுக் வலெச்யெங்களென் றும், 
இக்குணங்களுக்கு எதிர்மறையாகய சத்து சத்து ஆனந்தம்
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முதலிய விலக்கணங்களுக்கு டே சாட்சிபோதம் இலக்கிய 
மென்.றுங் கூறியிருப்பதை இன்னும் யூசக்குதும். எங்கன 
மெனின், இச்சகத்து ஏதுவாக சீவேசுரத். துவம் வழங்கப்பட 
வனவா ' அன்றிச் சவேசுர ஏதுவாகச் சகத்து வழங்கப்பட 
வதா? சிவேசரச் அவம் ஏதுவாகச் சகத்து வழங்கப்படுவதெ 
னின், எண்ணலளவையில் அனுமான அளவை யாதுக்கிருக் 
கின்றது? அவ்விரண்டும் தொம்பத தத்பச வாச்யொர்த்தப். 
பொருள்களாகலின், அவற்றை நிச்சயித்தற்கு ஒர் அளவை 
வேண்டுமன்றோ? ஆகலின், அவற்றிற் கியைந்ததரகிய அனு 
மான ௮ளவை வேண்டுமென்பதாமெனின், அவ்விரு பொரு 
ளும் இலட்சியார்த்தத்இற் சயைந்தனவாபின், இவ்வளவை 
வேண்டுவதின்றன் ஜோ? அவவிலட்சியார்த்தத்திற்கு இணங் 
காதவற்றை இவ்வளவையால் நிச்சமிப்பானேன் ? கர்மோபா 
சனாகாண்டிகட்கு அவயம் வேண்டுவதாலெனின், ஞான 
சாண்டிகட்கு வேண்டுவது ழே. தொம்பத தத்பச இலஒட்சி 
யார்ச் சப் பொருள்ச ளா௫ன்றன ! 

அச்வே, அவவிருகாண்டிகட்கும் லாச்சியார்த் ச மிரண் 
டும் வழிபடுதற் இயைந்தன, இயையிலும், வாச்சியார்த்த இல 
ட்சியார்த்த இவ்விருவகுப்பில் எத யதார்த்த மெனப்படு 
வது? ௭.௮ கற்பிதமெனப்படுவ*? இவ்விரூவகுப்புமே எதா 
ர்ச்தமெனப் படுவசாமெனின், இவற்றை வாச்சியார்த்த 
மெனவும் இலட்சியார்த்த மெனவும் பிரிப்பானேன் 8 ஞான 
காண்டிகளென்றும் உபாசனா கர்மகாண்டிசளென்றும் பிரிவுல் 
ஜிருப்பதாலெனின், இவற்றால் ஞானகாண்டிகளுக்கு வாச்சி 
யார்ச்தப் பொருள் களும் உபசானா கர்மகாண்டி களுக்கு இலட் 
சியார்த்தப் பொருள்களும் பயனுரு ிருக்கின்றன. இங்கன 
மிருக்கினும், Gor Aunt soc பொருள்கள் யசார், கமும் 
வாச்சியார் ச சப் பொருள்கள் கற்பனைகேளுமாகலின் அனுமான:
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அள்வை வேண்வெ.து அ௮வசியமாமென்க, அனுமான அள 
லைக் சயைந்தவை யெல்லாம் கற்பனைகளாயின், ஈமக்கு எஞ் 
ஞான்றும் காணப்படாத பிறதேச வத்துக்கள் அனுமானிக் 
சப்பவெதால் அவைகள் இன்றெனப்படுமோ ? ஏன் இன்றெ 
னஸப்படாது | அவவசத்அக்களுக்குச் சேய்மையற் றிருக்கும் 
நமக்குச் தோன்றாது ஹெ. அளவைக் கியைக்இிருக்கினும், 
அவ்வத்துக்களுக்கு ௮ணிமையுற் நிருப்பவர்க்கேனும் அவை 
தோன்றுகின்றனவல்லவா? அதனால் அவ்வத்துக்கள் அனு 
மான அளவைப் பொருள்களென்ப தென்னையெனின், எஞ் 
ஞான்றும் அவ.த்தாத்திரயங்களுள் எவ்வவச்சைக் சண்ணும் 
எத்திறத்தருக்கும் சாண்டலளவைக் கயையாகதவைக ளெவை 
களோ அவைகளன்றோ கரு சலளவையாகிய அனுமான அள 
வைக் கியைந்தவைக ளெனப்படும்! 

அங்கனமாயின், மலையின்கணுள்ள ௮க்கினியானது 
அம்மலைக்குச் சேப்மையுற் இிருப்பவர்க்குக் கண்கூடின் றி 
யிருக்கினும், ௮ம்மலையின்க ணுளளார்க்கு ௮ஃது கண்கூடன் 
Cap? அ௮ங்கனம் கண்கூடாகிய அவ்வக்கனியை அனுமான 
அளவையா யேற்பானே ளெனின், இவ்வனுமானம் ஏகதே 
சானுமானமும் ழெ. சீவேசுரானுமானம் சம்பூரணா னுமானமு 
மாம். ஆயினும், சீவாலுமானம் விபரீதானுபவ அனுமான 
மும் ஈுகுரானுமானம் அ௮ங்கனமின்றி வெறும் தோற்றானு 
மானமுமாம். விபரீத ௮னுபவானுமானமென்பது சுற்கனைக 
ளாகிய உபாதித்திரயங்களை கானெனதாக மயங்யெ மயக்க 
மே.துவாகக் கருதுதல். தோற்றானுமானமென்ப.து சமட்டி. 
வியட்டிகளாகத் தோற்றும் உபாதித்திரய முதலிய, கற்பனை 
களைக்கொண்டு கருதுதல், இஃது மலையின்க ணின்றெழும் 
முகல்களைப், புகையென். மயங்கி அம்மலைக்கண் அக்னி யுள 
தெனக் கருதுதல் பேோலாமென்க,.
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மாயாப்பிரதிபிம்பம் ஈசரனெனவும், அதித்யாப் பிரதி 
பிம்பம் சவனெனவும் சத்பிரமாணங்கள் . கோட்டி த்இருக் 
இன்றீனவே ! ஈசுரபோதம் இன்ருமோவெனின், தனித்தனி 
மரங்களின் சேர்க்கையன்றிச் சமட்டியென்னும் தோப், 
பென்பது உளதாயிருக்கின், தனித்தனி அ௮வத்தாத்திரயங் 
கருத்ருக் காரணமாகிய தனித்தனி அவிச்சைகளின் சேர்க் 
சைபன்தறிச் சமட்டி. யென்னும் மாயையென்பது ஒன்றுள்தா 
யிருக்கலாம். வியட்டி. உபா இத் இிரயங்களைப் பற்றிச் சமட்டி 
உபாதித்திரயங்களும் வியட்டி ௮வித்தையைப்பற்றிச் சமட்டி 
மாயையும் வியட்டி. 2வபோதத்தைப் பற்றிச் சமட்டி ஈஈர 
போதமும் இருப்பாகக் கொண்டதேயன் றி இவலியட்டியா 
கிய உபாதித்திரய முதலியவைகளை நீக்குழிச் சமட்டியாயெ 
உபாதித்திரய முதலியவைக ளேது ? இருக்குமாயின், ஈ௪ர 
போதமு மிருக்கலாமென்க, ௮ங்கனமாயின்,: 

அழிவிலோடூக்கம். 

“பெண்ணா லலியாய்ப் பிறந் துவளர்க் தேயழியு 
மெண்ணாத பேச மியல்பின் நிப்--பண்ணுங்காற் 
சாசணகர்த் தாவொருவ லுண்டவனைக் காட்டுதா 
லாரணமு மாகமு மாம்.” 

எனத் திருவாய்மலர்க்தருளி மிருக்கன்றதென்னை? பதி 
பசு பாசம் ௮௫ய இம்மூன்றும் அனாதி நித்திய சத்தா யில்லா 
மலும் இவற்றில் சீவனென்பது பாசமாகிய மாயைக்கள் 
அனாதியிலேயே இன்பதுன்பமின் ஜி வாளா மழுங்கி யில்லா 
மலும் இவற்றால் பதிப்பொருளானது தனது கருணையால் 
இச்வேர்களை யிழுத்து வெளிப்படுத்திச் சனுவாதிசீளைக்கொ 
டுத்து வழிப்படுத்த வேதாகமங்களைபபும் கற்பித்தில்லாமலுமா 
அல்கனம் திருலாய்மலர்ர் திருக்க்றன ரெனின், இம்;டப்
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பொருளையும் இருப்பெனக் கொண்டன 0 அங்ஙனம் ௮வ் 

வறிஞர் திருவாய்மலாந்தருளினர் ? அங்கன மாயின், 

  

சோநபசாசம். 

:அண்பெண் ணலியென் நனேகச விதமாசக் 
காண்பனவு மொன்ருகச் காண்பனவு--மாண்புடைய 
சச் ௫னிடைச் தோற்றமல்லா லுண்டோ விவைதெளியர் 
ரெத்தனைசா இத்தாலு மென்.” 

எனத் திருவாய்மலர்ந்தருளி மிருப்பானேன் ? பாசமாகிய 
இப்பிரபஞ்சப் பொருள்களானவை கற்பனையா யில்லாமலும் 
இவற்றைக் கொண்டு கருது.தற் இயைந்த தும் கற்பனையா யில் 

லாமலுமர ௮ங்கனம் திருவாய்மலர்ச் திருக்கெறனர் ? கரு 

தல் ௮ளவைமட்டில் நின்றின்புறும் ழூ. பட்சமானது Muh 
இரிபகன்றதா ? ௮கன்றதெனின், 

உந்தமவாதநால, 

“one 2சரிறதீது ர.ச்சமசே சகேண்மி 
னுலகமு காமு மொருங்கே.-- நிலையின் தி 
யெங்சே வெளிப்ப லெங்சே மறைசனிச 
மங்இருந்து காணாசெ ஞய்ந்து.” 

என் றருவி மிருக்கின்றனரே 9 அங்காங்கும் கான் நானெனற் 
கியைர்த தேகோகமும் எனது எனதெனற் இயைக்ச இப்பிர 
பஞ்சமும் ஒத்துத் தோற்றுனெற சகலாவத்தையும் ஒத்து 
மறைகின்ற கேவலாவத்தையும் எவவாதாரத்தி 'ஜெனப் 
படும்? இவை தினனுபவ மென்பதற்கு முரணின் று 1 ௮ன்றி 
யும் டையானென தென்பவற்றை ஆராய்வுழி முடி.வில்ஞசூனிய 
மாயும் அவ்வியக்கம் வீட்டுழி மீண்டும் பழமையாயும் தோற் 
gens எவ்வாதாரத்தி லெனப்படும் ? அவ்வாதாரம் 
வெளிப்பட்ட பின்ஞால் றன்றோ சீவேசாரசகச் தென்பதற் 
குப் பொருள் சித்தக்கும் 9 முன்ஞான்௮ பெண்ணாணலி
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யென்றெடுத் தோதியதைச் சற்றாடுப்பம்,' இப் புறத்தாரா 
ய்ச்சி விளக்கத்தில் ் மூன்றாவது அ௮த்தியாயமளவும், ழே. 
ஆண் பெண் அலி ஆ௫ய அ௮றுவகைப் பிறப்பாயுள்ள வடிவம் 
கள் யாதாய் முடி.ந்தள? மட்பொருளாய் முடிர்சனவன்றோ ? 
அம்மட்பொருள் ஒன்றெனப் பட்டதன்றோ ? அ௮ம்மட்பொ 
ருள்ஃமட்டில் நில்லாது அதனையும் ஆராய்வுழி வெளியாகின்ற 

ட தன்றோ? அவ்வெளி ஒன்றென்பதன்றோ? அவ்வெளிமட் 
டி.ல் நில்லாது அதனையும் ஆராய்வுழி ௮வ்வெளியானது எத 
ற்குச் காணப்படுத லம் மறைத லும் முடிவில் எதுவாதலுமோ 
aguas ஏகசை கன்னிய மெனப்படுவது $ தரவறிவெ 
ன்பது அதையன்றிச் இற்சட பேதங்களென வழங்குவது 
அணுத்துணையுமுண்டோ? உளதாக வழங்குகின் ந்தே யெ 
னின், தோற்றல் மாத்திரமாகவன்றோ, அ௮ங்கனம் வழங்கு 
தற் 'கியைந்சுன ? இங்கன மிருப்பகனாலன்றோ, 

“ஆண்பெண் ணலியென் றனேக விதமாசச் 
காண்பனவ மொன்ருகச் காண்பனவு--மாண்புடைய 
சத்தஇினிடை ச் சோற்றமல்லா லுண்டோ விவைதெளியா 
செத்சனைசா இத்தாலு மென்,” ' 

என்றருளி யிருக்கின்றனர்? அன்றியும், ' 

.... எதார்த்தவாகக்கட்டனே. 
எதேகாதி சோற்றத்சாற் வே சாரசென்பாய் 
சேசாதி சோற்றமன்றிச் செப்புவையோ---தேகா.இ 
சோன்று மிடமெங்கே சோன்றா விடமெங்சே 
நூன்றிப்பார்ச் சங்கேரீ யோது,"' 

எனவும் கூறியிருக்னே றனர், இத்னையேனும் ஈண்குணர்வே 
ண்டுமன்றோ॥ அன்றியும், — 

வேதாந்தகளாமணி. 
“Caden சன்கூடத் தன்பிரம மென்னச்' 

இச் துநான் சாங்கடகீர் .க.துவுறுவெண் மீன்வான்
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அாவுபணி நீர்விம்ப வனுமிசா காசஞ் 
சொற்கடா விச்சின்னா சாயமொடு மாவான் 

வேவு மிவை யனைத்இனுக்குக் இட்டாச். 2 முறையாம் 
விடயமொ? பிரமவா ler ape) யம்பி 

னேவுரிச மான்மாவோ டத் .துவிச.ம் விச்சை 
யெனுமிவற்றின் பெயசாலெண் வசைப்படுமா னந்சம்." 

என்றருளியதில் கடோபாதியிலும் மேகோபாதியி லும் வெளி 
யானது நிறைவுற்றுத் துவிதவெளியாகத் ே STD GNC ured, 

8 oC யாபாதியி ௮ம் மாயோபாதியிலும் இக்.நால் முகவுரை 

யில் விளக்கிய தற்போதமானது கிறைவுற்று இருவகைச் 
சமாதிக்கண்ணும் கூடத்த பிரமமாயும், மை. கடோபாதி மே 
கோபாதி சலத்தில் வெவியானது பிரதிபலனங்களாகத் கோ 
ந்றுதல்போல், டை. அவித்யாக்தக்கரணத்திலும் மாயாச்தக் 
கரணத்திலும் பூ. போ,சமான a Flaeorrses பிரதிபலித் 
AS தோர் அகன்ற) தன் pean par. அகவே, 292 கொம் 
Us SSS “வாச்சியார்த் தமாயும் கருதலளவைக் இயைந்த 
தாயும் அகன்றன. இதுகாறும் கூறிப்போர்க இத்துணைக் 
கும் ஏது யாதெனின், வியட்டி சமட்டியாகிய இவ்வுலகமன் 
றோ ? இவ்வுலகை நன்காராய்ந்து மித் சயானுபவம் வாய்த் 
அருக்தால் இற்றறிவு பேரறிவென்றபேதம் : எங்கிருந்துவரும்2 
பொருளல்லவத்றைப் பொருளென மயக்குதியன்ே ரூ இவ 
Aut சத்துவைதம் மேற்கொண்டுவிட்டது ? இவ்வுலகம் ஆரா 
ய்வுழி இ இன்மையாயும் அ௮ஃதில்லாவுழி உண்மையாயும் He ய 
Had Gd g agrauph senor cafe pC sr gar 

தாரத்தை, 
“:கோக்கா கோச்சை நோச்ச நோக்க 
கோக்கர நோச்க கோக்கு மன்றேரி 

எனச் சிவஞான வள்ளல் அருளியவண்ணம் விடாது திருட் 
உத்துக்கொண்் டிருக்கிள், இச்சிமீவசு.ாந சக் கன்பவை மும்
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அம் இல்லாமற் போகுமன்ஜனோ? ஒவ்வோர் ஞான்று. தோன் 
றினும் கமிற்றரவு மு. தலியவைபோல் இருக்குமன்றோ ? இங் 
ஈனம் இருப்பதனாலன்றோ இவை அசத்து சடம் அக்கம் 
முதலியவற்றிற்கு, த இலக்கியப்பொருள்க ளாகின்றன ? 
இருக்கவே, இவ்வசத்தாதி -பிலக்கணங்களுக்கு' எதிர்மறை 
யிலச்சணங்கள் இருக்கவேண்டுமன்றோ ? இருக்கவேண்டுமெ 
னின், அ௮வ்விலக்கணம் சத்து இத்து ஆனந்தம் முதலியனவா 
யிருக்கின்ற சன்றோ ? இருக்க்றதால், இவ்ஜிலக்கணங்களு 
க்கு இலக்கெப்பொரு ளியாதெனப்படும் ? 

  

முன்ஞான்.ர மனமானது விடாது கோக்கு லுக்கெக் 
இலகும் ஆகாரபோதமன்றோ ? அப்போதம் இசசத்தாதிக 
ளாகிற சகுணப்பொரு ளெனப்படுமா? அன்றி நிற்குணப். 
பொரு ளெனப்படுமா? சகுணப்பொரு ளெனப்படுமெனின், 
அப்பிர்ம போதத்துக்கு இச்சகுணத்துவம் இயற்கையா 9 
அன்றிச் செயற்கையா ? இயற்கையேயெனின், Cures 
தக்கு இச்சகுணத்துவம் எதன் ஏதுவாக வநத ? இயற்கை 
க்கு ஏது வினவுவது விவர்த்தமொழியாமெனின், சகுண 
மாற இச்சத்தாதி குணங்களுக்கு எதிர்மறையாயெ அசத் 
தாதி குணங்கள் இருக்கலாமா ॥ இருக்கின்றதால் தோடமெ 
ன்னையெனின், தனதனுபூதி விளக்கத்தில் மூ. €வேசுர ra 
த்து ச் கோன்றுங்காறும் இவை எப்பொருள்க ளெனப்படும் ? 
அசத்தாதிச ளெனப்படுமன்றோ ? படுநங்தோறும் இவற்றிற் 
கெதாமறையாகிய சத்தாதிகள் எவையெனப்படும் ? இச் 
சிலேசு.ர ௪கத்தக்களுக்கு ஆகாரபோத மெனப்படுமன்றோ 2 
௮வ்வாதாரபோதம் ௮சசத்தாதி குணங்களை யேற்பது யாதி 
னாலெனப்படும்? இவ்வச்த்தாதிகளினு லெனின், *எதுகா.று 
மேற்கப்படும் ? எஞ்ஞான்.றுமே ஏற்கப்படுகின்ற தெனின், 
ழூ. தன சுவானுபவத்தில் இச்சீவேசுரசகத்து எஞ்ஞான்
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அமே தோன்றுகின்றனவா ? எஞ்ஞான் ௮ுமே சோற்றுகின் 
௮னவெனின், 

  

கைவல்லிய நவநீதம். 

“௮௪த.தி லெம்மட்டுண் டம்மட்டும் பராமுக 
மாகினா யம்மட்டு 

கிசத தி லுள்விழிப் பார்வையா யிப்படி 
நிரந்தரப் பழக்கத்தால் 

வசதக்இி லுன்மன நின்றன் மாத்திர 
வடிவமா இடின்மைர்கா 

கசத த சேகத்தி லிருக்கினு மானந்தச் 
சடல்வடி. வாவாயே.” 

என்தருளி பிருப்பானேன் ப் 

௮ங்கனம் அருளிய ஞானாப்பியாசம் பலகற்பமும் பழ; 
இக் இருதகிருத்திய மானாலன்றரோ அகம்புறக் கழ்பனைகளா 
இய சீவேசுர சகத்தென்னு மறியாமை முற்றும் ஒழிந்து 

வீடும் ? இங்கனமிருக்கச் சீவேசாசகதக் கற்பனைகள் எஞ் 
ஞான்றும் தோற்றிக்கொண் டிருக்குமென்பதென்னை ? மூ. 
அப்பியாச முதிர்ச்சியில் Cartes கற்பனைக ளில்லாஞா 
ன்று ௮சத்தாதி இலக்கணமென்பதேது ? இல்லாதுழி ழே. 
பிரமசைதன்னியம் ௪ வற்திற்குத்கான் சத்தாதி இலக்கணகங்க 
ஞூடைய தெனப்படும் 2? எதுகாறும் ”வேசுரசகத் கற்பனை 
கள் தோற்றுசனெ்றனவோ அதுகாறும் சான் சத்து முதலிய 
சகுணத்துவ மேற்குமன்றோ ? பொய்ம்மையென்ப தொன் 
ிருந்தாலன்றோ மற்றொன்று மெய்ம்மையென்னு நிலைமை 
யையேற்கும் ? என்னை, 

கைவலலிய நவநீதம், 

**குளிரிளகல் வெண்மையேன்ற பதங்களினா னீர்மூன்ஏ 
கூறா யிற்றோ
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வொளிதவனஞ் செம்மையென்த பதங்களா லக்கனியு 
மொகுமூன் ருமோ 

வெளிமுதலாஞ் சசமசச்த மூடமிட செனப்பிரித்து 
லக்கி வேச 

மெளிததிய ருரண்டொழிந்ச சத்தாதி பெனும்பிசம 
மகக தானே.” 

எனக் கூறியிருக்கின் றதே. 

சலமும் ௮க்கினியும் இனையசென விளக்குவித்தற்கா 
கக் குளிர் முதலியவற்றையும் ஒளி முதலியவற்மையும் பிரித் 
அதுரைக்கவக்ச சொல் வேறுபாடென்பதன்றிப் பொருள் 
மூம்கூன்றாகப் பிமிந்திருக்கின் றதா? இஷலையன் ரோ? அவ் 
வாறே சவர சகத்துக்களும் பிரமபோதமும் இனையதெ 
னப் பரிபாகிகளுக்கு விளக்குவித்தற்காக அசத்து முதலிய 
வற்றையும் சத்து முதலியவற்றையும் பிரித்துரைக்கவக் ௪ 
சொல் வேறுபாடென்பதன்றிப் பொருள் மும்மன்றாகப் 

் பிரிந்திருக்கின் தன்று. சிவேசுரசகத்து எத்திறத்தார்க்கும் 
எஞ்ஞான்றும் எங்கணும் எச்சிசானந்ச முதலியவாகத் தோ 
pow pear? Ha வேருகச் தோற்றுனெறனவா ? 
சச்சிதானர்த முதலியவாகவே தோற்றுகின் றதெனின், அண் 
நனகச் தோற்றுவானேன் P yaar Lb பார்ப்பதனாலெனின், 
Haba பார்ப்பதைத் தடுக்கவேண்டுமன்றோ ? 505 566 
யாது செய்யவேண்டியது ? அசத்து முகலியவாகக் கூறவே 
ண்டுமன்றோ ? ௮ங்களனம் சொல்லுழி, இவ்வசத் ச முதலிய 
வற்றிற் கெதிர்மறை யாதென நாவொர்களன் றோ ் எதிர் 
மழறையாவது சத்து முதலியவைகளாமென்க, 

அங்கனம் காடுபவர்க்கு ழே. பிர்மபோதம் சத்து (ps 
லிய சகுணப்பொருளென் அுணர்த் தவேண்டுமன்றோ ? அங் 
கன முணர்த்துவதால் ௮ப்போதம் ச்குணப்பொரு ளெனப் 
படுமோ $ பூமெனின், ௨ அசத்தாதி யிலக்கணங்களை
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கேோக்காதுழி இருக்கட்டும் ? கோக்கியஞான்றுகலின், ௪ 
ணத்துவம் செயற்கை யென்பதற்கு முரணின்று, இன்றாக 
லின், வல். துவென்ப.௮ நிர்க்குணப் பொருளாமென்க, என்ை? 

கைவலலிய நவநீதம். 

*-நிர்க்குணவச் துவின்குணங்க ஞரைப்ப து,சாய் மலடியென 
னிசசென் னாசே 

சர்குணனே வச்.துநிலை யரையாம லறியவல்ல 
சதுர ருண்டோ 

5ற்குணவே தங்களிஈதச் Facreaps 8 பெறப்பிரம 
ஞானந் தோன்றச் 

சொற்குணங்கள் பிரமச் இன் குணங்களல்ல பிரமமாஞ் 
சொருபம் தானே.?? 

நமக்குச் சூரியன் விளல்குவ தியாதினா லெனப்படூம்? பிர 
காசத்தாலன்றோ? அ௮ச்சூரியன் நமக்கு வேருயினும் பிரகா 
சத்திற்கு வேறெனப்படுமிமா ? ௮ல்ஃவே ! பிரகாசவடி.வமே 
கூரியனெனபதற்கு மூரணென்னை ? இங்ஙனமே பிரமபோத 
மும் சத்தா 'திகளின் ஒருமைப்பொரு ளென்ப தற்கு முர 
ணின்ராமென்க. 

கலின் இவவாசாய்ச்சி.பில் தேர்க்த.து சவககதாதி 

பேசம் இறக்தொளிரும் பிரமசைதன்னியமாமென் ௧. 

பத்தாவது 

பீரமசைதன்னிய இலட்சியார்த்த விளக்கம் 

முற்றிற்று. 
சச



பதினோன்றாவது 

அறிவானத்த ஐக்கானுபவ விளக்கம். 
ணத 0 படற உணட 

. வேண்பா. 

இந்.தவா ராய்ச்சியினி லெய்்தியஞா ஞானக்தஞ் 
சந்ததமைக் கானுபவந் சான்விஎங்கெப்-ஃபந்தமுத் இ 
மீ.திரண்டு மின்றெனவே யேற்கு முழைப்பினர்சட் 
கேதமென லுண்டோ விசை. 

அறிவானந்த ஐக்கானுபவ மென்பது ௮.றிவே அனந்த 
மூம் ஆனந்தமே அறிவும் என்றான் றன, இவற்றுள், அறிவே 
அனந்த மெனப்பமொயின், அறிவு அயலின்பத்தைத் தாவ 
வேண்வெதின்று. சாவுன்றதால் ௮ங்கனம் கூ.௮வ௮, இனிப் 
பாகிய கன்னற்கட்டி மற்றோர் இனிப்பைதக் தேடுற்ருற் 
போலாம். ஆனந்தமே ௮றிவெனப்பமமோயின், அ௮வ்வானக் 
தம் அ௮றிவிஞல் அறியப்பட வேண்டுவதின்று, அ௮.றியப்படு 
கின்றதால், ௮ங்கனம் கூறுவது உருவத்தை அறியும் விழி 
தான் உருவமென்பது போலாம். அவற்றால் அ௮.றிவானந்தம் 
ஈரிடத்தும் அபத்தாகின்றஅ. ஆகவே, எங்கனம் ஐக்கானு 
பவ மெய்துமெனின், அறிவானது தான் இயற்கை இன்ப 
வடிவமாயினும், தன்பால் தான் காமரூப விடயாகாரமாய் 
அரோபிதப் பட்டமையால், அவ்வவ் வாரோமிதங்களும் 
யானெனதாகக் காணப்படுகின்றன. அங்ஙனம் காணப்படு 

பவை இன் பம்போலத் தோற்றுகன் றனவேயன் றி.வேறன் று. 
தான் தன்பால் அயலாக விகற்புறாது தானாக நிற்கின், தனனை 

யன்றி அயலென்பதும் ௮யற்சுகமென்பதும் ஏ.௮? தினறனைபைவ 

சொப்பனத்தில் அறிவானுக்குச் ஏகம் அயத்போல விருக் 
16 '
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இன்றதா? ௮ன்றித்தழ்ஈகமாகவே விளங்காடன் 0 சா? அங்குச் 
காணப்படும் அயலனைத்தும் ௮றிவானையன் நி இன்ராசலின், 
அயலென்பதும் ௮யத்சுகமென்பதும் ஏது? இதனால் ௮றிவே 
ஆனந்தமும் ஆனக்தமே அ.றிவுமென்ப தாயிற்றென்க, 

அன்றியும், வீழிப்பாகிய சகலாவத்தை முழுவதும் 
அல்லல்மயமா? அன்றி அமைதிமயமா? மயமென்பது வே 
கலப்பின்றித் சான்மாத்திரமாயிருத்தல். ௮து சலமயம் op 
த்திர மென்றாற்போலும் மண்மயம் பூமியென்றாற் போலு 
மாம். இச்சசலாலவதீதை முழுவதும் சசக்கலப்பின் றி.ப அக்ச 
மயந்தானோவெனின், தக்கமாகாத சகமென்பது இருக்கின் 

றதா? இருக்கின்றசெனின், ராம் எவவா.றிருத்தல் சுகமெனப் 
படும் ? மண் பெண் பொன் யெ மிக்க இலாபத்தைக் ௧௫ 
தினோன் விரைவாகச் செல்லுதல் சுகமெனப்படுமா 9?) ௮ன 
றித் அக்கமெனப்படுமா? சுகமெனப்படுமெனின், samen te 
செல்லுதல் நீடித்துழி அச்செல்லுதலா௫ய சுகம் யாதாய் 
முடிகின்றது ? பெருக்துக்கமாய் முடி௫ன்றதன்றோ? மூன் 
ஞான் நின்பமாயிருந்த ௮க்௩டையானது பின்ஞான்று துக்க 

மயமாயின், இன்பமென்பது எதுவெனப்படும்? விரைந்து ஈட 
ப்பதன்றே | அகலின், பொறுமையாகச் செல்லுதல் ௬௧ 
மெனப்படுமா? அன்றிச் தூக்கமெனப்படுமா? சுசமெனப்படு 
மெனின், பொறுமையாகச் செல்லும் ௮ந்நடையானத நீடி.த் 
அழி அஃது பின்ஞான்் றியாதாய் முடிகின்றது? அுக்கமாய் 
முடிகின்றதன்றோ? இத்துக்கம் முற்பொழுது இன்பமாயும் 
பிற்பொழுஅ இயல்பாயு முடிகின்ற. ௮கன் பின்னர் உட் 
சார்ந்திருத்தல் சுகமாயும், ௮ஃதும் by SOs அக்கமாயும், 
அதன் பின்னர் சயனித்திருத்தல் சுகமாயும், அச்சயனம் 
எவ்வெவ்வா நிருக்கினும் அவ்வர்கிலைமையும் பின்னர் gaa 
மாயு முடிகின்றது. நாம் எவவெவ்வா நிருக்கனும் அவ்வவ்
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விருப்பும் முனஞான்று சுகம்போலிருந்து பின்ஞான்று துக்கு 
மாய் முடிகின்றதாயின், நாம் எவ்வாராக இருப்பது சகோதய 
மெனப்படும், 

அன்றியும், ழூ. மண் பெண் பொன் (தலியவற்றை 
அனுபவித்தல் சுகமென் போமெனின், அ௮வ்வவ வனுபவழு:ம 
நீடிதிதுழித் அக்கமின்றி யிருக்க.்டூம். சத்தம் பரிசம் மு 
லியவற்றைத் தனித்தனி ௮னுபவிப்பதனால் ஈற்றில் துக்கமா 
இன்றதெனக் கருதி, இவ்வைஈதையும் தக்க சாதனக் கருவிச 
ளோடு ஒருங்கே ௮லுபலிக்னும அவ்வனுபவமும் நீடித்து 
மி.ச் துக்கமாகாதிருககட்டும், தினித்தனுபவீக்கு மலுப௨மும் 
ஒருங்கே ௮னுபவிக்கு மனுபவமும் முனஞான்று சுகம்போ 
அம் அ௮வ்வனுபவம் நீடித்த பின்ஞான்று அுக்சமாயும் மூடி, 
கன்றதாயின், இங்கனம் மாறாது எத்துணை ஞான்று நீடிது 
திருக்கும் ௮ச்.அணை ஞான்றும் இன்பமுற் நிருத்தலன்றோ 
அககக்கலப்பின் நிய சுகமய மென்பதற்குப பொருள் ? இது 
காது மாராய்ர்துழியுள்ள ௮னுபவங்க எனைத்தும இக்கதியா 
யிருக்கனெறமை.யின், உறக்கமாகயெ சேவலாவத்தையேலும் 
அமைதியெனப்படுமா ? ௮ன்றி ௮ல்லலெனப்பமோ ? எனச் 
சற்றாகிக்கு தும், 

௮வவுறக்கமாகய கேவலாவத்தையான.து அமைதிமய 
மன்றென்போமெனின், எவ்வுமிரும் உறக்கத்தை விரும்புவா 
னேன் ? இச்சகலாவத்தையின் அல்லல் தணிந்திருத்தம் 
கன்றோ! உட்டினம் தணிதற்குச் €தளம் ஏதுவா யிருததல் 
போல இவ்வல்லல் தணிதற்கு ஏது யாதெனப்படும்? ௮மைஇி 
யன்றோ? ௮வ்வமைதி உறகக முழுவதுமன்றோ? sae ne 
கத்தை யன்றி உஙிர்களுக்குச் சுகமென்பது எத? இன்றாக 
லின், அவ்வுறக்க முழுவதும் சுகமயமாமென்க, க்குச் ௪௪ 
மயமா யிருத்தம் சேதவென்னை? ௮மிவு சோபாதிகமாய்
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நில்லாது ௮தாவது உருவபாவமாய் நில்லாது நிரூபாதிச 
மாய் நிற்கின்றதால் அதாவது அருவபாவமாய் தீ தனித்து 
நிற்பதால் ௮ஃதே சுகபபேறெனின், அங்ஙனம் தனித்து 
நில்லாது பிரவிர்த்தியுற்று நிகழுகல் அல்லலெனப்படிலும், 
இவ்விழிப்பு முழுவதும் இச்சா ஞானக் கிரியைகள் அற்றதன் 
wader, Qos ௮றிவுமய மெனப்படுமா? அன்றி. அறி 
யாமைமய மெனப்படுமா? அ௮றியாமைமய மெனப்படுமெ 
னின், டை. உறச்கமாகிய. கேவலாவததை முழுவதும் அறிவு 
மயமாயிருக்கவேண்டுமே! ௮ஃ தறிவுமயர்தானெனின், அங்கு 
இச்சா ஞானச் கரியை இயங்கவேண்டுமே ! அவைகள் இயம் 
காமை.பால் ௮றிவின்றோவெனின், இருந்தும் மக்னெப்பட் 
டி ௬க்கெ றதன்றோ! மக்கினமாவது பிரவிர்த் இியின் றியிருத்த 
லென்க, பி.ரலிர்த்தியின்றி யிருத்தலும் யாது? = Haron Cay? 
அவ்விர்த்தி உற்றிருத்தலும் ௮ற்றிருத்தலு மறிவின்பாலா 
பின், அவ்வறிவாகெயெ போகம் சகல கேவலமென்னு மீரிடத் 
தும் உண்டென்பதற்கு மு. ரணென்னை? இன்ஸ்ரகலின், இச்சக 
லாவச்சையை மாத்திரம் ௮திவுமயமென்பா னேனெனின், 
இவவவத்தை முழுவதும் விர்த்திமயமா யிருத்தலால் பந்த 
முத்தி சாதனங்கள் இயங்குகின்றனவாகலின், ௮அ.றிவுமய 
மென்பதற்கு முரணின்௫௬ மென்க, 

முன்ஞான்று ௮றிவே ஆனந்தமும் அனந்தமே அறிவு 
மென்ற துண்மையாயின், இவவீரவதகைக கண்ணும் ௮றி 
விருக்கின்ற தபோல் ஆனந்தமும் ௮வ்வவ த்தைகளை விடாதிரு 
க்க வேண்மென்றரோ? அ௮ங்கனமின றி இசசகலாவத்தைக்கண் 
இன்பமற்றிருப்பா னேனெனின், இவ்வவத்தை முழுவதி 
லும் அறிவு எதனைக் கணஞான்றும் மாறாது நாடிக்கொண் 
டிருக்கிறது $ சுகத்தை யன்றோ? அதாவது நித்திய திரு 
ப்தியை. ௮௧ நித்திய சுகச்சை விடா.து ராவொனேன்? ga



11வது அநிவானந்த 8ீக்கானுபவ விளக்கம், ் 245 
  

வவத்தைக்கண் பிரமசாலோக முதலிய ware Ls ப.தவிப்பே 

தெய்தினும், திருப்தியுரா த மேலுமேறும் நித்திய இருப் 
திக்கே ௮ங்கார் திருப்பானேன் ? மேலாயெ அப்பதலி சுகங் 
களே சாலுமான தன்றெனின், இவ்கவிக சுகங்களா சாலுமான 
தற் இயைர்தது ? அல்லவே | எவ்வெச் ௪௧ த்தையும் அவ்வவ் 
வற்றில் அதிருப்தியாகக் கொண்டு, சதோதயமாயயெ நித்திய 
இருப்தியைத் தாவிக்கொண் டிருப்பானேன் ? சுபாவமெ 
னின், முடிவின்றிப்போமே ! போகவே, ஞான சாதனங்கள் 
எற்றுக்கு? 

அன்றியும், அறிவாயே நாம் திருப்தியை விடாது காடு 
வதுபோல் அதிருப்தியையும் விடாது நாடவேண்டுமன்றோ ? 
கிஞ்சித்தும் நாடவில்லையே? சுக தயே காவொனேன் 3 

நாம் இடையருது நாடுவது சுகத்தையம் இடையமுது ௮னு 
பலிப்பது துக்கத்தையுமா? சுகத்தை நாடுவது அகன்றாலன் 
மோ அக்கமென்பவை அ௮ஞ்ஞான்ழே ஒருங்கே அகன்றுவிடும், 
துக்க மென்பவை அகலவேண்டுமாயின், சுக,சாக மூன் 
ஞான்றே ஒழிர்துவிட வேண்டுமே | அத்தாகம் மாறுதிருதீ 
தற்கு ஏதுவென்னை ? இதனால், வேண்டுகோளாகிய ௪௧ 
மென்பது அறிவைவிட்டுக் கணஞான்றேனு முண்டென்பதற் 
கயைந்ததா ? இல்லையன்றோ ? ஏன் இன்று? அன்றியும், 
இவ்வின்பம் ௮றிவை விடாததுபோல் அறிவும் சுகத்தை 
விடாதிருக்ெ.ற தன்றோ? ௮றிவென்பதைச் சுகமும் ௬௧ 
மென்பதை அறிவும் சணஞான்றும் லிடாதிருக்கன்றதே ! 
இஃதெனன்ன வியப்பென்பம்| இச்சகலாவத்தைக்கண் கின்று 
நிகழுமறிவு கேவலாவத்தாச் சுகமன்றோ? அ௮க்கேவலா வத் 
தைச்கண் நின்றிஓங்கும் சுகம் இச்சகலாவச்ைச அறிவன் 

ஜோ? இவத்றால் ௮ச்சுசத்தையன் கி, இவ்வதிவும் இவ்வி 
வையன்் றி ௮ச்சுசமும் வேறன்று, எஞ்ஞான்றும் இவ்விரண்
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டும் ஒன்றுக்கொன்று அபேத முற்றிருக்க, மாறுன்றதாக 
அனுபவப்படுகன்றசே யெனின், ௪கல கேவல ௮வத்தை 
யின் தர்மங்களாலன்றி வேறன்று, 

எங்கன மெனின், இவ்விரவத்தைகளும் ஒன்றுள்ள 
ஞான் றொன்றின்றாப் மாறிமாறித் தோற்றுகின்றன., தோம் 
வே, சகலமென்ப பிரவிர்த்தியம் கேவலமென்ப.த -நிவிர் 
தீதியுமா யிருக்கின்ற தால், சகலாவத்தையில் ஆனந்தம் குன் 
றியதுபோதும் கேவலாவத்தையில் அதிவுகுன்றியஅபோலு 
மன்றி, அலையிரண்டும் குன்றினவன்று, எங்கனமெனின், 

கிலிர்.தீ தியாக கேவலாவத்தையில் ௮றிவென்பது குன் தின 
தாயின், ௮க்கேவலத்தில் இலட்சியார்த்தம் யாது P ஒன்றும் 
கோன்ராமையன்றோ 1 அத்தோன்னாமையில் சகோதயமன் 
ஜோ? அத்தோன்றாமையும் சுகோதயமும் யாருக்கு ? சமக் 
குத்தாமே யென்பமா? அன்றி வேறொன்றிற் சென்பமா? 
தமக்குத்தாமே யென்போமெனின், அவ்கிரண்டும் தம்மைத் 
தாமே உணர்ந்ததும் சுத்ததுமா யாடன்றன, ஆகவே, ௮ச் 
தோன்றுமையும் அச்சுகழுமாயெ விரண்டும் திருக்குத் இரி 
சியமாகன்றன. ஆகலே, அக்கேவ்லாவத்தையிலும் ௮றிவுண் 
டென்பதற்குக் கிஞ்சித்தும் ஐயமின்றாமென்க. இன்றாகலின், 
அனர்தமுமறிவும் ஏகமாகன்றன. ஆகலே, இச்சகலாவத்தை 
அறிவமயமென முன்ஞான்றே ஒப்புக்கொண்டதால், இவ் 
வவச்தையிலும் ஆனர்சம் ௮.றிவைவிட் ட ருத்தற் கெங்கன 
மியையும் ] 

அன்றியும், ழே. சேவலாவத் தையில் நின் விழித் தி 
'அக்சேவலத்தில் யாதும் தோன்றவில்லையென் றும், தோன்று 
(விடினும் மிக்க சுகமா யிருர்தேனென்றும், சருதிப் பிறர்க் 
துரைச்தலும் எது ? அறிவன்றோ ? அவ்வறிவு அங்குள்ள 

, கோன்றாமையையும் சுகப்பேற்றையும் ஆங்கு உணாட்சதை
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ஈ்கு வந்துணர்த் அன்ற தன்றோ? அன்றியும், ஒருவன் 
உறங்கும்ஞான்று ௮வன் இயல்பாசு விழித் துக்கொள்ளுதற்கு 
முன்ஞான் றே மற்றொருவன் அவ்வுறக்கத்தைக் கலைத்துழி, 
உறங்கினவன் சிம்கம்போற் 2 றியெழுந்து மிகவும் வெறுத் 
துக்கொள்ளுதல் யாதக்கு ? அங்கனுபவித்தற் இயைந்திருக்க 

சுகம் பின்னமாயிற் தென்றன்றோ? அனந்தம் ௮றிவைகிட்ட 
சன்றென முன்ஞான் ஜெப்புக்கொண்டு, இஞ்ஞான்று 
௮வவானந்தம் பின்னமாயி LO pas கூறலாமோ வெளின், 
அவவானச்தம் சசகலாவத்தையாகிற GIST SEG eno Garr 
னதுபோ ஆம் ௮ Bay சகேவலாவத்தையாகிற நிவிர்த்தியினா தி 
குன்றினதஅபோது மிருக்கன்றெெென மூன்ஞான்றே ஓப்புக் 
கொண்டு, இஞ்ஞான்று அவ்வானந்தம் அறிவுக்குப் பின்ன 
மாகலாமோ வெனக்கூறலரமா ? அறிவுக்கு ஆனந்தமூம் ஆன 
ந்தத்திற்கு அறிவும் எஞ்ஞான்றேலும் பேதித்ததுண்டா 3 
சகலாவ௫தைக்கண் எகதேசமேனும் சகதாகம் விட்டதுண் 
டா? சேவலாவத்தைக்கண் ஏகதேசமேஜும் சுகவாழ்வை 
Ot game? இல்லையே ! நீரின்சண் ஒருவன் தனது சரம் 
மழைய மூழுயிருந்தும் தனது Fo STENT EP ZI உற்றிருந்த 
ததால் அர்£ீர்பபொருள் சேய்மையுற்றதா ? அதுபோல் ௪கலச 
வத்கை.பில் அறிவானது சுகாகாரமா யிருந்தும் தனது Or 
விர்த்திப் பசாக்னொற் சுகம் ரேய்மையுற் திருக்கின்றதாக 
மயங்கயெது குறித்துச் சுகமானது தனக்கயலர யிருக்கின்ற 
இதன்னலாமா ? 

அன்தியும், அக்கால்கும் பெண்பாற் குழாங்கள் வக் 
கணையோடு துச்சித்கும் ஞான்று ௮வ்வவ் வாராமைகள் எங் 
கருர் தெழுகன்ஜன ? ௮றிவிலிரும் தெழுனெதனவெனின், 
௮/ஙஙன மெழுவானேன் ? தம்மால் அ௮பிமானிக்கப் பட்டவர் 
கருக்கு ஆனியற்ற கனா லெனின், 'அவவானி யுருக்காறும்
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அம்மாதர்களுக் யொதிருந்த? சுகமிருக்ததன்றோ? அவ்வச் 
சுகத்தையும் அவ்லவரும் கருதாதுழி, மே அவ்வவ வாரா 
மையும் ஏது ? முன்ஞான் றிருர்த அ௮வ்வச்சுகத்தையும் உன்ன 
உன்னத் துச்கவெழுச்சியாயின், ௮வ்வுன்னல் சுகக்தையன் றி 
யும், அச்சுகம் சகப்பானாகிய அறிவை யன்றியும், ௮வ்வறி 
வும் சுகத்தை யன்றியு முண்டெனப்படுமோ? படாதாகலின், 
எஞ்ஞான்ு மிருப்பது ஜெப்திப் பிரிய மென்றாயிற்று, ௮௧ 

வ, ௮றிவானந்த ஜக்கானுபவமென முன்ஞான்று கூறிப 
தற்கு மூரணென்னை ? அ௮அஞ்ஞானமா௫யெ இவ்வசுத்த சகல 
கேவலங்கள் முழுவதி ஓம் ௮றிவைவிடாத ஆனந்தமும் ஆன 
ந்தத்தை விடாச அ௮றிவுமின்ராயின், ஞானமாகய சுத்த சகல 
கேவலக்களிலேயா இவ்வறிவானந்சம் பேதித்திருக்கும் ? 
அறிவுக்கு ஆனந்தம் வேறெளின், அறிவு என்ன அறிவாய் 
மூடியும் £ இன்பங் கெட்டதாய் முடியுமன்றோ ? இன்பங் 
கெட்டதாயின், துக்கமுற்றெ தனப்படுமன்றோ? அக்கமுற்ற த 
சடமெனப் படுமன்றோ ? தக்சசட மென்பது ௮சத்தெனப் 
படுமன்றோ? அக்கம் சடம் ௮சத்.து எனப்படுவது யாதெனப் 
படும் ? அறியாமை யெனப்படு மன்றோ ? இவற்றால், அறி 
வென்பதற்குப் பொருளெங்கே ! இதுகிற்க, 

ஆனந்தத்திற்கு ௮றிவு வேறெனின், ஆனர்தம் என்ன 
அனந்தமாய் முடியும் ? அறிவு கெட்டதாய் முடியுமன்றோ ? 
அறிவு கெட்டதாயின், சஉடமெனப் படுமன்னோே ? சடமெனப் 
படுவது ௮சத்தெனப் படுமன்றோ? சடமசத்தென்பது துக்க 
மெனப் படுமன்றோ? சடம் அசத்து துக்கம் எனப்படுவது 
யாதெனப்படும் ? ௮ஃதும் ௮றிய/மையெனப் படுமன்றோ 1? 
அ.றிவானந்தம் தனித்தனிப் பொருளென எங்கனம் ஏற் 
இன்ற து ? ஞானமாயெ சுத்த சகல கேவலமென்ப தியாதெ 
னின், ஷே அஞ்ஞான சகலாவத்தை ௮சத்தச் இிறிபுடியாக
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இருக்குமாறுபோல், ஞான சகலாவத்சை யென்பது சுத்தத் 
திரிபுடியாக இருக்கின்ற தென்க, திரிபுடியாவ.து - ஞாதுரு 
ஞானம் ஜேயம் எனப்படுவனவாம், ஞாதுருவென்பது மு.த.ற் 
பொருளாகியும், ஞாளமென்பது அம்முதலினது சத்தியாக 
யும், ஜேயமென்பது அச்ச,த்திபின் காரியமாகிய மிருப்பது. 
அசுத்தத் திரிபுடியாவது - அவித்யாப் பிரதிபிம்பனைனை சதா 
பாசார்தச்காணேர்திரியோபாதிக எணைத்துமா மெள்க, இச் 
திரிபுடி. மூவிதமா யுள்ளன. அ௮வை பாகியத் தீரிபுடியென 
வும், அந்தரத் திரிபுடியெனவும் (௮தாவனு உள் இரிபுடி 
யெனப்படுவது) மத்தியத்திரிபுடி யெனவுமாம். 

௧-வது, பாகியத்திரிபுடி யென்பது - எத்துணைக் கல்வி 
கேள்விகளிம் இறந்தும் தூலசமீரம் வினைமுதலாகக் தோற்று 

சன்றதால், இத்தாலமே ஞாஅருவெனவும், இத்தாலத்திற்கு 
ஐம்பொறிகளில் பரிசேர்திரியம் ஆதாரமா யிருந்தும் இத் 
தூலத்துள் மற்றவிர்திரியங்களோடு நின்றுணர்வதுபோலிருத் 
தலால் இவவைக் இிந்திரியமும் ஞானமெனவும், ௪,த்த முதலிய 
ஐது விடயங்களும் ஜேயமெளவுமாம். 

௨-வது, மத்தியத்திரிபுடி யென்ப - மன முதலிய ௮ம் 
தீக்கரணம் ஞாதுருவெனவும, ஜே. தேகேந்திரியங்கள் ஞான 
மெனவும், ஏனைய சத்த முதலிய விடயங்கள் ஜேயமெனவு 
070, 

௩-வது, அந்தரத்திரிபுடி யென்பது - சிதாபாசன் 
ஞா.துருவெனவும், ஷே. மனமாதிகள் ஞானமெனவும், ஏனைய 
சேகேதிரியாதி யனைத்தும் ஜேயமெனவுமா மென்க. 

இத்திரிபுடிதள், பொருளல்லாகசைப் பொருளென் 
றுணர்தலும், பொருளல்லாத.து பொருள்போத் ஜோற்றுதலு 
மாகலின், இஃது அசுத்தத்திரிபுடி யெனப்பட்டதென்க.
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சுத்தத்திரிபுடியென்ப.து **இருளிற் சுடரென்ன விர் தர 
வின்ன'” என்றறிஞா் ௮ருளியவா௮ு சொருப சமாதிக்கண் 
மின்மினியொளிபோல் த.ற்பிரகாசம் வெளிப்பட்டது முதல் 
வயோதிகப் பருவம்பொன்ற அந்தச் சொப்பிரகாசானுபவ 
ழூ திர்ச்சொறுமுள்ள இலட்சியார்த்தமே ஜேயமெனவும், 
ACE ஜேயமாகிய விளக்கக்குதியைக் குறியாது கு og 
துணரும் கெறியாயெ மெய்யுணார்வ ஞானமெனவும், ௮ம் 
மெய்யுணர்வுக்கு வினைமுத லாயெ சிவமே ஞாதுருவெனவுமா 
மென்க, அவ் விளைமுதலைச் சிவமென்பா னேனெனின், தவ 
மென்பது காந்திமான் என்பதனுலென்க. காந்திமான் என் 
பா னேனெனின், பிரகாச மென்றும் பிரகாசியென்று மிரு 
வகையின, அவற்றுள், பிரகாசமென்ப து காந்தியெளவும், பிர 
காசியென்பது காந்திமானெனவு மாகின் றதால், சிவப்பிரகாச 
மென்றா.பிற௮, அதாவது - வியாபக விளக்கமென்க, வியா 
பகம் ஞாதுருவெனவும், விளக்கம் ஜேபமெளவும், இந்த ஞா 
அரு ஜேபமாகிய இவ்விரண்டின் மத்தியில், இவ்வி.ரண்டினை 
யும் தழுவி நிகழும் ஸ்புரணவடிவமே ஞானமெனவுமாமென்க. 
இங்கன மிலங்கும் திரிபுடி பாணுபவமான அ, தானென்னும் 
இர் உபசாக்த நிலையையன் றியின் ரயினும், இவ்வனுபவமுள்ள 
ஞான்றும் இஃது Bond இரிடடி ( யென்பதா? அன்றிச் சடத் 
திரிபுடி, யென்பதா? தெலுத் திரிபுடியாகலின் இத்திரிபுடி 
ர7கி௫ ௮கம்பொருளே வேதாச் தமென்னும் சுவானுபவாததப் 
பிர்மோக மென்பதாமென்க. இதற்குசாரணம்:-- 

ஜானவாசிட்டம், 

இருளன்றி மொளியன்றி யளவன்றி யலைவன் றி 

யியல்பொன் நின்றிப் ச 
பொருன்ற பூதங்கள் பலபொருள்க என்றிறிறை ' 

பூரண மாடு
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யுருவன்றி யருவன்றி யுளதன்றி யுண்டில்லை 
யன்று lorem apis 

வருகின்ற திரிபுடியி னடுத்தோன்று மறவா௮ 
மதித் துச் சொள்வாய்,?? 

எனக் கூறியவாற்றாற் காண்க, ழே. சொருபசமாதிக்கணுள்ள 
திரிபுடியானுபவம்.௮.றிவெனப்படுமா? அன்.றிறனர்தமெனப்-: 
படுமா ? அனந்த மெனப்படுமெனின், திரிபுடிரதெம்'யாதெ 
னப்படும்? ௮ஃது ௮றிவுமய மென்ப தாக்கும்] ஆகவே, ௮ந்த 
ரதம் சகலாவத்தையெனப் படவேண்டுமே ழூ. அஞ்ஞான 
திசைக்கணுள்ள சுழுத்தியவத்தை சகலாவத்தை யென்ப 
தாயின், இத்திரிபுடி ரதொனுபவமும் சகலாவத்தையெனப் 
படும், ௮ஃது அங்கனமில்லையே ! இஃது இங்கனமிருக்க, 
அச்சுமுத்தியவத்தை திரிபுடிரசெமாகலின், ௮&து சேவலா 
வத்சை யெனப்பட்டது, அ௮ங்கனமே, இஞ்ஞான திசைக் 
கண் இத்திரிபுடி, ரச,சமானது கேவலாவத்தை யெனப்ப்டாது 
சகலாவத்சை யெனப்ப$ூமோ? அன்றியும், திரிபுடிசகிதானு 
பவம் சகலமென்பதால் இச்சுத்த சகலமே துரியாவத்தை 
யெனவும், இத்திரிபுடி, ரதொனுபவம் கேவலமென்பதால் 
இச்சு, த்தகேவலமே துரியாதீதாவத்தை யெனவுமாமென்க, 
துரியாவத்தை அ.திவுவிளக்கமும், துரியாதிசாவச்தை ஆனந் 
தோதயமுமா மென்க, | 

அன்றியும், சங்கற்பமென்பது மூன்றுவகையின, அவை- 
பானவிகற்ப சங்கற்பமெனவும், கிர்விகற்ப சங்கற்பமெனவும், 
சவ்விகற்பசங்கற்ப மெனவுமாம். மனவிகற்ப சங்கற்ப! மென் 
பது-௮ஞ்ஞான திசைக்கண் ஷே. பாயெத் திர்புடிமுதல் மூவி 
தீத்திரிபுடிகளும், நிர்விகற்பசங்கற்ப மென்பது-ஞான திசைக் 
கண் தன்னைச் சொப்பிரகாச வடி.வமெளக் கண்டுகீண் டனு 
பவிக்கும் ழே. திரிபுடி. சதொனுபவமும், சவ்விகற்ப சங்கற்ப



அளி ப வைகையானாசியயமி? 

252 அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம். 

மென்பது - தன்னை அனந்த வடிவமெனக் கண்டுகண் டின் 

பு.றும் இரிபுடிரதொனுபவமுமாம். ௮.றிவு வடி.வாய் விளங்கும் 
நிர்விகற்பமும் அனக்தவடி.வாய் நிற்கும் சவ்விகற்பமும் சல் 
கற்பமெனப்படுமோ வெனின், தானென்பது சுசாதிமுதலிய 

மூன்று மயக்கமுமின் தி, அ.றிவேவடிவாய் விளங்கினும் ௮வ் 
விளக்கம் ஒர்ஞான்றாகலின் , (௮. தாவது சொருபசமாதி டிட்டு 
மென்பது) அ௮வ்வோர்ஞான்றும் மூடலிருத்தி கோரவிருச்தி, 
யெனப்படாது சாந்தலிருத்தியாயினும் yg விவேகவிருத்தி 
யெனப்படுதலினாலும், சானென்பது மே சுசாதி முதலிய 
மூன்றுள் சுககபேச கற்பை மயக்கங்களுக் காதாரம்போ லிரு 
க்கு மின்பமே வடிவாய் நிற்கினும் அவவின்பநிலை ஓரஞான் 
முகலின் (அதாவ. சசகசசமாதிமட்டு மென்பது) ௮அவவோர் 
ஞான்றும் மூடவிருத்தி கோரவிருத்தியிறர்த சாந்தவிருத்தி 
யாயினும் ௮து அகண்டாகார விருத்தியெனப்படுதலினா லும், 
சங்கற்பமென்பதற் கையமின்றென்க, மை. மனவிருத்தியின் 
சேட்டையும் ௮ச்சேட்டை யின்மையுமாயெ ௮௪த்சு ௪கல 
சேவலாவத்தைய்லேயே ழெ. அ.றிவானந்தம் பிரீவற் திருக் 
இன்றதாயின், ழே. வியாபகவிளக்க வுணர்வாகிய சுதீதத்திரி 
புடியென்லும் விவேக கிருத்தியே சுத்த சகலமும், இத்திரி 
புடியாகிய விவேகவிருத்திபின் அயர்வே சுச் சசேவலமுமாச 
லின், இச்சகல கேவலத்திலேயா ௮வ்வறிவானர்தம் பிரிவுற் 
றிருக்கின்றது ? அக்கினிபினது உட்டினமும் பிரகாசமும் 
பிரிவுற் நிருக்கனெறதா? இன்றன்றோ ? அ௮வ்வபேதமானது 
விளக்கின்கண் ஒளிமிகுதியாயும் கட்டையின்கண் உட்டினம் 
மிகுதியாயு மிருக்கினும், அவ்விளக்கின்௧கண் உட்டினமும் 
கட்டையின்கண் ஒளியுமின்றோ? இருக்கினும், ௮வவவற்றில் 
அ.ததுவும் குன்றியிருக்கெறது, அதுபேரல், தானேதானா 
இய அ௮றிவானந்த ஒருமை டெ. சுத்தாசுத்த சகலாவத்தை 
அனில் அறிவு மிகுர்திருக்ும், ஆனர் தமின்றோ 1? இன்ற
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ளின், அவ்விரண்டிலும் அறிவு ஆனர்தானுபவ மின்றாயிலும், 
ஆனரதாகாரமாகவேலும் இருக்சின்றதன்றோ? அங்கன 
மிருத்தல் ஆனந்தம் குன்தினதுபோலும், டெ சுத்தாசுத்த கவலாவசக்கைகளில் அனர்தம் மிகுந்திருக்கினும் அறி 
வின்றோ ? இன்றெனின், அவ்விரண்டிலும் ஆனந்தம் பிர 
விர்த்தியானுபவ மின்றாயினும், நிலிர்த்தியாகவேனு மிருக் 
தின்றதன்றோ? அங்கன மிருத்தல் ௮றிவுகுன்றினது போ 
அமாமென்க, 

இவற்றால் ௮றிவானந்தம் பிரிவற்றதாயித்று, ஆனெற 
தால், ஒவ்வொரு போதமும் இருவகைச்சமாதிகளிலும் பல 
கற்பமும் பழகிப் பழட இவ்வ.றிவானந்த ஒருமையானுப 
வம், ௮,காவது தானானந்தானுபவம் எய் தவேண்டுமன்றோ ? 
இக்கன மெய்்தியிருத்தலே தான.றிவானந்த மாயிற்று, இச் 
தானென்பதை யன்றி விடயானர்தம் வேருகவிருக்குமாயின் 
ஒடை. அறிவானந்தமும் வேருக விருக்கலாம். இருக்கின்றதே 
பெனின், ஒவ்வோர் விடயமும் சோதனையில் தானாக முடியா 
திருக்கட்டும், முடி௫ன்றதால், அவ்வறிவானந்தமும் தானெ 
ன்பதையன் றி இன்றென்பதாயிற்று, ஆகலின்; 

திநக்தத்திரிசிய விவேகம். | 

“தானறிவா னந்தமசாற் ரூன்விடயா னந்தமசாந் 
தானவத்தை யா தியெனல் சாற்றவோ-யரனிதனை 
யொல்வோர் விடயத்து மொல்வொன்றுக் காட்டிடுவன் 
செவ்விதாச் சகாண்பவர்ச்குச் சென்று, 

என்றருளியிருச்சின்றதைக் காண்க, அன்தியும் இவ்வறிவா 
னந்த ஒருமையினை, 

தத்துவராயர் பாடுதுறை, 
(சா இ சழிக்ததென் தாசேடா காளஞ் 

sacs slrisO ger நாசேடா.சாஎஞ்
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சோதி சுமேயென் நூதேடா சாஎஞ் 
சொல்லவொண் ணாததென் நூசேடா சாஎம்.? என்றம், 

£அதுவேசகா ணிதுவென்றொன் ரசிய னருள்செய்ய 
விதுவது வாகுமென் றுந்தீபற 
விலச்சணைட் புகுந்ததென் றுந்தீபற," 

என்றும் கூறியவாறறாற் காண்க, 

ஒவ்வோர். போதமும் எத்சசைய தாகிய பக்குவழுற் 
றிருக்க வேண்டியது? பின்ஞான்௮ எத்திறத்தர்பாற் சென்று 
தஞ்சமென் றடையவேண்டியது? அதன் பின்ஞான்று அத் 
தறத்தர்பாற் சென்று எவவாறுழைத்து எவ்வாறு O galls 
திருக்கன்ற தெனின், அகத்தும் புறத்தும் காணப்படுவன 
வாயே, 

முதலாவது 
சர்வமும் சமக்கெனச் சற்றும் பொருளின் நிய ஆசோப 

மெனக் சண்டு இவற்றின்மீது முற்றும் விரக்திடுற்.று, 

உத் தமவாதநூல், 

!தல்லவற்றை நானெனவி லற்பரினு மென்சதந்சோ 
மல்லவற்றைச் கோனெனிலு மங்நனமே---செரல்லலவா 
வாதிச்சச் சற்றுணர்ந்தீர் வாயடங்கஇச் சேட்டிய்மின் 
போ.இச்கச் சச்கவர்பார் புக்கு,” என்றும், 

“ron tor gener சாணிற் நலைவன் ரொலைவல்ல 
தன்னுருவ மல்லவெலாந் தானன்ற...- சன்னை 
யதியாத் சகையதனா லாய் தழுன் வல்லீ 
செறியன்மி னென்சொல்லை யீங்கு,'' என் தும், 

அருளிய் இவ்வாக்யெங்களுமன்்றி இவைபோன்ற அரிய 
வாக்யெங்களையும் நன்குன்னி டே. நானென்னும் அப்போ gw 
மானது தன்னை எதா நான் எது நானெனப் பலசற்பமும்
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சேடியும் கானேனென்னு மாராமையும் ௮தி தீவிரதர முற 

திருத்தலும், 
இரண்டால் து 

தறள். 

*இழுக்ச லுடையுழி யூன்றுசோ லற்றே 
யாழுச்ச மூடையார்வாய்ச் சொல்."' 

எனக் கூறிய இவ்வரிய வாக்கியத்திற் குறிக்கப்பட்ட ௮சம் 
புறமென்ப திறஈ்து தானேதானாகிய ஞானசற்குருவின்பா 

Wal திருத்தலும், 

மூன்றாவ 
. தாயுமானவர். 

“சேட்டலுடன் £ந்.இத்தல் கேடிலா மெய்த்தெளிவாள் 
வாட்டம்றா வுற்பவநோய் மாறுமோ--காட்டமுற்று 
மெய்யான நிட்டையினை மேவினர்சட் சன்றோதான் 
பொய்யாம் பிறப்பிறப்புப் போம்.” 

என் றருளிய இவ்வாக்யெமுமன்றி இதுபோன்ற வாக்யெல் 
களையும் ஈன்குன்னிச் 8ரவணம் மனனம் நிதித்தியாசன 
மட்டில் நில்லாது, மேலே பலகற்பம் சமாதி கூடி சுற்றில். 
ழூ. அறிவானர்௪ ஒருமையாகிய சாட்சாத்கார மாதலா 
மென்௫ச, 

அன் திரும், இப்பரிபாகெட்கு ௮ப்பரமாசரியர்கள் நேரீடு 
தலைபும் அ௮ங்கனம் நேரிட்ட பின்ஞான்்று அவர்கள் இவர் 
களைப் பாதுகாத்தலையும் ௮ம்கனம் பாதுகாத்தலுக்கு இவர் 
கள் ஒத்திருத் தஒையும் திருட்டாந்த பூர்வகமாச உணர்த்துதல், 
இலவ்வதிதீவிர,2.ர பரிபாகிகள், கப்பலைச் செ.ஓத்.துமீ மாலுமி 
கள் தமக்குக் இஞ்சித்தும் எல்லை கரைகாணாது ௮வ்வகண்ட
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சமுத்திரத்திற் இடையில் திசை தப்பித் திகைதிகைத்து அலை 
யும் ஞான்று அவர்களுக்குத் தெய்வசதியாக 'ஐர் தீவு கண் 
கூடானாற்போல், இவரகட்குப் பொருளல்லாதவை பொருள் 

களாக அரோபிதமாய்ச் தோத்றினும், ௮வற்நினுக்கும் தற் 
போச மெட்டாமைக்கும் இஞ்சித்தும் சயொமல் திகைத்து 
அலையும் ஞான்ன அவ்வாசிரியர்கள் நேரிட்டு, 

  

கைவலலிய நவநீதம். 

“வாராயென் மசனே தன்னை ப.றந்தவன் பிறந்தி றந்து 
தீராச சுழல்காற் றுற்ற செத்தைபோற் சுற்றிச் சுற்றிப் 
பேராத கால நேமிப் பிரமையித் நிரீவன் போத 
மரரரயுக் சன்னைத் சானென் ற்றியுமங் வளவுந் தானே.” என்றம், 

வேதாந்த இலக்கணம். 

“பூர்வரித் தாந்த வடக்கு நெறியால் 
வலித் திழுச் துப்போய் மாறா வாழக் 
தெரிக்சவல் லவனாற் தேர்தன் ஞானம்," 

என்றும் அருளியிருக்கின்றபடி. ௮வ்வாசிரியர்கள் தாம் மார்ச் 
சால நியாயம்போல், ௮தாவது பூஞைகள் தாம் செல்லுமிட 
மெல்லாம் தமதுகுட்டிகளைச் கவவிக்கொண்டுபோய் வைத்து 
வைத்தப் பாதுசரத்து அவற்றை வளர்த்து விரவதுபோல், 
இவவாிரியர்கள் தம்மை வந்தடுத்த பரிடாகெளைத் தாம் 
முன்ஞான்று ௮கமுக நெறிக்கண் வாச்சியார்த்த லட்சயொர் 
தீதமாகத் தெளிந்த ஆங்காங்கும் அழைத்துக்கொண்டுபோய் 
வைத்து வைச்துத் தானே தானாக்குவிக்க, ௮ங்னமே இப் 
பரிபாகிகள் மர்க்கட நியாயம்போல், அதாவது குரங்னெ 
குட்டிக் குழாங்கள் தத்தம் தாப் செல்லுமிடங்கடோறும் 
அதிதாயைக் கணமும் விடாது சென்று சென்று வளர்ந்து 
கிகழுவதுபோல், ,௫ரியர்களது திருநோக்க்படியே இப்
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பரிபாகெளும் அகமுககெறிக்கண் கூடவே சென்று சென்று 
ழை வாச்சயார்த்த லட்யொர்த்தமாகச் தெளிர்து தானே 
சானாக இருத்தலுமா மென்க, 8 ப 

இஃது இங்கனமிருக்க, முன்ஞான்று ஞான சற்குரு 
வென இரண்டாகக் கூறிய எத றுக்கெளின், ஞானைபவ 
மெனவும், தானானுபவமெனவு மிரண்டாக விருக்கின்ற தனா 
லெனக. இவ்விரண்டனுபவத் துக்கு மியைக்தவர் ஒருவரா 
பிருக்கினும், இவ்வொருவரையே ஞானகுரு வெளவும் சற் 
குருவெனவும் இசண்டாகப் பிரித்துக் கூறியிருக்கின் றது, 
ஞானகுருவெனப் பிரித்த தியாதுக்கெனின், ஞானமென் 
ப.து இருவகையின, ௮வை - போலிஞான மெனவும், உண் 
மைஞான மெனவுமாம், அவ்விரண்டிள் போலிஞான மென் 
பது இஃதெனத் தெரியாத தம்மைத்தாம் ஞானிகளென 
ஈடி.ப்பது, அவ்வாறு நடிப்பவர்கள் விடயகதப் பிரத்தியட் 
சத்திற் கியைந்த சரியை சரியை யோகம் என்னும் இம்மூன் 
றின் மாத்திரம் நன்கழுந்தி முறைபிறழா தொழு), இம்மட் 
டிலே தம்மைத் இர்ச்ச ஞானிகளாக மதத்து காமரூபங்களைக் 
கரைத்தம் ணெங்காது, அவற்றை வினைமுதலாக மயங்வெ. 

சரித் திரங்களையன் நி முடிவென்பதுவேழேயின்றென த்துணி 
புஜ்.று, மேல் நிகழும் ஞானமொன் றுண்டென்பவரைச் தாடி 
தீதுக்கொண் டிருப்பவரும், இச்சரியையாதஇிகளில் ஈன்கழுந் 
.தனவர்போல் தம்மைக் காட்டிக்கொண்டு வேடத்தாலும் 
சொல்லாலும் நடித்துப் பிறபோதையினிடத்தும் கைம் 
பெண்களிடத்தும் சன்கழுக்தி ஞான நால்களையும் மிகக் கந் 
அதி திரிபவருமாம், இவன மிருப்பவரைச் கள்ள ஞானிக 
ளெளப் பிரித்த ற்கு அ௮ங்கனம் ஞானகுருவெனக் கூரினே தி 
யன்றி வேறனஜெ.க. ் 

எனவே) முதற்கண் கூறப்பட்டவர்கள் தீர்பபென்ப 
யாதோ ௮தை:வறிய சொல்லரீற்றலினாலும்,; இரண்டாவது 

17 
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கூறப்பட்டவர்கள் வறியசொல்லோடு வேடத்தாலும் மயக் 
குபவருமாமென்க, ௮ங்கனம் கூறியது இவர்களை கிக்கரகத் 
சற்கேனும், அவ்வகையான ஞானகுருவினது ஞானனுபவ 
மென்ப தியாதெனின், 

ஜானதநவினிலக்கணம். 

முன்னர் அனைத்தும் சதுர்ஞான்றும் தமக்செனச் சம் 
றும் இருப்பென்பதின்றிய மித்தையெனம் தேர்ந்திருக்கி 
னும், மீண்டு மீண்டும் ௮வைகள் தோற்றிக்கொண்டேதா 
னிருக்கும். ஆயினும், ௮வ்வத்தோற்றங்கள் முன்ஞான். றபோ 
லின்றிக் கயிற்றரவு முதலியவைபோல் தோற்றுமாகலின், 
கன்னற்கட்டி.யை யூட்டிச் செய்யப்பட்ட பணியாரங்கள் 
இனிப்பு மயமாவதுபோல், ழே. தோற்றல் மாத்திரமாகிய 
௪வேசு.ர சகத்.துக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் சமாதிக்கண் விளங் 
இய தனது ஞானப்பிரகாசத்தைக் கொடுத்துக் கொடுத்துச் 
திருட்டி யமுக்துக்தோறும், ௮.த்தோற்றங்கள் ஒவ்வொன்றும் 
கரைந்து கரைந்து பின்ஞான்று அனைத்தும் டெ. தனது ஞா 

னப்பிரகாசமாகத் தோன்றுமன் றோ? ௮ங்கள மிலங்கும் சுயம் 
பி.ரகாசத்தையன்றி அன்னியமாக ௮ணுத்துவமேனு முண் 
டெனப்படுமோ? இல்லாவுழி, org ௮கமென்பதற்குப் பொ 
ருள்படும்?. வேறின்றாகலின், அச்சுயம்பிரகாசத்தையே இது 
நான் இது நானெனப் பலகற்பமும் சண்டுகண் டின்பாகார 
மாய்ப் பழகக்கொண் டிருக்கவேண்டி. வருமன்றோ? இங்கனம் 
ஈழகுவது ஞானாலுட்டானமாகலின், இகத ஞானானுட்டானி 
சளைத்தான் ஷே ஞானகுருவென் அுரைத்திருக்கின்ற தென்க, 

இங்கனம் விடாது அப்பியாசிக்கு மனுபலம் ஞானமா 
யினும், இலது ஐர்துவித அனுபவமா யிருக்கின்றன. அவை 
sag, sree 'பொருளின்றிச் தோற்றல் மாத்திர
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மாக நிகழும் வேச ரகம்பனைகள் சின்மாத்திரமாகக் கரையப் 
பட்டுக்கொண்டிருக்கிும் இவை அநாதி மயககமாகலின், மே. 
ஞானானுட்டானம் ஈன்கு நிலைக்குங்காறும் இடையிடையே 
கரைந்து கரைந்து தோற்றுவது இயல்பாகுமன்ோ? இயல் 
பாயினும் எது இங்ஙனம் தோற்றுவ.து ? திற்பிரகாசச்தை 
யன் நி யுண்டெனப்படுமோ? படாமையால், இவையனைத்திற் 
கும் உபாதானகா ரணம் யாதெனப்படும்? தானாகலின் தானே 
மூதற்காரணமாயும், ௨-வ, அவ்வாருபினும், இதக்தோற்ற 
ங்கள் தானெனப்பமோ? படாததால் இவற்றிற்குத் தான் 
விலட்சணமாயும், ௩-வது, இத்தோற்றங்கள் மாறிக்கொண் 
டே யிருப்பது எதன்பா லெனப்படும்? தன்பா லெனப்படு 
மன்றோ? ஆகலின் தான் வியாபகமாயும், ௪-வ.த, QsC gra 
onset காணப்பவெது எதற்கு? தனக்காகலின் தான் சாட்ட 
யாயும், ௫-வது, இத்தோற்றங்கள் விளங்குவது யா தினாலெ 
னப்படும்? தன்னாலாகலின் தான் வீளக்க வடிவாயும் அகின் 
றன, எனவே, தானென்பது சர்வோபாதானமெனவும் சர்வ 
விலட்சணமெனவும் சர்வாதாரமெனவும் சர்வசாட்சியென 
வும் சர்வப்பிரகாசமெனவும் ஆயிற்று. ஆகவே, இச்வேகர 
சகத்தனைத்தும் தனது சாயைகளாகலின், சர்வமும் கானெ 

டனவும், இச்சாயைகளுக்கு அனி விருத்தி எத்துணே மீக்குறி 
னும் கிஞ்சித்தும் தனக்கின்றாகலின் சர்வாதிதமெனவும், இச் 
சாயைகளுக்குத் சான் இடமாயிருத்தலின் சர்வாசாரமென 
வும், இவற்றைச் சர்வக்ஞத்துவமாக கின்றுணா்தலின் சர்வ 
சாட்சியெனவும், இவையனை த்தையும் விளக்கெேகொண் 9. (5B 
தலின் சர்வப்பிரகாசமெனவுமா யிருத்தலே,ழை. முக்யொனு 
பவமரமென்க, 

அங்ஙனமாயின், ஞானகுருவென்னாது சற்குருவெனப் 
பிரிக்க தியாதுக்கெளின்,
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இஃது போலிஜானம். 

சிலர் ௮ஞ்ஞானமென்பது முழுதும் ஈ௫த்தற் Baws s 
அபரஞான மெனவும் ப.ரஞான மெனவும் திரஞான மெனவும் 
'ஜுன்றுண்டெனக் கூறி, அவற்றுள் தரஞான சதைக் கேட்டு 
மறியாமலும், ஜே பரஞாஞனுபவ மின் நியும், ௮ப்பரஞானு 
னுபவத்திற்கு எதிர்மறையான: ஓர்வித ஞாஞுனுபவத்தை 
யெப்தி (அதாவது கஞ்சத்தும் அஞ்ஞானமென்பது BALL 

௮ நீங்கியதுபோ லிருக்கும் ஞானம்) இரத ஞானத்தினால், 
மோட்சானுபலிகளைப்போல், (அதாவது ஞானஞ்ஞானரடத 
நிர நிஎயானந்தானுபவிகள் போலிருந்து) அடுத்தவரது அஷ் 
ஞானா திகளை யகற்றற்கு இவ்வஞ்ஞானாதிக ளகலாத வேதபா 
பெ ௮ந்த ஞானானுபவத்தாலும், அவ்வனுபவத்திம் இயைக்க 
வேதபாகய சுருதிகளாலும், (அச்சுருதிகளாவ.து ௪ தூர் SSF 
வித்தைகளாகிய ௪ திபிரமாணங்களுக்கு மிணங்காதவைகள்) 
அஞ்ஞானாதிகளை மறையச் செய் பவர்களும், இங்கனமாகிய 
ஞாைணுபவ அகுரவு சற்றுமின்றி வேசபாகியமான ஷே 
சுருதிகள் மாத்தரத்தாற் பிறரை மயக்கு வைத் துக்கொண் 
டி.ருப்பவர்களுமாகிய இவலிருபட்சத்தாரும் தர்ந்தானுபவிச 
ளன்றெனக் களைதற்கு ழே. சற்குருவெனச் கூறினதேயன்றி ' 
Cane nae, 

அஞ்ஞானமென்பது சற்றும் BAcryps அகன்றது 
போ லிருக்கும் ஞானனுபவமென் ப தியாதெனின், 

ஒழிவிலோடூக்கம், 

“சாணு மறிவுநீ சாட்டறிவு நாமவர்றைக் 
a க . 8 ச 
சானாச் கழலுங் கழற்றியிலே-- காணி 
௩மைத்திரும்பிப் பாராசே நான்றானென் exes 
யமிழ்தீ. 6s சம்போணிற் பாய்,” என்றும்,
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“வதுவைச் சடங்கதனை மைதுனமாச் சொண்ட 
புதுமைச் வொனக்சம் போ தும்--பசையா 
விளக்கொளியி லெண்ணெய் வியாபியா ஞறபோற் 
கொளச்கொடுத்தல் ச.ச தியமாச் கொள்.” 

என்னும் கூறியிருக்க்.ற., 

தத்துவங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஆத்மாவானது கான 
ன். று நானன்றென நியதி களைந்து களைந்து சென்று தனிப் 
பட் டிருக்கும் முடிவில், எஞ்ஞான்றும் அறிவுக்கறிவாய் கின் 
ஜிலங்கும் திருவருளானது வெளிப்பட்டு, முன்ஞான்று 
தினிப்பட்டிரூந்த ஆத்மாவை அயத்தை இழுக்கும் காந்தம் 
போல் இழுத்து, தளக்காகார குணியாகிய இவவியாபகத் 
தில் கடலின்௧ண் கடமானது அமிழ்ர் துவி தபோல் அமி 
ழச்செய்அு, பின்னர் விளக்கொளியில் எண்ணெயான ௫ லியா 
பித்.து அவ்விளக்கொளிக்குத் தான் உணவாய்விடுவதுபோல், 
டை சிவத்தி லழுந்திய இவ்வாத்மா ௮ச்வெத்இற்கு உணவாகு 
மாறு செய்விக்கின்றது டை. திருவருளெனக் கூறுகின்றசன் 
மோ? இவவிருகவிகளும் இத்தாந்த பட்சம் Gas, ழே. 
ரு.தற்கவியில் சலவியாபகத்து ளொடுந்யெ கடப்பொருளா 
னது அ௮ச்சலத்துக்குத் கான் வேறுபொருளா யிருக்னெதது 
போல், சிவத். துளொடுமங்யெ சீவப்பொருளானது அச்வெக் 
அக்குத் தான் வேறு பொருளா யிருக்கன்றது. இதனால், 
முத்தியென்பது இரண்டறக் சலச்சலென்பசெங்கே? இன் 
முகலின், அத்துவிகமென்பது விருத்தமாடன்றதே! சிவமும் 
ஆன்மாவும் பிரிவற்றிருக்கும் ஐக்கானுபவமே ஒன்றெனவும் 
இசண்டெனவும் படாத அத்துவித முச்தியென்பதெனின், 
சிவமுமான்மாவும் ௮னாதி இரண்டாகலின், முத்தியில் ஒன் 
றல்லவென்பது உண்மையே! அதனோடு இரண்டு மல்லவென் 
பது. எ௮்ஙனம் கூடும் ? பிரிவற்திருத்தலே இரண்டென்ப
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தில்லவெனின்; கதிரொளியபில் விளக்கொளி இசண்டுபடாதிரு 
க்குமாயின், சவவொளி:பில் €வனாகிற இற்றொளி இரண்டு 
படாதிருக்கும், கதிரொளி மிகுதியில் விளக்கொளி தோன்றா 
இருக்கில் ௮வ்விளக்கொளி வேறன்றெனப்படுமோ ? இது 
போல், வெப்பிரகாசதீதில் வ இற்றொளியான து தோன்று 
தாயின், Feuer வேறன்றெனப்படுமோ? சிவமும் ஆன் மாவும் 
அனாதி. இரண்டாகலின் அ வவிரண்டும் கலந்த ஞான்றும் 
கலக்காஞான்றும் இரண்டென்பதற்கு முரணென்லை? இன் 
மூகலின், ௮ச்துவிதமென்பது ௮டாதென்பதாயிற்றென்க, 

மூ. இரண்டாவ கவியில் விளக்கொளியில் வியாபித்த 
எண்ணெயானது அவவிளக்கொளிக்குக் தான் உணவாகிய 
பின்னர், எண்ணெயென்பது அ௮ணுவணுப் புகைவ by aur 

யெழுச்யெற்றுச் சூனியமாகிப் போகுமன் ரோ ? அதுபோல், 
சிவத்திலொடுங்கெய ஆன்மாவானது அச்சிவத்தில் வியாபித் 
அப் பின்னர் அதற்குத் தான் உணவாகிய ஞான்று, அன்மா 
வென்பது உ ண்டெனப்படுமோ? படாதாகையால், இல்லான் 
மா அகித்திய விலக்சண மேற்பதுமன்றி அனாதி நித்திய 
மெனக் கூறியிருப்பதும் பொய்ப்பட்டுப் போகின் றதென் ௪, 

அன்றியும், சிவத்தோடு ஏகமாதற் கியைந்த ஆன்மப் பொரு 
ளானது தான் அனுதியாயுள்ள பாசத்தை கோக்குங்கால் 
சத்செனவும், பதியை நோக்குங்கால் ௮சததெனவு மாகின் 
ற து,இவ்வான்மா பாசரோக்கிற்சத் தாயிருக்குங்காறும் அசத் 
தெனப் படாமஜும், பதிகோக்கில் ௮சத்தா சிருக்குங்காழும் 
சத்செனப்படாமலு மாகின்றதாயின், இதற்கு : இவ்விரண் 
Ger எதுவா யிருக்கு மிருப்பு மாறாத நிலையென ப்படும்? பதி 
யன்கண்் அசுத்தாயிருக்குமிருப்பே நிலையென ப்பமமெனின், 

மூன் ஞான்றுபாசத்துள். “.த்காயிருங்க இருப்பு நிலையாயிற்றா? 
பின்ஞான்று பதியுள் அ௪த்தாயிருக்கு மிருப்பு நிலையெனப்
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பட? அனாதியாயுள்ள பாசவசமே நிலையாவுமி, இடை 
ஞான்று வாய்க்கும் ௮ருள்வசமோ நிலைத்திருக்கும்? அன்றி 
யும், ஆன்மா சதசத்துப் பொருளாயின், இவ்விரண்டு எதிர் 
மலை நிலைமையும் எங்கனம் அ௮பேதமாயிருக்கும்? சத்துள்ள 
ஞான்று அசத்தும் ௮சத்துள்ள ஞான்று சத்துமின்றி அன் 
னியோன்னியாபாவ மாகின்றன. ஆகவே, ௮ன்மாவென்ப 
கீற்குப் பொருளெக்கே? or பொருள் சத்தாயும் ௮சத்சாயு 
மிருப்பதுண்டோ £? இராதே ! தாமுதல் ஓரவசரத்தில் சத் 
தைப்போறும் மற்றோர் அவசரத்தில் அசத்தைப்போலு 
மிருப்பது தான் முறையெனப்படும், எங்கனமெனின், அனு 
பவத்தை.நோக்கச் சத்தாயும் ஆராய்ச்சியை கோக்க அசத் 
தாயு மிருப்பது, ௮க்கன மிருப்பது அநிர்வச௫னீயமென்ப 
சறிஞர். ௮௮ யாதெனின், கபிற்றரவு கானல்கீர் கனாக்கா 
ட்சி போன்ற, அசத்தும் புறத்தும் விடாது காணப்பட்டுக் 
கொண் டிருக்கும் நாமரூ.பங்களாமென்ச, 

அவற்றுள், ஓன்றை யூகிக்கு அம், ஆடையானது உடுத் 
தல் மு.கலிய அனுபவத்தை நோக்குறி உளதாயும், ௮.தனை 
யாராய்ர்து நாற்பொருளை நோக்குழி இலதாயும் மூடி௫இன் 
றன. இங்கனமே சர்வமும் அகின்றன.ஆன்மாவென்பது இவ ம். 
றைப்போலாயின், அகிர்வசனீயமாகுமே! அன்றியும், அன்மா 
சதசதீதுப் பொருளாயின், சத்தும் அசத்தும் சேர்ந்திருக் 
ரும் சேர்க்கையாம். ௮ச்சேர்ஸ்கை விகாரமெனப்படும். அவ் 
விகாரம் ஒன்றன்கூட்ட விகாரரும் இரிபினாக்க விகாரமு 
மன்று, பலவினீட்ட விகாரமாகின்றது. ஆகவே, ௮து தோற் 
மல்மாத்திரமும் சொல்மாத்திரமூமா? அல்லவே! ஏனெனின், 
ஓர் முதலன்ருகலினென்க, இங்கனமிருக்க, முன்ஞான்று 
திருவருளானது தத்துவங்களை யெல்லாம் ஈது ஈன ௮.றி 
வித்தவாறு இவ்வான்மா அச்சத் துவந்களள் ஒவ்வொன்றை
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யும் தனதுருவ மன்றெனச் செல்லுழி, இங்கே அன்றென்ப 

தற்கு எதிர்மறை யென்பது எதுவெனப்படும் ? அம் என்ப 

தன்றோ? அவ்வாமென்பதற் சயைந்திருப்பதியாது $ மேலி 
ருந்து இவ்வான்மாவை இழுத்துச் சிவத்தோடு கலக்கச் செய் 

யும் திருவருட் பிரகாசமெனின், மெ தத்துவங்களைக் களை 

ந்து செல்வது எது? அன்மாவன்றோ? அவவான்பள் ரா 

னல்ல நானல்ல வென்றன் றோ செல்வது ॥ கான் அல்லவெனச் 
செல்லும் ஈற்றில் ரான் அமெனப்படுதற் ௯: | 

மன்றோ? இத்தத்துவங்களை நானல்ல * .... மிவன்று 

ஏகா திருவருளல்ல திருவருளல்லவென்று ஏகயிருக்கின் 

சுற்றில் கானாம் கானாமென்பதற் இயையாது திருவருள் ஆம் 

இருவருள் ஆம் என்பதற் கியையும். ௮ங்கன மின்.றி,இவற்றை 

நானல்ல கானல்ல வென்றேகுவதால், ஈற்றில் கானாம் கானா 

மெனப் பொருள்படுதற்கு மு ரணெல்னை? 

ஆராய்ச்சியில் தத். துவங்கள் கானல்லவென்ப.தனால் ௮ 
தத்தில் விளங்யெ அ௮ச்சற்பிரகாசம் கானென்பதாகின்றதே! 
அன்றியும், ழெ. தத்துவக் குழாங்களை 8 அன்று நீ ௮ன்றெ 
னச் சென்றாலன்றோ ஈற்றில் நீ ஆம் நீ அமென்பதற்கு ௮. 
இருவருள் இயையும், ௮ங்ஙனமில்லையே! தத் துவக்குழாங்களை 

நானன்று நானன்றென நியதி களைவதியா தக்கு? நானென்ப 
தற்கு உள்ளீடா யிருக்கும் திருவருளை ஆமெனக்கண் ணர் 
தற்கெனின், கானென்பதல்லாததை கான் ௮ன்றெனக் களைந் 
அழி ஈற்றில் சானென்பதர்கு எப்பொருள் இலட்சியமாயி 
நிறு? வெறும் சொல்மாத் தரமா யிருக்கும் பொருளா யாகி 

ன்றதன்றோ? சொல்மாத்தாப் பொருளன்டுறனின், கற்பனை 
,களாகிய கயிற்றரவு கானல்நீர் முதலியவைகள் அ௮னர்த் தமாக 
இருந்தும் 'தோற்.றுனெற தாகலின், ழெ..திருவருளைப்போல் 
நானென்பது இருப்பா யிருக்னெறமையால் ஏன் தோன்றா
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மற்போகும் ? எனக்கு கான் தோன்றாதுழி, அயலாயெ இரு 
வ. ளிலட்சியத்தை ஏற்கவேண்டுவ சென்ன? என்னை கான் 
கண்டன்றோ ௮ங்கனம் கண்ட என்னைக்கொண்டு யான் 
மேலே யிருக்கன்றகைக் காணவேண்டும்? முன்ஞான்று. 
என்னை நான் காணா மேலேயிருக்கன்றதைக் காணவேண்டு 
மென்பது மிக்க அறியாமை யென்றா லென்னை ? மேலே 
யிருக்கும் அயல் இலட்சியம் வேண்டுவதின்றெனக் கூறின், 
இதுகாறும் அயலாகிய நாம ரூப இலட்சியத்தை என் ஏற்க. 
வேண்டுவதெனின், அறியாமைபினால் ௮ங்கனம் ஏற்றமை 
யிறைன்றோ இஞ்ஞான்று விவேகத்தால் கானன்றெனக் களை 
baa செல்லவேண்டுவ தாயிற்று, 

ஆகவே, பின்ஞான்_று ௮யலை கானென மயங்கிய நானெ 
ன்பதியார்? நானெ ன்பதியார்? எனப் பன்ஞான்றும் பழூப் 
பழகி இலட்சியப்படக் கண்டுணர வேண்டுமன்றோ 3? அங்க 
னம் நானென்பதைக் கண்டுதெளியாது, ஒன்றை நானன்றெ 
னக் களைந்து மற்றொன்றை நீ மெனக் காண்கிறதற்கா? அல் 
லவே? கானன்று கானன்றென அவ்வப் பாவத்தை விட் 

'டூச் செல்வது எத் அணைக் கட்டமெனப்படும்? இத்துணக் 
கட்டமுற்றுச் சென்றதனால் ஈற்றில் தன்னை விட்டு விட்டு 
அருளென்றும் பரையென்றும் அ௮னந்தமென்றும் 956 
மென்றும் மோசம்போய் விடலாமோ ? இம்மோசம் ஒருவன் 
குளிக்கபபோய்ச் சேற்றைப் பூசிக்கொண்டதுபோ என்றோ 
இருக்கின்றது? தன்னாற் களையப்படும் தத்துவக் குழாங்கள் 
தன்னையன்றி இன்றெனத் தெளிர்து செல்லின், சுற்றில் 
தன்னாற் பழ்றப்படும் ௮அருளென்பது தன்னையன்றி யுண், 
டெனப்படுடீமா ? முன்ஞான்று தத்துவக் குழாக்களையும் 
தன்னையும்' உண்டென ஏமாந்து விட்டச னைலன்றோ, பின் 
ஞான்று ஈற்றில் விளங்கிய தன்னை அயலென நன்கு ஏமாற்
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அ மோசம்போய்விட நேர்ந்தது 7 தன்னை உழைப்பின் றிய 
மூட Benedict ணும் அவ்வுழைப்பு முதிர்ந்த விவேகதிசைக் 
கண்ணும் ஏமார்துவிட்ட கொடுமையினாலன் ஹோ இன்னும் 
நன்கு ஏமாந்து மோசம்போய் விடுதற்குக் காரணமாகத் 
தன்னை வாச்சியார்த்த இலட்ியார்த்கமாய் விளக்கிவைத்த 
ற்கு மிச்ச ஆப்தமாயிருக்கின்ற ௮னாதியாகிய வேதமாதர்வை, 
விபசாரி யென்றும் அவிசாரி யென்றும் மயக்கியென்றும் 

மோகியென்றும் பியேதமென்றும் பசுவென்றும் வறுமை 

- யென்றும் இவ்வாறே அனேகமாக வைதுகொண்டு வருகிற 
தற் aie அன்றியும், தன்னால் தானனறெனக் களை 
யப்படும் அயலனைத்தையும், 

கோநபசாரம், 

“நாமா யிருந்தோமு காமேகா மல்லவாப் 
போமரறு போகும் பொருளாஈரம்--யாமசி ச்துச் 
தானே யுறங்கிச் சகத்துருவாய்ச் தோற்றிவிழித் 
சானே யவன்போலத் தான்." 

என்தருளியபடி காரணகாரிய முதலிய அபேதவாதம் ஐந்தா 
ஓம் அராய்வுழிக் காரீயப்பொருளாய் முடிகின்ற தன்றோ P 

முடியவே, இக்காரியங்களுக்கு உபாதான. காரணம் யாதாய் 
முடிகின்றது i ஆராய்க்து நின்ற நானென்பதன்றோ! அங் 
கனமாயின், ஆராயப்பட்ட அனைத்தும் எதனது காரியமா 
இன்றன? ஆராய்ந்துநின்ற தனது காரியங்களன்றோ? தனது 
காரியங்கள் தன்னைத்தவிர உண்டா ? இன்மெனின், தான் 
மாத்திரமன்னோ இருப்பா யிருக்கின்றது? இருக்கவே, ழே. 
ஆராய்ச்சி முடிவில், சூதிவிருளைக் செடுத்தெழுகின்ற அருண 
இதயம்€போல், இவ்வாணவாதி அஞ்ஞான A Gears கெலித் 
தெழும் ஒப்பற்ற சொப்பிரகாசம் யாதெனப்படும் ? தீற்பிர 
காச மெனப்படுமன்றோ ? அகனோடு எழு?ன்ற ஆனந்தம்
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என்ன ஆனந்தமெனப்படும்? தானானஈ்தமெனப்படுமன்றோ: 
அங்கு கானென்றிலங்கும் போதமானது என்னபோத மென 
ப்படும் ? தற்போத மெனப்படுமன்றோ? ,ஐங்கு இத.ராகார 
மென்பது இஞ்சித்துமின்றி யிருக்கின்றமைபின் (௮தாவது 

விடயர்கார மெனப்பவெ.து) ௮ஃது என்ன அகா ரமெனப் 

படும் சசாகார மெனப்படுமன்றோ ? (௮.சாவது sures 
மெனப்படுவது) இத்ததாகாரம் ஞானனுபவமாகலின்,என்ன 
ஞான மெனப்படும்? தத்ஞான மெனப்படுமன்றோ? அத் தத் 
ஞானத்தையன் றி அபலென்பது தோன் றுமோ ?, ஒவ்வோ 
ஞான்று தோன்றினும் பொருளுண்டா ? இன்றாகலின், சர்வ 
மும் என்னமய மெனப்படும் ? தன்மீ௰மெனப் பொருள்படு 
மன்றோ? ஒன்றையொன்றாக உணர்தலும் ஒன்று ஒன்ருகத் 

தோன்றுதலும் உள் சை உள்ளதாக உணர்தலும் உளளது 
உள்ளதாகத் தோன்றுதலுமாகிய பிரவிர்த்தி கிவிர்த்தியென் 
னும் இப்புடை பெயர்ச்சிகள் எதன்பாலது ? தன்பாலதாக 
லின், தற்செய லெனப்படுமன்றோ ? இங்கனம் யாவும் தானா 
யிருக்கெறதால் ஷே தற்காரிய மெனவும்; தற்பிரகாச மென 
வும், தானானர்த மெனவும், தற்போத மெனவும், :ததாகார 
மெனவும், தத்ஞான மெனவும், தன்மய மெனவும், தற்செய 

லெனவுமாகிய இக்கிலைகள்விளங்க, டைத தா உணாத்தி 
யிருக்கின்றது. இங்கனமிருக்கு மிலக்கணஙகள் தன்னுடைய 
தென் அழைத்துத் தெளிதற் கியையாதத।ல், பதின்மர் 

கதைக்கணங்க முழுதும் தன்னை விட்டுவிட்டுத் தற்காரியத் 
தை மாயாசாரியமெனவும், தற்பிரகாசத்தை அருட்3ரகாச 
மெனவும், தானானந்தத்தை அருளானச்த மெனவும், தற் 

போதத்தை அ௮ருட்போதமெளவும், ததாகாரத்தை ௮ருளா 
காரமெளவும், .,ததீஞானத்தை ௮ருண்ஞான்மெனவும், த்ன்் 

மயத்தை அருண்மயமெனவும், தற்செயலை wm Oru 
லெனவும் முழுதும் முன்னிலை படர்க்கைப் பராக்காயிற்று,
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இச்அணைப் பராக்கும் தன்னைவிட்டு ஏமாந்து வீடுதற்காயி 
ற்௮. இதனால் அறிஞர்கள், 

 சோநபசாரம், 

“ag Gar னந்தமோ லேதுவா சாரமோ 
வேது ஏவன்செயலென் நெண்ணாதே--யேதும் 
பிறிலாகா வொள்றுகாப் பேதமா காத 
வறிவா நிறைவே யது,' 

எனக் கூறியிருக்கின் றனர். 

"இங்கனம் கூறிய வேதமாதாவைக் இஞ்சிச் அம் முகரா.த, 
இர்தக்களை முழுதும் அஞ்ஞானிகளென்றும் தாம் முழுதும் 

. ச ச உர் cf . oe * ௩ ஞானிகளென்றும் மயக்க ஜில்தவர்கள் போலும், இவ் 
விந்துக்கள து அசாரக்களுக்கு “கேர் GT திர்மறையாக மயி 
யிருக்கும் மகமதியர் போலும், காலதேசலஸ்து பரிச்சேத 
மின்றி விளங்கும் அத்வைத ப.ரமஞானிகளை மாயாவாதிக 
ளெனவும்,முத்தியிலும் அ௮ம்மாயையை அனுபவித்துக்கொண் 
டிருக்கினற காம் ௮ருண்ஞான வாதிகளெளவும், இன்னும் 
பிறவுமாக த்தூடி. ததுவறாவது என்னகொடுமை யெனப்படும்? 
மாயாவாதிக ளென்பவர்கள், 

சோநபசாரம். 

சிற்சொருபக் சானே செகசொருப மானவெலாங் 
தீர்சொருப சாரமாய்ச் சாற்ற வே- பொற்சொருப 
12ச்சுரூவாம் போல வதுவதவாச் தோ நீறுமொரு 
சொர்சொருபக் சானே துணை,” என்றும், 

“பூதாதி யைந்தும் பொறிபுலன்க ளெல்லாஞ்9ச் 
Csr யர் சமவை யெல்லாஞ்சித்-சோதரிம் 
கற்பனையுஞ் சிச்சனை ச தங் SAM Lin sper En Fuge Es 
தீற்பமும்வே நில்லாமை யால்," என்றும்,
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ஜானவாசிட்டம். 

பபொருகடலிற் நிரைமு,சலாப் பிறக்ச வேல்லா:ம் 

புனலாகி விளங்காமற் புழுதி யாமோ 
வொருபொருளாம் பிரமமாத் இரமே யல்லா 

ஓபயமெனும் கற்பிதப்பே ரொன்று மில்லை 

பெரியிடத்திற் குமாத் தாமே weer 
.. லிரண்ட்டோ வவ்வசைபோ லென்று மொன்ருஞ் 

சரியைகரி யாயோக பதத்தின் முற்றிச் 

சர்தனங்க ணிறைர்தவர்ச்கே Fa pe Carer Qu,” 

என்த் தெளிர்தவர்கள் சானா? அல்லவே! அன்றியும், இங் 
நனம் தெளிக்திலங்கும் தானானுபவிகள் மாயாவாதிகளன்றெ 
ன்று அனந்த உபநிஷத் துக்களும் சதைகளும் ப.ராணேதிகாச 
முதலிய சதுர்த்தச வித்தைகளும் கோல்டி த திருப்பதைப் 
பலரும் கண்டுபிடி தன உணர்தற்கு மிக்க ௮ரிதா யிருக்க ற 
தால், அப்பலரும் இம்முடி.வாகிய சித்சார்தத்தை அகருறெ 
தற்கும் இிலா் Grp. பராக்காகிய- கள்ள நெறிகளிற் சென்று 

அடுக்காகப் பேசுறதை இனிப் பேசாவண்ணம் அநேகர் 
தமது மிச்ச கருணையினால் டை. சதர்த்த௪ வித்தைகளிற் 
பூரித்திருக்கின்ற தானானுபவ ரசத்தை cars snes இரட்டி. 
௮கேக ௮னுபந்தமாக அரிய நூற்களை அனேக யுத்தி யனு 
பவங்களோடுவிளக்கியிறாக்கின்றனர். இவற்றையேலும் உணர 
'வேண்டிமன்றோ? இக்கன முணசாது பிடிவாதமும் அபிமா 
னமு முற்றிருக்கின், ஆரமபத்தில் சர்வமும் தற்சாரியமெ 
னப்படுமீமா ? படாவுமி, ஏனைய தற்பிரகாசம் : தானான 
மூதலிய ௮னுபஅக்கள் எங்கனம் வாய்க்கும் 0 வாடுக்காகாக 
லின், அறிஞர்கள் வேதபாகியமான கெறிகளனைத்தும் கு௮ 
க்குவழிகளெனப் பலரும் நன்கு கரு ஐமாறு,
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தத்துவசாயர் அடங்கள் ழறை, 

கூழ்வார்ப்பு. 

*ஞானம்போலச் சிலசொல்லி 
sr pail ws Bane 
தானுஞ்சிவமும் பாசமுமாஞ் 
சைவப்பேய்க்கும் வாரீரே.”' 

வேதாகமங்கள் சொன்னபொருண் 
மெய்யேயறிவார் போன்றிருந்து 
பேதாபேதஜஞ் சாதிக்கும் 

பெரும்பேய்தனக்கும் வரரீ ரே,” 

“படிச்துமறைசள் பொருள்படூத் இப் 
பயனினெட்டிப் பாராதே 
வடி.ச்தளிபோல் வருமாயா 
வாதப்யேய்க்கும் வாரீரே."' 

சிவதானவள்ளலார், 

“ஒன்றா யுலகனைக்து மானாசென் றப்பமுனி 
பொன்றா மொழியரற் புசன்றிருக்சச்--குன்றாச 

ழேச்தியினு மும்மு,சலு முண்டென் MOIS SIVNET 
என்றும், பித்தமு IG சைவரநீ பேசு." 

ஒசை பொலியெல்லா மானாய்நீ யென்றபினர்ப் 
பேச வீரண்ண்டோ பேய்ச்மைவா--வாசையெல்லா 
மற்றவிட முத்தி ரிலேயோ வஃசெல்லா 
Gaps. og Gi» Cur.” 

ரி பூக்தை மகாவாக்கியம், 

4தற்பமுமே யறியாத சலமா மூட 
,ீத்துவிச மேதறியார் வெறும்பொய் யானி 

சர்.பிசமாம் துவி.சமசே யுண்மை யென்று 
சழறுவாம் மாமூட ருடனே யென்று 

என்றம், 

என்றும், 

என்றும்,
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மற்பநுமே பேசவொணா தன்னோ iar 

ரணுவேனு மளிச்சவொணா வரைச் சண்டாற 
சொற்பமுமே வணங்கவொணா தவரெட் மாளுஞ் 

sésuan மூடரென்றே யுசை் தல் வேண்டும்." என்றும், 

இங்கனம் ௮னேகரும் நன்கு உறுத்தியிருக்க்முர்கள். 
இவற்றுல் மாயாவாத மென்பது யாதெனப் படுகின்றது ? 
பொருளல்லாசதைப பொருளாக உணரும் அனுபவமன்னோ? 

அதாவது - 
தறள். 

(எப்பொரு ளெச்சன்மைச் தாயினு மப்பொருள் 
மெய்ப்பொருள் காண்ப ததிவு”' 

என்னும் அனுபவத்துக்கு எதிர்மறையா யிருக்கின்றனு, oa 
வனுபவம், , 

"எப்பொரு ளெச்,சன்மைச் சாயினு மப்பொரு 
எப்படி காண்ப தறிவு.” 

என்னும் தகையது. இங்கனம் கூறிய அனுபவத்ையன் றி 
மாயாவாச மென்பது வேறிருக்கன்றதா 3 இல்லையே! 

அன்றியும், 
உத்தமவாதநால், 

இளைவழி போூற் சடைக்குமுள் கள்ளர் 
களைந்து பெருவழி சாணி--லுளைவு றமோ 
வில்லையண் டென்னன்மி னெல்லசமவசாமே 
யல்லவி த வத் துநிலை யாம்,” 

என்று கூறியிருப்பது யாதுக்கு ? முன்னிலை படர்க்கை 
யா பராக்கிற் செல்லாதிருத்தற்கன்றோ? முன்னிலை படர் 
க்கையாகச் , செல்லவேண்டாவோவெனின், கர்மோபாச 
காண்ட மிருப்பது யா௮க்கு? இதுகாறும் கூறிப்போர்த களை
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மார்க்கப் போலியானுபவிகள் மீக்கூர்ர் திருக்கின்றமையால், 
இவர்சளைம் களைதற்காக முன்ஞான்௮ சற்கூருவெனச் சானா 
ணுபவிகளைப் பிரித்துக் கூறவநததென்க, அத்தானா னுபவ 
மாவதிபாதெனின், சர்வம் என்ற அரோபிதமிருப....௪னுல் 
மானென்கிற போ தம் சர்வம் சாவாசா.ரம சாவாதிட்டானம் 

சர்வசாட்சி என்னும் இவை முதலியவைகளாகக் தவ்ளை 
யனுபலித் தன்புறுதல். அ௮ல்ஙன மின்புறுதல் ஞானானுபவ 
மென்பதாயிழ்.றீ. அவ்வாரோபிதம் இல்லாவுறி, அஞ்ஞான்று 
கானென்கிற போதம் எங்கன மிருகசின்றது ? நிராசாரமாக 
யும் நிரந்தரமாகியும் குணுதீதமாகியும் சுவானுபவாதீதமாஇ 
யும் தானே தானாகய மிருக்திலங்குகின்றகன்றோ 1 இங்கன 
மிருக்குமிருபபே மே. சற்குருவின் ௮னுபவமாமென்க. 

ஞானானுபவம் தானானுபவ மிரண்டனையுமுள்ள அனு 
பவிகளையடுத்த சாதகாதிகாரி, இவர்கள் திருச்சஈகிதான த்திற் 
கேட்டுக்கொள்ளும விண்ணபபமாவ தியாதெனின், ஐயனே! 
'முன்ஞான்௮ு கரியாகாண்டத்திம் கட்ண்டு, இச்சேகபோகம் 
களை யானெனதெதென்னும் அகங்கார மமகாரங்கள் கிஞ்டுத் தும் 
குன்று தொழுவெர்ததும், பின்ஞான்று உபாசனாகாண்டச் 
இற் கட்டுண்டு ௨௨ கேகபோக அகங்கார மமகாரங்கள் இறக் 
காது, அவை குன்றுமாறு செய்யவேண்டிய கருமமனைத் 
அம் ஈஃரரர்ப்பணமாகமுடி த்துவந்ததும் ராளென் பதாகலின, 

௮௪ கானெனப்பவெதியான பொருளெனக் கண்ஃகண டீன் 
புதுகின்றது ? ௮ர்ரான் ௮வத்தாத் திரயங்கடள சாக்கிரா 
வத்தை நானா 1॥ அன்றிச் சொப்பனாவத்தை | ர.* அஃது 
மனறிஈ சழுத்தியவத்தை கானா 9? சாககராவத...த சானென் 
பு! பஞ்சபூதாம்ச௪ இத்தூல சரீரமும், சொபபனாவத்ை 
கானேன்பது மனோவிகற்பமாகிற சூககும சரிரமும, ௬ பூத்தி 
அவத்தை நானெனபது அுக்தகாசமாகய சூனி.., சரீரமும்
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ஆகின்றன. ஆகவே, கானென்பதற்குப் பொருள் யாதெனக் 
தெளிவுத்றிருக்கின்றஅ ? கான் கல்விகேள்விகளில் எ.த்.துணை 
வல்லவஞாயிருந்தும், தேவரீர்போல்வார் நீயாரெனவும் இது 
காறும் நீ யெய்தியது எதையெனவும் வினவில் ௮தற்கு நான் 
என்னவென் அுரைப்பேன்? அகத்தும் புறத்தும் அராய்வுதி 
அனைத்தும் கற்பனைகளாக இருக்கின்றனவே ! இதுகாறும் 
ஒய்தியஅ யாதுமில்லையே ! என்னை சான். சண்டவிடக்கன் 
மோ யான் எய்தியது இஃதென கன்கு விளங்கும் ? 

உபாதித்தாயங்களையன் றி கானென்பதற்குப் பொருள் 
இளையசென்ப் பரோட்சமாகவேனளும் இதுகாறும் கிஞ்சித் 
தும் முகர்ந்ததில்லையே | நான் நானென்று விடாது குளறிக் 
கொண் டி.ருச்கின்றேனே]| இக்குளறல் சற்றும் வெட்கமில்லா 
மையாயினும், இகற்கசுமேல் ஒவ்வொரு கற்பனையிலும் தலை 
யிட்டுக்கொண்டு கான் இன்னான் சான் இன்னானெனக் குள 
றிக்சொண் டிருத்தல் எத்துணை வெட்கமில்லாமையென்பன்? 
இத்துணை வெட்கமில்லாமையை உள்ளத்திற் சற்றும் ௧௫ 
தாது ஏமாப்புற்றிருத்தல் என்னவெனப்படுின்நது ? அடி 
யேன்பால் கல்வி கேள்விகு ளிருக்கலில் அடியேன் போல்வா 
ரால் வல்லவனெனவும், ஈல்லவனெனவும் மதிப்புறு மதிப் 

புற்று முற்றும் கெடுதியுற்றேனே யன்றி, அறிஞர்களால் 
கஇஞ்சித்து மதிப்புற்றேன் அல்லவே | அவர்களுக்கு அடி. 
'யேன் முற்றும் இழிக்தோனா யிருப்பதுபோலும், அடியேனது 

க்குப் ப இழிந்தோரா யிருப்பதுபோஜனும், அடியேன் முத் 

௮ம் இழிக்தோனா யிருக்கெறது அடியேனுக்கே ஈன்கு பட் 
டாலன்றோ அதுமுதல் அழுக்காறு புறங்கூறல் முதலிய Oa 
டுதிகள் சிறுகச் இறுகச் குன்றி, விடயக் கைப்புந்தோன் றி, 
அகமுககெறிக்கட் செல்லுதற் கியையும்? ஓவ்வொரு கற்பனை 
யையும் பொருளாகவே மயங்க மயங் அவ்வவற்றின்சண் 
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ணும் நான் கானென முத்தும் இவவகர்ை யான எத்திசைக் 
கண்ணும் தலைகாட்டா தொழியுமாறு அடியேனைத் திருத்த 
வேண்டுவது எவ்வாறோ அவ்வாறு திருத்தல் Crug, 1081 
வாக்கயெமென்பத யாதோ அதனை ௮னுக்கரசசத, அடியே 
னைத் தெளிலிக்கவேண்டுமென வினவிப்பணிகின் ஐதாமென்க, 
அங்கனம் பணிந்துநிற்கும் மாணாச்கலுக்கு அம்மகாவாக்கயெ 
பேதங்களைக் கூறுதல், 

இஃது மகாவாக்கிய 'நீநபணம். 

)ம்மகாவாக்வொனுபவம் யாதெனின், விதிவாக்கியம் 
நிடேதவாக்கயம் அவாந்தரவாக்கியம் ௮ப்தவாக்கெயம் என 
நான்காம். இர்கான்கும் வாக்கியமாயினும், இ அதியிற் கூறிய 
ஆப் தவாக்யெமே மகாவாக்கிய மெனப்படுவதாம். அஃது 
ஞானாஞ்ஞான.ரகி.5த அகம்பொருளென்லும் சத்த சைதன் 

னியம் உள்ளங்கை கெல்லிக்கனிபோஜ் Capea விளக்குவ 
தால் மகாவாக்கிய மெனப்பட்டது, இஃதே இத்தார்ச்சு போ 

தச வாக்கியமெனவும் பொருள்பட் டி.ருக்கின்ற தென்க, Gs 

தார்த்த போசகமென்பா னேனெனின், சத்சாசாமானிய 
மென்லும் உற௮திப்பொரு எளாகலினென்ச, உறுதிப்பொரு 
ளென்பது' கூடஸ்்சு பிரமைக்கிய மெனற்பாலது, ஞானகாண் 

உத்தில், இவ்வாச்சகியப் பொருளொன்றே நான்கு வேசங்களி 
னிதிக்கண் கான்கு வி.தமாச வந்திலங்குகன்ற அ, எவ்வெவ் 
வேதத்துக் கெவ்வெவ் வாக்கியம் கிகமுவசெனின், . இருக்கு 
வேச ஐத்திரிய உபநிஷத்தில் பிரக்ஞானம் பிரமமெனவும், 
எசுர்வேச தைத்திரிய உபநிஷத்தில் அகம்பிரமாஸ்மி யென 

வும், சாமவேத சாந்தோக்கயெ உபநிஷத்தில் 550 570k யெ 
னவும், ௮,தர்வணவேச மாண்டூக்ய உபநிஷத்தில் அயமான் 
மாப்பிரமமெனவு முண்டாயினவென்க,. இவ்வரிய நான்கு
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வாக்யெங்களுள் வெட-சம் கான்கும்.2வப.தம் ஐந்தும் சொருப 
பதம் இரண்டும் யெ பதினொரு பதக்க விருக்கின்றன 

அவற்றுள், சிவபதம் நான்கும், முதல் வாக்கியத்தின் 

கடைக்கண் பிரமபதமொன்றும், இரண்டாவது வாக்யெதீ 

தின் இடைக்கண் பிரமபதமொன்றும், மூன்றாவது வாக்கிய 

திதின் முதற்கண் பிரமபதமொன்றும், கான்காவஅ வாக்கே 

த்தின் கடைக்கண் பிரமபதமொன்றுமாக இருக்கின்றன. வ 

ட.தம்-ஐந்தும், முதல் வாக்யெத்தின் முதற்கண் பி ரக்ஞான 

பதமொன்றும்,இரண்டாவது வாக்கியத்தின் முகற்சண் அகம் 

பதமொன்றும், மூன்றாவது வாக்கியத்தின் இடைக்சண் 

தொம்பதமொன்றும், கான்.காவது வாக்யெத்தின் முதற்கண் 

இடைக்கண் ௮யம் ஆன்மா வென்லும் ப,தமிரண்டுமாச இருக் 

இன்றன. 

சொருபபதம் இரண்டும், இரண்டாவது வாக்யெச்இன் 

கடைக்கண் அஸ்மிபதமொன்றும், மூன்றாவது வாக்கியத் 
இன் கடைக்கண் ௮பதமொன்றுமாக இரு க்னெறனவென்.. 

ஷே கூடஸ் ௪ பிரம ஐக்கானுபவத்தை விளக்குதற்கு இக்கான் 

இல் ஒன்றுபோதா தாம் நான்கும் வேண்வே௦ தற்றுக்கெனின், 

முன்னர் ஆரோபகாட்டமகன் று அதிட்டான நாட்டம் வாய்த் 

தற்கும், பின்னா் ௮வ்வதிட்டானானுபவழும் தன்மையானு 

பவமாய் முடி.தற்கும், ௮.தன்பின்னர் இவவிரண்டாலுபவமும் 

பரிபாகளுக்கு வாய்த்தத்கும், ஈற்றில் கருதகருத்இயானு 

பவமாதற்கும், இர்கான்கு வாக்கியங்களும் வேண்டிற்றென்க, 
௮வ்வாக்கயங்களின் இலக்கணமாவன-பிரக்ஞானம் பிரமமெ 

ன்றெ முதல், வாக்கீயம் இலட்சணா வாக்கியமும், ௮௪ம் பிர் 

மால்மியென்கிற இரண்டாம் வாகச்கிமம் அனுபவ வாக்அயு 

மூம்,, 40 5108 யென்ற முன்றாம் வாக்கியம். உபதேச
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வாக்கயெமும், ௮யமான்மாப் பிரமமென்கிற நான்காம் வாக் 

யம் சாட்சாத்கார வாக்கியமுமா யிருக்கனெறதென்க, 

கானல்லவற்றைப் பொருளென்றுணரு மருளானு 
பள மொஜழிகர்அ, ““எப்பொரு ளெ.த்தன்மபைத் தாயினு ம்ப்பொ 
ருள்” மெய்ப்பொருளாலுபவம் வாய்க்குமாறு செய்வித் , 
தற்கு வந்தத. முதலாவது லட்சணாவாக்கியமும், Gover eres 
வம் முன்னிலையுற்று ச் தூனவதமாச இருத்தலை மறுத்துத் 
தன்மையாலுபவம் வாயக்குமா.று செய்வித்தற்கு வந்தது 
இரண்டாவது ௮னூபவ வாக்கயெழும், பரிபா சிகள் இவ்விரண் 
டாம் வாச்யாலுபவ அகம்பொருளையன்றி முதல் வாக்யோ 
னுபல்ப் பிரக்ஞானப்பொருள் இன்றெனலுமலுபவம் வாய்ர்து 
கிலைத்திருத்தற்கு முன்ஞான்றே, முகல் வாச்கியானுபவப் 
டுபாருளாயெ பிரக்ஞானத்தை யன்றி இரண்டாவது வாக்கி 
யானுபவப் பொருளாகிய அகலமென்ப தின்றெனவும், பின் 
னார் இரண்டாவது வாக்கியாலுபவப் பொருளாகிய ௮௧ 
மென்பதைபன்றி முதல் வாச்கியானுபவப் பொருளாகிய 
பிரக்ஞான மின்றெனவும் அனுபூதிவாய்த்தற்கு வந்தது மூன் 
(CPE உடதேசவாக்கயமும், இம்மூதல் வாக்கியானுபவடழும் 
இரண்டாம் வாக்கியாலுபவமும் பேதியாது அபேதமாய் நிலை 
த்துத் தானே கானாகுமா,று செய்வித்தற்கு வந்தது நான்கா 
வ சாட்சாத்கார வாச்கியமுமாமென் ௧, அன் Buln, (முத 
லாவது) இலட்சணாவாக்கியானுபலமாவ.து - அகத்தும் புற 
த்தம் காணப்பவென்வாயெ சவேசுர சகத்தாசோபிதங்கள், 
தமக்கியையாதனவாகிய சச தானர்த இலக்கணங்கள் இயை 
ந்தனவாகத் ே தான்றுவதுபோல், திருக்குவாயெ ஞானமா 
னது -தனக்கியைந்தனவாயெ சசி தானர்த விலக்கணங்கள் 
இயையாதன போலிருக்கிலும் இயற்கையில் ௮ச்சச்சி சானர்,த 
சொருபமுத் திருப்பூசால், ௮ச்சொருபம/ கவே ELIS GT
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பிரத்தியட்்சப்படுவதுபோல், இருவகை நிட்டையிலும் அப 
சோட்சமாகின்றது. இசனால் ௮றிவே ஆனந்தமாயிற்றென்க. 

இரண்டாவது 

அனுபவ வாக்கியமென்பது - அ௮வ்விரூவகை நிட்டையபி 
அம் சீச்சி தானந்தசொருபமாக விளங்கியதியாது? அகமென்ப 
தன்றோ! அதாவது - நகானென்லும் பொருளது, eT EEGs OLD 
னின், பகர்முகத்ததாகிய மருள்திசைக்கண், சீவேசுர சகச் 
தாக விளங்குவது கானென்ப தன்றாயின், அக்தர் முகத்ததா 
க.ப ஷை. இருவகை கிட்டைக்கண்ணும் சச்சதானர்த சொருப 
மாக விளங்குவது கானென்ப தன்றெனப்படும். விஸ்மரணை 
யாக விளங்குவது கானென்பதாகலின், தஸ்மரணையாக வீளங 
குவ: தியாதெனப்படும்? ௮ஃதும் கானெனப் படுமன்னோ? 
நானென்பது இங்கனமாயும் அங்நனமாயும் விளங்குவதாக 
லின், நானென்பது பிரமமாயிற்றென்க, இசனல் கானென் 
ணும் போதமே ஆனந்தமாயிற்று, ் : 

மூன்றாவது 
. உபதேசவாக்யெ மென்பது ஷே. இரண்டாவது வாக்கி 

யானுபவம் திரிபுடியிறந்து ௮£தமாயெ அ௮ச்கானென்பதை, 

ஜானவரசிட்டம். 

*அன்மாவை யறிந்தலைவற் றிருந்த வென்னை 
யயன்பார்த்து நாமேகின் னறிவை மாற்றி 

யூன்மரயப் பின்பொழித்தோ முலகெ லாகின் 
னுபதோசம் பெற்றுய்ய வுபாயஞ் செய்தோ 

மேன்மாயும் *வினைரிறைந்த சம்புச் தீலின் 
மேலியபா ரதவருடம் விரைவின் மேவித் 

'கான்மாளாக் கரியையர்க்குக் கிரியை சாற்றிக். 
சர,தனமுள் ளோர்ச்குணர்லைச் சாற்று-கென்றான்.?
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என்று கூறியவாறு, நானலதை நானெனவும் எனதலதை 
பென தெனவும் மயக்கிய கர்மோபாசனா .சற்கிருத்தியங்களா 
யெ பரம்பரா சாதனங்களை வழுவி யொழுகுபவாக்கும்,” வழு 
வாதொழுகுபவர்க்கு முணாத்தாமல், சாசன FH ws 
தப் பெற்ற ௮திதீவிரதர பக்குவர்க்கே எடுத். துரைக்கவே 
ண்டுவது அவசியமாகலின், ழே. ௮லுபவசத்சைச் சுத்தாகுத்த 
இலட்சியார்த்த வாச்சியார்த்த முதலிய பேதங்களை யெல் 
லா முள்ளடக்க, முப்பதமாக முடித்து ஈன்குணா்த்துவதா 
மென்க. இதனால் அதுவே கான் கானே அ௮துவென்லும் ஐக் 
கானுபவ மாயிற்றென்க, 

    

நான்காவது 

சாட்சாத்கார வாக்கியானுபவமென்பதூ - முன்ஞான்று 
சுயம்பிரகாசமாய் விளங்கிய அகம்பொருளானு.பவம் நிலைத்த 
பின்னர்க் காலதேசவள் த பரிச்சே சமின்றித் கானே sree - 
இருக்தலாமென்க,. 

ழே. முதல் வாக்கியமாகய பிரச்ஞானம் பிரமமென்ப 
தற் சார்த்த மென்னையெனின், சடவடிவாககின்௮ு சாணப்படு 
வனவாகிய விடயக்களும், இவ்விடயக்களைப் பொதுவா யூண 
௬ம் வினைகளுக்கு முகலாயெ பொறிகளும், இப்பொ.றிகளா 
யும் விடயங்களாயம் இன்னதின்னதெனச் சுட்டியுணரும் 
வினைகளுக்கு முதலாஏய ௮க்தக்கரணங்களும், இவ்வர்சக்கர 
ணேந்திரிய விடயங்களை இன்னதின்னதெனச் சுட்டியுணரும் 
வினைகளுக்கு முதலாயெ வெனும், இச்சீவார் தக்கரணேந்திரிய 
விடயங்களனை சதையும் ௮ரேோபமாக ஒருங்கேயுணா்தற்கியை 
நச சாட்சிமாத்திரமாயும் அதாரமாயும் அதிட்டானேபாதா 

 னமாயிம் விளக்கவடிவாயு மிலங்குவது யாதா ,.தவே பிரக் 
ஞான மெனப்படுவதரீம், இவற்றால், இப்பிரக்ஞானம் போலி 
ஞான மன்றெனவும்,”? ஏனைய சவார்தக்கரணேந்திரியங்கள்
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உண்மைஞான மன்டு ிறனவுமாயித் த, ஆகவே, பிரமன் முதல் 
பிபிலிக மீறாக நிகழும் ஒவ்வோர் வகுப்பாயுள்ள இச்சீவாந்தக் 
கரணெந்திரியங்களையும் ஒவ்வோர் பிரக்ஞானமும் சாட்சி 
யா யறிர்துசொண் டி.ருச்கின்றமையால், ௮வவப் பி.ரக்ஞான 
மும் அவ்வவ் வகுப்பாகிய 2 வாக்தக்காணேங்கரியத்திக்குச் 
தனித்தனி சாட்டு சைதன்னியமா யிருத்தலின் பிரக்ஞான. 
மென்ப தாயிற்றென்க. 

ஷே அம்முதல் வாக்கியத்தில் இசண்டாவதுபதம் பிரம 
மென்ப, ௮து ழே. பிரமன் முதலியனவாகிய உபாதிகுணம் 
தொழில்களையும், அவ்வவற்றின் அகாரமாயிருச்து நிகழும் 
சீவாந்தக்கரணேந்திரியங்களையும் ஒருங்கே பிறித்துப் பார் 
க்கும் ஞான்று, அவ்வச் சீவார்.தக்கரணேந்திரியப் போலி 
ஞானங்களுக்குத் தனித்தனிச் சாட்சியாயிலங்கும் ழே. பிர்க் 
ஞானம் பலவென்பதின் ஜி. ஏகமென்பதற் இயைந்து, சர்வ 
சாட்சி யெனப்பமென்றோ ? இவற்றால் பிரக்ஞான மென் 
பது பன்மைப் பொருள்களாயும், பிரமமென்பது ஒருமைப் 
பொருளர்யு. முடிசன்றன. முடியவே, இப்பன்மை யகன்ற 
ஒருமையாகிய சுயம்பிரசாசமே முதல் வாக்கியானுபவய் 
பொருளாமென்க, 

இரண்டாம் வாக்கியத்தில் மூதற்பதம் அகமென்பதற் 
குப் பொருள் மெ. தனித்தனி யவத்தாத்திரய விலட்சணா 
சாட்சியாயுள்ள சுயம்பிரகாச சொருப கானாமென்க, ௮௦ 
தெங்கனமெனின், வியட்டி. தேகேக்திரியாந்தக்கரண | இதா 
பாச அருத்திகள் மருட்டிசைக்கண் நான் நானென்று. Reap 
மவற்றை ராயின், ஒவ்வொன்றும் நானன்று நான்ன்றென 
aor ps இருப்பது ஷே. தனிச் சாட்சியாகய சுபம்பிர 

காசமாகலின், ௮துவன்றோ ௭௮ கான்" எது கானெனக் தேடு 
தற்குப் பொருள்? இச்திண்ணம் வேர்க்க, அம்முதற்பதம்
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அ௮கமெனக் கூறியதென்சு, இவ்வகமே ஒடி. வாச்கியத்தில் 
இரண்டாம் 2 பதப்பொருள். பிரமமென்பது எங்கனமெனின், 
சர்வ உபாதிகுணர் தொழில்களாகயெ சமட்டிக்கு ஷே. தனித் 
தனிச் சாட்சிகளின் ஒருமையாகயெ பெரும்போதமே, உபர 
தானமாயும், எகமாயும், உளளும் புறமும் இடையும் பூரண 
சச்தொனர்த சொருபமாயு மிலங்குவதேயா மென்க? 
இரண்டாம் வாக்கெத்தில் மூன்மும் பதப்பொருள் அஸ்மி 
யென்பது எங்கனமெனின், முன்னர் வியட்டி. பேதங்களாற் 
பலவாயும், பின்னர்ச் சமட்டியினால் ஏகமாயும் விளங்கியது. 
௮கா.ரண ௮ தீ.துவிசாகண்ட அஸ் இபாதிப்பிரிய ரசதமாயெ 
தானே சானாகும் பொருளென்பதாமென ௧£ 

(preety சக்தொமட9 வாக்கியமானது வாச்ஏயோர் 

தீத லட்யொர்த்த cpa 3 en & கூறுபாகெள் அடங்கப் 
பட்டு வழங்கி வருகின்ற தனக் கூறிய தெங்கனமெனின்) 
இஃது கான்கு வானமும கூன்று பதமும் மூன்து பதராத்த 

மும் மூன்று லக்கணையும7கிய இவ்வரிய பேதங்களை யெல் 

லா முட்கொண்டி நிகழுகின் DB. கான்கு.வானங்களாவன-- 
ச “.த்தியம் ஞானம் ௮னஈதம் ஆனந்த மென்பவைகளாம். இவ 
ள், சச்தியமென்பது பரமெனவும், ஞானமென்பது வே 
னெனவும், அ௮னந்தமென்பது ௪ராசர பேதங்களெளவும், 
அனர்தமென்பது சகலபுவன பேதங்க ளெனவுமாமென்க, 
மூன்று பதர்களாவன- தத்பதமெனவும் கொம்பதமென 
வும் அ௮அசபதமெனவுமா மென்ச, இவற்றுள், தத்பகமென் 
பனு அதுவெனவும், தொம்பதமென்பது நீ யெனவும், FR 
பகமென்ப,அ அனாயெனவுமா மென்க, 

எனவே, அ.துவென்பது பிரமமெனவும்,£ யென்பது 
கூடஸ் தனெனவும், ஆனாயென்பது ஜக்கியானுபவ மெனவு 
மாமென்க, மூன்று லக்கணையாவன--விட்டஉக்கணை யென
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வும் விடாதலக்கணை யெனவும் விட்டுவீடாத லக்கணை யென 
வுமாமென்க. விட்டலக்கணையென்பது--சத்தித் தற்கு வினை 
மூதல் குச்சுவி டன்றென அுக்குச்சு விட்டை AQ sar 
விட்டில் ஒர் புருடனிருந்து சத்திக்கின்றான் என் ருற்போல், 
இச்சாஞான மெழுதற்கு வினைமுதல் உபாதிக என்றென 
இவவபாதிகளை விட்டு, இவ்வுபாதிகடோறும் ஓர் உணர்வான் 
இருக்கின்ரானெனக் கோடலென்க, விடாதலக்கணை யென் 
பது--ஒருவனால் கறுப்பென்பதும் சிவப்பென்பதும் செல் 
கின்றதெனக் கேட்ட அக்கணமே, அக்கறுப்பு வெப்பாகெ 
குணங்களைவிடாஅ ௮க்குணங்களுக்குச் குணியாகிய குதிரைக 
ளென்னும் உடலைவிடாது லட்சியிப்பதுபோல, ழே. உபாதி 
கள்தோறும் கான் நானென்லும் போதத்தைச் சத்தாதி 
குணக்கள் விடாமற் பற்றுதலாமென்க, விட்டுவிடாத லக் 
சணையென்பது--ஓர் புருடன் சிலஞான்் று குடும்பியாடிம் 
சிலஞான் aD சர்சியாயோய் மிருக்தா னென்புழி, அக்குடும்ப 

வேட.மும் அக்காலமும் அத்தேசமும் அக்ருத்தியமும் 
இச்சந்நியாச வேடமும் இக்காலமும் இத்தேசமும் இக்அிரு 

தீதியமும் ௮வ்வோர் புருடனையன் றி இன்றென் பதாயினும், 
அலவ்வேட முதலியன வாய நான்கு வகுப்பம் இவ்வேடமுத 
லிபன வாகிய கான்கு வகுப்பும் ஒன் நிலொன் றில்லாமல், ௮க் 
குமிம்பப் புருடனே இப்புருடனாயும் இச்சரகியாசப் புரு 
டனே அப்புருடனாயும் ஏகத்துவம் வந்துழி, இவ்வேகத்துவ 
புருடனையன்றி அக்குடும்பியும் ௮க்குடும்பியைச் சார்ச்தவர் 
கரம் இச்சங்சியாசியும் இச்சந்ியாசியைச் சார்ந்தவைகளும் 
இன்றாகலின் விடாதலக்கணையும், இவைகளுள் ஒன்றேனும் 
அப்புருடன் ௮6 லனாகலின் விட்டலக்கணையுமாம். ௮.ஐ 
போல, ழே. குணங்கள். காரணமாக லட்சியிக்கப்பம்ட அப் 
போ,கமானவு--பிரமன் முதலிய சீர்வ உபாதி குணந்தொ 
தில்களுள் எதற ஈ€யைந்தது? யாஜுக்கு மியைந்ததன்றெ



282 அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம். 
  

னின், அப்போதத்தை யன்றி யாதிருக்கின்றது ? ஒன்றேனு 
மின்றெனின், யாவும் தான் அன்றென்பதனால் அவைகளை த் 
தான் விட்டதாயம், தன்னையன் றி அவைகளுள் eon Cn ay 
(மின்றென்பதனால் அவைகளைத் தான் விடாததாயு மிருக்கின் 
og. இங்கன மிருப்பதே விட்டுவிடாசலச்சணை யென்க, 

மெ. ss என்கிற மூதற்பதம் ௮௪ ததமெனக் கூதிய 
வாச்சியார்த்தமும், சுச்தமெனக் கூறியது இலட்சியார்த்த : 
மூமாம். இவ்வாச்கயொர்த் 'தத்தித்குப் பொருள்--சமட்டிபில் 
வி.ராட்டு இரணி யகருப்பன் அந்த ரியாமியாகெ மூன்று உருவ 
மாய் நிகழும் மாயாரந்தக்கரணப் பிரதிபிம்ப ஈசுர சைதன் 
னியமும், மே. லட்சியார்த்தத்தித்குப் பொருள் ழை. விரா 
ட்டு மூதலியனவாக நிகழும் மூன்று உருவமான அம்மாயா 
£55 ஈசரபோத pseu சர்வத்திற்கும் விலட்சணமாயும், 

- ஆதாரமாயும், அதிட்டானமாயும், சாட்சியாய மிலங்கும் 
பி. ரமசைதன்னிய போதமாமென்க, 

Che தொம் என்கிற இரண்டாம் பதம் அசுத்தமெனக் 
கூறியது வாச்சியார்த்தமும, சுத்தமெனக் கூறியது இலட்ச 
யாரத் தருமாம். இவ்வாச்*யார்தி த்தத்தி அக்குப்பொருள்--வியட் 
டியில் விசுவன் சைசதன் பிராக்ஞன் ௮ூய மூன்று உருவ 
மாச நிகழும் அவித்யாந்தக்கரணப் பிரதிபிம்ப வ சைதன் 
ணியமும், மை. லட் ட சியார்த்தத்திற்குப் பொருள்--ழை. விசு 
வன் முூதலியனவாக செழும் மூன்று உருவமான அவ்வலித் 
பா ௪௫ Faun gs முதலியவைகளுக்கு விலட் சணமாயும், 
ஆதாரமாயும், அதிட்டானமாயும், சாட்சியாயு மிலங்கும் 
கூடல் த சைதன்னியமுமா மென்க, 

அன்றியும், டை.இருவகை வாச்சியார்ச் தங்களான சீவே 
௪.ர ரீருவரும் கற்பனுத்துவைதமாயும், இருவகை உட்டிடார்
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தீ தங்களான ட ஸ்க பிரமரிருவரும் சாட்டிதுதுவைசமாயு 
மிருக்கன்றனமொன்க, 

௮9 என்கற மூன்றாம் பதம் ௮௬த்தமெனக் கூறியது 
வாச்யொர்த்தமும், சுத்தமெனச் கூறியது இலட்சியார்த்தமு 
மாம், இவ்வாச்சியார்த்தத்திற்குப் பொருள்--கூடஸ்.த பிரம 
rau சாட்டித்துவைதமும், லட்சியோர்த்தத்திற்குப் பொ 
ரள்---இச்சாட்சித் தை பதங்களின் ஒருமையான அத்வைத 
சொருப சாட்சாத்கார அகம்பொருளுமா மென்சு. இங்கனம் 
நிலைத்து நின் திலங்கும் அகம்பொருளே Bibs Brow 
சொருபமாயும், இவவதிட்டானத்திற்கு ழே. சாட்டுத் துவை 
தீம் ஆ ரோபமாயும், இவ்வாரோபத்திற்குச் வசு. ர துவை 
தம் ஆரோபமாயு மிருக்கன்றன வென்க, 

அன்றியும், டை. சாமவேச மகாவாக்யெமானது முப் 
பக முடைத்தாயினும், அம்மூன்று பதங்கட்கும் மூவித சம் 
பந்த முள்ளனவாம். அவையாவன--சமானதிகரண சம்பந்த 

மும், விசேடண விசேடி.ய சம்பந். தரும், இலக்கண இலக்கெ 
சம்பந்தமுமா மென்க, 

முதலாவ சமானாதிகரணசம்பச்சமென்பது--தத் தொம். 
என் கீற அததுவைதபதம் அர்த்தத்திம் பிரிபடாது ஒன் 
இருத்தலால் -௪மானமும், இப்பதங்க னிரண்டும் HAL BL 
பொருளா யிருக்கின்றமையால் அதிகரணமும், இம்முப்பத 
மும் அர்த்தத்தில் ஏகமாயிருத்தலால் FUG Spon Owens, 

Qremorog hCr_om Aserou ¢buis@Quau g— 
ALE பிரமரிருவரும் ஒருவர்க் கொருவர் பேதமுரு.து 
கற்கிழமையே மீக்கூர்ச் திருத்தல் கிசேடணமும், ௮வவிே 
டணத்தினது ஒருமையான ஆனாயென்னும் பொருளாய்க்
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காண்பது விசேடியமும், இச் தத் தொம் ௮9 என்கிற 
பொருள் மூன்றும் ஒன்றாகவே ஒத்திருப்பதனால் சம்பந்தமு 
மாமென்க, 

மூன்றாவது இலக்கண இலக்கிய சம்பந்தமென்பது--இம் 
முப்பொருளாய் நிற்கும் தானென்பது அறிலானக்ச ஏகமா 
யிரு த்தலால், அவ்வேகமானது இலக்கணமும், eG aus was, 
பதின்றிச் ஈயமாயிருத்தலால் அச்சுயமானது இலக்கியமும், 
டை ஏகமென்பதும், சுயமென்பதும் பிரிவின்றி ஒத்திருத்த 
லால் அவ்வொருமையே முடி.வாகிய சம்பக்தமுமாமென்க, 

எனவே, டை தத் தொம் ௮௪ என்றெ பதங்களுக்குச் 
சமானாதிசசண சம்பந்தமும் ௮ நீ ௮னாய் என்னும் பதார்த் 
தங்களுக்கு விசேடண வீசேடிய சம்பந்தமும் இப்பதார்த்த 
முள்ள வாக்யொர்த தங்களுக்கு இலக்கண இலக்கிய சம்பந்த 
முமாமென்க, ் 

Qos சாமவேத மகாலாக்கெயத்தினது பதங்களும் பதா 
ரத்தங்களும் வாக்யொர்த்தங்களுமான இம்மூன் நினுக்கு முண் 
டாகிய சம்பந்தங்கள், இம்மூன் நினது மூண்டாகிய arog 
பிரம ஐக்கியமான அதிவைகசொருப சாட்சாத்கார அகம் 
பொருளென்கிற பிரயோசனமாமென் ௧, 

இவ்வரிய அனுபவ ரசங்களையடைய இம்கூன்றாம் வாச் 
வயெத்தைப் பிரகடனமாச அனுக்கரகத்துக் கொள்ளுதல் 
யார்பாலெனின், 

இஃது ழதலாலது கேட்டவேன்பது, 

HOG, 

“இழுக்க லுடையுழி யூற்றுக்சோ லற்றே- 
மொழுக்க ருடையார்வாய்ச் சொல்,
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என முன்ஞான்றே எடுத்துக்காட்டிய ஞானசந்குருகாதன் 
பாலென் ச. அவன்பால் எவ்வாறு கேட்டின் தெனின், தனது 
கணவன் இறர்தானெனச் கேட்ட அக்கணமே, தானுமிறந்த 
முதற்றாமான கற்புடை மகளிர்போல், பரிபாகி தனது 
திசோகமானது வாக்யெ சந்தனு உழைப்பில்லாமலே கண் 

திற்றுனே இறக்குமாறும், 

தனது கணவனிறந்கானென்பதைக்கண்டும் ௮ச்சணமே 
தான் இறவாத சிலகடிகைசென்ற பின்னர் இறந்த ௮க்கணவ 
னோடு நீப்புகுர் திறந்த இரண்டார்த ரமான கற்புடைமகளிர் 
போல், ழே. தேகோகமானது தனத வாக்யெ எிந்தனு உழை 
ப்பு மூதிர்ர்த சில ஞான்று சென்ற பின்னர் இறச்குமாமம், 

தனது கணவன் இறந்தா னென்பதைக் கண்டும் அவ 
னோடு தானுமிறவாமலும், லெஞான்று சென்றேனும் அக் 
கணவனோடு இப்புகாமத£ம் சனத தேசாழுவுங்காறும் போக 
தை முற்றும் மறர்து மனம் ஒருவழிப்பட்டு தவநெறிக் 
கண்ணே விடாமல் நிற்கும் மூன்றாக. ரமான கற்புடைமகளிர் 
போல், மே. தேகோகமான து தனது ஷே வாக்கெயெ சிந்தனா 
உழைப்பு மு.தீர்ந்ச சிலஞான்று சென்ற பின்னரேனு மிறவா 
விடினும், அவ்வுழைப்பு முதிர்ந்ச இறுதியிலேனு மிறக்குமா 
றும், ௮வ்வாக்கிய உபதேசத்தைக்கேட் டின்புறு தலா 
Owens, 

இஃது இரண்டாவது சிநீதித்த லேள்பது. 

பரம சற்குருகாதன்பால் இங்கனங் கேட்டுச் ரெதித்த 
அவவரிய வாக்கிய: உபசேசத்தை நிலத்தில் காட்டப்பட்ட 
தம்பமானது அீசைவற் மிருக்கத் தக்கபடி செய்வார்போல், 
சனது சரதையிற் படிந்த இவ்வாக்க உபதேச அர்த்தமா 
னது இலட்சியப்படுங்காறும், விட்யுப் பராக்குகளால் இஞ்
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சித்.தும் பேதியாதிருத்தற்கு மனன உழைப்புக்களினால் இறு 

கச் செய்தலும், 

பசுக்குழாங்கள் பயிர்களை விரைவில் ஒன்றுபாதியாகக் 

சறித்துக் கறித்.து விழமுங்யெவற்றை மீண்டும் ஒல்வொன்றாக 

வியத்தப்படுத்தி மென்று: மென்று ரத்து விழுங்குவது 

போல், ஆிரியர்பால் இவ்லாக்கியானுபவ ரசங்களைப்” பல் 

ஞான்றும் கேட்டு உட்கொண்டவற்றை யெல்லாம், தனித் 

இருந்து ஒவ்வொரு ரசத்தையும் தனது ier a5 கொண்டு 

வந்து கொண்டுவந்து அததிலுமுண்டாம் ஐீயம்திரிபறுமாறு, 

ஒருவன் சானுண்ட கள்: முதலியவைகள் Sing போசை 

யாகிற வெ.றிவசத்தி லிழுக்குமாறுபோல், மனனமென்னும் 

வெறிவச த்திலிழமுக்க அவ்வெறிஃில் விடாதழுந்தி யிருத்தலா 

மென்க. 
இஃது ழன்றவது தேவிதலென்பது. 

இப்பரிபாகி சணப்போதும் மாறாது மனனித்து மன 

னிக்துத் தற்போதையாகற வெறிவசப்பட்டு வருகின்ற 

கெடுஞான்று முதிர்ச்சியினால், ஒருவன் இரவு பொழுதுக்குக் 

இஞ்சித்தும் ச௫க்கப்படாது அருணன் உதயமாதற்கு மூன் 

னர் வீடியற்காலம் வந்துழித் தனது மனச் தெளிவும் ௮ம் 

மனத் திட்பமும் வாய்க்குமா.று போலும், 

ஆற்றின்கண் நீர்பெருச வரும்ஞான்று ஒர் கடிகை 

அன்றி அரைக்கடிகைக்கு முன்ஞான்றே அவ்வாற்றின் மணல் 

களுக்குள் சலம் விரைவிற் செல்லுழி, ௮தனால் அ௮ம்மேல் 

மணல்கள் கொந்தளிக்குமாறு போலும், 

ஞானப்பிரகாசமானஅ பூரித் து வருகிறதற்குச் ன்னாள் 

முன்ன, இப்பரிபாகியின் மனமானது தனசெதார்த்த 

வடிவம் சணஞான்றேலும் விளங்கவில்லையே என்னும் ஆரா
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மை பேலிட்டிருத்தலினால், தனது மெய்முழுதும் வாடியிரு 
திதலும், என்புகளானவை தத்தம் கட்டுகளெல்லாம் தளர் 

வுத்,திருத்தலும், இருவிழிகளிதும் மணற்கேணியில் மோ 
ழை௰ீர் வெளிப்படுமாறுபோல் தாரை தாரையாக அனக்கு 
நீர் வெருகுதலும், காக்தச்சிலை முன் இருப்பூசியானது அத 

னோ _,டனைவகற்குச் சேட்டிக்குமாறுபோல் இனி வெளிப் 
படும் தனதெதார்த்த வடிவில் அணைந்து கரைந்து விடுதற்கு 
ஹே. அம்மனமான து கெளிந்து கெளிர்து பரோட்சமாசு 
உறைந்துகொண் டிருச்தலும், இப்பிராரத்துவ சரீரம் ௮௪ 
ன்றிடில் மீண்டும் எப்பிறவி வாய்த். துவிடிமோவெனப் பய 
கம்பன முதலியவைக ஞூற்றிருத்தலும், ஒர் ஞான்று ஆரவா 
ரித்தலும், இடையிடையே தனக்குக் இஞ்ித்துந் தோன் 
௫5 களிப்புற் நிருச்சலும் அசாவ.து உன்னாக் களிப்பென் 
பது சான் இதுகாறும் மநநிக்கப்பட்ட தனன, எதார்த்தக் 
தீர்ப்பையன்றி ஏனைய இர்ப்பனைத்தும் முடிந்த இர்ப்பன்றெ 
ன்க் சளைக்து சன்னை அத்துவிதானுபவமாகச் ெெளிக்து அத் 
தெளிவின் படியே நிற்றற்கு முன்னாத்  துவிதானுபவமாசு 
வும் பின்னர் விசிட்டாத் துவைதானுபவமாகவும் தெளிய 
வேண்டுவதும் அ வ௫ூயமாகலின், இதுகாறும் பரிபாகப்பட்டு 
வந்ச முதிரச்சியினால் முன்னர்த் தெளிய வேண்டியது அவி 
தானுபவச் தெளிவேயாம். இக்கெளிவே டே கேட்டல் இந் 
தித்தல் இரண்டிற்கும் மேலாகிய சாமென்சு, 

வழீபடதற் கியைந்த துவிதம், 

அவிதமென்பது இருமை யுடையன, அவை உயிர்கள் 
வழிபடுதற் சயைர்த அஞ்ஞான மகலாத அவிதமெனவும், 
அஃதகலும் துவிசமெனவுமாம். அஞ்ஞான மகலா.த அுவித 
மென்பது இருக்கெளவும் தரிசியமெனவு மிருக்கு மிரண்டில் 
திருக்கு ௮திட்டானமெனவும் திரிசியம் அமோபமெனவும்
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வாச்சயார்த்தமாகவும் லட்சயார்த்தமாகவும் தெளிந்தின் 
புராண), ஓர் வத்சு அனுமான ௮ளவையால் உளதெனவும் 
௮வ்வத்அவுக்குச் சுசாதிச பேதங்களும் விசாதிகபேதங்க 
ளும் ௮தி ௪.த்அுக்களா யிருக்கின்றதென்னும் மயக்க மக 
லாமையேயாமென்௫, 

சஎங்கனமேனின், அந்தத்துவிதம் உலகு , உயிர் பரம் 

இம்மூன்றும் அனாதி சத் துப்பொருளெனக் கூறியிருக்கன் 
றது. இம்மூன்றுவிச சத் அள் உலகாகற சத்துக்கு உபாதான 

காரணம் யாது? உயிருமன்று பசமுமன்று, பின்னர் யாதெ 

னப்படும்? மாயையெனப்படுவதாகலின், மாயாகாரியம் FES 
தெனப்பட்டது. படவே, ஓர் சத்தாக உலகப்பொருஞு 
க்கு உபா தானகாரணம் ஒன் நிருக்கின்றமையால், , எனைய 

இருவித சத்தாகிற உயிர்பர மிரண்டினுக்கும் உபாசான கார 
ணங்கள் இரண்டிருக்க வேண்டுமே! அவ்விரண்டையும் சோ 

த்துக் கணிக்கில் திரிபொருளென்பதின் கிச் சடுவிசப்பொரு 
ளென்ருன்றதே! உயிர் பரம் என்னும் இரண்டு சத்துப் 
பொருள்களுக்கும் ஷே உபாதான் காரணம் வேண்டுவதின் 
றெனின், உலகா சத்துப்பொருளுக்கு மாத்திரம் உபா 
தானகாரணம் ஏன் இருக்கக்கூடும்? பிரதிபாலிக சத்துக்கும். 
விவகாரிக ச.த்துக்குமே கூடுமன்றிப் பாரமார்த்திச சத்து 
க்கு எங்கனம் உபாதான காரணம் இருக்கக்கூடும்? உபாகான 
காரணத்தைக் காரியப்பொருள் ஏற்குமே அன்றிக் காரிய 
காரணம் கடந்திருப்பது எங்கனம் ஏற்கும் $? இவ்வுலகம் காரி 
பப் பொருளா? அன் திக் காரணப்பொருளா? சாரியப்பொ/ 
ளாயின், இக்காரியம் கற்பனை யெனப்படமே? படுமாயின் 
மேலே,காரணமிருத்தற்கு விருத்தமின். அங்கனமிக் றி 
இவ்வுலகு எதார்கசப்,பொருளா யிருக்கின் மையால், இத 
கு. மேலே கா.ரஷப்பொருள் வேண்டுவ்தின் லு, இருச்
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இன்றதெனின்,” இவ்வுலகு ஓர் ௪த்துப்பொருளும் Dregs 
அக்குமேல் இன்னும் ஓர சத்துப்பொருளுமாகி இரண்டு சத் 
தா௫ன்றன.. இவ்விரண்டு ௪த்தோடு உயிர்ச்சத்து ஒன்றும் 
பரசிசத்து ஒன்றும் ௮க நான்ரு சத்துப்பொருள்க ளாகின் 
னை. உயிர் பரமென்னு, மிரண்மி சத் தம் தமக்குமீமல் கார 
ணங்களை ஏலாதாயினும் சதுர்வி,சச்ச த். இருக்கன் றதற்குச் 
சற்றும் விருத்கமின்று, இங்கனமிருக்கக் திரிபொருள் நிச் 
சீயஞ் சாதிப்பது இஞ்சித்தும் பொருத்தமின்று., இதுகிற்க, 
உலகென்ப௮. தனிப்பொருளா 3 அன்றி, ஒன்றின் காரியப் 
பொருளா? தனிப்பொருளன் ௮ு, ஒன் தின் காரியப்பொருளெ 

னின், காரியப்படுவது. முன்னில்லாமை. யன்றோ? முன்னில் 
லாமை காரியப்படின், ௮ல்து எஞ்ஞான்னு, மிருக்கின்௦தா? 
காலவமையறமைப்படியிருர்் து பின்ஞான் றில்லாமற் போகின் ஐ 

தன்றோ? முன்ஞான் றில்லாக.துபோலப் பின்ஞான்து மில் 
லாமையன்றோ, காரியமெனப்படுவ.து? முன்ஞான்றும் பின் 
ஞான்று மில்லாமையே காரியமாயின், அக்காரியம் தோம்ற 
மாக இருக்கின்றதா ?. அன்றிப். பொருளாசு, இருக்கின்ற ar? 

பொருளாகவே இருக்கன் றதெனின், பொருளல்லகாக இரு 

க்ன்ற அ: முன்ஞான்னும் பின்ஞான் ௮ம் இஞ்ஞான்றும் எஞ் 
ஞான்றும் மாரு௮ ஒருபடித்தா. யிருப்பதாக்கும்! இஃது விச் 
தையினும் மிக்க. விந்தை, காரியப்பவெதெல்லாம் முன்ஞான் 

தும் பின்ஞான்.று, மில்லாமையாயின், ௮ஃது இடைஞான்று 
மாத்திரந்தானே இருப்பெனப்பகென்றது? ஓர்ஞான் திருப் 
ப.து பொருணாயும், சதுர்ஞான்.ு மிருப்பது பொருளென்ப 

இன்றிக் கற்பனையாயு மிருக்கின் றதாக்கும்.! 

அன் றியும்,- உலகமென்பது காரியப்பட்ட பொருளா 
மின், உலகம் என்ற இப்பெயர் அரத்தப்பெயரா $ அன் வி 
அனர்த்தப் பெயரா? அர்த்தப்பெயபேனின், எந்த மர்த்தச் 
த 19.



290 அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம், 

திற்கு உலகமென்்கிற பெயர்? காணப்படுதலுக்கெனின், 

௮ஃத தோற்று தறுக்கென் முகின்றது. அத்தோற்றம் தொ 

ழிற்குண மாகன்றது, அத்தொழிற்குணமா உலகமென்று 

வழங்குறெதற்குப் பொருள்? அல்லவே! இப்பெயர் அனர்த் 

தப்பெய ரென்பதற்கு முரணென்னை 7 ஆகலின், இருக்கின் 

றது மண் மூதலிய பஞ்ச பூதள்களும் அ௮ண்டபிண்டங்களு 

மன்றோ? இவற்றுள் எது உலகெனப்படுவது? எ துவுமல்லவே! 

பஞ்சபூத மூதலியவைகளின் சேர்க்சையாகிய பலவின் 'ஈட்ட 

விசா. ரமன்றோ விருக்கின்்றத? இச்சேர்ச்சைக்சன்றோ உலகெ 

னப்பெயர் வழங்குவ*? உலசென்௫ிற பெயரே அனர்த்தமா 

யின், சேர்க்கையுற் நிருக்கெற பல நாமருபங்களுமா பொரு 

ளெனப்படும்? படுமெனின், ஆசாய்தலில்லாத மூடத்திற 
இன் நி ராய்ச்சியாறெ விவேகததிற்கு இவை ௮ன்மை இன் 

மை என்பதற் மெயாதிருக்கட்டுமே | அ௮ற்றேல், இத்தா 

ணென்பது, இன்றாவெனின், தாணேன்ப.து என்ன நிலைமை 

ய ? மேலேயிருக்கும் பரப்பு முதலியலைகளைச் சுமக்கு 

நிலைமையதெனின, சுமக்குர் தொழிலுக்குத் தணென்பதா? 

அன்றிப் பொருளஞக்குக் அணென்பதா ? பொருளுக்கே 

யெனின், இஃது எப்பொரு ளெனப்படுவ2? உருட்ட நீட்டி 

யா யிருத்தலெனின், அவை குணங்களாயிற்றே |! பொருளெ 

ன்பதெக்கே? ஆகலின்; இக்குணங்களையுடையது : யாதெனப் 

படும் ? கற்பொருளெனின்; கற்பொருளுக்குத் தூாணென்கறெ 

பெயருண்டா? இன்றெனின், :மற்றெதற் மயெர்தது? rp. 

உருட்சி நீட்சி முதலியவைகட்கெனின், பண்புப்பெய சா 

இன்றதே! பண்புக் தொழிதுமா யிருக்கின்ற இத்தாண் சமர் 

இருத்தல் முதலிய அனுபவத்தால் உண்டெனவும்,சொருபச் 
சால் அமெனவும் படன்றதேயன் நி, பொருளாயிருப்பது 
சல்லையன் றி யில்லையே !



11-வது.அறிவானக்த: ஐக்கானுபவ விளக்கம், BSL 
  

அன்றியும், இ.௫ தாணெனச் சுட்டிப் பரிசிக்கன், இச் 
சுட்டை யேற்டிது ஷீ .சற்பொருளையன்றி வேருகிருக்கட் 
டூம்! இவ்வாறே எவ்வெச்சாமரூபமும் ஈமது அறியாமைக் 
குப் பொருளாகக் காணப்படின் ௧ே த] அத்தையும் சுட்டிப் 
பரிசிக்கின் அததுவும் ௮வ்வச்.சுட்டையும் இஞ்ுத்தும் ஏலா 

மற், போடன்றதே ! போகின்ற தால் ஈற்றில் இருப்பு பாக 
ன ப்படும்? ௮.சதன் உபாகான கா.ரணமன்னறோ? pai பால், 
உலகென்றெ அர்த்தப்! பெயரை .ஏற்றி கிகழ்கின்ற பீண் 
புக்கும் 9 தாழிதுக்கும் எமுதலெனப்பமெ?மாயையெனப் 
படுமெனின், அம்மாயை மயக்கமெனப்படா "திருக்கட்டும்[ 
stamens Giver a, அனைத்தும் பண்புஈதொழி மாகிய Camp 
றல்மாத்திரமா யிருக்கச் சத்தாகத் தோன்றுவானேன்? சத் 
தாகப பார்ப்பதனாவெனின், ௮க்கனமுணர்வது பொருளல்ல 
வற்றைப் பொருளென்றன்றோ ? ௮ஃதன்றோ மயக்கமெ 
னறபாலது ? இம்மயக்கச்தையன்றி மாயையென்ப௮. ஏ 

அதனை இத்தகையகென, 
௨ குறள், 

“பொருளல் லவற்றைப் பொருளென் ORG 
மருளானா .மாணுப் பிறப்பு." oer Pub, 

டபிரபுலீங்கலிலை. 

- எலிருப்பு வெறுப்புரு காம்விட யத்தோ 
.டிருக்கு மயற்சக மென்ப, திலாமை 
பரப்பிச மத் இயல் பார்ப்ப தெமக்குதி _ 
-செமித்சரு சென்றுரை செய்து த.இச்தான்." என்று, 

சுஜானவாசிட்டம். 

* பேதமூறு பு்தியே மாயை யாகும். 
" ஃபெரிதுவருக் இயுமிசனைப் போச்சல். வேண்டும்
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- போதமுறு பேற்றினா லன்றி மாயைப் 
பொருஈதியின் கரைதோன்றாப் புகல,ச்/தோன்றி 

லே.சமறு மப்பதமே பிறவா வீடா 
.... மிம்மாயைப் பிறப்பிடமே தென்னல் வேண்டாஞ் 

சே.தமு.றச் கொல்வழியே சென்று தேர்லாய் 
சிசைவுத்றா விசனியல்பு தெரியு மன்றே."' 

என்றும் கூறியிருத்சென்றன.. 

இவற்றால்,. மாயையென்பது மயக்க மென்பதற்கு முர 
ணென்னை? இங்களனமிருக்கும் மாயையை வேருகக் கொள் 
ஸில் ௮ஃது பொருளெனப்படுமா ? படுமெனின், இவ்வுலகம் 
சன்ன வெனப்டடும் * இஃதும் பொருளெனப் படுமெனின்,. 
'கா.ரணமாகற மாயையும் காரியமாகிற இவ்வலகமும் ஓர் முத 
லென்பதா? காரியமென்பது: முன்ஞான்றம் பின்ஞான்று 

மின்மையாயிம், கா. ரணமென்பது அம்முன்பின்னோடு இடை. 

ஞான்று முண்மையாயு மிருக்கன்றதன்றோ 2 இவ்வுலகம் 
காரிய சத்துப் பொருளா யிருந்தா. லிருக்கட்டும் !. மாயை 
யென்பது இவவுலகமாகக் காரியட்பட்டது பரிணாம பட்சமா 
கவா? அன்றி ஆரம்ப பட்சமாகவா $ அஜதுமன் றி விவர்தத; 
பட்சமாகவா3 

௧-வது, பரிணாமபட்ச மென்பது--ஓர் முதல் திரித்து. 
மற்றோர் முதலாச. இருப்பது. sg பாலென்.பறு. கெட்டுத் 
தயிராக இருப்ப... 

௨-வ௮, ஆரம்ப பட்சமென்பது--ஐர் முதல் மதிஜோர் 
்- முதலின் அற்றலினால் குணபேதமாகக் காரியப்பட் டி.ரப்பது, 

ig மட்பொருள்னது கடவடிவமாகச் காரியப்பட் டி.ருப் 

பது. 

௩-வது, Baur g சபட்சமென்ப.து..-ஜர்மு.தல். ww pol «pan 
ee திரியாமலும் மதிஜோே. ராற்றலினாற்: குணபேதமாகா
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மதும் தன்பால் மற்றோர் முகல்போலச் கோற்றுகின்றது. 
அது கயிற்றின்பால் அரவுபோற் றோற்றன் மாத்திரமாகச் 
தகோற்றுவ௫, இஞ்ஞான் பிம்கனம் விளக்யெ இம்முப்பாகத் 
அக்குள் மாயையை எதுவென் நேற்கப்படும்? பாலென்ப்து 
திரிந்து த.பிராவதுபோல் ஏற்போமெனின், அந்தப்பால் தயி 
மாகத் திரிந்த பின்ஞான்று பாலென்பதில்லாமற் கெட்டுச் 
அற்றும் பொருளில்லாமைபோல் அ௮ம்மாயை உலகாகத்திரீர்ச 
பின்ஞான்று ௮ஃது கெட்டுச் சற்றும் பொருளின் திப்போ 
குமே? போகுமாயின், காரியப்பட்ட இவ்வுலகு காலவரை 
யறைப்படி. மாறுஞான்று, எதன்சண் ஒடுங் எதுவாய் விடு 
கின்றது ? மாயையின்கண்ணொடுங்க அதுவாய் விடுகின்ற 
னின், இங்கனங் கொள்வதனால், மாயைபென்பத கெட்டு 
உலகாகச் காரியப்பட்டதன்௮. அன்னுகவே, இவ்வுலகுக்கு 
மாயை பரிணாமோபா கானமுமன்று. மட்பொருள் குணபேக் 
மாகக் காரியப்படுகின் றதுபோல், ௮ம்மாயை குணபேதமா 
கக் காரியப்பட்டதெனின், ௮ம்மட்பொருள் கடவழ்வாகச் 
.காரியப்பட்டஞான்று, அக்காரியமாகிய கடம் முன்னும் 
பின்னுமின் நித தோற்றன் மாத்திரமாகவும் சொன்மாத்திர 
மாகவும் நிகழும் விவகாரிக சத்துக்கற்பனை யெனப்படுவது 

பால், அம்மாயை உலகாகக் காரியப்பட்டிருக்கும் ஞான்.று, 
காரியமாகிய உலகு முன்னும் பின்னுமின்றிக தோத்றன்மாத் 
தரமாகவும் சொனமாத்திரமாகவும் நிகழும் விவகாரிக சத்துக் 
கற்பனை யெனப்படு?ம! 

இதனால், மாயையென்பது உலகாகக் காரியப்பட்ட 
தன்று, ௮னமுகவே, இவவுலகுக்குத் தான் ஆரம்பேர்பாதா 
னமுமன்று, கபிஜ்றின்கண் அரவு தோத்றுதல்பேர்ல், மா 
யையின்௧ண் இவ்வுலகு தோற்றிக்ிகொாண் டிருக் ன்றதொ 
னின், மாயையானது கெடாமலும் , குணபேதப்படாம லம் 

? e
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இருந்தபடியிருக்கும் சன்பால் இவ்வுலகு பிரரதிபாலிக ௪த்தா 

யெ கற்பனாத்தோற்ற மென்ப்படுமே! இதனால், இவ்வுலகு: 

மாயையின்கண் ஓர் முதஃ்போற் றோற்றிக்கொண் டிருப்ப : 
தன்று, அன்ராகவே, இவ்வுலகுக்கு அ௮ம்மாயை விவர்த்தோ: 
பாதானமு மன்றென்க,.- 

இங்சனமிருக்க, இவ்வுல௫ம் ௮ம்மாயையின் காரியமென். 

றெங்ஙன மேற்கின்ற.த? உலகைக்கண்டு ராயவேண்டியவா 

Cg ia ga தெளியாது, வெறும் உத்தேசமாத்திரத்தால் மா 

யையின் காரியமென்று கொண்டதேயன் றி வேறன்று, இங் 

நனம் உத்தேச மாத்திரமாகக். கொண்டதனால், முற்று முர. 
ணாகவே யிருக்க்றத, - டே மாயையைப் பொருளெனக். 

கொள்ளாது கூணமெனக்... கொண்டாற் றோட மென்னையெ 
னின், குணமென்பது ஐர்.மு,கலினது கர்மமெனப்படும், ௮த். 

தர்மம். குணமாகலின், ஒர் முதலின.து குணம் மற்றோர் பொரு, 

ளாகக் காறியப்பமோ? அரற்கனம்.காரியப்புவத் ஐம், . உண். 

-மைப்பொருளாகவும் காசியப்படுமா?. ஒருண்மைப்பொருளே: 

மத்றோருண்மைப்பொருளாகக்-காரியப்படசது ழி, ஓர் முத. 
லின் குணமா-மற்றோ ர௬ுண்மைய் பொருளாகக் காகியப்பட்டு, 
நிகழும்?. மட்பொருளின்கணுள்ள கடச.த்தியாயெ குணமா. 
னது கடசலசாத பேதங்களாகக் காரியப்படுதல்போல், குண. 
மாலவெ மாயை காரியப்பட். டிருக்கெறதெனின், . மண்ணின். 
பாலுள்ள சத்தியே கட்மாகக் காரியப்படுவதாயின், அ௮ம்மண். 
ணானஅ கடமாதிகட்கு உபாதான காரணமெனப்படா திருக். 
கட்டும்1 கடமாதிகளாகக்.காநியப்படுதற்கு. ௮ச்சத்தி சகாய 
காரணமா யிருக்கனேறதே யன்றி முதற்காரணமாக நின்று, 
சான் காரியப்பட்டசன் று, - 

அன்றியும், யமான த அக்னியின் சகாயத்தால் வளை 

தீன் குவிதல் முதலியனவாகக் குணபேசதமாய்க் காரியய்படு?
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சன்றதேயன் றி, மை. ௮க்கினியானது வளைதல் குவிதல் முக 
லியனவாகச் குணபேதமாய்க் காரியப்படவின் ௮.இவைகளைப 
போல் மாயையானது சகாயமாய் நிற்க, இப்பஞ்சபூத பவு 
இக முதலியனவாகக் ருணமாய் ஏதோ ர் முதலிருந்து காரி 
யப்பட்டிருக்கவேண்டுமே! இதனால், உஉகுககு;மாயை முதம் 
கா.ரண மன்றென்பதாகின்றது. இதற்கெசெய்தும்| இத 

்... ரூல் மாயையை ஓர் பொருளெனக்கோடற்கும் குணமெனக் 
கோடற்கும் இயையாமல் இவ்வீரிடத்தும் மிக்ச பத்தா 
பிருக்கேறதே ! இவ்வாபத்து இருதலைக் கொள்ளிபில ௮கப் 
பட்ட எறும்புபோ லிருக்னெறசே! இதணை ஆபத்தில் 
நின்று திரிபதார்த்த கிசசயம் சாதிபபது என்ன வியபபென், 
Berm | இமமருட்சிக்குக் காரணம் யாதெனின், 

குறள்: 

அகர முல வெழுத்திசல்லா மாதி 
பசவன் முதற்றே யுலகு ” என்றும், 

(சுவையொளி பூரோசை நாத்றதமென் றைட் தின், 
வுகைதெரிவான் கட்டே யுலகு." CET QUID, 

பிறந்திருக்கன்ற மகாவாக்யெத்தை வேதபாயெர்களைவிட்டுட, 
அ௮வ்வேத முதலிய சதுர்த்தசத வித்தைகளாயெ சத்பிர 
மாணங்களையும் ௮னேக யு.த்திகளாலும் இலட்சயொர்த் த ௮னு. 
பவங்களாலும்- பலமுறையு மெடுத்தெடுத்து உணர்த்திக்கொ 
ண்டுவரும் ௮.றிஞர்களாபெ ஆப்தர்கள்பால், நன்கு உன்னி: 
யன்னித் கோத தயாமென்க. ் 

அன்றியும், பொருளெனவும் குணமெனவும். இயையாத, 
ஷே அசதி ௪த்தசறெ மாயையும் ௮௪ன் ௮பேத்காரியபமாஜெ. 
பாரமார்த்திக ௪த்துப்பொருகாயெ இவ்வுலகும் இவற்றோடு. 
அநாதிசத்துப்பொருளாயெ உயிரும் ,பசமும் யெ Derg
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ர்ப்பொருளும் கூ.றுபாடுடைச்தாகலின், ஒன்றுள்ளவிடத்தில் 

மற்றொன்று உண்டாயிருக்குமா? இரா தன்றோ? இங்கனமிரூ 

க்கும் இர்சாற்பொருள்களும் எங்கிருக்கின்றன? OT Ys SR 
லிருக்கின் றனவா ? நான்காதாரத்தி லிருக்கன்றனவா $ நான் 

காசாரத்தி லிருக்கின்றனவெனின், அர்கான்கு அதரரமும் 
நான்கு என்ற கூறுபாடுத் நிருக்கின்றனவாகலின், அர்கான் 

கும் எந்த ஆதாரத்தி லிருக்கின்றெ தனவருமே! ஆகலின், 
௮ங்கனமன்று ழே ராற்பொருளும் ஒர் ஆதாரத் திற்றானே 
இருக்கவேண்டிய தவசியமாகின்றன், அவ்வாதாரத்தில். இதே 
யங்களாகிய இச்சதுர்விதப் பொருள்களுள் அகாயமுதலிய 
பஞ்சபூதமயமாகயம் இருப்பாசியுமுள்ள இவவுலகுக்கு,எல்லை 
யென்பது இத்துணைத்தென் நேற்சப்பட் டிருக்கெறதா? 
இல்லையன்றோ? அங்ஙனம் எல்லையின்றிய இவ்வுலசமூம் வியா 
பகமாசயெ மாயையும் உயிரும் பரமும் யெ ஒவ்வொன்றும் 
எங்கனம் கறுபாடுற் றிருக்கும்? கூறுபாடுற் றிருக்கின்ற இர் 
நான்கும் எங்கனம வியாபகமுற் நிருக்கும்? -வியாபகமாயும் 
கூறுபாடுடையதாயு மிருச்கின்றது அவற்றிற் கயைந்தசெ 

னின், கண்டத்துலமாயிருக்கும் வியாபசமூருண்டா ? உண் 
டாயிருக்கன்றதாகவே கொள்வம். இந்த கான்கும் நிகழும் 
அவ்வோரிடமானது யாதெனப்படும் ? ௮ந்த சாற்பொருள்க 
ளூள் பரமேன்ிற பொருளில் வீனைய மூனறு மிருக்னெறன 
வெனின், இதனால் இவைகள் வியாபக வியாப்பிய மெனப்படு 
ன்றன. இவ்வியாபக வியாப்பிய இத்தாந்தம் வேறே யிருக் 
கின்றதே? அவ்வெல்லையில் தலையிட்டுக்கொள்ளுவானேன் ? 
ஓர் பட்சக்தைச் சாதிக்கப்போர்தால் மற்றோர் பட்சத்தைச் 
தொட்டுக்கொள்ளலாமா ? துவைதம் சாதிக்கப் போந்தால், 
அப்பட்சத்திற் பொருள்கள் எ.ச்.தணையாபிறாக்ளும் ௮வை 
கள் வெவ்வேறு கண்டத்துவமா யிருச்சவன்றோ சாதிக்க 
வேண்டும்,
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அலை தமென்பதற்கு வியாபக வியாப்பியம் சொல்லும் 
பட்சத்தில் வர்கள் மாயை உலகு ஆயெ இம்மூன்றும் அப் 
பரத்தில் கற்பனைகளாக வியாப்பியமா| அன்றிப் பொருள்க 
ளாக வியாப்பியமா? பொருள்களாகவே வியாப்பியமெனின், 

இதனில் பரமென்பது புரையடைமை யேற்கின்றதே! எங் 
அனமெனின், வர்கள் முதலிய ஒவ்வொரு பொருளின் பரி 
காணம் எத்துணை எத்துணையோ அத்துணை அத்துணைக் 
கும் ௮ப்பரம்பொரு ஸின்ராகலினென்க. 

இதனாற் பரத்துக்கெனப் பொருள் கிஞ்சத்துமின் M 
அப்பாமானது புரைமயமாட விடுமே! அதாவது சூனிப 
மெனப்படுவது, அச்சூனி ப நிறைவில் இருக்கின்ற சீவர்கள் 
முதலிய கூன்றும் எனன பொருள்க Qer on ப்படும்? சூனியப் 
பொருள்க ளெனப்பமென்றோ ? இதற்கென்செய்தும் ! இச் 
சீவர்கள் முதலிய முப்பொருள்களும் அப்ப.ரத்தில் வியாப் 
பியமுற் நிருக்கிலும் ௮தற்குச் கோடமின்று 9 ஏன் இன்று ! 
இடமா MRC sro இம்மூன்றுக்கும் உள்ளும் இடை 
யும் வியாபித்திருக்கின்௦பசாலெனின், ஓர் பொருருக்குத் 
திரிபுதமும் மற்றோர் பொருள் கிறைவுற் திருக்கின், ௮ச் 
நிறைவையன்றி ௮்சிறைவைத் தன்பால் ஏற்கும் பொருள் 
தோற்றமா யிருக்குமா? அ௮ன்தி ஓர் முதலா யிருக்குமா? முத 
லாயிராதே 1 அதுபோல், அப்பரம்பொருள் ஷே. மூன்றிற் 
கும் திரிபுறமும் வியாபியா யிருக்குமாயின் , இவ்வியாபகத்சை 
யேற்கும் இம்சூன் றும் கற்பனைகளெனப்படுமன் றி ஒவ்வோர் 
மு.சலெனப்படுமா? படாது மி, துவைகமென்பது இங்கன 
தான் இருக்னெறதோ? துவைதமென்பது எவ்வாாஇக்கி 
அம் இரண்டெனப்பட்டே யிருக்கவேண்டுமே! ௮ங்சனமின் 
Os திரிபதார்த்தமென்பதையும் கடிந்து சதுர்ப்பதார்த் த 
-சளா யிருக்கன்றதே! இவைகள், துவைதசானுபவமாகுமா ?
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சதுர்ப்பொருள்களேலும் இருக்னென்றோ அவைகள் பேதித் 
இருக்க்றன வெனக் சொண்டு, துவைதம் கூறலாம். அக் 

கனமும் பொருளாயில்லையே! இவற்றுள், முப்பொருள்களுள். 
. சகமென்றெ ஐர்.பொருள் விபர தப் பிரத்தியட்சமாயும், சீவ 
ர்களென்டற தர் வகு புப்பொருள்கள் விபரீ தானுபவ “அனு, 
மானமாயும், மாயையென்கற பொருளும் விபரீ தத்தோற்ற.. 
அனுமானங்களாயு மிருக்கன்றனவே! இதனால், ,எங்கனம் 
துவைதமெனப்படும்் ஆசலின், துவைதமென்பது இஃதண், 
றென்க, ௮.றிஞர்களால் புராதனமா யேற்கப்பட்டு வருகின்ற 
சேயெனின், இதக்தவைதம் நாத்திகானுபவத்தை: மறுத்து 
வழிப்படுத்தற்குக் கற்பிக்கய்பட்டதே யன்றி, மனமானது, 
௮யல்போதமினறித் தற்போதமாகற்காக முன்ஞான்றே 
தெளிந்திருத்தற் கியைந்த அவைதம் வேறே யிருக்கின்ற து.. 
௮ தன்றோ இணக்கமாகயத?: இதுகாறும் கூறிய இத்துவை, 
தீம் இணக்கமன ழென்பதர்கு உகாசணம்;-- 

பிரபுலிங்கலிலை, . 

1 தாய் சா வயெரெஞ், சுடையார்ச்கு த்- 
தாமே சவமாச் தோன்றுமால்,. 

தீசா கயெகெஞ் சுடையார்க்குத் 
செளிய வபேச பிகலின்றி 

வேதா. கமங்கள் விஎம்பிடினும்” 
விளங்கா தென்றும் வேறென்னும்” 

வாசா லழிவ ரவர்மாயை 
மயுச்ச மயக்கு ம இயிஞர்,”” என் ௮ம், 

அத்துவித்கீ கவிவேண்பா.. 

சன்வேறி யான்வேறென் ரறெண் ஹூன்ற பாசசபை 
நீசரி.த் கண்டு நினையென்று--னாசையொடும் 
Cas cates Cas Gators கூடென்றான். 
Cp shite யெல்லாம் பிறியென்றான்." —~ Gel pri;
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னவைசாக்கீய் சதகம். 

“பூசலரும் பரப் பிரமமாங் கடறணீற்- 
புணர்பரை இரை மீசன் 

சகமொ டாருயி ரெனுநரசை யாதிச 
Le got நிடுமென் றே 

பசரு கான்மறை யெனில தி.லெதையெசைப் ' 
பற்றுவாம் விடுஇத் பாஞ் 

சு௧சொ ரூபமே யனைச்துமென் றகற்று இ 
அவிதபா வனைகெஞ் சே,” 

என்றும் கூறியிருப்பதனாற் காண்க... 

9 
00 

வழிபடூதற்கியைந்த விசிட்டாத்துவைதம். 

இவவிசட்டாத்.துவைகமானது ஜே. மகாவாக்கிய ௪௫ட்' 
டயத்தில் எந்த வாக்பெத்.த க.கயைந்ததெனின், தத். துவமசி: 
வாக்கயெத்துக யைந்தது. அறு: தத் என்பது ௮துவென- 

ஏம் தவம் என்பது குணமெனவும்-அ௮சுயென்பது ஆனாயெ 

னவும் பிரிக்கப்பட்டு "வழங்குகின் றது. அவற்றுள், ௮௮ என் 

பத பரமெனவும் அதாவது பரமாத்மாவின் ௮. வெனவும், . 

குணமென்பது தர்மமெனவும் ௮தாவதூ பரத்தினது தன் 

மையாக வேனவும், ௮9 என்பது அனாயெனவும் 2 sags: 

8ீ அவ்வா நிருக்கின்றா,யெனவுமாம், ௮வ்ஙன மிருத்தல், பர: 
த்தினது தர்மசாக இருக்கின்றாயெனக்.- கொள்ளப்பட்டது, 
அவவாக்கியம் தனது முப்பதத் துள் இடைப்பதமாகிய துவ 

மென்பதற்குத் துவைதிகள்போல் 8யெனப் பொருள்கொள் 
ளாது, தர்மமெனறி பொருள்-கொள்ளுதற்கு- இடமுண்டா 

யிருக்க. றதாவெனின், தஸ்ியாபாவ தச்வம் eres op Bast 

ன, அவை தஸ்யோ என்பது பரமாத்மாவின் பாவ என்.



500 தகம்புற ஆராய்*2 விளக்கம், 

ug தர்மமாக இருக்கின்றுயென ஆச௫ன்றன. டை. அவைக் 

பட்சத்தில் மதிமுகம் பவளவா யென்புமீ, இவ்விரு பதக்க 

ளின் இடையில் போலவென்ற உவமை உருபு ரகுன்தியிரு 

க்குமாறுபோல், இங்கு தத்துவம் என்ற பதத்தில் நீ என் 

இற எழுவாய்குன்் தி துவமென்றெது ,தர்மமெனப் மிரிக்கப் 

பட் டிருக்னெறதென்ச. ௮ஃதெங்கனமெனின், பிராமணத் 

துவம் சர்கியாசத் துவ மென்புழி, அவமென்பது ,சர்மமென் 

ரூயதுபோ லென்க, ஆகவே, சே.தனு சேதன மிண்டும் பர 

. மாத்மாவின௮ தர்மமெனப் பொருள்பட்டன. இதனை ஈன்கு 

.விசாரித் துணர்பவர்க்சே 'வெளியாருமென் ௪. 

எங்ஙள மெனின், .விசிட்டாத்துவைத மென்பதற்குப் 

பொருள் கூடியிருக்கிற அத்துவைதமா P வுன்றி மேன்மை 

. யான அ௮த்துவைதமா.? மேன்மையாயை' ௮த்துவைகமெ 

னின்,தாம்மையாயெ ௮.த்.துலை கடுமான் ஜிருக்கவேண்டுமே! 

இவற்றால் ௮த்துவைதமென்பது இரண்டாகின் மன, இரண்டு 

அ.த்துவைச மிருக்குங்கால், இரண்டு துவைத மிருக்கவேண் 

டுமே! அவை என்ன அ வைதங்க ெனப்பமெ்2 ஒன்று 

கூடாத் துவைதமும். மற்றொன்று கூடுந்துவைதழு ! மாகுமன் 
னோ ? அகவே, மேன்மையாகய அத்துவித மென்பதற்குப் 

இபாருளென்னை.? அத் விதம் அத். துவிச மென்னின், 

௮ஃது இரண்டற் நிருக்கன்றதெனப் பொருள்பன்றது. 
இரண்டற்ற என்பதில் இண்டென்பது எவை.? பரமாத் 

- மாவும் சேத சேதனப் பிரபஞ்சமுமெனின், இவ்விரண்டு. 
.மற்றதே அ௮த்துவிதமெனப் பொருள் படுகின்றது, இதனால் 

பரமாத்மாவாயெ குணியும் பிரபஞ்சமாகய குணவேற்றுமை 

கள மில்லாகதா அத்துவித மெனற்பாலது 1 இது மேலான 
-அத்துவீதமா ? அல்லவே | ௮ங்கனமன் று, குணியரகயெ, பா 

பமாத்மாவை விட்டுக் குணவேற்றுமைகளான சேதனு சேச
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னங்கள் பிரியாதிருக்னெறதே அ.ச்அுவிதமெனின், இதனால், 
துணிகுண மென்னுர் துவைத மகன்றதா $ இல்லையே! குணி 
குணமாகிய: துவைதம் சத்தியமாயிருக்க, இவற்றை அத்து 
விதமென்பது கருங்காக்கையை வெண்காக்கை யென்பது, 
போலாம்... அத்துவிதமென்பது கான்கு விதமா யிருக்கன்: 
றதே | அந்கான்கு விதத்.துன், இவ்வத்துவிதம் ஒன்றேனு; 

  

மல்லவே அர்த ரான்குள,. ஒன் றிருக்கால் ஏனைய குன்றும் 
ஏகாத்துவித மெனப்படுமே!: முடிவில், ஏகாத்.துவிசமாயி 
னும், அதுகாறும் நான்குவித. ௮.த்துவிதமு முண்டோவெ 

ன். அவைசம் நான்குவிதமா. யில்லாதிருக்கட்டும் | அடா: 
ன்குவி ௪ மென்ப தெங்கனமெனின்,. காரண காரியம், குணி 

“குணம், பிம்பப் பிரதிபிம்பம், ௮ம்சாம்்க மென் பனவாம்... 
அவற்றுள் கா.ரணகாரிய மென்பது மட்கடம் அ£ற்படம் 
என்பன... குணிகுணமென்பது நீலோற்பலம் கருங்குயில் என் 
பன. பிம்பப் பிரதிபிம்பமென்பது வான்கதர் நீர்க்கதிர் முகம் 
முகச்சாயை என்பன. ௮ம்சாம்சக மென்பது நீர்த்தரங்கம் 
ஆலாங்கட்டி என்பன. 

ஸூ ௧-வது, காரணங்களாகிய மட்பொருளும் நூற் 
பொருளும் காரியங்களாயெ கடப்பொரு ளெனவும் .நாச். 
பொருளெளவும் படுமா ? படாதன்றோ? 

.... இங்கனமே ௨-வது, குணிகளாயெ உற்பலப் பொரு. 
ளூம் குயிற்பொருளும் குணங்களாடிய நீலஙிற மெனவும் ௧௬, 
நிற மெனவும், ப 

௩-வது, பிம்பங்களாகிய சூரியப்பொருளும் மூகமாகிய. 
பொருளும் சலசூரியப் பொருளெளவும் ஆ.டிமுகப்டி பொரு 

ளெலவும், . |



30% அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம், 
  

௪-வது, அம்சமாகிய . நீர்ப்பொருள்  ௮ம்சிகங்களாயெ 
அலையாதி பொருளெனவும், அலாங்கட்டிப் '0பொருளெனவும் 
படுமா ? படாதன்றோ ? இங்கன “மிருப்பதால், கா.ரணகாரீய 
முதலிய:இர்கான்கு வகுப்புக்களுள் ஒவ்வொன்றும் அவை 
மெனப்படுமா? அன்றி ௮த விச ;மென.ப்பமொ 2 ஒன்று 
மற்றொன் றெனப்படா: திருக்க்ற தால், துவைதங்க ளென் 
பதற்கு முமணென்னை ? .கலின், இத் துவைத பேதங்கள் 
சதுர்ஞான் றும்காரணம்.சூணிபிம்பம் அம்சம் ஆகிய, இர்கான் 
கையுமன்றிக் காரியம் குணம். பிரதிபிம்பம், Aen Bus 
இந்நான்கு மின்்டுறனவும், காரிய:மு.சலிய , இந்நான்கும் ழே. 
கா.ரண-மூதலிய ௮ம்கான்கு :மன்றெனவுமாகத்..0 களியுமித் 
டுதளிவே .விட்டுவிடா,ச .லக்கணையாம். ,இர்ச. லக்கணையே 
அத்துலித.மென்பதற்கு முரணின் ? இன்றாகவே, ஆ 
காரண. மூதலிய .கான்கும். காரிய .நூ.சீலியனவாகய .எல்லாமா 

யும், அவைதாம் அல்லவாயு.மாபிற்தென்ச. அ.த்அுவிதமென் 
பது -.எல்லாமாயும் , அல்லவாயும் .0 தளிர் தீலங்கும் விட்டி 
விடாத லக்கணையா யிருக்க, : விசிட்டாச்துவித (மென்பது 
என்னவெனப்படும் ? : விடாதலக்கணை யெனப்படுமன்றோ ? 
இவ்விரண்டும் விட்வொடா,க.லக்கணையும் விடாத லக்கணையு 
மாயின், ஷே. துவிசமென்பஅு .என்னவெனப்படும் ? விட்ட 
லக்கணை யெனப்படுமன்றோ ?_இவ்வத்தியாயத்திற்கு முன் 
அத்தியாயத்தில் அவிதமென வழங்குவதும் , இவ்வத்தியாய 
தீதில் விரிட்டாத்துவித மென .வழங்குவஅம் பொருத்த 
மிருக்கன்றனவா ? இல்லையே | இவைதிற்க, . 

விசிட்டமென்பதற்குப் பொருள் கூடிமிருக்ெற்தென் 
பதா? அன்றிக் கூடாதிருக்ெற'தென்பதா ? இவ்விருபத;த் 
துன் உடைப்பதம் அத்துவிதமென் ருனெறதரல், எங்கனம் 
மூதற்பதம் கூடியிருக்க. 'தெனப்படுமெனின, அ௮க்கடைப்
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பதம் துவிசமரீ யிரூப்பதை ௮ச்துலிசமாசக் கொண்டதனா 
லன்றோ, கூடியிருக்கின்ற கென்னு முகற்பதம் மேன்மை 
யைத்: ச.ரற்பால தெனக்கொண்டு மேன்மையாயெ அத்து 
.விதமென வழச்சுப்படுகின்றஅ? இ௫னல்,.விசிட்டச் அவிக 
மெனப்படாது ARCS gw se மெனப்பட்ட - தாக்கும் [| 
அங்கனமாயின், பரமாத்மாவை வியாபகப்பொரு ளென்பா 
'னேன் ? ஐர்-பொருள் வியாபகமா யிருக்கன் றதாயின், அவ் 
வியாபகம் எதற்சென வினவவருமன் ஜோ ? அதுபோல், பர 
மாத்மா எதற்கு வியாபகமெனப்படும் ? ஈற்சடமாயுள்ள Gr 
பஞ்சப் பொருள்களுக்கெனின், இதனால் பிரபஞ்சப்பொருள் 
வியாப்பிய மாகின்றன, அகவே, பிரபஞ்சம பரமாத்மப் 
பொருளென்பமே! கூடாதெனின், பமாமாத்மாவக்கு இப்பிர 
பஞ்சம் சவேறுபொரு ளென்பமே.1 ஹுங்கனமும் கூடாசெ 
னின், ஏன் கூடாது? இவை பரமாத்மாவின் சன்னம்களா 
மெனின், அவையாவன குணவேற்றுமைகளா யிருத்தல், 
இக்குணங்களுக்குக் குணிபபொருள் பரமாத்மாவன்றோ? 
ப.ரமாதீமா குணியும் எற்சடப்பிரபஞ்சம் குணங்களு மான் 
னை. இச்சித்சடங்கள் பீ.ரமாத்மாவிற் கூடியிருக்கின்றனவா? 
அன்றிக் கூடாஇருக்கின்றனவா? ௮தாவது--பரமாத்மாவை 
விட்டு ௮& தில்லாவிடத் திறாக்கின்றவைகளா வென்பது, பர 
மாத்மாவிற் கூடியே இருக்கின்றனவெனின், அதனால் ஐலிச 
மெனற்பாலதா] அன்றி ase மெனற்பாலதா? ௮ 
His மெனற்பாலகெெனின், ஜே. -காரணகாரிய முதலிய 
ஐந்து விதங்களில் _இஃதென்ன அத்துவித மெனப்படும்? 
மேல் அத்தியாயத்தில் ஈசுசாதிகம் விசாதிகமுள்ள விச 
மும், இவ்வத்தியாயத்தில் இஃது அச்சுசாதிக. விசா இகமின் 
திய சுககபேதமென்னும் கூடியிருக்கும் அவிதமுமாடன் றன, 

அ௮ங்நுனமன்று, இலது ௮த்துவிதமே யெனின், பசமா 
ச மாவோடு சிற்சடங்கள் பிரிவம் றிருத்தலால் ௮/ச்அவிகமர்
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இன்ற து. இவைகள், வியாப்பிய முற்றிருத்தலால் என்ன 

கெனப்படும்? வியாபக வியாப்பியம் ஏற்குங்காறும் கூடுந் 

அவிதமும், அங்கன மின் றி ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி வெவ் 

வேறிடத்தது என்றேற்குங்காறம் கூடாக் துவிதமுமாகு 

மன்றோ 1: 

அன்றியும், வியாபக வியாப்பியமென்பது இருவகைத் 
தாயது. ௮வை--ர் பொருளின் கண் நின்று நிகழும் சனை 

குணம் தொழில் இம்கூரன்றும் வியாப்பியமும், அவற்றால் 

அப்பொருள் வியாபகமு மாகின்றன. அவை சாத்தனது உது 

ப்பும் நிதமும் தொழிலும் போல்வன, ஜே. பொருளின்சண் 

ணே நின்னு நிகழும் மற்றோர் பொருள் இடம் கலம் இம் 
மூன்றும் வியாப்பியமும் ௮தனால் அப்பொருள் வியாபகழமு 
மான்றது. ௮வை சாத்தனஅ௮ ஆடையும் மனையும் அயளும் 
போல்வன. முன்ஞான்று கூறிய சினை குணம் தொழில் மூன் 
றும் தற்ழெமையாகிய வியாப்பியமும், பின்ஞான் று கூறிய 

பொருள் இடம் காலம் மூன்றும் பிறிதின் ழமையாகய 

வியாபபியமுமாம், இவவிருவித வியாப்பியங்களில் எ .துகூடுந் 
துவிதமெனப்படும்? ௭௫ கூடாத்துவித மெனப்படூம்? தற் 
இழெமையாயே வியாப்பியம் கூடுந்துவிதமும், பிறிதின்'ழமை 
யாயெ வியாப்பியம் கூடாத்துவிதரு மாகின்றன. இவற்றைப் 
போல், ப.ரமாத்மாவும் சிற்சஉடங்களும் என்ன துவிச மெனப் 
படும்? கூடுந்துவித மென்பதவ்றோ? மேன்மையான அத்து 
வித மென்பதற்குப் பொருளெக்கே? ௮ச்.துவித மென்பது 
டை. சாரணகாரியம் குணிகுண முதலிய துவிசபேத மற்ற 
தன்னோ? கூடியிருக்கன்ற அவிசம் என்கிற இருபத் 
களின் இடைக்கண் ஆகாரத்தை வருவித்து இது வடமொழிச் 
சந்திகளில் ஒன்றென மயங்கி விசட்டாச்துவித மென்ன 
லாமா?
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இஃதன்றியும், சேகனாசே.சன உலகம் பரமாத்மாவின் 
குணபேதங்களா ,யிருக்கன் மையின், இக்குணபேசங்கள் 
விகாரமெனப்படுமா 1? அன்றிச் சுயம்பெனப்படுமா? சுய 
பென்ப் படுமெனின், Fue வியட்டிகளாகக் காணப்பட்ட 

, வைகளுள் ஒன்றேனுமுண்டா ? இல்லையே | இருக்கின், கார 
ண காரியம் கடந்ததா யிருக்கட்டுமே ! ஒவ்வொன்று காரிய 
"மாயினும் ஒவ்லொன்று காரணமாகவேனு மிருக்ன்றதன் 
னோ? அவைகள் சுயம்பென்பதற்கு முரணென்னையெனின், 
எதெது காரணப்படுகின்றதோ அததுவும். மேலொன்றுக் 
குக் காரியமெனப் படாதிறுக்கட்டும் ! அங்கன மில்லையே | 
மற்றும் காரியமயமா யிருக்கின் ததே! எங்கனமெனின், பிரு 
இவிக்கு வித்து காரியமாயும், அவ்வித துக்கு அங்குரம் காரிய 
மாயும், அ௮வ்வங்குரத்திற்கு இதழ் காரியமாயும், அவ்வி 
முக்குச் சாகை காரியமாயும், அச்சாகைக்குச் தளிர் காரிய 
மாயும், அத்தளிருக்கு அரும்பு காரியமாயும், அவவரும்புக் 

குப் பிஞ்சு காறியமாயும், அப்பிஞ்சுக்குச் கரய் காரியமாயும், 
அக்காய்க்குக் கனி காரியமாயும்,அக்கனிக்குப் பஞ்சு காரியமா 
யும், அப்பஞ்சுக்கு நூல் காரியமாயும், அக்.நா MES ஆடை 
காரியமாயும், அவ்வாடைக்கு அலங்காரம் காரியமாயும், அவ் 
வலங்காசத்திற்குக் திருப்தி காரியமாயு மிருக்கன்றன. இன் . 
கனமே:ஏனைய ஒவ்வொன்றும் ௮அபாவத்தை மேற்கெரண்டு 
உதித்து ஒவ்வோர் முதலாகத் தோன்றுகின்றன. இவற்றால், 
சர்வமும் காரியமயமே யன் நிச்: காரணமென் பது எஞ்ஞான் 
றும் எவ்விடத்தும் இல்லவேயில்லை ! இல்ஙனமிருக்க, சுபம் 
பெனப்படுவது ஏ௫ ? இன்றாகலின், சர்வமும் விகாரமென் 
பதற்கு மூரணின்றென் ச, 

அன்றியும், இவ்விகாரங்க எனைத் அம் அசத்த மெனப் பமோ ? அன்றிச் சத்தமெனப்படுமா ? சத்தமென்பதர்குக் 
an
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தோட மென்னையெனின், காரியமாக விகய்மென்பது சுது 

தத்துவ மாகுங்கால் காரணமாகிற கிர்விகா£ மென்பது ௮௬த் 

தத்னுவமாக்கும் | ஆங்காங்கும் ே தாழிலும் பண்புமாயுள்ள 

அனைத்தும் விகாரமாயும், ௮சுத்தமாயு மிருப்பதன்றோ? இவ் 
களமிருக்கு மனைத்தும், மாறு தகைய தன்றோ? அகலின், 

அகித்திய மென்பதற்கு முரணென்னை ? மாறத்தகையவை 

சண்டிதப்பொருள்களாி௮ன் 1! கண்டி தப்பொருள்க ளாகீன் 
றவே | கண்டிதமாகிய இவ்விகாரங்க எனைத்தும் அதிருப்தி 

யைத் தரற்பாலனவா? அன்றித் திருப்தியைத் தரற்பாலன 
வா? இருப்தியைத் தரற்பாலனவெனின், இதுகாறும் பிர 

மன் முதலிய சாவ உயிர்களில் எவவுயிர் திருப்தியடைர்த.அ ! 

இற்றின்ப மென்னும் திருப்தியையேனும் பெற்றிருக்கன் ற 

தேயெனின், ௮ஃது நிலையற்ற தாகலின் போலியின்ப மாகன் 
றன. IF oT DSI, அவ்வலவின்பமும் ௪ற்றில் துக்கமாய் 

முடிகின்றது. முடிவதால், ஷே தொழிலும் பண்புமாகய 
ருணபேதங்கள் விகாரம் அ௱த்தம் அ௮ரித்தியம் கண்டம் துக் 

கம் ஆகிய இவவைந்துவித விபரீ தமும் உற்றிருக்கின்றன. 
உற்றிருக்கு மிவைகள் எ$.த முதலை உடையன 7? பரமாத்மா 

லாகிய முதலை புடையனவனரோோ ? நீலோற்பலம் செந்தா 
மரை யென்புழி, ரீலநிறமும் செம்மை நிறமும் எந்த முதலை 
யடையன? எந்த முதலையும் உடையனவன் றென்னலாமோ? 

அவ்வவத்தறிற்கு முதல் புட்பமன்றோ? அவைபோல், டெ. 
குணபேதங்களாகயே விகார முதலியவைகள் ப.ரமாத்மாவை 

உடையனவாயின், இவற்றைய/டைய பரமாத்மா என்னவெ 

னப்படும்? கற்பனணையுடைய தெனப்படுமன்றோ ? அப்பர 

மாத்மா நிர்விகாரமாயும், சத்தமாயும், நித்தியமாபும், ௮கண் 

டிதமாயும், இன்னும் ௮னர்த இலக்கணச்களை யுடையதாயு 

மிருத்.தீலால் விகார முதலியவைகளை ஏற்காதெனின், இவ 

விகார முதலிய ௮சுத்த குணங்களை ஏற்குமூதல் எது? பிர
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2௬2 என்கிற மாயையேயெனின், அம்மாயையானது பச 
மாதீமாவுக்கு வேறு பொருளாக்கும் | ஆகவே, கூடாத்துவித 
மொன்று இருக் சன்றதாக்கும்! 

அன் தியும், மாயை என்கற ஒர் பொருள் தவிர மற்ற 

உத்கிக்கு அப்பரம் வியாபசமாக்கும[ இ.கனால் ௮ரைப்பாகம் 
, கூடும் , அவிதமும் ௮அரைப்பாகம் கூடாத் துவிதமுமாகசன் oC sl 

ழே. சே. தனாசேதன விசாரம் முதலிய கணக்கில் yu 
பிரகிருதியும் குணப்பகுதியன்றோஏ யாவும் தம்மைக் குண 
பேதங்களாகலின், அப்பரம் சர்வவியாபக மெனப்படுகின் 
2.து. இச்சரவமாபெ விகாரம் அசுத்த முதலியவைகளையடை 
யது பரமாத்மா கலின், அப்பரம் விகார முதலியவை 
யென்ப,தற்கு முரணின்றாமென்ச, ௮ல்கனமன்று, 

தீநமழீசைப்பிரான் பிரபந்தம், 

சீன்னுளே இரைச்தெழுக் தரங்கவெண் டடங்கடல் 
தன்னுளே இசைத்தெழுக் தடங்குடின்ற சன்மைபோல் 
நின்னுளே பி.றந்திறந்து சிற்பவுஞ் சரிப்பவு 
நின்னுளே யடங்குகின்ற நாரமைகின்ச ணின் றதே.” 

எனக் கூறியிருக்கின்றதால் அப்பரத்திற்கு என்னதோட 
மிருக்கன்றது? சலவியாபகழ்தில்கின் றெழுகின்ற ௮லையாஇ 
களால் ௮ச்சலம் விகாரமுகலியவைக ளாயிற்ரு? ௮ துபோல், 
பரமாத்மா இருக்கின்றதாமெனின், அலையாதி விகாரங்க 
arty சலப்பொருள் விகாரமென்பதற் கியைச்சசன்்று? ஏனெ 
னின், அ௮வ்வலையாதிகள் ஓர் முதலன்றாகலினென்ச, எங்கன 
மெனின், பி.ராஇிபாலிக சத்தெனவும் விவகாரிக சத்தெனவு 
மீ.ரண்டாம். அவற்றுள், பிராதிபாலிக சத் pars, தனக் 
கெனக் கிஞ்சித்தும் பொருளின்றிச் _, சொல்மா (Poon, 
சோற்றல் மாத்திரமாயு மிருக்கின்றது.,௮.து கயிழ் வு 2 பால்
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வ.தூ. விவகாரிக சத்தென்பது ஐம்புலனாலும் அ௮னுபவித்தற் 

இயைர்ததுபோ லிருக்கின்றது, அது சன்னிவிகாரம் கனவின் 

விகார முதலியன போல்வது, அலையாதிகள் சலப்பொரூளை 
யன்றி ஓர் முதலெனப்படுமா? படுமெனின், சல.த்தையன் நி 
வே.றுற்றிருக்கவேண்டும் ! வேறுற் றிராவிடி னும், அச்சலத் 
தின்கண்ணேநின்று நிகழுகன்றன வெனின், ஒருவன் அலை 
யால் மோதப்பட்டுமி, சலப்பரிசமின் ஜி அலைப்பரிச மாத் 
ரச்தா னிருக்கின்றதாக்கும்! அலை மோதும் ஞான்று, சலம் 
எங்குபோயிற்று ? இருப்பது சல இரு பபின்றித் தோற்றன் 
மாத்திரமாய் நிற்பது அலையுமாகன் றதே | இருக்கின்றதால் 
இவ்வலையாதிகள் என்ன சத்தெனப்படும் ! இருப்பின்றித் 
தோற்றுவதால் பிராதிபாலிகசத்தும், இத்சோற்றம் லம்புலா 

னுபவத்திற் கியைந்ததுபோ லிரூத்தலால் விவகாரிக சத்துமா 
கின்றன. இங்ஙனமே, பரமாத்மா யதார்த்தமாயும், ழே பிர 
கிருதி முதலிய சர்வ வியாப்பியங்களும் சொல்மா த் இரமும் 

தோற்றன்மாத்திரமாயும் asx oar | டை. திருமறிசைப் 
பிரான் திருவாக்கு YMA RE BSG இணக்கமா யிருக்கின் 

றதே | ௮தை நாம் ஏன் எடுத்தாள வண்டும் ? நாம் ஆளவே 
ண்டியது பரமாத்மாவைச் சர்வவியாபகமெனவும், yor Buss 
1155 Ba வியாப்பியமாய் நிகழும் பிரகிருதி முதலிய சேதனா 

சேதன மனைத்தும் குணபேதங்க ளெனவும், அன்றியும் 
அவை எதார்த்தமெனவு மன்றோ? இங்கனமிருக்க, அலையாதி 

திட்டாந்தம் வருவித்ததென்னை ? பரமாத்மா சொருபம் கற். 
பனைகளுக்கு வியாபகமெனச் சொன்னால், ௮வ்வியாபசும் இஞ் 

சித்தேனும் இழுக்குறுமா ] எதார்த்தங்களுக்கு லியாப்க 
மெனச் சொன்னால் அவ்வியாபகம் புரையுடைமையாப் மூடி 
யுமே! குணபேதக்களுக்கு வியாபகமென2 சொன்னால், வ் 
வியாபகம் அக்குணபே.தங்களுக்கு வரும் இன்ப துன்பம் இற 

தீதல் பிறத்தல் முதலியவை அப்பர்மாத்மாவுச்கே வாய்க்
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கு5£ம ஏனெனின், குணங்கள் ஒவ்வோர் முதலாகாமையின 
லென்க. 

குறள். 

எப்பொரு ளெத்தன்மைச் தாயினு மப்பொருண் 
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு? 

எனபதற்கு விருத்தமாக உணர்ந்து, ௮,காவது “எப்பொரு 
ளெத்தன்மைச் , தாயினு மப்பொரு ளப்படி. காண்ப தறி 
வென்பது.” இங்கன முணர்ந்து, அப்பர்மாத்மா இஹிவுறு 
மாறு செய்வது இர் கற்புடை. மகண்மேல் இல்லாப்பழியை 
உள்ளதாகச் சுமத்திக் களிப்பு வ போலாம். அன்றியும், 

நாலடியார். 

“தெளிவிலார் நட்பில் பகைந்ன்று சாதல் 
விளியா வருநோயி னன்றா.-லளிய 
விகழ்தலிற் கோற லினிதே. மத்றில்ல 

புகழ் சலின் வைதலே ஈன்று.” 

சான _அ.திஞர்கள் கூறிபிருக்கின்றனர். என்னை | சுசாதிசம் 
லிசாதிகம் சுகசபேதமென்னும் வஸ்து பரிச்சேத மின்றிய 
சுயம்.9ரகாச வஸ்ுவுக்கு, அ௮.றிஞர்கள்.முனிவுறச்சுசா திகழும் 
விசாதிகமும் இருப்பதாகச் கற்பித்துத் அலிதபட்சம் சாதிப் 
பற்போல்,சாம் ஷே. HFT Had விசாதிகமிரண்டும் அவ்வஸ் தூ 
லினது Gare பேதங்களெனச் சுவகதபேதம் சாதிக்கின்றதும் 
அவ்வ /ஸ்ுவுக்கு இழுக்கென்பதற்கு முரணென்னை? வஸ்து 
வென்பது எங்கன மிருக்கவேண்டுமெனின், ஒப்பு உயர்வு 
தாழ்வு என்னு மிம்மூன்று மின்றியதா பிருக்கலேண்டு 
மென்க. 

அங்கனக் தெளிதற்கன்றோ ழீ காரணகாரிய முதலிய 
௮பேதவாத மிருக்ன்றன ? அக்காரணகாரிய முதலியவை
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கள் இறந்து தானேதாஞய்த் தெஸிக்திறாக்ச வேண்டுமே ! 

௮க்கனம் தெளிதற்கு முன்ஞான்று வவிதானுபவ சோபா 

னமும் வி£ட்டாத்துவிதானுபல சோபானமும் வற் இருக் 

இன்றன ] இதுகாறும் கூறிப்போர்த இத்துவி௪ விசிட்டா 

த்துலித மிரண்டும் உயிர்கள் வழிப்படு தற் கயைந்த சோபா 

னங்களே யன்றி, இவைகள் இத்தார்தமன்.று, சோபானங்ச 

சாமோவெனின், தானே தானாகதி ட தளிலித்தற் a4 153 

seg விசிட்டாத்துவித AganGCu தீர்ந்தவனுபலம் ௮ன் 
றென்பதாமின், பரத்திற்குப் பரிபூரண கோட மும் விகார 
முதலிய தோடங்களும் செய்விக்கும் இத்தவித விசிட்டா 
தீறாவிக மிரண்டமா சத்தார்ச மெனப்படும் ? பாமென்பதூ 
எங்கனமிருக்கள் சம்மதிக்கின்றதெனின், சுசாதி விசாதி 

சுகதபே தமென்னும் மூன்றும் க:பிற்றின்சண் <TC Un, லிரு 

க்கச் சம்மதிப்பதாமென்க. தானே சாஞாசத் தெவிகித்தற் 

இயைச்த ழே அவிக வீசிட்டாத்துவிச மென்ப தெங்கன 
மெனின், 

அவ்விரண்டில் இஃது எதார்த்த துவிதம். 

பதி பசு பாசம் என்னும் மூன்றில், பதியும் பசுவும் இத் 
அப்பொருளும் பாரம் சடப்பொருளுமாயினும், இவை அறி 
யப்படும் பொருள்களா? அன்றி ௮றியப்படாப் பொருள். 
களா? பாசம் சடமாகலின், அறியப்படும் பொருளாகும், 
பதியும் பசுவும் அறிவுப் பொழுளாகலின் எங்கனம் இவை 
அ.ஜியப்படுகின்றகெனின், பதி ஒன்றுளதென எங்கனம் 
ஏற்சப்படுகின்று 1 பாசமாக பிரபஞ்சத்தாலெனின், ௮ 
கனம் ஏற்பது அனுமான அளவை யெனப்படும். படினும், 
அவவஸவையால் அறிந்து ஏற்பது எது? உயிரெனின், அள் 
வுயிரால் அறியப்படுகின்ற தன்றோ ? பாசமாகிய பிரபஞ்சம் 
இந்திரியப் பிரத்தியட்சமூம் பரமாகிய வஸ்அ மானதப் பிர
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தீதியட்சமு மாகின்றன, அகவே, இவ்விரண்டும் BE Buss 
பொருள்க ளென்பதத்கு மூரணில்லையே ! இல்லையாயினும், 
உமிரேனும் அறியப்படாத பொருளன்றோவெனின், உயி 

ராய பொருள் அ.திவாயினும் பரமாகயெ அறிவு அறியப்படு 
குற் சைக்திருப்பதுபோல, இவ்வுயி ரூம் அறியப்படுதற் 
சியைக்திருக்கின்ற சன்றோ ? யாவும் உபிருக்குக் காணப்படு 
இன்றமை,பின், உயிர் எதற்குக் காணப்படும் சகையதெனின், 
உயிரென்பது அறிவா பினும் இஃது sugars திரயங்கவி 
லுள்ள காட்சிகளை உணருகி ன்ற தன்றோ? அவற்றை புணரு 
மிவவுபிர் ரானென் றறிகின்றதா? அங்கனமின்றி அறிகின் 
றதா? கானென் றறிகின்றசெனின், எத்துனை கானென 
நின்று ௮றிகின்றது? உடற்றுணே.பாக வெனின், அவ்வவ் 

வவத் தா உடற்றணையாகவா? அன் a இச்சாக்கிராவத்ை ். 
யபுடற் நணை மாத்திரமாகவா? 'அல்வவ்வவக்கா உடற்றுணை 
யாகவெனின், அவ்வத் துணையாக நின்றுணர்தலுக்கன்றோ 
உயிர் என வழங்குகின்றது ? அங்ஙனம் . உயிரென வழங்கப் 
படிலும் அது எதற்கு வழங்கப்பகென்றது ? 

ஷி அ வத்: $சாத்திரய அகம்பொருளுக்கன்றோ * ௮ஃ 
தீன்றி௪ தற்குமல்லவே £ அக்கனம் வழங்கப்படுவது என் 
ஹேகம் என்னிர்திரியம் என் ௮க்தக்கரணம் என இவை க 
மைகளாரக வழங்கப்படுவன போல், என் உயிர் என் உயிரென 
வும் தெமையாக வழங்கப்படுகின்ற. ௮ங்கனம் என்னுயிர் 
என வழங்கப்படுவதால், உயிர் அறியப்படும் பொருளாய் 
விரிமோவெனின், நானென்னும் ௮கம்பொருள் இலட்யோர் 
தீ. தப்பொருளா 1 அங்ஙனம் அல்லாப்பொருளா ? அல்லாப் 
௦. ாருளெனின், 'விடாகிட்டை கூடுவது யாதுக்கு? ரானென் 
கின்ற அகம்பொருள் வெளிப்ப 5p கன்றோ? நான் என" 
க்கு வெளிப்பட்டுமி நான் ஆத்மா என வழக்கப்படுகின் ற
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தன்றோ? அஞ்ஞான்று நான் உயிரன்றெனப் படுமன்றோ ? 
அ௮வத்தாத்திரய திசைக்கண் கானென்பதற்கு உயிரெனவும், 

சமாதி இசைக்கண் ஆத்மா எனவுமாயின், இச்சுத்தாகத்த 
இரண்டு தர்மமும் கானென்பதற்குக் ழெமைகளன்னோ? இக் 
இழமைகளில் ௭௫ தற்ழெமை ௭.௮.பி.திதின்கிழமை யெனப் 
படும்? ஆத்மா தற்ழமையும் உயிர் பிறிதின் மெமைய 
மன்றோ? இதனால், இவவுயிர் ௮நியப்படும் பொருளென்ப் 
தற்கு முரணென்னை? இவ்வுபிரென்பதே அதியப்படும் 
பொருளாயின் ஏனையிரண்டும் இல்வுயிரால் சண்கூடாசவும் 
அனுமானமாகவும் அறியப்படும் பொருள்க ளென்பதற்கு 
மூரணென்னை ? இம்௩னம் ஆராய்ந்ததால் தோர்தது பதிபசு 
பாசமென்னும் ஜூன்றும் திரிசியங்களாயும், மானென்கற 
போதம் திருக்காயும் முடிந்தன. முடியவே, உயிரென்பது 
அனுபவ:௮.னூமான அளவைப் பொருளாயினும், தனக்கெ 
னக் கிஞ்செத்தும் பொருளுண்டா?” ஏனெனின், அறியாமை 
யாய்-முடிவதகா லென்க. ' 

எங்கனமெனின், இத்.தாலமுூதலிய உபாதித்திரயக்கள் 
தமக்கெனப் பொருளின்றித் தோற்றல் மாத்திரமாக இருப்! 
பதைப் பொருளாகக் கொண்டது மயக்கமா? அன்றித் தெ 
ளிவா ?.மயக்கந்தானெனின், இம்மயக்கத்தால் அவ்வவ் வுபா 
இத்துணை நானெள மருவியது யாதெனப்படும்? ௮ஃதும் 
மயக்கமன்றோ? இங்கனம் இரட்டித்த இம்மயச்கம் யாதெ 
னப்படும் ? ௮.ரியாமை யெனப்படுமன்றோ ? இவ்வதிமாமை 
வடிவா யிருக்கின்றகன்றோ 2வனெனப்படுவது? இரட்டித்த 
அ.றியாமையாயுள்ள சீவன் தனத உபாதான அதிட்டா 
னத்ை_*௬ எஞ்ஞான்றேனும் ஜெரத்தம் காடுவதுண்டா ? அங் 
கனம் காடாமையாலுமீ அறியாமை யென்பதத்கு... முரணி 
ன்னு, . இன்றாகவே, சோல்மாத்திரமாக. வழங்கப்படுகின் ற



11-வது அறிவானக்த: ஐக்கானுபவ விளக்கம். 313 
    

தன்றோ? இச்சொல் மாத். திரமாக உபாதித்திரப விபரீதானு 
பவ அனுமான த்தால், ஓர் சீவப்பொரு ஞன்டென வழங்கப் 
படுகின்றதால், கற்பளையாகிற பாவனாத் தோற்றமாகின்றது, 
இர்பரம் உண்டென வழங்குவதும் சீவப்பொரு ஞண்டென் 
பதைப்பற்றி யன்றோ ? வன் என்பது இக்கதியாயிருக்கன், 
Cus» ஓர்பரம் உண்டென்பதும் எக்கதியெனப்படும் ? ௮ஃ 
னும் பாவச் தடிப்பன்றோ 3 ஆகலின், இவ்விரண்டும் பாவ 
னத் திரிசிய மென்பதாயிற்று, ஆகவே, பிரபஞ்சம் தூலதிரி 
சிப மென்பதாயு மாயிற்றென்க, 

இம்மூன்றும் இரிசியமாயின், இவற்றிற்குச் திருக்கென் 
பது யான? அதிட்டானமாகய அகம்பொருளன்றோ ? சவ 
FIFE IO Gam us fi முப்பொருளாயிலும், இரிய மென்ப 
தில் ஒன்றன்றோ? இதை, திரிசியம் ஒன்றும் இருக்கென் 
பது ஒன்றும் ௮௧ Bo onda bg, இவற்றையன் மித் துலிகு 
மென்பது ஏது* இங்கன மிருக்க, பதி பசு பாசம் இம்மூன் 
அம் வெவ்வேறு ச,சீதுப்பொருளெளவும், இவற்றுள் ஓர் 
கூறுகய மாயைபின து காரியம் பிரபஞ்சமெனவம், இப்பிர 
பஞ்சம் ௮ம்முன்றைப்போல எதார்த்த சத்துப்பொருளென 
வும், இரநான்கு . கூறுபாடுள் பரமென்பது எவற்றிலும் 
நிறைந்திருக்கன்ற 0 தனம், ௮ற்நிறைவில் அனைத்துர் தங்கி 
யிருக்கின் றதெனவும், ௮ங்கனம் நிறைவுற்றிருத்தல் எள்ளுக் 
குள் எண்ணெய் பூரித்திருக்கின் றதுபோ லிருக்கின்றதென 
வும்; முத்தியில் பதிப்பொருளும் பசப்பொருளஞும் இரண் 
டறக் கலந்திருத்தலே ௮த்.துவிதமெனவும் கூறுவது தானோ 
அ.வித சித்தாந்த மெனற்பாலத? ஆண்டான் எனவும் அடி. 
மை எனவுமா யிருப்பதனால் வித மென்பதேயன்றி வேறு 
விசத்தா லன்றெனின், விசிட்டாத்நுவிதபட்சம் ஆண்டான் 
அடிமை என்பதல்லவோ 1 அதிற்கூறிய அடிமை இறைவனை
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விட்டு நீல்காதிலகும் சே சீனு, குணமாயும், இதி் கூறிய 
அடிமை இறைவனுக்கு ௮தி வேறுசத்துப் பொருளாயு 
மிருக்கின்றதெனி. ன், அவ்வடிமை இறைவனது அம்சர்மாக 
லின் ௮ஃது பர்தரூத்தி யிரண்டிலும் கூடியிருக்கும் வித 
மும், இவ்வடிமை வேறு சத் துப்பொருளா யிருக்கன்றமை 
யின் அப்பந்தமுத்தி யிரண்டிலும் கூடாத்துவிதமுமா 'பிருச் 
ன்றன, 

ஆகலின், இவ்விரண்டு பட்சமூம் அவித மென்பதற்கு 
(parent cir ௮, இக்கனமிருக்க) இறைவனென்பது ஒன்று ் 
௮ன் றி இரண்டா 1 0 . ஒன்றாகலின், அவ்வோரிறைவன் சில 
உயிர்களை த் தனது சேத ஞம்சங்களாகவும் இல ௨ யிர்களைச் 
தன 'க்கு வேளி சத்துப்பொருள்களாகவும் கொண்டிரு Guus 
மூண்டா ? இங்கனம் எவவெவவுயிர் எவ்லெப் பட்சத்ைை 
அபிமானிக்கப்பட்டதோ அவ்வவ்வுயிரும் அத்தன் நிலை 
மைத்த. யி; ருக்கீன்றதெனின், இவ்விரண்டு பட் சத்தையும் 
அபிமானிக்காஅுழி அவ்வுயிர்கள் என்ன நிலைமைத்தா யிருக் 
கின்றன ? 

ஆங்காக்குமுள்ள பட்சங்களில், எவ்வெப் பட்ச ங்களில் 
எல்வெவ்வுயிர் அபிமானி; ச்சதோ அவ்வப்பட்சத்தின் நிலை 
மையதாய் ௮/வவவ்வுமிரு மிருக ன்றனவெனின், அவ்வப் 

- பட்சத்தில் நின்றும்மாறி ஏளைய எவ்வெப்பட்சத்சை எவ் 
வெவ்வு:பிர்௮பிமானிக்கன் ததோ அவ்வப்பட்சகிலைமைய தாய் 
Hasse ரு மிருக்கின்றதாக், கும்! அன்றியும், மானுடயாக் 
கையைப் 'பெருமல் ஏனைய யாக்கைகளைப் பெற்றுள்ள உயிர் 
கள் அவ்விறைவ அக்குச் சேதஞம்சங்களா மிருக்கின் றன வா? 
oD Cam அனு தி சத்துப் பொருள்களாக, யிருக்க ன 
னவா ! ? வேறு அனாதி Ve த்துப் பாருள்களாகே ou ருக் கின் 
தி வெனின், அவைகள். இறைவனது சேதனாம்சங்களா
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யிருக்கின்றனவென்றா லென்னை ? உயிர்கள் அனந்தமாயி 
னும் இறைவன ஜீன்றுதானே யெனின், ௮வ்வோ ரிறைவலு 
க்*ஷயிர்சள் எவ்வா றிருக்கின்றன ? தனது சேதனாம்சம் 
களா யிருக்கின்றனவா ? வேறு ௮ சத்துப்பொருள்களா 
ய்ருக்கன்றனவா? இப்பட்சங்க எனை த்தும், 

உந்தமவாதநதால். 

உலசரு மாமு மொருங்கசே-- நிலையின் தி 
எங்கே வெளிப்ப லெங்கே மறைதனிசம் 
அங்கிருந்துங் சாணாசெ ஞாய்ந்து.”. 

“உலகன் டு பொரு்கேட் சேண்மின் 

என்று கூறியபடி, உலசையும் இவ்வுலசையறியும் ஈம்மையம் 
கற்பனை வியாப்பியமாகப்பெற் றிலங்கும் ௮திட்டான gain 
பொருளைப் பரோட்சமாகவேலும் எட்டி யுணராமல், இவ் 
வுலசை எதார்த்த சத்துப்பொருளென மயக்கி இதற்குமேல் 
ஓரிறைவ ஸனுண்டெனவும் மயக்கு மிழட்டிக்கப்பட்டு, இது 
காரணமாகப் பற்பல வேறுபாடுகளைக் கற்பித்து அபிமானம் 
பிடிவா,ச முற்றிருப்பகனால், இவைகள் எதார்த்த துவிதமும் 
எதார்த்த விசிட்டாத்துவிதமு மாகுமோ ? 

இவற்றுள், எதார்த்த துவிதமென்ப.து--முன்ஞான்.று 
அதிட்டானஅகம்பொருள் திருக்காயும், தேக. இப்பிரபஞ்சங் 
கள் தரிசியமாயு மிருப்பதில், சதேகமு.தலிய தீரிசியம் பஷ் 
சேந்திரியானுபவமாயினும் இவை தோற்றல்மாத்திரத் இரி 
சியமா ? ௮ன்றி இருப்புள்ள திரிசயமா ? தொழிற்குணம் 
கோதற்றக்குண மயமாகிய மூவிதவிகார திரீயெமே யன்றிப் 
பொருவின்று. இவவிதமாயுள்ள கற்பனைகளில் ஒன்றேனும். 
நானென்னும் அகம்பொருரூக் க&மைந்ததன்றாகலின், ௩௦ 
ன்னும் ௮கம்பொருள் வேறென்பதல்லவோ? ௮ல்து வெளிப்
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படாக்காறும் நான் நான் என வழங்குவது சொல்மாத்திர 
மன்றோ ? சொல்மாத்திரமாக வழங்குவ "ஒன்றும் கற்பனை 
யேனும் கண்கூடாச் ே தரற்றும் பிரபஞ்சமொன்றுமாக இங் 
னம் வழங்குவது சானே அவிதமெனற்பாலது ? அல்லவே! 
அன்னியமாகய தேகாதிகள் நமக்கு விளங்குவதுபோல் 
ராமும் - நமக்கு விளங்கலைன்றோ. அுவிதமெனப்படும் 8 
ஈம திருட்டியை அசமுகத்இற் நிருப்பில் ஈமஅ சுயம்மிர் 
காசமும் புறமுகத்திற் நிருப்பில் சவேசுரசகச் கற்பனையும் 
விளங்கவேண்டூமே ? ஈமது திருட்டியைச் வேசுரசகத் கற் 
பனையை மாச்திரம் நோக்கிக்கொண் டிருத்சற்குத் கானே 
ஒுக்கப்பட் டி.ருக்கின்றது; அத்திருட்டியை அககமாகத் 
திரும்புமாறு பழக்கிக்கொண்டுவந்தால் நீடி த்தேனும் பழகத் 
தரும்பாதோ ? அங்கனம் மிகவும் சட்டமுற்றுத் இரும்பின 
லன்றோ og உண்மை வடிவம் விளங்கும் ? ௮ விளல் 
காக்காறும் ழே. இரிபதார்த்த கி*௪யம் சாதிக்கும் சொல்லா 
Dow BI SeCuneai Cay முடியும்! அங்கனமுடியின் விசிட் 
டாத்துவிச மென்னும் கூடியிருக்கும் துவிதம் கைவல்லிய 
மாகாதே ! 9100 5 அகாதுழி ஈற்றில் அத் துவிதமென்னும் 
ஐங்கானுபவம் விளங்காதே 2 ஆகலின், இருக்கும் இரியெ 
மும் கண்கூடும் ௮னுபவமுமே மை. எதார்ச்சமாமென்ச. 

இஃது எதாம்த்த விசிட்டாத்துவிதம், 

உருவம் அருவம் உருவாருவமாகிய சிற்சடபேத சர்வ 
மும் அவத்தாத்திரயத்தை விட்டதன்.று, அகலின், அவத் 
தாச்தியத்தைப் பிடிக்கன் அனைத்தும் வேறன்று,: இங்கன 
மிருக்ச, இவ்வல் தீ தாத்திரயம் கயிற்றரவு கானல்நீர் களக்கற் 
பிசம்போலாக்லின், இக்கற்பிதங்கள் மாறிமாறிக் தோற்று 
கன்றனவா ? அன்றி நிலையாயிருக்னெறனவா ?- மாறிமாறித் 
கேற்றுகன்மனவெனின், எதன்பால் மாறு்ெறன ? ஐர்
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பாத்தின்பாலெனின், அவத்தாத்தயம். . மரதுனெதவை் உணருகின்றது எது ? அ௮ப்பரர்சானெனின், Yoel wer A மாதித் தோற்றுதலாலுண்டாம் இன்பதுன்பானுபவம் யாரு க்கு $ ஈமக்செனின், இவவவத்தைகளுக்கு. இடமாயிருக்து உணந்ததுக்கு ஓர் பரமும், இன்பனுன்பம் அனுபவித்தற்கு நாமுழா ? அ௮ங்கனமாயின், நாம் உணருடின் றது எதை? அப்பா.த்தை உணருன்ற தாக்கும்] காம் சுகனக்கங்கக அனு பவித். துச்சகொண்டே பரத்தை உணருகின்றதும் அப்பரம் அவத்தாத்திரயம்களுக்கு இடமாயிருந்து அவற்றை உணரு இன்றதுமா ? இஃது விர்தையிஐம் மிக்க விந்தை [ ஈரம் கிட் டை கூடுவது யாதக்கு ? பாசத்தை உணருஜெதற்கெனின், அதற்கு கிட்டைகூடுங்காறும் நாம் எ கீ உணருகின்றனம்? அவத்தாச்தாயங்களை ௮னறி வேறல்லவே | அங்ஙனம் அவத்தாத்திரயங்களை உணர்ர்தகொண் டிருக்கும் மக்கு அவை எங்கிருந்து காணப்படுகின்றன $ வேறொன் aan னின், ஈரம் எங்கிருந்து உணருகின்றன மெனவருமே ? 

._ அன்தியும், அவத்தாத்திரயங்கள் மயக்கமா 0 அன்றித் தெளிவா ? மயக்கமன்றெனின், இவவவக்தாத்திரயல்கவில் 
பொருளல்லாதத பொருளாகத் சோன்றாது பொருள் பொரு ளாக்த் தோன்றட்டுமே] இதனால், இவைகள் மயக்கமென்ப 
தற்கு விருத்தமென்னை? இன்றாகலின், இம்மூலித மயக்கமும் யாருடையது 9 பரத் தினுடையதா ? அல்லவே ] நம்முடைய தாகலின், இம்மயக்கங்கள் பிறிதின்ழெமை என்பதாயிற்று, 
ஆயினும், இம்மயக்கத்திற்கு ஆதாரம் யாது? பாமென்பு தா? அல்லவே! ௮ல்தம் காமென்பதன்றோே ? இதனால் 
என்ன அயிற்செனின், அவத்தாத்தியம் முதலிய சர்வ கத் பனைகளுக்கும் நானென்னும் பாசமான வியாபகமாயுக் 
சாட்டு த்துவமாயு முடிச்சன,
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இவற்றிற்கு ஐபமிருக்கின், அவரவரும் நிட்டைகூடிப் 

பார்க்கில் ஈன்கு விளங்கும், அச்நிட்டை” கூடுதற் கு ஏது 
வென்னவெனின், ழே. அவத்தாத்திரயம் முதலிய சாவு௪.ரா 

சரமும் கமிற்றரவு கானல்நீர் முதலியவைகள்போ லெனக் 

தக்கவா மூ.ராய்ர்.து தெளிவுற திருத்தலாமென்க, இங்கனம் 

தெளியாமறும் பின்ஞான்று அவ்வவத்தா'த்திரயம் முதலிய, 
வைகள் தத்தமது சிக்தையிற் படாதிருக்கின்ற நிட்டைகூடி, 

நிலைக்காமலும், ௮தன் பின்ஞான்று கானாகும் வியாபக 

விளக்கத்தைக் கண்டுகண் டின்புருமலும், அவ்வியாபக விள 

க்கக்தோடு டே கற்பனைகளாகெ காமரூப வியாப்பியக்களை 
யும் ஒருங்கேகண் டுணராமலும் வாளா போவதென்னை ? 

ஜானவாசிட்டம். 

நானெனும் பொருள்கா ளுதோர் 
ஞானவா காயங் காணூர் 

நானெனும் பொருளைச் கண்டோர் 
ஞானவா காய மாவார் 

நானெனு மகங்கா ரக்கார் 
ஞானவிண் ம தியை மூடி. 

ஞானெனாப் பரம வாம்ப 
னன்மலர் விரியா தன்றே.” என்றும், 

கைவல்லீய நவநீதம். 

“பலகலையு மூணர்க்தகுரு மொழிக்தபடி பிவனுமனு 
பவம் விடாமற் 

பலமலரின் ம ) அப்போலச் சச்சொ நந்தமொன்றாம் 
பரமார்த் த.்தைப் 

பலபொழுதுங் கண்மூடிச் சமா தியிருக் தான்விழிச்துப் 
. பார்த்த Gur ga 

பலவடிவாஞ் சராசர௫த் இரங்களெொலாக் சோன் மொரு 
bad tan LET ஞனே.'
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என்றும் கூறிய"இவ்வனு. பவ ரசல்களை இனியும் கேள்வி 
யுற்று உள் கோக்கில் சென்று கிலைத்திருக்கலாமே | இதந் 
சிமுக்கென்னை ? அன்ஜியும், விசிட்டாத்துவிதமென்பது 
தானே கசாஞகைத் செளிதற்கு முன்ஞான்று நானென்பது 
ur Bw ge ஆராய்ச்சியிழ் செல்லும் இடைக்கண் வீளக் 
சிய ஆதார ஆகேய மிரண்டையும் ஒருங்கககண் டனுபலி 
க்கு நிலையா? அன்றி வாதிட்டுக்கொண் டி.ரு.திதற்குக் கற் 
பித்ததா? கற்பிக்க சன்றெனின், சாவமும் மித்தையாமனு 
பலம் முன்ஞான்று வரவேண்டுமே ! அவவ னணுபவம் வாரா 
வுழி, பின்ஞான்௮ு வியாபக வியாப்பியானுபவம் வாய்ப்ப தூ 
எங்கனம் கூடும்? ௮ம்மிச்தையானுபவமும் இவ்வியாபசு 
வியாப்பியானுபவமும் வாராவுழி, ஈற்றில் ௮கம்டொருள் ஏக 
மேவா்த்வைசானுபவமாதற் கெய்களங் கூடும்? Che gia gr 
னுபவம் முதலிய இம்கவித அனுபவமு௦ வாய்ப்பதற்கே 

Te ச ட. ச ச உரு. ல் ௪ சர்வம் மித்தையென உப்கிஷுத் கோஷ்டிக்கின்றதை உள் 
ளவாறே ஏற்கற்பாலதென்க. Osean கூறிப்போந்த 
எதாரச்ச துவிசகானுபவத்திற் சுதாரணம்:-- : 

ஜானவாசிட்டம். 

“செக்கெல்வா லினுஞ்ச ந்றாடுச் செகங்களுக் 
கயலா யென்று 

மன்லு,து மெனச் கொள்போச மற்நையாங் 
காரமாகும். என்றும், 

தத்துவராயர் பாடூதுறை. 

'சோற்றா வாகத் துணிந்த செங்களூர் 
சேடசமேர் கங்கடு றந்த செங்கள 

சாற்ற லுடையார்ச் சடைந்தவூ செங்களூ 
சானந்ச மாயே யிருக்குமூ செங்சளார்,”



220 அதம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம். 
  

என்றும் a Susan pany காண்க, விசிட்டாதீதுவித மென்ப 
ற் குதா.ரணம்:- ப கவற்த்தை 

“பாவனொருவ னெனையெல்லா வுயிர்சளிடையு மென்னிடையெ 
மேவவெல்லா வுயிர்களையும் வேராகாமை மெய்சாண்பான்- 
ஹேவர்பகைமுன் செயிச்சோனே யவன்யாசேனுஞ் செய்திடினு 
மாரவவவளு இன்றே ன இின்யாசேனு மையமூறேல்,'' என்றும், 

ஜானவாசிட்டம். 

சானாகு மிகுகொய்தா மாகாயத் திற் 
சகத்திளாஞ் 92 இரச்சைச் சானேகோட்டு 

மானாத வுலகமெலாம் சன தசோதி 
யாதவினா லதர்குவே உயலொன் றில்லை 

கீடானாஞ் சகபே,ச வடி.௰ந்.சானு 
நிலைநிற்ச வதன்பொருளாய் நீங்காசென்று 

நானாவரம் பொருட்புணர்வா னடர்சதாகு 
நடச்சவிட மிலாமையினா னடவாதாகும்.”” 

என்றும், 

“எழுதுவோனு மெழு திடமு மெதிர்காண் பொருளு 
லதா 

வழுவிலாச விண்ணிடையே வந்துதோன்று 
மோவியர்தான் 

பழு,தின்மேவுந் சனைத்சானே பாசாகிர்கும் 
பலபொரறியு 

நழுவு தயிலி னாலின்றி ஈனவான்மேவுவ் 
கனவொரக்கும்."' 

என்றும் கூலியவாற்முற் காண்க, 

இஃது அத்துவிதம். 
இவ்வத்துவிசம் மே. மகாவாக்கியங்களில் எந்த வாக்கி, 

யத்துக் சியைந்ததெனின், சாமவேத திதீதுவம்ச வர்க்கி,பச்
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அக் சஇயைந்ததென்ச. அ௮த்தத்துவமச வாக்கியம் அவிதம் 
விசிட்டாத்துவிதல் என் னு மிரண்டுக்கு மியைந்திருக்க, இவ் 
வத்.துவிததீ.துக்கும் எங்கன மியையுமெனின், bap. gs 
முதலிய மூன்று பட்சங்களையம் விளக்கும் ௮த்தத்துவமட 
யென்ற முப்பதத் துள், ௮9 என்கிற கடைப்பதத்திற்கு 
ஆஞைய என்கற பொருள் இறந்த ஞான்றதாக ஏற்றி வழங் 
gin பேதமிருக்கின்று. ச.ங்கனமெனின், அவிதபட்சத் 

தில் மதிபோல் மூகம் பவளம்போல் வாய் என்னு மிவ்விரு 
மொழிகளுள்ளே போல வென்ற உவமையுருப குன் நி மதி 
முகம் பவளவாய் என வழங்கப்பட்டு வருவன போல், Siar 
துவம் ததீனுவமென வழங்குகின்றது, அவற்றுள், தத் என் 
பது பரம் இவா என்பது போல என்னும் உருபுகுன் as 
தொத்துக் குன்றிக் தச் துவம் என்றாய், அதனுடன் ௮9 
என்பது கூடி வழங்குகின்றது. இதற்குப் பொருள எங்கள் 
மெனின், ததிவா என்பது பாச்தைப்போல தவமென்ப து 
நீ அசியென்பது ஆளப் என்றாஇன்றது, அது மூத்தியில் 
பரவத் துவைப்போல் உயிசாகய நீ ௮னாயென்றாசின்றெ 56H Ey 

இவவாக்கயத்துள், ஈற்றில் ஆனாப் என இறந்த Chr ory 
தாக இருப்பதில் பேதமிருக்கின் தாய் முன்னர்க் கூதிய 
தைப் பற்றி யூக்கன், ஆனாயென்பதனல் மாத்தி பெய்து 
தற்கு முன்னமே ராம் பரவத் துவைப்போல் ஆயிருக்னெோ 
மென்றாகின்றது, அ௮ங்கனமாயின், நாம் கர்மோபாசனா ஞான 
காண்டிகளாய் முயல்வானேன் ? முூயனற பின்ஞான்றன்ரோ 
பரவத்துவைப்போல் ஆகவேண்டும் ? வாக்கியத்தின் பதம் 
முன்ஞான்றே ஆயிருக்கன்றதாய் நிகமுகின் றதே ! அங்கு 
னம் நிகழவாணேனெனின், எவ்வெவ்வுபிர் கர்மகாண்ட வி 

Hosier No சற்றும் வழுவின் றி ஒழுகுகின்நதோ *அவ்வஷ 
வுயிரும் கீடித்த பின்ஞான்று உபாசனு ஓழுச்சச்துச் குடன் 

21



3228 அகம்புற ஆராய்ச்சி விளச்கம். 
  

படுதற்குச் சற்றேனு மூரணுண்டா ? அவ் வொழுக்கமும் 
நன்கு முதிர்ந்துழி பின்ஞான்௮ு ஞானகாண்ட ஓழுக்கத்துக் 

குடன். சற்குச் சத்றேனு முரனுண்டா? இம்மூவிக ஆற்ற 
ஆம் மூடிந்த பின்ஞான்று மு,கதி.பில் டை உயிர்கள் பரவத் gs 

வைப்போ லா௫ததற்குச் சற்தேனு முரணுண்டா ? இன்றுக 

லின், இத்திண்ணம் கோக்கி அவாய் என்னாது ஆளாய் என் 

லும் பதம் வந்து நிகழுகன்றனு. என்னை, எறும்பு முட்டை 

கொண்டு இட்டையேறின் பெய்தது மழை என்.அும், காலான 

முதற்பூமி கைவர்கான் முத்தியுங்கை வந்தகாமே என்றும் 
Fr LIU DGD காண்க, 

இரண்டாவது விசிட்டாத்துவிக பட்சத்தில் உயிர்கள் 
இயற்கைபில் அப்பரத்தினது அம்சங்களா யிருக்கினும், 
முத்தியில் ழே. அவித பட்சத்தைப்போல் ஆவாய் என்னாது 

ஆயை என இறந்தஞான் னுபலமாகப் பொருள்கொண்டு 

தஸ்யாபாவ தத்துவம் என சிகழுகின்றது. அவற்றுள், தஸ் 

யா என்பது பரத்தினது பாவவென்பது கன்மைபா யிருக் 
இன்றா யென்முகினறது. அப்பதங்களுள, நீ யென்பது தோ 
ன்ரூ எழுவா யாளெ.றதென்ச, என்ளை, பிராமணத்துவம் 

பிராமணரின் ஐன்மையெனலும் சூத்திரச் அவம் சூச்இரரின் 

றன்மையெனலும் போலாமென் க.அவவாக்கியம் ௮,தக்துவிதத் 

க் இயைந்தது எங்கனமெனிஎா், இவ்வசத்துவிதம் ழே துவி 

தம் விஎட் டாத் சவிதங்கள்போற் குறுக்கு மெறியிற் செல் 
லாது கேர்நெறித்தாச் சென்ற. அதாவது, தத் என்பது 
ப ரமெனவும் அவம் என்பது நீ௦யெனவும் அதாவது உயிர 

னவும் ௮ ெபன்பது அனாயெனவும் அதாவது ஐக்கிய 

மெனவும் நேராகவே பொருள்கொண்டு, he Shug Hits 
தத்துக்கும் அ வம்பது அர்த்தம் க்கு மிடைக்கண் தேற்றே 
காரம் குன்றி யிருக்கும். அவ்வேகாரத்தை வருவித்து தத்
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என்றெ பதப்பொருளாகிய பரமே துவம்என்றெ ப சப்பொரு 
ளாகிய உயிரெனவும், இத்துவம் என்றெ : பதப்பொருளா 

கிய உயிரே Agee என்கிற பதப்பொருளாகய பாமென 

வும், ௮9 என்கிற ஐக்யெத்தைக் கொடுத்து யுத்தி அனுபவச் 
தோ ap age on pO gars, என்னை, சோ அயம் தேவ 

தத்த Gorey, சோ என்பது அவனே ௮யம் என்பது 
இவனெனவும், அயம் சோ தேவதத்த ளென்புழி, அயம் 

என்பது இவனே சோ என்பது அவனெனவுமாம், அ வை, 

தேவதத்தனென்னும் ஓர் புருடன் கதம்செய்த புண்ணிய 
பரிபாகத்தால் காலியில். அரசனாகவும் பின்னர் அவ்விராஜ 

போகத்தில் ATs BC gram yp சிதம்பரத்தில் சற்நியாசியாசவு 
மானா ளென்புழி, அங்கு ௮வ்வ.ர௪னா யிருந்த தேவத தனே 
ஈங்கு இச்சர்நியாசியாயிருக் ௪ தேவகத்தனெளவும், ஈங்கு 

இச்சந்நியாயொயிருந் த தேவதத்தனே. ஆங்கு அவ்வரசனா 

யிருந்த .தேவதத்தனெனவும் ஏகத்துவம் வாய்த்திருத்தல் 

போலாமென்க, 

இதுபோல், தாட்டார்் தத்தை இன்னும் கள்கூடுக்குதும். 
எங்ஙகனமெனின், ஷூ வாக்கியத்தில் அனா யன்லும் ஐக்கத் 
HOUT TB முதற்பதம் : இரண்டாம் பதம் அர்த்தத்தோடு 
ape Ge ஞான்று (2 தற்றேகா.ரமாய் விரிந்தும், அவலர்த்த 
மின்றி அவ்விருபதமாத்தரம் வழங்கும் ஞான்று அத்தேம் 
GC marr தொக்கியும் வருகின்ற, அப்பதங்கள் ௮ர்த்தங்க 
ளோடு வழங்குஞான் தெம்கனம் விரிகின்றெ தீனின், அனு 
என்னும் பிரமமே & என்னும் கூடஸ்தனெனவும் ட என் 
னும் கூடஸ்தனே ௮து என்னு ௦ பிரமமெனவும்- அத்தேற் 

மேகாரம் விரிந்து,வருகின் று அர்த தமின்றிப பதமாததி.ர 

மாய் வழ RRB GH Fawr தெ ஙஙனம் தொர்கிபிருக்கின் ஐ, னின், , 

அ௮.து நீ.ஆனறாயெனவும் நீ அது ஆணுயெனவும அவ்வேகாரம்
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தொக்கி வருகின்ற. ௮வை பரமாத்மா பிரத்தியகாத்மாக் 
இயெமெனவும் பிரத்தியகாத்மா பரமாச்மாச்சயமெனவும் ஐக் 
'இய பதம் விரிந்து வழங்குசன்றதாம். இவ்வைக்யெத் சவ.3 
'இடைக்கண் வரும்போது தேற்றேகாரமாகவும் ஈற்றில் 
வரும்போது அனவெனவும் வழங்கி வருகின்றது. மேலும், 
இவ்வசயென்கிறபதம் தேற்றேகாரமாகவும் எதிர்ஞான்றைக் 
இஞ்சித்துக் தழுவாமல் இறர்த ஞான்றையே தழுவி ஆனுபெ 
னவும் வழங்குகின்றதென்ச. இவ்வரிய வாக்யெப்பொருள் 
கள் வாச்யொர்த்தமட்டிலிராமல் இலட்சியார்த்த அனுபூதிப் 
பொருள்களாகலின், இவற்றுள் முதற்பதம் இடைப்பத மிர 
ண்ளெ முதற்கண் தொம் எனவும் இடைக்கண் த.தீ எனவும் 
அமைத்துச் சொர்சத்தசியென்ன௮ தத் தொம் ௮9 யென் 
பானேன் ? இவ்விருவகையில் முக்கயெமானது தத் தொம் 
௮ யென்பதா ? அன்றித் தொந்தத் தர பயென்பதாவெ 
னின்,.இரண்டும் முக்கியமேயாயினும், தொர் சத் த9 யென் 
பதே மிக்க முக்கிெயமாமென்சு. எக்கனமெனின், தீதி தொம் 
Fi எனத் O soli Som Hs தெளிவினால் அவித்தையும் 

தொம் தத் ௮௪ எனச் தெளிர்இலங்குச் தெளிவினால் மாயை 
யும் நசித்தற் கியைந்திருக்கலா லென்க, 

இம்மாயை அவித்தை யிரண்டில் முன்ஞான்று. கெட 
வேண்டியது யாசெனப்படும்? அவித்தை யன்னோ ? அவ் 
வலித்தை எக்தெளிவினுற் கெடவேண்டியது $ தீத் தொம் 
௮௪ எனச் தெளிர்திலங்குக் தெளிவிஞலன்றோ 1 பின்னர் 
மாயை என்பதும் கெடவேண்டுமே ? அஃது எத்தெளிவாற் 
கெடவேண்டியது ? தொம் த் ௮௪ எனக் ட திளிக்திலங்குர் 
தெளிவினாலன் றோ? அகலின், டு. மகாவாக்யெம் தத் தொம் 
௮ என்ப் பிறந்திருக்கின்ற 0, 5,ச் தொம் அ௫யொல் ௮வித் 
தை கெவெது மிக்க அரிய காயினும், பின்ஞான் று மாயை
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கெடுவ௫ திரிலோக Saag மிக்க ௮ரிசெனப்படுமென்க, ஆச 
லின், முதற்றெளிவான கானென்றெ தொரம்பதார்த்தி சோத 
னையும், இசண்டாவது தெளிவான அவனென்கிற தற்பத 
சோதனையும் செய்து கிலைக்கவேண்டுமென்௧, அன்றியும், 
முன்ஞான்று சத்துவமசியெனச் செளிர்கனுபவியாதழி, 
இ சாவத(௮தவே நானெனத் தெளிதல்)பின்ஞான்று தாச் 
தத்தசி யெனச் தெளிந்தனுபவித்தற் இயையாது, அதாவது 
(கானே அதுவெனச் தெளிதல்). இவற்றுள், அது கானென் 
பு பிரமமகமெளவும், கான் ௮துவென்பது. அகம்பிரம 
மெனஏமா மென்க, 

அங்கனமாயின், பிரமமென்பது நானெனப்படுமா ? 
அன்றியும், கானெனவு நிகழுமா? பிரமமென்பது Casas 
திரியாதிகள் :இறக்ததாயிற்றே அது எங்கனம் நான் 
.மானென கிகழும் ? அப்பிரமம் நகானென்பசந்கே இயையா 
திருக்க, ௮.து கானென கிகழுவசெங்கனம் ? கானென்பதோ 
Darel) ar, தேகேந்திரியாதிகளைச் சுமந்து சுமந்து இன்ப ஏன் 
பற்களில் மொத்துண்டு மொதக்துண்டு திரிபவனாயி த்றே | ஆக 
லின், இரத நானென்பது எங்கனம் அந்தப்: பிரமமெனப் 
படும் ? அந்தப் பிரமம் கானெனவும் படாது, கானெனவும் 
திரிர்துழலாது, இச்சு நான் பிரமமெனவும் படா அ, பின்னர் 
தானே தானாகவு மிராது, இவவிரண்டும் இங்ஙனமிருக்க, 
௮௮௮ கானெளவும் கான துவெனவுர் கெளிதலே ஞானானுப்வ 
மென்றும் மோனானுபவமென்றும் மயங்க யிருக்ககாமோ 
வெனின், இவ்விரண்டனுபூதி பட்சமும் ஞானப்பியாச சாதக 
இசைக்கண்ணேயன் றி முடிந்த சாத்திய இசைச்சண்ணும் 
சாககதிசைக்கு "மூன்னுமன் று, இச்சாதக இசையில் முன் 
ஞான்று ௮து நானென்றும் பின்ஞான்று கானதுவென்றுஙி 
கூறுபவை கினைவுமாத் தரமாகவும் சொல்மாத்திரமாகவுமன்
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றிக் சண்டறிச் சது ஞானமென்ற கைவல்லியாஈவநீதக் கவியிற் 
கூறியபடி, இலட்சியார்த்தமாகப் பன்ஞான்றும் பழகாவிடின், 
ரான் நீ என்கிற இருமையு மிறந்து கானே தானுதற் கயையா 
சென்க, பி.ரமமகம் ௮கம்பிரம மென்பதற் குதாரணம்:.....' 

ரிபுக்தை மகாலாக்கீயம், 

**பிரமமச மசம்பிரம மென்றிவ் வண்ணம் 
பேசமிலா வசம்பிரம கிச்ச யச்தைச் 

சாவரவே சக்சதமும் பழசா நின்றோன் 
சச் Huo சுககனமாம் பரமே யாவ 

னரியவனே யாதலினா-னீயெப் போது 
் .மன்பூடனே யகம்பிரம நிச்ச யத்தைப் . 

பிரிவறவே பழூயதாற் பேசக் தீர்ந்து 
பின்னமிலா வசண்டபரப் பிரம மாவாய்,” என் றும், 

அகம்பிரமம் பிரமமச மகமெல் லாமென் 
நவரச மதிதிடமாய் நிச்ச யித்து 

மிகும்பிரம பரவனையே சொடர்பரய்ச் செய்து 
மேவியவித் துவிதமெலா மிக மறந்தே 

யகம்பிரம ஞானம நிருவி சத்ப 
.  மானவுட னசஞ்சலமாய்ச் லேயே போலச் 

தீரும்பிரம வடிவாகத் தளர்வு ர்ந்த 
தடையற்ற வா௩ந்த மனுப விப்பாய்,” என்றும் 

கூறியவாற்றுற் காண்க, 

அது கானெனவும் கானது வெனவுமாயெ ஒருமை 
யென்பது ஷே. சாக* முதிர்ச்சியில் வாய்க்கின்ற தாயின், 
௮ச்சாதக மில்லாஞான்றில், அவகொருமை இல்லையென் 
@ Ben ற. ஆகவே, மை. தத் தவமூவாக்கியம் ஈற்றில் எதிர் 
ஞான்றைக் தழுவி நிகழாது இறந்த ஞான்றைச்-தழுவி நித 
முவானேனெனின், அல்வொருமை யென்பது சதக முதிர்
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ச்சியில் மாத்திரமன்௮,  ௮ச்சாசக மில்லாச எஞ்ஞான்றும் 
மாருதிருக்ெறதென்ச, அவ்வொருமை இஞ்ஞான் திருக்கு 
மாயின், எஞ்ஞான்.ு மிருக்கு மென்பதற்கு:முரணின்று, அக 
லின், , இஞ்ஞான் றிருக்கின்றதாவெனின், அவித்தை மாயை 
யென்னு மாசோபத்தால் நீ கான் என்னுக் துவிதல் காண்டலே 
பன்றி, ௮ந்த அவிதாரோபத்தை இஞ்ஞான்றே நீக்ச்கா 
ழி அவவொருமை இஞ்ஞான்றே விளக்குதற்கு கிருத்த 
மின்றென்க, எங்கனமெனின், முன்னர் இருமையி லுண்' 
டார் தோடத்தை யூகத் அப் பின்னர் அவ்வொருமை இஞ் 
ஞான்று மிருப்பதைப் பற்றி நன்கு யூகிக்குதும், என்னை ? 
(9 ரமமென்பது ,கானன்ரூ.பின், பிரமத்திற்கு. சானென்பது 
வேெனப்ப்டும். சானென்பது பிரமமன்ராயின், கானெனஜ் 
குப் பிரமமென்பது வேறெனப்படும், படவே, பிரமமென் 
பது ஓர் பொருளும் மானென்பது ஓர் பொருளுமாகி இச 
ண்ிபட்டுப்போம்.' போகவே, இவ்விரண்டும் கண்டப்பட்டு 
விடும். விடவே, பிரமமென்பது பரிபூரணத்துவ மில்லாமற் 
போம், போகவே, பிரமமென்பது gi go sD, இ௫ஞல் 
நானென்பது பலவென் ேற்படுதலின், ஒவ்வோர் கானும் 
ஒவ்வோ.ரிடதத துமாய் முடியும். முடியவே, அவ்வொவ்வோ 
ரிடமும் வேறே ஒரிடத்.ததாச வேண்டுமென வரும். வரவே, 
அவ்வோரிடமானது: யாதெனவருமே! இதற்கென்செய்தும்! 
கானென்பது எண்ணரியதாயினும், ஓவ்வொரு நாலுக்கும் 
உள்ளும் புறமும் 'இடையும் நீக்கமின்றி விரிந்திருக்கின்ற 

| Soy எங்கனம் அப்பிரமம் அபரிபூரனமென்ப் படுமெனின், 
ப.ரமாணுவுக்கும் பரமாணுவும் நீக்க Der Sur ௮ப்பரமாகய் 
நிறைவில் மற்றோர் பொருள் அணுத்துணயேனு மிருக்கா 
சாயின், ஏண்ணரிய நானென் பவைகளும் பாஞ்்பூதமும் 
அவற்றாலாகிய அண்டநிரைகள் பலகோடி.களும் அவ்வவ்வண்” 
டங்களுக்கியைந்து நிகழும் எண்ணரி பீ பவுதிசங்களும் எங்கன
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மிருந்து கிகழும்? அனைத்து மிருக அதானே நிகழுகின்றதெ 
னின், இதனால் ௮ப்பரவத்து நிறைவெளப்படாதே! பரமென் 
பது நிறைவற்று மிருக்குமாவெனின், அற்டிறைவில் தங்க 
நிகழுனெ. றவை பொருள்களெனப்படுமா? படுமெனின்,பாஞ்ச 
பூத பவுதிகமயமாயுளள இப்பிரபஞ்சத்துணை அப்பரவத்து 
இல்லையெனப்படாதோ? படாதெனின், ௮ச்கிறைவிலிருக் கும் 

மகத்தாகிய இப்பிரபஞ்சப்பொரு எில்லையெனப படாதே? 
இஃதும் படாதெனின், ஓர் மசகமானஅ அகம்புற ODES HS 
கும் இவ்வாகாயதச்சை விழுங்கியிருக்கன்ற தென்றாற்போ 
லாம், இஃது விரதையினும் மிக்கவிரதை யென்க. 

இது கிற்க. முன்ஞான்று பிரமமே அ௮அகமெனவும்௮கமே 
பிரமமெனவுமா யிருக்கின்ற ௮வ்வொருமையான து இஞ்ஞா 
ன்று மிருக்கன் றதென்பதைச் ௪ற்றாகிபபம, 

எங்கனமெனின் 1-வது பிரமமக மென்பது பிரமன் 
முதலாக நான் கானென நிகழும் ஒவ்வோரு.பிரும் கானென் 
ஞு ததின்றாகலின், அவ்வவஏயிருக்கும் கானென்பது அவ்வவ் 

வுபாதித்திரயமா? ௮ன் தி வேறா? ௮வ்வவவுபாதித் திரயந்தா 
னெனின், ஒவ்வோ ருயிருக்கும் மூன்று மூன்று நான் இருக் 
இன் றதாகின்றதே! ஒவ்வோருயிருக்கும்வவவோர் சானன ஜோ 
இருக்க வேண்டியது? அவ்வவ் வுபாதிததிரயம் ஒன்றள்ள 
ஞான்று ஒன்றில்லாமற் போகின்றன. போகவே, ஒஓவ்வோ 

ருயிரும் நானென்னாத மே ரமுமூண்டா? இல்லைய றோ? இல் 
லாவுழி, இம்மூன்றில் எது கானென்பதற்கியைந்கது? ஒனறு 
மல்லவே! அல்லாவுழி, பின்னர் எது சகானெனப்படுவது? ஆவ் 
காங்கும் அவ்வவ் வுயிரேயெணின், அவ்வவ் வயிரும் அறிவு 
வடிவன்றி வேறன்று, அ௮றிவென்பது எக்ிலைமைத்தாய து? 
ஈநிலைமையாவது இருவகையிஷ, அவை. -௮வச்தாத திரயமா 

Bu ௮ஞ்ஞானதிசை பெனவும், இருவித சமாதியாயெ ஞான
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இசையெனவு மாடன் றன. ஆகவே, இவ்விரண்டு திசைக்கண் 
ணும் ழே அறிவு இருக்கின்ற.) இருக்குமவ்வ.றி௮ுக்கு இவ் 
வஞ்ஞான திசைக்கண் இவ்வுபாதிச்திரயம நானாகத் தோற்று 
இன் ததால் இத கான் ௮கலுகந தற்கன்றோ, 

யானென சென்னுஞ் செருச்கறுப்பான் வானோர்க் 
கூயர்ந்த வுலகம் புகும். ' 

எனக் குறள் மகாவாக்கியம் பிறந்திருக்கன்றது, இர்த உபா 
தி.த்திரய கானைக் கராய வேண்டுமாயின், மேலே எந்த நானை 
நானெனக் கண்டு பிடிக்கின்றது? இந்த நான் அரோபித கானா 
கலின், ௮ந்த நான் ௮திட்டான காசான்றோ அவவதிட்டான 
நான் ழே. இருவகை௪ சமாஇபில் வெளிப படுகின்றதன்மோ ? 
இந்த உபாதித்தரய நான் விகாரமெனப படுமாயின், ௮௨2 
நான சுயம்பெனபபடுமன் ரோ? ௮ச*யம்பாகியவியாபகவிள 48 
கதைக் கண்டுபிடிக்க வேண்3 மென்பதற்கே, 

ஒரனவாசிட்டம். 

நானெனும் பொருள்சா ளுசோர் 
ஞானவா சாயங் சாணார் 

நானெனும் பொருள் சண்டோர் 
ஞானரா காய மாவார் 

நானெனு மகஙகர சக்கார் 
ஞானவிண் மதியை மூடி. 

னானெனுப் பரம வாம்ப 
னன்மலர் விரீயா சன்றே.?? 

எனக் கூறியிருக்கின்றது. இதனால் இவ்விபாபக விளக்க 
உணர்வைபன் ஜிப பிரமமென்பது வேறெனபபடுமோ? உபா 
தீததிரய விகாரத்தையன் றி அறியாமை யென்பது வேறெ 
னபபடுமோ ? படாததால் அ௮பபி௩மம் நானெனப்படுமா $ 
இவ்வதியாமையே கானெனபபடுழெனின், இஃதகல்வதம்கு
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பானெனதென்னுஷஞ் செருச்கு அகலவேண்டி மென்பானேன்? 

௮ச்செருக்கு நானல்லவற்றை நாளெனவும் என தல்லவற் 
றை யெனதெனவும் மயங்கிய மயக்கமென்க, ' இம்மயீக்கம் 
எகன்பாலதெனின், இஃது தொழிற்குணமா? அன்றித் 

தோற்றக்குணமா? தோற்றக்குணம் கண்கூடாக வேண்ம் | 

அகலின், தொழிற்குண மென்பதற்கு ஐயமின்று, இன்னாக 

வே, இம்மயக்கம் உயிரினது என யபோமெனின், உயிரென்பது 

அறிவெனவும், அவ்வறிவு ழை. வியாபக விளக்கத்தையன் றி 

இன்றெனவும், அவ்வியாபக விளக்கமே பிரமமெனவம் முன 

னர்த் ரெமானித்தோமாகலின், ஷே மயக்க மென்பது யாதி 

ன் பா௨தென்பம்! பிரமத்தினிபால தென்போமெனின், ௮ம் 
மயக்கம் என்னுடையதெனப் பிறிதின் &மமையாக வழங்கு 
இன்றதே! இதளுல் யாதின்பாலதென்பம்! நானென்பதன் 
பாலதெனின், நானென்பது பிரமமா யிருக்கின்றதே ! இச 
னால், ௮ம்மயக்கமாகிய அறியாமை நானென்பதை யன்றி 
யும், ௮&து கானென்பசன்றாயு மிருக்கின் தால், இவ்வறி 
யாமை ழெ. பிரமத்தின்௧ண் கயிற்றரவுபோ லிருக்கின்றது. 
இருக்கின்.றதால், இஞ்ஞான் ௮ம் நானென்பது பிரமத்தை 
யன்றி வேறன்றா யிருக்கின்றதென்க, 

இன்பதுன்பானுபவமும் பிறத்த லிறத்தல்: முதலியன 
வும் யார்பா௨தெனின், ௮.றியாமையின்பாலதேப்ன் நிவேதன் 
றென்க. ௮வ்வின்பதுன்ப முதலியவைகளை அறியாமை அனு 
பவிச்கு3மாவெனின், ௮திவென்பது அனுபவிக்குமோ?௮றி 
யாமை சடப்பொருளாகலின் எங்கனம் ௮அனுபவிக்குமெனின, 
அறிவு சத்துப்பொருளாகலின் ௮ஃது எங்கனம் அனுபவிக் 
கும்? இரண்டும் ௮ன்ராயின், வேறேயிருந்து அனுபவிப்பது 
யாதெனப் படுமெனின்; ஒன்றை மற்டொன்றாக- உணர்வது 
அ௮றிவாயினும், ௮வவவ௪ரம் ௮ஃதறியாமை யெனப்படுமா?
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அன்றி அ.றிவெனப்படுமர் ? அ௮.றிவெனப் படூமெனின், உள் 
ளதை யுள்ளசாக உணர்வது ௮றியாமையாக வேண்டுமே [: 
இலை விர்சையெனப் படுமன்றோ.? உபாதித்திரயம் ௮வம் 
தாத்திரய முதலியவைகள் கற்பனைகளாகலின், இக்கற்பளை 
எதாரீத்தமாக மயங்னெ மயக்கங் காரணமாப் மே இன்ப 
இன்பங்களை அனுபவிப்பது யாது? அம்மயக்கத்தையன் றி 
வேறே யாதிருக்கன்றஅ 2? அறிவாக காம் ௮னுபவிக்கின் 
ஹோமேயெனின், அவ்வறிவாகிய நாம் இலட்சியப்பொருளா? 
௮ஃதல்லாப்டொருளா? அ௮ஃசல்லாப் பொருளெனின், நிட் 
டை கூடுவது யாதுக்கு? காமென்பது வெளிப்படு தற்கன்றோ? 
அ௮ச்ஙனம் வெளிப்படுவது யாதுபொரு ளாகின்றது? மூ. 
வியாபக விளக்க உணர்வுப்பொரு ere psa ? Bf 
வியாபக விளக்க உணர்வையன் றி காமென்பது ஏது ? அவ 
வியாபக விளக்க உணர்வாகிய் பிரமமே நாமாயின், ழே இன்ப 
துன்ப முதலியவைகளை “அனுபவித்தற் இருப்பது யாது ? 
ஒன்மஹமை யொன்றாக உணரு மயக்கமன்றோ P அம்மயக்கம் 
சிவனெனவும் சகாபாச௪ னெனவும், :௮.றியாமை 'யெனவு 
மாகின்றது. ஆகவே, இவ்வறியாமை யுள்ளஞான்.றும் பிரம 
மாய கானென்பது ழே. ௪வனெனவும், ”த1பாச௪ னெனவு 
மாகன்றது. எதுபோலெனின், களிம்புள்ளஞான்றும் தங்க 
மானது செம்பு எனப்படுமாறுபோலன்று. ஏனெனின், 
செம்பென்பது தோற்றன் மாத்திரக் கற்பனையாயினும் தங்க 
மென்பதும் களிம்பென்பஅம் ஒவ்வோர் பொருளாமிருப்பத 
னாலென்சு. அகலின், ஒளியின் அபாவமே இருளெனப்பட் 
டது. அவவிருள் உள்ளஞான்றும் பமுதையானது பாம்பாக 
இருக்குமாறுபோ லாகன்றது. ஆகவே, கற்பனையாயெ பாம் 
பானது கரித்தல் கடித்தல் முதலிய புடை பெயர்ச்சியை 
யுடையதாகக் காண்டல்போல் கறழ்வனையாயெ சிதாபாசன 
னத இச்சாஞானக் சரியையாதி கடைபெயர்ச்சி படைய
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தாகக் காண்கின்றதென்சு, இதனால் என்ன ஆயிற்றெனின், 
யபழுதையானது யாதோர் செய்கையும் அற்திரு த சல்போல், 
பரமாத்ம சொருபமாகிய நானென்பது யாதோர் செய்கைய 

மற்றிருத்த லென்றாகின்றஅ. ஆகவே, இலவ்வப்பியாச ௮னு 
பவம் பிரமமக மென்பதாபிற் ற, ௮ப் பிரமமச மென்பதற் 
குதா.ரணம்:-- 

தத்துவராயர் பாடூதுறை, 

“அஞ்ஞான காரிய மனை த்து மறவிட்டு 
விஞ்ஞான மானோமென் றுந்தீபற 
வெளியாகி கின்றோமென் றுந்தீபற." என்றும், 

எ துவேகா ணிதுவென்றொன் ருாரிய னருள்செய்ய 
இதுவது வாகுமென் றுந்தீபற 
இலச்கணைப் புகுக்தசென் றந்தீபற," என்றும், 

நீஜாதநீத உந்தியார். 
(தானாக darn sass பாம்பொரு 
(nce நின்றேனென் றுந்தீபற 
நாடிலொன் நில்லையென் றந் பற,” Crear gD, 

ஈசுாரக்தை, 

இந்த ஞானத்தை யெய்திய வின்பத்தா 
சந்த மில்பிர மச்.தரு வாயினோர் 
Lbs Count பண்டுமின் ழமென்ே ற 
யொதை மீறிலி மீச னியம்பினான்.” என்றும் 

வருவனவற்றுற் காண்க, 

2-வது அகம்பிரமமேன்பது, . 

இவவுடாதித்திரயம் தயிற்றரவு முதலியவைபோல் சொல் 
9 மாத்திரமும் தோற்றன் மாத்திரமுமா யிருப்பதால், கானன்
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றென நியதி களையப்பட்டன. படவே, எ.து கானன்றென 
நியதி சளையப்படஈத.து 1 நியதி களையப்பட்ட இவ்வுபாதித் 
திரயூம் அவத்தாத்திரயம் அபிமானத்தாய முதலியவை 
ளுக்கு ஐதசா.ரமாயும், சாட்சியாயு மிலங்கும் வியாபக விளக்க 
மன்றே ? அ௮வ்வியாபச விளக்கமே நானெனத் தெளிர்இன் 
புற்ருற்போல் கான் ௮அதுவெனத் O தளிர்தின்பு வேண் 
மொ? அ௮னறி வேண்டாவா ? இங்களனர் தெளிந்தின் புது 
தெளிவாகந்தமே கிரதிசயாறந்த மாகலின், கரன் அதுவெனத் 
புத்ளியவேண்டுவது எற்றுக்கு? ௮௮ நானென்பதுந்குப் 
பொருத்த மிருக்கன்றது, கானது வென்பதற்குப் பொருத்த 
மில்லையே | அது நானென்பதனால் அதுவே நானனப் படு 
கின்றது. இதனலைன்ரோ தத்துவமசி வாக்கியம் பி.றந்திருக் 
கின்ற? சானென்பது ஓர் முகலானால் அவ்வாக்சயம் அங்க 
னம் பிறக்குமா? அசலால், சான் ௮துவெனத் 0 தளிர்தின் 
புற வேண்டுவ தின்மெணின், ௮வ்வாக்யெம் ஓக்கியாலனுபவ 
ததை விளக்கவந்ததேன்? ௮௫ கத தவமசி யென்பது மாத் 
தரமா? தொர் தத் தசயென்பது மன்றோ? அன்றெனின், 
ழே.வியாபக விளக்கத்சை சரானென.த் தெளிர்தின்புற வேண் 
டுவதென்னை *? இவவுடாதித்திரயத்தை நானன்றெனக் ககர 
த.தனாலன்றோ ? எதை கானெனப் பசோட்சமுற்று இவ்வுபா 
இத்திரயத்தைக் களைகன்றது ? ழை வியாபக விளக்கத்ை தி 
யாகலின், அவ்லியாபக விளக்கத்தைப் பரோட்சமாகக் 
கொண்டு இவற்றைக்களைந்த பின்ஞான்றே, அவவிளக்கக்ைை 
அபரோட்சமாகத் தெளிசன்றது. இங்கனம் தெளிவது 
நானதுவெனத் :0 suish காகலின் சோயக் 0 (FON BS ws 
னென்பதுபோல, அயம்சேச சேவதத்தனெனவும் வழங்கு 
இன்றன, ௮அயம்சோ தேவதத்த னென்பதே ழே தெரந்தச் 
த யெனீப்பட்டது. இத்தொர்தசத் தச யென்பதே அகம் 
பிரம மெனப்பட்டது. ,



334 அகம்புற ஆராய்ச்சி விளக்கம். 
  

அகம்பிரம மென்பதற்குப் பொருளுண்டோவெனின், 

முன்ஞான்று களையப்பட்டவை உபா இிச்தாய முதலியவைக 

ளன்றேோ? இவை யனைத்தும் உண்மைப் பொருள்களாகத் 

தோழ்.றுகன்றனவா ? அன்றிக் கயிற்றரவு முதலியன போற் 

ஜோற்.றூன் றனவா ? உண்மையாகவே ' Carp papa poor 

வெனின், இருப்பாயிருந்து உண்மையாய்த் தோற்றுகின்ற 

னவா? அன்றித் தோற்றன்மாத்திரமாக இருந்து உண்மை 

போலத் தோற்றுன்றனவா ? இருப்பாயிருர்தே உண்மை 

யாய்த் தோற். றுன்றனவெனின், இவ்வளைத்தும் ஆராய்ச் 

இச் கியையா திருக்கட்டும் 1 இயைவதாற் மோடமென்னை 

யெனின், அன்மை யெனவும் இன்மை யெனவு முடியாதிருக் 

சட்டும் ! அங்கன முடிவதாற் பொருளினறோ வெனின், 

ஆம் எனவும் உண்டு எனவுமா யிருப்பது பொருள் இல்லாத 

தாக்கும் ! பொருளென்பதும் பொருளல்ல வெனபதும் இவ் 

நனந்தான் மாமூக இருக்கின்றதோ ? இஃது விந்தையிலும் 

மிக்க விந்தை யாகின்றதே ! காணப்பட்ட நாமரூபமனை ததும் 
அன்மை இன்மை யென்பதனுல் இழுச்கெவன வெனின்; 

தோற்றன்மாத்திரமென்பவற்றிற் இயைந்ததன்றோ? அன்றி 
யும் இத்தோறற மனைத்தும் உண்மையாகத் தோற்றுவா. 

னேன்? அங்கனந் தோற்றுதல் சுபாவமெனின், கயிற்றரவு 
மூதலியவைகள்போலன்றி உண்மையாகத் தோறு மிவை 
கள் தெலிர்த ஞான்று? அன்றித் மெதளியாஞான்று ? 
தெவி.பாஞானறெனின், அதுபோல் இவவ தையும் ஆரா 
ய்ந்னு தெளிர்தஞான்று உண்மையபோம Srp de od] மன வா? 

தோற்ருதெனின, உண்மையாய்த் கோம், பற்ல ச்பாவமேன் 

பானேன?॥ சுபாவமென்பது என்றும் 5.5. டித்தா யிருப்ப 
தன்றோ ? இவையனைத்தும் ௮ங்கனமிலவைய ! தெளியா 
துழி உண்மைபோலும், செளிச் சுழி ப.௮மையாயு மிருக் 
த இட ௮. - — னெ்றதே! 9தளிபாமை மடமா2ப அவி? பகமும் தெலாவு
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gop We Su விவேசமுமன்றோ.? அவிவேகச்தால் 
அனைத்தும். உண்மையபோற் ஜோற்.றுவானேன் ? உண்மை 

யாகப் பார்க்கின் றதலைன்னோ ? தெளியாதுழி உண்மையா 
கப் பரர்க்கினும், தெவிந்துழிக் கற்பனைகளாகஃப் பார்க்கிலும், 
அனைத்தும் ககஞுரவிந்தம் கயிற்றரவு கானல்நீர் கனாவுலகம் 
ஆகிய இர்கான்௧ன்ப்போன்ற தென்பதற்கு மு ரணென்னை ? 

இத்தோற்ற மனைத்தூம் எதற்குக் காணப்படுகின்றன $ 
ஆங்காங்கும் கானென்பதற்கன்றோ ? நானளென்பதத்குக் 
காணப்படும் இவ்வளைத்தும் எவ்விடத்தது? டை பிரா.மாகிய 
ஆதாரத்ததெனின், எது இவற்றாதி தோற்றங்களாகச் தோ 
திறுகின்றது 1? மே. பிரமசொருபர்தானெனின், இத்தோற் 
ற்ங்க ளனைத்தும் உண்மைபோற் ஜோற்றுதற்கு உண்மையா 

, கப் பார்ப்பதும், கற்பனையாகத் தோற்.றுதற்குக் கற்பனையா 
கப் பசர்ப்பதும் எ.ஜ்? ஷ். பி.ரமந்தானே ? அல்லவே | ௮ல் 
லா௮ுமி, நானென்பதன்றோே ? stardom gs மயங்கிய 
ஞான்று அனைத்துமென்பது விவகாரிக சத்தாயும், அங்க 
னம் .மயங்காஞான்று அவவிவகாரிக சத்தனை ததும் பிராதி 
பாலிக சத்தாயு மிருக்கின்றசன்றோ ? oj Deer இருவிச 
சதிதாயுமிருப்ப.து யாது? டே. பிரமமெனப்படுமா? படாதே! 
படாதாகலின நானென்பதே ? 

அன்றியும், இச்தேக முதலிய ஓவ்வொரு நாமரூபத் 
தையும் காரணகாரிய முகலிய கெறித்தாக அராய்ர்து செல் 
அழி, அந்தத்தில் எது இருக்கெறது ? ஷே .பிரமந்தான் 

இருக்கின் நதெனின்; அங்ஙனம் ஆராய்ந்து சென்ற நானெ 
aug எங்கே போயிற்று ? அவ்வந்தத்தில் சத்து வீட்ட 

தாக்கும் ! அம்களைம் கடத விட்டதரீபின், Hogs SS Bey 

யாது மின்றெனவும் இருப்பது பாழெனவும் A Ben 0g
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எது ? நானென்பதன்றோ? இதனால், நானென்பது சாப் 
தலுக்கு மு.ற்பொழுதும் RTT gH முடிக்க பிற்பொழுதும், 

ஆராயும் இடைப்பொழுதும் இருர்து ஆங்காங்குமுள்ள கிலை 
மைகளை யுணர்வதன்றோ? அம்முப்பொழுதுமூள்ள கானென் 
பது எப்பொழுது இன்றெனப்படும் ? எப்பொழுதும், உண் 

டென்பதால் ஆராயப்பட்ட காமரூபக்க ளனைத் தும் எப் 

பொழுதுள்ளஅ ? இருபோது இன்மையும் ௮தாவ.து-முன் 
னும் பின்னுமென்ப.து-இடைப்போது தோற்றன் மாத்தரமு 
மானமையால், எப்பொழுதும் இன்றென்பசற்கு முரணின் cap 

மென்க. இதனை, கானென் கிற ஐர்போதத்தை: யன்றிச் சிற் 
சட பேதங்களாய்த். தோற்றுவனவாகிய சீவேசுர சகத் 
தென்பவைபுள், ப. ரமாணுவுக்கும் ப ரமாணுவேளலு West cape 

லின், கானென்கிற போதமானது su0 pbs 51@er ps. 
ஆகவே, அயலுளதாகத் தோற்றுவதும் எதுவெனப்படும் $ 
நானெனப் படுமென்பதற்கு மூரணென்னை ? 

இன்றாகவே, அனை த்திற்கும் கானென்னும் போதமே 
உபாதானமும் அதிட்டானமு மாகின்ற து, ஆகவே, ௮திட்டா 
னமூம் உபாதானமுமாகய நானென்பதன் காரியங்களான 
ஆரோபங்களுக்கு ஆதாரம் யாதெனப்படும்? வேரொன்றெ 
னப்படுமெனின், ஒன்றின காரியத்துக்கு மற்றொன்று 
ஆதாரமா யிருப்பது முண்டா? எந்தக் காரியத்திற்கு எது 
உபாதான காரணமோ அுக்காரணமன்றோ அந்தக் காரியத் 

திற்கு ஆதா ரமெனப்படுவது ? சிவேசாசகத் காரியங்கட்கு 
நானென்கிற போதம் உபாதானகாரணமா யிருக்கன்றமை 
யால், இக்சாரியங்கட்கு ஆதாரம் நானென்றும் போதத்தை 
யன்றி வேறென்பது எக்கன மூண்டெனப்படும் $ இக்காரி 
யங்க ores gb sensu போதத்தை உபாதானமாயும், 
அ.காரமாயும் பெற்றுவிளங்கினும், எவவிளக்க த்தால் விளங்கு
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கின்றன ? வேறே விளக்சம் உண்டென்பமா? அங்கன முண் 
டென்பதற்குப் போதவியாபகத்தையன் நிச் கிஞ்சித்தேலும் 
எல்லையென்பஅண்டாயின், அவ்வெல்லையில் நின்நு வேறோர் 
விளக்கம் விளக்க இக்காரியங்கள் விளங்குன்றனவாக ஏற் 
பம். இப்போத வியாபகத்தை யன்றி வேறே எல்லையென்ப 
அண்டா? இல்லையே! ஆகலின், இச்சர்வ தோற்றங்களும் விள 
ms விளக்கெேகொண் டி.ரூப்பது யாதெனப்பமிம் ? Grey aus 
போதவியாபகமன்றி வேறின்றென்ச, | 

இஃதில் ஐயமுளதேல் நினைவிலும் கனவிலும் சுழுத்தி 
யிலும் அவ்வக்காட்சிகள் விளங்க விளக்கெகொண்டிருத் தலை 
எளிதிற் காணலாம். இதனால், நானென்னும் போகமே அதிட் 
டானமாயும், உபாதானமாயும், ஆதாரமாய் முடிரீதலு. முடி 
யவே, .இச*£வேசுர சகத்தாகிய சர்வமும் அரோபமாயும், 
காரியமாயும், ஆசேயமாயு முடிந்தன. முடியவே, சானென் 
னும் போதத்தையன் றி, ஆோபமாய் விளங்கும் சர்வமென்ப 
அண்டா ? இன்றெனின், 'அதிட்டானமாய் விளங்கும் ஷை 
வியாபக விளக்கமென்பதும் இன்றென் முன்று, அன்ற 
தால், சானென்கற போதமே ஆரோபமாகிய இச் Cares 
சகத்தும் வியாபக விளக்கமாகயெ அப்பிரமமுமா் மென்க. 
இதுகாறும் கூறிப்போந்ததில் என்ன ஆயிற்றெனின், முன் 
ஞான் மு.ராய்ச்சியில் ௮து நானெனவும் ௮தாவது பிரமமே 
அகமெளவும், பின்ஞான் ரு.ராய்ச்சியில் சான் ௮துவெளவும், 
அதாவது அகமே பிரமமெனவு மாயிற்றென்க, இதற் 
குதாரணம்;--- 

ரிபுக்தை மகாவாக்கியம். 
1*அகம்பிரம மெனக்கயலாய்ச் இத்து மில்லை . 

,ய்கம்பீர்ம மெனகச்கயலாய்ச் சடமு மில்லை 
் யசம்பிரம மெனச்சயலாம்ச் சச் து,மில்லை 

யகம்பிரம மெனச்சயலாய் மித்தை யில்லை 

22
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ட் 

யகம்பிரம மெனச்சயீலா யிருமை யில்லை 
யசம்பிரம மெனக்கயலா யொருடைடயில்லை 

யகழ்பிரமம் பிரமமக மகமெல் லாமென் 
தயலறவே யஈவசச மறிவாய் மைந்தா.” என்றும், 

'அகம்பிரம மெனச்சயலாய் மாயை யில்லை 
யசகம்பிசம மென ச்சயலா யீச னில்லை 

யகம்பிரம மெனச்கயலா யவித்தை யில்லை 
யகம்பிரம மெனக்கயலாய்ச் €வ னில்லை 

யகம்பிரம மெனகச்சயலாய்ச் சகத்து மில்லை 
யகம்பிரம மெனக்கயலா யொன்று மில்லை 

யகம்பிரமம் பிரமமக மகமெல் லாமென் 
் றயலறவே யாவாத மறிவரய் மைந்தா.” என்றும், 
-அகம்பிசம மெனக்கயலாய்த் தீர்த்ச மில்லை 

யகம்பிரம மெனக்சயலாய்ச் சான மில்லை 
யகம்பிரம மென்க்கயலாய்த் தெய்வ மில்லை 

யகம்பிரம மெனக்கயலாய்ப் பூசை யில்லை 
யகம்பிசம மெனக்கயலாய்ச் செபலு மில்லை 

யசம்பிரம மெனக்சயலாய்ப் பயனு மில்லை 
அசம்பிரமம் பிரமமச மகமெல் லாமென் 

தயலறவே யாவர,ச மறிவரய் மைந்சர,” என்றும், 

திநக்கத்திரிசியவிவேகம். 
௮ துரானா கானதுவா. வாதற்குட் சென்ம 
மிதுபோயி னென்செய்வ னெக்தா--யதசேட்இற் 
சத்பொருளி னாட்டஞ் சதையாமை நின்சடமை 
யற்பமகச் தாலென்ன வாம்." என்றும், 

சோநபசாரம், 
என்னைச் சவிரமற்றிங் கே த.மில்லை யென்னாணை 
பொன்னை ச் திவிரவிலாப் பூடணம்போற்--பொன்னையுரு 
Cap eB பேருரைத்த வேற்றுமைபோ ளாம்மையுமவ் 
வசருப் பகுத்துரைச்தோ மால்," என்றும் 

கூறியவாற்றாற் காண்க,
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இதுகாறும் கூறிப்போந்ததால் தன.து ஆரோபமாகய 
உபாதித்திரயங்களை முன்ஞான்று சானன்றென நியதிகளைந்ச 
பின்ஞான்று தனது ௮திட்டானமாயெ பிரமமே ரநானென் 

னும் அனுபூதி முதிர்ந்து, ௮தன் பின்ஞான்று ஷே. ௮சோப 
மாகிய சவேசுர்சகத்தனைத்தும் தன்னைத் தவிர எஞ்ஞான் 
அம் இல்லவேயில்லையென முடிஇன்றமையால், ஷே அதிட் 
டானமாகய பிரமமென்பதும் தன்னைத் தவிர இன்றென்ப 
தாசன்றஅ. ஆகவே, கானே அனைத்துமாயும் அன்றாடி 
மிருக்னெறென்க, என்னை ? 

(சாநபசாரம். 

(மெய்யெல்லா நாமாய் விளங்கயெபின் னாமாய 

பொய்யெல்லா மெங்கேலும் போயவோ--மெய்பொய்' 
யிருவசைக்கு நாமே பிடமானோநக் தொர் as 

Aguasés மெட்டாம Cev,?? 

என்பதனாற் காண்க, 

வெலலப்பாகானது இரத கஜ துரக பதாதிகளென்னும் 

வடிவப்பேதங்களா யிருக்கும் ஞான்று, அவ்வொவ்வொரு 
வடிவமும் மது.ரீமயமா யிருக்குமன்றோ? ௮ தபோல், சானெ: 
ன்னும் போதமானது சர்வவிடயப் பகுதஇிகளா யிருக்க்ற 
மையால், இப்பகுதிகள் ஒவ்வொன்றும் போதத்தினது துவி 
தம் விசிட்டாத்துவிகம் அத்துவிகம் அகிய -இம்சூன்று 
இலக்கணங்களையும் ஏற்றிருக்க வேண்டுமன்றரோ ? அ௮ங்கனம் 
ஏற்.றிருக்கின் ற தாயின், இவற்றுள் ஓர் விடயம் ஏற்றிருக் 
கட்டுமேயெனின், மட்கடம் பொற்பணி gro. முதலிய 
வற்றுள் முன்னர் மட்கடத்துள் ழே. இலக்கணங்கள் இருக் 
கக் காட்தெம். ,
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ஃது ழதலாவது துவிதம். 

எங்கனமெனின், மட்கடமென்புமி இவை இருமைய, 
செனப்பமமோ ? அன்றி ஒருமைய தெனப்படுமா ? செரல் 
இருமையதாயினும் பொருள் ஒருமையதேயெனின்,, மட் 
பொருளானது தன்பால் பலவடிவாதற் இயைர்த செயல் 
அமைததற்குத் தான் முதற்பொருளா யிருக்கின்றதால்; அம்" 
மட்பொருள் காரணமும் அச்செயலால் தான் Or வடி.வாக் 
விகற்பு௮,தலால், அவவிகற்புருவம் கடமென்னும் காரியமு 
மா யிருக்கின்றன, இங்கனமிருக்கு மிவற்.றுள், மட்பொருள் 
கடப்பொரு ளெனப்படுமா ? அன்றிக் கடப்பொருள் மட் 
பொரு ளெனப்படுமா 1? இவை ஒன்ற: மத்ரொன் ஜெனப்படு 
மெனின், காரணம் காரியமெனவும் காரியம் காரணமென 
வும் படவேண்டுமே | இதற்கென்செய்ம் ! இம்மட்கடமா 
கய காரணகாரியம் வெவ்வே ரிடத்ததா யிருச்காலன்ஜோ' 
ஒன்று மற்மொன் றெனப்படா தென்பம், அங்கன மில்லை 
யேயெனின், வெவ்வேறிடத்ததா யிருந்து நிகழ்பவை பேத 
காரண காரியமும், ௮ங்கனம் வெவ்வேரிடத்தின் றி ஒரிடத் 
இருந்து நிகம்பவை அபே காரண கரரியமு மா௫ன்றன, 

ஆகவே, இஃது அபேத காரணகாரிய மான் தால், 
எங்கனம் இக்காரணகாரியம் வேறிட கீழ சாகும் ? இக்காரண 
அரியம் வேறிடத்த தின்றாயினும், ஒன்று மற்ரொென்றெனப் 
படாதோவெனின், காரண காரிய பேதமும் அததற் Banu 
bo சொருப பேதமும் இன்றி யிருக்கட்டுமே ! அங்கன 
மிருக்கின்றதால், வெவ்வே றெனப்படுமோவெனின், “மட் 
பொருள் கடப்பொரு ளெனப்படுமா 9 படுமெனின், மட் 
பொருளின்பால் ஜே செயல் அமையவேண்டுவ' தவ௫ய 
மின்று, ஈனெனின், ௮ச்செயல் அமைவது யாதுக்கு ? அடி. 
குவிந்து இடை பருத்து மேல் விரிந்திராரின்ற -ஒர் வடிவ
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மாதற்கன்றோ ? அ௮ங்கனம்' விகற்புற்ற ஞான்றன்்ரோ கடப் 
பொரு eras cians P ௮ங்கனம் கடவடிவாக விகற்புற்ற 
ஞான்று, அக்கடவடிவு மட்பொரு ளெனப்படுமா ? படுமெ 
னின், மட்பொருளுக்குச் சொருபம் கடிமாகற விகற்பவடி.வ 
மாகதிகானே இருக்கின்ற ?, மட்சொருபத்திற்குக் சடப் 
பொருளெளவும் GEO FA HU SS OS மட்பொருளெனவும் 
டுபயர் வழங்கப்பபுவதுமுண்டா ? ௮ன் றியம், மட்பொருளுகீ 
இயைந்த நிலம் தரை முதலியனவர்க வழங்கும் பரியாய 
நாமக்களோடு, கடமென்கிற காமமும் அ.தற்கியைந்ததாப் 
வழங்குவதுண்டா ? இல்லையன்றோ ? samen, சடப் 
பொருளுச் Gaus குடம் பாண்ட முதலியனவாக வழப் 
கும் பரியாய காமங்களோடு மட்பொரு ளென்றெ காமமும் 
அதற்கியைந்ததாய் வழங்குவதுண்டா”? 'அங்ஙகனமு மில்லை 
யே | இங்கனமிருக்க, எங்கனம் ஒன்று. “மற்றொன்றெனப் 
படும்.2 படாமையால், இம்மட்கடமென்னும்' காரணகாரியம் 
பேதமெனப். படுமன்றோ? ஆகலின், இப்பேதமே காரண 
காரிய துவிசமாமென்க, 

இஃது இரண்டாவது விசிட்டாத்துவிதம். 

இம்மட்கடம்: தவிகமென்பதற் Benue Bais ga உண் 
மையாயிருக்க, விசிட்டாத்துவிச மெனப்படுவ தெங்கனமெ 
னின், மட்கடமென்லும் காரணகாரியத் துவிதமிரண்டுள், 
கடமென்லுங் காரியப்பொருள் தோன்றி நிகமு்றது 
எதன்பா லெனப்படும்? தன்னைத் தசபுறமும் சூழ்ர்திரா 
நின்ற வெளிபின்பாலெனின், மட்பொருளிற் மோன்றிய 
இஃ அ௮ம்மட்பொருளினின்று நீங்க விளங்குவது அணி 
மைக்கண்ணா ?, வன் திச் சேய்மைக்கண்ணா ? இரண்டுமன் 
தெனின், மட்பொருளி லுண்டாகியு கடமா காரியப்பெரு 
ருள், அம்மட்பொருளை விட்டு வெளியின்கண் எங்கனம்
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தனித்துத் தோன்றும் 2 அ௮ம்மட்பொருளை விடாமலே தோ 

நிறுகின்றதெனின், அ௮ம்மட்பொருளுக் Benue gs SFYUDS 
அள் எந்தப் புறத்தை விடாது கின்று தோற்றுகன்றது ? 
மேற்புறத்தில் கின்று தோற்றுகின்றதா ? அன்றிக் £ழ்ப். 
புறத்தில் நின்று தோற்றுகின்றதா ? அங்கனமுமின் நி, 
அட்டபுறத்துள் எந்தப்புறத்தி லெனப்படும் ? இங்ஙனங் 
கூறிய எந்தப் புறத்து மன்றெனின், உட்புறம் இடைப்புற் 
மென்பவற்றுள் உட்புறத்தசா? அன்றி இடைப்புறத்ததா ? 
அ/வையு மன்றெனின், அம்மட்பொருளை விடாது எங்ஙகனந் 
தோற்றுச்றது ? அம்மட்பொருளோடு தோத்றுகன்ற 
தே நமக்குச் சாலுமான ௮னுபவமெனின், அஃது எங் 
கன மிருந்து தோற்றினுந் தோற்றட்டும், பொருளாகத் 
தோடற்றுகின்றதா? மற்றியாதாகத் தோற்றுகின்ற த? பொரு 
ளாகவே தோற்றுகன்ததெனின், ௮ப்பொருள் தனித்தாக 
வேனும் அன்றி ஷே. மட்பொருளின் உட்புறம் வெளிப்புறம் 
இடைப்புற மென்பவற்றுள் ஓர் புறத்திலேனுமிரும்,த, ஓர் 
முதலாகத் தோற்றவேண்டுமே! இதற்கு என்செய்தும்! இரு 
ந்துதானே தோற்றுன்றதெனின், இலலாடிற்ரோற்௮னெற 
தாக சங்குக் கூறவில்லையே! இருர்தே தோற்றுகன்றதால், 
எங்கிருந்து எங்கனமாகத் தோற்றுன்ற தென்பதன்றோ 
ஈங்குக்கடாவியது? இங்கனமிருக்க, தீயிலகப்பட்ட மாசுணம் 
போலப் புரண்டு புரண்டு வினவில் ஐயமென்பது எங்கன 
மகலும்? இக்கடமாயெ காரியப்பொருள் ஓர் முதலாக நின்று 
தோற்றுவ தன்று, ஒர்வித வடிவப்பொருளாக நின்றே (தோ 
ற்றுன்றதெனின், வடிவப்பொரு ளென்பது முன்ஞான்று 
அிகுவிர்து இடைபருத்துமேல் விரிக்திருக்கின் றதாசு ஒப்புக் 
கொண்ட தாசன் றது. ஆயினும், அவ்வடிவமானது இருந்து 
(2தாற்றுகின்ற தென்பதனால், எங்கிருந்து ' தோற்றுகின்ற 
செனவருமே! இதற்கு பாது செய்வது? ௮ங்ஙனக் தோற்று
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தல் ஓரிடத்ததன் ௮, ௮ம் மட்பொருளின் சசபுறமுமே 
யெனின், அம்மீட்பொருளைப்போல் ஐர் பொருளாக ௮ன் 
றென்ப தாகன்றது. 

ஆகவே, பல்வகை வடிவங்களுள் ஓர்வடிவ மான்றது: 
இவவடிவம் குணமெனப்படுவகா? அன்றி வேறெனப்படு 
வதா? குணமெனப்படுவது தானெனின், இதற்குக் குணியெ 
ன்பது யாதெனப்படும்? மட்பொரு ளெனப்படுமெனின், 
இஃது மட்பொருளின் குணமென் முன்று. அகவே, மட் 
பொருளாகிய குணியென்பதில் சடவடி.வாிய குணமென் 
பது விளங்குகின்ற தா? அன்றிக் கடவடிவாகிய குணமென்ப 
தில் மட்பொருளாகிய குணியென்பது விளங்குகின்றதா? 
மட்பொருளாகய குணியின்கண்ணே கடவடிவாகிய குணம் 
விளங்குகின்ற தெனின், இவற்றுல் குணிப்பொருள் வியாபக 
மும் குணவடி வம் வியாப்பியமு மாகின்றன. ஆகவே, கடமா 
கிய குணவடி.வம் மட்பொருளாகய குணிவியாபகத்தில் கூடி. 
யிருக்கின்ற வியாப்பியமாகின்றது. ஆகவே, இவ்கியாப்பியம் 
அக்குணி யெனப்படாமலும் ௮வ்வியாபகம் இக்குண மெனப் 
படாமது மிருக்கன்றன. 

க்
 

ஆகலின், இவைகள் இங்களனமிருக்கு மிவ்விருப்பு என்ன 
துவித மெனப்படும் ? கூடியிருக்குந் துவிதமா:? அன்றிக் 
கூடாதிருக்கும் துவிதமா ? கூடாதிருக்கும் தவிதமென்பது 
இதற்குமுன் கணிக்கப்பட்டுள்ள கா.ரணகாரிய பேதங்களாம். 
இஃததுபோ லன்மாசலின், ௮.ச்.துவிச மெனப்படுமா? படுமெ 
னின், குணிப்பொருள் குணவடிவமெனவும், குணவடிவம் 
குணிப்டொரு ளெளவும் படவேண்டும் ! ௮ங்கனம் படாமை 
யால், வெவ்வேறு பொருளென்பமே யெனின், இம்மட் 
கடம் வெவ்வே றிடத்த.சாக இருக்கவேண்டும் | அுங்கனமு 
மின்றாகலின், இவை அவிதமுமன்று, அ.த்துவிகமுமன்.று.,
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௮ன்றாகவே, குணிகுணமாதெ இம்மட்கடமென்பது என்ன 

வெளப்படும்? வியாபகவியாப்பியமாசவும், குணிகுணமாகவும் 

கூடிப் பிரிவின்றி யிருக்கன்றன., இங்கன மிருப்பதால் 

என்ன ஆயிற்றெனின், குணியோடு குணம் கூடியிருப்பதால் 

விசிட்ட அவிதமும் கூடியவிரண்டும் பிரிலற விருப்ப்தால் 

அத்துவிதமு மாகின்றதென்க, 

இஃது ழன்றவது அத்துவீதம், 

. மே துகிதத்தையும், இவ் வீசிட்டாத்துவிதத்தையும் 
ஏற்றிலங்கும் இம்மட்கடமானது, அ.த்துவிதத்தையும் எங் 
௪ன மேற்குமெனின், மட்கடமென்னு மிரண்டுள், கடமென் 
ப.துகாரியமாயும் குணமாயுமிருக்கினும், இஃது இல்லதெனப் 
படுமா ? ௮ன்றி உள்ளதெனப்படுமா ? இல்லதெனப் படுமெ 
னின், பிடித்தல் எித்தல் சமைத்தல் முதலிய ௮னுபலங்க 
ளில்லாதிருக்கட்டும்! உள்ளதெனப்,படுமெனின், ராம் வழி 
இருப்பது மட்பொருளன்றா மிருக்கட்டும்! உண்டாயிருக்கின் 
மையால் கடானுபவ மின்றோவெனின், ௮க்கடாலுபவச் 
தில் மட்பொரு வில்லாமற் போயிற்றோ? அம்மட்பொருள் 
உண்டாயிருப்பதால் சமைத்தல் முதலிய அனுபவம் மட் 
பொருள் ஏற்கட்டுமே! ௮ச்சமைத்தல் முதலிய ௮னுபவங்க 
ளாற் கடப்பொரு ஞண்டெனப்படுவது முன்ஞான்றா? ௮ன் 
ஜிப் பின்ஞான்றா? ௮ஃ மன்றி இஞ்ஞான்றா? முப்பொழுதும் 
தானெனின், குலாலனது திரிகை சுழலுதற்கு முன்ஞான்று 
௮.த்.திரிகைபில்கின் நிலங்குவது எதுவெனப்படும்? மட்பொரு 
ளெனப்படு மெனின், அ௮ப்பொழு௫ கடப்பொரு ளென்ப 
அண்டா? இன்றெனின், அக்சடபபொருள் எப்பொழு அண் 
டெனப்படும்? ழே. திரிகையின் சுழலில் நின்று வெளிப்பட். 
டது முதல் அஃது மாறுங்காறுமெனின், -மாதிய' பின்ஞா 
னு இல்லையென் ருன்றது, ஆகவே, இடைஞான்று மாத்
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தீ.ர முண்டென்ப தாகின்.ற.ஐ. அங்கன முண்டெனப்படுவது 
தோற்றமாகவா ? அன்றிப் பொருளாசவா? தோற்றமாசவு 
மன்று வேறு பொருளாகவு மன்றெனின், பின்னர் யாதாச 
வெனப்படும்? வடிவுப்பொருளாகவெனின், வடிவுப்பொருள் 

தோற்றன்மாத்திரமாகக் காணப்படுவதன்றோ? அன்றெனின்; 
இக்கடப்பொருள் பிடித்தல் எடுத்தல் சமைத்தல் முதலிய 
வைகளுக் கியைந்ததென முன்ஞான்றே ஏற்றிருக்கின் ற தால், 
௮ிவவனுபவங்களுள் ஓர் அனுபவத்தைச் சற்.றாகிக்குதும், 

அதாவது, இக்கடப்பொருளைக் கரத்தாற் பிடிக்கும் 
ஞான்௮,௮ப்பிடி த்த லுக்கு ௮கப்பவெ.து௪ ௮? சடப்பொருள் 
தானெனின், ௮ப்பொழுஅ மட்பொருளை விட்டு அகப்பட் 
டதா? அன்றி விடாம லகப்பட்டதா? விட்டு அகப்பட்ட ' 
தெனின், ௮ம்மட்பொருகைத் தான் அ௮ணிமையாக விட் 
டதா? அன்றிச் சேய்மையாக விட்டதா? இரண்டாகவு மன் 
ஹெனின்; இதனால் அம்மட்பொருளைத்தான் விட்டதென்ப 
தன்று, விடாமலே அ௮கப்பட்டதெனின், அப்பொழுது எ.து. 
அகப்பட்டது? கடப்பொருள் தான் அ௮கப்பட்டதெனின், 
கூறியது கூறல் குற்றமென்ப்து படவில்லையாக்கும்! ஆகலின், 
மட்பொருள் அ௮கப்பட்டதெனின், கடப்பொராளைப்பிடிக்க 
மட்பொருள் ௮சப்பவொனேன் 3 இருப்பது மட்பொருளெ 
ன்பதன்றோ? எடுத்தல் சமைத்தல் முதலிய அனுபவங்களு 
க்கு மியைந்தது ௮ம்மட்பொருளை யன்றி வேறே யாதருக் 
சென்றது? ho அனுபவங்களுக்கு இக்கடப்பொருளை யன்தி 
மட்பொருள் இயைந்திருக்கட்டுமே யெனின் மட்பொ 
லின்றி இக்கடப்பொருள் இயைந்தருக்கட்டுமே! அன்றியும், 
சடப்பொருள் ச.துவாகவேலும் மட்பொருள் ௮னுபவப்படு 
கின்ற தன்றோ! இதனால் சடப்பொருள் மட்பொரு பவம் 
படுகிற தற்கு ௮பேதகருவி யாடின்றது. ஆசுவே, கடப்பொ
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ருள் ஒர் முதலெனப்படுமா | படுவ சாகவே சொண்டால், மட் 
பொருள் ழே. திரிகையில் அகப்படாஞான்று, சமைத்தல் 
முதலிய ௮னுபவங்களுக் இயைகன்றதா?' 

அன்றியும், சுவர் முதலிய கட்டடங்களாதற்கு அனுப 
வப்படுஞான்௮ு, இக்சடப்பொருள் மட் பொருளுக்குப் Sus. 
கருவியாகவேலும் அபேத கருவியாகவேனு மிருக்கின் ற சா?- 
இல்லையே |! ஏனின்று? தான் ஓர் மு.தலாச இல்லாமையாலெ 
ன்சு. இதனால் என்ன ஆயிற்தெனின், மட்பொருளொன்றே 
காரணகாரியமாயும், குணிகுணமாயு மாகன்றது. யினும், 
இக்காரணகாரிய பேதமும், குணிகுணபேதமும், மட்பொரு 
ளுக்குச் செயற்கையா யியைந்திருக்கன்றனவா? அன்றி இய 
ற்கையா யியைர்திருக்கன் ஐனவா ? இயற்கையாகவே இயைநங் . 
திருக்கெறனவெனின், மட்பொருள் ழே. திரிகையில் அதப் 
பட்டு விகற்புற்றதுமுதல் அவ்விகற்வவுருமா.றுங்காறும் காரிய 
பேதத்தையும், வடிவமாயே குணபேதத்தையும் ஏற்றிய 
யாது? கடமென்பதன்றோ? அ௮க்களனம் ஏற்றியிலங்கும் கடப் 
பொரு ளூள்ளஞான்றும், மட்பொருள் என்னவெனப்படும்? 
கா.ரணமெனவும், குணியெனவும் படுமன்றோ ? கடமென்கித' 
பெயரை .யேற்கும் விகற்பம் நிலையற்ற காகலின், ௮ஃு 
மாறிய ஞான்று மட்பொருள் என்னவெனப்படும் ? காரண 
மென்பதையும், ருணியென்பதையு மேற்குமா? ஏலாதன்றோ? 
அன்றியும், கடவிகற்பம் மட்பொருளை யன்றி இன்றாயின், 
அம்மட்பொருள் காரியமெனவும் குணமெனவும் படுமோ? 
படாதெனின், இவ்விரண்டிணலன்றோ தான் காரணமென 
வும் குணியெனவுமாகின்ற து? கடவிகற்பம் எ தார்.த்.தமாயின், 
அதற்கு வர்.து வழங்கப்படும் காரியமென்பஓம் குண்மென் 

ப மெதார்த்ச மெனப்படும்! அவ்விகற்பம் .தோற்றன் மாத் 
இரமாகலின்) ௮.தற்கு வரத காரியமென்பதும், குணமென்ப
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அம் சொன்மாத்திர மாகன்றன. அகவே, கடகிகற்பம் மட் 
பொருளை யன்றி யின்ராகலின், ழை. காரியமென்பதும் குண 
மென்பதும் ௮ம்மட்பொருளை யன்றி,௪.து? இக்காரிய முத 
லிய கற்பனையினால் வந்த சகாரணமென்பதும் குணியென் 
பதும் கற்பனைக ளெனப்படுமன்றோ ? இங்கன மிருக்கின் 
றமையால், மட்பொருள் காரண காரிய பேதமும் குணிகுண 
"பேதாபேதமு மிறக்தசென் முன்று. அகவே, மட்பொரு 
ளென்ப.து துவிதப்பொரு ளெனப்படுமா ? அன்றி கிரிட் 
டாத்துவிதப்பொரு' ளெனப்படுமா? ௮ஃதுமன் றி அத்து 
விச மெனப்படுமா? அத் அலிச மெனப்படுமாசலின், இவ் 
வத்துவிகமே சித்தார்த மாயிற்றென்க, 

முன்ஞான்று அவித மூதலிய முப்பேத தாட்டார்தப் 
களை விரிவாக எடுத்துக் காட்டியதை, இஞ்ஞான்று காட்டிய 
இத்திட்டாந்தத்தைப் பற்றி இன்னும் அத தாட்டார் தத்தை 
வற்பு.றுத்.துவான் வேண்டிச் சற்றுத்தொகுத்து யூ௫க்குதும். 

டுஃது 1-வது துவிதம். 

எங்கனமெனின், ஷி£வேசுர சகத்தென்பவை காணப் 
புததுக்குக் காணம் யாதெனப்படும் ? இதற்கு வேறே ஐர் 
காரணமும் வேண்வெதில்லையே யெனின், இவைகள் எதற் 
குக் காணப்படுகின்றன ? தமக்குத்தாமே காணப்படுகின்றன 
வெனின், ஐர்ஞான்௮ு காணப்படுனெறதும் மத்னோர்ஞான்று 
சாணப்படாததுமாயிருப்பதென்னை? அவ்விருஞான் ௫வ.த-- 
சகலமும் கேவலமுமாமென்க, இவைகள் இருந்தபடியிருக்து 
தோற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றை அறிவு சசலாவத்தை 
யாயிருக்து உணீருறெதும், கேவலாவத்தையா யிருந்து உண 
மாமையுமேயன்் நி வேறன்றேயெனின், காம் எங்களைம் சொல் 
லினும் ௮றிவு உணர்ந்தஞான்று தானே இவைகள் தோற்று
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இன்றும், இசனால் உளதென்றதும் ௨ conn gi இவைச 
ஸின்றோவெனின், இருக்கினும் ௮ றிலைமுன்னிட்டுத்கானே 
தாம் தோத்றுகின்றன.. இதனால், . ௮றிவு சாசணரும் இம்மூப் 
பொருள் காரியமு மாகன் றன. இவைகள் இருக்கி Ch! DOO BU 

பற்றியன்றோ ௮.றிவு உணரவந்ததெனின், 2 Sa உணர் 
வதைப் பற்றியன்றோ இவைகள் விளங்குகின் ஐது. 

௮ன் தியம், அறிதல் முன்னிட்டதா 2 அன்றி விளங்கு 
தல் மூன்னிட்டதா ? விளங்குதல் பின்னிட்ட ' தாயிலும், 
O26 காரியப்பொரு ளெனப்படுமோவெனின், முன்னிட்ட 
தா9ற் அறிதல் காரியமெனப்படுமோ ? அன்றியும், விளங்கு 
கஇன்றதற்குக் காரியத்துவம் சொல்லவக்ததேயன் றிப் பொரு 

ள்களுக்குக் காரியத்துவம் சொல்லவந்த; தல்லவே! அங்கன 
மாயின், அறிதல் காரணமும் வீளங்குதல் காரியமுமெனப்படு 
மெனின், இங்கனம் ஏற்கக்கூடிய இவைகள், கா.ரணகாரியச் 
துவிதமென்பதற்கு முசமணென்னை 9 இன்றாகவே, இவைகள் 
என்ன காரண காரியத் துவித மெனப்படும் ? பேதகாரண 
காரியத் துவித மெனப்படுமன்றோ? இஃதிங்வனமிருக்க, அறி 

வினால் விளங்குகன் ற திரிபதார்த்தமும் பொருள்களா? ௮ன் 
திச தோற்றன் மாத்திரங்களா ? ஏன் இங்கனம் கடாவுவ 
தெனின், இப்பிரபஞ்சப் பொருள்களை ஆராயும் வண்ணம் 
அராய்வுழஜி, ஒவ்வொன்றும் காரணகாரியம் காரணகாரியமா 
கச் சென்று சென்று, சற்றில் இருப்பின்றிச் தோற்றன் மாத் 
இரமாயும் சொன்மாத்திரமாயு . முடிகின்றது. இக்கற்புளை 
களைக் கொண்டு விபரீத ௮னுபவானுமான ௮ளவையாளும், 
தோற்றானுமான ௮ளவையாலும், உளதென்றேற்படும் வே 
சுரத்துவமும் தோற்ற மென்பது சற்றுமின்றிச் சொன்மாத் 
திரமாக முடிகின்றன. முடியவே, இம்முப்பொருள்களுள், 
இப்பிரபஞ்சமானது கயிற்றரவாதிகள்போல் Gaara
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தோற்றுகின்றனவா ? அன்றிக் கயிறாதிகள் போல் இருக்கது 
தோற்றுகன்றனவா 1? இல்லாமலே தோற்.றுன்றெ தீனின், 
௪.தற். ஐத் தோற். றுனெறன ? தமக்குத்தாமே தோற்று்ற 
தெனின, கமக்கெனப் பொருள் சற்றேனு மிருக்கவேண்டும்? 
இல்லாமையால், ஓர் இித்துக்குத் தோற்றுகின்றது தாடன 
னின், ௮ச்சித்கானது ௮றிய இஃது தோற்றுன்ெற தான் 
PB. ஆகன்றதிலும், சத்து இருந்தறிகன்றதும் பிரபஞ்சம் 
இல்லாமலே தோற்று்றது மாகன்றது. ஆகவே, காரண 
மென்பது யாது? காரியமென்பது யாது ? ௮றிவே காரண 
மும் ௮யலனைத்தும் காரியமு மாகின்றன. ஆயினும், காரண 
மாகிற அறிவு காரியமாகற முப்பொரு ளெனப்பமோா? அன் 
றிக் காரியமாகிற முப்பொருளும் கா.ரணமாகம அறிவெனப் 
பூமா? இரண்பெட்சமு மாகாதெனின், இவவிரண்டும்என்ன 
துவி௪ மெனப்படும்? அபேத காரண காரியத் அவிதமெனப் 
படமோகலின், இதற்குச் கற்றும் முரணின்றாமென்க, 

இஃது 2-வது விசிட்டாத்துவிதம், 

எங்கனமெனின், சேதனா சேதனமாகிய சர்வ தோற்ற 
மும் எதனது எனப்படும்? ஷே. அறிவினது எனப்படு 
மெனின், இத்தோற்றங்கள் ஒன்றன்கூட்ட முதலிய விகா 
ரங்களாகலின், குணபேதங்க ளென்பதற்கு முரணென்னை ? 
பிரபஞ்சப் பொருள்கள் ஒன்றன் கூட்டம் பலவின் ஈட்டம் 
திரிபினாக்கமுடைய விகாரரந்தான். சீவேசுர ரிருவரும் விகார 
ங்களாகுமோ ? ௮இலும் அவை என்ன விகாரமெனப் படு 
மெனின், வியஃட்டி சமட்டி, உடாதிருணம் தொழில்களையன் தி 
அவவிருபொருளென்பது ஏது ? இருபொருளெனக் கொண் 
டது இருவித ஒபாதி குணர் தொழில்களின் சேர்க்கைகளை 
யுமே, வெவ்வேறு முதலெனக் கொண்டதனாலெலள்க. அங்க 
னம் கொண்ட இருமுததும் ழே, "உபாதிகுணம் தொழில்க
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ஸின் சேர்ச்சைச ளாகலின், சவேசுரத்துவம் பலவினீட்ட 

விசார மென்பதற்கு மூரணென்னை 1 இம்முப்பொருளும், 

தோற்றன்மாத்திர மாகலின், இக்குண பேதங்களையுடைய 

குணிப்பொருள் எதுவெனப்படும் 1? இருப்பது ழூ. அறி 

வாகலின், ௮தனை யன்றி வேறில்லையே ! ௮றிவெள்பது 

ணிப்பொருளாயும், அ௮வ்வறிவின௮ முப்பொருளும் குண 

பதங்களாயு மாகின்றன. 

அகவே, குணபேதங்கள் குணிமின்கண் நிகழுகன்ற 

தால், குணியென்பது வியாபகமும் குணங்களென்பது வியா 

ப்பியமு மாகின்றன. ஆ௫ன்றகதால், இவ்வியாப்பியமாகின்ற 

குணபேதங்கள் ௮வ்வியாபகமாகின்ற குணியில் கூடியிருக் 

இன்றனவாகலின், இஃது என்ன அவிதமெனப்படும் ? கூடி 

யிருக்கும் துவிதமெனப்படுமன்றோ? இத்துவிதத்திற்கு விசி 

Logs மென்பானேனெனின், இத்திரிபதார்த்தத் 

தோற்ற வடி.வங்கள் வியாபக விளக்சகமாகய ௮றிவெனப்படா 
மலும், அவ்வறிவின்கண்ணே நிகழுன்றமையால் கூடியிருக் 

இன்ற தெனவும், இங்கனம் கூடியிருக்கும் . இம்முப்பொரு 

ளாூறெ தோற்றங்களும் ௮வ்வறிவின.து அ௮ம்சங்களாயும், ௮வ் 

வறிவைவிட்டுப் பிரிபடாததாயு மிருக்க.றமையால், அத்து 

விதமெனவு மா௫ன்றன, ஆகவே, இத்திண்ணம் கோக்க விசி 
ட்டாத்சுவித மெனப்பட்டதென்க, இங்கனமின் நி சானெ 

ன்னும் போதத்துக்குப் பாமாத்மா வேறு பொருளெனவும் 

அப்பரமாத்ம வியாபகத்தில் நிகழும் உயிரு மூலகமும் ௮வ 

னது அம்சங்களெனவும், அம்சங்களா யிருப்பதிலும் இவை 

கள் எதார்த்த ௪த்துப்பொருள்க ளெனவும், ௮வன் வைகுக் 

தத்தில் சன்னங்களோடு திருவுருக்கொண்டு பாசவதாளோடு 
இருக்கன்றானெனவும், பரிபாகமுற்ற உயிர்கள் விர்ஜா நதிக் 

சுண் மூழ்் இப்பிரரருதி சரீரத்தை விட்டு, ௮ப்பிராகருத
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சரிரத்சைப் பெற்று அவ்வைகுந்தத்திற் சென்று, டி. இரு 
,வுருக்கொண் டிருக்கும் பகவானுக் சயைந்த இன்னங்களைப் 
போன்ற சின்னங்களை அப்பிரா9ருத சரி.ரமாயெதாமும் தரி 
க்கப்பெற்று, ௪சா ௮வனது இருகோக்கிற் பட்டுக்கொண் 
yeaa os முத்தியெனக் கூறுவது விசிட்டாத்துவித 
மன்றென்பதாமென்க, 

இஃது 8-வது அந்துவிதம். 

நானென்ூறெ அறிவாகிய வியாபகத்தில், காரிய பேதங்க 
ளாயும், வியாப்பிய குணபேதங்களாயும் தோற்றி நிகழும் 
Avr சீவேசர சகத் துக்களுக்கு, வியாபகமாயெ அவ்வறிவு 
என்னவெளப்படும்?சாரணமெனவும் குணியெனவும்பொருள்: 
'படுமன்றோ ? தான் இவ்விரண்டு கிலைமையையு மேற்பதூ 
இயற்கையாகவா ? அன்றிச் செயற்கையாகவா ? இயற்கை 
யாகவேயெனின், இவ்வியற்சை யாதோர் ஏதுவையு மேலா 
தீ.தா? ௮ன்றி ஏற்றதா ? ஏலாததெனின், 2வேசுர கற்பனை 
கள் காரியபேதத்தையம் குணபேதத்தையும் ஏற்றி மயிலன் 
குவது இயற்கையாகவா ? அன் நிச் செயற்கை யாகவா ? இய 
ந்கையாகவே யெனின், இவ்வியற்கையை யேற்கும் வே 
சு.ரசகத் கற்பனைகள் " ௮.றிவாயே வியாபகத்தில் நிகமுவ 
தாயினும், இக்கற்பனைகள் ஏது 1? அவ்வியாபகத்தி லெழும் 
சங்கற்ப' மென்னும் நினைவெழுச்செ ar ait ap P அந்நினை 
வெழுச்சியையன்றி ழை. -முப்பொருளென்னும் பேதங்கள் 
ஏது உளதெனின்; விபரீத அனுபவானுமான ௮ளவையா 
அம் தோற்ற அனுமான அளவையாலும் கருது்ற கரு 
அதலையன் றி யுளதெனப் படுகின்றதா | இல்லையன்றோ | ஆக 
லின், ழே. நினைவெழுச்சியே சீவேசு.ரத்துவமாமென்க, 

அங்கனம் கருதுதற் கேதுவரகிய இப்பிரபஞ்சத் தடிப் 
பும் சினைவெழுச்சியா ? அன்றா 1 ௮ன்றெனின், ஒவ்வேர்ர்
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சாமரூபமும்' ஆராய்வுழி, அன்மையெளவும் இன்மையெனவு 

மாகி, முடி வில் ஆராய்ந்துவரும் அறிவாம் முடிவானேன் ? 

தன.து' நினைவே சகமாதிபளாகதி தோற்றுனெற தன்றி 

சேறன்று, இதனால், தன்னையன்றி நினைவென்ப.தும், அந் 

நினைவென்பதை யன்.றிச சகமாதிகளென்பதும் இன்றாகலின், 

இருப்பு யா தனப்படும்? அ.றிவரயெ போதமன்றோ ரி இப, 

போதத்தை யன்றி அயலென்பது ௮ணுவேறு முண்டா? 

இல்லாமையின், அயலிறர்த தானுயெ போதமானது காரண 

மெனவும் குணியெனவும் எங்கனம் பொருள்படும் £ இக்கார 

ண மென்பதற்கும் குணியென்பதற்கும் எதிர்மறை யென் 

பது யாது ? காரியமும் குணமுமன் றோ ? எந்தக் காரியத்திற் 

கும் குணத்திற்கும் இப்போதம் காரணம் குணி எனப்படு 

வது? காரியததுவத்தையும் குணத்னுவத்தையும் ஏற்கும் 

பொருள் யா? ழை. சகமாதிகள்.தா னெனின், இச் சகமாதி 

கள் தன்னை யன்றி யின்றென முன்ஞான்றே முடிச்சா 

யிற்றே, தன்னை யன்றி யில்லாத சகமாதிகளாலன்மோ தனக் 

குக் காரணத்துவமும் குணத்துவமும் வந்தன ? இங்கன 

மிருக்க, இவ்விரண்டு நிலைமையும் தான் இயற்கையாகவே 

ஏற்றிருக்க்.ற தாகக் கோடல் மயச்ச மென்பதாகுமே | ஆக 

லின், தானாயெ போதம் காரணமும் குணியு மெனப்படுமா P 

அன்றிக்காரியமும் குணமுமெனப்படுமா?கா.ரணமும் கூணியு 

மெனப்படுமெனின், காசியமும் குணமும் யா தீனப்படும் ? 

அவையும் தன்னையன்றி யுண்டோ ? இவ்விருவகுப்பும் தன் 

ளைபன்றி யின்றாயிருக்க, தான் காரணமெனவும் குணியென 

வும் பவோனேன் ? தனது ஆரோபமாகய இச் சகமுதலிய 

காரிய குணபேதத்தைப் பற்றியன்றோ தான் அதிட்டான 

மெனவும் காரணகுணியெனவு மாயிற்று, கவே,” தான் 

காரணகுலீறி யென்பவற்றை ஏற்றிருத்தல் இயற்கை யெனப் 

படுமா ? படாதன்றோ ? படாதாகவே, செயற்கையாக வந்த
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தென்பதாயித்று. செயற்கையாக வந்தது சகமுதலிய பொய் 
களைப்பற்றியாகலின், பொய்களைப்பற்றி வரத காரணப் 
பொருளென்பதும், குணிப்பொருளென்பதும், என்னவென 
ப்படும் £ இவையும் பொய்யெனப் படுமன்றோ ? படவே, 
தானாகிய வியாபக விளக்கம் என்னவெனப்படும் $? காரண 
காரியு ரதிதைமும்ரகுணிகுணாதெழு மான்றதன்றோ ? அச்த 
தானென்பது அத் துவிசப்பொரு ளென்பதற்கு மூரணெ 
ன்னை ? இவ்வத்துவிதம் என்ன அத்துவித மெனப்படும் 1? 
விசிட்டாத்துவிகம் சேவலாத்துவித முதலியவைகளி லொன் 
றெனப்பமமொ ? படாததால், இஃது ஏகமேவாத்வைதம் 
பிர்மோக மென்ப தற்குக் கிஞ்சித்தும் go ui Ol Lo amr Lu Ratt (ap 

மென்சு. 

_.. இவவச்.துவிதப் பொருளையன்றோ ஆன்றோர் பலருள் 
சிலர் பின்னுள்ளோர் கட்டுப்பட்டு வழிப்படுவதற் இயையக் 
சார்மோபாசனா காண்டங்களைத் தழுவி முன்னிலையாகவும் ' 
படர்ச்கையாகவுங் கொண்டுத் அுதித்தும், சிலர் சன்மையாகக் 
தாபித்து மிருக்ெறனர். என்னை 1 

இஃது முன்னிலை யெனப்.பபவெது. 

தாயுமானவர். 

*அச்துவிச வத். துவைச் சொப்பீரசா சச்சனியை 
யருமறைசண் முரசறை யவே 

யறிவினுக் சறிவாட யானந்த மயமான 
aut Sloow யனாதி யேச 

தீ.ச்.துவ சொருபத்சை மதசம் மதம்பெராச் 
சாலம்ப ரச மான 

௪.ரசுவச புட்கல நிராலம்ப வாலம்ப 
சாந்சபத வியோம நிலையை 

asset wv gs Ase; surg er 
'நிர்விஷய சுத்த மான 

20:
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கிர்விகா தைச் அடத் சமாய் நின்றொளிர் 

நிரஞ்சன் கிராம யத்தைச் 

QésuP ursug AsssH cher Dag 
திவ்வியதே ‘Ba, mio யத்தைச் 

சித்பா வெளிக்குள்வளர் ,சற்பாழ கானம் 

தேவதையை யஞ்சீலி செய்வாம்.” என்றம், 

இஃது படர்க்கை யென ப்படுவ.து, 

ஜானவாசிட்டம். 

ஈ அயனொமோல் சங்கரனுஞ் ச,சாசிவனு ube Ble gr 
மருச்சன் மூலம் 

வியனிலுப சாம்.தராம் வேலையினி இபாநியெலாம் 
லிட்டு நீங்கப் 

பயனில்சச மென்சனெ்ற பற்றசன்று சின்மயமாம் 
பசம ரூப 

மேயர்விகத்ப மிலாவடிவா யெங்குரி த சிவமாகி 
யொன்ளுய் நிற்கும்.” என்றம், 

ச 
Gog தன்மை யெனப்படுவது. 

ரிபுக்தை மகரவாக்கிீயம். 

சத் தியஞா னாகந்தப் பிரம நானே 
சமுசார சங்கமிலாப் பிரம நானே 

சிசி தியரிட் சளமான பிரம கானே ' 
நிராகரர மானபாப் பி£ம-மானே 

Ss Hoong, Bois RUT பிரம கானே 
சான்ரானாய் நின்றபாப் பிரம நானே 

யச். துவிச மானபாப் பிரம நானே 
யகண்டபரி பூரணமாம் பிரம நானே; என்றும் 

கூறியவாற்றாற் காண்க, 

இதுகாறும் அவி முதலியனவாகக் & ALG uns 55 

னால் என்ன ஆயிற்றெனின் அபுசத்தி பூரவசமாகத் தோற்றும்.
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சிவேசுரசதத் சாரோபிதங்கள் ஒருங்கே யொழிதற்கு, இ இவற் 
மைச் Araign Se ஞூழைப்பென்னும் புத்தி பூர்வக்சால், 
முஷ்ஞான்று அபே்காரியம் கற்பனாத் தோற்ற ்களாகவும், 
பின்ஞான்று அத்தோற்றங்களைக் குணபேதங்களாகவும், 
அதின் பின்ஞான்்று முடிவில் ௮க்குணபேதங்களைத் தன்மய 
மாகவு மாகுமாறு (௧)-வத துவிதமாகவும், (௨)-வ.து விரட் 
டாததுவிதமாகவும், (௩)- ae Hi அவிதமாகவும் தெளிக்து 
௮கம்பொருளாகவே இ ரக்கின்றதாம். அவ்வகம்பொருள் 
ழே. துவிதமுதலிய மூன்றுமாயும், ௮ம்ஈதன்றும் அல்லவாக 
மிருக்சனெ்றதே இ.பல்பாமென்க, என்னை ? 

ரிபுக்கத மகாவக௩கபேஃ. 

என க்கயலாய்ச் சச்சான பொரு ஞூமில்லை 
யெனச்சயலாய்ச் சத்சான பொருளு மில்லை 

யெனச்கயலாய்ச் சுகமான பொருளு மில்ல 
யெனச்சயலாய்ச் ச,த,சமசா.ம் பொருள மில்லை 

யெனக்சயலாய்ச் துவிசமெனும் பொருளு பில்லை 
யெனக்சயலா யத் துவிசப் பொருளு மில்லை 

யென்சசீயலா பெவையுமிலை பெல்லா நானென் 
- றித்திறமா முறுஇயினாற் சத சம் வெல்வாய்.” 

எனக் கூறியவாற்றாற் காண்க, 

இஃது இங்கன நிற்க, மூன்ஞான் து ஞானகதப் பிரத்தி 
யட்ச மாதற்கியைந்த சரியை கரியை யோகமென்னும் ஈ மூன்று 
மிருக்கின்றனவெளக் கூறியவாற்றால், உபாசனாகாண்டச் 
சமீயை கரியை யோக ஜூன்றும் விடயகதப் பிரத்தியட் ஈத் 
இற் வயெர்தனவென் ூன்றசே ! அகலின், இவவிரண்டி. 
னதூ பிரிவுககாள் சற்றாகிக்குதும், எங்கனமெ..ன், உபா 
சஞகாண்ட. நெறிப்படி வழுவறச் செய் அவரும் ' சரியையாஇ 
மூன்றினலு மெய்தும் பயன் மறுமைச்சண்ணா ? அன்றி
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இம்மைக்கண்ணா ? மறுமைச்சண் எனின், அம்மறுமைக்கண் 
எய்.தம் பயன் யாது? சாலோகாதி பதகவிப்பேறெனின், '௮ப் 

பதவிகளில் நாம் என்ன 'பாவமர் யிருக்கின்றது ? BILD Grau 
. வொருவரும் கானல்லாத கானாக இருக்கின்றதா ? அன்றி 
கானோ நானாக இருக்கின்றதா? கானல்லாக எதோ ஜா தானு 
கத்தானே இருக்கவேண்டிய,௫, 

௮ங்மனம் நானல்லாத நானாக நிற்கும் ஞான்றும் பொரு 
எலாப் பொருளை காடவேண்டியது தானே | அ௮ங்கனம் 
நாடுங்காறும், வெய்யனேன் வெகுளியேன் வெதியனேன் 
சிறியனேன் வீனையினேன் என்னும் இவை முதலிய BPs 
தோனாகத்தானே யிருக்கவேண்டும் ! இங்ஊனமிருக்கு மிழிந் 
கோன் என்ன இன்பத்தை ௮னுபவித் தக்கொண் டி.ருக்கின் 

ஐ.அ 3 இல்லிகத்துள்ள இன்பத்திற்குமேல் cba Ryd 
திருக்கன்றஅ தானே ! நிரதிசயானந்த வாழ்வல்லவேர அப் 
பதவிவின்பம் சற்று நீடித்ததால் பேரின்ப மெனப்பட்ட ௮. 
அப்பேரின்பம் எதன்பாலுள காகறனுபவிக்கன்ற து P அணு 
பவிப்பான் , காமரூபமாக நிற்கின்ற தால் இச உருவபாவப் 
புருடனுச்கு இன்பம் உருவ இன்பமாககதானே யிருக்க் 
௮ ? தான் ௮ருவபாவமாக நிற்பானாயின், ௮ருவ இலட்9 
யார்த்தமும் ௮ருவ இன்பமும் வாய்க்கும். அங்கன மின்மை 
யசல், ௮ஃது உருவ Qo Guar gs sp உருவாநர்தமு மென் 
பதற்கு மூமணென்னை ? இன்ருகலின், தானும் விடயகதப் 
பி.ரத்தியட்ச சொருபி ௮வவின்பமும் விடயகதப் பிரத்தி' 
யட்ச சொருபமாகலின், இப்பேறுக் இயைந்த சரியையாதி , 
மூன்றும் யாதெனப்படும் ? மேற் கூறியவாறே விடயகதப் 

பிரத்தியட்சத்திற் கியைந்ததாமென்௫, ஞானகதபி பிரத்தி 
யட்சத்திற்கியைந்த சரியை சரியை யோகமென்ஓம். மூன் நி
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அம்ழன்றுள் இஃது 1-வது சரியையேனப்படூவதுஃ 

, எங்கனமெனின், தேகோகமென்ப திருத்தலினால் இதை 
ப்பத்றி ௮கமெனவும், புறமெனவும் வந்திருக்கின்றன. ௮௧ 
மென்பது உள்ளிடமும். புறமென்பது வெளிபிடமு மாகன் 
னை, » ஆகவே, அகத்துள் சீவாந்தக்கரணேந்திரியமும் புறத் 
gar Zaungp மாகின்றன., ப.ரமென்பதைப் புறத்தது என் 
பா னேனெனின், அனுமான அளலையால் கணிக்கன்ற 
தாகலினென்க, அகத்துச்சேட்டைக் கியைக்க ஜெ. Fort se 
க சணே்திரியல்கர ம், புறத்துச் சேட்டைக் இயைந்த பர 
மும் அகமும் என்னு மிவையனைத்தும் சுற்பிதப் ror 
க௭ச?அன் றிஎ தார் த்தப்பொருள்களா? எ தார்த்தப்ே பாருல்க 
ளெனின், இவைகள் எதார்.த்தமெனப்படுவ.து ௪த்தாகத் தோ 
ற்றுவகனாலன்றோ ?- நாம் சத்தாகப் பார்ப்பசனால் அங்க 
னம் தோற்றுகின்றனவா ? அன்றி அவைகளின் இயல்பே 
௮ங்கனமா $? அவற்றின் இயல்பே அங்கனந்தானெனின், 
அவற்றின் இயல்பே அங்கனர்தானென யாதின லேற்கின் 
Og? துய்த்தல் துஞ்சல் முதலிய அனுபவங்கள் விடா 
திருக்கின்றதா லெனின், எதார்ச்.சானுபவ: மெனவும், விபரீ 
தானுப்வமெனவு மிரண்டிருக்ன் ஐதால், இவை .என்ன 
அனுபவத்தை யுடையன. எதார்த்தானுபவ முடையவை 
யெனின், விபரீதானுபவத்திற் சயைந்தவை யென்பமே ! 
கூடாதெனின், இஃதுக் கூடாதென்பமே [. இதற்கென்செய் 
குதும் ] இஃது ஐயமயமன்றோ 1? இவ்வைய மகதற்கு என்ன 

வேண்டு வெ.து ? ஆராய்ச்சி வேண்டுவதன்றோ ? இவைகளை 
ஆராயுஞான்று யாதாய் முடிகின்றது? சமித்தசவாதிபோல் 

பிராதிபாலிகச த்தாயும் கனாக்காட்செள்போல் விவகாரிக சத் 
தாயு முடிசன்ற தால் இவைகள் சத்தரகத் தோற்றுவானேன்?, 
சுத்தாகப் பார்ப்பதனாலன்றோ ? சத்தாகப் பார்ப்பது எது
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காறுமோ அதுகாறும் சத்துப்போலவே தோற்றுனெ.றதால், 
நாம் பொருளைப் பொருளாகக் sain Dent it a Ss எஞ்ஞான்றோ? 

இவை-பனைத்தும் சொல்மாத்திரமாயும் தோற்றல்மாத்திரமா 
யும் காணப்பட்டுக்கொண் டி.ருந்தாலன்றோ இவற்றை நாடும் 
நமத காட்டம் வேறுபடும் இவையனைத்தும் தோற்றுப் 

காறும் தோத்றன்மாத்திரமாகத் தோற்று,தற்கும், இவத்றை. 
நாடும் ஈமது காட்டம் வேறுபடுகிற தற்கும் நாம் என்ன 
செய்துகொண் டி.ருக்கின்றது ? காரணகாரிய முசலிய நெறி 
ததாகக் கணஞான்றும் மாறாது ஆராய்ந்துகொண் டிருக்க 
வேண்டுமன்றோ ? இஃகல்லவோ பரிபாகெஞக்கான் உழைப் 

பெனப்படுல.து ? இங்கனம் விடாதுழைக்கும் உழைப்பே 
ஷை ஞானகதப் பிரத்தியட்சமாதற் கியைந்ததாகலின், இஃது 
சரியை யெனப்படுவதற்குக் இஞ்சுத்து முரணின்றாமென்க, 

இஃது 2-வது கிரியையே னப்படூவது. 

எங்கனமெனின், சரியை யென்ற இவ்வுழைப்பானது 
பன்ளா றும் சிறுகச் இறுக மு.இர்ந்துவர்த முதிர்ச்சியினல், 

இச்ச வேஈர சகத்துக்கள் மித்சையானுபவப் படமன்ஜோ? 
இம்ம் த்சையாக் கோற்றமும் மிச்சையானுபலமும் யா.துக் 

கெனபபடும்? .அங்காங்கு மிருப்பது கானென்பதர்கலின் 

அர்நானென்பதற்கன்றோ? அ௮ர்ரானென்பதற்குப் பரிபாகம் 
வக்துழி இம்மித்தை யனுபவம் வேண்டேதன்றோ? அன்றா 
யின், வேண்டுவ யாதெனப்படும் 7? சத்தானுபவமன் ௫0 

அச்ச த்தானுபவம் யாதெனப்படும் ? நானென் கறல்புரிப்பை 
யன்றி ௮யலென்பது அணு த் அலமுமில்லையே ? இல்லாதுழி, 

நானென்னும் போதமன்றோ சத்தெனப்படுவது? அச்சத் 
. தானுபவ மன்றோ சுகானுபவமென்பஅ ? சானென் புதர்கள் 
சுகானுபவம் வேண்டுதலின் சனக்குத்தா னெட்டமேண்டு 

மன்றோ? அங்கன மெட்டுதற்குத் தான் என்னசெய்ய வேண்.
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  ஆ எனக் 

இ.யது *? நானென்ப தல்லாதவைகள் கானாகக் கற்பனைகளாக 
Gai gue தோற்றுந்தோறும் நானன்று கானன்றென தியதி 
களை துகொண் டிருக்க வேண்டுமன்றோ ? இவ்வுழைப்பு 
வேண்வே தின்றெனின், கானல்லாத உபாதித்திரயம் ௮வத் 
தைக்டோறும் சான் கானெனத் தோனரறாதிருக்கட்டும் ! 

அன்தியும், அவற்றை கானென மருவா இருக்கட்டும் ! 
மேலும் நானென்பது என்ன நகிலைமைத்கா யிருக்கின்றதென 
எக்்ருத்தியங்களிலும் தான் en ao ent திடங்கொண்் டிருச் 
இன்றனம்? அஃது தோன்றாமல் நரன் கானெனக் Gras 
லெல்லாம் வெட்க மில்லாமையாக்கும் ! இவ்வெட்க மில்லா 
மையை .எஞ்ஞான்று மேற்கொண் டிருக்கிலும், தனக்குச் 
சுகவாழ்வு. வேண்டுகோளாகலின், நானென்னும் போதப் 
பொருள் சமாஇக்கண் Gye” Banh mg ran மாகுங்காறும் 

. “Berger Condens Carés Corda 
கோக்சா கோச்க நோக்கு மன்றே” 

என அறிஞர் திருவாப்மலாச் தருளியவாறு, நாம் ஷை கந் 
பனைகளைக் களைந்து களைந்து, எது நான் எது ரானென இடை 

யருது கோக்கும் கோக்கமாகிய இவ்வரிய உழைப்பே ஞான 
கதப் பிமத்தியட்சமாதற் கியைந்ததாகலின், இஃது இரியை 
யென்பதற்குக் இஞ்சித்து முரணின்றாமென்க, 

டுஃது 8-வது யோகமெனப்பூவது, 

எங்கன மெனின், தனதெதார்த்ச வடிவை இது. நான் 
இது நகானெனக்கண்டு சுகித்தற்கு எது கான் எது சானென 
மிக்க வெறிகொண்டு நோக்கினும், அந்நிலை விரைவில் எட்டி 
விடுமா ?' அங்கம் பன்ஞான்றும் பழகவேண்டுமா ? சன் 
ஞான்று போதுமா? அ.திதிவிரதர ( மேலி ட்டிருக் என்றதால், 
இனுகாறு முழைத்தும் வெளிப்படவில்லையே பென்னும்
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ஆராமை மேலிட்டு 'வருமன்றோ ? ௮ஃது மேலிட்டால் மெ. 
நோக்கம் அயர்வு மன்றோ? அவ்வயாவாலீ தனது நாட்டம் 
பூர்முகப்படுமன்றோ ? படுங்கால், முன்ஞான்்று இது கானன் 
றிதுநானன்றெனக் கழிக்கப்பட்ட உருவாருவ முதலிய கற் 
பனைகள் முன்போற் றோற்றமன்றோ? தோற்றினும் “அவ் 
வப் பாவங்க ளாதற்யையுமோ? இயையாதுழி, மீண்டும், 
சாது நான் எது கானென எட்டவேண்டி, வருமன்றோ? ௮ 
௩ன நோக்கினும் மெடுங்காற் பழக்க மூதிர்ச்சி யில்லாமை 
யின், அப்போதமாகிய நிலை விரைவில் வெல *.டாதன்றோ? 
அஃதும் வெளிப்படாமலும், பகர்முகத்தசாகிய ழே. நாம 
ரூபபாவ மாதற்குங் கூடா்மலும், இருதலைக் கொள்ளியி லகப் 
பட்ட எறும்பு போன்று மிகுதியான இடுக்க ணுறவேண்டி. 
.ருமன்றோ? அவ்விடுக்கணால் சான் நீடி ச்தயாவுருவிடிலும், 
மேல் நோக்குக்கு இடையிடையேனும் அயர்வுற வேண்டி. 

வருமன்றோ ? ௮வவயாவு சாக் மெனப்படுமா ? சுழுத்தி 
யெனப்படுமா? சுழுத்தியெனப் படுமெனின், சூனியமாயெ, 
மக்களாரர்த மெனப்படும், சாக்கிரமெனப் படுமெனின், காம 
ரூபபாவ மெனப்படும். இந்கிலை கனவோடு தஇிகைப்புண் டி.ரூத் 
தலின், மேலுறும் அரியாவத்தையாகிய சத்பாவமும், Sap 
றும் ௮வத்தாத்திரய முதலியனவாகய ௮௪ .த்பாவமும், இஞ் 
சத்து மின்றித் தற்பிரத்தியட்சானுபவம் : வாய் த்தற்குச் 
சமீபித்திருக்கின்ற சாகலின், இஃது என்னகிலை யெனப்படும்? 
ஈனவிற் சுழமுச்திநிலை யெனப்படுமன்றோ? 

அன் றியும் இஃது மத்தியகத கிலைமையுமாகலின், 6g. 
ஞானகதப் பிரத்தியட்சத்திற் சயைந்த யோகமென்பதற் 
குக் கிஞ்சித்து முரணின்றாமென்க, உபாசனாகாண்ட முதிர்ச்ட 
யாயே யோகமான, காணேந்திரிய விடயப்பகுதிக எனை 
த்து மொடுங்யெவிடத்து உதயமான சுசமயமாகிய பிரமா
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னுபல தெரிசனத்தில் உறைகன்றதாயிருக்க, அவ்வரிய நிலை 
க்கு இந்நிலை மேலிட்ட தென்னலாமோ வெனின், ௮௪ 
யோகானுபவம் தற்பாவமா s srg நானென்னும் போத 
தீதின் பாவமா? அன்றி எதார்த்தமா? எதார்த்தந்கானெ 
னின், அகத்தும் புறத்தும் காணப்பருவனவாகய சவேசுர 
கத்தாகிற சர்வமும், ழே. போதத்தின் பாவமன்றி யிருக் 
இன், அங்கு விளங்கும் பிரமசுகானுபவமும் வேருக இருக்க 
லாம். ஈங்கு 'கற்பனைகளாகிற சர்வத்தையும் போலிச் சத் 
தெனச் தெளியாது, எதார்த்தச் ௪த்த்தன மயங்கிய மயக்கு 
மானது, அந்த யோககெறிக்கு அதியிலேனும் அர்தத்திலே 
னும் இடைக்கண்ணேஜும்விட்டதா? மூன்றிடத் அம் விட்ட 
தன்றே! இறுதிக்கண் விளங்கும் ஷே. அனுபவம் இம்மயக் 
கானுபவமன்றோ? ஆங்கு ௮ங்கனம் விளங்குவதும் நானென் 
பது தானே | ஈங்கு சர்வராம ரூபங்களாக விளங்குவதஅம் 
நானென்பது. தானே | இம்மயக்கமாகய சுகானுபவந்தானா 
ழே. ஈனவிற் சுழுத்தியில் கின்று துரியாவத்தா சத்பாவ 
மாயத் தெளின்றது? ௮ச்சத்பாவச் தெளிவுக்குச் சுசரதி 
விசாதி ௪கதபேத மென்லும் வத்து பரிச்சேத மென்ப 
தண்டர? அதுவன்றோ ஞானகதப் பிரத்தியட்சானுபவ 
'மன்பது ? மூன்ஞான். று கூறிய அருள் ஞானமாகய துவி 
தீமே போலி ஞானமாய் முடிந்திருக்க, முழுமயக்கமாயெ 
யோகாலுபவந்தானு ஷே. ஞானகதப் பிரத்தியட்சத்திற் 
Gauss அடுத்த சோபான மெனப்படும் ? அல்லவே! 
அதற்கியைந்த அடுத்த சோபானமென்பது டை. ந௱விற் 
சுழுத்தியாகலின், 

சசிவர்னபோதம். 

ஈவினவிற் பரத்தையறி வுறுதழ் சவத்தைபுலன்" 

வினைமாறியே
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ந்னவிற் ops Hite வரினப் பொருட்டிசமு 
நலனாகவே."' . 

எனக் கூறியிருக்கன்ற தறிக, உபாசனாகாண்டச் . சரீயை 
கிரியை யோக கூன்றும் ஞானத்துக் கியைந்த சாதனற்களா 
யிருக்க, இவற்றைப் பிரித்து வேறு சரியையாதிக ளிருக்கின் 
றனவாசக் கற்பித்துக் கூறுவது முறைமையோ வெொனின்? 
சாசன ௪துட்டயம் மே. ஞானத்துக்கு கே ௮டுச்ச சாதன 
மா யிருக்க, அ௮ச்சரியையாதிகள் அ௮மித்தஜெனக் கூறுவா 
னேன் ? ௮ச்சாகன சதுட்டயம் சரியையாதி மூன் நிலுக்கும் 
கேர் அடுத்த சாதனமும், இச்சரியையாதிசள் ஷி. ஞானத் 
அக்கு Cor HUES சாதனமுமா யிருக்கெறதே யெனின், 
அச்சாதன சதுட்டயக்துள், 

1 - வது, கித்தியாநித்திய வத்து விவேகத்தைச் சற்றா 
இக்குதும், எங்கன மெனின், கித்தியமென்பது சஅர்ஞான் று 
மாருதிருத்தலா? அன்றி மாறிக்கொண் டிருத்தலா? மாரு 
இருக்னெறகாமெனின், அங்கன மாருதிருத்தல் alas 
களைப்போலவா ? அன் ஜி ௮ரவாதிகளைப்போலவா ?' கயி௫இ 
களைப் போலவெனின், அர்நித்தியத் அக்கு எ இர்மறையான 
அகிச்தியமென்பது எங்கன மிருக்கவேண்டியது? ழெ௪.தர் 
ஞான்றும் மாறுதலை யுற்றிருச்க லேண்டியதன்றோ? ௮ம் 
மாறுதலை யற்றிருத்தல் ஷூ. அரவாதிகளைப்போலவா ? அன் 
றிக் கபிருதிகளைப் போலவா! ௮. ரவா திகளைப்போலவெனின், 

இகலை நித்தியமென்பது என்றும் ௪,த்துப்பொருளாயும், 
அடித்திய மென்பது என்றும் அசத்தப் பொருளாயு முடிந் 
தன, முடியலே, சத்தாயே நித்தியய்பொருள்யாக? அசத் 
காசிய அநித்தியப்பொருள் யாது? வியட்ட euch. gos 
அாத்திரம் ரூதலியவைகட்கு ஆதார விளக்கமாயும், சாட்சி 
யாயும்ருக்கும் போசமே நித்தியமும், அவ்வவத்தாத்திரய
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முதலிய சர்வமும் அநித்தியமு மான்றன. . அவெ இவ்விரு 
தன்மையையும் வேத முதலிய ௪.துர்த்த௪ சத்பிரமாணங்களா 
அம் தேரர் ச தேர்ச்சென்றோ நித்தியாநித்திய எத்து வீவேக 
மெனற்பாலது? இவ்விவேகமன் ரோ ழே. அமித் தியங்களா 
யுள்ள்வற்றின் காரணமாச வாய்க்கும், இக சுவர்க்காதி பதவி 
பேஅகளிறும் கான்றசோற்றைத் திருட்டி ப்ப. துபோல் இரு 
ட்டியுற் இருக்கும், இச முத்திரார்த்த பலபோக விராகமென் 
னும் இரண்டாவது சாசன மெனற்பாலத ? இவவீரண்டு 
சாதனமும் வாய்த்த பின்ஞான்றன்றோ சமாதி சட்க சம் 
பத்தென்லும் மூன்றாம் சாதனம் வாய்க்ெறது? அதாவது 
சமம் தமம் இதீக்சை உப.ரதி சமாதானம் சரத்தை என 
ஆரும், வி] aD par, 

1-வது, சமமென்ப.து--இம்மை மறுமைக்கண் எவ் 
வெவ் விடயத்தில் பழக்த வாசனையால் ஏகதேசமாக அவா 
கெழுகன் சோ அச்நெறித்தாச மனம் செல்லாதிருக்கக் காக் 
தலும், 

- 2-வது, தமமென்பத.--புறக்கரணங்கள் பழக்க நெறி 
பிற் செல்லாதிருக்கச் காத்தலும், 

ஈவது, இதிக்கை யென்பது.-மாதிமாதி வரும் இன்ப 
அன்ப வசமுரு திருத்தலும், 

4-ல.து, உபரதியென்ப து... இரகாச்சரமமாகவேலும் 
அதவாச்சரமமாகவேனு மிறுக்கனும், அதத் இயைந்த விவ 
கரரங்களை நாளுக்குகாட் சிறுகச்சறுகச் சுருங்குமாறு செய்.தூ 
கொண் 44 ரத்தலும், 

| S-argi, சமா தானமென்ப.து--௮ரிய அப்தாரபல் அச் 
மானாத்ம சரவணம் விடாது செய். செய்து, அதனாற் தேர்
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bs ரசங்களை யெல்லாம் லிடாது மன்னி த்துக்கொண் டிருத் 

தீதும், 

6-வது, ரத்தை யென்பது--ழே. ஆப்தரிடத்தும் சச் 
பிரமாணங்களினிடத்தும் ௮சலாத ௮ன்புடைமையும் அச்ச 
மூடைமையும் வைத்திருத்தலுமாமென்க, இச்சாதனம் மூதர், 
ந்த பின்ஞான்று வாய்ப்பது, ஒருவன் தனது சிரத்திற் றக் 
கும் ௮ழலையைத் தணிப்பான்வேண்டிச் சலத்தை அதிக 
விரைவிற் றேடுவான் போல், இத்தேகோகத்தால் வரற்பாலன 
வாகிய தாபத்.திரயாக்கினி தகிக்கும் தப்பைத் சணிப்பான் 
வேண்டி. ௮திகவிலரைவில் தனதுபோத சொரூபமாகிய தர்த்த 
தீசை விளக்கிவைக்குங் கண்ணுடையான் எங்குளன் எங்குள 
னென்று, கடலில் திசைதப்பித் திகைத்தலையு மாலுமி 
போல் துடி. அடித்துச் திகைதிகைத்து அலையு மதிதீவிரதர 
மாகிய முஷமூட்சுத்துவமென்னும் சான்காவது சாதனமாமெ 
CIS இம்மகத்தாகய கான்கு சாதனங்களுமா ழே. உபாசனா 
காண்ட வொழுக்கமாகிய சரியை கிரியை யோக மூன்றுக்கும் 

கேர் அடுத்த சாதனங்க ளெனப்படும்? இஃது விர்தையினும் 
மிக்க விந்தையாக்கும் ! ஏனெனின், பொருளல்லவற்றைப் 
(பொருளென மயங்காதுழி, இச்சரியையாதி மூன்றும் நிகழு 
மா? ௮வை ரானல்லாதகை கானெனவும் எனதல்லாததை 
எனதெனவும் கொண்டிருத்தல், சரியைபாதி மூன்றினையும் 
மயக்க மென்னலாமோவெனின், மூர்த்தி தலம் தீர்த்தங்களில் 
முறையா யலுட்டி.ப்பது எவற்றை ? பாஞ்சபூத விகாரங்களை 
யெனின், இக்கிருத்தியங்களன்றோ, சரியை யெனப்படுவத ? 
பின்னர் எவற்றை உபாசனா மூர்த்தங்க ளெனக்கொண்டு கிரி 
யாபூசை மானசபூசையாக உபாசித்து வருதல்? பாஞ்சபூதத் 
தின் விசாரங்களையும் தத்தமது மனத்தின்..விச்ரங்களையு 
மெனின், ௮சன் பின்னர் யோகமென்பது ௮ரிய சாதன மாயி
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னும்) அதில் விளங்கிய விளக்கம் ௮றிவானுடைய பாவனையா 
ஊன்றதே! ௮ப்பர்வனை கற்பனை யென்பதன்றோ? இச்சரியை 
யாதி மூன்றுழைப்பும் கற்பனைகளை மெய்ப்பொருள்க ளெனக் 
கொண் டுழைப்பதற்கா ஷே. மகத்தாயே சாதன சதுட்டய 

முன்பு வேண்டியது ? கர்மோபாசனைகள் யாதுக்கு, வேண்டி 
ய.து% உயிர்கள் தேகபோகத்துக்கே அங்காச்திருத்தல் இயத் 

-கையாகலின் சத்தம் இட்டப்படியே திரிந்துமலுவ௮ தலிர 
bg விதிவிலக்கின்படி. கட்ட்ண் டொழுருதற்குக் கர்மகாண்ட 

மும், அதில் முதிர்ந்த பின்ஞான்.று, ஷே. தேகபோகத்தால் 
நிகழும் யானெனதென்னும் அ௮சமமதைகள் குன்றித் Pier 
ணங்களும் கட்டுப்பட் டி.ருத்தற்குச் சரியையும், இஃது முதிர் 
ந்த பின்ஞான்று, அங்ஙனம் கட்டுப்பட்ட 'ிகரணங்களும். 

ஒருங்குபடுதற்குத் இரியையும், ௮ங்ஙன மொருங்குபட்ட, 
தரிகரணங்களுள் மனமானது ஒடுங்கி யிருத்தற்கு யோகமும் 
கற்பிக்திருக்கன்றன , இவை முதிர்ந்த பின்ஞான்றன்றோ கித் 
தியாநித்திய வத்தூவிவேச முதலிய மசுத்தான சாதனங்கள் 
வேண்டியது? இவை முூண்ச்த பின்ஞான்.௮ என்னசெய்ய 
வேண்டியத ? .கிட்டைகூட வேண்டுவதன்றோ? அதாவது. 
சர்வமும் தோற்றன் மாத்திரமாக விளங்கச் செய்வதும் பின் 
னர் எது கான் .எது நானென மகோக்குதலும், அன் பின் 

னர் ஈனவிற்சுமுச்தி யெய்துகலுமா மென்ச, இதுகாறுங் 
கூறிப் போந்ததனால் என்ன ஆபிற்றெனின், சாதன சுட் 
டயம் சரியையாதிகள் வாய்த்தற்குச் சாதன் மன்றெனவும், 
௮ச்சாசன சதுட்டயழ் வாய்த்தற்குச் சரியை ரியையாதி 
களே சர்தனமெனவும், சாதன சதுட்டயம் ஞானத்தூக்கே 
இயைந்த சாதனமெனவு மாயித்தென்க. இதுகிற்க, 

- சர்வமும் மித்தையாக்குதன் -மு.தலியவற்றைச் சரியை 
சரியை யோகமெனக் கற்பித்துக் கூறலாமோ வெனின், அங்
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நனம் மித்தையாக்குதன் முதலிய உழைப்புகள் மனத்தின 
தாயினும், மித்தையாகத் தோன்.றுமாறு செய்தல் தூலவிரு 
தீதி யுழைப்பாயும், ௮கழுகமாகத் தன்னை Derg sg 
சேோக்கமுற்றிருக்தல் சூக்குமவிருத்தி யழைப்பாயும், இவ்கிரு 

விருத்தியு மின் ஜி கனவிற் சுழுத்தியுற் திருத்தல் நிரூப்ரதிக 
விருத்தி.யுழைப்பாயு மிருத்தலினால், இவற்றை அ௮ங்கனம் 
கூறவந்ததா மென்க, இவை எலதுபோலெனின், எல்லாமாயும் 
அல்லவாயு மிருக்கும் சாட்சி சைதன்னியமே போதமெனச் 
தேர்ந்து, சதோதயமாகவொளிரும் விளக்கமே கர்மோபாசனா 
காண்டங்களுள் வழங்குவனவாயெ தீர்த்தம் ஸ்நானம் மந்திரம் 
தர்ப்பணம் ஓமம் முதலியவைகளெனக் கூறியதுபோலா 
மென்க, என்னை? 

ரிபுக்தை மாகாலாக்கியம், 
2 அசம்பிரம ரிச்சயமே தானமற்று 

மகீம்பிரம நிச்சயமே மக்திரல்கா 
ணசம்பிசம மிச்சயமே தருப்பணம்மற் 

றிகம்பிசம சிச்சயமே மோமமைந்தா் 
வகம்பிரம நிச்சயமே மற்றுமுள்ள ் 

. வறம்சளெலா மாதலினான் முமமட்சுவாே 
சகம்பிரம நிச்சயமே பிடைவிடாடி ் ் © 

ல5வரச் மா.தரவாய்ப் பழசல்வேண்டும்,”” என்றும், 
“இவ்லிதமே பரம னிசைத்தவண்ண் 

மீனமிலா,ச் தானமுத லோமமீருய்ச் 
செய்வியதாம் பெர்ருளைடெலாஞ் செப்பினேனான். 

செப்பியதி லையமிலை சச்.தியந்சான் 
திவ்வியமாய் சிறைர்செங்கு ரின்றவீசன் 

திருப்பாசச் சன்னாணை யுல்ரத்ச துண்மை 
மங்விசமா மிப்பொருளை யொருச்சாலேனு 

மன்புடனே சேட்ரிணர்கோன் -மமாவன்?''" என்றும் 
கூறியவாற்றாற் காண்க,
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இதுசாறும் கூறிப்போந்ததால் கர்மோபாசனை யிரண்: 
டும் உள்ளபடி.மே வழிபடுதற் சயைந்த தெனவும், அவை 

வாய்த்துழி ஞானச் சரியையாதிகளும், அவை நிலைத்துழி 

சொருப நிட்டையும், ௮ கிலைத்.துழிள் ௪௧௪ கிட்டையும், 

௮.து 3மூதிர்க்துழிச் சானே தானாகிய. ஏகமேவாச்வைதம்: பிர். 

மோகமாமென்௫. 

வேத வேதாந்த விசாரம். 

சங்கனமெனின், வேதாந்த மென்புமி ௮ஃத வேதச் 

தின் அந்தமெனப் பொருள்படுகின்ற.து. ௮ர்தமென்பதொன்: 
றிருக்கின்ற தால், அவ்வேதத்தின் அதியென்பதொன் கிரு 

க்க்வேண்டுமே ! ஆகலின், அவ்வர்த மென்பதும் அதியென்ப. 
தம் யாசெனப் படுமெனின், ௮ந்தமென்பது பொருளென் 
பது பொருளாச விளங்குவதும், ஆதியயன்பது பொருளல் 

லவை பொருளாச விளங்குவ௫மாமென்க, பொருளென்பது 

சச்கொரந்த மயமாயுள்ள அ௮கம்பொருளஞும், பொரு எல் 
லலை யென்பது அ௮சத்துசடதுக்க மயமாயுள்ள சீ3வசுர 
சகத்துக்களுமாம். இவற்றால், ௮வ்வகம்பொருள் ௮திட்டான 

மூம் இச்சவேசார சகத்துக்கள் ஆசோபிதமுமாம். இவ்விரண்: 

டிற்கும் வேதமாதா மத்தியகதமா யிருக்கன்ற காகின்றது. 

இல்ஙன மிருக்கும் ௮ம்மாதா கருணையுடையா ளாகலின் ௮க் 
கருணை அபக்குவர்கள் வழிப்பட்வேண்டு மென்பதா$ அன் 

றித்தெளிர்திலங்கவேண்டுமென்பதா? கெளிச்திலங்கவேண்டு 
மென்பதெனின், பரிபாகிகள் ௮ங்கனம் விளங்க வேண்டு 

மென்பது கூடாதாக்கும்! ௮ங்ஙனமன்று, ழே. ௮பக்குவிகள் 
வழிப்படுதற்கே : ௮க்கருணையுற் நிருக்கின்றதெனின், வழிப் 
படுதலாலது அவ்வுயிர்கள் போகதாகம் இயற்கையாகவே யும் 
றிருக்கின் நீனவாயினலும், இராகாதி அர்க்குணமுதலிச அராச் 
சார வொழுக்கங்கள் குன்ற அறரெதியிற் சட்டுப்படுதலும்,
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a0 Rage பின்ஞான்று அ௮ப்போகங்களில் மிதப்பு 
ற்று, யான் எனதென்னும் ௮கமமதைகள் குன்றிச்: 5655 
ஈனத்துவம் வாய்க்க, அடிமையாக நின்றொழுகுதலுமாம். 
ஆகலின் இவ்விரு நெறிகளையும் அவ்வுயிர்கள் பத்றுதற்குக் 
காமோபாசனாகாண்ட மிரண்டையும் ௮வ்வேதமாதா ஊட்ட 
வந்தது, மு,தற்கண்ணெனப்படுமா? அன்றி இறுதிக்கண்ணெ 
னப்படுமா? முதற்கண் ணெனப்படுமெனின், இறுதிக்கண். 
அ௮அவ்வேதமாதா யாது செய்ய வேண்டியது? முன்ஞான்.று 
காமோபாசனைகளால் வழிப்பட்ட உயிர்கள், சாதன சதுட்ட 
யப் பரிபாகம் வர்.துழி, பின்ஞான்று யானார் என் னுளளமார் 
என்ஞானங்களார் என்னை யாரறிவா ரெனப் பன்ஞான் றும் 
ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து தனது அ திட்டான போதத்தை ஐயக் 
திரிபற எட்டவேண்டியது ௮வ௫ியமாகலின் அதற்கு ஞான 

காண்டத்தை ஊட்டவேண்டுமன்றோ? இங்கன முணர்த்தப் 
பட் டிலங்கும் ஞானகாண்டம், ௮வ்வேதத்தின் அந்தமென் 
பதர? ௮ன்றி ஆதியென்பதா? அ௮ந்தமென்பதாகலின், ஆதி 
யென்பது எவையெனப்படும்? ஷே..காமோபாசனை களன் மோ? 

இதனால் இவ்விரு காண்டமும் அதியென்பதற்கு முரணின்றா 
மென்க,. 

அன்றியும், இவ்வேதமாதா முகற்கண் கர்மகாண்டத் 
தையும் இடைக்கண் உபாசனா காண்டத்தையும் இறுதிக்கண் 
ஞான காண்டத்தையும் பயனாக உணர்த்தியிருக்கின்றதென்க, 
அவ்வச்சாண்டப்பயலனும் எட சீதுமுதல் எதெதூகாறு நிகழ் 

இன்றதெனின், கர்மகாண்டப் பயன் வேதமாதாவின் காபித் 
தானத்திற்குச் சழுற்றிலகும் சொர்ச்கலோக பரியர்தமும், 
உபாசனாகாண்டப்பயன் ௮ங்காபித் தானத்திற்கு மேலும் சண் 
டத் தாளத்திற்குக் 8முமுழற் நிலங்கும் . பிரமலேரீச பீரியந்த 

.. மும், ஞானகாண்டப் (பயன் ௮க்கண்டச் சானத்திற்குமேல்
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ரத்தான பரியந்தமுமா மென்க. இம் மூக்காண்டங்களுள் 
உபாசனா காண்டம் ஞானகாண்டத்தோடு சேர்ந்த உத்தர 
மீமாம்சை யெளப்பட்டதா ? அன்றிச். கர்மசாண்டத்தோடு 
சேர்ந்த பூர்வமீமாம்சை யெனப்பட்டதாவெனின், அவ்விர 
ண்டு காண்டங்களில் ஒன நினோடும் சேராது மத்தியகாண் 
டமா யிருக்கன்றதா மென்க, 

எங்கனமெனின், கர்மசாண்டம் இராதாதி தர்க்குண் 
ழே.தலிய அு.ராச்சா.ரங்கள் குன் றிய தாயினும், சான் என தல்லா. 
சதைக் காத்தச்துவம் போக்கத் தவமாக மயங்க யொழுகு 
இன்ற துபேர்ல் இஃது இன்றாகலின் பூர்வமீமாம்சையும், ஞான 
காண்டம் சர்வம் மிததை சர்வம் பிரமம் சர்வம் சான் எனத் 
தெளிர் திலங்குகன்றதுபோல் இன்றாகலின் உத்தரமீமாம் 
சையு மெனப்படர்து? கானென்ப தல்லவற்றை நானென மய 
ந அடிமையெனவும், நீயென்பதல்லவற்றை நீயெனமயங்இ 

| ஆண்டானெனவும் நிகழுகின்றதால், உபாசனாகாண்டம் இவ் 
விரண்டு பட்சமு மன்றென்பதா மென்ச, இங்கன மிருக்கி 
னும், இவவுபாசனாகாண்டம் ஞானத்துக்குச் "சமீபமன்றோ 
வெனின், இவ்விரண்டுக்கு மிடைக்கண் ண்ள்ள சாதன ௪தட் 
டயமின்றி இஃதிருக்கின் சமீபமென்ப;தற்கு மு.ரணின்று. 
ஆகலின், :௮ச்சாதன் ச்துட்டயம் வாய்த்தற்குச் சமீபமே 
யன்றி வேறன்றென்ச. இவ்வுபாசனா காண்டம் உத்தர 
மீமாம்சையென வழங்குவானேனெனின், காமகாண்ட தீதில் 

யான்: எனதெனக்கொண்ட கற்பனைகளை மித்தையாக்கப் 
பின்னர்ச் வமாக அதன்பின்னர்ஜ் தானாக்கத் தெளியாது, 
அக்கற்பனைகளைப் பொருளாகக்கொண்டு மயங்கி யிருக்க லும், 
அவைகள் தன்னா லுபாடிக்கப்படும் உபாசனா மூர்த்திய 
தெனச் இடமுற்று, அத்திடத்தால் சுதந்தர ஈன திதுவமும் 
அதனால் போகதிருட்டி குன்றுதறு முற்றிருத்தலினாலென்க, 

உச்
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இங்கன மிருப்பதால் முழுவதும் | உத்தரமீமாம்சை யெனப் 
படாதோவெனின், 

தறள் waters fund. 

ஈபொருளல் லவற்றைப் பொருளென் றுணறு 
மருளானா மாணாப் பிறப்பு.” 

என்னா திருக்கட்டுமே ! gader, உத்.தரமீமாம்சைக்கு 
முற்றும் ஒத்தகன்றென்க, கிஞ்சித்தேனும் ஒத்திருக்கெற 
தால், இஃது வேதாச்தமெனப் படாதோவெனின், இவ்வுபா 
சனாகாண்டம் அல்லவற்றை ௮ண்டான் அடிமை யென்னாது 
தானே தானெ உபசாந்த கிலையை எடுத்துணர்த்த வேண் 
டுமே | அங்கன முணர்த்துவது ஞானகாண்டம் ஒன்றே 
யன்றி ஏனைய இருகாண்டங்களுமன் றென்க. வேதவேதாந்தச் 
தீர்ப்பென்பதுதான் யாதெனின், ஞானகாண்டம் வேதத் 
தின் அந்தமும் மற்றிரண்டு காண்டங்களும் ௮வ்வேதத்தின் 
முதலுமாமென்ச, கர்மோபாசனா ஞானமென்லும் இக்காண் 
டத்திரயம் ஒன்றுக்கொன்று பூர்வபட்சமும் சித்தாந்த பட்ச 
முமா யிருத்தலால், வேதத்தில் முதற்கண் கூறப்பட்ட இர 
ண்டு காண்டமும் வழிபடு மார்க்கமும், ௮வ்வேசத்தின் இறு 
திக்கண் கூறப்பட்ட ஞானகான்டம் தெளிந்திருத்தற்கு 
மார்க்கமுமா யிருக்கின்றமையால், ் 

கைவல்லிய நவநீதம், 

சீவ பேதங்க எளவிலை மைந்தனே 
செய்கையு மளவில்லை 

டாவ வாமவ sar sree 
எ.றிட் தபச் குவநோக்ூப் 

பூவ லர்ந்துபின் பலன்கள்கரட் டுவனடேரற் 
பூரூவஞ் சிக்சாந்சம்



11-வது அறிவானந்த ஐக்கானுபவ விளக்கம், 371 
  

ஓ 4 ‘s ம். * ஏ ட 

காவல் வேசங்ச ளிரண்டையும் வசனிகச்குங் 
காண்டூமூ வசையாலே,"' 

எனக் கூறியிருப்பதை யுணர்க. 

டஓவை அறம்போநளின்பம் வீடேனப்படவது, 

தாற்பயனென வழல்கும் ௮றம் பொருள் இன்பம் விடு 
ஏன்னு நான்கும் காண்டத்திரயத் தள்௪ தற்கியைக்ததெனின் 
அம்மூன்றுக்குமே இயைக்தன, ௮வை:-- 

ழதலாவது கர்மகாண்டத்துள். 

Sag, ௮றமென்பது குடும்பத்தில் நின்று விரக்தி 
யுற்று அகன்ற தனிப்பட் டொழுகும் துறந்தார்க்கும் அங்க 
னம் தனிப்படாது வறுமையுற் றொழுகும் துறவாதவர்க்கும் 
இவவிருவருள் சாலவரையறைப்படிநின் நிறந்தார்க்கும் கஞ் 
சித்தும பின்னிடாது ௮வரவர்க்கும் தக்கவாறு ஈன்றமட் 
டும் உபசரித்தலும், 

௨-வ௫, பொருளென்ப.து--இங்கனமாகிய கெலிக்கணி 
ன்று இஞ்சித்தும் அகலாது இம்மைச்கண் புகழும் மறுமைக் 
கண் சுவர்க்சப் பேற்றையும் குறைவறச் சம்பாஇத்த லும், 

௩-வது, இன்பமென்பது இவ்விரு தவமும் வழுவற 
முதிருமா.று ஈன்னெறிக்கண் கோடாதொழுகும் மனைவியோடு 
இருவிழிகளும் ஒருபொருளை ஓ.த்துணர்வதுபோல் இருவரது 
மனமொஜி மெய்களுமொத்து வழுவற ஓழுகுதலும், 

௪-வது, விடென்பது--நாம் புரியும் இத்தவமனைத்தும் 
தேகபேரீகங்கள் ஈவிர்த்தித்தற்கே யன்றி இவற்றை ஈமக்கு 
வினையிடாகக் கொடுப்பித்துப் பு9ிப்பித்துத் தொலைப்பித் 
அக்கொண்டு வரும் ஒப்பற்ற இறைவனை வேண்டி.பல்லவே"
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என உள்ளவாறு அவ்விறைவனை நாடி இவ்வற முதலிய மூன் 
கிலும் மிதர்திருத்தலுமா மென்க, 

ஈண்டாவது உபாசகாஷ்டத்துள். தி ஃ “௮ 

Sag, அறமென்பது--ஈமக்குத் தொன்றுதொட்டு 
வந்துவர் தகலப்படுவனவாகய மாயாகாரிய தனுவாதிகள் 
இறைவனாற் கொடுப்பிக்கப்படுவதால் அவைகள் நானெனது 
அன்றென்றும், முற்றும் அவனுடையதென்றும் உள்ளவாறு 

நாத்திகானுபவத்தைக் இஞ்சத்தும் தழுவாது திடங்கொ 
ண்டு அத்தனுவாதிகளை அவனுக்கே ஒப்பித்து முற்றும் சுத 
650 ௪னனா யிருத்தலும், 

௨-வது, பொருளென்பது--அ௮த்தனுவாதிகளைத் தத் 
தம் செய்துவிட்ட மிக்க திடத்தில் ராம் சார்பாகப் பற்றி 
யிருத்தற்கு இறைவனை யன்றி வேறில்லையென அவனையே 

டாது பற்றுதலும், 

௩-வது, இன்பமென்ப து---௮வன து திருகாமங்களைக் 
சணமேனும் விடாது உன்னியுன்னிக் களிப்புற்றிருத்த லும், 

௪-வ௮, விடென்பது--தான் எஞ்ஞான்றும் தனித்திரு 
றது ஷே. ௮றமுதலிய மூன்றாக நின்ற அந்தக்கரணமானது 
கஇிஞ்சித்துஞ் சலியாது அவனாகாரமாகவே எய்த் திருத்தலா 
மென்ச. 

மூன்றலது ஜானகாண்டத்துள். 

அ-வத, அறமென்பது--அறிவானுக்கு ௮கம்புறமாக்கா 
ob Apr பேதங்களாயெ சர்வமும் பிநாக்கபாகீம் பிரத் 
தொம்சரபாவம் அன்யோன்யாபாவம் ௮.த்தியரீதாபாவமெ 
‘or go இர்ரான்னையமெய்திச் சொன்மாத்திரமாயும் தோற்
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றன் மாத்திரமாயு மிருப்பதனால், ௮ல்கனமின்தி ௮ச்ச துர் 
ஞான்றும் மாருசிருப்பது யாசெனப்படும்? ௮.றிவானாகலின், 
அவவறிவானாகய தனக்குத் தான் எதை அளிக்கின்றது? 
தனக்கு ஒன்றை அளிப்பானேனெனின், தான் பற்றியிருத் 

தற்கு ஒன்றுவேண்டுமே * பற்றுசல்தான் எற்றுக்கெனின், 
தான் எஞ்ஞான்றும்பற்றியிருப்பது எதனை? ௮யலையெனின், 
அியலென்பதற்குக் இஞ்சித் தம் பொருளில்லையே ! இருப்பது 
தான் மாத்திரந்தானே | தனக்கு எதைக் கொடுக்கின்றது 0 
தன்னையன்னோ? தன்னை எவ்வாறு கொடுக்கன்றது? வியாபக 
சாட்டு விளக்கமாகவன்றோ? ௮ங்கனமாயெ தன்னை ௮ங்கன 
மாகவே தனக்களித்த லும், 

௨-வது, பொருளென்பஅ --- தன்னை ௮பரோட்சாத் 
மானுபவமாகதீ தன்னால் தன்னில் தனச்களித்த ஞான்று 
தான் எதைப் பொருளாகப் பற்றவேண்டிய௮ ? தானன்றி 
வேறொன்று மில்லாத பூரணச் ௪ச்தொனர்ச வெம் தானாக 
லின், சன்னையே பற்றவேண்டியதன்றோ 1 ௮தாவது தனது 
இலட்சியார்த்தானுபூதியைக் கணமேனும் கிடாது பற்றீ 
யிருத்தலும், 

௩-வது, இன்பமென்பத--அ௮ங்ஙனம் தன்னைப் பொரு 
ளாகப் பற்றிய ஞான்று தனக்கயலாகக் கயிற்றரவு மூதலி 
wor une றோற்றிக்கொண் டிருக்கும் சவேசுரசகத் கற்பனைக 
ளாகிய ஒவ்வொன்றிலும், மாவெவற்றினும் வெல்லப்பாகை 
யூட்டில் தனத இனிப்புமயமாக்க விடுவதுபோல், தனது 
செப்பிரகாச திருட்டியைக் கொடுத் துக்கொடுத்துக் காணில் 
Fraps யாதாய் முடியும்? சொப்பிரகாசமாய் முடியு 
மன்றோ முடிய£வ, துக்கமென்பது இிஞ்சித்தேனு முண்டெ 
னப்படுமா? இல்லாவுழி, தன்னைத்தான் இன்புருஜாக காட 
வேண்டும்ன்ேோ? அங்கன ம் காடுவதற்குத் தான் யாதெனபி
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படும் ? இன்பமெனப் படுமன்றோ? லின், தன்னைத்தானே 
சுகித்தலும், 

௪-வது, விடென்பது--ழை, முதலாவது தன்னைத் தனக் 
களித் தலாகய அறமும், இரண்டாவது ௮ங்கனம் அளிக்கப் 
படும் தன்னைத் கான் இருப்பாகப் பற் ௮அ.தலாயெ பொருளும், 
அ௮ங்கனம் பொருளாகப் பற்றிய தன்னைச் சுகத்தலாயெ 
இன்பமுமென் லும் இம்மூவித சுத்தக் கரணங்களும் ஆகர் 
யமே காற்றென்ராற்போ லாகலின், இக்கரணமே மனோவிரு 
தீதி அகண்டாகார விருத்தியென்னு மிரண்டிற்குர் தலைமை 
யாயெ விவேகவிருத்தி யெனப்பட்ட. இவ்விவேக விருத்தி 
யான ௮ அயர்ந்து தானே தானாய் விரிதலேயாமென்௪. இவற் 
னுள், , 

மஜோவிநத்தி யென்பது. 

சீவேசுர சகத்தாகச் சத்தியம்போற் ஐடி.த்தூ, இவற் 
௮ள் சகத்தாகிற நாமரூபங்களில் ஒன்றை கானெனவும் ௮தை 
ச்சார்ந்த சார்புகள் எனதெளவுமாய் கிகழ்தல், 

அகண்டாகார விநத்தியேன்பது. 

இச்சிலேசு.ரசகத்.துக்களைத் தக்கவாறு அராய்வுழி தமக் 
செனச சொருபமின்றி ஈற்றில் சோபாதிக மென்பதின் றி 
நிருபாதிகமாய்க் இஞ்சித்தும் காமரூபத் தாக்னெறி அருவ 
பாவ முறதிருத்தலா மென்க, 

வீவேக விநத்தியேன்பது. 

அவவருவபாவத்தில் நின்,று மின்மினியொளிபோலும், 
சுடரொளியபோலும், பகல்வச்தியொளிபோலும், நட்சத்திர 
ங்களினெளிபோ ஓம், மூன்றாம்பிறை யொளிபோலும், வளர் ' 
பிறை யடுக்குகளின் ஒளிபோலும், பூரணச்சந்திற ஜனொளி
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போலும், சூரிபப்பிரகாசம்போலும், அ௫ேகசூரியப்பிரகாசம் 
போலும் நாளுக்ுராள் மு.திர்ச்து ஈற்றில் அகண்ட பரிபூரண 
வியரபக சாட்சி விளக்சமயமாய் நிமறலேயாமென்க, அன் றி 
யும், இவ்வியாபக சாட்ச விளக்கமே ஏகமேவாக்வைத மென 
வும், *த்தத்திரிபுடி. யெனவும், சுவானுபவ மெனவுமாம். இச் 
சுவானுபவ விவேக விருத்தியே எற்நில் திரிபுடிர்சகெ மென 
வும், பாவாபாவாதீதமெனவும், சுவானுபவாதீத மெனவும், 
தானே தானா தெனசஅுமரமென்க. இத்தானே 'தானாகிய 
போதமே விடெனப்பட்டதென்க. ஷை அறமுதலிய நான் 
கினுக்கும் உதா.ரணம்:-- 

சேரநபசாரம். 

என்னையே யல்லாமல் யான்பெற்ற தே துமிலை 
யென்னையான் -பெற்றிருந்ச செப்போத--மென்னையன் றிப் 
பந்.தமிலை வீடுமிலை பார்க்கலிவை யாராயின் 

ம 

சிந்தனையு மில்லாச தே,” 

திநக்கத்திரிசிய விவேகம், 

*அறம்பொரு எின்பம்வீ டாயவோர் நான்கின் 
றிறந்தெரி5 இங் சொன்றாச்டச் டை--சறக்கென்ன 
வாடாது நிற்றற் சருநெறியெல் லாமுறையிந் ' 
கோடா சளிப்போன குரு.” 

கூறியலாற்றாற் காண்க, 

CTS dy 

என்றம் 

சீவன்ழத்தர்களது பேதங்க வினையவெள்பது, 

இவ்லிதமாகய சுகானுபவிகளின் பேதங்க ளெொங்கன 
மெனின், தேகோகானுபவமான.து உருக்கொண்டு வெளிப் 
பட்டு வளரும் வளர்ச்சியில் சசு,2்.துவம் குமாரத்துவம் எவ் 
வனத்துவம் வயோதிகத்.துவமாபயு இச்சதூர்விநப் பரு 
பேதங்களாக முதிர்ந்து ஈற்றில் காக்காடுக் டெனானெறது



$76 அகம்புற் ஆராய்ச்சி விளக்கம்? 
  

போல், சமாதிக்கண் உதயமான இச்சிவோகானுபவமும் 
இத நானென விளங்கியஅமுதல் சதுர்விதப் பருவ பேதல் 
களையு முத்திருத்தலா மென்க, எங்கன மெனின், பிரடிகிஜ்: 
தெனவும், பிரமவர னெனவும், பிரம்வரிய னெனவும், பிரம 
வரிட்டனெனவும் ௪துர்வித ஞானாப்பியாரகளா மென்க, 
இவ்வப்பியாசகளது துற்பிரகாச இலட்யோர்த்தானுபவமா 
னது, 1-வது--பிரமவித்துக்களுக்கு நாசன அ.துபவமும், 
2-வ.த--பிரமவரர்களுக்குச் சற்று நீடித்த அனுபவமும், 
8-வது--பிரமவரியர்களுக்கு முன்னையதினும் சற்று நீடித்த 
அனுபவமும், 4-வது--பிரமவரிட்டர்களுக்குப் பலஜனனப் 
பழக்கானுபவமுமா மென்க, 

இவ்வனுபவ களர்ச்சியின் பேதங்களாவன:--ழே. பிரம 
வித்துக்களது நர தனானுபவம், டே. தேகோகாலுபவத்தி 
அள்ள சசத்தன்மை போன்றது, ழே.பிரமவசர்களது pp 
நீடித்த ௮னுபவம், பே. ே தகோகானுபவத்திலுள்ள குமா 
ரீத்தன்மை போன்ற து, ழை. பிரமவரியர்களஅ மிக்க நீடித்த 
அனுபவம், ழே. தேகோசானுபவத்திலுள்ள எவ்வனத்தன் 
மைபோன்றது. ழே. பிரமவரிட்டர்களது பலஜனனப் பழக்க 
அனுபவம், ழே. தேகோகானுபவத் திறனுள்ள வயோதிகத் 
தன்மை போன்றகென்சு. ௮ர்கால்வாது அரிய தற்பிரகா 
சானுபவத்தில் சசு,த்தன்மை முகலியனவாயெ இத்தேகேர 
கப் பிசபஞ்சானுபவம் எ.ங்நன மிருக்கின் றதெனின், 

1-வது, நூ.தனானுபவத்தில் நனவு நினைவு கனவு சுழூத்தி 
யென்னும் நான்கனுள் ஈனவாகிய சாக்கிராவத்தையாசவும், 

2-வது, சற்று நீடித்த அனுபவத்தில் ழூ. சீனவாயெ' 
சாக்கராங்த்தையை விடாது அகத்துள் நிகழும் நினைவா 
வத்தையாகவும்,
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3வது, மிக்க நீடித்த அனு வத்தில் தசேக்தரியங் 
san குன்றி நிகழும் சொப்பனாவத்தையாகவும், 

1-வது, பலஜனனானுபவத்தில் மே. ஈனவு நினைவு 
கனவு என்னும் மூன்றும் குன்றிய சுழுத்தி பவத்தையாகவு 
மிருக்கின்றதாமென்க, இங்கன மிருக்கும் நால்வர்களுக்கும் 
தீற்பிரகாச ஈுகானுபவவீடு ஒன்றாயினும் பிரமவித்.ஐக்களு& 
குப் பிரவிருத்தி சாச்சரொனுபவமா யிருப்பதால் இத்தேதேகோ 
கானுபவத் தாக்கிருக்கினும் இஃது தாங்குந்தோறும் தமது 
பூதியை ராடி நாடி இத்தாக்குதலைத் தணித்துக்கொண்டு 
வருகின்றது அவர்களுக் கியல்பெனப்படும், ஏனைய வ.ரன் வரி 
யா னென்பவர்கள் விடாவனுபூதி யடையவராகலின் இத்தே 
கோகத் சாக்கானது னைவாவத்தைப் போலும் சனவாவத் 
தைப்போலும் ஜாலமாக இருப்பதால் அவர்கள் இத்தாக்கன் 
காரணமாகத் தமத நிலையை நாடாது இயல்பாச நாடும் சாட் 
டத்திலேயே நின்று தேகோகப் பிராரத்துவத்தை அனுப 
விச்துக் கழித் துக்கொண்டு வருவது அவர்களுக்கு இயல் 
பெனப்படும், ஏனைய வரிட்ட நிலையுடையவர்கள், தேசோகப் 
ப்ராரத் துவத்தை ழை. பிரமவித்துக்களைப்போல் புத்திபூர்வக 
மாகவும், வான் வரியானென்பவர்களைப்போல் அபுத்தி பூர்வக 
மாகவு மனு வித்துக் கழிக்காமலே கழித்து வருகன்றது 

- அவர்களுக் கியல்பெனப் படுமென்க, 

இங்களமிருக்க, வரிட்டர்களைப்போல் பிரமகித்துக்கள் 
முதலிய மூவர்களும் தேகோகத்தில் ழே. சுமுத்தியானுபவ 
மடை யவிலலையென் ஜெண்ணிச் சாமானியர்களென்று ௮வ 
மதித்தல் என்னகொடுமை யெனப்படும் ? அசலின் 

கைவல்லிய நவநீதம். 

(பொறுமையாற் பிராரச் துலதீசைப் 
பு௫க்.குமாட் செய்க சன்ம
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முதுமையிழ் ரொடர்க்தி டாமன் 
மாண்பபோம் வழியே சென்னி p 

சிறியவ நிகழ்ந்து ஞானி 
செய்சபா வததைக் கொள்வ 

சறிபவ ரறிந் து பூத் 
தீறிமெலா.ம் பறிச்துண் பாரே," 

எனச் கூறியிருச்சின்றது. 

இ௫்ஙனமாகய சீவன்றாச்தி முதிர்ச்சியே விதேகமுத்தி 
யாகலின், இவ்விதேகமுத்தி யென்னும் விட்டின்பத்தை 
விளக்குவான் வேண்டி வேதமாதா காண்டத் திரயமாக 95 
Sarna, 
் இஃது நீட்டையேனப்படவது. 

— இந்நூலிற் கூறப்பட் டிருக்கும் ௮அகம்பொருளரே எட்ட 
வேண்டின் கல்விகேள்வி யென்னும படிப்பாராய்ச்சியில் முற் 
அம் செல்லாது ௮சமூக உழைப்பாராப்சசியில் முற்றம் 
செல்லவேண்டியசாமென்ஆ ௮வவகமுக உழைப்பாராய்ச்க 
யாவது--முன்னர் ஆதனக்கட்டி இருகரத்திலும் சின்முத் 
இரை கொண்டு தேகத்தைக் தறிபோல் கிறுத்தி, பின்னர் 
ஜம்பொறிகளாற் காணப்படுவனவாயே விடயங்களைக் சாரண 
காரியங்களால் கிஞ்சித்தும் பொருள்படாது BRL) pnp 
செய்து, அகன்பின்னர் ௮வ்விடயக்காட்கெளால் முன்ஞான 
நேறி.பிருக்க வாசனா விடயங்க எனைத்தையும் மேலெழும் 
ஊர்த்தருக திருட்டியினாற் கெடுத்து, இவ்வாசனையிறந்த முடி 
விற் ஜோன்றும் மழைப்பாகிய அந்தகாரத்தையும் கெத்து, 
அலையற்ற சமுத்திரத்தைப்போல் நிற்றலாமென்க, Qager 
மாகிய உழைப்பையும் இவ்வுழைப்பை விளக்கும் இ. கல்வி 
கேள்வியென்னும் படி.ப்பாராய்ச்சியையு மேலாது, ஆதனங் 
கட்டிச் பின்முத்திரையுல் கையிற்கொண்டு முத்திரை நெறி 
களிற் சிர்தையூன் றி யிருக்கன் தனது எதா£த்த பாலமின்
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றிக் கற்பிகபாவழ் உண்மைபோற் C spar நீடித்திருக்க 
ணும அஃது பின்னர் மறைந்து முன்போலவே தேகோச 

. மென்பது பலப்பட்டுவி$ம, அகலின், இந்.நூலை நன்கு ௮டக 
திப பரர்ப்பவரே சீவன்முத்தராவா ரென்பதற்குக் இஞ்ச த் 
அம் விருச்தமின் ரென்க, 

தமதாசிரியர் தமக்கீநீந கைம்மாறுக்கொந்த. 
கைம்மா ஈளித்தற்த வேறி றேன வியந்து துதித்தல், 

வேண்பா. 
இ%தானன் காக துணரு மே.ட.தபரி பாசெடா 
மன்னியமென் றொன்றின்றி யார்கதொளிர்தத்--தெகெறியி 
னன்னயமெற் கன்தளீத்த நக்குரவம் நெரிலனி 
லென்னகை.மமா நீவே னியான, 

இதுவு 5து. 
கைம்மா றளித்தற்குக் சசணேகா மொ.்பெட்கு 
மம்மாவீ சென்ன வதஇசயமோ-ஃவெம்மா 
உ்யைசஇடா சென்னினோ கெஙகு5ர மாகத் 
தியஙகு சல் பேற்பே தேர5.த. 

வாழ்த்து, 
எந்தைச2சி தாந்த னேய்க்த௪ா ணம்வாழி . 
௨௩சஜூன காதியரும் வள்ளுவருஞ்--ிதையின் றி. 
பொன்றுஞ் உ௪டசோப சோர்கால்வர் சங்கரரு 
மென்றுமற்றோே ரம்வாழி யே, 

அகம்புற அராய்ச்ச விளக்கம் 

முற்றிற்று, 
Pa வட 

தீநச்சிற்றம்பலம்,
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