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பொதுப்பாயிரம். 

  

பாயிர மென்னன் முகவுரை யாகும். 

(௫-ள்.) பாயிர மெனப்படுவது பாயிரத் இ னிலக்சணங் 

களை முன்னுணர்ந்தா லன்றி நாவி;பற்றலும், அதனைத் தக்கோ 

ரேற்றலுங் கூடாமையின், அதுபற்றி நூன்முகத் துரைப்பது. 
இதனான் முகவுரையெனப்பட்டதாம்---ஏ-று. 

எல்லா நூ ற்குமாதலின் மூகவுரை யென்றார். (க) 

அதுதான் 

பொதுச்சிறப் பென்னப் பெயரிரு பாற்றே, 

(௫இ-ள்.) அப்பாயிரமானது பொதுப்பாயிர மெனவும், 

சிறப்புப்பாயிர மெனவும் பெயர் பெற்று இரு பாகுபாடைய 

தாய் நிற்கும். எ-று, 
அதுதான் என்பது கூன்பற்றி வந்தது. (௨) 

உலகுயிர் நிலையு முணர்த்துர் திறனுங்: 
கேட்குர் திறனு மிவற்றெதிர் இறனும் 
நிற்குர் திறனு மைந்தெனல் பொதுவே. 

(௫இ-ள்.) பொதுப்பாயிர மென்பது உலகினிலையும், உயிர 
னிலையும், இவற்றை யையக்இரிபற வுணர்த்துர் இிறனும்,கேட்டு 

ச் கொள்ளுர் இறனும், இவற்றிர்கு மாறாக வுணர்த்சல் கேட் 
டல் இறனும், இவ்விருஇறத்இனரும் நிற்கும் நிலைத் இறனும் 
ஆய விவ்வைந்சையு முணர்த்தற்பாலது--எ-று, 

இணி வகையாக்கலால் இது தொகையென வுணர்க. (௩)



௧௦ வேதார்தவிலக்கணம் ட 

உலகுயிர் நிலையை யுணர்த்துங் காலைச் a 
இழமை யிருவகைச் தாக வியலும் * 
என்ப ரிவ்விரு நிலைகடந் தோரே... 

(இ-ள்.) உலடனிலை யினையதெனவும், உயிர்நிலை யினைய 

செனவும் உணர்த்து மிடத்து, அவை இருவகைக் இழமையாக 

நடக்குமெனக் கூறுவர் இவ்விருவகை நிலையினையுங் கடந்த 

சத்துச்கள்--௪-று., (௪) 

பகுதி விகுதி யிடைநிலை தழீஇக் 

இழெமைகான் கெனவுங் எத்தினர் புலவர், 

(இ-ன்.) கிழமையொடு பருதி விகுதி இடை நிலையைச் 

தழுவி உலகுயிர் கடப்பதால், கான்செனவுயங் கூறுகிற்பர் மெய் 

யுணர்ச்சியினை புடையோர்-- எ-று, 

இக்கான்கங்கத்தது உலகுயிர்நிலை யெனக் கூறுவாரு 

மூளர். இதுவும் பொருள்பற்றியே யென்க, (௫) 

கிழமை யென்ன லுரிமைப் பொருளது, 

(௫-ன்.) சழமை யென்பது சுதந்தரப் பொருளாய் நிற். 
பது எ-று. (௬). 

தன்னொடு பிறிதெனல் சிழமை யிருவகை. 

(௫-ள்.) மேல் கிழமை யிருவகையென்றார்; அது தற்ழெ: 
மையும், பிறிதின் கழமையு மெனப்பவெதாம்-..ஏ.று, 

தற்கிழமையைச் தன்ன டென்றார். (௪) 

தற்கிழ மைச்சனை குணக்தொழி லென்ப, 

(இ-ள்.) சற்திழமையென்பது சனை குணக் தொழிலாச 

கிற்பதென் நறிஞர் கூறுவர் ஏறு, (௮)



முறையியல், ௮௯ 

பெயர்வினை முதலோ டுயிர்மெய் விண்மபோன்ம் 

முதற்பரம் பொருளே மாயை யென்னல். 

(இ-ள்.) மூதற்பரம் பொருளே மாயையெனப்படுவது 

'பெயரும் எழுவாயும்போலவும், உயிர்மெய்போலவும், ஆகாயம் 

'போலவு மிருக்கும். உயிர்மெய் என்றது கிர்விகாரமாய் நின்ற 

மெய்யெழுத்து உயிரெழுத்தின் புணர்ப்பால் கோட, கால், 
மேல் விலங்கு, £€ழ்விலங்கு முசலியனபெற்று விகாரித்ததெனற் 

கும், விண்ணென்றது நிர்விகாரமாய் நின்ற சுத்த வாகாயம் 

ஏனைய நான்கு பூதங்களாகப் பரிணமித்ததெனர்குமென்க.(௩) 

அதிவறி யாமை யகலா ரெவரும் 
ஆதலிற் தத்தமிற் காண்ட லாகும் 

கடபட முகத்தா லென்மனார் புலவர், 

(இ-ள்.) பரம் மாயை என்பவந்றினிலையை இன்னும் விள 

ங்க அறியவேண்டின், அறிவறியாமையினின் றகன்றார் எவரும் 
எங்கணும் இலராதவின், கடபடமென்னும் உதா. ரணமுகத்தால் 

எவருச் தத்தமிடத்திற் காணக்கடுமென்று அறிஞர் கூறுவர். 

அதிவறியாமை யென்னல் அறிவே அறியாமையாய் நிற் 

லை. பஞ்சபூதாம்ச சையோகத்தையன்றி ஓர் முதலாகவுஞ் சுய 

ம்பாசவும் உடவிருப்பதாகக் காண்டல் அறிவேனும் பொருளைப் 
பொருளென்றறியாததால் அறியாமை யெனப்படும், உடலைப் 
பஞ்சபூதாம்ச சையோகமாகக் காண்டல் அறிவு. ஆதலின் அறி 

வே அறியாமை யெனப்பட்டது. யாதுபோலெனின், மண்ணை 
யன்றிக் கடமும், நூலையன்றிப் படமும் இல்லாசவாறுபோ 
லென்க, எந்த வறிவு சுயம்பல்லாத வுடலைச் சுயம்பென்றுணரப் 

போந்ததோ அந்த அறிவே சுயம்பன்றென வுணர்சலின், அறி



௨௦ வேதார்த விலக்கணம் 

வே யதிவாமையென்றாம். பொருளல்லவற்றைப் பொருளென் 
றுணர்தலும், பொருளைப் பொருசென் நுணர்தலும் அறிவொ 

ன்றே. ஆயினும் அன்மை உண்மையாகுமா? உண்மை அன்மை 

யாகுமா? ஆகாததால் இரண்டெனல் வேண்டும். உணர்தல் இரு 

வகையும் புடைபெயர்ச்சியாதலின் இவை வினைமுதலாகா. அறி 

, வையன்றி யிஃ்விருபுடை பெயர்ச்சிபு மெழற் டெமின்றே, ஆத 

லின் இரண்டெனல் பொருந்தா தென்க, அன்மையை உண் 
மையெனச்கோடல் பிரவிர்த்தியெனவும், அன்மையை அன் 
'மையெனக்கோடல் கிவிர்த்தியெனவும் பெயர் பெறும், பெருகு 

மாதலிற் சுருக்ரைத்தாம். (2) 

அ௮திவி யாமை யனேக வடுக்கே 

Cro git மு மென்மனார் புலவர். 

(இ-ள்.) ஊர்த்தமுகமாகவும், அதோழுூக மாசவும் நின் 

அள்ள அறிவறியாமை யடுக்குப் பேதங்கள் எண்ணலளவையித் 

புசாவெனச் சத்துக்கள் கூறுவர்--ஏ.று, : 

சேகஞ் சுயம்பெனவுணர்தலும் அறிவே, ௮ஸ் தி மாமிசா இ 
யன்றி யின்றென வுணர்தலும் அறிவே. அறிவால் ஒன்ளுயினும் 

உணர்சலிற் பேத மிருப்பதுபத்றிப் புடை பெயர்ச்சியையே 
வினைமுதலாகக்கொண்டு வழங்குவர்; அங்ஙனம் வழங்குதலால், 
அறிவுக்கே அறிவறியாமையெனக் காரணக்குறி வர்தசென்க. 
தேகங் கற்பிதமெனக்சண்ட இவ்வவசர அறிவுக்குத் தேகம் 
எதார்த்தமெனசக் கண்ட அவ்வவசரவறிவு அறியாமையெனவும், 
அவ்வறிவுக்கு இவ்வறிவுஅறிவெனவும் வருமாறுபோன்றுஅஸ் இ 
மாமிசா திசளே உண்மை யெனின், இவை ஐம்பூதமன்றிக் சண் 
ஓலம் என்னுமிடத் இல் இவ்வவசர அறிவுக்கு அவ்வவசர அறிவு ,



(pen றயியல், ௨௪ 

,அறியாமையாயிற்று, இருமூகத்தும் அளவுகடந்து சேறவின் இங் 

wert கூறினாரென்சு. அன்றெனமுடி.வதூ <2) Slusn dora’; OLocer 

நேடிவது அறிவு. எனவே பூர்வபட்சம் அறியாமை, சத்தாந்தபட் 

சம் அறிவு என்றாயிற்று, ஆகவே, ஆமென்பது எல்லாம் அன் 

றெனச் சேறலால் மூடிவின்று, இங்ஙனம் மூடிவின்றாதலே 

ஆமென லன்றி வேறின்மையின், *மோன மென்பது ஞான 

வரம்”பென்றார்; இஃது அனுபூ தி முடிபென விளங்கிற்று, விள 

ங்கவே ஏனைய மோனமெல்லாம் பூர்வபட்சமாதற்கு இடம் 

பெறுமாறு காட்டியதென்க. இக்கிலைசளை எளிதிலெட்டலரிது. 

மூன்பி னிலக்கண மைந்து மைத்துஞ் 

சுத்த மசுத்த மென்மனார் புலவர், 

'(இ-ள்.) முன்னதாகச் கூறப்படுஞ் சத்தா இ ஐந்தும், பின் 
தாகக் கூறப்படும் ௮சத்தா இ ஐந்துமாகெய இலக்கணங்களைச் 
சத்தமெனவும், அசுச்சமெனவும் முறை?” "அறிஞர் கூறுவர்-- 

எ-று... 

பிரமம் ௮அஇஷ்டான மாதவிற் சச மெனவும், மாயை 

ஆரோபமாதலவின் அசச்தமெனவும் கூ.றினமை சாண்க, (௬) 

சுத்தமென் பானே னசுத்தம் பற்றி. 

(௫-ள்.) பிரமத்தைச் சுத்தமெனக் கூறுவது ஏவ ற்நிற்கும் 

மாயை என்பது அசுத்தமாய் இருப்பதுபற்றி--ஏ-று, 

மூம்மலம், முக்குற்றம், விவர்த்தமா இகளாய் நிற்கும் வடிவ 
மே மாயையெனப்பதெவின் ௮சுத்தமெனவும், இங்ஙனம் எல் 

லாம் ஆகாது, என்றும் ஒருதகைத்தாய் விளங்கும் வியாபக விள 
க்சமே பிரமமெனப்படுதலிற் சுத்தமெனவும்வர்தனவென்க,(௪)



௨௨ வேதாந்த விலக்சணம் 

சுத்கூமிருவகை யசுத்த மிருவகை 
மருளு மிருவகை தெருளு மிருவசை 

யாகக் காண்ட லெவர்க்கு மென்ப, 

(௫இ-ள்.) யாவரும் தாம் களங்க ரூதமாயின் பிரமமும் 

gamer காணப்படும்; இதுபோலவே தாம் அசுத்தம், மருள்,. 

தெருளாய் நிற்கின் அங்ஙனம் அங்கனமாகப் பிரமழமுங் காணப் 

படும்; ஆதலின் ஒவ்வொன்றும் இரண்டி.ரண்டாம் எனப்பட்டன. 

இங்களமாதல் யாவர்க்குமெனச் சத்.துக்கள் கூறுவர்--எ.று, 

தான் எங்கனம் எங்கனமோ அங்ஙனம் அங்ஙனம் பிரமங் 
காணப்படுமென்பது கருத்து. எனவே தமது குற்றம்; தமது சத் 

தீம், தமது மருள், தமது தெருள்: அயல்போல் எ.திறில் காணப் 

படவெதேயன்றி அங்குளதாக மயங்கற்க வென்பது பெற்றாம். 
- தான் இங்கனமெல்லாம் ஆகாது தன்னைக் காக்க, (௮) 

அபேத காரண காரிய மாகவும் 

பிம்பப் பிரதி பிம்ப மாகவும் 

௮விகார விகார மாகவுல் குணகுணி 

யாகவு மம்சாம்௪ மாகவு மேயிம் 

முறையே சென்று முடியு மென்ப, 

(இ-ள்.) பிரமமும் மாயையும் அபேதமாகக் சாரணகாரிய 
மாகவும், பிம்பப் பிர இபிம்பமாகவும், ௮விகார விகாரமாசவும், 
குணகுணியாகவும், அம்சாம்கெமாகவும் இம்முறையே இடை 
யில் வழுவாது சென்று முடிபுமென்று அறிஞர் கூறுவர்--௪-று., 

மட்கடம், நாற்படம் என்பன சாரண காரியம், வான சர் 
இரன் சலசக்திரன்போல்வன பிம்பப்பிர இபிம்பம், பால்தயிர்,
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. அறிசிரொய் இவைபோல்வன அவிகாரவிகாரம், கருங்கு திரை, 
செந்தாமரை இவைபோல்வன. குணகுணி, நீர்க்குமிறு் நீர்த் 

தரங்கம் இவைபோல்வன அம்சாம்சிகம். பிரமத் இற்கும் மாயை 
க்கும் அபேதஞ்சா இத்தலிற் பேதவாதங்கூருதொழிந்தனம். ௪௪ 

Gaur மாயையன்றி எங்ஙனமில்லையோ, அதுபோல இம் 
மாயையும் பிரமத்தையன்றி இன்றென்பது நியாயஞ் சோதனை 

க்கியைசலின் அபேதமே-எமதுகருத்து, பேதவாதங் கூறப்படுவ 

தெல்லாஞ் சோபா இகத்இிற்கேயன்றி நிருபா இதத்.இிற் கன்று, 
அதலின் வி9த்தாம். இது சன்மகாண்டி. பத் இகாண்டிகட் குரி 

யது, இர்நாலோ ஞானகாண்டிக் குரியது. 8 (௯) 

சுத்த மூர்த்த மசுத்த மகதோமுகம் 

வழியிது வன்ஜி வழிவே நிலையே. 

(௫-ள்.) கத்தம் அந்தர்முகத் இந்கும், அசுத்தம் பகிர்முகத் 
இற்கும் ஏற்ற மார்ச்சமாம், இங்கனமன்றிச் சுத்தத் இற்கும் 
அசுத்தத் திற்கும் மார்க்சம் வேறில்லைபாம்---ஏ.று. 

- அந்தர்முகம் துக்க நிவிர்த்தி தடையற்ற ஆனந்தத்திற்கே 

யியைதலின் சுத்தமெனவும், பகிர்மூகம் அல்லலுக்கே யிடமாய் 
கிற்றவின் ௮சுச்தமெனவும் பொருந்துமென்ச, இதன் உண்மை 

யினை *அல்லலறுத்தானந்தமாக்கெதே”” என்பதனாற் சாண்ச, () 

"ஊர்த்த முத்தி யதோமுகம் பந்தம், 

(இ-ள்.) அர்தர்முகமென்பது முத்தியும், பகிர்முகமென் 

பது பந்தமு மெனப்படும்---ஏஃறு, 

ஊர்த்தமுகம் மேல், அதோமுகம் ழ் எனவே அதோமுகம் 

தலை ழோதல், ஊர்த்தமுகம் நிதானமாதல் ஏன்ப்பட்டன. (௧௧)



௨௪ வேதாந்த விலக்கணம் 

தகி யென்ன் லறிவறி யாமை 
- அகன்ற நிலையென லப்பாற் பந்த 

மென்ன லவையக லாநிலை யென்னல். 

(௫-ள்.) முத்தியென்பது ஞானாஞ்ஞானத் தொடர்பகன் த 

நிலையெனப்பவெ.த, பின்னர்ப் பந்தமென்பது Iss GIES 
ஞானத் தொடர்பகலாத நிலையெனப்படுவது---ஏ-று. 

அவை அகறல் முத்தி, அகலாமை பந்தம். (௧௨) 

அறிவறி யாமை யாழங் காண்ட 

லெத்திறத் தோர்க்கு மிகவரி தெளிதாச் 
செப்புவர் காரண காரிய மறியார். 

(௫-ள்.) அறியாமையின் அழத்சைச் காணுதல் மதத்தர் 
SHG தத்தமக்குரிய தேவதைகளாலுஞ் எஈற்றுங்கூடாது; ஆயின் 

எவரும் எளிதாகக்கூறுவது என்னையோ? அவற்றின் காரண 
காரியம் இனையது என் நறியார் ஆதலின்---௪-று. 

அவற்றின் காரிய பேதவடுக்குகளைக் காணாது அவற்றுள் தம 
க்குப் புல்லறிவால் எட்டின இரண்டொன்றையுங் சாரியமென 
அறியாது காரணமெனின் அகுமா? ஆகாதே, ஆதலின் மிக அறி 
தென்றாம். ஏனெனின், காரியம் காரணம்போற் காண்டலி 
னென்க, (௧௩) 

அணுமகத் டஇுதங்சே யாழம ததியின் 

ஆழமோ தனையலா தில்லை யென்ப. 

(௫-ள்.) அதிவநியாமையின் ஆழ்த்தைமேல்€ழ் ஒருதகைய 
தாச ஐயமறச் காணின், அணுமக்த் தென்னுங் கற்பிதம் எங்ங
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னம் உளதாம் ? ஆயின், அழமெனப்பெதோ எங்குச் தன்னைத் 
தவிர இல்லவே யில்லையெனச் சத்.தக்கள் கூறுவர் எடி 

யாதும் விசாரிக்குங்கால் தன்னைத்சவிர அணுமகத்தாதற் 

இடனின்று. அவற்றை அயலாசக்காணின் -எங்கானம் முடிவு 
பெறும்? பெறாதவிடத்து உபசாந்தி யின்றாம். (௧௪) 

டழ்ர்வித் தாந்த வடுக்கு கெறியால் 
வலித்திமுக் துப்போய் மாரா வாழக் 
தெரிக்கவல் லவனாற் றஹேர்தலே ஞானம், 

(௫-ள்.) ஒன்றேயன்றிப் பலவடுக்காகச்சேறலின் ௮ர்நெறி 

த்தாய்ப் பூர்வபட்ச சித்தாந்தங் காரணமாகத் தன்னை விடாது 

கருணையால் வலித்திழுத்து இடையில்தங்காதுமுடிவிற்சென்று, 
என்றும். ஒருதகைத்தாய் கின்றுள்ள் சானாரின்ற அழச்தைத் 

தெரிவிச்ச வல்லவன் யாவனோ, அவனால் தன்னைத் தானாகத் 
தெளிந்து கொள்ளுதலே ஞானமெனப்படும்-- ஏறு, 

இங்கனம் அல்லாதவை மெல்லாம் போலி ஞானமெனச் 

_ குறித்தற் சென்க. (௧௫) 

ஞான மெனலை ஈவின்்ிடுங் காலை 

யயலை யதிவ தன்றென மொழிப 

் அபர ஞான மாதலி னானே. 

(௫-ள்.) ஞான மெனப்பவெது யாதோவென ஐய மெழா 

வண்ணம் அதனைச் சொல்லுமிடத்துத் தனக்கு அயலாயவற்றை 

அதியும் இறத்தது இரிகால ஞானமேனும் ௮ஃது அன்றெனச் 

சத்துக்சள் கூறுவர்; அஃது அபரஞானமாத்வின்--எ-று. (௧௯)
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எப்பொருள் யாதோ நியல்பிற் ரூயினு 

ப்பொரு ஞூண்மை யதிவது ஞானம். 

(இ-னள்.) எந்தெர்தப்பொருளின் உண்மைவடிவம் யாது 
யாதெனக் களைந்துசென்று காரணகாநிய வகைகள் இறந்தது 
யாதோ, அதனைச்சகண்டு அதுவாய் நிற்பது ஞானமெனத் தக்ச 

தாம்--- எ-று. 

, இதுவும் தன்னில் முடியுமென்க; எந்த அறிவு விசாரிக்கப் 

புச்சதோ, அதுவாக அனைத்தும் முடி.தல்பற்றி. (௧௪) 

உண்மையல் லவற்றை யுண்மையென் றோர்வதும் 

உண்மையை யுண்மையா யோர்வது மதிவே. . 

(௫-ள்.) கற்பிதத்தை மெய்யென்றுணர்வதும், மெய்யை 

மெய்யென்றுணர்வதும் அறிவேயாம்---எ-று. 

தானல்லதைத் தானென்றுணர்வது உடலை; தன்னை த் தானா 

யுணர்வதறிவை. கற்பனை யெளிது, உண்மையோ அரிது, (௧௮) 

உணர்வ தெவ்வணங் காண்ட லியல்பே 

என்று மெங்கணு மென்திச னோரே, 

(இ-ள்.) அறியும் வண்ணம் எவ்வெவ்வண்ணமோ, அவ் 

வவ்வண்ணம் எ இிராகக்காண்டல் எங்கும் எக்காலத்தும் இயல் 

பேயாம்---எ-று, ் 

மலையாகக்காணில் மலையாகவும், கற்களின் சையோகப் 
பொருளெனக்காணிற் சையோகப் பொருளாகவுங் காண்டல் 
தானேயாதலின் இங்ஙனங் கூறியதென்க. எனவே, உண்மை 
யாகவும் அன்மைய்கவுக் தோற்றலும் உணர்தலும் இவ்விரு
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வகசையாகவுணரும் புடைபெயர்ச்சியும இவற்றிற்கு வினைமுத 

லாயுள்ள தானென்பதன்றி இன்றெனப் பெற்றாம். . பவே, 

தானுளதாயின், இவ்விருபுடை பெயர்ச்சபும், இப்புடைபெயர் 

ச்சிபுளதாயின் இவ்விருவகைச் தோற்றமும் விளையு மெனச் 

சாட்டியவென்க. (௧௯) : 

இங்கனம் வேண்டா தொருபொரு ளூரைக்கி 

களிங்கன மியையா திருக்கக் கண்டிலம், 

(௫-ள்.) இவ்வாறு: கூறிவந்த நிலைகளை வேண்டாது. ஒரு 

பொருளிருச்சத் தெரிவிப்பை யாயின், அதுவும் இக்கிலைகட் 

கியையா இருக்க எங்குங் கண்டிலம்--எ-று, 

இங்ஙனங் : கூறிவந்த நிலைகட்டெைந்தது யாதும் மாறா 

தென்பது, (20) 

அல்ல வென்றிங் கெதிர்மறுத் அரைக்கின் 
அவரை யகல னணாண மில்லை. 

(இு-னள்.) ஒன்றந் தோன்றாததால் தெளிர்தாற்போல் 

இவை யாவுஞ் சரியல்லவென்று மூடத்தால் ஒருவர் மறுத்துரை 

ப்பராயின், அவ்ரை விட்டசலல் அவருக்கு இதுபோல் காணம் 

ஒன்றும் இல்லை. ஏஃறு. 

_ நாணம் தோன்றுமாறு அகலவேண்டுமென்பது. 

உரைப்பார் மிசைத்தே யுறுபிழை யனைத்தும் 

உணராக் குற்றத் தென்மனார் புலவர். 

(இ-ள்.) பொருத்தமில்லா விடத்து எய்தும் பிழையனைத் 

தும் அங்ஙனம் உரைப்பார்மேற்றே; தாம் தெெஸியாக் குற்றத்தா 

லென்று அறிஞர் சொல்லுவர்--௭-று,
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சச்தொனந்தமாகவேனும், அநிர்த சட துக்கமாகவேனும் 

தான்ணசாலலும் இலக்கணம் இலக்கிய மியையாவிடத்து என் 

பயனென்பார் இங்ஙனங் கூறியதென்ச. பொருத்தம் வேண்டு 

மென்பது. (22) 

பொய்யை மெய்யாக் கொள்வ போலும் 

மெய்யை மெய்யாக் கொளலெனும் பாவம், 

(௫-ள்.) தனச்கெனச் சுயம்பு ஒன்றிலாது மெய்$பால் 

தோற்றும் உலகைச் சத்தியப் பொருளென்று ஏற்பதற்கொச் 

கும்; இங்கனமாய உலூற்கு நிமித்தகாரணனுளன் இவனே 

மெய்யெனக் கொள்வோம் என்னும் பாவனை --ஏ-று, 

காரியங்கண்டு காரணம் உண்டெனல் அனுமானம். இது 

மெய்யே, வெண்மாச புகைபோல் மலையில் எழுந்தால் பர்வதம் 

அக்னெபுடைத்து என்னலாமா ? இஃ்தென்ன விவேகம்? காரா 

ட்டை வெள்ளாடெனல்போலும். (௨௩) 

பொய்மெய் மெய்பொய் யாகத் தோற்றலு 

மூணர்தலு மியல்பென் றெண்ணினு மிரண்டே. 

ஒன்றுபட லின்றே லுய்வ தெங்கனம்,- ்் 

(இ-ள்.) பொய் மெய்யாகவும், மெய் பொய்யாகவும் 
தோற்றுதலும், அதனை அங்ஙனமங்ஙவனமாக உணர்தலும் போச் 
கற்கு வலியின்றி இவை ௬பாவமென்று எண்ணினும் எண்ணா 

விடினும் இ;ண்9 பாகுபாடே, இஃது என்றும் ஒன்றுபவெ 
இன்று, இன்றேற் பவத்தொடர்பறுவது எங்ஙனம்? இஃதும் 

இன்றேல் என்றும் ஒருதன்மைத்தாய் கின்றுய்வது எங்ஙனம்?-- ' 
எ-று, 6
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எவ்வுயிர்க்கும் பிறவிதோறந் சேகந் சேயொகவும், தேகி 

'தேகமாகவுக் தோற்றலும், இதனை யியல்பென் நுனிர்தலும் 
இயல்பாயின், இரண்டறகின்று ௨ உய்வது எங்கனம் ? இன்றென் 

பதே கருத்து. (௨௪) 
கொள்ளினுமெய்மெய் பொய்பொய் யாகும். 

(ஓ - ள்.) ௮ங்கனம் இயல்பெனக்சொள்ளினும் மெய் 
மெய்யே, பொய். பொய்யே; இதற்கு என்றும் இடையூறின்று 

—a- 2, 

சொள்ளினும் என்ற உம்மையாற் கொள்ளாவிடினுமென 
ப்பெற்றாம்.  : (௨௫) 

மெய்பொய் யிரண்டெனிற் சத்திரண் டாகும் 

மெய்பொய் யொன்றெனி னசத்த தாகும். 

(இ-ள்.) தேர தேகம் இரண்டெனல் இரண்டுஞ் சத்தாம். 

ஒன்றெனில் சேகத்தைப்போல் தேூயும் தரம்வாவதாக் HFS 

காம்--௪ - று, 

வஸ்து இரண்டேல், தேசமுர் தேஏயைப்போல் மெய்ப் 

'பொருளாசக் சணக்கில் ஒன்றென வருதலாற் கூடாது, ஓன் 

றெனின் தேயும் தேகம்போலச் தானே பொய்ப்பொருளாத 
லாற் கூடாது. (௨௬) 

மெய்யைப் பொய்யெனின் மெய்யன் தி யெங்கே 

மெய்யே பொய்யெனின் பொய்யான் மழறைப்பென் 
பொய்யே மெய்யெனின் மெய்யே தேறலென் 

பொய்யிலை யென்னிற் ரோற்றக் கணக்சென் 

பொய்யாப் போவதென் சோ தனை முடிவில்,
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(டு ஸ்.) பழுதையைப் பாம்பென்றாற்போல மெய்யைப் 
யி ன், பழுதை யன்றிப் பாம்பெங்கே? பழுதையே 

பாம்பெனின், பாம்பு பிராந்தி மேலிட்டார் ற் பழுதை மறை. 

வானேன்? மறைவதாற் பாம்பே முன்னர்ப் பழுதையாகத் தோ 

ற்திற்றெனின், விசாரிக்குங்காற் பழுதையே தேறுவதென்னை? 
அப்போது பாம்பில்லையென்னின், முன்னர்த் தோற்றுவா 
னேன்? தோற்றமே பொருளெனசக் கொள்ளின், போதனை 

முடிவிற் பாம்பெனல் பிரார் தரூபமேயன்றி மெய்யல்லவெனப் 
போவதென்னை ?₹....௭-று. 

பிரமம் மாயையென்பதை உவமேயமாக்குக. (௨௪) 

பொய்யன் தி யெங்கே தனுவாதி கான்குந் 
தனுவாதி யின்றேற் சுகமே அயிர்க்குச் 
சுகம்பற்தி யன்றோ பல௫ர்த் இயங்கள் 
அகலக் கண்டில மனுதின மெங்கணும் 

உள்ளதன் ரயி னித்தனை வரலென் 

பொய்யெனப் படா தஇழுக்கிதி லென்னை. 

(இ-ள்) பொய்யாகயெ மாயையை யன்றித் தனுகரண 
யுவனபோகங்கள் இருப்பதற்கு ஏது எங்கேயிருப்பது ? மாயா 

் காரியமாதலின் இக்கான்குர் தோத்றமன்றிச் சுயம்பாக இன் 
றெனின், இன்றேல் இவற்றால் உயிர்களுக்குச் சுகமுறுவதென் 
_னை ? சுகம்பற்றியன்றோ உயிர்கள் பல இர்த்தியங்கள் புரிந்து 
கொண்டிருக்சன்றன? இவவனுபவம் நீங்க என்றும் எங்குங் 
கண்டிலம். மாயை உண்மையல்லாததாயின், இத்தனை காரியங் 
கள் வருதற்கு ஏத என்னை ? ஆசலின் மாயையென்பது பொய்
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ப்பொருளெனப்படாது. இப்போது சொல்லிக்கொண்டு வந்த 
இவ்வர்த்தத் தில் யாது பிழையுளது?--எ-று, ~~ <xars/) 

உள்ள தாயி னிலையல வென்னக் 
இடம்பெறற் கெவையுஞ் சோதனை ஞாயத் 

தேதெவன் கொல்லோ வுணரா திசைத்தென். 

இ-ள்.) மாயையென்பது உள்ளபொருளாயின் சோதனை 

ஞாயமுகத்தால் தூலா தி சுபாவம் ஈறுய அனைத்தும் அல்லவல்ல 

எனவும், இல்லையில்லையெனவும் நிய இகளைதற்கு: உடன்படத் 

- இடமுறுவதற்கு ஏது என்னையோ? இதனை உற்றுணராது சில 
அருஞ்சொல்லாலிசைத்தும் என்சா இத்தது 1--எ-று, 

இன்மையை உண்மையாக்கற்கு உறுதி யாது காட்டினும் 

பயனென்! (௨௧) 

விவகரித் தற்கிடம் பெறலெவ னிலையெனிற் 

பாரமார்த் திகத்தி லெங்கே யுளதெனிற் 
காரிய நோக்கிற் காண்பதெ னனைத்தும் 

_ காரண கோக்க லெங்கே யனைத்தும், 

(௫-ள்.)- மாயையென்பது இல்லையானால், யாவும் விவகறி 

த்தற்கு இடம்பெறுவானேன் ? உண்டெனின் பாரமார்த்இகத் 
இற் கண்டிலமே; அஃதென்னையோ ! இல்லையாயின், காரிய 
காட்டத்தில் மாயாகாரியங்கள் அனைத்தும் காணப்பவெ தென் 

னை ? அங்ஙனமாயின் காரணகாட்டத்தில் அனைத்தும் காணா 
'மற்போதற்கு ஏது என்னை 1--ஏ-று, 

இதில் நான்கு சங்சைசமாதானம் வந்தவாறுகாண்க, (௩ 0) 

ஒன் திலை.யாயிற் பலவுள வென்னே,
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(௫-ள்.), ஏனை etry Bu மாயையென்பது இல்லையாயின் 2 

மாய் விகற்பித்துள்ள .சக.8ேவ பரம் இருப்பதற்கு ஏது 

் என்சொலோ!_*-ற, (௩ Tr 

ஒன்றுள தாயிற் சூனிய மாவதென் ‘ 
ஜொடுக்கத் தெவர்க்குஞ் சொல்வா தத்தா 

லிங்கனஞ் சொல்லின் முடி.விலை யென்ப. 

(௫-ன்.) அவ்வொன்றாகிய மாயை உளதாயின் see ஒடுச் 

குத்தல் எவர்க்குஞ் சூனியமாக முடி.வதென்னை ? ஈசெல்லாஞ். 

'சொல்வாதமாய் முடி௫ன்றது. இவ்வாறு வா இத்துச்சொல்லின் ; 

, மூடிவுபெறாதெனச் சத்துக்கள் சொல்லுவர்... ஏறு. (௬௨): 

அரர்த்தம தென்னி லதனது கர்ரியஞ் 

.செகத்துள தென்னோ இத்தாந்த மன்றே, 

(௫-ள்) மாயை என்பது. அகர்த்தவடிவாம் என்னின் அதன் 

காரியமாயெ சசத்திருப்பானேன்? ஆதலின்இது சித்தாந்தபட்ச 

. மாகாது-- எ-று, 

அகர்த்தமென்னல் ஆகாத. (௬௯) 

அ௮வாச்சிய மென்னா தறையப் படுமேல் 

ஞானாஞ் ஞானமு கழுவித் தானே 
தானா யுறலென் தத்துவ முடிவில், 

(டு-ள்) அவாச்சியம் என்னாது வாச்சியவடிவம் மாயை என 
ப்பமொயின், ஞானமும் அஞ்ஞானமும் கழுவித் தானேதானாச 
ப்போவது என்னை? தீதீதுவசோதனையாதோ அதனைச்சோதனை 
செய்து முடிந்த டிவில உறு,



(Lp ude», Ue 

சகம் உயிரையன்றியும், உயிர் பரமன்றியும், பர மதியாமை 

யன்றியும், அறியாமை அறிவன்றியும், அறிவு தான் என்பதை 
யன்றியும் இல்லையாதலால் இங்ஙனம் முடிதீதாமென்க. எனவே 
சானெனல் யாதோ அதனையன்றி அறிவும், அறிவை யன்தி 
அறியாமையும், அறியாமை யன்றிப் பரமும், பரத்தையன்தி 
எழுவகைத் தோற்றமாய் நின்றுள்ள உயிரும், உயிரை யன்திச் 

சகமும், சகமன்றித் தூலதனுவும் இல்லையெனப் பெந்றாம். சக 

மெனீல் சடம், உயிரெனல்: சித்து, சித்தென்னும் இருப்பு 
எங்கெங்கு உளதோ, அங்கங்கே சகமென்னும் இருப்புண்டு; 

இன்றேல் இன்றாம். பரம் பிம்பம், உயிர் பிர இபிம்பம், பிம்பம் 

'இன்றேற் பிர திபிம்பஞ்சொல்லவேண்டுமோ? பரம் அறியாமை 
யென்னல், பரமெனல் யாது யாதென மேற் செல்லுந்தோறும் 

அல்லவல்லவென வதிதாய் முடிவ தென்னை ? முடிவதால் அறி 
யாமையே. பரமென்றாம். இங்கே பிரமமென்னல் உண்மை 
யறிவு, மாயையென்னல் போலியறிவு. உண்மையறிவை யன்தி 

ப்போலியறிவின்மையின் வாச்சியமென்றாம். (௬௪) 

அர்த்த மூல மாயி னனைத்தும் 
அநர்த்த மாகா தெதிரிற் காண்பதென் 
அர்த்தம தாகி யயலொன் திலாதென் 

ஆயுங் காலத் தறையா தொழிக, 

(இ-ள்.) மூலகாசணமாகிய மாயை அநர்த்த ரூபமாயின் 
அதனது காரியஞ் சகமாதி யனைத்தும், அரர்த்சரூபமாகப் போ 
காது ஈமக்கெ திரில் உண்மையாகக் காண்பது என்னை யெனின், 
சகமாஇயவற்றுள் ஒஃ்வொன்றையுந் தனித்தனிக் காரணகாநிய 
மூகச்தால் ஆராய்ந்தால் அனைத்தும் அரர்த்சரூபமாகி அன்னிய 

fa
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மென்பது emaniept போவ தென்னை? ஆதவின் ஒன்றும் 
பேசாதிரு௭-௮ஆ ் 

இன்மைப்பெொதள் மாயையாதவின் என்க, (௬௫) 

வாய்புதைக் கத்தான் கற்றதிவ் வாதம் : 
என்ப தொழிக வெமதுரை தள்ளிக் : 
கண்ட படிசொலக் கற்ததோ வாதம் 

> ஞாயஞ் சோதனை முரணாப் போதும். டி 

(இ-ள்.) யாது ஓர் மொழிக்கும் இடமின்றி வாய்புதை 
க்சத்தானோ நீர் இவ்வர்தங் கற்றதென்னா தொழிக. கியாயங் 
காரணமாகச் கூறும் எமது மொழி தள்ளி நியாயஞ் சோதனை 
கேர்ணாகச் கண்டபடி. சொல்லுதற்கோ நீர் இவ்வாதம் கற்றது? 

போதும், இனிப் பேசாதொழிக--.- எ-று ன 

. சோதனை யாதி மூன்றுச் தெரிபுச் 
தானே பக்குவ மனுபவம் வருமே 
.லென்பர் கூறுக வந்தநீ ராதலின் 
“என்னிற் போக்குச் சொல்லி யகல்வர் 
யுத்தி கெட்ட சுரூதி யனுபவம் 

- ௮ன்றிக் காண்கில ரென்டிறப் புகினும். 

(௫-ள்.)-சோதனை முதலிய மூன்றும் பக்குவமும் அனுபவ 

மூம் வந்தால்கானே தெரியுமெனச் கூறுவர்; வந்த நீர் சொல்ல 

லாமேயெனச் கேட்டாற் போக்குச் சொல்லி அகசல்வர்; ஒரூ 

வேளை சொல்லப்புன், உத்தி கெட்ட ச௫.தி யனுபவ மன்றி 
வே இதியார்எவ்வளவு இறப்புவாய்ந்தமடா இப இிகளாயினும்-௭-. 

ழறையியல் ழற்றிற்று. 
அகப்பாயிரம் உட்பட் சூத்திரம் - டு௪, 

6 

 



இரண்டாவது 

Li நிலையிலக் கியூம். 
் aS aa 

இலக்க மென்ன லெப்பாடை யேனு 
மெகங்கனம் பரமோ வங்ங்ன மாகுச 

நிலையை யிலக்இய் மென்ப இங்கே, 

ச(௫-ன்.) இலக்கியம் எனப்புவது எவ்வகைப் பாஷை, 
யாயினும்இருந் 55. இங்கே இல்ச்கபமென்பது எங்ஙனம் பரம் 
இநக்கன்றதோ, அங்ஙனம் ஆரும் நிலையை-- எ-று, 

எனவே, கற்பனையற்றதெனப் பெற்றாம். (௬௮) 

தானென லொன்றே தனித்த பரநிலை 

எனைய வெல்லா மிழுக்குறு மென்ப... 

(இஃள்.) தானென்னும் பதமாயும் பதப் பொருளாயும் 

கின்றது யாதோ, அதுவே தணித்து கின்றது. அங்கனம் தனி 

த்துகின்ற செம்பொருளே பரநிலையெனப்பவெதாம்; மற்றப் பர 
நிலையெனப்பவெனவெல்லாச் சோடமே உருவமாய்மையமென 

ச்சத்துச்கள் சொல்லுவார்கள். எ-று, . 

een Sur 8) “aan ஏனையவெல்லாம் இழுக் 

குறும் என்றசென்க். (௬௯) 

- தணைபா லிடச்சொல் தானெனும் பதமாய் 
நிற்பி ear ar BE சார்பிலை யென்ப, ' 

(@-ar.) இரு திணையும், ஐம்பாலும், மூவிடமும் தானென் 

னும் பதத்தைச் சார்ர்துநிற்பினன்றிச். சர்ர்பு ஜெதில்லையெனச் 
சத்துக்கள் சொல்லுவார்கள்---௭-று. e
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(உ-ம்.) கான்தான், நீதான், அவன்தான், அவள்தான், ௮.து 

தான் என வருமாறுகாண்க. இவை தான் எனைச் Sar gs 

நிந்தின் கணவன் இழக்தாள்போலும், இது தமிழ்வழக்கு. (௪௦) 

இணைபா லிடப்பொருள் தானெனும் பொருளலா 

இல்லை யெங்கணு மிருக்கி னேத்குதும். 

(௫-ள்.) திணை பாலிடத்துக்குரிய பொருளும் தானெனும் 
பொருளாவதன்றி வேறு எங்குமில்லை, இருக்குமாயின் தடை 

யின்றி யேற்கு, தம்--எ-று, 

இவற்றின் பொருள் தானெனும் பொருளாய் எழுந்து 
அதுவாக முடிதலின் இங்ஙனங் கூதியதென்க, சோதனையிற் 
காணலாம். (௪௧) 

உலகுயிர் பரமுர் தானலா இல்லை 

தானவை யன்று கற்பித மதனால், 

(இ-ள்.) உலகா.தி மூன்றும் தானெனும் பொருளையன்றி 
இல்லை; இன்றேனும் அவை .தனது “த்பிசமயதலால் அவை 
சானுசா---று, 

மண்ணும் நூலுங் கடபடம் ஆகலாம்; கா. ரணமன்றிக் காரி 

யம் ஓர் மூதலானாலன்றோ காரணமாகலாம் ? அங்கன மின்றே; 
அதுபோலாமென்க, - (௪௨) 

ஆதலி னி. கனை யிலக்யெ மென்றாம் 
இதுபோ லிலக்கிய மில்லை யெங்கணும் 

இருக்கி ன௪த்அ முதலிய விலக்கண 

மேற்றற் பால தன்றே லேற்குஅம்,



பரதிலையிலக்இயம். ௩ள 

(இ-ள்.): ஆகையால் இதை இலக்கியமெனக் கூதினாம் 

இதுபோல் இலக்கியமென்பது எங்கு மில்லை. இருக்குமாயின், 
அசத்துமுதலிய விலக்கணங்களை ஏற்றற்பாலதாயிருக்கும். அங் 
ஙனம் அல்லாததாயின் தடையின்றி எற்குதும்--எ-று. 

யாதுஞ் சச்தொனந்தமுதலிய : விலக்கணங்கள் ஏற்றற்பால 

தன்று, (௪௯) 

* தானே தானாத் தனித்தற் பாலது 
வேதின் ரூதலி னிலக்கிய மென்ப. 

(@-ar.) சானெனப்படுவத சலட்சணமாயினும் அவந்றால் 

எய்தும் ஆனிவிர்ச் இக்கு உடன்படாது என்றுந் தானேதானாகத் 

சனித்து கிற்றற்பாலது. இதுபோல் வேதின்றாகவின் இதனை 
இலக்கியமெனற்குத் துணிவுற்றாம்-- எ-று, 

அது சடத்தன்று, ர (௪௪) 

இதனினு மணுவிண் காலஞ் சூனிய 
முருவாதி யொன்பது மிலையெனற் பாற்று 

யியலுவ தேனு மன்று மென்ப. 

(@-ar.) தானே தானாவதாகிய பிரமத்சைவிட அணுமுத 
விய நான்கும், உருவமுசவிய ஒன்பதும் இல்லையெனத்தக்கதாச 
ஈடப்பதேனும் இத்தனையும் சானன்றாமெனச் சான்றோர் கூறு 

வர் ஏறு, 

இத்தனையும் தானாயும் அன்றாயுமிருக்கும் என்பதாயின. 
உருவாதி யொன்பதென்றது உருவம், அருவம், உருவாருவம், 
பின்னம், அபின்னம், பின்னாபின்னம், சாவயவம், நிரவயவம், 
சாவயவ கிரவயவமென்பவற்றை,இவையனைத்துர் தனது பிர இ



Tidy வேதாந்த விலச்கணம் 

பலன மாதலின் வேறன்று, அன்றேனும். இவைபோல் :தான் 

போலிச்சத்தன்றாகவின் தானன்று. இசனினுமென்ற உம்மை 

யால் பிரமம் அணுவுகச்சணுவாயும், விண்ணும்கு  விண்ணாயும், 

காலத்துக்குக் காலமாயும், சூணியத்துக்குச் சூணியமாயும் என 

இங்கனம் எல்லாவற்றோடும் ஓட்கெ வென்பதாயிற்று, ஆசவே 

அட்பத்தினும் அட்பமாயும், மகத்இனும் மகத்தாயும் இருக்கு 
மென்பது பெற்றாம். அவையனைத்தும் விகாரம், தான் நிர்விசா 

7ம். மண்ணே கடம், நாலே படமென்றாற்போலப். பிரமமே 
யனைத்துமெனின், சடமும் படமுஞ்சுயம்பல்ல; ஆதலால் அவை 
மண்ணும் நூலுமாகா, அவைபோலத் தத்துவக்குழாமனைத் தஞ் 
சுயம்பன்மையின், அவை பிரம மாகாவெனவுங் கூறியவாறு 
காண்க. (௪டு) 

பஞ்ச இர்த்தியஞ் செய்அஞ் செய்திலை 
- தன்வினை பிறவினை யாதி யுண்டிலை 
யென்ப தானே யென்மஞார் புலவர். 

(௫-ள்.) தன்வினை பிறவினை முதலிய புடைபெயர்ச்௪ 
யுண்டென்றும், இல்லையென்றும் வேசஞ் சொல்லுவதால், பிர 
மம் பஞ்சகிருத் தியஞ் செய்துஞ் செய்த இல்லையென அறிவுடை 
யோர் சொல்லுவார்கள்--ஏ-று, 

நிற்பதர்கும் புடைபெயர்தலுக்கும் இட முன்னாவிடத்துத் 

தன்வினையாஇ யுண்டெனவும், உன்னுகிடத்து இன்றெனவுங் 
குறிப்பிக்கசின்றன.தன்வினை பிறவினையா இயென்றதுசெய்சை, 
செய்விக்கையை, அனுபூதியின்றதி இவை கரணமாட்டா, . (௪௬) 

இன்ன சகைய நிலைய தாதலின் 
சத்தாதி யைந்திற் இயைவ தாகலின் 
இத௫னை: யிலக்கெபெ மென்பதி லிமுக்சென்,



பரகிலையிலக்கியம், ௩௯ 

(௫-ள்.) இங்வனமெல்லாங் கூறிவந்த நிலையதாதலினா 

னும், சத்து முதலிய ஐர்.இிலக்கணங்கட்கு இயைதற்பாலதாத 

லானும் இதனை இலக்யெமென்றாம்; இங்ஙனங் ial வழு 

வென்னையுளது 1-௪ -று, 

சோதனையா தி பிக்லாவிடத்திமுக்குதுபென்பதுக.டம்.(௪ ௪) 

இலக்கிய விலக்கண மென்ப தென்னை 

" 2 யிலக்கெசத் தமைதி யிலக்கண மென்ப. 

(௫-ள்.) இலச்ப இலச்சணமென்பது என்னையெனின், 
இலக்கியத்தி னமைதி இலக்கணமெனப்படுவதாம்--௭-று. 

எனவே, இலக்பெத்தின் அலங்காரத்தை விளக்க நிற்பது. 

இலக்கிய மில்லா விலக்கண மின்றே 
இலக்கண மில்லா விலக்கிய மென்சிறப் 

புண்டெனிற் சத்திர மாடை யணிகள் 

இல்லா வாடி மங்கையர் போலும். _ 

(இ-ள்.) இலக்பயெ மில்லாத இலக்கணம் எங்கும் இல்லை, 
இலக்கணமில்லாத இலக்கியம் என்ன சறப்பெய்தும்? ௮ஃ தில் 

லாத இலக்கியழு மூண்டெனில், சித்திரமெழுதாத கண்ணாடி. 

நட்த வபர een eae ea மாதரும் இருந்தா ற்போலும்-- 

எதி 5 (௪௧) 
இருச்சனென்ன விகோதம்! 

சரன் Cour Quer ap முன்ன - 
ரதுவே weve Bus மாகு மிலக்கண , 

மிருப்பத னானே யென்றன SDT.



£0 வேதாந்த விலக்கணம் 

(@- ள்.) தானென்னும் பதமே பரமாவதென முன்னரே 

உரைத்தாம். அப்பரமென்பதே இங்கே இலக்பெமெனப் படுவ 

தாம். இதற்கெச்சணம் இருவரின் சத்துக்கள்சொல்லு 
வர் ஏறு, 

இங்கே இலக்கிய Meranda, (@o) 

தானென லன்தி யறிவிலை யேயிவ் 
வதிவை யன் தியகி யாமை யிலையிவ் 

வதியாமை யன்றிப் பரமாதி மூன்று 

_ மின்றா மதனாற் ருனேன லேபரஞ் 
- சுசாதி யாதி விகற்பமற் றதனான் 

மதத்தர் பரமென லிந்கிலைக் சயலே 

யேற்ப தெங்கனஞ் சுயம்பா மென்ப, 

(@- ar) தானென்னு£ பதத்சையன்றி மெய்யுணர்வில்லை, 
இம்மெய்யுணர்வையன்றிப் போலி.புணர்வில்லை, இந்தப் போலி 

யுணர்வையன்றிப் பரசீவசகமூன்றும் இல்லையாதலானும்,சுசாஇ 
முதலிய மூன்று விகற்பமும் ௮ற்றதாதலானும் தானெனலே 

பரமெனத்தகும். மதத்தர் கூறும் பரமென்பது தானெனலென் 

றும், சுசா.தியா.இி விகற்பமிறக்ததென்று மேற்றற்கு உடன்படா 
மையான் இந்நிலைக் கன்னியமே; அதனைச் சுயம்பென்று எங் ய 
னம் ஏற்பம் என்று சத்துக்கள் சொல்லுவர்---எ-று. 

மதத்தரும் அத்துவி இபும் பரமெனக் கூறினும், அவர்கள் 
குணங் காரணமாகவும், இவன் குணி காரணமாசவும், அவர் 
கள் நிதானங் காரணமாகவும், இவன் பிரத்தியட்சங் சாரண 
மாகவும் வாஇப்பர். அவர்கள் சொப்பி. காசங் காரணமாகப்



பரநிலையிலக்கயம். ௪௪ 

பிரமம் விளங்கலின் காரண காரியம் உண்டெனவும், இவன் 

குரியனை யன்றிப் பிரகாச மில்லை, இல்லாததைக் காரியமாக்க 

லும், இதுபற்றியிருப்பதைக் காரணமாக்கலுங் கூடாதாதலில் 

காரணகாரியம் அற்றதெனவும் வழக்கிட்டு நிற்பர். நிற்பினும் 

உண்மையுண்மையாகவே முடியும். இதுபிரத்தியட்சத்தாலன்றி 
க்கூடவேகூடாதென்க. (@s) 

, Stereos Our grote sre மின்றே 
தானே தனக்கடம் விண்போ லெங்கணும் 

தானென மகிமை சாற்றலு மரிதே. 

(ட-ள்.) தானென்பதல்லாத பொரு ஸிடங் கால மில்லை. 

ஆயின் தனக்டெமோ அகாயம்போலத் தனக்குத் தானேயன்றதி 

வேறிடம் எங்கணுமில்லை. ஆதலின் தானென்ப.தின் மகிமை 

யாவரானும் இன்னதெனச்சொல்லுதற்குமரிதாம்--௪-று.(௫௨) 

அன்னிய முண்டாய்க் காணிற் சிறிது 
மதியுக் தனைத்தளிக் காட்டி லேற்பம் 

அ௮ன்றேன் மடமை மறுக்கினும் விடுமோ. 

(௫-ன்.) தனச் சன்னியமென்ப தளதாகத் இனைத்துணை 
யுங் காணுமாயின், அறியுந் தகைமைத்தாய தானென்பதைத் 

சள்ளி அதனை நேரே காட்டில் தடையின்றி யேற்குதும்.௮ங்வ 

னங் காட்டாவிடின் மூடமென்னப்படும். இசனுச் குடன்படா 

தாயின் மடமை விடுமோ?---எ-று., 

விடாதபோது தாம் வாஇஇத்தும் என்பயன் 1 தன்னைத்தா 

ணணைராவிடத்து என்ன கற்றும், எச்சிறப்புறினும்பயனின்றென் 

பது, 6 (௫௩)



#2. வேதார்தவிலக்கணம் 

தானென லேயுட லிறுவாய்கத் இரிதலை 
யாரோப மீண்டு தானென லாதலை 
அபவாத மென்றா ரதிந்திச னோரே. 

(இ-ள்.) தானெனப்பதே பிரகிரு திமுதல் உடலிறுவா 

தலை ஆரோடமென்றும், மிண்டும் விசாரத்தால் வந்தவாறு இரு: 

ம்பி உடன்முதல் பகு.இ இறு. தியாக்களைந்து தானாதலை அபவாத 

மென்றுஞ் சத்துக்கள் சொல்லுவார்கள்--ஏ-று, x 

ஆ,.திமத் இியாந்தமாய் நிற்றல் சானெனப்பட்டது. (௫௪) 

தானே யறிவறி யாமையி னின்பமுந் 
- தானே றிது பெரிதாக் காணும், 

(௫இ-ள்.) தானே அறிவறியாமையாய் நிற்றலின், தானே 

சிர்தின்பமும் பேரின்பமுமாகக் காணும்--எ.று, 

சிற்றின்பமும் பேரின்பமும் ஒன்றி லொன்று ௮பாவமாயி 
னும் தானிருத்தலின் தான் நிர திசயானக்தமெனப்படும். இஃது 

அதிவதியாமை ஒன்றி லொன்று. அபாவமாயினுக் தானிருத்த 

லின் தான் ஸ்தரஞானமெனப்படுமென்க. அதியாமை. சிற்றின் 

பம், அறிவு பேரின்பம்; இரவறிவு கிர இரயானந்தம், சிற்றகிவு 
"விடயம், பேரறிவு சவம். (௫௫) 

. இலச்யெ மென்ன லிதைமொழிர் sae Bove 

். தானறி வானக் தமதா மதனால் : 

ட கருதி யுக்தி யபனுபவ மிதுவே. 

(இ-ள்) சான் அறிவாகந்தமாய் இருப்பதுபற்றித் சானெ 

ன்பதைத்சவிர வேதாந்தத் இற்கு இலக்கியங் ண்டில்ன்; ௬௫.இ 

யூச்தி பனுபடமும் இவ்ஙனமே--ஏ-று..



பரநிலையிலக் இயம், ' ௪௩ 

எட்கெங்குர் தானெனலே அ௮இஷ்டானமெனச் கண் 

டாம். (௫௬) 

தானென நிலையைத் தெளிர் அதா னானோர் 
or OP யறியா ரிலக்கிய மிதனை 

யெத்திறதக் தவரு மென்மனார் புலவர், 

(இ-ள்.) தானென்னும் நிலை யாதோ அதனை ஐயர் இரிபற 

தீதெஸிந்து, ௮.து தானானவர்கள் இவ்விலக்கிய முணரற்பாலா 
ன்றி ஏனையர் எச்.இறத்தமாயினுக் இனைத்துணையு மறிய “வலி 
யிலரா௨ரெனச் சத்துக்கள் கூறுவர்-.- ஏறு, 

எவருந் தானெனும் நிலையின ராயினுந் தெளிந்தவிடத்தன்றி 
அன்னியச் தானெனல் அகலார். (௫௪) 

தானே தானா நிலைய தாஜனோர் 
சுசாதி யாதி விரோதமாக் காண்போர், 

(௫-ள்.) தானே தானாக நிலை தாமாயினோர், சுசா திச 

விய விகற்பங்களிற் சிக்குண்டு சவிச்சாது, அவற்றை விநோத 

மாகவே கண்டு களிப்பவரேயன்றி வே.றல்லர்--எ-று, 

சிக்ஞ.ண்டு சவியார் எங்குமநியர், (௫௮) 

கானா மேட்டைக் கண்டவ ரிவரே 

அன்னிய வேட்டி னகல மூணர்ந்தபின். 
.. என்னிலக் கியமுள திதுபோ லெங்கணும் 

இதற்கியை யிலக்கண மினியுரைக் குதுமே. 

(௫-ள்.) இன்னோசே தனக்கன்னியமாய் நின்றுள்ஏ. பிர 
பலம் அற்பமென்னு. மேட்டின் அகலமெல்லாம் அளந்தணர்ந்த 

பின்னர் இவ்வருத்தங்களையெல்லார் தானாஇன்ற ஏட்டிலிருக்கக்



௪௪ வேதாந்தவிலக்கணம் 

கண்டு தெளிந்தவர், இவ ரேற்றற்பாலதாகிய இல்விலக்கியம் 
போல்யா திலக்கயமளத? எங்கணுமின்றே, இங்ஙனம் ௮ரிதா 

யுள்ள இவ்விலக்கியத் இற் கியைந்த சத்தா தியிலக்கணம் ஐந்தை 
யும் இனிச் கூறுதும்---ஏ.று. 

இவ்விலக்கயம் தானேதானாகெெ காலத்தன்தி, ௮ன்னியமாச 
நின்றுணர ந்பாலதன்று, எனவே, இவ்வருமை என்னென்றுரை 

ப்பாம்! ௫5) 
பரநிலையிலக்கியம் முற்தித்று. 

ஆகப்பாயிரம் உட்பட சூத்திரம் - ௭௯. 

  

. ழுன்றவது 
சத்திலக்கணம் 

அல்லது 

பரதிலையிலக்கணம். 

  

ஞான மயமே பரநிலை யாகும் 

அன்றே லெதிர தேலா செவரும். 

(௫-ள்.) ஞானமயமே பரகிலையெனப்பவெதாம்; அன் றன 
மறுக்கில் அஞ்ஞானமயமென்பம்; அங்௨னங்கூதில் எவருஞ் சற் 
றும் ஆடன்படார்--எ.று, . 

அஞ்ஞான்மயமென்னிற் ப2மெனுஞ் சொற் குயர்வென்னை? 
ஆதலிற் கூடாதென்க, (௬௦)



சத்திலக்கணம், ௪டு 

சலமய முந்நீ ரென்பது போலும் 

ஞான மயமே பரமென லென்ப. 

(௫-ள்.) ஞானமயமே பரமெனப்புவெது, சலமயமே சமு 

தி.திரமென்றாற்போலும்---எ-று, 

தச்ச குறி யில்லாத விடத்துப் பரமெனல் தமொற்றமாக 

மூடியும்; இதுபற்றி ப்ரக்ஞானம் பிரமமென்றது வேதாந்தம், ௬௧ 

ப்ரமோ டபர மாகு ஞானம் 

தன்னை யுணர்தல் பரமய லுணர்த 

லபர மென்ப வறிந்தி௪ னோமே. 

(இ-ள்.) ௮ந்த ஞானம் பரஞானமெனவும், அபரஞான 

மெனவும் இருவகைத்தாகும், அவற்றுள் பரஞானம் தன்னைத் 

தானுணர்வது, அபரஞானம் அயலையுணர்௨தெனச் சத்துக்கள் 
சொல்லுவர்---௪-று. (௬௨) 

(இங்கே) பரஞா னமதே பரம தென்னல். 

(௫-ள்.. இங்சே பரமென்றது பரஞானத்தையே, அப 
ஞான த்தையன்று--.எ-று, 

ஞானம்போலும் மேலாய குறி பர usp இன்மையின் 
இங்ஙனங் கூறியதென்க, (௬௩) 

தானா மேட்டைக் கண்டவ ரன்ி 
யேற்றற் பாலா றில்லை யிதனை. 

(இ-ள்.) தானாகிற ஏட்டைக்சண்டு தெளிர்தோரே இத 
னை ஏற்பரன்றி அன்னிய வேட்டைச் தெளிர்தோர் எந்கிலைய 
ராயினும் இதனருமை தெரியாததால் ஏலார்-- எ-று,
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தன்னேடெனப் பலதரம் அங்காங்குக் கூறுதல் தன் குறி 

வழக்கம் மிசவெடுத்துரைத்தல் என்னுமுத்.தி. பரஞானம் உண் 

மையறிவு. _ (௬௪) 

பரஞான' மெனற்கே சத்தாதி யைந்து 
மேனைய .தேற்கு மசத்தாதி யைந்தும். 

(இ-ள்.) ப-ஞானம் என்பதற்கே சத் தமுதவிய ஐக் இலக் 

கணமும் பொருந்தும்; ஏனைய அபரஞானமோ அ௮சத்தாதி ஐர் 

,தஇிலக்கணமு மேற்கும்---ஏ-று, ட 

அபரஞானஇலக்கணமும் உடன்கூறுதல் ஒன்றின முடி 

த்த றன்னின முடித்தல்” என்னும் உத்தி. . - (சட) 
௪த்தென வேற்கத் தகுங்குி வெளியா 

யொளியா யொருபடித்-தாகித் தெரிவாய்த் 

். தெளிவர் யென்று ம்கம்புற மின்றிச் 

் சொச்சமாய் நீக்க மெங்கணு மிலதாய் 
ஓஒப்புயர் ஓழற்் ,அிலக் லென்ப. ் 

(இ-ள்.) . சத்தென்று' எவரு மேற்கத்தகுங் குறியாவது 

வெற்றவெளியாயும், சொற்பிரகாசமாயும், மாறாது ஒருபடித்தா 

யும், தெரிவேமயமாயும், கலக்கமின்றிச் சுத்ததெளிவாயும், எப் 

போதும் அகம்புறமற்றுத் தனக் கோர்.காரணமில்லாச் சுயம்பா 
யும்,எவ்விடத்தும். நீக்கமற்றதாயும், சனக்கு மேல்$ீழொப்டொன் 
தில்லாததாயும் விளங்குவதெனச் சத்துக்கள் கூறுவர்-- எ-று, 

இதற்குதாரணம் அந்தர்முக நோக்கில் எங்கணுங் காண 

லாம். எனவே பூர்முகத்தென்றுங்கூடாதெனப்பெற்றாம். இங் 

நனம். யாவருமா :யிருந்தும் அறிய வில்லை, தான்ல்லாததைச் 

தானென்றுணர்வ தினாலென்க.. ் டா. (௬௬)
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(தத்தம்) புத்தி விகற்பே தெளியாக் குற்றம் 
வினையாதி மேற்றன் ரூமெனிற் ௮ுயரே, 

(௫-ள்.) யரவருஞ் சத்தாயிருந்தும் தெளியாக்குற்றச் தங் 

கள் தங்கள் புத்திவிகற்பமே; வினை, கடவுள், சுபாவம், நவக் 

இரகம் முதலியவற்றின்மேல் பிறப்பா தி சுகதுக்கங்களை யேந்தி 

க்கூறுதல் சகு. இயன்ற; சகுஇியாமெனின், என்றும் மாளாத் 

அன்பமே, அறுதி யின்று எ-று. 
சேகாதியாகக்க ரணுமுருக்களனைத்தும் மண்ணாகத்தக்சன 

வன்றோ? அன்றெனின், அவற்றிற்கு முசற்காரணம் வேறாக 

வேண்டும்; இன்றெனின் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஆ இயந்த 

மண்ணாகும்போது இடையில் விகாறித் இருப்பதால் வேரோ? 

அன்ரெனின், முன்பின் மூசலிய நான்கு காலத்திலும் மண் 
ஞுகைப் பாராதது மது புத்திவிகற்பமா யிருக்க, வினையா இகள் 

மேலேத்தி நடி.த்தலிற் பய னென்னை? பிநவிமுதலிய அன்பம் 

அகல்வதந்கு இட மின்று, உண்டெனின், ஞாயஞ் சோதனை 
பொருத்த முகத்தாலன்றிச் சற்றும் ஏலோம். (௬௪) 

தனைத்தான்-தேடல் சற்றுங் கண்டிலம் 

தனக்கய றன்னைத் தானெனப் படலால். 

(௫இ-ள்.) தன்னைத் தான் தேடல் யாவர்பாலுஞ் சற்றங் ae 

டிலம். தானெனச் தேடித். தனக்கயலைச் தானெனக் சடை 
பத்றுவதால்--எ-று, 

்...ிர இசயானந்தர் சானெனச் காணாது பரமெனல், அயல் 
கடந்ததன்று, இது மயக்கம் அசலாக்குறி, (௬௮) 

அதிவதி யாமை யடுக்குகள் கடவாக் 
- கடையென் னுணர்ந்துஞ் ௪த்தென லரிதே,
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(@-ar,) அதிவறியாமை அடுக்குகள் எண்ணில வாதலால் 

அவற்றைக் கடவாவிடத்து யாதரிய அண்ணூலுணர்ந்துஞ் சத் 

,இிஃதென்றெட்டுதல் எவர்க்குமரிது---௪-று. 

சற்குரு காரணமாகச் சமா இகூடி.த் தெளியாவிடத் தென 

லைச் குறிப்பிச்ச இங்வனங் கூறியசென்க, கற்றதனாற் பயனின் 

றென்பது கருத்து, _ (௬௯) 
தன்னை யறியுஞ் சமாதி யல்லாச் 

சமாதி காட்டச் சத்தி னுண்மை 

என்னரி தெனினு மெவர்க்கு மெங்கணும், 

(இ-ள்.) தன்னை யுள்ளவா நறியச் செய்யுஞ் சமா இ.பல் 
லாத சமா தியென்ன அ௮ரிதாயினும், யாவர்க்கும் எவ்விடத்துஞ் 
சத் தினுண்மை நிலைசாட்ட வகையறியாது--ஏ-று, 

கனலா இ நின்றியற்றுதலின் என்னறிதெனினு மென்றார். 

நிட்காமியமே தக்கதென்பது. (௪௦) 

அல்ல வில்லை யென்னா தமையும் 

பொருளிலை பொருளாக் காண்டலுன்னல் 
சவிர்தல் போலுர் தவமிலை செய்யித் 
சத்தெனல் தானே காணு மென்ப, 

(௫-ன்.) இஃதோர் சுயம்பன்றெனவும், இதற்கோர்முதற் 
காரணமிருப்பதின் அதைத்தவிர இஃதின்றெனவும், கோடற் 

பெம்பெறாதுள்ள பொருள் யாதொன்றுமில்லை. இங்வனமிரு 
க்க, அதனைப் பொருளாகச் காண்டலையுங் கருதலையும் பற்றற
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விட்ட்விததெல்போலுந் தவ மொன்று மில்லை. ஆதலின் இதனை 

விடாத செய்யின் சத்சென்பது தானே நடையின் விளங்கும் 

எனச் சத்துக்கள் சொல்லுவார்கள்--எ-று. 

தோற்றமென் ரூயாதுகோடலின் சுயம்பன்றெனவும் காரிய 
. தீதைக் காரணமாகக்கோடலின் இஃதோர் முதலாக இன்றென 

வுங் கூறியவாறு காண்க, ஒன்றை யொன்றுகச் கோடற்பாலது 

பிராந்தி யெனப்படும். பிரார் இக்கு விமோசனகாலம் இன்றள 
“வுஞ் சத்சென்பது விளங்காது. (are) 

வேடம் வேட தாநியென் பவற்றுள் 

வேட முபாதித் தாய மான்மா 

வேட தாரி யாகு மிதனை 

யவத்தாத் தரயத் தனுதினங் சாண்பம். 

(இ-ள்.) வேடம் வேடதாறியென இரண்டாம். இவற்றுள் 

வேடம் உபா இத் இரயமும், வேடதாரி அன்மாவுமாம். இய்யன 

மாய நிலையை மூன்றவத்தை தோறும் அனுஇனமும் யாமே 

காண்டுன்றனம். வேறு சாட்ட 'வேண்வெ.தின்று--ஏ-று, 

உதாரணம் யாமேயென்பது, (௪௨) 

(இதனால்) .சத்திஃ தென்னச் தானே விளங்கும். 

(இ-ள்.) இங்கனங் கூறியதனால், இட்விரண்டினுள் சத்தாவ 

இஃசெனத் தானே விளங்காகிற்கும்-- எ-று, 

எனவே ஆன்மா, சத்தென்பதாயிற்று, ; (௪௯) 

தூல சூக்கும காரண வுபாதி 

தத்த மவத்தை பன்றிக். காணா, 
# 
a
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(இ-ள்.) தாலஞ் சூக்குமங் காரணமென்னு முபா இத் .திரயம் 
தத்தம் அவத்தை தோன்றியக்கண்ணன்றிக் காணாவாம்--எ-று, 

தூலம் ஈனவிலும் சுக்குமங் கனவிலும் காரணஞ் சுழுத் தியி 

ஓர் சனித்தனியே காணுமன்றி ஒன்றிலொன்று காணாசென்பது. 0. 

அவத்தை தோறு மவ்வவ் வுபாதி 
யகர்த்தா வாதலி னான்மா வன்ஜிக் .. 

காணா வாக லெதுசத் தாகும், 

(இ-ள்.) அவ்வவ்வுபா இகள் அகர்த்தா வாசலின் ௮வத்தைக 

டோறும் தாமே ஆன்மாவை யன்றி எழுந்து காணாவாம், அங்வ 
னங் காணாவாயின் அப்போது யாது சத்தெனப்படும்1--௭ - று, 

"எனவே, கர்த்தத்துவம் ஆன்மாவுக் சென்றாயிற்று, (௭௫) 

தூல மென்னி னேனைய வேடம் 
யாதோ யாது மவத்தை யளவே 
லான்மா வதவது வாகக் காணுங் 
காணினு மாரு தவைமா பிடினுஞ் 

... சத்தென லான்மா வென்பது திண்ணம், 

(இ-ள்) தால வேடமே சத்தெனில், ஏனைய வேடம் 
யாதோ? எவ்வெவ்வுபா திவடி.வமும்அவ்வவ்வவ.த்தை உள்ளவளவு 
காணுமென்றால், அப்போது ஆன்மாவே அவ்வவ்வுபா.இி வடி. 
வாய் ஆங்காங்குக் சாணும்; காணினும் அவைபோல் மாரு தென் 

றும் ஒருதகைத்தா யிருக்குமாகலின் சத்தென்பது ஆன்மாவே; 
வேறன்று, இது சத் தியம்--ஏஃறு, 

சத்து இஃசெஷ்பதற்கு ஏதச்கறியத; (௭௬)



சத்திலக்கணம். Ga 

(ஆகலின்) உபாதியோ வுயிசோ யாமெனப் பவ 

அயிர்சித் தாதலி னேற்கு மென்ப. 

(இ ங் or.) ஆதலால் காமெனப்படுவ துபா இியோ, உயிரோ 
வென ஐயழுறில், ஆன்மா சித்தாதலின் நாமிதுவென்பது ஏற்கு 
மெனச் சத்துக்கள் சொல்லுவார்கள்--ஏ-று, - 

சாமறிவாதலால் ஆன்மா நாமெனப்பட்ட ௮. உடலுயிர் பகுத் 

'துணராதார் ஒன்றெனினும், சத்தும் சடமுமாதலின் அவை சம் 

ம.இர்குமோ? சம்மதியாவென்க; (aor) 

சத்தாதி யைர்தெனல் ௪த் தத் தின்பம் 
நித்தியம் பூரண மென்ப வாசலிற் 
சத்தென லான்மா வென்றன மைய 
மூளதேற் கூறுது மூரணக றற்கே. 

(இ-ள்.) சத்தாதி ஐர்.இிலக்கண மெனப்பவெது சத்த, 
சித்து, ஆனந்தம், நித் இ.பம், பூரணமென்பவாகவின், சத்தெனல் 
ஆன்மாவென்றாம், ஐயமூளதேல் கூறுதும்; anger ar aes 

தீதும் விலகற்கு--ஏ-று, 

சேகா.இயனைத்தும் ஆன்மாவைப்போத்: றோற்றலின் ஐய 

முளதேல் என்றார்... (௭௮) 

சவ னான்மா வொன்றென ஓுடலுயிர் 
ஓன்றெனல் போலு மூரைப்பார் மிசைப் பிழை. 

... (இ-ள். சவ னென்பதும் ஆன்மா வென்பதும் ஒரு 

பொருட் பல்பெய ரென்பது உட லென்பதும் உயிரென்பதும் 
ஒருபொருட் பல்பெயர் என்றாற்போலும். ஒப்பிழை இவந்தின் 
மேலதன்று, ஆயாதஸ்ரப்பார்மேற்று-- எ-று, (௭௯)



டு வேதாக்த விலக்கணம் 

. இரண்டெனி லான்மா வுயிர்போற் கற்பித 
மாகா. இழுக்கா மிலக்கயார்த் தத்தே, 

(இ-ள்.) ஒன்றல்லாவிடத்து இரண்டன்ப மெனில், உயிர் 
(போல் அன்மாவுங். கற்பிதமாகுமா ? ஆகாதே. ' அகுமெனில், 

இலட்சியார்த்தத் தில் குற்றமா முடியும் எ-று, 

ஒற்றுமை ஈயத்தால் உடலுயி ரொன்ே றனின், வேற்றுமை 

நய௫த்தாற் சற்.சடமெனப் படா திருக்கவேண்டும். இரண்டெ 
னின்,*த்துப்போற் சடமுஞ் ச்சா திசமாகவேண்டும்; ஆசாததாற் 

கூடாது. இதுபோல் அறிவே உயிரெனினும்; ஆன்மா வெனினு 

மொக்கும். ஒத்தலா லொன்றெனின், உபா இத்.இிரயம் வேடம், 
அறிவு வேடதாரி, மூன்றவத்தையிலும் உபா.தித் இரயமாகக் 

சாண்டல் அறிவு. அகர்த்தத்துவ மாசலின் அவை தாமே யெழா 
வாம். அதிவு அவ்வேடமா திற்குங்காறும் €வனெனவும், கிற் 

பினுக் தானவ்வேடமல்லாததால்ஆன்மாவெனவும் பெயர்பெறும், 
வேடம் வேடதாரி யாகாததால் ஓன்றெனப் படாது, இரண்டெ 
னின், வேடதாரியைத் சவிர வேட மோர் மூதலன் ராகலானும், 
மூதலல்லாததை யளயையி லொன்றெனந்கு உடன்படா தாதலி 

னானுங் கூடாதென்க, €வன் ஆரோபம், ஆன்மா ௮.இஷ்டானம். 
பொருளன்மை வேன், பொருள் ஆன்மா. உதாரணம்:--பொற் 

பணி, மட்குடம், நாற்படம் என்றாற்போலும், - (40) 

௮திவென லொன்றே யவசரம். பற்றிச் 
சிவ னான்மா: வென்ப sor 
வாஸ்தவ ஐன் லிவ் விருமைம். பெயகும்; 
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் சத்திலக்சணம், ௫௩. 

(இ-ள்.) அறிவென்ப தொன்றே அவசரங் காரணமாகச் 
வன் ஆன்மா வெனப்பட்ட தன்றி, இவ்விருவகைப் பெயடும் 

அதிவுக்கு வாஸ்தவ மன்று எ-று, 

அறிவு வாஸ்தவம், இருமைப் பெயரும் கற்பிதம், இது 

சோதனையா தி முகத்தால் ஏற்கப்படும். (4%) 

(அதிலே) அவத்தை யுபாதி காட்சித் தரய 

மாகிய வவசரஞ் சீவ னாகா 

வவசர மான்மா வெனப்படு மென்ப; 

(இ-ள். அறிவாகிய சைதன்யமே அவத்தாத் இரயம், 
உபா.இத் இரயம், சாட்டுத் இரயமாகி நிற்கும் ௮வசரஞ் Ga 

னெனவும், இங்கனமெல்லா மாகாது நிற்கும் அவசரம் ஆன்மா 

வெனவுங் கூறப்பட்டிருக்குமெனச் சத்துக்கள் சொல்லுவார்கள். 

தாகு, ் 

இதனைத் தின வனு.வத்தில் எவ் வுயிருர் தடையின்றிச் 

காணலாம். (௮௨) 

உபாதி காட்டத் அயிரலா காட்டத் 
தான்மா வெனப்படு மறிவு தானே. 

(இ-ள்.) அவ்வறிவே உபாதி காட்டத்தால் உயிரென்றும், 
அங்ஙனமல்லா காட்டத்தால் ஆன்மா வென்றும் வழங்கப்படும் 
ஏறு, 

எனவே, நாட்டங்சாரணமாக இப்பெயர் வந்த தாயிற் om (௮௬) 

நாட்ட முகத்தாற் கற்பித முண்மை 

wor oF சற்று மேலா த.ஜிவே,



Ge வேதாந்த விலக்கணம் 

(இ-ள்.) அறிவான இஉ்விருவசை காட்டங் காரணமாச 
வல்லாது கற்பிதம் உண்மையெனக் கூறச் சற்றும் ஏலாது, எ-று, : 

கற்பிதம் 2வன், உண்மை ஆன்மா, - (௮௪) 

- அகம்புற மென்றிரு பாற்றே காட்டம். 

. (இ-ள்.) அந்த நாட்டம் அக்தர்முகம், ப௫ர்முகமென் றிரு 

பாலதா நிற்கும்--எ-று. 

பாற்றா மென்னாது பாற்றே யென்ற தேற்றத்தால் எக்நாட்ட 

மூம் இவ்விருவகைப் பாலதெனச் காட்டற்கெனப் பெற்றும். 

ASL அண்மை புறமது கற்பித 

மாகு சாட்ட மகன்ற வுயிரிலை 

யெங்கன மாற்.தினு மியையா வென்ப. 

. (இ-ள்) அந்தர்முகம் உண்மை நாட்டம், ப௫ர்மூகங் கற். 
பித காட்டமாம்; இவ்விருவகை நாட்டமுங் கடந்த உயிர் எங்கு 

மில்லை. இவற்றை ஒன்றை யொன்றாக எவ்வாறு மாற்றிக் கூறி 
னும் இவை சற்றுஞ் சம்மதியாவெனச் சத்துக்கள்கூறு.வர்-- எ-று. 

இப்பெயர் மாற்றிக் கூறினும் பொருக்தாசென்பது கருத்து. 

௮கம தாகா திடைப்புற மொருவா 
தறிவ தாகாக் சண்ணக மகலா 

கானே தானா sro? ot Day 

_ மசலா இதனை யனுபவங் காட்டும். 

் (இ-ள்.) ப௫ிர்முக நாட்டம் நீங்காவிடத்து அந்தர்முக நாட் 
டம் வராது, ஸ்சதன்ய வடிவமாக விளங்காவி.த்து அந்தர்முக 

நாட்டம் நீங்காது. தானே தாளுக ஆகாவிடசத்து அறிவு உடிவாக



- சத்திலக்சகணம், ஒடு 

விளங்கலும் நீங்காது. சுவானுபவ மேவிடில் அவ்விதமே இத 

னைக்காட்டும்-- எ-று, 

வேறொன்றாுற் காட்டவொண்ணா தென்பது கருத்து. “அகம 

சாகாதிடைப்புறம்ஒறுவாது”£என்பதர்கு அந்தர்முகமாகாவிடத்து 

ப் பகிர்முகராட்டம் நீங்காசெனப் பொருள் கோடல் சிறப் பன் 
றெனக்கொள்க, அனுபவ மில்லாவிடத்துப் பயனின் ரென்பது 

கருத்து, (௮௪) 

இங்கன மாயிற் சத்தெனல் காணும் 

அன்றேன் முரண தாகு மென்ப, — ் 

(இ-ள்.) இங்ஙனமாய அனுபவமாக விசங்்கற் சத்சென்ப இ 

னிலையுள்ள௨ாறு விளங்கும், ஆகா இருக்கற் சத்தெனல் மாறாசக் 

காணுமென்று அறிஞர் கூறுவர்-- எ.து, 

எனவே, சதொகாயப் போலிகள் தொகாயமாசக் காண்டலை 

“அன்றேல் மூரணதாகும்” என்றார். (49) 

வியாப்பிய மென்னற் கியையா வியாபகம் 

as@s ASF S SUC HH DACs, 

(இ-ள்.) வியாபக வடுக்குகள் மேன்மேற் செல்லச் செல்ல 
வியாட்பியம், வியாட்பியமெனச் சேதவின், இதுபோல் வியாப் 
பியமென்னற் கயையாது அசையாது நிற்கும் வியாபகம் சன் 
மயமாயின் அது ச்பசனிப்கம், அட்வண்ற்கில் சானின் அசத்தே 
—sT =, 

சன்மய மன்றேல் ஒப்புயர் வத்ததரயினும் வியாபகமன் 
றென்ச; ” (4)



Qa, | வேகதார்ச விலக்சணம் 

, திணைபா லிடமடை மொழியே லாஅ .: 
தனைத்தா னேற்குர் தானெனல் சத்தே, 

(இ-ள்.) திணைபாவீடங்களை அடைமொழியாக ஏலாது 
தன்னைத்தானே ௮டைமொழி:பாக ஏற்றற்பாலதாசத் தானெ 

னல் யாதோ அதுவே சத்தெனத் தக்கது---ஏ.று, : 

இது பாவாபாவமாகச் கோட லுட்பட்டதன்று; அப்பாற்பட்ட 

தென்க, உதாரணம்:--பொதுத் இணை: சாத்தன்தான்,' சாத்தி 

தான் எனவும், உயர் இணை: ஈம்பிதான், விடலைதான், குரிசில் 
தான், தோன்றறான் எனவும், தோழிதான், ஈங்கைதான், தையல் 
தான் எனவும், '௮ஃறிணை: அதுதான், இததான், எதுதான் 
எனவும், மூவிடம்: கான்தான்,  நீதான்,அவன்றான், அவள் தான் 
எனவும் வரும். பிறவு மன்ன. கானென்பது பிறவற்றை அடை. 
யடுத்துவராது தானேதான் என வரும், சுயம்பெனக் குறிக்கத் 
தனை த்தானேற்குர் தானெனல் சத்தென்றார். தானென்னு நிலை 
யை யதியாதார்க்கு இஃ்தோர் மொழிபோல்வதாம். (#0) 

நானென அபாதி யன்ற லொரீ இக் 
காணி லதசத் தாஞ்டித் தேற்இ 
லன்றே ல௪த்தென லாகு மறுப்பினும். 

(இ-ள்.) கானென்பது யாதோர் உபா.இி.வடி.வழு மல்லாத 
தால். அவற்றை முற்றுங் சளைந்து சரிசிம்ல் அது சத்தெனப் 
படும்; எப்போதும் சத்தென்னும் இலக்கணத்தையும் ஏற்குமாகில் 

அங் வனம் ஏலாதாகில் சத்செனல் ௮சத்தெனப் பெறும், எங்ஙன 

மறுப்பினும்--எ-று, 

சத்து அனகா டது வேரும்; வேருமின் அசத்தெனப் 
படமென்ச, _ (#8)
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அயல்போஜ் றன்னையு மதிதற் பாலது 
- கானென லறியார் மிசைத்தே யசத்தெனல், 

(இ-ள்.) தனக்கயலை அறியதுபோலத் தன்னையும் அறிதற் 
பாலது நானென்னு கிலை; இஃது அசத்செனப்படல் சன்னைச் 
தானறியார்மேலதாகும் இக்கு ந்றம்-- எ-று, 

"உள்ளவா நறிந்தார் அன்றென்பது கருத்து, (௧௨) 

ன சத்திலக்கணம் ழறீறிற்று. 

ஆசப் பாயிரம் உட்பட சூத்திரம் - ௪௪௨, 

  

நான்காவது 

சித்திலக்கணம், 

  

சித்சென றனைத்தா னிவ தன்ஜியுர் 

தானே தானா விளங்கு முரித்தே. 

(இ-ள்.) சித்தென்னும் இலச்கணமானது, தன்னை த்தா 
“னறிவ தன்றிபுக் தன்னால் தான் விளங்குவது முரியதாகு:ம-- 
ஏறு, ் 

வேறொன்றா லல்லாது தன்னால் தானுணர்வதும், விளங்கு 

வது மென்பது கருத்து, uw Sa iGo, (௯௯) 

அயலா லதிதல் விளங்குவ தனைத்தும் 
_ ததீதமக் இயைந்த காரண மகலாத் 

.... திதத்தினானே யசத்தெனஜற்கியையும்.
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(இ-ள்.) மந்ரொன்றால் அறிவதும் விளங்குவதுமாபெ 
யாவும் தத்தமக்கியைந்த கா. ரணங்களினு நின்று நீங்காத்தன்மை 

யினால் ௮சத்தெனப்படவதற்கே யுடன்படும்---எ-று, - 

ஏகாரம் எஞ்சி நின்றது. எனவே, தானெனல் மாத்திரம் 
அயலையுங் காரணத்தையும் ஏலாதென்பது கருத்து. (௯௪) 

அசத்தென் ஜியையாச் சத்தென லின்றேற் 

சித்தெனப் படதற் கியையா தெங்கணும். 

(இ-ள்.) ௮சத்தெனற் சயையாத சத்தென்பது ஒன்றில 
சேல், ௮2 சித்தெனப்படுதற்கு எங்கணு மியையாது--௭-று. 

தன்னைத்தா னறிதற்பாலதாயின் ௮ சித்தெனப்படும். 

படவே, வேறு சத்.தின்றாயிற்று; இதுதான் சத்துசித்தொத்தது. 0 

தன்னாழ் ரானே விளங்கலு முணர்தலு 

மின்றே லசத்து சடமெனறஜ் கிழுக்கென், 

(இ-ள்.) தன்னால்தானே விளங்குதலும் உணர்தலு மில்லை 

யாயின், அதனை.௮௪த்து சடமெனக் கூறற்கு வழுவென்னை?-- 

ஏறு, 5 

அசத்தெனல் தானே யமையு மென்பது கருத்து, (௯௬௬) 

எங்கணு மரிதே லேச மாதல் 

சத்துசித் தென்ன லென்னா முடியும் 
முடியி லென்பய னெவர்க்கு மெங்கணுஞ் 

சொல்லா தொழிதல் சாலவு ஈன்று, 

(இ-ள்) சத்துஞ் சத்து மேகமாதல் மூரணாகவே யமை 
யின், சத்து. சித்நெனச். சொல்லான் மாத்.இரங் கூறுவர்



சித்திலக்சணம், ௫௯ 

யாதா முடியும்? வறிதாமுடியுமன்றோ $? அங்கன முடியின் 
எங்கணும் யாவர்க்கும் யாது பயன் தரும்! ஆதலின் இதனைப் 

பேசாதொழிதல் மிசவுகன்று..-எ-று, 

- வறிய சொல்லாற் பயனின்றென்பது கருத்து. (௧௪) 

ஆன்மா சத்துசித் தீசன் ௪ச்சிதா 

னந்த மென்னி லிரண்டு ௪த் தத் 

- தாதல் முறையோ விவற்றி னிலக்கண 
மதியா ரெனலைக் காட்டிற் றென்ப, 

(இ-ள்.) ஆன்மா சத்து சிச்செனவும், ஈசன் சச்சொனந்த 

மெனவுங் கூறில், சத். திரண்டுஞ் சத் இரண்மொகவாசல் முறை 

மையா? இவற்றின் இலக்கணத்தைச் சற்றும் ௮அனுடவித்சறியா 
ரெனலை அவர்மொழிகாட்டிற்றெனச் சான்னோர்கூறுவர்-- எ-று, 

அனுபவ மின்மையை அவர்மொழி காட்டுங் குறி, (௧௮) 

ஆன்மா ௪த்தெனி லீசசச் தெதற்கோ 
உணர்த்தற் சென்னி லங்கன மங்கன 
மேற்செலா தொழிதற் குறுதி யென்னை 
கூடா தென்னிற் பிறனு மொழிபவன் 

சூதர்க்க மென்னி லவ.னு மறைவன் 

ஆதலி னன்றே பேசா திருத்தல், 

(இ-ள்.) ஆன்மா சத்செனின் ஈசசத்து யாதுக்கோ? ஆன் 

மாவுக்கு, உணர்த்தற் செனின், அவ்வா றவ்வாறு மேன்மேற் 

செல்லா சொழிதற் குறுகியாதுளத? ௪ச்.துக்குச் சச்சென வரம் 
பின்றிச் கூறுதல் கூடாதென்பையாயின், £மீ் முசலில் சத்துக்கு
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ச் சத்தெனக் கூறுதல் கூ.டாசென்பன் பி ed. இத குதர்ச்ச 
மென்னில் அவனும் அங்.எனங் கூறுவன், இங்கனம் வரம்பின்றி 
ச் சேறலாற் பேசாதிருத்தல் மிகவு ஈன்று எ-று, 

அதிவுக் கறிவு செய்யுமெனின், அந்த அறிவுக் கந்த அறிவுக் 
சென வரம்பின்றிச்செல்லும்; செல்வின் அ௮னவச்தா தோடர் 
தானே சம்பவிக்கும். இதைவிடப் பேசா திருத்தல் ஈன்கு மஇப் 
பென்ருயிந்று, ் (௬௯) 

அ௮ன்ம சத்தி னகல மெட்டற் ் 
கதியா விடத்திவ் வாத மாகும், 

(இ-ள். ஆன்ம சச்இனெல்லையை எட்டியளத்தற்கு அறி 
யாவிடத்து இவ்வாத முண்டாகும்---எ-று, 

ஆன்ம வெல்லை யறி.பாதார்க்கு இவ்வாதத்தால் என்பய 

னென்பது கருத்து, (௧௦௦) 
உபாதி யன்றே லான்மா வெனலெஃ _- 
திறிவெனி லகல நீள வெல்லை 
யுளதேற்.பேோமி வுளதென் றேற்பம், 

(இ-ள்.) உபாதி ரகிதமாயின் ஆன்மா வென்பது யாது ? 
அறதிவெணில், அதற் ககல நீள வெல்லையாது ? உண்டாயி னதற் 
கப்பால் எல்லை.புளதாகும் ;) உண்டாயித் பேரறிவுளதென் றேற் . 
பம்--ஏவறு, 

தீன் னெல்லைபை யெட்ட அறியார் அயலைப்பேசன் என் 
பயன் ? (௧௦௧) 

அனுபவ மின்திச் சொல்லா லென் பயன் 
அவல மன்லித் துய்த்க லிலையே,



இத்திலக்கணம், HF 

(இ-ள்.) அனுப௨உமில்லாம ற் சொல்லுஞ் சொல்லால் யாது . 
பயனெய்தும்? அவலமே யன்றிப் பயனாகத் துய்த்தல் யாதுள்து ? 
இல்லையே---ஏ-று. 

சித்தே சத்தென் றறியிற் சத்தே சத்தென் றறிதற்குத் 
தடை யென்னை ? இம்முறை தெரியிற் பேரறிவு சிற்றறிவெனப் 
பேதித்து வழக்கிவதற்கு ஏதென்னை ? இங்ஙனம் வழக்இய 
தெல்லாங் கல்வி வலியா லன்றி அனுபவ வலியால் இஞ்சித் 
மன்று, பிறர் வியக்க வன்றித் தனக்கோர் பயனுமின்று.(௪ 0௨) 

தன்னையெட் டதியார் பரமெட் டதியார் 

சச்சிதா னந்தம் பரமெனி லாங்கே 

அ௮தித்தத ளைத்தளிக் காட்டல்: வேண்டும் 
'இன்றேற் றனதனு பவமா கும்மே, 

(இ-ள்.) தன்னளவை யெட்ட வலிபும் வகையு மில்லார் 

எங்ஙனம் பரத்தினளவை எட்டவறிவார்?அனுபவிபோற் சச்சிசா 

னந்தமே பரமெனில் அங்கே அங்கனமாக அதிந்த தன்னை யக 
ற்றி வேறாக விருக்கச் காட்டவேண்டும், அங்ஙனங் காட்ட aod 
யின்றேற் சச்தொனந்தமாக விளங்கல் ஆத்ம சொருபமாகும் ; 
அன்னிய மன்று--ஏ-று, 

தற்பிர இபலனஞ் செகமென் றறியார் சவத்தை எங்கன 

மதிவார்? இவரை ஞானியெனல் பேடியை வீரனென்றாற் போ 
ம்! 'இவரை யேற்பா ரிவரினும் விவேகியர்! (௧௦௩) 

எவ்வெவ் வனுபவ மெவ்வகைத் தாயினுஞ் 
சத்தே இத்தாய்ச் இத்தே சத்தாய் 

நிற்பது.காண்பா_ரவர்ஞா ஸனிய்ரே, :
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(இ-ள்.) சுவானு வம் எவ்வெவ் வகைத்தாயினுஞ் சத்தே 

சத்தாகவும், சித்தே சத்தாகவும் நிற்கு நிலையைக் காண்போரே . 
ஞானிய ரெனப்பவர்--௭-று, . 

இங்ஙனங் காண வகையதியார் போலிஞானியர். (௧௦௪) 

சிதம்பர மென்னிற் சத்தே இத்தாம் 
அன்றெனி லம்பர மென்ப தென்னை 
சித்தே சத்தா மன்றெனிற் பிறவிண் 
குழுவ தாகு மென்மனார் புலவர். 

(இ-ள். தெம்பரமெனச் கூறுங்கால் சத்தே இழ்தாகு 6) 

ஆகாதெனில், சமஸ்தமுஞ் சிதொகாசமென்று கூறுவானேன்? 
சித்தே சத்தாகும்; ஆகாசெனின் ஏனைய விண்குழாங்களி லொ 

ன்றாம் என் நதிஞர் கூறுவர்---எ-று, 

இதற்குதாரணம் தத்தமிற் காண்க, சிதம்பரமல்லாச் சக 

மாதி மூன்றும் உணர்த்தத்தக்ச வலிபுளோர் சோதனைமுகத்தால் 

எங்கணு இல்லையென்ப. (௧௦௫) 

சிதம்பர மொன்றே பலவென லெல்லாம் 

ஆடு தழையினை மேய்வ தொக்கும் 

அன்றேற் றன்னைக் சண்டவ ரல்லர் 

எ.த்திறத் சானு மென்மனார் புலவர். 

(இ-ள்.) செதம்பரமென்ப தொன்றே; பலவெனச் கூறுவ 
தெல்லாம் ஆ? தழை மேய்வதொக்கும். அவ்வுவமை யே bpp 

பால தீன்றெனில், எவ்விதத்தானு் தன்னைத்தான் சண்டவரல்ல 
ரெனச் சத்துக்கள் கூறுவர்-- எ-று, 

எனவே, சிதம்பரப் போலியைச் சதெம்பரமென்ப சென்றா 
யிற்று, அசலே, பொருளைப்பொருளாசச் கொண்டிஓ ரென்பது



சித்திலக்கணம், ௬௩ 

- பெற்றும். இது சத்தே சித்து, சத்தே சத்தெனற்குச் சற்றும் 
பொருந்தாது. ஒன்றெனல் பொருந்தும், (௧௦௬) 

சத்தெனல் வியாபகஞ் சித்தெனல் விளக்கம், 

.. (இ-ள்) சத்தெனப்பவெது: வியாபகம், சித்தெனப்பவஅ 
விளக்கம்---௭-று, ட் 

எனவே, வியாபக விளக்கமே சச் துசத்தெனப்பட்டசென்க, 

வியாபக வடுக்குக ளஎனேக மிதுவோ 

வியாப்பிய மென்னற் குடன்படா தெலர்க்கும். 
் (இ-ள்.) வியாபச மென்னு மடுக்குக ளெண்ணிறந்தனவாய் 
A562. Oss வி:பாபசமோ எத்.இறத் இனராலும் வியாப்பிய 
மெனத்குச் சற்று மூடன்படா இியையும்--ஏ-று, 

அர்த்தவாதத்தா லன்றிச் சொல் வாதத்தால் வரையறைப் 
படாதென்ப தருத்தாபத். இ, அவ்வக்குகள் சோதனையில் விள 
ங்கும், (௧௦௮) 

விளக்க வடுக்குக ளனேக மிதுவோ 

உபாதி ரதத குதிகடக் ததுவே. 

(இ-ள்.) சடமாயுஞ் ஏித்தாயும் விளங்கும் விளக்ச வடுக்குக 
ளெண்ணுட் புகுவனவன்று; ஆயி ணிவ்விளக்கமோ உபாதி ரத 
மாயுங் குறிகட் கடங்காததாயும் என்று மெங்கணும் ஒருதகைத் 
தாயும் விளங்கும் விளக்கமே---ஏ-று, 

தச்ச குருவின்றி இது காணா சென்ச, (௪௦௯) 

இங்கன மாய வியாபச மன்ஜி 
விளக்கமிவ் விளக்க மன்றி MMs.



௬௪ வேதாந்த விலக்சகணம் 

மில்லை யதனாத் சத்தே. இத்து 
சித்தே சத்செனப் பட்ட தென்ப, 

(இ-ள்.) .இங்கனவ் கூறிவந்த நிலையினதாகிப வியாபசத்சை 

யன்றி விளக்கமும்; இல்விளச்சத்தை யன்றி வியாபகமும் ஏங் 

சணுமில்லை; அதனால் சத்தே சித்தெனவும், சித்தே சத்தெனவுங் 

கூறப்பட்டதசெனச் சத்துக்கள் சொல்லுவார்கள். எ-று. 

இந்சிலை விட்டவிடத்து வறியசொல்லாய் முடியும்) முடிய 

வே வேதாந்தம் பயணிலதாகச் காணும்; காணவே மூனம்போல் 

அவல மதங்களிற் சென்று கெடுவர். (௧௪௦) 

இந்நிலை யதனை யதிவென லன்ஜி 
வேறு நிலையென லன்றென மொழிப, 

(இ-ள்.) இங்கனமாய நிலையை யதிவென்பதேயன்றி இத 
ற்கு மாருய நிலைகளைக் கூறுதல் அறிவாகா தென்று சத்துக்கள் 
சொல்லுவர் ஏறு, 

இந்நிலை யறிவின் நிசவடிவெனக் காண்க, (eee) 

இங்கனம் விளங்கி லறிவ தாகும் 
அன்றே. லின்ப மயல தாகும், 

(இ-ள்) இங்கனம் asin sort Blend ௮றிவெனப்படவ 

தாம். விளங்காதாயின் அறிவெனல் வதிய சொல்லாய் முடியும், 
முடியின் முன்போற் பிரியமும் அன்னி /யமாகும்-- எ-று, 

வியாபகவிளக்க தரிசனமும் ஏகமாக விளங்கலுமில்லாவிட 
த்.தறிவெனச் சொல்லாதொழிகவென்பது கருத்து, இங்ஙனங் 
கூறித் இரிவோர் உணர்வு -வள்ர்ப்பவ சன்று, உடல்வளர்ப்போ 
ரெனச் கூறவும் வேண்டுமோ? ் (௪௧௨) . '
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இங்கன மாய நிலையைக் காண 

விரைகுவோ ரறிவ தாகுவ நின்ப 

மயல தாகார் சத்தியஞ் சத்தியம். 

(இ-ள்.) இவ்வாராய நிலையைத் தரி௫ச்சச் துநிதப்படிவோ 

ரே அறிவு வடிவமாவார்; சுகமுந்தானாகுவர். இது சத்தியஞ் ௪௫.8 

யம்! மூன்போற் பிரியமயலாகார்---ஏ-று. 

பிரியம் அயல் ஆவ.இனா லன்றோ பிறவிமாறாமை? (௧௧௯) 

* வியாபக விளக்க மாற் சுகமே 
use தாகு ம்திவே சுகமாம் 

அன்று தானெனல் காணப் படுமே, 

(இ-ள்.) வியாபக விளக்சமாகவிளவ்கில் esa aon. oF 
சுகமே அறிவாகவும் அவ்வறிவே ஆனந்தமாகவு நிலையுறும், அங் 
வனம் நிலையுறின், அன்றுதான் கானென்னும் நிலை உள்ளவாறு 
காணப்படும்---எ-று., : 

அன்றேற் செரல்லாய் முடியும். (sae) 

சித்திலக்கண ழநீறிற்று, 

'ஆகப்பாயிரம் உட்படச் குத்இரம்- ௨௩௪,



or Fe Ca gra sass amb 

ஐநீதாவது 
ஆன த்தவிலக்கணம்: 

DOS OE RO aa 

“கடபட மெய்யெனக் காண்ட லென்ன 

வனைத்தையுங் காண்ட லகறல் மயக்கறல், 

(இ-ள்) தோற்றமாகய சடபடங்களை மெய்யெனச் காணு 
மாறுபோன்று, உருவம் அருவம் ரூபா ரூபமாகத் தோற்றுவ 

அனைத்தையும் மெய்யெனக் காண்டலிணின்று நீங்கல் Word இ 

நீக்கமாம்---௪-று. 

இது மருணிக்க மாதலின், இருணிச்சம் வேறு கூறுவதற்கு 

இடமின்றென்க. (௧௧௫) 

(அதலே) சத்தெனத். தகுஞ்சித் தாக விளங்கலின் 

மாசறு காட்டி யெனல்வே Dau, 

(இ-ள்.) அந்தப்பிரார் இ நீக்கமே சுயம்பிரகாசமாச விளங்க 

வின் சத்தெனற்பாலதாம். இதனினும் மாசறு: சாட்டு வேறுள 

தாகச் காட்சியாதி யளவைகளா லுணர்ந் இலம்; ஆதலின் வேறி 

ல்லை-- ஏ.று, 

எனவே, மாசறுகாட்சியே சுகநிலையெனப்பெற்றாம். வேற 
ன்றென்க. (௧௧௯) 

௮.தியாமை தன்னை யறிவெனக் கோடத் 

இியையா விடத்த இச்சுக மெனலே. 

(இ-ள்.) ௮தியாமையை யதிவெனக்கோடற் சயையாமை 
யே இச்சுசமெனச் கொள்ளப்படுவதாம்--எ-று,
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அறியாமையை அறிவெனக் காணாமையே சச்தாதலின் 

அதுவே ஆனந்தமெனப் பெற்றதென்க. (seer) 

அல்லகைக் தானென லலியாமை யாகும். 

(இ-ள்.) தானல்லாதசைச் தானெனக்கோடல் அறியாமை 
யெனப்படுவதாம்--ஏ-று. 

அறியாமையின் நிலை யினையசென்பது. (௧௪௮) 

சுகம தென்ன லஇிவ தாகல் 

அல்ல பிறவய லாத லானே, 

(இ-ள்.) சுகமெனப்படுதல் அதிவேவடி.வாஇ நிந்றல்; மற்றச் 

சுகமெனப் பவனவெல்லாம்.அறிவுக் கயல்வடிவா நிற்றலின் ௬௪ 

மல்ல, துக்கமே-- ஏறு, 

துன்பம் இன்பம்போற் சாண்டலின் அல்ல பிறவெனப்பட் 

டது. தானல்லதைச் தானாகச்கொள்ளுங்காறுர். துன்பமேயன்றி 
இன்பமன்று, இன்பமெணின் தன்கோணல் ௮றியார்போலும்.() 

அல்லதை யாமெனல் இற்றதி வின்ப 
மல்லகை யன்றெனல் பேரி வின்ப 

மகம்புற காட்ட மன்தி யிவையு 

மதிவை யன்லி காட்ட மிரண்டு 
மின்றா கலினுண் டெனல்கற் பிதழே 
யிதற்கு மாறா விசைத்செ னான்மா 

சச்சிதா னந்த மெனற்கிழுக் கெவனே, 

. (இ-ள்) தானல்லாசசைச் தானென்னல் சிற்றறிவெனவும் 

சிற்றின்ப மெனவுங் கூறப்படும், சானலிலாசதைத் தானன:
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றென முழுதுங்களைந்து நிற்கையே பேரறிவெளவும் 'பேரின்ப' 
மெனவுங் கூறப்படும், : இங்ஙனமாய டகுப்புகள் ஆந்தர்மூக 
நாட்டமும் ப௫ிர்மூக. காட்டமு மின்றேல் இன்றாம்; இவ்விரு 

வகை நாட்டமு மறிவை யன்றி யில்லை. இல்லை யாகலின் இத 

னைச் சற்றும் யோசியா துண்டெனச் கோடல் சற்பிதமென்றே 
யகற்றப்படும், இதற்கு மாரக வாஇச் சதென்பயன்? பயனின் 

ருகலின், ஆன்மா சச்தொனந்ச மென்பதற்குச் சடையென்னை? 
பவை இர கமி], . . 

எனவே, ஆன்மாவாகிய உ:றிவையன்றியிருவகைகாட்டமும் 

இவ்விருவகை நாட்டமன்றி யிருவகையறிவும் இருவகை .மின்ப 

மூம் எங்ஙனமூண்டாம்? இன்றா சலி னான்மா சச்தொனந்தமென 
ப் பெற்றாம். இதனை மறுத்தல் இவ்வரம்பு கடப்பசாகவேண்டும். 

தான் கடக்கினும். அதுகடவாதாதலிற் கோடல் சகுதி யென்க,0 

தனைத்தா னதியார் கூற்ற மென்பயன் 

அ௮திவின்ப பேதமு மன்ன தாகும், . 

(இ-ள். .சன்னைத்தான் இனையசென்றறிய வகையில்லார் 
கற்றுப் பேசும் பேச்சால் யாது பயனுண்டு 1 அவர். கூறும் அறிவு 

பேதமும் இன்பபேதமும் அத்தகையனவேயாம்-- எ-று, 

த அவர் சித்தாந்தம். குருடர் யானைகண்டு வாக்கும் சத்தார் 
தம்போல்வது. டட (௪௨௪) 

2 Dans ain வித்தா மூணாம் 
அன்றேற் கேட்ப தெவனோ விலையே, 

(இ-ள்,) அறிவன்னியமாக நிற்கிற் சமஸ் சமும்' அங்ஙகனமாச 

Ga மாறு நிற்கும்; இங்ஙன மாகாது தானே தானாச நித்கில்
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அனைத்தும் நிதானமா நிற்குமென்லைப்பற்தி யொருவரைக் கேட் 
பானேன்?! வேண்வெ இன்றே--௪-று. 

அறிவு நிசானம், உடல் கோணல். 'அறிவு கோணலாயின் 

அனைத்துங் கோணலென்றாும். அறிவு சோபா இகமன்று, கிருபா. 

,திசமாசவின் 'நிசான மென்றாம், நிதான மெனல், ௮கண்டபரி 

ரண சொப்பிரசாசமெனலை. (௧௨௨) 

நிதானமே யின்ப மன்றேற் பிறிதெனல் . 
என்னுமர் வாயினு மிலேசம தாகும், 

(இ-ள்.) நிதானமாவது இன்னநிலையசென்றாம் ; அங்ஙன: 
மாவதே சுகமெனற்பாலது, அங்வனமாகாவிடில் பிறிதின்ப 

மெனற்பாலது. இஃதென்னுயர்வின தாயினும் நிதான சுகவிலேச 

மதா முடியும்-- எ-று, 

இங்சே இலேசமென்றதுஅ௮ஷ்டவிதானந்தத்சை, அவசரம் 
பற்றியாதலிென்ச, ' (௧௨௩) 

சிதிது பெரிதறி வெனலு மின்பமூ 

மொன் திலொன் தில்லை சானென லின்றோ 

அவ்வி வின்ப மயலா காதே, 

(இ-ள்.) சிற்றறிவு பேரறிவென்பதும், சிற்றின்பம் பேரி 
ன்ப மென்பதும் ஒன்றிலொன்றில்லை; இவற்றைச் சாட்சியாக 

நின்றதியு் தான் இல்லையோ ? தானாகிற அறிவும் இன்பமும் 

அங்ஙவன மாகா) அன்னியமா காமையினால்--ஏ.று, 

தானாவது அறிவானந்தமேனும் அவையன்று, மாறுவதாலெ 

ன்க. இது குறாமுகச்சாலன்றி விளங்காத? ் (௪௨௯)
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தானெனல் சங்க மசங்க மன்று 
௮சங்க மென்னல் சங்கம் பற்றி. 

(இ-ள்.) சானென்பஅ சங்கமும் அசங்கமுமன்று; அசங்க 
மெனக்கூறுவது சங்கமெனலைப்பநத்றி-- எ-று, 

தான் சங்கமானாலன்றோ அசங்கமாகலாம் ? அனதுபோல 
வும் ஆகாததுபோலவும் அசன்றதுபோலவும் தோற்றுவதேயன் தி - 
யூண்மை யன்று, இதனை இருவகைச் சமாஇதியா லன்றி அறியக் 
கூடாது. (௧௨௫) 

இங்கன மாகத் தானெனல் தெளியி 
னிரதி சயானந் தமதெனல் காணும் 
அன்றேற் பிறவிது வெனினுமா காதே, 

(இ-ள்.) இவ்வாறு ஈன்கு விளங்கத் தானெனலைச் செளி 
பின் கிர இசயானக்தமென்பது சாணும். இங்ஙனர் செளியாவிட 
த்து இயைந்த நிலைக்குச் சக்க பிறவின்பமாம். அதனைஅறியாது 
இவ்வின்பர் சானெனக் கூறினும் எங்வனமாகும்?ஆகா.து-- ஏறு, 

ஒன்றையொன்றாகச்கோடல் மயக்கம், இதுவே பெரும் 
பான்மை, இவரைச் காண்டல் எவர்க்கு மெளிது, மற்றவர் 
அரிது. (௧௨௬) 

விடய மான்மா வாகிலவ் வின்பமு 
மாகு மன்றே லாகா அூயர்பர 

- மாகிலவ் வின்பமு மாகு மன்றே 
லாகா தானமா சுயசுகம் யாதா 
யமையு மெனலை யறையா கென்னே 
௮ிவாண் தன்னைத் கானெனக் சண்டோன்
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இவனே ஞாயஞ் சோதனை யிகலான் 

இகந்கான் மகமை யென்லுயர்ச் தென்பயன். 

(இ-ள்.) ஆன்மாவே விடயமாகல் அவ்விடயானர்தமே 

தானாகலாம். அயலாதலின் ஆன்மாவே விடய மாகாசெனின், 

தான் விடயானந்த மாகாது. ஆயின்ஆன்மாவே மேலாய பரவடி.வ 

மென்னிலேோ, ௮ப்பரமானந்தமே தானாகலாம். guns solar 

ஆன்மாவே பரமாகுமா? அகாதென்னின், தான் பரமானந்த 

மாகாது, இவ்விருவிச இன்பமும் ஆன்மாவுக்கு வேருயின், ச:ப 
சுகந்தான் யாதாயமையும் என்பதைப்பற்றி ஒரவருங் கூரூசது 

என்னைகொலோ யாமறியோம்! ௬-பசுசமறியான் யாவனோ ௮வ 

னே தன்னைத்தானெனச் கண்டோனாவன்; இவனே ஞாயஞ் 

சோதனை இகலாதோன்; இகந்தவன் மடூமையி லென்னுயர்ந்து 

மென்பயன்?--௭-று, 

£ழ் - விடயம், மேல் - பரம், இவ்விருமயமாதல் ஆன்மா 
வாதலின் இவையன்று, அன்றாகவே, இருவகை இன்பமும் சா 

னாகுமா£? ஆகாதபோ௮ தனக்குச் சுயசுகக்தான் யாதென விசாரம் 

மன்றோ? வந்தது எங்குங்காணோம்; சாணாதபோது ம௫மையால் 

என்னு:பர்ர் தும் என்பயனென்றனார். (௧௨௪) 

ஆன்ம சுயசுக மென்ப ரயலை 

நகலை அன்ம சுயகிலை யெங்கன மஜிவர் 

அ.திந்தன மென்னி லிழுக்குறு மென்ப, 

(இ-ள்.) எவ்வாறுயக்த பி-மானந்தமாயினும் அயலென் 

நதியாது ஆன்மாவின் சுபசு5மென்பர். இவர்கள் எங்கனம் ஆன்



௪௨ வேதார்தவிலக்கணம் 

மாவின் சுயவடி.வைக் சாணவல்லார் ? யாமதியவல்ல ரானோமெ 

னின், அது முழுதும் வழுவாய் முடியுமென்று ஐ.றிஞர் கூறுவர் 

er = 9 

அயலைச் சுயசுகமெனின் அன்னியோன்னணியாபாவக்தானே . 

யுறுதலின், இழுச்குறு மென்றார். (௧௪௨௮) 

அன்மா போல்வ தனேக மாதலி 
னெங்கனர் துணிதல் சோதனை யன்ித் 
அணியி னதிர்த மாதி யெய்தும், 

(இ-ள்.) ஆன்மாபோல்வது அனேக மாசலிற் சோதனை 

மூகத்தா லன்றி எங்வனம் இஃதுண்மை யெனத் துணிதல் ? 
ஆயாது துணியின் அநிர்த சட துக்கமாக முடியும்--ஏ-று, 

எனவே, தச்ச சோதனையில்லாசவிடத்து எங்ஙனம் உண் 

மை விளட்கு மென்றளுயிற்று, (௧௨௯) 

என்று மகலா ஜஞப்திப் பிரிய 

மல்லா வுயிர்பர மெங்கணு மில்லை 
கற்பித மதனா லுயிர்பர மன்று 
தெளியி னிவ்வண மான்ம சுயசுக 
மன்றே விளங்கு ம.றுஇி யீ... 

(இ-ள்.) எப்போதும் அகலாது நின்றுள்ள Ogi BD. 

பிரியமல்லாத உயிரும் பரமும் எங்கு மில்லை. இஃவிருவருங் கற்' 

பித வடிவ மாதலால் ஜெப்இப் பிரியமாகார். இவ்வாறு செளி 

யின் ஆத்மாவின் சுய சும் அக்கணமே விளங்கும். இசனினு 
மூடிவின்று-- எ-று, 

அறுதி மீதெனவே ஏனையவை போலியென்ருயின. (2௩௦)
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சுழுத்தி போன்ற சுகநிலை யின்றேல் 

கனவில் சுழுத்தி ஈனவிற் சுழுத்தி 

யென்கிரு பாத்ரா யியலு மென்ப, 

(இ-ள்.) சுழுத்தி போன்ற சுகநிலை யில்லையெனின், ஈன 

வில்லாத சுழுத்.இ, கனவிலெழுஞ் சுழுத்தி யென்று இருகைப் 

பாகுபாடடையசாய் கடக்குமென்று ௮.றி.ஞர் சொல்லுவர்-ஏ-று.. 

சுமூத்தி ௮னேக பாகுபா .டையவாயினும் அவற்றின் 

சுகமு மற்றே, இவை யனைத்துஞ் சுருக்கியே இருவகை யென் 
ரூம். . (௧௬௩௧௪) 

(அவற்றுள்) ஈனவில் சமுத்தி சுகமென னனவு 

ஈழுவிய சுழுத்தி சுகமென லாகும். 

(இ-ள்.) கனவில் ஈழுத்இி சுகமென்பது ஈனவு கழுவிய 
QE) சுகமெனப் பவவெதாம்---௪-ற., 

நனவில் சுழுத்தி வினைத்தொகை, (௧௬௨) 

அனுதின சுழுத்தி மூர்ச்சை மாணம் 

பலவகைப் பிரளயஞ் சர்வ௪ங் கார 

மாதி யாகு ஈனவில் சுழுத்தி, 

(இ-ள்.) கனவில் சுழுத்தி சுகமானது இனசுமுத் இ, ஞர் 

ச்சை, மரணம், பலவேறு விகற்பமாயுள்ள பி.ளயம், சர்ப ey 

கா.ர முதலிய பேதங்களாம்--ஏ.று, 

இவை யனைத்திலும் ஈனவில்லாததால் நனவில் Hips 8) 

யெனப்பட்டது. பல வேறு வகைப்பட்ட பிரளயம், தணிச்சனி 

ஒவ்வோர் பூதத்தாலாயது, அதிபன் ஈமையான் யாதோர்
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சாரண மின்றித் இடீரென் றவாந்தரமாக எய்துப வெல்லாங் 

கொள்க, சர்வ சங்காரம் சூக்குமப் பிளயம், எனவே, ஏனைய 
வை அாலப்பிரளய மென்றாயின, இவை யனைத்துஞ் சுகம்போற 
லிற் சுழுத்தி சுகமென்றாம். இவை யகன்ற உயிர்களில்லை யாத 

லின் இச்சுகங் கூறவந்த தென்க, (௪௩௩) 

கனவிற் சுழுத்தி யொன்றே யலபிற 

தோற்றினும் பூர்வ பக்க மெய்தும். 

(இ-ள்.) ஈனவிற் சுழுத்தி சுகமென்பது ஏகமே. ஏனைய 
வோ, கனவிற் சுழுத்திபோல் தோந்றிலும் பூர்வபட்ச மெய்தற் 
பாலின் ஆகா---ஏ-ற., 

சச்தொனந்த விலச்சணச் இற்குச் சற்று முரணா சமைதலின் 

ஈனவிற் சுழுத்தி யொன்றே யென்றாம். ஈனவிலெழுஞ் sf 
யாதலின் லகரச் திரிந்தது. இது வேற்றுமைச்சந்தி. (௧௬௪) 

வியாபக விளக்கஞ் சத்து தென்றாசர் 

தாதான் மியஞ்சற் திழுக்குரு வயினே 

யந்ஃலை ஈனவிற் சுமுத்தி சுகமே. 

(இ-்.) வி.பாபக விளக்கமே சத்து சிச்தென முன்னர்க் 

கூறினாம்; வியாபகமே விளக்கம், விளக்கமே வி.பாபகமென்று 

2685 சற்று முரணாவிடத்து. ஆதலின் அத்தகையதாய சீலை 
யே நனவிற் சுழுத்தி சுசமாம், வேறன்று--ஏ.று. 

ஏகார மெஞ்ச கின்றது. தாதான்மியம் ஐச்ி.பம். வேறு 
படின் ஈனவிற் சுழுத்தி யெனல் போலியை, ௮த்துவிதானு- வி 

யன்றி ஏனையோர் கூறுஞ் சச்சிதானந்தம் முர ணாதலின், 

*இழுக்குராஉயின்” எனப்பட்டது. (௧௬௫)



ஆனக்தவிலக்கணம், எடு 

கற்றுரைப் பதினு மனுபவ ஈன்று 
பாவா பாவ மின்மை யானே. 

(இ-ள்.) தனச்சயலாய நூல்கள் பலவாகக் சற்று ஈனவிற் 

சமுச்கி யென்றுரைத்துச் இரிய இனுக் சாளூகிற வேட்டைச் 

கண்டு அ௮னுபவிக்கு மனுபவஞ் சாலவு ஈன்று; பாவாபாவங் கழ 

ன்ற தாதலின்--எ-று, 

சன்னைத்தா னுள்ளவாறு காணுமளவும் பாவாபாவ வடுக்கு 

கள் ௮கலா வாசலின், பாவாபாவம் இன்மையானே யென்றார். 

இவ்வடுக்குகளை ஆரறாதாரங்களிலுங் காணலாம். இவற்றையே 

ஆறத்துவா மூர்ச்திக சொன்பதென வறிக, (௧௬௬) 

தற்பா வமதே யாறக் அவாவும் 
பண்ணிப் பண்ணிக் கலைத்த லெய்ப்பே 
சுகம தென்னல் தற்சுக மறியார். 

(இ-ள்.) தன்னை ச்தான் அயலாகப் பாவித்துக் கொள்வதே 

ஆறத்துவா ஞூர்த்இகளுமாம். இவர்ராலாய பயனோ தன்னையே 

கணேசரா தியாகப் பண்ணிப் பண்ணிரச் கலைத்தலாஇ.ப எய்ப் 

பே சுகமென்பது, இதனை மெய்யென் றேற்பார் தற்சு2மறி.யார் 

று, ; 

இங்கனம் பாவித்து மெய்யாக மனத்தால் ஆருதாரச் இலும் 

வர் இப்போன் கிரியாயோகி. பரிபூ ணமான சித்தை ஆரா தார 

ஜூர்த்திசளாக அங்காங்குப் பண்ணி யழித்து வருதல் மகா பாவ 

மென்போன் இவயோகி, தன்னைத்தானே ஆருதாரமாகவும், 
மூர்த்திசளாகவும் ஆங்காங்குப்பண்ணிக் கலைத்தல் சனது கற்பித 

மென்போன் வேதாக்.இ. இம்ஞன்று நிலைகளுள் யாது உண்மை 

யெனத் தெளிவோர் இம்ஞூன்று நிலைகளையும் விதிப்படி செய்து



or a வேதாந்தவிலக்கணம் 

கழன்றோர்; ஏனையோர் கணிக்கத் சகு.இய ரல்லர் ஆயினும் 

அந்தந்தப் பரிபாகச் இற்கு அந்தந்த நிலை யின்றி.பமையா தாதலின் 

வேண்டு மென்க. எனவே, தனது கற்பிதமெனக் காண்டலே 

சனவிற் சுழுச்தி சகமெனற் பாலதென்ருயிற்று, இசணனினு 

மேலாய ௪௧ மின்றென அனுபவத்தாற் காண்க, (௧௬௭௪) 

SOUGHT Wet DF FFA BT னந்தம் 

வேறெனக் காணல் விவர்த்தம தாகும் 

ஆங்காங்குக் காணுர் தனைவிட் டதனால், 

(இ-ள்.) விசாரிட்போன் தன்னை யன்றிச் சச்சசொனந்தம் 

வேறெனக் காண்டல் பயனற்றதா யமையும்;) இதுவே இறுதி 

௩லையென அங்காட௩்குக் காணுர் தன்னைச்சான் விட்டு விட்டத 

னாஃ-- எ-று, 

சியானுபவ ஈவசவ விகோத மனைத்தங் சண்டு வியந்து களி 
ப்பது தானாதலின், தன்னை விசாரித்துத் செளியாத விடத்து 
மூடிவின்றிச் சேறலால் விவர்த்தம தாகு. மென்றாம், தாணிலா 
உனுபவ மின்றாதலால் முக்இச் தன்னைத்தான் "விசாரித்துச் 
செளியின் ஆங்கே முடிவு பெறுமென்பது கருத்து. (௪௩௮) 

ae 

அறிவ தரிசன மானந்த மலபிற 
சொல்லா னினைவாற் பயனிலை யென்ப, 

(இ-ள்.) எல்லா நாலு முடி வாகக் கூறுவது ௮றிவொன்றை 
யேயேனும் அதனை யுள்ளவாறு தநிஏப்பதே ஆனரந்தப்பேறு ; 
ஏனைய தரிசனமனைத்தும் போலிப்பேறு, ஆசலின் அறிவெனச் 
சொல்லானும் கினைவானுப் கோடலிற் சற்றும் பயணின்றெனச் 
சத்துக்கள் கூறுவர்உ-௭-ற,
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அறிவொன்றே யுண்மையென நிச்சயித்சல் பரோட்சம், 

- நிச்சயிச்ச வண்ணம் சரி௫ிச்சல் அபமோட்சம், emer AA 

யாவளவுக் துக்க ன லகம். தடையற்ற ஆனந்தமும் எய்தற் 

பாலன வல்ல, அசலின் அபரோட்ச ஞானம் இன்றி யமையா 

சென்ச, (௧௬௯) 

விளக்க மயலேல் வியாபகச் தனக்குப் 

பிரியமு மயலாம் விளக்க “தக்கர் 

௪ச்சிகா னந்த மெனந்கழுக் குமே, 

(இ-ள்.) அறிவாடிற வியாபசச்துக்குச் சிற்பிரகாசம் அண் 

னிய மெனின், அந்தச் இந்பிரகாசச் இற்குச் தொனர்சமும் அன் 

னிய மாகும், இங்வனமாயின் சச்சிானந்தம் ஏசமெனச் கோட 
ற்கு மூரணே பயனா யமையும்-- எ-று, 

௮னுப௨ நிலை பேஇக்சச் சொல்லால் ஏகமாக்கி லென்பயன்? 

எனவே, வி.பாபசத்சை பன்றி விளக்கமும், விளச்ச மன்றி 
வியாபகமும் இல்லையென்ற அனுபவம் என்று வாய்க்சன்றசோ, 

அன்று எழும் ஆனக்தந்தான் தடையற்ற அனந்த மெனப்படும், 

பே.இிக்ின் அமிர்த ௪ட அக்கமாக முடியும், (௧௪௦) 

வத்து நிண்ணய மிங்கை மறியா 

ரெங்கனம் வழுத்தற் இயையு மென்ப, 
(இ-ள்) வஸ்து நிர்ணயம் இங்கனமாவதென்று அறியார் 

வக்.இத்தற் சஃ்தெங்வனம் இயையு மென்று அறிஞர் கூறுவர் 

ஈறு 

அங்கனம் வழுத்தலாழ் பயணின்றென்பத கருத்தா, அநிர்த 
௪ட துச்ச மாசற்பாலதைச் சச்சிதானந்தமென்று வழுத்தவிற் 

பயன் அவலம், இதனை முச்இயென்பர் பத்தர்; இஉ்விலச்சு



எழு வேதாக்தவிலக்கணம் 

ணம் பொருந்தாததற்குப் பொருத்.இின் எங்ஙன மியையும்? அவர் . 

குறி நினவின் குறியன்றி வஸ் தவின் குறியன்று; தன் குறியாத 

இனா லென்க. (௧௪௧) 

தனைத்தான் தெளியிற் றனக்கய லின்றெனச் 

சச்சிதா னந்தத் தொருமை சாணும் 

அன்றே லெதிர தாக வமையும். 

(இ-ள்.) தனச் சன்னியமின்றென ஐயந்இறிபறத் தன்னை 

த்தான் செளியின், சச்சிசானந்தத் கொருமை அக்கணமே பழு 

இன்றி விளங்கும். தெளியா விடச்துச் சச்தொனந்தத் இற்கு 

மாறா வமையும்-- எ-று, 

செளிதலாவது, ஆன்மாவாகிய தான் அறிவன்றி வேறன்று. 

அவ்வறிவு எவ்வெவ் வவஸ்தாமய மாயினும் தான் அங்ஊனமாகா! 

மலும், அவை மாறினும் தான் மாறாமலும் அவ்வவ்வ இரயத்தைத் 

தான் இருந்தவண்ண.மிருந்து சாட்சியாய் அதிதலானும், தனது 

சுய வடி.௨ம் வெளியா யொளியாய் வெறுந்தெரிவே மயமா யிரு 

ப்பதினாலும், தான் இங்கன மிருப்பதை அறியவேண்டின் ஈன 

வில் தத்துவங்களை யொடுச்க விசுவ விலக்சணமும், கனவில் 

விசுவத்தோ டியல்பாகவே தைசத விலக்கணமும், சழுத்இயில் 

பிராஞ்ஞ விலச்கணமாச் தோன்று மாதலினானும் தான் பகிர் 

மூகப் பார்வையை யொழிச்ச, தானே இவ்விலக்கணமாக விரு 
ப்பதை அறியலாம் ; இஃதன்றியும், தானே யது  வதுவாக. 

ப் பிர.இபவித்தலும், இரறிபுடியாதலும், இவற்றை அயலாகக். 
சாண்டலும், இச்சா ஞானக்கிரியை புரிதலும், இத காரணமாக 

வரும் இன்பத் துன்பங்களை விருப்பு வெறுப்போ: டனுபவித்த 
லும், இவை யனைதிதந் தனது மதியா லாயதென்று அறியா



அனந்தவிலக்கணம், ௪௯ 

இருத்தலும், ௮றிக்து விலகலும், தனது பி. விர்த்தி நிவிர்த்தி 
யென வுணர்க. தான் அனந்த ௨டிவெனத் தெளிதல் அரிதெ 

ன்பதாயிற்று. (௧௪௨) 

சத்தே இத்துஞ் சத்தே சத்து 
மாகு மவசர மலிவென லதுவே 

சுகமென லிதுவே யதிவென லாகு 
மாகாக் கடைமுர ணாகு மென்ப, 

(இ-ள்.) சத்தே சத்தாகவும், இத்தே சத்தாகவு மயிக்பெ 
மாகு மவசரம் யாதோ அஃ்தறிவெனப் படுவதால்; ௮ந்நிலையகசா 
பெ அறிவே சுகமெனப்பவேது; இந்தச் சுகமே அறிவெனப்படு 
வதாம். இங்ஙவன மெல்லாம் ஆகாவிடத்துச் சத்து அசத்தாசவும், 
சித்து சடமாகவும், சுகம்போவியாகவு மமையுமெனச் சத்துக்கள் 
கூறுவர். ஏஃறு, 

எனவே, இல்வா ராகாவிடச்து மூன்போலச் துன்ப மின்ப 

மாகக் காணும், (௪௪௯) 

அ.திவே சுசமயல் போலி சுகமே 

ய,திவயல் போலி திறந்தெரிச் அண்மை 
யாது நித்திய மதனியல் புரைக்தும், 

(இ-ன்.) அறிவு வடிவாக விளங்கலே சுகமெனப்படுவ து. 

இதற் சயலாச விளங்கல் போவிச்சுகமாம், கத்பித ரசெசுகமே 
யுண்மை யறிவாம். இதற்கயலாக கிற்குமறிவு போலியறிவாம். 
இக்கிலை பாகுபாடனைச்துச் தெரியுமாறு தெரிந்து நிசவடி.வாதல் 
நித்தியமென்னும் இலக்கணமாம், இணி இசனது நிலையைச் 

கூறு தும் ஏறு, %



௮0 வேதாந்தவிலக்கணம் 

ஜெப் இியே பிரியம், பிரியமே ஜெப் Guru நிலை யாதோ 

அதுவே நிச்திபமெனப்பவெதன்றி வேறன்று, இங்ஙனமாகா 

நிலையது நிச.தியம்போற் காணினும் நித்இயமென்ன வேண்டு 
மோ? அறியானந்தமே நித் திப மென்றாயிற்று. (௧௪௪) 

௮.திவைச் சுக்கு லஅவே நித்தியம் 

பிறமா வதா லகித்திய மென்ப, 

(இ-ள்.) அறிவைத் சரிசித் ததனைச் சுக்றசே சுசகமாத 
லா லதவே நித்திய மெனப்படும். பிறவற்றைச் சண்டு கூப்ப 
செல்லா முன்னர்ப் பிரியமா நின்று பின்னர் அப்பிரியமாக மாறு 
வதால் அநித் இிபமெனற்கே இயையுமெனச் சான்றோர் கூறு 
வாட உறு, 

எனவே,அறியாகத் திரி.சார்த்தமுஞ் சோதனைக்பைசவி 
னறிவினது பி, இபலனமே யன்றி யதார்ச்சமன்று, உயிரென 
லறிவு. அஃதுருவன்ற், அருவா௫ப சதொகாயம், சத்திபம், ஆத 
லின் அறிவே நித்தியம், ஏனைய வரிச்.இி.பமென்றாயிற்று, ௪௪ 
லம்- அறிவு, அனந்தம் - கேவலம், ச்சலம் - சங்கற்பம், சேவலம்- 
லூடமாயின் பந்தம்; அது மத்தி. தானதிவானந்த மாதலே நித் 
அி.பமெனற்பாலது; ஏனையவன்றென்ச. (௧௪௫) 

சத்துக் தின்ப மொத்த வறிவே 
நித்திய மெனலா லதனியல் புரை,த்தும், 

(இ-ள். சத்தும் சத்தும் இன்பருஞ் சற்றும் Gu Burt 
தியைந்தது யாதோ ௮ஃதறிவெனப்படும், அக்நிலையதாய வறிவே 
நிச்திபமெனற் கியைவதால், அந்த கித்இியவிலச்சணச்இி னிலை 
யை இனி விளங்சககூறு தம்--௭ ஈறு, நக 

1.



நிச்தியவிலக்சணம், க 

எனவே, சத்துசித்தின்பமாறா தற்பால ததியாமை யென் 
றூயிற்று, ஆசவே, அவ்வறியாமை வடிவமாகச் சோதனையில் 
முடிவது சகசீவ பரமெனப்பெர்றாம். பெறவே, இவை யகித் 
,அியமெனவும், "அறிவு கித்தியமெனவுந் தாமே யமையச் சண் 
டாம், தர்க்க முதலவியவற்றா லெங்கன மறுக்கும் உண்மை 
யுண்மையாகவே முடியும், உண்மை-அறிவு, (௧௪௬) 

ஆனந்த விலக்கண ஐற்றிற்று. 
ஆசப்பாயிரம் உட்படச் குத்திரம்- ௧௬௬, 

  

ஆறுவது 

நித்தியவிலக்கணம். 

  

நித்தியம் போலக் காண்ட லனைத்அஞ் 
சத்கெனழ் யெயின் மறுக்கற் பாற்றே 
௮ன்றே லெதிர தாகு மென்ப, 

(இ-ள்.) கித்தியம்போலக் சாணப்பட்ட சகமா இயனைம் 
அம், சோதனையிற் சச்செனற் இயையின் போல வென்பது மறு 
க்கற்பாலதாகும். சத்தெனற் இயையாதாயின், அரித்தியமென ம் 
கே யியைதற்பாலதாம் என் றதிஞர் கூறுவர்-- ஏறு, 

போலிச் சத்தாகா நிலைய தறிவாதலின் அதனையே நித்திய 
மென்றும், (௫௪௪) 

வியாபக விளக்க மல்லா வதிவிலை 
யதிவலா தெங்கு நானென லில்லை 

oe



௮௨ வேதாந்த விலக்கணம் 

சானென லன்தித் திணைபா லிடமிலை 
கால வெல்லை கடத்தலி னித்இியம், 

(இ-ள்.) அருவமாதலின் வியாபக விளக்கமாக நிசழாச 

வறிவென்பதே யில்லை, அவ்வறிவல்லாத நானென்ப தெவ் 

விடத் தினுமில்லை. ௮௫5 கானென்பதை யன்றித் இணைடாலிட 

மெனல் சற்றுமில்லை. இல்லையாகவே, கானெனல் காலங்கடந்த 

தாகும். கடத்தலின் நித் தியமெனற் குறரியதாகும்--௭-று, 
எப்பிறவியு ரானெலைன்றி பின்றேனு மாறுந்தகையதாத 

லின் நான் என்பதாகா. ஆவதுபோற் காண்டல் உற்றுணரா 

மையாலென்க. நானென லறிவு, ௮ஃதருவம். அருவமாகய 

தான் தன்னை யுருவமாகக் காணத் திரிபடியாத் தோன்றும்; 

தோற்றவே, காம வெகுளிம௰ச்க மேலிடும்; மேலிடவே, தனத 

எதரர்த்த வடிவ மெங்ஙகனச் தனக்குக் காணும். காணாததால் 

சானென லின்றோ உண்மையி ஸித்.இயமென்றாம். உருவ 

மாதல் - பி.ரஇபலித்தல், (௧௪௮) 

உபாதி நோக்காற் பலவா நானெனல் 

அறிவு நாட்டத் தன்றா விளங்கல் 

பார்வை பேத கானென லன்றே 

நித்திய மென்னற் தியையா தென்னை, 

(இ-ள்.) கானென்பது தன்னைத்தான் உபாதிசாரணமாச 

நாடு நாட்டத்தாற்றான் பலவாகவும், தற்றெரிசனங் காரணமாக 

அறிவை நா காட்டத்தாற்றான் ஏகமாகவும் விளங்கல் பார்வை 

பேதமே யன்றி சானெனல் மேற்றன்று, ஆதலின் நானென் 
பது நித்தயமென ந் சுடன்படாத சென்னை... ஏறு,



நித்தியவிலக்கணம், ௮௩. 

பலவானாலன் ரோ ஒன்றாகலாம். அசலி.்ன சானென்பது 

பலவுமன்று ஒன்றுமன்று, இங்ஙனங் சாண்டல் பார்வை பேத 

மன்றி வஸ்துபேதமன்று, ப௫ர்முககாட்டம் - பிறவிக்கெம், ௮ 

தர்மூகரசாட்டம் - துக்க நிவிர்த்திக்படெம், பழுசையைப் பாம் 

பென்ற விடத்தும்,௮ன்றென்ற விடத்தும் ௮து அங்வனமான து 

மில்லை, ௮ழிந்ததுமில்லை, ஆனதாகவும், அழிச்ததாகவுக் தோற் 

gag தோற்றமே யன்றி யதார்த்தமன்று, பழுதை யிருந்ச 

படியே யிருக்கின்ற. அதுபோல் அறிவுமெனவுணர்ச, இக் 

நிலை யனைத்தும் ௮னுபவத்தாலன்றிப் படித்து வருவதன்று, () 

பூர்வ பக்க மாகாச் சத்தே... 

நித்திய மென்னற் ககலா தென்ப, 

(இ-ள்) பூர்வபக்க மாக்கற்காச் சற்று மூடன்படாத சத் 

தேதோ அதுவே நித்தியமெனற்கு முசணாதென்று அறிஞர் 
கூறுவர் ஏறு, 

எனவே போலிச்சத்து நிச்தியமெனற் குடன்படாசென்ப 

தாயிற்று, ஆக்கினென்று மு.ரணாம். (௧௫௦) 

நித்திய மென்ன றனக்கய லதனைத் 
தனைத்தா னியா மடமை சாட்டும், 

(இ-ள்.) தனக்கு அன்னியமாயசை நித்தியமெனண நிலை 

்புறு.த்தல், தன்னைத் தானறியாத மடமையைசக் காட்டிவிடும் 
எஃறு. 

தன்னைத்தான் அறிந்தவர்போல் நித்தியஞஞ் சாதிக்கு மட. 

மை அவர்புரளியைக் காட்டிவிசிமென்பது கருத்த, புரளி - 

தெரிக்சவர்போ லபிரயித்துப் பேரிச்காட்டஷ், (கடுக)



௮௪ வேதாந்த விலக்கணம் 

சிற்சோதி மயமே நித்திய நுண்மையி 
னுண்மை சிதம்பர மாத னித்தியஞ் 
சத்தெனற் இயைவ ததுவே நித்தியம் 

அனி விர்த்தியே லாமை கித்தியம் 
கற்பனை யேலாச் சுயம்பே நித்தியம் 
என்று மொருபடித் இலக ஸித்தியம் 
தானய லற்ற ததுவே நித்தியம் 

ஆதி யந்த மற்றது நித்தியம் 
சுத்த மசுத்த மிறந்தது நித்தியம் 
இணைபா லிடம திலாமை நித்தியம் 
வாரமில் கால மதுவே நித்தியம் 
நினைப்பு மறப்பற் திலக னித்தியம் 
இவையெலா நித்திய மேற்றற் இயைந்த 
குதியெனச் காட்டக் கூதிய தென்ப, 

(இ-ள்.) சிற்சோதி மயமாவதே நித்தியம், அதி. சூக்கும 

ஆட்பத்தினு நட்பமான சிதம்பரமாவதே நித்தியம், அவிரோத 

மாகச் சத்செனற் சயைவசே நித்தியம், அணிவிர்ச் இகட் குடன் 
படாததே நித்தியம், கற்பனையை யேற்காததே நித்தியம், எஞ் 

ஞான்று மொருபடித்தாய் விளங்கலே நித்தியம், தனக்கன்னிட 

முண்டெனவிறந்ததே கித் தியம், ஆதிமத் தியாச்த ரததெமானதே 

நிச்இயம், சுத்தாசுத்தமிறந்ததே நித்தியம், தணைபா விடமற்றசே! 

நித்தியம், ஞாயிறு முசலிய ஏழு வாரமு மற்றகாலமே கித் இயம். 

சகல சேவல நினைப்புமறப் பற்றிலகலே நித்தியம், இங்வனமாக 

ச்கூறிய வணைத்தும் கித்தியமென்பதை யேற்றற்கியைந்த குதி 

யாமெனச் காட்டசி கூ.றியதெனச் சான்றோர் கூறுவர்-- ஏறு,



நித்தியவிலக்சணம், ௮௫ 

இச்சிலைகளெல்லா கித் திய மெனற்பாலவென்பத கருத்து. 
தனித்தனி கூறுதல் விளங்கவேண்டி. யாதலால் ஒன்றே நித்திய 

மெனக்கொள்க, இஃததறியாது பலவென்பார் அர்த்தவாதிய 
சன்று, 1௧௫௨) 

மறதி மயமே சகமாதி மூன்று 
மென்றுண ராக மறதி யக்சை 
யளக்க வஜியார் கூறு நித்தியம் 

பூர்வ பக்க மாதற் இழுக்கென், 
(இ-ள்.) மறதிமயமே சகமாதி மூன்றுமென்றுண..ர வகை 

யதியாத மறதி காசணமாகவரு மற இயடுச்குகளை யளச்சகத்செரி 

யாச சகல கலைவல்லோரும் செஸிர்ததபோற் கூறு நித்தியவில 

ச்சணம் எங்ஙனமேனும் பூர்வபட்சமாகு மென்பதற்குத் தடை 

யென்னை ஏஃறு, 

போலியை தநித்தியமென்பா ராசலின், *:பூர்வபச்சமாசற் 

கிழுக்சென்” என்றார். சாணினைய னெனச்காணா மறதிதவிரா த 
தால் தானதிந்த தனைத்து மற இகடர்சவன்றாதவின், மற இயடு 

க்கு எனப்பட்டது. இது தற்சோதனையில் தெரியும், சசமாதி 

மூன்றனுள் ஒவ்வொன்றிற்குஞ் சுயம் பிஃசெனக்காண மறதி 

யொழியும்; ஒழியவே, இம்ஞூன்றுங்கற்பிதமெனப்பட்டுச் சொப் 

பனம்போ லொழியும். சகங் காரணமாக வரறுஞ் சங்கற்பங்க 

ஞூம், இதுபோல ஏனைய விரண்டு காரணமாகவருஞ் சங்கற்பங் 

களு மற இயை யன்றி யில்லை ; இத்தனையு மற இியடுக்குக ளாச 

லால் அளவுக்கடங்கா வென்பது. (௧௫௯) 

தன்னிலை மறவா நீனைவே நீனைவு 
பிறவல மறதி வயத்த தாதலின் க 
சோதனை முகத்தாற் றெரிபு மென்ப,
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(இ-ள்.) தன்னை யுள்ளவாறு கண்டுள்ள நிலையை மறவா 

நினைவே நினைவெனப்படும், ஏனைய நினைவனைத்தும் மற தியின் 

வயத்ததாதவி.னினைவாகா, இவையாவஞ் சோதனை செய்யுங் 

கால் விளங்கும்-எனச் சத்துக்கள் கூறுவர்---எ-று. 

ஆதிதன்ட நிலைசண்ட நினைவும் நினைவன்று, தன்னிலை 
"சண்ட நினைவே நினைவெனப்படும், எனவே மறதி மூலமும் 

நினைவு மூல௫ு மறியார் நிச்சயித்த நித்தியம் பூர்வபட்சமாதற் 

கடெம்பெறுமெனத் தெரிவிக்ச விங்ஙவனங்கூதியதென்க. (௪டு௪) 

அல்லதை யொரீஇச் சத்தைக் காணில் 

ஆங்கே நித்தியஞ் சுயம்ப தாகும் 

அன்றே லெதிர தாக முரணும். 
(இ-ள்.) சத்தல்லாகதை யெல்லாம் விசாரத்தினா லல்ல 

வல்ல வென்று சளைந்து சத்தாவதைக் காணின், அக்கணமே 
நித்தியமென்பது சுயம்பாக விளங்கும், அங்வனங் காணாவிடின் 
மாறாக விரோிக்கும்-- எ-று, 

சொல்லாலும் நினைவாலுமாயாது சச்தெனக்கோடல்கூடா 

- தெனவே நித்தியமெனக்கோடலுவ் கூடாதென்பசாயிற்று, மத 

சீதர்களுச்கு அக்தர்முகசாட்டமே யில்லை, உண்டேல் தனக் கய 

லண்டென்பானேன், ௮க்காட்டக் தம். ால் சேறற்கு வவி யிழ*: 

சன ரென்பதுதானே காட்டுகின்றது. காட்டுவதால் அவர்கள்... 

கூறு நித்தியம் நித்தஇியமெனற்பாலதன்று ; பலவிதத்தாலு apr 
ணுதலின். (௧௫௫) 

அ.திவின் வினேதங் காணிற் சத்தென 
லெட்டுவ கெங்கன நித்திய மற்றே,
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(Q- or.) தொசாயத்திற் காணும் வினோதம் எண்ணில 
வாம். இதனையே ஈவகவமாகக் காணில் சத்தென்னு மிலக்கண 

மூள்ள்வாறு எட்வெ செங்வனங்கூடும், கூடாததா ஸித்தியஞு 

மங்வனமா்கவே முடியும்--ஏ-று, 

நித்தியமும் என்னுமும்மை தொக்குகின்றது., அறிவின் 
விநோதங்களை வாசிட்டத்தில் லீலை சதை, காதி கதை முதலிய 

வந்றிற் காண்க. வினோதவசத்தாகில் அறிவினிலை Qui Oa gi 
தாதலின் அதனை விட்டு அறிவு நாட்டத் தசையாது கிற்கின் 

சத்து விகற்ப மின்றி விளங்கும். விளங்கவே நித் இயமும் ௮ங் 

ஊனே விளங்கும். இம்முறை தவறில் எதி.ரதாகக் காணம், (0) 

போலிக் கஇயையா நித்திய விலக்கணஞ் 
சத்தாதி மூன்றும் முரணா விடத்தது 
மூரணிந் போலி யாகு மென்ப, 

(இ-ள்.) கித் தியம்போலக் காணும் போலி நித் இியமாதந் 

குடன்படா.த எதார்த்த நித்திய விலக்கணம் யாதோ அது சத்து, 

Asa, ஆனந்த விலக்கண மூன்றும் பேதியா நிலையது., வெவ் 

வேரறுசப் பேதிக்சன் போலி நித்தியமாமெனச் சான்றோர் 
கூறுவர்-- ஏறு, 

நித் தஇியம்போலக் காண்டவின் கான்கபாவத்தையும்,போவி 

நிச்தியமென்றாம். தற்சோதனை முஈத்தாலல்லாத சோதனை நித் 

திய மத்துவிதிகளல்லாதார்ச் குடன்பாடு, எனவே அறிவு பேத 

மகன்ற நிலையதே நித்திய விலக்கண மென்றுயிற்று, என்று 

'மொருசகையதாசல் கித் இி.பமெனப்படுமென்ச. இசனை அயலிட 

த்துக் காண்பான் போவிஞானி, தன்னிடத்திற் காண்பான் பசம 

ஞானி. இங்கே தானென்றது உபா.இசூதீச்தை யன்ற; உபாதி
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ரசத்தை. சதெம்-வேன், ச௫தம்-ஆன்மா. என்று மொருதகைய 
தாம் வஸ்துவிற்கு அறிவெனும் அவச.ரம்பந்தி யிவ்விரு பெய 

ருங் காசணச் குறியாக வந்தவென்ச. இதனை யறியாதா ரறிவுச் 

கறிவென் றுரைத்து அனவத்தையில் நிற்பர், (௧௫௭) 

றிவன்றிச் காணா ரதியாமை தன்னை 

நித்தியங் சண்டார் பிறவெனல் கெளணம். 

(இ-ள்.) ஆறிவைத்தவி.ர அறியாமை வேறுளசாக அறியா 

தாசே நித்திய விலக்சணந் திரிபறக் கண்டோர். இங்ஙவனமன்றி 
அறிவுக் சறியாமை வேறெனச் சாதித்தல் கெளணமாகும்-- 

or = 2 

இது கெளணமாகவே இத காரணமாகச் சாதிக்கும் நித் 
இியமுங் கெளணமா மெனப்பெற்றாம். கெளணம் - முக்கயமல் 

லாத. வேறெனல் - 2வனறியாமையெனவும், பரமதிவென 
வுங் கோடல், இங்ஙனங் கூறுதல் உபா இர சாட்டத்ததன் 
றெனக் குறிச்சன்றது. சதத்தை ரூதெமெனச் கொள்வார் நித் 
திய விலச்கண மெங்ஙகன மறிவாரென்பது கருத்து, (௧௫௮) 

. நித்திய விலக்கணம் பழுதறக் கற்னுங் * 
காணா வயினஃ தையத்த தாகும், 

(இ-ள்.) நித்திய விலக்கணங் குறைவின்றிக் கற்கினும் 

அனுபவங் காரணமாகத்தரிசியாவிடத்து அஃது ஐயமயமாககே 

மூடியும்--எ-று, 
ஜயம் ; கயிரோ ௮அரவோ வென்றாற்போல்வது. காணல் - 

துணிவு, போலியிருத்தலின் ஐயத்ததாகுமென்றார், சாணாவயி 

னென்று - தற்பிராந்தியை, : (௪௫௯)
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அல்லதைச் சச்சிதா னந்த மெனலென 
அல்லதை நித்திய மென்ப ராகலின் 
இன்னணம் விதித்த சாகு மென்ப. 

(இ-ள்.) சச்தொனர்த மல்லாததைச் சச்தொனந்த மென் 

ரூற்போல நித்திய மல்லாசதை நித்தியமென கீ கூறுவரசலின், 

இவ்வாறு சச்தொனந்த நித்தியவிலக்கணம் விதித்ததாகுமென்று 

GAG கூறுவர்--எ-று, 

இன்னணங்காணிலும் சன்னைவிட்டு வேறறிவென்னவிற் 

போலியெனற் கியையும், தன்னை விடாதார்ச்சே இவ்விலக் 
கணமென்ச, இவ்விலக்கணப்படி. தன்னைச் சாணின் இயையும், 

இயையவே யாவுச் தானாயமையும். (௧௬௦) 

நித்திய விலக்கணந் தானாக் காணின் 
அகித்திய விலக்கண மெங்கனம் வேரும், 

(இ-ள்.) நித்தியவிலக்சகண௰் தானாக அனுபூ இஙிலை வாய்க் 

கக sri, gS Bu விலக்சகணச் சன்னைவிட. எங்ஙனம் 

வேறதசாசக் காணும் ஏறு, 

எனவே சச்சிதானந்த விலச்சணம் தானாகச் காணின், அகி 

ர்சசடதுக்சர் சன்னைவிட வேறல்லாததாசச் காணுமென்பதா” 

யிற்று, ஆகவே அகிர்தாகு தனது பகஇிர்முகத்தாலும், சத்தாதி 

தனது அசர்தர்முகத்தாலு மாயவாதலின் இஈ்சுச்சாகத்தர் சன்ணை 

விட வேறன்றெனப்பெற்றாம், வேறாகச் கற்றலாகாதென்பது 

கருத்த, (௧௬௧) 

தன்பா லிருக்கப் பெறினது நித்தியம் 
பூரண மெனலும் பிறிதன் முகம் ் 
இனைய மினியா மியம்புறு மூறையே,
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(இ-ள்.) இவ்விலக்சணந்சன்னிடத்தியையச்சாணப்பெறின் 
அப்போ தது நித்தியவிலக்கண மெனப்படும், இதுபோலவே பூச 

ண விலக்கணமுந் தானாக வமையக் சாண்டற்கயையின் .இது 
வு் தன்னைவிட வேறல்லாததாக முடியும். ஆதலின் இப்பரிபூச 

ணவிலக்கணத்தையும் இணி முறையே யாங்கூறுதும்,--ஏ-று; 

தன்பாவிருக்கப் பெறினெனவே அயலாலன்று என்பதாயி 

ற்று, அயல் மயக்கர் தெஸியாசா ரயலாலென்பர். சச்சிதானந்த 

கித்தியவிலக்கணவ.ரம்பு கூறவே இதற்கெதிர்மறை யிலச்கண 
மூர் தானே வரம்புபெறச் கூறியதாகக்காண்டல் அருத்தாபத்தி 

யாலாம். இன்ன வி.திவிலக் ககலாதார்க்கே இச்கான்கிலக்கண 
மூர் தெரிபுமென்க. (௧௬௨) 

நீத்தியவிலக்கண ழற்றிற்று, 

ஆகப் பாயிரம் உட்பட சூத்திரம் - ௧௮௨. 

  

ஏழாவது 

பரிபூரணவிலக்கணம். 

  

தானா ஞான விண்ணை யன்றி 

யகண்ட விலக்கண மறையி னிழுக்குறும். 

(இ-ள்.) தானா௫ின்ற சிதாகாயத்தையன்றிப் பரிபூரணவில 

க்சணங் கூறப்புகின் வழுலவாய் முடியும்---ஏ-று, 

பரரமுளதாக அதற்குக் கூறினும் வழுவே; கூறுமுணர்வை 

யளக்கலாகாவிடத்தென்ச, தன்னையன்றிக் €ழ்மேலொப்புள 

வாயிற் சண்டமகண்டங் கூறலாம், உளவெனின், சனது பிரதி
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பலனமல்லாம வலிருச்கக்சண்டிலமே எங்ஙனங்கூடும். இது 

தன்னைத்தான் விசாரியாப் பிழையேயன்றி வேறன்று, எழு 
வகைச் தோற்றமு மெழுவகை யவத்தையுர் தானாயிருந்து மவற் 
மோட வந்த போகாமையிந்றான் ௮அவையன்று ; சாட்யோயிருச் 
தலி னென்ச, ் ் (௧௬௯) 

அங்கங் கெனாமை யகற்ற வந்த 
கெங்கணு மாதலி னி௫அவுங் கத்பித 
மென்றகன் திருப்பது தானெனல் பூரணர் 
தனைத்தா னளக்கிற் முனே தெரியும். 

(இ-ள்.) ௮ங்கெனவும் இங்கெனவுமங் கூறுதல் பறிூரண 
நிலைக்கு மு. ரணாமென்று அகற்றவர்தது எங்கணுமாதலான், இது 
வும் கற்பிசமென்று அகன்திருப்பது சானெனும் நிலையாதலால், 
இதுவே பரிபூரணமெனப்படும், இ.திலையமுளசேல் தன்னைத் 
தானே யளவைப் பிரமாணங்களால் அளச்குமாறளச்இல் அப் 

போததானே தெரியும்-- எ, 

சன்னைத்தா னளப்பது தன்னாலன்றிச் கூடாமையிற் றனைச் 
தா னளக்கித் ருனே செரியுமென்றார், (௪௬௪) 

கானில தோதனை மறக்கி னெங்கணுச் 
கா னுள தோதனை நீனைக்கி னெங்கணு 
ருமையு மன்மையிற் ரூனெனல் பூரணம். 

(இ-ள்.) யாதிடத்தர் சன்னைச்சான் மறப்பதினாற் னெ 
ன்பதில்லாமற்போயிற்றோ, யாஇடத்து தன்னைத்தான் நினை 
தீதுச்கொள்வதினாற் ரூனென்பது .அப்போதுதா னுண்டாயித் 
ஜோ, இவ்விருவித நிலையுர்சான் ௮ன்மையிற் ருனென்பசே பறி 
பூசணமெனச்தகும்-அ.று, இ
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தன்னைத்தான் மறந்தவிடத்்தம் நினைத் அச்சொண்டவிடத் 

தும் மறைந்ததுபோலவும் வெளிப்பட்டதுபோலவுச் தோற்றுவ 

தேயன்றி நிசமன்று, தானிருந்தவண்ணம் இருத்தலிற் ரனே 
பரிபூரண மெனத் தகுமென்பர் “* இருமையு மன்மையிற் 
ரனெனல் பூரணம்” என்றார். ௮அயலைப் பூசணமென்பார் இம் 

மேறை யதியார்போலும். (௧௬) 

உணர்விய லாழுயிர்க் குடலிட மித.னுக் 
கடக்தரை யிதற்கிடம் பூமியி தற்டம் 
வெளியே யிதற்டெம் வே.றின் மையினிதை . 
usar மெனற்கவ ர.திவிருப் பதின 
லதிவெனின் மகத்திஃ தணுவெனஜ் ககலா 
தாதலி னிருமையு மாகா தானே 
யாதியு நித்தலி னறைவ தென்னே. 

(இ-ள்.) அறிவே வடி.வாயுள்ள உயிர்க்கெ மூடல், இவ்வு 

டற்டெச் தரை. இந்தத் தரைக்கிடம் பூமி. இப்பூமிக்கெம் ௮கா 

யமாகிய வெளி, இவ்வெளிக்கிடம் வேறின்மையாகத் தோன்றா 

நிற்றல், இசனா லிசனைப் பரிபூசண வஸ்துவென் நுரையற்க, 

யாதினாலெணின் இத்தனையுமறிர்த அறிவு மேலே யிருப்ப,திஞஸ 
லென்க. அப்போது அவ்வெளிக்டம் அறிவென்ப மெணின் 
மகத்துச்கெல்லா மகத்தாகின்றது; மகத்தாகும்போது தானே 

உடலுயிரா நிற்றலின், ௮ணுவுக்கணுவாகின்றது, இங்கன மணு 

வெனற்கு முரணாதாதலிற் ரன் இவ்விருமையுமன்று, தன்னை 

யன்றி யிவ்விருமையு மின்மையிற் ருனென்பசைப்பற்தி யென் 
னென்று சொல்லுவன்---ஏ-று, 

தானெனும் நிலை யணு மகத்துக் கடச்ததாதலின்; அறைவ 

தென்னே, என்றார் ; ? பெயரிடச் கூடாமையின், (sae)
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உள்ளக் குறைவை புணர வஜியார் 
சத்தாதி யைந்தையுஞ் சாதித் தென்பயன், 

(இ-ள்.) தனதுள்ளம் அசத்தா இ யிலக்கணமாகப் பரிண 
மித் இருக்க இதனைச் சற்றுமறியார்; தனச்கயலாகப் ப.ரமுள.தா 
56 கருஇ யதற்குச் சத்துமுதலிய ஐச் இலக்கணங்களையும் வழு 
வாது சாதித்தலின் யாத பயனுண்டாம்---ஏ-று. 

ஆடையைத் சாய்தாக்கி யாடியைத் துடைக்காசதுபோல 

உள்ளம் எங்ஙனமோ அங்ஙனமயலுமாம், இங்கனமதியார் பிர 
இபிம்பமுகத்தைச் துடைக்கப்புகுந்தாற்போலும், உதா. ரணம்: 

“உளச்செளிந்த படியிருந்தா லுலகமெங்கே யுலைவெங்கசே யெ 

ன்றுசங்கை யொழித்திடாயே” என்பதினாற் சாண்க, தான் சட 

மாக விளங்கின் அனை த தஞ் சடமாசவும், சத்தாக விளங்கன் 
அனைத்துஞ் சின்மாத்திரமாகவும் விளங்குவதை யனுபவத்தித் 

சாணலாம்; ஈம்பிச்கையன்று. உள்ளம் பரிபூரணமாக விளங்கா 

விடத்து வஸ் துவைப் பூரணமெனல் பாவனையாமன்றி யதார் 

தீதமாகாது. தனத பாவர் சனக்குக்காண்டல் வஸ் தவன்று, 

தனது சூச்குமதேகம், இது தனது மூன்றுசனுவு சொன்று. 
கனத கற்பிசா௫ுதமே பூரணமென்பதன்றி அயலென்ப தொ 

ன்றின்று, உளசெனில், தனது கற்பிதரகிதத்சைத் அள்ளிக் 

காட்டில் தடையின்றி யேந்குதும். தனதுள்ளத்தைப் பரிசோ 

;இியாதார் யாதுகூ.றினு மென்னை? (௧௬௭௪) 

வெற்ற. வெளியுயி ரருவா தலினால் 

வெற்ற வுருவத னினைவா. தலினா 
லெங்கணம் பூரண மாகும் வெளியே
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யுருவாத் கடி.த்தலிற் கரைக்க லாகுர் 
தந்திர மிதுவே பிறவல முரணும், 

(இ-ள்.) எங்கணும் உயிரெனல் அருவமா தலினால் வெற்ற 
வெளியேயாகும். அதனினைவும் அங்ஙவனமல்லாததால் வெற்ற 

வுருவாகடேயிருக்கும், இங்ஙனமுயிரும் அதணினைவும் என்று 
மாறாயின் எங்கனம் பரிபூரணகிலைவாய்க்கும். ஆயின் வெற்ற 
வெளியே சகத்துருவாகச் தடிச்துகிற்றலின் மீண்டும் ௮வ்வெ 

ளியாசச் சரைக்கலாம், இதுவே எவற்றினும் மேலாய தந்திர 

மாம். பிறதந்திரமோ முரணாதற் கஇயைதலின் இதுபோல்வ 

தன்று--ஏ-று, 

ஏந்நிலேயதாய பொருளிடங் காலமும் விடயரூப மாதலா 

னும், இங்கனமாசக நில்லாக மனமெனல் எங்கணுமில்லையாத 

லானும், வெற்ற வுருவதன் நினைவாதலினாலெனவும், இயங்குந் 

,தஇணை-இயங்காத்திணை அல்லத நிலைக் இணையா கின்றள்ள எத் 

தகையதாய வுயிரும் யாது பிறவியாகவேனும், யாதவத்தையாக 

வேனும் நிற்பினும் அவை மாறுவதுபோல் மாறாதென்று மொரு 

தகைத்தா நிற்றலின் அருவாயெனவும், வெளிபோல் யாதுறி 

னுஞ் சலட்சணமாயும் விலட்சணமாயும் நிற்றலின் வெற்றவெ 
ஸியாயெனவும் என்றும். உயிர்-வெற்றவெளி, ௮, சனினைவு வெ 
ற்ற சசத்ரூபம், இங்கனமாயின் ஒருப்படல் எங்ஙனம்! இன்றா 
சலின் எங்ஙனம் பூரணமாகுமெனவும், அவ்வெற்றவெளியின் 

பறிணமிப்பாதலால் மிண்டுஞ் சகத்து அவ்வெளியாசச் கரைக் 

சப்பும் ஆதலின் வெளியே உருவாத்தடித்தலிற் கரைக்சலாகு 

மெனவும் உயிர் முயற்சியாலாய சகத்தடி.ப்பை யவ்வுயிர் முயற் 

யால் தானே தன தடி.ப்பைக் கரைக்கவேண்தெலின், தந்தி 

ரம் இதுவேயெனவும், தனத பரிணமிப்பே சமாதியிற் சரளை
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வது; அதுவே பூரணமாய நிலையென்த் தெரியா தயலெனக் 

கோடலெல்லா ஞாயஞ் சோதனைக்கு மாறாகுமாதலின் மு.ரணு 

மெனவும்; இவ்வுளவறியாவளவும் அயலாகக்கொள்ளும் பூசண 

கிலையனை ச்ம் உலியளவாச கின்று மாறுமாதலின், பிறவலவெ. 

னவுங் கூறியவாறு காண்க. எனவே உயிரானது தன்னைச் சன் 

னால் கண்டமாக்கயதால் அசண்டமாக்குதற்குங் கூடுமென்ப 

தாயிற்று. (௧௬௮) 

பொருளிடங் காலம் வேற தன்தித் 

தானா விளங்குவ தேபரி பூரணம், 

(இ-ள்.) காலதேசவஸ் து இஃதென வேறதரகச் சுட்டப் 

படாது தானாக விளங்குவது யாது நிலையதோ அதுவே பரிபூ 

ணமெனச் தகுவதாம்---ஏஃறு, 

ஏல்லாட்பொருளுக்கும் பொருளாயும், எல்லாவிடங்களு 

க்கு மிடமாயும், எல்லாச் காலங்களுக்குங் காலமாயுமிருப்பது 

தானாகு நிலையையன்றித் இரமாக வேறின்றெனச் தெரிவிக்கத் 

தேற்றேகாரங் கொடுத்தசென்ச. எனவே தானே பொருளி 
டங் காலமாக விஎங்குவசெனப் பெற்றாம். பெறவே தனது 

விளக்கத்தில் யாதுபேதமு மின்றெனச் கண்டாம். சண்டதால் 

இங்ஙனர் அணிர்துகூதினாம். துணிக்துகூறுசல் ௬௬.௫), யுத்தி, 
அனுபவமொத்சேனும், இவற்றுள் யாகானு மொன்றாலேனு 

மென்க. இங்கே துணிந்துகூறியது அனுபவத்சாலெனவதிக, (0 

ஞான வெளியே யவதக்தைஞூன் றென்னிற் 
பிறவியு மற்றே யகண்டத் திழுக்கென்,



௯௬ வேதாந்த விலக்சணம் 

ட (இ-ள்.) ஞானாகாயமே மூன்றவத்தையாகக் காணப்படு 

மாயின், பிறவியும் அன்னையே ஆதலிற் பரிபூரணமெனற் இழு. 
க்கென்னை--எ-ற. ' 

சதொகாயத்தையன்றி யவத்தாத் இரயமுளதேல் பிறவியும் 
அயலாகவுளதாம். தொகாயத்தையன்றிச் சலேசரில்லாதபோது 

பிறவி யவத்தையா இகளைப்பற்றிப் பேசுவதெந்றித்கு? சிதொகாய 

நாட்ட விழப்புக்குற்றமேயன்றி வேறன்று, நாம் என்றும் பரிபூ 

சணமே யிதற்சையமில்லை யென்பார், அசண்டத்திழுச் சென் 

என்றார், (௧௭௪௦) 

நிலைய தோட லோட ஸிலைய 
தாகத் தோன்றிற் பூண விழுக்செ 

னூன் றிக் காணாக் குறைய தென்ப. 

(இ-ள்.) கிலையாகிற்பது ,ஒஒஏவதுபோலவும், ஓஓவதோடா 

ததுபோலவுங் சாணப்படுமாயிந் பூரணநிலைக்கெய்தும் இடையூ 

றென்னை? நாஞுற்று நின்றுணராக் குற்றமெனச் சத்துக்கள் 

கூறுவர்--ஏுறு!, 

"உயிர்கள் தம்மை யுபாதியளவாச்கண்டு இவந்றின்போக்கு 

வரத்தைத் . தமதாகக் கருதியசாற் பூசணவிழுக்சென் எனவும், 

உற்றுநோக்கல் இம்மயச்சந் தெளியுமாசலின், ஊன்றிக்காணாக் 

கூறையது எனவும், இங்ஙனம் கெளிச்ே தார் சான்றோராசலின் 

என்ப எனவுங் கூறினார். (௧௪௧) 

எதுவெதை யெத்தா லுணர்த ஸனுகர்த 

லெதற்கெஃ தெத்தாற் காட்சி போக 

முபாதி யன்றா லொரீஇக் காணி 
லக்கண நிலையஅ பூரண மெனத்தகும்,



பரிபூரணவிலக்சணம், ௯௭ 

(இ-ள்.) எப்பொருளெப்பொருளை யெப்பொருளா லுணர் 
தலுஞ் சுகத்தலும், எப்பொருளுக்கெப்பொருளா லெப்பொருள் 

காட்சியாக நிற்றலும் போகமாகக்சாண்டலும், இத்தனையும் ௮௧ 

ர்த்தாவாகய உபா தித்திரய மன்றாதலால் இவற்றை யொருப் 

. கேகளைந்து காணவேண்டியவாறு சாணில் ௮க்சணம் விளக்கச் 
தீகு நிலையது யாதோ அதுவே பரிபூரணமெனற் இயைந்த நிலை 

யதாகும்.--எ-று, 

எழுவாய் முதலிய வேற்றுமை பேதங்களாசற் இயைவது 

உபா இயோ 7 உணர்வோ ? உபா தியெனின், அ.நிவையன்றி யிரூ 

க்கவேண்டும். அறிவெனின், அது தனியே நிற்றல் மூதவிய 

புடைபெயர்தலுக் கடக் தானன்றி யிருக்கவேண்டும். இன்த 
லாற் ரானே பரிபூரணமெனற்கு இழுக்கென்னை ? இங்கனம் 

. ஆயாதார்க்குணர்வு என்னுணர்வு, (௧௪௨) 

ஸ்மரணை யன்றி யலக்சை யாதி 
யின்றாற் பிரவிர்த்தி நிவிர்த்தி கிகழு 
மிடமே பூரண மல்ல பிறவெனல். 

(இ-ள்.) ௮அவத்தாத் திரயம், காட்டித்திரயம், உபாதஇத் திர 

யம், அபிமாணித் இரய மு. சலியவைகள் ஸ்மாணையன்றி இன்ரா௪ 

_ லால், அப்போது பிரவிர்த்தி ரிவிர்த்தியென்னும்வினைக்குச்சர்த் 

தா ஸ்மரணையாகவேண்டும். அது: சோபாஇகமன்ருதலால் 

. நிகழாது; நிகழுமெனில், நிகழ்தற்கு இடமிருக்குமே, அவ்விட: 

மே பரிபூரணமெனப்படுவதாம். இஃகொழிர் ச ஏனையவிடமெ: 
னப் படுவனவெல்லாம் பரிபூரணமெனப் படாவாம்.--ஏ-று, .. 

யாதில் யாதாக. ஸ்புரித்த ஸ்மரணை அதிலதுவாக கிகழுமா 
தலின்,நிகழுமிடமே பூரணமென்பதாயிற்று,,௮வ்விடம்போல்வ 
தின்றாகவின் பூரணமென்றாம், (௧௭௯) 

of



௬௮ லேதாந்தவிலக்கணம். 

அல்லவென் றகலாப் பொருளிடங் காலங் 
கண்டார்க் இயைவது பூரண மென்ப, 

(இ-ள்.) அறிவாலறிவனவா௫ிய பொருளிடல்காலங்கள் 
சனிச்சனி யணமைகத்தாகக் காணப்படுதலின் சுயம்பன்று. அன் 
ரூ சலின் சோதனையில் ஒல்லவல்ல வென்றகலும், அ௮க்கனம் 

அகலத்தகாத பொருளாதியாதோ, அதனை யுஷ்ளவாறு கண் 

டார்க்கு இயைதற்பால.து பரிபூணமெனப் ப௫வசாமெனச் சச் 

துக்கள் சொல்லுவார்கள்.---௪-று., 

அறிவே இப்பொருளிடங்காலமென அறியாலளவும் 
இவையல்லவல்உவென்றேயசலுமாசலின்,*அல்லவென் றகலாப் 
பொருளிடங் காலம்! என்றார். இவ்வனுபூ.இ வாய்த்தல் மீகவு 
மறிது, . (௧௭௪௪) 

உடலள வாத்தனைக் சாண்பதோ பூரணம் 

உயிரள வாத்தனைக் காண்பதோ பூரணம் 
இருமையு மகன்றார் காண்பதோ பூரணம் 
மும்மையு மகன்றார் காண்பதோ பூரணம் 
லய மகன்றார் காண்பதோ பூரணம், 

(இ-ள்) சனத உடலளவாகத் தன்னைக்காண்பவர் கூற 

து பூரணமோ, தனது உயிரளவாகத் தன்னைக் காண்பவர் கூறு 

வது பூரணமோ, இவ்விருவகையு மகன்று காண்பார் கூறுவது 

பூரணமோ, இம்மூவகை நிலையு மகன்றுகாண்பார் கூ ஐவது பூர 

ணமோ, எவ்வகை ஐயத்தினும் கின்றகன்றார் கூறுவது பூரண 

மோ, தன்னிலக்கணநர் தானாகிய வேட்டிற்சண்டு செளிக்தாரே 

இதனை கிலையுறுத்தவேண்டும்.--௭-.று. 

மேப்பாழ் கடம்கையை மூம்மையும் அகன்றார் எனவும், 

அப்பாற் கடக்சையை ஐயமகன்றார் எனவும், தன்னிலச்கணங்



பரிபூரணவிலக்கணம். ௬௯ 

காணாவிடத்து இர்ரிச்சயக்களனை த் தர் துணிவுபெதக்கூடாமை 

யின் பூணமோவெனவுக் கூறியவாறு காண்க, (௧௪௫) 

ஞாபக மல்லா வுயிர்க னில்லை 

தணைபா லிடமா யன்றா யிருக்கன் 

இதனினும் பூரண மெதுகிலை யுறப்பெறும். 

(இ-ள்.|ஞாபகமல்லாசதேவராதியஉயிர்களில்லவேயில்லை. 

இந்த ஞாபகச் இணைபாவிடமாயு மல்லாததாயு மிருக்குமா. 

யின், ௮வரவர் கூறும் பூர ணகிலையை யேற்பதற்கு இதனினும் 

எது நிலையுறப்பெறுவது யாதுளது இல்லை.--௪-று. 

அனைத்தும் ஞாபகமயமாசலினானும், அவந்திற் குரிய ஈய 

ஈட்டிகள் தன்னைத் தொடாமையானும், அவை தன்னை யன்றி 

யில்லாமையானும், அவை தான் ஆகாமையானும் பூரணமெனற் 

இழுக்கென்னை? (௧௪௬) 

அடுத்ததின் மயமா மாடி: யென்ன 

அஜிவு மாகா இருத்திடித் பூரணம். 
(இ-ள்.) . அடுத்தது யாதோ அக்சந்த மயமாகக் காணப் 

படுங் சண்ணாடியைப்போல, அறிவும் ௮க்கனமாகா இருக்கச் 

செய்தால் அவ்வறிவு பூரணமாக விளங்கும்.--௭-.று. 

ஆடியைப்போல் ஆறிவுமாதற்பாலஅ இயல்பாதவின் இவ் 

வுவமை கூறப்பட்டது. அடிக்கு ௮ச்சாயை கிலையாவா றபோல 

அறிவுக்குஞ் சக€வபரசாயை எங் கனகிலையுறும். இதனைச் இன 

சுழுத்தியிற் காணலாம். இவ்வனுபவ மில்லாஓயிர் எங்குமில்லை. 

ஆசலிற்றத்தம் அறிவு அதுவது வாகாது இருக்கச்செய்தாற் பறி 

பூரணமாக விளங்குவதை யாவரும் சத்தமக்குள் சாணலாம், 0



௧௦௦ வேதாக்தவிலக்சணம், 

அகண்ட கோக்க வாத லழியும் 
கடலிற் சுழிபோ லென்மனார் புலவர். 

(இ-ள்.) அறிவு தனதகண்ட நிலையைத் தானோக்க, அங் 
கனே கடலிற் சுழிபோலச் தனது கற்பிதம் அழியமெனச் சான் 

ஜோர் கூறுவர், --ஏஃு., 

கடலகண்டம் - அறிவகண்டம், சுழியேகசேசம்-௮ துவது 

வாதல் ஏகதேசம்; சுழிமீண்டும் கடலாம். அதுவதுவாதல் மீண் 
டுமறிவாம். ஆகலின் இவ்வுவமை கூதியலாறு காண்க. இது சுவா 

னுபவம். (௧௪௮) 

ஏக சேசம் பற்.றியிவ் வசண்ட 

மாதலி னிதுவுங் கற்பித மிருமையு 

மகன்ற நிலையே தக்க பூரணம், 

(இ-ள்.) ௮துவதுவாதல் என்னும் ஏகதேசம் பற்றி ௮௧ 

ண்டமென வந்ததேயன்றி இதுவும் தனத எ.தார்த்தநிலையன் று. 

ஆயின் யாதோவெனின், இவ்விருமையும் கழன்ற நிலையே பூர்வ 

பக்க மாச்சற்கு இயையாத பரிபூரண விலக்கணமாம்.--ஏ-று. 

பூர்வ பக்கமாக்கற் இயைந்த பரிபூரண நிலைகளைப்போல் 
இதுவும் ஒன்றெனற்கு உடன்படாமை பற்றி, தக்கபூரண மெ 

“னப்பட்டது. இது குருசன்னிதியிற் றன இடத்தில் விளங்கும். 

இதனை ஞாயம். சோதனை முகத்தாற் காணலாம். (௧௪௯) 

எதிரி லாதலின் வாசனை யெனப்படும் 
தனைத்தான் காண்டல் தவிரா திருக்கல் 
காட்சி வானை யெங்கன நிற்கும் 

பூரணம் வேறோ தானே விளக்கும்,



பரிபூரணவிலக்கணம். ௧௦௪ 

(இ-ள். பிரத் தியட்சமாக ஆங்காங்குப்போய் ௪ இிரிற்காண் 
டலினாலன்றோ அந்தந்தப் பொருளிடங் காலக்கள் மற்றோரி 
டத்திலிருக்து உன்னுதலாலேனும், உன்னாதபோதேனுர்தாமே 

மனத்திற் காணப்படுகின்றன. இதனாலன்றோ இது வாசனையெ 

னப்படும். பிரக்தியட்சமாக விடயங்கள் காணப்படுந்சோறுந் 

தனது எதார்த் தவடிவையுள்ளவாறு மறவாது விடாமல் தநி௫த் 

அச்கொண்டிருக்கற் பிரத்தியட்சமென்பதும் வாசனை யென்ப 

அம் எல்இருக்கும், அப்போது தானே பரிபூரணமாக விளங்க 

லின், இதனினும் பரிபூரணமென்பது வேறளதோ? இல்லையே, 
- ஓ.று. 

தனது விளச்கச்தில் ௮ன்னியமில்லை யாதலால், பூரணம் 
வேறோவென்ளுர். (௧௮0) 

எவ்வுயிர்க் கெந்தப் பிறவி சுதந்திரம் 

அவ்வவ் வுடலள வாகா திருக்கன் 

பூரண நாமா விளங்கக் காண்பம், 

(இ-ள்.) எவ்வகை யயிர்க்கும் எந்தப் பிறவி ௬.தஈ் ரம்; இன் 

ரூதலால், ௮அவ்வவ்வடல் மயமாகத் தாமாதவில் என்பயன், அவ் 

கனமாகாதிருக்கின், சாமே பரிபூரணமாக விளங்குவம். அங்க 

னம் விளங்குவதை சாமே காண்போம்... எ-று. 

. சமக்கன்னியமாதலின், சாமூடலள வாகக் சாண்கை கூடா 

து. கூடுமெனின், பிறவிக் கொழிவின்று, இன்ராயின், ஈம 

சற்கருமத்தால் என்பயன். இன்றென வீடுக்கன், தான் இர்தார் 

தசனாதல் எங்கனம் ? எனவே, ஞாயஞ் சோதனை டபோடுத்த 
முகத்தானும், விடாமுயற்யோனும் உடல் சானன்றென மறக் 

குஞ். சாதனம் புரியின் நாம் பரிபூரணமாக விள க்குதும். இங்



௧௦௨ வேதாச்தவிலக்கணம், 

சனமாகுஞ் சாதனத்திலும், அருக்சவம் எங்குமில்லை. இதனால் 

மனஞ் சித் இரதீபம்போல் நிலையுறு மென்பதராயிற்று. இது பாவ 

மெனின், உடலளவு யானெனக் கொண்டதும் பாவமன்றோ. 

சுத்தபாவத்தால் அசத் தபாவத்தைக் கெடுச்கவேண்டுமா தலின், 

௮ங்கனவ் கூறுதல் வழவன்று, அனுட்டானத்தாற் காணலாம். 

என்னையான் வென்றே னெனுஞ்செருக் சதுவே 

பரிபூ ரணநிலை காட்டும் குறியே. 

(இ-ள்.) அல்லல்தரற்கு சானே எனக்குத் சத்துருவாத 

லால் அவ்வுளவை யறிந்து என்னையான் ஷவென்றவிட்டேனென் 

aI செருக்கு எங்கு இயல்பரக வெுந்ததோ, ௮.துவே பரிபூ 

ரண நிலையைக்காட்டுக் குறியெனப்படும்,--எ-று. 

யானே பொருளல்லவற்றைப் பொருளெனக் கொண்டு 
பிறவியா லழுங்குவதாதலால் எனக்குச். சத்துரு யானேயெனக் 

கொண்டதென்ச. இவ்வுளவைக் கண்டுபிடித்தவ னானே யாத 

லால் அம்மயக்கத்தை மாற்றித் தெளிக்சனன். என்னைக்கொண் 

டே என் கலகத்தை யொழித்து, என்னைச்செயித்தது சானே 

யாதலால் இணி எனக்கு நிகரில்லையென்னு ௫ செருக்கு றமே, 

அக்கிலையாய செருக்கு, பரிச்சின்னத்.துவமோ? அபரிசசின்னச் 

துவமோ? பரிச்சின்னத்துவமெனின், அறிவாஇற சன்னை த்தவி 

ரப் பொருஷிடங்கால மிருக்கச் சோதனையிற் சாட்டவேண்டும். . 

கூடாசெனில், ஏனையசென்றேந்கச் தடையென்னை ? இந்நிலை 

யே பரிபூரணமா மென்ற்கு இயைந்ததென்பார் *செருச்கதுவே 

பரிபூரணகிலை காட்டுவ் குறியே! என்ளூர், சத்துக்கள் இதனை 

ஞரனச்செருக்கெஷ்பர்; என்னை 1? “முன்பினு. மலைவ£ர மொழி 

தீரு விரகதுண்டு, ஈன்கொடு திய்குகாணா ஞானமாஞ் செருக்கு



பரிபூரணவிலக்கணம்; GOR. 

மூண்டு, வன்புறு அன்பம்வந்தால் மயக்கமில் . களிப்பதுண்டு, 

துன்பமில் சொருபானந்சன் தொண்டர்க டுறந்ததென்னே” 
என்று தீ.த்துவராயர் கூறுதலின், (௧௮௨) 

அல்லல் தன்னா லறுத்தலுர் தன்னா 

லிருமையு மின் தி யிருப்பதுர் சன்னால் 

என்னில் தானெனல் பூரண மென்ப. 

(இ-ள்.) அல்லல் விளைவதுச் கன்னால் தான், அவற்றை 

வேரோடு களைசலுக் தன்னால் சான், இவ்விருவகைப் பாகுபா 

டாகிய முஃபற்டியின்றிச் சும்மாவிருப்பதுர் தன்னால் தான் எனச் 

சுரு.தியு,ச்தி யபனுபவமிருக்குமெணில், அப்போது பூரணமென்் 

பது சானேதானாதல் அ௮ன்றோவெனச் சத்துக்கள் கூறுவர்.-4' 
எ-று. 

தானெனல் எங்குமென்று மொருபடிச்தாயிருச்ச, ௮தனை 

இங்கனமாகக் கூறுவதெல்லாம் ஆபாசத் தோற்றத்தாலன் றி 
வேறன்றென வுணர்த்த மும்மையுக் சன்னால்தா னென்றார். 

மூம்மை நிலையும் சானன்மையின், தானெனல் பூசணமெனப் 

டட்ட தென்க. (௧௮௩) 

தன்னை யன்றித். தூவித மாதி 

யில்லை யாதலிற் முனெனல் பூரணம் 
அன்றேல் மரண தாகுர் தானே... .. 

-(இ-ள்.) சானெனு நிலையை யன்றித் அவிதம்,, விடட்டாத் 

அவிதம், அத்துவிதமென்னு கிலைபேதங்கள் சற்றுமில்லை. ஆத 

லின், தானே தானாகலென்னு நிலையே பறிபூரணமெனப்படும்; 

ல்லவெனில், வேறென்பவெல்லாம் என்றச் தொலையா வழக் 

கரகமுடியும்--௪ De



SOR வேதாந்தவிலக்கணம். 

அவித பாவமாக நின்று தவிதம் வாதித்ததுர் சானே, 

ஏனைய விரண்டுபாவமாக நின்று அவ்உவற்றை வாஇத்ததுர் 

தானே மென்னுமிடத்தில் சான் யாது மன்றாசலின்,தானே பூர 

ணமென்பதாயிற்து. ஆகவே தன்னையன்றி ஞானாஞ்ஞானமி 
ல்லை, ஞானமின்றிக் க. டஸ்தப்பிரமமில்லை, அஞ்ஞானமன் திச்€ 
வேசரில்லை. £வேசரையன்றிச் சமட்டி. வியட்டி யுபாஇத் இரயா 
இஅகளில்லையெனப் பெற்றாம். பெறவே ஆரோபமாகவும் அபலா 
திமாகவும் நிற்பது தன்னையன்றி இல்லையேனும், அவை ஒன்றி 

லொன்றின்மையானும், தானவைபோல் மாருது என்றும் ஒரு 

படித்தா நிற்பதினானும், தான் அவை யன்றெனத் அணிந்தாம். 

துவித முதலிய மூன்றும் அவசரகிலையெனச் சொள்க, (௧௮௪) 

, அயலென ஓளவா லவ வாகும் 

அறிவதை யன்றி யிருக்கக் கண்டிலம் 

YEO ox Car tyson Owen Gi, 

(இ-ள்.) அறிவுச்கயலாகத் இரிசயக்களிருப்பதால் அறிவு 

அது வதுவாகப் பரிணமிக்கும்;அறிவு போலிச் சத்தாகாது எசா 

ர்த்த சத்தாகலின் இந்த எதார்த்த சத்தை யன்றிச் திரிய மிரு 
ப்பதாகக் கண்டிலம்; ஆகலின் அறிவே பரிபூரணமெனப்படும். 

எ-று, 

அறிவு ௮.து வதுவாகப் பரிணமித்தல் பிராஇபாகெம், ௮ 
கனம் பிரா இிபாசிகச்தைக் கற்பிதமென் தறியாது செகவேபர 
மென்று ௮வற்றை மெய்யெனக்கொண்டு வீயவகரித்தல் Sua 
காரிகசத்து.இங்கனம் வியவகரித்தற் இயைந்தத அறிவின்சடிப் 
பாதலானும் இச்தடிப்பாயெ உபாதேயத்திற்கு உபாதானம் அறி 
வாதலானும் இவ்வறிவே பாரமார்த்திக சத்து, இ.றிவு தனது 
௮கண்டத்தில் இனைத்துணை சலித்தசாக ஆரோபமாகக் காண்



மாயாவிலக்கயம், ச௦டு 

டல் இன்றேல், இம்ஜான்று சத்துமின்றாம்; அப்போது இம் 

மூன்று சச்துக்கும் ௮சண்டம் எதார்தசம்; இவ்வகண்டமும் 

சுண்டத்தைப்பற்றி வந்ததினால் இதுவுங் கற்பிதம், இங்௬னங் 

கற்பிதமாதற் இயையாதசால் தானே அகண்டமாடிய எதார்த்த 

ச,த்தெனப்பெற்றாம்.. (௧௮௫) 

பரிபூரணவிலக்கண முற்றிற்று, 
ஆகப் பாயிரம் உட்பட குத்இரம் - ௨௦டு, 

எட்டாவது 

மாயராவிலக்கியம், 
EOL 1G OC 

மாயாநிலையியல். 

பிரம விலக்கிய விலக்கண முசைத்தாம் 

அதன் திரிபென்னு மாயா சத்தியி 

னிலையிய அரைக்குது முணர்ந்தக நற்கே, 

(இ-ள்.) பிரமவிலக்கியமும், ௮ சணிலக்கணமும் இத்சகைய 

கென இதுகாறும் ஐயர்இரிபறக்கூ நினாம். இனி அப்பிரமத் இன் 

விகாரமாகிய மாயாசத்திகிலையின் இலக்கணம் கூறுதும்; பரி 

பாகமுடையோர் உணர்ந்து அதினின்று நீங்குதற்கு...- எ-று. 

ஆகாயமே காற்றென்றாற்போல அறிவே அறியாமையாத 

லின் *அதன்றிரிபு” எனவும்; அறிவையன்றி அறியாமை யென் 
ஜோர் மூதலுஞ் சுயம்புமன்றெனத் துணிய அங்கனே அப்பிராந் 

தியாகானென்பது சோன்ற, *உணர்ந்தகரற்கே! எனவும் கூறி 

ஞர். இஅ அசலிப்புகுதலென்னுமுத்தி. (6௮௬)



௧௦௬ வேதாந்தவிலக்கணம், 

யென்ப திலயெனும் பொருளது 

எங்ஙன மாய்கினு மெவற்றையு மென்ப 

மாயை 

(இ-ள்.) மாயையெனப்படுவது சான்கு காலத்தினும் இன் 

மைப்பொருட்கே இயைதற்பாலத; அகம் புறமாகக் காண்பன 

அனைச்தசையும் ௮ளவைகளால் எவ் ஈனம் ஆராய்ச்சி செய்யினு 

மென்று அறிஞர் கூறுவர்... எ-று. ் 

அனைத்தும் ஆராய்வழித் தனக்செனச் சொருபமின்திச் 

சேறலான் மாயாகாரியமெனத்தோன்ற இங்கனம் கூறினா 
ரென்க. (௧௮௭) 

புத்தி விகற்பே மாயை பிறிதெனல் 
விகற்ப வடுக்கை யாக்கற் பாற்றே 

அல்லதை யாமெனக் கோடலி னானே. 

(இ-ள்.) பேதபுத்தியே மாயையெனற்கு உண்மை௰ருச் 

தம். இஃ்தன்றயலெனத் தெளிக்தார்போற்கோடல் அந்தப் 

புத்தி விகற்பை யழித்தற்கன்று; அடுக்கடுக்காமீக்குறவாக்கற்பா 

லதே எங்கனமெனில், பொருளல்லவெனற்கு இயைதற்பால 

அனைத்தையும் பொருளாமெனக் கொள்ளுச் இறத்தினால்.--- 

எ-று. 

தான் விகற்பமாயிருக்கத் தன்னை யுன்னாது அயலெனல் 

லாயாசச்தி யென்பதுவரையும் விகற்ப மெல்லையின்றி மிகு தியா 

கப் பெருக்கற்கே இடம் பெறலால் *மாயை பிறிதெனல் விகற்ப 

வடுச்கையாச்கர்பாந்றே? எனவம், யானெனதெனச் கோடற்க 

யையாது அல்லவல்ீலைவென்று ஏகற்பால அணைத்தையும் அவற் 

தினிலைதெரியாது யானெனதெனக்கொள்ளும் மயக்கத்தின



மாயாவிலக்கயம், ௧௦௫௪ 

லென்பார் *அல்லதை யாமெனக்கோடலினானே? எனவுள் கூறி 

னாரென்க, (௧௮௮) 

அல்ல வில்லை யென்னற் இயைப 

- ஆமுண் டெனலே மாயை யலபிற, 

(இ-ள்.) யாதும் கி.ஈவடிவ மன்மையிற் பொருளல்ல); பொ 

ருளெனில், உபா தானத்தையன்றி யிருக்கவேண்டும், இன்மை 
யால் ௮வை காதியமெனற்குப் பொருளாகவில்லையெனப் பூர்வ 
பச்கமாக்கற்சே இயையும், ௮அவ்உன மியைவன அணைத்தையும் 

அல்லவெனற்கு மாராக மெனவும், இல்லையெனற்கு மாறாச 

உண்டெனவுஞ் சத்தியமாகக் சோடலே மாயையெனப் பவ 

தாம். இக்கனல் கோடலைத் சவிர்க்து மாமையென்பது வேறே 

னக்கூறுங் கட்சியனை ததும் மாயையாகாவாம் எ-று. 

புத்தி மயக்கப் காரணமாக அல்லவற்றை அமாண்டென 

லால் ௮வை மாயையெனப்படும். இஃதறியாது வேறெனப்படு 

வறு சன்னிழல்போற் கடத்சற் கொண்ணாமையின் பிறவல்ல 

வெனப்பட்டது. ட. (௧௮௯) 

காரண காரிய குணகுணி பிம்பா 
பிம்ப விசார வவிகா ரத்துடன் 

விபாபக வியாப்பிய மாதி நிலையள 
வில்லா கிலைய௫ மாயா விலக்கியம், 

(இ-ள் ) காரணகாரியம், ருணகுணி,மிம்பாபிம்ம், விகார 

அவிகாரம், வியாபகவியாப்பியம் முதலிய கிலைகள் அசாவில்லா 

நிலைய து யாதோ அ௮துசே மாயாவிலக்கிய மெனப்படும்.--௪-ஐ. 

இவை மேலுங் &ழும் சிலையின்றிச் சேறலால் இத்இற சிலை 
யத மாயாவிலக்கயெ மெனப்படுவது, (௧௯)



௧0௮ வேதார்தவிலக்சணம். 

, மேல்£ழ் புடையெனச் காட்டி யெங்கும் 
எட்ட வெட்ட வணித்தாக் காட்டி 

வதியதா நிற்றல் மாயா விலக்கயம். 

(இ-ள்.) மேலென்றம் €ழென்றும் பக்கமென்றங் சா 

ட்டி எங்கும் எட்டவெட்ட அ௮அவையணித்செனக் காட்டிக்கா 

ட்டி வறிதா நிற்றலால் ௮.து மாயாவிலக்கிய மெனப்படும்...- 
எ-று. 

இக்கனக் காட்டல் பிராந்தியாசலானும், பொருளுண் 

டேல் எட்டுமாகலானும், இதனை மாயாவிலக்யெ மென்றும். 
மேல்€ழ் புடையெனச் காண்டல் வெளியையன்தி யின்மை 
யின் இவற்றை மெய்யெனச் கோடல் மூடமென்க, (௧௯௬௪) 

அ௮ணுமகத் தென்னக் காட்டி யப்பால் 

நிலைக்க வொட்டாக் கலக்க நிலையது 

மாயா விலக்கியங் காண வேண்டில் 

தத்த முள்ளங் தண்டச் உண்ட 

வெவர்க்கு மனுபவ மாகு மென்ச. 

(இ-ள்.) ௮ணுவெனவும் மகத்தெனவுவ் காட்டி அவ்விர 

ண்டிற்கும் ௮ப்பாவினையதென்று கணிக்க வொட்டாத கலக்க 

கிலையையுடையது மாயாவிலக்கெமெனப்படும்; இதனைக்காண 
வேண்டில் அவரவருச் தங்கள்சங்கள் உள்ளத்தைச் சோழித் 

துச் செல்லச்செல்ல, எவர்க்கும் அனுபவமாக விளட்குமெனச்- 
சான்றோர் கூறுவர்... ஏ-று, 

அவரவருள்ள6ம அங்கனக் காட்டுங்கலச்சம், அயலன்றெ 

னத் தெரிவிக்க *அனுபவமாகும்? என்றார். (௧௬௨)



மாயா விலக்இயம், ௧௦௯ 

எவர்க்கு மெய்போற் காண்ட லுலகம்' 
கோற்றலின் மிசைத்தோ வறிதலின் மிசைச்தோ 
வுன்ளு நிலையது மாயா விலக்இயம், 

(இ-ள். யாவர்க்கு மெய்போற் காணப்பூதெல் உலகம்; 

இ.து தோற்றத்தினிடத்ததோ, அறிதவினணிடத்ததோ. இனைய 
சென்று மனனஞ்செய்யாத கிலையசே மாயாவிலக்றெ மெனப் 

படுவதாம்,--ஏ-று. 

இரண்டுபக்கமும் ஆயாரிலையதே மாயாவிலச்யெ 'மென்றா 

யிற்று. (௧௯௩) 

உன்னச் செய்யா விநோத நிலையது 
மாயா விலக்யெ மெவரறி யாதார், 

(இ-ள்.) யாது இயல்பினதெனச் இர்திக்க வொட்டாு 

வினோதக்காட்சியால் மறைக்கு கிலையதுவே வேறின்மையால் 

இதுவே மாயாவிலக்கயெ மெனப்படும். உன்னுவாருளேோல் இம் 

மோசத்தை யறியாதாரெவருளர்--எஃறு, 

மணிதாதித்தோற்ற பேதவகைகள் எண்ணிறக் சன; அவை . 

பற்பல வினோதத்தவாதலினானும், அமுக சோக்குக்குச் சற்று 

மிடக்தரரமையானும் *உன்னச்செய்யா விநோத கிலையது* எண் 

ரூர், (௪௧௪) 

எவ்வுயி ௬ணர்வுக் கெந்தரான் சொர்த 
Yass i ஜிணைபா லிடம தாகும் 
அன்றேல் மெய்யாக் கோடலி னென்பயன் 
அவல் மதுவே மாயா விலக்கியம், 

(இ-ள்.) எந்தவுயிராயெ உணர்வுக்கு $மர்சசான் சொச்ச 
'மெனப்படுவ.௮. உளதெனின், இணைபாலிடத்ததாகும், அன்



௧௧௫ லேதாச்தவிலக்கணம், 

தெனின், சொல்மாச்திரமும், தோற்றல்மாத்திரமூம் ஆகனே 
ண்டும். ௮ங்கனமாயதையானென மெய்யாகக்கோடலின் யாது 

பயன்படும். இன்றாதலிற் பிறவிதோறும் வீனைவழியே யிழத்த 

லின் அவலமே பலனாகமுடியும். இக்ஙனமுடியு நிலையசே 
மாயாவிலக்கெய மெனப்படும்.--ஏ-று., 

கானல்லதைப் பிறவிதோறு நானென சஈம்பிஈம்பி இழப் 

பதே அவலம்; இந்த அவலத்தைத்தவிர மாயையென்ப இஃலை 

யாதலின் “அவலமதுவே மாயாவிலக்கியம்” என்றார். (௧௯௫) 

யாது மன்றெனக் கண்டுஞ் சுயம்பாக் 

கோட லதுவே மாயா விலக்கியம் 

அன்றேல் மரண தாகு மென்ப. 

(இ-ள்.) யாதுஞ் சுயம்பன்றெனச் சோதனையாற்கண்டுஞ். 

சுயம்பெனச் கோடலே மாயாவிலக்கிய மெனப்டடும்; இந்ச்லை 

யத மாயாவிலக்கயமன்றெனின், வேறுகிலையனைத்தர் சோட 

மெய்தற் பாலவாதலின் ஆகாதென்று சத்துக்கள் கூறுவர்.-- 

எ-று. - 

யாதுஞ் சுயம்பன்றெனவே மனோவுறுதிக் இடமின்ருயி 

ற்று; போகம்வேண்டும் ௮வசரம்பற்றிப்பொருளல்லவற்றையே 
யானெனதெனச்கொண்டதைக் காட்டச் *சுயம்பாக்- கோடல்” 

என்றார். வேருய நிலையனைத்தம் இதுபோல் உடன்படாமை 
யின் முரணதாகுமெனப்பட்டது. எனவே வேறு பெயர்த்துங் 

கூறாமையாயிற்று, (sax) 

புத்தி மயக்சே மாயா விலக்கியம் 

. தெளிவெ நீவிர்த்தி காட்சி காட்டும்.



மாயாவீலக்கஇயம், SES 

“(இ-ள்.) புச்திமயக்கமே மாயாவிலக்கய Quer u@ag. 

எல்கனமெனில், புத்திவிசா.ரத் தெளிவேமாயாகிவிர்த்தியெனப் 

படுவது. இதனை யுணரவேண்டின், பிரச் தியட்சப் பிரமாணங் 

காட்டிவிடும்.--ஏ-று. 

புத் இமயக்கம்-உலகும் பாழுமாக்காட்டும்; செளிவு - சுயஞ் 

Cer Gunes காட்டும் எனவழிக, அடி. பிம்பச்தை விளக்கப் பிர 

,தஇிபிம்பந் தன்பாலுளசாக அத்தியாசமாகச் தன்பாற்காட்டும். 

அதுபோல அறிவும் சானே மயக்கமுச் தெளிவுமாதலின் இங் 

கனமாயதன்னை விளக்க காமரூபமாகவும் பாழாசவுஞ் சொப் 

பிரகாசமாகவும் அயலாகக்காண விளங்கும்.இங்்கனம்கிற்றலால் 

தானே யாடியும், பிம்பமும், பிரதிபிம்பமூம் போறலைக்கண் 

டாம். காணவே தனது மயக்கமே ராமரூபம் பாழென்னும் 

'இரண்கொட்டியாகவும், தனது செளிவே துரியமாகவுக் அறி 
யாதிசமாசவும் விளங்குவ் காட்சியாகவு நிற்கப்பெற்ராம். இஃ 

திருவகைச் சமாதியாலன்றி விளங்காது. (௧௯௭) 

தன்னை யன்றி யயலே யில்லை 
யுளதாக் காண்:டல் மாயா விலக்கியம் 
அல்ல வில்லையென் றகறலி னானே, 

(இ-ள்.) தானாகிற ஸ்திரஞானத்தையன்திப் பாஞானமப 
சஞானமென்னும் இருவகை ஞானமுஞ் இறிதுமில்லை. உள 

தாகக் காண்டலோ, இதுதான் மாயாவிலக்கய மெனப்படுவது; 

எங்கனமெனில், இது வஸ்துவல்லவெனவும், வஸ்.துவைத் 

தவிரவில்லையெனவுஞ் சோதனையிற் கழல்வதினால்,--ஏ-று, 

எனவே அயலுளதேல் அது தானல்லவெளவும், தன்னை 
விட லில்லையெனஏ மூடியுமா? ஜடிசால்ர ஆக்கிக் கூறப் 
ப்ட்டது. (௪௬௮)



௬௧௨ வேதார்தவிலக்கணம், 

சொல்லா லன்றி' மாயை யறியார் 

இலக்கிய விலக்கண மெங்கன மழிவர் 

தானா யன்றா யிருப்ப தானே. 

(இ-ள்.) மாயையெனச் சொல்லால் அறிவரன்றி அர்த்சத் 

சாலுணா வகையதியாதார் அதன .இலக்கயெ மினையசெனவும் 
இலக்கணமினையதெனவும் எங்கனம் அறியவல்லார். யாதின 

லெனில் தானே அம்மாயையாகவும் தான் விலட்சணமாதவின் 

தானஃதன்றாகவுமிருப்ப தினானே.-.-.௪-.று, 

தானெனு கிலையையன்றிப் பிரார்தி வேறன்று; பிராந்தி 
யோ தோன்றி மறைவதால்தானன்று, இங்கனம் இருப்பதை 

யாவரறிய வல்லரென்பார் *சொல்லாலன்றி மாயை யநியார்? 

என்முர். (௧௯௬௯) 

இலக்கிய மஜியாப் பண்டித ௬ள?ரேல் 

இஃது மதியா ஞானிய ௬ளராம் 
முன்ன இயையினும் பின்னது முரணும், 

(இ-ள்.) எல்லை யிறந்த பாஷாவிலக்கியங்கள் அனர்தமுள. 

அவற்றுள் ஒர் பாஷாவிலக்கய மறியாத பண்டிதரென்போ: 

ருளராயின் இந்த மாயாவிலக்கயெமதியாத ஞானிகளென்போ 

ருளராசலாம், முன்னர்ச் கூறியதேற்றற்பாலதாயினும் பின்ன 

ர்ச் கூறிய தெதிர்மறுத்தற்பாலதாகும்.--ஏ-று, 

தமக்கன்னியமென வுணர்ந்தன ரன்றித் தாமே மாயை 

யென வுணர்ந்தார் இரிவிதவுலகத்துமரியர். ஏனையஞானிகளெ 
ளியர். ஆதலின் *பின்னதுமுரணும்” என்றார், இது மனனத்தா 
ன்றி விளங்காது, (௨௦௦)



மாயாவிலக்கிபம், SER. 

நீலையின்மை சாட்டினு நிலையெனக் கோடல் 

மூட மிதுவே மாயா விலக்கியம் ' 
எவ்வுயி ௬ணர்வும் கரிவே றெவனே, 

(இ-ள்.) யாவு நிலையல்லவெனத் தாமே காணக் சாட்டினு 

மிது சகசமென வெண்ணி யவற்றை நகிலையினவாசக் கோடல் 

ஞூடமாதலின் டுக்தமூடமே மாயாவிலக்கய மெனப்படும். இது 

சத் இி.பமெனத் தெரிவித்ததற்கு எவ்வுயிருமாகிய யுணர்வே தக்க 

சாட்சியாம். வேறு சாட்டு யாறுக்கு..- எ-று, 

காட்டினுமென்ற வும்மை இழிவு இறப்பு, எவ்ஏயி.நணர் 
வும் முற்றும்மை. காட்டக் கண்டுணராது மயங்கல் பொதுப் 

பட வுயிரேனு மிலங்சே மச்களுயிர்மேனின் றத; உய்த்துணரற் 

பாலதினானென்க. எஃவுயிருணர்வே மாயாவிலக்கயமெனப்பெ 

ற்ரும், (௨௦௧) 

பொய்யை மெய்யென வுணர்தலி னன்௫ரோ 
மெய்யை மெய்யென வுணர்ச லுளதா 

மெய்யுணர் வென்னச் சான்றோர் விதித்தனர் 

இருவகை யிலக்யெ மிதனால் விளங்கும். 

(இ-ள்.) பொய்யை மெய்யென வணர்தலினாலன்ரோ மெ 

ய்யை மெய்யென வுணர்தலுள.தாகவேண்டும், ஆதலின் மெய்ய 

ணர்வென்னச் சான்றோர் விதித்தார்கள். இசனாலிரு௨கை யிலக் 

இயழமு மிருப்பதாக நேரே விளங்கும்.--௪-று. 

மெய்யுணர் வெனவே பொய்யுணர் வன்றெனப்பெற்றும், 

பொய்யை மெய்யென வுணர்தல் பிரவிர்த்தி; மெய்யை மெய் 

யென வுணர்தல் நிவிர்த்தி, இவை புடைபெயர்ச்ச, இவற்றி 
ற்கு வினைமுதல் ஞானமொன்றே,, இனிப் பொய்யிலக்கயெம் மா 

ஏ



௧௧௪ வேதாக்தவிலக்கணம், 

யை, மெய்பிலக்கிய; இருக்கு, இவ்விருவகை யிலச்கயெமுல் 

கடக் தழியன்றி விளங்காது. இது யா தினுமேலாயகிலை.(௨ ௦௨) 

பெரய்யைப் பொய்யெனக் காண லரிது 

காணினு மயக்க மொருவு௪ லரிது 

ஒருவினு முடலள லகற லரிது 

அகலினு மீண்டும் பற்ராமை யி. 

கடபடம் போறலி னென்மனார் புலவர், 

(இ-ள்.) பொய்யே மெய்யெனக் கோடல் இரஞானமா 
நிற்றலின் பொய்யைப் பொய்யென வுணர்த லெங்கனம்? கூடா 

மையினரிது. யாசோரேதுவாலுணரினும் மெய்போலக்காணும் 

பிராந்தி யுள்ளம்விட்டகறலரித, அங்கனமகன்றாலும் சன்னை 

யடலள வாக்கொள்ளுச் திடபாவங் கரைதலரிக. ஓர் போதக 
ன்ராலு மீண்டு பொய்ம்மயமாகா இருச்கையரிது. ஏனெனில் 
மெய்யும் பொய்.புய சடபடம்போறலினெனச்சதீதுச்சள் சொல் 

லுவார்கள்.- எ-று. ் 

மண்ணேகடம், நூலேபடஉம், இதுபோல: ஞானமே யஞ் 

ஞானமாசலினென்சு. இதனாலன்றோ ஞானம் மயிர்ப்பாலம்; 

அஞ்ஞானம் நெருப்பாறு என்பர் சான்றோர். கடபேதம் மண் 

ணயன்தி யின்மையின் சகடம் ஆரோபம், மண் அதிஷ்டானம் 

எனக் கருதிச் கடபேதங்களையெல்லாம் மண்ணாகப்பார்ப்புழிக் 

சடம்வேறன்மையின் அப்பார்வை கடத்தின்மேற். செல்லா 

தெனற்கணையென்ன_ஃ இன்மையின் பாலமுமாறு முவமையாக் 

கப்பட்டன. இதனால் மாயாவிலக்கியமு மின்றியமையாசென்ப 
தாயிற்று. ஆகவே மாயாவிலக்யெம் கூறவேண்டிய தென்பது 
பெற்றும், ; (௨ 0 ௩)



மாயாவீலகஇயெம், கடு 

ஜெப்திப் பிரிய நிலையள வெட்டா 

வகையு மணித்தாற் ரோற்றும் வகையும் 

இருத்தி யதுபோற் காட்டும் வகையும் 
அளவிலி கால மமையா வகையும் 

யாதா லெனவனுத் திறத்த வசையும் 

எட்டினுந் தோன்றாத் இறக்க வகையும் 

இன்னன போல்பவு மாயா விலக்கயம். 

(இ-ள்) அல்லவை ஜப்திப் பிரியம்போற் காண்டலின் 

எங்கன மவற்றி ஸவிலையளவெட்டும். இயகன மெட்டாவகையும் 

அருந்சல் பொருந்தலுக்குச் றுமையின்மையின் ஜஞப்தஇப் 

பிரிய மெளிதாகத் சோற்றும்வகையும் இவற்றா லப்போசப் 

போ நித்திய திருச்திபோற் காணப்ப௫ம் வகையம் இ௩கன 

மளவில் கர்லம் பிறந்து பிறக் து நகரினு மமைதிசெய்யா வகை 

யும் இக்கனமாதற்கேதென்னையென வன்னவொட்டாது ப௫ர் 
முகமாக்குக் நிறத்தின் வகையும் இத்சடைகட் கெல்லாமீதி 

யோர்போதெட்டப்புனு மின்னகிலையீனதெனத் சோன்றுத் 
இறத்்சலகையும் இலவைபோல்வன் பிறவு மாயாவிலக்யெமெனப் 

படும்.-- எ-று. 

உபாதியைக் கோடவின் ௮அளவெட்டாவகை எனவம்,கர்த் 

இிருத்துவ போக்துருத்துவமாக வுபா இகா ண்டலின்அ௮ணித்சாய் 

எனவும், அருக்தல் பொருக்தல் சுகம்போற் காண்டலின் இருத் 

இயதுபோல் எனவும்,அல்லவற்றை யாமெனக் கோடலின் அள 

விலிசால மமையாவகை எனவும், ப௫இர்முகம்போற் பயன் கா 

ணாமையின் உனாத்திறத்த எனவும், உபாதியாகா வாசலின் 

எட்டிலுக் தோன்றாத்திறத்த எனவும் இவைபோ லனந்த



௧௬௯ வேதாந்தவிலக்சணம், 

தஇிறச்சவாதலின் இன்னன போல்பவும் எனவுள் கூறியவாறு 
காண்க. ், (௨௦௪) 

மெய்பொய் யாகப் பொய்மெய்யாக 

வாக்கலின் கடனா உடன வலிய 

மாயா விலக்கிய மெனற்கிமுக் கென்னை 
சத்தி ௪த்தன் பேதா பேத 
மதிதற் கரிதே லெவர்க்கு மென்ப, 

(இ-ள்.) ஆத்மா வளுத்மாவாகவும் அசராத்மா வாத்மாவா 
கவுமாக்கற்பாலதின் மாயாவிலக்யெல்கடனாகடனவலியசென் 
ரூம், இதனை யேற்றுக்கோடற் இழுக்கென்னை. வல்லபமாகற 
சத்தியும் வினை முதலாகிற சத்சனும் பேதமெனவு மபேதமெ 
னவு மெவர்க்குங்கணித்சற் கருமையாகிலென் நறிஞர்கூ றவர்; 
ஏறு, 

அதிவை யிக்கனமாக்கற்பாலத அறியாமையாதலினிதணை 

மாயை எனவும், கடனாகடன்வவியது எனவும், அதிவன்றா தவித் 
பேதம் எனவும், அறிவையன்றியின்றாதலின் அபேதமெனவும் 
கோடற்குமாறென்னை. ஒன்றே யிரண்டாகவு மன்ருசவு மிரு 
தலின் அறிவரிதென்ருர். இது வழுவன்று,௨பசாக்த நிலையதெ 
னக்காட்ட என்ப எனப்பட்டது. மசத்தமுக் இந்நிலையறிவ 

ரிது, (௩௦௫) 
தத்த மதிமயக் கயல தன்.ஜி 
யெத்திறத் தகற லிஃதுண ராக்கடை 
பெருகுமுக்' குற்றம் குன்றுமா றென்ன 
மாயா விலக்கயெம் வேறெனல் பிதந்தே,



trang Busted, க்கள் 

(இ-ள்) எவ்வுயிர்க்கு மயலாகக்காணும் பிரபஞ்சக் தங்கள் 
தீங்க்ள் மதிமயக்கேயன்றி வேறன்று. இவ்வுளவு காணுச்காறுக் 

தாமெம்கன் மன்னியம் கழ்லுமர்று, தத்தரிசன்மல்லா வெல் 

லாவரிய மூயல்வுக் இதனைத் துணையு மன்னியங்கழறற் கன்று, மூ 

க்குத்ற்முஞ் சுருங்குமாறுபோற் காட்டிப்பெருகற்கு, இத்திறத் 

தீது தமது மதிமயச்கென்றறியாது மாயாவிலக்கியம் வேறுண் 

டெனச் தெரிச்சார்போற்கூறித் இரிவதெல்லாம் பிதற்றலே . 

யன்றி வேறன்று,--- ஏறு, ் 

தத்தம்பித் து மீக்குற் மயக்கஞ் சுருங்குருவாறு போற்லின் 
தீ.தீதமதிமயக்கயலது எனவும், விருச்இஞானத்தாலன்றித் தொ 

லைதற் பாலதன்றாகலின் எத்திறத்சகற் வில துணராக் கடை 
எனவும், எனையவருந்தவத்தால் மூச்குற்றல் குன்றுமாறு' 

போற் காட்டிப் பெருகற்டெட்தரலின் பெருகுமுக்குற்றல் குன் 

௮மாறென்ன எனவும், தம்மயக்கமென்றறியார் மாயைவே 

தென்னவின் பிதற்றே எனவும் கூறியவாறுசர்ண்க, (௨0௬) 

மதிமயக் குலகெனக் காண்குரு வேயிலை 

யென்பய னேற்ற லவர்மொழி மேலா 
மாயா விலக்இயம் 9 IO sere 9553 p. 

(இ-ள்.) சத்சமதிமயக்கே யுலகென்க்காணத்தக்ச குருலெ 
ங்கணு மில்லவே யில்லை, இவர்மொழியை மேலாயவுபதேசமா. 

கக் கோடலில் யா துபயணுறும்; இவர் மாயாவிலக்கியம் வேறே 

னச் கூறுஉதென்டிறப்பு, இன்றா தவின் பிதற்றலேயாம்.--எ-று. 

தன்கசோணலைத் தானறியாதானென் மூலசுவழக்குக்குச் 

சான்று பிறரன்றாசலின் குருவேயெனச் தேற்றேகாரற் கொ 
க்கட்பட்டசென்க. (௨0௪)



SESH வேதாக்தவிலக்கணம். 

அனைதீதுர் தத்தர் தட ப்பன் றயலெனச் 
சொல்லா லன்றிச் சோதனை யாதி 

முகத்சாற் காட்டாப் புரட்டே பிறிதல 

மாயா விலக்கெ மென்மனார் புலவர், 

(இ-ள்.) ௮கம்புறக் காட்டுசளும் பாவாபாவுமூம் இவை 
போல்வனபிறவும் த்தம் பிரதிபலனச்தடிப்பன்று வேறே 
னச் சொல்லால் வாஇப்பசன்நியர்த்தங்காரணமாகச் சோதனை 
யாதிய வேதுச்சளாற்காட்ட வுகையறியாத புரட்டே மாயா 
விலக்யெமன்றி வேறெனலன்று எனச் சத்துக்கள் கூறுவர். 

தனது சங்கற்பமன்றிசத் தனைத்துணையு மயவின்மையி 
ஹிங்ஙனங் கூறியதென்க, (௨0௮) 

தன்சுற் பிதச்தைத் தானெனில் யாதோ 
தானெஷஷ் சுயம்பில் இன்றிக் கொள்ளா 

சென்னி லதியா மயக்கே மாயா 

._ விலக்கிய மென்னற் இழுக்குற லென்னை. 

(இ.ள்.) உபாதித்திரய மூதலியவனைத்துச் தன்னால் விளை 

நீத கற்பிசமேயன்றி வேறன்று. இதுதெரியாது இக்கற்பிதத்து 

சளொன்றைத்தானெனச்கொள்ளில், இங்கனங்கோடற்குச் சய 

ம்பா நின்நள்ளதானெனல் யாதோ, இன்றிக்கொள்ளுமா? கொ 

ள்ளாதாயின் சன்னைத்சானென வுள்ளவாறறியா மயக்கமே 

மாயரவிலக்கெமெனற் கடையூறென்னை.-“-ஏ-.று- 

எல்லாவிதத்தினு மின்றெனப் பெற்றாம். (௨௦௯) 

மாயா வியக்யெ மதியா வயின தன் 

.. இலக்கண முணர்தற் கெங்கன மியையும்



< +s oN ச . 
அசத்தலககணம, ௧௧௯ 

சொல்லா லென்பய னெய்ததறு மென்னாத் 

தக்க குறியா விலக்யெம் விளக்க 

இலக்கண கெதியை யியம்புது மன்னே, 

(இ-ள்) மாயாவிலக்யெ மிஃதென வறியாவிடத்து அத 

ணிலக்கண மெக்கனமுணர்சற்குக் கூடும், இய்கனங் கூடா 

விடத்து வறியசெரல்லாவிதணை வா௫ப்பதில் யாது பயனுறுமெ 

ன்ன வுணர்தற்கியைந்த தக்ககுறியால் மாயாவிலக்கே மீணனைய 

சென விளக்கி யச௪ னிலக்கணமுூழையைப் பெரும்பாலு மிஸி 

விளக்கச். கூறுதும்.--ஏ-று, (௨௪9) 

மாயாவிலக்கிய முற்றிற்று. 

ஆகப்பாயிரம் உட்பட சூத்இரம் - ௨௩0. 

  

ஒன்பதாவது 

அசத்திலக்கணம். 
== ES 

அசத்தெனல் தனக்கெனச் சொரூபமொன் alos amin 

, தோற்றன் மாத்திரத் தன்.௮ி யென்ப, 

.. (இ-ள்) ௮அசத்தெனட்பவவெது தோற்றன்மாத்செஞ் சொ 

ன்மாத்திரச்சாலன்றித் சனக்கெனச் சொரூபமொன்றின்மை 
% 

யேயெனச் சத்துக்கள் கூறுவர். எ-று 

எனவே, காமரூபமென்றாயீற்று, ரூடமென்பது; உருவம், 

அருவம், ரூபாரூப மென்பவற்றிற்குப் ரொ துப்பெயர். ௨-ம். 

*சிற்சொருபச், சானே செகசொருப மான3வலாச், சற்சொருப



௧௨௦ வேதார்தவிலக்கணம். 

சாரமாச் சாற்றவே - பொற்சொருப, மச்சுருவாம் போல வது 

வதுவாத் தோற்றுமொரு, சொச்சொருபர் தனே துணை”? 

இன்னும் பிறவற்றானும் காண்க. (௨௧௧) 

சுயம்பெனற் கியையாக் கருத்து சாட்சப் 

பொருள்க எனைத்து மசத்தே யெனப்படும் 

எத்திறத் தானு 'மறுக்கினு மென்ப, 

(இ-ள்.) இது சுயம்பெனற் குடன்படாத கருத்தப்பொ:.. 

ருள் காட்சிப்பொருளெனப் பவெனவெல்லாம் ௮சத்தேயெ 
ன்று செல்லப்படும்; யாதோர் வல்லபத்தான் மறக்குமெனச் 

சத்துக்கள் கூறுவர்.--ஏ-று. 

மறப்பது பேதவாதமர்றானும், உடன்படாதது அபேத 

வாதமைத்தானும். உபாதான வபாதேய தர்மமமகன்றதுயாது 

மின்மையின் திருக்கே இரிசயமெனப்பமென்றித் சணித்தோர் 

மூ.தலாகவஞ் சுயம்பாசவும் வரையஐ;த்துகிற்ப தெக்கணு மொ 

ன்றுமின்று. ஆதலின், திரிசகியமெனப்பவெ.த் அசத்சேயெனப் 

படும் என்ளுர். (2.௧௨) 

காமம் வெகுளி மயச்கஞ் செய்யாப் 

பொருளிடங் கால மின்றென லசத்தைக் 

காட்டுங் குதியெனஜற் கைய மின்றே. 

(இ-ள்.) காமவெகுளிம௰க்கத்சைச் செய்யாச பொருளிட 
ங்கால மின்றென்பது அசத்சைக்காட்டும் குறியெனற்கைய 
மென்னை இன்றே.--எ-று. 

அனைத்தும் விசி ரமயமாதவின் முக்குற்றத் சகலாவென் 

ரூயிற்று, ஆகவே,௮சத்செனற்கைய மின்றே என்ருர். (௨௧ ௯),



அ௮௪த்திலக்கணம். சு௨௪ 

நானெனுங் காறு மல்லதை ய௪க்தே 
யவதக்தா லயப்படுங் குதிய தானே, 

(இ-ள்.) சானெனற்கு யோக்யெதல்லா சதையறியாமையா 
ஞனெனுங் காலமளவும் ௮&தசத்செனற்கே யுடன்படும் 7 
சத்தாவத்தா வயப்படுங்குறியினால்.--ஏ- ஐ. 

சானலதைகானெனல் அகர்த்தா, சேகம், அராத்மா மூத 
வியவாகவழக்கும், இவ்வாபாசத்துச் ககன்ரூரரியர், எனசெ 
னற் ககல்வதெங்கனம், (௨௧௪) 

விகார கெதியை மாதி யதியின் 

சத்தென லெல்லா மசத்செனப் படாவோ 
அசத்தென லெல்லாஞ் சத்கெனப் படாவோ 
உறுவ ஜெவ்வா ுபச௪ரந்த கிலையே, 

(இ-ள் ) விகாரநெறியினையசெனச் சற்றுமறியாது மாறி 
யறியின் சாம்கூறுஞ் சத்தெனப்படுவன வெல்லாம் அசத்தெ 
னற் கயையாவோ, தசத்தெனற் சஇயைவவனை த்தும் சச்செனப் 
படாலவோ, இங்கனம் தெளியாநிலையுறின், உபசாந்தநிலை 
யடைவதெங்கனமோ யாமறிதிலம்,--ஏ-று. 

அரிசியின் விகாரமாவெனின் (மீண்டு மரிியாகவேண்டும்; 
௯ டாமையாற் குர்றமே, இதுபோல நாமரூபமே சல்கற்பமெ. 
ணின், மீண்டு சாமரூபமாகவேண்டும். சல்கற்பம் - கினைவு. 
நினைவே காமரூபமாகத் சடிப்பதால் மீண்டுகனேவாஇன்றது. 
ஆதலினது கூடாது, இங்கனமயம்கி லுபசாக்சம் வாய்க்கா 
சென்பது. ்.. (உ௩௧கடு) 

௮.றிபடு பொருளே திரிகிய மென்னில் 
அர்த்த மில்லா வளர்த்த ரூப 1 இ 
மாதலின் முற்று மசத்தெனற் சமுக்கென்.



2.2: வேதாச்தவிலத்கணம்.. 

(Byer ) அறிவ அதிபடுபொருளென்னு மிரண்டில், அறி: 
படுபொருளே. திரிசியமெனப்படுமர்யின், அஃதர்த்தமென்பது, 
ச.ற்றுமில்லாத , உனர்த்தரூபமாகழுற்று. மிருத்தலின்,, அசத்தெ ன 

ன்பதற்கு  வழுவென்னை. வறு, 

,தனக்கெனச் சொருபமொன் றின்மையே. திரீசயமாயின் : 
.மூற்றும்விகாரரூபமென்பதாயிற்று, இதனினு மசத்செனற் ஓ. 

யைவதுயாதள த? இன்றாசவின் ௮சசதெனற் இிழுக்கென் என் 

ரூர். பராமுசத்தினாக் சல்தெட்டரிது, (26a) 

விகாரமயமே யுலகெனிற் சத்தெனல் 
எங்கன மியைதற் பால தாகும் 

இன்றா லசத்தே முரண தென்னை 

(இ-ள்.). உற்றுகின்றாஈரம்வுழி முலசென்பது விசாசமயமா 

குமாயின், எங்கனஞ் சச்தெனப்படும், ௮ங்கனம்*. நினு கியை 

தற் பா௨தெந்கனம் கூடாமையின் சத்தேயாம், இதற்குமாறெ 
ய்து மாறென்னை,-.-ஏ-று, 

. சச்தென்பது கூறுவார் குற்றமன்றி இயையும் : குற்ற . 
மூலன் மிசைச்சன்று, இஃசறியார் யாறுசாதித்து மென் 
பயண், (௨௪௪): 

எங்கன மெக்கனம் யாது நிற்பினும் 

அங்கன மங்கன மூணர்தல் FSO gana 
, இயர் இரிபுச் ககலி லேற்பம் 

இன்றேல் மூரண தாகு மென்ப. 

(இ. ள் யாதுயாது எவ்லெவ்வா நிருச்தற்பாலதோ அவ் 

_கவ்வாறி௫க்க.அல்உவ்வஸ்ண மூணர்தலே ச, செனப். படுமா



அசத்திலக்சணம், ௧௨௩ 

Wer, Que Divs டெமின்றாகவேண்டும், இன்றாயின் சச்செ 
ன்றேற்குதும், எற்றற் இடம்பெறுவதின்றேல் சத்செனல் மா 

ருகவே முடியுமெனச் சத்துக்கள் கூருகிற்பர்..-௪-று, 

அலையாஇிபோறவி ணிசவடிவமன்று, அமெனக் கோட 
லே யச,த்தெனலன்றி யயலன்று., (௨௧௮) 

அகம்புற நோக்கே ௪,க்சசத் தன்றி 

யிருமை வீனைமுக லெங்கன அனையாய் 
இங்கன மூணராக் குற்ற மசத்தே 

(இ-ள்.) அக்சர்முககோக்கும் பகிர்முகசோக்குமே சத்தெ 
னவு மசத்தெனவும் கூ றற்ையையுமன்றி யிவ்விருவகைபுடைபெ 
யர்ச்சிக்கும் வினை முதல்யாசோ வஞ்தெங்கனமியையும், இங்வ 
னமாய நிலையை யுணராக்குற்றமேயசத்செனப் பவதன்றி வே 

றன்று... எ-று. 

இருவகை நோக்கா வியைவது சத்தசச்சென்னற்க. இங்க 
னமாய நிலையை யுணராமை யாஈத்தெனலும், உணர்சல் சத்செ 
னலுவ் கோடல் மரடென்க, (௨௧௧) 

விடயமே பயனாக் கோட ௨ளவும் 

தன்னை நன் குணரார். து. மவல மென்ப, 

(இ-ள்.) விடயமே பயஞுகக் கானுமயக்கர் தெளியாகளவுக் 

சன்ணைச்சா னையர்திரிபற ஈன்குணர்ந்தும் யாதுபயனுறும், 

அவலமேயெனச் சத்துக்கள் கூறுவர்,-- எ-று, 

அனை ச்சையுக் தானாசச் காணச் தெரிந்தும் விடயமயக்க 

விடாமையால் அ.துகாறுமகத்தே சத்சாகக்கா ஹும், காணுமனவும் 

அல்லலேபயனாகவமைதல் திண்ணமாசவின்,அவலமென்ளர்,()



௧௨௪ Ca stb sherds ents, 

-கீல்க்கர் இசளியர் வயினெவ ஞாய்ந்தும் 

- சத்தெனு மங்குரங் காண்ட லெங்களம் 
இன்மையி ன௪த்தே மயம தாகும்; 

(இ-ள்.) இருக்குத்இிரிசயொர்ச்தவளவுசெளியாவிடச் seat 
யனைத்து மொருங்குணர்ந்தும் யாது பயனுறும், இக்கனமாயின் 

சத்தென்னு மங்குரமெல்கனகச் தலைகாட்டும், காட்டற் இடமின் 

மையின், ௮சத்சே யுண்மை மயமாக முடியும், ௮. 

கலக்கம் - பிரார்தி. அத சித சப்பிரார் இ, செக்ப்பிராக் இ 
யென்நிருகூராம். இவ்விரண்டு மொருங்கேயொருவலைத் தெளி 

தீலென்றார். ் (௨௨௪) 

F505 ust D wr éO ser getter. 
சத்து முண்டார் தானென லன்பி 

 யின்றெனி லற்றேயஃது மென்ப 

(இ-ள்.) சத்தெனலை யன்றி யசத்தெனல் வேறு மூதலாக் 
வுள தாயின் தானெனலை யன்றிச் சச்சென்லோர் முதலாக வண் 

டாயிருக்கலாம். இன்றெணி லஃது மன்னதேயென் நறிஞர் 

கூறுவர்... ஏறு, ச 

எனவே தானெனு நிலையையன்றிச் சத்தம் அர்சச்சச்சை 
urd wes மின்றெனப்பெற்றாம்.. பெறவே கூடஸ்சப் பிர 
மம் சத்தும் சவேசுவரர் மசச்துமென்ளுயின, ஆகலே தானே 
யுண்மையெனக் கண்டாம். இங்கன மெட்டிக்காணாவளவு மிழுல் 
குறுமாத்வி ஸிதவே' மசத்தென லெமதுமதம், இஃது இரு 
வர்மாறுகோ ளொருசலைழுணி வென்க. (௨௨௨) 

சத்து மசத்து கானே யன்றிப் 
ட ப் . 

OD ser றெனவுனாக் காறு மசத்தே 

யெத்தடை யுமினு மிதுவா முடியும்,
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(இ-ள்.) சத்தாகவு மசத்சாகவு மிருப்பது யாது நானென 

லோ அதுவே யன்றிப் பிறவெனப்படுவனவெல்லா மல்லவெ 

னச் சந்தித்துச் தெளியாவளவு மசத்தேயாகும், அன்றென மறு 

ச்ச வெத்தடை கேரிடினு மிங்கன மசத்தாகவே முடியும்.-- 

of - Dh ’ 
அஞ்ஞானமயமாகய சேகத்சை சானென்றதூஉம்ஞானமா 

யெ சொப்பிரகாசச்தை சானென்றதாஉம் யானே யாயினும் இவ் 

விரண்டும் பருவச்தவசரமன்றி யானன்று என்றுணராமையே 

யசத்தெனப்படு மென்பார் பிறிதன் நெனவுளனாச் காறு மசத்தே 

GTO (ap (௨௨௩) 

புறமுக நோக்கே செகமாச் தோற்றும் 

வேறென லெல்லா மகதற் சன்று 

அகமுக கோக்கே யறிலா விளங்கும் 
இததெரி சாறு மசக்தென மொழிப. 

(இ-ள்,) ப௫ர்முக இருவ்டியே செசத்ரூபமாகத் தோற்றும், 

இங்கன மன்றிச் செகத்துக்காதாரம் வேறெனப் பவவெனவெல் 

லாமதனை விலச்கற்கன்று,விலக்கற்குபாயம் அர்தர்முகஇிருவ்டி 

வாய்க்லெதுவே சிற்சோதியாக விளங்கும், இக்த மார்க்கமுண 
ராவளவு மசத்தென் றறிஞர் கூறுப எ-று, 

இவ்விருவகை சாட்டமறிவான் உண்மை யுணர்ச்தபரஞாணி 

யன்றி௮பரஞாணியன்று.ஏனையரைச்சொல்வதென்னை?(உ௨ ௪) 

உடலை யுயிரென் அன்ன லொழியா 

அனுபவக் தஇடமத மசலா ருலகைச் 
௪கதென லெங்கன் தடையுரு தெய்௫ம் 
மழற்றவுங் கூறுவ தென்னை யென்ப.



௧௨௯ வேதாச்தவிலக்கணம். 

(இ-ள்.) அகாத்மாவான வுடலை யாத்மாவென் றள்எபடி. 
கொள்ளு மனனஞ் சற்றுக் சளர்வுரு வனுபவத் திடஞானத்தி 
ஸீன்றும் இனைத் தணைய மசலாதா ௬லகைச் சத்தெனச்கொள் 

ஞங் கொள்கை யெங்கனம் விக்கெனமின்றி யமைபும், இம்மட 

மை காரணமாகவெய்து மேனைய கொள்கை யனைத்துங் கூற 

வேண்டுவ தென்னையுள வென் றதிஞர் கூறுவர்.--ஏ-இ. 

விபரீத காட்டமும் கருத்து மகலாச்காறும் பண்டிதரு மூ 

ண்மையெனக்கோடலனைச்துஞ் சச்செனற்குடன்படுவ தெல் 
கனம்? கூடாதென வறிக. விட்ட விலக்கணைக் குடன்படா 

வளவ மெய்தந்தோட மினையதென வுணர்த்தியவாறுகாண்க. () 

உல மயமாச் இத்தங் கொள்ளாக் 

குரவர் கண்டில மிவர்ச,க் தெெனலே 

,தஇவர்மொழி யேற்றல் மடமை மடமை 

அல்லல் பயனா வமையு Quer. 

(இ-ள்.) உலக மயமாசத் தமது இத்தமாக்காச் குரவா்சிகா 
மணிக ஸிருக்கக் கண்டில மெக்கணும். இத்திறத் தினர் கூறுஞ் 

௪த்தென லெங்கனமாயதோ, இவர் மொழியை யாயாதேற்றல் 
மூழுது மடமையன்றோ அதனாலெய்தும்பயன்அல்லல்மயமன்றி 
wr gm சண்டிலமெனச் சான்றொர் கூறுவர். ஏறு. 

எனவே இத்தத்இன் பிரதிபலனஞ் செகமென் றறியாரென் 
பார் உலகமயமாச் இத்தங் கொள்ளாக் குரவர் கண்டிலம் என் 
ரர். ௮அசத்தினிலை சாணலரிது. (௨௨௬) 

நினைவே தணைபா லிடமென லகியாத் 

திறமாத் தென்ப தெளிர்திசி ஜஞேசே,
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(இள்.) சினைவே திணைபாவிடமாப் பரிணமிச் இ௱ப்பதன் 

றி யயலன்றெனலைச் சொல்வினு மூணரஉறியாச் திறமே ய௪த் 
மெனக் கூறுநிற்பர் ஜயர்இரி. றக் தெளிச்சு இச்தையர்..- 

எ.று, 

யாவரேனுந் சச்ச நினைவைக் தள்ளிக் சாலசேச லஸ் துக்க 

ஸிருக்கக்கண்டன ர௬ுளரோ? உள்ரெனில் அன்னியோன்னியா 

பாவமூறற் கேசசன்னைகொலோ ஆசலினிலரென்ப3. இது 

ப௫ிர்முகசோச்கா லெய்இய பிராச்திமெனச் சற்று மூணராத் 

இிறத்சசாசவி ஸிசனையே யசச்தென்றாம். சிவா வைச் சலியாது 

ஙிறுத்தில் இக்னைமாய வனுப்வம் விளங்கும். இன்றேல் அய 

லாம். அயலெனல் வாஸ்சவமன்ரு வின் மூடமென்றாயிற்று. 
இர்ச ஞூடச்தை யசத்தெனற் இழுக்கென்னை. இல்ன (poor 
ராவிடத்துத் இரிகாலஞான முதலியவற்றாலெய்தும் பயன் 

யாது, கூடமே யென்க. (௨௨௭) 

மாய காரிய மூலசெனழ் செயா 

ஆஸ்இக நாஸ்திக ரெளுங்கலை வல்லோர் 

காட்டுவர் சக்சென விஅவியப் பாகும் 
(POD முணர்க்தவர் முன்ன ரென்ப. (௩௨௮) 

பிறத்திறர் துயிர்கள் வருக லி.பற்கைக் 

கடமுல கன்றோ வென்று மாதலின் 

ச த்தென லெங்கன மாகு மென்பர். (௨௨௯) 

சனக்கெனச் சொரூப மின்ராய் முடிவதென் 
ஆய்தலின் கண்ணே யதுஇண் ணஹதேல், (௨௩௦) 
ஆய்தலி னழிவுதின் முன்போ லிருப்பதென் 
எப்பொரு CIS SES Sen Cp. (௨௩௪)



G2 வலேகாச்தவிலக்கணம், 

அணுக்கள் குழுவா லமையாப் பொருளிலை : 

என்ன வுன்னாக் குற்றத் தன்றோ 
காமம் வெகுளி மயக்க விளைவு 

இஃதழி தற்ட மின்றோ வுண்டோ 

உள௫ பற்றி யசத்தெனல் சத்தியம். (௨௩௨) 

காட்சிக் குளதாக் காண்டலி னதுவது 

அய்தலின் பின்னரு மசக்செனல் பிழையே.(௨ ௩௩) 
பழுகையைப் பழுதையாப் பார்க்க பின்னர்ப் 

பாம்பெனத் தோற்றினும் பயகம் பனமிலை, (௨௩௪) 

கோற்ற லென்னொ இடப்படா SBS 

(2காற்நமெசன் பாலதோ வறிவின் பாலதே 

விடயத் தன்றோ வாய்தலி னெங்கே 

அயலெனப் படுவதெ னன்றெனப் படுவதென் 

அனைத்து மறிவோ வயலா விலாதென் 

என்பய னிதனா லென்பய னதனால் 

உலக விழப்பெனின் மயலிழப் பன்ரோ 

மயலிழப் பென்பயன் மயலுதிப் பென்பயன் 

உலகச் தோற்றுர் தோற்றிக் கண்டதென் 

சுசுப்பே றன்னறோ துயருற லென்னோ 
சுபாவ மன்றோ வுறக்கச் தெற்கே 

சண்டபோ இன்றோ aes Bu மன்றோ 

தோற்ற மறப்பை யேற்றலி னயலே 

ஜஷெப்தி யன்றி யிவ்விரண் டெங்கே



௮சச்திலக்கணம், ௧௨௯ 

ஷ்தலி னனைத்து மறிவன்.றி யிலதால் 

அசத்தெனப் படுதற் கைபமின் ஜறென்ப, (2.n.G) 

அயலெனக் காணின் மனவலை வுக்கிடம் 

அ௮ன்றெனக் காணின் மனமமை திக்கிடம் 

அயலெனத் தோத்று மாயு மட்டும் 

அயலாத் தோற்றது: மன்னாக் தோற்றலும் 

அறிவை யன்றி யிலகா லசத்தே. (௨௩௭௬) 

மாயையை மெய்யெனல் மடமை யில்பொருள் 

அதுவே யுலகாத் தோற்று மதுவிடிற் 

சற்று மில்லை யாதலி ன௪த்தே. (௨௩௭) 
சத்தெனற் கருச்ச முள்ள தாகலின் 

உள்ள தென்பதை யேற்றலொன் அிலாதலின் 

reason குலசு மைய மின்றே. (உ௩௮) 

சசகமூள சென்றிங் கறிகலு wala 

Fain Oso Di கமிதலு மதி 

௮. ரிவொன் ரூயினு மழமிவினை யிரண்டாம் 
இ.கனால் வினமுூத லமிலமி யாமை 

யெனும்பெய சேற்கு மென் மளார் புலவர், (௨௩௯) 

ஒன்றே சத்தா மசத்து மாகும்: (2.00) 

சத்தெனு மவசர மெய்யை மெய்யெனல் 
௮சத்தெனு மவசரம் பொய்யை மெய்யெனல் 

இங்கன மறித லிவா தலினாற் * 
சத்தே யசத்தெனச் சாற்றப் பம. (௨௪௧) 

டி



௧௩௦ லேதாந்தவிலக்கணம், 

அசத்தே சத்தெனற் டையூ றென்னெனிற் 

படமே நாலுங் கடமே மண்ணும் 

பணியே பொன்னு மென்னு மாதி 

யனுபவ முளதே லேற்ப மென்ப, (௨௪௨) 

(அ.தலின்) சத்தே யசக்தெனற் சத்திய மிதனை 

மறுத்தற் சடெமிலை யெவ்வகை யானும். (௨௪௩) 

அ.திவின் பரிணமிப் பாதலி னனைத்தும் 

அறிவை மழைப்பதத் கதிசப மென்னை 

தினகரன் கதிரி னென்றுபுய லாதலின் 

ஆதே யந்தனா லாதார மறைதல் 

எவர்கண் டிலாதா ரெங்கணு மென்ப. (௨௪௪) 

ஒன்றை யொன்றா யதிதலஞ் ஞானம் 
அதனாற் ஜோற்று மொன்றொன் ரக 
எங்கன மென்னிற் பூத மனஜிப் 

பெளதிக மிலையாற் கற்பித மன்றோ 

இதற்குப் பூத முண்மை யன்றோ 

பெளதிகர் தன்னை யுண்மையாக் காண்டலென் 

காண்ட லாலே மிகுமுக் குற்றம் 
அல்லல் விலவுக் இதையன் தி மூலம் 

இல்லை யதனா லனர்த்த கேரக்கை 

விட்டாற் றரோற்றுமோ முன்போ லனர்த்தம் 

அதியாமை யன்றி யனர்தத முளதேல்



அசத்திலக்கணம், ௧௩௪ 

ow wor Dw Mure யுளதென் 

தேற்றற் கைய மில்லை யென்ப. (௨௪டு) 

சத்சே us SO wen ov சோதனை ஞாய 

சம்மதத் தாதலி னுபநிட தங்கள் 

மேற்பிழை யென்னை விவர்த்சம தென்ப, (௨௪௬) 

கிளிஞ்சலை வெள்ளி யென்னக் கருதிப் 

பணிசெயப் புக்கது போலுநுங் கொள்சை 

அவலக் சஹிவி ராயுமி னென்ப. (௨௪௪) 

உளதுபோற் காட்டி யவலத் தமுத்தும் 

உலகின் றன்மை யறியா ரினிதென் 

அுணர்ந்து நித்தியஞ் சாதித் இடுவர் 
இவசை யிஞ சென்ப தென்னை, (௨௪௮) 

சத்தெனி னசத்தென் நஇிடம்பெறற் கென்னை 

காட்சி யனைத்துவ் கருத லனைத்தும் 

எத்சகை சோதனை யானு மென்ப, (௨௪௯) 

முன்பின் னின்னா ரென் தறி யாவுயிர் 

இடையினு முடலை யன்றி யதியா 

, பக்தத் தென்பயன் பாருமி னுல£ர் 

இதனைச் சத்தெனற் குறுதியென் னென்ப. (௨௫௦) 

மனத்தை மயக்கச் சத்தெனக் காணும் 

மனந்தெளிந் தக்கண் மயக்க மெங்கே 
ஆகலிற் பிராக்தியே சகமெனல் சத்தியம், (2@s)



௧௩௨ வேதாக்தவிலக்சணம், 

பிராந்தி யென்ன லொன்னற Ouro ope 

வஜிதலி னங்கனக் தோற்ற லென்ப. (௨௫௨) 

அசத்தெனற் கன்னு மைய மென்னை 

உயிர்பர மெனலை யோர்து மினியாம் 

சத்துயி ரென்னி லுபாதி மூன்றும் 

௮ன்றே யயிரென லெசனைச் சான்றெனின் 

அளவு குதிக்கி ல-த்தென லேற்பம், (௨௫௩) 

எந்தத் தனுவோ டே முயிர்த்திருப் 

பதனா ஓயிரெனப் பகரப் படு2ம, (௨௩௫௪) 

உயிசெனப் படுமோ .வபாதி கழலில் ் 

உயிசெனற் கருத்தம் வெறுஞ்சொல்லென்ப,(௨௫௫) 

அறிவை யன்றி யுயிசென லிலையால் 

அறிவைச் ௪,த்கெனி லேற்ப மென்ப, (உட௫௪) 

அதிவை யன்றி யயலுயி ரென்னில் 

அ௮சத்தெனற் கைய மின்றென மொழிப, (2@er) 

அன்னிய முணரினுர் தனையதி யாதவை 

ய. திவெனப் படினு மாகா தென்ப, (௩௫௮) 

தனையதி யாததே யபர மென்ஞுர் 

அதிவதே பரமென் ரார்தெளிர் தோரே. (௨௫௯) 
( 

அபர வுணர்வை யசத்தென லாகும் 

பரவுணர் வதனைச் சத்தெனச் தகுமே (௨௭௦)



அசத்திலக்கணம், ௧௩௩ 

அபர வுணர்வைச் For Caer esr ayo 
பரவுணர் வகனை யான்மா வெனவும் 

ஞானா லனைந்து ஈவிலு மென்ப. (௨௬௧) 

பிம்ப மான்மர பிம்பப் போலி 

கயிரெனு மறையி னக்த மென்ப, (௨௬௨) 

பிம்பஞ் சுயம்பு போலி கற்பிதம் 

என்பர் சோதனை முகத்தி னானே. (௨௬௩) 
உயிரெனல் சுற்பிச மாதலி னசத்தே.. (௨௬௪) 

ஆதலின் மாயா காரிய மெனப்படும், (௨௬௫) 

ஆன் மாவை யன்தி யுயிரென லிலகால் 

வெறுஞ்சொத் ரோத்ற மென்மஞார் புலவர். (௨௬௬) 

சகழுயிர் போலப் பரமு மாயா 

காரிய மெனலை யாய்குது மிக்சே. (௨௬௪) 

உபாதிகுணர் தொழிலை யுயர்பர மென்பர் 

கற்பித மென்று காணா தவசே, : (௨௬௮) 

உபாதி பரமெனி லசத்தெனப் படுமே, (௨௬௯) 

உபாதி குணர்கொழின் மூன்றும் வியட்டி. 

சமட்டி. யெனப்பட் டுயிர்பர மேற்கும். (௨௪0) 

உபாதி தாலஞ் சூக்கும காரணம் 

என்ன மூவகை யேற்கு மென்ப, 7 (௨௭௧) 
சமட்டி. வியட்டி யேற்குமம் மூன்றும், (௨௪௨)



௧௩௪ வேதாந்தவிலக்சணம், 

சமட்டி. வியட்டி யுபாதி மூன் றுஞ் ட்ட 
சடமசத் தாதலி னுபிர்பர மன்று, (௨௪௩) 
குணமுஞ் சமட்டி வியட்டி யாயினுக் . 
குணமுத லன்று குணியிருப் பஇனால் 
உயிர்பர மெல்கனங் குணமெனப் படுமே. (௨௪௪) 

பஞ்ச கிருத்தியஞ் ௪.௮.3 பெரிதா 
யிருக்கினும் வினையே வினைமுத லாமோ 
வுயிர்பரம் வினையன் OQ nor wei புலவர். (௨௪ @) 

உபாதி குணக்தொழி லுயிர்பர மன்றெனக் 
கணித்ததற் கைய மூளதே லேந்குதும் 
சோதனை யாதி மூன்றி ஞனும் 
அன் றேன் மூடரு மேலா ரென்ப. (௨௪௯) 
ஒற்றுமை ஈயத்தா லபேதமாக் காணினும் 
வேற்றுமை நயத்தாற் பேதமாய்ப் பிரியுஞ் 
சரவண மாதி சோதனை யானே, (௨௪௭) 

முதற்குச் சனைகுணர் தொழிலோ வன் றிச் 
சினைகுணந் தொழிந்கு முதலோ சனைகுணக் 
தொழிந்கு மூகலெனின் கிழமை யிருவகை 
யென்ற தென்னை யிலக்கணக் தன்னில் 
ஆதலிற் பரமுயிர்க் இவைத் கிழமை 
bane மூதலா் யிலகலி னென்ப. (௨௪௮) 

ஆயிழ் பரமுயி ரிவையன் ஜறெனின்யா



அசத்திலக்கணம். கடு 

தறழிவெனப் படுதற் கைய மின்றே 

சோதனை யாதி முகத்து னானே 
மறுக்க லேற்பம் தடையுறிற் சடைபடும். (௨௭௯) 

அ௮வ்வறி வேனு முபாதி வசத Dor 

௮பச மெனலா லசத்தெனப் படுமே 

படலான் மாயா காரிய மெனப்படும், (௨௮0) 

பரஞான மன் கி யபார மிலையால் 

'முதற்கா ரணகா சியமென மொழிப. (௨௮௧) 

இங்கனம் பற்றிப் பராபர மென்றார். 

இவ்விலக் கணமெலா மொருங்குணர்க் தோரே 
அல்லார் சொலிப்பப னென்னை பென்ப, (௨௮௨) 

அபச வுணர்வே சகழுயிர் பரமெனல் 
அல்ல வென்பார் காட்ட வகையிலார், (௨௮௩) 

அபா வுணர்வை யறியாமை யென்ப. (௨௮௪) 

பரவுணர் வதனை யறிவெனக் கூறுப. (௨௮௫) 

பரவணர் வென்பது தனைமற வாது 

அவசர நிலையென் றழையப் படுமே. (௨௮௯) 

அபச வுணர்வெனல் தனைமறக் தவசரம் .. 

அதுவே சகமுயிர் பசமாச் தோன்றும். (௨௮௪) 

£9த்தமே லுறினுஞ் சன்னிமே அிலுஞ் 

புத்தி விகற்கப் பட்டெதி ரில்லாக் " 

காட்சி விபரீ தம்பல வாகத்



௧௩௬ வேதாச். தவிலக்கணம். 

தோன்று மதனை மெய்யெனக் கண்டு 
பற்பல வாகப் பிதற்றலைக் காண்பம் 

நீங்கில் விகற்பமுந் தோத்றமு நிங்கும், (2227) 
(அதுபோல்) புத்தி விகற்பே மாயை யென்னல் 

- அதுவே சகமுயிர் பரமாத் தோன்றும் 
விகற்பறி லறிவாய் விளங்கு மென்ப, (௨௮௯) 

பொய்யெனல் சோதனை முகத்தாத் றெரிதும் 
“ சொல்லா லேந்கின் மயக்கரு தென்ப, (௨௯௦) | 

உபமான மெல்லா மேக தேசம் 

ஏற்கக் தகுவதை யேற்றலி னென்ப, (௨௯௧) 

கரரிய கோக்காற் காரணம் விகாரம் 

காரண கோச்காத் காரிய காரண 

மென்ப இன் ஜிச்'சுயம்பா நிற்றலின் 
அவிகார மென்ன வதையப் படுமே 
விகாரம் பத்திய விகார மாதலின் 

இதனையே மாயா விகார மென்ப, (௨௯௨) 

இல்லை யல்ல வெளுக்சகை யேலா 

தாமுண் டெனுந்தகை யேத்கக் காட்டின் 
மாயா மயபெனா தனைத்து மென்பம். (௨௯௩) 

இல்லவே யில்லை யதனா லசத்தே 

அனைத்து மாயா மயபெனற் டையூ 

'தென்னோ வுபதகிட தங்க ளென்ப. . :. (௨௯௪)



அ.சத்திலக்கணம்; க 

உண்மையென் றறிலார் கோற்ற மதனைள் 

சகமாதி மூன்றுஞ் சக்தென மொழிவர் 

இவர்மூடி பேலா செங்கணுங் கண்டிலம் 

Dasa oo wer மதமெனல். (2.௯ இ) 

இவசைச் குருவென் நேற்இற் குளிக்கப் 

போய்ச்சே றகனைப் பூச லொச்கும் 

மயக்க மறுக்கா ரகனா லென்ப. (௨௯௬) 

கள்ள வேட மாசா ரத்தாற் 

. கள்ளரைக் குருவென் றேற்கி னாகே; (௨௯௭) 

சாட்சிக் குண்மைபோழ் காணினஞ் சோதனை 

யாட்சி தன்னா லனைத்து மித்தையே 

மிச்தை யாதலி னசத்தென மொழிப, . (௨௯௬௮) 

அசத்திலக்கண முற்றிற்று, 

அகப்பாயிரம் உட்படச் ரூத்.இரம்-௩௧௮. 

  

பத்தரவது 
ச௪டவிலக்கணம். 

அணத பஸ் லைட் 

இலையென லெதுவோ வதுவே மாயை 

ஆதலி னசக்சென் Don pb oT முன்னர். (௨௯௯) 

சாரண மென்பவை யெல்லாக் காரிய 

மாக முடிவ தபவாத மென்ப, (௩௦0)



௧௩௮ வேதாந்தவிலக்கணம். 

காரிய மென்பவை யெல்லாங் காரண 

மாக முடிவது கற்பனை யென்ப. (௩௦௧) 

மெய்யெனக் கொள்பவை பொய்யென முடிவது 

அக்தர் முகத்தி லென்மனார் புலவர். (௩௦௨) 

'பபொய்யென் பவற்றை மெய்யெனக் கோடல் 

பகர்மூகத் தென்பர் பழகி னோரே 

இவைபெலா மசதீதெனற் தியையா தொன் திலை 

யிருக்கி னன்றோ வதிதற் பாற்றாம் 
தலி னஃ2த சடமெனழ் கியையும். (௩௦௩) 

யாதணு வேனுஞ் சத்தெனற் கியையின் 

சித்தெனற் கையஞ் சிறிது மின்றே. (௩௦௪) 

பரமு முயிருஞ் சாட்சி யிரண்டுஞ் ் 

சித்தெனற் படாவோ வறிதலி னென்னில் 

அதிட்டான மன்று யவையுள வாயிற் 

ச,த்தெனப் பட்டுச் சததென லேந்கும் 
ஆய் தார்ச் தடன்பா டென்ப. (௩௦) 

அதிவ செதுவென் நலிவ கெதுவென் 

ரூயுங் காலை யலவல வெனைப் 

போவ தெவன்கொல் பொஜியாதி யாவுங் 
Lae FH sa oGs தென ற்கிடை பூஜென், (௩௦௬) 

கல்லா ரல்லா ren Coy கற்றும் 

LF IOSE FEGSUNE காணுங் காலை, (௩௦௪)



ச௪டவிலக்கணம். த ௧௩௯ 

இல்லை யாயிற் சுகதுக் கங்கள் 

எய்துவ சென்னை யாய்க்க வக்சகணம் 

இரண்டு மிலாதென் ஒுள்ள தாயின் 

தொலையா மயக்கந் தொலைவதெவ் வாறெனின் 

கூறும் ஞாய மாஇ யானே. (௩௦௮) 

இல்லை யெனும்பொரு ளேலா தொன் றிலை 

இருப்ப தாகத் தோற்றிச் சுகத்தைக் 

திருச லேலா வுயிர்க Garr ox won 

இங்கன மிருத்த லிரண்டும் பகிர்முகத் 

தவசரச் தென்ப வறிந்திசி னோே. (௩௦௯) 

_ சித்தே ௪டமாத் இரிபுவே றன்ரும் 

காரணங் கருகா வவசரஞ் சத்தாம் 

காரணங் கருது மவசார ம௫த்தாம் 

இங்கன மியையா திருக்கு மோர்பொருள் 

கற்று மறியார் கலையணர்க் Cares, (௩௧௦) 

சோதனை யாலுறு சுகமோ தோற்றங் 

காரண மாவுறு சுகமோ மாரு 

நிலையதென் றுரைத்த லேபர்பாற் றுணிதம். (௩௧௧) 

மாருமை சோதனை மாத லின்மை 

யென்றே கொள்வ செவரு மென்னின் 

றனக்கன் னிய்த்தைக் தாவலென்' யிர்கள் 

சுகமது பற்றி யென்று மாறுச்



௧௪௦ வேதாந்தவிலக்கண்ம், 

சுகடிலை வாய்க்கின் முயற்சி யெற்றுக் 

இருக்கு வண்ண மிருப்ப தாகும் 

என்பது பொய்யோ மெய்யோ விதனை 

யதிந்த விடத்தே யாகுக௫் தீர்வே. (௩௧௨). 

கணத்தின் மாறலென் சுக$லை யென்று 

மெய்யாப் புகுவார் காண்ப£ரா வுலசை 

௮ல்லார் காண்டற் கவதி யென்னை 
பல்சான் நீே யவலப் படிப்பில் 

பல்சான் நீரே பயனின் மூப்பில் 
என்சிறப் பிதனு லஃதிணை யொப்பீர் 

வாழ்மி னிக்கன மயறொஃலைப் பின் நி 

இதனா லச்சை யென்னோ விலையே. (௩௧௩) 

அசத்தெனற் கைய மென்னோ வனைத்தும் 

அய்க்துணார் தோருக் சென்மனார் புலவர். (௩௪௪) 

FEO FRE காணும் தகையதெ னனைத்தும் 

உற்றுண ராமையி னென்ன வேண்டு?மா 

ஆயின மசதீதே சக்தெனக் காண்டலின் 

சத்தி மூறவித மாகு மென்ப. (5 @) 

(என்னை) ப்ராதி பாதிகம் பார மார்த்திகம் 

வியவகா ரிகமென வேண்டற் பாற்றே, (௩௧௯) 

இவற்றை மேலோ ருரைத்திருப் பதனால் 

விட்டன மினியா முத்திக் கியையப்



சடவிலக்கணம். 

புகுத மறுர்ச சடமிரண் டொன்றென 

இக்நிலை கண்டா ரேற்கு மாறே, 

இல்லை பெனும்பொரு-ளெங்கன முணரும் 

தன்னை யுணராத் ககையி னானே 

யித லனைச்துஞ் சஉடம தென்ப, 

அ௮௪சத்சே சடமெனற் கைய மிலதால் 

Gun ய௪த்தெனற் கென்னோ வையம் 

உளதேற் காண்ப முரையி னானே. 

தமையறி யாச பொறிகர ணங்கள் 

அயலதி கருவியாயினு மிருந்து 

அன்றோ வறியுஞ் சடமசத் தென்பதென், 

YAS cor wert யிலையுணர் கருவிகள் 

பிம்ப விகார மெனப்படு மன்ஜறிச் 

BPH 

(௩௧௭) 

(௩௧௮) 

(௩௧௯) 

(௩௨௦) 

சுயம்பெனற் கேதென் னசத்தெனப் படுமே.(௩௨௧) 

எல்லாப் பொய்யும் மெய்போற் சாண்டலின் 

இதனை யசத்தெனற் கென்னோ பிழையே. 

அசத்தே ௪டமய லெனிற்சத் தாகும் 

சத்தெனி லெங்கே சுபம்பெனலுச் தர்மம். 

சடமே யசத்தய லெனிற்கித் தாகும் 

(௩௨௨) 

(௩௨௩) 

சித்தே லொன்றை யொன்றாச் கொளலென். (௩௨௪) 

அசத்துஞ் ச௪டமு மொத்திருப் பத்னால் 

திரிசிய மதனாழ் திருத்தியும் parce



௧௪௨ வலேதாந்தவிலக்கணம். 

அலைவு விட்டெங்கு மூளரெனிற் சொல்லே 

யூத்திக் இயையா வுறுதி தன்னால் 

எங்கனஞ் சுயநிலை யாகு மென்ப, (௩௨௫) 

உயிர்கட் கமைதஇி யிலாதற் கேதென் ் 

அல்லா தவற்றைச் சத்துசித் கெனலால் 

எப்பத விக்கணு மென் மனார் புலவர். (௩௨௬) 

எவ்விதப் பண்டித ரேனு மிதனை 

மறுத்தற் இடமிலை மறுக்கு லஉடமெனக் 

காட்டற் இயைந்த குதியிது திண்ணம். (௩௨௭) 

எந்நிலை சொல்லினுஞ் சத்துக் தொவ்வா 

முரணி ஸுத்திக் கெதார்த்த மன்று, (௩௨௮) . 

அசத்து உ௪டமெனு மிலக்கண மேலாகத் 

இரிசியங் சண்டில மினிமேற் றுக்க 

நிலையிலக் கணமதை நிகழ்த்.து.து மன்னே. (௩௨௯) 

சடவிலக்கணமுற்றிற்று. 

ஆகப்பாயிரம் உட்பட சூத்திரம் - ௩௪௯. 

பதிஜேன்றவது 
அக்கவிலக்கணம். 

  

இிரிசிய மெல்லா மதுர்த சடத்தின் 

மயமலா இல்லை மாற்றச் தேடிலும்



அக்கவிலக்கணம். ௧௪௩ 

இதனைச் சுகமென் றெண்ணி யெண்ணிக் 

காத்துப் பற்பல விகமாச் கோடி, 

Cary SHUG, FBG ee ரெல்லாம் 

நித்திய திருத்திச் சருமென லெண்ணம் 

இழக்தன ரன்றோ தேகார் தத்தில் 

வாழ்க்க காலக்துங் இலேசப் படாரிலை 

இலையெனிற் சிலரு மமகை யானே 

மரண பயமதை மறந்தன ரன்றோ 

விவேூ யல்லர் திரிசியக் அயசே, (௩௩௦) 

- திரிசிய மனைத்து முண்மை யாயின் 
சுகசா கனமெனக் கொளற்கிடர் தரலென், (௩௩௧) 

விருப்பு வெறுப்புக் உடக்க.ர லென்னை 
சுகவடி வாயிற் ரோற்ற மனைத்தும். (௩௩௨) 

உள்ள தரயித் ரோடு கென்னை 

உறக்கக் தெவர்க்குஞ் சுகமிஃ தாமோ 
சுகமெனக் கரு திற் mut 9 லென்னை 

தீற்சுக விழப்பே தஅயரென் றறியீர் 

sea Gomis தீரே நன்குணர்ச் தீரே 
இதனை யுணரா தெகதையுணர்ச் தீரே 

கல்ல கீர்த்தி வாய்த்தனிர் சாலும் 
மூடர் வியக்கப் பெரும்பா ௮ம்மே, (௩௩௩) 

பசையிலாப் பழைய வென்பைச் சுவையென் 
றெண்ணிக் தன்சுவை Quer gem srg



} 

௧௪௪ வேதார்தவிலக்கணம். 

விடாது கறிக்கு காய்போற் சுகித்தென் 

உள்ள தாயின் வெறுப்புற லென்னை, (௩௩௪) 

சத்துப் போன்ற மூன்று சத்தை 

யினைதென் றறியா ரியற்கை யுலகிற் 

கெனக்திடங் கொண்டு சுகிக்க லாமோ 

பிரியமே துயரென் தறியாத் சசையால் 

அவாவெளுந் தாக மடல்கக் கண்டிலம். (௩௩௫) 

சுகமுல காயின் அுக்கர் தரலென் 

இதனா லெவரு மிததராச் சுகமுண் 

டெனவெணி யாகச் தவமாதி செய்வர், (௩௩௬) 

ஈடணாத் அயர மியற்கை யுல௫ற் 
கென்பதற் ணெங்க வேற்ப தென்னை. (௩௩௭௪) 

உலகஞ் சுகமே லொருபடிக் தெக்சே 
வியர் செல்வ செனப்பட லென்னை. (௩௩௮) 

வறுமையுச் திராவு மாறலென் னிலையா 
இதுசுக மாமோ மடமை மடமை; (௩௩௯) 

ஈட்ட றுயரே காத்த நறுயரே 

யின்னும் பல்வழி மூயழ்சியுர் அயரே 

யெங்கன முலக மின்ப மெனப்படும். (௩௪௦) 

அயர்மப மூலக மென்றலோ யோகிகள் 
கற்ப கோடி காலமுங் ET COD 

தறிபோற் டெப்பர் சாட்டிவே றென்னை. (௩௪௪)



அக்கவிலக்கணம். 

ஞானிக ஞூலகைச் இன்மய மாகக் 

காண்ப தெற்றுக் இறுதி பின் திச 

௪௪ 

. துயர்மய மென்றலோ அுணிந்தன சிங்கனம், (௩.௪௨) 

சாமியத் தவத்தரும் காணா அலகைத் 

தவம்புரி வானேன் சற்றுமோர் இலொதென்: (௩௪௩) 

காளி பிடாரி யாதி பூசை 

செய்கு வோருங் கண்ணை மூடிக் 

சணநேர மேனுங் கருதிவக் இப்பர் 

இஃகெலா மூலகச் அயர்மய மென்னக் 

காட்டச் கிடந்த கு.சியெனப் படுமே, 

அன்னிய தேக. மன்னிய வுலகஞ் 

சுகமு மன்னிய. மூறவு மன்னியன் 

இருப்பத மிறவ லெண்ணமு மிறவல் 

சுதந்தர மிறவல் பிறவியு மிறவல் 
என்ன பாத்திய மிருப்பகாக் களிப்பம் 

எண்வகை யின்பமுக் துயபே மாறலின். 

பொய்யுட றன்னை மெய்யெனக் காண்டல் 

சுமோ துயரோ சொலவேண் டுவதென்,. 

தேகி யணுவாத் தேக மகத்தாத் 

தெளித அயரெனச் செப்ப வேண்டுமோ, 

பெளஇக மனைத்தும் லிசார மெனாது” 

சுயம்பெனச் ௪கசத் துறுத அயரே, 

௧௦ 

(௩௪௪) 

(௩௪டு) 

(௩௪௯) 

| (awa) 

(௩௪௮)



௧௪௬ வேதார்தவிலச்சணம், 

தனித்தனி சொலப்புச னளவின் ரூதலால் 
சொற்றவற் தியலான் மற்றைய பிறவும் 
கெம்றென வுணர்த றெளிந்தோர் கடமை. (ma) 

துக்கவிலக்கண முற்றிற்று, 

அகப் பாயிரம் உட்படச் சூத்திரம்-௩௬௯. 
  

பன்னிரண்டாவது 

அநித்திய விலக்கணம். 

செ்வைகைஷன வனக 

  

அகித்திய மென்பது நிலையிலா மைத்திறம், (௩௫௦ 

மெய்போதற் ஜெேற்ற லனைத்து மென்றும் 
அழியா துறுமெனுங் கொள்கைக் ணெய்கா 
திருத்தலி னித்திய மகற்றப் படுமே. (௩௫) 

MA சூக்குமங் சாரணத் தொமெகா 
காரண மாதி பூதமு மண்ட 

நிரைபல கோடியும் வரையில் காலம் 

இருக்க வகித்திய மியம்ப லென்னை 
உடல்போ லன்றே யுலக மென்ப, (௩௫௨) 

தீர்க்ச சொப்பன ௪சகமெனச் சான் ஜோர் 

இசைப்ப தென்னை யி௮௪த் தாயின் 

சோதனை யாதி முகத்தி ளனே. (௩௫௩) 
ன்



அகித்இிபவீலக்கணம், SET 

௮சத்தெனற் சயையி னளவில் காலம் 
அளவில் பலனை மூக்கா os Bae 

தருவ தென்னை யனுபவித் தஇடுமுயிர் 

உடலெடுத் தழிவதற் இடெர்தர லென்னை 

இவ்வுயிர் தம்முண் மக்கட் பேறு 

பற்பல _நாதன வதிசயச் செயல்கள் 

மேத மேலும் வியக்கப் புரிந்து 

சுப்ப தென்னை. யெவருள் காணத் 

இணைபா லிடமா யிருப்ப தென்னை 

யின்னும் பற்பல வாக விருக்க 

வுடன்படற் இயையோம் வெறுஞ்சொல் லானே, () 

எதற்து சத்தோ வறிவுக் கெனின்மெய் 
JUG மயமா யாகா அுணர்த்தம் 

கப்போ திருக்கத் தெரிக்கி லேற்பம் 

இிருக்குச் இரிய மென்னு மிரண்டிற் 

சுயநிலை மிசரிம் பிக்கா இருக்கத் 

தனித்தனி காட்டி லன்றெது FSC Sr 
ads மென்ப வறிந்திச னோரே. (௩டுடு) 

புகையுள போது மிலாக போம் 

கனல திருக்கக் கண்டன மதுபோல் 
சகத்தோற் றத்து மின் மியச் கண்ணும் 

அதிவ திருக்க வஜிவ மெவரும் 

ஞானவஞ் ஞான கால மிரண்டிலும்



௧.௪௮ வேதாந்தவிலக்கணம், 

தானிலாக் கால மதியோ மெவரும் 

அவலத்தை தோறு மதுூவது வாதலை 

யறியார் சகலக் தன் மியின் ©) mast 

அங்கங் குளநிலை யக்கங் இருந்துணர்ச் 

அணர்த்துவ தெதுலோ வோரறி வன்றி 

ஆயாக் குற்தமோ வறிவிலாக் குற்றமோ 

என்ன கற்று மென்பய னென்ப, (௩௫௯) 

(அதாஅன்று) அறிவுக் ருடலோ வுடலுக் கலிலோ 

உடலுக் கறிவெனி ஒறக்கக் தெங்கெ 

தோற்ற விலையெனின் முனந்தோத் றுவதென் 

அ.ிவிருப் பாலெனிற் கனவு கேலலம் 

அதிச்துணாச் அவதே தறிவை யன் லி 

யின்னு மொன்று சொல்லச் கேண்மின் 

அவத்தை தோறு மவ்வவ் வுடலா 
யாகா தறிவுறி லெங்கனகச் தோற்றும் 

அறிவு மயமா யாவ gi Cor 

உடன்மய மால தறிவோ வுடலெனிற் 

சடம தன்றோ வெங்கன மாகும் 

அதிவே நித்திய மனைச்து மநித்தியம் 

என்றது பெற்றாம் நும்மொழி யானே 

என்னவா இக்கினா மமென்பய னென்ப, (௩௫௪) 

திரிய சோதனை செய்வ தவிவோ , 
பிறிதோ வமிவைச் சோதனை செய்வது



அகித்தியவிலக்கணம். ௧௪௯ 

IAQ solo மூன்னசே மூட மென்றாம் 

அதிவா தலிற்பிலி தனைத்தையு மித்தை 
யாக்கத் தகுஞ்சோ தனைமுதல் தெரிந்து 

சர்வ சூனிய மயானம தாக்இத் 

தான்மாத் திரமிருக் தகண்டபூ ரணமாய்தீ 

தனைத்தான் கண்டு. முன்னுமிவ் வணமே 

கின்றுள மிது தா சகனமன் றென்னும் 

௮.திவே ஈமதுரு வெனத்திடங் கொண்டு 

நின்ற நிலையி னிற்கு மென்ப, (௩௫௮) 

ஆதலி னித்ெ கீதிவெனற் பாந்தே. (௩௫௯) 

அ.திவின் பரத பலனமே சிற்சடம் 

அறிவ தாமோ திரிய மனைத்தும் 

ஆதலி னனை த்து மகித்திய மெனப்படும். (௩௬௦) 

ஞாபக மன்றிப் பொருளிடங் காலம் 
எங்கனங் காணு மெவர்க்கு மேனும். ் (௩௬௪) 

ஞாபக சழுவிற் சகலமு நழுவும். 

ஞாபகத் தடிப்பெது வதுவே காணும் 

ஜெப்தியோன் ரூடி லெதிர்பொருள் காணா 

ஜெப்தி மயமே மயமென லன்ி 
ஜேய மயமென லாயார் பக்சம்: 4 (௩௬௨) 

நித்திய மதிவே ஜேய மரித்தியம், (௩௬௩) 

அக்க நிவிர்ச்தி ஞான.ச் காட்சியிற்



௧௫௦ வேதாச்தவிலக்கணம், 

சோக மேலிடல் திரிகயச் காட்இயில் 

இதனா லுண்மை யிஃசெனப் பமோல் 

அதுவே நித்திய மென்ன லேந்கும். (௩௬௪) 

அ௮திவை யன்றி யறியாமை யெங்கே 
நித்தியக் தானே யகித்திய மென்னல் 

அகித்தியம் நித்தியம் போலச் தோற்றலின் 

௮க்த நித்தியம் நரல்வகை யாக ட 

. அபாவ மெனப்பெய ரேற்கு மென்ப, (௩௬) 

மூன்பி னிடையோ டென்று மித்தை 
.யெனும்பொருட் கியைரஈ்து சத்நெனத் தோற்றலின் 
நான்கு சத்தென கவிலப் படுமே, (௩௬௬) 

BRAu மனைத்துஞ் சத்தென வெவரும் . 

சாதித் தலினா னித்திய மேத்கும் 
அபாவ மதனைச் சத்தெனக் கோடலின் 
நான்கு நித்திய மென்ன வமையும், (௩௬௪) 

ஒன்றன் கூட்டம் பலவி னீட்டக் 

திரிபி னாக்க மாந்தற் இழமை 
மயமலா துலகைக் காட்டும்வகை யின்மையின்: 
சுயம்பெ னப்படா௮ தச௪த்செனழ் கையம் ் 
என்னோ வநித்திய மெனத்தகு மென்ப, (௩௬௮) 

அசதீதென் ps லஓ.பவக் செவர்க்கும் 
நிசத்துற லென்னை சையோச மன்தித்



அநித்தியவிலக்கணம்; கடச 

தனிக்தொரு பொருளைக் காண்டற் லொதென் 

சையோகப் பொருளைச் சத்திய மென்னிற் 

கொள்வர் மயக்கை யறுக்கவேண் டாதார் 

அதலி னனைத்துூ மசத்தே நித்தியம் 
எங்கன மெற்கும் விசாசப் பொருள்கள் 

அழிவின் சி நிற்கு மறிஞர் மயங்கார் 

ஏனையர் பொருளா யேற்பதிற் றப்பென் 
கற்பனை யறியாக் கடைய ரென்ப. (௩௬௯) 

கல்வியிற் றர்தென், கற்பனை மெய்யெனின் 
பாமரர் கொள்னீகயிற் இறந்ச தென்னை 

மச்க ளெனச்சமை மதிக்தலி லென்னை 
Qik யகலாக் குருக்களு மஃதிணை, (௩௭0) 

சையோகப் பொருளைச் ௪த்தெனச் கொள்வித் 

காம மாதி வதையினுட் படுப. 

கொள்ளா ரவலக் குழிவிழா தவரே, (௩௭௧) 

பொருளல் லவற்றைப் பொருளெனக் கோடல் 

மயல்பிற மாற்கினு மாகு மென்ப, (௩௭௨) 

என்று முளதாக் சோற்தினு முல்கஞ் 

சுயம்கின் மையினா லகித்திய மென்ப. (௩௪௩) 

எவ்வெப் பொருள்கள் யாகாத் தோற்றினுங் 

கற்பனை கழற்றிக் சாண்பதே காட்சி 

அல்லாக் காட்ட ரறைவ தனர்த்தம், (௩௭௪)



, கடு௨ வேதாக் கவிலக்சணம்,. 

அல்லாக் கரட்சி ரறைவது FSC su 
நித்திய மெனலை நீக்கற் பாற்றோ. .. (௩௭௫) 

அநித்திய மெல்லா முண்மைபோற் ஜோற்றிலும் 

விசாரத் தகலார் மறந்தும் மயங்கார். ௩௭௬) 

கண்டார் சிதம்பரச் காட்டு யகலார் 

உண்டோ வழறுர்த ச௪டமுத லாதி 

யொருதன் மையரா யொளிர்வதி னென்ப. (௩௭௭௪) 

சத்து சித்இன்ப நித்திய வகண்டம் 

சொற்பிலி வானிலை காட்ட லன்தியும் 

ஏச மெனற்இங் கிடையூ திலையே. (௩௭௮) 

அதுபோ ல௪த்து முதலிய வைந்தும் 

- நிரைநிசை யாதலி னேற்கு மவ்விதி: (௩௪௯) 

சத்தே யசத்து சித்தே சடமெனல் 

பிரியமே துயரஞ் சதமே யநித்தியம் 

அசண்டமே கண்ட மாகு மென்ப. (௩௮௦) 

௪த்சை யன்றி us she யுண்டேற்! 
பொன்னை யன் திப் பணியய லென்பம், (௩௮௧) 

(அதுபோல்) ௭௮௪௧ பரமுயி ராகக் தோற்றல் 

அதனை யன்றிக் காட்டி லயலாம். (௩௮௨) 

மூன்றுந் தனித்தனி சுயம்பெனிற் சோதனை 
முகத்தி லல்ல வல்லவென் றகறல் 

என்னை யோர்முத லன்றி விகாரம் '



அநித்தியவிலச்சணம், கடு௩ 

இருக்கக் கன்டிலஞ் சத்திய மதனாற் 
S05 யசச்செனச் சாற்றப் படுமே. (௩௮௩) 

(௮.திவே) ஒன்றை யொன்றாச வறிதலின் மூடம் 

எனப்படு மன் மி வேறன் ரூதலிற் 

சித்தே சடமென Dama மென்ப. (௩௮௪) 

சுககாடி, யுன்னில் சுகக்தடை யுண்மடற் 

றூயரம தாகுஞ் சுகத்இிரி பன்றோ 

சுகமே அயரெனச் செப்ப லாகும், (௩௮௫) 

தனது நித்தியர் தனக்கய லேற்மிக் 

காண்டலி னித்தியம் போலயல் விளங்கும் 

நித்தமே யரித்த மெனப்படு மென்ப. — (௩௮௬) 

சத்தெது வோவத தனதுபூ ரணத்தை 

யயல்மே லேற்தி யகண்ட மாசப் 

பார்த்தலி னசண்டமே சண்ட. மென்ப. (௩௮௪) 

தன்னை யன் தி யயலிலை யுளவாக் 

கொண்டதா லன்றோ வறுர்தாஇ யேற்றல் 

தன்னைக் கண்டார்க் இதுதிண் ணமதாம். (௩௮௮) 

அ.தியாமைக் கேயிவ் வைந்து மாதலின் 

அபேத மென்ப ர.ிந்திச னோசே. (௩௮௯) 

அநித்தியவிலக்கண முற்றிற்று, 

ஆகப்பாயிரம் உட்படச் சூத்திரம் - ௪0௯, 
PTS



௧௫௯ லேகதார்தவிலச்சணம், 

பதின்ழன்றவது 

கண்டவிலக்கண ம். 

Sew ne 

அகண்ட மெனலே கண்டமாத் தோற்றும் 

அகண்ட பேத முள்ளமட் டுண்டு 
க்ண்ட மெனலைக் காணுங் காலை, (௩௯௦) 

பரிச்சேத மூன்று மிறந்த தசண்டம் 

அல்லது கண்ட மாகு மென்ப. (௩௯௧) 

இன ஷம் பூணத் தடைபல வுளவாம் 

அவையெலாஞ்் சுருக்க யறையக் கேண்மின். () 

வியாபக வியாப்பிய மெனுகிலைக் இயைந்த 

Maru Geary Sap. Ga gu ’ 

கூறுது மின்னென வவற்றின் பெயர்முறை, (௩௯௩) | 

தூலஞ் சூக்குமல் சாரண் மகாகா 

சணத்தொடு பிரணவஞ் சத்தி கலாகம் 

ம்கந்தங் கவிந்தம் விர்த மகதம் 

் மகாவிண் ணொடுமகாப் பிரணவங் கலையும் 

விந்து காதப் பரைசவ சுயமும் 

சுத்தஞ் சிதம்பர மெனப்படு மென்ப. (௩௯௪) 

(இவைதாம்) ஒன் மி லொன்று வியாப்பிய மாகி 

முறையே சென்று மூடியு மென்ப, (௩௯௫) 

சிதம்பர மன்ி விபாபக மில்லை ்



சண்டவிலச்சணம், OG 

உண்டேல் வியாப்பிய மென்னற் சனெயயும் 
அ.தனிலக் கணத்தா லென்மனார் புலவர், (௩௯௬) 

ஞானவிண் டனையே பூண மெனற்குத் 

திடையிலை யாதலின் ஞானமுக் இயெமெனல்.(௩௯ ௪) 

ஏனைய விண்ணெலாம் வியாப்பியச் தகைமை 

யேற்றற் பாலதிற் கண்ட. மெனப்படும், (௩௯௮) 

பூச விண்ணிற் குட்படு மவற்றைக் 

கண்ட மென்னவும் வேண்டுமோ வேண்டா.(௩௯௯7 

சத்து மூன்றுஞ் சத்து நான்கும் 

ஆனக்த மெட்டும் நித்திய நான்கும் 
பூசண மூன்றும் போலி யாதலின் 

இவையெலா மாயா வீலக்கண மன்றோ 

பரச்தைவிட் டசலா.மாயையென் றதனால் 
விசாதி பேத மிறந்ச தெங்கே, (௪௦௨9) 

அறிவை யன்றி யறியாமை யிலையால் 

௮றிவுக யத்தி லறியாமை யென்னும் 

இருளெலாஞ் சின்மாத் தரம தாக 

இலகு மதனால் விசாதி பேத 

மென்னுங் கற்பனைக் கஇடமிலை யென்ப 

தன்னைச் கண்ட செளிவி னானே. (௪௦௧) 

சத்துக் இன்ப கித்திய ண்டர் 

என்னு முண்மை யிலக்கணா மதனை



&@ar வேதார்தவிலக்கணம், 

யெட்டுவ தெங்கனம் போலி மயத்தைப் 
போலியென் றஜியா விவேகத் தானே 

உண்மை யிலக்கண மேயுரு வாய 

பரமு மெங்கன மெட்டு மென்ப, (௪௦௨) 

சத்து மூதலிய வைந்தை யன்றி 

அதுர்ச முதலிய வைச் அமின்: ற தனால் 

- ஏல்லா மாகியு மிருக்கும் பரமெனற் 

கருத்தல் உண்டா மறுத்தற் இடமெவ 

னண்டேத் சோதனை முகத்தால் வம்மின், (௪௦௯) 

அசத்காதி யைந்தும் விகார மன்றோ 

சத்தாதி யைந்து மாமோ வதனால் 

அல்லவு மாகிய மிருக்கும் பரமெனற் 

கருத்தங் கண்டா மறிஞ்ர்கோ டற்க, (௪௦௪) 
*ஓன்றுநி யல்லை யன் ஜியொன் இில்லை”” 

யென்னுமா ஸணிக்க வாசகர் கருத்தி 

தன்றோ வன்றே லெங்கனஞ் சோதனை 
முகத்தால் விளக்கி லேற்குது மக்கணஞ் 

செரல்லாற் கூவின் மடையரு மேலார் 

சைவ ரெனற்குச் சொல்லும் வேடமும் 

புரளியு மன்றிப் பொருள்வே திலையே 
மயக்கற் கிதுவே நல்ல சமயம் 

என்றது பெற்றா மருத்த விழப்பில், (௪௦௫) 

வைணவர் தாமு மிங்நன மேயல, (௪௦)



சண்டவிலச்சணம், 

ஏனைய மதத்கரைச் சொல்ல தென்னை, 

சடகோபர் சுண்ண பிரான்முகன் மேலோர் 

- இசைத்த மொழியி னாம மதனில் 

இறங்க கேர மில்லார் பகடி 

வேட மதனா லென்பய னென்ப, 

yooh as Bu சுசச்தரு மென்ப 

, gamers Leto yYsSa Bonuwr 

தாதலி னிங்கே கூறிய விலக்கணம் 

மயக்கறக் கேட்டுத் தெளிகனங் கடமை. 

சண்ட மெல்லா மாயா காரியம் 

என்னக் காட்டின மிலக்கிய விலக்கண 

வகையி னானை வழிபட் கென்ப. 

உண்டு போடக் இடற்கோ சென்மம் 
எடுத்தன மாமே லெவர்போ தனையோ 
மக்கட் குயர்வெனஃறிணை தன்னினும் 

மரண முன்னர்த் தெளிமின் றெளிமின். 

போலி யிலக்சண மைச்தி லடங்காப் 
“பிறவுள வேலவை யேற்கு மீடமறிந் 
தேற்ச வறிஞ ரமைக்துக் கொண்மின். 

உண்மை பிலக்கணத் தடங்கா தனவும் 
IDF மி௨மறிர் தேற்கச் கொண்மின், 

கண்டலவிலக்கண முற்றிற்று, 
ஆகப்பாயிரம் உட்படச் சூச்திரம் - ௪௬௩௨ 

  

&@sr 

(roe) 

(௪௦௮) 

(௪௦௯) 

(௯௯௦) 

(௪௪௧) 

(௪௧௨) 

(ean)



EBS வேதாச்தவிலக்சணம், 

பதினன்காவது 

பர நிலைக் குறியிலக்கணம், 
eee 

பரரிலை யதற்கியை குதியெனல் யாதெனில் 
வெளியா யொளியாய் வெறுக்தெரி வேமய 

மாயகம் புறமொன் திலதாய்த் தெளிவாய்ச் 

. சொச்சமாய் நீச்ச மெங்கணு மிலதாய் 

என்று மொருபடித் தாயம லமதா 

யஇசய மிதுபோ லகதிந்திடப் படாதா 
யன்னிய மிலதாய்த் தானே தானா 

யுடன்பா டெதிர்மறை யிலதா யுளதா 

யிலக லதன்குறி யென்மனார் புலவர், 

சண்முகி யாதி குறியிது போல்வதன் 

றக்குஜி யெல்லா முடலவ யவக்குஜி 

காரண மாகக் காட்டதி சயக்குகி, 

இக்குசி யெனலோ சாதன கான்காற் 
கேள்வி மனனற் தெளிவு sor eb 

பக்குவ நோக்காற் பகராப் பகர்குதி 

யுபாதித் இராய மவத்தாத் தரய 

மபிமா னத்திர யங்க ளாதி 

யுதித்தொடும் கற்டெ மாகும் குகியே. 

இக்குதி தானாய் வருகுி யேனைய 

தொடுகுவி யால்வர லென்மனார் புலவர். 

(௪௧௪) 

(௪௧௫) 

(௪௧௬) 

(௪௧௭)



பரநிலைக்கு தியிலக்கணம். ௪௫௯, 

இக்குறி யகண்டக் தெழுகுறி யேனைய 

கண்டத் தெழுகுவி காணு மென்ப. (௪௪௮) 

சொலாதுறு குறியிது சொல்லுறு குவிய. (௬௧௯) 

சுயம்பிது குதியது கற்பிதக் குறியெனல், (௪௨௦) 

இக்குலி யுதய ஞானமெய்ஞ் ஞான 

் மக்குதி ஞானங் கற்பித ஞானஞ் 

சக்திப் பாலுற௮ு மென்றுமிஞ் ஞானச் 

தொடுகுதி யென்றும் வேண்டாது தோன்றா 

தந்த ஞான மென்றனர் கண்டோர் 
இன்ன பேத மறியா ரதுவே 

யிதுவெனக் கூறி பென்ிறப் புற்ளர். (௪௨௪) 

சண்ட இதுவே கேள்வி யதுவே 

சண்டது ஞானம் கேட்டது பாவனை 

கண்ட ஞான மழிக்குமஞ் ஞானம் 
பாவனை ஞான மென்று மழித்ததால் 

காட்சி யிதுவே கரத லதுவே 

காட்சி மறவா கருதன் மறக்குங் 

காட்சி யானந்தங் கணத்தினு மகலா 

கருத லளவே பாவனை யின்பம் 

காட்சி விளக்க மிடைவிடா திலகும். 

பாவனை விளக்கம் விட்டா லகலும் 

காட்சி ஞான மபரோட்ச மாகும் 

பாவனை ஞானம் பரோட்ச௪ மாகும்



௧௬0 ் வேதாந்தவிலக்கணம், 

பார்வை விளக்க மிஐவே யதுவோ 

குருட்டு விளக்க மென்னவும் வேண்டுமோ. (௪௨௨) 

இன்ஜொரு சார்பா ரிசைக்கு ஞானம் ் 

பன்னப் புகும் பகுப்புணர் தற்கே. (௪௨௩) 

அறிவினைச் இறி.து பெரிதென வகுத்துச் 

இறிதுயிர் பெரிதிறை யெனப்பெயர் தந்து 

வுயிர்க்கறை ஞான முணர்த்தா துணரா 

வெனப்பறை சாற்.ஜி ஞானியென் திருப்பர். (௪௨௪) 

அதிவுச் கலிவெனு மாகம மென்று 

மிறுமாப் பு.திற்பெரி தறிவுக் குணர்த்தல் 
வேறோ ரஜிவு வேண்டு மன்றோ 

இங்கன மஜிவுக் சஜிவுக் & dat 

வென்று சொலப்புகி னெல்லை யின்றி 

யனவத்தா தோட மறைதற் பாற், (௪௨௫) 

(கன்றே) முன்னுணர் வகமெனிற் பின்னுணர் வவனென 

லெனப்படு மன்றோ விதிற்பிழை சேண்மின்,(௪௨௬) 

முன்னுணர் வெல்லை முட்டா இசைக்கிற் 
பின்னுணர் வெல்லை தானே விளக்கும். ' 

மூன்னுணர் வெல்லை யுடலள வென்னி 

லுபாஇத் திரய மூணர்வினி லன்றோ 
Carex a won pis தினமனு பவத்தால். (௪௨௮) 

அக்தர் தவத்தையி லவ்வவ் வுபாதி 

நானெனப் படினு முபாஇ மாதின் 

(௪௨௪)



பரகிலைக்குதியிலக்கணம், 

சானென லின்னறோ கானிவை யாமோ 
அல்ல விவற்றிற் கதிட்டான மாய்கின் 

றிவஅ சான்றா யதுகா னெனப்படல். 

இர்நிலை யறிவுக் கெல்லை யென்னோே 

வெட்டிப் பார்த்திங் இருக்கக் கூறி 

னயலினைப் பேரி வாகு மென்பம், 

அலொண்ட கோடி. யனைத்து மிகனி 

லடங்காது கண்டில னுற்றுகின் pi sori 

னென்பை யாயி னிருப்பதெ ஸனப்பால் 

வெழுஞ்சொல் லடுக்கே விபரீ,ச௪ மென்ப, 

அப்பாத் போத விழப்பருட் பரைசு௪ 

சுகாதீத மென்ன ஈவகவ வற்புதங் 

சாண்டற் கென்னோ கற்பனார் தத்தித் 

பேரறி வுளதாக் காட்டுமிக் குறிகள்: 

எனின்முத லறிவு சாணி னிவற்றை 

யிவ்வெல் லையிலே Quer cy Hewes esr 

மூதலதி வுக்குள வியப்பி தென்றுணார்௪.' 

அ௮கண்டன் மாத்திர மயமாம் வெளியே 

முதலி வின்சுறி முற்றுமுற் ராயி 
னிர்நிலை ஈம்மூரு விதனை மறக்கனு 

மிதுமறை யாதில கும்மொரு படி.திதா 

யெப்பொழு தேனு முண்ணாட் டங்கொண் 

லக 

SRE 

(௪௨௯) 

(௪௩௦) 

(௪௩௧) 

(சஷி 

(௪௩௩) :



௧௬௨ . சேதாந்தவிலக்கணம், 

டெட்டிரின் அற்றுப் பார்க்க முதலில் 
இவ்வெளி பூலகு மயமா யிலகும் 

_ இக்குல கேதென்.றுற்று கோக்கித் 

பாழ்மய மாகக் காணு மப்பா 

லிப்பா மேதென் நூற்று நோக்க 

_னொன்றுர் தோன்றா துறுமே லக்கணஞ் 

சகத்தோற் றத்தி லிப்பா மிலையிப் 

பாழி லுலகிலை யிருப்ப தென்னென் 

நுற்றக லா.துள இலகு ௨ட்டும் 

வெளிமுக மாகா திருக்க வேண்டும் 
காணா தாயின் முச்சுட Cr Bea 

கெவ்விளக் கத்தா லிவ்விரு தோற்றமுங் 

காணப் படுமெனக் காத்தல் வேண்டும், (௪௩௪) 

இங்கே பாவனை யெதுவுவ் கூடா 5 
கூடி. லுண்மை விளங்கா தென்ப. (௪-௩) 

விளங்கு மாயிற் கசபுண் ணியமா * ் 

மின்றே லிலையெனு மூபச்ட தம்க 

ளிதனை யறிர்தல் ககலா இருக்க, (௪௩௯) 

விளங்கு மாயின் விளக்க மயமாம் 

விளக்கமய மன்றித் தெரிவவே தின்ளுபய்த் 

செளியுர் தெளிவே முன்னற் பு.கங்கள் 
அன் விவே நிலையென லாங்கே நமக்குக் 

காணு மதனா லயலெனல் சொல்லே, (௪௩௭)



பாநிலைக் குமியிலக்கணம், சு௬:௩ 

தானா மறிவைத் sssar அுணர்ந்தோர் 
அன்னிய மின் கி யானக்க மாவர் 

சன்பது பொய்யோ மெய்யோ காண்மின் 

இக்கண மிருந்திக் கென்மளுர் புலவர், (௪௩௮) 

இதனைப் பிர்ம மென்ப தென்னெனிற் 

சிற்சோதி யன்றிச் செகழாயிர் பரமிலை 

_ யாதலி னெப்பா லழையினுப் கூடும். (௪௩௯) 

இன்னொரு சாரா ரிசைக்கு ஞான் 

தன்னை விட்டுத் தனக்குட் பிரணவம் 

௮கார வகார மகா.ரக் காட்சியும் 

ஐர்தா றெட்டெழுத் தாதிக் காட்சியும் 

உண்டெனக் கண்டிங் கோங்கிக் குஇத்தும் 

அதிசய ஈடிப்பு மனேக விதமாய் 
கோலமுரக் தம்பித் திருக்கும் வியப்புங் 

காட்டியு மிருப்பர் காணா ரிதுவே, ௪௪0] 

* இன்னொரு சாரா ரிசைக்கு ஞானம் 
பேச்சுமூச் சடக்கிப் பிணம்போற் கடெக்கை, (௪௪௨) 

இன்னொரு ஞான மாண்டா னடிமை 

யென்று கொண்டிங் குழல்வ தென்ப. (௪௪௨) 

... மூயற்சயென் செய்யு மவனருள் சுரக்க 

டனென்று போகச் துழல்வதோர் ஞானம், (௪௪௨)



௧௬௪ வேதாக்தவிலக்கணம், 

உபதி வைராக் இயமதே ஞான 

மென்றெவ் விடத்து முழல்வ சொன்று, (௪௪௪) 
மொட்டை தாடி: காவி தண்டம் 

கோவண மின்மை சாத்திரக் இறமை 

யதியா மோன மென்பதோர் ஞானம், (௪௪டு) 

சத்தி பூளை ரவிக்கை யுற்சவங் 

கொண்ட கோலம் பிப்பாய் ஞூழ்க.ல் 

அபினி கெஞ்சா போசச் தாழ்தல் 

இன்னு மிதுபோ லனேக மாடல் 

அரு ஞான மென்ப தொன்று. (௪௪௬) 

இக்குதி தம்மை ஞானம தென்ஞுத் 

பரவுரு வாமோ பார்த்கதற் இயைய 

ஏற்றன் மெய்ஞ்ஞான மென்பர்ஞா னிகளே.(௪௫௪௭௪) 

பரஞான மன்சி யபர மியையா 

தென்பது கண்டன மிதுகிண் ணமதே 

ஐய மூள?த லாய்க்துநீர் கொண்மின், (௪௪௮) 

JILL Cpr SS மென்னலு மல்ல 

வென்னலுங் கூஜியா மிஃகொரு ஞான 

மல்லலென் றெவையு மலிந்தகன் ஐனரார் 
இந்த ஞான வெல்லைகண் டனசே, (௪௪௯) 

(இகனாற்) கண்டதென் னென்னிற் சளங்கமின் ஞான 
மபமே பாமெனன் மற்றொன் Bev ur, (௪௫௦)



மாயாகிலைக்குஜியிலக்கணம், Bae 

ஆயின் ஞான விலக்கண மென்னை 

பனை த்தையு மறியு மறிவி னிலையை 
யினைக்கென் அுணர்த்த லென்மஞார் புலவர். (௪டுக) 

பரநிலைக்குறியிலக்கண முற்றிற்று. 
ஆகப் பாயிரம் உட்படச் சூத்திரம்-௪ எக, 

  

பதினைந்தாவது 
மாயா நிலைக்குறியிலக்கணம். 

இல்லதை யுள்ளதா யுள்ளகை யில்லகசா 

யாமென லல்லதா யல்ல தாமதா 

மகச்தெலா மணவதா யணுவெலா மகத்ததாய்ச 

செயத்தகும் வலியாம் கடனா கடனெனக் 

கோடற் கியைவ ததன்குி யென்ப, (௪௫௨) 

இச்சா ஞானக் இரியை யாதி 
பரையெனத் தகுபெயர்க் யைவ தாகி. 

யெங்கணுக் தானா யிலகுவ தக்கு தி. (௪௫௩) 

உண்மையைச் தேர்க் கூட்பற மெங்கு 
மென்றுங் காணா ஈவகவ சான 

வற்புக.நீலைக எனர்தம் காட்டித் 

says gpa sgor Ga) யென்ப, (Ge) 

De ut min Urs OG GAN. _ (#@@)



௬௬ ... லேதார்தவிலக்கணம், * 

எத்தனை யடுக்கா யிருக்கினு மேல்€ழ் 

அங்கங்கு முண்மை தானெனச் காட்டி 

யுள்ளதை மறைப்ப ததன்குூலி யென்ப. 

மேலுக்கு மேலாய் மேலுக்கு மேலாய்ச் 
செல்லினு நிட்டையிற் ரேனு வதுவாய் 

விளங்கி கிற்ற லசன் கூறி யாகும், 

பந்கங் சற்பிதம் முத்தி வீடுத. 

யென்றிவை யிரண்டும் பாவ மாதலின் 

இன்னவு மாயா குறதியெனப் பபெ, 

பஞ்ச கோசமு மாயா காரியம் 

இதனை யகன்ற வுயிரென லெங்கே 
இவவுயி ரெல்லாம் பொய்ம்மய மன்னோ 

காம்பொய் மயமா யிருக்கு மென்று 

காடலு முூள?ிசா விலையே பொய்யைப் 
பொய்யென் ௮ணர்வ தெவ்வா தகம்புறத் 

தரிதரி தாகலி னனைக்அ பெய்யாய்த் 

தோற்ற லதன்குறி யென் மளார் புலவர், 

இம்மயச் ககலாக் குருக்களே புவிமுழே : 
SIMS கண்டிலம் போஇப்ப சென்னை 
இதனை ய மெய்யெனப் புண்ணி லியென 

கிடாங்ப்பவ கில்லா அண்மைக் சணுகார் 

இத்திற மதன்ஞூ.ரி யென்னுமா கமய. (௪௪ 0)



மாயாகிலைக்குதியிலக்கணம்,. ௧௬௪ 

ஒன் தினை யொன்றாக் கொளாவகங் காட்டின் 

மெய்யினை யுணர்க்த மனமிஃ சென்பம். (௪௬௧) 

ஏல்லாம் பொய்ம்மய மன்றோ வன்றேல் 

rag. விஃதெனக் காட்டல் வேண்டும் 

சொல்லா லன்றிக் காட். வகையிலார் 
எங்கு மயமா யிருப்ப தோர்கு தி. (௪௬௨) 

மெய்யைமெய் யென்பா ரிலவே யிலையுசின் 

உரிப்பா ரிலையவ மொழியா லன் தி 

யிஃதொர் குறியென வியம்பவும் படுமே. (௪௬௩) 

அன்மாத் தனைத்கா னணைவதஞ் சுகப்பதும் 

எங்கன முடலலா தென்றுகை கொட்டி 

ஈகைப்ப தோர்குசி யாகு மென்ப. (௪௫௬௪) 

மேல்£ ழொட்பிலாப் .பிரம மெனலெவன் 

மேலொ.ப் பிலை£ மிலையோ விஃதெவன் 

மடமையென் திகழ்குழு வுளதஃ தோர்குி. () 

அகம்பா மென்ப சென்னையோ கெடுவிர் 

நரகத் தகலா தெனப்பய முறுத்இக் 

கேட்பவர்க் கியையக் கூறிப் பழிக்கும் 

பேய்களு முளதா லஃதோர் குறியாம், (௪௬௪) 

ஞானமே பரமென லென்பதென் மூடம் 
௮. தலே றெனக்கொண் டிலக்கலா விலக்கை 

- வைத்துழல் பேய்களு முளதா லோர்கசூ3. (௪௬௭௪)



௧௬௮ .... லேதாச்தவிலக்கணம். 

உருவம் பரமெனக் கொடுமணி அலக்கிச் 

கிணுகணேன் றசைத்அப் பூசித் கொமென் 

தகங்கொளும் பேய்களு மோர்குதி யென்ப () 
௮(ர௬வம் பரமென் ருவோ பரமே 

யெனக்கர்த் தபம்போற் கூஉய்க் கதறிப் 

் பூசித் தோமெனக் கொள்வதோர் பேய்க்கு௮ி,  () 
லம்பூ சத்கொன் றானெனக் கொபெணிரஈ் 

தேத்திக் களிகூர்ர் தருப்பதோர் பேய்க்குதி.(௪௪௦) 

இ.திலெலா மென்பய னென்திகம்ர் அண்டு 
சண்டு புணர்ந்துறங் இக்களிச் அலாசமாய் 

நிற்பதே சுகமெனும் பேய்களு மோர்குதி. (௪௪௧) 
- பற்பல பேசு சத்தி யெனக்கொண் 

டொவ்வொரு மசத்தரு முயிர்வதை செலுத்தத். 
SESE 509 யகன்றதா வெண்ணிக் 

_ களிப்பன பேய்களுங் கணக்கிலா Carta. (௪௪௨) 
இர்இர சாலச் செகசால மாதி 

் வித்கைக ணவஈவ மாகக் காட் 
வியப்பைத் தந் தழல் பேய்களு மோர்குறி, — 

இலக்கிய விலக்சணக் தர்க்கஞ் சோதிட 
- மாதிப் பற்பல வித்தைகள் கற்றுச் 

செருக்கினி லகலாப் பேய்களு வோர்கு றி. (௪௪௪) 
தேகமே யான்மா போகமேமுச் ட் 

யென்ப்பறை சாத்தி யடங்கா தெங்கும் 
். உழன்று களிக்கும் பேய்களு மோர்குி. (௪௭௫)



மாயாநிலைக்கு ஜியிலக்சணம், - ௧௬௯ 

இக்கருத் தெவரு மதியா தடக்கித் 
தேவதா பூசையிற் சறந்ததாத் தம்மைக் 

காட்டி கரும் கள்வ ரோர்குதி. (௪௪௯) 

ஞானமல் லவற்றை ஞானமென் றெண்ணிக் 
குருக்கோ லங்சொண் டுழல்வ தோர்குதி. (௪௪௭௭) 

ஆன்மா வல்லகை யான்மா வென்றே 

கு.றிபல சொல்லிக் குளறி யழியுங் 
குருக்கண் மயமே குவலயத் தோர்குறி, (௪௭௮) 

பரமல் லவற்றைப் பரமெனக் கருதிக் 
குதிபல சொல்லிக் குருடர் கண்... 

யானை வழக்கெனப் பொருணிலை தெரியா 

தென்று மலைவுறுஞ் சமய ரோர்ருி. (௪௭௯) 

சுயம்பிது வென்னத் தெளியா கொன்றுஞ் 

சகமுயிர் பரமிவை சத்திய மாக்கொண் 
டுழன்று சகத்தைச் சுப்ப ரோர்குி. (௪3௦) 

உடலை யுயிரென் ஜெண்ணு மாக்கள் 

கற்று மிலராற் கடைய ரோர்கு3ி. (௪௮௧) 

அனைத்து மித்தை யறிகுறி வேண்டில் 
கனைத்துணை யேனுஞ் சுயம்பிலா மையினால் 

அனுபவித் தற்கண் விருப்பு வெறுப்பெனா௮ 

- இன்பத் துன்பெனா௮ வகலா வாசை 

கலக்க ம.ரண பயமய மதனால்



SOTO. . வேதாந்தவிலக்கணம், 

என்றே யுணர்த்து wud தங்கள் வ 
SUIS நாலெனுஞ் சழக்னெ ரோர்குறி, (௪௮௨) 
தன்னுண்மை கோக்காச் சற்குண சோர்குி. () 

சுகசா தனத்தைச் சுகமென லோர்குி. (௪௮௪) 

சொல்வழக் கசனை யர்த்த வழக்கெனக் 
கொண்டு திரியும் பேப்களு மோர்கு ஜி. (௪௮௫) 

புழுமல மூத்திரக் கூடென் ௮ணரா ன சூ 
காண்பெண் ணெனக்கொண் டஹிவ தோர்குதி. () 

போகத் தவத யனேக முஜினும் 
உன்னா சதையே யுவப்ப தோர்கு கி, (௪௮௭) 

மண்ணாரு வாவதைக் கண்டு மீண்டும் 
எண்ணுவ தேனோ வுறவயல் சுற்றமென் 
Maer UIE மோர்குறி யென்ப. (௪௮௮) 

தான்வேட மென்னச் தனைத்தெரி யாது 
வர்ணா சிரம வேடம் புனைக் 

பின்னு மயக்க மேதின ரோர்குறு, (௪௮௯) 

இன்ன தேயத்தக னென்றுனி வேடக் 
தரித்து த் தன்சுய நிலைகனை மறந்து 

இறமாப் பாலுழல் பேய்களு மோர்குஜி. (௪௯௦) 

கெந்தி யிற்குி வைத்தவர் வையார் 

கொள்ளுங் கொள்கையு மோர்குதி யென்ப. (௪௯௧)



மாயாநீலைக்கு தியிலக்கண் ம். சக 

உடு முயிரு மொத்ததே பக்தம் 

விரிவதே முத்தி யென்ப மோர்குறி. (௪௯௨) 

நன்மையைக் கனவிலுங் காணார் தத்தமை 

ஈல்ல னெனக்கொள லோர்குகி யென்ப (௪௯௩) 

காட்டு யுணவு பிறப்போ டி.றப்பு 

அ௮ணைதரற் கடமுரு வொத்தெ யிருக்க 

மனிதர் விலங்கு பட்டு யாதி 

பேதங் கொளந்கிலை பேதஇிப்ப தோர்குறி. (௪௯௪) 

தன்னைக் தானென விசார முகத்தால் 

உண்மையாகத் தெளிக லு மாயை யென்னில் 

என்னவே அுரைப்ப தன்னதுக் ரூவியே. (௪௯௫ 

சுத்தக் குறியு மசுத்தக் குழியும் 
. மாமா மயமெனி னெய்கெ நீக்கம் 

ஞானமஞ் ஞானமு மோர்கு௮ி யென்ப, (௪௯௬) 

மாயாநிலைக் குறியிலக்கண முற்றிற்று, 
ஆகப்பாயிரம் உட்படச் GS HI ௨௫௧௯, 

  

LIP MNS 

விசாரவிலககண ம, 

    

————— 

* 

விசார மென்பது விசாரணைக் கூறுவது, (௪௯௯௭) 

(என்னை) உலகெனல் யாது யாமா ரென்ப.தாஉம்



Sore. ். வேதார்தவிலக்கணம். 

உலக ஈமைப் போ ல்றியா ததற்குச். 
சடநிலை வாய்த்தகற் கேதென் னென்பதாஉம் 

எழுவகைத் தோற்ற மாகற் கேதென் 

னென்பதுர்உ முயிர்கட் இறப்பொடு பிறப்பு 

5565 மாதி யுநுவதெ Dears sew 

இங்கன மூருத வழியே தென்பதூஉம் 

யாதுபற்றி வர்க தென்பதாஉம் ட 

. முதலிய மிலைமை விசாரித் இடலே, (௪௯௮) 

“இங்கன மாய்தல் விடுதி விசாரச் இ தீ 
தத்த மயலைக் கடக்கற் கென்ப, (௪௯௯) 

_ ருந்தல் பொருந்த லுறங்கற் கேற்ற 
தந்திரம் பற்பல வாய்தல் பக்த 
விசார மாம;பல் விளைவுக் கென்ப, (Goo) 

uss Bers விடுதி விசாரம் . 
என்றிரு பாற்றா யியலு மென்ப, (௫௦௧) 

பந்த விசார மென்பதை யகலாப் 
பற்பல சமயரு மேற்கும் பதவிகள் 
எத்திறத் தானு மறுக்க லிழுக்குறும், (௫௦௨) 

சோதனை ஞாயம் பொருத்த முன்னா 

தேற்ிற் பதவி முத்தி யாகும் 
அன்றே னுஞ்சொற் பிழையா கும்மே... 

... தன்னைத் செளியாக் காரணக் தனே, (௫௦௩)



விசாரவீலக்கணம், 

தனக்கயல் சுகமே தந்௬க மென்ப 
அல்ல வெனிலனுல் கேளார் சற்றும் 

இங்களனக் தெரிட்பா ரின்மை யானே, 

கெரிப்பா ௬ளரே லணுகா செவரும் 

அணுகி லொருவ ரெவர்க்கும் பகையாம் 

பொய்யை மெய்யென் ஹேலா மையினால், 

அபாஞா னத்தைப் பாஞான மென்னு 

மாதி யாகக் சழ்ப்படு கிலைகள் 

அனைத்தும் பந்த விசார மெனப்படும் 

தார தம்மியம் பலவா யிருப்பினம் 

- அறிஞ ரேகணிக் கற்பால தென்ப, 

அபர ஞானிகள் ஞானிகள் போலச் 
சுருதிகள் பலவா யுத்திக்கு மூரணக் 

கற்று வேட மபிகயிப் பாதிக் 

காட்டி மருட்டிக் குருத்தனம் விழைவர் 

இவசெலாம் பந்த விசாரத் தவரே, 

உண்மைய ராயின் Oniu விரைவர் 

என்றப் புரினுர் திப்பிபோற் காண்பர். 

அனைத்து நிகமு மெங்கே சோன்றி 
மறையுசா னெனலு முலக மெனலும் 
மி9ரிம் பீக்கா இவற்றி ஜெல்லை, 
கணித்தற் கெங்கன மென்னு மாதிக் 

கெதிர்மறை யனைத்தும் பக்த விசாரம் 

(Gos) 

(௫௦௭) 

(௫௦௮)



௬௪௪ வேதாச்தவிலக்கணம், 

இதனை விடுதி வீசார மென்னின் 
ஞாயஞ் சோதனைக் கியையி னேற்பம், (௫௦௯) 

_ பந்தத் தகற்று முயற்சி யனை த்துஞ் 
திறக்க தாயினு மென்பபன் றக்க 

சிரவண மனன மாத யைக்தாற் 

| கேட்ட giao பெளிவுருக் கண்ணே, (௫௮௦) 

பகவச் தியானந் தவம்பல விரதம் 

யோகஞ் சண்முக முதலன வரிய 
வட்டமா இத்தியு முத்தியுந் தருமென் 

றறைவ தென்னை யருமறை யனைத்தும் 

பக்த. விசார மெனப்படா தென்ப, / (௫௧௧) 

சிற்சட மென்னுக் துவித வழக்கெங் 4 

கற்ற தணுத்துணை யேனஞ் சொல்லால் 

அன் தி யெங்கணுங் கண்டில மதனால். : 

விடுதி விசார மெனப்படா தென்ப, (டு௧௨) 

இற்சட மென்னுர் துவித மனாதி 
யியல்பிற் றெங்கன மேகம தாகும். 

, சித்தெனல் தனுவ தின்தித் தனியா 
துடன்பா டெவர்க்கு மறுத்தற் கடமென் 

அண்டா னடிமை யழத் ஜென்ப, (Gan) 
உயிர்க்கெவ் வுடலுஞ் சுதந்தர மன்றால் 

ஓற்றுமை suger லொன்றெனத் தோன்ினும்.. ் 

வேற்றுமை நயக்தால் வேறா மூட௮யிர் ்,



.விசாரவிலக்சணம், 

உத்திக் @ aps ணன்ரா தலின் மேல் 

விசார மன்தி விடாமய லென்பஃ 

தன்மை முன்னிலை படர்க்கையெங் கழியும் 

விசார முகத்தா லழியு மென்னின் 

விசார மிலாக்ச ணுறுமென லன்றோ 

இவ்விரு தகையு மியற்கையாக் காணும் 

* விதிவிலச் கென்பயன் வீணுழைப் பாமே. 

இவ்விரு தகையு மாகியு மாகர 

இருப்ப தென்னை விசாரார் தத்தில் 

இருச்த வண்ண மிருப்பதைக் காண்டற் 

கன்றோ விசார மென்மனார் புலவர்; 

பந்த முத்தி பாவம தாகும் 

அறிவுக் சேதிய் கானி விருத்தி 

். கொள்வதே யன்தி யியையா தென்ப. 

இன்ன தலைய முளதேற் சோதனைக் 

இயையி னக்கணங் காணு மென்ப. - 

இலக்க மறியார்க் இலக்கண மென்பயன் 

நன்குணர்த் தனு ஈழுவுமென் றதிஞர் 

முந்துவ சதற்கே முடியா தகலார் 

தடைகளே அறினு மாரு இதன்ப, 

விசாரத் தெளிவே பயகம்ப னாதிக் 

இடக்தரா தருமே லாய்து மிக்கண£ம் 

, எவர்க்கு மியைய வென்மனார் புலவர், 

கஏடூ 

(௫௧௪) 

(கடு) 

(டு௧௬) 

(௫௧௭) 

(௫௧௮) 

(௫௧௯) 

(G20)



௧௭௬ வேதாச்கவிலக்கணம், 

பத்த விசாரத் தெளிவுமுக் குற்றம் 

. ஊன்றவால் விழுதை யொக்கு மென்ப, (Gas) 

"விடுதி விசாசத் தெளிவு வேர்கல்லி 
வெர்நீர் விட்டு வளர்ப்பது போலும், (௫௨௨) 

காமமாதி விளைவுக் கடமாம் 

பந்த விசாரக் தெளிவக லா.துறில் 

- இதற்குச் சான்றா மெவரு மென்ப, (Gem) 

- சேதிநேதி வாக்கியச் துழைப்பாற் 

களைவ தனைத்துங் கழற்றித் சனதரு 
வாக்கித் தானே தானா யிலகின் 
றுக்க நிவிர்த்தி யிடையரு வின்பம் 

் எய்தற் பாற்று விடுதி விசாரத் 

தெம்மதத் தவர்க்குஞ் சம்மத மையக் ௯ 

திரிபருக் குறையா னென்பு திண்ணம், (௫௨௪) 

ஒன்றையொன் முக்கொளா வயிர்க னில்லை 

, ஒன்றுவொன் முகத் தோற்றா கொன் இிலை 
யிதுவே பர்த விசாரத் துறுநிலை 

யிதனைச் கடக்கற் கியைந்த கருவி 
யாமோ சரியை கிரியா யோகம் — 

பொய்யைப் பொய்யா மெய்யை மெய்யா 

வைய மின்றி விளைக்கு ஞானக் 

கருவி யன்றி வீடுதி விசாரம் ் 

இயைந்தது அக்க நிவிர்த்திக் கென்ப (@2-@)



விசாரவிலக்சணம். Sor or 

யோகம் விடுதி விசார மெனாதென் 

. திருக்குத் இரிசிய மன்றத் துவிதஞ் 
இறந்ததொன் நில்லை யிவற்றின் மயக்கைக் 

களங்கறச் செளிக்கச் தகைய தன்று 

உலகுக் கொளிக்கும் பெருமை யானே,  (ட௨௯) 

'எவ்வெவ் விகார மெவ்வா ஜிருப்பினும் 

அவ்வவ் வாரு காதுள மயக்கைக் 

கண்டு களைதல் AOD விசாரம், (௫௨௭௪) 

இணைபா லிடமா யிருக்சினு மெயையும் 
தனக்கலொத் தெளிதல் விடுஇ விசாரம், (௫௨௮) 

தனக்கய லின்றிச் தான்மாக் Bours 

தனித்து விளங்கச் செயத்தகும் விசாரம் 

S09 word Carden wrap, (௫௨௯) 

இருக கர்த்தியர் துக்கா பாவம் 
பிராப்தி பிராப்பியஞ் சர்வகா மாப்திகம் 

என்பவை யெய்தற் இயைந்த விசாரம் 

விதி யன்தி வேலிலை மாமும். (௫௩௦) 

உபாதி குணந்தொழி லுண்மைய தாகக் 

கொண்டவை தமையே யுயிர்பர மென்னத் 

தெளிக்க வல்ல மறையாதி யாவும் 

பச்த விசாரக் கருவி யன்றேல் 
சோதனை யாஇக் கியையா தென்னை. (௫௩௧) 

௨



BGT Sf வேதாந்தவிலக்சணம், 

இயைவ தாகச் சொல்வா தச்சுழல் ' 

கற்றவ லத்திற் கலக்கினு மஞ்சோம் 

அர்த்த வாதத் தபேத ரசத்தாற் 
பொய்பொய் யாகப் போகு மாறே, (௫௩௨) 

மெய்யை மெய்ய. விளக்கல்வே தாந்தம் 

பொய்யை மெய்யா விளக்க லயலே 

wr dan wigs தெனளியாக் தகையால், (௫௩௩) 

மெய்யை மெய்யென் றுணர்ந்த விரன் 

பொய்யை மெய்யெனக் கொள்ளான் கொள்ளிற் 

பேடி யேனைய விழிவன் முகும். (டு௩௪) 

இத்திற மூணர்ச்த பேடி ஞானிகள் 

முழைவன மெங்குக் எண்டாற் குரியர், (@n@). 

சோதனை யாதி முகத்தான் மெய்யை ் 

யுணர்த்த வல்லார் காண்டற் கரியர் 
கசாணினு மவர்சொல் கற்கை யரிது 

மனனாதி பெங்கன் வாய்ப்ப தரி 
கற்பனை யற்றுக் தனிப்ப தரிது 

அரிதரி தெனுமறை யின்னதா லென்ப (௫௩௭௬) 

கவலை யாது முருநிலை வேண்டார் 

கண்டிலம் மேலாம் பதத்த ராயினும் 

சுசாதி யாதி as pugs SEED 

எங்கன மெய்ம் விடுதி விசாரம் 

முகா விடத்தி லென்மஞார் புலவர்: (௫௩௭)



உற்பத்தியிலக்கணம், ௬௭௯ 

அன்பர் சரிதங் கேட்டல் வக்தொண் 

௨௧கலா தியற்ற லறம்வழா இயற்றல் 
என்னு மாதி விடுதி விசாரம் 

எனக்கொளிற் போலி சத்து மூன்றும் 
சித்து நான்கு மானந்த மெட்டும் 
நித்திய நான்கும் பூரண மூன்றும் 

Aas gm Cus மகறற் கேசென் 

ணுத்திக் கியையா திருக்கி னென்ப, (௫௩௮) 

பக்த விசாரம் விடுதி விசாரம் 

என்றிரு பாற்றைப் பொதுவா யிபம்பினம் 

இனியவற் திலக்கண மியம்பச் கேண்மோ. (௫௩௯) 

விசாரத்தின் போதுவிலக்கணம் முற்றிற்று, 
ஆகப்பாயிரம் உட்ப.ச் சூத்திரம்-டுடுக, 

  

பதினேமாவது 

பந்தவிசாரத்திலக்கணமைந்தனுள் 

உற்பத்தியிலக்கணம். 

  

பக்த விசார,த் திலக்கண மைந்தனுள் 

உற்பத்தி யிலக்கண முந்த வுரைக்குதும், (௫௪௦) 
தோற்றச் திதிசங் கார மூன்றொடு 

மறைப்புந் தெளிவு மெனவைர் தாகும், (டு௪௧)



௧௮௦ வேதார்தவிலக்கணம், 

(அவற்றுள்) கோற்ற மென்ன லகண்டத்தெழுமோர் 

ஸ்புரிப்பே யென்னு மறையி னந்தம் 

யுத்தி பனுபவக் இயைய வென்ப. (௫௪௨) 

(என்னை)வெளியா யொளியாய்த் தெரிலே மயமாய்ச் 

சொச்சம தாகி யெங்கணும் தானாய்ச் 

சுசாதி யாதி விகற்பம இன் றி: 

யென்று மொருபடித் தாகி யொன்றாய்ப் : 
பலவா யன்று யிருர்த வண்ணம் 

இருக்கும் பரம்பொரு ளொன்றுண் டதன்ஸ்புரிப் 

பகண்டக் கடலோர் இவலை யொர்க்கும் 

இக்நிலைக் கைய முளதேற் செப்பும். (௫௪௩) 

உடலா லன்றோ வான்மா பலவெனல் 0 

ஆன்மா வுடலெனிற் பலவா மன்றேல் 

ஒன்றா மன்றேற் சொல்வா தம்மே, (Gee) 
விட்ட லக்கணை யதனா ஓுபாதி 
யனைத்து நினையா தான்மா மாத்திரஞ் 
இந்தித் இடவே விளங்கு மான்மா 

உபாதி யென்னுங் கண்ட மிலதால் 

- அகண்ட மென்னற் கைய மென்னை 
உபாதி யொன்றி லுறுமான் மாவை 

ஸ்புரிப்பெனற்;கைய மென்னை யென்ப, (டு௪ட) 

அறிவை யன்றிப் பரமென லிலையால் 

அதிவை யன்தி யில்லை யான்மா, (௫௪௬)



உற்பத் தியிலக்கணம். SHS 

சடலுச் இவலையும் போலு நீரால் 

என்னற் சைய மிறையு மிலையெ. (டு௪௪) 

எங்கெங் செவ்வா றெழுந்த தெதுவோ 

அங்கங் கதுவா யடங்கல் பற்றி . 

யின்ன வுவமை யேற்கு மென்ப. (௫௪௮) 

உவமான மெல்லா மேச தேசம் 

ஏற்றற் சியைவதைப் பற்றி Quen s. (௪௯) 

ஆதலின் -ஸ்புரிப்பென ற் கைய மிலதால் 

கன்னை மறத்தற் பால தாகும் 

இன்ன மறப்பே இரிசிய மனைத்தும் 

மறப்பா லென்னிற் பழுதுறு (மென்ப, (டுடு௦) 

ஸ்புரிப்பெனு மணுப்2பா லொப்பதோ ரணுவு 

மில்லை யிதனி லிலாதொன்று மில்லை 

சோதனை முகத்தா லின்றே காணுதும் 

இங்கன மின்றி ஈம்புகன் மூடம் 

- இதனா லையமுக் துயரு மரு 2வ. (@Gs) 

ஸ்புரிப்பினைத் தோற்ற மென்றா லிழுக்கென் 

னுண்டேல் விடுதுர் தக்க தாயின் 

இன்றே லிதுவே திண்ணம தாகும். | (டுடு௨) 

லீஸ்மரனை தன்னாற் றிரிசியஞ் ௪த்தா 

Sar Hsp nope no pegs சத்த. (@@n) 

தானென் ப.வு மயலென் பதுவும்



௧௮௨ வேதாக்்தவிலக்கணம், 

இரிசிய மயமாச் திரியு மன்றோ 
பகுதியி செனற்குப் பழுதரு தென்ப. : (டடு௪) 

இலக்கிய மதனுக் இலக்கண மாதலின் 

இங்கனங் காட்டா அரைக்கிற் pares. (CGC) 

இலக்கிய மதியா சிலக்கண மூரைத்தென் 

யானை சண்ட குருடர் தீர் வொக்கும், (டுடு௯) 

தானா மேட்டைச் சந்ததம் காண்பார் 

அன்றிப் பகுதி யுரைக்கி னிழுக்கே 
எவ்விதத் சானு மென்மஞார் புலவர். (G@=) 

சண்டவர் போல வெண்ணினு மாமோ 

ஒருதீர் வேணு மிழுக்கு௮ு மென்ப. (௫௫௮) 

முழுஅஞ் சோதனை ஞாய மாதலின் 

இன்னதே தீர்வென் றெடுக்கற் பாற்றே. (௫௫௯) 

எருமை யட்டை மூடர் வெறுவாய் 

மெல்வர் போலும் பகுதி யறியார் 

பகுதி யுராக்கும் பாஸங்கிற் றென்ப. (௫௬௦) 

(என்னை) பேதர் தோன்றப் பகுதி யுரைப்பர் 

இலக்கிய முரணினுங் கேளார் செவியில் 

திக்க சான்றோர் மொழிவழி நில்லாத் 

இறத்த ரதனாற் செப்பினா முவமை: (௫௬௧) 
UGE AGRE கபேதர் கோன்ற 

வுரைத்த தென்னை யுதாரண முகத்தால்



இதியிலக்கணம், — ௧௮௩. 

GOT UO OD UBS ip STV ராழ்லா 

சாதிய செளவை எஅள்ளுவர் வேத 

வியாசர் சங்கார் இருமூல ருந்தாம் 

அவரினும் வல்லிரோ பேசு முரைப்பீர் 

அல்ல வில்லை யென்றொரு பொருளும் 
இயையா தாமுண் டென்ன வேற்க 
வதியாது கற்ற புலமை௫ும் புலமை, (டு௬௨) 5 

அ.திவின் ஸ்புரிப்பே யுதிப்பெனக் கண்டாம் 
மறுத்தற் டெமின் ர.தலிற் நீர்வாம் 
இனியார் இதியை யியம்பக் கேண்மோ.  (ட௬௩) 

யாவ ராயினு மிந்நிலை சோதனை. 

ஞாய மின்தி மறுக்இல் விழ்வர் 

௮மியா ஈரகத் சவர்ஈண் பினரொடு 
ஆணவ மதனா லென்மனார் புலவர் 
சத்தியஞ் ௪த்தியஞ் சத்தியஞ் சத்தியம் 
எங்கணு மாய்கினு மிதுபோ லிலையே, (Ga) 

உற்பத்தியிலக்கணமுற்றிற்று. 
ஆகப் பாயிரம் உட்படச் சூத்திரம்-டு௮௪,_ 

  

டாதினேட்டாவது 

இதியிலக்கணம்.. 
வைவ் வை 

இதியெனப் படுவ கற்பனை குன்ரு ் 

செழுதற் இயைந்த முயற்சி யென்ப, (Ga@)



௪௮௪ வேதாந்தவிலக்கணம். 

தஸ்மர ணைக்கும் விஸ்்மர ணைக்கும் 

பேதச் தோற்று மயக்க தூறுமிம் 

மயக்க மேலுற லால்வீ ஹழொக்கும் 

இ.துவே திதியி னிலைய தென்ப. (௫௬௬) 
ஸ்புசிப்பை யன்கி யெழுவகைச் தோற்ற 
௮யிர்க்குப் பொருளிலை யுளதேன் மருளாம் 

கல்வி யென்செயும் பொருணிலை யியல்பை, (௫௬௪) 

ஸ்புரிப்பெனுக் தெரிவு திரிய மயமாய் 
மறைப்புறுக் னது சுயநிலை காண்டற் 

கின்,மி.ச் தன்னாற் ருனென மொழிப, (௫௬௮) 
சொல்லா லன்றிச் சோதனை முகத்தால் 

எய்து வோர்க்கே யிக்கிலை யுண்மை 

அல்லார் தீர்விங் ககற்றப் படுமே, (௫௬௯) 
பகுதி படும்பா டிங்கன மதியார். 

un yous wis தாயின் 

எங்கன மூண்மை விளங்கு மாறே 

saat Orage மரிதரி தென்ப, ் (6௭௦) 

அ.திவா ரின்றே ௮ண்மைச் கழிளென்- (௫௪௧) 
பகுதி Gamer பிறழத் திணைபா 
லிடம தாகுர் தன்னாற் ருனெனற் 

கிடையூ றென்னை யெகரிவ் வனுபவம் 
இல்லார் சண்டில் மில்லை யாதலின் 

பகுதி இதியி னிலையிஃ தாகும். (டு௪௨)



இதியிலக்கணம். க௮டு 

அலத்தாக் திரய முபாதித் திரயம் 

அபிமான மூன்று மாணவ மாயா 

காமிய மூன்று மடுக்கடுக் காக 

வாவு மின் D சாயக னாயக 

் மக்கள் சுழ்ற மன்னிய ஈண்பு 

பகைமுதற் பேச மாகு மதன்மேல் 

ராசு மாதி பதின்ழான்று குணஞுச் 
அன்ப வின்பமுர் சொலைபாக் கவலையும் 

ஆசா வி.பற்கை யவாவொடு பிறவியும் 

ஆதி யாக வுழறல் இதி2ப. (Gam) 

காட்டி கருத்து வென்றிரு முகத்சால் 

௮கம்புறத் திரிசிய மனைத்து முணர்சல் 

எவருஞ் சான்மு யிருப்ப மதனால் 
அவ்விரு கருவிக் கலக்கு விடயம் 
அவ்வி. யத்துட் சுயம்பொன் திலையால் 

சுயம்புபோத் காணினும் விகார் தன்மை 
யிழப்புக் கடமெ னின்றா தலினால் 

இலக்கா காது கொள்ளி லிச்சா 

ஞானக் இரியைக ளவல மாகும், (டு௪௪) 

சுகந்தர லென்னை யுலக மெனிலோா 

இலக்கு நிலைமை மறந்துழி யென்ப, (இ௭டு) 

(ஆதலின்) மறப்பே பகுதி யென்றா முன்னர் 
மறப்பே யனர்த்த மென்றா லென்னை



௧௮௬ லேஜாக்தவிலக்சணம், 

WOT wer OS சாட்ட வறியீர் 

மறப்பே பகுதி திதியெனற் கையம் 
இன்றெனப் பெற்றுஞ் சோதனை யானே, (௫௭௭௬) 

மததி பேதம் பற்பல வீதோ 
அவற்றிற் கெல்லா மாதி யென்ப, (௫௭௪) 

ஸ்புமிப்பெனற் கருத்த மறதி யன்றே 
நினைவை மறஇ யென்ற தென்னை 

தன்னை மறத்தலி னென்மனார் புலவர். (௫௭௮) 

ள். மரணை யென்னு நினைவை யன்தி 
மறதி பெனற்குப் பொருள் வே தில்லை 

இத்த நினையவ ப௫ர்மூக மாங்கால் 

அடுக்கடுக் காகக் €மூறப் பெற்று 

வந்த நிலைய தாகு மதனால் 
Aung Gora are waa 

வவசர நிலைக்கியை காடம் பெத்றுத் 
தனைமறச் ததபோற் €முறு நிலைகள் 

அடுக்கடுக் காக மறத்தலின் மறதி 
வெனப்பெயர் முழுது மேற்ற தென்ப, (௫௪௭௯) 

இளை யதிய வேண்டினஞ் ஞான 

பூமி யேழென் றத.னுள் வீளங்கும். (௫௮௦) 

நினைவொன் றேபல நினைவா மென்பதும் 

அக்கினை வுள்ளே Levi Bsr வென்பதம்



இதியிலக்கணம். 

௮துமே மறப்பாய்ப் பலவா மென்பதும் 

யுத்திச் கியையிற் சுருதி யேற்பம் 

என்னிழ் கூறுது மேற்கு மளவஜிச் 

தெவர்க்கு மூதாரண முகத்தா னென்ப, 

எவர்க்கு மனுபவ சாக்கர் தன்னில் 
இயம்புது மன்னதை விளக்க யாமே, 

சாக்கிர மென்னல் கினைப்போ மறப்போ 
நினைப்பெனில் விந்து கினவா காது 

மறப்பெணி் லாத மறப்பா சாது 

மேலக் கனேக முளது பற்றிக் 
இழ்கடை யாதலி னினைப்பெனற் பாற்றே, 
நினைப் 2ப மறப்பரய் மறப்'2ப கினைப்பாய் 

நிகழக் கண்டனக் திவமைனு பவத்தால் 

உன்னிடாச் குற்றமே யிலாச்குற்ற மன்று 

எக்கா லச்தினு மென்மனார் புலவர், 
செப்பன மூன்னிற் சாக்கிர மறப்பாம் 

சுழுத்தி யுன்னிற் சொப்பன மறப்பாம் 

சாக்கிர முன்னிற் சுழுத்தி மறப்பாம் 

மூன்,தினு நினைவின் றேலர் தக்த 

-வவத்தாக் காட்சே ளெங்கனக் காணும் 

மறப்புற லென்னி லவ்லவ் வேடங் 

கலைதலி னன்றி வேறன் தென்ப, 

எச்சன னத்தினு மிதுபோ லென்ப. 

SHO 

(௫௮௧) 

டு௮௨) 

(௫௮) 

(௫௮௪) 

(@48) 
(௫௮௯)



க வேதார்தவிலக்கணம், 

நினைப்பே மறப்பு மறப்பே கினைப்பெனற் 

இதுவே தக்க வுதகாரண மென்ப. ' (௫௮௪) 

வேடங் கலைத லென்பு பாவவ் 

கலைதலை யென்ளார் கற்றுணர்ந் தோரே. ௫௮௮) 

நினைவொன் றேபல நினைவா மென்னல் 

- சாக்கிர மென்ன னினைவச் நினைவே 

பலகினை வாகப் பரவக் காண்பம் 
சாக்கிர கழுவி னிலையிவ் வளவும், (௫௮௯) 

விடய மெல்லை யின்.ஸிப் பலவால் 

" சாக்ரெ நினைவும் பலவாச் இதையும் 

BSS Caner நினொன் தின்றா மதனால் 

நினைப்பே மறப்பாய்த் தன்னு எடங்கும், (௫௯௦) 

பலநினை வாதலிற் பலமறப் பெனற்குத் 

தகுந்தகு மென்ப வறிக்திசி னோரே, (௫௯௧) 

-அம்மறப் புள்ளே பலமறப் பென்னல் 

சாக்கிர நினைவு தனைமறச் ததனால் 

அர்மினை வேபல வாகு கினைவும் 

தனைமறக் கற்ங் கைய மென்னை 

ஒருமறப் புள்ளே பலமறப் பென்றாம் 

தின.மனு பவத்திற் காணப் படுமே, (௫௯௨) 

இப்போது தானினைத் தேன்மறக் தேனிதோ 
வக்க தென்று மெங்குவைத் தேனதைக்



சங்சாரவிலக்சணம், ௧௮௯ 

காணோ மென்று மிதுபோற் பலவா 

வழங்கக் காண்ப மிதனா ஸினைவி 

னிலையிஃ செனவு மிதையலா இல்லை 
காண்பன வளைத்து மெனஅு மறப்பும் 
இல்லை யெனவு மூணர்ந்தா மினியாம் 

இதியி னளவைச் சொலப்புகற் பெருகும் 
சொற்றவற் ஜியலாற் கவர்வர்றுண் ஹணர்வோர் 
மற்றைய பிறவு மென்மஞார் புலவர், (௫௯-) 

. இவையெலாம் ப௫ர்மூக நோக்கு விசாசத் 

. தாலுற லன்ோ வவர்மேற் பிழையென் 
றன்னால் வந்த வனர்த்தமுக் ததியும்' 

இதுலா தலிஞு லழிவு மூரைத்துல். (௫௯௪) 

திதியிலக்கணமுற்றிற்று. 

ஆகப்பாயிரம் உட்படச் சூச்இிரம்-௬ ௧௪. 

பத்தோன்பாகாவது 

சங்காரவிலக்கண ம். 
அண0000000 ௮௮ 

சங்கார மென்ன லழித்தலென் மாயினும் 

வீடுதி விசார மென்பதிற் செலியைக் 

கொடாம னங்கசர் துவைத தூரம் 

என்று மசுல நிற்றலென் நேற்கும். (௬௬)



௪௯0. வேதாந்தவிலக்கணம். 

(என்னை) உடலுயி ரொற்றுமை வாழ்வி லென்பயன் 

இவ்வா றெத்தனை வந்துவக் Fee por 
நம்பி கம்பி நாச மானோம் 

என்னில் விடம்போ லிருக்கு மென்ப. (Gas) 

௮ருக்தல் பொருந்த லுறங்கலி னென்பயன் 

இடையி லழிதழ் கேற்றலி னென்னில் 

௮வல மொஜழியென் றகலு மென்ப. (௫௯௪) 

போக சாதனக் கருவிக எனைத்தும் 

போக மென்னக் காண்ப தன்றி 
யுற்று நின்றுணரிற் போக மெனப்படா 

நிலைய தாமெனிற் பகையொப்ப தில்லை. (௫௯௮) 

ஆயுள் விர்த்திக் கவாவுவ தென்னை 

இதற்கு முன்காலமிருப்பதாற் காலம் 

பின்னு மிருக்கு மெனப்படு மன்ரோ 

இடையிற் கால மெத்தனை யிருக்தென் 

வரவு செலவென் றோற்றா மையினால் 
விடுவதே ஈலனெனில் வெறுப்பொப்ப தில்லை 0) 

,தனமீட் டற்கிங் கவாவுவ தென்னை 

போச நுகர்தற் கென்னி னில்லை 
யல்ல வென்னா அறுபொரு Qerren 2%) 

எத்தை நுகர்தற் கென்பய னீட்டல் 
என்ப. மிழுக்கா யிகலு மென்ப. (௬௦௦) 

. உலக லக்கா லென்பயன் காணும்



சங்காரவிலக்கணம், ௧௯௧ 

அ௮யுங் காற்பொரு ளொன்று மிலாதென் 

- விடுவது ஈலனெனி ஸனிதனையும் விட்டுப். 

பாழா கூவசதோ லென்ன விகலும். (௬௦௧) 

பாலிய மூடம் யவவனங் காமம் 

வயோதிகர் தளர்வு மூன்றாற் சுகமென் 

இடம்பொரு ளேவல் வாய்ப்பினு மாதுந் 

தகைய தாதலிற் பிறவி வேண்டத் 

பாற்ற தன்றெனி லெங்கனஞ் சுகித்தல் 
எப்போ கத்தையு மென்திகழ்ர் அரைக்கும் (௬௦௨) 

பதவி யெவையு நீலையா வாதலின் 

வேண்டற் பாற்ற தன்றெனின் மறுத்துக் 

கறுவி யவையே கருதி யுதைக்கும். (௬௦௩) 

நன்மையும் Sento மியற்றுவ தாற்பலன் 
புண்ணிய பாவம் வருமெனன் மெய்யே 

மாறுவ தென்னை யங்கன மென்றும் 

இராது வி னலனெனின் மாரு 
வியற்றக் கண்டன. மிதுசங் காரம். (௬௦௪) 

நாற்கதிக் யைந்ச பயன் நருங் கிரியை 

நன்மார்க் சச்செய லீ.தன் றென்ன 

மறுத்தல் பந்த விசாரசங் காரம், (௬௦௫) 

ஒன்றே யோழிய விரண்டிலை யென்னில் 

காரா சங்கா துற்ற தொக்கும், (௬௦௬)



௧௯௨ வேதார்்தவிலக்சணம், 

சிற்சட மொன்றே யிரண்டல வென்ன 

ஞாயங் காரண ஈவிலீனு முனம்போல் 

ஆல தன்றிப் பபனொன் றிலையே. (௬௦௪) 

அதனை யழிப்ப தாக வுன்னித் 
தான்கே டெய்த ரானி யாது 

மயலி னஜிதல் சங்கா ரம்மே. (௬௦௮) 
எட்டி நோக்கா இறையு மயலில் .. 

இனிதினி தென்றே வெறுமை தன்னைச் 

சுப்ப தாகக் கருதி மூழ்ஓத் 

திசைகா ணாமை சங்கா ரம்மே ட 

யெவரு மில்லை மீக்கவ சென்ப. (௬௦௯) 
ஸ்மரணை தானே பூத பெளதிக தி 
மா யதையே யானீ யவனவ 

f 

ளதுவாக் சொண்டு பெண்டு பிள்ளை 

யூறவயல் சுத்ற மென்னு மாதி 

பந்தத் தாழ்ந்து நிலைதெரி யாது 
குழம்பி கின்று துயர்சுக மென்னச் 

கருதி விடுதி விசார மிழத்தல் 

சங்கார மென்னச் சாற்றப் படுமே, (௬௧௦) 
அனைத்துப் கோற லஜிவுக் குடன்பா 
டனை த்தும் கோடல் மனதுக் குடன்பா 
டிவ்விரு பாற்றி GaGa wen ost 
 «€5@ oOMwas Carp GaréG 

் ௮திவினரசை யடக்கவிட் டதனால்.. : (௬௧௧)



சங்காரவிலக்சணம், 

மானதன் மோகன் காம னாதியர் 

- ஆணையே யிக்கண மெங்கு மாதலின் 

விவேகன் ஞாயன் சாந்தன் பொறையன் 

ஆதியர் தலைகாட் ௨ற்டை மெங்கே 
இன்னவ ரரசை யழித்துவிட் உதனால் 
சங்கார மென்னச் சாற்ற லாமே. 

வேச னாதியர் கிலைமை கற்கினும் 
அ௱்நிலை நில்லாக் காலென் பயனுறும் 

மோச னாதியர் வயமே னகலும். 

-பொய்ம்மய மோக னாதிய ராணை 

மெய்ம்மயம் விவேக னாதிய சாணை: 

தனக்கென் ரொருபொரு ஸிலாத தோற்றம் 

அல்லாச் சகமுயிர் பரமிலை யிவற்றை 

மெய்யெனக் கோட றெளிவோ மூடமோ 
தெளிவெனக் கோடற் சோரணு வேனும் 

இயையா தென்னை விகாரச் தவிர்க்து. 

் தோற்ற மெல்லாஞ் சுயம்பெனற் கியையா 

ல்ஸ்டூ 

(௬௧௨) 

(௬௧௩) 

(௬௧௪): 

(௬௧௫) 

சொல்லாற் சுயம்பெனிற் சோனை மறுக்கும் 

இருப்பதற் கன்றோ இருட்டி. திதிசங் 
கார முரைத்த லிலாமைக் குரைத்தென். 

ஸ்மரணைதன் சுயம்பு நிலையணு வேனும் 
_ யூலப்படா Osage தனது கற்பித 

& fs 

(saa)



௬௯௪: வேதாச்சவிலக்சணம், 

வடிவாற றனக்குச் தெரியாது மறைத்தல் 
சங்கார மென்ன லெம௮ கருத்தே, (௬௧௪) 
தனஅகற் பிதத்கை மித்தை Quer ms 
 தனகெதார்த் தத்தை யுண்மை யென்றுச் 
தெரியாத் தகையால் ஸ்மாணை யென்னும் 
உயிர்கள் முக்கு மகம்பிர மக்கா 

னெனலைக் கண்டிலிர் கொல்லோ வெங்கும் 
ஞான மெனலை யழிப்ப தாதலிற் . 
சங்கார மென்னச் சாற்றப் படுமே, (௬௪௮) 
அர்த்த மதனை யனர்த்த மதனான் 
மறுப்ப தெங்கு மாதலி னிதனைச் 
சங்கார மென்னச் சாத்றத் தருமே. (௬௧௯) 
கானல் லவற்றை கானெஸும் பாவம் 
உள்ள வளவு மொழியா பிறவி 
யொழியினு மொழியா வவித்தைநீம். காதால் 

, இதனை நிக்கற் கேற்ற சாதனஞ் 
் செவியிற் கொள்ளா மறுத்தல்௪ங் காரம், (௬௨௦) 3 

புலப்படு மனைத் அஞ் சுயம்பொன் Onan 
ae sro QeronQarna Qait om ape 

._ சோதனை ஞாய முகத்தாற் பிரித்த 
நேரே காட்டி lar aap தொழிமின் 
அக்க மனைத்து மொருங்கொழி தற்கு: ப 

எனற்கு மாறா வியைதல்சங் காரம், (௬௮௧)



FST LMS BOOT LD, ௧௯ஓ 

DOT WL கற்கு மருக்துக் கலையார் 

எங்கணுங் கண்டில மிதனை யுணர்த்தில் 
அடையோக மாதி செயற்குடன் படவ 

அன் தி நிலையார் நினையார் சற்றும். 
ஆதலி னிதனைச் சங்கார மென்ப, (௬௨௨) 

பற்றிப் பாய்த லிலாவகைக் கலையார் 
THE DIE சண்டில முணர்த்தி லிதனை 

யிதுபோற் கட்ட மொன்றுக் சண்டிலம் 

௮ருக்தல் பொருந்தற் கேற்ற முயல்வுக் 

கானி யி. ஐுவென் றெட்ட. வகறல் 
சங்கார மென்னச் சாற்றப் படுமே, (௬௨௩) 

இங்கன முணர்த்தும் புத்தியைச் சற்றும் 

உணர வறியார் மாயா வாத 

மென்ன விதனைச் சாற்றித் தத்தமக் 

தியைந்த வாறு பிதற்றிக் கோலங் 
கொண்டே யுழறல்சங் கார மாகும். (௬௨௪) 

பொருள்ல் லவற்றைப் பொருளெனச் கொள்ளிற் 
பிறவிக்கு வித்செனப் பேசினர் மொழிவழி 

நில்லாமை யன்றோ சங்கார மென்னல்: 

இதனை யறியார் சான்றோ ரென்னல் 
வேறு மூட மில்லை யென்ப, e (௬௨௫) 

எல்லா மென்னிற் திரிசிய காகும் 

அல்ல வென்னிற் பாழென லாகும், (௬௨௬)



௧௯௭௬: வேதார்தவிலக்கணம். 

(ஆதலின்) எல்லா மாஇயு மல்லவு மாஇியு 

'மிருத்தல் பரத்தி னிலைய தென்ன 
அருமறை யுசைக்குஞ் சொன்மாத் திரத்தைக் 

கற்கி லிந்த வழக்கெங் wa gub 

அருத்தந் தன்னைத் தெளியா திழத்தல் 
சங்கார மென்னச் சாற்றப் படுமே, (௬௨௭) 

சர்வ மிச்சை யெணுமுப நிடதத் 
துரையைச் கோறல் சங்கார மென்ப. (௬௨௮) 

கோறலி னாற்றுய ரெய்த லறியா 

இன்பெனக் கொள்ளு மடமைசங் காரமே. (௬௨௯) 

சர்வம் பகவத் மயமெனுஞ் சொல்லைக் 
கற்றுத் தத்தங் கொள்கை மொழியால் 

வழங்குத லன்ி யெங்கணு மென்௫ம் 

அர்த்த மூகரா தனர்த்தம தாக்கல் 

சங்கார பென்னச் சாற்றப் படுமே, (௬௩௦) 

தானெனு மொழியென் ஜேதிணை பாலிட 

மாதற் கேதென் னென்னுமா சமத்தின் 
சங்கையை யசட்டை செய்தல்சம் காரம் 

சதெலாம் பந்த விசாரசங் காரம். (௬௩௧) 

நானெனக் கொள்ளா வுயிருச் தேவரும் 
இல்லை யகனறு னானென லெெப்பொருள் 
எனுமுப நிடதத் துரையைச் சக்தித்



இரோபாவவிலக்கணம், ௧௬௯௪ 

திடற்டெம் பெறா௮ அடலுரை யாக்கொளல் 
சங்கார மென்னச் சாற்றப் படுமே, (௬௩௨) 

குருத்கனம் வேண்டிக் கோலம் புனைந்து 
கள்ள மனத்தைக் கரைக்க வியா 

நூற்பல கற்று நுவலினு மென்பயன் 

எனுமுப கிடதத்ி துரையே லாமை 

சங்கார மென்னச் சாற்றப் படுமே. (௬௩௩) 

இம்மை யொழியி னெவர்பவங் கண்டார் 
எனுந்துணி பான்விதிக் கெதிர்மறை தழிஇக் 

இடக்கைசங் கார மென்மனஞார் புலவர். (௬௩௪) 

செகழுயிர் பாமெனல் ஜப்தி யன்றி 

யிலையெனச் சோதனை ஞாயம் பொருத்த 
முகத்தால் விளக்கினுஞ் செவிகொடா தகன்று 

கம்மனோர் கொள்கை தழுவல்சக் காரம். (௬௩) 

சங்காரவிலக்கண முற்றிற்று, 

ஆகப் பாயிரம் உட்படச் சூத். இிரம்-௯.டுடு, 

  

இருபதாவது 
இரோபாவ விலக்கணம். 

7G லலலகையைய 
தஇிரோபவ மென்னல் மஜைவெனறஜ் பாற்றே,.(௬௩௬) 

மழஜைவு மறதி யெனவிரண் டாதி 
யியலு மென்ன வியம்பினர் புலவர்.: (௬௩௭)



Seay வேதார்.தவிலக்கணம், 

தனது கற்பித் தன்னை மறைத்தல் 
மறைவெனக் கூற்றா வியலு மென்ப. (௬௩௮) 

விக்து நனவை மறதி யென்ஞர் 

தனைத்தான் மறத்தலிற் ஐனையுணர்ந் கோரே,(௬௩௯) 

YEA Mase மறைலெனப் பெற்றாம், (௬௪௦) 

(என்னை) தனைமறர் ததுவே மறதி யென்றாம் 

அதுவே மாயை யெனப்பெய ராகும் 

தம்மொடு மாயை மோக மவித்தை 
யநிர்த மென்ன வைவகை யாமே, (௬௪௧) 

இரந்த வைவகை கம்மாற் றன்னிலை 

தான்காணாது மறைதல் non oa. (௬௪௨) 

(அவற்றுள்) தமமென னனவை மறைத்த லினிப்பெ 

யர், ஏற்றற் பால தென்மனார் புலவர். (௬௪௩) 

மாயை யென்ன லிலையல வெனற்கே 

யியைதற் பால அலகினுக் காதிப் 

பற்தி யாதலி னிப்பெய மேற்கும். (௬௪௪) 

மோக மென்ன றொத்றப் பொருளை 
மெய்யென் அுணர்த்கம் பாலதி னப்பெயர் 
ஏற்றற் பால தென்மனார் கண்டோர். (௬௪) 

அவித்தை யென்னல் வித்தையி னிலையை 

மாழ்றலி னப்பெயர்க் யைதற் பாற்றே, (௬௪௬)



திசோபாவவிலக்கணம். 

Ais மென்ன லுண்மையை மாற்றலின் 

அப்பெயர்க் கஇியைல தென்மனார் புலவர். 

இங்கன மாய வவ௪ர நிலையைப் 

பெறுதலி னிப்பெய ரைந்தும் பெற்றும், 

மததி யன்றி மாயை யெனத்குப் 

பொருளிலை யஅவே மறைத்த தாசலிற் 

அிரோபாவ மென்னச் செப்பற் பாற்றே, 

முன்பி னொருபடித் தாக மொழியாத் 

இறக்கர் பாற்றதிசத் திரோபவ மென்ப. 

பஞ்ச கோசப் பகுப்புமே லிட்டால் 
amu or Done மறைப்ப தாதலிற் 

பந்தத் திரோபவ மெனப்படு மென்ப, 

£65 மயலெனச் தாக்தெரி யாது 

தத்தர் தெளிவுக் தியைர்த கருவி 

யாமென் றயலை யுணர்த்தற் பால 

நாூல்பல கற்றுக் தெளிவறல் பந்த 

விசாரச் திரோபவ மெனப்படு மென்ப. 

சசல கேவலச் தோன்றி மறைதற் 

தஇியைச்த விடமே தெனுமுப நிடதத் 

துரையை யேலா தடலெனக் தடங்கொண் 

& Fn TH 

(௬௪௪) 

(௬௪௮) 

(௬௪௧) 

(@o) 

(௪65) 

(௧௫௨) 

டதனான் மறைப்புறல் இரோபவ' மென்ப, (௬௫௩) 

௮.கிவலா இல்லை இரிபுடி நிற்கத்



௨௦௦ வேதாச்தவிலக்கணம், 

திரிபுடி. தன்னைச் சத்திய மெனக்கொண் 
டாதார விழப் பே திரோபாவ மென்ப. (௬௫௪) 

ஜெப்திப் பிரிய மன்றி யணுவும் 
இலையெனு மறையி னக்தத் துசையைச் 
செலிக்கொளா அலகைச் சத்தெனக் கொளலால் 

அதுவே தன்னை மறைப்பது பற்றித் 

திரோபாவ மென்னச் செப்பத் தகுமே, (ரு) 

நானெனக் கொள்ளா வுயிர்க விலையால் 
கானென லன்ரா லுபாதி யாவும் 

கானென லெல்லா மொன்றெனப் படுமால் 

நானென லறிவை யன் ஜி யிலையால் 

நானன் ஸனியமா யிருப்பது பந்தம் 

கானே நானா யிருப்பஅ முத்தி 

யென்னு மாத்தர் மொழிகொளா அுடலான் 

மறைப்புறல் பந்தத் திரோபாவ மென்ப, (௬௫௯) 

கபட மாதி Fae செயல்பிற 

Says மாதி பரச்செய லென்னில் 

சாகத் துவேஷ காம மாதி 

விரைவெதி னாலோ பரத்தா லென்னில் 

விதிவிலச் கெற்றிற் குயிர்கட் கென்பம், (௬௭) 

உயிரா லென்னி லெமுத லென்பம். (௯௫௮) 

அனாதி முதலெனி லேதுவென் னென்பம், (௬௫௯)



தஇிரோபாவவிலக்சணம், ௨௦௪ 

சுகிப்பதற் கென்னி லெம்மத மறையும் 
இவற்றை விலக்க விதிப்ப தென்னை, (௬௬௦) 

முத்தி பெறறந்கெனில் யார்முயல் வாலோ 

உயிர்முயல் வாலெனிற் பக்த விளைவும் 

யார்முயல் வாலோ வுயிர்முயல் வாலெனித் 

பரத்தைவர் திப்பதென் பலன்றரு தற்கெனின் 

மூயல்வு பற்றித் தருவ னன்றோ 

விடிலொரு வினையு மிலையொரு பலனஸும் 
மோன மன்தி யென்பது பொய்யோ. (௬௬௧) 

தன்னாற் பந்தமுர் தன்னால் விடுதியும் 
என்ப தெமது சச்தார் :தம்மே. (௬௬௨) 

தன்கட் டமதைத் தள்ளிப் பரச்தை 

நோவ தென்னை யருஈர கென்ப. (௬௬௩) 

தன்னா லயலைச் சுயம்பெனச் கோடலுங் 

கற்பித மென்னச் தன்னைக் கோடலும் 

அன்றோ பத்தத் திரோபவ நம்மா 

லாய தென்றா மறுத்சன் மடமை; (௬௬௪) 

பிறவி தோறு மிங்கன மன்றோ 

முன்பி னென்றதற் கைய மென்னை 

இம்மையித் ரூ.னு முணர்த லரிதிஷ் 

குணர்ந்தது முன்செய் புண்ணியச் தன்றோ 

முற்று முணர்து மிம்மையிற் மூனே. (௬௬௫)



௨0௦௨ . வேதாந்தவிலக்கணம், 

பந்த இருத்திய நான்கு முரைத்கனம் ் 
அ௮னுக்கிர கத்தை யினியுரைக் குதுமே, (௬௬௬) 

திரோபாவ விலக்கண முற்றிற்று, 

ஆகப்பாயிரம் உட்படச் சூத்திரம் - ௬௮௬. 

இருபத்தோன்றவது 

அனுக்கிரக விலக்கணம். 

    

அனுக்கிர கந்தான் முற்றுர் தெளிதல் 

என்னப் படுமே பதவுசை யென்ப. (௬௬௭) 

அதிவணு வாகவுஞ் சகமகத் காகவும் 

சத்துல காகவு மசத்தறி வாகவும் 

லய மின் ஜித் தெளிரந் அரைப் பதனை 

யனுக்கர சங்கா ளெண்பது இண்ணம், (௬௬௮) 

இன்னதை யேலா ரொருவ ரெகங்கணுங் 

கண்டிலங் கண்டிலஞ் ௪த்தியஞ் சத்தியம், (௬௬௯) 

இன்னசை யேலாச் சமயமோன் தில்லை 

௪௫ சொல்லினு மியையா ரென்ப, (௬௭௦) 

சகழுயிர் பரமெனு மூன்றுஞ் சத்தெனல் . 

.ஏலாக் குருக்க ளெங்கணு மில்லை. (௬௭௧) 

சகமென லொன்றை மாத் இரஞ் சத்தாச்



அனுக்கிரசுவிலக்கணம். ௨0௩ 

சோதனை முகத்தால் விளக்கறி யாதார் 
எங்கனம் பரமுயிர் சத்தெனகச் தெரிப்பர், (௬௭௨) 

அகம்புற மெங்குஞ் சின்மாத் இரமாத் 

தெரிக்க வல்லா ரல்லார் மயமே 

யெங்கணு மாதலி னிஃகனுக் இரகம். (௬௪௩) 

தேக போகங் காத்துத் தானம் 

பூசை யாதிய புண்ணிய கருமம் 

இயற்றுதன் முறையெனுக் கருத்தின ரெவரும் 

ஆதலி னிதனை யனுக்ரக மென்ப. (௬௪௪) 

எம்மதத் தவரு மியையா ரெவையுங் 

கற்பனை யெனற்குக் கண்டோ மதனால் 

அவர்போ தனையே யனுக்ரக மென்ப, (௬௪) 

குருடர் கண்ட யானை யொக்கும் 

பரநிலை காணாக் குருக்கள் குறிகள் 

இன்ன போதனை யனுக்ரக மாமே. (௬௪௬) 

அனர்த்தஞ் சுயம்பாக் சாண்பா ரெதீரில் 

எட்டா விடத்திற் பாஞ்சுயம் பென்னில் 
ஏற்ப தன்றிங் கேலா ரிலையால் 

இவர்மொழி தானே யனுக்ரக மென்ப. (௬௪௪) 

சோதனை மூகத்தாற் காணினு ௫லகை 

மித்தை யென்ன மீண்டுஞ் சத்தாக் 

கொள்வ தெவன்கொ லென்றுண ராது



௨௦0௪ வேதாந்தவிலக்கணம். 

பேதைய ரன்ஜிக் குருக்க ஸிலையால் 

இவர்மொழி தானே யனுக்ரக மென்ப. (௬௭௮) 

எம்மதத் தன்பர் சரிதக் கேள்வி 

- என்செயுஞ் செனன மனைத்இனுக் தன்னைத் 
செளியாக் கடையெனசத் தேர்ந்த குருக்கள் 

ஒருவரு மிலையா லிவர்மொழி கோடல் 
அ௮னுக்ரசு மன்றோ வயல்வே விலையே 

உளதேற் கொள்வா ரில்லை யென்ப. (௬௪௯) 

உள்ள தெ.துவென் எரய்வா ரில்லை 

யுளசேற் ௪சுத்தை யாய்க்தா ர௬ுளரோ 

உள?சே லில்லை யல்ல வெனாது 

உண்டெனக் கோடற் இயைவ தென்னை 

இவர்மொழி தன்னை யனுக்ரக மென்றாம்: (௬௮௦) 

எப்பொரு ளெங்கனர் தோற்றலைக் கண்டு 
அப்பொருண் மெய்ப்பொரு ளாகக் கொண்டு 

தத்தமக் காவன மூடித்.எக் களிக்கும் 

வேக போதனை யனுக்ரக மென்ப. (௬௮௧) 

மெய்ப்பொருள் விளக்கக் தக்க நால் பலவும் 

யுத்தி முரணக் கற்றுப்போ திக்கும் 
விவேகமு மற்றே பென்மனார் புலவர். (௬௮௨) 

உயிருணர் பன்னு சாவி யெனக்கொண் 

டுணர்த்த வல்லது மனுக்ரக மென்ப, (௬௮௩)



அனுக்கரகவிலக்கணம், உ௦டு 

ஒவ்வொரு மதமுங் சண்ட மகண்ட 
மளவுயிர் பரமென் றெண்ணித் திடமா 
யுணர்த்தல் பந்த வனுக்ரக மென்ப. (௬௮௪) 

கண்ட மகண்டங் கழன்ற சோதி 

யென்று கூறி யுடலினுட் கு. பிவைக் 
தீங்கே போலிச் சோதி காட்டி 
மயக்கு போதமு மணனுக் ரக மென்ப. (௬௮) 

ஞான போதை கேட்டு மதியா 

அணர்வை மயக்கும் போதைமேற் கொண்டு 

கற்ற தெல்லாங் கூறி யடிமை 

கொள்ளுங் கூற்று மற்ற தாகும், (௬௮௬) 

எங்குச் தானா யிலகு ஞானக் 

சன்னியை மணர்அ சுஇக்கறி யாது 

மலபாண்ட. தேக மருகிச் சுகிக்கத் 

துங்க நால் கற்று மயக்கலு மற்றே. (௬௮௭) 

நானெனல் காண வகையி யாது 
நானல் லவற்றை கானெனச் காட்டி. 
ஊனை வளர்க்க வுணர்ததும் போதம் 

௮ன்னதே யென்றற் கைய மென்னை.' (௬௮௮) 

லேடங் காட்டி. புண்மைஞா னிசன்போல் 
௮பிஈயித் தெங்கும் பூசை கொண்டு 
கள்ள போத முணர்த்தலு மற்றே, (a exe)



௨0௬ வேதார்தவிலக்கணம். 

பாதக் குறடு சாடி மொட்டை 
காவி தண்டு சடைமுதற் கோலத் 
தாசை யன்ி யனுத்துனை யேனும் 

ஞானம் கனவினு மில்லா ஞானிகள் 

கும்பிடு வேண்டிக் குருத்தனஞ் செய்யுங் 
கள்ள ஞானமு மற்றென மொழிப, (௬௯௦) 
விளக்கச் தக்கோர் மொழிரசஞ் சற்றும் 
உணர்தற் கில்லாக் இறமைகாட் டாது 
பெச்சுக் கற்றோ ரெனத்தன் ொத்ுதார்க் 
கோதிக் குருத்தனஞ் செய்வது மற்றே. (௬௯௧) 
உண்மை விளக்குவோர் குருத் தனம் விழையார் 
அன்மை விளக்குவோர் விழைவ சாதலின் 
எதுவோ பந்த வனுக்.ரகங் காண்மின் 
சொற்றது கொண்டிங் இற்றது போல்வன 
தேர்தற் பாற்றது கெள்ளியோர் கடமை, (௬௯௨) 

பந்த விசாரப் பஞ்சூர்த் தயமும் 
மொழிக்தன மினியாம் விடுதி விசாரக் 
கிர்த்திய மைச்தி னிலக்கண முரைக்தும் 
பந்த மகலப் பாற்றற் கென்ப, (௬௯௩) 

அணுக்கிரகவிலக்கண முற்றிற்று. 
ஆகப்பாயிரம் ௨உட்படச் சூத்திரம் - ௭௧௩, 

பனா eS



இதபத்திரண்டாவது 

- வீடுதிவிசாரத் திலக்கணமைந்தனுள் 

உற்பத்தியிலக்கணம். 

அை300020௮ 

் விடுதி விசாசப் பஞ்சிர்ச் தியத்துள் 

உற்பத்இ யிலக்கணா (por SB மீங்கே, (௬௯௪) 

் தானா யன்றாய்த் தன்னை யன்றி 
* யிடம்பிறி தின்றி யென்று மொருபடித் 

தெங்கணும் விளங்குஞ் செதம்பாப் பொருளை 
.. மறந்த மறப்பான் மறைத்தஃ அுளதேற் 

காணா தென்னை யனுமா னத்தால் 

உளதாக் கொண்டு குமிபல கருதி 

வழுத்தலும் போகங் கழறற் கன்றால் 

தேகமே யான்மா போகமே முத்தி 

யென்பது கொண்டே யிழக்தன ரதனை 

யிழப்பு நீங்க வுளைத்துமுற் பத்தி, (௬௯) 

மதத்தர் கூறும் பதவி யனைத்தும் 

உணர்வுக் கயல்சுக மென்பது திண்ணம்; (௬௯௪) 

தால மன்றித் தேச Cure . 

மில்லை யாதலி னான்ம மாத்தி 

யதுவே யென்று னால்திக Gare, (௬௯௭)



௨௦௮ வேதாக்தவிலக்கணம், 

சூக்கும woo DS Cae Cura, 

மில்லை யாதலி னான்ம மாத்தி 

யதுவே யென்று ரேனைய ரென்ப. (௬௯௮) 

௮வித்தியா தேக மாகு மறிர்திலர் 

௮ஃதுள் எளவும் போலி முத்தி 

யெலாமெனஜ் சியாமே யுத்தர வாதி, (௬௯௯) 

அவிதீயொ தேக மென்ற தெதனைச் 
தன்னை மறந்த ஸ்புரிப்பினை யென்ப, (௪௦௦) 

(அதுதான்) ஒன்றையொன்றா வுணர்தலெவ் வறிவோ 

அதுவே தத்துவக் கூட்ட மாகும் 

அன்னிய மென்பா ரதனைக் காளுர். (௪௦௧) 
எழுவகைச் தோற்ற வுயிரெலாம் ஸ்புரிப்பே 

தானே தானா ஞானவிண் ணதனில்- (௪௦௨) 

தன ஸ்புரிப்பை மெய்யாக் காணில் 

இரிய மனைத்து மின் இி ்புசிப்பும் 
அகண்டசின் மாத்திர மா௫ி யழியும். (cron) 

(இதனால்) பிம்பப் பிரதி பிம்ப மென்றார் 

யாமு மதியச் சோதனைக். இயையும். (௪௦௯) 

... இதனை யறியா ரென்னசா இத்தென்; (௭௦) 

ஸ்புரிப்பெனும். ஸ்மாணை தனை மற் தயலாய் 

அர்த்தம்விட் டனர்த்த மயமாய்த் திகைதப் 

்” பினமா ஓுமிபோன் மருண்டுபல் பிறவிக்



உற்பத்தியிலக்கணம்; ௨0௯ ௨ 

கடலி னிற்கையிற் கரைதெரி யாத்தன் 
தெய்வ கதியாய் ஞான மாக்கலத் 

தேறியங் கணுகக் கண்டமு திரக்கக் 

காட்டத் தொடங்குங் கதிமுறை நிற்றல் 

விடுதி சிருட்டி. யென்பது காண்மின். (௭௦% 

ம் 

இன்பமுர் அன்பமும் வந்து வக்து 

போய தெத்தனை யப்போ தப்போ 

துண்மையா வெனதா வுவந் தவச் சுயாக்து 

வாடியு மவைபோல் வர துபோ காது 

நிலையா நிற்றற் கேதென் யானும் 
அவத்தைபோன் மாரு இருத்தற் கேதென் 

பிறவி மாவினும் யான்மா ரூதென் 

மாறுவை யென்னி லிவையா னலவே 

விந்த வையச் தவிர்த்தியென் AD ot Bon oe (௭௦௪) 

உனது சுயம்பு வடிவோ aaa 

யேனைய வென்னிற் சோதனை தன்னில் 
அல்ல வல்ல வென்ற்கல் வானேன். (௪௦௮) 

அவ்வவ் வவசரச் ததவ வாக 

utah றத்கிங் கேதென் னென்னில் 
உன்னை யன்.ஜி யவையிலா மையினால், (௭௦௯). 

யானே தத்துவக் கூட்ட மென்னில் 
அல்ல வல்ல வென்றகல் வானேன். (௪௧௦) 

௧௪



௨௧௦ லேதாந்தவிலக்கணம், 

உறக்கச் தொன்று மல்லா இருக்க 

உலகாச் தோற்றி விழிக்கி லிலாசென். 

உலகாத் தோற்றலு மலவாசக் தோற்றலும் 

அதிலை யன்ி யில்லை யல்ல, 

(எக) 

(௭௧௨); 

(955096) அ.திவே நீயென் தறைக்தன முன்னர்ச் 

சுருதி யுத்தி யொத்தாற் போல 

அனுபவத் தெங்க னென்பை யாயின் 

உலகெனத் கருத்தஞ் சுயம்பாத் தெரிக்இல் 

அதிலே தானே யனுபவக் காட்டுதும், 

தோற்று மிதுவே யுலகா மென்ன: 

உலகெனுஞ் சொல்லுக் கருத்த மெங்கே 
அவ்வவற் நற்கதியை பெயர்க என்றி, 

இல்லை யென்னிற் ஜோற்றம தாகும், 

பொருளிடங் கால மயமே யூலகுக் 
கருத்த மென்னி லவ்வவற் ஐற்சயை 
பெயர்க ளிருக்க வெங்கன மேத்தற் 
பால தாகு முண்மை யன்றே. 

அவ்வவற் றற்தியை பெயரு மிதபோ 
லாகு மவற்றி னுபாதா னத்தை 

யுன்னுவ் காலை யெதுவுண் மையதாம். 

காரிய மென்னாப் பொருளிடம் : காலம் 
இருக்கக் கண்டில மின்ன வாறே ் 

(௭௧௩) 

(௪௧௪) 

(எக௫) 
(௭௧௯) 

। (௪௧௭) 

(oreo)



உற்பத்தியிலக்சணம், ௨௧௪ 

தித்தங் காரணக் தாழும் காரியம் 
ஆகு மெட்டா வளவு மாற் 

சுயம்பெனக் கோடற் கெங்கன மியையும் 

இனயையாமை பற்றி மித்தையென் ருலென். (௪௧௯) 

தினுவாதி யாரீன் நின்ப துன்பக் 
தருமோ வுலக மித்தை யாயின். (௪௨௦) 

sang wo sir னென்னு மஜிவும் 

ஒன்றன் ௮டலு மூலகப் பொருளே 

யாதலி னிதைகா னென்பதை மறந்து 

சொல்லி னுலகை மித்தையென் திசையோம்,(௭௨௧) 

,அங்கனம் பார்க்கி லெ.துசத் தியமாம், (௪௨௨) 

எங்கனம் பார்க்கில் யாவுஞ் சத்தியம், (௭௨௩) 

. இங்கனம் பகுக்கா விடத்தி லென்னிற் 

சத்து ௪டமென் றேற்ப தென்னை. (௭௨௪) 

மூட மன்றோ ஒன்றா நோக்கல் 

_ விவேக மன்றோ பகுத்து சோக்கல் 

இதனை யேலா மூடரு மிலையே. , (௪௨௫) 

உலகு சத்திய மூட கோக்கில் 
- உலக.மித்தை விவேக கோக்கில் 
என்றிரு பேதமு கோக்கை யன்றி 
யின்றெனப் பெற்ர மெனது வினையோ 

. இவ்விரு நோக்கமு மென்னிற் கூறுதும், (௭௨௬)



€ ௨௧௨, . வேதாச்தவிலக்கணம், 

௮; திவை யன்றி யிவ்வீரு நோக்கமும் 

இன்றெனப் பெற்றாஞ் சோதனை யானே, (௪௨௭௪ 

வினைமுத் லறிவே லிருசோக் சென்னும் 
வினையிரண் டாமோ விருமுதல் வேண்டும் 
வேண்டுவ தின்றேல் வினையும் பயனும் 

மிசியிம் பித்திங் கவல மாக்கும். (௪௨௮) 

சாதனம் கன்னி லொருவினை சாலும் 

சாத்தியர் சன்னி லிருவினை கர்த்தா 

வாஇயு மல்லாக் கர்த்தா வாகும். (௭௨௯) 

பொருளல் லவற்றைப் பொருளா கோக்கலும் 

பொருளைப் பொருளா கோக்கலு மதிலே, (௪௩௦) 

(அதனால்) புறமுக நோக்கி லதியாமை யெனவும் 

அசகமுக நோக்கி லிவா மெனவும் 
இருபால தாச யியைவ்தோ ரறிவே. (௭௩௧) 

- புறமுக நோக்கிற் ௪சமா யலைவும் 
௮கமுக கோக்கிற் பாழா யறுதியும் 
இருப்ப தென்னை யோரஜி வுக்சே. (௭௩௨) 

௮ங்கன மாயதூஉ மிங்ஙகன மாயதூஉம் 

ஓரறி வன்னி யில்லை யெங்கணும் 

௮வ ரவ ருழைப்பிற் காணுமீ அண்மை; (௭௩௩) 

ஒன்றே யொழிம் விரண்டிலை யென்ன 

: ஒதிய மறையின் கருத்து மீதே (ome)



'உற்பத்இயிலக்கணம், ௨௧௩. 

சுருதியுத்தியொத்த தாதலின் 
அ௮திவே பக்த முத்தி யென்றும் 

மறுத்தற் கடெமின் தியைதற் குத்தி 

யின் றே லென்ப முற்றுணர்ர் தோரே, (எ-டு) 

பந்த முத்தியாலது மறிவே 
மாதினு மாறா திருப்பது மதிவே 
எல்லாம் தானா யிருப்பது மலிவே 

லிலட்சண மாக விருப்பது மதிவே. (௪௩ ௯) 

(எங்கனம்) சானேன லெல்லாஞ் சுசிக்கு மூணர்வே 
யுடலன் மூதலி னொன்றே யென்பம் 

பிறவி மாதினு மாரு மையினால் 

தஇணைபா லிடமா யிருப்பினு மன்றே, (௪௩௪) 

தன்னை யன் றிக் திணைபா லிடங்கள் 
இல்லை தானு மல்ல வென்றே 
விளங்கலி னங்கனல் கண்டோ ரத 
யிலக்கெ மென்ன வதற்கியை யிலக்கணம் 
உரைத்தன ஏனுபவத் த௫பதத் தானே, (௪௩௮) 

அசியத மென்ற தென்னை யென்ன ' 
அறைது மதனைச் சாயாது கேட்டி, (௭௩௯) 

தத்துவ மசியெனக் சாமலே தத்தின் 

௮க்தச் தொலிரும் வாக்கிய மாதம். (௭௪௦) 

விரிக்கிற் பெருகு மாதலிற் சுருக்கிக் 

கூறுதலும் விளக்கக் கொள்ள வஜிக்து, (௭௪௧)



௨௧௪ லேதாந்தவிலக்கணம். 

தத்தெனல் பரமார் அவமெனல் வேன் 

அ௮சியென லேக மென்ப தருத்தம், (௪௪௨) 

ஞானமல் லாவுயி ருளதேன் ஞான 

மல்லாப் பரமுண் டெனற்கு முரணென். (௪௪௩) 

இலையே லிலையா மிதிலென் விரோதம். (௪௪௪) 

சமட்டி, வியட்டி. யுபாதி ௪டமே 

யாதலி னிவன் நற்பமகத் தெங்கே. (எ௫௪டு) 

இன்றா தலினா ல.மிவென லொன்றே 

என்று விளக்க லபபத மென்ப: (௭௪௬) 

அதிவொன் றேயெனத் சேரர் சனன் வாச்சியத் 

தென்பயன் லட்சிய மிலாவிடத் தென்ன. (௪௫௪௪) 

யதி வன்றி யுலசெங் கேயென 

சாணேன் போய தெங்க னோவென 

மூன்னுள தெங்கே யிப்போ தென்ன 

கோக்கப் பிறழ்வாற் 'றோற்திலை யென்ன 

நோக்கும் வினைக்கு மூதலா சென்ன 

சுண்டு சொல்லுது மென்றொரு முகூர்த்தம் 

கண்ணுங் கருத்துவ் கலங்கா நிற்கச் 

சற்சோதி யொன்று கண்டன னென்ன: (௪௪௮) 

இதுவே மெய்யுணர் விதுவே கானெஎஞ் 

சொல்துக் கருத்தம் விடாதுபற் றென்ன



இிதியிலச்கணம், உக௧௫ 

அன மாக வானந்த Curae 
இரண்டற் ஜொன்றா யிருக் கன னப்பால், (௭௬௯) 

_ விடூதிவிசாரவுற்பத்தியிலக்கண முற்றிற்று, 
ஆகப் பாயிரம் உட்படச் சூத்திரம்-௪௪௯. 

ம் 

இருபத் துழன்றவது 
திதியிலக் கணம் 

eb COD Qf Oa 

அங்கன கெகொ ஸிருக்து விழித்து 
இன்னசிற் சோதியே குருவென் அுணர்க்து 

மிருபா திசமா யிறைஞ்சா இறைஞ்சி 
நில்லாது கின்று சொல்லாது சொல்லிக் 

குறியாது குதிக்கத் கன்னனு LISD BS 

Sor கேட்ட வாசான் மஒழ்ந்து ் 

நிலைக்கவிவ் வனுபவ நிகழ்த்துதல் திதியே. (ar Go} 

சிற்சோதி wer 2s Billi. காணேன் 

சிற்சோதி யாகத் இகழ்தலின் மீண்டும் 
ஒன்றே யன்றி யிரண்டிலை யென்றான். (எடுக) 

எங்கன மென்னத் _இரிபுடி. தன்னில் 
ஜேயமே யெங்குக் தோற்ற லன்ஹி 

யேனைய விரண்டு தோற்றா தென் னென 
ஜேய மசகனுக் குபாசான முன்ன 
அப்பி லுப்புபோத் சித்சோதி யாக



2 Bor வேதாச்தவிலக்கணம், 

ஏனைய விரண்டு மங்கன மாகி 

யேசு மாகக் சண்டன னெங்கணும் 

பல்காஓு மென்னப் பகரக் கேட்டுச் 

சிந்தை மூழ்ந்து தெஸிக்க லாயினன். (எட) 

சிந்தையி லெழும்கற் பிதங்க எனை த்தையும் 

அங்கங் கேநின் றகலாது விளக்கல் 

கதிர்மதி விளக்கன் றவிர்சிம் சோதி 

யெங்கணு மென்று மொருபடித் தாதலின் 

அவே ஈமதுரு வேனைய வகலும் ் 

கற்பித நாட்டம் வீடுவசை விட்ட 

விலக்கணை யென்னு மறையக்த மாத, (ல௫௩) 

சிற்சோதி மயமே யெங்கு மாதலின் 
அதனை விடாத காட்ட மதனை * 

விடாத விலக்கணை யெனுமறை யந்தம், (a@=s) 

். இங்கன மென்றும் பழகப் பழகக் 
கற்பிச மளைத்துஞ் இன்மாத் திரமாக் 
கரைந்தய லின்றித் தான்மாத் தரமா 

, பில, யதுவு ஈழுவி ஈனவிற் 
சுமுத்தியா வதுவே விட்டு விடாத 
விலக்கணை யென்னு மறையி னந்தம் 

இதன்வழி சித்தன் முத்தி யென்ப... (எடு) 
(ஆதலின்) சற்சோதி நாட்டஞ் சசையாது நிற்ஜி 

தடைச ஞூளதேற் தவீர்க்குஅஞ் செப்பில்



இதியிலக்கணம்- 

என்ன வவனுர் தடைக ணீங்இக் 

கற்பிக மசன்ற சோதி யானான். 

திற்சோதி தன்னை வளர்த்த திதியெனச் 
செப்புவர் முற்று மூணர்க்திச னோரே, 

எங்கெங் கெவ்வா றெழுந்த தெதுவோ 
அங்கள் கவ்வா றதுவா மதனால் 
அன்னதை யாங்காக் கறுிக்துசிற் சோதி 
யாகச்சலே கடமை யென் லிருந் தனனே, 

இற்சோதி யன்றிச் இனைத்துணை யேனும் 
இன்றெனக் கண்டா னிவனுழைப் பதனால் 

இதனைத் இிதியெனச் செப்பத் தகு2ம. 

அதிவோ டறிபடு பொருளிரண் டாகி 

யியையா விடமிலை யெவ்வகைப் படி.ஸும் 

தத்தமக் குரிய விசாரத் தானே, 

தஇணைபா லிடமெனத் தோற்ற oor Dd 

யெங்கே சண்டிலன் சிற்சோதி தன்னில் 

என்னு மனுபவச் திதியெனப் படுமே, 

சண்ணுரு வாயி னஜிவுல காகும் 

ஆகா சென்னி லொன்றா கா, 

இரண்டெனி லெங்கே சோதனை (முடிவில் 
ஒன் றெனி லிரண்டா யிருப்ப தென்னை 
ஞானவஞ் ஞானத் தன் ஜியிர் நிலைகள் 

இல்லை யிரண்டுங் கற்பித் மாகும், 

p Er 

(௪௦௪) 

(எடு௪) 

(எடு) 

(எடு௯) 

(௭௬௦) 

(எ ௬௧) 

(௭௬௨) 

(௭௬௩)



5.௧௮ வேதாச்சவிலக்கணம், 

அபரம் பரந்திர Qua shh விதமா 
கிகீமு ஞான மென்மஞார் புலவர். (௪௬௪) 

௮பர ஞான நிச்சய ஞானம். (௭௬௫) 

ப.ரஞான நேரே சண்ட. ஞானம். (௪௬௬) 

இரளஞான மிவ்விரு ஞான மாயும் 
அல்ல தாயு மிலகு ஞானம் 
இதுவாப் பயிற திதியென மொழிப. (௭௬௪) 

உருவன் றருவன் wget ser Moser 
. றிறிவன் றறியா பையுமன் ருன்மா 
வன் நனான் மாவு மன்திவ் வுலகம் 
எங்கன மென்னிற் றெரிக்குது மீங்கே, (௪௬௮) 

உருவ மாயி னுபாதான வடுக்கில் 
இன்ன தஇிசையென் திலாதற் கேதென், (௪௬௯) 

அருவ மாயின் தேக போக 
மதற்கியை யிச்சா ஞானக் கிரியை 
யிழக்கா தென்னை யென் மனார் புலவர். (௪௭௦) 

சேயின்) உளதோ விலதோ வுளதெனி ஸனிசவுரு 
விலகாப் போவதெ னெங்கணு மென்ப. (௭௭௧) - 

இலதெனி௰ கன்ம பத்தி ஞானமும் 
அ.தற்தியை சாதன முபல்வும் பலனும் 
இலவா மில2வ,, ஓயிர்களென் செய்யும், (௪ஏ௨) 

இங்கன மாகத் தோற்ற லெல்லாம் 

அதிவன் திலவா லிவே யுலகெனின் 
விகார மன்றா லறிவு மல்ல, (௭௪௩)



இதியிலக்கணம். ௨௪௯ 

௮தியாமை யென்னி னதிவன்றி யெங்கே 

அறியா மையுமன் ஜோர்முக லன்றால் 

இதனை மறுதக்தற் டெமிலை யென்ப, (௭௪௪) 

ஆன்மா ஏலசெனி லயலாத் தோற்றலென் 

தோற்று மதனா லான்மாவு மன்று, (எஎட) 

அனான்மா வுலகெனி னான்மா வன்ஜி 

மூ.தலன் முகலி னனான்மாவு மன்று, (௭௭௭௯) 

இத்தனை பெல்லாந் திரஞான மன்றி 

யில்லை யல்ல 9வன்றஅ வாகப் 

- பயிற திதியெனப் பகரப் படுமே, ௪௪௪) 

உயிரும் பாரு மிங்கன மாய 
நிலைய தாமெனக் கூறிச் சான் ஜோர் 

இரஞா னமதா மின்றன ராதலின் 
அ௮.துவாய்ப் பயிற றிதியெனப் படுமே. ௭௭௮) 

கானெனப் படுவது இரஞா னமதால் 

தானே யறிவா னந்த மென்றனர் 

கானே தானாய் கிற்ற திதியே. ௯) 

தானெனன் ஞான மஞ்ஞான மன்று 

தன்னை யன்றிபு மின்றா மதனால் 

கானே தானாய்ப் பயிற திதியே. , (௭௮௦) 

தானென லில்லாப் பொருளிடங் காலம் 

இல்லை தன்னி லிலாதவை யில்லை 

என்றவ் விழியாற் பயிற திதியே. (௭௮௧)



2.20 வேதார்தவிலக்சணம், 

தானே தானா யிலகு நிலைக்கு 

மேலுள தோர்நிலை யென்னற் குத்தி 

_ சற்று மின்றில் குளதேற் சோதனை 

ஞாயம் பொருத்த முகத்சா லேற்குசும் 

காட்வொ ரெங்கணுவ் கண்டில மதனால் 

தானே தானாய்ப் பயிற திதியே. (௪௮௨) 

கானன் ஸியமாய்ப் பயிற லொன்று 

தானே தானாய்ப் பயிற லொன்று, (௭௮௩) 

(இவற்றுள்) சனன மரண சுகாசக மென்றும் 

அகலா தயலா நிற்றல் காறும், (௭௮௪) 

அயலென லின்ஜிச் இன்மாத் திரமா 

நிற்றல் விடுதி முத்தி யென்ப, (ory) 

இதனை யறிந்து தானே தானாப் 

பயிற திதியெனப் பகர்ர் சன மினியாம் 
சங்கார மதனைச் சாற்றக் கேளுஇி, (௪௮௬) 

இதியிலச் சணந்தளைத் தேர வறியார் 

சங்கார மெங்கனன் சரதித் தகல்வர் 
(௮.தனால்) முயற லகலா திருத்தல் கடமை, (௪௮௪) 

திதியிலக்கண முற்றிற்று, 
ஆகப்பாமிரம் உட்படச் சூத்திரம் ௮0ஏ, 

சவரக்,



as 

இருபத்து நான்காவது 
சங்கார விலக்கணம். 

tae ee 

சங்கார மெனலிம் கறிவினுக் கயலாக் 

காண்பன வனைத்து நீறா யழிய 
ஞானாக் இனியே மயமா யெங்கணு 

மிலகப் பயிற்ல் சங்கார மென்ப. (௭௮௮0 

வனத்தினும் வரையினு மணுத்துணை யாவெழு , 

கனற்பொறி யொன்றே யனைத்து மெரித்தழன் 

மெழுகாக் கரைக லென்ன விருத்தி 
ஞான மசண்டச் தணுத்துணை யாவெழுச் 

தண்ட கோடி நிரைநிரை யனைத்து 

மெரித்து நீறாக் குதல்சங் காரம், (எ௮க்ஷ 

பஞ்சுபொதி டெங்கிற் படர்தீப் பொதியொன் 
DAG லென்ன வுன்னல்சற் சோதி 

மின்மினிக் துணையா வெழுக்தய லனைத்தையுற் 

இனைத்துணை மிச்சமு மின் தி யெரித்தல் 
சங்கார மென்னச் சாற்றப் படுமே. (௪௯௦) 

GpCerB கண்டு மயலெனக் கருதி 
யானந்த மாதி யனுபஓ மனைத்தும் 
௮ங்கனங் கோடலித் பதிபசு பாசக் 

பந்தமு,த் தியினு மனதி யெனற்பாற் 
ஐதுஞான மாயின் போலி யெனப்படும், (௭௯௧)



௨௨௨ வேதாச். தவிலக்சணம், 

இனைக்தணை யே“ஞ் சற்சோதி காணில் 

அரன்வழி நிற்ற லுண்மை ஞானம். (௭௬௨) 

அதனை வேறெனல் கற்பிக ஞானம். (௭௯௬௩) 

அதுதா னாகி லதுவே சொல்லும் 

என்ற சான் ரூ ரனுபவம் தன்னினும் 

மிக்கார் போலுங் கற்பித ஞானிகள் 

மடமை மடமை மடமை மடமை (௪௯௪) 

இணைபா லிடங்கள் சித மில்லாச் 

சிற்சோதி தன்னைப் பகுப்ப தென்னை 

கல்விச் செருக்கோ க௪டறத் தெளியாக் 

குருக்கள் தப்போ குழி வழிதல், (௭௯) 

அவத்தை யாவுங் காண்பஇவ் வஹிவே 
அயலெனி லாங்காங் குள்ள சுகாசுகம் 

அனுபவித் தீத னம்மை யன்றி 
யின்றா மாதலி னறிவென லொன்றே 
யிதனை யுபாதித் தாயமாக் காண்பம் 
எந்த வவத்தையு மூரித்தன் ரூகலின் 
எநத வுபாதியு முரித்தெனப் படுமோ, (௭௯௬) 

உபாதி கழற்றி னுண்மைசிற் சோத 
வடிவை யன்ஜியின்ரா மதனால் 

ஒன்றே யதிவெனு மறையி னத்தம். ... (௪௯௭) 

அந்தந்த வுபாஇ யாயினு மாங்காங் 
சுசன்றுரைப் பானே னவ்வவ் வனுபவம் : 
ஒன்றே யதிவெனன் மறுத்தன் மடமை, (௪௬௮)



சங்காரவீலக்சணம், ௨௨௩ 

உடல்பல வாயிஞும் பூத மொன்றே | யெனக் 
(அதுபோல்) உயிர்பல வாயினு முணர்வொன் றே 
கோடற் கெதிர்மறை காணார் கூறுவர். (௭௯௯) 

Alor FO GUA FH மதிவினைக் கல்லா 
தெனைத்துணை யுயர்ந்து மென்பயன் மூடம் 
தானா மதிவினைச் சோதித் அணர்க்தார்க் 

சொன்றாய் விளங்குக லன் தி யிலையாழ் 
சொப்பிரகா சத்தனி யென் தனர் கண்டொர்.(௮00) 

அதிவ தொன்றுண் டதிவிப்ப தொன்றுண் 

-டென்றமி விரண்டா யிசைப்பதென் ங்கும் 
தன்னாற் றன்னை யதிவதும் விளக்கலும் 
விளக்கலு் தானே யின்பமுஈ சானே 
யிரண்டற வியாபித் திருத்தலுந் தானே 

- அதலின் வியாபக விளக்கமொன் ஹேயெனக் 

கண்டனர் விண்டனர் விண்டனர் கண்டனர். (௮௦௧) 

கற்பனை கடந்து மிரண்டெனிற் பந்தம். (௮04) 

இந்நிலை ஞானம் போலி ஞானம் 
(அன்தேல) மோன மென்பது ஞான வரம்பு 
எனற்கு மாரு விருப்ப தென்னை. (௮0௩) 

தானே தானா யிருத்தல் ஞானம் 
எனற்கு மாறா விருப்பி தன்றோ 
அறிவா ஜனொன்றிங் கனுபவ மொன்றெனிற் 
Hess திசையினுஞ் சிறந்த தென்னை. (0௪)



a வேதார்தவிலக் கணம், 

இத்தஞ் செகமெனல் பச்ச இசையே 
சிக்தஞ் வமெனல் மாத்தி திசையே 

யென்றன ராயினுஞ் சித்த மெதன்பாறி 

திரண்டிற்கு மிடமா யிருத்தலி னிதனை 

யறியார் ஞானி யென்பதி னென்னை 

சித்தமே செசபர மாதலி னன் ரோ 

இரண்டிற்கு மிடமா யிருக்கு மென்ப. (௮௦௫) 

இத்த மன்றிச் செகமதற் குண்மை 

தெரிக்க வல்லார் சவமதற் குண்மை 

தெரிப்பவ ரவரைக் குண்டில மெங்கும், (௦௯) 

இத்தத்து வுண்மை நிலையறி வன்ஜறித் 

தெரிக்க வறியார் அவிசவா இப்பேன், (௮0௪) 

அறிவை யன்ஜிச் சித்த முளகேல் 
சத்த மன்றிச் செகபர முயிருள. (௮0௮) 

இங்கன மிலையே லங்கன மிலையாம், (௮௦௯) 

(ஆகலின்) அறிவை யன்றி யனைத்துமிலை பென்றாம் 
மேல்£ ழொப்பெனல் தோற்ற மன்றி 
யுளதாத் தெரிப்பா ரின்மை யானும் 
யறிவு மியைதற் சன்மை யானும், (அகடு 

அ.திவென லொன்றே சத்தியம் பிறவோ 
சோதனைக் கயையி னேற்ப மென்ப, (௮௧௧) 

அதிவினை மூட்டி லனைத்து மெரியும் 
அசங் கார மென்மனார் புலவர், $௮௧௨ A ஞூாபு A



௪ங்காசவிலக்கணம், ௨௨௫ 

ஞானாக் கனியின் மிக்கதோர் கனலும் 

இன்றே யவித்தையு மெரிப்பதி னானே. (௮௧௩) 
உபாதி பேதக் துணர்விரண் டென்னல் 

uss திசைக்கண் விசாரமின் றதனால் 

வீடுதிக் கண்ணும் விளம்பல் பிழையே, (௮௧௪) 

எவ்வெவ் வுபாதியு மூணர்வன் ஐ.தனுல் 

ஒன்றே யுணர்வெனு மறையி னக்தம். (அகடு) 
உபாதி யுணர்வா நோக்கல் சமட்டி. 

வியட்டி, யானிரு வகைத்சென லேந்குறும் 
பந்தச் தன்றி விடுதிக் கண்ணுமோ 

ஈசென்ன ஞான மூடரு மேலா 
வகைய தென்னழ் சைய மென்னை, (௮௪௯) 
(ஓர திவை)ச் சிற்றி வெனலும் பேசி வெனறும் 
eur Bur ven al யுணர்வா லன்றே 
ஒன்றெனக் கொள்ளா வுறுதியென் மடமை, 0 

உபாதி தோறு நின்ற வுணர்வைச் 
குக்கலக் கணையா ன்ன வுன்ன 

வுபாதியெ லாங்கழன் அுதிச்கு ஞான 

Baas ஜனொன்றே சுசாதி யாதி 

விகற்ப மின்றி யிலகித் தானு 

யிகனைக் காணின் மூவிடர் தணைபால் 

இருக்க திசையும் காணா கேகலிளை 

சங்கார மென்னச் சாத்றப் படம, (௮௧௮) 
கடு



 



 



22H Ca RTH GANGES Ob 

உணர்வுக் காதலின் மாரு வமைதி , 
யுரையா தென்னை மோக்துணா லன் மி 
யிதுலோ ஞான மூடரு மேலார் 
அணுவ மெரிக்கா தலை ததமென் செய்யும்.(௮௨௯) 

எமுவகைத் தோற்ற வபிரா முணர்வினுள் 
ஒன்றனை முற்றுஞ் சோ தனை செய்யில் 

ஞானாக் இனியா கண்ணு மெங்கும் 

அன்னிய மெல்லா மெரித்துநீ முக்கி 

(அதனால்) எல்லா வுணர்வு மிக்கன மாகும் 

அதலி னொன்றே யஇவெனப் பெத்றாம். (௮௩0) 

பலதுளி யாயினுஞ் சலமென லொன்றே 
(அதுபோல்)பலவுபி ராயினு முணர்வென லொன் தே 
அதனை விளக்கி லனை.தது மெரியும் 
'இதுசங் கார மென்பதி லிழுக்கென். (௮௩௧) 

அ௮மிவ செலதுவோ வதனைக் காணில் 

அயலென லின்றி யனைத்தநீ றாக்கும் 

இதனினு முண்டோ சங்கார மென்ப, (௮௩௨) 

கற்பிதர் தன்னை ஞானமென் பதனாந் . 
சபா முயிரை யுண்மை யென் பீர் 
அன்றே லன்னிய மிருப்ப தென்னை, (௮௩௩) 

௮கமுக கோக்கி னில்லா வலகம் 
ஞான முதிக்கி னெங்கன நிற்கும், (௮௩௪) 

ஞானாக் கனியெனற் கைய மீல்லை 
யனைத்கையு மெரித்தலிற் சங்கா ரம்மே, (௮௩0).



திரோபாவவிலக்கணம். ௨௨௯ 

ஞான மன்றி யுலகுள தென்னில் 

அனக்த முக்தா னன்னிய மென்பம், (௮௩௬) 

இலகெனி லிலகா வமையு மன் 27௫ 
- சோதனை முசத்தா லென்மனார் புலவர். (௮:௩௪) 

அ௮வித்தியா விகார மனைத்து மாதலின் 

வி.ச்தை யுஇிக்கி னெக்ஙன நிற்கும் 

அதலி னிதனைச் சங்கார மென்றாம் 

திமோபாவ மினியாஞ் செப்பக் கேட்டி, (௩௮) 

சங்காரவிலக்கண முற்றிற்று. 
ஆகப்பாயிரம் உட்படச் சூத்நிரம்-௮டு௮., 

  

இருபத்தைந்தாவது 
- இிரோபாவவிலக்கணம், 
Dee 

திரீராபாவ மெனலிங் சொன்றையொன் ரூச்கொளு 

மயலை மூடல் சிற்2சாதி தன்னால் 
என்ப தருத்தம் மறுக்கா ரென்ப, (௮௩௯) 

சிற்சொதி மயமே செமிகலி ளெங்கும் 

விர வடி.வம் விழைக்துங் சண்டிலம் 

தி.2ராபாவ மென்னச் சொல்லப் படுமே, (௪௦) 

எங்கணுச் தானா யிலகுசிற் சோதி 

wer of) யொன்றுங் காணா மையில் 

திரோாபாவ மென்னச் செப்பச் தகுமே, (௮௪௧)
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பிறவன் றுன்னஜற் பாற்றன் முகலின் 

அதுவவ தகுதி யென் மனார் புலவர், (௮௭௮) 

புதமுகத் இச்சா ஞானக் கிரியை 
"பக்த விளைவுக் கேயிட மென்ப, (௮௪௯) 

௮கமுகத் திச்சா ஞானக் கிமியை 

பகுதி விகுதிக் கழிவ யென்ப, (௮௮௦) 

பகுதியும் விகுதியு மறிவை யன் 3” 

யின்றே தானு மொன்று மன்று 

இங்கன முணர்த்த லனுக்கிர கம்மே. (௭௮௧) 

“சொல்லா லன்றிப் பொருளால் விலக்கல் 

இல்லை யிதன்மே லனுக்கிர கம்மே, ' (௮௨) 

அறிவே காரண காரிய மன்றிப் 

பிழிதிலை யுளதே லேற்பங் காட்டில் 
சன்னுல் காலை பொன்றென முடியும் 

கானென லீதே யெனலலுக் கிரகம், (௮௩) 

85.பர் திரிபில் குளதே லிகனுக் ் 

ககற்றுது மிக்கண முறையி னானெ. (௮௮௪) 

பராமுகத் தறதிவே யயனா னென்னல் 

மருள்சுகப் போலி யதிலதீ தமதாம் 
“அகமுகக் saad Gasp Guise 
விழப்பருள் பரைசுக சுகா இ த்/௦தாம் 
கோக்க மெக்ஙகனோே வங்கனம் விளங்கும் 

(இதனால்) ௮விவிசண் டென்னற் சடமிலை யென்ப.()



அனுக்கரகவீலக்கணம், 

AIGae லொன்றே புறமுகச் தபலாய் 
அகமுகத் தொளியா யிருத்தல் சுபாவம். 

இஃததி யாதில் சரண்டெனல் பிழையே 
உழையா ரெனலை யிதுவே காட்டும், 

அயஓஞ் சுயம்பு மாக விளங்கல் 

அதிலை யன்லி யின்றா மகனால் 

ஒன்ே யென்ன லுண்மை ஞானம் 

அன்றெனிம் போலி ஞான மென்ப, 

உற்றுக் காணி லொன்றா விளங்கும் 
அன்றேம் பலவாகத் தோற்று மென்ப. 

உர்சா 

(wy) 

(௮௭) 

(௮௮௯) 
(ஈதெலாம்) கானா யன்மா யிருக்கு மிலக்கயம் 

Yon மையர் திரிபறக் சண்டோர்ச் 

கன்றித் இனைச்தணை யேனு மேலா 

ஏவு மென்னிற் சொல்லள வாமே, 

அனைத்து நிதமுந் கோன் றி மறைதலும் 
அங்கன மாய நிலையை யதிதலும் 
அதிவை யன் ஜியின்ரு மாதலின் 

"ஞானத்தின் மிக்க நிலை கேம் 

இன்றெனக் காட்டிச் சரியை கரியை 
யோக ஞான பெனமுடி. வைத்தார் 
ஞானமே ஈம நிசவடி. வென்னல் 

மேலா மந்திர மிறவனுக் சரகம், 

தெரிவை யன் திப் பரமாணு வேலும் 
தெரிக்கப் படாமையி லனைத்து மமி2வ 

(அகட) 

(௮௯௧)



௨௩௮ வேதரர்தவிலக் கணம், 

(அன்றேல்) பலவா யொன்றுத் கோத்த லென்னை 

விசா முகத்தி லெவையு மென்ப, (2௯௨) 

கானன் ஸியமா விளங்கும்.கரறும் 

அயல்சுக மன்மித் தற்சுகம் லிகாயா 

தே செயினு மென்மஞார் யுலவர். (௮௯௩) 

தனக்சய லின்றிச் செயலனுக் கிரகம், (2௯௪) 

. தானே தானா.விளங்கஓ மதுவே, (௮௯௫) 

ஞானுஞ் ஞான கிலைசா னன்று 

தானென லன்ஜி.யில்லை வையும் 

இங்கன மிலகல் தானெனு நிலையே, (௮௯௬) 

உணர்வின் பேது முலகன் பேதமும் / 

சித்து சடமா முடி தலின் வேறும். : (ஜு 

எங்கன மொன்றா யிசைப்ப சென்னிற் 
பொதிசோ தனையி லுலகு மானத 

சோதனை யதனிற் Cur Due, Fas 
சோதனை யதனி௰் கரணமுஞ் சேவ . ட் 
சாட்டுசோ தளையிற் Cat a மின் மி 

யேகூன் மயமா யிலகழ் நுவி௯ ் 

பாவமுர் தோத்றமுங் காணா தென்னை, (௮௯௮) 

உலக சோதனையி லணுத்திர என் ஜி 
உலகு மணுச்சோ Sear FOND மிரளும் 

UST a sBs ora ad w smyejin



அலுக்கரகவிலச்கணம். ௨௩௯ 

பரமாணு சோதனை தன்னிற் மிரளும் 
ஞாபக:மன்றிப் பரமாணு தானும் 

வியாபக விளக்க மதின்ஞா பகமும் 
இன் தித் தானா :யிலக லென்னை. (௮௯௯) 

செகத்தி ளெக்கனோ வழியாமை யன் வி 
அதியாமை யெங்்க:2னே யஜிவை யன்றி 

அ௮திவுகா னெங்கனோ தன்னை யன்மித் 

தானு மெங்க?னா சுணாதீத மன் றிக் 
குணாதீத மெக்கனோ யியல்பா நிலையில் ' 

இயல்பு மெங்கனோ தானே: தானாய் 

இலகு நிலையி லி.துவு மெங்கனோ 

'மோனா தீதத். திஃது. மெங்கனோ 
சும்மா விருக்குஞ் சோம்ப னிஃ௰ி. 
லிதனினு மேலா நிலையின் Cader 

இதுவே யுண்மை யனுக்கிர கம்மே, (௯௦௦) 

.. சடசிச் துண்மை காணுங் காறும் 
துவித பேத மெங்கன :மறுமே, (௯௦௧) 

அராதார்க் கெங்கனம் போஇக் னொெமென் 
,கதபுண் ணியஞ்சிதி தேனு மின்றேல், . (௯௦௨) 

| Rios யொன்றும் பார்வை 'யொன்றுஞ் 

இததிற் பயனென் னெவ்வகை யுயிர்ல்கும், (௯௦௩) 

சிர்தையும் பொதியு மொற்றுலைக் கண்ணே 

fiw msi gp Sonu மன்றி 
மாறா மாறிற் பராமுகத் தென்ப; . (௯0௪)



270 வேதாச்தவிலக்கணம், 

சிக்தையிற் சசகமோ சகமதிற் சர்தை3பா 

சிந்சையி லென்னி லயலாத் தோற்றலென் 

சகமதி லென்னிற் சுழுத்தி தன்னினும் 

யோக மதனிலும் விசார மூடிவினும் 

எல்கே யிரண்டு மறிவன் ஜி மின்றேல் 
ஒன் தே யென்ன லனுக்கச கம்மே, (௯௦௫) 

ஒன்றில் தோற்று முலக மென்னும் 
பிரதி பிம்ப மென்றார் சான்றோர். 
அதனைக் தெளித்த லலுக்கர கம்மே. (௯௦௯) 

உலகமூ ழுயிரு மறிவா விளக்கல் 
எவற்றினு மேலா மனுக்கர கம்மே, (௯௦௪) 

எடுத்தலு மூடித்தலு மலிவை யன்றி 
யின்றெனக் .காட்ட லனுக்கசரெ கம்மே, - (௯௦௮) 

இங்கனம் காட்டிற் றக்க நிவிர்த்தி 
இடையரு வின்ப மெய்த லன்றி 
யெங்கன மெய்அ மேனைய வற்றால், (௯௦௯) 

இன்ப அன்ப மென்னு மலையால் 

மொத்துண லஜறிவார்க் இயையு மிந்த 
அறுக்கிர சந்தா னென்மஞர் புலவர், (௯௧௦) 
SiG ay மன்னிய மென்னை யிந்நிலை 

, கீல்லாக் காலை துக்கமருவே, (#18) 
uBidps Carégs தய்ந்தா ரில்லை 
யகமுக நோக்கத் தழிக்தா ரில்லை 
இங்கன மிருச்தலி னிசைக்கற் பாத்தே. (௬௪௨)
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கட ச . vee = 
பகிர்முக சோக்கக் சனர்தக மகலா 
அசமுக நோக்கச் தர்த்தமே சிறக்கும். (௯௧௩) 

அக்க மொருங்கே தொலைவக நோக்கில் 
சுயசுக மொருஙக்கே தொலைவய லேோக்கில், (srr) 

பந்த மனைத்து மழிவக கோக்கிற் | 
பந்த மனை தது விளைவய னோக்இல், (௬௧௫) 

கரமனா இயருக் டெம்புற நோக்கல் 
விவேகனா இபருக் இடமக நோக்கில். (௯௧௬) 

பமுதை பாம்பாக் சாண்பதும் பழுதை 
பழமுகசை யாகக் காண்பதூஉ மொன்றே 
கோக்க மிரண்டா லெனினு மிருவகைச் 
தோற்ற மெசன்கூற் மொருபொருண் மேற்றெனின் 
இருந்த வண்ண மிருப்ப தென்னை. (௯௪௪) 

கோக்க மேற்றெனின் விழிமா மூசென், (௯௪௮) 

உண்மையு மின்மையு மாகுர் தோற்றம் 
அவாச்கர மாக வடைர்ச தென்ப, (௯௧௯) 

எழுவகைத் தோற்ற வயிரெலா உதிவே 
அறிதற் றகையான் மறுத்தற் ஈடமென், (௯௨௦) 

உபாதிதீ தரய முயிரெனி னெங்கே 
தன்னையு மயலையு முணரு மாறு. 
இன்றா சலினான் மறுத்தற் பாற்றே, (௬௨௮௧) 

உபாதித் இரய முணர்வன் முகலின் 
உணர்வே யனைத்ஆயி ரும்மெனம் சென்னா 
-யையங் கண்டில மதனா ஓபா



௨௪௨ வேதரக்தவிலக்கணம், 

யனைத்தையுஞ் சிந்தையிற் கொள்ளப் படாமை 
விட்ட லக்கணை 'யென்மனார் புலவர். (௯௨௨) 
உபாதி தோறு நின்ற வுணர்வை 
மாத்திரம் விடாம லுன்ன வன்னப் 
பலவெனப் படாஅ தொன்ளுய் விளங்கும் 
உபாதி லட்சிய மகன்ற வ.தனால் 
இதனை விடாத லக்கணை யென்பர் 
சோதனை ஞாயம் பொருத்த விழப்பென். (௬௯௨௩) 
ஜஷெப்தி யன் லிச் சகமுள தாயிற் 
பிரியமு மயலெனஜ் கைய மின்றே. (௯௨௪) 

சோதனை தன்னின் ஷெப்தி யாகச் 
செகமுடி. தலினாற் பிரியமு மயலன் 
அிங்கனக் தெளியி லனைத்துந் தானு 
யன்ரு யிலகு மெனுந்துணி பானே 
விட்டு விடாத விலக்கணை யென்பர். (௯௨) 
இதனினு-மேலா மனுபவ முளதேல்.. 
இதனுட் படா௮ திருக்க வேண்டும் 
எங்கணுங் காணினு மின்றா மென்னின் 
இதுலே தீர்வெனற் கைய மென்னை. 

அணுக்கிரகவிலக்கண முற்றிற்று, . 
அகப்பாயிரம் உட்படச் சூத்திரம்-௧௪௬ 

வேதாந்தவிலக்கண ம் 
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