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275 5 ளவர்கு வெகூ எவர்க்கு வெகூ 
288 32 Gout ear BI சவர்களது 
289 13 யூதித் as 
  

திருக்குறள். 
பரிமேலழகருரை 

தேளிபோருள் விளக்கம், கருத்துரை, விரிவான குறிப்புரை 
ஆங்கில மெொழிபேயர்ப்புடன். 

(திருக்கமான 2 - வது பதிப்பு) விலை ரூ எட்டு. 

  

நே. ௮- 
சூ. சசங்கிை- வசனம் 1 0) பசவத்தேை மூலம் (பாக்கெட்)0 6 
சவநீதசாரம்.-௨௪சனம் 0 10 | மகிஷா பஞ்சகம் 0 5 
ஞாஈ தரிசினி 0 10 ! அறிவாகந்த?த்தியார் 0 4 
தீதி தவ தரிஏனி 0 10 ! தோடகம் 0 4 
விசாரசாகாம்--ஸ்ரீ பொன்னம்பல சுவாமிகள் மொழிபெயர்ப்பு 2 

மநகத்திற்கு மூலத்இிற்டுயைக்த தமிழ்ச் சூத்தாத்தடன் S$ 2 ஜே
 

பண்டிதர் - கோ. வடிவேலு சேட்டியாரவர்களா லியற்றப்பட்டவை. 
பகவத்€சை வசனம் siete 

சிவஞாகபோத தத்தீவார்த்த உரை 
குசேலோபாக்யாகம்--வசனம் . 

வியாசபோதினி--முதல் பாகம் ..., 
ஷி இரண்டாம் பாகம் — 

சாகாஜீவவாதக்கட்டளை-- விரிவான குறிப்புரையுடன் 
கட்டளைச் சங்கை திராகரணம் 
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லோகோபகாரி ஆபீசு, 
கோமளேசுவரன் பேட்டை, சென்னை:



தம 

SAFES 

பரப்பிரஹ்மமணே ஈம: 

(முகவுரை. 

  

போத சொரூப புண்ணிய ரத்திக 

ப. சம சற்குரு பசதபங் கயங்கள் 

சசமேற் கொள்வாஜஞ் சித்தா தற்கே. 

இம்மனோர் தன்னை (ஆத்மாலை)ச் சிவமென்றுணர்தலாகிய தத்துவ 

ஞானத்தை அஞ்ஞானம் சச்தேகம் விபரீத மென்னும் தடை மூன்று மில் 

லாது சற்குருவருளால் பெற்று, தானறிவாரார்த வடிவமாக விளங்க, அத 

னால் சாதல் பிறத்தலென்னுஞ் சங்கட மில்லா திருத்தற் பொருட்டு, தானறி 

வாகக்த வடிவமாகவே விளங்கும் பரமேசுவரன் ஒவ்வொரு சருஷ்டியி னாசம் 

பத்திலும் அசாதியாயுள்ள வேதத்தை அதன் சரெமர் தவறாது திருவாய் 

மலர்க்தருளி வருன்றா னென்பதும், ௮சன் பொருளைக் குருவடிவக் 

கொண்டுவரக் அுன்மாணாக்கர்ச்கு உபசேசஞ் செய்வதுவாயிலாக விஎச்கியருள் 

இன்றானென்பதும் சாஸ்திர சம்மதமாம். பரமேசுவரன் குருவடிவங்கொண்டு 

லக்து வேதப் பொருளை ஈன்மாணாக்ர்க்கு உபதேச வாயிலாக விளக்கிய 

கால்களுள் கைவல்லிய சவநீ த மென்பது மொன்ும். இது “grows 

பொருளாம் வித்தி யாகர்சம் விளங்க வேதும், காரணங் குறைவி லாமற் 

கைவல்ய சவநீ சத்தைப், பூரண மாச்சு வேண்டிப் பூர்வமா ஈள்னி லத்தில், 

காசண குரு மக்கு ஈவின்றனர் கனவில் வச்சே '' என்றிச் கைவல்லிய sa 

நீச நூலாசிரியர் தருவாய் மலர்ந்தருளி யிருப்பதனாலும் ஈன்கு விளங்குவ 

தாம். இச் சைவல்லிய ஈவநீத மென்னும் ஞானசாஸ்.இிரம் *: ஃருங்கச் சொல் 

லல் விஎங்க வைத்தல், ஈவின்றோர்ச் இனிமை சன்மொழி புணர்த்தல், தசை 

யுடைமை யாழமுடைச் தால், முறையின் வைப்பே யுலக மலையாமை, விழு 

மிய.து பயத்தல் விஎங்குசா சணத்த, தாகுத னூலிற் கழகெனும் பத்தே '' 

என்று ஈன்னூல் கூறியது சுருங்கச் சொல்லல் முதலிய பத் தழகையும் 

பெற்று வேதப்பொருளை ஈன்கு விளக்குவதாக விருத்தலின், கன்மக்கள் யாவ 

சாலும் பொன்னேபோற் போற்றப்பட்டு வருன்ற தென்பது மிகு பிரசித்த 

மாம். வேதாந்தசாஸ்திரங்களின் பொருளனை த்தையும் சுருக்கமாகவும் விள 44 

மாகவும் பொருக்துமாந்றோடு (யுத்தியோடு) Our G? gor விளங்கு மு,தார
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ஊச துடன் கரதலாமலகம் (உள்ளங்கை செல்லிக்சணி) போல ஈன்மாணாக்க 

ருணசச் கூறு மிர்நூல் தன்னைச் சவசொரூபமாச் தேூகர் வாயிலாகப் பக்தி 

இரத்தையோடு படித்தொழுகுவார்க்குச் சர்வதுக்க நிவிர்த்தி - பாமாகர்தப் 

பிராப்தி வடிவமாயுள்ள மோட்சத்தைத் தருவதாக விருத்சலின், 

மோட்ச விருப்புடையார் யாவர்க்கும் கற்றணையாக விருப்பதாம். 

ஈம்மனோர் பிறவிச் கடலைக் கடப்பதற்குச் தோணியாகவும், வேதாந்த 

சாஸ்இரங்களி னரிய பெரிய பொருள்களை யறிச் அணர்தற்குச் ஈந்தாமணி 

யாசவும், மன, வொருமை யென்னும் விரராக்தி பெறுதற்கு மாசச சரோவா 

மாகவும் (ஏரியாகவும்)), ஆசம் சாநுபவத்தினது சங்கற்பச்தைப் பூர்த்தி செய்வ 

கற்குக் கற்பகத்தருவாகவும், துக்க நிவிர்த்தி பெறுதற்குச் சாமதேநுவாக 

வும், தன்னை மறைத்த பர்தமென்னு மஞ்ஞான லடி.வ யானையைக் சொல்வ 

துற்குச் சங்கமாகவமுள்ள இக்நூல் தமிழ்ப் பாஷையி லிருப்பது தமிழ் மச் 

கள் செய்த பெரும் புண்ணியத்தின் பயனே யாகும். இக்நூலின் முறை 

யதியற்புதமா யிருப்பதால், இது தெலுங்கு முசலிய பாஷையிலும் மொழி 

பெயர்ச்கப்பட்டிருஈ்ன்ற து. ஐரோப்பாச் சண்டத்துள்ள ஜெர்மன் சேசச் 

இலே ஜெர்மன் பாஷையிலும் இது மொழிபெயர்க்கப்பட் டிருப்பதை யுணர் 

வார்க்கு இக்தூலி னருமை பெருமை மிகச் செல்விதாக விஎங்குவனலாம். 

'“படர்ந்தவே தாந்த மென்னும் பாற்கடன் மொண்டு முன்னூற், 

குடங்களி ணிறைத்து வைத்தார் குரவர்க ளெொல்லாக் காய்ச்சகு கடைக் 

தெடுத் தளித்தே ணிர்தக் கைவல்ய சவநீ தத்தை, யடைக்தவர் விடய மண் 

டின் றலைவரோ பயி லாரே” என்றிர் நூலாசிரியர் பாயிரச் செய்யுளில் இரு 

வாய்மலர்ச்தருளியுள்ளா ராயினும், பெரும்பான்மையும் இச்தூலுக்கு மு.சனூ 

லாகக் கொண்டது ஸ்ரீ - வித்தியாண்யசுவாமிகள் இருவாய்மலர்ச்சருளி 

யுள்ள பஞ்சதசியே யாம். இது பஞ்சதயையும் இச்கைவல்லிய satss 

சையு மூன்றிப் படித்து நோக்குவார்க்குக் குன்றிடை யிட்ட விளக்குப் 

போல மிக ஈன்றாச விளங்குவதாம். 

தமிழ்ப் பாஷையில் தெய்வப் புலமைத் இருவள்ளுவ சாயனா ருளிச் 

செய்துள்ள தமிழ்மறை யென்னும் திருக்குறள் எங்கும் மிகப் பிரசத்தி 

பெற்ற விளங்குவஅபோல விளங்கு மிக் கைவல்லிய ஈவநீ௪ நூலின் ஆரிய 

ரது சரித்ரம் இதுகாறு மெவர்க்கும் செவ்வையாகச் தெரியா இருக்கன் 

றது. இக்நாலை யருளிச்செய்க ஸ்ரீ- தாண்டவராய சுவாமிகள் ஈன்னில 

மென்னும் மதுவனத்தி லெழுக்தருளி யிருந்த நாராயண தேககொது Palau 
சென்பது மாத்திரம் இர் நாலால் தெரிவதன்றி வேறொன்றும் தெரியாமை 

யின், இவரது சரித்திர மெழுதுவது கூடாதாயிற்று; ஆயினும், ஸ்ரீ தாயு 

மானவ சுவாமிகள், “*கல்லாத பேர்களே ஈல்லவர்க ணல்லவர்கள்'' என்னுஞ்
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Qainjotia (“suSugs Grosse, scr. assorm Osrvag ஞான 

மே கருமமன் றறிவாயே'” என்று கைவல்லிய ஈலநீதங் கூறுவசை மேற் 

கொண்டு) “கைவல்ய ஞான நீதி ஈல்லோ ரரைக்கலோ கர்மழுச் கியமென்று 

சாட்டுவேன்'” என்று இருலாய்மலர்ந்தருளி யிருத் சலாலே இவரஅ காலம் 

தாயுமானவாரது காலத்திற்கு மூற்பட்டதா:மென்பது மாத்திசர் தெரிஏன் 

ற. தாயுமானவர் இற்றைக்கு 236 வருஷத்திற்கு முன்னிருந்து மகா 

சமாதி பெற்றா ரென்பது அவரது சமாதிக் கட்டடச் சாசனத்தால் தெரிய 

வருகன்றமையின், இவாது காலமும் இற்றைக்கு முன் ஏறக்குறைய ஐச் 

தூறு வருஷ காலமாகவாவ திருத்தல் வேண்டும். இதனால்: இற்றைக்கு 

ஐந்தாறு வறாஷத்திற்கு முன் ஸ்ரீ - தாண்டவராய சுவாமிக ஸிருச் த, சன்னி 

லம் ஸ்ரீ - சாராயண தேகரது கருணையால் இக் கைவல்லிய sab FSC 

யருளிச் செய்தன சென்பது உணரரற் பாலதாம்) இத்றைக்கு அறுநூறு 

வருஷங்களுக்கு முன்னிருர்.து நிலவி வருகின்ற நால்களில் கைவல்லிய ஈவ 

நீச மென்னும் நாலைப் பற்றிய பிரஸ் தாபம் காணப்படா மைய மிங் குணர்தத் 

பாலதாம். கைவல்லிய ஈவநரீத நூலாசிரியர் காகபட்டின த்திலே வேளாள 

மரபிலே பிறர்து வளர்ந்து சிற்றின்பவெண்ணத்தை யொழித்து நடராஜ 

மூர்த்தி யுபாசனைசெய்து வர்து, அம்மூர்ச்தியினது பாதச் சிலம் 

பொலி கேட்கும் பாக்யெத்ரைப் பெற்றனர்; அதனால், ஈன்னி 

லம் - சாராயண தேசசொது கருணையைப் பெற்றுக் கைவல்லிய ஈவநீத 

மென்னும் ஞான சாஸ்இரத்தை புலகத்தா ருய்யுமாறு தஇருவாய்மலர்ர்க௬ 

ளின ரென்பது கர்ண பாம்பரையாய்ச் கேட்சப்பட்டு வருகின்றது. ஸ்ரீ 

தாண்டவசாய சுவாமிகளைச் இலர் ஸ்மார் கீதப்பிராமண மாபித் பிறந்தவன். 

அம், கெர் வொலயச்திற் பூசைசெப்யும் குருச்கள் மரபிற் பிறக தவ ரென் 

றும் கூறுகின்றனர். தத்துவ ஞானிகள் தம்முச்சி மேற்கொண்டு வியக்து 

போற்றுமாறு ஸ்ரீ தாண்டவராய சுவாமிகள் இருவாய்மலர்ஈ தரு. ஸிய கைவல் 

லிய ஈவரீத மென்னும் ஞானதநூல் பல்லாயிரக் கணக்காக யாண்டும் பரவி 

யிருப்பினும், மர்தலிஞ்ஞாசுச்கள் தன்னைப் படித்.து எளி௫ிற் பொருஞணர் 

தற் கருமையாச விருத்தலின், ௮க் குஸற நீங்குதம் பொருட்டு, அதனை 

வினாவிடை வடிவமாக வசன சடையில் விரிவுரையுட னெழுதி யச்சிட்டு 

வெளியிடலானேன். கைவல்லிய ஈவரீதச்திற்குப் பிரசிச்தமாகப் பிறையாறு- 

ஸ்ரீ-௮ருணாசல சுவாமிச ஸரை, ஈசூர்-ஸ்ரீ-சச்சிதாசச். 5 சுவாமிக ஞரை, சிதம் 

பரம்-ஸ்ரீ-பொன்னம்பல சுவாமிக ளூரை யென eps Boorse ஸஎிருச்சின 

றன. அலை வேசார்த சாஸ்இரங்களைச் செவ்வையாகப் படித்சலர்ச் கன்றி 

மற்றவர்க்குப் பெரிதும் பயன் றருவனலன்றா யிருத்கலே யான் இல்வசன 

வினாவிடையை விரிவரையடன் எழு, ினலமச்சு முர்யெ காரணமாம். இவ் 

வசன வினாலிடையை விரிவுசையோடு யானெழுஅவதற்கு எனச் கு.சவியா
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யிருந்த சாஸ்இரங்கள் பஞ்சதச), விருத்இிப்பிரபாகாம், விசாரசாகரம், தத.து 

வாறுசம்தாாம், வேதார்சபரிபாஷை, இத்தார்தபிரது, பாலபோதம்) விசார 

சர்திசோதயம், வேதார்த பரிச்சேதம், ஞாஈவாசிஷ்டம், பெருக்இரட்டு முத 

லியனவாம். 

யான் இவ்வசன வினாவிடையை விரிவுசையுடன் இற்றைக்குப் பன்னி 

ரண்டு வழுஷத்திற்குமுன் ஜனெழுதித் தச்றுவவிஎச்சப் படலத்தைச் 
சென்னை - கோமேசுவரன்பேட்டை - சச்சதொரர்த அச்சியச் தூர சாலை 

யில் அச்சிட்டு முடிச்சு, சர்தேகர்செளிதற் படலத்தை wes 

தொடங்கனேன்; தொடங்கெபோன ஐரோப்பிய மகா யுத்த மாசம்ப 

மாய் விட்டமையால், காகிச விலை மூதலியன ஒன்றற்கு மூன்று 

சான்கு பங்காய் விட்டன, அதனால், சச்சேகர்தெளிதற் படலத்தை 

யச்சிடுவது எனக்கு முடியாததாய் விட்டது. இற்றைக்கு நான்கு 

வருஷத்திற்கு முன் பர்த ஈல்லூரென்னும் பந்தணை ஈல்லூர் [மிராசுதார் 

ஸ்ரீமத் - 5. சட்டையப்பப் பிள்ளை யவர்சள் சாங்சொண்டுள்ள வேதாச்த சாஸ் 

இசல்களின்மீதுள்ள அபிமானத்தால் சந்தேகர்தெளரிதற் படலத்தை யச் 

சட்டு முடிச், கையல்லிப ஈலநீத லினாவிடையை வெளியாக்ச வேண்டு 

மென்றெனக்கு வற்புறு தக் கூறி, பொருளாதலியுஞ் செய்தனர்; அவர் 

செய்ச பொருளுசவியாலும், செெம்பரச்சாலுக்கா-ரெட்டியூர் - மிராசுதார் 

ஸ்ரீமத் - 7. 5, விசுவசாத ரெட்டியாரவர்கள் செய்த பொருளுதவியா 

லும், சென்னை - இர்தாதிரிப்பேட்டை - கன்ட்சாச்டர் ஸ்ரீமத்-டி. துரை 
சாமி நாயகரவர்கள் செய்ச பொருளுதவியாலும் சர்தேகர்கெளிதற் பட 
லத்தை யச்௫ட்டு முடித்தேன். வேதாச்ச சாஸ்இரச்தில் பே பிமானமும் 
ஈத்குண ஈற்செய்கையுமுடைய இக்கனவான்கள் தர்தூல் விஷயமாகச் செய்த 
அதவி யெஞ்ஞான்றும் க௬௫தற் குரியசாம், 

சென்னை, கோமளேசுலரன் பேட்டை ஸ்ரீசாது இரத்தின வேதாந்த 
சபையினருள் ஒருவரும், எனதாப்தருமாகய ஸ்ரீமத் ம. சண்முக மூதலியா 
வர்கள் இக்தூலை யச்சிடுங்காலத்தி லென்னுடனிருக்து, எனக்குச் செய்த 
உதவி யளவிறக்ததாரம். ௮வ்வுதவி ஒருபோதும் மறக்கற் பாலதன்றாம். 

இச் சைவல்விய ஈவகீ£.த வசன வினா விடையை விரிவுஷ்சயுட னெழுது 
வதற் குரிய SCs Quad குண்டாதற்குச் கரண பூதரா யிருர்ச ஸ்ரீ சற் 
தர - மகாதீமா - சை, இரத்தின சேட்டியாசவர்களது பெருங் கருணை யென் 
னுள்ளத்தில் எக்காலச்திலும் நிலைபெ அதற்குரியதாம். 

இக்நூலைச் செப்பமாக அச்சட்டுத் தநத சென்னை - கோமளேசுவான் 
பேட்டை, சச்சிதாகம.த அச்சியர் இரசாலைத் தலைவர் நன்றியும், சென்னை, 
திருவல்லிக்கேணி, 140016 170 சலைவர் சன்றியும் மறச்கற்பாலன் வன்றாம்.



ர் 

இக் நூலின்சண் பிரமப் பிரமாதங்களால் தவற சேரிட்டிருத்தல் கூடும்; 

அதனை வேதாந்த வித்வத் சரோமணிகள் செரிவிப்பாராயின், அது மறு 

பதிப்புப் புஸ்தகத்தைச் சுத்தமாக அ௮ச்ூடுவதற்குப் பேருபகாரமாம். 

இச் கைவல்லியஈவரீத வசன வினா விடையை விரிவுசையுட னெழுது 

மாறு எனது இத்தச்தின்சண் குருவடிவமாச வெழுர்தருளியிருச்து, என்னை 

யேலிவக்த ஸ்ரீ ஈடராஜப்பிரபு இஃதெஞ்ஞான்றும் நிலைபெ.ஏஇமாழ.ங் கருணை 

புரிவாசாக. 

இதிற் பிழை யுளதாயின், உலகம் பொறுக்க. 

கோ. வடிவேலு செட்டியார் 
சென்னை, 99.12... 22, 

ஸ்ரீ சாது இரத்தின சற்குரு திருவடி. வாழ்க. 

  

PxINTED AT THE NOBLE PRESS, MADRAS. S. E.



ஓம் 

த்த்சச் 
பரப்பிரஹ்மணே ஈம:. 

இக்.நாலாசிரியர் மாணாக்கருள் ஒருவசாயெ 

ஸ்ரீமத் - ௪. கந்தசாமி முதலியாரவர்கள் 

இயற்றிய 
சிறப்புப்பாயிரம். 

ae வயயயவய வை 

நிலைமண்டில வாசிரியப்பா. 

மலர்கதிர் முன்னர் மயக்கு மருள்போல் 

மலமுதன் மூன்று மயக்க மிரியவும் 

மதபே தங்களான் மயங்குத லின்றி 

விதமு௮ு மவற்றி னொற்றுமை வியச்சவும் 

வேத முடியின் விஏங்கெ பொருளை 

காதன் சங்கர னாகி ஈவின்றனன் 

அதனால் 
வடமொழி யாழதூல் வர்தன பலவே 

சென்மொழி யாநூல் தெரித்தன சிலவே 

அவற்றுள் 

சைவல்லிய ஈவநீ தப்பெயர் நூலின் 

மையறு வளமையும் மாண்பொருள் விளக்கமும் 

எய்தலும் உண்டோ எல்லா நூற்கும் 

உய்வகை காணுரை ஒன்றோ பலவே 

அவைதாம் 

இலக்கயெ விலக்கணப் பன்னூ லாய்விற் 

புலக்க ணுய்த்திலார் புரியுமா நிலவே 

அசனால் 
சின்னூல் தெறிச்த சற்றறி வினரும் 

பன்னூ லாய்ர்த பகர்சேள் வியரும் 

கன்னூ லாமிது காமறி பாற்றே 

தொன்னூற் கருத்செலாம் பன்னுமிக் நாலே
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என்றென் றவரவ நியம்பிக் கைச்கொள 

வசன கடையில் வினாவிடை யாச 

விரிவுரை யிடர்தொறம் வேண்டுவ விளக்டுச் 

கைவல்லிய நவநீத வசன வினாவிடைப் 

பெயரி னருளினன் பெரியோ னியாசெனி 

னுயரிய புகழ்கிறை யுத்தம னுரிமையிற் 

பல்மா ணாச்கர் பரவும் பான்மையன் 

இல்லற ஞாணி யிலக்கண விலக்சய 

லேதார்த சர்ச்ச போதகா சிரியன் 

வெளிச்சண் ணிருந்து மூளச்கண் குருடாய்ப் 

பிறச். தும் பிறவாப் பெற்றிய ரா௫ப் 

பழிப்பினை,யடையும் பல்லோர்க் கிரங்க 

அசக்தை தீர்த்தவ ரசவிரு ளோட்டி 
ஈயம்பல விளைச்கும் ஞான பாறு 

வேதார்சப் பிரசாரக வித்தகன் குறளுடன் 
சாகா சவ வாதகற் கட்டளை 
சர்ச்ச பரிபாஷை தமக்குரை கண்டோன் 
பெருக்திரட் டாதப் பெருநூல் பலவும் 
அருமையாச் சோஇத் சச்சட் டருளியோன் 
சத்சார்.2 பிந்தொடு சிறந்த சாச் இரங்கள் 
ஆரியர் தேர்ச் தல் லறிஞர் சந் துணையால் 

,சமிழிற் றச்த தகவோன் கோமள 
மாகக ர௬ுறையு மகோப காரி 

பெரும்புகழ் வடி வேற் பெயர்பெறு 1மகானே. 

  

பண்டிதர்கள் அபிப்பிராயம். 

வித்வான் - வல்லநகர் 

ஸ்ரீமத்- வைத்தியலிங்கம் பிள்ளையவர்கள_து 
அபிப்பிசாயம். 

அறுசீர்க்கழி நேடிலடி யாசிரிய விருத்தம். 

பேசுநிலை யுறுசமய வாஇகளும் போதநிலை 
பெரி மேவித் 

தஇிதறத்தம் முடிக்சணியக் சைவல்ய ஈவநீதத் 
தெய்வ நூலைப் 

பூசலத்திற் கல்லாரும் பொருணலகந்தேர்ச் Boll gies 

புலத்தி ess 
காதலுடன் வினாவிடையாக் சத்தியத்தின் வரைந்தளித்தான் 

கவின மாதோ.



viii 

அத்சகையோன் யாரென்னிற் கோமளமா ஈகருடையர் 

னகத்தி யன்போல் 

வித்தயுளான் வரியர்குல விளக்கனையான் றன்னிலையின் 

விளங்கி வாழ்வான் 

புத்தமுத மெனமொழிவான் புல்லியவெற் இனியதமிழ் 

புசன்றான் மாறில் 

'உத்தமனல் லருள்வடிவேற் சிரேட்டியெனு மபிதானத் 

தொருமே லோனே. 

  

வித்வான் - €ழ்ககர் 

ஸ்ரீமத்... வேணுகோபால நாயகரவர்கள து 

அபிப்பிராயம். 

எழுசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம். 

பிறக்திறர் தழலும் துயரொழிக் தறிவாம் 

பெருகெறி யெய்தியே லாழுக் 

இிறந்தெரி கைவல் லியகவ நீதத் 

தெய்வதூ வினைவினா விடையாச் 

சிறந்தநற் றமிழின் வரைக்தினி தளித்தான் 

சிறியனேற் ணியதே சகனாம் 

அறக்திகழ் வடிவேற் சிரேட்டிகோ மளம்வாழ் 

௮ண்ணனற் புண்ணியன் மாதோ. 

  

சென்னை - இந்தாதிரிப்பேட்டை, 

ஸ்ரீமத் கா. பொனுசாமி நாடார் 
அவர்களியத்திய 

எழுசீர்க் கழிநெடிலடி மாசிரிய விருத்தம். 
கோமள புரம்வாழ் சோவடி வேலாங் குருமணி சோதெலா நீக்கி 
நாமகள் வியக்க ஈயம்பல விளங்க ஈம்மனோ ரின்புரு வாக 
வாமமாச் கைவல் வியசவ நீத வசனவி னாவிடை விரிவா 
சேமமா வியற்றி யருளினா னதன்£ர் நிலவுல இனும்பெரி சாமால். 

௨௪095௪



ஓம் 

SSF 
பரப்பிரஹ்மணோகப5, 

ை க வல்லிய 

நவந்தவசனம், 
வினா விடை. 
ஆ) ஒட 

பாயிரம். 

இஷ்டதேயிவ நமஸ்கார வடிவ * மங்கலம். 

பொன்னில மாத ராசை போருந்தினர் பொருந்தா ௫ நள்ளக் 

தன்னிலக் தரத்திற் சீவ சாட்சிமாத் திரமாய் நீற்கு 

மேந்ரிலங் களினு மிக்க வேழுநில மவற்றின் மேலா 

நன்னில மருவு மேக நாயகன் பதங்கள் போற்றி. 

(போழிப்புரை). பொன், மண், பெண் என்னும் மூன்றனிடத்தும் 

ஆசையுடைய அஞ்ஞானிகள் அஃதின்திய ஞானிகள் என்னு மிருவசது 

அந்தச்கரணங்களில் ஆகாயம்போன்று ஜீவசாட்சிமாத்திரமாய் கிற்கின் ற, 

(சாங்யெர் முதலியோர் கூறும்) ஞானபூமிக ளெல்லாவற்திலுஞ் சிறக்த 

சுபேச்சை முசலிய சப்த பூமிகளுள் மேலான சிறப்புடைய துரியாதீத 

பூமியில் விளங் ங்சாசின்ற ஏக காயகன் இருவடிகளை வணங்குவாம். 
    

* எடுத்துச் “கொண்டநூ லிடையூறின் ஜி யினித முடிகற்பொருட் 

டும் படிப்போர்க்குத் சம்:கிடத்தில் நாஸ்இிகப்பிசாக்தி நீங்கு சற்பொருட்டும் 

நூலாசிரியரால் நூன்முகத்திற் செய்யப்படும் மங்கலம் வஸ்.ுகிர்சீதேசம் 

(பொருளியல் புசைத்தல்), வணக்கம் (5மஸ்காரம்), வாழ்த்து (ஆசீர்வாதம்) 

என மூவசைச்சாம். 

(1) சமஸ்காரமூதலியன வின்றிச் கேவலம் பரமேசுவர சங்கீர்ச்சனம் 

(ஸ்துதி) வஸ்து நிர்த்தேச வடிவ மங்கலமாம். 

(11) சமஸ்காரத்தித்குச் சகுதியான பரமேசுவரன், குரு3,சவியவர்க 

ளிடத்து ஈமஸ்கரீரஞ் செய்பவன் சன இழி தசைமையை யுணர்த்துதற் 

பொருட்டு மனோ வாக்குக் காயங்களால் செய்யப்படும் வியாபாம விசேடம் 

நமஸ்கார வடிவ மங்கலமாம். 
(iii) தூலாரியர் தாம் விரும்பிய பொருளையும் சம சீடர் விரும் 

பிய பொருளையு மடைதற் பொருட்டுப் பரமேசுவரனைப் பிரார் இதல் 

ஆசீர்வாத வடிவ மங்கலமாம். 
இவற்றி னவார்சாபேச மிருபச்சேராம்,
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நிலமென்த தீண் டதற்குரிய மக்களை. எக்கிலமென்ற தீண் டவக் 

தையை. ஏககாயக னென்றது மும்ஜூர் த்தி வடிவான ஈசுவானை. பதங்கள் 

போத்றி யென்றது இந்நூலின் விடயமான ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியத்தைக் 

குறிப்பித்து நின்றது; பதங்கள் தத்பதமும் தவம்பதமும், போற்றி ௮சி 

பதமுமாம், 

 எக்கிலங்களினு.......ஃ பதங்கள் போற்றி” என்பதற்கு மற் 

ஜோருசை வருமாறு:--எல்லாப் புண்ணிய க்ஷேத்திரங்களிலும் சிறக்ச 

அயோத்தி, மதுரை, மாயை, காசி, காஞ்சு, அவக்திகை,* துவாரகை 

யென்னுஞ் சப்தபுரியினும் மேலான ஈன்னிலமென்னும் 'இருப்பதியி லெ 

முந்தருளிய ஏக காயசனாய் விஎங்குன் ஐ சாராயண தே௫ிக_.து திருவடி 

களை வணங்குவாம் என்பது. 1 

ஆன்மசோநப நமஸ்கார வடிவ மங்கலம். 

ஈன்றளித் தழிக்குஞ் சேய்கைக் கேதுவா மயனாய் மாலா 
யான்றவீ சனுமாய்த் தானே யாந்தமூர்த் தியுமாய் நிற்கும் 
பூன்றமுத் தனுமா யின்பப் புணரியா தவனாய் நாளுங் 
தோன்றிய விமல போத சோருபத்தைப் பணிகின் றேனே. 

(போ-ரை). (மாயையின் இராசத சத்துவ தாமத குணச்சளால் 

உலகத்தைப்) படைத்துக் காத் தழிக்கும் மு.த்தொழித்குங் காரணமாயுள்ள 

பிரமனாயும், விஷ்ணுவாயும், வியாபகனான உருத்திரனாயும், (இன்னும்) 

அஷ்டமூர்த்தியாயும் (தனது நிலையிற் பிறழாத) நிற்கும் பரிபூரணமான 

நித்திய முத் சனலுமாயும் (புத்தியின் சத்துவ குணத்தால் வைராக்ய மய 

மான சாக்தவிருத்தியில் விளங்கும்) ஆனந்தச் கடலாயும், (அஞ்ஞான விரு 
ளைக் கெடுக்கும்) ஞான சூரியனாயும், சதாசாலமுர் தானே விளங்குகின்ற 
கிர்மலமான அஆன்மசொரூபச்சை லவணக்குஇன்தேன். 

அஷ்டமூர்ச்தம்:--பஞ்சபூசம், இருசுடர் (சூரிய சந்திரர்), 2வன், 2 

குநவின் நமஸ்கா வடிவ மங்கலம். 

எவருடை யருளால் யானே யெங்குமாம் பிரம மேன்பால் 
கவருடைப் புவன மேல்லாங் கற்மித மென்ற நிந்து 
சுவரிடை வேளிபோல் யானேன் சொருபசு பாவ மானே 
னவருடைப் பதும பாத மநதினம்,பணிகின் றேனே. 
(போ-மை). எவரது இருபையினால் யானே சுவரின்சணுள்ள ஆசா 

சம்போன்று சர்வவியாபகமான பிரஹ்மம், (பிரஹ்ம சொருப ton Bus) என் 
னிட த்துப் பல கூறுபாூடப Sg ead பாவும் (ஈமிற்ரவுபோல்) மித்



பரயமிரம், 3 

தையென (ஐயகச்திரி பின்றி) யுணர்க்து * சுபாலமாக யான் எனது நிச. 

சொருபமானேனோ அந்தக் கிருபாமூர்த்இியினது சாமரை மலர்போன்ற 

,இருவடிகளை நாடோறும் வணங்குகின்றேன். 

* யானே யெங்குமாம் பிரமம் என்பதும்', * யானென் சொருபசுபாவ 

மானேன்” என்பதும் ௮ஃம் பிரஹ்மாஸ்மி மகாவாச்கியத்தைக் குறிப்பிச் த 

நின்றன. இட அபரோச்ஷ ஞானம் வர்தபிறகும் ஈசனாஇயரை வணங்கு 

தல் செய்க்சன்றி மறத்தலென்னுங் குற்ற நீங்குதற்பொருட்டாம். 3 

தநசோநப நமஸ்கார வடிவ மங்கலம், 

என்னுடை மனது புத்தி யிந்திய சரீர மேல்லா 

மென்னுடை யறிவி னாலே யிரவிமுன் னிமமே யாக்கி 
யென்னுடை நீயு நானு மேகமேன் றைக்கியஞ் செய்ய 
வென்னுடைசக் குருவாய்த் தோன்று மீசனை மிறைஞ்சி னேனே. 

(போ-ரை). எனு (சம்சயலடிவ) மனம், (ரிச்சயவடி.வ) பக்தி, 

ஞானேந்திரிய பஞ்சகம், கன்மேச்இரிய பஞ்சகம், (பிராணாதிபஞ்சகம்) 

என்னும் சூக்கும சரீரம், இசற்கடமான ஸ்தூலசரீரம், இவ்விரண்டி ந்கும் 

ஏதுவான ஆஅஞ்ஞானவடிவ (சாரண) சரீரம் இவை பற்றி நிகழும் சாக்கி 

மாஇ யலஸ்தாத்திய முதலிய வனைத்தையும் எனதெதார்த்த ஞானத்தி 

னாலே சூரியனைச்சண்ட பனிபோன்று அபாவமேயாக்கித் (துவம்பதலட்சி 

யார்த்தமாகிய) நீயும் (தத்பத லட்யொர்க்தமாகிய) கானும் (கடாகாய மகா 

காயம் போன்று) ஒன்றேயென்று என்னுடைய ஐக்கியச்தை (எனச் 

குபதேூத்தருள) என்னுடைய ர குருமூர்த்தமா யெழுந்தருளிய பாமே 

சுவரனை வணங்கினேன், 4 
  

+ * சுபாவமாக ? என்பதால் காரண காரியபாலம், குண குணிபாலம், 

விகார விகாறிபாவம், அம்சாம்ிபொாவம், பிம்பப் பிர திபிம்ப பாவம், உபாசச 

வுபாசியபாவம், பிரகாசக பிரகாசிய பாவம், ஆதார அதேயபாவம், அதிஷ் 

டான அ,த.இியஸ்சபாவ மூ,சலியன வில்லையென்பது பெறப்படுமாறறிச, 

1 குருவென்னும் பதச்தில் கு அஞ்ஞானச்தையும் ர ஞானத்தையு 

முூணர்த்துவனவாம். ஆகலே, அஞ்ஞானத்தை ஞானத்தாற் கெடுப்பவர் 

குருவென்பசாயிற்று, அத்வயசாரகோபறிவத் “குருவே பாப்பிரஹ்மம், 

குருவே யடையத்சச்க மேலானகதி, குருவென்னும் பதத்தில் க என்னு 

மெழுத்து அட் சகாரம் ( ௮விச்சை) என்னு மருத்தமுடையது. ந என்னு 

மெழுச்து அதையொழிப்பசென்னு மருத்தமுடைய ௮, அஞ்ஞானமாகயெ 

விருட்டை யொழிப்பதாற் குருவென்று கூறப்படுகின்றார்” என்று கூறுமா 

ope.



4 கைவல்லிய நவநீதம் 

% அதிகாரி, சம்பந்தம், விஷயம், பயன் என்னும் * அநுபந்த 

சதுஷ்டயத்துள் தநவணக்க ழலமாக இரத்நூற்க 
ர் அதிகாரியும் இந்நாலின் | விஷயழம் கூறல், 

௮ந்தமு ௩6வு மின்றி யாதியு மின்றி வான்போல் 

சந்தத மொளிரு ஞான சற்குரு பாதம் போற்றிப் 

பந்தமும் வீடங் காட்டப் பரந்தநூல் பார்க்க மாட்டா 

மந்தரு முணரு மாறு வத்துதத் துவஞ்சோல் வேனே. 

(போ-றை). ஆதிமத்தியாக்த ரசிதமாய் (அசங்கத்தன்மை மு,சலிய 

தர்மங்களால்) ஆகாயம்போன்று எக்காலத் ஐம் விளங்காகின்ற ஞானவடி.வ 

சற்குருவினது திருவடிகளை வணக்க (அவரது கிருபையினால்) பந்தவிலக் 

கணமும் மோட்ச விலக்கணமும் (சிஞ்ஞாசுகட்குதிதெரிவித்தற்பொருட்டூ 

(வியாசர்மு,தலிய பூர்வாசாரியர்களா லருளிச் செய்யப்பட்டு) விரிந்துள்எ 

வேதாக்ச சாஸ்திரங்களை விசாரித் துணரும் வலியின் நிய மந்தா இ காரிக 

ளும் (அவற்றை) யெளிதி வறியும்படி வஸ்துவி னுண்மையைக் கூறு 

இன்றேன். 

மூசலிய வென்றதனால் சூக்குமத் தன்மை, வியாபகத் தன்மை, நிஷ் 

இரியத்தன்மை முதலியனவுங் கொள்க. an) 

இத்நால் கூறுவதற் கேதுவும் 

இதனது 8 சம்பநீதழம் பயனுங் கூறல், 

படர்ந்தவே தாந்த மென்னும் பாற்கடன் மோண்டூ முன்னூற் 
குடங்களி விறைத்து வைத்தார் குரவர்க ளெல்லாங் காய்ச்சிக் 
கடைந்தெடூத் தளித்தே னிந்தக் கைவல்ய நவநீ தத்தை 
யடைந்தவர் விடய மண்டின் றலைவரோ பயி லாரே. 

% ₹: விடயமது FaFar suC sos Hawt 

விமலனொடு நூத்கறையப் படலறையுக் தன்மை, 

யடைதலுறு சம்பக்தம் பயன்துயரெ லாகீத் 

தானந்த பதம்பெறுசல் சாசனகான்கினையு, மூடையவனே ய திகாரி” 

என்று வேதாந்த சூளாமணி கூறுவதிங் கறியச்தக்கதாம். 

  

* தன்னை யறிந்சபின்னர் மூழமுட்சுவைக் இரக்கத்தோடு பொருத்து 

வ.து அனுபகந்தமெனப்படும், கட்டில் நான்கு கால்களின்றி நில்லாமை 

போன்று அனுபந்த சதுஷ்டயமின்றி யெக்சநூலும்: நிலைபெராமையின் 

அவற்றை யுணர்ந்தவர்க்கே நூலிற் பிரவிருத்தி யுண்டாமென்க, 

1 அ.காரி - மந்தர். 4 விஷயம்- வத்து தத்துவம். 

$ எடுச்தளித்தல் சம்பந்தமும், அலையாமை பயனுமாம்.
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(போ -றை. (வியாசர்நூசலிய) பரமாசாரியர்கள் யாவரும் மிகவிரிச் 
துள்ள வேசாச்ச மென்லுக் இருப்பாற் சடலின்கண் (சூத்திர பாஷியாதி 

வடிவ) தலைமைவாய்க்த சாஸ்திரங்களென்னுங்குடங்களில்மொண்டு(வேதா 

ந்த வடிவபாலை) நிறைத்து வைத்தார்கள்; (அங்கன நிறைத்துவைகத்த வப் 

பாலினை யெல்லாம் சற்குரு சக்கிசான ச்இிழ் சஇரவணமாகிய தீயிற்) காய்ச்சி 

(மககமாகயமத்தினாற்) சடைந்து (௮னுபூ தியளவாக) வெடுத்து இச்கைவல் 

வியகவஒநீத (மென்னும் ஞானசாஸ்இர) தசைச் ( இரட்டிச்) கொடுத்தேன்; 

(இசனைத் தமதுசுவானுபூ இியளவாசப்)பெற்றவர் கித் தய திருப் தராய் விள 

ங்குதலின் சப்சாதி விஷயவடி.வ பிருதிவியை யுண்டு (அவ்வாசனாவசத் 

தினாற் பிறப்பிறப்பினை யடைக்து) வருந்துவசோ (வருக்தமாட்டார்கள்). 

வேதாந்தம் - உபகிஷத்து. 6 

இந்நூலின் படலவகை கூறல். 

முத்தனை வேங்க டேச மூகுந்தனை யெனையாட் கொண்ட 

கத்தனை வணங்கிச் சோல்லுங் கைவல்ய நவ தத்தைத் 
தத்துவ விளக்க மேன்றுஞ் சந்தேகந் தேளித லென்றம் 
வைத்திரு படல மாக வகுத்துரை செய்கின் றேனே. 

(போ - ரை). (அவிச்தையினின்று) நீங்னெவனும் தஇருவேங்கடச் 

இத்கிறைவனாஇய முகுக்தனும் என்னை யடிமைகொண்டருளிய கர்த்தனு 

மாகிய காராயண குருவின (இருவடிகளைத் இரிகரணசுத்தியாக) வணங் 

இச் (சன்மயமாகுமாறு) கூறுங் சைவல்லிய ஈவநீத மென்னும் ஞான 

சாஸ்இரச்தினைச் தத்துவவிளக்கப் படலமென்றும் சந்தேகந் தேளிதற் 
படலமென்றும் இருஇறத்ததாகப் பிரித்து (சஞ்ஞாசுகட்கு ஆத்மவிசாச 

மெளிதிலுண்டாமாறு குருஷ்ய சம்வாதமாக)வைத்துக் கூறுகின்றேன், 

முகுக்தன்--மு.த்தியையும் புக் தியையுச் தருபலன்* 

ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஐச்யெ ஞானத்தை விளக்கும் பகு இ தத்துவ 

விளக்கப் படலமென்றும்,௮ இிற்றோன்றும் ஐயச்தை நிவிர்த்திக்கும் பகுதி 

சந்தேகக் தெளிதற் படலமென்றும் கூறப்பட்டன வென்க. 

பாயிரம் முற்றிற்று.



ஓம 

தித்சச் 
பரப்பிரஹ்மணேகம, 

அவ ட 

॥ கைவல்லியதவந்த வசமை, 
வினா விடை, 
அவக 

முதலாவது 

* தத்துவவிளக்கப்படலம். 

+S xe Ce 
இந்நூல் கேட்டநீதரிய அதிகாரியின் சாதன 

சதுஷ்டய விலக்கணங் கூறல், 

நித்திய வரித்தி யங்க ணிண்ணயஙக் தேரிவி வேக 
மத்திய விகப ரங்கள் வருபோகங் களினி ராசை 
சத்திய முரைக்க வேண்டூஞ் சமாதீயென் ராறு கூட்ட 
முத்தியை விரும்பு மிச்சை மொழிவர்சா தனமிக் நான்கே. 1 

(1) 8 நித்தியவரித்திய வஸ்துக்களின் நிச்சயத்தை யறியும் விவேகம் 

* நித்தியாநித்திய வஸ்து விவேகமாம்; (அஃதாவது ஆச்மா நித்தியம் 

தேகா இப் பிரபஞ்சம் ௮ரிதீ தியமென வேறுபிரித் துணர் சலாம்), 

(2) சருஷ்டிக்குமுன்னும் சங்காரத் திற்குப் பின்னுமிராது சிருஷ்டி ச் 

குப் பின்னும் சங்சாரத்திற்கு மூன்னுமிருப்பசான இகலோக பரலோகங்க 

களில் கரும ஜந்கியமாய் வருகின்ற போக (சுகங்களில் ஆசையின்மை 
  

4! கைவல்லிய நவநீத மென்பதன்பொருள் மோட்சத்தைத் தத்துவ 

ஞான வாயிலாகத் தருவதில் வெண்ணெய்போல்வ சென்பதாம். 

ர் சத்துவவிளச்சப்படலம் என்பதன் பொருள் தத்துவ ஞானத்தை 

விளக்கும் நூற்கூறுபாடு என்பதாம். தத்துவம் - உண்மை ; அஃதாவது 

ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியம். 

8 அழிவுபாட் டபாவத்திற் கெதிர்மறை யாகாதது நித்தியமாம்; 

அஃதாவது (என்றும்) காசமில்லா இருப்பதாம். அழிஷபாட்டபாவச் இற் 

கெதிர்மறையாவது அசித்தியமாம்; அஃதாவது (ஒருகாலத்தில்) நாச,ச்தை 

யடைவதாம். 

* இவ்விவேக முண்டாயபோது சாத்தித் இனாலும் யுச் இியினாலும் 

ஜகத்து மித்தையெனப் பரோட்சமாக வறியப்படுன்றதாகலின் அதன் 

அபரோட்ச ஞானமுண்டா தற்பொருட்டூ இசாமுத்திரார்ச்த பலபோகவிரா 

கமுதலியவுச் சரசா சனங்களோகடியஞானம் வேண்டப்படுகின் தென்ச.
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இகாழத்திரார்த்த பலபோக விராகமாம்; (அஃதாவது இவ்வுலகத்திலும் 

சுவர்ச்சாதி யுலகத்திலுமுள்ள போகங்களில் அகித்ததுக்காதிசோஷ தரிச 

னத்தால் காக்கை மலம்போல அராுவருப்புற்௮ு ஆசையில்லா திருத்தலாம்). 

(8) சமம், சமம், விடல், ச௫த்சல், சமாதானம், சரத்தை யென் 

பன சமாதிசட்க சம்பத்தியாம், 

(4) முத்தியை விரும்பும் இச்சை 1 மழட்சுத்துவமாம்; (௮ஃ தான 
சர்வ. தக்க நிவிர்த்தி பரமாநக்தப் பிராப்தி வடிவ மோக்ஷத் இல் தீவிரமான 

இச்சையாம்), 

இக்கான்கும் உண்மையாசக் கூறத்தக்க அசாரிச்குரிய சாதனங்க 

ளாம். 

ஈண்டுக்கூறிய சாதனகான்சனுள் முன்முன்னுள்ளது பின்பின்னுள் 
ளதற் கேதுவாம். 

வினா:--சமமுதலிய ஆறும் ஒரு சாகனமாத லெங்கனம் 2? 

விடை:--இவ்வாலும் ஒருமாலையில் கோச்சப்பட்ட மணீபோலப் பீர 

ஸ்பாம் (ஒன்றற்கொன்று) சகாயமாயிரு த்தலின் ஒரு சாசனமாசச் கருதப் 

பட்டனவென்௪, 

வினா:--சமமு தலியவற்றி னிலக்கணம் யாது? 

சமந்தமம் விடல்ச கித்தல் சமாதானஞ் சிரத்தை யாறுஞ் 
சமமகக் கரண தண்டங் தமம்புறக் கரண தண்ட 
மமர்தரு கருமம் பற்றா தறுத்தலே விடலென் ராகு 

மமர்செயுங் காம மாதி வரினடக் குதல்ச கித்தல். 2 

விடை:--(1) அர்சச்காண ச்சை (லெளூக) விஷயங்களித் செல்லா 
வாறு தடுச்சல் சமமாம், 

(2) சுரோச்இராதி யிநஇரியங்களைச் சத்தாதி விஷயங்களிற் செல்லா 
வாறு தடுத்தல் தமமாம். 

(8) ஸ்.திரி, சனம், ஜாதி, அபிமான முசலியசா,சனங்சளோடு பொரு 
த்திய சகலகருமங்களையும் மீண்டும் வக பற்றாவாரொழித்தல் விடலாம்; 

(விடல், உபர,தி, உபராமம் என்பன ஒருபொருட்ெவி). 
  

1 “பயனை யுச்தேரியாது மந்தனும் ஒன்றில் மூயலுஇன் ற இல்லை”? 
என்னும் நியாயத் இனால் முத்தியாகிய பயனை யுத்தேரியாது ஒருவனுக்கும் 
நிஷ்காம முதலிய கர்மங்களில் முயற்சி யுண்டாகா ௮, ஆதலால் மக்தமுமுட் 
சுத்துவம் சர்வ சாதனங்கட்கு முன்னரே யுண்டாயிருக்கன் றத. 

அது ஏனைய சாதனங்கள் இத்தித்த பின்னர்ச் SAMs apap ad wai 
ாாகின் ஐ, அதுவே சற்குருசசரணடை சல் பூர்வசமாயுள்ள சரவண முதலிய 
பிற் சாசனங்களில் மூயலுசச்கும் காரணமாம்,
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(4) பூர்வ சம்ஸ்காரத் இனால் அக்தக்கரணத்தில் மயக்க;த்தைச் செய் 

யுங் காமக்குரோதாதிக ளெழுமாயின் அவற்றை விரியவிடாது விவேகத் 

இனாலடக்குதல் சகித்தலாம். (ச௫த்தல், இதிட்சையென்பன ஒருபொருட் 

இளெவி). [செவணாஇகளைச் செய்யுமிடத்து அவத்றிற்கு விசோதமான 

சதோஷ்ணமுதலிய துவக்துவங்களைச் ச௫த்தல் இதிட்சையா மெனக் 

கூறுவது முண்டு], 

சிரவணப் பொருளைத் தானே சித்தஞ்சிக் திக்கு மாறு 

சரதமா வைக்கு மித்தைச் சமாதான மேன்பர் மேலோர் 

பரமசற் குருநா லன்பு பற்றலே சிரத்தை யாகும் 

வரமிகு சமாதி யாறு வகையின்சொத் பொருளி தாமே. 3 

(5) பாய விஷயங்களித் செல்லாவாறு தடுக்கப்பட்ட சத்தமா g1 

பெரியோர்களிடத்.துச் கேட்டறிந்த ஞான சாஸ்திரார்த்தத்தையே யுள்ள 

வாறு இந்திக்கும்படி செய்சல் சமாதானமாம். [சி.த்திசை, சோம்பல் முத 

லியவற்றை விடுலதாலுண்டாகும் மன இணிலை சமாதானமாமெனச் கூறு 

லது முண்டு]. 

(6) சற்குருவாக்கியச் இலும், வேதவாக்கயெத்திலும் விசுவாசம் வைப் 

ug * சிரத்தையாம். 
  

* “சமை தமையே தஇிதிச்கையுப ரதிசிரத்தை சமாதி சமைமுதலா 

மதறுகுணங்கள்'” என்று வேசாக்தசூளாமணி முதவியவை கூறியதுபோத் 

கூறாது ஈண்டுச் சரச்தையை ஈந்றித் கூறியதன் காரணம் வருமாறு;:-- 

விருட்சத்தின் சர்வாங்கங்களிலும் பலம் எரேஷ்டமாதல் போல 
ஞானத் தின் சர்வசா.தனங்களிலும் சரத்தையே சிரேஷ்டமாம், பலத்தின் 

உற்பச்இக்குப் பின்னர்ப் பலச்இின் பரிபாகாவஸ்சை யுண்டாவதுபோன் 

று இரத்தையின் உற்பத்திக்குப்பின் முமுட்சு தவம் உண்டான் றமையின் 

முமூட்சுத்வம் இெ.த்தை யென்னும் பலத்தின் பரிபாகாவஸ்தையாம். இது 

பத்தியே அது சிர,ச்தைக்குப்பின் கூறப்படுகின் ng. 

சாஸ்திர வாக்யெத்திலும் குருவாக்செயத்திலும் பெரியோர்வாக்கயெத் 

இலும்-உண்டாகும் சரத்தை ஈசுவரன் குரு முதலியவர்களின் பக்தியில் 

org உண்டாவ இல்லை. எவன சித்சத்தில் ஆரம்பத்தில் ஈசுவரன் குரு 

பெரியோர் என்னும் இவர்களிடத்து பூஜ்ஜிய (பூசிக்கப்படும்) பு.த்.தியாகப் 

பிரீதிவடிலஏ பக்தி யுண்டாகின்றதோ அவனுச்கே சாஸ்திர வாக்கயச் திலும் 

குரு வாக்கயத்திலும் பெரியோர் வாக்கியத்திலும் பக்தியானு சாரமாகச் 

சச,த்தையுண்டாகும். ஆதலால் பக்தி எதுவோ அது ஞானத்திற்கும் ஞான 

,த்.தின் சர்வ சாதனங்கட்கும் முக்கிய காரணமாம். ஆகையால் பச்தி பூர்வ 

மாயுள்ள சிரத்தை சர்வ சாதனங்களிலும் முக்கிய சாதனமாம். 

ஈண்டுச் ர,ச்சை, விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு என்பன ஒருபொ 

Gr. Ber Yume.



தத் துவவிளக்கப்படலம். 3 

  

சாசனசதுஷ்டயத்தைப் பற்றி விவேகசூடாமணி கூ.றுவ இங்கறியச் 

சீகீகதாம்; வருமாறு:-- 

௪.த.இியம் பிரம மேயாஞ் சகமிது மித்ைச யாமென் 

றித்திறஞ் சாத்தி ரத்தா Qa Gu ose wast 

நித்தியா நித்தி யங்க ணிகழ்த்திய விவேக மென்று 
சுத்தமா மேலோ ராலே சொல்லீட லாகு மன்றே. I 

௮த்திர மான சேக மாதியா யயனை மீருய் 

சித்திய மிலாச சான நிலைமாம் போக்கி யத தி 

னத்திறங் காண்டல் சேட்ட லா தயா லறிந்த வற்றின் 

மெத்தவு மரு தானே மேன்மைசேர் விரதி யாகும். 2 

துன்னிய விடய மெல்லாம் தோடமென் றெண்ணுச் இட்டி 

தன்னினா லஃ இ னின்றும் தடையிலா விரதி பெற்று 

மன்னிய விலகச், யச்இன் மாசற மனதை லவைத்தல் 

பன்னிய சமமா மென்றே பகருவர் மேலோ ரெல்லாம். 3 

பாவிய விடயக் கூட்டம் பத்றியே தாவா நின்ற 

விருவகை யிந்தி யத்தை யித்திர ணின்று மீட்டு 

மருவுதன் கோள கத்தின் மாறுது நிற்க வைத்தல் 

பொருவிலா தமமா மென்றே புகலுவர் பெரியோ ரெல்லாம், 4, 

உசைதரு சமத மத்தி னுறவினாற் சித்த மந்றும் 
பரவிய பாகி யத்தைப் பற்றாது தன்னிற் ருனே 

Aros: yor D der இரமிலாச் கன்ம மெல்லாம் 

வரையற விடுத்த ரூனே வரவுப ஈதியா மன்றே. 3 

எத்துய ரெய்இனாலு மேங்கியே யழுதி டாம 
லத்துயர் நீங்கு பாய மற்பமுஞ் செய்தி டாமற் 
புத்தியின் றயிரி யத்தாற் பொருக்திய துயரை யெல்லா 
மெத்தவுஞ் சிக்கும் தன்மை மேன்மைசேர் திதிட்சை யாகும், 6 

சு,ச்தவலே S155 MMHG GFG0S GTM சொல்லுஞ் 

சத்திய மென்ப தாசச் சார்ர்இடு நிச்ச யச்சை 
வச்துவின் சாட்சாத் காரம் வருவதற் கேது வான 
வத்தமச் சிரத்தை யென்றே யுரைப்பருண் மையை யுணர்க்தோர். 7 

சுத்தமாம் பிரமக் இன்சண் சுழலுறுஞ் 9௪% தன்னை 
Qué gor dun 6 னாலு மென்துமே | யூன்ற வைத்தல் 
சத்தியச் சமாதி யென்றே சாற்றலா மல்தை wear Bz 
சச்சமே இன்ற வாறே செல்வ சமாதி யன்றால். 8 

ஆதியி லஞ்ஞா னத்தா லாகிய லகங்கா ராது 
வேதமாக சேக மீறா Cun Mus ues Queers 

தீசரு ஞானச் சாலே இர்ப்பதற் இச்சை செய்ச 
லேசமின் ழழட்சுத் தன்மை யென்றகூ நிடலா மன்றே, ி 

சம்ம] 

இ. 
“x
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4 சாதனமின்றி யொன்றைச் சாதிப்பா ரலகி லில்லை 

யாதலா லிந்த நான்கு மடைந்தவர்க் கறிவுண் டாகு 

நூதன விவேகி யுள்ள நுழையாது நுழையு மாகில் 

பூதசன் மங்கள் கோடி பனிதனாம் புருட னாமே. 
SRNR APPR RAR LLDPE DLA PLP EPA ALLL DLL ALAA wenn ee 

சாதன சதுஷ்டயத்தின் பயனை உடன்பாட்டு 

வாயிலாகவும் எதிர்மறை வாயிலாகவும் கூறல், 

* கோடரி முதலிய சாதனங் (கநவி) க ளிலலாது தூணித்தல் 

ழதலிய காரியத்தைச் செய்து ழடிப்பவ நலகத்தி லோருவர மீன்மை 

யின், (மேற்கூறிய) 1 இந்நான்த சாதனங்களையும் பூரணமாகப் பெற்ற 

வர்க்கே ஜீவப்பிரஷ்ம ஐக்கியதானம் சந்தேகவிபரீத மின்றி யுண்டா 

தம்.(இந்த கானமார்க்கத்தில் சாதன சதுஷ்டயத்தைப் பேறுதலில்லாத) 
a 69) a   

  

+ Car_Agacdw srgardiaear sCurg தணித்தல் முதலிய சாச் 

Bu முண்டாகாமை போன்து சாதன ச. தஷ்டய மில்லாதபோது ஜீவப் 

பீரஹ்ம வைக்கயஞானமா௫ஏய சாத்திய முண்டாகா தென்பசாம். 

சாதன சதுஷ்டய மிருந்தால் ஜீவப்பிரஹ்ம வைக்கய ஞான முண் 

டா மென்பது உடன்பாடு. சாதன சதுஷ்டய மில்லாவிட்டால் ஜீவப்பிர 

ஹ்ம வைக்கிய ஞான முண்டாகாதென்பது எதிர்மறை, சாதனம்--முடிப் 

பது; சாத் தியம்--முடிக்கப்படுவ து, 

* இங்கனங் கூறியதால் சாதன சதுஷ்டயத்தின் ௪௮௫, சொருபம், 

காரியம், அவதி, பல மென்னுமைக்தும் இங்கே அறியத்சக்சனவாம். அவை 

வருமாறு:-- 

I. (1) அந்சக்காணசுத்தி யில்லாதவர்களுக்கு நித்தியா நி.த் திய வஸ்.து 

விவேக மூண்டாகாமையின், அக்சக்கரண சுத்தியே நித்தியா கிச். தியவஸ்து 

விவேகத்திற்கு ஏது (காரணம்), (2) பிரஹ்மமே கித் தியமாயுள்ஏ.து ஏனைய 

தனித்தியமா யுள்ள தென்று சாஸ்இிரவாயிலாக நிச்சயித்தலே சோநபம், 

(8) சாஸ்இர வாயிலாக நித்திய மின்னது அனித்தியமின்னதென்று நிச் 

சயித்ததைச் சதா இந்தித்துச்கொண்டிருத்தலே காரியம். (4) காமரூப 

வடி.வங்களியாவும் அரித்தியம் அவையின்றியது கித் தியமென்று நிச்சயித் 

தது எவ்வாற்றானும் நீங்காது ஈன்றாய்த் இடப்பட்டிருப்பதேதே அவதி 

(எல்லை). (5) புண்ணிய லோகப் பிராப்தியே பலம்,  ” 

Il. (1) சப்சாதி விஷயங்களில் தோஷ திருஷ்டி யுண்டாசாத 

போது விராக முண்டாகாமையின். விஷயங்களிலுள்ள தகோஷதிருஷ் 

டியே இகாமுத்திரார் ததபலபோக விராகத்இற்கு ஏது. (2) அவாவின்றி 

விஷபங்களைப்பற்நற விடுச்சலே சோநபம். (8) வார்தியெடுத்த அன்னம் 

போன்ற அவாவின்றிப் பற்றற விரிச்ச விஷயங்களில் மீண்டும் சம்ஸ்கார 

வாயிலாக அலா வுண்டாகர மையே காரியம். (4) யாண்டு யாண்டு காராகப 
ரூப
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* நாதன விவேகியின் மனமானது செல்லாது, (eh suum) சேல்லுமா 

யின் அவன் கீழ்ப்போன அளவிறந்த ஜன்மங்களில் நிஷ்காம கர்மங்களை 

யனுஷ்டித்த அதனல் அந்தக்காணசுத்தியுடையவனன புருஷனவன்.(4) 

அதிகாரியின் செய்கையைக் கூறல். 

வினா:--சாதன சதுஷ்டயத்தைப் பூரணமாகப்பெற்றுள்ள 

அதிகாரியின் செய்கை யாத? 
  

முண்டு ஆண்டாண்டுச் துக்கமுண்டென்று சாண்டல் கரத ஓரை வாயில் 

களாலுணர்ந்து நாமரூபமுள்ள விடங்களையெல்லாம் ஈரகமாசச் சாண்டலே 

அவதி. (5) புண்ணிய லோகப் Sor Sow பலம், 

IIL. (1) இயமகியமாதிக ளில்லாதபோது சமாஇசட்ச சம்பத்தியுண் 

டாகாமையின், இயமகியமாதிக ளுண்டாயிருத்தலே சமா இசட்க சம்பத் 

இக்கு ஏது. (2) சத்த ரிரோதமே சோதபம். (8) வியலகார க்ஷயமே 

காரியம், (4) பிரவிருத்தியற்றுச் சுழுத்தியயஸ்தையைப் போல விஷயங் 

களை மறக்்திருத்தலே அவதி. (5) புண்ணியலோகப் பிராப் தியே பலம். 

LV. (1) சா.துசங்கப் பழக்கமில்லாதபோது அ,ச்.இயக்த துக்க சிவிர்ச் 

'தியும் சடையற்ற வாநந்தமு£ மாகிய மோட்சத்தின்சண் தீவிரவிச்சை யுண் 

டாகாமையின், சாதுசங்கட்பழச்கமே முழமுட்சுத்துவத்திற்கு ஏது, (2) 

மனைவிமக்களர்த்தங்களிற் ஏிறிதேனு மிச்சையின்றி மோட்சமாத்திரச்தி 

லுள்ள விச்சையே சோநபம். (8) ஆனாகற்கல்வி யறிவுடைமை வயிராக் 

கயருதலியவற்றையுடைய பிரம நிஷ்டகுருவை யடைதலே காரியம். (4) 

குருவிற்குச் செய்யு தொண்டொன்றையே கைக்கொண்டு ஏனையகருமவ் 

களையெல்லாம் விட்டுவிடலே அவதி. (5) புண்ணியலோகப் பிசாப்தியே 

பலம், 

இக்கான்கு சாதனமு மொருமித்துச் கூடியிருக்சா லிங்குச்சானே 

விரைவில் ஆச்ம விசாரமே பலமா மென்ச. 

சாதன சதுஷ்டயம் பூரணமாயிருக்கால் ஜீவப்பிரஹ்ம வைக்கிய 

ஞானமுண்டாமென்று கூறப்பட்டதாயினும் இனம்பற்றிச்சொாவண, மனன, 

நிதித்தியாசனம், தச். தவம் பதார்ச்ச சோதனமென்னு மிந்நான்குங்கொள் 

௧. நித்தியா நித்திய வஸ்துவிவேகமுசல் தத்துவம் பதார்த்தசோதன 

மீராயுள்ள வெட்டும் தத் துவஞானத்திற்கு அந்தரங்கசாதனங்களாம், கர் 

மோபாசனைகள் பூரெங்கசாதனங்களாம். அந்தரங்கம் - உள், படுரங்கம் - 

வெளி. 

4 “ ஊனை வடிவென்றல் விட்டுத்தன் னுண்மையை யுள்ளவா காணா 

விடின், மானு மழுவுமாய் வந்தாலும் வன்பவ மாளாத ருக்குங்கிடீர். என்று 

பாடு துறையும், :: மேலாஞ் ௪தட்ட சாதனங்கண் மேவி நிறைந்த பேர்ச் 

குரைக்கின்,மேலா மதுகா மெனத்திடமாய் விளங்குமவையில் லாதவர்க்கு



12 கைவல்லிய தவதீதம் 

5 இவனதி காரி யானோ னிந்திரி யங்க ளாலும் 

புவனதெய் வங்க ளாலும் பூத $ பெள திகங்க ளாலர்[ம்பிப் 

தவனமூன் றடைந்து வெய்யிற் சகித்திடாப் புழுப்போல் வே 

பவமறு ஞான தீர்த்தம் படிந்திடப் பதறி னானே. 

6 ஆனபின் மனைவி மக்க ளர்த்தவே டணைகண் மூன்றில் 
கானவர் வலையிற் பட்டக் கைதப்பி யோ€ மான்போல் 
போனவன் வேறங்கை யோடே போகாத வண்ணஞ் சென்று 

ஞானத் கு ருவைக்: கண்டு sags வணங்கி னானே. 
  

விடை: (சாதன சதுஷ்டய ழடைய) டஇவ்வதிகாரி * அத்தி 

யான் மிகத்தினலும், ௮திபூதத்தினலும், அதிதைவத்தினலு ழண்டாதம் 

மேலாம் பரமன் ் மான்மழுவாய் விஎக்கி ஏரைத்கும் விளங்காது, மேலாஞ் 

சாத னங்கள்வர மேவ வேண்டுஞ் சாதசங்கம்.'”என் ஐத்வைதவுண்மையும் 

கூறுவதால் நூதனவிவேஇயின் மனம் தத்துவஞான மார்ச்கச்திற் செல்ல 

மாரீட்டாசென்பது நன்கு விளங்கும். 

இதனால் இருதோபாசகனிடத்து விவேகமுதலிய சாதனங்கள் தீவிர 

மாய் வெளிப்பட்டுத் தோன்றுதலின் அவன் த,த்துவஞானமடைதத் ௧.தி 

காரியாமென்றும், ௮௫ருதோ பாசகனிடத்து ௮வை மக்தமாய் வெளிப் 

பட்டுத் சோன்றாமையின் அவன் தத்துவ ஞானமடைதற் கநதிகாரி 

( நாதனவிவே௫)யா மென்றம் விளக்கியவாரும். 

(1) கருசோபாசகன் சகுணப்பிரஹ்மத் இன் சாட்சாத்கார பறியந்த 

மூபாசனை செய்தவன். 

(2) அகிருதோபாசகன் அங்கன முபாசனை செய்யாதவன். இவன் 

வெகுகால வப்பியாசத்தால் தத்துவத் இல் நிலைத் சற்குரியவ னானெறான். 

1 ஆகாயாதி பூதங்களின் காரியமாகிய பிண்டப்பிரமாண்டா இகள் 
பெளதிசமாம், 

* (1) வியாதி, ப9, தாக முதலியவற்றா லுண்டாகுக் துக்கம் அத்தி 
யான்மீக துக்கமாம், (2) திருடர், புலி, பாம்பு முதலியவற்றா லுண் 
டாகுக் அக்கம் அதிபூத அக்கமாம். (8) யட்ச ராட்சசப் பிரேதச் ளொகாஇ 
களாலும் சீத வாத ஆதபங்க (குளிர்காற்றுவெயில்க) ளாலு மூண்டாகும் 
துக்கம் அதிதைவ அகச்கமாம் 

(1) ஆத்மாவை யாசரயித் இருக்கும் ஸ்தூலஞுக்கும சரீரம் அ.ச்சியான் 
மமாம்; ௮.தனாலாக் துக்கம் அச்தியாத்ம துக்கமாம். (2) சனத சரீ ரவிக்இரி 
ய முதலியவற்றிற்கு வேருய் கேத்.திரேக்இரியத்திற்கு விஷயமாவது ௮ 
பூசமாம்; அசனாலார் அச்சம் ௮ பூத அக்கமாம். (8) தனத சரீ சவிந்திரிய 
மு;தலியவத்றிற்கு வேருய் நேத்திரேக்திரியத்இத்கு விஷயமாகாதது ௮இ 
சைவமாம்; அசன்பிரேரணையா (ஏவலா)லாச் தக்கம் அ௮திதைவதக்சமாம்.
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* தாபத்திரயத்தை யடைந்து வேயிலின்।ஐபத்தை (சூட்டை)4 சகிக்காத 

புழவைப்போல வாடிச் சம்சாரதாபம் ஒமிதற் கேதுவான 4 ஞானதீர்த் 

தத்தில் ழழ்கப்பதறினவஜய் (5) * மனைவிமக்கள் பொருளென்னும் ஈஷ 

ஷத்திரயத்தினின்றும் நீங்கி வேடர்வலையி லகப்பட்டு (அதைக்கிமீத்து) 
  

  

    

1 தாபத இரயம் - மூவகைத்துன்பம். 

4 கங்கைமுதலிய புண்ணிய தீர்த்தங்களில் விசுவாசத்தோடு மூழ் 

இத் தீவினையை யொழித்து, ௮,சனால் மானச தீர்த்தம் வாய்க்கப் பெத்று 

அதில் மூழ்கு மனவொருமையடைக்தவசே, ஞான தீர்த்த.த்இல் மூழுகுவதற் 

கதிகாரியாவர். மானசதீர்.ச,தமாவது உண்மை, சுகைமுதலியவற்றை யுடை 

யராதல், ௮ தில் மூழ்கல் உண்மை முதலியவற்றை விடாது கைக்சொண் 

டொழுகல், ஞானதீர்த் சம் ஜீவப்பிரஹ்ம வைக்கியஞானம். அ தில் மூழ் 

கல் அந்தஞானம் பிறழா திருத்தல். 

ச,த்தியட் தானஞ் சம்மத மின்சொற் சாற்று,” லொருவழிப் படுதல் 

புத்தியே முதல கரணமோர் நான்கு மடக்குதல் புலன்கள்போம் வழியி 

னுய்த்திடா தமைத்தல் பொறைஇட ஞான முயிர்க்கெலாச் தண்ணளி புரித 

லித்திற மனைத்து மானத தீர்த்த மெனவெடுத் தியம்பினர் மேலோர். 

என்று கா௫கொண்டமும், 

உள்ளத்தி னுள்ளே யுணர்வெனுக் தீர் ததநீர் 

மெள்ளக் குடைந்துகின் ரூடார் வினை கெடப் 

பள்ளமு மேடும் பரந்து இரிவரிச் 

கள்ள, மனமுடைச் சாசினி யோசே. 

என்று திரும் இரமும் கூறுமாறறிக. 

% ஈண்டுக் கூறியதுறவு (சக்கியாசம், விவிதிஷா சமக்நியாசம் 

வித்வத் சந்நியாசமென்னு மிரண்டனுள் விவிதிஷா சர்கியாசமாம். 

(1) தத் தவஞான முண்டாதற் பொருட்டுப் பிரபஞ்ச இன் தோஷ 

இருஷ்டி. பூர்௧கமாக வுண்டாகுக் தீவிரதர வைராக்கியத்தினால் சிஞ்ஞா 

சுவி(ஞான விருப்பமுடையவினாத் செய்துகொள்ளப்படுஞ் சக்சியாசம் விவி 
திஷா சந்நியாசமாம். இச்சக்கியாசச்ை முன்னர்ப் பெற்றவர்கள் சித் 
துவசன் முதலியோராவர். 

(11) தத். துவஞான முண்டாய பின்னர்ப் பிரபஞ்சத்தின் தோஷ 

இருஷ்டி மித் இியாதிருஷ்டி பூர்வசமாக வுண்டாகும் தீவிரத.ர வைராக்இ 

யத் தினால் வாசனாக்ஷய மனோகாச தத்துவஞானங்களின் அப்பியாச வாயி 

லாச ஜீவன்முச்தி விலட்சணாகர்தத்தின்பொருட்டு வித்துவானால் செய்து 

கொள்ளப்படுஞ் சந்நியாசம் வித்வத் சநீநியாசமாம், இச்சந்கியாசத்தைப் 

பெற்றவர்கள் யாக்ஞவல்கியர் முதலியோராவர், இவ்விரண்டு சந்சியாச 

மும் பரமஹம்ச சர்கியாசத் இன் பாகுபாடாம்.
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7 வணங்கிரின் றழுது சோல்வான் மாயவாழ் வேனுஞ்சோ கத்தா 
லுணங்கினே னைய னேயென் ஷள்ளமே குளிரும் வண்ணம் 
பிணங்கிய கோச பாசப் பின்னலைச் சின்ன மாக்கி 
யிணங்கிய குருவே யேன்னை யிரட்சித்தல் வேண்ட மேன்றாுன். 

8 அன்னதன் சிசுவை யைய னாமைமீன் பறவை போலத் 
தன்னகங் கருதி நோக்கித் தடலிச்சந் நிதியி ருத்தி 
யுன்னது பிறவி மாற்று முபாயமொன் றுண்டூ சோல்வேன் 
சோன்னது கேட்பா யாகிற் றொடர்பவந் தொலையு மென்றான். 
  

அதனின்றுந்தவறியோடுகின்ற மானைப்போன்று விரைந்து 1 (நான்யார்? 

எனகீத டுச்சம்சார துக்கம் எதனுலுண்டாயிந்று? எதனால் நீங்தம் * 
இது நீங்கவதற்தரிய உபாயத்தைப் போதிக்க வல்லவர் யாவர் ? அவர் 
எவ்விடத்திநக்கின்றனர் ? அவரை யெவ்வா நடையலாமேன் நுளம்பத 
றிச்) சேன்றனன் ; அங்ஙனத் சேன்றவன் வாளாசேல்லாது பத்திர புட் 
பாதிகளைக் கரத்திற் கோண்டு சென்று ஜானாசிரியரைத் தரிசித்துப் பத் 

தீரபுட்பாதிகளால் அவரது திநவடியில் (சைதநீயம் ஸாஸ்வதம் சாந்தம் 
வியோமாதீதம் நிரத்சநம், நாதபிநீது களாதீதம் தஸ்மை ஸ்ரீதூாவேநம£. 
என்றுகூறி) அர்ச்சித்து அவரக்தச் சந்தோஷ ழண்டாதம்படி திரிகரண 
சுத்தியாக வணங்கினான். (6) 

அங்ஙனம் வணங்கினவன் எழந்து ௮வரக்கேதிரே யிநகாங்கூப்பி 
நின்றழது கோண்டு தந்தையே ! என்போன்றரைக் காத்தந்போநட்டூக 
கருணையே திநவுநவமாகப் போருந்திய எனது தரவே ! மித்தையான 
சம்சாரவாழ்வென்னுந் துக்கத்திஷலை வேதகாலமாக வாடினேன். 

ஆதலால், தேவரீர் எனதந்தக்காணம் சீதள மாதம்படி ஒன்றனு 

ளொன்றகச் சேறிந்திநக்கின்ற அன்னமயழதலிய பத்சகோசங்களில் 
யானேனதேன்றேழம் அபிமானவடிவ பந்தத்தை நாசமாக்கி யேன் 

னைக் காத்தநளல் வேண்டூமேன்று பிரார்த்தித்தனன். (7) 

தீட்சாத்திரயம் . 

வினா:--௮வர் அவனுக்கயாஅ செய்தனர்? யாதுகூதினர் ? 
  

* “ கானாரிப் பவமெனக்கு வந்தவா றென்கொ னூபீபதெல ராலென 
வாய்க் தலர்கரங்கொண் டே, யானாகற் கல்வியறி வடச்சம்வை ராக 
மாதியாங் குணமுடைச்சற் குருவையடைச் செ திர்மண், ணூனாரப் பணிர் 
தெழுக்தன் பாறந்கரங்கள் குவித்து வுறவழுத்தி யருட்குருவே யென்பாசத் 
தழிவு, தானாமெத் திறத்தனா லெனவினவல் சடன் றன தவிதி வத்து 
user னத்துவமா மன்றே ''. 

என்று லேதரக்த சூளாமணி கூறுவல் கறிசற்பாற்றாம்,



தத் தவவிளக்கப்படலம். 15 

9 தொடர்பவந் தோலையு மென்று சோன்னதைக் கேட்ட போதே 

தடமட$ மூழ்கி னான்போற் சரீரமுங் குளிர்ந்துள் ளாறி 

யடருமன் போழுகு மாபோ லா௩நந்த பாஷ்பங் காட்டி 

மடன்மலர்ப் பாத மீண்டும் வணங்கிகின் நீது சோல்வான். 
    

விடை:--ர் அங்ஙனம் பிரார்த்தித்துநின்ற தமது சீடனைச் shay 
வானவர் (1) ஐமையானது கரையிலுள்ள தனது ழட்டை தஜ்சாதமாறு 
அதனைத் தனதகத்திற் பாவிப்பதுபோன்று (சீடன்) சோநபாவரண 
மொழிந்து (தனது) நிஜசோநபமாய் விளங்தம்படி தன்னுள்ளத்திற்பாவி 

த்து, (8) மீனைது தனது சினை (மட்டை) தஜ்சாதமாறு அதனைநோக்த 
வதுபோன்று (8டனது) சத்சித்வினை கெடுமாறு அன்போடு நோக்கி, 
(8) பின்பு பறவை தனது ழட்டைதஜ்சாதமாறு அதனை த்தனதுசிறகினுல் 

பரிசிப்பதுபோன்று சம்சயபாவனை (சநீகேகம்) விபரீதபாவனை (விபர 

தநீச்சயம்) ஒழிந்து ழடிவான ஆன்மவிசார மீவனுக்தண்டாக வேண்ட 

மேன்று அஸ்தமஸ்தகசையோகத்செய்து (அத்சாதே யேன்று அபயா 
ஸ்தத்தைச் சீடனது சிரத்தில்வைத்து)தமதெதிரேயிநக்கலைத்து அவனை 
நோக்கி உனது பிறவியையோழித்தந்தரிய வுபாயமோன் நிநக்கின்றது, 
அதனை யுனக்தபதேசிக்கின்றேன், நீயானுபதேசிப்பதைக் கவனமாய்க் 
கேட்டுபதேசித்தவா றேழதவாயாயின் உன்னையதரதிகாலமாய்த் தோட& 
நீது வநீதுள்ள பிறவி நிவிர்த்தியாய் விடுமேன் றநளிச் செய்தனர். (8) 

தீடன் தரவின் வசனத்தினை லகமகிழ்நீ தன்புமீக்த 

அரை வணங்கிப் பிறவியை மாற்று ழபாயத்தை 

யுபதேசிக்கவேண்டூ மேன் நீரத்தல், 

வினா:--பிறகு சீடன் யாஅசெய்தனன் £ 

விடை:--அவன் அநாதிகாலமாய்த் தோடர்நீது வநீதுள்ள உனது 
பிறவியானது நிவிர்த்தியாய்விடு மென்று சற்தந அரளிச்சேய்ததை& 
கேட்டபோதே (வெயிலாற்றபிக்கப்பட்டூ அதனால்வாடி] விசாலமான 

மடவிலே ழட்கினவனைப்போன்று மனவேப்பந்தணிந்து அதனால் , சரீரழ 
நி குளிர்நீது அகத்தே நெருங்கியுள்ள அன்பு ததும்பிப்புறத்தே aps, 
மாறுபோல அனந்தக்கண்ணீர் விட்டூச் சற்தநவினது தாமரைமல் 
போன்ற திருவடிகளை மீண்டும் வணங்கியேழநீ திநகரங்களையுத் சிரசின் 
மேற் கூப்பி யேதிரே நின்று, (9) 
  

ர் (10) ஆமைபோற் RAS sGeqqGu wréGury, soorD kssa 

ரைச் காண், (11) மீன்போத் நிருகோக்கால் விமல னுருவாக்குச், தான்போ 

க்கி கின்ற சசம். (111) சோழிபோற் ஜீண்டியுயிர்க் குதற மறுத்தாளூ, மாழி 

லிட மூண்ட வரன், என்னு சதெவெஞானவள்ளலார் கூறுவது மறிக,
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10சோன்னது கேட்க மாட்டாத் தொண்டனா னாலுஞ் சுவாமி 
நின்னது கருணை யாலே நீரேனை யாள லாமே 
யுன்னது பிறவி மாற்று முபாயமோன் றுண்டேன் நீரே 
யின்னதேன் றதைகீர் காட்டி ஈடேற்றல் வேண்டூ மேன்றான். 

1 1 அடங்கிய விருத்தி யானேன் றறிந்தபின் சேறிந்த மண்ணின் 
குடம்பையுட் புழுமுன் னூதுங் குளவியின் கோள்கை போலத் 
தொடங்கிய குருவு மான்ம சோருபமே மருவ வேண்டி 

_யுடம்பினட் சீ சீவ னைப்பார்த் துபதேச மோது வாரே. 
  

சுவாமீ ! தேவரி நபதேசிப்பதைக்கேட்டூ அதன்படி யொழகமாட் 
டாத அடிமை யாகிய வேன்னையும் (அரசர்கள் தமது ஐஆணைவமிச்சேல் 

லாதோசைச் சதர்விதவுபாயங்களால் வசமாக்கித் தமது ஆணைவழியிற் 
சேலூத்தி யாள்வதைப்போல) தமது கநணையினு லடக்கியாளுதல் தங் 
கட்தக் கடமையாம். தேவரீர் உனது பிறவியையோழித்தநீ துரிய உபாய 

மோன் நிநக்கின்றதேன் றநளிச்சேய்தீரே, இத்தன்மையதேன் நதனை 

உபதேசித்து வுடியேனைப் பிறவிக்கடலினின்றும் கரையேற்றலவேண்டூ 
மேன்று விண்ணப்பத்சேய்தான். (1௦) 

தநபதேசம். 

வினா:- அவனுக்குக் குரு யாதுகூதினா? 

விடை:--இவன் அகம்பாவவிநத்தி(சரீரத்தில் யானேன்னும் புத்தி) 
யடங்கியவனேன் ர் ஜாய்ந்தறிந்த பிறத 1 மட்கூண்டினுள் (கொட்டிப் 

ர் திரவியாதி விஷயப் பிரயோஜன நிமித்தம், பிரத தியினிமித் 

50, yori ss வந்தன மரியாதையி ஸிமித்தம் தத்.துவந் செரிக்துகொள்ள 

வந்தவனோ, அல்லது சத்துவத்தின் இரகசியச்தை யறிந்தபின்னர், கிக்.இக் 

கும் பொருட்டு4் கரக்தவேடங்சொண்டு வந்தவனே, அல்லது உள்ளவாறு 

பிறவிச் கஞ்சி வந்தவனோ வென்றாராய்ச் தறிதலாம், இஃது *இயற்கை 
குணஞ் சோதித்து மூன்னே பின்னே யாவையுமாம் பிரமநீ யென்னல் 
வேண்டும், வியப்புறவா சையிலுழல்லார்க் இவ்வா ரோ இன் மீளாத Gar@e 
வீழ்த.த தாகும், தியக்குறபோ கத்சாசை தீர்க்து புக்தி செளிக் சவுனைப் 
போல்வார்க்கே இகழத் தோன்றும், மயச்சமற வுணர்த்த வல்ல குருலைக் 

இட்டா வருக்தியுக்தன் பிறப்பறுக்கு மசனு மாங்கே ?* என்று ஞானவா 
சிட்டங் கூறுமாற்றானு மூணரப்படும், 

  

1 இது பிரமரடே சியாயமாம். பிரமரம் - ஒருவகையான வண்டு 
(குளவி); £டம் - புழு; கியாயம் - இருஷ்டாக்சம். குளவி பச்சை நிற 
முள்ள கவொருவகைப் புழுவை (கொட்டிப்பார்த்து மிகத் துடிப்பதையும் 
அடியாமத்கிடைப்பதையு மொழித்து மச்திமத்துடிப்புடையதைப்பிடி த். 
RM சனது கூண்டிந்குள்வைத் ௪௪ இலெசாலம்வரை ஒவ்வொருகாளும்



தத் அுவவிளக்கப்படலம். 47 

13. வாராயேன் மகனே.தன்னை மறந்தவன் பிறந்தி றந்து 
தீராத சுழற்காற் றுற்ற செத்தைபோற் சுற்றிச் சுற்றிப் 
பேராத கால நேமிப் பிரமையிற் நிரிவன் போத 

மாராயுக் தன்னைத் தானேன் றறியுமவ் வளவுந் தானே 

பார்த்து க்கத் துடிப்பை தன்று சோதித் பித்துலையியி புடி 

விந்தழன்னே (௮து தன்னுநவ மாதம்படி) தோனிசெய்யுங் த —— 

தன்மையைப் போன்று உபதேசிக்கத் தொடங்கிய சத்தநவும் 8டன் 
பிராந்தி நீங்கித் தனது நிசவடிவமான ஆன்மசொநபத்தை wana 

பொருட்டு அவனது தேகத்துளிநக்தம் * ஜீவனைநோக்கி, அன்பனே ! 

யானுபதேசிப்பதைக கவனமாய்கீ கேட்கக்கடவாய். (11) 

  

1 சந்து சந்நிதானத்தில் கானசாஸ்திரப் பயித்சியிஐ லாராய்த் 
தநியத்தக்க பிரத்யகாத்ழாவாகிய தன்னைப் பிரஷ்மமென் றுன்ளவா 
றுணரம் வரைக்தம் தன்னைமறந்தவன் (தனது நீரவடிவத்தை விசாரித் 
தறியாதவன்) நீங்காத சுழற்காற்றிலகப்பட்ட திரணம்போன்று சுநீறிக் 

தனது கூர்மையான மூக்கினால்அப்புழுவைச் கொட்ட, அப்புழு அது 

கொட்வெசனாலாய வருச்தச்சைப் பொறுக்க முடியாது வருத்தமுற்று 

இடைவிட்ட போதெல்லாம் குளவிவச்து கொட்டுமே யென்னும் பயத்.இ 

னால் எப்போதும் அதனையே நகினைத்துக்கொண்டிருக்து கலெகாலச்இ லக் 

குளவியின் வடிவாய் விடுஇின்றதென்பசாம், இவ்வாறே கானே பிரஹ்ம 

மென் திடையீடின்றிப் பாவிச்சிறவன் பிரஹ்மமே யாவனென்பது துணி 

பொருளாம். 

[ ஜீவனை கோச்சி யென்ற சனால் கூடஸ்தன் உபதேசத்இற் குரியவ 
னென்று பிதர் கூறுவது பொருக்சா சென்பதும் காரியகாரண வடில 

தேகம் எவ்வாற்றானும் சச அருவமாகாதென்பதும் பெறப்படுமாறறிக, 

ர தன்னை யறி%$தவன் பிறவியிணின்றகலுலா னெனவே, அவன் 

பிறவிக்கும், அசன் காரணமான விருவினைக்கும், அவற்றின் காரணமான 

இசாகச் தஅலேஷங் கட்கும், அவற்றின் காரணமான யானென சென்னு 

மபிமானச் இற்கும், அசன் சாரணமான அவிவேகச்திற்கும், அதன் காரண 

மான அஞ்ஞானத்திற்கும் ௮சனது ஏனைய காரிய (உலக)ல் கட்ரும் 

அஇஷ்டானமா யிருக்இன்றா னென்பது பெறப்படும். சயிற்றை பதியா 

மையினால் தோன்றும் ௮ரவு அதை யதிவதனால் நீங்குவது போலத் 

சன்னை (சனது சிசவடிவாயெ Fagor) அ௮.தியா மையினால் சோன்றிய 

பிறப்பு மூதலியலை சன்னையறில சால் நீங்குபென்ப சொருசலையாம், 

3



18 கைவல்லிய தவ நீதம் 

19. தன்னையுக் தனக்கா தாரத் தலைவனை யுங்கண் டானேல் 

பின்னையத் தலைவன் ரானாய்ப் பிரமமாய்ப் பிறப்புத் தீர்வ 

னுன்னைரீ யறிந்தா யாகி லுனக்கொரு கே$ மில்லை 

யென்னை£ கேட்கை யாலே மீகதுப தேசித் தேனே. 

சுற்றி (மாறி மாறிப் பிறந் திறத்து) நீங்காத ந காலசக்கரச் சுழற்சியிற் 
சுழலாநீற்பன் , (12) 

ஆதலால் (பரிபாகழள்ள ஒருவன் சந்தரவாயிலாக, ஆபாசனு or) 

* தன்னை (£வனை)யும் தனக்காதாரமாகிய தலைவ (தனது நிசவடிவ 

மான கூடஸ்த) னையும் (திநவிகற்ப சமாதிவாயிலாக) அறிந்தாஞயின், 
  

aas Ge தோன்றிய வுலகம் தன்னையறிவதனால் நீங்கு மென்பசனால் 

சானுஞ் சிவமும் ஒன்றாமென்பது பெறப்படும். 

இதுபத்றித் இருமக்இரீம் 
சன்னை யறியத் சனச்கொரு கேடில்லை, சன்னை யறியாமத் ரானே 

தெடுன்றான், நன்னை யறியு மறிவை யறிந்தபின், ஐன்னையே யர்ச்சிச் 

கத் சானிருச் தானே. 

எல்லா மறியு மதிவு சனைவிட்டு, வெல்லா மறிந்து மிலாபமில் இல்லை, 

யெல்லா மறிந்த வறிவினை கானென்னி, லெல்லா மறிந்ச விறையென 

லாமே. 

என்னை யறிந்திலே னித்தனை காலமு, யென்னை யறிந்தபி னே 

மறிந்திலே, னென்னை யறிந்திட் டிருச்தலுங் கைவிடா, சென்னையிட் 

டென்னை யுசாவுசன் ஜேனே. என்றும், 

ud @ 31mm 

தன்னால் விளையுஞ் சசு£வ பரந், சன்னா லழியு௩் சனதாம் விழியா, 

லென்னா லெனையென் னிலெனக் கருஞ, மன்னே யடியே னபய மபயம், 

என்றும் கூறுமா நறிக. 

1 காலசச்கரச் சுழற்சியிற் சுழலல் - இறப்பு கிசழ் வெதிர்வென மாறி 
மாறிவருங் காலத் தின்லசமாய்ப் பிறந்திருக்தசா,சலை யிடைவிடாதடைந்து 
வருதல். 

1 தான் (சீவன்) தலைவ (கூடஸ்த)ஞாதல் பாச சமாகாதி கரணியமும், 
தலைவன் பிரஹ்ம மாதல் முக்கிய சமாசா தி கரணியழமாம். 

(1) சயித்தின்சண் சதிபிசமாயுள்ளலசவு கயித்தினை யுணர்ச்தவிடத்து 

அவ்வாவிற்குப் பாக முண்டாய்க் கயிந்றோடு அபேதஞ்சித்இித்சல்போன்று 
ஆத்மாவின் (லத்தின்) கண் சற்பிசமாயுள்ள வேன் ஆத்மாவை யறிந்த 

விடத்து அஉணா£கும். பாதமுண்டா யாச்மாவோ டபே சஞ்சி௪ இச்சன்௱ 
Oars ‘ oe ம் சண்௪,
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14. என்னைத்தான் சடனா வுள்ளத் தேண்ணியோ சொன்னீ் ரையா 
தன்னைத்தா னறியா மாந்தர் தரணியி லோருவ ருண்டோ 
பின்னைத்தா னவர்க-ளேல்லாம் பிறந்திறக் துழலு வானே 
னின்னைத்தா னம்பி னேற்கு நிண்ணய மருளு வீரே. 

15. இன்னது தேகக் தேகி யிவனேன ayaa ன் யாவ 
னன்னவன் றன்னைத் தானேன் றறிந்தவ னாகு மேன்றார் 
சொன்னபின் றேகி யாரித் தூலமல் லாம லேன்றான் 
பின்னது. கெட்டி, 'வையர் பீழையு நகையுங் கொண்டார். 

பின்பு (வகி? அத்தலைவன் தர onde அப்பால் ஒத்தவை க காளே 

பிரஹ்மமேன்னு மநுபவழடையவஜனய்ப் பிறப்பிவின்றும் விடுபடுவான், 

இவ்வாறு உன்னை (உனது நிசவடிவாகிய கூடஸ்தனைப் பிரஹ்மமென் 
றுள்ளவாறு) ௮றிநீதாயார?ன் உனக்கோந கெடூதியுழண்டாகமாட்டாது. 

(கசத்ததேகத்தி விரப்பினும் ஐநந்தக்கடல் வடிவேயாவாய்), இதுதா 

னதீரகசியமான உபதேசம் (என்றநளிச் செய்தன4), (13) 

சீடன் வின: (௮௮ கேட்டுச்சிடன்) எனதாசிரியசே! தாங் 
கள் அடியேனை * மூடனாகத் திருவுளத்திற் கருதியோ (டன்ன 

யறிச்தாயாயின் உனக்கொரு கெடுதிய முண்டாகமாட்டாது) என் 

தஐருஸிச் செய்தீர். பூமண்டலத்தின்௧ண் தம்மைத்தாமென் ற்றி 

யாத மக்கள் யாசேனுமொருவருளரோ?(இல்லையே). அங்கனமாக, 

அவர்களியாவரும் பிறந்திறக்து (அசைகசாச் சழற்கியிழ்) ஈழலா 

நிற்பது யாதுகாரணம்? தேவரிரையே (மாதா, பிதா குரு, தெய்வ 

மாக) Bibi Duy ait ar aur CL BD SG; அச்த நிச்சயத்தை யுள்ளவா அப 

கேசிப்பிராக (என்று பிசார்த்தித்தனன்). (14) 
  

எல்வச்துவிற்குப் பாதமுண்டாய் எதனோ டபே தமுண்டாசன் ததோ 

அல்வச்துவிற்கு ௮சனோட பாதசமாநாதிகரணிய- முண்டு, பாதம்-பொய் 

யென்று நிச்சயித் சல். 

(li) கடாகாசத்திற்கு மகாசாசத்துடன் எப்போதும் அபேதமிருப் 

பது போன்று ஆச்மாவிற்கு(கூடஸ்தனுக்கு)ப் பிரஷ்மத்துடின் எப்போது 

மபேத மிருககன்றதென்க. 

எவ்வத்துவிற்கு எவ்வ தவோடு எப்போது மபேச மிருச்சின்றதகோ 

MAUVE BBO I அதனோடு முக்கிய சமாநாதிகாணிய முண்டு, 

ர் மூன்-சாஸ் இரவாசனைபின்றி விதியாயும் விலச்சாபுமாள்ன போக 

ம்களில் விருப்புடையவன்.
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தன்னைத்தா னறிதலின் சொநபங் கூறல். 

தரவின் விடை:--(பாமா சிரியர்) அன்பனே? * (கடாதீபே வநியப் 

படவதான) தேக்மிது, (இதனை யநீபவனறுன) தேகி (தேகத்தையுடைய 

வள்) இவனேன்று (சந்தேக விபரீதமின்றிச் சிற்சடங்களைப்) பிரித்தறி 

பவன் யாவனோ அவனே தன்னைத்தானே (பிரஹ்மமே)ன் றறிநீதவனை 

வன் (என்றநளிச்சேய்தார்), 

சீ-வினா:--(அ துகேட்டுச் Fs) gu Bam | : இத்தாலசரீ ர 

மே தானல்லாமல் வேறே தேகியாவன்? (யான் காணவில்லை? அவ 

னிருந்தாற் காணப்படானா!). 

தேகத்தினுந் தேகி வேறேன அவஸ்தாத்திரய 

வாயிலாக உணர்த்துதல். 

த-விடை:--அதனைக்கேட்ட பாமா சிரியர் & துன்பழம் புன்சிரிப்புங் 

கொண்டவராய்ச் (15) 
  

+ sab gaia, OL, B66, அகித்திய, கண்ட வடிவ மென்றும், 

C58 65), 985, 3565, BF Hu, yor வடிவ மென்றும் செவ்வை 

யாக வேறுபிரிச்தறிகலே ஈண்டுத் தன்னைத்தானறிதலாம். 

சரீரத்திரயமும் அவற்றள் நிகழும் அவஸ்தாத் இரயமும் அச்சரீர,ச் 

'இரயச்துள்ள பஞ்சகோசங்களும் கானன்௮, இவற்றிற்கு கான் சாட்சி, 

சாட்சியாயெ நான் சச்சிதாகஈச கிச்திய பரிபூரணவடி.வப் பிரஹ்மமா யிருக் 

இறே னென்று ஆச்மாவிற்கும் தேகத்திற்கும் அவிவேக காலத்துள்ள 

அபேதப்பிரார் தியை ரிவிர்ச்திச்சற் பொருட்டுப் பேதவிவேசனம் செய்தல் 

வேண்டும். பின்னர், (ஞானகாலத்தில்) தேகா இவடிவ அகாத்மாவைச் சாஸ் 

இரயுக்தியினாலும் ஆத்மாவின் திடவபரோட்ச ஞானச் திலலும் பொய் 

யென்று நிச்சயித்துக் சயிற்றிற்றோன்றிய வரவு அதனினும் பின்னமா 

யிராமை போன்று அது பிரஹ்மபின்ன மன்றென்று தெளிதல்வேண்டு 

மென்க. 

1 ஸ்தால சரீரத்தில் கானென்னும் பிராந்இியின் வாயிலாக இர் இரிய 

முதலியவற்றில் கான் கண்டேன் நான் நினைக்தேன் என்றற் ஜொடகச்கத் 

தனவாகப் பிராந்தியுண்டாதலும், இப்பிராச் இயின் வாயிலாச இஃதென் 

மாடு, இஃதென் கன்று என்றற் ரொடக்கதனவாகசப் பிராக்தி யுண்டாத 

லும் அபைவடத்தமா யிருத்தலின், ஸதாலசரீரம் முன்னமொடுச் அச் கூறப் 

பட்ட. 

* அஞ்ஞானத் இனால், காம் கூறியதை யிவனறியாது போனானெனத் 

இன்பரும், இவன து அஞ்ஞான த்தையொழிப்பது மமச்சகருமையா வெனப் 

புன்சிமிப்புங் கொண்டாமரென்க,
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10, தேகமல் லாமல் வேறே தேகியார் காணே னேன்றுய் 
மோகமாங் கனவில் வந்து முளைத்தவ னேவனீ சோல்வாய் 
சோகமாங் கனவு தோன்றாச் சுழுத்திகண் டவனார் சோல்வா 

wa meta லேண்ணு மறிவுதா னேது சோல்வாய். 

17, நனவுகண் டதுநான் கண்ட ௩னவுள நினைவு நீங்கிக் 
கனவுகண் டதுஞ்சு முத்தி கண்டதும் வேறொன் றேபோற் 

நினமநு பவிப்ப தொக்குக் தெரியவு மில்லை சற்றே 

மனதின் லுதிக்கும் பின்னே மறைக்கு தகளு வ்ரே 

சீடனை "நோகீகி, mates | 8 யான் மனிதனென்னும் அநுபவத் 

தால் தானென்பதந்தப் போருள் தேகமே யல்லாமல் இதற்த வேற 

aS Ga Sunarde ? யான்காணவில்லை ; (அவளனிதநீத ஈந்காணப்படாஜு) 

என்று கூறினை. (தேகம் GF ஷடையற்றுக்கடக்கவும்) நித்தராமோகத் 

தாலுண்டாதத் சோப்பனத்தின் கண் வந்து தே ஈன்றிச் சப்தாதி விஷ 

யங்களை யறிபவன் யாவன்? (அவன் தேகமா? தேகத்திற்த வேறு பப்ட 

வு? இதனை நன்காராய்தீதுு நீ கூறக்கடவாய், (சாக்கிரமேயன்தி) 

துன்பழண்டாதற்குக் காரணமாகிய சோப்பனழந் தோன்றத சுழுத்தி 

யின்கண் அத்தானத்தை யறிந்தவன் யாவன் ? (இதனையும் நன்காராய 

ந்து ந) சொல்லக்கடவாய், 4 சாக்கிரத்தில் சொப்பனம் wipes Cus 

ன்னு மீரண்டையும் நினைக்கின்ற அறிவுதான் யாது? (அது நீகநதுகின்ற 

தேகமா ? 9508, வேறனதா? இதனையும் நீ நன்காராயந்து) சோலலக் 

கடவாம் (என்று கூறியநளினர்). (16) 

  

4 (1) எதில் சாற்பத்தரண்டு சச்துவங்களால் வியலகார முண்டா 

கன்றசோ ௮௮ சாக்கிராவதையாம். அர்காற்பத் திண்டு ௪2 அவங்கள் 

ஞானேச்இிரிய பஞ்சகம் கர்மேக்திரிய பஞ்சகம் அ௮க்சக்கரண சதுஷ்ட 

யம் என்னும் பதினான்காம், அவற்றின் ௮திதேவசைகள் பஇினான் கும், 

அவற்றின் விஷயங்கள் பஇனான்குமாம், 

(2) சாக்சராவஸ்தையிலனுபவித்த பதார்ச்தங்களின் சம்ஸ்காரம் மயிர் 

se பாகம்போன்று மிகுரூச்குமமாய்ச் சண்டத் தின் ணுள்ள தறிதை 

யென்னும் காடியிலிருக்கும், அச்சம்ஸ்சாரத் இனால் சித்திரா காலத் இல் சப் 

தாதி விஷயங்களும் அவற்றின் ஞானமு முண்டா கின்றன. அவற்றா 

லெ இல் வியவகார மூண்டாகின்றசோ அது சோப்பறுவத்தையாம். 

(8) உறக்கச்தினின்றும் விழிந்தபோது யான் ஏன்று மறியாது 

சுகமா யுறங்கினேனென்று எதனறு ஸ்மிருதி (நினைப்பு) உண்டாகின்ற 

தோ ௮ சுழத்தியவஸ் தையாம்.
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13. தாலத்தின் மாங்கள் காட்டித் தனிப் றை காட்ட வார்போ 
லாலத்தி னுடக்கள் காட்டி யருந்ததி காட்ட வார்போற் 
றூலத்தை முன்பு காட்டிச் சூக்கும சோருப மான 

மூலத்தைப் பிண்ட காட்ட முன்கர் டக் ளாரே. 

Siar தேகத்தினும். தேகி Gon Gnark gargenuaikigen லங்க. 

கரித்து அதனை நன்த விளக்கல்வேண்டூுமேனல, 

$- வினா; -- ஐயனை சாக்கிரத்தில் * ஸ்திரமான சப்காஇ Mag, 

யங்களை க்கா நானறிந்த சாக்கரக்தின்கண் ஹணூள்ள சங் 

கற்பங்களொழிர்து சொப்பனத்தில் ௮ஸ்திரமான சப்தா இவிஷூ 

கோன்ருத ஈழுத்தியில் அஞ் 
ஞானத்தையறிந்தறும் இச்சேகத் இத்குவேறுன ஒரு தே௫௰யே 

போன்று யான் நாடோறு மனுபவிப்பதெர்வவும். அங்கனமாயி 

யங்கலா யறிர்ததும், இவ்விரண்டுந் 

லும் அ௮ஃதுள்ளவாறு விளங்கவில்லை, ஆனால் அது fee 

உபதேசத் இனால் இமைப்போது மனத்தில் விளங்கு கின்றது; 

பின்பு அஞ்ஞானத்்இினுல் மறைக்து விடுகின்றது. அங்கனமாகாது 

தேகியின்சொருபம் பிரத்இெெட்சமாகு முபாயத்தை யுப?த௫த் 

தருளல் வேண்டும் (என்று பிரார்த்தித்தனன்). (17) 

த-விடை:--ஐசிரியர் சீடனுக்த உலகத்தில் மன்னர் விநட்சத்தின் 
கிளைநுனியைக் காட்டிப் பின்னர் மன்றம் பிறையைக் காட்டூவார்போல 

வும், ஆகாயத்தின்௧ண் ழன்னர் நட்சத்திரங்களைக்காட்டிப் பின்னாருந் 

ததியைக் காட்டுவார்போலவும் 1 (சாகாசந்திர நியாயத்தாலும் ஸ்தூ 

லாநந்தநீ நியாயத்தாலும்) ஸதாலநபமான ஜகஜீவபரங்களை முன்னர்த் 

தரிசிப்பது பின்னர்ச் ரூட்சுமநபமான ஜகத்காரணப் பிரஸ்மத்தைத் த்ரி 

சிப்பிக்கத் திருவுளத்திற் கருதி (18) 
  

{ #1280599 sromiu@s ugii gsm Sem@d (2 pa@ Ife 

பிறகும்) காண்டற்குரியனவா யிருச்சலின் ஸ் இதூமென்றும், சொப்பனத் 

இற் காணப்படும் பதார்த்தங்கள் மீண்டும் (மற்றொரு சொப்பனத்தும்) 

காண்டற்குரியன வாகாமையின் அஸ்.இரமென்றும் ஸ்தூல இருஷ்டியாத் 

கூறப்பட்டன. 

1 (1) ஒருவன் மற்றொருவனுக்கு முன்னர் மரச்கிளையி 2 னுவின் 

காட்டிப் பின்னர் அதுலாயிலாக மூன்றாம் பிறையைச்காட்டல் சாகாசநீ 
திர நியாயமாம், 

(2) மூன்னர் ஸ்தாலரூபமான வசிஷ்டர் முசலிய நட்சத் இிரங்க 
ளைச் காட்டிப் பின்னர் அதுவாயிலாசச் சூட்சுமரூபமான அருத்த இ ஈட். 
சக் ச்சைக் காட்டல் ஸ்தூலாநநீதகி நியாயமாம்.
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19, அத்தியா ரோப மென்று மபவாத மேன்றுஞ் சால்லு 

முத்தியாற் பந்தம் வீடேன் றுரைக்கும்வே தாந்த மேல்லா 

மித்தையா மாரோ பத்தாற் பந்தமா மபவா தத்தான் 

முத்தியா மிவ்வி ரண்டின் முந்தியா ரோபங் கேளாய். 

50. ஆரோப மத்தி யாசங் கற்பனை யாவ வெல்லா 

மோரோர்வத் துவினில் வேறே யோரோர்வத் துவினை யோர்த 

னாரூட பணியாய்த் தோன்ற னானுகித் தறியிற் றோன்ற 

னீரே கானற் egem னிறந்தலம் வெளியிற் றோன்றல். 

"அன்பனே! வேதாந்த சாஸ்திரங்களை ததும். 'அத்தியாரோப யுக்தி 

யில் * பத்தழம்,அபவாதயுக்தியினுல் மத்தியு ழண்டாகின்றன வென்று 

கூறுகின்றன. மித்தியாவடிவ 4 அத்தியா ரோபத்தினுந் பநீதழம் அப 

  

ஆத்ம சாட்சாச்கார வுபாயமாய அதத்வியாவிருத் இ யிலச்சணம், 
தடத்தவிலக்கணம், சொரூபவிலச்கண மென்னு மூன்றனுள், இத தடத்த 

விலச்சணமாம், 

(1) சேகாதி யனாச்மவர்க்கங்களை ys Sure இதுவல்ல இதுவல்ல 
வென்று கழித்து எஞ்சிகின்ற ஆத்மாவை யறிவிப்பது அதத்வியாவிநத்தி 

யிலக்கணமாம். 

(2) சாகாசந்இரகியாய மூ,சலிய சியாயங்களால் ஜகக்காரண சிவச 
யறிவிப்பது தடத்த விலக்கணமாம். 

(8) சூரியன் மிகுந்சவுஷ்ணப் பிரசாச வடி.வினனென்ப௫ போன்று 
ஆக்மா (உண்மையாக) சச்சிதாகந்த நித்திய பரிபூரண வடிவமென்ப.து 

சோநப விலக்கணமாம். இல் விலக்கணங்களின் விரிவை விருச்இப் 
பிரபாகர மூதலியவற்றிற் காண்க, 

% அன்னிய வனான்மா வின்கண் ணசமெனும் புந்தி பச்ச, மின்னது 
புருடர்க் கெல்லா மேதமா மஞ்ஞா னத்தாற், றுன்னிய சனன மாத் 
துயர்தரு மேதுவாக, மன்னும். 

ச௪அரனே யவிவே கச்தாற் சர்ப்பமேயிரச்சு வென்னு, மதஇிரிகர் தமச 
னாலே மறைக்திடப் பட்டோர்க் கெல்லா. மதவலாப் பொருளிடத்தி லது 
வெனும் புக்தி யுண்டா, மசணினா லசத்தின் மாலே மனர்த்தமாம் பக்த மா 

மே. என்பது விலேசசூடாமணி. 

4 அதிஷ்டானத்தின் விஷம(வேருய) +6 Sear அவபாச(தோஜ்ற)ம், 
அல்லது தனது பாவ ௮அதிகாண (இட) த்தில் அவபாசம் அத்தியாக 
மாம் (பிராக்தியாம்), பிராக்திஞானம் ஞானாத்இியாசமும், அசன் விஷ 
யம் அர்.ச்தாத்திபாசமுமாம். 

அதிஷ்டான சேஷம் (ு.திஷ்டான மாத்திர மெஞ்ு நித்றல்) ௮ப 
வாதமா (தெளிவா) ம், 

San eg வடிவ காரியத்தின். (கற்பிசு வாலின்) காரணம் (கயிறு) 
அதகிஞ்டானமாம்; அல்லத எது பிசாக்தியுள் போது தோத்து தன்றோ: 
A BOT சோத்தத்தால் பிராக்தி நீங்குகன்சோ அஃது அஇஷ்டானமாம்,
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21. இப்படிப் போல நாம ரூபங்க எிரண்டூ மின்றி 
யோப்பமா யிரண்டற் ஜொன்றா யுணர்வோளி நிறைவாய் நிற்கு 
மப்பிர மத்திற் றோன்று மைம்பூத விகார மேல்லாஞ் 
சப்புகற் பனையி EO செனித்தவேன் றறிந்து கோள்ளே. 

ageeae ஒத்தியுழண்டாவனவா யிருத்தலின் dial velo rar ர் மன் 

னர் அத்தியாமோபத்தினைக கேட்கக்கடவாய். (19) 

அத்தியாரோபத்தின் பரியாயநாமழம் 

இலக்கணழம் திநஷ்டாநீதழங்கூறல் 

(1) ஐரோபம், அத்தியாசம், கற்பனை (பிராந்தி) யேன்பன அத் 
தியாரோபத்தின் பரியாய நாமங்களாம். (8) eh aw gaa. sg wh 

றெரவஸ்துவையுணர்தல் அதனிலக்கணமாம். (8) & (அரவின்மையான) 

கயிற்றினிடத்து அரவு தோன்றுதலும், (கள்ளனின்மையான) தநியினிடதீ 

துக& கள்ளன் - தோன்றுதலும், (நீரின்மையான) கானலிடத்து நீர்தோன் 

நுதலும், "(நீல நிறழம் கொப்பரை கவித்தாற் போன்றுன்ன விடழம் 

இன்மையான) ஆகாயத்தில் நீலநீறழம் கொப்பரை கவித்தாற் போன் 

றுள்ள விடழக்தோன்றுதலுல்(பிறவும்) அதற்குத் ர் திநஷ்டாந்தமாம். (20) 
  

பிரபஞ்சவுபாகான சாரண மாயை சுத்தசேசன (சி௨த்) தில் தானத்தி 

யாசமா யிருத்தற்குச் சானே காரணமா யிருத்தலின் ௮௮ காரணாத்தியாச 

மெனவும், ௮சகனால் பிரபஞ்சம் சேதனத்தி லச்இயஸ்சமா யிருச்சலின் 

அ காரியாத்தியாச மெனவும் கூறப்படும். விளக்குச் சனது பிரகாசச் 

இற்கும் ஏனையவற்றின் பிரகாகச்இிற்கு் சானே யேதுவா யிருச்சல்போல 

மாயை தனது அத்இயாசத்திற்கும் பிரபஞ்சத்தின் ௮.த்இியாசத் இங்கும் 
சானே ஏதுவாம். 

காரியாச்தியாசம், அர்த்சாச் இயாசம், ஞானாத்தியாச மென் றிரு 
OOF STD, 

“.ஆதியி லஞ்ஞா னக்தா லாகிய வகங்கா ராதி, யேசமாச் தேக மீறு 
யெய்இி௰ய பந்த மெல்லாம் ” என்று விலேக சூடாமணி கூறுவதால் கார 
ணாச்இியாசமும் காரியாத் இயாசமும் ஈன்குவிளங்கும், 

ர் பந்தத்இற்கேதுவான அ௮த்தி.பாரோபத்தின் சொருபக்தெரியாவிட 
சீத. முத்இிக்கேதுவான அபலவா தச் இன் சொருபச்தெரியாசாசலின்முன்ன 
ச.ச்தியாரோபங் கூறப்பட்டது, “பக்கச் துருவல் கேட்ணெரிற் பரவீட்டு 
ருவு மேல்வெளியாம் '” என்பது வா௫ிட்டம், 

% சயிற்றின்சண் ௮ உரவுசோன்று த சல் அர்ச்தாச்இ யாசமும், அதன் 

ஞானம் ஞானாத்தியாசநு மா:். இங்கனமே A eee மூணர்க, இவ் 
வச்தியாசம் அதீர்வகநீயக்கியாதி யெனப்படும் 

1 வாதப் பிர Bam Ha ளிருவரும் ௮ iG BE பதார்த்தம் கிருஷ் 

டாக்த (உதாரண) மாம்; அகம் பெறப்பட்ட சாஷ்டாக்சமாம்; அதுலே 
சித்சாக்சமாம்.
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28. அதுதானேப் படியேன் றக்கா லகாதியாஞ் சீவ ரேல்லாம் 
போதுவான சுழுத்தி போலப் பொருந்துமவ் வியத்தந் தன்னி 
லிதுகால தத்து வப்பே ரீசஷட் பார்வை யாலே 
முதமூல சுபாவம் விட்டூ முக்குணம்: வியத்த மாமே. 

அதனைத் "தாஷ்டாத்தத்தி லமைத்துக் கூறல். 

டஓப்படிப்போல (கயிறுழதலியவற்றின் கண் அரவு முதலியவை 

தோன்றுதல்போன்று) ஒர நாமழம் ஒநநபழம் தன்பாலிலலாது சமமா 

யுல், ௮த்துவிதமாயும், கானப்பிரகா சமாயும், பூரணமாயும், எத்து௩ள்று 

மொநதன்மைத்தா யிநக்கின்ற (௬ரதி சித்தமான) அந்தப் பிரஷ்மத்தி 
னிடத்திற் றேன்ற நின்ற a ca) பத்கபூதவடிவ காரியங்க னியா 

வும் இனிக்கூறப்படங் கற்பனையின லுண்டாமினவென் நறியக் கட 

வாய், (21) 

& சிநட்டிக் காமம், 

கங்கனம்? 
  

% உண்மையாக வுள்ளது பிரஹ்மமே. டு சேசாதி இப் ) பிரபஞ்சம் எஸ 

ஞான்று மின்றென்று கூறும் சுருதி இருட்டியைக் கூறுவது யாதுப ற்றி 

யெனின், சிருட்டியைக் கூறுது பிரபஞ்சத்தின் நிஷேக.த்தைப் பிரஸ் 

மத்தின்கண் கூறுமிடத்து, பிரஹ்2த்தின்கண் கிஷேஇக்கப்படும் பிர 

பஞ்சம் வாயுவின்கண் நிஷே திக்கப்படும் ரூபம்போல் ப் ரஹ்மத்திவிராது 

வேதிடத் இருக்கனெ்றதோவென்னு மையமுண்டாம்; ஐயமின்றிப் பிரஹ் 

மம் அத்விதியமென்று கூறு, சற் இயையாமற்போதலின் இருட்டியைக் 

கூறும் வாக்கியத்கினால் பிரபஞ்சம் பிரண்மச் இினின்று முண்டானதென் 

னும் ஞானருள்ளபோது உபாதானச் இ லில்லாது காரியம் மற்றோரிடத் 

திருக்குமென்னு மையம் நகிவிர்த்தியாம். ஆகலே, நேதி நேதி (இதுவல்ல 

இதுவல்ல) என்றத் ரொடகச்கத்து வாக்கியங்களால் பீரஹ்மத் இனிடத்தும் 

அந்தப் பிரபஞ்சமின்றென்று கூறும்போது பாரபஞ்சம் வான் தாமரை 

மலடிமசன் முூதலியனபோன்று eeu (99508) a விளங்கும்; 
அனால் அகிலப்பிரபஞ்சப் பராக் இயற்ற அகண்ட சச்சிசாஈக்தப் பிரஹ்ம 

மேக மென்பது செவ்விஇற் பெறப்படும். ௮துபற்றிச் இருட்டி கூறப்படு 

கின்ற தென்க, இச் ருட்டி செம௫ருட்டி யுகபத்சிருட்டியென விருவகை் 

தாம். கிரமசிருட்டி கனிஷ்டா திகாரியின்பொருட்டும், யுகபத்கிருட்டி மத்தி 

மாஇிகாறியின் பொருட்டும் கூறப்படுகின்றன. மேற்கூறப்பஙிஞ் ருட்டி 

கிரமசிநட்டியாம். 

சொப்பனவுலகு மனத்திஸிடத்தும் இர மரின் றி யமண்டாவது 
போன்று தேகாதஇப் பிரபஞ்சம் பிரணாமற்கி ஸிடத்முக் இரமகின்றி 
யுண்டாடின் தென்பது யுகபத் 'சிநட்டியாம். இது a டி SH ALY. 
வாத மெனப்படும்; அல்தாவது நான மூண்டாடும்போே2 ஜேபறு 
மூண்டாகின்ற சென்பறு, 

4



2 
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த- விடை:--(சிநட்டிக்குழன்னர்) 4 அலுதியா (உழ்பத்தியின்றி) 

யுள்ல ஜீவகோடிகளனைத்தும் சர்வ சாதாரண வநுபவமான சுழுத்தி 
  

4 ஜீவர்கள் ௮ரா இயென்று கூறப்பட்டதேனும் இனம்பத்றி, பிரஹ் 

மம், அவித்தை, அவ்விரண்டன் சம்பந்தம், ஈசன், அவற்றின்பேசம் என்னு 

மிவையு மாதி யென்று கொள்க. 

ஜீவர்கள் முதலிய வாறும் சொரூபமாக வனா இயென்பதும் பிரபஞ்சம் 
பிரவாகமாக (நீ ரோட்டம் போன்று) அகாதி யென்பதும் வேதாந்த இத 

சாந்சமாம். இவற்றுள், பிரஹ்மம் பாரமார்த்திச சத்தாகவிருத்தலின், 

௮ஃ்சொழிய ஏனையவை மித்தையாம், 

(1). பிரஹ்மம் அவிச்சைக்கு அதிஷ்டானமாயிரு ச்சலின் அஃது 

அவித்சையினின்றும் உண்டாவ இல்லை, ஈசுவரா தி நான்கும் பிரஹ்மமின் 

றிச் சத்தியாமையால் பிரஹ்மம் அக்சான்கினின்று முண்டாவ இல்லை. 

ஆதலால் பிரஹ்மம் அகர் தியாம். 

(2). பிரஹ்மம் நீர்விகாரமாயிருச்சலின் அசனினின்றும் அவிச்சை 

யுண்டாவதில்லை. ஈசுவராதி கான்சன்டுத்தியோ அவிச்தையினது இத்தி 

யின் அதீனமாயிருத்தலின் அவற்றினின்றும் அவித்தை யுண்டாவ இல்லை. 

ஆதலால் அவித்தை அசாதியாம். 

(8-4). ஜீவேசுவார்கள் கேவலம் பிரஹ்மத்திலிருச்தாவது கேவலம் 

அவித்தையிலிருக்தகாவத பரஸ்பாத்தினின்றாவது சுவசத்தியின் அனைத் 

இன் பேச த்தினின்றாவது உண்டாவ இல்லை. அவிச் தியாசேதனங்களது 

சம்பத்தச் தின் சத்தியால் ஜீவேசுவரர்களின் சிச்தியுளசாகின்றது. அச் ௪ம் 

பக்தம் தானும் அநாதியாயிருக்கின் றது, அகனினின்றும் அவர்கஞுண்டா 

வதில்லை. ஆதலால் ஜீவேசுவாரர்களும் அகா இயாவர், 

(5). பிரஹ்மமும் அவிச்தையும் அகாரதியாகலின் yo ober ner gs 

மிய சம்பந்தமும் அகாஇயாம்; அவற்றினின்றும் ௮ஃ து உண்டாவஇல்லை, 

ஈசுவரன் முதலிய மூன்றன் சித்தியோ சம்பக்தச்தினத சத்தியின் அன 

மாயிருச்கின்ற த; ஆதலால் அவற்றினின்றும் ௮& து உண்டாவ இல்லை, 

ஆதலால் ௮வித்யாசேதனங்களின் சம்பக்தமும் அகா தியாம். 

(6). இவ்வைக்அவஸ்துக்களும் தாமே தம்மிலிருக் அண்டாகின் றன 
வெனக்கொள்ளின்: ஆத்மாரிரிய (சன்னைப் பற்றுதலென்னாக்) தோஷ 
முண்டாகும். ஆதலால் இல்வைந்து வஸ்அக்களும் தாம் தம்மினின்று 
மூண்டாவ இல்லை. எதனால் இவற்றிற்கு உத்பச்தியில்லையோ, அதனால் 
அல்வைக்து வஸ் அச்சஞக்கும் பரஸ்பரம் பேதமுண்டு. அதற்மும் உத்பத்தி 
பொருந்தாது. 

இல்வாத்றால் இவ்வாறு வஸ்.துக்களுக்கும் உற்பத் இ யில்லையாகலின் 
இவை சொரூபமாக ர இயாம்,
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93, உத்தம வெளுப்புச் செம்மை யுரைத்தி€ கறுப்பு மாகுஞ் 

சத்துவ குணத்தி னோ6 ரசோகுணக் தமோகு ணந்தான் 

சுத்தமோ டழுக் கிருட்டாச் சோல்லுமுக் குணமு மூன்றா 

யொத்துள வேனும் தம்மு ளோருகுண மத திக மாமே. 

யவத்தையைப் போன்று * அவ்வியக்தத்தி னிடத்து (கநம வாசனைக 

டன்) வீனமாயிநக்தம். (அப்போது அவர்களது கர்மபரிபாகத்தை 

யனுசரித்தெழகின்ற) 1ழ காலதத்துவமென்னும் பேயநடைய ஈசுவரனது 

உ சங்கற்பத்திஷலை இல்வல்வியகீதமானது ழன்னிநந்த (முக்கணசாம் 

யாவஸ்தை வடிவமான) காரணத்தன்மையை விட்டூச் சத்துவ ழத 

லிய ip ce gg DLO வேளிப்பட்டூ வணக்கும். (22) 
      

+ காம அங்கை "வெளிப்படாத நிலையில் மாயை வினதை 

மென்று கூறப்படுஇன் ஐ.௮. 

ச ல் ° ட க் ‘ ம ன் ல் * ~n 

ர weer சர்வப் பிரபஞ்சத்தையும் படைத்துக் சாத சழிப்பதபற்றி 

அலன் காலதத்துவ மென்னும் பெயரால் கூறப்ப்கின்றானென்க. 

“ பிரம்மா முதலியோரின் நிமிஷமு;தல் சகலபூசங்களின் சிருட்டி. 

இதி லயங்கட் சாதாரமாயிரு சீ சலால் அகண்டாஈக்ச ௮.தீவய (பிரஹ்ம) ம் 

மால சப் சத்தினாத் கூறப்படுகின்றது! என்பது அபரோக்ஷ£ஆபூதி, 

8 எப்போது ஈசுவரன் ஜீவர்களுக்குக் கர்ம போகங்களைச் தாப் பரா 

முக மா௫ன்றாரோ அப்போது பிரளய மூண்டாம். அப்பிரளயகாலத்தில் 

சகல பதார்த்தங்களின் சம்ஸ்காரமும் மாயையிற் றங்குவதோடு, ஜீவர் 

களி னெஞ்டியுள்ள கர்மமும் சூச்குமமாய் மாயையிற் ங்கும். 

எப்போது அம்மாயையோடு கூடிய ஈசுவரன் ஜீவர்களின் காலகன்ம 

பரிபாகத்தை யனுசரித் தெதிர்முகமாய் *ஜீவர்களஅ போசுத்தின்பொருட் 

டலகைப் படைப்பேனாக' என்று சங்கத்பிக்ன்றாரோ அப்போது இருட்டி. 

யுண்டாம். இது 

எறுக்கத்தள சன்சத்தியை யடைவுற்றுள தாமிச் 

செக்துக்கள்செய் கருமக்்இிகழ் காலம்பரு வஞ்செய் 

தெந்தப்பெர்ருள் களுமாக்குவ னெனவேயிறை யுன்னாப் 

பக்தப்பட முன்போற்பல வுலகங்கள் படைக்சான். 

காலமுல் கன்மக் தானும் பரிபாக மான வாறே 

ஞாலமுண் டாக ௩ல்ல குணத்தினைச் கலந்து நிற்கும் 

பாலதொன் நில்லா விந்தச் சத்திமான் படைத்தற் காக 

வேலலே யெல்லா மாவோ மென்றுகொண் டி.சைந்து பார்க்சான் '” 

என்று பிரம£தை கூறுவதால் ஈன்கு விளங்கும்.
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94, ஒருவழி யிதுவா மித்தை யொருலழி வேருச் சொல்வர் 

மருவுமல் வியத்தம் தானே மகதத்வ மாகு மந்த 

வருண்மக தத்து வந்தா னகங்கார மாகு மேன்றங் 

ager கார இவரும் அடம் தளை மென்றும். 

அவற்று str + சத்துவது ணம் உத்தமழம், வெண்ணிறழம், சுத்தழ 

மாம். இரகோதணம் மத்திமழம் சேற்நீறழம் அழக்த (கலக்கழ) மாம். 

தமோதணமக் அதமழம், கரநிறழம், இநட்டூமாம். 

ஒம்ழன்று தணழம் ழன்றக்த் தம்ழன்னோத்திரப்பன வாயினும் 

அவற்று ஒர குணம் (நேநத்சிழள்போன்று) மேற்பட்டிநக்தம். (சத் 

துவதணம்மேற்பட்டிநக்தம்டோது இரசோதணழம் தமோதணழம் &ழ் 

பட்டி௫கத மெனவும், இரசோதணம் மேற்பட்டிநக்தம்போது சத்துவ 

தணழம் தமோதணழம் கீழ்ப்பட்டிநக்த மெனவும், தமோதணம் மேற் 

பட் டிநக்தம்போது சத்துவதணழம் இரசோதணழம் கீழ்ப்பட்டிருக்கு 

மென வுணர்க], (23) 

சிநட்டி& கிரமல்களுள் இஃதொந பிரகாரமாம்; மற்றே பிரகா 

Lp மண்டு, 
Fs 8 பத்தே கைச் சிதுட்டிக் காமம். 

  

ர் சத்துவம் eens வடிவமும், ரஜசு பிரவிர்த் இ வடிவமும், தமசு 

மோக வடிவருமாம், இவை முறையே தைஜஸம், லைகாரிகம், பூதாதிக 

மென்று கூறப்படும், * சத்துவ ஞனமாச் சமமஞ் ஞானமா, மச்திமங் 

(7௪௬) கலப்பதா மற்றிம் மூன்றையும், புத்தியின் விகாரமே புலப்ப டுச் 

மால் ?? என்பது ஈசுவரசதை, 

1 மற்னொருவகைச் இருட்டிக்சரமம் கூறுவசன் சாரணம் வரு 
மாத:.-- 

1! சொப்பனம் இரமமின்றியு மூண்டாகின்றது, அதுபோலப் பிரமமா 

(பிராந்தியா) கப் பொய்யான ஜகத்தும் விளங்குகின்றது. இதன் இரமத் 

தை யறிய இச்சக்ன் நலன் சானற் சலத்தில் வஸ்திரத்தை ஈனைச்க இச்சத் 

சல்கூடும். உபகிஷத்தூச்களில் ஜகக் துற்பத்தி யநேகப் பிரகாரமாகச் 

சொல்லப்படுகிறது. சாந்தோக்ய உபகிஷ.ச்தில் சத்ரூபப் பிரஹ்மத்தி 

னின்றும் அக்கினி, ஜலம், பிருதிவி யென்பலை கிரமமாக வுண்டாயின 

பென்று சொல்லப்பட் டிருச்றது, சைத்ரீய வுபகிஷ்தீதில் ஆகாசம், 

வாயு, அக்னி, ஜல:், பிருதிவியென்னும் ஐந்து பூசங்களும் இரமமாக 

வுண்டாயின வென்று சொல்லப்பட்டிருக்கெ.து. சலவிடத்து எல்லாவற் 

றையும் பரமேசுவான் ிருட்டிச்சிராரென்றி இரெமமின்றியு முற்பத்தி 

சொல்லப்பட்டிருக்கறது, இவ்விசமாக ஐசத்துற்பத்தி வேசச்தில் பலவித 

மாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கற்குச் சாற்பரிய மிதுலாம்:--ஜசத்துப் பொய், 

௮ஃது ஒருபதார்தீசமா யிருக்குமிடக்து அசனுற்பத்தியை யகேசவிதமாச
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25. இக்குணங் களிலே விண்போன் நிருக்குஞ்சிற் சாயை தோன் 

முக்குணங் களினுந் தூய்தா முதற்குண மாயை யாகு [று 
மக்குணப் பிரமச் சாயை யந்தரி யாமி மாயை 
யெக்குணங் களும்பற் றதோ னிமித்தகா ரணனா மீசன். 

ச்-வினா:--அஃதெங்கனம்? 

த - விடை:--ஜீவர்கள் கநம வாசனைகளோடூ விலினமாயிநகீதம் 
அவ்வியக்தமே (அவர்களது கர்ம பரிபாகத்தை யனுசரித்தேழுகின்ற 

காலதத்துவ மேன்னும் பேயரையுடைய ஈசுவரனதட சங்கற்பத்தினுல்) 
(சமஷ்டி புத்திவடிவ) 1 மகத்தத்துவமாம்; அஃது அகங்காரதத்துவ 
மாம்; (கிழ்வருவனவற்றிற்குக்) காரணமான அவ்வகங்காரமானது ழற் 
கூறிய சத்துவாதி ழக்கணங்களாம், (24) 

சத்துவம் இரசசு % தமசு என்னு மிம் ழகீதணங்களிலே ஆகாயம் 

வேசங் கூறியிருக்ச மாட்டாது, அகேகப்பிரசாரமாகக் கூறியிருக்கின்ற 
மையின், உற்பத்திச் சரமத்தைச் கூறுவதில் வலேதச்திற்கு அபிப்பிராய 
மின்று; ஆனால் அத்வைதப் பிரஹ்மத்தை யறிவிப்பசற்சாசக ஜகச்ை 
நிஷேதிக்சப் பொய்யான ஐகச்சை யிவ்விதமாக ஆசோபஞ்செய் இருக்கின் 
2௫. திரஷ்டாந்தம்:-- மாயானை யொன்று மேலெழும்புவசற்காக விநோ 
தார்த்சமாசச் செய்யப்பகென்றது. அசன் காதும் வாலுங் கோணுமா 
யின், அதை ஒழுங்குப்படுத்ச ஒருவரும் பிரயச்சனஞ் செய்வ இல்லை. ௮. 
போல அச்வைக ஞான, ச்தின்பொருட்டுப் பிரபஞ்சத்தை ரிஷே.இப்பதநற் 
காகப் பிரபஞ்சம் ஆரோபிச்சப்படுடின் ஐ௮. ஆகையால். பிரபஞ்சத்தி னுந் 
பத்திச் இரமச்தை யொரேவிதமாகச்கூற வேசம் முயற்சச்சவில்லை, பிர 
பஞ்சச்தினுற்பத்இியை யொரேவிசமாச வேதங்கூறாமையின், வேதச்தின் 
அபிப்பிராயம் பிரபஞ்சத்தை நிஷே. இப்பதிலாம்; அதனுற்பத்தியி லன் 
றென் றறிதல்வேண்டும்'” என்பத விசாரசாகாம், 

$ விதைத்துச் சண்ணீர் வார்ச்ச அங்குரமு (மூளைய) மாகாது பீச 
(விதை) நியாயமுங் காட்டாது உற்பீன்னாவஸ்தையை யடைந்துள்ள 
பீஜம் போன்று காரணமான அஃ்வியக் சமூ மாகா*ு. காரியமான வகங்கா 
சீமுமாகாது மித்கியா ஞானமுற்ற நிர்விகற்ப சொருபச்சால் மச் தியாவஸ் 
சையா யிருப்பது மகத்ததீ துவமாம். 

* சமோருணகச்இல் சத்தின் பிரதிபிம்பம் நேரே யின்ருயினும் 
அதன் காரியமான சூக்கும Ussher சச்துவாம்ச சமஷ்டியினாற் றோன் 
அம் ௮ந்தக்காணச் இலும் அசன் காரியமான ஞானாகார விருத்தியிலும் 
சதன் பிர இபிம்ப முண்டாசல்ப ற்றி உபசாரவழச்கால் தமோகுணச் இ 
ஓம் சித்தன் பிர இபிம்பழாண் டென்று கூறப்பட்ட த.
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போன்று (அங்கமாய், வியாபகமாய், சூக்தமமாக) இநக்கின்ற சித 

தின் (பிரஹ்மத்தின்) பிரதிபிம்ட ழண்டாம். இம் ழக்தணங்களிலுத் சுத்த 

மான சத்துவதணமானது மாயையேன்று கூறப்படும், 

ஈசுவர வர்ணனம். 

அச் சுத்தமான சத்துவதணத்திற் றேன்றிய பிரஹ்மத்தின் பிரதி 

பிம்பமானது & அந்தரியாமியா (எவ்வத்துவினும் உள்ளீடாய் நிறைந் 

திநப்பவ)ம்; (அவ்வந்தரியாமியே தனக்தச் சரீரமான) மாயையிலும் 

(அதன் பரிணமமான) 4 சர்வத்தத்துவாதி தணங்களிலும் யானென 

தென்னும் ௮பிமானழறதவவைன்? அவன் (உலகிற்த) 1 நீமீத்தகாரண 

னாகிய வீசனும். (25) 
  

* காரணசரீ£ சமட்டி. யபிமானி, அஞ்ஞான வுப௫த சைசர்கியன், 

காரணோபா இகன், மாயாபாசகன், மாயி, மாயாவி, ஜகத்யோணி, அநந்த 

மயன், அட்சரன், அல்வியக்தன், சபளப் பிரஹ்மம், சகுணப்பிரஹ்மம், 

பிரன்,பரமன், மகேசுவரன், பரசேவதை, தற்பத முக்கியார்த்தன், மாயோ 

பாதிசனென்றற் ரொடக்கத்தன அக்தரியாமியின் பரியாய காமங்களாம். 

4 சர்வஞ்ஞுத்துவம், சர்வேசுரத்துவம், சர்வகியக்இருச் துவம், சர் 

வாந்தரியாமித்தவம், சர்வகர்ச்திருச் அவம், சர்வசக்இித்துவ முதலியன 

ஈஈசுவானது முக்கிய குணங்களாம். 

1 அவ்வொருவனாகிய ஈச்சுரனுக்கே எக்காலச் திலும் எத்தேசத் இலும் 

காரியத்தை யுண்பெண்ணுக் தன்மை யிருத்தலின் நித்தியத்துவ வியாப 
கத்துவழம், எக்காரியத்தையும் அறிவதற்குஞ் செய்வதற்குஞ் சமர்த்த 

னாகையால் சர்வத்தத்துவழம் சர்வசத்திமத் துவழம் (எல்லா வல்லமையு 

-டைமையும்), காலமானது தான் அமர். சமாய் (வடிவமில்லாச தாய்) இலைபூ 

மேகலியவற்றை யுண்டாக்குமாறுபோலச் சகல காரியங்களையும் ஆச்குவோ 

னா யிருத்தவின் நிட்களத் துவழம், சர்வாத்துமாக்க sus Deyo gg) 

யாமியாஇப் புறம்பே சுருதி ஸ்மிரு திரூபமான ஆணையால் கியாமக(ஈடத்து 

வோ)னா யிருச்தலின் சர்வப் பிரோகத்துவழம், குலாலாதி கர்த ரச் 

துவத்தால் ௮ர்மியமான கடபடங்கள் நியமிக்கப்படுதல்போல அம்ரிய சரீ 

ராதியை நியமித்தலாலும் விசுவமெல்லாம் விசவேசுரனி னின்றும் நியம 

'மானவையென்று சுருதி யிருத் சலாலும் சர்வாத்துமகத்துவழம்(எல்லாவ 

டிவமா தலும்), தனக்குப் பிதாவும் கர்த்தாவுமின்றி அ.தீவிதியனா யிருக்கு 

லின் ஈர்வ சுதந்திரத்துவழம் ( சன்வசத்தனாலும்), ஆச்மாச்கள் Osis st 
மத் தனை யநசரித்துச் சுகதச்கங்களை த் தருதலால் இசாகத்துவேஷ மின் 

மையும், தன்னால் சிருஷ்டியான ஆகாயாதி ஜகத்தை வேறுவிதமாகச் இரு 

ஷ்டிசெய்வதற்கு வேறு சமர்த்தரில்லாமையால் சர்வேசுவாத் துவழம் 

உண்டென்பது நிச்சயம்” என்பது விவேகசர்தாமணி, 

ர் உலகமாகிய காரியத்திற்கு ஈசனது சரீரபாகம் (மாயை) முதம்
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20, ஈசனுக் கிதுசு முத்தி யிதுவேகா ரணச ரீரங் 
கோசமா நந்த மாகுங் குணமிரா சதம வித்தை 
தேசறு மவித்தை தோறுஷஞ் சிற்சாயை சீவ கோடி 

நாசமா முயிர்க்கப் போது நாமமும் பிராஞ்ஞ னாமே. 

21. அழுக்கொடு பற்றுஞ் சீவர்க் கதுவேயா நந்த கோசஞ் 

சுழுத்திகா ரணச ரீரஞ் சோன்னதிம் மட்ட மோக 

முழுக்குணத் திரண்டால் வந்த மூலவா ரோபஞ் சோன்னோம் 

வழுத்துசூக் குமவா ரோப வழியுகீ மொழியக் கேளாய்... 
  

ஈசனுக்தச் சத்துவதணவடிவ இம்மாயையே சுழத்தியவஸ்தை 
யும், காரணசாரழம், ஜனந்தமய கோசழமாம். ் 

ஜீவவர்ணனம். 

இரசோதணமானது ர அவித்தையேன்று கூறப்படும். 

[௮தந்தகாசம் (இருள்) ஒன்றயிரத்தும் ௮ஃது அம்ச (கூறு) பேதத் 
தாற் பலவாய்த் தோன்றுதல் போன்று, அவித்தை ஒன்றுயிருப்பினும் 

அஃது அம்சபேதத்தாற் பலவாய்த்தோன்று தலின் அது மலிந சத்துவ 

மெனட்படும், அத்த] மலினசத்துவமாயுள்ள அவித்தைகடோறும் 

தோன்றியுள்ள சித்தின் பிரதி பிம்பங்களே ஜீவசாசிகலாம். அப்போது 
(தத்துவதானத்திறுல் வாச்சியபாகம்) நாசமாகாநின்ற சீவராசிகட் 
தப் பெயரும் 1 பிராத்கு(தன்றயறிபவ) னேன்று கூறப்படும். (26) 

சாணமும் சேதனபாகம் நிமித்தசகாரணமுமாம், (கடத்தின்) உற்பத்தி, 

ஸ்.இ.இ, லயங்களின் காரணம் (மண்) முதற்காரணமாம், (சடத்தின்) 

உற்பத்திமாத்தரத்தின் காரணம் (சண்டசச்கரம்) சிமித்தகாரணமாம். 

சலக் இப்பூச்சியினின் றுண்டாகும் நூலுக்கு அதன உடற்பாகம் முதற் 

காரணமாயும், உயிர்ப்பாகம் நிமித்தகா ரணமாயு மிரு,ச்.தலறிக. 

“ இலெந்தி யுமிழ்க்து விழுங்குவ தெப்படி தேகத்தே, மலந்தரு கேச 

வுரோமம தெப்படி. மண்ணிற்கே, பலக்சரு மோடதி யெப்படி யப்படி மீ.௪ 

ன்பால், ௮லர்க்ச தடங்க வெறுங்கன வொக்கும சதாயுங்கால்” என்பது 

பிரமை. 

ர் மயைக்கும் அவித்தைக்கும் பேதங்கூறுவது லேதாந்இிகளுள் 

ஏகதே௫சசளது கொள்கையாம். 

1 காரணசரீர வியட்டி. யபிமானி, ௮விச்தியோபா தஇிகன், காரியோ 
பாதிசன் என்றற் மொடக்கச்தன பிமாஞ்ஞுனு பரியாய காமங்களாம்.
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28, எமமா யாவி னேத வீசனா ரருளினாலே 

பூமலி யுயிர்கட் கேல்லாம் போகசா தனமுண் டாகத் 

தாமத குணமி ரண்டூ சத்தியாய்ப் பிரிந்து தோன்றும் 

வீமமா மூட லென்றும் விவிதமாக் தோற்ற மேன்றும். 

29, தோற்றமாஞ் சத்தி தன்னிற் சொல்லிய விண்ணாம் விண்ணிற் 

காற்றதாங் காற்றிற் நியாங் கனலினீர் நீரின் டீண்ணாம் 

போற்றுமிவ் வைந்து நொய்ய பூதங்க ளென்று பேராஞ் 

சாற்றுமற் Papo போக சாதன தஙவுண் டாகும் 

t அவித்தையிற் மிரதிபலித் துள்ள சீவராசிகட்த அதுவே சுழுத்தி 

யவஸ்தையும், க௧௱ உண சரீரழம், ஆநந்த மயகோசழமாம். இதுகா 

றும் அகங்காரத்தின் காரியமான குத்துவது வடிவ மாயையாலும் , 

இரசோதுணவடிவ அவித்தை யாலு ழண்டான காரணாசசீர அத்தியா 

ஏங் கூறினும். இனிக்கூறும் குட்சுமம்பிரபக்ச ௮த்தியாசக் காரமத்தை 

யும் நீ கேட்கக்கடவாய். (27) 

  

ஆவாண விட்சேபசத்தி. 

பிராந்திவடிவமாயையினல் ஜகசிரட்டிழதலியவற்றை விலையாக 

வுடைய ஈசனது. கநணையினுல் அவித்தையிற் கநமவாசனைகளோடூ 

பிரதிபலித்திநக்கம் ஜீவர்கட்கெல்லாம் * போகசாதனமான சூட் 

சுமசரிரங்களுண்டாதற் போருட்டூ (எத்சிநீன்ற) தமோகுணப்பிரதான 

மாயையானது ஐவாணம் (மறைப்பு), விட்சேபம் (தோற்றம்) என் 

நிரண்டு சக்திகளாகம் பிரிந்த து. (28) 

சூட்சுமபூந வுற்பத்தி. 
அவற்றுள் , 4 விட்சேபகத்தியினின்றும் (சத்ததன்மாத்திரையான 

  

ர் ஆவரணம் (மறைப்பு) சச்துவகுணத்திலிசாது இரசோகுணத்தி 

விருத்தலின், இசோகுணவடிவ அவித்தியா சம்பர்தமூடைய ஜீவர்கள் 

அகர்தவாலரணசத்தால் தமது கிஜவடிவத்தைபுணராது சேகாதிகளில் யா 

னென சென்னும் பிராக்தியுடையவராயிருக்கன்றனர். அச்சம்பந்தம் நீங் 

இனால் அல்துணரப்படும், 

* போகமாவது சுகதுக்கங்கள் புலப்படத் தோன்றுதல் ;) சாதனம் 

WED 86 Han GO. 

எ.லிட்சேபசத்தியினின்றம் அஒகாயமும்.. உண்டாயின என்றுகூறியது 

ஸ்தூல தஇிருஷ்டியினாலாம். சர்வாசோபக் திற்கும் அதிஷ்டானம் சேதன 

மன்றிப் பிறிதொன் நின்றென்பதும், தராமோபம் மற்றோ சாரோபசி 

திற் சதிஷ்டானமாவத யாண்டுமின்றென்பதும் சிச்தாக்தமா யிருக்சலின்
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50. ஆதிமுக் குணமிப் பூத மடங்கலுக் Can_itay ds 
கோதில்வேண் குணத்தி லைந்து கூறுணர் கருவி யாகு 
மோதிய பின்னை யைந்து முளம்புத்தி யிரண்டா ஞான 
சாதன மாமிவ் வேழுஞ் சற்குணப் பிரிவி னாலே. 
  

ஆகாயழம்; இகாயத்தினின்றும் (பரிசதன்மாத்திரையான) வாயு 
வும், வாயுவினின்றும் (நபதன்மாத்திரையான) தேயுவும், தேயுவினின் 
றும் (ரசதன்மாத்திரையான) அப்புவும், அப்புவினின்றும் (கத்ததன் 
மாத்திரையான) பிநதிவியும் உண்டாயின. * இவ்வைந்தும் HU HOLY 
ங்கள்(அபத்சீகிநத பூதங்கள்) என்னும்பேயரை யுடையனவாம். இவற் 
நினின்றும் போகசாதனமென்னும் சூட்சுமசரீரங்கள் தோன்றும். (29) 
  

    
மாயையின் விட்சேப சச் யோூகூடிய சேசனச்இனின்று ஆகாயமும், 
ஆகாயத்தோகெடிய சேசனச்தி னின்று வாயுவும், வாயுவோடு கூடிய 
சேதனத்தி னின்று தேயுவும், தேயுவோககூடிய சேசனச்தி னின்று 
அப்புவும், அப்புவோடுகூடிய சேசனத்இ னின்று பிரு இவியு மூண்டாயின 
வென்று கொள்ச. 

மூற்கூறியுள்ள மகத்தச் அவ மு.சலியவற்றின் சிருட்டியிலும் இணிச் 
கூறப்படும் கிருட்டியிலு மிவ்லாறே யபூகித்அக்கொள்ளல் வேண்டும், ௦ 

 மாயையொடு விரவுமக்தச் சிவத் இனின்றும் பழுசைமா ச௬ுணமே 
போல, வாயவபஞ் ௪௫.௪ சூக்குமலா: சாயருசமற் றதினி முக்த, வாயுவு 
மற் ஐதினழலு மதிற்சலமு மதினிருக்து வயங்கு மண்ணும், பாயவபஞ் 
சீர௫,த மாகவே யம்மாவுற் பத்தி யான”? என்ப ரூ.தசங்கெ2. 

1 சூதபஞ்சகத்தின் குணம், வியாபாசம், தர்மம், அதிதேவதை 
யென்பன வருமரறு:-- 
  

    

  

    

  

      
  

| | = leon | aun ta a Lge, ! குணம், வியாபாரம். தர்மம். அதிதேவதை. 

ஆகாயம் | சத்சம் ழதடக்கொடுத்தல் | வெளி சதாசிவன் 

வாயு “சதம் உலாவல் பரிசம் மகேசன் பரிசம் | | 

சத்தம் | | 
தேயு ; பரிசம் பாகமாச்சல் | ப்பம் உருத் இரன் 

ரூபம் ட 

சத்தம் | | 
லட பமிசம் பிண்டீகரித்தல் ர. தி அப்பு | ரூபம் (Bad) | One aeh a aly, zon 

ட ரசம் | 

| சத்தம் | 
| பரிசம் ® i 

பிரு இவி | ரூபம் ! பொறுத்தல் | கடினம் | பிரமன் 
TF | 

கந்தம் | 
ன் 
5) 

|
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81. இராசத குணத்தில் வேறிட் டெடத்தகூ றைந்து மைந்தும் 
பிராணவா யுக்க ளென்றும் பேருந்தொழிற் கருவி யென்றும் 
பராவிய பெயரா மிந்தப் பதினேழு மிலிங்க தேகஞ் 
சுராசுர்ர் நரர்வி லங்காய்த் தோன்றிய வுயிர்கட் கேல்லாம். 

        

காரணமான தமோதணப் பிரதான மாயையின் சத்துவாதி தண 

ழன்றும் காரியமான டுச்சூட்சுமபூத மற்றும் (காரணமான மண்ணின் 
கநமை அதன் காரியமான கடழநீறும் சம்பந்தித்திருப்பது போன்று) 
சம்பந்தித் திநக்தம். * சூட்சும பூதங்களின் சத்துவ தணத்தினின்று 
(சுரோத்திரம், துவக்கு, சட்சு, சிங்குவை, ஐக்கிராண மென்னும்) 
+ ஜஞானேந்திரிய பத்சகழம் 1 (அந்தக்கசணமென்னும்) மனழம் புத் 

தியு நண்டாயின. இவ்வேழம் சத்துவ குணத்தினின்று ழண்டாயினமை 
யின் ௦ ஞானசாதனங்களாம். (30) 
  

* சூட்சும பூதங்களினது சத்துவ குணத்தின் சமஷ்டியி னின்று 

அந்தக்கரண சதுட்டயமும் வியஷ்டியி னின்று ஞானேக்திரிய பஞ்சசமு 

முண்டாயின வென்றுகொள்க. சச்தத்சை மனத்திலும், அகங்காரத் 

சைப் புத்திமிலமடச் அந்தக்கரணம் இரண்டெனச் கூறப்பட்ட ௪, 

* ஞானேக்தஇிரிய பஞ்சகத்தின் வியாபாரம் அதிதேவதை ஸ்தான 
மென்பன வருமாறு:-- 

  

  

  

  

eld வியாபாரம். | அதிதேவதை, ஸ்தானம். 

சுரோச்.இரம் கேட்டல் இக்கு காது [சோல் 
வக்கு ule sea amy உடம்பு அல்லது 
௪ட்சு காண்டல் | சூரியன் கண் 

சிங்கு வை ருூத்தல் | வருணன் நா 
ஆக்கிராணம் மோத்தல் | அசுவினிகேலதை' நாச   
  

் அந்தச்கரண சதுட்டயத்தின் வியாபாரம், அதிதேவதை, ஸ்.சான 

மென்பன வருமாறு; 

  

    
  

அநீதக்கரண ஜி : ன masts வியாபாரம். | அதிதேவதை, ஸ்தானம். 

மனம் | சங்கற்ப விகற்பம் சந்திரன் — 
புத்தி [சரக்க நிச்சயம் | பிரமன் முகம் 
இச்தம் பதார்த்த சிந்தனை , விஷ்ணு காபி (கொப்பூம்) 
அகங்காரம் | உடம்பினை யானெ | உருத்திரன் | சர்வாங்கமும் 

| ன் ஈபிமானித்தல்। 

  
௦ ஞான சாதனம் - அறிகருவி; ௮ஃ& தாவது ஞானாகாரவிருத்தி யுண் 

டாசற்குச் சாகனமாசலாம்,
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4 பூதங்களின் இரகோதணத்தி னின்று (பிமாணன், அபானன், 
சமானன், உதானன், வியானனேன்னும்) % பிராணபத்சகழம், (வாக் 
தடயாணி, பாதம், பாயுருத உபத்தமென்னும்) 1 கம்மேநீ்திரிய பத் 

சகழ ழண்டாயின, (அந்தக்காணத் துவயம், ஞானேந்திரிய பத்சகம், 

கநமேந்திரிய பத்சகம்,பிராண பத்சக மேன்னும்) ஒப்பதினேழ த்த்தூ 

வங்களும் தேவர், அசுரர், மநுடர்ட 6 விலங்கு, பறவை, ஊர்வணடி நீர் 

வாழ்வன, தாவாங்களாய்த் தோன்றிய ஜீவகோடிக எனைத்திந்தம் சூட் 

சும சரீரமாம். (31) 
  

+ சூட்சும பூசங்களினது இரஜோ குணத்தின் சமஷ்டியி னின்று 
பிராண பஞ்சகமும், வியஷ்டியி னின்று கர்மேக்திரிய பஞ்சகமும மூண் 
டாயின வென்று கொள்க, 

% பிராணபஞ்சசச்தின் வியாபாரம், அதிதேவதை, ஸ்தான மென் 
பன வருமாறு: 
  

    
பரன் | வியாபாரம். அதி Seas | ஸ்தானம், 

பிராணன் உசவாச நிசுவாசம் விசிட்டன் | இருசயம் 

அபானன் பமல மூதிஇரச்நைம் விசுவகர்ச்சா (குதம் 
| கழித்தல் 

[ உண்ட அன்னசா | 

சமானன் 4 | அக்க கணித்) ் ஜயன் | காபி 
| | அம் பகுத்துக் | | 
(| கொடுத்தல் ] 

உசானன் வாந்திசெய்வித்தல் அஜன் சண்டம் 
வியானன் தேகச்தை நிறுத்து ் விசுவயோனி சர்வாங்கமும் 

வித்சல் | 

  

ச i சர்மேக்திரிய பஞ்சகத்கின் வியாபாரம், ௮தஇிேதேவசை, ஸ்தான: 
மன்பன வருமாறு: 
  

கர்மேந்திரிய 

  

        

| |, 
idea, வியாபாரம். | அத் தேவதை. | ஸ்தானம். 

| ப ப 

வாக்கு வசனித்தல் (அக்கினி வாய் 
பாணி இடுசல் ஏற்றல் lene 
பாசம் நடத்தல் |வாமனன் (விஷ். கால் 

ணு ) குரியனுமாம் | 
பாயுரு மலசலாதி வில் [மிருத்யு (யமன்) ரதம் 
உபத்தம் சுகஞ்செய்சல் [Seen (பிரம குய்யம( ஆண்குறி, 

[ன் பெண்குமி) 
  

கர்மேக்இரியம் - இரியாசாசனம் ;) அஃதாவது இரியல் கேது 
லாசலாம், 

௫
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99. இவ்வுடன் மருவுஞ் சீவ னிலங்குதை சதனேன் ரல 

னிவ்வுடன் மருவு மீச னிரணிய கர்ப்ப னாவ 

னிவ்வுட லிரண்டூ பேர்க்கு மிலிங்கசூக் குமச ரீர 
மிவ்வுடற் கோச மூன்றா மிதுகனா வவத்தை யாமே. 

83. சூக்கும சடமிம் மட்டூஞ் சோல்லினோ மிப்பாற் றால 
மாக்குமா ரோபந் தானு மடைவினின் மொழியக் கேளாய் 

தாக்குமிவ் வுயிர்க்குத் தூல தநவும்போ கமுமூண் டாகக் 
ial ial வீசன் பஞ்ச் கரணங்கள் செய்தான் றானே. 

இ இச்ஜுட்சும சரரத்தற பொருந்திய "ஜீவனும் ஈசனும் ழறையே 

ர் தைஜசனென்றும் 1 இரணியகநப்பனேன்றும் சோலலப்படூவர். 

பதினேழ தத்துவ வடிவமான டுச்ச$ரம் ஜீவேசுவா ரிநவர்க்தம் 

இலிங்க தேக மென்னும் பேயரையுடைய சூட்சும சரீரமாம். இது 

(பிராணமய கோரம், மனைய கோசம், வித்தானமய கோச்மேன) 

parm கோசமாம்;) சொப்பறுவஸ்தையாம். (32) 

  

ஸ்தாலபூத உற்பத்தி. 

இதுகாறும் சூட்சுமபூத சூட்சும சரரங்களி னத்தியாசங் கூறப்பட் 

டது. இனி ஸ்தூல?தகழதலிய பிரபத்ச சிநஷ்டியி னத்தியாசழங் 
கூறுதும்; கேட்கக்கடவாய், சூட்சும சரீரத்தே௩டூ கூடிய இந்த ஜீவ 

கோடிகட்த (அவரவாதுகருமங்கட்தத் தக்கவாறு) ஸ்தூல சாீரங்களும் 

(அவ்வச் சரீரங்கட்தத் தததியான) போகழ மண்டாதற்போநட்டு யாவ 

ரையும் வேற்றுமையின்றி யிரட்சிக்தம் பரமேசுவான் தமோதகுணழடைய 

சூட்சும பூதங்களை நீதையும் 4 பத்சீகரணக் சேய்தனன். (33) 
  

& சூட்சும சரீரத்தின் வியஷ்டியிற் பொருந்திய ஜீவனெனவும் 

சூட்சும சரீரத்தின் சமஷ்டியிற் பொருந்திய ஈசனெனவும் கொள்க. 

* சூட்சுமசரிரவியட்டியபிமானி, பிரா இிபாசகெஜீவன், சொப்பன 
கற்பிதன் - என்றற் ரொடக்கத்தன தைஜசனது பரியாய நாமங்களாம். 

தைஜச னென்பதன்பொருள் சூரியன்மு, லிய வொளிப்பொருள்க ளின் 

தியும் விளங்குகன்்தவ னென்ப௮. 

1 இலிங்கசரீர சமஷ்டியபிமானி, மகாப்பிராணன், சூத்திரான்மா 

என்தற்றொடச்சுத்சன இரணியகநப்பனது பரியாயகாமங்களாம். இர 

ணியகருப்ப னென்பதன்பொருள் ஸ்தூலபூத வூற்பத் இச்குக் காரணமான 

வடம்புடையவ னென்ப௮, 

ஏ சூட்சும பஞ்சபூசங்கட்குப் பரஸ்பரம்: (ஒன்றற்கொன்று) உண் 
டாகுங் கலப்புப் பஞ்கோண மெனப்படும்; பஞ்£காண மடைந்தபூதம் 
பஞ்ச்கிருச பூத மெனப்படும்.



 



38 கைவல்லிய தவநீதம் 

றுண்டான  பதகுசீகிரத மகா பூதங்களாய விவற்றினின்றும் பாமே 

சுவரனுல் பிரமாண்டழம் * சதுர்த்தசபுவனழம், ஜீவர்களது போகத் 

திந்தத் தததியான உணவாதிகளுக், போகத்திற் கிடமான 7 சராயுஐ) 

அண்டஜ, சுவேதஜ, உற்பிஜமேன்னும் நால்வகைப்பிறப்பாகிய தேவர் 

மனுடர் பசு பட்சிழதலிய ஸ்தூலசரீரங்களு $ ழண்டாக்கப்பட்டன. (39) 

  

* பிருஇிவிக்குக் சழுள்ள அதலம், விதலம், சுதலம், தராதலம், 

ரசாதலம், மகாதலம், பா.தாளமென்னு மேழும், பிருதிவிக்கு மேலுள்ள 

பூலோகம், புவர்லோகம், சுவர்லோகம், மகர்லோகம், ஜனலோகம், தபலோ 

கம், சத்தியலோகமென்னு மேழுமாடிய பதினன்குமாம், 

* (1) சாசாயுவி (பையி) னின்று முண்டாலது சராயுஜமாம்) அது 

மனித, பசு மு;தலிய சரீரமாம். 

(2) அ௮ண்டத்தி (முட்டையி) ஷீன்று முண்டாவது ௮ண்டஜமாம்) 

௮௮ பறவை பாம்பு முதலிய சரீரமாம். 

(3) வியர்வையினின்று மூண்டாவ.து சுவேதஜமாம்;௮.து பேன் சொ 

சுகு முதலிய சரீரமாம். 

(4) பூமியைப் பிளச்துகொண்டுண்டாவது உற்ிஜமாம்); அது விருட். 

சாதி சரீரமாம், 

பெரும் பான்மையாகச் சத்துவப்பிர.தான சரீரம் தேவ சரீரமும், 

ரஜஸ்பிரசான சரீரம் மணித சரீரமும், தமப்பிரதான சரீரம் பசு பட்சி 

முதலியவற்றின் சரீரமூமாம். 

1 எண்டுச்கூறிய ருட்டியுள் பரமேசுவரன் மகத்தத்துவமுசல் 

இசணியகருப்பரது சரீரோற்பத்திவரையிற் சாக்ஷாத் (நேரே) கர்த்சா 

வாம்; ஏனையவற்றி னுத்பத்தியில் இரணியகருப்பர்லாயிலாகக்கர்த்சாவாம். 

இரணிய கருப்பர் மும்ஜூர்.த்கிகளிலும் வேறானவர்; சிருட்டி யிஞா ம்பத்தி 

லுண்டான ஜீவர். இ.குற்கு *அவன் முதற்சரிரி; அவன் புருஷனென்று 

சொல்லப்படுஇன்றான்; அவன் பூசங்கட்கா இகர்ச்தாவென்று சொல்லப்படு 

இன்றான்; அந்தப்பிரம்மா சிருஷ்டிக்கு மூன்னசிருந்தார்', 'சிருட்டிக்குமூன் 

னர் இரணிய கருப்பரிருந்தார்' என்றற் மொடக்கத்துச் சரு.இகள் ஆசார 

மாம் ” என்பது வேசதாக்தபறிபாஷை. 

நேத்திரேக்திரிய ஞானத்திற்கு விரோ இயாயும், பிரகாசத்கால் காச 

மடைவதாயும் மின்னல்முதலியனபோன்று விரைவிந்றோன் றியழியுச் சன் 

மையதாயும் பரிசமின்றி (வரண) உருவமூல்டையசாயுமூள்ள இருள் சம் 

சார வேதுவான தேகத்தைக் குறிச்துக் காணமாகா இருத்தலின் அது 

பத்றி அசனுற்பத் இயும், ஆகாயமே பொருள்களி ஸிருப்பு கோக்குத் இக் 

கென்று கூறப்படுதலாலும் சர்வ கற்பனைச்கு மேதுவான அலிச்தையே
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95. தூலமே மருவுஞ் சீவன் சொல்லிய விசுவ னாகுந் 

தூலமே மருவு மீசன் சொலும்விராட் புருட னாகுக் 
தூலமே யன்ன கோசம் துன்னுஞ்சாக் கிரவ வத்தை 

தூலகற் பனைமீ தென்று தொகுத்தது மனத்திற் கொள்வாய். 
  

  

இந்த 4 ஸ்தாலதேகத்திந் பொருந்திய ஜீவனும் ஈசனும் மறையே 
* விசுவனென்றும் 1 விராட்புநட னேன்றும் சோல்லப் படூவர், 
ஸ்தூலதேகமே அன்னமய கோச்மாம்; அகக்கரணழம் புறக்காணழம் 

சம்பூர்ணமாக வியவகரிக்தம் $ சாக்கிராவஸ்தையாம். இதுகாறும் 
*ஈஸ்தாலப் பிரபத்ச வத்தியாசம் சங்கீரகமாகக் கூறப்பட்டது. (35) 
  

காலசப் தத்தாற் கூறப்படுதலாலும் ௮வ்வேது பற்றி அவத்றினுற்பத்தியும் 
சருஷ்டிக் ரெமத்தில்கூறாது விடப்பட்டன வென்ப இவ் கதியத் சக்க தாம். 

பொருள்களின் புடைபெயர்ச்சியே முன்பின் கோக்சம்பற்றிச் சாலமெனச் 
கூறப்படுகின் றமையின் ,காலமென்ப தற்குப்பொருள் பொருள்களின் புடை 

பெயர்ச்சியேயன் றி வேதின்ருமென்று கூறுவாருமூளர், . 

* ஸ்தாலசேக வியஃ்டியிற் பொருந்திய ஜீவனெனவும் ஸ்.தாலதேக 
சமஷ்டியிற் பொருந்திய ஈசனெனவுவங் கொள்க. 

* ஸ்.தூலசரீர வியட்டியபிமானி, வியாவகாரிக ஜீவன், புத் திப்பி இ 
பலித சைதன்னியன், இதொபாசன், விட்சேபரூபன், கேத் திரஞ்ஞன், 

சரீரி, பிரமாத்ரு, கர்த்ரு, போக்திரு, சம்சாரி, விஷயி, பாவாத்மா, 

விஞ்ஞானமயன், அலம்பதார்ச்,ச முக்கியொர்த்தன் என்றற் ரொடகச்க,ச் தன 

விசுவனது பரியாயநாமங்களாம். விசுவனென்பசன் பொருள் தேகேநக் 

இரிய முதலியவந்தில் வியாபிச் திருப்பவய னென்பது. 

1 ஸ்தாலசரீர சமஷ்டியபிமானி, வைராஜசன் என்றற்றொடச்கசத் 
சன விராட்புநடனது பரியாயகாமங்களாம். விராட் புருடன் என்பதன் 

பொருள் சசாசரவடி வப் பிரபஞ்சத்தை யங்கமாக வுடையவனென்ப௮ு. 

$ி காரண சரீரம் சுழுத்தியவச்சையும், குக்குமசரீரம் சொப்பனாவத் 

தையும் ஸ்தூலசரீரம் சாக்கிராவத்தையும் கிகழுதத்திடமாமெனக்சொள்ச. 

*% அவ்வியக்கத முதல் தமோகுணப் பிரகான மாயையீருயுள்ளவை 
அவ்வியாகிருத மென்றும், அபஞ்£இருத பஞ்சமகா பூ,சங்கள் அவத்றின் 

காரியமாகிய சூக்குமசரீர மென்னுமிவை அமூர்த்தமென்தம், பஞ்சகரு த 

பஞ்சமகா பூதங்கள் அவற்றின் காரியமென்னுமிவை ஞூர்த்தமென்றுங் 

கூறப்படும். 

ஈசுவரனது ஸ்தூல சூக்கும சாரண சரீரமாகயெ விராட்டு, இரணிய 

கருப்பம், அவ்வியாகிருதம் (மாயை) என்பவற்றுள், அயன் விராட்டிலும், 

அரி இரணிய கருப்பத்திலும், ௮ரன் அவ்வியாஇருகத்திலும் அந்சர்க்கத 
மாவர்,
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86. சீரிய வீசனார்க்குஞ் சீவர்க்கு முபாதி யோன்றே 
லாரிய குருவே பேத மறிவதெப் படியென் றக்கால் 
காரிய வுபாதி சீவன் காரண வுபாதி மீசன் 
வீரிய மிகுச மட்டி வியட்டியாற் பேத மாமே. 

87. மரங்கள்போல் வியட்டி. பேதம் வனமேனல் சமட்டி பேதஞ் 

சரங்கடா வரங்கள் பேதத் தனியுடல் வியட்டி, யேன்பார் 
பரம்பிய வேல்லாங் கூட்டிப் பார்ப்பதே சமட்டி, யென்பா 
ரிரங்கிய பலசீ வர்க்கு மீசர்க்கும் பேத மீதே. 
  

  

சீ-வினா:-சுவாமி | ஈசனுக்கும் ஜீவனுக்கும் (ஸ் தாலசூட்சும 

சமீ.ரவடிவ) உபாதி யொன்றேயென்று கூறப்பட்டது. அங்கனமா 

யின் அவர்களின் வேற்றுமையை யறிவ தெங்கனம்? 

த-விடை:--ஈச௪ன் 1 காரனோேபாதீயையும் _ஜீ ஐவன் காரியோபாதி 

யையு ழடைத்தாயிநத்தலின் இவர்கள் தம்ழன் கேரிலுனமை வைசானர்க 

ளே யாவர். இவ்வேற்றுமை சமஷ்டியினுலும் வியஷ்டியினாுலு. மண் 
டாயிற்று. (36) 

ச்-வினா:--௮.தனை விளக்கல் வேண்டும். 
  

1 சூட்சும சரீசமும் ஸ்.தால சரீரமும் ஈசனுக்கும் ஜீவனுக்கு மூபாதி 
யர யிருக்கின்றன வென்று மேற்கூறப்பட் டிருகனெறமை யறிக, ஒரு 

வஸ்துவைப் பல வஸ்துபோலச் காட்டற். கேதுவா யிருப்பது உபாதி 

யெனப்படும். ஆகாயம் ஒன்ருயிருக்தும் அது கடோபாதியால் கடரகாசம் 

மகாகாசமென வியவகரித்தற் கடமாயிருச்தலை யுணர்க, 

ஈசனுக் குபா தியாயுள்ள மாயை காரணோபாதி யென்றும், ஜீவனுக் 

குபாதியாயுள்ள (அந்தக்கரணம் அசன் சம்ஸ்காரமென்னு மிவற்டூருடு 
கூடிய) அவித்தை காரியோபாதஇி யென்றும் கூறுவதுண்டு, இல்விரண் 

டனுள் மாயை சமட்டி வடிவமும், அவித்தை வியட்டி. வடிவமுமாம். 

சர்வஞ்ஞத் துவம், சர்வகாரணத்் தவம், சர்வேந்திரியாமிச் த.வம்,சர்வே 
சுரத்துவம், சர்வூருட்டி சத்துவம், சர்வஸ் இஇிச்துவம்,சர்வசங்காரச் தவ மெ 

* ட . க ச ௩ . ‘ 

ன்னு மிவ்வேழும் ஈசனுக்குச் காணோபாஇயாமென்தும், 

(1) ஞானேச்திரிய பஞ்சகம் கர்மேத்திரிய பஞ்சகம் ஸ்தாலதேகம், 
(2) ஷி Sie inseam விஷயங்கள், (8) மனம், (4) புச்தி, (5) த் 
தம்,(6) அகங்காசம், (7) பிராணாஇி பஞ்சகம் என்னு ( வ்வேழும் ஜீவனுக் 
குக் காரியோபாதியா மென்றும் உறுவதுண்டு,
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98. கற்பனை வந்த வாறு காட்டினோங் காண்ப வெல்லாஞ் 

சொற்பனம் போலு மேன்றே துணிந்தவன் ஞானி யாவான் 

செற்புதை மழைக்கா லம்போய்த் தெளிந்தவா காசம் போல 

வழ்புத முத்தி சேரு மபவாத வழியப் கேளாய். 

த- -விடை: (ர தோப்பினுள்) ௫2 தொரு. விந்தம் இஃதொரு 
விநக்ஷ Cust போலவைது * வியஷ்டியாம். விர நக்ஷ மெல்லாவற் 

றையு "மொநங்தசேர்த்து இஃதோந தோப்பு என்றம் போல்வது 

1 சமஷ்டியாம். அங்கனமே & சராசரவடிவாய்ந் தம்ழள் வேநிறு 

மையுடைய உடல்களித் &8வர்கட்தத் தனித்தனி நான்நானென்று ண்டு 
தம் அபிமானமே வியஷ்டியாம். - துவ்வெல்லா வற்றையு மொநங்கு 

சேர்த்து அவற்றில் ஈரனுக்தத் தானென் றுஷ்டாதம் கர வியார 

Snap ai. இதுவே. 1 ஜிவேரபேதத்திந்தக் காரணமாம். (37) 
  

ர் இஃசொரு மசம்” இதனோல் மரம் என்றாற் இக sold 

கனிப்பொருள் சனித்சணியாக லொல்வொரு ஞானத்திற்கு விஷயமா 

வது வியஷ்டி வியில் வியஷ்டி, தனிமை, ஒருமை யென்பன ஒஸ்் 

பொருட்க, 

1 இஃதொரு சோப்பு என்றாற் போன்று பலபொருள்கள் பொது 

மையாக வொருஞானத்திற்கு விஷயமாவது சமஷ்டி யெனப்படும், சம 

ஷ்டி, பொதுமை, பன்மை யென்பன ஒரு பொருட்டளவி. 

$ சராசரம் - இயக்கு இணை, கிலை2 இணை. 
4 ஈசனுச் குபாதி மாயையா மென்றும் ஜீவனுச் குபாஇ ய்வித்டை 

யாமென்றும் கரரணசரீரவத்இயாசங் கூறுமிட த்தப் Sig én Ber enw 

மின் ஆண்டு ஈசஷக்காம் ஜீவனுக்கு முபாதியொன்றென்னுமாசங்கை யின் 
ராம், சூக்குமசரீர ag Aun ee Ruse sa HOGS DE Gd ஜீவனுச்கு 
மூபாதியாமென்றும், ஸ்தூல சரீர வத்தியாசங் கூறமிட SE அஃ 

னுக்கும் ஜீவனுக்கு முபாதியாமென்றும் கூறினமையின் சூக்குமசரீர 
வுபாதியும் ஸ்தூலசரீர வுபாஇயும் ஈசனுக்கும் ஜீவனுக்கு மொன்றாயிருக்கு 
மாயின் அவர்களது வேற்றுமையை யறிவது எங்ஙவனமாமென வினா 
லப்பட்டது. அதற்குவிடை சூச்குமசரீர சமட்டியும் ஸ்தூலசரீர Fini. 
யும் ஈசனுக்குச் சாரணோபா தியாம்; சூச்குமசரீர வியட்டியும் ஸ்சாலசரீர 
வியட்டியும் ஜீவனுக்குக் காரியோபாதியாம். அவற்றால் அவர்கட்கு Can 
மை யுண்டென்று கூறப்பட்ட த, சமட்டி சாரணவடிவ மென்றும் விய 
ட்டி காரியவடி வ மென்றும் கரு சப்பட்டன. யாண்டும் சவேசுவரர்சட்குச், 
ச௬தந்தாமான வுபாதிபேச மின்மையின் அவர்சட்குச் சுசச்சசமான பேசு 
மின்றாம். இன்ருயினும், “ அவார்தரமான வுபாதிக்குப் பேசு ரிருச்சலின் 
அவர்கட்கு அலார்தரமான பேதமூண்டென்க, “காரியகாரண வபா இயி 
ஸல் ஜீலோபேசங் சாணப்பூகின்றது” எண். ௮ மகர சாராய sant ARS 

6
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89. அரவன்று கயிறென் ருற்போ லாளன்று தறியேன் ராற்போல் 

குரவன்சோல் லுபதே சத்தாற் கூறுநூ லோளியைக் கொண்டு 

புரமன்று புவன மன்ற; பூதங்க ளன்று ஞானத் 

திரமேன்னும் பிரம மென்று தெளிவே த யபவா தங்காண். 

அத்தியாரோபம் "அபவாதமென்னு ‘Sree ger இதுகாறும் 

(காரிய) அத்தியாரோபழண்டான கிரமங் கூறப்பட்டது. காணப்படுவன 

யாவும் * சொப்பனபதார்த்தம் போன்று மித்தையா மென்று ஐயந் 

திரிபின்றி $2சயித்தறிந்தவனே ஜானியாவன். ஆதலா, 1 இனி (மேக 

நெருங்கிய) வநஷகாலமோழிய (அதுல்) சாந் காலத்திநீ றெளிநீ 

துள்ள வாகாயம்போல் சர்வதுக்கநிவிர்த்தியும் பாமாநந்தப் பிராப்தியு 

வாயணட்காடைதற்குகிய அபவாத விண் கேட்கக்கடவாய். ioe 

* சொப்பன பதார்த்தத்திற்கு சித்தரா சோஷச்சோடு கூடிய 

அவித்தை அல்லது அக்தக்கரணம் உபாசான (முகற) காரணமும், சாட்சி 

சேதனம் விவர்த்தமுமாம். 

வானகிச ராமனைழ்துங் கற்பனைமாச் இரம்வாளா வளரா நிற்கு 

மானசச நனவுசனிற் கனவு போ லிராகவனே யறிதி யன்றே 
யீனமுறப் பிறப்பில்லை யிறப்பில்லை யெவ்விட,த௮ மொன்றா மென்று 

ஞானபர மார்த் சத்தா விவையெல்லாம் பொய்யாக நண்ணு மன்றே. 

என்பது ஞானலாசிட்டம், 

“0 தசசால சாமக்கிரியின்றிச் சொப்பனத்தில் யானை மலை முதலிய 

பதார்த்தவ்க ஞண்டாசன்றன. ஆதலால் ௮வை மித்தையெனப் படுகன் 

றன; அங்ஙனமே ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சத்தின் சிருட்டி பிரஷ்மத்தினின்் று 

மூண்டாகின்றது. அக்தப்பிரஹ்மத்தில் தேசகாலங்கள் அற்பமுமில்லை. 

சொப்பனத்தில் யாளைமுதலியவற்றி னுற்பத்திக்குவேண்டிய சேசகாலங்க 

ளில்லா விடினும் அற்பஜேசகாலங்க எிருக்கின்றன. அ௮ங்கனமே ஆகார 

சாதிசளி க் அற்பதேசகாலங்களு மில்லை; ஏனெனின், தேச 

காலமின்றிய பிரஹ்ம; தீதினின்றும் ஆகாசாஇகளி oy hug கூறப்பட் 

டிருக்னெறது. .... ஆதலால் ஆகாசாதிகள் சொப்பனம்போல மித்தை 
யாம்” என்பது விசாரசாகரம். 

1 சோகமுறு சங்கற்ப நாச, சான் மனமாளிற் ரொன்று சொட்ட 

மோசமெனு மூடுபனி விட்டகலஞ் சரற்கால முதிர வர்சான் 

மாகம்விளங் குவதென்ன நல்லதிவு மாத்தரமாய் மாயா தாகி 

(யேசமாய் வடிவின் ரிப் பிறப்பிதப்பி லாப்பிரம (கிலங்கு கொய்சாய், 

என்பத ஞானலாஇட்டம்.
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40. படமுநா லும்போற் செய்த பணியும்போன் னும்போற் பார்க் 

கடமுமண் ணும்போ லோன்றுங் காரிய கார ணங்க [கி் 

ளுடன்முதற் சுபாவ மீறா வோன்றிலோன் றுதித்த வாறே 

யடைவினி லோடுக்கிக் காண்ப தபவாத வுபாய மாமே. 

* அதத்வியாவிரத்திவடிவ அபவாத விலக்கணங் கூறல். 

இது பாம்பன்று கயிறேன்று தெளிந்தாற்போலவும் இவ்வுரு கள்ள 

னன்று கட்டையேன்று தெளித்தாத் போலவும் சந்தரு கூறிய பரமோப 

தேசத்தாலும் வேதாந்தசாஸ்திர விசாரணையிலும் $ழ ஐத்மாவானது 

ஸ்தால சூட்சும காரண தேகழமன்றுட சதுர்த்தச புவனழ மன்றுடிபக்ச 

அிநத ௮பத்தீகிநத பூதங்களுமன்று, (அவநீறின் காரணங்களுமன்று, 

அவற்றின் அபாவழ மன்று], நீர் விசேஷ சின்மாத்ர வடிவப் பிரஷ் 

மமே யென்று ஐயந்தீரிபின்றித் தெளிவதே ௮பவாதமாம். (39) 
ன 

லயக்கிரமவடிவ அபவாத விலக்கண௩*। கூறல். 

காரியமாகிய பிரபத்சத்தையும் ௮அதற்தக் காரண (அதிஷ்டான) 

மாகிய பிரஹ்மத்தையும் (சுருதி யுக்தி யநுபவவாயிலாக) ஆராய்ந்து 

பார்க்தமிடத்து அலை ஆடையும் நூலும் போலவும் ஐபாணழம் போன் 
தும் போலவும் கடழம் மண்ணும் போலவும் (கற்பிதத்திற் பேதமாய் 
வாஸ்தவத்தில்) அபேதமாம். ஆதலால் உ ஸ்தூல தேகழதல் அன் 

வியக்தமீறக ஒன்றிலிநந்து மந்றேன்றுண்டான படியே மறையாக 

வோடூக்கி ஆத்மாவிந்த வேறகாத பிரஸ்மத்தைத் தவிரப் பிறிதோன் 

றேன்ப தில்லையேன் றுணர்வது அபவாதமாம். (40): 

  

ர் அதச் வியாவிருச்தி - ௮ஃ சல்லாததி னின்றும் நீக்குதல், 

7 மடமையுக் தஅயரு மவயவ கிறத வடி.வழு முூடையனா னென்றே 

படர்சரு மவத்றித் கேத்றபன் னடையாற் பாசமும் பதந்தமு மூளவாஞ் 

சடழூ.று மிவற்றி.லே தமொன் றல்லேன் றஐசைகரம் பென்புகீ ரல்லே 

னுடலின்மே லான பரமகா னென்னு மூறுகியோர் மாயைசெற் அுணர்க் 
[சோர். 

என்பது ஞானவாூட்டம். 

$ ஸ்தூலசரீர மு,சல் அல்வியக்சமீறா யுள்ளவற்றைப் பிரஹ்மச் தி 

லொடுக்சச்சாண்டலாவது:--நூலிற்றோன்திய வாடை தூலை பன்றியும் 

பொன்னிற்மேன்றிய பணி பொன்னை யன்தியும், மண்ணித் Cop ar Bus 

கடம் மண்ணை யன்றியு மில்லாமை போன்று, பஞ்சசிருசபூசத்தித் ரோன் 

திய ஸ்தாலதேகமுதலியன பஞ்சகிருத பூ,சத்தையன் றியும், அபஞ்சூரு 5 

பூதத்திந்றோன்றிய ௮5சப் பஞ்சகிருகபூதம் அப்பூசத்சையன்றியும், அவ் 

வபஞ்சூரு,௪ பூ.சச்திலேயே சோன்றிய சூச்குமசரீரம் அசனையன்றியும்,



4 @ ௪ 
44 கைவல்லிய BOLD HUD 

41. தூடண தமத்தில் வந்த தோற்றமாஞ் சத்தி செய்யு 
மேடணை விகாரஞ் சோன்னீ ரிரண்6சத் திகளென் நீரே 
மூடலாஞ் சத்தி செய்யு மோகமுஞ் சோல்லு மையா 
கேடறக் குருவே யேன்னக் கிருபையோ டருள்சேய் வாரே. 

42. தானிகர் தனக்கா மீசன் றனையுந்தங் களைத்தாங் கண்ட 

ஞானிக டமையு மன்றி நாஸ்தி௩ பாதி யேன்னு 
மூனிடை யுயிர்க ளுள்ளத் தணர்லிழி குருடாம் வண்ணம் 
arate திசைகண் மூட மழைரீசி We, ள்போன் ் மூம்... 

ச-லினா: IED Bar! O wae t Georg தமோகுணப் 

Gr ster Wt en wd OS apa Miu அவ்ரண விட்சேபமென்லுஞ் சக் 

இக ஸிரண்டனுள், விட்சசபாத்தி செய்யும் விருப்பிற் கிடமான 

ஆகாயாதப் பிரபஞ்சவடிவ ௧௭ நியத்கைக்* கூறியருளினீர். இனி 
உகு . => 7 . ச 

ஆவசண சத்திசெய்யும் 2மாகத்தையும் எனன தீமையகலுமாறு 

கூறியருளும்படி. பிரரர்தீதிக்கின் றன். (41) 

த-விடை:- அன்பனே : ஆவாகசத்தியான து ர் சர்வத்குத் த்தூவாதி 

குணங்களாலே a gard Gael] தயாரக ம்ன்றிய பரமேசுவரனையும் தமது 
    

அவ்வபஞ்ச்கிருத பூதச்துள்ளும் பிரு இவி அப்புவையன்றியும், அப்பு சேயு 
லையன்தியும், தே.பு வாயுவையன் நியும், வாயு ஆகாயத்தையன்றியும், அவ் 

வாகசாயமுூம் சமோகுணப்பிரசான மாயையின் விட்சேபசத்தியிற் மோன் 

நினமையின் அஃசதனையன்றியும், ஆவாணசத்தியும் விட்சேபசச்தியும் 

தமோகுணப் பிரசான மாயையிற் ரோோன்தினமையின் ௮லவ யதனையன் றி 

யும், அத்சமோகுணப் பிர சானமாயையும் ஜீவவியவசாரச் இற்?க துவாகிய 

அலவித்தையும் ஈசுவர வியவகாரச்இிற் கேதுவாகிய மாயையும் அகங்காரச் 

இற் ரோன்றினமையின் அலை அகங்காரத்தையன் றியும், அகங்காரம் மகத் 

தத்துவத்திற் ரேன்றினமையின் ௮அஃததனையன்றியும், அம்மகத்தச். து 

வம் அவ்வியத்சச்திம் ரோன்றினமையின் ௮ஃதசனையன்தியும், அவ் வவ் 

வியக்தம் கயித்றின்ச ணரவுபோன்று பிரஹ்மச்தின்கண் கற்பனையாயிரு த் 

சலின் ௮து பிரஹ்மக்தை யன்றியுமில்லை யென்றறிவசாம். “' ஒன்றான 

இத்தே பிரபஞ்சத்திற் குபாசானகாரணம்; பிரஹ்மத்தைத்தவிர வே 

ன்று; ஆதலால் இந்தச் சகலப் பிரபஞ்சமும் பிரஷ்மமே, வேறன்று?. என் 

பது யோகசிகோப taps, 

ர் “இப்பரற் குபாதி யாடு யமோசசா., ரணியா மாயை ”” என்று 

வேதாந்த சூளாமணி கூறுவதும், “*இவ்வீசன், சச்தெனுக்.சன்னை மறைப் 

பிலா மையிஞற் தகுக.௫ சேடிலன்'' என்று: இருப்போரூர்ச் சக்சிஇமுறை 

கூறுவ சிங்கறியச்சக்சகனலாம்,
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43 பூன்றமாம் பிரமத் துக்கும் புறத்துள விகாரங் கட்கு 
மான்றகூ டத்த னுக்கு மகத்துள விகாரங் கட்குக் 
தோன்றிய பேதஞ் சற்றும் தோன்றாமன் மறைத்து மூடூ 
மூன்றிய பவவி யாதி யுண்டாக்கு முபாதி மீதே. 

44. ஆதார மறைந்து போனா லாரோப மெங்கே தோன்று 
மாதார மறையா தாகி லாரோப மிலையே யென்றா 
லாதாரஞ் சமம்வி சேட மாமேன விரண்டூ கூறா 
மாதாரஜ் சமமா மெங்கு மாரோபம் விசேட மாமே. 

        

நிசவடிவினை யுன்ளவாறறிந்த ஜானிகளையு மறையாது, & ஐகாயம், 

பூமீ, திக்கு என்றற் றெடக்கத்தனவந்றை விமிக்குத் தோன்றவாறு ம 

றைக்கின்ற கார்காலத்திரவிகிநன்போல, பிரத்யகாத்மாவிலலை (நாஸ் 

தி)௮ஃதிநந்தால் தோன்றதா (நபாதி) என்று வியவகரிக்தம் ஜீவர்க 

ளது ஞான திநஷ்டியானது தரடாதமாறு அதனைமறைக்தம். அஃதே 

  

ஆவாணசத்தீ செய்யும் மோகமாம். (42) 

சீ-வினா:--இதனை விளக்கஇக்கூறியருளும்படி பிரார்க் இச்கின்றேன். 

த-விடை:--பரிபூரண வடிவப் பியஹ்மத்திற்தம் புறம்பே இதமா 

கார விநத்திக்கு (இஃகெனும் வடிவ தானத்திற்கு) விஷயமாயுள்ள 

ஆகாசாதி வடிவப்பிசபத்சத்திற்கம், (பிரஹ்மத்தினும் வேறகாது) ஞான 

வடிவாயுள்ள கூடஸ்தனுக்தம் அகத்தே அகமாகாரவிநத்திக்த (நானே. 

னும் வடிவதானத்திற்த) விஷயமாயுவ்ள அகங்கார ழதலிய தத்துவங் 

கட்த ழன்ள வேறுபாடு ஜானதிருஷ்டிக்தச் சிறிதும் விலங்காதபடி 

அவ்வேறுபாட்டினேை ஐவரணகத்தி மறைக்கின்றது. இங்ஙனம் மறைப் 

பதால் இது பிறவிப்பிணியை யுண்டாக்குழபாதியா யிநக்கின்றது.(43) 

ஆதார அதிஷ்டான ஆரோபங்களின் நன்மையைக் கூறல். 

சீ- வினா:--(மிக்க விருளினாற் கயிறு மறைந்து விரிவது 
போல அவசண ௪த்இயினால் சர்வத்திற்கும்) ஆதா. ரமானபிரஹ்ம 

மானது (இருஷ்டிக்குத் தோன்றாது) மறைந்து போமாயின் 

(கயிற்றரவு போல) ஆசோப வடி.வ உலகம் எவ்வாறு தோன்றும் ? 

(மத்தியான வெயிலிலுள்ள GF Si) ஆதாசமான பிரஹ்மம் 
மறைபடாது தோன்றுமாயின் அ2.ராப வடிவ வுலகம் (கயிற்றசவு 
போல) தோன்றமாட்டாது. ஆதலா லிவற்றிற்கு. விடையருளு 

மாறு பிசார்த்இக்கின்றேன். 
  

& அதுசா னறியார்க் இடர்நல்கி ய தவே யதுவல் லாசதுபோற் 

றி.சமாய் கிற்கு மிம்மாயைச் சித்தி ரந்தா னற்புதமே 

பொதுவா யங்க மத்தனையும் புணர்ந்து பிறிலற் றிருக்கவுக்கா 

ஸிதமா யுயிசை யுயிர்காணா இருக்க மயக்கு மியாரையுமே. 

என்பது ஞானவாடடடம்,
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த - விடை:--அன்பனே. ஆதாரமானது. சமம் விசேடமேன விரு 

வகைத்தாம். அவற்றுள், * அதிக தேசத்திலும் ௮திக காலத்திலுழன்ன 

ஆதாம் சம ஐதாரமாம் ; அற்பதேசத்திலும் அந்பகாலத்திலுழள்ள 

ஆசோப ஆதாரம் விசேட ஆதாசமாம். (42) 

* சயிற்றை யறியாமையினா லதனிடத்தப் பாம்புதோன்றியவிடத்து 

இது பாம்பென் ௮ுணரப்படுகின்றது; கயிற்றை யறிக்த போது இது கமி 

தென் நணரப்படுகன்றது. ஈண்டு இது என்பது சம ஆதாரமும், கயி 

றென்பது விசேட ஆதாரமும், பாம்பென்பது ஆசோபமுமாம்; தோன்திய 

பாம்பு கயிற்றின் கண்ணதாகலின், கயிறு பாம்பிற்கு ஆசோப வாதாரமாம். 

இவ்விசேடாதாரம் அதிஷ்டான மெனப்படும், 

இத எனும் சமவாசாரமும், கயிறெனும் விசேடாதாரமும் ஒன்றே 

(சயிதே) யா யிருப்பினும், சமலாசாரம் இது பாம்பெனும் மயக்ககாலத் 

தும் இது கயிறெனும் தெளிவுக் காலச்அம் விளங்குவதுபத்றியும், விசேட 

வாதாரம் மயக்ககாலத்து விளங்காது தெளிவுக்சாலத்து விளங்குவது பத்தி 

யம் அல்விபண்டிந்கும் வேற்றுமை கற்பித்துக் கூறப்பட்டது. 

(1) எ.து பிராந்தி காலத்தும் பிராந்இயின் நிவிர்த்தி காலத்தும் 

சோற்றுத்றதோ ௮.து சம ஆதார (சாமானிய ௮ம்ச)மாம். 

(2) ௪௮ பிராக்திகாலத்துச் தோற்றுவதில்லையோ எசன் தோற்றச் 

தால் பிராக்தி நீங்குகன்_சதோ ௮௮ விசேட ஆதார (விசேஷ௮அம்ச ௮ல் 

லது அதிஷ்டான) மாம். 

(8) எது அஞ்ஞானகாலச்அ.த் சோற்றுகன்றசோ ஞானகாலத் இத் 

ஜறோற்றுவதில்லையோ ௮து ஆரோப (க.ற்பிசவிசேஷ அம்ச) மாம். 

ஈண்டு இது என்பது சாமானிய அம்சமும், கயிதென்பத யதார்த்த 

சேஷ அம்சமும், பாம்பென்பத கற்பித விசேஷ அம்சமுமாம், 

இங்கனமே, சன்னை யதியாமையினால் தன்னிடச்தித் ரோன்றிய 

சேகாதஇவடிவப் பிரபஞ்சம் கான் மனிதன், நான் அந்தணன் என்றற் 

ஜொடகச்கத்சனவாக வுணரப்படுகன்ற த; சன்னை யறித்தபோது நான் 

சிவம் என்றுணரப்ப$ன்ற.து, ஈண்டு கான் என்பது சம ஆதாரமும், Ra 
மென்பது விசேடஆசாசமும், பிரபஞ்சமென்பது ஆசோபமுமாம். சவம் 
பிரபஞ்ச வச் இியாசத் இற்கு ௮அதிஷ்டானமா யிருத்தலீன் அது வீசேட 
ஆதாமமாம், கான் என்னும் சம ஆதாரமும் வ மென்னும் விசேட ஆசார 
மும் ஒன்றேயாயிருப்பினும், கான் என்பது கான் வன் என அஞ்ஞான 
காலத்தும் நான் சவெமென ஞானகசரலத்தும் விஎங்குவதுபற்தியும், சவ 
மென்பது அஞ்ஞானகாலத் தத் தோன்றாது ஞானகாலச்திற்றோன்றுவது 
பத்தியும் இவ்விரண்டிற்கும் வேற்ழமை கர்பித் தச் கூறப்பட்டது.
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45. சகமதி லிதுவேன் சுட்டாஞ் சமானந்தான் மறைந்தி டாது 

மிகவிது கயிறா மென்னும் விசேடந்தான் மறைக்து போகு 

மகமெனுஷஞ் சமானக் தன்னை யஞ்ஞான மறைத்தி டாது 

பகர்விசே டமதாஞ் சீவன் பரமேனு மதனை மூடம். 

* மத்தாந்தகாரத்தில் எதீரே கிடப்பதான கயிற்றில் இது பாம்பேன் 

னும் வியவகாா நிகழமிடத்து இதுவேன்றுசுட்டப்பவதான சாமானிய 

வடிவமறையாது இது கயிறேன்னும் விசேடவடிவம் மறைந்துவிடுகின் 

றது. அதுபோல கற்பித விசேடவடிவ ஜீவன் (நானிநக்கிறே னென்றற் 

றேடக்கத்து வியவகாசத்தில்) வரமான து நானென்னும் சாமானிய 

வடிவ ஆதாரத்தை மறையா து, (தான் சதாநந்த வடிவன், நான் சிதா 

நத்தவடிவன், நான் நீத்தியாநநீத வடிவன்டி நான் பூரணூனநீத வடிவ 

  

* சயிற்றிற்செண்டு வடிவமுண்டு:; ஒன்று சாமாணியவடிவம்; மற் 

ரொன்௮ விசேடவடிவம். இது கயிறென்புழி _இன என்பது சாமாகிய 

வடிவமும் சபி9றன்பது விசேடவடிவமூமாம். இ.து சர்ட்பமென்று மித்த 

யா சர்ப்பத்துடன் அபின்னமாய்ப் பிராக் இகாலச்திலும் தோன்துஇன்ற் 

(இத” என்னும் வடிவம் சமாணிய வடி.வமாம்) பிராக் தகாலத் இல் 'எசன் 

வடிவம் தோற்றாது எது தோற்றுவதால் பிராந்தி கீல்குகன்றசோ அது 

இரச்சுவின் விசேடவடிவமாம், ௮ங்கனமே ஆத்மாவிற்கும் இரண்டு வடிவ 

முண்டு: ஒன்று சாமானியவடிவம்;மத்றொன்று 'லிசேடவடிலம். சத்வடிவம் 

சாமானியவடிவம்; அசங்கத்தன்மை, கூடஸ்,சத்சன்மை, நித்திய முத்தச் 

தன்மை மூ;தலியன விசேடவடிவம். ஏனெனின், ஸ்.தாலகுக்கும சங்காத 

மிருக்கன்றசென்புழி ஸ்தாலகுக்கு:௦ சங்காதத்தின் பிராந்தி சமயத்திலு:௦ 

மிச்தையான சங்காதத் திற்கு வேறாகாது ச,ச்வடிவம் விளங்குகின்றது. 

ஆதலால், ஆத்மாவின் சச்லடிவம் சாமானிய வடிவமாம். ஸ்தாலசூக்கும 

சங்காதத்தின் பிராக்தி சமயத்தில் ஆத்மாவின் ௮சங்க கூடஸ்த நித்திய 

முக்தவடிவம் தோற்றுவதில்லை; ஆனால், அசங்கமுதலிய வடிவ ஆச்மா 

தோற்றுவசால் சங்காத (சரீர) ப் பிராச்தி நீங்குகன்றது. ASNT, அ௮சங் 

கத்சன்மை, கூடஸ்தத்தன்மை, நித்திய முக்தச்சன்மை, வியாபகத்தன் 

மை முதலியன விசேடவடிவங்களாம். எல்லாப் பிராக்இிகளிலும் சாமானி 

யவடிவம் ஆதாரமாம்; விசேடவடிவம் அ.திஷ்டானமாம், சர்ப்பத் திற காசி 

ரயமான விரச்சுவின் சாமானிய *இ.த” எனும் வடிவம் சர்ப்பத்திற்காசார 

மாம்; விசேட இசச்சுவடிவம் அதிஷ்டானமாம். அங்கனமே மித்தியாப் 

பிரபஞ்சத்தின் ஆரரயமான ஆச்மாவின் சாமானிய சத்வடிவம் பிர 

பஞ்சச் இன் ஆதாரமாம்; அசங்கத்தன்மை முதலிய விசேட. வடிவங்கள் 

GAA no onl, ஆதார ௮ இஷ்டானக்கம்குச் சிறிது வேற்றுமை யிக்கு 

னம் ஸ்ரீசங்கரபூஜ்ஜிய பகவக் பாசாசரரிய சுலாமிகளின் சிஷ்ய பரம்பரை 

Yor ளொருவராகிய சர்லாச்ம மூனிவால் கூறப்பட் டி ருர்இன்ற அ.
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46. கேவல நிலைதோன் ரமற் கேடத்தது பஞ்ச கோசஞ் 
சீவனுஞ் சகத்து மாகிச் செனித்தவிட் சேப மன்றோ 
வாவ ரணந்தா னேடா ழனர்த்தமேன் ரைத்த தேதோ 
மேவருங் குருவே யென்று வினாவிடின் மகனே கேளாய். 

47. தோற்றமாஞ் சத்தி தானுந் துன்பமாம் பவமா னாலு 

மாற்றலான் முத்தி சேர்வார்க் கனுகூல மாகுங் காணீ 
யூற்றமாம் பகற்கா லம்போ லுபகார ரிசியா லுண்டோ [தே. 
மாற்றமேன் னுரைப்பேன் மைந்தா மறைப்பது மிகப்போல்லா 

    

னென்னும்) பிரஹ்மமாகிய யதார்த்த * விரேட வடிவ ஆதாரத்தை 
மறைக்கின்றது, அங்ஙனம் மறைப்பதிறல் ஆவா சக்தி பிறவிப் 

பிணிக் கேதுவாயிற்று, (45) 

சீ-வினா:--பசமாசிரியமர ! ஜீவப்பிரண்ம ஓக்கே நிலையை 

விளங்காவாறு மறைத்துச்கெடுத்தது அனனபயகோச முதலிய 

பஞ்சகோசமும், அவற்றினபிமானியான இதாபாச (ஜீவ) னும் 

ஆகாயமுதலிய சகத்துமா யுண்டான விட்சேப௪த் தியல்லவா? அய் 

௩னங் கொடியதாயுள்ள விட்சேபசச்இயை நிர்இயாது ஆவரண 

சத்தி ஞான திருஷ்டியைக் குருடாம்வண்ண மறைத்துப் பாழாச் 

கஇற்றென்றும், பிமவிப் பிணியை புண்டாக்கு முபாஇியென்றும் 

அதனை வெறுத்துக் கூறியகாரணமென்ன? அதனைத் மீகுவரீர் 

விளங்க வுணர்த்னும்படி வேண்டுகின் றேன். (49) 

இஐவசணகத்தியின் பிரதிகூலத்தன்மையையும் 

விட்சேபகத்தியின் அனுகூலத்தன்மையையும் கூறல். 

க-விடை:--வுன்பனே ! விட்சேபசத்தியானது பத்சகோசழம் 

சீவனும் சகத்துமாயுண்டாயிநத்தலால் அவிவேகிகட்தத் துன்பத்தைத் 

தநம் பிறவிக்தக்காரணமாயினும், தமதுபிரயத்தினத்தினல் மத்தியை 
  

* ஆன்மா நிர்விசேஷ சன்மாத்திர வடிவமாசலின் அது சாமானிய 

வடிவமும் விசேட வடி.வழுமன்மும். அங்கனமாயினும் ; ௮%௩ அ. ஆவாரணத் 

தால் சாமானிய விசேட வடிவமாகத் சோன் ஐூன்றதென் Sam CAs 
கறியத்தக்கசரம். 

மறைமுக னக்கு ETO பங்கண் மருவ ௪ லில்லேயே யெனினுங் 

B 6d) {is விளங்கு மாயையி மறல சற்பிச்கப் பட்டன வாகும் 

என்பது ரூதசங் தை,
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49, சுழுத்தியிற் பிரள யத்திற் றோற்றமாஞ் சகங்கண் மாண்ட 

மழுத்திய பவம்போய் முத்தி யடைந்தவ ரோருவ ருண்டோ 
முழுத்தவிட் சேப மேல்லா முத்தியிற் கூட்ட கிற்குங் 
கொழுத்தவா வரண முத்தி கூடாமற் கேடூத்த கேடே. 

யடைய விநம்பும் : விவேகிகட்தக் தருசாஸ்திராதி வடிவமாக 

சாதனமாம். ஆதலால் விட்சேபதத்தி யாவர்க்தம் கேடுதியைத் தரவ 

தன்றம். யாவர்க்தம் பிரயத்தநத்தை யுண்டுபண்ணுவதற் கேதுவான 

பகற்காலம் போல * இராக்காலத்தால் அவர்கட்கு உபகாரமுண் 

டாகின்றதா ? இல்லையே. இவ்வுவமானத்தால் ஆவரணசத்தி மிகக் 

கொடிய தென்று விளங்கவில்லையா * (47) 

  

  

மேலும், 1 நித்தியப்பிரரய மென்னும் 8 சுடித்தி யவஸ்தையிலும் 
“ மகாப்பிரளயத்திலும் விட்சேப (தோழீறல்) நயமான உலகமானது 
  

ர் இசாக்காலம் யாலீர்க்கும் கிச்இிரைச்சேதுவாயிருக்து மிச்ச துன் 

பத்சைத் தருதல் போல ஆவரணசத்திபும் யாவர்க்கும் பிறவிச்கேதுவா 

யிருந்து மிக்க தன்பத்தைத் சருதலால் (விட்சேபசத்தியினும்) அவ்வா 

வரண சத்தியே மிகச்கொடி சென்றலாரும். 

1 கூணத்திற்கு கஷணவ் காரிய பதார்த்தங்களனைத்தும் பச்சுடர் 

போன்று சாசமாதல் கித்தியப் பிப/ளயமென்று கூறு தலுமுண்டு, 

& 4! அதில் (௬ழுத்திபில்) சல காரியங்களும் லயமடைன் தன. 
தர்மாதர்மம் பூர்வசம்ஸ்சாரமாகிய விவை சுழுச்தி காலத்தித் சாரணவடிவ 

மாக விருக்கின்றன. இங்ஙனங் காரண வடிவமாக விருப்பகால் உறங்கி 
விழித்தவனுக்குச் சுகதுக்காதிசளின் அனுபவத் இத்குப் பொருக்கா மை 
யில்லை; ஸ்மரணச்இத்கும் டொருக் சாமையில்லை. சுழுத்தியில் ௮க்சக்கர 
ணத்திற்கு காச மங்கேரிக்கு மிடத்து அதனது வசமான பிராணாஇ எறியை 
கட்கும் பொருக்தாமை யில்லை; உண்மையில் சுவாசாதிக ளில்லையாயினும் 
அவை காணப்படுதல் மற்றவர்களின் பிராந்தியேயாம்) உறங்குபவனது 

உடல் காணப்படவேது போலும்....... அல்லது ௮க்.தக்கரண த்இத்கு ஞான 
சத்தி ரியாச,த்தியென விரண்டுசத்தியுண்டு. அவத்தள்,ஞான சத்தியுடன் 
கூடிய ௮க்தக்கரணத்தித்குச் சுழு,த் தியில் நாசமுண்டு; இரியா சத்தியுடன் 
கூடிய அக்தக்கரணசத்தஇத்கு காச;மின்று; ஆகவே, பிராணா. ஸிருப்பதில் 
விசோதமில்லை'” என்பது வேதாக்தபரிபா ஷை, 

*[ பிரம்மாவின் நூறு வயஇற்குப் பின்னர் அவரோடு ஆகாயாதி 
சர்வபூ தவ்களும் காசமடைதல் மசாப்பிரளயமாம். 

இவ்விருவஃ்கப் பிரளயமேயன்தி வேறு மூன்று பிரளயறுமுண்டு. 
வருமாது:--பிரம்மாவி ணிராத்.திரியாகய கிமித்தத்தா ஓண்டாகும் பூழு 
லிய €ழ் மூன்றுலகங்களின் நாசம் நைமித்திகப்பிரளாயமால். பிரம்மாவின் 
இினச்இ லுண்டாகும் ப.இினன்கு ம.தவக்சரங்களுள் ஒஓவ்வொன்தளூசம் 

தினப்பிரளயமாம். காரணசூத ஐகக் தற்குத் சத்து. ஞானம்சாலுண்டா 
கும் பாதம் ஆத்தியந்திகட் பிரளயமாம். 

7
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49. சுத்தியல் வேள்ளி போலத் தோன்றிய தோற்ற மான 
சத்தியும் போய்யே யென்றாற் சத்திசா தனமா வந்த 
முத்தியும் போய்யா மென்னின் மோகறநித் திரைவி லங்கா 
னித்திரை தேளியு மாபோ னிருவாண நிலைமேய் யாமே. 

நாசமடைகின்றது; அவ்வாறு நாசமடைந்தும், அப்போது தம்மைத் 

துன்பத்திலழந்தச்செய்துள்ள பிறப்பினின்றும் நீங்கி ழத்தியடைநீதவர் 

யாவரேனு மோநவநனரா?இல்லை யே; ஆதலால் பத்சகோகழம் சீவனும் 

சகத்துமாகித் தோன்றிய விட்சேப சத்தியானது புண்ணிய கர்மபரி 
பாகவாத்தால் பிறவிக் கத்சியவரை (தர காஸ்தீராதீ வடிவாகநீன்று) 

ர் பாம்பசையாக”வாவது நேரசேயாக்வாவது ழத்தியடையச் சேய்யும், 

ஆவரண ச்த்தியோ (அவ்வாறகாது வித்தில் ழளே போலச் சீவர்களிடத் 
திரந்து அவர்கள்) மத்தியடையாவாறு செய்தலின், அது மிகவுங் 

கோடியதாம். . (48) 

மித்தியாவடிவ விட்சேபசத்தியாலுண்டாத மத்தி யெவ்வாறு 
சத்தியமாமேன்னும் வினுவிற்த விடைகூறல். 

சீ-வினா:--களிஞ்சலில் வெள்ளிபோலப் பிரஹ்மத்தி னிடத் 
SC sro Sud Crus se மித்தையாகவிருதக்தலின் அச்ச த்தி 

( குருசாஸ்திராதி) வாயிலாக வருஇன்றமுத்இயும் (அ௮ச்சத்திபோ 

ல) மித்தையாகுமல்லவா? (அவ்கனமாயின் ₹* அவன் மீண்டும் 

வருகின்ற தில்லை” என்னுஞ் சுருதியால் மோட்சம் கித்தியமென்ப 

தெவ்வாறு பொருக்தும்) ? 

  

த - விடை:--துன்பனே ! 1 மித்தியா வடிவ நித்திரையிற் கண்ட 

புலி முதலிய விலங்குகளால் நித்திரை தேளிந்தவிடத்து நீத்திரையி 
னபாவ வடிவாமான சாக்கிரம் சத்தியமாவதுபோல மித்தையாகிய 

உ விட்சேப சத்திவடிவ தநசாஸ்திராதிகளா லுண்டர்தம் மத்தியும் சத் 

தியமாம். இதி லியாதும் சந்தேகமில்லை யலலவா ? (49) 
  

ர் பரம்பரை என்றது கர்மோபாசனா திகளை$; CoCr aang இட 

சத்துவ ஞான் இனை. 

1 மிச்தியாவடிவ சொப்பன ஸ்ரீயின் போகத்தால் சத்தியமான 

வீரியவீழ்ச்சியும், சகற்பிசமான சிலா பைரவா இகளைப் Fs sore சத்திய 

மான சம்பத்தும், யதார். த சமல்லாத கண்ணாடியின் பிரஇபிம்ப நூகத்சால் 

சத்தியமான முகச்தின் அழகு முதலியவற்றை யறிதலுஞ் இத்இப்பது 
போல மித்தியாவடில குருசாஸ்இிராதகெளாலும் சத்தியமான முத்தியும் 

சித் இக்கின்ற சென்பதாம், 

ஃ குருவினாலும் வேதாந்த வாக்கியச்தினலு முண்டாகும் நான் 

பீரஹ்மம் என்னு மந்தச்கரண விருத்திபினல் காரண சசத(மாயையோட
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50. இம்பரி னஞ்சை ௩ஞ்சா லிரும்பினை யிரும்பா லெய்யு - 

மம்பினை யம்பாற் பற்று மழுக்கினை யழுக்கான் மாய்ப்பர் 
வம்பியன் மாயை தன்னை மாயையான் மாய்ப்பர் பின்னைத் 
தம்பமா மதுவுங் கூடச் சவஞ்சுூ தடிபோற் போமே. 

சீ- வினா:--ஆவசரண விட்சேபமென்னு மிரண்டு எத்திக்கும் 
காரணமான மாயையினீக்க மெதனாலுண்டாம்? அதனை க் தேவரீர் 

இருவாய்மலர்க் தருளும்படி. வேண்டுகிறேன். 

5 - விடை:-- * விஷத்தினை அதற்குப் பிரதி கூலமான விஷத்தா 
லும் வாள் வடிவ ழதலிய இரும்பினை அதற்தப் பிரதிகூலமான அர 
முதலிய விநம்பிறுலும், போச் மகத்தில் பகைவ செய்யும் அம்பினை 
அதற்தப் பிரதிகூலமான அம்பினலும், ஆடை மதலியவநிறிற் பற்றிய 
அழக்கினை அதந்தப் பிரதீகூலமான உவர்மண் முதலிய அழக்கினறாலும் 
  

கூடிய) பிரபஞ்சத் இன் நிவிர்த்தயே மோட்சமாம். அதீதிமாச வடிவ 

வரவின் நிவிர்த்து அதிஷ்டானவடிவ கயிராசல் போன்று ௮ச்.இயாச 

வடிவ காரண சூழப் பிரபஞ்ச நிவிர்த்தியும் ௮ திஷ்டானவடிவப் பி.ரஹ்ம 

மாம்; அசணின் வேறன்றாம். ஆதலால் மித்கதியாவடிவ காரண சகிதப்பிர 

பஞ்ச நிவிர்ச்தியே ௪ச்திய வடிவமா யிருத்சலின் முத்தி சச்தஇிடமாமென்க. 

பந்தம் மித்தையா யிருச்தலின் ௮சணை யொழித்தற்கேதுவாய: 

சாதனமு மித்தையாகவே யிருத்தல் வேண்டும். ஒருவனுக்குச் சொப்பன 

வுலகத்திலுண்டான கோயைக் கெடுப்பதற்குச் சொப்பனவுலக மருந்தே 

உபயோகமாலதன் றிச் சாக்கரவுலசமருநம் அபயோக மாவதின்றாம். அங்ங 

னமே, மித்தையான சம்சாரத்சை யொழிப்பதற் கேதுவாய சாதனமும் 

மித்சையாக விருத்தல் வேண்டுமே யன்றிச் சத்தியமாக விருத்தல் கூடா 

தென்க, 

ர் இரும்பா விரும்பு இருக்துவபோ லியற்று மனத்தான் மனந்திருந்தும். 
இரும்பா நிராசை வடி.வாஇச் செறியுர் தன்னா லியற்றுவசாய் 
விரும்பா நின்றோர்க் செளிதான வெய்ய மனத்தி னுபசாக்இ 

பெரும்பா ரக்தீர் நற்கதியாம் பிறிதோர் க.இியு ஈன்றாகா. 

சன்னுருவ_மாய்வதற்கே மூயல்வ தாத் தமமொழிச்த வவிச்சையி 

னாற் சகல மான, வின்னலுறு குற்றமிலா விச்சை யெய்து மெய்கணைகள் 

கணையாலே கஞ்சை நஞ்சாற், றுன்னுபகை பகையாலே தீது தீதாற் தடை 

ப்பதபோ லவித்தைசனைத், துடைத்தல் வேண்டு, முன்னியுறப் பார்ச்சலு 

மே யிதன்சு பாவ மொழிந்துபோய்ச் சன்மாய்வா லுதவு மின்பம். 

என்பது வாட்டம்



52 கைவல்லிய தவதீதம் 

81. இந்தமா யையினாற் சீவர்க் கேழவத் தைகளுண் MG 
மந்தவே ழவத்தை தம்மை யடைவினின் மொழியக் கேளாய் 

முந்தவஞ் ஞான மூடன் முளைத்தல்கா ணாத ஞானஞ 

சந்ததங் கண்ட ஞானக் தழல்கேடல் குளிர்மை யாதல். 

முறையே மருத்துவர்; கொல்லர், போர்விரர், வண்ணார் கேடுப்பது 

போல ஆத்மானுத்ம விசாரழடையோர் * அசுத்த மாயையினைச்சுத்த 

மாயையினுற் கேடூப்பர், பின்பு அச் சுத்தமாயையும் பிணத்சுட தடி 

போல அசுத்த மாயையோட€ூ கேடடூப்போம்; இதுதான் மாயையைக் 

கேடூப்பதறந் தரிய வமி. (5௦) 

* சப்தாவஸ்தையின் நன்மை யுரைத்தல. 

§ - வினா:---௮ FS மாயையிசனச் சுத்தமாயையினாத் கெ 

ப்ப தெப்படி ? 

உர் “மனமாயை மாயையிம் மாயை மயக்க, மனமரயை சான்மாயும்”” 

என்று இருமந்திரங் கூறுவதால் மனமே மாயையாமென்பது பெறப்படு 

வின் மனத்தை மனச்சாற் கெடுப்பது மாயையை மாயையாத் கெடுக்கு 

மேபாயமாம். 

கெடுக்குமனம் சத் துவகுணத்சால் வைராக்கிய மயமான சாந்த விருத 

இதயும் செடப்பமமனம் இரசோகுணச்சால் இராகமயமான குரோத விருச் 

இயும் தமோகுணச்சால் அஞ்ஞான மயமான மூட விருத்தியுமாம், இது 

“மனதுசச் துவசொருபம்”' என்னு மிச்கைவல்லிய கவநீதச் செய்யுளாலும் 

செவ்விஇன் விளங்கும். 

பிரயத்சஈ பூர்வகமாகச் சம்பா இக்கும் சுத்தமனத்தால் அ௮சுத்தமனம் 

தடையின்றிச் கெடுமென வீண் ணெர்த் இயவாரும், கெடுக்குழமுபாயமாவது 

சத்தவிருச் தியடங்காது சலித்து ஒருடொருளைப் பற்றுமாயின் பற்று 

முதிர்ந்து நிச்சயிப்பசர்கு முன்னர் விவேகத்தால் ௮தனை யுடனே யழித்து 

விடுதலாம். 

இது :“எந்ச வெக்த வாதனைக விதயத் செழுக் ச வவையெல்லா, மக்த 

வந்த விடத்சழிக்கி னதுவே மாயைக் கழிவாகும்”' என்று ஞானவா 

சட்டங் கூறவதால் ஈன்கு விளங்கும், 

 சப்தாவஸ்சையின் சொரூபத்தை யறிவதால் கான்பிரஹ்மமென் 

னும் ஞானம் கூடஸ்சனுக் குண்டாகின்றதா? ஆபாச (ஜீவினுச் குண்டா 

இன்ததா? என்னும் வினாவிற்கு அக்கஞானம்' ஆபாசனுச் கன்றிச் கூடஸ்த 
ணுச் குண்டாவதில்லை யென்னும் விடைபெடப்படும், இசனது விரிவை 

விசாரசாகரம் கான்காவது சரங்கள் இர் காண்க.
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52, பிரமமாக் தனைம றந்த பேதைமை யேயஷ் ஞானம் 
பரனிலை காணோ மென்று பகர்தலா வரண மூட 
னரனொரு கருத்தாற் சீவ னானேன மூளைத்த றோற்றங் [னம் 
குரவன்வாக் கியத்தாற் றன்னைக் குறிக்கோளல் பரோட்ச ஞா 

53. தத்துவ விசாரஞ் செய்து சகலசந் தேக மும்போ 

யத்துவி தந்தா னாத ல்பரோட்ச ஞான மாகுங் 
கர்த்தனாஞ் சீவ பேதங் கழிவதே துக்கம் போதன் 
மூத்தனா யேல்லாஞ் செய்து முடிந்ததா னந்த மாமே. 

  

த-விடை:--அன்பனே! கூறுதும். இந்தமாயைகளாற் கீவர்கட்தச் 

சப்தாவஸ தைக ஞண்டாகின்றன?$அவை அத்தானம்,ஆவரணம்(ழடல), 

விட்சேடம் (முளைத்தல்), பரோட்ச (காணத) ஞானம், அபரசோக்ஷ 
(பிரத்தியட்ச) கானம், சோகதிவிர்த்தி (தடில்கேடலி), நீரங்தசத்திநப்தி 
(தளிர்மையாதல்--தடையந்றவாநந்தம்) என்பனவாம். (51) 

(1) (சுநதிவிசாரத்திற்தழுன் ஜீவன்) பிரஹ்மவடிவமாகிய தன்னை 
(கூடஷ்தனை) யானு சேன்று கநதாமலிநந்த பேதைமை(அறியாமை)யே 
அத்தானமாம். ; 

(2) (பின்னஜெரசமயம் சிதாத்மப்பிரசங்கம் நேர்ந்தவிடத்து 1 பிர 
ஹ்மமீல்லைட அஃதிநந்தால் விளங்தம், இல்லாமையின் அது விளங்க 
வில்லையென்று கூறுதல் ஆவரணமாம். 

(3) ௮ப்பால் ௮வன் கநமத்தைச்சேய்பவனும் அதன்பயனை அனு 

பவிப்பவனும் நானேன்னு மோரேஷண்ணத்தால் (தன்னைக் கர்த்திநத்துவ 
போக்திநத்துவ ழடைய கீவனெனக்கநதி) நான் ஜீவனேன வெளிப் 
படூதல் விட்சேபமாம், இது துக்கம், சோகம், பிராந்தி யென்று 

கூறப்படும். ் ர கு 

(4) பின்னர் ர் (சத்தியம் ஜானம் அநந்தம் பிரஹ்மம் என்று 
பிரஷ்மத்தி விநப்பைக் கூறும்) தநவினுபதேசத்திறலை (பிரத்தியக 
பின்ன பிரஹ்மமாகிய) தன்னையுண்டென் றுணருதல் (பிரஹ்ம மீலலை 
யென்னும் அ௮சத்துவாபாதக வாவரணத்தைக் கெடுக்தம்) பரோட்ச 
ஞானமாம். (52) 

ர் பிரஹ்ம மில்லை யென்னும் வியவகாசத தித்கேது அசத்தலா 

பாதக (அசத் து. த்தன்மையைச் சம்பாதிக்கும், ஆவரணமாம்; ௮.து விளங்க 

வில்லையென்னும் வியவகாரத்திந்கேது ௮பானாபாசக (விளக்கமின்மை 

யைச்சம்பாதிச்கும்) ஆவரணமாம். இவை முறையே காஸ்திகபாதி யெனக் 

கூறப்படும். 

t பிரமாத்மாவினது அல்லது ஜீலாதமாவினது சொருபச்தை 

யுணர்த்தும் வாக்யெம் அவாந்தர வாசக்கியமெனப்படுதவின், இவ்வாச்கியம் 

ப.ரமா,ச்மாவின் சொருபச்தை யறிவிக்கு:ம் அவாந் சரவாச்சியமாம்,
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54. இதுரினக் கறியும் வண்ண மிப்படி. யொருதிட் டாந்தம் 

புதுமையாங் கதைகேள் பத்துப் புருடரோ ராற்றை கீந்தி 

யுதகதீ ரத்தி லேறி மோருவனோன் பதபே ரேண்ணி 

யதனோட தசமன் னேன் றறியாமன் மயங்கி நின்றான். 

  

(5) (பிறத நீயே Pusha Cex dani ணா எர தத்துவ 

(பிரஹ்ம) விசாசத்செய்து * பிரமாணபிரமேயங்களிலுள்ள சகலசம் 
சமயழம் நிவிர்த்தியாய் அுத்வைதப் பிரஸ்மமே தானுதல் (பிரஹ்மம் 
விளங்கவில்லை யென்னும் அபாருபாதக ஐவாணத்தைக் கெடுக்கும்) 

1 அபரோட்சஜானமாம். 

(6) (பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்திற்தப் பின்னர்) நான் கர்த்திரு 

போக்திந என்னும் ஜீவத்துவம் நீங்தவதே $ சோகநீவிர்த்தியாம். 

(7) சர்வ துக்கங் களினின்றும் விடுபட்டவறய்ச் செய்யத்தக்கன 

வெல்லாம் சேய்யப்பட்டன” அடையத்தக்களன வேல்லாம் அடையப் 

பட்டன வென்னும் சந்தோஷமே $ நீரங்தசத் திநப்தியாம், (53) 
  

* (1) வேதாக்தங்களில் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின்பேதம் கூறப்படுகின் 

றதா? அல்லது அபேதம் கூறப்படுகின்ற தா? என்பது பிரமாணச்திலுள்ள 

சம்சயமாம். (2) ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் பேதம் சத் இியமா? அல்லது அபே 

தம் சத்தியமா? என்பது பிரமேயத் திலுள்ள சம்சயமாம். சம்சயம்-சக்சேகம். 

1 கீயே பிரஹ்மமென்று சற்குரு கூறும் மஹா வாக்கியச்இனால் 

கான் பிரஹ்மமென்றுண்டாகும் ௮பசோட்சஞானம்; பிரஹ்மத்தை கானறிய 

வில்லையென்னு மஞ்ஞானம், பிரஹ்ம.சில்லை விளங்கவில்லை யென்னு 

மிருவகை யாவரசணணம், நான் பிரஹ்:மமல்லன் ஆனால் சுபாசுப சர்மங்களைச் 

செய்பவனும் சுக துக்கங்களை யனுபவிப்பவனுமாகய ஜீவனென்னும் விட் 

சேப மென்னு மிவ்வளவு அவித்தியா சமூகத்தை காசஞ்செய்வதாமென்ச௪. 

$ என்ணிடத்துச் ஐஜன்மழூம் மரணமும், சுகதுக்கங்களின் லேச 

மும் ஒரு சம்சாரதர்மழமூ மில்லை; ஆனால் கான் ஜனன மரண Sor Du 

பிரஹ்மமென் றஐறிவதே சோக நிவிர்த்தியாம். 

4 சோகரிவிர்த்இயும் நிரங்குசத்திருப் தியம் அபரோட்ச ஞானச் இன் 

பலமாம். இவ்வவஸ்தையின் பிரசங்கத்தால் அஈத்தமாபை சுச்சமாயை 

யாற் கெடுமென்பஅ செவ்விஇன் விளங்கும். ஈண்டுச்கூறிய சப்சாவஸ் 

தையுள், அஞ்ஞான ஆவரண விட்சேபமென்னு மூன்றும் பந்சசாரணமும், 

பசோட்சஞானம் ௮பமோட்சஞானமென்னு மிரண்டும் அவற்மிணிவிர்த்தி 
சாதனமும், சோககிவிர்க்கி நகிரங்குசத்இருப்தி யென்னுமிரண்டு மோட்ச 
வடிவழுமாம்,
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55. அறியாத மயலஞ் ஞான மவனிலை காணோ மேன்றல் 
பிறியாவா வரண மாகும் மீழைகோண் டழல்விட் சேப 
நெறியாளன் றசம னுண்டூ நிற்கின்றா னேன்ற சொல்லைக் 
குறியாக வேண்ணி நேஞ்சிற் கொள்வது பரோட்ச ஞானம். 

    
  

சீ- வினுை-ஐயனே ? சுயம்பிரகாச சித்ருப ஆன்மாவிற்கு 

நித்திய அபரோட்சத்துவ மிருத்தலின், அதற்கு அஞ்ஞானாதி 
. ° ட் Q க இ . ல n ட 

FU ET UNM OD Fh (OYA o0aT LIF மனப் தவவாறு £ அதனை யாரு 

திருஷ்டாந்த வாயிலாகக் கூறுமாறு பிரார்த்திக் இன்மேன். 

த-விடை * பத்துப் புரஷர்க லோநங்த சேர்நீது விநோத 

மாக யாத்திரை செய்யும்போது வழியிலுள்ள தோர் பிரவாகழடைய 

நதியை நீந்திக் கடந்து, அதன் கரைமே லேறினவுடன் அவர்களுள் 

தலைமையாயுள்ளவன் சனைய ஒன்பது புநடர்களையும் ழறையேஜஒன்றுத 

இரண்டு, ழன்றுடி நான்கு, ஐந்து, ஆறு, எழ, ALO, garg 
என்றெண்ணி  அவ்வொல்யதின்மரோடு தான் பத்தாமவ னேன்: 

றெண்ணி யறியாது பிரமித்து நின்றன். (54) 

(1) அவ்வாறு பிரமித்து நின்றவன் அவ்வோன்பதின்மரசை யேண் 

ணிய தன்னைத் தசமனென் றறியாத மயக்கமே அத்தானமாம். 

(2) அதனால் தசமன் (தான்) இலலை) டஒல்லாமையாற் காணே 

மேன்றூ கூறுதல் இருவகை யாவாணமாம். 

(5) பின்பு தசமன் நதியில்ழழ்கி யிறநீதானேன்று துக்கங்கோண் 

டழதல விட்சேபமாம். ்   
  

ர் பச்.தப் புருஷர்ச ளென்பதந்குச் சாஷ்டார்தம், ஆபாசனும் பு 

யட்டகரமும் ஆச்மாவுமாம், புரியட்டகமாவன ;-- 

(1) ஆகாசாதி பூதபஞ்சகம், (2) சுசோத்திராதி ஞானேந்திரிய பஞ்ச 

கம், (8) வாச்சாதி கர்மேந்திரிய பஞ்சகம், (4) பிராணாதி வாயுபஞ்சகம், 

(5) wey @ யக்தக்கரண சதஷ்டயம், (6) அவித்தை, (7) காமம், (8) கர் 

மம் என்பனவாம், 

Aras மாஇ யைந்துஞ் செறிந்தவாச் காதி coats go 

வருபிரா ணாதி யைந்து மருவும்வா னாகி யைந்து 

dg su லா.இ நான்கு மெய்திய வவித்தை காமம் 

பரவுசன் மம்மிவ் லெட்டும் பகர்புரி யட்ட சங்காண். 

என்பது விவேசசூடாமணி, 

இப் புரியட்டசமுடைய வாபாசன் சம்சாரமென்னுங் சானற் சல 

லாற்றிற் பிரவேசித்து, ௮சன அ மணிததேகமாகிய கரையிலேறி 

ஞான விருப்ப காலத்தில் காளூரென்று விசாரித்அ,ச் தனது நிஜவடிவ
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56. புண்ணிய பதிகன் பின்னும் புரடரோன் பதின்மர் தம்மை 

யெண்ணு$ தசம னாவை யென்னவே தன்னைக் காணல் 

கண்ணினிற் கண்ட ஞானங் கரைதல்போ வதுகோய் போத 

நிண்ணி.ப மனதி லையக் தேளிதலா னந்த மாமே. 

  

  

(6) அப்பால் கலவி யறிவோழக்க ழடையஜய் அழ்நதனன் க கரைப் 

பக்கமாய்ப் பிரயாணத்செய்யு மோநவன் அல்வழகையைக் கேட்டூ, 

அழமிடத்திற் சேன்று தசமன் நதியில் முழ்கி யிறக்கவில்லை; அவளனிவ் 

விடத் திரக்கிற னென்றுகூற, கூறிய அவ்வாக்கியத்தைத் தசமன்நிச்சய 

மாக& கொள்வது 1 பரோட்ச ஜானமாம். (55) 

(5) பிறத தசமன் அந்தப் பிரயாணியை நோக்கி, ஐயரே! தசமன் 
எங்கிநக்கின்றன்; அவனைத் தேவரீர் தயவுசெய்து காட்டல்வேண்டு 

மென்று பிரார்த்திக்க, அவன் தசமனை நோக்கி ஒன்பதின்மரை*யேண் 

ணிய நீயே தசமணைவை யென்று கூறி YEO அவன் தன்னைத் தசம 

கைக் காண்டலே $ அபசோட்சதானமாம். 

(6) அதன்பிறகு தமன் நதியில் முழ்கி யிறக்தானேன்று வநத்தங் 

கோண்டழகை நீங்கவதே சோகநதீவிர்த்தியாம். 

(7) அதல் சம்சயம் நீங்கி ஆநத்த ழண்டாதலே நீரங்கசத்திருப்தி 

யாம். (56) 

(இச்திருஷ்டாக்சத்.சால் ஆன்மாவிற்கும் அஞ்ஞானா தி சப் சாவஸ்தை 

பொருக்துமென்பது கன்குவிஎங்கும்). 

ஆன்மாவின் வேருகய ஒன்பது தத் தவங்களையு மறிக்து அவற்றை யறி 
யும் தனது கிஜவடிவை யறியாமையே அத்தானழம், அ,சனால் ஆத்மா 

வில்லை இருந்தாற் காணப்படாதா வென்னும் இருவகை யாவரணழம், 

அனால் அர்த்தாசத்தியாச ஞானாச்தியாச வடிவ விட்சேபழம், ௮.சன் 
பின்னர்ப் பிரஹ்ம மிருக்கின்றது என்று சற்குரு கூறும் அவாக்சர வாக்கி 

ய,ச்தைக் கேட்டலால் 'பிரஹ் ௦ மிருக்ன்றது' என்னும் பரோட்சதான 

மூம், அப்பால் பிரஹ்மம் யார் என்னும் வினாவிற்கு நீயே பிரஹ்மமென்று 

குருகூறும் விடையாகிய மகாவாக்கியத்தினால் கான் பிரஹ்மமென்னும் 

அபசோட்ச கானமும், அதனால் அஞ்ஞானச் இனாுலாகய ஆவரணத்தோடு 

கூடிய இருவகை யத்தியாச வடிவ விட்சேப நாச்ழம், அசனால் தடை 

யற்ற வாதந்தழம் ஆபாசனுக் கன்றிக் கூடஸ்தனுச் குண்டாசாமை யதிதற் 
பாற்றாம், 

* சடமிருக் கின்ற, படமிருக்ன்றது என்றாற் போல்வசா லுண் 
டாகும் ஞானம் பரோட்ச ஜானமாம். 

1 இது கடம் இது படம் என்றாற் போல்வதா லுண்டாகும் ஞா 
னம் அபோட்ச ஜானமாம்.
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57. தசபுமான் றனைக்கண் டாற்போற் சற்குரு மூர்த்தி யேயேன் 
னிசவடி வினையான் காண நீர்காட்டல் வேண்ட மேன்றான் 
சுசிபேறு மிலக்கி யார்த்தந் தொம்பதந் தற்ப தங்கட் 
கசிபத வைக்கியஜஞ் செய்யு மதுசேயு முண்மை கேளாய். 

மகாவாக்கிய விசாரம். 

சீ- வினா:-சற்குரு முர்.த்தியே! தசமன் தன்னை அபசோட்ச 

மாகக் கண்டு *4 சோக மோகங்கள் நீங்கி யாகந்த மடைந்தாற் 

போன்று அடியேனும் எனது கிசவடிவத்தை யபரோட்ச மாகக் 
கண்டு சோகமோகங்கள் நீங்கி ஆகந்த மடையும்படி கருணை புசி 

கல்வேண்டும். 

த-விடை:--அன்பனே!(சாமவேதத்தின் சாந்தோக்கிய வுபதிடதத் 

தின் ஆறவது பிரபாடகத்திலு*ள தத்துவமசியேன்னும் மகாவாக்கியமா 
னது) துவம்பத தத்பதங்களின் 1 இலட்சியார்த்தங்கட்த (அது நீயா 
யிநக்கின்றய் என்னும்) ௮சிபதப்போநலளான ஐக்கியத்தை விட்டூவிடாத 
லட்சணையினுல் போதிக்கின்றது. ௮ஃதவ்வாறு போதிக்தந்தத்வார்த் 
தத்தைக் கூறுகின்றனம்; அதனைக் கவனமாய்க் கேட்கக்கடவாய். (97) 

ர் சோகம் - இஷ்டவஸ்து பிரிச்தசாலத்து அது மீண்டும் இடைத் 

சற் குரியசாகாமையை யுணர்தல்; மோகம் - விப சபு,ச்.இ. 

1 சத்தத்.இற் (பத.2்.இி்)கு அர்த ச்தோடள்ள சம்பக்தம் சத்தத்தின் 
விருத்தி யெனப்ப௰ம், ௮ஃது இருவகைத்சாம். அவற்றுள்: ஒன்றுசக்இி 

விருத்தி, மற்றொன்று லட்சணாவிருத்தி. சத்தத்இற்கு அர்த தத்தோடுள்ள 
சாட்சாத் (கேர்)சம்ப5தம் சத்த,த்தின் சக் திவிருத்தியாம். சச் இிவிரு,ச தியினா 

லதியப்பட்ட அர்த்தத்தின் வாயிலாகச் சத்தச் இற்கு அருத்தத்தோடுள்ள 

பரம்பரைச் சம்பந்தம் சத்,௪.2 தின் லட்சணா விருத்தியாம். 

அவற்றுள், சச்இவிருச்தியினால் அறியப்படு மர்த்தம் சத்தத்தின் 

வாச்சியார்த்தமாம். இதுவே சச்சியார்த்௪ மென்றும், முக்கியார்தத மென் 

லும், போத் இியார்த்த மென்றும், விதேயார்த்த மென்றும் கூறப்படும். 

இல-ஷணா விருத்தியின் லறியப்படுமர்த்தம் சத்தத்.தன் இலகதி 

யார்த்தமாம். அந்த லக்ஷ்ணாவிருத்தி ஜகச் (விட்டது), அஜகத் (விடா 

5௮), பாகத்தியாகம் (விட்டுிவிடாதது) என்னும் வேறுபாட்டால் மூவ 

கைத்தாம். இவத்றித் குசாரணம் கங்கையி லிடை்சேரி, கெப்போடு 

ன்றது, அவனே இலன் என்பனவாம். 
>
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58, விண்ணொன்றை மகாவிண் ணேன்று மேகவிண் ணென்றும் 
பாரின், மண்ணொன்று கடவிண் ணென்று மருவிய சலவிண் 

ணென்று, மெண்ணுங்கற் பனைபோ லோன்றே யெங்குமாம் 

பிரம மீச.னண்ணுங்கூ பத்தன் சீவ னான்குசை தக்ய மாமே. 

29. பூச்சிய வீசன் சீவன் புகல்பத மிரண்டி னுக்கும் 
வாச்சியம் லட்சி யந்தான் மலமிலாப் பிரம மான்மா 
காச்சிய பாலி னேய்போற் கலந்தோன்றாங் கடைந்தெ டக்கு 
மாச்சிய மென்ன வுன்னை மநிந்துநீ பிறிந்து கொள்ளே. 

சீ-வினா:--சவனமாய்க் கேட்கின்றேன் ; தேவரீர் கூறியரு 

ளால் வேண்டும். 

த-விடை:--ர ஆகாச மோன்றயிநந்தும், ௮ஃ துபாதியிலை மகா 

காசம், மேகாகாசம், கடாகாசம், சலாகாசமேன நாலவகைத்தாக 

வியவகரிக்கப்படுதல் போல, சேதனம் ஒன்றயிருந்தும் ௮ஃ துபாதியி 

இல் பிரஹ்மம், ஈசுவான், கூடஸ்தன், ஜீவன் என நால்வகைத்தாக 

வியவகரிக்கப் படுகின்றது. (58) 

  

ர் (1) பிரமாண்டத்தி டைபுறமெங்கும் ஏகரசமாய் வியாபகமாயுள்ள 

ஆகாசம் மகாகாசமெனப்படும்; அதுபோல, பிரமாண்டத்தி ஞட்புற 

மெங்கும் ஏகரசமாய் வியாபகமாயுள்ள சேதனம் பிரஸஹ்மாம். 

(2) மேசத்திற் சவகாச (இட)வ் கொடுக்கின்ற ஆகாசமும், மேக 

ஜலப் பிரஇபிம்பாகாசமூம் மேகாகாச மெனப்படும்; ௮து போல, மாயை 

யின் அதிஷ்டான சேதனமும், அசன்கணுள்ள சேதனத்தின் சாயையு 

(பிரதிபிம்பமு)ம் ஈசுவாஸும். 

(8) நீரினால் கிறைக்துள்ள கடத் திற்கு எவ்வளவு ஆகாசம் அவகா 
சங்கொடுச்சின்நதோ அவ்வளவு ஆகாசம் கடாகாசமெனப்படும்; அது 

போல, புத்தி அல்லத வியஷ்டி அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானமாயுள்ள 

சே, சனம் கூடஸ்தனம். 

(4) நீரினால் பிறைஈ் கள்ள கடத்தில் மேச ஈட்சத்திரங்களுடன் 

பிரதிபிம்பித்துள்ள ஆகாசமூம் கடாகாசத்தின் பிர இிபிம்பமும் ஜலாகாச 

மெனப்படும்; அதுபோல, புத்தி அல்லத அவித்தையிந் பிர இபிம்பிச்.ு 

ள்ள சேதனமும் அதன் அதிஷ்டான சே. சனமு (கூடல் சனு)ம் சீவனும். 

! வனோ ஈசன்கூ டத்தன் பிரமமென்னச், சதன் காங்குடநீர் கது 

வுழம்வெண் மீன்வான், தூவுபணி நீர்விம்ப வனுமிசா காசஞ் சொல்சடா 

விச்சன்னா காசமொடு மாலான், மேவுமிலை யவற்றிஷ க்குத் இட்டாச்ச 

காறையாம்!' என்பது வேதாக்ச சூளாமணி.



தத் துவவிளக்கப்படலம். ௫ 

60. பிறிவதேப் படியென் றக்காற் பிணமாகு முடனா னேன்னு 
மறிவினைக் கொல்லல் வேண்டூ மைம்பூத விகார மன்றோ 
வெறியதோர் துருத்தி மூக்கின் வி6வது போலுன் மூக்கா 
லேறிபிரா ணனுநீ யல்லை யிராசத குணவி காரம். 

சீ-வினா:--இக்கான்கு சே தனங்களுள், வாச்சியார்த்தசேகன 
மெவை? இலட்சியார்த்தசேதன மெவை? 

த-விடை:--(தத்துவமசிமகாவாக்கியத்தின்) * தத்பதவாச்சியார்த் 
தழம் இலட்சியார்த்தழம் மறையே ஈசுவமனும் பிரஹ்மழமாம்; துவம். 
பத வாச்சியார்த்தழம் இலட்சியார்த்தழம் ழறையே ஜீவனும் கூடஸ் 

தனுமாம். 

அவ்வாநிரப்பினும் அவை காய்ச்சப்பட்ட பாலில் வேண்னேய் 

கலநீதொன்றயிநப்பது போல அவிவேகத்தாற் கலநீ்தோன்றக விளங் 
குகின்றன. 1 ஆதலால் பாலினின்றும் மத்தின் கடைந்து பிரித்தெடு 
க்தம் வேண்ணேயினைப்போல விவேகத்தால் இலட்சியார்த்தமானவுன் 

னையறிந்து வாச்சியார்த்தத்தினின்றும் பிரிந்திநக்கக் கடவாய், (59) 

சீ-வினா:--ஜயனே! யான் அவ்வாறு பிரிந்திருக்கும் வஹி விள 

ங்கவில்லை. அதனைத் தெரிவிக்குமாறு பிரார்த் இக்கின்றேன். 

ஆத்மா 4 பத்சகோசங்களுள் ஒன்றன் றேனல். 
  

* (1) சச்பச வாச்சியார்த்சம் மாயையோடுகூடிய பிரஹ்ம வடிவ 

வீசுவானாம்; (2) சதபத லட்சியார்த்தம் மாயையின்றிய அவாச்சியமான 

சுத்தப் பிரஹ்மமாம்; (8) துவம்பத வாச்சியார்த்தம் சசொாபாச சகச புத்இ 

அல்லத அ௮வித்தையோடுகூடிய கூடஸ்,ச சேதனவடிவ ஜீவனாம்; (4) தூவ 

ம்பத லட்சியார்த்தம் சிதாபாச சூத புச்தி அல்லது அவித்சைவடிவ வுபா 

இயின்்றிய அவாச்சியமான கேவல கூடஸ்2ச சேதனமாம். 

1 “ பிறிந்திடச் கடைந்த வெண்ணெய் பின்புமோ ரதனைச் கூடிற் 

செறிந்திடா வாறு போலச் தேகமுச் தேக தானும் 

பிறிக்திடப் பார்தத பின்பு பெயர்த்ததஇி ஸிநபி னுங்கேள் 

செறிந்திடா வாறு செய்யும் தேசன் றே கன்றான் '?. என்பது 

மெய்ம்மொழி. 
2 

ஏ (1) அன்ன ரசத்தின் றோன்றிப் பின்னர் ௮அசனாலே விருத்தி 

யடைந்து அப்பால் ௮ன்னவடிவப் பிரு இவியி லொடுங்கும் ஸ்தாலசரீரம் 

அன்னமயகோசமாம், (2) (சூட்சுமதேகத்தில்) பிராணாதி வாயுக்களும் 

கன்மேக்இரியங்களும் கூடியது பிரராணமயகோசமாம்; (8) மனமும் 

ஞானேக் இரியங்களுங் கூடியது மனோமயகோசமாம்; (4)பு.ச்தியும் ஞானே 

ந்திரியங்களுங் கூடியது விஞ்ஞானமய சோசமாம். (5) (சுழுச்.தியில்)
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8 
ந்தம் 

த-விடை:-- * அன்னமயகோசமான இத்தூலசரீரம் பத்சீகிரத 
பத்சமகா பூதங்களின் காரியமாயிநத்தவிலும் சிலகாலத்திற்கள்பிண 
வடிவமாய்ப்டோதல் நிச்ச்யமாயிநத்தலினுலும் இதனை ஆத்மா வேன்று 

கந தும் பிராந்தியை விடக்கடவாய், 

ச-வினா:--தேசக மூர்த்தியே ! அங்கனமாயின், பிராணனை 

(பிராணமயகோசத்தை) ஆத்மாவென்று கொள்ளக்கூடாதோ? 

த-விடை:-- 1 பிராணன் அபத்சீகிநத பத்சபூதங்களின் இரசோ 
தண காரியமா யிநத்தலினலும் தோற்றுநத்தி தனது ழக்கால் காற்றை 
விூவேதுபோல உனது ழக்கால் விடப்படுவதாயிநத்தலினறுலும் அதுவும் 

நீயலல. ் (60) 
  

காரணசரீ ரவடி வினசான அலவித்தையிலுள்ள மலினசச்துவமான பிரியம், 

மோதம், பிரமோதமென்னுக் இரிவித விர்த்இயுங் கூடியது gob sow 

கோசமாம். கோசம்- உ. பிரியமான ஓன்னறக் சாண்டல், அடைதல், 

அனுபவித்ச லென்பவற்றாலுண்டாகும் சுகம் முறையே, பிரியம், மோதம், 

பிரமோதமாம். சுழுத்இயில் சாட்ரியாகாரமாசவும், சுகாகாரமாசவும், அவஸ் 

சாஞ்ஞானாகாரமாகவு மூன்றவித்தியா விருத்தி யுளவென்று நமூணர்க, 

அன்னமய கோசக்துள் பிராணமய சோசமும், அதற்குள் மனோமய 

கோசமும்,அ.தற்குள் விஞ்ஞானமயசோசமும், ௮ சற்குள் ஆகந்தமயகோசமு 

முளவாமென்றுணர்க, 

ர் விவாதத்திற்கு விஷயமாயெ அ௮ன்னமயசோசம் (ஸ்.தாலசரீரம் } 

அதீமாவன்று? பஞ்சீகிருச பஞ்சமகாபூச காரியமா யிருத்தலின்$ கடம் 

போல என்பது அனுமானம், எசன்ச ணையமுண்டாகின்றதோ அது 

விவாகச் இற்கு விஷயமெனப்படும். தேகாகாரமாகப் பரிணமித்ச பிரு இலி 
முசலிய சச்துவங்களே ஆச்மாலெனச் சார்வாகர் இலெள?கர் மு.சலியோர் 
கூறுதலின், அன்னமயகோசம் விவாசச் திற்கு விஷயமாம். 

அன்னமே செய்த தூல வாச்கையே யன்ன கோச 
மன்னமுண் டாலஃ அய்யு மஃதிலா தேவி றக்குந் 
அன்னிய மேசை யச்இி சோன்றூதற் கூட்ட மான 
வன்னது நிச்ச ஈச்ச மாகய வான்மா வாசா” என்பது SCas 

ரூடாமணீ, 

1 விவாகச்சிற்கு விஷயமாயெ பிராணம௰யதோசம் ஆத்மாவன்.ற; 
ஜடமாயிரு ச்சலின்; கடம்போல என்பது அனுமான ம். ஹிரண்யகர்ப்ப 
வுபாசகர் பிராணனை ஆன்மா என்பர். 

* ஐந். கன் மேர்தி யத்தோ டமையிராணன் ச லந்து 
மைக்தமூன் சொல்பி ராண மயமெனுவ் கோச மாகு 

மிந்தச்சோ சத்தி ஞன்முன் னிசைச்தகோ சக்கி றைந்த 
லக்சதன் செய்கை யெல்லாம் வலியுறச் செய்யா நிற்கும்,'”
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01. காணமா மனது பத்தி கருத்தாவா மவையான் மாவோ 
தரமுள விரண்டூ கோசஞ் சத்துவ குணவி காரம் 
வரமறு துயிலா நந்த மயனையு கானேன் னாதே 
விரவிய தமவஞ் ஞான விருத்தியின் விகார மாமே, 

சீ-வினா:--அவ்வாறாயின், மனத் தினை(மனோமயகோச ததை) 

  
    

Siem aren அசைக்கக்கூடாதோ? 

த-விடை:-- * மளம் அபத்தீகிநத பத்சபூதங்களின் சத்துவதண 

காரியமாயிநத்தலினுலும், கிரியாசத்தியுடைய கரணவடிவாயிகத்தலின 
லும் அதல் ஆத்மா வேன்று கநதாதே. 

ச்வினா:--அப்படியாயின், புத்தியை (விஞ்ஞானமயகோசத் 
தை) ஆக்மாவென்று சொல்லக்கூடதோ ? 

த-விடை:,- 3 புத்தி. மனம் போல அபத்கிநத பக்சபூதங்களின் 
சத்துவ கயயாலி நததலினலைவிடி ஞானசத்தியுடைய கருத்தாவடி 

வமா யிநத்தலினலும் அதனையும் ஆத்மாவென்று கோள்ளாதே. 5 
  

* உன்னிய வாயு வைப்போ லுள்ளிலும் வெளியி லும்போ 

யின்னதின் விகார மாச யெங்குமே விட்டா கிட்ட 

மன்னியர் தனதி சென்ன வணுவுமே யறியா சத்தாந் 

பின்னரும் பரவ சத்தாத் பேசுமீ சான்மா வாகா."”என்பது விவேக 

சூடாமணி, 

* மனோமயகோசம் ஆத்மாவன்ற; முன்னவ,ச்தையைவிட்டு வேற 

வத்தையைக் செஓக்கும் விசாசத்தையுஉடயதா யிருத்தலின்; ஸ்தூலசேகம் 

போல என்பத அனுமானம், 

தேகத்தில் யானெனும் தன்மையையும் வீடு மு.தவியவத்றில் எனசெ 

லுக் சன்மையையுஞ் செய்துகொண்டு இந்திரிய வாயிலாக வெளியிற் செ 

ல்லுங் கரணவடிவமா யிருப்பது மனமாம். கார.த பாஞ்சரா,ச். தரத்தை யனு 

சரித சவர்சள் மனோமயசோசத்தை ஆன்மா என்பர், 

“ பரவியே யொடுங்க லாலும் பரிணாமி யாத லாலும் 

விரி யர் வடிவ தாலும் விடயமாச் தன்மை யாலு 

முசைமனோ மயகோ சந்தா னுணர்வுரு வான்மா வாகா 

தெரிவுரு வான வான்மாத் திருசியப் பொருளா மோசொரல்.”” 
பது விவேகசூடாமணி, 

1 விஞ்ஞானமய கோசம் ஆதிமா அன்ற; ஒடுச்கமுசலிய வவத்தை 

களையுடையதா யிருத்தலின்) கடம்போல என்ப.து அனுமானம். 

சுழுத் தியில் தொபாசனுட னொடுக்கி ஜாகூரத்தில் நகநுணிமுதல் 

சிகைபரியந்தம் சரீரத்தில் வியாபித்தக் கருத்தாரூபமா யிருப்பது புத்தி 

யாம். யோகாசாசர் விஞ்ஞானமய கோசத்தை ஆச்மா என்பர்.
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சீ்-வினா:--அவ்வாழுயின், சமுத்தியில் பிரகாச வடிவமும் 

அப்பிரகாசவடிவழும் விளல்குதலின் அவ்விருவடிவமு மான 

ஆரந்தமய கோசமே ஆத்மாவென்று ௯௬ றலாமல்லவா? 

[சுமுத்தியிலுள்ள சேதனத்தின் அபாசசகத அஞ்ஞானம் 

அகந்தமயகோசமாம். அது பிரகாசவடிவமாகவும், அப்பிரகாச 

வடிவமாகவு மிருக்இன்றது. அங்கனமிருத்தற்கேது ஆபாசம் பி.ர 

காச வடிவமாகவும், அஞ்ஞானம் அப்பிரகாச வடி.வமாகவு மிரு 

தீதலாம்]. ் 

த-விடை:-- 1 ஆநந்தமயகோசம்' தமோதபமான அத்ஜான விந 

த்தியின் காரியமாயிநத்தலின் அதனையும் நானேன் றெண்ணுதே. (61) 
  

௭ ஆதலா லசங்கா ராதி யகிலமா மசத்தை யுக்கன் 

னீதியா யான்மா கின்று நித்தமு நீக்க வேண்டு 

மோதுவிஞ் ஞான கோச முண்மையா யான்மா வாகா 

தேசெனி லனக மைந்தா வேதுவை யியம்பச் கேளாய். a? 

“« gr—@a Sanh wrgyg சடமதாக் தன்மை யாலு;$ 

இதள வுடைய தாலுக் திருசிய மாவ தாலு 
மேதுமே நியம மன்றி யிதுவிப சாரி யாலு 

மாதியா மான்மா வாகா தகித்திய நித்த மாமோ,"”என்பது விவேக 

குடாமணி. 

“ தர்மியாயெ வர்தக்கரணம் ஞானத்திற்கு ஆசிரயமா யிருத்தவின் 

கர்த்தாவாம். அந்தச்காணசத்தின் டரிணாமமாகிய மனம் ஞானத்திற்குச் 

கரணமாம்”” என்ப விருச்திப்பிரபாகரம் மு.தந்பிரகாசம், 

ர் goes மயகோசம் ஆத்மாவன்று; சுபுசருமத்தின் பயனையனுப 

-விக்குங்காலம், அல்லது கித்.சராகாலமென்னு மிவற்றுள் ஒவ்வொரு காலத் 

இருத்தலின்; மேகபடலம்போல என்பது அனுமானம், பூர்வமீமாம்சகர் 

(பட்டர்-பிரபாகரர்), மாத்தியமிகர் (பெஎத்தர்) நையாயிகர் முதலியோர் 

ஆநந்த மயகோசத்தை யான்மா என்பர். 

6 பரவுசோ பாதி யாலும் பகுதியின் விகாரச் தாலுங் 
கருதிய புண்ணி ய,ச்தின் காரிய மாத லாலுக் 
,த.ரமுறு விசாரச் கூட்டக் தன்னிலுட் பட்ட தாலு 
மருவுமா னந்த கோச மாலா வான்மா வாகா," என்பது விவேக 

சூடாமணி. 

அுவம்பதார்த்தத்சை (ஆன்மாவை)ப் பற்றி வாதிகள் கூறுவது வரு 
if Qi ம 

“ சேகாகாரமாகப் பரிணமித்த நான்கு .பூதங்களே துவம் பதார்த்த 

மென்பர் சார்வாகர்கள்; சக்ஷ-௩முதலிய இந்திரியங்கள் தனித்தனியே 

அவம்பதார்,ச்த மென்பர் சார்லாகர்களுள் ஏசதே௫சள்; ச-ஷ-௦ரா இகளின்



 
 
 



a 
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68. பஞ்சகோ சமும்விட் டப்பாற் பார்க்கின்ற போழுது பாழே 
விஞ்சிய ததுவல் லாமல் வேறொன்றநக் தெரியக் காணே 
னஞ்சன விருளை யோகா னகமென வநுப விப்பேன் 

- வஞ்சமில் குருவே யென்ற மகன்மதி fans சோல்வார். 

வினா: ட வரகா பிரள் தமியேன் அன்னவை ர காதலிற் 
  

பஞ்சகோசங்களுள் ஒவ்வொன்றையும் முறையே இது நானல்ல, 

இது கானல்லவென்று தாங்களுப?தகத்த யூகத்தினால் நேதிக்து 

இப்பால் பார்க்கின்நபோது சூனிய2ம (பாழே) எஞ்சிநின்றது. 

௮ஃதன்றி வேறொரு பதார்த்தமுந் தோன்றக் கண்டேனில்லை. 

ஆதலால், அடியேன் காரிருள்போன்ற ர சூனியத்தையா நா 

னென்பதன் பொருளென்று பாவனைசெப்வேன்; எனக்குத் தெளி 

வுண்டாம் வண்ணம் உபதே௫த்தருளல் வேண்டும். (63) 
  

Gard moa go, என்னுடையதுமன்ற; இது சூக்குமதேசவடிவமாம். 

இதையறியும் ஆச்மாவலாகய நான் இசனினும் வேருயிருக்றேேன் என்ப 

தும், (8) மனோ மயகோசம் கானன்று, என்னுடையதுமன்று; இ சூக்கும 

தேகவடிவமாம். இதை யறியும் ஆத்மா வாகிய கான் இசனிலும் Cagp 

WEA mor என்பதும், (4) விஞ்ஞானமயகோசம் கானன்று, என்னு 

டையது மன்ற; இ௫ சூக்குமதேகவடிவமாம், இசையறியும் ஆச்மாவாகிய 

கான் இதனிலும் வேருயிருக்கிறேன் என்பதும், (5) ஆகக்சமயகோசம் 

நானன்று, என்னுடையது மன்று; இது காரணசே சகவடிலமாம். இதை 

யறியும் ஆச்மாவாகிய கான் இசனிலும் வேருயிருக்கியறேறே னென்பதும் 

'பெறப்படுமாதறிக. 

பஞ்சகசோசங்களு மாதமா வன்றென் நறியப்படினாம் திடஞானச் 

இன் பொருட் ஆச்மா தேகத்தெயதிருஷ்டாவென்றும்,அவஸ்சாத் இரய 

சாட்சி யென்றும் ஆறிதற்பாற்றாம். இவற்றை விசாரசக்நஇிசோசயச் இற் 

காண்க, 

4 குனியத்தை கானெனல் யுக்இக்யயையா திருச்தலின், சூணியச் 

தை .கா னென்பதன் பொருளென்றல் எங்ஙனமாமென்று வினாவினா 

.னென்க. கடத்தையறிபவன் கடத் இற்கு வேராசவிருச்தல் போன்று, 

'குனியத்தையறிபவன் சூனியத்திற்கு வேறாசவிருத்தல் , வேண்டுமாசலின் 

ஆன்மா சூணியவடிவ மன்ளாும். 

“ என்னவா சானை நோக்கி யேதமில் சடன் சொல்லான் 

சொன்னவிப் பஞ்ச கோசஞ் சுத்தமா மிச்தை யென்றே 

யுன்னினா னூகத் ae யொதுக்கிய பின்ன ரையா 

மன்னுகு னியமே பன்றி மற்றேது மிம்மு4் காணேன் 

விவேக சூடாமணி, 

டர என்பது



தத்துவவிவக்கப்படலம். 6S 

61, முன்புக றசமன் புத்தி மோகத்தா லெண்ணி யேண்ணி 

யோன்பது பேரைக் கண்ட வொருவனுக் தனைக்கா ணாத 

பின்பவ னிடையிழ் கண்ட பேரியபா ழவனோ பாரா 
யன்புள மகனே காண்ப தடங்கலங் காண்பா னீயே. 

. த-விடை:--அ அன்புள்ள மகனே! மன்னர்க்கூறிய தசமன் பகத 

மயக்கத்தினால் ஒன்று, இரண்டு, மன்று, STAT, OF Hy BW, Ip 
எட்டூ,ஒன்பதேன அடிக்கடி யேண்ணி ஒன்பதுபேரைக் கண்ட னன 

னுகிய தன்னைத் தசமனாகக் காணத பிறது அவன் (த௪சடீ னில்லை, இருத் 

தாற் றேன்றுவன், ஆதலா லில்லையேன்று) தன்னிடத்திற் கண்ட கூவி 

யம் அவஜே? (அறிபடுபோநள் அறிவானுக்து வேறேன்பது கடத் 

தைக் காண்பவனுக்தக் கடம் வேறகவிநப்பதால் விளங்கவில்லையா?) 

ர் நனவில் தகேந்திரியங்களின் நாட்டியத்தையும், கனவில் மனக் 

கூத்தையும்) உறக்கத்தில் இவற்றின் ரூனியத்தையும் காண்பானுகிய 

நீயே மாறதிரக்கின்றனை. உன்னுந் காணப்படும் ௮ம்ழன்றும் ஒன்றி 

லோன்று மாறிப்போகின்றன. & இவற்றை யூகித்துப் பார்க்கக் தட 

வாம். (64) 
சீ்-வினா:--பாரமபிதா வே! கான் i SN ss aa என் 

QP a மாறிப்போவன வென்பதனையும் சிறிதுவிள 
Santas கூறியருளல் வேண்டும். 

த-விடை:--அன்பனே ! 1 ஸ்தூல சூட்சும காண மென்னுத் சர் 
  

* “நனவிற் றஐசேக்திரிய நாட்டியங்கள் பார்ப்போல், கனவின் 
மனச்கூத்துங் காண்போ - நினைவில், சுழுச்தியி?2ல யில்லாத சூனியக் 
கூச் தாடி, விழுப்பொருளாய் காமிருப்போ மே” என்பது சொருபசாரம். 

% விரிவகங் கார மாதி விசாரமற் றவற்ற பாவ 

மிருமையா மிவற்றை யெல்லா மிங்கியா அணரு மியாை 

யொருபொரு ஞணரா தக்.த வுணர்வுரு வான சாட்சிப் 

பொருளினை மிசவு நண்மைப் புச்சியா லுணர்இி மைர்சா.. 

என்ப து விவேக சூடரமணி. 

1 (1) பஞ்சீகிருச பஞ்சபூதங்களாலாயஅம், கருமத்சாற்றோன்றி 

யதும், சுகதுக்காதி போகத்திற் டெமாயிருப்பது மாகிய பிறச்தல், இரு,ச் 

தல், வளர்தல், இரிதல், குறைதல், கெடுகலென்னும் சட்பாவ விகாரழு 
முடைய இச்சரீரம் ஸ்தூலசரீரமாம். 

(2) அபஞ்சீகரு ௪ பஞ்சமகா பூதங்களாலாயதும், கருமத்தாற் றோன் 

தியம்,சுகதுச்காதி போகத்திற்குச்சாசனமாய துமாய் ஞானேக் இரியமைக் 

௮, கன்மேக்இரியமை௰து, பிராணா இவாயு வைக்்து, மனம் புச் தியென்னு 

மிரண்டென்னு இப்ப தினேழு கலையோடுங் iat ad ரூட்கும சரீ 

மாம், 

5
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05. தூலசூக் குமவஞ் ஞானந் தோன்றுமூன் றவத்தை தாமுங் 
காலமோர் மூன்றுஞ் சன்மக் கடலேழுங் கல்லோ லங்கள் 
போலவே வந்து வந்து போனவெத் தனையேன் பேனா 
னாலமர் கடவு-ளாணை.யவைக்கேலாஞ் சாட்சி நீயே. 

66,(எல்லாங்கண் டறியு மென்னை யேதுகொண் டறிவே னேன்று 
சொல்லாதே சுயமாஞ் சோதிச் சுடருக்குச் சுடர்வே றுண்டோ 
பல்லார்முன் றசமன்-றன்னைப் பார்ப்பதும் தனைக்கோண் டேதா 

னல்லாமற் பதினோன் ராணு மவனிடத் துண்டோ மாராய். 

ரத்திரயழம், அவற்றைப்பற்றி யுண்டாகின்ற t சாக்கிர சொப்பன 

சுழத்தியேன்னும் அலைதாத்திறயமுப்டு இவந்றல்வியவகரிக்கப்படுகின்ற 

இறப் பெதீர் நீகழ்வென்னுங் காலத்திரயழம் கடலிற் றேன்றியெழந்தமி 
யும் அலைகளைப் போல (எவ்வளவோ) 8 உன்னிடத்திற் 'ஜேசைற்த்தோன்றி 
யேழதந்தமிந்தன, அவதிறையா னேவ்வளவேன்று வரையறுத்துக் கூறு 

வேன்; (கடல்மணலை யேண்ணி யளவிட்டாலும் அளவிடலாம், அவற்றை 
யேண்ணி அளவிடலழடியாது ஆதலால்) தட்சிணமழர்த்திமே லாணைப்படி 
அவ்வெல்லாவநீறிந்தம் நீயே 1 சாட்சியாகின்றனே ? [இதில் ஐயமோ 

ன்றுமில்லை; இதனுல் நீ மாறதிநத்தலும் அவை மாறிப்போதலும் நன்த 

விளங்தம்.] (65) 

ச்-வினா:--தே௫கெரே ! சேகத் இயம், அவஸ்தாத்திசயம், 
காலத்திரப மென்னு மெல்லாவற்றையும் சாட்சியாக நின்று கண் 

டறிசன்ற என்னை வேலெக்தஞானத்தினால் அறிவேன். அதனைத் 

இருவாய்மலர்க்தருளல் வேண்டும், 
  

(3) அசிர்வாச்சியமாய் அவித்தியாவடிவமாய் ஸ்தாலசூட்சும மென் 

னுஞ் சரீரமிரண்டற்குங் காரணமாச்திரமாயிருக்குஞ் ௬௮(தனது)சொருப 

அஞ்ஞான மாகிய கிர்விகற்ப வடிவம் காரணசரீரமாம். 

1 (1) சுசோத்திரமுதலிய இக்திரியங்களால் சப் சாதி விஷயங்கள் 

அ.நியப்ப£ங்காலம் சாக்கிராவஸ்தையாம். 

(2) ஜாச்ரொவஸ்தையில் பார்ச்கப்பட்டவற்றாலும் கேட்கப்பட்ட 

வத்ரூலு முண்டாகிய வாசனையால் நித்திராகாலத்தில் ௭ தில் பிரபஞ்சம் 

கோன்றுன்றசோ அது கோப்பனுவஸ்தையாம். 

(8) யானொன்று மறியேன், ஈி.த்திரையென்னாற் சுசமாயனுபவிக்கப் 

பட்டது என்னும் நினைவிற் கேதுவாய அ.ுபவசாலம் சுழத்தியவஸ்தை 

யாம். 

 விகாசமின்றி யுதாசீனமா யிருந்து புத்தி முதலியவற்றை விளக் 

குஞ் சேதனம் சாட்சியாம்.



கத் துவவிளச்கப்படலம். a? 

67. அறிவுக்கு மறிவு சேய்யு மநிவுவே றுண்டென் றேண்ணு 

மறிவற்ற குதர்க்க மூடர்க் கனவத்தை பலமாய்த் தீரு 
மறிபடூம் போருணீ யல்லை யறிபடாப் போருணீ யல்லை 
யறிபொரு ளாகு முன்னை யநபவித் தறிவாய் நீயே. 

த-விடை:--அன்பனே ! * சோப்பிரகாச மாகிய கானத்திற்கு 

(பிாரகாசத் செய்யும்) வேறு சோப்பிரகாச மண்டோ? (சேோப்பிரகாகஈ 

மாகிய 1 குரியன், நட்சத்திரம், தீப ழதலியவற்றைப் பிரகாஈத் 

சேய் வதற்கு வேறு சொப்பிரகாசப்பொருள் வஙைஙளம் வேண்டப்படூவ 

திலலையோ அங்ஙனமே சொப்பிரகாசமாகிய ஜானத்தைப் பிரகாசகு 
செய்வதற்த வேறு சோப்பிரகாசப் போரநன் வேண்டப்படூவ தில்லை; 

ஆதலால்) அங்ஙனம் கூழறதே. (முன்னர்க்கூறிய தசமன்கதையில்) தக 

மன் ஒன்பதின்மர் மன்னே தன்னைத் தசம (பத்தாமவ) னேன்றறிந்த 

துத் தன்னுலேயாம்; அங்ஙனமன்றி அவனிடத்துப் பதினோேன்றவகதட புரு 

ஷன் அவனுக்குவேறக விநக்கின்றஷனே *? இலலையலலவா? (எங்ஙனம் 

தசமன்தன்னைத் தசமனேன் நறியுமிடத்து அவனுக்க வேறக வோரு 

புநஷன் வேண்டப்படுூவ தின்றயிற்றே அங்ஙனமே நீயுன்னையறிவ 

தற்த வேறெர பாரகாகம் வேண்டப்படவதிலலை) ஐதலால் இதனை நீ 

ஊகித்துணாக் கடவாய்,। (66) 

ச்-வினா:--அங்கனமாயின், ஒருஞானம் மற்றொருஞானக் கி 
னால் பிரகாசிக்கின்றதென்று கூணுவதிலுள்ள தோஷம் யாது ? 

த-விடை:--ஆன்மா சொப்பிரகாச வடிவமேன்னும் கானமிலலாத 

தார்க்சிகர் 4 (கடாதிகளையே யன்றிக் கடாதி) ஞானத்திந்தம் பிர 
காசத்செய்யும் வேறு ஞானழண்டென்று கூறுகின்றனர். அவ்வாறு 

  

* சனத பிரகாசத்தில் அர்சியப் பிரகாசத்தின் அபேட்சை யின் 

றியசாய்ச் சர்வத்தையும் பிரகாடச்சச் செய்வது சொப்பிரகாசமாம். இறு 

ஸ்வப்பிரகாச மென்றும், ஸ்வயம்பிரசாசமென்றும் சொல்லட்படும், 

ர விபலகார இருஷ்டியால் சூரியன் முதலியன சொப்பிரகாசப் 

பொருள்களென்று கூறப்பட்டது. 

ஏ இள ஞானத்தினது பிராமாணியம் (பிரமாச்என்மை) ஞானக் 

சைம் இரக்கும் பிரமாணத்திலும் வேறாகிய (அனுமானப்) பிரமாண? 

ஸல் இப௫க்கப் படுசின்றசென்னுக் சர்ச்சமச கண்டனமாம்.
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கூறும் விபரீத வுணர்ச்சியுடைய அம்ழடர்க்த * அநவஸ்தாதோஷமே 

பிரயோசனமாக மடியும். (தலால் அவ்விபரீத வுணர்ச்சியினின் 

கலக் கடவாய்), 

ச்-வினா:--அங்கனமாயின், ஆத்மா ஒன்றா௮ மறியப்படா ததோ. 

த-விடை:--% அன்பனே ! அறிபடூ பொநளும் நீயன்று; அறிபடாப் 

ர: தார்க்கீகர்: (1) சேத்திசமு,சவியபிசமாணங்களாலுண்டாகும் நா 

னம் வியவசாயதானமாம். இசந்கு வடிவம் இதுகடம் என்பது போல்வ 

தாம். (2) மனவடிவப் பிரமாணச்சா லுண்டாகும் ஞானம் அநுவியவசாய 

ஞானமாம். இதற்கு வடிவம் சடச்சையானறிகின்றே னென்பது போல்வ 

தரம், வியவசாய ஞானத்.இற்கு விஷயம் விஷய(கட) மும், அனுவியவசாய 

ஞானத்திற்கு விஷயம் விஷய (கட) மும் ௮சன் ஞானமுமாம், ஞானச் 

'இன்ஞானம் அதுவியவசாயஞானமாம், ௮ஃ தாவது தஇிரிபுடிகோசா ஞான 

மாம். காண்பான், சாட்ட, சாணப்படும் பொருளென்னு மிவற்றின் சமு 

தாயம் இ.ரிபுடியெனப்படும், வியவசாயஞானத் இன் பிரசாசம் ௮. ாவியவ 

சாயஞானச்தாலும், அதன் பிரகாசம் இரண்டாலது அுவியவசாயஞான த் 

சாலும் இங்கன முறையே யுண்டாகின் சென்பஅ கியமமென்பர். 

முன் முன் உள்ளவொன்று பின் பின் உள்ளமத்றொன்றை அபே 

க்ஷிப்பது அநவஸ்தையாம். ௮ஃ சாவ மு.தலாவதற்கு(வியவசாய ஞானத் 

இன் பிரகாசத்திற்கு) இரண்டாவது (அத வியவசாய ஞானமூ)ம், இரண் 

டாவதற்கு (அல்வுவியலசாய ஞானச்தின் பிரகாசத்இற்கு) மூன்றாவது 

(இசண்டாவது ௮நுவியவசாய ஞானஞும், மூன்ராவசற்கு (இரண்டாவது 

அ ஜவியவசாய ஞானக்தின் பிரகாசத் இற்கு) நான்சாவன (மூன்றாவது 

அ. கவியவசாயஞானழு)ம் காரணமாமெனக் காரணத்தினெல்லையின்மை 

யைக் கூறலாம். இதபத்தி விரீவானகண்டனம் விருச் இப்பிரபாகர,ச் தின் 

ஏழாவது பிரகாசத்துற் காண்க, 

(விருச்திரூய) ஞானமு£ மதன்பிராமாணியமும் (பிரமாத்சன்மையும்) 

தோஷாபாவகத்தோடு கூடிய சாசஈதியினால் இரஹிகச்சப்படுகன் ன வென் 

பது ஈண்டுச் இத்தாந்தமாம். வேதாக்தபரிபாஷை பிராமாணியவாதத்தில் 

* அவ்விருத்திஞான திதைக் ரெறிப்பது சாகஷிஞானம் ; விருச்இி ஞானம் 

இரஹிக்கப் படும்போது அதன் பிராமாணியமுங் சிரஹிக்கப் படுகின் ஐ.” 

என்று கூறுவதறிக, 

“அறியாப்பொருள் காரண மாயைகுறிச், தறியும்பொருள் காரிய 

மாமுலூர், கெறியாற்றிகழ் கான்மறை யந்தமெலாம், நீயன்றென வோது 

நிரக்தரமே , * அறியும்பொருளன் நறியாப் பொருளன் றறிவாகய நீ 

யெணு மப்பொருடான், பொறியின் வழிகின் நறியும்பொருளோ, Gunes 

கண் விழிச்2றி யும்பொருளே'” என்பது சசிவர்ணபோசம்.
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08. மதுரமாங் கட்டி சுட்ட மாப்பணி யார மேல்லா 

மதுரமாக் கியல தற்கு மதுரந்தான் சுபாவ மன்றோ 
ர் வதுவிது வெனுஞ்ச டங்க ளறிவாக வறிவைத் தந்தே 

யதுவிது விரண்டு மாகா வகம்போரு எளறிவாய் நீயே. ' 

69, இந்தரீ துவம்ப தத்தி னிலட்சியப் போருளா மேன்றம் 
பந்தமில் பிரம மேதற் பதந்தனி லிலட்சி யார்த்த 
மந்தமாஞ் சீவ னீச னவர்களே வாச்சி யார்த்தஞ் 
சந்ததம் பேத மாவார் pals கியங்கூ டாதே. 

போநளு&* ரண்டு (எங்கனம் அறிபடுக்பொநன் நீயன்றே அங்ஙன 

மே அறிபடாப்போரளும் நீயன்று), 

    

  

பவட 

ச்-வினா:--ஐயஜே! யானிவ்வி.ரண்டு மன்றாயின், பின் எத் 

தன்மையன யிருக்கன் மேன். 

த-விடை:--நீ இவ் விமண்டிநற்தம் வேறய் அறிபோரளா (நீர் 

விசேஷ சின்மாத்திரமா) யிநக்கின்றனை. 

சீ-வினா:--அவ்வாறிருத்தல் விளங்கவில்லையே? 

த-விடை:--௮து கர்த்துரு கர்மபாவங் கழன்ற அனுபவத்திலிரநீ 

தால் விளங்கம். அவ்வாறய அதுபவத்தி லிருநீது உன்னை (உனது நிஜ 

வடிவை) நீயே அறியக்கடவாய். (67) 

சீ-வினா:--ஐயனே? என்னையா னனுபவித் தறிவது எப்படி? 

ஒன்றை யானனுபவிப்பதுமீபால என்னைப் ரில்கான் ஐல்லவா 

அனுபவிக்க வண்டும். 

த-விடை:--வெல்லக்கட்டி சேர்த்து மாவினுற் செய்த பணியா 

நங்க ளெல்லாவநிறையும் மதுத்தை யுடையனவாகச் சேய்த வேலலத் 
திநீத மதுரமானது சுபாவமாயிநக்கின்றதே யல்லாமல் அதற்கு மதுரம் 

பிறிதொன்றல் வந்ததல்ல, அதுபோல 1 அறிபடுபொநள் அறிபடாப் 

போருள் என்னு மிவ்விரண்டு ஜட வஸ்துக்களும் விளங்தம்படியாக 

விளக்கத்தைத் தநீது அவ்விரண்டு மாகாத அறிவாகிய நீயே அகம்பத 

(தூவம்பத) லட்சியார்த்தமாய் இருக்கிறய். (வேலலம் மதுர சுபாவமா 
யிநத்தலபேரீன்று நீ கான சோநபமா யிநக்கின்றய் ஆதலால் உன்னை 
அனுபவித்தற்தப் பிறிதோருபொநள் வேண்டியதில்லை. ஆதலின் இப்ப 
டிப்பட்ட உன்னை சமாதி வாயிலாக) அனுபவித் தறியக் கடவாய். (68) 
  

* ௮௪--அறிபடாப்பொருள், இது--அ.றிபடடொருள், 

1 “னதா லறிபொருட்டு மறிபடாப் பொருளி னுக்கு, மேணிலை 

யறஜியே மெய்யாய் மேவிய வான்மா நீயே'' என்பது விவேசுகுடாமணி,
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10. பேதமா னதவுங் கேளாய் பெயராலு மிடங்க ளாலு 

மோதரு முபாதி யாலு முடலாலு முணர்வி னாலும் 

பாதலம் விசும்பு போலப் பலதூர மகன்று நிற்ப 

ராதலா லிவர்க்கேக் நாளு மயிக்கியமேன் பதுகூ டாதே. 
  

சீ-லினா:--பசமகுருவே!முன்னர்க்கூறிய வாச்்சியார்த்ச லட்டி 

யார்த்தங்களுள் யான்கம்பது லட்சியார் த்தமென்பது இப்பொழு 

அ விளங்கெது. ஆதலால் அவ வாச்சியார்த்த லட்சியார்த்தங்களை 

யெல்லாம் விளக்கமாக அருள் புரியுமாறு பிரார்த்திக் இன்றேன். 

  

த-விடை:--(1) சாரீரத்திரய விலட்சணமாய், பத்சகோசத்திற்கப் 

பாதி பட்டதாய், அவஸ்தாத்திரய சாட்சியாய், அகம் பதத்தின் லட்சி 
யார்த்தமாயுள்ள நீயே துவம்பத லட்சியார்த்தமாம். 

(2) எக்காலத்தும் மாயாரகிதமாயுள்ள பிரஹ்மமே தத்பத லட்சி 

யார்த்தமாம். 

(8-4) துவம்பதம் தத்பத மென்னு மிரண்டிந்தம் மறையே ஜீவனு 

பீசனும் வாச்சியார்த்தமாவர். அன்பனே! இவற்றை நன்ற யூகித்தறி 

யக்கடவாய். 

சீ-வினா:--இவற்௮ுள், யாருக்கு ஐக்கிபம் சம்பவியாது? 

த-விடை:--ஈசனுத் ஜீவனும் எத்தான்றும் பேதழடையவாா 
யிநத்தலின், அவர்களுக்கு ஐக்கியம் சம்பவிப்பதில்லை. (69) 

சீ-வினா:--அவர்களுக்கெக்காரணத்தால் 2 ப. தமுண்டாயிற்று. 

த-விடை:--ஜீவேசுவார் என்னும் பேயராலும்், பிண்டாண்ட 

மென்னு மிடத்தாலும், காரிய காரணவடிவ வுபாதியாலும், வியஷ்டி 

சமஃடி என்னும் தேகாபிமானத்தாலும், கித்சித்தத்துவ சர்வத்குத் 
துவமேன்னு ழணர்விறாலும் ஜீவேசுவரர்களுக்கம் பேத ழண்டர்யிற்று. 

அதனுல் அவர்கள் பாதாலலோகழம் விண்ணுலகழம் போல வேத 
தூரம் வேறுபட் டிரக்கின்றனர். இங்வனம் வேறுபம் டிருப்பதால் 

இவர்களுக்கு எக்காலத்திலும் 1 ஐக்கியம் சம்பவிப்பதில்லை. இதனை 

யாராய்நீதறியக் கடவாய், (௪௦) 

1 பெயர்முசலிய வதந்றால் சீவேசுவரர்கட்கு ஐக்கியம் சம்பவிப்ப 

இல்லை யென்ப தனால், அப்பெயர் முதலியவற்றை விட்டுஅவ்விருவரிடச். 

மனுசு,சமாயுள்ள சேதனத்தை மாச்திரம் விடாது கொண்டால் அவர்சட் 

கு ஐக்கயஞ் சம்பவிக்குபெண்பதாம், ௮௮ சடாகாச மேகாகாசமென்புழிக் 

கடம் அ டட சேதி சொல்க தக விட்டு ஆகாசத்தை மாத்திரம் 

டாது சாள்ளுமிடத்து அவ்விரண்டி ற்கும், சங்காஜலம் சடஜலமென்் 
புழி ஆறு கடமென்னு முபாதிநோக்கச்தை விட்டு ஐலத்தை மாச்இரம் 
விடாது கொள்ளுமிடத்து அவ்விரண்டி.ற்கும் ஐக்யெம் சம்பவிப்பது 

போலவாம்., 
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சீ-வினா:--கூடஸ்தப் பிரஷ்மங்கட்கு ஐக்யெம் சம்பலிப்பது 

எவ் விலட்சணையால்? இலட்சணை யென்றால் என்ன? இவற்றைத் 

சேவரீர் கருணைகூர்ந்து திருவாய்மலர்ச் தருளல்வேண்டும். 

த-விடை:--அறழதந் பொருளைக் காண்டந்தக் கநவியாகிய விலக் 
கண நூலையும் தருக்க நூலையும் நன்துணர்நீதுன்ள வடமோமிப் புலவர் 

சுருதி ஸ்மிநதி ழதலியவற்றுள் தாமேடூத்துக்கூறும் வாக்கியார்த்தங் 

கள் போநந்தாது விரோதப்படுமாயின்,வுவை விரோதமின்றி அர்த்தமா 

தம்படி 4 இலட்சண விரத்தியிலை போருள்கொள்ளுகின்றனர். அது 

வும் 1 விட்ட லட்சணை) விடாதலட்சணேோட விட்டுவிடாத லட்ச 

யென்று ழன்று வகைத்தாம். (7௦) 
  

* வாச்யெத்தில் சாற்பரியானுபபத்தி ( தாழ்பரியவுணர்வு நிகழாமை) 

யே இலட்சணைக்குப் பீஜமாம். சக்கியச் இன் சம்பந்தம் இலட்சணையாம். 

கங்கையிலிடைச்சேரி பென்புழிக் கங்கையென்னும் பதச் இன் சக்கியம் 

தேவக இப் பிரவாகமாம். அதற்கு அதன்கமையோடுள்ள சம்பந்தம் இலட்ச 

ணையாம், 

1 ய யாண்டு வாச்யொர்த்ச,ச்தைவிட்டு அசன் சம்பக்தியையுணர்த் 

gag சம்பலிச்சன்றதோ ஆண்டு விட்ட விலக்கணையாம். | SHOE 

லிடைச்சேரி யென்புழிக் சகங்கையென்னும் பதம் தன வாச்சியார்த்த 

மாய தேவகதிப் பிரவாகத்தை விட்டு அதன் சம்பந்தியாகிய கரையை 

யுணர்த் துவகறிக. ஈண்டுச் சங்காபசத்தின் வாச்சியார்ச்தச்திற்கு அசன் 

சரையோடுள்ள சையோசசம்பர்சம் இலட்சணாவிருத்தியாம்; அதனா லநி 

யப்படுல் கரை இலட்சயார்,த்தமாம். ேவகஇப் பிரவாகத்தில் இடைச்சேரி 

யிருப்பது அசம்பவமாதலின் ௮௮ விடப்பட்டசென்க, 

(2) யாண்டு வாச்யொர்ச்சக்தை விடாது அதன் சம்பந்தியையு மூண 

ர்த்துவது சம்பவிக்கின்றதோ ஆண்டு விடாத விலக்கணையாம். செகப்போ 

டுஇன்றது என்புழிச் செகப்பென்னும் பதம் தனது வாச்யொர்த் சமாகிய 

செக்கிறத்தை விடாது அசன் சம்பந்தியாகிய குதிரை அல்லது மாடு Ys 

லியவற்றையு முணர்த்துவதறிக, ஈண்டுச் செகப்பென்னும் பதத்தின் வாச் 

ஏயொர்த்தமாயெ செச்கிறதமென்னும் பண்பிற்கு அதன் குணியோடள்ள 

தாதாத்மிய (கற்பிதபேத வாஸ் சவ அபேத) சம்பந்தம் இலட்சணா விருச் இ 

யாம். அதனாலறியப்படுங் குணி இலட்ூயார்த்தமாம். பண்பிற்குத் சொழி 

ல் சம்பவியாழையின் அதனோடு பண்பியுங் கொள்ளப்பட்ட ௮ ) கறுப்பு மிழ் 

Ger ng என்றற் ரொடக்கத்தனவற்றிற்கு மிவ்வாறே கொள்க, 

(8) யாண்டு வாச்சியார்ச்சச் தின் விரோசமுடைய ஒரு பகு. தியை 

விட்டு விசோதமில்லாத ஐற்றொருபகுகிஎய விடா.தணர்த்துவது சம்ப 

விசக்ன்றதோ ஆண்டு விட்டூவிடாத விலக்கணையாம். சோயச் (அவன் 

இந்த) தேவதத்ச னென்புழி இறச்,ச காலமும் கதாரசேசக்தள்ள சேவதச் 

சனது உடம்பும் அவனென்னும் பதத்தின் வாச்சியார்ச்்ச.மாம். மிசழ்கால
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மும் சமீபசேசத்துள்ள தேவதத் தனது உடம்பும் இவனென்னும் பதத்தி 

ன் வாச்யொர்த்தமாம், இங்கு இறத்த காலத்திந்கும் நிசம் காலத்திற்கும் 

தாரதேசத்தித்கும் சமீபதேச.த் திற்கும் ஒருமையுணர்ச்சியில் வீசோதமிருத் 

தலின் அவற்றைவிட்டு ஒருமை யணர்ச்சியில் விசோத மில்லாத தேவ 

தத் தனத,உடம்பை விடாது அபேதமாசச் சோயக் சேவசச்சனென்லும் 

வாக்கிய முணர்த்துவதறிக. 
ஈண்டு வாச்சியார்த்தத்தின் ௮விரோத பாகமாகிய சரீரத்இற்குலட்சி 

யார்த்தமாகயெ சரீரத்தோடுள்ள தாதாத்மியசம்பக்தமும், வாச்சியார்.2.ச் இன் 

விசோதபாகமாகிய சேசகாலங்கட்கு லட்டியார்த்சமாகிய சரீ ரத்தோடுள்ள 

சையோசசம்பந்தமும் லட்சணாவிருச் இயாம், அ சனாலதியப்படும் இலட்சி 

uni ged gas geet sum. 

மூன்னர்ப்பார்த்த சொன்றைப் பின்னும் பார்க்குமிடத்து * ௮துதா 

னித என்னும் ஞானமுண்டாம். அவ்கனமுண்டாகும் ஞானம் பிசத்திய 

பிஞ்ஞாரூபப் பீரத்தியட்ச மெனப்படும். சோயக் தேவததச்தனென்னும் 
ஞானமும் பிர,ச்தியபிஞ்ஞாரூபப் பிரத்தியட்சமாம். 

இம்மூன்று லட்சணைகளுள், விட்டலட்சணை (2 அக்கம் பிரஹ்மம் ”” 

என்றற்றொடக்கத்து அவாந்தரவாக்கியங்களிலும், விடாதலட்சணை சத் 

இயம் ஞானம் அந்தம் பிரஹ்மம்'” என்றற்றொடக்கத்து அவாச்தரலாக் 

இயங்களிலும், விட்டு விடாதலட்சணை *:தத் தவம” என்றற்றொடச்சத்து 
மகா வாச்சயெங்களிலும் பயன்படுவனவாம். “அக்கம் பிரஹ்மம்' என்புழி 
அக்நபதம் தனது வாச்சியார்த்த மாகிய வுணவைவிட்டு அதனது சாதாத் 

மிய சம்பந்தமுடைய சேதனசத்தையும், சத்தியம் ஞானம் அ௮கந்தம் பிரஹ் 

மம்” என்புழிச் சத்தியமூதலிய பதங்கள் தமது வாச்சியார்த்தமாகிய வுண் 

மை மு;தலீயவற்றை விடாது அவற்றின் தாதாத்மிய சம்பக்சமுடைய 
சேதனத்தையு முணர்த்துவசறிச. விட்ட்விடாத லட்சணை $ழ்ச் கூறப் 

படும். 

மகாவாக்கியச்தில் விட்ட விலட்சணையைச் சொண்டால் :தத் துவம்: 
பதங்களின் வாச்சியார்த்சத்திலுள்ள சேதனபாகமும் விபெட்டுப் போத 

லின் ௮து பொருக்சாது. விடாச விலட்சணையைக் கொண்டால் வாச்சி 
யார்த்தத்தின் ஒருபகுதியும் விடப்பவெதன்றா யிருத்தலின் அதவும் 
பொருந்துவதன்று. விட்டலட்சணையில் சேசனச்தையும் SE SQL, 

விடாத லட்சணையில் சேன ச்சோடு ஜடச்லதயுங் சொள்ளுசலும் சம்ப 
வித்தலின் இவ்விரண்டாலும் ஜீவப்பிரஹ்ம வைக்கியம் :சித்தியாமை 
காண்க, 

“ விட்டவிலக் கணையாலு மைக்கயக் சோன்றா விடாதவிலச் கணை 
யாலு மைக்கியெம் தோன்றா, இட்டமதா முபயவிலக் கணையொன் ராலே 
யிலங்குபர சலையிச்யெ மிலங்கும்.?? என்பது ரீடிதை. 

விட்டலக்கணை தனையும்விட்டு விடா தலக்கணை தனையுநீ, விட்டுவிட்டு 

விடாதலக்கணை யால்விஎங்கும் விளங்கவே. என்பது சசவர்ணபோதம்.
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18. பன்னிய சோய மென்னும் பதங்களின் வாச்சி யார்த்த 
மன்னிய தேசங் கால மவனிவ னென்ப வேல்லாஞ் 
சோன்னவிவ் விரோதம் விட்டூத் தொடரிலக் கியம்வி டாம 

லுன்னிடிற் Cpa தத்த னோருவனை வெளியாக் காட்டூம். 

யோடு கூடிய கூடஸ்ச சேரனவடிவ ஜீவன் அவம்பச் இ இன் ements 

மாம். இங்குச் சர்வஞ்ளுச் துவாக தர்மமுடைய மாயைக்கும் இனுஞிஞ் ரத் 

வாதி தர்மமுடைய அவிச்தை அல்லதபுத் இக்கும் பரஸ்பரம் விரோத 

மிருக சலி னவற்றைவிட்டு விசோதமில்லாத (பிரஹ்ம கூடஸ்த) சேசனங் 

களை விடாது அபேதமாக ௮ம் மகாவாக்கிய மூணர்த்துவதறிக, மசாவாக்கய 

SIEM கிஞ்ஞாசுகளுக்கு அகண்டப் பிரஹ்மதீதின் ஞானமுண்டாகுகவெ 

ன்பது ஈசுவானது அகாதி தாத்பரியமாமாசலி னாண்டுள்ள லட்சணை Hen 

லட்சணையாம். இலட்சியார்க்சமான கூடஸ் சப் பிரஹ்மங்களுக்கு ஐக்கிய 

மேயன் தி,வாச்சியார்த்தமானசீவேசுவாரர்களாக்கைம்செயமின்றா மென்பதொ 

ருதலையாம். விட்மிவிடாகச லட்சணையில் வாச்சியார்க்தச்தின் ஏகசேசபரகம் 

இலட்சயார்த்தமாம். இங்கு விரோதமில்லாச வாச்சியார்ச்சம் கூடஸ்த 

பிமஹ்மங்களாம். ஈண்டு வாச்சியொர்த்சள்கின் அவிசோசபாகமாகிய சேத 

னத .இற்கு இலட்சியார் ச்சமாகிய கேசனத்தோடுள்ள சாதாச்மிய சம்பந்த 

மும்,வாச்சயார்ச்2ச்தின் விரோதபாக மாகிய ஜட த்திற்கு இலட்டியார்த்ச 

மாயெசேசனத்தோடள்ள அதிஷ்டான ச்தன்மைச் சம்பந்தமும் Dosen 

விரு இயாம்; ௮அசனாலறியப்பகும் இலட்சியார்ச்சம் சேசனமாம். இசனது 

விரிவு வருமா; ௨ 

கத் என்பதன்பொருள் சர்வசத்இிமானும், சர்வஞ்ஞளுனும், விபுவும், 

சுதச்திரனும், பரோட்சலும், மாயியும், பந்தமோக்க மின் றியவனுமாய 

ஈசனாம். ௮ஃ்தாவது சச்பசத்தின் வாச்சியொர்தசம் எசனாமென்பது, 

அவம் என்பகன்பொருள் of fuse Seon spi, அற்பஞ்னானும், பரிச 

கன்னனும், அநீசனும், கர்மானேனும், அவித்தியா மோடதனும்., பக்சமோ 

க்ஷ மூடையவலும், பிரச தியட்சனுமாய சீவஸூம். ல்சாவது அலம்பதத் 

இன் வாச்சியார்த்சம் சீவனாமென்பது:. அயென்ப தன் பொருள் ஐக்கியம், 

அல்ல இருக்இன்றாய் என்பது, 

இங்குத் சச்துவம(௮.௮ நீயாயிருக்களுய்) என் அரைப்ப இனால் ஈசுவர 

ஜிவர்களின் அ௮பேதம், வாச்சயொர்ச்தச்சால் விளங்குனெறது; விளங்இனும் 

௮.து பொருந்தா; ஏனெனின், தம்ருள் மாமுன தர்மருள்ள (மாயை 

யைச் சுவாதினதஇல் வைத் தள்ள) ஈசனும், (அவித்தியா மோகிகனான]) 

சீவனுமாய இருவரும் ஒன்றெனக் கூறுவது அசாயம் சனத் இருக்கன் ற, 

கெெருப்பு குனிர்ச் திருக்கிறது என்றுவாப்பதற் Ban dusmidhen sweden 

விபோ தப்படும 
        
ன்ற angi geared LO a Gan gcse gud Pus bs ‘ 
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தீங்களைம் சொண்டு அவற்றிக்கு நபேங்கூ றல் வேண்டுமென்பது.



தத்துவவிளக்கப்படலம். 7S 

ségwoA womaréaug Sa சத்துவம் பதங்கள் சமான (ஓரே 

மூ.சல்) வேற்றுமையின் வலியால் பிரஹ்மாச்மாவி னொருமையையுணர்க் 

து, சலை அபெசம் கினைப்பூட் இன் றதென் றிங்கறியச் சச்சகாம். (அகம் 

பிரஹ்மாஸ்கி என்றத்ரொடக்கத்து மகாவரச்கியங்களிலுள்ள gw மூக 

கொள்க). லிய பதங்கட்கு மிங்வாதே 

இங்கனமே, ஒல்லொரு வேசத்திலும் தலைமையாக கவொலவ்வொரு 

மகாவாச்யெழுண்டு. ரக்லேசத்தின் ஜசசேய வுபகிஷத் இன் மசாலாச்கி 

யம் பிரத்தானம் (அறிவு) பிரஸ்மம் என்ப, யசர்லேதச்தின் பிருக 
அனும a 2 ் : 

தாரணியகவுபகிஷமத்தின் மகாவாக்கயம் அகம் பிரஸ்மாஸ்மீ(கான் பிரஹ்ம 

  

மாயிருக்கிறேன்) என்பது. அர்வணவேசத்தின் மாண்டுச்யெ உபகிஷதீ 
் ar ல a. இ ம மெல் 

இன் மகாவாச்வெம் அுயமாத்மா (இந்த ஆன்மா) பிரஸ்ம மென்பது. 

இம் மசாவாக்கியங்கஷனள் பிசஞ்ஞானம் அகம், ஆதிமா வென்னும் 

A ம் லட்யொர்த்சம் கூடஸ்தனுமாம், 

ஈசுலரனும் லட்சியார்த்சம் சுச்சப் 

  

பிரஹண்மமுமாம். தத்துவமசி முசலிய இக்கான்கு மகாலாக்கியங்களுள் ததி 

லம? என்பது உபச மகாவரச்யெமும், பிீரஞ்ஞானம் பிரஹ்மென் 

பது அப்பியாச மகாவாக்கியமும், ௮யமான்மாப் ப். ரஹ்மமென்பது சம்மதி 

மகா வாக்கியமும், அகம் பீரஹ்மாஸ்மி மென்பது அதுபூதி மகாவாக் 

இயழுமாம். 

“ சுயமதுலாம் சத்வம? மென்னும் வாக்யஞ் 

சொல்லுமுப தேசமகா வாக்ய மாகு 
மியலுமகம் பி.ரமாஸ்மி யென்னும் வாக்ய 

Maguay Swart வாக்ய மாகு 

மயன்மருவாப் பிரஞ்ஞானம் பிரம வாக்ய 

மனனத்தி னப்பியாச வாக்ய மாகு 

மயமான்மாப் பிரமமேன வறையும் வாச்ய 

மதற்செல்லாஞ் சம்மதமாம் வாக்ய மாமே” 

“அதலினாற் ஐதலமசி வாக்கி யத்தா 

லருளியவா றசண்டார்சத மறிக்து கொண்டு 

பேதமறப் பிரஞ்ஞானம் பிரம மென்று 

பேசுமகா வாச்சுதனால் மனனஞ் செய்து 

வாதசமி லயமான்மாப் பிரம மென்னும் 

வாச்சசனாற் சரியெனவே சம்ம இத்திங் 

கோதுமகம் பிரமாஸ்மி வாக்ட wg ga 

ஓரசைச் தவகண் உார்த்தத்தை யப விப்பாரய்'”. 

என்பது ரிபுகிதை. 

“உரைத்தவலையுட் இறந்ததுகற் சாமமறை புகலு மொக்குசத்தொ மச 

மகா வாக்யெமங் சசதற்குப், பரத்சலுறு சந்பசந்தொம் பதமொடடி பதமா



உட்டு ள் wa? 
ச்சீ மைவலில்பப நிலம மு.ஜ்ட்ட 

யப் பசமூன்றாஞ் வெழுயிரங் சவற்றயிச்ச நூறையே, யருக்தமென லாம் 

பதமே பதார்ச்சமொடு வாக்க யார்சதங்க டமக்குச்சம் பந்சமுறை மூன் 

ரூம், விரிச்கிலவை சாஞ்சாமா னாதிசா ணம்பின் விசேடவிசே டியமிலக் 

கணமொடிலச் இயமாம்”” என்று வேதாச்ச சூளாமணி கூறுவதால் தத்துவ 

ம மகாவாக்கியச்துள் சாமானா தியணிய உம்பர்சமு சலிய சம்பக்குத்இிரயங் 

சள மறியச்சக்கனவாம். அவை வருமாறு. 

* சாமானா இிகாணியம் விசேஷண விசேஷியபாலம் இலகதியலக்ஷ்ண 

பாவமென்னு மிம்மூன்று சம்பந்தங்களும் மாசாவாக்கியத்திற்குச் சசகாமிக 

ளாம். சஜ்துவமி என்னும் வாக்கியத்திலுள்ள சத்துவம் என்னுமிரு 

பதங்கட்டும் பரஸ்பரம் சாமானா தி காண்ய சம்பச்தமும் இவ்விரு பதங்களி 

வர்த்தங்கட்ருப் பரஸ்பாம் விசேஷண விசேஷ்யபாவ சம்பக்கமும், இவ் 

விரு பதங்கட்கும் அல்லது இவ்விருபதங்களி ஊர்த்தங்கட்கும் அகண்ட 

சைதன்யத்தோடு இலககியலகஷ்ணபாவ சம்பக்சமும் உளவாம். 

(1) பின்னபின்னமாய பிரவிருச்இக்கு சிமிச்தங்களாய சப்சங்கட்கு. 

ளீவ்வேகார்ச்சத்தில் பிரவிருத்து யுண்டோ அதுலே இச்சப்தங்கட்குப் 

பரஸ்பரம் சாமானா திஉரண்ய சம்பக்சமாம், 

ஸோயம் செவதத்த2 என்புழி, ஸஃகஈப்சமோ அத்சேசசாலவிஈட்ட 

Csags ger gs வாசகமாம்; அயம்-சப்சமோ இச்தேசகாலவிசிட்ட தேவ 

Sis Gg வலாசசமாம்; ஆண்டு ஒரே தேவசத்தனிடச்து ஸூ - சப் இன் 

பிரவிருச இக்கு நிமிச்சம் அத்சேசகால விரட்ட ச் சவமும், அயம்-ஸப்சத் 

இன் பிரவிர்த்துிச்கு நிமித்சம் இச்தேசசால விட்டத்துவருமாம், இல் 

விரு சப்தங்களும் பாகதியாக இலக்ஷணையால் அச்சேசகால விசட்டதவ 

இச்சேசகால விசட்டச்வ அம்சங்ளைப் பரித்யாசஞ்செய். து ஒரேதேவசச்த 

பிண்டத்தைப் போ இப்பனவாம். இதுவே ஸோயம் என்னும் இரு சப்தங் 

கட்கும் பரஸ்பரம் சாமானா இகரண்ய சம்பந்சமாம். 

(2) முற்கூறிய வாச்கியச்திலேயே இரு சப்தங்களின் அர்த்சங்கட்கு 

முள்ள பரஸ்பா விரோகதச்சை நிவிர்த்திப்பது விசேஷண விசேஷியபாவ 

சம்பந்சமாம். ஆண்டு, ௭2 - சப்தச்இனர்ச்சம் விசேவஷியமும், அயம்-சப்தத் 

இனர்த்தம் விசேஷணமும், ஸோயமென்னும் வாக்யெப் பிரயோகத்தி 

லாம், அயம - சப்த இினர்ச்தம் விசேஷியமும், ஸ£ - சப்தத்தினர்த்தம் 

விசேஷணமுமம், ௮யம் ௦ - என்னும் பிரயோகத்திலாம்£ 

(5) முற்கூறிய வாக்கியச்ன்கண்ணுள்ள இருசப்தங்களின் பாகத்தி 

யாகலட்சணையால் ௮ச்சேசகால விஏட்டச்வ இத்தேசகால விரட்ட ச்வங்க 

ann இருவிரோதி யம்சங்களைப் பரிச்தியாகஞ்செய்து அவிருத்த தேல 

தச்ச பிண்டமாத்திரம் அவ்வாக்கியத்சாம் போ இப்பிச்கப்படுஇன் ற.௮. ஆச் 

லரல், சேவகச்ச பிண்டமாத்தாமே ஸலோயம் வாச்யெத்திற்கு இலக்ஷியார்



தத் தூவவிளக்கப்படலம். ச்சீ 

சீதமாம். இல்வாறு வாச்கியார்த்தரூப லகதிய சேவதச்சனோடு ஸோயம் 

என்னும் இருபதங்கட்டாம் பதார்த்தங்கட்கும் இலகதியலஷணபாவ சம் 

பச்தமாம். 

ஈண்டு அறிவிப்பது இலட்சணமும் அறிய யோச்யெமாயது இலக்ஷி 

யமூமாம். ஸோயம் என்னும் இருபதசங்களால் அல்லது இருபசங்களி 

னர்த்தங்களால் அச்தேவதச்சு பிண்டம் அறியப் பவெதாம். ஆதலால்: 

பதங்களும் அர்த்தங்களும் இலக்ஷ்ணமாம், அத்தெவசத்த பிண்டம் இல. 

கதியமாம். 

(1) அங்கனமே,தச்அவமுறி என்ளும் மகாவாக்கயெத் இலுள்ள ௪ச்ப 

மோ பரோக்ஷத்வ சர்வஞ்ரூச்வா இ சர்மவிசட்ட ஈசுவர சைதகன்யச்தின் 

வாசகமாம்: துவம்பதமோ அபரோக்ஷ்த்வ gs sug sar BD sro 

ஜீவசைசன்யச்இன் வாசசமாம். ஆண்டுத்சற்பதத்தின் பிரவிருசத்இக்கு கிமி 

த்தம் பரோக்ஷத்வா இ சர்ம விசிட்டத்தன்மையாம், அவம்பதத்தின் பிர 

விருத்இக்கு ரிமிச்சம் uC ay pan தர்ம விட்டத சன் மையாம். ஆத 

லால், தத்துவம் என்னும் இருபதங்களின் பிரவிருத்திக்கு Ab sso Now 

பிச்சங்களாம். இவ்விருபதங்கள் பாசுச்்தயொக இலகஷணையால் ஒரு ௮சண் 

டசைதன்யத்தின் போதகமாம், இதுவே அப்பதங்களின் பரஸ்பரம் சாமா 

னாஇிகரணிய சம்பக்தமாம். (2) சத்பதார்த்சரூப ஈசுவா சைதன்யத் இற்கும் 

அவம்பசார்ச்சரூப ஜீவசைதன்யச் இற்கும் பரஸ்பரம் பேதப்பிரார் தியை 

நிவிர்க்தஇி செய்வசாயுள்ள விசேஷணலிசேஷியபால சம்பக்சமாம். FH 

துவமசயென்னும் வாக்கியப் பிரயோகதிதில் தச்பதார்த்சம் விசேஷிய 

மாம்; அவம்பதார்ச்சம் விசேஷணமாம். அவர்க ச்சசியென்னு மிவ்வாரறாய 

வாச்கியப்பியோகத்திலோ துவம்பதார்ச்சம்விசேவஷியமாம்) சச்பதார்ச்சம் 

விசேஷணமாம். இங்கனம் சச். துவம். பசார் ச்சங்கட்குப்பாஸ்பரம் அபேத 

ரூபத்சால் விசேஷண விசேஷியபாவம் செய்வசால் இரண்டின் பேத 

மயனீங்கும். [ சதபதார்ச் சத்தில் பரோக்ஷச்சன்மையின் மயக்கம் நீக்சதி 

கச்பசார்ச்தச்சை யுச்சேித்துச் ௮அவம்பதார்ச்சச் சன்மை விதேயமாம்$ 

அவம் பதார்த்தச் தில் பரிச்சின்னத்சன்மையின் மயக்கம் நீக்கத் தவம் 

பதார்ச்சச்சை யுச்தேசிச துச் சச்பசார்த்சத்சன்மை விதேயமா (அமைக் 

கப்பட்டதா)ம்.] (8) சத்துவம் என்னும் இருபதங்கட்கும்௮வ்விருபதங்களி 

னர்த்தரூபமான ஈசுவர ஜீவர்கட்கும் வாக்கியார்ச்சபூச ௮சண்ட சைதன் 

யத்கோடு இலட்சிய இலக்ஷ்ண்பரவ சம்பந்தமாம். அவ்விரு பதங்களும் 

பதார்ச்சங்களும் பரோக்ஷ்க்ல அபரோசகத்வாதி விருச்சாம்சங்களைப் 

பரிகரிச்து அவிருச்ச அகண்ட சைசன்யமாச்இரச்தையே அறிவிப்ப 

தாம். ஆசலால் அ௮ப்பதங்களிலும் அவ்வர்த்தங்களிலுமோ இலக்டஷணரூபச் 

சன்மையும் அவ்வசண்ட ைதன்யததகில் லாதியரூபத்சன் மையும் உள 
“oo : : 5 QUID.” தச்வானுசக்சானம,
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14. தத்துவ மெனும்ப தங்கள் பிரமமாய்ச் சாட்சி யான 
வத்துலை விடாமற் பேத வாச்சியார்த் தத்த விட்டூ 

நித்தமு மது$ யாகு நீயது வாகு மேன்னு 

மத்தமு மகண்ட கென்றே யசிபத வைக்கியங் காட்டும். 

சாட்சியாயுழன்ன சேத தன பாகமான ere விடாம 

எப்போதும் * (தத்துவமசி) பிஷ்மமேகூடஸிதஞம், (துவந்தத்தசி) 

கூடஸ்தனே பிரஷ்மமாம் என்னும் அசிபதத்தின் அர்த்தழம் ஏகமே 

என்று ஐக்கியத்தை அறிவிக்க Ah Ble (74) 
    

+ — கூடஸ்சனாம், கூடஸ்சனே பிரஹ்மமாம் என்று 

ஓதப்புரோத பாவமாகக் கூறியது சதபத வ மொர்த்மல்ில் பசோட் 

சத்துவப் பிராக் இியும், தவம்பதலட்சியார்த்தத தில் பரிச்சின்னச் அவப் 

பிராக் இயும் நீங்குசற் பொருட்டாம். 

BE SOD (௮௯) ரி) என்பசனால் தத்பசலட்டுயார்ச்சச் இற்கு நித்திய 

அபரோக்ஷமாயுள்ள gauss லட்சியார்க்சச்சோடு அபேதம் இத்தித் 
ro 

தலால் சத்பத லட்சியார்த்தச்தின் பரோட்சச்சன்மைப் பிராந்தி நீங்கு 

தின்றது. 

அவம் தத் (க,௮3) என்பசனால் தலம்பச லட்யோர்தச்தத் இற்கு 

வியாபகமான சம்பதலட்்சியார்சச சோடு அபே சஞ்டித்தித்சலால் துலம் 

பச லட்சியார் தத இன் பரிசசின்ன த தவப் பிராந்தி நீங்குன்றது. இங்வக 

னமே பிரஹ்மம் பிரஞ்ஞானம், பி ரஹ்மம் ௮கம், பிரஹ்மம் ஆத்மா என்று 

கூறுலகால் பரோக்ஷத்துவப் பிராக்தியும் பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மம், அகம் 
பிரஹ்மம், ஆதசிமா பிரஹ்மம் என்றுகூறுவதால் பரிச்சின்ன ச துவப் பிரார் 

இயும் கெலெளவாம். 

பரஸ்பர்தில் பரஸ்பாத்தின் ஐக்யெம் ஒ.சப்புரோதபாவ மெனப்படும். 
இஃது அச்வயமென்றும், வியதிகாரமென்றும், குறுக்கு செடிக்கு என் 
அம் கூறப்படும், பரஸ்பரம் - ஒன்றர்கொன்று. த௫்துவம் பதார்த்ச சோத 
னத்திற்குப்பன்னர் விசாரிச் தறிச்ச பிர ஹ்மாதமாச்களிலோ மாயை 
௮வித்டை சம்பவியாவாயினும், மகாவாக்கியத்தின் அர்த்தமாகிய பிரஹ் 
மாத்மலைக்கியம் எதுவோ ௮. செவ்வையாய் அதியப்பட்டதாகாது, அறி 
யப்படாததாம். அவ் வைக்கியச்தில் மாயை அவிச்தை நிலைத்இருர்து 
UCIT, SST Dw HVAC பரிச்சின்ன ச்சன்மை வடி வழுமமாகிய Sans 
யை உண்டு பண்ணுகின்றன. அந்தப் பிராந்தியை நீக்கு தற்போருட்டு 
ஓதப் புரோதபாவம் செய்யச்தக்கதாம். இசப்புரோசபாவம் செய்ய ஐக்க 
யதீ.தின் செல்னையான ஞான மூண்டாம்; உண்டாகவே மாயைஅவிச்சைக 
ளின் சிவிருச்தி வாயிலாகப் பரோக்ஷச்சன்மை பரிம் ச்ின்ன ச்தன்மை வடி. 
வப் பாரரக்தியின் நிவிருக் இ யண்டாமென்ச.
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குடவானும் பெரிய வானுங் கூடியோன் ராமேப் போது 

மிடமான பிரமஞ் சாட்சி யிரண்டுமேப் போது மேகந் 
and சுவாநு Bs சிவோகமென் * இருந்தி டாயே. 

சீ- வினாப்? இப்போது வல் wide Scie 

தைக் கூறும்படி பிரார்ம்.இக்கின் 2றன். 

த-விடை:--அன்பனே ! கடஜலத்திலும் மேகஜலத்திலும் பிரதிபிம் 

பித்துள்ள ஜலாகாசம் மேகாகாசம் என்னும் இரண்டும் உபாதீயினுற் 

கற்பிதமாயிநத்தலின், மித்தையேயாம்; கடாகாசம் மகாகாசம் என் 

னும் இரண்டும் எப்போதும் ணக, அதுபோல, புத்தி அல்லது 

அவித்தையில் பிரதிபிம்பித்துன்ள ஜீவனும் மாயையில் பிரதிபிம்பித்துள் 
ள ஈசனும் உபாதியினத் கற்பிதமாயி நநத்தலின் மித்தையேயாம். பிரஷ் 

மம் சாட்சி யென்னும் இரண்டும் எப்போதும் ஒன்றேயாம். ஆதலின் 

இவ்வொள்றென்னும் வுனுபவம் சநீதேகவிபசீதமின்றித் திடமாதற்மோ 

நட்டூ* சிவோஷம் 1 (சிவமே நான்-நானே சிவம்) என்று நிதித்தியாச 

னத்செய்து நிதித்தியாசனத்தின் பரிபாகமான சுவானுபவத்தில் (தான் 

அற்வாதந்தமேன்னும் அநுபவத்தில்) பிறழா திநக்கக்கடவாய், இதுவே 

உன்னுல் என்றும் இடைவிடா தப்பியரிக்கத் தக்கதாம். (75) 
  

1 இரசனை புறஞ்செலாச் சிவோகம் பாவனை 

சந்தத முஞற்றிடிழ் சமாதி வக்து.று 
மந்தகற் சமா தியா லறஜிவு மேலிடு 

மிந்தன் னிலையிலே யிருக்கற் பாலையே. 

என்று ௪ வஞானவள்ளலாச் கூறுவசால் சமா திக்கேது “சிவோகம் பா 

வனை என்பதும், தத்தவ மானம் இற்கேது சமா என்பதம் பெறப்படுத 

லின், சுத்துவஞானத்சை உடைய விரும்புவோர் வேறு௫ந்தனை யின்றிச் 

செய்தற்குரியது சவோகம்பாவனையா மென்பது தெள்ளிதின் விளங்குமெ 

ன்க. இக்சனை புறஞ்செலாச் சிலோகம் பாவனை சவிகற்ப சமாதியும் அதனா 

ஓண்டாகும் சமாதி கிருவிகற்ப சமா தியுமாம். சிலோகம் பாவனை செய்யுங் 

இரமத்தினை ஸ்ரீசங்காபூஜ்ய பகவத்பாதாசாரிய சுவாமிகள் இருவாய்மலர்க் 

தீருளியுள்ள தச்கத்திலும், சட்கத்இலுக் ங்காண்க, 

“ நீசிவமா யோரிமைப்பு நிந்பை யெனிற், காலனுங்கை கூப்பி நிற்பன் 

காண்” என்றும், “இிவோசஞ் சிவோகஞ் சிவோகமென, வந்தி பிறப்பறு 

மாணா” என்றும், * சிவோகம் பாவித்சலால், ஆய்க சவனே யாமா ep” 

என்றும், “வென்வேறு 2வன்வே ரென்றிரண்டாம் செப்பு, மவன்செவனை 
: ல் த டட டடத . த டைன 

யென்று மறியான்'' என்றும், “சானே செவமல்லாற் எனிஈூலம் வேறில்லை
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16, தஞ்சமாங் குருவுஞ் சோன்ன தத்துவ வழிதப் பாமற் 
பஞ்சகோ சமுங்க டந்து பாழையுந் தள்ளி யுள்ளிற் 
கொஞ்சமா மிருப்பும் விட்டூக் கூடத்தன் பிரம மேன்னு 
நேஞ்சமு நழுவி யோன்றாய் நின்ற ரணத்தைக் கண்டான். 

  

சீடன் நிட்டைகூடித் தனது நிசவடிவத்தைத் தரிசித்தல், 

வினா:--பிறகு ௮ச்£டன் யாறு செய்தான் ? 

விடை:--வேதாந்தசாஸ்திமே யன்றி அதற்கணக்கமாய்த் தனா 
5 ௩ ௪ 2 ௦. oO டம. ன் க க்தப் பேநந்துணேயாயுவ்ள துநவுங்கூறிய வுண்மைநேறி தவறது 
  

என்றும் வவெஞான வள்ளலார் பலவிடத்தும் வற்புறுத் இச் கூறுதலால் அப் 

பாவனையின் பயனினிது விளங்குமென்ச, 

** பிரமமே யான ஞாணி பின்னரிச் சம்சா ரச்சை, மருவிடா ஞா 

காலே மாசற முமுட்கு வானோன், பிரமகான் பிரடி மேகான் பிரமமே 

கானென் றிங்கன், நிரமதாய்ப் பிரமம் தன்னைச் இனரூமே யறிய வேண் 

டம்."-.-*இருசியச் தோற்றச் சன்னைத் இருக்குமாச்இரமே யாகப்,பிரவிலா 

பித்து நின்னைப் பிரமமாய்ப் பார்த் இருக்இங், கரியனே வெளியி லுள்ளி 

லாவது சமா பெற்றுச், கருமபச் தம்வரைச்குங் காலநீ சள்ளு வாயே ”? 

என்று விவேககுடாமணிகூறுவதும், “தச சாச்சஞ் சிதம்பாமாத் தானே 

இகழு மனுபலத்தைச்,ச்க சாக்த மூளமேலோர் சிவோகம் பாவிச் தடை 

ன்றார்” என்று சொருபானுசக்கானல் கூறுவதும், “சற்குரு வருடத் தூவ 

மசி வாக்யெ, வழியே தனைச்சா னுணர்ர்கமா யோகி, இவோகம் பாவித் 

,அிடிபெருந் இறச்தால், .... .நிறைபரி பூரண ஸித்தியா னம்சன்”' என்று 

சொரூபலட்சணாவிருச்தி கூறுவதும், அங்குச லணுவுளிலா தகண்டா 

சார மா௫ியுள வத்துவித பரசி வத்தைச், சங்கமறச் சந்ததமுஞ் சிவோக மெ 

ன்னுஞ் சலியாச பாவனையாம் பூசை செய்து, அுமங்சபர இவெகருணை இட 

மாய்ப் பெற்றுத் சொடருமனோ விகற்பமெலா மூடனே இர்ச்ு; பங்க 
ems பரமசிவ போதங் கூர்ச்து பரமசிவ பத்சனுகா ளானே ஊனையா.”” 
என்று பிபுகிதை கூறுவதும். , 

* மன்னிய சோகமா மாமறை யாளர்சஞ் 

சென்னிய சான சிவோசமா மீதென்ன ் 

வன்னது இத்தாக்ச மாமறை யாய்பொரு 

கன்னிய வாகம நூாலெனத் தோன்றுமே." 
‘ 

'*ஓழிச்சேன் பிற்வி யுறவெண்னும் பாசக், SiMe KOT SLO GIR காணு 
மொன் ரூனேன்? என்று இிருமக்திரல் கூறுவதும், பிறவமிங்கூன் ஜி 

upg சக்கனவரம்.
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* பத்சகோசங்களுன் ஒவ்வொன்றையும் இது நானல்ல இது நானல்ல 

வென்று நேதித்து (கழித்து) அவற்றிந்த விலட்சணமாய், அதற்தமேல் 
காணப்படுகின்ற பத்சகோசங்களின் ௮பாவவடிவ பாழையு (சனியத் 

தையு)ம் தானலலவேன்று தேதித்து, பின்பு துகத்தில் ௮ச்குனியத்தைக் 
காணுநிற்தம் ௮ஙபவ வடிவமான சாட்சி தானேன்றுன்ள தக்தமமான 
  

ர் வாழைமசச்திலுள்ள சண்டையெடுத் சனுபவிக்க விரும்புவோர் 

அதன் பட்டைகளைப் பிரித்தா ஒவ்வொருபட்டையையும் இது சண்டல்ல 

இத தண்டல்லவென்று கேதித்த (சள்ளி) மிஞ்சிசின்ற தண்டையெடுச் 

தனுபவிப்ப தஅபோல, பஞ்சகோசங்களிலுள்ள ஆத்மாயையும் பிரித்தறிக் 

தனுபவிக்கவேண்டுமென்பதாம். 

(1) கோசபஞ்சகத்துள் ஒவ்வொன்றை சானெனக்கொள்ளல் துவித 

விரத்தியாக். (2) அவற்றுள், ஒவ்வொன்றையும் யு & Sura இத 

நானல்ல இத கானல்ல வென்று கேஇத்து எஞ்சிசின் 2 ஆச்மாவை (சாட் 

யை) கானெனக்கொரள்ளல் சாட்சிவிநத்தியாம். (2) அசம்பிரஹ்மாஸ்:கி 

யென்னும் விருத்தி ௮கண்டாகா ரவிநத்தியாம். இம்மன்றனணுள், துவிழ 

விருத்தி பந்தத்திற் கேதுவாபும், சாட்சிவிருக்தி சர்வதுச்ககிவிர்ச்தி பரமா 

கக் சப்பிராப்தவடிவ மோட்சமஇற்குச் சாட்சாச்சாகனமன்ளுயும், அகண் 

டாகாரவிர்த்து அம்மோட்சத்திற்குச் சாட்சாத் (கேர்) சாசனமாயு மிருத் 

லின், ௮ இி$விரபரிபாககள் முன்னுள்ள விரண்டை யகந்றிப் பின்னுள்ள 

லொளன்றைக் கொள்ளல் வேண்டுமென்க, 

இம்மூன்று விருச்இகளைப்பற்றி ரிபுசீதை “சேகமுத ஞனென்ன 

வித விர்த் இசழ்சாட்டி சானென்னல் சாட்சி விர்த்தி, யேசபர கா 

னென்ன லசண்ட விர்த்ி யிம்மூன்று விருத்தளி லிரண்டைத் தள்ளி, 

யாகுமகண் டாகாச விருச்தி சன்னை யகவரச மாசரவா யப்பியா fsa, 

சோகமுறுஞ் இத்தவீகற் பங்க டீர்ச் துச் சோன்னவகண் டே சச சொரூப 

மாவாய்”'' என்று கூறுவதறிக, : 

(1) அசண்டாகாரவிருச்திமாத்திரமா யிருத்தல் சம்பிரஞ்ஞாத (சவி 

கற்ப) சமாதியாம். (8) அல்விருத்இயும் நீல்சச் தான்மாத்திரமாக கிந்றல் 

அசம்பிரஞ்ஞாச (கீர்விகற்.) சமாதியாம். 

சாட்சி விருத்தி மோட்சத்திற்கு சாட்சாத் சாசனமன்றென்ப து 

“தொம்பதத்தி லபாதிகெடச் சொரூபசா மதுபோற்றொன்மையதாக் தற் 

பதசோ தனைசெயவும் வேண்டு, சம்பவுடன் மூன்றினுக்குஞ் €வனுக்கு 

முதலாஞ் சாற்றுதன்மாத் இசைப்பகுதி தானுமிருப் பசனா, னம்பரிபூ 

சணமறைந்து ஞானமின்தி முனம்போ னாடிமுயி ராதலினா ஞதனருட் படி 

யே, யிம்பருபா இயும்போய்ஈரு பாகமா மது லெப்பொருளப் பொரு 

ளாகி யிருப்பது,சன் னியல்பே.”? என்று உபரிடதல் கூறுவதால் ஈன்கு 

விளங்கும். 
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17. அறுபவா ஈந்த வெள்ளத் தழுந்தியே யகண்ட மாகித் 

தனுகர ணங்க ளாதி சகலமு மிறந்து சித்தாய் 

மனதுபூ ரணமாய்த் தேக மானசற் குருவுங் காண 

நனவினிற் சுழுத்தி யாகி ௩ன்மகன் சுபாவ மானான். 

  

  

  

சங்கற்பத்தையு மகற்றி, அப்பால் கூடஸ்தன் பிரஹ்மமேன்னும் (அகம் 

பிரஹ்மாஸ்மி - நான் பிரஹ்மமா யிநக்கிறேனேன்னும்) அகண்டாகார 

விநத்தியும் நிதித்தியாசனத்தின் பரிபாக வசத்தால் * உறங்கினேன் 

கைப்பொநன்போல நீங்கப்பேற்று,அகண்டைகாசமாயுள்ள பரிபூரண 

வடிவப் பிரஹ்மத்தைத் தரிசித்தனன் (பிரஸ்மவடிவமாக விளங்கினான்), 

$டனது சுவானுபவம். 

அவ்வாறு பிரஷ்மவடிவாக விளங்கிய சீடன் அனுபவவடிவான 

பிரஹ்மாநதந்த சழத்திரத்தில் மட்கி, அகண்டாகாரமாய (பேதமீன்றி) , 

தேகேந்திரியழதலிய நாமநபவடிவ வுபாதீகளேலலாம் நீங்கப்பெற்றுடி 

*ு (கடலிலழந்திய வுப்பாற் செய்த பிரதீமை போலச் சித்திற் கரைய) 
சின்மாத்திரமாகி, விநத்தியற்று மனது பிரஹ்மாகாரமாய்ப்போகடி 

திநவநளே திநமேனியாகவுடைய சநீதரவுங் காணுமாறு 4 நனவிற் 

சுழத்தியை யடைந்து தனது சுபாவவடிவமாஷூன். (77) 

சடன் சமாதியினின்றும் விமித்துத் தனதனுபவழரைத்தல். 

  

*் அதிவாநந்த இத் இயார் '(குலங்குணங் சாலக் இக் சாசனங் கொள்கை 

குறிநெறி£ர், நலக் சருஞ் சலக் சவஞ்செபக் தியானஈண் ணாமனண்ணித், 

தலக்தனில் வாழ்பவர் போலக் அயில்பவர் தங்கள்கையிற், புலன்கொள் 

பதார்த்த மெனவாய்மை நின்றிடப் போமற்றதே'' என்று கூறுவதறிக. 

் சுழுத்திமில் விருத்தியோகூடிய அந்தக்கரணத்தின் அபாவ 

முண்டா கின்றதேயன்றி, அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி பிரஹ்மாகார 

மால.ில்லை. நிர்விகற்ப சமாதீயிலோ பிரஹ்மாகாரமான அச்தக்கரண 

விருத்தி ஜலத்இர்கரைந்த உப்புப்போன்று விளங்காதிருக்கன் நசேயன்றி 

யில்லாமற் போவதில்லை. இசனால் சுழுத்திக்கும் கிர்விகற்ப சமாதிக்கு 

முள்ளபேசம் பெரிதும் விளக்கும். நிர்விகத்ப சமாஇயில் அக்தக்கரண 

Sis Me Gear, ௮ச்சமாதி செய்பவன.த உடம்பு தூங்குவோனது உட 

ம்பு போன்று விழவேண்டும்; விழா இருக்னெ் றமையின், சிர்விகத்ப சமாதி 

யில் அ5சக்கரணவிருத்தி சலத்இற் சரைந்தவுப்பைப் போன்று புலனாகா 

இருக்கின்ற சென்பது. 

4 “அதிபொருளை விட்டகன்றா லழியுஞ் சத்த மக்சகிலை வியா 

பார மனைச்து மில்லாச், செறிகனவிற் சுழுச்தியாம் ?? என்பது ஞானவா 

சிட்டம். இ* ஈனலிற்கழுச்தியை நடநிலையேன்பர் பெரியார்,



தத் துவவிளக்கப்படலம். 8&3 

18, அளிமக னேடம்போ திவ்வா றானபின் மனது மெள்ள 
வெளியில்வக் திடவு ணர்ந்தான் விமலதே சிகனைக் கண்டான் 

றுளிவிழி சோரியப் பாதக் தொழுதவீழ்க் தேழுந்து சூழ்ந்தான் 
குளிமுகச் சுவாமி கேட்கக் கும்பிட்ட நின்று சோல்வான். 

19. யேனே யேனதள் ளேநின் ற௩ந்தசன் மங்க ளாண்ட 
மேய்யனே யுபதே சிக்க வேளிவந்த குருவே போற்றி 
யுய்யவே முத்தி நல்கு முதவிக்கோ ருதவி நாயேன் 
செய்யுமா றொன்றங் காணேன் நிருவடி போற்றி போற்றி. 
      

இங்ஙனம் அவன் தனது சுபாவ வடிவமாகப் பிறழ்ச்சியின்றி 
லேதநேர மிநத்தபின்னர்ப் பிரஸ்மசொநபமாய் விநத்தியதீநிநந்த 
மனம் பிராரத்த கன்மவசத்தால் பையப் பையப் பகிர்ழகமாகக் சமா 

தியினின்றும் விழித்துத் தனது தரவைத்தரிசித்துக், கண்கள் ஆநந்த 
பாஷபம் சொரியாநிற்க ௮வாது திநவடியில் தண்டம்போல விழந்து 

தோழ தேழந்து பிரதட்சணகு செய்து கைகூப்பிக்கோண் டேதிமே 
நின்று (78) 

ஐயனே ! எனது சித்தத்தின்௧ண் ணெழந்தநவி யிநந்து கீழ்ப் 

போன வளவிறந்த பிறவிகளில் கர்மோபாசனைகளைச் செய்யுமாறு 

ஏவிச் சித்தத்தின் மல (பாவ)_விட்சேப(கலக்க) தோஷங்களை யோமித் 

தடிமை கோண்டநளிய ஈசனே ! எனது சோநபாவரணம் அகலுமாறு 

உபதேசிக்க மானிடச்சட்டைசாநீறி வெளிவந்த சந்தருழர்த்தியே! நமஸ் 

காரம். அடியேன் கடைத்தேறத் தத்துவதான வாயிலாக எனக்த 

ஜீவன் ழத்தியைத் தந்தநளிய வுபகாரத்திற்தப் பிரதியுபகாரம் நாயினுங் 

கடையான யான் சேய்யும்வண்ணம் யாதோன்றுங்காணேன். உனது 

திருவடிக்கு நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் என்று கூறினன். (79) 

ஆசிரியர் நீ யேனக்தச் செய்யு முதவி யிதுவேனல். 

இவ்வாறு கூறிய கடனைச் 4 சற்தநவானவர் மகிழ்ச்சியோடு 
கடைக்கண்ணால் பார்த்து அன்பனே ! இங்கேவா வேன் றழைத் தரநகே 

யிநக்கச்சேய்து (ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய அபசோட்சதானத்தையுங் கேடு 
க்கவல்லனவாகிய) தடை (பிரதிபந்தஙி கள் ழன்றும் அடையாதபடி 
  

ஏ சவஞானவள்ளலார் “பொன்னைப் பொருளைப் புகழைச் குறியாது, 

sorter யளிப்பவனே சற்குருவா--மின்னமின்னம், பொன்னீ பொருளீ 

யென். ஜரோதுங் குரூவெல்லா, மன்னியனே சற்குருவன் ராம். ” என் 

கூறுவதறிச,
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80. சிட்டனிவ் வாறு கூறத் தேசிகர் மகிழ்ந்து நோக்கிக் 
கிட்டவா வேனவி ருத்திக் கிருபையோ டருளிச் செய்வார் 
துட்டமாந் தடைகண் மூன்றக் தொடராமற் சோருப ஞான 
நிட்டனா யிருக்கி னீதே நீசெயு முதவி யாமே. 
  

  

* சொநபதானநிட்டய் (நனவிந்சுழுத்தியுடையவய்) பிறழாதிரப்பா 

யானுல் இதுவே நீயேனக்கமச் செயயும் பிரதியுபகாஈமாதுமேன்று கர 

ணையோடூ கூறினர், (80) 

தடைகளால் அபரோட்சதானம் நீங்தமோவேனல். 

ச்.வினா:--பரமகுரு2வ! தற்ப தலட்சியார்த்தமான நீ (பிரஹ் 

மம்) அவம்பதலட்இயார்த்தமான நான் (கூடஸ்தன்) ன்னு மிர 

ண்டு விகற்பழுமின்றி 1 கிராபேட்டுக வியாபகமா ய் எவ்விடத்தும் 

  

ர சொரூபஞான நிட்டையாவது அகாத்மரவில் உறக்கமும் ஆதீமா 

வில் விழிப்புமா பிருச்சலாம். 

 உலகெலா முணர்க்த விடத்திலே யுறங்கி யுறங்யெ விடத் திலே 
யுணர்வ, ௬லஇலெப் பொருளுக் தம்மினும் தம்மை யுலகினெப் பொருளி 

னும் காண்ப, ரலகிலெப் பொருளு மன்றியே தம்மை யன்தியொன் 

நின்றியே யிருப்ப, ர௬லகமு மூயிரும் பாரூமாய் dapis வொருபொரு 

ஞணர்க்தவுச் தமரே.”'--என்பது ததலாம்ர்தம். 

*: யாசொரு பொருளை யெல்லா வுயிர்களு மிருள்போற் காணா 

வோசரு ஞானி யத்தை யுளங்கையில் கனிபோற் காணு 

மியாதொரு பொருளை யெல்லா வுயிர்களு மென்றுல் சாணுங் 

சாதவின் ஞாணி யத்தைச் சகண்ணினாற் றெரீயச் சாணான்,” என்பு 

பகவற்கதை. 

1 1. வியாபகம் அபேட்சிகம் நிராபேட்சகமென விருலகைக்சாம். 

எந்த வஸ்து எப்பதார்த் சச்சை யபேட்ிச்து வியாபகமாக விருக்கின் ற 

தோ, எப்பதார்ச்சுச்தை யபேட்டுத்து வியாபகமாக வில்லையோ ௮ஃது 

ஆபேட்சிக வியாபக முடையதாம். எங்கனம்: பிருதிவி மு. சவியவற்றை 

யபேட்சிதது மாயை வியாபாமா யிருச்சின்ற த; சேதன த்தை யபேட்சித் 

து அங்கனமில்லை; ஆகையால் மாயை அபேட்சிகவியாபக மூடையதாம். 

ll. எந்தவஸ்து எல்லாவற்றையும் அபேட்டித்து வியாபகமாக விருக்கி 

ன்றதோ ௮௮ நிராபேட்சிக வியாபக;மடையசாம். எங்கனம்: பிரு இவி 
மூ,சலிய வெல்லாவற்றையும் ௮அபேட்டத்துச் சேதனம்(பிரஹ்மம்) வியாபச 

மா யிருக்கின்ற; ஆகையால், அது நிராபேட்சிகவியாபக முடையதாம். 

சேதன ச்திற்கொப்பாசவாவது உயர்வாசவாவது வேறொன்றும்வியா 

பகமாக வின்மையின், ௮ தவே எல்லாவற்றினும் வியாபக மூடையதா மெ: 

ன்பதிங் குணரத்சக்கதாம்.
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81. கோனென் நிரண்டி. லாம னிறைந்தபூ ரணமா யேங்கு 
நானாகத் தேளிந்த ஞான ௩ழுவுமோ குருவே யேன்றான் 
றானாகும் பிரம ரூபஞ் சற்குரு நூலாற் றோன்று 
மானாலுக் தடைக ளுண்டே லநுபவ முறைத்தி டாதே. 

82. தடையெவை மேனிலஞ் ஞான சந்தேக விபரீ தங்கள் 
படர்சேயு மிந்த மூன்றும் பலசன்மப் பழக்கத் தாலே 

யுடனுடன் வரும்வக் தக்கா லுயர்ஞானங் கேடமி வற்றைத் 
திடமுடன் கெடூப்பாய் கேட்டல் சிந்தித்த றேளித லாலே. 

  

தாநந்தவடிவமான யானேயளனென்பகாக ௮ுனுபவமாம்ப சகாகக்கவடி ளேயுளனென்பதாக ௮ 9 Op 
ஸிந்தறிக்த ஞானமும் நீல்கிப்2பபாமோ 1? அதனைக் இருபைசெய்து 

கூறும்படி. பிரார்ததிக்கன்றென். 

த-விடை:--௮ன்பனே சுபாவமாகத் தன்மயமாயுள்ள பிரஹ்மானு 
பாவமானது சந்தரவினுபதேசத்தாலும் வேதாந்தசாஸ்திர விசாத்தா 
லும் தோன்றும்; அவ்வாறு தோன்றுவதாயினும், 1 தடைகளுண்டாவி 

னவ்வனுபவம் ல்திரப்படாது. (81) 

பிரதிபநீதத் திரயம். 

ச்-வினா:--தேகெ மூர்த்தி2ய! ௮அத்தடைக ளெவை ? 

த-விடை:--அ வை அத்தானம், சந்தேகம், விபரீத மேன்பன 

வாம். 

சீ-வினா:--இவை யுண்டாவதற்குக் காரணம் யாது? 

த-விடை:--துன்பத்தைச் சேய்வதையே யியல்பாகவுள்ள இம்ழத் 
தடைகளும் கீழ்ச்சென்ற அளவிறந்த பிறவிகளிற் படிகிவந்த பழக்கத்தி 

லே அடிக்கடி யுண்டாகின்றன. 

சீ-வினா:--அ௮வ்வானண்டானாற் GPO wor ar ? 

க-விடை:--அவையுண்டாவதினற் ஜீவம்பிரஹ்ம ஐக்கிய ஜானம் 
மோதஷவேதுவாகாமத் கேட்ட்ப்போம்; ஆதலின், இவற்றை யவசியங் 
கேடூத்தல்வேண்டும். 

சீ-வினா.--இவற்றை யெவ்வாவ்றால் செடுக்தல்வேண்டும். 
  

ர **தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டத்ருல்'” என்னுல் குறளுக்கு 

விசேடவரசை பரிமேலழகர் * நிலைபெற்ற ஞானமில்லாசவன் இடையே 

மெய்ப்பொருளை யுணர்ஃதால் அதனைச் தன் ஞான மின்மையால் தானே 

யழித்அ விடு:்"என்று கூறியிருப்பதிங் குணசத்சக்கசாம். இதுபற்றி விரி 

வாச விசாரசாகரம் ஐ௫்சாவது தரங்கச் இன் பர்ச்சுவின் கதையிற் காண்க.



௪ 3. . 

ES கைவல்லிய நவ நீதம், 

95. ௮க்கினிக் கட்டுப் பட்டா லற்பமுஞ் சுடமாட் டாது 

மக்கின ஞானத் தாலே வந்தபந் தமும்வே வாது 
சிக்கெனப் பழகிக் கேட்டல் சிந்தித்த றேளித லாலே 
விக்கின மடஞ்சக் தேகம் விபரீதம் போக்கு வாயே. 

த-விடை:--அன்பனே ! அத்தானத்தைச் 1 (1) சிரவணத்தா 

ஜம், சந்தேகத்தை (2) மனனத்தினலும், விபரீதத்தை (8) திதித்தியா 
சனத்தினுலும் பிரயத்தன பூர்வகமாகக் கேடுப்பாயாக. (82) 

சீ-வினா:--தடையுள்ளபோது தத்தவஞானம் மோட்சத் 

இற் கேதுவாகாதென்பகைக் திருஷ்டாக்தவாயிலாகக் கூறியரு 

ளும்படி. வேண்டுகினறேன். 

1 (1) யுக்தியினால் வேதாச்வாக்கியச் இன் சாற்பரியதீடை கிச்சயஞ் 

செய்சல் சிரவணமாம். (2) ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதத்திற்குச்சாகக 

மான யு4க்திகளாலும் பேசச்இற்குப் பாதகமான யுச் திகளாலும் அத்வியேப் 

அிரஹ்மத்சைச் சந்தனைசெய்தல் மனனமாம். (8) அகாத்மாகார (மரமளூப 

வடிவ) விருச்தியின் மறைப்பின்றிய பிரஹ்மாசாரவிருச்சிபின் ஸ்.இ.இ 

நிதித்தியாசனமாம். இசனது பரிபயாக அவஸ்தை சமாதியெனப்படும். 

“இருக்கறெது'' என்னும் வியவகாரத் திற் சேதுவான அவித்தை அல்லது 

அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமம் விநத்தி யெனப்படும். 

(1) சரவணத்திற் கேது தீவிசசரமூமுட்சுச்துவம்; அச்வைக ஆத்ம 

சொருபத்தைக் கூறும் வேதாக்ச வாக்யெங்களை இடைவிடா கேட்டல் 

சொநபம்; ஆத்மாவின்றென்னும் ௮சத்துவாபாதக வாவரண மொழிவது 

காரியம்; ஒழிச்துபோய அல்வாவரணம் மீண்டும் வரா திருக்கும் பரியந்தம் 

அவ்வாக்கயெங்களைக் கேட்பது அவதி; ஆத்மாவின் இட பசோட்சஞானம் 

பலம். 

(2) மனனத்திற் கேது சித்தியாகித்தெ வஸ்துவிவேகம்; அ.த்வைத 
ஆதிமதத்துவச்தை விசாரிப்பது சொநபல்; ஆத்மாவின் அபானாபாதக 
வாவரணமொழிவது காகியம்;ஓழிச்துபோய வல்வாவரணம் மீண்டும் வாரா 
திருக்கும் பரியந்தம் அல்வாத்ம தத்துவச்தைச் சக்இப்பது அவதி; அல் 
வாத்மாவின் அபரோட்ச ஞானம் பலம். 

(8) சிதித்தியாசனத்திற் கேது சாதன சதுஷ்டயச் துடன் கூடி 
யவ திபரியச்் தஞ் செவ்வையாக வனுஷ்டிக்கப்பட்டுள்ள சரவண மனனல் 
கள்; சிவோகமென்றிடைவிடாது தியானஞ்செய்வது சோநபம்; அகமும் 
புறமும் விடயக்காட்சியின்றித் தியான மாத்திரமா யிருப்பது காரியம்) 
பாலிற்கூடிய நீர்போன்று பிரஹ்மத்தில் எகரசமாதல் அவதி; ஆக்.மாவின் 
பிரதிபக்சாகத அபரோட்சஞானம் பலம்,
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84. பிரமபா வனையை மூடிப் பேதங்காட் Causey encom 

குரவன்வாக் கியநம் பாமற் குழம்புவ தாஞ்சந் தேகக் 
திரமறு சகமேய் யென்றந் தேகநா னேன்று முள்ளே 
விரவிய மோகக் தானே விபரீத மென்பர் மேலோர். 
  

த-விடை:--எங்ஙனம் தனது தாக(சுடம்) சக்தி மணிமந்திர ஒஊஷ 

தங்களால் கட்டுப்பட்ட விடத்து அக்கினியானது சிறு துரும்பையும் தகி 
க்க யோக்கிய மாவதிலலையோ அங்களமே * அத்தான சந்தேக விபரீ 
தங்களாலே வன்மை கதுறைந்துன்ல தத்தவஜானத்தினுல் அநாதியாகத் 
தொடர்நீது. வநகின்ற 1 அவித்தை, அஸ்மிதை” ராகம், துவேஷம்_ 

அபிநிவேசமேன்னும் பத்சக்கிலேசவடிவ பந்தழம் நாசமாவதிலலை _ 

ஆதலால் அன்பனே ! நீ வேதகாலம் நிரந்தர விசுவாசத்தோடு கூடி 
யப்பியாகத்செய்து சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்களாலே ழறையே 

மோட்சப்பிரதிபந்தமாயுள்ள அத்தான சந்தேக விபரீதங்களை நீக்கக் 

கடவாய். (83) 

சீ-வினா:-- அஞ்ஞான முதலியவற்றின் சொரூபச்தைக் கூஜிஎ 

யருளல் வேண்டும். 
  

ர் ஜீவப்பிரஹ்ம ஐச்கியஞானம் ௮ திடம் இிடமென விருவசைத்சாம், 

(1) அஞ்ஞான சந்தேக விபரிசல்களோ கிண்டாகும் ஜீலப்பிரஹ்ம ஐக்கிய 

ஞானம் ௮ திடஞானமாம். (2) அஞ்ஞான சக்சேக விபரீ தங்களின் தியுண்டா 

ரூம் ஜீலப்பிரஹ்ம ஐக்கியஞானம் திடஞானமாம். ௮ இடஞான மூள்ளவள 

வும் இரவணா.இகள் செய்யக்சச்சனவாம், தஇடஞான முண்டாய பிறகு ரெ 

வணாஇகஞள் ஒன்றுஞ் செய்யத்சக்கசன்றாம், திடஞானம் சற்குருவாயி 

லாசச்சேட்ட மகா வாக்கியார்த்சச்இின் சரவண மனன நிதித்தயொசனங் 
களா லுண்டாம். 

(1) விசாரீச்கு மிடக்அ.ச் தனச்கெனச் சொரூபமில்லா தொழிவது 

அவித்தையாம். ௮௫ மூலாவிக்தை, தூலாவிச்தையென் றிருலகைச்தாம். 

சுச்ச சேசனச்சை மரைக்கு மஞ்ஞானம் ழலாவித்தை; கடாதி 
ways Aon oor Cason sms Di MSG மஞ்ஞானம் தூலாவித்தை; கனிரவிச் 
தையும் சாரியகாரண வேறயாட்டா விருவகைத்தாம். ஆவரண விட் 

சேப ௪ச்திளாடன் அகர இி பாவவடி.வ மாயிருப்பது காரணாவி தசை, ஒன் 
றில் மற்றொன்றன் புத்திடிவச்தோத்றம் காரியாவிச்தை. அக்காரியாவித் 
தையும் ௮காத்மாவில் ஆன்மபுத்தி, அகித்தியச் இல் as Buys 3, துக்கத் 
GH asus தி, அசுத்தத்தில் சுத்தபுச்தியென கால்வகைத்தாம். 

(31 புத்இ யான்மாக்களின் ௮பேசஞானம் ௮ஸ்மிசை (சாமாணிய 

வசங்காரமாம்]. 

(8) இராகம்- இிடலாசை (பேராசை), 

(4) துவேஷம்-ருரோசம் (வெருளி). 

(5) அபிரிலேசம் - மரணபயம்.
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5 க 
து-விடை:-ர் (1) கம் பிரண்ம மென்னும் பாவனை யைமறைத்து 

யான்பிரஹ்மமல்லனென்னும் பாவனையையுண்டூபண்ணாவது அத்ஜான 
  

ர் கீயே பரப்பிரஹ்ம மென் றறிந்து சிவோஸமென்று பாவித்து நிச் 

சயத் தினால் சுகியாய் மோக்ூமடைவா யென்னும் ஆராய்ச்சியுள்ள குருவி 

னுபசேசச்சைச் கொண்ட சடன் பிரஹ்மத்தின் தர்மங்களான THUG, 

ஞச்சன்மை மூசலியவற்றைச் தன்னிற்காணாசவனாய் யான் பிரஹ்மமல் 

லன் என்று பாவிப்பசே அத்தானம் (அசம்பாவனை]. 

விட்டுவிடாக லக்ஷ£ணையினல் சச்அவமஃஙிமு சலிய வாஃஇியார்த் சங் 
களைத் தெரிந்ஓும் விசலாசக் குறைவால் ‘waar பிரஹ்ம மாவனோ? ௮ல் 
லனோ ?' என்று சர்தேகிப்பதே ஈம்ரயபா வனை, 

சுரு.இியுச் இகளால் யான் பிரஹ்மமாவேனாயினும், எணக்கு இன்னும் 
ஜீவத்துவம் நீங்கவில்லையாகலின், யான் ஜீவன யென்றறிவதே விபர BUS 2 ) 8 கி கீ 
டா வனை, 

ஆப் தவசனச்தினால் நசெளசச்இினைக் கேட்கவே தான் ரூசகமாடை 
பவனென்று இடதாமாய் ஈம்புல போலப் பிரச்தியகாச்மாவும் ப ரஹ்ம வட ் YUP சதியகா 3g @ 
மூம் ஒன்றென்னும் உப் தவாக்யெ தாந்பரியத் தனைக்கொள்ளுவதே 
சிரவணமெனப்படும், இ.சனால் ௮சம்பாவனை நீங்கும். 

அவ்வாறு கேட்ட வேசாக்சார்த்தச் இனை ஈல்ல யுக்தி நல்ல தர்க்சங்க 
ளால் சிச்திச்சலே மனன மெனப்படும், இ.சனால சம்சயபாவனை நீங்கும். 

அச்சிரவணமனனங்களால் திட சஈர:மாய் நிச்சயிக்கப்பட்ட அர்ச்சத் 
Ber கிச்சலி த-மாயிரு௩. த அ.றசக் இ. அப் பிரஸ்மாகார அந்தக்கரண 
ழுடையவனயிருப்பதேே நிதித்தியாசனமெனப்படும், இகனால் விபரீத 
பரவனை நீங்கும், 

இங்குச் சரவணத் இனா லுண்டாயே ஞான ச்தினால் ஆக்மசாக்ஷாச்சார 
முண்டாவகாகலின், Fran முக்கியமான துங்கி யெனப்படும். இச் 
தின்மைய சிரவணஜக்கிய பிரஸ்மஞானம் அிடசரமாய் லஸ் அசாக்ஷ£தகார 
மாவதற் குபயோகியாய் அதற்குச் சசகாரிகளா யிருக்கும் சரவண மனன 
86s நஇியாசனங்கள் அங்கங்களாம். 

கடா இலஸ் அவின் பிரத்தியட்ச,ச் இற்குச் க 
னில் சிஷ்பிரயோசனமாம், அதற்கு 
வதுபோலச் ரெவணம் சத்து 

ண் காணமாயினும் இரு 
அலோகம் (ஒளி) சஈகாறி சாரணமா 

வ ஞானதஇழ்குச் சககாரியாம். 

மனனமோ பொருளை விளக்கும் தீபஞ் சலிச்சால் காரியம் நிகழா 
மையின், அச்சலனத்திக்குச் சாரணமான வாயுசஞ்சாரக்தைச் தடுக்கும் 
இிரையினைப்போலச் சககாரியாம். 

ஆப ae ae eo 5 : கி.இச்தியாசனம் ௮ச்பச்இன் ஒளிமழுங்குங்கால் கிரியினை தி தாண்டு ஆ ன் டத உ டவ், . Veron தாண்டிப் பிரகாடஇச்கக் செய்வ துபோலச் சசசாரியாம்
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85, தத்துவ வநுபோ கந்தான் சாதித்தல் கேட்ட லேன்பா 

ரோத்துள பொருளு கத்தா லுசாவல்சிந் தித்த லென்பார் 
சித்தமே காந்த மான தெரிசனக் தெளித லேன்பார் 
நித்தமிப் படி செய் தக்கா னிருவாணம் பேறுவாய் நீயே. 

86. எத்தனை நாண்ஞா தாவு ஞானமூு மிருக்கு முன்பா 
லத்தனை நாளு வேண்ட மப்பாலோர் செயலும் வேண்டா 

நித்தமும் வெளிபோற் பற்றா ஜேயமாத் திரமாய்ச் சீவன் 
மூத்தரா னவர் விதேக முத்திபேற் நிருப்பா ரேன்றும். 

  

மாம். (2) நினைவரிய வோர பிரஷ்மம் நீயே யென்றநளிய சந்தரவின் 

வாக்கியத்தைக் சத்தியமாக நம்பாது யான் பிரஸ்மமோ அல்லே 

என்று மனங்கலங்குதல் சந்தேகமாம். (8) நிலையின்றிய உலகத்தை 

நிலையுடையதென்றும் (ஜுத்சத்தியமேன்றும்) அநாத்மாவாகிய தேகத் 

தை ஆன்மாவென்றுங்கருதும் மோகமே விபரீதமாம். (84) 

ச்-வினா:--ச௪சவண மு, தலிபவற்றிக்ஷாருபக்ைைதயுக் திரு 

வாய் மலர்ந்தருளல் வேண்டும். 

த-விடை:--(1) ௮கண்டாகார விநத்தின்ய மகா வாக்கியார்தநி 

விசாரத்திலை நிலைபெறச் செய்தல் * சிரவணமாம். (2) சிரவணத் 

திற்கோத்துள்ள ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் பேதத்தை யுக்தியினுலாராய் 
தல் மனனமாம். (8) சித்தம் அகண்டாகாாமாத்திரமாயிரக்த மனுபவம் 

நிதித்தியாசனமாம். நாடோறு மிவ்வாறு ஒம்ழன்றையும் ௮ப்பியாசதஜ் 

சேய்து வநவாயானுல் அமல்ழத்தடைகளு நீங்கப்பெற்று நீ தவறது 

நிருவாணத்தை (மோட்சத்தை) யடைவாய். (89) 

சிரவணுதிகளி னவதியைக் கூறல், 

சீ-வினா:--வி௫தகுருவே ! எவ்வளவுகாலபரியத்கஞ் செவணா 

இகள் செய்தல் வேண்டும்? 

த-விடை:--அன்பனே ! உன்னிடத்து எவ்வளவு காலபரியந்தம் 

ஞாதாவும் (ஞானத்தின் கர்த்தாவான அந்தக்கரணழம்) (௮ந்தக்கரணத் 

தின் விநத்திவடிவ) ஜதானழ மிநக்கின்றனவோ அவ்வளவு காலபரியநீத 

ழம் நீ (அத்தான சந்தேக விபரீதங்களின் விரோதியான) சிரவணுதிகள் 

செய்தல் வேண்டும். காதா கானமேன்னுல் விகந்பங்களற்று ஜீவப் 
  
  

* அங் (பல) சரவணம் அங்க (சாதன) சரவணமென்னு மிரண்ட 

னுள் இஃ சங்கசரவணமாம். (1) சற்குருகூறும் மசாவாச்சியத் இற்கும் சட 

னது சுரோத்திரத்தி (காதி) நகு முள்ள சம்பந்தம் அங்கிசிரவணமாம். 

(2) அங்வாக்இயார்த்தத் தின் விசாரவடிவ சிரவணம் அங்கசிரவணமாம். 

12
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87. ஞானமார் சீவன் முத்தர் நால்வகை யாவர் கேளாய் 

வானிகர் பிரம வித்து வரன்வரி யான்வ ரிட்ட 
னானவர் நாம மாகு மவர்களிற் பிரம வித்தின் 
றானமு-மற்றை? 'மூவர் தாரதம் மியமுஞ் சொல்வேன். 

பிரஹ்ம ஐக்கிய ஞானத்திற்த விஷயமான சிதாநந்தமாத்தி ரமாய் நின்ற 
பின்ச் * சிரவணதிசாதனங்களுள் ஒன்று ழனக்தவேண்டுவதில்லை 

சீ்-வினா:--பாவனாஇதேப்பரமகுருவே ! அஞ்ஞான முதலியன 

வின்றிச் ததொறக்த மாத் இரமாய் மிஞ்சிகின் நவ ரெவ்வா திருப்பர்? 

த-விடை:--காண்டற்கினிய கண்மணியே! அவர் எப்போதும் ஐகா 
யம்போல் ஒன்றேடூம் பற்றது 1 ஜீவபாவழதலியன விறந்து சின்மாத் 
கிரமாயிநப்பர்;அங்ஙவனமிநத்தலே 4 ஜீவன்ழத்தியாம். பிராரத்தகன்ம 
நாசத்தின் பிறத எப்போதும் அவர் 8 விதேகழத்திபெற்றிநப்பர். (86) 

சீ-வினா:-.அ.த்மஞானத்தை அ௮கங்கை நெல்லிக் சனிபோ 
அ௮பதே௫க்கும் அருட்குருவே!ஜீவப்:9ரஹம ஐக்கிய ஞானத்தால் 

கமத Suan Ge Sop g நிலைத்திருக்கும் () ஜீவன்முத்தர் 

S88 05 aM Bogor? unhns #778 GG a4 P 

ர் ஆடவர் செய்சொழின் மூவகை யாகு மவித்ை வசத்துறுகா 

ளேடணை மமசை யக யுளார்க்கே யிகபர விவகாரம் 

வீடணு குவமெனு மிச்சையு எார்க்சகே வித்சை படிப்பதெலாம் 

பாடன் மிகுக்சொழி லாறத்பல னுண்டோ பரிபூ ரணமானால் '? 

என்று மேல்வருவஅ மிங்கூன்றி யுணரத்சக்கதாம். 

] சர்த்திரு துவ போக்திருச்துவ முசலிய பர௫்சம் நீங்கு சல் ஜீவன் 

முத். தியின் சொருபமாம். 

4 சேசாதிப் பிரபஞ்சக் தோற்றிச்சொண்டிருச்சப் 'பிரஹ்மசொரூ 

பமாக மிலைத்தல் ஜீவன்மு£த்தியாம். 

8 பிராரச்சசன்ம காசச்சால் சேகாஇப் பிரபஞ்சத் இன் தோற்றம் 

நீங்கப்பெற்று நிர்விசேஷ நிராவரண பரிபூரண பரப்பீரஹ்மசொருபமாக 

நிலைச் சல் விதேசமுச்தியாம். :'பின்னமிலாச் சருவான்ம சொரூப மாடிப் 

பிரிவற்ற பரசாந்த சொரூப மாகத், துன்னியிடும் பந்தமிலாச் சொரூப 

மாசித் தொடர்மோட்சம் தானுமிலாச் சொரூப மா௫, யுன்னுமொரு வடிவு 

மிலாச் சொரூப மாட யுண்மையுணர் வாகந்த சொரூப மாஓ,மன்னுபரி பூச 

ணமாம் பிசமரூப மாத்திரமா யிருப்பவனே விதேக முத்தன்'' என்பது 4பு 

இதை, 

() ஜீவன் மூக்கன்: இடப்பிரக்ஞன், பகவச்பத்தன், குணா சன், 

பிராமணன், அதிவர்ணாசெமி என் நற் ரொடக்சத்து நாமங்களால் ஆண்டா 

ண்டூக் கூறப்படுவன்.
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58, தீரராய்ப் மிரம வித்தாய்த் தெளிந்தவர் தெளியு முன்னம் 

வாரமா யிருந்த தங்கள் வருணமாச் Sings சொன்ன 

பாரகா ரியமா னாலும் பலர்க்குப சார மாக 
கோதாச் Gaiam தீர்ந்த நிலைவிடார் சீவன் முத்தர். 

aise. இசி சிரிய மே வினையன் னயறிந்த அன்பனே! றி 

சிசண்ைவித் து,பிமண்மவான், பிரஹ்மவரியான், பிரஹ்மவரிஷ்டனென 

நான்கு திறத்தராயிரப்பர், அவர்களுள், பி பிரஹ்மவித்தின் அநுபவநிலை 

யையும், ஏனைய ழவாது தாசதம்மியத்தையும் கூறுகின்றேன்; கவன 

மாய்& கேட்பாயாக, (87) 

&-a 6H: —UT oG He a! yah Peon & கூறதியருளல் வெண்டும். 

(1) பிரஹ்மவித்தி விலக்கணம். 

த-விடை:--ர் மனவுறுதியுடையவராய்ப் பிரஹ்மதானிகளாக் யான் 

யார்?  ுப்மிறலி யெனக்கேன்வந்த தது? இது யாரால் நீங்கும்? என்னுங் 

கலக்கத்தினின்றுநீ “தெளித்தவர் தீவன்ழத்தராவ சேன்பது ஜீவன்றத்து 

ரின் போதுவிலக்கணமாம். அவர்களுள், ஜீவன்ழத்தியடைதற்து மன்னர் 

உரிமையாகவிநந்த தங்களது வரணுசிரமங்களுக்கியைந்த கிரியைகள் 

மீகப் பேரியனவா யிநப்பினும் அவற்றை (மந்திரலோபம்், கிரியா 

லோபம் திரவியலோபமீின்றிச்) சாஸ்திரோக்தமாய் உலகோபகார 

மாக& செவ்வையாகச் செய்து 1 தீர்த்தநிலையில் (௮த்தானசந்தேக 
  

& “பிரஹ்மவித்த, பிரஹ்மவித்லான், பிரஹ்மவிச்வரியான், பிரஹ்ம 

வித்வரிஷ்டன் என்னுமிவர்சளாள் பிரஹ்மவிச்வரிஷ்டனேவீதேகமுச்சன் 

(வி2தசமுச்சன் போன்று பிரபஞ்சகோக்கு சிறிது மில்லாகவன்). இவ் 

வரிஷ்டனே எவ்விஷயச் இலும் விருச் இியற்றவன், அவனுக்குத்தான் வி.தி 

விலக்கில்லை. எனைய மூ£லர்ச்குமோ ஞானப்பிரபாவத்கினாலே விஇவிலக் 

இல்லை; இல்லையாயினும் விருச்திசூன்யமும், வியவசாரலபாவமு மில்லாமை 

யின் (அவர்கள்) உலகாறுக்ெசச்தின் பொருட்டுச் சதாசாரத்திலேயே 

இருப்பர்,”' என்பது வாசு ேவமனனம், 

ர் கான் மனிதனென்றத் ரொடக்கத்சனவாய்த் இடமாயுண்டாகும் 

சேகாச்மஞானம் போன்று, அத்சேகாச்ம ஞானத்தைப் பாதித்து கான் 

பிரஹ்மமென்னும் ஞானமெவஞக்குத் திடமாயுண்டாகந தோ அவனே 

ஜீவன்ு£த்.சனாவன். 

1 “தாயத்தின் வேராகச் தன்னைச் கண்டோன் காயமீரிலுமறியான் 

கன்னற் கட்டி, தயிற்கா யிழைரிக்,ச போது மின்பந் தீராசவாறபோத் றஜெளி 

நச ஞானி, மாயச்இின் மோகத்தான் பேசமாசான்* மணக்சபர பருடன் 

மேன் மனஞ்சேர் மங்கை, கேயச்தான் ales ae ames hei மாபோ: 

ணிசழ்சொழித்செய் மினும்பரச்தி ஸி£லமை நீங்கான்'' என்பது ஞான 

வாட்டம்,
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£9. காமமா திகள்வக் தாலுங் கணத்திற்போ மனத்திற் பற்ரார் 
தாமரை யிலைத்தண் ணீர்போற் சகத்தொடுங் கூடி வாழ்வார் 
பாமர ரேனக்காண் பிப்பார் பண்டிதத் திறமை காட்டார் 
ஊமரு மாவா ருள்ளத் துவகையாஞ் சீவன் முத்தர். 

        

விபரீதமின்தித் தமது நிசவடிவில) பிறழா தேஈநதன்மைத்தா யிநப் 
பவே பிரஷ்மவித்தெனப்படுவர். இவர் பேநம்பான்மையும் இல்லற 
ஞானிகளாயிநப்பமீ, (88) 

ச்-வினா:--இன்னுமவ ரெப்படி.யிருப்பர் * 

த-விடை:-அந்தக்கரணத்தின்௧ண தடையநீற வாநந்தத்தையுடைய 
அவர் * கமக்கசோத லோப மோக மத மற்சர ஈரிஷை அஜூயை டம் 
பம் தரீ்ப்பமென்றற்றெடக்கத்தன பிராரத்தகஷ்மவசத்தால் ஏகதேசமா 

யந்தக்கரணத்திலெழிமாயினும் அவை ழயற்கீயின்றி யேழம் திடவைராக் 

கிய உபாதிகளின் சுத்தவாசனையால க்ஷ்ணநேரத்திந்தன் நாசமாய் 

விடூதலின் அவற்றின் உற்பூத சம்ஸ்காரம் அந்தக் கர்ணத்தின்௧ண் (எவ் 

வாற்றனும்) போரந்தப்பெறர்; தாமரையிலையில் நீர் கூடியும் ௮தஜே 

ட பற்றதிருப்பதுபோல உலக வியவகாசத்தித் கூடியும் அதனோட பற் 
றது வாழ்வார்;இவர் 1 பாமாசேன்றுகநதும்படி தம்மைப் பிறர்க்குக் 

  

ர் “குணமென்னுங் குன்றேறிகின்றார் வெகுளி, கணமேயுங்கா,த்தலரி 

௮” என்னுங்குறளின் விசேடவுசையில் பரிமேலழகர் “அகா இயாய் வருக 

ன்தவாறுபற்றி யொரோவழி வெகுளி தோன்றிய பொழுதே அதனை மெய் 

யுணர்வு அழிக்குமாதலின் *கணமேயும்' என்றும்” கூறியிரு தீ சலிங்குணர த் 

தக்கதாம். மூமுட்சுகட்குப் பிரியநுண்டாதற் பொருட்டுச் இயானா தஇிகளைப் 

புரிதலாகய காமமம், அசத்விடயக்தை வெறுத்தலாகிய குரோதமும், 

௮கதிகாரிக்குப் பிரஹ்மவிசதையைக் கூறு திருப்பசாகய உலோபமும், 

பிறர்ச்குபசாரஞ் செய்யவேண்டு மென்பதனால் அக்கமுடையார்பாலுண் 

டாகுங் கருணையாகிய மோகமும், அசச்விடயங்களைக் கொள்ளாது சுச் 

தமா யிருப்பதாகிய மசழும், இக் திரியங்களின் வன்மையைக் கெடுப்பே 

னென்பதாகிய மாற்சரியமும் ஞானிகள்பால் பற்றின் றியே நிகழுமென்க. 

1 இகச்தில் விதிவிலக்காயுள்ள போகங்களில் விருப்புடையராய்ச் 

சாஸ்இரவாசனை யின்றியுள்ள புரு ஷர் பாமரரெனப்படுவர். இவருள் 
(1)சாஸ்இிசவுணர்ச்சியுடையவராயிருர் தம்இகலோகபோகச்ில்விருப்புடை 

யவர் உத்தம பாமரராவர்; (2) சாஸ்திரமூணசாஅம் பிறர்கூறும் சாஸ்இ 

மார்த்தங்களில் விசுவாசம் வையாஅம் இகலோசகபோகத்தில்விருப்புடைய 

வர் மத்திமபாமாராகர்$; (8) சறிஐஞ் சாஸ்இர வாசளையின்தி யிகலோச 

போகத்தில் விருப்புடையவர் கனிஷ்டபாமாரசவர்.
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90. பேதகன் மத்தால் வந்த பிராரத்த நாரா வாகு 
மாதலால் விவகா ரங்க ளவராவர்க் காவ வாகும் 
மாதவஷ் சேயினுஞ் சேய்வார் வாணிபஜஞ் சேயினுஞ் செய்வார். 

பூ தலம் புரப்பா ரையம் புகுந்துண்பார் சீவன் முத்தர், 
      

காட்டிலனுங்காட்டுவர்; * தமக்தன்ள வித்வத் சாமர்த்தியத்தினைப் பிறர்க 

தம் காட்டாதுவிடினும் விடுவர்; மேளனவிரத ழடையவாஈ மிநப்பினு 

மீருப்பர் ; (இன்னும் பலதிறத்தராயு மிரப்பர்), (89) 

சீ-வினா:--இவரிவ்வாறிருக்சற்குக் காரணமென்ன 2 

க-விடை:-பல்வேறுபாடுடைம சத்சித கர்மதீ்தா லுண்டான 

1 பிராரத்தகன்மம் பலவேறுபாடுடையதா யிநத்தலின், பாமாசெனக் 

காட்டல் பண்டிதத்திறமை காட்டாமை மதலிய வியவகாரங்களுள் கிற 

சில பிராரத்த கன்மதீதிற் கேற்றவாறு அவாவர்க்குப் போநந்துவன 

பொருந்துகின்றன. அதனுவ், ஜீவன்ழத்தர்கள் மகாதவத்தைச் சேய்யி 
  

ர் * வல்ல்னென் நிருப்பினு மிருக்கும் வன்மையொன் 

ஜில்லனென் நிருப்பினு மிருக்கு மெள்ளுறப் 

புல்லனென் நிருப்பினு மிருக்கும் புண்ணிய 

ஈல்லனென் நிருப்பினு மிருக்கு ஞானியே.--என்பது பிரபு 

லிங்கலீலை. 

1 வேதாக்த சாஸ் இரங்கள் பேசகர்மத்சால் வரச பிராரக்கம் பல 

லசைப்பமி மென்று கூறுகின்றன. ௮வை பிராரச்சபஞ்சகம், பிராரத்த 

சதுஷ்டயம், பிராரத்சச் இரய மென்பனவாம். 

(1) பிராரத்த பத்சகம், 

பிராரத்தம்: உச்சமம், மத் இமம், சனிஷ்டம், ௮சமதரம், ௮சமசமம் 

என வைவகைச்சாம், 

அவற்றுள்: (.) பிறப்புமுசல் இறப்புவரைரிவிர்ச்இிச்கேதுவான பிரா 

சத்தம் உத்தம பிராரச்சமாம். அது சுகர், வாமதேவர், ஸ௩காஇயர் மத 

வீயோரத பிராரத்தம் போல்வதாம். சுகராகியோரது பிராரத்தம் றிது 

போகத்திற் சேதுவாயிருந்சது. அவர்கட்குப் போகத்தில் அருவருப்பு 

எப்போது மிருர்ததெனச் சாஸ்இரங்களால் அறியப் படுகின் ஐமையின் 

அவர்களிடச் செப்போ௮ம் பிரவிர்த் தியின் அபாவமே கூறப்படுகின்றது. 

Gi) முன்னர்ப் பிரவிர்ச் இச்கும் பின்னர் நிவிர்த்இக்கு மேதுவாயுள்ள 

பிராரச்தம் மத்திம பிராச்சமாம். ௮ யாஞ்ஞவல்கியர் முசலியோர௮ 

பிராரத்தம் பேபேோல்வதாம். யாஞ்ஞவல்சியர் முன்னர்ச் இருகஸ்தா 

இரமக்தை யங்கேரித்து வாசாபையில் வெற்றியடைந்து பொருளைச் சேச 

ரிக்கும் பிரவிர்ச் இயிலிகு்து பின்னர்ச் தீவிரவைராக்யெத்தோடு வித்வச்



914 கைவல்லிய நவநீதம், 

னுத்சேய்வர்; வர்த்தகத் செயினுத் சேய்வர்; பூமீயைப் பரிபாலனத் 
சேய்யினுத்செய்வர்; பிச்சையேடூத்துஷ்பினுழண்பர். |பிராயத்தகன்ம 
  

"ச்கியாசத்தை யங்கேரித்தமை சாஸ்இமங்களிற் பிரசிததமாயிருத்த லறீக. 

சக்கியாசம் (கிவிர்த்.தி): விவிஇஷை, வித்வத் என்றிருவகைத்தாம். ஜீலப் 

பிரஹ்ம ஐக்யெஞானமடைசற்கு முன்னர் காமரூபங்களின் தோஷ திருஷ் 

டியினு லுண்டாகும் தீவிரசச வைராக்கியத்தினாற் பெறும் சக்சியாசம் 

விவிதிஷை சக்சியாசமாம்; ஜீவப்பிரஹ்ம ஐச்ியஞான மடைக்தபின்னர் 
நாமரூபங்களின் தோஷ திருஷ்டியினாலும் மித்தியா திருஷ்டியினாலு 

மூண்டாகும் தீவிரதர வைராக்கியத்தினாற் பெறும் சந்கியாச:ம் Agus 06 

கியாசமாம். 

(114.) எப்போதும் பி.ரவிர்த் இக் சே துவாயுள்ஏ பிராசச்சம் கனிஷ்ட(௮.,௪ம) 

பிராரச்தமாம். ௮து ஜுகராஜன் மு, சலியேரா ஐ பிரார,ச்சம் போல்வதாம், 

ஜனகராஜன து பிராரத்த: எப்போதம் ராஜ்யபரிபீலன ததை யங்கி 
லாகிய பிரவிர்ச்இச்கேதுவா யிருந்தமை யறிக. 

(7) முன்னர் கிவிர்த்இக்கும் பின்னர்ப் பிரவிர்,ச் இக்குமே அலாயுள்ள பிரா 
சத்தம் அதமதர பிராரச்சமாம். அது (வாசிட்டமு தலிய சாஸ் இரங்களிற் 

கூறப்படும்) சி௫ுத்துவஜன், அலர்ச்கன், பிரியவிரசன் முதலியோரது 

பிராரத்தம் போல்வதாம், அவர்களது பிராரத்தம் முன்னர் வைசாக்கிய பூர் 

வசமாய் கிவிர்ச் இச் கேதுவாயிருந்து பின்னர்ப் போகவிச்சைப் பூர்வக.மாக 

சாஜ்யா இகளை யக்கேரிச்த லாகிய பிரவிர்த்க் சேதுவா யிருக்தமை யறிக. 

(9-) விரும்பியவாறு ஈடதசல், புத், சல், பேசுதலென்னும் பிரமா ச்.திற் 
கேதுலாயுள்ள பிராரச்தம் ௮,சமதமப் பிராரத் தமாம், அது விசுவாமித்திரர் 
முூதலியோரஅ பிராரத்தம் போல்லதாம். விசுவாமித்இரர் பசயினாத் தன் 
புத்றுச் சண்டாள னிடத் இருக த காயின் முழங்கால் மாமிசத்தை வாங்கப் 
பு?த்தாரென்பதும் பிறவும் மனுதர்மசாஸ் இர மூசலியவற்றிற் காண்க, 

“* கறவங் குடி ச்சாலு காயிறைச்சி தின்றாலுங் 
குறவருடன் கூடிச் குளித்சாலு--மிழஹைவனே 
தானென்னுச் தன்மை சலியா ருலகர்க்னா 
கானென்று சொல்லிடடிப் பார்” என்பது சிவஞானவள்எலார். 

அதமமாயுள்ள ஒன்றைவிட அதமமாயுள்ள த அதமதரமாம்; அத 
மங்களியாவத்திலும் அதமமாயுள்சா து அதமசமமாம். 

(2) பிராரத்த சது;8டயம். 

பிரா ச்,ச கர்மஸம்ஸ்காசம்: இீவிரம்,மச் இம்,மந்தம், சச சமென நால் 
வகைத்தாம். (1.) ஐயந் இரிபின்றிய ஞானியாயிருப்பினும் போகச்திலே 
யே குத்பா (கரு.த்துள்ளவ) ஞய்ப் பசுவைப்போன்று ஆச்மப்பிரீ தி மாத்தி 
மாயிருப்ப?ச தவிரமாம். (11.) சிறந்தபோகச்,தற் பொருக்தியவனாயினும்



தத் துவவிளக்கப்படலம். 95 

91, சேன்றது கருதார் நாளைச் சேர்வது நினையார் கண்மு 

னின்றது புசிப்பார் வேய்யி னிலவாய்விண் விழுது வீழ்ந்து 

பொன்றின சவம்வாழ்ந் தாலும் புதுமையா வோன்றும் பாரார் 

நன்றுதீ தென்னார் சாட்சி நவோன சீவன் முத்தர். 
eR ee வம 

  

பேதத்தால் அவ்வியவகார பேதமாத்திரம் அவர்க்தச் சம்பவிக்கின்ற 
தன்றி கானபேதழம் அுதன் பலமான மோட்சபேதழம் சம்பவிப்ப 

தில்லை]. (90) 

ச்-வினா:--பிசாரக்கசன்ம பேதத்தால் வியவகார பேகதம் 
சம்பவிப்பதாயின், ௮ப்2 பாது ஞானிக்கும் அஞ்ஞானிக்கு முள்ள 

வேறுபாடு யாது? வியவகாரபேகம் பிராரத்த கன்மபேதக்தகால் 
: sR ட ் ட 

சம்பவிக்கின்ற தென்பது நியமமல்லவர2 

து-விடை:-- 1 ஜீவன்ழத்தர்க்தச் 4 சோகமோகங்க வின்ழூ 

எப்போதும் சான் அச்மதற்பானாய்ப் பாலனைப் போன்று விகோசமாத் இர 

மாயிருப்பசே மத் இமமாம். (111.) போசசாற்பமியத்தில் உன் ம,க்தனைப்போ 

ன்று சிக்சையின்றி யிருப்பதே மக்சமாம். (14) வியாபாரஞ் சிறிதுமின்றி 

நிரூபா திசவாத்.மாவி (சுத்சசேசனத்தி)ற் ஐற்பரனாயப் பர (விதேக) முத் 

தனைப் போன்று பரமசுசச்திருப்பசே சுத்தமாம். 

(5) பிராசத்தத்திரயம், 

(1.) சனக்கு அப,ச்தியம், சேவகமுதலியவற்றால் தன்பமுண்டாமென் 

றிந்த விடத்தும் இச்சையின் மிகுதியால் விடாசவற்றைச் செய்வித்தல் 

இச்சாப்பிராரத்தமாம். (11.) தான் செய்யச்கூடாதென்றிருப்பினும் ராஜாக் 

இனையைப்போன்று பலாத்காரமாக இம்சை முதலியவற்றைச் செய்விப் 

பது அசிச்சாப் பிரார,ச்.சமாம். (11) ,சனக்கு இச்சை அறிச்சைசளி ளில்லா 

இருப்பினும் பர (அன்னிய) ரது சாட்சண்ணியத்தின் பொருட்டுச் சுக 

ுச்சங்களை யனுபவிக்சச் செய்வ பசேச்சாப் பிரார,தசமாம், 

1 வைதிடினுங் சொய்இிடினும் வாழ்ச்திடினு மாயமெலாஞ், செய் 

இடினு மன்னர் செறுத்திடினும் - தெய்வகிலைப், பூத மயக்டெனும் புரம் 

தரன்போர் செய்திடினு, மேதுமயங் கான்ஞானி யெண் ”' என்றார் சவ 

ஞான வள்ளலார். 

5 இஷ்டவஸ்து நீங்யெகாலச்து அது மீண்டுங் கிடைச்தற்குரிய 

சாகாமையை யுணர்தல் சோகமாம், விபரீதஞானம் - மோகமாம், சென் 

றது கருதுதல் சோகமும், சேர்வது நினைத்தல் மோசமுமரம்.



ஓத கைவல்லிப நவ. ந்தம். 

92, பின்னைமூ வரிலி ரண்ட பேர்களுஆ் சமாதி யோகக் 

தன்னையுற் நிருப்பார் தேக சஞ்சார நிமித்தம் தானா 

யுன்னுவோன் வரன்வேற் றோரா லுணர்பவன் வரியா னாகு 

மன்னியர் தம்மாற் றன்னு லறியாே தான் வரிட்ட னாமே. 

  

  

யின் அவர் அத்தானிகளைப் போன்று ம். இறத்தகாலத்தில் தம்மிடத்தி 

வின்று நீங்கிய பொன்பெண்ழதலியவற்றைப் பற்றிச் சிந்தித்து வநந்து 

த்லும் எதிர்காலத்தில் கிடைக்கக் கூடிய போரள் புகழ்ழதலிய வற்றைப் 

பற்றிச் இந்தித்து மகிழ்தலுத் செய்யாது நிகழ்காலத்தில் பிராரத்தகன்ம 

வசத்தால் தங்கண்ணெதிரே வந்து கிட்டிய உண்டி உறையுள் முதலிய 

வற்றை யனுபவிப்பர்;  சகுரியகிரணமானது சந்திரகிரணம் போன்று 

$தளழடையதாகி ஆலமரத்தின் விழதுபோல ஐகாயத்தினின்றும் விடி 

து விட்டிறங்கிறுலு% மரித்துப்போன வுடல் மீண்டும் பிழைத்தாலும் 

(இன்னும்வேறேவ்வித அற்புதங்கள் நீகழ்நீதாலும் அவந்றுளோன்றை 

யும் வியப்பாக நோக்கார் 4 ஒன் றமென்றும் மற்றேன் றகா தென்றும் 

ஆர்) இவ்வாறிநத்தலே சாட்சி மாத்திரமாய் நினைவிறந்து நின்ற விட 

மென்னும் நடூநிலையிலிருஃகத் ஜீவன் ழத்தாது செயலாம். (91) 

பிரஹ்மவான், பிரஹ்மவரியான், பிமஹ்மவரிஷ்ட னேன்னு 
முவரினிலக்கணம். 

பிரஹ்மவான், பிரஹ்மவரியான், யிரஹ்மவசிஷ்ட னேன்னு மேனைய 

ழவநள் பிரஹ்மவான் பிரஹ்மவரியா னேன்னு மீருவரு் சமாதிசேய்வ 
திற் போருந்தியிநப்பர்; (பிரஸ்ம வரிஷ்டனென்னும் மற்றவன் சமாதியி 

லதீதமா யிநப்பன்), 

&- 6D: இவர்களின் ஐன்மையை விமித் நுரைக்குமாறு 

பிரார்த்திக்கின்2£ன்.. 

த-விடை:--(1) பாகியகநமங்க ஸியாவற்றையும் விட்டூ ஏகாநீத 
நிஷ்டையிலே யிநப்பவயைத் தேக நிலைத்தற் போரட்ட தாகைவே 
Baga Svs $I» உணவு கோள்கை கருதுத் ஜீவன்ழத்தன் பிரஹ்மவா 
வன். (2) பாகியகரமத் சிறிதுமின்றி யேகாந்த நிஷடையிலே யிநப் 
பவனாய்ப் பிறரது பிரயத்தனத்திறால் சமாதியினின்றும்விமித் து னன 

1 பூசகா லத்தி றந்ச பொருளினைச் சந்ியாமை, யோதிய வருகா 
லத்தி லுறபொரு சோர்ச்தி டாமை, யேதுமே நிகழ்கா லத்தி லெய்கினு 

மதிலு பேட்சை, மீதெலாஞ் சீவன் முத்த ணிலக்கண மாக்கு மைந்தா.” 
என்பது விவேக சூடாமணி, 

  

“மத்து நல்லோர் சென்றபொருட் இரங்கார் வருவ ம.தித்தெண்ணார், 
முற்று கிகழ்கா லப்பொருளை முறையா லெய்திச் கைச்கொள்வார். ”” என் 
பது ஞானவாூட்டம், 

ரி “கன்றென்றுக் இதென்று கானென்் றச் சானென்று, மன்றென்2 ழு 
மாமென்று மாகாதே - கின்சகிலை, stor gn BS BULA GC சம்பறுத்சார் 
யாக்கைக்குப், போனவா தேடும் பொருள்”? என்ப நல்வழி,
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95. ௮ரிதாகு மிவர்க ளிவ்வா றகேகரா னாலு முத்தி 

சரியாகும் பாடு பட்ட சமாதிக்குப் பலனே தென்றால் 
பெரிதான திருஷ்ட துக்கம் பிரமவித் தநப விப்பன் 
வரியானம். வானு பதக வரிட்டனுக் சுகமாய் வாழ்வார். 

PR NPR NR NN REN RE RRR IN RN NIN EN LOIN PRA DRAAR RAL ALAA AAI 

கொள்ளுத் சீவன்ழத்தன் ach வரிமாணுவன்டி பிரஹ்மவசனைப் 

போலத் தன்னுலுணர்தலும் பிரஹ்ம வரியானைப்போலப்பிறரா வணர் 

தலு மின்றிக் காட்டலோட்டம் போன்று எப்போதும் அசம்பிரத்தாத 

சமாதியி லிநக்தம் ஜீவன்ழத்தன் * பிரல்ம வரிஷடவைன். 1 இவ 

ணவ கோள்வது சிற தழித்தைக ஞறங்கிக கோண்டே உணவு 

கோள்வதுபோ லிநக்தம். (92) 
. ஆ _ 3 Ss 

வித்து, வரன், வரியா வரிஷ்டனேன நாநகவாயுள்ள ஜீவன் 
ல ள் 2 9 me ல ௮ 2 9 

மத்தர்கட்து ஜீவன்ழத்திச் அநத்திற் றாதம்மிய மீருக்கின்றதன்றி 

விதேகழத்தியிழ் றாதம்மிய சின்றெனல. 

ஏ “திரிவித் வுலகத் தரிதோரு தானி” என்றவாறு சுவர்க்கமத்திய 

பாதாள மென்னு ழவுலகத்திலுங் சிடைத்தற் கநுமையுள்ள விச்சீவன் 

ழத்தர்கள் வித்து, வான், வரியான், வரிஷ்டனேன் நிவ்வாறு பிரா 

ஈத்த கன்மவசத்தால் பல்வேறு வகைத்தாய வியவகார ழடையவா£ 

யிநப்பினும் ஜீவப்பாஹ்ம ஐக்கிய ஜானத்திற் றசதம்மிய மின்மையின், 

அதன் பயனான மோட்சம் அவர்கட்கோர தன்மைத்தாகவே யிருஃதம். 

  

* செவியாதி யிந்திரியங்கள் அஞ்ஞானத்தி லிலயமடையாது சத் 

தங் கோளசங்களி விருச்சுலால் ஜாக்சாவஸ்தை யடைந்தும் பஇர்முகமா 

கும் ௮க்தச்சரணலிருத்தி யில்லாமையால் சுழுத்தி யவஸ்தை யடைந்தும் 

சொரூபச்தில் பிறழா இருப்பவன் பிரஹ்மவரிஷ்டனாவன். 

* நிலேபெறு ஞான முற்று நிரச்சர வின்பம் பெற்று 

வலைவுறு சகம றச்.இங் கமர்ச்சவன் 2வன் முச்சன் 

சலமென விருத்தி கெட்டுஞ் சாக்கிர முற்றோ னாகி 

யிலகுசாக் இரமு மின்றி யிருப்பவன் €வன் முத்தன். '' என்பது 

[ விவேககூடாமணி. 

் வரிஷ்டனது சரீர வியவகாரம் அவனது முயரழ்சியினல் சடை 

பெறுவஇன்றாதலின், அவ்வியவகராம் பசமேசுவானா லேவப்பட்ட பிராண 

வாயுவினால் நடைபெறுகின்ற சென்பது சிலர் கொள்கை. 

4 4 இரிலித வுலக தரிகொரு ஞானி சேர்விடச் சென்று 

சொன்றை, யுரைசெயிற் பிரம வித்சையொச் சர்ீசோ வென்றுமிவ் வுல 

குரைப் பசனால் '' என்பு லைசாக்கயெதிபம், 

15
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் மலி மிடி? ; 

  

    லக ல் அ ர ES ய் ் = Oe z Wicwéan cot yaaa, atar முதலியோர் 

வருச்தமுற்தடைந்த ர்ஞானசாத்திய ராஜயோகம் அல்லது ௪கஐ 
7 . . ச ௫ . டி ௫ ச 

Fit Gadus goin Gita சமாதிக்குப் பிரயோஜனம் யா.து? 

த-விடை:--௮ன்பனே! பிரஹ்மவித்து ழதலிய நாலவநன், பிரஷ்டீ 
வித்து, பிராரத்தகன்மவரத்தாழ் சம்பவிக்கும் (சற் 8டர்கட் தபதேசித் 
SV, ஜானவாஸ்திர மியற்றல், உலகமின்புற உபந்நியாசம் புதல் மத 
வியர் i பெரிதாசியபிரத்தியட்ச தும்தத்தையனுபவியா நிற்பன்; ஏனைய 

até, பிரஸ்மவரியான்; பிரஷ்மவரிஷ்ட னென்னு வரம் 
(பிராந்த கன்மவ௫த்தாற் சம்பவிஃதம் லேளகிக வைதிக வியவகாரங் 
கள் பெரிதுமின்மையாந் பெரிதும்) ஜீவன்ழத்தி 8 விலட்சணுநந்த 

அனுபவ ழடையவராய் வர்ழாநிந்பர், (இவ் வேறு பாட்டினே யூகித் 
துணர்வாயாக்], (93) 

  

    4 மத்தனுந்கும் (பிரஸ்மவித்திற்கம்) பெத்தனு 

(அத்தானி) கீத ழள்ளவேறுபாட்டினேக் 

கூறல், 

ச-வினா:--ஞானாசரியசே! பிரஹ்மவித்துக்களும், (பிறத்தற் 

ர் சுத்தாந்தச்காரண முடையவன் சாஸ்திர விசாரச்தினாலு:ம் தேச 

மூர்ச் இயினனும்கிரகத் இனாலும்பிரஹ்மாத்மலைச்கயெ கிச்சயமாகியதத் துவ 

ஞானத்தையடைந்து, ஜீவன் முச்திவிலட்சணாக்தவநபவத் இன்பொருட் 

டுப் பிரவிருச்இகளையெல்லாம்விட்டு, ஏகாக்ச ஸ்சுலத்திருக் ௪, பிரஹ்மா 

காரவிருத் தியை யாவிர்ச்தி செய்வசனாற் சதஇக்கும் ஙிருவிகற்பசமா இ 

ஞானசாத்திய ராஜயோகமாம், 

: மிர்விகாரத் தன்மை விருச் இியினால் மீண்டும் பிரஹ்மாகாரத்தன் 
மையாசச்செல்வனே தியேயாகாரவிருத்தி : குனியமாயிருத்சல் (துவை 

தாதுசந்கான மின்மை) எதுவோ அது ஞானமெனப் பெயரிய சமாதி 
யாம்” என்பது அபரோட்சாநுபூ தி 

  

1 பாகியப்பிரவிருத்தி ஜீவன் முச்சிச்கு விரோதியாகாது ஜீவன்முத்தி 
யின் விலட்சணாகந்தத்துற்கு விரோதியாமென்ப இங் Geni shun pape. 

டி நிராவரணமாய்ப் பரிபூரணமாய் விரு.ச்தியோடு கூடியதா யுண் 
டாகு மாந்தம் விலட்சணாகர்ச மெனப்படும், 

4 “முத்தரையும் பெத்தரையு முசச்குறியா னகக்குறியான் முழுதுச் 
தேரின், மெத்)தனவா கியமொழியு மானந்த பரலசச்தான் மிகுக்த சோர் 
வுஞ், சித்தரிலை திரியாத செல்வமுமா யிருப்பர் ஈல்லோர் தயோ ரெல்லா, 
மித்தகைமை யோர்களையு மிகழ்ந்துபுசழ்க் தோர்க்குறவா யிருப்பர்சாமே.”” 

என்பது உபகிடசம்,
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ம்
 

தத் துவவினமமப்பட லம். 

9% : பிரமஞா னிகளுங் கர்மப் பேதையர் போலே வாழ்க்தாற் 
நிரமுறு மஞ்ஞா னம்போய்ச் சேனியாத வழியே தேன்றால் 
பரவுமா காச மோன்றிற் பற்றாது மற்றை நான்கும் 
விரவின தோடூங் கூடும் விதமிரு வோரு மாவார். 

95. சீவன்முத் தரைச்சே வித்தோர் சிவனய னேமோ லான 
மூவரு மகிழ நோன்பு முழுவதுஞ் சேய்து சன்ம 
பாவன மானா ரேன்று பழமறை முழங்கு மிப்பான் 
மேவருஞ் சீவன் முத்தர் விகேகமுத் தியு£ கேளாய். 

சகேதுவான ர் அவித்தை கரம்) கர்மங்களையுடைய அஞ்ஞானி 

ககாப்போல லெளூக வியாபார முடையவராப் ஜீவித் திருப்பின் 

(அப்பிரஹ்ம வித்தூக்கள் ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக் ஞானத்.தாலன்றி 

வேஜொன்றஜினாலும் கடத்தற்கரிய) வன்மை பொருக்இய (காம கர் 

மங்களோடு கூடிய] அஞ்ஞானமகன்று மீண்டும் பிறவாதிருத்தற் 

குரிய மார்க்கம்பா அ? (அதனைக் கருணை புரிக இயம்பல் 2 வண்டும்). 

த-விடை:-தான சமாதியைப்பெற்ற நல்மாணுக்கனே ? (பத்த 

பூதங்களுள்) வாயுவாதி நான்த பூதங்களிலும் அவற்றின் காரியங்களிலும் 
ட ட் 
வியாபித்துன்ள 4 இகாயம் அவற்றுவொன்றிலும் சம்பந்தியாதிரத்தல் 

போன்று பிமஹ்மதானிகள் பூரணமாகு மேன்மேற் புவனங்கள் தோன்று 

மென்னும் தாரஷை யுடன் அசங்கமா யிநந்தலால் அவர்களது வியா 

பால் உண்மையில் வியாபார மாவதின்தல்; அங்ஙனமிநத்தலால் ௮வர் 

கன் பிறத்தற்கேது சக்பவியாது. ஏனைய வாயுழதலிய நான்த பூதங் 
ம a aS 

களும் தம்மோடு கலவாநிற்தம் பொருள்களோடு சம்பந்தித் திநத்தல் 

போன்று அத்தானிகள் இருவினைவரத்தாற் ஐம்மையடையுல் மனைவி 

மக்கள் அர்த்தங்களோடுகூடி அவித்தை,காமட கர்மங்கணுடையவராய்ச் 

சுகதுக்கங்களால் வதையா நிற்பர். (இன்வாநிரநத்தலே ழத்தனுக்தம் பே 

த்தனுக்த ழன்ள வேறுபாடாம்). (94) 

  

*ு இவித்தை- சொரூபாவரணம்); காமம் - அறுகூல பதார்த்தத் இல் 

விருப்ப முடைமை) சர்மம் - சுகதக்கவேதுவான விருவினை, 

4] எப்பதார்த்சம் சையோக சம்பத்தத்தினலைவ து சமவாய சம்பந்த 
ள் 2 

Aearag ஒன்றினு மிருப்ப நின்றோ அஃ தவிர்த்த (அசங்கம்) என்ப 

படும். ஆகாயச்இற் பிற பதார்த்த நிரு்ளெறதேயன் றிப் பிறபச mise 

லாகாயமிருப்ப இல்லை யென்பது KOs சாஜ்பரியமாம்.
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90, பஞ்சினை யூழித் தீ்ப்போற் பலசன்ம விவித வித்தாஞ் 
சஞ்சித மேல்லா ஞானத் தழல்சுட்ட வேண்ணீ ருக்குங் 
கிஞ்சிதா காமி யந்தான் கிட்டாமல் விட்டூப் போகும் 
விஞ்சின பிராரத் தத்தின் வினையநு பவித்துத் தீரும். 

  

ஜீவன் மத்தின். மகாத்மியங் கூறல். 

முர்ஷங்பள்பு ஜீவன் ழத்தர்களைச் * சேவித்தவர் அரனய 

னரியென்னு ழம்ழர்த்திகளும் மகிழமா று(மனுழதலிய நூலிந்கூறப்படம்) 

கீரிச்சிரம் சாந்தசாயணழதலிய விரதங்க னேல்லாவந்றையுங் துறைவ 
றச் சேய்து பிறப்பின் நூய்மை (ழத்தியடைதற்தரிய பிறவி) யுடையவ 

வன் சேயயாமொழீயென்னும் வேதம் கூறுகின்றது. (ஆத 
ல் அவாது ர மகிமையை merrier ac put தட். இனிப் பிற 

ரடைதற்கரிய மகிமையையுடைய அச்$வன்ழத்தர்கலது விதேக்கைவல் 
லியத்தையுங் கூறுகின்றேம்.௮ன்பனே!கவனமாகக்கேட்கக்கடவாய், () 

- வினா:--சவன மாய்க் கேட்டன் றேன் ; திருவாய்மலாக் 

தருளல் வேண்டும். 
  

ர் 4 இடஞானி தரிசனமே. தர், ag மாடல் இடஞானி தரிசனமே 

தேவ பூசை, திடஞானி சமீசல மே செபத பங்கள் திடஞானி சரிசனமே 

செயும றங்கள், இடஞாணி சரிசனமே சிவத்தைச் காணல் திடஞாணி தரிஃ 

னமே.சவத்தின் சேவை, திடஞானி தரிசனமே மேவு தற்குத் திரிவிதமா 

முலகத்து மரிதா மியார்க்கும்””. 

“வரமான ஞானிச்கு மஇழ்வி ளேடே வளமான போசனமே யளிப்ப 

சாலும, இரமான ஞாணிக்குத் தேவை யான திரவியமே சரத்தையொடு 

கொடுப்ப சாலும், பரமான ஞானிக்குப் பத்தி யோடே பலவிதமாம் பணி 

விடையே செய்ல தாலும், அரிசான மோட்சசுக மெளிதே யாக வடைச் 

Buen ws, வமிஇ லைய மில்” 

“ஞானியை யருச்சனையே செய்வ சாலே ஞானபல மடைந்ததனளுற் 
சீவன் முத்த, யானப.ர மானந்த மடைய லாகு மதன்பின்பு பரமான விதே 
கழுச்தி, தானுமதா லடைக்திடலா மாத லாலே Saris Ga vais §# 

யனைச்துக் தள்ளி, யாணியிலா yas தீ திகிலை யடைய வேண்டி லறிஞனுடை 
யருச்சை யே செய்ய வேண்டும்”. 

“ஞாணிபத தீர்ச்சச்சாற் ருனஞ் செய்வோன் ஞானகன வடிவான 

பசமே யாவ, னானவெகு சன்மத்தி லஓட்டிப் புத்ற வறங்களெலாம் பகி 

பாக மான வர்க்கே, மீனமிலா ஞானியுடைத் தரிச னா.இ யெளிதாச விச் 
சன்மக் சன்னி லெய்தும்,ஊனமிலா ஞானியுடைச் சரிச னாதி யுறுவோர்க் 

குப் பவ:$தி மீண்டு முண்டோ.” என்பத ரிபு£சை. 

* “அல்ல தங்சவர் பெருமையை யருமறை மொழிய,வல்ல சன் றான் 
முகுக் சனம் பிரமனு மாட்டார் ' என்பது மோசவதைப்ப.ரணி.
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கர்மத்திரய வோமிவு கூறல். 

த-விடை:--பநத்திப் பத்சுழதலிய வற்றை ஊழித்தீ (பிரளயகா 
லாக்கினி) (அடைநீதால்) எங்ஙனம் மிகவேளிதாக வெரித்துச்சாம்ப 
ராக்தமோ அங்கனமே அதேகவித ஜன்மங்களுண்டாவதந்த அநேகவித 

டிஜமாயுள்ள * சத்சித கர்மங்களனைத்தையும் ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய 
    

* (1) சென்ற ஜன்மங்களிறத் செய்யப்பட்டுப் பலனுக்கு வாராதுள்ள 

கர்மம் சஞ்டுதமாம்: (3) எதிர்காலச் இிற்செய்யப்படும் கர்மம் ஆகாமியமாம்) 

(8) சென்ற ஜன்மங்களிற் செய்யப்பட்டு வர்.சதமான (நிகழ்கால) சரீசச் 

இர்கு ஏதுவாயுள்ள கர்மம் பிராரத்சமாம், எந்தப் பிராரத்தகன்மம் ஞானி 

யின் சரீரச்சை யாரம்பிக்சச்செய்சசதோ ௮ சரீரஸ்இதிக்குக் காரணமான 

பிரவிர்ச்தியை யுண்டாக்குகின் ஐமையின் போகச்காலன்றிப் பிறிதொன்றா 

லும் சாசமடைவதில்லை யென்றுணர்க. பிராரக்ச வினைக்கு ஆ௫ரயம் AG 

ஞானத்தின் விட்சேபசழ் யாம். விட்சேபச,ச் தியென்னும் அவித்தியா 

லேசம் தச் துவஞான க்தின் சம்ஸ்காரச்தால் நாசமாகின்ற சென்பது சாஸ் 

இர சம்மசமாம், சத்துவ ஞானத்தால் அஞ்ஞான த்தின் ஆவரணசத்தியும், 

5S Ge ஞானத்தின் சம்ஸ்காரத்சால் அஞ்ஞான த்தின் விட்சேப Fs Bajo 

நாசமடைகன்றன வென்பது **பூயச்சாக்சே விசுவமாயா நிவிர்,ச்.5௦ - மூடி 

வில் மறுபடியும் சேகாதிகாரியமாகிய விசுவமாயாகிவிர்த்தி யுண்டாகின் 

றது” என்னுஞ் சுருதியா லூடுச் ததியத்தச்கதாம். 

1 விழித்த பின்னர்ச் சொப்பன மில்லாமைபோலத் சச். துவ ஞான 

முதயமான பின்னர்ச் சேகா தகள்௮ச.தகாமாகலின் Sarr gear cor 

னும் அபரோட்சாநுபூ தியின் வாக்யெச்சை யாசாரமாகக் கொண்டு இலர் 

ஞாணிக்குப் பிராரத்தமுமில்லை யெனக் கூறுகின்றனர்; ௮து பொருக் 

தாது. ஞாணியின் இருஷ்டியால் ஆத்மாவில் கர்மம் அதன் பலம் என்பவற் 

நின் சம்பந்தமின்றாம். அதுபற்றி ஆத்மாவில் சசலகர்மமு மில்லையென் 

னும் அபிப்பிராயத்தால் அபரோட்சாறுபூதி ஞாணிக்குப் பிராரத்த மின் 

றென்று கூறியசேயன்றி ஞானத்திற்கு முன்செய்த பிராரத்த இற்கு 

ஞானியின் சரீரத்தில் போசமூண்டாகா சென்னு மபிப்பிராயத்தால் ௮ஃ 

Danang கூறவில்லை யென்ச, 

(1) சன்மாக்சரங்களித் செய்துள்ள ஆகாமிய கர்மங்கள் (அ.இிருஷ் 
டம் - தருமாதருமம்) அ௮ச்தச்கரண வுப௫,த சாட்சியின்கண் கற்பனையா 

யுள்ள அவிச்சையின் ஆவரணசத்இயி லிருக்கன் றன, அங்கன மிருக்கும் 

அவை சஞ்சதவினையாம். 

(2) wearer a இச்சையினால் அச்சஞ்சிசவினைகளிணின் ஞ் சமய 

பேதத்தால்பரிபக்குவமாகியவொரு.தர்மம் இவ்வர த்சதமான சரீரச் இர் காரம் 

பகமாய்த் சன்னாலா௫யெ சுசழங்களினால் போகவடிவ பயனைத் சரன்
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ர் ஜாஜுக்கினி (அடைந்தால்) மிகவேளிதாக வெசித்துச் சாம்பசாகீதம். 
      

ஐ; அத்தர்மம் பி.ராரத்சவினையாம்; ௮,சற்காசரயம் அவி.த்தையின் விட் 

சேபசத் தயாம். 

(3) பிசாரத்சகர்மச் சாலாயபோகத்தை (சு௪ தக்கங்களை)யனுபவிக்கும் 

போது கிகழ்கால எதிர்கால போகங்களைச் சம்பா இச்சற்பொருட்டு, இவ் 

வர்த்தமான தேகச் இற் செய்யுங்கர்மம் ஆகாமியகர்மமாம்; ௮தற்காசிரயம் 

பிரமஜ.தாதாத்மியம், சசஜதாதாத்மியம், சர்மஜ.சாதாதமியமென்னு மூன்ற 

னுள் பிரமஜதாதாத்மியமாம், (1) அகல்காரத்திற்குச்சாட்சியினோடள்ள தா 

தா,ச்மியம் (ஒருமைப்பாட) பிரமஜ.சாதாத்மியமாம். (11) அகங்கார இந் 

குச் தொபாச(ஜீவ)ுனோடுள்ஏ தாசாத்:சியம் சகஜதாதா தமியமாம்.(111) அகங் 

காரத்தித்கு ஸ்தாலதேகச்தோடுள்ளதாதாத்.மியம் சர்மஜதாதாச்மியமாம். 

வறுத்சவிசை யுணவிந்குமாத்திரம் உபயோக மாவதன்றி முளையுண் 

டாவதற்குக் காரணமாகாமைபோல ஞானாக்கினியால் சூக்கப்பட்ட கன்ம 

மும் பிராரச்சபோகத்சோ டொழிவதன்றி வேறுஜன்மத் இற்குக் காரண 

மாவ தில்லையென்ப தீண்டுர்தற் பாற்ரம். 

அதிகாரி புருடருக்குப் பிராரத்ச வினை பல ஜன்மச்திர்கும் ஏனை 

யோர்க் கொரு ஜன்மத்இற்கு மேதுவாமென்பது “அழைந்ததுகர் வினைய 

அதா னுலோகயாத் திரைக எதஇிகரியா துறுகரர்ச்கே யோருடம்பு தன் 

னிற், செறித்துநுகர் வாமவற்றி ன.இிூரு ச சாகிச் எறந்தமா புருடர்க்குத் 

தசசங்கை யுடம்பி, னுறைக்தலத நஇீர்ச்திடா செனினுமறைப் பின்றி யுறு 

தலா லொருவனுக்கில் கிலாமைமுதழ் பேதம், பிறக்திடினு மவனுக்கோ 
ருடம்பேயாய் கின்ற பெற்றிடோ லாகுமென வுணர்ச்தி௫க தெரிந்தே” 
என்று வேதாந்தசூளராமணி கூறிவசாலதிக. 

“ சஞ்சிதம் இிருநோக் காற்போம் பிராரத்தர் சனுவோ டேகும், விஞ் 

சுமா சாமி யக்தான் விளங்குஞா னத்தி னாத்போம், செஞ்சயான் செய்த 

வெல்லாஞ் சவென்செய்க வென்று ணர்க்தான், மஞ்சனே வினைத்தி றங்கள் 
22 வந்துனைச் சக்தி யாவே ”” என்று வள்ளலார் கூறுவர். 

ர் * எதியாவெரி வருகானிடை யெரியாசன வெவைதா 

மதியாவறி வுடையோர்களு மறிவாசது விதுபோத் 

குதியால்வரு குணஞானமெய் யனலேகொள வி$மேத் 

பொதியால்லரு வினையானவை பொடியாமிதொர் பொருளே. ?? 
என்பது பகவற்தை. 

௪ச்சா னக்த மான சாந்தமாம் பிரமச் தீயி 

லிக்சட வுபாதிப் பஞ்சு யாவையு மெரித்தப் பின்பிவ் 
வுச்சமாய்ப் போசா னச்ச வுண்மையாய்ச் சாய்தாய் கின்ற 
அர்சமில் பிரம மாச, தலங்குவன் ஞானி யென்றும்.” என்பது 

[| விலேகசூடாமணி.
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97. பொறுமையாற் பிராரத் தத்தைப் புசிக்குகாட் செய்யுங் கர்ம 

மறுமையிற் றொடர்ந்தி டாமன் மாண்டுபோம் வழியே தென் 

சிநியவ. ரிகழ்க்து ஞானி செய்தபா வத்தைக் கொள்வா (ரால் 

ரறிவுளோ ரறிந்து பூசித் தறமேலாங் கைக்கொள் வாரே. 

(தத்துவதானத்தால் அத்தானத்தின் ஐவரணசத்தி கெடகின்றபோது 

அதன்க:் வுள்ள சத்சிதகர்மழங் கேடுகின்றது. அதல் சஜ்சிதகச் 

மத்தின் பலன் காவிகதச் சித்திப்பதிவலை), ஜானிக்கு ஆத்மாவின்௧ண் 

கர்த்திநத் துவாதிப்பிராத்தியின்றகலின் சிறிதும் ஆகாமியகர்மம் அவனை 

யடைவதில்லை. * பிராரத்த கர்மமோ அனுபவிக்கத் தொலையும். (96) 

  

ae டடம ன் இ 
ஞானியின் ஐகாலியகர்ம மகலும் வகை கூறல. 

ர ன ரர டடம த 5 
சீ-வினா:--வென் முத்தர்கள் ( இசாப்பகல்போல் மாறி மாதி 

வருஞ் FS MESBSAMN ஒட்பக்கரண்டலால்) பொறுமையாகவிருக்து 

பிசாரத்க கன்மத்தின் பயனை சுகவுக்கல்களை யனுபவிக்குங் கால 

த்திற் செய்யும் நல்வினை திவினைகள் மறுமையித் மொடராது ௩௪ 
. . ஓ - oie உட 

க்கும் மார்க்கம் எல்ஙனம்? 

த-விடை:--௮ன்பனே ! 3 அ௮ச்சீவன்ழத்தம் செய்த தீவினையை 

அறிவீனர் தோஷ திநஃடியால் நிந்தித்துக் கொள்ளுகின்றனர்; அறி 
  

ர் “சாஸ்இர (விசார) தீ இஞல் உலகம் உண்மையென்னும் ஞானம் 

ஈன்ற த; (ஆதம) அபசோட்சஞான த்திஞல் (உலக) வியலகாரயோக்இ 

யத்துலம் ந௫க்இன்ற து ; பிராரத்த காசத்தனால் உலகத்சோத்தம் தூச்கின் 

றது, மாயையிங்கனம் மூவிதமாககாசத்தையடைகன் ற௮. தனக்குள்ளே 

பிரஹ்2பாவத்தைக்சொன்ளாஅவிடின் ஜீவபாலம்கீங்குல இல்லை. உண் மை 

யான அத்வைதம் அறியப்படின் (விஷய) வாசனை நீங்கும், (வாசனை நீங் 

இன்) பிராரத்தம் போயபிறகு சேகம் வருவதில்லை. இல்வாறாக மாயை 

மற்றும் நிச் தப்போ சல் நிச்சயம்”. வராகோபநிஷத-௨-௮ த இயாயம். 

1 “ஞானியின் புத்திரர்கள் தாயத்தை யடைகஇின் றனர்; மித்இரர்கள் 

புண்ணியத்தையடைன்றனர்; சத் தருக்கள் பாவத்தையடைஇன் நர் ”” 

என்பது சுர தி. தாயம் - பிரானை மானசொத்து. 

ஈண்டி து இரகசயமாம். ஆத்மாவின்கண் ஞானிக்குக் கர்த்திருத்து 

வாதிப் பிராக் தியீன்மையின், அவன் கர்மகர்ச் இிருவன்றாம் ; கர்மகர்,த்திரு 

வாகாமையின் கருமமே செய்வதின்றாம். ஞாணியின்பால் வீனையே நிகழா 

மையின், அதனைப் பாடப்ப தெங்கனமாம்? ஞாணி அ௮நர்சக்கரண முதலிய 

வத்றால் கிகழுங் சருமங்கட்கும் அவற்றிற்குஞ் சாட்சிமாத் இரமாய் விளங்கு 

இன்றா னாகலின். அவன் கருமஞ்செய்பவனல்லண், ஞானியினுடைய கல் 

வினையைப்பூப்பவரும், தீவினையைக் தூஷிப்பவரும் பங்கிட்டக்கொள்ளு
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99. அரியமெய்ஞ் ஞானத் தீயா லவித்தையா முடனீராகும் 

பெரியதூ லமுங்கா லத்தாழ் பிணமாகி விழுமக் கேர 

முரிய்சூக் குமச ரீர முலையிரும் புண்ட நீர்போற் 
றுரியமாய் விபுவாய் நின்ற சொருபத்தி லிறந்து போமே. 

  

வுடையார் ஜானி சிவசோநபமே யென்றறிந்து பூசித்து அவர் செய்த 
நல் வினையையேஃலாங் கோள்ளு கின்றனர். (இங்ஙனங் கோள்ளுத 

லால் சீவன்ழத்தரது ஆகாமிய கர்மம் மறுமையிற்றேடாாது நசித்து 
விடுகின்றதேன்க). மறுமையேன்றது ஈண்டு விதேகழத்திதசையை, () 

சரீரத்திரய Canaan Or. 

சீ.வினா:--ஜீவன்முத்தனுக்கு ஸ்ரால சூட்சும காரணசரீ ரல் 

கள் நீங்குங் சிரமத்தைக் கூறியருஞுமாறு பிராத்தக்கின் றேன். 

த-விடை:--௮ன்பனே ! ஜீவன்ழத்தனது அவித்தை யென்னுங் 
காரண சரீரம் தத்துவதானத்தினந் கெடுகின்றது. * ஸ்தாலரரீாமோ 
அதற்கு நியமித்த காலத்தில் (பிராரத்த கர்மபோகழடிவில்) பிணவடிவ 

மாகின்றது. அவ்வாறு ஸ்தூல சரீரம் பிணவடிவ் மாகின்றபோது 
  

இன்றனரென்பது அர்த்தவாசமாம். அஞ்ஞானியி லேக்கத்திற்கு ஞானி 

கர்ம கர்த்தாபோன்று விளங்கு, கலின், அதுபற்றி ஞானி செய்யுங்கர்மம் 

அகர்த்தாவாகிய வவனையடுத்தற் கஇடம்பெருமையின், ௮சற்கொரு வழி 

விடவேண்டி ஞானியின் நல்வினையைப் பூஜிப்பவரும், தவினையை,ச் sraf 

ப்பவரும் அடைகன்றன ரென்று கூறப்படுகின்ற தென்க. ஈண்டு ஞானி 

யைப்பூசிப்பவர் அளவிடற்கரிய புண்ணியத்மையும் தாஷிப்பவர்௮ளவிடற் 

கரிய பாவத்சையும் அடைஇன்ருர்களென்பது தாற்பரியமாம், 

1 ஜீவன்முச்சனது ஸ்நாலசரீரம் பிணவடிவமான்ற தென்று 

கூறியதனால் சிலர் ஞானியச அசரிரம் பிணவடிவமாய்விழுசல்கூடாதென்று 

கூறுதல் பொருக்தாசவாரறாயிற்று. குமாரசேவர் சுச்சசாதகத்தில் ஸ்தால 

சரீரம் பிணவடிவமாய் விழுச்தால் பிறவியக்லாசென்று கூறியது வியர்த்,ச 

மாய் விடுமேயெனின், அப்பெரியார் ககுலிசபாசுபத மத்தை wae sg 

அல்வாறுகூறினாசேயன் றித் சமது சித்தாந்தமாகக்கூறவில்லை. அவர் சம 

இத்தாக்தத்தை “: மூச்தி யாதோ வெனவெண்ணி முயங்க வேண்டா மிஃ 

தனுதி, முத்தி யுஎதேற் பந்த முண்டா முத்தியொருகா லையுமில்லை,£.ததி 

தசானாஞ் சகம்வேறின் மோக மதிற்சாண் பதைப்போக்கன், முத்தி யாகு 

மிந்நிலையை முயன்று வருந் தி நிலைகொள்லாய் ?” என் றச்துவிதவுண்மை 

யிற் கூறுவதறிக. 

அவர் ஸ்தூலசரீரம் பிணவடிவமாய் விழுந்தால் பிறவியகலாசென்.து 

கூறியதற்குக் சாரண மியாசெனின், சேகாச்மப்பிராக்இி யுள்ளவர்கட்டருத்
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தேகச் இல் உவர்ப்புத்சோன்றாமை நியமமாயிருத்தலின், அ.துபத்றி அவர் 

கட் கதுலாயிலாகலே தத் அவஞான முண்டாகுமாறு ஸ்துதியர்ச்த வாத 

மாக அங்கனங் கூறினாசென்க. 

  

  

“பிராரத்சசன்மம் முடிவுபெறும் பரியந்தம் அரவின்றோல் (அரவுதா 

னுரித்சசோலி லபிமானமத் நிருப்பது) போன்று (வேறாசக்கண்டதன் 

சரீரத்திலபிமானமற்று) வியவகரிக்கின்றான். இத்தன்மைத்தாய சரீரத் 

தையுடைய முத்தன் 'இருப்பிடமின் தி (சன்னாலொருவருக்குக் துன்பமுண் 

டாகாவாற) சம் இரனைப்போன்று சஞ்சரிக்கின் றூன். (புண்ணியரகதி புண் 

ணியக்ஷேச்திர முதலிய) தீர்ச்சங்களிலாவது சண்டாளர்களது இல்லத்தி 

லாவது (இன்னவிடத்து உடலைவிடவேண்டுமென்னும் நியமங்கரு தாது) 

உடம்பைவிட்டுச் கைவல்ய (மோட்ச) த்தை யடைவறான். (ஜீவன் முத்தன் 

விட்ட) அவ்வுடம்பைச் இச்பலிகொடுச் தல்வேண்டும்; அல்லது புதைத்தல் 

வேண்டும்” என்று பைங்களோபகிடதங்கூறுவதம், 4: அச்தமின் ஞானி 

யருளை யடைச்சக்கால், _,௮தத வுடரறான் குகைசெய் இருச்இடிற், F684 

மன்னரும் சொல்புவியுள்ளோரும், 235) வின்ப வருள்பெறு வாரே ae 

என்று இருமக்.இரங் கூறுவதும் பிறவும் உய்த் துணர்வார்க்கு ஞானியின் 

சரீரம் பிணவடிவ மாகாசென்பது அசங்ககமாமென்ச. 

ஞானியின் சரீரம் பிணமாய் விழுங்காலத்து அவனுக்குத்தேசகால ஆச 

னாஇகளின் அபேட்சையில்லை. ஆனால், உபாசகனுக்கு அவற்றி னபேட்சை 

யுண்டு. ஜகச்சத்தியம், பிரஹ்ம,ச் இற்குமெனக்குமுள்ள பேசம் வாஸ்தவம், 

கான் ஜனனமாணாஇ சர்மமூடையவனென்னும் பிராக். தி ஞானிக்குமறக்அ 

வின்மையின் அவன் உச். ராயணமு£தலிய புண்ணிய காலங்களிலாவது தட்ட 

ணாயணமுதலிய பாபகாலங்களிலாவது கா) முதலிய பவித்தி. தேசங்களி 

லாவ. இலங்கைமுதலியஅபவித்திர தேசங்களிலாலஅஉத்தமமான ௫த்சா 

சனத்திருந்தாவது அதமமானசவாசனத்திருந்தாவதுபிரஹ்மமேகானென்று 

சாவதானமாய்ச் இக்தளைசெய்து கொண்டாவது ராமராம அல்ல வவ 

என்று கூறிக்கொண்டாவது வியாதியினால்.ரிச்ச வியாகூலமடைந்து ஆ அ, 

ஐயோ ஐயோ, அப்பா அப்பா, அம்மா அம்மா, சாமி சாமி என்று புலம்பிக் 

கொண்டாவது இறப்பினும் ௮வற்றாலவனுக்கு இலாப ஈஷ்டமொன்றுமில் 

லை. ஒருவன்காடோறுமத் தியயனஞ்செய்யும் வேதத்சைச்சொப்பனாவஸ்தை 

யிலும் சுழு,த்தியவஸ்தையிலும் மறக்தாலும் மறுநாள் அல்வேததிதை அவன் 

அ.த்தியயனஞ் செய்யாசவனாகான் (அத் தியயனஞ் செய்வன்), அதுபோல 

ஞானிக்கு மரணகாலத்இில் தத்வானுசந்தான வடிவப் பிரஹ்மாத்ம ஐச் 

யெ ஸ்மரணமில்லை யாயிலும் அவனது ஞானத்திந்குச் கேடின்றாம். “ஞா 

னியின் தேகம் காசியில் விழுக; அ௮ல்லதுசண்டாளன் வீட்டில்விழுக;ஆனால் 

ஞானமடையுங்காலச் அமி ப.்தப்பிசரந்இி நிவிர்த்தியாதலின் ௮32௪ ஞாணி 

சர்வமுகச்சாலும் முச்சனே'” என்பது வேசாச்சசம்பிரசாயவாக்இயமாம். 

14
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29. கடமேனு முபாதி போனாற் ககனமொன் ரானாற் போல 
வுடலேனு முபாதி போன வுத்தாஞ் சீவன் முத்த 
ரடி.முடி. நடுவு மின்றி யகம்புற மின்றி நின்ற 
படிதிகழ் விதேக முத்திப் பதமடைக் திருப்ப ரேன்றும். 

aan PRA ளிய வம வவுவ தவக் வட்சவுகமய வரம A Nn வரயா வரயாவாய்கவவ 

a ag nal th கொல்லனுலையிற் காய்ந்த இநம்புண்ட Bi Gunes 

துரியமாயும் வியாபகமாயுழள்ள ஆன்ம சோநபத்தி விலயமாகின்றது. 

[இவ்வாறு மன்று சரீரழம் ஒமித்லால் ஜீவன் முத்தனுக்கப் புனா 

விர்த்தி (மீண்டம் பிறத்தல்) உண்டாகின்ற தில்லை. எவனது சுக்கும 

சரீரம் மாணகாலத்தில் வெளியிற் செல்லுகின்றதோ அவனுக்கே பூன 
சாவிர்த்தி யுண்டேன்பது நியமம்], 

விதேகழத்தியி னியல்பு கூறல். 

சீ-வினா: எனது ப. ரமதர்தையே! ஜீ வன்முத்தர்க்கு ஸ்்தால 

சரீரம் நீங்கியபின்ன ருண்டாகும் நிலைமை 1 யாது? 

கு-விடை:--1 கடமேன்னு பாதி நீங்கியபின்னரீத் தாமதமின் 

றிக் கடாகாசம் மகாகாசத்தோ டொன்றனுந்போலச்*ரீரத்தியமென்னு 
மபாதி தீங்கியபின்னர்த் தாமதமின்றிச் சீவன் ழத்தர் ஆதிமத்தியாந்த 
ரகிதமா யுள் வேளியின்றி யேப்போதுநீ தானிநநீதபடியே விளங்தம் 

4 விதேகழத்திப் பதத்தை யடைந்திரப்பர், [கடோபாதி நீங்கிய 
  

ர்.-ஞானியின் ஸ்தூலசரீரம் பிணவடிலவமாய் விழுகின்ற காலச்து அவ 

னத சூட்சு.மசரீரம் அஞ்ஞானியின் சூட்சுமசரீரம்போன்று வேறுலகச்திற் 

காவது இவ்வுலகத்தின் வேறு சரீரத்திலாவது போகா காய்ச்சிய விரும் 

பிற் ஜெளித்த நீர் சொருபமில்லாது கெலவதபோல ஆன்ம சொருபத்தி 

லிலயமாய்ச் கெடுகின்நதென் றீண்டறியச்தக்கதாம். 

ருக்ருமசரீரம் மிர்விசாரவடி வப் பிரஹ்மச் தில் இலயமாதல் சம்பவியா 

மையின், பிருஇிவியின் காரியமான விரும்பில் நீர்சு தளி இலயமடை 

யாது அதனோடு கூடிய நெருப்பில் இலய மடைவதபோல, சூக்குமசரீ 

சம் சுத்சசேனத்தில் இலயமடையாது, ௮ ௪ னோ கற்பிதமாசக்கூடி 

யுள்ள அவித்தையில் இலயமாகின்றதென்று கொள்க: எண்டு ஆதேயச் 

தில் இலயமாகுஞ் சூக்குமசரீரச்சை ஆசாரச்தில் இலயமாவசாகச் கூதி 

யது உபசாரவழச்காம். 

1 படியில் வந்த பரம குரவனாற், உடைய றும்படி தன்னை யறிக்ச 

வ, னுடல்வி டம்பொழு சொன்றொரு மண்மயச், கடநு டைந்தவா காய 

நிகர்ப்பனால்'' என்பது பிரபுலிங்கலீலை. 

4 சத்துவஞானத்சால் அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாடுப் பிராரச்சபோ 

கத்இற்குப் பின்னர் ஸ்தால சூக்கு.௦ சரீராசாரமான அள்ஞானம் சேதன த்
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100. சொல்லிய மகனே யெங்குஞ் சூழ்வெளி யிருக்க மண்ணைக் 

கெல்லிய பின்பு தோன்றுங் கிணற்றினா காசம் போலே 
யோல்லையாம் பிரமநூ லா லுற்றது போலே தோன்று 
மேல்லையி னாமேப் போது மேகமேன் நிருந்து வாழ்வாய். 

RRR PR I அவகவவசவ கவச வைக வவ வனச் உ 

விடத்து& கடாகாசம் mkaerapone டேகமாவதுபோலச் சத்திர ப 

வுபாதி நீல்கியவிடத்துச் தீவன்ழத்தர் பிரஜ்மத்தோடேகமாய் ௮ஃதா 

வது பிரஹ்ம மாத்திரமாகவே விவங்க கின்றனர். அப்போதவர் 

விதேகழத்தரோனப் படுகின்றனர்]. [விதேகம்--தேகமீன்மை]. 

பிரஹ்மப்பிராப்தி யெத்தான்றுழள்ள தென். 

சீ-வினா:--சன்மயாநதந்த குருவே! இப்போதுகூறிய பிரஹ் 
மப் பிசாப்தி பொருகாலத் துண்டாவதா யிருத்தலி னஃதனித்திய 

மாகுமல்லவா? 

த-விடை:--எனதுபதேசத்தாதந் சித்தித்த அனுபவத்தை ஐயத்தீர 
அவ்வப்போது வினுவிவந்த ஜானபுத்திரா ! வாயுவாதி நான்த பூதங்க 

ளிலும் ௮வநீறின் காரியங்களிலும் வியாபகமாயுள்ள ஆகாயம் எப்போ 

தும் தானிநந்தபடியேயிநக்க, பூமீயை யகழ்ந்தபின்ன ரப்போதுஸ்டா 

னதுபோல அறிவிலிக்தத் தோன்றும் கிஷ்ந்றகாசம் போலச் சுபாவ 

சித்தமாயுள்ள பிரஹ்மம் தநபதேசத்தாலும் சாஸ்திர விசாரத்தாலும் 
அப்போது நூதனமாகஅடையப் பட்டதுபோலத் தோன்றுகின்றது; 

அவ்வாறு தோன்றினும் ௮ஃதுண்மை யன்மையின், ழடிவற்ற கூடஸ்தப் 

பிரஹ்ம சொநபமாகிய யாம் (உண்மையில் கூடஸ்தஞுகிய நீயும் உண் 

மையில் பிரஷ்மமாகியதானும்) எப்போதும் ஏகவடிவமேயேன்று பிற 

மாது வாழக் கடவாய். 

திநக்த யதார்த்தப் போநனென்றும் திநசியம் கறீபிதப் 

போரனேன்றும் வற்புறுத்திக்கூறல். 

சீ-வினா:--தத்தவசத்தினபே! இதுகாறும் கூறிய ரத்தத் 
    

தில் (செஸிச்தவிடத்துக் கயித்றி லஏரவுபோல்) இலயமா தல் வி3தகமோக்ஷ 

மெனப்படும். ௮&காவத சீவன்முச்சர் தேகாஇப் பிசபஞ்சம் மிச்தையாக 

வேனும் தோற்றுதலின் தி (சரீரத்திரயமும் நீல்கி)ப் பிரஹ்மசொரூபமாகவே 
நிலைச் தலாம். 

“*இங்குமிக வரிதான விசேச முச்.ச னிலக்சணமே நிசாகினச் யெம் 

பச் கேளாய், தங்குகினை வனைச்சையுமே தவிர்த்து சுத்த தற்பரனே தானா 

இச் சாக்த னாச், துங்கஈுக கனமா?ூச் துச்சரூபச் தொடர்பின்றி மகா 
மெளன கநிலைபெழ் ஸனோனாய், மங்கலிலா வணர்வுருவாம் பிரமரூப மா,ச்திர 
மா யிருப்பவனே விதேக முச்சன்.'' என்பது ரிபு£சை.
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101 கானனீர் கிளிஞ்சில் வெள்ளி கந்தர்ப்ப நகர்க னாவூர் 
வானமை கயிற்றிற் பாம்பு மலடி சேய் முயலின் கோட 
பீனமாக் தறிபு மானிற்?பிரபஞ்ச மெல்லாம்$போய்யே 

ஞானமேய் மகனே யுன்னை கம்மாணை மறந்தி டாதே. 
  

தைச் gilt ad இருவாய் மலர்க்தருளும்படி. Goris Ba@ex 
றேன். 

த-விடை:--புத்திர சிகாமணியே! * பிரபத்சம் அத்னுபாதானகாரண 

* பிரபஞ்சமும் அதன் உபாசானகாரணமான அவிச்தையும் மித்தை; 

பிரஞ்ஞானகனப்பிரஹ்மமே ௪,ச் இயம்) ௮௩்சப் பிரஞ்ஞானசனப் பிரஹ் 

மமே நீயென்று கூறுவசால் சர்வம் மிக்சை, சர்வம் பிரஹ்மம், சர்வம் 

நான் என்னும்வேதாச்தச் இன் இரகசிய இத்தாந்தம் பெறப்பட்டவாறறிக. 

சர்வமும் மிச்சையாய் விளங்கனாலன்றிச் சர்வமும் பிரஹ்மமாய் 
விஎங்குதலும் சர்வமும் பிரஹ்மமாய் விஎங்கினாலன் நிச் சர்வமும் .-கானாக 
விளங்குதலு மில்லையாம். 

ஈண்டுசக்கூறிய திருஷ்டாக்சம் ஒன்பசனுள் மலடிமகனும் மூயற்கோ 

டும் சொன்மாத்திமாயுள்ள அசச்பசார்ச்சமாம்; ஏனையவை சொல்லுக் 

சோற்றமுமாயுள்ள மித்தியா பதார்ச்சமாம். கந்தர்ப்ப ௩கரமாவது மேக 

படலத்திற்றோற்றும் ஈசரவடிலம், அல்ல௮, ஆகாயத்தி விக் இரஜாலக் 

காரனாலாக்கப்பட்டககரம்; அல்லது மரணகாலத்திற் ரோற்றும் ஈகரமாம். 

வேதாந்த சாஸ்.இிரங்கள் ஜகத்மித்தை யென்பதற்குப் பல திருஷ் 
டாந்தங்கள்கூறுதல் ஜிஞ்ஞாசுவின் மனத்தில் ஜகத்மித்தையென்ப து நன் 
ருய்ப்பதிதந்பொருட்டாம். வேறு வேறு உவமானங்கள் உரைப்பஅ பத் 
ps தத்துவ வாதம் கூறுவது வருமா.த:-- 

௭ உகலமொன்றேயுளது, ௮ஃதழிவ இல்லை யென்னும் மாணாக்கனை 

கோக், உலகம் காரியமேயன்றிச் காரணமல்லவென் றும், காரணமாவது 

எங்கும் பரிபூரணமான பரவஸ்துவேயென்றும், தாயினிடத்தப் பிள்ளை 

எப்படிப் பிறந்ததோ அப்படியே பரவஸ்துவின்கண் உலகு உதித்தது 

என்றும் ஆசிரியர் கற, மேலே மாளுக்கனுச்கும் ஆ௫ரியர்க்கும் கடக்கும் 
சம்பாஷணையாவது:-- 

மாணாக்கன்: தாயினிடத்துப் பிள்ளை பிறந்ததுபோல் பசலஸ்துவின் 
சண் உலகு இக்குமாயின் சாய் வேறுபொருள், பிள்ளை வேறுபொருள்) 

அன்றி, இசண்டுங் சண்டப்பொருள்கள். இவ்வுவமானப்பிரகாரம் உவமே 

யத்தைப் பார்ப்போமானால் பரவஸ்துவும் உலகழு£ங் கண்ட ப்பொருளாஇன் 
தன, இது பரவஸ்த பரிபூரணமென் அசைத்சசற்கு விரோதமாகன்றததே. 

ஆசிரியர்: உலகமே பொருளென்றம், அதற்குக்காரணம் பிறிதொரு 
பொருளில்லையென்றும் கூறும் சித்தார் தத்தை மற.ச்கவேண்டி, இதற்கு
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மேல் பொருளொன் றுண்டெனச் தாய் பிள்ளை யுவமானங் கூறினதே 

யன்றி, அதுவே ஏித்தாக் மன்று. பின்னை, பால் தயிராலதுபோல் பரிணாம 

மாம், தாயும் பிள்ளையும் வேறரானமையின் உண்டாகும் பரிபூரணதோஷம் 
பாலே சயிசாவசான பரிணாமச். இல் இல்லை. இவ்வவமான த்திற்கு உவ 
மேயம் பரவஸ் அவே உலகமாம். 

மாணாக்கன்: ஆ௫ிரியசே ! நீருளைச்ச சோஷமில்லாவிடினும் வேறு 

பெருக்கோஷமுண்டாகின்றது. ௮ஃதியாசெணனின், பாலே சயிராவஇல் 

பால்கெட்டுத் தயிரான்ற தென்பதாம். இல்வுவ:மானப்படி பரம் கெட் 

டமிலகாகின்றது. அதனோ டொழியவில்லை. பால்கெட்டுக் சயிரானால் 

தயிர் தயிராகவே யிரா௮; அ.துவுங்கெட்டு வேறும், ௮.தவுங்கெட்டுப் பிறி 

தொன்றுமாக, முடிவில் இன்ன நிலைமைத்தென்றுரைச்க இயலாமற் 

போம், அ௮ங்வனமே பரங்கெட்டு உலகா௫, ௮ அவுங்கெட்டு வேறா௫, அது 

வுங்கெட்டு மத்றொன்றாகி ஈற்றில் இன்னிைலைமைத்சென்று கூற முடியா 
மற்போம். 

ஆசிரியர்: ௮ஃ தஅுண்மைசான். காம் பரிபூரணசோஷம் வாராமத்பொ 

ரட்டும், இரண்டுபொருள்களல்லவென்பதற்கும் பால் தயிரென்னும் உவ 

மானங் கூறினதே யன்றி ௮துவே சத்தாந்த மன்று, பின்னை மண்சடம் 

போல் காரண காரியமாம். மண் கெடாமல் கடமாவதுபோல் பரலஸ்து 

கெடாமல் உலகாகன் றத. 

மாணாக்கன். இதிலும் சோஷமில்லாது போசவில்லை. மண் விகாரப் 

 பட்டன்றோ கடமாகின்றது £? அவ்வனமே பரம் விகாரப் பட்டன்றோ 

உலகாகவேண்டும்? கிர்விசாரமான பரத்திற்கு விகார் துவங் கற்பிப்பது 

நியாயமன் றே. 

ஆூரியர் ; உண்மைதான், பால் கெட்டுத் தயிராவதுபோல் மண் கெட் 

டுக் சகடமாவதில்லை யென்பதற்கும், தயிர் மீண்டும் பாலாகாமத்போவது 

போலன்றிக் கடம் மீண்டும் மண்ணாகுமென்பதற்கும் இல்வுவமானமே 

யன்றி மத்றப்படியல்ல, இணி விகாரப்படாதவுவமான முரைச்இன்றோம். 

அஃதாவ சூரியனும் பிர இபிம்ப சூரியனும்போலவாம். சூரியன் விகாரப் 

படாமல் எப்படிப் பிர இபிம்பிச்கின்றானோ அப்படியே பரமும்விகாரப்படா 
மல் பிரதிபிம்பிச்சின் ஐஐ. 

மாணாக்கன் : இதிலும் சங்கையில்லாமற் போகவில்லை, பிம்பப்பொ 

ருள் பிரஇபிம்பிக்கிற,சற்கு ஆசாசமொன்று வேண்டும். சூரியன் பிர இபிம் 

பிப்பதற்கு ஜலம் எப்படி. ஆசாரமோ, அப்படியே பரம்பொருள் பிரஇபிம் 

பிட்பதற்கு ஆசாரமொன்று வேண்டும், எது மற்ரொரு ஆதாரத்தில் பிரதி 

பிம்பிக்கின்றசோ,௮ஃ அ அபறிபூசணப்பொருளாயிருக்கஷேண்டுமேயன் றி 

ஓர்போதும் பரிபூரணப்பொருளாகாஅ, ஜலக்தில் பிர இபிம்பிக்கும் குரிய 

னும், கண்ணாடியிற் பிரஇிபிம்பிக்கும் ஈமது முகமும் பரிபூரணப்பொரு 

ளாமா? சூரியனும் நமது மூகமும் ஒரு இடத்திலும், ஜலமும் கண்ணாடியும்
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பிறிதொரு இடத்திலும் இருக்கன் மையின், பிம்பப்பிர இபிம்ப வுவமா 

னம் அபரிபூரணப் பொருஞக்கே பொருந்து மென்றவாரறுயிற்று, இவ்வுவ 

மானப் பிரகாரம் பரம் ௮பரிபூரணப்பொருளாகின் ஐ.அ. 

ஆரியர்: பிம்பப்பிர திபிம்ப திருஷ்டாந்தம்-ப.ரவஸ்அு விகாரப்படுவ 

தில்லை யென்பதற்கு மாத்திரமே. இணிப் பரிபூண தோஷ:ரில்லாமை 

க்கு வேறு தஇருஷ்டாக் ௪ முரைக்கின்றோம் 2 ௮2 கயிற்றிற்பாம்பும் 

இளிஞ்சிவில் வெள்ளியும் எப்படி த்தோற்றுகின் றனவோ, அப்படியே பரச் 

இனிடச்துச் சர்சடவடிவான வுலகு தோற்றுகின் ௨2. 

மாணாக்கன்: இதிலும் வினா நிசழ்கின்றது கயிற்றைத்தவிரப் பாம் 

பில்லையென ச் செளியின் பின்னர்ப் பாம்பு தசோற்றுவ இல்லை. உலகு கார 

ணத்தையன்றி யில்லையென் றுணரிஞம் மீண்டுக்தோற்துன்ற த, மண் 

ணையன்திச் கடமென்னும் பொரு எின்றென ஆய்க்ததியினும் பெயர்த் 

ஆம் தோற்றுவதைப் பார்க்தன்ரோ மன்னா? 

ஆரியர்: உலசம்பொருளல்லவென்பதற்கு மாத்தில் கயித்றிற்பாம்பும் 

கிளிஞ்சிலின்சண் வெள்ளியும் இருஷ்டாக்தமே யன்றி முற்று மல்ல. இனி 

அச்சோஷமழும் வாராமற் பரிகரிச்சின்றோம், ௮ஃதியாசெனின், கான 

னீமாம்,கனலையன் றி நீர் மூச்சாலச்து மின்றெனச் தணியினும் மீண்டும் 

தோற்றிசக்கொண்டே யிருக்இன்றஅ. அதுபோல் உலகம் அசத்தெனச் 

அணியினும் தோந்றிக்கொண்டேதா ஸிருக்கும், 

மாணாச்சன்; கானலினிடத்து நீரிஃலையயென்று செளிக்ச பின்னர்ச் 
தோத்றினும் ௮ஃததபவச்இஃகு வருவதில்லை; ௮& தாவது நீரை அருந்த 
வுதவுவஇல்லை. உலகோ அவ்வாதன்று ; சத்த ஸ்பரிச ரூப ரச கந்தங்கள் 
அ.அுபவிக்சப்படுகின் ரன. ஆகலின் இச்திருஷ்டாக்தம் பொருத்தமுளுது. 

ஆரியர்: உலகம், அசத்தென்றுணரினும் பெயர்ச்தும் தோற்றும் 
என்னுமளஎவும் கானனீர் இருஷ்டாக்சமாம். மற்றப்படி, (ஐம்புலனுக்கும்) 
அதுபவ மாகின்றமைபற்றி வேறு இருஷ்டாந்தம் கூறுவோம்; ௮ஃதா 
வது சர்சிபாத தோஷத்திற்காணு முலகும், சொப்பனவுலகும், பிறவும் 
போலுமாம். சக்கிபாசசோஷ மூ தலியவற்றாற் காணும் உலகு தோற்ற 
மேனும் அனுபவச்சோடுங்கூடிய தோற்றமாம்'?. 

உலகவடிவ காரியத்தோடு கூடியமாயை சரெளதம் (௬௬ இசம்பக்இ 
ஞானம்), யெளத்திகம்(யுக்தி சம்பக்திஞானம்), லெளூகம் (லோகசம்பக்தி 
ஞானம்) என்னும் பேதத்தால் முறையே அச்சை, அகிர்வசநீயை, வாஸ் 
சவி யென மூவகைத்தாம். 

(1) “ இச்சப்பிசஹ்மத் இல் காகாவென்பது சிறிது மில்லை '" என்றத் 
றொடக்கத்துச் சருதிவாக்கயங்களால் உலகவ காரியச்தோடு கூடிய 
மாயை மலடிமகன், வான்மலர், மூயந்கோடு முதலியன போல முக்கா 
லத்.த மின்மெனப் பெரப்படுசலால், அது அச்சையாம் (அச்சாம்).
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மான 'அத்தானமாகிய வனைத்தும் 1 கானல் நீர், கிளிக்சில் வேள்ளி, 

கந்தர்ப்ப நகரம், செொப்பனவுலகம், ஆகாய நீலம், கயிற்றரவு, 

மலடிமகன், ழயற்கோடத ஸ்தாணுபுநஷன் என்பவற்றைப் போ 

ன்று மித்தையாம். 1 பிரத்தானகனப் பிரஹ்மமே சத்தியமாம். 

(நீ பிரத்தானகனப் பிரஹ்மவடிவமா யிநத்தலின் உன்னிடத்துச் சகத் 
தும் அதனுபாதான காரணமான அவித்தையும் மித்தையாயிரக்கின் 

றன. அவிவாநிநக்தம்) உன்னை நமதாணைப்படி மறவாதிநக்கக் கடவாய். 
  

(2) கானனீர், இளிஞ்சில் வெள்ளி, கக்தர்ப்பககர், சொப்பன வுலகு, 

வானமை, கயித்தரவ, கட்டையிற்கள்ளன் முதலிய உவமானமும், உலக 

வடிவ சாரியத்சோடு கூடியமாயை மிச்சை; இருசியமாயிருச்தலின் ) 

யாது இருசியம் ௮௮ மித்தை, கயித்றாவு போல, யாதுமித்தையன்று அது 

இருசியமன்று ஆன் மாப்போல என்னும் அநுமானமும் பிறவுமாகிய பிச 

மாணசூத யு.ச்.இயினால் ௮ம்மாயை அமிர்வசநீயையாம் (௪,த் அசத்விலட்ச 

ணமாயிரு,த்சலால் பாசயோச்கிய சொருபழுூடையசாம். பாதம் - பொய் 

யென்று நிச்சயித்சல்), 

(8) ஆச்மாகாத்மவிசாரமின் றிய பாமர விஷயிகள ௮ சித்தத் இல் ௮ம் 

மாயை (ஆன்மாப்போல) நிச திய வஸ்துவாகச் தோன்று தலின் வாஸ்சவி 

யாம் (யசார்ச்தமாம்), ஈண்டு இம்மூன்று பேசமு மறியத்தக்கனலாம். 

+ (Wine SAS வெள்ளி குற்றியிற் சள்வன் மிக்க 

லெயிர்படு கானற் ஜறெண்ணீர் விண்ணிற்கந் தருல வூர்போ 

லியற்படு நித்த சச்சி தாகக்த சவச்தின் கண்ணே 

செயப்படு பொருளாய்த் சோன் ற.ஞ் செப்பிய வுலக மன்றே.” 

என்பது சிச்தார்சகொமளி, 

1 மண்ணொன்ே காமரூபத்தால் சடாதி பேதமானாத்போலும், 

பொன்னொன்றே வாசாரம்பண (வாச்சன் காரிய) த்தாற் கடக மகுடாதி 

யாபரண மானாற்போலும், நீரொன்றே வாயுலசச்சால் நசை குமிழி அலை 

முதலிய சமு,சாய மாளுற்போலும், தீபமொன்றே கடத்தின் துவாரபே 

துத்தாத் பல ரூபமானாற்போலும், காற்றொன்றே வேணுரச்்இரத்தால் மக் 

கர மத்திம சாசமானாற்போலும், சுரமொன்றதே பாவொன் குறிப்பால் 

நாகா ராகமானாத்போலும், ஆகாயமொன்றே இருகாதி யுபாதியால் அநேக 

மானாற்போலும், வாழையிலையைச் அண்டி ச தலாற் கரிதுரசாதி நாநா பேத 

மாளுற்போலும், சொனியொன்றே வாத்தியா திபேதத்தால் ௮கேக மானா 

ந்போலும், சூரியனொன்றே ஜலகும்பாதி வசத்தால் நாராவிச மானாத்போ 

லும், மூகமொன்றே கண்ணாடி பேசத்தாற் பலவானாந்போலும்,இலக்கமொ 

ன்றே பிந்துபேதத்தாற்பத்து நூறு ஆயிரமு,சவியன வானாற்போலும், இத் 

தொன்றே உபாஇபேத கற்பனையால் மு.ர்கூறிய ஜீவேசாராதி பேசவிகார 

க்பனையாய் விஎங்குகன் தமையின்,அஃ்சே உண்மைப்பொருளாமென்க.
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உலகம்:மித்தை யெனற்கும், பிரஞ்ஞானகனப் பிஹ்மமே' ச,த்தியமெ 

னற்கும் கானனீர் மு,சலியவற்றை யுவமான மாசச்கூறுவது பற்றித் இருப் 

போரூர் ஸ்ரீ சிதம்பாசுவாமீகள், ஸ்ரீ தமாசதேவர் கெஞ்சுவிடுதா தின் 

க்ண்கூறியது இன்றியமையா தீண்டறியத்தக்கதாம். ௮அலருமாறு;-- 

“சுகசொருப 
மொன்றென்றே சொன்னா லுலகமே தென்றிடவே 

நின்ற பழுதையிடை நீளரவ:- மன்ற 

வுதிக்குமா றப்பொருளி லுண்டாமென் ரோத 

விதித்ச பழுதை விளங்கன் - மதித்தபாம் 

பேகு மதுபோ லெழிஜத்சிவங்கண் டும்முலக 

மோகாதி தோன்ற லெனையென்ன - மோகமதக் 

கானலினீ ரில்லையெனக் கண்டுநீர் தோன்று தல்போ 

லீனமில்பொய் யாத்தோத்று மென் .நிசைப்ப - வான 

பழுதையினிற் பாம்பும் பகர்கான னீரு 
மெழுமோர் தகையா யிவைசாங் - குழுமீயே 

கானாவா யோர்பொருளி னண்ணுவசே தென்றிசைப்ப 

வானாச பொன்மண்ணி லாப ரண - கானா 

கடமாதி தோன்றுமொரு காரணம்பேரற் ரோற்றுந் 

.இடமாநீ காணென்று செப்பத் - திடவா 

னொருவன் ரொழிலா லுளவா மிவைதா 

மருவுமிவை யாவசால் வக்த - துரையெனவே 

விண்ணினிடைப் பீலி வெயிற்குஞ்சக் தோன்றுவபோ 

னண்ணு மெனவே கயக்அரைப்ப - வெண்ணுமவை 

பற்பலவா னாலும் பகருருவொன் ராமிவைதாக் 

அப்புடைகா னாவுருவாய்த் தோற்றுவதென் - செப்புகெனக் 

காந்தரு மாககர்போம் சாணெனவே யக்ககர்தான் 

போந்தவிவ காரமின்றாய்ப் பொய்யாகு - மேய்ந்த 

விவற்றுள் விவகார மேய்வதெவ னென்னக் 

சவற்றுள் கனவுவிவ கார - நவிற்றுதல்போ 

லாமென் றுரைப்ப வதுகினைவின் வாதனையாக் 

தோமுறுபொய் வாதனைதான் மூய்சாரய- சேமப் 

பொருட்கே தெனவக்தப் பூரணத்திற் ரோன்றுந் 
அருக்கா கினைவாகுக் தானென் - றுளைப்ப 

வதற்கு சினை வெழுமோ யாதென்று சேட்பக் 

கதித்த கனலீலை கண்டா - யிசைப்பொய்யென் 

துன்னாது கேட்டி யுளஞ்சசத் ஐசைந்சக்கான் 
மூன்னாம் பரமுயிர்கண் Gur sO sya ் மன்னா 

வுலகமிவை தோன்று முளமிறந்தா லிந்தக்
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கலகமெலாம் பொய்யாய்ச் கனதை - யிலகயதோர் 

மெய்யொன்றே யாகு மிளிர மூளத்துருவ 

சையா வருவசமொடு சாமமாம் - பொய்யுளச்தா 

னுன்னினைவு திென்்2ற பூகத்தா னோக்குமிடக் 

SSH a சாமவுரு வாகுங்கா - ஊத்நினைவு 

கோடி சணச்திற் குதித்தெழலா லிவ்வுலகு 

சாடற் கருவருவ காமமாய்ப் - பீடுபெறத் 

சோற்று நினவைச் அணிக்காற்சற் சற்சுசமே 

மாற்றற் கரிதாய் வயங்கலுறுஞ் - சாற்றுமிதா 

லுள்ளமேயிலங்வலகா மிவ்வுலசே யுள்ளமா 

மூள்ளமலா தேயுலக டமுமான்றில்லை - யுள்ளே 

மதுரச் தருஞ்சாத்தன் வன்கோயின் மன்னே 

௪.துரங்க மாபலமாத் தங்குங் - குஇிரைகரி 

தேரா ளெனும்பெயருஞ் செப்பி.பபேர் கொள்ளுருவு 

சேராது பொய்யென்று நீச்சியே - தேருமிடசத் 

அற்றிடுமுர் சாலதீது முள்.எமண்ணே மற்றெல்லாம் 

வெற்றெறும் பொய்பாப் விரிமியைபோற் - சொற்ற 

பெயருரூவ மானவெலாம் பேணா நீக்கற் 

செயிரறுசத் தொன்றே இகழும்.” 

முதலாவது 

தத்துவ விளக்கப்படலம் 

முற்றிற்று, 

15





ஓம் 

தித்சத் 

பரப்பிர ஹ்மே ணம. 

க வல்விய 

நவ நீ தவசனம், 

வினா விடை, 
அதது 2S Cr 

இரண்டாவது 

8 சந்தேகந் தெளிதற் படலம். 

  

1, நரர்குழி பறித்து மெள்ள நாட்டிய நேடிய கம்பம் 
உரமுறக் குத்திக் குத்தி யுறைப்பிக்கு முபாயம் போலப் 
பாமசிற் சொருபக் தன்னிற் பற்றிய மனோவி ருத்தி 
திரநிலை பேறச்சந் தேகக் தேளிதலை மொழிகின் றேனே. 

  

ழங்கூறிய தத்துவத்திற்றேன்றும் ஆசங்கையை நிவிர்த்தித்தற் 
போநட்டூ இது கூறுகின்றேனேனல். 

* ஸதூஷைநநநியாயம்போல (உலகத்திலே மக்க ளொரபயன் கநதிக 

குழிதோண்டி அதில் மேல்லவெடுத்து நிறுத்திய பெரிய ஸ்தம்பமானது 

அசைவின்றி ஸ்திரமாக நிந்றற்போரட்டூக் கல்மண்ணிட்டுக் கெட்டித்துக் 

கெட்டித்து அதனைப் பலப்படுத்தும் வகைபோல)ச் சர்வோத் சிநஷ்ட 

மான சிதாதந்த வடிவப் பிரஹ்மத்தில் நான் பீரஹ்மமேன் றபேதமாகப் 

பொநந்திய மேவிநத்தியானது அதனிடத்துச் சலனமின்றி fans 

பொருட்டுச் சந்தேகங் தெளிதலை யானிப்போது கூறுகின்றேன். 1, 

  

$ ₹: தடையெலை யெணிலஞ் ஞான சச்தேக விபரீ தங்கள் '? என்னும் 

ஞானப் பிரதிபந்த மூன்றனுள், £டன் சக்தேகத்தினின்றும் நீங்குதல் அஞ் 

ஞானத்தினின்றும் நீங்குவதற்கும் விபரீ தச்இனின்றும் நீங்குவதற்கும் சார
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ணமாயிருத்தலின், Fr Vcore FiO sss Gohcran FéGsa gAfurg bs 

இயச் கடமையாம்; அதனால், சச்தேகச் கெளிதற் படலங் கூறுவது அத்தியா 

வூயகமாயிற்றென்க. ** அஞ்ஞான விபரீதங்கள் மோட்சமாத்திரத்தைக் 

கெடுக்கும்; சந்தேகம் போக மோட்ச மிரண்டையுங் கெடுக்கும். ” என்று 

ஜீவன் முத்திப் பிரகரணம் கூறுகின்றது. 

₹ குரவன்லாக் இயம் பாமற் குழம்புவ சாஞ்சக் தேசம்!” என்று 

தத்துவ விளக்கப் படலம் கூறுவதால், ச? 2தகத்தின் சொருபம் விளங்கு 

வதாம், 

இதனது விரிவை விருத்திப்பிரபாகரம் 7-வது பிரசாசம் 2885-4 

பக்கங்களிற் காண்க. 

₹ சொல்லரு ஞானப் பொருடெரி யாசெது சொன்னாலும், அல்லவி 

தாமென் றையுறு வாரம் சன்பில்லா, ரில்லல சாவா ரிசபா மில்லா ரிவர் 

சண்டாய், தொல்லறி வாலே யையுற வற்றோர் துூறவற்றோர் ” என்று பகவற் 

இதை கூறுவதும், ஐயத்தி னீங்கத் தெளிக்தார்க்கு வையத்தின், வான 

ஈணிய அடைத்து!” ஏன்று இருக்குறள் கூறுவதும், கு. சசனாம் விவேகத் 

gra” என்னுஞ் செய்யுளில் * ஐயந்தவிர்த்து நிலைத்த வாசகலு முத்தி 

யருள்பவன் விகித குருவாம்?' என்று வேதாந்த சூடாமணி கூறுவ 

தும் இங்குணர்தற் பாலனவாம். 

 ஸ்தூணு - கம்பம், கஈஈம் - புதைத்தல், கியாயம் - ்டாந்தம், தூணா புதைத்தல, ருஷ்டாநத் 

: ஸ் தூணா என்பது குதிரை முதலியவற்றைக் கட்டுவதற் குரிய கம்பம் ) 

அதன் சககமென்றாலதனை த் திட அதுடத்தைப் பரீகஷித்த (அசைத்த)லோடு 

பூமியில் காட்டுதல்; அதாவது அசைக்தால் அதிடமாம்; அதை மறுபடியும் 

் கட்டபாரசை முதலியவற்றைக் கொண் டிடித்தலால் இடமாம்; இக்த கியாய 

(இருஷ்டார்.த)த் தால் ௮ஃ தாவ இசக்கம்பம் காட்டுதலைப்போல மனமென்் 

னும் சலன மூள்ள குதிரையைக் கட்டுதற்கு (கிறு.த்துதந்குரிய) இடமாகிய 

அத்வீதிய சத்தாகிய கம்பத்தைத் இடம் (நிச்சயிக்கப்பட்ட) அதிடம் (சர் 

தேக மூடையது) என்று பரீக்ஷித்தலோடு முமுக்ஷ£-ஈவின் மதிபாகய பூமி 

யில் சாட்டுதலாம் (சங்கை சமாதானங்களால் நிச்சயித்தலாம்). ௮து பூர்வபக்ஷ 

மாய அசைப்பால் அசையுமாயின் (சக்தேசச்தோடு கூடியதாயின்), மது 

படியும் பூர்வபட்ச நிராகாண (சமாகான) மென்னும் கட்டபாரை முதலிய 

வற்றைக் கொண்டு இடித்தலால் தஇடமாசன்றது”' என்று பஞ்சதச - பஞ்ச 

மகா பூத விவேககச்தின் குறிப்புரையி லெழுதப்பட்டிருக்கின்ற.அ.
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2. நற்கருத் துடையோ னாகி ஞானவா னாகி நின்றோன் 
மர்க்கட நியாயம் போல மகாபூத விகாரந் தோட்டூ 
நிர்க்குண விதேக முத்தி நிலைபரி யந்தஞ் சோன்ன 
சற்குரு வினைவி டாமற் சந்தத மநுச ரித்தான். 

8. சந்ததம் புருடன் றன்னைச் சாயைபோல் விடாம லன்பாம் 

மைந்தனை நோக்கிச் சாட்சி மாத்திர மாய்நின் ரஎயோ 

சிந்தையி லைய மெல்லாம் தீர்ந்தவோ தெளிவி னுள்ளே 

௮ந்தரங் கலந்த துண்டோ வநபவ முரைசெய் வாயே. 
  

சர்வல்மித்தை, சர்வம் பாரஹ்மம், சர்வம் நானென்பதை மறவாதிநத் 

தல்வேண்டூமேன்னு ழபதேசத்தைக் கேட்ட சீடன் தனதுதநவை யனு£ 

ரித் திநந்த வகையினைக் கூறல் 

(அஹி்சை, பரோபகாாம், சேளசம், தபசு, சத்தியம், 1158, தாந்த, 

திதிட்சை, தயை, தாட்சண்யம், மிருதுநத்துவம், விரக்தி, புண்ணியம்; 

விவேகம், சுத்தம், சிரவணுதிசாதனம், தீனந்துவ மின்மை ழதவியவற் 

நிற் கேதுவாய) சத்துவதணமிக 2 அந்தக்காணத்தை யுடையவனய் அதனுல் 

நான் பிரஷ்மமென்னும் ஜிவப்பிரஹ்ம ஐக்கியரான ழடையவஜய் நின்ற 

சீடன் ர (மார்ச்சால நியாயம்போ லாகாமல்) மர்க்கட நியாயம்போலப் 

பக*கிநத பத்சமகா பூதங்களின் காரியமான ஸ்தாலதேக ழதந்கொண்டு 

யாதோந தணழமின்றிப் பிரஜ்மசொநப மாத்திரமய் நிற்கும் விதேக மத்தி 
பதவி பரியந்த ழபதேசித்தநளிய சற்தநவினை விட்டகலாது எப்போழதும் 

வழிபாடுசேய் தோழதவானுஷன். 2s 

ஆசிரியர் சீடனை wigiiars வித. 

௮ல்வாறெழிகிப் புரடனை எப்போது விட்டுநீங்காத * நிழலைப் 
  

4 மார்ச்சால நியாயமாவது:- தாய்ப் பூனை சன் குட்டிகளிருக்குமிட த் 

தைச் தானே தேடிச்சென்று (வாயிற்) கெளவி எடுச்துச்கொண்டுபோய்க் 

காப்பாற்றலாம். மார்ச்சாலம் - பூனை. 

மர்ச்சட நியாயமாவது:--குரல்கும் குட்டி தன்றாய்க் குரங்கு எங்கேதா 

வினும் சானதனை விடாது பற்றி யிருத்தலாம். மர்ச்சடம் - குரங்கு. ₹* மர் 

இச்குருளை (குரங்குச்குட்டியை) யொத்தேனில்லை ” என்று பட்டினத்சடி 

கள் கூறியிருப்ப இங்குணர்தற்பாலதாம். 

* ₹6 அழவி னீங்கா னணுகா னஞ்சி, நிழலி வீங்கா னிறைர்ச கெஞ் 

சமோ, டெத்திறச் தாசா னுவக்கு மத்கிறம், அறத்டற் றிமியாப் படர்ச்சி 

வழிபாடே.” என்பது ஈன்னூற் சூத்திரம்,
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4. எனவுரைத் தருளு மாசா னிருபதம் வணங்கி யெந்தாய் 

சனனவன் காட்டின் மோகத் தமத்தெழு பேதப் பேய்கள் 

உனதரு ளூதய வெற்பி லுபதேச வருக்கன் றோன்றி 

மனவிழி தேரிய ஞான வான்கதிர் பரந்தா லுண்டோ,. 
  

போன்று ஒநகண நோழம் நீங்காது தம்மிடத்தன்பாயுள்ள சீடனைச் சந் 

தருவானவர் அன்போடு நோக்கி, மைந்தனே ! நீ ஜாதா ஜானங்க ளஎகலப் 

பெற்று ஜேய வடிவமான * சட்சி மாத்திரமாக நின்றனையா ் உனதந்தக் 

கரணத்தின்௧ண் பிரமாணகத சம்சயம் பிரமேயகத சம்சயமேன்னும் 

$ அசம்பாவனைகளெல்லாம் அகன்றனவா? உனது புத்தியினிடத்துப் பேதப் 

பிராநீதிவந்து போநந்தினதுண்டோ? இவற்றை யனுசரித்து உனதனுபவத் 

தைக் கூறுவர்யென்று வினுவினர். 3. 

சீடன் தேவரீரது அரளர்ல் தடையற்ற அனுபவமடைநீதே னேன்று கூறி 
யின்னுஃ் விஷவைத்தக்கன உண்டேனல். 

இவ்வாறு வினவிய தேசிகாது உபயபாதங்களையும் வணங்கி (எழந் 

தெதிரே கைகூப்பி நின்று) எனது பிதாவே ! சனன மாணுதி வடிவ வன் 

மையுடைய சல்சா வனத்திலே அத்தான விநளிலே யேழுகின்ற 1 பேதப் 

பசர்சங்கள் தேவரீரது அநனளென்னு மதயகிரியிலே பிரஹ்மோபதேச 

  a ; ச € 
tgbsésronsogs yurQurs asorw Crgerld, அல்லது அதனை 

உதானேமாய்ச் சமிபத்திருந்தறிவசாகய சேதனம், அல்லது அச்தக் 

சரணத்திலும் அதன் விருத்தியிலுமுள்ள சேதன மாத்திரம் சாக௯ட$யாம். 

$ அசம்பாவனை, யெனக் கூறப்பட்டதாயினும், இனம்பற்றி விபரீத 

பாவனையுங் கொள்க. 

வேதாந்தம் Sa பிரஹ்மங்களின் பேதத்தைக் கூறுஇன்றதா ? 

அபேதத்தைக் கூறுகன்றதா? என்னும் சர்தேகம் பிரமாணகத சம்சயமாம் ) 

ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் பேதம் சத்தியமா ? அபேதம் சத்தியமா ? என்னும் 

சர்தேசம் பிரமேயகச சச்தேகமாம். 

Barr பிரஹ்மங்களின் பேதமும் சத்தியம், தேகாதிப் பிரபஞ்சமும் 

சத்திய மென்னும் விபரீத நிச்சயம் விபரீ,ச பாவனையாம். இதுவும் பிரமாண 

சத விபரீத பாவனை, பிரமேயகத விபரீத பாவனையென் நிருவகைச்சாம், 

இவ்விரண்டன் தன்மையையும் விரிவாக வேதாச்த சஞ்ணையி லறியலாம். 

1 பேதப் பசாசங்கள்--ஜீவேசுவாபேதம், ஜீவர்களின் பரஸ்பச 

பேசம், ஜீவஜடபேதம், ஈசுவர ஜடபேதம், ஜடஜட பேத முண்டென்னும் 

பிரார்தியாம். இது பேதப் பிரார்தி யெனப்படும். இனம்பற்றிக் கருத்
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மேன்னும் தூரியனுதித்து அகக்கண் விளங்தம்படி தானமென்னும் பேரிய 

கிரணங்களை பாவச் செய்தால், ௮ச்ருரியன் மன் உள்ளனவாக நிற்குமேம் ? DTN, HIT ip bud 

இலலர்தழிந்தன. A. 
  

இருத்துவ போக்தஇிருத்துவப் பிராந்தி, சங்கப்பிராக்தி, விகாசப்பிராக்தி, 

பிரஹ்மத்திற்குப் பின்னமாகிய ஐகத்தின் சத்தியத்துவப்பிராச்தி யென் 

பனவுங் கொள்க. அதிரகசியம் :நித்தனன் றுரைதச்த வாக்கியப் படியே 

சிகழ்த்துவன் பிராக்கியைர் இனையும், சத்திய மிர்த வுலகெனல் கருவி தணச் 

திடா துடலைகா னென்னல், கத்த போத்தாவு கானென ராலுங் கடவுளும் 
வேஜெனச் கருதல், சத்துரு வாகி யிருர். தசா னாசேன் சவெனெனல் சதடர் 

பா லறியே'” என்று கூறுவதறிசக. 

பிம்பப் பிரதிபிம்பங்க்ளின் பேசம் மித்தையாதல்போன்று ஜீவேசுவர 

பேதமும், பல கடாகாசங்களின் பசஸ்பசபேதம் மித்தையாதல்போன்று 

ஜீவர்களின் பரஸ்பரபேதமும், சொப்பன ஜீவர்கட்கும் சொப்பன கடாதி 

கட்குமுள்ள பேதம் மித்தையாகல் போன்று ஜீவஜடபேதமும், கயிற்றிந் 

கும் ௮அதிற்கற்பனையாயள்ள ௮ரவிற்கு முள்ளபேதம் மித்தையாதல்போன்று 

ஈசுவர ஜட (ஜக) பேதமும், கயிற்றிற் கற்பனையாயுள்ள மாலை கண்டம் 

௮ரவு முதலியவற்றின் பேதம் மித்தையாதல் போன்று ஜட ஜட (ஈட 

படாதிகளின்) பேதமும் மித்தையாம். 

(1) அ௮ர்தச்சாணத்தின் தர்மமாய கருத்திருத் அவ போக்திருத்துவங் 

கள் ஆத்மாவின்சண் தோற்றுதல் கருத்திருத்துவ போச்திருத்துவப் பிராம் 

Burn. (2) ஆன்மாவிற்குத் தேகாதிகளில் யானென்ப.தும் இருகாதிகளி 

லென தென்பதுச் தோற்றுதல் சங்க (கூட்ட)ப் பிரார்தியாம், (8) பாலின் 

விசாரம் தயிராதல் போன்று பிரஹ்மத்தின் விகாரம் உலகுயிரெனல் 

் விகாரப் பிராச்தியாம். (4) ஜகத் பிரஹ்ம பின்னமாம்; ௮து பொய்யன் றென் 

னும் புத்தி சகத்இின் சத்தியத் துவப் பிராக்தியாம், 

(1) ஸ்படிகத்தில் செக்நிறவாடையின் செச்கிறம் தோந்றுச் 

இருஷ்டார்தத்தால் கருத்திருத்துவ போக்திருத்துவப் பிரார்தியும், 

(2) சடாகாச இருஷ்டாந்தத்தால் சங்கப்பிசாச்தியும், (8) சஙிற்றரவு திறுஷ் 

டார்தத்தால் விகாரப்பிரார்தியும், (4) கனககுண்டல (பொன்னாலாகிய குண் 

டலத்தின்) இருஷ்டாதத்தால் பிரஹ்மத்திற்குப் பின்னமாகய ஜகத்தின் 

௪த்தியத்துவப் பிரார்தியும் நிவிர்த்தியாமென்க.
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5. மந்திர மூர்த்தி தன்னான் மாற்றிய பேய்போ னாலும் 

எந்திர ee தட்டி யினிவரா வகைசேய் வார்போல் 

முந்தியுன் னுபதே சத்தான் மோகம்போ னாலு மையா 

புந்திரின் றுறைக்க லின்னம் புகலும்விண் ணப்ப முண்டே. 

0. ஆகமப் பிரமா ணத்தா லறியேன்றும் வாக்குக் கேட்டா 

தேகமாம் பிரம மேன்று மிதயத்தா வுணர்வா யென்றும் [னீர் 

சோகமா மனத்திற் கெட்டாச் சுயஞ்சோதி யேன்றஞ் சொன் 

மோகமா மிரண்டு சங்கை முளைத்தன பறித்தி டீரே. 
  

மந்திரவாதியால் பேய்பிடித்தவளினின் றுடூ நீக்கிய . போயானது. அவ 

ளுட௰்பைவிட்டு நீங்கிப்பேர்யினும் மந்திர சக்கர (தளி௪) மெழதீ யவளுடம் 

பில் கட்டி மீண்டு ம்ப்பேய் அவளிடத்து வாராதவாறு. செய்கின்றவரைப் 

cure மன்னரே தேஹீரது &பதேசத்தினுல் (பேதப்பிராத்தி, கரத்திருத் 

துவ போக்திநத்துவப் பிராந்தி, சங்கப்பிராத்த, விகாரப்பிராந்தி, ஜகத் சத் 

தியத்துவப் பிராந்தி யென்னும்) மேகமானது நீங்கிப்போயினும் பரமாசிரி 

பரே ! எனது புத்தியர்னது ஆத்மாநுபவத்தில் பிறழாது நின்றமுந்தும்படி 

இன்னுமடியேன் வினுவத்தக்க விண்ணப்பங்களு மிநக்கின்றன; உத்தரவா 

யின், அவற்றைக் கூறுகின்றேன். 3. 

குருமோழி:--கூ.றக்கடவாய். 

சீடன் பிரஷ்மம் மனோேவாக்கிற் கேட்டும், எட்டாநதேன்பது பற்றி 

ஆசங்கைசெய்து வீறுவுதல். 

டன் வினு:--தேவரிர் மன்னர் * எகாகாரமாய விளங்கம் (நீனது 

னவர் பீரஷ்மத்தை யாக (சுநதி)ப் பிரமாணத்தால் நீ அறியக் 

கடவாயென்றும், ௮ஃதர்கமப் பிரமாணத்திற்கு வில 3யமர்காதென் றும், ௮வ் 

வத்வைதப் பிரஸ்மத்தை மனதினுவறியக்கடவா யென்றும், அது சோக 

(மேக) மோடூகூடிய மனதிற்கு விஷயமாகாத சோப்பிரகச வடிவமேன் 

றும் உபதேசித்தருளினீர். (பிரஸ்மம் சுருதிக்கு விஷயமாம், விஷயமாகாகு) 

மனத்திற்த விஷயமாம், விஷயமாகாது.. என்றிங்கன ழபதேசித்ததனை் 

அடியேனுக்தப் பிரஸ்மம் குருதிக்தவிஷயமா அன்ற: மனத்திற்கு விஷயமா 

அன்ற ? என்னும்) மயக்கமர்கிய விநவகைச் சந்தேகங்களுண்டாயின ; 

வற்றை earners. 6. 
      ee ee 

*: தத்துவவிளச்கப் படலத்அள் '* சீசானென் நிமண் டிலாம னிறைச்தபூ 

ரணமா யெங்கும், ஈரனாகச் தெளிஈச நான ஈழுவுமோ குறாவே யென் 

றன், தானாரும் பிரம ரூபஞ் கத்குறு நூலாற் றொன்ம், ௮னாலுர் சடைச



சந்தேகந்தெளிதற் படலம். it 

7. மற்றைமுப் பிரமா ணத்தால் வத்துநிண் ணயங்கூ டாதே 
உற்றதோர் விடயம் பூத முபயமன் றத லாலே 
குற்றமாங் குணவி சேடங் கூடாம லிருக்கை யாலே 
இற்றது வாக்குக் கேட்டா தென்பது மறிவாய் நீயே. 
  

பிரஹ்மஃ* சுருதிக்த விஷயமா? அன்ற? என்னும் 

் ழதற் சங்கைக்கு உத்தரங் கூறல். 

தந விடை:--நீரவிசேஷ சின்மாத்திரமான பிரஹ்மம் சுரோத்திராதி 

யிந்திரியங்களுடனே சல்பநீதப்படுவனவாயுள்ள சப்தாதி விஷயங்களுள் 

ஒன்றன்றதலாலும், பூதமன்றதலாலும் (அனுமிதிப்பெரரள்களுள் ஒன் 

றன்றதலாலும்)) உபயமன்றதலாலு3 (உவமிதிப்போநள்களுள் ஒன் 

றன்றதலாலு4), (ஆகமப்பிரமாணத்தாலே யன்றி) ஏனைய பிரத்தியட்சல்- 

துனுமானம் - உவமானமென்னு மன்று பிரமாணங்களாலுல் அறியப்படுவ 

தன்றம்; இதலர்ல்?8 அந்தப் பிமாணங்களால் பாஷ்ம நிச்சய சல்பவி 
  

ஞண்டே லனுபவ முறைத்தி டாதே'' என்றுள்ள செய்யுளில் “தானாகும் பிரம 

ரூபஞ்சற்குரு நூலாற்வேன்றும்'”என்றிருப்பஅ(1)4ஆகமப் பிரமா ணத தாலறி” 

என்று கூறியதாம் ;) “ஆனாலுக் சடைக ஞண்டே லனுபவ முூறைக்தி டாசே” 

என்றிருப்பது (2) *லாச்கும் கெட்டாது' என்று கூறியதாம் ; 4 பூச்சியவீ 

gor” என்றுள்ள செய்யுளில் “உன்னை யறிக்துநீ பிறிச்து கொள்ளே” என் 

றிருப்பது (8) *இதயச்தா லுணர்வாய்' என்று கூறியதாம்; “* எல்லாங்கண் 

டறிய மென்னை யேதுகொண் டறிலே னென்று, சொல்லாதே சுயமாஞ் 

சோதிச் சுடருக்குச் சுடர்வே றுண்டோ? என்றிருப்பதும், *: ௮றிவுக்கு 

மறிவு செய்யு மறிவுவே றண்டென் றெண்ணும், அறிவற்ற குதர்க்க ஞூடர்க் 

சனவத்தை பலமாய்ச் திரும், அறிபடும் பொருணீ ware யறிபடாப் 

பொருணீயல்லை, ௮றிபொரு எாகு முன்னை யனுபவிக்தறிலாய் நீயே” என் 

ஜிருப்பதும், (4) ** சோகமா மனத்திற் கேட்டாச் சுயஞ்சோதி?” என்று 

கூறியனவாம். 

சத் தஅவவிளக்கப் படலச் அள், “* கக் துவ மெனும்ப சவ்கள் பிரமமாய்ச் 

சாட்சி யான, வச்.துவை விடாமற் பேத வாச்சியார்தச் தத்தை வீட்டு, நித்தமு 

மதுநீ யாகு நீயது வாகுமென்னும், அத்தமு மகண்ட மென்றே யஏபத மைக் 

இயல் காட்டும் ? என்றுள்ள செய்யுள் * ஆகமப் பிரமாணக்கா லறி ' என்று 

கூறியதற்கு முக்கிய வாதாசமாம். 

& பிரமாண நிருபணம். 

சூத்த பாஷ்யகாரர்கள் பிரமாண சங்கையைக் குறிப்பிட் டெழுதினா 
ரில்லை யாகலின், இர் நூலாசிரியர் நியாய தரிசன ச்தை (தர்க்க சாஸ் இரக்தை) 

16
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யாது; (சம்பவிக்தமெனின், அதற்த இந்திரியத்திற்த விஷயமாதல, ஏது 

வுண்மை, சாதிநசியழடையது, ஜாதி - தண - கிரியை - சம்பந்தங்கள் இன் 

மையின்,) அது பிழையாம். (பிரஹ்மம் ஐகமப்பிரமாணத்தா லறியப்படு 

கின்றதென்பதிற் பிழை யாதுளதேனின், தண விசேடழடையதே வாக் 

கீந்த (சத்தத்திற்த) விஷயமாமென்பது நியமமா யிருத்தலின், அது 
* தண விசேஷ மடையதாயின்,வாக்கிற்த விஷயமாம். உண்மையில்) தண 

விசேஷத்தோடூ சம்பந்தப்படா திநத்தலின், இத் நீர்விசேஷ் சின்மாத்திர 

வடிவப் பீரஷ்மம் வாக்கிற்த (சுநதிக்த) விஷயமாகாதேன்பதையும் நீயே 

அறியக்கடவாய். we 
  

யனுசரித் துப் பிரத்தியட்சம், அனுமானம், உவமானம், சப்தம் எனப் பிரமா 

ணம் கான்கெனசக் கூறினார். சூத்இரகரார்-வியாசர்; பாஷ்யகாசர்-சங்கரர் 

பின்வச்த வேதார்தாரிரியர் பட்டாது மதத்தை யனுசரித்துப் பிரமாண 

மாறெனச் கூறினர். அர்சான்காடு ஆருத்தாப்பத்திப் பிரமாணச்சை 

யும் அனுபலப்திப் பிரமாணத்தையுஞ் சேர்க்கப் பிரமாணம் ஆரும். 

இக்த ஆறு பிரமாணங்களுள், சார்வாகர் பிரத்தியட்சப் பிரமாண 

மொன்றையே யங்£கேரித்திருக்கின்றனர் ; கணாத-சுகதர்கள் அதனோடு அனு 

மானப் பிரமாணத்தையும்,சாங்கெ சாஸ்இரத்தன் கர்த்சாவாய கபிலர் அவற் 

ரோடு சப்தப் பிரமாணத்தையும், நியாய சாஸ்இரத்தின் கர்த்தாவாய செளத 

மர் அவற்றோடு உவமானப் பிரமாணத்தையும், பூர்வ மீமாஞ்சையி னேக 

தேசியாகய பட்டாது ஷ்யராய பிரபாகரர் அவற்றோடு அருத்தாப் பத்திப் 

பிரமாணத்தையும், பட்டரும் வேதாச்இகளும் அவற்றோடு அனுபலப்திப் 

பிரமாண த்தைய மங்கேரித்திருக்சன்றனர். 

பிரமையின் கரணம் பிரமாணமாம் ; பிரமை - பிரமாணச்சா லுண்டா 

கும் ஞானமாம் ; கரணம் - சிறந்த காரணமாம். 

(1) பாத்தியட்சப்பிரமாணம்:--பிரத்தியட்சப் பிரமையின் சாணம் 

பிரத்தியட்சப் பிரமாணமாம். கடமுதலியவற்றைக் காணுமிடத்து சேத்திர 

மூததலிய இந்திரியங்கள் பிரத்தியட்சப் பிரமாணமாம். Og «Quer 

றறியுமிடத்து சே.த்திரேக்திரியம் பிரமாணமாம்; கடம் பிரமேயமாம்; அசன் 

ஞானம் பிரமையாம். சிலவிடத்துச் சத்தமும் பிரத்தியட்சப் பிரமாண 

மாம். 

(2) அனுமானப்பிரமாணம்:--அதுமிதிப் 'பிரமையின் சரணம் ௮௫ 
மானப் பிரமாணமாம்; இலிங்க ஞானத்தாற் ரோேன்றும் ஞானம் அதுமிதி 

யாம். மலையில் புகையின் பிரத்தியட்ச ஞான முண்டானவிடச்துச் சியின் 
ஞான முன்டாடன்றஅ. ஈண்டுப் புகையின் ஞானம் இவிங்க ஞானமாம். 

அல்அ அறுமானப் பிரமாணமாம்; அசனாலுண்டாகும் வன்னியின் ஞானம்



சந்தேகந்தெளிதற் படலம், 128 

அறுமிதியாம். அவ்வறமாகம் மிரதிஞ்ஞை, ஹேது, திருஷ்டாச்த மென்னும் 

மூன்று அவயவங்களை யுடையதாம். அது வருமாலு:--இம்மலை தியுடைத்து) 

புகையடைமையால்) அடுக்களைப்போல வென்பது. 

(8) உவமானப்பிரமாணம்:--உவமிதிப் பிமமையின் கசணம் உவமா 

னப் பிரமாணமாம். நகரத்தில் கோவியக்தியை (அவின் பிண்டத்தை)க் 

காண்பவன் வனத்திற்சென்று கவயத்தை (காட்டுப் பசவைம் காணுமிடத்து 

அவனுச்கு இப்பசு ஆவை யொதச்ததென்னும் பிரத்தியட்ச ஞான முண்டா 

கின்ற; அதன்பின் என் ஆ இப்பசுளவ யொக்ததா மென்னும் ஞான 

மூண்டாகின்றஅ. ஈண்டுச் கலயத்தில் ஆவொப்புமையின் ஞானம் உவ 

மானப் பிரமாணமாம்; ஆவில் கவயத்தின் சாதிருசிய ஞானம் உவமிதியாம். 

பேத சதித சமான தருமம் சாதிருசய மெனப்படும். 

(4 சப்தப்பிரமாணம்:--சாப்திப்பிமையின் கரணம் சப்தப் பிர 

மாணமாம். யதார்ச்தத்தஇனைக் கூறுவோன் வாக்கியம் சப்தப் பிரமாண 

மாம்; அதனாலுண்டாகும் ஞானம் சாப்இப் பிரமையாம். ஈண்டு ஈசுவானாற் 

சொல்லப்பட்ட வேதங்களும் அவற்றை மூலமாகவடைய சாஸ்இரங்களூம் 

பிறவும் சப்சப் பிரமாணங்களரம். “*வஜ்ஜிரஹஸ்.தன் புரச் சரன் '* என்பது 

வைதஇகலாச்கயெழும், *ஆற்றங்கசையிவிரண்டு பழங்கறாள '? என்பது லெள 

இக வாச்கியமுமாம். 

(5) அர்த்தாபத்திப்பிரமாணம்:--அர்த்தாபத்திப் பிமையின் கரணம் 

அர்த்தாபத்திப் பிமாணமாம். உபபாதக கற்பனைக்கேதுவாகிய உபபாத் 

இயஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம் ) உபபாதகஞானம் அர்த்தாபச் 

தப் பிரமையாம். எஃதின்றி எது சம்பவியாதோ அதற்கு ௮&து உப பாத் 

இய மெனப்படும். இராத்திரி போஜனமின்றிப் பகலுண்ணாப் புருடனிடத் 

துப் பருமை சம்பவியாதாகலின், இசாச்திரி போஜனத்தின் உபபாத்தியம் 

(சம்பாத்தியம்) ஸ்தூலத் தன்மையாம். எதன் அபாவத்தால் எதன் அபாவ 

முூண்டாகன்றதோ ௮ஃது அதன் உபபாதகமாம். இராத்திரி போஜனத் 

இன் அபாவத்தால் பகலுண்ணாதானுக்கு ஸ்துலச் ,சன்மையின் ௮பாவ 

மிருத்தலின், இராத்திரி போஜனம் ஸ்தூலத்தன்மையின் உபபாதக (சம்பா 

56) மாம். இங்கனம் உபபாத்தியத்தின் ௮னுபபசத்தியின் ஞானத்தால் 

உப பாதகத்தைச் கற்பித்தீல் அர்த்தாபத்திப் பிரமையாம்; உபபாதச கற் 

பனைக்கேதுவான உபபாத்தியத்தின் ௮னுபபத்தி (பொருர்தாமை) யஸ் 

ஞானம் அருத்தாபத்.திப் பிரமாணமாம். அர்த்தாபத்தி என்பது அர்ச்தஸ்ய 

- அபத்தி எனப் பிரிபடும்;) அதன் பொருள் அர்த்தத்தின் கற்பனை 

யென்பதாம்.
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(6) அனுபலப்தி (அப1வ)ப் பிரமாணம்: --அபாலப் பிரமையின் கா் 

“ணம் அதுபலப்திப் பிரமாணமாம். அபாவத்தின் யதர்த்தஞானம் எதனா 

லுண்டாகின்றதோ ௮ஃது அறுபலப்இப் பிரமாணமாம். ஈண்டுக் கடமில்லை 

யென்னுமிடத்து அதற்குச் கடம் விஏங்காமையே அறுபலப்திப் பிரமாண 

மாம். உபலப்தி-_விளச்கம் ;, அறபலப்இ--விளங்காமை. 

இர்த ஆற பிரமாணங்களின் கிரூபணம் மிகு சுருக்கமாகச் சொல்லப் 

பட்டது; இவற்றின் விரிவை வேதாச்த பரிபாஷை முதலியவற்றிற் 

காண்க. 

ஆத்ம வடி.வப்பிரஜஹ்மம் உபநிஷத்துப் பிரமாணங்களாலன்றி ஏனைய 

பிரமாணங்கட்கு விஷயமாசாதென்பது சுருக்கமாக வருமாறு: 

(1) சப்த ஸ்பரிச முதலிய குணங்கள் பிரஹ்மத்கின்ச ணின்மையின், 

௮து கடபடம் போன்று பிரத்தியட்சப் பிரமாணச்திற்கு விஷயமன்றாம் ; 

(2) குணங் குறி முசலியனவின்றிய ஆத்மாவிற்குக் காரிய லிங்கமின்மையின், 

அஃதறுமானப் பிரமாணத்திற்கும் விஷயமன்ளாம்; (விங்கம்-ஏ). (8)சாஇரு 

சியமின்மையின், உவமானப் பிரமாணத்இிற்கும் விஷயமன்ரும்; (4) ஜாதி- 

குணம்-ரியை-சம்பர் தங்௫ ஸின்மையின், சப்தப் பிரமாணத்இந்கும் விஷய 
மன்றாம் ; (5) உபபாதக தர்ம மின்மையின், அர்த்சாபத்திப் பிரமாணச் 

இற்கும் விஷயமன்றும் ; (6) யதார்த்தபாவ வடிவமா யிருத்தலின், அதப 

லத்திப் பிரமாணச்இிற்கும் விஷயமன்ராம். 

பிரத்தியட்ச முதலிய பிரமாணங்களுள் வேதாச்த வாச்யெமாகய சத் 

தப் பிரமாணத்திற் கன்றி மற்றைய வற்றிற்குப் பிரஹ்மத்திற் பிரவிர்த்தி 

யில்லையென்பது சித்தாக்தமா மாகலின், பிரத்தியட்ச முதலிய பிரமாணங்கள் 

பிரஹ்மத்தை யறிதற்குச் சுதர்தாமாகப் பிமாணமாவனவன்றாம் ) ஆயினு 

மவை வேதாந்த வாக்கியத்திற்குப் பிரதிகூலமாகாவிடத்துப் பிரமாணமாம்; 

அவற்றுள், சில வருமாறு: :... 

(1) பாத்தியட்சப் பிரமாணம், 

: இலவிடத்துச் சப்தத்தாலும் ௮பரோட்ச (பிரத்தியட்ச) ஞானமே 

யுண்டாகின்றது ; எங்கனம் நீ பத்தாமவனென்னும் வாக்்யெத்தால் அவ 

HGS Sag அபசோட்ச ஞானமேயுண்டாகின்றதோ ௮க்ஙனமே தத்துவ 

மச முதலிய வாக்கியங்களாலும் இவ்வஇகாரிக்கு ஆச்மாவின் அபரோட்ச 

ஞானமே யுண்டாகன்றது.” என்று தச்துவா*ு சச்சானம் இரண்டாவது 

பரிச்சேதத்திற் கூறுகின்றது. ஈண்டு மீ பத்தாமவனென்னும் வாக்கியமும் 
சச்துவம? முதலிய வாக்கியங்களும் பிரச்இியட்சப் பிரமாணமாம்.
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(2) அனுமானப் பிரமாணம், 

: வன் பிரஹ்மாபின்னம் ; சேசனத் தன்மையால்; யாண்டு யாண் 

டுச் சேசனச்தசன்மை யுண்டோ அண்டாண்டுப் பிரஹ்மா பேத மூண்டு ; 

பிரஹ்மம் போல ”” என்று விருத்திப்பிரபாகரம் இரண்டாவது பிரகாசத்திற் 

கூறுகின்றது. 

(1) - £வேசுவா பேதம் மித்தை,; அவித்தியா மாயாவடிவ உபாதஇிகளாற் 

கற்பிச்சப்பட்டிர.ச்சலின் ; கடாகாச மடாசாசங்களின் பேதம்போல. 

(2) வர்களின் பரஸ்பாபேதம் மித்சை; ஆபாச ௪௫த அந்தச்காண 

வடிவ வுபாதஇிகளாற் கற்பிச்சப்பட்டி ருச்சலின்; காரா கடாகாசங்களின் 

பேதம்போல. 
» 

(8) ஜடங்களின் பாஸ்பா பேதம் மித்தை ; சாம ரூப வடிவ வுபாதிக 

ளாற் கற்பிச்சப்பட்டிருத்தலின் ; கயிற்றிற் கற்பிசமாயுள்ள சர்ப்பசண்ட 

மூதலியவற்றின் பேத்ம்போல. 

(4) ஜீவஜட பேதம் மித்தை; சாபாச அ௮ர்தக்சாண நிராபாச காம ரூப 

வடிவ வுபாஇகளாற் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கலின் ) சொப்பனத்திலுள்ள சரா 

சாரங்களின் பேதம்போல. 

் 6) ஈச ஜடபேதம் மித்தை ; சாபாச மாயை காம ரூப வடிவ வுபாதி 

களாற் சற்பிக்கப்பட்டிரத்தவின்; சாட்? சொப்பனப் பிரபஞ்சங்களின் 

பேசம்போல. 

(6) அசாத்மா மித்தை ; இருசியமா யிருச்தலின் ;) இப்பி வெள்ளி 
போல. 

(7) வியாலகாரிகப் பிரபஞ்சம் மி.ச்தை ; ஞானத்தால் நிவிர்ச்தியாத 

லின் ; சயிற்றரவு போல, 

(8) பிரஸ்ம பின்னம் மித்தை ; இருசியமா யிருத்தலின் ; கானனீர் 

போல. 

(9) சாக்கசிரப் பிரபஞ்சம் மிச்சை; அசாத்மாவா யிருத்தலின் ; சொப்ப 

னப் பிரபஞ்சம் போல?” என்று காநாசவலாசக் கட்டளைச் சங்கை நிராகர 

ணம் கூறுகன்றது. 

(8) ௨வமானப் பிரமாணம். 

* தடாசாசம் ஜலாகாசம் மகாகாசம் மேகாகாசமென்னும் சான்சகாகாசங் 

களுள், ஜலாகாசத்திற்கும் மேகாகாசத்திற்கும் அபே மில்லையாயினுல் கடா 

காசத்இிற்கும் மகாகாசத்திற்கும் பாமார்ச்சமாகப் பேசமின் நென்றாுற் 

போன்று, கூடஸ்தன், வன், பிரஹ்மம், ஈசரனென்னும் மான்கு சேசனங்
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களுள், சவனுக்கும் ஈசானுக்கும் அபேதமில்லையாயினும் அவற்றி னதிஷ் 

டானமாய கூடஸ்்.தனுக்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் பாமார்த்தமாகப் பேச மின் 

றென்பதாம் ?? என்று மோட்சசாகன விளக்கம் கூறுகின்றது. 

₹: இப்பிவெள்ளி, சொப்பனப் பொருள் முதலியவற்றில் மித்தியாத் 

தன்மையின் துணிவுகொண்டு, ஆகாசமுதலிய பிரபஞ்சத்தின் சொரூபத்தை 

யறிய விருப்பங்கொண்ட அதிகாரி இப்பிரபஞ்சம் இப்பி , வெள்ளிபோல 

மித்தையாமென்னுல் குருவின் வசனத்தைச் கேட்டுச் தணியிடத்திருச் ௮, 

இப்பிரபஞ்சத்தின்கண் இப்பிவெள்ளி முதலியவற்றின் மித்தியாக் தன்மை 

யாயெ சாதிருசயத்தை (ஒப்புமையை) யனுபவிக்கின்றான். அஃதாவது 

இவ்வாகாய முதலிய பிரபஞ்சம் இப்பிரவெள்ளி முதலியவற்றைப்போல மித் 

தையேயா மென்னு மனுபவம் அவ்வதிகாரிக் குண்டாடின்ற.”” என்று 

தீத்துவாது சச்தானம் இரண்டாவது பரிச்சேதத்திற் கூ.ஐனெறது. 

(4) சத்தப் பிரமாணம். 

பொறிகளை யடக்கித் தன்னைப் புலப்பட வறிர்தா னாயின், உறுது 

யிற் கனவு தன்னி ஸுற்றிடும் படைக எனெல்லாம், செநிதுயி ஸீங்கிற் 

பொய்யாக் திகழ்பவ னொருவன் ருன்போல், கெறி௮ுறு முபாது நீங்கு நிறைந்த 

தோ ரறிவாய் நிற்பன்.” (பாகவதம்) 

: வ னென்னச் சவனென்ன வேறிலை, சவ ஞர்சிவ னாசை யறிகலார், 

சீவ னார்சவெனொாரை யறிக்தபின், €வனார்சிவ னாயிட் டிருப்பரே ?? (இருமச் 

இரசம்) என்றற் ரொடக்கச்தன சப்தப் பிரமாணங்களாம். 

(5) அநத்தாப்பத்திப் பிரமர்ணம், 

1 மகா வாக்கியங்கள் கூறும் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் அபேசம் யாதோ 

௮. தோற்றப்படுகன்ற பேதகச்தின் மித்தியாத் தன்மையின்றிப் பொருச் 

தாததாய் ஜீவப் பிரஹ்மங்களினது பேதச*த்தின் மித்தியாத் சன்மையைச் 

கற்பிச்கின்றது.”” என்பது விசாரசாகரச் குறிப்புரை. 

 சுழுத்தியில் அறிவுண்டென்பதற்குச் சுழுத்தியினின் Ones 
காலத்தில் சானொன்று மறியாது சுகமாய்த் தூங்கனே னென்னும் நினைவு 

அனுபவ மின்றி யுண்டாகாதென்னு மருத்தாப் பத்திப் பிரமாணத்தால் 
சுழுத்தியில் ஆத்மா... உண்டென்றே இத்திச்சன்றது.!” என்று 
வேதாச்த பரிச்சேதங் கூறுஇன்றது. ் 

(6) அனுபலப்திப் பிரமாணம். 

: சாக்கி சொப்பனங்களில் உபாதஇிகளிருத்தலால் ஜீவப்பிரஹ்மங்க 
ளின் பேதம் விளங்குகன்றது; சுழுத்தியிலவை யின்மையால் அவற்றின்
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8. வாக்கியர் தனக்கேட் டாது வத்துவென் றுரைத்த வேதம் 
வாக்கிய விருத்தி யாலவ் வத்துவைக் காட்டிற் றன்றோ 
வாக்கியங் களிலே மான மாவதே தேன்றா யாகில் 
வாக்கிய மிரண்டு மெய்யே மறைகள்போய் யாது கேளாய். 

9 தன்பதி யல்லாப் பேர்க டமையல்ல னல்ல னேன்றாள் 

அன்பனைக் கேட்ட நேர மவள்வேட்கி மேளஈ மானாள் 
என்பது போல நீக்கி யிதன்றிதன் றெனச்சே டித்த 

பின்பரப் பிரமம் தன்னைப் பேசாமற் காட்டூம் வேதம். 
  

நிர் விசேஷ சின்மாத்திர வடிவப் பிரஹ்மஃ் (வேத வாக்கியம் உலக 

வாக்கிய மேன்னும் மீநவகை வாக்கியத்துள் யாதொந) வாக்கியத்திற்தல் 
விஷயமர்காதென்று கூறிய வேதமானது தத்துவலசி முதலிய மகா வாக்கி 

யங்களின் தத்துவம் ழதலிய பதங்களின் இலட்சணு விநத்தியினலே அதீ 

தப் பிரஹமந்தைத் தேரிவித்ததல்லவா ? (ஆதலால், பிரஷ்மஃ௰ மகர் வாக்கி 

யத்திற்து விஷயமரம். இதனை நீ யாராயத் துணாக் கடவாய்) 

சீ--வினா:--பிச ஹ்மம் வாக்கியத்திற்கு விஷயமாகாதூ, வாக்கி 
யத்திற்கு விஷயமாகு மென்னு மிருவகை வாக்கியத்துள், பிரமாண 
மாகக் கொள்ளத்தக்கது யாது? அதனைத் இருவாப்மலர்க்தருளல் 
வேண்டும். 

த--விடை:--சுநதிகள் அசத்தியங் கூறவாகலின், அவ்விநுவகை வாக் 

கியழ ழண்மையேயால். அதுபந்றி யர்ன் திநஷ்டாந்த வாயிலாகக் கூறு 

வதைக் கவனமாய்க் கேட்கக் கடவாய். 8 

சீ--வினா.--சவனமாய்க் கேட்கிறேன்; கூறி.பருளல் வேண்டும். 

த--விடை:--(மணவினை புரிந்து தனது தாயகஜேடூ மநவின் போ 

நட்டூத் தன் தாய் வீட்டிற்த வநீத ஒருத்தியை நோக்கி மற்றேநத்தி இங் 
  

பேதம் விஎங்கு்றதின்ன. (ஆதலால், சவப்பிரஷ்மங்களின் பாரமார்ததஇிச 

அபேதம் விளங்குகின்றது.) என்று மோட்சசாதனவிளக்கங் கூறுகின்றது. 

இவ்வாறுள்ள பிரமாணங்கள் விருத்திப் பிரபாகரம், FSS Hal Des 

தானம், வேதாந்த பரிபாஷை முதலிய வேசாக்த சாஸ்இரங்களில் விரிவா 

யெழுதப்பட்டிருக்கன்றன. -அவற்றை யாண்டுக் காண்க. 

* குண விசேஷம்--ஜாதி, குணம், கரியை, சம்பச்தமென்பனலாம், 

இவை சப்தப் பிரவிர்த்டுக்கு நிமிக்சங்களாம்; சப்கப்பிரவிர்த்.இச்கு கிமிக்ச 

மாய அவை பிரவ்மத்தின்௧ ணின்மையின், அ,சன்கண் சப்தப் பிரலிர்க்தி 

யின்றென்ப இங்குணர்தற் பாலதாம்.



128 கைவல்லிய நவ நீதம். 

10, முந்திய சங்கைதீர மோழிந்ததை யறிந்து கோள்வாய் 
பிந்திய சங்கை தீரப் பேசுமுத் தரரநீ கேளாய் 
இந்தியங் களுக்கி ராச னிதயமா மதினேண் ணங்கள் 

புந்தியு மனமு மென்றே புறத்தகத் துலாவி யாடும். 
  

தள்ளாருள் உன் கணவன் இவற ₹ இவற: என்று ஒவ்வெர்நுவராகச் 

சுட்டி விஷவை,; அதற்த அவள்) தனது கணவனலலர்தவர்களை இவனல்ல 

இவனலல வேன்று தன்னை வினுவியவளுக்கு விடை கூறிவந்தாள்; அவ்வாறு 

வினுவி வந்தவள் தனது கணவனைச் சுட்டி வினவியபோது அற்மணமகள் 

நாணமடைந்து மேளநங்கேர்ண்டாள் (இவனேனது கணவனேன& கூற 

மலே கூறினள்) என்னும் நியாயம்போல, பிரஹ்வத்திற்கு அன்னியமா 

யிருப்பன வேல்லாம் ஜடபதார்த்தங்களாகலின் “அவற்றை வேதக் * இது 

பிரஸ்ம மல்ல இது பாஷ்மலலவென்று ஒவ்வொோளன்றக நிஷேதித்துப் பின் 
னஃ அல்லவேன்று நிஷேதிந்தந்கிடம் பெற: லெத்சி நின்ற பிரஹ்்த்தை 

இது பிரஹ்மமேனக் கூறமந் கூறிற்று, 9. 

இதலை, பாரஹ்மம் ஆகமப் பிரமாணத்திற் கெங்ஙகனம் விஷயமா 

மென்றுநீ சங்கித்த ழதற் சந்தேகம் நீங்குமாறு யான்கூறிய விடையை 
யறிந்துகொள்ளக் கடவாயாக. 

  

* வேதம் இது பிரஹ்மமல்ல இ பிரஹ்மமல்ல என்றிருமுறை மாயாப் 
பிரபஞ்சத்தை கிஷே.இச்தமைக்குக்காரணம்  பிரஹ்மம் கடபடாதிசளாகிய 
பாவ பதார்த்தமுமல்ல, அவற்றினின்மையாகிய அபாவ பசார்த்சமுமல்ல 
வென்பஅணர்த்துதற் பொருட்டாம். இங்கனம் தெரிவிசத்சல் அதத்வியா 
விருத்தி யிலக்கணமாம். தேகாதி யகாத்ம வர்ச்சங்களை யுச்தியால் கேஇத்து 
நின்ற ஆத்மாவை யறிவிப்பதே அதச்வியா விருச்தி லட்சணமாம் ?” என்று 
வேதாந்த பரிச்சேதம் கூறுகின்ற. 

₹£ பஞ்சபூ தங்க ளன்று பகருஞா னேற்இ யங்கள், அஞ்சுமன் ரைச்ச 

கன்மேர் தியங்களோ ரைர் அ மன்றாம், எஞ்சவில் சத்த மாதி வாச்சாதி யிலை 
களன்று, செஞ்சவே மனாதி யன்று இகெழுமல் வியத்த were mo isa 
Siren er கருத்சனன் nicmCur ஸனன்று, சுமைபிர இருதி யன்று 
புரூடனு மன்று சால, விழைவு மாயை யன்று விஜங்கயெ வான்மாயாரும், 
தொழுதரு மறைக ஊேச்துஞ் சுச்சசை தன்ய மாமால்'? ₹4 இதுவன்று நின்ற 
Agana நின்ற செனவோச லன்றி மறைபும், இதுவென் அரைச்சு முடி 
யாத கின்ற வெரிதும்மு வெய்யமழுவோய் '? என்று கூர்மபுராணம் கூறு 
வத் குணர்சற்பாலதாம்.



சழ்மிதகம்தெளிதற் படலம். 13) 

11. உன்முகம் போற்கண் ணாடிக் குள்ளோரு முகங்கண் டாற்போல் 
சின்மய வடிவின் சாயை சித்துப்போற் புத்தி தோன்றும் 

கின்மனோ விருத்தி யந்த நிழல்வழி யாயு லாவும் 
தன்மகன் மகனே யித்தைத் தானன்றோ ஞான மென்பார். 
  

ற, 
இரண்டர்த் சங்கைந் தத்தாங் கூறல். 

சீ--வினா:-- பீசஹ்மம் மனத்திற்குவிஷயமாம்; மனத்திற்கு விஷ 

யம் ஆகாகசென்லுஷ் சக்தேகத்தையு மொழித்கருளல் வேண்டும். 

த--விடை:--இவ்விரண்டாத் சங்கையு மோமியு்படி. யான் கூறும் 
விடையைக் கேட்பாயாக. 

சீ-- வினா :-- கூறல் வேண்டும். 

த--விடை :--தர்ஐ சொநபியாய் விளங்தம் சிறந்த புத்தினே ! (மன் 2 

ழ் 
னவர்க் கமைச்சர்பேர்ல அந்தக்கரணங் கநநியதை யிந்திரியங்க oP doy 

விஷ்) சுரோத்திராதி சர்வேந்திரியங்கட்தல் அரசன் அநீதம்காணமாம்; அல் 

வந்தக்காணத்தின் விநந்திகள் 3 புத்தியும் எ மனழுமேனத் நேகத்திந்தப் 

புறந்திவுஃ அகத்திலுரு சதந்சரித்துலாவு ம. 10 

உனது ழகத்போல (உன் ழகத்திற் கெதிரேயுள்ள) கண்ணடியில் மற் 

றெரு மக் பிரதிபவித்தாந்போல, சிதீநபமான கூடஸ்தனுடைய சாயை 

யுல் மந்றேரு சேதன% போலப் புத்தி வடிவ அந்தக்காணத்திற் பிரதி 

பிம்பியா நித்தம்; ் ் 
    

1 ஜாக்ரொவள்தையில் ஈகறணிமுகல் சிகைவரையிலும் சரீரத்தில் 

வியாபித்துக் கர்த்சாலடிவமா யிருப்பது புத்தியால்; 

தேகத்தில் யானென்பதையும் வீடு முதலியவற்றில் என தென்பதை 

யும் செப்துகொண்டு இக்திரிப வாயிலாக வெளியே செல்வதாய்ச் கரணவடி. 

வமா யிருப்பது மனமாம். 

அக்தக்சாணத்தின் பரிணாமமாகிய புத்தி மனமென்னும் விருத்தி 

யிரண்டனுள், புத்தி ஞானத்திற் காசாய கர்த்தாலாம்; மனம் அதற்குக் 

காரணமாம். 

ஏ ஈ அந்தக்கரணத்தி ளவஸ்தையை மனமென்பர்; அது பிரத்தியட்ச 

Gren Ah காரெயமா யிருத்சலின், கர்ச்சாலாம்; யாது சர்ச்சாலாமோ 

௮௭ கரணமாகாது; ஆகலின், மனம் இர்திரியமன்று ?? என்று விருப் 

பிரபாகரம் முதற்பிரசாசத்திற் கூறுகின்றது. இசனை விரிவாப் லேதாச்சு பரி 

பாலை5-பிரச்தியட்ச பரிச்சேசத்திற் காண்க. 

17
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12. உருக்கிய தராநீர் காகா வுருவங்க ளானாற் போல 
விருத்திகள் கடப டாதி விடயமாய்ப் பரிண மிக்கும் 
அருப்பல விடய மேல்லா மாபாசன் றோற்று விக்கும் [ணாதே, 

இருட்டினில் விளக்குங் கண்ணு மில்லாமற் பொருள்கா 
  

உனது $ மதே விநத்தியானது அசிற்சரயையை  அனுசரித்ததாய் 

விஷய தேசங்களித் சென்று சத்சரியா நீந்தல். இவ்விநத்தியே கான 

மன்று சோல்லப்படூம். 11 

திநசிய பதார்த்தங்களில் 4 விநத்தி வியாப்தி-பலவியாப்தியென்னு 

மிரண்டு ழண்டெனல். 

முசையிலிட் டூலையில்வைத் துருக்கிய 1 தராநீரானது $ அம்சுக் கநவி 

களில் வார்த்தபோது அவ்வச்சு& கநவிகளுக்தச சமானமாயப் பல வுந 

லங்களானுற் போல, தேக மத்தியினின்றும் நேத்திராதி யித்திரியங்களின் 

வாயிலாக வேளிப்படூ மந்தக்காண விநத்திகளும் கடபடாதி விஷயங்க 

ளின் சமானுகாரமாய்ப் பரிணமத்தை யடைகின்றன. (அஃதாவது தந்தக் 

காண விநத்திகள் தமது விஷயங்களின் சமானுகராமாயப் பரிணைத்தை 

யடைந்து அவற்றி ஒவாணத்தைக் கெடூக்கின்றன.) அளவிடந் கநமையாயச் 

சுகதுக்காதி வடிவப்பயனைதந் தநவதந் கேதுவாயுள்ள அஃ கட படாதி 

விஷயங்களை யேல்லாம் ஆபாசன் பிரகாசிக்கச் சேய்கின்றன். 

சீ--வினா :--விருத்தி விவயத்தின் ஆவாணக்தைக்கெடுக்கின் 

றத; அபாசன் அதனைப் பிரகா௫ிக்கச் செய்கன்றா னென்பதைத் 

இருஷ்டார்க வாயிலாக விளக்ூக் காட்டுமாறு பிரார்த் திக்கின்ேே றன். 

த--வி:--அன்பனே ! எங்கனம் 4 அந்தகராத்திலுள்ள கடாதி பதார்த் 

தங்கள் விளக்தம் நேத்திரேந்திரியழ மின்றி காணப்படாவோ, அங்ஙனமே 

திநசிய பதார்த்தங்களும் விநத்தியும் ஐபாசனு மின்றிக் காணப்படூவ 

கிலலையாம். 12 

  

$ “(1) சேகத்தின் மத்தியிலுள்ள அந்தக்கசாணத்தால் வளைபட்ட சேத 

னம் பிரமாதாவாம் ; (2) அல்வர்சச்சசரணமே கேத்திராதி யிக்இிரியங்களின் 

வாயிலாக வெளிப்பட்டு எது வரையிலும் கடாதி விஷயங்களிருக்கின்ற 

னவோ அது வரையிலும் 8ீண்ட பரிணாமக்தை யடைகன்றத; பின்னர் 

விஷயங்களாகிய கடாதிகளோடு கூடிக் கடாதிகளி னாகார மெப்படியோ 

அப்படியே அச்தக்சாணத்தி னாகாரமுண்டாகின்றஅ. தடாகத்திலுள்ள நீர் 

மடைவழியாய் வெளிப்பட்டு ரீண்ட வாய்ஃகாலி னாகார (வடில) மடைர்து 

aud செல்லுகின்றது ; லயலிற் பாய்ச் து வயலாகாரத்தை யடைகன்ற.௪.



சந்தேகந்தெள்தற் படலம். 1. 

  

அதுபோல, அந்தச்கரணமும் இர்திரியமாயெ துவாரச்தின் வாயிலாக 

வெளிப்பட்டுச் சென்று விஷய ரூபமான வயலை யடைஇன்றது. ஆண் 

டுச் சரீரமூ சல் சடாதி விஷீயபரியச்சமுள்ள அ௮ர்சச்சாணச்தின் வாய்க்கால் 

போன்ற நீண்ட பரிணாம மெதுவோ அ.து விநத்திதான மெனப்படும். அல் 

விருத்தியால் வளைபட்ட சேதனம் பிரமாணசேதன மெனப்படும் ? 

(8) விநத்திநான வடிவ அச்தக்கசணத்தின் பரிணாமம் பிரமாண மெனப் 

படும் ; வயலிற் பாய்ந்த நீர் வயலாகாரமாவதுபோலச் கடாதி விஷயங்களிற் 

சென்ற விருத்தி கடாதிகளின் சமானாகாரத்சதை யடைகன்ற.து. இச்சமா 

னாகாசத்தால் வளைபட்ட சேதனம் பிரமா சேதன மெனப்படும் ; (4) ஞானத் 

இற்கு விஷயமான சடாதிகளால் லளைபட்ட சேசனம் விஷய சேதனம் 
அ௮ல்லஅ பிரமேய சேதனம் எனப்படும்!” என்று விசார சாகரங் கூறு வதறிக 

* விருத்திவியாப்தி--விருச்திக்கு விஷபயமாதல் ; பலவியாப்தி - இதா 

பாச(€ீவனுக்கு விஷயமாதல். 

₹₹ தச்துவானுசச்கான முதலிய தூல்களில் விளக்குவசாஓய (அவச 

ணத்தை நிவிர்த்திப்பசாகிய,) மாயை அம சக்கரணங்களின் பரிணாமம் (இரிபு) 

விந்தி யென்று கூறப்பட்டிருக்சன்றறு; விருத்திப்பிரபாகாத்தில் இருக் 

இறதென்லும் விபலகாரச்சம் கேதுவான அ௮லித்தை அர்சக்கரணங்களின் 

பரிணாமம் விருத்தியென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றத. ஆதலால், மாயை 

அர். சக்கரணங்களின் ஞான் வடிவ பரிணாமமே விருச்தி யென்னுஞ் சொல் 

லிற்குப் பொருளாம்; பரிணாமமாத்திரமன்று,”? என்று: பஞ்சதூக் குழிப் 

புரையி லெழுதப்பட்டி.ருச்கின்ற௮. 

1 சரா -பொன் முதலிய லோகங்களு சொன்று, 

6 இச்திரியத்திற்கும் கடத்திற்கும் சையோக முண்டாம் போறது BFS 
ரிய வாயிலாக அச்தக்கரணத்தின் விருத்தி வெளியிற் சென்று, கடத்தின் 
சமானாகாரத்சை யடைகின்றது. இரும்பினஷுலாவது மண்ணினாலாவது 
செய்த கருவியில் உருக்கிவிட்ட தாம்பிரம் அ௮ச்சருவியின் சமானாகாரக்தை 
யடைவதுபோல, அக்தசக்காண விருத்தியும் கடத்தின் சமானாகார மாகின் 
றது. அர்த விருத்தி யாபாசமின்றி யுண்டாகின் றஇல்லை.; ஆபாச சகிதமாக 
வே யுண்டாஇன்றத; விருத்திபாகமோ கடத்தி னாவாணத்தை (மறைப் 
பை)ப் போக்குகன்றது ; ஆபாசபாகம் கடத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கின்ற தென் 
பதிங் குணர்தற்பாலதாம். இசன் விரிலை விசாசசாகாம் சான்காம் தரங்கத் 

திற் காண்க. 

qi இருளால் மலறக்கப்பட்டுள்ள கடம் பட முதலிய பொருள்கள் Yeu 

விருட்டைப் போக்கும் விளக்கும் தம்மை அறியும் CsgHCri gihlug 

மின்றி விஎங்காமை போல, அஞ்ஞானத்தால் மறைக்கப்பட்டுள்ள இருசிய 

பதார்த்தங்களும் அவ்வஞ்ஞான ச்தைப் போக்கும் விருச்தியும் தம்மை



13; கைவல்லிய நவ நீதம். 

19, எரிகின்ற விளக்காற் கண்ணா லிருட்பொருள் காணல் வேண்டும் 

தேரிகின்ற பரிதி காணச் சென்றிடிற் கண்ணே போதும் 

விரிகின்ற சகத்தைக் காண விருத்தியும் பலமும் வேண்டும் 

புரிகின்ற விருத்தி யொன்றே போதுமெய்ப் பொருள்காண் 

போர்க்கே. 
  

திநக் பதார்த்தத்தில் விநத்தி வியாப்தி யன்றிப் 

பல வியாப்தி யின்றெனல, 

$ அந்தகராத்திலுள்ள கடாதி விஷயங்கள் விளக்கினுலும் நேத்தியேந் 

திரியத்தாலும் அறியப்படுகின்றன; அவ்விரண்டனுளன், ஒன்று” குறைந்தால் 

அவை யறதியப்படூவதிலலையாம்; ஆனுல், சூரியனே யறிய வேண்டுமிடத் 

தோகண்ஜணேன்றெ பேர்தும்; விளக்க வேண்டியதிலலையால்; அதுபோல, 

நாமநப வடிவமாய் விரிந்நுள்ள உலகத்தை யநியுமீடத்து விநத்தியும் 

பலழம் (ஐபாசனும்) வேண்டும் ; அவநிறுளொன்று தறைந்தால் அது 
விஷயமாகாது ; இனுல், ஐத்மாவை யறியுமிடத்தோ பிரஷ்மாகார வடிவ 

விருத்தி யோன்றே பேர்து3 ; ஐடசன்வேண்டிய தில்லையால். 13 

யதியும் ஆபாசனு மின்றி விளங்குவதில்லையா மென்பதிங் wants 
பாலதாம், 

*: இருளில் ஒருசட்டியால் மண்ணால் அல்ல இரும்பினாம் செய்த ஒரு 
வஸ்௮ மூடப்பட்டிருக்கன்றது ; அங்குத் தடியால் அத்த outs Go song 
யுடைத்தாலும் பின் திப மில்லாமலுள்ளே யிருக்கும் பொருள் பிரசாடிக்கின்ற 

How ; ஆனால், திபச்தினால் ௮௮ பிரகாசிக்ெறது, அதுபோல, அஞ்ஞா 

னத்தால் மறைக்கப்பட்ட கடத்தின் ஆவாணத்தை விருத்தி காசஞ் செய் 

தாலும் கடம் பிரகாரிக்கின்ற இல்லை ; ஏனெனின், கடமும் கொளுபமாக 
ஜடமாம் ) விருத்தியும் ஜடமாம் ; அசற்காவாணச்தைக் கெடுச்தல்மாத் 
திரம் பியோஜனமாம் ; அதனாற் பிரகாச முண்டாஇன்றதில்லை ; ஆதலால், 

கடத்தைப் பிரகாசிப்பிட்பது ஆபாசனாம் ?? என்று விசாரசாகரம் தான்சாக் 

கரங்கத்திற் கூதன்றது. 

$ இருட்டிலுள்ள கடத்தை யறிவதற்கு விஎச்குங் கண்ணும் வேண்டும்; 
குரியனை யறிவதற்குச் சண்ணொன்றே போதும் ; அதுபோலக் கடாதி 
௮ப்பிரகாச விஷயங்களை யறிவதற்கு அவற்றி னஞ்ஞானத்தைப் போக்க 
விருத்தியும் ௮வந்றையறியச் ிதொபாசனும் (வனும்) வேண்டும் ; சொப்பிர 
சாசமான பிரஹ்மத்சை யழிவதற்கு அசன் அஞ்ஞானதக் ச (மறைப்பைப் 

  

போச்சு (அகம் பிரஹ்மால்ி யென்னும் அகண்டாகாற) விரு ர்தியொண்றே 

போதம் ; (ிதாபாசன் வேண்டியதில்லை).  கொபாசன் கடாதி



 



13-4 கைவல்லிய HAI ib HLD. 

14. விருத்தியும் பலமுங் கூடும் விகாரமே மனமேன் பார்கள் 

கருத்தெழு விருத்தி வேண்டூங் கணக்கினான் மனத்திற் கெட்டும் 

வருத்திய பலமா மீந்த மனத்திற்கெட் டாது கண்டாய் 

அருத்தமிப் படியென் றைய மகன்றரீ தெளிந்தி டாயே. 

15. வஞ்சகமில்: பரமார்த்த குரவே சோன்ன வழிகளறிக் தேனினி 

யோர் வசனங் கேளீர், சஞ்சலமற் றகண்டபூ ரணமாய்ச் சித்தக் 

ததாகார மாவதன்றோ சமாதி யோகம், உஞ்சலையோத் தலைவது 

தன் சுபாவமாகி யோருகணத்திற் பலவுலகா யுதிக்கு மிந்த,நேஞ் 

சகம்வத் துவிலசையா நிவாத தீப நிலையடைவ தெப்படியோ 

நீர் சொல் வீரே. 
  

௮ந்தக்காண விருத்தியும். ஐபாசனுத் சேரும் பரிணுமே மன 

மென்று சொல்லப்படும். 41 பிரஹ்மமானது சற்குரு சற்சாஸ்திரக் கரமத்மை 

விநம்பும் வகையால் அந்தக்காணத்தினின் றெழாநீந்தத் பிரஷ்மாகார 

விநத்திக்கு விஷயலாம் ; ஐபாகறோடூ கூடி வில்மனந்திற்து விஷய 

மாகாது. Grodin மஊனத்திந்த விஷ்யமாம்; மனந்திறுத விஷயதாகா தேறு 

யர்ன் கூறியதற் கச்த்த மில்வனமாமென் நதனை நீ yaw ads Oba eM 

மகன்று தெளியக் கடவாய், 14 

go ல டூ fe ork wae a ஸ் ம 
சீடன் மஷேலயத் செயயுகாறு விறுவுதல. 

சீ--வினா சாதன மல்லாகதைச் சாதனமென் அலரம்கும் 

வஞ்சகக் குஷாமின்றிய பரமார்த்த குருவ  பிரஹ்மம் இத்த 

வகையால் வாக்கிற்கும் மனத்திங்கும் விஷபமாம்; இக்த வகையால் 

ஆகாதென்று தா ங்கள் திருவாய் மலர்ச்தமுளிய காசணங்கக£ச் 

௪ 53 Be விபரீத மி 

  

ல இல i ல. ce ட் . 
SOT) UI DO OT. இடப்பொதடி.யேன் கூறும் 

ஏ பிரஹ்மம் ஜாதி, குணம், இரியை, பெயர், சம்பந்த முதலிய சகல 

தருமங்களுமின்றியதா யிருச்சலின்,' மனத்திற்கும் வாக்கிற்கும் விஷய 

மாகாததாம் ; பிரஹ்மத்சைச் சாஸ்திரம் இலட்சணையினாலே (ஆகுபெய 

சாலே) கூறுஇன்றது ; மகாத்மாக்களோ விருச்இவியாப்தியினா லறிசன் 

றனர். சைதன்னியத்தின் ஆவாணத்தின் நிவிர்த்தியே யிங்கு விருத்திக்கு 

விஷயமாக்தன்ளம (விருச்கிவியாப்தி) யாம் என்பதிங்குணர் தல்வேண்டும். 

பானெனதென்னும் வேபோசதத்தோடு கூடிய மனத்திற்குப் பிரஹ் 

ம்ம் விஷயம ரகா) Ha ப as தெ டு கூடார © 222௭ த்தி nr விஷயமா eee த 

மென்பதாம்,



சந்தேகந்தெளிதற் படலம். 155 

18. கருதுமனோ குணமூன்றா மூன்றி லோன்று கதித்தெழுந்தான் மற 

நிரண்டூங் கரந்து நிற்கும், தருமமிகுஞ் சத்துவமே ல1எபோது சன். 

மார்க்க மானதெய்வ சம்பத் துண்டாம், மருவாசோ குணமாகி 
லுலக தேக வாதனையாஞ் சாத்திரவா தனையு மாகும்,அருமகனே 

தமோகுணமே லான போதி லசுரசம்பத் துண்டாகு மறிந்து 

கோள்ளே. 
  

வார்த்தையைக் தயவு செய்து கேட்டருளல் வேண்டும். இத்த 

மானது சப்தாதி விஷ.பங்களி லிர்இரிப வாயிலாகச் செல்லும் சலன 

மற்று SEES விருத்தி YOU STB பிரஹ்மாகாச மாவ 

தல்லவா *[ சமாதி 2 பாக மென்று சொல்லப்படுவது ? அவ்வா 

ரூகாது ஊசலைப்போ லயா நிற்பதே தன இ;பற்கையாகி யொரு 

க்௲ணப்பொழுஇல் நாகா வுலகாகத் சோன்றுகின்ற எனது இச் 
சத்தமானது SiMe Amor gat வடிவப் பிரஹ்மத்தில் 

சலன மின்றி Sore (ar nde Dust) Gus தீன் ஸ்திதியை (படவ 

தெவ்வாளோ? அகத் தேவரீர் கூறி யருளல் வேண்டும். 15 

சந்தந மர்த்தி மனத்தின் தணபேதங்களையும் அவத்றலாம் பயனையு 

கூறல். 

த--விடை :--புத்திர சிகாமணியே ! $ சப்தாதி விஷயங்களை சநத 

நிற்தம் மனத்தின் குணங்கள் சத்துவ, இரசசு, த௨சென மழுவகையாம்; 

௮ல்ழன்று தணங்களுள், ஒர குணம் அதிகரித் தேழுமாயின், ஏனோ வித 
    

ஏ[ இடாணிப்பன் இயான மென்னு மிரண்டையுவ் ணன. விடுவது 

னால் இியாணிக்கப்படும் வஸ்து ஒன்றனையே லிஷயஞ் செய்யும் காற்றில்லாத 

இபம்போன்ற சத்தம் சமாதி யோகமாம்) அல்ல, எழும்பிய சம்ஸ்சாரச் 

இன் (உலக வெண்ணத்தின்) கீக்கத்தையும் ஒடுங்கிய சம்ஸ்சாசத்தின் 

(பிரஹ்மசிர்தனையின்) வெளிப்படுதலையும் முன்னிட்ட சித்தத்தி னேகாம் 

'இரதச்தன்மை வடிவ பரிணாமம் சமாதி யோகமாம். 

$ முக்கூறுடைய நெரிஞ்சி முள்ளி னொருகூறு மேற்பட்டிருக்கும்போதூ 

மற்றை யிருகூறும் £ழ்ப்பட்டிருப்ப. து போல, மனச்தின் முச்குணங்களில் 

ஒரு குணம் மேற்பட்டிருக்கும்போ து மற்றை யிரு குணமுற் £ழ்ப்பட்டி முக 

மென்க. ₹:வாழுஞ் சத்துவ மற்றைய விரண்டையு மறைக்துர், சாழு மற் 

றைய விரண்டும,ச் தமோகுணம் தழைப்பின், வீழுஞ் சத்.துவ மங்களன் 

விரசதம் விளைவி, ஞூழின் மற்றிவை யிரண்டுர்தாழ்ச் சொன்றாம்ல் Gar 

FT. TOM UGAFEOS KLNDSH MS.



15 கைவல்லிய தவம்தம், 

  

துணழஃ%* சிழ்ப்பட்டிநக்குக். சத்துவ குண மேலிட்டபோது 1 தெய்வ சம் 

பத்துச் சித்திக்கும் ;) இரசோ துணாம் மேலிட்டபேர்து உ லோக வாசனை, 

தேக வாசனை, சாஸ்திர வாசனை பென்னு porns வாசனையும் சித்திக்கும் ) 

தமோ தணம் மேலிட்டபோது 1 அசா சம்பத்துச் சித்திக்கும், இவற்றை 

நீ கவனமா யறிந்துகோள்ளக் கடவாய், 16 

*் தெய்வ சம்பத்தாவது (1) விவேகம் (நித்தியா நித்திய வஸ்து விசா 

சம்), (2) சமம் (மனவடக்கம், (8) தமம் (இக்திரிய வடச்கம்), (4) உபாதி 

(விட்டவிஷயத்தில் விருப்ப மின்மை), (8) இகிட்சை (ிதசோஷ்ண மூதவிய 

துவர்துவங்களைப் பொறுத்துக்கொள்ளல்), (0) Prgms (சற்குரு-சற்சாஸ் 

இர வானங்களில் இட விசுவாசங் சொள்எல்) (7) சமாதானம் (சத்ருபப் 

பிரஹ்மத்தில் சித்தம் ஒருமுகமாக விருத்தல்), (8) மூமுட்சு த்தவம் (மோட்ச 

விருப்பம்), (9) தவம் (சன தருமச்இலவிருத்தல்), (10) சத்தியம் (சமதரி 
சனம்), (11) தயை (பிறர் அுக்கச்தை நீக்க விருப்புதல்), (12) ஸ்மிருதி (மூன் 

பின் விசாரித்தல்), (18) துஷ்டி (கஇடைசக்சது சொண்டு மகிழ்தல்), (14) தியா 

சம் (பரோபகாரமாகத் திரவியத்தைச் செலவுசெய்தல்), (15) சுவநிர்விருத்இி 

  

(அன்மாலின்கண் பிரியம்), (16) மானமின்மை (சன்குண த்தைப் புகமாமை), 

(17) இடம்ப மின்மை (சனஅ தர்மத்சை வெளியிடாமை), (18) அஹிம்சை 

(பிறர்ச்குச் துன்பஞ் செய்யாமை), (19) க்ஷ்மை (செய் சாறியற்களில் 

பொறுமை), (20) ஆர்ஜலம் (நேர்மையான ஈடை) என்பனவாம், இவற் 

றின் விரிவைப் பகவச்சேத 18-வ தத்தியாயத்கிற் காண்க. 

8 லோசவாசனையாவது என்னை யுலகம் நித்தித்தல் கூடாது ; யாவரும் 

என்னைத் துதித்தல் வேண்டுமென்னும் ஆக்கரகத்தின் திட சம்ஸ்காரமாம், 

தேச வாசனையாவ ஸ்தால சூட்சும தேகங்கஸளின் சோசாதி ரூப ௮ல் 

லது பாவ ரூப மலங்களை உளஷதாதிசளாலாவது அல்லது இர்த்த யாத்தி 

ரையினாலாவது முற்றும் நீக்குவேன் ; மேலும், அவற்றின்சண் புஷ்டி, அழகு 

மூதவிய வடிவ அல்லது புண்ணிய வடி.வ குணத்தைக் சம்பாகிப்பே னென் 

னும் ஆக்கத்தின் இட சம்ஸ்காரமாம். 

சாஸ்திர வாசணையாவ.து சகல சாஸ் இரங்களின் பாடத்தையாவது அர்த். 

சுச்தையாவது அல்லது அவை கூறிய ஆசாணசக்தை (ஒழுக்கச்தை) wires 

யான் மேற்கொள்வேனென்னும் ஆச்செகச்தின் இட சம்ல்சாரமாம். இம் 

மூன்றும் மலின (அசுத்த) லாசனையாம், 

இிடபாவனையோடு முன் பின் அராயாது விஷயங்களைச் கொள்வது 

வாசனையாம்); அல்ல, திடபாவனையால் முன்பின்னொன்றையும் விசாரியாம 

லுண்டாகும் குரோதரதி விர்க்கிகளுச்சேதுவாய இச்சத்தின் சூட்சுமாவஸ் 

தையாூிய சம்ள்கசாரம் வாசனையாம். சுத்சவாசனை - மைச்திரி - கருணை -
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17. மனதுசத் துவசோருப மற்றிரண்டும் வந்துகலந் தனவவற்றை 

மாற்றி னாற்போம், தனதுசன்மார்க் கத்தைவிடா திருந்த போது 

தமோகுணமும் ரசோகுணமுஞ் சமிக்கும் பின்னைக், கனபரிணா 
மஞ்சலனம் போம்போ னக்காற் களங்கமற்று நின்றவா காசம் 

போலும், நினதுளமப் படியாமப் பிரமத் தோன்றாய் நிருவிகற்ப 

சமாதியீலே நிற்கும் தானே. 
  

மனேலயழண்டாம் வகையினைக் கூறல். 

(* சத்துவ குணத்திற் றேன்றுந் தயங்கழட் காண நான்கும் '? என்ற 

வாறு)மனது சத்துவதணத்தின் காரியமா யிநத்தலின், போன்னினின்று ழண் 

டாகிய கடகம் போன் செரநபமாகவே யிநப்பதுபோல அதனது சோநபம் 

  

மு.திதை - உபேட்சை - தியான முதலியவற்றா லுண்டாவதாம். இவ்விரண்ட 

னுள் முன்னது சன்மம் பெருகுதற்குக் காரணமாம் ; பின்னது ௮௮ சுருங் 

குதற்குக் காரணமாம். ஐயக்திரிபற்ற 2வப்பிரஹ்ம ஐக்ய ஞான முடைய 

வாது சித்சத்தின்சண் அவர் சம் உடல் வாழ்க்கையின்பொருட்டுமாக்இர முப 

யோசமாவதாய், இடம்பம் கருவ முதவிய ௮௪ சம்பக்தக்சை யுண்டாக்கா 

ததாய், ஜன்மாச்தரத்திற் கேதுவாகாததாயுள்ள வாசனை சுத்ச வாசனையாம். 

இவ்வாசனைகளின் விரிவைச் சீவன்முத்திப் பிரசாணத்திற் காண்க. 

* அசர சம்பத்தாவது (1) யாக முதலிய வியாபாரம், (2) மதம், 

(3) பேசாகை, (4) கர்வம், (5) பொருள் முதலியவற்றை விரும்பிச் கடவுளைப் 

பிரார்த்தித்சல், (6) கான்வேறு கடவுள்வேறு என்னும் பேதபு.த்தி, (7) விஷ 

யானுபவம், (8) மதத்தால் போர் முதலியவற்றைச் செய்யத் தொடங்கல், 

(9) புகழை விரும்புதல். (10) பிறரைப் பரிகசத்தல், (11) தன்பிரபாவத்தைப் 

பிறரதியச்செய்தல், (12) பொருள்முதலியவற்றை விரும்பி மேற்கொண்ட 

காரியத்தை முடிச்சுப் பலமாக முயற்சி செய்தல், (18) விஷய சுசத்தை 

விரும்புதல் (14) வேறு காரியத்திலுள்ச£ பிரியத்தால் தானவசியஞ் செய்தற் 

குரிய காரியத்தைச் செய்யாமை, (15) பெருச்தூச்கங் கொள்ளல், (16) அவி 

வேகம், (17) முயற்சியின்மை, (18) திரவியத்தைச் செய்யவேண்டிய வள 

வில் செலவு செய்யாமை, (19) பொய்பேசல், (20) பிறரைவருத்தல், 

(21) வீணே சரமமடைதல், (23) அற்ப விஷயத்திலும் சித்தங்கலங்கல், 

(28) இழர் ச பொருளைப்பற்றி யேக்கம் கொள்ளல், (24) தன்னைத்தானே 

வருத்திச்கொள்ளல், (25) திருப்தியின்மை, (20) மரண பயம் முதலியன 

வாம். இவ்வசுர சம்பத்து மலினவாசனையின் காரியமாம். முற்கூறிய 

தெய்வ சம்பத்தோ ஈத்த வாசனையின் காரியமாம். அசுர சம்பத்தின் விரி 

வைப் பசவத்தேதை 10௮ தச்தியாயக்திற் காண்க, 

18



188 கைவல்லிய நவ நீதம். 

18. களங்கமற்ற கண்ணாடி தன்முன் வேறோர் களங்கமற்ற கண் 

ணாடி காட்டும் போது,விளங்கியதன் மயமாகி யபேதமாகி விகற்ப 

மின்றி நிருவிகற்ப மானாற் போல, அளந்தறியப் படாவிபுவாய்ச் 

சத்தாய்ச்சித்தா யாரந்தமாம்பிரமத்தைக்கியமான,உளக்தெளிந்த 
படியிருக்தா லுலக மெங்கே யுலைவேங்கே யென்றுசங்கை யோ 

ழித்தி டாயே, 

சத்துவ தணமேயால்; $ ஏனைய விநகுணங்களுல் அல்மனத்தினிடத்து 

இடையே வந்து கலந்திரப்பனவாமாக்லின், அவற்றை நீக்கினல், அவை 

நீங்கிப்போம். 

சீ--வினா:-- அவை யெவ்வா த்றால் நீங்கும் ? 

த--வி:--அன்பனே ? 4! மனத்தின தியற்கை வடிவமான சத்தூவ 

தணத்தாலுண்டர்குத் சன்மார்க்கமாகிய தேய்வ சம்பத்தை விடா தனுஷ் 

டித்திநக்தம்போது விஷய வடிவமாகப் பரிணமித்தந்கேதுவான தமோ 

குணழம், சலனத்திறழ் கேதுவர்ன இரசோகுணழம் நர்சமாதம் ) அவை 

நாசமானபின்னர், விஷயவடிவமாகப் பரிணமித்தலும் ஒயாது சலனப்படூ 

தலும் அம்ம்னத்தினின்று மோழிநீதுபோம் ; அவை யோழிந்துபோகவே, 

உனது மனம் மேகபடலம் நீங்கி நின்ற சரத்காலத் தாகாயம்போலத் தன் 

இயற்கை வடிவமாக விளங்கம். $ அவ்வாறு வீளங்தம் மனம் அச்சாற் 

காலத் தாகாயம்போல எத்தான்றும் தன தியற்கை வடிவமாக விளங்கம் 

- பிரஹ்மத்தினிடத் தேகாசமாய் நிருவிகற்ப சமாதியி லசையாது நீற்தம். 17 
  

$ *கருதுமனோ குணமூன்றாம் '? என்ற முன்னர்ச் கூறப்பட்டிருத்த 
லின், அசுப வாசனையால் மனத்தின்கண் சச்துவகுண மடங்கும்போது 

இராசத குணமும் தாமசகுணமு மெழுக்தோரங்கி யிருக்தலே ௮வை மனத் 

இின்சண் இடையே வர௮ கலத்தலாமென் றிங்குணர்சல்வேண்டும். “சத்துவ 

குணத்திற் ரொன்றுர் சயங்குமுட். கரண மான்கும்' என்பதற்கு இராசச குண 

மூம் தாமதகுணமு மடங்கிநிற்கவுள்ள சத்துவகுணக்தில் அந்தச்சரணம் 

நான்கும் தோன்றுவனவாம் என்று பொருள் கொள்க. 

*[ ₹: சருவழும் பிரம மென்னுஞ் சத்துவா சனைவளர்ந்தால், மருள 

கங் காரமாதி மலினவா சனையடங்கும், கருமையா யெல்வி டத்துங் கலர் அள 

வந்த காரம், அருணனின் கார்கி தோன்று மளவிலே யழியு மாபோல்”? 

என்று விவேக சூடாமணி கூறுவஇவ் குணர்சற் பாலதாம். 

1 விஷயாகாரமாகப் பரிணமித்தலும்' அகனாற் சலனப்படுதலு மின்றிய 

மனம் பகிர்முகப்படுதற்கு நிமித்த மின்மையின், ௮.௮ பிரயத்தனமில்லா 

மலே அச்சர்முகமாய்* சொரூபத்தில் நிருவிகற்பமா யிருக்கு மென்பது 

ஈண்டுச் தாற்பரியமாம்,
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19. எகமாய் மனமிறந்தாற் சீவன் முத்த ரிருக்குமட்டூம் பிராரத்த 
மேதனா வுண்பார், போகமா னதுபுசித்துத் தொலைப்ப தன்றோ 

புசிப்பதேன்றான் மனந்தானும் போன தன்றே, சோகமா மன 

மிறந்தாற் போக மில்லை தோன்றுமெனின் முத்தரேன்று 
சோலக் கூடாதே, மோகமா மிதுதெளியக் குருவே நன்றா மோ 

ழிந்தருள்வாய் தேளிந்ததன்றோ முத்தி தானே. 
  

முற்கூறிய மனேலய வடிவ நிற்விகற்ப சமாதியை யுவமான வாயிலாக 

விளக்கிக் கூறல். 

களங்கமின்றியதோர் கண்ணாடியினெதிரே மந்றேரு களங்க மின்றிய 

கண்ணுடியைக் காண்பிக்கம்போது அஃதக் களங்கமின்றிய கண்ணடியின் 

மயமா யபேதமாகி பாதொந விகற்பழ மில்லாமல் நிர்விகற்ப வடிவமர்யி 

றநைபோல, $இலவ் வளவினை யுடையதென்று அளவையால் (பிரமாணங் 

களால்) அளந்தறியப்படாத (நீரபேட்சிக) வியாபகத்துவ சச்சிதாதந்த வடி 

வப் பிரஹ்மத்தினிடத் தேகரரமர்ன மனம் (அந்தப் பிஹ்மாகராமாய் அபேத 

மாகி யாதொரு விகற்பழ மின்றி நீர்விகற்பவடிவமாய்) தான் தேளித்த 

படியே யிநக்தமாயின்,(அதஃிடத்து விகற்பத்திற் கேதுவான) கடாதி யுலக 

வடிவமாகப் பரிமை ழண்டாதலுத அதுபற்றிக் சலன மழண்டாதலு மில்லை 

யாமென்று நி£சயத் செய்த; சமாதி யெவ்வா றுண்டாதமேன்னுந் சந்தே 

கத்தை நீ யெர்மிக்கக் கடவாய். 18 

போக சாதனமான மனமீறந்த கீவன்ழத்தர்க்தப் போக ழண்டாவ 
தேங்ஙகளமேன4 சீடன் வினவுதல். 

சீ-- வினா: -பரமாசிரி.பசே ! ((அறுகடல் கண்டுவர வாதரித் 

ச தும்மொருவன், வினுபுலி கண்டுவந்த விரமுங்-கூறியிடில், உப்புக் 

கடலாடி. யோடிவக்த அம்மொக்குஞ், செப்புசிவங் கண்டுதிரும் பல்'” 
என்ற வாறு) மனமானது ஏகமேவாத்துவிதீய மென்னும் பிரஹ்மா 

காசமாக நூத்து விடுமாயின், ஜீவன் முத்தர்கள் சேசுமுள்ளவளவும் 

பிசாசத்த கரும போகங்களை யெச்சாசனங்கொண் டனுபவிப்பார் ? 

போகங்களை யனுபவித் தல்லவா தொலைத்தல் வேண்டும்? போகங் 
  

$ ஈ தோன்றி விளங்கும் பொருளெல்லாச் தொல்வே தாக்.த விசாரணை 

யில், ஊன்றி நோக யனுதினமு மூக மதணிற் பரிசயித்தால், தோன்றி 

விளங்கு மறிவொன்றே சொன்மாத் தஇரமாய் விடுமுலகம், ஊன்றி கோச்கா 
2 கவர்கட்கே யது போலத் தோன்றியிடும்!” என்று அத்துவித உண்மை 

கூறுவதிங் குணர்தற் பாலதாம்,
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20. மனநாசஞ் சோருபமேன்று மருப மென்றும் வகுத்துரைப்பா 

ரிருவகையா வருமி வற்றில், வினவாத சீவன்முத்த ரிடத்தி 

லோன்றும் விதேகமுத்த ரிடத்திலோன்று மேவுங் கண்டாய், 

தனதான சத்துவமாய் மனஞ்சே டித்துத் தமசுரச சுகணசித்தல் 

சொருப நாசம், அனகாசத் துவந்தானு மிலிங்க தேக மடங்கும் 

போ தடங்குதலே யர௫ுப நாசம். 

  

களை யனுபவித்துக்தான் தொலைக்க வேண்டுமென்ருல், போக சாகன 

மான மனது நூத்ததாகாகே? சோகத்தஇற் (கும் மோகத்திற்) கு 

Sugars மனம் கூத்து விடுமாயின், சுழுத்இயிற் பிரளயத்இற் 

போலப் பிராரக்தகரும போகானுபவ மில்லையாகுமல்லவா? மனம் 

நசியாது தோன்றுமாயின், ௮ஃ தூடையவசை ஜீவன் முத்தரென்று 

கூறலாமா * மயக்கத்திற் கேதுவான விச்சந்தேக மகலும்படி. செளி 

வாச வுத்தாங் கூறியருளல் வேண்டும். ஐயத்தினீங்கிக் தெளிதலல் 

லவா ஜீவன்முத்தி ஸ்இதி பென்று கூறப்படுவது ? 19 

FOF HPIGS Fict aTenalhgs, விடை கூறத்தெடங்கி மனோநாச 

மீருவகைத்தா மேனல். 

த--விடை :-பாபமந்ற அன்பனே! அறிவுடையோர் மனத்தின் உரு 

வல்அருவமென விநவகைத்தாமேன்று வதத்துக்கூறுவர். இவ்விரண்டனுள், 

மனத்தின் உநவ நாசம் அசம்பாவனை (அத்ஜானம்), சம்சய பர்வனை, விப 

ரீதபாவனை யுந்றுத் தேளிதற் போநட்டூ அவற்றுள் யாதுபற்றியுத் சற்தரவி 

னிடத்து விறுவுதற் கிடம்பேறது தீர்ந்த நிலையிலுள்ள வன் மத்தரிடத்தும், 

மனத்தின் அநவநர்கம் விதேக ழத்தரிடத்தும், டோொருத்துவன வாம். ர் தன 

தியற்கை வடிவமான சகத்துல் தணமாய் மனமானது சேடித்து நிற்கத் தமோ 

Hamp இரசோகுணழம் நசித்துவிடூதல் மனத்தி னுருவ நாசமாம்; அச்சத் 

துவதணழம் சுக்தும சரீரம் உலையிரம்புண்டநீர்போல் துரியமாய் விபுவாய் 

நீன்ற சோநபத்தில் நசிக்தம்போது நசித்துவிடேதலே மனத்தி னநவ 

நாசமாம். 20 

* சீவன் MSH Sol nga cree சித்தர் சனச்குள தாம், தாவி லுடல் 

gue ட இ னி ci Ae, ஆ டட we / . ச த் 
தீர் முத்திதனிற் சாற்று மருவ ராசமாறும் ” என்ற ஞானலாூட்டம் உபசார 

திப் பிரகரணத்திற் கூறுளின்ற று.
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21. சுத்தமாஞ் சத்துவமே யுண்மை யாகுக் துகளிருள்போ னான் 
மனமேன் சொல்லும் போம்போம், வர்த்தமா னத்தில்வந்த 

வணவை _யுண்பார் வருவதும்போ வதநினைந்து மகிழார் 

வாடார், கர்த்தரா மகந்தையைவிட் டகர்த்த ராகிக் கரணவிருத் 
திகள வத்தை காண்பா ராகி, முத்தரா யிருக்கலுமாம் புசிப்புங் 

கூடு முட்டிலையென் றறிந்துசங்கை மோசிப் பாயே. 
  

32 ௫ 
அர வ:2ன மிநுத்தலின், ஜீவன் மத்தர்க்தப் போகானுபவல 

போருநீதுமெனல். 

சத்துவதண காரியமாயிநத்தலின், சத்துவ தணமே அரவ மனத்தின் 

யதார்த்த வடிவாம் $) அதுல், இரசோதணழம் தமோதணழம் தத்துவ 

நானுப்பியாசத்தின லோழிந்து போனுல் உநவ மனமென்னும் வார்த்தையு 

மோழிந்துபோம். ஜீவன் மத்தம் நவ மனமொழிய அரவமன ழடைய 

வராயிநத்தலா லவர் நிகழ்காலத்தில் பிரரரத்த கநமத்தால் நேரிடுகின்ற 

வுணவை யுண்ணுவார் ; அத்கரைப்போன்று (முன் வந்ததும் போனதும்) 

இனி வருவதும் போவதுமர்ன விஷயங்களை யேண்ணி யெண்ணி மகிழ்ச்சி 

யுங்கோள்ளார், வாட்டழங் கொள்ளார்; இதற்த யாம் கர்த்தாவேன்னு மகம் 

பாவத்தை நீக்கி, அகர்த்தாவாய், அந்தக்காணந்தின் சாத்த கேர ழடவிநத்தி 

களையுஐ் அவற்றிற்தாதாரகாலமாயுள்ள சாக்கிராதீ யவஸ்தாத்திரயங்களை 

யுத் சாட்சிய யிநந்து காண்பர். அவ்வாறிரத்தலின், அவர் ஜீவன் ழந்தரா 

யிநத்தலுஃ் கூடும்; போகத்தை யனுபவிப்பதும் கூடத். அவரில்லா 
றிநுத்தற்தத் தடை யாதுமில்லையாம். சீடனே ! ஜிவன் மத்தம் அருவ மனத் 

தால் போகத்தை யனுபவிப்பவராயிருத்தலின், ௮வர் போகத்தை யேவ 

வா நனுபவிப்பரென்னு மையத்தினின்றும் நீ நீங்தவாயாக. 21 

ஜிவன்ழத்தர் வியவகாரத்தோடிரப்பினும் அதனுலவர்க்தக் 
கேடின்றேன்பதைத் திநஷ்டர்ந்தந்தோடு கூறல். ' 

ச்--- வினா :--ஐயனே? $ வர்த்தமான(கிகழ்கால)த்தில் கேரிட்ட. 

வுணவினை யுண்டல் முதலிய வி.பவகாரம் கிகழுங்கால மியாவும் 

ஜீவன் முத்தர்க்குச் சமாதியா மென்று கூறினால், அவ்வியவகாசம் 

அவர்க்கு விகற்பமாகாே தா? அவ்விகற்பத்தினால் ௮வரது மனம் 
  

$ புறத்திருயொனுவித்தம், புறச்சத்தானுவித்தம், புறகிருவிகற்பம், 
அகத்திருியானுவித்தம், அசச்சத்தானுவிச்தம், அசகிருவிஈத்பமென்னும் 

சமாதி “*இவ்வாறானுர், தங்கலற வொழுகுமியோ இ்குமன மெங்குச் சரிக்கு 

மாண் டாண்டெலாளஞு ௪மாஇயென லாகும் ?? என்று வேதா 5 Bi West 

கூறுகின்றது.
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22. விவகார வேளையெலாஞ் சமாதி யென்றால் விகற்பமன்றோ 

மனமலைந்து விடாதோ விட்டால், அவதான ௩ழுவுமன்றோ 

வென்றா யாகி லதற்கொருதிட் டாந்தங்கே ளாசை கோண்டு, 

நவமாகப் பரபுருடன் றன்னைக் கூடி நயந்தசுக மநுபவித்த 

நாரிநேஞ்சந், தவமான மனைத்தோழில்கள் செய்யும் போதுக் 

தழுவியநு பவித்தசகந் தனைவி டாதே. 

28. தேகத்த னலனாகி யகர்த்த னாகிச் சீவனின்றிப் பிரமமாய்த் 
தெளிந்த முத்தன், போகத்தை யுண்பனேன்றாற் கருத்தா வாமே 

பூரணமா மகர்த்தனுக்குப் போக முண்டோ, சோகத்தை யறுத் 
தருளுங் குருவே யீந்தத் துகளறுக்க வேண்டூமேன்று சோன்னா 

யாகில், மாகர்த்தன் மாபோகி மாத்திய்கி வகைமூன்றா யவரிரு 

க்கு மகிமை கேளாய். 
  

ஊசல்போன் நலையுமல்லவா? அவ்வாறலையுமானால், அவரது அத்தக் 

கரணத்தினுள்ள ஜீவப்பிசஹ்ம ஐக்கிய பாவனை நழுவிப்போகு மல் 

லவா ? இதத்கு விடை கூறுமாறு பிரார்த்திக்கன் றேன். 

த--விடை :--அ௮ன்பனே ! அதற்கொரு திநஷ்டாநீதங் கூறுகின் 

றேன்;அதனை நீ கேட்கக்கடவாய். 4! எங்ஙனம்காமத்திுல்புதுவதாகச்சோர 

நாயகனை யின்புற்றுப் புணர்த்து தான் விநல்பிய விஷயாநந்தந்தை யனுப 

வித்த பெண்ணின் மனமானது தவத் செய்வதந்கேதுவான இல்வாம்க்கைக் 

தரிய சேயல்கனைச் செய்யுங்காலத்தும் ழன்னர்ச் சேரதர்யகனைத் தழவி 

யனுபவித்த விஷயாநந்தத்தை மறவாதிநக்துமோ, அங்ஙனமே ஜீவன் மத்த 
ஈது மனழம் வியவகார வேளையிலும் ஜிவப் பிரஹ்ம ஐக்கிய பாவனையினை 

மறவாதிநக்தம். ஆதலால், ஜீவன் மத்தர்க்து வியவகாரத்தினுல் யர்தொரு 

கேடூதியு ழண்டர்காது. 22 

ஜீவன் மத்தர்கிதக் கர்த்திநத்துவ மீன்றெனல். 

சீ--வினா:- சோகத்தை யொழிக்குஞ் சத்குருவே/ தேகக் 
இரய விலட்சணனுாப், அகர்த்தா வாய்,ஜீவபாவமிறக்கொழியத்தன்னை 

நிர்விசேஷ சின்மாத்திரப் பிரஹ்மமாக வுள்ளவா௮ தெளிக் அணர்ந்த 

ஜீவன்முத் தன் விஷய போகங்களை யனுப்பலிப்பானென்னு கூறினால், 

அவன் கருத்தாவாய்விடுவனல்லவா ? பிசஷ்மமே தானாக விருத்த 
  

41 எ எத்தொழிலைச் செய்தாலு மேசுவத்தை பட்டாலு, முத்தர் மன 

மிருக்கு மோனத்தே--விக்தகமாய்க், காதிவிளை யாடியிரு கைவீ?ி வர்தா 

லுர், தாதிமன நீர்க்குடத்தே தான்.'' என்று பட்டினத்தடிகள் கூறுவதறிக,
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24, செய்கையுஞ்சேய் விக்கையுமற் நிருக்குங் காந்தச் சிலைமலைமுன் 
னிரும்புகள்சேட் டிக்கு மாபோல், சேய்கையுஞ்சேய் விக்கையு 
மற் நிருக்கு மேன்முன் செடமான வுலகமெலாஞ் சேட்டை 
சேய்யும், மெய்கலந்த விந்திரிய விகாரரூப விவகார விருத்திக்கும் 
விருத்தி தானா, மெய்கலந்த சமாதிக்குஞ் சாட்சி யேகான் வெயில் 
போலேன் மறைத்தவனே விபுமா கர்த்தன். 
  

லால் பரிபூசணமாயிருக்ஞும் அகர்த்தாவாகப ஜீவன்றுக்கனுக்குப் 
பிராரத்த சன்மபோகம் எப்படி சம்பவிக்கும் ? இச்சச்தேகத்தை 

நிவிர்த் இக்ஞும்படி பிரார்த்திக்கின்றேன். 

த--விடை :--சற்சீடனே ! ஜிவன்முத்தர் மாகர்த்தன், மாபோசகி, 

மாத்தியாகி யென மத்திறத்தராவர்; அவாது மகியையினைகீ கூறுகின்றேன்; 

நீ கேட்பாயாக ? 23 

சீ--வினா ar CHC a Z அருளல் வேண்டும். 

மாகர்த்தனி வியல்பு கூறல். 

  த--வீடை :--1 ஒன்றைச் செய்தலும் பிறிதொன்றைச் செய்வித்தலு 

மீன்றியுள்ள காந்தக்கல் மலையின் ழன்னே அயத்துண்டுகள் சலிக்கமாறு 

போல, ஒன்றைச் செய்தலுஃ பிநிதோன்றை4 செய்வித்தலுமின்றியுள்ள 

எனக்தழன்னே உண்மையில் ஜடமயமாயுள்ள பிரபத்ச மியாவும் தத்தம் 

வியாபாரங்களைச் செய்கின்றன. உலக வியாபாரத்திற்தம் அதனபாவத்திந் 

தம் சாட்சிமாத்திரமர்யிநக்தக் குரியனைப்போல, சரீரத்தோடூ கூடிய சுரோத் 

திராதி யித்திரியங்களால் விகாவடிவமான கேட்டல் ழதலிய வியவகாரங் 
களையுடைய மஜேவிநத்திக்கம், மஜேவிநத்தி பிரத்யகாத்ம அபின்னமா 

யுள்ள பாஷ்மத்திம் பொருந்திய சமாதிக்கும், நான் சாட்சிமாத்திரமா யுள 

னென் றழந்திய அனுபவழடையவனேவியாபகமாயுள்ள மாக$த்தவுவன்.24 

மாபோகியி ஸவியஃபு கூறல். 

(அப்பியாச காலத்தில் மயக்கத்தை யுண்டாக்குவதற் கேதுவாய பழை 

யதும் ழசியதும் மாமிசாதிகளுமாகிய தாமத பதார்த்தங்களையும், மம 

தையை யுண்டாக்தவகற் கேதுவாய கடினமும் உறைப்பும் காழம் புளிப் 

புல் உப்பும் குடானதுமாய இராசத பதார்தீதங்களையுக் விலக்க, மயக்கத் 
தையுல் மமதையையும் நீக்கித் தத்துவதானத்தை யுண்டாக்துவதற் கேது 
  

1 மாயையைக் கடிச்ச வான்மா மாயையாஞ் சகச்தை நாளும், ஒஓய்வற 

நடத்சே னென்னை யின்றிமற் றதுவு மொல்லா, தாயலை யென்கொ லென் 

னிற்,காச்தமுன் னாடு மூ௫, யேயுற வென்மு ஸனிர்த விருஞ்சக ஈடக்கு மன்றே? 

என்று கூர்ம புராணம் கூறுஇன்றது.
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25. அறுசுவையின் குணங்குற்ற மசுத்தஞ் சுத்த மபத்தியம்பத் திய 
மெனவூணுய்ந்தி டாமல், போறுமையுடன் கிட்டினதைக் காட் 

டூத் தீப்போற் போகங்கள் புசிப்பவன்மா போகி யாகும், சிறிது 

பேரி துகடனதந் நியங்க ணன்மை தீமைகள்சே ரினும்படிகச் 

செயல்போற் சித்தம், வேறிதிருக்கு மவனேமாத் தியாகியாவன் 
விரதமிம்முன் றுடையவரே வீடு ளோரே. 
  

வாய தித்திப்பாய ரசவஸ்து அன்ன மதலியனவாகிய சாத்வீக பதார்த்தங் 
களையுண்டூவந்த நியமத்தை விட்டுத்) தித்திப்பு, புளிப்பு, கார்ப்பு, காழ்ப்பு, 

கைப்பு, துவரிப்பு என்னுத் ஈட்ரசங்களை யுடைய வுணவுகளுள் இது தண 

மானது, இது துற்றமானது, இது சுந்தழடையது, இஃதசுத்தழடையது, 
இது பத்தியபதார்த்தம், இஃதபத்திய பதார்த்தமென அவந்றைப் பதத்து 
நோக்காது பொறுமையுடன் தேரிட்ட மாழதலியவற்றைப்புசிக்த (எரிக்த)ங் 

காட்டுத்தீப்போன்று: நேரிட்ட போஜனதி போகங்களை யனுபவிப்பவனே 

மாபோகியாவன். 

மாத்தியாகியி வியல்பு கூறல். 

இது கிடைத்தற்கேளிய சிறிய போநன், இது கிடைத்தற் கரிய பேரிய 

போநள், இது தன்னுடைய போநள், இது அன்னியநடைய போநள், இது 

நல்வினை, இதுதீவினை யேன்னுமிவற்றுள் யர்தாவதோன்று தன்னைவத்தடை 

யினு மதனுலோர சிறிது மாறுபாடடையாது தன்னை யடூத்த பதார்த்தங்களி 

னுநவத்தை யடையாத படிகத்தின் றன்மையைப்போன்று பற்றற்றுள்ள 

சித்தழடையவனே மாத்தியாகியாவன். 

5 மாகர்ந்தன், மாபே3கி, மாத்தியாகி யென்னு மீக் parm விரதழ 

ழடையவரே ஜீவன்ழத்தராவர். இவ்வாறுள்ள அவர் போகானுபவத்தால் 

கர்த்தராவ தேப்படி ? அன்பனே ! அதனை நீயே யாராய்ந்து பார் ? 25 

ஞானி கரமக$*த்தாவர்கவிநக்க, அவனைக் கிநதகிநத்திய ளென்ப 

தேவ்வாறேன்னு3 சீடனது விறுவிற்தக் தந விடை கூறல். 

ச--வினா :--யான் வெருகாலமாக விரங்குதற் கேதுவான பிற 
வித் துன்பத்தை நீக்கெருளிய பரமாசிரியசே / தேவரீசருளிச் செப் 

தவாறடியேன் ஞானி அகர்ச்தாவென்ப தெப்படி யென்பதாசாய்ந்து 

பார்த்தேன்; அவ்வா பார்க்குமிடத் தெனக்கொன்று புலப்படுசன் 

ற) உத்தரவானால், அதனைக் கூறுகன்றேறன். 

  

ஏ மாகர்த்தன் முதலிய மூன்று விரதங்களின் விரிவை ஞானவாட்டம் 

விரசசூயை sosu als.



சந்தேகந்தெளிதற் படலம். 145 

20. மெய்யுங் கொண்டூ பிராரத் தந்தரு விதிவழி நின்றிடவும் 
உய்யுங் கர்மிக ளுக்கந குணமா வுறுதோழில் செய்திடவும் 

செய்யும் செய்கை முடிந்தவ னேன்றுரை சேப்புவ தெப்படியோ 

நையுக் துன்ப மகற்றிய குருவே ௩லமா வருள்வீரே. 

27. ஆடவர் செய்தோழின் மூவகை யாகு மவித்தை வசத்துறுகாள் 
ஏடணை “மமதை யகந்தையு ளார்க்கே யிகபர விவகாரம் 
வீடணு குவமேனு மிச்சையுளார்க்கே வித்தை படிப்பதேலாம் 

பாடன் மிகுந்தோழி லாற்பல னுண்டோ பரிபூ ரணமானால். 
  

த--விடை :--கூறுவாயாக, 

ச--வினா:--தேகத்தோடு கூடிகின்.று பிராரத்த கர்மத்தால் 

நேரிரின்ற நியதிமார்க்கத்தி லொழுகியம், உயிர்க்குணதி ௪௫௬ 

வனவற்றை பாமஜிக் து.ப்பவேண்டுமென்னுங் கருமகாண்டிகட் க.நா 

கூலமாகக் சருமோபாசனைகளைச் செய்தும் வருகின்ற ஞானியைக் 

இருத௫ருத்தப (செய்யுஞ் செய்கை முடிர்தவஹனென் றெவ்வாறு 

கூறலாம் ? தேவரீர் இதற்கு விடை செவ்வை.பாகக் கூறியருளல் 

வேண்டும். 26 

த--விடை :--(தத்துவகர்ன மடைதந்த மன்னே) ௮த்தர்னத்தின் வ௪ 

மாயொழதங் காலந்தில் இஷ்டப்பியர்ப்தி அதிஷ்ட நிவர்த்தியின்போரட்டூப் 

புருஷர்கள் செய்யத்தக்க கிருத்தியம் உழிவக்தி; யத்காதி, சாவணுதியென 

முவகைந்தால்) துவற்றுள்,  போகத்திலிச்சையும், குடம்பத்தி லென 

தென்னு மபிமானழம், தேதத்தில் யானென்னுமபிமானழ மழடையவர்க்கே 

இகலோக போக சாதனமான spats வியவகமாழம், பாலோக போக 

சரதனமர்ன யத்தந்தி வியவகர்ரழம் சேய்யத்தக்கனவல்; யாம் மோட்ச 

மடையக்கடவொமென்னு மிச்சையுள்ளாாாஈகிய மழட்சுகட்தச் சாவணுதி 

சாதனமனைத்து செய்யந்தக்கனவாம். ழழட்குக்கள் தத்துவ ஞானத்தினுல் 

பிரஹ்ம வடிவமரய்ப் பரிபூரணமாய் ங்குவாராயின், அவர்க்த இக 

லோக பரலோக போக சாதனமான உழவாதி யத்தாதிகளாலும், மோட்ச 

சாதனமான சிரவணுதிகளாலும், யாதொந பயனு மீவலையால்; இல்லாமை 

யின், காவிகள் * கிநதகிநுத்தியரோே யாவர். இதனை நீ பூகித்துணாக்கடவாய். 

  

ர: அவ்விவேகிச்குத் தத்துவ ஞான மூண்டாதற்குமுன் இகலோக சம்ப 

சமான இஷ்டப் பிராப்தி அநிஷ்ட நிவிர்த்தியின் பொருட்டுக் இருஷி 

வாணிச்யொதஇகளும், சுவர்க்காதி சத்தியின்பொருட்டு யாகோபாசனாதிக 

19
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28. grat Pane GuGs ofibi a Por ufCurs elo 
பரமுட னிகமு மிழந்தவ ரன்றோ பழகுவர் மேய்ஞ்ஞானம் [டார் 
விரவு முயற்சியின் மீண்டவ ரதையினி வேண்டுவ ரோவேண் 

சிரவண மனனா திகள்வேண் டாவோ சித்த முறைத்திடயவ. 

29. கிளர்மக னேகேள் தத்துவ மறியார் கேட்டல் சேயக்கடனே 

தளர்வறு சிந்தித் தலின்முயல் வார்சிலர் சந்தே -கங்களுளார் 
தெளிதலி னிற்பார் விபரீ தப்பேய் தீரா வாதனையோர் [டோ. 
வேளியரு வாயறி வாய்ரிறை வாயினர் வேண்டுவ தோன்றுண் 
  

சீ--வினா:--தேசிக சிரோசத்தினமே. எனது விண்ணப்பக் 

தைக் கருணை கூர்ந்து கேட்டருளல் வேண்டும். ஜீவன்முத்தர் கிருத 

இருத்தியசே.யென்று தேவரீரருளிச் செய்தவழி யொப்ப தக்கதே 

யாம். - இகாமுத்திசார்த்த பல போக விராக முடைய விவேவிக 

எல்லவா தத்துவ ஞானாப்பியாசஞ் செப்வர் ? உழவாஇ, யஞ்ஞா இ), 

சரவணா யென்னும் வியவகர்ரத்இனின்றும் நீங்கிப இவன் 

மூத்தர் அவ்வியவகாசத்சை விரும்பாசென்பது சத்தியமேயாம்/ 

அவ்வாருயினும், சுத்தமானது அன்மாவினிடத்துப் பிறழாது 
நிற்றற்பொருட்டு அவர்க்குச் சரவணாஇிகள் வேண்டாமா ? ௮வை 

பில்லாவிடின், அவரது சித்தம் சொரூபத்தில் கில்லாது பிறழ்க் தவிடு 

மல்லவா ? இவ்வையத்தைத் தேவரீர் தீர்த்தருளல் வேண்டும் ? 28 

த--வி:-திநசிய பர்வம் நீங்கப்பெற்றுத் திநகீபாவமாய் விளங்கா 

நின்ற புத்திரனே! யான்கூறு விடையினைக் கவன மாயக் கேட்கக்நடவாய். 

நீர்விசேஷ் சின்மாத்திரமாயுள்ள பரப்பிரஹ்மத்தைத் தமது நிஜவடி வ ஆத்மா 

வாக வறியாதவர் சிரவணம் செய்தல் வேண்டும் ; நினைவரிய ஒர பிரஹ்மல் 
  

ஞம்,மோட்ச சாசன ஞான சத்தியின் பொருட்டுச் சரவணா இகளுமாகிய கா 

வகைக் கர்த்தவ்வியமு மிருர்சன; கத் தவ ஞான முண்டானபின், சம்சாச 

பு.ச்தியோடு இகபோக விச்சையில்லாமையால், இருஷிமுகலான வியாபாசரும 

மில்லை; சாளசசத்தின் வழியுட் புகுர்ச சூரிய கரணச்தில் காணப்படும் பர 

மாணுக்கள் வெளியிலுள்ள பிரகாசச்திற் சாணப்படாமைபோல, அஞ்ஞா 

ணிக்கு விஷயமாங் கர்ம மெல்லாம் ஞாணியினிடத் துத் தோன்ருாமையால், 

யாசோபாசனாஇகளும் அனுஷ்டிக்கத்தக்கனவாகவில்லை; பிரஹ்மாகச்ச சாட் 

சாத்கார மிருத்சதலால் (அவனால்) சிரவணாஇகள் செய்யப்பட்டன வேயாம். 

இதுவே ருத இருச்தியத்துவம் ”? 
குணர்தற்பாலதாம். 

என்று வேசாச்ச பரிச்சேசங் a nae
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80. ஜயா.கேளீர் தத்துவ ஞானியு மஞ்ஞா னிகள்போலச் 
செய்யா நீன்றேன் கண்டே னுண்டேன் சென்றே னேனலாமோ 
போய்யாம் விபரீ தங்க ளவர்க்குப் போயின வென்றீரே 
மேய்யாம் பிரம விசார மிதன்றே வேளியா வுரையீரே. 
  

நீயேயென்றுபதேசிந்த சந்தநவினது வாக்கியத்தை நல்பாதட யான் பிரஷ் 
மோ அன்றே என்னும் ஐய ழடையவர் மனனத் செய்தஃ்வேண்டும்; ஜகத் 
சத்தியம், தேகமே ஆத்மாவென்னுல் விபரீதப்பேயுடையவர் நீதித்தியாசனத் 

செய்தல்வேண்டும். அசம்பாவனை, சம்சயபாவனை, விபரீதபாவனை 

யென்னு மன்று மின்றிக் சச்சிதாநந்த பரிபூரண வடிவமாய் விளங்தம் 

ஜீவன் ழந்தர்கள் சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்களுன் விநல்பிக செய் 
பத்தக்கது யாதொன்று மில்லையே நறிவாயாக. 20 

சீ--வினா :--தே௫க மூர்த்தயே! சேவரீர் யான் கூறுவதைக் 
கருணை கூர்ந்து கேட்டருளல் வேண்டும். ஜீவன்முத்தர்கள் விரும் 

பிச் செய்யத்தக்கது யாதொன்று மின்றாயின், அவர்களும் ௮ஞ்ஞ 

ரைப்போல யான் ஸ்நானமுதலி.பவற்றைச் செப்கிறேன், இப்பொரு 

காக் கண்டேன், இவ்வுணவை புண்டேன், இவருக்குச் சென் 

றேளென்னு கூறலாமா ? மித்தியா வடிவமான அ௮சம்பாவனை, சம்ச;ப 

பாவனை, விபரித பாவனைகள் அச்சிவன்முத்தர்க்கு நீற்கெவென்று 

மூன்னாருளிச்செய்தீரல்லவா ? அவர்கட்குரி!ப தத்துவ வடிவ 

பிரண்ம விசாரத்தின் பயன் இஃதல்லவே? அதனை வெளிப்படை 

யாக அருளிச் செய்தல் வேண்டும். 80 

த--வி :--௮ன்பனே ! $ சற்தந மன் வலையில் ஐத்மாநாத்மாக்களைச் 
சேவ்வையாக விசாரித்து, இதமா தனது யதார்த்த வடிவமென்றும் 
  

$ எங்கனம் இலவண னென்லு மாசன் யான் சொப்பனசச்தில் புலையனா 

இப் பலவிதமாக வருந்தி யிறக்கச் அணிச்சேனென்று மச்திரிகளிடச்திற் 

கூறினும் அவன் புலையனாகாது ௮சசனாகவே யிருச்கானோ, அங்கனமே ஞானி 

யம் அஞ்ஞானியைப்போல வியலவகரிச்சனும் அவன் அஞ்ஞாணனியாகாது 

ஞானியாகவே யிருக்சின்றானென்ப தீண்ட.றியத்தக்சதாம். ஞானவாசட்டம் 

சித்தன் கதையைப் பார்க்க, 

£ இங்கா சனத்தில் வீற்றிருச்குஞ் சிறப்பா ரரசுங் கன்வடைக்து 

மங்காப் புலைத்தன் மையை3மேலி வருச்து லோன்றன் னன௮ணரின் 

அங்காஞ் சோக மோகமெலா மந்தக் கணமே நிங்குமதின் 

இங்காஞ் வத் துவமோக மிரியுச் சனைத்சேர்ர் சக்கணமே:? 

என்று அத்துவித வுண்மை கூ௮வதிங் குணர்தற்பாலகாம்,
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31. ஓய்ந்த கனாவிற் கண்ட பழங்கதை யோதுவன் வாதனையால் 
ஆய்ந்தறி வுற்றவ னப்படி செப்புவ னாபா சனுமாகான் 

மாய்ந்ததன் னுடல்வே மளவும் விண்ணவன் மநட னேனப்படுூ 

வீய்ந்தசிதாபா சன்போ மளவும் விவகாரம் தொடரும். [வான் 

92. ஆனா லையா குருவே காண்ப தசத்திய மேன்றாலும் 
நானா விவகா ரந்துய ரலவோ ஞான சுகந்தருமோ 

அநாத்மா தனது கற்பித வடிவமென்று5 அவற்றை யுன்ளவா 

றறிந்த ஜிவன்ழத்தன் ஒநவன் தான் சோப்பனத்திற் கண்ட வியா 

பாரங்களைச் சாக்கிரத்தி லேங்ஙனம் பூர்வ வாசனையாற் கூறுவஹே அங்ங 

னமே பூர்வ வர்சனையால் யான் செய்யா நின்றேன், கண்டேன், உண்டேன், 

சென்றேனேன்று வியவகரிக்கின்றன்; அவ்வாறு வியவகரிக்கினுற், அவன் 
சீவபாவ ழடையவனல்லன். இதனை நீ செவ்வையாக வோர்ந் தூணர் 
வாயாக. 

சீ--வினா :--ஆண்டவனே ! இவ்விபவகாரம் ஞானியை யெது 
காறுந் தொடர்ந்து நிற்கும் ? 

த--விடை :--4] வையத்துள் வாழ்வாங்த வாழ்வதனுல் தேவஜயிநப்் 

பவன் இறந்த தனதுடல் வெநீது சாம்பராஉளவு% மனிதனென்று 'பிறரா 
லேங் வனம் வியவகரிக்கப்படுகின்றஹே, ௮ங்வனமே தத்துவ தானத்தினல் 
அத்தர்னம் நீங்கப்பேற்றுத் தனது நிஜவடிவமான பிரஷ்மமாகவே 

விளங்கு? ஜிவன்ழத்தனு% தத்துவதானத்தால் தனக்கெனச் சொநப 

மீல்லா தொழிந்த சிநாபாசன் நீங்தமளவு% (விதேக மத்தி பெறு 

மளவும்) பிறரால் ஜிவனென்று கோல்லப்படூவான். அதுகாறு& அவ 
னிடத்து யான்செய்யாநின்றே னென்றத் ஜறெடகீகத்து வியவகாரந் 

தொடர்ந்து நிற்தம். 57 

சீடன், இவ்வியவகராம் தானியின் நீஷ்டைக்த விரோதமன்றேவென்று 

விஞவுதலும், அதற்தக் தந விடை கூறுதலும். 

சீ--வினா:--பசமகுருவே” ஞானியினிடத்து வியவகாசம் ௮வ 

னதுவிதேகமுத்தியளவும் தொடருமாயின், காணப்படுவன யாவு மித் 

ஏ * வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையுக் 

தெய்வத்துள் வைக்கப் படும் '? என்றார் நாயனார். 

6: தேவத்தன்மையை விரும்பியவன் ௮.கணி மூதலியவற்றிற் பிரவே 

சிப்பதுபோலச் சாட்சித்தன்மையாக மிஞ்சி யிரு.ச்தற்பொருட்டு ௮ச்சிதா 

பாசன் தனது விசாசச்ர யிச்சிக்கன்றுன் ? என்று பஞ்சதடி 

Borg. 

0 2
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போனா லன்றோ நன்றா நிட்டை போருந்திடல் வேண்டாவோ 

தானா நிட்டை பரிந்தாற் செய்கை தவிர்ந்தவ னேப்படியோ.. 

yee 
5. தெரிதரு மகனே யாரம் பத்தோடு தீரும் விவகாரம் 

உரிய தியானமும் விவகா ரங்களு முள்ளத் தோழிலன்றோ 
துரிய பரம்போரு ளானவர் வேறோரு தோழில்சேய் வதுமுண் 
அரிய சமாதிகள் பழகுவ னேலவ னாரூ டனுமன்றே. [டோ 
  

தையேயாயிலும் ௮வற்றைப்பற் மிய கா. சாவி.பவகா ரங்கள்ஞானிக்குத் 

அன்பர்தருமல்லவா ? அவை அறிவாகக்சத்தைத்தருமா? அவ்விபவ 

காரங்க ளகன்னாலல்லவா அவ்வறிவாசக்கம் வெளிப்பட்டுக் தோன் 

றும்? வியவகாசங்க எகன்றுபோழரல் வாயிலாக அறிவாகக்தம் வெளிப் 

ட்டுத் தோ ன்றுதற்பொருட்டவன் ET விகற்ப சமாதி Grigg 

வேண்டுடல்லவா? அவன் தன்ம:பமாரும் திர்விகற்ப சமா இயைச் செப் 

க ட . சு உ ள் க ௪ 

தால் அவனைக் இருதகிருத்திப னென்பதெப்படி ? இச்சங்கையை 

யகற்றும்படி பிரார்த் திக்கின்றேன். ட் 

த--விடை :--உண்மையையு 3 9 (ஊக) யறியு கைந்த ! 

நாவியினது. வியவகாரம் apo ப் Sst bh கர்ம2ந்நோடுகூட ஒழிந்து 

விடுஃ. அறிவாநத்த% வேளிப்படுதந்தசிய நீரவ் ௩, பை Fat say suas செங் 

nip aGas கண்டே னெ றற ஜெட$தத்து வியவகார ங்களுஃ், அந்தக்கர 

ணந்தி வியர்பர்ரம் லைவா 2 அத்து அத்துத் தெரித்ததே ; தலால், துரிய 

நிலைபெபன்னுல் சமாதியில் விளங்த பரங்பேர்ருளசக விந்தம் ஜிவன்ழத 

தர்கள் நாமாகவேயிதப்பதன்றி வேமே பாதாயிறு மோருதோழிலைச் கேய் 

வதுழு ஊடே : இல்லையல்லவா ? ஒருவன். bSar நாவியென்று கூறித் 

கொ ல்டூ கர்த்தல்விய புத்தியோடு அதிகாரி புருஷர் செய்து மடிந்த 

கரிய* சமாதிகளையப்பியாசத் சேய்நுவநுவானயின், அன் ௮ப்பியாசியே 

பல்லால  லொர்ரு பேர்தும கிநதகிநத்தியதன இரடனுகான். இதனை நீ 

யாராய்த்தறி. 35 

   a 

  

  

tl சமாதிகளென்றமையின், பாயெ SoCinetits சவிகற்ப சமாதி 

லிய சட்சமாதிகளையங் சொள்கச. அலை வருமா i— 
YF 2 பர 4] G 

1. சடாதி விஷய சஜூகத்துள் ஒன்றனைக்குறித். துக்கொண்டு, அதன் 

சாமரூபமான மாயாம்சங்க ஸஏிரண்டையும் 648), அதிலுள்ள ger 

பாஇப்பிரியமென்னும் சச்டதாசர்சப் பிரஸ் மாம்சத் இரயா ங்களை யனுசர்தா 

னஞ் செய்வசே பாகிய திநுசியானுவ் ந்த சவ் கற்பசமாதியாம்.
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dt; உத்தம குருவே யாரு டருமா யோருதோழி லற்றவருள் 

சித்தம டங்கு தியானா திகள்சிலர் சேய்குவ தேன் னேன்றுல் 

இத்தல மருவும் பிராரத் தப்பிரி வப்படி யப்படியே 

முத்தரும் வேகுவித மாகுவ ரேன்பது முன்னே சோன்னேனே. 
கக் 

Bit, opm mare) Faw Pune முநலாயின வற்றைக் கேயவதேனேன்று > AH Ove) a ee ihe ௮ : ob 

வினுவுதலுல் அதற்தக் துர வடை கூறுதலும். 
CD nc! 2 Sy. FOE Pel = Se CN = = ப் ச வினா :--தேசிகோத்தம22. அங்கனமாயின், BCR BD 5 

ச 7 . ச ன் . 
இியசாய் 1௮ ரூடசா (திருசியகாட்ட மின்றித் இருக் நாட்ட முடை:ப 

வரா (பி Laid arG ar Rat மனமடங்குத ர) கெறுவான வர 
க் டன் Oe ௮ ௮2 

மூர்த்தித்தியானம், அஜபாமச்இி2சாச்சாரணம், ஈசவச நாம உச் 
ட் ச் aD க 

சாரண முதலியவற்றைச் செய்வ? தன் ? 

த--விடை :--அன்பனே ! இவ்வுலகத்திலே ஜீவன்ழத்தநம் ௮ந்ருர 

போலத் தமது பிராரத்தகன் மத்தின் பிரிவேப்படி யிருக்கின்றதோ அப்ப 

டியே நாநாவியவகாரங்களை யுடையவரா யிநப்பரேன்பதை மன்னே 

“பேதகர் மத்தால் வந்த பிராரத்த நாநா வாதம், ஐதலால் விவக ரங்க ளவ 

ரஅர்க் கர்வ வாதம், மாதவத் சேயினுந் செய்வார் வாணிபத் செயிறுது 

    

செய்வார், பூதலம் புரப்பா சையல் புதுந்துண்பார் சீவன் ழத்த4 ?? என்று 
கூறினேனே ? அதனை நீ கவனித்துணாக்கடவாம். 34 

2. அகண்ட சச்சிதரர்த அத்விதிய சொருபம் பிரஹ்மமென் 

றுணர்ச்து, அதனைத் தயானிப்பதே பாகிய சந்தானுவித்த சவிகற்ப சமாதி 

யாம். 
8. இச் சமாதி யிரண்டன் அப்பியாச பலத்தால் பிரஹ்மாகக் தானுபவசத் 

இல் மனம் மக்னெமாய் நிஸ்தாங்க (அலையின்றிய) சமுத்திரம்போல நிச்சல 

வடி.வமாயிருப்பதே பாகிய நிர்விகற்ப சமாதியாம். 

4, இத்தச்துள்ள காம சங்கற்பாஇிகளே திருசியமாம் ; இத்திருசியத் 

இற்கு நான் சாட்ியென்னும் ௮னுசர்தானமே இப்பியந்தர திநசியானு 
வித்த சவிகற்ப சமாதியாம். 

5. அசங்க சச்சிதொாகக்த சுவயம்பிரகாச அத்வைத சொரூபமே 

தானென்றதனைச் சிந்தனை செய்வதே ஆப்பியந்தா சத்தானுவித்த சவிகற்ப 

சமாதியாம். 

6. ௮ச் சுவானுபூதி சுசாவேசத்தால் திருியம் சத்ச௪ மென்னு மிரண் 

டையும் விட்டு, நிவாத (காற்றின்றிய) தீபம்போல திர்ச்சிக்தை வடிவா யிருச் 

தல் ஆப்பியத்தர நீர்விகற்ப சமாதியாம். 

ர் விசுவ விகிருதி (உலக நிலை) தோன்றாம லாத்மஞானச்தால் சத் 

தியோ (உடனே) முத்தியடைபவனே ருடனாம்.
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95. நல்லவ னேகேளுலகுப காரம் ஞானிகள் விவகாரம் 
அல்லது வேறோரு பேறபே றும்மிலை யதனாற் பிணியுமிலை 
வல்ல சிருட்டி முதற்பல தொழிலால் வருபுண் ணியபாவம் 

எல்ல வருக்கு மநுக்கிர கஞ்சேயு மீச னடைந்திலனே. 
  

சீ--வினா 2 -நந்தையே ! அங்கனமாயின், ஞானிகள் வியவகா 

சம் ௮ப்பிரயோஜனமாமே ? 

த--விடை:--மங்கலவடிவாய் விளங்கக் மாணுக்கனே! யான் கூறுவ 

தை நீ கேட்கக்௩டவாய். 8 நானிகளது வியவகரரம் உலகோபககாாமரம்; 

இதுவேயன்றி அவ்வியவகமாத்திஷலை அவர்க்கொர இலாபழ மில்லையாம், 
நஷ்டழ மில்லையாம். 

சீ:--வினா:--விபவகாசத்தினால், ஞானிக்கு இலாப ஈஷ்டமில்லை 

யென்பதெப்படி. ? 

த--விடை:--இரஷ்டி, திதி, சங்காரம், திரோபவ, அனுக்கிக 

மென்னு பத்சகிநத்தியங்களால் வருகின்ற நல்வினை தீவினை யேன்னுத் 

த்நமா தநமங்களைச் சர்வப் பிராணிகளுக்தங் கநணை செய்கின்ற ஈசுவர 
ஜ் ° ப 2 4 ஓ 

னடையாமை பேர்ல, நானிகளும் தமது வியாபாரங்கள5$ல வரகீற இலாப 

நஷ்ட ழதலிய துவந்துவங்களை யடைவதிஃலையால். $ இதனை நீ பொநத் 
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5 அர்த ஞானியிருக்குந் தேசம் உபச்்இிரலமில்லா திருக்கும். ௮௪ 

சீவன்முத்தனால் உதாசீனன் - பாவி - சிஷ்யன் - பக்த னென்பவர்க்கு 

அனு.க்கரகழுண்டாம். அ௮ஃதெப்படி யெனின், அவன பரிசுத்தமான 

சரித்திரத்தைக் சண்ட உதாசனர்க்குப் புண்ணிய இஒருச்சிய விருப்பமும், 

அவன் தர்சன பரிசனங்கலால் பாவிகளாம்குப் பாபக்ஷயமும், அவனை ஈம்பும் 
6 மத OFF SS       சிஷ்யனுக்குச் சத் துவோப od மூ,ச்இியும், அவனை யன்போடு வழி 

படும் பஃ்தனுக்குப் புண்ணியமுகவிய சாதனமு முண்டாம். சர்ச்திருச்வாதி 

சர்ம மில்லாசு வன் முக்சனுல் லேசார்சு வாக்கிய சத்திய சாழ்பரிய பிர 

மாண அனுகூல தர்க்க இதிருஷ்டார் ௪ யுக்இிகளால் முயற்சியோடு கடிய பிரஹ் 

மோப தேசாதிசளெல்கனவ் கூடுமெனின், மறைப்பின்நிய பிஹ்ம சொருப 

மாயிருத் தலால் இசாகத் தவேஷாதஇகளில்லாக ஈச்சுரனுக்கு ஜனங்களுடைய 

புண்ணியபாவ வசத்தால் அனுக்கொக நிச்ச சேஷ்டை யுண்டாவது 

போல, சாதகருடைய புண்ணியாஇப் பிரபாவச்தால் ஞாணிக்கும் ஞானோப 

தேசாதி செய்தல் கூடும்? என்ற வேதாச்த பரிச்சேதங் கூறுகின்றது. 

8 தனக்குப் பயன் தரும் வினை, பிறர்க்குப் பயன் தரும் வினை, sare 

கும் பிறர்க்கும் பயன்தரும் வினை, தனக்கும் பிறர்க்கும் பயன் காராவினை
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36. ஈசனு மாயரு வாயுரு வாகி யேழுந்தரு ளுங்குருவே 

ஈசனு ஞானியு மோப்பென் நீரே யேப்படி யோப்பேன்றால் 

ஈசனு ஞானியு மமதை யகந்தை மிகந்ததி னாலோப்பாம் 

ஈசனு மாம்பல சீவரு மாமுல கேல்லா மிவனாமே. 
  

&டன், ஈசனுலஃ் காளியும் தல்ழளோத்திநப்ப தேவ்வாறேன விறாவுதலும் 

அுதந்தக் தர விடை கூறுதலும். 

சீ-- வினா .--உண்மையி லருவமான ஆறிவாயிருக்தும் உலகத் 

தைப்படைத்தல் முதலியன செய்தற்பொருட் டீசுவானாகியும் என் 

போன்றவசை யிரட்சித்தற்பொருட்டுக் கருணையினால் மானுட வுருவ 

மாகியு மெழுந்தருளிய தேசிகோத்தமரே 7 தேவரீர் ஈசனும் ஞானி 

யும் தம்முளொப்பானவசென்று இருவாய்மலர்க்தருளினீசே, அவ் 

விருவரும் தம்முளெப்படி. யொப்பாவர்? அதனைத் தேவரீர் கூறியரு 

ளல் வேண்டும். 

த--விடை :--அன்பனே ! ஈசனும் கானியும் தானல்லாத வுடம்பை 

யானென்னு மகந்தையையுக் தன்றேடியைபில்லாத போநனை யேன 

தென்னு மமதையையும் விட்டிருத்தலால், தம்ழள் ஒப்பாவர். இந்த ஞானி 

அகந்தை மமதைகளை விட்டிரநத்தலர்ல் ஈசஹே டோப்பாவதே யன்றிப் 

 டிரஹ்மவித் பிரஸ்மேவபவதி--பிரஹ்மத்தை யறிந்தவன் பிரஹ்மமே 

யாகின்றன்'? என்னு4 சுநதிப்படி 4 மாஹ்மமாயு மிரத்தலால், தன்னிடத்திற் 

கற்பிதமாயுள்ள ஈகுரறுகியுல், பலஜிவர்களாகியு ழலகமாகியு மிநக் 
Haren. 36 
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னது பஞ்சகிருச்தியமாகிய வினைபோலப் பிறர்க்குப் பயன் தரும் வினையா 

மென்பதிங் குணர்தற் பாலதாம். 

பிருகசாரண்யகோபதிஷம் மூதலச்சியாயம் சான்காவது பிரமாணச் ௬௧, ச் மூதலச், அ. 
இல் * நான்தான் மனு ; சான்தான் குரிய வென்று வாமதேவரிஷி யறிச்து 

கொண்டார்?” என்று கூறுவதும், குறுர்தரட்டு £* உலகெலா மூணர்ச்த 

விடத்திலே யுறங்க புறங்யெ விடச்திலே யுணர்வர், உலகிலெப் பொருளுச் 

தம்மினுச் தம்மை யுலகனெப் பொருளினுவ் காண்பர், உலகிலெப் பொருளு 

மன்றியே தம்ம யன்றியொன் எஸின்றியே யிருப்பர், உலகமு முயிரும் பர 

Mur கிகழ்ர்த வொருபொரு ளாணர்க்சவுச் சமரே '? என்று கூறுவதும், 

ஈன்றாக, கானுன்னை யன்றி யி$லன்கண்டாய் காரணனே, நீயென்னை 

யன்றி யிலை'? என்று இருமழிசை யாழ்வார் கூறுவது மிங்குணர்தற் 

பாலனவாம்.
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57. எல்லாச் சீவரு மிவனா மேன்றீ ரிவன்றான் முத்தியடைக் 
எல்லாச் சீவரு முத்தி பேறாம லிருப்பா னேனையா 
எல்லாச் சீவரும் வேவ்வே ரானா லிவனேல் லாமலனே 

எல்லாப் போருளு முரைத்தருள் குருவே யிதைநீர் மோழிமீரே. 
  

டன், ஜானி யெல்லாச் சீவநமாவ தெப்படி யென்று வினுவுதலும் ந டி 

அதற்தக் தர விடை கூறுதலும். 
ச--வினா:--யான் வினாவியதற்கெல்லாக் தக்கவாறு விடை யர 

ளுூெற சத்குருமூர்த்தியே. தேவரீர் இந்த ஞானியானவன் (ஈ௪னு 

மூலகமுமா யிருப்பதல்லாமல்) எல்லாச் சிவருமா யிருக்கின்ருனென் 

றருளிச்செய்தீர்; அவ்வாருயின், இவன் மோக்ஷமடைய அவ் 

வெல்லாச் சீவரும் மோ௯கமடைய வேண்டுமல்லவா? அவர்கள் 

மோக்ஷமடையா திருக்குங் காரணம் பாது? ஐயனே”? எல்லாச் 

சவரும் இவனிலும் வேருப்த் தம்முள் வேறுபட்டிருப்பாசாயின், 
இவன் ஜக ஜீவ பாமா யிருக்கின்ரானென்பலு எவ்வாறு பொருக்றும் ? 

தேவரீ ரிவ்வினாவித்கு விடை யருளல் வேண்டும். ov 
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கியைந்த ஐதீமா பரிபூரணழ மேகழமால்; அங்ஙனமிநந்தும், அஃது அய 
உடலு ° ° . a ° ite Q 0 ட ப 

தர்க்கத்தில் நானென்று சோல்லுதற் கியைந்த $ அந்தக்காணோேபாதிக எள 

வில்லாது (அதநேகஸிதமாம்) இருத்தலால், அலிவுபாதி காரணமர்க அநேக 

வித ஜிவர்களாக விளங்குகின்றது. 

சீ-- வினா IB Got Spar cap UD tH, GID, ௮ஃதந்தக்கரண வபா. 

களால் அகேகவித ஜீவர்களாக விளங்குகின்ற தென்பது எப்படி. ? 
  

1 “அவிர்சான் ரஜொன்றா யிருச்சாலு மர்தச்கரண பேதக்தாற், குவி 

யாப் பேத விவகாரப் படுங்கூ டுருத்தி ராஇியருங், கவலா guiPer மாத்திர 

வான் மாலின் கண்ணே கறையில்லாத், தவமே கொண்டீ சகஞ்சத்தத் சைச் 
9 செய்வார்கள் பிரயோகம் '? என்று சூதசங்கை கூறுதிங் கறிதந்பாற்மும், 

5 சேவலத்தில் வச்துலச்இிற்கு முக்கிய வுபாஇியாயுள்ள அவித்தை 

சகலத்தில் அச்தச்சண ரூபமாகப் பரிணமித்து மூபாதியா யிருத்தலால், 

அக்தச்காணோபாதிகள் என்று கூறப்பட்டது. கேலலம் - ௬ழுச்தி, சகலம் - 

சாச்செ - சொப்பனம். : சுழுத்தியில் அஞ்ஞான மிருக்கன்றது. சுழுச்தியி 

லுள்ள சைதன்னிய௰ச்தின் பிரதிபிம்ப ௪௫௫ அஞ்ஞானாம்ச மெறதுவோ அது 

புத்தி ரூபத்தை யடைஇன்றது; சேசனச்இன் பிரதிபிம்பமுங் கூடவே யுண் 

20
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88. அகமேனு மான்மா பூரண மேக மகேக விதஞ்சீவர் 

அகமெனு மந்தக் கரணோ பாதிக ளளவிலை யாதலினால் 

சகமுழு துங்குளிர் சந்திர னேகஞ் சலசந் திரர்பலராம் 
சகமதி லேரி குளஞ்சிறு குழிசால் சட்டி குடம்பலவால். 

99. சட்டி குடங்களி லோன்று ஈசித்திடி னதினுட் சலசந்திரன் 

ஒட்டு முதற்சந் திரனோ$ கூடு மோழிந்தவை கூடாவே 
கட்டூ முபாதி ஈசித்திடூ சீவன் காரண வான்மாவில் 
கிட்டு மயிக்க முபாதி கெடாதவர் கேவல மாகாரே. 
  

க--விடை :--4 அது சந்திரன் ஒன்றயிரந்தும் ஏரி, தளம், தமி, 

சால், சட்டி, தடமேன்னு மபர்திகளால் பாலவிதமான சலசதீதிரர்க 

ளாக விளங்கவதுபோலாத். (சநீதிரன் ஏரி தள ழதலியவற்றில் பிரதிடம் 

பிப்பதால் பலவிதமான ஜல சந்திரராக விளங்கவதுபோல ஆத்மாவும் அத் 

தக்காணங்களிற் பாதிபிம்பிப்பதாற் பலவிதமான ஜீவர்களாக விளங்க 

கின்றதென்க.) 38 

எங்கனம் சட்டி, தட ழதலிய வுபாதிகளுள் ஒருபாதி தடியால்நாசமா 

ல்ை அதிற் பிரதிபிம்பித்துள்ள சந்திரன் தனது பிம்பசந்திரனே டைகீகிய 

மாக ஏனைய பாதிபிம்ப சந்திரர்கள் ஐக்கியமாவதில்லையோ, அங்கன மே 
அந்தக்கரணந்துள்ள % அத்கான வுபாதி தத்துவகானத்தால் நாசமானுல் 

அதிற்பாதிபிம்பிந்துள்ள சீவன் தனது காரணமான பிம்பவடிவஆத்மாவில் 
ஐக்கியமாவன் ; அவ்வத்தான வுபாதி கெடாத ஏனைய ஜிவர்களேர் ஐக்கிய 
மாகார். அன்பனே ! இவ்விடையை நன்த கவனிக்கக்கடவாய். 39 

டாகின்றது. இச்சிதாபாச சூத புத்தியில் புண்ணியாஇ சம்சாரச் தே ரற்று 
இன்று. இச்ச அபிப்பிராயத்தால் லெ சாஸ்.இரங்களில் புத்தியே ஜீலச்சன் 
மைக்குபாதியாகச் சொல்லப்பட்டிருக்்ற த, விசார இருஷ்டியால் பார்க்கு 
மிடத்து ஜீவத்சன்மையினுபாஇ யஞ்ஞானமாம் ”” என்று விசாரசாகரம் 

நான்காவது தாங்கத்திற் கூறுனெறது. 

*[ “நித்திய மாகு மான்மா வேகமாய் நிசழ்க்து மாயா 
சத்தியா லளப்பில் பேத மாயுறும் பேதஞ் சாற்றில் 

வைத்தநீர்ச் குடங்க டோறுக் தோன்றிடு மதியே Cure 
உய்.த.இடு முபாதி தன்னாற் பற்பல வுழுலாத் தோன்றும்”? 

என்ன கூர்ம புசாணங் கூறுவஇிங் குணர்தற் பாலதாம். 

1 ஈம்மனோரறுள் எவரது அர்தச்காணசத்சில் யான் பிரஹ் மமென்னும் 
தத்துவ ஞானமுண்டாகன்றதோ வாது அர்தச்காணாவச்சன்ன (அக்தக்
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40. இவனயன் மால்சிவ னாகிய வீசரோ டெப்படி யோப்பாவன் 

சிவன்முதன் மூவரு மகில சிருட்டி திதிநா சங்கள் சேய்வார் 

அவர்பிறர் மதிகளு முக்கா லங்களு மறிவார் விபுவாவார் 
தவமிகு குருவே யிவனுக் கவையிலோர் சற்றுங் காணேனே. 
  

சீடன், ஈசனும் தானிய? த்ழனள் ஒப்பாவசேன்பதுபற்றி மீண்டும் 

வினுவுதலும் அதற்தக் தர விடை கூறுதலும். 

சீ--வினா :---மன விக்இரியங்களி னேகாக்காமென்னுந் தவ 

மிக்குள்ள குரு ரத்தினமே! யான் கூறுவதைத் தயவு செய்து கேட் 

டருளல் வேண்டும். cpinelpr 5B வடிவமாயுள்ள ஈசலும் ஞானியும் 

தம்முளொத்தவரசாயிருப்பின், ௮ய ரி யுருத்திரென்னு மூவரு முல 
உ . ட . . . . . 

கத்தைச் இருஷ்டி, இதி, சங்காரஞ் செய்தலும், பிற. செண்ணங்களையும் 

இரிகால விஷயங்களையு மறிதலும், ௮.தனால் வியாபகமாயிருத்தலும், 

Gis ஞானிக்ஞுமிருக்க வேண்டுமல்லவா ? அவற்றுளொரு இறிதும் 

இவனிடத்தி லிதுகாறுங் சண்டிலே னாதலின், இந்த ஞானி யென்ப 

வன் மூம்மூர் த்திகளோ டெப்படி. யொப்பாவான்? 4.0 
  

சரணத்தோடு கூடிய) சேசனத்இன்கணுள்ள அஞ்ஞானாம்சம் ௮*,த ஞானச் 

தால் சாசமாம்; அவர் தாம் முத்தராவர்; மற்றவர் முத்சராகா சென்பதாம். 

அர்த. அஞ்ஞான மொன்றாக விருச்கின்றது ) ஞானத்தால் நிவிர்த்தி 

யாஇன்றஅ ; ஆனால், எந்த அந்தக்காணத்தில் அஞ்ஞான மிருச்சன்றதோ 

Wis அ௮ச்தக்கரண அவச்சின்ன சேதனத்அுள்ள அஞ்ஞான அம்சம் ஞானத் 

தால் நிவிர்த்தியானெறத ; அவனே முத்சனாஇன்றான். எர்த அ௮ர்தக் 

கரணத்தில் ஞானமுண்டாகவில்லையோ அக்கு அஞ்ஞான அம்சமும் பத்த 

மூம் தங்குகின்றன ” என்று விசாரசாகாம் ஐக்தாவது தரங்கத்திற் கூறு 

இன்றது. மலைக் குகையில் அளவிறர்த காலமாகவுள்ள இருள் ஒருகாலத்தில் 

செவ்வையாக வேற்றிய இபத்தால் சாசமாவதுபோல, இிச்தக் குகையில் 

(சேதன த்தை யாசிரயித்.த) அளவிறக்த காலமாகவுள்ள அஞ்ஞானம் ஒரு 

காலத்தில் சன்னை (ஆத்மாவை)ப் பிரஹ்ம மென்ன சந்தேக விபரீசமின்றி 

'யதியும் ஞானத்சால் சாசமாகின்ற தென்ப திங்குணர்தற்பாலதாம். 

“செப்பரிய வேகான்ம பக்கத்திற் போகத் இிதியிலையென் நகேகான்ம 

பச்கமது கொளினு, மிப்பரிசு மிகுபோகத் இதிகூடாதாயிற் நிச்சங்கை 

யிருமதத்து மொக்குமே யென்னிற், பற்பலவி லேகான்ம பச்கமதஇல் விம்பப் 

பதிவிம்ப நியாயத்தாற் கரணலசை வாதி, மெய்ப்பரிய பலதிறச்சா லெண் 

ணிகழ்ச் ௪ போசு விளைவுகூ டுதலெளிதென் குதலுத்தி யாமால்'” என்று 

வேதார்த சூடாமணி கூறுவது மிங்குணர்தற் பாலதாம்.
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41, தடத்து நீர்ரிலாத் திரியோளி யுபயமுந் தழுவுமூர் தனைக்காக்கும், 

குடத்து நீர்விளக் கினிலோளி மிரண்டூமோர் குடும்பமாத் திரங் 

காக்கும், அடுத்த மைந்தனே ஞானியு மீசனு மறிவினாற் பிரி 

வில்லை, கெடுத்த மாயையின் குணங்களான் மேலேன்றுங் 
கீழேன்றும் பிரிவாமே. 

42. நரரின் மன்னனைச் சித்தரைப் போலவே காரணன் முதலான 

சுரர்கண் மாயைவல் லவரணி மாதிக டோக்கமா தவமிக்கோர் 

தரணி மாநடர்க் கவைகளில் லாமையாற் ராழ்வுள ரானாலும் 

பீரம பாவனை யாலிவ ரவரேனும் பேதமோன் நிலைபாராய். 
  

த--விடை :--சாதுசங்கத்தை யடத்துள்ள, மைநீதனே ! எங்கனம் 

தடாகநீர-நிலாத்திரி (பகல்வத்தியின்) ஒளியேன்னு மீரண்டுஃ ஓநர் ழழதினை 

யுல்,தடத்து நீர்- விளக்கொளி யென்னு மீரண்டூம் ஒர தடூம்ப ழழதினையும், 

நீர்தந்தும் ஒவி வீசியு மிரட்சிப்பதனுற் பேதமில்லாவிடீனும், தடாக ழதலிய 

வுபாதிகளாற் பெரிது சிறிதென்னும் பேத ழடையனவர்யிநக்கின்றனவோ, 

அங்ஙனமே கானியும் ஈசனும் ash பிரஹ்மாஸ்மி யென்னும் தத்துவ 

ஞானத்தினால் பேத மிலலாவிடினும், பிரகிந்தியின் சத்துவ தண (மாயை) 

ரசோ தண (அவித்தை) ௨பாதிகளால் மேல் கீழென்னும் பேதழடையவரா 
யிநக்கின்றனர். 41 

மக்களுள்ளே துஷ்ட நீக்காரகம் சிஷ்டபரிபாலனத்சேய்யு மரசனையு& 

சாபாநுக்கீரக சாமர்த்தியழள்ள சித்தரையும் போன்று திருமால் முதலிய 

தேவர்கள் மாயை செய்வதீற் சமர்த்தராயும் * அணிமாதியஷ்ட ஐசுவரிய 

ழங் கைவந்த மாதவமீக்கோராயு மிநக்கின்றனர். உலகத்திலே ஜீவன் மத் 

தர்கீத அம்மாயா வல்லபம், அணிமாதியஷ்ட ஐசுவரிய மேன்பன வில்லா 

மையால் அவர்கள் திநமால் முதவியவரினும் தாழ்ந்தவராயினு&, அகம் 

பிரஹ்மாஸ்மீ பாவனையால் ஞானிக எிமிந்தவர், திநமால் ழதலீயோ நயர்நீ 

தவோன்னும் பேதத் சிறிது மிலலையாம். அன்பனே ! நீ இதனை யூகித்துப் 

பார்ப்பாயாக. 42 
  

* அணிமாதியஷ்ட ஐசுவரியமாவன:--அணிமா, மூமா, கரிமா, இல 
கமா, பிராப்தி, பிராகாமியம், ஈத் தலம், வசத தல மென்பனவாம். 

1. அவற்றுள், சங்கற்பமாத்திரத்தால் பிரசருதியை (சுபாவத்தை)ச் 
கெடுத்தலால் பராமாணுவைப் போலத் தேகம் சூஷ்மமாதல் அணிமாவாம். 

2... பிரகிருதியைப் பூரிச்சலால் ஆகாயாதிகளைப் போலத் தேகம் 
பெரிதாதல் மகிமாவாம்.
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43. முத்தி நல்கிய சற்குரு வேபல முனிகளுக் கணிமாதி 

சித்தி பூமியிற் கண்டிருக் கவுமந்தச் சேல்வம் சனதேன்றீர் 

புத்தி யோத்திட வுரைத்தரு ளேன்றிடிற் புகழும் சனைகோக்கிப் 

பத்தி செய்திடும் தவத்தினா லியோகத்தாற் பலித்ததேன் றறி 

[வாயே. 

  

சீடன், அணிமாதி யஷ்டஜசுவரியல் ஈகானதாயின், ௮வ்வைசுவசியம் 

மக்களிடத்து மிநப்பானேனேன்று வீனவுநலும் 

அதந்தக் தந விடை கூறுநலுல், 

சீ--வினா:---சர்வ துக்க நிவிர்த்தி பசமாநத்தப் பிராப்தி 

யென்னும் மோட்சத்தினைத் தக் தருளிய தே௫கோத்தமே ர.வ௫ஷ்டர், 

வியாசர் முதலிய பல முனிவர்கட்கு ௮ணிமாதி யஷ்ட இத்திகளுண் 

டென்பது சாஸ்திரவாயிலாக வறியப்பட்டிருக்கவும், அவ்வணி மா 

யைசுவரிய மீசுரனுக்குரியதென்று கூறியருளினீர். அவ்வைசுவரிய 

மவர்கட் இன்ன காரணத்தா லுண்டாயிற்றென்பதை யென் புத்தி சம் 

மதிக்கும்படி யுசைத் தருளல் வேண்டும். 

த--விடை:--அன்பனே! அம்ழனிவர்கள் பாமேசுவானை நோக்கிக் 

செய்த 4 பத்தியினுலும் கிருசீசிரம் சாந்திராயண ழதலிய தவங்களாலும் 

8 இயமதியமாதி யஷ்டா ககயோகத்தாலுல் அல்வணிமாதிச் சேல்வம் ௮வா 

கட்த சித்தித்த தென்றறியக் கடவாய். 43 

  

8. மிக இலகுத்துவமு (எண்மைய) டையனவா யிருக்கும் பஞ்சு முத 

லியன மலை முதலியவற்றைப் போலக் குருச்துவழு ( திண்மைய)டையனவா 

சம் கரிமாலாம். 

4. மிகக் குருத்துவமூடைய பர்வத முதலியன பஞ்சு முதலியவற் 

நைப்போல இலகுத்துவ மூடையனலாதல் இல$மாவாம். 

5, சகலமும் முன்னிற்றல் பிசாப்தியாம்; ௮௮௫ பூமியிலிருச்து கொண் 

டே விரல் தனியால் சச்திரனைத் தொடுதல் போல்வதாம். 

6, இச்சித்தபடி முடித்தல் பிராகாமியமாம் ) ௮ ஜலத்திற் 

போலப் பூமியிலும் முழுகி எழும்புதல் மு.தவியனலாம். 

7. பூதபெஎதிகங்களைச் சிருஷ்டித்தல் திதிச்தல் சங்கரித்தலாகிய 

சேஷ சாமர்த்தியம் ஈ௫த்துலமாம். 

8. பூதபெளதிசங்களைச் சுவாதீனம் (வசம்) செய்தல் வ௫த்துவமாம். 

q gs gésramn (TSE விருச்தி) பகவதாகாரமாதல் பத்தியாம். வய 

லிற் பாய்ந்த நீர் வயலாகாம (வடி.ல) மாவதுபோல, பகவானிடச்துச் சென்ற
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44, சிவசோ ரபமாக் தேசிக மூர்த்தியே சித்திமுத் தியிரண்டும், 

தவமூ ளோரடை குவரேனி லவர்கள்போற் சகலரு மடை 

வாரே, அவர்கள் பூரூவஞ் சித்திய ஞானமு மடைகந்ததுங் கண் 

டோமே, இவர்கண் ஞானிக ளென்றிடிற் சித்திக ளிவர்க்கிலா 

வகையேதோ. 
  

௨. சீடன், சித்தி மத்தி யிரண்டற்கு தபசே காரணமாயின், இப்போதுள்ள 

நானிகவிடத்து* சித்தியில்லாதிநப்பதற்தக் கரண மிய௩தேன 
° 

வினவுதலு% அதற்தக் HH Wot Sn G94 d. 

சீ--வினா:--சவ சொருபமாய் விளங்குக் தேக மூர்த்தியே! 

தவமுடையவர் இத்தி முத்தி யென்னுமிரனண்டையு மடைவாசென்று 

சுருதி கூறுமாயின், ௮அத்தவருடையவரைப் போல இக்காலத் துள்ள 

தவமுடையவ ரியாவரு மவ்விரண்டையு மடைய வேண்டுமல்லவா? 

அத்தவமுடையவர் முன்னே இத்தி முத்தி யென்னு மிரண்டையு 

மடைந்தா சென்பதையும் காம் சாஸ்திர வாயிலாக வறிந்திருக்கின்ற 

னம். இக்காலத்துள்ள இவர்களை ஞானியசென்று கூறின், இவர்க 

ளிடத்து அணிமா இ௫த்திக ளில்லா திருக்குங் காரணாம் யாது? அத 

னைத் தயைகூர்ர் தருளல் வேண்டும். deh 

சித்தவிருத்தி பகவசாகார (பசவான௮ வடிவ) மாதல் பத்இயாம்; பகவானை 

மன மொழி மெய்களின் மூழ்ஈ* துவணக்குத விதற்கங்கமா மென்க. 

இருச்சிரம் சார் திராயண முதலிய தவங்களி ஸிலச்கணத்தைப் பராசர 

ஸ்மிருதியிற் சாண்க. இவை பாவநிவிர்த்தியின்பொருட்டுச் செய்யப்படும் 

பிராயச்சித்தங்களாம். மன - இச்இிரியங்களின் ஏகாக்ரெமே தமாம்) 

உண்டி, சுருக்கல், வெயினிலை நிற்றல், நீர்நிலை கிற்றல் முதலியன இதற் சங்க 

மாம். மனநிக்கரகம் - சமமாம் ; இந்திரிய நிக்செகம் தமமாம். 

$ இயமகியமாதி யஷ்டாங்க யோகத்தி ணியல்பை அடயோகப் பிரதீபி 

கையிற் காண்க. * யோகமென்பது என்னிடத்து (பகவானிடச்.து) ஒபேமன 

தா யிருத்தல்? என்று ஆதித்திய புராணங் கூறுகின்றது. ஞானேக்இரிய 

பஞ்சகம் மனத்துடன் ஆத்மாவில் நிலைத்து நிற்க, புத்தி வியாபாரமற்றுள்ள 

நிலை யோசமாம்,
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45, காமி யத்தவங் காமிய மோன்றையுங் கருதிடாத் தவமேன்றும், 
பூமி யீற்றவ மிருவகை சித்தியும் போதமுக் தருமைந்தா, ஆமி வற் 
நிலொன் நியற்நினா ரோன்றையே யடைகுவ ரிதுதீர்வை, 

யாமூ ரைத்தவவ் விரண்டையு மியற்றினா ரன்றுள பெரியோரே. 

40, அனக மைந்தனே முத்திஞா னத்தையே யடைக்தன ரல்லாமல் 

செனகன் மாபலி பகீரதன் முதலினோர் சித்திகள் படித்தாரோ 
இனிய சித்தியே விரும்பினார் சிலர்சில ரிரண்டையு முயன்றாரம் 
முனிவர் சித்திகள் விகோதமாத் திரந்தரு முத்தியைத் தாராவே. 
  

த--விடை :--மைந்தனே ! ர் உலகத்திலே தவமான து காமீயத்தவம் 

நிஷ்காமியத்தவமென விநவகைத்தா;௮வவிசண்டனுல்,காமீயத்தவம் அணி 

மாதி சித்திகளையும், நிஷ்காமியத்தவஃ தத்துவ தானத்தையு& தநவனவாம். 

இவ்விரு தவத்துள், ஒரு தவத்தைச் சேய்தவர் ஒரபயனையே யடைவர்;இது 

நிச்சயமாம். யாங் கூறிய அவ்விரு தவத்தையும் வங்காலத்துள்ள வியாசர் 

ழதலிய மகாத்துமாக்கள் செய்தாக்கள். அததுல் அவர்கள் சித்தி மத்தி 

யென்னு மீரண்டையு* பெத்நிநந்தார்கள். 45 

பாவமற்ற மைந்தனே! ஜனகன், ஊபலி, பகீரதன், ஜடபரத் முதலிய 

பெரியோர்கள் சமையலுக்தத் தீப்போல சோட்சத்திற்த நேர்சாதனமா 

யுள தத்துவ தானத்தை யடைந்தாக்கனளே யல்லாமல் 5 அணிமர்தி சித்தி 

கனை யப்பியசிக்தார்களா ? இல்லையே. அவர்களை தாவியால்ல ரேன்று 
  

6 வியாசாஇகள்போலச் சாபானு 35 சாமர்த்தியமெலனுக்குண்டோ 

அவனே சுத்துவஞாணனியல்லாமல், வேறொருவனுகானெனின், அச்சாமர்ச் 

இயம் சதபசின் பயனே யல்லாமல், தத்துவ ஞானச்இன் பயனன்௮ு. அன்றி 

யும், சத். தல ஞானச்திற்குத் சபசே மூலமென்னுஞ் சுருதி யிருச்சலால், 

தபோரசெனுக்குத் சத்துவ ஞானமேதெனின், சாபாஇகளுக்குக் காரணம் 

சாமிய சபசென்௮ம், சிஷ்காமிய தப௫னால் தச் துவஞான முண்டாமென்று 

மறிக. அல்வியாசாதிகஞுச்காச் தத்துவ ஞானம் சாபாி சாமர்த்தியமிரண்டு 

மிருத்தலென்னெனின். அவர்களுக்கு இருவகைத் சலமுமிருத் சலால்ஞானம் 

சாமர்த்தியமென்னு மிரண்டுபயனு முண்டு. ஒவ்வொன்றை யாசிரயித்தவ 

னுக்கு ஒவ்வொன்றே இத்திச்கும். ௮சனால் லிசோசமில்லை''என்றுவேதார்த 

பரிச்சேதல் கூறவதிங் குணர்தற் பாலசாம். காமியத் சவம் - பயனோக்கச் 

செய்யுக் சவமாம் ; கிஷ்காமி:ப,ச். சவம் - பயனோக்காஅு செய்யுக் சவமாம். 

5 த திரெறி சேட்டல் செகமயக்கஞ் சென்மமற 

முத்திகெறி சேட்டல் முறைகாண் பசாபசமே” 
 கற்றுலுங் கேட்டாலுங் சாயமழி யாத் 

பெற்றாலு மின்ப முண்டோ பேசாய் பராபாமே." 

என்று தாயுமானவ ரருளியிருப்ப இங்குணர்தற் பாற்றும்.
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47. யோக ஞானமே முத்தியைத் தருமேனி லோழிந்தசித் திகள் 
வேண்டி, மோக மாயுடல் வருந்தினார் சிலசில முத்தர்க 
ளேனேன்றால், போக மாய்வரும் பிராரத்த கர்மங்கள் புசித் 

தன்னோ ஈசித்தேகும், ஆகை யாலந்தச் சித்திகள் பிராரத்த மாகு 
மென் றறிவாயே. 

48. இலக்க மாயிரஞ் சுருதியா லூாகத்தா லேன்மன .மசையாமல், 
பெலக்க வேண்டூமேன் ற்ருள்குரு வேயகப் பிராந்திபோய்த் 
தெளிவானேன், துலக்க மானகண் ணாடியை யடிக்கடி துலக் 
கினாற் பழுதன்றே, அலக்கண் மாற்றிய தேவரீ ரேனக்குரை 
யமிர்தங்க டெவிட்டாவே 
  

கூறலாமா? இவர்கள் தத்துவதானிகளென்பது உலகப் பிரசித்தமல்லவா ? 

சில ழனிவர் அணிமாதிசித்திகளேயே விநம்பித் தவத்தைச் செய்தனர்; சில 

ழுனிவர் சித்தி ழத்தியென்னு மீரண்டையும் விநஃபித் தவத்தைச் சேய்தனர். 

அல்ழகிவர்களடைநீதுள்ள அணிமாதி சித்திகள் வரனிலே பறத்தல் மண் 

ணிலே நுழைதல் ழதலிய விளையாட்டைமாத்திரத் தரமே யல்லாமல் 

. மோட்சத்தைக் கொடுப்பனவல்லவாம். 40 

சடன், ஜீவன் மத்தர்களுள் சிலர் சிந்தியை விநஃபி வரத்தியதேனேன்று 

வினுவுதஹுல், அதற்தக் தந விடை கூறுதலும். 

ச்--வினா:--அன்பே யுருவாயுள்ள குருவே? %$ யோக 

ஞானமே மோசக்ஷத்தைக் தருமாயின், ae முதலிய சிற்சில 

ஜீவன் முத்கர்கள் மோக்ஷ£த்தைமக் கருகலொழிக்க அணிமாதி இித்ி 

களை மோகங்கொண்டுவிரும்பி யுடல்வருக்இய2 ன் 

த--விடை :-௮ன்பனே ! சுகதுக்க அனுபோக வடிவமாய் வநகின்ற 

பிராரத்த கன்மங்கள் அனுபவித்தாலல்லலா கெடும்; ஆதலால், அவர்க 

ளடைத்த அச்சித்திகள் அவர்களது பிராரத்த கன்மத்தின் பயனுத மென்று 
நீ துறியக்கடவாய். 47 

சீடன், இன்னு ழபநேசி$கவேண்டு3 அங் கநந்தினழய்க் தநவை 
வியந்து துதித்தல் 

சீ வினா: --அளவிறந்த GS இ வாச்பெங்களா ௮ம் அளவி றந்த 
யுக்திகாலும் என்னுடைய மனம் சொ ரூபத்இின்கண் ஐய், இனாற் 
சலனப்படாறு ஸ்இரமாயிருக்க வேண்டு ௮ யான் வினவும் 

  

1 யோகஞானம் - யோகத்தின் வாயிலாக வண்டாகுக் தத்துவ ஞானம். 

*யோகயர்க்கே ஞான மொழுல்காம்பே ரன்பான; தாகியரு மியோச 

முன்னே சார்க்தார் பராபரமே'” ஏன்று தாயுமானவர் கூறுவதறிக.
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49. தைத வங்களைச் சாத்திரஞ் சோல்லுமோ கருணையா லெனையா 

ளும், ஐய னேகுரு வேயேவ ராகிலு மநுபவித் தாலன்றிச், 

செய்த கர்மங்கள் விடாவேன்ற வசனமுஞ் சேன்மசஞ் சிதம் 
வேவத், துய்ய ஞானத்தீச் சுடமேன்ற வசனமுந் துணிவதெப் 

படிநானே. 
  

வினாக்கட்கெல்லாக் தக்கவாறு விடை யருளுகின் ற குரு மூர்த்தியே. 

தங்களது உபதேசத்தினால் பேதப் பிராந்தி, கருத்திருத்துவ போக் 

இருத்துவப் பிராந்தி, சங்கப் பிராக்இ, விகாரப் பிராக்இ, பிரஹ்மத் 

இற்குப் பின்னமாகிய ஜகத்தின் சத்தியத்துவப் பிராந்தி யென்னும் 
பஞ்சப்பிராந்திய மெனது அந்தக்கசணத்தினின்று மொழிய அதனால் 

ட ளிவடையவனாயினேன். பிரகாசமான கண்ணாடியை யடிக்கடி. 

துலக்கினால் யாதொரு பழுதுமில்லையல்லவா? அதனால், தேவரீ ry. 
யேத் குபதேகியாகிற்கும் வாக்கியொமிர்தங்கள் தெவிட்டாதனவா 

யிருக்கின்றன. அதலா லடியே னின்னுக் தங்களது உபதேசத்தைக் 

கேட்க விரும்புகின்றேன்; அருள் புரியவேண்டும். 48 

த--விடை :--மாணவ சிரோமணியே ! நீ விநம்பியலாறு கேட்கக் 

கடவாய. 

சீடன், பாஸ்பாம் விரோதழள்ள வேதவாக்கியங்களில் பிரமாணமாகக் 

கொள்ளத்தக்கது யாதென்று வினவுதலும் அதற்குக் கர 
விடை கூறுதலும். 

சீ--வினா :--* வலியப் பிடித்தாண்டா னையகோ” என்ற 

வா மார்ச்சால நியாயமாகக் கருணையினா லடியேனை யாண்டருளிய 

தே௫சோத்தமரே! $ சாஸ்இரங்கள் அசத்திய வார்த்தைகளைக் கூறு 

மோ? கூருவல்லவா? யாவசாயிருப்பினு மவர் தாஞ் செய்த சஞ்சத 
கர்மங்களை யனுபவித் தொழித்தாலல்லாமல் அவை நாசமாகாவென் 

னும் வசனமும், 4] அளவிறக்த ஜன்மங்கட்குக் காரணமாயுள்ள சஞ் 

இத கர்மம் வெந்து சாம்பராம்படி. அதனை ஞானாக்கனி தகிக்குமென் 

னும் வசனமும் சாஸ் திரங்களிலிருத்தலின், $ அவ்விரு வசனங்களுள் 

இஃதுண்மை, இஃதுண்மையன்றென் ஜொன்றை யான் திச்சயிப்ப 

தெப்படி? ௮ச் சந்தேகத்தை யொழித்தருளல் வேண்டும். AQ 
  

t“gsarcr மறையிற் சொலப்பட்ட வருத்தமே யுண்மையானது”' 

என்றும், **சவம்போல வேதமுமற் ஹொன்றினுக்குச் சேடமாகா, தெத் 
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50. .சீவ பேதங்க.ளளவிலை மைந்தனே செய்கையு மளவில்லை 
ஆவ வாமவ ரவரதி காரங்க ளறிந்துபக் குவநோக்கிப் 
பூவ லர்ந்துபின் பலங்கள்காட் டுவனபோற் பூருவஞ் சித்தாந்தம் 
காவல் வேதங்க ளிரண்டையும் வசனிக்குங் காண்டமூ வகை 

[யாலே. 
  

த--விடை :--மைந்தனே ! *அகமெனுமந்தக்காணேபரதிக ளளவிலை 
யாதலினல்' சீவ பேதழ மளவிறந்தனவாம்; அச் சீவ்களது அந்தக்கரணத் 
  

9 தகைய வுயிர்களுக்குர் தாய்போல வுண்மையையே யெடுச்துச்சொல்லும்' 

என்றும் .சூ.சசங்கிை கூறுவஇங் குணர்தற் பாற்றாம். 

ஏ “ஒவ்வாத பவகோய்மாற் ரொழிக்குமருக் துயர்ஞானம்'” என்று சூத 

சங்கை கூறுவஇங் குணர்தற் பாற்றும். 

$ அவ்விரு வசனங்கள்:--நூறு கோடி கற்பங்களாலும் கர்மம் போக 

மின்றி சாசமாகாது; ஆனால், 'செய்யப்பட்ட சுபாசுப: கர்மங்கள் அவூயம் 

அனுபவிக்கத் சீக்சனவேயாம்;' “எப்படி ஈன்றுகச் சவலிச்துக்கொண் டிருச் 

இற அக்னி விறகுகளை யெரித்துச் சாம்பராக்குமோ அப்படி. ஞானாச் 

கினி சகல கருமங்களையும் சாம்பராக்டி விடும்?” என்றற் ரொடக்கச்சனவாக 
விருப்பனவாம். 

** அசுபகர்மத்தினின்று முண்டாகிய அசுபவாசனா ரூப மூளை சற்சங் 

காதி யுபாயங்களால் நாசமாம்; சுபகர்மத்திணின்று முண்டாயே சுபவா 

சனா ரூப மூளை தூர்ச்சங்க முதலியவற்றால் சாசமாம். சாஸ்இரத்தில் 

எவ்வளவு புருஷார்த்சம் சொல்லப்பட்டிருக்கன்றகோ அசனால் பிரவிருச் 

இக் கேதுவான வாசனை சசிக்கின்றது; அதலால், புருஷார்ச்சமும் ஸபல 

மாம்; போகத்திற்கேதுவான அதிர்ஷ்டம் சகாசமடைவதில்லை. ஆதலால் 

பலச்ைக்கொடுக்காமல் கர்மம் நிவிர்க்கியாவஇல்லை” என் சாஸ்இரம்கூறு 

வதற்கும் விரோதமில்லை. இவ்வாற்றால் அஞ்ஞானணிக்குப் பலக மின்றிக் 

கர்மம் நிவிர்த்தியாகாது ) ஞானிச்கோ போகமின்றியும் கர்மம் கிவிர்ச்இியா 

இன்றஅ ; ஏனெனின், கர்மம் கர்ச்சா பலனென்பன பாமார்த்தமாகவோ 

இல்லை ; ஆனால், அவிச்தையாற் கற்பிச்சப்பட்டிருச்செறன. அர்த அவித் 

தைக்கு ஞானம் விசோதியாம். ஆதலால், அவித்தியா கற்பித கர்மாதிகளும் 

ஞானத்தால் காசமாகின்றன. சொப்பனத்தில் கித்திரையாற் ஜோன்றும் 
பதார்த்தம் சாக்கிரத்தில் கித்திரையி ணிவிர்த்தியாற் ளோன்றாமைபோல, 

அவித்தியா ரூப நித்திரையாம் ே ஏன்றும் கர்மம் - கர்த்தா - பலனென்பன 
வும் ஞான தசை வடிவ ஜாக்கிரத்தில் அவித்தையி ஸணிவிர்த்தியால் ௮பாவ 

மாகசின்றன; ஞானமின்றி அபாவ மாவதில்லை ” என்று விசாரசாகாம் இரண் 
டாவது தரங்கத்திற் கூறுவதிங் குணர்தற் பாலதாம்.



சந்தேகந்தெளிதற் படலம், 163 

51. ஆன பாவிக ளடைவன நரகங்க ளவசிய மானாலும் 
தான மந்திர விரதவோ மங்களாற் றவிருமேன் பதுபோய்யோ 

ஈன மாம்பல- சன்மசஞ் சிதவினை யெத்தனை யானாலும் [டே. 
ஞான மாங்கனல் சுடுமேன்ற மறைமொழி ஈம்பினால் வீடூண் 

தின்கண் காமம், சங்கற்பம், சந்தேகம், சிரத்தை, ௮சிரத்தை, தைரியம், அதை 

ரியம், லஜ்ஜை, தீ (புத்தி))பயம் என்றற் றெடக்கத்தன வளவிறதந்திருத்தலின் 

அவர்களது சேயல்களுமளவிறந்தனவாம். அவ்வாறிரத்தஷல, அச்சீவர்கட் 

குத் தநமர்தநமங் (இரவினை)களால் ஆவத்தக்கன ஐவனவாம். $ வேத்மா 

னது கர்மம்-பத்தி-கானமென்னுங் காண்டத்திரயத்தால் அவ்வச் சீவர்களது 

அதிகாரங்களை யறிந்து, அத்தக்கரணத்தின் பரிபாகத்தைநோக்கி, ழன்னே பூ 

விட்டுப் பின்னே பலத்தைக் கெர்டுக்கின்ற மாழதலிய விநட்சங்களைப் 

பேர்ன்று(எவராகிலு மனுபவித்தாலன்றிசீ செய்தகர்மங்கள் விடா என்னும்) 

பூர்வபக்கம், (சேன்ம்சஜ் சிதம்வேவத் துய்ய தானத்தீச் சுடூமென்னும்) 

சித்தாந்த மென்னு மீரண்டையும் கூறுகின்றது. 50 

பாவிக ளடைவதற் தரியனவாயுள்ள நாகத் துன்பங்கள் நிச்சயமாக 

வுளவாயினும், அவை கோதான ழதலியன செய்தல், பத்சாட்சா ழதலிய 

மநீதிர ஜபம், கிநச்சிம் சா£ந்திராயண முதலிய விரதங்களைப் புரி 

SX, அசுவமேதாதி யாகங்களை யியற்றல் (ஈசுவா நாம உச்சாரணம், 

கங்காஸ்நானம்) என்னும் 4 பிராயச்சித்தங்களால் பாவ் நிவிர்த்தியாவதா 

லோழிநீதுபோ மென்று சர்ஸ்திரங் கூறுவது பேர்ய்யாமா ? பெர்ய்யாகா 

தல்லவா ? அங்ஙனமே, அளவிறந்த ஜன்மங்கட்தக் காரணமர்யுள்ள சத்சித 

கர்மங்க ளெவ்வள விநப்பினும் அவற்றை ஜானுக்கினி தகித்துவிடுமென் 

னும் வேதத்தின் சித்தாந்த வாக்கியத்தை நம்பி யெர்ழகினுல் சத்சித வினை 

முற்று மோமிவது வாயிலாக மோக்டி௰் நீச்சயமர்க வுண்டாம். (இதனுல் 
வேதங்களின் வாக்கிய பேத காரணம் நன்த விளங்கம்.) 51 
  

4 வேதம் ₹₹சான்மாளாக் இரியையர்க்குக் கிரியை சாற்.றுஞ் சாதனமு 

ளோர்க்குணர்வைச் சாற்றும் ?' என்க. சொருபாகந்த சித்தி யென்னும் 

பிரமசதை ₹ கேட்பவ னுடைய த்தம் பரிபாக மிலாமை சண்டு, மீட்டி 

யாய் வசம இன்றி வேதமோ நிடத்தி ஜோர்கால், காட்சிய இன்றி யுள்ள பரத் 

இனை யொழிக்து வேறு, மாட்சியி னொன்றுண் டாக வகுத்துரை செய்த 

தன்றே?” என்று கூறுவதும், அஞ்ஞான நிவிர்த்தி சாடகம் *யாகத்தாற் 

ரூனத்தால் ?? என்னுஞ் செய்யுளில் “£ மூன்முன்மறை பின்பின்மறைக் 
3 குதவி சாணே ” என்று கூறுவது மிங்குணர் தற்பாலனவாம். 

ஏ பாவராசத்தின் பொருட்டு விதிக்சப்பட்ட கர்மம் பிராயச்சித்த 

மெனப்படும்.
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52, என்ம னந்திருக் கோயிலாத் தினங்குடி யிருந்தருள் குருமூர்த்தி 

சேன்ம் சஞ்சித வினைகள்வே ரறுத்திடந் தேவரீர் மெய்ஞ்ஞானம் 

தன்ம யந்தரு மகிமையை விபுதராஞ் சமர்த்தரு மறியாமல் 
கன்ம மாங்குழி யினில்விழுந் தழிகின்ற காரண முரைமீரே. 

95. அழிவி லாததற் பதந்தனை மைந்தனே யகமுகத் தவர்சேர்வர் 

வழீ௩ டப்பவர் பராமுக மாயினான் மலர்ந்தகண் ணிருக்தாலும் 

குழியில் வீழ்வர்கா ணப்படி வேளிமுகங் கோண்டூகா மிகளா 
பழித ரும்பிற விக்கட லழுந்துவர் பரகதி யடையாரே, [னோர் 
  

சீடன், சத்சிதவினையை மற்றுங் கெடுக்தம் கர்னத்தை யடையாது 

கர்மப் படுதழியில் அறிதநம் ஊிழந்தழந்துதலேனேன்று வினுவுதலும் 
அதந்தக் தந விடை கூறுதலும். 

சீ:--வினா:-- ஏன து மனததையே திருக் கோயிலாகக் கொண் 

டெப்போ மெழுந்தருளி வுக்கு குருமார் கத்தியே. ஜன்மகாரண 

மான சஞ்சித கர்மங்களை அவற்றிற் காதாரபூதமான அஞ்ஞானத் 

தோடு கெடுக்சின்ற தத்துவஞானமானது நான் வமே யென்று 

தன்மயமாக விளங்குகின்ற நிலையினர் தருகின்ற மூமையினை 
விரிந்த வறிலினையுடையவராகி.ப > பண்டி தரு முணசாறு கன்மப் 

படுகுழியில் விழுக்து கலேசமடையுக் காரணத்தைக் தேவரீருரைத் 

தருளல் வேண்டும். 52 
ae a %s ன் ப 5. த--விடை :--நானயுத்திரா! நாம நப நாட்டந்தை விட்டுச் $ சொநப 

நாட்ட ழடை பவர௩ யிரப்பவர் கர்வல் மித்தை, சர்வம் பிரஹ்மம், சர்வம் 

நானேன்னும் திடநிச்சய ழடையவார் யிநந்தலின், நித்திய நிரதிசயாதந்த 

வடிவப் பிரஹ்மமாகவே விளங்தம் நிலையினைத் தவற தடைவர்) ஏனை 

யோ ரடையார். Grutor செய்பவர் அசட்டையாகச் செல்லின் 
VAD... = ட ௩ 5 ரு ° த 

விழித்த கண்ஷேடிரப்பினும் எங்ஙனம் வழியிலுள்ள தமழியில் விழந்து 
  

$ பண்டி சர மென்றது “*சஞ்டுிகா தஇிகளாம் பந்தர் தன்னையைங் 

கருமத் தாலும், பஞ்சு தீ யுற்ற சென்னப் பாறுவிச் செச்கா லச்.அம், எஞ்சுறாச் 

சுவர்க்க மெய்தி யினிதவீற் றிருத்ச ருனே,துஞ்சுரு முத்தி யீசே சுருதியின் 

மூடிவா மன்றே. கருமத்தா லுலகச் தோன்றுங் கடவுளென் Op Rai 

னில்லை, சுருதிச்சொல் லொருவன் சொற்ற தன்றுகற் சுவர்க்க முத்தி, தெரி 

வுற்றால் வினையி னாகும்” என்றா கூறுகின்ற பூர்வமிமாம்சகரை அவர் 
. சைமினி-சபரர்-பட்டபாதர்-பிரபாகரர் முதலியோராவர்.' 

$ சொரூப காட்டமாவது திருசய மனைத்தையும் அஸ்க பாதிப் பிரிய 

(retisrans) வடிவமாகக் காண்டல்.
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5-4, சிறந்த ௩ன்மையுந் தீமையு மீசனார் சேய்விக்குஞ் செயலன்றோ, 

பிறந்த சீவர்க ளேன்சேய்வ ரவர்கண்மேற் பிழைசோலும் வழி 
யேதோ, துறந்த தேசிக மூர்த்தியே யென்றிடிற் சுருதிநூற் 
பொருண்மார்க்கம், மறந்த மூடர்கள். வசனிக்கும் பிராந்தி 

காண் மைந்தனே யதுகேளாய். 

சிலேச மடைவ்ரோச், அங்கன் நா: நப. நாட்டத்தால் 1 பகிர்ழகப்பட்டு 

(“வேளாண் உ ழதவலிய தோழில்களாலு ண்டாதஃ% பயிர்ழதலர்யின நசிப் 

பனபோல யாகாதி. கநமங்களாலு ண்டாத3 சுவர்க்காதி போகங்களும் 

நசிப்பன வாக் '* என்னும் சுருதியையு ணராது) சுவர்க்காதி போகங்களில் 

ஜிநப்புடையவரா யிநப்பவர் மீக்க வறிவுடையவரா யிநப்பினுஃ பிறவிப் 

பெநங்கடலில் விழந்து கிலேச மடைவார் ; தன்மயமாக விளங்கம் பரகதி 

பை யடையவே மாட்டார். இதனை நீ நன்றக வுணாக்கடலாய். 53 

தீடன், *சசன்ழற் ஐறிவான் வியாபி யெவைக்த மேத? என்று 

கூறப்படூதலின், எல்லாத் சிவன்செயலன்றே? அங்கன மாக, ஜிவர்கள்மீது 

தவறு யாத என்று விறுவுதலு, அதற்தக் தந விடை கூறுதலும். 

சீ--வினா:--பானெனதென்னுஸஞ் செருக்கை முற்றுமொழித்த 

தேசிக மூர்த்தியே! ஜீவர்களியாவரு ஷ் செப்யும் நல்வினையும் 

இவினையும் சூத்செதாரிபோன்று சுதர்சரனாயுள்ள பாமேசுவான் 

செய்விக்குஷ் செயலல்லவா ? அவ் னமாக, hg BIL பரவை 

போன்று சுதந்தமின்றி அவன் பிறப்பித்தவாறு பிறக்த * 9 FF out 

கள் யா௮ செப்வார்கள்? அவர்கள்மீது ஒரு தவறுமில்லையே ? தவ 

ில்லாஇருக்கவும், இவன் புண்ணியவான், இவன் பாவியென அவர் 

கள் மீது குற்றங் கூறுங் காசணம் யாது? அதனைத் தேவரீர் கூறி 

யருளல் வேவண்டும். 

த--விடை :--அன்புள்ள புத்திரனே ! நீ கூறிய விது சுநதி ஸ்மிநதி 

களி னர்த்தக்கிரமத்தை யாராயத் தறியாத மடர்கள் கூறும் பிராந்தி வாக் 

சியமாதம்,; அல்வர்த்தக் காமத்தைக் கேட்பயயர்க. 54 

* ப௫ர்முகப் படுதலாஙது அடங்காச் AES முடையவசாதல். 
    

எ அசட்டையின்றி விழித்ச சுண்ணோடு பிரயாணஞ் செய்பவர் தாங் 

குறித்த வூசைத் தவ.ர.தடைல.தூ போல, காமரூப காட்டமின்றிச் சொரூப 

சாட்டத்தோடு தங்காலத்சைக் கழிப்பலர் தாங்குறித்த பரகதியைச் தவரு 

தடைவர்; அசட்டையாய்த் Boss கண்ணோடு பிரயாணஞ் செய்பவர் தாங் 

குறித்தஷரை யடையாது படுகுழியில் விழுர்துதிலேசமடைவதுபோல,சுருதி
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55. திகழ்ந்த லீசனார் சிருட்டியுஞ் சீவனார் சிருட்டியும் வேவ்வேறே, 
சகந்த னிற்பொது வீசனார் சிருட்டிகள் சராசரப் போருளேல் 
லாம், அகந்தை யாமபி மானங்கள். கோபங்க ளாசைக ளிவை 

யேல்லாம், இகழ்ந்த Fagor சிருட்டிக ளாகுங்கா ணீசனார் 

செயலன்றே. 
  

 ஈசுவாசிநஷ்டி ஜீவசிநஷ்டியெனச் சிருஷ்டி: யிருவகைத்தால். நடப் 

பன நிற்பனவாகிய சமாசரப் பொருள் யாவும் ஈசுவர சிநஷ்டியாம் (ஈசுவர 

னல் படைக்கப்பட்டனவாம்); இவையென்றும் யாவர்க்தம்போதுவா யிநப் 

பனவால். தேகாதிப் பிரபத்சத்தில் யானேனதென்னும் அபிமானங்கள3, 

காமழ்-வெதளி- கடூம்பற்றுள்ளம் - மானம் - உவகை - மதமேனப்பட்டவை 

களும் பிறவு மஜோேகற்பனையா யிநத்தலின், - ஜீவசிநஷ்டியரம். யாவர்த் 

தம் பொதுவாயிராது ஒவ்வொநவர்க்கே சிறப்பாயுள்ள . இவை ஈசுவர 

சிரஷ்டியன்றம். 55 
  

தாற்பரியமுணர்தலில் பராமுசமாய் விரிர்த வறிவோடு EGE Osis வரு 

பவர் தாங் குறித்த பரகதியை யடையாது பிறவிப் பெருங் கடவில் விழுந்து 

இலேசமடைவ ரென்பஇங் குணர்தற் பாலதாம். 

ர் “இர்ச விஷயமொன்றில் ஈச்சுர நிர்மிசமான ஏகாகாரமும் சீவகற் 

பிதமான அேகாகாரமுமானதற்குத் திருஷ்டாச்தம் வருமாறு:--- 

ஈச்சுரனால் கிர்மிதமான இசத்தினாதி வஸ்துக்கள் ஒரு விதமாயிருக்கி 

னும் போக்தாச்களின் புத்தி கற்பிச சாசாவிதத்தால் ௮வை தம்மைப் பெற்ற 

வர்க்குப் பிரீதி விஷயமும், பெருதவர்க்குத் துவேஷ விஷயமும், விரக்த 

னுக்கு உபேக்ஷா விஷயமுமாம். 

இதனை விளக்குதற்பொருட்டு மற்றுமொரு இருஷ்டார்தம் வருமாறு:-- 

ஒரு ஸ்திரீயின் மாம்சமயமான வடிவம் ஒசே விதமாயிருக்க அக்தஸ்திரீ 

போக்துருச்களின் புத்தி கற்பிதாகாரத்தால் பிதாவுக்குப் புத்இிரியென்றும், 

கணவனுக்கு மனைவியென்றும், மகனுக்கு மாதாவென்றும் வெகுவித மானாற் 

போல, ஏகாகேகப் பிரகாரமரசிய விடயமெல்லாம் ஈசுர நிர்மிதம், Gash 

பிசமென இருவகையாம், ஈச்சுர நிர்மிகமான பிரபஞ்சம் பாதகமில்லாத 

அம், குருசாஸ்திர ரூபத்தால் மோக்ஷ சாதனமும், தன்னால் நீச்சக்கூடாதது 

மாயிருத்தலால், ௮ஃத அங்கனமே நிற்க, சவ கற்பிதப் பிரபஞ்சமே அகேசா 

சாரமாயிருத்தலால் மோக்ஷ விருப்புடையோரால் நீச்சத்தச்சதாம்.!” என்று 

வேதாந்த பரிச்சேதம் கூறுகின்றது.
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50, மூவ ராம்பான் சிருட்டிக ளுயிர்க்கேலா முத்திசா தனமாகும் 

சீவனார்சேயுஞ் சிருட்டிக டங்களைச் சேனிப்பிக்கும் பிணியாகும் 
தாவ ராதிக ணசித்திடி. லோருவர்க்குஞ் சனனங்க ணசியாவாங் 
கோப மாதிக ணசித்திடிற் பந்தமாங் கொடூம்பிற விகள்போமே. 

௦7. ஈசர் காரியம் பிரளயத் தோழியவு மேவர்பவ மோழிந்தார்கள் 

தேச காலதே காதிக எிருக்கவுஞ் சீவகா ரியமோகம் 
நாச மாக்கிய விவேகத்தி னுமிரோடூ ஞானமுத் தர்களானார் 
பாச மோகங்கள் பசுக்களின் சேயலன்றிப் பசுபதி செயலன்றே 

98. அச்சு வத்தமேன் றொருமா மதிலிரண் டரும்பற வைகள்வாமும் 
நச்சு மங்கோரு பறவையம் மாரக்கனி ஈன்றன் றெனத்தின்னும் 
மேச்சு மங்கொரு பறவைதின் னாதேன வியங்கியப் போருளாக 
வைச்சு மாமறை சீவனை மீசனை வகுத்தவா றறிவாயே. 
  

மும்ழர்ந்தி வடிவாயுள்ள பாமேசுவானது சிநஷ்டிகள் (மாயையின் 

காரியமர்ன சராசாப் பிரபத்சம் தநசாஸ்திராதி நபமாயச்) சர்வ ஜிவர்கட் 
2 ° D. 6. ௦. ம . ௮. 

ம் மோட்சசாதனமா யிநப்பனவாம். ஜிவகற்பிதமான சிருஷ்டிகள் த ந ட் d 9. 

வினை வடிவமாய் அவர்களை மக்கள், தேவ, நாகம், பசு, பட்சி ழதலியன 
க் 

வாகப் பிறக்கச் செய்யும் பந்தங்களா யிருக்கின்றன. 

ஈசுவா சிநஷ்டியான தாவா (நீற்தம் போர்) ழதலியன நாசமாகு 
ட] 2.0 ° ° 9 = a a ஓ . 

மாயின், ஒருவர்க்தல் பிறப்பு நாசமாவதிலலையால்; ஜீவ FHagy.umert 

கேர்ப முதலியன நாசமாதமாயின், அது நாசமாம்; ஆகவே, ஈசா 

ரி ait G rat), 5 ம் 2 hee at ல் ன த 5 ஐ 2° 
FHagg மோபட்சாதனழம், ஜீவ சந. பந்த காதனழ மாம். சவர்கள் 

மோக்ஷ மடைதற்கு ஈசுவா சிதஷ்டி தவிர வேறு வழியில்லேயால், இதனை 

நீ யூகிந்துப்பார். 50 

மேலுல், ஈசு சிருஷ்டியர்ன பிரபக்சம் 9 மகாப்பாளயக்திம் அவ 

ரது சங்கற்பத்தின்வண்ணம் நாசமாகவு3 பிறப்பினின் றகள்றவம். யாம? 

ஒருவரமில்லையே; ஆனை, அவர்களுட் சிலம் நேச கால நேகழதலிய ஈசு 
ல o_o ட : . os AO 2 ] வா சிதஷ்டிகளிரு$தம்போதே தந சாஸ்திர ழதலியவற்றினுதவியால் ஜீவ 

ஷ்டியான ஷோக முதலியவற்றை மீண்டு மெழாதவாறு நர்சத்சேய்த சிருஷ்டி ே pba ற் if நர்சந்செய்; 
7 5 2 22 . 2 ட 2 ௨. 

விசார தானத்திலே ஜீவன் மந்தர்களாயினர். இதனுல் பந்த வேது 

வான மோகாதிகள் சீவசிருஷ்டியே யலலர்மல, ஈசுவாசிரநஷ்டி யல்ல 

வென்பது நன்த விளங்தம். 57 

  

$ பிரமதேவர் தமக்குரிய வயது நூறு முடிர்தபிறகு ஆகாய முதலிய 

சர்வபூதங்களுடன் சாசமாதல் மகாப் பிரளயமாம்.
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அன்பனே! ழண்டகோபதிஷக்து 4] ஒராசமாத்தில் (உடம்பில்) இர 

. ண்டு பறவைகள் வாழ்கின்றன; அவற்றுள்,ஒருபறவை (வன்) அல்மரத்தின் 

கனிகளை இது நல்லது இது நல்லது என்று தின்னு நிற்தஃ் ; மற்றேரு 
பறவை (ஈசன்) தின்னுதென்று * தறிப்புப் போநளாக வைத்துச் 

8 சீவனையும் ஈசனையும் வதந்துக் கூறிய லவமியையும் நீ விசாரித் தறியக் 

கடவாய். 58 

  

ஏ -“அசசதொன் ௮ம்பர்வே சா௫ிரீள் சாகை£ழ் 

நிசைசெய்தெங் கணுகிறைக் தென்றுநின் அள்ளதால் 

சரையிலண் டங்களெல் லாமதன் கண்ணதாம் 

ஒருபரம் பொருள்சடச் தஇடவொணா தொருவரால்'' என்றும். 

இரந்த வுடம்புறை சவ பாங்க ளெனப்படு மன்னமிரண் 

டக்த விரண்டிலு மொன்று விளைப்பய னக்கு அுகர்ச்திடுமாம் 

சொர்த மறும்பா மொன்று முணாது சொலப்படு பேதமில்வான் 

வந்த கடத்தி லகப்படு பேத மெனப்படு மாயையினால்'* 

என்றும் பிரமசேதை கூறுவஇல் குணர்தந் பாலதாம். 

சம்சார விருட்சத்தின் சொருபம் பகவச் சதை 15வது அத்தியாயத்தில் 

விஸ்தாரமாகக் கூறப்பட்டிருக்கன்றது. விருப்புடையா ரதனை ஆண்டுக் 

காண்ச. 

* சப்தத்தின் (சொல்லின்) வியஞ்சராலிருத்தியா (குறிப்பா)ற் வேன் 

அம் பொருள் வியங்கெ (குறிப்பு)ப் பொருளாம். வியஞ்சகா விருச்தியாற் 

(குறிப்பாற்) பொருளுணர்த்.தஞ் சொல் குறிப்புச் சொல்லாம்) அசன் 

பொருள் குறிப்புப்பொருளாம். அக்குறிப்பச்சொல் பலவகையாம். அவை 

ஓன்றொழி பொதுச்சொல், விகாசம், ௪௫.” மு;சலியனவாம். இங்கு 

வியஞ்சரா விருத்தி யென்பது ஒட்டணியாம். ஒட்டணியாவது உவமான 

மாத்திரங்கூறி, அதனால் உவமேயத்தைப் பெறவைத்தலாம். இங்கு உவமா 

னம் அசசமாமும், பழக் இன்னும் பறவையும், ups இன்னாப் பறவையுமாம்; 

உவமேயம் உடம்பும், வனும், ஈசனுமாம். ** கருதிய பொருடொகுத் தது 

புலப் படுத்தற்,கொத்ததொன் றுரைப்பினரஃ தொட்டென மொழிப-கவிதன் 

னாற் கருதப்பட்ட பொருளை மறைத்து அதனை வெளிப்படுத்தற்குத் தக்க 

பிறிதொன்றனைச் சொல்லின், அஃ்தொட் டென்னு மலங்காரமாம் ” என்று 

தண்டியலங்காரங் கூறுவதில் குணர்தற் பாலதாம். 

ஐ *வேதத்தி லில்வாறு பார்ச்திருக்இன்றேன் :-- 

புத்தி ரூபமான ஒருவிருட்சத்தி விரண்டு பட்கெளுண்டு; அவை 
யிரண்டு் சமமாம்; அவற்றுள், ஒன்று கர்மபல போக்தாவாயிருக்கன்ற.௪)
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59. இந்தச் சீவனால் வருமறு பகையேலா மிவன்சேய லென்னுமல், 

அந்தத் தேவனால் வருமேன்ற மூடர்க ளதோகதி யடைவார் 
கள், இந்தச் சீவனால் வருமறு பகையெலா மிவன்சேய லல்லா 
மல், அந்தத் தேவனீ லன்றேனும் விவேகிக ளமலலீ டடை. 

வாரே. 

  

(பிரத்தியட்சலான) இந்தச் சீவதுலுண்டாகின்ற $ கர்மாதி பகையா 
றும் இவனது சிருஷ்டி யென்று கருதாது (பரோட்சமான) அந்த் விசு 
  

மற்றொன்.று சுத்தமாய்ப் போகமின்றி யசங்கமாய்க் கர்மபல போக்தாவைப் 

பிரகாடிப்பிக்கன்றது. இவற்றுள், ஒன்ற கர்மபலத்தைப் புசிக்கும் சீவனாகச் 

தோன்றுகின்றது; மற்மொன்று பரமாத்மாவாகத் தோன்றுகின்றது. ஆச 

லாலவற்றிற்கபேசம் பொருக்காது”” என்னுக் சங்கைக் குச்தரங்கூறி முடிக்கு 

மிடத்து, “ஆகையால் புத்தி ரூப விருட்சத்தில் பரமாத்மா வனென் 

றிரண்டு பட்சிகளிருச்சன்றன என்று முதலில் ரீ யெர்தச்சங்கை செய்தாயோ 

அதற்குப் பராமாதீமாவையும் €வனையுங் கொள்ளலாகாது; ஆனால், கூடஸ்கன் 

பிரகாசித்துக் சொண் டிருச்சன்றது; ஆபாசன் பு௫க்கின்றதென் அுத்தாஞ் 

சொல்லப்பட்டது. அச வசொருப்த்திலுள்ள சேதனசத்தின் சாயையாகிய 

ஆபாச அம்சம் கர்மத்தைச் செய்கின்றது; அதற்குச் சாயையாகிய ஈசுவர 

னுடைய ஆபாச அம்சம் பயனைக் கொடுக்கின்றது. இதனால், இவ்வார். ச்சை 

சித்திக்கும் :--ேவ சொருபத்திலுள்ள ஆபாச அம்சம் புண்ணிபபாவங்களைச் 

செய்கு அவற்றின் பலத்சை யனுபவிக்கன்றது ; ஈசுவா சொருபத்திலுள்ள 

ஆபாச அம்சம் கர்ம பலத்தைச் கொடுக்கின்றது. அல்விரண்டிலுமுள்ள 

சேதனாம்சத்சி லெவ்லவிதமான பேச்சுக்கு மிடமில்லை. சீவனிடச்துள்ள Crs 

னாம் சத்தில் கர்மம் பலமென்பவற்றின் சம்பர்தமில்லை; சசுவரணிட F Slow or 

Ceseunr ga ungogss SGSVT சம்பச்சமில்லை. அர்சச் சேசனத்இல் 

அவற்றைக் கூறுபவன் மூடனாஉன் ; ஏனெனின், சேசன மிரண்டிடட்களி 

லும் அசங்ஈமாயும் ஏச ரூபமாயு மிருச்கின் றது. சேசனத்டுல் பேசுமில்லை. 

வ சேசனத்சை ஈசுவர சேதனச்இற்கு வேறாகவேணும் ஈ சவாசோனச் 

தைச் 2ல சேசன்திற்கு வேறாகவேனலும் நினைப்பவன் நிச்திச்சக் தக்கவ 

னாவன்” என்று விசாரசாகரம் கரன்காக்தரங்கத்தி லெழுசப்பட்டிருப்ப இங் 

குக் SUE ED பாலசாம். 

6 காமாதி பசையாறும் அமிசட்வர்ச்கமெனப்படும், அவை (1) காமம் 

(நேரிட்ட பதார்ச்சக்டை யனுபலிக்கு மிச்சை, (2) குசோகம் (துவேஷம்- 

கோபம்), (3) உலோபம் (கஇடையாத பதார்க்கதக்தை யடையலேண்டு மென் 

னுமிச்சை), (4) மோசம் (ஆன்மானான்காக்கரின் அல்லது காரியாகாமியறிக 

22
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00. நலமெய் பையனே யெல்லவர்க் குந்தேப்வ நாயகன் போதுவா 

னால், சிலரை வாழ்வித்தல் சிலரோடு கோபித்தல் செய்வதே 

னேன்றாயேல், குலவு மக்களைத் தந்தைபோற் சிட்டரைக் 

குளிர்ந்துதுட் டரைக்காய்வன், கலைக ணல்வழி வரச்செயுக் 

தண்டமுங் கருணையென் றறிவாயே. 
  

லுண்டாகின்றனவேன்னு ழடர்கள் நரகத்தையும், இந்தச் .சீவலுண்டா 

கின்ற காமாதி பகையாறும் இவனது சிரஷ்டியே யல்லாமல் அந்த விசு 

ரஜ லுண்டாயின வன்றென்னும் விவேகிகள் நிர்மலமான மோட்சத்தையு 

மடைவார்கள். (தகலின் நீ காகாதிகளை மிருவா சிருஷ்டி யென்று கந 

தாது சீவரிநஷ்டியேயாமென்று திடப்பட அனுபவ வாயிலாக வறியக் 

கடவாய்.) 59 

Sidr, ஈஈனிடத்துப் பட்சபாதங் கூடுமோ என வினுவுதலுல், அதந்தக் 

தந விடை கூறுதலும். 

ச்--வினா:--சதாகக்சு வடிவச் குருமூர்த் யே! தேவ? தவனாக;ப 

பரமேசுவரன் நல்லார் தயோரென்னு மியாவரிடத்தும் பட்சபாதமின் 

றிப் பொதுவாயிருப்பானாபின், அப்பாமேசுவரன் சிலரைப் புத்தி 

முத்தகளைக் கொடுத்து வாழச்செய்தஇம் சிலசைத் தூன்புறுத்கச் 
கோபித்தலும் செப்வது யாது காசணம் ? அகனைத் இருவாய் மலர்க் 
தருளல் வேண்டும். 

த. விடை :--துன்பனே ! ஏபுந்திரர்களே அவர்தம் குணந்தைக் 

கண்டு பாராட்டுதலுத தற்றத்தைக்கண்டு கோபித்தலுத் செய்கின்ற பிதா 

வைப்போன்று,பாே சுவான் நல்லாரையிரட்சித்துத் தீயாரைக்கோமித்துத 
தரித்திர; பிணி, நாக ழதலி.ப துன்பங்களாற் றண்டனை செய்கின்றன். 

இங்ஙனமவன் செய்வது பட்சபாத மாகாது. சாஸ்திரங்கள் கூறும் நன் 

மார்க்கத்தில் வந்துய்தற்பொநட்டூத் தீயேயர்க்தப் பாஷேசுலான் செய்யும் 

தண்டனையுஃ அவனது கநணைபேயாகுமேன் நறியக்கடவாய். 60 
  

ளின் அவிவேகம்), (5) மதம் (கருவம் - அகங்காசம்), (0) மற்சாம் org 
மேன்மையைச் சியாமை) என்பனவாம், 

காமாதிகளை மீசுவர சிருஷ்டி யென்று விபரீசமாச வுணர்க்து அவற்றை 
நீக்சாதிருப்பவர் ஈரகமடைவர் ; அவற்றைச் சவசிருஷ்டியென்று விபரீத 
மின்றி யுணர்ந்து நீச்ச முயல்பவர் மோட்சமடைல ரசென்பதிங் குணர் 
தற் பாலதாம். 

“காமாதி படைஞரெனுங் காலிபுகா தறன்வேலி சட்டித் தீய, 
மாமோக மிகுமோகனெனுங்களையும் வேரோடு வாங் நீச்ச, கோமானின் 
கருணைவெள்ள நீர்பாய்ச்சி யுணர்வெனும்பைங் கூழ்மீ தோங்கற், காமாறு 
விளைக்க னல்லா லாசாவின் னமுதமெவர்ச் சணுச லாமே'' ஏன்று பிபோத 
சந்திரோதயங் கூறுஇன்றது.
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01. மனைவி லங்கறு மைந்தனே கற்பக மரங்கனல் புனன்மூன்றும், 

தனைய டைந்தவர் வறுமையுஞ் சீதமுக் தாகமுக் தவிர்த்தாளும், 

அனைய லீசனு மடைந்தவர்க் கருள்செய்வ னகன்றவர்க் கருள் 

செய்யான், இனைய குற்றங்க ளெவர்குற்ற மாகுமென் றேண் 

ணிரீ யறிவாயே, 
  

௫ 2 

தடஃப பிரரமென்னும் விலங்கு நீங்கப்பெற்ற மைந்தனே! $ கற்பக 
ர ப 2 ற இரு 2 2 o 5. 9. 6 a ர் ம விநட்சம, அக்கினி, தீரேன்னு மிம் முன்று பதார்ந்தழம் பட்சபாதமிீல்லாது 

ந்னை  யடைந்தவாது.. தரித்திரந்தையுத், குளிரையும், தாகத்தையும் 
  

4[: தெய்வ முளதென்பார் திய செயப்புகின் 

தெய்வமே கண்ணின்று கின்றொறுக்குச்--தெய்ல 

மிலசென்பார்ச் இல்லைத்தம் மின்புதல்வர்க் கன்றே 

பலகாலுஆ் சொல்லார் பயன் ?” 

என்று நீதிரெறி விளச்சல் கூ.றுவதறிக,. 

ஈன வரன் ஈல்லோர்ச் கருள்செய்வது அறக் கருணையாம் ; தீயோசை 

நல்வழியில் வாத் தண்டிப்பது மறக்கருணையாம். தாயுமானவர் “ காமிட்ட 

லாணவ ”” என்னுஞ் செய்யுளில் மறக்கருணையை வியக்ு, ** ஏரிட்ட தன் 

சுர. மொழிசப்பி னமனைலிட் டிடருறவுறுக்கு யிடர்திர்த் இரவுபக வில் 

லாச பேரின்ப வீட்டினி லிசைர்துதுயில் கொண்மி னென்று, FALL வுல 

சன்னை வடி.வான வெர்தையே”? என்று கூறுவதறிக. 

ட 1 குழச்தைகளுக்கு விகோதத்தி னிச்சை யுண்டாவதுபோல, ஈசுவர 

னுக்கும் நிமித்தமின் தியும் ஜகத்சைச் சிருஷ்டி த்தலாகிய விகோதச்இனிச்சை 

யண்டாமென்று கூறின், ௮.துவும் பொருர்சாது) ஏனெனின், குழச்தை 

களுக்கு விசோசதச்இல் சத்தத்தின் களிப்பு வடிவச் சுகச்தை யடைதற் 

பொருட்டு இச்சை யுண்டாவதுபோல, பூர்ண காமனான ஈசுரனுக்குங் 

களிப்பு வடிவச் சுகப்பிராப்தஇியினிச்சை சம்பவியாது, இச்சங்கைக்கு இது 

சமாசானமாம் :-- 

கற்பக விருஷம் அ௮க்கியனது சங்கற்பமாகிய கிமித்தத்தால் இச்சித்த 

பலத்சைச் தன் சுபாவத்தால் கொடுப்பதுபோல, ஈசுவரனும் பலத்தைக் 

கொடுச்ச ஸன்முகனாய் ஜீவர்களுடைய அதிர்ஷ்டமாகிய நிமித்தத்தால் 

இச்சா ஞானப் பிரயதச்சனங்களைத் தன் சுபாவத்சால் செய்கிழுன். அர்த ஈ௪ 

வரனது இச்சை முதலியவற்றி னொல்வொரு வியக்தியே ஏிருஷ்டியினாம்ப 

காலத்தி .லுற்பத்தியாப்ப் பிரளய பரியந்தம் நிற்பசாம். ஆசலால், அவை 

நித்திய மெனப்படுகின்றன; இறப்பு எதிர்வு நிகழ்வு என்னும் காலங்கள்! 

லுள்ள சகல பதார்த்தங்களையும் விஷயஞ் செய்கின்றன; ஆதலால் எப்போ 

தும் சிருஷ்டி அல்லது பிரளயம், சீசம் அல்லது உஷ்ணம் ௮ல்ல.து மழை
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62. ஒன்று கேண்மக னேபுமான் முயற்சியா லுறைத்துமா நுடர்க் 
கீசன், ௩ன்று செய்யவே காட்டிய நூல்வழி ௩டந்துகல் லவர் 
பின்னே, சேன்று துட்டவா தனைவிட்டூ விவேகராய்ச் செனித் 
தமா யையைத் தள்ளி,நின்று ஞானத்தை யடைந்தவர்'பவங்கள் 
-போ நிச்சய மிதுதானே. 
  

மறையே நீக்கி அவர் தம்மைக் காக்தம்விதம்போன்று, 1 ஒருவரிடத்து 

விருப்பும் மற்றேருவரிடத்து வேறுப்புமின்றிய பாமேசுவானும் தன்னைப் 

பற்றுக்கோடாக வடைநீதவர்க்தக் கிநபைசெய்கின்றன் ; (கற்பகவிநட்சம், 

அக்கினி, நீரேன்னு ழன்றும் தம்மை யடையாதவர்கீத முறையே தரித்திரத் 

may, gator, தாகத்தையும் நீக்காவாறுபோன்று) தன்னை 

யடையாதவர்க்தக் சிநபை சேய்வதில்லை. இக்கற்றங்கள் எவரடைய தற் 

றங்களாம்? இதனை நீ யாலோசித் தறியக்கடவாய். 01 

சீ--வினா:--ஐயனே 2 அக்குற்றம் நீங்இ யுய்தற்குரி.ப உபாயம் 
யாது? . 

த--விடை :--மைந்தனே ! சதர்த்தச வித்தைகளின் சராபூதமான 

தோ நபாயத்தைக் கூறுகின்றேன்; அதனை நீ கவனமாய்கீ கேட்டல் 

வேண்டும். 

சீ--வினா:--அவ்வாறே கேட்௫2றன்; கூறியருளல் வேண்டும், 

த--விடை :--பாமேசாவன் மக்களுக்க நன்மை செய்தந்பொநட் டந 

ளிச்செய்த சாஸ்திரவழியில் புரஷப் பிரயத்தனத்தாலழத்தி யொழகி, பெரி 

யோர்களைப் பின்பற்றிநடத்து, ௧௱ ௨3௮ - வேதவி - கடூல்பதிறுள்ளக்-மானமல்- 

௨வகை - மதமென்னு மரிசட்வருக்கத்தின் மலினவாசனைகளை யோழித்து, 

ஆன்மாநான்ம விவேக ழடையவராய், அத்தானத்தினுலு ணீடான அநாத்மா 
வாகிய தேகாதிகளில் ஆத்மபுத்தி, அநித்தியமான இஐகாயாதிகளில் நிந்திய 

புத்தி, துக்கவடிவத் தனுதிகவில் சுகபுத்தி, ௮சுசியான சரீரழதலி பவற்றில் 
சசி புத்தியென்னும் அவிவேகத்தை நீக்கி, தமது நிசவடிவில் பிறழாது 

நின்று தத்துவ தானத்தை யடைந்தவர்களது நா சுராதி வடிவஜன்மங்க எக 
லும்; ஏனையோரது ஜன்மங்க ளகலா. $ இதுவே சாஸ்திரங்களின் நிச் 
சயமாம். 62 
  

யுண்டாவதில்லை. ஆனால், சமயாநுசாரமாகவே அவை யுண்டாகின்றன.” 
என்று விசாரசாகரம் குறிப்புசையி லெழுசப்பட்டிரக்ன்றத. 

3 வேண்டுதல் வேண்டாமை யிலானாய இறைவனடியைச் சேர்ர் தவர் 
பிறவிப் பெருங்கடலை நீந்துவர் ) சேராதார் நீர்தா ரென்பதிங் குணர்தற் 
பாலதாம். 

$ புருஷப்பிரயத்சனத்தோடு சாஸ் திரம்கூறும் நெறியிற்றவறாதொழு௫), 
நல்லவர் கேசங்கொண்டு, தீபசர்தை யின்றி, விவேகமுற்று, மோகமில்லா.து. 
சமாதியில் நிலைத்துகிற்பவர் சாம் கானமடைவர் ; அவர்க்கே பிறவி யகலு 
மென்பது இங்குச் சுருக்கமாக வுணர்தற் பாற்றாம், ்
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(18. இந்த ஞானந்தான் வருவதெப் படியேனி லிடைவிடா விசாரத் 
தால், வந்த டைந்திடும் விசாரந்தா னேதேனின் மனாதியாஞ் 

சரீரத்தில், இந்த கானேவன் சித்தேது சடமெது விரண்டுமோன்' 
றாக்கூடும், பந்த மேதுவ் டேதேன வுசாவுதல் பகர்விசா ரம 

தாகும். 
  

° தத்துவநான மண்டாதம் வமியைக் கூறல். 

ச்--வினா:--ஐ.பனே / இத்தக்துவஞான முண்டாவ தெப்படி.? 

த--விடை :--அஃதிடைவிடாது விசுவாசத்தோடூ சேயயும் விசாரநதி 

ஒல் வநீது சித்திக்தம். 

சீ--வினா.--விசாசத்தின் சொருபம் யா.து? 

த--விடை :--இந்த மனழதலிய சரீரத்திரயங்களுள் நானேன்பறு 

யாது ? சித்தாயிநப்பது யாது? சடமாயிருப்பது யாது? சித் ஜட மிரண்டு 

ஒன்றகக் கூடுதற்கேதுவாயுள்ள பந்தமென்பது யாது ? மோக்ஷ்மேன்பகரு 

யாது? என்று நானென்பது ழதலியவற்றை யிடைவிடா தழுத்தமாக வாராய 

நலேர் விசாரத்தின் சொநப:ல். 03 

  
  

1 (1) இல்விசாரத்திற்கேது ஈசுவரன், வேதம், குரு, சனதந்தக்கரண 

மென்னு மிச்சான்சனது இருபையாம் ; (2) இதனது பயன் ஆத்மாவின் இட 

அ௮பசோட்ச (பிர.த்தியட்ச) ஞானமாம்; (8) இதன அவதி (எல்லை) மேற்படி 

ஞானமுண்டாகும் வசையாம். 

தத்துவ ஞானத்இினந்தரங்க சாதனங்களாகிய விவேகம், வைராக்கியம், 

சமாதசட்சசம்பத்தி, முழுட்சு த் துவம், சரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனம், 

மகாவாக்யொர்த்த விசாமென்னு மெட்டனுள்;௮ர,த ஞான மூண்டாதற்குச் 

தூரசாசனமாகாது கேர்சாதனமாகவிருப்பது மகாவாக்கியார்த்த விசாசமாக 

லேயிருத்தவின்,விசாரணையின்றித் தத் அவஞானமுண்டாகா தென்ப தொரு 

தலையாம். சானெவன், சித்செ,.ஐ, சடமெது, பர்தமெது, வீடெது என்னும் 

விசாரம் மகாவாச்கியார்த்த விசாரத்தி லக்தர்க்கசமாம். ஆத்மாகாத்மாக்களை 

வேறு பிரித்சறிதலே விசாரத்தின் முக்கிய சொரூபமாம். 

 ஒருகணமு மொழியாமற் சுகமதாகி யுடல்கடவா ஸஞாய்ச்சான்றோ 

ருசாவி னாலே, பெருகியலில் வீட்டுகெறி விசாரஞ் செய்வோன் பிறவிதீர் 

மெய்ஞ்சானம் பெற்றோ ன), வெருளுமம பிறப்பினு:ர:த் சாயர்யோனி 

விதனமுறுன் ?? என்று ஞான வாசிட்டங கூறுவதில் குணர்தம் பாலதாம்.
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Gl, போன சன்மங்க டமிலநட் டி.த்தநற் புண்ணிய பரிபாகம் 

ஞான மாக்குமே விசாரமே னேன்றழிடி னாமுரைத் திடக்கேளாவ் 

ஆன புண்ணிய மீசுரார்ப் பணஞ்சேமி னசுசிபோஞ் சுசியாகு 

மான தம்.ினை விசாரித்து ஞானத்தை மருவுமேன் வரதம் 

  

2 2 

டன், விசாரத்தில் பபன்யாது என்று வினவுதலு£ அதற்த5 

தந விடை கூறுதலு?. 

ச (B= «6 ட சக 

ச்--வினா:--பரம குருவே J DAH 34837 கீழ்ச்சென் ற அன்ன 

ஜன் மங்களி லதஷ்டி தீத வந்த சத்கரும பரிபாகமானது அவனுள் 

  

குதி தத்துவஞஷான தை புண்டாக்கு மல்லவா ? அங்கன மிரு தக்கு 

அத்மாகாத்மாக்களை வேறு பிரித்தறிகல் வடி.வ விசாசத்தினால் பாது 

பபன் ? இதற்குத் தேவரீர் விடையருளல் டூவண்டும். 

த--விடை :--அன்பனே ! $ மக்கள் தத்தம் வரஷச்சிரமங்கட் 3,75 
மான... சற்கநம்ங்கனைப் பலாபேட்சையிலலாது ஈசுரார்ப்பலாமாகம் 

செய்தால் அவாது அந்தக்கரணத்தின்கணுள்ள பாவமாகிய அசுத்தம் நீங் 

Hd; ISHN, அது நீரமலமாகிய கண்ணுடிபேர்லச் சுத்தலாம். பிறது சுந்த 

மான அம்மனது % இத்மாநாதம விசாரந் செய்து தத்துவ தானத்தை 

யடைய அவரந்தீதச் சிறந்த காரணமாவதாலம். இஃ முறையை நீ 

தறியக்கடவாய். 

  

654அற்றும் பயன்வேண் டாச்கரும மர்தச் கரண சுத்இிதரும் 

போற்றுஞ் சுத்தி சரம்போதம் போதம் பிரம சானென்ஹும் 

ஊலற்றச் தருசா வுஇத்சலுமே யுயர்வான் மதிநீர்த் துஏக்கமென 3 

தோற்றக் கருமா யையிற்றன்னைத் அளக்க மின்றிக் காணுலல் *? 

என்று பிபோதசர்துசோதயவ் கூறுவதிங் குணர்தற் aia 

£ீ 4: விசார சொருபமாவது யாதெனின், யான் யாவன் ? சேசாரிகளே 

யானா: அல்லது அசனின் வேருயவனா: என்பது அவம்பதார்த்ச விசார 

மாம். இக்தத் தோஷ ரூப சம்சாரம் எவ்வேதுவினாலே அதிஷ்டானத்தில் 

வத்.துற்றது? என்பது தத்பதவிசாரமாம். இவ்வண்ணம் சுருதி-ருறி - ஆச் 

சார்ய சம்பிரதாய முறையிற் காட்டியபடி நியாயத்தா லாராய்ச்ச செய்வதே 

விசாரமெனப்படும்....விசாரத்தினாலே நித்தியத.ச் அவம் அறியப்படுகின்ற) 

தத். துவ ஞானத்தினால் மனோ நிச்சலச் தன்மை வடிவ விஸ்சாக்.இ ஆச்மாவின் 
சண்ணே இடைசக்கும் ) விஸ்ரார்இியினால் கண்னன் கோ சார்க் சன் 

மையாம். இதுவே சர்வதுச்சங்களையம் நீக்குவசாம்”” ன என்று பெரிய ஞான 
வாசிட்ட வசனத்தி லெழுதப்பட்டிருக்கன்றது.
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05. பத்தியுகவபி ராக்கிய மு்பர லோகமு மணிமாதி 
சித்தி யுந்தவ நிட்டையும் போகமுக் திபானமுஜ் சாருப 
முத்தி யுந்தருு் விசித்திர கருமங்கண் மோகமாத் திரந்தள்ளும் 
புத்தி தந்திட லருமையோ விசாரமேன் புண்ணிய குருமூர்த்தி. 

66, வேட மாறிய பேர்களை யறியவே வேண்டினான் மகனேகேள் 
கூட மாமவர் சுபாவங்கள் சீலங்கள் குறிகளாய்க் தறியாமல் 
ஓடி யுங்குதித் துந்தலை கீழ்நின்று முயர்ந்தகம் பத்தேறி 
ஆடி யும்பல கருமங்கள் சேய்மினு மவருண்மை தெரியாதே. 

17. இன்ன வாறந்தப் பிரமத்தை யறிவிக்கு மிலக்கணத் தால்வேதம் 
சோன்ன ஞானமும் விசாரத்தால் வருமன்றிச் eG Surv படித் 
தாலும், அன்ன தானங்க டவங்கண்மக் திரங்களா சாரங்கள் 
யாகங்கள், என்ன, சேய்யினுந் தன்னைத்தா னறிகின்ற திவை 
களால் வாராதே. 
  

நீட், எல்லால் வல்ல கந ந்தால் தத்துவநான ழண்டாகாதேவேன 

விுவுதலு& அநந்தக் தரு விடை கூறுதலும். 

சீ வினா: தர்ம செரூபிபான குருவே! ஈசுவா பக்இயம், 
வைராக்கியமும், சவர்க்காஇ சீலாகப் பிராப்இயும், அணிமாதி யஷ்ட 
சித் இபும், தவத்தி லுறுபொக நித்றலும் (Se aly einer at Cure 

மூம், FG WM கிர்க்குனாத் Bu ரானமும், சாரூப YS. Ayor Su Bara 
றைக் கொடுக்கும் வித செக சற்கருமங்கள் தன்னைப் பிரஹ்ம 

மென்றறிபாமையாகஇப 0 மோகத்னை மாத்திரங் கெடுக்கும் FSG 
க உர உட 

ஞானத்தைக் கொடுப்பதா சருமையாமா ? ௮௬ மையன்2ற? அஸ் 

ஊனமாக, விசாசம் யாதுக்கு ? 65 

alsirhar vad வேறேதுலு* தத்துவநதான மண்டாகாதேள்பதைநதீ 
திநஷ்டாந்த வாயிலாக வுணர்த்துதல். 

த-- விடை :-சற்புந்திரனே ! யான் கூறுவதை& கேள். த%வேடம் 
விட்டு வேறு பேட கொண்டு உறை? திருப்போலா றி: விந: பினவன் 
Gan_ to con Dy ss ள்ள அவாத। தணங்களையுல், ஒழக்கங்களையு 4, அடை பாளங்க 
ளையு மாராய்ந்து இவரின் சேன் ஐறியவேண்டுல்; அவா றறியா » Garg, 

  

தூரங் கால்சலிக்க ஒடினுலும், மலைமேலேறிக் குதித்தாலு by தஸக்மாக 
நின்றலுஅ, உன்னதமான ஸிநஃபத்தி லேநிக் கூத்தாடனை? இன்னு? 

பல கரங்களைக் செய்தாலும் அவரது உண்மை வடிவத்தை ஷி ல் அவ 
னுக்த ழடியாக:. 65 

இது போலக் தனது சொநபந்தை அவிந்தையாற் கர்ட்டாது ஜிவேசு 

தி சொநப.மாக விளங்குக அந்தப் பிரற்மந்தை ூ அுதத்வியா நந்தி, 
  

(1) தேகாதி யசாத்ம வர்க்கங்களை யத்இியால் நேத்து, (இல். காச்மா 
ச் 

வன்று, இஃதாத்மா வன்றெனச் தள்ளி) கின்ற ஆத்மாவை யறிவிப்பதே 99) ௫,0௦௦ é 2? é 2 ர் 

அதச்வியாவிருத்தி யிலக்கணமாம்.
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68. துளங்கு தர்ப்பப மழுக்கறக் கைக்கொண்டு துலக்கினாற் 
போமன்றி, விளங்கு புத்தியா லுலகிலார் துலக்கினார் விமலதே 

சிகமூர்த்தி, களங்க மாகுமஞ் ஞானம் மப்படிக் கருமத்தாற் 

கழுவாமல், உளங்கு நித்தஞா னத்தினா லேப்படி யொழியுமீ 

தருள்வீரே. 
  

தடத்தல், சொநப மென்னு ழன்றிலக்கணவர்யிலாக அதிகாரிதட் கறிவிக்தம் 

Cast ge oo நானழல் விசாரத்தில் வரவதா&; அவ்விசாரத்தினலலலா 

மல், கன்னைத்தர் னறிவதாஈகிய பிரஹ்மதானல் சுநதிஸ்மிரதி புரணேதிகா 

சங்களை யோதல், அுன்னதானழதலியவந்றைச் சேய்தல, கிரச்சிரல்சாந்திரா 

யணழதலிய தவங்களைப் புரிதல், பத்காக்கர ழதலிய மந்திரங்களை ஜபித் 

தல், தத்தம் வரஷுச்சிரமந்திற்தரிய சற்கருமங்களை யியற்றல், தத்தம் வந 

ணத்திற்தரிப யாகங்களைச் செய்த லென்னு மீவற்றினுள் எக்கநமந்தைச் 

செய்வதாலும் வாராது. 07 

கநமத்தாலன்றி கானத்தா லத்தானமகலுமா மெல் வாறேன்பதைச் 

சடன் திநஷ்டாந்தவாயிலாக விறுவுதல். 

சீ-- வினா :--விமலதே௫க மூர்த்தியே ! செப்புக் கண்ணாடியி 

லுள்ள களங்கம் அச்கண்ணாடியைச் செங்கல்மா முதலிபவற்றைக் 

கொண்டு கைபாற் செவ்வையாகத் BOLE Gy லொழியும் 7 அவ்வா 

றன்றி அதனை ஞானத்தஇனாழ் ௮ல(விள)க்கனவர் யார்? ஒருவரு மில் 

லையே; அவ்வாறு, (இச் துவினை மறைக்குங் களங்கம்போன்று ஆன் 

மாவை மறைக்குங்) களங்க வடிவ அஞ்ஞானமும் கருமத்தினா லொழி 

வதன்றி அஞ்ஞானம் மித்சையென மனத்தஇல் நிச்சயிக்கும் ஞானத் 

இனா லெவ்வாறொழியும்? இவ்விரகசி.பத்தைக் கிருபை கூர்க் துரைத் 

தருளல் வேண்டும். 08 
  

(2) விருட்சச்தி னுணியிலிருப்பதாகச் சர் இரணை யறிவிப்பது போல, 
பூசாதி ஜகத்காணமா யிருப்பகாக ஆச்மாவை யறிவிப்பசே தடத்த விலச் 
சுணமாம். 

(8) மிகுர்ச உஷ்ணப் பிரசாச ரூபமே சூரியனென் றவளை யறிவிப்ப.து 
போல, சச்ரிதொரக்தாதி நிஜரூபமே ஆச்மாவென் றதனை யறிவிப்பதே 
சொரூப விலக்கணமாம். 

*[ * தன்னை யறிவ தறிவார மதூவன்றிப் 

பின்ணை யறிவது பேயறி வாமே. 

 சன்னை யறிக்இடுர் சக்அவ ஞாணிகள் 
மூன்னை வினையின் முடிச்சை யவிழ்ப்பர்கள் 
பின்னை வினையைப் பிடிக் ஐப் பிசைகுவர் ** 

என்று இருமக்கிரங் கூறுவதஇிங் குணர்தற் பாற்றாம்.
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69. தர்ப்ப ணத்தினிற் களிம்புவாஸ் தவமலஞ் சகசமா தலின்மைக் 
தா,கற்பளிங்கினிற்கறுகிறஞ்சகசமாக் கறுத்ததன்றாரோபம்,[டம், 

தர்ப்ப ணத்தினி லழுக்கற வேண்டினாற் சாதனத்தொழில்வேண் 

கற்ப ளிங்கிலா ரோபமே கறுப்பென்று கண்டிட மனம்போதும். 

70. இங்கு மப்படிச் சச்சிதா நந்தத்தி லிடர்சடம் போய்மூன்றும் 
தங்கு மாயையின் கற்பித மன்றியே சகசவாஸ் தவமன்றே [கும் 

பங்க மாகுமஞ் ஞானத்தைக் கருமங்கள் பகைசேயா துறவாக் 
துங்க ஞானமே கருமவஞ் ஞானத்தைச் சுடூகின்ற நேருப்பாமே. 
  

இத்திநஷ்டாந்தம் ஒத்ததன்றேன மறுத்து வேறு திருஷ்டாந்தத்தால் 
தாஷ்டாந்தத்தை விளக்கல். 

த--விடை:--மைந்தனே ! செப்புக்கண்ணடியி லுள்ள களங்கம் 

ர் சகஜழம் வாஸ்தவழ:மாயுள்ள மலமாம்; ஸ்படிகக் கலலிலுன்ள கறுநீறம் 

சகஜமாய்க் கறுத்திந்ப்பதன்று ; னு லக்கல்லில் ஐரோப:மா(மீத்தையா)க 

விநப்பதாம்; அதனால், 4[ செப்புக் கண்ணுடியி லுள்ள களங்கத்தை 

யொழிக்க வேண்டின், அக்களங்கந்தை யோழித்தற்தரிய சாதனத்தோடூ 

கூடிய தொழில் வேண்டும்; (அஃதின்றி ௮க்களங்க மோமியர்து). ஸ்படி 

கக கல்லிலுள்ள கறுநீறம் ஆசோபமே(போயத் தோற்றமே) யென்று காண் 

டந்த மனமே (கானலே) போதும்; (மற்றேன்று வேண்டுவ தன்றம்). 69 

ஸபடிகக்கல்லில் கறுநிறம் ஐரோபமாயிரக்கின்றதென்னு மத்திநஷ் 

டாந்தல்போல இத்தாஷ்டாந்தத்திலும் 5 சச்சிதாநந்த வடிவ ஆத்மாவில் 

ர் சசஜம்--கூடவே யுண்டாயிருப்பது. வாஸ் தவம்--உண்மை. முல்லை 

முதலிய மலர்களில் வாசனை சகஜமா யிருப்பது போலச் செம்பிணிற் 

களிம்பு சகஜமா யிருக்கின்ற தென்க. 

*' செப்புச் கண்ணாடியில் களங்கம் வாஸ் சவமாக விருத்தவின், ௮,சனை 
யோழித்தற்குச் கரியையே வேண்டும் ; மற்றொன்று (ஞானம்) வேண்டப் 

படுவதன்றாம். ஸ்படிகக் கல்லில் கறுகிறம் கறுகிற ஆடை முதலிய வற் 

றின் பிரதிபிம்பத்தால் ஆரோபமா யிருத்தலின், அதனை யொழித்தற்கு 

(ஸ்படிகம் சகஜமாய்ச் கறு த் திருப்ப தன்றென்னும் விசார) ஞானமே வேண் 
டும்; பிறிதொன்று (இரியை) வேண்டப்படுவ தன்றாம். செப்புக்கண்ணாடி 

யின் களங்கம் ஞானத்தாலும், ஸ்படிகத்கின் கறுப்புக் இரியையாலும் நீங்கா 

மையின், அ.ததற்குரிய சாதனத்சாலேயே அது அ நீங்குமென்பது வெளிப் 

படையாயிற் றென்க. 

5 சச்தொகந்த வடிவ ஆச்மாவில் அசச்து ஜட அச்ச வடிவமா 

யுள்ள தேகாிப்பிரபஞ்சம் மாயையால் கயிற்ற£வ - கானனீர் முதலியன 

23
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71. மனைக்குள் வைத்தபண் டங்களை மறந்தவன் UGH றழுதா 
லும், நினைத்து ணர்ந்தபின் கிட்டுமப் படியிந்த நின்மல வான் 

மாவும், அனர்த்த மானதன் மறதியைக், கெடுத்துத்தன் னறிவி 

னாற் காணாமல், கனத்த கர்மங்க ணூறுகஞ் செய்யினுங் காணு 

மோ காணாதே. 

29. நன்மை யாங்குரு வேசுகந் தருவது ஞானமே யெனும்வேதம் 

தன்ம பாவமிச் சிரங்களாற் றேவர்க டருவிலங் குகண்மாந்தர் 
சேன்ம மாகுவ சாதியா சாரமே சேய்தவஞ் சுகமேன்று [ரே. 

கன்ம காண்டத்தில் விதித்ததென் விதித்துள் காரண முரைமீ 
  

அசத்து ஜட துக்க ழன்றும் கயிற்றாவு போன்று மாயர் கதிபிதமே யலலா 

மல் சகஜமா யிருப்பதும் வாஸ்தவஃாயிநப்பது மன்ற. அசத்து ஜட தக்க 

வடிலாயுள்ள அத்தானத்தைப் புண்ணிய கநமங்கள் பகைத்துக் கேடூக்கா 

மற் றமக்தறவாகச் செய்யும்; (கரியன் இருட்டைக் கெடூப்பதுபோல) 

ஜிவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய கானமென்னுந் தத்துவதானமே கந:ம நப:ாய அத் 

நான மேன்னும் வனத்தை பயெரித்துக்கேடுக்கவல்ல தீயாம். 70 

இதுகாறுங் கூறியதைப் பாசித்தமான அனுபவத்தர்ல் 

வற்புறுத்திக் கூறல், 

எப்படி வீட்டின்௧ண் பேட்டி ழதலியவந்றுள் வைத்த கடக கவ்கண 
முதலிய பதார்த்தங்களை வைத்தவிடந் தேரியாது மறந்தவன் அவற்றைப் 
பேறவேண்டிப் பல வருஷம் வசை யழதர்லு் அவை கிடைக்காமல் எல் 
விடத்தில் வைக்கப்பட்டன வென்று சிந்தித்து வைத்தவிடத்தை யறித்தபிற 
கவனுக்தக் கிடைக்கின்றனவோ; துப்படியே துதிகாரிபுரஷன் இந்தப் 
பரிசுத்தமாகிய ஆத்மாவையும் துக்க வேதுவான தனது மறதியை விசஈரத் 
தாற் கெடூதீதுத் தனது ஜானத்தின் காணல் வேண்டும்; அவ்வாறு காணு 
மல் அநேக காலங் கர்மங்களைச் செய்தாலும் அதனைக் காண்டல் UMTS 
ழடியாது, 71 

  

போலக் கற்பிதமா யிருக்கன்றதென்றில் குணர்தல் வேண்டும். இதனை அச் 
அவித வுண்மை *' எந்தச் சத்தி லசத்தாகு மிந்த வுலகு சத்தாகும், எர்தச் 
எத்தி ல௫த்தாகு மிந்த வுலகச் தான்விஎங்கும், எத்த வின்பிழ் அன்பாகு 
மிர்.த வுலக மின்பாகும், அ௮ர்தச் ஈச்ச தாசர்ச மதுவே சமது வடிவாகும்:” 
என்று கூறுவதாலு மறிக,
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சீடன், சுகத்தைத்தநவது தானமே யேன்னும் வேதம் 

அதனைக் கநமழந் தநமேன்பதெப்படி யேன வீனுவுதலும் 

அதற்தக் தந விடை கூறுதலும். 

சீ--வினா:-ரிரஇசெயாநந்த வடிவத் தேசிகோத்தமசே ! சுகத் 
தைக் தரத்தக்கது ஞானமே யென்று கூறும் வேகமான 1 புண் 

ணிய பாவ மிச மென்னுங் கருமங்களால் முறையே தேவஜன்ம 

மூம், விலங்கு முதல் ஸ்தாவர பரியந்த மான ஜன்மமும், மாநுட 

ஜன்மமு முண்டாவனவாமென்றும், துத்தஞ் சாதிக் குரிய ஒழுக்க 

மே செய்யத்தக்க தவமாமென்றும், இத் தவத்தால் சுகமுண்டாகு 

மென்றும்,கருமகாண்டத்தில் விதித்திருப்பது யாதுகருஇ? இவ்வாறு 

விதித்துள்ள காசணத்தைத் தேவரீர் கூதியருளல் வேண்டும். 73 
  

* கருமம் - புண்ணியம் - பாவம் - மிசிமென மூன்று வகைத்தாம் ) 

இவற்னள், ஒவ்வொன்றும் உத்கிருஷ்ட - மத்திம-சாமானியமென மூன்று 

வலைத்தாம். 

] (1) இரணிய சர்ப்பாதி சரீரப்பிராப்தி புண்ணிய உத்கிருஷ்ட. 

பலமாம் ; (8) தேவேக்திராதி சரீரப்பிராப்தி புண்ணிய மத்திம பல 

மாம் ; (8) யட்ச - சாட்ச௪ச - இன்னச - இம்புருஷ - பிசாசாதி சரீரப்பிராப்தி 

புண்ணிய சாமானிய பலமாம். 

1] (1) தேள் - பாம்பு - கரடி - புலி முதலிய சரீரப்பிராப்தி பாவ 

வத்கிருஷ்ட பலமாம்; (2) புளியமாம் - மாமரம் - பலாமாம் - தென்னமாம்- 

ஏருமை-பருர்து முதலிய சரீரப்பிராப்தி பாவமத்திம பலமாம் ; (3) wre - 

துளசி-பசு-யானை-குதிசை முதலிய சரீரப்பிராப்தி பாவ சாமானிய பலமாம், 

111 (1)நிஷ்காம புண்ணிய கர்மத்தால் சித்த சுத்தியும், அகும் சாதன 

சதுஷ்டயமும், அவற்றால் சற்குருலாபமும், அதனால் சரவண-மனன - நிதித் 

'இியாசன-மகா வாச்தியார்த்த விசாரமும், அவற்றால் ஆச்மாவின் அபசோட்ச 

ஞானமும், அதனால் சீவன்முத்திச் சுகமும் பெறுதற்குரிய (மானுட) 

சரீரப்பிராப்தி மிச உத்கிருஷ்ட பலமாம்; (2) தத்சம் வருணாச்சிரம தருமங் 

களைச் செய்வதற்கு யோக்கியமான (மானுட) சரீரப்பிராப்கி மிசா மத்திம 

பலமாம்; (8) பாண்டு - குஷ்ட மூசலிய ரோகங்களையுடைய (மானுட) 

சரீரப்பிராப்தி மிச சாமானிய பலமாம்,
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73. தினமு மண்ணுகர் பிள்ளைநோய்க் கிரங்கியே தீம்பண்ட மெதிர் 

காட்டிக், கன மருந்துக ளோளித்துவைத் தழைக்கின்ற கருணை 

நற் ரஎய்போல, மனைய றங்கள்சேய் மகங்கள் சேய் நன்றேன்று 

மலர்ந்தவா சகஞ்சோல்லும், கீனைவு வேறுகாண் சுவர்க்ககா 

மிகளந்த நிண்ணயக் தெரியாரே. 

74, போக மாருயீர் கண்டதை யுண்பதும் புணர்வது மி:பல்பே 

காண், ஆக மங்களுஞ் சுபாவத்தை விதிக்குமோ வத்தனை 

தெரியாதோ, காக மேகஙுத் திடூரேருப் பேசுடூ கசந்திடூ வேம்பே 

ரீ, வேக வாயுவே யசையென வொருவரும் விதித்திடல் வேண் 

டாவே. 
  

த--விடை:--௮ன்பனே ! யான் கூறுவதைச் சாவதானமாய்கீ கேள். 

நாடோறும் மண்ணைப் புசிக்கின்ற தன் பிள்ளேயின் வியாதிக்காக மன 

மீரங்கி, அது தீர்தற்பொருட்டு நல்ல மநந்துகளை இனிப்புடைய பலகாரங் 

களுள் மறைத்து வைத்து அவற்றை அப்பிள்ளைக் கேதிரே காட்டி என் 

கண்ணே!வா, என் செல்வமே! வா, இவற்றையுண்பாய், இவை நன்றயிரக் 

த என்றப்பிள்ளையைப் பலழறை யழைக்கின்ற கநணையுடைய நல்ல மாதா 

வைப்போல, * வேதத்தின் கநமகாண்ட வாக்கியங்களும் இல்வாழ்க்கைக் 

துரிய தநமங்களைச் செய்க, யாகங்களைச் செய்க, இவற்றற் சுகழண்டாத 

மேன்று கூறுகின்றன. இவ்வாறு கூறும் வேதத்தின் கநத்து வேறதம். 

சுவர்க்க போகத்தில் விரநப்புடையார் அந்த நிச்சயத்தை யறியார். 73 
  

* வேதம் சுவர்க்க வின்பத்துள் தத் துவஞானத்தை மறைத்து 

வைத்துச் சுவர்க்ச சாமிகளை கோக்க இல்லறம் புரிக, வேள்வி செய்க, அவற் 

றால் சுவர்க்க வின்பமுண்டாகு மென்று கூறுகின்ற தென்க. 

₹ ஒரு தாய் தன் குழந்தைக்கு சாவில் வெல்லம் பற்றிய விரலைத் தடவிச் 

கசப்பான மருக்தில் இத்திக்கு மென்னும் புத்தியை யுண்டுபண்ணிக் சசப்பு 

மருக்தைச் செலுத்திவிடுகின்றாள். இது சாஸ் இரத்தில் குட ஜிஹ்வா நியாய 

மெனப்படும். ௮ங்கனமே, சுருதியாகிய தாய் பாமர €ீவர்களாஏய குழச்தை 

கட்குத் தன் கரும பலத்தைத் அதிக்கும் வச௫னங்களாகயெ அர்த்சவாத வாக்க 

யங்கள் வடிவ வெல்லம் பற்றிய விரலை ஈக்க வைத் அச் சுவர்க்காதிகளி எடை 

வாகிய கர்ம பலத்தைப் போதித்து, அச்கர்மத்திற் பிரவிர்த்தி யுண்டாகச் 

செய்கின்றது. ஆனால், எங்கனம் அத்தாய்க்குச் குழந்தையின் சோகநிவிர்த்தி 

யிற் கருத்தோ வெல்லக் தடவிய விரலைச் சுவைக்கச் செய்வதற் கருத் 

,தில்லையோ, ௮ங்கனமே சுருதியாகிய தாய்க்குப் பாவகிவிர்த்தி வாயிலாகச் 
சித்த சுத்தியிற் ரு.ற்பரியமாம்; சுவர்க்காதி பலத்திற் ராற்பரிய மில்லையாம்'” 
என்பது; விசாரசாகரக் குறிப்புரை,
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75. கள்ளு மூ விரும்பினான் மகங்கள்சேய் காமத்தின் மனதா 

னால், கொள்ளும் பேண்டோடு கலவிசெய் யேனிலிவன் குறை 
யெலாக் தோடானேன்றே, தள்ளும் வேதத்தின் சம்மதஞ் சகல 

முந் தவிர்வதே கருத்தாகும், விள்ளு மிவ்விதி யேன்னேனிற் 
பூரூுவ நியமமாம் விதியன்றே. 
    

> 1O2. 2.0 2 ட் rR ௮ a8 2 உ 
அவ்வாறு ஸிதித்த சுருதியின் கரந்து வேழேன்பதற்த யுக்தி கூறல். 

இந்திரியங்கள் வர்யிலாகச் சுக துக்க வடிவப் போகத்தை யனுபனிக் 

கின்ற சீவர்கள் தேரிட்ட உணவை யுண்பதும், நேரிட்ட பெண்களைப் 
2 5 2 © ச a a | Be புணர்வதும் அவர்தமக் கியல்பே யல்லாமல் வேறல்லவாம். கீவச்கட்கு£ 

சுபாவமா யுள்ள விவத்றைச் சுநதிகள் (விலக்தமே யல்லாமல்) விதிக்க 

மர் ? சுபாவத்தை விதித்தல் கூடாதேன்னு மவ்வளவு அச்சுநதிகட்த 

தெரியாதோ? காகமே! நீ கறுத்திடு, தெநப்பே! நீ சுட; வேம்பே ! ட த் a ! oa ' i 

கசந்திடு; காற்லே! நீ ௮சை பென்றெரவரல் அவற்றிற்கு விதிக்க வேண்டி 
தில்லையாமன்றே : (அவை அவற்றிற்தச் சுபாவமாக விநக்கின்ஐன; ஒல் 

வாறு நேரிட்ட உணவை யுண்பதும், நேரிட்ட பேண்களேப் புணர்வதுல் 

ஜிவர்கட்கது* சுபர்வமா யிநக்கின்றன. இவை வேதத்தால் விதிக்கப்பட் 

டன வலலவென்க). 74 

வேதத்தின் கரத்து விலக்கிலேவே யன்றி விதியி லவன்றெனல். 

4 மத மாமிசங்களை நீயுண்ணை விநம்பினுல் யாகங்கள் செய்த் 
  

q ₹மணஞ்செய்த மனைவியோடு கூடல்வேண்டும் ; ர௬துவடைய மனை 

வியைக் கூடல்வேண்டும் ; ஐதமஞ்செய்து மிஞ்யெ மாமிசத்தைப் புசித்தம் 

வேண்டும் ; சூத்திராமணி யென்னும் யாகத்திற் கட்குடிச்தல் வேண்டும் *! 

என்றற்றொடச்கத்து வேதத்தின் விதிலாக்கியங்களுக்கு வேறு வகையாற் 

கிடைத்த எல்லா ஸ்இரீசளையும் கூடுதல், அல்ல. எப்போதும் மணம் 

பெண்ணைக்கூடுதல், அல்லது மாமிசத்தையம் மதுவையு மூட்கொள்ளுதல் 

என்பவற்றிற் பிரலர்த்இச்சச் செய்வதி லபிப்பிராய மின்றாம்; ஆனால் அவற் 

நின்சண் இயல்பா.புள்ள பிரவிர்த்தி யெதுவோ அதனைச் எருக்குதல் வாயி 

லாச நிவிர்த்தியிலேயே அபிப்பிராயமாம். ஆதலால்,அவ்வாக்கயங்கள் பரிசல் 
இயாவிதி வாக்கியங்களாமென்ப தஇிங்குணர்சற்பாலசாம். ஒரு சாலத்தி விரண் 
டர்த்தம் பெறப்பட, அவற்றுள் ஒன்றனீக்கச்மைப் போதிக்கும் விதி பரிசங் 

இயா விதியாம். 
விதி கிஷேத முசவிய வாக்யெங்களுள் விதிவாக்கயம் அ௮பூர்வவிதிவாச் 

கியம், நியமவிதிவாக்கியம், பரிசங்கியாவிஜதிவாக்கிய மென மூலகையாம்:-- 

(1) எய்தாச தெய்து வலிப்பது அபூர்வ விஇயாம்; (2) எய்ய இச ்துபடாமழ் 

காப்பது நியம விதியாம்; (3) எய்தியகனை யொரு மருங்கு மறுப்பது பரி 
சங்கியா விதியாம்.
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70, மதுவிறைச்சிக ளுண்ணென்ற சுருதிபின் மணந்துபா ரேனல்பா 
ராய், மிதுன விச்சையும் புத்திரோற் பத்தியால் விரும்பென்ற 

விதிபாராய், இதையும் விட்டோழி யதி௫யிட் டி.கவக்றிக் கிகழ்ச் 

சியற் றதும்பாராய், அதைய நறிந்துகன் மங்களா சைகளோழிக் 

தாநந்த மடைவாயே, 
  

வாக் கடலாம்) மாதர் பேமகத்தில் மனத்சேன்றல் மனைவியோடூ புக் 

கடவா பென்று நால் விதித்தால் இக்காமி நம தாக்கினைக் கஞ்சி மேப் 

போதும் நேரிட்ட வுணவை யுண்பதையுல், நேரிட்ட பேண்களைப் புவ 

தையும் பற்றது Bigat னேன்பதே வேதத்தின் சம்மதமாம். அதன் 

கநத்து எங்கும் சம்வசங்கப் பரித்தியாகத்திலேயே யாம். 

சீ--வினா ஞான சூரியனே ரீ 

திலேயே ௫௬. கபிப்பிராப மாயின், ௮௫ல் மனை. பறங்கள் செப், 

சாவ சங்கப் பரித்இ.பாகத் 

மகங்கள்செப் என்னு மிவ்விதி வாக்கயங்க ளிருப்டதேன் ? 

த---விடை:--அ௮வை பூர்வ பட்சமான விதியாம் ; $ சித்தாந்த மன்று. 

[முன்னர் **சவ பேதங்க எளவிலை மைந்தனே செய்கையு வளவிஃலை, ஐவ 

வாமவ ரவாதி காரங்க னறிந்துபக் துவநோக்கிப், பூவ லர்நீதுபின் பலங் 

கள்காட் டுவனபேர்£ பூருவத் சித்தாந்தம், காவல் வேதங்க விரண்டையும் 

வசனிக்தங் காண்டழ வகையாலே”? என்று கூறியிருப்பது மறிக]. 75 

வேதத்தின் கநத்து நிவித்தியிலே யன்றிப் பிரவிர்ந்தியி ௨ன்றெனலை 

விரித்துக்கூறலும், சகலழநீ தவிம்நீதவர்க்தப் பழப் பின்றெனலுல். 

அன்பனே ! நீ மது மாமிசங்ககே யுண்ண விநம்பினுல் பின் நாக 

துக்கம் வாராதபடி அவற்றை யாகத் செய் துண்ணக் கடவாபென்று 

விதித்த வேதம், பின்பு அவதிஜை ர யாகஸ்தலத்தில் வோந்தர்த்திரல் பார்க் 

கக்கடவா யென்று விதித்திநப்பதையு&, மனைவியோடூ புணநம் புணர்ச் 

சியையுல் புத்திரோற்பத்தியின் போநட்டு விநஃ்பக்கடவா யென்று வித்த 
திருப்பதையுல், % யாகஸ்தலத்தில் மது மாமீசங்களே யுண்பதை யோழித் 
  

$ சித்தாக்தம் - முடிந்த முடிவு. 
ர் யாக ஸ்தலத்தில் மது மாமிசங்களை யுண்ணாது மோந்து மாத்திரம் 

பார்ப்பவனுச்கு வெகுகாலஞ் சுவர்க்க போக முூண்டாகுமென்பது வேதத் 
தின் கருத்தாம். 

் *அசையானது போகத்தினா லொருபோதும் அடங்குகன்றதில்லை ; 

செய்யினால் கெருப்பு விருத்தியாவதுபோல ௮.து போகத்தினால் விர்த்தி 

யடைகன்றது ; ஒருவன் ௪௧௮ போசங்களைய மனுபவிக்னெ்றுன்; மற்மொரு 

வன் அவற்றை யற்பமாகக் கருதி நிவிர்த்தி செய்கின்றான் ; இவ்விருவருள்
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77. 205 மானவஞ் ஞானமுங் கருமமு முறவேன்ற வழிகூடும் 

பலவு மானவஞ் ஞானமு ஞானமும் பகையேன்ப துளதானால் 

நிலவி லேமறுப் போலவஷஞ் ஞானமு நிமலஞா னத்தோடே 

குலவி நின்றிந்தச் சிருட்டிகள் செய்யவுங் கூடுமோ குருமூர்த்தி. 
  

த்லே யன்றிப் புத்தியே பத்தியின் பொநம்டூு மனைவியைப் புணர்வதை 

யும் விட்டோழிஃக் கடவா பென்று விதித்திநப்பதையு, (யாகத்செய்து 
அது வர்யிலாக ஐ. 2ஊஈமிச மண்டல், அவற்றை மோத்த மாத்திரம் பார்த 

தல புத்திரோற்பத்தியின் பொருட்டு ஊனைவியுடன் புரதல் ழதலியவற் 

றை விட்டொழிந்த) சநீநியாசித்தல் $ ட பிரஹ்மிசாரிக்த%் உல 
is 

கில் பழியில்லா தப்பு மணம் அனள்வாறு கூறிய வேதத்தில் 

தாற்பரியத்தை யறிந்து, மாகாதி கியா ம் ஒனைஃ ழதலியோரிடத், 

துள்ள ஆசைகளையு& அட்டுந் தத்துவ கானத்த$ல் ஆதி தாதந்தத்தை 

76 யடையக்கடவர்ய். ॥் 

சீடன், நானம் அருநானந்திறதப் பகையாயின், அதே. aa நீ 

சிநஷ்டி செய்வ Cus 31 Gover af yappay d, 59S 4 

தந உடை கூறுதலும். 

சீ--வினா:--குருருதர்ற் 
பரிமைத்தை படைக்க அஞ்ஞானமும் யாகாதி கிரியைகளும் தம் 

Ms . 

peu! தேவரீர் உலக வடிவமாகப் 

  

மூள் பகையாகாம அஇறவாயிருக்கன்றன வென்று முன்பு (70-05: 

செய்யுளில்) கூறிய முறை பங்கரிக்கத் தக்கதரம். நாமரூப Dur 

வு் தானான அ௮ஞ்நானமும் “4 எப்போதும் விகாரமின்றி யுள்ள 

ஞானமும் தம்முள் பகை.பாயிருப்பதென்ப துண்மையாயின், சந்இர 
  

அதுபனிகின் தனைப் பார்க்கிலும் நிவிர்த்தி செய்கன்றவ ஸனுத்தமன்” 

என்று மறுஸ்மிருதி கூறுகின்றது. 

இம்மைப் பயனாகிய மாதர் போகமும் மறுமைப் பயனாகிய சுவர்க்க 

போகமும் சூத்துப் போகுச் கன்மையுடையனவாதலின், இவற்றை விரும் 

பாதே யென்று சுருதி கூறிற்றென்ச. 

மரண பமியர்தம் பிரஹ்மசாரியாகவே யிருப்பவன் சைஷ்டிகப் பிரண்ம 

சாரியென்று சொல்லப்படுவான். 

* பிரஹ்மசாரிக்குக் கலியாணத்தில் விருப்பமில்லா குருகுலவாசசத்இி 

லேயே மனமிருஈதால் இச்்இரிய கிச்சரகமுடையவனாய் ஞானமுள்ள பிசா 

மண குருவிணிட க், மரண பரியக்தம் கைஷ்டிகப் பிரஹ்மசாரியாய் வ௫க்க 

லாம்.” என்று மனு ஸ்மிருதி கூறுகின்றது.
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78. சொருப ஞானமும் விருத்திஞா னமுமேன்று சோதிஞானமு 

மிரண்டாம், சொருப ஞானமே விருத்தியின் ஞானமாய்த் தோ 

ன்றும்வே நிலைமைந்தா, சோருப ஞானமஞ் ஞானசத் துரு 

வன்று சுழுத்தியிற் கண்டாயே, சோருப ஞானத்தின் மருவும௦ஞ் 

ஞானத்தைச் சுடூம்விருத் திமின்ஞானம். 
  

னிடத்துக் களங்கம்போல அ௮க்த அஞ்ஞானமானது ஞானத்தோடு 

கூடி கின்று இந்த ஜகத் இருஷ்டியைச் செய்வது கூடுமா ? அதனை 

யுசைத்தருளல் சேவேண்டும். 77 

த--விடை:--மைந்தனே ! பிரகாச வடிவ கானமானது சேர்நப 

ஜர்னல் விநத்திநான மென விந வகைத்தாம். கோரநப ஞானமே விருத்தி 

ஞானமாகத் கோன்றும்; அநனறுல் அவை கடபடம்போலத் தம்ழள் வேறுபட் 

டன வல்லவால் ; அங்ஙனமாயினுல் $ கட்டையி லுள்ள சாமானிய அக்கினி 

இருட்டிற்த விரோதி யாகாதது போலச் சோநப நானமானது அத்தானத் 

  

ஏ-ஞானம் ஏக(கித்திய)மென்றொப்புக்கொள்வது மிகவும் இலாகவமாம். 

சடஞான மென்றும் படஞானமென்றுச் தோன்றும் ஞானபேதம் கடமுத 

லிய உபாதியிஷற்ரன் தோன்றுகின்றது. சுபாவத்திலோ ஞானம் ஞான 

மென்றே யேக வடிவமாக வறியப்படுகின்றது. ஞானங்களி ஸுற்பத்தி காச 

ஞானமோ அவூயவ் கற்பிக்க வேண்டிய விஷய சம்பச்தத்தையே (அர்த 

ஞானம்) வி௨பமாக வுடைமையால் பொருந்தும்.”? என்று சத்தாக்த பிக்து 

கூறுவதால், ஞாசம் எஞ்ஞான்றும் விசாரமின்றி ஒரு சன்மையதா யிருப்ப 

தென்பது பெறப்படுவதாம். ் 

$ : அத்மா பிரகாச ரூபமா யிருர்தாலும் அதன் சொருபப் பிரகாசம் 

அஜ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்௮. ஆத்ம சொருபப் பிரகாசம் அஞ்ஞானச் 

இற்கு விரோதியாகுமாயின், சழுத்தியில் பிரகாச ரூப ஆச்மாவினிடத்தில் 

அஞ்ஞானம் தோற்றுகன்றது; அது தோற்றலாகாது. 

“கேரா கி, இரை விட்டெழுக்தவன் * நான் சுகமாய்ச் தூங்கனேன், 

ஒன்றும் தெரியவில்லை ? என்று அறிகிருன். இர் ஞானத்திற்குச் சுகமும் 

அஞ்ஞானமும் விஷயங்சளாம். இர்த ஞானம் ஜாச்்சரசாலச்தில் பிரத்தியகஷ 

மன்று; ஏனெனின், எர்த ஞானத்தின் விஷயம் எதிரிலிருக்ிறதோ அக்த 

ஞானம் பிரத்தியஷ ரூபமாம், ஜாக்ரெகாலத்தில் சுகமும் அஞ்ஞானமு 

மில்லை; ஆதலால், ஜாக்கரத்தில் சுகத்தின் ஞானமும் அஞ்ஞானத்தின் ஞான 

மும் பிரத்தியகூ ரூபமன்ற; ஆனால் ஸ்மிருதி ரூபமாம். அந்த ஸ்மிருஇி அறி 

யப்படாச வஸ் அவினதன்று; ஆனால், அறியப்பட்ட வஸ் அவினதேயாம். 
ஆதலால், சுழுத்தியில் சுகம் அஞ்ஞான மென்பவற்றின் ஞான மிருக்கிறது. 

ப
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79. துருத்தி மாயையைச் சுழுத்தியிற் சுடாததற் சோருபஞா னந்தா 
னே, விருத்தி ஞானமாய்ச் சுட்டதேப் படியெனில் வெய்யிலா 

லுலகெங்கும், பரித்த சூரியன் சூரிய காந்தத்தீற் பற்றியக் கினி 
யாகி, எரித்த வாறுபோற் சமாதியில் விருத்தியா லெரிக்குமென் 
றறிவாயே. 

  

திற்த விரோதி யன்ற ; அதனை நீ கழப்தி பவஃிதயில் அநுபலித் தறிந் 

திநக்கின்ற யல்லவா? சோநப கானத்தின்௧ண் கத்பிதமாகவுன்ள அந்தான 

த்தை நான் பாஹ்மூேன் நந்தக்காணந்திலின் ஜெழகின்ற விநத்திதான 

மானது கெடூக்தல். (தலால், விநத்தி நானே ௮த்நானத்திந்தச் சத் 

துநவாவதன்றிச் சொநபகதானம் சத்துருவாவ தில்லையே நநிவாயாக). 78 

அர்தச் சுழுத்தி ஞானம் அச்சக்கரணம் Oi GAw மென்பலஒற்றா லுண்டா 
இன்றஇல்லை; ஏனெணின், சுழுத்தியில் அந்தக்காரணமு மி? இரியவ்களும் 

இல்லை. ஆசலால், சழுச்தியில் ஆத்ம சொரூபமே ஞானமாம், ஞானம் 

பிரகாசம் என்பவற்றிற்குப் பொருள் ஒன்றே, 

இவ்வாறு சழுத்தியில் ஆதீமா பிரகாச ரூ.பமாயிருக்கற௮. அச்சப் பிர 

காச ரூப ஆக்மாவில் சொருூபசுகமும் அஞ்ஞானமும் விளங்குகின்றன. ஆச்ம 

சொருூபப் பிரகாசம் அஞ்ஞான,ச்இிற்கு விசோஇியாமாயின், சழுத்தியில் ௮ஞ் 

ஞானம் தோற்றலாகாது. ஆதலால், ஆச்மா பிரகாச ரூபமாகவே இருக்க 

ற. ஆனால், அதன் சொருபப் பிரகாசம் ௮அஜ்ஞானச்திற்கு விசோதியன்.க ; 

மாறாப் ஆக்மாவின் சொருபப் பிரகாசம் அஞ்ஞானச் இற்குச் சாககமாயிருக் 

இன்றது. 

இவ்வபிப்.9ராயச்தினாற்றன் வேதாச்ச சாஸ்இசத்தில் * சாமானிய 

சைநன்னி.பம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; விசேஷ சைதன்யமே 
அஞ்ஞானத்திற்கு வி3ரோதியாம்' என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற து. எங்கும் 

வியாபித்திருக்ற சைதன்னியம் சாமானிய சைதன்னிய மென்றும், விருச் 

இயிலிருக்சற சைசன்யம் விசேஷ சைதன்னிய மென்றும் சொல்லப்படும். 

கட்டையிவிருப்பது சாமாணிய அக்கினி; அஃ து இருஸிற்கு விரோதியன்.ஐ. 

சட்டையைக் கடைதலாலுண்டாகும் விசேஷ அச்கினி திரியிலேற்றப்பட்டு 

இருஸிற்கு விசோதியாகிறது. அதுபோல, வியாபக சைதன்னியம் அஞ்ஞா 

னத்திற்கு விரோதி யன்றாபினும், வேதாச்ச விசாரத்கால் ஏத்த ம்க் 

கரண விருச்தி பிரஹ்மாகாரமாகிறதோ, அ.ிலிருக்கின்ற சைசன்னியம் 

அஞ்ஞானத்திற்கு விரோஇயாம்.” என்று விசாரசாகர மிரண்டாக்தரங்கதஇற் 

கூறுவதில் குணர்தற்பாலதாம். 

24
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80. அருளு மையனே திரிவித கரணத்தா லாகிய தோழிலேல்லாம் 
கரும மல்லவோ விருத்திஞா னமுமுந்தக் கரணகா ரியமன்றோ 
உரிய கர்மமஞ் ஞானத்தைக் கெடூக்குமென் றோதினா லாகா 
தோ, பெரிய ஞானமென் றதற்கொரு பெயரிட்ட பெருமையை 

யுரைமீரே. 
  

சீடன், காரணவடிவச் சோநப தானத்தாற் கேடாத அத்தான் 

அதன் காரிய வடிவ விநத்தி கானத்தினந் கெடூமென்ப தேவ்வா நேன்று 

விவைதலு ந, அதற்தக் தரு விடை கூறுதலும். 

சீ--வினா :---நீர்த்துருத்தபோலும் $ சங்கோச விகாச தரும 

முடைய அ௮ஞ்ஞானத்தைச் ௪ழுத்தியிற் கெடுக்காத (விசோஇயாக் 

கெடுக்காது சாதகமாய் கின்ற) ௮க்தச் சொருபஞானமே சாக்கிரத் 

இல் விருத்தி ஞானமாகத்தோன்றிக் கெடுத்ததெப்படி? உரைத்தரு 
எல் வேண்டும். 

தந--விடை :--அன்பனே! நீயான் கூறுவதைக் கவனமாய்க் கேள். 

தனது கிரண வடிவத்தா லூலக மந்றும் வியாபித்துள்ள சூரியன் (எப் 

(பொருளையு மேரிக்காது) குரியகாந்தக் கல்ஷிற் பொருந்தி யக்கினி வடிவ 

மாகத்தோன்றி அதனந் பத்சினை யெரித்துக்கெடுக்தம் விதக் போலக் தனது 

சந்தாஸ்பூர்த்தி (இரத்தல் விளங்ததல்) வடிவத்தால் எங்தஃ் வியாபிதீ 
துள்ள சேர்நப ஜானழம் (எதனையுங் கெடூக்காது) சமாதியினிடத்துப் 

போரந்தி அகம் பிரஹ்மாஸ்மீ யென்னும் விநத்திநப கானமாகத் தோன்றி 

அதன லத்தானத்தைக் கேடூத்த மென் நறியக்கடவாய். 79 

சீடன், அந்தக்கரண காரியங்களுள் ஒன்றன் விநத்தி கானழம் 

கநமமா யிநத்தலின், அதனைக் கநமத்தினுக் வேறன கான மென 
லேவ்வாறமேன வினவுதலு 5, அதந்தக் தர விடை கூறுதலும். 

சீ-வினா:--யான் வினாவும் விஞக்கட் செல்லாக் தக்கவாறு 
விடை ர௬ளுஇன்ற குருமூர்த்தியே.! மனம் வாக்குக் காயமென்னுக் 
  

3 சித்திரப்படம் தன் விகாச தருமத்தால் காசாவிதமாயுள்ள சத்தஇரங் 
களைக் காண்பித்துச் சங்கோச தருமத்தால் அவற்றை மறைப்பதுபோல, 
மாயையும் தன் விகாச தருமத்தால் உலச மனைத்தையும் தோற்றுவித்துச் 
சங்கோச தருமத்தா லவற்றை யடங்கச் செய்யுமென்பதாம். 

விகாசம் . விரிவு ; சங்கோசம் - குவிவு, 

5 காரண வடிவச் சூரிய இரணத்தால் கெடாத பொருள் காரிய வடி. 
வச் சூரிய கார்தச்கல்வின் தயால் கெடுவதுபோலச் காரணவடிவச் சொரூப 
ஞானத்தாற் கெடாத அஞ்ஞானமும் காமியவடில விருத்தி ஞானத்தாற் 
கெடுின்ற தென்பதாம்.
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81. விருத்தி ஞானமக் தக்கர ணத்தோடுூ விருத்தியா கிலுமைந்தா, 
ஒருத்தி மக்களே தங்களிற் பகைக்கின்ற துலகெங்குங் கண்: 
டோமே, கருத்த னாகிய புருடதகந் திரங்களாங் கருமங்க ளவை 

போல, வருத்த ஞானமோ புருடதந் திரமன்று வஸ்துதந் திர 

மாமே. 
  

இரிசாணங்களாலு முண்டாகுல் இரியைக Pura கருமங்களல் 

லவா? அவற்றுள், கான் பிரஹ்ம மென்னும் விருத்தி ஞானமும் ௮ 
தக்கரணத்தின் காரியமா யிருத்தலின், கருமமல்லவா? அதனால், 

மோ௯ஷமடைதற்குரிய நான் பிரஹ்ம மென்னும் அந்தக்கரண 

விருத்தி வடிவ மாச கருமமானது அஞ்ஞான த்தைக் கெடுக்கு 

மென்னு கூறினால், அது சாஸ்தி சம்மதமாகாதோ? அவ்வாறு 

கூறாது ௮ம்மாகச கருமத்தித்கு ஞானமென் ஜொருபெய ரிட்டுள்ள 
மூமைபை யுரசைக்தருளல் வேண்டும். 80 

தந--விடை :--அன்புள்ள மைந்தனே! ஒரு தாயின் மக்களே தம்ழள் 

பகைத்திரத்தல்போல, அகம் பிரஹ்மாஸ்மி யென்னுஃ விநத்திதானழம் 

அந்தக்காணந்தின். காரிய மீாயினும் அந்தக்கரணத்தின் காரியமாகிய 

தியான முதலிய கர்மங்கட்தப் பகையா யிநக்கின்றது. கநமங்கள் புநஷ 

தத்திரங்களா (கநத்தாவாகிய புநஷனது அதீனமா)ம்; அவைபோல (விசார) 

நானமோ புருஷ் தந்திர மன்று; இனுல், வஸ்துததீதிர (வஸ்துவின் 

அதீன) மாம். 81 
  

4[“ஞானமோ பிரமாணப் பிரமேய மென்பவற்றின் அதினமாம் ; விதி 

புருஷனுடைய இச்சை என்பவற்றின் அதினமன்று. 

இயானமானது விதி, புருஷனுடைய இச்சை, விசுவாசம், ஹடம் என் 

பற்றின் அதீனமா யிருக்கின்றது. 

Srs aus, ஞானத்தில் பிரமாணம் நேச்இரமும் பிரமேயம் &:டாதி 

களுமாம். அங்கனமே, கேத்திரத்இற்கும் கடத்திற்கும் சம்ப:,ச முண் 

டாகவே புருஷனுடைய இச்சையின்றியும் கடத்தின் பிரத்தியகை ஞான 

முண்டாகின்றது. விசாயக சதுர்த்தி இனத்தில் சச் இரனைப் பார்க்தல் கூடா 

சென்னும் நிஷேதமுண்டு ; விதியில்லை. புருஷனுக்கு இன்றையதினம் 

எனக்குச் சந்திர தரிசன முண்டாகலாகாசென்று இச்சை யுண்டானாலும் 

எவ்விதத்திலாவ.அ கேத்திரப் பிரமாணத்.திற்குப் பிமேயமாகிய சச் திரனோடு 

சம்பந்த முண்டாய் விடுமாயின், சர்திரனுடைய பிரத்தியட்ச ஞானம் 

அவ௫ியமாகவே யுண்டாகும். இவ்விதத்தால் ஞானம் பிரமாணப் பிரமேயங் 

களின் அதீனமா யிருச்கின்றது ; இச்சை விதிகளின் ௮அதீனமா யில்லை,
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92. வகுத்த கர்மங்கள் சேய்யவுந் தவிரவு மற்றொன்றாக் கவுங் 
கூடும், மிகுத்த ஞானமப் படியன்ற) தியானமும் விவேகஞா 
னமும்வேறே, சேகத்தி லோன்றையோன் ராவிவன் பாவிக்குக் 

தியானங்கற் பிதயோகம், முகத்த மாக்கண்ட ஞானமே வாஸ் 

தவ மோகமாய் மயங்காதே. 
  

தியானழல் ஜானழம் தம்ழன் வேறுபட்டனவா Gaara. 

*[ சுநதி ஸ்மிநதிகள் விதித்த கநமங்கள் (:மானசக் கிரியைகளாய 

வுபாசனைகள்) விநப்ப மிநந்தாற் சேய்யவு, விருப்ப மின்றயின் செய்யா 

மல் விடவு%, மந்றேந விதமாகச் செய்யவேண்டன் மதிறேந விதமாக 

செய்யவு:மாம். நானம் : கநம் போல விதி, இச்சை, விசுவர்சம், ஹட 

மென்பவற்றின் வசமாகாது பிரமாணப் பிரமேயங்களின் லச: யிநத்த 

லின், சேய்யவு சேய்யாமல் விடவுக ற்றெருவிதமாகச் செய்யவு 

மாகாது, அதை, ௧௫௦ வடிவத் தியானழ௫ விவேக வ;வதானழக் (அந்தக் 

கரண காரியமா யிநப்பினு) தல்ழன் வேறுபட்ட ar. ஒன்றை (சாலிக் 

கிராமத்தை) மந்றேன்றக (விஷ்ணுவடிவ மாகப் பாவிக்குத் தியான யோக் 

கற்பிதமாம்; பிரத்தியட்சமாக வறிந்த நானே யதார்த்தமாக. இவற்றி லறி 
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சாலிச்கிராமம் விஷ்ணு ரூபமென்று தியானம் செய்கறெவனுக்கு உச் 

தம பலனுண்டாறெது. அவ்குச் சாஸ் ரெப் பிரம ரணத்தினால் விஷ்ணு 

வைச் ச.தர்ப்புஜ மர் ச்தியாகவும் ஈங்கு சக்சச ௧சா பம்ம லஷ்மி சதெமாயும் 

அறிகின்றான்; கேச்தரப் பிரமாணத்தால் சாலிச்ராமத்தைச் இலையாக 
அறி௫ன்றான். அங்ஙனமாயினும், விதி விசுவாச இச்சைகளால் சாலிக்சொ 

மம் விஷ்ணுவா மென்னும் இயான முண்டாகின்றது. ஆனல் இச்தத் தியா 
னம் ௮சேக விதமாம். 

சாவிக்கராமத்தை விஷ்ணு ரூபமாகசத் இிபானிப்பதுபோல yar 
ணிய வஸ் அவை அன்னிய ரூபமாகச் தியானிப்பது பிரதிகச்தியான மெனப் 
படும். 

வைகுண்ட லோகத்தில் லசிச்ற விஷ்ணுவைச் சங்கு சக்ஈசாதி 
௪௫ சதுர்ப்புஜ மூர்த்தி வடிவமாகத் இயானிப்பதில் அன்னிய வஸ். சுவின் 
௮ன்னியரூபமான தியானமிஃலை. ஆனால், இது தியேய வடிவத்தின் அனுசார 
மான இயானமாம். வைகுண்டவாசி விஷ்ணுவின் ஸ்வரூபம் பிச,த்.தியக்ஷ 
மாகவோ இல்லை $; கேவலம் சாஸ்இரத்தினால் அறியப்படுகிறது. சாஸ்இரச் 
தில் சங்கு சக்கசாதி ஸூ௫தமாசவே விஷ்ணுவின் ஸ்வரூபம் சொல்லப்பட் 
டிருக்கன்றஅ. ஆகையால், அதச் இயானம் தியேயஸ்வரூபத்தை அனுசரித்த 
தாகவே யிருக்கின்ற. 

விதி விஈவாச இச்ரைகளின்றித் இயான முண்டா இறதில்லை. 
: பூர்க உபாசனை செய்?” என்று ஒருவனைப் பிரவிர்த் இிக்கும்படி செய்கிற 
வசனம் விதியென்று சொல்லப்படும்,
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83. கண்ட நிந்தது ஞானங்கேட் டதுதனைக் கருதுபா வனையோகம், 

கண்ட பேர்சோலக் கேட்டது மறந்துபோங் கண்டது மற 

வாதே, கண்ட வஸ்துமேய் தியானவஸ் துக்கள்போய் கருவி 

யஞ் ஞானத்தைக், கண்ட வக்கணங் கொல்வது ஞானமே ௧௫ 

மமன் றறிவாயே. 
  

தியானவ் கத்பிதம், கானல் யதார்த்த கென்றற் கேது கூறல். 

இது கடம், இது படவென யாதாயினு போன்றை wats தறிந் 

த்து நாளத்தின் வடிவமால்; (சாலிக்கிராமத்தை விஷ்ணுவர்கத் தியானிக்க 

வேண்டு மென்று) பிறர் சொல்லக்கேட்டு அதனைக் கேட்டபடி பானிக்த3 

பாவனை தியானத்தின் வடிவாம். யாதாயினு மொன்றை அனுபவித் தறிந்த 

பெரியோர் சொல்லக் நேட்டுந தியானிப்பது (தியான மீல்லாதபோது இல் 

லாமற் போவதால் ஒர சமயத்தில் மறந்து போவதாம்; (நான் பிராமணன், 

நான் க்ஷத்திரிய சென்) தானே அனுபவித்தறிந்தது (மறத்தந் CH maT ce 

மையின்? எத்தான்றும் மறவாதிரப்பதாம். ஆதலால், அனுபவத் றிந்த 

வஸ்து உண்மையால்; தியான வஸ்துக்கள் மித்தையாம். தகவே அத்ருா 
ல் a ௮ 2 க > உ கட ட ee) 

வத்தைத் தான் பார்த்தவப்போழதே கோபித்த:க கெடுப்பது வ நத்தி 

கானாமேயாம்; தியர்ன முதலிய கர்மங்க னல்லவால், இவ் வேறுபாட்டை 
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aig வசனத்திலுள்ள சரத்தைக்கு விசலாசமென்னு பெயராம். 
  

அச்சக்சாணத்தின் காமனை வடிவ ரஜோகுண விருதச்இக்கு இச்சை 

பென்று பெயராம். 

Burd an SIE) லுண்டாகும். ஞானத்தில் ஹடகச்தின் 

அபேஷையில்லை; ஏனெனின், கிரச்தாச் தியேயாகாரமான சித்த விருத்திக் 
த மென்த @ ் 2 விஸச்இயில் De Castes ் 

குச் தியானமென்று பெயராம். அங்கு விருத்தியில் விட்க்ஷேபமுண்டானால் 

ஹடத்தால் விருத்தியை ஸ்திரப்படுத்தல் வேண்டும். 

ஞானரூப அர்தக்கசண விருத்தியால் தற்கால அலரண பங்கமு முண் 

டாதலால், விருத்தியை ஸ்்இரப்படுச்துவதி னுபயோகமில்லை ; லால், 

ஹடத்தின் அபேஷைஷயில் லை. 

வைகுண்ட வாசியான சதுர்ப்புஜ வலிஷ்ணுலைச் தியாணிப்பதுபோல 

ரான் பிரஹ்மம் ? என்னலும் தியானமும் இயேயானுசாரமா யிருக்கின்ற; 

பிரதீசமன்௮; ஆனால், இஃ. அகங்கிரகச் இயானமாம். 

தியேயல்வளுபத்தைத் தன்னோடு அ௮பேசமாகச் இர்தித்தல் அகல் 

இரகத் தியான மெனப்படும். 

எவனுக்கு அபசரோக்ஷ ஞான மூண்டாகிறஇல்லையோ, வேசத்தின் 

ஆஞ்ஞாருபவிஇியில் விசுலாசம் வைத்து ஹடமாச இடைவிடாமல் * சாண் , 

பிசண்ம' மென்று எலன் அங்கக் தியானஞ் செய்கின்முமின. அவனுக் 

கும் ஞான முண்டாவவ வாயிலாக மோக்ஷம் இஷடக்கும்.'” என் விசார 

சாகரம் ஐர்தாவது தரங்கத்திற் கூறுலஇிங் குணர்தற் பாலதாம். 
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84. சருவமுத்தியைத் தருகின்ற தியானமுஞ் சத்திய மன்றேன்றால் 

சருவ முத்தியுஞ் சத்திய மன்றேன்று சங்கியா தேரீகேள், உரு 

வங் கேட்டவன் நியானிக்கும் போழுதிலவ் வுருவம்வாஸ் தவ 

மன்றே, உருவ மாகுமப் போழுதுகண் ணாற்கண்ட வுருவம் 

வாஸ் தவமாமே. 

சடன், மிந்தையான தியானத்தா லுண்டாத மத்தியும் 

மீந்தையாதமன்றே வென்று வினுவுதலுல், ௮தற்தக் 

தந விடை கூறுதலும். 

ச-- வினா ஐயனே?! அஞ்ஞானமும் ௮தன் காரியமாகிய வுல 

கழு மென்னும் அர்த்த (தூக்க) நிவிர்த்தியும் பசமாநந்தப் பிராப் 

இ.புமாகி,ப முத்தியைத் தருகின்ற $ நிர்க்குண்ப் பிரஹ்மத் Bus oor 

மும் மித்தைபாமாயின், அத்த முத்தியும் மித்தையாகு மல்லவா? 

இதற்கு விடை கூறி யருளல் வேண்டும். 

த--விடை : அன்பனே! நீ யான் கூ.றுவதைச் சாவதானமாய்க் 

கேள். பெரியோர் வாயிலாகப் பிரஸ்ம சொநபத்தைக் கேட்டவன் கேட்ட 

வாறு அதனைத் தியானத் செய்யும்போது ஆது பாவன மயமா யிருத்தலின், 

யதார்த்த மன்றம்; அத்தியானத்தின் பரிபாகவசத்தால் அது தானுதம்போது 

* பிரத்தியட்சமாக அறித்த பிரஹ்ம சோநபம் யதார்த்தமாம்.( ஆதலால், நீர்க் 

தணப் பிரஹ்மத் தியானம் மிந்தையாயினும் அதனு லுண்டாதம் தானே 

தானாது முத்தி மீத்தை யன்றம்.) 84 

$ காமரூப மின்றியதாகத் தன தெதார்த்த வடிவப் பிரஹ்மத்தை விஷய 

வாசனை றி மில்லாது இந்தித்தல் கிர்ககுணப் பிரஹ்மத் தியானமாம். 

இதனை ரிபுதை “ஆதலினாற் கனவிலுமே பிரமத் இற்டுங் சன்னியமா யணு 

வேனு முள்ளதென்னும்,பேதமுறும் புக்தியினை ச் தூசத்சள்ளிப் பிரமமமெலா 

மதுவேநூ னானதென்றே, சாதகமா முறுதியினைச் QUO SHE FESS 

மும் பாவித்துச் சலனமின்றி, யாதிமுடி வொன்றமிலா வசண்டாகார வனு 

பூதி யடைந்தக்த மயமே யாவாய்”' என்று கூறுவதனாலுமறிக. 

ஏ இயானத்திற்கு விஷயமான பிரஹ்மம் பரமார்த்த (உண்மை) ரூப 

மன்றாம்; ஆனால், மனோ கற்பிதமாம்; ஆதலால், பிரம (பிராக்இி) ரூபமாம், 

இதனாலேயே அதனை விஷயஞ் செய்வதாகிய விருத்தி வடிவச் தியானமும் 

பிசார்தி ஞானமாம். என்றாலும், மணியின் பிரபையில் மணியென்னும் 

புத்தி வடிவமான சம்வாஇப் பிரார்தியால் தடியவனுச்கு மணியின் ஞான 

வாயிலாக மணி சடைப்பதுபோல, முற்கூறிய தியானத்தால் பிரஹ்மத்கின் 

ஞான முண்டாவது வாயிலாக மோட்சப் பிசாப்தியுஞ் சம்பவிச்சின்ற."? 

என்று விசாரசாகரச் குறிப்புரையி லெழுதப்பட்டிருக்கின்றது.
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85. சடம தாகிய தியானமெய் யாகிய சர்வமுத் தியைல்கும், திடம 
தானதேப் படியேனி லவாவர் தியானமே பிறப்பாகும், உடல 
மாசையாற் றியானிக்கிற் நியானித்த வுடல்களா குவர்மைந்தா, 
தொடர்ப வங்கெடச் சோருபமே தியானிக்கிற் சொருபமா குவர் 
மெய்யே. 
  

சீடன், மித்தையாகிய தியானத்திற்கச் சத்தியமாகிப ழத்தியைத் தரம் 

சீரமர்த்திய மெல்வாற மென்று வினுவுதலும், 

அதந்தக் கந விடை கூறுதலும். 

சீ.-.வினா :--ஐயனே! மித்தையாகய நிர்க்குணச் திபானம் சத் 

தியமாகிய முத்தியைத் தருஞ் சாமர்த்இ.பத்தை புடையதா யிருப்ப 

தெப்படியாம்? 

தந--விடை :--அன்பனே! $ மரண காலத்தி லுண்டாகின்ற தியா 

னத்தை யனுசரித்தே அவாவர்கீத ஜன்மமா மென்பது நீயமமர் யிரத்தலின், 

நிர்க்தணப் பிரஹ் மத் $ியானத்தர்ல் பாஹ்ம சேர்நபமாகவே நீலைக்தம் மத்தி 

யுண்டா மேன்பதத்த யாதோரு சங்கையு மின்றுல். ஆதலால், 1 ஒருவர் சத 

ணப் பீரஹ்மப் பிராப்தியினிச்சையா லதனைத் தியானத் சேய்தால தாம் தியா 
னத் செய்த சதணப் பிரஜ்மமேஃபொஃபீ; அநாதி கர்லமர்கத் தொடர்ந்து வந 

கின்ற ஜன்மல் இளி வாராது கெடூல்படி நீர்க்தணப் பிரஹ்மத்தைத் தியா 

னத் செய்தால் தாம்தியானத் செய்த நீர்க்தணப் பிரஹ்மமே யாவர். 
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பிராக்தி விசம்வாதப் பிசாச்.தி, சம்வாதிப் பிரார்தியென விருவகையாம். 

(1) கிஷ்பலப் பிரவிர்த்தி பயனில் முயற்சி)யை யுண்டுபண்ணும்பிராந்தி 

ஞானமும் அதன் விஷயமும் விசம்வாதப் பிராக்தியாம்; (2) சபலப் பிச 

லிர்ச்தி (பயனுள் முயந்?)யை யுண்டுபண்ணும் பிராக்தி ஞானமும் ௮சன் 

விஷயமும் சம்வாஇப் பிராச் இயாம். 

1. இபத்தின் பிரபையிலுண்டாகும் மணியின் பிரார்கிபோல்வஅ விசம் 

வாஇப் பிராச்இயாம். 

2. மணியின் பிரபையிலுண்டாகும் மணியின் பிரார்திபோல்வது சம் 

வாதிப் பிரார்தியாம். 

இயானச்தின் கர்ச்சா தியாதாவாம்; தியேய வடிவமாஇய த்த விருத்தி 

யின் பிரவாகம் தியானமாம்; தியான விஷயமான பிரஹ்மம் தியேயமா 

(தியாணிக்கப்படும் பொருளா)ம். 

* இவன்வேற௮ு சீவன்வே ரென்றிரண்டாச் செப்பும், அவன் 

சிவனை யென்று மறியான்--றவமில்லா, யுள்.ஏத்தார்க் கெய்துமோ ஒர்க் 

குருவியாகாச, மெள்எப் பறச்தறியு மோ''என்று சிவஞான வள்ளலார் கூறுவ 

இங் குணர்தற்பாலதாம்,



192 கைவல்லிய நவநீதம். 

86. பிரம் ரூபத்தைத் தியானித்த பேர்களும் பிரமமா குவரேன்றால் 

நரச ரீரமாங் குரவனே விசாரமேன் ஞானமே னேன்னாதே 
பரம பாவனை பரோட்சமாம் பின்பந்தப் பரோட்சமே யபரோட் 

சம், திரவி சாரமா ஞானமா முத்தியாந் தீர்வைமீ தறிவாயே. 
  

சடன், நிர்க்துணப் பீரஹ்மத் தியானத்திஷலேயே மத்தி யுண்டாதமாயின், 

விசார ௦ ெற்றிந்த? நான மெற்றிற்து ? என்று விறுவுதலு%, அதந்தக் 
தர விடை கூறுதலும். 

சீ--வினா :--மானிட வடிவங் சொண்ட குருவே. ஆத்மா 

நாத்ம விசாசஞ் செய்யா அ நிர்க்குணப் பிரஹ்மத் இயானஞ் செப் 

கன்றவரும் ௮தனது பரிபாகவசத்தால் நிர்க்குணப் பிரஹ்ம மாவா 

சென்ன கூறப்படுமாயின், விசார மெத்றிற்கு ? ஞான மெத்றிற்கு ? 

இதற்கு விடைகூறியருளல் வேண்டும். 

த--விடை:--அன்பனே ! *[நீர்க்துணப் பிரஹ்மத் தியானம் ழன்னே 

பரேர்ட்ச ஜானமால் ;) அத் தியானம் பரிபாக மான 79றத அப்பரோரட்ச 

ரானமே தியானத்தின் சாமர்த்தியத்தால் அபரோட்ச (பிரத்தியட்ச) கான 

மால்; இவ்வபரோட்ச தானமே விசாரமாம், கானமாம், த்தியாம். இது 
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$ குக்இிபுச்சதார ! எவன் மரணகாலக்தில் எக்தெச்த வடிவத்தை 

நினைக்னெறவளாய்த் தேசத்தை விடுகன்றானோ அவன் எப்போதும் ௮ச் 

சுந்த வடிவத்தின் நினைப்புடையவனாய் அர்சுக்த வடிவத்தையே யடைகின் 

wo”? என்ற பசவத்தேதை கூ௱வசறிக. 

ு “ஐயழின்றிசக் தெய்வவுருச் இயாணித்தா லதுவா மருவுருவைச் 

இயானிச்தா லட்டமூர்த் தியுமாம், பொய்யவிரண் டையுக்தவிர்க்து தானாக 

யிருச்தாற் பூணமாஞ் சவனெதிற் பொருச்.துமது வாமான், மையலு.று 

மனம்விடயத் தாசையற்றே யதுவாய் மாணசன ஸனமும்விளைந்த வாற 

தென்ஜே.யுணர்ச்து, மெய்யறிவே தானாகப் பாவித்தா லதுவாய் விளஸ்குவர் 

யா வருஞ்செனியா வீட்டையுமெய் துவசே, :' என்று உபதிடதங் கூ௮வதிங் 

குணர்தற்பாலதாம். 

ஏ நிர்க்குணப் பிரஹ்மத் தியானம் மானசக் கிரியா வடிவமா யிருத்ச 

வின், ௮.த் தியான காலத்தில் கிர்க்குணப் பிரஹ்மம் (சுவர்க்க முண்டென் 

ப.துபோல்) பரோட்சமாக விளங்குவதாம்; அச்தத்தியானத்தின் சாமர்த்தி 

யத்தால் அஃது ஒருவாறு: அபரோட்ச (பிரத்தியட்ச)மாக விஎங்குவதாம்; 
அதல் இந்த சானெவன்,௫த்தெது என்றற் ஜொடக்கத்து விசார முண்டா 

வசாம்; அதனால் அகம் பிரஹ்மாஸ்மி யென்னுச் தத்துவ ஞான முண்டாவ 

காம்; அதனால் சர்வ துக்க நிவிர்த்தி பாமாகர்தப் பிராப்தி வடிவ மோட்ச 

மூண்டாவதா மென்பதிங் குணர்தற்பாலதாம், 4 எவர் விவேக முதலிய
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87, வீட தாம்பரி பூண சோருபத்தில் விருத்திஞா னமுங்கூடிச் 

சேட மாகினா லகண்டமா மநுபவ சித்தியேட் படியேன்றால் 

சாடி நீர்மண்ணைப் பிரித்ததேற் ரம்போடி தானுமண் ணொடூ 

மாயும், ஊடி ஞானமு மறிலிலா மையைக்கெடூத் தோக்கவே 

கெடூந்தானே. 
  

சீடன், விநத்திகானம் கெடாது மித்சி நிற்குமாயின், ஆத்மானுபவம் 

சித்திப்ப தேங்கனமாமென விஜவுதலும், அதற்குக் தரு விடை கூறுதலும். 

சீ-- வினா: சற்குருவே! $சர்வபக்த நிவிர் த இவடி.வப்பரிபூரணப் 

பிரஹ்ம சொரூபத்தில் சொரூபாவசணத்தை நிவிர் 595% Dr amo 

வாஸம் என்னும்) விருத்திஞானம் கூடி. மிஞ்சி நிற்குமாயின், ௮கண் 

டானுபவ இத்தி யெக்கன முண்டாம் ? 

  

நான்கு சாதனத்தோடு கூடினவராயும் மக்தபுத்தி யுடைமையால் வேதாந்த 

சாஸ்இர விசாரத்தில் வல்லவரல்லாராயும் நிர்க்குணப் பிரஸ்மத்தை யறிய 

விருப்பமுடையாராயு மிருசக்சன்றனரோ அவர் சுரேச்திரியப் பிரஹ்ம கிஷ்ட. 

குருவின் முகத்தினின்றும் நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்குன் சொரூபத்தை நிச்ச 

Ws Bl, ஸ்தூல - சூக்கும - காரணமாயுள்ள வுபாதி யெல்லா மில்லாததும் 

சச்தொரர்ச சொரூபமாயுமுள்ள நிர்ச்குணப் பிரஹ்மம் கானென்று நிர்க் 

குணப் பிரஹ்மச்தை யுபா௫ித்தல் வேண்டும். அர்த நிர்ச்குணப் பிரஹ்ம வுபா 

சனையால் அல்வதஇிகாரிக்கு இச்சரீரத்தின் ஜீவித அவஸ்தையிலாவது மரணா 

வஸ்தையிலாவது பிரஹ்ம லோகத்திலாவ.த நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தின் சாட் 

சாத்கார முண்டாய், அச்்.த நிர்க்குணப் பிரஹ்மவடிப் பிசாப்தியாகிய பய 

னுண்டாகின்றது. மணியினொளியில் மணிபுத்தி மொண்டு முயன்றவனுக்கு 

அம்மணியை யடையும் பயனுண்டாவதுபோல, நிதிச்தியாசனமாடிழய நிர்ச் 

குணப் பிரஹ்மோபாசனையால் இல்வதிகாரிக்கு ௮௬. நிர்ச்குணப் பிரஹ்மப் 

பிசாப்தியாயெ பயனுண்டாஇன்ற.து.'' என்று சத்துவானுசர்தானம் முதற் 

பரிச்சேதத்திற் கூறுவது இங்குணர்தற்பாலதாம். 

6 அகம் பிரஹ்மாஸ்மி (சான் பி£ஹ்மமா யிருக்கன்றேன்) அல்லது 

பிரஹ்மைவாஹம் (பிரஹ்மமே கான்) என்னும் நிச்சயவடிவ அர்சச்காண 

விருச்கிஞானம் இரிபுடிவடிவமா யிழுத்தலின், அலஃ்துள்ளவளவும் அகண்டா 

னுபவ (பேத ரத அனுபவ) மெல்வாறு சத்திக்குமென்பது €டனது விள 

வின் கருத்தாம். 

25
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88. இந்த நிச்சய முத்தரு ளநபவ மிருப்பதேப் படியேன்றால் 
சிந்தை யற்றபூ மண்டல விராசனுஷஜ் சிசுவும்போற் சுகமாவர் 
பந்த முத்திகண் மறந்துபோ முண்டென்று பலர்சோலி னகை 
யாவர், அந்த ரத்தையுண் டூமிழ்ந்ததோர் கொசுகேனு மவர்களை 

நகையாரோ. 
  

த--விடை:--துன்பனே ! * கடநீரிலுள்ள சேற்றை வேறக்கிய Gab 

றம்பொடி தானு அச்சேந்றேடூ கூட எங்ஙனங் கேடுகின்றதோ அங்கன 

மே, அத்கானத்தை (சொநபாவாணத்தை)ப் பகைத்துக் கெடுத்த தத்துவ 

ஞானழம் தானு% அத்ஹேடூ கூடவே கெட்டுப்போவதாம். (அஃ தங்ஙளங் 

கேடூவதால், அகண்டரனுபவ£* சித்திப்பதந்த யர்தொர தடையு மில்லை 

யாம்). 87 

சீடன், இவ்வகண்டானுபவ3 ஜீவன்ழத்தரிடத் தேவ்வாறிரநக்தமேன்று 

வினவுத்லுஃ, அதந்தக் தந விடை கூறுதீலூல். 

சீ--வினா:--தே௫க மூர்த்தியே ! இவ் வகண்டானுபவம் ஜீவன் 

முத்தரிடத் தெவ்வா நிருக்கும் ? 

  

Ts 2089 போட்ட தேற்றாம் பொடியினால் ஜலச்தின்கணுள்ள 

சேற்றின் பிரிவுண்டாகின்றது; ௮கன்கூடலே தேற்றாம் பொடியும் பிரிர்து 

போூன்றது. தேற்றாம் பொடியின் பிரிவில் வேறு சாதனங்களி னபேட்சை 
யில்லை....... அக்கனமே காரியத்தோடு அவித்தையி ஸிவிர்த்தி யுண்டாக, 

அதன் கூடவே ச,ச்துவஞானச்தி ணிவிர்த்தியு மூண்டாடின்றது. ஆதலால் 

ததிதுவஞான கிவிர்க்தியில் வே.ஐ சாதனச்தின் af eae” என்று 
விருத்திப்பிரபாகரம் 8-௮ பிரகாசத்இிற் கூ.றலதும், 

அகம் பிரஹ்மாஸ்மி (சான் பிரஹ்மமா யிருக்கின்றேன்) என்னுந் இட 

நிச்சயமாகிய அபரோட்ச (பிரத்.தியட்ச)ப் பிரஹ்ம நிஷ்டை ஒரு «er sh) 
ஓதயமதச், இரண்டாவது கூணத்தில் நிலைபெற்று, அவித்தையையும் அதன் 
காரியத்தையும் பாதிக்க (கெடுக்க)த் தொடங்குகின்றது; மூன்றாவது 

க்ஷணத்தில் சாசியச்தோடு அவிதச்தையி ஸிவிர்ச்தியாயெ பாசத்தைச் செய் 

இன்றது; அதேக்ணத்தில் தேற்றாம்பொடிபோல விருத்தி ஞானத்இந்கும் 
மித்தியாத் துவ நிச்சயம் அல்லது மூன்று காலத்திலு மில்லை யென்னும் நிச் 
சய மாகிய பாதமுண்டாகன்றது; இதனாத்றான், ஞாணி ஜீவன் முச்தனா 
வன்” என்று பஞ்சதசியின் குறிப்புசையி லெழுதப்பட் டிருப்பதுமில் குணர் 
சற்பாலனவாம். 

சர்வகர்ம பரித்தியாகஞ் செய்து பிரஹ்ம சொரூபமாக கநிலைத்தல் 

பிரஹ்ம நிஷ்டையாம்,
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த--விடை:--சிஷ்ய விரத்தினமே! அச் சீவன்ழத்தர்கள் (தன்ன 

லும், தன் பரிசனத்தாலும், பகைவராலும், கள்வராலும், துஷ்ட மீநகங் 

களாலும் தன்னுட்டிற் கோந தீங்கில்லாமை காரணமாக யந்தோந) சித் 

தையு மில்லாத ர் சகீரவர்த்தி போலவு3, (யானேனதேன்னும் அபிமான 

மிஃலாமை கராணமர்க யாதொரு சித்தையு மில்லாத) அதி பாலர் போல 

வு், பரமாதந்த வடிவ:மாகவே மிருப்பர் 5 எத்தான்றும் பந்த மத்தி யின் 

நிய பிரஹ்ம செர்நபமாகவே யிநத்தலின், பந்த மந்தி யென்னும் பாவனு 

விகற்பக் என்றுக் அவர்கீத மறந்து போவதாம் ; பந்த ழத்திகளுண்டேன்று 

பிறர் கூறுவாராயின், ஐகாயத்தை யொந கொசுதண்டூ உமிழ்ந்த தேன்று 

கூறுவாசை நோக்கிப் பிறர் தகைப்பதுபோல அவரை நோக்கி நகையா 

நிற்பர்; (இவ்வாறிநத்தலே $ அவரது அகண்டானுபவமாம்). 66 

    

TS அன்னான் சமமா மழிவில்லா லான்மா வாய்நின் நின்பமுறும் 

என்னா ஜுமொன் அடுப்பவனா யென்னா னுமொன் ௮ண்பவனளாய் 

உன்னா தெங்கா இலுமொருபா லுறங்கு வோனா யாங்கவனே 

பொன்னார் பூமி முழுதாளும் பூபா லனைப்போற் பொலிவு௮மால்” 

என்று ஞானவாசிட்டங் க..றுவதும், 

* பிர்ளை யாமுணாச் சிர்தைசெ யாமையிற் பித்தன் 

கொள்ளு மார்வழுங் கோபமு மறுதலிழ் கூளி 

யுள்ள தன்னுரு வொளித்தலி னுளதுணர் முணிக்குப் 

பிள்ளை பித்தன்வன் பேய்கிக ர௬ுரசைத்தனர் பெரியோர். '' 

என்று: குறுச்திரட்டுக் கூறுவது மிக்குணர்தம் பாலனவாம். 

$ *ஜகத்து என்னிடத்தில் முக்காலத்திலு மில்லை; ஏனெனின், அது 

மித்தையா யிருக்கின்ற,து. ௭௮ மித்தையோ ௮ஃது அதிஷ்டானத்திற் 

காணி செய்வதில்லை. கானல்நீர் பூமியை ஈனைப்பதில்லை; அதுபோல, ஜகத் 

விஎங்குகன்றஅ ; அனால், மிச்தையா யிருச்சின்றது; எனச்கானி யுண்டாக்கு 

வதில்சிறிதுஞ்சாமர்ச்திய முடையதன்று.'சான்சச்சிதாகர்தப் பிஹ்ம சொரூ 

பமா யிருக்சின்றேன்' என்னும் திச்சயத்திற்கு ஞானமென்று பெயராம். 

அவே மோட்சத்திற்குச் சாதனமாம்; வேறெதுவு மன்றாம்.'' என்றும், 

*ஜகத்திற்குக்காணம் அஞ்ஞானமாம்;௮கச அஞ்ஞானசாசச்தாலுண்டாகும் 

ஜகத்தி ணிவிர்த்திஞானத்தாலுண்டாகின்றஅ. ஜகத் மித்தை, ஜீவன் ஆஈந்த 

சொரூபன், பிசஹ்மத்திலும் வேறல்லன்; பிரஹ்ம சொரூபமே யாவன் எல் 

னும் சிச்சயத்திற்கு ஞானமென்௮ பெயராம்'” என்றும், விசாரசாகரம் நான் 

கார் தரற்கத்திற் கூறுகின்றது.
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85. மலடி மைந்தனுக் தாணுவிற் பருடனும் வான்மலர் முடி சூடி 

இலகு கந்தர்ப்ப நகரிலே சுத்திகை மீரசதம் விலைபேசிக் 
கலக மாய்முயற் கொம்பினாற் குத்தியே களைத்திரு வருமாண் 
டார், அலகை யாயினா ரேனும்விவ காரத்தை யறிந்தவன் மயங் 

கானே. 

90. மாயை யேன்பது போய்யேனி லதுபேற்ற வகையேலாம் போய் 

யாமே, தாயை யன்றிமக் களுக்கொரு பிறவியுஞ் சாதியும் வே 

றுண்டோ, சேய சோர்க்கமு நரகமு நன்மையும் தீமையும் பாரா 
மல், தூய சத்துச்சித் தாநந்த பூரண சோருபமா யிருப்பாயே. 
  

ஜகத் பிராந்தி நீங்கதற் பொருட் டோர கதை கூறல். 

அன்பனே ! * வதந்தியா புத்திரனும் * ஸ்தாணு புருஷனு&ஃ ஆகாயத் 

தாமரை மலாால் தொடுத்த மாலையைத் தம் முடியி லலங்காரமாகச் தடிகீ 

கொண்டு, ஈந்தர்ப்ப நகாத்திந்தச் சென்று, அங்தள்சா வோநகடையில் 

இப்பிவேள்ளியை வாங்க விலை பேசி, SDH pope SoH மழடையலவ 

ராகி, $ சசவிஷாணத்தால் 8 பாஸ்பாம் தத்திக்கோண்டு, அதன விளைப் 

படைந்து மர்ச்சித்தனர் ; பின் னவ்விருவரு_மீறந்தனர் ; அகரலத்தி விறந் 

தமையால் பேயாகி யலைகின்றனரோன் றேரநவன் கூறும் 4 கதையைப் 

போய்யேன் நறித்தவன் எங்ஙனம் ௮க்கதையைக் கேட்டு மயங்கானே அங் 
நன மே கர்வ மிந்தை, சவம் பிரஹ்ம, சர்வத் நானேன்பதைகச் சுருதி 

யுக்தி யனுபவ வாயிலர்க வறிந்துள்ளவன் மீந்தையா யுள்ள உலக வியவ 

காரத்தைப்பற்றி மயக்கான், இதனை நீ யூகித்துணாக் கடவாய். &9 

மாயை மீத்தையா யிருத்தலின், அநன் கர்ரியமாய ஜகஜிவபாழம் 

மீந்தையாமேன வநிபுறுத்திக் கூறல். 

அன்பனே ! $ மாயை யென்று சோல்லப்படூவது சுநதி யுக்தி யனு 

பவங்களால் மித்தையாமாயின், 4அழமாயைகற்பித்த ஜகஜிவபாக் கூறுபா 
  ச் ப் : : 

VaiBur ysBrer- மலடிமசன், 3 ஸ்காணுபுருஷன் - கட்டையிற் 

சள்வன், $சசலிஷாணம் - முயற்கொம்பு, $ பரஸ்பரம் - ஒருவர்ச்ே் சாருவர். 

4[ ஞானவாடிட்டச்திலுள்ஏ பாலன் கதை யிங்குணர்தற் பால சாம். 

$ விசாரிக்குமிடத்து எது தனச்கென் றொரு வடிவ மில்லா சொழி 

சின்றதோ ௮து மாயையாம், , **எவளஞுண்மையிலில்லயோ அவள்தான் 

மாமை'' என்று சர்வசாரோபரிஷத் கூறுகின்றது, 
© . ச . ry க ar 

{loos Da wr wren கற்பித மென்பதை வராகோபநிஷ$த்2-வ.தத்தியா 

யத்தில் ** மாயையும் அதன் காரியமும் ஈசித்துப்போனால், சசுவாத்துவமு 

மில்லை) எவச்துவமு மில்லை'' என்று கூறுவசனாலு மறிக,
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91. பங்க யாசனன் முதற்பல தேவரும் பாருள் பேரியோரும் 

கங்கை யாதியாக் தீர்த்தமும் தேசமுங் காலமு மறைகாலும் 
அங்க மாறும்ந் திரங்களுக் தவங்களு மசத்திய மேனச் சோன் 

னால், எங்க ணாயக னேயத னாற்குற்ற மில்லையோ மோழிமீரே. 
  

டனைத்தும் மீத்தையா மேன்பதந்தத் தடையாது *? அஃதேநுபோலேனின், 

$ தரயினது பிறப்பையும் ஜாதியையும் விட்டு மக்கட்கு வேறேர பிறப்பும் 

வேறேரு ஜாதியு ழண்டாகாமை போலவாம். ஆதலால், * சுவர்க்க நாகமே 
ன்பனவற்றையும் அவதிறை யடைதந்கேதுவாயுள்ள புண்ணிய பாவமென் 

பனவநிறையும் சத்தியகாக வறியாது மீத்தையென் நுபேட்சித்து நீ சச்சி 

நாதந்த பரிபூரணப் பிரல்ம சோநபலமா யிநப்பாயாக. 90 BY ! ஜ் 5 9 

சீடன், ஐஜி பாங்களை மித்தையேனக் கூறல் 

அபசாா மர்கரதோவேன வினுவுதலும், அதற்தக் தர விடை கூறுதலும், 

சீ-- வினா உ சதேசகோத்தமோ. பிரமன் முதலிய பற்பல 

தேவர்களும், பூமிபின்கண்ணவ்ள பெரியோர்களும், கங்கை முத 

லிப புண்ணிப தீர்த்தங்களும், காசிமுதலி.ப புண்ணிய சேஷேத்திரங் 

களும், அர்த்கோதயம் மகோதப முதலிய புண்ணிய காலங்களும், 

இருச்கு-பசர்-சாமம்-௮தர்வண மென்லும் கான்கு வேதங்களும், சச் 

GH - கற்பம் - விபாகசணம் - சிட்சை - சோதிலம் - நிருக்கதியென்னும் 

வேதாங்கமாறும், பஞ்சாட்சர முதலிய மக் இரங்களும், அருச்சிரம் 

சாந்திமாபண முதலிய தவங்களும் மித்தையாமெனக் கூறின், $ அவ் 

வாறு கூறுவதாற் மோஷ மில்லையோ? ௮த னுண்மையை யுசைத் 

தருளல் வேண்டும். 91 
    

் அர்தணர் மக்கள் ௮ரசர்மக்க சாசாமைபோல மித்தியா வடிவ மாயா 

கற்பிச ஜகஜீவபரமும் ௪த்தியமாகா வென்பதாம். 

*₹ உலகசெலா முணர்ச்த லிடச்திலே யுறங்கி யூறங்கெய விடத்திலே 

யுணர்வர் ?? என்றும், **சாதி யர் சகர் தாமெனக் காணினுஞ் சகத்தினைக் 

காணாசாய், வாது சொல்லுமி டத்திலுஞ் செவிடசாய் மற்றவர் தமையுண் 

மை, யோ மென்௫சை செய்பொழு தூமரா யுண்மையா யொழிவில்லாப், 
ர் 

போசு ரூபராய்ச் சுதந்தர ராகியே யிருப்பர்கள் புரையற்மோர்.”' என்றும் 
ல. பத . . ட் ‘i 

குறர்இிரட்டுச் கூறுவதில் கறிசற்பாலதாம். 

$ பிரமன் முதல் தலங்களீறாயுள்ளன சம்மை வழிபடுவோர்க்கு உண்மை 
தழுவ்னலா யிருத்சலின், அவற்ற மித்தையெவல் தோஷமாகாதோ வென 

a eval cyclen as.
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02. சொற்ப னந்தனிற் கண்டதைப் போய்யென்று சோல்வது 

பிழையானால், அற்ப மாயையிற் றோன்றிய சகங்களை யசத்தே 

னல் பிழையாமே,சோற்ப னந்தனிற் கண்டதைப் பொய்யென்று 

சொல்லலா மேனின்மைந்தா, அற்ப மாயையிற் றோன்றிய சக 

மேலா மசத்திய மேனலாமே. 

ts
 

wo
 

போய்யை மேய்யேன்ற மூடர்புண் ணியரென்று புராணங்கூப் 

பிடுமானால், மெய்யை மெய்யேன்ற ஞானிக்குக் குற்றங்கள் 

விதித்தசாத் திமுண்டோ, போய்ய தேதேனி னாமரு பங்களாம் 

பூதமா கியமாயை, மேய்ய தேதேனிற் சச்சிதா நந்தமாய் வியா 
பிக்கு மான்மாவே. 
  

த--விடை:--மைநீதனே ! சொப்பனத்தில் கண்ட (பிரமன் மதல் 

நீவங்களீறயுள்ள) பொருள்களைச் சாக்கிரத்தில் விழித்தவன் மீத்தையென்று 

கூறுவது தோஷர்னல், மாயையிற் றேன்றிய பரபத்சங்களை மித 
தையேன்று கூறுவதும் தோஷுமாம். ஏ சொப்பனத்திற் கண்ட போநள் 

களைச் சாக்கிரத்தில் விழித்தவன் மித்தை யென்று கூறலாம்; அதனுநி 

றேஷ மில்லை யென்றல, மாயையிற் றேஷஸ்றிய பிரபத்சங்களை யேல்லாம் 

தன்னில் விழித்தவன் (நானி) மிந்தை யென்று கூறலர்ம் ) அதனாற் றேஷ 

மீல்லையால். 92 

பிரம்மா முதல் ஸ்தம்பபரியந்தமா யுள்ள மித்தியாவடிவத் துவைதப் 
பிரபத்சத்தைச் சந்தியமெனக் கூறும் தார்க்கிகர் ழதலிய ழடரைப் புண் 

ணியவான்௧ளென்று புராணங் கூறுமாயின், 8 சத்தியவடிவ அத்வைதப் 

பிரஹ்மத்தைச் சத்தியமேனக் கூறும் நானிகட்து அபராதங்கள் விதித்த 

சாஸ்திரழ மிநக்கின்றதா ? இல்லையே. (தலால் ஜகஜிவ பரங்களைத் தன் 
னில் விழித்தவன் மித்தையேன்று கூறுதலால் யாதோரு தோஷழம் அவ 

னுக்தச் சம்பவியாதேன் றறிவர்யாக). 
  

« சொப்பனப் பிரபஞ்சத்திற்குச் சாச்செப் பிரபஞ்சம் ௮திஷ்டானமா 

யிருத்தலால், சொப்பனப் பிரபஞ்சத்தினின்றும் சாக்கப் பிரபஞ்சத்தில் 

விழித்தவனுக்கு ௮ர் சொப்பனப் பிரபஞ்சம் மிக்தையாக விஎங்குகன்றஅ) 

அட்கனமே, ஜக ஜீவ பாங்கட்குத் தான் (நிர்விசேஷ சன்மாத்திர வடிவ ஆச் 
மா) அதிஷ்டானமா யிருத்தலால், அவற்றினின் ஐம் தன்னில் விழித்தவ 

னுக்கு (சன்னை யறிச்சலனுக்கு) ௮வை மிச்தையாக விளங்குகின்றன வென் 

பதாம். 

  

சொப்பனப் பிரபஞ்சத்கிற் சதிஷ்டானம் சாச்ரெப் பிரபஞ்ச மென்பது 
வேதாக்திகளுள் ஏகதேசகளத கொள்கையாம்.



சந்தேகந்தெளிதற் படலம். 199 

94. மாயை யென்பதே துடையரா ரேப்படி வந்தது வருவானேன் 

மாயை யென்பதுபிரமத்தின் வேறேனின் வஸ்துவு மீரண்டாமே 
மாயை யென்பதும் பிரமமு மோன்றெனின் வஸ்துவும் போய் 

யாமே, மாயை யேன்றமே கங்களுக் கொருசண்ட மாருத குரு 

மூர்த்தி. 
சீ--வினா---$ மித்தை(பொய்)யாவது பாத? 

த--விடை:--நா:ம நபமா யுள்ள பூத பேளதிக வடிவ மாகிய மாயை 

யாம். 

சீ--வினா :--சத்தியமாவது யாது ? 

த--விடை:--சச்சிதாநந்த வடிவமாய் (தனது காரியமான கடத்தில் 

கராணமான மண் வியாபிதீ£ திநப்பதுபோல வெங்கும்) வியாபித்திருக்தம் 

ஆத்மாவாம். 98 

டன், மாயையின் சோநப ழதலியவந்றை யறிய அறுவகையாக 

வினுவுநலும், அதந்தக் தர விடை கூறுதலும். 

சீ--வினா:--$ மாயை யென்னு மேகங்களை யகற்அுதற்குச் 

சண்டமாருதமா (பெருங்கா ந்று)யுள்ள குருமூர்த்தியே! (1) மாயை 

யென்று சொல்லப்படுவது எப்படிப்பட்ட சொரூப முடைய ? 

(2) ௮ தனை யுடையவர் யார்? (3) ர்விருத்தி, பரிணாமம், அசம்பம், 

விவர்த்தமென்னும் கான்கு பட்சங்களுள் ௮தனது உற்பத்தி யெவ 

வாறு? (6) ௮ஃதெக் காரணத்தால் என்னிடத்து வந்தது? 

(5) மாயை பிசஹ்மத்தினும் பின்னமா (வேறா) மெனின், அத்வைத € க 

8 ஞானிக்குக் குற்றம் விதித்த சாஸ்திர மின்றென்பதை *ஈசனா ஞானி 

யிருந்துள விடத்தே யிருப்பது முத்தொ எர்தத், தேசிக வேவல் செய்ப 

வ் சாலென் சென்னியி விருப்பது மன்னி, மாசிலாப் பரம ஞாணியா 

முனிக்கு மகேசனு மொப்பலன் ம.இிக்க, லாலா வரி.பு மொப்பல னாணு 

மொப்பல னேவரொப் பாரே” என்று பிரமசதை கூறுவதாலதிக. 

$ ஈ இயற்கைப் பொருளை யிற்றெனக் ளெச்தல் ” என்னும் ஈன்னூற் 

சூத்திர விருத்தியுமையில் “மெய்யுள்ளஅ, பொய் யில்லது*' என்றிருப்பதம், 

பிரபுலிங்கலீலை-மாயை கோலாகலகதியில் “*கின்னை (மாயையை? யோர் 

பொருளென மூடசே இளெப்பார்'” என்றிருப்பது மிக்குணர் தற் பாலனலாம். 

1 மாயை தமச, மோகம், அவிச்தையெனப் பலவிதமாக வியவகரிச்சப் 

படுதலின், “மாயை யென்னு மேகங்களை' என்று கூறப்பட்டது. 

* காரியோற்பத்தி கால்வகைத்தாம்; அவை விருத்தி, பரிணாமம், ஆரம் 

பம், விவர்த்த மென்பனவாம். இவற்றிற்கு முறையே ஆடை வீடாசலும், 

பால் தயிசாதலும், நூல் ஆடையாதலும், கயிற்றி லாவு தோன்றுதலு முதார 

ணங்களாம்.
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95 அதனை யின்னதென் றுரைத்திடப் படாமையா லவாச்சிய வடி 
வாகும், இதுத னக்குள துடலியா னுலகுமேய் யேனுமவ Geo 

யோர்கள், கதையி லாதபோய் வந்ததிஃ் படியென்று கண்டபே 

ரிலைமைந்தா, விதன மாயையேன் வந்ததேன் ருற்புத்தி விசார 

மற் றதனாலே. 
  

இத்தியாது துவைதம் (மாயை, பிரஹ்மமென்னு மிரண்டும்) சிதஇக்கு 

மல்லவா? (0) மாயையும் பிரஹ்மமும் அபின்னமா (ஒன்றா) மெனின், 

பிர.ஹ்மமும் மாயை போன்று மித்தையா மல்லவா ? இவற்றிற்கு 

விடை கூறியருளல் வேண்டும். 94 

த--விடை:--அன்புள்ள மகனே ! யான்கூறும் விடையைக் கவன 

மாயக் கேட்பர்யாக. (1) * அம்மாயையைப் பின்னல், அபின்னம், பின்ன 
  

tages சானதல்ல வீதுதா னசத்து மல்ல, வீதுமற் பய மல்ல 

வீதுதான் பின்ன மல்ல, வீதுமற் றபின்ன மல்ல வீதுதா னுபய மல்ல, வீது 

சா வயவ மல்ல விதுகிர வயவ மல்ல. **ஈதுமத் ௮பய மல்ல விதுவிசித்திமே 

யாச, யாதிதென் ௮ணர வொண்ணா வநிர்வச நீய மாகும்,” என்று விவேக 

சூடாமணி கூறுவதும், இருக்குறளிலுள்ள இருள்சேரிருவினையும்' என்னுஞ் 

செய்யுளின் விசேட வுரையில் பரிமேலழகர் “இன்ன சன்மைக்தென ஒருவ 

சாலுங் கூறப்படாமையின், அவிச்சையை இருளென்றும்'” என்றெழுதி 

யிருப்பது மிங் குணர்சற் பாலனவாம். 

1 மாயை கான் பிரஹ்மமென்னும் தச் அவ ஞானசத்சால் பொய்யென்று 

நிச்சமிக்சப்படுதலின், (1) சத்சன்றாம்; உலக காரணமா யிருத்தலாலும் 

கானஞ்ஞாணியென்னு மனுபவமிருத்சலாலும், (2) அசச்தன்றும்) சத்தும் 

அசத்தும் சம்முள் விசோச மூடையனவாகலின் (8) அவ்விரண்டு மன்றாம்) 

11 இரவிப மாயின் சாவயலமாம், அன்றாகலின் (4) சாவயல மன்றாம்); 

ஜூ தாகாரமாய்ப் பரிணமித்தலின், (5) நிரவயவமன்றாம்) சாவயவமும் draw 

வமும் தம்முள் விரோத முடையனவாகலின் (6) ௮ஃ்விரண்டு மன்றாம்; 

111 பிரஹ்மத்திற் சன்னியமாக வின்மையின், (7) பின்ன மன்றம்) 

சிச்சாகிெய பிரஹ்மத்திற்கும் சடமாகிய மாயைக்கு மபேதங் கூடாமையின் 

(8) அபின்னமன்றும்; பின்னமும் அபின்னமும் தம்முள் விரோத முடை 

யன வாகலின் (9) அவ்விரண்டு மன்ராம். இதன் விரிவை விருச்திப் பிரபா 

கரம் 8-வது பிரகாசத்திலும் வாசுதேவ மனனம் இராகத்துவேஷ நிரூபகத் 
Age arose, 

:பிரஹ்மத்தில் (சற்பிதமாய்) உள்ள பராசத்தி (மாயை) பிரஹ்மச்சைப் 

போல மூன்று காலக்து.ம் பொய்யென்று திச்சயிச்சப்படாம லிருச்சலின்மை
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பின்னம், சத்து, அசத்து, சதசத்து, சாவயவல்(அவயவழடையது), நீரவய 

வம்(அவயவமில்லாதது),சாவயவ நீரவயவமேன்னு மீவற்றுள் இத்தன்மைய;. 

தாய சோநபழடையதேன்று நீச்சயித்துச்சோல்வது ழடியாமையின்,அஃது 

*அநிர்வசநீய சோநபமாம். (2) இந்த விளைநிலம் வீடு ழதலியன எனக்தள்ள 

பொ்நளாம் ; இத் தேகத்திற்த வேறக ஆத்மா காணப்படாமையின், தேகமே 

ஆதீமாவாம்) ஜகத் மித்தையன்று; ஆனுல் சத்தியமா மேன்னும் $விபரீதபுத்தி 

யுடையவரே அம்மாயையை யுடையோராவர். (8) இன்ன தன்மையதெ 

ன்று கூறுதற் கரிய அ்மாயை அநாதியா யிநத்தலின், அதனை விருத்தி பரிணாம 

முதலிய பட்சங்களுள் இவ்விதமா யுண்டாயிற்றேன் நறிந்தவ ரொருவரு 

மீல்லை. (4) (அசத்து, ஐடம், துக்கம், அநித்தியம், கண்டமென்னு மீலக்க 

ணங்களை யுடைய) மாயை யபயென்னிடத் தேக் காரணத்தினுல் வந்தது 

என்றஃ, அஃது. இந்த நானெவன்? சித்தெது? ஜடமெது? இவ்விரண்டு 

மொன்றகக் கூடும் பந்தமேது? விடேது? என்று புத்தியினிடந்து விசா 

ரணை யில்லாமையினாலே வந்தது. 95 
  

யான், சத்தன்றாம்; மலடி. மகனைப்போல முச்சாலத்தும் சொருப மிலதாயிரு 

த்சலின்மையான், அ௮சத்தன்றாம்; தகவே, இது பொய்யென்று நிச்சயிக்கத் 

சச்சதாயும் சொருப முளதாயும் இருத்தலின், சத்திற்கும் அசத்திற்கும் 

வேறும், ஆகவே, ஒருகாலத்து (மயக்க காலத்.து)ச் சொரூப முடையதாய்ச் 

தோன்றி மற்றொரு காலத்து (தெளிவு காலத்.து)ப் பொய்யென்று நிச்சயித் 

சுற்குரியதா யிருப்பது சதசத்விலகஷூண மென்பது பெறப்பட்டது” என்பது 

சாகாஜீவவாதக்கட்டளைச் குறிப்புரை. 

பதார்த்தம் எத்தனை வகை? அவை சச், அசத், 'நித்தையென மூன்று 

லகையாம். சத் எ.து? பிரஹ்மம். அசத் ௭? அச்சம் (இல்லாதது). மித்தை 

எ.து? இல்லாத பிரபஞ்சத்தைப் பிரஹ்மத்திற் கற்பிப்பது (மாயை), என்று 

சர்வசாரோபதிஷத் கூறுவதிங் குணர்தற்பாலதாம். 

1 பாதிச்ச (பொய்யென்று நிச்சயிக்க), த் தச்ச சொரூப முடையது அகிர் 

லசநீய வஸ்அவாம். கயிற்றரவு முதலியன பா திக்கத்.தச்ச சொரூபமுடையன 

வாயிருத்தல் போன்று மாயையும் பாதிக்கத்தக்க சொரூப முடையதா 

மென்க. 

$ விபரீத புத்தி யுடையவ ரென்பது விபரீத புத்தி யுடைய மற்றைப் 

பிராணிகளுக்கு முபலட்சணமாம். 
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96, அருவ மாகுமா யாவிவித் தைகள்விள யாமமுன் றெரியாவே 

உருவ மாம்பல கந்தர்ப்ப சேனையா யுதித்தபின் வெளியாகும் 

பிரம சத்திக ளாந்தமா மதைக்கண்டூ பிடித்திடல் கூடாதே 

பரவு பூதங்கள் கண்டநு மானத்தாற் பலருக்கும் வேளியாமே. 

  

1 (6-6) இத்திரசாலக்காரனது அந வமாகிய மாயாசத்திகள் அவன் கநீ 

தர்வதகர ழதலியவற்றைக் காட்டி விளையாடுவதற்கு ன்பு ஒருவர்க்தநீ 

தோன்றமல்,பலவுருவழள்ள கந்தர்வ சேனைகளாகித் நோன்றியபிறத யாவர் 

கீத மனுமான வாயிலாகத் தோன்றநிற்கம்; அதுபோல,பிரஷ்மத்தின் (அரவ 

மாகிய) மாயாசத்திக ளளவிறந்தனவாம் $ அவந்றை யின்னதன்மையன 

வேன்று கண்டறிதல் ஒரவர்க்த ழடியாது ; ஜை, அவை ஆகாயாதி பூதங் 

களைக்கண் டனு£ர்வித்த அனுமானத்தால் பலர்கீதம் தோன்றநீற்தம். 96 

  

1 இத்தி ஜாலச்சாசனது மாயாசத்திகளை அவனிடத்திற் ரோன்றிய 
இச்தரஜாலத்தைச்சகண் டனுமானஞ்செய் தறிவதுபோல, பிரஹ்மத்தின.து 

மாயாசத்தகளைபம் அதனிடச்திற் றோன்றிய ஆசகாயாதி பூதங்களைச்கண் 

டனுமானஞ்செய் தறிதல் வேண்டுமென்பதரம். 

ஈண்டனுமானம் வருமாறு :--பிரஹ்மத்தன்சண் அளவிறர்த மாயா 

சத்ககளுண்டு ; ஆகாயாதி பூதங்கள் தோன்றி யிருத்தலின் ; யாது ஆகா 

யாதி பூதங்களின் தோற்றத்தை யுடையது அ௮ஃதளவிறச்த மாயாசத்திகளை 
யுடையது; (கடகலசாஇகளைத் தோற்றவிக்கும் பலவிசமாய சச்திகளை 

யுடைய) மண்போல என்பது. 

ஈ வித்தையாடி. செய்யும் ஜாலவித்தைகளைப்பார்க்கும் மகனைப் பார்த் 
துத் தகப்பன் மகனே! விசத்தையாடியாற் காண்பிக்கப்பட்ட இம் மாமா முத 
வியன முழுமையும் பொய் என்றான்; இப்படி சொன்ன இனால் வித்தையாடி 
பொய்பனென மகன் நினைக்றெதில்லை; ஆனால், அவனைச் சத்தியமாகலே 
அதிகிருன். அதுபோல ஜகத்து மித்தையென்று சொல்லுதலால் ஆத்மா 

சத்தியமென்று அறிர்து கொள்ளுவான் என்னும் அபிப்பிராயத்தால் ஆசாரி 

யர் பாரவார (சம்சார)த்தை மித்தையாகச் சொன்னார் '?. என்பது விசார 

சாகரம் 

*மாயையொடு விரவுமக்தச் சவெச்தினின்றும் பமுதைமா சுணமேயபோல 

ஆயவபஞ் சிருசு சூக்குமவா சாயமுமற் றதிலிருகஅ 

வாயுவுமற் றதினழலு மதிற்சலமு மதிலிருச்து வயங்குமண் ணும் 
பாயவபஞ் சரத மாகவே யம்மாவுற் பத்தியான '? 

என்று சூதசங்கதை கூறுவதும், ஆறு கோடி மாயா சத்திகள், வேறு வேறு 
தம் மாயைக டொடங்கின '? என்று இருவாசகங் கூறுவதும், ** இவ்வுலக 
காரணமா மாயை யுண்மையினா sof» Sus 8) லென்பதென்கொ லென்னில், 
வரைவதரு இத்திரிகன் சித்திரசத் இயைப்போன் மாயையுஞ்சின் மாத்திர 
மாம் பிரமத்தின் வேருய்த், தெரிவ இலாமையின் :? என்று வேதாந்த சூடா 
மணி கூறுவது மிர்குணர்த ம் பாலனலாம்,
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97. காரி யங்களுஞ் சத்தியா தாரமுங் காணுமற் றதுமாயம்: 

பாரி னின்றமா யாவியுஞ் சேனையும் பார்ப்பவர் கண் காணும் 

ஃீரி யக்திகழ் வித்தையா பினசத்தி வேளிப்படா ததுபோலப் 

பேரி யற்பிர மத்துக்கு முலகுக்கும் பிறிதுசத் திகளுண்டே. 

08. சத்தி சத்தனைத் தவிரவே றன்றுகாண் சத்தனா மாடீ லி 

வித்தை காட்டிய விந்திர சாலம்பொய் வித்துவான்” மய்போலப் 

புத்தி மைந்தனே சத்திமா னாகிய பூரண வான்மா;?ன் 

வத்து நிர்ணயஞ் சொன்னதிட் டாந்தத்தின் வழிகண்ட தெளி 
[வாயே. 

  

இத்திர ஜாலக்கரானுஃ அவனத! இந்திரஜால சத்தியாற்றேன்றிய கந் 

தர்வசேனையு கர்ண்போர்கிதப் பிரத்தியட்சமாகத் தோன்றும் ; அவ்வீந் 

திரஜால சத்தியோ பிரத்தியட்சமாகத் தோன்றுவதில்லை; அதுபோல,மாயா 

சத்தியின் காரியமர்ன நாமநபவடிவப் பிரபஞ்சழம் அச்சத்திக் காதாரமா 

கிய 4! மரஷ்மழல் காண்போர்க்தப் பிரத்தியட்சகாகத் தோன்றும் ; அம் 

மாயாசத்தியோ பிரத்தியட்சமாகத் தேர்ன்றுவதில்லை. இதலால், ஐதசாமா 

சிய பிரஞ்மத்திற்கும் காரியமாகிய பிரபத்சத்திற்தம் வேறக அளவிறந்த 

சந்திகளுளவாம். 97 

அறிவுள்ள மைந்தனே ! * (இந்திரஜால) சத்தியானது தன்னையுடைய 

இந்திரஜாலக்காரனிலும் வேறன்றம். அ*்சந்தியை யுடையவனுன இந்திரஜா 

  

*| “சங்சை:-அனுமானத்தால் கடாதிகளைமிச்தையென்றகூறுமிட த்அச் 

சச்சாயிருக்சன்றது கடமென்னும் பிரச்தியட்சத்தால் அனுமானச்திற்குப் 

பாத மூண்டாகும். 

சமாதானம்:-அதிஷ்டானமா யிருக்கின்ற பிரஹ்மத்இன் சத்தை அர 

தப் பிரத்தியட்சத்தில் விஷயமா யிருச்சின்றமையின், சடாதிகளுச்ரு 

(மேற்கூறிய பிரத்தியட்சச்தாற்) சத்தியத்துவம் சித்திச்சவில்லை.... - 

சங்கை:-ரூபமற்ந பிரஹ்மம் எங்கனம் சாட் சுசஞானச் திற்குவிஷயமாம்? 

சமாதானம்:-ரூபத்திற்கு வேற ரூபமில்லாவிடிணும் ௮ பிரத்தியட்ச 

மாகின்றது; (அதுபோலப் பிரஹ்மாஈத்சையும் பிரத்கிய ரட் ட சமாக லமையும்),”? 

என்று வேதாச்த பரிபாஷை அனுமான பரிச்சேச த்திற் கூறுவதிங் GROOT 

தற் பாலதாம். : 

ர் இவ்வவமான $8 கேற்றவாறு உவமேயம் மர்யாசச்தி பிரஹ்மத்இி 

னும் வேறன்ரு மென்றும், மாயாசத்தியாற் றோழ்றிய வுலகம் மிச்சையாகப் 

பிரஹ்மம் சத்தியமாய் விளங்கு மென்றங் கொள்க,
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09. இல்லை யாகிய சத்தியை யுண்டென்ப தேப்படி யேனக்கேட்கில் 
புல்லை யாதியா மசேதனப் போருளேலாம் பூத்துக்காய்ப் பனபா 
ராய், நல்லை யாமக னேயதிற் சிற்சத்தி ௩டந்திடா திருந்தக்கால் 
தொல்லை யாய்வருஞ் சராசா வுயிர்க்கேலாஞ் சுபாவங்கள் 

[வேரறாமே. 
  5 [ர ள் a 3 ௦ ர, a ௦ 
லக்கான் நீதிர ஜர்லவித்தையாற் றேற்றுவித்த இத்திரஜாலம் பொய்யாக 
அவிந்து மலக்காசன் மேய்யாயிநப்பதுபோல; (மர்யாப் பிரபத்சம் 

பொய்யாக” பிரஹ்மம் மேய்யாயிநப்பதாம்) அதனாவ)ச$வசக்தியையுடைய 
பரிபூரணமாக ஐத்மாவினது வ௩ஸ்தவ நீர்ணயத்தை நீ கூறிய திநஷ்டர் 
நீத வாயிலாக வறிந்து தெளிவாயாக. 98 

சடன், மாயாசத்தி பிரஹ்மத்தினு£ம் வேறன்றயின், அதனை அனுமானத்தா 3 a Meng) அனு த் 
வுண்டென்றறிவது எவ்வாறு போருந்துழென்று வினவுதலும், 

அதற்தக் துர விடை கூறுதலும். 

சீ--வினா:--ஐயனே ! மாயாசக்தி பிரஹ்மத்தினும் பின்னமா 
பிஈுப்பதுல்லை யாயின், ௮தனை யண்டெடனக் கூறுவ. எவ்வாறு பப, ‘ 4 த 
பொருக்கதும் ? 

த--விடை:--நற்தணழள்ள மைந்தனே ! நீ புல் ழதலிய அசேதனப் 
பொருளனைத்தும் புஷ்பிக்தங் காலத்திற் * புஷ்பித்துக் காய்க்தவ் காலத் 
திற் காய்க்கும் விசித்திரங்களேக் கவனித்துப் பாராய், அப்போநள்களில் 
& ாரஷ்மத்தின் மாயர்சத்தி வியாபியாதிநக்கமாயின், வுததியாய் வருகி 
Hf ஹ் Da 2 = ள் ட் ve அ YET: §4 

ன்ற சராசரமான வூயிரனைத்திற்கும் தந்தத் சுபாவங்கள் வேறுபட்டூப் 

போழ். 99 

பிரஹ்மத்தின் சத்தி பிரஹ்மத்திற்கு வேருயிருக்குமாயின், அச்வைது 
சுருதிக்கு விருத்கமாம்; அபின்னமென்ற கூறின்,சக்தி பிரஹ்மரூபமாதலால் 
பிரஹ்மத்தின் வேரு தற்றன்மையைச் சச்சி யென்னும் பெயரால் கூறுதல் 
வியர்த்சமாம்; ஆசலால், சத்திக்குப் பிஹ்மச்கோடு பேசம் அபேத மிரண் 
An கூறுதல் வேண்டும்; இருளும் ஓஃரியும்போல அவ்விரண்டு தர்மங்களு 

மோரிடத்திரா; ஆனால், ரச்சுவோடு சர்ப்பச்தின் சம்பக்தம்போலப் பிரஹ் 
மத்தோடு சத்திக்கும் கத்பிதபேகமும் வாள்சவ அபேதமுமான அதிர்வசரீய 

தாதாத்மிய சம்பக்தமுண்டு; அதனால், சக்திக்குத் சன சத்தனோடு வாஸ் 
தவபேத மில்லாமையால், எக்தப் பிரமாணச்தாலும் வேராகதி தோன்ற த 

லின்மையின், அச்தச் சத்தி பின்னமன்.௮௰; ஆலுல், கற்பிதசர்ப்பம் பரமார்த்த 
மாக ரச்சுவடிவமா யிருப்பதுபோலச் சத்தி பாமார்த்தமாகப் பிரஹ்மவடிவ 

மாகவே யிருக்கின்ற தென்பதிங் குணர்தற் பாலதாம். 

$ “தாற்றிலே யசைவுங் கல்லிலே இடமுங் சனவிலே சூடும்வான் றனிலே 

தோற்றலா மையுகன் ook AIG oo செகிழ்வுர் தொலைவு மாய்விலே மாய்வு 
ஞூற்றமாம் விதையின் மரங்களும் போல வுள்ரேஜை பிரமசத் இகடா 
மாற்றல்சால் கால தேச?த் திரத்தா லலவணியிற் சாவிபோற் மோன்லும்'? 

e . ட . ட . . 

என்று ஞானவாசிட்டம் பாலன் கதை கூறுலஇங் குணர்தற் பாலதாம்.
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100. கருப்பை முட்டையுட் பறவைகள் பலநிறங் கலந்தசித் திரம் 

பாராய், அருப்ப மாஞ்சத்தி நியமமில் லாவிடி லரசிலா நகர்போ 
லாம், நெருப்பு நீரதாங் கசப்புமே மதுரமா நீசனு மறையோதும், 

, பொருப்பு மேகமாங் கடலேலா மண்களாம் பவனமிப் படி 

போமே. 
  

மேலும், ழன்னர் ழட்டையுள்ளே ஜலவடிவமா யிருந்த ௩ந பின்னர்ப் 

பல வர்ணங்களோடு கூடிய பறவைகளாய்த் தோன்றிய ஆச்சரியத்தையும் 

நீ பார்க்கக்கடவாய். இவ்வாறு | Pures செய்யுத் சந்தியில்லையாயின், 

சர்வப் பிரபத்ச சுபாவழம் அசசனில்லாத நகரல்போல மரறுபாடடையும். 

சீ--வினா:--௮அஃதெவ்வாறு மாறுபாடடையும் 2 

த--விடை:-௨ஷ்ண சுபாவழள்ள அக்கினி சீதள சுபாவழள்ள நீரா 

ம்; கைப்புச் சுபாவழள்ள வேம்பும் மதுர சுபாவழன்ள கற்கண்டாம் 5 

வேதமோதுவதற் தததிகாரியன சண்டாளனும் வேதமோதுதற் கதிகாரி 

யாவன் ; அசல சுபாவழன்ன மலையும் சலன சுபாவழன்ள மேகமாம் ; 

Soar சுபாவழன்ன கடலனைந்தும் கடின சுபாவழள்ள பிநதிவியாம். 

நியமசந்தி யில்லாவிடின், உலக மிவ்வாறு சுபாவங் கேட்டூப் போம். (அவ் 

வாறு கெடாமையின், 4] அக்கினியின் றகசக்திபோலப் பிர ஹ்மத்தின்கண் 

மாயாசந்தி யுண்டெனந்தச் சந்தேக மீன்றம்). 100 

1 5 நியம சத்தியினார் போகபோத் துருவை நியமஞ் செய்து” என்று 

வேசாக்ச சூளாமணி கூறுவதறிக. 

4 அனியின் சாகசக்தி அதனினும் வேருகாதிருக்தும் தனது காரியத் 

தைச் செய்வதுபோல, பிரஹ்மத்தின் மாயாசத்தியும் ௮சனினும் வேருகா 

இருந்தும் சனது காரியத்தைச் செய்கின்ற தென்பதாம். 

தியின் சத்தி சுடுதல் அடுதல் முதலிய தொழில் வேறபாட் 

டால் பலஇறத்ததாய் விளங்குதல்போல, பிரஹ்மசச்தியும் Fas gor sang 

மறைத்தல், பிரஹ்மதீதில் உலகைச் தோற்றுவித்தல் முூசலிய தொழில் 

வேறுபாட்டால் பல இறத்ததாய் விளங்குகின்ற தென்பதிங் குணைர்சல் 

வேண்டும். ் 

அக்னி தானே ௪ன௮ சக்தியாகாது; ஏனெனின், அ௮ச்னியே ஓக் 

இனியின் சத்தியாகுமாயின், அக்கினி யிருக்கப் பிரதிப் த வடிவ Logout) wis §) 1 

ஒளஷதங்களால் தாக மில்லாமற்போகின்ற.து) உத்தேஜகமாகிய பிரதிபக் 

சத்சை மாற்றம் மணி மந்திர ஒளஷதங்க ளிருக்குமாயின், பிரதிபர்த மிருக் 

குங் காலத்திலுக் தாகமுண்டாகின்றது; அல்விரண்டு மூண்டாகலாகா) 

உண்டாகின்றமையின், அக்கினியின் சக்தி அ௮க்கினிவடி வமன் ௮) WEBNS G 

CawQuer déeWestuGa gi” corug UGE SRS குறிப்புரை: 

(1) காரியத்திற்கு விரோதமாயிர௫ப்பது பிரதிப* தமாம், (2) பிசதிபச்௪ 

மிருக்கச் காரியத்திற்குச் சாதகமா யிருப்பது உத்தேஜகமாம்.
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101. ஆர்க்குங் காணவ மறியவும் படாதேன்று மவாச்சிய வடிவேன் 

றும், சேர்க்கு காமரு பப்பயிர் வித்தேன்றுஞ் சேப்பிய சிற்சத்தி, 
பேர்க்கு மாறெங்ஙன் பிரித்திடப் படாதெனிற் பிரமபா வனை 

யொன்றுப், பார்க்கு மாறெங்ஙன் முத்திமா குவதேங்ஙன்' பரம 

சற் குருமூர்த்தி. 
102. வாயுத் தம்பனஞ் சலத்தம்ப னம்மணி மந்திர மருந்தாலே 

தேயுத் தம்பனஞ் செய்திடி லதிலதிற் சிறந்தசத் திகளேங்கே 
நீயச் சச்சிதா நந்தமாய் வேறொன்று நினைந்திடா திருப்பாயேல் 
மாயச் சத்திபோ மீதன்றி மந்திர மறைகளிற் காணோமே. 
  

சீடன், மாயை பிரஹ்ம பின்னமாயின், ௮தனை யோழித்தலும், 

அத்வைத பாவனை செய்தலும், மத்தியடைதலும் எவ்வாறமேன்று 

வினுவுதலும், அதற்தக் தந விடை கூறுதலும். 
= « 

சீ--வினா:--பசம சற்குருமூரர்த்தியே * யாவர்க்கும் பாகியமா 

யுள்ள கடமுதலிபவற்றைப் போலக் காணவும், அந்தரமாயுள்ள ௬௧ 

முதலியவற்றைப் போல வஜியவுங் கூடாதென்றும், அவாச்சி.ப 

வடிவென்றும், காமளூபப் பயிர்களை யுண்டாக்கும் விதை யென் 

ம் தேவரீர் கூறிய இத்சத்தி (பிரஹ்மத்தின் மாயா சத்தியை 

கானொழிக்கும றெப்படி ? ஒழித்தல் கூடாதாயின், அகம்பிசஹ் 

மாஸ்மி யென்னும் ௮த்வைத பாவனையால் என்னையும் பிரஹ்மத்தை 

யும் ஏசமாயறிவ தெப்படி ? எனக்குச் சர்வதுக்க நிவிர்த்இ-பசமாகக் 

அப் பிராப்வெடிவ மோட்ச முண்டாவ தெப்படி? இவற்றிற்கு விடை 

யருளல் வேண்டும். 101 

த--விடை:--௮ன்பனே ! மந்திரவாதி மணி-மந்திர - ஒாஷதங்களா 

லே அாபபுஸ்தல்பனம்-ஜலஸ்தஃபனம்- தேயுஸ்தல்பனமேன்னு மிவங்றைச் 

செய்வானயின், வாயு-ஜல3-தேயுவேன்னும் அவ்வப் பொர ள்களிவு Tar 

சலன (அசைவு)-திரல (நேகிழ்ச்சி-தாக (உஷ்ண) மென்னு விசேஷ சத் 

திகள் நாசமாகவாவது திரோதானமாக (மறைவாக)வாவது போமேயல் 

லாமல, எங்கே காணப்படூம் ? ஓரிடத்துங் காணப்படா வன்றே; அது 

* மாயையை இப்படலத்தின் 96-97-வது செய்யுட்களில் காணலும் 

அறியவும் கூடாதென்றம், 95-வது செய்யுளில் அவாச்சிய வடிவென்றும், 

99-100-வது செய்யுட்களில் மாமருபப்பயிர் வித்தென்௮ம் கூறியிருப்ப 

aps.
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108. மேவு மண்ணிலவ் வியத்தமே வியத்தமாம் விவகரித் திடவேரண் 
டில், நாவினான் மண்ணைக் குடமென்ப ரக்குட ஈசிப்பது நாவா 

லே, பாவு காமரு பங்களை மறந்துமண் பார்ப்பதே பரமார்த்தம், 

சீவ பேதகற் பிதங்களை மறந்து சின்மய மாவாயே. 
  . 
போல; டூ Buy மாயைக் கதிஷ்டானமாயுள்ள அந்தச் சச்சிதாநநீத வடி 

வப் பிரஸ்மமாய், நாமநப வடிவப் பிரபத்சத்தில் யய௩தொன்றனையுல் நினை 
யாது, ஓரேநீலைய யிநப்பாயாயின், அசத்து-ஜட-துக்க வடிவமாயுள்ள 

மாயர் சத்தி உள்னிடத்தினின்று மீண்டு மெமா தொழிந்து போவத்ாம். மாயா 

சந்தி யொழிவதழ் தபாயமாக 1 இம்மந்திரந்தையன்றி வேறேரநமந் த்தை 

யாம் வேதங்களில் காணவில்லை. 102 

$ தலால வியாபாரத்திற்த மன்னர் உநளையாயுள்ள மண்ணில் வேளி 
யாகாதிரநநீத கடசத்தியே தலால வியாபாரத்திற்தப் பின்னர் வேளியாயக் 

கட மேன்னும் நாமத்தை யடைகின்றது. உலகத்தார் கடமென வியவகாரத் 

சேய்யவேண்டின், மண்ணைத்தவிரக் கடமின்மையின், மண்ணையே கட 

மேனச் சோன்மாத்திரத்தால் வியவகாஜ் செய்வர் ; அக்கடம் நசித்த தே 

ன்னு வியவகாரழம் சோன் நத்திரத்தாலே யாம். இங்ஙன் கடழண்டே 

ன்பதும், |நசித்ததேன்பதும் சொன்மாத்திரமா யிநத்தலின், கடமென்னு 
  

§ விஏங்குஞ் சொருப சோக்காது Mais முலகை கோச்கியிடின் 

விஎங்குஞ் சொருபச் தோன்றாது விளங்கு மூலகே தோரன்றியிடும் 

Sar GE சொருபக் தனை கோச்சி விளங்கு மூலக சோக்கமதில் 

விளங்குஞ் சொரூப மேதோன்றும் விளங்கு முலகு மதுவாய்ப்போம்.”” 

என்று அத்துவித வுண்மை கூறுவதிங் குணர்தற்பாலதாம். 

] சச்சதொகக்த வடிவப் பிரஹ்மமாய் காமரூப வடிவப் பிரபஞ்சச்இில் 

யாசொன்றனையும் சினையாது ஓசே நிலையா யிருப்பதாகிய இம்மர்இரச்தை 

யன்றி, ் 

: ஏப்போதுச் தன்னாத்ம மச் இரத்தையே யப்பியாசஞ் செய்தல் வேண் 

டும்;மான் பிரஹ்மமா யிருச்சனெறேனென்னும் மந்திரம் தேகாதிகளா லுண் 

டாசன்ற பாவத்தை காசஞ் செய்கின்றது; கான் பிரஹ்மமா யிருக்கின்றே 

னென்னு மிந்த மந்திரம் பிறவிச் துன்பத்தைப் போக்குவதாம்; நான் பிரஹ் 

மமா யிருக்னெறே னென்னு மிச்த மந்திரம் மாண துக்சத்தைப் போக்கும்; 

கான் பிரஹ்மமா யிருச்சன்றே னென்னு மிர்த மநீதிரம் சித்த பர்தச்சை 

சாசஞ் செய்கின்றது; கான் பிரஹ்மமா யிருக்கின்றே வனென்னு மிந்த 
39 மந்திரம் ஞாகாநர்தத்தைச் கொடுப்பதாம் ?' ஏன்று தேஜோபிக்து உபகிஷச் 

கூ வதிங்குணர்சற்பாலதாம்,
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wees சழதாய நாமம் உரட்சி பென்னுஃ நபமென்னு மிவநிறை மித்தை 

“யென் நுபேட்சிதீதுக் கடந்தை உண்ணுகக் காண்பதே பரமார்த்தமா (உண் 

மையா). இல்வாறு நீ சீவபேத மாகிய நாமநப கற்பனைகளை மீத்தை 

யெள் நுபேட்சித்தூ, சர்வத்தையும் சின்மாத்திரமாகக் கண்டு, * சின்மாத் 

திரமாகவே யிநக்கக்கடவாம். 103 

  

6 மண்ணுருளையில் மறைச்துள்ளகடசச்தி கடமாய்விளங்குவதுபோலப் 

பிரஹ்மத்தில் மறைச்துள்ள ஜூச்காரண மாயாசத்தியும் ஜகச்தாய் விஎங்கு 

கின்றது; மண்ணைத் தவிஎக் கடசத்தியம் கடமு மில்லாமைபோல, பிரஹ் 

மத்தைத்தவிர ஜத்சாரண மாயாசத்தியும் ஜசச்.துமில்லை; சடம் மண்ணைச் 

தவிர வின்மையின், சடம் தோன்றியதென்பதும் ஓடுங்யெதென்பதும் 

சொன்மாத்திரமா யிருப்பதுபோல, ஐகத்துப் பிரஹ்மத்தைச் தவிர வின்மை 

யின், ஜகத் துத் சோன்றிய சென்பஅம் ஒடுங்யெசென்பதும் சொன்மாத்திர 

மேயாம்; சகடத்தின் சாமரூபங்களை யொழித்து ௮தனை மண்ணாய்க்சாண்பதே 

பரமார்த்தமாவதுபோல ஜகத்தின் காம ரூபங்களை யொழித்அ, அதனைப் 

பிரஹ்மமாய்க் காண்பதே பாமார்த்தமா மென்ன தச்துவ விசாரணைசெய்று, 

வபேத கற்பிதங்களை மறச் து,சர்வச்தையுஞ் Porurs Hr வசொருபமாகக் 

சண்டு, சன்மாத்இர வெசொருபமாகவே விளங்கவேண்டு மென்பதிங் Gu 

தேசஞ் செய்யப்பட்ட தென்பதாம். 

“மண்ணதோர் இரளைக் காண வனைச்தகா ரியங்க எந்த 

மண்ணில்வே றநிலாதெச் காலும் வருதலே யாத லால்வே 

றெண்ணிடு காம ரூப மிசைக்இலை யாகு மென்று 

மண்ணிதே யுள்ள தென்றும் வானவர்ச் சயன்முன் சொன்னான்' 

என்றும், 

“ஏல்லர் விகாரங் களும்வாக்கா லென்று முண்டென் ௮ுரைப்பதுவும் 

சொல்லா மளவே யெவ்லிடத்துக் தோன்று மென்ற துண்மையதே 

யல்லா விசார மறிவொழிய வனைத்தும் பொய்யே விகாரத்துக் 

இறிலா தாகு முண்மைபிறி தில்லா தாகு மாதவிஞனால்” 

என்றும், பிமமசதை சாந்தோக்கிய வுபரிஷத தாற்பரிய முரைக்கு மத்திமா 

யம் கூறுவஇவ் குணர்தற்பாற்றாம். 

£ (0 சடாதி வடிவக்காரியம் அசத்தியம் (மித்தை); (2) விகாசியா 

யிருத்தலின்; (98) யாது அசத்திய மன்னோ ௮௮ விராசியாகாது, மண்போல. 

1] (1) கடாதி காரியம் அசத்தியம்; (2) வாச்சர்இிரியத்தினின்றுர் 

தோன்றிய சப்த மாத்திர சொரூப முடையதாயிருத்தலின்; (8) யாது அசத் 

இயமன்றோ அது வாக்டக்திரியத்தினின்றர் தோன்றிய சப்தமாத்திர 
சொருப முடைய தாகாது, ஆச்மாப்போல. என்பனவிங் கனுமான மாம். 

* சிருஷ்டிக்குமுன் பிரஹ்மத்தினின்றும் வெளியாகாதிருந்து பின் 

வெளியாய சாமரூப வடிவப் பிரபஞ்சம் சச்ரிதாகந்த வடிவப் பிரஹ்மத்தி
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104, பூரிக் குங்கன சச்சிதா னந்தத்திற் பொய்சடந் துயர்மூன்றும், 

தூரத் தாயினுந் தோன்றுபாழ் விபரிதந் துடைப்பதெப் படியேன் 

றால், நீரிற் ஜோன்றுந்தன் னிழறலை கீழதாய் நின்றலை யினு 

நேராய்ப், பாரிற் னோன்றிய தன்னைநோக் கிடிலந்தப் பாழ்றிழல் 
பொய்யாமே. 
  

சீடன், திரக்தவின்கண் திநசியம் போய்யாமென்று அதனை 

யநிந்தவிடத்தும் மீண்டுமது தோன்றுதலின், அதனை யோழித்தந்தரிய 

உபாயம் யாது என்று விவுதலும், அதற்தக் த 

விடை கூறுதலும். 

சீ வினா சற்குரு மூர்த்தயே! பூதண மனைத்தினும் பொன் 
பூரணமா யிருப்பதுபோல் மாயாப் பிரபஞ்ச மனைத்தினும் பூரணமா 

யிருக்குஞ் சச்சிதாரந்த வடிவப் பிரஹ்மத்தின்சண் HFSS Qi HS 

மென்னு மூன்றும்: (இம்மூன்று வடிவமா யுள்ள சர்வப் பிரபஞ்சமும்) 

நீரிற் புழுதி போலவும், நெருப்பிற் குளிர்ச்சி போலவும் இலவாமாயி 

னும், தோன்றுதலின், தோன்றுகன்ற பாழாகிய அவ்விபரீ தங்களை த் 

தகோன்றாவாறு கெடுப்பது எப்படி? அவற்றைக் கெடுக்கு மார்க்கத் 

தைச் தேவரீர் திருவாய் மலர்ந்தருளல் வேண்டும். 

தந--விடை :--அன்பனே! 1 தடாக நீரிற் றேன்றுந் தனது சாயையா 

சூது அதோழகமா (தலைகீழா) யிநநீது சலிக்தமர்யினும் ஊர்த்துவழகமாய் 
  

னும் வேறன்றாகவின், ௮ஃதுண்டென்பதும் ஈசித்ததென்பதும் சொன்மாச் 

இரமாம்; அசனால்,அசனிடத்துச் சத்தியபுத்தி வையாது சொரூபமாச்திரமா 

யிருச்சக் கடவாயென்று கூறியவாரும். 

மாயாப்பிரபஞ்சம், இர் சப்பிரஹ்மத்தில் காராவென்பதுசிறிதுமில்லை.” 

*“இங்கனமன்று இங்கனமன்று”' என்றற் ரொடச்சத்துச் சுருதி Fouts 

ஞானமுடையார்க்கு ஆகாயத்தாமரை, ஆமை மயிர் முதலியனபோலச்“துச்ச 

மாகத் தோன்றுவதாம்; மாயாப்பிரபஞ்சம் சத்தாயிருச்குமாயின், மாரு 

இருத்தல் வேண்டும்; மாறிப்போதலின், சத்தா யிருத்தல் கூடாத; அதனால், 

மித்தையாயிருத்தல் வேண்டுமென்னும் யுக்தி சம்பச்த ஞான மூடையார்க் 

குச் கயிற்றரவு, கானல்நீர், சுச்திசாசித முதலியயபோல மித்தையாகச் 

தோன்றுவதாம்; சுருதி சம்பர்த ஞானமும், யுக்தி சம்பர்ச ஞானமு மில்லா 

தவர்ச்கு ஆத்மாவைப்போல கித்தியமாகத் தோன்றுவதா மென்பதிங் குணர் 

திற்பாலதாம். 

3 “இவ்விடத்தில் பிராச்சி கெட்டால் 955 கூணத்திலே சுத்திகா 

ரச (இளிஞ்சில் வெள்ளி) சொருபத்திற்குச் கேடுண்டாவதுபோல, ஞானத் 

27
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105. ஞானங் காரண மறிபோருள் காரிய காமரு பப்பேய்கள், ஆன 
தேப்படி யழிந்ததேப் படியேன வாய்குதல் பலனன்றே, மான 

மைந்தனே தீர்க்கசோப் பனசகம் வந்ததும் பாராமல், போன 

துக்நினை யாமலுன் போதமாய்ப் பூர்ணமா யிருப்பாயே, 
  

(நோர்ய)த் தடாகக் கரையி லிநக்கின்ற தன்னை ஒருவன் கோக்தவாஜயின், 

அப்பாழாகிய சாயை அவனுக்த மித்தையாம். (துதுபோல உனது கற்பித 
மாகிய நாம நட. பேதங்கள் தோன்றுமாயினும் $ உன்னையே நோக்கிறுல் 

அவை உனக்த மித்தையாம். இதுதான் அகத்து ஜட துக்கங்கள் தோன்றவா 

வற்றை யோழித்தந்தரிய வுபாயமாம்.) 104 

தரு சீடனை நோக்கி, நீ காரண காரிய கற்பனைசெய்யாது 

சொநபமாத்திரமா யிநவேன& கூறல், 
  

தால் அஞ்ஞானமழிக்த மாத்திரச்திற் பிரபஞ்சமே தோற்றாமையால், 

விவே௫க்குப் பிராரச்தபோகம் எங்கனமாமெனின், சுதீதிகாரசதெமென்பது 

நிருபாதிசப் பிராந்தியாகலீன், தெளிந்தபோது இரஜத (வெள்ளி) சொரூ 

பத்திற் கானியுண்டாம். இது சோபாதிகப் பிரார்தியாகலின், அங்கன 

மன்று. மற்றெங்கனமாமெனின், தெளிக்த குஎத்தின் தீரத்திலிருப்பவன் 

தான் அக்குள ஜலத்தில் அதோ முகனா௫த் தோன்றுவது பொய்யென்று நிச் 

சயித்த காலத்தும் ௮வ்வதோ முகம் சோன்றுவதுபோல, அகங்கார சம்பக்த 

மான வத்துவ முதலிய யாவும் மித்தை, சத்தியமான பிரத்யகாத்மா 

தானென்றறிக்த சாலத்தும் சீவத்துவாதிப் பிரபஞ்சத் தோற்ற மிருத்தலால் 

சீவன் முத்தனுக்குப் பிராரக்ச போக வியவகாரம் ௮ங்கேரிக்கப்படுவதாகும் ”' 

என்று வேதாந்த பரிச்சேதங் NADH குணர்தற்பாலதாம். 

$ ₹: தோன்றிடு முலக மெங்கே தோன்றிடு மென்ன சோக்கத், தோன் 
திடு நினைவி லென்றே தோன்நிய நினைவு தானும், தோன்றிடு மிடத்தைப் 
பார்த்துத் தோன்றிடுஞ் சொருபச் தென்றே, தோன்றிடும் பொருள்க செல் 

ares சொரூபமே யென்று கண்டான் '' என்று மகாராஜா துறவு கூறுவ 
இம் குணர்தற்பாலதாம். 

 இஷ்யனே! தீனத்தன்மையைவிட்டுன் ஸ்வரூபத்தைப் பார். யோ 
ஜனனமில்லாத சுத்தப் பிரஷ்மம்; பார்க்கப்படுவனவற்றை யெல்லாம் பிர 
காசஞ் செய்கிறாய்; உன்னஞ்ஞானத்தால் ஜகத்தையெல்லாம் நீ சிருஷ்டித்த 
பிறகு, மறுபடியும் எல்லாவற்றையும் காசஞ்செய்து காசமற்றவனாயிருக்கி 
ரூய்; மித்யாப் பிரபஞ்சத்தைப் பார்த்துச் றிதகட மனவருத்தச்தை 

யடைவதில்லை. நீ தேவர்களுக்கெல்லாக் தேவனா யிருக்இருய்; ௬௧7 
Aur யிருக்கிறாய். மாயையினால் உன்னிடத்தில் ஜீவன் ஜகத்து ஈசுவான் 
மூன்றும் விளங்குகுன் றன. ASI TE a a சர்ப்பமும், இளிஞ்சிலில் வெள் 

ளியும் விளங்குவதுபோலவாம்.”” என்று விசாரசாகாம் 6-வது gras» 
கூறுவது மிங்குணர்தற்பாற்றாம்.
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106, அசத்தி லேம்மட்டூண் டம்மட்டூம் பராமுக மாகினா லம்மட்டும் 

நிசத்தி லுள்விழிப் பார்வையா மிப்படி நிரந்தரப் பழக்கத்தால். 

வசத்தி லுன்மன நின்றுசின் மாத்திர வடிவமா யிடின்மைக்தா 

கசத்த தேகத்தி லிருக்கினு மாநந்தக் கடல்வடி, வாவாயே. 

  

ஞான புத்திரரிற் சிறந்தவனே ! திநக்க (ஞானம்) காரணமாம் 5 SHE 

ய (அறியப்படூல்போருள்) காரியமாம்; 4] அத்திகசியமாகிய தாமநபப் 

பேய்கள் உண்டர்தமா றெங்ஙனல் ? அந்தியத்தம் தோன்று லழியுமாறேங் 

na மென்றவந்ஜை விசாரித்தல் பபனற்ற காரியலாம். 

சீ-- வினா :-.அங்கனமாயின், செய்பத்தக்கது யாது? 

த--விடை :--ர் தீம்க்க (நீண்ட) சோப்பன மென்னும் பிரபத்சம் 

இன்ன காணத்தி னின்று இல்லா நுன்டாயிற் றென்பதையு் விசாரி 

பாது, அத்தியந்தத் தோன்றம் லென் வுபாயத்தாற் போமென்பதையுல் 

விசாரியாது, உனது ஐன்மாவாயப் பரிபூரணப் பிரஹ்மமா யிநக்கக்கட 

வாய். இதுவே நீ சேய்யத்தக்கதால். 105 

இடைவிடாது பிரஹ்மாப்பியாரத் சேய்யென ae 

மைந்தனே! $ மிந்தைரீரன நாமநப வடிவப் பிரபத்சத்தில் 

எவ்வளவு எவ்வளவு அபிமான மிருந்நதோ அவ்வளவு துவ்வளவு அபி 

  

எ பிராசத்தசன்மமுள்ளவளவும் சாமருபங்கள் தக்சதபடம்போலத் தோற் 

றிச்கொண்டிருப்பதல்லது எவ்வித வுபாயத்தாலும் கீங்குவனவன்மையின், 

அவற்றி னுற்பத்தி சாசத்சை விசாரி *தல் பபனாகாதென விஎக்கியவாரும், 

* தனைமூதலாய்ச் காண்கின்ற சகமெல்லா நீள்கனவலாஞ் சகுத்திழ் 

ரோற்றும், இனை யபொருள் களுங்கனவிற் சாண்கின்ற பொருள்களா மென்று 

தேர்வாய் ?? என்றும், ₹ பொய்யதாயெ வரசேசபா வனையினைப் பொருக்தல் 

புன் பிறப்பாகும், ஐயமின்றிய வேகபா வனையிணி லழுச்துதல் பவச்திர்தல் '” 

என்றும் ரானவாசிட்டங் கூறுவதும், “பேத ஞானத்தால் அகர்த்சிமுண்டா 

இன்றது. “நிச்சயமாக இவையெல்லாம் பிரஹ்மம்” என்றற்றொடக்கத்து வாச் 

பெங்களால் அபேதத்தில் சகல வேதங்களுக்குச் தாற்பரியமாம். * இரண் 

Lag ena பயமுண்டாகின்றஅ ' “எவன் ஈண்டு நாரகாலைப்போலக் காண் 

இன்றானோ அவன் மிருத்தியுவினின்றும் மிருத்தியுவை யடைருன்"என்றற் 

ஸொடக்கத்து வேதவாக்கியற்களால் பேசஞானம் நிர்இக்சப் பட்டிருக் 

இன்றது ?? என்று விருத்திப் பிரபாகரம் 7-வ. பிரகாசத்திற் கூறுவதுமிங் 

குணர்தற்பாலனவாம். 

ப . ட be உ 2 ச ௫. . ட. 

5 ம ஏத்சனையெத் தனைரீத்தா யகிலத்தைப் பாஞ்சுடரா மொறிக்குஞ் 

சோதி, யத்தனையத் தனைசோன்றும் ” என்ற ஞானவாடிட்டங் கூற 

வதும், “urgefor யாதனி ஸீங்கியா னோச, லகி ன சனி ஸனிலன் 

என்று திருச்குறள்கூலுவது மிங்குணர் தற்பாலனவாம்,
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107. தானன்றி வேறோன்று மில்லாத பூரண சச்சிதா நந்த குண 
மாய், ஊனின்ற வுயிர்தோறு மோன்றாகு மேன்றாலஃ Cand 

கின்ற படி. கண்டிலேன், கானேன்ற சீவன்கள் சத்தான வகை 

யொக்கு ஞானங்கள் வெளிகண்டதால், ஆனந்த மிதுபோல வே 
ளியாக வுதியாத வடைவேது குருநாதனே. 
  

மானழம் உபேட்சிக்க (விட)ப்படூமாயின், உபேட்சிக்து மவ்வளவுஅவ்வள 

வும் சந்தியமான பிரஹ்மத்தில் அகழக திருஷ்டி (உள்விழிப்பார்வை)யுண்டா 

வதாம். இவ்வாறு இடைவிடாது ஆதாவோடூசெய்யு மப்பியாசத்தினல் மன 
மானது உனது 3 வசத்தில் நின்று $ சின்மாத்திர வடிவாய் விடுமாயின், 

4! வேறுக்கத்தக்க (தஷ்டம்-பர்ண்டு முதலிய வியாதியுள்ள) சரீரத்திநந் 
தாலும் நீ ஆதந்த சழத்திர வடிவமாவாய். 106 

சீடன், ஆத்மா சச்சிதாநந்த வடிவமாயின், சத்துக் சித்தும் போன்று 

ஆநந்தம் எப்போது மேன் விளங்குவதில்லை யென்று 

விறுவுதலும், அதற்குக் கரு விடை கூறுதலும். 

சீ--வினா:--குருகாதனே  தானல்லாமல் மற்றொரு பொரு 

ளும் உண்மையில் தன்னிடத்தில்லாத ஆன்மா பரிபூரண சச்தொகக்த 
சுபாவமாய்த் தேகத்தின்கண் கான் நானென்று வியவகரிக்கும் உயிர் 

தோறும் (ஒவ்வொரு சிவரிடத்திலும்) ஏகரசமா ட்ட தென்று 

கூறப்படுமாயின், அவ்வாத்மா அவ்வாறு எப்போது மொத்இருக்குக் 
தன்மையை யானறியவில்லை.(முயத்கொம்ப முதலியனபோன் விய 

வகார யோக்கியமற்ற அ௮பாவ பதார்த் தமாகாது) நான் நானென்று 

வியவகரிக்குஞ் வர்கள் சத்தாயிருத்தல் பொருந்தும் / கான் சண் 
டேன் , கேட்டேன், சுவைத்தே னென்றற் ஜொடக்கத்து ௫ Ghi oor 
கள் Gatien 2 விருத தலின், அவர்கள் இத்தா யிருத்தலும் 
பொருந்தும். இச்சத்தும் சித்தும் போல ஆரந்தமும் வெளிப்படை 
யாகத் தோன்ருத காரணம் யாது? அதனை புசைத்தருளல் 

வேண்டும். 107 

1 வசத்தில் நித்றல்--நிறுத்தியவிடத் துப் பிறழா திருத்தல். 
$ சன்மாத்தா வடிவமாதல்--சவோகமென்று பாவனைசெய்யும் ௮௧ 

ண்டாகாச விருச்திமாத்தாமா யிருத்தல், 

4 சிவோகமென்று பாவனை செய்யும் அகண்டாகாச விருத்திமாத்தர 
மூடையவர்க்குச் சரீர அக்கமு மின்றென்ப திசனால் பெறப்படுவதாம்,
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108. ௨ருவங்க ளிரதங்கள் பரிசங்க ளோருபூவி லோன்றாகு மேன்றா 

லுமே, கரணங்க ளோரொன்றி லோரோன்று தேரியுங் கணக் 

கன்றி வாராதுகாண், அருமந்த சச்சிதா நந்தச் சுபாவங்க ளான் 

மாவின் வடிவாகிலும், பிரபஞ்ச மயமாம் விருத்திபே தத்தினாற் 

பேதங்க ளாமைந்தனே. 

109. தாமதமிராசதஞ் சாத்துவித முக்குணத் தால்வரும் விருத்திமூன் 

ராம், ஆமவைகண் மூடமுங் கோரமுஞ் சாந்தமு மபிதான மாகு 

“மகனே, ஏமுற விருக்கின்ற சச்சிதா ஈந்தங்க ளென்றென்று 

மொன்றாகிலும், காமுரைக் கும்விருத் திப்பிரிவி னாந்சொருப 

ஞானாதி பிரிவாகுமே, 

  

தந---விடை *--மைந்தனே ! 8 லர மலரினிடத்து நப ச பரிசங்கள் 

ஏகமர் யிருக்குமாயினுக் அவற்றுள், ஒவ்வொன்று நேத்திர ழதலிய இந்திரி 

யங்களுள் ஒவ்வொன்று லறியப்படுமே யல்லர்மலி ஒரிந்திரியத்தின லவ் 

வேல்லாக் குணங்களும் அறியப்படுத வில்லையாம். அதுபோலச் சச்சிறா 

நந்த வியல்புகள் ஆன்மாவின் சொநபமா யிருப்பினு அவை உலகாகார 

மாகிய விநத்திகளின் பேதத்தினக் பேதங்களாகத் தோன்றுவனவாம். 108 

விருத்தி பேதத்தினுல் சச்சிதாநந்தங்கள் பேதமாகத் தோன்றுதலைத் 

தெரித்துணர்த்தல். 

மகனே ! 6 தாமதம், இராசதம், சாத்துவித மென்னு மக்குணந்தினு 

லு ண்டாகுல் விருத்திகள் ழவகையாம். அல்ழவகை விநத்திகளும் முறையே 

மடல், கோரம், சாந்தமேனப் பெயர் பேறுவனவாம். தம்மை யடைந்தோர் 

இ.நந்தக்கடலாய் விளங்குதற் கேதுவாயுள்ள ௭ 8ீசிதாநந்தங்கள் (அஸ்திபா 

திப்பிரியங்கள்) எப்போழதும் ஆன்மாவின் சோநபமாக ஏகாசமா யிருப்பி 

னு ஐன்ம செர்நப அச்சச்சிததந்தங்கள் pe, Gara, சாந்த 

மென்னும் விருத்தி பேதத்தினால் பேதமாகத் தோன்றுவனவாம். 109 

  

ந “பூவண்ணம் பூலின்மணம் போலமெய்ப் போதவின்ப, மா௨ண்ண 

மெய்கொண்டவன் ?' என்ற திருவிளையாடற் புராணங் கூ௮லதறிக. 

6 தாமத குணத்தாலுண்டாகும் விருச்தி மூட. விருத்தி யெனவும், 

இசாசத குணத்தாலுண்டாகும் விருத்தி கோரவிருத்தி யெனவும், சத்துவ 

குணத்தாலுண்டாகும் விருத்தி சார்தவிருத்தி யெனவும் பெயர் பெறு 

மென்க,
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Dick கைவல்லிய நவறிதம, 

110. சடமான மூடத் தருக்கல்லு மண்கவிற் சத்தோன்று மேதோன் 

றுமால், விடமான காமாதி கோரத்தி லாரந்தம் விளையாது மற்ற 

வைகளாம், திடமான வோழிவாதி சாந்தத்தி லேசச்சி தாந்த 

மூன்றும் வெளியாம், மடமான மூடங்கள் கோரங்கள் விட 

சாந்த மனமாகி லாநக்தமே, 
  

விரநத்திபேதத்தினல் சச்சிதாதத்தங்கள் பேதமாகத் நேர்ன்றுநலை 

யனுபவ வாயிலாகக் காட்டல். 

4 ஜடமான கல் மண்-ழடமர்ன விநட்ச முதலியவற்றில் ஆன்மாவின் 

சுபாவமான சச்சிதாநந்தங்களுன் சத்தொன்றுமே வேளிப்பட்டிநக்கும் ) 

ஏ “சாக்தம், கோசம், மூடமென மனத்தின் விருத்திகள் மூவகையாம்:- 

(1) வைசாக்கியம், க்மை, உதாசத்தன்மை முசலியன சாச்தவிருத்இகளாம்; 

(2) ஆசை, சகேகம், இசாகம், உலோப முதலியன கோச விருத்திகளம்; (3) 

மோகம், பய முதலியன மூட விருத்திகளாம். இவ்வெல்லா விருச்திகளிலும் 

ஆத்மாவின் சத் வடிவத்தன்மை பிரதி பிம்பிச்சன்றது. சரக்த விருத்திகளில் 

சுகமென்னும் ஆரந்தமும் பிரதி பிம்பிக்கின்றது. ........ கோர மூட 

விருத்திகளில் மலினச் தன்மையால் பிரஹ்மத்தின் சுகாம்சம் திரோதா 

னத்தை (மறைலை) யடைன்றது. சொற்ப நிர்மலத் தன்மையால் அந்தக் 

கோச மூட விருத்திகளில் இதம் சத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகின்றது. 

...எங்வனம் கட்டையில் அக்கினியின் தர்மமாகிய உஷ்ணம் பிரகாசமென்னு 

மிரண்டும் உற்பவத்தை யடைசன்றனலோ அங்கனமே சாக்த விருத்தி 

களில் ஞானம் சுகமென்னுமிரண்டும் உற்பவச்தை யடைஇன்றன?' என்று 

பஞ்சத9 விஷயாகர்தப் பிரகாண த்தில் கூறுவதும், 

6 சச்சொரந்தமே ஆத்ம சொருபமானால், FE DG AS MOLINE FB 

புத்திவிருத்தியிலும் ஆரக்தரூபத்திற்கும் ௮பிவியக்தி (வெளிப் படுதல்) உண் 

டாதல் வேண்டும்; ௮ஃதில்லாமையால் ஆரக்தம் ஆத்ம சொருபமல்லவெ 

னின்,அதற்குத் இருஷ்டாச்தம்வருமாற :--உஷ்ணப் பிரகாசமான இபத்தின் 

பிரசாசமே இருகச்தில் வியாபித்திருக்கும் ; அசனுஷ்ணம் வியாப்தமாகாது ) 

ஜலத்தில் உஷ்ணமே பிரகடித்தி (வெளிப்பட்டி)ருக்கும் ; பிரசாசம் பிரகடி.த 

மாகாது ; காஷ்டத்தில் உஷ்ணமும் பிரகாசமுமாகிய விரண்டும் பிரகடமா 

யிருக்கும். அப்படியே, பிரஹ்மத்தின் சத் அப் பாஷாணாதிகளில் அபிவியக்தி 

யாகுமன்றிச் சதாகந்தங்கள் பிரகாசியா; புத்தியின் தமோகுணத்தால் அஞ் 

(ஞான மமமான மூட விருத்தியிலும், இஜோ குணத்தால் இசாகமயமான 

குசோத விருத்தியிலும் சத்.துச் த் இரண்டும் பிரகாசிக்குமேயன்றி ஆரர்தம் 

பிரசாயாது ; சத்துவ குணத்தால் வைசாக்செயெமயமான சார்சவிருத்தியில்



சந்தேகந்தெளிதற் படலம். 215 

111, இகமான குருநாத னேசச்சி தாநந்த மேனுமிலக் கணமறிகி 

லேன்; அகலாத சத்தாவ தேதுசித் தாவதே தாந்த மேதேன் 

நிடில், மிகுகால மூன்றுங் கேடாதிருப் பதுசத்து வேறுபா டறி 

தல்சித்தாம், மகிழ்காம நுகர்போது சுகமாகு மநுபூதி வாழ் 
வென்ப தாரந்தமே. 
  

ஏனைய சிதாநந்தங்கள் வேளிப்பட்டிரா. விஷம்போலும் தத்மை யுடைய 

வரை மயகீதவதான (புத்தியின்) இராசததணத்தினால் இராக (காம)மயமான 

கோச விநத்தியிலும், தர்மததணத்தினல் அத்தானமயமான ழட விநத்தி 

யிலுல், சத்தும் சித்தும் வேளிப்பட்டிருக்தம்; ஆநந்தம் வெளிப்பட்டிராது. 

சத்துவ தணத்தினுல் திட வைராக்கிய முதலியவற்றின் மயமான சர்தீத விந 

_த்தியில் சச்சிதாநந்ீத மஷ்றும் வெளிப்பட்டிநக்கம். இராகமயமான கோர 

விநத்தியையுஉ அந்தான மயமான ழட விநத்தியையும் விட்ட சமழதலிய 
வத்றின் வடிவ அந்தர்ழக விநத்தி யுண்டாயின், அதில் தடையில்லாது 

ர் ஆதநீதம் தோன்றுக. . 110 

சீடன், சச்சிதாநநீத்ங்களி ஜிலக்கணம் யாது என்று வினாவுதலும் 

அதந்தக் தர விடை கூறுதலும். 

சீ--வினா:--8 அவ்விடத்தினின்௮ம் இவ்விடத்இற்கு மானிட 
வுருவங்கொண் டெழுச்தருளிய சாதுரக்ச சற்குருமூர்த்தயே 2! ௪ச் 

சிதாநந்தமென் பவற்றி ழ னிலக்கண மெனக்குச் தெரியாது ? சத்து 

னிலக்கணம் யாது? சத்தி னிலக்கணம் யாது? அநந்தத்தி னிலக் 
கணம்யாது? அவற்றைக் கருபைகூர்க அசைத்தல்வேண்டும். 

  

சச்சிசொகர்ச மென்னு மூன்றற்கும் விளக்கம் காணப்படும். ஆகையால் ஆகக் 

சம் ஆச்மசொருபமாம் ?” என்று வேதாச்ச பரிச்சேதம் கூறுவதுமிங்குணர் 

சற் பாலனவாம். 

* கோர மூட விருத்தியிரண்டும் முறையே இசாகமயமாயுல் அஞ்ஞா 

னமயமாயு மிருச்சலின், அவற்றில் ஆத்மாவின் ஆகச்கம் பிரதிபிம்பியாது, 

வைராக்கிய மயமாய் அச்தர் முகமான சாந்த விருத்தியில் உள்ளவா௫ பிரதி 

பிம்பிச்தச் சோன்று மென்பதாம். 

$ 46 அருபாத் தொருவ னவணியில் வர், குருபர னாகி யருளிய பெரு 

மையைச், சிறுமையென் நிசழாதே '? என்று இருவாசகங் கூறுவதறிக, 

1 அசாதாரண தர்மம் (ஏிறந்தகுறி) இலக்கண மெனப்படும்:--உதா 

சணம்:--கெருப்புச் சுடுஃபரிசமடையது; நீர் தவிர்ந்த பரிசமுடைய்து; வாயு 

உரவமின்றிப் பரிசழடையத!; இருள் பரிசமீன்றி யுநவ ழடையது என்றாற் 

பபோல்வனலாம், ்்
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118. நாசச் சரீரத் திருக்குஞ் சரீரிதனை நால்வேத மாவாக்கியம், நீசச்சி 
தாநந்த மென்றிடினு மாசிரியர் கீபிரம மாகு மேனினும், மாச 

ற்ற சச்சிதா ஈந்தநா னேன்னவிவன் மன்னுமநு பவமேங்ஙனே 

கோசப் பாங்களை யிடித்துத் தகர்க்குமத குஞ்சாக் குருமாதனே. 
  

த--விடை :--துன்பனே 1! $ காலத்திரயத்திலும் கேடாதிநத்தல் சந் 

திற் கிலக்கணமால் ;) இஃதிதனினும் வேறேன்று பதார்த்தங்தளுள் ஒன்றற் 

கொளன்றுள்ள வேற்றுமையை யநிதல் சித்திற் கிலக்கணமாம் ; 4] விரும்பிய 
போநள் கிடைக்கப்பெற்று அதனை யனுபவிக்கும்போது இனிமையாயுண் 

டாதக் சுவானுபவகுகம் இரந்தத்திற் கிலக்கண மால், 111 

சீடன், இமா சர்சிதாதந்த்வடிவ மென்பதந்த அனுபவ மெப்படி 

யேன்று வினுவுதலும் அதற்தக் தர விடை கூறுதலும். 
  

$ முச்சாலத்திலும் பாஇச்ச(பொய்யென்று நிச்சயிக்கப்படாமைசத்துற் 

கிலச்சணமும்,கேடின்றியபிரசாசம் அல்லதுமுக்காலக்கில மெல்லாவற்றையு 

மறிதல் சஇத்திற்கிலக்கணமும், முக்சாலத்திலும் பாமப்பிபேமைக்கு (மிகுச்த 

பிரீதிச்குவிஷயமாயிருத்தல் ஆகக்சச்இிற் கஇலக்சகணமுமாம். **இச்சிக்தவிஷ 

யம் இடைத்தவுடன் கூணமாத்இரம் புரூஷன,து புத்தி ஸ்இரப்பட்டு, அசன் 

விருத்இ அர்தர்முகமாகன்றது ; அந்த அச்தர்முக விர்த்தியில் ஆத்மாவின் 

சொருபாகசச்தம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது, ௮ர்சு அத்மசொருப அநந்தத்தின் 

பிரதி பிம்பத்தை யனுபவிச்சன்ற புருஷனுச்கு எனக்கு விஷயச்தால் 

ஆசர்ச முண்டாயிற்றென்ற பிசாக்தியுண்டாகின்றது ) அனால், விஷயத்தில் 

ஆசச்சமில்லை ?”? என்று விசாரசாகாம், சான்சாவது சரங்கத்திழ் கூறுவதும், 

₹இச்ச விடய மலயையில்வரு மின்பும் பேரின் பத்திருஈதே, வரத லேச மிட்ட 

மத வரது இடைத்த வக்சணமே, அச்ச முகமாய் மதிதிரும்பி யறிவா ஈர்தங் 

கணம்புசிக்கும், அர்த மூகமே யெக்காலு மாடினனைத்து மடைக்ததுமாம்”? 

என்றுஅத்துவிதவுண்மை கூ வதும், $ காலமொரு மூன்றிலுமே யிருச்கை 

யாலுங் கற்.9சமாம் யாவையுமே விளக்கலாலும், சாலவுமே யாவையினு 

மினிமையாலுஞ் சத்திய ஞூசாகச்ச சொருபகானே”'? என்றும், ₹*நாசமிலா 

இருப்பசனா னானேசக்து காடியெலா மறிவசனா னானே௫த்த,கசேசமதாய் நிற்ப 

சனானானேயின்ப ச்கழ்ச்தியவா ௪த்தியசற் சுகமாசானே”' என்றும் ரிபுதை 

கூறுவது றிங் குணர்தத்பாலனவாம். இவற்றை விரிலாய் விசாரசாகாம் ஆர 

ag தரங்கம் அதிமா சத்தெனல் ?? ₹* ஆத்மா சித்தெனல்'” 6 ஆச்மா 

bt மெனல் '” என்னும் மகுடத்தின் இழறிக. 

“4 “அறிமானு மறிபொருஞுங் கூடியகூட் டாவிலெழும் அறிவா 

தந்தம் '” “என்று ஞானவாசிட்டங் கூறுவது மறிக,
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118, சென்மாந்த ரஞ்சேய்த வினைகளுட றருமேனிற் சேல்கால Bar 
னுண்டலோ, கன்மாநு பவ௩ரக சொர்க்கமேனில் வருகின்ற . 
காலத்து மிவனுண்டலோ, ௨ன்மாத யாதனா வுடல்கடவு 

ளுடன்மநுட வுடன்மாறி மாறியழியும், தன்மாய வுடல்கேடினு 
மிவனிருப் பதுகொண்டூ சத்தேன்ப தோக்குமகனே. 
  

சீ--வினா--பஞ்ச கோசமாகிய ககசங்களை 1 யிடித்து காச 
மாக்கும் ஞானமத யானையாயெ குருமூர்த்தியே !/ ஈ ஒரு காலத்தில் 

காசமாதற் இயைக்க சரீரத்தில் அதனை யானென் றபிமானித் இருக் 

குஞ் சரீரியை(அ.த்மாவை) கோக், இருக்கு - யசுர் - சாமம் - அதர் 

வண மென்னும் கான்கு வே ,தங்களிலும் * பிசஞ்ஞானம் பிர ஹ்மம் '” 

அகம் Cree » “தத்துவமசி ”? “ அயமாதமாப் பிரஹ் 

மம்? என்று மூதையேயுள்ள கான்கு மகா வாக்கியங்களும் நீயே 

சச்தொதந்த வடிவப் பீஹ்ம மென் அுபதே௫க்அினும், நீயே பரப் 

பிரஹ்மமென் ருாரியர் உபதே?க்கெம், இச்சரீரி கானே சச்சிதா 

கந்த வடிவப் பிரஹ்மமென்.று பிரஹ்மானுபவத்தை யடைபா இருக் 

Ber pon Gar : அவனவ்வனுபவத்தை யடைவதெப்படி 2 அதனை 

யுரைத்தருளல் வேண்டும். 112 

தந--விடை :--மகனே! (1) “ழற் சன்மங்களித் றன் மனம் வகக்தக் 

காயங்களாற் செய்த புண்ணிய பாவலென்னு மிநவ் னைகள் தேகத்தைத் 

தநமென்றஃ, இறந்த காலந்திலுல் இக்சரீரி (சரீரத்தை யுடைய ஆத்:2௰) 
  

ர் இடித்து காசமாச்கல்--பஞ்ச கோசங்களுள் QE ub war nar 

சக்தேச விபரீ சமில்லா அபசேசஞ்செய்சல். 

* இவ்வினா ஸ்திதப் பிரஞ்ஜீனை கோக்யெதன்றாம் ; அஸ்இிதப் பிரஞ் 

ஞனை கோக்ூயெசாம். (1) சமாதி சரவணாதி சாதனங்களோடு செய்யும் மகா 

வாக்யொர்த்ச விசாரத்சாலுண்டாகுஞ் சக்தேகவிபரீசமின்றிய பிரஹ்மாகார 

புத்தியுடையவன் ஸ்திதப் பிரஞ்ஷிஷவன். (2) சமாதி சரவணாதி சாதனக் 

களின்றிச் சாமாணியமாக வேதாக்,ச சாஸ்இரக்ஃளைக் கேட்பதாலும் படிப்ப 

தாலும் கூணகாலமுண்டாகும் பிரஜ்மாகார பு.ச்தியுடையவன் அஸ்இசப் 

பிரஞ்ஞனாவன். 

ஏ சரித்தான் சான் சன்மாச்தரச்தில் யார்க்கு மொன்.16் கொடாமற் 

போனமையால் இ.ச்சன்மக்திற் றரித்தொத்தை யனுபவிக்கி?ேன்; இச்சன்மத் 

திலும் யார்ச்கு மொன்றுங் கொடுப்பதற்கு வகையில்லாமையால் இணிஎரு.ஷ் 

sors Seyi 2ரிச்திரனாகயே பிறப்பே னென்௫ கூழவசாலும், மகாராஜன் 

28
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இநக்கின்றனல்லவா ? நிகழ்காலத்தி லிச்சரீரி தான் செய்யும் பாவ புண் 

ணியங்களின் பயனை யனுபவிப்பதற்தத் தக்க $ நாகழம் சுவர்கீகழம் 
இவனுக்த வருமென்றல், எதிர்கர்லத்திலும் இவனிநக்கின்ற னலலவா ? 
துக்க விசேஷத்தை யனுபவித்தற் கிடமாகிய 1 யாதனு சரீரழம், சுகவிசே 
ஷத்தை யனுபவித்தற்கிடமாகிய தேவ சரீரழம், சுகதுக்கங்களைக் கலந் 
தனுபவித்தற் கிடமர்கிய மானுட சரீரழம் ₹*மீதிழ் காணும் பசும்புற் பனி 
யென மின்மீனிக்த ளொளியென் வேட்கைகூர், வாதைக்ஈகாமீனி சத்சல 

நெத்சென மாறி மாறி வநகண் ணிமையென, வூதைக் காலேறி நீர்மேற் 

தமிழேன வும்பர் மேகத்து மின்னேன?? மாறிமாறி நசிக்தந் தனது மித் 
தையாகிய சரீரங்கள் நாசமான விடத்தும் இச்சரீரி காலத்திரயத்திலுங் 
கெடாதிநத்தலால, இவன் சத்தென்பது பொருந்து மாந்றேடூ (யுத்தியோடூ) 
போநந்துவதாம். 113 
  

சான் சன்மார்தரத்திற் பெரியோர்க் குபகாசஞ் செய்தமையால் இச்சன்மத்தில் 
ஐசுவரியத்தை யனுபவிக்கறேன்; இக்தச் சன்மத்திலு மொருவர்க்குபகாசஞ் 
செய்வேனாடூல் இணிவருஞ் சன்மத்திலும் மகாசாஜனாகயவே பிறப்பேனென்று 
கூறுவதாலும், சர்மி நான் ௮கேக சன்மத்திற் சற் கருமமே செய்தமை 
யால் அச்சற்கரும வாசனையா லிச்சன்மத்திலும் சற்கருமமே செய்யுமாறு 
எனக்குச் சம்பவித்தத ; இச்சற்கருமச்தினால் இணி வரும் சன்மத்திலும் 
எனக்குப் பாலோக முூண்டென்ன கூறுவதாலும், பச்சன் சான் அசேச ஜன் 

மத்தில் பகவானை யுபாசித்தேனாகையால், ௮வ்வுபாசனை வழியே இச்சன் மத் 
இலும் நிரதிசயமான பக்தி யெனக்குண்டாயிருக்றெது; இகனால், இனி 
யெனக்குப் பகவச்சடாட்ச முண்டாகுமென்று கூறுவதாலும், முழூட்சுவும் 
சான் ௮கேக சன்மச்தில் ஈசுவரார்ப்பணமாகச் சற்கர்மங்களைச் செய்தமை 

யால் இச் சன்மத்தில் இத்த சுத்தியும் சற்குரு லாபமும் சரவணா இசா சனமு 
மெனச் குண்டாயின; நானே இருதார்த்சன்; எனக்கிணிச் சனனமில்லை 
யென்று கூறுவதாலும், திடவிவேக முடையவர்க்கு ஆச்மா காலக்இரயத் 
Ag மிருச்சின்றசென்பது அனுபலமாம் '? என்று வாசுதேவ மனன 

கூறுவதிங் குணர்தற் பாலதாம். 

் துக்சகவிசேஷம் ஈரகமென்றும், சுகவிசேஷம் சுவர்ச்க மென்றுங் 
கூறப்படும். 

1 பாவஞ் செய்தவர்க்கு அவரிறர் சபின்னர் யமவாதனையை யனுபவித் 
சற்பொருட்டுப் பஞ்சசன்மாத்திரைகளாலே வேறொரு யாசனா சரீர முண் 
டாகின்றது. அது அுச்கத்தைப் பொறுத்துச்சொள்ளுதற்பொருட்டு மிக 
வுறுதியாக விருக்கின்றது.”” **அர்தச் வன் மாறுடனாக விருந்தபோது 
புண்ணிய கருமத்தை மிகுதியாகவும் பாவகருமத்தைக் குறைவாகவஞ் செய் 
இருந்தால், அம்மாதுட சரீரத்திற் காசாரமாயிரு£த அக்தப் பஞ்சதன் மாத் 
இரைகளா லேற்பட்டுள்ள ஸ்தூலமான போக (தே) சரீர மெடுத்துகச் 
கொண்டு சுவர்க்கத்தில் சுகத்தை யனுபவிக்கின்றான் ந; பாவ கருமத்தை 

மிகுதியாகவும் புண்ணிய கருமத்தைக் குறைவாசவுஞ் செய்திருந்தால் அப் 
போது அர்த ஸ்தால சரீரமில்லாசவனாய், மேற்படி. சூட்சுமமான யாதனா 

சரீர மெடுச்துக்கொண்டு யமவாதனைகளை யனுபவிக்கின்றான்,”” என்று 
மனுதர்ம சாஸ்இரங் கூறுவஇய் குணர்தற்பாற்றாம், :
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114. இருளாக மூடூஞ் சுழுத்திமி லிராத்திரியி லிரவிசுட ரற்றபோமுது, 

மருளாம லிருளையும் பொருளையும் தேரிகின்ற வகைகோண்டு 

சித்தாகுமே, பேருவாழ்வு மிக்கதா னேதன்னிடத்தினிற் பேராத 

பிரியமதனால், அருகாத பிரியஞ் ௬ுகத்தில்வரு மாதலா லாநந்த 
மாமைந்தனே. 

115. அன்னபா னாதிசுக சாதனம் தாகையா லார்க்கும்வேகு பிரியமா 

கும், இன்னவா ரான்மாவு மாந்த சாதன மேனக்கருதல் போரு 

ளல்லவே, சோன்னவான் மாவையோரு சுகசாத னங்களோடூ 
சொல்லுவா யாகின்மகனே, உன்னதா நந்தம்வே றேதநுப விப் 

பதா ருபயவான் மாவுமுளவோ. 
  

மைந்தனே ! (2) * மழைக்காலத்திரவி வரன்போல யாதொன்றுந் 

தோன்றவாறதனை மறைக்கும் சுழத்தியிலும் இராக்காலத்திலு3 துரியப் பிய 

காச மழதலியன விவ்லாத பகந்காலத்திலும் முறையே (விந்தியா விநந்தி 

யாஃ) அத்தானத்தையும் ஆநந்தத்தையுல், (நேத்திரேர்திரிய விருந்தியால்) 

இருளையும், (துவக்கிந்திரிய விரத்தியால) ani ail OUT GO uy 

விதத்தால் இவன் சித்தேன்ப தனுபவமால், (8) பேமாநந்த மிதந்த தானே 

தன்னிடத்தில் நீங்காத பிரியம் வைத்திநப்பதாலும் துறைவற்ற பிரியம் 

எவமகீதம் (துக்கத்தினிடத்துண்டர்காது) சுகத்திகிடத் துண்டாவது பிரசித் 

தமா யிநத்தலாலும் இவன் ஆநந்த மென்ப தனுபவமாம். 114 

அன்ன பான (உண்பன, பநதுவன) முதலியன சுக மடைதந்தச் 

சாதனமாக விநத்தலால், அவை யாவர்க்கும் மித பிரியமா யிநக்கின் 

றன. இவ்வாறு இன்மாவு% ஆதந்தமடைதற்கச் சாதனமா யிநக்கின்ற 

தென்று கநதுதல் சுருதி விரோதமாம். 

சீடன், சுகசாதனங்களான அன்னபாஸனுதிகளிற்டிரரிதி காணப்படுவநுபேர்ல 
ஆன்மாவிலும் பிரீதி காணப்படூதலின், அது சுகசர்தனமன்றிச் 

சுகவடிவமன்றென்று வினுவுதலும் அதற்தக் தத அது சுகவஉவமே 
யன்றிச் சுகசாதன் மன்றேன விடை கூறுதலும். 

சீ--வினா:---தேவராீர் (“பெருவாழ்வு மிக்கசா னேதன் னிடத்தி 
னிற் பேசாத பிரியமதனால், ௮ருகா த பிரியஞ் சகத்தில்வரு மாதலாலா 
நந்தமாம் '” என்றிவ்வாறு ஆகக் தவடி வமென்௮) கூறிய ஏகமான ஆழ் 
மாவை ௮ன்னபான முதலிய சுகசாதனங்களோடு சேர்த்து இவ்வா 
மாவும் ௮அவைபோலச் சுகரசாகனமா யிருக்கன்றென் று. ௩வது 
கூடாகோ ? 
  

* அகிமா சுழுத்தியவஸ்தையில் அஞ்ஞான ச்சையும் ஆச் சத்தையும் 

௮வித்தியா விருத்தி வாயிலாகவும், இராச்சாலத்திலும் சூரியப்பிரசாச முத



3. ஆகலலலிய தனழ்தம் 220 கைவஃலிய தவ நதம். 

110. விடயசுக மதில்வருதல் பிரியமாத் திரமாகும் வேகுபிரிய மான் 

மாவிலாம், விடயசுகம் வருபிரிய மாறிவரு மான்மாவில் வெகு 

பிரிய மாறாதுகாண், விடயசுகம் விடலுமாங் கொளலுமா மான் 

மாவை விடூவதேவர் கொள்வ தெவர்பார், விடயசுக போகங் 

கள் விடுமவனை யவனால் விடப்படா தொருகாளுமே. 
  

தந--விடை :--மகனே ! ர் உன்னுடைய ஆதந்தம் உன்னைத் தவிர 

வேலே ஏது ? அதனை யனுபவிக்தங் கர்த்தா உன்னைத் தவிர வேறே யார்? 

ஆதநீதவடிவ ஆன்மா ஒன்று ;) அதனை ய; னுபவிக்தம் ஆன்மா வோன்று 

என டரண்டாத்மாக்களு ழண்டோ ? அங்வன மின்மையின், ஆத்மா ஆநந்த 

வடிவமேயன்றி அதன் சாதன மன்றம். 115 

ஆதந்தவடிவ ஆன்மா ஒன்று, அதனை யனுபவிக்தம் ஐன்மா ஒன்று என 

இண்டான்மாக்க வில்லையென்பதறழ் கேது கூறல். 

1 விஷயாதந்தத்தில் வரம் பிரியக் அற்பமால் ; ஜன்மாவில் வரும் பிரி 

யம் மகத்தாம். 

சீ--வினா:--௮வை அவ்வா திருத்தற்குக் காணம் யாது ? 
த---விடை :--விஷயாநந்தத்தில் வநழூ பிரியம் கால தேச நீமீதீதங்க 

ளால் மாறிமாறி வரவதாம் ; ஆத்மாவில் வநம் பிரியமோ எக்காசணத்தினு 

லும் மாறிவரநவதிலலையால். அதனால், விஷயாநந்தத்திலவரும் பிரியம் அற்ப 

ழம் ஆத்மாவில் வதம் பிரியம் மகத்துமாம். 

௪ வினா:- மேற்கூறிய விசண்டு பிரியங்களுள், முன்ன 

மாறிமாறி வருகின்றதென்பதும் பின்னு அவ்வாறு ர ருன்ற 

இல்லை யென்பதும் எப்படி ? 
  

லியன வில்லாத பகற்காலத்திலும் இருளையும் கடாஇகளையும் முறையே 

கேச்திரேக்இிரிய விருத்தி வாயிலாசவும் அவக்இத்திரிய விருத்தி வாயிலாக 

வும் மயக்சமில்லா ,தறிகன்றது ; அதனால், ௮௮ சிச்தென்பஅ பிரசித்தமாக 

விளங்கு மென்பதிங் குணர்சற்பாந்ராம். 

* அன்ன பான முதலியனபோல ஆச்மாவும் சுகசாசனமாயின்,௮.அவும் 

அவைபோலவச் சுகவடிவ மாகா தாழியம் ; அவ்கைமாகாது சுசவடிவமாகவே 

யிருத்தலின், அதனைச் ஈசசாதனமெனச் கூறுகல் பொருர்தாதென்பதாம். 

1 வனிதாதி விஷயலாபத்தால் தோன்றும் ஆத்மாநந்தம் விஷயா 

சர்தமெனப்படும். 

விகேய ஜக்நிய சுகத்தில் பிரீதியே யுண்டாசின்றது; நிரதிசயப் பிரீதி 

புண்டாலதில்லை. ஆத்மாலோ நிரதிசயப் பிரேமைக்கு விஷயமாம்; ஆத 

லால், விஷய ஜக்கிய சுகச்இிற்குச் சமமாசாசென்படில் குணர்தற் பாற்றா ம்
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117. வேகின்ற கோபங்க ளாலேன்னை கான்கொன்று விடுகிறே 

னேன்றுசிலபேர், சாகின்ற படியினாற் றன்னையே தான்கொன்று 

சாவனேனல் சங்கையலவே, தேகந்த னைக்கொல்லு மவனால் 

விடப்பட்ட தேகமவ னல்லமகனே, ஆகந்த னிற்கோப மலது 

தனை யோருகாளு மான்மா வெறுப்பதிலையே. 
  

த-- விடை :--ஒர விஷயாதந்தத்தை விடுதலும் மற்றேரு விஷயாநந் 

தந்தைப் பற்றுதலும் கூடும். அவ்வாறு ஆன்:மா தள்ளத்தக்கதும் கோள்ளத் 

தக்கநு மன்மையின், ௮தனை விடத்தக்கவர் யார் ? கொள்ளத்தக்கவர் யார் * 

இதனை நீ யா்ராயந்து பார். 

௪ வினா:---இதனால் யாது பெறப்பட்டது ? 

த-- விடை :..விஷயாநந்தானுபவங்களைத் தியாகத் செய்யும் (விடம்) 

அவ்வாதீமாவை அல்வாத்மாவர்லே ஒரு காலந்துரு தியாகத் செய்தல் கூடா 

தென்பது பெறப்பட்டது. (படவே, ஆத்மாநந்தந்தை மற்றென்று பற்றுத . 

லுக் விடுதலும் செய்கின்றதென்ப தின்றென்பதாயிற்று,) 116 

சீடன் ,ஆத்மா தள்ளந்தக்கதும் கொள்ளத்தக்கதுமந்ற பிரிய வடிவமா யிநப் 

பின், சிலர் என்னை நான் கொள்றுவிடுகிறேனென்று சேரல்வதெப்படி 

போநந்துவென்று விறுவுதலுக் அதற்தக் தர விடை கூறுதலும். 

  ச--வினா:--ஐ.பனே : இலர் உக்கிரமான அ.தி ($ மானசதாபம்) 

விபா தி (ஏ சரீரதாபம்) களால் என்னை நான் கொலைசெய்துவிடுகிறே 

னென்றுகூறி யிறக்கின்றபடியால், அத்மா தன்னிடத்துள்ள வெறுப் 

பினால் தன்னையே தான் கொலைசெய் இறக்கின் தென்பது பெறப்படு 

இன்ற தல்லவா ? இச்சங்கையை யொழித்தருளல் வேண்டும். 

தந--விடை நீ செய்த ஈங்கை சங்கையர்காது ? 

சீ-- வினா :--௮ஃதெப்படி ? 

தந--விடை மகனே ! தேகத்திற்த வேற யிநந்துகொண் டதனைக் 

கொன்று தியாகத் செய்யும் எந்தப் புநஷ விருக்கின்றனோ அந்தப் புருஷ 

னல் தியாகத் செய்யப்பட்ட தேகம் அந்தப். புநஷனுகாது ; ஐகாதாகவே, 

மாவிற்கம தனக்கள்ளியமான தேகந்தின்௧ண் வெறுப்பு வநீத்தேயல்லா 
தற ee ee 2 i 

  

6 சூக்கும சனுவி (மனதி)லுள்ள காமக்குரோசாதிகள். 4] ஸ்தூல 

வி (உடம்பிலுள்ள லயிற்றுலவி, தலைல்லி முதலியன, 
2௮ ல 2 கீ Ye



ட கைவல்லிய நவதீதம். 

118. தாகப்ப டூம்போருளி லும்மகன் பிரியமாந் தனயனிலு முடல் 

பிரியமாம், ஆகத்தி லும்பிரிய"மிந்திரிய மாங்கரண மதனிலும் 

பிரியமுயிராம், ஏகப்பி ராணனிலும் வெகுபிரிய மான்மாவி லிந்த 

வான் மாமுக்கியம், ஊகத்தி னாற்கேளண மித்தைகர்த் தா 

மூன்று மோரோன்றி லதிகமகனே. 

119, கெடலான போழுதிவன் காணிக்கு மகனான கெவுணவான் 

மாமுக்கியம், விடலாத வுடலம் பரிக்குகா ஞடலான மித்தை 
யான் மாமுக்கியம், திடமான ஈன்மைகதி வேண்டினாற் கர்த்த 

னாஞ் சீவவான் மாமுக்கியம், சடமாயு முத்தியினின் ஞானவான் 
- மாவான தானே மகாமுக்கியம். 
  

மல் தன்னிடத்தில் வெறுப்பு வந்ததில்லையாம். அதனால் $ஜத்மா ஒர 

போதும் தன்னை வெறுப்ப திலலையாமென் நறிவாயாக. 117 

ஆத்மாவே பிரியவஸ்துவேனக் காட்டத் தனழதலியவற்றிலுள்ள 

பிரியங்களின் தாரதம்மீயத்தைக் கூறல். 

மகனே ! 1 தனத்திலுள்ள பிரியத்திலும் புத்தினிடத்துள்ள பிரியம் 

அதிகமர்ம்; புத்திரனிடத்துள்ள பிரியத்திவூம் (ஸ்தால) தேகத்திலுள்ள பிரி 
யம் அதிகமாம் ; (ஸ்தால) தேகத்திலுள்ள பிரியத்திலும் தேந்திராதி யிந்திரி 

யங்களிலுள்ள பிரியம் அதிகமாம் ; இந்திரியங்களிலுள்ள பிரியத்தி 

லும் பிராணனிலுள்ள பிரியம் அதிகமாம் ழ மனதோ டோன்றயிநக்தம் 

பிரரணனிடத்துள்ள பிரியத்திலும் ஆன்மாவிலுன்ள பிரிய அதிகமாம், 

இவ்வா நிரத்தலால் இந்த ஆன்மாவே முக்கியப் பிரியமாம். யுக்தி வாயிலா 

கப் பார்க்தமீடந்துக் கேளணுன்மா, மீத்தையான்மா, கர்த்தான்டா என 

மன்றன்மாவுண்டூ ; அவற்றுள், ஒன்றிலோன்று அதிகப் பிரியமாம். 118 
  

$ ஆன்மா அன்ன முதலியனபோலக் கொள்ளுதற்கும் புலி முதலியன 

போலத் .தள்ளுதற்கும் விஷய மாகாமையின், ௮து கொள்ளுதலும் தள் 

ளுதலும் அற்ற அரும்பு மு தலியனவபோல உபேட்சைக்கு விஷயமாமோ 

வெனின்; ௮ல்து உபேட்சை செய்பவனது நிஜவடிவமா யிருச்சலால் 

உபேட்சைச்கும் விஷய மாகாசென்க, 

்  தனத்தைவிடப் புத்திரன் பிரியன் '£; புத்தரனைவிட ஸ்தூலசரீ£ரம் 
பிரியம் ; ஸ்தூல சரீரத்தைவிட இந்திரியம் பிரியம் ; இர்இரியத்தைவிட 

௮க்தக்காணம் பிரியம் ; அந்தக்காணதக்தைவிடப் பரமாத்மாப் பிரியமாம் '? 

என்று வார்த்திகாமிர்தங் கூறுகின்றது. இவற்றின் விரிவை விசாரசாகரம் 

6-வது கரங்கம் 802-வது பிரிவிலும், வாசுதேவமனனம் பிரியத் துவ நிரூப 
சத்.திலுவ் காண்க,
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கேளணுன்மா மழதவியவற்றுள் இத்தநணத்தில் இது மக்கியமாமேனல். 

(1) ஒருவன் தனது ம்ரணகாலத்தில் தன்னுடைய புந்திரர் மதலியோர் 

துன்பமடையாது வாழ்தற்பெர்நட்டுச் செய்யவேண்டிய பிரபத்தனத் செய் 

தலால் அத்தருணத்தில் அவனது காணி (வயல) ழதவியவற்றிற்குரிய புத்தி 

ரனுகிய * கேளணுன்மா அவனுக்க ழக்கிய (பிரதான) மாம்; (2) ஒருவன் 

மோக்டிபரியந்தம் விடர்து மாறிமாறி வருகின்ற (ஸ்தால) தேகத்தை யான் 
இனைத்திநத்தலால் இனிப் புஷ்டியைத் தேடுவேனென்று அதற்கேதுவான 

உண்டிழதலியவற்றைப் புத்திரர் ழதலாயினரைச் சேர்க்காது தானே யுண்டு 

இரட்சிக்தந் தரணத்தில் 1 (ஸ்தூல) தேகமான மீத்தையான்மா அவனுக்கு 

முக்கியமாம் ; (8) ஒருவன் உறுதியான நற்கதியை யடைய விநம்மித் தேக 

போகங்களை வெறுந்தொழித்துத் தவல்புரியுநீ தநணத்தில் 4] கர்த்தாவாகிய 
  

* ஒருவகை யாகாசத்தோடும் சாடிமீரை முதவியவற்றோடுங் கூடியுள்ள 

மிருக விசேஷுமாய சிக்சத்தின் சூரத்தன்மை முசலிய குணங்கள் தேவசச்ச 

னிடத்துச் சமமாயிருத்தலை கோக்கிச் குண ஒப்புமையால் ரங்கம் தேவதத்த 

னென் அரைக்குமிடத்துச் சங்கபதம் தேவதத்தனைக் செளணி விருத்தியா 

லதிவிப்பதுபோல, ஒருவன் தது காணிமனைமுதவியவற்றினுரிமைக்குணம் 

தனது புத்தினிடத்துச் சமமாயிருத்தலை சோக்கக் குணவொப்புமையால் 

யானே(என்னாத்மா) இப்புத்தினென் றரைக்குமிடத்து யானென்னும் பதம் 

புத்தொனைச் கெளணி விருத்தியா லறிவிக்கன்றதென்ச. ஈண்டு யானென்றது 

ஸ்தால தேகத்தை. இக்காரணத்தால் புத்தின் செளணான்மாவென்று சொல் 

லப்படுகன்ருனென்க,. பதத்தின் சக்கியொர்த்தச்தில் எக்தச்குண மிருக்கின்ற 

சோ அதனையுடைய அசக்கியார்த்தத்தில் பதத்தின் கெளணி விருத்தி 

கூறப்படுகின்றதென்க. 

t வெள்ளியினும் வேறான இப்பியை இது QaisrafiQueru@ saa 

னம் மித்தையோ அங்கனமே ஆத்மாவினும் வேரூன ஸ்.தால தேகத்தை 

யானிளை த்தேன், பருத்தேனென்றற்றொடச்சத்து வியவகாரத்தால் Gor Lor 

வெனக் கருதுதல் மித்தையாயிருக்தவின், ஸ் தாலதேகம் மித்தையான்மா 

என்று கூறப்படுகின்றது. **கெருப்பினொடு புணர்ச்சியாற் புனற்கழற்சி வால் 

போல் நித்தமுறு மான்மசர் கிதியசனின் முறையே, சரிப்பினொடு காண்ட 

னினை வுறலறிதல் வாலால் தகுச்தால மெய்மித்தி யாத்தியா சர்தான்'” என்று 

வேதாச்தகுளாமணி கூறுவது மிங்கறியத்தக்கதாம். 

ரி லோகாக்தகுர்தம் போன்று சச் பிரதிபிம்பத்கோடுகூடிச் சுழுத்தி 

யவஸ்தையி லொடுங்கி ஜாச்ரொவஸ்தையில் ஈகநுணிமுசல் சகைபரியச்சம் * 

சரீரத்தில் வியாபித்துக் கர்த்தாவடிவமாயிருக்கும் விஞ்ஞானமயகோசம் 

சர்த்சாவாகிய ச€ீவான்மாவாம், *சானென், றாரக்தைதரு விஞ்ஞான மய
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சீவான்மா: அவனுக்த மகீகியமாம் ;) (4) நாம நபப்பிரபத்சம் தனது 

காரணமாகிய அத்தானத்தோடொமியும் மோக்ஷ தசையில் அதிகாரிபுரஷ 

னுக்கச் 8 சிதான்மாவாகிய தானே மீகவுக் ழக்கியமாம். 119 
  

கோச வடிவா மாங்காரந் தணையான்மா வென்பரறி விழந்தோர்'” என்று 

வேதாச்ச சூளாமணி கூறவத மிங்கறியத்தச்கதாம். 

உ இதொன்மாவிலுள்ள முச்யெப்பிரீதி ஏனையவந்றின்௪ ணின்மையின்? 

அதுவே முக்கிய அன்மாவாமென்க. கெளணாத்மா முதலியவற்றின் சன் 

மையை விரிவாயறிய விரும்புவோர் பஞ்சத௫ ஆத்மாகர்சப் பிரகாணத்திற் 

காண்க, 

(1) * பூதங்களின் விசார ௮கிருச ஜட அுக்கவடிவமும், மலமூக்இமாதி 

சளால் நிறைச்ததும், அர்சமய முசலிய பஞ்சகோசங்களோடு கூடியதும், 

இக்திரியாதி சங்காதங்களுமாகிய இக்தச் சரீரம் மிச்தையாம்; அகாத்மா 

வும் சொரூபமாக மித்தியாவடிவமாம். ஆயினும், சேசனவடி.வப் பிரத்யசாத்ம 

தாதாத்மிய அத்தியாசச்தால் இஃது ஆத்மசப்சச்தினால் சொல்லப்படுக 

ன்றது. இச் சேசன ஆச்மா அவிவேககாலத்தில் சன்னைஞுற்கூறிய சங்கா 

தங்களுச் கபின்னமாக மதித்து,கர்த்திருக்வபோக்இிருத்வ-ச௫த்வ-துக்கித்வ- 

ஜன்ம மாண முதலான அகாச்மசர்மங்களைச் சன்னுடையதருமமாசக்கருகித் 

தாழ்க்தநிலையை யடைஇன்றது; விவேசகாலத்தில் சாதாத்மியசம்பர்த அபி 

மானத்தை விடுகின்ற. அதஞல் இச்சங்காதம் பொய்யென்று நிச்சயிக்கப் 

“படுின்றது. அதனால், இ௮ு மித்தையாத்மா வெனப்படுகின்றது. 

(2) ஸ்த்ரீ புச்ச சனாசள் கெொரணாச்மாவெனப்படுகின் றன. ஜீவன து 

அவிவேகதசையில் அவனுக்குத் சன்னினும் அவைவே௮ என்னும்பேதம் Mss 
இயட்சமாகச் இத்தித்இரு* சாலும், அத்மாவின் தாதாத்மிய அத்தியாசத்தால் 
அவன் அவற்றைச் தன்வடிவாசப்பாலிச் து அவற்றிற்குண்டாகும் லாபஈஷ்டங் 
களைத் கானஅபவிக்கன்றுன். எப்படி தனதாத்மாவில் தனக்குப் பிரேமை 

UGE Rar pe x அப்படியே அவற்றிலு மிருக்கின்றது. எப்படி யவன் இச்சுத் 
gan fy Geo wis களைச் தனக்குப் மிரதிகூலமாக நினை ச்கின்றானோ அப்படியே 
அவற்றின் அச்சாகி குணங்களையும் நினைக்ன்றான். அதனால் அவை கெள 
ணாச்மா வெனப்படுகின்றன. 

(8) எச்சச் சுயம்பிரதாசவடிவச் சாகதியாகெய ஆக்மா பஞ்சகோசங்களை 
யும் பிரகாசிப்பிக்கின்றதோ, எதற்குச் சகல சங்காகங்களும் இருசியமாமோ, 
அது இருஷ்டாவாம். ௮துவே தனது நிஜவடிவமாம். எதற்கு மகாவரக்தயங் 
சளால் செொர்ல்லப்படும் பூரணாசர்தப் பிரஹ்மக்தோடு அபின்ன ச்தன்மையிருச் 
இன்றகோ அது முக்கியாக்மா வெனப்படும் '” என்று விசாரசர்ுதிரோதயங் 
கூறுகின்றது. “: தப்தாயபிண்டம் (சாய்ச்துள இரும்பு) போலத் தேகச் 
அள்ஜே சம்பர்தித்துச் சர்வசம்சார வியவகரமு முடையவனே சீவாத்மா'” 
என்று வேதாந்த பரிச்தேம் கூறுஇன்றது.
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120. புலியுமந கூலமேனி லிட்டமாம் பகைசெயிற் புதல்வனேனி 

னும்வெறுப்பாம், உலகிலிரு வகையுமல் லாதபுல் லாதியி 

லுதாசீன மாமாதலான், மலினமறு சின்மயன் பலவகையு மிப் 

படி மகிழ்ச்சியில் விருப்பமிகழான், அலகிலா நந்தவடி வாகு 
முன் சோருபத்தை யாராய்ந்து பார்மைந்தனே. 

121. மானஞ்சி றந்தகுரு காதனே யாநந்த வகைகளேத் தனையென் 

னிலோ, ஞானந்தி கழ்ந்தபிர மாநந்தம் வாசனா ஈந்தம்விட 
யாநந்தமேன், ராநந்த மூன்றுவித மேட்டுவகை வயென்பர்சில 

ரவ்வைந்து மிதிலடக்கம், யானந்த வகைசோலக் கேண்மைந்த 
னேயேட்டூ மிஃதின்ன தின்னதெனவே. 
  

விஷயங்களிலுள்ள விநப்ப ழதலியன நீயமமா யிராது மாறுவதுபோல 

ஆத் அ வின்கண்ணுள்ள விநப்பம் மாறது நீயமமாயிநத்தலின், 

ஆத்மாவே ஆநந்த வடிவமேனக் கூறல். 

மைநீதனே! பிரதிகூலமாயுள்ள புலியும் * அனுகூலமான காரியத்தைச் 

சேய்யுமாயின், அப்போது அஃது எவர்கீதம் பிரியத்திந்த விஷயமாக் ) 

ஒருவன் மற்றேருவனுக்தப் 1 பி௫திகூலமான காரியத்தைச் செய்தால் சேய் 

பவன் அவனது பிரியத்திற்த விஷயமாயுள்ள புத்திரனுயிநட்பினும் அவன து 

வேறுப்பிற்து விஷமாவன்; விரப்பிற்கும் வெறுப்பிற்தம் விஷ்யமாகாத 

திரணழதலியன உபேட்சா புந்தி (நோதுமல் மதி)க்த விஷயமாம். அங்கன 

மாயினும், $ அவை ஒவ்வோரு சமயத்தில் விநப்பிந்தம், வெறுப்பிந்தம் 

விஷயமாம். சுத்த சின்மயமான ஆதா பலவகையாலு இவ்வாறு தலா 

தானந்தத்திலுள்ள விரப்பத்தை யிகழாதிநக்கின்்றதாகலின், அபரிச்சின்ன 

ஆநந்தவடிவமாயுன் ன உனது சோநபத்தைப் பத்சகோகத்திறும? வேறக 

விவேகத்தா லாராயநீ தறித்து, அச் சொநப:காகவே யிநக்கக்கடவாய். 120 

சீடன், ஆநந்தம் எந்தனை வகைப்படு மென்று வினவுதலுல் 

அதற்குக் தரு விடை கூறுதலும். 

சீ--வினா:---பெருமைமிகுக் த குருகாதனே! ஆகந்தத்தின் கூறு 
பாடுகள் எத்தனை ? அவற்றைக் கூறியருளல் வேண்டும். 

த--விடை :--மைந்தனே ! இநந்தம் : (சுழத்தியவத்தையில் தனது 

ஞானத்தால் விளங்தவதான) பிரஹ்மாநந்த*) (நீத்திரைதெளித்துந் தெளி 

ர் சுசசாதம்-அனுகூலமாம் ; 1 துக்க சாதனம் - பிசதிகூலமாம். 

$ சிறுஅரும்பானது பற்குத்தும்போது விருப்பிற்கு விஷயமாயும் 

பல்லீற்றினணின்றும் இரச்சச்சை வெளியாக்கும்போ து வெறுப்பிற்கு விஷ 

யமாயு மிருத்தலறிக. 

29
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யாவிடத்திற் றேன்றுவதான) வர்சநாநந்தம், (விநம்பிய வஸ்து கிடைத்த 

லால் அந்தர்ழகமான மனத்தின்கண் பிரதிபிம்பிக்கின்ற) விஷயாநந்தமேன 

ழவகைத்தாம். 

சில பெரியோர் (1) விஷயாநந்தம், (2) பிரஹ்மாநந்தம், (8) வாசந 

நந்தம், (4) ஆதீகாதந்தம், (5) மக்கியாநந்தம், (6) நீஜர்நந்தம் (7) ௮த் 
வைதாநந்தம், (8) வித்தியாநந்தமென இநத்தம் எண் வகைத்தா மென்பர் 

(அப்பேரியோர் இம்ழன்றநந்தத்திலும் அதிகமாகக்கூறிய) $ அவ்வைந்தா 

நந்தழம் இஸ்ழவகை யாதத்த்த்துள் அடக்கமாம். இன்னவாநந்தம் இன்ன 

நாமழடையது, இன்னவாநந்தம் இன்ன நாம ழடையது என்று அவ்வேண் 

வகை யாதநத்தத்தின் கூறுபாடுகளையும் யான் கூறுகின்றேன் ; அவற்றை நீ 

கவனமாய்க் கேட்கக் கடவாய். 121 

  

த 4 நிஜாகக்தமூம், முக்கயொரந்தமும்,. ஆத்மாகந்தமும், யோகாகச்ச 

மூம், அத்வைதாகக்தமும் பிரஹ்மாசக்தத்தி லடக்கமாக் ; வித்தியாகந்தம் 

லிஷயாசர்தத்தி லடக்கமாம் ? என்று வேதாச்சசஞ்ஞா கூறுகின்றது. 

“வித்தியாகக்சம் விஷயாகர்சம் போல அந்தச்கரண விருத்தி வடிவமா 

யிருத்சலின், விஷயாகக்கச்தி லடக்கமாம்; டழுச்சியொகந்தம், ஆத்மாகந்தம், 

அத்வைதாகர்தமென்னு மூன்றாம் பிரஹ்மாகந்தத் திற்கு வேறாகவின்மையின், 

பிரஹ்மாகக்தத்தி லடச்கமாம்; (விருப்பு வெறுப்பின்றிப) உதாசீன காலத்தில் 

தோன்றும் நிஜாகக்சமும், (சுழுத்தியினின்றும்) விழித்தகணத்தில் தோன் 

றும் வாசநாசக்சுமும் விஷயத்தைப் பற்றியும் சொரூபத்தைப்பற்றியு மிராது 

பிரஹ்மாகச்தத்தின் அம்சமாத்திரமா யிருச்தலின், வாசகாசர்தமாம். இத 

னால், பிசஹ்மாசர்தம், வாசகாநக்தம்,விஷயாகர்த மென்னு மிம்ஞூன் முகக்தத் 

தைச் தவிர உலகத்திலோ ராகக்சமு மில்லையாம்'' என்று பஞ்சசச யோகா 

ஈர்சப் பிரசாணத்தின் சிழ்றுரையி லெழுதப்ப.் டிருப்பதிங் குணர்தற்பால 

தாம். 

கைவல்லிய ஈவகீத நூலாசிரியர் விஷயாகக்தம், பிரஹ்மாகர்தம், வாசரா 

தந்தம், ஆத்மாகந்தம், முக்யொகக்தம், நிஜாகந்தம், அத்வைதாகச்தம், வித்தி 

யாநர்ச௪ மென்று கூறிய ஆரர்ச௪ மெட்டனுள்; முக்கியாகர்தம், ஆத்மாகந்தம், 

அத்வைதாகர்ச மென்னுமூன்றும் பிரமாகந்தத்தி லடச்சமாம்; நிஜாரர்தம் 

வாசராநந்தத்திலடச்சமாம்;வித்தியாகச் தம் விஷயாகக்தத்திலடச்சமாமென்க. 

பிரஹ்மாகச் தம் விஷயாகந்தமும் வாசகாகந்தமு முண்டாதற்குச் சாரணமாய்ச் 

சுவயம்பிரகாச வடிவமாய் நிலைத்திருத்தலாலும், பிஹ்மாகந்தமாகய கார 

ண்த்சைச் தவிர விஷயாகர்தமும் வாசநாகர்தமுமாகய காரிய 

மின்மையாலும், முக்கியாரநர்தம், ஆத்மாகக்தம், அத்வைதாகந்தமென்னு 

மூன்றும் பிரஹ்மாகர்த வடிவமாகவே யிருத்தலாலும்,அதனைத் தவிர எவ்வித
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129. போகத்தில் வருசுகம் விடயசுக நித்திரைப் போதுளது பிரமசுக 

மாம், மோகத்த னந்தலிற் சுகம்வாச னைச்சுக மூழுப்பிரிய மான் 

மசுகமாம், யோகத்தி லுளதுமுக் கியசுக முதாசீன முற்றசுக 

நிசசுகமதாம், ஏகத்தை நோக்கலத் துவிதசுகம் வாக்கிய மே 

முந்தசுக ஞானசுகமே. 
  

அவை யிவையென அவற்றைத் தொதத்துக் கூறல். 

(1) விநம்பிய வஸ்துவை யடைந்து, அதனை யனுபவிக்தம்போது 

இச்சா நிவிர்த்தியின் நிமித்தத்தால் அந்தர் ழகமான மஜேவிர்த்தியில் பிரதி 

பிம்பித்துள்ள ஆத்மாநந்தம் விஷயாதந்தமாம். 

(2) சுழத்தி யவஸ்தையிலுள்ள சொப்பிரகாக ஆத்மாநந்தம் பிரஹ் 

மாநந்தமாம். 

(3) மயக்கமாகிய நித்திரை தேளிந்து வரத் சமயத்துள்ள ஆநந்தம் q 

வாசநாநந்தமாம். 

(4) பிரிய வஸ்துக்களுள் யானே மிகப் பிரியனேன்று 'விவேகத்தா: 

லறிந்தபோது தோன்றும் ஆதந்தம் ஆத்மாநந்தமாம். 

(5) யோகாப்பியாச பலத்தால் மனோலயமான போது மழைப்பின்றித் 

தோன்றும் ஆதத்தம் $ மக்கியாநந்தமாம். 

(6) 1 உதாசீனகாலத்துத் தோன்றும் ஆநந்தம் ர் நிஜாதந்தமாம். 

(7) நாம நபங்கள் மீத்தையாமென் றுணர்நீது அவற்றை யுபேட்சித்து 

விவேகத்தால் அத்வைத்மரன தன்னை நோக்தல் போது தோன்றும் 

ஆநந்த அத்வைதர்தந்தமாம். 

(8) தத்துவமசி ழதலிய மகா வாக்கியார்த்த விசாரதானத்தால் அந்தக் 

காண விநத்தியில் பிரதிபிம்பிக்கும் ஆதநீதம் வித்தியாதந்தமாம். 122 

  

வாநந்தமு மில்லையா மென்பதிங் குணர்தற் பாலதாம். வித்தியாசந்தம் விஷ 

யாரக்தத்திலும் நிஜாகர் தம் வாசகாகந்தத்திலு மடச்சமாகலின், அலை யிங்குக் 

கூறப்படவில்லை. 

4 சுழுத்தியினின்றும் விழித், சவனுக்குச் சுழுத்தியிலனுபவித்த பிரஹ் 

மாசச்தத்தின் வாசனை சிறிதுநேர மிருப்பதுபற்றி ௮து வாசகாசந்தமென்று 

கூறப்படுகின்றது, 

$ இதனை நிஜாகக்தமென்று வேதார்ச சூளாமணி கூறுகின்றது. 

1 சுகதுக்கவடிவ நிமித்தத்தாலுண்டாகும் இராகத்துவே3ங்களின் 

அபாவகாலம் உதாசனேகாலமென்றும், தூஷ்ணீம்பூதாவஸ்தை யென்றும் 

கூறப்படும். 

t இதனை முக்யொகர்தமென்று வேதார்த சூளாமணி கூறுகின்றது.
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123. இவ்வா றுரைசெய்த சுகபே தங்களி னியல்பா மவைசோல 
மகனேகேள், ஒவ்வா நனவினி லுழல்வா னிடர்கெட வுறங் குஞ் 

சயனம துறுநேரம், சேவ்வா மனமக முகமா மதிலோளிர் சித் 

தின் சுகநிழல் சேருங்காண், அவ்வா நிவனுள மகிழ்வா மநபவ 

மதுதான் விஷயசு காகந்தம். 
  

அலவ்வாதந்தங்களி னியலபை விரிவர்கக் கூறுவான் 

றெடங்கி, விஷபாநந்தத்தி வியல்பைக் கூறல். 

1. விஷயாகந்தம். 

சீ--வினா :--ஐயனே ! அவற்றை விரிவாகக் கூறிபருளல் 

வேண்டும். 

த--விடை :--மகனே ! இங்ஙனம் கூறிய ஆநந்தத்தின். வேறுபாட் 

டியல்பினை விரிவாகவே கூறுகின்றேன்? அவற்றை நீ கவன ரய்க் கேட்கக் 
௪ 

கடவாய. 

9 சாக்கீராவஸ்தையில் அனுகூல விஷயங்களை படைதந் பேருட்டு 

அங்குமிங்கு மலைகின்ற சீவன் அவ்வலைதலா லுண்டாதந் துன்பம் நீங்ததற் 

போருட்டூ உறங்ததழ் கேதுவாயுள்ள சயனத்திற் சயனத் செய்யுத் சமயத் 

தில் அவனது மனோ விநத்தி செவ்வையாக அந்தர்ழகமாம்; அப்போது 

அவ்விநத்தியில் ஆத்மாநந்தம் பிரதிபிம்பிக்கும். அல்வாறு இவனது மனே 

விநத்தி (ஆந்மாதந்தத்தின் பிதிபிற்பத்தை யடைவதால்) இதத்தாகாரமாக 
விளங்தமனுபவமே விஷயாநந்தமாம். 128 
  

$ சாச்கராவஸ்தையில் தானடையாத விஷயத்தைச் சம்பாதித்தல் முச 

லியவற்றால் துக்கத்தை யனுபவித்து, அத்துச்க நிவிர்த்தியின் பொருட்டு, 

மிருதுவான சயன (மெத்தென்ற படுக்கை) முதலியவத்தில் படுக்கும் புருஷ 

னதபுத்தி, அந்தர்முகமா (உள்சோக்யெதா)சன்றது. அவ்வந்தர்முக புத்தி 

விருத்தியில் சன்னெ.தஇிரிலுள்ள கண்ணாடியில் முகம் பிரதிபிம்பிப்ப தபோலச்' 

சொரூப வடிவ ஆகத்தம் பிரதிபிம்பிக்சன்றத.. இப்பிரதிபிம்ப ஆஈர்சமே 

விஷயாகக்தமாம். இங்கும் விஷயாநக்தத்தை யனுபவித்அ, அனுபவிப்பவன், 

அனுபவம், அனுபவத்தின் விஷயமென்னுர் இரிபுடியால் சீவன் ஈரமத்தை 

யஸ....ஈ.து, ௮ச்சிரமம் நீங்குகற்பொருட்டு (சுழு.த்தியில்) ஆகர்தவடிவப் பிரஹ் 

மத்சகோ 0. ரருமையை யடைந்து, பிரஹ்மாகந்ச வடிவமாக விஏங்குஇன் ரா 

னென்ப இங் குணர்தற்பாற்றும். 

இல்விஷமாஈர்சானுபஉம் பிரஹ்மாகர்த உடிஉமாக விளங்குதர்குக கார 

ணமா யிருப்பதறிக...
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சாக்கிராவள்தையிலாவது சொப்பனாவஸ்தையிலாவது விரும்பிய 

பொருள் கஇடைத்தலாஇய நிமித்தத்தால் ஒருமுகமாய ித்தத்திலுண்டாகும் 

ஆச்ம சொரூப ஆரர்தத்தின் கூணசாலப் பிரதிபிம்பம் விஷயாகக்தமாம். 

இது பிரதிபிம்பாகக்தமென்றும், இலேசாஈர்தமென்றும், மாத்தராஈர்தமென் 

௮ம் சொல்லப்படும். 

கண்ணாடியிற் றோன்றும் முகத்தின் பிரதிபிம்பம் சத்தாகிய முகவடி.வப் 

பிம்பத்தை யுள்ளவாறுணர்தற்குச் சாசனமா யிருத்தல்போல, விருத்தியிற் 

ஜோன்றும் பிரஹ்மாகக்தத்தின் பிரதிபிம்பமாகுய விஷயாகந்தமும் சத்தா 

இய பிரஹ்மாகர்சத்தை யுள்ளவாறணர்தற்குச் சாதனமா யிருக்கின்ற 

தென்பதிய் குணர்தற்பாலதாம். 

₹: ஏப்போது மாலை முதலிய விஷயங்களி னிலாபத்தா லச்தந்த விஷ 

யங்களி னிச்சை நிங்குகன்றதோ, அப்போது மனம் அச்தர்முகமாகின்றத) 

ஆகவே, அம்மன தி லெக்த ஆத்ம சொருபத்தி னாகக்தம் பிரதிபிம்பத்தினை 

யடைஇின் நதோ ௮து விஷயாகச்தமெனப்படும். 

அல்லத, எப்போது விரும்பிய விஷயத்தனடைவுண்டாகசன்றதோ 

அப்போது இச்சைவடிவச் சஞ்சலமான இசாஜச விருத்தியினத நிவிருத்தி 

யுண்டாகின்றது. இடைத்த விஷயத்தின் ஞானவடிவச் சாத்துவீக விருத்தி 

யில் விஷய உப௫த சேதனத்தின் சொரூப வடிவ ஆகக் சத்தின் விளக்க 

முண்டாஇின்றது. இந்த விருத்தி விஷய வடிவ நிமித்தத்தாலுண்டாகின் 

ற; ஆதலால், இக்த விருத்தி விஷயாகர்தமெனப்படுகன்றது. அல்லது, 

விரும்பிய விஷயத்தின் ஞானத்தால் இச்சையாகிய விருத்தி நீங்குசின்றது; 

௮க்த இச்சையி ஸணிவிருத்தி வடிவ கிமிச்சத்தினாவேயே வேறு அந்தர்முக 

விருத்தி யுண்டாடஇன்றது; அதனால், ௮ந்தச்கரண உப௫த ஆகந்தத்தின் பான 

(விளக்க) மூண்டாசன்றது. இவ்வர்சர்முக விருத்தி ௮ல்லது Bos விருத் 

இயி லுண்டாகும் சொரூபாகக்தத்தின் பிரதிபிம்பம் விஷயாகக் தமெனப்படு 

கின்றது. 

இஷ்டவிஷயமான சர்தனம் மாலை முதலிய பதார்த்தங்கள் இடைக்க 

அவற்றை யஅபவிக்கும்போது இச்சை மறைதலாகிய நிமித்தத்தா லுண்டா 

கும் ௮க்தர்முகமனோவிரு,த்தியில் பிரஇிபிம்பிக்கு மாகந்தம் விஷயாகந்தமாம். 

இதனால், பிரஹ்மாமுசல் எறும்புபரியர்தமுள்ள சர்வஜீவர்களும் நிர்வா 

கஞ்செய்கின்றனர்.”” என்று விசாரசர்திரோதயம் கூறுவதிங்குணர்த ற்பால 

தாம்.
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124, ஈனக் தருசுக விடயந் திரிபுடி யீடரா மேனமன மசையாமல் 
சேனக் தனது குலாயந் தனில்விழு செயல்போ ஸித்திரை செறி 
சீவன், தானந் தமில்பர னுடனோன் றுவனோரு தனையல் லது 

பிற நினையாமல், ஆகக் தமயனு மாவன் சுகமிகு மதுதா னுயர் 

பிர மாந்தம். 
  

2. பிரஹ்மாகந்தம். 

விஷயாநந்தம் புசிப்பவன் பேர்கம் போக்கிய மேன்னும் திரியுடி 

யோடுகூடி யிநத்தலின், துன்பவடிவமா மேன்று கநதி, அது தீர்தற் 
போரட்டூச் * சேனமா (பரந்தா) னது: தனது கூட்டில் ஆகாயத்தினின்றும் 

வந்து விழநீ தடங்கி யிநக்தம் தன்மையைப்போல மனத்தின் புடைபெயர் 

ச்சியின்றி நித்திரை செய்யும் அந்தச் சீவன் (அந்நீத்திரையாகிய சுழத்தியில்) 
பிரஹ்மத்தோடூ ஐக்கியத்தை யடைவான்; அத்வைதமான தன்னை யன்றிப் 

பிறிதொன்றனையும் நினையாமல் ஆநந்தநபனுமாவன். (சு'ழத்தியின்கணுள்ள) 
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* சேனமென்பது சகுனி முதலியவற்றிற்கும் உபலட்சணமாம்; ஆக 

லின், சுழுத்தி யாகக்தத்திற்குத் திருஷ்டாச் சமாகச் சுருதிகூறியலாது சேனம், 

சகுனி, குமாரன், சக்கரவர்த்தி, மகாப் பிராமணனென்னும் ஐவகைத் இருஷ் 
டாக்தமுங் கொள்எற்பாலனவாம். அவை வருமாறு: 

₹: சகுனி (ராஜாளி), சேனம் (பருச்௮), குமாரன், மசாராஜன், மகரப் 

பிராமண னென்னுமைக்து திருஷ்டாந்தங்களும் சுழுச்தியின் ஆநந்தத்தில் 

சுருதியால் சொல்லப்பட் டிருக்கின்றன. (1) கயிற்றாற் கட்டப்பட்ட சகுனி ' 

எல்லாத் தஇிக்குக்களிலும் வியாபாரஞ்செய்த, அங்ளைப்பாறு மிடமாகய 

ஆதாரத்தை யடையாஅ பக்தனத்திற்டமான கை அல்லது ஸ் சம்பத்தை 

யாசிரயிக்கன்றது ; அப்படியே ஜீவன து உபா யாடிய மனமும் தர்மாசர்மல் 

களின் பயனை யடைதற் பொருட்டுச் சொப்பன சாக்கரங்களிந் சுழன்று, 

கர்ம க்ூயமாகவே ஒடுங்குன்றது ; (2) எப்படி. சேனம் சயணித்தற்குச் 

தன கூடு ஒன்றன் கண்ணேயே பற்றுடையதாய் வேகமாய்ச் செல்லுகன் 

றஐதோ அப்படியே வன் பிரஹ்மாகக்தம் ஒன்றன்கண்ணேயே பற்றுடைய 

வளாய்ச் சுழுத்தியின்பொருட் டோடுசன்றான் ; (3) அதிபாலகன் ஸ்.சனத் 

தின் பானஞ்செய்து மிருதுவான சயனத்திலிருக்து சரிக்னெறவளாய், 

இசாகச் துவேஷ மூதவியவற்றி னுற்பத்தியின்மையால் ஆகர்சரூப முச்மெ 
ஸ்வபாவமுடையவ ஞாூன்ருன் ; ' (4) சகல பூமிக்கு மதிபதியாகிய மகா 

சாஜன் சர்வ போசங்களினாலுஞ் செவ்வையாய்த் இருப்தி யடைச்தவனாய் 

மானுடாநந்தத்தி னவதியை யடைந்து, அரக்த மூர்த்தி யொன்றனையே
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125. தூங்குஞ் சுகமது பிரமச் சுகமேனல் சுருதிப் போருள்விழி 
துயில்வோர்கள், தாங்கும் மலரணை ஈன்றா: கச்சிலர் சம்பா திப் 
பது தானூகம், தீங்கும் கன்மையு மாண்பேண் முறைமையுக் 

தெரியா தமளிசெய் பொழுதேபோல், ஆங்குள் வேளிகளு 
மறியா வநபவ மதனா லதுபிர மாந்தம். 
  

சுழத்தியின்௧ண் ஆநந்த ழண்டேன்பதந்தச் சுநதி யுகீதி யனுபவங் 
Gn. DH. 

(1) உறங்தம்போதுள்ள (சுழத்தியி3் ஜிவனடைநீதுள்ள) 9,655 

பிரஹ்மாதந்தமேன்று கூறுதல் $சுநதியினர்த்தமாம்; (2) நித்திரை செய்பவ 

நள் சிலர் தத்தமக்கியன்றவாறு நித்திராபங்க ழண்டாகாதபடி அதனைக்காக் 

கத்தக்க மலாணை முதலியவற்றைச் செவ்லையாகச் சம்பாதிப்பதே சுழத் 

தியின்கண் இநந்தழண்டென்பதந்த யுக்தியர்ம்; (8) காதலஜேருவன் 

சயநக்கிநகத்தில் தகாது. காதலியைக் கூடியனுபவிக்தம் போழ்து தீமை 

நன்மை யென்னும் பாசிய வியவகா£ழம் ஆந்தா வியவகாரழம் ஐண்பேண் 

என்னு முறைமையும் சிறிதுமறியாது ஆநந்தவடிவா யிரத்தல்போல, ௮ச் 

சுழத்தியின்கண் பிராத்த னென்னும் ஜிவன் பீரஷ்மத்தையடைநீ தைக்கிய 

மானபோழது பாகியாந்தா(வெளி-உள்) வியவகாரங்களுள்எதனையு£ சிறிது 

மறியாது ஆதத்தவடிவ:மா யிருத்தலே அனுபவமாம். இவ்வாறு சுருதி; யுக்தி, 

அனுபவங்க விநத்தலால் சுழத்தியின்கணுள்ள அவ்வாதநீதம் பிரஸ்மாநத்த 
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பஜிக்கின்றான்; (5) மகாவிப்ரனாயெ பிரஹ்மவேதி கருத கிருத்தியத்சன்மை 

வடிவவித்யாகந்தத்தின் பரமாவதியை யடைர்து கிலைக்கின்றான்....குமாரன் 

முதலியவரைப் போலவே இச்சுமுத்தி யுடையவன் பிரஹ்மாகக்த மொன்றில் 

தற்பரனாஇன்றான் (பிரஹ்மாசக்கமொன்றையே யடைஇன்றான்).!” என்பது 

பஞ்சத9 - யோகாகக்தப் பிரகரணம். 

$ 4 ௬ழுப்தி காலத்தில் சகலப்பிசபஞ்சமும் ஓடுங்கவே சம௫னால் 

மறைச்சப்பட்ட ஜீவன் சுகரூபச்தை யடை;இறுன்” என்று அதர்வண 

வேதத்தின் கைவல்லியோப நிஷத்துக் கூறுகின்றது. எப்போது புரு 

ஷன் நித்திரை செய்ரனோ அப்போது சத்ரூபமான ஆத்மாவுட னேக 

மாய்விடுசன்றான்; அவன் பாஹியமாயுள்ள விஷயங்களுள் ஒன்றையும் ஆச் 

சரமாயுள்ள விஷயங்களுள் ஒன்றையும் அறிகின்றதில்லை. அ௯்மிததுபோ 

லெனின், பிரியமுள்ள ஸ்.திரீயுடன் சம்பக்தப்பட்டிருக்கன்ற புருஷன் சம் 

பக்தப்பட் டிருக்கன்றபோது பாஹியாக் தர விஷயங்களி லொன்றையும் 

அறியாமைபோலுமா மென்க,
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126. உதவும் புவியினி லோருவன் னநபவ மொருவன் மனதினி 

லுதியாதே, மதியுங் கெடுகிற துயில்கொண் டாநந்த மயனன் 

றோசுக முறுகின்றான், இதுவிஞ் ஞான மயனது சிந்தையி 

னினைவாய் வந்திடலழகன்றே, சுதைவிண் ணோர்புகழ் குருவே 

கீரிது சொல்லீர் சகலமும் வல்லீரே. 
  

சடன், அனுபவத்திற்தம் ஸ்மீநதிக்தம் அதிகாணம் ஒன்றமென்பது நியமமா 

யிநக்க, அதற்த மாறக ஆநந்தமயனது (ஒன்றுமறியர்து சுகமா யுறங்தம்) 

அனுபவக் வித்தானமயனுக்த ஸ்மிருதி வடிவாய் வநதலேவ்வாறு 

பொருந்து மென்று வினவுதலும் அதற்தக் க விடை கூறுதலும். 
சீ--வினா:--சாஸ்தர மனைத்தையு முணர்ந்தவசாயும் தேவர் 

கள் போற்றும் மேம்பா டுடையவசாய முள்ள குருவே! ஒரு 

வனது அனுபவம் அவனுக்கன்றி மற்னறொருவனது மனத்தின்கண் 

ஸ்மிருதி வடிவமாக வுண்டாகாதென்பது நியமமல்லவா ? ஆகந்தமய 

னல்லலா மனோம௦௰ய சோசத்தோடு விஞ்ஞானமய கோசமும் 

காசமாகின்ற நித்திரையை (சுழுத்தியை) யடைந்து பிரஹ்மாகக்த.த் 

தை யனுபவிக்கன்றான். இவ் வனுபவம் விஞ்ஜானமயனான கர்த்தா 

வினது கரணவடிவமான மனதில் * ஸ்மிருதிவடிவமாக வெழுதல் 

எவ்வாறு பொருந்தும்? இச்சங்கைக்குத்தசம் கூறியருளுமா.று பிரார் 

SREB or par. 126 

த--விடை :--௮ன்பனே ! $ நெய்--வெண்ணெ யென்னு மீரண்டூ* 

உரகியிநத்தல் உநகாதிநத்த லேன்னு% உரவினால் வேறய்ச் சுவையிற 

லோன்ற யிநத்தல்பேர்ல ஆநந்த:பன் வித்கரானமய னென்னு 18 hau 

அவித்தை, அந்தக்கரண மென்னு மழபாதி நோக்கத்தால் வேத்றுமையுடைபய 

வராய்ப் பிரதிபிய்ப சேதனவடிவ நோக்கத்தால் ஒற்றுமையுடையவசா 
யிநக்கின்றனர். போகப்பிரதானமான (பிராரத்த்) கர்மவசத்தால் நாநா 
வியவகாரங்களைச் செய்கின்ற சாச்சிராவஸ்தையின்௧ண் ஸ்தூலமான ௮ 
தக்காண வுபாதியோடூ கூடியுள்ள சின்மயனென்னும் வித்கானமயனான 

* அனுபவத்தின் காரியமாயெ சம்ஸ்காரத்தினால் தோன்றும் ஞானம் 

ஸ்மிருதி (நினைவு) எனப்படும். 

§ “உறைந்த கெய்யினைப்போல யாஅ பின் ஜாச்ரெமுதலியவற்றில் விஞ் 
ஞானமயகனமாகின்றசோ அதுவே மூன் விலீன (ஒடுங்கிய) வவஸ்தையை 

YOu sil ஆகந்தமய சப்தத்தாற் சொல்லப்படுன்ற.து."? ₹:சுழு.த்திக்கு 

மூந்திய கணத்தி லெத்தப் புத்திவிருத்தி சுகத்தின் பிரதிபிம்பச்தோடு கூடி. 
யதாசன்றசோ, அதன்பின் அச்சுசத்தின் பிரதிபிம்பத்தோடு கூடிய அதே
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127. செய்யும் வெண்ணேயு மிருபேர் களுமறி நினைவிற் பிறிவறி 
வினிலில்லை, செய்யுங் கனவினி லிறுகும் மனதேர்டூ சேருஞ் 
சின்மய விஞ்ஞானன்; நையுக் துயர்மன நழுவும் போழுதுணர் 
ஞானச் சுக்முணு மாரந்தன், பெய்யுந் துளிகளு நீருங் குளமொடூ 
பாகும் போலிவர் பிரிவன்றே. 
  

வன் துன்பத்திற் கேதுவாகிய அந்தக்கரணம் போகப்பரரதானமான கர்ம 

க்ஷயவசத்தால் நீத்திரா (சுழத்தி) வடிவமாக லினமாதம்போது (அச்சு 

த்தியில்) அவித்தியா விநத்தியினுல் பிரஹ்மாநந்தத்தை பனுபவிக்தம் ஆந 

நீதமயனென்று சொல்லப்படுகின்றன்; ஆதலின், வித்தானமயன் ஆநந்தமய 
னென்னு மீவ்விநவரம் மேக்ம்போழியு மழைத்துளிகளும் சழத்திர மத 

வியவற்றின் ஜலழம் வேல்லழம் பாதவும்போல * வேறகாதிரப்பர். வேற 

காதிநத்தலால், ஆநந்தமயனது அனுபவத்தின் ஸ்மிநதி வித்தானமயனுகீ 
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விருத்தி யொடுங்கி ursssow Quars uwoGearpg.” “gsst CpsurBu 

ஆரந்தமய னெவனோ அவனப்போது சேதனப் பிர்திபிம்பச்தோடு கூடிய 

அஞ்ஞானத்தினின்றுண்டாகிய விருத்தியால் பிரஹ்ம சுகத்தை யனுபவிக் 

இன்னான்.” 

“os முன் விஞ்ஞான மய முதலிய அகாரங்களோடு கூடியதாயிருர்,த 

தேர் அதுவே யிப்போது இலயத்தினால் பல அ௮ரிசியாலாய மாவைப் போல 

ஒருமையை யடைசர்திருக்கின்றது.?...... “மூன் பிரஞ்ஞான வடிவமாயிருர்த 

புத்தி விருசக்கிசளெவையோ அவை பின் கன வடிவமாகன்றன.!? **எப்படி 

ஜலச்சோடு கூடிய தேகத்தில் பனிச் துளிகளின் கனவடி.வச் (ஒரு வடிவத்) 

சன்மை யுண்டாகின்றதோ அப்படியாம்.”......**அகக்சத்தின் போஜனசத் 

தில் அஞ்ஞானத்தில் பிரதிபிம்பித்த சேசனம் மூக (சாசன)மாகின்றது."? 

ஈபின் புக்கன்ற பிரஹ்ம சுகத்தை விட்டுச் சர்மச்சால் வெளியிற், செல்லு 

இின்றஅ.”...... 

“சுழுத்தியி லெரந்த ஆரக்தமய ஸிருக்கன்றானோ அவன் விஞ்ஞான 

மய வடிவத் தன்மையடைக்து, ஸ்தானபேதத்தால் சொப்பனத்தையாவது 

ஜாக்ரெ ச்தையாவ தடைஇன்றான்'' என்று பஞ்சத9 யோகாசந்தப் பிரசகாணங் 
கூறுவதிங் குணர்தற் பாலதாம். 

ர்: ஜீவனும் தன்னுடைய வுபாதியி னவாந்தர பேதத்தால் விசுவன், 

தைசசன், பிராஞ்ஞ்னென மூவகையாவன்; அவற்றுள், அவிச்சை அந்தச் 

கரணம் - ஸ்தூலசரீர மிவற்றோடு கூடியுள்ள ஜாச்சொதாவஸ்தாபிமானி 

விசுவனாம்; ௮வனே ஸ்தூல சரீர ௮பிமானமற்று மற்ற விரண்டு உபாதியோடு 

30
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128. ஒன்றா கியபிர மாந் தச்சுக மொழிவா னேன்வெளி வருவா 
னேன், என்றான் முன்செய்த கருமம் வேளியினி லிழுக்குஞ் 

சுழுத்திவிட் டெழுந்தோனும், ஈன்றா மினசுக மகலான் வேளி 

யிலு ந௩டவான் மறதியும் பெறமாட்டான், அன்றா மெனவிருக் 

துறங்குஞ் சிலகண மதுவே வாதனை யாரந்தம். 
  

சடன், சுழத்தியின்கண் பிரஹ்மாநந்தத்தை யனுபவிக்தம் ஆநநீதமயன் 

அதனைவிட்டுத் துக்கமயமான ஜாக்கிரத்திற்து வநதலே னேன்று 

வினுவுதலும் அதநற்தக் குரு விடை கூறுதல் வர்யிலாக 

வாசநாநந்தத்தி னியல்பு கூறுதலும். 

8. வாசகாரந்தம். 

சீ--வினா:--ஐயனே: அகந்தமயன், கிசதிசய (பேதமற்ற) பிரஹ் 

மாநந்தத்தை யனுபவியா தொழிதற்குக் காரணம் யாது? சாக்கி 

சத்தில் வருதற்குக் காரணம் யாது ? ௮க்காசணத்தைகச் கூறியருளல் 

வேண்டும். 

த--விடை :--அன்பனே ! * ஜீவன் பூர்வத்செய்த அறம்பாவமேன் 

னுங் கயிற்றல் கட்டூண்டிருத்தலின், அக்கழிறு சுழத்தியின்கண் பிரஹ்மா 
  

கூடியிருப்பின் சொப்பனாபிமானியான தைசசனாம்; சரீரம் அச்தக்கரண 

மென்னுமிரண்டு உபாதியற்றவனாயும் ௮ர்சக்காண சம்ஸ்சாரத் துடன் கூடின 

அவித்தியாமாத்தா வுபாதியுற்றவனாயு முள்ள சுழுப்தியபிமாணி பிராஞ்ஞ 

னாம். இவர்கட்குச் சுதச்தரமான வுபாகி பேத மிராமையால், சுதர் தரமான 

பேதமில்லாவிடினும், ௮லாரக்தரமான உபா திக்குப் பேதமிருப்பதால், ௮வாச் 

தரமான பேதம் சொல்லப்படுகின்ற.” என்று இத்தாந்தபிக் த கூறு 

இன்றதிங் குணர்தற்பாலதாம். 

ர்**எந்தச் கருமம் ஜன்மார்தரத்திலிருந்தததோ ௮அதன்யோகமாஇய சேர்ச் 

கையால் மறுபடியும் விழிக்கின்றான்.'*ஜாக்கரமடைக்த புருஷனுக்குச் சிறிது 

காலபரியந்தம் பிரஹ்மாரக்தத்தின் வாசனை தொடர்கின்ற.” எதனால் 

விஷயமில்லாத புருஷனும் சுஏயாய்ச் சும்மாவிருக்கின்றானோ (அகனாலது 

அறியப்படுகன் ற2).'” கர்மங்களால் பிசேரிச்கப்பட்ட இல்வெல்லாரும் பின் 

காராவிதமான தஅுக்கங்களைப் பாவிக்இன்றவராய்ச் சிறிது காலம் பிரஹ்மாகச் 

தத்தை மறந்துவிடுகன்றனர்.'” “தினந்தோறும் நரர்க்கு நித்திரைக்கு மூன் 

லும் பின்னும் பிரஹ்மாசந்தத்தில் பட்சபாசமென்னும் சிகேகமுண்டு; அதனா 
லிதி லெந்தப் பண்டிதன் விலாதஞ் செய்வான்?””...... “*இப்பிரசங்கத்தால் 
Boss பொருளிருக்கட்டும். எங்கெங்கு விஷயங்களின்றிச் சுகமுண்டா 
இன்றதோ அங்கங்குப் பிரஹ்மாரர் தத்தின் வாசனையை யறிக.'” என்று பஞ்ச 
த யேகாகந்தப்.பிரகாணத்திற் கூறுவதிங் கறிதற் பாந்றாம்,
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129. அந்தக் கணமுட லகமேன் நிடர்களி லலைந்தே சுகந்தனை மறக் 

தேபோம், முந்தைச் செயும்வினை சுகதுக் கந்தரு மோனம் முறு 

நட வடிவிற்காண், எந்தப் புரடனு மோருசிக் தையுமற விருந் 

தே னேனலந பவமாகும், இந்தப் படிதனு தாசீ னச்சுக மிது 

வே நிசமேனு மாகந்தம். 
  

நந்தத்தை அனுபவியாவண்ணத் செய்து அவனைச் சாக்கிரத்திற் கிழக்கின் 

றது. இதுதான் ஆநந்தம்யன் பிரஹ்மாநந்தத்நை யனுபவித்தலை விட்டு 
வெளிப்படூதற்தக் காரணமர்ம். இதனுற்றன் சுழத்தியினின்றும் நீங்கி 

ஜாக்கிரத்தை யடைந்த ஓவ்வொரு புநஷனும் சிறிதுபோழது சுழத்தியி 

லனுபவித்த பிரஷ்மாநந்தத்தின் வாசனை நீங்காதிநக்கின்றன் ; இவ்வாறிரத் 

தலாற்றன், புறத்துச் ஜெல்லாதவனாயும் அகத்தே யனுபவித்த ஆதந் 

தத்த மறவாதவனாயும் இருக்கின்றன். இவ்வர்று புருஷன் சுழத்தியுமன்று 

சுழத்தியாம்; சாக்கிமழமன்று சாக்காமாமெனச் சிறிது பொழதிநந் துறங் 

தகின்றன்; அவ்வாறுறங்கம்பேர்து தோன்றும் ஆநந்தமே $ வாசநாநந்த 

மாம். 128 

4, நிஜாநந்தம். 

(ஜீவனைச் சுழத்தியினின்றும் ஜர்க்கிரத்திற்கிழத்த பூர்வகர்மம்அவ்வாறு 

வாசநாநத்த்த்தோ டிருக்க வெர்ட்டாது செய்ய) அப்பேர்ழதே அவன் தேக 

மே நானென் றதிலபிமான மற்றுப் பல திறத்தனவாயுள்ள துக்கங்களி லுழ 

ன்று அதஷல் சுழத்தியி லனுபவித்த பிரஹ்மாநந்தத்தை மறந்துவிடுகின்றன். 
அதஷல்,அவன் பூரீவத் செய்துள்ள ௮றம் பாவங்கள்(நல்வினை தீவினைகள்) 

ழறையே அவனுகீதச் சுகத்தையுநீ துக்கத்தையுநீ தநகின்றன. டச்சுகதுக் 

கங்களின் மத்தியில் (சந்தியில்) (சும்மாவிநக்தம் நிலையென்னும்) உதா 

சீனத் தன்மை (இயல்பாக) உண்டாகின்றது. இப்படிப்பட்டதோ ரவஸ்தை 

யுண்டேன்பதந்த எப்படிப்பட்ட புநஷனும் நான் யாதோந சிந்தையு மீன் 

நிச சுகமாயிநந்தேனேன்று கூறுதலே அனுபவமாம். இவ்வாறுள்ள * உதா 

சீனகாலந்திற் றேன்றும் ஐநநீதமே நிஜாநந்தமாம். 129 

  

$ நித்திரையினின்றும் விழித்தபோது மயக்க முடைய சுழுத்தியி 

லனுபவித்த பிரஹ்மாசந்தத்தின் வாசனையைச் சொற்பகால மனுபவிக்கு 

மாசச்தம் வாசராஈச்தமாம். 

ர் சுகத்தை சல்வினையும் துக்கத்தைத் தீவினையும் தருகின்றன $; உதா 

ெத்சன்மை எந்தவினையாலு முண்டாவதன்றாம்; ஆனால், சுகஅச்5ங்களின் 

சந்தியில் இயல்பாக வுண்டாவதாம். அவ்வுதாசன காலத்திற் றோன்றும் 

ஆசச்தம் வாசசாரர்.சமா மெள்றுணர்க. ,
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180. நிசமா னதமுக் கியமோ குடத்துள நீரன் றேவேளி. மீரந்தான் 

வசமா வகங்கர மறைந்தா னிசமது படிந்தான் முக்கிய வகை 

யாகும், திசையார் திரிசய மறியா தேதயில், சேறியா தேயுட றறி 

போல, அசையா தேமதி சமமா கியநிலை யதுதான் முக்கிய 

வாகந்தம். 
  

உதர்சீன காலத்தில் விளங்கம் ஆநந்தம் யானிநக்கிறேனேன்னும் 

சாமானிய துகங்காரத்தால் மறைவுற்றிரநத்தலின் பிரஹ்மாநநீதவடிவ 

மன்றேன்று, ழக்கியாநந்தத்தி னியல்பு கூறல். 

5. முக்கியாகந்தம். 

1 நானிநக்கிறே னேன்னும் சாமானிய அகங்காரத்தின் வசமாய்ப் 

* (சுழுத்தியினின்றும் விழித்துக் கொண்ட) இச்€வன் சான் உதாச 

னன், ௬௪), துகி யென்னு மூன்றவஸ்தையை யடைகின்றான்.'' “சுக துக்க 

மிரண்டும். புண்ணிய பாவ வடிவச் கருமங்களின் காறியமாம்) உசா€னத் தன் 

மையோ வியல்பாக வுண்டாகின்றது.” **வெளிப் போகத்தினாலும் மனோ, 

சாஜ்யத்தினாலும் சுக அுக்சங்க ளிரண்டிரண்டு வகையாகக் கொள்ளப்பட்டி 

ருக்கன்றன.”” “சுக துக்கங்களினிடையில் (சர்தியில்)சு ம்மாவிருக்கும் கிலையெ 

ன்னும். உகானை த் தன்மை யண்டாகின்றது.”! யாவரும் இப்போது ஏனக்கு 

ஒருசிந்தனையுமில்லை; ஆதலால், கான் சுகமாயிருக்கன்றேனென்று கூறுகின் 

றவராய் உதாளேத் சன்மையில் நிஜாநர்தத்தின் தன்மையினைச் கூறுகின்ற 

னர்? என்று பஞ்சதச யோகாகந்தப் பிரகரணங் கூறுவதிங் குணர்தற்பாற்றாம். 

$ * கானிருக்கன்றே னென்னு மகங்காரத்தின் சமான(கூட்சும)த் தன் 

மையால். மறைக்கப்பட்டிருத்சலால் இ௮ (நிஜாகந்தம்) முக்கிய நிசாகந்த 

மன்று; ஆனால், இது அக்நிஜாகந்த த்தின் வாசனையாம். ஜலம் நிரம் 

பிய கடத்தின௮ு வெளியிலுள்ள குளிர்ச்சி யெதுவோ ௮து ஜலமன்று; 

ஆனாலது நீரின் குணமாம். ௮சச்€தள,ச் தன்மை வடிலக் காரணத்தால் ஜலத் 

தின் கச்தை (ஜலம், கடத்திவிருத்தல்), அனுமானத்தா லறியப் 

படுகின்றது. அப்பியாச யோகத்தால். எவ்வளவு எவ்வளவு. அகங்காரம் மறக் 
கப்படுகின்றதோ. அலவ்வளவு.அவ்வளவு. சூட்சுமகிருஷ்டியுடைய. புருஷனுக்கு 
நிஜாகர்தத்தின் அனுமானமுண்டாகன்றஅ; முற்றும் மறக்கப்பட்டதாய் 
அகங்காசம் மிச்ச சூட்சுமத்தன்மையை யடைசன்றது;; ஒடுக்க மின்றியதா 
யிருத்தலின்,இ* நிச்திரையன்௮; அதனால், தேசமும் விழுகின்ற தில்லை. எங் 
குச் தவைதம் தோற்றவில்லையோ, நித்திரையுமில்லையோ அங்கு எச்சு 

முளதோ வது பிசஹ்மாநந்தமா.ம்.” என்று பஞ்சக; யோகாகந்தப். பிரகா 
ணத்தில் கூறுவதிங் கூன்றியுணர்தற்பாலதாம். 

இயான - யோக, - சமாஇகளி, னப்பியாச மிகுதியால் மனோலயமான 
விடத்து மறைப்பின்றி விளங்கும் ஆரந்தம் முச்கியாரர்சமா மென்றுணர்க..
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181. மனுடன் மனுடகந் தருவன் றேவஈன் மாகக் தருவனோண் பிதி 

ரோடே, பனுமா சானர்கள் கருமத் தேவர்கள் பகர்முக் கியரிக் 

திரனாசான், கனமார் பிரசா பதியேன் விராட்டூப்போன் கர்ப்பப் 
பிரமனேன் நின்னோர்கள், பினவா ஈ௩ந்தங்க ணுரையாம் பிரளய 
வெள்ளக் கடல்பிர மாகந்தம். 
  

பிரஹ்மாநந்தம் மறைவுற்றல், $ அவ்வுதாசீன கர்லத்தில் விளங்கும் ஆநந்தம் 

நீஜாநநீத வாசனையாம்; அதனால், அந்த நீஜாநந்த வாசனை மக்கிய நீஜாநந்த 
மன்றம். ழக்கியாநந்தத்தினும் வேறக வாசநாநந்த ழண்டென்பதற்தத் திருஷ் 
டாந்தம். ஜலம் நிரம்பிய தடத்தின் புறத்திலுள்ள தளிர்ச்சி அக்தடத்தினது 

ஜலமாகாமை போலவாம். அவ்வகங்காரம் (சத்சலமற் றகண்டபூரணமா 

யச் சித்தநீ ததாகார மாவதென்னும்) சமாதி யோகாப்பியாசத்தால் நீரேர்த 

மானல் மக்கிய நிஜர்நந்தம்” ஆவிர்ப்பாவமாம். அகங்காரமானது திநசியங் 
களை மறந்து நித்திரையை யடையாமல் சரீரம் ஸ்தம்பம்போ லசையாதிநக் 

கப் பாரஹ்மாகாரமான ஸ்திதியே மக்கிய நீஜாநந்தமாம். 130 

ழக்கியாநந்தத்தின் மகிமையைக் கூறல், 

* (1) மனுடன் (சார்வபெளமன்), (2) மனுடகந்தநவன், (8) தேவ 

கந்தநவன், (4) பிதிரர்; (5) இஜான தேவர், (6) கருமத்தேவர், 
  

$ சுமு.த்தியவஸ்தையினின்று மெழுர்தகாலத்துச் சுக தச்கங்களினபாவ 

மிருக்கன்றது. அதனாலது உதாசீனகாலமாம். இவ்வாறே சாக்ரொவஸ்தை 

யில் சுகதுச்சங்களின் ௮பாவமுள்ள காலம் வாய்க்குமாயின், ௮ச்காலமும் 

உதானே காலமாம். சுகமுள்ளபோது ராகமும், அச்கமுள்ளபோது துவே 

ஷமு முண்டாவனவாம். அதனால், சுகதுக்கவடிவ நிமித்சத்தாற் ரோன்றும் 

ராகத் துவேஷங்களி னின்மைச்கசாலம் உதாசீன காலமாம். இவ்வாறுள்ள கா 

லம் உதா€ன தசையென்றும், தூஷ்ணீம் ஸ்திதியென்ற௮ம், சும்மாவிருக்கும் 

நிலையென்றும் சொல்லப்படும். 

ர் (1) யெளவனஞனுய், ரூபவானாய், விச்சை, அசோகம், 'இடசித்கமென் 
பவற்றை யுடையவளாய், சேனா சமுகங்களுடன் கூடிச் சர்வப் பிருதிவியை 
யும் பரிபாலனஞ் செய்பவன் சார்வ பெளமனாவன். மனித சுகத்திற்கு முடிவு 

இவனிட த்தேயாம். 

(2). இந்தச் கற்பச்திலே மணிதனா யிருந்து புண்ணிய விசேஷச்தால் 
கக்தர்வப.த மடைச்தவன் மனுட கக்தருவனாவன். இவன் சார்வபெளமணி 
லும் நூ௮ுபங் கதிகமான சுகமுடையவ னாவன். 

(8)முன்கற்பத்திற்செய்ச புண்ணிய விசேஷத்தால் இக்கற்பத்கி னாதியி 
லேயே கந்தர்வச் சன்மையடைக்கவன் தேவ கந்தருவனாவன். இவன் மனுட 

சக்தருவனிலும் நூறுபங் கதிகமான சுகமுடையவ னாவன்.
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(7) முக்கிய தேவர், (8) இந்திரன், (9) பிரகஸ்பதி; (10) பிரஜாபதி 

யென்னும் விராட்டூ, (11) இரணியகநப்பனேன்னும் பிரமன் என்று தைத் 

திரியோபநீஷத்துக் கூறும் இப்பதினோருவாது பின்னமான (உத்தரோத்த 

ரம் நூறு நூறு பங்கு அதிகமாவுள்ள) ஆநந்தங்கள் நுமை, திரை போல்வன 

வாம்; பிரஹ்மாதந்தம் பிரள்யகாலத்துப் பெருங்கடல் போலவதாம். 181 
  

(4) தமதுலின்சண் வெகுகாலவளவு வ௫க்கன்ற அச்சினிஷ்லாத்தர் 

முதலியோர் பிதிரராவர். இவர் தேவ கர்தருவனிலும் நூறுபங் கதிகமான 

சுகமுடையவ ராவர். 

(5) கற்பத்தி னுதியிலேயே தேவத்தன்மையை யடைந்தவர் ஆஜான 

தேவராவர். இவர் பிதிரரிலும் நாறுபங் கதிகமான சுக முூடையவ ரவர். 

(6) இந்தச் கற்பத்தில் ௮சுவமேதாதி கரறுமங்களைச் செய்து, மகத் 

பதத்தை யடைந்து, ஆஜான தேவரால் சேவிக்கப்பட்டிருப்பவர் கரும தேவ 

ராவர். இவர் ஆஜான தேவரிலும் நூறுபங்கதிகமான ௪௬௪ முடையவ ராவர். 

(7) அஷ்டவசுக்கள், துவாதசாஇத்தியர், ஏகாதச ரத்தா சென்னு மிம் 
முப்பச்தொருவரும் முச்சு சேவசாவர். இவர் கரும தேவரிலும் நூறுபங் 
கதிகமான சுகமுடையவ ராவர். 

(8) தேவராஜன் - இக்்திரன். இவன் முக்யெதேவரிலும் நூறுபங் கதி 
மான சுகமுடையவ னாவன். 

(9) தேவகுரு - பிருகஸ்பதி. இவர் இந்திரனிலும் நூறுபங் கதிகமான 
சுகமுடையவ ராவர். 

(10) பிரஜாபதி - விராட்டு. இவர் பிருகஸ்பதியிலும் நாறுபங் கதிக 
மான சுகமுடையவ ராவர். 

(11) இசணியகருப்பன் - பிரமதேவர். இவர் பிரஜாபதியிலும் நூறு 
பங் சதிகமான சுகமுடையவ ராவர். 

பகவத்சேதை “ஸ்சானபான முதலிய காரியங்கட்குச் சிறிது நீருள்ள 
இணறு மூதலியவற்றி லெவ்வளவு பயனாமோ அவ்வளவு பயனும் நாரரரப்பச் 
சுத்திலும் வந்து சேருகின்ற விரிவாய நீருள்ள ஏரியிலுண்டாவதபோல, 

வேசோக்தமான சர்வ கருமத்திலேயு மெவ்வளவு பயனாமோ அவ்வளவு பய 
னும் ஆத்மதத்துவ ஸ்வரூப நிச்சயமுள்ள பிரஹ்ம நிஷ்டனுச் குண்டாகின் 

ps என்ற 2-வதத்தியாயத்திற் கூறுவதும், விசாரசாகரம் 5-வது தரங்கச் 
தில் 11-ஆகர்தங் கூறுமிடத்து; “அரசன் முதலாகப் பிரமனீருயுள்ளவா.து 
சுகத்தை ஏகாந்த வா௫ியாயும், இருதயத்தித் காமத்தை யெரித் தவனாய 
மூன்ளவ னெப்போது மடைவான்” என்று கூறுவதும், இருப்போளூர்ச் சச் 

சிதிமுறை மன்ன சாவா ருறசுகமும் வாஜனோர் மகிழ்க்து பெறுசுகமும் 
மணிப்பை மாகத் தவர்சுகமு மற்றை யோர்க எடைசுகமும், பன்னு மிடத். 

அச் வத்தெழுந்த பாமா ஈந்த லேசமெனப் பகர்க் தாய் ” என்று கூறுவது 
மிக்குணர்தற்பாலனவாம்;.
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182. எவனா கிலமிந்தத் தரியா தீதத்தி லேழாம் பூமியி லிருந்தானேல், 
அவனா ரதன்சுகன் சிவன்மா லயன்மூத லறிவோ ரநுபவ சுக 
போதன், விவகா ரதிர்சய மிதுவே யநபவ மேனமூன் சோல்லிய” 
விவகாரி, ' உவமா னமுமறி மகனே யவனடி யுதிரும் பொடிக 
ளென் முடிமேலே. 

188. இந்தவா றைந்துசுகஞ் சோல்லினோம் வித்தைசுக மினிமேற் 
சோல்வோம்;, முந்தமா யையுஞ்சச்சி தாநந்தப் போருளுமே 
மொழியும் போதில், அந்தமா மத்துவித சுகமான்ம சுகமிரண்டூ 
மங்கே சோன்னோம், தோந்தமாற் நியமகனே யின்னமுனக் 
கையமுண்டேற் சொல்லு வாயே. 
  

ழக்கியாநந்த மடைந்தோனைத் துதித்தல். 

அன்புள்ள மைந்தனே ! $ ஒரநவன் வநனுச்சிரமங்களின் அபேட்சை 
யுடையார், அபேட்சை யில்லா சேன்பவருள் யாவன யிரப்பினும், இத்துரி 

யாதீத மேன்னுல் ஏழாவது பூமியி லிநப்பானுயின், அவன் நாரதன், சுகன், 

சிவன், திநமர்ல, பிரஸ்மன் ழதலிய அறிதமது அனுபவமாகிய அறிவாநந்த 

வடிவமாவன். திநசிய வியவகாரமற்று உறக்கமின்றி அறிவாநந்தவடி வமா 

யிநக்து மீந்நீலையே மக்கிய நிஜாதந்தானுபவமா மென்று ழற்கூறிய மக்கிய 

நீஜாநந்தானுபவிக்கு நாரதன் - சுகன் ழதலியவரே உவமர்ன்ழ மாவர் 

சென்ப தறியக்கடவாய். * ௮ந்தப் பாமபுரஷனது திரவடிகளி னின்று திர் 

கின்ற தூளிகள் என் சிரசின்மீது தரிக்கத்தக்கன வாம். 132 

தந சீடனை நோக்கி இன்னுழனக்கைய ழளதாயின், அதனை நீ 
விவைக்கடவா பென 

விருப்பு வெறுப்பு, நல்வினை தீவினை, பிறப்பிறப்பு என்றற் றேடக் 

கத்துத் தூவநீதுவங் (இருமை)களைத் தானநிவாநநீத வடிவமாக விளங்க 
  

$  கோதில்கதை முசன்மொழியாற் குச்சரிய சாட்டிற் கோவதைசெய் 

சக்கிலியன் குறைகடவிர்ர் தடைக்தான், நீதியாண் டாமொழியாத் கர்ப்பி 

ணியே குருவாய் நகிசசான்றன் பவமகற்ற நேர்மையில்லீ டடைர்தான், 

சோதிசெய்மூன் ருமொழியா லஞ்ஞானச் சுதராற் அுன்புறுவே டுவச்பெர 

சுகமடைச்தா ஸிவையே, யோதியரா லாமொழியா லக்தணன்செய் வினையா 

ஓதவியிலாப் புசிப்புதவி யுயர்க்சடையுங் கசையே” என்று மகாவாக்இயல் 

கூறுவதறிக, 

* சன்றுத லின்றி யாறிச் கழிர்தகா மத்த னாக, யென்றவெவ் வுயிருக் 

தன்னை யொக்கவே யுணரு ஞானி, சென்றதோர் நெறியிற் செல்வன் சென் | 

னிமே லவன்காற் தூளி, அன்றுமேற் சுத்ச னாலே னெனுமிது அணிவிற் 

கொண்டேன் ' என்று பெருர்இரட்டுக் கூறுவதிங் குணர்தற்பாற்றாம்.
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மனுபவத்தால் கேடூத்த மைந்தனே! இவ்வாறக (1)விஷ்யாநந்தம், (2பீர்ஹ் 

மரநந்தம், (3) வாசநாநந்தம், (4) நிசாதந்தம், (5) ழக்கியாநந்தமென்னும் 

ஐவகை யாநந்தங்களின் சோநபத்தைக் கூறினும்; இனிமேல் (6) வித்தியா 

நநீத்த்தின் சொநபத்தைக் கூறுவோம்; ழன்னர் மாயையி னிலக்கணழம் 

சச்சிதாநந்தப் பதங்கட் கநத்தழங் கூறியபோது (7) அத்துவிதாநந்தம் 

(8) 4 ஆன்மாநந்த மென்னு மீரண்டன் செர்நபத்தையும் கூறினோம். இன்னு 

ழனக் கையமிருக்தகாயின், அதனை நீ வினாவக்கடவாய். 133 
  

ஏ “ஆத்மாவின் சம்பக்தமுடைய வஸ்.அக்களில் பிரியமுண்டா௫ின்ற) 

அவற்றினும் சமீபத்திருப்பனவற்றி லதிகப்பிரியமுண்டர்கின்ற அ. இவ்வாறு 

புறத்தேயுள்ள பதார்்த்சங்களை யபேட்சித்து அகத்தேயுள்ள பதார்த்தங்களி 

aes பிரியமுண்டாகின்றது. பர்ம்பரையாக ஆச்மாவின் சம்பந்தி 

யான புத்திரனது மித்்இரனிடத்துப் பிரியமுண்டாடின்றது; புத்திர 

ன மித்தானை யபேட்சத்துப் புத்தினிடச்.௮ அதிகப் பிரியமூண்டாகின் 

றது; புத்தினிலும் ஸ்தூல சூட்சும சரீரங்களி லிப் பிரியமிருக்கின் 

ற) அவற்றினும் ஸ்.தூலத்தினும் சூட்சுமச்தி லஇிகப் பிரிய மிருக்கின் 

ற்து. முன்மூன் கூறப்பட்டனவற்றிலும் பின்பின் கூறப்பட்டவை ஆச்மா 

விற்கு ௮திச௪ சமீபமானவையாம். 

ஆச்மாவின் ஆபாசம் (பிரதிபிம்பம்) சூட்சும சரீரத்தி விருக்கன் 

று; வேறொன்றி வில்லை. ஆசலால், ஆபாச வாயிலாக ஆச்மாவிற்குச் சூட் 

சும சரீரத்தோடு சம்பக்தமிருக்கின்றது; பிறிசொன்றனோ டில்லை; ஸ். தால 

சரீர.த்தோடு சூட்சும சரீரத்இிற்குச் சம்பந்த மிருக்கன்றது. ஆதலால், சூட் 

சும சரீரவாயிலாக ஸ்தால சரீரச்தோடு ஆச்மாவிற்குச் சம்பக்த மிருக்கன் 

றது; ஸ்தூல சரீரவாயிலாசப் புத்தினோடு சம்பர்தமிருக்கின்றது; புத் 

தரன் வாயிலாக அவன் மித்திரனோடு சம்பர்தமுண்டாஇன்றத. இவ் 

வாறு பின்பினுள்ள ஆத்மாவைச் சமீபித்தலை யெவையோ அவற்றி லதிகப் 

பிரியமுண்டாடின்றஅ., எச்ச ஆச்மசம்பர் சத்தால் பதார்த்தங்களில் பிரிய 

முூண்டாகின்றதோ ௮ர்த ஆச்மாவிலேயே முக்கியப் பிரிய மிருச்னெறது; 

பதார்த்தங்களிலில்லை. எப்படி. புத்ரனத மித்தானிடத்அப் புத்திர சம்பச் 

தீ.த் தால் பிரியமுண்டாகின்றதோ, அதனால் புத்தானிடச்திலேயே பிரிய 

மிருக்கன்றதோ, புத்தினது மித்தெனிடச் இல்லையோ அப்படியே ஆத்மா 
விற்கு மிகச்சமிபத்திலுள்ளவற்றில் அதஇிகப் பிரியமுண்டான்றது. அத 
னால், ஆச்மாவினிடத்தினிலேயே யாவர்க்கும் பிரியமிருக்செற ௮. அந்தப் 

பிரியம் ஆரச்தத்திலும் அச்சாபாவக்திலு முண்டாகின்ற ௮) மற்றொன்றி 

லுண்டாவதில்லை. மற்றப் பதார்த்தங்களி லுண்டாகின்ற பிரியம் அநந்தத் 
இன்பொருட்டும் அக்காபாவத்தின் பொருட்டுமாம். ஆதலால், ஆநந்தம் 
அச்சாபமவ மென்பவற்றினும் வேறாய தொன்றிற் பிரியமுண்டர்சன்ற
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184, குகன்றனையு மெனையுமுல கினையுமீன் றளித்தருளுங் குருவே 

கேளீர், புகன்ற சச்சி தாநந்தப் பதங்கடனித் தனியாகிப் போரு 

ள்வேரறானால், உகண்டமன முறைப்ப தெங்ஙன் பரியாய பதங் 

களைப்போ லுறவு காணேன், அகண்டமா யோருசுவையாய்த் 

தேனீக்கூட் டியமதுவா யறிவிப் பீரே. 
  

சீடன், சக்சிதாநந்தப் பதங்களின் அருத்தம் பின்னலன்றேன்னு 

மனுபவ முறைக்தமா றுபதேசிக்க வேண்டு 

மென்று வினவுதலும், அதறந்தக் கர வீடை கூறுதலும். 

சீ--வினா:-- $ சுப்பிரமணியக் கடவுளையும், என்னையும் 1 உல 

கத்தையும் (௪க ஜீவ பாமென்னும் மூன்றையும்) படைக் இட் 

இக்கும் குருமூர்த்தியே £ அடியேன் வினாுவுவமைக் கருணை கூர் 

நத கேட்டருளல் வேண்டும். ((சச்சிதா கந்தச் சுபா வங்கள் ஆன் 

மாவின் வடிவு”? என்னு தேவரீர்) முற்கூறிய 1 சத்து, சித்து, 

ஆகந்தமென்னும் பதங்கள் கடம் பட மென்னும் பதங்கள் போல 
  

(தில்லை. ஆகையால், எல்லாரது பிரியத்திற்கும் விஷயமாயுள்ள ஆத்மா 

ஆநந்த ரூபமாம். துக்க.த்தினபாவம் ஆத்ம வடிவமாம். கற்பிதத்தனபாலம் 

அதிஷ்டான வடி௨மாம்; அது சர்ப்பத்தின் அபாவம் ரச்சுவின் வடிவமா 

யிருப்பதுபோலவாம். ஆதலால், கற்பிசமான அுக்கத்தினபாவமும் ஆத்ம 

ரூபமேயாம். இவ்விசத்தால், ஆத்மா அரந்தரூபமாம் ”” என்று விசாரசாகரம் 

ஆறுவது தரங்கத்திற் கூறுவசால் ஆத்மா ஆகர்.த வடிவமென்ப இனிது விளங் 

குவதாம். 

வித்தியாகர்சம் இப்படலத்தின் 164......177 வத செய்யுட்களிலும், 

அத்துவிதாகக்தம் 95...... 106-வ.து செய்யுட்களிலும், ஆச்மாசக்சம் 114 

ட் 120-வத செய்யுட்களிலும் கூறப்பட்டி ௬.த்தலறிக. 

$ குருவைச் மாகக் கருதுதல் வேண்டுமென்ப அணர்த்த இல்வாறு 

கூறப்பட்டது, தஇருமக்திரம் ** குருவே சவெமெனச் கூறின ஊர்தி, குருவே 

சிவமென் பதுகுறித் தோசார், குருவே சிவனுமாய்ச் கோனுமாய் நிற்கும், 

குருவே யுரையுணர் வற்றதோர் கோவே.” என்று கூறுவதறிக, 

* ““நிலச்தீ நீர்வளி விசும்போ டைந்தும், sats மயக்க மூலகம்” என் 

பது தொல்காப்பியம். 

1 எஞ்ஞான்றும் நிவிர்த்தியின்றி யிருச்சவின் சத்தெனவும், ஜடத்திற்கு 
வேருய்ப் பிரகாசவடிவமா யிருச்சலின் ரச்செனவும், அக்கத்திற்கு வேருய் 
முக்கியப் பிரீதிக்கு விஷயமா யிருசத்சலின் ஆச். சமெனவும், ஆன்மா கூறப் 

படுன்றதென்சு. 

51
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185. குளிரிளகல் வேண்மையென்ற பதங்களினா ஸீர்மூன்று கூறா 
யிற்றோ, ஒளிதவனஞ் செம்மை யேன்ற பதங்களா லக்கினியு 
மொருமூன் ராமோ, வேளிமுதலாஞ் சகமசத்து மூடமிட ரேனப் 
பிரித்து விலக்கி வேதம், எளிதறிய' முரண்மொழிந்த சத்தாதி 
யேனும்பிரம மேகக் தானே. 
  

வெவ்வே தம்முள் ௮ருத்தபே.த முடையனவா மிருக்குமாயின், 

ஒரு விஷயத்இனின்னும் மற்றொரு விஷயத்திற் முவிச் சென்று கலங் 

கும் என்மனமானஅ ஆன்ம சொரூபத்தில் பிறழா திருத்தல் எங்கன 

மாம்?(யானை யென்னு மொரு பொருளைத் தெரிவிக்கும் ௮த்தி,௮றுகு, 

ஆம்பல், இபம் என் தற்னொடக்கத்துப்) | பரியாய பதங்களைப்போல 

௮வை ஏகார்த்தத்தைப் போஇப்பனவா மென்பதை யானறியா திருக் 

இன்றேன்; ஆதலால், அவத்றி னர்த்தங்களைத் தேனீக்கள் ஒன்றாக 

வும் ஒரு சுவையுடையதாகவும் பல பூவினின்று மேடுத்துச் சேர்த்த 

தேனைப் போல அறிவித்தருளல் வேண்டும். 194 

தந--விடை :--அன்பனே ! எங்ஙனம் $ தளிர்ச்சி - நெகிழ்ச்சி - 

வேண்மை யென்று பிரயோகிக்தம் பதங்களால் நீர் மன்று கூறகவும், பிர 
காசம் - உஷ்ணம் - சிகப்பென்று பிரயேர்கிக்தம் பதங்களால் அக்கினி 

மன்று கூறகவு மாவதில்லையோ, அங்ஙனமே சத்து-சித்து-ஆநந்தமென்று 

பிரயோகிக்கும் பதங்களால் ஆத்மாவும் ழன்று கூறவதிலலையாம். 1 வான், 

வளி, தீ, நீர், மண் மயமான உலகம் கயிந்றின்கண் அரவுபோல இதமாவின் 

கண் அத்தியாசமா யிநத்தலால், அதனை அசத்து ஜட துக்க வடிவ மேனப் 

பிரித் தொழித்து, ஆத்மாவை எளிதாக வறிதந்பேர்நட்டு, ௮ல் வசத்து ழத 
  

{ ஒரு சொல்லின் பொருளைக் குறிக்கும் மற்றொரு சொல் பரியாய 

பத மெளப்படும். 

ந நீர்: குளிர்ச்ச-நெகிழ்ச்ச-வெண்மை வடிவாசவும்; அக்னி: பிரகாச- 

உஷ்ண - சப்பு வடி.வாகவு மிருத்தல்போலப் பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மமும் 

சச்.து-சத்.து-ஆரந்த வடிவமாக விருக்கன்ற தென்றவாரும். 

ர் பஞ்சபூத மயமான வுலகம் ௮௪த்து ஜட அக்ச வடிவமாமெனச் கூறப் 

பட்டதாயினும், இனம்பற்றி அதன் காரணமாதய மாயையும் அசத்து ஜட 

துச்ச வடிவமாமெனக் கொள்க, * அண்டபஇ ரண்டமு மாயாவி காரமே யம் 

மாயை யில்லாமையே யாம் '' என்று தாயுமானவர் கூறுவதில் குணர்தற் 

பாலதாம்,
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130. நித்தியம்பூ ரணமேகம் பரமார்த்தம் பரப்பிரம நிதாகஞ் சாந் 
தம், சத்தியங்கே வலந்துரியஞ் சமந்திருக்குக் கூடத்தன் சாட் 

சி,போதம், சுத்தமிலக் கியஞ்சகா த௩ஞ்சீவன் தத்துவம்விண் 

சோதி யான்மா, முத்தம்விபு சூக்குமமேன் நிவ்வண்ணம் விதி 

குணங்கண் மோழியும் வேதம். 
  

லியவற்றிற்கு மாறகச் சுநதி கூறிய சச்சிதாநந்த வடிவப் $ பிரஹ்மம் ஏக 

மேயாம். 135 

சச்சிதாநந்தங்கள் தம்ழள் வேறுபர்டூடையன வன்றென்பது 

உறுதிப்படற் பொரநட்டூ ஆத்மாவின் * விதிழக விசேஷணங்களையும், 

மறைழக விசேஷணங்களையும் கூறல். 

நித்தியம், பூரணம், ஏகம், பரமார்த்தம், பரப்பிரஸ்மம், நிதாநம், 

சாந்தம், சத்தியம், கேவலம், துரியம், சமம், திநக்கு; கூடத்தன், சாட்சி, 

போதம், சுத்தக், இலக்கியம், சநாதநம், ஜீவன், தத்துவம், விண், சோதி, 

ஆன்மா, மத்தம், விபு, குக்கு மென்றிவ்வாறு $ விதிதண (ஐதீமாவின் 

விதிழக விசேஷண)ங்களை வேதம் கூறும்; 186 
  

$ எங்கனம் ஒருவன் பிதாவினது கோச்சத்தால் புத்திரனென்றும், 

பாட்டனது கோச்கத்தால் போனென்றும், மாமன.து கோக்கத்தால் மரு 

மகனென்றும் சொல்லப்படுசன்றானோ, அங்கனமே ஆத்மாவும் மாயாப் பிர 

பஞ்சத்தின் அசத்தினது கோக்கத்தால் சத்சென்றும், சடச்தினது நோக் 

சத்தால் சத்சதென்றம், அக்கச்தினது கோச்கத்தால் ஆகச்தமென்றும் 

சொல்லப்படுகின்ற தென்பதிங் குணர்தற்பாலதாம், 

+ ஒன்றை மற்றவற்றினின்றும் வேறுபிரித் தறிவிப்பகற் கேதுவா 

யிருப்பது விசேஷண மெனப்படும். உடன்பாட்டு வாயிலாசச் கூறும் :விசே 

ஷணாம் விதிமுக. விசேஷண மென்றும், எதிர்மறை வாயிலாகச் கூறும் 

விசேஷணம் மறைமுக விசேஷண மென்றும் சொல்லப்படும். 

1 இவ்வாறு விதிமுக விசேஷணங்கள் கூறப்பட்டன வரயினும் இனம் 

பற்றிப் புத்தன் (பிரகாசஞ் செய்வோன்), சர்வஞ்ஞான், சம்பு, சர்வாதாரன், 

க்ஷச்திரக்ஞன் (அதிஷ்டான வடிவன்), பிரத்.இியக்கு (யாவற்றினு முள்ளா 

யிருப்பது), அபரோட்சன் (பிரத்தியட் சமா யிருப்பவன்) என்றற்றொடக்கச் 

சனவற்றையுங் கொள்க.
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187. அசலரிரஞ் ச௩மமிர்த மப்பிரமே யம்விமலம் வசகா தீதம், ௮௪ 

டமநா மயமசங்க மதுலநிரந் தாமகோ சரம கண்டம், அசமந்த 

மவிகாசி நிர்க்குணரிட் களநிரவ யவம நாதி, அசரீர மவிகார 

மத்துவித மேனவிலக்கா மநேக முண்டே. . 
  

இங்ஙனங் கூறுவதேயன்றி, அசல, நிரத்குநம், அமிர்தம், அப்பிர 

மேயல், விமலல், வசநாதீதம், ஜடம், அநாமயம், அசவ்கம், அதுலம், 

நிரந்தரம், அகோசாரம், அகண்டம், அசம், அதந்தல், அவிதர்சி, நீர்க்துணம், 

நிட்களம், நிரவாாவல், அதர்தி, அசரீரல், அவிகாரம், அந்துவிதமென் றில் 

வாறு $ அளவிறந்த விலக்தக& தணங்களையுக் (மறைழக விசேஷணங் 
களையும்) கூறும். 157 

  

$ “அளவிறசர்த' என்றமையின், அக்ஷ£ம் [க்ஷபமி (குறைவி) ன்றிய], 

அவ்வியயம் (தேய்தலும் வளர்தலு மில்லாக), நிராகாரம் (ஸ்தூல முதலிய 

வடிவங்க ளில்லாக), அஸ்தூலம் (ஸ்தூலமன்ஐ), ௮ஈணு (அணுவன்௮), 

அசப்தம் (சப்சமற்றத), அஸ்பரிசம் (பரிசமற்ற து), அரூபம் (ரூபமற்ற), 

அகர்த்தா, அபோச்சா, ௮மன௪சு (மனமற்றது) என்றம் ஜரொடக்கத்தனவற் 

றையுங் கொள்க. 

விதிமுக விசேஷணங்களின் விளச்கம் வருமாறு :- 

உற்பத்தி காசமிள்றி யிருச்தலின் நித்திய மென்றும், கடாதிகளில் 

மண் நிறைர்திருப்பதுபோன்று எப்பொருளிஞாடும் மிறைச்திருத்தலின் 

பூரண மென்றும், தனக்குச் சஜாதியமாகய (இனமுள்ளதாகிய) வேறு 

ஆத்மா வில்லா திருச்சலின் ஏக மென்றும், முச் காலத்தும் பொய்யென்று 

நிச்சயிச்கப்படுதலில்லா இருத்தலின் பாமார்த்த மென்றும், சாமரூபலடிவ 

எப்பொருட்கும் விவர்த்த காரணமாயும், தனச்கொரு காரணமின்றி மேம் 

பட்டும் வியாபகமா யிருத்தலின் பாட்பிரஸ்ம மென்றும், பிரபஞ்சத்தின் 

உற்பத்த ஸ்திதி லயங்கட்கு லிவர்ச்த உபாசான சாரண (அதிஷ்டான)மா 

யிருத்தலின் நிதான மென்றும் (நிதானம் - காரணமாத்திரம்)), எஞ்ஞான்றும் 

புடைபெயர்ச்சியின்றி யொரு தன்மையதா யிருத்தலின் சாந்த மென்றும், 

தத்துவக் கூட்டங்களைக் தச்தங் காரணங்களி லொடுச்ஏிச்கொண்டு சென் 

ரூல் காரண காரநியங்க ளிண்டு மின்றி மூடிவாய் நிற்றலின் சத்திய மென் 
அம், மோக்ஷவடிவா யிருத்தலின் கேவல மென்றும், ஜாக்கிரம், சொப்ப 

னம், சுழுச்தியென்னு மவஸ்தை மூன்றனையு மறிவதாய் சான்காம்பொருளா 

யிருத்தலின் துரிய மென்றும், சர்வ வுலகத்திலும் சர்வ வியவகா.ரமுமின்றி 

யிருச்சலின் சம மென்றும், திருிய மனைத்தையு மறிவதா யிருத்தவின் 

திருக் கசன்றும், கொல்லனது பணை (அடைகல்) போல விகாரமின்றி
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யிருத்தலின் கூடஸ்த னென்றும், தனது சொரூபவடிவ ஞானச்தாலே 

மறைவின்றி நேரே சர்வப் பிரபஞ்சத்தையும் தொடச்கின்றி யறிவதால், 

சா௯ட$ யென்றும், இக்இிரியம் மனத்தினஅ சம்பக்தத்தாலும், மனம் ஜீவனது 

சம்பர்தத்சாலும், ஜீவன் தனது சம்பச்தத்தாலும் போத வடி.வமா யிருப்பது 

போலாகாது தான் (பிறிதொன்றையு மபேட்சியாத) சம்வித் (அறிவு) வடி 

வமா யிருச்தலின் போத மென்றும், ஜாதி வருணாச்சரம முதவியவற்றால் 

தொடசக்குற்ற ஜீவன்-கருபை அவதார மு.தலியவற்னால் தொடக்குற்ற ஈசன்- 

ஜீவசம்பக்சத்தா லசுத்ச முற்ற பூதங்களென்னு ஹிவற்றிற்கு வேறான தான் 

இவற்றோடு கூடினும் சன்னை யசுத்தம் பற்றாமையாலும் இவை (கயிற்றரவு 

போலத்) தனது விவர்த்தமா யிருத்தலாலும் சுத்தமென்றும், தச்துவம் பதங் 

கஸின் இலட்சணாவிர்ச்இவாயிலாசப் போதச்கப்பட்ட அர்த்தமா யிருத்தலின் 

இலக்கிய மென்றும்,எஞ்ஞான்றும் ஒரே வடிவமா யிருத்தலின் சநாதந மென் 

௮ம், கடத்சால் வளைவுபட்ட ஆசாயம் போலச் சரீரமூன்றாலும் வளைவுபட் 

டிரு.த்தலின் ஜிவனென்றம், தத். அவம்பதல்களின் மெய்ப்பொருளா யிருத்த 

லின் தத்துவ மென்றும், அசங்கத் அவம் வியாபகத்துவ முதலிய தருமங்களால் 

ஆகாயத்திற் சொத்திருத்தலின் விண்ணெ (ஆகாயமொென்றும், தனது பிரகா 

சத்தில் பிறிதொன்றன் பிரகாசத்தை யபேட்சியாது தான் எல்லாவற்றையும் 

பிரகாசிக்கச் செய்யும் சொப்பிரகாச வடிவமா யிருத்தலின் சோதி யென்றும், 

கான் என்னும் புத்திக்கு முக்கிய விஷயமாக அல்லது முக்கயப் பிரீ.திக் கட 

மாக விருத்தலின் ஆத்மா (சான்) என்றும், (விசேஷியமான ஆத்மாவை 

ஈண்டு விசேஷணமாகச் கூறியது முரணாகாது ; சுத்த சேசனத்தை ஆத்மா 

வென்றுசைத்தலும் ஒரு விசேஷணம் பற்றியேயாகலி னென்க.) 

இயல்பாகவே சம்சார பக்தம் விடுபட்டதா யிருத்தலின் மத்த மென் 

றும், சால தேச வஸ்அுச்களாலாய பரிச்சேதமி(முடிவி)ன்றி யிருத்தலின் 

விபு (வியாபகம்) என்றும் (இது பூமா, அகத்தம், அபரிச்சின்னமென்றுங் 

கூறப்படும்.), நண்மையாயுள்ள யாவற்றினும் ௮ அண்மையா யிருத்தலின் 

அல்லது காண்டற் கரிதா யிருத்தலின் சூக்கும மென்றும், ஆச்மாவின் 

விதிமுக விசேஷணங்கள் கூறப்படுகின்றன வென்க. 

பலகணி வெயிலினிற் பார்து தோன்றிய 

sour மாணுபோற் சாட்சி யாமெமை 

யலைவு௮ு பொறியறி தற்க லாசலால் 

இலகுரா மணுவென விதயத் georgian.” 

என்பது இலட்சணாவிருத்தி.
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சுமங்கலி யென்னுஞ் சொல் அமங்கிலி ஸ்திரீயை விலக்டச் சுவா 

சனி (ஈல்வாசமுள்ள) ஸ்திரீயை சேசே யறிலிப்ப தபோல, நித்திய முதலிய 

விதிமுக விசேஷணங்களும் அ௮சித்திய முதலிய பிரபஞ்சத்தின் விசேஷணங் 

களை விலக்கி நித்திய முதலிய வடிவினதாகய பிரஹ்மத்தை கேரே யறிவிப் 

பனவாமென்க. 

மறைமுக விசேஷணங்களின் விளச்கம் வருமாது :-- 

அவஸ்தாத்திரயத்தாற் சலிக்கன்ற ஜீவேசுவா சகத்திற்குச் சாட்சியாய்ச் 

சலிப்பி (அசைவி)ன்றி யிருத்தலின் வுல மென்றும், அஞ்ஞன (தமஸ் ௮ல் 
லது மனோ வியாபார) மின்றியதா யிருத்தவின் நீாத்தன மென்றும், மிர்த 

(மரண) மின்றியதா யிருத்தலின் அமீர்த மென்றும், பிரத்தியட்ச முதலிய 

பிரமாணங்கட்கு விஷயமாகா இருத்தலின் அப்பிரமேய மென்றும் (பிரமா 

ணத்தா லறியப்படு௨௮ பிரமேயமாம்.), மலஞத்தர முதவிய மலமுள் எ பிரு 

இலி, கலங்கல் புகை புழுதி முதலிய மலமுள்ள அப்பு முதலிய பூதங்கள், 

கோழை சளி பித்த முதலிய மலமுள்ள ஸ்தூல தேகம், சாசபடலம் காமக் 

குசோத முதலிய மலமூள்ள சூக்கும தேகம், அறிவறியாமை யென்னும் மல 

மூள்ள ஜீவன், சிருஷ்டி முசலிய மலமுள்ள ஈசனென்னு மிவற்றிற்கு 

வேருய் யாதொரு மலமுமின்றி அறிவாகர்த வடிவா யிருச்தலின் விமல 

மென்றும் (விமலம் - மலமற்நு), até go) (சொல்லின் சக்தி விருத்தியா) 

லறியப்படா திருத்தலின் வசநாதீத மென்றும், தேகாதிப் பிரபஞ்சம்போல 

ஜடமாகா திருத்சலின் அஜட மென்றும், $ ஆதி (மாசசதாபம்)-வியாதி (சரீர 

தாபம்)- இல்விரண்டின் காரணமான சம்ஸ்கார மென்னும் மூவகைச்தாபமு 

(கோய) மின்றி யிருத்தலின் அநாமய மென்றும், [சஜாதிய விஜாதிய சவ௧5 
மென்னும் மூவகைச் சம்பந்தமு மின்றி யிருத்தலின் அசங்க மென்றும், 

தனக்குவமை யின்றி யிருத்தலின் அதுல மென்றும் (துலம் - உவமை), 

௮ச்தர (அவகாச) மின்றி யிருத்தலின் நீரத்நாற மென்றும் (இது கிச்சித்திமெ 

ன்றுங் கூறப்படும்.), தான் எப்பிரமாணத்திற்கும் விஷயமாகா இருத்தலின் 
  

$ “*'தூலவுடம் பெழிலொழிதி காற்றம் புகுபிணிசண் முதலனவுஞ் சூக்கும 

தேகத்து, மிக்ககா மாதியுங்கா ரணத்தினிலல் வாத வியாதிகட்கு வித்தாம் 

வா சனையுமிகத் இடும்பை '' என்று வேதாச்சசூடாமணி கூறுவதறிக. 

ர] சங்கம் ; சம்பந்தம். அது சஜாதியம், விஜாதீயம், சுவசகமென 

மூவகைத்தாம். கடத்திற்குக் கடத்தோடுள்ள சம்பந்தம் சஜாதிய (தன்னி 

னத்சோடுள்ள) சம்பந்தமாம்; கடத்திற்குப் படத்தோ (அடையேறிடுள்ள 
(சம்பந்தம். விஜாதீய (வேற்றினத்தோடுள்ள) சம்பக்தமாம்; படத்திற்கு 

மாலோடுள்ள சம்பந்தம் சுவகத (அவயவத்தோடுள்ள) சம்பக்தமாம். ஏகமா 

மிருத தலின் சஜாதிய சம்பர்தமும், ' ௮அகார்மா கயிற்றரவு போலத் தன்னி
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அகோசர மென்றும் (கோசரம்-இர௫க்கத் தக்க), 1 சாலதேசவஸ் துக்களால் 

சண்டிச்ச (வேறுபடுத்த)ப்படா திழுச்சலின் அகண்ட மென்றும், ஜன்மமி. 

(பிறச்சவி)ன்றி யிருக்தலின் ௮௦ மென்றம் (ஜம்-பிறப்பு, அஜம்-பிறப்பின் 

மை; இஃது அஜன்மமென்றும் கூறப்படும்.), அச்தமி (முடிவின்றி யிருத்த 

வின் அதநந்த்மென்றும், சாசமின்றி யிருச்தலின் அவிநாசி யென்றும் (விசா 

சி-ாசமுடையத), வியவகார தசையில் சிருஷ்டி முதலிய வற்றைக் குறித் 

துக் கற்பிச்சப்படும் சர்வஞ்ஞச்வாதி குணங்கள் பாரமார்த்திக சுசையில் 

அற்பமாக வேனு மூண்டென்பதற் பெம்பெரு இருத்தலின் நிர்க்குண மெ 

ன்லும், சகளவடிவ (மூர்,ச்தவடிலம்-கண்ட மாயவடி௮) மின்மையின் நீஷ்கள 

மென்றும் (களம்-ஜூர்த்தவடிவம்), கை கால் என்றற் றரொடகச்சத்து ௮லய 

வங்க ளின்றி யிருத்தலின் நீரவ:பவமென்௮ம், உற்பத்தியின்றி யிருச்.தலின் 

அநாதி யென்றும் (ஆதி-உற்பத்தி)) யாதொரு சரீரமு மின்றி யிருத்தலின் 

அசரீர மென்றும், பிறத்தல், இருத், சல், Wart sa, 'இரிதல், குறைதல், ௮ழித 

லென்னுஞ் சட்பவை விகாரமுமின்றி யிருத்தலின் அவிகார மென்றும், 

துவிதமின்றி யிருத்சலின் 4 அத்துவித மென்றும், ஆச்மாவின் மறை 

முக $ விசேஷணங்கள் கூறப்படுசன்றன வென்ச. 

அவிதவை யென்னுஞ் சொல் விதவை ஸ்திரீயை விலக்க அர்த்தச் 

இனால் அவளுக்கு வேறாகிய ச௬ுவாசணி ஸ்திரீயை யறிலவிப்பதுபோல, ௮சல 

முதலிய மறைமுக விசேஷணங்களும் சல முதலிய பிரபஞ்சத்தின் விசேஷ 

ணங்களை விலக்இ அர்த்தத்தினால் ௮வத்தித்கு வேறாகிய பிரஹ்மத்தை யறி 
விப் பனவாமென்க. 

விதிமுக மறைமுக விசேஷணங்களின் விரிவை இலட்சணா விருத்தியிற் 

சாண்க. 
  

டத்திற் கற்பிதமா யிருத்தலின் விஜாதிய சம்பந்தமும், கிரவயவமா (அவயவ 

மின்றியதா)யிருத்தலின் FUT சம்பந்தமும் ஆத்மாவிற் கல்லை யென்க, 

சஜாஇயம் விஜாதியம் சுவகத மென்னு மிம்மூன்றும், சாலபரிச்கேதம், தேச 

பரிச்சேதம், வஸ். பரிச்சேத மென்னு மூன்றனுள் வஸ்து பரிச்சேதத்தி 

லத்தர்க்கதமாம். 

1 உற்பத்தி சாசமின்றி யிருத்தலின் காலபரிச்சேதமும், ஆகாயம்போல் 

எங்கும் வியாபகமா யிருத்சலின் தேசபரிச்சேதமும், தனக்கு வாஸ்தவத்தில் 

வேறுபட்ட பொருளின்மையின் வஸ்து பசிச்சேதமும் ஆீத்மாவிற்கில்லை 

யென்ச. பரிச்சேதம்-முடிவு. அத்தியந்தா பாவத்தின் பிரதியோக சேசபரிச் 

சேதமும், பிராசபாலப் பிசத்தவம்சாபாலங்களின் பிரதியோகி காலபகிச் 

சேதமும், அகியோர்நியா பாவத்தின் பிரதியோகி வஸ்அபரிச்கேசமுமாம். 

இவந்றினியல்பைப் பாலபோ தத்தின் முதலுபதேசத்தில் விரிவா யறிக. 

ஏ துலைத வடி.வப் பிரபஞ்சம் சொப்பன வுலகம் போலக் கற்பிதமா யிரு
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138. இன்னவகை விதிவிலக்குக் குணங்க ணன்றாய்ச் சேர்ந்தோரு 
மித் தெல்லாங் கூடிச், சொன்னபோரு ளொன்றன்றி யிரண் 

டில்லை யொருபோருளைச் சோல்லுஞ் சொற்கள், பின்னபத மா 

மதனாற் சத்தாதி குணப்போருளாம் பிரம மேகம், அன்னபோரு 

ளொருமையறிக் தகீண்டபரி பூரணமா யாவாய் நீயே. 
  

விதிழகமாகவும் மறைழகமாகவுங் கூறிய விசேஷண ங்களின் 

தாந்பரியப் போந ளோன்றே யேனக் கூறல். 

அன்பனே ! (நித்தியம் பூணமென்றந் றெடக்கத்தனவாக) இவ்வாறு 

சுருதி கூறிய விதிழக மறைழக விசேஷண (குணங்க எளியாவுத் சேவ்வை 

யாகச்சேர்ந் தொநமித்துத் திரண்டு கூறிய போநள் ஒன்றே யன்றி யிரண் 

டன்றம். யாண்டும் ஒந பொநளைப் பீரதிபாதிக்த& 1 பதங்கள் தற்ழள் ஒன் 
  

திசலின் மித்தையாம். ஆத்மா அவைச மின்றியசாக விருத்தலின் 

அதச்வைதமாம். துவைகம்-இரண்டு ;) அஃதின்றியது ௮ச்வைதமாம். சூத 

சங்கை வேதாவிரோத முரைத்த வத்தியாயத்தில் * அறையா ரணஞ்சத் 

இயமான வத்து விதகந் பாமென்றும், பறையா நின்ற கந்பிக்சப்பட்ட துவித 

பாரமென்றும், துறையா ரிரண்டாச் துவிதப்பிர பஞ்சங் காணப் படலானும், 

குறையாப் பாத்தா ரோபிதமாய்க் குலவ லானும் கற்பிதமே'? என்று கூ.ஐுவ 

தறிக. “சருதியினு ளேகமே வாத்துவிச மென்னுஞ் சொற்டையு Care 

, மெனுஞ் சொல்லதனுச் கயிக்கம், அரிதிலண ரேவவெனு மிடைச்சொற்குச் 
தேற்ற மத்துவித மெனுமொழிக்குத் தவிதவிலச் சாகக், SG MOUTH? 
என்பதனை யுணராதார் FasCura 6prerurs “9s HM sores Gust 
பொரு ஸிரண்டுச் தம்முள் அபேதமாதற் குரிய சம்பர்சவிசேடம்'” என்று 
கூறுவர். 

$ ஓசே புருஷன் மனைவி முதலியோ£அ நோக்கத்தால் கணவன் மை 
தீதுனனென்றற் றொடக்கத்தனவாகச் கூறப்படுதல் போல, ஒரே ஆச்மா 

வும் பிரபஞ்சத்தின் விசேஷணமாகிய அகித்திய முதலியவற்றின் நோக் 
சத்தால் நித்தியமென்றற் றொடச்கத்தனவாகக் கூறப்படு்றமையின், 
ஆத்மாவின் விசேஷணங்கள் தம்முள் பின்னமாகா வென்க, ஆத்மா நிர் 
விசேஷ. சின்மாத்திரவடிவமா யிருத்தலின், ௮3 விசேஷண விசேஷிய 
பாவங்கட் கப்பாற்பட்டதாம்; அங்கனமாயினும், வியவகார நிமித்தம் 
அதற்கு விசேஷண மிருப்பதாசச் கூறப்படுகின்ற ௮. ் 

ர் நித்தியம் பூரண மென்றற் ரொடக்கத்சன சொல்லால் வேறுபட்ட 
னவே யன்றிப் பொருளால் வேற௮ுபட்டன வன்றென்பது கருத்து, *₹அரன் 
சிவ னரூபி யந்த னுருத்இரன்” என்றம் ரொடக்கச்சன சொல்லால் வேறு 
பட்டனவாயும் பொருளால் வே௮ுபடாதனவாயு MGs sade,
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139. நிற்குணவத் துவின்குணங்க ளுரைப்பதுதாய் மலடியென நிக 
ரேன் னாதே, சற்குணனே வத்துநிலை யுரையாம லறியவல்ல 
சதுர ருண்டோ, நற்குணவே தங்களிந்தச் சீவன்முத்தி பெறப் 

பிரம ஞானக் தோன்றச், சோற்குணங்கள் பிரமத்தின் குணங்க 
ளன்று பிரமமாஞ் சோருபந் தானே. 
  

றற் கோன்று வேறுபட்ட பதங்களாம். ௮க்கர்ரணத்தினுல் சத்து, சித்து, ஆந 

நீதமேன்றத் றெடக்கந்து விசேஷண (துணுங்களின் போரளான பிரஷ் 

மம் ஒன்றேயாம் ; அவ்வா றென்ற யிநத்தலால், அந்தப் பிரஷ்மத்தின் 

ஏகரசத் தன்மையைச் சுநதி கூறியவாற்றல் செவ்வையாக வறிநீது நீ அக 

ண்ட பரிபூரணமா யிரக்கக்கடவாய். 188 

சீடன், தணாகிதமான பிஈஸ்மத்திற்தச் சத்தர்தி தணழன்டெனக் கூறல் 

என்றய் மலடி யேன்பதுபோல *வியாகாதமா மேன்று வினவுதலும், 

அதற்தக் தர விடை கூறுதலும். 

சீ--வினா:--தே௫கோக.தமசே / குணசகிதமான பிசஹ்மத்தித் 

குச் “சத்தியம் ஞாகம் அநந்தம் பிரஹ்மம்'” என்றற் ஜொடக்கத் 
தனவாகச் சத்தாதி குணஞ்களைச் சுருதி கூறுவது என்றாய் மலடி. 

யென்னும் வாக்கியத்திற் சொப்பாகுமன்ரு ? 

த--விடை:--௪ம தமாதி தணங்களைச் சம்பூரணமாக வுடைய அன் 

பனே ! நீ யவ்வாறு சங்கித்தல் நன்றன்று. ஒர பொநளை யநிய விரட் 

பிஜேர் அப்போரளின் தணங்களைப் பிறர்கூறக் கேட்டன்றே அறிதல் வே 

ண்டூம் ; அவ்வாறு கூறம லறியத்தக்க விவேக மடையா ரிநக்கின்றனரா? 

இல்லை யல்லவா ? ஆதலால், $ “எத்தகைய வுயிர்களுக்தநீ தாய்போல 

வுண்மையையே யெடுூத்துச் சேர்ல்லும்'” நந்தணழடைய வேதங்கள் 

(1 அப்பியாசிகள் *திசையார் திரிசிய மறியா தேதுயில் சேறியா தேயுடல் 
தறிபோல, அசையா தேமதி சமமர் கியநிலை யதுதான் மக்கிய வாதந்த'மென் 

னும்) இச்சவன் ழத்திச் சுகமடையவும், 4 பீரஹ்மத்தின் பரோட்ச அப 
  

*முன்னுக்குப் பின் முரணாகச் கூறல் வியாகா தமாம். 

$ சூதசங்கதை, லேதாவிசோதம் 19. 

ர மாயாப் பீரபஞ்சத்தைச் சொப்பனப் பிரபஞ்சம்போல மித்தை 

யென் றுணர்ந்து அதனை வெறுத்துப் பிரஹ்மத்தியானஞ் செய்கின்றவர் 

அப்பியாசசெளாவர். 

ஏ இங்குப் பிரஹ்மமிருச்சின்றதென் ௮ணரும் ஞானம் பசோட்ச ஞான 

மாம் ; அகம்பிரஹ்மாஸ்மி (சான் பிரஹ்மமா யிருக்கன்றேன்) என்றுணரும் 

ஞானம் ௮பசோட்ச ஞானமாம். 

32
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140. மோகவிருள் கெடக்கோடி யருணனேன வருகுருவே மோழி 

யக் கேளீர், ஏகபரி பூரணமா மேன்சோருப மேன்ளைத்தி 

லிறுகும் வண்ணம், ஆகமங்கள் சோன்னபடி யென்னையகண் 

டார்த்தமா வறிந்தே னையா, ஊகமுமோத் திடவுரைத்தாற் பசு 

மராத்தி லாணிபோஸுறைக்கு கேஞ்சே. 
  

சோட்ச ஜானங்கஸ்*ழழட்சுக்களுக் தண்டாகவுங் கற்பித்துக் கூறிய Lassa 

ழத்லிய தணங்கள் பிரஹ்மத்தின் துணங்களன்றம்; ஆனுல்,பிரஸ்ம சோநப 

மேயாம். 139 

Sia, séfarsiah ஏகாச மென்பதந்த யுக்தி கூறவேண்டூமேன்று 

வினவுதலும், அதற்தக் தர விடை கூறுதலும். 
சீ--வினா:--சனது காரி.பமாகய பிர்பஞ்சத்தோடு அஞ்ஞா 

நாந்தகாரம் கெடும்படி கோடி. சூரியர்போன் நெழுந்தருளிய குரு 

மூர்த்தியே! தமி? பன த விண்ணப்பத்தைக் கருணை கூர்த்து கேட் 

டருளல் வேண்டும். ஏகரச சச்சதொாரந்த பரிபூணமாயுள்ள எனது 

நிஜவடி.வத்தி னனுபவம் என தக்தக்கரணத்தி லழுக்துமானு ௬௬ இகள் 
கூறியபடி. சச்சிதாகத்தமாகய எனது நிஜவடிவத்தை யகண்டாகாசப் 

பொருளாகச் சந்தேகவிபரீதமின்றி யறிந்தேன். தேவரீர் சச்சிதா 
நந்தங்கள் ஏகசச மென்பதற்கு யுக்தியம் பொருந்துமா கூறியருளி 

னால், எனதந்தக்கரணம் சுவானுபவத்தின்கண் பசுமாக் தறைந்த 

வாணிபோல் ஸ்திரப்படும். 140 

  

* மாயாப் பிரபஞ்சச்தை மிச்சையென் றுணர்ச்து, மோட்சமடைய 

முயற்? செய்கின்றவர் முழமுட்சுச்சகளாவர். 

் “சொருபலட்சணம் - சொரூபமே லட்சணமாம். ௮அஃதெங்கனம்? 

சத்தியம், (ஞாஈம், அந்தம், பிரஹ்மம்' என்னும் பிரஹ்மத்தின் சொரூ 

பமே லட்சணமாம். (அட்சேபம்)-|[லட்சணம் தன்னிட(லட்சிய)ச் தள்ள ௮சா 

சாசண தர்மமாம் (சிறச்தகுறியாம்), சொரூபத்தை லட்சணமாசக் கூறுமிட 

த்துச்] சொரூபம் தன்னி... த்திராமையின், எங்கனம் லட்சணமாசல் கூடும் ? 

(சமாதானம்) - தன்னையே தர்மியாகவும் தர்மமாகவும் கற்பிச்சலால் லட்சிய 

லட்சணத்தன்மை சம்பவிக்கும். *ஆஈந்சமென்றும், விஷயாறுபவ மென் 

௮ம், நித்தியக் தன்மையென்றும் தர்மங்களிருக்ன்றன. அவை சைதன்னி 

யத்திலும் ,, வேறாகாதிருப்பினும் வேறபோற் றோன்றுன்றன.” என்று 
ப்.த்மபாதாசாரியராற் கூறப்பட்டிருக்கின்றத. இங்கனம் சொரூபலட்சண 

மாம்!” எள்வு வேதாச்த பரிபாஷை கூறுவதிங் குணர்தற்பாலதாம்.
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141. சத்தேசித் தாகுமய லேனிலசத்தா மசத்தானாற் சாட்சி யெங் 
கே, சித்தேசத் தாகுமய லேனிற்சடமாஞ் சடங்களுக்குத் திதியு 
மில்லை, ஒத்தேதோன் நியசத்துஞ் சித்துகல்ல sans spas 
துக்கோர், வித்தேயன் னியமாகிற் சடமசத்தாஞ் சுகாநபவம் 

விளைந்தி டாதே. . 

148. வீயாத சத்துமுன்னம் விளங்குவது தன்னாலோ வேரறோன் 

ருலோ, வாயால்வே றெனிலதுவு மசத்தோசத் தோவசத்தேன் 

மலடி மைந்தன், பேயாகா ரியஞ்சேருமோ சத்தெனவிப் படிய 

தையும் பிரித்துச் சொன்னால், ஓயாத வவத்தையாங் குதர்க்க 

விகற் பங்களைவிட் டோழிந்தி டாயே. 
  

சஃசிதாதந்தங்கவி ஜேருமையை யுக்தி வாயிலாக விளக்கல். 

தந--விடை :--௮ன்பனே ! (1) சத்தே சித்தா யிநக்கின்றது; சத் 

திற்தச் சிந்து வேறுபட்டதா மெனின், அப்போது சித்திற்கு இருப்பின்மை 

யின் அது சுவபமே சந்தா சூனியமாயுள்ள ழயத்கோடுபோன் நகத்தால் ) 

௮சத்தாமாயின், அஃதெங்கானல் காட்சியால் ? சத்தின்றிய சித்துச் சாட்சியா 

தல் பொருந்தாமையின், சத்தே சிந்தாத. (2) எங்கனம் சத்தே சிந்தா 

யிநக்கின்ததோ அங்ஙனமே சித்தே சத்தா யிநக்கின்றது : சிநதிற்குச் சத்து 

வேறுபட்டதா மெனின், அப்போது சத்திந்து விளக்க மின்மையின், அது 

கடபடல் போன்று ஜடமாம் ;) ஜடபதார்த்தங்கட்தக் கயித்றரவு போன் 

நிநப்பின்றகலின், சிந்தே சத்தாதம். (3) இவ்வாறு தம்ழள் பின்னமாகாம 

லொத்து விளங்தகின்ற சத்துக் சித்தும் பூரணாநந்தமாம்; சத்திற்தம் சித 

திற்தம் ஆநந்த வேறுபட்டதாமெலின், அப்போது இதந்தத்திற்த இருப் 

பும் விளக்கழ மின்மையின், அஃது அசத்தும் ஐடழமாம் ; அசந்து ஜடங் 

களாற் சுகாநுபவ முண்டர்காலையின், சத்தும் சித்துமே ஆநந்தமாம். 

சச்சிதாநந்தவ்களி ஜேருமையை யாராய்ந்தநிதந்து இவ்வுத்தியே தலைமை 

யான யுத்தியாம். 141 

சச்சிநாதந்தங்களி ஜஷேருமையை வற்புறுத்திக் கூறல். 

$ழக்காலத்தும் போய்யென்று நிச்சயிக்கப்படுதலில்லாத சத்து விளங் 

  

$ : சத்துச் தானாகவே விளங்குகின்றதா ? அல்லது மற்றொன்றினால் 

விளங்குகன்றதா? எனின், முக்திய பக்ஷத்தில் சத்தே சத்தாகும் (சானாகவலே 

பிரகாசச்ன்றதாம்); வேறொன்றினால் பிரகாசிக்கிெதெனின், அப்படிபிரகா 

சிப்பிக்கிற வஸ்.து சத்தைவிட அச்கியமானதா? அல்ல வேறொரு சத்தா: சச் 

aso அ௮ச்சியமானதாயின், முயற்கொம்பு முதலியன போல அசத்தாகலே
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யிருத்சல் வேண்டும். அதற்குச் சத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிற யோக்கியதை 

யிருக்கமாட்டாது. வேறொரு சத்தென்னும் பக்ஷத்தில் ௮ச்சச்,சத்துச் சானா 

கவே பிரகாசிக்கிறதா? அல்ல வேறொன்றினால் பிரகா௫ப்பிக்கப் படுகிறதா? 

என்னும் சந்தேகத்தில், முதற்பக்ஷத்கில் சானாகவே பீரகா௫ிக்கின்றதெனின், 

அதுவே இத்தாகும் ; அர்கியத்தால் பிரகா௫ிப்பிக்கப் படுகன்றதெனின், 

மீண்டும் விகற்ப முண்டாய்க்கொண்டே, யிருக்கும். இவ்வாறு விகற்பம் 

செய்துகொண்டு *போனால், ஆச்மாசரய தோஷம், அச்ியோச்நியாசாய 

தோஷம், சச்ரொபத்தி தோஷம், அஈவஸ்.சா தோஷம் எனப் பல தோஷப் 

சள் சம்பவிக்கும். ஆசையால், சத்துத் சானாகவே பிரகாசிக்கிறது. எது சுவ 

யமே பிரகாசிக்சன்றதோ ௮ சச்சென்பஅ சித்தமாம்.௮ர்தச் சத்தே ASH; 

சத்தே ௪ச்து ; இரண்டு மொன்றுகான். இன்னொரு சத்திருக்றசென்பது 

வேதங்களில் எவ்விடத்திலும் காணப்படவில்லை) (ஆகையால், சத்,ஐ.த் தானா 

கவே விளங்குகின்றதென்பது நிச்சயமாம். ஆகையால், சத்தே சிச்சென்பது 

சித்தமாம். அப்படி சானாக விஏங்குகன்ற சத்துக்கு ஆகந்தச்துவ மெப்படி 

யெனின், சத்திற்கரண்டாவது வஸ்அ வில்லாமையால் ஆசக்தத்.அவம் பூரண 

மாகவே யிருக்கிறது. அற்பத்தில் பூணத்துவமில்லையாம். ஆகையால், பூச 

-ணத்துவம் அத்துவயத்கிற்கே யன்றித் துவைதசத்திற் இல்லையாம். சத்து எப் 

படி அ௮ச்துவைத மெனின், ஓ புத்திரா ! சதீதுக் ரெண்டாவஅுடன் கூடி. 

யிருக்கும் சன்மை வேறொரு சத்தினாலேயா? அல்ல சத்து விலஷூணமான 

இினாலேயா! எனின், வேறொரு FSS Conor mM. 

ஏனெனின், சாஸ்இரத்தினாலேயும் யுக்தியினாலேயும் அனுபவ,த்தினொ 

லேயும் வேறொரு சத்திருக்சன்றதென்பது சித்திச்காமையின், முதற்பக்ஷம் 

சித்திக்கவில்லை ழ; இரண்டாவ பக்ஷமும் சித்திக்க மாட்டாது. ஏனெனின், 

சத் விலக்ணமான வஸ்து முயற்கொம்புபோலச் சுவரூபமே யில்லாமையி 

னாற்றான். இக்ச விரண்டு விகற்பத்தைத் தவிர வேறே விகற்பமில்லை. 

ஆகையால், ஒன்றான சத்திற்கு இரண்டாவதில்லாமையாலே அத்து 
வைதச்துவுமும் அதனாலே பூரணத்துவமும் சத்தமாம்; அதனாலே சுப்பிர 

காசமான சத்தே ஆரர்தமாம். இப்படி யுக்தியினாலேயும் சச்சதாகர்த பதங் 

களுக்கு அகண்டார்த்தம் நிச்சயிச்சப்படுகின்றத...... யாவர்க்கும் சுஷாுப்தி 

யில் ஒரு. சுகம் விளங்குன்றஅ. அச்தச் சகம் ஜாக்கர-சொப்பரங்களின் 

சுகம்போலப் பலவல்ல; ஆனால், கிருபாதிகமான ஒரே ரூபமாயிருக்கன்றது. 

ஆகையா லந்தச் சுகம் அதிவைதந்தான். அச்ச அவஸ்தையில் சூரியன் முத 

விய பிரகாசத்தை விரும்பாமல் சுஷுப்இி ஆகக்தம் விஏங்குன்றமையால், 

அதற்குச் இத்துத் துவ மிருக்ச்றது. Faz ID அரந்தம் சுவயம்பிரகாச 
மென்பதிற் பிரமாணம் யாதெனின், தூங்கிவிழித்தவனுக்கு இதுகாறும் 
ரான் சுகமாய்த் தூங்கனேனென்னும் நினைப்புண்டாஇன்ற2) கினைப்பு மூர்
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தவது *தீபம்போன்று தன்னுலேயா 1கடஙபோன்று பிறிதோன்றினுலேயர்? 

அச்சத்துக் கடம்போன்று பிறிதொன்றல் விளங்தகின்றதேனின், சத்திற்த 

வேறன அதுவும் சந்தா ? அசத்தா ? அசத்தென்றல், $ மலடிமகன் ஒர 

காரியத் சேய்வது ழண்டோ? (அசத்து மலடிமகன் போலீவதாகலின், அத 

னல் சத்து விளங்தகின்றதெனல் போநந்தாது). சத்தென் றிவ்வாறு அதனை 

யும் பிரித்துக் கூறினுல் அது வாம்பின்றிச் சேறலென்னும் 4 அநவஸ்தா 

Bu அனுபவத்தினாலேயே யுண்டாதல் வேண்டுமென்பது கியமமாகையால், 

சுஷுப்தி சுகத்திற்கு அனுபவம் சொல்லவேண்டியதாம். அப்போது அனு 

பவத்திற்குக் சகாணமான இச்இரியங்களில்லாமையால் சுஷஈப்இ ஆசரந்தத் 

தின் சுவானுபவம் சுவப்பிரகாசமென்றே யறி. சுஷுப்தியிற் சுகமும் பிரகா 

சிக்கின்றஅ, அஞ்ஞானமும், பிரகாசச்சின்றது. இல்விசண்டில் சுகம் சுவப் 

பிரகாசமா? அல்லது அஞ்ஞானம் சுவப்பிரசாசமா! என்று விசாரிக்குங் கால், 

சுகமே சுவப்பிரசாசமென்று சொல்லல்வேண்டும், அஞ்ஞான த்இற்கு ஆவ 

சண ரூபச்தினாலே பிரசாசமில்லாமையால், அஞ்ஞானம் சுவப்பிரசாசமன்று, 

ஆகையால், சுஷுப்இியில் ஆத்மசுவரூபமே சுகமாகப் பிரநாசித் அச்கொண்டு 

தன்னிடத்து ஆசோபமாயிருக்கிற அஞ்ஞான த்தையும் பிரகாசிப்பிச்சென்றஅ. 

ஆகையால், சுகம் சுவப்பிரகாசமேயாம். இப்படி அனுபவ ச்தினாலேயுங் சச்சி 

தாகந்த பதங்களுச்கு அசண்டார்த்தச்துவம் சத்சமாம்.'” என்று வடமொழி 

வாசுதேவமனனங் கூறுவதிங் குணர்தற் பாலதாம். 

ஒன்று மறைப்பின்றிச் தன்னையேதானபேட்டித்தல் ஆத்மாசிரயமாம்; 

இசண்டின் பரஸ்பர அபேட்சை அந்நீயோந்நியாசிரயமாம்; இசண்டற்கு 

மேற்பட்டவற்றின் பாஸ்பா ௮பேட்சை ஈக்கிராபத்தியாம். 

ர தீபம் பிறிதொன்றன் பிரகாசத்தை யபேட்சியாது தன்னாலேயே 

தான் விளங்குவதாம். 

1 கடம் இபமுதலியவற்றினால் விளங்குவதா யிருத்தலின், ௮௮ பிறி 
தொன்றாுல் விளங்குவதாம். 

9 மலடிமகன் சொன்மாத்திரமான பொய்யென்னும் அசத் பதார்த்த 

மாசகலின், சுவயமே சத்தாசுணியமாயுள்ளவவன் ஒரு காரியத்தைச் செய்கறா 

னென்பத பரிகாசத்திற் இடமாமெனச் குறிப்பிச்சப்பட்ட தென்க. 

4] முூன்முன்னுள்ள.து பின்பின்னுள்ளசை யபேட்டுத்தல் அவஸ்தா 

கோஷ மெனப்படும். முதலாவது ஈத்து இரண்டாவது சத்தாலும், அது 

மூன்றாவது சத்தாலும், அது கான்காவ௮ சத்தாலும் விளங்குசன்றதென 

வசம்பின்றிக் கூறல் ஈண்டு அஈவஸ்தையாம்.
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143, சுருதியுத்தி யொத்ததுபோ லநபவமுங் கேள்சுழுத்திச் சுகவா 
நந்தம், மிருதிவடி வாதலிலவ் வாகந்த மேயறிவாம் வேறங் 
கில்லை, கருதுபிர ளயஞ்சுமுத்தி யிரண்டிலநீ யிருந்திருளைக் காண் 

சின் றாயே, இருதயத்திப் படிகோக்கி யேகபரி பூரணமா யிருந்தி 

டாயே. 
  

தோஷமாக. ஆதகால், * பேயலைவதுபோ லலையுல் புத்தியுள்ள மகனே! 

நீ ழன் சங்கித்த ர்ததர்க்கமாகிய விகற்பங்களைவிட் டொழியக்கடவாய். 148 

சச்சிதாநந்தங்கள் எகாசமென்பதந் கனுபவங் கூறல். 

அன்பனே! சச்சிதாதந்தங்கள் ஏகரசமேன்பதந்தச் சுருதியும் $ யுக்தி 

யும் தம்ழள் மாறுபடாம லோத்திநப்பதுபோல அனுபவ மோத்திநப்பறை 

யுங் கூறுகின்றேன்; அதனை நீ கவனமாய்கீ கேட்கக்கடவாய். 

சீ--வினா :--அண்டவனே 7? அகனைக் கூறியருளல் வேண்டும். 

தரந-விடை:-அன்பனே! உனது சுழத்தி யவஸ்தையின்கண் நிரதிசயமர் 

(வேற்றுமை யில்லாத்தா)யுள்ள. சுகவடிவ ஆதநந்தமானது நீ விழ்த்தபோது 

நான் சுகமர்யுறங்கினே னேன்று 6 ஸ்மீநதி வடிவமாக வுனக்குத் தோன்று 

தலால், அல்வாநந்தமே சித்தாதம். அவ்விடத்து நந்தம் அதனினுக் வேறன 

  

* உடனது புத்தி குதர்க்கச்தால் மாறுபா டடையாவண்ணம் றிது 

முனிவுற்றதுபோற் கூறினா ரென்க, 

ர் அகிஷ்டத்தைச் சம்பாதித்தல் அல்லது ஈவீச (பு.துவதாய) அர்த்தசச் 

தைச் கற்பித்தல் தர்ச்சமாம். இது சுதர்ச்சம் - குதர்க்சமென விருவகைச் 

தாம்) அவற்றுள், சுருதிக்கு விசோதமில்லாத தர்க்கம் சுதர்க்கமாம் ;) ௬௬ 

இக்கு விரோதமான தர்க்கம் குதர்க்கமாம். இஅ௫ சுஷ்கதர்ச்சமென்றஞ் 

சொல்லப்படும், 

இ. கூடும், இத கூடாசெனச் தோன்று மறிவு யுக்தி யெனப்படும். 

$ அறியப்படாத வஸ்.வின் ஸ்மிருதி யுண்டாகாதாகவின், சுழுத்தியில் 

ஆத்மா ஆகந்தவடிவமா யிருக்கின்ற தென்ப௫ பெறப்பட்டசென்க. 

*: நித்தியுமாயும் நிருபாஇிசமாயும் நிரதிசயமாயுமுள்ள சுகமெதுவோ 

அதுவே ஆகக்சமாம்; அதுவே ஆச்மசுவரூபமாம். புஷ்பம், சர்தனம், ஸ்.இரீ 

முதலிய விஷயங்களா லுண்டாவதாயும் அகித்தியமாயும் உபாஇதியுடையதா 

யும் அதிசயத்தோடு கூடியதாயுமுள்ள சுகமெதுவோ ௮ஃத அத்மசுவரூபா 

சந்த சுகமாவதன்றாம். ஆகையால், முற்கூறிய ஆகர்தமே ஆச்மசுவரூபமாம். 

௮ஃதெப்கனமெனின், சுழமுத்இி ஆரந்தத்தில் ஏர்தச் ௬௪ லட்சண மிருத்த
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சித்தா லநியப்படுகின்றதெலின், அச்சுழத்தியின்கண் ஆநநீதத்தினும் வேற 

௧8 சித்து& கர்ணப்படாமையின், ஆநந்தத்தினுந் வேறகச் சித்துண்டேன்ப 

தின்றல்; ஆகவே, அறிவாதந்தம் ஏகாசமாம். * பிரளயம் சுழத்தி பன்னு 

மீரண்டவஸ்தையிலுல் சிதாதந்த வடிவமாகிய நீ யிரநீதே யிநளை யறிகின்ற 
  

லின், அக்த ஆகந்தம் சானேயென் றறிச்துகொள்ளல் வேண்டும். சுழுத்தி 

யில் அக்ககிவிர்தீதிமாத்தாங் சாணப்படுகன்றதன்றி ஆசர்.த மனுபவிச்சப்பட 

வில்லையாதலின், சுழு்தியில் அகர் சலட்சண லிசாரணை யெங்கனமாமெ 

னின், உலகத்தில் தாங்கி யெழுந்த புருஷன் சகாணிதுகாறும் சுசமாய்த் தூங் 

இனேனென்று சுழுத்தியில் ஆத்மாவிற்குச் சுகத்தினிருப்பைக் கூறுகின் 

por, அதனால், சழுத்தியில் யாவர்க்கும் சுவானுபவத்தாலே ஆநந்த 

மிருக்சன்றஅ.'”? என்ற உமொழி வாசுதேவமனனங் கூறுவதில் குணர் 

தற்பாற்றாம். உபாதி - புஷ்பம் - சர்தன முதலியனவாம். அறித்தியம் - அழி 

வதாம். அதிசயம் - பேதமாம். 

* நித்தியப் பிரளயம், கைமித்இிகப் பிரளயம், 'இனப்பிரளயம், மகாப்பிர 

ளயம், ஆத்தியர்திகப் பிரளயமெனப் பிரளயம் ஐவகைத்தாம். 

(1) கூணத்திற்கு கூணம் காரியமனை த்தும் தீ பச்சுடரைப் போல காச 

மாதல்,அல்லது சுழுத்தி நித்தியப் பிரளயமாம்; (2) பிரஹ்மாவின் இசாசத்திரி 

யாகிய நிமித்சச்சாலுண்டாகும் பூலோக முசலிய €ழ் மூன் ௮லகத்திஞசம் 

கைமித்திகப் பிளயமாம்; (8) பிரஹ்மாவின் தினத்தில் பதினான்கு ம.நுவர்த 

ரங்களுண்டாம், அவற்றுள் ஒன்றனாசம் தனப்பிரளயமாம்; (4) பிரஹ்மாவின் 

நூறு வருஷத்திற்குப் பின் பிஹ்மதேவரோடு ஆகாயமுதல் சர்வபூதங்களும் 

சாசமாதல்மகாப்பிசளயமாம்;(5) அகம்பிஹமாஸ்மியென்னுக் சத்துவஞானத் 

தால் காரணத்தோடு (அவித்தையுடன்) ஜகச்திற்குண்டாகும் பாதம் (9 FH) 

யத்தநிவிர்த்தி) ஆத்தியர்திகப் பிரளயமாம்; இப்பிரளயம் மோட்சமாம். இதி 

லஞ்ஞான விருரில்லையாம். 

எது சாச்சி சொப்பனமென்னு மலஸ்தை யிரண்டனத உற்பத்தி 

லயங்களுக் டெமாயிருக்கின்றதோ எதில் விசேஷவிருத்தி யனைத்து 

மொடுங்கி யபாவவடிவமா யிருக்னெறனவோ அ௮க்தத் தமோகுண பரிணாம 

சம்ஸ்கார வடி.வப் புத்இவிருத்தி சழுத்தியவஸ்தையாம். 

சுழுத்தி கண சுழுத்தி, காட சுழுத்தியென விருவகைத்தாம்; அவற் 

அள், 

(1) புருஷனெினின்றும் லிழிப்பிச்தலின்றிச் சானே விழித்துக் 
கொள்கூன்றானோ, ௮து ௨வீண சழுக்தியாம். ் 

(2) புருஷனெ௫ினின்றும் விழிப்பித்தாலன்றி விழிச்செறதில்லையோ 

௮௮ காட சுழுத்தியாம்,
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144. பலகலையு முணர்ந்த குரு மோழிந்தபடி மீவனுமந பவம்வி டா 

மல், பலமலரின் மதுப்போலச் சச்சிதா ஈந்தமோன்றாம் பரமா 

ர்த் தத்தைப், பலபோழுதுங் கண்மூடிச் சமாதியிருக் தான்விழி 

த்துப் பார்த்த போது, பலவடிவாஞ் சராசரசித் திரங்களெலாக் 

தோன்றுமோரு படமா னானே. 
  

யல்லவா? அதனுல் உனது வடிவக் 7சச்சிதர்நந்தமாம். இவ்வாறு நீ சச்சிதா 

நநீதவடி வமா யிருத்தலைப் புத்தியால் யூகித்தறிந்து ர் சஜர்தீய விஜாதீய சுவ 

கத பேதாகித பரிபூரணப் பீரஹ்மமா யிநக்கக்கடவாய். 143 

சீடன், தவினநளர்ல் சமாதி கூடிச் சந்தேகந் தேளிந்தமை கூறல். 

1 ஞான சர்ஸ்திரம் பலவற்றையும் ஐயந்திரிபற வுணர்ந்து அதனால் 
  

* பிரளய முதலியவற்றில் ரீ யில்லா விடத்து அண்டுள்ள அஞ்ஞான 
வடிவ விருளை யறிதல் முடியாதாகலின் சத்தாகவும், அறிவதால் சத்தாகவும், 

சுழுத்தியில் சுகவடிவா யிருத்தல் விழித்தபோது கான் சுகமா யுறங்கனே 
னென்னும் ஸ்மிருதியால் ஈன்கு விஎங்குதலின் ஆஈக்தமாகவு மிருக்கின்றா 
யென விளச்சயவாரறும். 

ர்பிரஹ்மம் ஸஜாதிய விஜாதீய ஸ்வகத பே.தரகிதமாயிருக்கன்றது. sore 
குச் சமான ஜாதியோடுள்ள பேதம் ஸஜாதீயமாம்; ௮ ஒரு பிசாமணனுக்கு 
மற்றொரு பிராமணனோடுள்ள பேதம்போல்வதாம்; சனக்கு அன்னிய ஜாதி 

யோடுள்ள பேதம் விஜாதியமாம்; ௮௮ பிசாமணனுக்குச் சூத்திரனோடுள்ள 
பேதம்போல்வதாம்; தனக்குத் சன் அவயவங்களோடுள்ள பேதம் ஸ்ஷகத 
பேதமாம்; அது பிராமணனுக்குத் தனது கைகால் மூதலி;ப அஙயவங் 

களோ டுள்ள பேதம்போல்வதாம். எல்லாம் ஒசே பிரஹ்ம ஸ்வரூபமா யிருச் 
தலாலும் ஸஜாதீயமான வேறு பிரஹ்ம மில்லாமையாலும் பிரஹ்மம் ஸஜா 
திய பேதாகிதமாம்; பிரஹ்ம சேசனச்துச்கு வேராசத்தோன்று.ம் ஜடப்பிர 
பஞ்சம் லிஜா தியமாம்;பிரபஞ்சம் சச் இயமானால் பிரஹ்மம் விஜாதீயபேத சஏ 
தமா யிருக்கும்; ஆனால்,பிரபஞ்சம் சத்தியமன்று; ரஜ்ஜுுவிற் கற்பிசமாயுள்ள 
சர்ப்பம்போல மித்தையாம், ௭௮ மித்தையோ அது அதிஷ்டானத்இனும் 

வேறுபடுகிறதில்லை; ஆதலால், பிசஹ்மம் விஜாதிய பேதரூசெமாம், 

பிரஹ்மம் கிரவயவமா யிருக்கின்ற. சச்தொரக்தங்கள் பிரஹ்மத்தின் 
தர்மங்களாம்; அவயவங்களன்று. புஷ்பத்தின் ஸ்பரிச ரூப ரஸ கர்தங்களாகிய 
குணங்கள்போலச் சச்சிதாகர்த தர்மங்கள் பிரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபமேபாம்; 
அதனின் வேறன்று. ஆதலால், பிரஹ்மம் சவசதபேதரகிதமா மென்பஇங் 
குணர்தற்பாலதாம். 

1 வேதார்ச சாஸ்இராப்பியாசஞ் செய்து அதன் பொருளை யுள்ளவா 
றறிச்.து ஜீவப்பிஹ்ம ஐச்யெ நகிச்சயச்தால் ஆத்மஞான த்தல் நிலைச்தவர் குரு 
வாவசென்பது ஈண்டுக் காட்டப்பட்ட து. *அஇஞளுகற் சல்வியறி வடக்கம் 
வைசாக மாதியாங் குணமுடைச் சற்குரு!” என்று வேதாந்த சூடாமணி 
கூறுவது மறிக.
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145. இதயமோத்த சற்குருவே ௩மக்கிதுவே விநோதமன்றி யினிவே 
றுண்டோ, அதையுரைத்து மதைநினைத்து மிருப்பதன்றோ ஞானி 
களுக் கான நீதி, முதலுரைத்த துரியாதீ தமுமேழாம் பூமியுமுக் 
கியமா மேன்ற, பதமுமதன் வகையுமேனக் கெளிதாகத் தெளி 

யும்வண்ணம் பணித்தி டீரே. 
  

சமாதி செவ்வையாகச் சித்திக்கப்பெற்றுள்ள தது தரநாதன் உப 
தேசித்தவாறு பல புஷ்பங்களினின்றும் தேனீக்களேடூத் தொன்றகச் 

சேர்த்த தேனைப்போல எகாசமான எச்சிதாநீந்தமென்னும் பாமார்த்த 

(உண்மை)நிலைமையை டுச்சீடனு£* சுநதி யுகீதிக்கியன்றதான தனதனுபவத் 
தினை விடாதுட்கோண்டூ வேதநோங் கண்களை மடிச் $சமாதியி லிருந்தான்) 

அவ்வாறு சமாதியி லிநந்தவன் பிராரத்த கநமவசத்தால் சமாதியினின் 

றும் விழித்துத் தன்னைப் பார்த்தான்; பார்த்தபோது 4] அநேக பிரகாரமாக 

விளங்கத் சாசசமா (இயங்குதிணை, நிலைத்திணையர்)கிய சித்திரங்க ளியா 

வுந் தோன்றுகின்ற வொரந சித்திரப்பட (சச்சிதாதந்த வடிவப் பிரஹ்ம)மாக 

விளங்கினான். 144 

டன், தன தனுபவத்தை வியந்து கூறி எவன கிலுமிந்தத் 
துரியா தீதத்தி லேழாம் பூமியி லிநந்தானேல்'? என்று மன்னர்க் 

தருநாதன் கூறியதையும் அதன் வகையையு முணர்தற்போருட்டூ 

வினாவுதலும், அதற்தக் தர விடை கூறுதலும். 

சீ--வினா :---அவ்வாறு விளங்கிய சடன் வியப்பும் அன்பும் 

மேலிடக் குருவைநோக்கி, யான்வினாவிய வினாக்கட்கெல்லாக் தக்கவாறு 

விடையருளுவதா லெனஅ மனத்திற்கொத்துள்ள FDRG pT sous! 

இகலோக சம்பச்தமான இஷ்டப் பிராப்தி அ௮நிஷ்ட நிவிர்த்தியின் 

பொருட்டுச் செய்யும் உழவு முதலியனவும், சுவர்க்க இத்தியின் 
  

§ இியாணிக்சன் றவன் இியானமென்னு மிரண்டையும் விட்டுச் காற் 

நில்லாதவிடத்துள்ள தீபம்போல.த் இயாணிக்கப்படும் பொருளொன்றை 

மாத்திரம் விஷயஞ் செய்யுஞ் சித்தம் சமாதி யெனப்படும். 

ஏ பட்டினத்தடிகள் இருச்சமுமல மும்மணிக்கோயையில் “*ஏச்சைநின், 

இருவளர் சாட்டங் கருணையிற் பெறலும், யாவையு மெனக்குப் பொய்யெ 

னத் தோன்றி, மேவரு நீயே மெய்யெனத் தோன்றினை, ஓவியப் புலவன் 

சாயல்பெற வெழுதிய, சத்திர விகற்ப மெல்லா மொன்றில், தவிராது தடவி. 

னர் தமக்குச், சுவராய்த் தோன்றும் துணிவுபோன் றனவே”' என்று தம 

தனுபவங் கூறியவாறு மீண்டறிதற்பாலதாம், 

33
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பொருட்டுச் செய்யும் வேள்வி முதலியனவும், மோட்ச சாதன 

மான ஞான “த் இயின்பொருட்டுச் செய்யும் சரவண முதலியனவு 

மின்மையால் இருத இருத்தியராயுள்ள கஈமக்கு இவ்விசாரமே விரோத 

மாக விருப்பதல்லாமல், இனி விகோதமாக விருக்கத்தக்க வேறொன் 

றிருக்கன்றதா ? இல்லை யல்லவா ? $ பாமான், விஷயி, சஞ்ஞாசு 

என்னும் புருஷர்களுள் சிஞ்ஞாசு வந்தால் அ௮ச்சிஞ்ஞாசுவிற்கு அந்தப் 

பிரஹ்மத்தை யடையும் வழியை யுப?த௫த்.தம், தனித்துள்ளபோது 

சவோகமென அந்தப் கிரஹ்மத்தை யியல்பாகவே சிந்தனை செய்து : 

மிருப்பகல்லவா ஞானவான்கட் குரிய நீதியா (ஒழுக்கமா)ம், இவ்வா 

றிருத்தலால், தேவரீர் முன்னர்க் கூறிய துரியாதிதமும் எழாம் பூமியு 

மூக்கியமாகு மென்ற பதமும் ௮தன் கூறுபாடும் அடியேனுக் 

கெளிதாகக் தெரியும்படி. அவற்றைக் கூறியருளல்வேண்டும். 145 
  

- $ தணித்திருந்து பிரஹ்ம சர்சனை செய்தல், முழுட்சுச்கள் வந்த 

போது அவர்கட்கதனைச் சொல்லுதல், சமான அப்பியாகி வர்தபோ.து ஒரு 

வர்க்கொருவ ரதனை யுசாவுசலென் றிவ்வாறு இவ்வொன்றன் சண்ணேயே 

அழுக்துதற் றன்மையாகிய தற்பரத்தன்டை பிரஹ்மாப்பியாகமாம். 

இலக்கணம், தருக்கம், காவியம், ஜபம், யாகம், தயான முதலியவற் 

௮ள் எதிலெதில் எவர்க்குப் பிரவிர்ச்தி யுண்டாடன்றதோ அதில் அதில் 

அவர்க்குச் சாமார்த்திய முண்டாவது போலப் பிரஹ்மாப்பியாசப் பிரவிர்த்தி 

யுடையார்க்கும் அதிற் சாமார்த்திய முண்டாமென்பதில் Goats dure gre 

*ஏவ்வாற்றா னாயினும் ௮ச்தப் பிரஹ்மாத்ம தச் துவச்சை படி.ச்சடி. 

இந்தித்தல் வேண்டும்; அஸ்சாவது வேதாச்த சரஸ்இரங்களைக் கேட்டலா 

லாவது சொல்லுதலாலாவது வேதாந்த புஸ்தகங்களைப் பார்ச்சலாலாவஅ uly. 

சீதல் படிப்பித்தல்சளா லாவது அந்தப் பிரஹ்மாத்ம தச் துவத்தை மிண்டும் 

மீண்டும் ௮ுறுசச் தானஞ் செய்தல் வேண்டும். இதனையே தச்துவஞானத்தி 

னப்பியாசமாக வறிக'' என்று தத்துவானுசர்தானம் சான்காம் பரிச்சேதச் 

இற் கூறுவதிங்குணர்தற் பாலதாம். 

(1) இவ்வுலகத்தில் விலக்காயும் விதியாயுமுள்ள போகங்களில் பிரிய 

முூள்ளவனாய், சாஸ்திர ஸம்ஸ்கார மின்றி யிருப்பவன் பாமாறுவன்) 

(2) சாஸ்திரானுசார்மாக விஷயபோகங்களை யனுபவிச் அச்கொண்டு இகபர 

லோகங்களின் போகங்களை யடையக் கருமஞ் செய்பவன் விஷயியாவன்,; 

(8) தன்னை (ஆச்மாவை)யறிய விரும்புசின்றவன் சிஞ்ஜாசுவாவன்; (4) தன் 

னை (ஆத்மாவை) .யறிக்தவன் (சன்னை யறிந்து சானறிவாகர்த வடிவமாக 

விளங்குின் உவன்) ஞானியாவனேன்க.
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146. வினவுமிடத் தஞ்ஞான பூமிகளேழ் ஞானபூ மிகளே ழேன்பார், 
இனியவற்று ளஞ்ஞான பூமிகளே மையுமுந்தி, யியம்பக் கே 

ளாய், தனிவித்துச் சாக்கிரஞ்சாக் கிரமகா சாக்கிரஞ்சாக் கிரத் 

தைச் சார்ந்த, கனவுகனுக் கனவுசாக் கிரஞ்சுமுத்தி யேன்றேழு 

பேர் கணித்தார் மேலோர். 

147. முந்துவகண் டத்தெழுமோ ரறிவுமாத் திரமதுதான் முதல்லித் 
தாகும், இந்தவறி விற்பண்டில் லாவகந்தை முளைபோலா மிது 

நனாவாம், வந்துவந்து பிறவிதோறு மககமதை வளருமது மகா 

னாவாம், நந்துமகங் கோடனவின் மனோராச்சி யஞ்செயலே 

நனாக்க னாவே. 
  

சீடனுக்கு ஜானபூமிகீளை யுபதேசிக்கத் தொடங்கிய ஆசிரியர் 

ழன்னர் அவற்றிற்து விரோதமாயுள்ள அத்தான பூமீகளைக் கூறல். 

அஞ்ஞான பூமி. 

த--விடை :--அன்பனே ! அறிதர் ர் அத்தான பூமி யேழ்வகைத்தா 

மென்றும், ஜானபூமி யேழ்வகைத்தா மென்றும், பூமியின் வகையைக் கூறு 

வர். இனி யப்பூமிகளுள், அஜ்கமனபூமீ பேழையு மன்னர்க் Fe MASH Md; 

அவற்றை நீ கேட்பாயாக. 

சீ வினா:--ஆண்டகுருவே ! அவற்றைக் கூறியருளல் வேண் 

டும், 

தந--விடை:--அன்பனே! (1) பீஜ ஜாக்கிரம், (2) ஜாக்கிரம்,(8) மகா 

ஜாகீகிரல், (4) ஜாக்கிர சொப்பனல், (5) செர்ப்பனம், (6) சோப்பன 

ஜாக்கிரல், (7)சுழத்தி யென்பன ௮த்தான பூமிகளாம். 146 

(1) * சிநஷ்டியி ஞால்பத்தில் அல்லது ஜாக்கிரத்தி ஹஞாம்பத்தில் 

மாயையோடூ. கூடிய சேதனத்தினின்றும் வெளிப்பட்ட ஆபாசசேதனமே 

(€வனே) பீரதமரவஸ்தையான பிஜ ஜாக்கிரமாம். (பீஜம், வித்து, விதை, 

  

* ஞானபூமிகளுக்கு விசோதமா யிருப்பன பீஜசாக்ெ முதலியனவாம்; 

அவை அஞ்ஞானபூமி யெனப்படும். பூமியென்ப தீண் டவஸ்தை (நிலை)யாம். 

“மற்றுமொன் அரைச்ச வள்ளலே கேட்பாய் மடமையாம் பூமியேழ் பத 

மாம், மற்றுள ஞான பூமியேழ் பதமாம் ?? என்று ஞான வாசிட்டங் 

கூறுவதறிக, 

1 ஈஇத்திலே நின்றோ றிவுபேரின்றிச் செறிமல மின்றிமேல் 

வந்து, வர்.த்இயா கிற்குஞ் சத்த வாதி வருபெயர் செயல்களுக் இடமாய், 

வித துரூ பமதாய் நின்றிடு மசனால் விசைகன லாமதற் பதமே?” என்பது 

ஞான வாூட்டம்.
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146, உண்டுறங்கி மனோராச்சி யஞ்செயல்சோப் பனமெனும்பே 

ருடையாதாகும், பண்டூகனாக் கண்டூமறந் ததைமீண்டூ நினைப் 

பதுசோப் பனக னாவாம், மண்டூமிருண் மூடூவத சுழுத்தியா மஞ் 
ஞான வகைகள் சோன்னோம், விண்டூகிறை முத்திதரு ஞானபூ 

மிகளேழும் விளம்பக் கேளாய். 
  

ழலமேன்பன ஒந் போநட்கிளவியாம். தேகோற்பத்தியின்பின் வெளிப் 

பட்டூ விருத்தியாகரநீந்தம் சித்தம், புத்தி, அகங்கார ழதலிய நாமங்கட்தம் 

அவற்றி னர்த்தங்கட்தங் காரணபூதமாய் நிற்றல்பற்றி இது பீஜ ஜாக்கி 

மேன்று கூறப்படுகின்றது.) 

(2) 1 இல்வாபாச சேதனத்தில் ழன்னில்லாத அகமமதை (யானேன 

தேன்னுத் தன்மை)கள் அங்தாம் (ழளை) போலச் சூகீதமமாக வெழதலே 

ஜாக்கிரமாம். (ஜா்க்கிரம் - நனு.) 

(3) 8 இவ்வாபாச சேதனந்தின்௧ண் அகமமதைகள் பிறவிதோறு 

மீடைவிடாது சம்ஸ்கார வாயிலாக வத்து திடதரமா யுண்டாதலே மகா 

ஜாக்காரமாம். 

(4) $இச்சேதனம் சர்க்கிராவஸ்தையில் * அகமமதை காரணமாக 

ழன்னர்த் தானறிந்துள்ள விஷயத்தைப் பற்றியாவது பூரணமா யறியர்த 

விஷயத்தைப் பற்றியாவது அதனதன் மயமாய் நின்று மஜோராச்சியத் 

சேய்தலே சாக்கிர சோப்பனமாம். (மஜஹோாச்சியம் - வீணெண்ணம்/)147 

(5) * இச்சேதனம் உண்டூறங்கி விழ்த்து அற்பகாலத்தில் (தமதுற்பத் 

திக்கியன்ற காலதேசங்களைப்பேறத) அநேக விஷயங்களைக் கண்டறிந்தன 

மேன்று சிந்திப்பதே சோப்பனமாம். 
  

ர் 6 
+ இதுவறி வுக்கு முதலவச் தையதா மிதத்துறப் பிறக்தபின் னில 

னான், இதுவென தெனப்பண் டிலாமையா ஜொய்தா யெழுக்துள வறுதியே 
கனாவாம். ?' என்பது ஞான வாட்டம், 

4எ இதுதனை யொழிய விவனவ னானே யிதுவது வென்னசென் 

றெண்ணும், இதுமுதற் பிறப்பிற் ரொடர்ச்ஏயொய்ப் பருக்கு மிந்தநிச் சயம் 

பெரு ஈனாவாம் '' என்பது ஞான வாட்டம், 

* “அறிக்துள தெனினு மநியலா தெனினு மழுர்.துறத் தானது வா௫ச், 

செறி தள கனவிற் இத்கராச் யமே செய்வது கனாக்கனா வாகும் ” என்பு 

Gran agri. 

* “அற்பகா லத்தி லகேகமாஞ் செயல்கண் டறிக்தன மெனுங்கன 
வழிந்து, முற்படு செயலை நினைவது சனவாம்'! என்பது ஞான வாட்டம்.
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(6) * இச்சேதன%* பூர்வம் சோப்பனத்திற் கண்டு மறந்த விஷயங் 

களை மீண்டுத் சிந்தித்து நினைப்பதே சொப்பன சாக்கிரமாம். 

(2) $ இச்சேதனம் மேற்கூறிப ஐறவஸ்தைகளும் நீங்கப்பெற்று 

மேலனுபவிக்கத் தக்க சுபாசுப கநமங்களின் சம்ஸ்கா மிநத்தற்கிடமாகிய 

அத்தானவடிவ விநளால் ழடப்பட்டுள்ள நீலமையே சுழத்தியாம். 

அன்பனே ! இதுகாறு $ யாம் அத்கான பூமியின் கூறுபாடுகளைகீ 

கூறினும் ; இனி அஙித்தையி Paro நீங்கிச் சர்வவியாபகமாக விளங்கு 

மோட்சத்தைச் சீவனுக்கதத் தநகின்ற கானபூமீக ளேழையும் கூறுகின் 

றேம்; அவற்றை நீ கேட்பாயாக. 148 
  

ர் “* முச்துகண் டதனைகா எஏகன்று, பிற்படக் காணும் பொருள்களை 

மறச் து பெரும்பொழு துணர்வுற நோக்கும், சொற்பன ஈனவு போனன 

விற்சே சோன்தமிச் செயல்கனா சனவே”'? என்பது ஞான வாட்டம். 

$ : அறுவகை யவத்தை யகந்றிய சவ னடைந்துள வவத்தையி ணியற் 

os, yor மா மேல்வருச் துயர்கூ ௬ணர்வு௭ தாமித சுழுத்தி'' என்பது 

ஞான வாட்டம். 

பீஜ சாக்கிரம் சா?இரத்திற்கும், அது மகாசாக்கரத்திற்கும், BSH சாக் 

இர சொப்பனத்திற்கும், ௮து சொப்பனத்திற்கும், ௮து சொப்பன சாக்கி 

சத்திற்கும், ௮.து சுழுத்திக்கும் காணமா மென்ப தஇீண்டுணர்தற்பாற்றும். 

9 ஜாக்சசம் :--(1) வர்த்தமான (நிகழ்கால) ஜாக்கிரத்திலுண்டாகுஞ் 

சொருப சாட்சாத்காரம் சாக்கிர சாக்கிரம்; (2) ஜாக்காத்தி லுண்டாகும் 

சென்ற அல்ல இனிவரும் விஷயங்களைச் சிர்திச்சலாரய மகோரசாச்சியம் 

சாக்கிர சொப்பனம்; (8) ஜாச்செத்தில் பிராக்தியாலுண்டாகும் ஜடசொருப 

மாகிய விருத்தி சாக்கிர சுழுத்தி. 

சொப்பனம்:--(1) யதார்த் சமாகய பொருளைச் சொப்பனத்திற் சாண் 

டல் சொப்பன சாக்கிரம்; (2) சொப்பனச்தில் இசச்சுச் சர்ப்பமுதலிய 

பிசாக்திகளைக் சாண்டல் சோப்பன சோப்பனம்;(3)கண்ட சொப்பனத்தின் 

மறதி சோப்பன சுழுத்தி. 

சுழுத்தி (1) சாத்வீக விருத்தி பூர்வகமாகிய சுகசுழுத்தி சுழத்தி 

ஜாக்கிரற்; (2) இராஜச விருத்தி பூர்வகமாகிய அச்ச சுழுத்தி சுழத்தி சொப் 

பனம் ; (3) தாமச விர்த்தி பூர்வகமாகிய காட (ஆழ்க்த) சுழுத்தி சுழத்தி 

சுழத்தியா மென்பன வீண்டறிதற்பா லனவாம்.



202 கைவல்லிய தவ தீதம். 

149. புலவர்புகழ் முதற்பூமி சுபேச்சைவிசா ரணையிீரண்டாம் பூமியா 

கும், கலதநமா ஸனசிமூன்றாம் பூமிசத்து வாபத்தி நாலாம் பூமி, 

சொலுமசம்சத் திப்பேரும் பதார்த்தாபா வனைப்பேருக் துரியப் 

பேரும், மலினமறு மகனேயைக் தாறேழு பூமிகளா வகுத்தார் 

மேலோர். 

  

ஞானபூமி. 

சீ--வினா :--சிுவகொருபமாக் தேூிகமூர்த்தியே! அவற்றைத் 

இருவாய்மலர்த்தருளல் வேண்டும். 

தந--விடை :--அன்பனே!(1) சுபேச்சை, (3) விசராணை, (8) தநு 

மர்நசி, (4) சந்துவாபத்தி, (5) அசல்சத்தீ, (6) பதார்த்தாபாவனை, (2) துரிய 

மேன்பன தானபூமிகளாம். 149 

1. முத்பிறப்பிலாவது இப்பிறப்பிலாவது செப்துள்ள நிஷ்காம 

கர்ம உபாசனைகளின் வலிபால் சித்தசகுத்தி யுண்டாயிருப்பவன் கல்லா 

ரல்லாதாச.து கூட்டத்தினின்றும் நீங்குதல்பெற்று நானிதுகாறும் 
மளைவி . முதலியவரோடு கூடி மூடனாயிருக்குங் காரணமென்னை? 

இனி யவ்வாறிராது பிரஹ்ம நிஷ்டர்களாகிய ஞானிகளாலும் ஞான 

சாஸ்இரங்களாலும் சிவத்தை யறிவேனென்று சிவஞானத்தை 

யடைய விரும்பும் தீவிர விச்சையே 84] ச௬பேச்சையாம். 

2. யான் சிவஞானத்தை படையவேண்டுமென்னுத் தீவிர 

விச்சையுள்ள ௮வன் சாதுசங்கத்தோடு கூடியுள்ள சற்குருவை 

யடைந்து விதிப்படி. வணங்கி, அவர் வாக்கால் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் 

அ௮பேதத்தை யுணர்த்தும் வேதாந்த வாக்கியங்களைக் கேட்டு, yup 

தின் பொருள்கள் நன்னாப் மனதஇற்பதஇியும் நிமித்தம் ௮வற்றை யுக்தி 

களால் உனனஞ் செய்தலே % விசாரணையாம். 

ஏ சுபேச்சை - சுப - இச்சையென்று பிறிபடும்; அதன்பொருள் ஈன் 

மையை விரும்புதல் என்பது. 

65 ஈவையுஅமோ கத்தொடு சாமடைவ தென்னே 

ஈகல்லோசா னன்னூலா னன்றா ஞானச், 

ஆவைபெறுது கிராசையினா லென்று காடல் 

சுபம்விரும்ப லாகும்” என்பது ஞானவாூட்டம், 

* 4 இந்தச் சுபேச்சை முற்றிக், கரையறுகல் லோரியற்கை யாசாசம் 
கள் கையருதல் விசாரமாச் கருதல் வேண்டும் ?? என்பது ஞானவாூட்டம்.
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150. துற்சங்க நிவிர்த்திவந்து சிவஞானம் விரும்புவது சுபேச்சை 

யாகும், ௩ற்சங்க மோழிவினவி ஞானமநால் பழகல்விசா ரணையா 
நம்பி, முற்சங்க வேடணைகள் விடறநுமா ஸனசியிந்த மூன்றி' 

னாலும், சற்சங்க மனதிலுண்மை யறிவுதித்தல் சத்துவா பத்தி 

தானே. 

151. தத்துவத்தின் மனமூறைத்து மித்தையேலா மறத்தலசம் சத்தி 

யாகும், *அத்துவிதா ஈந்தம்வருக் திரிபுடிபேர்ம் பதார்த்தாபா 

வனைய தாகும், வத்துநிலை யிருந்தபடி, யிருந்தமவு -னசுபாவந் 

துரிய மாகும், இத்தரிய பூமியைமூன் நுரியாதீ தப்பதமேன் 

றதுவுங் கேளாய். 

3. அவன் இவ்விரண்டு பூமிகளின் அப்பியாச வலியால் குரு 

சாஸ்இர வாக்யொர்.த்தங்களை விசுவசித்து நிதித்தியாசனஞ் செய்து 

அதன் அப்பியாச, மிகுதியால் முன்னுள்ள மனைவி மக்கள் அர்த்தங் 

களிலுள்ள இச்சை நீல்குதலே $தநுமாஈசியாம். 

4, இம்மூன்று பூமிகளின் அப்பியாச வலியால் அகா.தம சம்ஸ் 

காசம் நீங்கப்பெற்று .ஐ.த்ம சம்ஸ்காரத்தோடு கூடிய மனத்தின்கண் 

அவனுக்குச் சொருப சரக்ஷ£த்காரம் (தன்னையறிதல்) உண்டாதலே 

ரசத்துவாபத்தியாம். 150 

5. அவன் முற்கூறிய நான்கு பூமிகளின் அப்பியாச வலியால், 

ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கயெத்இல் மனம முந்தி நிற்க, மித்தையான நாமரூ 

பங்க ளெல்லாவற்றையும் கினையாதிருத்தலே $அசம்சத்தியாம். 

\s 5 - சூக்குமதமம் ; சூக்கும சமத் தன்மையை யடைந்த மன.த்இற்கு 

spurt என்று பெயராம். தது. மாஈச எனினும் சித்தஞ் சறுகலெனினும் 

ஓக்கும். 
௨ இனையசுகம் விரும்பலொடு விசார மென்ற எனக்க கன் தலும் 

விடயத் இச்சை மாற்றி, நினைவுகுவி வத௫ித்தஞ் சிறுக லாகும் '' என்பது 

ஞானவாிட்டம். 

*சத்துவாபத்தி என்பது சத்துவ - ஆபத்தி எனப் பிரிபடும்; சத்துவம்- 

சொருப சத்தை, ஆபத்தி - அடைவு. உண்மைநிலைமருவல் சத்துவாபச்தி 

என்பன ஒருபொருட்டளெவியாம். 

₹ வனைதருமல் விரத்தியினா லுண்மைப் போத மன்னுதலே 

யுண்மைகிலை மருவ லாகும் ?' என்பது ஞானவா௫ிட்டம். 

1 சம்சத்தி - (சாமரூபங்களின்)சம்பச தம்; ௮ஃஇின்மை அசம்சத்தியாம். 

௮சங்கம் ௮சம்சத்தி யென்பன ஒருபொருட்ெவியாம்.
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6, இவ்வைந்து பூமிகளின் அப்பியாச மிகுதியால் அவன் ௮த் 

அவிதாகந்தம் மேலிட அதனால் பாஇபாந்தரமாயுள்ள திரிபுடிகள் 

சிங்கப்பெற்றிருத்தலே * பதார்த்தாபாவனையாம். 

7. இவ்வாறு பூமிகளின் அப்பியாச மிகுதியால் ௮வன் ஆன்ம 

சுபாவத்தில் இருந்தபடி. யிருக்கும் மோன நிஷ்டையே $ துரியமாம், 

இத்துரிய பூமியை முன்னர் யாம் துரியாதீத பூமிமென்று 

கூறியதன் காரணத்தையுங் கூ.றுன்றோம்; ரீ கேட்குக்கடவாய். 151 
  

: அனையனவிக் நான்சாலு முண்மைப் போதத் தழுச்தியயற் சங் 

்” என்பது ஞானவாூட்டம், சமற லசங்க மாகும் 

- ** பதார்த்தாபாவனை-பதார்த்த -- அபாவனை எனப் பிரிபடும். பதார்ச் 

தம் - பரஇியார்தர பதார்.த்தங்களின் அநுசச்சானம் (பற்ற); அபாவனை - 

அஃ தின்மை. பதார்ச்தாபாவனை - பதார்த்த நினைவொழிதல். 

* அறைசக்சுபத மைச்தாலுச் தானாம் போதத் 

தழுர்தியவின் பத்சமைவாற் புறனு முள்ளும், 

உறைக்தபதார்த் தங்கள் மறர் தயலோர் வன்பா 

லுணர்வதுவே பதார்த்தநினை வொழித லாகும்” 

என்பது ஞானவா௫ிட்டம். 

1 ஞாதுரு ஞான ஜேேயமென்னும் காண்பான் காட்டி சாணப்படும் 

பொருள் வடிவச் திரிபுடி; நான்காம் ஐச்தாம் பூமிகளைப் போலப் பாவவடி.வ 

மாகவும், ஆறும்பூமியைப்போல அபாவவடிவமாகவு் தோன்றாதொழிய, 

தின்னாலும் பிறராலும் எழுதலில்லாத (சொரூபத்தில்) நிலைச்ச மனத்தின் 

நிலை துரியமால். 

* நிறைர்தவிவை யாராலும் பேதம் போக்இ 

நிலைபெறுதற் சுபாவத்தே நிற்ற Car, 

மறைக்தபொருள் வெளியாக்குக் துரிய மாகும்?” 
என்பது ரூரனவாூட்டம். 

Ss Gray) யேழனுள் முதல் மூன்௮ பூமிகள் சத்துவ ஞானச் 
இிற்குச் சாதனமும், நான்காவது பூமி தத்துவஞான வடிவமா யிருச் 
தலின் ஜீவன்முச்தி விசேக முத்திகளுக்குச் சாசனமும், ஐந் சாவது ஆரு 
வது ஏழாவது பூமிகள் ஜீவன் முத்தியின் விலக்ஷ்ணுகக்.தத்இற்குச் சாதனமு 
மாம். 

ஈண்டு முகலாவது சாதன சதுஷ்டயபூமியம், இரண்டாவது சரவண 
மனன சூமியும், மூன்றாவது AAs Gunscor பூமியும், சரான்காவ.ஐ பிரஹ்ம 
வித்துப் பூமியும், ஐந் சாவது பிரஹ்மவிச்வரன் பூமியும், ஆறாவது பிரஹ்ம 
வித் வரியான் பூமியும், ஏழாவது பிரஹ்மவித் வரிஷ்டன் பூமியுமாம்.
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152. முற்புவிமூன் நினுமுலகந் தோன்றுதலாற் சாக்கிரமா மூன்றற் 
கப்பால், சோற்பனமா மதுவுமேள்ள நழுவுழைந்தாம் பூமியே 
சுழுத்தி யாகும், அற்புதமாஞ் சுகாநுபவ மிகுமாறாம் புவிதுரிய 
மதற்கப் பாலோர், கற்பீனையி லாதவிட மதீதமென்று மெளன 

மாக் காட்டும் வேதம். 

158. துரியரிலம் தனைத்துரியா தீதமேனின் மயக்கமேன்று சுருதிமே 
லோர், அரியதொரு விதேகமுத்தி யதீதமேன்பா ரதுகணக்கி 
லாறாம் பூமி, மருவுசுழுத் தியிந்காட சுழுத்தி யென்பா 
ரேன்பதுநீ மனத்திற் கொள்வாய், பேருமைதரு ஞானபூ மியின் 
விகற்ப மின்னமுண்டூ பேசக் கேளாய். 
  

துரிய பூமீயைத் துரியாதீதபூமீ யென்றதற்தக் காரணங் கூறுதற் 

போநநட்டூ இவ்வேழ பூமிகளையும் பத்சாவஸ்தைகளாகக் கூறல். 

அன்பனே!(அதிகாரி புருஷனுக்தச்)சுபேச்சை ழதலிய ழன்று பூமீகளி 

லும் ஐத்மகானம் பூரணமாகச் சித்தித்தவின்மையின், உலகம் (பரோக்ட 

அநித்தியமாய் அபரோட்ச சத்தியமாய்த்தோன்றுதலாலே அம்ழன்றும் ஜாக் 

சிராவஸ்தையாம்; நான்காம். பூமியில் உலகம் சோப்பனம்போலப் பாத்தி 

யக்ஷ்மாக மீந்தையாயத் தோன்றுதலால் ௮து சோப்பநாவஸ்தையாம்; 

அஃமித்தியாத் தோற்றழங் கிரமங்கிரமமாக நீங்கா நிற்தம் ஐந்தாம் பூமியில் 

யாதொன்றும் சுழத்திபோலத் தோன்ற தொழிய (அவன்) சின்மாத்திரமாக 

நிற்றலால், அது சுழத்தியவஸ்தையாம்; ஆதநீதாநுபவ மீததற்தக் காரண 

மான ஆறஸ்பூமீ இல்ழன்றவத்தைக்தஃ வேறயிநத்தலின், துரியமாம். இத் 

துரியத்திற் கப்பாறிபட்டுச் சந்தசந்தேன்னுங் கந்பனைக ளொந சிறிது 

மீல்லாத பூமி ஏழாவது பூமியாகிய துரியாதீத பூமீயாம். இத் துரியாதீதப் 

பூமியைச் * சுநதி மேளனமாகத் தரிசிப்பிக்தம். 152 

வினா :--சற்குருவே ! ௮வ்வானு கூறின் மயக்கமாகாதோ? 

தந--விடை :--அன்பனே ! சுநதிப் போநளுணர்நீத தூயவர் துரிய 

பூமியைத் துரியாதீத பூமீயெனக் கூறினுல், மந்த (ஸ்தூல புத்தியுடைய) 

ஜித்தாசுகட்த மயக்க ழண்டாதமேன்றெண்ணி, விதேக கைவலலியத்தைத 

துரியாதீதபூமீ யென்று கூறுவர்; அவ்வாறு கூறுங் கணக்கின்படி , 

  

* * தன்பதி யல்லாப் பேர்கள் தமைபல்ல னல்ல னென்றாள், அன்ப 

ஊம் சேட்டகோ மவள்வெட்டு மெளன மானாள், என்பது போல நீக்! 

யிசன்றிதன் நெனச்சே டித்த, பின்பரப் பிரமர் தன்னைப் பேசாமற் சாட் 

டும் வேதம்!” என்பதுபோ லி. அச,க்வியாவிருத்தி லகஷ்ணமாம். 

34



206 கைவல்லிய தவதீதம். 

154, முன்னிலங்க ளேறியமூ வருமப்பி யாசிகளா முத்த ரல்லர்,பின் 

னிலங்கள் வான்வரியான் வரிட்.டனேனுஜ் சீவன்முத்தர் பேத 

மாகும், சோன்னடடப் பூமிவந்த ஞானிகளே பிரமவித்தாக் தூய 

முத்தர், இன்னமூமப் பூமிகளின் பேருமைதனை நீயறிய யான் 

சொல் வேனே. . 

பதார்த்தாபாவனை யென்னும் ஆறவது பூமியை $ க்ஷீன. சுழத்தி Sit 

சுழத்தியென்னு மிந்வகைச் சுழத்தியுள் கர்டசுழத்தி யென்பர்; (இவ்வாறு 

கூறுங்கணக்கால் ஏழாவது, பூமியைத் துரியாதீதமேன்னாது துரியமென்று 

கூறுவர்). இவ்வாறவர் ஜானபூமியின் வகையைச் சிறிது வேறகக் கூறு 

வதையும் நீ மனத்திந்கொண் டமைந்திநப்பாயாக. 

சீ--வினா:-- ஐயனே. ஞானபூமியின் (வேறுபாடு இன்னமு 

மிருக்குமாயின், அதனையும் இருவாய்மலர்ந்தருளல் வேண்டும். 

தந--விடை :--அன்பனே! உண்டு. அவ்வேறுபாட்டையுங் கூறுகின் 

றேம்; நீ கேட்பாயாக. 158 

(சுபேச்சை, விசாரணை, தநுமாநசி, சத்துவாபத்தி, துசம்சத்தி, பதார்த் 

தாபாவனை, துரிய மேன்னும் நானபூமீ யேழனுள்) முன்னுள்ள சுபேச்சை- 

விசாரணை-தநுமாநசி யென்னு மன்று பூமியிலு மேறி யிநக்தம் முவரும் 

1 அப்பியாசி (ஜித்ஜாசுக்) களேயன்றிச் சீவன்ழத்தாலலர்; * பின்னுள்ள 
அசம்சத்தி, பாதாரத்தாபாவனை, துமியமேன்னு மன்று பூமீயிலு மேறியிநக் 

தம் ழவநம் (முறையே) வான், வரியான், வரிஷ்டளென்று சோலலப்படு : 

வர்; இவற்றினிடையேயுள்ள சத்துவாபத்தியென்னுஃ் நான்காவது பூமியி 

லேறியிநக்த% தாவிகள் பாஹ்றவித்தென்று கூறப்படுவர். வித், வான், 

வரியான் வரிஷ்டனென்னு மிந்தால்வரம் சீவன் மத்தராவர். 154 
  

$ ஈண்டு ஐர். தாவது பூமியை க்ஷண சுழுத்தியென்றும், ஆறாவது பூமி 

யைச் சாடசுழுத்தி யென்றும், ஏழாவது பூமியைத் துரியமென்றுங் கொள் 

ளல்வேண்டும். 

் “உலகங் சனவெனக்கண் டுள்ள ஈற்கருமஞ் சேர்ச் அபிறப் பிரண்டுள 

னப் பியாச'” என்று வேதார்த சூளாமணி கூறுவதிங் குணர்தந்பாலதாம். 

** 1. மகா வாக்யெ விசாரத்தாலுண்டாய ஞானத்தால் ஆவரண அத்தி 

யாசங்களினிவிர்த்தி யுண்டாகப் பூரணாரர்தப் பிரஹ்மத்தைப் பிரத தியகாத்ம 

ஞானவடிவத்தால் ஸாக்ஷாத்தாக (பிரத்தியட்சமாக) அறிர்தவன் பிரஹ்ம 

வி.த்தெனப்படுவன். அவனே சத்துவாபத்தியென்னும் கான்காவது பூமியி 

விருப்பவன்; அவனே சுசோத்திரிய பிரஹ்மநிஷ்டகுரு; அவனே உபதேச 

வாயிலாக வேதாந்த சம்பிர,சாயங்களில் அதிகாரிகளைப் பிரவிர்த்திச்சச் செய்
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பவன். அவனுக்கு இர்தச் சாக்சரெப் பிரபஞ்சம் சொப்பனப் பிரபஞ்சம் 
போலத் தோன்றுவதாம். எங்கனம் சொப்பனங் சண் டமுர்தவன் ௮௪ 
சொப்பனப் பிரபஞ்சத்தை ஸ்மரித்தானாயினும் அதனை மித்தையாகவே 
மதிக்கன்றானோ, ௮ங்கனமே திவனும் பிரார,ச்,ச கருமப்பயனை யனுபவிக்குங் 
காலத்தில் சாக்கிரப் பிரபஞ்சத்தைக் கண்டானாயினும் அதனை மித்தை 
யாகவே மதிக்கின்றான். 

2. ஏவனுக்குப் பிரஹ்ம ஞானத்தின்பின் புத்தன் பொருள் முதலிய 
வாசனைகளும் தேக லோக சாஸ்திர வாசனைகளும் நீக்குதற்பொருட்டுச் 
சின்மாச்திர வாசனையும் மைச்இிரி முதலிய (சேசுவாசனை முதலியவற்றின்) 

விசோதி வாசனைகளின் இடதர அப்பியாசமுமுண்டாய், வேண் முத்தியின் 

பொருட்டு (தகாதி) வாசனை கூத்திருக்சன்றதோ அவனுக்கே முற்கூறிய 

பிசஹ்ம வித்தினும் வரிஷ்டத் தன்மை டுண்டாகின்றஅ. அவனே அசம்சத்தி 

யென்னும் ஐந் தாலகாஇய யோகபூமியிலிருப்பவன். அவனே பிரஹ்மவித் வச 

னெனப்படுவன். அவனுக்இர்,தச் சாக்ரப் பிரபஞ்சம் சுழுத்தி போன்றிருப் 

பதாம். சுமுத்தியிலிருப்பலனும்கு விருத்தியனைத்தும் கிச்கிரையிலொடுங்கி 

யிருத்தல்போல இவனுக்கும் சாச்சொவஸ்தையில் இக்திரிய முதலியன 

விருப்பனவாகச் காணப்படிலும், அவற்றால் விஷயங்கள் இர௫க்கப்படாமை 

யால், இவன் சுழுத்தனாம். இவனுக்குப் பெரும்பான்மையும் அடங்கிய 

விருத்திகள் கிர்விகர்பமாகலே யிருக்கின்றன ழ; ஜடபசதர் முதலாயினாரைப் 

போல ஒரு சமயம் உபதேசத்தின் பொருட்டும் ௮ல்லஅ சரீர யாத்திரையின் 

பொருட்டும் விருத்திக ளொெழுதலு முண்டு, 

8. எவன் பிரஹ்ம ஞானத்தின்பின் வாசரசாக்ஷ்யம் மகோகாச முதலிய 

வற்றால் பூரணனாயிருக்கின்றானோ, அவன் பதார்த்தாபாவனையென்னும் 

ஆறாவது பூமியிலிருப்பவன். அவன் முற்கூறியவசனிலும் வா (மேலானவ) 

னாக விருத்தலால், பிரஹ்மவித் வரியா னெனப்படுவன். காட சுழு,த்தியுடைய 

வன் நித்திரையினின்றம் தானே விழிச் அக்கொள்ளாஅ பிநரெழுப்ப விழிப் 

பது போல இவனும் சதா நிர்விகற்பப் பிரஹ்மத்தில் லயமாயிருத்தலால், 

அவதூதர் மு.தலாயினோரைப் போலச் தானே உத்தான சசையை (விழித்துக் 

சொள்ளும் நிலையை) யடைவதில்லை; ஒரு சமயம் மிதர் விழிப்பிக்க 

விழித்தலுமுண்டு. (அவதூதர் - த.த்தாச்திரேயர்.) 

4. ஏந்தப் பிரஹ்ம வேத்தாவின் (பிரஹ்மத்தை யறிர்தவனது) மன 

மூம் வாசனையும் ௮.த்தியர்சம் காசமாயிருக்சன்றனவோ அகன் ௮க்த அகண் 

டப் பிரஹ்மத்தோடு தன்மயனாயிருத்தலின், ஒருபோதம் பிறசாலும் விழிப் 

படைவ தில்லை) நீர் நிரம்பிய கடத்தைத் சடாகதச்தில் வைத்தபோது ம் 

தச் கடத்தின் உள்ளிலும் வெளியிலும் நீர் நிறைச்திருப்பதுயோல........ ச
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155. நாலாம்பூ மியில்வருமுன் மூன்றுபூ மியுமடைந்து நடந்து மாண் 
டோர், மேலான பதமடைந்து பிறந்துமேள்ள் மெள்ளவந்து 
வீடூ சேர்வார், மாலான பவத்தில்விழார் முதற்பூமி கிடைப்பது 

வே வருத்த மைந்தா; காலான முதற்பூமி கைவந்தான் முத்தி 
யுங்கை வந்த தாமே. 
  

மன் மன்று பூமியை யடைந்தோம பேறும்பயனையும், முதற் 

பூமியி னநமையையுங் கூறல். 

கானபுத்திரனே! $ சத்துவாபத்தியென்னும் நான்காம் பூமியில் வநவ 

திற்கு ழன்னே சுபேச்சை-விசாாவே - கநுமாநசி பேன்னுமப்பியாக பூம 

எலு தளை அவியகென்னும் Cure பூமியிவிருத்தலால், ரிஷபர் முதலி 
  

யோரைப்போல (ஆத்ம) சொருபச்தினின்றும் “சலிக்ெற (பிரிகின்ற) 

இல்லை. இவனே பிரஹ்மவித்வரிஷ்டன்'” என்று விசாச சக்திசோதயங் 

கூறுவதும், ட 

(1) “சத்துவாபத்தியென்னும் கான்காம் பூமியையுடைய பிரஹ்மவித் 

தென்னுஞ் வன் முத்தனாிய லிச்வானுக்குச் தனது சொருபத்தின் அவி 

சார காலத்தில் சாச்சசொாவஸ்தை போன்ற அவஸ்தை யிருச்சன்றத; விசாச 
காலத்தில் சொப்பனத்தினின்றும் விழித்தவனுக்குள்ள அவஸ்தை போன்ற 

௮வஸ்சை யிருக்கின் றத. 

(2) அசம்சத்தியென்னும் ஐச்தாம் பூமியையுடைய பிரஹ்மவிக் வா 
னென்னுஞ் சீவன் முத்தனா௫ய வி.ச்வானுக்குச் சமாதியினின்றும் விழித்த 
காலத்தில் சொப்பனத்தினின்லம் விழித்தவனுக்குள்ள அவஸ்தை போன்ற 
அவஸ்தை யிருச்கின்றது; சமாதிகாலத்தில் சுழுச்திபோன்ற அலஸ்தை 
யிருச்ச்றது. 

(8) பதார்த்தாபாவனையென்னும் ஆரும் பூமியையுடைய பிரஹ்மவித் 
வரியானென்னுஞ் வேன் முத்தனாயெ வித்வானுக்கு அகசேகமாய்ச் சமுத்தி 
போன்றதும் ஒரு காலத்தில் சொப்பன த்தினின்றும் விழித் அச்கொண்டமை 
போன்றதுமாகிய அவஷஸ்தையிருக்கன்றது. 

(4) துரியமென்னும் ஏழாம் பூமியையுடைய பிரஹ்மவித் வரிஷ்ட 
னென்னுஞ் சீவன் முத்தனாகிய manne, எப்போதும் காட சுழுத்தி 
போன்ற அவஸ்தை யிருக்ன்ற. '” என்று பாலபோதங் கூறுவ மிம் 
குணர்தற் பாலனவாம். 

$< gage saw னளேயுண்டா மறைந்த நன்மை யிதுநிற்க 
விவக முயர்பூ மியிலொன்றை யிரண்டை நூன்றாம் வேறொன்றைக் 
கவர்வுற் றடைந்தோ ஸயிர்மாய்ச்தாற் கலக்து மேவுங் கதியேது 
தவறிழ் பெரியோ யுரையென்னச் சான்ற வட்ட னுசைசெய்வான்.
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கள் ழன்றினையுமடைந்து அப்பியசித்து ஊரணமடைந்தவர் (ததவ விமானத் 
தின் மேலேறிச் சென்று சுவர்க்கழதலிய பதவிகளை யடைந்து ஆண்டூள்ள 
போகங்களை யனுபவித்து அப்போக மனுபவித்தற்தரிய வினை நசித்த பிறது 
அப்பதவிகளினின்றுது நீங்கிப் பூமியில் ஜானிகள் தலத்திலேயாவது யேர்கி 
கள் தலத்திலே யாவது பிறந்து காலக்கிரமத்தில் நான்காம் பூமியில் 
வந்து ஜானிகளாய் மோட்சமடைவர்; மயக்கத்திற்கேதுவான பிறவிகளை 
யடையார். ஈண்டுக் கூறிவநல் கதானசப்த பூமிகளுள், சுபேச்சையேன்னு 
மதற்பூமீ கிடைப்பதே எவர்க்தம் பிரயாசமாம். விசாரணை ழதலிய பூமீகளை 

யடைவதற் கேதுவான *அம்ழதற்பூமி ஒரவனுகத௫ சித்திக்தமாயின், ழத்தியு 
மவனுக்தச் சித்தித்ததாம். 155 
  

மூட ஞூப் பலகுற்ற மூடு மவனுக் கசேசமென 
நீடு பிறப்பா முதற்பூழி கேரு மட்டும் பிறப்பகலா 
காடு மிதுவன் றியிற்காக தாலீ யம்போ னல்லகெறி 
கூடு மெனினு மதனாலே குறைவி ணிசாசை ய.பிறக்கும். 

அன்றி ஈல்லோர் கூட்டரவா லடுத்த விசாக மதுபிறக்கு 
மொன்று நிராசை யுறபோதே யோக பூமி யுறற்றப்பா 
அன்று மதனாற் பிறப்பகலுக் தொகுநூற் பொருளின் சுருக்கமிதா 
நின்ற யோக பூமியட னிசன மடைந்தோர் கெறிகேளாய். 

யோக பூமி யம்சம்விடா ஆ.றலாற் பழய தீவினைபோ 
மாக விமான மதன்பின்பு வர்.அு கொடுபோய் வானவர்வாழ் 
சாக முதலா முயர்பதியி னன்மே ருவின்சூழ் பொழின்முழையிற் 
போக மடவா ரொடுங்கூடிப் புணர்ச்து சச்தை களிகூர்வன். 

அருந்து போக மாய்தலினா லஎவில் பண்டை யிருவினையும் 

பொருக்த மாயு மப்போது புவியிற் பிறப்பர் யோகிகடாச் 
Agig செல்வங் குணஞ்சுத்சஞ் சிறஈத சஈல்லோர் மனைப்பிறக்.து 

வருச்தி முன்னம் பழகுதலால் வழுவா யோக நெறிகிற்பர். '? 

என்று ஞானவாூட்டம் கூறுவதிங் குணர்தற் பாலதாம், 

ர் இங்கனம் கூறியது ₹* ஒருமலர்க்குச் துறக்கமெனல் போல்?” 
ஸ்துதி அர்த்தவாதமாம், நிர்சையையாவது ஸ்.துதுயையாவ.து அறிவிக்கும் 
வாக்யம் அர்த்தவாசமாம். இஃது “*ஆவுரித்துத் தஇன்றுழலும் புலைய 
மேனும், சங்கைவார் சடைச்கரர்சார்ச் கன்பராகி லவர்கண்டி ரியாம்வணங் 
குங் கடவளாசே ”' என்றப்பர் சுவாமிகள் கூ.றுவதாலு முணர்தற்பாற்றாம். 

“ஏறியுங் கடலி னுகத்துளையி லாமைக் கழுத்துப் புகுவதுபோற், பொ 

றிவெம் பிறவி யசேகத்தாழ் புருடன் விவேக யெனப்பிறச் து,” “மோகமில்லா 

தவர்செறிவான் முதுஈல்லறத்தின் சமுகத்தாழ், காக காவி யம்போலக் கருத்தி 

லுதிக்கு முதலான, யோகபூமி'*யைப் பெற்றபோது, ௮ர்ச யோகபூமி (சுபே 

ச்சை) விசாரணை முதலிய பூமிகளை யுண்டாக்குவது வாயிலாக அவ்னுக்கு 

மோட்ச சாதனமாயிருக்கின்ற சென்பதுமிங் குணர்தற்பாலதாம். “ou aor 

மறுபூ மிக்கிர்ச வொன்றே ௪௧௨௭ பூமியென) முடிவில் வெளியாம்'? என்று 

ஞானவாூட்டம் கிருவாணப் பிரகரணத்திற் கூறுகின்றது.



270 கைவல்லிய நீவ நீதம். 

156, இப்புவியி விஞ்ஞான பூமியோன்றி லிரண்டிலடைநக் திருந்தா 

ரானால், அப்புருடர் மிலேச்சரா கிலுமுத்தர் குருபாதத் தாணை 

மெய்யே, தப்புரையென் றவர்கெடூவார் ௩டுவான மறைகளைரீ 

சங்கி யாதே, செப்புமோழி வழிதிடமா யகம்பிரம மேன்றிருந்து 

தெளிந்தி டாயே. 
  

அப்பியாச பூமீியையடைந்தோர் யாவாயிநப்பினுஃ் அவர் தப்பாது 

சீவன்ழத்த ரர்வரேனச் சபத்த்துடன் கூறி ஜான 

பூமியின் விசாரத்தை முடித்தல். 

அன்பனே! ஒருவர் ஈண்டுக் கூறிய நான பூமீயேழனுள் சுபேச்சை 

யென்னு மதற் பூமியி னப்பியாச ழடையவாாயாவது விசர்ரணை யென்னு 

மிரண்டாம் பூமியி னப்பியாச ழடையவராயாவது இருந்தால்; அவர் * மிலேச் 

சராயிநப்பினும் ஜிவன் ழத்தராவர். சற்தரு பாதத்தின்மீ தாணையாக இது 

சத்தியமாத. இது தப்பு வார்த்தை யென்பவர் *வறது கேடடைவர், 

1 வேதப் போரளி ஸுக்கேபத் செய்யவ ஸாகினைச் சேரம்' * 

என்று பிரமாணமிநத்தலால், மக்களிடத்து நற்றய் போன்று யாவரிடத் 

தும் பாரபட்சமற்றுள்ள வேத வாக்கியங்களை நீ குதர்க்கமாகச் சங்கை 

செய்யாதே. வேதங்கூறும் வாக்கிய நெறியி லுறுதியுடையவயை அகம் 

- பிரஹ்மாஸ்மி யென்று 4] சம்பிரத்தாத சமாதி புரிந்து ௮து. வாயிலாக 

ர் மிலேச்சர்-கோமாம்ச முசலியவற்றையுண்ணுமறிவீனர்.ஈண்டு அஜா 

மிளனென்னு மதமன், கஜேக்தினென்னும் யானை, அ௮னுமானென்னும் 

வாகாரம், கற்கடி யென்னுமாக்கி, பிரசலாதனென்னு மசரன் சீவன் முத்தி 

பெற்றமை யுணர்தற்பாலதாம். இராவணன் - பாணன் முதலாயினோரும் 

இவன்முத்் த ராவரொன்ப semis. 

1: சூசசங்கதை - வேதப்பிரமாணிய விசாரம் - 13 

| விஜாதீிய (93750) பிரச்தியய விருத்திசளின் அச்தராயமி 

(மறைப்பி) ன்றிய தயிலசாரை போன்று இடையீ டில்லாத சஜாதியப் 

பிரஹ்மாகார விருத்தியின் பிரவாகம் சம்பிசஞ்ஞாச சமாதியாம். 

“ புகமுமகம் பிரமாஸ்மி மர் இிரர்சான் பொய்யான பேதமெலா சாசஞ் 

செய்யும், இகழுமகம் பிரமாஸ்ம/ மர் இரக்சான் நிடசர்சா ரோகமெலா சாசஞ் 

செய்யும், மகழுமகம் பிரமாஸ்மி மர்இரர்தான் மனதஇிலுள வியாகியெலா காச 

ஞ்செய்யும், பகருமகம் பிரமாஸ்மி மக்இிரக்தான் பவவாதி வியாதிகளை காசஞ் 

செய்யும்.” **சாற்றுமகம் பிரமாஸ்மி மர்திரர்தான் சலனமிலா வபரோட்ச 

ஞானால்கும்'” **அநிசமகம் பிரமாஸ்மி மர்இரக்்தா னசண்டமசா மோட்சசுக 

மளிக்குமன்றே.'” என்று ரிபுசதை கூறுவதிங் குணர்தற்பாலதாம்.
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157. பொல்லாத மிலேச்ச ருக்கும் விதேகமுத்தி தரஞான பூமி 
யென்று, நேல்லாகி முளைக்குமெனைத் தண்டூலமரீக் கியகுருவே 
நீர்சோன் னீரே, இல்லாளுங் குடூம்பம்விட்டுச் சீந்நியா சம்புகுந் 
தே காங்கி யானோர், அல்லாமன் முத்திபெறா ரென்றுசிலர் 
சோலுமயக்க மகற்று வீரே. 
  

5 அசம்பிரத்தாத சமாதியடைந்து அதனுல் நானே பிரஹ்மமேன்று நீ 

$ தெளிவடைந்தீரப்பாயாக. 156 

டன் மிலேச்சர் தானிகளாவாராயின்,  சந்நீயாசிகளன்றி 

யேனையோர் மத்திபெறுதல் கூடாதேன்று கூறுதல் 

மயக்கத்திற் கேதுவன்றே வென்று வினுவுதலும், 

அதற்தக் தர விடை கூறுதலும். 

சீ--வினா:--* கெல்லைப்போலப் பிறந்திறக்கு மென்னை ௮சிச 

யைப்போலப் பிறக்திறவாவாறு செய்த தேசிகோத்தமசே! தேவரீர் 
  

$ சர்வ விர்த்தகளின் கிரோதத்தோடு இத்தம் கிர்விகற்பப் பிரஹ்மா 

சாரமாக நிலைத்தல் ௮சம்பிரஞ்ஞாத சமாதியாம். 

: அந்தச்காண : விருத்தி பிசஹ்மாகாரமாகும்போது அர்த விருத்தி 

வெளியிற் போகாமல் சரீரத்தினுள்ளேயே யிருக்கிறது; அரத விருத்தியுடன் 

பிரஹ்மத்திற்குச் சம்பக்தமிருச்சிறது) ௮னால்,பிரஹ்மஞானமும் சுகதுக்கங் 

களின் ஞானம்போலப் பிரத்தியட்ச ரூபமாயிருக்கின்றது.” என்று விசாச 

சாகரம் சான்காச்தரங்கத்திற் கூறுவதும், 

 சத்துருவாம் பிரதிபக்த மொன்று மின்றிச் சலனமிலாப் பரப்பிரம 

சுகத்தை மேவி, யித்துவிச நினைவணுவு மிலாது நீங்கி யிருளான வாபரண 

மனைத்து நீங்கச், த் துருவாம் பரப்பிரம சொருபச் இன்சண் ௯டீரசல நியா 

யம்போற் சேர்ந்து நிற்கும், பு.த்தியுடை விருத்தியிஸிற் பிரதிபிம்பிக்கும் 

பூரணசை தன்னியமே சாட்சாத் காரம்?” என்று ரிபுசேதை கூறுவதும், 

: பிரஹ்ம ஞானத்தால் மாயை அவித்தைகளி ஸிவிர்த்தியுண்டாம்) 

அதனால், காரிய (உலக)த்தோடு பிரகருதியி ணிவிர்த்தியுண்டாம்; அத்னால், 

பிரகருஇிப் பிரஹ்மங்களின் சம்மக்த நிவிர்த்தியுண்டாம்; அதனால், ஜீவ்த,கன் 

மை ஈசுவசத்தன்மைகளி ஸிவிர்த்தி யுண்டாம்; அதனால், சவேசுவார்களின் 

பேதநிவிர்த்தியுண்டாம்; அதனால், பர்,த நிவிர்ச்தியுண்டாக மோட்சமுண் 

டாம். இவ்வாறு ஓசே காலத்தில் சகல ஆசோபங்களி ஸிவிர்த்தியாகெய அப 

வாதமுண்டா௫ன்றது '”? என்று விசார சர்திசோதயல் கூறுவதுமிங் குணர்தற் 

பாலனவாம். 

$ தெளிதல் - சக்தேகத்தினின்றம் நீங்குதல். 

* நெல் மூளைத் தழிதற்கு உமி முதலியன சாரணமாயிருப்பதுபோல 

ஞானிகஎல்லாதார் பிறக். இறத்தற்கு அவித்தை காம கர்மங்கள் காரணமா 

யிருக்கின்றன வென்க. 

“ உமியால் கட்டுப்பட்டிருக்கன்றபோது செல்லா யிருக்கின்ற.) 'உமி 

யற்றதாயின் அஃதரிசயொடன்ற.து; அங்ஙனமே வனும் கட்டுப்பட்டி ரக்கின்
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158. சிட்டர்புகழ் மகனேரீ சங்கித்த சங்கைஈன்று தேரியக் கேளாய் 

கட்டழீநுந் துறவுகால்வகையாகு மவைகளுக்கங் காகும்பேர்கள் 
பட்டதுயர் கேடூங்குடீ சகம்வேகூ தகமஞ்சம் பரம வஞ்சம் 

விட்டகலுந் துறவுக்கு விரரகங்கா ரணமன்றி வேட மன்றே. 
  

ஞானபூமி பொல்லாத மிலேச்சர்க்கும் விேதகமுத்தியைக் கொடு 

க்கு மென்று இருவாய்மலர்க்தருளினீர். இதற்கு மாமுகச் இலர் 

மனைவியையும் குடம்பத்தையுக் றந்து 1 சந்நியாச ஆ இரமத்தை 

யடைக்து $ மலைமுழை (குகை) முதலிய விடத்திற் றனித்திருக்து 
ஞான பூமியைப்பெற வப்பியாசஞ் செய்பவசே யல்லாமல் ஏனை 

யோர் மோட்சமடையாசென்று கூறுங் காரணம் என்ன ? இப்பிராந் 

தியை நீக்டி யருளல் வேண்டும். 157 

சநீநியாச வகையையும், அவற்றின் பேயரையும், சந்நியர்சத்தின் 

ழக்கிய கர்ரணத்தையுங் கூறல். 

த--விடை :--நல்லோழக்கழடையோரால் புகழப்படுகின்ற மகனே ! 

நீ- ஐட்சேபித்த ஆட்சேபம் நன்ற யிநக்கின்றது. அவ்வாட்சேப மகல 

விடை கூறுகின்றனம்; அதனை தீ கவனமாய்க் கேட்கக்கடவாய், சந்நியர் 

  

ரான்;கருமம் சகாசமாயின், எப்போதும் மங்களசொருபியா யுள்ள) சிவனாயிருக் 

இன்றான். (கரும) பாசத்தால் கட்டுப்பட்டிருச்ன் றவளவும் €வனாயிருச்சன் 

ரான்; (அக்.சப்) பாசத்திலிருர்து விடுபட்டால் அப்போது இவெனாயிருக்கின் 

ரன்” என்று ஸ்கக்சோபகிஷச் க.௮வஇல் குணர்தற்பாலதாம். 

1 சக்நியாசம் பெறுபவன் (1) பெண், (2)-பொன் நிலமென்றற்றொ 
டக்கத்துத் தனம், (3) சப்த பரிச ரூப ரச கர்தமென்னும் விஷயம், (4) 

சபை ஜனக்கூட்டம், (5) சன்மான மென்னும் ஐர்.இனையும் விட்டு, (1) 

வஸ்.இரம், (2) கயிற்றோடு கூடிய கமண்டலம், (3) எகசார்தம் (சனிமை), (4) 

(தேகநிலைத்தற் கேற்ற வளவான) பிச்சை, (5) வேசாச்த விசார மென்னு 

மைச்தினையும் விடாமல் சஞ்சரித்தல்வேண்டு மென்ப நியமமாம். 

$ அஷ்ட மிருகங்களின் உபத்இரவமின்றியதாய், ஈல்ல ராஜ்ஜியத்தை 

யடுத்த.தாய், குளிர் வெயில் முதலியவற்றின் சம்பர்சம் தேகஸ்.இிதிக்கு 

இணச்கமாக வுடையசாய், சமயமறிர் துணவு முதலியன வுதவுதற்குரிய 

ரொடீத்தை யடுச்ததாய், கொசுகு, மூட்டுப்பூச்சி முதலியன வின்றியதா 

யுள்ள விடம் சமாதி செய்வதற்குத் தகக விடமாம். சமாதி புரிவதற்குரிய 
அத்தகைய ஏகாக்த ஸ்சானம் மலை முழை, ஈதஇிதீரம், புண்ணிய க்ஷேத்இச 
மூ.தலியனவாம்.
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159. மந்தமுந்தீ விரமுந்தீ விரதாமு மெனஹன்று வகைவி ராகம், 
வெந்துயரம் வரும்போழுது குடம்பத்தை வெறுத்துவரும் விராக 
மந்தம், இந்தவுட லளவுமனை தனம்வேண்டன் மெனவிடறீ 
விரமேன் பார்கள், அந்தணனார் மித்தையேன விடலதுதீ விர 
தரமா மறிந்தி டாயே. 
  

சம் நான்த வகையாம் ; அவற்றின்பேர் 1 குடீசகம், பகூதகம், அம்சம், பர 
மாம்ச மென்பானவாம். இச்சந்நியாசத்திந்த 1 விராகம் (நீராசை - ஒன்றி 
லும் ஆசையின்மை) காரணமே:.யல்லாமல் 4 (தாஷாய வஸ்திரத் தரித்தல் 
முதலிய) வேஷம் காரணமன்றம். 158 

விராகம் ழவகையாமென்றும் அவற்றினிலக்கணம் 

இனைய வேன்றுங் கூறல். 

அன்பனே ! விராகம்* $ மந்தம், தீவிரம், தீவிரத்ர மென ழவகையாம்; 
அவற்றுள், (1)மனைவிமக்க ளிறத்தலாலும், உள்ளபோநளை யிழத்தலாலும், 
  

* (1) யாத்திரை செய்யச் சக்தி யின்மையா லெங்கேனுமொரு குடிசை 

யேற்படுச்திக்கொண் டிருத்தல் குடீசகமாம்; (2) சர்நியாச ஆஏரமச்இன் 

கர்மத்தைச் செய்துகொண்டு யாத்திரை செய்தல் பகூதகமாம் ; (3) அக் 

இனியாற் சாதஇச்சப்படுங் கர்மத்தினை விட்டுப் பிரணவ ஜப மு.சவியவற்றை 

யனுஷ்டித்சல் ஹம்சமாம்; (4) பாமஷ்ம்சம் விவிதிஷை - விச்வச் என் 

திருவகையாம் ழ அவற்றுள், (௧) ஞானத்திற்கு மூன் தோஷ இருஷ்டியா 
லுண்டாகுச் தீவிரசர வைராக்கியச்சால் ஜிஞ்ஞாசுவினாற் செய்து கொள் 

எப்படும் சந்நியாசம் (துறவு) விவிதிஷை சந்நீயாசமாம்; (௨) ஞானத்திற்குப் 

பின் தோஷ தஇிருஷ்டியாலும் மித்தியாத்துவ இருஷ்டியாலும் தோன்றும் 

திவிரதா வைராச்யெச்தால் வித்வானால் (ஞானியால்) செய்து கொள்ளப் 

படும் சந்நியாசம் வித்வத் சந்நியாசமாம். 

1 ராகம் - ஆசை, விராகம் - அசையின்மை. 

4 “வேட நெறிநில்லார் வேடம்பூண் டென்பயன்'' என் இருமக்கஇி 

ரம் கூறுவதறிக, 

$ (1) “புத்திரன் இரவிய முசவியவற்றின் காசத்தால் “சை! ஈதென்ன 

சம்சாரம்” என் ௮ண்டாகும் க்ஷணிகபுதீஇவிருத்தி மத வைசாச்சியமாம் ) 

(2) இவ்வுலசத்அப் புச்கான் முகலியவற்றின் சம்பக்கமாயெ சுகத்தின் 

விருப்பமின்மை யெதுவோ அது தவிர வைராகஇயமாம் 9 ' (8) புகசாவிரு 

தீதி யடையனவெண் றறிர்து சர்வலோசங்களி ணிச்சையையும் விடுதல் தீவி 

ரதா வைராக்கியமாம். அவற்றுள், ஞானத்திற்குக் சாரணமாயுள்ள Gals 
கார வைசாசக்யெத்சை முமுட்சுச் சம்பாதித்தல் வேண்டும்'' என்று பாஒபோ” 

தம் முதலுபதேசத்திற் கூறுவதறிக, 

35
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பிறவாற்றலுங் கொடிய துக்க ழண்டான காலத்தில் அதனால் இச்சம்சாாம் 

மீகக்கொடியதுட, இதனை யேவ்வாந்றலாவது விட்டகலல் வேண்டூமேன் றப் 

போது மாத்திரன் சம்சாரத்தை வேறுக்தம் விராகம் (வைராக்கியம்) மந்த 

விராகமாம்; (2) * பிராரத்த கன்ம வசத்தா லித்தேக மீறவாதீநக்தமளவும் 

$தார தன முதலிய சம்சாரம் நமக்த வேண்டாமென்று அவற்றை வீராகத்தால் 

விட்டிநத்தல் தீவிர விராகமாம்; (3) பெநம் புண்ணியத்தாற் கிடைப்ப 

தான 4 பிரஹ்மலோகம் கிரியையுடையதாயும் நாசழடையதர்யு மீருத்தலின் 

மீத்தையாம்; அது நமக்த வேண்டாமேன்று அதனையும் வெறுத்திநத்தல் 

1 தீவிரதா விராகமர்ம். _- 159 
  

ர் திவிரவிராகம் இர்தவுடலளவு மனை தனம் வேண்டாமென அவற்றை 

விடுவதாகவின், அ௮,சனா லுண்டாகும் குடீசகம் பகூசக மென்னு மிருவசைச் 

சந்நியாசமும் மறுமைப் பயனைச் குறித்த கரும சர்கியாசமாம். 

$ தாரம் - மனைவி, சனம் - திரவியம். புத்திரன், பூமி, பசு, தா) 

தாசன், வீடு, தானிய முதலியவற்றையும் முதலிய என்றமையாற் கொள்ச, 

ரி பிரம்மலோக மொன்றே விஷ்ணு வுபாசகர்க்கு வைகுண்டமாக 

வும் சிவோபாசர்சட்குச் சவலோகமாகவும் காணப்படுன்றதென்பது சாஸ் 

இர சம்மதமா யிருத்தலின், வைகுண்டமும், சவெலோகமும் மிச்தையா 

மென் நீண்டுச் கூறாது விடப்பட்டனவென்க. இதன் விரிவை விசாரசாகரம் 

ஏழாவது த.ரங்கத்திற்காண்க. 

* இத்திவிரதர விராகமே சாதன சதுஷ்டயங்களுள் கூறப்படும் வைராக் 

யமாம். விசாரசாகரம் *: பிரஹ்மலோக பரியர் தமான போகங்களி லிச்சை 

யுண்டாகாம லவற்றை விடுதலே வைராக்கியமாம் ?? என்று கூ௮வஇல் 

குணர்தற்பாலதாம். 

இீவிரதர வைராக்யெமென்னும் வாட்படை சம்சாரமென்னும் அச்சு 

வத்,த விருட்சத்தை வெட்டி யழிப்பதற்குச் சாதனமா யிருக்கன்றதென் 

பதிங் குணர்தற்பாலதாம். இது பகவதே 15-வததச்தியாயத்தில் ₹₹மந் இர 

மாய விந்த மரத்தினைத் துறவென் இன்ற, தக் வாளால் வெட்டித் 

தற்பர மாக” என்று கூறுவதாலும், **எல்லாவற்றினும் மேலானதாயிருத்த 

வின் உயசமாயுள்ள மாயா வி௫ிஷ்ட பரப்பிரஹ்மம் எதற்கு மூலமா (வேச) 
யிருக்கன்றதோ, மகத்தத்துவம் எதற்கு மூளையா யிருக்ன்றதோ, அகல் 

காரம் எதற்குச் இளையாயிருக்கன்றகோ, பஞ்சதன்மாத்திரைகள் எதற்குக் 

கொம்பாயிறாக்்ன்றனவோ, கூறிய மகத்தத்.துவமுதவிய வெல்லாம் சாரியத் 

சன்மைமால் தாழ்வுடையனவாயிருத்தலின் எதற்குச் உழ்சாகைக ளெனப்படு 

இன்றனவோ, வேதமுதலிய சாஸ்திரங்கள் எவையோ ௮வை மிச இனிமை 

யைத்தரும் வாக்கெயங்களால் அதன் அ௮கித்தியத்தன்மைமுதலிய தோஷங்களை
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160. பாவிமந்த விராகத்திற் சந்ரியா சங்க ளொன்றும் பலித்தி டாதே, 
தீவிரத்திற் குடீசகமும் வேகூதகமு மென்றிரண்டூ திறங்க ளுண் 
டாம், தாவிநடந் திடத்திடமி லாதவர்க்குக் குடீசகமுஞ் சகங்க 
ளெங்கும், மேவிடடக் திடத்திடமுள் ளவர்குவேகூ தகமுமேன 
விதித்தார் மேலோர். 

  

மந்தவீராகம் சந்நியாசத்திற் கேநுவர்காதேன்றும், தீவி£ 

விராகத்தாலுளவாதத் சந்நீயாச& இநவகை 

யாமென்றும், அவற்றினிலக்கண மினைய 

வென்றுங் கூறல். 

தீவினையுடையோனுக்து மனைவி மதலியோ ரிறத்தலாலும் பிறவாற் 

றலு டண்டாதம் * மந்த விராகத்தில் தடீசக௮, பகூதகம், அம்சம்,பாமாம்ச 

மேன்னும் நால்வகைச் சந்நியாரங்களுள், யாதொந சந்நீயாசழம் சித்திக்க 

மாட்டாது. தீவிரவிராகத்தில் $தடீசகம் பகூதகமென்னு மிரவகைச் 

சந்நியாசங்கள் சித்திக்கும்; இவ்விரண்டனுள், தடீசக சந்நியாசத்தை 

யாத்திரை ழதலியன செய்யச் சக்தியில்லாதவர்க்தம், பகூதக சத்நியர் 

சத்தை யாத்திரை ழதலியன செய்யச் சக்தியுள்ளவர்க்தம் பெரியோர் 

விதித்தனர். 160 

  

மூடுகன்றனவாகவின் ௮ச்சாஸ்இரங்கள் எதற்கு இலைசளாயிருச்சின்றனவோ, 

நான்கு புருஷார்தச்தமும் எதற்கு இரசமாயிருக்கன்றனவோ, தர்மா தர்மங்கள் 

எதற்குப் புஷ்பமாயிருக்கன்றனவோ, ஜனனமாணாதி துக்கங்கள் எதற்குப் 

பழமாயிருச்சன்றனவோ, அஞ்ஞானமுடைய ஜீவர்களாகிய பகுதிகள் asp 

குப் போக்தாவாகன்றனவோ, வைசாச்கியத்தினால் தீட்டப்பட்ட ஞாசமாகிய 

கோடரி எதனை வெட்டுவதாயிருக்கன்றதோ, அத்சன்மையதராம் இச்சம் 

சாரவடிவ அச்சுவத்த விருட்சம் (அரசமாம்)'” என்று விசாரசாகரம் 6-வது 

தரங்கத்தின் குறிப்புரை கூறுவதாலும் ஈன்கு விளங்குவதாம். 

ர் மர்தவிராகம் புராணவைராக்கியம் மயானவைரா க்கியம் போல்வதாம்; 

அது நிலைச்இருப்பசன்மையின், அதனால் யாதொரு சந்நியாசமும் இத்திப்ப 

'இல்லையாமென்க. 

$ குடீசக சர்டியாச முடையவனைக் குடீசசனென்றம், பகடதக சர்நி 

யாச முடையவனைப் பகூதகனென்றும் கூறுப,
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161. இருவகைதீ விரதரத்து மஞ்சனேன்றும் பாமாஞ்ச னேன்றஞ் 

சொல்வர், வருமஞ்ச ஸுக்குமுத்தி சத்தியலோ கத்தன்றி வாரா 

Sperm பரமாஞ்ச னுக்குமுத்தி மிவ்வுலகின் ஞானத்தாற் 
பலிக்கு மென்பார், திரமருவும் பரமாஞ்சன் றானுமிரு வகையா 
குஞ் சேப்பக் கேளாய். 
  

தீவிாதா விராதத்தா லுளவாதம் சந்நியாச மிருவகையாமேன்று 5, 

அவற்றின் பயனிவையென்றும், அவ்விந சந்நியாசங்களுள் 

ஒன்றிநுவகைபோமென்றும், அவற்றை யுடையோ 

நிலக்கண மினையவேன்றும், அவ்விரண்டனு 

ளோன்றிநவகையா மென்றும் கூறல். 

தீவிரநா விராகத்தால் அம்சம் பரமாம்ச மென விநவகைச் சத்நியா 

சங்க ரண்டாம்; அவற்றுள், அம்ச சந்நியாச ழடையவனை அம்சனேன் 

றும், பாமாம்ச சந்நியாச ழடையவனைப் பாமாம்ச னென்றும் கூறுவர் 

மேலோர். அம்சன் பரமாம்ச னென்னு மிருவரள், * அல்சனுக்த மோட்சம் 

சத்தியலோகத்தி லுண்டாதமேயல்லாம லிவ்வுலகத்தி லுண்டாவதிலலை 
  

* அம்சசச்கியாசி பிரமலோச விச்சையால் முமுட்சுத்துவமின்றி ௮க் 
இனியாற் சாதிக்கப்படுங் கர்மங்களை விட்டுப் பிணவோபாசனை செய்கிருப் 

பவனாகலின், அவனுக்குத் தத் துவஞானத்தாற் இத்திக்கும் மோட்சம் இம் 
மையிற் சித்தியாது மறுமையில் பிரம லோகத்தில் ௮ச்தச்கரண சுத்தி வாயி 

லாகத் தத்தவஞான முண்டாவதாற் இத்திக்கன்ற தென்பது சாஸ்இிர நியம 

மாம். விசாரசாகாம் 5-வது தரங்கத்தில் *'உபகிஷச் துக்களில் பிணவோபா 

சனை யிருவகையாகச் கூறப்பட்டிருக்ஸ் றது; ஒன்ற பரப்பிரஹ்ம ரூபமாகப் 

பிரணவத்தைச் இர்.இத்தலாம்; மற்றொன்று அபாப்பிரஹ்ம ரூபமாகப் பிரண 

வத்தைச் இர்தித்தலாம். கிர்க்குணப் பிரஹ்மம் பரப்பிரஹ்மமாம்; சகு 

ணப் பிரஹ்மம் அபாப்பிரஹ்மமாம். பரப்பிரஹ்மரூபமாகப் பிரணவத்தைச் 

சகஇிக்றவன் மோட்சத்தை யடைஇன்ருன்; அபரப்பிரஹ்மமாகப் பிரணவத் 
தைச் இர்இிச்கிறவன் பிரம லோகத்தை யடைகின்றான். இவ்வாற்றால் நிர்ச் 

குண சகுண பேதத்தால் பிரணவோபாசனை யிருவகைத்தாம். பிரமலோக 

விச்சையுள்ளவனுக்கு கிர்க்குண வுபாசனையாலும் இச்சையாயெ பிரஇபக்தத் 

தால் ஞானவாயிலாகச் தற்காலம் மோட்சமுண்டாவதில்லை; ஆனால், அவன் 

பிரமலோகத்தை யடைஇன்றான்; அவ்விடத்திவிரணியகருப்பனுக்குச் சமான 

மாகப் போகங்களை யனுபவித்துப் பின் ஞானமுண்டாக மோட்சத்தை 

யடைகின்றான். பிரமலோச விச்சையில்லாதவனுக்கு இவ்வுலகத்திலேயே 

ஞானமுண்டாவதால் மோட்சஞ் இத்திக்கன்றது. '' என்று கூறுவதஇங் 

குணர்தற்பாலதாம்.
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102. சிஞ்ஞாசு ஞானவா ஸேன்றிரண்டூ பேர்களவ ரிற்சிஞ் ஞாசு, 
மெய்ஞ்ஞான பூமியின்முன் மூன்றுபூ மியுணடக்கும் விவேகியா 

னோன், சுஞ்ஞான வானேன்போன் சீவன்முத்தி யடைந்திருக் 

கும் தூய மேலோன், அஞ்ஞான மகலுமந்தச் சிஞ்ஞாசு மிருவகை 

யா மதுவுங் கேளாய். 

163. பந்தமனை துறந்துசில ரதிதிகளா யிருந்தடைவர் பரம ஞானம், 

அந்தணர்மன் னவர்வணிகர் சூத்திரரா யிருந்துசில ரடைவர் 

ஞானம், இந்தவகைச் சாத்திரத்து முலகத்து நடப்பதுகண் 

டிருந்து மைந்தா, சிந்தனையின் மயக்கமேன்னே சுருதியுத்தி யநு 

பவத்தாற் றெளிந் திடாயே. 

யாம்; பரமாம்சனுக்கோ மோட்சம் தத்துவதானத்தா லிவ்வு லகத்திலேயே 

சித்தியால். பாமாம்ச சந்நியாசிகளுஃ 4 சித்தாசு, கானவர்னென விநதிறத் 

தரா யிநப்பர். 161 

அல்விரவநள் சித்தாசுவென்பான் முற்கூறிய srry Gung 

னுள் முன்னுள்ள சுபேச்சை, விசாரணை, தநுமாநசி யென்னு மன் 

றநனு ளொன்றளை யப்பியாசிக்தம் விவேகியாம்; ஜதானவானேன்பான் பின் 

னுள்ள சத்துவாபத்தி, அசந்சத்தி, பதார்த்தாபாவனை, துரியமேன்னும் 

நான்௧னு ளோன்றில் சீவன்ழத்தி யடைந்திநப்பவனம். சொநபாத்தான 

மகல யற்சி செய்யும் அச்சித்தாசுவின் பாதபாடூ மீநவகையாம். 162 

சித்தாசுக்களிற் சிலர் எனதேன்னு மபிமானத்தால் பந்தவடிவமா 

யுள்ள :௦னைவி, புத்திரர், திரவியம், பூமி, தாசன், தாசி, பசு, வீடு, தர்னிய 
  

4 சர்வதுக்கத்திற்குங் சாணம் சொரூபத்தின் (ஆத்மாவின்) அஞ்ஞான 

மாம்; அது சொருபஞானமின்றி நிவிர்த்தியாகாது, எக்த வஸ்துவி னஞ் 

ஞான மிருக்கன்றதோ அஃது ௮ம். வஸ்துவை யறிவதால் நிவிர்த்தியாகன் 

றது. அது சச்சுவினஞ்ஞானம் ரச்சுஞானத்தால் நிவிர்த்தியாசல்போலவாம். 

சொருப ஞானமே அஞ்ஞான நிவிர்த்திவாயிலாகச் சர்வதுச்ச RAT SSG eI 

காரணமாம். சொருப (ஆத்ம)ஞான சத்தால் பிரஹ்மம் (அ.த்ம சொரூபமாக) 

அடையப்படுகின்றது; அக்தப் பிரஹ்மம் நிச்தியமாயும், ஆந்த சொருப 

மாயும், அுக்கசம்பச்த மின்றியதாயு மிருக்கின்றது; ஆகையால், சொருப 

ஞானத்தால் நித்தியமும் அக்கசம்பக்த மில்லாத.துமான பிரஹ்ம சொரூப 

அரக்த மடையப்படுகின்றது. இவ்வாறு சர்வதுச்சு நிவிர்த்திக்கும் பரமாமச்ச் 

தப் பிராப்திச்கும் காரணமாயிருப்பது சொருபஞானமாம் (ஆத்மாவை யறி 

தலாம்); ஆதலால், சொருபமறியத்தக்கசாமென்னும் விவேகத்தோடு ஆத் 

மாவை யறிய விரும்புகின்றவன் சிஞ்ஞாசுவாவனென்பதிங் குணர்தற் 

பாற்றாம்.
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மென்னுத் தனத்தைப் புத்தி பூர்வகமாகத் துறந்து யதிக (சநீநீயாசிக)ளாய்ச் 

சற்தருவை யடூத்டிநந்து சிரவண மனன நிதித்தியாசனத் சேய்வது வாயி 
லாகத் தத்துவதஜானத்தை யடைவர்; சிலர் பிரஹ்ம - க்ஷத்திரிய - வைசிய - 

சுத்திரரென்னுக் நான்த வரணத்தாந ளோரவராய்த் தத்தமக்த விதித் 

துள்ள கநமங்களை நிஷ்காமியமாய்ச் செய்து, அகத்துற வுடையவாாய்ச் 
சற்தநவை யடுத்திநந்து சிரவணுதிகளால் தீத்துவதானத்தையடைவர். மைநீ 

தனே ! நீ இவ்வாறக சித்தாசுக்க விநப்பரேன்று * சாத்திரங்கள் கூறு 

வதையும் உலகத்தில் சித்தாசுக்கள் துறவறத்தாராகவும் இலலறத்தாராகவும் 

ஒழதவதையு% அறித்திநத்தும், (இல்லாளுங் குடூம்பம்விட்டூச் சந்தியா சம் 

புதந்தே காங்கியானோர், அல்லர்மல ழத்திபேறர் என்று) உனது சித்தத்தில் 

மயக்க ழண்டானது வியப்பா யிநக்கின்றது. (சிலர் சாஸ்திரத்தின் கநத் 

தறியாத! சந்நியாசிகட்கே ழத்தியுண்டு; ஏனையேரீர்க் கில்லையென்று கூறும் 

பிராந்திவசனத்தை யுட்கோள்ளாது) சுருதி யுக்தி யனுபவங்களால் டுச்சநீ 
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ர் “தகைமைமிகும் விபூதியுடைச் சாரணச்துசம் தவிராம லுருத்திராக்க 

தாரணச்தும், மகிமைமிகுஞ் 9வகாம £ர்த்தசகத்து மகேசனுடைச் தியானத் 

அஞ் சவெதலத்தில், இகழ்வறலவே வாசத். த முலகிலுள்ளோ ரியாவர்க்கு மதி 

கார மிருப்பகாலே, சகமதணின் முழுட்சுவெலா முறையா யிங்குச் சாற்றிய 

விச் செய்கையினைச் செய்ய வேண்டும்.'” **அன்றியுமே விதியடனே கியம 

மாக வமலமசாம் வீபூதியினா லங்கமெல்லாம், ஈன்று றவே யணிர் அதிரி புண்ட 

சத்தை ஈலமாகச் சர்ததமுர் தரிப்போ ருக்கே, தன்றியஈற் பரமசிவ கருணை 

yori தோன்றியலச் கருணையினாற் சத்தக் தாய்தாய், என்றுமொரு விக் 

'இனெமு மின்றிஈன்றா யிருமையிலா வகம்பிரம ஞானீர் தோன்றும்'' என்று 

ரிபு£தை கூறுவதும், 

*: ஜன்மாச்தர சம்ஸ்காரத்தால் அ௮ர்தியஜர் (கடைச்சாதியார்) மு.தலி 

யோர்க்கும் ஞான விருப் புண்டாய்விடுமாயின், பெளருஷேய (தருமசாஸ் 
இர முதலியவற்றின்) வசன த்தினால் அவர்களுக்கும் ஞானமுண்டாய்க் காரி 

யத்தோடு அவித்தையின் நிவிருத்இி வடிவ மோக்ஷ முண்டாகின்றது; ஆத 

லால், தேவர் அசுரர்களைப்போலச் ௪கல மனுஷர்க்கும் சத்துவ ஞானத்தில் 
அதிகாரமுண்டு. ஆத்ம சொரூபத்தின் யதார்த்த ஞானத்தினைசத் தத்துவ 
ஞானமென்பர். ஆத்மாவின்றிய ஒருசரீர மூளதாயின், ஞானத்தின் ௮தஇிகார 

மின்மை உளதாம். ஆதலால், ஆதீம ஞானத்தின் சாமர்த்தியம் மனுஷ 
'மாத்திரத்திலுண்டு.'” என்று விருத்தப் பிரபாகரம் எட்டாவது பிரகாசத் 
திற் கூறுவது மிங்குணர்தற்பாலனவாம்.
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164. பிறந்ததுண் டானா லன்றோ பிறகுசா வதுதா னுண்டாம் 

பிறந்ததே யில்லை யென்னும் பிரமமா வதுவு கானே 

பிறந்தது நானேன் ராகிற் பிரமமன் றந்த நாே 

பிறந்தது மிறந்த தற்ற பிரமமா நானே கானே. 
  

 வித்தைசுக மீனிமேற் சொல்வோம் ? என்று ழற் (1988-ல்) கூறிய 

வித்தியாநந்தத்தைக் கூறுதற்போநட்டு * ஜானபல சதுஷ்டயங்களுள் 

மதலிவுள்ள துக்காபாவங் கூறல். 

அன்பனே! நான் மன்னர் ஒர நிமித்தம்பற்றி யோன்றினின்றும் 

1பிறந்திநந்தாலல்லவோ பின்னரொரு நிமித்தம்பற்றி மரிப்பது மேனக்தண் 

டாம்? நானே பிறப் பிறப் பற்றவன். 

சீ--வினா :--௮ஃதெவ்வாறு பொருக்தும் ? 
த--விடை:--ஒர பொநளும் பிரஹ்மமி (அறிவின்றிச்; சித்திப்பதின் 

Mb ait, அஃதொன்றினின்றும் தோன்றியதன்றம் ; அதனுல், பிறந்ததே 

யில்லையெ(அஜன்மஷேன்று சுநதி கூறும் அந்தப் பிரஹ்மம் எனது 

நிஜவடி வர் யிநத்தலின், நான் அந்தப் பிரஹ்மமாகவே யிநக்கின்றேன் ; 

அதனுல், $ நான் பிறப் பிறப் பற்றவன யிநக்கிறேன். 
  

* தக்சாபாவம், சர்வகாமாப்தி, இருதகருத்தியத் துவம், பிராப்தப் 

பிராப்பியத் து மென்பன ஞான பல சதுஷ்டயமாம். 

1 அஜன்மமான பீரஹ்மம், எனது சொரூபமா யிருத்தலின், கான் 

பிறப் பிறப்புடையே னென்பது பொருந்தா தென்பதாம். 

6 துக்கவேது பிறப்பா யிருத்தலின் பிறப்பில்லாதவர்க்குச் துக்க 

மில்லையாமென்க. அச்சம்: இகலோக அச்சம் பரலோக துச்சமென் நிரு 

வகைத்தாம். அவற்றுள், சலோக துக்கம் மூவகைத்சாம்.அவற்றுள்,(1)ஸ். தூல 

சரீரத்தில் ௮அழகின்மை, SMES GD, SUD, Gawd, க்ஷபம், சூலை முத 

லிய வியாதிகளிருத்தல் முதலாவது அச்சமாம் ; (2) சூக்கும :சரீரத்தில் 

காமச்குசோதாதிக ஸிருத்தல் இசண்டாவது துக்கமாம் ; (மாரீனசதசாபம் 

ஆதி யென்றும் சரீரசாபம் வியாதி யென்றும் சொல்லப்படும்) (3) காரண 

சரீரத்தில் ௮வ்வாதி வியாதிகளுக்குப் பீஜமான சம்ஸ்கார மிருத்தல் மூன்றா 

லத அக்கமாம். புண்ணிய மெப்போதுவருமோ, பாபம் எப்போதுபோமோ 

என்னுஞ் சக்தனையே பரலோகதுக்க மாம். ஞானியினிடத்து மூவகையா 

யுள்ள இகலோகதுக்கமும் பரலோகதுக்கமு மின்மையின், தத்துவ ஞானச் 

இன் முதலாவது பயன் அக்சாபாவமாம். அக்காபாவம் - அச்சக மின்மை 

யாம். 

ஆத்மா பிறப்பது மில்லை; இறப்பது மில்லை; இருப்பதென்பத.துவே; 

அதற்கு வேறாக மாயாப் பிரபஞ்ச மிருப்பதென்பது சொன்மாத்திஈமேயாம்)
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165. நானேன்ற பிரம மான நானேநா னறியே னேன்றுல் 

நானேன்ப தேது பின்னை ஈம்முடைப் புந்தி யென்னில் 

தானது மடுக்கக் தன்னிற் சாகுமே சாவா தாகி 

௩கானேன நிறைந்தி ருந்த ஞானமா நானே கானே. 
  

சீ--வினா :--எனக்கு வயது இவ்வள வாயிற்று; இதுகாறும் 

நான் ஜீவித்இருப்பேனென்றற் ஜொடக்கத்.து விபவகாச மிருத தலின், 

நான் பிறக்கவு Hato, இறக்கவு மில்லை யென்பது எவ்வாறு 

பொருந்தும் ? 
த--விடை:--ஓர நிமித்தற்பற்றி யொன்றினின்றும் பிறந்தது நானே 

ன்று கூறப்படுமர்யின், அந்த நான் $ நானென்னுத் சொல்லுக்கு வாச்சிய 

மான அகங்காரமேயன்றி இலட்சிய:பான பிரஷ்மமன்றம். எனது நிஜவடி 

வம நானேன்னுத் சொல்லுக் கிலட்சியமான பிரஹ்மசொநப:மா யிநத்த 

லிஸ், பிறப்பு மிறப்பு மற்ற பிரஹ்மமாகிய நானே நானு யிநக்கின்றேன்; 

இதில் யாதோ ராசங்கையு மீலலையாம். 16% 

நானென்னுத் சோல்லி னுண்மைப் பெர்ருளை விளங்கக் கூறல். 

விநப்பு வெறுப்பற் நிநகீதந் நிலையதாகிய உதாசீனகாலத்தில் 

யாதொரு சித்தனையு மின்றி நானிநக்கின்றேனென்று கூறுகின்ற பிரஹ்ம 

மாகிய நானே (ஆத்மாவே) நானும். அக்காலத்தில் நான் ஆத்மாவை யறியே 

னென்று கூறின், பின்னர் நான் சாத்தன், நான் கொற்ற னேன்று விசேட 

மாகக் கூறுவது யாது? அங்ஙனங் கூறுவது நங்ழடைய புத்திய மென்று 

கூறின், அப்புத்தி சுழத்தியி லழிகின்றதல்லவா ? அங்ஙனம் அழிகின்ற 

புத்தி நானேன்பத னுண்மைப் போருளாவ தெவ்வாறம் ? 

அன்பனே ! புத்தியைப்போலச் சுழத்தியி லழியாதாகிச் ர் சாக் 
&0%, சொப்பனம், சுழத்தியேன்னு மவஸ்தாத்திரயங்களில் மணி 
வடத்தில் நால்போ லனுசுதமாய் நான் நானேன்று பூரணமாயிருக் 

அதனால், மாயாப்பிரபஞ்சத்தி னாரோபமு மில்லை, ௮பவா சமுமில்லை யென் 

னும் சித்தாந்தம் அஜாதவாதமாம் . 

1 லோகாந்தகுக்தம் போன்று சத் பிரதிபிம்ப மூடையதாய் ஜன்ம 
வேதுவான அவித்தை, காம, கர்மங்களோடு கூடிய அகங்காரமே சானென் 

னுஞ் சொல்லுக்கு வாச்சியமாம்; இதுவே சசலாவஸ்தையில் ஜீவனாம். 

ர் *ஈனவிற் றசேர்திரிய நாட்டியங்கள் பார்ப்போம் 
கணவின் மனக்கூத்துங் சாண்போம்--.நினைவில் 

சழுத்தியிலே யில்லாச சூணியக்கூச் தாடி 
விழுப்பொருளா காமிருப்போ மே?” 

என்று சொருபசாரங் கூறுவதறிக,
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166. நிறைந்தவா றேந்த வாறு நிலைதேரிக் திலனேன் றாயேல் 

அறிந்ததாஞ் சுழுத்தி தன்னி லாநந்த மதுவே யாகும் 
குறைந்ததற் காகக் தந்தான் குவலயந் தன்னி லித்லை 

நிறைந்ததே யிந்த வான்மா நிதானமிவ் வறிவு தானே. 
  

கின்ற ஜானசோநபமாகிய 1 இஐத்மாவே (பிரஜ்மமே) நானென்பத னுண் 

மைப் போநளாம். 165 

ஆத்மா ஆநந்தவடிவா யிநத்தலால் பரிபூரண வடிவறமாமேனல், 

சீ--வினா:--பசம குருவே!ஞான௦ெ சாரூபமாகய நான்,பூரணமா 

யிருப்ப தெக்காரணத்தால்? அந்நிச்சயமான காரணத்தை யானறியா 

இருக்கின்றேன் ; அதனைக் கூறியருளல்வேண்டும். 

த--விடை:--அன்பனே ! சுழத்தியின்கண் அத்தானத்தை யறிந்திரு 

ப்பதாகிய அவ்வாத்மாவே ஆநந்தவடிவமாம்; ஆநநீதவடிவமா யிநத்தலால், 

பரிபூரண வடிவமர்ம். $ குறைத்திரப்பதற்கு ஆதநீதம் உலகத்தில் ஓரிடத் 

துங் காணப்படூவ இல்லையா மாகலின், இந்த ஆத்மா பரிபூரணவடிவமே 

யாம்; இதில் யாதோ ராசங்கையு மின்றம். இப்பரிபூரணப் பிரஹ்மவடிவ 

ஆத்மாவே உலகத்திந் காதி காரணமாம். 166 
  

1 இருசோகம் (மெலிச் தவன் யான்), இருஷ்டாகம்(காண்பவன் யான்), 

ஸ்மார்த்தாகம் (நினைக்னெறவன் யான்) என்றற் றொடச்ச் சனுபவம் அகங் 

காரத் இற்சேயன்றி ஆச்மாவிற் இன்மையின், ஆத்மா அபோக்சா வென்பது 

இதனால் குறிப்பிக்சப்பட்டதென்ச. இதனை “ ரீலகுண விசேடமொ டுற் 

பலலவி சேடியந்தா னிகழம்கரவேச் தியமாசல் போலிளைத்சே னெனிஞன், 

தூலதனு வொடுங்கேட்ப னானெனினிக் இயத்அஞ் சூழ்வனா னெனிற்சாண 

மூடனும்வேத் தியமாய்ச், சாலவுயர் துரியனிற் சையினாலாக் காரச் தானான் 

wanna” carn வேதார்த சூளாமணி கூறுவதாலு மறிக. 

$ பண மில்லாக்குறை, பிள்ளை யில்லாக்குறை, தேகவலி யில்லாக்குறை, 

உத்தியோக மில்லாச்குறை உண வில்லாக்குறை, ஈண்ப ரில்லாக்குறை, 

ஈஈவாருங் கொள்வாரு மில்லாத வானத்து, வாழ்வாரே வன்ச ணவர்''ஏன்ற 

வாறு சவா ரில்லாக்குறை,கொள்வா ரில்லாக்குறை மு,சலியனவுள்ள விடத்தே 

அக்கமிருத்தல் பிரச தமாயிருத்தலின், குறைந்திருப்பதற்கு ஆகந்தமில்லை 

யென்பது வெளிப்படையாம். இதனது விரிவை வாசுசேவமனனம் அதுக்கா 

சோப முரூபகத்திற் சாண்க. (சாந்தோக்கிய வுபகிஷத்து ஏழாவது பிசபா 

டகம் 28-வது சண்டத்தில்) சாரதசை நோக்ட ஸச்குமார* குருமூர்த்தி 

(பூமா (பரிபூரணம்) எதுவோ அது சுகளூபமாம் ; அற்பத்.இல்4(பரிச்சின், 

னத்்இல்) சுகமில்லை; ஆகையால், பூமாவே சுகரூபமாம்'' என்றருளி யிருப் 

ப. மிங்குணர்தற்பாலதாம். 

90



282 கைவல்லிய தவநீதம். 

157. மனத்தினா லெண்ணித் தானே வந்ததிவ் வுலக மாகும் 

நினைத்திடி லநேக லோக கிற்பதவ் வறிவி லன்றோ 

அனைத்ழையுங் கடந்தப் பாலு மந்தமற் றறிவி தாமென் 
றெனைத்தனி விசாரித் திட்டா லேகமாய் நிறைந்தோ னானே. 
  

உலகத்திற் காதிகாரணம் ஆத்மாவேன்பதை விளங்கக் கூறல் 

சீ--வினா:-எஜயனே ! ஆத்மா உலகத்திற் காதி(மூதற்) காரண 

மென்பதை விளக்கமாக வுசைத்தருளுமாறு பிரார்த்திக்கன்றேன். 

த--விடை:--அன்பனே 1. ஐம்பூத விகாரமாகிய விப்பிரபத்சம் 

*் மனேபாவனையினுலேயே யுண்டானதாம். ஆராய்ந்து நோக்தமீடத்துப் 
பிருதிவிக்தக்கீழள்ள அதலம், விதலம், சுதலம், தராதலம், ரசாதலம், மகர் 

தலம்,பாதாலமென்னுமேழம்,பிநதிவிக்கு மேலுள்ள பூலோக, புவர்லோ 

கம்,சுவர்லோகம்,மகாலோகம், ஜநலோகம், தபலோகம், சத்திய (பிரம) 

லோகமேன்னு மேழமாகிய பதினன்குலகழம் அ௰்மனத்தோடூகூட நீற்பது 

அவ்வாத்மாவிலல்லவா?பத்சின்௧ண் நூலும் அதன் காரியமான ஆடையும் 

நிற்றல்போல ஆத்மாவின்௧ண் மனழம் அதன் பாவனையர்லுண்டான வுலக 

ழம் நிற்றலால், $ ஆத்மாவின்௧ ணுண்டாகி யதன்க ணிற்த மீம்மன ழதலிய 
  

* “நினைவெதுவோ வதுதானே Ga னாகும் 

நினைவெதுவோ வதுதானே மீச னாகும் 

நினை வெதுவோ வதுதானே சகமூ மாகும் 

நினைவெதுவோ வதுதானே மனது மாகும் 

நினைவெதுவோ வதுதானே காம மாகும் 

நினைவெதுவோ வஅதானே கரும மாகும் 

நினைவெதுவோ வதுதானே அச்ச மாகம் 

நினைவெதுவோ வதுதானே யனைத்து மாமே'? 

“நினைவின்றி கிற்பதுவே யசண்ட மாகும்,”? 

என்று ரிபு£தை கூறுவதும்.. 

கனவிற் றோன்றும் பொருளெல்லாங் கனவிற் சனவென் றுணர்ச் 

தச்சால், ஈனவில் விவகா ரச்தோன்று ஈவிற்து மிர்தத் தகைமைபோல், 

கனவிற் ரறோன்றுஞ் சகமனைத்து ஈமது சங்கற் பம்மெனவே, கனவிற் றோன் 

றி யிடுங்காலை நமது சொருபச் தோன்றிடும்.” என் றத்.துவித வண்மை 

கூறுவதிங் கூன்றி யறிதற்பாலனவாம். 

$“அப்பிர் மத்திற் றோன்று மைம்பூத விகார மெல்லாம்” என்று(தத்.துவ 

விளக்கப்படலம்-28-ல்)முன்னர்க்கூறி மீண்டு அவை ஆச்மாவின்ச ணுண்டாக 

யதன்ச ணிற்குமெனச் 'கூறியதால், பிரஹ்மமும் ஆத்மாவும் சொல்லாலிரண் 

ஓம் பொழுளாலொன்றுமா மென்ப பெறப்பட்டது. இங்கனங் சொள்ளாது
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168. அந்தவா நிருந்து கொண்டே யாரந்த மநப விக்க 

எந்தவா நிருந்து கொண்டா லெனக்கிது தெரியு மேன்னில் 

இந்தமூன்' றவத்தை தம்மு ளேழுந்திடூம் விருத்தி நீக்கில் 

அந்தவா நிருந்து நீயு மாஈந்த மடைய லாமே. 
  

(பிரபத்சம் ஐத்மாவே யாமென்று த்மாவாகிய வெள்னை ஏகாந்தத்திந நீது 

விசாரித்துப் பார்த்தால், மனத்திற்கும் அதன் காரியமடயுள்ள பிாபத்சத் 

திற்த மப்பாற்பட்டு, அவற்றிற்கு மேலு மெல்லை யின்றி 4 சஜாதீய விஜா 

தீய சுவகதபேதாகித (ஏக)மாய்ப் பூரணமா யிரப்பவன் நானே யாவன். 

(இதனை நீ யுணாக்கடவாய்.) 107 

ஆநந்தானுபவம் (சர்வகாமாப்தி) பெறுதற்தரிய வுபாயங் கூறல். 

சீ--வினா :-தேதத மூர்த்தியே! யான் அப்படி சர்வாதித 

மாய் அநந்தமாய் எகமாய்ப் பூரணமா யிருந்து கொண்டு 1 ஆகக்த 

த்தை யனுபவிக்க விரும்புகின்றேன் ; எப்படியிருக்தா லெனக்க௮ு 

விளங்கும் ? 

த--விடை:--மைந்தனே ! சாக்கிரம் சொப்பனம் சுழந்தி யென்னு 

மீம்ழன்றவஸ்தையிலும் முறையே யேழகின்ற 1 இந்திரிய விர்த்தி, மனே 
  

பிரஹ்மமும் ஆச்மாவும் சொல்லாலும் பொருளாலும் வேறுபட்டனலா 

மெனின், அப்போது ஆச்மாவினும் வேருகிய பிரஹ்மம் ௮காசத்மாவாம்.எு 

அகாத்மாவோ ௮ஃதசத்தா மென்பது நியமமாகலின், பிரஹ்மமும் வான் 

மலர்போல அசத்தாம். 

4 இவ்வாறு கூறியதால்,கானல் தன்னிட தச் கற்பிசமாயுள்ள நீரால் 

நனை தலை யடையாமைபோல, ஆத்மாவும் தன்னிடச்அுச் கற்பிதமாயுள்ள பிர 

பஞ்சத்தால் துக்கத்தை யடைவதில்லையா மென்பது பெறப்பட்டதென்ச. 

* இவ்வாகர்தம் *மனுடன் மனுடகர் தருவன்''என்னும்(131-வ)செய் 

யுளிற் கூறியுள்ள பிரஹ்மாசக்தமாம். இதுவே சர்வகாமாப்தி யென்னும் வித் 

இயாசச்தமாம். சர்வசாமாப்இி யென்ப சர்வ-காம-அப்கியெனப் பிரிபட்டு 

நிற்கும்; இதன் பொருள் சர்வாரந்தத்தையு மடைச லென்பதாம், 

சர்வைசுவரிய சம்பன்னனான சார்வ பெளமன் மு.சல் இரண்யகருப்ப 

னீருசவுள்ளவரிடத்து முறையே பரஸ்பாம் (ஒன்றற்கொன்று) நாறுமடங் 

ச.இிசமாயுள்ள ஆசச்த மனைத்தும், கிவிர்,த தஞான விவேூச் குண்டாயினும், 

௮வ்வாசர்தமனைத்தும் பிரஹ்மாம்சங்களாய், அகண்டாசந்தம் சித்திச்சலால் 

அதுவே சர்வசாமாப்தியாம்.”” என்று வேதாக்த பரிச்சேதங் கூரடன்றதது., 

ர் சாக்தவிருத்தி, கோரவிருத்தி, மூடவிருத்தி யெனினு மொக்கும். 

வேதாச்தபரிபாஷையின் விஷய பரிச்சேசத்தில் சாச்ரவஸ்சை
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169. வாதனா வசத்தி னாலே வருகின்ற விருத்தி யெல்லாம் 
ஏதினா லடக்க லாகு மென்றுதான் விசாரஞ் செய்யில் 
போதமாழிராசன் ரானாய்ப் புந்தியைம் புலன்௬ ளெல்லாம் 
தாதரா யிருக்கப் பெற்றாற் சகலமு மடங்கும் தானே. 

விர்த்தி, ௮வித்தியா விர்த்தி யென்னு' மன்று விநத்தியையு மோழிப்பா 

யால், நீயும் அப்படி சர்வாதீதமாய் அதந்தமாய் ஏகமாய்ப் பூரணமா. 

யிநந்துகொண் டாநந்தத்தை யடையலாம். 108 

விரத்திகளை, யடக்ததற்தரிய சாதனங் கூறல். 

சீ---வினா:--குருகாதனே! $ சம்ஸ்காச வசத்தா லத்தக்கசணத்தி 

னின்ு முண்டாகின்ற $ விருத்தகளையெல்லாம் எவ்வுபாயத்தா 

லடக்கலாம் ? அ.தனைக் கூறியருளல் வேண்டும். 

த--விடை:--அுன்பனே! அவ் வுபாயத்தைக் கூறுகின்றேன்; நீ சர்வ 

தானம்ாய்க் கேட்கக்கடவாய். விநத்திகளை யடக்க ழயலுமோருவன் தான் 

(ஆத்மா) ஜான்வடிவ அரசனாகி ௮ந்தக்காண சதுஷ்டயல், ஜநானேத்திரிய 

பத்சகம், கர்மேத்திரியபந்சக மேன்னு மிவையனைத்தும் தனதாளா (தனது 
வசமா)கவிநக்க அவற்றை: பேறுவானுயின்,அப்போதவன்வசமாய்ச் சகல 
  

இக்திரியஜன்னிய விருத்தியோடு கூடியது?” “சொப்பசாவஸ்தை இக்திரிய 

அஜன்னியமாகிய விஷயத்தைக் கோசரிக்கும் பிரத்தியட்சமான அந்தக் 

கரண விர்த்தியோடு கூடியத.”' ₹*ஈழுப்தி யவஸ்தை அவித்தையைச் கோச 

ரிக்கும் அவித்தியா விருத்தியோடு கூடியது'' என்றெழுதப்பட் டிருச்சன் 

றமை காண்க, சாக்கிர முதலிய அவஸ்தைகளி லெழுகின்ற விருத்திகளை 
யொழித்தா லசச்த மடையலாமென்றமையின், அவ்விருச்திகட்குச் சாட்ட 

யாய் விளங்கிக் குணாஇிதனாய் கிற்பவஞல் பிரஹ்மாசந்த மடையப்படு மென்ச. 

நவரீதசாரம் *சே.த்திரங் சண்ட மிருதயங்களை ஸ்சானமாக வுடைய சாக்சர 

சொப்பன சுழுத்தியாகிய அவஸ்தாக்திரயங்கட்கு விலட்சணமா (வேறா) 

யிருப்பதே் குணத்.திரயங்களைக் கடப்பதாம்”' என்றும், நிபுதசை “முக்குண 

முங் கடர்தபச போசம் பெற்று மூதுணர்வாம் பரப்பிரம கானே யாஇத், அர்ச் 

குணமா மெக்குணமுச் தூரத் தள்ளித் துகளற்ற குணாதீத னானே னையா”' 

என்றுங் கூறுவதிங் குணர்தற்பாலதாம். ; 

$ காண்டல் முதலிய அனுபவத்தின் காரியமாய் நினைப்பிற் கேதுவா 

யி (௮ர்தச்கரணத்தின்கணி) ருப்பது சம்ஸ்கார மெனப்படும். சம்ஸ்சாசம், 

வாசனை, பாலனை யென்பன ஒரு பொருட்இளவி, 

$ இராகம், துவேஷம், காமம், குசோதம், உலோபம், மோகம், மதம், 

மற்சரம், ஈரிஷை; அசூயை, இடம்பம், தர்ப்பம், ௮சங்காரம், இச்சை முத 

லியன ஈண்டு விருத்திகளாம்.
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170. விருத்திக ளடக்க வின்னம் விநோதமாம் யோகத் தாலே 
துருத்திபோ லாது மூச்சைச் சுகமுட னடக்கி னிற்கும் 
கருத்ததற் கில்லை யென்னிற் காரண சார மாகிழ் 
பேருத்ததோ ரவித்தை தன்னைப் பிடூங்கிடி லடஙகுக் தானே. 
  

$ விநத்திகளும் தாமாகவே அடங்கிப்போவனவால். (இதில் யாதோந 

சந்தேகழமில்லையாம். நீயுவ்வாறே யிநந்து விநத்திகனை யடக்கக் 

கடவாய். 169 

விநத்திகளை யடக்தவதற்தரிய வேறிரண்டூ சாதனல் கூறல். 

சீ--வினா — என்னையாண்டருளிய குருமார்ச்ிசியே. இன்னும் 

விரு த்தகளையடக்க வேறுபாயங்களும் உண்டோ ? 

த--விடை:--அன்பனே! உண்டு. அவற்றைக் கூறுகின்றேன்; நீ கவன 

மாய்க் கேட்கக்கடவாய். (1) அப்பியாசத்தின் மிததிப்பாட்டால் விகோத 

மாகச் செய்யுல் 1 பிராணுயாமமென்னும் யோகசித்தியிஷல் கொல்ல 
னது துநத்திபோல நாசித்துனேவழியே செல்லுகின்ற பிமாண வாயுவை 

அநாயாசமாக நீரோதத் (தடை) செய்தால், $ தோயம் நிற்கத் துரல்பும் 

நிற்பதுபோல விநத்திகள் நிரோதமாம். (2) அலிவர்று யோகாப்பி 

யாசத் செங்வதந்த விநப்ப மின்றயின், ஸ்தூல Hea சரீரங்கட்தகீ 
  

$ விருத்தியை யடக்குதல் மனத்தை வசப்படுச்தினா லன்றி வே 

Og on en sy முடியாதென்பது எண்டுத் தாற்பரியமாம். மனத்தைக் 

சம்வசமாகச் செய்து விருத்திளை யடக்கியவர்க்கே சொரூபாகந்த முள்ள 

வாறு விளங்குமென்ச. தத் துவசாயர் **ஒடுமன ஈம்மினுட னுறவுசெயு மா௫ 

னுள்ளகிலை மெள்ளவுணர் வா௫வரு மாகன், சகாடுமிட மெங்குமறி வாடவிடு 

மான்”? என்ற கூறுவதிங் குணர்தந்பாலதாம். 

1 “உயிர்த்தடைச்சே (பிராணாயாமத்திற்கே) பெருக வுடைத்தா மியோ 
கப்போ”' என்று ஞானவாசிட்டங் கூறுவதறிக. பிராணாயாமம் - பிராணவாயு 

வைத் தடுத்தல். உயிர்ச்தடை யென்னும் பிராணாயாமம் பூாகம், கும்பகம், 

இசேசகமென மூவகைத்தாம். (1) முன்னர்ச் சர்தி காடியாலும் பின்னர்ச் 

சூரிய நாடியாலும் சுவாசத்தை நிரப்புச.ல் பூரகமாம்; (2) பூரித்த சுவாசத் 

தை நிறுத்துதல் த௰்பகமாம்; (8)கிற.தகிய சுவாசத்தைத் தைரியமாகவிடுதல் 

இரேசகமாம். பிரணவ வுச்சாரணமின்றிய பிராணாயாமம் அகற்பமென்றும், 

பிரணவவுச்சாரணத்தோடகூடிய பிசாணாயாமம் சகர்ப்பமென், 2G சொல் 

லப்படும். இவற்றின் விரிவை அடயோகப் பிரதிபிகையிற் காண்க, 

$₹: ஆயின் மிக்கோ ரரிய செயலெலா 

நேய மிக்க மனத்சை நிறுத்தல்காண் 

வாயு நிற்க மனமு முடனித்குக் 

தோய!(நீர்) நிற்குறி னிற்குர் அரும்புமே 

என்று பிரபுலிங்கலீலை கூறுவதிங் கூன்றி யுணர்தற்பாலதாம். 

9
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171, காரண சரீரக் தன்னைக் களைவதேவ் வாறேன் றோதில் 

ஆரணம் பொய்சொல் லாதே யதன்போரு எகத்தி லுய்த்துப் 

பூரண மாகு மென்மேற் புவனங்க டோன்று மேன்று 

தாரணை வந்த தாகிற் றரித்திடூ மவித்தை யெங்கே. 

காரண சரீரமாகியுள்ள 4] அவித்தையை நாசத்செய்தால், தமது உபா 

தான காரணமான அவித்தையி சத்தால் விநத்திகள் தாமே (அஃதா 

வது பிரயத்தனமின்றியே) நிரோதமாம். (* இவ்விரண் டப்பியாசங் 

களுள், ழன்னது யோகாய்பியாசழம், பின்னது ஜானுப்பியாசழமாம். 

யோகாப்பியாசத்தால் விநத்தியை நிரோதத் செய்வதிலும் தானப்பி 

யாசத்தால் விநத்தியை நீரோதத் சேய்வதே மேன்மை யுடையதாம். 

இதனை நீயே யூகித்துணாக் கடவாய்). 170 

காரண சரீர வடிவ அவித்தையைக் கெடூப்பதன் காரணங் கூறல். 

சீ--வினா :--ஐயனே ! $ காரண சரீர வடிவ அவித்தையைக் 
கெடுப்பது எவ்வாறு ? அதனைக் கூறுமாறு பிரார்.தீதக்னெறேன். 

த--விடை:--௮ன்பனே! வேதம் சார்வாக, சமண, பேளத்த ழதவீய 

சாஸ்திரங்கனைப் போன் றசத்தியங் கூறதாகலின், நீ ர் அதன்ர்தீதத்தை 

4] நரல் தியால் சாசமானபோது அதன் காரியமான ஆடையும் அதன் 
விகாரங்களும் ராசமாவதபோல, அவித்தை தத்துவ ஞானத்தால் காசமான 

போது அதன் காரியமான அந்தக்கரணமும் அதன் விருத்திகளும் காசமா 

மென்பதாம். 

* ஞானவாூட்டம் வீ.தகவ்வியன் கதையில், 

₹: இத்த நாசச்தி னெறியிரண் டியோகமுச் தெரிக்தஞா னமுமாகும் 

ஒத்த யோகச்தான் மனத்துறு தொழிலினை யொருவழிப் படமாற்றல் 

சுத்த ஞானர்தா னலம்பெறக் காண்பதாக் தொடர்மன மேசென்னி 

மெத்து மாகம பூடண ருரைத்த து விசையுயி ரசைவாகும்.'” [ன் 

என்று களவில் குணர்தற்பாற்றும், 
$ ஸ்தூல-சூட்சும சரீரங்களுண்டாதற் குபாதான (மூ.தற்) காரணமா 

யுள்ள அஞ்ஞானம் காரணசரீ மாம். 

ர அதனர்த்தமாவது *மாயாபாஷஸேஈஜீவேசெளகரோ இ. மாயை(சேதக 

ததைப்) பிரதிபிம்பத் தினால் ஜீவேசுரர்களாகச் செய்கன்றது”" ₹6சமேவ விதி 

அவா அதிமிருத்தியுமே.தி காக்நிய: பர்தா வித்தியதே அயகாய--அந்தப் 

பிரஹ்மத்தையே யறிந்து அவிச்சையை நமாசஞ்செய்கசன்றான்; மோட்ச 

மடைய வேறு மார்ச்க மின்.ற'?, **தரதி சோக மாத்மவித்-- ஆத்மஞாணி 
சோகத்தைக் கடச்சின்றான்'”,'*அயமா ச்மாப் பிரஹ்மம்---இக்.ச.ஆதச்மா பிரஹ் 

woo” *ஹதேதத்பிரஹ்மா பூர்வம் ௮ஈபசம் அந்தரம் அ௮பாஹியம்-- ௮ தப்
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மனத்திற் சிந்தித்தமைத்து, பரிபூரண கொநபமாகிய என்னிடத்திற் பாபத் 

சங்கள் கயிற்றாவு போன்று கற்பிதமாகத் தோன்றுகின்றன்வா மேன்று 

1 தாரணை (ுிச்சயல்) சேய்யக்கடவாய். அத்தாணை அபுனக்தண்டானுல், 
$ அவித்தை யெங்கே யிரக்தம்? (ஒரிடத்து மீரர்தேன்க). 171 
  

பிசஹ்மம் சாரணமற்றது, காரியமற்றத, உள்வெளியற்றது'”என்றற்றொடச் 

கத்து வேசார். த (உபநிஷத்) வாச்கியங்களி னர்த்தங்களாம். 

ம் பிரஹ்மத்திற்கு எவ்வாற்றானும் வேருகாதுள்ள எனத ஆச்மசொரூ 

பத்தில் ஸ்தூல சூட்சும சரீரங்களும், அவற்றின் சுபாசுபச் இரியைகளும், 

அவற்றின் பயனாப பிறப்பிறப்பு - சுவர்க்க கரகம் - ௬௧ அக்கங்களுமாகிய 

லெல்லாம் அவித்தையாற் கற்பிச்கப்பட்டிருசன்றன; எனது பிரஹ்மத் 

சன்மை கானல் நீரால் பூமி வேறுபடா மைபோல அக்கற்பித சாமச்சிரியால் 

வே௮படுகின்றதில்லை யென்னும் நிச்சய மிங்குத் தாரணையாம். 

உதன்னிடத்இந் கற்பிதம் உலகமென்றதனை ஜயச்தஇிரிபின்றி யறிதலால் 

அஃ துண்டாதற் சே அவாய்த் சன்னிடச் திருக்கும் அவித்சையும் 659500 

பசலுமென்க. இத சயிற்ற£வு பொய்பானபோது அ௮ஃதுண்டாதற் கேது 

வாய சத்தியும் பொய்யாதல் போலலாம். இங்ஙனம் அவித்தையும் அதன் 

சாரியமான ஸ்தூல சூக்கும சரீரங்களும் உலகங்களும் மித்தையென்றறிக் ச 

மாத்இரத்தில் அவற்றிற் கதிஷ்டானமாயுள்ள தான் (ஆத்மா) ஆகச் தவடிவமெ 

aus ஈன்கு விளங்கு மென்க. இவ்வாறு விளங்குதலே சர்வகாமாப்தியாம்- 

 திருஷ்டியைக் கூறாது பிரபஞ்சத்தின் கிஷேதம் பிரஹ்மத்தின் 

சண் பிரஇபாஇிக்கப்படின், அப்போது பிரஹ்மத்தின்சண் கிஷேதிக்கப் 

பட்ட பிரபஞ்சமானது வாயுவினிடத்தில் நிஷேதிச்சப்பட்ட ரூபம்போல் 

பிரஹ்மத்தின்கணிசா து வேறிடத் திருச்சின்றசோவென்னும் சங்கைசோன் 

oo, சச்தேகமின்றிப் பிரஹ்மம் அ௮ச்விதியமென்று பிரதிபாதிச்தசாக 

மாட்டாது. ஆகையால், சிருஷ்டியைச் கூறும் வாச்கயத் இனால் பிரபஞ்சம் 

பிரஹ்மத்தினின்ற முண்டானதெள்னும் ஞான மிருச்கும்போது உபாதான 

மன்றிக் காரியம் மற்னோரிடத்தி விருக்கு மென்னும் சங்கை நிவிர்த்தியா 

இன்றமையின், “சேதி நேதி என்றற்றொடச்சத்து வாக்கியத்தினால் பிர 

ஹ்மத்தினி_த்திலும் அர்தப் பிரபஞ்சம் இல்லையென்று பிரதிபாதிக்கும் 

போது, பிரபஞ்சம் தச்ச மெ(அசத்தெ)ன்று தெரிகின்றது. அப்பொழுது 

௮லெப் பிரபஞ்சப் பிராச்தி யற்ற அகண்ட சச்சிதாகக்த ரூபமான பிரஹ்மம் 

ஒன்றெனெச் டுத்.திக்ன்றது) ஆகையால், பரம்பரையாய்ச் சிருஷ்டி வாக்கி 

யங்களுச்கும் அத்விதியமான பீரஹ்மதச்கினிடத் லேயே தாற்புரியமாம்” 

என்று வேதாந்த பரிபாஷை விஷயபரிச்சேதத்இத் கூறுவதிங் குணர்தற 

பாலதாம்,
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172. அப்படி யிருக்கச் சித்த மலைதலால் விவகா ரத்தில் 

எப்படி கூடு மென்னி லென்னைவிட் டொன்று மில்லை 
இப்படி கண்ட வெல்லா மென்மய மேன்க னாப்போல் 

கற்பித மென்று தானே காண்கின்ற சித்து நானே. 
  

கிநதகிநத்தியத்துவங் கூறல். 

௪ வினா:-௩ஐபனே: பிராரத்தகன்ம வச௪த்தாற் ஈம்பவிக்கின்ற 

லெளகிக வை௫கமென்னு மிருவகை வியவகாசங்களுள் யாதாவதொரு 

வியவகாசத்தில் சத்தம் வீட்சேபத்தை யடைகலால், யானவ்வாறிரு 

தீதல் (பூரண மாகு மென்மேற் புவனங்க டோன்்றுமென்று தாரணை 

யோடிருத்தல்) எவ்வாறு கூடும்? அவ்வாதிருத்தத் குபாயங் கூறியரு 

ளல் வேண்டும். 

த--விடை:--அன்பனே ! ஒரவன் காணப்படு மிப்பாபத்ச மெல் 

லாம் (போற்பணி, மட்தடம், கடலலை ழதலியன €போன்று) என்மய 

(காரிய)மா யிருந்தலின், அவற்று ளென்றும் 1 என்னைத் தவிரவில்லையாம்); 

அவ்வாறிநத்தலா லவை எனது சோப்பனப் பிரபத்சம்போலக் கற்பிதமா 

மேன்று நீச்சயித்து, அவற்றின் பர்வாபாவங்களைக் காண்கின்ற சித்து 

நானே யால்) 172 

அன்வர்று * சிநீதாயுள்ளநான் பூணமா யிநப்பவனேன்னு ழறுதியை 
  

1 * என்னைச் தவிரமற்றிங் கேதுமில்லை யென்னாணை 

பொன்னைச் தவிரவிலாப் பூடணம்போல்-பொன்னையரு 

வேறுச்சப் பேருரைத்த வேற்றுமைபோ ஸனம்மையுமவ் 

வாருய்ப் பகுத்துரைத்தோ மால்:? 

என்று சொருபசாரங் கூறுவதநிச. 

* (குரியன் முதலிய சாதனங்களை யபேட்சியா சானாகவே விளங்குவ 
தால்) சித்கூபமாயுள்ள ஆச்மா, தன்னிடத்துச் கற்பிதமாயுள்ள பாகயப் பிர 
பஞ்சம் ஆர்தரப் பிரபஞ்ச மென்னு மிரண்டையும், அவற்றுள் (தன்காரியமா 
யுள்ள கடத்துள் மண்ணிறைகச்திருப்பதுபோல) நிறைச்திருர்து, விளங்கச் 
செய்தலின், சர்வ வியாபசப்பொருளா மென்ப இங்குணர்தற்பாலதாம். 

(1) பஞ்சீகிருத பஞ்சபூதங்கள் பரஸ்பரம் (ஒன்றற்கொன்று) ang 
தீல் வாயிலாக வுண்டாய பிரஹ்மாண்டமும், அந்தப் பிரஹ்மாண்டத்அள் 
சீவர்களது வாசத்தின்பொருட்டுப் பிருஇவிக்கு4் €ழுள்ள அதலம்-விதலம்- 
சுதலம்-தராதலம்-ரஸாசலம்-மகாதலம்-பாசால மென்னு மேழுலகமும், 
பிருதிவிக்குமேலுள்ள பூலோகம்-புவர்லோசம்-சவர்லோகம்-மசர்லோசம்- 

ஜுலோகம்-தபலோகம்-சத்திய (பிரஹ்ம)லோக மென்னு மேழுலகமும்,
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178. சித்தநா னிறைந்தோ னேன்ற திடமற வாதி ருந்தால் 

எத்தனை யேண்ணி னாலு மேகுசெய் தாலு மேன்ன 

நித்திரை யுணர்ந்த பின்பு நிற்கின்ற கனாுவே போல 
அத்தனை யும்போய் தானே யாரந்த வடிவு நானே. 
  

மறவாமலிரந்தா யின், அவன் $ மனத்தினால் எவ்வளவு சங்கற்பத் சேய 

wens செய்க, (வர்க்கால் யாது கூறினுங் கூறுக);காயத்தா லெத்தொழி 

லைச்செய்யினுத் செய்க; அவற்ற லவனுக்கு யாதோரு கெடூதியு மீல்லையாம். 

ஆதலால், நித்திரையினின்றும் விழித்தபிறத மித்தையாக விநக்கின்ற சோப் 

பன வியவகாரம்போல மஜேவாக்தகீ காயங்களாற் செய்யப்படும் வியா 

பார மவ்வளவும் மித்தையேயாம். அத்னால், நான் ஆநநீதவடிவமே யாவன்; 

(செய்யுத் செய்கை ழடிந்தவனேன்னுங் கிநதகிரத்தியனவன். இதனை நீ 

யூதித் துணாகீ கடவாய். 178 
  

அவற்றிலுள்ள தேவர் மணிதர் முதலிய ஜராயுஜ சரீரங்களும், பட்சிமு.சவிய 

அ௮ண்டஜ சரீ ரங்களும், விருட்சமுதவிய வுச்பிஜ்ஜ சரீரங்களும், பேன் மூ.சலிய 

சுவேதஜ சரீரங்களுமாய சால்வகை யோனி ஸ்.தூல சரீரமாகெய போகாயதசஈ 

(போகத்திற்குட) மும், அர்த்த லோகங்களில் அந்தந்தச் சரீரங்களுக் Gu 

யோகமுள்ள பெயர் - வடிவ- குண - தருமசத்்திகளும், போகசாதனமா 

யுள்ள அன்ன முதலிய போக்கிய பதார்த்தங்களும் பாகியப் பிரத்சமாம். 

(2) அக்சமயாதி ஐர்.து கோசங்களும்,ஸ் தூலாதி மூன்று சரீரங்களும்,௮ச் 

சரீரம்களின் சம்பர்சமுள்ள பிறத்தல் மு.சலிய ஆறு விகாசங்களும், அவக்கு- 

மாமிசமு,சலிய ஆறு கோசங்களும், பூ - தாக முதலிய ஷடூர்மிகளும், 

சுசோத்திராகி ஞாரேர்திரியங்களும், வாச்காதி கன்மேக்இரியங்களும், பிரா 

ணாதி ஐர்௮ வாயுக்களும், மசாதி ௮ச்.தக்கரண சதஷ்டயமும், அவற்றின் வியா 

பாரமான சங்கற்பாதி சதுஷ்டயமும், சாக்கிரா தி மூன்றவஸ்தைகளும், அவற் 

நின் வியாபாரங்களும், அவற்றினபிமாணியாய விசுவ - தைச௪ - பிசாஞ்ஞ 

வர்களும், சமாதி - மூர்ச்சை - மரணமென்னு மலஸ்கைகளும், காமக்குசோ 

தாதி அரிஷட் வர்க்சமும்,விவேகாதி சாசன சஅஷ்டயமும், சாத்துவிகாதி 

முசக்குணமுமம், அவித்தை-அஸ்மிதை-ராக.ம்- துவேஷம் - அபிநிவேச மென் 

னும் பஞ்சக் இலேசமும், மைத்திரியாகி ஈான்கும், விபர்யய - பிரமா 

ணாதி பஞ்சவிர்த்தியும், யம - நியமாதி அஷ்டாங்க யோகமும், பிரத்தியட் 

சாதி ஆறு அல்ல சகான்கு பிரமாணமும், சாராவிதமாயுள்ள' பெயர்- வடி. வ- 

குண - தர்மசத்தியி னாெயமாயுள்ள சோகமும் சோகமின்மையும் ஐந்தரப் 

பிரபஜ்சமாம். 

$ பஞ்சதச திருப்தி தீபச்தில் **எது செய்யச் தக்கதா யிருந்ததோ 

௮௮௪ செய்யப் பட்டது) யாது அடைதற் குரியதா Mgrs sa 

97 -



290 கைவல்லிய நவதீதம். 

174, நானேன வுடலைத் தானே ஈம்பினே னகேக சன்மம் 

ஈனராய்ப் பெரியோ ராகி யிருந்தவை யேலாமிப் போது 

கானலில் வள்ளம் போலக் கண்டூசற் குருவி னாலே 

நானேன வேன்னைத் தானே ஈம்பிமீ டேறி னேனே. 
  

இவ்வாறு சந்தேகத் தேளிந்து கிநதகிநத்தியனான சீடன் 

தனது 4 பிராழ்தப் பிரர்ப்பியத்துவத்தைக் கூறுவது வாயிலாகக் 

தரவை வியந்து துதித்தல். 
சீடன்:--2ழ்ச்சென்ற வளவிறந்த ஜன்மங்களில் மக்களமுதலிய 

வடிவத் தேகங்களையே பிராந்திபால் கானென்று நம்பியிருந்தேன்: 

அப்போது இழிக்தோராயு முயர்த்தோராயு மிருந்த வவையனைத் 
  

அஃ தடையப்பட்டதென்னு மிதுவே எனது நிச்சயமாம். இலெளூக 

. அல்லது சாஸ்திரீய அல்லது இல்விசண்டினும் வேராய வியவகாரசத்தில் 

அகர்த்தாவும் அபோக்தாவு மாகிய வெனக்குப் பிராரத்த கருமத்தின் 

படி பிசவிருத்தி யுண்டாகுக, அல்லது கான் இருத$ருத்தியனாயிருர் தும் 

உலகாறுக்ரெகத்தினிச்சையால் சாஸ்இரங் கூறிய மார்ச்கமாகவே யிருப் 

பேன்;௮,தனா லெனக்குக்கேடியா.து? ஒன்றுமில்லை.தேவதார்ச்சனை-ஸ்சாகம்- 

செளசம் - பிட்சை மூ.தலியவற்றில் சரீரம் நிகந்க; வாக்கு, ச் தாரமாகயெ பிர 
ணலச்தை ஜபிக்க; அங்கனமே, வேச சரசா௫ய வேதார்த சாஸ்திரத்தினைப் 

படிக்க; புத்தி விஷ்ணுவைச் தியாகஞ் செய்க, அல்லது பிசஹ்மாகந்தத்தில் 

விலீசமாகுக. சாட்சி வடிவ சான் இங்கு இசாஜவின் வேலைச்சாரனைப்போல 

எ.துவுஞ் செய்வதில்லை; இசாஜாவைப்போலப் பிசோணையால் (ஏவலால்) 

செய்விப்பதமில்லை. அதனால், எனக்குகல்லொழுக்சசத்தினபிமான த் தாற்றோன் 

திய விகாசமுண்டாகாது.'” என்று கூறுவதும், விசாரசாகரம் ஆருக்தங்கத் 

Ba “Grafh ஆத்மாவை அசங்கமாக வறிச்தும், தேகத்தின் போஜனாதி 

வியவசாரங்களையாவது ஜனகாதஇிகளின் வியலகாரங்களப்போல அதிகமான 

சாஜ்யபாலனாதி வியவகாரங்களையாவது செய்கின்றான். அர்த வியலகாரத் 

இத்கு ஞானம் விசோதியன்று; வியவகாசமும் ஞானத்திற்கு விசோதியன்று. 
ஏனெனின், எர்த ஆத்மசொருபம் ஞானத்தால் அசங்கமென் றறியப்படுகன் 
றதோ அந்த ஆத்மாவில் வியலகாரம் பிரதீதியாயின், வியவகாசத்திற்கு 

ஞானமும் ஞானத்திற்கு வியலகாசமும் விசோதியாம். வித்வானுக்கு ஆத்மா 
வில் அர்த வியவகாசம் பிரதீதியாவதில்லை. சர்வ வியலகாசமும் தேகாதிகளை 

யாசரெயித்துக்கொண் டிருக்ன்றன. ஆத்மாவில் வியவகாரசசத தேகாதி 
களின் சம்பக சமே இல்லை. இச் சன்மைய புத்தியோடு ஞாணி சர்வ வியவ 
காரத்சையுஞ் செய்கின்றான். இக்காரணத்தால் வித்வானது பிரவிர்த்தியும் 

நிவிர்த் தியேயாம்.'” என்௮௫ கூறுவதுமில் குணர் தற்பாலனவாம். 

“எ விசிஷ்ட புண்ணிய பரிபாகம், முமுட்சுத்துவம், குருபாத 

சேவை, சாஸ்திர சரவணம், அச்மாசாத்ம விவேகம், அஞ்ஞான நிவிர்த்தி, 
ஆத்ம சாட்சாக்காசம், சம்சார துச்கநிவிர்த்தி, நிசாசர்தப் பிராப்தி முதலிய 
சித்திகளே“பிராப்தப் பிராப்பியத்துவமாம்.
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175. என்னபுண் ணியமோ செய்தே னேதுபாக் கியமோ காணேன் 

௩ன்னிலந் தனிலே ழுந்த நாரணன் கிருபை யாலே 
தன்னிய னானே னாஷுத் தரீயத்தை வீசு கின்றேன் 
தன்னிய னின்னு கானே தாண்டவ மாடூ கின்றேன். 

  

“தைய மிப்போது சத்குருவின் கிருபாவிசேஷக்காலே கானற்சலம் 

போல மித்தையாகக்கண்டு, பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மமாகிய வென் 

னையே கானென வுள்ளவாது ஈம்பி புய்க்த௲ன் ; அந்நிலை இதத் 

தற் பொருட்டு, 174 

தம்ச்சென்ற ஜன்மங்களில் யான் எப்படிப்பட்ட மேலான 4புண் 

ணிய கருமங்களைச் செமிதோனோ? ௮வம்தை பறியேன்; ௮ஃது எப் 

பாக்கிய (௮இருஷ்ட) விசேஷத்தால் சித்தித்ததோ? அதனையும் ௮றி 

யேன். ஈநன்னிலமென்னுந் இவ்விப சகேஷத்திரத்தி லெழுந்தருளி 

யிருந்த நாராயண தேகொது கிருபா விசேஷத்தாலே நான் தன்னிய 

(இருதார்த்த) QCM oH} ௮தனாலுண்டான : பரமாநத்தத்தால் 2மலா 

டையை ஆகாயத்தி லெறித்து விளையாடுகன் றேன் $ தன்னி.பனான 

நான் இன்னு மாநந்தக்கூத் தாடுகின் ஹென். 175 

  

ஏ புண்ணியம் சுருதி-ஸ்மிருதி முதலியன கூறும் யாகம் மு.தலிய விக,ச 

கருமங்களாம். ௮வை தம்மைச் செய்பவர்க்கு அதிர்ஷ்டத்தை (தருமத்தை) 

யுண்டாக்குவது வாயிலாகச் சுவர்ச்காதிலோக போகங்களை யடையும் பய 

னைத் தருவனவாம். இக்கருமங்கள் தம்மைப் பயனோக்கிச் செய்பலர்க்குச் 

சுவர்ச்சாதி லோக போக வடிவப் பயனைத் தருவனவாயும், பய£னாச்காது 

செய்பவர்க்குச் சித்த சுத்தி வடிவப் பயனைச் தருவனவாயு மிருக்கின்றன 

வென்பதிற் குணர்தற்பாலதாம், 

*॥ வில்லாள சானார்க் கெல்லா மேலவன் விளிச லோடுஞ் 

செல்லாதல் விலங்கை வேந்தற் கரசெனக் களித்த தேவர் 

எல்லாருச் தூசு நீக்கி யேறிட வார்ச்ச போது 

கொல்லாத விரதத் தோர்தங் கடவுளர் கூட்ட மொத்தார் ” 

என்று கம்பராமாயணம் யுத்தகாண்டம் Zit Hse 6g வதைப் பட்லத் அள்ள 

செய்யுளிங் குணர்த ற்பாலதாம்.
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170. தத்துவ ஞானம் வந்த சந்தோட வதிச யத்தால் 

நித்தமா டூவன்கா ணென்ற நிலைமுன்ன மேய நிந்த 
சத்திய மதனா லன்றோ தாண்டவா வேன்ற ழைத்தார் 

அத்தனை மகிமை யுள்ளோ ரன்னையும் பிதாவும் தாமே. 

177. வந்ததோ ரிவ்வா நீந்த மகிழ்ச்சியா ருடன்சோல் வேன்யான் 
சிந்தையி லேழுந்து போங்கிச் சேகமேலா நிறைந்து தேங்கி 

அந்தமில் லாத தாயிற் றப்படி குருவே தாந்த 

மந்திர மருளு மீசன் மலாடி வணங்கி னேனே. 
  

தனது தாய்தந்தையசை வியத்து துதித்தல். 

ர் எனது தாயுக் தந்தையும் யான் அத் துவஞானத்தா லுதய 
மான வித்தியாநந்தத்தன் மிகுதியா லெப்போதூ மாநந்தக் கூத்தாடு 
வேனென்லும் நிச்சயத்தை யான் பிறக்தவன்2ற.தெரிர்த வுண்மை 
யாலன்றோ என்னைக் தாண்டவாவென் றழைத் ஈனர்; அதனால், 
அவர்கள் மிகவும் மகிமையுள்ளேச சாவர். (76 

தனத நீரதிசயாநந்த%் வேளியகதற் கேதுவாய், 

சற்தநுவாகவுல் சாஸ்திரமாகவு மிநந்த ஈசனை வியந்து வணங்கல். 

தத்துவஞானக்.தா லுண்டானதா௫ய விவ் வித்தியாநக்தத்இன் 
பெருக்கை யான் எவரிடத்திற் கூறுவேன்; (௮ஃதொருவரிடத்துகங் 
கூறுவதற் சயையாததா யிருக்கன்றத). ௮வ் வித்தயொகக்தம் சத் 
அவ குணத்தால் வைசாக்கிய மயமான அக்கத்கரணத்தின் சாத்த 

விரு த்தியினின்.று தோன்றி மேலிட்டுப் பிரபஞ்சமுற்றும் வியாபித் 
துப் பூர்ணமாய் முடிவற்றதாயித்று, அவ்வாறு நிரதஇசயா நந்த 
மெனக் குண்டாகுமாறு குருவாகவும் வேதாந்த சாஸ்இசமாகவு 

மிருக தருள்செப். 2 பசமேசுவசனது பங்கயப் பாதங்களை வணங்கு 
கன்றே னென்று கூறினான். 177 

ர் * சச்சதா ஈந்சமெனத் தாய்தக் தையரிட்டார், அ௮ச்செனை யேற்கு 
மெனு மாரணிங்கள் - மெச்சுகுரு,காட்டினா னென்னிடத்திற் சண்டே னது 
வாக, காட்டுமித லார்பெரியர் காடு ?? 

என்று இருக்கு,த் திருகிய விவேகம் கூறுவதறிக,
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178. வித்தியா நந்த மிந்த விதமேன விளம்பி னோமே 
பத்தியா லிந்த நூலைப் பார்த்தங பவித்த பேர்கள் 
நித்திய தரும நிட்டை நிலைதனை யறிந்து சீவன் 
முத்தியை யடைந்தி ருந்த முனிவா ராகு வாறே, 

179. ஆரணப் போருளாம் வித்தி யாநந்தம் விளங்க வேதும் 
காரணங் குறைவி லாமற் கைவல்ய நீவரீ தத்தைப் 
பூரண மாக்க வேண்டிப் பூர்வமா நன்னி லத்தில் 
நாரண குரு மக்கு ந௩வின்றனர் கனவில் வந்தே. 
  

இந் நூற்பயன் கூறல், 

ர் வித்யாகந்தம் துூக்காபாவம், Fi UST LOT Ls Bh, இருதகிருத்தி 

யம், பிசாப்தப் பிராப்பியமென்னு மிந்நான்கு வகைச்தாமென்றதனை 

யிதுகாறுங் கூறினாம். இனிக் கூறத்தக்கது யாதொன்று மில்லையாம். 

அன்புடன் கைவல்லிப ஈவகீதமென்னு மிக் நரலினைச் சற்குருவை 

யடைந்து ௮வர் வாயிலாகக் கேட்டாராய்க்து தமது நிஜவடிவத்தை 

யுள்ளவாறறிந்தவர் கிஷ்காம புண்ணியகரும விசேஷத்தாலே 1 நிஷ் 

டைகூடி அது வாயிலாகச் தமதுண்மைகிலையைப் பிறழாதறிக்து ௮௪ 
னால் |] கித்தியமாயுள்ள ஜீவன் முத்தியை முன்னர்ப் பெற்றிருந்த 
$ முனிஎோட்ட ராவர், 178 

தநநாதனரளால் இந்தால் யாதொரு துறைவுமின்றி 

மற்றுப் பெற்றதேனல். 

வேதார்த்தமான சாதன சதுஷ்டய முதல் வித்தியாகர்த பரி 
யந்த மதிகாரிக்குச் செவ்வையாக விளங்கு கிமித்தம் எடுத்துக் கூற 

வேண்டும் காரணங்களுள் யாதொன்றுங் குறைவுபடாவாறு கைவல் 

லிய நவகீதமென்னு மிர் நூலைப் பூரணாமாச்க விரும்பி, நன்னிலமென் 

அந் இவ்விய சேஷதீதிரத்து லெழுந்தருளி யிருந்த நாரயண தேூகர் 
எனக்குச் சொப்பனத்திற் மோன்றிக் கூ.றவேண்டுவன வனைக்தை 
யம் இச்ூல் மூற்றுப்பெறு மளவும் கூறியருளினார். (அவ்வாறவர் 

கூறியருளினமையால், இது மூத்றுப் பெற்றதேயன்றி யென்து கல்வி 

கேள்விகளாலாய அறிவால் மாற்றுப் பெறவில்லையாம்). 179 
  

ர் * அரியமறை முடிவாகும் வாச்கியஞா னத்தா லாசலது வித்தியா 
ஈர்சமென வறிசக'' என்றும், “*தக்சமா ஞானபல சான்கு அச்கா பாவஞ் 
சாவசா மாப்தியொ இருதகருச் தியமே,தொக்ச பிராப்திப் பிராப்பியங்கள்”” 
என்றும் வேசார்த சூளாமணி கூறுவதறிக. 

1 மன மசையாது சொருபச்தில் கிற்றல் சிஷ்டையாம். 

4 அஸ்தபூஷண மியாயம்போல முன்னசே பெறப்பட்டு .சாசமின்றி 
யிருப்பசாகவின், ீவன்முத்தி கித்தியமா விருப்பசாமென்க. 

$ மனன சிலன் - முளி,
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180. குலவுசற் குருவின் பாதக் குளிர்புனற் தலைமேற் கோண்டார் 
உலகினிற் நீர்த்த மேல்லா முற்றபே றடைவார் போல 
நலமெய் யாகிய கைவல்ய ஈவரீத நூலைக் கற்றோர் 
பலகலை ஞ்ன நூல்கள் படித்தஞா னிகளாய் வாழ்வார். 

இந்நூலைக் கற்றறிந்தோர் தானசாஸ்திரக் பலவதி்றையுங் 
கற்றறிந்தோராவரேனத் திநஷ்டாந்த வாயிலாகக் கூறல். 

  

ர சற்குருவின் இருவடியி லபிஷேகஞ்செய்த தர்த்தத்தைச் சம.து 
சிரசில் புரோட்சித்து. (தெளித்து)க் கொண்டவர் அதனால் கங்கை 
முதலிய புண்ணிய தீர்த்த மனைத்திலுஞ் சென்று மூழ் Tao 
யும் பயனெல்லா மடைவர்; அதுபோல, கைவல்லிய கவநீத மென்னு 
மிந்த மெய்ஞ்ஞான சாஸ்தரததைச் சற்குரு வாயிலாக வரலாற்று 
முறையாகக் கத்தறிக்தவர் ௨ ஞானசாஸ்இரம் பலவதறினையும் படித் 
அணர்க்த ஞானிகளைப்போலச் சிறப்புத்௮ வகழ்வர். 180 
  

* சரன் குருவின் பாதோசகத்தை (இருவடி. யபிஷேக ஜலத்தை)ப் 
பரு, மிஞ்சியகதைச் சரத்திற் றெளித் துக்கொண்டு, அதீனால் இர்த்சமனைச் 
திலும் மூழ்கெயதன் பயனை யடைஇன்றான்."' என்று குருசை முதலத்தி 
யாயங் கூறவம், ் 

5 இரத்தம் பிரசாதம் இருகிறஞ் சக்கரமும், சாற்றுமிறை கட்பிறர்த 
தாழ்வடமும் போற்றும், குருவிங்க சக்சமமுங் கொள்குறிக Garton, 
கருவகலக் கட்டுசைச்தேக் காண் '' ஏன்று சவஞானப் பிரகாச வெண்பா 
கூறுவதும், 

: ஒதிய பரமயோ யுண்டசெல் வுலக முண்ட, சாதலா லவனைப் 
பூசித் தவனுல சங்கண் மூன்றும், கோதிலாச் வென்மா லோடும் கூடவே 
குறைவில் பூசை, காதலாற் செய்தா னென்றே யருளினன் கருணை வாரி?! 
என்று சவஞானகிலயவ் கூறுவதும் இக்குணர்சற் பாலனவாம். ES 

*. இங்கனங் கூறினமையால், இசனைச் கற்றறிச் சவர் ஞானசாஸ்திரம் 
பலவற்றையும், பிறர்க் கோதுவிப்ப,சற் காரரியராவலென்பது பெறப்பட்ட; 
படவே, இக்நூ லின்றியமையாது கற்கத்சக்கதா மென்பதாயித்து, 

இரண்டாவது சந்தேகக் தேளிதற்படலம் 
poo Dm. 

கைவல்லிய ஈவரீதத்தின் ் 
தத்துவ விளக்கப் படலம் பாயிரம் உட்படச் சேய்யுள் 108; 

சந்தேகக் தேளிதற் படலம் செய்யுள் 180; 

  

See 

  

ஆகச்செய்யுள் 288-ஆம். : 

* கைவல்லிய நவரீத வசன வினு விடை 
க ஆஅ அங்கன வ அறி சிவ ணற்-ட் பர்து é 

port பெற்றது. 20 
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ஓம் 

த்த்சத் 
பரப்பிரஹ்மணே ஈம: 

கைவல்லிய நவநீத நூலாசிரியரது மாணுக்கர ளொருவர் அவரையும், 

அத்நூலையும் வியந்து துதித்தல். 

1. ௮ண்ணறதன் னருளி னாலே யகம்புற மின்றி யொன்ருப் 
எண்ணமி விலக்கி யார்த்தத் இன்பொரு எதுகா னென்ன 
ஈண்ணின சரீர மாதி நாகத்தி னுபாஇ யென்றே 
கண்ணதா யனைத்துங் காணக் காட்டினன் மூண்ட வேசன். 
அண்ணல் - நாராயண தேர்; இலக்கியார்த்தம் - தத்துவம் பதல் 

களின் இல.*சியார்த,சமாய கூடஸ்தப் பிரஹ்மம்; நாதத் இனுபாகி - மாயா 
காரியம்; கண்ணசாய் - அறிவாய். 

2. ஆன்ற பதமா மூஜன்றற்கு மதுரீ யானா யெனும்பொருளித் 
சான்ற துரியா “தீத.த்இற் றடையற் நிலங்கொண் சைதர்கியம். 
ஊன்றி யுணர்ந்தோர் விகற்பமபக் கொழித்துத் தடையு மூடறுத் 
தோன்றித் தானே தானாவர் துலங்குக் தமக்கே சுவாநுபவம். [துத் 

பதமாமூன்று - தத். துவமசி; துரியாததம் - அரியாதீச மென்னும் 
ஏழாவது ஞானபூமி; தடை - மறைப்பு; விகற்பமயக்கு - பேசப் பிரார்தி; 
தடை - பூதப்பிரதிபக்கம், வர்த்சமானப்பிரஇிப௬்சம், ஆகாவியப்பிரஇபந்தம்; 
சுவாதுபவம் - ஆத்மானுபவம். 

8. என்னு மாவாக் இயகான்கு மிசைக்கும் வித்த யாகந்த் 
சொன்ன நாசாயணன்பாதக் தொழுத துதித்தோர் துகளந் மூர் 
இன்ன மாணாக் கன்குருவாற் சந்தே கந்தீர்ந் இடுபதத்தே 

அன்னி நிறைந்து கின்றோர்க டய முத்த ராகுவரே. 

கற்றோர் - பாவமற்றவராவர்; பதச்து - ஆச்மாவம் பிசஹ்மமு 

மொன்றே யென்னும் கிச்சயத்தில்) தூயமுத்தர் - சவன்முச்தர். 

4, தத்துவ விளக்கத் தாலுஞ் சந்தேகக் களித லாலும் 

ஒஓத்இரள் விடாத மாயா வுள்ளிரு ளிரிப வோக்கும் 

சித்ததா மொளிவி எங்கச் செப்பின் விருத்தி பேதப் 

பு.த்பால் வருமை யத்தைப் புரையறத் 9ெளிவிக் தாண்டான். 

இருள் - சந்தேகவிபரீ தம்; மாயாவுள்ளிருள் - மாயைவென்னுஞ் 

சொருபாவரணம்; விருத்திபேதப்புத்தியால் - பலதலைப்பட்டு விரிந்த புத்தி 
விருத்தியால்; புசையற - குற்றமற.



5. ஆண்டதே சகெனா மைய னாண னகந்தன் பாதம் 

பூண்டவா ரோபத் தான்முன் பொய்ம்மயக் காய்வர் தத்தை 

மாண்டகல் லபவா தத்தான் மாய்த்தரு ணோக்கத் தென்றும் 

காண்டிட வைத்த ளித்த காரணா போற்றி போற்றி. 

நாரண  ஸனரக்தன் - சாராயண ஸவென்னு முடிவற்றவன்; ௮(ல்) 

வாசோபத்தால் - அவ்வத்தியாசத்தால் (காசணாஞ்ஞானத்தால்)) பொய்ம் 

மயக் சாய்வச் தத்தை - மிச்தையாய்த் தோன்றிய பிரபஞ்சத்தை; மாண்ட - 

Apts; மாய்த்அ- கெடுத்து; அருணோக்கத்து - நிருப்ரகோச்கத்தால்; 

சாண்டிட - காண; போற்றி போற்றி - ஈமஸ்காரம் ஈமஸ்காரம். 

  

ஸ்ரீ சாது இரத்தின சற்குரு திருவடிவாழ்க. 
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