
உ 

இவமயம், 
வண்ட (]ு வை 

அருட்பெருஞ்ஜோதி. 
ஷடாதந்தசமசசசுதீதசன் மார்க்க 

இபிகை, 
0   

இது 
திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் தமையன் பெளஎத்திரரும், 

பிரசங்கரத்தினாகரம் ௪, வடிவேலுபிள்க யவர்கள் தமையன் 
வித்வான் சி, ஈமச்சிவாயபிள்ளை யவர்கள் 

கேஷ்ட குமாரருமாகய 

சி, இரத்தின௪சபாப இபிள்ளை யவர்கள் 
a? ய்ற்ற, 

மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கச்்து மஹாவித் அவான் 
சித்சாக்கசரபம்-௮வ்டாவதானம் 

பூவை - கலியாணசுந்தாமுதலியாரவர்சளால் 
பார்வையிடப்பட்டு, 

  

*௭கை வலைகண்டி (2) எனககக ளு, 

சென்னை, 

பண்டித மித்திர அச்சியம்திரசாலைமில் 
பதிப்பிகச்சப்பட்ட ௮, 

1909, 

இதன் விலை அணா - ௮.



அறிவிப்பு. 

  

இனி அச்சிற் பதிப்பிக்கப்படும் புத்தகங்கள், 

  

  9 

சன்மார்க்க போதம், 

சமரச அகவல், 

உத்தரஞான சிதம்பர வேண்பா, 

சமாச இலக்கண வினா விடை,



உ 
சிறப்புப்பாயிசம். 

# 
மதுரைக் தக.மிழ்ச் THES BH MGT S Sail oar 

சிச்கார்தசரபம் - அஷ்டாவதானம் 

பூவை - கலியாணசுந்தரமு தலியாரவர்க ளியற்றிய 
நிலைமண்டிலவா இரியப்பா. 

    

HYOULP CGPHUIP DBO!) Os gay 
Our mou முூதலென வுலகச் சகோவான் 
பொதுவாய் விளங்கிப் பொற்புற வோக்குபு 
விததவம் சூடுமி வியப்பிற் றமீ£இப் 
வபொன்வரை யென்னாப் பொலிவி னிலிஇ 
மின் மலி கன்க மேயப் பெற்ற 
லம்பல காப்ப ணானந்த கிர்த்கண 
ஹேம்பர் ப. சாவ வகையி BDI GH DP DM 

ஈம்ஈட ராஜ னற்சாரண் வாழத்த 
வம்ம வம்ம வளவில் சவிகள் 

சேன்கற் கண்டு சீனி முப்பமழ 
மான்றரு வருக மளவிய சுவையினு 
1பிக்ச வினிக்கவு மேவிய வன்பர் 
கெக்குநெக் குருசவு நேர்மையின் பாடிய 
வருட்பிர காச வள்ள லென்னத் 
கெருட்டுமே தினியிற் றிகழ தின்ற 
வ ரரமங் சளுற௮ு மமல வடலூ 
ரிராம லிங்க Cub se Grr ges 
னெனவவ தரித்த வெழிற் சபாபதிவே 
ளனவற் கினிய வருமைப் பெளத்திர 
னிமிழ்பிச சங்க விரத்தி ஞசரந் 
தமிழி வடிவேற் றமைய னாக



சறட்புப்பாயிரம், 

வமிச முற்ற வருங்கலை தேர்த 
நம வாய னற்றவப் புத்திரன் 
௪ர்சரு ணீசகச் செல்வர் மரபிற் 
பேர்பெற வந்த பிரபல வறிஞன் 
முந்திய சகெலுங்கு மொழிபயில் கின்ற 
பந்தா ஈகரின் பாங்கர் சமைந்த 
பாவனைச் செல்ல பல்லி யரசசண் 
சேகவர கோடை சீர்சமஸ் கானம் 
பண்டி ௫னாடிப் பன்னிரண் டாண்டப் 
செண்டிசை யம்புக மியம்ப வாழ்க்தோன் 
கருகரு மெண்ணில கருவி.நால் சாத்திரத் 
இருதய மூணர்க்க விரச்தின சபாபஇ - 
மருமமாச் சூம்ச்த மர்கண மெவையுங் 
கருணையா யவனியிற் கமற வெண்ணுபு 
இருமற் இருக் திருவருட் பரவு 
மிரு_ நால் களுமே யேற்றவச தாரமாச் 
௪ த்சசர் மார்க்கச் ரூட்சுய மேமச் 
Gigs Buje சமயச் இத்தி நிலைசளுள் 
தத்துவ நிீக்கமுஞ் சாகாக் கல்வியுஞ் 
ச த்தம் ச ரணவம் சூட்சும ஞானும் 
வித்தையின் விளங்கு விசேடசா மான்யமு 
முத்தா பூர்வ வுயாசிக் srs sap 
மூவகைப் பாடிய முடி.வு மைந்தொரத் 
தாம்வகை விளச்சுமு மவற்றின் பொருளு 
மருங்கலை யின்னரு மனேக மாகள் 
௬ருங்கள் சொல்லி விளங்க வைத்துச் 
ச௪டாந்த ௪மரச வேதசன் மார்க்கதால் 

தடாரிபோன் மூழங்கச் தானியற்றினனே.



டே 

சாதினுகவிகள், 
x 

    

பெங்களூர் அருட்பெருஞ்சோதி சபையின் தாபகரும், 

சடாக்சசமரா த்தசன்மார்க்க சங்கத்தாருள் ஒருவருமாகிய 

மகாவித்வான் சித்தார்காத்தாகரம் அ வேங்கடசுப்புபிள்ளை 

அ வர்கள் கருது, 

  

அறு ?ர்க்கமி நெடிலடியாகிரிய விருத்தம், 

அருட்சொண பானுவெனவகத்திமிர 
மிரித்தருள்வான வதரித்தோன் 

தெருட்சாண மதிஞர் புகழிராமலிங்க 

நரமவருட் சித்தன் மேனாண் 

மருட்கரண மாயையினான் மாழாந்த 

மாந்தருய்ய வழங்கும் வாய்மைப் 

பொருட்ரெணச் சடார்த சமரச சுத்த 

சன்மார்க்கம் புவிமேலோர்ச, (1) 

அன்னவருட் பிரகாச வள்ளலடி. 

யார்க்கருளு cor ss woud gs 

பென்னவருஞான விசாரத்தெளிவின் 

சிந்தனையா லிதயந்தேறித் 

தன்னதுரை முழு துமம்மான் வாய்மலாந்த 

தூமொழிபுஞ் சார்ர்திலங்க 

நன்னயஞ்சேர் சமாசமுங்காய இத்தி 

யேமசித்தி ஈலமுர்தோன்ற, (2)



சாத்துகவிகள், 

கடற்தவரும் பவஞ்சநெறி தொடாந்தவரும் 

up serpy கரங்குவிக்க 

நடர்தருசிற் சபாரா தரனவரத 

தாண்டவத்தை ஈவிற்முகிற்கு ஞ் 

௪டாதசமரச சக்க சன்மார்க்க 

தபிசைப் பேர்தரிக்க நாலை 

மடர்தவிரக்திடன் குலவமேனோக்கித் 

தானாக்கி வழங்கினானால், (4) 

வழங்கனவன் யாவனெளில் வடற்கணருட் 

பிரகாச வள்ளலென்றே 

முழங்குசிறப் பபிதான னிராமலிங்கப் 

பெருர்தகைக்கு மூன்னோன் பன்னால் 

பழம்பொருடேர் சபாபதிவேடரு ஈமச்சிவலாய 

மதிபன்னேர் செல்வன் 

இழங்கெடுக்கு மெய்புரவோ ஸனிரத்தின 

சபாபதிப்பேர் சளர்வல்லோனே, (4) 

இனையவனோர் பெரியவனோ வியற்றியதம் 
பெரு. நாலோ வெனவெள்ளேன்மின் 

பனையளவாந் தருகிழலைத் தனையளவாம் 

பனித்துளியுட் பார்க்கிலிரோ 

கனைகடலுண்டவர் வடிவை யெள்ளுவரோ 

விராமலிங்கர் கடைக்கண்ணோக்கிற் 

புளைகருணைக் இலக்கான போனிவனறிலாழம் 

புகலற் பாற்றோ, (5)



சாத்துகவிகள், GT 

Corarcr CnarCar_wo_é OFaarued 

மன்னன் றெளிவுமேவ 

வாராயம் பன்னூலுமவற் குணத்தும் 

புலவனென வார்்ூருந்தோன் 

பேராலுங் குணத்தாலு ஈல்லவரதனமாகப் 

பிறங்கா நின்றோன் 

தாராளமாவழங்குஞ் சன்மார்க்க தீபிகை நா 

நமைக மாதோ, (6) 

(0) அலகை 
  

சென்னை மாஜி - இந்து ஜனபூஷணி பத்திராதிபர் 

வித்வான் - திருமபிலை வி, சுந்தரமு தலியாரவர்க ளி.பற்றி.ப 

அறுசிரடியாகிரிய விருத்தம், 

  

சித்திகரும் புருடார்ச்ச ரான்கமையுஞ் 

சின்மயா னந்த ஞான 

பத்திதருஞ் சன்மார்க்க கிலையறியப் 

பரிந்துதிரு லர் மூன்செய் 

முத்திதரு மர்தீரத்தி ௮ுட்பொருளு 
முதறிஞ ர௬வசை கொள்ளச் 

FEB SHS திருவ ருட்பாச் சனியிலு DI oF 

சாரமதைத் தக்கார்க் கெல்லாம்,



க சாத்துகவிகள் 

பெருமைகம் பரமிரத்ன சபாபஇயாம் 

பிள்ள ப்பேர் பெற்ற சீலன் 

ஜிருவருளாற் சடாந்தசம ரசவேத 

சுத்தசன் மார்க்கதீ பிகையென்றோது 

மரமை நாற் செய்ததற் கரியபிர 

மாணங்க எளாய்ர் தெடுத்தே 

ஒருமைசிறை செந்தமிழில் வசனகா 

வியமாக வுரைத்தா னன்றே, 

  

சென்னைக் இரிஸ்டியன் காலேந் தமிழ்ப் பண்டிதர் 

ஈக்கா€ - இரத்தினவேலு முதலியாரவர்க எியந்றிய 

ABP TESCO GG விருத்தம், 

  

மமரகற்றுந் திருவரூட்பா வாய்மலர்ந்த 

வள்ளலுக்கு ம௫ழ்செய் பேரன் 

குமரனையே நிகர்கல்வி கொளுமிரத்ண 

சபாபதிப்பேர் கொளுகா வல்லோன் 

தமரடீர் சுலவவனிப் புலவர்களி 

கூர்ர்திடவே தரு௫௪ டாந்த 

சமரசசன் மார்க்கசத்த இபிகசையின் 

சிறப்பதனைச் சாற்றலாமோ,



சாத்துகவிகள், ௯ 

மஹா வித்வான் - புரசை அஷ்டாவதானம் 

சபாபதிமுதலியாரவர்கள் மாணாக்கரி லொருவரும் 

சென்னைத் தொண்டைமண்டலம் ஹைஸ்கூல் தமிழ்த் தலமை 

பண்டி தருமாகிய திருமழிசை - வீரசிம்மாசன மடம் 

ஸ்ரீ சாந்தலிங்க ஸ்வாமிகளாஇீனம் 

வித்வான், சிவப்பிரகா சய்யரவர்களியற்றியது, 

  

கு ய் . ச . 4 ச 
திருஞானச் சிதம்பர மிராமலிங்கேரதிரன் 

றமையன் சபாபதிமால் பெளத்ரனென்ன 

வருரமசிவாயவேள் மைந்தன் கல்வி 

வளர்திகழி ரத்தினசபாபதிப்3பர் 

தருவனையவா மாத்தியகுலன் சடாந்த 

சமரச சத்த சன்மார்க்க இபிகையா நாலை 

யருமருவுமலர் நாற்குரையாய்ச் செய்தே 

புலகறற்கீர்திட்டதிற னுவக்கற் பாற்றே, 

  

OQ) னை 

சென்னை இந்து தயலாஜிகல் ஹைஸ்கூல் தமிழ்ப் பண்டிதர் 

கோ - வடிவேலு சேட்டியாரவர்க ளியற்றிய 
அறுசிர்க்க மிரெடி லடி.யாசிரிய விருத்தம், 

சன்மார்க்க மூறுமார்க்க மெனக்கொண்டிங் 

கருள் புரிர்து தவரா வாய்மை 

பன மார்க்கக் தாலுரைத்த வள்ளலார் 

பணித்தவற்றின் பயனை யெல்லாஞ்



60 சாத்துசவிகள், 

சொன்மார்க்கத் தெவருற்றுச் சுகம்பெறச் 

சடார்தசமரச மாஞ்சுத்த 

சன்மார்க்க தீபிகை ரத் தினசபா 

பதியி யற்றிச் சார்ந்தான் சீரே, 

திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் தமையன் மருகரம், 

சமரசவேத சுத்தசன்மார்க்க சங்கத்து மஹா வித்வான்களி 

லொருவருமாகிய சைவபுராணிகர் 

பொ . சுர்தரம் பிள்ளையவர்கள் குமாரா 

பொ - பரமசிவம் பிள்ளையவர்க எியற்றி.ப 

அறு ர்க்கழிநெடிலாசிரிய விருத்தம், 

மன்னியால் ஷடாந்த சமாசவேத 

வுண்மையினை மகியோர்தேறத் 

தன்னி கரில்லரிய சன்மார்க்க த 

பிகையெனுழால் சதுராச்செய்தான் 

பன்னியாம்மருட்கோமான் வடலூர்ஞா 

னச்சிமான் வழியுதித்த 

நன்னயன் சிதம்பர ரத்கினசபா 

பதியென்னு நாவலோனே,



சாத்துகவிகள், GB 

இதம்பரம் - பிராமணகுலம் மகான் சிவப்பிரகாசயதீஸ்வரர் 

சிடர்களிலொருவரும் சித்தாந்தசரபம் ௮ஷ்டாவதானம் 

பூவை - கலியாண சுர்தரமுதலியாரவர்கள் 

மாணாக்கர்களி லொருவருமாகிய 

காவித்தண்டலம்-மதுரகவி ஜோதிட வாரூட. கணிதப்புலமை 

சு - ஆறுமுகசுவாமிகள் இயற்றியது, 

மூத்தியினுக்கிலச்சாகும் ஷ்டாந்த சமாசவேத 

முடிவைச் தோர்க்து 
சு த்தசன்மார்க்க தீபிகையெனவோர் 

பனுவலினைச் சுகமாச்செய்தான் 

பத்திநெறியினைப் பயக்கு ஈன்மார்க்கத் 
துறையனைத்து பண்பிற்றோந்த 

புத்திமிகுஞ் சிதம்பர ரத்தினசபாபதி 

யென்னும் புலவன்றானே. 

  

வனை (0) 

சென்னை இர்து தியலாஜிகல் ஹைஸ்கூல் தமிழ்ப் பண்டிதர் 

கோ - வடிவே செட்டியாரவர்சள் 
மாணவரி லொருவராகிய 

தே - கிருஷ்ணசாமிப் பாவலரவர்க எியற்றிய 
௮௮ ர்க்க மிநெடிலடியாசிரிய விருத்தம், 

  

தெருட்டருஞ்சி வானந்த ஈன்னிலையைத் 

இகழ்பெறநற் சீடர்க்கூட்டு



௧௨, சாத்துகவிகள, 

மருட்பிரகா சன்னடிக்கே யன்புமிகுர் 

சவன்வழியே யார்ச்த செம்மன் 
மருட்பிறவி யிரியஷடார் த௪சமரச௪ 

சுத்தசன் மார்க்க தீபம் 

பொருட்பொலிவில் குறமொழிற்தா 

னிரச்தின சபாபதியயன் புனிதன் மாதோ 

 



௨ 

திருச்சிற்றம்பலம், 

அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெரு௩கருணை. 

  

௲ூடாந்த சமரச சுத்தசன் மார்க்க தபிகை, 
இதனான் oe ee சென்றுவா வக இடுக SS பவடய வான னய 

(ip & aj ono. 
nee () ames 

< HGOHIM கயமுகத் தண்ணல் பாதமும் 
பொருளு சண்முகப் புனிகன் முள்களும் 
தெருளுறுஞ் சிவபிரான் செம்பொற் கஞ்சமும் 

மருளறகாடொறும் வணங்கி யேத்துவாம்.”” 

வேதாக மேதிகாச புராணசாததிரங்கள் ஆன்மகோடி 
கள சன்மத்திற்குத் தக்கபடிபொருள் கொடுத்துக்கொண்டி. 
ரூத்தலின் ௮வற்றிற்கேற்பட்ட பாஷ்யங்கள்பலவாய், சமய 
ககள்பலவாய், கொள்கைகள் பலவாய், சாசனங்கள்பலவாய், 
ஒழுக்கங்கள் பலவாய் விரிக்தன. ஆபினும்௮வ்வவற்றால் பிரதி 
பாதிக்கப்படும் உண்மைப்பொருளொன்றேயென்பதும் ௮த 

னையரிதற்கேற்ற அறிவு எல்லாருக்கும் பொதுஎன்ப தம் திச் 
ச.பமாகலின், ௮த்தகையஅரியபெரிய விஷயமாகய அனுபவ 
தீதினைக் கரகலாமலகமெனக் காட்டத்திருவருளை முன்னி 
ட்டுக்கொண்டு வெளிவந்தது ஷடாந்த சமரச சுத்தசன் 
மார்க்கதிபிகை என்னும் சாத்திரம், இது௮ளவைநாலிற்கு ஜி 
த்தபிரமாணங்கட்கு முழணுருசபடி சாமானியமாகவும் விசே 
டமாசவும் விடயங்களைவிளக்கும், இர்திரிய-ரண ஜீவஆள் ம 
வொழுக்கங்களிற் சிறந் தார்க்கு இச்சாஸ் திரம்௮ந் தர்முகபாவ 
னையில் விளைந்தநாலாகக் காண்பர், அவ்வொழுக்கங்களில் 
மாலுப்ட்டார் பகாமுகபாவனையில் விநாந்த நூலாகக் சா



௩. (மீக வைர, 

ஸண்பர், இதுவாழையடிவாழையென வந்ததிருகூட்ட மரபின 
சனுபவித்தற்கேற்ற சன்மார்க்கஞான பொச்லெமரம், ஆங் 
காங்குள்ள பரிபாஷா சொற்களுக்குப்பொருள் மூன்பின் 
தோணாது இடரோக்கிக் கிரடித்தல்மரபாம், இதில் முக்கியமாக 
அனுபர்த சதுட்டயம், ஷடாந்தம், சமரசம், சுச்தம், சன் 

மார்ச்கம், சத்து, சத்தம், சமயசன்மார்க்கம், மதசன்மார்க்க 
ம்,சத்தசன்மார்க்கம், ஏமளித்தை என்ர தலைப்பெயர்களுடன் 
கூடிவிளங்கி.ஒவவொன்் றும் பற்பலஉட்பிரிவுகஐ “ப் பெற்று 
ஹைவைஇகசீலர் "பலரும்கொண்டாடத்தல்கதாயனு, திருவருட் 
'பிரகாசவள்ளலாருக்கு அடி மைபூண்டெ ரழுகும் நியமத்தி 
லைம் அப்பெருமான் திருவருள் உணாத்தப்பெற்ற அருள் 
உணர்ச்சியினறாஓம் விளங்கிய சமரச சன்மார்க்கவிள க்கம் 
இனைய என ஒருவாறு சிறியேன் புன் மதியிற்றோன் நிய 
வண்ணம் இத்தீபிகைையய உலோகோபகாரமாக வெளிபி 
டத்துணிர்தனன். இவவசனஈடையால் இயற்றப்பட்ட இற் 
நாலில் திருவருட்பிரகாசலள்்ளலாச் பற்பல சமயங்களில் 
தமது பக்தஜனங்களுக்கு உபதேசித்தருளிய காலையில் வெ 
ளிப்பட்ட ஆப்தவசனக் குறிப்புகளைப் பெரும்பாதுர் தழ 
வியுள்ளேன். அவற்றிற்கு மேர்கோளாகத் திருமம்திரத 
தின்சண்ணுள்ள பிரமாணங்களையுக் திருவருட்பாவிற்சகண்ட 
அ௮நுபவஞானப் பாசரங்களையு மெடுத்தாண்டுள்ளேன். ௪௨ 
ரச ஞானானுபவிகளாகும் ஞானச்செல்வர்கள் BG orden 
கண் குற்றங் கவனியாது குணத்தையே பாராட்டிக்கொண் 
உருள்வர் எனப் பணிவொடு பிரார்த்திக்கின்றேன். நால் 
முழுவதனையும் பொறுமையாயும் நண்மையாயும் ஆய்ந்த 
ero 7 அருமைபெருமை விளங்குமாகலின் மூன்னுளை 
கய இவ்வளவில் நிறுத்திக்கொண்டனம், சுபம், 

தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி, 
௨ இர்,



டே 

திருச்சிற்றமபலம, 

அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருஙகரணை, 

  

ஷடாந்த சமரச சுத்தசன்மார்க்க இபிகை. 
LINENS RD 

சிநதிவ் நாயகர் ௨ளுக்கம் 

ஈன் மார்க்க மீதென்று சான்மரை பின் செம்பொருளை ப்: 
பன்ராக்கா யாரும் பரிரதுணர்வா--னன்மார்க்க 

கித்திபினுக் சேற்றரால் செய்திடற்டுங் சென்மனமே 

சி.த்திவி ராயகனைச் சேர், 

HM wh Lary, 

கற்றவர்கள் காசினியிற் கனிவாக, சன்மவினைப் 

பற்றநவே பகர்ஈக.நாற் பட்டுநா வேய yn 

உற்றவருங் சலைகளினி er Ha Dg முணராக 

சிற்றறிஞன் செய்தநாற் சில இி.நா னிகர்த்திமொல். 

வேதாகாமங்களின் அணிபொருளையும் அதணைச் சுருக் 

கியும் விரித்துவ் கூறும சுருதிஸமிறாதி புராண இதிகாசங் 

களின் உள்ளக்கிடைக்சையும் தமிழ்மக்கள் உண்மை நிலை 

கண்டு ௪ ஸிதில் உய்யும்வண்ணம் பரமாத்மசகாமணீசளாய்க 

திருவவதாரஞ் செய்து வேதாகமங்களின் அணிபொருஃ 
தேவாராதி வாயிலாக ஐயர்திரிபற உணர்த்திய இருஞான 

சம்பந்தமூர்த்தி முதலிய பரமாசாரியர்களது இருதபசதை



ன ஒடாரச ரமாச நச்சரன்மரரச்க தீபிகை, 

யும் சுவானுபூதிவாயிலாகர் செவ்வனே யுணர்ச்தும் திருவரு 
ட்பிரகாசவள்ளலார் இருவாய் மலர்ச்சுருளிய இருவருட்பா 
வில் பெறப்படுசொற ஷடாந்தசமாச சக்த சன்மார்க்கத்தின் 
சொரூபத்தைச் செவல்வனேபுணரா த Lor LID Blast mau 7 
மயக்கமகஓமாறு ஷடார்ச சமரச சத்தசன் மார்க்க தீபிகை 
சானுக்களின் ஆசிர்வாதத்தைப் பெற வெழுதலாயினேன். 

Af BILIG சதுட்டயமுணராவிடத்துப் படிப்போர்க்கு 
தாலில் பிரவிர்த்தியண்டாகாமைபின் முன்னர் அவையறியத் 
தக்கனவாம். 

  

அதுபந்தசதுட்டயம். 

விஷயம்சன்மார்க்கம். 

இச்சன்மார்க்கந் தாதமார்க்கம், சற்புத்திரமார்க்கம், 
சகமார்க்கம் சன்மார்க்கமென நரல்வகைத்தாம். இவற்றின் 
பொருள் கடவுஞக்கு அடிமையாதல், பத திரனாதல், HE ars 
QS, * முதல்வன் மயமாதல் என்பன, ஈற்றது சரியை, 

கரியை, யோகம், ஞானம் என்னும் சாரகன நான்களுள் 
கான்காவதாய * ஞானத்தில் யோகமாம், இதனை வேதா, 
மங்கள், கிவர்த்திமார்க்கமெனக் கூறும் பிரவிர்த்திமார்க்கம் 
  

  

* முதல்வன்மயமாதல் என்ற, கருடோசகம்பாவனை போலச் 
சோகம் பாவனை கூடியிருதசல், 

* இது ஞானத்தில் மோசமாக மேற்பட்ட பரபோசம் இருவ 
ரூள் வியாபகச்இல் ௮ிம்கலென் றபடியாம்.



ஓஒடாஈக சமாச ருத்தசன்மார்ச்க இபிசை, (இ 

தி 
காமகாண்டத்திலும் நிவர்த்திமார்க்கம் ஞானகாண்டத் 
ஓங் கூறப்படுகின்ற ன. 

é 

ஆணவத்தால் முக்குண சம்ப ஈதமடைய ஜீவர்கள் 
குணமற்நதை யுபாூத்துச் சுத்தமாதிகளை யடைவது மிக 
வருத்தமாதலின் முதலில் சகுணப்பிரமமாகிய Wepre. 
முகாரத்தஙகளை உபாஇித்து "அதனால் சகுணமுத்திவாய்க்சுப 
பெற்றவர்சட்கே பின்னர் நிர்க்குண முத்தியென்னுஞ் சத்த 
மாதிகளுண்டாம். இவற்றைப் பிபீலிசாமார்க்கமேனக் கூறு 
வர். ஞானயோசமாக்தர்கள் சுத்தமாதிகளை அடையு மவ்வீய 
க்தகதியை விகங்கமார்க்கமெனப் பலபடவிரி SH Boo yt 
கூ௮வகால் அதுசன்மார்க்கமெனப் பொதுப்படக் கூரப் 
பட்டது. 

திருவருட்பா, 

மார்க்கமெல லாமொன்முகுமாகிலத்தீர்வாப்மையி,து 
தூக்கமெலாநீக்கித் அணிந் துள தீகே.-யேக்கம்விட்டுச் 
FRM DATES DS FO GEEK TG இடுமின்சத்தியநீர் 
நன்மார்க்கஞ்சேர்வீரிர்காள். 

  

இட் நாலினுக்கு முன்னூல் இருவருட்பாவாகலினாலும், அவ் 
வருட்பா இருமச்.இிரத்தினை யாதாரமரசப் பிறச்தமையானும் அம் 
மூறைபத்றி அருட்பா முக்தியும் இருமச்இரம் பிச் இரிமாகச் காட் 
டப்பட்ட த.



௬ ஒடார்க சமரச சத்தசன் மார்க்க ்ரிகை, 

திரய/ திரம். 

மார்க்கஞ்சன் மார்க்கிகள் கிட்டவகுப்பது 

மார்க்கஞ்சன் மார்க்கமேயன் நிமற்னொன் றில்லை 
மார்க்கஞ்சன்மார்க்கமெனுநெறிலைகாதோர் 

மார்க்கஞ்சன்மார்க்கமாஞ்சி த்தயோசமே. 

சம்பந்தம். 

எண்குணத்தனாகிய இறைவனதருளே உயிர் பாமெ 

னம் பகருதிமுதற்படியாம். அந்வயலியதிரேங்களால் sr 

மானிய விசேடமாகிய விடயச்திற்கும் அவ்விடபத்தைக் 
கூறம் நாலூக்குமுள்ள தொடர்பு சம்பர்தமாம், ௮௮௫ குரு, 

சீடன் என்னும் பரம்பரைத்தொடர்பும், தர்தைமகன் என் 

னுக்கால் வழித்தொடர்புமாம். ஈண்டு அற்வயம் பிரமேயம் 

அபிசதேயமென விருவகைதது. பிரமேயம்-எட்டென்னும் 

அகரவுயிரம் இரண்டென் னும் உகரவுயிருங்கூடிப பத்தென் 
னும் யகரம். அறிதேயம்பூதமுதல்காததத்துவ மீழுயுள் 

ளவை, பவிரமேயம் உயிர்பரமெனவும், அபிதேயம் பூத 
மெனவும் கூறுவதில் பூ என்பதற்கு மலர்ந்தது பிரகாசம் 

எனவும், த-என்பதற்கு :சடித்தது காரியம் எனவும், 

ம்-என். பதற்கு ஊன்றியது நிலைஎனவும் பொருளாம். என 
வே அதறகு நிலைபெற்ற காரிய அக்ரிப்பிரகாச மென்றும் 

இத்சாரிய அத்கியென்றும் பெயராம். பூ-என்புதில் உர 
உயிரும், தம்-என்பதில் அகரவுயிருங்கூடியதொசை ௮-



ஆடார்த சமரச சுத்தசன்மார்க்க தீபிகை, ள 

உம், உ-வம், அகப்பத்தாகிய யகரமாம், இவையத்தும் 

பொது ஸ்கானங்களாகச் சன்மார்க்க பாதத்திற் சொல்லப் 

பவெனவாம், அவை மண், ஜலம், அக்கி, காற்று, வான், 
பிரகிருதி, மாயை, சூரியன், சந்திரன், அத்மா என் 

பனலாம, இவை அபிதேயமெனவும் எட்டிரண்டால் 
உயிர்பாமெனவும் பத்து பொது ஸ்தானங்களெனவுஈ 

கூர ப்படும், இவற்றின் அநுபவம் ஈவநிலை அவை விஈது 

காதம் பரவிந்து பரசாதம் அபரவிச்து அபராதம் இக்க 

LTE GD HBSS TG FLD Bal torso. 

திருவருட்பா . 

எட்டி ரண்டென்பனவியஇமூற்படியென 

அட்டகின்றோங்கியவருட்பெருஞ்தோதி. 

திருமந்திரம். 

எ ட்டுமிரண்டுமினித றிகின் நிலச் 

௪ ட்டமிரண்டுமதியாதவேழைகள் 

எட்டுமிரண்டுமிருமூன்௮ுசான்கென 

பட்டதுசித்தார் தசசன்மார்க்கபாதமே, 

LILIGST » 

சாகாக்கல்வி, கடவுணிலை, தத்துவறிக்ரகம், எமசித்தி 
யென்னு மிவற்ரால் என்றும் ௮ழியாத சுத்தம், பிரணவம், 
ஞானம் என்கிற எல்லாம் வல்ல சர்வதித்இு வல்லபங்களை.ப்



ஹ் ஷ்டார்த சமரச சுத்தசன்மா?க்க தீபிசை. 

பெற்று அவற்றால் அருட்போகம், ௮அனர்தபோகம், இவ 

போகம் முதலிய நீ த்தியபோகங்களை ௮.நபவித்தப்பயனாம், 

திநவநட்பா. 

சாகா ககல்லிக்தகரமறிதல்வேண்டுமென்றும் 

வேகா சகாலுணர்தல்வேண்டுமுடன்--சாகாத 

தலையறிதல்வேண்டுர் தனியருளாலுண்மை 

நிஉயடை தல்மேண்டும்கிலக.௮. 

Shut Sw. 

காலுந் தலையுமறியார்கலதிகள் 
காலர்தசத்தியருளென்பர்காரணம் 

பாலொன்றுஞானமேபண்பார்தலையுயிர் 

காலர்தஞான த்தைக்காட்டவீடாகுமே, 

அதிகாரி. 

இருக்கு, யஜுர், சாமம், ௮தார்வணமென்னு கான்கு 

வேதங்கண் (ys Aan, 5585, மக்திரர உபதேச கலைக 
ளென்னு மாகமங்கள் முடிவினும், பூ பூர்வ ௨ உத்தர, பூரவோத் 

தர, உத்தரோத்தரமாக வழங்குங் கர்மகாண்ட ஞானகாண் 

டத்.துள் கூறும் பரவெளி ஈடனமாகிய இற்சபா தரிசனத் 

தை யிற்நூற் கூறுகன்றமையால் இதற்கு அதிகாரிகள் 

யோசமாந்தர்கள், முக்குற்றங்கள் கிரம்பிய மோகமார்தர்க 

சானாதிகாரிகள், முக்குற்றங்களாவன; காமம், வெகுளி, மய



ஷூடார்த சமரச சுத்தசன்மாக்க தீபிகை, ௯ 

க்கம் என்பன. யோசமாந்தர்கள்சித்தபூமிகளில்உழலல் உற 

க்சு நிலையற்று நிருத்தம், ஏகாக்காமென்னும் தன்னிலையும் 

ஒருவழி கிலையுமுடையவர்கள். வாழையினிடத்அ௮க்கி 

செல்லாததுபோல மோகமாரந்தர்தட்கு இது விளங்காகாத 
லால் அவர்கள் ௮னாதிகாரிகள். காய்ந்த கட்டையினிடத்து 

௮திசக்கிரம் ௮க்கி பற்றுவதுபோல ௮திதீவர பக்குவமு 

டைய யோகமாந்தர்சட்கு ஈன்குவிளங்குவதால் அவர்கள் 

அதிகாரிகளாவர், 

திருவருட்பா. 

ஆகமார்தமூவேதத்தினர் தழுமறையு ம 

பாகமாம்பரவெளிஈடம்பரவுவீருலகர் 
மோகமார்தருக்குரைத்திலேனிதுஈகமுன்னும் 

யோகமாந்தர்க்குக்காலமுண்டாகவுரைத்தேன். 

திருமந்திரம். 
மூன்றுளகுற்றம்முழுஅுலிவன 

மான் நிருடூக்கிமயங்கிக்கிடர் தன 

மூன் றினைநீங்கியேடீங்கினரநீங்காதார் 

மூன் றினுட்பட்டுமுடிகரின்றவாறே, 

ஷடாந்தம் (௭-௮) வேதாந்த, சித்தாந்த, நாதாந்த 
யோகாந்த, போதாந்த, காலாரந்தம், 

சமரசவேதம் (௭-2) ௮ந்தவாதிலும் நீக்கமின் றி கிற்ற 
லெசுவோ ௮.துவே சிவம் பிரமமெனும் ௮றிவு, அதனைத் 

தெரிகிப்பதே 'சமரசவேசமாம்,



mo ஷடாற்த ௪மரச எத்தசன்மார்க்க தீபிகை, 

சுத்தம் (ளான) ஒன்௮மல்லாதது எல்லாமுடையது, 

சன்மார்க்கம் (௪ - த) சத்-மார்க்சம் சத்சென்னும் 

பொருளினுண்மையை தெரிவிக்கும் வழி, 

திருவருட்பா. 

தத்துவத்துட்புறர் தானாம்பொ. 
சத்தாந்திருுடகான்்காணல்வேண்டும் 

கொத்தஅவித்தைகுறிப்பாயோதோழி 

குறியாதுலகில்வெறிப்பாயோதோ மி, 

என்றபடி சத்-சர்வசொருபத்தன்மையுடைய இருஈட 
னம், சத்பிரமம், அக்ஷரம், அவ்வியாகிருதம் அன்மா என் 

ணு மிலை ஒருபொருள்குறித்த சொற்கள், 

பிரமம் - இன்பவடி. வமான து, 

ஆன்மா - சொருபகாசகமானது. 

அக்ஷரம் - எஞ்ஞான்௮ மொருதகைத்தாய் ௮றுபல 

வடிவமாயிருபது, க்ஷரம் (ராச) மற்றது, 

அவ்வியாகிருதம் (௪-.து) கியாகருதமேன்பறு உலகக் 

தோற்றுவதற்குத் , தகுதியான தாலதசையைக்குறிக்கின்ற 
அ என்னும் எஇர்மறை உபசருக்கத்தால் அண்ணிய குலத் 

த குறிச்சின்றது, ஒரு பொ௫ளுடைய ஸ்.தூலருக்கும



Oe lan 5 GF FLOIF FEGFOMTTES இப்கை, BR 

தசைகளைச் ஈகம் பிரமம் என்னும் மொழிகளால் கூறப்படு 
இன்றன, அதலால் சத்பிரமம் ௮௯ூ௩ரம அ லவியாகிருதல் 

ஆன் மர ஆக. ஐந்து மொழிகட்கும் ஓசே பொருள் என் 

BOT 

சத்என்பதுபறறி சாமவேதசார்தோச்சிய உபரிஷக்த. 

சருட்டிக்குமுன்ஆன்மஈ ஒறாவனாடச் சச்ரூபமாயிருர்் சான், 

பலவாகப் பிறக்கின்றவனாகின்்நேனெனச் சங்கற்பித்தான், 

பின்பு தேஜா ஒளியையுடைய தீ,யப்படைத்தான், தீயி 

னின்றும் உருவமும டய பொறிகள் ௮நேசமாய் எவ்வாறு 

வெளிப்படுகின் ரனவே௱ அவ்வாறே ஆன் மாவினின்்௮ு ஜீவர் 

சள பிரக்கின்றார்கள் என்று கூறுவதறிக, 

திருருட்பா. 

யரமதனோடுல குயிர்கள் கற்பனையே யெல்லாம் பகர் 

சிவமேயென வுணர்ந்தோமாதலினால் நாமே, பிரமமெனப் 

பிறர்க்குரைத் தப். பெ௱்கலழிச் தாங்கே பேசுகின்றபெரிய 

வரதம் பெரியமதம் பிடியேல், உரமிகுபேருல: குபிர்கள் 

பரமிவை காரியத்தாலுள்ளனவே. சாரணத்தாதுள்ளன 

வில்லனவே தருமிகூபேரரு ளொளியாற்- சவமயமே யெல் 

லார் தாமெனவேயுணர்வது சன்மார்க்கரெறி பிடியே, 

FID TED. 

மைத்திசேய சாகை என்னுஞ் சுருதியில் தன்மா- 
வின் திறம் மூவகைப்பட்டிருக்கும் அவை பிரமன்,



we. ஷடார்கசமாச ஈத்சசன்மார்க்க இபிசை, 

விஷ்ணு, உருத்திரன் என்னும்வடிவத்தை யுடையது அறிவு 

விளக்கமானது அவற்றுள் இராஜதகுணத்தின் கூறு பிர 

மன். சத்துவகுணத்தின் கூறுவிவ் ஹு, உ தமோகுணத்தின் 

கூறு ருத்திரன். ௮ச்சவன் ஒருவனே இருட்டி திதி சங்காரத் 
தொழில்களை அடையும் பொருட்டுப் பெயசாஓும் தொழி 

லாலும் பேதமடைகின்றானென்ற கூறப்பட்டமையால் சத் 

தென்னும் பொருளில் ௮ன்மா ௮டங்யெதால் சமரசம்வரு 

விக்கப்பட்டது. சத்துவகுணத்தின் கூறுவிஷ்ணு என்ற 

தற்குக்கா.ரணம் விஷ்ணு வியாச உருவமடைக்து எல்லா 

வுயிர்களும் இன்பம் ௮டையும்பொருட்டு வேதப்பிரிவு௪ 

கச் செய்து சமயமத சன்மார்க்கங்களை விளக்கனெமைபற்றி 

யும், காத்தல் தொழில்ப்பற்றியும் ௮ங்கனங் app Boneh 

தன. 
திருவருட்பா. 

பிரமமென்றுஞ்சிவமென்றும்பேசுகின் நதிலை தரன் 

பெருகிலையேயிர் கிலையிற்பேதமுண்டோவென வே 
தாமறியவினவுசன்றாய்தோழியி துகேணிீ 

சமாசசன்மார்க்ககிலைசார்தியெனிலறிவாய் 
இரமுறவாயினுமெல்லாமாகயெல்லா தாகுக் 

திருவருளாம்வெளிவிளங்கவிளங்குதனிப்பொருளாஞ் 
சரமுறுமோர்பொதுவுண்மைச்சிவம்பிரமமுடியே 

திகழ்மறையாகமம்புகலுக் திறனி தகண்டறியே, 
  

* தமோருணழென்றது அவ்வுருத்திரன் தொழிலை கோக்க 
யாம், 

9 ஈண்டு உருச்திரனென்றது குணரும் இரனை,



ஷ்டாந்த சமரச சுத்தசன்மார்க்க தீபிகை, ௧௩. 

சுத்தம். 
சத்ரூபமும், ஞானவடிவமும் முடிவற்றதும் பல மூளை 

கையுடைய மஹா மாயையோடுங்கூடி வேுபட்டிருப்ப 

அம் ஞானம் பலம் தொழிலென்னு மியற்கை யிலக்கணங்க 

சாயுமுடையத. சுத்தம், அ௮ச்சுத்தத்தில் ஆன்மாவும் ஆன் 

மாவில் ஆகாயம் தசாயத்தில் வாயுவும் வாயுவில் தீயும் 

தீயில் நீரும் நீரில் மண்ணும், மண்ணில் பைங்கூழும், பை 

ங்கூழில் ௮ர்ஈமும், அச்சத்தில் புருடனும் * பிறந்தன. புரு 
டன் என்ற வாக்கியத்தால் ௮.து கைகசல் முதலிய Maw 

வங்சுளோுகூடியிருக்குந் தனுகரணங்கள் பிறப்பதற்கு 

ஏதுவாயது. அ௮த்தனுகரணங்கள் பிரமன்முதல் ஸ்தம்பம் 

வரையிலுள்ளன. அவற்றுள் ஸ்தம்பம் நுண்ணியதோர் 

ஐர்.து. பிரமன் நித்தியத்துவமுடைய ஈன். நித்திய பிரமன் 

தோன்றுவதற்கு காரணம் வேண்டாதாயினும் அதித்திய 

மான உடம்பு பிறப்பதற்கு காரணம் வேண்டுமா 

தலின் இரணியகருபபன், விசாட்புருடன், சகரன்,ச.துமுகப 
பிரமன் முதலாயினோர் கரரணமாயினாசெலு முண்மைகசை 
தெரிவிக்கு நிமித்தம் ஈத்தம் வருகிக்சப்பட்டத, . 

சன்மார்கம். 
இச்சன்மார்க்கம் மூலகை ப்படும் அவை சமயசன்மார் 

க்கம், மதசன்மார்க்கம், சத்த சன்மார்க்கம் என்பன, 

சமயசன்மார்கம். (௪-.து,) சத்துவகுணத்தின் வாச்சி 
யார்த்ததை இலய்சியஞ்செய்வது அதரவு. -சத்விசாரம் 

௪ இம்முறை யோர் உபரிடதச்சருத்து.



௪௪ ஷூடாத்த சமரச சுததசன்மார்க்க தீபிகை, 

சத்பாத்திரம், கொல்லாமை, பொறுமை, ஜீவகாருணிய, ௬ 

சுரபத்தி முதலியவைசகளாம. 

திநவநட்பா. 

உய்வ தாரமிதுநங்குருவாணையொன்ற௮ுரைபபேன் 

சைவமாதிசித்தார தத்தும்மறைமுடி த்தலத்தும் 

நசைவதின் றியாங்கதுகதுவாயது ஈமது 

தெய்வமாகிய சிவபரமூபாருளென த்தெளிகவீர், 

ஓதிவு 35. 

கிழக்குவெளுத்தது கரணை யருட்சோதியு த.பங்கி 

டைத்த தெனதுளக்கமலங் இளந்ததெனதசுதிதே, சழக்கு 

அவளுத்தது சாதியாச்சிரமாசாரஞ் சமய மதாசாரமெனச் 

சண்டையிட்டகலக, வழக்குவெளுத்தது பலவாம் பொய் 

நீ நால் கற்றவர் தம்மனம் வெளுத்துவாய் வெளுத்து வாயுற 

வாதித்த, முழக்சூவெளுத்தது சிவமே பொருளெனுஞ் சன் 

மார்க்கருமுநெறியிற் பரகாச முரசு முழங்கியதே, 

திந ந்திரம். 

உளளம்பெருங்கோயிலூனுடம்பாலயம் 

வன்ளற்பிரானார்க்குவாய்கேரபுரவாசற் 
நெள்ளத்தெஸி/ தார்க்குச்€வன்வலிங்கங் 

கள்ளப்புலனைத்துங்காளா மணிவிளக்கே, 

மேற்கூறிய பாக்களிற் குறித்த சிவபயஞ்சாட்ச ர ஞாப 

கஞ் செய்தல்வேண்டும். 

“சி என்பதன பொருள். மிழாம்சாம் ட,



ஷடாந்த சமரச சுத்தசன்மார்க்க தீபிகை, கடு 

அவையாவன . விந்து, காதம், சகரவொற்று, அகரம், 

இகரம், ஆக டு-ங்கூடிய ஓர் உருவமாகிய சி, 

௫ என்பதில் ச அனாதியாய் மலமில்லாகத; வ-சர்வ 

வலலபமுடைய து, 

சினம் (௭-௮) முற்றும் டீலம் நீங்கியது. எங்கன 

மெனில், பசு - ஆன்மா - சிவம். பசு - முற்றுமலமுடை 

யது, ஆன்மா-ஒருபங்கு மலமுடைய௫, சிவம் - ரூற்றும் 

மலம் நீங்கியது, ஆகலின் கலஸ்றற்றும் நீன்குத் தயாவடிவ 

மாவதே சிவம். 

9ம சச்சிதாகஈ்கம், அஃதாவது ௪-௪தது, எல் 

லாமுடையதாய் விளங்குவனு. வ-௫ுத்து, எல்லாம்விளங்குவ 

STN or Si. 

ம்-ஆனர்தம், இவ்விரண்டில் கிரம்பிப இன்பம், சிவ 
பஞ்சாட்சர ௮லுட்டானம். 

கிழக்கு - முகம், மேற்கூ-கால், வக்கு - வலக்கை, 
தெற்கு - இடக்கை, கொப்பூம்-கொடிமரம், கொடிமரத்தி 

னளவு-உள்காக்கு, வயற்றின் கேடு-பலிபீடம், ஆணவமல 
மாகிய பசுநந்தி, மூலாதாரத்தினுளளங்கமே சிவலிங்கம், 

வாய்-கோபு.ரவாயில், சி.ரசு - சுவர்க்கம், காது - திக்குகள், 

கண்கள்-சூரிய சக்இரர்கள், நெற்தி-௮க்கி, ஆன்டி அறிவு 
பிசசாசமூடையனத, இடைபிங்கலை-கன்னகை யமுனை கிளைப்பு 

மற.ப்பு, புருவஈடு - நெற்றிக்கண், இரிவேணி, : இரீகூடம் - 

இயசனயோகதீராடல் ஆர்டிரிலையுமான புருவமத்தியில்



௧௬ ஷடாத்த சமரச சுத்தசன்மார்க்க தீபிகை, 

ஆன்ம அறிவு எனகிற சாபபூரத்தில் கடவுள் ௮ருள என் 

கிற தீபம் விளங்குவதாகப் பாவித்துப்பார்த்து அதில் பழ 

இக் கடவுளிடத்தே உண்மையாகிய அன்பையும், ஜீவர்க 

ளிடத்தே உண்மையாகிய காருண்யத்தையும் இடைவிடா 

மல் வைத்த ஒங்கார பஞ்சாட்சர ஞாபகம் ெவபஞ்சாட்சச 

ஞாபகஞ்செய்தலே சத்துவகுணத்தின் வாச்சியார்த்தத்தை 
இலட்சியஞ்செய்தல் இது சமயசன்மார்க்க முடிபு, 

  

பிரமவித்தை. 
——4—-— 

மதசன்மார்க்கம், 

இரவரட்பா . 

சரியை கிலைகான்குமொருகிரியை நிலைகான் குச் 
தனியோக நிலைகான்குர் தனித்தனி கண்டறிந்தேன், உரிய 

சிவஞான நிலைகசான்கு மருளொளியாலொன் றொன்றாவ திக 

தேன் மேலுண்மை நிலைபெற்றேன், ௮ரிய சவ இத்தாந்த 

வேதாந்த மூதலாமாறக்த கிலையறிந்தேனப்பால் கின்ழோங் 
கும், பெரிய சிவ வனுபவத்தாற் சமரச சன்மார்க்கம் பெற் 

றேனிங்கிறவாமை யுற்றேன்காண் டோழி '':- என்றபடி, 

மத சன்மார்க்கம் (௪-2.) சத்துவகுணத்தின் இலட் 
யார்த்தத்தையும் ௮தன் விமாவையு் கொள்வது அது 

சோகவ, சவோகம் நான் ௮வன் Maar ஈரான் என்லும் 

அதுபுலம், ௮ஃதாவது சத்துவகுணத்திற்கு மார்க்கம்



‘ டி . க் oy ஆ 

ag Lh Find HEFT TIT இபிகை, கிரா 

ரிய Glow r fap விளைவு சன் அடிமையாசுப பலரையும் பாவிதீ 

பார்சியை/ரனைப போல் பாவித்தல் சனேகனைப்போலப் பா 

முதலில் மூன்னைபயோடப்பர்விக்க. , இவ்வாறே தான் கட 

அது 45) அடிமையாகுதல், புசுதரனாகுதல்,சினேகனாகுதல், 

பூ- மலாரீர்தன்மையாகுதல். இதற்க நுபவம்ரெல்விளாவித்தா 

றியது நிபதில்.. பர சல தொ டங்கிக் கிருகத்தில் சேர்க்கும் பரி 

யர்கம அடங்கிபிருத்தல்ே ரஉவாம், எங்கனமெனில் அது 

அசத்தும், புறத்தும், அரடபுறக்தும் புறப்புறத்து, முள்ள 

வைகைப் பூர்வம், பூரவாபூர்வர், உத்தரம், உத்ரோத்தரத் 

தாற்புறத்திசிக்தி வாய்பபகற் குரிபரர்மங்களை உணர்த்தும், 

அகம் ௭-து அன்மா, ௮2பபற%-௮-து ஜீவன். புறம் எ-து 

கரணங்கள் புறப்புறம ௨-ு. இந்இரியக்கள் , 

பூர்வார்ததமாவது- புரபபா மாகிய இந்திரிய காட்டி 

யால் சிவனை ஈமஸ் கரிக்கின்றேன் என்பது, 

பூர்வாபூர்வார்த்தமாவதபு மாகிய கரணக்காட்சியால் 

அனாதியில் மலமில்லாதவனாகியும அ ல்லாமுடைய வனாகயு 

முள்ள இவத்திற்குஎனது கரணவுள் ள ஐககச்சமர்ப்பிக்கின் 

றேன் என்பது, 

உச்தரார்த்தமாவது அகபா[றமர் கிய ஜிவக்காட்டியால் 

தவத்தின் ௮வபவமாயினேன் என்பது, 

உத்தரோத்தார்த்தமாவது ௮அகமாகிய அன்மக்காட்சியால் 
சிவமேகான்௮யினேன்என் ப, இசுனால் முத்திசித்தி இனைய 

வெள் பது, 

9
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திருவருட்பா, 
“புடையஅசத்தியின்பொருட்டே 

முத்தின. ஸை 
வதென் ற்ரூளிய வருட்பெருஞ்ஜோதி?? எழுத்தில் டட 
நில்முன் ஜா௮ுசாதன, ம SEO ala நனென்னரு (ர, 

6 Car Bi சத்தியென் பதுமி௯்சேர்ர்தவனுபவமத்திர் 
வென்னருட் பெருஞ்ஜதோ இஃ ] ம் 

முத்தி எ-று சாதனம், சித்தி எ-து A Guar, psa 
யென் arr sormaar Cas ண்டியவிசாரஞ் செய்யவும், 

விசாரம். 

சாரம் எ-ு அக்கம்,வி எ-.து உலக அச்சுச்தை மறு 
தீத, பரத்தைக்குறிக்கும் பொருட்டுவந் 5g, அவவிசாாம் 
ப.ரம்- அபரம் எனஇருவகை. பரம்- முன், அபரம்-பின். 
முன்- சாத்திஞானம், வாச்சியார்த்தம் சாகனம், பின் 
அதபவஞானம் இலட்சியோர்த்தம் சாத்தியம், 

சிருட்டி, விசாரம், 
சாமானியவிசேடணத்தால் அணுபட்கூபரமாணு பட் 

அ சம்புபட்க், விபுபட்கஷ பி.ரகருதிபட்ச்ஷ மென்னுஞ் 
சிருட்டிவகைகளில், சாதா ரணஅணுபட்க்ஷத்தில் ௮ன்மாகா 
சணசாமானியமும், ஜீவகாரிய விசேடமுமாகிய பூர்வ மெ 
ன்னும் லிங்கஸ் தானச்தில் உத்தரமென்னும் விர் அவின் Hts 
க்குவ மாயா இிருட்டியா ஓதித்த கலனுகாணங்க ாகலின் 
மாயையென்னும் மலங்களால் ஆன்மப் பிரகாசத் தைத்தெ



ஆூடாக்கு சமாச ரம்கசன்மார்க்க தீபிகை, ௧௯ 

ரிய வொட்டாமல் மறைத்திறுக்கின்றதை ஐல ந்திலிருக்கிற 

பாச்சியை நீக்ராவதுபோல் விசாரணைபால் நீக்கவேண்டும்: 

முதலில் சன்மார்க்கத்தில் எட்டு இரண்டு ஆகியபத்து, 
அதா அகர உகரமாயது, அனுபூதம் எனவெளிப்பட்டது. 

பூ- மலர்ந்தது பிரகாசம், த- தடிக்கது சாரியம், ம்- ஊன் 

தியது நீலை, எனவே நிஃபெற்ற சாரிய அக்கிபிரகாசத்தை 

யுடையது, அது யகர மென்னும் பத்துப் பொதுஸ் கானங 

களாகச் சொல்லப்பட்டது, அவையாவனபிருதிவி, அப்பு, 

கேயு, வாயு,தஐகாசம, பிரகிருதி, மாயை, சூரியன்,சச் திரன், 

அக்னி அகபக்து- இவைகளின் சொருப,ரூப, பாவ, வியா 

பக, வியாச்தி, விசேட,சாமானிய முதலியவைகளை வாச்சிய 

இசபட்சியமாக௮மிதல் வேண்டும். ௮3/7 கதத்திலடங்கிய ஐ, 

சுத்தம். 

ஒரு FLDLIG Ty மற்றது, அங்கன ம [யினும் ௮த.சல்லா 

முடையதாம். பாவம் அபாயம் என்னும் வேறுபாட்டால் 

பதார்த்தம் இருவகைத்தாம. பிராக்பாவம் பிரதனும்ஸா 

பாவம் அத்தியந்தாபாவம் அந்நியோறந்$ியாபாவ மென்னு 

நான்கனுள் பிராக்பாவம் பிரத்தும்்ஸாபாவம் என்னும் இர 

ண்டும்காரியத்திற்குமுன்உள்ளதும் காரியத்திற்குப்பி.ன் இல் 

லதுமாம், 

சாமானிய சாதாரண காரணசிருட்டி.- 

அச்சத்தம் அவ்வியத்தமாய் (வியத்தம்- வெளிப்படல் 

அவவியத்தம்-வெளிப்படாமை)பரமாணு, துவியணுக திரிய



௨௦ ஷடார் த TTT Ke FF oI BIG ans, 

ணுகருபமாயச் சராசரங்கட்குக் காரணமாப். ௮தி a ran 

றிலொன்ற வெளிப்பட்டது. அவைமலபபகுதி அவ்விய 

கிருதம் இசணியகருப்பம், விராட்டு, ௮சாயம், வாயு, தேயு 

பிருதிவி ௮ப்பு இவைகள் சூட்சமூம வியாபசமும் ஒன் 

ற் கொன்று காரண மாம்: 

விசேட௮சாதாரணகாரண லயம். 

சுருதி ஸ்மிருதிகளில் கூறியபடி பிரமவிஷ், ண ஈ.ரதஇ 

ரீகள் இலயத்தை அடைச்தபின், | பிருதிவி பூசர்கனது எல் 

லாக்குணத்தோடும்கீரிலொடுங்கும், ௮ம் ரை அசன் ருணத் 

தோடு அக்நி உண்டுவ்டும், LYS BD BS) of Dott குணல் 

தோடு வாயுவில் முடிவை அனடபும. அவ்வாபு அகாயத்தில 
LEI LD. அவ்வாகாயம்தன்குணசர்சோடு பூசாதயென்னும் 

அகங்காரதத்துவத்தி லொடுஙகும், தைதசம், வைகரி,பூசா 

தியென) கூவகைப்பட்ட அ௮கங்காரததக்துவக்கள் WF KS GB 

வத்திலொடுங்கும் இம்மகதத்துவம் மூலப்பருஇிபிலாடுங் 

கும், இவைல் தூலமும்பரிச்சின் னமுங்காரியமுமாம். இவை 

காரண வகையில் ௮ணுவெனவுங் காரியவகையில்மகத்தென 
வுங் கூறப்படும்,சர் திரன், சூரியன், அக்கி, காலம், திக்கு, 

ஆன்மா, மனமென்னு மிவ்வேழின் இலக்கணமினையவெனக் 

கூறப்படுகின்றது, 

ஈ பஞ்சபூதமும் சன்மாச்திரையி லொடுங்கு மென்பது 

ணும் தடையில்லை,
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ALLE SG சமா ர. தசல் கார்க்க தீபிகை, 2.5 

சந்திரன்- 

ரூபி,காரியகாரணசோபானம 7 த்இிரன்,ச டாததன்மை, 

பன்னிரண்டெகல, அர்ச்தவடிவன், பரொமாண்ட ப௫ரண்ட 

வியாபி, பச்சைவெண்மை சச தேனி. 

சூரியன். 

ரூபி, காரியன், ௨ளிமாத்திரன், சட்டுஞ்சடாக்கன்மை 
க . ௭ 5. ¢ ஸு 

பதினாறுசலை, வட்டவடிவன், பிரமாண்டவியாபகி, பச்சை 

வர்ணன், 

அக்நி- 

அரபி, காரணன் பிரகாச மாத்திரன், LS Goran 
. * ௬ வி டி ௫ ட . 

அறுபது அமான்றாகஓ, வடியன், எங்கும் வியாபகி, சொரி 
னன், 

காலம். 

அன் து ஆனெறது ஆவது என்னுஞ் சொல்லின் பிர 
யோகத்திற்கும் கோற்ற ஒடுக்கமுடைய பொருள்கட்குங 

காரணமாய் எப்போதுஎன்னும்வினாவினால் இறந்தகால நிக 

ழ்சால எதிர்கால மென்னுங்காலம் பிரளயத்தில் தித்தியமா 

கக் கொண்டமை:பின் விபுஎனக்கூறப் பட்டது, விபு எ-த 

எல்லாவுருவப்பொரு ளோடுங் கூட்டமுடையது, ௮வை 

மண், நீர்,காற்று, மனம் என்பனவாம்இவற்றைக்கற்பமஹா 

கற்ப ௮வாந்தரகற் பற்களில் குறிப்பிக்தவரனறுணர்க,



௨௨ ூடார்த சமாசச்தசன்மார்க்க தீபிகை, 

திக்கு. 

இக்கென்பது பிரகாரத்தை நிமித்தகாரணத்தாலுணர் 

த்தலின் சன்மார்க்கத்திற் பொருளாகச் கொள்ள ப்பட்டது. 

௮ஃதாவ.து வடக்கு கால் ஈட்சத்திரப் பிரகாசம் இத்தஈத்த 

ங்களை ப்பெறுவதற்கும்,மேற்கு /தலைசர் இரப்பிரகாசம்யோக 

சித்திகளை பெறுகிறதற்கும், கிழக்கு கால் சூரியபிரகாசம் 

சொர்ணடித்திகளைபெனுகிறதற்கும்,தெற்கு சலை அக்கிகிபிர 
காசம் சாகாக்கால் அ௮றநுபவங்களைப்பெறுஇறெதற்கும் ஏது 

வாசலாம். 

ஆனமழா- 

அ௮துபாமான்மா, ஜீவான்மா ெனவிருவகைத்து, 

பரமான்மாசச்சிதானா தவிலக்கணமும்ஜீ வான்மா௮சத்தாதி 

யிலக்கணமு முடைபது, தூல உடலில் இதைய முதலிய 

ஸ்தானங்களில் பிராணனென்னும் ஐவகைத்தாழிலுடைய 

தோர்காற்தின் விசேடமாசிய மூச்,மேலெழுதல் கீழ்நோக் 

குதல், உண்லின் தூலபாகத்தைக்கழ்த்தள்ளிச் சூக்குமபாக 

திதைஅகயலங்களில்விரவச்செய்தல்உண்டதைக்கக்கவும்£ழ் 
நோக்கவும் சாடிகளில்பர்திக்கவும்செய்தலாயெதொழிற்குக் 

காரணமர்பது, இப்பிராணன் ஜீவான்மாக்களின் இயக்கத் 

திற்கு என வாயிருப்பது.!இச்சவ தேகங்கள் லலாடஸ் சான 

த்தில் மேற்குறித்த ஆன்மா கோடி சூரியப் பிரசாசத்தை 
யுடையத்ளுவன



ஷூடாந்த சமாச ருச்தசன்மாரம்க இபிகை, உ 

மனம். 

சூக்கும பூதங்களில் சத்துவகுண ௪ ம்பர் தத்தாலுதி 

தஅப்பித்தகினை ப்புவறப்பிற்கு எதுவாயவிந்திரியமாய்ப் புற 

கத்துவங்க னியங்குவதற்குக் காரணமுமாம். இனஅக்கியின் 

_ஆரியபாகத்திலுண்காரும் காற்றிலைசைச்கப்படும் போது 

ரீளைப்பையும் அக்கிபின் சர்திரபாகத்திலுண்டாகும் காற்றி 

லசைக்கப்படும் போது மறப்பையு மடையும். 

வேதாந்த சித்தாந்த விசாரம், 
இருவருட்பா- 

அறுகோடியாஞ்சமயங்களகத்தினுமவைமேல் 

வீறுசேர்ர்தசித்தார்த வேதாந்த நாதரர்தந் 

Bsn pe pw வர்தத்துஞ் சவமொன்றேபன் நி 

ேுகண்டிலேன்சண்டிறேபெரியர்காள்விள ம்பிர்,”' 

Bh unis Bri. 

சோடசமார்க்கமுஞ்சொல்லுஞ் சன்மார்க்கெட் 

காடிய வீராறி னந்தம் ரேழிற் 
கூடிய வற்தமுற கோதண்ட மூங்கடந் 

சேறியே ஞான ஜேயார்தத் இருக்கவே, 

siren வேதார்தந்தானென்னுஞ் சத்காற்க 

மானாஅரியத் த.னுவன் நனை க்கண்டு 

சேனார் பராபரஞ் சேர்சிவ யோகமா 

யாள மலமற் றருஞ்சித்தி யாதலே.'”



௨௪ ஆூடார்த சமரச ஈ்தசன் மார்க்க தீபிகை; 

என்னும் பாக்களிற் குறிபித்தபடி சவம் J, 
ஆன்மா திரோதை மாமாயை முதலிய பாகு பாட்டினை 

தெரியவொட்டாமல் மறைத்தது ஆணவம், அதிபரை இசி 

சைகிரியை ஞானசத்திகளாலும், தன்மை முன்னில் படர்கி 

சையா யுள்ள திருவருளே திருமேன்யாக வெழுர்தருளிய/ 

பரமாசாரியராலும், வேகாகமங்களாலும் முதல்துணை கிமி 

சிதமென்னுங் காரணத்தாலும் சையோக சமவாய முத 

லிய சம்பத்தங்களாலும் ௮வற்றை அளர்தறிதல்வேண்டும், 

முதல் துணை கிமித்தமென்னுங்காரணத்தால் நாலானது பட 

மும் மண்ணானது கடமு்மானாந்போல் - முதற்காண மாய 

மாமாயையினின்றுந் தணைக்காரணமாதிய திரியாசத்தியால் 

தனுகரண புவனபோகக்கள் கிமித்தகாரணனான சிவனால் 

வெளிப்பட்டன. கிமித்தகா.ரணனான சிவமேபதி, 

அப்பதிபினது அருட்சத்தியால் அன்மாக்கள் பந்தம் 

முத்தி யிரண்டையுமனுபவிக்கின்றன. அன்மாக்கள் பந்தத்த 

சையில் தத்துவங்கள் முப்பத்தாற னோடுங்கூடி இர்சாஞான 

க்கிரியைகளால் -ழஇவதும்முத்திதசையில் விடயவாசனையி 

ன்நிநிற்பதுமாம்:-அன்மா இத்து, தத் துவம்சடம், சித்தாகி 

யதன்மாசடமாகியதத்துவச்தைத்திரு வருளால்தனக்குவே 
றென்று பகுத்தறிதலால் பர்தத்தினின்றும் நீங்கும் நீங்க 

வே தன்னாலநியப்பட்டது, சடம் தனக்கறி வித்ததருள் 

என்றுணரும், 

சிவம்--- கடல் போல்வது வியாபகமாம், 

அன்மாஃ..- அதனுள் நீர்போல்வஅ வியாத்தியாம்,



ஷடாஈம ஈமாச ஈத்தசன் மார்கக தீபிகை, ௨௫ 

ஆணவம்-௮/4$ ரளிுக்கும்உப்புப்போல்வியாப்பியமாம், 

கன்மம்-- புரறிரில் வீசுங்காற்றுப் போல்வதாம், 

மகாவாக்கியம், 

திருவருட்பா, “தொம்பத வுருவொடு தற்பதவெளரி 

பிற் ஜறேன்றசி பதரான் காணல் வேண்டும், எம்பத மாகி 

யிசைவாயோ தோழி, யிசையாமல் வீணீலே யசைவாயேச 

தோழி, 

திருமந்திரம். 

ிதொம்பத மாயையுட் டோன் நிடுதற்பதம் 

மம பசை தன்னி MRS WEIS 

நம்புது சாந்தியி னண்ணுமவ் வாக்கிய 

ூம்பருரை தொந்தத் தரவா சியமே, 

என்னும் பாக்களிற் குறிப்பித்தவானு மாயை அல் 
லஅபரிக்கிரக சத்தியில் தோன் திய தொம்பத மெனவும், 

பரையிலு தித்தது தத்பதமேனவுஞ் சாந்தியில் கின்றதசிபத 

மெனவும் பெறப்பட்டன, மகாவாக்கபெத்தி ன்வாச்செயலட் 
சியங்களை அவ்வருளே திருமேனியாகவெழுச்தருளிய பரமா 
சாரியர் தசகாரியமாய் உபதேசித்தல் வருமாறு, 

திருவருட்பா- 

“*உயிரதுபவமுற்றிடி லதனிடத்தே யோங்கரு எதுப 

வழுவுமச், செயிரி ஈல்லநுபவத்திலே ஈத்தசிவ வதுபவ 

மு௮மென்றாய், பயிலுமூலாண்டிற் சிவைதரு ஞானப்பான்



BF தேடாத சமரச சுத்தசனமாாக்க தீபிசை, 

மகிழ்ந்துண்டு மெய்ச்நெறியாம், பபிர்தழைர் துறவைத் 

தருளிய ஞானபர்தனென் றோங்குசற் குருவே: 

திருமந்திரம், 

ஒதியமுத்தி படைய வேயுயிரபாம் 

பேதமிலாச்சிவ மெய்துந் துிரியமோ 

டாதிசொருபச் சொருபத்தகாகவே 

யேதமிலாகிருவாணம்பிறகர் ததே; 

என்னும் பாக்களிற் குறிப்பித்தபடி நிருவ £ஈணம் 

த்சகாரி யத்திற்கேது வாயது மகாவாக்கிய உபதேசமாம் 

தத்துவரூபம், தத்வதரிசனம், தத்துவசுத்தி, ஆத்டருபம், 

ஆத்மதரிசனம், ஆத்மா த்தி, சிவரூபம், இவதரிசனம், சிவ 

யோகம், சிவபோகம் என்பன தசகாரியமாம். 

தத்துவருபம்- 

பூதமுதல் நாததத்அவமீறா யுள்ளனவெல்லாம் காமல்ல 

வென்றறியும் போதம், 

தத்துவதரிசனம்- 

தத்துவம்சடம், சடம் ஈம்மையறியாதுராம் சித்துருவென் ற 

றியும் போதம், 

சாம்சித்துரு வென்௮ தெரியவொட்டாமல்மரைத்த 

திர தத்தத்துவ மென்றறியும் போதம்,



fo. ; . ட வல் 
ஷ்டாச்க ஈமாச ச்கரவ்மார்க்க தீபிகை, உள் 

ஆத்மருபம்- 
அஆண்வ $£ங்கிளன்றுபரமாசாரிய ளருளால் துன்னையடைதல். 

ஆத்மதரிசனம்- 
ரரம்சிக்துரு வென்றுமகிக்கல் 

தினக்கெனச்செய லொன்றின்றிசசனருாயடைதல, 

சிவருபம்- 

8 ௮ ங்குஞ் சிவமாகத்தரி GF swe 

் சிவதரிசன ம்- 
உயிரானர்தஇப்ப.து, 

சிவயோகம்- 
அ எ்னியமில்லா தெல்லார்கானக யோகஞ்செய்ஙதா 

சிவபோகம். 

சிவத்தோட/துவிதமாடி.ன்றகி wv. 

திருவருட்பா. 

ஆஃறனுமர்தங்களாகிபன்றாகு மம்பலத்தாடல் செய், 

யானர்த இத்தர், தேறறிவாகிச்சிவானுபவத்தேசன்மயமாய் 

சான் நிளைக்கின்;போது, மாறகல்வாழ்வினில் வாஜ்கின்ற 
பெண்ணேவல்லவணீயேபிம் மாகிகமேலேயேறினை யென்இ 

ன்றாரென்னடியம்மா வென்கைபிடிக்கன்றாரென்னடியம்மா. 

சண்கலர் த கணலரெனைச்சைகலந்த தருணங், சண்டறி 
பபேனெனையுமென் கரணங்க டனைபு, மெண்கலக்தபோக



2.9 ObLTGD சமாச ரச்சாஃ மார்ச்சு தீபிகை, 

மெலாஞ்சிவபோகர் கனி லோறிரையளவென்று டைச்கின் ன்ற 

மறையளவின்றறிர்தேன். விண்கல* ததிருவாள ரவிர் கலந் 

ததருணம், வீனைத்துயர் தீர்ர்சடைர்தகககனைச்தர் தோ 

நெல்லாம், உண்கலநர்தவானந்தப் பெரும் போக மப்போ 

அற்றதென வெளனைவிழுங்கக் apo garam Corp: 

கேவலாத்துவிதம், 

திருவருட்பா. 

சுத்தவேதாந்தமவுவமோச லது ச்கசிச்சாசசாச மோ, 

நித்தராதாந்த கிலையநுபஃமோகிகழ் பிர மடிபின்பேன்று 

டிபோ, புக்தமுசனைய சமரசச்சதுவோ பொருவிய oss 

திலமெனவே, அத்சகையுணர்ுதோருரை் தமை Css gi 

மருட்பெருஞ் தோதியென்ன சே, 

திருமந்திரம். 
தாலுஞ்சிகையமுணரார் ஈன்காடாகள் 

நாூலதுவேதார் த.நுண்சிகை ஞானமாம் 

பாலொன்றுமர்தணர் பார் ப்பார்பரமுயி 

சோசொன்றிரண் டினிலோங்கார மோதியே, 

RE 

யறிவுக்க றிவல்ல gir gr seve 
யறநிவேயறிவை யலிகின் நதென்றிட் 

டரைகின் றரனமறை uf mero to,



உடார்த சமாச 5ச்சசன்மாரக்க Bias, உச 

என்லும்பாச்களிற் குறிபபிக்தவரறுள்ள அறிவு 

இருக்கெனவும் அறியாமை இரிசிய மெனவுக்கூறப்படும். 

இறை யெனவும் பிரமமெனவும், தஸ்மரணை யெனவுஞ், ௪௮ 
மெனவுவங் கூடப்படும். அப்பிரமத்தினிடக்தில் திரிபதார்த்தம் 

தமக் செனவடி வமின் றி.பிரு த்தலின் அவைசோரற்றல்மாதி 

இர மூடையனவாம். ஆகவேபிரமம் உசாதியூதலியன வின் 

றியதாம், ௮வள்வறுள் ஈவகதமென்னுமிறு தில்வே௮௮அவயவ 

வடிவமரம், விசாதிகமாகியரடுபிருஇவி தத்துவ முதல் நாத 

தத்துவ மீறுபுள்ளவையாம், சுசாஇகமாகியமுதல் தன்னைப் 

போல்மற்றொன் திருத்தலாம், இபபேதங்களற்றுச்சாமானிய 
விசேடனங்கட்கு௮இஷ்டான மாகவும் உபாதானமாகவும், 
திர்விகாரமாகவு முன்னது பிரமமென்றுணர்தல் வேண்டும், 

அப்பிரமம்சத்து, சித்து, ஆனந்தம், நிச்தியம் பூணமென் 

ணுமைர்திலக் கணக்தைபுடையதுஇவ்வைர் திலச்கணங்களுக் 
ரூழறணாக வளளனஅசத்து,௪டம், அச்சகம், அத்தம், கண் 

ட மென்பனவாம். சத்துகறன்றும், சீவன், ஈசன், உடஸ்தன், 

பிரமம் எனகான்கு?த்தும், விடயம், ரமம், வாசனை, முக் 

கயம்,சிசம், ஆன்மா, அத்துவிதம், விச்சையென யேண்வி 

தவானந்தமும் பிாரக்பாவம், பிரகொம்ஸாபாவம், அன்னி 

யொன்னியாபாவம்,அத்தியர்தபாவமெனு நான்கபாவழும், 

காலம் தேசம், வஸ்துவெனு மூன்று பரிச்சேதமின்றிய 

பூரணமென்னும் வியவகாரிகத்தில் விகாரப் படெவனவாம் 

இவற்றிற், கேது௮றியாமையாகிய திரிசியமாம். ௮.து பிர 

மத்தின் கற்பிதசத்தி



௩௦  ஆடாற்த ரமாச ,த்தசன்மார்க்க தீபிடு௧. 

?ராபமாகவு மூபாதேய மாகவும் விகாரமாகவும் 

உள்ளதறதியாமையாகிய ௮துபிரமத்தின்சத்தி௮சத்து, சடம் 

அக்கம் ௮கித்தம் கண்டமென்னு மிலக்கணமுடையதாம் 

மேலம் பின்னம், அபின்னம், பின்னாபின்னம், சத்து, ௮௪ 
த்து, சதசத்அ, அவயவம், கிரவயவம், அவயவகிரவயமாய் 
அிர்வாச்சியமுமாம்- ௮அவசரபேதக்தால் அச்சம், அநிர்வா 

ச்சயம், நத்தமென்றும், தமம், மாயை,மோகம், அவிச்சை, 
பொய்யுருவியென்ற௮ம் சொல்லபபடும, ௮துசங்கோசவிகா 

௪தரு மத்தினால் சனுகரண புவனபோகங்களை கொடுக்குஞ 

சதர்தரத்துபமும் ஈதந்தர ஈனத்துவமும் இத்திரடடததி 
ற்கு ஒபபாகச் சுயஞசித்இிற்கற்பிக்கப்பட்ட சராசரங்கட்குக் 
காரணமாயுமுள்ளது, காரணாமாதல் எங்நனமெனில் கிளிஞ் 

சலில்லாத வெள் ரியைக்கிளிஞ்சலி லறியாமையானது அதில் 

கற்பிச்ததுபோல, பிரமத்தின்சத்தி (அறியாமை) யால் மக 

தத்துவம், ௮கங்காரசசதுவம், அ௮ர்தச்காண சதுல்டயம், 

ஞானேக்திரிய பஞாகம், சர்மேர்திரிய பர்சகம், பிராணப 

ஞ்சகம், சூக்குமடிசம், ஸதாலபூத முதலியன உதிச்தள 

வென்க - இயைக்காம இரநஷ்டியாம், இவ்வெல்லாம் சொ 

ப்பனவுலகம்போல் ஒருங்கேயுதித்தல் யுக. த சிருட்டியாம், 

இவற்றை ஷடுவிதலிங்க சாற்பரியத்தாற் கேட்டும், யுக்தி, 
தருக்க ௮னுமானங்களால் இிந்தித்தும், உபரதிவை ராக் 

திய ஞானத்தாலும், மக்தர பரிசபாவ ௮பாவ மகாயோக 

ஈடிவநிதிச்தியாசனஞ்செய்தும்ஓ மிச்தல்வேண்டும். ப.ரமாகி 
ரியர் அதர்தளாவிறாச்தியால் ஸ்தூல் தேகரூதல் (9ரகரு 

தியிதுவாய்க்கெடர் ததைரியதிசெய்வ தாலும், தடத்தலட்௪ணத்



ஷேடாந்த சமரச சுத்தர்லமார்க்க இபிஸ்க, ௩௭ 

தால் பூசமூதல்உலகமிறுவாய்க்கிடந்த நிலைகளைக் காட்டுசவா 

ஓம், சொருபலட்சண்ச்தால் ௮ச்சிவமே£ எனஉசதேச 5 

இலக்கணை பரிட்சைமுகச்சால் காட்செலாலும் சர்வதுக்க 
நிவாசஇ பரமாதந்தவடி வழுத்தியுண்டாகும்- இர் அமத தே 
சச தால் றபபு வகையால் வெவவேறு இலக்கண மூடைய 

தாகக் கூரப்படும் தச்ீதுவமசி மகாவாக்கியசதின் அருத்த 

பேதத்தால் அவித, விசிட்டாச்அுவித, ௮ச்துவித “சித்தாந்த 

ங்கள் ஏற்பட்டன, 

திருவருட்பா, 

தோன்துவிதா த்விதமாய் விசிட்டாததுவிதமாய்க் சேவ 

OTs SM Sows, சான்றஈத்தாத்துவிதமாய்ச் சுத்தந்தோ 
ய்ர்தசமரசாச்துவிகமுமாய்ச் தன்னையன்றி, யூன் றுநிஆயே 

ஜளொன்றுமீலதாய்யென்றுமுள்ள தாய் நி ரதிசயவுணர்வா வெ 

ல்லா, மீன்றருளூர் தாயாகக் தநர்தையாகியெழிற் குருவா 
ய்த் தெய்வமாயிலங்குநதேவே, 

Bich tow Bur to. 

OST WU Ss SOI SS கோன்றுமபெத 
ஈம்பியசவன் பரஞ்சிவனாய்சிற்கு 
மம்பதமேலைச் சொருபமாவாக்கியஞ் 
செம்பொருளாண்டருள் சீர்ஈர்திதானே, 

அ௮ணுவும்பரமு ம௫பதத்தேய்ந்து 
கணுவொன்றிலாத இவழுங்கலந்தா 
ளணையஅ௮பால் தேனமுதெனவின்பத் 

அணையுவாயுரை யற்நிடச் தோன்றுமே,



Re டாத சமரச ச௪ச்தசனமாாக்க தீபிகை, 

விசிட்டாத்துவிதம், 
சித்தாகிய சீவான்மாக்களிலும் அ௮சித்தாகியபூத பெள் 

திகங்களிலும்பரமான்மா கலந்தேகமாயிருக்கிரன், அவனை 
வழிபடக-௮வனொருவ னொழிய ஏனையரையும் அவர்பொரு 

சாயும் விரும்பாதொழிக என௫[% அநர்சகலியாண குண 

முடைய பரவா சேவ சமுசுத்திர்வர்கள் பரவாசுதேவ 

வடிவமா மிருந்தவனருளாற் பாமானந்தமுபவிப்ப தென 

வுங் கூறுவது விசிட்டம், உபஹிதம், உ பலக்ஷிதம் சத்தம் 
எனரால்வகையா மெனக்கூறப்படுகிற து, 

லிசிட்டம்-- விசேஷணமு.உடயது, Ho Sta! BG கூடியது_ 

குடமுடையது நிலம்என்புழிக்குடம் நிலத்துடன் கூடியிரு 

தீதலின் அதுவிசிட்டமாம் 
உபகிதம்-- உபாதியுடன் கூடிய, கடாகாயம் என்புழி 

ஆகாயம் கடோபாதியுடன் கூடியிருத்தலின் ௮2 து உபகித 
மாம் 
உபலக்ஷித--- உபலட்சணச்தாலறியப்பவெ.து, BIE Lp 

டைய வீடென்புழிக்காகம்வீட்டிற்குப லட்சனமாயிருத்த 

லின் ௮அஉபலக்ஷிதமாம், 

சுத்தம்--பிறிதொன்ற னோடும்சம்பர்த மின்றிய ஒன்றன் 
சொருபம் 

அஃதாவது தன்னளவிஓலன்ளது- Foor en are gan ot 

தெனவே ஒருகாலத்தோகூடுதலம்,மற்றொருகாலத்தோடு 
கூடாததும், ஆகாததென்னுஞ் ஞாபகமும் ௮ஞ்ஞாபகமில் 
லாததொழிதலேச த்தகிலம். இங்கனமேமாயை, அவித்தை 
அவற்றின் காரியமுதலியவிசேட ணங்கள் ஆன் மாவை விசே



ஆடாத சமாச ஈத்தசன்மார்க்க தீபிகை, Min 

டி பமாக வைச்துக்கொண்டு பர்தமூத்தி யென்னு மிரண்டை 

யு. ௦ விவகரிக்சச்செப்அுபரமாத்மாவில் கடலில் ௮லையாதிகள் 

போல் வியாப்பிய மாயிருத்தலாம், 

சுத்தாத்துவித சித்தாந்தம். 

இருமர்திரம். 

பஇியும் பரவொடுபாசமுமேலைக் 

கதியும்பச பாசநீக்கமுங்கா ட்டி 

மதிதந்தவானந்தமாஈநதிகானுக் 

DHS’ MOUS EMO WH GEO BEES, 

மேற்குறித்த பாட்டுக்ணெங்கவும் வேதாந்த இத் 
சார்சத்திற்உறியபடிபும் பதி பாசு பாசங்கள் ௮னாதி 
யெனவும், ௮ணவம், மாயை, காமியம், திரோதை, 

ம। மாயை யென்னும் பஞ்சமலங்களும், இம்மலங்க 

உல மறைக்கப்பட்ட அன சதம்பசக்களும்இப்பஈபா 

ர கட்கு மூதல்வயை பதியும் இபபதிபினாற்பஞ்சகி, ந 

SPU ipo, உபாதி உடல் இடம்பெயர் உணர்வுபேதங் 
க ளஃயல்லாம் நீக்கச் உரிதையாதிகளால் வியாபகமா 

கிய பதிபில்வியாப்பியமாகிய பாசங்களுடமையாகவும். 

பாக்கள் ௮டிமையாகவுங் கொள்வது. 

திரு மந் திரம், 

பதிபசபாசமெனப்பகர்மூன் நிற் 

பதியிளைட்போற்பசபாசமனாதி 
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௩௪ ஷடரக சமாச ஈச்சான்மார்ச்ச தீபிகை, 

பதியினை சசன றுணுகாபபசபாசம 

ப தியணுகிற்பசுபாசநிலாவே . 

Cupa Suu ufusure மூன்று மனாதிரித்தியா 
மாம். இவற்றின் உருவம், சொரூ.ம் சுபாவம், விசே 

டிம், வியாத்தி, வியாபகம், குணம், வன்னம், தரிசனம், 
சுத்தி பத்தால் சோதிச்தல்வருமாறு:--பதியினது உ௬ 
வம் ஆனந்தமெனவும், சொருபம் இச்சாசத்தி, கரியாசத்தி, 
ஞானாசத்தியெனவும், இவ்வானச்சத்தையே அரையெனவும், 

இப்பரையையே ௮௫ூபத முக்கியாத்தகனாகிய சவனவிட்டு 
நீங்காத பராசத்தியெனப்படும். பரையின் சுபாவமே பரனு 

க்ரூ இச்சாஞானக்கிரியையென்னம் பேதங்க எ க்கொடுபபி 
ப்பதுமாம்.இவற்றில் சுத்தமாயை யென்பது நின்மலவடிவ 

மாம். இது ஐங்காரமுதலாய் முபபத்தெொரரு பேதமாய் விரி 

பூம் அவையாவன குண்டலி, பரம், பிரமம, வைக்அவம், 

மாயேயம மாயை,விந்து,சிவம், காதம்,பிரணவம்,பேரொளி, 

சுத்தவித்தையாதி, தனுகரண புவனபோகமாதி சூக்குமை, 

பைசந்தி, மத்திமை, எவகரி, கிவர்த்திலையாதி முதலி 
யனவாம, இதன் வியாபகம் வாக்குகளாயும், அக்ஷரங்க 

ளாயும) ஆன்மாவிற்கு அறிவித்துசிற்பது, இதன்விசேடம் 
சகளகிட்களவடிவமாம, பிரம விட்டுணு உருத்திர மஹேஈர 
சதாசிவமெனும் படஞ்சமூர்த்தமாகிய தொழிற்குச் சாம 

ணமாம். 

அசுத்தமாயையாவது:--ஈாசமில்லாசதாய் சசலசகத்தி 
ச்கூம் சாரணமாய் சடமாய் வியாபசமாய்ப் பறிக்கொசசத்தி



ஷடார்த சமாச சுத்தான்மார்க்ச தீபிகை, கடு 

பாய் ஆன்மாக்களின், ச௪.னுகாணபுவனபோகமாய மஃங்களி 

கொன்றாபயிருப்ப.து. 

அ௮னுதிமலத்தால் கட்டுண்ட ௮னாதி பசுவியாத்தியாயெ 

சீவனைச்சகல கேவலத்தினின்௮ நிக்குதலும், இருவினையொ 

பபு மலபரிபாகம் வாய்க்கப்பெறுதலும் பராபரைஎன்னும் 

அருட்சத்தியின் சார்பாலாகுமென்பதுச ததசித்தாக் தமாம். 

இச்சுத்தத்இல் சுத்தமே வெமெனவும, சத்தத்திற்கேவலம 
உபசாந்தம் பெறுதலெளவும், சுத்தசகலந் அரியவிலாசமாத 

Dever aan. gai 

ஆன் மாக்கள் ௮ணலமலத்தால் தன்னையும் இவனையும் 
அறியாது இடத்தலைக் கருணைமேலீட்டால் சிவன் பஞ்சக 

ருத்தியலீலைக'ள திருவி எயாட்டாகத், தனுகரணபுவனபோ 

கமாக மாயை விரித்து ஆன்மாக்களை மாயாவுடலில் விடுவி 

தீதுப்பக்குவம் வருவித்து ௮ன்மப்பிரகாசம் விளங்கவிளக்இ 

யருளும் மெய்ப்போருளஞுண்மையைக் காமிகாதி 9வொாகமங்க 
ளிற் கூறுவதே சுத்தசித்தாந்தமாம், 

வேதார்க போதாந்த காதார்த யோகாந்த கலாந்த 
மென்னுஞ் ஷடாந்தங்கள் தத்துவநிக்ரச வாயிலாசக் 

சுடவுணிலை முதலிய புருஷா ததமடைவதற்கு நிமித்த , 
காரண்மாயுள்ளவையாம். இவ்வெல்லா மதசன்மார்க் 

கத்நிற் கூறப்படேனவாம், இவையனைத்தும் சுத்தசன் 
மார்கரினுப்வலேச இதி பேதங்களெனவும் கூறுப, 

மவகுணத்தின் இலட்சியார்தத்சாலாயபயன்,



உர  ூடாந்த சமரச சுத்தசன்மார்க்க தீபிகை, 

இச்சமய மதசன்மார்க்கத்திலடங்கியது தத்துவ நீக்ர 

கமாங் கடவுள்நிலையுமாம். சாகாக்கல்வியும் ஏம௫த்தி 

யுஞ் சுத்தசன்மார்க்கத்தில் கூறப்படும், 

திருவருட்பா, 

 அறங்குலவுதோழியிங்கே நீயுரைத்தவார்த்தை 
யறிவறியார்வார்த்தையெசனாலெனிலிம்மொழிகேள் 

உறங்குவதும்விழிப்பதுபின்னு ண்ணுவதம்மிறத்த 

அறுவதுடன்பிறத்தல்பலபெறுவதுமாயுழலும் 

மறங்குலவுமணுக்கள்பலர்செய்தவிரதத்தால் 

மதத்தலைமைபதத்தலைமைவாயத்தன ரங்கவர்பால் 

இறங்கலிலென்பேசுதலாலென்பயனோ ஈடஞ்செய் 

யிறைவாடி புகழ்பேசியிருக்கன்றேன்யானே.'' 

என்னறுகூறுவதறிக. 

சுத்தசன்மார்க்கம். 

திருவருட்பா. 

(1 சுத்தபரமுதல்கான்கு மவற்றுறுஈன் னனைகூக் தாய 

வொளிவடிவாகத்துலங்குமொளியளித்தே, நித்தபர ம்பரஈடு 

வாய்முதலாயர்தமாய் நீடியவோர் பெருகிஃமேலாடியபே 
சொளியே, வித்தமுறுஞ்சுத்தபரலோகாண்டமனை ததம்விள 

க்கமுறச்சுடர்பரப்பி விளங்குகின்றசுடமே, சத்தியஞானான 

ந்தச்சித்தர்புகம்பொதுவில் சனித்தாடத்தசெயென்ச சாற்று 

மணிச் தருளே :--



ஷடார்த சமரச சுத்தசன்மார்க்க் தீபிகை, mw of 

“ச த்தசன்மார்ச்கச்சுகச்சனிவெளியெணு 

மத்சகைச்சிற்சபை யரூட்பெருஞ்சோகு'' 

திருமந்திரம். 

aE FEB Ds 5 EC wo) a1 VF ator G ged 

சு த்தத்திற்சேவஉர்தொல்லுபசாந்தமாஞ் 

* த்தசகலர் துரியவிலா மாஞ் 

- த்தத்திலிம்மூன் ௮ஞ்சொல்லஓமாமே:-- 

சுடருநவோங்கிய வொள்ளொளியாங்கே 

Uh Bara ப்.கலவனீச 

னடருஅ௮மாயையினாலிருள் வீசி 

௮டலு௮ஞான க. தறவியனாமே:--- 

ஓளியையொளிசெய்துவோமென்றெழுப்பி 

வளியை௮வளிசெய்துவாய்த்திடவாங்கி 

வெளியைவெளிசெய்துமேலெழவைச்அத் 

தெளியத்தெளியுஞ் சிவபதர் தானே: 

மேற்குறித்த பாக்களிற் குறிப்பித்துக் கூறியவாறு 

சத்தத்திலக்கணம் வருமாறு... 

சுத்தம்--ஒன்அ௮ மஷ்லாதது,௮அபிரகாசம் உட்டணஞ் 

சோபையெனனு முக்குணத்தையு முடைய சூரியனைப்போ 

லருள் பரை யானந்த மென்னு மூன்றிலக்கணத்தை புடை 
ய, ஒளி, சோலப், பிரகாசமெனு மூன்றனுள் பிரகாசம் 

காரண ம், சோபை சாரியசாரணம் அக்கிகாரியம், காரிய



hr ஒயாந்த சமரச சுத்தசன்மார்க்க தீபிகை, 

அக்ரிபிரசாசமத்தியில்கடவுளின்காரியமாய் ௮தஇிதாரத்திலிரு 
க்கிற விருளாகய வஞ்ஞானாதிகளை ப்போக்கு ஆன்ம௮ பவ 
தீத வருவிப்பதாம், ஜீவர்க ளிருளில் மயக்கமுற்றிருக் தூ 

வீளக்கொளிசண்ட வக்கணமே வதன்மய மாவதுபோல் 

கடவுளின் சோபையைக் கண்டவுடன் பஞ்சஇருத்தியங்க 
ஞூஞ்செய்ய அதிகாரிகளாவா என்பத சுச்தசன்மார்ச்ச 

வாச்சியார்த்தம். 

சடவுள் பிரகாசமெங்கு முள்ளதா லெந்த விடத்தில் 
ஜீவர்கள் கொலைபுலை விடுத்து horse, செய்கிரார்களோ 

அர்தவிடத்திவ் கடவுள் ௮வ7அசாரண வுருவமாதிய பிரகா 
சச்தில் கின்று காரியவுரு.வமாகிய ஓளிவடிவாய்த் தோன்றி 

பனுக்செகிப்பது சுபாவம் என்பது சுத்தசன்மார்க்க உட்ச 

யார்த்தம், இதற்குப் பிரமாணம் துருஈசன்னத்தை மஞ்ச 

சில் சகனைசது அதிக நீளமுள்ள நால மேற்படிசுன்ன ச்தி 

லொரு மூனையைச்சகாட்ட மான்முழுவதும் கெப்பாய் விடு 

வதுபோலாம், இச்சச்சசன்மாரக்க1 மூவகையாம், அவை 
பூர்வம், உத்தரம், பூர்வ௨ச்கரோத்தாங்கள், 

பூர்வம்--தலை பூர்வ சம்பர்தத்தால் பெற்ற பெயர் 
௮ பூர்வஞானமெனும் நெற்றிக்கண்ணால் பார்த்தல், 

உத்தரம்--காள் புரு ஈடுக்கண்ணால் “பார்த்தல் அஹ On 

ற்ஜியின்மத்திமிலிருப்பது, 

பூர்வம்--சிருட்டி, திதி, சம்மாரம்: திசோபவம், 

அழுச்செக மென்னும் பஞ்சகருத்தியல்கட்ரும், சரத்:



கூடாக சமாச அத்சுசன்மரரக்க இிபிசை, ௩௯ 

தாவாக வழங்கி வருகி பிரமா, விஷ்ணு, ருத்திரன் 

மயேசரன், சசாசிவனென்னுர் தச்துவங்களில் கிருஷ் 

ஒயில் திதி, சிருட்டியில்சம்மாரம், சிருஷ்டியில் தேர 

பவம், சிருட்டியில் அருக்கிரகம் என ஐர்சைர்தாக 

விரிந்த சச்அவம் இருபத்தைந்தாம். அவற்றை ௮று 
பத்து ஈரலாயிரச்தில் பெருக்கிய கசஉமெவ்வளவோ 

அவ்வளவு காலபரியந்சம் -த்ததேகி மகா சகாசிவா௪ு 
பவச்சைப் பெற்றிருப்பர், சுத்ததேகியாக விருக்கும் 

வருஷத்தொகை மொச்தம் ஒருகோடி ௮றுபதலட்ச 
மாம். இச்சுத்தசேகயொல் குறிக்கப்பட்டமார்க்கம்உ த் 

த் Lo, 

உத்தரம்- சத்மார்க்கம். சத்தென்பசன் பரிபசலைப் 
பொருள் os, He, arm, wa, Din, BS gr, ஈரதம், 

இஷ வசி, ஒம், ஹரி, ஹர, சத்து, சித்து, அனந்தம் 

நித்தியம், பூரணம், ஏகம், பரப்பிரமம் கிீதானம், சாக், 

தம், சத்தியம்; ஜோதி, வெொர்ய இவர்யஈம, நமசிவய, 

௮, ஈஊ, ஐ, ஈரராயணாயநம?, சிவோகம், சோகம், 

முதலிய சமய மதங்களில் குறிக்கப். பட்ட மந்தர தந் 

தி.ச இசக௫ய, வாசக வரக், வசன, ௮ச்ஷரகதக்துவ 

முதலியவைகளாம் இவைசத்தத்தின் வாச்சியார்த்தம், 
பூர்வ உத்தமோத்தரறங்கள், பரவனாதீதம், குணாதீ 

த், வாச்யொதிதம் இலட்சயொதீதம் என்பவை-ம். 
இவைஷஞ்சததின்லட்யேச்த் கம். அவைமிந்து தன்மரூ 
நரகம் பரமாத்மாவும், ரராசுத்தோடுி! பிக். திக்ர் கால்



௪௦ ஷடாசத ரமரச சுத்தசனமார்க்க தீபிகை, 

பிர்துசச்தியாயும் சாகம் செவ முமாகின்றன. இது பிக் 

அவுக்கு உத்தர யாயம், பூர்வ நியாயமாவஅ எல்லாக் 

நீதீனவக்கட்கும புறத்து” மகத்தும் ௮கப்புறத்தும் 
iru sg விளங்கித் தத் துவங்களை ச் தன்வசப்படு 

க்தியு சொழில்க எச் செய்வித்தும் தனித்துர் தன் 
மே தத்துவங்கக£ச் சேர்க்ரெபடியால் பிந்து சத்த 

ஞூபுந் தத் தவங்கள் சத்தியாயு மிருக்கும். இலவ்விரண் 

மிரு ஈத்தம், சிதம்பரம் விண்ணென பூர்வோக்கரத் 

தில் வஅழங்கபபின் றன.அ௮வற் றின்விளக்கம்வருமாறு, 

பிந்து சூரியப்பிரகாசம்போல் பிரகாசிப்பது, நாதம் 

சத்தம் இவ்விரண்டு வாச்யெலட்சியமாய்ப் பரவி து, 

பரரரத, அபரவிஈது ௮பரராத, இக்கிராந்க, ௮திக்கிரா 

ச்தமென்னும் பிரகாசங்களும்,ஸ் தால சூக்கும,காரண 

மசாகாரண, பிரணவ, சத்தி, கலாகம், மகரந்தம், சவி 

ந்தம், விக்தம், மகதம், மகாவிண், மகாப்பிரணவம், 

விந்து, சாதம், பரை, சிவம் ௮அருளென்னும் விண்ணின் 

வியாபக வ்யாபபியங்களுஞ் சாகாரண அசாதாரண 

காரண மாவனவாம, 

திருவருட்பா, 

மண்முதலார் தத் துவத்திற்றன்மைபலகோடிவயங்கு 
சத்திக்கூட்டத்தால் வர்சனவோரனர்தம், பண்ணுற௮மத்தி 

ண்மையுளே திண்மையொருகோடி. பலிச்த்சத்திக் கூட்டச் 
தாற் பணித்சன்வோசனர்சம், ' சண்ணு ராமித்திண்மைகளு



ஷூடார்ச சம ௪ சுத்தசன் மார்க்க தீபிகை, ௪௧ 

மிவற்றினது விகற்பமெல்லாம் தனிக்தனிகின் Seve adie 

புரிர்தே, விண்ணென்னும்படியவற் றிற்கலர் துகலவா துவிக. 
யாடுமடிப்பெருமைவிளம்புவதார்தோமழி, 

“ட விண்ணிடத்தமுதென்முப்பூவிரிய வதிலொருபூவிரிய 

வதின்மற்றொருபூவிரிர் தடலிவவைம்பூக், கண்ணிடத்தேபிறி 

சொருபூ சண்மலரவதிலேகட்டவிழ வேறொருபூவிட்டவெழு 

பூவும், பெண்ணிடத்சேரான்காகியாணிடச்தேமூன்றாய்ப்பிரி 

விலவாய்ப பிரிவளவாப்ப பிறங்கியடல்காணம், ஈண்ணீடத் 

Cari sup Duda நடுரின்றுவிளங்கும் ஈல்லதிருவடி ப்டெ 

ரூமை சொல்லுவதார்தோமி, 

விண்-சிதாசச்தில்யுகலில் சிற்சபை, பொற்௪பை,௪், 

ஞானசபை யெனுமான்று பூவிரிய அவற்றின்பிரகாசத்தால 
கடாஈதவநுபவததை ௮அசாதாரணகாரணமாகவுடைய சம்பு 

விபு பட்சங்களின் பக்ககருமூருட்டிகளால் மற்றொருபூவீரி 

ந்தது, ௮துகாரிய அக்கி பிரசாசமாம். இப்பிரகாசத்தால் 
அண்டத்தில் சோமசூரிய ௮க்கிபிரகாசமூண்டாயின. பிண் 

டத்தில் மனம் ஜீவன் ஆன்ம ஒளியின் சையோக,மண்டர்யி 

ற அதுசாமானிய சம்பந்த பூற்றுச் சப்ததாதுவாய்ச் திரு 

ட்டிக்குக்காணமாயது. இச்சருட்டி சாமானிய விசேடணத் 

தாற் ாலதேகங்கட்கு எலும்பு, மச்சை, இரத்தம், தோல், 

மாம்சம், மேதை, சுக்கிலம் என்னார் தாதுக்கள் பெண்ணி 

டத்தேரான்காகி ஆணிடத்ே தமூன்றாய் பெண்பாகத்தில்கலை 

கான்கு ௮ண்பாகத்தில் கலைமூன்றுஅகஏழுங்கூடி (அஃ்தா 

6 |



2 ஷடாகத சமரச சுத்தசன் மார்க்க தீபிகை, 

வது பெண்ணிட த்தில்கான்கு பிருதுவி, அப்பு, தேயு, வாயு 

வென்னுஞ் சூரிய சந்திர 2966 இயமானனென்னு முயி 

சோடு சோந்து சுரோணிதமாய்; ஆணிடத்தில் ஆகாசம், 

பிரகிருதி, ஆன்மவுணர்ச்சி ஆகமன்னும் ஒருமித்துச் சுக்கில 
மாய் அறிவு சத்தி வித்து என்னும் பாகத்தோடு தடித்து 

ஓர்மணியா) யிருத்தல். இத ஆன்மா, சீவன், கரணம்,இக்தி 

ரியங்களோடு சையோகசம்பந்தமாய், பிரமாதா, பிரமாணம் 

பிரமிதி, பிரமேயமென்னும் பிரமாசகூடஸ்த €வசேதனங் 

களை வியாபகவிளக்கத்தாற் கூட்டிபும்பிரித்தும் நடுகின்றும் 

விளங்கும். ஆதலின் தடத்த சொரூபலட்சண௫்கள உரைத் 

தற்கும் கேட்பதற்கும் எழுஅதற்கும் ஒண்ணாதென்பது 

சுத்தசன்மார்க்க பூர்வ த்தரோத்தரங்கள் :--- 

சமவாயசம்பந் தசமரசம் :-- 

சமரசம்-எல்லாவர் தங்களினஅ அற் சமர் தனக்குப் பூர் 

வமாக்கித்தான் உச்சரச்சினின்றும் மருலியஅ,இசற்குகியா 

யம் விர் ௮ுப.ரவிர் துவென் ௮ பிரண்டையு மறுக்கச் ஈத்தவி 

ந்து வர்ததுபோலும், சிவம் பரசிவமென்னு மிரண்டையு 

மதறுக்கச் சுத்தசிவம்வர் சததுபோலும், சன்மார்க்கஞ A area 

மார்க்கமென்பவற்றை மறுக்கச் சுத்தசன்மார்க்கம் வந்தது, 

இதுஷடார்சத சமாச சுத்தசன்மார்க்கமெனக் கூறப்படும், 

சமயசன்மார்க்கம் மதசன்மார்ச்சம் மென்பவற்றுளடங்கிய 

சன்மார்க்கமனந்தம். அவற்றிற்சமய சன் மார்க்கம் முப்பத் 

sro அ௮வற்றைவிரிக்க ஆறுகோடியாம். ஆறுகோடிமர் திர 

ங்களுஞ் சமயமதங்களாகக்கூறுப,



கடாற்க சமாச ஈத்தசன்மார்ச்ச தீபிகை, ௪௩ 

சாமானியவிசேடசமாசம்:---ஒன்௮ பலவாகச் சமயமத 

ங்களில் வழங்குகிற கருத்தர்கள், கூரர்த்திகள், ஈசுரன், பிர 

மம், சிவ மாதலிய தத்துவங்கள் காலப்பிரமாணபரியஈத 

மிரப்பதேயொழிய வதற்குமேலிரா. ௮துபோலஷடாந்த 
யனுபுவங்கள் ஒன்றானாறும் காலம் இடம் முதலியவற்றால் 

வே௮௱படும். வேதார் தச த்தார் தமென்னுமிரண்டில் வேதார் 

தத்கில் போதார்தயோசார்தமும், சத்தார் தத்தில் நாதாந்த 

லா* ௪ ழமடங்கிவேசார்தசி 2 தார் தமென மருவியஅ., இவை 

களின் விசேடம் ஏகம் அனேகம். ௮ தாவது சமயத்தில் 

சிவம,ஏகம்,பிரமம், அனேகம், மதச்தில் பிரமம்ஏகம் பரவி 

6S பரரசாகம்்அனேசகம் சமயாதிதத்தில் பிரமம்முதல் #s 

திப்பிரமம்வரையில் ௮னேகமென்னகூ௮ப. சாதாரணபாக 

தீதில் கடவுள்ஏகம் சீவர்கள்னேகம், சுச்சசன்மார்க்கத் 

இல் கடவுள்ஏசம் சுச்சமாதி தேகச்சைப்பெற்ற ஞானிகள் 
அனேகம், 

சமரசதர்மம்அருள்வேளி:--சர்மம் என்பன ஜீலவசர்மம் 

குலதாமம் சாத்திரதர்மமாம். இவற்றின்உண்மை ஆன்மா 

வின் தன்மையாம். தன்மை-ஆன் மாவின்சுபாவம், சுபாவம் 

ஆன்மாவி எ யற்கைகுணம், இயற்சைகுணம் தயை, சயை 

என்பது அருட்சத்தி. இசனைகிருஷபமென்றம், ௮தன்றன் 

மையென்றும், ௮னாதி இயற்கையென்றும் பாஞானமென் 

அம், பூரணமிட்டையென்றும், ௮கர உசரமென்றும், ௮௬ 

ணடனமென்றும், ஆன்மநெடிழ்ச்சியென்ற௮ம், ௮ன்ம ௮சை



௪௪ ஷடார்த சமா சுத்தான்மாரக்க இபிகை 

வென்றும் அருள்வெளியென் ௮ம் கூறுப, இவ்வ நள வெளி 

யின் தருமச்கரல் ௮சாகாரண கரானாபிண்ட வுடலிலிருக் 

கற அண்டசீதில் ஆன்மா டிற்ரணுவ லலாடஸ்தானச்தில் 

கோடி.சூரியப் பொகாசமுடையகாம், இருபபிடங்கால்பாகம் 

பொன்மைமுக்கால்பாகம், ௪௪ சவெண்மை சலாதவண்ணம் 

கால்பாகம்நெற்றியில்௮அன் மவிளச்சமுள்ள அ.இசளைப பிஈது 

அறிவு, பாலம், முச்சுடர், முப்பாழ், நெற்றிகண், சுபாடஸ் 

தானம், சாபாச்துவாரம், மசமேருகரி, ॥ (ரூவா தமுல மெ 

MER. OI, இவவாறுநடியன ஒடார் சசன் ம ர்ச்சமெனுளு 

சிற்சபை, சமாச சன்மராக்கமெனும் பொர ப, சுத்த 

சன்மார்ச்சமெனரு ஞானசபை. அஃதாவது ஆன்மபிரசா 

சமாம். ௮ப/ிரகாச/ துக்குள்ளிருக்கும் பிரசாசமேகடவுள . 

௮தனுள்ளெ ரனிபி னடை வ நடனம். அன்ப பாக சச ch 

மரை க்க மாயாசச்தசளாகியஎழுதிரையுண்டு ௮வைக அபபு, 

நீஉம், பசசை, சிகபபு, பொன்மை, வெண்மை, சுலப்பாம் 

அகைமுரையே மாமாயா, மாயா, கரியா, பரா, இரசா, 

ஞானா, ௮தி ௮ூய சசதிகள். இச்சடிதிகளின்கீச்சமே திரை 

நீக்ச  மென்னபபடும், இ;திரைநீக்கச தால் ஈதசமாதிமூன் 

BD EEF. xe gurBor மூன் நின்விபரம். 

சு வர்ணதேகம், பிரனாவதேகம், ஞானதேகம் 

சுவர்ணதேகம்--அணுபாமாணுபட்ச காரியரூப பரத் 

அவ பரஅறிவு,



> . a eo oe ௫ 

ஒடாந்தசமாச ஈக்சகசனமார்ச்சு தசை, ௪டு 

பிரணவதேகம்--சம்புபி ॥இரு திபட்சகாரிய காரணருப 

பாம் பரச்துவ Lists HY Bay. 

ஞானதேகம்--விபுபட்ச GT TOM IIT IIS Bal பா௱ 

பா றி௮, 

இம்மன்றும்பொன்னின்்வண்ணம்.பதினாறுமுதல் நாற் 
நெட்டமொற்றுக்கடந்தமாற்று, பன்னிரண்டுவயசடையதும் 

சாகாக்கால் ௮அபவச்தைப்பெற்று ஐந்து முதல் எட்மிவரை 

யில் சப்சமய "தெரிசனச்தால் பிணிஓபபின்மையும் ஈரை 

தரை 2௨ ரைபடாததும் மலம்சல நின்மைபும், ஆகாரம், கிக் 
இரை, வேர்வை, தாகம், சாயை ரோமம்வளர்ச்சி தாழ்ச்சி, 

முசளியவை இல்லாமைபுமாம்: சேகாகோற்றிபுந தோற்று 

Lo allow wl. 

சமாசானுபவம்---அ/னுபட்ச பரமாணுபட்சத்தில் வி 
ந்து பரவிந்து ஈசகசமாயைகடர்தஅ: பசராதம் சதிச மகா 

மாயை கடந்தர பவபேதம் சம்புபட்சசதில் பிரமன் விஷ் ணு 

உருசதிரன், மயேசஈரன், சதாசிவன் விந்து சாதம்,பாரவிந் து, 

பரகாதமட்மிமுள்ள அதா பவபேதம்; பிரமன்விஷ்ணு, சத்த 

மகாமாயை கடர்தஞானானுபவபேதம், உருத்திரன் சித்தனு 
பவபேசம், மயேசரன்ஆனர் சனுபவபேதம், சதாசிவன் சத 

கனுபவம், விர்து சிசானந்தலுபவம். காகம் சதானந்தனு 
பவம், பரவிற்து சச்தொனர்கனுபவலம், பாராதம் சிவாநுப 

வமாம் + —



௪௬௯  ஒடார்த சமாச ர ச்தசன்மார்ச்ச HIPs, 

சமரசானுபவசித்திபேதம், 

காமசித்தி, யோககித்தி, ஞானசித்தி, 

காமூத்தி ௮ணிமா, லகமா, ம௫மா பிராத்தி, கரிமா, 

Doar Huis, ta 9 தவம், வ. அவம். 

யோகசித்தி அஷ்டாங்கயோகசாதன கால் ௮றுபதா 

நான்கு சிததிகளா௩ கன் ஈதர் தரத்தில் ஈடச் அதல், அனவ 

பிராணகற்ப சேகசதாலும், சங்கற்ப குளிசையினாலுமாம். 

பராபரமார்க்கிகள ல் பிரமகாலவளவை குறிச்சசிச்திகாலம் 

பன்னிரண்டுவருஷமுதல் நூற்றெட்டு வருஷசி திற்குள்ளாக 

அனேககி௫ச தரங்களை நடக துவதாம். 

ஞானசித்தி அறிவு நான்மூடிபாகிய ஈச்த௪னமார்ச்க 

ஞானாுனஅபவம், அறுபசஅராலாபிரஞ் சத்திய சன்சு௪௩ க 

சத்தில் ஈடச்அுற சர்வமசாசிச்தியாம். இரசவாதம், பரிச 

வாதம், தூம்பரவாச ப, சாதுவாசும், உபரசவலாதம், வாக்கு 

வாசம், அக்ஷாவாசம், சங்கற்பவாதம், மர்தரவாதம், ௧ 

இரவாதம், புரீஷிசவாசும், தூாளனவாதம். வாயுபிரோரகவா 

தம், தேவாங்கவாதம் என்பனவற்றால் மகாசித்தி சம்பகிக் 

கும், இவை ஓளஷளி சம்பந்சச்தாலும் குருசம்பர்தச்தா 
ஓம், எழுத்துகள்சம்பந்தச்தாலும், திபானயோகசம்பர்தா 
தாலும், மலமூத்திரசம்பந்தத்தாலும், பாததூளிசைசம்பூர் 

தத்தாதும், சுவாசசம்பர்தச்தாது 2) மூலதாது, Fagin gy, 
சீவ, சான மூலசர்,பர்தச்தாலும், உபாசனாசம்பற் தத்தா லும்,



ஷடாந்த சமாச சுத்தசன் மார்க்க இபிசை ௪௭ 

பூசதானசம்பாதசதாலும், சித்திக்கும், மதசன்மார்ச்குத்தில் 

பேதாபேத விலக்கணங்களை வியாசாதிகள் பூவ vs sot 

மாஸ்சங்களில் கூறியதுபோல் சுத்சசன்மார்க்கத்தில் கற்ப 
லிகா ப, சஈ்கற்பச்சால் காமசிததி, யோகச,ஃதி, ஞானசிததி 

கேசங்சளில ஞானசிததியால் கூறுவதாம், 

சாதாரணசாமானியசங்கற்பம். சற்பம்சகடவுள் இடபவர் 
கன ரூடராய் 5 லகத்தில் எழுந்தருளிக் காட்சி கொடுத்தரு 

ளூங்காலம, இடப் என்பதன்பொருள் தருமஸ்வர௫ூபமாம், 

தருமஸ்வரூபம் தயையாம், 

சாதாரணவிசேட சங்கற்பம், இச்சங்கற்பவாதத்தால் 
நீனைப்பு மப்பு சனனமரணமூம் இறர்தாலெழுதலும் முத 
லியவற்றின் நியாயங் கூநபபடும், நீனைப்புமறப்பே சனன 
மரணம், நனைப்பபென்பது தத்துவக் கஉூ.றுபாடுமமேலேறிவே 

ஜென் ஈறப்பற்நல் இதுசகலம், விழிப்புமேலேறல் பிரஞ் 
ஞையோடிருத்தல் என்று கூறப்படும், மறப்பென்பது தத் 

Basho ye ௮திக்கிரமித்தல்இதுகேவஉம் தூக்கம், &ழ்ச் 

செல்லல் பிரஞ்ஞஜைபில்லாதிருத்தல்என்அகூறப்படும், ஈண்டு 

கூறியபடி ௮ணுப௯ அபக்குவதிருட்டியில் எழுவகைப்பி 
றப்பாம், கற்பத்தில் ஜர் அமாதம்வராயில் குழவியாயிருப்ப 

தொன்று, ௮வயவாதி உற்பத்திசாலம் இரண்டு, பிண்டம் 
வெளிப்படுங்காலம்மூன்ற௮ு, குழர்தைப்பருவகாலம் ரான்கு, 

வாலப்பருவகாலம் ஐந்௫, குமாரப்பருவகாலம்.ஆறு, விருத் 

தப்பருலசாலம் ஏழு, அன்றியும் மனோகிருத்திகாமம், வெ



௪௮  ஷடாஈத சமரச ுத்தசன்மார்க்க தீபிகை, 

குளி, கடும்பற்றுள்ளம், மானம், உவகை, இவற்றையொ 

மிசத்தலென ஏழாயிருத்தலின் மனோசங்கற்பங்க ளெல்லாம் 

பிரவிகளாம். காரணப்பிறப்பு ஏழு, சூட்சமப்பிரபபு ஏழு, 

ஸ் நாலப்பிறபட ஏம, சாக்கிரப்பிறப்பு ஒன்று, சொப்பனப 

Tin] ஒன்று, ரமுததிபிறப்பு ஒன்று, சாக்கரச்தில் சொப 

பன பபிர பபுஒன்று, சாக்கிரத்தில் சழுத்திப்பிறப்புஒன்று, 

சொப்பனக்கில் சொபபனப பிநப்பு ஒன்ன, சொப்பனத் 

இல் (றக்க பிறப்பு ஒன்று என பிறப்புப்பலவகையாம். 

இப் பிறபபுகளற்று நகியகாயானர்தமா யருள்வடி வாவதே 
சுத்தசன்மார்க்கத்தில் “செதச்தாரெழுந்தனர். சுத்தசன்மார் 

க்கஞ் சிறறதது'' பன்ர தன்பொருளாம். இ* தன்றியும்செம் 
பிலே இயற்கையாயுள்ள களிம்பு பரிசனவேதிபினால் நிவர்த் 

திக்கக்கூடியதுபோல ௮ணுப௯்ஷ அ௮பக்குவ FL soi THU 

மாயாகாரிய தேகத்தில் வாதபித்த சிலேத்துமத்தால் சிறிய 
Geni son தத்துவ ஆபாசத்தால் பெருமபிணிகளும் வாரா 

வகை சுத்த உடம்பாக்கிக் சொல்வது ஒருவாறான சுத்த 

சன்மாரக்கசாதனம். 

சமவாயகரணசம்பந்தசங்கற்பம். ஒற்றுமை வேற்றுமை 
யுடைய மட்குடத்தைட்போல் சங்கற்பவாசம் பலவாம், 
சங்கற்பம், ஐந் துவகைத்தாம். அவை கிர்விகற்பம், சவிதற் 

பம், சங்கற்பம், விகற்பம், கற்பம் என்பன. அவற்றுள் 

நிச்விகற்பம்-கடவுள் ௮றிவு, சவிகற்பம்-௮ சன வியாபகம்; 
சற்கற்பம்.யாதொன்றிலும் பற்றின்றி சுத்தமாகலிருந் தகா 

லத்தில் தோன்நியசைவாகிய கினைப்பே முன் ௮சைலின் றி



ஷூடாந்த சமரச ஈத்தான்் மார்க்ம தீபிகை, ௪௯) 

௮சைர்ச ௮சைவாகிய மேலசைவென்னும் புடைபெயர்ச்சி 

யேக காலத்து மரணமடைய மாட்டோமென்றமுர் தியபிரஞ். 

ஞை. விகற்பம், -மேற்குறித்தவைகளின் அனுசர்தானம், 

கற்பம்--பிரமரதா சிவகாலஅளவை குூறிததல், 

விசேடநியாயம்,. 
௬ க் * ந ௫. ச ய் க 

சங்கறபம்--அன்மதிருஷ்டி , விகற்பம்---சிவ திருஷ்டி. 
யைச் சிஈதத்கல், கற்பம-பிரமசதாசிவகாலஅளவை குறித் 
தல்: இக்கற்பம் மஹாகற்பம, அ௮லாநதரகற்பம் என இரு 

வகைபபடும். 

மஹாகற்பம்--மூலப்பகுதியினின்றுண்டாஞ் FcR apg. 

மூதல் GD g Lome sar அபுள் வரையில் ஏற்பட்ளெளகாலம், i 

வாச்தாரசறபம்--சதுர்முகப்பிரமனுடைய ஒருகாட்குரியக௱ 

லம், இவ்விரண்டுகற், த்தி ow HE ar யொலவ்வொரு வொடுக்க 

முண்டாகின்றது, ௮.து கி. த்திய ரைமித்திக பிராகிருதிக அச் 

இயக்திகம் எனகாலஙவகைத்தாம். இவற்றுள்மரணமே தித்தி 
யபபிரளயம், பிரமனுடைய கற்ப(டிவிலூண்டாகன் றஷ்டுக். 

கமெதுவோ அதுகைமித்திய/பிரளயம், மகத்துவழுதல் வி 

சேடபரியந்த மொடுக்கக்தை அடைவது பிராகிரூதபிரள 

wb, SHR rears ern Cur Big His பிரமத்தினிடத்திலா 

ண்டாகும் ஒடுக்கம் ஆத்தியர்திசப்பிரளயம், திருவருட்பிர 

௧௭௪ வள்ளலார் எல்லாஞ் செயவலைலை சித்தர் தம்மையுறு£ 

ம் போதிறநர்தாரெழுவம'”, “செத்தாரெழுவசென்னு கைத் 

தாளம்போடு “என்ன இருவாய் மலர்ந்தறுளி.பபாக்களிற் 
குறிப்பித்தவையெலாம்!! போகமாந்தர்களுக்குக் காலமுண் 

7



Go டாக சமரச சச்தசன்மார்க்க கயிகை, 

டாக வேயுசைத்தேன்”' என்றருளி.பிருத்தலின்தரு வருட்பச 

YY BI திருமுறைகளிலுமைத்தனைவகளெல்லாம் யோகமாஈ 
ந் தாக்கேயன்் நி மோகமார்தர்க்கல்ல.இதனைஈன்குணாரதசர் 
பல பிதற்மியென்பயன், மோகமாரதர்கள் சத்தியப் பிரளய 
மாகிய மரணப்பெரும்பிஎரியால் செல்லும்பணிபாளர்சனா 
தலால் இவர்கள் திருவருட்பாவிற்கனதஇிகொரிகள், யோகமா 
ந்தர்களென்னும் ஞானமிஷ்டர்களே அ௮.திகாரிகளாவர். மனி 
த தேகத்தில் பிரமபதம், வில்.ணுபதம், உருத்திரபதம், ம. 
Cues usin, சதாசிவபச முதலிய ப.தங்களிருக்கின் றன 
வென்பது யோக நாற்றுணிபாம், ௮ வழுலாதாரம் சுவாதி 
ஷ்டானம் முதலியன. ஈசனிருக்குமிடம் கண்டமுதல் உச்ட 
வரையிலாதலின் அதுசவர்க்க மென்றும், இயமனிருக்கு மி 
டம் உர்திமுதல்குதபரியந்கமாதலால் ௮தரகமென்றும் க. 
றப்பமிதலின் யோசமரச்் தர்கள்யோசசித்திவல்லபத்தால் கு 

சகயோகத்தில் மேற்படி பதங்களின் மேற்சென்று அமிர் 
தத்தையுண்பதே சாகாத்தலை, வேகாக்கால், போகாப்புனல் 
என்௮ கூறப்படும். இங்கனே மடைவதே இறர் தாரெழுர்த 
னரென்பதன் கருத்தாம். ஞானசித்தியில் பிரணவவனு ந் 
தானஞ் செயயுமிடத்துப் Drama wea grid Fu sor ௮ம் 
பும் பிரமமேகுறியாம். ஞானயோகராதவுபாசனை பினால் சக் 
தம் பிரணவம், ஞானமென்றுர் தேகசித்தியுண்டாம். 

திருவருட்பா, 

: துரியமவமேலுளதோர்ஜோதிவளகாடு 
தகோன்றுமதிலையர்ஈடஞ்செய்பு மணிவீடு



Wu s FoF ஈத்தசன்மார்க்க தீபிசை, இச் 

தெரியுமதுகண்டவர்கள் காணிலுயிரோடு 

செத்தவரெழுவாரென்௮அகைத்தாளம்போடு,”' 

*: ஒங்காரவணைமிதுநஈசனிருர் ததருண 

முவர்தெனதுமணவாளர்செவர்தவடிவகன்றே 

ஈங்காரப்பளிக்குவடிவெடுத்தெதிரேநின் ர 

ரிருந்தருள்கவெனளெழுந்தேனெழுந்திருப்பதெனநீ 

அ௮ங்காரமொழியென்றாரசொழித்தனனப்போது 

ரான்றானோ,வவர்தானோ வறிர் திலன் முன்குறிப்பை 
ஊற்காரவிரண்டுருவமொன்ரனோ மாங்கே 

வுசைத்தவநுபவந்தோழி நிறைக்தபெரு லெளியே.'' 

மேற்கூறிய பாக்களிற் குறிப்பித்த படியாதலே சுத்த 
சன்மார்க்கபயன் என்றுஞ் சாகாக் கல்வியென்றுங் கூறப்ப 

டும், 
திருவருட்பா. 

இறந்தவர்கள் பலருமிங்கே யெழுகின்ற தருணமிதே 

யென்றுவாய்மை, அறற்தழையவரைக்கின்ற வார்த்தைக 

ளென்வார்த்தைகளென்றறை கின்ர.ரால், மறந்தசிறியேனு 

னுரைக்கவல்லனோ எல்லாஞ் செய்வல்லோயுன்றன், சிறந் 

ததிருவார்த்தையெனத் தெரிர்திலா விம்மனிதர் மதித்திற 
மை யென்னே, 

செத்தாரையெல்லாந்திரும்ப௪ முப்பு தலிங் 
கெத்தால்முடியுமெனிலெம்மவரே - இத்தாம் 
அருட்பெருஞ்சோதியதனால்முடியு ம் 
தெருட்பெருஞ்ச த்தியமீதே,



Pe டாநீத சமரச சுத்தசன்மார்க்க தீபிகை, 

மந்திரம, 
செத்தார்பெரும்பயனாவ.து கேதெனில் 
செத்துநீர்சேர்வது இத்தனைக் கூடிடிற் 

செத்தாரிருர்தாற் செகத்திற்றிரிமலஞ் 

செச்தார் சவமாகியே இத்தாதாமே, 

சிவயோகிஞானிசிதைந்துடல்விட்டாற் 

றவலோகஞ் சேோரர்து பின்தான்வர்துகூடிச் 
அவயோக ஞானத்தாற் சேர்க்தவர் நிற்பர் 

புவலோகம் போற்றுகற் புண்ணியத் தோரே, 

“மேற்கூறிய பாக்களிற் குறித்தபடி குணம்புதைய உயி 

ரடக்கப் கொள்ளுதலும், மலஞ்சாதலும், உடல் » Gong த 

நித்தலும், 2வஈச.ர சைசனியங்கள் ௮ஸ்தி பாதி பிரியரா 

மரூபங்களாலும், சாக்கிர சொப்பன முத்இதரியம் துரி 

யாதீதம் மூர்ச்சை மாணம் என்னும் அவஸ்தை பேதத்தாலு 
ம், பல்வேறுபட்டுப்போகின்றமையைஉணராதுவீணேஉழல் 

உறக்கநிலையில் அலையும் மோகமாந்தர்கள் கூறும் பொய்ம் 

மைவழக்கையொழித்து, யோகியர் சைவ வைண்வ பிரம 
செள sz சாத்தமுதலிய சமயவாதியர்களாலும் DY L119. & (G 

ம் நாதாறுசந்தான உபாசனையினாலும் தியானயோகங்களின் 

ப்ர்றையே சொரூப நிட்டையிலும் சசசகிட்டையிலும் காம 

வெகுளி மயக்கம் என்னும்பகையை யறுத்துப் பொறிபுல 
னை வென்று வீடுபேறடைதலும், ௮அதனைத்தன்குணத்தோடு 
அடங்கியிருக்கின்ற கடவுளுடையசத்தியைப்பார்க்கின்றவர் 

களாகினரு ர்கள்என்பது உபரிடத்தமதாராசலின் ஞானம்



ஷூடாந்த சமரச சுத்தசன் மார்க்க இபிகை, Ba. 

புதைக்க உயிரடக்கங் கொண்டசெனவும்: அத்தியான்ம ப 

ரிச்சேதத்தை விட்ி௮காவது ஜீவன்பஞுமலங்களால் கட் 

டுண்டி ரத மூடியவிழ்தலே மலஜ்செத்துஎனவும், தற்போ 

அம் இறந்து சிவத்தோடு இரண்டாக்கலர்தலும், பாவனை 

மாத்திரமாபுள்ள மயக்கவடிவமாகிய சேவலாவத்தையிறத் 

தம், விகற்பவடிவாயுள்ள சகலாவத்தை பிறத்தலும், 

பொதுவடி வாகியபொறிவாயுக்களச்சோர் தசூக்ருமஉடம்பு 

அதாவது இலிக்சுசரீரம் வேமோர் உலகஞ்செல்லுசலுமே 

செத்தாரிருந்தார் எனவுங்கொள்க, ஈண்டும் எலும்புதசை 

முதலியவற்றால் கருமமாகிய கயற்றினால் கட்டப்பட்டுள்ள 

தூல உடம்பாதலால் மோகமார்தர்கள் நித்தியப்பிரளயமெ 

னும் மாணாவஸ்தை யடைதலும், கிருதயுகத்தில் பிராணன் 

௮ ௮ம்பழியாமலிருக்குமட்டும், திரேதாயுகத்தில் தசையுள் 

ள மட்டும், அவாபசயுகத்தில் இரத்தவலிவுள்ளமட்டும், கலி 

யுகத்தில் அன்ன வலிவுள்ளமட்டும் பிராணனிருப்பது ஆத 

லால், உடம்பு௮ழிதல் நியதியாம். இதைநிலத்தில்புதைத்து 

விடில் கிருமிகளாகி பழியும், சுட்டாற்சாம்பராகும், உடம் 

பைவெறுத்து நிலத்திலிட்டால் புறத்துள்ள செந்துகள் 

தின்றுவிடும். இது மோகமார்தர்க்குரித்தானவை, வேரோ 

முற்றான்கூறப்புசின் வை தீகசிலர் பல்பமெனவும் மந்தரசம 

ஸ்காரத்தால் ஒமஞ் செய்யப்பட்டது சாம்பல்முதலியவற்றி 

ற்கு உபலக்கணமாகி நின்றதெனவுங் கூறுவதுமுண்டு:....- 

ஏமம் கனகம் என்பனசூரியனைக்குறிப்பிக்கும்பதங்களாம்,



(நி௪ டாத சமரச சுத்தசன்மாாக்க தீபிகை, 

உத்தரம்சாமானியவிசேடசமாரச நியாயம், 
சூரியனிடத்தில் பொன்னைப்போல் பிரகாசம் அறி 

வருவான புருடனொருவனுசன், அவன்சத்தியன் சோபா 
இக முடையவன் சிவனது அ௮ஷ்டமூர்த்தத்தி லொருவன் 
விஷ்ணுவினுடைய இருப்பிடமூன்றனுள் சூரியமண்டல 
மொன்றாதலின் அ௮ப்புருஷன் மண்டலசோகையால் மூடப்பட் 
டுப் பூகோளத்தில் விஷீவன் விஷீவத் புண்ணியகாலமெனப் 
பெயருடையவனாவன். கிராரந்திமண்டலவட்டத்தால் தெற்கு 
வடக்கில் சூரியகோளம் இருபத்து நான்குபாகம் சாயஅத 
னால் ௮துவடக்கே சாய்ந்து அங்கிருந்து தெற்கே புறப்படு 
ங்காலர் சகூணாயண தூமாதி மார்க்கமெனவும், தெற்கிருக் 
அ வடக்கே புறப்படுங்காலமுத்தராயண அர்ச்சிராதிமார்க் 
கமெனவுங் கூறப்படும், சீவதேகங்களிலஈ தேவதேகங்களி 

௮ மிருப்பது சத்தியமொன்றே யெனக்காயத்திரி முதலிய 
மந்தரவாதத்தால் சூரியனை உபாடித்து ௮வ்வுபாசளையின்மி 
குதியால் சூரியமண்டலத்தை பேதித்து உத்தராயணகாலத் 
தில் ௮ர்ச்சிராதி மார்க்கத்சால் கைலாசம்வைகுர் தம்மென் 
ஞ் சுவர்க்கப்பேற்றையா டஉவதும் ௮வ்வுடாசனை யின்றி 
அக்கினி ஹோத்திரமுதலிய கருமவுபாசனையால் தக்ஷிணாய 
ணகாலத்தில் தூமாதிமார்க்கத்தால் சர்தரமண்டல மடைவ 
அம் சகுணமுத்தியாம். இவவிரண்டிற்கு மதீதமாதலேரிர்க் 
குண முத்தியாம். இவைசுத்தசன்மார்க்கத்தில் உத்தரம் ஏம' 
சித்தியெனக் கூறப்படும், 

உத்தரோத்தரம் தேகசித்தி ஏம௫த்தி. 

விசேடநியாயம் சூதம், 
மதசனமார்க்ககளொடகுய யோகமாரந்தர்கள் மர்தர,தர் 

தர ௮௬௯௨ மூலாக்கரிகமக அரோகண தசறாடி ஐக்கிய



ஷடாந்த சமாச ஈத்தசன் மார்க்க திபிகை, டசி 

ேசசபூரககும பக ராத பிரணவ சத்திஅசபைமாதலிய ௮ 
ங்கப்பிராணாயாமத்தால் ஏகாக்ரசிலைவாய்ச்சுற் கேதுவாதல் 
போல் சுத்தசன் மார்க்கத்தில் மூலசீவசாதுக்காகய பெள 
இகங்களினால் காயசித்திக்கு ஏதூவாதல் உசுசடோத்கரம் ஏ 
மடத்தியெனர் ஈதிசசனமார்க்ககதில் உரபடடும், இதுவிந் 
அவின் சாமானிய விசேடசமவாய சையோசக்தால் ஜீவ 
தாது வென்னுஞ் சூதமாம். இ௫பெளதிக அ௮ண்டபிண்ட 
ங்கட்குச் சாமானியசாதாரணசாரணமாயஅ, இச்சூசத்தின் 
சொருபரூபசுபாவ வியாபக வியாப்பிய விசேடசையோக 
சம்பர்தங்களை விசாரித்தல் வருமாறு, 

(ந LDF au ய-)ஈ - பிருதுவி, மூலம் மூலிகை: ம-அப்பு 

சிவன் உப்புகள்; ச-தேயுதா௮, பாஷாணங்கள் ; வ-வாயு, 
மூ ,தாது-உபரசங்கள், ய-ஆகாசம் ஜீவதாது-சூதம். 

மூலம்--செவ்வாழை, பேயன்வாழை, கற்பூரவாழை, ௪.து 
ரக்கள்ளி, செஞ்சதுரக்கள்ளி,கொடிக்கள்ளி,இலைக்கள்ளி, தி 
ரூகுக்கள்ளி, நாயுருவி, கருப்புராயுருவி முதலியனவாம். 
ஜீவன்--ஏகம்பாசாரம், சனம், காரம், சூடன், அமுரியு 

ப்பு மூதலியனவாம். 

தா.து--௮ஞ்சனபாஷாணம், ௮பிரசம், ௮வல்பரஷாணம் 
இலிங்கம், கந்தகம், சாட்டுத்தாளகம், கற்கடகபாஷாணம், 
கற்பரி, கற்பாஷாணம், காந்தம், கார்முகில், குதிரைப்பல், 
கெவரி, சங்கு, சவ்வீரம் முதலியனவாம். 

மூலதா.து--தர௬ ஈபொன்னிபிளை, அபிரகம், வெள்ளி நி 

மிளை, காந்தம், கற்பூரச்சிலை, கல்கார், சாஸ்திரபேசி, கல்ம 

தம், நீலாஞ்சனம், கருங்கல் நீலபடிகக்கல் சக்கான்கல், இ 
ராசவர்தம், கெருடக்கல், ஒடுமுதலியன ௨ பரசங்களாம்,
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ஜீவதாது சூதம். 
இச்சூதம் இரண்வெசை. முதலாவது இரசம் இரண் 

டாவு! செவ்வாழையில் வெளிப்பட்டவிர் துகாதம் இதனை 
அமுாரியுப்பு என்றுங் கூறு வர்; — 

இச்சூதம் இதுவென்பது. 

இருவருட்பா. 

ஒசுவடங்காது மடங்காது தொடங்காது 
வோகையொடுங்கா௫ மடங்காது நடுங்காறு 

ரூதமலங்காது விலங்காது கலங்காது 
சோதிபரஞ்சோதிரயஞ்சோதபெருஞ்சோதி 

ஏசமூயங்கான கயங்காது மயங்காது 
வேதிபிறங்காது ௮றங்காது கறங்காது 
சூதமிணங்காது பிணங்காது வணங்காது 
சோதிபாஞ்சோதிக யஞ்சோதிபெருஞ்சோதி 

௬ இருமர்திரம், 

போகத்தையுள்ளே 2/ போகாரனுவ௱யுவு 
மோகத்தை வெள்ளியுமீளும் வியாழத்தில் 
ரூதாசத்தமென், மழலை யாளுநற்ளசூதனுற் 
தாதிற்கு.உழற்து தலைகண்டவாறே, 

கண்டனுங்கண்டியுங் காதல்செய்யோகத்து 
மண்டலங்கொண்டிருபாலும் வெளிசிற்கும் 

வண்டியை மேற்கொண்டவொனீருருட்டிடத் 
தண்டொருகாு॥ தளராது வங்கமே, 

அங்கப்புணர்ச்சியுமாகின்றகத்.துவ 
மங்க தீதில்விர்து வருகின்றபோகத்அப்
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: பற்சப்படாமற்பரிகரித்துத்தம்மைத் 
தங்கக்கொடுக்கத்தலைவனுமாமே £', 

பாக்களிற் கூறியபடி இச்சூகம் ஒன்றிற் காரியப்படாது தன 

தருள் வல்லயத்தா லெல்லாவற்றையுக் தானுட் கொண்டு 

தானாகி வாங்கல் விடல் மேலேறுதல் 8ழ்ச் செல்தல் தன் 

மாட்டும் எதிரிட்ட வஸ்அவின் மாட்டும் ௮டங்காமையுஈு் 

தனது ராகாதிகளால் ௮.றுபத்துசான்கு சத்திகளாகிய தாது 

ச்களையும் நாற்றெட்டுப் பேதங்களாகிய உபரசங்களையுர் தன 

அ சொருபமாக்கிக் கற்பூரத்தைப் போல் கான் ஒன்றுமாகா 

அ பிரகாசித்கலாம். இதனைச் சோத, சுயம்புவெனக்கூறுவர், 

சுதத்தின் சாமானிய காரண சிருட்டி. 
இருமந்திரம், 

ஒங்காரியென்பாளவளொருபெண்பிள்ளை 
ரீங்காசுபர்சைநிறக்தனையுடையவ 

ளர௩காரியாகியேலவரைபப்பெற்றிட்டு 
மிககாரசதுள் வேயினிதிருஈ* தாளே, 

என்றபடி. ஓம் (௪-அ,) ௮௧7, உ௧.ர, மகர, சிகர, வகர, யகர 

மாம் : இவைகள் அகரம்-உயிர், உகரம்-பரம், மகரம்-மலம், 

இகரம்-இவம் (ட் டசாம்பல்), வகரம்-வடிவம், யகரம் சூதம், 

இரருசமே அண்ட பிண்டமாம், சூதம்-உபரசம், கெக்தி-கார 

சாரம், பொன், அண்டமெனவும், விரு, முலைப்பால், காகம், 

அமுரி, பலம், பிண்டமெனவும், இவைகள் அக்கி, பிருதிவி 

ிரண்டின் ரையோகத்தால் பழச்சாறு ராகமாய்ப் போகாப் 

புனலெளவும், அப்பு, கவா இரண்டின் ரையே:சுத்தால்



@ ஷடார்த சமரச சுத்தசன்மார்ச்ச தீபிகை, 

பூ சே ஈடுச்சாறு வங்கமாய் வேகாக் காலெனவும், அகரசத் 
தின் குழிச்சாறே வழலை கிமிசாயாய் சாகாத்தலை யெனவும் 

இவைகள் *அறு தெருவி லசப்பட்ட சந்இயில் சாறுபடுவன”? 

வென்ற திருமர்திரச் செய்யுட்கிணங்க ௮௮ விடங்களிலும் 

உதக வேதை, நிறம், மணம், சுவை, பரிட்சை, குணம், பகல், 

இரவு ஜாமங்களில் நிற பேதங்களை தெரிந்து உதகமெடுத்து 

அவவுதகத்தில் பூ£ர் சேர்க்க அமுரிக்குருவெனவும் (பூ-பிர 
மன், நீர்- விஷ்ணு) மண்ணுஞ் சலமூங் சலப்புற்றுப் பறங்கி 

வைப்பாலாயது பூச்சு ஈன்னமாம், ௮வை வழலை சவுக்காரம், 
அலைச் சிறுகீராற் காச்சுசன்ற வழலை, சுணணாம்பும், உப்புங 

கூட்டிக் காச்சசின்ற வழலை, உவர்மண், வீரம், வெள்ளை முத 

லியவை சேர்த்துக் காச்சுன்ற வழலையாம். இதனையே 
அமுரிக்குருவென்பர், இக்குருவால் காயசித்திக்குரிய மகா 

மூலிசைகளை உண்ணுவறு, 

மகா மூலிகைகளாவது, 

சுணங்கன், சோதிரோமம், செந்தா, பாவை, சாயா 

விருட்சம், சாய்கை வேதி, மூவிலைக்குருந்தி, கற்றாமரை, ௧௬ 

கொச்சி, கருநெல்லி, பொற்்?ந்தி, செர்திராயி, நீலவேலி, 

வெண்டரசு, 

செம்பு மூலிகைகளாவ து, 

அவுரி, ஒரிதழ் தாமரை, பிளியரணை, கோவை, சவர்த 

கொடி. வேலி, சிறிய ரை, பிடார மூர்க்க, கரிசாலை,௮ங்கில 

பாதி, செவ்வல்லி, க௮ஞ்செம்பை, செங்கீரை, தும்பை 

பொற்றலை,
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i 

ஈய மீலிகைகள, 

ரை சர்தி, பொன்னாங்கண்ணி, சிறுபூளை, விழுவி, 

செருப்படி, மூட்டை, உத்தாமணி, வெள்ளை குன்றி, 

வெள்ளலுகு, வெள்ளைச்சாறணை, வெதுப்படக்கி முதலியவை 

யாம், இம்மூலிகைகளின் சமுதாய குணங்களையும் விர்து 

நாதத்தாலும், வஸ்துக்களின் சத்துரு மித் தருக்களாலும், 

ஒவ்வொரு பூதியங்களும் வஸ்துவின் சேர்மானங்களும், இன 

ங்களும், ௧௫ சோதனைகளும், உப்பு, பாஷாணம், உபரசம், 

லோகம் இவற்றின் பிறப்புகளும், நீற்றினம், உருக்கம், 
செந்தூரவினம், வர்ணவினம், கட்டினம் முதலிய வினங்களும் 

பத்துவகை மித்திரங்களும், புடமார்க்கம், எரிப்புதிட்டம் 

ஊற்றின் குறி, ௮ஷ்ட கர்மவாதக் சருத்தொழில்களும், 

கட்டு வரிசைகளும், இனங்களும், ஆதிக்கு ஈக்களும், குரு 

முடிக்கும் காலங்களும், செய$ர் காலம், உருக்கினக் காலம், 

இராவக காலம், சாமணை, செந்தூரமுடிக்கும் காலங்கள் 

தெரிந்து முதலில் குருமுடிக்து அக்குருவால் பரிசவேதை 

முதலியவைசை முடிப்பது, இங்கனம் மூடிகலே உத்சரோத் 
தரம் சித்தி ஏம சித்தியாம்;-- 

திருவருட்பா, 

* ஈரைதிரைமப்பிவைகண்ணாவகை தரு 

முறைதருபெருஞ்€ருடையான் மருந்தே '” 

* என்னைதானாக்குமருந்து இங்கேஇறர்தாரையெல்லா 
மெழுப்புமருக்து துன்னுமெய்ச் சா இமருந்து ''
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இருமந்திரம், 

« நுரைதிரை$க்கிறுகரவல்லார்க்கு 

ஈரைதிரைமாறுகமனுமங்கில்லையே '' 

வீரமருஈதென்றும்விண்ணோமருர்தென்ற௮ம் 
ஈஉரரிமருர்தென்றும்ஈந்தியருள்செய்தா 

வம்சா... நசி ரா. cf டஞ் \ 

சோதிமருந்திதசொல்லவொண்ணாதே, 

என்ற பாக்களிற் குறித்தபடியாதலே ௪ுத்ச சன்மார்க்க ஏம 
வித்தைபின்பயனாம் ஈசனிருப்பது ஏமத்தொழிலிலே'' என்ற 
தீனானுமறிக, விரிக்கிற்பெருகுமாசலின் சு ருக்கியுரைக்தன ம, 

ஷடார்த சமரச சுத்த சன்மார்க்க திபிகை 

முற்றிற்று, 
இ நவருட்பிரகாசவள்ளலார் திருவடிகளே துணை, ,




