
ர Sy 

தட் vw ww ww ve we eo’ 

ஆஆ ஆஆ ae at ae ae a a de a அப்த 
*க்ட் ப அவ்வ வ அணிக்கு ல ர்

 ன 

  

  

    

  

ண
ம
ா
 

eo a
e
 

ம டு ஆ naps aerate  வவழ்வவ டவ வைபவ வவ வய வல வடட டககடி ஆவடு ந் 

ர் ச | ட 

ப். 4 “ ஃ் ர் 

‘gs சிவமயம் ழ் 
ய் ம் ் ம் ர 1 

| த நவநட்பரஸாதவள்ளலார் « | ய 

ர் | GT ot gh wD i ர் 

ர். ம் லப லம் அல்லது ற்ல்ல ஈற், | f : 

ry ௦ 6 | ig 

i சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் ப 

ர அருளிச்செய்த a 
94° | 6 ‘ 

இதி wot 
| gfe ' ti PSSIHSFAt wo. | 
it 14 
pe அமைய ப _ os ; ச ை 

7 ணை 4 
ப் இது ல 
Pal 7 

அ 
ஆ
ஆ
.
 

௪. நாதி Os I). 

7
 

௮
௨
௮
.
 

டி
 

e 
ஆஃ 

ஆ 
ஆ, 

ஆ 
ஆ 

2 
° 

* 
ஆ 

௮ 
oe, 

ஷ்
 ண
 
க
வ
.
 சண

்ட
 
அ
ட
ை
.
 
ச
ெ
ண
்
ட
ை
 

அண்
 

அட
ை.
 அண
 

அ
ட
ை
 

பண
க்
 
அ
ட
 
அ
ண
க
 கட

ை 
அ 

oe 
ee

 
G
G
 

O
e
 

t
e
 

'o 

i
t
i
.
 

அ
.
.
.
 

e
e
 

=
 

| 

| 
| 

| ம iH 

ர எ முதிய டு 
pi! I க 

ம் உரையுடன் ய 
, /* | 

+ ம 

் குருபசவ BDL டு கம்பனர்யாரால 1 

| 
ra (o & oo Cour: | 

3 919 | கலாரத்நாகரம் ௮ச்சுக்கூடத்தில் | i 

ஆ
ச
 

ன 

ப.இ Db பெற்ற த. 

ன
ை
க
 
அ
ள
ை
 

ண
 

ண
ை
 

௭:
 

ஆ
ஆ
 

o
o
 

y
s
 

ஆ
   

  

er 

a
 

—
4
 
@
.
_
_
_
.
_
_
 

வ
ி
ய
ப
 
ட
ப
.
 
a
 
A
 

—
 

Vo
 

உ
.
 

௮
௨
௮
4
 

உ 
ப
ட
ப
ட
 

அ
ப
 
ட
ட
ட
்
ட
ட
ப
ட
 

ட
ை
 

_ 

ந 
ச 

ச்
 

e 
ட
 

° 
*   

  

  
    
   

iti? 2 

Hf , சாதாரணம் தலும் வீ, 4 

7 ae I 

1910. , 
ete ; alav mur 2-8-0. ! 

ohis ree ! All rights reserved, 
௫ 

அரன் ௮    | 
உ ட க்ஷ Conse ஆத்து வத்வகி one oe oe a ட அட்ட, AO OO + ahem eater ௪ rate 4 oe 4 «@)     ் 4 

ர 
Da rere வயப் Ra cnr ll Merl le cell teres oe Me fer க்கட eh OD ‘ பக க அவ்வவ் அணக அன்ன eA a. aa 

  

  

~



a. 

சிவமயம். 

இப்புத்தகத் திலடங்கியவை. 
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உரிமையுரை 

ஸ்ரீமுகம் 

அபிப்பிராயங்கள் 

சிறப்புப்பாயீரம் 

சாத்துகவிகள் 

உபோத்காதம் 

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு 

திருவருப்படங்கள் 

தென்தேசத்து வீரசைவசமயாசார்யர்துதி 

சேய்யுள் முதற்குறிப்பகராதி 

ஸ்த்தல விஷய அட்டவணை 

ஸ்த்தல விஷய சூசனம் 

பிழை திருத்தம் 
சித்தாந்தசிகாமணி மூலமும் உரையும் 
  

அங்கலிங்கோத்பவம் 

வீரசைவசமயவிசாரம் 

லிங்கலக்ஷணம் 

அங்கலிங்கலம்பந்தம் 

வாழ்த்துக்கவி 

சித்தாந்தசிகாமணியில் காணும் புராணசரித்திரம்



டே 

சிவமயம். 

ஸ்ரீமத் ஜஞாந ராஜதாநியான 

பொம்மையபாளையத்து பெரியமடம் 

ஸிவகஞ்சி மயூராசல நிவாஸ் யதீர்வர 

கார்த்தரான 

மயிலம் தேவஸ்தாஈம் 

ஆதீனபரம்பரை தர்மகர்த்தத்வம் 

சவஞானபாஹயசுவாமிகள் 

அங்க்கார த்தின்படி 

மஹாஷந்நிதாதத் துக்கு 

ஷமாப்பிக்கப்பட்டது.



டே 

சிவமயம், 

இருக்கோவலூ.ராதின ஞானியார் மடாலயத்து 

மீட ஸீ 

சிவச௪ணமுகமெய்ஞ்ஞான சிவாசாரிய சுவாமிகள் 

அனுக்கிரகித்த 

ஸ்ரீமுகம், 
பர3]தற் தரீத்தாம் பத்திப் பேநமையீர் ! 

சச்ிதொகந்த சற்குருவின் இருவருட்பிரசாத விசேஷத்தானே Rage 

னச் செல்வ முதலிய எர்ஈலலும் ஈன்னர் வாய்க்க, 

தென்றமிழ்காட்டு வீரசைவ சமயத்தினர் வாதமாறு ஈன்முத்தியைச் 

தீரும் வீரசைவ வுண்மைகளை யறிந்துப்தலொன்றே கருதித் தவப்பிரகாச 

சிவப்பிரகாச எம்மடிகள் மொழிபெயர்த்தருளிய சித்தாந்த சிகாமணிக்கு 

ஆன்றோர் முறையை யறிந்து வெளிப்படுக்கும் தகைசால் தங்கள் சால்புறும் 

உரையில் சிற்ில இடத்தைக் கண்ணுற்றாம், மலமகன் றமலன் மானுறு 

சேவடி. யுளங்கொளுமச்€ர் வளமெனக் கருதினார் ௮றியவேண்டுவனவாகிய 

அங்கவிலக்கணங்களும் இலிய்கவிலக்கணங்களும் சம்பிரதாய வீரோதமின்றிச் 

செவ்வன் விளக்கப்பட்டுள்ளன, இத்தசைய நூல் ஒவ்வொரு விரசைவரி 

டத்தும் ௮வ௫யம் இருக்கவேண்டுவதே, அன்றியும் பற்பல மதங்களின் 

பண்பெலா முணர்தல் பாரிய வறிவினர் பகுதியாம், ஆதலின் ஏனைய மதத் 

தறிஞர்களும் இதுபெற்று மூழவேண்டுவ தவசியமே, 

குருகாதன் திருவருள் மருவிவாழ் குகவே, 

இங்கனம், 
சாதாரண தாரி ௩௨ 
இருக்கோவலூசாதீனம், | vaing erst £ தறிகாகாற) வாரி,



Sx 

சிவமயம். 

அபிப்பிராயங்கள். 

௮௨ 

சென்னை பிரஹிடென்ஷி காலேஜ் 

தமிழ்ப்பண்டிதர் 

மஹாமஹோபாத்யாயர் 

௨. வெ. சாமிநாதய்யரவர்கள் 

எழுதியது, 
தமிழ்வாணர்களுடைய கருத்தைவிட்டகலாத துறைமங்கலம் - ஸ்ரீசிவப் 

பிரகாசசுவாமிகள் இயற்றியவற்றுள், வீரசைவசித்தாந்தத்தை ஈன்கு தெரி 
விப்பதாகிய 9த்தாந்தசிகாமணியும் ௮தனுரையும் ௮டங்கிய அச்சுப்புத்த 
கத்தின் காட்சி மிகுந்த இன்பத்தை விளைவிக்கின்றது. ம-ஈ£-£-ஸ்ரீ செ, நாடி 

செட்டியாரவர்கள் வடமொழியில், * ஸ்ரீசிவயோசராட்' என்பவரியற்றிய 

இதன் முதனூலையும் அதன் வியாக்கயொன த்தையும் வடமொழி தென்மொழி 
யில் வல்ல பண்டிதர்களைக்கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்வித்துத் தாமும் மிக 

உழைத்து ஒழுங்குபடுத்திப் பதித்து வெளிப்படுத்தியகாகச் தெரிதலின், 

இப் புத்தகம், விரசைவடித்சாந்தங்களை ௮றிந்துகொள்ளும் விருப்பமுடைய 
வர்களுக்கும் மற்ற வித்தியா விகோதர்களுக்கும் மிக்க பயனளிக்குமென்று 

நம்புகிறேன். 
aos 

ப்்ரஹ்மஸ்ரீ 

மருவூர் - கணேச சாஸ்திரியாரவர்கள் 

எழதியது, 

ம-ஈ.ா-ஸ்ரீ செ. நாடசெட்டியாரவர்களால் தென்மொழியில் உரை 
யெழுஇப் பதிப்பிக்கப்பட்ட சித்தாந்தசகொமணி யெலும் அரிய பெருங் Gre 

தத்தைப் படித்தேன். ஸ்ரீசிவப்பிரகாசசுவாமிகளால் செய்யுள் வடிவமாய 

எழுதப்பட்டுள்ள இந்நூலுக்கு முன்னூல் வடமொழியிலுள்ள சித்தாந்தசிகா 

மணி யென்பதே, இதற்கு வடமொழியில் எழுதப்பட்டுள்ள வியாக்கியா 
னத்தை யனுசரித்தே இவ்வுரை யெழுதப்பட்மிள்ளது. பக்தி வைசராக்கெ 

ஞானங்களுக்குப் பரமஸாதனமாகய இந்நூலுக்கு இவர் எழுதிய உரையா 

னது வடமொழியில் ௮வ்வளவாகப் பரிசயமில்லாது தென்மொழிப் பரிசய 

முடையவர்களான ஆஸ் இகரனைவர்க்கும் ௮ளவிறஈ்த உபகாரமாகும் என்பது 

நிச்சயமே. ௮ரிய ௮ர்த்த ரஹஸ்யங்களை எடுத்துக் காட்டிய இவ் வித்வானது 

பேருபகாரிந்தை முதலிய பெருமைகள் இப் புஸ்தகம் படிப்பவர்க்கு 

இனிது விளங்கும். ஆதலின், கற்றறிந்த பெரியோர்களும் கனதனவான்களும் 

இத் தகைய பேருபகாசத்தைச் செய்த காகிசெட்டியாரவர்களுக்கு நன்றி 

பாராட்டக் கடமைப்பட்டவர்கள் என்பது எனது இடமா$ய அபிப்பிராயம்; 

அ



OPINIONS. 
னு னிய ரி வனி 

K. P, Purranna Cuxrty, Ksq., Senior Councillor to H. H. the Maha- 
rajuh of Mysore, writes :-— 

I have heard of Saint Sivaprakisa Swamiga! and you tell me that his 
work is a translation in Tamil of the Sanskrit work Siddhinta Sikhimani, 
If this be so, I can say that the book ought to command a wide sale not 
பம the Virasaivas in the Tamil Districts, but also among the Satvite 
brothers. Lt 1s the recognized 'l'ext-book dealing with Virasaivism in the 
Sunskrit language. 1 wish your book every success, 

V. V. RAMANA SAstRin, Hsq., M.A., #28, (Lond.); OMDS.EY, (Berlin) ; 
MOSME, arts); MGS.GbL (Manchester); பிர. யம்); 11.40. 
11.5.) 13, : &e, &e., Aditor, “The Siddhinta Diptka and Ayanic 
Review,’ Madras, writes :— 

This Taimil metrical version, by Turamangalam Sivaprakasa Swamin, 
of the far-famed Vira-mahesvara Sanskrit Text-buok of mystic dlugmatics, 
the Siddhanta-Sikhamani, 1s a philosophic classic, and issued fur the first 
time, with an original commentary in ‘lamul prose, by Mr, $.C. Nag 

Chettiyar uf Salem, an enterprising Vira-mahesvara scholar who has, for 

sometime past, been making a special study of the standard Tamil works 

on the Vira-maheSvara doctrine. As regards the merits of the Tamil 

inetrical version, there can be but one opinion, to wit, that it reflects the 

strength, grace and music of the Sanskrit original,in a remarkably nnpeccable 
muanoer, The nae of Turaunangalaim Sivaprakasa 5waluin, who Hourishied 

about three hundred years agu near Pondicherry, 1s itself w guarantee, in the 

world of Tamil letters, for flawless diction and refined expression. ‘The 

Sanskrit original is by LYenuka-Sivayogirat, and forms the substance 

of the dialogues of the greatest Vird-mahesvara Apostle, Renukacharya, 

who, in a series of sermons, Instructs baint Agastya, the ancient Aryan sage, 

who gave the ‘Tamils their language, religion, arts and sciences. 'I'hese 

dialogues bear on the most vital verities of Vira-mahesvara mysticism, 

which are calculated to bring man face to face with God, whilst he is in 

the flesh. The Tamil commentary which Mr. S.C. Nagi Chettiyar has 

udded to Turaimangalam Sivaprakasa Swamin’s verse, has fully availed 

iteelf of all the help to be found in published Vira-mahesvara literature
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in Sanskrit, Kanarese and Tamil, more especially in the Sanskrit of 

Maritontadaryas authoritative commentary on the Sanskrit Siddhanta- 

Sikhamani, and may consequently claim to have left nothing unsaid 

which needs to be said, in order to render the teachings of Vira-~maheSvara 

mnysticisim as illuminitave as possible. It is no exaggeration to say that 

the Siddhanta-Sikhamani is a casket of mystic gems, every one of which 

is worth wearing for a lifetime, here and beyond, next to man’s heart. 

So soul-stirring and convincing are its teachings that the book bears on 

its very face the stamp of inspiration, which he who runs may read. 

I congratulate Mr. S. C. Nagi Chettiyar upon his present publication, the 
first fruits of his self-sacrificing and God-loving labours, and I may say the 

service he has hereby rendered to his brother- Vira-mahesvaras in particular, 

and to the students of ludian religions in general, ought to prove 

enduringly useful. 

ee



உ 

இருட்போரூர் 

ப்ர்கந்தஸ்வாமியார் தேவஸ்தான தர்மகர்த்தரும் 

மடாதிபதியுமாய் விளங்கிய 

ஸ்ரீமத் - சதம்பாஸ்வாமிகளாஇனத்துப் 

பதினோராவது பட்டத்ததிபரான 

திருமழிசை - சிவப்பிரகாச ஸ்வாமிகள் 

இயற்றியருளிய 

சிறப்புப்பாயிரம். 

எனது 

இணைக்கறளா சிரியப்பா, 

வாழிய பெரிதே வாழிய பெரிதே 
மாமணி துதைந்த காமரு தண்கடல் 
சுலவுமிஞ் ஞாலத் திலகியெஞ் ஞான்றும் 
வாழிய பெரிதே வாழிய பெரிதே 

டு. யாசெனின் 
மாங்குயின் மடவார் தேங்கு ர லின்னிசை 

கற்கென முகிழ்த்த பொற்புறு செங்கேழ் 

கண்டளிர் பொதுளிய விண்டட வெ௫ூனைக் 

துற்றுப் பன்முறை கற்றினி தகவு.றாஉ 

௧௦. மன்றலங் காவயி னின்றபஃ றருக்க 

ளின் தலை மரீஇய வன்றலர் மலர்க 

ளகம்புற மிரண்டினுஞ் சகம்புகழ் பரசிவ 
னுருவள ரிலிங்க மருவுறப் பெற்றே 

விராவிய வெண்ணில் சராச.ப் பிரபஞ் 

கட. சங்களா மெனைத்துமி லிய்கதா ரணகத்க 

தெனுமறை யுண்மை யினையறி வுறுத்துய் 
காட்சியிற் இளர்தரு மாட்சிமிக் கொளிருஞ் 

சேலமா ஈகரின் பாலதாஞ் செவ்வாய்ப் 

பேட்டையின் மேவிய காட்டதி காரன் 

௨0. DY GT LY COT Lp 

நிகமாக மோக்த மகாவி.ர சைவ 

சிவாசா ரத்தன் றவாக்கரு னடத்தன்



௨.௫. 

௨௦, 

கூடு. 

௪0, 

௪டு. 

@@. 

oO, 

சிறப்புப்பாயிரம், 

தாவரு சோன்மையி சேவண கோத்திரத் 

தத்பவ முற்றொளி சற்புத விழ்பனன் 
இசைபுகழ் சென்ன பஸவசா மேந்தச 

னருந்தவப் புதல்வன் திருக்கு முத்தமிழோ 
rake முக்தேோரக் தோங்குமிச் சென்னை 
ளெண்ட்றல் ஜெயில ஷிஸ்டெண்ட் ஜெயில 
சென்னுமுக் யோக மன்னுமென் னண்ப 

னன்பரு ளீகை யென்பவோ ருருக்கொண் 
டெய்திழ் றென்ன வைஇழ் பொலிவுறு 
வாகார்ம் திலங்கு கா£ந்த்.ர வள்ளல் 
வாழிய பெரிதே வாழிய பெரிதே 

யாழிசூ முலகல் வாழிய பெரிசே 

ஏனெனின் 
அ௮ருட்டிகழ் ப்.தம சருட்டியா இயினில் 

வேதியர் முதலா வோதுகாற் குலசெனாக் 
தொக்க பசு9ருட் டிக்குட் படாது 

மனாதிகட் கெட்டா வனாதி மலமுத்த 

சிக். துரு வாம்பர வத்தெனும் பசம 

UBF டிக்கண் ணுஇ௫வ குலராயப் 
பெருகங்கிரி வயிலுறு கருங்கற் களைய௩ 

இசமென வடித்துத் தசையிடை விற்குன 
ரு௮ஞ்சி௮ு பயனிற் றெறுங்கதிர் முதற்சண் 

டேசரீமுகப் பேசுமா வசண 
தேவசை யருச்சிதக் தாவலி னவரைத் 

தாமருச் சனைசெயக் காமுறும் பிரேத 

விலிங்கக் தைக்ய மிலங்கப் புரிவித் 
தேதகபா வனையில கேககன் மாதக் 

கிரியா விசேடத் தரியா வருச்சனைப் 

பொற்புற வியற்றி யற்பப் பயனுறாஉம் 

பற்பல சைவ சைப்போலாது 

மேலோ தக்கிரிப் பாலார்க் இலகு 
மசதனக் கற்களைப் பரிவொடு மேற்றுச் 

சாணையிழ் நீட்டி மாணுறு வித்தே 
தன்னுறு மிகுபலன் மன்னுனர் போன்று 

வேசாகம முணர் மேதா வியர்கள் 
சிவசம் பந்தஞ் சைவமென் தியம்புஞ் 
சொற்பொருட் கஇலக்கா மற்புத காடித் 
தூல மெழுவா யேலுமுத் தனுவிற் 

பசாவுறு மிஷ்டப் பிராண பாவமா



=@. 

670, 

எடு. 

௮௫. 

௯௦. 

Fo. 

௧00, 

சீறப்புப்பாயிரம். 

மூவிலிங் கல்களு மாவலிழ் பூண்டு 
சுத்தவே தாகமக் துத்தர காண்டத் 
கோபு முறைவழு வாதிய லற்பக் 

இரியா வருச்சனைப் புரியா வனந்த 
பலலு.று பவரா யிலகுஞ் சிவாமிச 

சாங்குரு வருளாற் சாங்கோ பாங்கக் 

இரமசம் கேப் பரமசாம் ராஜ்ய 

ஏகவிம் சதியாம் யோகமா தீக்ஷா 

பரணரா யன்னோன் ச. ரணோச் பவமார் 

தசவித பாதோ தகசே வனரா 

யண்டின செவரும் கண்டரு வருக்கு 

மசுத்த நிலகச்மை விசுத்தா லயமாக் 

கோலிமா லிங்கம் வாலி& வல யக்இ 

னத் தல மிகுபரி சுத்தத் தலனா 
வாயின வாறெனசம் தாயலிம் காங்க 
சம்ப௩் திகளா வெம்பந் தமற்றே 
மலஜல விஸர்ஜா மலா்முலை மடவார் 

போக நுகர்ச்சி யாகுமெக் காலமு 
ii 

மேவு மசுச பாவனை யிலரா' 
பஞ்சசூ தகச்சார் புஞ்சிவ லிங்க 

லோபமவ் விரத லோபமா Swen 
வுற்றிடிற் பிராண னம்றிட லன்றிச் 

சுத்தப் பிராயச் ரக்சம இலராய்த் 

சங்கரி யாலய விலிங்க மலாம 
லவாவினிற் பிறபல் சிவாலயங் களையும் 

நத்தமா லாதிய நித்த தேவரையும் 
தங்குரு லிங்கத் துங்கபா தோதக 

தீர்த்த மலாப்பிற தீர்த்தங் களையு 

மனமறு கனவிலு நினையா தவரா 
யாரண விலிங்க தாரண மிகந்த 

பவிபோ ஜனாதி நவையழ் றவராய்த் 

திதுறு பந்திபே தாதியா மாறந் 

கசங்க பவித்துவ மொருய்கற் றவராயத் 

தவநனி சிறந்த ௪வமாஹேம் வசரைக் 

கண்டெழன் முதலாக் கொண்டவேழ் முக்தி 

சோபா ப்சம மாபா ரத்தராப்ச் ‘ oa 

Pref லிங்கா சாராத யான 
பஞ்சா சாரமு மெஞ்சா தவராய்த் 

sre g gi வாதி யாசழ் நிலங்குஞ்



&0@. 

௧௧௦. 

௧௧௫. 

௧௨௦. 

௧௨௫. 

௧5௩௦. 

கடு. 

இறப்புப்பாயிரம். 

சொற்பெறு மூவிரு சற்சன யுக்தராய்ப் 
பூதிகண் டிகைமுத லோதெழிற் அுல்லிய 

வட்டா வரண சிட்டா பரணராய்க் 

கைவரு மற்றைச் சைவர்க் குரிய 

கால தேசக் கோலக் கற்பித 

£லமெ னைச்தையுஞ் சாலவிட் டவராப்ச் 
சிவஜீவ பேத மவையற் றவராய்ச் 

சுத்தரிம் தப்பிர எத்த ப்ரசாதம் 
களை நுகர் நியதியி லிளையா தவராப்ச் 

சிவார்ப்பித மலதுணா தவாற்புதம் தவராய்ச் 

குருலிம்க gnaw மருவுபா தோதகஞ் 

சிவாகமஞ் சிவக்ஷேச் திரஞ்சிவா சாரம் 

பூதி ப்ரஸாத மேதகு கண்மணி 

யாதிய வற்றை யேதிலர் பழிக்கின் 

மனம்பொரு தவராய்க் கனபஞ்ச முத்திரை t 

யுற்றிலிங் கத்தாற் ஐத்துவ சுத்தியும் ' 
காணுமச் சுத்தியா லாணவச் சுத்தஇியு 

மேத்துறு மஃதா லாத்தும சுத்தியு 

மெய்துறப் பெற்றே யைதஇிற் நிகமும் 

வயமார் இிவாநட் நியபாவ மேவி 
தவாங்க மெனைத்துஞு சிவாங்க மயமாய்த் 
தினமுறு மாஹ்வா னவிஸர் ஜனங்க 
ளின்றி முக்காலமு நன்றா கமநெறி 
யிட்டலிம் கார்ச்சனை யிற்றவ ராராய்ப் 

புடவியின் மருவிய Guar mera 

ரின்மத வுண்மைச் தன்மையை யெவரு 

மங்கையி னெல்லி யங்கனி யென்னத் 

தேர்தரு மாறிப் பார்புகழ் துறைமய் 

கலப்பதி வெங்கை ஈலப்பதி யொடகல் 

காத்தூர் நிவாச னேத்துமா வீர 

சைவா சாரியன் மைவாழ் சோண 

மலைகுரு தேவ னலாடி. மறவான் 

எழுத்துச் சொற்பொருள் வழுத்தியாப் பணியெனு 

மைந்திலக் கணமு மைல் காவியமு 

மற்றுள கலைகரந முற்றவு ணர்ந்தே 

யற்புதக் கற்பனைப் பொற்பலல் காரஞ் 

சொற்சுவை பொருட்சுவை யிழ்பொலிம் கோங்கு 

முப்பா னிருதாற் பொற்புற வியற்றி



BF. 

௧௪௫, 

௧௫௦. 

௧௫. 

௧௬௦, 

௧௬. 

௧௭௦. 

கடு. 

சிறப்புப்பாயிரம். 

மகதலச் தென்றும் புகழுடல் நிம்இய 
Huds காசத் தவப்பெருங் கவிஞன் 
செந்தமிழ்ச் செய்யுளின் முக்துற வியற்றிய 
வித தாரணி புகழ் இத்தாக் தகொ 

wen BT புலவர்கண் மணிநா லதற்கு 

முன்னோர் 

பற்பல மதத்தினு மற்புத மிக்க 

தவாப் பெருஞ் €ர்சால் ॥ிவாத் வைதமத 
சித்தா தக்கு ரித்தா மனாதி 

சைவராம் வீர சைவ மதக்கோட் 

  

பாடறி யாமனாடினர் போன்றே 

ஒருவர் 
அகப்புறச் சமயப் பகுப்பினி லொன்று 

மைக்கிய வாதத் தயிக்கிய மெனவும் 

Df BM Dy 607 

சொல்லரு மாயையை வெல்லும் மல்லமர் 

உருத்திரன் கூறென வுசைத்தகன சென்னே 

மற்ஜொருவர் 

லிங்கதா ரணத்தர் சங்கை யிலற்பப் 

பலம்பெறு வாரெனப் புலம்பிய தன்றி 

அதனைகா வசையர் விதக்கில ரெனவும் 

கூறுவ ரவர்தாட தேறுநா வசையர் 

விடைக்குறி தரிக்க தடக்கெ தென்னே 

பின்னோர் 

பேசு ஈகுலேச பாசு பதத்தை 
யம்மத மென்றே யமைத்ததஇங் கென்னோ 
இன்னோ செல்லாம் பன்முறை கழற்றச் 

சைவ மதத்தின் தெய்வத மேன்மையை 

நன்கறிம் இனியப் புன்செபல் விடுத்தே 

உள்ளவா றறிந்துத முள்ளம் களிக்கவும் 

கற்றவர்க் கன்றி மற்றவர்க் கும்பொருள் 

தெள்ளிதின் விளம்கவும் வெள்ளிதிற் பதவுரை 

யோடு விசேட நீடுறு முரையும் 

சொற்பொரு ளிலகப் பற்பல குறிப்பும் 

செந்தமிழ்க் கன்னட முந்தா ரியமுதற் 

பற்பல பாஷையி னிற்பிர மாணமும் 
வேதாக மங்களி னோதுறு காட்டும் 

வடமாற் பொருத்த மிடையத் இருத்தியும் 

ஐ



௧௮0. 

குடு. 

சிறப்புப் பாயிரம். 

வேண்டுவ வமைத்தைங் காண்டிகை யுசையொன் 

நிபற்றியே யச்சிற் கூயிற்றி யிப்புவியுட் 

பெரு குறு மாறு செய்தனன் 

இருகற் றெவரு௩ தெளிகரற் பொருட்டே 

YY FEO 
வாழிய வன்னோன் வாழிய பெரிதே 

வாழிய வவன்குலம் வாழிய பெரிதே 

வாழிய வந்.நால் வாழிய பெரிதே 

வாழிய கற்மோர் வாழிய பெரிதே 

வாழிய கேட்டோர் வாழிய பெரிதே 

வாழிய பெரிதே வாழிய பெரிதே 

ஆமிசூ முலகில் வாழிய பெரிதே.



டே 

இவமயம், 

சாத்துகவிகள். 
FS 

உடையார்பாளையம் மஹாகனம்பொருந்திய 

ம-£-௱-ஸ்ரீ சமஸ்தான வித்துவான் 

கம்பராமாயணப்பிரசங்கம் 

வீரசைவ. ௧. கனகசபைக்கவிராயரவர்கள் 
இயற்றியது. 

-௮ரிூ400 

எண் சீர்க்கழீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம், 

முத்தார்ர்த மடவார்கள் மயல்மூழ் காமல் 

முதஇியோர்க்கு விரிந்தகெஞ்ச மொய்த்து மூமல் 

பத்தார்ந்த விருவினையு மொரும்கு தேறும் 

படிக்குமுத்திப் பயனெளிதிற் பாங்காய்க் கொள்ளப் 

புத்தார்ந்த பல்சமய வாதி யோர்கள் 

புகழ்நூல்கள் பலமணியாய்ப் புகல மேலாஞ் 

சித்தாந்த ிகாமணிபென் றுரைக்கும் வண்ணஞ் 

சிவப்பிரகா சப்பெருமான் செப்பி னானால். (௧) 

நன்னூலுங் காரிகையு மிகவு ணர்ந்து 

நாவலர்க ணவின்றிட்ட நாலொன் பான்மேல் 

சொன்னூலு மலந்துமிக்கும் நெறியுண் டேயோர் 

துகளிலா யோயயர்கற் கத்தொடங்கும் 

copra மிந்நூலுக் கஇணையோ வென்ன 

வியம்பிபநூ லுக்குரையை விரித் இசைத்துச் 

செந்நூலாய் வீரசைவ நாகெனப் போ் 

இகழ்ந்தவே எச்ரிட்டுச் ஏிறப்பித் தானால். (௨) 

அறிமு 
சிதம்பரம் வீரசிம்மாசனத்துக் காரணகர்த்தராகய 

சென்னப்பகாய்க்கன்பாளையம் 
ஸ்ரீமத் - பச்சகநீ்தஸ்வாமீகள் மடம் 

திரைசங்க பச்சகந்தஹ்வாமியாரவர்கள் 
இயற்றியது. 

OOO da 

எழசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிந்த்தம்; 

சீர்பெரு குல்கிற் சைவன் கதனிற் செப்பிடு வீரமுவ் வகைஸ்ய 

ஏருடை பெருமான் றனதுவாக் கதனா லெழிலுறு வேதகான் வெம்பி 
தேர்பெறு மதனில் மேலதாம் தெய்வக் ;தானென விளங்கயே தனது 
ஆர்ர்இடு மையா ஈ௩மதா லிருப தாகம மெட்டினி லெடுத்தே, (4)



வி] சாத் துகவிகள். 

இயற்றிய வதனில் வீரசை வாசா மியல்பதா யுள்ளதை முன்னோர் 

தெயற்சியாய்பெெய்வ பாடையிற் செய்தார் தெள்ளுறு சித்தாந்த Aer well enw 

செய்யநற் றமிழாற் செய்தனன் றெய்வ சவெப்பிர காசப்பேர் மேலோன் [ச் 

௮ய்யனாம் நாக னதற்குல் லுரையு மாக்க னுலகுபே றடைய. (௨) 

அறு 

மஹாவித்வான் - காஞ்சீபுரம் 

ராமாதந்தயோகிகள் 

இயற்றியது. 
-௦094௨- 

அறு சீர்க்கமீநேடிலடியாசீரியவிநத்தம். 

நீர்பூத்த முடிபூச்த நிமலனா ரடிக்கன்பு ங்லவப் பூத்த 

ஏர்பூத்த வுளம்பூத்,த சிவப்பிரகா சப்பெரியோ னினிதஇனயந்து 

பேர்பூத்த தமிழ்மொழியிற் பிறங்சவருள் சித்தாந்த கொாமணிப்பே! 

வார்பூத்த சாத்திரத்தை யெல்லாரு மினிதுணர மனத்துக் கொண்டே, (௧) 

வடமொழியி லுள்ளவதன் முதனூலை யொப்பிட்டு மாண்பு சால்கன் 

னடமொழியி லுள்ளபல நூலகத்துக் கரந்தவரு ஈலமுர் தோன்றத் 

இடமொழியாம் தென்மொழியி னகல வுரை இட்டியிவண் நெப்பத் தந்தான் 

மடமையொழிர் திடவறிஞ ர௬லூலுக்குச் செயமுகவி வகையினோர்ந்தே, (௨) 

வளஞ்சான்ற புகழ்சான்ற சேலஈகர் சென்னவச வப்ப வேள்செய் 

உளஞ்சான்ற தவப்பயனோ ருருக்கொண்ட தெனவறிஞ ருரைப்ப நின்றோன் 

குளஞ்சான்ற ஈயனச்த னடியரடிக் கன்புசெயுய் குணமே மிக்கோன் 

களஞ்சான்ற கறையவன்றன் பூசனையே பொருளென்னக் கருதுமேலோன். 

ப.ரந்தியலும் கலைக்கடலைச் தன்னறிவாஞ் சோங்குகொடு பரிந்துநீந்தி 

நிரந்தரமுஞ் சாதுசங்கக் கரைமேவ நாடுமொரு நியதி கொண்டோன் 

வரந்தருகல் வாப்மையொடு பொறையடக்க முதலாக வயங்கு மேலா௩ 

தர்ந்தருமக் குணமெனைத்து மோருருவா வந்தவெலும் தகைமை சான்றோன். 

முன்னோகண் மொழிாலைப் பொன்னேபோழ் போற்றவெலு முதுமொழிக் 

கெந்நாளும் குறியானோன் முலுணரு மரும்பொருளை யெவருங்காண [இங் 

இம்காளில் தெரித்திவொன் பன்னூலும் வெளியிடுமோ ரிதயம் பூண்டோன் 

மன்னாவ லவர்புகழு நாகிசெட்டிப் பெயர்வாய்ந்த மஇஞன்மாதோ, (டு) 

அஜி



சாத் துகவிகள். ௯ 

சென்னை மாஜி இர்துனபூஷணி பத்இிராதிபரும் 

எட்டயபுரம் 

ஸம்ஸ்தான வித்வானுமாகய 

திருமயிலை. வி. சுத்தரமூதலியாரவர்கள் 
இயற்றியது, 

தைவ இ வவயககாள் 

அறு சீர்க்கமிநேடிலடியா சிரியவிநத்தம், 

பூவேறு வீரசைவத் துறைசைவப் பிரகாசப் புனிதன் சொற்ற 

பாவேறு சித்தாம்த சிகாமணியாஞ் சவொத்வைத பாஷ்ய நூற்குக் 

காவேறு சேலககர்ச் செவ்வாய்ப் பேட்டைக்கஇிபன் கலைநூ லாய்ந்த 

நாவேறு நாகசெட்டி யோர் விருத்தி யுரைசெய்து ௩ல் னானால். 

-Sy- 

இத்தார்தசரபம் - அஷ்டாவதானம் 

பூவை - கலியாணசுந்தாமுதலியாரவர்கள் 

இயற்றியது. 

-0-00- 

அறுசீர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம், 

நம்புவனச் இனிற்கஞறு கானிலத்து மினிதோம்க ஞான்று மல்கும் 

பம்புவள மொருங்குறவே மிகப்பெருக றிறைதருநாற் பயனை யுற்று 

வெம்பலிலா வ.ரனடிய ரேத்துசுக வனகாதர் விழைவு வாய்௩இய் 

இிம்பரியா வரும்பரசுஞ் சேலம்செவ் வாய்ப்பேட்டை யெலனுமோ ரூரில். (௧) 

விரசைவ மரபதனுக் கொருதிலக னெனத்துலங்கி மிக்க வுண்மைழ் 

இீரமிகு சோதிடனென் றெவரும்விம் மிதவகொள்ளுந் இண்மை பூண்டு 

வாரமுற வந்தடைந்தார்க் கருஞ் செல்வ ஈனிவழங்கும் வள்ள லான 

மாரனிகர் சென்னவச வப்பவே எருந்தவத்தில் வந்த புத்ரன். (௨) 

செந்தமிழாங் இலேயங்கன் னடந்தெலுங்கு மொழியனைத்துஞ் செவ்வே தேர் 

பந்தமுறு மில்லறத்தி லேயிருந்தும் பற்றற்ற பண்பு மிக்கோன் [தோன் 

முந்தியநற் செல்வியருள் கருணைபொறை யீகைதயை முகம லுள்ளான் 

எந்தையச னைக்கனவி னும்மறவா நாகுவே ளெனு மென் னண்பன். (௩) 

தவஞான முனிவரர்சூழ் பொம்மையபா எயமடத்திற் சதுரிற் றங்கி 
அவஞான மொழித்துத்தன் னடிமையென யாவசையு மாண்டு கொண்டு 

துவஞான மாம்வீர சைவநற் றீக்ஷைபுரி தூயோ னான 

சிவஞான பாலையதே ௫ிகமூர்த்தக் கட்டளையைச் சிர மேற் முங்கி, (௪)



௧0 சாத்.துகவிகள். 

கற்பனைய லங்கா.ர கவினொளிரக் சற்கண்டு கனிதே னென்னப் 
பொற்பமைகநீ கவிசொல்சவப் பிரகாச முனிவரனார் புகன்ற ஞான 
விற்பனமுற் அுயர்வீர சைவக்க எஞ்டியமாய் விளங்கா நின்ற 
அற்புதசித் தாந்தசிகா மணியெனுமோர் பெருழாலை யன்பிற் சூழ்ந்து. (டு) 

வடமொழியில் வழங்குமிதன் முதனூலை யுங்கண்டு Bry Bene gi 
விடயமுர ணாகாத படியொத்திட் டாங்காங்கு விளங்கு பேத 
முடனிகழி னனிதூக்கிச் செவ்வையுத வேஇருத்தி யூம்குக் காணும் 
படர்சரித வாராய்ச்டி கன்னடமா இயமொழியிற் பரிந்து நோக்கி, (௬) 

பிண்டமதாயி லலெயவோர் பதவுரையு மேயியற்றிப் பெரும்விற் பன்னர் 
கண்டதிச யிக்கநூற் ரொன்றாநற் றலங்கட்குங் கார ணத்தை 
விண்டவவ தாரிகைவி சேடவுசை யுயர்நுணுக்கம் விரித்து சைத்துத் 

துண்டமதி யான்வீர சைவத்தை யாவருக்கு£ துலக்க னானால். (௭) 

ARs 

Cercrteré @ Devower stCog gion vary gordo s 

சைவப்பிரசாரணர் 

ஈக்காடு. இரத்தினவேலு முதலியாரவர்கள் 
இயற்றியது. 

எண்சீர்க்கழீநேடிலடியாசிரியவிந த்தம், 

ஒருககர வுகரங்கள் முதலு மீறூ 

ருடையானே கவர்பொருளா காப்ப ணிற்பப் 
பெருகருள்சேர் குரவனருள் சமுசை தன்னைப் 

பிறங்கயெவெண் பாவதனாற் பேரி வீரங் 

தருகருத லனைச்செந்தூர் நிரோட்ட கத்தாற் 

முழ்த்தியா சாற்குக்கா ணிக்கை யாக்கி 

வருகருணை ஈண்பனலுக்கு கோய்கொண் டாலும் 

வனிதைகொளே னென்றுசைத்தவ் வரம்பி னின்றோன். (௧) 

இருந்து தமி ழெலுங்கவியால் வெங்கைக் காளித் 

தேழித்து முருங்கைதனைக் காத்த சீலன் 
வருந்திருக்காட் டுப்பள்ளி யுப்பு விற்ற 

மங்கைக்குத் இருகோக்கான் ஞான மீந்தோன் 
பொருந்தியவோர் மாங்கனிக்காத் துன்பு செப்த 

பொழிற்காவ லனைப்போக்கு தெய்வ வாக்யன் 
அருந்துறைமங் கலச்சிவபர காச தேவ 

னருணூல்கள் ரிறப்பொருவ ரறையற் பாற்றோ. (௨)



சாத் துகவிகள். க்கு 

௮ன்னவம்றுட் சத்தாக ரிகா மணிப்பே 
சரு. மாலைப் பெரு.நாலை யறிஞர் போற்றிப் 

பன்னுறுவி ராகமத்தின் சார மாகப் 

பல்குறு. ௩ லினையெவரும் படித்துத் தேறச் 

சொன்னலமும் பொருணலமு மெமித்துக் காட்டு 

துளந்கவளல் கொளம்சைகெல்லிக் கனியே போல 

நன்ன றி ஞர்களுவப்ப விருத்தி செய்து 

நவமாக்கி யவநீக்கி நல்இ னானால். (௩) 

சேலைஙிகர் விழியுமைகா யகனைப் போற்றித் 

இசழ்குருலிம் கஜங்கமபக் இயினின் மிக்கோன் 

சேலைதனைச் சேர்செவ்வாய்ப் பேட்டை. வந்தோன் 

செல்வமிகு நாகிசெட்டி யபிசா னத்தோன் 

தூலையுணர்ட் ததற்கேற்ப வொழுக்கங் கொண்டோ 

னுண்ணறிவன் பல்சமயப் பிறநூல் தம்மான் 

மாலையொாரு போதுமனயங் கொள்ளா தோட்டு 

மாட்சியோன் தாழ்ச்சியிலா வாய்மை யோனே. (௪) 

அலமு 

சென்னை ஹிஈ து தியலாஜிகல் ஹைஸ்கூல் 

கீ மிழ்ப்பண் டிதா 

ம-௱-௱£-ப்ரீ 

கோ. வடிவேலுசெட்டியாரவர்கள் 

இயற்றியது. 

2224௦ 

நீலைமண டிலவாசிரியப்பா, 

சிந்தை மயக்குத் தீர்ட்2தவ ரும்முய 

வெந்தை யக னியம்பிய வாரண 

நூன் முறை பிறழாது நுண்ணிது னோக்கி 

வான்பெற வாய்ந்து மனமா ணெறியோர்ம் 

ட. திங்குத நிட்டை யியல்பா கப்பற் 
றில்கெம மக்க ளெளிதிழ் பெறுமா 

தற்கு ணத்தர்சொல் சிவப்பிர காச 

நற்றவ ஞானி ஈவின்றிடு நூல்களு 

ளொன்ளாய்ப் பெரும்புக முறுவிர சைவ 

௧௦, நன்ஞாய் விளக்கு நவையறு நாலாஞ் 

இத்தாந்தங் காட்டுஞ் சித்தாந்த 9காமணி 

சித்காம் தத்தைத் தெள்ளிகு னுணரச்



5௨ சாத் துகவிகள். 

சீர்சால் சேலஞ் செவ்வாய்ப் பேட்டைப் 
பேர்ரே வணுராத் ரியகுரு பீடம் 

௧௫, சென்னவச வப்ப ஈரேட்டிசெய் தவத்தி 
னன்னய மாவரு காக சரோட்டியென் 

நெழில்பெறு புலவ னிணக்கமி லாத 

தொழின்மனம் வையாத் தூய னர்நாற்கு 

முன்னூல் பலவு முசணறக் கண்டு 

2௨0, பன்னரு நல்லுரை பளகற வரைந்து 

கற்றவர் களிக்கக் கலைமக ளுவக்க 

மற்றவா தமக்இது வாய்ப்பெனக் கொள்ள 

வீரசை வச்இன் மேம்பா டுணர்த்இப் 

௨௪, பேரணிச் சர்த்தியாற் பிறம்டியுற் நனனே, 

அறிமு 

சென்னை - வேப்பேரி 

எஸ். பி. ஜி. ஹைஸ்கூல் தலைமைத் தமிழ்ப்பண்டிதர் 

கா. நமச்சிவாயமுதலியாரவர்கள் 

இயற்றியது, 

உடந்தை 

அறு சீர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம், 

தவம்பமுத்த நுறவுடையான் தமிழ்பழுத்த வுளமுடையான் தார ணிக்கே 

சிவம்பழுக்த வுண்மையினைப் பத் இயம் பலகாட்டிக் தெளிவு கூட்டி 
வம்பமுத்த தமிழ்நூல்க ணல்குிவப் பிரகாச நற்ற வத்தோன் 

பவம்பழுத்த வெம்மனோ ருய்யும்வகை யினைகாடிப் பரக்க வன்றே, (௧) 

சொற்றதொரு சித்தாம்ச கொமணியா மருநாலைச் துலங்க யார்க்கும் 

உற்றவத னரும்பொருளைப் பல்லாத்றா hel gears sr Horas ste 

கற்றதனாம் பயனிறைவ னடிதொழலு மவனடியார்க் காண்ட முனும் 

மற்றவன்றன் புகழோது முதுநாலை யாய்தலுமே மாபென் ரோர்ந்தோன். (௨) 

சேல்காட்மிம் வயல்காட்டுஞ் சேலககர் வயிற்றோன்று சிறப்பு மிக்கோன் 

பால்காட்டும் தென்மொழியி னிலக்கயமு மிலக்கணமும் பரிவிற் நேர்ந்தோன் 

நீல்காட்டு மினத்தவரைக் கனவிலுமே நாடஇல்லான் கேர்மை மிக்கோன் 

மால்காட்டும் வசவேச னடிபர£வு கா$செட்டி மடுபன் மாகோ, (௩) 

mn



a. 

சிவமயம், 

உபோத்காதம், 
ojo 

ஈஜ்வச ஸ்ருஷ்டி. யென்றும் ப்ரஹ்ம ஸ்ருஷ்டி, யென்றும் ஸ்ருஷ்டியிரு 

வகைப்படும், ௮வற்றுள், ஈஞ்வரன் ஸ்வாதந்த்ரியாய் முதன் 

னால் வரலாறு, முதல் ஸ்ருஷ்டிக்தல் ஈஜ்வரஸ்ருஷ்டியாம், பசஹ்மா 

ஈற்வரஸ்ருஷ்டியைக்கண்டு ௮வனது .ஐணையின்படி. 
ஸ்ருஷ்டித்தல் & ப்ரஹ்மஸ்ருஷ்டியாம். இவ்விருவகை ஸ்ருஷ்டிகளில் முத 

லாவதான ஈஸ்வரஸ்ருஷ்டியில் தோன்றினவர்களில் டிவகணத்தலைவசாவர் ஸ்ரீ 

ரேணுக தாருகர்கள். இவர்களில்,4 ரீரேணுககணநாதர் என்பவர் ப.ரமமிவத்தி 
னது ஆணையின் படி. வீரமைவ தர்மப் ரதிஷ்ட்டார்த்தமாய், கொல்லீபாக்கத் 

fx + ஸ்ரீமைலம் என்னும் இவ்யக்ஷேத்ரத்தில் வீற்றிருக்கும் ஸோமேறலிங் 

தத்தில் உத்பவித்து இக்விஜயஞ் செய்யுங்காலையில், முதன்முதல் போதிகை 

யடைந்து அகஸ்த்ய மஹர்ஷிக்கு வேதாகமோக்த ஒட்ல்த்தலரஹஸ்யத்தைப் 
போதிக்கும் ஜ்ஞாகஸறாஸ்த்ரமாகிய இந்தச் சித்நாந்தசிகாமணியை wus 

ரித். து, ௮வசை நோக்கி, நீர் இது உலகில் எஞ்ஞான்றும் ஈடைபெழும் 
வண்ணம் பரிபாூகளுக்குபதேறுிககக்கட வீர் ? என அஞ்ஞாபித்தருளி, 

லங்காபுரியிற் சென்று, ௮ப் புரிக்கதிபதியும் ஏ மாஹேஜ்வரறிகாமணியுமா 
யிருந்த ராவணனது ஸஹோதரனாகய விபீஷணன் விருப்பத்தின்படி, ஒசே 

* ப்ரபத்சோத்பத்தி:-- ப.ரமமிவன் ப்ீரஹ்மாவை ஸ்ருஷ்டித்து, அவனை நோக்டு 
16 உலகத்தை ல்ருஷ்டிசெயயக் கடவை” என ஆஞ்ஞாபிக்க ) ப்.ரஹ்மா, ** ஸ்வாமிர் | 

ஸ்ருஷ்டி.த் தொழில் செய்வதியாங்கனம் [ க்ருபைசெய்வீ.ராக ?? என வணபடக் கேட்க, 
பரமரரிவன் முதன் முதல் அ௮ப்ராக்ருதர்களை ஸ்ருஷ்டித்தனன், ப்ரஹ்மா ஸ்வபாவமா 

யுள்ள பஞ்சபூதங்களினின்றும் ப்ராக்ருதர்களை ஸ்ருஷ்டி த்தனன், இம் முறையானே &ீ7 
ரைவர்கள் அப்ராக்ருதர்களும், ப் ரஹ்மல்ருஷ்டிச் குட்பட்டவர்கள் ப்.ராக்ருதர்களுமாவர் 
கள், இவ் வரிய பெரிய விஷயங்கள் ஈண்0 விரிக்இம் பெருகுமாதலான், பிவாகமவாரா 

ய்ச்டியில் வல்லுஈரைக் சொண்டு உண்மை யழிர்து தெளிவா.ராக, 

  

* இவரை ரேனுககணேஸ்வரர் எனவும், ரேவணஸித்தேஞ்வரர் எனவும் வழங்குத 

லுண்டு, 

1 இத்த ஸ்த்தலம் கர்நூல் ஜில்லாவில் உள்ளது, 

4 சித்தாநீ்தசிகாமணி, 

தயாரஷி வ, ரம. நீய௦ 09 கி௦விடஷம் மணெமா | 

ஹுகரு.ச வறிவதெ சமி ஹ்யூ ஹி௰).சி areal) gly! 

றாவணொ au 98.2000 ir ரோவெறாறிவாசணி5 | 
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a. உபோத்கரதம். 

முஹர்த்தத்டுல் மூன்றுசோடி லிங்கப்ரதிஷ்ட்டைசெய்து அறீர்வதித்து, 

அவ்விடம்விட்டு வெளிப்பட்டு, காஞ்சீபுரமாதியான ஸ்த்தலங்களைச் சேது, 

ஆம்காங்குப் பற்பல மஹிமைகள் புரிர்து, முடிவில் ஸ்ரீருத்ர முரீஸ்வர ஸ்வாமிக 

ஞ்க்கு ஆசார்ய பட்டாபிஷேகஞ்செய்து, தாம் உத்பவீத்த ஸோமேஸ ov 6a 

யடைந்து, ௮ம் மஹாலிங்கத்தில் ௮ந்தர்த்தாகமாயினர். இவவாறு LOCI ems 

விஜயம், வீரமைவலமயாசார்யபுராணம் ஸித்தேஸ்வரபுராண மாதியான க்ரந்தம் 
களில் ஈன்கு விளங்கும். 

இற்றைக்குச் சற்றேறக்குறைய ௬௦௦௦ வருஷங்களுக்குமுன் % றிவயோகி 

ராட் என்பவர் ௮௧ ரேணுகாகஸ்த்யலம்வாதத்தையே ஓதம் 
சித்தாந்தசிகாமணியை வடமொழியில் செய்தருளினர். இவர் 

வரலாறு வடமொழியில் காணப்படுவதுபோல, இதத் 

தென்மொழி கரந்தத்திலும் காணலாகும்) ஆதலின் ஈண்டு விரித்திலம், 

யுகபேதங்களால் விரைவ ஸமயாசார்யர்கள் ஸஎமயோத்தாரணத்தினிமித்தம் 

ப்ரஇியுகத்தில் வெவ்வேறுபெயசால் 4 திருவவதாரஞ் செய்வாராவர், 

வடா லாரி 

யர் வாலாறு, 

  

* இவரை ரேணுகாசார்யயோட, ரியோ, றாவயோ$€ ஸ்வரர் என்னும் பெயரால் 

வழக்குதலு முண்டு, இவர் ரேணுககணசராதரது கடாக்ஷத்தைப் பெற்ற வம்றபரம்பரை 

யில் அவதரித்தவர், ராட் - ராஜன், 

1 வீரமைவ ஸமயாசார்யர்கள் உத்பத்தி: -- ப.ரமறிவன.த ஸத்யோஜாதாதியான 

பஞ்சமுகத்தினின்றும் முறையே ரோவஷராத்ரியர், மநளாராத்ரியர், பண்டிதாராத்ரியர், 
ஏகோராமாராத்ரியர், வீஸ்வாராத்ரியர் என்போர் உத்பவித்த வீரரைவத்தைப் பரிபால 

சம் செய்தார்கள் ; ஒவ்வொருவரும் ப்ரும்க, வீர, வ்ருஷ, ஸ்கந்த, ஹர்தி என்னும் கோத் 

ங்களை முறையே யுண்டாக், % ரம்பாபுரி, * உஜ்ஜயிஙி, ஸ்ரீஸறலம், 1 பதரிகேதாரம், 9 

வா.ராணஸி என்னும் ஸ்ச்தலங்களில் விம்ஹாஸுங்களை ஸ்த்தாபித்தார்கள், அவைகள் இப் 

போதும் உள்ளன. அவ் வீரமைவ ஸமயாசார்யர்களே தபேதாயுகத்தில் கண்டாகர்ணன், 

கஜகரீணன், ரேணுகன், தாநகன், விற்வகர்ணன் என்னலும் பெயரால் திருவவதாரஞ் 

செய்தனரென்றுப் பாரமேஸ்வராகமம் கூறுறெத, மேலும், ஸ்வாயம்ப்வாசமத்தீன் 

௯-வது படலத்திற்கூறிய மூலாசார்யர்களின் பெயர்களும் ஸி௩ப்ரபோதாகமத்தீற் கூறிய 

மூலாசார்யர்களின் பெயர்களும் பேதிக்டுன்றன. எவ்வா றெனின், கண்டாகர்ணன், கஜகர் 

ணன்,ரணுகள், தாநகன்,விஸ்வகர்ணன் ஆயெ இவர்கள் மூலாசார்யர்களென்றும், இரத 

ரிவசணங்களே ப்ரஇயுகத்தில் வெவ்வேறு பெயர்பெற்று ௮வதரிப்பார்களென்றும் ஸ்வா 

யம்ப்வாகமம் கூறுறெ.து. ஆனால், ரேவணுராத்ரியர், மநளாசாத்ரியர், பண்டி தாராத்ரியர், 
ஏகோராமாராத்ரியர், விஸ்வாராத்ரியர் யெ இவர்கள் மூலாசார்யர்களென்று ஸுப்ர 
போதாகமம் கூறுறெது ) இதனை, வீராகமத்தின் பாறஃபததந்த்ரம் வற்புறுத்துறது. 
ஸ்வாயம்ப்வாகமத்தின் விதியை யங்கேரிப்பதாயின், ஸ௦ப்ரபோதாகமம் ஓதும் மூலாசார் 
யர்கள் அந்த மூலாசார்யர்களுக்கு வலிமைபெற்ற ப.ரம்பரையார்க ளாவர்களென்பது 

பெறப்பட, எவ்வாமேனும, இரண் டாகமங்களும் ஒரே பெயருடைய சார்யர்களைக் 

கூறுவதனால், மேற்கூறியவாறு அவர்கள் யுகபேதங்களில் வெவ்வேறு பெயரால் அவ 

தீரிப்பவர்களென்பது பெறப்படுகிறது, வீரல-மாவ ஸமயாசார்யர்களான மூலாசார்யர்களை 

பஞ்சமுகோத்பவர்களென்றும், மூலாசார்யர்களின் பின்னோர்களைப் பஞ்சவக்த்ரசணாதீஸ் 
    

* பாளேஹள்ளி அல்லது பாளேஹொர்ழார் எனப் பொருள்படும்; இது கர் 

ஜில்லாவில் உள்ளது, 1 இழு பல்லாரி ஜில்லாவில் உள்ளது, ] ழிது இமயமலையில் 

உள்ளத, [] இத சாஷீக்ஷூச்ரமென வழக்கும்,



உபோத்காதம் டி 

வடமொழிச் சித்தாந்தசிகாமணியைத் துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாசசவாமி 
கள் தென்மொழியில் ௮௦0 - செய்யுளாக வ௫த்தருளினர். 

ப தலதா லாரி இவர் வரலாறும் இதனுடன் ௮ுபர்திக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

a அதில் ஆம்காங்குக் காட்டியுள்ள ௮ரிய செய்யுள்களுக்கு 

அனைவரும் எளிதிலதியுமாறு ஓர திற்றுரையும் சேர்த்துள் ளேம். 

வடமொழி ஸ்லோகங்களையும் தென்மொழிச் செப்யுள்களையும் ஓத்திட் 

டுக்' கவனமாய்ப் பார்க்கும் கல்வியறிவுடையவர்களுக்கு 

_திதார்தரிகாம் வடமொழியினின்று தென்மொழிப் படுத் தும் அருமை 

நிய ணம் பெருமைகள் நன்கு புலப்படும். வடமொழியிலுள்ள விஷ 

யங்கள் சற்றேனும் விடுபடாமலும், ௮பிப்ராயங்கள் முறை 

பிறழாமலும் தென்மொழியிற் காணப்படுகின்றன. அன்றியும், வடமொழிச் 

சித்தாந்தசிகாமணியைத் தக்கபண்டிதரைக்கொண்டு தென்மொழிப்படுத்தி 

பதவுரை, பொழிப்புரை, உபறிஷத் மேற்கோளாஇயுடன் ஸஷஙித்தமாயுள்ள து. 

இது அச்சேறி வெளிவரும். இவ் வடமோழிச் சித்தாந்தசிகாமணியின் ஆதாச 

ம்கொண்டு தேன்மோழிச் சித்தாந்தசிகாமணிக்கு ஒர் உசை செய்யத் துணிரஈ 

தது. இவ் வுரை வடமொழியின் கருத்தைத் தழுவியிருப்பது மன்றி, 
வடமொழியிலும் கன்னடத்திலுமுள்ள வீரளைவடாஷ்யம், வீரளைவாம்ருத 

புராணம், ஏகோத்தர ரதஸ்த்தல ஸாரஸங்க்ரஹம், ஷட்ஸ்த்தல சிந்தாரத்கம், 
தகரந்தி, சேன்னபலவபுராண மாதியான க்ரந்தங்களினில்றும் வேண்டிய 

விஷயங்கள் இரட்டி, ஆங்காங்குச் சேர்க்சப்பட்மிள்ளன. அன்றியும், ௮ங்கஸ்த் 

தலம், லிங்கஸ்த்தலம், இவற்றின் உட்பிரிவுகள், ௮ங்கலிங்கோ தபவம், விர 

ஸைவஸமய விசாரம், லிங்கலக்ஷணம், அங்கலிம்காதிகள் முறையானே 

வகுத்தும், முக்ய விஷயங்களைக் குறிப்பிட்டும், ஸ்த்தலங்களுக்கு முற்றிலும் 

அவதாரிகை யெழுதியும், மூலபாடத்தில் ஆங்காங்கு HFA gag கோந்து 

வமூஉக்களைக் களைந்தும் இருத்தியுமுள் ளேம். ஆழலின், வாுப்பவர்கள் 

மிவோத்வைத ஸித்தார்தத்தை இனிது அறியலாகும். 

வரா த்பவர்கள் என்றும் வழக்கப்டடும், மேலும், இவ்வாராய மூலாசார்யர்களையும் உபா 

சார்யர்களையும் UG waco த்தலைவர்களென்றும் அலலது நித்யமூர் ததிகளென்றும், ப்ரக்ருதி 

ஸம் ந்தமான யாதொரு மாசுபடி$தவரல்லரென்றுமுணாக, த்ர்ம.ரதிஷ்ட்டார்த்தததின் 

பொருட்டு ப்ரதயுகத்தில் மூலாசார்யாகள் இருவவதாரஞ் செய்வார்களெனவும, ப்ரமத 

கணங்களின் அம்றபூதசான உபாசார்யர்சளும தரிகாஉஜஞாநிகளும் தர்மப் தஷட்டை 

பின்பொருட்டேயன் நித தீர்மபரிபாலத் தின பொ ருட்டும் காலதேறா வா த்தமாகடீ களினால் 

யாதாமொரு இடையூறு நேரிட்மிக் கூன்றுமாயின் ௮வதாீரஞ் செய்வார்களென வும் 

லீரபைவர்கள் ௮.ிர்.து இருக்கிறார்கள், ஆதலால், அல்லமப்ரபுதேவர் இருவவதாரஞ்செய் 

தீனரென்பதற்குத் இருவிளையாடற்புராண மென்னும் ப்ரபுலிகலீகையும, மஹா பசதறிசோ 

மணிகளான நந்திதேவரின் ge gn run Gu ஐச த்குரு பஸ்வேறாயரரும், செனைடஸ்2௨ஸ் 

வரும், லக்ஷத்.துத்சொண்ணூற்றாமுயிசம் றிவகண ததலைவாகளும் அவதரித்த பென்ப 

தற்கு வ்ருஷ பேர்த். ரவிஜயமென்னும் பஸ வபுசாணமும செனலபஸவபுராஸமும் சான் 

ரூம், இதுவுமன் றி, * திநக்குடந்தையில் ஸ்ரீ ஸா.ரங்கதேவர் வீ. ரல.ரவ ஹிம்ஹாஸாமும் 

இன்றும் உளது, இதுவும் புராதன குருபீடமாம், இதன் ௪ரித்ரம பெற முயல்கன தேம் , 

~ 6 இத கும்பகோணம் என்று வழங்கும், ட் : 

  

 



ச் உபேபோத்காதம். 

இர்த க்ரர்தத்தில் ல வைஇக படங்களை விஇப்படி ௮மைத்துபகரிக்க 

வேண்டிய தாவம்யகமென வெழுக்ததோர் பெருங்காத 

திருஏருப்படங் லான், ஓவியத் துறையில் கைபோந்தவரால் வெகுநேர்த் 
களை யமைத்தற்கு ௨ . . உ 

க் காரணம். இயாய் எழுதப்பட்ட ஆப்டோனெடுத்த விலையுயர்ந்த 

நான்கு படங்கள் இதனுடன் சேர்த்துள்ளேம். அவற்றுள், 

துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் % இருவுருப்படமுமொன்று. 

ஸச்? தாந்த ஸ்வரூபனாகிய பரமேஸ்வரன் ஸகல சராசரங்களையும் ஸ்ர 
ஷ்டித்து, அவரவரது கர்மத்துற் கேற்பப் பபனை யருளி, 

வேதம், வேதார் ப்ரபஞ்சத்தை நடாத்துகன்றன னென்பது ஆஸ்இகசனைவ 
f ளி 
a ருக்கும் ஒப்ப (முடிந்ததோர் AepuCw. ser Buryerar 

இந்த ப்ரபஞ்சத்தில் ஜீவகோடிகள் தத்தம் கர்மங்களுக் 

கேற்பப் பயனைப் பற்பல வுலகங்களில் பற்பல தேஹங்களைக்கொண்டு wy gu 
விப்பனவேயாயிலும், கர்மவயப்பட்ட பிறவிப்பிணியைப் பெற்றுழலுதலை 

விட்டுஸு$ூத்இருப்பதற்குமோர்வழியுண்டு, ௮வ் வழியை யடைபச்செய்வது 

ஸாதுஸங்கஸலேவை, ப்ரபல ஸ்ர திலிசாரம், புருஷப்ரயத்கங்களேயாம். 

இனி,முக்தி யென்பது வீடு, ௮வ் வீடு கண்கூடாகக் காணக்கூடியதன்று, 

ஏனெனின், இரந்த்ரியங்களுக்கு விஷயமாயுள்ள பொருளே ப்்ரத்யகூமாம், 

முக்திரிலையோ வெனின், ௮து இட்த்ரியங்களுக்கு விஷயமாவதன்று. ஆதலின், 

அசை விளக்குவதற்கென்றே ஸாஸ்த்ரங்கள் ஏற்பட் டிருக்கன்றன. ஈர்வானது 
கருணையைப் பெற்றவர்களுக்கே ஜ்ஞாகமும், அதனால் முக்தியும் உண்டாவன 
வென ஆன்ரோர் கூறுவர். இனி, ஈஸ்வரன் யாவன் 7 ஜீவர்கள் யாவர்? பந 

தம்யாது? ஏன வினவி, ௮வற்றின் உண்மைப்பொருளை யறிவோமாயின், 
முக்திரிலை இத் தன்மையதென நன்கறிதல் கூடும், இங்மனம் விவேகஇித்து 
அறிதற்குரிய கருவியாய் நிற்றல் ஸாஸ்த் ரங்களாம். ௮௩த ஸாஸ்த்ரம்களோ 
அளவு கடக்தன. ஆயிலும், தத்காலம் ஈம் இர்த்யா தேறத்தில் ஸாதாரண 

மாய் ஈடைபெற்றுவரும் ஸமயங்களோ மூவகைத்தாம். அவை ஸைவ வைஷ் 
ணவ ஸாக்தங்களாம். பைவர் தமது றாஸ்த்ரமே றப்புற்றதெள்றும், அத 
@ Pugs முக்தி யடைதல்வேண்டுமென்றும் கூறுவர், வைஷ்ணவரும் ஸாக் 

தரும் ௮ம் முறையானே தத்தம் ஸாஸ்த்.ரங்களே சிறப்புற்றனவென்பர், 

இனி, இவர்கள் ஸாஸ்த்ரங்களுக்குச் சிறப்பு யாதோ வெனின், வேதத்இற்கு 
முரணுராது வேதநெறி நிற்றலே வைதிகத்வ மென்பர். மேலும், இவர்கள் 
வேதத்திற் கொத்துரைப்பது 1 ஆகமமெனக் கூறுவர், ஊைவ ஸாஸ்த்ரம் 
  

.... *இச்தத் திருவுருப்படத்தை நாடி பலவிடங்களில் யான் சஞ்சரித்துழன்றும் பயன் 

பெறாது வறிதே மீளுங்கால் திருவெங்கையிலும் நல்லாழ்நூரிலும் டைத்தபிம்பம் இலே 

கெப் படமுதலியவற்றி னாதசவால் இஃது அமைக்கப்பட்ட து, 

T gad - 2% என்பது பாரம் எனஷும், க என்பது பய௩ எனவும், ம என்பது புதி 

எனதும் பொருள்படுத்தி தரிபதார்த்த லக்ஷண த்தை யுணர்த்து தால் எனவும், ஐ என்பது 
ஜஞ்ாகம்; ௧ என்பது மோக்ஷம், ம என்பது மலகாமம் எனவும் பொருள்படுத்தி ஆன்மாக்ச 

ளூக்கு மலத்தை சாறாம்பண்ணி ஜிஞாநத்தை யுஇிப்பித்த மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கும் தால் 

னதும் கூறுவர், ்



உபேபேோத்காதம் இ 

+ ிவொகமங்களாம். வைஷ்ணவ ஸுாயஸ்த்சம் 4 விஷ்ண்வாகமங்களாம். ஸாக்இ 
றாாஸ்த.ம் 1 றாச்சாகமல்களாம், ஆயினும், ௮வர்கள் தத்தம் HHS OH SG; 
அதுகூலமாசத் தோன்,றும் 4 இஇஹால புராணங்களையும் ப்ரமாணங்களாய்க் 

  

ee ee em       

* பவோகமம் இரபத்தேட்டூ :--௧, காமிகம், ௨, யோகம், ௩, இந்த்யம், ௪, காச 
ணம், டு, ௮ஜிதம் என்னும் ஐர்.தும் பரமரிவன அ ஸத்யோஜாதமுகத்இனின்றும், ௬, தப் 

தம், ௭, ஸஒக்ஷ்மம், ௮, றஹஸ்ரம், ௬, அம்மார், ௧0, ஸுப்ரபேதம் என்னும் ஐந்தும் 
வாமதேவமுகத்தினின்றும், ௧௧, விஜயம், ௧௨, கிற்வாஸம், ௧௩, ஸ்வாயம்புவம், ௧௪, gr 
நேயம், ௧௫, வீரம் என்னும் ஐந்தும் அகோரமுகத்தினின்றும், ௧௬, பெள.ரவம்,௧௭, WG 

டம், ௧௮. விமலம், ௧௯, சர்த்ரஜ்ஞாரம், ௨0, முகபிம்பம் என்லும் ஐந்தும் தத்புரூஷ 
முசத்இனின்றும், ௨௪. ப்ரோத்தேம், ௨௨, லளிதம், ௨௩, ஷித்தம், ௨௪, ஸர்தாஈம், 
௨௫, ஸர்வோக்தம், ௨௬. பாரமேற்வரம், ௨௭, ஏரணம், ௨௮, வாதுளம் என்னலும் 
எட்டும் ஈறாம்யமுகத்தினின்றும் தோன்றின. இவற்றுள், காரணம்கைரணம் ;) ஸ்ஹஸ் 
சம் அ ஸாஹஸ்ரகம் ; ஸுப்ரபேதம் == ஸுப்ரபம், ஸ௩ப்ரபோதம் ; ஸ்வாயம்புவம் ௭ 
ல்வயம்பூதம், ஸ்வாயம்பு, ஸ்வயம்பு ) ஆக்கேயம்-அ இக்கேயகம், அலம், அகிலம் ; வீரம் 
பத்ரம்) மகுடம் -மாகுடம், முகுடம் ; சர்த்ீரஜ்ஞாகம்சந்த்ரஹாஸம் ; மூஈ பிம்பம் ௯ 

பிம்பம், முகயுக்பிம்பம்) பீரோத்தேம்-உத்தேம் ;) லளிதம்கலைலிதம் ; ஸர்தாநம் ௯ 
ார்தம்; ஸர்வோக்தம் ரா ரஹிம்ஹம், றர்வோக்தம், றர்வோத்தரம் ; பாரமேஸ்வ ரம் 

ப.ரமேஸ்வ ம் ) வாதுளஎம்அவாதூலம், வாதுலம், பரம், பாரதம் எனவும் சில அசமங்கள் 
பலபெயர்களால் வழங்கும், 

இவ விருபத்தெட் டாகமங்களிலொன்றாயே ரோளாவம் ௭௩ படலம்களையுடையது, 
இவற்றுட் பாபவிமோசநப் படலமென்ப தொன்று, இதிலுள்ள ஸடுத்ரல்களில் பன்னி 
ரண்டு ஸிவஜ்ஞாஈத்தை போிப்பதாம், திருவெண்ணெய்கல்லூர் மேய்கண்டதேவர் 
சிறுவயதிலேயே ௮வ் வூர்ப் பொல்லாப்பிள்ளையாரென்னும் விராயகமூர்த்தியின் உபதே 
த்தால் அதன்பொருளை யறிர்து, தமிழில் சிவஞானபோதமெனப் பெயரிட்டுத் தம் 
ரிஷ்யர்களுக்குபதேறித்தன சென்பர் ஒரு சாரார், வடமொழி (ரிவஜ்ஞாகபோதத்தின் 
பன்னிரண்டு ஸூதீ.ரங்களின் பொருள் மிவஜ்ஞாஈபோதமாமென்று பன்னீரண்டாஞ் 
சூத்ரத்திலேயே கூறப்பட்டிருத்தலான் மிவஜஞாஈபோதமெனலும் க்ரந்தமானது 
செளர்வர்கமத்இலில்லையென்பது பெறப்படுமெனவும், வடமொழிப் பனனீரண்டு ஸத் 

ரங்களையும் தமிழ்மொழிப் பன்னிரண்டு ஸதீ.ரங்களையும் செவ்வனே ஒத்திட்டுப் பார்க்கு 

மிடத்து மொழிபெயர்ப்பு முரணாகக் காணப்பதுதலான் மேய்கண்டதேவர் ஸிவஜ்ஞாக 
போதத்தை வடமொழியினின்று அவ்வாறு முசண்பட மொழிபெயர்த்தனர் என்பது 

இழுக்காகுமெனவும், அதனால் அந்த ீவஜ்ஞாடபோ தமானது வடமொழியினைச் தழுவாத 
தோர் மாஸ்தரமாமெனத்துணிதற்பாலதெனவும், மேய்கண்டதேவர் அருளிய War eyre 

போதத்தறும் துநணிந்திறிவாசார்யர் ௮ருளிய மிவஜஞோாகஸித்தியாரிலும் வடமொழிமி 

னின்று மொழிபெயர்த்ததாகக் காணப்படவில்லையெனவும் கூறுவர் மற்றொரு சாரார், 
தென்மொழி ஸிவஜ்ஞாரபோதத்தையே மொழிபெயர்த்து வடமொழியாகமத்துட் சேர்க் 
கப்பட்டுள்ளதெனவும் செப்புவர் இன்னொரு சாரார், எவ்வாருயிலுமாகுச, உண் மையினை 
யாசாய்ர்ததிதல் அ.நிஞர்க்கழசாம், ஈண்டு உதாஹரணமாக இரண்டு ஐடச்ர£ல்களை 
மட்டுமெடூத்துக் காட்டிவாம், அவை வருமாறு: 
‘enemas 

ர விஷ்ண்வாகமம் இரண்டூ:--பாஞ்சராத்ரம், வைகாஈஸம், 

1 பஸ்ாறாக்தாகமம் ஒன்று :--வாமம், 

ஏ இதஇிஹாளம்:-- பாரத பரிவரஹலஸ்யம்களாம், அன்தியும், பாரத ராமாயணம்க 

ளெனவும், பாரத ராமாயண மிவசஹல்யங்களெனவும் கூ௮வாருமுசார், mo



க் உபோத்கரதம் 

கொள்கன்ெறனர். ஸைவர் பிவோகமங்கள் வேதத்தோடு முரணுரறாமல் அதற்கு 
வ்யாக்க்யாஈம்போல வேதப்பொருளையே விளக்கவந்தமையான் ௮வைகளே 

வைஇகமென்பர், ௮ம் முறையனே, ஏனைய இருவரும் கூறுவர். 

வேதம்!” என்னும் பதம் :* விஉஜதாடெச ” என்னும் வடசொல் தாது 

வுக்கு ( போஹா. காதுவஜஞ்”” என்னும் விகுதி சோந்து வெ!” என்னும் 

சொல் வந்தது, '“வெடி)௦0.த யரய_)கா8சொக்ஷா? ஜதாயஜெ சும? 

(,தர்மார்த்தகாமமோக்ஷங்கள் இதனால் ௮றியப்ப௫கின்றன வாதலின்) என்று 

வேதம் என்னும் பதத்திற்கு வடமொழி % வ்யாகரண விதிப்படி. பொருள் 
கொள்ளப்பட்டிருக்தலான் தர்மார்க்த காமமோக்ஷங்களை விளக்குவதே வேத 
மென்றுணாக. 
  

ஸிவ 54,0 ம சஹில0 #90 pone da’ 

898யாடி)வஹ ரஷொ 2வ.சி ஹா_ந௩ம-டு கிரரறு ॥ 

அவனே தானே யா$ய வக்நெறி 

யேக னாடி யிறை பணிகிற்க 

மலமாயை தன்னொடுவல் வினை யின்றே, 

8௩கெ)வராவ)ஹ ௪ anag.rre £9 B'o) Layo vdair@ wily 

ELLTaQO விஷய gag r_p Oe ou OGlur aus Bere este ॥ 

செம்மலர் கோன்றாள் சேர லொட்டா 

வம்மலங் கழீஇ யன்பரொு மரீஇ 

மாலற கேய மலிர்தவர் வேடமு 

மாலயர் தானு மரனெனத் தொழமுமே, 

புராணம் பதினேட்டூ : -- ௧, பரஹ்மம், ௨, பத்மம், ௩, வைஷ்ணவம், ௪, 1 
வம், ௫, பாகவதம், ௬, காரதியம், ௭, மார்க்கண்டேயம், ௮, அக்கேயம், ௬, பெஎஷ் 

யம், ௧௦, ப்.ரஹ்மகைவர்த்தம், ௧௧, லைங்க்யம், ௧௨, வ.ராஹம், 6௩, ஸ்சாக்தம், ௪௪. வாம 

ஈம், ௧௫, கூர்மம், ௧௬. மத்ஸ்யம், ௧௭, காருடம், ௧௮, ப்.ரஹ்மாண்டம், இவம்தள், 

நா.ரதியம் பாகவதம் காருடம் வைஷ்ணவம் என்ஜும் நான்கும் விஷ்னுபுசாணமும் 

ப்ரஹ்மம் பத்மமென்னுமிரண்டும் ப்.ரஹ்மபுராணமும், ப்.ரஜ்மகைவர் த்தமென்ப து ஸூர்ய 

புராணமும், ஆச்கேயமென்பது ௮க்நிபுராணமும், ஏனைய பத்தும் ஸரிவபுராணமுமாம், 

உபபுராணம் பதினேட்டூ : -- ௧, ஸாத்குமாரம், ௨, உறகம், ௩, காரஸிம்ஹம், 
௪, நந்தி, ட, மிவதர்மம், ௬. துர்வாஸம, ௭, சாரதியம், ௮, கபிலம், ௯, மாகவம், ௧0, 

ஆஸ்ரம், ௧௧, வாருணம், ௧௨, காளி, ௧௩. வாஹிஷ்டலை௰க்யம், ௧௪, ஸாம்பவம், ௧௫, 
ளெளரம், ௧௬. பராறரம், ௧௭, மாரீசம், ௧௮, பார்க்சவம், இவ்வாறன் நி, ௧, ஆத்பம், 

௨. ஸ்கார்தம், ௩. ஸோமம், ௪, கபிலம், ௫, கெளறாகம், ௬. லாம்பம், ௭, மிவதர்மம், 
௮, தெளர்வாதம், ௯, சாரஹிம்ஹம், ௪௦. சாரதியம், ௬௧, பராராரீயம், ௨௨, பார்க்கவம், 
௧௩, ப்ரஹ்மாண்டம், ௧௪, மாரீசம், கடு, மாஈவம், ௧௬, வாஷிஷ்டம், 4௭, வாயவ்யம், 

க௮1 வாருணம் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளன. 

உ வேதபாஷ்யம், யாஸ்கரமுகிவர்செய்த நிருக்தம், சரணவ்பூஹம், மாத்யர்தா 
ஜாகாப்ரகாறம் முதலியன,
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வேதமானது ரக யஜஸ்-, ஸாமம் அதர்வண மென 4 கான்கு வகைப்படும், 
பின்னும், ௮து பற்பல ஸமாகைகளாய்ப் பேதப்பட்டிருக்கெது, ந்து பரமேஸ் 
வரனல் ஓ.சப்பட்டதென பற்பல ப்ரமாணங்கள் காணப்படுன்றன. ஆத 
லின், அதன் உண்மையினை சந்ராசாய்வாம். 
  

* அஜபா வேசம் சேர்ர்து ஐர்தெனவும் வழங்கும், பஞ்சாசார்யர்கள் ஐ௩து வேதக் 
களுஈகு முறையானே அ.திகாரிகளாவர். இவர்களைப் பஞ்சமூகோ கபவர்களெனக் கூறுவர், 

உபவேதம் நான்த;--௪, ஆயுர்வேதம், ௨, அர்த்தவேதம், ௩, தறர்வேதம், 
௪, 5 . 

அங்கம் ஆறு :--௪, சந்தஸ், ௨, கல்பம், ௩, வ்யாகரணம், ௪, றிக்ஷ£, டு, ஜ்யோதி 

ஷம், ௬, நிருக்தம், 

உபாங்கம் நான்த :--௧, மீமாம்ஸா, ௨. ச்யாயம், ௩, புராணம், ௪, ஸ்ம்ருதி, 
6 . ° ௪ eo. ச 

ஸ்ம்நதி பதினேட்டூ :--௪, மது, ௨. அத்ரி, ௩, விஷ்ணு, ௪, யாஜ்ஞவல்க்பம், ௫. 
உம், ௬, ஆங்கரலம், ௭. யமம், ௮, ஆபஸ்தம்பம், ௯, ஸம்வர்த்தம், ௧0, காத்யாய 
நம, ௧௧, ட்ரஹல்பதி, ௧௨, ப.ராறாரம், ௧௩. வ்யாஸம், ௧௪, ஸக்கலிதம், ௧௫, தக்ஷம், 
௧௬, கெளதமம், ௧௭, மாதாதபம், ௪௮, வஸஷிஷ்டம், 

றாரஸ்த்ரம் ஐறு :--௧, வேதாந்தம், ௨, வைளோஷிகம், ௩. பாட்டம், ௪, ப் ரபாக 
ரம், (டு, பூர்வமீமாம்ஸா, ௬, உத்தரமீமாம்ஸா, 

கிநழலர். 

வேதத்தை விட்ட வறமில்லை வேதத்தின் 

ஓதத் தகுமற மெல்லா முளதர்க்க 

வாதத்தை விட்டு மதிஞர் வளமுற்ற 
வேதத்தை யோதியே வீடுபெற் மூர்களே, 

இருகெறி யாவது சித்தடித் தனறிப் 

பெருகெறி யாய பிரானை நினைந்து 

குருகெறி யாஞ்சீவ மாகெறி கூடும் 

ஒருகெறி யொன்றாக வேதாந்த மோதுமே, 

௮ஞ்௪ன மேனி யரிவையோர் பாகத்தன் 

அஞ்சொ டிருபத்து மூன்றுள வாசமம் 

அஞ்சலி கூப்பி யறுபத் தறுவரும் 

அஞ்சா முகத்தி லரும்பொருள் கேட்டதே, 

அண்ண லருளா லருளுஞ் சிவாகமம் 

எண்ணி லிருபத்தெண் கோடி.ா ராயிரம் 
விண்ணவ ரீசன் விமுப்ப முரைத்தனர் 

எண்ணிகின் றப்பொரு ளேத்.துவ னானே, 

பண்டித ராவார் பதினெட்டுப் பாடையுக 
கண்டவர் கூறும் கருத்தறி வாரென்க 

பண்டிதர் தங்கள் பதினெட்டுப் பாடையும் 

அண்ட முதலா னரன்சொன்ன வாறே,
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ப்சவயார்த * சல்பர்தோறும் பரமேஞ்வசன் தன்னிடம் ஸஒக்ஷ்மமா 
யொடும்கின்ற வேதத்தை முக்இின கல்பத்திலுளதான பதவாக்ய முறை 

யுரனே பஞ்சாசார்ய இருவுருவந்தாங்க முதன்முதல் சொல்லுகன்றனன். 
அதனை ப்ரஹ்மாதயருபதேரும் பெற்றுப் பரவச்செய்கன்றனர், பண்டித 

ரி2ரமமணிகளான காளிதாலர் கம்பராதியோர் பூர்வமில்லாத ஈவீஈ வாக்யங்க 

ளோடு கூடின காவ்யகல்பகாலங்காரம் ஆக்யெது போன்று, ப.ரமேஜஞ்வசன் 

வேதங்களை ஈவிஈமாய் ஆக்கினவனல்லன். வேதம் எல்லாக் கல்பங்களினும் 

ஓசேவிதமான சொற்றொடர்களோடு கூடினவைகளாய்ப் பரமேஸ்வரனாழ் 

கல்பாஇயில் சொல்லப்படுசின்றது. இவ்வாற்றான், முற் கல்பத்து வேதமே 
பரமேஞ்வரனிடத்தினின்று கல்பாஇயில் தோன்றுகன்றதென்பதும், வேத 

கர்த்தா பரமேஞ்வர னென்பதும், ௮நாஇயென்பதும், நித்யனென்பதும், 

ஸ்வபம்பென்பதும் பெறப்பமிம், 

அண்ண ஒருளா லருளு$திவ யாகமம் 

விண்ணி லமரர் தமக்கும் விளங்கரி 

தெண்ணி லெழுபது கோடிழா ரூயிரம் 

எண்ணிலு நீர்மே லெழுத்தது வாகுமே, 

திவமாம் ப.ரத்தினிழ் சத்தி சதாசிவம் 
உவமா மகேச ரூருத்திர தேவர் 

தவமால் பிரமீசர் தம்மிற்றாம் பெற்ற 
நவவா கமமெங்க ணர்திபெற் ருனே, 

பெற்றால் லாகமங் காரணம் காமிகம் 

உற்றால் வீர முயரீசிச்தம் வாதுளம் 

மற்றவ் லியாமள மாகுங்கா லோத்தரர் 
அற்றாற் சுப்பிரஞ் சொல்லு மகுடமே, 

அண்ண லருளா லருளுஞ் சிவாகமம் 
எண்ணிலி கோடி தொகுத்தி மாயிலும் 

௮ண்ணல றைந்தவ நிவறியா விடின் 
எண்ணிலி கோடியு நீர்மே லெழுத்தே, 

அவிழ்க்னெற வாறு மதுகட்டு மாறுஞ் 

சிமிட்டலைப் பட்டுயிர் போடுன்ற வாறும் 

தமிழ்ச்சொல் வடசொல் லெலுமிவ் விரண்டும் 
உணர்த்து மவனை யுணரலு மாமே, 

சதாசிவர் தத்.துவ முத்தமிழ் வேத 
மிதா௪னி யாயிருர் தேரின் றகால 

மிதாசனி யாயிருர் தேமன நீம் 
யுதாசனி யாதட னேயுணர்ச் தேமால், 

* ப்ரஹ்மாவின் ஆயுள்:--மதுஷ்ய வருஷம் ௪௩௨0000 கொன்டத ப்ரஹ்மாவுக்கு 

ஒரு காள், அப்படி. ௩௬௦ நாள் கொண்டது ப்.ரஹ்மாவுச்கு ஒரு வருஷம், அப்படி. தூறு 

வருஷம் கொண்டது ப்சஹ்மாவின் ஆயுள் அல்லத கல்பம், இதனுடன் லோகாச்தமாம்,
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இவ் வேசம் கர்மகாண்ட மெளவும் ஜ்ஞாஈகாண்ட மெனவும் இருவகைப் 
படும், கர்மகாண்டத்தில் ஜ்ஞாஈம் கூறப்பட்டிருப்பினும், அது*சிறுபான்மை 
யும் கர்மமே பெரும்பான்மையும் விளக்கப்பட்டுளது. ௮ம் முறையானே, 
த்ஞாககாண்டத்தில் கர்மம் கூறப்பட்டிருப்பினும், ௮து ஏறுபான்மையும் 
ஜ்ஞாகம் பெரும்பான்மையும் விளக்கப்பட்டுளது. இங்கனம் கூறும் காமத் 

இனால் ஈற்வர ப்ரஸாதமும், அதனால் சத்த ஈாஃத்தியுமேற்பட, ஜ்ஞாரத்தி 
னால் முச்இநிலை நிலைக்கு மாதலான், கர்மம் ஜ்ஞாகத்திற்கு ஸாத௩மாகி 
ஜ்ஞாககாண்டமே முக்யப்பொருளாதலன்றி ஜ்ஞா௩ம் கர்மத்்திற்கங்கமாகா. 

ஒவ்வொரு ஸமயத்தரும் வைஇகமென்பர். வைதஇகமென்பது வேதத்தை 
யதுஸரித்தலெனப் பொருள்படும். எந்த ஸமயத்தரது றாஸ்த்ரம் வேதத்தை 
யநுஸரித்து அர் நெறி நிற்தின்றதோ. ௮து வைஇிகமென்பதை யாவரும் 
ஒத்துக்கொள்வர், இம்ஙனம், வேதத்தைக்கொண்டே உண்மை யறியவேண்டி, 
யிருத்தலான், பரறிவப்பொருள் வேதத்தினலேயே யறியவேண்்டியதென் 
லும் * வேதவாக்யங்களோ எண்ணிறந்தன,. 

இவவாற்றானே, வேகம் முக்ய மெனவும், ௮சனாற்றான் மெய்ஞ்ஞாக 
மடைய வேண்டுமெனவுமறிக, அங்ஙனமாயின், யாவரது ஆகமம் வேதகெறி 

நின்று வைதஇகத்தன்மை பெற்றுளதோ வென்பதை ஈன்கு ஆராய்தல் ஆன் 

ரோர்க்கழகாம். 

வேதத்தில் பந்த மோக்ஷங்களை விளக்கி முக்தியடையும் மார்க்கத்தைப் 
போதிப்பது ஜ்ஞாககாண்டமே. அது வேதத்திறுதியாகி 4 வேதறிரீஸ்ஃ 

எனவும், வேதாந்தம் எனவும், உபநிஷத் எனவும் பெயர்பெறும். 

இனி, ஜ்ஞாகநிலையைப் போஇப்பதாடுய உப௰ிஷத்துக்கள், ப்ரஹ்மமெனப் 

படும் றுவமே ஸத்யமென்றும், பேதஜ்ஞாகத்தால் 1 தீரி 

வீரமைவ ஸல பதார்த்தங்களும் வெவ்வேறு வகைப்படக் காணப்படு 
யம் வைதிக மென வென் றட ே 2 ஞாநத்தால் த்ரிபதார்த்தல்களும் பது, வன வென்றும், ௮பேத ஜஞாநத்தால SNU SIM 5S னா 

பரறிவப் பொருளே யென்றும், ௮பேத ஜ்ஞாகமே ஜஞாக 
cee ee ee eee, ம மை ய வம் eee மல் 
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உ கைவல்யோபநிஷத் :--அகேக வேதங்களால் யானறியப்படுவோன். வேதத்தை 

வெளியிட்டவனும், ஆக்கினவனும், அநிர்தவனும் யானே, 

ழக்திகோபநீஷத் :--யான் வேதார்த.த்இல் நன்கு விளங்குவன, வேதார்தத்தைக் 

கைக்கொளவாயாக, 

வேதாந்தவிசாராத்த்யாயம் :--இவ வேதாந்த மார்க்கத்தை விட்டு, ஏனைய மார்க்கத் 

தைக் கைச்கொள்பவன் கையிற் இடைத்த பாயஸத்தை யிழம்து முழங்கையை ஈக்குபவ 

னாவன், வேதமார்க்கத்தாலன் நி ஏனைய மார்க்கத்தால் ஜீவர்கள் முக்தியடைவார்சளாயின, 

இருட்டில் கடமாதியவற்றைப் பார்ப்பார்கள், ஆதலின், வேதத்தில் ஓதியுள்ள பொருள் 

ஸத்யம் ஸத்யம் என்றது. 

ர் வேதத்திற்கு றிரஸலஃ போன்றதா யிருப்பதனால் வேதறிரஸ௩ எனப்படும், வேதத் 

இன் அர்தத்திருப்பதனால் வேதாந்தம் எனப்படும், முமூக்ஷ£ுக்கள் ஸத்விசா.ரஞ்செய்.த, 

நிஷ்ட்டைகூடி, அஜ்ஞாகம் ஒழிர்த, முக்தர்களாவதமற்கு ஸர்வ ஸாதாமாயுள்ள ப்.ரஹ்ம 

வித்யை யாதோ, wg உபநிஷத் எனப்படும், 

1 பதி பா பாரும், 

2 
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மென்றும், ௮ப் பரறிவத்தை யறிந்தவனே ப்ரஹ்மமென்றும் ஒதுகன்றன. 
இம்உனமோது முபநிஷுத்வாக்யங்களால் வேசாந்தமென வழங்குவது றீவாத் 

வைத ஷித்தாந்தத் துண்மையேயெனச் தெளிதற்பாலதாம். ஆதலின், வேதா 

கமங்களுடன் முரணுராது காணப்படும் ஸமயஸஞாஸ்த்ரம்கள் எவையோ, 

அவை வைதிகமெனக் கோடழற்றகுதியுடைத் தென்பர் ஆன்றோர். 

இவ்பாகமங்களின் ஸாரமா$ய சிந்தாந்தசிகாமணி யென்னும் இவ் வுத்தம 

க்ரந்தத்தில் போிக்கப்படும் முக்ய விஷயங்கள் மேற்கூறிய முறையானே 

உபறிஷத்வாக்ய விஷயங்களையே அநுளரித்திருத்தலானும், வாக்யங்களும் 

பெரும்பான்மையும் உபநிஷத் வாக்யங்களாகவே அ௮மைக்கப்பட்டிருக்தலா 

லும், வேதார்தமென்னும் றிவாத்வைதத்தையே முறையுறப் போதித்தலா 
லும் இது வைதஇிகமென்பது இனிது விளங்குகிறது. ௮வ்வாற்றான், ௮றிஞர் 

இவ்வுத்தமோத்தம க்ரந்தத்தை ௮ங்கேரிப்பரென்பதே துணிபு, 

மேலும், ரிவாகமங்களினும் & பலபேதங்கள் காணப்படுவனவாயிலும், 

காமிகாதி வாதுளாந்தமாயுள்ள இருபத்தெட்டாகமங்களின் உத்தரகாண்ட 

மனைத்தினும் ஒதப்பட்டிருக்கும் வீரமைவம் என்னும் றிவாத்வைதமே 

இந்தச் சித்தாந்தசிகாமணியால் ஈன்கு போதிக்கப்பமொதலின், இது இறைவன் 

அருளிய இவ்யாகமங்களுக்கு இணங்கயதாமென்றறிக, இவவாருராய்வதனால் 

பெறப்படுவதியாதோவெனின், ௮.தனைக்கூறுவாம். * வீர்னைவ ஸமயமானது 

மற்ற ஸமமயங்களைப் போன்று ஏகதேமமுரறுது ஸமஸ்காகமங்களி லுத்தர 

காண்டங்களினும் இறப்பாக விராகம வாதுளாகமாஇகளின் பூர்வோத்தர 

காண்டங்கண் முற்றிலும் எடுத்கோதப்பட்டிருத்தலானும், இவ்வா கமங்களும் 

வேதப்பொருளினையே ஓதலானும், ௮காதயாய் நிற்றலாலும், ஜ்ஞாகவான்க 

ளெல்லோராலும் தழுவப்பதெலாலும் வேசாகமோக்த ஸமயமாமென்பதே 

இண்ணம், இம் நாலில் கூறியுள்ள சாவது:-- 

“* வேதமோ டாக மங்கள் வேறபா டின்றி ஈல்குந் 
தீதறு போருளை யேல்லாந் திரிவற வுலகிற் காட்டூ 
மாதவ னனைய விந்நூல்......”” 
  ee ம. பவமவம் ய . 
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$உ பாஷாணவாதஸமைவம், ஸங்க்ராரந்தவாதளைவம், அவிகா ரவாதறைவம், பரிணாம 

வாதரைவம், ா௩த்தமைவம், பேதறைவம் கய இவைமுசலியன, 

1 வீரமைவஸமயம் வேதங்களிலும் ஆகமங்களிலும் புராணங்களிலும் ஏனைய ரால் 

களிலும் கூறப்பட்ட து :-- 

(௧,) அடியில் வரும் சரிதீரம் காமீகாகமத்தில் காணப்படுமெ.த :-- “ அஜாமிளா 

வென்பவர் தம் மனைவியுடன் வழிப்ஈயாணம் போகையில், இவர்களைச் சில திருடர்கள் 

எ திர்ப்பட்டுத் தாக்கினார்கள், ௮.துகண்ட அஜாமிளா வென்பவர் தம் மனைவியின் குழ்ச்சி 

யைக்கொண்டு, உடனே தன்னிடத்திருந்த விலையுயர்ச்த ஆபரணங்களைக் கழற்றி ஓர் 

வஸ்திரத்திலிட்ட லிங்கமாக முடிர்து, வீரமைவராகத் தோன்றும்படிச் கழுத்தழ் றரித் 

துக்கொண்டனர். இவ் வுபாயத்தினால் அவர்கள் க்ஷேமமடைந்தனர், எவ்வாறெனின், 

௮.த் திருடர்குழாங்களுக்குத் தலைவனான மித்ரகுப்தன் பார்த்து, வீரணைவர்களிடம் றந்த 
பத்திமானாதலான் அவர்களை வருத்தக் கூடாதென்னுஞ் த்தம் பிறம்து, மற்றைத் இருடர் 

களை நோக்கு, அவர்களை உடனே விட்டு விடும்படி. உத்திரவளித்தனன், இதனால், Sr
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இனி, இந்த க்ரந்தத்தில் ஸர்வாத்வைதநிரஸ்௩ஸ்த்தலம், அஷ்டமூர்த்தி 
நிரஸ௩ஸ்த்தலம், ஸ்ர்வகதரிரஸநஸ்த்தலமாதியான அ௮வாந்தரஸ்த்தலங்களில் 
வேதவாக்யங்களுக்கு விருத்தமாக தைதம் கூறப்பட்டிருத்தலான்,வீரமைவ 

ஸ்மயம் வைஇ கமிமன த்துணிதல் எவ்வாத்ரானொவ்வுமோ வெனின், நன்கு 

ஒவ்வும், என்னை? கரமமார்க்கத்திலேசெல்லும் வீ ரமாஹேம்வரர்களென்லும் 
அஇகாரிகளை நோக்கி உபாஸகாநுகூல்யமாக ஒதப்பட்டிருத்தலன்றி வேதத் 
தற்கு விருக்கமாக ஓதவந்ததன்றென்றுணர்க,. 

மேலும், கர்மமும் ஜ்ஞாகமும் ஒன்றை யொன்றவாவியிருத்தலான் 
௮வ வுபய ஸ்த்தலத்தினையும் கைப்பற்றல் வேண்டியதென க்ரியாகமஸ்த்தலத் 
தில் ஒதப்பட்டுள்ளது. ஆதலின், மேற்போர்த ஸ்த்தலங்களில் தவைதத்தைக் 
  

  

மைவமானது காமீகத்திற்கு முற்பட்டிரும்ததென்பதும் அக்காலத்தில் திருடர்களும் 

வீரமைவ ஸமயத்தில் ஐர் மதிப்பினை வைத்திரு தன ரென்பதும் பெறப்பட்டது. 

(௨.) மஹாபாரதத்தில் அறுறாஸு பர்வத்தில் தர்மராஜருக்கும் பீஷ்மருக்கும் 

நடச்த ஸம்பாஷணையினால் அக்காலத்தில் வீரறைவ ஸமய மிருந்ததாகழ் தெரிய வரு. 

த, 

(m..) வேதய்யாஸாருளிய ஸ்கர்தபுராணம் மாங்கரஸம்ஹிதையில் ஸ்வேதன் குமா 

ரனான பிங்கலனென்னுமோரந்தணன் ஸதாகர்தமுடிவரால் வீரமைவராயினர் என்பதோர் 

ச௪ரித்ரம் காணப்படு, 

(௪) ஸ்ரீபலவேற்வரரைப்போல ஸ்ரீ றங்கராசார்யருடைய தாய்தர்தையரும் வெகு 
காலமாகப் பிள்ளை யில்லாதிருக்தார்கள். ௮வர்கள் ஹைவர்களாதலான், பிவபெருமானை 

கோக்டுத் தவஞ்செய்ய, பெருமான் கடாக்ஷத்தினால் றஙகரர் பிறந்தனர், மயங்கரர் தாயார் 

சிவபிரானை ஐங்கம ரூபமாகப்பாவித்து பூஜித்தது உரறஙகரவிஐ.பம் தவிதிய ஸர்க்கத்தி 
னால் தெரியவருறது, இதனால், அக்காலத்தில் ஐங்கமாகளைப்பற் நிய விஷயம் மாங்கரா 

சார்யரின் தாய்தந்தையருக்குத் தெரிஈ்திருர்ததென்றும் ஒங்கமர்களிடத்தில் இச்துச் 

களெல்லோரும் விற்வாஸமுள்ளவர்களா யிருந்தனரென்றும் கூறுவர், 

(௫) வீரமைவளமயத்திம் சேர்ந்தவர்கள் :-- &, பி. 18 - ம ழாற்றாண்டின் கன் 

னட பாஷையின் கல்வித்திறத்தைக் குறித்த சரித் ரத்தில் காணப்படுவதாவது:-- 

இ, பி, 1165 - ம் ஆண்டில் த்ரிபுஉநதாதா வென்னுமோரர்தணர் வீரமைவ 

பண்டி.தரான பத்ம.ராஜுப என்பவரோடு ஸமயக்கொள்கை கல்வித திமங்களைக் குறித்து 

வாதஞ்செய்து தோல்லியடை்,து வீ ரமைவ.ராச அடி.மையா.பினர், 

இ, பி, 119௦-ம் ஆண்டி சக். ரபாணிரங்கமாதசெஃறுமோர் வைணவ பண்டிதர் 

கவிவாணரான பால்குருக ஸோமகா தாராத்ரியரோடி ற்மயக்கொள்கையைக் குறித்து 

வாதஞ்செய்து தோல்வியடைந்து வீரஸைவராயினர், ” 

(௬) பேர்பெற்ற ஆங்கல பண்டிதர்களான ப்ரொபஸர் உல்றன் துரை, ப்சொ 

பெலர் உல்லியம்ஸ்துரை, ரெவசெண்ட் இட்டல்துளை, ரெவரெண்ட் பார்தமுரளை, மூர் 

துரை, டெஷ்பாண்டிதுரை, காட்டிதுரை, டாகடர் Unto gicot ஆயெ இவர்கள் 

வீரமைவ ஸமயமானது புராதஈமான தென்று தங்கள் தங்கள் வயாஸங்களிம் கூறியுளர், 
ரணை வைய 
  

  

4 றாங்க ரவிஜயம். 
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தூ உபோத்காதம் 

கூறியது உபாஸனை நிலைப்பதன் பொருட்டேயாம். அன்றியும், விரமைவ 

ரறுஷ்டிக்கும்*% பஞ்ச றிவயஞ்ஞாதி கர்மமானது ஐஞாஈ ஹேதுவின் பொருட் 

டேயன்றி, ௮ல்ப பலனைத்தருவதும் ப்ராணஹிம்ஸைசெய்வதுமாகிய யஞ் 

ஞா.இி கர்மகாண்டகெறியினை எவ்வாற்முனும் குறித்ததன்று, மூற்றியாதோ 

வெனின், எஞ்ஞான்று மழியாத ஸுகப்ராட்தியிலன்றி, சின்னாளிலழிவடையும் 

௮ப் பதப்ராப்இயில் எத் துணையேலும் நாட்டமின்றென் ௧, 

இனி, லிங்ககாரணாதியான விதி இந்த க்ரந்தத்தில் கூறப்பட்டுள்ளனவே, 

லிம்க தாரனஞ் முன்னர் நிரூபித்த முறையானே உபடிஷத்துக்களில் காண 
செய்தல் வேதாக ப்படவில்லையே, இதனை வைதஇகமென்பது எம்ஙனமொவ் 

மோக்த விதியே வும்? என்னும் ஆஸங்கை நிகழுமன்றே? அதற்குத்தரம் 
யென்பது, . 

கூறுவாம். ப 

ஸாராஸ்தீரங்களும் கர்மகாண்டமெனவும், ஜ்ரோாஈகாண்டமெனவும் இரு 

வகைப்படும். கர்மமானது சித்தறா-த்தி மூல்யமாய் ஜ்ஞாகத்திற்கு ஹேது 

வாதலான், ஜ்ஞாஈகாண்ட மே முக்யமெனப் பெறப்படும், ஜஞாஈத்தினாலேயே 

முக்தி யடையப்படுமென்று ஸகல வேகஸாஸ்த்ரங்களும் ஓதுகன்றன. 

என்றால், ஸகல புருஷார்த்தங்களும் முக்திக்குத் தாழ்வுடையனவென்றறிக, 

இம் முறையானே முக்தியானது பரமாயதோர் நிலை என்றேற்படுதலாலும், 

அவ்வாற்றான முக்திநெறியையுபதேறிக்கும் ஜஞாஈகாண்டம் முற்றினும் 

வேககெறி நிற்றலாலும், ௮௩ நன்னெறியை வைதகமெனத் துணிதலே சான் 

ராகும், வ்யாஸரது ப்ரஹ்ம ஸ.தரம்களின் மேனிகழ்ந்த நீலகண்ட பாஷ் 
யத்தின் காரிகையாகும் க்ரியாஸாரத்தன் இரண்டாம் காண்டம், ௨௯-ம் பட 

லத்தில் க்ர்தகர்த்தா கூறுவதாவது :--வேதங்களில் லிங்சகாரணம் விதக் 

கப்பட்டிள்ள சென்றும், ஸைவர்கள் யஜ்ஞோபவீதம் தரிப்பதுபோல வீரமை 

வர்கள் லிங்கம் தரிக்கின்றார்களென்றும், அதனால் ௮து காம் அடிக்கடி 1 மிவ 

ஸம்பந்த மாதற்குரிபதோர் அடையாளமா யிருப்பதென்றுமறிதற்பாலதாம். 
— eos   
  

* ஆகமாந்தவாகயங்கள். 

ஸிவாவ[ாக8விஜெடப௦ CLT AE p\0 wr wr Sel 67a \O s | 

8உ௦௨௦வாக்ஷராம.ாவ உரணவாவாஷவவவ வா | 

ஈஃஉயழாயாசிகாவஜாஹ வெட )ய_நாரிக( | 

பூறா..5௦ vdaany Manne! Near 60g re aes நட | 
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1 தீநழலர். 
சைவஞ் சிவனுடன் சம்பர்த மாவது 

சைவர் தனை யறிக தேசிவஞ் சாருதற் 

சைவஞ் வெர்தன்னைச் சாராம னீவுதறி 

சைவஞ் வொசர்தஞ் சாயுச் சிெயமே,



உபபபோத்காதம். க்க 

அன்றியும், இந்த கரந்தத்தல் 
பங்கயற் கிறைவ னின்மேய் பவித்திர மேனவி ருக்கோன் 

நிங்குரைப் பதனாற் நூய்தா விலங்கும் சிவலிங்கந் தான் 
றங்குறத் தரிக்கத தக்க தாகுமச் சைவ லிங்க 
மங்கலம் புனித தீக்கை மருவுறா னடைந்தி டானால்,* என்னும் 

ருக்வேத ப்ரமாணக்தாலும், 

உன்றநு வகோர மாகி யுருத்ரபா வத்தி னீங்கு 
மேன்றேசு ருரைத்த லாலே லிங்கதா ரகனாஞ் சைவன் 
துன்றுடா வங்க ளெல்லாந் தொலைப்பவ னேன்பர் மேலோர் 
தேன்றலங் குன்றி னுற்ற சேஞ்சடை முனிவ ரேறே, என்லும் 

யஜ-ள்வேத ப்.ரமாணத்தாலும், 

ஓ புத்ரனான ஷண்முக ] | ஆசார்யனால் பூஜிக்கப்பட்டூத் த்ந்த யாநோரு 
இஷ்டலிங்கத்தை ஹ்ஸ்தம் என்னும் பீடத்தில் வைத்து, ௮ம் மஹாலிங் 

கத்தில் லயித்த மனமுள்ளவனாகி பாஹ்ய கீரியைகளில் பற்றற்று பூஜை 
செய்கிறவனே வீரஸைவ னேனப்படவன், என்னும் 

றாங்கரஸம்ஹிதா பரமாணத்தாலும், 

வீராகமம், வாதுளாகமம், பாரமேஸ்வராகமம், ஸ்வாயம்ப்வாகமம், 

ஸ்ப்ர போதாகமம், விஜயாகமம், மகுடாகமம், சந்த்ரஜ்ஞாநாகமம், 
ஸ்றாந்தாகமம், வீரணைவதர்மபரோமணி, வீரளைவ பாஷ்யங்கள், க்ரியா 
ஸாரம், லிங்கதாரணசந்த்ரிகா என்னலும் 

ஸ்ருதப்சமாணங்களாலும், 

லிங்கதாரணஞ்செய்தல் வேச।கமவிதியாமென்றறிக, அவ்வாற்றானே 
விபூதிசாரணமும், ருத்ராக்ஷராரணமும், பஞ்சாகூய£ஜபமுமாம். 

* சித்தா ந்த்சிகா மணி நக்வேதம் wi Gas நம் தைத்திரியோபநீஷத்வாக்யங்கள் 

Gare vor ap, atv or Glenrag.-o காிகொஉரா.ம08ஷ.-வ | 
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௧௪ உூபாத்காதம். 

இனி, ஸம்க்ரஹித்துக் கூறுமிடத்து, * வீரஸமைவன் ௮.நுஷ்டிக்க வேண் 

டிய முக்ய வீதிகளாவன:-- 

(௧.) அஷ்டாவரணம். * 

(௨.) தபம் ; மாரீரக்லேஸம். 

(௩.) வேள்விமின்றிய றிவபூஜை. 

(௪.) வேதாத்த்யயாம். | 

ஆயினும், இவற்றுள் அஷ்டாவரணத்தைச் டிறப்பு விதியாகக் கொண் 

ே டுள்ள க்ரந்தமானது வீரஸைவதர்ம மிோமணியாம். 

இவ்வாறு வேதாகம விதிப்படி. நின்ற தேவாஇியர்களும் லிங்கதாரணம் 

பெற்றவர்களென்பதைக் குறித்து, 

வேதனோ டரிய ஈன்சீர் விண்முழு தாளி யாதி 

மாதிர மன்ன ரீண்டூ மனிதர்கந் தருவர் சித்தர் 

தீதறு முனிவ ரேல்லாஞ் சிந்மய மாய கத்துட் 

சோதிகோள் பரமா ஈந்த லிங்கமே துணிந்து காண்பார், எனவும், 

பனிமல ரயன்மா லாதிப் பண்ணவர் கோத மாத் 

முனிவர ரனைவ ருந்தம் முடிமிசை யேன்றுங் கோள்வர் 

தனிவரு மிலிங்கம் வாட்கட் போறிமுதற் சத்தி யேல்லாம் 

புனைமல ரளக மீது பொருந்துறத் தரிப்பர் மன்னோ, எனவும், 

இநத த்ரந்தத்இற் கூறப்பட்டிள்ள. 

மேற் சொல்லியபடி, ஜ்ஞாஈ மாஸ்தர ம்ேஷ்ட்டமாகிய றுிவாத்வைத 

ஸமயமே உண்மையா நிலையை யடைதற்குரிய ஸங்மார்க்கமாக) ஜஞாக 

பாகத்தில் முற்றிலும் வேதங்களாகியெ உபறிஷத்துக்களையும், ஆசாரபாகத்தில் 

முற்றினும் றிவாகமங்களையும் தழுவி, விபூதிருத்சாக்ஷலிங்கதாரணாதிகளின் 

விிஷ்டங்களை நன்கு போக்கும், 

இக்நால் அங்கள்த்தல 3 லிங்கஸ்த்தல லக்ஷணங்களைக் கூறுறெது: 

மாவதத்கா.. 4 அத்க்மமானது. பந்தஸ்த்தலம், மாதேரிவாஸ்ச 
ர்த்தசிர்ணயம், 24) ப்ரஸாதிஸ்த்தலம், ப்.ராணலிங்கிஸ்த்தலம், சரண 

ஸ்த்தலம், ஐக்யஸ்த்தலம் என்னுமாறு முக்ய ஸ்.த்தலங்களை 

  

உ நேபாளம்: முதலாக பம்பாய் ராஜதானி வரையிலும் மத்யப்ரதேராங்களிலும் 

லீரமைவன் அல்லது லிங்காயிதன் எனவும், அந்த் ரதேமாங்களில் வீரகைவன் அல்லது 

ரீலவந்தன் எனவும், தென்தேறாங்களில் வீரணஹைவன் அல்லது மிவாசாரன் எனவும், 

தமிழ்ப் பாகங்களில் சிலரை கன்னடியர் எனவும் பெயர் வழங்குவர், 

ர க், ஒர) உ லிங்கம், ரீட், ஐங்கமம், Ps விபூதி, ௫, ௫த்.ராக்ஷம், Otre பஞ்சா 

க்ஷரம், ௭, தீர்த்தம், ௮, ப்ரஸாதம். ஆவரணம் - கோட்டை, 

1 ஸ்த்தலம்:--லிங்கம் ௮றுவகைப்படும் ) அங்கமும் அவ்வாறே ; ஒவ்வொரு லில்கத் 

துடன் ஒவ்வொரு அங்கம் ஐக்யப்பதெலே ஸ்த்தலமென்பதாம்) ௮அவஸரம் ௮ல்ல௮ 

அவல்த்தா அல்லது ஸமயமெனிலுமாம்,
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யுடையது. லிங்கஸ்த்தலமும் ௮ம் முறையானே ஆசாரலிங்கள் த தலம், குரு 
லிங்கஸ்த் தலம், ஸ்ரீவலிம்கஸ்த்தலம், ஐங்கமலிம்ஈஸ்த்தலம், 'ப்ரஸாதலிங்க 
ஸ்த் தலம், மஹாலிங்கஸ்த்தலம் என்னும் ஆது முக்ய ஸ்த்தலங்களை யுடை 
யது. இவற்றுள், முதலாவதான ௮ங்கஸ்த்தலத்தைச் சம்று விளக்குவாம். 

(௧.) பக்தஸ்த்தலம் : -- $ பலகோடி ஜமங்களில் நற்குணம் நிறையப் 
பெற்று நற்செய்கை செய்யப்படுமாயின் ஆஸ்இகத்வமுண்டாம். ௮வவாஸ்இ 
கத்வத்திற்கின்றியமையாத ௮டையாளமாயுள்ளது பச்இயாம். ௮ந்தபக்தயோ 
ஸகல ஈன்மைகளுக்கு மூலமாயிருத்தலான் பக்தஸ்த்தலம் முற்கூ றப்பட்டது. 

(௨.) மாஹேல்வரலஸ்த்தலம் : -- இனி, பக்தியின் பயன் மஹேஞ்வரனை 
த்ருப்தி செய்தலாம். ௮வ்வாறு தருப்தி ஹேதுவாடிய கார்யங்களை பச்த 

னுக்கு மஹேஸ்வரன் விதிப்பவனாதலான் பக்தஸ்ச்தலத்தின் பின் வைக்கப் 

பட்டது. 1 
  

* ஸ்ரீ மணிவாசகர். 
புல்லாடப் பூடாய்ப் புமுவாய் மரமாடப் 

பல்விருக மாடுப் பறவையாய்ப் பாம்பா௫க் 

கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் சணங்களாய் 

வல்லசு.ர ரா முனிவராய்த் தேவராய்ச் 

செல்லா௮ நின்றவிச் தாவர சங்கமத்து 

ளெல்லாப் பிறப்பும் பிறர் தளைத்தே னெம்பெருமான், 

பத்திவலையிற் படுவோன்காண்க, 

1 மாஹேலஸ்வர பூஜையாவது: -- குரு லிங்க ஜங்கமர்களான மாஜோற்வரலுக்கும் 

றிவனுச்கும் யாதொரு பேதம் நினைக்காமல் ௮ம் மாஹேஸ்வரனை வேதாகம விதிப்படி. 

ஸர்வோபசா.ரத்துடன் பூஜித்து, பரமபவித். ரமான குருலிங்கப்ரஸா தத்தை ஸ்வீகரித்த, 

பவிகளல்லாத லிங்காங்கி ஸமூஹத்துடன் லிங்கார்ப்பணழு செய்தலாம், 

ஸர்வோபசாரமாவது:-- ஆஸம், பாத்யம், அர்க்யம், ஸ்காரம், வஸ்த்ரம், உபவஸ்த் 
ரம், கந்தம், புஷ்பம், தூபம், தீபம், நைவேத்யம், மர்த்ரபுஷ்பம், ௮ஷ்டாஙகமல்காரம், 

சிவஜானத்பம், 

சூரியனா லனலுமிமும் கார்தச் தன்னாற் சுடவரிதாம் வேறாடுச் கூழும்பஞ்சைச் 

சீருலவுங் கலுழனாற் நீப்போன்றன்னாழ் நீராது விடமதுவும் வேராமாடு 

லோரிலவை வேறறவே கின்ற வுண்மைடோ லான்னியமா மொருமையாகு 

கேரியலுங் குருலிங்க வேடமா௫ நின்றுயிர்கட் கருள்புரியு நில்மைதானே. 

சிவஜானசித்தீயார். 

௮ நிவரியான் றனையதிய யாக்கையாக்கி யங்சங்கே யுயிர்க்குமிரா யறிவுகொுத்தருளாம் 

செ.றிதலினாற் நிருவேடஞ் தெனுருவேயாகுஞ் சிவோகம்பா விக்குமத்தாற் சிவனுமாவர் 

குறியதனா லிதயத்தே யரனைக்கூமிம் கொள்கையினா எ.ரனாவர் குறியொடுதாமழியு 

நெதியதனாழ் ஏவமேயாய் நின் நிடுவ ரென்றானே சத்தாற்றொமுதிடுரீபாசத்தார் விடவே, 

உண்மைவீளக்கம். 

அப்பாலிம் முத்திக் கழியாத கா.ரணந்தான் 

செப்பா யருளாலே செப்பக்கே-ளொப்பில் 

குறாலிங்க வேடமெனக் கூறிலிவை கொண்டார் 

கருவொன்றி நில்லார்கள் காண்,



௧௬ உபயபோத்காதம் 

(௩.) ப்ரஸாதிஸ்த்தலம்:--அங் ஊனம் விஇத்த கர்மங்களைச் செய்வதாயின், 

அரசனது ஆணைக்குட்பட்டு அடங்கி ஈடப்பவர்களிடத்தில் ராஜாங்கத்தா 

ருக்கு எவ்வாறு தருப்தி யுண்டாகுமோ, அவ்வாறே மஹேஜ்வாலுக்கு 

மாஹேஜ்வானிட த்தில் தருப்தியுண்டாகும். ௮வ்வாறுண்டாகவே, மஹேள் 

வரனது ப்ரஸாதத்திற்குரியனாதலான் மாஹேஜ்வரஸ்த்தலத்தின் பின் வைக் 

கப்பட்டது. 

(௪.) ப்ராணலிங்கிஸ்த்தலம் :--மஹேற்வரனது ப்ரஸாத மிராவிடின், 

மோக்ஷாபேகைஷ யுண்டாகாது, ௮வனது ப். ரஸாதமே மோக்ஷ ஹேதுவா 

கும். ஆதலின், ப்ரஸாதத்தைப் பெற்ற பின்னர், ௮ந்த ப்ரஸாத துக்ககரமா 

இய இந்த ஸம்ஸாரபந்தத்தி னின்றும் விடுதலைப்பெறுத லெங்கனம்! பதமா 

வது என்னை] மே!க்ஷமாவது என்னை? என வினாவத் தொடங்க, முழு 

முதில்தத்வ ௮கண்ட பரிபூர்ண ஸச்சிசாஈந்த ஜ்யோதிர்மய மிவஸ்வரூபமான 

ப்ரஹ்மலிங்கமானது இத் தன்மைத்தென்று ஸாமாந்யமா யறிதற்பொருட்டு 

விருப்பமுண்டாகு மாதலான் ப்ரஸாஇஸ்த்தலத்தின் பின் வைக்கப்பட்டது. 

(டு.) சரணல்த்தலம்:--மேற் கூறிய ப்சாணலிங்கமாகயெ ரிவஸ்வரூபத் 
தைக் கேட்டறிர்தவுடனே, ப்ரபஞ்சம் துச்சமெனவும் ரிவாகந்தமே பரமென 
வும் காணும் புத்தியுதித்து, ௮ந்த றிவத்திலேயே கற்புடைய நாயகியைப் 

போன்று முக்ய நாட்ட முற்றவனாகிய ப்ரஸா தியே றிவனைச் சரணமடைவா 

னாதலான் ப் ராணலிம்ஸ்த்தலத்தின் பின் வைக்கப்பட்டது. 

(௬.) ஐக்யஸ்த்தலம்:--இனி, இவ்வாறு சரணமடைந்து பரமாசார்யரின் 
உபதேராத்தால் றிவஜ்ஞா௩முஇக்க, ௮ஜ்ஞா௩ ராகத்வேஷாஇகள் நீங்க, 

ரிவாகந்தத்தை யடைவதாகிய றிவைக்யலாபம் கஇடைக்குமாதலான் சரண 

ஸ்த்தலத்தின் பின் வைக்கப்பட்டது. 

இல்வாறு, ஹித்தியடைந்த ௮ங்கஸ்த் தலஸம்பக்கன், இனி ஜீவன்முக்திப் 

பலம் இடைக்கப்பெறுவான் பின்னும் மிகவுழைத்தல் வேண்டும். ௮வன், 
ஆதி யென்பதில்லாத ஸம்ஸாரத்திலேயே கெடும்காலம் உழன்றுறின்றவ னாத 

லாலும், ஜ்ஞாகமுதிப்பிலும் பலகாலம் ப்ரஇபந்இக்குமாதலாலும், பின்னும் 

முன்போலவே பலகாலம் மிவத்திலேயே காட்டமுழ்று, உலககன்மையை 

விரும்பி, தர்மாசாரங்களைக் கைப்பற்றி, ஜ்ஞா௩த்திலேயே பேராதரவாடுப் 
பழூனொலன்றி, ப்.ரஇிபந்தகம் நீல்டி, தடையற்ற றிவாநுபவமுண்டாட, 

ட் கற்றா மனம்போற் க௫ர். துக் தேயுருடு 

யுற்றாசான் லிங்க முயர்வேடம்--பம்ராக 

முத்தித் தலைவர் முழுமலத்தை மோடிக்கும் 

பத்திசனி னின் நி௰வர் பார். 

சிவப்பிரகாசம், 

தொண்டர்க டாமும் வானோர் தொழுர்திரு மேனி தானு 

மண்டருகங் கண்டி, லாத வண்ணலே யெனவ ணய்இ 
வெண்டச எங்கள் சத விழிமொழி குழற மெய்யே 
கண்டுகொண் டிருப்பர் ஞானக் £டலமு தருதி னேசே, 

 



௨ போத்காதம். an 

ஜீவன் முக்தியடையப் பெறானாதலான் அங்கஸ்த்தலங்களின் பின் முறையே 
லிங்கஸ்த் தலங்கள் வைக்கப்பட்டன. 

இனி, லிங்கஸ் தீ தலங்களிலும் மேற்கூறிய முறையானே பல அரிய 
விஷயங்களை விளக்கி, ப் ரபஞ்சத்தை மறந்து, றவாஈந்தாறுபவ மாத்சமாய் 

நிற்றலாகய ஸமாஇறிலையின் ரஹஸ்யம் விரோஷமாய் விதிப்படி. உபதே 

ரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ரஹஸ்யத்தை யறிந்து, ௮ப்யாஸஞ்செய்து ஸரீவா 
5ந்தத்தை யநுபவித்துக்கொண்டுவரும் டுிவயோ௫, ப்ரஇபந்தகங்கள் Swe 

௮நுபவமுஇத்து ஜீவன் முக்இ நிகழவே, நிகரில்லாத உபநிஷத்துக்க ளெடுத் 

தோதகாறின்ற மிவாகந்தாமிர்தத்தை பருந்தி, ப்ரபஞ்சத்தை மறந்து, பதார்த் 

தத்தில் பேதஜ்ஞாகம் ஈறித்து, சத்த வ்ருத்தி யுதயாத வரிஷ்ட்டநிலை யென் 
னும் றிவாத்வைசமாகயெ % அ௮ங்கலில்கைக்யம் ஷித்இக்கப் பெறுசன்றானா 

தலால் பாவாபாவலயஸ்த்தலம் ஜ்ஞாரா.க்யஸ்த்தலம் என்பவை முடிவில் 
வைக்கப்பட்டன. 

இந்த க்ரந்தத்தில் மேற்சொல்லிய ௮ங்சஸ்த்,தல லிங்கஸ்த்தலப் பகுப்புக் 

களே யன்றி, ௮ங்கஸ்த்தலத்திற்கு நாற்பத்து நான்கும் லிய்கஸ்த்தலத்திற்கு 

ஐம்பத்தேமுமாகச் சேர்ந்து நூற்றொரு ஸ்த்தலங்கள் * வகுத்துக் கூறப் 
பட்டுள்ளன. ௮வை வருமாறு :-- 

ஆசாரலிங்கஸ்த்தலம் 

  
  

பக்தஸ்த்தலம் ௧௫ ௯ 
மாஹேல்வசஸ்த்தலம் ௯ குருலில்கஸ்த் சலம் ௯ 

ப் ரஸாதிஸ்த்தலம் ௭  றுிவலிங்கஸ்த்தலம் ௯ 
ப்ராணலிங்கிஸ்த்கலம் @ ஜங்கமலிங்கஸ்த்தலம் ௯ 
சசணஸ்த்தலம் ௪  பரஸாதலிங்கஸ்ச்தலம் கடெ 

ஐக்யஸ்த்தலம் ௪ மஹாலிம்கஸ்த்தலம் ௯ 

ஆக ௪௪, ஆக We. 

  

இவற்றின் பெயர்களை விஷய ௮ட்டவணையிற்காண்க, 

அன்றியும், ஷட்ஸ்த்தல ஸம்பந் தமான ௮ங்கஸ்த்தலத்திலும் லிங்கஸ்த் 

தலத்திலும் பூர்வார்த்தத்தில் க்ரியாஸம்பந்தமான ஆச ரணைகளும் உத்தரார்த் 

தத்தில் ஜ்ஞாகஸம்பந்தமான ஆஈரணைகளும் சொல்லப்பட்டுள்ளன. இனி, 
  

  

* ஷட்ஸ்த்தல ஸம்பர்தமான அங்கலிங்கைச்யத்தை உபதேறாிக்கும் ஆசமாதிகளா 

வன:--வாதுளம், அதன் உபாகமங்களான உத்தரவா துளம் ௮ல்லது வாதுளோத்த தநத 

சம், லைல்க்ய பைவ ஆதித்ய புராணங்கள், ஸ்காந்தத்தின் (ங்க ரஸம்ஹிதா இகள், 

சிவஜானதீபம். 

எவ்வுயிரும் பராபரன்சம் நிதியதாகு மிலக்குமுயி ௬ுடலனைச்து மீசன்கோயி 
லெவவுயிரு மெம்முயிர்போ லென்றுசோக் மிரங்காது சொன்றரு£து மிழிவினோசை 

வவ்வியமன் நூத.ரருர் தண்டஞ்செய்து வல்லிரும்பை யுருக்கெவர் வாயில்வார்த்து 

வெவ்வியதீ யெழு££டல் வீழ்த்திமாரா வேதனைசெய் இிவெரென வோது.நாலே, 

* இருஅற்திரண்டு ஸ்த்தலங்களென்பாருமுளர் ; ஆயினும், அவ்வாறு கூறுதல் எவ் 
வாதாரல்கொண்டோ வழிம்திலம், 

9



8௮) உபோத்காதம். 

அம்கஸ்ததலத்இற்கும் லிங்கஸ்த்தலத் திற்கும் பேதமென்னை? ஸம்பந்த 
மென்னை ? எனின், ஷூட்ஸ்த்தலமானது பக்திஜ்ஞாரவைசாக்யக்ரியாயோசங் 

களினற் கூடின ஆசாரவீறிஷ்டமானதென்.று போதிக்கப்பட்டூள்ளது, 

அவ்வாருயின், மேனிகழ்தல் யாதோவெளின், ௮தையும் கூறுவாம், 
அங்கஸ்த்தலத்தில் போதிக்கும் ஆசரணையினால் ௮ங்யொக, தத்ஸம்பந்த 

லிம்கஸ்த் தலத்தில் போதிக்கும் ஆச ரணையினால் லிங்கியாக, உபயாசரணையி 

னால் ௮ங்கலிங்கஸங்யொதலே விதியாமென்றறிக, இனி, ஆசாராதிலிம்க 

ஸ்த்தலங்களைப்பற்றிச் சற்று விளக்குவாம், 

(௧.) பக்தஸ்த் தல ஆசரணையினால் ம்ரத்தாபக்தி ஸமேதனாகி தத்ஸம் 

பந்.த லிங்கஸ்த்தல ஆச ரணையினால் ஆசாரலிங்கமே தானாசலும், 

(௨.) ௮ந்த ஆசாரலிங்கமானவன் மாஹேல்வரஸ்த்தல ஆச ரணையினால் 

நிஷ்டாபக்தி ஸமேதனா தக்ஸம்பந்த லிங்கஸ்த்தல ஆசரணையினால் கர 

லிங்கமே தானாதலும், 

(௩) அந்த குருலிங்கமானவன் ப்ரஸாதஸ்த்.தல ஆச ரணையினால் ௮வ 

தாகபக்தி ஸமேதனா9 தத்ஸம்பந்த லிங்கஸ்த்தல ஆசரணையினால் மவ 

லிங்கமே தானாதலும், 

(௪.) அவ்வாறு ரிவலிங்கமானவன் ப்.ராணலிங்கிஸ்த்,தல ஆச ரணையினால் 

அ௮நுபவபக்தி ஸமேதனா? தத்லம்பந்த லிங்கஸ்த்தல ஆச.ரணையினால் ஜங்கம 

லிங்கமே தானாதலும், 

(௫.) ௮ங்யனம் ஜங்கமலிங்சமானவன் சரணஸ்த்தல ஆச ரணையினால் 

ஆகந்தபக்தி ஸமேதனாக தத்ஸம்பந்த லிங்கஸ்த்தல ஆசரணையினால் ப்ரஸாத 
லிங்கமே தானாதலும், 

(௬.) ௮ந்த ப் ரஸாதலிங்கமானவன் ஐக்யஸ்த்தல ஆச.ரணையினால் 
ஸமரஸபக்தி ஸமேசனா$ தத்ஸம்பந்த Ansys go ஆச ரணையினால் * மஹா 

லிங்கமே தானாதலும், 

இவ்யாகமங்கள் ஓதுகின்றன. 

+S Ho fi, 

தன்மேனி தற்ூவ லிங்கமாய் கின் நி06 

தன்மேனி தானுஞ் சதா மாய்நிற்கும் 

தன்மேனி தற்சிவன் ஐற்வோ ௩ந்தமார் 

தன்மேனி தானாகுச் தற்பர தானே. 

அப்பினிற் கூர்மை யாஇத்தன் வெம்மையால் 

உப்பெனப் பேர்பெம் நுருச்செய்த தவ்வுரு 

அப்பினிழ் கூடிய தொன்றாகு மாறுபோற் 

செப்பிடிழ் 2வன் சீவத்து எடங்குமே, 

ஒன்று மிரண்டு மிலதுமா யொன்றாக 

நின்று சமய நிராகார நீங்கியே 

நின்று பராபரை மேயத்தைப் பாதத்தாற் 

சென்று சிவமாதல் As 5165 சித்தியே,
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கானென்று£் தானென்று நாடிகான் சா.ரவே 

தானென்று கானென் நிரண்டிலாகத் தற்பதக் 

தானென்று கானென்ற தத்துவ நஈல்கலாற் 

ரோனென்று கானென்றுக் சாற்ற லேனே. 

கானென்று5 தானென்று சகாடினே னாடலு 

கானென்று£ தானென் கஇிரண்டில்லை யென்பது 

கானென்ற ஞான முதல்வனே நல்இனான் 

கானென்று கானு நினைப்பொழிக் தேனே. 

உயயவல் லார்கட் குயிர்சிவ ஞானமே 

உய்யவல் லார்கட் Gul i Rav தெய்வமே 

உய்யவல் லார்கட் கொடுக்கம் பிரணவம் 

உயயவல் லாரறி வள்ளி வாமே, 

ப.ரக்தலே யொன்றா யுள்ளாய்ப் புமமாஇ 

QT SADT மாயவ னாயய னாடுத் 

த.த்திறுட் டான்பல தன்மைய னாஇக் 

காத்தீனு ணின்னறு கழிவுசெய் தானே. 

பதிபசு பாச மெனப்பகர் கூன் நிற் 
பதியினைப் போழற்பசு பாசம நாதி 

பதிபினை* சென்ற ணுகாப்பசு பாசம் 

பதியனு இற்பசு பாசநில் லாவே, 

மாநுட ராக்கை வழடி.வு சிவலிங்க 

மாறுட ராக்கை வடிவ சிதம்பர 

Lon Git. ராக்கை alia &an Ra 

மாறுட ராச்கை வடிவு திருக்கூத்தே. 

வ னெனசீசிவ னென்ன வேகில்லை 

௪வனார் சிவ னாரை யில் 

சீவனார் சிவ னாரை ய.கிந்தபின் 

சீவனார் சிவ னாயிட் டி.ருப்பரே. 

சேதாக்கத சொம்பத மேவும் பசுவென்ப 

நாதாந்த பாசம் விடகினற கன்பதி 

போதாந்த தற்பதம் போயிரண் டயிக்கீயஜ் 

சாதர் சணஞ்ிவ சாயுச்சிய மாமே, 

சிவமான வேதாந்த சித்தார்த மாகும் 

அவமவ மாகு மவ்வவ் விரண்டுஞ் 

சிவமாஞ் சதாசிவன் செய்தகதொன் மானான் 

ஈவமான வேதாந்த ஞானத் தார்தமே, 

சித்தாச்தத் தேவன் முத்தி௫ம் இத்தலாம் 
சித்தாக்தத் தேகிற்போர் முத்திக் இத்தவர் 
சித்தார்த வேகாக்சஞ் செம்பொரு ளாதலால் 

சித்தார்த வேகாக்தவ் காட்டுஞ் சிவனை யே,



a0 உபபோத்காதம் 

ஸ்ரீமணிவாசகர், 
மைச்வொய வாழ்க ! மாதன்றாள் வாழ்க 
இமைப்பொழு.த மென்னெஞ்9 னீங்காதான் முள்வாழ்க ! 
கோகழி அண்ட குருமணிதன் முள்வாழ்க ! 
ஆகம மாடுநின றண்ணிப்பான் ருள்வாழ்க ! 

ஏகன் அநேகன் இறைவன் அடிவாழ்க ! 

தேவரு மறியாச் சிவனே காண்க ! 

பெண்ணா ணலியெஜும் பெற்தியன் காண்க | 

கண்ணாலி யாலுங் கண்டேன் காண்க ! 

அருணனி சரக்கு மமுதே காண்க! 

கருணையின் பெருமை கண்டேன் காண்க ! 

புவனியிற் சேவடி. தீண்டினன் காண்க ! 

சிவனென யாலுட் தேறினன் காண்க! 

இன்தெனச் கருளி யிருள்கடி.ர் துள்ளத் தெழுன்ற ஞாயிழே போன்று 

Aer phon றன்மை நினைப்பற நினைர்தே னீயலாம் பிறிதுமற் நின்மை 

சென்றுசென் றணுவாய்த் தேயந்துதேய்ம் தொன்றார் இருப்பெரும் துறையுறை வெனே! 
ஒன்றுநீ யல்லை யன் றியொன் நில்லை யாருன்னை யறியஇம் பாரே! 

தர். த.துன் றன்னைக் கொண்டென் றன்னைச் சங்கரா ஆர்கொலோ சதுரர்? 
அர். தமொன் நில்லா வாரர்தம் பெற்றே னியாதநீ பெற்றதொன் மென்பால்! 
சிந்தையே கோயில் கொண்டவெம் பெருமான் றிருப்பெருர் துறையுறை வனே ! 
எந்தையே | ஈசா! உடலிடங் கொண்டா யானிதழ் லெஜெொர்கைம் மாறே, 

பர்தவிகார குணங்கள்பறிர்து மமிர்திடுமாகாதே | 

பாவனையாய கருத்தினில்வந்த பராவமுதாகாதே ! 

அட$தமிலாத வகண்டமு£ம்மு எகட்படுமாகாதே | 

அதிமுதற்பர மாயபரஞ்சுட ரண்ணுவதாகாதே ! 

செந் துவர்வாய்மட வாரிடரானவை ஏர்திடுமாகாதே ! 

சேலனகண்க எவன் திருமேனி திளைப்பனவாசாதே ! 
இர்திரஞால விடர்ப்பிமவித்துய ரேகுவதாகாதே | 

என்னுடைசாயக னாஏியமீ௪ னெதிர்ப்படிமாயிடி லே | 

மண்ணினின்மாயை மதித்துவகுத்த மயக்கறுமாகாதே | 

வானவரும்மறி யாமலர்ப்பா தம் வணங்குதுமாக தே | 

கண்ணிலிகால மனை த்திலும்வர்த கலக்கறுமா காதே | 

காதல்செயும்மடி. யார்மனமின்று களித்திரிமாகாதே | 

பெண்ணலியாணென மாமெனவந்த பிணக்கறுமாகாதே | 

பேரதியாத வகேகபவங்கள் பிழைத்தனவாகாதே | 

எண் ணிலியா யெ சித்திகள்வர்ழெனை யெய்துவதாகாதே | 
என்னையுடைப்பெரு மானருளீச ளெழுந்தருளப்பெதிலே | 

ஸ்ரீ தாயுமானவர். 
ஐ துவகை யானெழற பூதமுச் னாதமு மடங்கவெளி யாகவெளிசெப் 

தறியாமை யறிவாதி பிரிவாக வறிவார்க ள.ிவாக நின்றநிலையில் 
சிர்தையற நில்லென்று சும்மாவி ருத்திமேற் ஏர்மயா 68 SQacraré 

தேக்கித் திளைத்துமா னவா யிருக்கரீ செய்ரித்ர மிசன் துகான்
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மேற்கூறியவாறு, ஷட்ஸ்த்தல ஸத்விசாரத்தால் ஜீவன் முக்தி லப்பமாக 
றது. ஆயினும், %* சொல்லுக்கும் பொருளுக்குமுள்ள பேதமென்லும் ஸம் 

யோக மிருத்தல்போன்று, 1 லிங்காங்கங்க ஸம்யோகங்கள் தன்னிடத்தே 
நிகழ்வனவாம். இந்த பேதாபேதங்களை விட்டிருத்தலே ஐக்யமென்றுணர்க, 
  

எர்தைவடபாற் பரம குருவாழ்க ! வாழவரு எளியநர்தி மரபுவாழ்க ! 
என்றடியர் மனமூழ வேதாக மத்துணி பிரண்டிலலை யொன்றென்னவே 

வந்தகுரு வே! வீறு சிவஞான சத்திநெறி % மெளனோப தேச குருவே | 

மர்த்ீரகுரு வே! யோக தர்த்ரகுரு வே! மூலன் மரபில்வரு மெளன குருவே |: 

வேதமுட னாகம புராணமிதி காசமுதல் வேறுமுள கலைகளெல்லா 
மிக்கான வத்.துவித துவிதமார்க் கத்தையே விரிவா யெடுத்.துசைக்கும் 

ஓதரிய துவிதமே யத்துவித ஞானத்தை யுண்டுபனு ஞானமாகும் 

ஊகம.நு பவவசஈ மூன்றுக்கு மொவ்வுமீ துபயவா இகள்சம்மதம் 

ஆதலி னெனக்கினிச் சரியையா திகள்போது மியாதொன்று பாலிக்கநான் 

அதுவாத லாலுன்னை கானென்று பாவிக்டு னத்துவித மார்க்கமுறலாம் 

ஏதுபா வித்திடினு மதுவாடு வந்தருள்செ யெர்தை நீ ! குமையுமுண்டோ | 

இகபர மிசண்டினிலு முயிரினுக் குயிராடு யெங்குகிறை சன்றபொருளே | 

தீநப்புகழ், 
ஐம்துபூதமு மாறுசமயமு மர்தீரவேதபு ரரணகலைகளு 

மைம்பதோர்வித மானலிபிகளும் வெகுரூப 

அண்டராதஇி௪ ராசரம்முயர் புண்டரீகனு மேகநிறவனு 

ம$ீதிபோலுரு வானுகிலவொடு வெயில்காயுஞ் 

சர்த்ரசூரியர் தாமுமசபையும் விர்துநாதமு மேதுவடிவுமோர் 
தன்சொ௫ூபம தாடநிகழ்வது சிவயோகம் 

தங்களாணவ மாயைகருமம லங்கள்போயுப தேசபரகரு 

சம்ப. ரதாயமொ டேயுகசெதியது பெறுவேனோ | 

உண்மைவீளக்கம், 

ஆருறு தத்துவமே தாணவமே தன்றேதான் * 

மாரா வினையேது மற்றிவற்றின்--வேரறாகா 

மானேது நீயேது காதனட மஞ்செழுத்துத் 

தானேது தேரிகனே சாற்று, 

* பேதவகையான், சொற்பொருள் போன்ற உபமாகங்கள் மற்றுமுள - அவை :- 

சந்த ரன் ச௪ந்த்ரிகை, ஆகாயம் வாயு, புஷ்பம் மணம், பனிக்கட்டி, ஜலம். 

* லிங்காக்கஸம்யோகம், லிங்கா ங்கஸங்கம், லிங்கால்கஸாமரஸ்யம், நிவ்ருத்தி, அத 
வைதம், ஐக்யம், ஸாயுஜ்யம், விற்ரார்இி, பரமபதவி, பரமுக்தி, ருகப்ராப்தி என் 

பன பன்மொழி யொருபொருள, இவற்றுள், முதன் மூன்று பதங்களின் பொருள் என்னை 
யெனின், தத் என்பது லிங்கம் ; த்வம் என்பது ௮ங்கம்) இவவிரண்டின் ஐக்யம் கம் 

யோகம் அல்லது ஸாமரஸ்யமென்பதாம்) எனவே, ததவஃவிமஹாவாக்யமே லில்காக்க 

ஸ்ம்யோக மென்றறிக, 

* வெஞானடூத்திரெறி என்றது ரிகோஹம்பாவசா பவ மார்க்கத்தை, 

* அன்று என்றது ஏரிவைக்யமுற்ற சாளை,



௨ உபபோத்காரதம். 

ஒவ் வாரு ஸமயத்தரும் தத்தம் ஸமயத்தில் உண்மையுளதெனவும், பத 

முக்தியடையப் பெறுவதெனவும் முடிவுரைத்தலே * ஷித் 

சித்தார்த கொ தாந்தமென்பதோர் வழக்கம் தொன்றுதொட்டு வருகின் 

அ சேர்த்த றது. ௮வ்வாறு கூறும் எல்லா ஸமயஸஷித்தாக்தங்களுக்கும் 

ற்குக் காரணம், பரோரத்கமா யிருத்தலாலும், இதற்கொத்ததோர் முடி 

வின்மைபாலும், பரமேஸ்வரன் ௮ருளிய இவ்யாகமங்களின் 

உத்தரகாண்ட முற்றிலும் போதிப்பது ஹித்தாந்தமென ௮வவவவாகமங் 

களில் ஓதப்பட்டிருத்தலானும், ௮துவே ஆகமாந்தமெனக் கூறுதலாலும், 
௮வ்வாகமார்தத்திலுட்சடைப்பொருள்களையே இந்த க்.ரந்தமானது ஈன்கு 
போதித்தலாலும், இவ்வுத்தம ஜ்ஞாஈளாஸ்த்சத்திற்குச் சித்தாந்தசிகாமணி 
யென்னும் பெயர் அமைக்ததென்றறிக, 

வேதாந்தம் ஆதியான 1 HSOUS ஸமய.நூல்கள் பரப் ரஹ்ம ஸ்வரூப 

லக்ஷூணமட்டும் போதிக்கும். அதற்குரிய ந்பாய ஸராஸ்த் 

Prayer. சங்களும் வ்யாஸம்களும் ௮ேகமுள்ளன. ஆயிலும், ஷ்ட் 

ஸ்.த்தல ஸம்பந்தமான மிவாத்வைத மமாஸ்தரமானது பர 
  

வாதுளாகமம் அநுபல nos rtd. 

பரிவவவஹய௦ூ.ம 8ா.தவா6.ம௦ ஹவெ_த௫- | 

ச யொ௦றிவா.52.நா வ) மெறாமஹுயொ.ழவவஹி ॥ 
& 

@vwo 5.50 98 வா.த 8௦ம_த௦ ௨௨811 51 | 

வயொமொஉஹிவவ வெ க 9 நயொறமி௦ம்யொ? ॥ 

Sh po, 

தொம்பதம் தற்பதட் தோன்று மசிபத 

நம்பிய சீவன் பரஞ்சிவ னாய்நிற்கும் 

அம்பத மேலைச் Dereon ars Ques 
செம்பொரு ளாண்டருள் €ீர்ஈர்தி தானே, 

& ஹித்தாந்தம் என்பதம்கு முடிவு அல்லது உண்மை அல்லது நதீர்மானமெனப் 
பொருள் கொளவர், 

ஆகமாந்தம் என்பது ராதாந்தம், ராத்யாந்தம், சித்தார்தமென வழக வருது. 

இதையே வீரமைவம், றாக்திவிறிஷ்டாத்வைதம், றிவாத்வைத ஸித்தார்தம், ௩த்தாத் 

வைத மைவஸித்தாந்தம், வஷித்தார்தம், மைவஸித்தார்தம், மைவதர்றகம், வைக 
மஹா பாறஃபதம், மர்த்ரம், தம்தீரம், வீரமாஹேஸ்வரம் என்னும் இவைபோன்ற பதங் 
களை வெவ்வேறு க&ரந்தகர்த்தர்கள் வெவ்வேறு பெயரால் ஆண்டு வருடரர்கள், 

1 ஸ்ரீ மங்கராசார்ய ரருளிய கரர்தங்களின்படி. ஸ்ிவனுடன் அத்வைதமாயக் கலந 
திருத்தல் மேலான பதவியெனச் தெரிறெது, ஆனால், வீரமைவஸமயமான து அதனிலும் 
மேலதாய் ஒரே ஜர்மத்தில் ிவாத்வைதமென்னும் ௮ம்கலிக்கசைக்யபலம் இடைத்தலைப் 

போதிக்கும் ; இதன் விரிவை ஸடக்ஷமாகமம், ௭-வது படலத்திற் காண்க, 

வீரமைவம் அகாதியென்பதும், சல தேவதாசவமாகவா தியோர்களுச்கு ஸ்த்தாவ 
லிம்க பூஜையும், சேவணாராத்ரியர், மருளாராத்ரியர், ஏகோராமாராத்ரியர், பண்டிதா.ராத் 
ரியர், விஸ்வாராதீரியர், மகாரி, காலாரி, புராரி, ஸ்மராரி, வேதாரி ஆயெ இவர்களுக்கு



_CGursgar gs wb ௨௩ 

ப்சஹ்மல்வரூப லக்ண த்தை யறிவிப்பதும், தருடவைராக்ய முஇக்கச்செய் 
வதும், ஆசார முகத்தானே திகே இகநே௮ுப்யஷிக்க ௮ப் பரரறிவப்ரஹ்மமே 

தானெனச் தெளியச்செய்வதும், அங்கலிங்கைக்யமே தத்வமஹிமஹா 

வாக்யப் பொருளென்றுணர்த்துவதும், ஓர் * ஜந்மத்திற்றானே ஜீவன்முக்இ 
ஷித்திக்கச் செய்வதும், அதற்குரிய ஸாத௩ங்களைப் போதப்பதும், எவ்வகை 
ப்ரபஞ்சோத்பவப் பொருளினிடத்தும் கரமேண விராகபுத்தி யுண்டாக்கு 
வதும், தனக்கம்யமாகத் தோற்றும் சராசரப்பொருள்களை எத்துணையேலும் 
நி்தனைசெய்தற்டெந்தராது ஸதா பாதுகாப்பதும், ஸாவமும் றிவமயமாகக் 

காணக்கூடியதோர் பரமறிலையினை படையச்செய்வதுமாதிய ஸந்மார்க்கத்தினை 
நிகமாகமவிதிப்படி யுபதேறித்து விளங்குமோர்ர் ஐஞாஈதீபமேயாம். ஆகலின் 

ஆகமாதிகள் வீரஸைவஸமயமானது ஸ5ல ஸமயங்களிலும் மேம்பாடடைய 

தென ஓதலானும், இந்த க்ர௩்தத்தினும் நான்கு வேதம்களினுமுள்ள உபநிஷத் 

வாக்யங்களையே யெடுத்தோதி மெய்ம்மை விளக்கியுள்ள தாதலாளும், 
உண்மை யாராய்ச்சியில் விருப்பமுள்ளோர் வேதாகமாதிகளை யுணர்ந்த t 

    
ஜம்கமலிங்க பூஜையும் விதிக்கட்பட்டுள்ள த, ஏ ப்ராக்ருத ஸம்பர்தமான ஸ்த்தாவ.ரலில்க 

பூஜையினால் ஒரு மனிதன் மூன்று ஐர்மத்திற்குப் பின்னரே முக்தி அல்லது சர்யாக்ரியா 

யோகஜ்ஞாஈங்களினாலாய &ரமமுக்தி யடையப்பெறுவனென்றும், அப்ராக்ருத ஸபக்த 

மான ஜங்கமலிங்கபூஜையினால் இச்த ஜரமத்திலேயே முக்தியடையப்பெறுவனென்றும், 

இதம்காக வேறு எவ்விதமான மார்க்கங்களிற் சுழன்று இரியயேண் டியதின்றென்றும் 

ஆகமங்கள் வற்புறுத்த ஒதா நிற்கும், 

% ஆகமாந்தவாக்யங்கள். 

ு-0மெவிகிஷவெடா ௯ வீரறணெவ su0 yen | 
=) 
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கல தியா எவ் ஆமஹெல்௦ Ayo uve 80 வராறி | 
வெ “சி 

௯ ந) பெொவ5.த-_த த[ர௨ வல ௦ கி) யாஸஹு௦ ॥ 
வாவ aw 

aro) ge £26 BiB-o¥'0 வீராணாஹஷாு ஹென் | 

௬௦ ௩)வ ree SO Guyver p10 Grail B-4 BS) டியண ஹ்॥ 

் வாதளாகமம். 

சுவ) காறசி8௦.ச 1° ௱ஹஊஹ)8.தி.௩௰) மடு 

Ublam © bod ws 7 dog ) 0 ஹு கூபா doy, ய து யோ | 
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1 சிவஜானத்பம். 

சிலையுறுதி யாசார மொழுக்கஞ்சீல நிறையறிவு கருணைதவ நெறிரிலாமற் 

கொலைகளவு கட்காம முதலாயுள்ள கொடும்பவமே தவமாகக் கொள்ளுச்தியோ 

ருலலெருஞ் சவெனருஹூ லோதலாகா தோதிலுமாங் கவருரைகொள் ளொளணாதுகீலம் 

புலையர்மரு விடுர்தெருவிழ் பொல்லாக்கும்பி பொருக்தியிடுங் குழியதலுட் பூத் ததாமே, 

எ ப்ராக்ருதம்-காமரூப ப்ரபஞ்ச த்தில் ராகம்,



௩௫ உபபேோத்காதம் 

ஸத்குருவை யடுத்து உபதேரம்பெத்று, இத க்ரந்தத்தில் போஇத்துள்ள 

தர்மாசாரங்களைக் கடைப்பிடித்து, வைதஇிகறிவஷித்தாந்தத்தை யறிந்து, 

அவ்வைஇககெறி நின்று, வேதறிசைகளா லோதப்படும் ஸகல புருஷார்த்தம் 

களையும் பெற்றுய்தலே மாநுடப் பிறப்பினையடைந்த நலனெனக் கொள்ளக் 

கடவர், 

யோகம் ஸாங்க்யம் ந்யாயம் வைரோவிகம் பூர்வமீமாம்ஸா உத்தசமீ 

மாம்ஸா என்னும் ஷட்தர்றகம்களில் வ்யாஸமுறிவரா 

அத்தாக்த Aer லியற்றப்பட்ட உத்தரமீமாம்ஸாவுக்கு வேதாந்தமென்னும் 

டட வெளிப்படுத் உபநிஷத்துக்களே மூலமாம், இவ வேதாந்த ஸத் ச 

தற்கும் காரணம், களுக்கு 4 ஸ்ரீ நீலகண்டரிவாசார்யர் ரிலாத்வைத பர 
மான பாஷ்யத்தைச் செய்தனர்; இதனை நீலகண்ட பாஷ்ய 

மெனக் கூறுவர். ஸ்ரீறங்கராசார்யர் ௮சே ஸஒத்ரல்களுக்கு ௮த்வைத பரமான 

பாஷ்யத்தைச் செய்தனர்; இதனை ஸாங்கரபாஷ்யமேனக் கூறுவர். VUE OM 

சார்ய மதாவலம்பிகளிற் ரில புலவர்கள் பஞ்சதறி, ப்ருஹத்வாலதேவமாகம், 

லகுவாலே தவமரரம், ப்ரஹ்மாநந்தீயம் ஆதியான அத்வைத பரகரணங்களை 

எளிய ஈடையில் செய்இருக்கன்றனர். அதன் பின்பு, தீ ராவிடம், தந்த்ரம், மலை 
யாளம், மஹராஷ்ட்ரம் ஆயொன தேமாங்களிலிருக்கும் அத்வைத மதஸ்த்த 

சான வடதேரப்பண்டிதர்கள் ௮த்வைதமத ப்ரகரணத்தைத் தங்கள் தங்கள் 

தேறபாலைகளிலியற்றி யுள்ளாரேலும், ௮த்வைத பரமான ஜ்ஞாகவாஸிஷ் 

டம் வேதாந்தசூளாமணி யாதஇயான அூல்களும் தென்மொழியில் வந்துள்ளன. 

மேலும், இந்திபாஷையினின்.று மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ௮.தவைத.நூல்களும் 

ந்யாயநூல்களும் வெளிவந்துள்ளன. இதுவுமன்றி, வீரளைவபரமான றிவாத் 

வைதவிஷயமான நூல்களும் வடமொழியினின்றும் கன்னட த்இினின்றும் 

தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட் ளெளன. ஆயிலும், உண்மையில் வீரஸைவ 

தத்வவிசாரம் செய்பவர் தென்தேஸாகங்களில் * சிறுபாலாரேலும், ௮தலுண் 

மைப்பொருளைப் பெரும்பாலாருமறியவேண்டியது .ஆவஸ்யகமே ! எற்ரோ 
  

% ஸ்ரீ கீலகண்டரிவாசார்யரும் ஸ்ரீ ம்கராசார்யரும் ஒரே காலத் இலிருந்தவர் 

கள், இவர்களது காலம் ஏறக்குறைய ௫, பி, எ-ம் மூழ்றுண்டெனத் தெரியவருறெ.து. 

இவ் வயாள சூத்.ரங்களுக்கே வீரறைவ பரமான பாஷ்யங்கள் ஸ்ரீ ஸோமநாதாராத்ரி 

யராறும் ஸ்ரீகரராலும் செய்யப்பட்டு, ஸோமகாதபாஷ்யம் ஸ்ரீகரபாஷ்யமெனப் பெயர் 

பெறும், இதுவுமன் றி, வீரறைவ பரமான பாஷ்யங்கள் அகேசுமுள; ஸமயம் ரசேர்ச்துழி 

யெடுத்துரைப்பாம், ஸ்ரீராமா நுஜர் விறாஷ்டாத்வைத பரமான பாஷ்யத்தையும் ஸ்ரீமாத் 

வாசார்யர் த்வைத பரமான பாஷ்யத்தையும் செய்தனர்; ஸ்ரீவல்லபாசார்யரும் ஸ்ரீபால் 
க.ரரும் பாஷ்யஞ் செய்திருக்கன்றனர், 

* இதர ஸமய ஸித்தார்தத்தை, தரே பாஷையிற் பயின்று அதிறுட்மாகப் பூர்வ 

பக்ஷம் செய்வோர் சிலர் ) பல ர்யாயம்களை யெடுத்துக்காட்டி, வயாக்க்யாஈஞ் செய்வோர் 

Got; “Cos பாஷைகளிற் பயின்று ஸமாதாகம் கூறி உண்மை யுரைப்போர் இலர் ; 
இவ்வாறன் றி, தாம் கேள்விட்பட்டவாறும் ௮ல்லது தமது புத்தியில் $யாயமென்றுதித்த 

வாறும் கூறுவோர் சிலர்) உண்மை மின்னதென்று அதிர்.தம் தம் மதச்சார்பும் பிறமத 
த்வேஷமுங்கொண்டு விபரீதமாகக் கூறுவோர் சிலர்; ஆயிலும், இவ்வாறு விளக்குவது 

லோகோபுசாரமாதற்புழ்நி யாவரும் ஈன்றிபா.ராட்டத்தக்கதேயாம். அன்னோர் ௮வ்வாறு



உேபோத்காதம். ௨௫ 

வெனின், வேதாகம ரஹஸ்யங்களை யுணர்ந்த ஸத்குருவை வரன்முறை 
யானே கேட்டுணராத வீரரைவர்களு மற்றுமுள்ள பேதைநீசாரும் பிறர் 
வச௩ங்களைக் கைக்கெண்டு, ௮வை பொய்யிலக்கணமென்றதீய மாட்டாசாய் 
மயங்கி ௮வத்தொழிலி லிடர்ப்படாசுகலுவா னென்றறிக, 

வீரமைவ % ஸமயமானது அத்வைத விசாரமட்டும் செய்து அதனால் 

ஸ்வரூபலக்ஷணத்தை மாத்ரம் உபதேறாித்து ஈஸ்வரடிந்தைக்கெமாக்காது, 

ஆசாரவாயிலாச ஸ்வஸ்வரூப ப0வஜ்ஞா௩பலம் ஹித்திக்கச்செய்யும் வேதா 
  

அன்பு கூர்ந்து இயற்.நிய நூல்களில் வீரறைவத்தைக்குறித்த சில விஷயங்கள் விருத்த 

மாகக் காணப்படுஇின்றன. ஈண்டு அவைகளை உதஹரிப்பாம். மேதாவிகள் ஆராய்ச் 

துண்மை யறியச்கடவர், 

: பிரபுலிங்கலீலை--இது உருத்திரன் கூறாய் விளங்கிய ௮ல்லமதேவன் உமையின் 

கூறாய் விளங்க மாயையோடாடி. மற்றவள் வலிபுறங்கண்ட வரலாறும், வீரசைவ 

மாகேசுரர்களான ச௪ரணர் பலர்க்கு அவன் ஞானோபதேசமருளிய வரலாறும் பிறவும் 
எமித்தோதும், இஃது ஓர் ஐகஃயவாத சைவபு ராணம். 

வை.ராக்ய௪தகம், வைராச்யதிபம், அவிரோதவுந்தி, சவஞானதபம், சித்தாந்த சொ 

மணி, அத்துவிதவெண்பா வென்பன ஐ&ஃயவாதசைவக் கொள்கையைப் போதிப்பன, ஓக்ய 

வாதசைவம் அகப்புறச் ௪மயத்தின்பாலதா யகச்சமயமாதற்குமயலாய் நிற்பதோர் 

சமயம். 

நிமித்தசா.ரணமாஇிய முதல்வன் மாயையோடுங்கூடி முதற்சகாரணமுமாய் பரிண 

மிப்பனென்பதே சிவாத்துவித சைவர் கொள்கையென்,£ஃ 

* சைவ சமயிகளாய் ஓராகம விதிப்படி, தீக்கைபெம்ம ஒழுக்கெருட்சிலர் சிவகேச்திர 

மாய கண்மணியை விடுத்து இலிங்கதாரணஞ்செய்து வருஇன்றனர், wemers sfc 

பது குற்றமன்று, ஆயினும், அதனால் வரும்பலம் அற்பமென்றதனாலோ சத் வித்தை 

களிலொன்றாய சூதசங்கிதையில் “ மெய்திகமுஞ் சிவாசமத்து மேவுதிக்கையர் சில் 

லோரைதிலிங்கதாரணஞ் செய்வாரறுவுங்கூடாது.? 

£ நகுலீச பாசுபதமதம் ] (வீரசைவம்), 

! பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் வச௫வரென்பவர் வீரசைவமென்றும் இலிக்காயத 

மென்றுஞ் சொல்லப்படும் ஒரு சைவமத விசேஷத்தைச் ிருஷ்டி.த்துவிட்டார்.?? 

& இது கடலினலைகள் போன்று முதன் முதல் உத்தரதிசையிலுள்ள காஜ்மீச 
தேறாத்தில் ப்ரதிபிஜ்ஞரான அபிநவதப்தர் என்பவரால் உத்தாரணத்தினிமித்தம் தொடங் 

கப்பட்டு, அவ்விடத்தினின்று மத்யப்ரதேறாத்திழ் சென்று, ஸ்ரீபசவேல்வரர் என்பவரால் 

நன்கு வளர்ந்துத் தழைத்தோங்ப் பரவப்பெற்று, அவ்விடத்தினின்றும் வெளிப்பட்டு, 

தென்தேறாத்திற் குடிபுகுந்து தருவெண்ணெயகல்லூர் மேய்கண்டதேவர் என்பவ 

ரால் இறுஇயில் நிலைநிறுத்தப்பட்டு விளம்யெதென்றும், ஸ்ரீ பலவேஸ் வரவ தாரமில்லை 

யாயின் இதுகாறும் இந்த தேறமுற்றிலும் ஹறைவஸமயமானது விளக்சாது மழும்க 

சமண்முதலிய புறச்சமயங்கள் அடர்ச்துபோயிருக்குமென்றும் டாக்டர் பார்ஈட்துரை 

தம் வயாஸத்திற் கூறியுளர். 

1 இதனை லகுலீற goog GoW பாமாஃபதம் எனக் கூறுப, 
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கமோக்த லம்மார்க்கமாம், ஆதலின், வீ ரமைவஸமயத்தி லுண்மை யறிவது 

லோகோபகாரமாதல்பற்றி ௮தை விளக்கும் ஜ்ஞா௩ஸாத௩ ஸமாஸ்த்ரங்கள் 
வெளிவரல்வேண்டுமென்னும் பேரவா நெடுமாளாயென்னைப் பற்றிக்கொண்டு 

இருந்தது. ௮து ஒருவாறு நிறைவேறுமாறு முதன் முதல் இந்தச் சித்தாந்த 

சிகாமணியை உசையுடன் வெளிப்படுத்தற்குசக் இருவருள் கூட்டுவித்தது. 

இது தொடங்கி சுமார் மூன்று வருஷுகாலமாயிற்று, இது ஸம்பூர்ண 
மாகாது கைசோர்ந்து போக இடை யிடையில் ப்ரதிபந்தகங்கள் பற்பல 

கேர்க்தன, இவை என் ஈண்பர் அனைவரும் ௮றிர்சனவே, ஆயினும், இது 
முடிவெய்துமாறு விடாமுயற்சி செய்யத் துணிய, யான் மசோ த்ரட மடை 

தற்குக் காரணமாயுள்ள குருலிய்கஜங்கமர்களின் திருவருளை த்ரிகரணமா த்தி 

யுடன் வழுத்தி, மேலும் இரால் ! உலகில் நடைபெறச் சந்தியாநின்றேன். 
கலையும் 

இ, பி, 1100 -11/0-ம் ஆண்டின் மத்யகாலத்தில் அதாவது இம்றைக்குச் சுமார் 
௭௫௦ வருஷங்களுக்கு முன்னர் வீரமைவ ஸமயோத்தா.ரணத்தினிமித்தம் த்விதீய (ம்பு 

வான ஸ்ரீரர்திகேம்வரர் % தருக்கல்யாணபுரியென்னுமோர் திவ்யக்ஷேத்.ரத்தின்கண் லோக 

ரக்கராசத் இருவவதாரஞ்செய்.து ஸ்ரீ பஸவேஸ்வரரெனத் திருமாமம் பெற்றனர். இவர் 

ப.ரமறிவத்தைச் சற்மேலும் விட்டகலாத ப.ரமபக்தர், இதுபற்றியன்றே, ஈம்மிர்த்யா 

தேறாத்திலுள்ள evita: மிவாலயங்களிலும் ிவஸம்கிதியில் நர்திகேம்வரர் வீற்றிருத்தலை 

சாம் காண்டுறோம். எனவே, கட் இகேஸ்வ.ரில்லா த ரிவாலயமும் வ்ருவூ.பவாஹ5 அஇகார 
நர்தவாஹ ஸேவைகளில் பக்தியில்லாத மாச்சளும் இடையா, நந்திகேஸ்வரரிடத்தில் 

ஒர்விதமான பக்தி Avda, wesc குடிகொண்டிருத்தலானன்றே, ஒவ்வொரு ப்.ரதேரா் 

களிறுமுள்ள லீரறைவர் இதுகாறும் அவரது திருமாமத்தினைத் தங்கள் ப். ராணன் 

போன்று போற்றி வழிபட்டுக்கொண்டு வருகின்றனர், பஸவபுராணம் இவரது இவய 

சரித்ரத்தை விரிவாயெடுத்தோதும், இவரது மான்மியம் ஸமயம் நேர்ந்துழி வெளிப் 

  

  

படுததுவாம், 

ஈற்வரவாக்யம், 

வகாறெ௱ மாறா றவை ஹகாறொ ி௦மெய வ) 

வகா VOT Gyo os} தி, alo ஸப்ஹவாஹபட | 
வ் 

வசாறொ மாஹற-ஒஓவக ஹகாறொ ஸி HAI HO | 

& OTT Oar வகா௱ஈஹமா த வண உயவாவா ஹய( ॥ 

வக 8-௧ லிரகாா ஊஹவெ 2)கூற த) ய | 

வமாக ரா Canes e701 5 OderDan hel ॥ 

வாதுளம், 

ரர.கிஷர.சி.சிவாவெ ஜிவ் கிராஷ் ௦ 

கம90.2 rawanle 163 555 7° 04.45 VO Blerer iL |» 
  

* இ௮ பிஜாபூர் ஜில்லாவில் உள்ளது,



விரஸைவமானது sie Csuv வாத் தமானங்களினால் இத் தென் தேறா 
ங்களில் பரவாதிருந்ததாகக் காணப்படுன்றது. விர 
ஸமைவ ஸமயத்தை விளக்கும் நூல்கள் வடமொழியிலும் 

கன்னடத்திலும் இந்தியிலும் ௮கேகமுள. அவற்றுள், முக்யமானவைகளைச் 
சேகரித்தும், இன்னும் சேகரிக்க முயன்று கொண்டும் வருகிமேன். இவைகள் 

மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வருமாயின் மிகவும் லோகோபகாரமாயிருக்கும். 

ஆதலால், அவைகளை ஒன்றன் பின்னொன்றாய்ப் பதிப்பித்து வெளிப்படுத்த 

ஊக்கமுள்ளவனா யிருக்கிறேன். ஈஸ்வரனருள் புரிவாசாக, இவ்வமபம் இச் 

சமயநாலுடையார் யாவரேனலும் எந்2ஹ பாலையிலிருப்பிலும் ௮வைகளை 

யுதவிபுரிவபேல், ௮வரிடம் யான் பெருஈன்றி பாராட்டக் கடமைப்பட்ட 

விஜ்ஞாபகம், 

வனாயிருக்கேன். 

வீரஸஹைவ ஷிம்ஹாஸநாதியான மடாதிபதிகளும், ஸமயாபிமாநிக 

ளும், கனகனவான் களும், மற்றுமுள்ள பக்தர்களும் இவ் விஷயத்தில் இயன்ற 

வசையில் உபகரித்து, வீரமைவஸமயம் உத்தாரணமாதற்கும் வீரமைவ 

க்ரந்தங்கள் ௮ச்சேறி வெளிப்படுத்தப்படுவதற்கும் சற்றுக் கவனிப்பரேல், 
  

ஸ்ிவாம908- நிவா 2 த் 0 ap olan ease 7845-40) a6 | 

S05 dade res ௪௮ ,௦ ஷ.ட£வம. நிண ॥ 

ஹெ கிஷ0௧9௦ உ ணெொ-.தறாம.டக௦ | 

௯19)0_த udaasle.r as $5 1° genes pu | 

8 sant QOlrvan8OGlanro asfur 6 68.a0 180 g3 | 

க). ரரிவஹிஉாவ.ச௯ 7௦ 29.05 av @ lene பட ர 

மஃறொக வா. ந௩ம-டு.சலா ௨) ச்சு) தவ Brew He | 

கம) vila er 8 $B 7° ஷூடீ ஹூ நிண4யட ॥ 

ழ் வ்ரரமிவ8-இ.கி.3.நா ௦ வரயாணர8மீஷா௦ 

Bro கிர கரவாவாவ வரஹா$ா_ந௩ல-டு.தஜு | 

வரவா ஹஹ.) ஸீரோ வாறவிஷொ 

அறவ.5 தளஹூவாடாம4 யக 8ீயொகடி ॥ 

am) gan rQaaana4re4 anruerervanmarly 

ரிவொக ௦ volaaile, ras 6 26 5° eGo) aap 2) an8iran 0 | 

உத்தரவாதுளம். 

ஸ்ிவெ_ நவ ஹஹ௦௰ய௦௰௰ பொவ9 சட ர.தஊ-ுயெ௦ | 

உவயொஹுவ-டீமாவா ர ொவிகிலர அம ॥



é 

உ௮௮ உூபபோத்காதம். cr 

வேதவேசாந்தங்களும் றிவாகமங்கள் இருபத்தெட்டும் எடுத்தோ.துவதும், 

௮வ் வேதாக்மசெறிறின்ற ஸக5லதேவர்கள், ஸ்ரீ பஸவாதிப்ரமதகணய்கள், 

மஹர்ஷிபாதியர்கள் போழ்றுவதுமாகிய றிலாத்வைதஸமயம் முன்போலவே 

திழைத்தோம்கி நிலை பறுதலேயன்றி, அவர்களும் றிவப்ரஸாதத்திற்குப் 

பாத்ரபூதராவார்களென்பது தண்ணம். 

பெருஞ் நெப்பு வாய்ந்த இந்தச் சித்தாந்தசிகாமணி யென்னும் ஸாஸ்த்ர 
FOE FD MD அ.இகாரியல்லாத யான் wn efy 6 g ore Fp 

வேண்டுகோள். ட ட் 
நறிவுக்கெட்டியவரை ஒர் உரை எழுத்த்துணிந்தது, யாவ 

ரும் எளிதில் ப்ரயோஜுமடையும்பொருட்டு ௮ளவு கடந்தெழுந்த பேரவா 

வன்றி வேறன்று, ஆதலின், இந்த க்ரக்கத்தை வாடிக்கும் புண்யவான்கள் 

குற்றங்களைநது குணங்கைக்கொண்டு அன்புகூர்ந்து ஏற்றுக்கொள்வரென 

ப்ரார்த்திக்கன்றனன. மேலும், இதில் இன்னும் வேறுமுக்ய பிஷயங்கள் 

யாதேலும் விடுபட்டி முப்பதாயறிம்து, அவைகளைத் தயைசசெய்து தெரிவிப்ப 

ரேல், அவர்களுக்கு வந்தனமளித்து இரண்டாம் பதிப்பில் வெளிப்படுத்து 

வேன். 

இந்தச் சித்தாந்தசிகாமணி யானது முடிவெய்தும் வசையில் வடமொழியி 

ப லும் இலக்கண விலககியங்களிலும் நிகழ்ந்த ஸந்தேஹங் 

_ ol sur arenes களைத் தெளிவித்து பூர்ண ஸஹாயஞ்செய்த LF ws. 
மடல் மருஷர் - கணேமாஸாஸ்த்ரியா ரவர்களுக்கும், மஹாவித் 

வான் காஞ்சி - ராமாநந்தயோகிகளுக்கும் மிகவும் க்ருதஜ் 

ஞனாயிருக்கிறேன் 

Qos sro su en gi ௮ச்சேறி முடிவெய்தும் வரையில் என் ஈண்பர்கள் 

மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்து வித்வான் சித்தார் சசரபம் பூவை. கலியாணசுந்தர 

முதலியாரவர்களும் சென்னை வேப்பேரி எஸ், பி, ஜி, ஹைஸ்கூல் தமிழ்ப் 

பண்டிதர் கா. ரா, நமச்சிவாயமுதலியா சவர்களும் செய்த உதவியை மறக் 

கற்பாலதன்று. அன்றியும் இது விரைவில் வெளிவர ௮ப்போதைக்கப்போது 

ஞாபகமூட்டித் தூண்டுகோலாயிருந்த ஸத்ஸங்க மஹான்களுக்கும் அன்பு 

பாராட்டா நின்றேன். 

ஜய$- நிவய_) “ர ஹாகாய- மமிவாமமே ய. ஹிிஹ௦ 

வயவர் நாத) ஹொயே௱ா வ 53) ஹி.2.தா_தகர st ane eam | 

ஒயநிறவாய ஹஜ ஹாப் 99. நாஹாகாய நி.த3)நி। 

(ப ஷஹுலிவசு கவொயகற றெணைகவெறிகயொமிநாயக ॥ 

40, அ.ுமர்தராயன் தெரு, | இங்கனம்: 
டப்பாளையம், 

சென்னை, 0--11--10, செ, தாசெட்டி.
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டே 

ச வமயம். 

சிவப்பிகாசசுவாமிகள் 
விரல ர அ, 

௮௨ 

கடல் சூழ்ந்த இப் பூவுலகத்திலே, முற்காலத்திலே, வேதாகமங்கள் 
மறைய, இல்லற முதலிய ஈல்லறகெறிகள் குறைய, சமண் முதலிய புறச்சம 
யங்கள் நிறைய, சைவசமயமும் அதற்குரிய விபூதி ருத்ராக்ஷ சாதனங்களும் 
நாடோறும் தேய்ந்தன. அதுகண்டு, இத்தர்களும் ருஷிகளும் ஒருங்கு 

சேர்ந்து, இருக்கைலையிற்சென்று, இருகந்திதேவசநுமதிபெற்று, சக்நிதியை 
யடைந்து, சிவபெருமானைத் தரிசித்து, கைகளைச் சொமேற்குவித்துத் தோத் 
இரஞ் செய்து நின்றார்கள். ௮ப்பொழுது, சிவபெருமான் அவர்மீது கருணை 

கூர்ந்து, * அன்பர்களே | உங்களுக்கு யாது குறை ?” என்று வினாவியருள) 

௮ச் சித்தர்முதலியவர்கள் அடியற்ற மரம்போலே நிலத்திலே வீழ்க்து நமஸ் 

கரித்து, எழுந்து நின்று, ' எம்பெருமானே | பூமியிலே வேதசிவாகமங்களிற் 
கூறப்படும் சைவசமயம் தழைக்கவும், சமண் முதலிய புறச்சமயங்கள் நக் 
கவும் இருவருள்செய்யவேண்டும் ' எனப் பிரார்த்தித்து, அங்ஙனமே நறுக் 

இரக்கப் பெற்று, தங்கள் தங்களிடத்தைச் சார்ந்து, சைவசமயர் தழைத் 

தோங்கும் காலத்தை எதிர்பார்த்திருந்தார்கள். ௮ நிற்க, 

உலகமாதாவாகுய உமாதேவியார் ஓர்நாள், நீர்விளேயாடலை விரும்பி, 
இருக்கைலாசமலையின் ஒர் பக்கத்தில் சண்பக முதலிய மரங்களடர்ந்த ஓர் 
சோலையையும் அதன் நடுவே நாற்புறமுங் கோப்புவாய்ர்த ஓர் தடாகத்தை 

யும் சிருட்டித் த, கணநாதராகிய சங்குகன்னரை யழைத்த, “யாம் நீராடி 
வரும் வரையில் ஒருவரையும் உள்ளேவிடாகொழிக” என வற்புறுத்தி ஆஞ் 
ஞாபித்து, ௮வரை வாயிற்காவலராக நிறுத்தி, சரஸ்வதி :-லக்மி முதலா 
இய தெய்வப்பெண்களோடு பாய்கயரும் புடைசூழத் தடாகத்இலிறக்9, 

நீர்விளேயாடுகையில், இருக்கைலாசமலைச் சாரலிலுள்ள சிறப்புக்களைக் கண் 
ணுற்று, ௮ங்கெழுந்தருளிய சிவபெருமான் சோலையையும் ௮தனடுவிலுள்ள 
தடாகத்தையுங் கண்டு அதிசயித்து, ௮,த் தடாகத்தின் வாயிலை யடைந்து, 

௮ங்கு நின்ற சங்குகன்னர் ஒன்றும் விண்ணப்பஞ்செய்யாது, அஞ்சி வாளா 
நின்றமையால் உள்ளே செல்ல; நீர்விளையாடிக்கொண்டிருந்த உமாதேவி 
யார் கண்டு வெள், தெய்வமகளீசோடும் ஓர் பக்கத்திலொளித்தனர். எம் 
பெருமான் ௮தை உற்றுணர்ந்து, விரைந்து வரயிலையடைந்து, சங்குகன்னரை 
கோக்க, 4 உமையினது நீர்விளையாடலை ஈமக்கு உணர்த்தாத குற்றத்தால் 

ரீ பூமியிலே டீனிதப்பிறப்பை அடைவாயாக” என்று சபிக்க) அதுகேட்ட



௨ 'ிவப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு. 

சங்குகன்னர் மனங்கலங்5, வெபெருமானுடைய *இருவடி.களிலே விழுந்து 
த்மஸ்கரீத்து, எம்பெருமான் றந்த இச் சாபம் நீங்குமாள் எர்காள் ” என்று 
பிசார்.த்தித்தனர். உடனே கடவுள் இருபைகூர்ந்து, ** நீ பூமியிலே பிறந்து 

வேதரிவாகமங்களை விளக்க, சைவசமயத்தை விர்த்தசெய்து, எப்பொழுது 

மது குமாரனாயெ சுப்பிரமணியனோடெரிர்த்து யுத்தஞ்செய்வாயோ, ௮ப் 
பொழுதே இச் சாபம் நீங், சின்னாளிலே ௩ம்முருவத்தையும் பெறுவாய் ” 

என்று ௮.றுக்கரடத்தனர். 

பின்பு, சங்குகன்னர் பூமியிலே யோனிவாய்ப்பட்டுப் பிறவாது, சிவர்த 

ஐடையையும், குண்டலம் பொருந்திய காதையும், கல்லாடை யோடு விபூதி 
ருதராகூரம் சிவலிங்கம் விளங்கும் உறுப்புக்களையும், சட்முத்திரையோடு 
கூடிய வலக்கரத்தையும், விபூதிப்பையையும் மாத்திரைக்கோலையும் தாக் 

கிய இடக்கரத்தையும், லங்கோடு கெளபீஈம் பொருந்திய தருவரையை 
யும், இருப்புன்முறுவலோகெடிச் வொகமத்தை யுபதே௫ித்தருளும் செவ் 

வாயையும், ௮ஞ்செழுத்தை ௮கலாதுச்சரிக்கும் நாவையும் பெற்று, பத்து 

வயதோடு விளங்கும் மாதுடத்திருமேனி தாங்கி, ஞானசூரியன்போல மபூரா 
சலத்துக்குச் சமீபமாகக் ழைச்சமுத்திரத்திலே யுதித்து, ௮ந்தச் சமுத்திர 
தீரத்திலே ஓரர்ச்ரிரமங் கண்டு, ௮இல் சில சித்துக்கள் வீளங்க சிவயோக 

சமாதியோடு எழுந்தருளியிருந்துகொண்டு, தம்மிடத்து அன்பு பூண்டடை 

நத சித்தர் முதலிய அடியவர்களுக்கு வேசாகமங்களிற் கூறப்படும் ஞான 

சித்திகளை யுபதேடத்து, ரிலகாலம் வீற்றிருந்து, பின்பு பேருமுக்கன்மலை 
முதலிய பல மலைகளிலும் வனம்களினுஞ் சென்று, அங்குள்ள இித்தர்கள் 

முதலாயினோர்க்கும் ௮நுக்ெடுத்து, ௮ச் சமுத்திரதிரத்திலுள்ள ஆச்சிச 

மத்இலே மீளவும் வந்திருந்தார். பாலவயதோடு சமுத்திரத்தில் இருவவ 

தாரஞ்செய்து த் இகளில் வல்லராயிருர்தமையால், இவருக்குப் பாலசித்தர் 

என்னும் இருகாம முண்டாயிற்று. 

இவ்வாறு பாலசித்தர் ௮வ் வாச்சிரமத்தில் வீற்றிருக்கு நாளில், ஒர்நாள் 

சிவபெருமானது ஆஞ்ஞஜையின்படி தரிலோகங்களிலும் சஞ்சரிக்கன்ற 
நாரதமுனிவர் சித்தரிடம் வந்து, ௮வராற் செய்யப்பட்ட உபசாரத்தைப் 

பெற்று மூழ்ந்து, ௮வசை நோக்க, * இவ்வாச்சிரமத்திற்கு மேற்நிசையிலே 

மயூராசலம் என்று ஓர் திவ்யக்ஷேத்ர மிருக்கின்றது : ௮.து, தன்னையடைந்த 
வர்கள் வேண்டிய வரங்களை வேண்டியவாறே பெறும்படி, மயூரமானது 

மலையுருக்கொண்டு முருகக்கடவுளை வழிபட்டு வாகனமாகப்பெற்றது ”' 
என்று குறிப்பால் விளகக, சித்தர், ச் சரித்திரத்தை விரித்துரைத்தல் 

வேண்டும்” என்று வேண்டிக்மிகாண்டனர். முனிவர், 1 முன்னே முருகக் 

கடவுளது வேலாயுகத்தினாற் கிழிக்கப்பட்டு யுத்தத்திலே மயிலுருக்கொண்ட 
சூரனானவன், பின்னே ஞானத்தை யடைந்து, ௮க் கடவுளை வணய்$ நின்று, 
* சுவாமீ, அடியேனை வாகனமாகக் கொண்டருளவேண்டும்' எனப் பிரார்த் 

திக்க, கடவுள், “6 Qu பிறப்பிற் செய்த பாவங்கள் ஒழியும் வண்ணம் 

தொண்டைராட்டிலே பெண்ணைட்திக்கும் மாவிர்தியபர்வதத்திற்கும் ஈடுவி
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இள்ள பூமியிலே தவஞ்செய்து ச.த்தனானபின், சாம் அவ்வாறே கொண்டருள் 
லோம்” என்று ஆஞ்ஞாபித்தனர், SH FEN, அவன் ௮வவிடஞ் சென்று, 

மயில்வடிவாயமைந்த மலைரூபமாயிருந்து, முருகக்கடவுளைக்குறித்து ஒரு 
வருஷ தவஞ்செய்ய; எம்பிரான் எழுந்தருளிவந்து, ௮வனை வாகனமாசுக் 
கொண்டருளி, 'இன்லும் வேண்டும் வரம் கேள்” என்று கட்டளையிட்டனர். 

உடனே சூரன் பணிந்து, ! அடியேனை வாகனமாகக் கொண்டதன்றியும் 

இம் மலை என்னுடைய ௮ம்ஸத்தால் மயூராசலமேன வழங்கவும், இஇல் 
தேவரீர் எந்நாளும் வீற்றிருந்து அடியார்களுக்கு ௮ருள்பாலிக்கவும் வேண் 
டும் * என்று வேண்டிக்கொள்ள, கடவுள், 4 இம் மலையின்கண்ணே பால 
சித்தன் என்பவன் ஏவபெருமானாழ் நனக்குக் இடைத்த சாபத்தை நீக்டக் 
கொள்ளுமாறு நம்மைக்குறித்துத் தவஞ்செய்வான் , யாம் அவலுக்கு அதுக் 

இரடக்கவேண்டி. இம் மலையின்கண்ணே வந்து, ௮ன்றுமுதல் எந்காளும் நீக்க 

மின்றி விற்றிருப்போம் " என்று இருவாய்மலர்ந்தருளினார். ஆகையால், 

அதனை படைந்து ௮ரும் தவமியற்றில் எண்ணிய கருமம் எளிதிற்கைக, டும்” 
என்றுணர்த்தி விடைபெற்றுக்கொண்டு சென்றனர். 

அப்பொழுதே மயூராசலத்தை யடைந்து, ௮ம் மலையிலுச்சியிலேநி, 
அங்குள்ள சுனையில் ஸ்கானஞ்சேப்து, விபூதி ருத்.சாக்ஷர் தரித்து, சவபூறை 

முடித்து, பத்மாசகமாக இருந்து, முருகக்கடவுளைக்குறித்து முப்பத் 

தைந்து வருஷம் தவயோகமும், பின பஞ்சாக்கிமத்தியிலிருந்து சிலகாலம் 

கடுந்தவமும் புரிந்தும் கடவுள் பிரசன்னமாகாமையினால் அவருடைய 
தேவிமார்களைக்குறித் தப் பலகாள் தவஞ்செய்தார். அக்காலத்தில், வள்ளி 

நாயகி முருகக்கடவுளை நோக்கி, ஈம்மைக்குறிக்து நெடுல்காலமாகத் தவஞ் 
செய்கின்ற பாலசித்தனிடஞ் சென்று ௮.றுக்கிரகிக்கவேண்டும்'' எனப்பிசார் 

த் இக்க; கடவுள் வள்ளிகாயூியைப் பார்த்து, அந்தப் பாலசித்தன் வாபசாஇ 
யாதலால் அவளுக்கு ௮ருள்பாலித்தல் முறையன்று'' எனக் கட்டளையிட் 

டும் மேலுமேலும் தேவியார் வேண்டல் கண்டு முனிந்து, * பெண்ணே | 
6 "வாபராதியிடத்தில் இரக்கம் வைத்திருக்கின்றா யாகலின் ஈமதரு$ல் 
நில்லாது ௮கலுதி” என்று மேல்விளைவை கோக்க மறுத்தருளினார், உடனே, 
தேவிமாரிருவரும் சித்தகன்னிகைகளாக வடிவங்கொண்டு சித்தருக்கு முன் 

வந்துகிற்க ) ௮துகண்ட சித்தர் முருகக்கடவுளுடைய தேவிமார்களே ஈம்மை 
யாட்கொள்ள இவ் வுருக்கொண்டு எழுந்தருளினாசெனத் துணிந்து உபச 
ரித்து, “நீயிர் யாவர் 1 இங்கு வந்தகாரணம் யாது ?'” என்று வினாவினர். 
௮க் கன்னியர்கள், * இவ்விடத்தில் சித்தர்கள் இருப்பதை யறிந்து நாமும் 
வக்க விரும்பி வந்தோம், நீர் எங்களைப் புத்திரிகளாகப் பாவித்து ஆதரிக்க 
வேண்டும் '? என்று கூறி, அதற்கு அந்தச் சித்தர் மனமகிழ்ந்து உடன்பட் 

டமை கண்டு, தேவதச்சனால் ௮ம் மலையின்மேல் ஒரு மாளிகை ிருட்டிப் 
பித்து, அதிலே தாம் வீற்றிருந்துகொண்டு, *யாவர் வரினும் உள்ளே 

விடவேண்டுவஇல்லை”” என்று சித்தரை வாயிற்காவலராக நிறுத்தி, ௮வரால் 
இனமுங் கொடுக்கப்பட்ட காய் கனி இழம்கு முதலியவைகளை உண்டு 
வந்தார்கள்.



wi சிவப்பிரகாரசுவாமிகள் வரலாறு: 

சேகிமார் இங்னமிருக்குகாட்களில், தர்காள் முருகக்கடவுள் இருவுஎம் 
கீல்ங்ி, இவர்களை எங்குந்தேடி. இளைத்தவர் போல நடித்துக்கொண்டு, மயூரா 

சலத்தை யடைச்து, அம் மலையின்மேலேறி, ௮.தன்் மேல் ௮திவிசித்ரமாக 

நவமணிகளால் அ௮மைச்கப்பட்டிருக்கும் மாளிகையை உற்றுநோக்கி, அது 
ள்ளேசென்று,தேவிமார்களைப் பார்க்கவேண்டுமென்னும் ஆசையால் ஒர் ௮7௪ 

குமா.சவடிவங்கொண்டு, கையிலே வேல் வாள் வில் முதலியவற்றை யேக்தி, 

௮ம் மாளிகையின் வாயிலிலே நுழையப் போக; ௮த் தருணத்தில், காவலராக 

நின்ற சித்தர் சிவபிரான் றந்த சாபசம்பந்தத்தால் அவரை முருகக்கடவுளெனத் 
துணியாத, ''இராஜகுமாரனே | இம் மாளிகையில் இத்தகன்னியர்சள் வ௫க் 

இன்ரார்கள்: நீயோ யுத்தசக்கத்தனாய் வந்இருக்கன்ளுப்: நின்னோடெதிர்த்துச் 
சமர்புரிவார் இங்கொருவருமில்லை: அன்றியும், மதுநீதி யறிந்த ௮சசர்களுக்கு 
ஒத்த வரசர்களோடன்றிச் சத்தர்முதலியவர்களோடு யுததஞ்செய்வதும் ௮ற 

மன்று: ஆகையால், இதை விட்டு போவதே தகுதி” என்றார். இவ்வாறுசை 
த்தும் கேளாது, கடவுள் உள்ளே செல்லத்துணிதலை சித்தர் ௮நி6து, உள்ளே 

யிருக்கும் தேவிமார்களைக் இயானித்து, ௮வர்களால் ௮த்இ.ர சத்திர வித்தை 
யுபதேசத்தோடு ஆயுதங்களையும் தேர் முதலிபவற்றையும் ௫ருட்டித்தரு 
ளப்பெற்று, ௮வர்கள்ருபையால் முருகக்கடவுளோடெதிர்த்து, ௮வரால் 

விடப்பட்ட ஆயுதங்களனைத்தையும் தடுத்தமையேயன்றி, ௮வர் விடுத்த 
வேலாயுதத்தையும் சேவிமார் இபானபலத்தால் கைப்பற்றினர், ௮க்காலையில், 
கடவுள் மிகுதியும் கோபழுடையவர்போல வில்யுத்தத்தை விடுத்து, மல்ல 
யுத்தந்தொடங்டச் சித்தரது மார்பிலே யறைந்து €ழேதள்ளி, எலும்புகளொடி, 

யும் வண்ணம் குற்ற, ௮தனால், சித்தர் மிகவும் சோபத்தை யடைந்தும், கடவு 
ளைப் பரிரிக்கப்பெழ்றதால் விரைவில் வருத்தம் நீங்கி, இவர் முருகக்கடவுளே 
யென்று உணர்ந்தெழுந்து, ஈமஸ்கரித்துத் துஇத்து, 4 சுவாமீ ! அடியேன் 

செய்த இக் குற்றத்தைப் பொறுத்து, சாபத்தையும் 8ீக் யருஎல்வேண்டும்” 
என்று பிரார்த்தித்தார். 

முருகககடவுளும் ௮வ்வாறே யருள்செய்து, உள்ளே யெழுந்தருளிச் 
சிங்காசனத்திலே வஇம்இருக்க , உடனே சித்தரும் தேவிமார்களை யலக்கரிப்பி 
தீது, அழைத்துவந்து, ௮வர்களோடும் வணங்கநின்று, (அடியேன் புத்திரிக 

ளாகப் பாவிக்கப்பட்ட இக் கன்னியர்களைத் தேவரீர் திருமணமுடித்து, இத 

ஸ்.த்தலத்திலேயே எர்காளும் வீற்றிருக்கருஎல்வேண்டும்'” என்.று, வேலாயு 

தீத்தையும் சஈநிதியில் வைத்து விண்ணப்பித்தார், கடவுளும் ௮தற்கியைந்து, 

சிவபெருமான் உமாதேவியா ரோடும் கணங்கள் சூழ எழுக்தருளும்படி இயா 

னிக்க, எம்பிரானும் ௮வ்வாறே தேவியாரோடு மெழுந்தருளி, மயன் வகுத்த 
மணமண்டபத்திலே வீற்றிருந்தார். முருகக்கடவுள் சிவபெருமானுடைய 
ஆஞ்ஜையால் பிரமதேவர் இருமணச்சடங்கு ஈடத்த, சித்தர் தத்தநீர் வார்க்க, 

கன்னியரிருவரையும் இிருமணம்புரிந்தார். ௮வ்வயமத்தில், சவபெருமான் 
சித்தரை கோக், நம்முடைய சாபத்இனின்று நீங்யெ நீ இந்த ஸ்த்த 
லத்தில் ஈமது குமாரனுயெ சுப்பிரமணிபனோடு இன்னும் ஜந்தாறுவருடமி



நிவப்பிரகாசசுவாமிகள்: வரலாறு, டூ 

ருந்து, உலகத்தில் ரசவசமயத்தை விர்த்திசெய்து, பின் நம்மிடத்தற் 

கலப்பாயாக”” என்று கட்டளையிட்டு, தமது இருவருட்குறியாயெ ஒர் சிவ 

லிம்கமும் ௮ங்கே தோன்றும்படி ௮.நுக்ரெடுத்து எழுந்தருளினார். 

அவ்வாறே சித்தர் முருகக்கடவுளோடு மயூராசலத்தி லிருக்கும்போது, 
ஒர்காள் கடவுள் சித்தரை கோக்க, '*நீ நம்பெருமான் ஆக்கனைப்படியே பூமி 
யிற்சென்று பக்குவர்களுக்கு ஞானோபதேசஞ்செய்து வரக்கடவை” என்று 
கட்டளையிட்டு, முத்துச்சிவிகை முதலியவற்றையுங் கொடுத்து அனுப்பி 

யருள ; சித்தர் சிவிகையிலேறி, அடியார்கூட்டத்தோடும் பலதேசம்களிலுஞ் 
சென்று, அங்கங்குள்ள அன்பர்களுக்கு வேதா கமங்களினுயாச்சியையும்,௮வற் 

Dd கூறப்படும் சைவசமயத்தினருமையையும், அதற்குரிய விபூதி ருத்சாகூ, 

பஞ்சாக்ஷ£ங்களின் பெருமைகளையும், இவற்றைக் கைக்கொண்டு சிவபெரு 

மானை வழிபட்டாலன்றி முத்திப்பேறில்லையென்பதையும் உபதே௫த்து, தம் 

முடைய ஆச்சிரமத்ை யடைந்து, அங்கே பிரசன்னராக விளக்கும் முருகக் 

கடவுளை ஈமஸ்கரித்து நின்றனர். சிவஞானத்தை யாவருக்கும் உபதே 

ஏத்து வந்தமையால் சித்தருக்கு சிவஞானபாலசித்தர் என்னுந் இருகாமமுண் 
டாயிற்று. அவ்வேளையில், எம்பிரான் சித்தரை கோக்க, !! வேண்டியவரங்க 

ளைப் பெற்றுக்கொள்” என்று கட்டளையிட ; சிவஞானபாலசித்தர் ஈமஸ்க 

ரித்து நின்று, (ஐயனே, அடியேனாலுண்டாக்கப்பட்ட இந்த மடத்திலே 

அடியேனுடைய சீஷன் ஆசார்யாபிஷேகம் பெற்று, மாணாக்கர்களுக்கு 
ஞாஜேபசேசம் புரிந்துகொண்டு விளங்கும்படி. தேவரீருடைய திருவருளைப் 

பதிவித்தல்வெண்டும்'” என்று விண்ணப்பஞ்செய்துகொண்டார். 

முருகக்கடவுள், இதற்குமுன்னே &பச்சைக்கந்ததேசிகர் மாபிலே புத்திரப் 

பேறில்லாமல் வருந்திய அம்மவ்வை யென்பவள் பேருமுக்கன்மலையை படை 

ந்து பாலசித்தர் திருவுளப்பாங்கின்படியே இனந்தோ.றும் இருவமூது கொள் 
ளும்படி. சதுரக்கள்ளிப்பாலைக் கறந்துகொடுத்துக்கொண்டிருக்க, ஓர்நாள் 

தயைகூர்ந்து ௮ப் பாலசித்தர் ௮ளித்த பாற்பிரசாதசேடத்தாலுஇத்து, ௮ருகே 

தொண்டுபூண்டொழுக நிற்கும் புதல்ங்சை யழைத்து, சங்நியாசாச்டரமக 
தீந்து, ஆசார்யாபிஷேகமும் ஞானோபசேசமும் புரிந்து, தமது ௮ம்ஸத்இிலே 

ஓரம்ஸம் ௮வரிடத்திலே பதியும்படிசெய்து, ரீ பாலை யுணவாகக்கொண்டு 
ஷபரம்பசையோடு சிவஞானதேசிகனேன வாழ்வாயாக” என்று y peas 
இத்து, மடத்இலிருத்தி, பின்பு சித்தரை நோக்க, ''பிரமஙிலையுணர்ந்த நீ பால 

வயதோடும் சித்தனாகத் தங்கியிருந்தமையால் இவ் வாச்ிரமத்திற்கு * பிரம 

* இவ் வாடிரியர் கன்னடதேயத்திலே யவதரித்த, மல்லிகார்ஜுந பர்வதத்தலே 

சலகாலர் தவம்புரிர்து, சிவா.றுக்கரகம் பெற்று, பின்னர் தென்றிசைநோக்க வருங்கால், 

வழியிலே சோமேசர் கட்டமுதளிக்க வுண்டு, மலையனூரை யடைச்து, ௮ங்கே சலத்திற் 
பதர் துடெர்த மரகதக் கடகமானது தானே வர்.த தமது திருமேனியிலே பச்சையொளி 

பரப்பிப் பிரகாசிக்கும்படி. ௮ற்புதங் காட்டியருளி, அதுகண்ட அரசனால் யானைமுதலிய 
Und Gg gsc; sig உபசரிக்கப்பெற்று, சிதம்பரத்தையடைச் த, தெய்வீசமுற்று விள 

பிருக்தவர், பச்சக்கந்தவுடையர் என்பதும் வழக்கம், 

  

t பிரமபுரம் என்பது போம்மபுரமென்றாடு போம்மையபாசையம் என மருவிற்று.



w திவப்பிரகாசசவரமிகள் வரலரிது. 

புரம் எனவும் பாலசித்தர்மடம் எனவும் பெயர்வழப்குக'' என்று இருவாய்மலர் 

ந்து, அவருடன் மயூராசலத்தை யடைந்து, முன்னர் சூரனுக்கருளிய வாத் 

இன்படியே தமது தேவிமார்களோடும் வீற்றிருந்தருளினார். சித்தரும் ௮ம் 
மலையிலே சிலகாலமிருக்து மிதுனமாதத்தில் இருவாஇசை ஈக்ஷத்ரத்திலே 
அம் முருகக்கடவுளுடைய சநநிதிக்குத் தென்பக்கத்தில் விளங்கும் * சிவலிங்க 

மயுமாயினார், 

சிவஞானதேசிகர் அதுகண்டு ௮ற்புதமுடையராய், பலலாறு துதித்து, 

முருகக்கடவுளுக்கும் சிவலிங்கப்பெருமானுக்கும் நித்திய நைமித்திகம்களைக் 
காலந்தோறும் வழுவாமல் நடத்திக்கொண்டு மயூராசலத்திலும் போம்ம 
புரத்திலும் சிலகால மிருந்தனர், பின்பு காஞ்சீபுத்தை யடைந்து, ஏகாம்பர 

காதரைத் தரிசித்து, ௮ன்பர்கட்கு அருள்பாலித்து இருக்கும்பொழுது, விஷ் 

Beng Gpis ஒருவனை அன்பர் வேண்டுகோளின்படி. உயிர்ப்பித்து, ௮வ் 

விடத் திலே எக்காலமும் விஷவாதனையில்லாஇருக்கவும் ௮நுக்கரடுத்தனர், 

அதுகேட்டு ௮ம் நாட்டையாளும் நபாபு வென்பவன், தன்மனைவிக்கு நேரிட் 
டிருக்கும் கொடிய சூலைகோயைக் தணிப்பித்துக்கொள்ளும் உத்தேசமு 

டையவனாய்ச் சந்நிதியை யடைந்து வணங்க விண்ணப்பஞ் செய்துகொள்ள 
அவனை கோக்க, ! ஏகாம்பரநாதர்ச௩்நிதி முதலியவற்றில் உன்னாற் குறைக் 
கப்பட்ட நித்திய நைமித்தகங்களை முன்போல ௩டத்துவையாயின் இக் கோய் 

நீங்கும் ” என்று கட்டளையிட்டு, விபூதியால் ௮ர் கோயைத் தணித்து, ஆல 

யல்கட்கு முன்னையினுமதிகமாக நிபந்தனைகளை ஈடத்துவித்து, ௮ம்கே 
௮வனால் விளைநில முதலியவை விடுத்துக் கட்டுவிக்கப்பட்ட இருமடத்தில் 

அடியார்களால் மாகேசுரபூஜை முதலியவற்றை நடத்திக்கொண்டு ஏழும் 

தருளியிருட்தனர். 

ரிலகாட்சென்றபின் ௮ங்ககன்று, வழியிலுள்ள ஸ்த் தலங்களைத் SNRs 
துக்கொண்டு, செய்யூரைர் யடைந்து, ௮ங்கே வேளாளரிற் சிலர் பரிசோ 

தனையினிமித்தம் ஒர் புதுக்குடத்தில் நிறைத்து மறைத்துக் கொண்டுவந்த 

வெண்மணலைச் சருக்கரையாக்கி, யாவருக்குமளித்து, அவர்களால் நில முதலி 

யவைவிடுத்துக் கட்டுவிக்கப்பட்ட இருமடத்தில் வதிர்இருந்து, பின்பு தக்ஷிண 

யாத்திரையை விரும்பி, சிதம்பரத்தை யடைந்து ஸ்ரீநடேசப்பெருமானைக் 

சாலந்தோறும் தரிரித்துக்கொண்டு சிலதினம் வத்து நீங், இடையிலுள்ள 

ஸ்த்தலங்களையும் தரிசித்து, மதுரையை யடைந்து, சுவாமிதரிசனஞ் செய்து 

கொண்டு தங்கியிருந்தனர். ௮க்காலையில், தையல்வேலை செய்பவனொருவன் 
பு,தல்வற்பேற்றை விரும்பி, ௮துகாரணமாக மீனாக்ஷியம்மையின் சர்நிதியிற் 

கட்டுதற்கு ௮றுபத்துகான்கு திருவிளையாடல்களையும் நெடும்காலமாக தைய 

லாற் சித்தரித்த ஒர் ௮ரிய படாத்தை அந்த ௮ம்பிசையின் கட்டளைப்படியே 
சிவஞானதேசிகர் சஈநிதியில் வைத்து, மனைவியுடன்வணம்ூ, விண்ணப்பஞ் 

செய்துகொள்ள; உடனே ௮ச் சித்தாபடாத்சை நோக்க இருவுளமகழ்க்த, 

... *இச் சரித்திரலிரிவை மயூராசலபுராணத்துட் காண்க. 8 

1 சேயூர் என்பது சேய்யூர் என வழங்குின்றது,



சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு. ள் 

௮வ் விருவருக்கும் மூப்பை யகற்றி, இளமையைக் தந்து, புத்திரப்பேற்றையு 
மளித்து, அந்த ஸ்த்தலத்தினீம்9, மற்றைய ஸ்த்தலங்களையும் தரி9த்து, விருந் 
தாசலத்தை படைந்து, சுவாமிதரிசனஞ் செய்துகொண்டு, லகாள் வாசஞ் 
செயது, போம்மபுரியைச் சேர்ந்து, தெய்விகசித்தயோடு விளய்ூயிருந்தார். 

இங்கனம் விளங்குநாட்களில், ஜீவகருணையால், அகேகருக்கு விபூதி 
யளித்துக் கூன் குருடு முட முதலிய ௮ங்கவீனங்களையும், குடர்கோய் வெப்பு 
நோய் காச முதலிய கொடிய வியாதிகளையும், மாந்இரிகர்களால் நீம்காது வரு 
தீதிறின்ற வலிய பேய் முதலியவற்றையும் நீக்யெருளினார். இவற்றை அடுத்த 
கூனிமேட்டில் இருக்த ஓர் மாந்திரிகன் கண்டு, பொருமைகொண்டு, சேஞ்சியை 

யடைந்து, திரியம்பகமகாராஜாவைக் கண்டு, ஐயா | தங்களாளுகையிலமைந்த 
போம்மபுரத்திலிருக்கும் சிவஞானதேசிகர் என்பவர் மிகவும் சித்துடையவர் 
போல நடி.த்துச் சனங்களை வஞ்சிக்கின்றனர்; ஆகையால், ௮வரைப் பரீக்ஷித்து 
௩மது காட்டைவிட்டகற்றுவதே தகுதி '” என்றனன். அதுகேட்ட ௮ரசன் 
உடனே இளமை தொடுத்து ஈரைமுதர்ந்த கூந்தலையுடைய தன் பெண்ணை 
யும் அழைத்துக்கொண்கெந்து சிவஞானதேசிகரை யடைந்து, தன் கருத்தை 
அச்சத்தோடு விண்ணப்பஞ்செய்துகொள்ள , ௮ப்பொழுதே இருநீற்தினால். 
௮ கரையை மாற்றுவித்தருளினார். ௮துகண்ட மாந்திரிகன் இவரை ஒர்வகை 
யாக மருட்டி, ஊரைவிட்டகற்றவேண்டுமென்லும் உத்தேசங்கொண்டு, ௮௪ 
சனை நோக்கி, * எங்களிருவருள் கடலிலுள்ளே மூழ்கிக் கரையேறுபவர்களே 
சித்தியில் வல்லவர்கள்” என்று வீண்வாதஞ்செய்ய ; ௮.ரசன் ஞானதேசிகர் 
அ.நுமதிபெற்று, அவர்களோடு தோணியேறிச்சென்று, ௮வ விருவரும் கடலி 
னுள்ளே மூழ்கெயவுடன் கரையை யடைந்து, அதற்கு முன்னமே ௮ங்கு வந்து 
வீற்றிருக்கும் ஞானதேசிகரைக் கண்டு, ௮இிசயித்து வணங்கு, ௮ம் மாந்திரிகன் 
ஒரு மீனால் விழுங்கப்பட்டசை ௮வ்வாடிரியசாற் கேள் வியுற்று, மனம் வருந்தி, 
ஐயனே ! தேவரீருக்கு ௮பராதியாயெ ௮ம் மார்இரிகனை மீன்வாயினின்றும் 

வசவழைத்தருஎல்வேண்டும்'' எனப் பிரார்த்தித்தனன். ௮வ் வரசன் வேண்டு 
கோளின்படியே அவனை யுயிர்ப்பித்து, மல்லதிவு போதித்து, அடிமையாகக் 
கொண்டருளினார். 

அப்பொழுது, அரசன் மனமகிழ்ந்து போம்மபுரத்திலே ஒரு பெரிய 

திருமடம் கட்டுவித்து, ௮திலே எவர்கள் எப்பொருளை விரும்பிலும் ஈதற்கு 
வேண்டும் சல கிராமங்களைச் சர்வமானியமாகச் சிலாசாசனமெழுஇ நிய 

மித் துவிட்டு, யானை முதலிய பற்பல விருதுகளையும் காணிக்கையாகக்கொண்டு 
ஞானதேசிகர் சஈநிதியை யடைந்து, எம்பெருமானே| இவற்றை ௮ம்ேரித்து 
அடியேங்களைச் சந்ததபரம்பரையாக ஆட்கொண்டருள்வதுமல்லாமல், இப் 
பொழுது அடியேனுக்கு மிகுதியும் சத்துருக்களாயுள்ளவர்களை வெல்லும் 
ஆற்றலையும் தர்தளித்தல்வேண்டும் ” என வணங்டுப் பிரார்த்திக்க, தேசிகர் 
அவ்வாறே வென்று ௮ரசாளும்படி ஆர்வதித்துத் இருகீறளித்து, & ௮ணுக் 
கத்சொண்டராகக்கொண்டு, ௮வரால் ல இவ்யஸ்த்தலங்களில் ௮டியவர்கள். 

* அனுச்சம்கசமிபம்,



ல்] சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு. 

ஆராதனையின் பொருட்டுத் இருமடங்கட்டுவித்து, மபூராசலத்திலும் போம்ம 
புரத்திலும் முருகக்கடவுளுக்கும் சவபெருமாலுச்கும் மாகேசுரபூஹை முத 

லியவற்றிற்கும் வேண்டும் நிபந்தனைகளை யேற்படுத்இயருளினார். அன்றியும், 
௩கொட்டிலே, சிலபாகத்தை யாண்டுகொண்டிருந்த சிதம்பாபூபதி யென்பவர், 
தீமதரசுரிமையை வேற்றரசன் கவர்ந்துகொண்டமையால், ஒர்வகை வெறுப் 
புத் தோன்றி, இனி பிச்சை யெடுத்துண்டு பெரியோர் பணியியற்றி யுப்தலே 

தகுதியெனச் துணி, போம்மபுரத்தை யடைந்து, இயன்ற பணிகளை இயற் 
திக்கொண்டிருக்க$ ஒர் இனம் தேசிகர் இருவருள்கூர்ந்து, ௮வர் பக்கத்தி 

லிருந்த சல சேனைகளைக்கொண்டே பகைவனை வென்று, ௮ரசாளும்பழ. 
யாசீர்வதித்துத் இருகறளித்து, இவரையும் ௮டிமையாகக்கொண்டு, தாம் 

தம்மை யடைந்த மாணுக்கர்களுக்கு ஞானோபதேசம் புரிந்துகொண்டு சவ 
யோகசமாதியில் விற்றிருந்தருளினார். இது நிற்க, 

காஞ்சீபுரத்திலே, ஏறக்குறைய முந்நூற்றுப்பத்து வருஷங்களுக்கு மன் 
தொண்டைமண்டல வேளாளர்க்குத் தீ௯ஷாகுருவாகக் குமாரசுவாமீதேசிகர் 

என்பவர் ஒருவரிருந்தார். ௮வர், இருக்கார்த்திகைத் தரிசனத்திற்காகத் 

திருவண்ணாமலை யாத்திரைக்குப் புறப்பட்டு, ஓர்நாள் வழியில் ஒரு ஈந்த 
வ௩த்திற் றங்கிச் வபூஜைமுடித்து, ௮ன்று சாயங்காலமே தாங்குறித்த 

அந்த ஸ்த்தலத்தை யடைந்து, அங்குள்ள ஈசாக்யதீர்த்தத்திலே ௮றுஷ்டாஈஞ் 

செய்துகொண்டு, பூஜைப் & பேடகம் எங்கே? என்று பரிஜனர்களிடத்து 

வினாவ; அவர்கள், பகலிலே தங்கியிருந்த இடத்தில் வைத்து மறந்து 

வந்ததாக அச்சத்தோடு விண்ணப்பஞ்செய்தனர். அதுகேட்டு, மிக மனக் 
கலக்கமுற்று, அப் பரிஜனர்களை பகற்றங்கியிருந்த ஈந்தகவாம் வரையும் 

பரிசோதித்து வரும்படி. ௮னுப்பிவிட்டுத் தாம் ஒரிடத்திற் போய், ஈம்மு 
டைய ஆன்மார்த்தமாகிய உடையவரை விட்டுப் பிரியும்படி. நேரிட்டதே | 
என்லும் வருத்தத்தால் ௮ன்றிரவு முழுதும் ரித்திரையின்றிச் சிவத்தியா 
னஞ் செய்துகொண்டிருந்தனர். ௮த் தருணத்தில், ௮வரது சிவபுண்ணிய 

முதிர்ச்சியினாலே திருவண்ணாமலையில் எழுந்தருளியிருக்கும் சிவபெருமான், 
ஓர் ஐங்கமத் திருவுருவங்கொண்டு, ௮வரிடத்திற் கெழுந்தருளி, தம்மெதர் 
வந்து தமக்கு நிகழ்ந்த ஆபத்தைத் தெரிவித்து, அன்பொடு வணய்டிறின்ற 

அவர்மீது இருபாகோக்கஞ்செய்து, * நீர் அங்கம் வேறு இலிங்கம் வேறாக 

இருந்தமையால் இவ்வாறு பிரியும்படி. நேரிட்டது : இலிங்காங்கசம்பந்தி யாக 

விருந்தால் இவ் வண்ணம் கேரிடுதலியலாது : உமது பூஜைப்பேடகம் காளை 
புதயத்இல் வந்துசேரும்: நீர் இதுமுதல் லிங்கதாரணஞ் செய்துகொள்ளும்” 

என்று ௮றுக்பெடுக்க; ௮வர், இச் செய்கை தமது சீஷர் பந்துக்கள் முதலா 

னவர்களுக்கு விரோதமாக இருக்கும் என்பதை விண்ணப்பித்து நின்றனர். 
அத கேட்ட சிவபெருமான், “ அந்தச் €ஷர் முதலியோராற் பெறப்படும் 
பயன் சிறிதுமில்லை; ஈமது கட்டளைப்படி. நீர் சிவலிங்கதாரணஞ்செய்து 

கொண்டால வமக்கு மூன்று புத்திரர்களும் ஒரு புத்திரியும் பிறப்பார்கள் ; 
GO 
  

* பெட்டகம் என்பதும் ஏழச்சம்;



வப்பிரகாசசுவாமிகள் வர்லாறு. ௯ 

அவர்களால் இம்மை மறுமை யின்பங்களும் மூத்தியுஞ் சித்இக்கும், ஆதலால், 
இவ் வாலயத்திற்குத் தெற்குவீதியிலுள்ள மடத்திலிருக்கும் குருதேவ 
ரிடத்திலே தாரணத்க்ஷை செய்துகொள்ளும்” என்று வற்புறுத்தி ஆஞ்ஞா 

பித்து, வீரசைவசமயாசார நெறிகளையும் போதித்து, ௮வ்வாறே குருதேவ 
ருக்குங் கட்டளையிட்டு மறைந்தருளினார். 

மறுநாட்காலையில், வபெறாமானது இிருவாக்கின்படியே பூஜைப்பேட 

கம் வரப்பெற்று, ஸ்ரீகுருதேவரால் அனுப்பப்பட்ட அடியார்களோடு டீடா 

லயத்தை யடைந்து, கு௫தேவரைத் தரிசித்து, அவராலே தாரணத்கைஷ் 

செய்யப்பெற்று, இருக்கார்த்திகைத்திருவிழா றைவேறியபின் குருதேவரிடத் 

தில் விடைபெற்றுக்கொண்டு, காஞ்ச்புரத்திற்கு வந்து, தமது ௮ுஷ்டாஈப் 
படியே சீஷர்களுக்குர் தாரணத்கைஷ் செய்துகொண்டிருக்க, ௮க்காலத்திலே, 
அவருக்கு ௮ண்ணாமலையார் அறுக்கெடுத்தபடியே மூன்று புத்திரர்களும் 
ஒரு புத்திரியும் ௮வதரித்தார்கள். தந்தையராசிய குமாரசுவாமீதேசிகர், 

களிகூர்ந்து அவர்களுக்கு முறையே சிவப்பிரகாசம், வேலாயுதம், கருணைப் 

பிரகாசம், ஞானாம்பிகை என்று காமகரணர் தரித்து, முதன் மூவரும் கல்வியிற் 

பயின்று வருங்காலத்தில் தாம் சிவலிங்கைக்யமாயினார், 

பின்பு, மூ.த்தவராஏய சிவப்பிரகாசசுவாமிகள், தமது சகோதர் முதலிய 
வர்களோடு திருவண்ணாமலைக்குப் போய் குருதேவரைத் தரித்து, அங்கே 
வாசஞ்செய்துகொண்டு, தமது கல்விமுயற்சியிற்றளசாது வாழும் காள்களுள், 
graeme அந்தச் சோணசைலத்தை ப்ரதகூணஞ்செய்து வரும்போதே, 
சோணசைலமாலை யெனப்பெயரிய நூறுசெய்யுள்களால் அதனைத் தோத் 

இரம் பண்ணினார். பின்லும், பேரிலக்கணங்களைப் பெரிதும் கற்க விரும்பி, 

தமது சகோதரர்களுடனே தக்ஷிணசேசத்திற்குப் பிரயாணமுற்று, வாலி 

கண்டபுர்த்திற்குத் தென்பாகத்திலுள்ள துறைமங்கலம் என்னும் நகரத்தைச் 

சார்ந்த ஒரு ஈந்தகவஈத்தில் சிவபூஜை செய்துகொண்டிருந்தனர். 

௮ங்காளிலே, துறைமங்கலத்திலே, பண்ட குலத்திலே, வல்லகோலாதஇிபதி 

யென்னும் பட்டப்பெயர்பெற்று குறுகிலமன்னவராய் லிங்காரேட்டியார் 

என்பவர் ஒருவரிருந்தார். 

அவர் கல்வியறிவு கொழுக்கங்களிலும், குருலிங்கஜங்கம பக்இயிலும், 
வீரசைவாநுஷ்டாநத்தினும் மிகச் சிறப்புற்றவராய் வாழுகாளில், ப்ரதோஷ 
காலத்திலே, சவதரிசனஞ்செய்தே போஜனஞ் செய்யவேண்டு மென்னும் 
மெமமேறத்கொண்டு, தமது நகரத்திற்கும் விருத்தாசலத்திற்கும் சுமார் நான்கு 
காவதமிருக்கவும், ௮ந்த ஸ்த்தலத்தில் வீற்றிருக்கும் பழமலைகாதரிடத்தும் 
பெசியராயயெம்மையாரிடத்தும் ௮த்யந்த பக்தியுடையசாய்ப் Ur soap 
கட்டளை யேற்படுத்தி, சமது ௮ருந்தவத்தாலுதித்த அண்ணாமலைரேட்டியார் 
என்னும் சத்புத்திசோடு, ௮ப் புண்ணியகாலங்தோறும் தவரழுமற்சென்று 
தீரிசனஞ்செய்துவநதார்.



௧0 சிவப்பிரகாசசுவா மிகள் வாலர்று. 

அக்காலத்திலே ஐர்காள், ப்[தோஷஇினத் இலே, தரிசனத்தின்பொ 

ருட்டுத் தமது புத்தொசோடு புறப்பட்டூவருங்கால், பேராறு என்கற வேள் 

ளாறு இருகசையிலும் பெருக, ஓடமுதலியவும் செல்லுதற்கு இடம்கொடா 

இருப்பதை கோக்க, லிங்காரெட்டியார் மனம் கைதலோடு, * யாங்கள் சிவ 

பெருமானுக்குத் தொண்டராயின் இம் ௩தி வழிவிக ; இன்றேல், இதிலிறப் 

பதே தகுதி” எனப் பிரஇக்ஞைசெப்துகொண்டு, துணிவோடு ௮ ஈதியிலி 

றங்கலும், ௮து சிவபெருமான் இருவருளால் வழிவிடக்கண்டு, 4 எளியேங் 

களிடத்தும் எம்பெருமான்றிருவருள் இருந்தவாறு என்னை!” என்று 
வியந்து, புத்தாரரோடு சென்று, பழமலைகாதரையும் பெரியகாயகியம்மையா 

சையும் தரிசித்து, மனமுருகிப் பலவாறு துஇத்து, தமக்குச் வபெரு 

மான் பாலித்த இருவருளைச் சிந்இக்குந்தோறும் பேராநந்தமுடையவராய், 
அந்த ஸ்.த்தலத்திலேயே தங்கினார். ௮ன்றிரவிலே, பழமலைநாதர் அவர்கள் 

சொப்பனத்திலே, ஒரு ஜங்கமர்போலத் தோன்றி, * நீங்கள் ஏன் இவ்வாறு 
கஷ்டத்தை யடைகின்றீர்கள் ழ யாம் உங்கள் ஆளுகையிலமைந்த திரு 
வேங்கை நகரத்திலே இன்ன ஸ்தாஈத்திலே இருவுருக்கொண்டு வீற்றிருக் 
இன்றோம் ) ஆலயமமைத்து வழிபடுவீராக, அமைக்குங்கால், வடதேசத் 
இலிருந்து க்ஷாமத்இனால் மெலிட்து சில 9ற்பர்கள் வருவார்கள்; ௮வர்களாலே 
இருப்பணி பூர்த்தியாகும் ” என்று கட்டளையிட்டு மறைந்தருளினார். 

yu வாஞ்ஜையின்படியே திருவேங்கை ஈகரத்தை யடைந்து, குறிப் 
பித்த ஸ்தாஈத்திலே பரிசோஇக்க,; அங்கே பூமிக்குள், ஒரு சிவலிங்கமும், 
௮ம்பிகை முதலிய சில மூர்த்தங்களும் இருக்கக்கண்டு, ௮ளவிடப்படாத 
ஆகந்தசாகரத்தின் மூழ்க, திருவருளைப் பரவி, ௮ப்பொழுதே சுவாமிக்குப் 

பழமலைகாத ரெனவும், தேவிக்குப் பெரியகாயகியம்மை யெனவும் இரு 
காமர் தரித்து, ஏறிய ஆலயம் அமைத்து, நித்யபூஜை ஏற்பமித்இனார், 

௮ம்காளிலே, சிவாக்கினையின்படியே வடதேசத்திலிருந்து சில சிற்பர்கள் வர; 

அவர்களுடைய ாூலுணர்ச்ச முதலிய உத் தமகுணங்களனைத்தையும் நேரக், 
௮இசயித்து, வேண்டும் பொருள்களை வெறுக்கக் கொடுத்து, அவர்களை 

௮ந்த ஸ்.த்தலத்இிற்றானே குடியேற்றி, திருப்பணிகளை யியற்றிவருங்கால், 
லிங்காரேட்டியார் சிவலிங்கைக்யமாய்விட்ட மையால், அண்ணாமலைரேட்டி யாரே 
தலைவராகவிருந்து, ௮வரிலும் மிகச் சிறப்பாக ௩டத்இவந்தார், 

ஒரு தினத்திலே, ௮ச் ிற்பர்களுக்குத் தலைவனானவன் கர்ப்பக்ருஹ 
தீதின்8ழே கட்டப்பட்டிருக்கும் சாரத்தின் மேலிருந்துகொண்டு, வேலைக் 
காரனை வெழ்நிலைமடித்துக் கொடுத்தற்பொருட்டு ௮ழைக்க; ௮வன் YS 5G 
ணம் ௮ங்கில்லாமையால் அண்ணாமலைரேட்டியார் ௮வ். வேலை முட்டுப்படா 
வண்ணம் தாம் 8ழிருந்து, மடித்துக்கொடுத்தனர். ௮ச் ரற்பன் சாசத்தினது 
மறைப்பால் இன்னாசெனச் தெளியாது, இடதுகரத்தால் வாங்கயுட்கொண்ட 

- பின் உண்மை தெளிந்து, ஒஹோ ! என்செய்தோமெனப் பெரிதும் இடரின் 
மூழ்கி, அபசாரஞ்செய்த அந்தக் கரத்தைத் துணிக்க எத்தனித்கலும்) 
ரெட்டியார் அவனை நோக்த, * கரத்தைத் தணிப்பது தகுதயன்று ) wa



சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு. க்கி 

கரத்தைக்கொண்டு உனக்குத் தெரிர்துள்ள ௮றிய வேலைகளெல்லாம் அமைய 
இச் திருப்பணியைப் பூர்த்இசெய்யின், என்றும் நின் பெயர் நிலைபெறுவ 
தன்றியும், நினக்கு எப்துதற்கரிய 9வ௧இ பெறுதற்கும் இதுவே ஏதுவாகும்” 
என்று வற்பு.றுத்இனார். ஈற்பலும் இவ் வுத்தமோத்தம உறுதிவாக்யெத்தைக் 
கேட்டு, பெரும$ழ் இறந்து, முன்கட்டிய கர்ப்பக்ருஹத்தை முற்றும் 
பிரித்துவிட்டு, இத் தருப்பணிபோல யாண்டுமில்லையென யாவருங்கொண் 
டாட ௮திவிரித்ரமாக அமைத்து முடித்தனன்: கண்டவர் கண்களிகூரப் 
பெந்ருர்கள். 

அதுகண்ட அண்ணாமலைரேட்டியாரும் ௮கங்களிகூர்ந்து, ௮ர்த்தமண்டப 
முதலிய இருப்பணிகளை ஒருவாறு முடித்து, * சாலிவாஹன சகாப்தம் 
க௫௪டு ஷி ஆ௫ூய உருத்திரோற்காரிஷ்0 வைகா மாசத்தில் பூர்வபக்ஷ 
துவாத௫ியும் ஹஸ்சாஈக்ஷத்ரமுங் கூடிய குருவார சுபதினத்திலே, ஆபதோத் 
தாரண வாசாரியார் குமாரர் பிழைபொறுத்தரிவாசாரியரால், விநாயகர் 

முதலிய சகலமூர்த்தங்களுடன் பழமலைகாதரையும் பெரியகாயகியம்மையாசை 
யும் ப்ரதிஷ்ட்டை செய்வித்து, கும்பாபிஷேகமும் ௩டத்துவித்து, பின்னும், 
வேண்டிய பெரும்பொருள் செலவிட்டு, மஹாமண்டபம் நிருத்தமண்டபம் 
இரண்டு பிராகாரம் கோபுரம் இருமதில் இருக்குள முதலிய இருப்பணிக 
ளைக் குறைவற இயற்றிக்கொண்டிருந்தனர், ரேட்டியார் சுவாமிகளுடைய 
அற்புத மடுமைகளைக் கேள்வியுற்று ௮ங்கடைந்து, தரிசித்த மாத்திரத்திலே 
அவர்களிடத்தகே அ.நுக்கரகம்பெற விரும்பி, ௮டிமைபூண்டு, * சுவாமீ | 

தேவரீர் இவ்விடத்தில் வாசஞ்செய்தருள வேண்டும்” என்று பிரார்த் 
இத்து, உடன்படுத்தி, தங்கள்குருவாிய சேன்னவசவையர் மடத்திற்கு மேற் 
றிசையில் ஒரு இருமடங் கட்டி, அதில் சுவாமிகளை யெழுந்தருளுவித்து, 
அகோராத்சம் 4 பிரிவின்றி ௮ணுக்கக்தொண்டராயமர்ந்திருக்க, சுவாமிகள் 
அவருக்குச் சன்மார்க்கய்களைப் போதித்துக்கொண்டு, இரண்டு வருவம் 

வரையில் ௮ங்கே வீற்றிருந்தார். 

அதன்பின்பு, தாங் கொண்டகருத்தை நிறைவேற்ற விரும்பி, தக்ஷிண 

தேசத்இற்குச் செல்லல்வேண்டு மென்பதை அவருக்கறிவுறுத்தித், திருநேல் 
வேலியை யடைந்து, தாமிரபர்ணி ௩இஇதரத்தி லிருக்கன்ற சிந்தபூந்துறையில் 
தருமபுர வாதீனத்து வேள்ளியம்பலவாணசுவாமிகள் இலக்கண விலக்இயய் 
களில் ௮இிவல்லவர்களாய் இருக்கின்றார்கள் என்பதைக் கேள்வியுற்று, அவ் 

விடத்திற் சென்று சுவாமிகளைக் கண்டு, தாம் இலக்கணங் கற்கவேண்டி 
வந்தமையைத் தெரிவித்துக்கொண்டனர். ௮ச் சுவாமிகள், சுவாமிகளுடைய 
  

  

* இது மேற்படி அண்ணுமலைரேட்டி யார் சந்ததியாராய்ச் சுமார் முப்பதுவருஷம் 

களுக்குமுன் சவநேசமிக்க விநத்தாசலரேட்டியார் முன்னிலையில் ௮ர்த ஸ்த்தலத்திலுள்ள 

லொசாசனத்திலிருர்.து எடுத்தெழுதப்பட்டது ) ஆனால், அண்மைலை ரேட்டியாரே 

இருப்பணிமுடி.த்துக் கும்பாபிஷேகம் ஈடத்துவித்திருக்கவும், ௮வர் பிதா ஈடத்துவித்த 

தாக அச் 'சாசனத்இலிருப்புது அவர் முதலிலே திருப்பணி தொடம்ெயமை நோச்இத் 

குதிப்பித்திருக்சலாம், 1 அசோராத். ரம் பகலிரவு,



aa. நிலப்பிரசாசசுவாமிகள் வரலாழு: 

இலக்கெப் பயிற்சியை ௮நிதற்பொருட்டு, (க, என்பதை மு. தற்கொண்ு 

ஊருடையான் என்பதை இடைப்பெய்து, க, என்பதையே எற்றினுக் 

கொண்டு முடியும்படி. ஒரு வெண்பாப் பாக" என்.று KD; சுவாமிகள், 

(௧) குடக்கோ வானேயிறு கோண்டாற்குக் கேழன் 
முடக்கோட முன்னமணி வாற்கு-- வடக்கோடூ 
தேருடையான் நேவ்வுக்குத் தில்லைதோன் மேற்கோள்ள 
லாருடையா னேன்னு முலகு. 

என்னும் வெண்பாவைத் இருவாய்மலர்ந்தருளினார். மேலைவெண்பாவினுள் 

வடக்கோடுதேருடையான் என்று ௮மைத்தமையை ௮ச் சுவாமிகள் வியந்து 

பாராட்டி, சுவாமிகளைத் தழுவித் சம்மரு$ரத்தி, சுவாமிகள் சகோதசர்க 

ளாடஏய வேலையசுவாமிகள் கருணைப்பிரகாசசுவாமிகள் என்னும் இருவருக் 
கும் ஒரு பக்ஷத்துள் பஞ்சலகூஷணங்சளையும் பாடஞ்சொல்லிமுடித்தார். ௮.து 

கண்ட சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் பேருவகையுற்று, அண்ணாமலைரேட்டியார் 
என்பவர் தங்களுக்கு வழிச்செலவிற்குபகரித்த முந்நூறு பொன்னையும் 

குருதக்ஷணையாகவைத்து உபசரிக்க ; ௮ச் சுவாமிகள், *இது நமக்குவேண்டு 

வதில்லை ; ஈம்மைத்தூஷித்தலையே இயல்பாகக்கொண்டு திருச்சேந்தூரில் 

வசிக்கும் தமிழ்ப்புலவசரொருவரைத் தங்கள்முன்னிலையில் வெற்றிகொண்டு 

அவர் வந்து ஈம்மை வணங்கும்படி செய்துகோடலே குருதக்ஷணையாகும் ” 

என்று மறுத்தருளினார். 

அவர்கருத்தறிந்த சுவாமிகள் அதற்குடன்பட்டு, ௮வர் மாணாக்கரோடும் 

தி௫ச்சேந்தூருக்குப் போய், முருகக்கடவுளைத் தரிசனஞ்செய்து, ப்ரதக்ஷிணம் 

வரும்போது ; ௮ச் சுவாமிகளாற் சுட்டப்பட்ட தமிழ்ப்புலவர் எதர்ப்பட்டுச் 

திவப்பிரகாசசுவாமிகளை யாவரென்று ௮வருடன் வந்த மாணுக்கரிடத்திற் 

னே வினாவி, மேற்படி சுவாமிகளிடத்திற் பாடம்கேட்ட சுவாமிகள் என் 

பதை அறிந்துகொண்டு, அவர்களைத் தமது வழக்கப்படியே தூஷிக்கத் தலைப் 

பட்டார். ௮ப்பொழுது சுவாமிகளுக்கும் புலவருக்கும் கலகநேரிட ; புலவர், 

சுவாமிகளை .நாதனவகையாற்பாடி. வெற்றிபெறுவோமெனத்துணிந்து, “நாமி 

ருவரும் நிரோஷ்டகயமகம் பாடுவோம்: முன்னர்ப் பாடிமுடித்தவருக்கு 

அ்தியலாதார் ௮டிமையாவோம் ”” என்று வாக்குத்தத்தஞ்செய்தார். சுவா 

மிகள், தங் கருத்து நிறைவேறுதற்கு வாயில் இதுவே என்று கருதி, ௮தற் 

இசைர் தருளி, ௮வசோடு பாடத்தொடம்ச, உடனே அந்த ஸ்த்தலத்து முரு 

கக்கடவுண்மீது நிரோஷ்டகயமகவந்தாதித் தொடையாக முப்பதுகட்டளைக் 
Re ய சஷி ee 

  

(௪.) இ-ள். குடக்கு இவொன் எயிறு கொண்டாற்கு - மேற்றிசையை ரோக்டு 
யோறவனாய சூரியனது பம்களைத் தகர்த்தவருக்கு, கேழல் மூடம் கோடு முன்னம் 
அணிவாற்கு - பன்றியினது வளைவாயெ கொம்பை முற்காலத்தில் ௮ணிர்தவருக்கு, 

வடக்கு ஓஒ தேர் உடையான் தெவ்வுக்கு - வடதிசையை நோக் யோடுஇன்ற (தென் 

லாய) தேரையுடையவனாிய மன்மதனது பகைவருக்கு, இல்லை ஊர் - இல்லைஈசரம் 
ஹாராகும், தோல் உடை - யானைத்தோல் புலித்தோல்கள் வல்திரமாகும், மேல் கொள் 
எல் தன் ஊர்தல் இடபமாகும், என்னும் உலகு - என்று உலகத்தார் சொல்லுவர், எ-று;



தவப்பிசசாசசவாமிகள் வரலாது: on. 

கஜிச்துறை பாடிமுடித்தருளினர். அதுகண்ட புலவர், தாம் ஒரு செய்யுளே 
னும் பாடி.முடியாமையை யுணர்௩து, சுவாமிகளுடைய இருவடிகளை வணக்கி, 

( ௮டிமையாயினேன் ?' என்று விண்ணப்பஞ்செப்ய ) சுவாமிகள், தமதடி. 

மையாயமைந்த ௮ப் புலவரை ஆதினத்இற்கழைத்துவக்து ௮ச் சுவாமிகளுக்கு 
அடிமை யாக்கிவிட்டார், HF சுவாமிகள் இருவுளம$ழ்க்து, சிவப்பிரகாச 

சுவாமிகளைப் பார்த்து, ''தாங்கள் பாடிய செய்யுளில் சிவபெருமானுக்குரிய 

ஸ்த்தலம் சிதம்பரமே யெனச்சுட்டிக் குறிப்பால் விளக்செொமையால், அந்த 
ஸ்த்தலத்திலே ரிலகாலம் வாசஞ்செய்தருளுக ” என்று விடை கொடுத்த 
லுப்பியரூளினார், 

சுவாமிகள் ௮வ்விடத்தினின்றும் கலி, ?வஸ்த்தலம்கடோறுஞ்சென்று, 

சுவாமிதரிசனஞ்செப்து, துறைமங்கலத்தைச் சார்ந்து, முன்போலவே ௮ண் 

ணாமலைரேட்டியார் என்பவருக்குத் திருவருள்பாலித்து, அவரது வேண்டு 

கோளின்படி ௮வராளுகையிலமைந்த திருவங்கைமா ஈகரத்இிலே, தம் பொரு 
ட்டு௮வராற் கட்டப்பட்ட இிருமட த்தில் விழ்றிருந்துகொண்டு, ௮ந்த ஸ்த்த 
OS OBE சுட்டித் தாமருளிச்செய்த திருவேங்கைக்கோவை திருவேங்கைக் 

கலம்பகம் திருவேங்கையுலா திருவேங்கையலங்காரம் என்னும் நான்கு பிசபக் 
தம்களுள்ளே, உலாவில் (௪௧) வது கண்ணிமுதல் ( ௬௭ ) வது கண்ணி 
வரையும் அண்ணாமலைரேட்டியார் பெருமையையும் இருப்பணியி னருமை 

பையும் பாராட்டி யருளினமையேயன்றி, கோவையினும் ' வல்லகோலுக்கு 
வல்ல ௮ண்ணாமலையார் கட்டு கோயில் ?? எனவும், ' கருப்ப இல்லிற்ணை 
யில்லை யென்னும் இிருவெங்கை” எனவும் ிறப்பித்து, ௮ப் பிரபந்தங்களைச் 

சந்நிதியிலரங்கேற்றி, சின்னாள் வ௫த்திருந்தார். அக்காலத்தில் ஒர்காள், 
௮வ் வூர்ப் பிடாரியாரது உற்சவ ரதத்தால், ௮டியார்க்குபயோகமாகத் இரு 

மடத்தெதிரிலிருந்த முருங்கைமரம் ௮ழிந்தமை கண்டு, சுவாமிகள், 

(௨..) திருந்துதமி ழிலக்கணவைந் திணைக்கோவை விருத்தகிரிச் சேல்வற் கோதும் 
பெருந்தகைமை யுடையம்யாம் விடமோலை வேங்கைககர்ப் பிடாரி காண்க 
விரும்புவியி லோருமுருங்கைக் கோம்போடியா மற்காத்திங் கிருக்கு நீரம் 
முருங்கைதனை வேரோடூங் களைந்தனையேன் றாலுனக்கு முறைய தாமோ, 

என்னும் திருவிருத்தத்தை அ௮ருளியமாத்ரத்தே, ௮ந்த ரதம் அழிந்து 

முருங்கைமரம் செழிக்க, தாம் சிலகால மங்கிரு£்து, துறைமங்கலத்தை VOL. 

தருளினார். | 

உ) இன், தருச்து தமிழ் இலக்கணம் ஜர்இனைக்கோவை - திருத்தமாயெ 
தமிழிலக்கணமமைந்த ஐர்திணைக்கோவையை, விருத்தடரி செல்வற்கு ஓதும் - விருத்தா 

சலத்திலுள்ள சவெபெருமான்மீது பாடிய, பெரும் தகைமை உடையம் யாம் - பெரும் 
தின்மை யுடையோம் யாம், விடிம் ஓலை- அலுப்பும் ஓலையை, வெங்கைககர் பிடாரி 
காண்க - வெங்கஜூர்ப் பிடாரி அறிவதாக, இரு புவியில் - பெரிதாயெ இவ் வுலகத்தில், 

ஒரு மூருக்கைக்கொம்பு ஓடியாமல் காத்து - நீ வாழ்டுன்ற முரும்கைமரத்தின் ஒரு 

ளொயும் ஒடி.யாமல் காத்து, இங்கு இருக்கும் நீ - இங்கே யிருச்றெ நீ, ஈம் முருட்கை 

தனை வேரோடும் களைந்தனை என்றால் - எமது முருங்கைமரத்தை வேருடன் களைந்தா 

யானால், உனக்கு முறை ௮து ஆமோ - உனக்கு ௮ (6ல்ல) முறையாகுமோ, ௭- ௮,



an சிவப்பிரகாசசவாமிகள் வரலாறு; 

அக்காலத்திலே, அண்ணாமலைரேட்டியார் என்பவர், சுவாமிகளை *! தேவ 
ரீர் விவாசம்செய்துகொள்ளவேண்டும்'? என்று பிரார்த்இக்க, சுவாமிகள், 

(௩) சேய்கோண்டா ருங்கமலச் சேம்மலட னேயரவப் 
பாய்கோண்டா னும்பரவும் பட்டீச்சு ரத்தானே 
நோய்கோண்டா லுங்கோளலா நூறுவய தளவிருந்து 
பேய்கோண்டா லங்கோளலாம் பேண்கோள்ள லாகாதே, எனவும், 

(௪.) நிட்டையிலே யிருந்துமனத் துறவடைந்த பேரியோர்க ணிமலன் ராகக் 
சிட்டையிலே தோடூத்துமுத்தி பேறுமளவும் பேரியசுகங் கிடைக்குங் காம 
வேட்டையிலே மதிமயங்குஞ் சிறுவருக்கு மணம்பேசி விரும்பித் தாலி 
கட்டையிலே தோடூத்து6க் கட்டையிலே கிடத்துமட்டங் கவலை தானே, 

எனவும், விடை.பளித்தருளினார். சுவாமிகள் கருத்துணர்க்து, பின்பு வேலைய 

சுவாமிகளைப் பிரார்,த்இக்க,) ௮வர், சிவப்பிரகாசசுவாமிஞுடைய சட்டளை எவ் 

வாறாமோ என்னுங் கருத்தால் உடன்படல் மறுத்த லென்னும் இரண்டு 
மின்றி மெளனராயினார். பின்னர் யாத்தஇிரையினின்றும் வந்த கருணைப்பிரகாச 

சுவாமிகளிடத்தில் தமது வேண்டுகோளை விண்ணப்பஞ்செய்த மாத்திரத் 

இல், அவர் அதற்குதீதரமாக, 

(டூ.) நாணி யேன்பதை நாரியேன் றுரைத்திட நசையால் 
வேணு வானது வளைந்துபோய்ப் புகுந்தது வேன்றாற் 
காண லாவதோ ருருவமேய்க் நாரியைக் கண்டாற் 
பூணு வார்மயல் காளைய ரேன்பதும் புதிதோ. 

என்னும் கலித்துறையைப்பாடித் தமது கருத்தை உள்ளபடி. தெரிவித்தார், 
  

(௩3) இ-ள், சேய் கொண்டு அரும் - செர்நிறத்தைக் கொண்டிருக்றெ, சமலம் - 
தாமரைமலரில் வீற்றிருக்கும், செம்மலுடனே - பெரியோனாயே பிரமனுடன், ௮.ரவம் 

பாய கொண்டாலும் - சர்ப்பசயடத்தையுடையவனா௫ய திருமாலும், பரவும் - துதிக்கா 

நின்ற, பட்டீச்சுரத்தானே - பட்டீச்சூரம் என்னும் இருப்பதியி லெழுர்தருளினவனே, 

சோய்கொண்டாலும் கொளலாம் - கோய்கொள்ளப்பெற்றாலும் பெறலாம், நாறுவயது 

அளவு இருக்து- நாறுபிராயம் வரையிலும் உயிரோடிரு£துகொண்டு, பேய்கொண்டா 

ஓம் கொளலாம் - பேய்பிடிக்கப்பெற்றுலும் பெறலாம், பெண்கொள்ளல் ஆகாது - 

பெண்ணைக் கலியாணஞ்செய்து கொள்ளலாகாது, ௭- று, 

(௪.) இ-ள். நிட்டையிலே இருந்து - யோகத்திலிரும்து, மனத்துறவு அடைர்த 

பெரியோர்கள்--, நிமலன் தாளை - நிர்மலனாயெ செவபெருமான.து திருவடியை, இட்டை 

பிலே தொடுத்து - அடுத்தகாலம் தொடங்க, முத்திபெறும் ௮ளவும் - மோக்ஷமடையுமள 

வும், பெரிய சுகம் இடைக்கும் - (அவர்களுக்குப்) பேரின்பல் இடைக்கும், காமவெட்டை 

யிலே மதி மயங்கும் - காமச்சூட்டால் புத்தி மயங்குிற, சிறுவருக்கு மணம் Cu ~ 

ிறுவருக்குக் கலியாணம் பேச, விரும்பி தாலி கட்டையிலே தொடுத்து - விரும்பித் 

தாலிகட்டிய தமுதல், (இறந்தபின் சுடலையிழ் கொண்டுபோய்த் தகனத்தின்பொருட்டுப் 

பரப்பிய) ௩கெட்டையிலே இடத்துமட்டும் - கட்டையின் மத்இியில் வளர்த்தும் வரையில், 

கவலைதான் - கவலையேயாகும், எ-று, 

(@.) ௫-ஸ், காணி என்பதை - மாணி என்னும் மொழியை, நாரி என்று - சாரி 
யென்று, உரைத்திடும் ஈசையால் - சொல்லப்படுத ஓுளதாகய விருப்பத்தால், வேணு 

வானது வளைர்துபோயப் புகுர்தது என்றால் - மூங்கலானது வளைர் துபோயிற்றென்றால்,



சவெப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு. கடு 

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள், தம் பின்னோராகயெ இருவர் கருத்தையும் உண 
ர்ந்து, அவர்களுக்குத் தாம் துறவறம் பூண்டமையைத் தெரிவித்து, மணம் 
புரிவித்து, ௮த் தருணத்திலே யாவரும் பேருவகையுறும்படி விநோதமாக, 

பதினான்கு£ர்விரு த்தம், 

(௬.) ஐயரின் சேன்னிமிசை யுறைகின்ற மடமங்கை 
யாரேன்ன வுமை வினவவ 

மன்னதோரு மடமங்கை யன்றுவேண் டிரைசோழித் 
தழகோழுகு தண்புன லேனத் 

துய்யவோளி யாநநங் கரியலிழி காதுவாய் 
தோயத்தி லுண்டோ வேனச் 

சோல்லருங் கமலமலர் காவிமலர் கோடிவள்ளை 
தூயசேங் குமுத மேன்னப் 

போய்யேன நினைத்துகற் கோங்கையுங் கூந்தலும் 
புனலினிடை யுண்டோ வேனப் 

புற்புதஞ் சைவலம தேனவே மறத்துப் 
புகன்றிடுதி நங்கா யேனத் 

தையலவ ளேனேன்ன *% நகாணொடூ வணங்கியேன் 
றன்பிழை போறுத்தி டேன்றே 

சங்கர னுரைத்திடத் திருவுள மகிழ்ந்தசிவ 
சங்கரி யுமைக் காக்கவே, எனவும், 
    வடிவக். வன மடமட தண்ட படபடடக்பய. 

காணலாவது - காணக்கூவெதாயெ, ஓர் உருவம் - ஒப்பற்ற உருவத்தையுடைய, மெய் 

நாரியைக் கண்டால் - உண்மையதா௫யெ நாரியைகச் கண்டால், காளையர் - இளைஞர், மயல் 

பூனுவார் என்பதும் - மயல் கொள்ளுவாரென்பழம், புததோ - புதுமையோ, எஃ.று, 

(௬,) இ-ள், ஐய - ஐயனே, நின் சென்னி மிசை - உன் சரமீ.து, உறைஏன்ற மட 
மங்கை - வ௫க்ின்ற இளம்பெண், யார் என்ன -யார் எனறு, உமை வினவவும் - உமா 

தேவி கேட்கவும், அன்னது - அப்படி. உனக்குத் தோற்றுவது, ஒரு மடம௰்கை அன்று - 

ஒரு இளம்பெண்ணல்லள், வெள் திரை கொழித்து - வெண்மையாயெ அலைகளை வீச, அழகு 

ஒழுகு தண் புனல் என்ன - அழகொழுகாகின்ற குளிர்ர்த நீரென்று சொல்ல, துய்ய ஒளி - 

பரிசுத்தமாய வொளியையுடைய, மகம் - முகமும், கரிய விழி- கரும்கண்களும், காது + 
செவிகளும், வாய்- வாயும், தோயத்தில் உண்டோ என்ன - நீரிலுண்டோ வென்று Cars, 

(முக முதலியவாகத் தோற்றுவது) சொல் ௮ - சொல்லுதற்கரிய, கமலமலர் - தாம 

ரைமலரும், காவிமலர் - கருங்குவளைமலரும், கொடிவள்ளை - வள்ளைத்தண்டும், தாய 

செங்குமுதம் - பரிசுத்தமாயெ செவ்வல்லிமலருமேயாம், என்ன - என்று சொல்ல, 
பொய் என நினைத்து - பொய்யென்.று நினைத்த, 6ல் கொங்கையும் கூந்தலும் - அழயெ 

தீனம்களும் கூர்தலும், புனலினிடை உண்டோ என்ன - நீரினிடத்துண்டோ வென்று 

கேட்க, (அப்படித்தோம்றுவத) புழ்புதம் சைவலம் என்னவே மறுத்துப் புகன்றிடுதி 4 
6ர்க்குமிழியும் பாசியுமா மென்றே மறுத்துச் சொல்வாய், நங்காய் என்ன - பெண்ணே 

*  தையலவளேயென்ன ?? எனப் பாடமோது, புழ்புதம் சைவலம் என்னவே 
மறுத்து - நீர்க்குமிழியும் பாசியுமா மென்றே (சொல்லித்) தடுத்து, ஈங்காய் புகன்.நி0தி 
என்ன - உமையே! மேலே நீ வினாவத்தக்கதை வினாவுதி என்று சொல்ல, ௮வள் தையலே 

என்ன - அவள் (௮ப்படித்தோற்றுவத) பெண்ணே என்று கூறலும், எனப் பொருள் 

கொள்வர்,



கிரு இவப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு. 

(௭.) தரனவ னிடத்திலே யைங்கான் வந்துதா 
னையவேன் சேவியை மிகவு 

மறுமுகன் கிள்ளினா னேன்றே சிணுங்கிடவு 
மத்தனவே லவனை நோக்கி 

விரைவுடன் வினவவே யண்ணனேன் சேன்னிய௰ில் 

விளங்குகண் ணேண்ணின னேன 
வேம்பிடூம் பிள்ளையைப் பார்த்துர் யப்படி 

விகடமேன் சேய்தா யேன 
மருவுமேன் கைந்கீள முழமளக் தானேன்ன 

மயிலவ னகைத்து நிற்க 
மலையரைய னுதவவரு முமையவளை நோக்கிரின் 

மைந்தரைப் பாரா யேனக் 
கருதரிய கடலாடை யுலகுபல வண்டங் 

கருப்பமாப் பேற்ற கன்னி 

கணபதியை யருகழைத் தகமகிழ்வு கொண்டனள் 
களிப்புட னுமைக் காக்கவே, எனவும், 

(0.) அம்பிகை யரன்றன்னை நோக்கியுன் னுபரண 
மரவமேன வுமையை நோக்கி 
  

யென்று சொல்ல, தையலவள் ஏன் எனன - (தன்னை யழைத்ததாயெண்ணி) அந்தக் 

கங்கையானவள் ஏனென்றலும், நாணொடு வணங்டு - வெட்கத்தோடு பணிந்து, என்றன் 

பிழை பொறு த்திடு என்று - என் பிழையைப் பொறுக்கவேண்டுமென்று, சங்கரன் உரைத் 

இட - ெபெருமான் சொல்ல, திருவுள்ளம் ம€ழ்ச்த - மனமூழ்ஈ்த, செவெ௫ங்கரி உமை 

காக்க - இவெசங்கரி உங்களைக் காக்கக்கடவள், ௭- று, 

(௭,) டன், ௮. ரனவன இடத்திலே - ப.ரமசிவனிடத்தில், ஐங்கரன் வரது - விராய 

சன் வந்து, ஐய - ஐயனே, என் செவியை - என் காதுகளை, மிகவும் - மிகுதியாக, அறு 
முகன் Brahe ar என்.று சினுங்டெவும் - முருகன் இள்ளினானென்று சொல்லிச் 

ம்குதலும், அத்தன் - பரமசிவன், ௮ வேலவனை -௮ம் முருகனை, கோக்க ஃ பார்த்து, 

வுடன் வினவவே- விரைவாகக் கேட்டலும், ௮ண்ணன் - தமையன், என் சென்னியில் 

விளங்கு கண் எண்ணினன் என்ன - என் தலையிலுள்ள கண்களைக் கணக்கட்டாளென்று 

சொல்ல, வெம்பிடும் - வருந்து, பிள்ளையைப் பார்த்து--, நீ அப்படி. விகடம் ஏன் 
செய்தாய்--, என்ன - என்,று கேட்க, மருவும் - பொருந்திய, என் கை நீஎம் - என் திக் 

கையின் நீளத்தை, முழம் அளர்தான் என்ன - முழம்போட்டானென்று சொல்ல, மயி 
லவன் ஃ முருகன், நகைத்து நிற்க - சிறித்துக்கொண்டு நிற்க, மலையரையன் ஃ பர்வத 
சாஜன், உதய வரும் - பெற வந்த) உமையவளை மோக்க--, நின் மைந்தரைப் பாராய் 
என்ன--, கருது அரிய “ நினைத்தற்கரிய, கடல் ஆடை - கடலாயெ நடையைத் தரித்த, 
உலகு 4 உலகத்தையும், பல அண்டம் - பல அண்டங்களையும், கருப்பமாய்ப் பெற்ற - 

கருப்பமாகக் கொண்டு பெற்ற, கன்னி - உமாதேவியானவள், கணபதியை ௮ரகு 

அழைத்து, அகம௫ழ்வு கொண்டனள் - மனமடூழ்ச்சி கொண்டனள், (அவ் வுமாதேவி 

யர்னவள்) களிப்புடன் உமை காக்க--, ௭ று; 

(௮) இ.ன். அம்பிகை - உமாதேவியானவள், ௮ரன் தன்னை கோக் - பரம 

ரிவனைப் பார்தத, உன் ஆபரணம் அரவம் என்ன - உன் பூஷ்ணமாயிருப்பூது



சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு. eer 

யரியரவ சயநத்தை யரவுருவ மானத்தை 
யறியாய்கோல் சிறிது மேன்ன 

நம்பிமனை தோறுமிரந் துணுமாண்டி நீயேன்ன 
கான்றாத னறிவே னேன 

நவையுறும் போய்புகன் நீரோனப் பாரத 
நடந்ததே கரியா மேன 

வேம்பியோரு வன்பிரம் பாலடித் தானேன 
விளங்கிழை யோருத்தி தாம்பால் 

வீசினது சோல்லேன்ன வேண்ணா யீரம்பேண்கண் 
மிகுகற்பை ரீக்கினே யேனப் 

பம்புகற் பினிலோ ரிரட்டிப்பு ரீக்கினது 
பதறாம னீகே ளேனப் 

பரமருட னிவ்வாறு விளையாட பச்சைப் 
பசுங்கோடி யுமைக் காக்கவே, எனவும், 

(௯.) அச்சுத னளிப்பனில முமதநே யன்வித்தை 

யருளுவன் பலபத் திர 
னலமுதவு வன்சமன் பகடீவ னந்தமக் 

கானதோ ரேருது % முண்டே 
முச்சிர வயிற்படையினைக் கோழுவ தாக்குவோ 

மொய்ம்புட னிழூத் திறுக்க 
முந்திய வடக்கயிற் றுடன்மற்று ஈமதன்பர் 

முன்போ யீரந்து கோள்வோ 

பாம்பென்று சொல்ல, (அதம்கு) ஈம்பி - சிவபெருமான், உமையை கோக்க, அரி - இரு 
மால், அரவ சயஈத்தை - சர்ப்ப சயகமுடையதையும், அ.ரவுருவம் ஆனத்தை - சர்ப்ப ரூப 

மானதையும், A gio அறியாய் கொல் எனன--, 8 மனைதொறும் இது உண் 

னும் ஆண்டி. என்ன--, கான, தாதன் - தாதனை, அறிவேன் என்ன--, ஈவை உறும்- 

குற்றமிகுமத, பொய புகன்றீர் என்ன--, பாரதம் சடந்ததே--, கரி ஆம் என்ன - சரக்ழி 
யென்று சொல்ல, வெம்பி - கோபித்து, ஒருவன் பிரம்பால் அடித்தான் என்ன... 
விளங்கு இழை ஒருத்தி - பிரகாடிக்டின்௰ ஆப.ரணங்களையுடைய பெண்ணொருத்தி, 
தாம்பால் வீசினது சொல் என்ன - தாம்புக்கயிற்றால் அடித்தமைச் சொல்லென்று 
சொல்ல, எண்ணாயிரம் பெண்கள் மிகு கற்பை நீக்இனை என்ன--, பம்பு சழ்பினில் - 

மிகுர்த கற்பினில், ஓர் இரட்டிப்பு நீக்னெது --, பதறாமல் நீ கேள் என்ன —, Us 

ருடன் - ப.ரமசிவனோடு, இவ்வாறு விளையாடு-, பச்சைப் பசுங்கொடி. - உமாதேவியான 
வள், உமை காக்க--, எ-று, 

(௯,) இன். அச்சுதன் - திருமால், நிலம் அளிப்பன் - (காம் வேண்டும்) பூமியைச் 
கொடுப்பான், உமது நேயன் - உமது தோழனாயே குபேரன், வித்தை அருளுவன் - விதை யைக் கொடுப்பான், பலபத்தரன் ௮லம் உதவுவன் - பலராமன் கலப்பையை 2, gel 
செய்வான், சமன் பகடு ஈவன் - யமன் எருமைக்கடாவைக் கொடுப்பான், ஈம் தீமக்கு 
ஆனது ஓர் எருதும் உண்டே - ஈமக்காக விருக்கும் ஒரு எருதும் உளதே, முச் 

ஏ 6அளதோசெருத?' எனப் பாடமோதி, ஆளாயிருப்பதாயெ ஒரு எருதும், எனப் 
பொருள்கொள்வர் ர் 

 



௧௮] சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு. 

மிச்சையுடை நமதிளைய தநயனா கியகந்த 
னினிமையோடூ மாட மேய்ப்ப 

னினியுழுது பயிரிடூத னன்றஈன் நிதைவிட் 
டி.ரந்துண்ப தீன மேனவே 

கச்சுமுலை மாதுமை யுரைத்திடூம் புத்தியைக் 
கைக்கோண் டளத்தி லிதுநற் 

காரிய மேனக்கருதி மெத்தக் களித்திடூங் 
கண்ணுத லுமைக் காக்கவே, எனவும், 

(௧௦.) கவுரிகம லாயா னிரந்தசோ றுணவேனக் % 
கமலைமண் கண்டே னேனக் 

காளையோன் Cows கேனமாடூ மேய்த்ததைக் 
கட்டிடைய னாரோ வேனச் 

சிவனோருவர் தூதேன்ன வத்தூது சேன்றகதை 
சேப்பிலோரு பாரத மேனச் 

சேரோடூ திருடினா னரனேனக் கட்டண்ட 
சேய்திநா மறிவோ மேன 

வவையினட மாடினா னரனேன்ன வவ்வாட 
லரவமறி யாதோ வேன 

வாலமதை யுண்டன னானேன்ன மண்ணுண்ட 
வதனையறி யாமோ வேன 

சிரம் ௮யில் படையினை - முத் தலைச் சூலத்தை, கொழு ஆக்குவோம் - கொழுவாக்க் 
கொள்வோம், மொய்ம்புடன் இழுத்து இறுக்க - வலிமையோடு இழுத்திலக்குதற்கு, 
முக்திய வடம் கமிழ்றுடன் - முத்ன்மையாகிய வடக்கமிற்றோடு, மற்றும் - மற்றும் 

வேண்டுவன யாவும், ஈமது அன்பர்முன் போய் இரந்து கொள்வோம் - மது அன்பரிடத் 

திற் சென்று யாசித்துக் சொள்வோம், இச்சை உடை - விருப்பத்தையுடைய, 5ம.து இளைய 

தீயன் ஆய கந்தன் -ஈமது இளைய குமாரனாகிய முருகன், இனிமையொடு மாமி மேய 

ப்பன் - இனிதாக மா? மேய்ப்பான், இனி உழுது பயிரிடுதல் ஈன்று ஈன்று - இனி உழுது 

பயிரிடுதலே கல்லது கல்ல, இதை விட்டு - இதனை விட்டு, இ.ரர்து உண்பது - யாசித் 

துண்பது, ஈனம் என்ன - இழிவென்று, கச்சு முலை மாது உமை உரைத்திம்ம் புத்தியை - 

கச்சணிஈ்த தனங்களையடைய உமாதேவி சொல்லும் புத்தியை, கைக்கொண்டு - ஏற் 

ஹுக்கொண்டு, உளத்தில் - மனத்தில், இது மல் காரியம் என்னக் கருதி - இது நல்ல காரிய 

மென்று நினைத்து, மெத்த களித்திமிம் - மிகவும் மழ்னெற, கண்ணுதல் - நெற்திக் 

கன்ணையுடைய பரமசிவன், உமை காக்க - உங்களைச் காக்கக்சகடவன், ௭ - று, 

(௧௦,) இ-ள், சவுரி - உமாதேவியானவள், கமலாய் - திருமளே, ௮.ரன் இசந்த 

சோறு உணவு என்ன - சிவன் யாசித்து வந்த அம் உணவென்று சொல்ல, கமலை- 

திருமகளானவள், மண் கண்டேன் என்ன-மண்ணைத்தான் கான் கண்டேனென்று சொல்ல, 

அ.ரற்கு காளை ஒன்றே என்ன - சிவனுக்கு எருது ஒன்றே யென்று சொல்ல, மாடு மேய்த்து 
அறை கட்டு இடையன் அரோ என்ன - எருதை மேய்த்து அதைக் கட்டுன்ற இடையன் 

யாரோ வென்று கேட்தூ சிவன் ஒருவர் தூது என்ன - செவன் ஒருவலுக்குத் தூதுபோனா 
a ee tre 

» Cer நிதுவென 7? என்று பாடமோஇ, . அரசம் ) இது தானென்று, எனப் பொருள் 

கொள்வர்,



சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு. ௧௯௬ 

விவரமோட மலைமகளு மலர்மகளு மிவ்வாறு 
விளையா மிவர்க 6ணையா 

மேலிவரு பூத்ரமித் திரகளத் திரருடன் 
மேன்மேலு மிக வாழியே, எனவும், 

சில செய்யுள்களால் ஆசர்வஇத்தருளினார். 

பின்பு, தம்மிடத்தன்பு பூண்ட அண்ணாமலைரேட்டியாரோடூ சிதம்பரத் 

திற்கு எழுந்தருளி, ௮ங்கே ஒரு இருமடங்கட்டுவித்து ௮ல் விற்றிருந்து 

சுவாமிதரிசனஞ் செய்துசொண்டு, சிவப்பிரகாசவிகாசம், தருக்கபரிபாஷை, 
சதமணிமாலை, நால்வர்நான்மணிமாலை என்னும் பிரபந்தங்களைச் Seger 
HEF ME GU EDS அருமையாகநீங்கி, பிற ஸ்த்தலங்களையும் ev eon திருக 

காட்டுப்பள்ளியை யடைந்து, சுவாமிதரிசனஞ் செய்துகொண்டு shQid ee 

தனர். ௮ங்கிருக்கும்போது, கல்வியறிவிற் சிறந்த ஒரு பெண் விதியினிடத்தே 
உப்பு விற்றலைக் கண்டு, இரக்கமுற்றுத் சக்ஷஈதிகை்ஷசெய்து, அவளது 
ஈல்லூழையும் பரிபக்குவத்தையும் உணர்ந்து, ௮வளுடைய புலமையைப் 

பிறர்க்குப் புலப்படுத்தத் இருவுளங்கொண்டு, 

(௧௧.,) நிழறைய வுளதோ வேளிதோ கோளுவேம் 
பிறையை முடிக்கணிந்த பெம்மா - னுறையுந் 
திருக்காட்டூப் பள்ளி திரிபாவாய் நீயிங் 
கிருக்காட்டூப் பள்ளி யேமக்கு, 

என்னும் வெண்பாவைக் இருவாய்மலர்க்தருளிய மாத்திரத்தே, ௮ப் பெண், 
    

னென்று சொல்ல, ௮ தூது சென்ற கதை செப்பில் ஒரு பாரதம் எனன - அந்தத் தூது 

போன கதையைச் சொன்னால் ஒரு பா.ரதமென்று சொல்ல, அரன் சேர் ஒ0 திருடினான் 

என்ன - சிவன் தன்னிடத்தில் வைச்கப்பட்ட ஒட்டைத் இருடினானென்று சொல்ல, சட் 

டிண்ட செய்தி ராம் ௮றிவோம் என்ன - கட்டுண்ட சங்கதியை யாம் ௮றிவோ மென்று 

சொல்ல, ௮.ரன் அவையில் ஈடம் ஆடினான் என்ன - வன் ௪பையில் கூத்தாடினானென்று 

சொல்ல, ௮ அடல் ௮ரவம் அநியாதோ என்ன - அந்த ஆட்டத்தைப் பாம்பு அறியாதோ 

என்று சொல்ல, அரன் ஆலமதை உண்டனன் என்ன - சிவன் ஈஞ்சை யுண்டானென்று 

சொல்ல, மண் உண்ட அதனை அதியாமோ என்ன -மண்ணுண்டதை ௮றியோமோ என்று 

சொல்ல, விவரமொடு - விவரத்துடன், மலைமகளும் - மலையரையன் மகளா$ய பார்வதி 

யும், மலர்மகளும் - திருமகளும், (ஆக) இவ்வாறு விளையாடும் இவர்கள் அணை ஆ - இப்படி. 

விளையாடுவோர்களாடுய இவர்களைத் துணையாகக்கொண்டு, மேவி வரு - பொருந்தி 

வருன்ற, புத்.ர மித்திர களத்திரருடன் - புத்ரமித்ரசளத்ரரோடு கூடி, மேல் மேலும் 

மிக வாழி - மேலும் மேலும் மிகுதியாய வாழக்கடலவீர், ௭௩ று, 

(௧௧) இ-ள், பிறையை முடிக்கு ௮ணிர்த பெம்மான் உறையும் - பிறைச்சர்திர 

னைச் சரத் திலணிர்த வெபெருமான் வாழ்கன்ற, திருக்காட்டுப்பள்ளி திரி பாவாய் - இருக் 

காட்டுப்பள்ளியில் திரின்ற பென்ணே, டீ இங்கு இரு --, உப்பு அள்ளி எமக்குக் 
காட்டு --, நிறைய உளதோ--, வெளிதோ - வெண்மையாயிருக்றெதோ, (கிறைவாயும் 

வெண்மையாயும் இருக்குமாயின்) கொளுவேம் - விலைக்கு வாங்குவேம், ௭ ஈறு,



டெட். இலப்பிரகாசசுவாமிகள் வாலாறு. 

(௧௨,) நேன்னோங்கு தில்லைச் சிவப்டிரகா சப்பேருமான் 
பொன்னோங்கு சேவடியைப் போற்றினோ - மன்னோன் 
றிருக்கூட்ட மத்தனைக்குந் தேண்டனிட்டோக் தீராக் 

கருக்கூட்டம் போக்கினோங் காண். 

என்னும் வெண்பாவைப் பாடிக்கொண்டு, தரிசனவேதியி னெதிர்ப்பட்ட 

இரும்புபோல. மனமுரு) மிக்க விரைவொடு விழுந்து, ஈமஸ்கரித் தெழுந்து 

கூப்பிய. கரத்இனளாய் நிற்ச) ௮ப் பெண்ணிற்கு உண்மைஞான முண்டாகும் 

பி க்ருபாகோக்கஞ் செய்தருளினார். 

.. இதன்பின், காஞ்சீபுரத்தைத் தரிசிக்க விரும்பி, அண்ணாமலைரேட்டியா 
ரோடும் பிரயாணப்பட்டு வரும்போது, வழியிலே சாந்தலிங்கசுவாமிகளைக் 

கண்டு கலந்து களிகூர்க்தபின், அவரை கோக்குத் தாங்கள் பேரூர் என்லு£ 

இவ்ய ஸ்த்தலத்தினின்றும் எதை யுத்தேரித்து எழுந்தருளியது '' என்று 

வினவ? அவர், “ சிவஞானபாலையதேசிகரைத் தரிரித்தல்வேண்டு மென்லும் 

பெருங்காதலால் வந்தேன் என்றுசைத்தருளினர். பின்னர், பேருவகையுற்றுப் 

போம்மையபாளையத்துக்குச் சமீபமாகய புத்துப்பட்ட் என்னும் கரத்தை 

யடைந்தவுடன், சாந்தலிங்கசுவாமிகள் சுவாமிகளை கோக்க, * நாமிருவரும் 

சிவஞானபாலையதேசிகரைத் தரிரிக்கவேண்டியிருப்பதால் ௮வர்கண்மீது 

ரிலதோத்திரய்கள் பாடுக” என்று பிரார்த்இக்க, சுவாமிகள், '*காம் ௩ரஸ். துதி 

பண்ணுகறெதே யில்லை” என்று மறுத்துவிட்டு, சுவாமிகள் சாந்தலிங்கசுவாமிக 

ளோடு ௮வ் வூரிலுள்ள ஐயனார்கோயிலின் புறம்பில் ௮ன்றிரவு துயில்கொண் 

டார். அப்பொழுது, முருகக்கடவுள் மயூரவாஹகாரூடராய் எழுந்தருளி ஒரு 

பாத்திரத்தில் விடுபுஷ்பங்களை வைத்து இவற்றை மாலையாகத் தொடுத்து 

நமக்கு ௮ணியக்கடவாய் ” என்று இருவாய்மலர்ந்து மறைந்ததாகக் கனவு 

கண்டு சாந்தலிங்கசுவாமீகளுக்குத் தெரிவிக்க, ௮வர், “சிவஞானபாலையதேசிகர் 

முருகக்கடவுளிடத்து ௮இபத்தமைபூண்ட உள்ளத்தோடு விளங்கியிருத்த 

லால், அதுபற்றியே ௮க் கடவுள் தங்களுக்குச் சொப்பனத்தில் ௮த் தேசிகர் 

ww Benin enw இவ்வாருகப் புலப்படுத்தினார்”” என்று வலியுறுத்தினர். ௮ந்தத் 

நேசிகர் மீது தாலாட்ட, நேஞ்சுவிதூது என்னும் பிரபந்தங்சளைப் பாடி,சம்நிதா 

நத்திலே ௮ரம்கேற்றி, ஞானோபதேசம்பெற்று, ௮ட்க ஞானாசாரியரது கட்ட 

ளைப்படியே தமது தங்சையாகிய ஞானாம்பிகையைச் * சாந்தலிங்கசுவாமி 

ee 

  

“ (6௨) ட-ன். தென் 1 ஒங்கும் - தென்னமரங்கள் ஒம் ver iBer p, இக்லை- செம் 
பரத்தி லெழுர் தீருளியிருக்கும், சிெவப்பிரகாசப்பெருமான் - சிவப்பிரகாசசுவாமிகள து, 

பொன் 1 ஓங்கும் - ௮ழகாகயே, சேவடியை - இவர்த இருவடிகளை, போற்றினோம் - தத் 

தோம், அன்னோன் - அவனது, திருக்கூட்டம் அத்தனைக்கும் தெண்டனிட்டோம்--, 

(அவ்வா௮ு-௮தித்2 வணங்கவே) தீராக் கருக் கூட்டம் - (என்றும் விட்டு) நீங்காத பிறவிக் 

கூட்டத்தை, போக்இனோம் - ஒழித்துக்கொண்டோம் (யாம்), எஃறு, 
  

* சாந்தலிங்கசுவாமீகள் பின்னர்த் றவு பெற்றவர், 

* தென் ஓங்கும் - அழகு மிகுக்த வெனிலுமாம், 

t பொன் ஒங்கும் - பொன்போஜும் இடைத்தற்கரிய வெனிலுமாம்,



சிவப்பிரகாசசுவா மிகள் வரலாறு, a6 

களுக்கு விவாகஞ்செய்்துகொுத்துலிட்டு; தம்மை கெரோளாகப் பிரியாது 

அத்யந்த ப்ரீதியுடையராய் உடன்றொடர்க்துவந்த' அண்ணாமலைரேட்டியாரைத் 
துறைமங்கலத்துக்குப்: போகும்படி ஆஞ்ஞாபித்து, ஞானாசாரியசைத் தரிஏத் 
துக்கொண்டு, அவ்விடத்திற்றானே இருந்தார். 

சிலகாலஞ் சென்றபின், ஞானாசாரியரிட த்தே விடைபெற்றுக் காஞ்சீ 
புரத்தை யடைந்து, சுவாமிதரிசனஞ்செய்து: ௮ங்இருக்கும்பொழுது, நிஜகுண 

யோகி யென்பவராற் கன்னடபாஷையிற் செய்யப்பட்டிருக்த விவேகசிந்தா 
மணியின் ஒர் பாகமாகிய வேதாந்தபரிச்சேதத்.துக்கு வேதாந்தசூடாமணி. 
யெனப் பெயர் தந்து அதனையும், ரேணுகென்னுங் கணத்தலைவரால் அகஸ்த்ய 
மஹாமுனிவருக்கு உபதேரித்ததை வடமொழியினின்று மொழிபெயர்த்த 

சித்தாந்தசிகாமணியையும், அல்லமப்ரபுகேவர் இருவிளையாடற் சரிதத்தை 
வடமொழியிளின்று மொழிபெயர்த்த பிரபுலிங்கலீலையையும் தமிழிற் பாடி 

யருளி, ஞானாசாரியரைழ் தரிசக்கவேண்டு மென்னும் பேராசையால் அவர் 

மீது திருப்பள்ளியேழுச்சி, பிள்ளைத்தமிழ் என்னும் இரண்டு பிரபந்தங்களையுஞ் 

செய்துகொண்டு, அர்சகன்று, இடையிலுள்ள ஸ்த்தலங்களைத் தரிசித்து, 
கூவம் என்லும் ஸ்த்தலத்தை யடைந்து, அங்குள்ள கேளாளர்சள் முதலி 

யோர் வேண்டுகோளின்படி. திருக்கூவப்புராணம் பாடி, ௮ரங்கேம்றி, ஞானா 
சாரியரை யடைந்து தரிசனஞ்செய்து, மேற்சொல்லிய பிரபந்தங்க எனைத் 

தையும் சந்நிதியிலரங்கேற்றி உடன் வத் இருந்தனர். அந்நாளிலே ஒர்காள், 
சாயங்கால ௮நுஷ்டாகமுடித்துக்கொண்டு ஞானாசாரியரிடத்துத் தாம் ஏகா 
தமாயிருக்து, ஷட்ஸ்த்தல லிங்காநுபவ முதலியவற்றை ஆரசாய்ந்துகொண்டு 

இன்புறும்பொழுது எதிசெழுந்த சந்த்சோதயத்தைக் கண்டு, 

(௧௩.) கடன்முரச மார்ப்பக் கதிர்க்கயிற்றா லேறி 

யடைமதி விண்கழைரின் எாடக் - கோடைமருவு 

மெங்கள் சிவஞான வேந்த லிறைத்தமணி 

தங்கியவே தாரகைக டாம். 

என்னும் வெண்பாவை அ௮ருளிச்செய்தனர். 

பின்னர், ஞானாசாரிய ரநுக்கரடத்தபடியே விருத்தகிரியை யடைக்து, 

பழமலைகாதரையும் பெரியகாயகியம்மையாசையுக தரிசித்து வணங்கி, ௮வ் 

விடத்திலே தம்பொருட்டு ஒரு இருமடமமைத்து எதிர்கொண்டு வணங்இ 

நிற்கும் சிதம்பரபூபதியைச் சிறப்பித்து, 
  

(௧௩.) இ-ள், கடல் முரசம் ஆர்ப்ப - கடலாயெ பேரிகை ௪த்திக்க, கதிர்க் கயிற்றால் 

ஏறி- இரணமாவயெ சயிற்றைப் பிடித்துக்கொண்டு மேலே யேறி, ௮டைமதி- சேர்ந்த 
சர்திரனானவன், விண்கழை நின்று ஒட - ஆகாயமாயே மூங்கிலில் நின்று (கழைக்) கூத் 

தாட, கொடை மருவும் - வள்ளற்றன்மை பொருச்திய, எங்கள் சிவஞான * ஏந்தல் - எங்க 
ஞூடைய வெஞான சுவாமிகள், இழைத்த மணி- (பரிசாகச்) சத.றிய ரத்கங்கள், த &யெவே- 
தங்கயிருத்தலேயாம், (அவை யாவை யெனின்) தாரகைகள் - கக்ஷத்ரங்கள், எ - று, 

விலக 
  

* ஏந்தல் - பெருழையிற் சிறக்தோன்,



௨௨ இவப்பிரசாசசவாமிகள் வரலாறு. 

(௧௪) வேங்கைப் பழமலை யார்மீது கோவை வியந்தரைக்கு 

மேங்கட் கினிய சிவஞான தேவ னிசைவுகோட 
திங்கட் பவனி யிருகான் முதுகுன்றர் சேர்மறுகின் 

மங்குற் சிதம்பர பூபதி நல்கு மடமிதவே. 
என்னும் கட்டளைக்கலித்துறையைப் பாடியருளி, ௮த் இருமடத்தடைந்து 

வீற்றிருந்து, பழமலையந்தாதி, பிக்ஷ£டநநவமணிமாலை, கோச்சகக்கலிப்பா, 
பேரியநாயகியம்மை நேடூங்கழிநெடிலாசிரியவிருத்தம், பேரியநாயகியம்மை கட்ட 
ளைக்கலித்துறை என்னும் பிரபந்தங்களைத் இருவாய்மலர்ந்தருளினார், ஓர் 
காள், மணிமுத்த நதியிலே ஸ்கானஞ்செய்து வரும்பொழுது, ௮5தனரு கிருந்த 

மாஞ்சோலையில் புறத்து வறிதே விழுந்துடெந்த மாங்கனியைக் கண்டு, இது 

சிவலிங்கப் பெருமானுக்கு நைவேத்இயத்இற்கு உபகரணமாகுமென்று கருதி 

யெடுக்க,) அதுகண்ட ௮ச் சோலைக்காவலாளன், இவரது ம௫மை யநியாது 
மடிபிடித்திழுத்து மனவருத்கஞ்செய்தனன். சுவாமிகள், அவன் வொபராதி 
யாயிருத்தலின், அவனைத் தண்டிதத்துச் சுத்தனாக்கத் இருவுளங்கொண்டு, 

(க௫.) அடூத்துவருந் தோண்டனுக்கா வந்தகனைத் தாளா 
லடர்த்ததுவுஞ் சத்தியமே யானா--லேடுத்ததோரு 

மாங்கனிக்கா வேன்னை மடிபிடித்த மாபாவி 

சாங்கனிக்கா தித்தன்வரத் தான். 

என்னும் வெண்பாவைப்பாடி,, சூரியன் கந்யாராறியி லுதயமானவுடன் உயிர் 

துறக்கும்படி. சபித்து, ௮வனை ௩ற்கதியிலடைவித்தருளினார். 

இங்கனம் இருக்குகாளிலே, சிவஞானதேசிகர் தமக்கு ஐந்நூறு வயது 
பூர்த்தியுயினமையால், உலூன்கணிருத்தலில் உவர்ப்புத் தோன்றி, ௮ப் 

பொழுது சகல பற்றுக்களையும் ஒழித்து விளங்கும் சிவப்பிரகாசசுவாமிகளு 

டைய த்தவிரக்தியைத் தாமறிந்திருப்பதால், பரிபக்குவராகிய வேழோர் 

மாணாக்கருக்கு ஆசார்யாபிஷேகஞ்செப்து, ஞானோபதேசம் புரிந்து, ௮வசைத் 
தமக்குப் பதிலாக நியமித்துவிட்டு, வைகாடுமாதத்தில் பெளர்ணிமைத் 
      

(௧௪,) இ-ள், வெங்கைப் பழமலையார் மீது- திருவெங்கனூரில் எருச்தருளியிருக் 

கும் பழமலைநாதர் பேரில், கோவை வியம்து உரைக்கும் - ஓர் கோவையை அதிசயித்துப் 

பாடிய, எங்கட்கு - எங்களுக்கு, இனிய - இனியனாடய, சிவஞானதேவன் இசைவு 

கொடு - 9வெஞானசுவாமிகளின் சம்மதியைக்கொண்டு, திங்கள் பவனி இருகால் - மாதம் 

இசண்டுமூமை உலா வரும், மு.துகுன்றர் - பழமலைகாதர், சேர் ம.றுல்- அடையும் வீதியில், 

மம்குல் சதம்பரபூபதி ஈல்கும் மடம் இதுவெ - (கைம்மாறு எதிர்கோக்காத) மேகம்போல் 

வழங்கும் சிதம்பரபூபதி யென்பவர் கொடுத்த இிருமடம் இதுவேயாகும், ௭ - று, 

(க௫,) இ-ள். அடுத்துவரும் தொண்டனுக்கு ஆ - ஆரிசயத்து வர்த ௮டி.யவனுக்காக, 

அச்தகனை - யமனை, தாளால் அடர்த்ததுவும் - திருவடியால் உதைத்த துவும், சத்தியமே 

ஆனால் - ௪த்தியமேயாயின், எடுத்தது ஒரு மாங்கனிக்கு ஆ - எடுத்ததொரு மாம்பழத் 
இன்பொருட்டு, என்னை மடி.பிடித்த மா பாவி - என்னை மடி.பிடி.த்திழுத்த பபொவியான 

வன், கன்னிக்கு ஆதித்தன் வர - தர்யாராறியில் சூரியன் வர, சாம் - சாவான், ௭ - று,



சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் வரலாறு. ௨௩ 

இதியோகூடிய விசாக ஈகூத்ரத்திலே, சிவயோகசமாஇயிற்கூடி, த்தி 
யால் திருமேனியை விபூதமயமாக்கியொடுக்கி, தாம் இஷ்டலிங்க பரரிவத் 
திலே கலந்தருளினார். இனை யறிந்த சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் மனம் சலங்க, 
போம்மபுரத்தை யடைந்து, ஆசிரியரொடும்கெ குகையுட்சென்று, அடியற்ற 
மரம்போல விழுந்து, பலமுறை ஈமஸ்கரித்துத் துதித்து, * கருணாநிதியே | 
இக் கடையேனையும் விரைவிலே திருவடியிற்சேர்த்தருளுக”” என்று பிரார்த் 
இத்து, தாமியற்றிய கலம்பகத்தையுஞ் சங்கிதியிலரப்கேற்றி, ௮க் குகையுள் ளே 
ஞானாசாரியசை பாவநாரூபமாக வழிபட்டுக்கொண்டு, மூன்றாம் பட்டத்தச் 
சுவாமிகளோடு தங்கியிருந்தனர். ஓர்நாள் தனிமையாய்ச் சமுத்திர தரத்தை 
யடைந்து அங்குள்ள ஈறுமணற்பரப்பிலே தாமெழுதிய நன்னேறி வெண்பா 

நாற்பதையும் எழுதிவரும்படி தம் பின்னோராகிய கருணைப்பிரகாசசுவாமி 

களுக்குக் கட்டளையிட்டு, ஞானாசாரியரிடத்தே விடைபெற்றுக்கொண்டு, 

திருப்பதிகம் பெற்ற இருத்தலங்கடோறும் யாத்திரைபுரிந்து வந்தனர். ௮க் 
காலத்திலே, ௮கராதிசெய்க வீரமாமுனிவர் என்பவர் எதிர்ப்பட்டு ஏசுமத 

மாகிய தங் கொள்கையை காட்டுதற் பொருட்மித் தருக்கஞ்செய்ய, உடனே, 

அக் கொள்கையை மறுத்து, ஏசுமதரிராகரணம் எனப் பெயரிய ஓர் நாலை 

௮ருளிச்செய்து, ஒவ்வொரு ஸ்த்தலங்களையும் இவ்விசண்டு வெண்பாக்களாற் 
ரோத்இரஞ்செய்து முடித்து, நல்லாற்றூரை யடைந்து, நோனாசாரியாது இரு 

மடத்தில் வீற்றிருந்தார். 

இவரிடத்து விடைபெத்றுச்சென்ற கருணைப்பிரகாசசுவாமிகள் இஷ்ட 
லிங்கவகவல் பாடி.முடித்து, சீகாளத்திபுராணத்தைப் பாடத்தொடங்கி, சகா 
ளத்இசருக்கம் வரையும் தமிழில் மொழிபெயர்த்தருளி, திருவேங்கைமா 
நகரத்தில், பதினெட்டாம் வயஇல் சிவலில்கைக்ய மாயினார். ௮தனை யறிந்த 

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் ௮வ்விடத்தே சென்.று, 

(௧௬.) முன்னமோரு தமிழ்ப்புலவன் றனையுண்டூ கண்டசுவை 

முதிர்ச்சி யாலே 
தன்னியலை முழுதுமுரைத் தமையாமுன் ஸனினைக்கவர்ந்து 

தடங்கா எத்தி 
மன்னவனுண் டானேனது மாதவத்தின் வலித்ர 

மண்ணின் மீதே 
யேன்னுடன்வந் தவதரித்த விளங்கருணைப் பிரகாச 

னேன்னுங் கோவே. 

என்னும் விருத்தத்தைப் பாடி. நிற்க, வேலையசுவாமிகள், 
  

(௧௬.) இ-ள். மண்ணின் மீது - மண்ணுலூன் மேல், என்னுடன் வந்து gag 
ரித்த - என்னோடுகூடப் பிறந்த, இளம் கருணைப்பிரகாசன் என்லும் கோவே - என் 

தம்பியாயெ கருணைப்பிரகாசனென்னும் இறைவனே, முன்னம் ஒரு தமிழ் புலவன் 

தன்னை - முற்காலத்தில் ஒரு தமிழ்ப்புலவனை (அப்பர்சுவாமிகளை), உண்டுகண்ட சுவை 

முஇர்சியொலே - உண்டறிர்த சுவை மிகுதியால் (சிவலிங்கப்பெருமான் விழுல்ஏயெதால்), 

தன் இயலை - தன் தன்மையை, முழுதிழ் உரைத்து அமையா முன் - முழுஅஞ் சொல்லி



ஆ 

உச இவப்பிரகாசசுவா மிகள் வரலாறு. 

(௧௭.) ஆண்ட தனா லெனையோவ்வாய் வித்தையினிற் றமையனினு 
'மதிக மேன்றே 

பூண்டவுல கதனிஷள்ளோர் புகல்வதுகேட் டி.ருந்துமேன்ன 
புதுமை தானோ 

காண்டகுகண் மணியேலல் லிளங்கருணைப் பிரகாசக் 
காளாய் நீதான் 

மாண்டனையேன் நறிந்திருந்து முமிர்தரித்தேன் யானுமிகு 
வன்னேஞ் சேனே. 

என்னும் விருத்தத்தைப் பாடித் துக்இத் துக்கொண்டு, சுவாமிகளைப் பிரியலா 

ற்றாது வருக்இரின்றனர். ௮வசை ஒருவாறு தேற்றி நிறுத்திவிட்டு, தாம் 

நல்லாற்றாரை யடைநது, திருமடத்திலிருந்துகொண்டு, சிவநாமமகிமையும் , 
'இஷ்டலிங்க பெருமான்மீது அபிஷேகமாலையும், நேடுங்கழிநேடிலும், குற 

ங்கழிநேடிலும், நிரஞ்சநமாலையும், கைத்தலமாலையும், சீகாளத்திபுராணத்தில் 
கண்ணப்பச் சருக்கமும் நக்தீரச் சருக்கமும் செய்தருளி, சவாறுபவச்செல்வ 

சாய்ச் சிலகாலம் வாழ்ந்திருந்து, முப்பத்தொண்டாம் வயஇல், கன்னிமஇயில், 
பெளர்ணிமைத் இதியில், இஷ்டலிங்க பரசிவத்திற் கலந்தருளினார். 
அப்பொழுது வேலையசுவாமிகள், 

(௧.௮,) அல்லிமலர்ப் பண்ணவனு மாராய்க் தறிகவிதை 
சோல்லு மிருவரிடைத் தோன்றியயான் - முல்லை 
யரும்பிற் போலியு மணிமுறுவ னல்லாய் 
கரம்பிற் கணுநிகர்த்தேன் காண். 

என்னும் வெண்பாவைப் பாடி, ௮ளவிடப்படாத அரும் துயர்க் கடலின் 

மூழ்சி, ஒருவாறு தெளிக்து, சிவப்பிரகாசசுவாமிகளது சமாஇதரிசனஞ்செய்து 
    

யமையர் முன்னமே, நின்னை கவர்ந்து - உன்னைப் பற்றி, தடம் காளத்தி மன்னவன் - 
பெரிய காளத்திராதன், எனது மா தவத்தின் வலி £ர உண்டான் - என் பெருந்தவத்தின் 
வலிமை நீங்கும்படி. உண்டுவிட்டான், ௭ - று, 

(sere) 6-4, காண் தகு கண்மணியே - நோக்குதற் குரிய கண்மணியே, நல் - அழ 

காய, இளம் - இளமைப் பருவமுள்ள, கருணைப்பிரகாசக் காளாய் - கருணைப்பிரகாசன் 

என்லும் காளையே, நீதான்-நீ, ஆண்டு அதனால் என்னை ஒவ்வாய்-வயஇனால் என்னை நிகர்க் 

காய், வித்தையினில் தமையனினும் ௮தஇிகம் என்று - கல்வியில் தமையனைக் காட்டிலும் 

அதிகப்பட்டவனென்று, பூண்ட உலகதனில் உள்ளோர் - நிரம்பிய உலகத் திலுள்ளவர்கள், 
புகல்வது - சொல்லுவதை, (மான்) கேட்டிருந்தும்--, என்ன: புதுமைதானோ - இதென்ன 

ஆச்சரியமோ, (8) மாண்டனை எனறு அறிக்திருர்தும்--, உயிர்தரித்தேன் - உயிர் தாங்க 
நின்றேன், யானும் மிகு வல் செஞ்சேன் - நாலும் மிக்க வலிய மனமுள்ளவன், எ ஈ று, 

(கல) இடன், முல்லை அரும்பின் - முல்லையரும்புபோல, பொலியும் - விளங்கு 

இன்ற, அணி முறுவல் நல்லாய் - அழயெ பல்வரிசையை யுடைய பெண்ணே, அல்லிமலர் 

பண்ணவனலும் - அகவிதழ்களையடைய தாமரைமலரில் வீற்திருக்ன்ற தேவலும், ஆராய் 

ரது ௮தி- ஆராய்க்தறிதற்குரிய கவிதை சொல்லும் - கவி பாடவல்ல, இருவர் இடை 

தோன்றிய யான் - இருவருக்டையே பிறந்த சான், கரும்பில் கணு நிகர்த்தேன் ௨ கரும் 

பின் சண்ணுளள .சனுவை. நிகர்த்திரூக்சன்மேன், எழ,



சிவப்பிரகாஈசுவாமிகள் வரலாறு. ௨௫ 

கொண்டு, ௮வ்விடத்தினின்றும் நீல், நல்லூர்ப்புராணம், இஷ்டலிங்கக்கைத் 
தலமால், கும்பகோணச் சாரம்கதேவர் சரித்திரமாக வீரசிங்காதனபுராணம், 

குகைஈமச்வொயதேசிகர் சரித்தரமாசய ஈமச்சிவாயலீலை, சருஷ்ணசரித்தி 

ரமாகிய பாரிசாதலீலை, மயிலத்திரட்டைமணிமாலை, மமிலத்துலா என்லும் 
பிரபந்தங்களைச் செய்தருளி, சீகாளத்திபுராணத்தையு முடித்து, பேருமத்தூர் 
மடத்தில், எழுபத்திரண்டாம் வயதில் சிவலிங்கைக்யமாயினார், 

அண்ணாமலைரேட்டியாரும் பிரிவாற்றாமையால் உடன்சென்று ரற்சபா 

நரயகரையும் சிவகாமியம்மையையும் தரிசித்து, ௮ங்கே சுவாமிகள் எழுக் 

தீருளியிருத்தற்கு ஒரு திருமடம் கட்டிவித்து, லகாள் வாசஞ்செய்து, yg 

மதிபெற்றுச் சென்று, துறைமங்கலந்தில் இருந்துகொண்டு, சிவப்பிரகாசசுவா 
மிகள் தரிசனத்தின்பொருட்டு எந்த ஸ்த்தலத்திழ் கெழுந்தருளிலும் தாமும் 
௮ந்த ஸ்த்தலங்கடோறுஞ் சென்று தரிரித்து மீளுவர், அன்றியும், அன்பு 

மேலீட்டால் தாம் ௮ங்கே ஒரு தூணிலமைத்துவைத்த சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் 

இருவுருவத்துற்கு நித்ய பூஜையும், பழமலைகாதருக்கு நித்தியநைமித்திகங்க 

ளும் இருவிழாவும் மிகு சிறப்பாக ௩டத்துவித்து, காலக்தோறும் தரிசனஞ் 

செய்துகொண்டு, திருவருட்குப் பாத்திரராகச் சிலகாலம் வாழ்ந்திருந்த 

சிவலிங்கைகியமாயினார், 

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் முதலிய மூவர்களின் திருக் தந்தையாரான 

குமாரசுவாமிகள் பாடியது, 

அட095400-- 

சட்டளைக்கலித்துறை, 

கயல்வாய்த்த கண்ணி யுலகீன்ற வல்லிபங் காவுனது 

சேயல்வாய்த்த வன்பர்க்கு மல்லாத வர்க்குஞ் சிரிப்பல்லவோ 
இயல்வாய்த்த வேந்தைக் கியான்வாய்த் ததுவுமிங் கேன்றனக்கு 
வயல்வாய்த்த துமனை வாய்த்தது மைந்தர்கள் வாய்த்ததுமே, 

ஓள், கயல் வாய்த்த கண்ணி - சேல்போன்ற கண்களை யுடையவளும், உலகு ஈன்ற 

வல்லி - உலகங்க ளெல்லாவற்றையும் பெற்ற கொடிபோல்பவளுமாயே உமாதேவியை, 

பங்கா - ஒரு பாகத்தில் உடையவனே ! இயல் வாயத்த எந்தைக்கு யான் வாய்த்தது 
வும் - இல்லறவியல் படைத்த என தந்தைக்கு நான் உண்டானதும், Doig GT od! Rt 4G ம 

இவ்விடத்தில் எனக்கு, வயல் வாய்த்ததும் - வயல் இடைத்ததம், மனை வாய்த்ததும் - 

மனைவி இடைத்ததும், மைந்தர்கள் வாயத்ததும் - புதல்வர் இடைத்ததம், உனது செயல் 

வாய்த்த ௮ன்பர்க்கும் - உன் தருவருள்பெற்ற அன்பர்க்கும், ௮ல்லாதவரீக்கும் - மற்ற 

வர்க்கும், சிரிப்பு அல்லவோ - ஈகைப்பல்லவோ, ௭ - று, 

முற்றுப்பெற்றது, 

சிவப்பிரகாசசுவாமீகள் திநவடிவாழ்க.



a. 

சிவமயம், 

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள்முதலிய 

மூவருமருளிய பிரபந்தங்கள், 

ain 

இருபத்தெண்£ர்க்கழிகெடிலடி யாசிரியவிரு த்தம், 

தெருள்சிவப்பிரகாசவடிகளருளியநூல்கள் €ர்ச்சோணசைலமாலை 
செந்திலக்தாதிவெங்கைக்கோவைவெங்கைக்கலம்பகம்வெங்கையிலுலா 

செப்பரியவெங்கையினலங்காரமேிவப்பிரகாசநல்விகாசஞ் 

சேர்தர்க்கபரிபாலைகால்வர்கான்மணிமாலைதிரிபில்்சதமணிமாலையே 

யருளுறுஞ்சிவஞானிகெஞ்சுவிடுதூ துதாலா ட்டுபிள்ளைத்தமிழ்கலம் 

பகமொமிம்பள்ளியினெமுச்சிகூவப்புராணம்பிரபுலிங்கலீலை 

யமையும்வேதாந்தசூடாமணிசித்தாந்தசிகாமணிஈல்பழமலையினர் 

தாதிபிக்ஷாட௩௩வமணிமாலையுடனறைகொச்சகக்கலிப்பா 

மருளதனைமாற்றுபெரியம்மைக்கலித்துறைவளர்கெடுவிருத்தம்எசு 

மதரிராகரணகன்னெறியோிவராமமகமைதலவெண்பாமுறை 

வதியிஷ்டலிங்கவபிஷேகமாலையுநெடுங்கழிகெடில்குறுங்கழிகெடில் 

மாகிரஞ்சகமாலைகைத்தலமாலையாமற்றுவேலையர்நூல்கள் 

அவருளில்கைத்தலமாலைகல்லூர்ப்புராணமலர்விரிபாரிசாதலீலை 

விரசிங்காதனபுராணமயிலாசலவிரட்டைமணிமாலையொடுலா 

மிளிர்குகைஈமச்சிவாயர்லீலைகருணைப்ரகாசர்நாலிஷ்ட லிங்க 

விதியகவல்€காளத்இிப்புராணர்தனைவிரித்தனரிம்முவரமோ. 

ஷீ நூல்கள ௬ 9௨.



க்... 
சிவமயம், 

தென்தேரத்து 
வீரசைவசமயாசாரீயா் அதுத, 

சிவப்பிரகாசசுவாமிகள். 
௪ வர்க்குமெய்ஞ் ஞான சோ மயீயுமா ணிக்க மாக 
யுவப்பொடு வெறுப்பு மாகி யுற்றநிடு விடயத் தெய்தும் 
பவப்பெரும் புணரி நீந்தப் பாரதி யாகு மெங்கள் 
சிவப்பிர காச தேவன் நிருவடி சென்னி சேர்ப்பாம். 

சாந்தலிங்கசுவாமிகள் 

Curia s முயிர்க்குயி, ராந்துணை யொத்த 
சா௩்தையர் தம்பத, மேது கருத்தே. 

ஆய்த வின்பம், வாய்நீதுள மிறையச் 

சாந்தை யன்பதம், யாந்தொழு வோமே, 

குமாரதேவசுவாமிகள். 

ஐர்தொழிலி னாலகற்றி யநுக்கரக மொன்று 

மருளுடனே கொண்பெச இருஞான வடிவாய் 
வக்தகருளித் தீவகத்தாற் பறவையகப் படுத்து 

மாறதுபோ னாயேனை வழியடிமை கொண்டு 

சிங்தைதனிழ் சவஞானப் பேரொளியைக் காட்டிக் 

இரிமலவல் லிருடுசந்து சிற்சுகத்தே வைக்கு 
ஈந்துலவு ஈதுபுடைசூழ் முதுகிரிவாழ் குமச 

நாயகனைக் தாூயவுளச் தேமிகவைக் இடுவாம், 

சிதம்பரசுவாமிகள். 

நவகுண முக்கு அம்பு நவைகண்மற் நனைத்து இர்ந்து 

பவகுலை சற்றும் தாக்காப் பரமயோ இகளாய நின்ற 

சிவகுணச் செல்வர் போற்றுஞ் சிதம்பர தேவா வென்ற 

னவகுணம் போக்கி யாள்வ தையஙின் கடன தாமால். 

குகை௩மச்சிவாயதேசிகசுவாமிகள். 

அன்னமயம் பிராணமய மனோமயம் விஜ்ஞான 

மானந்த மயத்தினுட னைங்கோசமாய 

வின்னன்மய நீங்கியமெய்ஞ் கூரானியுளங் குகையா 

வெப்பொழுசது நீம்காம லிசைந்துமிக வாழ்வோன் 

பன்னரிய விரிவுயரஞ் சமனதஇிக மிவைகள் 
பகர்வரிதாய்ப் பிரமன்முதற் பண்ணவர்த மூளத்து 

முன்னரிய வோரமச்சி வாயகுரு சாய 

னுபயச.ர ணெமதுளத்த முச்சியினும் வைப்பாம்.





உ 

  

  

  

  

  

சிவமயம். 
௦ 6 ௦ ௦ 

செய்யுள்முதற்குறிப்பகராதி. 
-- அதி தடுவடை ப. மா 

சேய்யுள். பக்கம், | சேய்யுள். பக்கம், | சேய்யுள், பக்கம், 

3 SY TEI Cos ௧௫௪ ஆ 
௮.ரற்குயர் ௧௨௫ (௮கமசா.ா ௩௩௪ 

அகத்தினிற் ௨௬௫। glume sos 2.0.5 | Bu ௨௭௭ 

௮கத்துறுதி ௪௫| அரியமா தவ CEP] BENE ௨௩௪ 
அகத்துறுப ௧௬௫ ௮ரியவேதாகம or er | er DG ௪௬௯ 

அகர்தையா ௨௫௩) ௮ரியவேதார்த ௨௭ |ஆசறுபிரா ௧௬௨ 
அகமுறு ௧௬௮ ௮௬௫ ௯௧ |ஆசறுமன PH 

அகம்புறங்க உ௫௪| அருக்கெ ௩௩௫ (ஆடக டு௪ 
அகன் நிட உ௬(௮ருட்குரு ௧௪௭ |ஆடறல் ௧௬௭௬ 

அஇலமுஞ் ௧௯௫ ௮ருணிலை ௧0௯|(ஆணவ ௨௪௬௪ 

அஇலமும LOTT | CHES ௨௩ (௮ண்டரு ௪௧ 

அச்சமா ௮௩ அருக்துயர்க்கி ௨௬௭ (ஆதலால ௧௩௨௭ 

௮ங்கண ௧௭ | ௮ருர்.துயர்வடி. ௧௬ |௮தலாற்செவமெ ௮௬ 
He so ௧௭௬| அருளி ௧௧௫ (ஆதலாற்சவேயோ ௧௨0 
அங்கலிங்க ௧௮௮|அருள்செய ௨௫௧ அதலான ௧௧௫ 

அங்கலிங்ட eo | yore ar ௧௪௦ ஆதிதனி ௩௨ 

அச்சிவ ௧௩௩) ௮லையில்பே ௨௮௫ |ஆதிகாயக ௩௪௨ 

அஞ்செழுத்து ௧௦௪ அழிதரு க௮க[ஆதியத் ௪௧ 
அஞ்செழுத்தெ ௮௫) அழிவற ௫௨) ஆதியாய ௨௫௨ 
௮ணங்கறு க௫௫| அழைத்தரு க௩(ஆதியாயடி ௩௧௭ 

அண்டா ௩௧௪ ௮றத்தனி a) | Aum we ௧௪௭ 
௮ண்டபிண்ட ௨௧௧| ௮றகெறிமு ௨௩௯|அதியிலகா er 
அண்டமொ ௨௫௮௮ ௮றகெறிவா ௪௫ ஆதியிற்பெ ௩௧௭ 

௮ண்டர்க ௧௨ அறமுறுமி ௨௩௯ |ஆயலிவ் HF 
Sy COT COT OT Bis ௨௪ட௫| ௮றமொடு ௧௫௩।ஆயஞ்ச ௨௪ 

௮ண்ணலீ ௧௧௪| ௮ நிவ ௩ட|ஆரியனருளினால ௧௫௪௯ 
௮ தீதட ௧௬௮ ௮ றிவினர் ௨௨௭ |ஆரியனருளினலே ௨௮௩ 
அத்தல ௨௮௨ அ றிவுமேனி ௨௧௩. ஆரியன ருளு ௨௬௪ 

அத்தன ௧௧௩ ௮ றிவுருவாடு ௧௬௩ ஆரியனோடு ௨ல் 

அத்தனை ௫௬ அ நிஏருவா£ ௧௯௧௭ (ரியன்றன ௨௫௯ 

அத்தனோ ௧௩௪(௮ றிவுருவாம் ௧௯௯ (ஆலயத் தினி ௩௨௪0 

அத்துவா ௨0௮ ௮ நிவெலு ௨௮/௬ ஆவிமா ளி ௧௨௬ 

௮6 தணக ௮௧ ௮ .றிவொரு ௧௯௭ அவிமுன் ௪௧ 

YB FOOT CD) ௧௯௩| அறை£த.நா ௩௩௩ ஆறெலுச் ௨௦0௪ 

௮ந்தரம் ௨௭௮|அறைந்தவ ௨௬௮ 1ஆனகாலை ௩௪௧ 

௮த.ரா ௨௧௬ அனை த்திலுக் ௨௧௨ 
9666 gr ௧௦௬| அனை த்தனும ௨௭௬இங்குறு ௨௬௪ 
அப்பரகா ௨௩௭ | அனை த்திலுமி ௧௧௮ [இச்சகஞ் ௧௯௫ 

அப்பரயோ ௨௨௬ அனையர் கடு இத்தலத்திற ௧௭௮ 
அப்பெருஞ் ௨௭௩ | அனையவர் 40/96 5Cur@ ௨௪௪ 

அப்பெரும ௨01 ௮ன்னபாவ aa | Oo sae Craps WH 
அயன்மு ௨௩௩।(௮ன்னமா சக!இத்தவாயுகற் ௨டு௦ 

அரக்கர் ௩௩௭ அன்னிய ௧0௨!இச்தியக்சட ae



  

  

  

  

  

  

  

a செய்யுள்முதற்கு றிப்பகராதி. 

சேய்யுள், பக்கம், | சேய்யுள், பக்கம், | சேய்யுள், பக்கம், 

இக் இயங்களா ௨௫௪ உண்டெனு ௨௭௫ (எண்ணிலாகமம் ௯௩ 
இர் தியங்களை உடு௩ உத்தரம் ௯௧|எண்ணிலாவகை ௩௪௦ 
இர் தியவழக்க ௩0௨ உத்தரதி ௪௮ (எண்ணில் ௩௧௧ 
இர் இரனே ௭௭ உயிரிலீ ௯௭ |எம்முறை ௧௩௨ 
இச்திரன் கக। உயிரின் ௩௩|எய்திய BS 
இர்சிலைமகே௪ ௧௪0 உரம்பெறு ுக|எழுமுறை ௭௫ 
இஃ$கிலையோடு ௨௪௧|உருத்திரகி ௧௩௭ எ றிசுட ௨௩௨ 
இப்பரிசருளி ௩௩௪ உருத்திரன் ௧௧௩ । எனக்கு ௩௨௩௭ 
இம்முறை ௧௨௩ உருத்திராக்க ௭௯|என்றுதன் oe 
இசத்தல் ௧௧௮। உருவஞான ௨௨௩ |என்றுகல் ௧௩௪ 
இ.ரவியாயி ௧௮௩ உரைத்தான் ௧க௨௧|என்றுபெற் ௧௦௨ 
இருடருர்தம ௧௮௧|உரைத்தனைம க௪க[என்றுமெய்ச்சலி ௧௦௩. 
இருந்திட ௧௩௬। உரைத்தனைவி ௨௮௧(|என்றுமெய்ச்சவகசாா ௨௬௨ 
Qs gor ௨க।உரைட்பதென் ௧௪௩।|என்றுரை ௨௨ 
இரும்பவ ௨௭௧(உரைமனமிறந்த ௧௬௭ |என்னிக க்சு 
இலகுறு ௧௯௪ உரளைமனமிறச்து ௨௭௩. |எனஜலுரு ௧௭ 
இலக்கண ௫0 1உலககா ௯ ஏ 
இலங்க ௩0௭|(உலகஞான ௩௧௨|ஏகமாடியே ௩௨௧ 
இலக்குழி (௫௦ உலகமுற் றிட ௨0௯(எகமாஞான ௨௩௩ 
இலங்கை ஈடா௨௮ (உலகமெனு ௨ |எகமாநினைவு eg 
QovaQ sro ௧௬௩) உலகனை த்இனுக் ௮(௫|ஏகனுற்ற ௨௬ 
இப்ப கக௮(உலகனைத்திதுமோ ௧௧௪(ஏணுற ௧0௮ 
இறப்பிலு ௧௦௫௨௨௫ ௩௪[ஏத்துறு ௨௧௪ 
இறைவ ௧௬௮ | உலஇனிலு ௨௬௨ (எயுமா ௧௦௪ 
இஹறையவனிட ௧௦௬|உல௫னிலெ ௨௯௭ |(எழிரண்டு HS 
Qenpwered w ௧௩௨) உலஇனுக் ௨௭௦ ஐ 
இஸலைவனை க௫௫| உலஏனை க௨௩ுஐந்து Ho] 
இனையகாம ௮/௪ | உலடஏன்மலி சு|ஐந்தொ ௮0 
இனையகானகு STH | 2G CH ௧௫௦ ஐயநிக்குப ௨௧௧ 
இனையவா ௮51 உலகெலாக்த ௧௪௪ ஒ 
இனையவெர் சி௨உலகெலாந்தோ ௧௭௫ |ஒண்டளிர் ௧௩௨௮ 
இன்பவெள்ள ௨௪௫1 ௨உலகசெலாமொ ௨௩௮ |ஒப்பறுக ௧௬௧ 
இனறுகாறு ௩௪௧ |உலகொரு OG) | UU gus ௨௩௩ 
இனறுகான் ௩௩ உள்ள த்தி ௫௪ ஒப்பறுமொ GEE 
Her wt ௩௩௭ |உள்ளுறுஞ்ி ௨௪௭ (ஒருகண ௧௬௨ 
இனனண ௧௨ உறுதிகொள் ௧௫௩ ஒருதனி ௧௭௬ 
இனனவாற ௨௭௬01[உம் நிடுபரனில் ௨௧௩ (ஒருபொரு ௨௭௨ 

ad உம்நிமுடலு ௩௮ ஒழிர்து ௨௨௧ 
ஈங்கு ௩௨௨।1உன்றநு ௬௧ |p Mau oy ௨௬௨ ஈசனோர் ௩௧௫|உன்னரும் ௨௮௭ |ஒள்ளழ ௨௨௬ 
ஈ௫ன்மேனி ௨௪௫) par ஒன்றொரு ௧௪௧ 
ஈண்டொளி ௧௦௨1ஊனமாம் இட ஓ 

௭ ஓங்கெ சக்க 
உகரஈதுள ககக|எக்குரு ௧0௮ ஓங்குபுகழ் ௩ 
உடம்பறு ௨௬௬।/எக்கொ கக௯|ஓங்கும் ௨௪ 
உடம்பிலுக்கு ௨௫௦ ।எங்கனுகி க௩சு[ஒங்குறு கடச 
உடம்பொடு ௧௯௩(|எங்கனுமொ ௨௭0|ஓங்கொளி ௨௧௧ 
உடதுயி ௩௯1எங்கணெய் ௨௪௮ ஓதியா ௪௩ 
உடைத்தி0 ௨௯0|எண்ணரும் ௬௮ (ஓ.தமக்கர ofA 

உட்புறம் ௨௭ |எண்ணிகழ்ரத ௩.9திமன்ட நச்சு    



செய்யுள்முதற்குறீப்பகராதி. 
  

  

  

சேய்யுள், பக்கம், | சேய்யுள், பக்கம், | சேய்யுள், பக்கம், 

ஓதுவாம ௨௫ கு. ரவனல்கு ௨௬௧ | சாரு. ௧௯௧ 
ஒவுறு ௨௭ ௧ |குரவனுற் BY Gr | FONG ௧0௮ 

க குசவனேப[.த ௧௮௪|சாத்றரும் (டு௩ 
கடத்தினு ௨௯௯ |கு.ரவனேப.ரம ௨௮01|சாற்றிய ௨௪ 
கடைக்க ௨௧௩।குருப.ரன் ௧௫௮1|௪ஈ.ற் நினை ௧௨௧ 
கணங்க ௩௪௨) குருவிவன் ener | Fr pans ௩௨௬ 
கண்டவர் க௬|குருவுகா கருது [சாற்றுமுறை ௭௩ 
கண்டன ௧0௩) குருவை ௨௫௪ [(சாற்றுறு் ௯ 
கண்டித ௨௧௫ குருவொடு க௫௨ சாற்றுறுபு கித் 
சண்டு ௨0௫௨ கூ 

கண்ணிலன் ௨௨௭ |கூறருங்கு ௨0௮ [சிகையி ௮0 
சண்ணிலானெ ௨௩௧ |கூறருர்த ௨௩௨௮ (சிதம்பர 2.00 
கண்ணிலான் ௨௨௯(கூறுசவனும் ௩௨௮][ித்த ௨௬ 
கண்ணுதல்கயிலை mG) கோ சர் தனை ௧௪௨ 
கண்ணுதல்பூசை ௧001கொண்டுறு 42.5 சிரமதிலீ oe 

கண்ணுதற்பெரும் ௨௫) ச சரமொடு டுக 
கதிர்க்க CT do | FES GON SE சகட௫ |சவபத்தி ௪ 
கயிற்ற.ர ௧௩௯|௪சகமெலாஞ் ௩0௨| சிவமய ௧௫௦ 
elFL ௧௪௭) சங்கரசம் ௪[சிவமுறு ௧௦௧ 
கரணமோடுநு ௨௪௮|சங்கரபத்தி ௨௩௬ | சவமெலு£ Sy a 
கரிய So Fr சங்க.ரனாகு ௧௩௨௩| சவமெலும் ௨௪% 

கருதும் ௪௩ சங்கரஞணை | Raw ௨௨௮௧ 

கருது ௨௨௭ |௪ங்கரனென ௨௩௪| வனை ௧௮௬ 
கருமம் ௨௫௪ |௪ச்சிதாக£தமாகும் ௫௫ சிறர்தசச்சிதா ௨௧% 
கருமவேது கர௩ட௨ | ௪ச்டுதாநர்தமாம் ௨௧௩ ற் தவஞ்செழுத் கட 
கருமவேர் ௧௬௯/௪ துமறை ௬௦ சிறப்புறு ௨௮௮ 
கருமவேள் ௬௨(௪த் துடன ௨௮0|சிற்கலை SIRI. 
கலயமுத CT | F SONS WIM (oh ௧௬௪ மன ௧௦௪ 
கழிர்துள ௧௪ சந்திரகா ௪௯ ச் 

கனவிடைக் ௨௭௮ ௪நதிரசே ௧௫௨/€டனக்சுரு ௨௬௦ 
கா ௪ந்இரம ௭ [டன துயிரை ௫௦ 

காட்டுமோ ௧0|௪மதரி௪ ௧௧௩ ”ரணிசி ௨௨௮ 
காட்டுலர் ௭௩) சம்புபூ ௧௨௬ |2ரணித கசடு 
கானு று ௧௧௯ ௪ம்புவி EPP ள் 

காண்பன ௧௯௪ ௪.ரணடை ௧௮௬ |சுதீதம ௪௦ 

காந்தனை ௧௭௯] ௪7த்தொடு ௧0௦௯[சத்தமா ககடு 

காயமிர்தியம் ௨௪௪(௪.ரமுட ௫௩(சு.த்தமெ ௩௬ 
காரணகாரி ௨௬௫ சல ௨௫௫ சுழ்தர்க ௧௪௦0 

காரிய க-௫ சற்குரு ௧௪௨ 1ச.ரர்டரர் உளறு 

கால ௩௧௯ சா சூ 
கி சாக்கிர ௩௧௩ |சூனியம்பெறு ௩௨௫ 

இரியைக ௩0௨ சாங்கமோ ௬௯௯ சே 
இரியைஈ oo (|r ae ௨௪(செங்கண்மால் ௨௧ 
இரியைஈ ௨௩௨|சாதமி ௧௫(செங்கதி ௨௯௮ 
ரியைபா ௨௩01சாதமேவ ௩0௭ |செப்பிய ௧0௧ 
இரியையெ ௨௧௫; சாதியா ௩௭ [செப்பும் ௨௬ 

'சாத்திரப்பொ ௨0௮(செயத்தகு ௨௪௧ 
டேர் தனை ௨௨௧ சாந்த 62.0 செயலறு ௧௯0 

'சாச்திதா ௨௭ [செவ்வியகு ௧0௯ 
Gu. 5 Bed 2a ré Bue 2.60 |Qeaalwarr 6T Gr  



  

  

  

ச் செய்யுள்மூதற்குறிப்பகராதி 
சேம்யுள், பக்கம், | சேம்யுள், பக்கம். | சேய்யுள், பக்கம், 

சென்ற ௩௩௧ | தன்னெறியொ ௧0௨(தேவல ௨௬௭ 
சென்றுறு ௧௯௨] தன்னையே ௨௨௩ தோ 
சென்னி எ௫ தன்னையோ ௨௭௧ தொலைந்த ௨0௬ 

சோ தன்னொருச ௧௩௨௮ தோ 
சொறழ்பனந்த ௨௯௨ | தன்னொருமா ௧௦௭ (தோன்றியிடு ௭௧ 
சொற்பனப்பொ ௨௪௬ | தன்னொளி ௨௬௯।தோன்றுபாவமு ௩௩௨௩ 

சோ தா ந 
சோகமெ ௧0 தாகமூ ௧௧௭ நற்குலம் ௩௩௭ 
சோதிமா க௮| தாமதநி ௧௮௮ (ஈட்டுறுஞ் ௧௮௭ 
சோ தியாம் ௨௩௬ | தாமரை SP | peer egy ௨௨0 
சோதிலிங்கத ௨௧௯|தாவிலாதமா ௨௪௩ஈர்துறுபேத ௧௯௧ 
சோ திலிங்கஈ ௧௨௮ |தாவிலா துயர் ௧௨0 [நம் த.றுமரிய ௧௫௦ 
சோதிலிங்கடி ௩0௯] தாவிலாவ 50) cbs ௭௨ 

ஜா த் நலங்கொள் ௬டு 
ஞான?ீலமே ௩௨௪ இகழுறும் ௩௧௮1|ஈல்லிட ௨௭௪ 
erage ௨௧௩ | இங்களா Far) வின் திடும் ௨௩௦ 
ஞானகல் ௧௭௫ இங்களு ௨௮௮ |5வையில் ௩0௯ 
ஞானம ௨௩௧ இம்கள் ௩௧௭ |ஈம்குரு ௧௪௭௬ 
ஞானமா ௨௪௨ தரம்பெறு (௫௭ நற்ப ௧௧௩ 
ஞானமி ௨௪௩ திருத்தி ௧௨0 நற்பிரசாதி OF fi, 
ஞானவா ௨௮0 இருமறு 4? | ser yD) ௧௬௫ 

ஜே இிரைநுசை ௩௦௦ நா 
ஜேயமாக ௩௨௫ தீ காடுமா ௨௮(டு 

ஜ் தீங்கறு POT | orem ape SH 
தீகுஞ்செய ௧௫ தண்டலான் ௮௨ நீ 

நீகைபெறு டுக|தீதகற்று ௧௧௪1 8ிட்கள கசடு 
$46 ௩௬) தி.தகன்ற ௨௭ நித்தலு ௬௧ 
தணந்தடும் ௨௭(௫| தீதறு ௨௮௮ மித் தியகரும ௨௪0 
தத்தம் ௨௪௯ தீர்ந்த ௨௨௧ நித்தியகா ௪௨ 
தீதிதுவங்க ௩௧௫ து நித்திய இகழ் ௮௨ 
தத்துவசுத்தியே ௧௪௩ துரியா 1/அ...1/அ நித்தியா Fn. 

த்தி துவமார்திரை ௧௯௧௦| துன்ப 2.2.01 06 தனை ௧௨௫ 
தத் துவமுப்ப ௨௬௭ துன்னும் &H0 நியமங் ௧௨௭ 

தம்பொரு (௫௯ தூ (AI ChE ௨௬டு 
தயங்குறு GO| STU STG HOT | ALE FT ௨௨௧௯ 
தரங்கமா ௩0௩। தூலகுக்கும ௨௧௮ நிரம்பியதாக ௨௬௧ 
giles ௧௫௧ தே நிரம்பியசவோக ௨௭௨ 
தலக்குலவு சு|தெரிந்திடு ௨௩௧ நிருமலன் ௧௪௩ 

தலத்தொடு ௨௮ தெளிதரு ௧01நிலமுத ௧௩டு 
தலைவ ௬௬ தெள்ளுசோ கக|நிறைந்தவ ௧௩௬ 
தீவநிகழ் ௧௬0|தெள்ளுறு ௨௬௫௫ | கிறைர் இடு ௨௧௬௩. 
தளைர்துள ௧௯௦ நிறையுறுபராக ௨௮௯ 
§ sue ௧௪(தேடுக ௨௧௮ |நிறைவுறுமது ௩௦௧ 
தனக்குறு ௧௫௪௧ (தேசகாலமம் ௩௨௪|நிறைவொடு உ௰௮ச 
தனக்கென ௧௪௩[தேூகம் ௧௧௬ 5 
தனையடை ௧௫௭ |[தேசிகன ௨௬௭ |கீங்கருங் ௧௮௫ 
தன்னுடைய எசு[தேசகன்ி ௨௭க(|மீங்யெதோ TSH 
தன்னுறு ௨௬௬ |தேசிகன்மன ௨௫௮ நீல்பெவு 16,00 
தன்லுள EF | SUG ௨௧௨)நீங்கு ems 
தன்னெறிதன் ௧0௬ தேவர்க ௮]சீடுயர் ௧௦0௪  



Oediwerdps be peverr ss 
  

  

    

சேய்யுள். பக்கம். | சேய்யுள், பக்கம், | சேய்யுள், பக்கம், 

கீரினீரும் ௩௨௪|பராபரன் ௧௩௨ பீ 
pe ௧௨௭ |பரிதியு கசு௩।பீடுறும்குரு ௨௫௬ 
நீழ்நினை எ௫பரித் திடும் ௨௮௩ பு 
நீற்றின் எ௮|பரித்துட ௩௩சு|புகலென ௧௫௯ 

நீற்றொளி க௮பரிர்.து ௨௧0|புகழ்தல் ௬௭ 

நூ பலமொழி ௧௬௦ புகன்றுள ௧௬௭ 

மழூனெறி (டுக|பவப்பிணி ௧௫௩।புண்ணியம டுக 
நே Ua Qo gy a ௧௮0[புண்ணியஞம ௨௨ 

நெடியவான் ௨உகடு(பழுதி எ௯(புரக்குமீ ௧௭௯ 
செளிதிரை ௯௯|பற்பலகரும ௨௬சு|புரங்கள் ௭௯ 

ப பற்பலகலை ௨௨)புறத்தி ௨௧௬ 

Use Bip. ௨௬௪।பற்பலமொழி க௪௮(புறத்.து டு௪ 

பகர்ந்திடு கஎசு(பற்றறுஞ் க௨க|புறர்திரியாது ay 
பகவனாயெ உகடுபற்நுறும் ௪௮௭ புறக் திரிவ தனாம் ௧௬௯ 

பகுதியை ௨௩டுபற்றெலுஞ் ௧௭க௯|புறப்பொரு ௧௬௪ 

பகுத்த ௩௨௨)பனிமல ௬௦(புமமுற ௧௦௦ 

பந்கயமலரவ க௫க|பன்னரு உ௨உ௩।புனலுறு ௧௬௪ 

பறுகயற் ௬௦ பா புனிதமா ௪௭௬ 

பங்சயனாதிய ௧௨௪'பாகமாகயெ ௩௮|புனிதனாய் ௨௭௭௬ 

பகூத்.துவ க௯க|பாகுபாறு ௩௨௨ 

பண்டொ ௩௫1பாசமற் ௧௩0/பூசனைசெ ௧௩௧ 

பண்ணிய ௧௫௭|(பாசமோ௪ ௮௭। பூகனைகி ௧௩௭ 

பத்தரோடு ௧தக([பாடுவர் ௧௨1பூதிதனை ௭௦ 

பத்தனே ௨௦௭௬ பாதமென ௨௨௩ பூதியா ௮௨ 

பத்தனோ க௬க|பாத்தர ௧௧௯! பூதியென எக 

பத்திகொண்ட சக௨(பார்புன க௩ட(பூப்புறு ௧௦௫ 

பத்திநெறி க௩(பாவசு ௨௫ பூரண ௨௨ 

பத்திர ௧௫௫௪।பாவஞா ௨௧௯(பூருவா ௧௨௨ 
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ப.ரசிவனுயர் ௧௪௬ பி பெரும்பவ ௨௩௨௭ 

பரஏவொத் ௨௭ கஇபிச்சை ௨௨0)பெறலரு ௧௫௭ 

பரர்தசொற்க ௯௫பி.ரமகா ௨௭௩ பே 
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பரமதா mI. 6 eur #0|Cur Day ௧௬௮ 
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ப.ரமனையடை ௧௫௭ |பிறவிஈ ௨௫௮|பொய்த்திடா ௪௪ 

ப.ரமனையருச் ௧0௫|பிறவிரா க௮சீ[பொருந்துறு ௧௭௩ 
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போதகஞ் ௨௦க।மாசறுநிகழ் 
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மலர் தலை OP ழ 

மலிதரு க௮௮1முக்கணன 
மறைகெறி ச௪முக்கணனே 
மழைப்புநு ௧௯0மூக்கிய 
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௧௭௬ மூலம் ௯௧ 

“எ | மூவகை ௪௭ 
மூன்றுகோடியா (IAG 
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௩௩௨ மொழிதரு ௧௫௯ 

௧௫௬ யா 
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௨௨ (௭) சர்வக தநிரசத்தலம் oso ese ave evo கள் 
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சிவமயம், 

நா றரொருஸ்த்தலவிஷயசூசனம். 

ன மரணமுளள சமுசாரத்தில் -கரம்போல சுழலும் ஜீவன் காமபரிபா 

கத்தினால் ஈத்திநிபாதம் பதிந்து சுத்தார்தக்கரண மடையும் பக்தனாதலின் 
பிண்டனென்னும் மூர்த்இப்ரஹ்மப்பெயரடைதல், 

பஃதன் அத்மாக்களைவிட ஈற்வரன் பிரேரகனென்னும் ஞானமடைதல், 

பக்தன் சமுசாரங்களைத் துச்-மாகக்காணும் வைராக்ய புத்தியடை தல, 

பக்தன் ஸ்ரீஸச்குறா --நநிதியடைந்து டஞ்சப்ரஹ்ம கலாாபிஷேகஞ் செயயப் 
பட்டு இஷ்ட ப்ராண பாவநாதிக்ஷை செய்யப்பெறுதல், 

பக்தன் தனது ஸ்ருதயகமலத்திலிருக்கும் இர்மூர்த்தியே ப.ரசிவலிங்கமா 

மென்று ஸ்த் தூல ஸடக்ஷ்ம காரண தேஹங்களில் ஸ்ரீஸத்குருமானவர் விதிப் 

படி. இஷ்ட ப். ராணபாவலிங்கங்களைத் தாரலஞ்செய்து அவைகளைப் பூஜிக் 

(சம் முறையை அவனுக்குபதே௫க்க, அதனால் தான் சிவபக்தனென்றறிதல், 

சிவபக்தன் பவத்தையொழித்,து மறறதைஞ்வர்யமளிஃகும் பரசிவத்தின் விபூதி 

தாரணஞ்செய்தல், 

வெடக்தன் ப.ரசிவத்தின் ஞானமேதீரத்தினின்றுதித்த சிர்தாமணியாயெ ரத் 

ராக்த்தைச் தாரணஞ்செய்தல், 

சிவபக்தன் சவெதச்வ ப்.ரகாறமாகும் ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரீ மந்தரத்தை ஸ்ருஷ்ட்யா இ 

க் ரமத்தை யறிந்து ஐபித்தல், 

சிவபக்தன் ஈவவிதபக்தியுடன் சிவபெருமானை யே பூஜித்தலும், ஞூத்சங்களை விடு 

தலும், டி.ழுலிங்கறங்கமத்தில் பக்தி செலுத்துதலும், சகசதாகஞ்செய்தலு 

மாயே பக்இமார்க்கத்தனையடைதல், 

சிவபக்தன் லிங்கஸ்வரூபமும் ஸ்ரீஸத்குருவும் ஒருவரேயென்ஜும் புத்தியுடன் 

Gelber 
சிவபக்தன் ர ருலிங்கஜம்கமாகளிடத்தில் ஓபேவிதமான புத்தியுடன் பூஜித்தல், 

சிவபக்தன் குராலிம்சரூங்கமபூலஜயுடன் அவர்களின் ப்ரஸாதங்களையும் ஸ்வீ 

கரிச்தல், 

சிவபக்தன் ருருலிங்கஜம்கமர்களுக்க.ப பலாபேகை்ஷையிஞால் தாமஞ்செய்தல் 

அதமமென்றறிதல், 

சிவபக்தன் குருலிங்கஜங்கமர்களுக்குப் பலாபேகைஷையில் றி தா£ஞ்செய்தல் 

மத்திமமென்றறிதல, 

சிவபக்தன் குருலிம்சஜங்கமர்களுக்குத் தாஈஞ்செய்கையில் கொடுப்பவனும் 

ஏற்பவனும் தாநப்பொருளும் செவஸ்வரூபமென்றும் தான் கொடுக்கத்தக்கவ 

னன்றென்றும் எண்ணித் தாகஞ்செய்தல் உச்தமமென்றறிதல், 

செபக்தன் பரமசிவன் ஒருவனே மிகச்சிறந்தவனென்றறிர்து அவனிடத்தில் 

வைராக்ய புத்தி யுள்ளவனாதலின் மாஹேலஸ்வரனென்லும் பிண்டப்ரஹ்மப் 

பெயரடைதல்,
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தூற்றொருஸ்த்தல விஷய சூசனம். 

மாஹேஸ்வரன் இவலிங்க பூலையென்னும் மஹா வ ரதத்தை எஞ்ஞான்றுங் 
கைவிடா இருத்தல், 

மாஹேஸ்வரன் ஜாதிகுலலஸம்பர்தத்தால் வரும் பூர்வதர்மங்களை யறவே 
கைவிடுதல், 

மாஹேஸ்வரன் அத்வைதஞானத்தை விட்டு லிங்கமே பூஜ்யன் ௮ங்கமே பூஜ 

கன் என்லும் த்வைதஞானமடைதல், 

மாஹேஸ்வரன் இஷ்டலிங்சத்தில் பூஜைக்குரிய ஆஹ்வாகஞ்செய்தலை விடுதல், 
மாஹேல்வரன் அஷ்டமூர்த்தங்கள் பசுக்களென்றும் இவத்்தினிடத்தில் அவை 

கள் ஏகத்வமடைர்தவைகளன்றென்றுமறிர் து அவைகளின் பேத்த்தையறவே 

விடுதல், 

மாஹேஸ்வரன் பூஜாகார்யத்இினிமித்தம் வன் எவ்விடத்திலுமிராமல் இஷ்ட 
லிங்க த்திலேயே நிலைத்திருப்பனென்ற நிதல், 

மாஹேஸ்வரன் சிவன் ஸர்வ வயாபகனென்ற நிதல். 

மாலேறற்வரன் செவபக்தர்களின் ஹ்ருதயகமலத்தில் வன் விசேஷமாய்ப் பிர 
காசிட்பனென்றறிதல், 

மாஹேஸ்வரன் இஷ்டப் ராணபாவலிங்கங்களினிடத்தில் அர்ப்பிகமானபதார்த் 

தல்களையே நுகர்தலின் பிரா£தியென்றும் கலாப்ரஹ்மப்பெயரடைதல், 

பிராஈதி ஸகல சத் இிகளைக்கொடுக்கும் பரிபூர்ண ஸாக்ஷாத் சவமே ஸ்ரீஸ ச்குரு 
வெனறறிதல், 

பிரசாதி ஜ்ஞாகல்வரூபமும் சர்வகாரணமும் ல்வப்ரகாறமும் ஸர்வோச்க்ராஷ் 

டமுமாக விளங்குதலே லிங்கமென்ற நிதல், 

பிரசாதி மண்ணையும் பொன்னையும் ஒருபடி.த்தாய்க்கானும் வஞானமடைம் 

தவனே ஐங்கமனென்றறிதல், 

பிரசாதி குருலிங்க ஜம்கமர்களின் மஹிமைகளை யறிந்து காயத்தினலும் மனத்தி 

னாலும் வாக்னொலுமாடுய இரியைகளினால லிங்கரூபமான மஹாதேவனைப் 

பூஜித்தல். 
பிரசாதி பரமசிவனே மோக்த்துக்குக் சாரணனென்றறிந்து சரணடைதல், 

பிரசாதி குரு லிங்கம் ஐங்கமன் சிவபக்தன் ௪ரணன் இவர்களின் மஹிமாறுப 

வம் வப்பிரசாதத்தாலுண்டாவதென்றறிதல், 

பிரசாதி தன் நாபிக்முழங்கின் மத்தியிலிருந்து வெளிப்படும் ஜயோதியே 

பிராணலிங்கமென்ற நிபவனாதலின் பிராணலிங்குயென்னும் அகர்த ப்ரஹ்மப் 

பெயரடைதல், 

பிராணலிங் பாவநாபுஷ்பாதி ஜஞாசஸ்வரூபமான மாஈஷிச த் ரவ்யங்களினால் 

பூஜித்து ப்ராணலிங்க ஸம்பந்தமாதல், 

பிராணலிங்ட சவோகம்பாவகாநுஸ$தாகஞ்செய்தல். 

பிராணலிங்டு லிங்கத்தின் அபசோக்ஷா நுபவமடைதல். 

பிராணலிங்டு ஜீவாத்மாவில் லிங்கமும் லிங்கத்தில் ஜீவாத்மாவும் ஸமரஸமா 

யிருக்கும் ஞானமுண்டாதலின் ௮ங்கலிமயொ தல், 

பிசாணலிங்கி கற்புடைய மங்கைபோன்று ஸதிபதியின் ஸம்யோகத்தினாலுண் 

டாகும் சுகாநுபவமடைதலின் ௪ரணனெனனும் விஜ்ஞாகப்ரம்ஹமப்பெய 

Der Ge. 

௪ரணன் தமோ ரஜோ குணங்களை விட்டு ஸத்வகுணங்களை படைதல், 

௪.ரணன் தமோகுணங்களை நீச்சத்தக்க ஞானமடைதல்,
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நாற்றொருஸ்த்தலவிஷூயசூசனம். ட்ட 

ச ரணன பரதத்வத்தை யமியவேண்டுமெனனும் அபேகையும் ப்.ரத்யக்ஷாறு 

பவமுமாஇய 2லங்களையடை.தல், 

௪ ரணன் சிவன் என்றும் லிங்கத்தில் ஏகத்வமடைதலின் ஐஃயனென்னும் பரப் 
ஹமப்பெய.ரலடதல், 

ஐகஃயன் ஜாதி ஞூதகம் வர்ணம் மூதலிப ஸ்வேச்சாசாரங்களில் ஸம்பர் தியா 

திருத்தல், 
ஐக்யன் தனக்கும் சிவனுக்கும் ஜகத்துக்கும் பேதமில்லாமல் எல்லாம் சவமய 

மாயே காஹுதல், 

ஐகயன் தான் வ்யாபகனாதலின் தன்னில் வெளையும் குருவையும் லோகத்தையும் 

ஏகருபமாய ஸம்யோகஞ்செய்து பிரபஞ்சத்தின் பின்னபாவத்தைக்கெடுத் 
So. 

ஐக்யன இறப்பும்ற சவஞானத்தைக் கொடுப்பதும் மும்மலக்கட்டுகளை யறுப்ப.து 

மாகிய தகை்ஷையைச் செய்பவனே தீ௯ஷாகுருவென்ற றிதல், 

ஐக்யன் தி௯்ஷாகுழுவே வினாவிடைவாயிலாக சிஷனுக்கு ஸதாசாரங்களை விதப் 

பவனாதலின் சிக்ஷாகுருவென்ற நீதல், 

ஐக்யன் ௯ஷாகுருவே சீஷனுக்குச் ச௪ம்தேகங்களைநீக்டு ஜீவன் முக்இக்குத் தாய 

கமான சிவஞானத்தை யுண்டுபண்ணுபவனாதலின் ஞானகுருவென்ற நிதல், 

ஐ&யன் 2 ஷேனது ஸதக்ரியைகளெல்லாம் லயமடையும் இஷ்டலிங்கமே க்ரியா 

லிங்கமென்ற நிதல், 

ஐக்யன் சஷனது பாவங்களெல்லாம் லயமடையும் பிராணலில்கமே பாவலிங்க 

மென்றறிதல், 

ஐக்யன் சஷனது பிரானாலிம்கத்தைப் பிரகாசப்படுத்தும் ஞானம் லயமடை 

வதும், தரி த் இகளையும் முக்குணங்களையும் கடந்ததுமாக அ தியப்பட்டிள்ள 

வஸ் ஆவே ஞானலிஙகமென்றறிதல், 

ஐக்யன் இவெதத்துவப்பிரகாச ஞானம்பொருர்தி யொடுங்கு மெய்ஞ்ஞான 

மடைந்து உலகச் கூட்டுறவினின்று விபெட்டவனாயிருப்பினும் இரியை யுள்ளவ 

0) es காணப்படுதலின் சுயன் என்லும் பெயரடைதல், 

சுயன் ஜ்ஞாகல்வரூபமொன்றையே தரித்து ஸாக்ஷாத் சிவஸ்வரூபனாகச் ௪ஞ் 

சரிப்பவ னாதலின் ௪ரன் என்னும் பெயரடைதல், 

௪ரன் தன்னைவிட வேறொருபதார் த்தமின்றென்பவனாதலின் பரன எனனும் 

ஆசா.ரலிங்கப் பெயரடைதல், 

ப.ரன் விதிப்படி. செய்யும் இஷ்டலிங்கபூஜைக்குரிய இரியைகளே லோகத்தா 
ருக்குச் சாஸ்திரமாதலின் இரியாகமன் என்னும் பெயரடைதல், 

இரியாகமன் அகத்தும் புறத்தும் நோக்கும் சிவோஹமம்பாவகாசின்னங்களே 

லோகத்தாருக்குச் சால்திரமாதலின் பாவாகமன் என்னும் பெயரடைதல், 

பாவாகமன் சிவத்தைவிட வேறுபதார்த்தமின்று ரானே இவனாயிருக்கன்றேன் 

என்னும் ஞானசின்னங்களே லோகத்தாருக்குச் சாஸ்திரமாதலின் ஞானா 

கமன் என்னும் பெயரடைதல், 

ஞானாகமன் இரியாஞான பூஜைகளுக்கு வேண்டியதாயிருக்கும் சரீரத்தை 

வை. ராக்யத் தனால் அழியாதிருக்கச் செய்தலின் சகாயன் என்லும் பெய 

Ton GO,
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நூற்றொருஸ்த்தல விஷயகூசனம். 

௪காயன் தான் தேஹஸஹிதனாயிருப்பிறும் மனிதனல்லன் தேவனல்லன் ராக்ஷ 

ஸனல்லன் சிவனாயிருக்இறேன் என்னும் உணர்ச்சியினால் தேஹவ்யவஹாரம்க 

ளில்லா திருத்தலின் அகாயன் என்னும் பெயரடை.தல், 

அகாயன் ஜஞாகாகர்தனா யிருப்பிறும் சரீரியாயிரு த்தலானும் சிவமெனனும் 

ப்.ரஹமமேதானென்றறிதலாலும் பரகாயன் என்னும் பெயரடைதல், 

பரசாயன் தான் அனுஷ்டிக்கும் அஹிம்ஸை முதலிய தர்மாசாரங்களே உலகத் 

தாருக்குச் சாஸ்திரமாயிருத்தலின் தர்மாசாரன் என்னும் பெயரடைதல், 

தர்மாசாரன் தான் செய்யும் ஸத்பாவமே உலகத்தாருக்குச் சாஸ் திரமாயிரு த் 

தலின் பாவாசாரன் என்லும் பெயரடைதல், 

பாவாசாரன் தான் சிவைக்யத்தினால் கூடின ஞானாசாரமே உலகத்தாருக்குச் 

சாஸ்திரமா யிருத்தலின ஞானாசாரன் என்னும் குருலிங்கப் பெயரடைதல், 

ஞானாசா.ரன் லோகாறுக்ெகத்தினிமித்தம் தசேஹதாரணஞ் செய்துகொண் 

டிருச்தலின் காயாறுக்கரகன் என்னும் பெயரடைதல், 

காயா.நுக்ொகன் லோகாறுக்ககத்தினிமித்தம் இர்த்ரியங்களுக்குரித்தாய ராச 

த்வேஷாஇகள் வெளிமுகஞ் செல்லாது உள்ளத்தில் சிவனிடம் லயிக்கச் 

செய்தலின் இர்த்ரியாறுக்பொகன் என்னும் பெயரடைதல், 

இச்த்ரியாறுக்ரகன் லோகாறுக்கிரகத்தினிமித்தம் தன் பிராணவாயுவைத் 

தடுக்கச் சிவலிங்கம் தனக்குத் தரி௪னமா தலின் பிராணாறுக்ெகன் என்னும் 

பெய ரடைதல், 

பிராணாறுக்ரெசன் லிங்கபூலா விஷயத்தில் தெமாபிமானத்தை தயாகஞ்செய் 
தலின் காயார்ப்பிதன் என்னும் பெயரடைதல், 

காயார்ப்பிதன் கரணஙயகளெல்லாவம்றையும் சிவலிங்கத்தில் புணர்த்திமதலின் 

கரணாரப்பிதன் என்னும் பெயரடைதல், 

கரணார்ப்பிதன் லிங்கத்திற்கு மகோவிசகாரங்களான பாவங்களைச் சமர்ப்பணஞ் 
செய்தலின் பாவார்ப்பிதன் என்னும் பெயரடைதல், 

பாவார்ப்பிதன் சிவயோடுயினால் சிச்ஷிக்கப்படுதற்கு யோக்யனாதலின் Fay 
னெனலும் பெயசடைதல், 

சீஷன் குருவைக்குறித்து நித்யம் யாது 1 அரிசத்யம் யாது [ ஜீவன் யாவன [ 

சிவன் யார் [ என்று வினாவுதலால் தன்னைச் ஷன் என்றறிதல், 

சீஷன் ஸீஸத்குரூபதேசத்தினால் சிவாத்வைதஞானத்தைச் சம்பாஇத்துக் 
கொண்டவனாதலின் சேவியன் என்னும் சவலிங்கப் பெயரடைதல், 

சேவியன் ஜீவபாவனையை விட்டு பரத த்வத்தைப்பா வித்தலின் ஜீவாத்மா என் 

லும் பெயரடைதல், 

ஜீவாதிமா ஸ்வஸ்வரூபஜஞாஈத்தினால் ஜீவபாவத்தை மாசஞ்செய்தலின் அந்த 
மாதமா என்னும் பெயரடைதல், 

அந்தராத்மா சவாத்வைதஜீஞாகத்தினால் பரமாத்மாவினிடமுள்ள ஸாமரஸ்யம் 

ப்ராப்தமாதலின் பரமாத்மா என்னும் பெயரடைதல், 

பரமாத்மா ஸ்த்தூலாதி  தஹளம்பர்தங்களை 8, யிருத்தலின் நிர்த்தேஹாச 

மன் எனலும் பெய ரடைதல், 

நிர்த்தேஹா கமன் இந்தீரிய விகாரமில்லாத மகோவ்யாபார ஷித்தியடை இருத் 
தீலின் நிர்ப்பாவாகமன் என்னும் பெயரடைசல்,
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தூற்றொருஸ்த்தலவிஷயசூசனம்: டூ 

நிர்ப்பாவாகமன் தீரிபுடிமயமான பிரபஞ்சம் சூனியமாய் பேதஞானம் ஈஷ்ட 

மாதலின் ஈஷ்டாகமன் என்னும் பெயரடைதல், 

ஈஷ்டாகமன் சிவன் அனைத்துக்கும் மூலகாரணனென்றறிர்து அவனது அறுக 

இரகத்தை யடைதலின் ஆடஇுப்பிரசாதி என்லும் பெயரடைதமல். 

ஆதி பிரசாதி FEV பதார்த்தங்களுக்கும் லயஸ்த்தானமான பரசவனே அனை த 
க்கும் ௮ந்இியனா யிருப்பவனென்றறிந்து அவனது அ.நுக்கரகத்தை யடை 
தலின் அம்தியப்பிரசாதி என்னும் பெயரடைதல், 

அந தியப்பிரசாதி அனைத்துக்கும் சிவனே தேடூிகனென்றநிர்து ௮வனழு ௮.றுக் 

இரகத்தை யடைதலின் சேவியப்பிரசாதி என்னலும் ஐங்கமலிங்கப்பெய 

ரடைதல், 

சேவியப்பிரசாதி சவத க்ஷையினால் த்வைதஞானம் நீங்டு குருசிஷர்களுக்கு 

௮பேதஞானம் பிறர்து அதனுடன் ஆக தரலம் ஐக்கயெமாயிரு த்தலின் தீக்ஷா 

பாதோதகன் என்னலும் பெயரடைகதல், 

திகநராபாதோதகன் சக்ஷொெபாதோதசத்தையடைய, அதனால் குருசஷர்களின் 

௮பேதஞானம் ஐங்கம லிங்கியைப் பிரேரேபிக்க, அதனால் சிக்ஷா ஞானய் 

களின் ஸாமரஸ். ப முண்டாக, அதனால் சுகாநுபயமடைதலின் சிக்ஷ£பா 

தோதகன் என்னும் பெயரடைதல், 

சிகஷாூபாதோதகன் ஞானாமந்தத்தை யடைதலின் ஞானபாதோதகன் என்லும் 

பெயரடைதல், 

நோானபாதோதகன் ரஜ்ஜுவினிடத்தில் சர்ப்பப்ரார்தியுண்டாவதுபோல க்ரியா 

ஜா்யமான பலன் தன்னைப்பற்றாதிருத்தலின் இரியாகிஷ்பத்திமான் என்லும் 

பெயரடைதல், 

இரியாநிஷ்பத்திமான் சுக்தரஜத மியாயத்தைப்போல பாவசம்பந்த மிருத்த 

லானும், அக்நியானது விறகு முதலானவற்றைச் தடுத்துவிட்டுத் தாலும் 

ஈசித்துப்போவ.துபோல துக்கத்தைவிட்டு செவபாவனையும் நீங்குவனாதலின் 

பாவநிஷ்பத்திமான் என்லும் பெயரடைகதல், 

பாவநிஷ்பத்திமான் கான் அதியத்தக்கவன் இது அறியத்தக்கது என்னும் 
வ்யவஹாரங்களில்லா திருத்தலானும் கனாப்போல் ஞானமேழ்படுதலாலும் 
ஞானகிஷ்பத்திமான் என்லும் பெயரடை தல், 

நோனநிஷ்பத்திமான் அத்வைதலக்ஷ்ணயுக்தனாடு, கடத்தில் தோன்றும் ஆகார் 
௪ம்போல ஆத்மா தேஹோபாதியா யிருப்பினும் பரிபூர்ணனாவனென்ற 
திந்து தியானஞ் செய்தலின் பிண்டாகாசன் என்லும் பெயரடைதல், 

பிண்டாகாசன் உல$ல் எவர்க்கும் மேலாயுள்ள ஆகாசத்தை வ்யாபகமென் 
றஐறிவதுபோல ஆதீமா வ்யாபகனாயிருப்ப னென் நிதலின் விர்தாகா௪ன் என் 

லும் பெயரடைதல், 

வி$்தாகாசன் பிரமாண்ட பிண்டாண்டங்களை யடைர்திருக்கும் ஆகாசம் பின்ன 

மாகா இருப்பதுபோல ஆத்மாவைப் பார்கும் பரமாத்மா பில் னமாயிருப் 

பதின்றென்ற நிதலின மஹதாகா For என்னும் பெயரடைதல், 

௬௦, மஹதாகாசனான வெயோட சிவஸ்வரூபத்தை யறுஸர்தாகஞ் செய்தலின் சரி 

யாப்பிரகாசன் என்லும் பெயரடைதல்,



௬௨, 

சா... 

௬௪. 

மா, 

#67, 

ங் 

600. 

அரத்மொருஸ்த்தலவிஷயகூசனம். 

இரியாப்பிரகா௪ன் சமூ! இ.ரத்திற்பிறரத அலை முதலானவைகள் கடலினின்றும் 
வேருகாததபோல புத்தி முதலான பாவனைகள் ஆத்மாவீனின்றும் வேறா 
யிருப்பனஉன் ளென்றறிதலின் பாவப்பிரகா சன் என்னும் GI’. யரடைசல், 

பாவப்பிரகாசன் முக்.பார்த்தமாகிய வாசயார்த்தத்தில் பொருச்தமின்மை யேம் 
பட லக்ஷணூவிருத்தியைப்பற்றுதலானும் அங்கம் லிங்கம் என்றும் ஜ்ஞாக 
Sow gos Tau £வத் இனால் ஸம்யோகஞ்செய்தலாலும் ஞானப்பிரகாசன் 
என்னும் பிரசாதலிங்கப் பெயரடைதல், 

ஞானட்பிரகாச௪ன் அங்கலிங்க ரூபமான ஜீவேற்வரர்களின் பேசத்தை நாசஞ் 

செய்து அபரோக்ஷ மானப்பிரகாசமுள்ளவனாக FEA Sn ve 6 ஸ்வரூபமாய் 
விளங்கும் எி௨னிடத்தில் விஷயங்களை சமர்ப்பித்து நோனப்பிரகாசழ்தை 
சுவிகரிப்பவளுதலின் சுவிகுரு சப்பிரசாத என்னும் பெயரடைதல், 

சுவிகிருதப் பிரசாதி எஞ்சிசின்்ற மாயாதத்வமாயெ சகல பதார்த்தங்களையும் 
ஸ்வஸ்வருபத்தினால் இரஇத்துச் சுடுத்து மாயை இங்கரீபாவத்தையடையச் 
செய்தலின் சிய்டோதனன் என்னும் பெயரடைதல், 

சிஷ்டோதனன் நானாவிதமான சராசரப்ரபஞ்சங்களில் வயாபித்திருக்கும் 
சிவனில ஜக்யத்வமடைநது, உலகத்தோற்றமொழிந்து, கிவனைவிட Cady 
ன்றுமறியானாதலின் ௪ராசரலயன் என்னும் பெயாடைதல், 

ச.ராசரலயனான சிவயோடு ௮கேககொடி ப்ரஹ்மாண்டங்களின் ஸ்ருஷ்ட்யா இ 
களுக்கு ஆதா ரமாயிருக்கும் பராசத்தி யென்றும் பாண்டத்தில் சமுத்திரத் 
தின் ௮லையபோன்று சத்திமுதல் பிரு இவி ஈருகவுள்ள ௪கல துத்வங்களை 
யுமுடையவ௫ ௦ ப. ராஹ$தையடைந்து ஆத்மஸ்வரூபத் இல் நிம்பவ னாதலின் 
பாண்டன என்னும் பெயரடைசம், 

பாண்டனான சிவயோட வித்தில் மரமடங்கி யிருப்பதுபோல பரவென் என் 
லும் பிரமத்தில் நிலைபெழ்றுள்ள விமரிசம் என்னும் பரா சக்தியைத் தன்னி 
டம் அடக்இக்கொண்டிருக்கும் சிவஸ்வருபனாதலின் பாஜனன் என்னும் பெய 
ர்டைதல், 

பாஜனனுகிய சிவயோகி புகை முதலியவற்றால் ஆகாசமானத லிப்தமாயில்லா 
தீதுபோல புண்யபாபகர்மங்களினால் லிட் தமாகாமலும் விதிலிலக்கு சங்கல்ப 
விகல்பங்சளில்லாமலும் எல்லாம் தன் ஸ்வரூபமாகக் காண்டலின் அங்கலே 
பன் என்னும் பெய ரடைதல், 

அங்கலேபனாகிய சிவயோடு ஸ்வகத ஸஜாதிய Sgn sw பேத கூனியமாகவும் 
சிதா தஸ்வரூபமாகவுமிருக்கும் பரப். ரஹ்மத்தில் ஸாமரஸ்யத்தையடைந்து 
தன்னையாவது மற்றெதையாவது அறியானாதலின் சுப. ராஜஞன் என்னும் 
பெயாடைதல், 

சுபராற்ஞன் கான் நீ என்னும் தன்மையில்லாது ரூனியம்போன்று ிதாகா௪ 
மாயே சிய இல ecb I ob OO) oF IG Lb gu THE வஸ்துவினிடத்தினும் பாவமும் 

அபாவமுமில்லா இருத்தலின் பாவாபாவலயன் என்னும் பெயரடைதல், 
௨0௧, பாவாபாவலய ஸம்பம்சனுன வெயோடு தனக்குச் சிவனைவிட சர்வமும் சூனிய 

மாஇ, பாவாபாவ விவேகம் ப.ரப் ரஹ்மத்தை யனுகாததுபோல சித்ரூபமா 

யுள்ள ஐயோதிர்லில்கத்தில் தான் பின்னப்பொருளாகாது ஏகத்வமடைர்து, 
விருத்திடானம் நசித்து, இரண டாவதோர் வடி.வமிலதாஇ ஸ்வப்ரகாறமுள்ள 

பரமுச்தனாதலின் ஞானகூனியலம்பஈ்னென்லும் மஹாலிக்கப் பெயர 

டைதல், 

T™ seer OOO OS cr —



உ 

இவமயம், 

பிழை திருத்தம். 
௮4௨ 

இந்நூலை வாசிக்கு முன்னரே பிழையைத் திருத்திக்கோள்க, 
tee ee ய ee பஒவனயைமககைவவவதும. seen ee வ 

  

  

  

  

பக்கம், | வரி, பிழை, திருத்தம், 

௩௨ ௨௭ | லிங்கஸ்தலம் அங்கஸ்சலம் 
௪௧ ௨௮ | பொய்த்தருூது பொயத்திடாது 
௮௯ ௧௯ லிங்கத த்திற்கு லிங்க த்திற்கு 
௧௨௦ ௨௭ | டீரீக்குமருட் மர்க்முமருட் 
௧௨௨ Sh. வாகம் Garo 

௧௨௨ ௩௭ | ஆவாகாம் என்று வருமிடச்கள்தோறும் 
Qe Eau rel என்று திருத்தி 

க்கொள்க 

4௨௨ ௪௧ | நிரஸாந்தல, ம் அலாககம் நிரஸுச்சலம், அக்குவா£ம் 
௧௩௩ ௩௧ (தாபித்தல் எனிஷமாம்.) இசை முற்றிலும் அடி. த். துவிடுக 

கலு ௩௮ | ப.ரவசிவ பரசிவ 
ச்சி ௪௭ ர் ஓர் 
௨௫ ௩0 சூருலிங்கப் ராணி (aa Nalin exo 

௨௨௬ ௧௮ | ஓள்ளழ ஒள்ளழ 
௨௩௩ காட | ஒப்பறு ஒட்பறு 
௨௫௭௬ ade | சுழறும் & Lp (IF LD 

௨௬௨ சட ஓழிவறு ஒ Papi 

௨௬௨ ௩௫ | ஸர௩ர௬ுஷை UD<UU (1 as, 
௨௬௩ | ௩-௪ (பிராணலிட௫க்குச்சேர்த உட் 

பிரிவுகள்.) என்பதைச் சேர்த் 

துக்கொள்க, 
௨௪௨ ௭ | ஒருபொரு ஒருபொரு 
© wih. க ஆரியனோடு--, என்பதற்குமுன் 

ஏரியலமுனிவ--, என்பதைச் 
சேர் தீலுக்கொள்க 

௩௦0௬ ௩௦0 | தாமஙக Shows 
௩0௯ ௧௩ | இவயோடு (சிவ) யோகி 
i 2.0 ஸ்வரூபனாகவும் ஸ்௨.ரூபனாஃவும் 
௩௨௱ ௪ | ஸவ்பரஜ்ஞாந ஸ்வப.ரஜஞாந 
௩௩௪ ௨௩ | மீவபெருமான் ூரிஉபெருமான் 
௧௨௫ ௮ | பொருள பொருள் 
௧௬௭ ௩| (4) (m.) 
oO FaH கக வாயட வாட 

0 Fb) ௧௪ | சிவன்தான், ஆன்மாவாய் சிவன்தான் ஆன்மா--, (அவன்) 

ஆ 

சிவப்பிரகாச சுவாமீகள் வரலாறு. 

| ௪ மத்தன மத்தன், 
ag | ௨௭| ௮௮ம் இவற்றை அடித். துவிகெ 
௨௫ ௧௭ OS) mene Bw Deeb tb ws 

௨௬ ௧௩௩ சு சு   
  

        
 





டெ 

ஸ்ரீச்குருவேம? 

சித்தாந்தசிகாமணி 
மூலமும் உரையும். 

பாயிரம், 

எ-டு 0-௮ 

விநாயக வணக்கம். 

கலிவிருத்தம், 

மனவ னத்தின் மகமெனும் யானையைச் 
சினவி நிற்கும் தஇகழிள வெண்மஇ 
புனைறு தற்கட் புராரிய ளித்தரு 
ணனைக வுட்களி காள வேழமே, 

(பதவுரை,) 

திகழ் ~ விளங்கு ற, வெள் - வெள்ளிய, இளமதி ம இளம்பிறையை, புனை - தரித்த, 

LI FOS GT - நெற்றிக்கண்ணினையுடைய, Lj அரி - திரிபு ௪த்துருவாயெ சிவபெரு 

மான், அளித்தருள் - ஈன்றருளின, கனை - மதநீரால் நனைந்த, கவுள் - கதுப்பினேயுடைய, 

களி - களிப்போடு கூடிய, மாகு இளவேழம் - மிக்க இளமை பொருந்திய யானையானது, 

மனம் வன த்தில் - மனமாயெ காட்டில் சஞ்சரிக்க, மதம் என்னும் யானையை - மதமெ 

ன்ற யானையினை, சினவி நிற்கும் - கோபித்து நிற்கும், (என்றவாறு,) 

(விசேடவுரை.) 

ஆன்றோர் யாதானு மோர்நூல் செய்யப்புகுங்கால் முதற்கண் விநாயக வணக்சங் 

கூறன் மரபாதலானும், அவருசவியின் றி எடத்துக்கொண்ட மாலினிது முடி.வுபெறா தாத 

லானும் இக்தூலாடரிபரும் விமாயக வணக்கங் கூறலாயினர், மதிப்புனையெனப் பாட 

மோதி மதியினா லலங்கரிக்கப்பெற்ற வெனிறுமாம், மனவனத்தின் மதமெலும் யானை 

பென்பதும், புராரியளித்தருள் ஈனைகவுட்களி காட வேழம் என்பதும்முமையே வசம் 

இரிசரம் என்னும் யானை வகையினை யுணர்த் தின: வஈச௪ரம்- காட்டிற் சஞ்சரிக்கும் யானை, 

இரிசரம் - மலை மலைச்சாரல்களிழ் சஞ்சரிக்கும் யானை, மதமெனலும் யானை மனவனத்திற் 

சஞ்சரித்தலால் அதனை வாசரம் என்ஈது பொருந்தும், புசாரியளித்தருள் கனைக£வுட்களி 

மாஇளவேழம் இரிசரம் என்பது பொருக்துமா றென்னையெனின், 

“கார்கொண்ட கவுண்மதக் கடைவெள்ள முங்கட் கடைக்கடைக் கனலு மெல்லை 

கடவாது தடவுக் குழைச்செவி முகர்தெறி கடைச்சா திரட்ட வெங்கோன் 

போர்கொண்ட வெண்டோட் பொலங்குவடு பொழதியும்வெண் பொடிதுடி யடி.தீது வைத் 

புமுதியாட் டயசாவொ ரயிரா வணத்துலவு போர்க்களிறு?? அதலினென்க, [அப்



a. சித்தாந்தசிகாமணி. 

இடைபூறு புசாமைக் காப்பவன் சோகித்து நிற்றல் தகுதியென்பது தோன்ற சினலியெ 

ன்றும், படுத்திருத்தல் காவற்காரற்குத் தகுதியன் றென்பது தோன்ற நிற்கும் என்றும் 

கூறினர், துஷ்ட ஈகையும் ஷெடரகைஷயுஞ் செய்யவல்லராடுய அதற்கட் புராரியளி 

த்தருள் நனைகவுட்களி மாளவேழ மாதலால், நூல்கட் இடைபூறுசெய்யப்புகு மதயா 

னையைச் செஷித்து நூல்செய்வோரை ரச்ஷிக்குமென்பது தெற்றென விளங்குமாறும் 

STOW Se ஈனைகவுட்களி நா௫ள வேழம் என்றதும் காக்குக் திறவுடைத்தென்பதை Weel gi 

விளக்இற்று, எல்லா வுறுப்புக்களினுஞ் இறந்த வுறுப்பாடுய தலை யானை த்தலையா தலால் 

வேழமென்றே கூநினார், அன்றியும், மதமெலும் யானையென்றதும், நுதற்கட் புராரியளி 

தீதருள் ஈனைகவுட்களி சாளெவேழம் என்றதும் முறையே தோல்வி வெல்விகளை யுணர் 

த்தும், வேழம் நிற்குமென முடி.த்துக்கொள்க, விரிவஞ்சி யிம்மட்டி. னிறு.த்தவாயிற்று. 

பரசிவ வணக்கம். 
அது£ர்க்கழிநெடிலடி யாசிரியவிருத்தம், 

உலகமெனு மோவியய்க டிகழ்த்துமொரு படமாடி யொளிக ளெல்லா 

மிலகுபச வொளியாடச் சச்டிதா நந்தமா யேக மாடப் 

பலகலைகள் பரப்பிரமம் பரசிவமா லிம்கமெனப் பகரா நின்ற 

திலக.நுத லுமைகணவன் நிருவடித்தா மரைவணக்கஞ் செய்து வாழ்வாம். 

(பஃ- ரை,) உலகம் என்னலும் ஒவியங்கள் - உலகங்களென்டுற இத்திரங்களை, நிகழ்த் 

தம் - விளங்கச்செய்டன்ற, ஒரு படம் ஆர - ஒரு படரூபமாடு, மனிகள் எல்லாம் - 

சுடர்களெல்லாம், இலகு - விளங்குதற்குரிய,) பரவொளி ௫௫ - பரஞ்சுடராடு, ஈத்து 

சித்து அநந்தம் ஆய் - சசீசிதார்த ரூபமாடு, ஏகம் ஆஇ- ஓன்றாடு, பல கமகள் - பல 

கலைகளும், பரப்பிரமம் என - பரப்பிரமமெல்றும், பரடிவம் எவ - பரிவமென்றும், 

மாலிங்சம் என - மஹாலிங்கமென்றும், பக.ரா நின்ற - சொல்லாகின்ற, திலகம் - பொட் 

டணிர்த, அதல் - நெற்றியையுடைய, ௨மை கணவன் - உமாநாயகனது, திருவடித்தா 

மரை - இிருவடியாயெதாமரைா மலரை, வணக்சம்செய்து - வணங்டு, வாழ்வாம் - வாழ் 

வோம் (யாம்), எ-று, 

(வி- லா.) சுடர்கள் என்றது சோமசூரியாக்டகிகளென்டுற முச்சுடர்களை, பரஞ் 
சுடர் - மேலானவொரளி, ௪த்து - உண்மை, ஏத - அறிவு, அந்தம் - இன்பம், சாமரைத் 

திருவடியென்னாது திருவடி.த்தாமராயென்றதனால் இருவடி ச்சிறப்புச்சிறர்து நிற்றல் 

பெறப்பட்டது. வணக்கம்செய்து ஒருசொல், வாழ்வாம் உளப்பாட்டுத்தன்மைப் பன்மை 
வினைமுற்று, வாழ்வாம் என்னும் வினைக்கு வினைமுதலாரிய யாம் என்பது வருவித்து: 7 
க்கப்பட்டது, (௧) 

பராசத்தி வணக்கம். 

மாயையெனு மணல்கொடல கெலுஞ்சிற்றி லிழைச்தாடும் வளமை யாளை 
மூயமல விருளிரிக்குஞ் செழுஞ்சுடரா யுயிர்களெல்லா மமன்னமீன்ற 

தாயையொரு பரசவெனைப் பெயராக்குஞ் சமவாய சத்தி தன்னைத் 
தூயவறி வானந்த வடிவாளை மலைமகளைத் தொழுதல் செய்வாம். 

(ப-ரை,) மாயை என்னும் மணல் கொடு - மாயையென்டுற மணலினால், உலகு 
என்னும் - உலகமென்ே, ஏறு இல் இழைத்து - சிறுவீட்டைக்கட்டி, ஆடும்- (அதில்) விளை 

யாடு, வளமையாளை - செல்வமுடையவளை, மூய - மொய்த்த, மலம்- மலமாயெ, 
இருள் இரிக்கும் - இருட்டையோட்டுற, செழுஞ்சடரை - செழுமையாயெ சோதியை, 

உயிர்கள் எல்லாம் - எல்லா உயிர்களையும், முன்னம் ஈன்ற - முன்னரே பெற்ற, தாயை -



\ 

பாயிரம், ௩ 

அன்னையை, ஒரு - ஒப்பற்ம, ப.ரசிவன - பரமசிவ, பபயர் பூம்கும் - தின்பெயரிட்ட 

ழைக்கச்செய்6ற, சமவாயசத்திதன்னை - ச௪மவாய சத்திலய, பய - பரிசுத்தமாயெ, 

௮.றிவு ஆ5$தவடிவாலா - ஞாசார்த ரூபியை, மலைமகம - பூர்வ; ராஜருமாரியை, தொழு 

தல் செய்வாம் - வணங்குவோம் (யாம்), ௭ - று, 

(வி- ரை,) மணல் கொடு என்பதில் கொடு மூன்றாவதன் சொம்லுருபு, மலம் - 
மும்மலங்கள், அவை ஆணவம் மாயை காம்யம் என்பன, தன்பெயரிட்டழைத்தலாவது 

பரசிவன் என்றழைத்தல், ௪மவாயசத்தி - சம்பர்தமுடையவளாய் பிரியா இருக்குஞ்சத்தி, 

இதனால் ஞானக்கரியாரூபங்களும் பெறப்பட்டன. தொழுதல் செய்வாம் ஒரு சொல், (௨) 

வசவதேவ வணக்கம், 

எண்ணிகழ்ந்த வண்டமெல்லாம் வலம்புரி்த கெனவுமைமா னீன்ற வே 

ழர், தண்ணிகழ்ந்த ௩கறுங்கொன்றைச் சடையொருவன் நனைச்சூழ்ந்த தகை 

மை போல, மண்ணிகழ்ந்த சவசரணர் தமையெல்லாந் தொழுந்தகைமை வா 

ப்ப்ப வெங்க, ஞண்ணிகழ்ச்த வசவனெலும் பெயருடையோன் றனைவணங்கி 

யுவகை கூரவாம். 

(ப- ரை.) எண் நிகழ்ர்த - மதிப்புப்பொருக்திய, ௮ண்டம் எல்லாம் - எல்லா ௮ண் 

படங்களையும், வலம் புரிர்தது என - வலஞ்செய்ததென்றும்படி, உமை மான் ஈன்.றவேழம்- 
உமாதேவியாகய மான பெற்ற யானயானது, றண் நிகழ்ந்த « குளிர்ச்சிபொறா£ தய, 

நறு - ஈறுமணமுள்ள, கொன்றை - கொள்மை மலர்மாலயையணி௰த, ௪டை - ௪டையினை 

புடைய, ஒருவன் தன்னை - ஒப்பற்றவனாகயெ சிவபிரானை, (ம்ம - வலம்வந்த, தகைமை 

போல 5 தன்மைபே £ல, மண்கிகழம்த - மண்ணுலூலுள்ள, சிவச ரவர்தம்மையெல்லாம் - 

சிவச. ரணரெல்லாரையும், தொழும் தகைமைவாய்ப்ப-வணங்கொபெடுமை வாயக்கும்படி, 

எங்கள் உள் நிகழ்ந்த - எமதுள்ளத்தில் வாழ்கின்ற, வசீவன் என்னும் - வச௫வதேவம் என் 

ற, பெயர் உடையோன் தன்னை - பெயருடையவனை, வணய்கி - தொழுது, உவகைகூர் 

வாம் - களிப்பு மிகுவோம் (யாம்), ௭ - று, 

(வி-ரை,) எண் இகழ்ந்த ஒல்லது இகந்த எனப்பாடமோதி அளவுகடந்த என்று 

ரைப்பினுமாம், வலம்புரிதல் - ப்.ரதகதிலாம் செய்தல், உமை மான ஈன்ற வேழம் என்றது 

விமாயகரை, மானீன்றவேழம் என்றது அதிசயோக்தி. கொன்றை - ஆகுபெயர், Hae 

ரணர் - திவ மாஹேஸ்வரர். (௩) 

ந் eur மொறு, 

லம்குபுகழ்ச் சித்தரா மேசனென வொருகுரவ லுளன வன்சேய் , 

தாங்குவிறற் சைவ?ிகா மணிமுத்தி தேவனவன் றகயன் மாயை Ce § 2 

6ங்குகுணக் குன்றனைய சித்தகா தீப்பெயரோ னிகழத்த வன்பால் 

வாங்குதரைக் கடற்கண்மதி போற்சிவயோ கிப்பெயரோன் வந்து இத்தான். 

(ப- ரை.) ஓங்கு - உயர்ந்த, புகழ் - புகழினையுடைய, சித்தராமேசன் என - சித்த 

ரா£மேசனென்னும்படி, ஒரு குரவன் உளன் - ஒரு தேசிகனுளன், அவன் சேய் - அவன் 

மகன், விறல் தாங்கு - வெழ்தியைத்தரித்த, சைவடுகாமணி - சைவ கூளாமணியாகய, 

முத்தி தேவன் 4 முத்திதேவனென்போன், அவன் தீயன் - அவன் மகன், மாயை நீங்கு£ 
மாயை யொழிர்த, குணக்குன்று ௮னைய - குணமலைபோன்ற, சித்தமாதப்பெயரோன் 2 

சிதார் தனென்லும் பெயருடையோன், நிகழ்த்து - சொல்லப்பட்ட, அவன் பால் - அவ 

னிடத்இில், வாங்கு - வளைந்த, திரை - அலைகளையுை ..ப, கடல்கண் ஃ சடலினிடத்து, மஇ



௪ நித்தாந்தசிகாமணி. 

போல் - சம்திரனுதிச்தாம்டோ.., சிபயோடிப்பெயரோன் - சுிவயோகயென்தும் பெய 
ருடையவன், வட்து உதித்தான் - வந்துதோன்றினான், (௭ - று,) 

(வி - on.) சைவூசொமணியென் று சைவ௪மயிகட்குச் சிகாமணியென்றபடி, fan 
மணி, சூளாமணியென்பன முடி. மணியையுண ர்ச்திம்று, சிசழ்திதல் - சொல்லல், வாங் 

° ப ட ் ச ௩ . ச a ச . கல் - வலாதல், மதிபோல் என்பதற்கேற்ப உதித்தான் ஏன்மூர், (௪) 

சிவபத்தி யெனுமமுத மொடுவிளங்குஞ் சிவஞானத் இங்க ளீனு 

முவமிக்க வரியதிருப் பாற்கடலாஞ் ரவெயோட யுலக முய்ய 

அவவுற்ற வுளத்இனொடு சாமிகமே முழ்லாய வாக மங்க 

ணவையற்ற சிவபுரா ணங்களெனப் ப!டடவெல்லா நயந்து பார்த்து. 

ப் Gk e e ர , ந. ரு e ம் ao ர 

(ப-மை,) வேபத்தி என்னும் அமு தமொடு - சிவடக்தியென்டு॥ அம்ருதத்துடன், 

விளங்கும் - பிரகாசிக்க, சிவஞான தீதிங்கள் - சிவஞானமாடுய சந்இிரளை, ஈனும் - 

பெற்ற, உவமிக்க அரிய - உவமித்தற்கரிதாகய, திருப்பாற்கடல் ஆம் - திருப்பாற்கடல் 

போன்ற, சதிவயோடு - வெயோடுயென்பவன், உலகம் உயய - உலகமுயயும்பொருட்டு, 

அவா உற்ற உள்ளத்திினொடும் - விருப்பருற்ற மனத்தினோமிம், காமிகம் முதலாய ஆக 

மங்கள் - காமிக முதலாிய ஆகமங்களையும், உவை அற் - குற்மமற்ம, சிவபுராணங்கள் 

என்னப்பட்ட எல்லாம் - வெபுராணரிகளென்றா. செல்லப்பட்ட எல்லாவற்றையும், 
க ஒட்டி 4 

: ர ் அ ர் ப ப ‘ ௩ edie து ப்ர மு 1 ட்ட 2 ல, 

(வி- ரை, a, ct a fb ; ஆ ee a, vee காமிகம் (Proll ஆஃபா 0/௬ 

பரவன: காமிகம் முதல் வாபூளிம் புகவுள்ள ஒறுபதிமட்மோம், செவபுமாஸங்களா 

வன:--சைவம் முல் பிரமாண்டம் ஈறுகவுள்ள பத்துமாம், ௮வா அவ்வெனச் குறுக்கல் 

பெற்றது, இச்செய்யுள் மேல்வரும் செய்யுட்களோடு முடிவதனால் குளகம் எனப்படும், 

ஈகுளகம் பலடாட் டொருவினைகொள்ளும்” என்பதோசத்தாகலின், ஏ - அசை, (௫) 

மறைகெறிகள் வழுவாம லயனெறிக டடமோற மதிஞ செல்லா 

மறிவமைதி பெறவி.ர சைவநெறி யனைத்துமொருங் கமைந்து காண 

நிறைவுதரு மாகமவே தங்சள்புரா ணங்கடொறு நெற்றி நாட்டத் 

இறைவனுமை யொடுமுருகற் கருளியதா யறிஞருள மிசைவ தாக. 

(ப- ரை,) மறைடெறிகள் - வேதமார்க்கங்கள், வழுவாமல் - தவருமல், அயல்நெறி 

கள் தமொற - வேறுமார்க்கங்கள் தடுமாறவும், மதிஞர் எல்லாம் - அறிஞாொல்லாரும், 

வி மி! ௮மை இபெ.ற உ நான நிறைவுபெறவும், a) Tene ai அனைத்தும் - லீரசைவமார் 

க்கங்கள்யாவும், ஒருங்கு அமை துகா௨? - ஒருமிக்க அமைமீநு தோன்றவும், நிறைவுதரும்* 

நிறைந்த, ஆகமவேதங்கள் புாணங்கள் தொறும் - ஆசமவேத புராணங்களி லெல்லாம், 

நெற்றி நாட்டத்து - கெற்றிச்கன்ணையுடைய, இறைவன் - சிவபெருமான், உமையொடு 

மூருகற்கு அருளியதாய் - உமாதேவியோடு முருகனுக்கும் ௮ருள்செய்ததா௫, ௮.திஞர் 
௨ள்ளம் இசைவது ஆட - ஞானியர் மனத்திற் சைவதாடு, எ-று. 

(வி - cor. ) Loan 0 ).5 - வைதிகமார்க்கம், தமாற, அமைதிபெற, அமைந்துகாண 

என்பவற்றீழ் நில் என்னும்மைகள் தொக்கன, நாட்டம் - கண், தொழிலாகுபெயர், உமை 

யொடு முருகற்கு என்றது உமைக்கும், முருகற்கும் என்றபடி, (ச) 

தங்கரசம் பிரதாய னுயவிே ணுகன்முனிவர் தங்கட் கெல்லாம் 

பூங்கவனு கெயகலய முனிக்குராச்த தாகியிவண் பொருந்தி யொன்று



பரயிரம். டு 

த்ங்கடலை யிட்டவொரு நூறு & தலம் புணர்விர சைவ நூலை 

யிங்குரைசெய் தனனதனைச் தமிழ்ப்படுத்தி முறைபிறழா இயம்ப லுற்றேன். 

(ப- ரை,) சங்கர சம்பிரதாயன் ஆய - சங்கர சம்பிரதாயல்தனான, இரேனுகன் - 

இோணுகமுனிவன், முனிவர்தங்கட்கு எல்லாம் - முனிவர்கட்கெல்லாம், புங்கவன் ஆயெ - 

சோஷ்டனாயே, கலயமுனிக்கு - கும்பமுனிக்கு, உரைத்தது ஆக - சொன்னதாடு, இவ 

ண்பொருக்தி - இவ்வுலகத்திற் பொருந்தி, ஒன்று - ஒன்மென்னு மெண்ணினை, தங்கள் 
தலையிட்ட - தங்களுக்கு முன்னேயிட்ட, ஒரு நாறுதலம்புணர் - ஒருநூறுதலங்கள் பொ 

ருந்தின, வீரசைவ நாலை - வீரசைவழாலினை, இங்கு உரைசெய்தனன் - இவ்விடத்திற் சொ 

ல்லிவைத்தனன், அதனை - அர்த நூலை, தமிழ் படுத்தி - தமிழ்மொழியில் அமைத்து, 

முறை பிறழாது - முறை தவராமல், இயம்பல் உற்றேன - சொல்லத் தொடம்டுனேன் 

(யான்), எ.து, 

(வி- ரை,) கலயமுனி, கும்பமுனி யென்பன அகத்தியமுனிவர்க்கு காமார்தரங்கள், 

கலயம் கலசம் என்னும் வடசொற்றிரிபு, எண் - இலக்கம், தலை - முன். ஒன்று தங்கள் 

தலையிட்ட வொருநூறு தலம் என்றது நூற்றொருதலம் என்றவாறு, தலம் -இர்,நாலினுட் 

பிரிவு. சங்கர சம்பிரதாயம் - ஈசுவர சிருஷ்டி, (௭) 

நூற்பேயர். 

முந்துறுமெச் சைவதந்தி ரங்களுக்கும் விளங்குதனி மூடியாய் வீர 

தந் இ பூல் bt Bs தலக்குமே லிலா மையினாழ் ௪ j D2 bith 

நந்துறுசித் தாந்தசிகா மணியாகுஞ்ு சிவாத்துவித நான வாழ்வைப் 

பந்தமறத் தருமிதன்கட் டிகழ்வீர சைவமனம் பட்டு நிற்கும். 

(ப- ரை,) முர்துறும் - எல்லாச்சமயங்களுக்கு முதன்மையாகிய, எச்சைவதர*திரம் 

களுக்கும் - எவ்வகைப்பட்ட சைவழூல்களுக்கும், விளங்கு - பிரகாசகற, தனி - ஒப்ப 
ற்ற, முடி. ஆய் - சரமா, வீரதந்திரம்-(இர்த) ௨உசசைவ நாலானது, உத்தரம் ஆட - மேற் 
பட்டதா, தனக்குமேல் - தனக்குமேலே, இல்லாமையினால் - ஒன்றினை யுடைத்தாயி 

ராமையால், சாழ்றும் - சொல்லப்பட்ட, காமம் - பெயர், நந்துநு - (மாட்கு நாள்) விருத் 

தஇியடைற, சித்தாந்த கொமணி ஆகும் - சித்தார்த சிகாமணியென்று சொல்லப்படும், 

(இது) பந்தம் ௮ற - பந்தம் ஒழிய, சிவாத்துவித ஞானவாழ்வைதரும் - சிவாத்வைத ஞா 

னச்செல்வத்தைக் கொடுக்கும், இதன்கண் - இதனிடச்து, இகழ் - விளங்குடன்ற, வீரசை 

வர் மனம்- வீரசைவர் நெஞ்சானது, பட்டு நிற்கும் - பொருந்தியிருக்கும், எ - று, 

(வி - ரை,) தந்திரம் - சித்தாந்த தால், வாழ்வு - செல்வம், ஈர்தல் - விரு த்தியடை 

தல், எல்லாச் சித்தார்த நூல்களுக்கு முடிமணிபோனறு மேற்பட்டி.ர தீதலால், இதனை 

(௮) 
4 சச்சிதாதத்த லக்ஷண லக்ஷிதமான பரப் ரஹ்மம் மசத்தத்துவமுதலிய சமஸ்த தத் 

துவங்களூக்கு ஆஸ் ரயமா யிருத்தலானும், ௮த்தத்துவம்களைத் தன்னிடத்தி லடச்செேகொண் 
டி.ருத்தலானும், ஸ்தலம் என்று சொல்லப்படும், *'ஸ்த” என்னும் சப்தத்திர்கு ஸ்தானம் 
என்றும், “ல” என்னும் சப்தத்திற்கு இலயம் என்றும் பொருளாம், ஸ்.சல௪ப்ச வாச்ரிய 

மான அப்பரப்ரஹ்மமே தன்னிடத்தில் இடையறாது லீ தமாயிருக்கும் சிற௪த்தியின் ஸ்புச 
ணத்தினால் நிஸ்ச.ரங்க சமுத்திரத்தில் வாயு சலனத்தினால் அரைகள் பிறப்பனயோல, பும்ச 

லிங்கமென்று இரண்டுவிதமாய் பின்னமாயிமீறு, ௮ங்கீஸ்தலம் உபரீசகமாகவும், லிங்க 

ஸ்தலம் உபாரியமாகவும் ஏறிபட்டது. ௮.ற்த ௮ங்கல்தலம் பக்தனாதியாக அறுவிதமாச 
வும், லிங்கஸ்தலம் ஆசா.ரலிங்கமாதியாக ஆறுவிதமாகவும் விபக்சமாபிற்று, ஒன்று இரன் 
டாகவும், இரண் பன்னிரண்டாசவும் விபக்ச மானதுபோல, இத்தலம் தூற்றொள்றாய் 

விபா௫க்சப்பட்டிருக்கும், 

 



én சித்தாத்தசிகாமணி. 

அவையடக்கம். 

உலகன்மலி புகழ்படைத்த வெயோடி தனதுடே ரணர்வி னாலே 

மலைவதற வருளியவிச் த்தாந்த சிகாமணியின் மதிசெ லுத்இக் 

கலைமுழுது முணர்ந்தவர்மு னியான்மொழியக் கருதலொரு கடுகு நாட்டி. 
யலைகடலைக் கடைந்துசுவை யமுதெடுப்பக் கருகலொடொப் பாகு மன்றே. 

(பஃ- ரை.) உலடல் - உஎ௫ன்கண், மலிபுகழ்படைத்த - மிச்ச புகழைப்படைத்த, Aa 
யோடு - சவெயோடுயென்பவன், தனதுபேர் உணர்வினாலே - தன் பேரறிவினாலே, மலைவு 

அற அருளிய - மயக்கமொழிய வருளிச்செய்த, இத்தாக்த சகொமணியில் - இந்த சத் 
தாரிச சிகொமணியெனனும் தூலில், மதிசெலுத்தி - அறிவைச்செலுத்தி, கலைமுழுதும் 

உணர்ர்தவர்முன்- கலைகள் முற்றும் அறிர்தவர்க்கெதிரே, யான் மொழியக்கருதல் - கான் 

சொல்ல நினைத்தல், ஒருகடுகுராட்டி. - ஒருகடுனை (தானாக) நிறுத்தி, HOSEL.) GEOL, 

நீது - அலைகளையுடைய கடலைக்கடைந்து, சுவை அமுது எடுப்ப - சுவையுள்ள அமிர்தத் 

தை யெடுக்க, கருதலொடு - நினைத்தலோடு, ஒப்பு ஆகும் - இணையாகும், எ-று, 

(வி- ரை,) மலிதல் - மிகுதல், கலை - நூல், காட்டியென்பதற்கேற்ப தூாணாகவென் 
Ug வருவித் துரைக்கப்பட்டது, கலைமுமுது முணர்ந்தவர்முன் என்றதனால், யான் என் 
பதற்கு அக்கலையுனர்ச்சி சிறிதுமில்லாத யான் என்றுனாத்துக்கொள்க, (௯) 

ஆக்கியோன்பேயர். 

தலங்குலவு மலயமமர் கலயமுனிக் இரேணுகன்றண் ணளியா லீந்த 

நலங்குலவு சித்தாந்த கொமணியைத் தமிழ்க்கவியா னன்கு செய்தா 

னிலங்குதமிழ்க் கடலையொரு காவாயாற் கடந்துலக மிறைஞ்சா நின்ற [னே. 

பொலங்கழலெம் பெருக்தகையாஞ் சிவப்பிரகா சையனெலும் பொருவி லா 

(ப - ரை.) தலம் - உலகத்தில், குலவும் - விளங்குன்ற, மலயம் - பொதிகைமலை 

பில், ௮மர் - அமர்க்இருக, கலயமுனிக்கு - கும்பமுனிக்கு, இரேனுகன் - இரோனுக 

முனிவன், தண்ணளியால் ஈந்த - பெருங்கருணையால் அருளிச்செய்ச, ஈலம் குலவு ஈ நன் 
மைவிளங்குகன்ற, சித்தார்த சிகாமணியை - இத்தாந்த சிகாமணியென்னு மிர் நாலை, தமி 

ழ்கவியால் - தமிழ்ப்பாடலால், நன்குசெய்தான் - நன்றாகச் செய்தருளினான், (அவன்யாவ 

னெனின்,) இலங்கு - விளங்குனெ.ற, தமிழ்கடலை - தமிழாகெய கடலினை, ஒருகாவாயால் 5 

ஒருமரக்கலத்தினால், கடச்து - தாண்டி, உலகம் இமைஞ்சாநின்ற - உலகம் வணங்குடன்ற, 

பொலம் கழல் - பொற்கழலணிர்த, என் பெருந்தகை ௮ம் - எனது பெருச்தகையாகிய, 

ெப்பிரகாசையன் என்னும் - சிவப்பிரகாசையர் என்டுன்ற, பொருவு இலான் - ஒப்பில் 
லாதவன், எ-று, 

(வி- ரை,) தமிழ்ச்சவியால் ஈன்குசெய்தான் என்றதனால் இது வடமொழியில் முன் 

னமே யுண்டென்பது பெறப்பட்டது, காவாயால் என்பது கடல் என்பதற்கேற்ப மரக்க 
லமென்றும், தமிழ் என்பதற் கேற்ப வாயிலுள்ள காவினாலென்றும் இருபொருள் பயந்து 

நின்றது. பொலம் - பொன், பெருந்தகை - பெருங்குணமுள்ளவன், இது ஆண்பாலில் 
ais அன்மொழித்தொகைக் காரணப்பெயர், (40) 

பாயிரமுற்றும். 

mn,



இேரணுகாகாதை. 

உடுஜ்டுட00 

பிரபஞ்சோற்பத்தி. 

அறுசர்க்கழிகெடிலடி.யாசிரியவிருத்தம், 

aoe லநாதி கன்மத் தாருயிர்க் குலக மாகச் 

சே மயமா யொன்றாஞ் சித்தாந்த ரிவன் றனாது 

பேதமில் சத்த யாலே பெற்றதோர் மூர்த்தி யெய்தி 

மாதொரு பாக் னாகு மகேசனாய் வயங்கா நின்றான். 

(ப-ரை,) ஆதியில் - ஆதிகாலத்தில், ௮ராதிகன்மதீது - ௮நாஇி கன்மத்தையுடைய, 

ஆர் உயிர்க்கு - நிறைந்த உயிர்களுக்கு, உலகம் ஆக - இருப்பிடமாக, சேதாமயம் ஆய - 
அதிவுருவாடு, ஒன்று ஆம் - ஒரு பொருளாடய, சித்தார்த சிவன் - சித்தார்த சிவபெரு 
மான, தனாது - தனது, பேதம் இல் - வேற்றுமையில்லாத, சத்தியாலே - சத்தியினால், 
பெற்றது - அடைர்ததாயெ, ஓர் மூர்த்தி எய்தி- ஒர்வடிவத்தை அடைந்து, மாது ஒரு 
பாகன் ஆகும் - மங்கை யொருபங்னெனாயய, மசேசன் ஆய் - மயேச்சுரனாடு, வயங்கா 
நின்றன் - விளங்கா நின்றான், எ-று, 

(வி- மா.) அராதிகன்மம் - பழவினை. சேதம் - அறிவு, சத்தி - ஆற்றல், வயங்கல்- 
விளங்கல், தனாது என்பதில் ஆது ஆமனொருமையுருபு, (௧) 

சந்திர மவுலி யெம்மான் சகமெலாம் படைக்கு முன்னம் 

வந்துற விறைவ னாகு மலரயன் மன்னை ஈல்ட 

யநீதமில் விச்சை யெல்லா மருளின னருளி னாலே 

முந்துறு மயன் படைப்புத் தொழிலிடை முயற்சி பெற்றான். 

(ப-ரை.) சந்திர மவுலி - சர்திரசேகரராடிய, எம்மான் - எம்பெருமான், eau 

எல்லாம் படைக்கு முன்னம் - உலகமுழுதும் படைக்குமூன்னமே, வந்து உற- வந்து 

தோன்றும்படி, இறைவன் ஆகும் - இழைவனாயே, மலர் அயன் தன்னை ல் - தாமா 

மலரில் வ௫ிக்ின்ற பிரம்மாவையுண்டாக்க, அர்தம் இல் - முடிவில்லனவாஇய, விச்சை 

எல்லாம் - வித்தைகளெல்லாவற்றையும், அருளினன் - அருளிச்செய்தான், அருளினாலே - 
அவ்வருளைக்கொண்டு, முந்துறும்-முற்பட்ட, அயன் - பிரமன், படைப்பு தொழில் இடை- 

சிருட்டி த்தொழிலில், முயற்சிபெற்றுன் - முயன்றான், ௭ - De 

(வி- மாை,) சந் திரமவுலி இசண்டாம் வேற்றுமைப்புமத்துப்பிறந்த அன்மொழித் 

தெர்கை, பிஎ௰யணிர் த் திருமுடியையுடையவன் என்பது பொருள், மான் மஹான் என் 

னும் வடசொற்றிரிபு. சகம் ஜகம் என்னும் வடசொற்றிரிபு, தோன்றி யழிதன் மாலை 

யது என்பது பொருள், இறைவன - படைத்தற்றொழிற்குத் தலைவன், அயன் - ௮5 

என்னும் வடசொற்றிரிபு, பிறவாதவன் என்பதுயொருள்; பிறப்பவனைப் பிறவா தவனென் 
றல் பொருர்துமாஹென்னையெனின், இங்கனங்கூமல் மங்கலவழக்காதலாற் பொருந்து 
மென்க, நல்கல் - படைத்தல், விச்சை வித்யா என்னும் வடசொற்றிரிபு, அறமுதலிய 

காற்பொருளையும திதற் கருவியாயுள்ளது என்பது பொருள், அயன் எனமேல்வருதலால் 

Loot தாமரைமலலைக்குதித்தது, (௨)



௮ சித்தாந்தசிகாமணி, 

சங்கர னாணை கொண்டு சகம்புரி தொழிலிற் புக்க 

பங்கயன் மாயை மாலிற் பட்டளிக் குறுமு பாய 

மங்குணர் லெனாய் மீண்டு மரவணிப் பெருமான் பாதச் 

செங்கம லங்கள் போற்றி நின்றிது செப்ப லுற்றான். 

(ப-ர,) சங்கரன் அணைகொண்டு - இவபெருமானுடைய அணையிஞால், ௪கம் புரி 
தொழிலில் புக்க - உலகம் படைக்குந்தொழிலில் பிரவேடத்த, பங்கயன் - பிரமன், 
மாயை மாலில் பட்டு . மாயை மயக்கத்திற் ௪௧௫, அளிக்குறும் உபாயம் - சருட்டிக்கும் 

உபாயத்தை, அங்கு உணர்லென் ஆய் - அங்கு அறியாதவனாய், மீண்டும் - மறுபடியும், 
அரவு அணி - சர்ப்பாபரணத்தையுடைய, பெருமான் - சிவபெருமானது, பாதம் - திரு 

வடி.யாகயெ, செம் கமலங்கள் - செந்தாமரை மலர்களை, போற்திரநின்று - வண௩ூ நின்று, 

இ௫அ செப்பல் உற்றான் - இதனைச்சொல்லத் தொடங்டுனான், எ - று, 

(வி- மை.) சங்கரன் - ஆன்மாக்களுக்கு இதம் செய்பவன், கொண்டு - மூன்றாவதன் 
சொல்லுருபு, ஆணை ஆஜ்ஜையென்லும் வடசொற்றிரிபு, கட்டளையென்பது பொருள், 
பங்கயன் - பங்கஜ? என்னும் வடசொம்திரிபு, சேற்றிற்பிறப்பதென்பது பொருள்; ஆம் 

பல் முதலிய பிறவும் சேற்றிற்பிறப்பனவேயாயிலும் கா.ரணங்கருதியவழி அவழ்றிழ் 
கும் செல்லும், இடுகுறி ௧௬ Bua தாமராயொன்றற்கே செல்லுமாதலால் இதுகாரண 

விடுகு நிப்பெயர்; இதனை யோகரூடி. நாமம் என்பர் வடழாலார், ௮ரவணிபெருமான் 

எனப்பாடமோதி, சர்ட்பத்தை யாபரணமாகவணிர்த என்றுரைப்பினுமமையும், (௩) 

தேவர்க டலைவ முக்கட் செல்வயான் முதலா யுள்ள 

யாவையு மாக்க வல்ல விறைவமுற் ௮ுணர்ந்த மேலோ 
யோவரு மயலான் மாழ்கி யுணர்ந்திலேன் றமிய Carpe 

மூவுல இனையு மாக்கு முபாயநீ மொழிதி யென்றான். 

(ப- மா.) தேவர்கள் தலைவ - தேவர் பெருமானே, முக்கண் செல்வ - முக்கட்செல் 
வனே, யான் முதலாய் உள்ள யாவையும் - கான் முதலாயுள்ள எல்லாப்பொருள்களையும், 

ஆக்கவல்ல - படைக்கவல்ல, இறைவ - இறைவனே, முற்று உணர்ர்த மேலோய் - முழுது 
மதிர்த மேலோனே, ஓ அரும் - நீங்குதலரிய, மயலால் மாழ்கி - மாயையால் மயங்இ, 

உணர்ச் இலேன் - அறிர்திலேன், தமியனேற்கு - தமியேனாயெவெனக்கு, மூ உலனேையும்- 

முச்சகத்தையும், ஆக்கும் - படைக்கெ.ற, உபாயம் - தந்திரத்தை, க மொழிதி எனருன் - 

நீ சொல்லக்கடவையென்றான், ௭ - று, 

(வி-மை,) முற்றுணர்தல் - ஸர்வஜ்ஞச்வம், மாழ்கல் - மயங்கல், ஆக்கல் - படைத் 
தல், மூவுலகு என்றது ஸ்வர்க்க மத்ய பாதாளங்களை, கருதகம் அக்ருதகம் க்ருதகாக்ரு 

தகம் என்னு மூவகை யுலகங்களையெனிலுமாம், (௪) 

நான்முக னிதனைக் கூற கனையவிழ் கொன்றை வேணிக் 

கூன்முக மதிய ணிந்த கொழும்பவ எக்குன் றன்னான் 
றான்முக மலர்ந்து ரைத்தான் சகம்புரி வகையு ors gil 

தேன்முக மலரின் மேலோன் தெரிந்தலன் நியங்கிச் சொல்வான். 

(ப- ரை,) கான் முகன் - பிரமன், இதனை கூற - இதனைச்சொல்ல, நனை அவிழ் - 
அரும்பவிழாநின்ற) கொன்றை - கொன்மை மலர்மாலையணிரத, வேணி - சடாபாரத் 
இல், கூன்முகம் - வளைந்த முகத்தையுடைய, மதி அணிந்த - சர்தரனையணிர்த, கொழும் 
பவளக் குன்று அன்னான் - கொமுமையாயெ பவளமலையை நிகர் தீதவனாடிய சிவபெரு 

மான், சகம்புரிவகை - உலகம்படைக்கும் உபாயத்தை, முகம் மலர்ந்து உளாத்தான் »



இரேணுகர்காதை. ௯ 

முகமலரீர்து சொல்லியருளினன், ௪கம் புரி வகை - உலகம் படைக்குமுபாயத்தை, உரை 
தீதும் - சொல்லியும், முகம் - தன்னிடத் த, தேன் - தேனையுடைய, மலரின் மேலோன் « 
தாமரை மலரின்மேல் இருப்பவனாடுய பிரமன், தெரிர்திலன் - ௮.றிர்திலனாடு, இயங்டு 
சொல்வான - மயங்டுச் சொல்வானாயினன், எ-று, 

(வி-மரை,) கொன்றை - அகுபெயர், செச்திருமேனிய னாதலால் வெபிரானைச் கொ 
மும்பவளக் குன்றன்னான் என்ருர், தேன்முகம் என்பதில் முகம் ஏழாவதனிடப் பொரு 
ளது, தியங்கல் - மயங்கல், தெரிக் இலன் - முற்றெச்சம், (டு) 

உலககா ரணப்ப டைப்பி லுபாயடீ யருளி னாலே 

பலமுறை யுரைத்து நெஞ்சிற் பட்டதின் றமல நீமுன் 
மலர்தலை யுலக மாக்கன் மற்றது கண்டு தேறி 

யிலகுற வடிய னேன்பி னியற்றுவ லென்று சொன்னான். 

(பஃரை,) உலகம் - உலகத்தின், காரணம் - காரணமாடய, படைப்பின் உபாயம் - 

படைப்புத்த் தரத்தை, நீ அருளினாலே பலமுமை உரைத்தும், நெஞ்சில்பட்ட து இன்று- 

என்மனத்திற் பட்டதில்லை, அமல - அமலனே, கீ--, முன் - முன்னே, மலர் தலை உலகம் - 

ப.ர்த இடத்தையுடைய உலகத்தை, ஆகின் - படைத்தால், அது கண்டு தேறி- அதைப் 
பார்திதுத் செளிர்து, அடியனேன் - அடியேனும், இலகு உ௰ - விளங்க, பின் இயற்றுவல்- 

பின்னே படைப்பேன், என்று சொன்னான்--, எ-று, 

(வி- ரை.) அமலன் - இயல்பாகவே மலமில்லாதவன்) மலம் ஈண்டு அபரிசுத்தத் 
தைச் குறித்தது; ஆணவம் மாயை காழியம் என்னு மும்மலங்களில்லாதவன் என்றலுமொ 

ன்று, மலர்தலை என்பதில் தலை ஏழாவதனிடப்பொருள.து. தேறல் - தெளிதல், (௬) 

ஈசுவரசிருஷ்டி. 
விதியிது புகன்று நிற்ப மின்னவிர் சடையிற் &ற்று 

மதிபுனை கடவு டன்போல் வளரொளி வடிவ சாகி 

முதிரறி வுடைய ரா முழுதையு மளித்த ழிக்கு 
மதிசய நிலைய டைந்த கணங்களை யளித்தான் முன்னர். 

(ப-ரை,) விதி - பிரமனானவன், இது புகன்று நிற்ப - இதனைச்சொல்லிகிற்க, மின் 
அவிர் சடையில் - மின்கொடிபோல விளங்குஇன்ற சடையினிடத்து, €ற்றுமதி - பிறைச் 

சந்இரனை, புனை - தரித்த, கடவுள் - கடவுளாயெ சவெபெருமான், தன்போல் - தன்னைப் 

போலவே, வளர் ஒளி- மிக்கவொளியையுடைய, வடிவர் ஆடு - உருவுடையராடு, முதிர் 

அறிவு உடையர் ஆடு - முதிர்ர்த அ. றிவீனையுடையவராட, முழுதையும் - எல்லாப்பொருள் 

களையும், அளித்து - தோன்றுவிழ்.து, அழிக்கும் - காசஞ்செய்றெ, அதிசயடில் அடைக் த- 

மேலான வி௫த்ர சக்தியை யடைச் இருக்கற, கணங்களை - சவகணங்களை, முன்னர் அளித் 

தான் - முன்னே படைத்தான, எ-று, 

(வி-ரை,) விதி - வடசொற்றிரிபு, எல்லாவற்றையும் படைப்பவன் என்பதுபொருள், 
இற்று மஇ - பிளவுபட்ட சந்திரன் (பிறை), அளித்தல் - படைத்தல், (௭) 

சாற்றுறும் கணங்க டம்மு ளிரேணுக தாரு கப்பே 

Crome Aga Oras ctegié கினிய ren @) 

ராற்றலை யாவ ரானு மறைந்திடற் கரியர் மாயை 
மாற்றிடும் வலியர் விச்சை யாவையும் வல்ல சம்மா. 

(ப-ரை,) சாற்றுறும் - சொல்லப்பட்ட, கணக்சள் தம்முள் - சவெகணங்களுள்ளே, 

QC reps தாருகப்பேர்- இரோனுகண் தாருகன் என்னும் பெயர்களை, ஏற்றுஉளர் இருவர் - 

௨



௧0 தித்தாந்தசிகாமணி, 

பெற்றுளோர் இருவருளர், (அவர்கள் ) எங்கள் ஈசனுக்கு இனியர் - எங்கள் ஈச்சரனுக்கு 
இனியவர், ௮ன்னோர் - அவர்களது, ஆற்றலை - வல்லமையை, யாவராலும்-ல்லாராலும், 
அறை இடற்கு அரியர் - சொல்லுதற்கு அரியவர், மாயை - மாயையை மாழ்.திடும் - ஒழிக் 
கத்தச்க, வலியர் - மனவுறுதியுடையவர், விச்சை யாவையும் வல்லர் - வித்தைசளெல்லா. 

வற்றிலும் வல்லவர், ௭ - று, 

(வி- ரை,) சாற்றுறல் - சொல்லல், அறைச்இிடல் - சொல்லல், இவவிரண்டற்கும் 
முறையே சாற்நுறு அறைக் திடு என்பன பகுஇகள், அம்மா - வியப்பிடை*சொல், (௮) 

ழேேளிதரு முளத்தர் மாறாச் சிவாநந்த வமுத முண்டு 

களிதரு ஈலஃதர் கல்விக் கடல்கசை சண்டோர் ஞான 

வொளியினர் வேத சார முணர்ந்தவ ரகந்தை யில்லோர் 

விளிவுற விடப மைந்து மெளிதென வென்ற வீரர், 

ப.ஃமை,) தெளிதரும் உளத்தர் - தெளிரந்தமமாத்தை யுடையவர், மாறு சிவாகம DOM SO 2 BMC BOT FOO G ய 9 மாமு & 
அமுதம் உண்டு - ஒழியாத ஏவொ ந்தமாகயெ அ௮மிர்தத்தைப்புசித்து, களிதரு ஈலத்தர் - 

களிக்தன்ற ஈம்மையையுடையவர், கல்வி உடல்களை ௨ண்டோர்-.-. ஞான ஒளியினர் - 

ஞானப்பிரகாசச்தையுடையவர், வேதசா.ரம் உணர்ம்தவரீ--, ௮கட்தை இல்லோர்--, விளி 

வுற - நாசமடையும்படி, விடயமைக்தம் - விஷயங்கள் ஐர்தும், எளிது என - எளிதாக, 

வென்ற - செயித்த, மீரர் - லிரச்தவ்மையுடையவர், ௭. று, 

(வி-மை.) தெளிதரும் என்பது ஒருசொல், தெளிதா பகுதி, களிதரு என்பதும் 

அது, அகர்தை - அகங்காரம், விடயமைந்து என்றது சத்தம், பரிசம், ரூபம், ரசம், கர் 

தம் என்பவற்றை, விளிவுறவிடயமைந்துமெளிதெனவென்ற வீரர் என்றமையால், விட 

யங்களைஈ் தனையும் வேறலருமையும் பிறவற்றை வேறல் லீரமன்றென்பதும் விளங்லெ, (௯) 

அனையவர் தம்மை கோக்கு யாலயச் துள்ளி லங்கும் 

புனைமணி வாயில் காப்புப் புரிசடைக் கடவு ணல்க 

வினிதென வவரு மேற்றவ் வேவலிற் சிறந்தோ ராக் 

தனிவிழி நுதலி மைக்குஞ் சங்கரன் பாலி ருந்தார். 

(ப-ரை.) அனையவர் தம்மை கோக்க - அவர்களைப்பார்த்து, அலயத்துள் இலங்கும் - 

ஆலயத்துள்ளே விளங்கு இல்ற, புளை - அலங்கரிக்கப்பெற்ற, மணி - இரத் தனமயமாகய, 

வாயில் காப்பு - வாயிற்காவலை, புரிசடை - முறுக்பொ சடையையுடைய, கடவுள் - சிவபெ 

ருமான், நல்க - நியமிக்க, அவரும் - ௮சவெபணத்தாரும், இனிது என ஏற்று - இனிதாக 

ஏற்றுக்கொண்டு, Hy ஏவலில் ad அஈ்தப்பணிவிடையில், கறர்தோர் ஆக ~ சிறர்தவராடு, 

தனிலிழி - ஒற்றைக்கஸ்ணானஜு, நுதல் இமைக்கும் - நெற்றியில் விளம்கப்பெற்ற, சங்க 

ரன்பால் - தவபெருமானிடத்து, இருந்தார், எ-ஈு, 

(வி- ரை.) ஆலயம் - கோயில், அவரும் என்றது இசோனுகள தாருகன் என்பவரை. 

இமைத்த2௦ - பிரகாசித்தல், pa (40) 

கயிலைச்சிறப்பு. | 687 ம nh) 
கலிநிலைத்துறை, 

வேத னிக்திரன் செய்கண்மால் புன்புகழ் மேவி 

Gur மங்களி றுவணனா யவர்தமை யுயர்த்த 

வாஇ யம்பிகை காயகன் பெரும்புக ழவனைக் 

காதல் கொண்டுதாங் குற்றது போன்றது கயிலை,



இரசோணுகர்காதை: க்க 

(ப- மை, வேதன் - பிரமன், இந்திரன்---, செங்கண் - செந்தாமரைச்சண்ணை 

புடைய, மால் - திருமால், (என்பவர்) புன் புகழ் மேவி - அற்பமான புகழையடைக்து, 

(முறையே) ஓதிமம் - அன்னமும், களிறு - ஐ.ராவதமென்ஞம் யானையும், உவணன் - 

கருடனும், ஆயவர்தமை - அன்னோரை, உயர்த்த - தாங்காகிற்க, மயிலை - சயிலாயமலையா 

னது, ஆதி - முதன்மையுள்ள, அம்பிகைராயகன் - உமாபதியாடெய சிவபிரானது, பெரும் 

புகழ் - பெரும்புகமானது, அவனை - அச்சிவபிரானை, காதல்கொண்டு - அசைகொண்டு, 

தாங்குற்றது போன்றது - சுமக்கலுற்றதை நிகர்த்திருக்ச.று ௭- று. 

(வி-ரை,) வேதாதிகாரி யாதலால் பிரமனை வேதன் என்றார். இந்திரன் - பெருஞ் 

செல்வமுடையவன், ஆயவர்தமை யென்றது பிரமன் முதலிய மூவரை, புகழ் வெண்மை 

யாதலால் கயிலாயமலைக் குவமையாயிற்று, (aa) 

ழேள்ளு சோதியம் கயிலைமால் வரையினித் சதிது 

வெள்ளி தான்கொடு இசைமுகக் கம்மியன் விரகா 
லள்ளி வானிருள் விழுங்குவா னமைத்ததொன் நன்றோ 
வெள்ளு மதி யென்பதிவ் வுலகங்க ளெல்லாம், 

(ப-ரை.) திசைமுகக்கம்மியன் - பிரமனாடுயகம்மாளன், தெள்ளு - செளிவாயெ, 
சோதி - ஒளியையுடைய, ௮ம் - அழகா௫ய, மால் - பெரிய, கயிலைமலையினில் - கயிலைமலை 

யில், சிறிது வெள்ளிகொடு - சிறிது வெள்ளியை யெடுத்து, விரகால் - be Gre sre, 

வான் இருள் - பேரிருளை, அள்ளி விழுங்குவான் - வாரி யுண்ணும்பொருட்டு, அமைத்த - 

அமைத்துவைத்ததாகயெ, ஒன்று அ ௱றோ - ஒருபொருளையல்லவா, இ உலகங்கள் எல 

லாம் - இச்தவுலசத்தாரெல்லாரும், எள் உறு - பழிக்கப்படாத, மதி என்பது - சந்திர 
னென்று சொல்லுவது, ௭ - து, 

(வி- ரை,) திசைமுகன் என்றது மான்கு மு2ங்களையடையவனென்று குறிப்பித்தற் 

கென்க, இசைமான்காதலான், உலகம் - அகுபெயர், எள்ளல் 5 பழித்தல், தான் - ௮௪, 

சபாமண்டபச்சிறப்பு. 
‘ யி ே ச Joie ச ata 

அன்ன மாகய் லாயமமா ரருமழை யாக்க 17: % 

சென்னி மாமொழி யாகுமோர் செம்பொனா லியன்ற 

தன்னை கேர்மணி மண்டபச் தரியணை தன்னின் 

முன்ன மோர்பக லுமையொடு முதல்வன்வீற் றிருந்தான். 

(ப-னா,) அன்ன - அத்தன்மைத்தாயெ, மாகயிலாயம் - பெரிய கயிலாய மலையா 

னது, ஓர் அருமறைஆக - ஒப்பற்ற அரியவேதமாக, சென்னி - தஷைமைபெற்ற, மா - Hip 
காய, மொழி ஆகும் - சொழ்களாடிய, ஓர் செம்பொன்னால் இயன்ற - ஒரு செம்பொன் 

ஞாலமைக்கப்பட்ட, தன்னைகேர் - தன்னைத்தானே நிகர்த்த, மணிமண்டபத்து - ரத்சமண் 

டபத்தில், அரி அணை தன்னில் - சிங்காசநத்தின்மீது, முன்னம் - முற்காலத்தில், ஓர்பகல்- 

ஒருகாள், முதல்வன் 4 தலைவனாயெ சிவபெருமான், உமையொடு வீற்றிருர்தான்--, எற, 

(af = oom.) ௮ரி- சங்கம், மு தல்வன் என்பதில் வகரம் மெயயீற்றுடம்படுமெய்; உடம் 

படு மெய்யல்லாத மெய்யெனவுங்கூறுப. (௪௩) 

மகாசபை கூடூதல், 

இந்தி ரன்சுர ரரியய னியக்கர்கம் தருவர் 

சந்தி ரன்கஇ ௬ுரகாசித் தர்கள்விறற் றகுவர் 

முந்து றுங்கண நாயகர் முனிவரர் வசுக்கள் 

வந்.து கண்டன ர௬ுமையொடு பரமனை மகிழ்ந்து,



க்௨ சித்தாந்தசிகாமணரி. 

(ப- ரை,) இச்திரன்--, சரர்--, அரி - விஷ்ணு, அயன் - பிரமன், இயக்சர்--, ந் 

தீருவர்--, சர்திரன்--, கதிர் - சூரியன், உரகர்--, சித்தர்கள்--, விறல் - வெற்தியையு 

டைய, தீகுவர் - தைத்தியர், முந்துறும் - முற்பட்டு நிற்தெற, கணராயகர் - கணகாதர், 

முனிவரர்--, வசுக்கள்--, (என்பவர் யாவரும்) மூழ்க து வந்து - சந்தோஷித்துவர் து, 

உமையொடு பரமனை ௨ண்டனர்-உமாதேவியோகடி. யெழுகச்தருளியிருக்ற சிவபிரானை 

கண்டார்கள், எ- று, 

(வி-ம,) சுரர் - தேவர், இதுவடசொல்லாதலால் இதற்கு ஐசவரியமுடையவரெ 
ன்றும், ஈன்ராய் பிரசாடிப்பவரென்றும், பக்தியால் சமர்ப்பித்த ஹவில் முதலானவற்றை 

ஈன்ராயேற்றுக்கொள்வோரென்றும், சுபழ்தைச்சொல்வோ ரென்றும், பாற்கடலிம்றோன் 

தின அமிர்தத்தை யுடையவசென்றும், விரும்பினவபொருளைத் தருவோரென்றும் பொருள் 

கூறுவர் வடறூலார். இயக்கர் - ய௯ஷர், உரகர் - சாகர், (௧௪) 

கலிவிருத்தம். 

பாடுவர் சிலர்சிலர் பணிவர் முன்னாரின் 

ராடுவர் சிலர்சில ரார்ப்பர் மென்மலர் 
சூடுவர் சிலர்சிலர் துஇிப்ப ரன்பினால் 
வாடுவர் சலர்சிலர் மகிழ்ந்து வாழ்த்துவார். 

(ப-மா.) Aorurbat—, இலர்பணிவர்--, Fleur மூன்னர்நினறு ஆயர், திலரீ--, 

ஆர்ப்பர் - ஆரவாரிப்பர், சிலர்மென்மலர் சூவெர் - சிலர் மெல்லியமலர்கஃச் சூட்டுவர், 

சிலர் துதிப்பீ--, அன்பினால்--, சலர்வாவர்--, சிலர் மடுழ்ற்து வாழ்த்துவார்--,எ-று, 

(வி - ரை, பணிதல்- வணங்குதல், ஆர்த்தல் - பேசொலிசெய்தல், துதித்தல்்-தோ த் 

திரஞ்செய்தல், (௧௫) 

இன்னண மிவர்பல வியற்றல் கண்டுமை 

தன்னொடு மரியணை தன்னின் மேவிய 
மின்னவிர் சடையினன் விளங்கு பேரவை 
முன்னுற நிகழ்ந்ததோர் முறைமை கூறுவாம், 

(ப- ரை,) இன்னணம் - இவ்வண்ணமாக, இவர் - இவர்கள், பல இயற்றலகண்டு ஃ 

பலவற்றைச்செய்தல் பார்தது, உமைதன்ஸெமம்--, அரியணை தன்னில் மேவிய - சிற்கா 

சத் திலெழுர்தருளியிருச்த, மின் ௮விர்.- மின்கொடிகள்போல விளங்குகிற, சடையினன- 

௪சடாபாரத்தையுடைய சிவபிரானது, விளங்கு பேர் அவை - (முன்) விளங்குஇன்ற பெரிய 

சபையில், உற - மிகுதியாக, நிகழ்ந்தது - மடந்ததாடெயெ, ஓர்முறைமை கூறுவாம் - ஒரு 

முறைமையைச் சொல்லுவோம், ௭ - று, 

(வி . மை,) இன்னவண்ணமெனற்பாலஅ இன்னணம் என விகாரமாயிழ்று, முன் 5 

ஏழலுருபு, (௧௬) 
அண்டர்க டமக்கெலா மரிய தன்கவுட் 

கொண்டருண் மெல்லிலை கொடுப்ப நூற்கடல் 

கண்டிட மிரேணுக கணேச னென்பவற் 

பண்டுறு முவகையாற் ப.ரன ain gs semen. 

(புரை.) ௮ண்டர்கள் தமக்கு எல்லாம் - தேவர்களுக்கெல்லாம், அரிய - அரிதாயெ, 
தீன் கவுள் கொண்டருள் - தன் கதுப்பிற்கொண்டருளின, மெல் இலை - மெல்லிலையை, 
கொடுப்ப - கொடுக்கும்பொருட்டு, தூல்கடல் கண்டிடும் - நூத்சடற்கரையைக்சண்ட, 
இரேனுச கணேசன் என்பவன் - இரேணுக கணேசன் என்பவனை, பண்டு உறும் உவகை 

பால் - பழமையர்யெ சர்தோஷத்தினால், பரன் - சிவபெருமான், அழைத் தனன்.-, எது,



இசோணுகர்காதை: கக். 

(வி- ரை,) அண்டம் - விண்ணுலகாதலாம் அதிலுள்ளாரை அண்டர் என்றார். சவுள்- 

கபோலம், கடல் என்றது கடம்கரைாயை. கணேசன் - கணகாதன், தன் கவுள்கொண்ட 

ருள் மெல்லிலை - தாம்பூலப்பிரசாதம், (௧௭) 

அழைத்தரு ளூவசையா லவ்வி சேணுகன் 

ஐழைத்துயர் கல்வியந் தாரு சன்றனைப் 

பிழைத்தனன் கடந்துஈம் வினைபி ழைப்பவே 
மழைத்திரு மிடற்றினோன் மருங்கு வர்தனன். 

(ப-ரை.) அழைத்தருள் - அழைத்தருளின, உவகையால் - சந்தோஷத்தால், ௮ இ 
மாணுகன் - அந்த இளோணுகன், தழைத்து உயர் - செழித்துயர்ர்த, கல்வி - கல்வியினை 

யுடைய, ௮ம் - அழிய, தாருகன் தன்னை - தாருகனை, பிழைத்தனன் - பகைத்தவனாய், 

கடந்து - அவ்விடம்விட்டு, ஈம் வினை பிழைப்ப - நம.து வினைகெட, மழை - மேகம்போன்ற, 

திருமிடற் நினோன் - திருமிடற்றையுடையவனாடிய சிவபெருமானது, மருங்கு - பக்கத்தில், 
வந்தனன் - வந்தான், ௭ - று, 

(வி- ரை,) மிடறு - கண்டம், (4௮) 

மிடைந்தடு தனதுபே ரவையின் மெய்யுணர் 
வடைந்திடு காருக காமத் தன்பனைக் 
கடந்துறு மிரோணுக கணேசநற் பார்த்தது 

மடங்கல் தவிசுமை வள்ளல் கூறுவான். 

(ப- ரை,) மிடைந்திடு- நெருங்னெ, தனது பேர் அவையில் - தனது பெரியசபை 

யில், மெய் உணர்வு அடைந்துமி - மெய்யறிவுபெற்ற, தாருக காமத்து - தாருகனென்னும் 

பெயரையுடைய, அன்பனை--, கடர்.துறும் - கடம்துவர்த, இரேணுக கணேசன பார்த்து - 

இரேோனுக கணேசனை நோக்க, ௮ம் மடங்மல் தவிசு உறை - அழகா ிங்காசநத்தில் 

ற் றிருந்த, வள்ளல் - சிவபிரான், கூறுவான் - சொல்வானாயினன், ௭ - று, 

(வி- ரை.) மிடைதல் - நெருங்குதல், அவை - சபை, கடத்தல் - அவமதித்தல், 

மடம்கல் - சங்கம், தவிசு - அசாம், இம்மை மறுமை வீடு என்னும் எல்லாவற்றையுர் தந் 
தீருள் செய்றெ பரமோதா.ரனாதலால் சிவபெருமானை *வள்ளல்! என்ருர், (௧௯) 

மதியுறு மிரேணுக மன்னு பேரவை 

யிதிலெம தடிமையா யிலங்கு தாருகற் 
கதிதரு காலினாழ் கடக்கப் பட்டதென் 
AG gu றினையெனா விளம்பன் மேயினான். 

(ப-ரை,) மதி உறும் இரோணுச - அறிவையுடைய இரேோணுகனே, மன்று - நிலைபெ 

ற் ஐ, பேர் அவை இதில் - பெருஞ்சபையாகய இதில், எமது அடிமையாய், இலங்கு - 
விளங்குறெ, தாருகன்-தாருகனை, கதி தரு காலிஞல்- வேகத்தோக்டிய காலினால், கடக் 
சப்பட்டது என் - அவமதித்தற்குக் காரணம் யாது, விதி தவறினை எனா - விதி தவறினா 

யென்று, விளம்பல் மேயினான் - சொல்லத்தொடங்கினான், ௭ - று, 

(வி- மை,) மதி உறும் என்பதம்கு ௮றிவு மிகுந்த என்றுமைப்பிலுமாம், கத-ஈடை, 
அ.து இங்கு விரைஈடைக்காயிற்று, விதி - சாத்திரநியமம், (௨0) 

சிவபக்தர்கள்மகிமை. 

கருதும் பத்தடைக் கடத்தல் Cay ga 

கொருதனி மூலமா யுடம்பி னாயுளு 

மரிதுறு செல்வமுங் குலமு மன்றுதாம் 

பெரிதுறு கீர்த்தியும் பெயர்த்த ழிக்குமால்,
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(பஃரை,) கருதும்- யாவரும் மதித்தற்குரிய, ஈம்பத்தரைகடத்தல்--, கேட்டிலுக்கு- 
கெடுஇிக்.கு ஒருதனி மூலமாய்--, உடம்பின் ஆயுளும் - உடம்போடுகூடி வாழ்தற்குரிய 

வாழ்காளையும், அரி.து உறு செல்வமும் - அரிதாக மிக்கசெல்வத்தையும், குலமும் - குலத் 

தையும்--, அன்று - அன்றி, தாம்--, பெரிது உறு - மிகுதியாயடைந்திருக்றே, €ர்த்தி 
யும் - தர்த்தியையும், பெயர்த்து அழிக்கும் - நிலைபெயர்த்து அழித்துவிடும், எ - று, 

(வி- ரை.) கடத்தல் - இகழ்தல், மூலம் - காரணம், கடத்தல், அழிக்கும் எனவி 

யைத்துரைத்துக்கொள்க, உம்மைகள் எண்ணின்கண்வந்தன. அன்றியென்பது அன்று 

எனத்திரிர். து வர்ததனால் தகரம் இயலபாயிற்று, (௨௧) 

கழிந்துள மயலின்மார்க் கண்ட னாகுமென் 

ஜொெழும்புடை யவனைமுன் மொடர்ந்தி கழ்ஈ்தென 

தெழுங்கழ லுதையினா லின்று முள்ளுறு 
தழும்புறு முடலினன் றண்ட னயினான். 

(ப- ரை.) தண்டன் - யமனானவன், கழிர் துள்ள மயலின் - மிக்குள்ள செருக்கினால், 

மார்க்கண்டன் அகும் - மார்க்கண்டனாகய, என் தொழும்புடையவனை - என்தொண்டனை, 
முன் - முற்காலத்தில், தொடர்£து இகழ்ர்நு- தொடர்ந்து அவமதித்து, எனது, எழும்- 

எழு£த, மூல உதையினால் - காலுதையினால், இனறும்--, உள்ளுறு ௮ நினை ததற்குரிய, 

தழும்பு உறும் - வடுப்பொருர்திய, உடலினன் ஆயினான்--, ௭ - று, 

(வி-ரை.) தண்டாயுததிதையுடையவ னாதலால், யமனை, *தண்டன்? என்றார், கழிக் 

துள மயலின் மார்க்கண்டன் என்பதற்கு மாயை மயக்கொழிர்்திருக்க மார்க்கண்டன் 

என்றுரைத்தலுமாம், உடலினன் - உடம்பையுடையவன். (௨௨) 

தறிபவ மரமுடைச் சங்கு கண்ணலு 

மறிவுணர் பிருகுவு மாமென் ரொண்டராற் 

பறிபடு தலையனாய்ப் பவங்கள் பத்திலு 
மறிபடு மாலென மதித்து டாய்கொலோ. 

(ப-,) தறி- வெட்டப்பட்ட, பவம் - பிறவியாய, மரம் உடை - மரத்தையு 
டைய, சங்குகண்ணலும்--, அறிவு உணர் - அறிவையறிந்த, பிருகுவும்--., ஆம் - ஆயெ, 
என்தொண்டரால--, மால் - திருமாலானவன், பறிபடுதலையன் ஆய் - தலைபறியுண்டவ 

ஞய், பவங்கள் பத்தினும் - பத்துப்பிறவிகளிலும், மறிபடும் என - மீட்டு மீட்டும் பிறந்து 
ழல்வானானானென்று, மதித்திடாயகொலோ - மதித்தலையோ, ௭ 4 று, 

(வி -மை,) தழிபவமரம் உடைச்சங்குகண்ணன் என்பதம்கு பிறவியாயெ மரத்தை 

வெட்டின சங்குகண்ணன எனப்பொருள்கொள்க, சங்குகர்ணன் - ஓர்ஏவெபக்தன், தொண் 
டரால் என்பது தொண்டர்களுக்குக் கெம்தி இழைத்ததனால் என்க, (௨௩) 

திருமறு மார்பன்முன் செய்ய வென்றொழும் 

புசமுறு ததீசியா லொடிரந்த நேமியான் 

பொருமற மிழந்தனன் புகழ்க்க ணேசரரால் 
வருமறி முகமொடு தக்கன் மாழ்இனொன். 

(u- ரை.) திருமறுமார்பன் - திருமாலானவன், முன் - முற்காலத்தில், செய்ய என் 
தொழும்பு - செவ்விய: என்தொண்டின், உரம் உறு. வலிபெற்ற, தீதீசியால்..., ஒடிந்த 

நேமியான் - ௪க்சரம் ஒடிர்தவனாய், பொரும் « போர்செய்தற்குரிய, மறம் இழர்தனன் ல 

லீரத்தன்மையை பிழக்தான, புகழ் - புகழையுடைய, கணேசரால்.-, தீக்கன்--, வருமதி 

முகமொடு - இடை த்த ஆட்டுத்தலையோடு, மாழ்இனன் - மயங்கனொன், ௭ - து,



இரசோணுகாகாதை, சட 

(வி.- ரை,) திருமறமார்பன் - இலக்குமியையும், ஸ்ரீவத்ஸம் என்னும் மறுவையும் 
உடைய மார்பையுடையவன், ததடி - ஓர் முனிவன், இவன் இந்திரலுக்கு தன்மு,துகெ 

தும்பைக்கொடுக்க அதைக்சொண்டு அவன் நூறு முனைகளுள்ள வச்ிராயுதத்தைச் 

செய்துகொண்டு தன்பசைவரெல்லாணயும் வென்றானாதலாஜும், பரோபகாரார்த்தமாகத் 
தின்முதுகெலும்பைத்தந்துயிர் துறர்தானாதலானும், இம்முனிவன் பெருங்கொடையாளன் 

எனப்பெயர் பெற்றனன், கணேசரால் - கணாஇபர்களையும் பக்தர்களையும் அவமதித்தலி 
னால் என்க, (௨௪) 

தகுஞ்செய லுடைபகஞ் சுவேதன் றன்னைமுன் 

னிகழர்தனன் மறலியெம் மாலெ ரிந்தனன் 

புகன்றிடி. னின்னுஈம் பொருவி ரொண்டரா 

லுகுந்திற லுடையவ ரள கேகே, 

(பஃரை,) தரம் - தக்க, செயல் உடைய - செய்கையையுடைய, ஈம்ஃ நமது, சுவே 

தன்றன்னை--, முன் - முற்காலத்தில் மறலி - யமனானவன், இஃழ்ச்சனன் - இகழ்ந்து, 

எம்மாம் எரிர்தன ன, புகல்றிடின - சொல்லுமிடத்து, இன்னும் - மேலும், ஈம்ஈமது, 

பொருவு இல் - ஒப்பிலலாச, தொண்டரால்--, உகும் - இழந்த, திறல் உடையவர் - வலி 

யுடையவர், அகேகர் உளர்--, எ - று, 

(வி- ரா.) சுவேதன் - காளாஞ்சஈம் என்னும் புண்யதீர் த்தக்கரையிலே சிவனைநோக் 

இச் தவஞ்செய்திரும்தபோது யமல்வந்து பிடி.த்துப்போகக்கண்ட செவபெருமான் யமனை 

புதைத்து விடுவிச்கப்பெழ்ற ஒருராஜரிஷி, இகழ்ர்தனன் - முற்றெச்சம், உகும் இறலுடை 

யவர் - வலியிழஈதவர், (௨௫) 

இரேணுகர் அவதரிக்கும் காரணம், 

சாதமி முருகன் றனைக்க டந்தனை 

யாதலி னிரேணுக வரவு தாங்குறு 
மேதினி தனிலெொரு பிறப்பு மேவென 
வோதின னடியவர்க் குதவி செய்பவன். 

(ப-ரை,) சாதம் இல் - பிறவியில்லாத, தாருகன்றனை கடர்தனை ஆதலின் - தாருக 

னைக்கடர்தாயாதலால், இரோணுச - இரேணுகனே, அரவு தாங்குறும் - ஆதிசேடனால் Fs 

கப்பட்ட, மேதினி தனில் - பூமியில், ஒரு பிறப்பு மேவு என - ஒருபிறவி யெகெகக்கடவை 

யென்று, அடியவர்க்கு உதவி செய்பவன் - சிவபெருமான், ஓதினன் - சொல்லியருளி 

னை, எ-று, 

(வி-ரை.) சாதம் ஜாதம் என்னும் வடசொற்றிரிபு, தாங்கு. றுமேதினி என மேல் 

வருதலால் ௮.ரவு ஆதிசேடனை யுணர்த்திற்று, (௨௬) 

அ2த்தனி முதல்வ யழைக்கு மோகைதான் 

பெறப்பெறு மடியனேன் பேதைச் தன்மையாற் 

Apis தாருகழ் கடந்த தீமையைப் 

பொறுத்தரு ளெனவடி பணிந்து போற்றினான. 

(ப- ரை,) அறம் - தருமவுருவினனாயெ, தனிமுதல்வ - ஓப்பற்ம முதல்வனே, நீ 

யழைக்கும்-நீயழைக்கன்ற, ஓகைதான் -உவகையையே, பெறப்பெறும்-பெறப்பெழற்ற, அடி. 

யனேன் - அடியேனது, பேதைத்தன்மையால் - அதியாமையால், சிறப்பு உற் - சிறப்புப் 

பொருந்திய, தாருகன் கடந்த ன தாருகனை Hain Bs, தஇமையை--, பொறுத்தருள் எள் 

- அடிபணிந்து போற்றினான்--, ௭ - ௮௦



௧௬ சீத்தார்தசிகாமணி. 

(வி- ரை,) ஓகை உவகை யென்பதன் சிதைவு, அறவாழியர்தணஞாதலால் Aart 
ரானை : அறத்தனி முதல்வ/ என்றார், (௨௭) 

அருந்துயர் வடிவமா யகன்ற மண்ணிடை 

வருந்து.று பிறவியை மன்னி நின்னையான் 
பிரிமதன னலமரும் பெற்றி யென்கொலோ 

இருந்தடி. பவரிடர் தீர்க்கு மெந்தையே. 

(பஃரை,) திருந்து - திருந்திய, அடியவர் - தொண்டாது, இடர் - துன்பத்தை, 

தீர்க்கும் - ஒழிக்ன்ற, எந்தையே--, அருதுயர்வடிவும் ஆய் - அரிய துன்பவுருவாய், 
அகன்ற - பரந்த, மண்ணிடை - மண்ணுலடுல், வருர்.துறு - வரர் துதற்குரிய, பிறவியை... 

மன்னி - அடைந்து, யான் - நான், நின்னைபிரிந்தனன் - உன்னைப்பிரிர்து, அலமரும் 

பெற்றி - உழலுந்தனமை, என்கொலோ -யாதோ, எ. .று, 

(வி- மை,) எச்தை என்தந்தை யென்பதன் மரூ௨, பிரிந்தனன் - முற்றெச்சம், அல 
மரும் என்பதற்குப்பகுதி ௮லமா, (௨௮) 

மானிடப் பிறவியை மயக்கு மண்ணிடை 

யானெடுத் திடாவகை பருள்செ யென்றலும 
தேனெடுச் தஇதழவிழ் செய்ய கொன்றையோன் 
ரூனுளத் தருளினாற் சாற்றன் மேயினான். 

(ப- ரை,) மயக்கும் - மயக்குகற, மண்ணிடை - பூமியில், யான்--, மானிடப்பிற 

வியை எடுத்திடாவகை - மானிடப்பிறப்பை யெயிக்காதபடி, அருள்செய் என்றலும் - 

அருள் செய்யக்கடவை யென்று சொல்லுதலும், தேன் எடுத்து - தேனையுடையதாய், 

இதழ் அவிழ் - இதழ்விரியெ௰, செய்ய கொன்றையோன் - செவ்விய கொன்றைமலர் 

மாலையை யுடையவனா௫ய சிவபிரான், உள்ளத்து அ௮ருளினால்--, சாற்றல் மேயினான் - 

சொல்லலுற்றான், ௭ - று, 

(வி- ரை,) செய்ய - அழிய, கொன்றை - அகுபெயர், (௨௧) 

என்னிக ரிரேணுக வின்று மண்ணிடைச் 

துன்னுறு பிறவியாற் றுயர மெய்தலை 

யென்னடி. யவர்தமக் கெவ்வி டத்இலு 

மின்னல்வம் தடைகுவ தில்லை யிஷலையே. 

(ur - enn) என்நிகர் - என்னைநிகர்ச்த, இரோணுக - இரேணுகனே, இன்று - இப்போ 

முத, மண்ணிடை - மண்ணுலடுல், தன்னுறு பிறவியால் - எடுக்க பிமட்பிஞல், துயரம் 

எய்தலை - துன்பமடைய மாட்டாய், என் அடியவர்தமக்கு - என் சொண்டருக்கு, எவ்வி 
டத்திலும்--, இன்னல் - துன்பமானது, வந்து அடைகுவது இல்லை இல்லை--, ௭ -.ு, 

(வி- ரை.) மண் - ஆகுபெயர், அடி.யவர்தமக்கு என்பதில் தம், ௮, சாரியைகள், 

இல்லையில்லை யென்ற அடுக்கு வற்புறுத்தம்பொருட்டு, (௩0) 

கண்டவர் தமக்கெலாங் கயிலை காட்டுறும் 

வண்டவர் பருப்பத மலையைத் தென்றிசை 

கொண்டு தெலுங்கினிற் கொல்லி பாகமென் 

ரொண்டல மொன்றுள துரைப்பி னாயிடை. 

(ப- ரை.) கண்டவர்தமக்கு எல்லாம் - தன்னைத்தரிசிச்சவரொல்லாருக்கும், கயிலை 

காட்டுறும் - கயிலாய வாழ்வைத் தரு, வள் தவர் - வளவிய தபோதார் வாழ்ன்ற, 

பருப்பத மலையை - ஸ்ரீபர்வதச்தை, சென் இசை கொண்டு உள்ள - தென்பக்கத்திற்



இசோணுகர்காதை. eer 

கொண்டிருக்க, தெலுங்ளெல்-தெலுங்கதேசத்தில், கொல்லிபாகம் என்று, ஒள் தலம் 
ஒன்று உளது - ஒட்பமாயெ சலமொன்றுண்டு, உரைப்பின் - சொல்லுமிடத் து, ஆயிடை - 
அவ்விடத்தில், ௭ - று, 

(வி- ரை,) சாட்றும் ஒருசொல், தலம் - திவ்யக்ஷேத் திரம், அவ்விடை யென்லுஞ் 

சுட்டு நீண்டு யகரச்தோன்றிற்று, இச்செய்யுள் மேல்வரும் செய்யுளோடு முடி.தலால் குள 
கம், ஆயிடை மன்னுதி யெனவியையும், ஒட்பம் - அழகு, பருப்பதமலை, கொல்லிபாகம் 
முறையே ஸ்ரீசைலம், கொல்லிபாக்கம் என்று வழங்வெருடன்றன. வீரசைவ சமயா 
சாரியர் ஐவருக்குரிய குருமீட. சிம்மாசாங்களில் பர்வத சம்மாசஈம் ஒன்று,' (௩௧) 

என்னுரு வாயசோ மேச னென்னவோர் 

தன்னிகர் பரடிவ லிங்கம் தங்குமா 

லன்னதின் மானிடப் பிறவி பன்றியே 

மன்னுதி புலகெலாம் வியக்கும் வண்ணமே. 

(ப- ரை,) என் உரு ஆய - என் வடி.வாயெ, சோமேசன் என்ன - சோமேசனென்று 

சொல்லத்தக்கதாய், ஓர் - ஒரு, தன் நிகர் - தன்னைத்தானே நிகர்த்த, ப.ரசிவலிங்கம் - பர 

சிவலில்சமானத, தங்கும் - இருக்கும், அன்னதில் - அர்த இலிங்கத்தில், மானிடப்பிறவி 

அன்றி, உலகு எல்லாம் - உலகமுழுதும், வியக்கும் வண்ணம் - ஆச்சரியப்படும்படி,, 

மன்னுதி - நிலைபெற்றிருக்கக்கடவை, ௭ - று, 

(வி- ரை,) மானிடப்பிறவியன் நி - மனிதப்பிறப்பிற்பிறவாமல், வியத்தல் - gee 

யப்படூதல், மன்னல் - நிலைபெறல், ஆல் - அசை, (௩௨) 

மீறையொடு மறைமுடி. மதம தாகுமென் (,॥: (3 

னிறையுமத் esa னிலத்தி லியாவரு 
மறிவுற மொழிதியென் னடியர் மேன்மையும் 

குறைவிலென் மேன்மையும் கொடுத்தி யெங்கணும். 

(ப- மா.) மறையொடு - வேத்த்தோட, மறைமுடி மதமாகும் - வேதார்த மதமா 

இன்ற, என் - எனது, நிறையும் அத்துவிததூல் - நிறைந்த அத்வைத சாத்திரத்தை, நிலத் 
இல் - இவ்வுலகத்தில், யாவரும் - எல்லோரும், அறிவுற - அறியும் வண்ணம், மொழிதி - 

சொல்லக்கடவை, என் அடியர் மேன்மையும்--, குறைவு இல் - குறைவில்லாத, என் மேன் 

மையும்--, எங்கணும் கொடுத் இ-எவ்விடத்தும் வியாபிக்கச் செய்வாயாக, எ-று, 

(வி- ரை,) மறையொடு மமைமுடிமதம் என்றது வேதசம்மதமான மதம் - வேத9ிர 

மானமதம் எனக்கோடற்கு, என்னிறையு மத்துலிதம் என்றது சிவாத்வைதத்தை, (௩௩) 

இரேணுகர் உலகில் வருதல். 
அங்கண ஸனிவ்வகை யருள மெல்லடிப் 

பங்கய முடிமிசை படவி றைஞ்சியே 
யெங்கண நாயகன் விடைகொண் டெய்தினான் 

பொங்கொலி யுததிசூழ் புவியை நோக்கியே. 

(ப-ரை.) அங்கணன் - செவபெருமான், இவ்வகை ௮௭ - இவ்வண்ணம் அருளிச் 

செய்ய, (௮வன த) மெல் - மென்மையாலயே, அடி. பங்கயம் - திருவடித்தாமரைமலர், முடி. 

மிசை பட-தன சித் திற்படும்படி, இறைஞ்சி - வணக்டு, எம் - எம.து, சணநாயகன் - கண 

காதனாயெ இரேனுகன், விடைகொண்டு - விடைபெற்று, பொங்கு ஓலி - மிக்க வோசை 
யையுடைய, உததி குழ் - கடல்சூழ்க்த, புவியைநோக்கி - பூமியைநோக்க, எய்தினான்- 

வந்தான், எ - று, 

௩



2௮ சித்தாத்தசிகாமணி. 

ட (வி- ரை,) அங்கணன் என்பதை ௮ம்கண்ணன் எனப்பிரித்து, கருணையோடுகூடின 
சண்ணையுடையவன் எனப்பொருளுாைத்துக்கொள்க, ** கண்ணனுக்கணிகலம் கண்ணோட் 

டம்!* என்பவாகலான் சண்னுக்கழகாவது கருணையேயாமென்பது விளங்கும், விடை ௪ 

உத்திரவு (விடுதல்), ஏ -௮சை, (௩௪) 
இரேணுகர் அவதரித்த ஸ்தலம். 

எய்திய விரேணுக னிறைவன் கூறிய 
மெய்திக ழிலிங்கமெய் மேவித் தோன்றினான் 

கொய்துணர் மலிபொழிற் கொல்லி பாகம்வாழ் 

செய்தவ முடையர்தாஞ் சென்று கண்டனர். 

(ப-ரை,) எய்திய-வர்ச, இரேனுகன்--, இறைவன் கூறிய - சிவபெருமான் சொ 
ன்ன, மெய் திகழ் - உண்மைவிளங்குன்ற, இலிங்க மெய் மேவி - இலிங்க வடிவத்தில் 

பொருக்தி, தோன்றினன் - காணப்பட்டான், (அப்படிக்காணப்பட்டவனை) கொய - பிக் 

கப்படுகிற, துணர் - பூங்கொத்துக்கள், மலி - மிகுந்த, பொழில் - சோலை சூழ்க்த, கொல் 

லிபாகம் வாழ் - கொல்லிபாக்கம் என்னும் தலத்தில் வாழ்கின்ற, செய்தவம் உடையர் - 

தவஞ்செய்பவர்கள், சென்று கண்டனர்-- yore Hy 

(வி-மை,) எய்தல் - வருதல், இகழ்தல் - விளங்குதல், மெய்திகழிலிங்சம் - சோமே 

சலிங்சம், (௩௫) 

இரணுகர் அவதாரம், 

௮௮£ர்க்சழிநெடிலடியா௫ரிய விருத்தம், 

நீத்றொளி விளங்கக் கண்டி நிறையணி யணிந்து வேணி 
தோற்றழ கலெங்க ஞானச் சோதியின் வயிற்றிற் ரோன்றிப் 
போற்றிளங் கதிர்போ னின்ற புண்ணியன் றன்னைக் கண்டோ 

சாற்றவும் வியப்புற் ரோ.ரா யடியிணை பணிந்து சொல்வார். 

(ப - ரை,) கீற ஒளி விளங்க- திருவெண்ணீற்றின் ஒளி பிரகா௫ிக்ச, கண்டி.- உருத்தி 
ராக்கமாலையாகயெ, நிறை ௮ணி அ௮ணிச்து௩நிறைர்த ஆபரண த்தையணிர்து, வேணி தோற்று 

அழகு இலங்க - சடையின் காணப்படுறெ அழகுவிளங்க, ஞானச் சோதியின் வயிற்றில் 

தோன்றி--, போற்று இளம் கதிர்போல் நின்ற - யாவராலும் வணம்கப்படுெ பாலகசூரி 

யன்போல் நின்ற, புண்ணியன் தன்னை - புண்ணியனாயெ விரோணுகனை, கண்டோர்--, ஆற் 

ற்வும் - மிகவும், வியப்பு உற்றோராய் - அதிசமித்தவராய், அடி. இணை - இரண்டுபாதய் 

களையும், பணிந்து - வணங்டு, en damit oT = 

(வி- ரை.) கண்டி கண்டத்தி லணியப்படுவது, வியப்பு - அதிசயம், (௩௬) 

சோதிமா லிங்கம் தன்னிற் ரோன்றுநி யாரா யென்ன 
வாதியா மிறைவன் பாங்க ரமர்தரு மிரோணு கனியான் 
வேதா யகன்வி டுப்ப விடைகொண்டிங் கெய்தி னேனென் 
ரோதினான் விர சைவத் தூதிய மாட நின்றான். 

(ப-ா.) சோதிமா லிங்கம் தன்னில் - ஒளியையுடைய இந்த மஹாலிம்கத்தில், 
தோன்றும் ரீ - காணப்படற நீ, யாரா என்ன - யாரென்று கேட்க, வீரசைவத்து - 

வீரசைவ மதத்தினது, ஊதியம் ஆட நின்றோன் - பயனா கின்றவனாயெ இரேனுகன், 
ஆதி ஆம் - முதல்வனாக, இறைவன் பாக்கர் - சவெபெருமான் பக்கத்தில், அமர் தரும் - 

அமர்ச்தருக்கும், இரேணுகன் யான் - இரேனுகனென்லும் கணகாதன் யான், 'வேதசாய
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கன் விடுப்ப - சிவபெருமான் அலுப்ப, விடை கொண்டு - விடைபெற்று, இங்கு «ug 

னேன் என்று - இங்கு வந்தேனென்று, ஓஇனான் - சொல்லினான், ௭ - று, 

(வி- ரை,) யாரை யென்பதில் ஐ சாரியை, (௩௭) 

இரோணுகர் போதிகை யடைதல். 
விளங்குறு வெடத் தாந்த மென்பயிர் தன்னை வேரு 
யுளங்கவல் சயின புத்த சாதிய ௬ணர்வி ஞூலாம் | 
வளர்ந்தெழு களைக ளைந்து வளர்ப்பதழ் குற்றே னானென் 

நிளங்கதி ரனையான் வானத் தெழுந்துபோய் மலயச் துற்றான். 

(ப- மை,) விளங்குறு - விளங்குன்ற, சிவ சித்தார்தம் - சிவ சித்தார்தமென்றெ, 
மெல் பயிர் தன்னை - மென்மையா$ய பயிரை, வேறு ஆய் - வேறுபட்டு, உள்ளம் கவல் - 

மனங்கவல்இன்ற, சைனர் புத்தர் ஆதியர் - சைனர் புத்தர் முதலியோர2, உணர்வு இல் 

நூல் ௮ம் - அறிவில்லாத நூல்களாகிய, வளர்ர்.து எழு களை - ஓங்கி யெமுகின்ற களையை, 

களைந்து வளர்ப்பதற்கு - களைந்து பாதுகாப்பதற்கு, நான் உற்றேன் என்று - நான் வ௩ 

தேன் என்று சொல்லி, இளம் கதிர் அனையான் - பால சூரியனை ஓத்தவனாயெ விரோணு 

கன், வானத்து - ஆகாயமார்க்கமாக, எழுந்துபோய--, மலயத்து உற்றான் - பொதிகை 

மலையைச் சேர்ர்தான், ௭ - று, 

(வி- ரை,) கவலல் - துன்பப்படுதல், களை - ஓர்வகைப்புல், வானம் - அகுபெயர், 

போதிகைமலைச்சிறப்பு. 

ஓங்கெ விந்த வெற்பங் கொருகரஞ் சுமக்க லாற்ரு 
தேங்குபு பிலத்தில் வீழக் கண்டவவ விருடி. தன்னைத் 
தீங்கறு முனிவ ரெண்ணி லோசொடு சகரம் தன்னிற் 
ரங்கு மலய வெற்பின் றன்மையார் சாற்ற வல்லார். 

(ப-ை,) ஓங்கெய - உயர்ந்த) விர்த வெற்பு - விந்த மலை, அங்கு - அவ்விடத்து, 

ஒரு கரம் - ஒருகையை, சுமக்கல் ஆற்றாது - தாங்க மாட்டாமல், ஏங்குபு - ஏங்கி, பிலத் 

தில் - பாதாள லோகத்தில், வீழ கண்ட - விழச்செய்த, ௮ இருடி. தன்னை-அத அகத்திய 

முனிவனை, தீங்கு ௮றும் - குற்றமற்ற, முனிவர் எண்ணிலோரொடு - அளவிறக்த முனிவர் 

களோடு, சிகரம் தன்னில் தாங்கெ - சிகரத்தால் சமந்த, மலயவெற்பின் தன்மை - பொ 

திய மலையின் தன்மையை, சா.ற்த வல்லார் யார் - சொல்ல வல்லவர் எவர், 

(வி- ரை,) எங்குபு செய்பு என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம் ; இது வீழ வென் 

தும் வினைசொண்டது, வீழ்தல் ஈண்டு அழுச்தலென்றும் பொருளில் வந்தது. செரர்தன் 
னிற்ராங்யெ என்பதில் இன் என்னும் ஐர்தாவத முன்றாவதன் கருவிப்பொருளில் வர்த.து, 

ஒருகரத்தால் விர்தவெழ்பை யழுத்தின ௮கத்தியரையும் அவர்போன்ற அசேச முனிவரை 
பும் தன்னொரு சிகரத்தால் தாங்னெ பொதிய மலையின் ஏற்றம் இச்செய்யுளாம் கூறிய 

வாருயிற்று, (௩௬) 

மலயச மென்று மிக்க மலயமா ர௬தமா மென்று 

முலகொரு மூன்றி லுந்த னோங்குறு புகழசென் நெய்த 

நலமலி சந்துங் காலு நல்கிய வதுபோற் நன்பே 

ரிலகுற மலைக ஞள்ளொன் றேலுமீட் ததுதா லுண்டோ, 

(பஃ ரை,) மலயசம் என்றும்--, மிக்க மலய மாருதம் அம் என்றும் - மேன்மையா 

ய மலயமாருத மாகுமென்றும், உலகு ஒரு மூன்திலும் - ஒப்பற்ற மூவுலகத்தும், தன்- 
தனது, ஒங்குதுபுசழ் - உயர்த்த புகதான) சென்று எய்த சென்று அடைய, ஈலம் மலிஃ
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ஈன்மை மிகுச்ச, சந்தம் - சர்தக மரத்தையும், காலும் - தென்றற் காற்றையும், நல்க 

அதுபோல் - ஈர்ததுபோல, தன்பேர் இலகுற - தன்பேர் விளங்கும்படி, மல்களுள் 

ஒன்றேனும் - மலைகளுள் ஒன்றாயினும், ஈந்தது உண்டோ-.., எ-று, 

(வி- ரை.) மலயசம் - ௪ச்தமமரம், மலயமாருதம் - தென்றற்காற்று, கால் - காற்று, 

ஈ$தது - கொடுத்தது. (௪௦) 

இராணுகர் அகத்தியரைக் காணுதல். 

அப்பெரு மலயர் தன்னை யடைந்தகத் இயனி ருக்குஞ் 

செப்பரும் வளம லிந்த விடத்தினைச் சென்று கண்ணுற் 

ஜொப்பரு மூவகை கூர்ந்த வுளத்தொடு கணங்கள் கோமா 
னெய்ப்பறு முனிவ ரோடம் நிருந்துள முனியைக் கண்டார. 

(ui - oor.) 9-965, பெரு மலயம் தன்னை - பெரிய பொதிகைமலையை, அடைநது- 

சேரீச்.து, அகத்தியன் இருக்கும் - அகத்திய முனிவர் இருக்கெ, செப்பு அரும் - சொல் 

லுதற்கரிய, வளம் மலிர்த இடத்தினை - வளமிகுர்த இடத்தை, சென்று கண்ணுற்றுஃபோய் 

ப்பார்த்து, ஒப்பு அரும் - ஒப்புச்சொல்லுதம்கரிய, உவகை கூர்ர்த - களிப்புமிக்க, உள்ள த் 

தொடு - மனத்தோடு, கணங்கள்கோமான் - கணநாதராடிய இரேணுகர், எய்ப்பு அறும் - 

அயர்வற்ற, முனிவரோடு அங்கு இருநக்தள்ள - முனிவருடனே யங்இருர்த, முனியை - 

அகத்திய முனிவனை, கண்டார் - பார்த்தனர், ௭ - று, 

(வி- ரை,) எயத்தல் - அயர்தல், செட்புதல் - சொல்லுதல், (௪௧) 

வரந்தெதிர் நின்ற ஞான வாரியைம் கண்ணிற் கண்டு 

சநத. மவுலி தன்பாற் சா/ந்துள விரோணு கப்போ 

முந்துறு பவனா மென்று முனிவனு முணர்வாற் கண்டு 

ரிந்தனை மூழ்ந்தெ முந்து இருவடித் தலத்தில் வீழ்ந்தான், 

(ப- ரை.) வரது எதிர் நின்ற 4 வந்து எதிரே நின்ற, ஞானவாரியை - நோனக்கடலை, 

கண்ணில்கண்0--, ௪ந்திரமவுலி தன்பால் - சம்திரசேகரராயெ வெபிரானிடத்து, சார்ந்து 

உள்ள - சேர்ந்திருக்க, இர்னுகப்பேர் - இரேணுகரெல்னும் பேரினால், முர்துறுபவன் 
ஆம் என்று - முன்னிற்பவனாம் என்று, முனிவலும் - அகத்திய முனிவும், உணர்வால் 

கண்டு - ஞானதிருஷ்டியால் பார்த்து, சிர்தனை ம௫ழ்ந்து எழுட்து - மனமகழ்ர்தெழுர்து, 

இரு அடி.தலத்தில் லீழ்ச்தான் - திருவடியில் வீழ்ந்தான், ௭ - று, 
(வி- ரை.) ஞானக்கடல் என்றது இரேனுகரை, மவுலி - சரசு, சந்திரசேகரர் - 

பிறையையணிக்த சிர.த்தையுடையவர், (௪௨) 

பின்னம் கவனைத் தானோ பெருந்தவி சுறவி ருத்தித 

தன்னிக ரமல லோபா முத்திரை தந்த நீராற் 

யன்னவ னருகு வேறோ ராதனத் தமர்ந் இருந்தான். 

(ப- ரை,) பின்னர் - அதன் பின்னே, அங்கு அவனை ஃ அங்கு வந்த அவ்விரேனுகனை, 

தான் - அகத்திய முனிவன், ஓர் - ஒரு, பெரும் தவிசு - பெரிய ஆசநத்தில், உற இருத்தி- 

லீற்நிருக்கச்செயது, தன் நிகர் - தனக்குத்தானே நிகர்த்த, அமலம் « பரிசுத்தத்தன்மை 
யுடைய, உலோபாமுத்திரை - உலோபாமுத்தரையானவள், தர்த - கொண்டுவர்துசொ 

டுத்த, நீரால் - eee, பொன் அடி. விளக்க - அவரது இருவடியை விளக்டு, மாலில் - 
'சாத்திசங்சளில், புகல் - சொல்லப்பட்ட, முறை - ரெமமாக, அருச்டுத்து - அர்ச்சனை



இரேணுகாகாதை. ௨௧ 

பண்ணி, ஏத்தி - துதித்து, அன்னவன் அருகு - அந்த விரோனுகன் அருகே, வேறு ஓர் 

ஆதினத்து - மற்றொரு அசநத்தில், அமர்ந்து இருக்தான்--, ௭ - ௮, 
(வி. ஜா.) உலோபாமுத்திரை - அகத்தியர் மனைவி, (௪௩) 

இருக்துள முனியை நோக்கி யிரோணுக een (np Bem Lie 
Ges 605 Csducr Ged d@ud msec 
பொருந்துற௮ு மிடையூ றெண்ணிப் புரிபவ ரியாவ ரென்று 
இருந்திய வுளத்த னாடுச் செப்புவ னுவகை மாற்றம், 

(ப- ரை.) இருர்துள முனியை நோக்டு - அப்படியிருர்த அகத்திய முனிவனைப்பார் 
தீ.து, இரேணுகன் - இரேணுகரானவர், நின்பால் - உன்னிடத்து, அருந்தவம் அருமை 

யாய தவம், ஈன்றாய் ஈடர்ததே என்று - ஈன்றாய் ஈடக்கன்றதோ வென்று, அருளினால் 

வினய் - அருளினால் வினவி, நினக்கு - உனக்கு, பொருக்துறும் - உண்டாடுன்ற, இடை 

பூறு - வித்னெத்தை, எண்ணி புரிபவர் - ஆலோடத்துச்செய்பவர், யாவர் என்று - யாரெ 

ன்னு, இருந்திய உளத்தனா - திருத்தமாிய மனத்தை புடையவனா6, உவகை மாற்றம் 
செப்புவன் - சந்தோஷ வார்த்தையைச் சொல்வானாயினன், ௭ - று, 

(வி- மரை,) ஈடர்ததே என்பதில் ஏகாரம் வினா, வினவல் - கேட்டல், புரிதல் - செய் 

தல், மாற்றம் - சொல், (௪௪) 

விர்தமு நின்னாற் 8ழ்போய் வீழ்ந்தது ஈகுட னின்னான் 
மந்தர வுருவ மானான் முழங்குவெண் டி.ரைசு ருட்டுஞ் 
சிரதுவு மருந்தப் பட்டுச் சேறலா தொழிந்த தன்று 

வந்தொரு தகுவ லுன்றன் வயிற்றிடை யற்றா னன்றே, 

(ப- ரா,) விர்தமும் - விர்தமலையும், நின்னால் - உன்னால், €ழ்போய் வீழ்ச்தது- 
$முலஇற்போய் Apts, நகுடன் - ஈகுடனென்பவன், நின்னால் - உன்னால், முந்து - 

முற்காலத்தில், அரவு உருவம் அனான் - பாம்புருவாமினன், முழங்கு - ஒலிக்றெ, வெள் 

இரை சுருட்டும் - வெள்ளிய அலைகளைச் சுருட்டு, சர்வம் - கடலும், அருந்தப்பட்டு - 

உண்ணப்பட்டு, சேறலாது ஒழிர்தது - செல்லாதொழிச்தது, அன்று - அக்காலத்தில், ஒரு 

தீகுவன் வந்து - ஒரு அரக்கன் வந்து, உன்றன வயிழ்.நிடை - உன்வயிற்றில், HOG gar 

Co + €ீர்ணித்தொழிர்தானல்லவா, ௭-று, 

(af - am.) Sip - அகுபெயர், ஈகுடன் - சர்திரவமிசத்தனான புரூரவலுக்குப் பேர 

னும் ஆயுவுக்கு மகனுமாயெ ஓரரசன், ஒறா அரக்கன் என்றது வாதாபியை, (டூ) 

(சங்கண்மால் விடையா னல்குஞ் சிவதரு மோத்த ரத்தை 

யெங்கண்மா முருக னாமத் திலங்கலை வேலோ னல்க 

வங்கண்மா ஞால முய்யப் பெற்றனை யருந்த வத்தோ 

தங்கண்மா நிதிய னாயுன் றனைநிகர் பவர்யார் சொல்லாப், 

(u- ரை.) செம் கண் * சிவரத கண்களையுடைய, மால் விடை யான் 5 பெரிய இட 

பத்தையுடையவனாயெ இவபெருமான், நல்கும் - கொடுத்தருளின, சிவதருமோத்தரத்தை 

_, எங்கள் - எங்களுடைய, மா* பெருமைபொருசர்திய, முருகன் - முருகனென்றெ, 

நர்மத்து - பெயரினையுடைய, இலங்கு இலை 5 விளங்குன்ற இலை வடிவினையுடைய, வே 

லேர்ன் - வேலவன், நல்க ஃ கொடுத்தருள, ௮ம் கண் - அழயெ இடத்தையுடைய, மா- 

பெரிய, ஞாலம் - உலகத்தார், உய்ய - உய்யும்படி, பெற்றனை 4 கிடைக்கப்பெற்றாய், 

(ஆதலால்) ௮ரும் தவத்தோர் தீங்கள் - அருமையா யெ தபசிகஞுடைய, மாநிதி அன்னாய்- 

பெருஞ் செல்வத்தை நிகர்த்தவனே, உன்தனை நிகர்ப்பவர் யார்--, சொல்லாய், எஃறு



௨௨. தித்தாந்தசிகாம்ணி. 

(வி - ரை,) மால் - பெருமை, திருமால், செவதருமோத்தரம் பன்னிரண்டியல்களை 

புடையதோர் நால்) இது மறைஞான சம்பந்தரால் செய்யப்பட்டது. (௪௬) 

என்.றுரை செய்ய வெங்க ளிரேணுகன் முனிவன் கேளா 

நின்றனி வரவெ னக்கே கேர்தலாற் றவத்தோன் யானே 
நன்றிக எனைத்து முள்ளேன் ஞானல் விழியும் பெற்றேன் 
வென்றனன் பவமு மேலாம் வீடடைந தய்ர்தே னியானே. 

(ப- ரை.) எங்கள் இரோனுகன்--, என்று உரைசெய - என்று இவ்வாறு சொல்ல, 

முனிவன் கேளா - அகத்தியமுனிவன்கேட்டு, நின் - உனது, தனி- ஒப்பற்ற, வரவு - 
வருகை, எனக்கே நேர்தலால் - எனக்கு நேர்ந்ததனால், யானே தவத்தோன் - நானேதவ 

தீதினையுடையேன், மன்றிகள் அனைத்தும் உள்ளேன் - ஈன்மைகளெல்லாவற்றையு முடை 

யேன், ஞான நல்விழியும் பெற்றேன் - ஞானமாடிய நல்ல கண்ணையும் பெற்றேன், பவ 

மும் வென்றனன் - பிறவியையும் வென்றேன், மேல் ஆம் வீடு ௮டைர்து யான் உயர் 
தேன் - மேன்மையாடிய வீட்டினை அடைந்து யான் கடைத்தேதினேன், எ.று, 

(வி. ரை,) கேளா - செய்தென்லும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம், நேர்தல் - இடைத் 

தல், மேலாம்லீடு - முத்தி, (௪௭) 

புண்ணிய மூர்த்தி நீயென் பொருட்டிவ ணடைந்தாய் நின்னைக் 

கண்ணுறில் வினைக ளெல்லாம் கதிரொதிர்ப் பனியை யொக்கும் 

பண்ணிய தவறி றைந்து பயன்றரு காலத் தல்லா 

லண்ணலுன் வரவெ வர்க்கு மரிதரி தென்று சொல்வான். 

(ப-ரை,) புண்ணிய மூர்த்தி நீ - தருமரூபியாயெ நீ, என்பொருட்டு--, இவண் ௮டை 
ந்தாய்--, நின்னை--, கண்ணுநில் - தரிசித்தால், வினைகள் எல்லாம், கதிர் ௭ தர்-சூரியலு 

க்கு எதிர்ப்பட்ட, பனியை ஓக்கும்--, பண்ணிய தவம் நிறைக்து--, பயன் தரு காலத்து 
அல்லால் - பயன் தருற காலத்திலல்லாமல், அண்ணல்- பெரியோனே, உன் வரவு - உன் 

வருகை, எவர்க்கும் அரிது ௮ரிது என்று சொல்வான்--, எ-று, 

(வி - ரை,) இவண் - இங்கு, (௪௮) 
பற்பல கலையு ணர்ந்தும் பற்றிலன் றுணிவு மாரு 
வுற்பவ மொழியும் வண்ண முயிர்சிவத் தேக மாகும் 

| பொழ்பரு சூவுதாய் வேதப் பொருள்ப0 ஏரித் சார்சல். 
சிற்பர யோட நின்னாற் றெளிந்திட விழைவ லென்முன். 

(பஃ ரை,) பற்பல கலை உணர்ந்தும் - பலபல ஏூல்களை அறிர்தும், துணிவு - நிச்ச 

யமாூய நிலையை, பற்நிலன - பற் நினேனில்லை, மாறு-நீம்காத, உற்பவம் - பிறவியானது, 
ஒழியும் வண்ணம் - ஒழியும்படி, உயிர் - உயிரானது, வெத்து - வமென்லும் பொரு 

ளோடு, ஏகம் ஆகும் - ஒன்றாஇன்ற, பொற்பு - அழகை, அருளுவது ஆய் - ௮ருள்செய்வ 
sin, வேதப்பொருள்படு - வேதப்பொருள் படுன்ற, இவ இத்தாந்தம் - செத்தார் 
தீதிதை, சிம்பரயோ - சம்பரயோடயொ௫ய, நின்னால் - உன்னால், தெளிர்திட - தெரிர்து 
கொள்ள, விழைவல் என்றான் “ விரும்புறேன் என்று சொல்லினன், ௭ - று, 

(வி- ரை,) சிற்ப ரயோட - ஞானத்தையுடைய மேலானயோ௫, ஏ8ற்பரயோட என் 

பது அண்மைவிளியாய் எட்டாம் வேற்றுமையிழ் பொருட்படுத்திலு மமையும், விழைதல்- 

விரும்புதல், (௪௧) 
இரோணுகர்காதை முற்றும்.



a. 

உபதேதசம், 
ந் வத்தளை 

இரேணுகர் அகத்தியருக்கு உபதேசம் செய்தல், 
கலிவிருத்தம், 

முனிவ னின்ன மொழிய வுளங்கொளா 

வினிய னென்னலுமி ேணுகன் முக்கணான் 

றனை௰ னைந்து சமாதி யடைந்துபின் 
னினைவ டைந்து நிகழ்த்துதன் மேயினான். 

(ப- ரை,) முனிவன்- அகத்திய முனிவன், இன்ன - இவுற்றை, மொழிய - சொல்ல, 
உள்ளம் கொளா - திருவுளங்கொண்டு, இனியன் என்னும் - இனியனென்றற்குரிய, இரே 
ணுகன்--, முக்கணான் றன்னை நினைந்து, சமாதி அடைர்து--, பின் - பிறகு, நினைவு 
அடைந்து - நினைவைப்பெற்று, கெழ்த்துதல் மேயினான் - சொல்லத்தொடட்டினான்,௭ று, 

(வி-ரை,) கொளா செய்யாவென்லும் வாப்பாட்டிறர்தகால வினையெச்சம், முக்க 

ளூன் - தரிணேத்ரதாரியாயெ சிவபெருமான், சமாதியடைநர்து - நிஷ்டைகூடி, நிகழ்த் 

தல் - சொல்லல், (௧) 

அருர்த வத்த ரர௪ வுனக்கெவண் 

aig மெய்ச்சிவ ஞானச் தெளிவினைப் 

பொருந்து மிக்கசத் தாந்தம் புகலுது 

மொருங்கு சித்தத் வந்து செவிக்கொளே, 

(ப-ரை,) ௮௬ - - அருமையா, தவத்தர் - தவத்தினருக்கு, ௮7௪ - அரசனே, 
உனக்கு--, இவண் - இங்கு, இருந்து - “ane Bu, மெய் 2 உண்மையாஇய, சிவஞாளத் 
தெளிவினை - - வெஞானத்தெளிவை, பொருந்து - பொருக்தின, மிக்க - மேலான, எித்தாச் 
தீம் புகலுதும் - சித்தார்தத்தைச் சொல்லுவோம், ஒருங்கு - age four, சித்தத்து 
உவந்து - மனத்திற் சந்தோஷங்கொண்டு, செவிச்கொள் - செவியேற்கக்கடவை, ௭ ௩ று, 

(வி- ரை,) சாபாறுச்.ரஹசக்தியையும் அட்டமாசித்தி முதலியவற்றையும் தருதழ் 

குரியது தவமாதலால் அதனது பெருமைதோன்ற, அருர்தவம் என்றார், ஒருங்கு - முழு 
தம் எனினுமாம், ஏ - HOE, (௨) 

்.. பேத விச்சையிழ் பிள்னப் பொருள்களு 
மோது பற்பல வாய வொழுக்கமு 

மாதல் பெற்றிடு மாசில்சித் தாந்த.நான் 

மாத வத்தர் வழுத்து முனிவனே. 

(ப-ரை,) மா- பெரிய, தவத்தர் - தவசிகள், வழுத்தும் - துதித்தற்குரிய, முனிவ 
னே--, பேதம் இச்சையின் - வேறுபாடான விருப்பத்தால், பின்னப்பொருள்களும் - 

வேறுபட்டபொருள்களும், ஓது - சொல்லப்பட்ட, பற்பல ஆய ஒழுக்கமும் - பலபலவா 

பெ ஒழுக்கங்களும், ஆதல் - ஆதலை, ஆசு இல் - குற்றமில்லாத, சித்தார் சல், பெற்றி 
டம் - பெற்றிருக்கும், எ- று; 

(வி- = OT.) பேதம் - வேற்றுமை, பின்னப்பொருள் - கண்டிக்கப்பட்ட பொருள், 

ஒழுக்கம் - ஆசாரம், பெற்றிருத்தல் - அமையப்பெத்திருத்தல், வழுத்தல் - துதித்தல், 

சித்தார்தழூல் என்றது பலசித்தார்தங்களை குறித்தழு என்க, (௩)
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ஆய்ஞ்ச சாங்க மாசறு யோசநற் 
பாஞ்ச சாத்திரம் பாசு பதத்தொடு 

வாய்ஞ்ச வேத மிவைபிச மாணமாய்த் 

தாஞ்செய் வாதத்திற் றள்ளுவ வல்லவாம், 
(ப-ரை,) ஆய்ஞ்ச - ஆராயப்பட்ட, சாங்கயெம்--, ஆசு ௮றுஃகுற்றமற்ற, யோகம்--, 

நல் - ஈல்ல, பாஞ்சராத்திரம், பாசுபதத்தொு--, வாய்ஞ்ச- வாய்த்த, வேதம்--, 
இவை - இவைகள், தாம் செய் வாதத்தில் - தாங்கள்செய்கறெ (புக்தி) வாதத்தில், பிரமாண 
மாய் - பிரமாணங்களாடு, சள்ளுவ ௮ல்ல ஆம் - தள்ளத்தருச்தன அனறாகும், ௭ - று, 

(வி- ரை.) ஆயர்த என்பது ஆய்ஞ்ச என்றாயிற்று, (௪) 

சாம்கி யாதிகட் கென்று£ தலைமையா 
மோங்கு மாமறை யும்மறை யைச்தொடரந 
இங்கு நின்றத னாலவை யாவையும் 

தாம்கு மானத் தகைமைய வென்பவே. 

(u- ரை,) சாம்கயம் “Hae - சாங்இயம் முதலியவற்றிற்கு, என்றும் - எந்நா 

ளும், ஒங்கு மா மறையும் - உயர்ந்த பெரிய வேதங்களும், தலைமை ஆம் - தலைமைபெற்றி 

ருக்கும், மறையைத் தொடர்ந்து - வேதங்களைப்பின்பற்றி, ஈங்கு கின்றதனால் - இவ்வுல 

கத்தில் நிலைபெம்நிருத்தலால், ௮வையாவும்--, தாங்கும் - தாங்கப்பட்ட, மானத்தகை 

மைய - பெருமைத்தன்மையனவாம், என்ப - என்றுசொல்லுவர் (அறிஞர்), எ - று, (௫) 

யோக சாங்ிய மோரைந்தி ராத்திர 
மாகும் வேதத் தொருபுடை யன்னபோ 
லேக தேச முரறாமறை யெங்குமா 

மாகம் விழ்மலை மாதவ சைவமே. 

(ப- ரை.) மாகம் வீழ் - சுவர்ச்கத்தை விரும்புற, மலை-பொஇயமலையில் வாழ்டூன் ற, 

மாதவ - பெரியதவத்தினை யுடையவனே, யோக சாங்யெம் - யோச சாங்யெங்கள், ஓர் - 

ஒப்பத்த, ஐர்து இராத்திரம்-பாஞ்சராச்திரம், (தூய இவைகள்) வேதத்து ஒரு புடை - 
வேதத்தொருசார், அகும்--, சைவம் - சைவமானது, அன்ன போல் - அவைபோல, மறை- 

வேதம், ஏகதேசம் உறு - ஏகதே௪த்தை யடையாது, எங்கும் அம் - எவ்விடத்தும்பொருர் 
தும், எ- து, 

(வி-ரை,) மாகம்லீழ் என்பதற்கு ஆகாயத்தையளாவிய என்றுரைத்தலும் பொரும் 

தும், மாகம் வீழ் மலையென்றதனால் மலையினுயர்ச்சி தோன நிற்று, ஏகதேசம் - இறிதிடம். 

வேதத்து ஒருசார் - வேதங்களின் ஒவ்வொரு விஷயத்தில் நிற்கும்தன்மை, ஏகதேச 

முறுமறையெங்குமாம் என்பது வேதலஸ்வரூபம் என்க. (௬) 

ஓங்கும் வேதத் தொருபுடை யாகிய 
சாங்கி யாதியிற் சைவஞ் சிறந்ததாய்த் 
இங்கில் வேதமெ லாந்கொடர் செய்கையா 

னீங்கு பாச முனிவ நிலக்குமால், 

(ப-ா,) பாசம் நீங்கு - பாசம் நீங்கப்பெற்ற, முனிவ - முனிவனே, ஒங்கும் வே 

தத்.து*் உயர்ர்த Cage Bar, ஒருபுடை ஆயெ - ஒருசாரா௫ய, சாங்கம் ஆதியில் - சாக் 

யெத் முதலானவுற்றுள், சைவம் - சைவமானது, இறந்தது ஆய்--, திம்கு இல் - தீமை 
யில்லாத, வேதம் எல்லாம் - வேதமுமுதும், தொடர் செய்கையால் - தொடர்டன்ற செய் 

கையினல், ig. - (ெப்புத்று) நிலைபெத்திருக்கும், ௭ - ௮,



(f-2eor,) பாசம் நீம்கு என்பது ரீங்கு பாசம் என முன்பின்னாக Me Aker ps. 
௮ல் - ௮சை, (௭) 

பிரம மோது9ச் தாந்தப் பெயர்பெறு 
தரும சைவமென் றநதிர நான்மறைப் 
பொருள தாகலி னம்மறை போலவே 

வம தாம்பிர மாண மெனப்படும், 

(ப.ஃ ரை,) பிரமம் - பிரமப்பொருளையே, ஓது - சொல்லுறெ, ௫த்தார்தப் பெயர் 
பெறு - சித்தார்தமென்னும் பெயர்பெற்ற, தரும சைவம் - அறவுருவாடுயசைவம், என் - 
என்ற, தந்திரம் - தர்தொமானது, நால்மறைப்பொருளது ஆகலின் - சதர்வேதார்த்தத் 
தையுடையதாதலால், ௮ - அநத, மறைபோலவே - வேதம்போலவே, வரம்அம் - மேன் 

மையாூிய, பிரமாணம் எனப்படும்--, ௭ - று, 

(வி-நை) பிரமம் ஒது என்பது பெருமானால் சொல்லப்பட்டதாயெ எனப் பொ 
ருள் கொள்ளினுமமையும், அது - பகுதிப்பொருள்கவிகுதி. (௮) 

கண்ணு தற்பெருங் காரண னாற்பல 
வெண்ணு மாகமஞ் சைவமி லாகுளம் 

பண்ணு பாசு பதமொடு சோமமென் 
றண்ணன் மாமுனி யன்றறை யப்படும். 

(+ OT.) கண்ணுதல் - Gleb ils sete ont eo Glu, பெரு - பெரிய, காரணனால் - மூலகா 
ரணனாலே, பல- பலவாட, எண்ணும் - எண்ணப்படுஇற, ஆசமம் - ஆகம்க்கள், சைவம்---, 

இலாகுளம்--, பண்ணு - அலங்கரித்த, பாசுபதமொ., சோமம் என்று, அண்ணல் 

மாமுனி - பெருமையிற்சிறம் தீ முனிவனே, அன்று - ௮க்காலத்திற்றானே, ௮ழையப்படும் - 

சொல்லப்படும், ' எ-று. 

(வி- மை) கண்ணுதல் - அன்மொழித்தொகை, (௯) 

ஒது வாம மொழிவறும் தக்கண 
மேதை யாகு மிசிர முனிவர 
தீதி லாதடித் தாந்த மெனவரு 
பேத நான்கு பெறும்புகல் சைவமே. 

(u- ரை,) முனிவர - - முனிசசேஷ்டனே, புகல் - சொல்லப்பட்ட, சைவம் - சைவ 

மானது, PSI - சொல்லப்பட்ட, வாமம்--, ஓழிவு அறும் - Sears, தீச்கணம்-_- 

மேதை ௫ ஆகும் - அ.நிவுண்டாகத்ந்குர்த, மிசிசம்--, தீ.து இல்லாத--, சித்தார்தம்--, 
எனவரு - என்று சொல்லப்பட்டுவருறெ, பேதம் சான்கு பெறும் - சான்குவேறுபாடுகளை 
யடையும், எ - று, 

ச 

(வி ~ an.) மேதை மேதா என்னும் வடசொற்திரிபு, ஏ - ௮சை, (௧௦) 

பாயுஜ் சத்தி பரஞ்சொல் வயிரவர்க் 
காம தக்கண,மம்மி சரத்தெழு 

நாமங் கொண்டுறு மாதர் “ஹரன் 
சேமஞ் செய்மறை யின்மத மற்றே. 

(ப -ரை,) ஏமம் செய் மறையில்: உயீர்களுக்குக்காவல் செய்றெவேதத்திற் சொல் 

லப்படுற, மதம் அற்றது - சம்மதமற்றதாயே, வாமம்--, சத்தி பரம்--, ௮ம் - அழல், 

திக்கணம்-தக்ிணமானது, சொல் வயிரவர்க்கு கம்--,௮-அக்த, மிசிரத்து--, எழு சாமம் 

கொண்டு-ஏமுபெயர்களைக்கொண்டு, மாதர் சனுகுவார்-௪ப் தமாதர் அடைவார்கள், ௭-௮
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(வி. ன்.) ஏமம் உ காவல், பரம் - பக்ஷம், சப்தமாதர்கள்-ப்ராம்ஹீ முதலிய மாதர் 
க்ள், வாமமானது சத்தியைப்பரமாய்க்கொண்டுள்ளதென்பதும், த௬நிணமானது வயிசவு 
ரைப் பரமாய்க்கொண்டுள்ளதென்பதும், மிசரமானத சப்தமாதர்களைப் பரமாயக்கொ 
ண்டுள்ளதென்ப தும் பெறப்பட்டன, (௪௧) 

மீறையு சைக்கும் தருமம் வகுத்தலாழ் 

புறம த,த்தொடு நின்று பொருதலாற் 
றிறம டுத்தசித் தாந்த 9வாகம 

மறமு சைக்கு மறைமத மாகுமால், 

(பஃரை,) மழை உரைக்கும் - வேதங்கள் சொல்லுற, தருமம் - தருமத்தை, வகு 
தீதலால - வகுத்துச்சொல்லுதலாலும், புறமமதத்தொடு - அ௮ர்நியமதங்களோடு, நின்று 

பொருதலால் - நினறு போர்செய்தலாலும், இ௰ம் அடுத்த - வலிபொருர்திய, சித்தாந்த 

இவாகமம் - சித்தார்தமென்னும் வொகமமானது, ௮றம் உரைக்கும் - தருமத்தைச்சொல் 

ஓடற, மறை மதம் ஆகும் - வேதசம்மத மதமாகும், எஃறு, 

(வி - மை,) புறமதம் - பாஹ்யமதம் எனினுமாம், பொருதல் வாதித்சல் என்றலும் 

பொருந்தும், ஆல் - ௮சை, (௧௨) 

சேப்பும் வேதத் காந்த மபேதமா 
மொப்பின் மெய்ப்பொரு ளொன்றே யுரைத்தலா 
லிப்பெ ருஞ்சொற் கலைக ளிரண்டையும் 

வைப்ப சொப்பென மானத் தறிஞசே, 
(ப- மை,) செப்பும் - சொல்லப்படுிற, வேத ித்தாந்தம் - வேதமும் த்தாந்த 

மும், அபேதம் ஆம் - அபேத மாயெ, ஒப்பு இல் - ஒப்பற்ற, மெய்ப்பொருள் ஒன்றே 

உரைத்தலால் - உண்மைப்பொருளாகய ஒன்றனையே சொல்லுதலால், இ- இந்த, பெருஞ் 

சொல் - பெரும்புகழையுடைய, கலைகள் இரண்டையும்--, மானத்து - பெருமை பொரு 

ந்திய, அறிஞர் - ஞானியர், ஒப்பு என வைப்பர் - (பிரமாணத் தன்மையில்) நிகராக வை 

ப்பர், er = Ll. 

(வி-ரை,) அபே தம் - வேறுபாடின்மை, ஒன்றே யென்றது பிரமப்பொருளை, 

மானம் - பெருமை, ஏ - ௮சை, (௧௩) 

வீர்சைவவிளக்கம், 

ஏக லுற்றருள் காமிக மேமுத ' 

லாக மத்தி னிறைந்திடு முத்தர 
பாக முற்றும் பகர்வீர சைவமாஞ் 
சோக மற்றுயர் தொன்மதந் தோன்றுமால். 

(ப- மை,) ஏகன் - தனியானவனாகய சிவபெருமான், உற்று அருள் - கருணை மிகுத் 
தருள் செய்த, காமிகம் முதல் ஆகமத்தில்--, நிழைச்இடும் - நிறைந்த, உத்தரபாக முற் 
றும்--, பகர் - சொல்லப்பட்ட, வீரசைவம் ஆம் - வீரசைவமாடிய, சோகம் அழ்.று உயர்- 

துன்பமற்றுயர்ர்த, தொல் மதம் - ௮காதி மதமானது, தோன்றும்--, ௭ - று, 

(வி-மை,) உத்தர பாகம் - பிற்பகுதி, ஏகன் - அதீவிதீயன், தோன்றுதல் - இறர்து 
விளங்குதல், ஏ, ஆல் - அசைகள், காமிகம் முதல் ஆகமம் - சித்சார்சமென்றும் காமிகம் 

முதலிய wenn 56 Aire een. (௧௪) 

சித்த மாகுஞ் சிவமய மாகிய 

வித்தை யூடு விசேடம தா௫யே 
யெத்தி னாலிங் கரமிப்ப னன்னவன் 

பொய்த்தி டாத புகழ்வீர சைவனே,
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(பாரை,) எத்தினால் - யாது காரணத்தினால், சித்தம் ஆகும் - உறுதியான, வெமயம் 
ஆயெ--, வித்தைபூட - வித்தையில், விசேடம் ௮ - சறர்ததாட, இங்கு-இவ்வுலில், இச 
மிப்பன் - ரமிப்பானோ, (அக்கா. ரண த்இனால்) அன்னவன்-அம்மகாபாக்ெவானே, பொயத் 
திடாத - பொய்த்துப் போகாத, புகழ் - புகழையுடைய, வீரசைவன் ஃ வீ. ரசைவனாவன், 

(வி - மா,) மித்தல் - வடசொல், ம$ூழ்தல் என்பது பொருள், வெமயம் - இவஜ்வ 
ரூபம், ௮து - பகுதிப்பொருள் விகுதி, ஏ - ௮சை, (௧௫) 

த்த கன்ற சிவ2வ யிக்கயமாம் 

வி.ச ரும்பெரு வித்தையி னன்குறச் 
* 

சாத மின்றி ரமிக்குமச் சைவன்மற் 

ரோதி லன்னோ லுயர்விர சைவனே. 

(ப- ரை.) வீ- வீ என்னும் சப்தத்தால், தரும் - தரு, இது அகன்ற - இமையொ 
ழிர்த, சவ €வ ஐக்கியம் ஆம் - 9வ Fa ஐக்கயமாயெ, பெரு வித்தையில் - பெரிய வித் 
தையில், ஈன்கு உற - ஈன்மைமிக, சாதம் இன்றி - பிறத்தலில்லாமல், ரமிக்கும் - ரமிக்கி 

ன்ற, ௮ - அந்த, சைவன் - சைவனானவன், ஓன் - சொல்லுமிடத்து, அன்னோன் - ௮வ 

னே, உயர் - உயரீர்த, வீரசைவன் - லீரசைவனாவான், எ - று, 

(வி- ரை.) சிவ சீவ ஐக்கயெம் - இவ சீவர்கள் ஒன்று படுதல், சாதம் ஜாதம் என்னும் 
வடசொழ்நிரிபு, | (௧௬) 

வித்தை யூடு விரவிய மாயையைக் - 
கைத்து நாயெனக் கண்டு விடுதலை G ச த 
வைத்த வாது வருண முணர்த்துறு | oF 
முத்தி யாலுயர்' 7 மாகேசனாம். 

(பஃ ரை,) வித்தை பூ விரவிய - வித்தையோடு கலந்த, மாயையை--, கைத்து - 

வெறுத்து, நாய் எனக்கண்டு - மாய்போலப் பார்த்து, விடுதலை வைத்த - விடுவதை நிலை 
பெற்ச்செய்த, ஆதி வருண.ம் - முதல் வருணத்தார், உணர்ததுறும் - அறிவிக்றே, உத்தி 

யால் - யுக்திமினால், உயர் - உயர்ந்த, வீ. ரமாகேசன் ஆம் - வீரமாகே௪னாவான், ௭ - று, 

(வி-ரை,) வீ- (Aa) வித்தையில், ர - ரமித்து, மா - மாயையை, ம்வ- சுனன் 

போல, 7- ரஹி தஞய்ச்செய்யவும், வீ ரமாஹேஸ்வரனாவான், , (௧௭) 

ேவேறு, 

அழரியவே தார்தத்தி னகு ஞானமே 
மருவரும் வித்தையென் நுரைப்பர் மற்றதில் 
விரவினோன் யாவன்மற்ற னையன்வீ ரனென் 
றுரைதரு இற்பர்மெய் யுணர்ந்து ளோர்களே, 

(ப-ரை,) அரிய - அருமையாடூய, வேதாந்தத்தின் - வேதாந்தத்தினால், அகும் - 

உண்டாறெ, ஞானமே - ஞானந்தானே, மருவு அரும் - அடைதற்கரிய, வித்தையென்று 

உரைப்பர்--, அதில் விரவினோன் யாவன் - ௮திற்கலர்தவன் எவனோ, அனையன் - ௮வ 

னே, வீரன் என்று - வீரசைவன் என்று, மெய் உணர்ச்துளோர்கள் - உண்மையைய யிர் 

தீவர்கள், உரை தரு$ற்பர் - சொல்லுவர், ௭ - ௮. 

(வி- ன்,) வேதார்தம் - வேதமுடிவு, விரவல் - கலத்தல், உரைதரு€ற்பர் என்ப 
தீற்குப் பகுதி உரைதா, இல் ஆற்றம் பொருண்மை விகுதி, மற்று, ஏ- அசைகள், (௪௮) 

உட்புறம் பூசனை யுடையர் சைவரும் 
இட்பமா மேசரு மாவர் தேர்ந்இடிழ் 
கொட்பறு செவன். ரன் போலக் கூறிய 
பெட்புறு மவர்களும் பின்ன மாயிடார்,
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(ப-ரை,) உள் - உள்ளும், புறம் - புறத்தும், பூசனை உடையர் - பூசையுடையவர் 

கள், (முறையே) சைவரும்--, இட்பம் - திடம் பொருர்திய, மாயேசரும் அவர்--, தேர்ந் 
திடின் - ஆராயின், கொட்பு ௮று - சுழற்சியற்ற, வன் அரன் போல- இவன் அரன் என் 

பவர் போல, கூறிய - சொல்லப்பட்ட, பெட்பு உறும் அவர்களும் - பெருமை பொருர் 
Bu அவர்களும், பின்னம் ஆயிடார் - வேறுபடார், ௭ - று, 

(வி-மை,) உட்புறம் பூசனையுடையவர் சைவரும் இட்பமாயேசருமாவர் என்றதுஅஃப் 
பூசையுடையவர் வீரசைவர், புறப்பூசையுடையவர் வீரமாயேசர் என்றபடி, தேர்தல்-ஐரா 

ய்தல், அவர்கள் என்றதுவீரசைவர் வீரமாயேசர் என்பவர்களை, அரன் என்றது மகேசரை, 

மிறையறுஞ் சைவர்மெப்ஞ் ஞான வேள்வியும் 
கறையின்மா யேசசொண் கரும வேள்வியும் 
பெறுஈரென் நுரைத்இடும் பெற்றி யாலகம் 
புறமுறு நெறியினர் புகன்று ளோர்களே. 

(ப-ரை,) மிறை ௮றும் சைவர் - மாறுபாடற்ற சைவர், மெய்ஞ்ஞான வேள்வியும்-- 

கறை இல் - குற்ற மில்லாத, மாயேசர்-., ஒள்-ஓட்பமாயெ, கருமவேள்வியும்--, பெறுநர் 

என்று - பெறுவாரென்று, உரைத்திடும் பெற்றியால் - சொல்லப்படும் தன்மையால், புகன் 
றுளோர்கள் - மேற் சொல்லப் பட்டள்ளோர், ௮கம் புறம் உறும் நெறியினர் - உள்ளும் 

புறமுமாயெ நெறியை யுடையவராவர், ௭ - று, 

(வி- ரை.) மிறை - விரோதம் எனிலுமாம், நெறி- வழி, ஏ-அசை, அகம் பும் 
உறும் நெறியினர் என்றது வீரசைவரையும் லீரமாயேசரையும் உணர்த்திற்று, (௨0) 

விலகுறு பலநெறி வீர சைவர்தா 
மலைவறு பத்தன்முன் வழக்க பேதமும் 

தலநெறி விபேதமுக் தரிக்குர் தன்மையா 
லிலகுவ ரறுவகை பினசென் றெண்ணவே. 

(ப- ரர்.) undef Sogo - ௮கேக மார்க்கமொழிர்த, வீரசைவ, மலைவு 4 

பிசமையற்ற, பத்தன்முன் - பக்தன் முதலாகிய, வழக்க பேதமும் - வழக்க வேறுபாடும், 

தலகெழறி - தலதர்ம வழியின், விபேதமும் - வேறுபாடும், தரிக்கும் தன்மையால் - பெறு 

இன்ற தன்மையினால், ௮௮ வகையினர் என்று எண்ண - இறு வகையரென் மெண்னும் 

படி, இலகுவர் - விளங்குவர், ௭ - று, 

(வி- ரை,) பலநெறி விலகுறு வீரசைவர் என்றமையால், வீரசைவர் பலவழிகளிற் 

சென்றலையாமல் ஒருவழிப்பட்டு விளங்குவரென்றவாறாயிற்று, தாம் - அசை, விலகுறு 

பவசெதி என பாடபேதமுண்டு ; இதற்கு பிறவி மார்க்கத்தையொழித்த எனப்பொருள் 

கொள்க, (௨௧) 

தலத்தொடு பலவகைத் தருமமாதலர 
லிலக்கதி காரிகள் பேத மெய்தலால் 
விலக்கரு மறிஞராம் விர சைவர்தங் 
கலைத்திற மதுவுமோ ராறு காண்டமாம், 

(ப ரை,) தலத்தொு - தலத்தோடு கூடி, பலவகை தருமம்ஆதலால்--, இலக்கு 4 

இலக்காகய, ௮ இகாரிகள்--, பேதம் எயதலால் - வேறுபாடடைதலால், விலக்கு அரும் - 

விலக்குதற்கரிய, ௮.நிஞர் ஆம் - ஞானியராகயெ, வீரசைவர் - வீரசைவ7.து, சலைத்திமமது 

வம் - தால்வகையும், ஒர் ஆற் காண்டம் ௮ம்--, எ - று, 
(வி- cor.) ௮.நிஞர் என்பதில் ஞகரம் பெயரிடை நில், இலக்கு - லக்ஷ்யம் (குதி). 

*ாண்டம் - பிரிவு, தம் - சாரியை, ௮.து - பகுதிப்பொருள் விகுதி, (௨௨) 

% உபதேசம் - முற்றும்.



wih 
பரப்ரஹ்மணே நம? 

9 ௦ ௦ 0 

அ௮ங்கலிங்கோத்பவம். 
ப ஆந்ஆடட- 

நிரஞ்சா லிங்கஸ்தலம் - சூர்ய லிங்கஸ்தலம் - நிஷ்கள லிங்கஸ்தலமாய் விளங்குவது 
மஹாஸ்தலம், 

நீரத்சதலிங்கஸ்தலமாவது, வீரதக்திர விதிப்படி. பிரபஞ்சோற்பத்திக்கு ஆதி (முதம்) 
காரணமாயுள்ளது, எவ்வாறெனின்:-- முதல் ஈடு வீறும், org Nb gi கலைகளும், gatas 
தோடு கூடியுங் கூடாமலும், தத். துவ ரூபமான பிரமாண்டாதி புலகங்களும், அஷ்டமூர் 

தீஇகளும், சாமரூப க்ரியைகளும், உற்பத்தி ஸ்திதி லயங்களும், சாத்விகாதி முக்குணம் 
களும், அகங்கார மமகாரங்களும், ஞானாஞ் ஞானம்களின் உற்பத்தியும், சுட்டிக் காட்டு 
பவரும், தன்னையும் பிறரையும் மற்றெவராயு மறிதலும், பாஹ்யார்தரக்களும், குறிப் 

பிரம் ௮ரி பிரம்மாதி சமஸ்த தேவர்களும், சிற்சத்தியென்னும் பெயரும், சூர்யா சூச்யங் 
களும், தச்பத தவம்பத அிபதங்களும், மற்தியாதும் இல்லாத காலத்தும் நித்யமா 
புள்ளதெதுவோ அது, 

சுந்யலிங்கஸதலமாவது, மேற்கண்ட டிரஞ்சநலிங்கமே அநிர்வாச்சிய சூர்யலிம் 

கமாய் தது முதலியவைகளும், மனாஇிகளும், காலகர்மங்களும், இச்திரிய வியாபாரல்க 
C50, சுகதுக்கங்களும், ஆதியகாதித்துவங்களும், சாத பிர்து கலைகளின் தோற்றங்களும், 
ஆதீமாகாதீமாச்களும், yi பிரம்மாதி தேவர்களும், ௪ராசரப் பிரபஞ்சங்களும், Abeg தி 

யுற்பவமும், சச்சிதாசந்தாதி ததீ.துவ லட்சணங்களும், ௮ண்டஜ முதலிய நால்வகைச் 

தோற்றங்களும், எல்லையுற்றதும் எல்லையற்றதும், கமனாகமனங்களும், புண்ய பாபங்க 
ளும், தர்ம கரீமங்களும், சுவர்க்க நரகங்களும், இம்மை மறுமைகளும், பஞ்சபூத பெள 

திகங்களும், அரந்தகோடி பிரமாண்டங்களும், தன்மை முன்னிலை படர்க்கைகளும் இல் 

லாத காலத்தும் மஹா கூர்யமாயுள்ள தெதுவோ அது. 

நீஷகளலிங்கஸ்தலமாவது, மேற்கண்ட சூர்யலிங்கமே நிஷ்கள ஸ்வயம்பு லிங்கமாய் 
தந்தை தாய், சாமம் குழி, பிறப்பிறப்பு, பிரகாசம் ௮ப்பிரகாசம், ரூபா ரூபம், தான் எத 

ற்கும் எஇர்கிற்றல் தனக்கு எதிரில் ஒன்றிருத்தல், காரண காரியங்கள், முன் பின், மேல் 

£ழ், இடம் வலம், பற்றுதல் பழ்ருமை, பார்த்தல் பாீராமை, சொல்லல் சொல்லாமை, 
அறிதல் மறத்தல், சாத்யாசாத்யங்கள், பூஜிப்பவன் பூஜிக்கப்பபெவன், ௮ங்கஸ்தல 
லிங்கஸ்தலப் பகுப்புக்கள், வேதாகம புராணேதிகாசங்கள், தீவைதாத்வைதங்கள், வெ 
ண்மை முதலிய பல நிழங்கள் ஆய இவைகள் இல்லாத காலத்தும், தான் ஒன்றைப் 

பற்றாமலும் எல்லாவற்றிற்கும் தான் பற்றுக்கோடாகவும், தனக்கோரா தா.ரமின் நி crap 

நிற்கும் தானாதாரமாசவும், கிராதார சர்வாதார சர்வஜன சர்வேஸ்வ.ரனாய ௮ங்கஸ்தல 

மாறும், லிம்கல்தலமாறும், ௮றுவகைப் பக்தியும், ௮றுவகைச் சக்தியும், கர்ப்பீ கரித் 

அச்கொண்டு சச்டிதாகந்த நிதிய பரிபூர்ண சா௯ஷாத்காரமாய நின்றதெதுவோ ௮2, 

இவ்வித கிஷ்சள மஹாலிம்க ஸ்தலத்தில் ௮க்ரியின் உஷ்ணம் போலுள்ள சற்சத்தி 
பின் ஸ்புரணத்தினால் கயிற்தின்கண் wre போலவும், நிஸ்த ரங்க சமுத்திரத்தில் புற்பு 

தாதிகள் (குமிழி-அலை-ுரை) உண்டாவது போலவும், ஆதியில் ஆத்மாக்கமும் (இன்மா), 
அவ்வாத்மாங்கத்தில் ஆகாயமும், அவ்வாகாயத்தில் வாயுவும், அவ்வாயுவில் தேயுகும், 

அத்தேயுவில் அப்புவும், அவ்வப்புவில் பிருஇவியும், ௮ப்பிருதிவியில் முப்பத்தாறு தத்து 

வங்களும், ௮நந்தகோடி. சூரிய சர்திரர்களும், பதினான்கு புவனங்களும், சப்த சாகரங்ச 
ஞூம், சவ சுண்டங்களும், அஷ்ட திக்குகளும், ஈக்ஷத்திர ராசிகளும், விஷ்ணு பிரம்மாதி 
தேவர்களும், யக்ஷர், ராக்ஷதர், னெனார், இம்புருடர், கர்தருவர், கருடர், பூதப்ரேத பை 

சாசர், ௮ண்டஜ ஸ்வேத ஐய உழ்பிஜஐங்கள், கேசர பூசர வா௪ர ஜலசரம்கள் 
வருக்ஷம், கொடி, செடி, மலை, ஈத, வனச்தரா.தி சமஸ்த வஸ்௮ச்சளு முண்டாயின,



௩0 இத்தாத்தசிகாமணி. 

இவ்வாறு பிரபஞ்சோற் பத்தியாகவும் ௮க்காலையில் ஒன்றேயாய்நின்ற சிவ சைத 
யமே பின்னர் தன்னில் மாயாப் பிரசஞ்சத்தை யடக்டிக் கொண்டு தானொன்று - மாயாப் 

பிரபஞ்சமொன்று - ௮௪ இரண்டாயிழ்று, [இங்கு, சாமானிய ரீதியாய், இம்மாயாப்: 

பிரபஞ்சத்தி லிருக்கும் வியவகாரிக ஜீவர்களே உபாசகராய் ௮ங்க ஸ்தலத்தினசாயினர், 
ஆதார பூதமாயிருக்கச் தச்க பாரமார்த்திக சைதர்யமே உபாசியமாய் லிங்க ல்தலமாயி 
ற்று, பாவனு ரீதியாய், போஷ்ய போஷக விபேதத்தினாலும், ஆதேய ஆதார விபேதச் 

திலும், சதி பதி, டன் குரு, அர்ச்சகன் தேவன், பிரஜை ராஜன், சேவகன் யஜமான், 
குழர்தை தாய், வருக்ஷம் பூமி, பூமி சூரியன், இத்யாதியாய முக்தினவர் ௮ல்க ஸ்தலத் 

தைப் பொருர்தினவராய், பிர்தினவர் லிங்க ஸ்தலத்தைப் பொருர்தினவரா யிருக்கரொர் 
கள், கிரம ரீதியாய், தாரசனான பக்தனது சரீரமே அங்கஸ்தலம், தாரியனான லிங்கமே 

லிங்க ஸ்தலமா யிருக்கறது] இங்கு, சரம ரீதியே யம்£கரிக்கப் பட்டிருக்ற.த, அக்க 

ஸ்தலமே பூஜகன், லிங்கஸ்தலமே பூஜயன் ) அங்கமே ஜீவாத்மா, லிங்சமே பரமாத்மா ; 

சங்கமே ஐக்கயம் ; அம்கலிங்க சங்கமென்றால் ஜீவ பரமைக்டுயம் ;) ஆனதினால் அங்கமே 

தீவம்பதம், லிஸ்கமே தத்பதம், சங்கமே அடபதம் ) லிங்சாங்க சங்கமென்றால் தத்வமரி 

மகா வாக்யார்த்த போதகமா யுள்ளது, நிஷ்கள லிங்கத்தில் ஈற்சத்தி லீனமாயிருச்த 

தென்று மேலே சொல்லப்பட்டிருப்ப தன்றோ? லிங்கம் இரண்டான வுடனே தத்கதமா 
யிருந்த (மகா) சத்தியும் ஸ்வஸ்வா தர்த்ரியத்தினாலும், (ப.ர)சவசமான தர்மத்தினாலும் 

பெரு நெருப்பானது வேறு வேறு சிறிய தீபங்களானது போல, பக்தியொன்று, (கலை 

௮அல்லதுபரை அல்லது) சக்தி யொன்று என இரண்டாயிம௰்று, பத ௮ங்க ஸ்தலத்தையும், 
'சக்தி லிங்க ஸ்தலத்தையும் சம்பக்தித்தன, இவைகளில் பக்த பிரபஞ்சத்தின் லயத்தையும், 

சக்தி பிரபஞ்சத்தின் விருத்தியையும் விரும்புவது, பக்தி மாயா சஹிதமாயுள்ள2, சக்தி 
மாயா௫ஹிதமாயுள்ளது, பக்தி ஊர்த்தீவமுகம், சக்தி அதோமுகம், பக்தி நிவிர்த்தி 
மார்க்கம், சக்தி பிரவிர்த்தி மார்க்கம், புகையில்லா திருக்கும் சோதி போல பக்தி வாசனா 

ர்ஹிதமாய்ப் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும், நெருப்பின்சுவாலையானது புகையினால் மூடப் 

பட்டிருக்குங்காலையில் வெளிச்ச த்தைப் பரவச்செய்யாமல் மழுங்க மிருப்பதுபோல (கலை) 

சக்தி வாசனா சஹிதமாயிருக்கும், பக்தியினால் ரூபம் விரூபமாற.து, ௪க்இயினால் விரூபம் 

ரூபமாறெது, பக்திக்கு உபாசகத்துவம் உண்டானஇனால் ௮து அங்க ஸ்தலத்சை யாஸ்ர 
பித்தது, சக்திக்கு உபாசியஸ்தலம் உண்டான தினால் அது லிங்கஸ்தலத்தை யாஸ்ரபித் 

த.து, எக்காலத்தில் பிரபஞ் சோம்பத்தியொனதோ அக்காலத்தே சகல ஜீ வர்களும் மஹா 

லிங்கத்தில் ஒடு கிழ்பதாயிலும் வியவகார தசையில் லிங்கத்தினின்றும் பின்னமாய்த் 
தோன்றி சுகதுக்காதிகளை யறுபவித்து, மீளவும் தாம்கள் எவ்விலிங்கத்தினின்று உற்ப 

வித்தனரோ அ௮வ்விலிங்கத்திலேயே லயப்பட விரும்புவர், இவ்வாறு விருப்ப முள்ளவர்ச 

ளில் பிண்ட ஸ்தல - பிண்டஞான ஸ்தல - சமுசார நீக்க ஸ்தலங்களைத் தாண்டி லிங்க 

தா.ரணத்திற்கு வரும் வீரமாஹேஸ்வரரே சிரோஷ்டர் ; செஜீவைக்டுயம் இவர்களுக்கு மு 

தலில் சித்இக்கறது ) ஏனையோர் இவர்கட்குப் பிற்பட்டவரே, 

இங்கு, மஹாஸ்தலத்திற்கு வாச்சியமானது பரப் ரஹ்மம், அதே பரசிவம், அதே 

மஹாலிங்கம் எனினுமாம், 

, முற்காலத்தில் வடதேசத்தின்கண் புண்யஸ்தலமாகயெ கல்யாணபுரியிலே சிவபக்தி 
யை உத்தாரணம் செய்தற்காச அவதரித்தவர் ஸ்ரீவசவேசர். சவெபெருமானே ஐங்கம 
வடி.வுதாங் குருமூர்த்தமாயெழுர்தருளி லிங்கதாரணம் செய்யப்பெற்றவரும் இவரே, 
சர்மஸ்வருபியும், கருணூகிதியும், சதாகாலம் அசேகமாயிரம் சவகணங்களுக்குத் திருவமுது 
படைதீத' வள்ளலும் இவரே, விஜ்ஜல மகாாஜலுக்கு மர்இரியாயிருச்,து மகிமையுடன் 
வேதபாஹ்யரான பாஷண்ட மதத்தினரையும், ஏனைய புறமதத்தினனாயும் வென்ற வீச 
ரும் இவரே, இவா௮, தமக்கைமா த சிரோமணியாசெ சாகாம்பையின் இருவயிழ் தில் அவ



அங்கலிங்கோத்பவம்; ௩௧ 

தீரித்தவர் ஸ்ரீசென்னவசவேசர், சிவோபதிஷ்டமான அசாதாரண வீரசைவமத ஷட் 
ஸ்தல ஞானசாரதிதை உலூல் பரவச்செய்த மஹாபுருஷரும் இவரே, இவருக்கு ஜனன 

காலத்திலேயே விதிப்படி. லிங்கதாரணமாயிலும், ௮ரத லிங்கம் அத்வாசோதன கலா 
வாஹனங்களையடைர்து கொடுக்சப்பட்டு, அதை யார்ச்சிப்பதே வீரசைவ தர்மமாயிருப்பு 
தினால் ஸ்ரீ சென்னவசவேசர் தனக்கு மாமனாரான ஸ்ரீவசவேசரையே குருபாவத்தினால் 
கண்டு, அவராலே மேற்கூறிய லஸம்ஸ்காரத்தை யடையப்பெற்றார், தனக்கு மூத்தவரும் 
ஸம்ஸ்சாராகொரிபுமாயிருச்த ஸ்ரீவசவேசலமா சென்னவசவேசர் குருபாவத்தினால் கண் 
டிருக்ததைப்போலவே, ஸ்ரீசென்னவசவேசரிடத்தில் சிவஞானாதிக்யத்தைக்கண்டும், அவ 
ரால் ஷட்ஸ்தல எத்தார்தபோதத்தை தான் அடைந்தும் பூரீவசவேசர் gigs சென்னவ௪ 
வேசரையும் பாவத்தினால் கண்டிருர்தார். ஸ்ரீ சென்னவசவேசர் சவஞானமூர்த்தியே தா 
னா யிருக்ததினால் பூதலத்தில் ஸ்ரீவசவாதி ப்ரமதர் எல்லோருக்கும் சாலோதெமாய் ஞா 
ஜனோதயம் வரும்படியும் எச்சரித்து, எல்லோனாயும் ஷட்ஸ்தல மார்ச்ச நிஷ்டராகும் 
படி. செய்துகொண்டிருந்தார். WarCuet பக்தி பரவசத்தினால் ஐங்கமர்களிடத் 

தில் யோக்யதா விசேஷமொன்றையும் லக்ஷ்யம் செய்யாது தன் பிராணனைப்போலவே 
அவர்களைச் கண்டுகொண்டி.ருக்தார், ஸ்ரீ சென்னவசவேசர் அவ்வாழன்று, ஜங்கமர்கள் 
ஸ்வஸ்வரூப ஞானிகளா யிருக்கத்தக்கதே ஐஜங்கமலட்சணமென்று விதித்து, எல்லோ 
ரையும் அவ்விதமான ஞானிகளாகச்செய்தழ்கு அவசியமான நிர்ப்பச்தத்தையும் கற்பித் 
இருந்தார், ஷட்ஸ்தல ஞானிசளல்லாதவர்கள் தன்னரண்மனைக்கு பிரவே௫ிக்கக்கூடா 
தென்று கடினமான உத்திரவுசெய்து, தன் அரண்மனையின் ஆறு வாயில்களிலும் ஆறு 
ஆட்களை (ஷட்ஸ்சல ப்ரஹ்மிகளை) காவல் வைத்து, வெளியிலிருர்து வருபவர்களையெல் 

லாம் ஷட்ஸ்தல விசாரமாய் வினாவி, அதற்குத்தக்க விடையளித்தவர்களையே உள்ளே 
விரிம்படி. ஏம்படுத்தியிருக்தார், இக்சாரணத்தினாலேயே ஸ்ரீ சென்னவசவேசரை ஷட் 
ஸ்தல ஸ்தாபனாசாரியரொன்று வீரசைவர்கள் ஈம்பியிருக்கறார்கள், இவர் பாலபிரமசாரி 

யாயிறாக்து ச்ருஹல்தாம்ரமத்தை ஸ்வீகரிக்காமல் கிராபாரி (யதி) யாடுயேமுக்தரானார், 
இதன் விரிவை மஹாகாவ்யங்களில் காணலாம், 

இதுபற்தியன்றோ ஸ்ரீமத் வெப்பிரகாச சுவாமிகள் அருளிய பிரபுலிங்கலீலை துதி 

சஇயில் அடியில் வருமாறு'சூசனை செய்யப் பட்டுள்ளது :-- 

வெள்ள வேணிப் பெருந்தகைக்ச யாஞ்செய் யடிமை மெய்யாகக் 

கள்ள வேடம் புனைந்திருந்த கள்வ ரெல்லாங் களங்கமறு 

முள்ள மோடு மெய்யடியா ராச வுள்ளத் துள்ளுமருள் 

வள்ள லாகும் வசவேசன் மலர்த்தா டலையால் வணங்குவாம். 

 பம்க வளற்று வழிமாற்றி யொரு ஈல்வழியைப் பகர்வார்போற் 

ங்கண் மஇயிழ் பலபிதற்றுஞ் சமயருரைக டமை நீக்க 
பங்க நிலையிற் நிலிங்கநிலை யிற்றென் றருளும் வீரசைவ 

சிங்க நிலைத்த வருட்சென்ன வசவன் திருத்தாள் சிர.த்தணிவாம், 

 பூரசவம் பிரம மென்னப் பட்டொரு திரிவு மின்றி 

யுரைமன மிறந்து நின்ற வொருசவ லிங்கர் தன்னின் 

வருமுயர் சதாசி வன்றான் மற்றவன் மனைப் பொருந்து 

மருமைகொண் ஞான சத்தி யவர்களாற் செலு Sve,” 

- அங்கலிங்கோத்பவம் - முற்றும்.



டே 

ப்ர தமபரிச்சேதம். 

* bl & an bw ம், 

(இதன் பிரிவு) 
—ie— 

Hover és AOsyoruredu Ss 50. 

ஆஇதெனி லரும்பத்தம் தலமாகே சத்தலம்பி னடுக்கும் பின்னர் 

சாதமுறும் பிரசாஇத் தலமதன்பின் பிராணலிங்கித் தலமா கும்பின் 

போதுசர ணத்தலமா முவதயிக் கெத்தலமாம் புகன்ற வற்றுண் 

மாதவமுன் புறுபத்தத் சலமொடதன் நிறமுனாத்து ம௫ழ்ந்து கேண்மோ. 
(ப ரை,) ஆதிதனில - முதலில், ௮௫ம் - அருமையாடூய, பத்தத்தலம்--, மாகே 

சத்தலம்--, பின் ௮0க்கும் பின்னர் - பின்பு அடுத்தடுத்து வரு£ற, சாதம் உறும் - தோ 
ன்றுதலையுடைய, பிரசா தித்தலம்--,௮.தன் பின்--, பிராணலிங்கத் தலம் அகும்--, பின் 
போது - பின்னே வருற, ௪ரணத்தலம்--, அறாவது அயிக்யெத்தலம் go—, புகன்றவற் 
றுள் - சொல்லிய வற்றுள், மாதவ - பெருந்தவத்தோனே, முன்பு உறு - முன்னுள்ள, 

பத்தத்தலமொ0--,௮தன் திரம் உரைத்தும் - அதனிலக்கண த்தையும் சொல்லுவோம், 
மூழ்ர்து கேள் - மடழ்ர்து கேட்பாயாக, ௭ - று, 

(வி -லா,) போதுதல் - வருதல், புசலல் - சொல்லல், மோ - gone, (a) 

    

டீ மற்றேநபிரிவு,-- அங்ச்ஸ்த்லம் ஸ்தூல சூக்ஷம காரணம் என மூன்.றவிதமாம் ; 

அவை தீயாகாங்கம் - போகாங்கம் - யோகாங்கம் என்பன ; ௮/வறீறுள் ச்முசாரபிராந்தி 
பரித்யாகமே லட்சணமாயுள்ளது தயாசாங்கம் ) சவப்பிரசாச சேவையிறுலுண்டான ௪௧ 
பரிஞாமம் லட்சணமாயுள்ளது போகர்ங்கம் ; சிவத்தின் ஐச்யா௮ுசந்தானமே லட்சண 

மாயுள்ளது யோசாங்கம், ஸ்தூலதேகயு£்தமானது தீயாசாங்சம்) குக்ஷமதேகயுக்தமா 
ளது போகாங்கம்; காரணதேசயுக்தமானது யோகசாங்கம், ஜிவாத்மஸம்ஞையுள்ள து த்யா 

சாங்கம்; ௮ந்தராத்ம லம்ஜையுள்ளது போசாங்கம்; ப.ரமாத்மலம்ையுள்ளது யோசாய் 

கம். த்யாகாங்கலிங்கசீம்பந்தம் சாரணையோக்மென்று சொல்லப்படும் . போகாங்கலிம்ஃ 
சம்பந்தம் தியாரயோகமென்று சொல்லப்படும் ; யோகாங்கலிட்சசம்பந்தம் சமாதியோக 
மென்று டட 

திரிலித லிங்கஸ்தலம் ஆசார பேதத்தினால் அறுபேதங்களாபின, எவ்வாறெனின், தயா 
சாம்கம் - பக்தன் மாஹேற்வரன் என் இரண்டுபேதமாயிற்ற'; போசார்ங்கம் - பிரசாத 
பிராணலிங்வயென இரண்டு பேசமாயிற்று; யோசாங்கம் - சரன் ஐச்யன் என இரண்டு 
பேதமாயிற்௮, இத்த 3௮ அங்கஸ்தலத்திற்கும் முறையே பிருதிவி - அப்பு - தேயு - வாயு - சாயம் - ஆதீமா என்பவைகள் அங்கங்க்ளா பிருகனெறன ; சித்தம் - புத்தி சங்காரம். 
மனம் - ஞானம் - பாவம் என்பவைகள் ஹஸ்சங்களா யிருச்ச்றன் ; ச்ராணம் . ஜிஹ்வா - 
சா - தீவச்கு - ம்ரோத்ரம் - ஹ்ருதயம் என்பவைகள் முகங்களா யிருச்னெறன. சரத் 
தாபக்தி - நிஷ்டா பக்தி- ௮வதாந பக்தி. ௮துபவ பக்தி - அம்ச பக்தி. சம்ரச பீதி 
என்பவைகள் பக்திகளா யிருர்சன்றன, ௪ந்தனாதி திரவியம் - மதிரமாதி திரவியம் - ஜ்வே 
தாதி இரலியம் - ம்ருத்வாதி திரவியம் - சீரதாதி திரவியம் - பரிமை திரவியம் என்பவை 
கள் சமர்ப்பிச்சத்தக்ச பதாரீத்சம்களா யிருச்சின்றன,
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க்.வது, பத்தத்தலம். 

[அதாவது--சரீர பிராண தர்மாதகளெல்லாமும் ஸ்த்தூமென்று தோன்றிக்கொ 

ண்டிருப்ப தாயினும் தன் கரியா விசேஷத்தினால் ௮ர்த பிரார்தியை விட்டு எத்தத்தை 

என்றும் வெபக்தி ௪தாசாரங்களில் செலுத்தி யிருத்தல் என்ப.து,] 

(இதனுட்பிரிவு.) 
பரம பத்தியுள னெவனவனே பத்தனெனப் படுவ னன்னோன் 
pooper செய்திடத றலமாகு மதன்றிறத்த தலமூ வைந்தா 

நிராயினவை பிண்டமதன் ஞானமொமுி சமுசார நீக்க மாசா 

னருளிலிங்க நீறுமணி முறைதரித்த லஞ்செழுத்து மறிந்து கூறல், 

(ப-ரை பரமசிவ பத்தி உளன் எவன் - பரமசவனத பக்திபுடையவன் எவனோ, 

அவனே பத்தன் எனப்பென்--, அன்னோன் - அவனது, தருமம் உரை செய்திடுதல் - 

தருமத்தைச் சொல்லுதல், (பத்தத்) தலம் ஆகும்--, ௮தன் இறத்த - அதன் வகையின 
வாயெ, தலம் - தலங்கள், மூவைர்து ஆம் - பதினைர்தாகும், நிரையின் - வரிசையில், 
அவை பிண்டம்--, அதன் ஞானமொடு சமுசார நீக்கம்--, அசான் அருள் - சுரு காருணி 

யம், இலிங்கம்--, நீறு, மணி--, முறை தரித்தல் - முறையே தரித்தல், அஞ்சு எழுத் 

தும் - ஸ்ரீ பஞ்சாக்ூஷத்தையும் , அறிச்த கூறல் - அறிது உச்சரித்தல், ௭- று, 

(வி- ரை,) நீக்கம் - ஒழிவு, காருணியம் - கருணை, நீறு - விபூதி, மணி - கண்மணி 

(உருத்திராக்கம்). பிண்டம் என்பது பிண்டத்தலம் ; அதன் ஞானமொடு ௪முசா.ர நீக்கம் - 

பிண்ட ஞானத்தலம், ௪முசார நீக்கத்தலம் ; ஆசான் அருள் - குருகாருணியத்தலம் ; 

இலிங்கம் நீறு மணி முறை தரித்தல்-இலிங்கதாரணத்தலம், விபூதிதாரண த்தலம், உருத் 

இராக்கதாரண த்தலம் ; அஞ்சு எழுத்தும் ௮.றிர்.து கூறல் - ஸ்ரீபஞ்சாச்கர ஜபத்சலம், (௧) 

பத்திெறி குருலிங்க வந்தனைசம் கமபூசை பகர்ந்த வன்னோர் 

வைத்தபிர சாதவுண வவரிடத்திற் செயுந்தான வகையு பாதி 
மெய்த்தரி ருபாதியொடு சசசமென மூதறிஞர் விளம்பா நின்ற 

வித்தலத்தில் வருகெறிக எனைத்து மியற் நுதல் % பத்தர்க் யெல்பு மாதோ, 

(ப- மா.) பத்திகெறி--குருலிங்க வ$்தனை--, சங்கம பூசை, பகர்ச்த - சொல் 
லப்பட்ட, அன்னோர் வைத்த- அவர்கள் வைத்த, பிரசாத உணவு - பிரசாதத்தை யுண் 

ணுதல், அவரிடத்தில் செய்பும் தான வகை--, உபாதி, மெய்த்த நிருபாதியொடு சகசம் 
என, மூதறிஞர் - பேரறிவினர், விளம்பாநின்ற - சொல்லாநின்ற, இத்தலத்தில் வரும் 

நெறிகள் அனைத்தும்--, இயற்றுதல் - செய்தல், பத்தர்க்கு இயல்பு - பக்தர்களுக்கு 

இயற்கையாகும், ௭ - று, 

(வி- மை,) பத்திநெறி என்றது பக்தமார்க்ச க்ரியாத்தலம் ) சுருலில்க வந்தனை - 
குருலிங்கார்ச்சசோபயத்தலம் ; சங்கம பூசை - ஐங்கமார்ச்சசாரூபத்ரிவிதசம்பத்தித் 

தலம் ; பகர்ர்த அன்னோர் வைத்த பிரசாத உணவு - ௪.தர்விதஸா.ராயத்தலம் ; உபாதி - 

உபாஇிதானத்தலம் ; நிருபாதி - நிருபாதிதானத்தலம் ; ௪கசம் - ௪கஜதானத்தலம், 
வந்தனை - ஆராஇத்தல், பிரசாதம் - உச்சிட்டசேடம், தானவகை - கொடையின்வகை, 

* மற்றே பிரிவு :--அ. தாவது பத்தஞளவன் குருபச்தின் லிங்சபக்தன் ஜங்கமபக்தள் 

என மூன்றுவசைப் போன், குருபக்தன் லிங்கபச்தன் ' ஜங்கமபத்தன் முறையே சாயிகச்ரி 

யையிஞுலும், மானஷிகக்ரியையினாதும், ஞாஎச்ரியையஸ ௮ம் உடல் பொருள் ஆவி 

யெ இவைகளை சமரீப்பணம்செய்தல், பக்தனை மூர்ச்திப்ரஹ்மம் என வழங்குசஅமுண்டு,



a. 

go Revrusa.o, 

முதலாவது 
௪.) பிண்டத்தலம், 

டை 
[அதாவ.த--இஞ்டிஜ்ஞனாய், மலத். ரயத்இனால் கூடிச் சரீ ராபி மானற்தைத் தத௪கா 

மல அவித்யா மோஹிதனாய், ப்.ரஹ்மைக்ய ஞான ூ.ரனாய், தன் கர்மாறுசாரமான தேவ 
தர்யங் மதுஷ்யாதி ஜமமங்களை யடைந்து ஜக மரணாத்மகமான சமுசா.ர சக்டுரத்தில் 

சுழன்று கொண்டிருச்கும் ஜீவன் தன் கர்ம பரிபாசத்தினால் மலத்ரயங்களைப் போக்குக் 
சொண்டு எக்காலத்தில் சுத்தாச்தக்கரணனுமாவானோ அக்காலத்தில் பிண்டம் என்னும் 

ஸம்ஞஜை யுள்ளவனாடருன் என்பது.] 
கலிநிலைத் துறை, 

பண்டொ சாயிரம் பிறவியிழ் பயின்றபுண் ணீயத்தான் 
மண்டு தீவினைப் பரப்பறப் புனிதமா மனத்தைக் 

கொண்ட தேூயே கடல்குடித் துயர்குறு முனிவ 
பிண்ட நாமமுற் றிடுமென வறைகுவர் பெரியோர். 

(ப- மை) கடல் குடித்து - சடல் நீனா யாசமகமம் பண்ணி, உயர் - உயர்ந்த) குது 

மூனிவ - அகத்தியனே, பண்டு - முற்காலச்இல், ஓர் ஆயிரம் பிறவியில்--, பயின்ற - 
செய்த, புண்ணியத்தால்--, மண்0-மிருதியாகயெ, திவினைப் பரப்பு ௮ற-இவினையின் பெரு 
க்கமொழிய, புனிதம் ஆம் - பரிசுத்தமாயெ, மனத்தைக்கொண்ட--, தேூயே - புருட 
னே, பிண்ட ராமம் - பிண்டப்பெயரை, உற்றிடும் என - அடைவானென்று, பெரியோர் 

அமைகுயர் - பெரியோர் சொல்லுவர், ௭ - று, 

(வி-மை,) ஆசமாம் பண்ணல் நீரைச் இறுகப் பருகல், அங்குஷ்டப் பிரமாண 

ஸ்த்த.ராதலால் ௮௩த்திபரை, குறுமுனி என்றார். தேடு - தேகத்தை யுடையவன், (௧) 

மேற்போர்த மூன்றுசெய்யுட்களில் கூறியுள்ள பக்தன் மதல் ஐக்யனீருன ஆறு 
தலங்கள் இவைகளுக்கு முறையே ஆசாரலிம்கமுதல் மஹாலிங்கமீறரான ஆறு தலங்கள் 

ஆய தலவகைகளினிலையைப் பெறுவான், இச்செய்யுளிலும் மேல்வரும் செய்யுட்களி 
அம்கூதியவாறு ஓர் ஆயிரம் அதாவது அரேக ஜன்மங்களெடுத்து இனி ஜன்மமில்லாது 
ஒரே ஜன்மத்தில் பிண்டஸ்தலம் இத்திச்து, மு4் தனாறவனே சிரோஷ்டனான ஆட்ஸ்சல 

ப்.ரஹ்மியென்ப.து இனிது விளங்க மஹாதர்திரங்களில் கண்டவாறு, உலூல்சானும் கரிமி 

களினும் விசேஷம் புழுக்கள், அவைகளினும் ௮திகம் இறருகளையுடைய பறவைகள், அவை 

களினும் இறந்தன மிருசங்கள், அரச மிருகங்களிலும் பசுஜாதிகள், ௮ரத பசுஜா தகளி 

னும் மனிதர்கள், அர்தமனிதர்களிலும் விட்ரர்கள், ௮.த விப்ரர்சளிலும் கருதபுத்இகள், 

அந்த க்ருதபுத்திகளிஐும் யஜ்ஞகர் தீதர்கள், அர்தகர்த்தர்களிறும் சந்நியாசிகள், அர்த 

௪ம்டியாசிகளினும் விசேஷஞானிகள், அர்தஞானிகளிலும் சவொர்ச்சகர்கள், ௮2 வொர்ச் 

'சர்களிறும் வெலிங்கசங்கெள், அற்தலிங்காங்க சங்கெளிலும் ஷட்ஸ்தலஞானிகள், #65 
ஷட்ஸ்தல 6 ஞானிகளே சிரேஷ்டராவார், 

உலூ றந்து மபவ விகாரியா யொளியா 
யிலகு ௮ும்பச சவன்றன தஞ்சமா யிருந்த 
and pigeon Fars ளகாதியா மவித்தை 
மலமு லும்பரி சாற்பல பிறவியின் வருவார். 

ர ரை;) உலகு இறந்து - எல்லா வுலகங்களையுள் சடர்த, சிர்மய அவிசாரியாப் - 
* 5 Sagan Gu அவிகாரியாய், ஜளி. ஆய். இலகும் - விளங்கு, பரசிவன் தனத
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அஞ்சம் ஆய் இருந்த - பர வெனது அமிசமாயிருர்த, அலகு இறம்துள்ள - அளவு கடக் 
திருக், சீவர்கள்--, அ.தி அம் அவித்தை - அமசாஇயாயெ அஞ்ஞான ரூபமாடயெ, 
மலம் உறும் பரிசால் - மலமிகாறின்ற தன்மையால், பல பிறவியீன் வருவார் - பல பிழலி 
யோடு உலடல் வருவார்கள், ௭ - று, 

(வி- ரை,) இறத்தல் - கடத்தல், ஓவிகாரி - விசார மில்லாதவன், அஞ்சம் ௮ம்றம் 
என்னும் Cero Shy, ௮௧இ - முதலில்லாத.து (பழமை), உறுதல் - மிகுதல், ger 8 
யாயெ அவித்தையின் சம்பர்தத்தால் சவலுடைய அமிசமாயுள்ளவன் சீவன், பல பிறவி 
என்றது தேவர் - இர்யக் - மனிதன் முதலியோர்களை, (௨) 

அனையர் நெஞ்சிடை யியக்கும யேசலுற் ஐருள்வன் 

பனிய விர்துகார் தத்இனிற் புனல்கஇர்ப் பளிங்இற் 
கனலும் வெவ்வழல் As Seiler முளையெனக் கலந்து 
முனைவர் சங்கமென் றுரைத்திட மலையொடு முனிவோய், 

(ப- ரை,) முனைவர் சிங்கம் என்று உரைத்திட - முனிவர் சங்கமென்று யாவரும் 

புகமும்படி, மலையொடு - விச்த மலையோடு, முனிவோய் - கோபி பவனே, அனையர் நெஞ் 

சிடை. - ௮வ.ரது மனத்தில், பனிய - குளிர்ச்சியையுடைய, இது காந்தச்தினில் புனல் 

என - சுந்திர சாந்தத்தில் நீர் போலவும், கதிர்ப்பளிங்கில் கனலும் வெவ்உழல் என - 

சூரிய காச்தத்தில் சுடுசின்ற கொடிய நெருப்புப் போலவும், வித்தினில் முளை என - 
வித்தில்முளைபோலவும், கலக் த-சேர்ம்து, இயத்கு.றும் - இயங்கப்பண்னுற, மயேசன்--, 
உற்றருள்வன் - கலர்தருள்வான், ௭ - ௮, 

(வி- ரை,) முனிவோய் என மேல் வருதலால் மலை விர்தமலைச்காயிற்ற, சர்இிர 
காந்தம் - ஓர்கல், இது சநஇரனைக்காணின் நீரைக் கக்குவது, கனலல் - சுடுதல், (௩) 

வேற்பெ முங்கத ரிடத்இல்விம் பப்பதி விம்ப 

முற்ப வம்பெறு மாறென வொருபிர மத்தின் 
முற்ப கர்ந்திடு சவனோ டீசனு முறைமை 
கற்பி தம்பெறு மென்பர்பல் கலைநெறி கற்றோர். 

(ப-ா,) பல் கலை - பல கலைகளையும், நெறி கற்றோர் - வழியாகக் கற்றவர்கள், 
வெற்பு - உதயடிரியில், எழும் - உஇிக்கற, கதிரிடத்தில் - சூரியனிடத்தில, விம்பப் பதி 

விம்பம் - விம்பப்பிரதிவிம்பங்கள், உற்பவம் பெறும் ஆறு என - தோன்றுவது போளு, 

ஒரு பிசமத்தில் - ஒன்றாடெய பிரமப்பொருளில், முன் பகர்ர்திடு - முன் சொல்லப்பட்ட, 
சீவனோடு ஈசன் தம் முறைமை-,கற்பிதம் பெறும் என்பர் - கற்பிதமாயுண்டாமென்று 

சொல்லுவர், எ - று, 

(வி-மா.) நெறிஃகற்ச வேண்டியமுறை, கதிர் எனபழு முச்சுடருக்குப் பொதுவேயா 

பினும் வெற்பெழும் என்ற அடையால் சூரியனையுணர்த்திற்று. கற்பிதம்-கம்பனை (பொய்), 

அதிவ தேவடி. வாம்பச தத்துவ மதனி 
னிறைவ தாய பிசேரகச் துவமொடு நிலைத்த 
மறிவில் போத்துருத் துவமிகு போக்கியம் வருமாற் 

குறைவி லாதெழு முக்குண பேதமே கொண்டு, | 

(ப-ஜா.) அறிவதே வடிவு *ம்-௮.றிவே யுருவாயெ, பரத த்துவமதனில் - பரதத்த 
வத்தில், குறைவு இல்லாது எழும்-குறைவில்லாமலுண்டாடற, முக்குண பேதமேகொண்டு- 
முக்குண வேறுபாட்டினால், நிறைவதாயெ - நிறைவாயெ, பி. ரகத்துவமொடு நிலைத்த 5 
பிரேரகத்துவத்துடனே நிலைபெற்ற, மதிவு இல் - தடைழில்லாத, போத்தருத்துடம் 4 
போக்த்ருத்வமும், மிகு போக்கெம் - மிகுர்த போச்பமும், வரும்-உண்டாகும், ௭ - ௮,



௬௬ சித்தாச்தசிசாமணி. [பத்தத் 

(வி- ரை,) பரதத்துவமதனில் என்பதில் ௮௮ பகுதிப்பொருள் விகுதி, ௮ன் சாரி 

யை, இவ்வாறன்றி பரதச்.து௨மாஏயெ ௮ல் என்றுரைத்தலும் பொருந்தும். முக்குணம்- 
சாத்துவிகம் ராஜஸம் தாமலம், பிரே.ரகம்-காரியம் நடத்துதல். போக்த்ருத்வம் - அநுபவ 

தீதன்மை, போக்யம் - அறபவப்பொருள், போகச்த்ருதீவம் போக்யம் கூறப்பட்ட தினால் 
போக்தாவையும் குறித்தது என்௯ (டு) 

மடிவி லாதமுக் குணவடி. வாகிய மாயை 
முடிவி லாதமெய்ச் சிவத்துறு மக்குண மூன்றும் 
விடம மேவுற விளம்புமுப் பொருட்பெயர் விரியுங் 
கடியி லாநிலைப் பிரமமா மொருபொருட் கண்ணே. 

(ப- ரை,) மடிவு இல்லா - அழிவில்லாத, முக்குண வடிவு ஆயே மாயை--, முடிவு 
இல்லாத--, மெய் - உண்மையாயெ, வத்து உறும் - சிவத்இின்கண் பொருர்தியிருக்கும், 

அக்குணம் மூன்றும்--,விடமம் மேவுற - விஷமம் பொருர்ச, கடிவு இல்லா நிலை - விலக்க 
வொண்ணாத நிலையினையுடைய, பிரமம் ஆம் - பிரமமா௫யெ, ஒருபொருட்கண்ணே - ஒரு 

பொருளினிடத்திற்றானே, விளம்பும் - சொல்லப்பட்ட, முப்பொருட்பெயர்விரியும் - 

முப்பொருளின் பெயர்கள் விரிர்துதோன்றும், ௭ - று, 

(வி- ரை,) மாயை என்றது சத்தியை, விடமம் - வருத்தம், கடி.தல்- விலச்சல், முப் 

பொருள் - ஜகஜீவபரங்கள், (௬) 

தக்க சத்துவ வுபாதிகொள் Gruner sew 
மமொக்க விசனாஞ் சத்துவ சசோமய முயிசா 
மிக்க தாமத முடையதே போக்கிய விளைவா 
மிக் கணக்கின்முப் பொருளும்வர் துறுஞ்சிவத் இசைந்து, 

(ப-ா,) தச்ச - தகுதியாயெ, சத்துவ வுபாதி கொள் - சத்துவ குணோபா தியைக் 

கொண்ட, பிரமசைதர்யம்--, ஒக்க ஈசன் ஆம் - யாவருமொப்புக்கொள்ளும்படி. ஈசன் 

ஆம், சத்துவ ரசோ மயம் உயிர் ஆம் - சத்வ ரஜோ மயங்கள் சீஉனாகும், மிகக - Benes, 

தாமதம் உடையதே--, போக்யெ விளைவு ஆம் - போக்யப்பயஞகும், இக்கணக்கன் - 

இக்தக்கணக்இினால், சிவ)த்த-ரிவமென்னும் பொருளில், பு.ப்பொருளும்--, வந்து இசைந்து 

உறும் - வந்து பொருந்தியிருக்கும், ௭ - று, 

(வி- ரை,) உபாதி- அவஸ்த்தை, மயம்-உர௬, போக்யம் - அறுபவப்பொருள், (௭) 

சுத்த மென்றுள வுபாதயிற் ரோப்ந் திடு மீசன் 
மெப்த்தி டும்பதி யாகயெ பிரேரகன், மிர 
முய்த்த போத்துருப் பசுவென வறைவர்பே ர௬ணர்வோ 
னத்த,னவவுயிர் ற்றுணர் வுடையதென் றறியே, 

(பஃ ரை,) சுத்தம் என்றுள - சுத்தமென்று, சொல்லப்பட்டுள்ள, உபா தியில், 

தோய்ச்திடிம் - கலக்னெஐ, ஈசன்--, மெய்த்திரிம் - உண்மையா, பதி ஆய பிரேர 
கன்--, மிசரம் உய்த்த போத்துரு - மிசரத்தோடு கலந்த போக்தீருவானவன், பசு என - 
பசுவென்று, அறைவர் - சொல்லுவர், அத்தன் - ஈசன், பேர் உணர்வோன் - பேரறி 

வினன், அவ்வுயிர்--, சிழ்றுணரீவுடையது என்று அறி - சிழ்றறிவடைய தென்றறி 

வாயாக, ௭ - ௮, 

(வி- மை.) பிரேரகன்-செலுத்துவோன், பச-ஜீவன், மிரிரம் - கலப்பு, பேருணர்வை 

ஜர்வஜ்ஞதீவம் என்றும் சற்றுணர்வை இஞ்சிஜ்ஞத்வம் என்றும் கூறுப வடநூலார். (௮) 
மிகுதி கொண்மறை யுணர்வதவ் வியத்தமாம் பெயர்கொள் 
பகுதி ஈண்ணினர்க் கமோககா ரணியெலும் பரையே 
தகுதி கொண்டி சுத்தமா மசுத்தமுஞ் சாற்றிற் 
ஜொகுதி கொண்டிடு மோககா ரணிமயனச் துணியே,



pu) பிண்.த்தலம், ள் 

(ப- ரை) மிகுதிகொள் மமை உணர்வது- மிகுதியைக்கொண்ட வேத்தீதையறிவ௮, 
அவ்வி.பத்தம் ஆம் பெயர்கொள் - அவ்யக்தமென்ற பெயரைக்கொண்ட, பகுதி கண்ணி 
னர்க்கு - ப்ரக்ருதியைப்பொருந்தினலர்க்கு. அமோக காரணி என்னும்பராயே--, தகுதி 
கொண்டிடும் சுத்தம் ஆம் - தகுதியைக்கொண்ட சுத்தமாகும், அசுத்தமும் சாற்தின் - 
அசுத்தத்தையும் சொலலுமிடத்தில், தொகுதி கொண்டி.ம் - கூட்டங்கொண்ட, மோக 

கா.ரணி என்னும் பரை--, எனதுணி - என்று நிச்சயித்துக்கொள், ௭ - று, 

(வி- ரை.) ௮மோகசாரணி என்னும்பரை - தனது ஆஸ்ரயத்திற்கு அஞ்ஞானத்தை 
புண்பெண்ணாததாயெ ப.ரா௫ததி, அவ்.பக்தம் - வெளிப்படாதது, மோககா.ரணி - தனது 
ஆம் ரயத்தை மோடுக்கச்செய்யும் ௪த்தி, (க) 

மாயை கொண்டிழறை பற்பல மூர்த்திகண் மருவு 
தூய தன்றெலு மவித்தையாற் ரோன்றுவர் பலரா 
Guu Fare எகாதியே முத்தனவ விசன் 
நீய பந்தனை:யகாஇயே யுற்றுளர் சீவர், 

(ப- ரை,) மாயைகொண்டு - மாயையால், இறை - இறைவன், பற்பல மூர்த்திகள் 

மருவும் - பற்பலவுருவங்களைப் பொருந்துவன், தூயது அன்று எனனும் = சுததமெனன 
வொண்ணாத, அவித்தையால் - அஞ்ஞானத்தால், ஏய சீவர்கள் - Our me Bus சீவர்கள், 

பலர் ஆய் தோன்றுவர்--, ௮ - அடத், ஈசன், ௮மாதியே முத்தன்--, சீவர்--, இய பம் 

தனை - தொடிய பச்தத்தை, அமாதியே உற்றுளர் - ௮57 இ காலத்திற்றானே wor geri, 

(வி- னா.) கொண்டு மூன்றாவதன் சொலதுருபு, தாயது - பரிசுத்தமான து, 

முத்தன் - விழிபட்டவன். பதம் - கட்டு, ஈசன் - மஹஜேசன, (40) 

பரம ஞானமற் றநாதியாம் பாசமுற் ற்நாதி 

கரும வேதுவா லடுத்துள காயங்கண் மருவி 

மிருக மாதியாம் பற்பல பிறவியின் விரவித 
தெரும ருஞ்சுழன் நிமிம்பெரும இதிரிபோற் சீவன். 

(ப-மை,) சீவன்--, பரமஞான ம் ௮ற்று-மேலான ஞானமற்று, ௮1ாதி ௩ம் பாசம் 
2 Do = ger Bun Gu பாசத்தைப்பொருர்தி, அநாதி கருமம் - அநாதி கர்மங்களா யெ, 

ஏதுவால் = காரணத்தால், அமித்துள்ள - பொருந்தியுள்ள, காயங்கள்மருவி - சரீ. ரந்களெ 

டுத்து, மிருகம் ஆதி ஆம் பற் லபிறகியில் - மிருகமுதலாகிய பற்பல பிறவிகளில், விரலி. 

கலந்து, பெருர்திரிபோல் - பெரியசக்கரம்போல, தெருமரும் சுழன்றிடும் - தெருமரா 

நிற்பன் சுழலாநிற்பன், ௭ - ௮, 

(வி- ரை) விரவல் - கலத்தல், தெருமரும் என்பதம்குப்பகுதி தெருமா, (௪௧) 
சாதி யாயுவோ ணெவது தரும்விட மத்திற் 

கேது வாயுறுங் கருமமெ£ இரமெனச் சுழல்வோர்க் 

காதி யாமிறை யியக்குவோ னாயக்கரி யாப் 

போத கம்புரிக் தருளுகன் னெறியினைப் பொருதி, 

(ப- ரை,) விடமத்திற்கு ஏதுவாய் உறும் கருமம் - கெடுதிக்கேதவாயிருக்க கர்ம 
tact, சாதி ஆயுவோடு உணவு தரும்---, 'எச்திரம் எனச்சுழல்வோர்க்கு... ஆதி ஆம் 
இறை - ஆதியாயெ இறைவன், இயக்குவோன் ஆய் - Quag விப்பவனா9, கரி ஆட-சாக்ஷி 

wr, adds MG பொருச்இ-, போதகம் புரிச்தருளம் - ஞானத்தை யுண்டாக்ெ 
யருள்வன், எ-று 

(af ot.) og காரணம். இயக்குவோ ன் - தொழிற்படுத்துவோன், சன்னெி - 

ஸர்மார்கடம், ஆயு - ஆயுள், உணவு - போகம், ( wa.)



*௮) Hs EN gS ASTD oo. (abe 

Sn.) Fagin வினைபரி பாகமே கொண்டு 

மாறு மாமல வாதனை மருவி$னோ னாக 

யாறு மாமுடி. புனைந்தருள் பரசிவ னருளின் 
பேறு கூடுறச் சுத்தமா மனமொடு பிறக்கும். 

(ப-மை,) கூறு €வனும் - சொல்லப்பட்டசவேலும், வினைபரிபாகமேகொண்டு--, 
மாறும் - மாறுபட மா - பெரிய, மல வாதனை - மலவாசனையை, மருவ்னோன் ஆடு - 
பொருந்தினவனா9, மாமுடி - பெரியதிருமுடியில், ஆறு - கங்சையாற்றை, புனைச்தருள் - 
தரித்தருளின, பரசிவன் அருளின் - ப.ரஏவனருளினால், பேறு கூடுற - வீடுபேறடைய, 
௪ழதம் ௮ம் மனமொடு பிழக்கும் - சுத்தமாயெ மனத்துடனே பிறப்பான், ௭ - று, 

(வி ரை.) வினைபரிபாகம் - இருவினையொப்பு, மாறுமாமலவா தனை - என்றது மல 
வாதனை மாறின என்றபடி, (௧௩) 

பாக மாகிய நல்வினைப் பயன்கொடு சுத்த 
மாகு மாமன முன்னிடம் தங்கண னருளா 

லேக மாஞ்சிவ பத்திதோன் நுறுமவ னீற்றுத் 
சேக மோடுநற் பிண்டமென் பெயர்கொடு செறியும். 

(ப- ரா,) பாகம் ஆயெ - பக்குவமடைந்த, கல்வினைப்பயன்கொடு - ஈல்வினைப்பய 
ஞூல், சுத்தம் ஆம்,ஐ௮ - சுத்தம் ஆகும் வண்ணம், மனம் முன்னிடத்து - மனம் மூந்தின 

காலத்தில், அங்கணன் அருளால் - ஈசனருளினால், ஏகம் ஆம் - அத்விதியமாகிய, வப த்தி 

தோன்றுறும்--, அவன்--,ஈற்று தேகமோடு - ஈற்றுடம்போடு, ஈல்ல்ல, பிண்டம் என் 

பெயர் கொடு - பிண்டமென்லும் பெயரோடு, செறியும் - உலூல் ௪ஞ்சரிப்பன், ௭ - து, 

(வி- ரை,) ஈல்வினைப்பயன் - புண்ணியம், கொடு - மூன்னாவதன் சொல்துருபு, 
ஈற்.றுதேகம் - முடிவானவுடம்பு. (௧௪) 

பிண்டத்தலம் - முற்றும், 

a. 

ஓம் மஹேறாவசாயரம£, 

இரண்டாவது 

(௨.) பிண்டஞானத்தலம். 

[அதாவது - சரீரங்கள் கற்வரமானவைகள், ஆத்மாக்களைப் பார்க்கலும் எங்வான் 

பின்னனும் அவைகளுக்குப் பிரேரகனுமா யிருப்பவன் என்லும் ஞானம் பிண்டனானவனுக்கு 

எக்காலத்தலுண்டாகுமோ அக்காலத்தில் பிண்ட ஞானி என்பது, ] 

.சலிவிரு த்தம், 

உற்றிடு முடலுபி ருணர்வி வேகமே 
பெத்தவ னெவனவன் பிண்ட ஞானியென் 

றற்றம தறுமலை யமாந்த மாதவ 

கற்றறி புலவர்மெய் கழறு வாரோ. 

(பஃரை,) உற்றிடும் - (தான்) அடைச்த, உடல் » உடம்போடு கூடிய, உமி! - உழிரா 

னது, உணர் - (எல்லாவற்றையும்) ௮ திதற்குரிய, விவேகமே பெற்றவன், எவன் எவ 

ஜஞே--, அவன் பிண்டஞானி யென்று--, கற்று ௮றி புலவர்--, மெய ap queer ன 

உண்மையசகச் சொல்லுவர், அற்றம் அ.லம்-குதறவற்ற, மலை அமர்ந்த - பொதிய மலையில் 
ஜாழ்டன்ற, மாத்வ - பெருக்தவத்தோனே,எ் - ௮,



prt.) பிண்டஞானத்தலம், ௩௯ 

(விஉரை,) உற்திடல் உ அடைதல், ௮மீர்ர்த என்பதற்கு விரும்பின என்றுரைப்பிலு 
மாம், அசோ - அசை, அது - பகுதிப்பொருள் வீதி, (க) 

உடலுயி ரெனுமுல காய தன்பொறி 
யடலுயி ரென்னுமற் ரொருவ் னன்றியே 
புடைவரு புத்தியே யென்லும் புத்தனிவ் | 

விடலுறு மிவைகளான் மாவின் வேறவாம், 

(பஃ ரை,) உலகாயதன்--, உடல் உயிர் என்னும் - உடம்பே உயிர் என்பான், மழ் 
ஜெருவன்--, பொறி- பொறிகளே, ௮டல் உயிர் என்னும்-வலிய வுமிரென்பான், அன்நி 
யே--, புத்தன்--, புடைவரு - நம்மிடத்துண்டாயே, புத்தியே--, என்றம் - என்பான், 
இவ் - இவை யாவும், விடல் உறும் - விட்டொழியத் தகும், (மற்றென்னெனின்) இவை 
கள்--, ஆன்மாவின் வேற ஆம் - ஆன்மாவுக்கு வேறாயினவாம், ௭ - று, 

(வி - ரை,) புடை - ஏழலுருபு இடப்பொருளது, (௨) 

உயிரின்வே ரூூறின் றுணரப் பட்டிடுஞ் 
செயிருது முடலொ டிந்இிரிய புத்தியி 

னயலழி வரியவான் மாவுண் டாமென 
நயமுட னுணர்பவன் பிண்ட ஞானியே. 

(ப-மை,) உயிரின் - உயிரிலும், வேறு தட நின்று--, உணரப் பட்டிடும் - அறியப் 

படுற, செயிர் உறும் - சுற்றம் பொருந்திய, உடலொடு--, இச்திரிய புத்தியின் - இர்தி 

ரிய புத களிலும், அயல் - வேராக, அழிவு அரிய - அழிவற்ற, ஆன்மா உண்டாம் என, 

ஈயமுடன் - நன்மையாக, உணர்பவன்-*) பிண்டஞானி - பிண்ட ஞானீயென்று சொல் 

லப்படுவன், ௭ - று, 

(வீ - ரை,) உயிரின் என்பதில் இன் ஐர் தாவதுறழ்ச்சிப்பொருளது, அரிய என்பதில் 

அருமை இன்மைப் பொருட்டு, (௩) 

வினைவழி திரிதரு மெய்யும் வேறதாய 

நினைவரு நித்தவான் மாவு நித்தமா 

யனையவான் மாவின் வே ரய வீசலும் 

பினமுற வநிபவன் பிண்ட ஞானியே, 

(ப-னர,) விளைவழி * வினையின் வழியே, திரிதரும்-சஞ்சரிக்க, மெய்யும்-உடம்பை 
யும், வேறு ஆய்--, நினைவரும்-நினை த்தற்குரிய, ரி2.தம் - சாசுவுதமா இய, ஆனா லைடிம 
நித்தமாய்--, அனைய - அ.த்தன்மையாயெ, ஆன்மாவின் - ஆன்மாகினும், வேறு ஆய 

ஈசனும் - வேறாடுய ஈசனையும், பின்னம் உற ௮ நிபவன் - வெவ்வேறாயறிவோன், பின்ட 

ஞானிஃ, எ ௮ நு 

(வி-ர.) திரிதரும் என்பதற்குப் பகுதி திரிதா, நினைவரும் என்பதை நினைவு ௮௫ம் 

எனப் பிரித்து நினைத்தற்கரிய என்றுலாப்பிலுமாம், ஏ - அசை, அது - பகுதிப்பொருள் 

விகுதி, (#) 

பிண்டீஞானத்தலம் - மூற்றிம்.. 

ரணை வதி



வே 

ஒம் ரும்பவேம5, 
முன்றாவது 

(௩) சமுசாரறீக்கத்தலம். 
டு0ெிட400-- 

[அதாவ.த-இங்கனம் பிண்ட ஞானோதயமான மஹாத்மாவுக்கு ஸம்ஸ்கா.. வல்லமை 
யிஞல் மனைவி, புதல்வன், உடல், பொருள் முதலிய சமுசாரங்களைத் துச்சமாயக்கானும் 
புத்தியண்டாய் வைராக்ய முள்ளவனாதல் என்ப.து,] 

சலிவிரு த்தம், 

சுத்தம துறுமனந் தோன்று நித்தியா 
நித்திய விவேபொ னின்ற வாதனா 
சத்தியின் மிகுசமு சாரம் விட்டொழி 

புத்திவர் து.றுமெனப் புகல்வர் கற்றுளார். 

(ப-ரை,) சுத்தம் உறம் மனம் தோன்றும் - சுத்தமாடிய மனமுண்டாகும், நித் 
தயாநித்திய விவேடபோல் - நித்யாகித்யவஸ்து விவேடுயினிடத்தில், நின்ற - நிலைபெற்ற, 
வாதனா சத்தியின் - (புண்ணிய) வாசமா சத்தியினால், மிகு - Nees, சமுசாரம் ' விட்டு 

ஒழி - சம்சாரத்தை விட்டொழிக்றெ, புத்தி வர்.து உறும் என - புத்திபுண்டாகுமென்று, 
கற்றுளார் - கற்றறிர்துள்ளவர், புகல்வர் - சொல்லுவர், ௭ - று, 

(வி-ரை,) கித்தியா நித்திய வஸ்து விவேடு - அழியாப் பொருள் அழியும் பொருள் 
களை யா.ராயரதறியும் அறிவுள்ளவன், வாசகாசத்தி- லோகவாசனையின் வலி. அது - 
பகுஇப்பொருள் விகுதி. (௧) 

பேண் 9டழு வாய்தரு பேறி மைப்பினில் 

விண்டிடு மிம்மையு மேய புண்ணிய 
முண்டொழி துயா்முத லுறுது றக்கமும் 

கண்டெவர் வீரும்புவார் கற்று ளோரினே. 

(ப - ரை.) பெண்டு எழுவாய் தரு - பெண் முதலானவைகளால் தரப்ப, பேறு - 
பயன், இமைப்பினில் விண்டிடும் - இமைப்பொழுகில் நீஸ்டப் போகாகின்ற, இம்மையும் - 
இம்மைச் சுகமும், மேயபுண்ணியம் - பொருந்திய புண்ணியப்பயனை, உண்டு ஒழி - 
லுகர்க்தொழித்தற் இடமாயெ, துயர் முதல் உறு - துன்ப முதிலானவையுள்ள, துறக்க 
மும் - சுவர்க்க வின்பமும், கற்றுளோரின் - கம்றுளோர்களுக்குள்ளே, எ௨ர் கண்ம் 
விரும்புவார்---, ௭ - Le 

(வி- ரை.) இம்மைச் சுகம் - இல்வுலக வின்பம், நுகர்தல் - அதுபவித்தல், எவர் 

சண்டு விரும்புவார் என்றவினா ஒருவரும் விரும்பமாட்டாரென எதிர்மறைப்பொஈளுண 

ர்த்தி நின்றது, (௨) 
பிழநதவர்க் குண்மையே பெறுமி றப்புமழ் 

தறி தவர்க் கன்னதே பிறப்பு மிவ்வகை 
செறிந்துள பிறப்புட விறப்பிற் வலு 
மறிந்திடு சசடமே போல வட்துறும், 

(பூ- ரை,) பிறர்தவர்க்கு--, பெறும் இறப்பும் உண்மையே... அ நிர் purée Sou 
பும் அன்னதே--, இவ்வகை செ.ிர்துள - இவ்வகையாசப் பொருச்இியுள்ள, பிறப்புடன் 
இறப்பில் - பிறப்பிறப்புக்களில், சீவலும்--, மறிர்தி சகடமே போல வந்து உறும் 
மீண்டு மேல் ழோப் வருமெ ச்சடம் போலவே வச்.த பொருர்தும், எ - று, 

மம,
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(வி- மை,) சசடம் - பண்டி, இது இதன் சக்கரத்தை புணர்த்தலால் அகுபெயர், 
௮ன்னதே என்பதில் ஏகாரம் தேற்றம், மற்று - ௮சை, (௩) 

மீனொடு சமடமே வெண்பற் பன்றிமா 
மானிட வரிமுத லாக வந்துள 

வேனைப பிறப்பிலு மெய்து மாயவன் 

ரூனுமம் மரணமகோய் தள்ள வல்லனோ. 

(ப- மை.) மீனொகெமடம் - மீனோடு அமை, வெண்பல் பன் றி--, மா - பெருமை 

பொருர்திய, மானிட அரி முசலாக வந்து உள்ள - ஈரசிங்க முதலாக வந்திருக்ற, ஏனைய 

பிறப்பினும் - மற்றைய பிறவிகளினும், எய்தும் மாயவன் தாலும் - வர்துதோன்றுற 
மாயோறும், அ - அர்த, மரணகோய் தள்ளவல்லனோ--, ௭ - று, 

(வி-ை ர,)' தள்ளவல்லனோ என்னும் ஓகார வினா தள்ளவல்லனல்லன என்லும்பொருள் 

பயடீது நிற்றலால் எஇர்மறை, (௪) 

ஆவிமுன் வினைவசத் தந்த ணுதியாய் 

மேவுறு சாதியின் விரவித் தோன்றியே 

தாவுற வடருமுத் தாப வங்கயொல் 

வேவுறு நிலைமையாம் விளம்ப வேண்டுமோ. 

(ப- ரை, ஆவி - உயிர், முன்வினை வசத்து - முன்னை கரீமவயத்தால், ௮ந்தணாதி 

யாப் மேவுறு சா தியின்-௮ர்தணர் முதலிய சாதிகளில், விரவி தோன்றி - கலர்து பிறச்து, 
தாவுற அடரும் - மேலே தாவிப்படர்றெ, முத்தாபம் ௮ல்டியால் - முத்தாப மாய 

நெருப்பினால், வேவுறு நிலைமை - வேற நிலையை, யாம் விளம்ப வேண்டுமோ - யரம் 

சொல்லவேண்டுமோ, ௭- று, 

(வி - மா.) அங்டு அக்கியென்னும் வடசொற்றிரிபு, முத்தாபம் - ஆதியாத்மிகம், 

௮இபெளதிகம், ஆதிதைவிகம், விளம்பவேண்டுமோ என்னும் ஓகாரம் எஇர்மறை, (௫) 

போய்த்திடா தடையுறும் வினையித் போதரு 
மத்தியான் மிகமுத லாய வெந்துயர்க் 
கொத்தினான் மிகுமிடர் கொண்டு ளோர்தமக் 
கெய்த்திடா தமைதலெவ் விடத்துண் டாகுமோ 

(ப-ரை,) பொய்த்துறாது - பொய்த்துப் போகாமல், அடையுறும் - வரது சேர்க, 

வினையின் - வினையினால், போதரும் - உண்டா, அத்தியான்மிகம் முதலாய, வெம் 

துயர்க்கொத்தினால் - வெவ்விய துன்பக்கூட்டத்தால், மிகும் இடர் கொண்டுளோர் தம 

க்கு--, எய்த்திடாது அமைதல் - இளையாமல் அமைந்திருத்தல், எவ்விடச்து உண்டா 

கும், எ-று, 

(வி - ரை.) வினையின் என்பதில் இன் என்னும் ஐந்தாவது மூன்றாவதன் கருவிப்பொ 

ரளில் வந்தது. எய்த்தல் - இளைத்தல், எவ்விடத்துண்டாகும் என்றது எவ்விடத்தும் உண் 

டாகாதென்றபடி, எய்த்திடாது அமைதல் - ஒழிவு, (௬) 

ஆதியத் இயான்மிகம் பவுதி கம்பினா 
. மோதுதெய் வீகமூன் முவ தாகுமாற் 

போதுமத் இயான்மிகம் புறமுட் கொண்டிரு 
பேதமுற் நிடுமெனப் பேசு வாரரோ, , 

(ப- ரை.) ஆதி அத்தியான்மிசம் - முதலாவது ௮தீயாத்மிசமும், பின் தம் பெளதி 
கம் - அதன் பின்னாயெ பெளதிசமும், ஒது தெய்வீகம் - சொல்லப்பட்ட தெய்விசமும்
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ஆக--, மூன்றாவது அகும், போதும் - உண்டாய, அத்யான்மிசம்--, புறம் உட் 
கொண்டு - புறம் ௮கம் என்பவுற்றைக்கொண்டு, இருபேதம் உற் திடும் என-இரண்டுவகை 
பினையுடைத்தாமென்று, பேசுவார் - சொல்லுவர் (௮திஞர்), ௭ - று, (௭) 

வளிமுத லனதச வரல்பு றத்ததா 
முளினது மடி.வில்கா மாத யுய்க்குதல் 
களியர சாதிகோய் பவுஇ கங்கழு 

தளியிடர் முதலதெய் வீக மாகுமால், 

(ப-ரை.) வளி முதலன தர - வாதமுதலானவை கொடுக்க, வரல் - உண்டாதல், 

பூறத்த,து ஆம்--, உள்ளினது - ௮கத்த.து, மடிவு இல் காமாதி உய்க்குதல் - அழிவில்லாத 
சாமாதிகளில் செலுத்தல், களி-களித்தற்குரிய, ௮7சு ஆதி கோய்--அ.ரசர்முதலாயெவர்க 

ளாலும் பிருதிவியாது பூதம்களாலும் உண்டா நோய, பவுதிகம் - பெளதிஃமாகும், 
கழுது - பேயினால், ௮ளி - தரப்படுறெ, இடர் முதல - இடர்முதலியவை, செய்லீகம் 

ஆகும்--,௭ - ௮, 
(வி. ரை,) வளிமுதலன - வாத பித்த சிலேஷ்மங்கள். சாமாதி - காமமுதலியன, 

அவை காமம் குரோதம் உலோபம் மோஹம் மதம் மற்சரம் என அறும், அரசர் முதலா 

பினோராலுண்டாவன ராஜதண்டனை முதலாயின, கழுது என்பதினால் ரஹம் முதலிய 

வைகளும் வருவிக்கப்பட்டன, (௮) 

இனைய வெந்துயர் பலவிசைக் தகட்டுறும் 

வினையொடு திரிதரு முயிர்க்கு விண்ணிடை 
யெனிலுமிம் மண்ணிடை யெனினு மோர்கண£ 

துனியறும் படிசிறு சுகமு மின்றரோ. 

(ப- ரை,) இனைய - இத்தன்மையவாயெ, வெம் துயர் பல இசைச்து-வெப்பமாயெ 
பல.தன்பங்களைப்பொருர்இ, கட்டுறும் - பர்தப்படுறெ, வினையொடு இரிதரும் உயிர்க்கு - 
வினையொடுதிரிறே னுக்கு, விண்ணிடையெனிஜும் - விண்ணுலகத்திலாயிலும், இம்மண் 

ணிடையெனினும் - இக்தமண்ணுலகத்்திலாயிலும், ஓர்கணம் - ஒருகணப்பொழுதம், துனி 
அறும்படி, - ௮ச்சமின் நியிருக்க, இறு சுகமும் இன்று - அற்புமாடுய இன்பமுமில்லை, எ-று. 

(வி-ரை,) வினை-தொழில், விண் மண் என்பன அகுபெயர்கள். சறுசுகமும் என்னு 
மும்மை இறர்தது தழீஇயவெச்சவும்மை, (௧) 

மின்னினு மலையிலும் விளக்கெ முஞ்சிகை 

தீன்னினு நிலையறத் தபுசெல் வத்தினை 

மன்னுறு பொருளென மதிப்ப ரோகண 

மென்னிலு wd err டிருந்து ளோருமே. 

(ப - ரை,) கணம் என்னினும் - கணப்பொழுதாயிலும், அறிஞரோடு இருர்துளோ 

ரும் - அறிஞரோடகூடி. யிருர்தவர்களும், மின்னினும் - மின்னலைப்பார்க்லும், அலை 
யிலும் - அலையைப்பார்க்கலும், விளக்கு எழும் - விளக்லெழுள்.ற, சகைதன்னிலும் - 
சொழுக்தைப்பார்க்லும், நிலை ஐ - நிலையில்லாமல், தபு - கெடுன்ற, செல்வத் இனை - 
செல்வத்தை, மன்னுறு பொருள் என - நிலையாடெய பொருளென்று, மதிப்பரோ - என்னு 
வரோ, எ-று, | 

(வி- மை,) ,மின்முதலாயின நிலையின்மைக் கெடுத்துக்காட்்வனவாஇய உவமைப் 
பொருள்கள், மன்னல் - நிலைபெறல், மதித்தல் - நினைத்தல், மதிப்பரோ வென்லு மோகா 

சம் எஇர்மறை, ௮மிஞர் என்பதில் ஞக.ரம் பெயரிடைகிலை, (௪0)
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மலசல கிறைதரு கடத்தை வன்றுய 
ரலைபடு துரும்பினை பழியு மின்னிலு 
நிலையறு மிவ்வுட றன்னை நிந்தைசெப் 

புலைமனை தன்னையார் பொருந்து வார்களே. 

(பஃ ரை,) மலசலம் - மலசலங்கள், நிறைதரு கடத்தை - நிறைர்த குடத்தை, வல் 
துயர் அலை பு துரும்பினை-வலிய துன்பச்கடலிலகப்பட்ட துரும்பை, அழியும் மின்னிலும்- 
தோன் றியழிகன்றமின்னலினும், நிலை௮றும்-சிலையற்ற, இவ்வுடல்தன்னை - இர்தவுடம்பை, 
ரிர்தைசெய் - நிர்தித்தற்குரிய, புலைமனைதன்னை - நீசமாயெ வீட்டை, யார் பொருந்து 
வார்கள்--, எ - று, 

(வி- ரை,) கடம் - வடசொல், குடம் துரும்பு புலைமனை என்பன இவ்வுடம்பைக் 
குறித்துகினறன, ஒருவரும் பொருந்தமாட்டார்கள் என்றற்கு யார்பொருந்துவார்கள் 
என்றார், (௧௧) 

நித்தியா ஈந்தசிற் சொரூப நின்றிட 

மித்தையா மியல்புடைத் துயர வீடென 
வைத்தவா கத்தஇனை மகழ்ந்தி ர௬ுந்திடும் 
பு.த்தியார் செய்குவர் புலவர் தம்மினே. 

(ப- ரை,) கித்தியம் - சாசுவதமான, ஆரம்தம் - இன்பத்தைத்தருறெ, சிற்சொரூபம் 
நின்றிட - ஞானசொருபம்கிற்க, மித்தை ஆம் - பொய்யாக, இயல்பு உடை - இயற்கை 
யையுடைய, துயரம் வீடு என வைத்த - துன்பவீடென்றேற்படுத்திவைத்த, ஆகத்தினை - 

உடம்பை, மடஇுழ்ந்து இருந்திடும் - மடுழ்ந்திருக்கெ, புத்தி - புத்தியை, புலவர்தம்மில் - 

அ.நிஞரில், யார்செய்குவர் - யார்பண்ணுவார்கள், ௭ - று, 

(வி- ரை.) மித்தை மிதீயா என்னும் வடசொற்றிரிபு, ஆகம் - உடம்பு, புலம்-௮ திவு. 
யார்செய்குவர் என்றது ஒருவரும் செய்யாரென்றபடி, சிற்சொருபம் நின்திட - சித் ரூப 
னாய ஆன்மதத்துவத்தை விடுத்து, (௪௨) 

ஓதியா னிடர்தரு முடம்பின் மக்களின் 

மாதரி னுறவினின் மற்று ளோர்தமிற் 

கோதுறு தனத்தினிற் குலத்திற் போக்குறு 
காதலி னநித்தியங் காண்ப னென்றுமே. 

(பஃரை,) ஓதியான் - (அறிவு நூல்களைக்) கற்றவன், இடர் தரும் உடம்பில் - தன் 

பத்தைத்தருெ வுடம்பினிட த்தம், மக்களில் - மக்களிடத்தும், மாதரில் - பெண்டிரிடத் 
தும், உறவினில் - உறவினரிடத்தும், மற்றுளோர் தம்மில் - மற்றையோரிடத்தும், கோது 

உறு - குழ்றமுள்ள, தனத்தினில் - செல்வத்தினிடத்தம், குலத்தில் - குலத்இனிடத்தும், 
போக்குறு காதலின் - கிராசையால், என்றும் - எக்காலத்தும், அடித்தியம் காண்பன் - 

நிலையின்மையையே காண்பான், ௭ லு, 

(af - oor.) ஒதியான் என வாளா கூறினரேஜும் ஈண்டைக்கேற்பச் சுத்தமாடுய மன 

முடையவலும், கித்தியாநித்தியப் பொருள்களைய நிர்தவனும், நிச்சயிக்கப்பட்ட ஆத்ம 

சுகாவிர்ப்பாவமுடையவனு மாய விவே௫ என்றுமைக்கலாயிற்று, மாதர் - அகுபெயர், 

செல்வத்இன் மீதுள்ள விருப்பம் பெருங்கேபுபயக்கும் என்பது தோன்ற கோதுறு தனம் 

என்றார் ; 4! பொன்னை நினைக்கப் பொருதுகாண்?? என்றார் பிமரும், ரிராளை * ஆசை 

மின்மை, ப (௧௩)



oe சித்தாந்தசிகாமணி. [பத்தத் 

போதிசளின் விரத்தயாப்ப் பொருவி றம்மையே 
யறிவுற விழைவுடை யறிஞர்க் காழ்துயர் 

மறிவுறு குடும்பநேரய் மாற்று மேதுவிற் 
செறிவுறு முளமெனச் செப்பு வாரரோ, 

(ப-மை,) பொறிகளில் - ஐம்பொறிகளிலும், விரத்தியால் - வெறுப்புடையராய், 
பொருவு இல் - நிகரில்லாத, தம்மையே--, அ.றிவுற - அதிய, விழைவுடை-விருப்பமுள்ள, 
அ.றிஞர்க்கு--, ஆழ்துயர் - ஆழ்$ததுன்பம், மறிவுறு - தடுக்கப்படிற, குடும்பசோய்--, 
(இவைகளை) மாற்றும் ஏதுவின் - நீக்குங்காரணத்தால், உள்ளம் - (அவரது) மனம், 

செறிவுறும் என - அடங்குமென்று, செப்புவார் - சொல்லுவர் (அறிஞர்), ௭ - று, 

(வி- மை,) ஐம்பொறி - பஞ்சேந்த்ரியங்கள், பொ திகளில் விரக்தி - இர்த்ரியஜயம், 

விழைவு - விருப்பம், ஏதுவின் என்பதில் இன் என்னும் ஐந்தாவது மூன்றாவதன் கருவிப் 

பொருளில் வந்தது. தம்மையே யறிவுற விழைவுடை யறிஞர் என்றது அன்மாவினிடம் 

பற் துள்ளவனான விவேடுயை, அரோ - ௮சை, (௧௪) 

ஆசு மனமுட ஸித்த நித்தமு£ ட் % 

தேசுற வுணர்ந்துகற் றெய்வ வாழ்வினு (ட: 1 

கேசம தகன்.றுள கெறியி னோனிடைப் 

பாசம தறுசிவ பத்தி தோன்றுமால், 

(ப- னா.) ஆச அறும் - கும்ற மற்ற, மனமுடன் - மனத்துடனே, அறித்த நித்து 

மும் - அரித்ய நித்யங்களையும், தேசு உ௰ உணர்ட்து - தெளிவாயறிந்து, ல் - ௮ழகாடிய, 

தெய்வ வாழ்விலும் - சுவர்ச்ச வாழ்விலும், நேசம் அசன்றுள்ள - விருப்பமொழிர் தள்ள, 
செதியினோன் இடை. - கன்னெறியை யுடையவனிடத்தில், பாசம் ௮௮ - பாசம் அறுதம் 
கேதுவாயெ, ச௨பத்தி தோன்றும்--, ௭ - று, 

(வி- ரை.) அநித்தம் - அழிவு, நித்தம் - அழிவின்மை, தேசு - ஒளி, அது இங்குத் 
தெளிவுக் காயிற்று, தெய்வம் - அகுபெயர், வாழ்விலும் என்றவும்மை இறந்தது தழீஇய 

வெச்சம், உயர்வு திறட்புமாம், நெறியென வாளா கூறினரேனும் ஈண்டைக்கேற்ப நன் 

னெறி யென்றுரைக்கலாமிற்று, ௮து - பகுதிப்பொருள் விகுதி, ஆல் - அசை, (௧௫) 

சமுசாரரீக்கத்தலம் - முற்றும். 

ஒம்பிகாடுகேோமஃ, 

நான்காவது 

(௪) குருகாருணியத்தலம். 
_. ௮ 

_ மர்கூறிய பிண்டஞானி சமுசார நீக்கத்தல சம்பர்ஈனாகவும் ப்ரஹ்ம 

ததக த்தமய ஸ்ரீ வ த்குருசச்நிநியை யடைந்து தரிவித இக்ஷையை 

வடைதல் என்பது.] இ 
அ.றுசீர்க்கழிகெடிலடியாசிரிய விருத்தம், 

மலர்தலை யுலக மெல்லா மலிபெரும் புகழோ டொன்றி 

யிலனென விவறன் மோக மிரித்துத்தத் துவழு ணர்ந்து 

புலநெறி கடந்து சாந்தம் பொருந்திச்சிச் தாந்த மோடு 

. பலகலை தெரிவுற் றையம் பாற்திட வல்ல னா,



po] குருகாருணியத்தலம். ௪டு 
(ப - ரை,) மலர்தலை - ப.ர5த இடத்தையுடைய, உலகம் எல்லாம்--, மலி-நிறைர்த, 

பெரும்புகழோடு ஒன்றி - பெரும்புகழோடு பொருக்தி, இலன்எனஇவறல் - (பொருளிலே 
னென்று) லோபஞ்செய்தலும், மோகம் - மோகமும் ஆயெ இவற்றை, இரித்து - ஒட்டி, 
தத்துவம் உணர்க்து - மெய்ப்பொருளை ய றி$.து, புலகெறி கடச்து- ஐம்புல வழிச்செலவை 
வென்று, சா$தம பொருந்தி... சிச்தார்தமோடு பலகலை--, தெரிவுற்று - தெரிது, 
ஐயம் - சந்தேகத்தை, பாழ்.நிட வல்லன் ஆட - ஓட்ட வல்லவனாடு, ௭ - று, 

(வி- ரை,) இவலல் - பிசுஈத்தனம், இரித்தல் - ஓட்டல், தத்துவம்-அகுபெயர், ஐம் 
புலன்களாவன - சத்த பரிச ரூப 7௪ கந்தங்கள், செலவு - செல்லுதல், பாற்றல் - ஓட்டல், 
ஆட யெனவருஞ்செயயுளை யவாவி நிற்றலால் இது குளகச்செய்யுள், தத் தவம் - ஆச்மா 
மாத்ம விவேகம், சித்தாந்தம் என்றது வீரசைவடுத்தார்தச்தை, (௧) 

அ/௦ெறி வாய்மை மேவி யாரிய குலத்தாழ் போந்த 
முறைகெறி யொழுக்க மெய்தி முத்இகே யத்த னப் 
பொறையொடு பொருந்தி யக்க மணிதஇிகழ் பூதி யென்று 
நிறைவுற வணிஆ்தி லிங்க நிலைபெற வுடற ரித்து. 

(ப- மை.) அறநெறி வாய்மை மேவி - தீருமமார்க்கத்தின் உண்மையை யுடையனாட, 

ஆரிய குலத்தால் போந்த - ஆசாரிய பரம்பரையால் வசத, முறைநெறி ஒழுக்சம் எய்த-, 
முத்திகேயத்தன் ஆ9--, பொறையொடு பொருர்தி-பொறுமையோடு கூடி, அக்கமணி, 

இகழ் - விளங்குகிற, பூதி--, என்றும் நிறைவு அ௮ணிச்து--, இலிக்கம்--, நிலைபெறஉடல் 
தீரித்து--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) முத்தி நேயம் - மோக்ஷதாஹம், பொறை - தொழிழ் பெயர், இது இங் 
குப் பொறுமையாகய குணத்தைக் குறித்தலால் ஆகுபெயர், அக்கம் ௮க்ஷம் என்னும் வட 
சொற்திரிபூ, கண் என்பது பொருள், அக்கமணி - உருத்இராக்க மணி, பூதி யென்றும் 
சிறைவுற அணிக்து என்பதினால் விபூதி தாரணச்தினால் வியாபிக்கப்பட்டவலும், விபூதி 
தத்துவ முணர்ந்தவனும், திரிபுண்டரம் த்ரிதீதுக்கொள்வதில் ஆவல் உள்ளவலும் எனப் 

பெறப்பட்டன, (௨) 

அகத்துறு தஇயாஈ மேவி யருச்சளை புரிவோ னாகி 
யுகப்புறு மங்க லிம்க யோகதச் துவமு ணர்ந்தே 

யிகப்பறு தலங்க ளோர்வுற் றெய்தியத் துவித ஞானற் 
தகச்சிவ முணர்த்த வல்ல தயங்குஞ்சீர்க் குரவன் றன்னை, 

(ப- மை,) அகத்து - மனத்தில், உறு தியாகம் மேவி- மிக்க தியா த்தைப் பொருத, 
அருச்சனை புரிவோன் ஆ9--, உசப்புறும் - விரும்பத்தக்க, அங்கலிங்க யோக தத்துவம் 
உணர்ந்து--, இகப்பு அறு - நீங்குதம் கரிய, தலங்கள் ஓர்வுற்று - தலங்களை யாராய்ர்து, 
எய்தி - அடைந்து, அத்துவித ஞானம் தக - அத்வைத ஞானமுண்டாக, சிவம் - சவெமென் 
றும் பொருளை, உணர்த்தவல்ல--, தயங்கு சீர் குரவன் றன்னை-விளங்குஇன்ற சி£ப்பினை 
புடைய ஆசாரியனை, ௭ - று, 

(வி உலா, அங்கலிங்க யோக தவம் என்றது லிங்காங்களம்யோக ததிவத்தை ரய 
அதாவது, லிங்கமென்றால் ப்ரஹ்மம், ௮ங்கமென்றால் ஆத்மா, இவைகளின் Agus etd 
பந்தமே ஸம்யோகம் என்று சொல்லப்படும், லிங்கமே த.தீபதவாச்சியம், அங்கமே தீலம் 
பதவாச்சியம், ஸம்யோகமே அசிபதவாச்சியம், லிங்கமே சாதம், அங்கமே பிர் ல், ஸ்ம் 
யேர்கமே கலை, இலிங்கமே சன்மாத்திரம், அங்கமே சின்மாத்திரம், ஆ5ர்தமே யோகம், 
இசே மஹாலிங்காங்கஸம்யோகம், தன் மூன்றுவித சரீரதத லிருக்கும் மூன்றுவித லிங்க 
திதையும் ௮அவஸ்தாதீரயங்களில் விர்வ - தைஜல - ப்ராஜ்ஞூ ரூபஞய் உபாரித் தக்கொண்



ச்௬ சித்தாந்தசிகாமணி. [பத்தத் 

டிருப்பதே லிம்காங்கலம்யோகம், ஸலம்யோகம் என்பது த்வைத காசம்); அந்த நாசமே 
நிவிர்த்தி ; கிலிர்த்தியே விஸ்ரார்தி ) ௮5 விஸ்ரார்தியே முக்தி. 

இகத்தல் - நீங்கல், வத்தை யுணர்த்தல்வன்மைதோன்ற சவம் உணர்த்தவல்ல 
என்றார் ) அதாவது சவோபசேசம் செய்தல் என்றபடி, 

மாச.று மனத்த னா மதியுடை விசாக யானோன் 
Le 

பாசம தனைத்து நீக்கும் பரசிவ முணாரச் தோன்று 
கேசமோ டடைவன் பாம்பி னெளிதிரைக் கடல்வ றப்ப 

வாசம கஞ்செப் தோம்கு மகத்தியப் பெயரி னானே. 

(ப ரை,) பாம்பின் - பாம்புபோல, நெளி - நெளிஏன்ற, திரை - அலைகளையுடைய, 
கடல் வறப்ப - கடல் சுவற, ஆசமகம் செய்து--, ஓங்கும் - உயர்ந்த, அகத்தியப் பெயரி 
னானே - அ௮கத்தஇி.பனென்லும் பெயரை யுடையவனே, மாசு அறும் - குற்றமற்ற, மனத் 
தன் ஆ9--, மதி உடை-அ.றிவுடைய, விராட அனோன் - வைராக்யசாலியானவன், பாசம் 
அனைத்தும் நீக்கும் பரசிவம் உணர--, தோன்றும் - உண்டாகிற, சேசமோடு அடைவன்- 
பக்தியோ அடைவான், ௭ - று, 

(வி- மை,) பாம்பின் என்பதில் இன் ஐந்தாவதன் ஒப்புப் பொருளது, திரை 5 ஒரு 
பெயர்) ௮லை யென்பதுமது, வறத்தல் - சுவறல், ஆசமகம் செய்தல் - பருகுதல், விசா 

பிரபஞ்சத்தில் வெறுப்புள்ளவன், நேசம் பத்தியென்பன அன்பின் பரியாயங்கள், ௮.2- 
பகுதிப் பொருள் விகுதி, (௪) 

திங்களா றேலு மாண்டொன் முயிலுட் தே? சன்றன் 

பொங்கருள் காணுங் காறும் புரிஈ்துகற் பணிகள் காணி 
னங்கருள் சல €ட னஞ்சலி செய்து நின்றே 

பங்கமாம் பிறவி கோயெற் பரிந்தருள் புரிக வென்பான். 

(ப- மை,) திங்கள் ஆறு ஏலும் - ஆறுமாசமாயிலும், ஆண்டு ஒன்று ஆயினும் - ஒரு 

வருடமாயிலும், தேசிகன்றன் - ஆசாரியனது, பொங்கு அருள் - மிக்க ௮ருளை, கானுவ் 

காறும் - கானும் வரைக்கும், நல் பணிகள் புரிர்து-5ல்ல தொண்டுகள் செய்து, காணின்- 

கண்டால், ௮ங்கு- அவ்விடத்து, சீல €டன்-ஒழுக்கத்தை யுடைய டன், அ௮ஞ்சலிசெய்து 
நின்று--, பங்கம் அம் * கெடுதியாயெ, பிறவிகோய் - பிறவி நோயினையுடைய, என் என 

க்கு, பரிர்து - இரங்), ௮ருள் புரிக என்பான் - அருள் செய்க வென்று பிரார்த்இப்பான், 

(வி- ரை,) அஞ்சலி செய்தல் - கை குவித்து நிற்றல், பரிதல் - இரங்குதல், அருள் 

கானும் காறும் * ௮றுக்கரகம் செய்யும் வரையில், (௫) 

புனிதமா ணாக்க னின்ன புகன்றரு எிரந்து நிற்ப 

வனையவன் றனது சத்தி பாதமுற் றறிந்து பின்னர் 
வினைதபு % தக்கை யோடு மேவுவித் தருள்வ னென்ப 

தனிவரு பரமா நந்த தத்துவக் குரவ னன்றே. 

(பஃ னா,) புனிதம் * பரிசுத்தனாயெ, மாளாக்கன்--, இன்ன புகன்று - இவற்றைச் 

சொல்லி, ௮ருள் இசர்து நிற்ப--, அனையவன்றனது 4 அவனது, சத்தி பாதம் உற்று 
அதிக்து - சத்திரிபாதத்தை யாராய்ர் தறிர்து, பினனர் - பிறகு, வினைதபு- வினைகளைக் 
கெடுக்றே, தீச்கையோடு £ தீக்ஷையுடனே, மேவுவித்.து அருள்வன் - பொருச்தவித்தருள் 

..... த தீத்தை என்பது *தசூநா” என்றும் வடசொறீறிரிபு, தி கூட எனலும் இரண்ட 
dy Gy Tins dr, குருவினது அதுக்ரெசத்திஸல் சிவஞான சம்பந்தம் (பத) சொடுக்சப் 

படுல.து; மலத் ரயம் (க்ஷீயதே) prec படுத். துவது எள்ப்பொருள் சொள்ச.



தலம்.] குருகாருணியத்தலம். ௪௭ 

வன், என்ப - என்று சொல்றுவர் (௮ நிஞர்), (யாவன் எனின்) தனிவரு - ஒப்பற்ற, பரமா 
ந$ததி தத்.துவக் குசவன்--, ௭ - று, 

(வி- மா,) மானாக்கன் - £டன், இரத்தல் - வேண்டல், சத் நிபாதம் - அருட்சத் 
தியின் பதிவு, இது ௪த்திபாதம் என விகாரமாயிற்று, தபுதல் - கெடுதல், பரமாஈர்த 
தத்துவச் குரவன் - பேரின்பத்திலுண்மையறிர்த ஆசாரியன், அன்று, ஏ- ௮சைகள், 

வினைதபு திக்கை என்பதுசிவஞானம் கொடுத்தலும் பாசக் கட்டைத் தகர்த்தலுமாம், (௬) 

மூவகை யுறுமத் தீக்கை முறைதரு வேதா%* வென்றும் 
தாவின்மம் தரம தென்றும் தகுதஇிகொள் சரியை யென்று 
மேவுறு மவற்றுள் வேதா மெய்க்குரு காட்டு யானே 

யாவிகொள் சிவம்வி எங்க லத்தமத் தகயோ கத்தால் 

(பஃரை,) அத்தீக்கை - அந்தத் திக்ஷையானது, முறை தீரு வேதா என்றும் - 
மூறையாடிய வேதாதிக்ஷை யென்றும், தா இல் ம௫் Sia என்றும் - கெடுதியில்லாத 

மர் திக்ஷையென்றும், ச்குதிகொள் இரியை என்றும் - தகுதியைக்கொண்ட இரியா 

திக்ஷை யென்றும், மூவகைஉறும் - மூன்று வகையாயிருக்கும், மேவு.றும் - பொருந்திய, 

அவற்றுள்--, மெய்க்குரு காட்சியால் - மெய்க்குருவின் சகடாக்ஷழ்தாலும், அத்த மத்தக 
யோகத்தால் - ஹஸ்த மல்தக ஸம்யோகத்தாலும், ஆவிகொள் - உயிரைக்கொண்ட, சவம் 

விளங்கல்-9வமென்னும் பொருள் விளங்குவது, வேதா-வேதாதிக்ஷையெனப்படும், எ-று, 

(வி- ரை) கடாக்ஷம் - கடைக்கண்ணோக்கம், ஹஸ்த மஸ்தக ஸம்யோகம்-அசாரியன் 
கரத்தை மாளாக்கன் சிரமீ துவைத்தல், அது - பகுதிப் பொருள் விகுதி, (௭) 

மந்திர மதனை யேதன் மைந்தனுக் குபதே த்தல் 
சிந்தைசெய் 4 மந்தி ரப்பேர்த் தக்கையாங் குண்ட மாத 

திரீதிரங் கொண்டு செய்த றக்கநற் 4 ஏரியை யென்ப 
சந்தம தடைந்த வந்தக் கிரியையை யறைது மாதோ, 

(பஃ-ரை,) மர்திரமதனையே . மச்திரத்தையே, தன் மைந்தலுக்கு உபதே௫த்தல்--, 
எந்தை செய் - இர்இத்தற்குரிய, மக்திரப் பேர் தீக்கை ஆம் - மர்தரமென்னும் பெயரா 
யுடைய திக்ஷையாகும், குண்டம் ஆத தர்இிரம் கொண்டு செய்தல்--, தக்க நல் இரியை 
என்பர்--, அந்தம் அடைந்த - இறுதியாயெ, அந்தச் கரியையை--, அறைதும் - சொல் 
வோம், எ- று, 

(வி-ரை,) மர்திர மதனையே என்பதில் ௮து பகுதிப் பொருள் விகுதி, ௮ன் சாரியை, 
மர்இரமாிய அதையே யெனிலுமாம், குண்டமாதி - குண்ட மண்டல வேதிகைகள், 

சரியை - இரியா தீக்ஷை, மைந்தன் - மகன், ௮.து இங்குச் €டனுக்காயிற்று, மாதோ-௮சை. 

தீங்கறு இங்க ணல்ல இதிகால வார மொன்ற 

வோங்குறு பூதி தாம்பூ லத்தொ0 முதவிப் பத்தர்க் 

ங்கற லாட லாத யியற்றிவெண் (கல்பு னைந்து 

பாங்குறு சிடன் றன்னைப் பகர் முறை யருக மைத்து. 

(us = en.) திக்கு ௮-மையற்ம, இம்கள்-மாசம், கல்ல திதி--, காலம் வாரம்--, 

ஒன்ற - பொருந்த, ஒங்குறு-உயர்ச்த, பூதி-விபூதி, தாம்பூலத்தொடம்பத்தர்க்கு உதவி--, 
ஈங்கு - இவ்விடத்து, அறல் ஆடல் ஆதி - $ீராடல் முதலியவற்றை, இயற்றி - செய்து, 

* பரவ வத்தை சாரண சரீரத்தில் நிலைக்கச் செய்தல், 

் பிராணலிங்கத்சை குக்ஷமசரீசத்தில் ஸ்த்ர்பித்தல், மததிக்ஷை என்றும் சொல்டஒப்படும், 

1 இஷ்ட லிற்சத்தை ஸ்.தால ௪சிரத்தில் சா.ரணம் செய்சல், ் 

  
 



௪௮ சித்தாந்தசிகொாமணி, [பத்தத் 

வெள் தல் புனைந்து - வெள்ளாடை யணிந்து, பாங்கு உறு - பக்கத்திலுள்ள, டன் 
ஐன்னை--, பகர் முறை - சொல்லப்பட்ட முறையாக, அறாகு அழைத்து--, எ - Me 

(வி- மை,) பத்தர் - அன்பர், அறல் - கீர், இங்கு அறு இங்கள் - மாகம்முதலிய 
சுபமாசங்கள், கல்ல இதி - பஞ்சமி முதலிய சுப இஇிகள், காலம் - ௮மிர்த கடிகை முத 
லிய சுப முகூர்த்த காலங்கள், வாரம் - சோமவாரம் முதலிய சுபதினங்கள், ௮றல் ஆடல் 

ஆதி என்பதினால் பொழுது விடிவதற்கு மூன்றே முக்கால் காழிகைக்கு முன் எழுந்து 
செளசம் தர்தசகத்தி 8ராடல் முதலிய காலைக் கடனைக் குறித்தது என்௪, (௯) 

உத்தர இசையை கோக்க யுற்றதன் பாங்கர்ச் செய்த 
சித்திர மண்ட பத்திழ் குணக்கெலுர் இசையை கோக்க 

வைத்தருள் புரியு மாசான் மலிரிவத் துதிக டாஞ்செய் 

வித்தக விருளி ரிக்குக தியாகமும் விரவு விப்பன். 

(பஃ-ரை,) உத்தர இசையை நோக்க. உற்றதன் பாங்கர் செய்த - தன் பக்கத்திற் 

செய்யப்பட்ட, சித்திர மண்டபத்தில்--, குணக்கு என்னும் இசையை கோக்--, வைத்து 

௮௫ள் புரியும் ஆசான்--, மலி - மிகுந்த, வத்துஇகள் செப்வித்து--, ௮௪ம் இருள் இரிக் 

கும் - உள்ளிருளை யோட்டுற, இயாகமும் விரவுவிப்பன்-இயாஈமும் செய்விப்பன, எ-று, 

(வி- ரை.) உத்தர இசை - வடதிசை, பாங்கர் - பக்கம், குணக்கு என்னும் திசை- 

தீழ்த்திசை, ஆசான் - அசாரியன், துதி - தோத்திரம். தாம்- அசை, 

உத்தர இசையை கோக்டு என்றதனால் ஆசான் வடக்கு மோக்கனவனா யிருந்து 

எனவும், குணக்கு என்னும் இசை கோக்டு என்றதனால் €டன் ழெக்கு மநோக்கெவனாய் 

உட்காரச்செய்து எனவும் பொருள் கொள்க, தியாகம் என்றது சவ காமோச்சாரணத் 

தையும் ெத்தியாஈத்தையும் குறித்தது. (௮0) 
முன்னர்ஈன் னீற்றுப் பட்ட மொழியிடம் வழாத ene gi 
பின்னர்மெய்க் குரவ ராயைம் பிரமமே வடி.வா யுற்ற 

தன்னிகர் கும்ப நீரச் சற்குரு வழியின் வந்த 

செந்கெறி யுடைய வாசான் சிதறுக டன் மீது, 
(ப-ரை்.) முன்னர் - முன்னமே, ஈல் - ஈல்ல, நீற்றுப் பட்டம் - திருநீற்றுப் பட்ட 

த்தை, மொழியிடம் - நூல்களாற் சொல்லப்பட்ட இடங்களில், வழாது அணிர்து - தவரு 
மல் தரித்து, பின்னர் - பிறகு, மெய்க்குரவர் ஆய் - மெய்யாசாரியராய், ஐம்பிரமமே வடி. 

வாய்--, உற்ற - பொருந்திய, தன்நிகர் - தனக்குத் தானே சமாநமான, கும்பகீர் - கட 

ஜலத்தை, ௮ சற்குருவழியின் வர்த-அர்தச் சற்குரு பரம்பரையில்வர் த, செர்நெறியுடைய- 

செவ்விய மார்க்கத்தை யுடைய, ஆசான்--, சடன்மீது சதறுக - €டன் மேல் சிதறக்கட 

வன, எ-று, 

(வி- ரை,) கீற்றுப்பட்டம் - திருநீற்று இரேகை, வழுவல்- தவறல், சிதறுதல் - மும் 

முறை ப்ரோக்ஷித்துக் கொள்ளச் செய்தல், 

ஐம்பிரமம்-பஞ்சப் பிரமம்: அதாவது, பரசிவன் குருலிங்கஜங்கமமென்லும் மூன்று 

விதமான பேதத்தைக் கொண்டிருப்பார். இன்னும் தன் விநோதத்தினால் சவசா தாக்க 
யம் - அமூர்த்திசாதாக்கிபம் - மூர்த்தசொதாக்கயம் - கர்த்துருசாதாக்கியம் - கர்மசாதாச் 

இயம் என்னும் பஞ்ச சாதாக்கயங்களையும், சாந்தியாதீதை - சாந்தி - வித்யா - பிரதி 

ஷ்டா - நிவிர்த்தியா - என்னும் பஞ்ச கலைகளையும், பரா - ஆத - இச்சா - ஞான - இரியா 
என்னும் பஞ்ச சக்திகளையும் பொருந்தி, ஈசானம், தற்புருடம் - அகோரம் - வாமதேவம்- 
ஸத்யோஜாதம் என்னும் பஞ்சப் ரஹ்மமூர்த்தியாயிருப்பார். தீக£மண்டபத் இல் ஸ்தாபித் 

இருக்கும் பஞ்சஃலசங்களில் இந்தப் பஞ்சமூர்த்திகள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிர௬ப்பார் 
கள், இந்தப் பஞ்சமூர்த்திகளே வீசசைவசமயாசாரிகள், அசமங்களில்விரிவைக் சாண்ச, ()



தீலம்,] இலிங்கதாரணத்தலம் ௪௯ 

ஆண்டரு ருந்த சுத்த Sw மாணாக் சகுன்றன் 
மாண்ட்கு வலக்கா இன்கட் பவப்பிணி மருந்தாய் ஈல்லோர் 
வேண்மெஞ் செழுத்து மெல்ல வெளம்புபு சொருபஞ் சந்தம் 
காண்டகு மிருடி மிக்க கடவுணன் னியாசஞ் சொல்க, 

(பஃா,) அண்டு - அங்கே, அருகு இருர்த--, சுத்தன் ஆயெ மாளாக்கன்றன்---, 
மாண்தகு - மேன்மை பொருந்திய, வலக்காதின்கண்--, பவப்பிணி - பிறவிப் பிணிக்கு, 
மருர்து ஆய்--, ஈல்லோர் வேண்டும் - நல்லோரால் விரும்பப்படுறெ, அஞ்ச எழுத்து-திரு 
வைச்தெழுதிதை, மெல்ல விளம்புபு-மெல்லச்சொல்லி, சொருபம் +64 காண் தகும் இருடி. 
மிக்க கடவுள் ஈல்டியாசம் சொல்க--, எஃ று, 

(வி-ரை.) வலக்காது - வலது செவி, அஞ்செழுத்து - ஸ்ரீ பஞ்சாகூரம், இதன் 
சொருபம் - சரதம் - ரிஷி - தேவதை முதலிய விவரமெல்லாம் குருமுகமா யறிதற்பால 
வாதலால் ஈண்டு விரித்திலம், பஞ்சமயப்ரஹ்மங்களாயெ தீர்த்தச்தனுல் அபிஷேகம் 
பெற்றவன் ஆன தினால் சுத்தனாயெ மாணாக்கன் என்றதாயிற்று, விளம்புபு செப்பு என்னும் 

வாய்பாட் டி.றர்தகால வினையெச்சம், (௪௨) 

குருகாருணியத்தலம் - முற்றும். 
  

a. 

ஒம் றாரரிறோகராயகம? 

ஐந்தாவது 

(௫.) இலிங்கதாரண த்தலம். 
ஆஃ 

[௮ தாவ2-எந்த வஸ். தவினிடத்தில் இந்தச் சராசராத்மகமான ஜகத்.துலீஈமாய் மீள 

வும் உத்பத்யொவதெதுவோ, ஸர்வ ஸாக்ஷியாயும் சிதாகர்தமாயுமுள்ள தெதுவோ, லிம்ச 

மென்னும் அபிதானமுள்ளதெ.துவோ, அம்தட்பரப்.ரஹ்மமே பாஹ்யேச்தீரியங்களுக்ககோ 

ச௪ரமாய்ப் பாவனைக்கதிதமாய்ச் இத்ரபமாயிருக்ெ ௮ந்த ஜயோ இர்லிங்கம்என்னு ௮று௪ம் 

தா௩ பூர்வகமாய் ஸத்குரு சத்தமான இஷ்டலிங்கத்தைச் டன் அர்தர்லிங்காறுசர்தா 

நரா யிருப்பினும் அல்லது அஸத்மர்த்தனா யிருப்பினும் இதை அபேத புத்தியினால் ஸ்தூல 

சரீரத்தில் தரித்துக்கொண்டே யிருத்தல்வேண்டும், ஏனெனின், - ஸத்குருவின் கருண 

யுடன் கூடி மோக்ஷார்த்தியான €ீடனது ஹ்ருதயத்திலிருக்கும் சிர்ஞூர்த்திதாசணமா 

தீலான் என்க.] 

௮று9ர்ச்கழிநெடிலடியாசிரியவிரு த்தம், 

ச௩இர காந்தத் தேனும் தபாகாம் தத்தி லேலுஞ் 

சு௩்தர சயிலம் தன்னிற் றோன்றிய சிலையி லேலும் 

வந்துறு படிகத் தேனு ம௫ழ்வாண லிம்கத் சேனு 

முந்தழ குறுமி* லிங்க மொன்றுகொள் இற்க மன்னே. 

(பஃரை,) சந்திர காந்தத் தேலும் - சந்திர கார்தத்தி லாயினும், தபா காச்தத்தி 

லேலும் - சூரிய கார்தத்இ லாயினும், சுர்.த.ர சயிலம் தன்னில் தோன்திய - அழயெமலையி 

Herren, சிலையிலேலும் - கல்லிலாயினும், வர்.துறு படிகத் தேலும் - உண்டாயிருக்ெ 

* அத்யதிஷ்டத்தசாங்குல, நிருபம, நித்ய, நிராமய, நிர்க்குண, நி.ரஞ்ஜ.த, நிரீத்வ்த்வ, 

அவ்யச்த, அவ்யவ, ப.ராத்பர, ௮த்விதிய ப்ரஹ்மம் என்லும் பதத்திற்கு வாச்யமான பர 

வஸ்துவே இழத லிங்கம். | 
எ 

 



0 ஏீத்தார்தரிக ரமணி, [பித்தத் 

படிசத்திலாபிலும், மூழ் - ம€ழ்தற் குரிய, வாணலிங்கத்தேனும் » வாணலிம்சத்திலாயி 

றும், முர்து அழகுறும் - முற்பட்ட அழகு மிகுந்த, இலிம்கம் ஒன்று - ஒரு லிங்கத்தை, 
கொள்டூற்க - கொள்ளச் கடவன், of ~ 

(வி- மா,) தபசன் - சூரியன், சம்இரகார்தம் - ௪ர்திரனைக் கண்டு நீரை யுமிழுங்கல், 

தபாகாக்தம் - சூரியனைக் கண்டு நெருப்பை யுமிழுங்கல், வாணலிங்கம் - சர்மதா ந தியி 

லுண்டான இவலிம்கம், சுர்தரசைலம் என்றது ஸ்ரீசைலத்தை, மன்னோ - அசை, (௧) 

இலக்கண முழுது மொன்றி யிலங்குமா னைந்து மாடி:க் 

குலக்கடி. மலர்சம் தாதி கொண்டருச் க்கப் பட்டு 

விலக்கரு மறுவாற் சுத்த மேவுமவ் விலிங்கர் தன்னிற் 
கலைக்கதி வழாது சைவ கலையையுய்த் இடுவ ஞசான். 

(ப- ரை,) இலக்கணம் முழுதும் ஒன் றி- இலக்கண முழுதும்பொருச் இ, இலங்கும்- 

விளங்குறை, ஆன் - பசுவினது, ஐச்தும் அடி - ஐம்தினையுமாடி, குலம் - மேன்மையாக, 

கடி - வாசனை பொருக்்இய, மலர்--, ௪ம்.து ஆத கொண்டு - சந்து முதலியவற்றால், ௮ருச் 

சிக்கப்பட்டு--, விலக்கு ௮௫ - தள்ளுதற் கரிய, மறுவால் - மந்திரத்தால், சுத்தம் மேவும்- 
சுத்தி யடைஈ்த, ௮ - ௮௩.5, இலிங்கம் தன்னில் - லிங்கத்தில், கலை கதி வழாது - தானெமி 

தவராமல், சைவ கலையை - இவ கலையினை, ஆசான்--, உய்த்திடுவன் - ஆவாகாம் பண்னு 
வான், எ-று, 

(af - cor.) ஆனைர்து - பஞ்சகவ்வியம் (கோஜலம், கோமயம், பால், தயிர், நெய்), 
அவாச௩ம் - பிரதிஷ்ட்டை. (௨) 

சீடன துயிரை யந்தச் ஏிவலிங்கர் தன்னி லுய்த்துப் 
பிடுறு மிலிங்க மன்னோன் பிராணனி லுறவி ருத்தி 
யேடென விரும்பு மாசா னிவ்வகை யேக பாரவங் 

கூடுற வியலி லிங்கங் கொடுக்கவச் €டன் கையில். 

(ப-ரை,) சீடனது உயிரை - சீடனது பிராணனை, அந்தச் இவலிங்கர் தன்னில்--, 

உய்த்து - செலுத்தி, பீடு உறும் - பெருமை பொருந்திய, இலிங்கம் - (௮ங்கனமான) லிம் 

கத்தை, அன்னோன் - அவனது, பிராணனில்--, உ௰ இருத்தி- பொருந்த இருத்தி, ஏடு 

என விரும்பும் - கண்ணிமைபோல விரும்பப்பற, ஆசான்--, இவ்வகை - இவ்விதமாக, 
ஏகபாவம் கூுற-ஐக்யபாவம் பொருந்த, இயல் இலிங்கம்-இலக்கண மமைந்த லிங்கத்தை, 

௮ச€டன் கையில்--, கொடுக்க - தரிக்கக் கடவன், ௭. று, 

(வி-மை,) இருத்தி- இருக்கச் செய்து, உய்த்து - ஆகர்ஷணம் செய்து, உற இரு 

த்தி ஸ்தாபித்த, (a) 
இலங்குழிப் பிசாண லிங்க மினியகின் பிராண னேபோற் 
சலந்தவி ரனக்கு மைந்த தரிப்பதெவ் விடத்து மென்றும் 

விலங்குவ தன்றெங் கேலும் வீழ்ந்இடின் மெய்யி னின்று 

நலங்களெர் முத்தி சேர்வா னல்லுயிர் விடுக வல்லே, 

(ப- ரா.) இலம்குழி - இயங்கும் காலத்தில், பிராணலிங்கம்--, இனிய நின் பிரா 
ஊனேபோல்--, சலம் தவிர் உனக்கு - சலகமற்ற வுனக்கு, மைந்த-மகனே, தரிப்பத--, 

ஏவ்விடத்தும்--, என்றும்--, விலங்குவது அன்று - (உன்னை விட்டு) விலூ யிருப்பது 
அன்று, எங்கு ஏலும் - எங்கேயாயிறும், மெய்யில் நின்றும் - உடம்பில் நின்றும், வீழ்ற 
இடின்--, லம் ளெர் - ஈன்மை விளங்குகின்ற, முத்தி சேர்வான்-முத்தி யடையும்பொரு 
ட்டு, வல்லே - விரைவாக, 5ல் உயிர் வி ௭உனது நல்ல வுயிரை விட்டுவிடக்கட்வை, எதி,



gwd] இலிங்கதாரண த்தலம். இக் 

(வி- மை,) இயங்கும் காலம் - சஞ்சரிக்றெ காலம், தரிப்பது - தாரணம் செய்வது, 
நல்லுமிர் என்றார் இடைத்தம் கரிய வுயிர் என்பதை விளக்குதம்கு, வீழ்ச்இடின் - அஜாக் 
இரதையால் ஒருகால் 8ழே விழுமாயின், (௪) 

நூனெறி முழுது மாய்ந்த நுண்ணுணர் வுடையோன் றன்னாற் 
ருனினி திவ்வா ரோச் சாற்றிடப் பட்ட டன் 
மேனியி லுயிர்வாழ் காறும் விடாதுஈன் குறத்த ரிக்க 
கூனிள மதிய ணிந்த குழகன்மெப்ச் சவலிங் கத்தை, 

(ப-ை,) அல் நெறி முழுதும் - நூல் வழி முற்றும், ஆய்ந்த - ஆராய்ந்த, நுண் 
உணர்வு உடையோன் தன்னால் - நுண்ணுணர்வினை யுடையவனாய ஆசானால், தான்--, 
இவ்வாறு இனிய ஓதி - இப்படி யினிதாகச் சொல்லி, சாம்.நிடப்பட்ட - உரைக்கப்பட்ட, 
சிடன--, மேனியில் - தன்னுட ம்பில், உயிர் வாழ் காறும் - உயிரிருக்கு மளவும், விடாது 
விடாமல், கூன் இளமதி அணிந்த - வளைவாயெ விளமை பொருந்திய சர்இிர' கண்டத்தை 
யணிச்த, குழகன் - சிவபிரானது, மெய் - வடிவமாடிய வலிங்கத்தை, ஈன்கு உற தரிக்க* 

சனறாய்த் தரிக்கச் கடவன், ௭ - று, 

(வி- ரை,) அுண்ணுணர்வு - கூர்மையான அறிவு, இளமஇி-பிறஹை, சந்திரசண்டம்- 
சந்திரகலை, குழகன் - அழகன், கூன் இளமதி யணிர்த என்ற விசேடணத்தால் குழகன் 

என்றது சிவபிரானைக் குறித்தது, ஈன்கு உற என்பது பிராண லிங்க ஐக்ய ஸம்பர்தத் 
துடன் எனக, ஓதி சாற்நிடப்பட்ட €டன்-௮ றிவுறுத் அரைக்கப்பட்டவனாய்க் கொண்ட 

சடன். (டு) 

புண்ணிய மனைத்தி லுக்கும் புகலிட மா நின்றய் 
கெண்ணரும் பவம கற்று மிலிங்ககா சணம தென்று 
கண்ணுத லருளிச் செய்க காமிகா இகளை யோர்ந்த 

துண்ணுணர் வுடைய வெல்லா முனிகளு நுவல்வ ரன்றே, 

(ப- மை.) கண்ணுதல் - நெற்றிக் கண்ணராகயெ சிவபிரான், அருளிச் செய்த--, 
காமிகம் ஆதிகளை - காமிக முதலிய ஆகமங்களை, ஓர்ர்த-அ.ராயர்த, நுண் உணர்வு உடைய- 

அண்ண றிவினையுடைய, எல்லா முனிகளும் - முனிவரெல்லாரும், இலிங்க தாரணம்- 

இலிக்கதாரணமானது, புண்ணியம் அனைத்தினுக்கும் - எல்லாப் புண்ணியங்களுக்கும், 

புகலிடம் ஆட நின்று - அடைக்கல ஸ்தானமாக நின்று, ௮ங்கு - அவ்விடதீத) எண் 

அரும்பவம் - கணக்டெ வொண்ணாத பிறவிகளை, அகற்றும் என்று - நீக்குமென்று, அுவல் 

வர் ஃ சொல்லுவர், ௭ = L. 

(வி - ரை,) இலிங்கதாரணம் - இலிங்கத்தைத் தரித்தல், அன்று, ஏ- அசைகள், (சு) 

தகைபெறு பரம லிங்க தாரண முட்பு றம்பாம் 

வகைபெற விரண்டா மென்பர் மாதவ ரவந்று on 

usa@ere Quury tris urnFé oudla கத்தை 

யகமதஇ லுறத்த ரித்த லாந்தர மாகு மன்றே. 

(u-ents) தகைபெறு - பெருமை பெற்ற, பரமம் - மேலான, லிங்கதா.ரணம்--, உள் 

புறம்பு ஆம் - உள்ளும் புறம்பு மாய, வகைபெற - வகையை யடைய, மாதவர் - பெருச் 

தவத்னெர், இரண்டு ஆம் என்பர்--, அவற்றுள்--, ஆதிபகவன் என்பெயர் புனைர்த- ஆத 

பகவனென்லும் பெயராத் தரித்த, பரமம் - மேலான, சர்மய லிங்கத்தை - ஞானரூப 

மாய (சவ) லிங்கத்தை, ௮கமதில் உறதரித்தல் - உள்ளே பொருந்த தரித்தல், ஆர்தசம் 

ஆரும் எ உ திட ் ப
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(விஃர.) லிங்கதார்ணம் - லிங்கத்தைத்தரித்தல், ஆதரம் - ஆர்த.ரலிங்க தாரணம், 
ஆஇபகவன் - இவன், ௮கமஇல் உற தரித்தல் - மனத் தனால் ஏகாக்ரமாய தீயாகித்தல், 
இன்று, ஏ - அசைகள், (௭) 

மூலகா ரணமாய் ஞான மூர்த்தியா யின்ப மாடி 
மேலதா யுண்மை யாட விகற்பமோ டழிவு மின்றி 
மாலிலா துலக றந்த பிரமமா மாலிய் கந்தான் 
சாலவீ மறுதல் வேண்டு தக்கவ ரடைத லாமே, 

(u- மா.) மூலகாரணம் ஆய் - மூலகாரணமா$) ஞான மூர்த்தி ஆய் - ஞானவடி. 
வமா, இன்பம் ஆ9 - அந்த ரூபமாடு, மேலது ஆய் - மேலதாட, உண்மை ஆ9--, விக 

ற்பம் ஓடு - வேறுபாட்டோடு, அழிவும் இன்றி - சரசமுமில்லாமல், மால் இல்லாது - 
மயக்கமில்லாமல், உலகு இறர்த - உலகங்களைக் கடர்த, பிரமம் ஆம் - பிரமமாகயே, மா 

லிச்கம் - மஹாலிங்கத்கை, சால - மிகுதியாக, வீம் உறுதல் வேண்டும் - முத்தியடைய 

விரும்புறெ, தக்கவர் - தகுதியுடையோர், அடைதல் ஆம் - அடையலாகும், ௭ - று, 

(வி- ரை,) மேலது - மேற்பட்டது, இறத்தல் - கடத்தல், தான், ஏ-அசைகள், (௮) 

வேதமா முடிய னைத்தும் விளங்குறப் பிரம மென்லுஞ் 

சோ திமா லி்க மெல்லா வாவிக டோறு நிற்கு 

மாதி யா தாரமாரி லகமெனு 1 மிதய நன்றிக் 
கேதுவாம் 1 புருவ காப்ப ணெனவரு மூன்றிடத்தும். 

(ப-ரை,) ஆதி ஆதாரம் - மூலாதாரம், மாசு இல் - குற்றமில்லாத, ௮௧ம் என்னும்ஃ 
இடமென்கற, இதயம் - இருதயம், நன்றிக்கு ஏது ஆம் 5 ஈன்மைக்குக் கா.ரணமாடூய, 

புருவம் காப்பண் - புருவநடு, எனவரும் மூன்று இடத்தும் - என்று சொல்லப்பட்டு 

வருறெ மூன்திடத்தும், வேதம் - வேதத்தினது, மா - பெருமை பொருந்திய, முடி. அனை 

த் தும் - சிரங்களி லெல்லாம், விளங்குற - பிரகாடிக்க, பிரமம் என்னும் - பிரம மென் 

இன்ற, மா - பெருமை பொருந்திய, சோதிலிங்கம் - ஜோதிலிங்கமானது, எல்லர் ஆவி 

கள் ே தாறும் - எல்லாவுயிர்களினிடத் தும், நிற்கும் - நிலைபெற் திருக்கும், எ - று, 

(விரை .) ஷடாதாரங்களில் முதலாதாரமாதலால், அதனை ஆதியாதாரம் என்றார், 

இதயம் * ஹ்ருதயம் என்னும் ௨டசொற்றிரிபு, வேதமாமுடி. - வேதார்தம், (௯) 

அழிவற வரிதா பென்று மகண்டமாய்ப் பிரம மென்னு 
மொழிபெறு பரம லிங்க முத்திகே யத்த ராகி 
வழிபடு பவர்க்கா கத்தன் மாயையாற் கண்டி தப்பட் 

டொழிவற விருக்கு மென்றே யுரைப்பர்.நுண் ணுணர்வி னோரே, 

(u- an.) அழிவு அற - காசமில்லாமல், அரிது ஆய் - அரிதாடு, என்றும்-எர்மாளும், 

அசண்டம் ஆய - அகண்டமா௫, பிரமம் என்னும் - பிரமமென்னெற, மொழி பெறு ஃ 

பேரைப் பெற்ற, பரமலிங்கம்--, முத்தி நேயத்தர் த௫:* மோக்ஷர£ஹ முடையவராட) 

.. உ பாயுவுச்கும் இலிங்கத்திற்கும் தீடுவில் (,ரான்தமுடைய) முக்கோணவடிவாயெ இட 

மானதி மூலாதாரமென்று சொல்லப்படும், 

* அ ராஹதம் எனப்படும் பன்னிரண்டி,தழுடைய இடமானது ஹ்ருதயம் என்று சொ 

ல்லப்படும். 

1 புருவத்திற்கு சவிதுள்ள ௮க்ஞை எனப்படும் இரண்டு இசமுடைய இடமானது 
புருவ தாப்பண் என்று சொல்லப்படும், 

Peery யோக OCs risers sa சடமப்பட்டிருத்தல் சான்சு, 
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வழிபடுபவர்க்கு ஆக - வழிபடுவோர் பொருட்டு, தன் மாயையால் - sors மாயையினால், 

கண்டிதப்பட்டு - பின்னப்பட்டு, ஒழிவு ௮ற 4 நீக்கமற, இருக்கும் என்று--, ண் உணர் 

AIC Cyt = seiner A வுடையோர், உரைப்பர் - சொல்லுவர், ௭ - று, 

(af - enn.) ௮கண்டம் - கண்டிக்கப்படாதது, வழிபடல்-மூக்கரணத்தாலும் வணங் 
௧௨, ுண்ணறிவுடையோர் - ஞானியர், ஒழிவு ௮ற, முக்காலத்திலும் என்றபடி, (௧0) 

சரமுட னசரமென்னச் சாற்றிய வுல்கு இக்குங் 
கருமமோ டிலய மெய்தும் சாரண மதனா லென்று 
முரைமன மிறந்து ஞான வொளியுரு வாட நின்ற 
பிரமம இலிங்க காமம் பெறுமென விசைப்பர் தக்கோர். 

(ப-ரை,) சரமுடன் அசரம் என்ன் - ௪ரமுடன் ௮௪ரமென்று, சாற்றிய - சொல் 
லப்பட்ட, உலகு - பிரபஞ்ச மானது, உதிக்கும் கருமமோடு - தோன்றுன்ற செய்கை 
யோடு, இலயம் எய்தும் - லயத்தை யடைடன்ற, காரணம் அதனால் - காரணத்தால், என் 
அம்--, உரை மனம் இறந்து - வாக்கு மனங்களைச் கடர்து, ஞான ஒளி உருவு ஆட நின்ற- 

ஞானப் பிரகாசமே தனது உருவ மாய் நிலைபெற்ற, பிரமம் - பிரமப் பொருளானது, 

இலிக்க நர்மம் பெறும் என - இலிங்க மென்னும் பேரைப்பெறுமென்2ு, தக்கோர் இசை 
ப்பர் - தகுதி யுடையோர் சொல்லுவர், ௭ - று, 

(வி- ரை.) சரம்  இயங்கெற் பொருள், அசரம் 4 நிலையியம் பொருள் (சஞ்சரிக் 
கும் பொருள், சஞ்சரியாப் பொருள்), இலயம் - அழிவு, தக்கோர் - மேலோர் (ஞானியர்), 

௮.து - பகுஇப் பொருள் விகுதி, 

இச்சராசரமாயெ பிரபஞ்சம் எதனிடம் ஐடுங்கு இன்றதோ, எதனிட மிருந்த 
மீண்டு மீண்டு தோற்ற முறுனெறதோ ௮து சாஸ்வதமாயெ பிரமமென்னு மிலிங்கமாம் 

என்பது இச்செய்யுளால் விளக்இற்று, (ae) 

சாற்றரும் பரம தாய சச்ரிதா நந்த லிங்க 

மாற்றவும் பெரிதாம் தன்மை யடைதலி னாலு மன்றித் 

தோற்றுறு முல லுக்குக் கருப்பமார் தொடர்பி னாலும் 

போற்றுறும் பிரம நாமம் பொருந்துமென் றிந்து கொண்மேர். 

(ப- ராை,) சாற்று அரும் - சொல்லுதற்கரிய, பரம் ஆய - மேலாய, FEA SIO S 

லிம்கம்--, ஆற்றவும்-மிகுதியும், பெரிது ஆம் தன்மை - பெரிதாஇற தன்மையை, அடை 

தலினானும் - அடைதலாலும், அன்றி - அல்லாமல், தோற்றுறும் - தோன்றுகின்ற, உல 

இனுக்கு 4 உலகத்திற்கு, கருப்பம் ஆம் - கருப்ப மர்கிய, தெ்டர்பினாறும் - சம்பர்தத்தா 

இம், போற்றுறும் ல் (யாவராலும்) yapuudep, பிசமம் சாமம் = பிரமமென்னும் 

பெயரை, பொருந்தும் என்று - அடையுமென்று, ௮.திர்து கொள்--, எ 5 லு, 

(வி உனா) கருப்பம் - பிறப்பிடம், ௮. - பகுதிப்பொருள் விகுதி, (௧௨) 

மருவுமா தாரத் தேலு மிதயஈன் மலரி னேலும் 

புருவமா நடுவி லேலும் பொருந்திய வொன்றி லென்றும் 

விரவுமா சோதி லிங்கம் விடாத.நு சந்தா னநதா 

னிசவிலாக் தரி லிங்க தாரண மென்பர் மேலோர், : 

(ப-ரை,) மேலோர்--, மருவும் ஆதர்ரத் தேனும் - பெ rh Bu மூலாதார தீதிலா 
பினும், சல்  சல்ஐ, இதய மலரில் ஏனும் - இதய தர்மரை மலரிலாயிலும், மா - அழூய, 

புருவ நடுவில் ஏலும் - புருவ கடுவிலாயினும், பொருச்இிய ஒன்றில் - பொருச் இய தரிடத் 

தில், என்றும்--, விரவும் - கலந்திருக்க, மா சோதிஃபசஞ்சேர்தியரிிய, ஸிம்சம் + ley



@F Assi spa ted. (பத்தத் 

கதிதை, விடாது - ஒழியாமல், அறுசச்தானம் - ௮.நுசர்இத்தல், இரவு இல் - இருளற்ற, 
ஆ$தரலில்கசாரணம் என்பர் - ஆர்தரலிங்சதாரண மென்று சொல்லுவர் (அ.நிஞர்), 

(வி- னை,) அறுசர்தித்தல் - தீயாநித்தல், ஆக்த.ரலிங்க தாரணம் - உள்ளிலிங்க தாச 

ணம், தா.ரணம் - தரித்தல், (௧௩) 

ஆடக வுருவ மாக வணிகொண்மூ லாதா ரத்திற் 

பாடல வொளியி மைக்கும் பவளம்போ லிதயந் தன்னி 
னீடொளி யுபலம் போல நிகழ்தரு புருவ காப்ப 
ணாடரு முணர்வி லிங்க ஞானயோ கள்) இப்பார். 

(ப-ரை,) காடு அரும் உணர்வு - தேடுதற்கரிய வறிவினையுடைய, இலில்ச ஞான 
யோகெள்--, அணிகொள் - அழகைக்கொண்ட, மூலாதாரத்தில்--, ஆடகம் உருவம் ஆ௧- 

பொன்றுருவ மாகவும், இதயம் தன்னில் - இதயத்தில், பாடல ஒளி இமைக்கும் - பாதிரி 

மலரின் ஒளியைப் போலப் பிரகா௫ச்கும், பவளம்போல் - பவளம் போலவும், நிகழ்தரு - 

பிரகாசிக்கின்ற, புருவ காப்பண் - புருவ நடுவில், நீடு ஒளி - பேசொளியையுடைய, உப 

லம் போல - படிசக்கல் போலவும், ச இிப்பார் - இயாநிப்பார்கள், ௭ - று. 

(வி - ரை,) பாடலம் - அகுபெயர், இமைத்தல் - பிரகாசித்தல், உபலம் - கல், இது 

இவ்விடத்துக்கேற்பப் படி.கக்கல் என்றுமாக்சப் பட்டது, (௧௪) 

புறத்து.று தார ணத்திழ் புகல்கோடி மடங்கு மிக்க 

றப்புறு usa Ads தாரணர் தீர்ந்து பாதி 
பிறப்பிடை மறிதல் செய்யார் பிறங்கொளி யிலிங்கம் தன்னைத் 

துற்ப்பற விதய மொன்றச் துணிவொ0 தரித்து ளோரே, 

(ப-ை,) புறத்து உறு- புறத்தே பொருர்திய, தாரணத்தின் - லிம்ச தா.ரணத் 

இலும், ௮௧ இலிங்க தா.ரணம்--, புகல் - சொல்லப் பட்ட, கோடி மடங்கு, மிக்க சிற 

ப்பு உறும் - மிக்க மேன்மையை யடையும், (ஆதலால்) பிறங்கு ஒளி - விளங்குசன்ற வொ 

ளியினையுடைய, இலிங்கம் தன்னை--, துறப்பு ௮ற - விடாமல், இதயம் ஒன்ற 5 இதயத் 

இற் பொருந்த, துணிவொடு - மனவுறுதியோடு, தரித்துளோர் - தரித்திருப்பவர், உபாதி 
திர்ச்து - துன்பம் ஒழிர்து, பிறப்பிடை - பிறவியில், மதிதல் செய்யார் - மீட்டும் 

வாரார், எ-று 

(வி- னா;) ௮.கவிலிங்க தா.ரணம்- ஆர்தர லில்கதாரணம், துறப்பு - விடுதல், (௧௫) 

உள்ளத்தி லிலிங்கந் தன்னை யொழிவற விடாது பற்ற 

நெள்ளுற்ற வான்ம வித்தை சேர்ந்தமை வுறுத லம்ம 

வள்ளற்றண் ணளிகல் லாசான் மகழ்செய்குற் நேவ லென்னத் 
தள்ளற்ற விவைக டாமே காரணம் தனிமுச் இக்கே. 

(ப- ரை,) உள்ளத்தில் - மனத்தில், இலிங்கம் தன்னை--, ஒழிவு ௮ற - நீக்காமல், 

விடாது பற்றல் - விடாது பற்றுதலும், தெள்ளுற்ற - தெளிர்த, ஆன்மவித்தை - ஆத்ம 
ஞானத்தை, சேர்ர்து அமைவு உறுதல் - பொருர்தி அமைர்திருத்ததும், வள்ளல் - வள் 
மாய, தண்ணளி - கருணையை யுடைய, ௩ல் சான் - நல்ல ஆசானை, மூழ்செய் 4 களிச் 

கச் செய்ற, கும்றேவல் - குற்மேவல் செய்தலும், என்ன - என்று சொல்லத்தக்க, தள் 

அற்ற - தள்ளூதற் கரிய) இவைகள் தாமே - இவைகளே, தனி முத்திக்கு 4 ஒப்பத்ற வீர 
பேற்றுச்கு, காரணம் - ஏதுவாகும், ௭ - று, , 

(வி- மை,) சகல்லாசான் - சற்குரு, குற்றேவல் - சறுதொண்டு, உள்ளம் - ஹ்ருதயம். 
எல்லாச். செல்வத்தினு மேலான முத்திச்செல்வத்தை யளிப்பவனாதலால் ஆசானை வள்ளற் 
தண்ணளி சல்லாசான் என்றார்... | (சச)



pod.) இலிங்கதாரணத்தலம். இடு 

ஊனமாம் விடய நீத்தே புளந்தடு மாற லில்லா 
மானமா யோ கட்கு மனத்தெழும் இலங்கா நின்ற 
ஞானமா லிங்கத் தன்றி ஈவின்றுள புறத்தி லென்று 
தாலுரு gad ருப்பென் றுணருதி தவத்தின் மேலோய் 

(ப- மை,) தவத்தின் மேலோய் - தவத்தினால் மேலோனே, ஊனம் ௮ம் விடயம் 
நீத்து - sO GurQus விஷயங்களை யொழித்து, உள்ளம் தீமொறல் இல்லா ல மனர்தடுமா 

லுதல் இல்லாத, மானம் - பெருமை பொருச்இிய, மா யோ௫செட்கு-பெரிய யோ?யர்களு 
க்க, மனத்து எழுர்து - மனத்திம் ரோன் நி, இலங்கா கின்ற - விளங்குன்ற, மா - பெரு 
மைபொருரச்திய, ஞான லிம்கத்து அன் றி - நோனலிங்கத்தி லல்லாமல், ஈவின்றுள-சொல் 

லப்பட்டுள்ள, புறத்தில் - வெளியில், உள்ள விருப்பு - மன விருப்பம், என்றும் உருது 
என்று - எர்ராஞு முண்டாகாதென்று, உண௬இ - ௮.தியக் கடவை, ௭- று, 

(வி- ரை,) சவத்தின் என்பதில் இன் என்றும் ஐர்தாவது மூன்றாவதன் கருவிப்பொ 
ரளில் வந்தது, (௧௭) 

வேதனோ டரிய ஏன் 8ர் விண்முழு தாளி பாதி 
மாதிர மன்ன ரீண்டு மனிதர்கர் தருவர் த்தர் 
தீது முனிவ ரெல்லாஞ் சிர்மய மாய கத்துட் 

சோதிகொள் பரமா நந்த லிங்கமே துணிந்து காண்பார், 

(பஃரை,) வேதனோடு - பிரமனோடு, ௮ரி - விஷ்னு, ௮ன் - உருத்திரன், சர்ிறப் 
புப் பொருர்திய, விண்முழுதாளி - இர்திரன், ஆதி- முதலாயெ, மாதிர மன்னர் - இச் 
குப்பாலகர், ஈண்டும் - நெருங்னெ, மனிதர்--, கந்தருவர், சத்தர்--, இது ௮றும் - தங் 
கற், முனிவர், (அயெ) எல்லாம் - எல்லோரும், சிர்மயம்ஆய் - ஞான ரூபமாய், அகத் 
துள் - மனத்திலுள்ளே, சோதி கொள் - ஒளியைக் கொண்ட, ப.ரமாகந்த லிங்கமே - பர 

மாத்த லிக்கச்தையே, துணிந்து காண்பார் - உறுதியாகச் காண்பார், ௭- று, 

(வி- ரை,) மாதிரம் - இக்கு, பரமாரர்தம் - பேரின்பம், 

இச்செய்யுளிலும் மேல்வரும் செய்யுட்களிலுங் கூறியபடி, தேவர்கள் லிங்கதார 
ணம் செய்யப்பட்டவர் என்பது பெறப்பட்டது, மஹா தர் இிரங்களில் கண்டபடி, பவானி 

மெளத்்இிச லிங்கத்தையும், விஷ்ணு நீல லிங்கத்தையும், பிரமன் சிலாலிங்கத்தையும், இர் 

தரன் வஜ்ர லிங்கத்தையும், மற்ற தேவர்கள் தங்களுக்கு இஷ்டமான லிங்கங்களையும் 

அகேகமாய்ப் பெழ்று, முறையே மஸ்தகத்திலும், ஹ்ருதயச்திலும், தோளிலும், +158 

லும், தம்களுக்கு இஷ்டமான ஸ்தானங்களிலும் பக்தியினால் தரித்துப் பூசிப்பார்கள், 
அகத்தியர், துர்வாசர், ஈந்த, மஹாகாளர், ததீசி, கணாதர், பாணினில்கர்தர், ப்ருங்சரிஷி, 

வீரபத்திரர் என்னும் ருஷிப் ப்.ரமதர்கள், விஷ்ணு ப்ரம்மேர்திராதி தேவர்கள், பாணா 

சுரன், இராவணாஇ இராக்கதர், வைதிகரானவஷ்டர், வால்மீகி, பரத்வாஜர், அத்திரி, 
கெளதமர் ஆயெ எல்லோரும் ப.ரமசைவர் எனப்பட்டுச் செப்பிரசாதம் ஸ்லீகரித்தல், வ 

தீயாரம், வவொர்ச்சனை, சவெலிங்க தாரணம், ெதரிசனம் முதலிய வாய்ந்த கர்த்தர் 

எனப்பூட்டுச£ சிசேஷ்டரானார்கள். (௧௮) 

Fé@ sr CES மாகு5 sous Anas தன்னை 

யிச்சையா லறிஞ னானோ னெத்திறச் தாலு மென்று 

மச்சமார் துயர மெல்லா மருக்கன்் முன் னிருளே போல 
- வெச்சமாப் நிலாது பொன்ற விதயத்திற் றியானஞ் செய்க, 

(ப- ரை,) சச்சதொரர்தம் ஆகும் - (ததலினால்) சச்சிதாகந்த வுருவாரிய, தற்பரலில் 
4ம் தன்னை, இச்சையால் - விருப்பத்தா£ ல், அதிஞன் ஆனோன் - ௮நிஞனானவன், எத்



ae ரித்தாந்தசிசாமணி [பத்தந், 

இறத்தாலும் - எவ்வசையாலும், என்றும்--, அச்சம் ஆர் - அச்சத்தோடுகூடிய, துயரம் 
எல்லாம்--, ௮ருச்சன் முன் - சூரியலுக்கெதிரே, இருளே போல - இருள் போலவே, எச் 
சம் ஆய் நில்லாது பொன்ற - சேடமாய நில்லாமல் நூக்கும்படி, இதயத்தில் தியாகம் 
செய்க - இதயத்தில் தியாாம் செய்யக் கடவன், ௭ - று, 

(வி- ரை,) அறிஞன் - ஞானி. எச்சம் - மிச்சம், பொன்றல் - ஈ௫த்தல், (௧௯) 

அத்தனை யகர் தரிக்க வசத்தனா யினும தா௮ன்று 

௪த்தனே யெனினு ஞான தற்பர லில்க மேயென் 

புத்இயின் நிட்ப மெய்திப் புறத்திலிங் கந்த ரிக்க 

வித்தக னெறி யுணர்ந்த விரசை வர்கடா மன்றே. 

(ப-ரை,) அத்தனை - இறைவனை, ௮௧ம் தரிக்க - உள்ளத்திற் றரிச்க, அ௪த்தன் ஆயி 

னும் - அசக்தனே யானாலும், அதான்று - அதுவன்றி, சத்தனே எனிலும் - சக்தனே 

யானாலும், ஞான தம்..ர லிங்கமே--, என் - என்இன்ற, புத்தியின் - புத்தியினது, திட் 

பம் எய்தி- வலியை யடைந்து, புறத்து - வெளியே, இலிம்சம் தரிக்க - சிவலிங்கத்தைத் 

தரிக்கக் கடவர், (அவர் யாவரெனில்) வித்தகன் நெறி உணர்ந்த - இறைவனது நெறியை 

யறிச்த, வீரசைவர்கள்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) அசத்தன் - சுக்தியற்றவன், சத்தன் - சக்தியுள்ளவன், வித்தகன் என் 

றது வெபெருமானை, சர்வஜ்ஞனாதலால் என்க, தாம், அன்று, ஏ-அசைகள், 

Bids Sass Bru விசேஷம்:--ஜீவியானவன் சிவ வல்துவினிடத்தில் கலக்க 

வேண்டுமென்னும் உத்தேச மிருத்தலினால், இக்தக்காரியத்திற்கு யோக்யதா பேதத்தினால் 
மந்தாஇகாரி, மத்திமா இகாரி, தீவிராதிகாரி என்று மூன்று விதமான அ.இகாரிக எளிருக்க 

மூர்கள், முதல் முதல் வஸ்துவைச் ரெ௫த்தல் ௮சமர்த்தரானவர்கள் சாகாக.ரத்தில் சர்திர 

னிருக்றொனென்று தடஸ்த லக்ஷ்ண த்இினால் ௮ நிவதுபோலப் படர் திர்ஷ்டி கோசரமான 

இஷ்டலிம்கத்தில் பரவஸ்து விருக்றெதென் ற்றிர்து பக்தியினால் பூஜித்தல்வேண்டும்; 

இது மக்தாதிகாரிகளுக்கு எளிதான மார்க்கமா யிருக்றது, பின்பு இவ்வித ஜட பதார்த் 

தக்கனின் குணம் பரவஸ்துவின தல்லவென்று ஏதத்வ்யாவ்ருத்தி லச்ஷணத்தினா wf 
ந்து யோக மார்க்கத்தினால் மனதினிடத்தில் பிராணலிம்காபிதானமுள்ள வஸ்துவைச் 

9ர்இத்தல் வேண்டும்; இது மத்திமா இகாரிகளுக்கு எளிதில் ஏரடக்கும்உழியா யிருக்ெ.த, 
அதன்மேல் ப்ரக்ருஷ்ட பிரகாச ஸ்வரூபனே சூரியனென்று ஸ்வரூப லக்ஷணத்தினா லறி 

வதுபோலச் சச்சதொரர்த நித்யபரிபூர்ணஸ்வரூபமே பாவலிங்காபிதானமுள்ள வஸ்.துவின் 

லக்ஷ்ணணமா யிருக்க தென்றும், அப்படிப்பட்ட வஸ்துவே தானாயிருட்பதென்றும் ௮று 

பவத்தினா லறிதல்வேண்டும் ; இது தீவிரா திகாரிகளுக்கு எளிதான கெதியா யிருக்றெ.த, 

முதலில் அக்ஷராப்பியாசம் பின்னர் சப்தபட காப்பியாசம், அதன்மேல் வாக்யரசஈாப் 

பிபாசம் செய்வதுபோல, முதலில் இஷ்டலிங்க பூஜனாப்பியாசம், பின்னர் பிராணலில்க 

இயாசாப்பியாசம், ௮,தன்மேல் பாவலிங்காறுபவாப்பியாசம் செய்தல் வேண்டும், ஆயிலும் 

இஷ்ட பிராண லிங்கங்களை விட பாவலிம்கமொன்றே போதுமென்றும், அல்லது இஷ்ட 
பாவ லிங்கக்தளை விட பிராணலிக்க மொன்றே போதுமென்றும், அல்லது பிராண பாவு 

லிங்கங்களை விட இஷ்டலிங்க மொன்றே போதுமென்றும் லர் சொல்லலாம். பாவ 

லிங்க மில்லாமல் இஷ்ட பிராண லிங்கங்களை மா த் திரம் பூஜிக்சலாம் 3 goog பிராண 

பாவ லிம்கங்க ளிரண்டு மில்லாமல் இஷ்டலிக்கத்தை மாத்திரம் பூஜிக்கலாம்; இஷ்ட 

லிம்சமில்லாமல் எஞ்சிய இரரண்டுலிம்கங்களைப் பூஜித்தலாசாது. ஏனெனின், -- முற்கூறிய 

இருஷ்டார்தத்தில் வாக்யெரசகாப்பியாச மில்லாமல் ௮க்ஷராப்பியாசம் சப்தபடஈாப் 

பி.பாசம். செய்யலாம்; ௮ல்லது சப்தபடமாப்பியாசம் வாச்ியரசநாப்பியாக மில்லாமல் 

அக்ஷசாப்பியாசம் செய்யலாம், அக்ஷரப்பியாச மில்லாமல் எஞ்சிய இசண்0 ஜப்பியா



த்லம்,] இலில்கதாரணத்தலம்; Qe 

சங்கள் செய்வதாவதில்ல, ஏனெனின், அக்ஷரங்க ளில்லாமல் சப்தவாக்யெள்சளாவ 
தில்லை. ஆதலால், இஷ்டலிம்கமில்லாமல் எஞ்செ இரண்டு லிங்கங்களை யுபாசிப்பது வீச 
சைவ மார்க்க விறாத்தமாகும், ஆதலால், இரிவித லில்கம்களையும் சர்வத்ர வீரசைவன் 
ஆசாதித்துக்கொண் டிருத்தல் வேண்டும், (௨0) 

திரம்பெறு மிலிங்க மூன்று இறத்ததார் தூல லிங்கம். 
பரம்பெறு சூக்கு மம்பின் பராற்பர மென்னத் தூலங் 
கரம்பெறு மிட்ட லிங்கம் கருத்த.து சூக்கு மந்தா 

னிரம்புறு மிலிம்கந் தானே நிகழ்பராற் பரமென் றோர்வாய், 

(பரை,) திரம் பெறும் - உறுதி பெற்ற, இலிங்கம் - இலிக்சமானத, அல லிங் 
கம் என - தூல லிங்ச மென்றும், பரம் பெறு . மேன்மை பெற்ற, சூக்குமம் என - சூக் 

கும லிங்க மென்றும், பின் - அதன்பின், பராற்ப.ரம் என்ன - பராத்ப.ர ,லிக்கமென்றும், 

மூன்று இறத்தது ௮ம் - மூன்று வகையினை யுடையதாகும், (அவற்றுள்) கரம் பெறும்- 
கையை யிடமாகப் பெற்ற, இட்டலிக்கம் - இஷ்டலில்கமானது, தூலம் என்று- தாலலிங்க 

மென்றும், கருத்தது - மனத்தினிடத்துள்ளத, சூக்குமம் தான் என்று - சூக்கும லில்க 
மென்றும், நிசம்புறும் - எவ்விடத்தும் நிறைர் இருக்றெ, இலிங்கம்தானே - இலில்கமே, 

நிகழ் - விளங்குறெ, பராற்பரம் என்று - பராத்பர லிங்சமென்றும், ஒர்வாய் - 9 Mus 

கடவாய், எ௨று, 

(வி- ரை,) திறம் . வகை, 

இரிவித லிங்கம் வெகுவித பாவனை:--த.று இஷ்டலிங்கம், மனம் பிராணலிக்கம், 

ஆத்மா பாவலிங்கம்| ஸ்தூல த.நு இஷ்டலிங்கம், கூக்்ம தறு பிராணலிங்கம், சாரண 
த பாவலிம்கம்|| ஜீவாத்மா இஷ்டலிங்சம், ௮ர்த.ராத்மா பிராணலிய்கம், பரமாத்மா 

பாவலிங்கம்|| விர்வன் இஷ்டலிங்கம், தைஜஸன் பிராணலிம்சம், ப்ராஜ்ஞன் பாவ 

லிங்கம்|| ௪த்பாவம் இஷ்டலிங்கம், ௮.றுபாவம் பிராண லிங்கம், நிர்பாவம் பாவலிம்கம்| 
அதோமுகம் இஷ்டலிங்கம், அபிமுகம் பிராணலிங்கம், ஊர்த்வ முகம் பாவலிம்கம்| 
ஸாங்கம் இஷ்டலிங்கம், பிரத்யாங்கம் பிராணலில்கம், உபாம்கம் பாவலிக்கம்|| இடம் 

இஷ்டலிங்கம், வலம் பிராணலிம்கம், ஈடு பாவலிம்கம்|| காயிகம் இஷ்டலிம்கம், வாரிகம் 
பிராணலிங்கம், மானஹிகம் பாவலிங்கம்| ஈடை இஷ்டலிக்சம், டி. பிராணலிம்கம், 

நடைுடி. இரண்டின் கூட்டம் பாவலிம்கம்| கிற்றல் இஷ்டலில்சம், உட்கார்தல் பிராண 

லிங்கம், படுத்தல் பாவலிங்கம்|| ஜாக்ரம் இஷ்டலிக்கம், ஸ்வப்ஈம் பிராணலிஸ்கம், சஷும் 

ரை பாவலிங்கம்| திக்ஷ£குறா இஷ்டலிம்சம், சிக்ஷாகுரு பிராணலிம்கம், மோக்ஷ்குரு 

பாவலிகங்கம்|| ஆசாரம் இஷ்டலிங்சம், மந்திரம் பிராணலிங்கம், ஐக்பம் பாவலிக்கம்|| 
ஸ்வயஜங்கமன் இஷ்டலிங்கம், சரஜங்கமன் பிராணலிம்கம், ப.ரஜம்கமன் பாவலிம்கம்|| 

குருபாதோதகம் இஷ்டலிங்சம், லிங்கபாதோதகம் பிராணலிம்கம், , அத்கமபாதோத 
கம் பாவலிங்கம்|| சுத்தப் பிரசாதம் இஷ்டலிம்கம், சித்தப் பி தாகம். பிது 
பிரசித்தப் பிரசாதம் பாவலிங்கம்| கரதலத்தில் அர்ச்சிக்கத் தக் cee ட Ses, wer 
தில் இயாறநிக்கத் தக்கது பிராணலிங்கம், அறுபவத்தில், அறி ரிச்சி இட்ட 

மஹாலிங்கமே சகளமாய்க் கண்ணனுக்கு கோசரித்து gris ருந்தது இ லில்கம், 
அதே ௪கள கிஷ்களமாய் மனதிற்குச் கோசரித்துச் ௪த்ரூபமால ல்ல 

    

  

    
    

    

சிஷ்சளமாய்ப் பாவத்இிற்குக் கோசரித்து ஸத்ருபமானத பாத்தி ர சவாச்யம் 
இஷ்டலிங்கம், தவம்பதவாச்யம் பிராணலிங்கம், அ௫பதவா] கம்] இரி 
பாதீகைஷயால் ஸ்தூல சரீரத்தில் தரித்தல் இஷ்டலிங்கம், ம ல் சூஷ்ம 
சரீரத்தில் மர்தரோபதேச பூர்வகமாய் நிலைக்கச் செய்தல் பிராடி ie ne ய் ர Beats 

யினால் சாரண சரீரத்தில் குருவானவர் ஹஸ்ச மல்.5௨ ஈம்டோ க 

பாவுலிக்கம்,



Bo நித்தாந்தரிசாமணி, [பத்தத் 

நிரிவிச லிங்சக்களின் சம்பர்தாசாரம்களாவன!--குரு ஜங்கம பக்த சமூக மத்தி 
யில் ௪ரணன் என்னும் வவுக்கும் லிங்கம் என்னும் வ.ரலுக்கும் விவாகமா யிருப்பதினால் 
எக்காலத்தும் லிங்கச்சை ௮ங்கத்தினின்றும் நீச்சக் கூடாதென்றும் கட்டளையை யறிர்து, 

பூமியிலிருக்கும் ஸ்தாவ.ர பவி சைவ தேவர்களுக்கு வரீதனை செய்யாது, மருத நிஷ்டைநிலை 

கொண்டிருப்பதே இஷ்டலிக்காசாரம் ; மூலாதாரம், ஸ்வாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், 

அராஹதம், விசுத்தி, ஆஜ்ஜஞேயம் என்லும் சக்க.ரல்களில் சான்கு இதழ், ௮௮ இதழ், பத்து 
இதழ், பன்னிரண்டு இதழ், பதினாறு இதழ், இரண்டு இதழ்களுள்ள கமலம்களின் ஈடவில் 

நிலைக்கச் செய்திருக்கும் ஆசா.ரலிம்சம், குருலிங்கம், சவலிங்கம், ஜங்கமலில்கம், பிராண 

லிங்கம், மஹாலிக்கங்களுக்கு முறையே கா௫, ஜிஹ்வை, ௪௯ஷ-, தீவக்கு, மசோத்ரம், 
ஹ்ருதயம் என்னும் முகங்களின் பூர்வகமாய், ச் தனாதி திரவியம், ம.து.ரமாதி திரவியம், 
ற்வேதாதி இரவியம், ம்ருத்வாதி திரவியம், காதாதி இரவியம், பரிணாம இரவியக்களை 

சமர்ப்பணம் செய்து, கந்தப் பிரசாதம், ரசப் பிரசாதம், ரூபப் பிரசாதம், ஸ்பரிசப் 

பிரகாதம், திருப்திப் பிரசாதம்களைப் படைப்பதே பிராணலிக்காசாரம் ; பிறையிடுவ 
தில் பால் ௮டக்ட யிருத்தல் போலவும், கண் மணியில் சூரிய சர் இராக்நி பிரகாசங்க ளட 
ஙூ யிருத்தல் போலவும், மூப்பில் பாலியமடம் மிருத்தல் போலவும் அர்ப்பிதாவதாக 

முக்யெ க்ரியைகளில் நிஷ்ப த்தயொவதே பாவலிங்காசாரம், 

இஷ்டலிங்கமானது ஆசாரலிக்கம் சு.ருலிங்க மென்றும், பிராணலிங்கமான.து சவ 

லிங்கம் ஜங்கமலிக்க மென்றும், பாவலிங்கமானது பிரசாதலிம்கம் மஹாலிங்கம் என்றும் 

ஒவ்வொன்று இரண்டு பிரிவுகளா யிருக்கும்: ஆசாரலிங்கம் முதல் மஹாலிங்க மீறாயுள்ள 

ஆறு ஸ்தலத்திற்கும், நூறையே ரியா சக்தி, ஞான சக்தி, இச்சா சக்தி, அதிசக்தி, பரா 
சக்தி, சித்௪க்திகள் சக்திகளா யிருக்கின்றன, நிவிர்த்தி, பிரதிஷ்டா, வித்யா, சார்தி, 
சார்தீயாதித, சார்ச்யாதிதோத்த.ர கலைகள் கலைகளா யிருக்ன்றன, கர்மசாதாக்கயெம், 

சர்த்துரு சாதாக்கயம், மூர்த்தி சாதாக்கியம், அமர்த்தி சாதாக்டுயம், வெ சாதாக்கியம், 
மஹா சாதாக்யெங்கள் சாதாக்கெங்களா யிருக்கின்றன, கந்தப்பிரசாதம், ரசப்பிரசாதம், 

ரூபப் பிரசாதம், ல்பரிசப் பிரசாதம், சப்தப் பிரசாதம், திருப் இப் பிரசாதங்கள் படைக் 
க் த்தக்க பிரசா திங்களா யிருக்கின்றன, பக்தி, கர்ம க்ஷடம், நிர்மலமதி, விசாரம், தீர்ப்ப 

ஸம்க்ஷயம், ஸம்யக்ஜஞானமங்கள் பலன்களா யிருக்கின்றன, (௨௧) 

மாட்ரியாய்ப் பிரம மிக்க 9வமென மருவி யன்( 

யாட்சியா மகிட்ட மெல்லா மகற்றியே யிட்ட மாடக் 
காட்டியா னிகழ்வ தாஞ்சிற் கனபரி ணாமலிங்கம் 

பூட்சியூ டகலா தென்றும் புலமையோர் தரிக்க மாதோ. 

(ப ரை.) சிற்கனம் - ஞானமாசிய மேன்மை பொருர்திய, பரினாம லில்கம் - பரி 

டி ங்கமானத், பூட்சியூடு - உடலின் கண், ௮கலாது - இடையறாமல், என்றும் - எக் 

காலத்தும், புலமையோர் - அறிவுடையோர், தரிக்க-தரிக்கும்படி, மாட்டியாய்-மேன்மை 

பயுடையதாய், பிரமம் - பிரமப் பொருளானது, மிக்க - மேலான, சிவம் என - சிவமென்று 
, சொல்றும்படி, மருவி அன்றே - பொருந்தியல்லவா, ஆட்சியாம் - ஆளுதற்குரிய, ௮நிட் 

டம் எல்லாம் - அரிஷ்டஐகளை யெல்லாம், அகற்தி - நீக), இட்டம் ஆ - இஷ்டலிங்க 
ட்இ ச எக்கர்  சிலிகசு ee கனக்கச் T= Le 

      

 



த்லம்.] இலிங்கதாரணத்தலம். ௫௯ 

சிரமொடு களகன் மார்பு வெந்துள வுதரங் கக்கம் 
கரமெனு மிவற்றி.லொன்றின் கட்டிவ லிங்கங் தாங்கல் 
வசமிழி நாபி யின்£ழ் வார்சடை நுஇியிற் பின்பாற் 
புசைதரு மிடத்தி லென்றும் பொருந்துறத் தரிக்கொ ணாதால், 

(ப- ரை.) இரமொடு - தலையுடன், களம் - கழுத்து, ஈன்மார்பு - அழயெமார்பு, வ 
நீதுஉள்ள உதரம் - சிவர்திருக்கன்ற வயிறு, கக்கம் - கட்சம், கரம் - கை, என்னும் - என் 
ன்ற, இவற்றில் - இவற்றுள்ளே, ஒன்றின்கண் - ஒருறுப்பில், சிவலிங்கம் - செலிங்கத் 
தை, தாங்கல் - தரித்தல் , வரம் - மேன்மையாகும், காபியின்€ழ் இழி - சாபியின்£ழ்தரிப் 
பது இழிவாகும், வார்சடைறுதியில் - நீண்டசடையிலுனியிலும், பின்பால் - பின்புறத்தி 
லும், புரைதரும் இடத்தில் - கும்றமுள்ள விடத்திலும், என்றும்- எக்காலத்தும், பொ 

ருந்துற - பொருந்துமாறு, தரிக்க ஒண்ணாது - தரிக்கக்கூடாது, ௭ - று, 

(வி - ரை,) சாபி - கொப்பூழ், கக்கம் - அக்குள், புரை - குற்றம், ஆல் - ௮சை,(௨௩) 

தம்பொரு எாமி லிங்க் தன்னைவள் ளிதழ விழ்ந்த 

வம்பலர் கந்த மாத மருவுற முறையிற் கொண்டு 
கம்பமின் மனத்தி னோடு கரபீடத் இனிலர்ச் சப்ப 
ரிம்பரி னென்றுஞ் சுத்த செனப்படும் ofr சைவர். 

(ப- ரை) இம்பரிம் - இவ்வுலகத்தில், என்றும் - எக்காலத்தும், சுத்தர்எனப்படும்- 
சுத்தொன்று சொல்லப்பின்ற, வீரசைவர் --, தம்பொருள் ௮ம் - 'தம்பொருளாகயெ, 
இலிங்கம்தன்னை--, வள் இதம் அவிழ்ந்த - வளவியவிதழ்விரி6 த, வம்பு - வாசனை பொரும் 
இய, அலர் - மலர்களையும், க$தம் ஆதி - சந்தன முதலியவைகளையும், மருவுற-பொரு$த, 
முழையின்கொண்டு - இரமமாக வெடுத்துக்கொண்டு, கம்பம் இல்- சலனமில்லாத, மனத் 

இனோ0-,கரபீடத்தினில்்கையாயே பீடத்தில்வைத்து, அர்ச்சிப்பர்-அருச்சிப்பார், எ-று, 

(வி. ரை.) பீடம் - ஆசநம், கம்பம் இல் மனத்தினோடு - ஏகா&ர சத்தத்தோடு. 

வீரசைவர்கள் பற்டிம இக்கான அறுக்ரகஹ கருத்தியத்தைச்செய்யும் ஸத்யோஜாத 
முகத்தில் எதிராக இருச்து, லயக்ரமமாய் ஸத்யோஜா தாதியாக Digs உச்சாரணத் 

தேர்டு அத்வைதமாய்ச் கரதலபீடத்தில் அங்குஷ்ட பாரிசங் கோமுகமிருக்கச் Aaa 
கத்தை யெழுர்தருளச்செய்து பூசிக்க என வாதுளாககம் ௮௫ர்தியாகமமுதலிய் ஆகமங் 

களில் உத்தரபாகத்திழ் சொல்லிய விதிப்படி பூசிச்தல்வேண்டும், (௨௪) 

உரம்பெறு முத்தி கேய மூற்றமாம் வீர சைவர் 
நிரந்தரம் விடாது பற்று நிகழ்கர பீட பூசை 
பரம்புற மியற்றும் பீட பூசையிற். பராசை வெற்பி “Wray 
லிருந்துமை பாக னோடொப் பென்பதை யுணாச் ai a 

  

   

  

    

   

(af = ரை,) பரு அரைவெற்பில் - பருத்த ௮டி.வா.ரத்இனையுடைய (பந்ஷி பதை 2- 

இருத்தலால், உமைபாகனோடு ஒப்பு என்பதை-உமர்காயகனுக்கு 0௧04 tii அந்தத் 

வல்லேர்ய் - தெரிவிக்க வல்லவனே, உரம்பெறும் - உறுதிபெற்ற, முத 

விருப்பத்தில், ஊற்றம் ஆம் - உத்ஸாகத்தையுடைய, வீரசைவர்... நிச 

மும், விடாத பற்றும் - விடாமழ் பற்று, நிகழ் - விளக்கமாயெ,, சகி த 

பூசையானது, புறம் இயற்றும்-பிறவிடங்களிற்செயறே, பீட பூசைழின்' ம்னு பிலம், 

பரம் - இறந்தது, எ-று. 

-(விஈரை,) ௨மைபாகன் - சவபெருமான், கரமீ டம் - Oa AAT ae 
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பனிமல சயன்மா லாஇப் பண்ணவர் கோத மாதி 
முனிவச ரனைவ ருந்தம் முடி.மிசை யென்.றுங் கொள்வர் 

தனிவரு மிலிம்கம் வாட்கட் பொறிமுதற் சத்தி யெல்லாம் 

புனைமல ரளக மீது பொருந்துறத் தரிப்பர் மன்னோ, 
(ப-மை,) பனிமலர் அயன் - குளிர்ந்த தாமரைப்பூவில் வக் பிரமன், மால் - 

திருமால், ஆதி - முதலாயெ, பண்ணவர் - தேவர்கள், கோதமன் ஆதி - கோதமன் முத 
லாயெ, முனிவரர் - முனிசிரேஷ்டர், (தய) அனைவரும் - எல்லாரும், தம் முடி. மிசை - 
தமது சரத்தின்மீது, என்றும் - எக்காலத்தும், தனிவரும் இலிங்கம் - ஒப்பற்ற விலிங்கத் 
தை, கொள்வர் - தரித்துக்கொள்வார்கள், வாள் - வாள்போன்ற, கண் - கண்களையுடைய, 

பொறி முதல் சத்தி எல்லாம் - இலக்குமிமுதலிய மாதரெல்லாரும், புனைமலர் அளகமீ த 
அலம்கரிக்கப்பட்ட மலரையுடைய கூர்தலின்மீது, பொருர்துற தரிப்பர் - பொருத்தமா 

கத் தரித்துக்கொள்வார்கள், ௭ - று, 

(வி-மை,) பனி-குளிர்ச்சி, அயன் என மேல்வருதலால் மலர் தாமரைமலரைக்குறித்த.து. 

சதுமறை யுள்ளு மிக்க சாத்திரங் களிலு மீரொன் 

பதுவித புராணச் துள்ளும் பகர்தரு காமி கந்தான் 
முதல்வரு மாக மத்து மொழிந்திடப் பட்டி டுஞ்சந் 

தீதமுமெய் விடாவி லிங்க தாரணம் % விறற்சை வாக்கே. 

(ப- ரை,) விறல்சைவர்க்கு - வெற்றியுள்ள சைவர்களுக்கு, சந்ததமும் - சதாகால 
மும், மெய்விடா - உடம்பைவிட்டு நீங்காத, இலிங்கதா. ரணம் - இலில்கதாரணமானது, 
சதுமறையுள்ளும் - சான்கு வேதங்களிலும், மிக்க சாத்திரங்களிலும் - மேன்மையான 
சால்இரங்களிலும், ஈர் ஒன்பது வித புாணத்துள்ளும் - பதினெண் புராணங்களிலும், 
பகர்தரு - சொல்லப்பட்ட, காமிகம்தான் முதல்வரும் ஆகமத்தும் - காமிகமுதலாடுய 

(இருபத்தெட்டு) ஆகமங்களிலும், மொழிர்திடப்பட்டிடும்--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) விறல் சைவர் - வீரசைவர், 

பம்கயற் இறைவ னின்மெய் பவிச்திர மெனவி ருக்கொன் 
திங்குரைப் பதனாழ் நூய்தா விலங்குறுஞ் சிவலிங்கங் தான் 
றம்குறத் தரிக்கத் தக்க தாகுமச் சைவ லிங்க 
மங்கலம் புனித தீக்கை மருவுறா னடைந்தி டானால். 

(பஃ ரை,) பங்கயற்கு - பிரமனிலும், இறைவனின் - இறைவன, மெய் - உடம்பு, 

பலித்திரம் என - பரிசுத்தமென்று, இருக்கு ஒன்று - ருக் என்னும் ஒருவேதமானத; 
இங்கு உரைப்பதனால் - இங்கு சொல்லுவதனால், தூய்து ஆய் இலங்குறும் - பரிசுத்தமாய 
விளங்குடின்ற, இலிங்கம் தான் - சவலிங்கமானது, தங்குற தரிக்கத் தக்கது ஆகும் 5 

பொருந்துமாறு தரிதீதுச்கொள்ளத் தகுதியுடையதாகும், ௮ - அநத, சைவலிங்கம் * சிவ 
லிம்கத்தை, மங்கலம் - மக்கலகரமாகயே, புனித தீக்கை - பரிசுத்த தீக்ஷையை, மருவுறுன்- 
பெருதவன், ௮டைச்திடான் - அடைய மாட்டான், ௭ - று, 

(af - nn.) ய்து ஆய இலம்குறும் என்றதினால் பிரமம் என்று சிவலிங்கம் கூறப் 

பட்டுள்ள ௮; அர்தச் சிவலிங்க த்திற்கும் பதியானவர் ஈச்சுரன் ) ௮2 சவெலிங்கமன்றோ 
பரிசுத்தமென்று;செரல்லப்பட்டத) அதன் சம்பந்தத்திஞல் சரீரமானது ச் § gut Ber p gh 

* thst wighes சோஷிப்பதாவத;--ஒ | புத்திரனான ஷண்முக, யாதொருவன் 
குருவினால் பூகிர்சிப்பட்டுக் சொத்த தனது இஷ்டலிங்கத்தைச் கரம் என்றும் பீடத்தில் 
வைத்தி. அத்தி மஹா லிங்கத்தில் லயித்த மனமுடையவனம் பாஹ்யச்ரியையில் பற்தில் 
இரததிரப்ப்: Saad ele வியன் வீரசைவன் என்பது, 

(௨௭)



டதீலம்,] வீரசைவ சமய விசாரம். கி 

ருக்வேதம் கோஷிப்பதாவது:-- ஓ! ப்ரஹ்மத்திற்கும் இலிங்கத்திற்கும் பதியா 
யுள்ளவே (வேதத்திற்கு அல்லது ஸஐத்யோஜாதாதி பஞ்சட்ரஹ்மத்இிற்கு சாதராயுள்ள 
வசே), உமது (Sle stor ar go) பரவியதும் (வொதிபூமியந்தம் வியாபித்துள்ள தும்), பரி 
சுத்தமுமானது ) ஆதலால், கும்றமற்றதும், சிவசம்பந்தமானதும், பரிசுத்தமான தமான 
அர்தலிங்கத்தைத் தரித்துக்கொள்ள வேண்டியது என்பது, (௨௮) 

உன்றநு வகோர மாடயுருத்ச பாவத்தி னீங்கு 
மென் % றெசு ர௬ுரைத்த லாலே லிம்கதா ரகனாஞ் சைவன் 
னுன்றுபா வங்களெல்லாக் தொலைப்பவ னென்பர் மேலோர் 
தென்றலம் குன்றி லுற்ற செஞ்சடை முனிவ சேநே, ea 

(u-er.) உன் து - உன்லுடம்பு, அகோரம் ஆ9--, உருத்.ர பாவத்தில் ப உருத் 
இர பாவத்தில் நின்றும், நீங்கும் என்று - ஒழியுமென்று, எசுர் உரைத்தலாலே - யஜுர் 
வேதமானது சொல்லுதலாலே, இலிங்கதா.ரகன் ௮ம் - லிங்க தாரகனாயெ, சைவன் - வீர 
சைவன், துன்று - நெருங்யெ, பாவங்கள் எல்லாம்--, தொலைப்பவன் என்பர் - ஒழிப்பவ 
னென்று சொல்லுவர், (அவர் யாவரெனின்) மேலோர் - மேன்மைக் குணமுடையார், 

தென்றல் ௮ம் குன்றின் உற்ற - பொதிகை மலையில் வீற்றிருக்க, செம்சடை * செவந்த 

சடையையுடைய, முனிவர் ஏறே - முனிசிரேஷ்டரே, ௭ - று, 

(வி -ரை,) ௮சோரம் - சாந்தம், (௨௯) 

நித்தலு நியமஞ் செய்து நிமலபூ சையின்கட் பட்ட 
சித்தம துடைய னான சிவலிங்க தாரகன்றா 
னெத்திற மலமு நீங்கா விருடெறு கதிரின் மாய்க்குஞ் 
சுத்தம துறும்வி பூதி கோன்றுறப் புனைவ னன்றே, 

(ப-மை,) நித்தலும் - மாள்தோறும், நியமம் செய்து - நியமம் பண்ணி, நிமல 
பூசையின்௧ண் பட்ட - செவ பூசையின் கண்ணே பொருந்திய, சித்தமது உடையன் gor 
மனத்தினையுடையவனாடய, சிவலிங்க தாரகன் தான் - சிவலிங்க தாரகனே, நீம்கா - - ஒழி 
யாத, இருள் தெறு - இருட்டை யழிக்கன்ற, கதிரின்-சூரியனேப்போல, எத்திற மலமும்ஃ 

எவ்வகைப்பட்ட மலங்களையும், மாயக்கும் - கெடுக்இன்ற, சுத்தம் உறும் விபூதி- பரிசுத் 

தத்தை யடைந்த விபூதியை, தோன்றுற - விளங்கும்படி, புனைவன் - தரிப்பன், ௭- று, 
(வி - or.) yg பகுதிப் பொருள் விகுதி, அன்று, ஏ - அசைகள், (௩௦) 

இலிங்கதாரண த்தலம் - முற்றும். 

உ 

சிவமயம், 

வீரசைவ சமய விசாரம். 
—oe— 

இதுவரையில் பிசாடத் தலம், பிண்ட ஞானத் தலம், சமுசார நீக்கத் தலம், குருகாரு 
ணியத்தலம், இலிங்கதாரணத்தலம் என்பன சொல்லப்பட்டன) இவற்றால் முறையே, 

ஸத்வாசனா ரூபமான ௪க் த. பாதத்திற்குச் சமீபமான ஈற்று த்தேக பாவமுள்ளவ னெவனோ 

அவன் பிண்டன் என்பதும், இந்தத் பக்க ag மரித்தான் தள்ள விவேயொனவ 
தத்த ட ர பபப்புத்சோன்றி .    

   

    

* யஜாரீவேதம் கோவிப்பதாவ த 7 (ஸ் : ar me 

தேசமாள,தி மங்கல ஸ்வருபமாயும், ்் ன 

முளதெள்பது, இச்சாரணத்தினால் சிய



௬௨ சித்தாந்தசிகாமணி... [பத்தத் 

மோக்ஷதாஹ முள்ளவ னெவனோ அவன் சம்சா ரத்இி னின்றும் விமிபட்டவன் என்பும், 
இவ்வித வெறுப்புள்ள €டனைச் சம்சா.ரத்தி னின்றும் தீக்ஷையினால் விடுவிக்கச் கருணையுள் 

ளவ ளெவனோ அவன் தீ௯ஷா குரு என்பதும், ௮நதச் சற்குருவின் கருணையினால் ப்.ராண 
லிம்ச ஐக்ய சம்பர்தமுள்ள சடனெவனோ ௮வன் லிங்கதாரசன்என்பதும் 'பெறப்பட்டன; 

இவ்விதமான சீடனே வீரசைவன் என்பதும், அவனுக்குத் இக்ஷையும் லிக்க தா.ரணமும் 
அத்யாவிகமாய் விதிக்கப்பட்டன என்பதும், ௮ன்னோன.து லக்ஷணம் இத்தன்மைத்து 

என்பதும் ஈன்கு அறியப்பட்டன, ௮ந்த வீரசைவனது லக்ஷண மறியப்படிலும் ஏனைய 
சமயிகளின் ல௯ஷணங்களையுமறிகல் அவசியமா தலால் அவை ஆகம புராணங்களில் விரிவா 

யச் சொல்லப்பட் டிருப்பினும், வடமொழியில் முக்கியமாய் விளங்கும் பாகங்களைமட்டும் 
ஈண்டுச் தமிழில் எமுதலாயிற்று, அவை வருமாறு: 

. பாரமேல்வராகமம். 

ஸம்யக்கான ஜஞானத்தைக் கொடுப்பது, பாசங்களின் ஸமூஹத்தைக் கெடுப்பது, 
இந்தத் தாகக்ஷபனங்கள் என்னும் இரண்டின் reve sao தீக்ஷா£சப்தம் பிர9த்தம், 

அதச் தீக்ஷையானது நிராதா.ர தீக்ஷை யென்றும், ஸாதா.ர தீக்ஷை யென்றும் இரு 

வகைப்படும், அவற்றுள், சிவபிசான் கிராம் ரயனாய்த் தீவிர சக்தி நிபாதத்தினொல் விஞ்ஞான 

கலர் பிரளயாகலர் இவர்களுக்குச் செய்யும் தக்ஷையே நிராதார தீக்ஷையென்று சொல் 

லப்படும், குருமூர்தீதியை யாஸ்ரயித் மர் தீ சக்தி நிபாதத் தினால் சகலர்களுக்குச் செய் 

தலே ஸாதா.ர தீக்ஷை யென்று சொல்லப்படும். 

காரணாகமம். 

பின்னும், ஸாதார தீக்ஷையானது ரூபீஜ தீக்ஷை, நிர்பீஐ தீக்ஷை, சிர்மய தீக்ஷை 
என்று மூன்று வகைப்படும், அவை முறையே, கர்ம பக்தி ஞான காண்டங்களுக்குரிய 

நிக்ஷைகள் எனப்படும், 

பாரமேஸ்வராகமம். 

அவற்றுள், நிர்பீஐ தக்ஷையானது ஸத்யோகிர்வாண திக, சிரச்ிர்வாண தீக்ஷை 

யென்று இரண்டு பேதமுள்ளதா யிருக்கும், அவற்றுள், அத்யர்த விரச்தனான €டனது 

Coe பவங்களில் செய்யப்பட்ட ! சஞ்சித கர்மங்களையும், மற்றும் அந்தச் சஞ்சித கர்ம 

ராசியில் அக்காலத்தில் தரித்திருக்த சரீரத்தைக் கைப்பம்தி ௮௮பவித்துச் கொண்டிருந்த 

ப். ராரப்த கரீமங்களையும், பின்னர் பவாச்தரல்களில் அற்பலிச்க வேண்டி அகாமி 

கர்மல்களையும் சோ இத்து, ஒத்யோம் முக்தியைக் கொடுக்கும் தீக்ஷயே ஸத்யோ திர் 

வாண இீக்ஷை யென்று சொல்லப்படும், இன்னும், சீடனது சஞ்சித கர்மங்களையும் ௮சாமி 

கர்மங்களையும் கெடுத்து, தீக்ஷோத்த.ா க்ரியாவஸலாந பர்யந்தம் ௮.நுபவித்துக்கொண் 

டிருந்த ப்சாரப்த கர்மங்களின் போகாந்தத்தில் முக்தியை யடைவிக்கும் தக்ஷையே Ars 

நிர்வாண தீக்ஷையென்று சொல்லப்படும், 

காமிகாகழம், 

பின்னும், அக்தச் இரச்நிர்வாண திக்ஷையானது அஜ்ஞாதிக்ஷை, உபமாதிகைஷ, 

ல்வஸ்இிகொே ராஹணம், விபூதிபட்டம், கலசாபிஷேகம், லில்காயதம், லிம்கஸ்வாயதம் 

என்று ஏழுவகைப்படும், அவற்றுள், குருவினது ஆஜ்ஞா பரிபாலஈத்தில் சமர்த்தமானதே 
ஆல்ஞா இிக்ஷையாம், புராதார்களின் சமயாசாரத்திற்கு ஸத்ருறமானதே உபமா தீக்ஷை 

யாம். ஸ்வஸ்இகம் என்லும் மண்டலத்இின்மேல் சீடனை யுட்சாருவித்து, மச்திர நியாசத் 

தைச் செய்து, மந்திர பிண்டமாகச் செய்தலே ல்வஸ்திசாசோஹனமாம், ஆகமோக்த 

ஸ்தானல்களில் அவ்வம்மச்நிரஞ்களினால் விபூதி. தாரணத்தைச் செய்தலே விபூதிபட்ட 
மாம், Lee கலசங்களில் தீர்ச்சோதகத்தை நிறை 2௮) சிலகலா ஸ்தாபதத்தைச் செய்தி 

ட்



தலம்,] வீர்சைவ ச௪மய் விசாரம். Sr 

அதக் கலசோ தகத்தினால். டுக்கு ல்ஈபாம் செய்வித்தலே கலசாபிஷேகமாம், சாரி 
யன் சீடனலுச்கு உபதே௫த்்த அளிச்சவேண்டிய லிர்கத்தை அர்ச்சனைசெய்து £டன் கானும் 
படி. செய்தலே லிம்காயதமாம், அர்த ஸ்ரீகுருகாதனால் உபசேக்கப்பட்ட ப்.ரரணலில் 
கத்தைச் €டன் பக்இியினால் ஸ்வீகரித் த, தனத உத்தமாங்காதி ஸ்தானங்களில் தரித்தலே 
லிக்கஸ்வாயதமாம், 

வாதுளாகமம், 
பின்னும், ௮ச்த ஸ்வாயத சக்ஷையானது வேதா கைட, க்ரியா Soap, Wigs 

Soop என்று மூன்று விதப்படும், அவை யெவ்வாறெனின்:--குருவானவர் €டனது 
மஸ்தசத்தில் தகழஹோக்த விதாகத்தினால் சவராஸ௩ (மர்திர) த்தைச் இயாநித்து அவ் 
வவ்விடங்களில் செய்யவேண்டிய வெதத்வ திக்ஷையே வேதாதிக்ஷையாம், திக்ஷோத்தர 
க்ரியையோடு ப்ராண லிக்கோபதேசம் செய்தலே கரியா இகைஷ்யாம், தேவதா பீஜ 
€ேக முதலியவைகளுடன் மர்த்ரோபதேசம் செய்தலே மர்த்ரதிக்ஷையாம், 

கிரணாகமம். 

பின்னும், சவபிரான் ஸர்வாறுக்ரஹ கர்த்ருவா யிருத்தலால், சிறுவர் மூடர் போகா 

ஸக்தர் முதலியவர்களுக்கும் ௮.நுச்ரஹம் செய்வது யுக்தமெனின், ௮ந்தர்த ௮றுக்ரஹம் 

௮வ.ரீவர்களின் ஸம்ஸ்கார பூர்வகமா யிருக்கும், ௮ர்த ஸம்ஸ்காரத்தினாலேயே முக்தி 

புண்டா மெனின், கரியை, ஜ்ஞானம், வ். ரதம் முதலான உபாயங்களுக்குக் காரண மில் 

லாமற் போகும், இவ்வாறான தக்ஷேபங்களை பரிஹரிக்கறார். லர் எவ்வாழிருப்பிலும் 

அவர்களுக்கு அவ்வாறே சிவபிரான் அறுக ரஹம் செய்வார். ௮.து எவ்வாறெனின்;-- 

சிலர் கரியா யோச்யர், அவர்களுக்கு அர்த க்ரியையினாலே மோக்ஷ முண்டாகும், சிலர் 

ஜஞான யோக்யர், சிலர் சர்யா யோக்யர், லர் யோக யோக்யர், இவ்விதமாய் எவர்க 

ளுக்கு எவ்விதத்தினால் மோக்ஷ ப்.ராப்தி கூறப்பட்டதோ, ௮து சிவபிரான் க்ருடையினா 
லாகும், அக்காரணத்தினால், ஜ்ஞாகாத்யுபாயங்களுக்குத் தீக்ஷையே காரணமென்ப.து 

விரும்பத்தக்கது, ஆதலால், தக்ஷையானது மோக்ஷ சாதனமா யிருக்கும், உபாயமே 
நியாமசமா யிருக்கும், இன்னும், சிவபிரான் ஸர்வாறுக்.ரஹத்திற்குக் கர்த்ருவான காரண 

தீதினால் உபாயங்கள் சவபிரானால் சொல்லப்பட்டுள்ளன. 

கருடவாசகம்;. 

பின்னும், ப.ரம காரணனான இவபிரான் ஸர்வாறுக்.ரஹனாக இருப்பினும், ப.ராஹ்ம 

ணாஇகள் உயர்வு தாழ்வு பாவங்களினா லிருக்கும் சாரண த்தினால், அவரவர்களின் ஸம்ஸ் 
காரம் அவ்வாறே யாகவேண்டும், ஆனால், பலன் அவ்வாறு வேண்டுவதில்லை எனலும் 

ஆசம்கையை ப்.ரஸ்கோத்த.ர முறையால் பரிஹரிக்கறார், ஸம்ஸ்காரம் ஆத்மாவுக்காகும், 
ஜாதிக்கு மில்லை சரீரத்திற்கு மில்லை, ஜாஇக்கு ஸம்ஸ்கா.ரமாயின், ஒருவன் Fails eons 
யில் யாவரும் திக்திதராதல் வேண்டும். ஆதலால், ஜாதிக்கு ஸம்ஸ்காரமில்லை, சரீரம் 

ஜடமாதலால் அதற்கும் ஸம்ஸ்காரமில்லை. ஆதலால், ஸர்வாறுக்ரஹரான சிவபிரான் டத் 

ரூப. சான ஆத்மாக்களை ய.ுக்ரஹிப்பன், 

பின்னும், சமஸ்த பாசங்களும் நீங்கும் பொருட்டுத் தீக்ஷை செய்யப்பட்ட து, இக்ஷை 

செய்தும் கர்மாதிகள் எக்கா.ரணத்இனால் நீங்குவதில்லையென்னும் ஆசங்கையைக் ரெ 

ணாகமத்தில் ப்ரற்சோத்த.ர முறையில் தருஷ்டாக்த பூர்வகமாய்ப் பரிஹரிக்கறொர், எவ்வா 

றெனின்:--9த் 2-மர்இரங்களினால் அமர்த்தமான (சரீரமில்லாத) விஷ சக்திக்கு க்ஷய 

முண்டரவதுபோலவும், ௮ங்குரோத்பத்திக்குக் காரணமான விதையானது வறுக்கப்பட 

வத போலவும், தீசநாகாலத்தில் பிரசித்தமான ம இரல்களினால் ௮0கேச பவம்களில் செய 

யப்பட்ட பவபீஜங்களான கர்மங்கள் தடுக்கப்பபூய் ௪ ப்ராரப்த கர்மம் போகார்தத்தில்' 

eRe ge, .



ae சித்தா ர்தரிகாமணி, [பத்தத் 

பின்னும், தீக்ஷையினால் சமஸ்த பாசங்கள் தொலைவ தாயின், தஇிக்ஷையாஇியும் சரீர 
ஸ்தியொனது எவ்வாறு சம்பவிச்கும் என்லும் ஆசங்கையை தீருஷ்டார்த பூர்வசமாய்ப் 
பரிஹரிக்கொர். கடமான நிர்மாணமாயினும் சுழன்றுகொண் டிருக்கும் குலால ௪௧ரம் 
போல, Soar Guys தீக்ரோக்த க்ரியா ஸ்தான பர்யந்தமாய் ப்.ராரப்த கர்மவாசனை 
யினால் சரீர ஸ்திதியானது சம்பவிக்கும், இன்னும், கடத்திலுள் எிருக்கும் தபமானது 
கடம் உடைர்துபோகையில் எல்லாப் பத்கத்திலும் எவ்வாறு பிரகாசிக்குமோ அவ்வாறு 
திக்ஷிதன் தேஹாவஸாரத்தில் பரமுக்தனாவான், இவ்வாறு ரெணாகமம் கூறுன்ற த, 

இந்தப் பூர்வோக்தமான ஸபீஜாதி தஇிக்ஷைகளினால் அமலனானவனே முக்தன் எனப் 
பவொன், ௮ர்.தச் சவதிகைஷைக்கு யோக்கயமான Ba சமயத்தைச் சொல்லுறர்:-- 

வாதுளாகழம். 
ஓஒ! ஷண்முக, சிவசம்பந்தமான தரிசனம் என்றால் மதமானது சான்கு விதமா 

பிருட்பதென்று அறியவேண்டும், ௮ர்தச் ௪தர்வித சைவத்தைச் சொல்லுறேன் கேட்கக் 
கடவை, அவை முறையே சாமானியசைவம், மிரிரசைவம், சுத்தசைவம், வீரசைவம் 
என்பனவாம், 

அரத கான்கு விதமான சைவங்களில் முதலில் சாமானியசைவ லட்சணத்தைச் 
, சொல்லுறேன், 

ஒரு சாமானிய சைவன் விபூதிபட்டம் மாத்திரத்தானே சுத்தனாய ஸ்வயம்பு லிம்க 
த்தையாயிலும், தேவ தாஈவ மாஈவாதிகளினால் பிரதிஷ்டைசெய்த லிங்கத்தையாயி 
னும் எவ்வெக்காலங்களில் காண்பானோ அவ்வக்காலங்களில் ௮ர்ச்சமையையாயிலும், 

பிரதக்திண ஈமல்சாரங்களையாயினும் செய்தல் வேண்டும், வராம சங்8ர்த்தாம், Rave 
னம், சவெபக்தரிடத்தில் பிரீதி இவைக ஞள்ளவனா யிருத்தல் வேண்டும், இந்தச் ஏிவார்ச்ச 

காஇகளில் ஸம்பூர்ண நியமமில்லா திருந்தால் சாத்தியமாகும் வரையிலாயிலும் செய்தல் 

வேண்டும், 

இம்மட்டூம் சாமானிய லக்ஷணம் நிருபிச்கப்பட்டது., இனி மிர சைவ லக்ஷணத்தை 

WAL சைவன் ஷிம்ஹாஸுத்தில் ஸ்தாபிச்கப்பட்ட சவலிங்க பூஜையையும், ஆவரண 
ல்5ச.ரான விஷ்னு பார்வதி ஷண்முகன் விக்நேற்வரன் சூரியன் இவர்களின் பூஜையை 
யும் நன்றாய் ஆசரித்தல் வேண்டும், 

இவன் பூர்வோக்தர்களான பஞ்சாவ.ரணர் முதலான சமஸ்த தேவர்க எிடத்திலும், 
அ௮ந்தர்தத் தேவதா மர்தி.ரங்க ளிடத்திலும் கலந்திரு த்தலினால் சமான பக்தியுடன் சமஸ்த 

தேவர்களையும் சவ பரிபூர்ண பாவத் இனால் சிவலிங்க த்தில் பரிணாமம் செய்தல் வேண்டும், 

இம்மட்டும் மிசாசைவம் சொல்லப்பட்டது, இனிச் சுத்தசைவத்தைச் சொல்லு 

BC wer, 

சிவத்தை யுத்தேசத்திருப்பதினால் சுத்தத்துவ சப்தமும், சிவத்தின் தசையினால் பிற 

ச்த காரணத் இனால் சைவ சப்தமும் உண்டாயின, -சுதத - சைவ என்னும் சப்த ஸமூஹம் 

சுத்த சைவமென்று சொல்லப்படும், 

அந்தச் சுத்த சைவனது தசையினால் பிறர் தவர் சிவப் பிராஹ்மண ரெனப்பயெர், 

வத்விஜர் என்று சொல்லப்படுற ௮ர்தப் பிசாஹ்மணர் ஆதிசைவரெனப்படுவர், 

௮வர் யாவரெனின:-- 

கெளடிகன், கஸ்யபன், பரத்வாஜன், அத்திரி, கெளதமன் இச்த ஐவரும் வெபிசான து 
பஞ்சமுகல்களில் திக்ஷிதரானவர்கள் ., ,.. ் | 

இர்தச் கெளசிகாதி fir’ "பிறந்தவர்கள் சிவச்கிஜதனப்பலோர்சள்,



த்லம்,] வீரசைவ சமய விசாரம்: ௬டு 

. காமிகாசமம் முதலிய இருபத்தெட் டாகமம்சளிலும், வேத சாஸ்திர முதலியவை 
களிலும், ரெழுத்.துடன் செய்யப்பட்ட அப்பியாச முள்ளவனும் வெ வ். ரதமுள்ளவனுமா 
யிருப்பன், 

சர்ஷணம் முதல் பிரதிஷ்டை யீரூன கர்மங்களையும், சிவலிங்கப் பிரதிஷ்டை முதல் 
நித்யோத்ஸவ மீரான கர்மங்களையும், நித்யோத்ஸவ முதல் பிராயஜ்ித்த மீறான கர்மகி 

களையும் ௮.திர்து எல்லாவற்றையும் ஆசரித்தல்வேண்டும், 

ஷிம்ஹாஸாதி மந்திரங்களினாலும், அந்தந்த மர் திரல்களின் யந்திர கரியைகளினா 

இம், மஹா முத்திரை முதலான முத்திரைகளினாலும், ஷடங்க முதலான நியாசம்களி 
னாலும், ஆஹ்வாாம் ஸ்தாபாம் ஸஈ்நிரோதஈம் முதலானவைகளினாலும், ஷோடஜறோப 
சா.ரங்களினாலும், லிங்கத்தை ஹிம்ஹாஸத்தில் பூஜித்தல் வேண்டும், 

இந்தக் ரெமத்தினால் செய்யப்பட்ட சவெலிங்க பூஜையானது ஆத்மார்த்த பூஜை 
யென்றும் பரார்த்த பூஜை யென்றும் இரண்டு வகைப்படும், 

தனது அசாரியனால் கொடுக்கப்பட்ட லிங்கத்தினிடத்திலும், ஸ்தண்டிலத்தினிடத்தி 
இம், ஹ்ருதயத்தினிடத்திலும் செய்யும் பூஜையானது ஆத்மார்த்த பூஜை யென்று சொல் 

லப்படும். ப.ரார்த்தபூஜை பின்னர்ச் கூறப்படும்; கேட்பாயாக, 

யாதொரு காரணத்தினால் தேவர்ஷி தாஈவ மாஈவாதிக எினால் நிர்மிக்கப்பட்டுக் ரா 
மம் இரி கஹ்வ.ர முதலானவைகளில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட சிவலிங்கத்தின் பூஜையே 
பரார்தீசபூஜை யென்று ௮றிதல் வேண்டும், அம்தப்பூஜையானது சகல பிராணிகளுக்கும் 
இதம் செய்யாகிற்கும். 

இவ்விதமாய்ச் சொல்லப்பட்ட இரண்டு விதமான பூஜையானது Ha see 
செய்யப்படதீதக்கது, 

சவொவரணங்களிலன் றி வேறேயிடங்களிலுள்ள விஷ்ணு முதலிய ௮ச்யதேவர்களின் 
பூஜையைச் சுத்தசைவன் ஸ்வார்த்சமாடுயும் பரார்த்தமாடுயும் செய்யக்கூடாது, மறத்த 
லின் தசையினாலாயினும், சம்சா.ரத்தின் லோபத்தின் தசையினாலாயிலும் அவ்வாறுயாதா 

யினும் செய்வானாயின், அத சாஜ்யத்திற்கும் அர்த ராஜனுக்கும் கேடுண்டாகும், இவ் 

வர்த்தத்தை வயக்தம் செய்கிறோம், 

ஓ ஷண்முக! பரார்த்த பூஜையைச்செய்யும் சுத்தசைவன் சமஸ்த எிவாவ.ரணஸ்த 
சான ப்ரஹ்ம விஷ்ண்வாதி தேவர்களைச் சிவத்தின் பரிவாரபாவனையினால் சன்றாயப் 
பூஜித்தல் வேண்டும். சவாவ.ரணஸ்த ரல்லாதிருக்த பிரமன் விஷ்ணு சப்தமாதர்கள் முத 

லான தேவர்களைப் பூஜித்தலாகாது, 

சிவமக்திர பிண்டமான தனது ஹ்ருதய கமலத்தில் ஆஹ்வாஈத்தின் தசையினால் ஸம் 
யுக்தமான இவலிம்கத்தில் மந்திரபதியான வர்ணாவாஸமுதல் சிவாவாஸ பர்யர்தமான 
ஆவாஸமச்இர பாவத்தைப்பார்க்கலும் லிங்கபூஜை அதிகமாம், 

௮ச்த.ரங்கார்ச்சசையைச் செய்யும் சுத்தசைவன் மர்திர ஸ்வரூபமான சரீ ரமுள்ளவ 
னாவன், ஆதலால், ௮வன் ப.ரசிவமாயிருப்பன், 

இவ்விதமாய்ச் சுத்தசைவமானது கிரூபிக்கப்பட்டது. இனி வீரசைவச்தைக் கேட் 

பாயாச, 

ஓ தேவீ | சமஸ்தசைவங்களில் வீரசைவமே அதீயுத்தமமானது, அநத வீரசைவன் 

செய்யும் சவெபூஜை எளிதானது, பூஜாதிகளின் இரியையும் எளிதானது, 

ஒ மஹாதேலீ! வீரசைவமானது ௮ற்ப க்ரியையினாலே வெகு பலன்தருவ.து, இவ் 

வீரசைவமல்லாமல் எஞ்சிய சமஸ்த சைவங்களும் வெகு சரியைக ஞள்ளனவாயும் அற்ப 

பலன் தருவனவுது மிருக்கும்,



கர ரித்தார்தரிசாமணி. [பத்தத் 

ஆதலால், சானாவிதத்தாலும் வீரசைவமதமான2 சுகமான தாகும், 
அறிவின் லடைவதற்கு யோச்யமானதும், கோப்யமானதும், மோக்ஷபதத்திற்குக் 

காரணமானதும் எந்தச் சைவமோ, ௮.துவே வீரசைவம் என்று சொல்லப்படும், 

எர்தக் காரணத்தினால் ஒருவன் இர்த ஜகமுழுவதிலும் விசேஷப்பட்டவனென்று 
சொல்லப்படெவெனோ, அவனே வீரன் என்.நு சொல்லப்பென், 

செவபெருமானிமித்தம் கொடுக்சப்பட்ட ஜீவத்வ தசையினாலும், வீராகமத்தில் உதய 
மானதின் தசையினாலும், வீ.ர-சைய என்னும் (ாப்த த்வயத்தின் ஐம்யோகதசையினாலும் 
வீ. ரசைவம் ௮றியப்பட்டத, 

ஓ புத்தரனே! வீரமாஹேஜ்வசாகமத்தில் 2ீரசைவமானது சாமானியவீரசைவம், 
விசேஷலீரசைவம், கிராபா.ரவீரசைவம் என மூன்று வகையாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கும், 

அந்த தீரிவித வீரசைவத்தில் சாமானிய வீரசைவ லக்ஷண த்தைச் சொல்லும், 

வீ ரசைவாசாரியனது ஹஸ்தத்தனதும் வீரமாஹேஸ்ரவனது மஸ்தகத்தினதும் பச 

ஸ்பர சம்பர்த தசையினாலும், வீபூதிபட்டத்தைத் தரிப்பதின் தசையினாலும், ௮மதச் 
சிஷன் லிங்கதேஹி என்று அறியப்படத்சக்கவன், அப்படிப்பட்ட மாஹேஸ்வரன் எல் 

லாப் பாவங்களினின்றும் விடப்படுவன், 

ஸ்ரீகுருவினால் கொடுக்கப்பட்ட சிவலிங்கத்தை ஸ்ரீபஞ்சாக்ூரீ மர்இரத்தினால் சத் 
தினிடமாயிலும், கண்டத்தினிடமாயினும், கக்ஷத்தினிடமாயிலும், வயிற் றினிடமாயினும், 
மார்பினிடமாயிலும் தரித்தல் வேண்டும். 

ஒரு காலத்தி லாயிலும், இரண்டு காலம்களி லாயிலும், மூன்று காலங்களி லாயிலும் 

சிவபூஜை செய்தல் வேண்டும், 

சாமானிய வீரசைவனானவன் ஸ்ரீகுருவினிடத்திலும், சிவலில்கத்தினிடத்திலும், ஸ்ர 
விபூதிபினிடத்திலும், எக்காலத்தும் பக்திசெய்தல் வேண்டும், 

இவ்விதமாய்ச் சாமானியவீரசைவம் சொல்லப்பட்டது; இனி விசேஷ வீரசைவத் 

தைக் கேட்பாயாக, 

வீரசைவ இீக்ஷாகர்த்ருவான தே௫கோத்தமன் சுத்தசைவ இீக்ஷாவிதாகஈத்இற்கு 
எவ்வாறோ, அவ்வாறே மண்டப நடுவிலிருக்கும் வேதிகையின் மேலதான வர்ணமண்டல 
முள்ள ஸ்தண்டிலத்தின் மேல் கும்பத்தை ஸ்தாபித்து, ௮தக் கும்பத்தில் சவபிரானைப் 
பூஜித்து, திகஷோத்ஸலவத்திற்குவர்த பெரியோர்களையும் பக்தர்களையும் விபூதி தாம்பூலம் 
முதலானவைகளினால் சர்தோஷப்படுத்தல் வேண்டும், 

இவொசாரியன் எஞ்சிய தீக்ஷாச்.ரமம் எல்லாவற்றையும், மலத் ரய நிசலகத்தையும், 

லீரமாஹேஸ்வர தீக்ஷாபடலத்தில் கூறியவாறு செய்து, சஷனை கருபாத்ருஷ்டி.யால் 

பார்த்து, தத்வ தேஹமாகும்வண்ணம் இர்இத்தல் வேண்டும், 

வெகும்பத்திலிருக்த தர்த்தோதகத்தினால் ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷர மர்திரஜபத்துடன் அபி 
ஷேகம் செய்தல் வேண்டும், காதம் என்னும் சக்தியையும், பிர்து என்னும் சவெத்தையும், 

கலைகள் என்னும் வொவயவங்களையும் பாலித்து, அர்தர்த ல் தலங்களில் சியாசம்செய்தல் 
வேண்டும், 

| 

ஓ ஷண்முக | ஷட்கர்மத்தையும், ஷடங்கத்தையும், ஷடத்வாயையும், பூர்வோக் 
தமான சவொங்காவயவங்களில் நியாசம் செய்தல் வேண்டும், அதன்பிறகு, பஞ்சப் சஹ்ம 
நியாசம் செய்தல் வேண்டும், 

பின்னும், மர்திரங்களுக்கு மூலமான ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷீ மம்இரத்தை புபதேரித்தல் 
வேண்டும், ௮ம் மர்திரோபதேசமான பின்பு ப்ராணலிம்கோபசேசம் செய், தல் வேண்டும்,



சும்] வீரசைவ சம்ய விசாரம்.  : ௭௬௭ 

எஞ்சிய ஸமஸ்த கரியைகளையும் வீசசைவ தக்ஷ மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்ட முறை 
யுடன் ஆசரித்தல் வேண்டும், 

இவ்விதமாய் வீரசைவ தி௯$ிதனான வீசமாஹேஸ்வரன், தேஹ ப்ராணங்களின் ars 
தனை வேருகாதபடி. ஏகமாய்க்கூடிச் தன் ப்சாணத்தை லிங்கத்தில் கல்பித்தல்வேண்டும். 
அச்.த நீக்கமில்லாத பாவத்தின் ஸமூஹ தசையினால் ப்.ராணம் லிங்கம் என்னும் இரண்டும் 

ஏகதீவத்தை யடையச் செய்தல் வேண்டும். 

ஒரு பவி தீருஷ்டி. விழுந்த வஸ்துவுண்டோ ௮தை விடல் வேண்டும், சத்த இரவியத் 
தைச் சம்பாதித்து லிங்காங்க ஸ்தலங்களின் ௮ர்ப்பணூவதாஈங்களை ஈடத்தல் வேண்டும், 

இத்யாதி வர்தங்களுள்ளவனே விசேஷ௰லீரசைவன் என்று சொல்லப்பவென். 

இவ்விதமாய் விசேஷ வீரசைவம் என்னும் பக்தஸ்தலம் சொல்லப்பட்டது, இனி 

நிராபா.ரம் என்னும் ஜங்கமஸ்தலத்தைச் கேட்பாயாக, 

நிராபார வீரசைவன் ஸமஸ்த சம்சார சுகங்களைவிட்டு, தண்டம் கெளபீனம் காஷா 

யாம்பரம் ஜடாபர்தம் வல்கலம் முதலியவைகளைத்தரித்து, சம்சார வியாபாரங்களினால் 

விடப்பட்ட சித்தத்தைச் சவலிங்கத்திலே லயிக்கச்செய்தல் வேண்டும், 

முண்டித செொமுள்ளவனா யிருப்பிலும், வ்யாக்.ராஜிரம் க்ருஷ்ணாஜிஈம் முதலிய Ra 

லீலாகதகங்களைச் சூசிப்பிக்கும் சன்னங்களைத் தரித்தல் வேண்டும், பிக்ஷ£டந போஜி 

பாய், நியதாஹா.ர முள்ளவனாய, ௮.ழ்பசுகமுள்ள சம்சாரத் இனால் விடப்பட்டவனா யிருத் 

தல் வேண்டும், 

இவை முதலிய ஜங்கமஸ்தலத்தின் ப்.ரவர்த்தனை யுள்ளவன் கிராபா.ர வீரசைவன் 
என்று ௮ நியப்படத்தக்கவன், இவனே உச்ச்ருஷ்டனான சிவன, 

இவ்விதமாய் கிரூபிச்சப்பட்ட வீரசைவ கரமம் ப்.ராயம்சித்த மில்லாதிரு த் தலாம், 

இர்த வீரசைவலுக்கு ப்ீராணலிம்க தா.ரணமானது விசேஷ வரதம் என்று சொல் 

லப்படும், ் 

ப். ராணலிங்க வ்ரதத்திற்கு லோபமாயின், ப்.ராணத்யாகத்தைக் சாட்டிலும் வேறு 
ப்ராயஸ்டித்தமில்லை. ஆதலால், சாவதாஈனாய்ச் செவலிங்கத்தைச் தரித்தல் வேண்டும், 

ஹஸ்தபீடத்தில் லிங்கத்தை ப்சமாதமில்லாமல் தரித்தல் வேண்டும், ப்.ரமா தத்தினால் 

லிங்கம் கழுவுமாயின், ௮ர்.த லிங்கத்தின்கூடவே ப்.ராணனை விடல் வேண்டும். 

ப்.ராணலிங்கம் பதெமாகச்சண்டும் எத மனிதனானவன் ப்ராணதா.ரணை செய்து 

கொண்டிருக்றொனோ அவனைச்சண்டாளன் என்று ௮.றிதல் வேண்டும், 

பின்னும், அவன் சவத ரோஹியா யிருப்பதினால் ௮வனை ஸ்பரிசிக்கலாகாது, 

சுத்தசைவன் லில்கபது முதலான சைவ வ்ரத லோபத்தில், ப்ராயஸ்ித்த விதா 
நத்தினாலும், அசோராதி மர்திர யர்திரமங்களின் ஆ௪ரணையின் தசையினாலும் சுத்தனாவன், 

சுத்தசைவன் தனது இஷ்டலிங்கம் பதாமாயிலும், கெடிலும், சுடப்படிலும், சோர 

னால் களவாடப்படிலும், எலி காகம் சனகன் வானரம் என்பவைகளால் கொண்டுபோ 
கப்படிலும், அகோரம் இிர.த்தை ஒரு லக்ஷ உரு ஐபித2, றால்த்சோக்த ப் ரகாரமாய் ௮௪ 

ரியனால் லிங்கத்தைப் பிரதிஷ்டை செய்துகொண்டு, சத்தி யடையச்செய்து பூஜித்தல் 

வேண்டும், பீட விஷயத்இலும் இவ்வாறே செய்தல் வேண்டும், 

சைவு வ்.ரதக்களின் க்ரியாலோபத்தில், மூற்றொரறு இம் காயத்ரீ மர்திரத்தை 

ஐபிப்பதாயின் வ்.தாதிகள் சுத்தத்தை படையும்,



௬௮] சித்தா ந்.த. சிகாமணி. [பத்தத் 

ஓ ஷண்முக | இர்த சாமானியசைவம், மிசிரசைவம், சுத்தசைவம், வீரசைவம் 

என்னும் ௪.தர்வித சைவ ஸர்வஸ்வயத்தை ஸம்க்ஷேபித்து உனக்குச் சொன்னோம், 

இவ்விதமாய் 9வதகைஷகளினால் மோக்ஷமடையும் சிவ௪மயம் சொல்லப்பட்டது. 

4௨ 

முச்தனானவனோ வென்றால், ஜீவன்முக்தன், ௮ப.ரமுக்தன், ப.ரமுக்தன் என மூன்று 

விதமா யறியப்படவான், எவ்வாறெனின்;-- 

ஸ்கந்தபுராணம். 

பூர்வோக்தமான சிரர்நிர்வாண திசைஷயினால் தி௬நிதனான வீரசைவன் ஜீவன்முச்தன் 

என்று சொல்லப்படுவான், ஸாலோகயம், ஸாமீப்யம், ஸாரூப்யம், ஸாயுஃயம் என்னும் 

ச.துர்வித மோக்ஷங்களில், ஸாலோக்யாதி தரிபதல்தரான மர்த்ரேஸ்வரர், மர்த்ரமஹேஸ் 

வரர், புவனேஸ்வர் முதலானவர்கள் ௮பரமுச்தபெனப்பவொர்கள், ஸாயுஜ்யமுக்தபே 

பசமுச்தரென்று சொல்லப்பவொர்கள், ௮வர்களில் ஜீவன்முக்தரைப்பழ் நிச்சொல்லுடரூர்: 

அந்தச் சரர்நிர்வாண தீக்ஷை யாவனிடமிருப்பதோ, அவனது ஜீவாம் வறுக்கப்பட்ட. 

விதைபோல் மீளவும் பவத்திற்கு வராததாம், அவனது சம்சாரதரிசனம் ப்ராரப்த சர்ம 
போகமே அர்தமாயுள்ளதாம், அப்படிப்பட்ட வீரமாஹேஸ்வரன் தனது தேஹாவளஸா 

ஈத்திலேயே ஜீவனோபா தியில் பரமுச்தியை படை தவனான காரணத்தினால் ஜீவன்முக்தன் 

என்று சொல்லப்படுவான், ச 

ஜீவன்முக்தரின் ௮ங்கஸ்தலம் லிங்கஸ்தலம் என்னும் நுற்றொரு ஸ்தலங்களும் 

சொல்லப்பட்டன, 

ஈண்டு, அடியில் வரும் செய்யுட்களைக் கவனிக்க :-- 

சிவஞானசித்தியார். 

புறச்சமய நெறிகின்று மகச்சமயம் புக்கும் 

புகன்மிருதி வழியுழன்றும் புகஓுமாச் ரம 
வறத்துறைச எவையடைத்து மருந்தவல்கள் புரிர்து 

மரும்கலைகள் பலதெரிர்து மா.ரணங்கள் படிச்தஞ் 

றெப்புடைய பு.ராணம்ச ஞூணர்ச்தும் வேதச் 

திரப்பொருளை மிகத்தெரிர்துஞ் சென்றும் சைவத் 

Bog see ரிதிற்சரியை சரியா யோகஞ் 

செலுத்தியபின் ஞானத்தாற் சவனடியைச் சேர்கார், 

பிரபுலிங்கல்லை. 

எவ்வகைச் சமயத்திற்கு மிறைவனே யெனினு கேயஞ் 

சைவாற் சமயத் துற்றான் சைவத்தும் வீர சைவத் 

தவ்வவர் பிறவிடீக்கு மல்லமன் விருப்ப முள்ளான் 

மைவரிக் கயனெ டுங்கண் மடவரா லென்றான் வள்ளல், 

உரைக்குமெச் சமயத் இற்கு முத்தா பாகஞ் சைவர் 

தரிக்குமச் சை வத் இற்குதி த.ரமென வீர சைவர் 

தெரிக்குநற் காமி காதி சிரத்தினிம் நிகமும் கண்டர் 

பரிக்குரற் சிலம்ப சற்று மடிமலர்த் தடங்க ணல்லாய், 

புறர்தரு சமயம் புக்குப் புறமலர்ச் சமயத் தெய்தி 

பறர்திகழ் சைய முற்றூல் கஇிற்சரி சாதி யாற்திச 
Ape per Sr rag சேர்ந்தபின் வீடு ஈண்ணு 

சறுச்தளிர் கவற்று மேனி ஈனைமலர் வல்லி யன்னாய்,



gar) வீரசைவ சமய விசாரம். Gir de 

அருமறை முடியுஞ் சீர்சா லாகம முடிபு மொத்தப் 
பொருமற மிலாமல முற்றும் பொருளினை விளக்கக் காட்டித் 

தருமுறை யதனால் வீர சைவமே தலைமைத் தாமிவ் 

விரும.று வறுஈன் லூது மிதிற்பிர மாண மாகும், 

ஆவுறு பிணிகெட வாவின் பால்கற 

தாவினை பூட்டல்போ லாண வங்கெட 

ஆவியு எமலனை யங்கை தர்துபின் 

ஆவியு எமைவுற வாக்கு மாரியன், 

ஆகமம் புகனெறி யடைவ ஞாயிலுஞ் 
சோகமில் சைவஈற் றுறையை சன்றெனச் 

சேர்குத லரிதழு சேர்வ னாயிலும் 

ஏகலிம் கயிச்யனா குதலன் றெண்மையே, 

சுத்தசாதகம், 

இருக்குமுன் னான்ின் முடிவிலெண் ஸான்கா யிலஸ்டு முபகிட மவையே 

வருச்சமு மிரண்டாம் பூருவ மென்றும் வயம்ூு முத்தா மென்றும் 
'சுருக்கம தின்றி யத்தியான் மீகம் சொழ்திடும் பூருவ பாகத் 

திருக்குக ளின்றி யங்கலிம் சைக்யஞ் செப்பிடு முத்தர பாகம், 

விட்டலச் கணையும் விடா தலக் கணையும் விட்டுவிடாத லக் கணையும் 
இட்டம துறவே தேர்ச்திடிம் பந்தர் தீர்ச்திடல் விட்டலக் கணையாம் 

இட்டால் லதிட்டா வம்மது தானா யிருத்தலே விடாதலக் கணையாம் 
எட்டரு சத்துக் கங்கமா யிருத்தல் விட்டுவி டாதலக் கணையே, 

மேலொரு வடி.வை யெடுத்ததே யாசின் மேயுமிவ் வுடலிக்கே வீழும் 

, மேலொரு வடிவை யெடுத்த தின்றான் மேவுமிவ் வுடலிம்கே வீழா 

மேலொரு சிவத்தைச் சீவன்சென் றடையு மேவுமிவ வுடலிங்குத் தானே 

மேலொரு சிவத்தின் வடிவதா மருளாய் வெளியதா யுலகுகண் டிடவே, 

சகசநிட்டை. 

பொதுவுறத் தருமம் பண்ணிப் புகல்வினைச் சமம தாடு 
அ.துவிது வென்னுஞ் சித்த மமலமா யநித்த நித்தம் 

இதுவென வுணர்ந்த நித்தத் திகபரத் திச்சை யற்ற 
௪.துரர்க ளிடத்திழ் பாசர் தகர்ந்திடும் பத்தி சோன்றும், 

பத்திதான் பதிர்த காலைப் பகரங்கத் தலமடைந்து 

சத்தியா யங்க மந்தத் தொல்லருட் சத்தி யாடு 

நித்தியா நர்.த லிங்க கேரதாய்த் தரிக்கப் பட்டுத் 

இத்தியா நின்ற வின்பர் திருத் தியிற் களிக்கு மென்றும், 

கணபாஷித ரத்தினமாலை. 

௮ட்ட விதங்களி னாலிட்ட லில்சத்தை'யர்ச்சித்ததை 

விட்டக லா.துன்னல் பிராணலி௰ கார்ச்சனை மெய்ச்திலிக்கழ் 

துட்டன் மனம்லயித் தாற்பாவ Saad தொள்ளியமா 

நிட்டைமெய்ப்: பூசை யிதுவாகு மூன்றி னியமச்களே,



௭௦ தித்தா,ர்தசிகா மணி. (பத்தத் 

சிவஞானதீபம். 

திருந்திய சற்பக லாத மட ஈல்லார்க்குஞ் 

தவலிங்க தா.ரணையாஞ் செம்மை யோர்க்கு 

மருந்தவ மாய பிரமசாரி யோர்க்கு 
மருமறை யினந்த முணர்ந்தல்கி மூன்றும் 

பொருந்துமுப சாதகர்ச்கு முலக வாழ்வு 

பொய்யெனவே மெய்யுணர்ர்த பொலிகி ஜேர்க்கு 

மிருந்தலமே லாசூச மில்லை யாகு 

மிரவியெதி ரிருளனுகா வியல்பி னாமே, 

வீரசைவ சமய விசாரம் - முற்றும், 

  

a. 

ஒம் வாமதேவாய ஈம? 

ஆறாவது 

(௬.) விபூதிதாரணத்தலம். 
-907$60:00 

[ அதாவது - சதாசா.ரத்திலும் சத் கீரியையிலும் சிரேஷ்டனான பக்தனுக்கு மநோ 

பாவகஉரணங்களில் ஜ்ஞானரூ.பமான லிம்கதாரணம் அவசியமா மிருத்தல்போல, சிவபெரு 

மானுடைய மஹதைஸ்வரிய மளிக்கும் விபூதிதாரணம் வேதவிதிப்படியே ஆச௪ரணிய 

மானது, ஏனெனின், அவ்விதமான தா.ரணம் கரீமகுணம் சேரர்.து பவத்தையொழித்துச் 

சுத்தம் செய்யாநிற்கு மாதலான் என்ச,] 

அறுசர்க்கழிநெடி. ஐடி.யாசிரிய விருத்தம், 

பூதிதனை யணிந்ததனிற் பட்டகலாக் கருத்தொடுநற் புனித eRe 

சோதிமய மாயசிவ மெனலும்பொருளை விளக்குதலாற் தூப்தாம் வெண்ணீ 

ரோதலுறு பசிதமொடு பசுமமெனப் பட்டிடுமென் றுளத்திழ் கொண்டு 

போதுமவ னியாவனவ ஜுயர்ச்தவனி௰் குபாதியறும் பூதி யுள்ளோன். 

(பஃ ரை.) பூதிதளை ௮ணிர்து - விபூதியைத் தரித்து, அதனில் பட்டு அகலா - ௮இற் 
பொருந்தி நீங்காத, கருத்தொடு - மனத்துடனே, ல் புனிதன் ஆடு - மிக்க பரிசுத்தனா9), 

சோதி மயம் ஆய-ஒளி யுருவாயெ, சிவம்'என்லும் பொருளை விளக்குதலால்.வம் என்றெ 

பொருளை விளங்கச் செய்தலால், தூய்து ஆம் - பரிசத்தத்தை யுடையதாயே, வென் 

oof gy = இருவெண்ணீறானது, ஓதல் உறு-சொல்லப்பட்ட, பசதமொடு பசுமம் எனப்பட் 

டிடும் என்று--) உள்ளத்திம் கொண்டு, போதும் அவன் - நடப்பவன், யாவன்-எவனோ) 

௮வன் - அவனே, உயர்ச்தவன்--, இங்கு உபாதி ௮றும் - இவ்வுலகத் துன்ப றுதற்கேது 

வர்யெ, பூதி உள்ளோன் - விபூதி தாரணன், ௭ - ௮, 

(af - oon.) yf விபூதி யென்பன ஐசுவரிய மெனப் பொருள்படுஞ் சொற்களர்தீ 

லால் வொறுபூதிச் செல்வ முடையவன் எனிலும் Qiu rape gio. (௧) 

மதமே முதலாய நெறிவழா தழலினிடை வது தோன் லஸ் | 

சுந்தரமா யெரீற்றை யுபாதிகமென் நறைகூவர்த அணிந்த ஈல்லோ 

பக்தமறு மதனாமம் விபூதியொடு iA eres ப்சுமஞ் சா. 

நிரதையலி மிரக்கையெனக் காசண 
மர் துற்றுலகி னிசழு 

மன்றே,



pond, லிபூதொர்ணத்தலம்.' as 

(ப£னா,) மச்திரமே முதல் ஆய - மர்திர முதலாயெ, செறி வழாது - செதிதவரா 
மல், அழலினிடை வச்து தோன்றும் - வொக்நியில் வர்து தோன்றுறெ, சுந்தரம் யெ 
நீற்றை--, தால் துணிச்த ஈல்லோர் - நூற் பொருள்களை நிச்சயித்தறிர்த ஈல்லோர், உபா 
இசம் என்று ௮றைவர்--, பரதம் அறும்ஃபர்தம் அறுதற் சேதுவாயெ, அதன் சாமம் - 

அதன் பெயர், விபூதியொடு--, ப௫தம்--, அணி - அழயெ, பசுமம்--, சா.ரம்--, நிர்தை 

அறும்-பழிப்பற்ற, இசச்சை--, என-என்று சொல்றும்படி, காசணம் ஜர்து உற்று - ஐந்து 

ஏ.துக்களை புடையதா6, உலடல் கிசழும் - உலகத்இல் விளக்கும், ௭ - று, 

(வி ரை,) பந்தம் - பிறவிக்கட்டு, இதனால் திருவெண்ணீறானது விபூதி, பதம், 
பசுமம், சாரம், இரச்கை யென்லும் ஐர்.து பெயர்களோடு கூடி. விளங்குமென்பது விசத 
மாயிற்று, அன்று, ஏ- அசைகள், (௨) 

பூதியெனப் படுஞ்செல்வ வேதுவினாற் Faure» பொரு டிகழ்த்து 

மேதுவினிழ் பரிதமிகு பாவங்க டமையச்சத் இசைத்த லாலே 
யோதலுறும் பசுமமா மிடரிடைகின் றகற்.றுகலா லொன்றுஞ் சார 

நீதகல வனைவசையு மளித்தலினா லிரக்கைபெனச் செப்பு நூலே. 

. (பஈரை,) செல்வ ஏவினால் - பெருஞ் செல்வத்துக்குக் காரண மாதலால், பூதி 
எனப்படும்--, சவம் அகும் பொருள் இகழ்த்தம் ஏதுவினால் - சவமாயெபொருளை விளக் 

குங் காரணத்தால், பூதம்--, மிகு பாவங்கள் தமை - மிக்கபாவங்களை, ௮ச்௪த்து இசைத் 
தலாலே - ௮ச்சத்தஇற் புகுவித்தலாலே, ஓதலு.று பசுமம் அம் - சொல்லப்பட்ட பசுமமா 

கும், இடரிடை நின்று அகற்றுதலால் - துன்பத்தினின்றும் நீக்குதலால், சா.ரம்ஒன்றும்- 

சாசமென்லும் பெயரை யடையும், தீது ௮கல - தீமை யொழியும்படி, அனைவரையும் 

அளித்தலினால் - எல்லாரையும் காத்தலால், இரக்கை என - இரக்கை யென்று, அ£ல்செப் 
பும் - தூல்கள் சொல்லா கின்றன, ௭ - று, 

(af - ona.) பாவங்கள்தமை யென்பதில் தம் சாரியை, ௮ச்சத்திற் புகுவித்தல் - அஞ் 
சப் பண்ணுதல், அளித்தல் - காப்பாற்றல், சாரம் இரச்கை முறையே க்ஷாரம் ரக்ஷை 

யென்னும் வடசொற்றிரிபுகள், (௩) 

தோன்நிபிடு ஈந்தைபத் இரைசுரபி சுலையொடு சுமனை யென்ன 
வான்றிறமோ சைந்துமெழிற் சத்தியோ சாதமுத லான்மு கத்தி 
லேன்றமுறை கபிலைநிறங் கருமைமிகும் வெண்மையெழுமர் இலம்கு செந்தீக் 
கான்றபுகை நிறஞ்செம்மை யெலுமைந்து மவற்றினிறங் கண்டு கொண்மோ, 

(ப-ரை,) தோன்றியிடும்-தோன்.நுடன்ற, ஈர்தை பத்திரை சுரபி ச£லையொடு சுமனை 
யென்ன--, ஆன்தஇழம் ஓர் ஐம்.தும் - பசுவின் வகையோரைர்தும், எழில் - அழகா, 

சத்தியோசாதம் முதல் - ௪த்தியோசாத முதலான, ௮.ரன் முகத்தில் - சிவபெருமான் 
ஐந்து இருமுகங்களில், ஏன்ம முமை - தோன்றின முறையாகும், (இவற்றுள்) சபிலைநி£ம் 

கருமை மிகும் வெண்மை--, எமுர்து இலங்கு - சளர்ர்து விளங்குறெ, செச்த கான்ற - 
செச்்தியினால் உண்டாக்கப்பட்ட, புகை நிறம்--, செர்நிறம்--, ( ஆயெ ) ஐர்தம்--, 
(முறையே) அவற்றின் நிதம்--, கண்டுகொள்--, எ- று, 

(af - can.) சவெபெருமான் திருமுகச்களைச்தும் சத்தியோசாதம், வாமம், அகோரம், 
தற்புருடம், ஈசாகம் ஏனப் பெயர் பெறும், கபிலை நிறம்-கருமை சலர்த பொன்னி௰ம், (௪) 

முன்னிகழும் விபூதிசத்தி யோசாதர் தனில்வாம முகத்தின் கண்ணே 

தன்னிகர்ஈற் பசிசமகோ சத்இனிரும் பசுமமெழிற் சாரமென்ப 

துன்னலரும் புருடத்தி னீசாஈத் திரக்கையடை£ து.இக்கு மென்பர் 

பன்னுமுறை ஈர்தைமுத லாயபெரும் பெயர்படைத்த பசுக்க டாமே, '



௭௨ சித்தா ர்தரிகாமஎரி. [பத்தத் 

(ப.லா,) பன்னுமுறை . சொல்லப்பட்ட முறைமையினால், Bias apse gun 
சர்தை முதலாயெ, பெரும் பெயர் படைத்த பசுக்கள்--, முன் நிகழும் - முன்னே விளம் 
குறெ, விபூதி-, சத்தியோசாதம் தன்னில் - சத்தியோசாதத்திலும், தன் நிகர் ஈல் ப 
தம் - தன்னைத்தானே நிசர்த்த அழயெ பூதம், வாமமுகத்தின் கண்ணே - வாமமுகச் 
தலும், இரும் பசுமம் - பெருமை பொருந்திய பசுமம், அகோரத்தில் - அகோரத்திலும், 
எழில் சாரம் என்பது--, உன்னல் ௮௫ - நினைத்தற் கரிய, புருடத்தில் - (தற்) புருடத்தி 

அம், இரக்கை--, ஈசாஈத்து - ஈசாகத்இலும், அடைந்த - அடைதலால், உதிக்கும் என் 

பர் - பிறச்குமென்று சொல்லுவர் (அ.திஞர்), எ - று, 

(வி- ரை.) பன்னுதல் - சொல்லுதல், என்பர் என்னும் பயனிலைக்கு வினை முதலா 

பெ அறிஞர் என்பது வருவித்துரைச்கப்பட்டத, இதனால் விபூதி முதலிய ஐவகைத் 
திருவெண்ணீறும் சிவபெருமானது திருமுகம்களில் தோன்றிய மூறை கூறப்பட்டது. 
அடைர்து அடைதலால் எனப்பொருள்படுதலால் காரணப் பொருட்டாக வினையெச்சம், 

நித்தியகா ரியமதனில் விபூதிகை மித்தகத்தி னிகழா நின்ற 

சுத்தமா கயபசிதம் பசுமமே பரிகாரத் தொழிற்க ணன்றி 
முத்தியாம் வினையதனி லிரக்கையெலாக் கருமத்து மொழியின் சாரம் 

புத்தியா னுபர்வீர சைவரணி குவரெனவே புகல்வ ரன்றே. 

(ப- மை,) புத்தியான் உயர் - அறிவினாற் சறர்த, வீரசைவர்--, நித்திய காரிய மத 

னில் - நாடோறும் நடக்கற காரியங்களில், விபூதி - விபூதியையும், நைமித்திக த்தில்... 

நிகழா நின்ற - விளங்கா நின்ற, சுத்தம் ஆயெ பசிதம் - பரிசுத்தமான பதத்தையும், பரி 

காரத் தொழிழ் கண் - பிராயச்சித்த கர்மத்தில், பசுமம் - பசுமத்தையும், அன்றி - ௮ல் 

லாமல், முத்து ஆம் வினையதனில் - வீடு பேற்றுக் குரிய காரியத்தில், இரக்கை - இரக் 

கையையும், எல்லாக் கருமத்தும் - எல்லாக் காரியங்களிலும், மொழி - சொல்லப்பட்ட, 

சாரம் - சாரத்தையும், ௮ணிகுவர் என - தீரிப்பார்களென்று, புகல்வர் - சொல்லுவர் 

(அறிஞர்), ௭-௮. 

(வி- ரை,) புகல்வர் என்னும் பயனிலைக்கு வினைமுதலாயெ ௮.நிஞர் என்பது வரு 
வித் துரைக்கப்பட்டது, வினையதனில் என்பதில் ௮.து பகுதிப் பொருள் விகுதி, 

நித்தியகாரியம் - சாடோறுஞ் செய்யும் பூசைமுதலியன, கைமித்திகம் - சாடோ௮ஞ் 

செய்யும் வபமாதி காரியங்களால் நேர்தற்குரிய ஆசெளசத்தை யொழிக்கும்பொருட்டுத் 

தரித்தல், (சு) 

நம்தைமுத லாயவற்தி னிறமாகும் கபிலாதி நவின்ற வன்ன 

மைந்துமுறை விபூதிமுத லைந்திலுக்கு மாகுநீ ரூ.த னான்கா 

wi se கற்பமநு கற்பமுப கற்பமுட னகற்ப மென்றே 

முந்தையுள கற்பமே றந்ததுமற் றேனையவு முறையி னாமால். 

(ப- ரை,) ஈர்தை முதலியவற்றின் நிறம் ஆகும் - wien முதலியவம்றின் நெம்சளா 

இய, கபிலாதி நவின்ற - கபில முதலாகச் சொல்லப்பட்ட, வன்னம் ஐர்தும் - Hb gS ons 

ளும், முறை - முறையே, விபூதி முதல் ஐச்திலுக்கும்--, ஆகும்--, அத்தம் மலி- அழ 

மிகுர்த, கற்பம்--, அதுகற்பம்--, உபகற்பமுடன்--, அகற்பம் என்று--, நீறு ஆதல் 

நான்காம்--, (அவற்றுள்) முந்தை உள்ள - முன்னே யிருக்க, கற்பமே Apisg—, 
மற்று ஏனையவும் - (கற்ப மில்லாவிடில்) மற்றவைகளும், முறையின் ஆம் - முறையே 

சிறந்தனவாகும், ௭ - று, 

(வி- மை,) மற்று ஏனை என்பன ஒருபொருட் பன்மொழி, வன்னம் வர்ணம் என் 

லும் வடசொற்திரிபு, சச்தை முதலாய என்ற.து ஈர்தை முதலாயே பசுச்கள்என்றபடி, (௭)



pov) விபூதெரனத்தலம்; | ௭௩. 

சாத்துமுறை வழாதுகவ கோமயத்தைச் சத்தியோ சா.தர் சன்னா 
லேற்றுருள்செய் பிண்டமது வாமதே வத்தினுற விழைக்து லர்த்இிப் 
போற்றலுறு புருடத்தாற் சுட்டதனை யகோசமறுப் புகன்றீ சாத் 

தூற்றமுற வெடுத்திருத்தல் கற்பமது கற்பாதி புசைத்து மன்றே, 
(ப o ரை;) சாற்று முறை வழாது - (வொகமவ்களில்) செசல்லப்பட்ட தூதை say 

மல், சவ கோமயத்தை - புதிய சோமயத்தை, சத்தியோசா தத்தினால் ஏற்று - சத்தியோ 
சாத மர்திரத்தை ஜபித்துக்கொண் டெடுத்து, வாமதேவத்இன் உருள் செய்த - லாம 
தேவ மர்திரோச்சாரணம் செய்து கொண்டு (கோமூத்திசத்தினால்) உருண்டை செய்த, 
பிண்டம்ஃபிண்டத்தை, அசோசம.ற புகன்று - அகோரமர்இசத்தை யுச்சரித்துக்கொண்டு, 
சட்டதனை--, ஈசாரத்து - ஈசாஈமந்திரம் ஜபித். துக்கொண்டு, ஊற்றமுற எடுத்து இருத் 
தல் . உற்சாகமா யெடுத்து வைத்தல், கற்பம் - கற்பமாம், அனுகற்பாதி - அறுகற்ப முத 
லியவற்றை, உரைத் தும் - இனிச் சொல்வோம், எது, 

(வி- ரை,) கோமயம் - கோமலம் (சாணம்), (௮) 

, காட்டெர்கோ மயம்பொடித்தம் முறைசுதெ லறுகற்பங் கடையர் இக்க 
ணீட்டுபொடி துல்கொடுசோ இத்துருட்டி யானீர்விட் டிசைத்த வாறே 
மூட்டெழற் சுடுவதுப கற்பமென லாகுமிவண் மொழிந்த வன்றிக் 
கூட்டுதிரு நீறகற்ப மெனச்சிவா கமமனைத்தும் கூறு மன்றே, 

(ப- ரை,) காட்டு உலர் - சாட்டில் உலர்ச்த, கோமயம் பொடித்து--, அம்முறைகடு 
தீல்--, ௮ுகற்பம்--, சடையர் . கடைக்காரர.து, இீக்கண்-தீயில், ஈட்டு பொடி- சேர்த்த 

நீற்றை, துல் கொடு சோத்து - துணியால் வடி.கட்டி, உருட்டி--, இன் நீர் விட்டு- 
பசுநீர் விட்டு, இசைத்தவாறே - சொன்ன வண்ணமே, மூட்டும் அழல் சுவ2--, உப 
கற்பம் என்னலாகும்--, இவண் மொழிர்த ௮ன்றி-இங்கே சொன்னவையே யன் றி, கூட்டு 

திருக£று - (வேறுவகையால்) சேர்த்ததிருகீறு, அகழ்பம் என--, சிவாகமம் அனைத்தும் 

கூ௮ம்--, எ - ௮, 

(வி- ரை,) ஆன்கீர் - கோஜலம். இவண் மொழிர்தவன்றி என்ததினால் மர்திர மத்த 
மற்றவர்களால் என்க, கடையர் திக்கண் ஈட்டு பொடியென்றது கடைச்சாசசால் dpa 

படும் விபூதி, (௧) 

கலயமுத லாயபாத் இரத்துளமர் நீரொன்று கவர்ந்து மூன்றா 

ஈலமருவு ச௩இகளி லெனினுமெப்போ தெனிலுமதை கானஞ் செய்த 

நிலையதனிழ் புதுப்புனலாற் கரம்பிளக்கி மவுனியாய் நீற்றை யெண்காற் 

பலமுதவு மூலமதுக் கொண்டபிமர் இரித்துப்பின் பகர்ச்த வாறே. 

(ப- ரை.) கலய முதலாய பாத்திரத்துள்--, ௮மர் - பொருச்திய நீறு ஒன்று சவர் 
ச்து- ஒரு நீற்றை யெடுத்து, மூன்று ஆம் கலம் மருவு சச்திகளில் எனிலும் - முச்சச்தி 
யிலாயினும், எப்போது எனிலும்--, அதை-அதனை, சானஞ்செய்த நிலையதனில் - ஸ்காஈஞ் 
செய்த நிலையில், புதுப்புனலால் கரம் விளக, மவுனியாய்--, நீற்றை--, எண்காஃ் 
எட்டு தரம், பலம் உதவு - பலத்தைக் கொடுக்கற, மூல மறுக்கொண்டு - மூல மந்திரத் 
தால், அபிமச்திரித்த--, பின் - பிறகு, பகர்ச்தவாறே - சொல்லப்பட்டபடி.யே, ௪ - ௮, 

(வி ரை,) சலயம் கலசம் என்னும் வடசொற்றிரிபு, ஒருகீ௮ு என்றது ஐவகைத் 

இருரீற்று சொன்று, புதுப்புனல் - புதுநீர், கரம் விளக்கி - கையைச் சுத்திசெய்து, 

பலம் - பயன், அபிமச்திரித்தல் - சன்றாக மந்திரித்தல், எப்போதெனிலும் என்பதினால் 

சம்பவிக்கும் இசண்டொரு சாலத்தாயினும் என்பது பெறப்பட்டத், (௧0) 
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ve ் சித்தா. ர்தரிசாமணி, [பத்தத் 

சிரமதிலீ சாஈத்தாற் புருடத்தான் முசமதனிற் நீர்சோ சத்தா 
gross வாமதே வத்தினாற் குய்யத்தி னொண்ப தத்தில் 
வசமருவு ௪த்தியோ சாதத்தாற் பிரணவமா மந்த ரத்தாற் 
புரமுழுதும் புனைந்இிடுக வகாஇமல விருடுமிக்கும் பூதி தன்னை, 

(ப-ரை,) ௮காதி மல விருள் துமிச்கும் - பழமையான மலவிருளைச் சேதிக்கற, 
பூதி தன்னை--, ஈசாஈத்தால் ரமதில் - ஈசாசத்தாற் சிரத்திலும், புருடத்தால் முகமத 
னில்--, தீர் கோரத்தால்--, ௨ர மதனில்-மார்பிலும், வாமதேவத்தினால் குய்யத்தில்--, 

வசம் மருவு - மேன்மை பொருச்திய, சத்தியோசாதத்தால்.-, ஒள்பதத்தில் - ஒட்ப 
மாய பாதத்திலும், பிரணவமா மந்திரத்தால்--, புரம் முழுதும் - 'சரீரமுழுதும், புனைச் 

திடுக--, ௭ - று, 

(வி- மா,) மித்தல் - சேதித்தல் (அ௮த்தல்), உரமதனில் என்பதில் ௮௮ பகுதிப் 

பொருள் விகுதி. குய்யம் - ௮ண் குறி, 

விபூதியை சரம் முதலிய அவயவங்களில் மர்திர பூர்வகமாய் ஈனையச் செய்வதற்கு 
முன்னரே சுத்தமாயெ ஜலத்தால் சை கால்களைச் சுத்திசெய்து இடது கைப்பிரதேசத் 

இல் விபூதியை வைத்துக்கொண்டு மற்றொரு கையினால் மூடிக்கொண்டு பின்பு வாய்பே 
சாது மூலமந்திரத்தால் எட்டுமுறை விபூதியை யபிமர்திரித்தல்வேண்டும், தீர் என்றது 
௮ என்னும் எதிர்மறை உபசர்க்சப் பொருளைத் தருதலால் தீர் கோரம் என்றது அகோர 

மென்றவாறு, (ae) 

விதிமுறையின் விபூதிதனின் மூழ்குறுதல் கங்கைமுதல் விரிநீ ராட்டி 

னஇகமென வறிகபுற மாசொழிப்ப தா௫ச்சிற் முவி மாயு 

கதியறலின் மூழ்குதலின் விருப்பென்கொ லுண்மலிஈ ஈத்து மிக்க 
முதிருமறி வு.தவியிடர்ப் பகுஇநீக் குறுநீற்றின் மூழ்கு வோர்க்கே. 

(ப-ா,) விதி முறையின் - விதி முறையாக, விபூதி தனில் மூழ்குறுதல்--, கங்கை 
மு.தல் - கங்சை மு.தலாடய, விரிநீர் ஆட்டின் - பெருர் திர்த்தங்களில் ஸ்சாகஞ் செய்வத 
னும், அதிகம் என ௮.றிக--, புறம் மாசு ஒழிப்பதா--, இழ்ராவி - இற்றுயிர், மாயும்- 

மாய்தற் கே.துவாயெ, ஈதி அறலில் - யாற்று நீரில், மூழ்குதலின் விருப்பு - முழுகவேண்டு 

மென்னுமாசை, உள் மலிசம் ஈ௫த்து--, மிக்க முதிரும் ௮.றிவு உதவி--, இடர்ப் பகுத 
நீக்குறும் - துன்பப் பகுதியை யொழிக்கறெ, £ற்.நில் மூழ்குவோர்க்கு--, என்கொஃ-யா.து 

காரணத்தா லுண்டாகும், ௭ - று, 

(வி-ரை,) விதி- சாத்திர நியமம், மூழ்குறுதல் - முழுகுதல், புறம் - வெளி, மாச- 
அழுக்கு, அறல் - நீர், மலிரம் - அமுக்கு, விதி முறையின் விபூதி தனில் மூழ்குறுதல் என் 

றது பூதியால் விதிக்கப்பட்ட (௮க்கியின் சம்பந்த முடையதாயெ) ஆச்சேய ஸ்சாஈத்தை, 

நதியமலில் மூழ்குதல் - வாருண ஸ்நானம், இந்திரியங்களை வென்றவர்களான சந்நியாசி 

கள் ஆக்கேய ஸ்நானம் செய்டறூர்கள், ஜல ஸ்காஈத்தில் நிச்சயமாயப் பிராணி வதை நிகமு 

மாதலின் அச்கேய ஸ்காகம் சிரேஷ்டமானது, ஜலத்தையேரவெனில் (சுக்ல சோணி 

தங்கள் ஜலமாயிருத்தலால் பாசமாயெ) ப்ரக்ருதி என்று ௮றிச, அந்த ப்ரக்ருதி பர்தத் 
தைச் செய்வதென்று பெரியோர்கள் ௮.திடன்றனர், ப்ரஏருதியை காசம் செய்வஇனிமி 
த்தம் பல்மஸ்சாஈம் வேண்டப்படுறெது, (௧௨) 

முண்டகனே முதலாய வானவர்சா சதன்மு.தலா முனிவர் மிக்க 
வண்டர்புகழ் சநகன்முதல் யோகெள்வா ணாஇியா மசுச செல்லாம் 
வெண்டிருடீ றணிபவராய் விமல?வ பத்தியொடு விளம்? கெஞ்ழ் 
சொண்டவரிப் புனிதநித்த சுத்தரா பினசெனவே கூறு தாலே,



ற்கும்] விபூதெசணத்தலம்: ஏ டூ 

(பாரை,) முண்டகனே முதலாய வானவர் - பிரமன் முதலாயெ தேவர்கள், நாரதன் 
முதலா முனிவர் --, மிக்க ௮ண்டர் புகழ் - மேலான தேவர்கள் புகழ்டின்௦, சகன் 
முதல் யோ$கள்--, வாணன் ஆதியாம் அசுரர் எல்லாம்--, வெள் இருரீறு ௮ணிபவ 
சாய--, விமல சிவபத்தியொடு விளம்9--, நெஞ்சிற் கொண்டவர், இ-இர்.ச, yoo gid 
பரிசுத்தமாகயெ, கித்தம் - சாசுவதமான, சுத்தம் ஆயினர் என--, நால் கூறும் - நூல் 
கள் சொல்லா நின்றன, ௭- று, 

(வி- ரை,) முண்டகம் - தாமரை மலர், அதிலிருப்பவன் முண்டகன் (பிரமன்), 
ழூல் என்றது சைவாகமல்களை, (௧௩) 

எழுமுறையைச் தெழுத்தோதி யுடன்முமுதுத் தூளகஞ்செய் இட்டுப் பின்னர் 
வழுவகல வுயர்திரிபுண் டரமிகெ வன்றிமுனம் வருமுச் தூளம் 
பிமுமியவொண் புண்டாத்தோ டொவ்வாமை யாலதனை விடத்தே யேனுஞ் 

செழுமைதரு புண்டரமே யிகெவென வறைந்திடுவர் தீத கன்றோர். 

(ப- ரை,) எழுமுமை - ஏழுதரம், ஐர்செழுத்து ஒதி--, உடல் முழுது உத்தாள£ம் 
செய்திட்டு--, பின்னர்--, வழு ௮௪௨--, உயர் திரிபுண்டரம் இத--, அன்றி, மூன் 
னம் வரும் உத்தாளம்--, விழுமிய - மேலான, ஒள்புண்டரத்தோடு ஒவவாமையால்--, 
அ.தனை விடுத்தேயேனும் - ௮தை விட்டே யாயினும், செழுமைதரு புண்டாமே இடுக--, 
என - என்று, தீது ௮அகன்றோர் அறைர்திடுவர்--, எ - று, 

(வி- னா,) ஐச்தெழுத்து - ஈமசிவாய என்றும் ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரம், உத்தாலாம்-பூசு 

தல், வமு- குற்றம், உத்தூளாம் விடுத்தேயேலும் என்றதினால் உத்தூளஈத்தை விலக்க 

வக்ததன்று, மத்றென்னையோ வெனின் உத்தூளக மாத்திரத்தானே யிராமல் இரிபுண்டர 
மும் pibeGoangue® என்பது, (ae) 

Le 4 4 (0 
சென்னியொளிர் pene கள் க கம்புயல்க ளகலிதயஞ் இறந்த வுந்தி 
மன்னுபிட ரிருவாகு வொகேகுத்தே சங்கவின்கூர் மணிப் த்ங்க 

ளென்னவரு மூவைந்து தானத்தும் புனல்கலந்த வினிய & p07 

லுன்னலரும் புகழ்த்திரிபுண் டரமிடுவர் மூலமது வுரைத்து நல்லோர். 

(ur = oot.) கல்லோர்--, மூல மறு உரைத்து, சென்னி--, ஒளிர்நுதல்--, செவி 

சள--, களம்--, புயங்கள்,-- அகல் இதயம்-, சரத உ£தி--, மன்னுபிடர்--, இருவாகு 

கவொடு-, ககுத்தேசம்--, சவின்கூர் - அழகு மிகு$த, மணி பர்தங்கள்--, என்னவரும்--, 
மூவைர்து தானத்தும்--, புனல் கல$்த இனிய நீற்றால்--, உன்னல் ௮௬ - நினைத்தம்கரிய, 

புகழ் - புகழினையுடைய, திரிபுண்டரம் இடுவர், ௭ - று. 

(வி-ரை,) மூலம - மூலமந்திரம், சென்னி - தலை, அதல்-நெழ் மி, களம் - கழுத்த, 
புயம் - தோள், உர்தி - கொப்பூழ், வாகு - தோள் (கை), ககுத்தேசம் - முதுக, பந்தம் - 
கட்டு, மூவைர்து தானம் - பதினைர்இிடம், புனல் - நீர், திரிபுண்டசம் - மூன்று வரியாய்ப் 
பூசும் விபூதிப் பூச்சு, நல்லோர் இடுவர் என்றியைத் துரைத்துச் கொள்க, (௧௫) 

நீற்நினையொள் வாமகரங் கொண்டுவலக் கரமதனா னெறியின் மூடித் 
தோற்றுறுமக் இனிரிதியென் பதுமுதலா Quogés Or yw கேழ்காற் 
போற்றிமுனம் புகன்றவிடம் களிழ்புனலாற் குழைத்தவெழித் புனித நீற்ரா 
லேற்றஇரி புண்டாமிட் டி.பபெவன்மெய்ப் பரசிவனை யெய்து வானால், 

(பஃ cor.) சீற்தினை--, ஒள் வாமகரம் கொண்டு--, வலக்க.ரமதனால் நெறியின் 
மூடி, தோற்றுறும் - தோன்.றுடன்ற, ௮க்னி ரிதி யென்பது முதலரயெ மறுச்சள் 
தொட்டு, இக்கு--, ஏழ்கால்--, போற்தி = 906 BS si, முன்னம் புகன்ற இடி
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ளில், புனலால் குழைத்த, எழில் புனிதம் ரீற்றுல்., ஏற்ற திரிபுண்டரம் இட்ட? 
ப்வன்--, மெய் பரெனை எயதுவான்--, ௭ - று, 

(வி-ா.) வாமகரம் - இடது சை, நீற்நினையிபெவன் பரனை யெய்துவான் 
என்றியைத் துரைத்துக் கொள்க, பரசிவனை எய்துவான் என்றது சுபம்தருவோலும் 

சாகத்வேஷ மற்றவலுமாயெ சவனையடைதல் சந்தேகமில்லை யென்ச. (sa) 

தன்னுடைய வலக்கரத்இ னவிரல்கண் மூன்றுகொடு தயங்கு நீற்ரான் 
மன்னுதலி னீளமறு விரலளவா யினுங்கடைக்கண் மட்டா யேனு 
முன்னளக வளவேனும் வயம்குஇரி புண்டரஞ்சொன் முறையிற் சாத்இற் 
பன்னலுறு மழற்பொறிபோழற் பவமனைத்துச் தொலைக்குமெனப் பகர்வர் ஈல்லோர். 

(ப- ரை,) தன்னுடைய வலக்காத்தன் ௪0 விரல்கள் மூன்று கொடு--, தயங்கும்- 
விளக்கு, 6ற்றால்--, மன்னும் நுதல் - நிலைபெற்ற நெழ்தியில், ௮றுவிரல் நீளம் அளவு 

ஆயிலும்--, கடைச்சண் மட்டா யேனலும் - கடைக்கணளவா யாயினும், முன் ௮ளச ௮ள 

வேலும் - முன் மயிரினளவாயிலும், வயல்கு-விளம்குற, இிரிபுண்டசம்--, சொல் முறை 

பின் - சொல்லப்பட்ட முறையோடு, சாத்தின் - ௮ணிர்தால், பன்னலுறும் - சொல்லப் 
பட்ட, அழல் பொறிபோல்-.-. பவம் அனைத்தும்--, தொலைக்கும் என--, ஈல்லோர் 

பகரீவர்--, எது, 

(வி- ராடி) விரல் - அங்குலம், முன் ௮ளகம் - முற்புறத்து மயிர், அழல் பொறிஃ 
செருப்புப் பொறி, பவம் - பாவம், பிறவி யெனிலுமாம், தொலைக்கும் என்னும் வினைக்கு 
வினை முதல் தீரிபுண்ட்ரதா.ரணம் எனக் கண்டுகொள்க, ஆறுவிரல் நீளம் என்றது நெய்றி 

were நீட்டத்தை எனப் பொருள் கொள்க, (௧௭) 

மத்திமையோ டகாமிகையம் குட்டமெனு மிவ்விரலான் மறைகளெல்லாம் 

வைத்ததிரி புண்டரத்தை யறுலோம விலோமத்தால் வயங்க மல்கு 
பத்திகொடு திருநுதலி லிபெவனே யுருத்திரனாம் பகரி னிர்த 

மெய்த்தவுரை தனினைய மிலைமலயத் இருர்துதவம் பிளைக்கு மேலோய். 

(ப-ரை,) மலயத்து இருர்து- பொதிய மலையிலிருர்த, தவம் விளைக்கும் மேலோய்- 
தீவஞ் செயற மேலோனே, மத்திமையோடு அ௮மாமிகை அம்குட்டம் என்னும் இவ்விர 
லால்--, மழைகள் எல்லாம் வைத்த திரிபுண்டரத்தை--, அநுலோம விலோமத்தால்-- 

வயங்க மல்கு-விளங்க நிறைச்த, பத்திகொ-, இரு நுதலில் இடுபவனே---, உருத்திரன் 

ஆம் ° உருத்திரனாவான், பகரின்-சொல்லின், இச்த மெயத்த உரைதனில் - “Dos உண்மை 

யாயெ சொல்லில், ஐயம் இல்லை--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) மத்திமை - ஈடுவிரல், ௮அகாமிகை - ஆழி விரல் (மோதிர விரல்), ௮க்குட் 
டம் - பெருவிரல், ௮௮லோம விலோமத்தால் - வலமாயும் இடமாயும், பதர்தல் - சொல் 

து/தல், (௪௮) 
(சேவ்பியவா யொன்றொடொன்று புணராது ஈயர்துமிகச் சேர்க்ச வெண்மை 
யெவ்வமறு செவியளவா யினையவிலக் கணமுழுது மிசைர்து மிக்க 

வவ்வியமி லாததிரி புண்டாதா ரணஞ்சத்தி யனைத்து மாமென் 

நிவ்வுலன் மறைமுதலாய் 'கலையுணர்ந்த மூசதிஞ செல்லாஞ் செர்ல்லர்ட 

(பரை 2) செவ்வியவாய் உ செம்மை புடையனவாய், ஒன்றோடொன்௮ Lyon irr age 
ஒன்ேடொன்௮ுசேராமல், சயச்து மிகச்சேர்ச்த-லிரும்பி மிகவுஞ்சேர்ச் க தொண்மை 
எவ்வம் ௮௮ - குறைவற்ற, செலி ௮அளவாய...., இனைய Qove aver முழுசிம் Qari ge,



லு isto bs ௭ 
மிக்க அவ்வியம்: இல்லாத--, இரிபுண்டசசா.ரணம்--, AEB அசைத்தும் அம் என்... 
இவவுல௫ல் மறை முதலாம் கலையுணர்ச்ச aos Se செல்லாம்--, சொல்வர், எ - இ, 

(வி- ரை,) அவ்கியம் - கும்றம், இரிபுண்டர தாரணம் - திரிபுண்டரம் தரித்தல், 
சுத்தி - பலிதம், சயச்து மிகச் சேர்ந்த என்பது இடையிலே விட்டுப் போகாமல் ஓசே 
தொடர்பாய்ச் சென்றஅம் அடர்ச்ததம் எனப் பொருள் கொள்க, (௧௯) 
முப்பொழுதி னெருபொமுதா யிலுந்இருவெண் ணீற்தினான் முறை வழாம 
லப்புனி௪ வருக்திரிபுண் டரமிடுவோ லுகுத்தொனே யைய மில்லை 
பிப்பரிக கற்திரிபுண் டரமிடுவோ னிறைதருமத் இசைவுறழ் றன்னே 
ஜெப்பரிய மும்மூர்த்தி மபனாவ னெளச்சுருஇ யுசைக்கு மன்றே. 

(ப- ரை,) முப்பொழுதின் ஒரு பொழுசாயிலும்--, திராவெண்ணீற்.நினல்--, மறை 
வழாமல்--, ௮ - அர்த, புனிதம் - பரிசுத்தமாயெ, அரு - அரிய, இரிபுண்டசம் இடுவோன 
-) உ௫த்திரனே--, ஐயம் இல்லை--, இப்பரிசு - இத்தன்மையாக, சல் திரிபுண்டரம் 
இவவோன்-.., இறை தருமத்து இசைவுற்று - சிவதருமத்திற் பொருர்இ, அன்னோன் - 
அவ்விறைவன.௮ு, ஒப்பரிய மும்மூர் த்திமயன் ஆவன் என--, ௬௬ உசைக்கும்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) முப்பொழுது - காலை மாலை ௨௪9, மும்மூர்த்? மயன் - Bhept 39 
வடி.வுடையவன், இறை திருமத்திசைவுற்று என்பது உருத்திர தருமம் உடையவனாய் 
(அதாவது சிவாசார முடையவனாய்) எனப்பொருள் சொள்க, (2.0) 

இச்தரனே முதலாய விமையவரு மலர்த்தவிசி லிருப்போன் ரூலு 
முந்திமலர் தனிலுலகம் பூத்தலையா ழியினரவி லுறங்கு வாலு 
முந்துபுக முருத்தெலும் வதிட்டனே முதலாய முனிவர் தாமுஞ் 
சுந்தரமா பெதிரிபுண் டரமணிநற்து விளக்கமொடு தோன்று வாசே. 

(ப-ரை,) இந்திரனே முதலாய இமையவரும்--, மலர்த்தவிரில் இருப்போன் 
சாலும்--, உர்தி மலர்தனில் உலகம் பூத்து-இருவு்தித் தரமரையில் உலகதீதைத்தோன்று 
வித்து, அலை - அலைகளையுடைய, அழியில் - பாற்கடலில், gre உறங்குவாலும்--, 
முர்தபுகழ் உருத்திரலும்--, வதிட்டனே முதலாய மூனிவர் தாமும்--, சுந்தரம் ஆயெ 
(விபூதியால்) திரிபுண்டரம் ௮ணிர்து--, விளக்கமொடு தோன்றுவார்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) இமையவர் - தேவர், மலர் - தாமரை மலர், தவி - ஆசாம், பூத்தல் « 
உண்டாக்கல், அலை - அகுபெயர், அரவில் உறள்குவான் - சேஷசாயி (இருமால்), சுக் தரம் 
அழகு, வதிட்டனே முதலாய முனிவர் என்பதில் வேதங்களை நன்குணர்ர்தவர்களும் மஹா 
பாக்யவான்௧ளு மாயெ வஇஷ்டர் முதலிய முனிவர் என்பதைக் குதித்சத்குத் தேத்றே 
காசம் வந்தது, 

(2.6) 
அரியவே தாகமங்க எளனைத்தும்விரி புசாணங்க எனைத்து மெல்லா 
மிருதகளு மிதிகாச கற்பங்க ியாவுமெழில் விளங்கு 8ற்றுற் 
புரிபுமிணை தவிர்திரிபுண் டரம்விதிக்கப் பமிமினைய புண்ட சந்தா 

துரியசெனுஞ் சைவர்களாழ் சிறப்பினணி யுப்பமமென் அரைக்கு தாலே, 

(ப-மை,) அரியவேதாசமங்கள் அனைத்தும்-, விரிபுசாணக்கள் அனைத்தும்--, 
எல்லாமிரு களும்--, இதிகா௪ கழ்பம்சள் யாவும். எழில் விளம்கும் ீத்ருல்--, புரியும் 
இணைதவிர் - ஓப்பிதெற் கரிதாயெ, இரிபுண்டரம் விதிக்கப்படும்--,' இனைய புண்டரர் 
கரன்--, உரியர் என்னும் சைவர்களால்--, இறப்பின் - மேன்மையாக, அணியப்படும் 
என்று தால் உரைக்கும், ௭ - று, ட ப
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(வி னா,) எழில் - அழகு, உரியர் - அணியத் தகுர்.தவர், சைவர்களாற்ெப்பினணி 
யப்படும் என்றது சைவர்கள் முக்இுயமாய்த் தரித்.துக்கொள்ளுதலு மன்றி, ஏனையோர் 
களும் தரிக்கவேண்டியது என்லும் பொருள் தோன்றற்கென்க, (ae) 

நீவ்யெதோ சொழுக்கமுடை யவனாடத் தயொழுக்க நெறிறின் ரோனாய்த் 
தக்குபுரி காத்தகனே யெனிலுமிள நிலவெறிக்கும் திருவெண் ஸணீற்றி 

னோம்குதிரி புண்டாதா ரகன்மிகுபா வங்களெல்லா மொழிர்து நிற்பன் 
வாங்குதிரைக் கடலுல$ற் குறுமுனியென் றுயர்ந்தபெரு மாத வத்தோய். 

(ப-ரை,) வாங்கு - வளைந்த, திரை - அலைகளையுடைய, கடல் - கடல் சூழ்ர்த, உலூல் 
குறுமுனி யென்று உயர்ர்த பெரு மாதவத்தோய்--, நீங்யெது ஒர் ஒழுக்கம் உடை 

யவனா9--, தியொழுக்க நெறி நின்றோனாய்--, திங்குபுரி - தீமையே செய்ற, சாத்தி 
கனே எனினும்--, இள நிலவு ௭ நிக்கும் - இள நிலவினொளி வீசு, திருவெண்ணீழ் நின்- 
இருவெண்ணீற்தினால், ஓல்கு - உயர்ர்த, திரிபுண்டச தா.ரகன்--, மிகு பாவங்களெல்லாம் 
ஒழிர்து கிற்பன்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) வாங்கல் - வளைதல், நீங்யெதோ ரொழுக்க முடையவன் - ஈல்லொழுக் 
கம் நீங்ெவன், தீயொழுக்க நெறியெனமேல் வருதலால் இது கல்லொழுச்சமெளப் பட் 

டது. நாத்திகன் - தெய்வமில்லை யென்பவன் (சூர்யவாதி, நிலவு- அகுபெயர், மேற்போ 
நீதசெய்யுட்களில் கூதிய சவசாரூபம் முதலியவைகளை வெண்ணீற்றுத் திரிபுண்டர மளி 

த்தலால் அச்சிறப்புத் தோன்ற இச்செய்யுளில் திரு வென்னும் விசேடணம் புணர்க்கப் 
பட்டது; (௨௩) 

விபூதிதாரணத்தலம் - முற்றும், 

ஒம் விரூபாக்ஷ£ய ஈம, 

ஏழாவது 

(௪௭.9) உருத்திராக்ககாரணத்தலம். 
ஆஆ 

[அதால்து--சிவத்தின் ஜ்ஞாக நேத்திரத்தினின் ௮ுதித்த மர்தீரமூல கூட பத Rigt 
மணியெள்பதெதவோ, அங்கத்தில் ருத்த முத்திரையுண்டாயிருப்ப தெதுவோ, ருத்திர 
லுட னைக்யப்படுத்துவ தெதுவோ ௮ந்த ருத்திராகூத்தை, மஹா ஜ்ஞாஈமய பலஸ்மத்தை 

க்ரியாமுகத்தில் தரித்த லிங்கதாரகனானவன் அதன் மடமையை யாதியத்தமா யதிந்து 
விதிப்படி. தரித்தல் வேண்டும் என்ப.து.] 

கலிலிரு த்தம், 

நீத்தின் மூழ்சென் னெந்தியிற் புண்டரர் : 
தோற்ற வீசனைத் தொண்டினர்ச் சப்பவன் 
போற்றி யக்க மணியும் புனைகவென் 
ரூற்றன் மிக்குய ராகம மோதுமால், 

(பஃரை,) நீற்றின் மூழ்ச - திருவெண்ணீற்றில் மூழுச, ஈல் நெற்றியில் புண்டசம் 
தோற்ற, ஈசனை, தொண்டின் அர்ச்சிப்பவன்--, போற்றி - விசுவ9ித்த, அக்க 
மணியும் புளைகவென்று-, ஆற்றல் மிக்கு உயர் - * ஆற்றலால் மிகவு மூயர்ச்சு ஆகமம் 

ஓதும்--) ௭ - ௮,



தம், உருத்திரர்க்கசாரணத்தலம், ௪௯ 

(வீ. ரை.) தொண்டின் - தொண்டினோடு, ௮ச்கமணி - சண்மணி"(உருத்திசாக்கம்), 
ஓதுதல் - சொல்லுதல், (௧) 

பூரங்கள் மூன்றும் பொடித்துறும் காலரன் 

திசன்கொ ணாட்டட் இறப்பப் பஃறுளி 
பந்த வன்னவற் நிற்படு பன்மணி 
வசங்கொ ளக்க மணியென வோதுவார். 

(ப-ரை,) புரம்கள் மூன்றும் பொடித்துறுங்கால் - மூன்று புரங்களையும் பொடி. 
படுத்தும் சாலத்தில், ௮ரன் - உருத்திரன், திரம் கொள் - உறுதியைக் கொண்ட, சாட் 
டம் - கண்ணை, இறப்ப - இறக்ச, பல் துளி ப.ரர்த - பல நீர்த் துளிகள் சர்தின, அன்னவற் 
றில் . அவற்றில், படு - உண்டாகிய, பன்மணி - பலமணிகளை, வரம் கொள் - மேன்மை 
யைக் கொண்ட, ௮க்சமணியென ஒதுவார் - உருத்இராக்க மணியென்று சொல்லுவர் 

(அதிஞர்), எ - ௮, 
(வி-ரை,) சாட்டம் - ஆகுபெயர், படுதல் - உண்டாதல், ஒ.ுவார் என்னும் வினைக்கு 

வினை முதலாயெ அநிஞர் என்பது வருவித் துரைச்சப்பட்டது, (6) 

உருத்தி ராக்கத் துதித்திடும் தன்மையா 
லுருத்தி ராக்கப் பெயர்பெறு மொண்மணி 

யிருக்கு முப்பதொ டெண்வகை பேதமாய்த் 

தரித்து ளோர்வினை சாடு வாயே. 

(பஃரை,) உருத்திரன் ௮க்கத்.து - உருத்திரன் கண்ணில், உதித்திடும் தன்மையால்- 

தோன்றின தன்மையால், உருத்திராக்கப் பெயர் பெறும் - உருத்திராக்க மென்லும் பெய 
ரைப்பெற்ற, ஒள்மணி - அழகிய மணிகள், தரித்துள்ளோர் - (தம்மைத்) தரித்திருப்பவ 

ரது, வினை - வினைகளை, சாவ ஆ$ூ - அழிப்பன வாடு, முப்பதொடு எண்வகை பேத 
மாய் - முப்பத்தெட்டு வகையினை யுடைய வாட, இருக்கும்--, எ- று, 

(வி- ரை.) சாதல் - அழித்தல், (௩) 

கதிர்க்க ணாறிரண் டாகும் கபிலமாப் 
மதிக்க ணீசெட்டு மன்னுறும் வெண்மையை 

யுஇக்குர் தீக்கணிழ் பத்தொண் கருமையாய் 

விதித்த விசன் விழிமணி யென்பவே. 

(ப௩ரா,) விதித்த - விதிக்கப் பட்ட, ஈசன்விழி மணி - உருத்திராக்க மணிகள், கதிர் 
க்கண் ஆ.நிரண்டு - சூரிய கார்தியையுடைய கண்கள் பன்னிரண்டும், கமிலமாய் அகும் - 
கபில நிறமாயிருக்கும், மதிக்கண் ஈரெட்டு- ௪ர்திர கார்தியையுடைய கண்கள் பதினாறும், 

வெண்மையை மன்னுறும் - வெண்ணிறமா யிருக்கும், தீக்கண்ணில் பத்து - நெருப்புக் 

கண்ணிலுதஇத்த பத்தும், ஒள் கருமையாய் உதிக்கும் - ஒள்ளிய ௧௬ கிறமாயிருக்கும், 
என்ப - என்று சொல்லுவர் (அறிஞர்), எ - ௮, 

(விஃ ரை,) கதிர் மதி யென்பன அகுபெயர்கள், ஆமிரண்டு, ஈரெட்டு, பத்த, என் 
பவற்றீம்நில் எண்னும்மைகள் தொக்கன, (௪) 

பழுதி லாது பசும்பொ னிறத்தவா 
பழகு கூர்ர்தய லாரணி யாமணி 
முழு.து ணர்ந்த முதல்வனைப் பூசைசெய் 
விழுமி யோன்புனை இற்பன் விழைவினால்,



௮0 ் நத்தார் தசகம்: : [பத்ர் 
(ப-௭,) பழுது இல்லாது - குற்ற மில்லாமல், பசும்பொன் நிறத்த அப்--, அழகு 

சூரீர்த - அழகு மிகுர்.து, அயலார் ௮ணியாமணி--, முழுதுணர்ர்த முதல்வனை, பூசை 
செய் - பூசைபண்ணுதெ, விழுமியோன் - மேலானவன், விழைவினால் - விருப்பத்தோடு, 
புனைரழ்பன் - தரிப்பான், ௭ 5 று, 

(வி- ரை,) கூர்தல் - மிகுதல், அயலார் - அன்னியர் (மற்றவர்கள்), விமுமியோன் 
என்றது சைவனை, விழைவு - விருப்பம், kw Giver என்பதில் இல் ஆற்றலுணர்த்த 
QE Sie (@) 

சிகையி லோ்முகத் தொன்று சரத்தினின் 

மூகமி ரண்டுமூன் ருறிரண் டள்ளமூன் 
திகலில் பன்னொன் றிசையுமா முறுதாம் 
புகழு ௮ுக்தலை தன்னிற் புனைகவே. 

(ப ரை.) சிகையின் - சிகையில், ஓர் முகத்து ஒன்று- ஒருமுகத்தனையுடைய வொன் 
தினையும், செத்தினில்--, முகம் இரண்டு மூன்று ஆறிரண்டு உள்ள மூன்று - இரண்டு 
மூசம் மூன்று முகம் பன்னிசண்ட மூகமுள்ளன வாயெ மூன் தினையும், புகழ் உறும் தலை 
சன்னில்--, இகல் இல் - குற்றமில்லாத, பன்னொன்று இசையும் ஆறாறு - பதினொரு 

முகத்தனையுடைய முப்பத்தா நினையும், புனைக - தரிக்கச் கடவன், ௭ - று, 

(வி- லா,) சிகை - கு0மி, சிரம் - தலை, தலை - கபாலம், (௬) 

ஜாதொ டேழுபத் துள்ளவவ் வாறுகா 
துந்து மாரொடெட் டள்ளவெண் ஃான்குநற் 
௧௩த சம்முக கான்குள வைம்பதாய் 
வத ஈன்மணி மார்பி னணிவரால். 

(ப- ரை,) ஐர்தொடு ஏழுபத்து உள்ள - ஐந்து ஏழு பத்து முகங்களை யுடையன, 
அவ்வாறு - அவ்வாறாக, காது - காதிலும், உந்தும் ஆறு ஒடு எட்டு உள்ள - பொருந்திய 

ஆது எட்டு முகமுள்ளன, எண்ணான்கு - முப்பத்திரண்டினை, கல் கந்தரம் - ஈல்ல கழுத்த 
லும், முகம் கான்கு உள்ள - நான்கு முசமுள்ளன, ஐம்பதாய் வச்த கல் மணி - ஐம்பதா 
இய கல்ல மணிகளை, மார்பில் - மார்பிலும், அணிவர் (௮.திஞா்)--, ௭ - து, 

(வி-ரை,) கர்தரம் - கழுத்து, இது வடசொல், இதற்கு சரத்தைத் தாங்க் 
கொண்டிருப்பது என்பது பொருள், அணிவர் என்லும் பயனிலைக்கு வினை முதலாகிய 

௮.திஞர் என்பது வருவித் அரைக்கப்பட்ட; (௭) 

வாகு விற்பதின் மூன்றுள வேறுவே 

மூக விசெட்டம் காறிரண் டாறிசண் 

டோகை நன்முக மொன்ப துடையவா 
மோக வொண்மணி முன்கையிற் கொள்கவே, 

(ப- ரை,) பதின் மூன்று உள்ள - பதின்மூன்று முகமுள்ளன, வேறு வேறு ௮௪--, 

ஈரெட்டு - பதினாறு, வாகுவில் புயம்களிலும், அங்கு ஆ.திரண்டு ஆறிரண்டு - பன்னிரண்டு 
பன்னீரண்0 விழுக்காடு, ஒகை - சர்தோஷத்தையுடைய, கல் முகம் ஒன்பது உடைய ஆம் 
மோக வொள்மணி - சல்ல முகமொன்ப துள்ளனவாயெ விரும்புதற்குரிய அழ 

மணியை, முன்கையில் கொள்க--, எ - று, 

(வி- சை,) மோகம் - மிகு கிருப்பம், முன்கையில் என்பதத்கு மணிச்சட்டு ஒவ்வொ 

ன்றநிலும் எனப்பொருள் கொள்ச,' (௮)



தலம்,] உருத்திராக்கதாரணத்தலம். AG 

எழி ரண்டுமு கத்துஅாற் நெட்டுயர் 
வாழ்வி லங்குப வீதம் வனைகுவர் 
தாழி ருஞ்சடைத் தாணுவைப் பூசனை 

பூழி லங்க வுஞதந்திடு முத்தமர். 
(ப- ரை.) தாழ் - தொங்குற, இரு சடை - பெரிய சடையையுடைய, தாணுவை - 

சிவபிரானை, ஊழ் இலங்க - முறைவிளங்க, பூசனை உஞற்திடும் உத்தமர்--, ஏழிரண்டு 
முகத்து - பதினான்கு முகத்தஇனையுடையவற்றை, ாற்றெட்டு - நூற்றெட்டா யெண்ணித் 
தொடு52, உயர்வாழ்வு இலங்கு - உயர்ந்த செல்வமாய் விளங்குற, உபலீதம் வனைகுவர்- 

உபலீதமாயணிர்து கொள்வார்கள், ௭ - று, 

(வி- ரை,) தாழ்தல் - தொங்குதல், இருமை - பெருமை, உத்தமர் - வடசொல், 
இதற்கு தமத்தைச் கடச்தவர் என்பது பொருள்; தமம் - அஞ்ஞான விருள், உபலீதம் - 

பூணூல், உற்றிடும் - இயற் றிடும், (௯) 

இனைய வாறிங் இறைமணி யென்றுமே 
புனைகு வார்நற் புலனறு மூடசே ழ் 
யெனிலு மங்கவர்க் கென்று மருவுதீ 

வினையி னாமமு மின்றிது மெய்ம்மையே. 

(ப - )ர) இனைய ஆறு - இக்தநெறியாக, இங்கு - இவ்வுல$ல், இறைமணி - உருத் 

தஇிராக்க மணியை, என்றும் புனைகுவார் - என்றும் தரிப்பவர், ஈல் புலன் ௮.றும் - நல்லி 
வற்ற, மூடசே யெனிலும்--, ௮ங்கவர்க்கு - அவர்களுக்கு, என்றும்--, மருவு திவினையின் 
நாமமும் இனறு, இது மெய்ம்மையே--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) இறை - உரு தீதிரன், நாமம் - பெயர், (௧0) 

கலிநிலைத.துறை, 

வேதி யர்க்கனை யத்தலுக் கொண்மக விலுக்கு த் 

தீதி ழைத்தவன் கள்ளுணி செய்ர்ஈன்றி செற்றோன் 
போத ஈற்குரு தற்பான் பொன்கொளி யெனினும் 
பாத கத்இனி னீங்குவன் ப.ரன்மணி தரிப்போன். 

(ப-ரை,) ப.ரன்மணி தரிப்போன் - உத்திராக்க மணியைத் தரிப்பவன், வேதியர்க்கு 

அன்னை அத்தனுக்கு ஒள்மகவிலுக்கு--, தீது இழைத்தவன் - தீங்கு செய்தவலும், கள் 
உண்ணி - கள் உண்போனும், செய்ச்சன்றி செற்றோன் - செய்ச்மன்றி கொன்றவனும், 
போதம் - அ.நிவூட்டின, நற்குரு தற்பரன் - சதாசாரியனாயெ தம்ப ரன.து, பொன்சொளி 
எனிலும் - பொன்னைக் சவர்ச்தவனும் (இய யாவஞாயிலும்), (அவன்) பா.தகத்இினில் CBE 
வன்... T° Dy 

(வி-ரை,) பரன்மணி - உருத்திராக்கமணி, அத்தன் - தர்தை, உண்ணி கொளி 

பென்பவற் நீற்றிகரங்கள் வினைமுதம் பொருண்மை விகுதிகள், செழ்னோன் என்றார் ஸவா 
ஸாமாய் மறர்தோன் என்றற்கு. பாதகம் - பெரும்பாவம், (se) 

Mis ms gos p56 னாயினு மன்றி 
நித னைப்புலைப் பிறப்பின னாயினும் புலமை 

முந்து பெற்றவ னாயினு மூடன யிலுமே 
சிந்து முற்பவ மனைத்தையுஞ் ஏவன்மணி தரிப்போன், 

கக



of} சித்தா ச்தசிகாடிணி, [பத்தந்: 

(ப ரை,) சவென்மணி தரிப்போன்-உருத்இராச்ச மணியைத் தரிப்பவன், ௮ர்.தணக் 
குலத்து உதித்தவன் ஆயினும்--, ௮ன்.றி--, நிந்தனைப் புலைப் பிறப்பினன் ஆயிலும்--, 
புலமை முது பெற்றவன் ஆயினும்--, மூடன் அயினும் (௮அவன்)--, முன்பவம் அனைத்தை 

யும்-முன்னேசெய்த பாவங்க ளெல்லாவற்றையும், இர்தும் - அழிப்பான், ௭- று, 

(வி- ரை,) புலமை முர்து பெற்றவன் - வித்வான் (கல்வி கற்றவன்], சம.ததல் - அழி 

த்தல், (௧௨) 

ப தீண்ட லான்மனத் துன்னலாற் பூசனை செயலாற் 
காண்ட லாலுடற் புனைதலான் மணிவினை களைவர் 
வேண்டு மானொரு கோடியீத் துறுபலன் விளைவு 
பூண்டு ளோன்றனக் கக்கமா மணியருள் புரியும், 

(ப- ரை,) மணி - அ௮க்கமணியை, தீண்டலால்--, மனத்து உன்னலால்--, பூசனை 
செயலால்--, காண்டலால்--, உடல் புனைதலால்--, வினை களைவர் - வினைகளை Cag pu 
பர், ௮க்சமாமணி (யானத)--, பூன்டுளோன் தனக்கு - தன்னைத்தரித்தவனுக்கு--, 
வேண்டும் - விரும்பப்படுற, ஆன் - பசுக்கள், ஒருகோடி, ஈத்து - ஒருகோடி. (தானம்) 

£டுத்து, உறுபலன் விளைவு அருள் புரியும் - உண்டாகும் பயனை அருள்புரியும், ௭ - று, 

(வி-ரை,) அதிகாணோிதமாய் மணி அக்கமணியை புணர்த்இற்று, உன்னல் - நினை 
தீதல், உடல்புனைதல் - உடம்பிற்றரித்தல், புரிதல் - செய்தல், (௧௩) 

மரித்தல் சேர்வுறு காலையி னக்கமா மணியை 
யுசைத்து நீரிடை யுமையொரு பாகனை யுவந்து 

கருத்தி னாடியே குடித்திடிற் றுயரெலாய் களைந்து 

இருத்த மாயெ வுருத்திர வுலனைச் சேர்வார். 

(ப “ரை,) மரித்தல் சேர்வுறு காலையில் - மரணம் நேருங்காலத்தில், ௮ச்கமாமணி 

யை--, நீரிடை உரைத்து, உமையொருபாகனை--, உவந்து கருத்தில் சாடி. - ops gi 

மனத்தில் நினைத்து, குடித்திடின்--, துயர் எல்லாம் களைந்து--, திருத்தம் ஆயெ உருத் 
இர உலனெச் சேர்வார்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) மரித்தல் - இறத்தல், உமையொருபாகன் - சவெபெருமான், உருத்திர 

உலகு - சிவலோகம், (௧௪) 

பூதி யாலுடன் முழுதுமுச் தூளசம் புரிந்து 

சா.த மேவரு மக்கமா மணியினைத் தரிக்கு 

மேதை யானவலுருத்திர னேயெள விளம்பு 
மாதி மாமறை யனைத்துமிவ் வுரைக்கிலை யையம். 

(ப-ரை.) பூதியால் - இருவெண்ணீற்றால், உடல் முழுதும் உதீதளசம் புரிர்து--, 

சாதம் மேவு அரும் - பிமவியுண்டாத லருமையாகிய, அக்கமாமணியினை தரிக்கும் மேதை 

யானவன்--, உருத்தீனேயென--, ஆதிமாமறை அனைத்தும் விளம்பும்--, இவ்வுரைச்கு- 

இர்சச் சொல்லுக்கு, ஐயம் இல்லை--, எ - று, 

| (வி- ரை,) உத்தாளசம் - பூச்சு, சாதம் ஜாதம் என்லும் வட சொற்நிரிபு, மேதை - 

பேசீறிவினோன். (௧௫) 

நித்தி யந்திகழ் காமிய நிமித்திய நிகழ்த்து 
மெத்தி றப்பெரும் கருமங்க ளியற்றுவோ னெனிலும் 
பத்தி யிற்றிரு கீற்றொடு பரன்மணி புனையா 

ன.த்தி றக்கரு மங்களின் பலன்களை யடையான்,



த்லம்,] பஞ்சாக்காசெபத்தலம். of iB. 

(ப-ரை,) கித்தியும் - காள்தோறும், Bap காமிய நிமித்தியம் - விளங்குடின்ற தன் 
காமியார்த்தத்தின் பொருட்டு, நிகழ்த்.தும் - சொல்லப்படுகிற, எத்திறப் பெரும் கருமம் 
கள் இயற்.றுவோன் எனினும்--, பத்தியின் - பக்தியால், இருநீற்றொடு ப.ரன்மணி புனை 

யான் - விபூதியோடு ' ௮க்கமணியைத் தரியாதிவன், அத்திறக் கருமங்களின் பலன்களை 

அடையான், ௭ - று, 

(வி- ரை,) காமியம் - ஆகுபெயராய காமியார்த்தத்தை யுணர்த்திற்று, காமியார்த் 

தம் - விரும்பின பொருள், கருமங்கள் - தொழில்கள், புனையான் அடையான் எனவே, 
புனைவான் அடைவான் என்றவாராயிற்று, (௧௬) 

பன்ன மாச்சிர மத்தினின் மாசிலா சாரங் 
தின்னி விற்பவர் தம்முண்மெய் தயங்குநீற் ரோடு 
பொன்னெ னத்திக ழக்கமா மணிபுனை பவனே 
சொன்னி சைத்துயர் சுருதியு மிருதியும் துஇப்பான். 

(ப- ரை,) வன்னம் ஆச்சிரமத்தினில் - வர்ளுச்சரமங்களிலும், மாசு இல் ஆசாரம் 
தன்னில் - குற்றமில்லாத அசாரத்திலும், நிழ்பவர்தம்முள்--, மெய்தயங்கும் - உடலில் 

விளங்குறெ, கீற்றோடு - இருவெண்ணீற்றுடன், பொன்எனதிகம் - பொன்போல் விளம் 
இற, அக்கமாமணிபுனைபவனே--, சொல்நிரைத்து உயர் - சொல்லால் நிரம்பி nae 

சுருதியும் மிருதியும் துதிப்பான்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) ஆசாரம் - ஒழுக்சம், சுருதியும் மிருதியும்- வேதத்தினாலும் ஸ்ம்ருஇியினா 
இம், அு.திப்பான் - துஇிக்கப்படிவான், இது இல்வாழ்வானென்பான் என்றாற்போல்வது, 

உருத்திராக்கதாரண த்தலம் - முற்றும், 

  

a. 

ஓம் கபர் திகே ஈம? 

எட்டாவது 

(௮.) பஞ்சாக்காசெபத்தலம். 
_. ௮௨ 

[அதாவது - பஞ்ச பூதங்களும், இர்த்ரியக்களின் ஸமூஹமும், சப்தாதி விஷயங்க 
ளம், அகங்காரமும் மீல்டுச் சவெசம்பர்தியான மர்திரபாவனை யுள்ள தெதுவோ, வெ தத் 

துவம் பிரகாசமாவ தெதுவோ, செ கருணாமிர்தம் சொரிர்து ர௯திப்ப தெழுவோ, அந்த 

ஸ்ரீ பஞ்சாகூஷரீ மந்திரத்தை மங்கலகரமாயெ விபூதி ருத்திராகஷங்க எணிச்சவனும் வெ 
லிங்க தா.ரணனுமான வீரசைவன் ஸச்குரூப தேசத்தினால் ஸ்ருஷ்ட்யாதி சரமத்தை யதிர்து 
எக்காலத்தும் ஐபித்தல் வேண்டும் என்பது,] 

கலிநிலைத்துறை, 

Hes மாமணி நீறணி யிலிய்கதா சணன்றான் 

மிக்க தாஞ்சிவ தத்துவம் விளம்குற விளக்கு 
நக்க னுமமா மைந்தெழுத் தாகவே நவிலும் 

தக்க வித்தையை முறையினித் செயபித்தடத் தகுமால், 
(u- ரை,) ௮க்கமாமணி நீறு ௮ணி - - அிக்கமாமணியையும் விபூதியையும் தரிக்கற், 

இலிங்க தா.ரணன்--, மிக்கது ஆம் ஏவ தத்துவம் விளங்குற விளக்கும் - மேலாயெ சிவ 

தத்துவம் விளங்க விளக்குறெ, ஈக்கன் காமம் ஆம் - சிவபிரானது பெயராலே, ஐர்தெழுத் 
தாகவே நவிலும் - ஸ்ரீ பஞ்சாக்ர£மாகவே சொல்லப்படு, தக்க வித்தையை - 568 
யாடிய வித்தையை, முறையினில் - செமப்படியே, செபித்திடத் தகும், ௭௨2...



௪ நித்தாத்தசிகாமணி: (பத்தத் 

(வி - ரை,) இலிங்க தா.ரணன் - இலிங்கத்தைத் தரித்தவன், சிவ தத்.துவம் - சிவத்தி 

னது உண்மை, மக்கன் ஈகஈன் என்னும் வடசொற்றிரிபு ) இதற்கு Grane Quer gi 

பொருள், இலிங்க தா.ரணன் செபித்திடத் தகும் என்றமையால் ஏனையர் செபித்திடத் 

தீகாதென்ற துமாயிற்று, | (௧) 

மேய்த்த வொண்டுவ தத்துவ மதனிலு மேலார் 

தத்து வாந்தர மின்மைபோன் மறைகளின் நலையாய் 

வைத்த வைந்தெழுத் தாகிய மந்திர மதனி 

லுத்த ரம்பெறு மந்திர மிலையென வுணர்வாய். 

(ப- ரை,) மெய்த்த - மெய்யாயெ, ஒள் - ஓட்பமுள்ள, சவதத்துவம் ௮தனிலும்--,' 

மேல் ஆம் - மேன்மையாகிய, தத்துவார்த.ரம் இன்மை போல் - வேறு தத்துவ மில்லா 

த.துபோல, மறைகளின் தலையாய் வைத்த--, ஐந்தெழுத்தாயெ மர்திர மதனில் - ஸ்ரீ 

பஞ்சாக்ர£மாயே மர்திரத்திலும், உத்தரம் பெறும் மந்திரம் இல்லை யென வுணர் 

வாய--, எ - ஸ், 

,. (வி-ரை,) அ௮ர்தரம் - வேறு. மறைகளின் தலை - வேத முடி, உத்தரம்-உயர்வு, (௨) 

8 

ஆய விவ்வுல கந்தரு மூலகா ரணமா6 

தூய வொண்டுவ முணர்ந்திடின் மற்றுள சுரரான் 

மேபு றும்பல னென்கொலைர் தெழுத்தையு முணரிற் 

பாய மந்திரப் பரப்பினால் வருவதெப் பயனே. 

(ப- சை,) ஆய - உண்டாயிருக்றே, இவ்வுலகம் தரும் மூல காரணமாம் - இவவுல 

கத்தைத் தோற்றுவித்த மூல காரணமாக, தூய ஒள் சவம் உணர்ச் இடின் - பரிசுத்த 

மான அழயே சிவத்தை யறிச்இடின், மற்றுள்ள சுரரால் - வேறாயுள்ள தேவர்களால், 

மேயுறும் பலன் - அடையும் பலன், என் - யாது, (அதுபோல்) ஐச்தெழுத்தையும் உண 

ரின்--, பாய * பரவிக் இடக், மச்திரப் பரப்பினால் வருவது--, எப்பயன் - எந்தப் 

பலன்---, ௭ “ ௮. 

வி சை, மச்திரப் பரப்பு - விஸ்தாரமான மந்திரங்கள், என் எப்பயன் என்ற 

வினாக்கள் யா துமின்றென்னும் பொருள் பயந்து நின்றன, கொல்- ஐயம், ௮ன்றி ௮சை 

நிலை யெனிலுமாம். (௩) 

வேத னாதியாம் விண்ணவர் குழாத்திலுள் விளங்கும் 

பாதி வாண்மதி முடியுடைப் பரமனே போலப் 

பேத மாமெழு கோடி. மந்திரங்களிற் பெரிதாம் 

போத வைந்தெழுத் தாயே புனிதமர் தரமே, 

(பஃ மை,) வேதன் ஆத ஆம் - பிரமன் முதலாயெ, விண்ணவர் குழாத்திலுள்-தேவ 

சமூகத்தில், விளங்கும் - பிரகாசக்றெ, பாதி வாள் மதி முடி உடை பரமனே போல--, 

பேதமாம்-வெவ்வேறு வகையாடய, எழு கோடி. மர்இிரங்களில்--, போதம் ௮.றிவையுண் 

டாக்கத்தகு£த, ஐந்தெழுத்தாயெ புனித மச்திரம்--, பெரிது ஓம் - பெரியதாகும், எ-று, 

(வி- ரை,) பாதி வாள் மதி - ஒளியை யுடைய பிழைச் சந்திரன், பரமன் - சிவபெரு 

மான், புனிதம் - பரிசுத்தம். மாமறை நூல் ஏற்றிக் இடக்கு மெழுகோடி. மந்திரம் 

என்ன கண்டாய்!” என்றார் பட்டணத் தடி.கள், ஸப்த கோடி. மஹா மர்தீரம் என்பர் 

வடழாலாரும், நம, ஸ்வாஹ$, வஷ்ட், ஹும், வவுஷ்ட், பட், ஸதா இஇல் வர்க்கமொன் 

துக்குக் கோடியாக ஏமு வர்ச்சுத்திற்கும் ஏழுகோடி. மர்தரம் எனக்கொள்க, இதன் 

ிரிவை கேதாகமங்களில் விசுதமாய்க் கண்டு செளிக;, | (௪)



gots.) பஞ்சாக்கரசெபத்தலம். இ அடு 

உலக னைத்திலுக் குந்தனிக் காரண முரைக்குய் 

கலைக ஞூக் கரி தாயெ பரசிவம் கண்டாய் 
பலம துக்களுக் கேதுவாம் ப.ரமவா சகமா 

பிலகு மப்புக ழைந்தெழுத் தெனவுல இசைக்கும். 

(ப- ரை,) கலைகளுக்கு ௮ரிது ஆயெ பரசவம்--, உலகு அனைத்தலுக்கும்--, தனிக் 
காரணம் - ஒப்பற்ற காரணமாக, உரைக்கும் - சொல்லப்படும், (அதுபோல) பல மறுக் 
களுக்கு - பல மந்திரங்களுக்கு, ஏது அம் - காரணமாகும், (எ.துவெனின்) பரம ares 
மாய இலகும் - பரசிவனை யுணர்த்தும் சொற்கூட்டமாய் விளங்குறெ, அப்புகழ் - அர தப் 
புகழினையுடைய, ஐர்தெழுத்து என - ஸ்ரீ பஞ்சாக்ூரமே யென்று, உலகு இசைக்கும்- 
உலகம் சொல்றும்--, எ - று, 

(வி “ரை,) கலைகள் என்றது வேத சவொசமாதஇிகளை, உலகு என்றது உயர்ர்தோசை, 
கண்டாய - முன்னிலை ௮சையிடைச் சொல், (டூ) 

அஞ்செ முத்தெனலு மந்திர மப்பர மனுக்கு 

விஞ்சு whys cron விமலனே நாமி 

யெஞ்ச லற்றிடு சாமமு காமியு மெனலா 

னெஞ்ச முத்துமம் மந்திரத் தாலிறை நிகழும். 
(ப-ரை,) அஞ்செழுத்து என்னும் மர்திரம்--, அப்பரமனலுக்கு--, விஞ்சும்-மேலான, 

அற்புத சாமம்--, ௮வ்விமலனே காமி, எஞ்சல் அற்.நிடும் - குறைவற்ற, சாமமும் காமி 
யும் எனலால்--, நெஞ்சு அழுத்தும் - மனத்திழ் பதிக்கன்ற, அம்மர்திரத்தால்--, இழை- 
இறைவன், நிகழும் - விளங்குவான், ஏ- று, 

(வி- ரை,) அற்புத காமம் - இறந்த பெயர், காமி - பெயரை யுடையவன், இறை- 

ஆகுபெயர், ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷ£மானது ஏவெபெருமானுக்குப் பெயராகிய மர்திரம்; அதற்குப் 

பொருள் ௮வவிறைவனே; சொல்லும் பொருளுமா யிருத்தலின் ஸ்ரீ பஞ்சாகூரர மர்திர 

தீதை ஐபிப்பவன் பரசிவன் ரூபனாய் விளங்குவன் என்பதாம், (a) 

முன்ன ரோதுக ஈமவென விளம்பு.று மொழியைப் 
பின்ன ரோ.துக வொயவென் நிய்பனம் பிறங்கு 
மன்ன வஞ்செழுத் தாகிய மந்திர வாசைப் 
பன்ன ருஞ்செழு மறைகளின் முடியெலாம் பரிக்கும். 

(பஃரை,) ஈம என விளம்பு.றும் மொழியை - 5ம$ என்று சொல்லப்பட்ட சொல்லை, 
முன்னர் ஓ.துக--, வொய என்று பின்னர் ஓதுக--, இங்கனம் பிறங்கும் - இப்படி. விளங் 

குற, ௮ன்ன அஞ்செழுத்தாயெ மர்திர ௮ரசை--, பன்௮ரும் - சொல்லுதற்கரிய, செழு 
மறைகளின் முடி யெல்லாம்--, பரிக்கும் - தாங்கும்,  - 

(வி-மை,) மர்தி ௮ரசு என்றது இம்மர்திரத்தின் சிறப்பு சோக்கி யென்க, சிறப் 

பாவ.து எமுகோடி. மர்திரங்ச ஞள்ளும் தானே யொப்புயர்வின் நிச் சிறர் துகிற்றல்; இதனை 

மர்த்ர ராஜம், என்பர் வடழாலார். செழுமறைகளின் முடியெல்லாம் என்றது ௪கல உப 

நிடதம்களை, (௭) 

முத்த aie றநாதியே மும்மலம் களிலுஞ் 
சுத்த னா,தலின் மங்சீல முழுவதுர் தோன்றற் 
குய்த்த தோரிட மா.தலிற் சவமென வுரைப்பர் 
சத்த னாயெ சச்ரிதா ஈந்தசங் கரனை, 

(ப- ரை,) சத்தன் ஆயெ - சத்துப் பொருளாக, சச்சிதாசர்த சங்கரனை: முத் 

தீன் ஆ9 நின்று--, ௮ாதியே- மும்மலங்களிலும் சுத்தன் ஆதலின்) ' மங்கலம் முழு



ai dir 'சித்தாத்தரிகாமணி: [பத்தத் 

வதும் தோன்றற்கு--, உயத்தது - ஏற்படுத்தப்பட்டதாயே, ஓர் இடம் ஆதலின்--, சிவம் 
என உரைப்பர் - சிவமென்று சொல்லுவர் (அறிஞர்), எ- று, 

(வி - ரை,) சத்து- உண்மை, முதீதன் முக்தன் என்னும் aero amy; இதற்கு 

பாச நீக்க முள்ளவன் என்பது பொருள், மும்மலங்கள் - ஆணவ மாயை காமியங்கள், 

சொல்லுவர் என்னலும் பயனிலைக்கு வினை முதலாகிய அறிஞர் என்பது வருவித் துரைக்கப் 

பட்டத, சிவம் என்பதற்கு மங்களம் எனப் பொருள் கூறுவர் வடழாலார். (௮) 

சிவமெ னுந்திக ழீசெழுத் சொருமொழி ெப்பாப்ப் 
பவம கன்றுள பரப்பிர மந்தனைப் பயக்கு 
நவைய கன்றுயர் வமெலும் பெயரலா சாம 

மெவையு ீக்குறு கவுணமாய் விரியுமென் நிசைப்பர். 

(ப-மை,) சிவம் என்றும் - சவ மென்ற, திகழ் - பிரகாசிக்றே, ஈரெழுச் தொரு 
மொழி--, இறப்பு ஆய் - முக்கியமாய், பவம் ௮சன்றுள்ள பரப்பிரமச்தனைப் பயக்கும் - 

பாப விமோசசமா யுள்ள பரப்பிரமத்தைத் தரும், cow அகன்று - குற்றம் நீங், உய/- 

உயர்ந்த, சிவம் என்னும் பெயர் ௮ல்லா காமம் எவையும்--, நீக்குறு - ஒழிச்கத்தக்க, 

கவுணமரய் விரியும் என்று--, இசைப்பர் - சொல்லுவர் (அறிஞர்), ௭ - று, 

(வி- ரை,) ஈரெழுத்தொரு மொழி - இரண்டெழுத்தாலாயெ வொருசொல், பவம்- 
பிறப்பென்றலு மொன்று, கெளணம் - முச்யெமல்லாதது, இச்செய்யுளிலும் மேல் 

வரும் செய்யுளிலும், சிவம் என்னும் திகழ் ஈபெழுத்தொரு மொழி இழப்பு ஆய் பவம் அகன் 

அள பரப்பிரமர் தனைப் பயக்கும் என்றது “19௨7? என்னும் இரண்டக்ஷ£ரமானது முக்ய 

மாய் (அபிதா விர்த்தியால்) பரப்ரஹ்மத்தை விளங்கச் செய்வதாம், ஈண்டு, முக்யே விர்த் 

இியாவ.து ஒவ்வொரு சொல்லும் ௮தனதன் பொருளைக் காட்டிக் கொடுப்பதும் விவகாரத் 

இல் உள்ளதுமாம், ௮்௩னம் சொல்லை யுச்சரித்த மாத்திரத்தில் ௮து ஒரு பொருளை 
விளக்குவதற்கு ஏது ஒன்று இருத்தல்வேண்டும், அவ்வேதுவானது சொல்லுக்கும் பொரு 

ளுக்கும் உள்ள தோர் சம்பந்தமேயாம், உல௫ல் இந்தச் சொல்லால் இந்தப் பொருள் ௮றி 

யப்பட வேண்டுமென ஈஸ்வரனால் கியமிக்கப்பட்டுள்ளது, அத்தகைய நியமம் உலக வியவ 
காரங்களில் கடைபெற்று வருனெறது, ௮தாவது, சொல்லின்கண் உள்ள வியாபாரமென 

வழங்கப்படும் விர்த்தியால் ௮ச்சொல்லின் பொருள் போதிக்கப்படுகின்ற தென்பது 
துணிபு, இத்தகையலிர்த்தியானது அபிதை லட்சணை தாத்பர்யம் (௮அஃதில்லாவிடில் ஏனைய 

சிலரால் கொள்ளப்படும் வயஞ்ஜனை) என்று மூவகைப்படும், இவற்றுள், இச்சொல்லுக்கு 

இதுதான் பொருளென நிச்சயிக்கப்பட்டு வரும் பொருளை நேரில் விளக்குவது ௮பிதை 

யென்பதும், இனி கிச்சயிக்கப்பட்டதாகெய அபிதாப் பொருளைச் கொள்வதில் தாத்பர்யத் 

இற்கு முரண் ஏற்பவெதாயிருக்க, நிச்சமித்த பொருளோ யாதேனுமோர் சம்பந்தத்தை 
யுடைய மற்றோர் பொருளை விளக்குவது லக்ஷணை யென்பதும், ௮பிதை லக்ஷணையெனலும் 

விர்த்திகளால் ௮.தியக்கூடாத தாத்பர்யப் பொருளையாவது வியங்பெப் பொருளையாவது 
விளக்குவது, தாத்பர்யம் வ்யஞ்ஜனை யென்பதும் ூல்களின் துணிபு, இவற்றுள், ௮பிதை 

யென்பது முக்கயே விர்த்தியாம், இங்கு ( சிவ? என்னும் சொல்லே முக்கிய விர்த்தியால் 
(அதாவ அபிதா விர்த்தியால்) பரப்ரஹ்மத்தைச் சொல்லுடின்றது, மற்ற சொற்கள் 

கெளண விர்த்தியால் (அதாவது லக்ஷணுவிர்த்தியால் அதாவது அமுக்க விர்த்தியால்) 
விளக்குின்மன எனப் பொருள் கொள்ச. (௬) 

ஆத லாற்சவ மெனுமிரண் டெழுத்.துமே யளவில் 
சோத யாயுறு சச்சிதா ஈந்தமாய்த் தோன்று 
மாதி நாயகன் றனக்கு முக்கெப் பெயராமென் 

. ழெது மாமறை முதலிய கலையெலா முவந்தே. 
ந .



த்லம்.] பஞ்சாக்கர்செபத்தலம். ௮௪ 

(பஃரை,) ஆதலால், சிவம் என்னும் இரண்டெழுத்திமே--, அளவு இல் சோதி 
யாய்--, உறு சச்தொரந்தமாய்த் தோன்றும்--, (அன்றியும்) ஆதிராயகன் தனக்கு முக் 
யெப் பெயர் அமென்று--, மாமமை முதலிய கலையெல்லாம்---, உவற்து-மடழ்ந்து, ஓதும்- 
சொல்லும், ௭ - று, 

(வி- ரை,) ஆதொயகன் - வெபெருமான், ஈண்டு, இச்செய்யுளைக் கவனிக்க;- 

தனிப்பாடல். 
மும்மறையு ணடுமறையின் முனிவிலெழு காண்டத்திற் 

செம்மைதரு நடுக்காண்டஞ் சேர்ர்தவெழு சங்தையி 

லம்மநடுச் சங்இதையி னாதியீ றொழித்துகடுப் 

பொம்மலுற வமர்மநுவின் பொருளாவா னெவன்மைநர்த, 

இச்செய்யுளால், மூன்று வேதங்களாடய ருக் யஜுர் ஸாமம் என்பவற்றினடுவிலுள் 

ளது யஜுர் வேத மென்பதும், ௮வ்வேதத்தின் ஏமுசாண்டங்களி னடுவிலுள்ளது கான்கா 
வது காண்ட மெனபதும், ௮க்காண்டத்தின் ஏழு ஸம்ஹிதைகளி னடுவிலுள்ளது நான்கா 

வது ஸம்ஹிதை யென்பதும், அர்த ஸம்ஹிதையி னடுவிலுள்ளது ஐச்தாவது ப்.ரற்ஈமென் 
பதும், ௮ர்த ப்ரற்சமே ஸ்ரீருத்ர மென்பதும், அர்த ஸ்ரீருத் ரத்தி னடுவிலுள்ளது 
*நம£ ஸோமாயச”? என்னும் ௮ர்வாச மென்பதும், ௮ந்த ௮ர்வாகத்தி னடுவிலுள்ளது 

“நம றிவாயச” என்னும் வாக்ய மென்பதும், அவ்வாக்யத்தி னடுவி லுள்ளது “ude” 
என்னும் இரண்டெழுத் தென்பதும், இவ்விரண்டெழுத்தே வேத ஹ்ருதய மென்னும் 

ஆதிகாயகற்கு முக்யப் பெயரா மென்பதம் பெறப்பட்டன, (௧௦) 

இனைய சாமமுற் நஞ்செழுத் தென்னுமந் இரமா 
மனைய மந்தர முத்தியின் விருப்புள னப் 
yes கெஞ்சின னயினோ னாதரம் பொங்கத் 
sold ருந்தநு இனமுமுச் சரித்திடச் தகுமால். 

(ப- ரை,) இனைய சாமம் உற்று-இந்தப் பெயரைப் பெற்று, அஞ்சு எழுத்து என்னும் 
மச்திரமாம் - ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷர மென்னும் மர்தரமா யுள்ளதாம், அனைய மந்திரம்--, 
மூ.த்தியின் விருப்பு உளன் ஆ6--, புனிதநெஞ்சினன் அயினோன் --, ஆதரம் பொம்க- 

ஆசையதிகரிக்க, தனியிருர்து--, அறு.ாமும்--, (சவபக்தனாடெ ஒருவன்) உச்சரித்திடத் 

த்கும்--, எ- று, 

(வி- ரை,) அனைய மர்திரம் - அர்த மச்திரத்தை, அதாவது சவெராமத்தோடு கூடின 

மந்திரத்தை, (ss) 

பாச மோசக னராதியாம் பரவ மென்னு 

மீச னகுத லுண்மையவ் வாறென வோய்டுத் 

. தேசு லாவிய வஞ்செமுச் துஞ்செறி பாச 

நாச காரண மென்பாமெய் தெரிர்துள ஈல்லோர். 

(ப-சை,) ௮ராதி ஆம் பரசிவம் என்னும் எசன் பாசமோசகன் ஆகுதல் உண்மை--, 

அவ்வாறு என - அவ்வாறேபோல-, ஓங் - உயர்ந்து, தேசு உலாவிய - ஒளிபொருச்திய, 

அஞ்செழுத்தும்--, செறி - மிக்க, பாச நாச காரணம் என்பர்--, (யாரெனின்) மெய் 

தெரிந்துள ஈல்லோர்--, எ 5 ௮, 

(வி- ஸர,) பாசமோசசன் - பாசதீதை விடுவிட்பவன். பாசம் - சமுசாரம், (௨)



லன] ்.. ித்தார்தசகாமணி, (பத்சத் 

ஐது பூதமைம் பொறிகளோ டைம்புல னமர்ந்த 

வைர்செ லுங்கரு மேநர்திய மைவர்கா ரணரா 

மைந்தெ லுந்தொழி லைம்பெரும் பிரமங்க எனைத்து 

aunts (she லுணர்த்துவ சறிவறிந் தவசே. 

(ப- ரை,) அ.திவு ௮.திர்தவர் - அறிவு தூற்பொருளை யுணர்ந்தவர், ஐர்து பூதம்--, 
ஐம்பொ.றிகளோடு - ஞானேர்திரியம், ஐம்புலன்--, அமர்ந்த ஐந்து என்னும் கருமேற்தி 

யம்--, ஐவர்காரணர் ஆம் ஐந்.து என்னும் தொழில்--, ஐம்பெரும் பிரமங்கள்--, அனைத் 

தம்--, ஐர்தெழுத்தினால் உணர்த்துவர், ௭ - று, 

(af - ong.) ௮திவறிர்தவர் உணர்த்துவர் எனவியைச் துரைத்துக்கொள்க, 

ஐ பூதங்கள் - பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாயம். ஐந்து பொறிகள் - ௪க்ஷ்௭ 

ஸ்ரோதீரம் ஜிஹ்வா க்.ராணம் தவக்கு, ஐந்து புலன்கள் - சப்தம் ஸ்பரிசம் ரூபம் ரசம் 
கந்தம், ஐந்து கர்மேர்திரியம் - வாக்கு பாணி பாதம் குஹ்யம் குதம், ஐது தொழில் 

கள் - சிருஷ்டி. ஸ்திதி லயம் திரோதானம் ௮றுக்ரெகம், ஐர்து ப்.ரஹ்மங்கள் - ஈசானம் 

தற்புருஷம் அகோரம் வாமதேவம் சத்யோசாதம், இவை முன்னசே (௪௮) வது பக்கத் 
இல் விளக்கப்பட்டிருக்றென. இர்தச் செய்யுளின் கருத்தின் விரிவை இனிவரும் த்விதிய 
பரிச்சேதமாடெ இலிங்கஸ்தலத்தில் காணலாம், எந்த வஸ்துக்கள் ஐர்தைந்தாய் ப்.ர6தீ 

பெற்றுள்ளனவோ, ௮ப்பொருள்க ளெல்லாம் பஞ்சாகூர த்தின் காரியங்களேயாம், (௧௩) 

ஓது மக்கர மைந்துரு வாமுயர் மறுத்தா 

னாதி யிற்பிர ணவந்தனைக் கொண்டிடு மதனால் 

வேச முற்றினு மாகம மனைத்திலும் விளங்க 
வேத மற்.றுயர் சடக்கர மென்றிடப் பொல். 

(ப-ரை,) ஒதும் - சொல்லப்பட்ட, ௮க்கரம் ஐந்து உரு ஆம் - ஸ்ரீபஞ்சாகஷா 
ரூபமாயெ, உயர் மறுத்தான் - உயர்ந்த மச்இரமே, ஆதியில் - முதலில், பிரணவர்தனைக் 
சொண்டிடு மதனால்--, வேதமுழ்நினும்--, ஆகமம் அனை த்தினும் விளங்க--,ஏதம் அற்று 
உயர் - கூற்ற மற்று யர்ர்த; சடக்கரம் என் நிடப்படும்--, எ - று, 

(வி-ரை,) அக்கரம் அக்ரம் என்னும் வடசொற்றிரிபு, (௧௪) 

இந்த வஞ்செழுத் தாயெ மந்திர விறைக்கு 
முந்து ும்பிர ணவம்பர சவன்றனை மொழியு 
மந்த வக்கர மொன்றினா லகிலகா ரணமாய் 
வந்த வச்ரிதா ஈந்தமெப்ப் பரம்பொருள் வயங்கும். 

(ப- ரை,) இந்த ௮அஞ்செழுத்தாயெ--, மந்திர இறைக்கு - மர்திர வரசுச்சு, முற்து 
உறும் - முன்னே பொருர்திய, பிரணவம்--, பரசவென்தன்னை மொழியும், அந்த ௮க்க 
சம் ஒன்றினால், அலெ காரணமாய வந்த--, ௮ - அந்த, சொந்த மெயப் பரம் 
பொருள்--, வயங்கும் - விளங்கும், ௭ - று, 

(வி-ரை,) அந்த அக்கரம் என்றது பிரணவாச்கரத்தை, ௮லெ காரணம் - உலகத் 
திற்கு முதற்காரணம், | 

ப்சணவோத்பத்தி:-- பரசிவத்தின் சத்தே இத் ப். ரணவமாயிற்.று, அதனால் காதம் 
பிச்.து கலைகள் பிறச்தன, அவைகள் முறையே ௮கா.ர உகார மகாரங்களாயின, இம் 
மூன்.றும் ஒன்று கூடி ஒங்காசம் என்னலும் ப்ரணவமாயிற்று, இதனால் தாரகம் தண்டகம் 
குண்டலம் அர்த்தசர்த்ரம் பிர்.து என்னும் பஞ்ச லக்ஷணச்கள் பிறந்தன, அவைகளில்; 
தாரகர் கருதியே ஈகாரம், தண்டகா சக்ருதியே மகாரம், குண்டலா கருதியே சொரம்,
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அர்த்தசம்தீரா கருதியே வகாரம், பிர்துவா கருதியே யகாரம், இந்தப் பஞ்சாக்ஷரங் 
களும் முன்னர்ச் கூறிய த் ப்ரணவம் என்னும் தாரக ப்ரஹ்மத்துடன் பிமந்தன, இர்தப் 
பஞ்சாக்ஷரங்களினால் பஞ்ச ஸம்ஞஜைகள் பிறந்தன, அவைகளினால் பஞ்ச சாதாக்யெல் 
களாயின, அவைகளே பஞ்ச முகங்களாயின, ௮வைகளினால் பஞ்ச கலைகளும், பஞ்ச சக்தி 
களும், பஞ்சபூதங்களும், அந்தட்பூதம் களினால் இருபத்தைந்து தத்வங்களும்பிறர்தன, இவ் 
வாறு எல்லாவற்றிற்கும் மூலமானதே ப் ரணவ ஸஹிதமான ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரீ மர்தீரம், இது 
௮கேககோடி. மர்த்.ரங்களுக்கெல்லாம் தாய், இதை எக்காலத்தும் பஜிப்பவன் ப்.ரத்பக்ஷ 
பசசிவனே யாவன், இம்மந்திரத்தினாலே பூஜாத்ரவ்ய ா௩த் தியைச்செய்தல் வேண்டும், 
அப்படிப்பட்ட உபச. ரணங்களினால் ஏிவார்ச்சனையைச் செய்தல்வேண்டும், எவ்வாறெ 
னின்,-- பாத்யம் ௮ர்க்யம் ஆசமனம்களினாலும், க்ஷீரம் தத முதலிய பஞ்சாமிர் தங்களி 
னாலும், கர்தோதகம் புஷ்போதகம் மர்த்ரோ தகம் ஸ்வர்ணோதகம் ஆயெ இவைகளினாலும் 
இவலிங்கதீதை அபிஷேகம் செய்து, பின்னர் பாதோதகத்தைப் பரிச்ரஹித்தல் வேண்டும், 

அந்தப் பாதோதகமானது மூன்று வகைப்படும், அவை ஸ்ர்குருவினது பாதோதகமே 

கருணோதகமென்றும், லிங்க பாதோதகமே விரயோதகமென்றும், ஐங்கம பாதோதகமே 
ஸ்மதோதக மென்றும் சொல்லப்படும், இந்த தீரிவிதோதகத்தினால் FGA gw அகாமி 

ப் ராரப்தம் என்னும் கர்மத்.ரயங்கள் ஈ௫க்கும், இதுவுமன்றி, பின்னும் த்ரிவிே தாதகமுண்டு, 
அவை ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரீ மர்தீர புஸ்சரணத்தினால் தன் இருகத்திற்கு வெளியிலிரும் து எடுத் 
துக்கொண்டு வந்ததே மந்தீசோதகம் என்றும், ௮மை இஷ்டலிகங்கத்திற்கு அபிஷேகம் 
செய்ததே பாதோதகம் என்றும், ௮ம்தலிங்கதுத்திற்கு ஸமர்ப்பணம் செய்ததே ப்ரஜா 
தோதகம் என்றும் சொல்லப்படும், இவைகளில், மர்த்சோதகத்தினொல் சமையல் செய் தல் 

வேண்டும்; பாதோதகத்தினால் முகத்தைக் கழுவல் வேண்டும்; ப் சஸாதோ.தகத்தைப் பரு 

கல் வேண்டும், இனிச் சவபூஜா க்ரமம் வருமாறு; -ஷோட ஸோப சா.ரம்களினாலும், 
அஷ்டவித பூஷையினாலும், பக்தியுடன் சவலிங்கக்சை ஆராதித்து, ம்ருஷ்டார்ஈத்தை 
நிவேதித்து, அர்த லிங்க ப்ரஸாதத்தைச் சிர்தாமல் தான் ம் ரத்தையுடன் நிய்மறோஷமாய் 
புஜித்து, அதன் தீ ரவத்தை ௮ங்சத்திம்கு லேபித்.துக்கொள்ளல் வேண்டும், இரந்த ப்ரஸாத 
மானது சுத்த ப்ரஸாதம், சித்த ப்ரஸாதம், ப்ரசித்த ப்ரஸாதம் என்று மூன்று வகைப் 
படும், இவைகளில், குரு புஜித்த மிச்சிலே சுத்த ப்.ரஸாதமாம் ; எிவார்ப்பிதமே சித்த 

ப் ரஸா தமாம்; ஐங்கமம் உண்0 மீர்ததே ப்.ரசித்த ப்ரஸாதமாம், முன்னர்ச் கூறிய வெ 

பூஜையானது ராஜஸ பூஜை, தாமலபூஜை, ஸாத்விகபூஜை என்று மூன்று வகைப்படும், 
வேதாக மோக்த மந்த்ரவிதகளை ௮றுசரிக்காமல் மனம்போனபடி. பூஜித்தல் ராஜஸ 

பூஜையாம் ) வேதாகமங்களில் உக்தமானதையும் ௮றுக்த மானதையும் ஒன்று கூட்டிச் 
செய்தல் தாமஸ்பூஜையாம் ) வேதாகமோக்த கரியை விடாமல் அறுசரித்துப் பக் Buyer 
செய்தல் ஸாத்விக பூஜையாம், Sergi, அந்த ஸாத்விக பூஜையானது ர௩த்தபூஜை 

மிர்ரபூஜை ஸ்€ர்ண பூஜை என்று மூன்று வகைப்படும், அகண்ட பரிபூர்ண தேஜோ 

சாறரியான பரசிவன் தன் லிங்கத்தில் நிலைத்திருப்பன் எனலும் sr பாவனையினால் 

பூஜித்தல் த்த பூஜையாம் ) அர்த லிங்கத்தை, ஐந்து முகங்கள் பதினைந்து நேத்திரம் 
கள் பத்துக் கரல்கள் மத்த ஸ்படி.கத்தின் வர்ணம் இவைகளுள்ள ௪தா சிவஸ்வரூபம் 

என்று பாவித்து பூஜித்தல் மிஸ்ர பூஜையாம் ; ௮ர்த லிங்கத்தில் ஹரி ப்.ரஹ்மேச் த்சாதி 
தேவதைகளின் மத்தியில் பார்வதியுடன் கூடின ப.ரசிவன ப். ரகாசிப்பன் என்லும் பாவனை 

பினால் பூஜித்தல் ஸங்€ர்ண பூஜையாம், பின்னும், இச்தப் பூஜையானது கர்மம், பக்தி, 

ஜீஞாரம் என்று மூன்று வகைப்படும், வர்ளுஸ்ரம தர்ம கர்மங்களுடலும் பலாபேக்ை 
புடலும் செய்தல் ஸலோபாதிக கர்ம பூஜையாம்) வர்ணாஸ்ரம தர்ம அர்மங்களைவிட்டு, பவி 
பக்தர்களின் பேதத்தை யறிந்து பலாபேகைஷயில்லாமல் செய்தல் நிருபா இக பக்தி 

பூஜையாம்; வர்ணாம் ரம தர்ம கர்மங்களெல்லாம் ௮ப்ரயோலாங்களென்று திரஸ்கரித்த, 
பல பதவிகளை யெல்லாம் மீறி, பூஜ்ய பூக வஸ்.துச்க ளிரண்டிலும் ஏக பாவனையடைர்து, 

2.
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ஸ்வாறுபவத் இனால் பூஜித்தல் ஸஹஜ ஜ்ஞாஈபூஜையாம், இது ஸத்யோர் முக்தி பரமா 
னது, இனிச் சவத்வ பேதம் வருமாறு:--௮ராதி பரசவெத்தின் சித்தத்தில் ப்ரவ்ருத்தி 
ஸ்புரணமாகவும், அதனது த்தே ற்சத்தியாயிற்று, அதனால் மஹாலிம்கம் உத்பலித் 
தீ.து, அதனால் பஞ்சகலைகள் பிறந்தன. ௮ர்,த மஹாலிச்கமானத பரம், கூடம், சரீரஸ்தம், 

லிம்சக்ஷேத்ரம், அராதி என்று ஐர்.து ஸம்ஞைகளுள்ளதாயிற்று, ஸகல தத்வங்களுக்கும் 
ப_சமானஇினால் பரமென்றும், தான் மூர்தீதியா யிருப்பதன். றி ஸகல மூர்த்திகளையும் தன் 

னாலேயே பிறப்பித்துச் குப்தமாயிருக்கும் காரணத்தினால் கூடமென்றும், ஸகல ௪ராச.ர 

ப் சபஞ்ச மெல்லாவற்றையும் தானே ல்ருஷ்டித்து அவைகளுக்செல்லாம் தானே ஆதார 

மாய் அவைகளிலெல்லாம் தானே வ்யாபித்திருப்பதினால் சரீரஸ்தமென்றும், தன்னாலே 

பிறர்த சசாசரத்தையெலலாம் லயப்படுத்தித் தன்னிடத்திலே லீஈமாக்இக்கொள்வ தினால் 

லிக்கக்ஷேதீர மென்றும், சிவாதி ருத்ரார்தமான ஸகல த.த்வங்களுக்கும் தானே ஆதியென் 
நும் தனக்கு ஆதியானது மற்றொன் நில்லா திருச்கும் காரணத்தினால் அநாதி என்றும் 

சொல்லப்படும், முன்னர்க் கூறிய கலைகள் ஐர்.து, சாதாக்கெயங்கள் ஐர்.து, பரசிவதத்வம் 
ஒன்று இவை பதினொன்றும் லிங்க தத்வங்களாம்) இவற்றுடன் மேற்சொல்லப் பட்டுள்ள 
அங்க தத்வங்கள் இருபத்தைர்தும் சேர்ச்து முப்பத்தாறு தத்வங்ச ளாயின, (௧௫) 

சோக மென்றுள சொரூபமே தூயமக் இரந்தா 

னாக நன்குற வறிகுவா ரஞ்சமென் பனதாம் 

போக வந்தமி லோமெனப் புகலுமோ செழுத்தா 
மேக மந்திர முதிக்குமென் நியம்புவர் பெரியோர். 

(u- ரை.) சோகம் என்றுள சொருபமே---, தூயமர்திரர்தான் ஆக--, நன்குறஅ.றி 

குவார்--, அஞ்சம் என்பனதாம் போக--, அந்தம் இல்- முடிவில்லாத, ஒம் எனப் புக 
லும்--, ஒசெழுத்தாம்--, ஏக மச்திரம் உதிக்கும் என்று இயம்புவர்--,பெரியோர்--,எ-று, 

(வி- ரை,) ஈண்டு இச்செய்புளைச் சுவனிக்க:-- 

பிரபுலிங்கலீலை. 
தறிபோ லுடல சேிருர்து தயங்கு மரும் னிருகாடி. 
நெறிபோய மீளும் வளியதனை நிறுவிநடுகா டி.யிற் செலுத்தி 
யழிவோர் சிறிதுஞ் சலியாம லன்னப் பெயர்மர் தரமாறிக் 
குறிபோ யிருந்த வொருகுறியைக் குறித்.துக் கொண்டம் இருர் தனால். 

சோகம் லோஹம் என்னலும் வடசொற்றிரிபு, தய மந்திரம் - பரிசுத்தமாெ மர் தி 
ரம், தான் - அசைநிலை யெனிலுமாம், Hyer ஹம்ஸம் என்னும் வடசொற்றிரிபு, ஏக 

மந்திரம் - ஒப்பற்ற மந்திரம், தூய மர்திரம் - பரமான்ம மர்திரம், (aa) 

காட்டு மோமெனு மெழுத்துநிட் களரிவன் றன்னை 
மீட்டு மைம்பெரும் பிரமமாச் தறுவுடை யிறையைக் 

கூட்டு மஞ்செழுத் துபயமா மொருபொருள் கொடுக்கு 
மோட்டு றும்பவப் பிரணவ வஞ்செழுத் தொன்றி, 

(ui + Gait.) gio என்றும் எழுத்து--, நிட்கள சிவன் தன்னைக் காட்டும்--, அஞ்செழு 

த்து) எட்டும் - சேர்க்கப்பட்ட, ஐம்பெரும் பிரமம் ௮ம் தீறவுடை இறையைச் கூட் 

டும்--, ஒட்டறம்பவம் - பிறதியை யோட்டுே, பிரணவ அஞ்செழுத்து ஒன் தி- பிரண 

வத்தோடு கூடின அஞ்செழுத்தானஅ (ஷடக்ஷ£ரம்) பொரும்தி, உபயம் ஆம் ஒரு பொருள் 
கொடுக்கும் - இரண்டான (௪கள நிஷ்களமாயெ) ஒப்பற்ற பொருள் என்னும் சத்தைக் 

சொடாரிற்கும், T= De



தலம்] பஞ்சாக்கரசெபத்தலம் ஆக 

(வி- மா,) பிரணவமாயெ மர்திரத்தால் நிஷ்சஎனான சென் ௮.றியப்படுஜொன், 
ஸ்ரீபஞ்சாக்ரரத்தால் பஞ்சப்ரஹ்ம தறுவாயெ ௪களன் அ.றியப்பறான், ௪கள கிஷ் 
சளனான சிவன் ஷடக்ஷரமாயெ மர்திரத்தில் உளன், நிட்களம் - அருவம், நிர்க்குணம், 
போதவடிவம், ச௪களம் - உறாவம், எல்லா ஸ்வரூபம், மூர்த்திகரம், (sa) 

முலம் வித்தைநற் சிவஞ்சைவ சூத்திர மொழியின் 

மேலு மஞ்செழுத் தெலும்பெயர் மேவுமா மறுவவ் 

வேலு மஞ்செழுத் தனைப்பிர ணவம்புணர்த் இசைப்பர் 
மாலி லர்ச்சனை புரிபவர் மனமொரு மித்து. 

(பஃ-ரை,) மா மறு - மஹா மர்த்ரமானது, மூலம் வித்தை நல்சிவம் - மூலம் வித்தை 
நற்செம், சைவ சூத்திரம்--, மொழியின் - சொல்லுமிடத்து, மேலும் அஞ்செழுத்து 
என்னும் பெயர் மேவும் - மேலும் பஞ்சாக்ஷரமென்னும் பெயரையும் பொருந்தும், 
(ஆதலால்) மால் இல் - மயக்கமில்லாத, அர்ச்சனை - அர்ச்சனையை, மனம் ஒருமித்து 

புரிபவர் -மனமொருங்ச் செய்பவர், ௮ - ௮82, ஏலும்- பொருர்திய, ௮ஞ்செழுத்தினை--, 
பிரணவம் புணர்த்து இசைப்பர் - பிரணவத்தோ0 சேர்த்துச் சொல்லுவர், எ-று. (௧௮) 

உத்த ரங்குண இசையிலு ளொன்றினை கோக்க 
நித்தி யம்பிரா ணாயாம மும்முறை நிகழ்த்தி 
யத்த னம்பிகை பாகனை யணியுட னகத்தில் 

வைத்தொ ருங்யெ மனத்தொடம் மந்திரஞ் செபிக்க, 

(ப-ரை,) உத்தரம் குண இசையிலுள் - (சிவ பத்தனானவன் ) வடக்கு கிழக்கு என்னு 
மிரண்டு இசைகளுள், ஒன்நினை கோக், நித்தியம் - சாள்தோறும், பிராணாயாமம்- 

பிராணாயாமத்தை, மும்முறை நிகழ்த்தி - மூன்றுதரஞ் செய்து, அத்தன் - அத்தனாயெ, 
அம்பிகைபாகனை--, அணியுடன் - அழகோடு, அகத்தில் வைத்துமனத்தில்வைத்து, ஒரும் 
இய மனத்தொ--, ௮ மந்திரம் செபிக்க- அநத மந்திரத்தைச் செபிக்கச் கடவன், எ-று, 

(வி- ரை.) அம்பிகைபாகன் - உமைபங்கன் (வபிரான), (௧௯) 

மந்தி சஞ்செபித் இடும்விதி மூன்றுவா சகமே 
நந்து பாஞ்சுமா ஈதமென வினையெலா ௩9க்கு 

முந்து அுந்திரு வாசிக மொழிந்திடி னருகு 
வந்தி ருந்துளோர் கேட்டிட வழாதறைரந் இடலே. 

(ப- ரை,) வாசிகம்--, ர்து-விருத்தியடைதற்கே.துவா௫ய, உபாஞ்ச--, மாகதம்--, 
என - என்று, மந்திரம் செபித்திடும் விதி மூன்று---, வினையெல்லாம் ஈ$க்கும்-- முந்து 
உறும் இரு வாடிகம் மொழிர்திடின்--, அருகு வர்.து இருர்.துளோர் கேட்டிட, வழாத- 

SAGO, அறைர்இிடல் - செபித்தலாம், ௭ - று, (2.0) 

அ லுற்றுளோர் கேட்டிடா தணியிதழ் இண் டி. 
விரஏன் வித்தையை மந்தமாய் விஎம்புத லுபாஞ்சு 
இரித லற்றிடு காநுனி மெல்லிதழ் தீண்டா 

தொருமை யுற்றுளத் துன்னுத லுயர்ந்தமா ஈதமே. 

(ப-ரை,) ௮ருல் உற்றுளோர் கேட்டிடாது---, அணி இதழ் தீண்டி-அழூய உதடு 

பொருச்தி, விரன் வித்தையை - உபாயமாகிய வித்தையை, மந்தமாய் விஎம்புதல் ., 

மெல்லச் சொல்லுதல், உபாஞ்சு--) திரிதல் அற்திடும் - சுழலுதலத்ற, சாறுனி--, மெல் 

இதழ் தீண்டாத--, ஒருமையும்று - ஒருமைப்பட்டு, உள்ளத்து உன்னுதல்--, உயர்ர்த 

மார தம்--, எ.து,



௬௨  தித்தாத்தரிகாமணி [பத்தத் 

(விஈ ரை.) உபாஞ்சு உபாம்ா௩ என்னும் வடசொற்திரிபு, உன்னுதல் 5 நினைத்தல், 
மாசதம் மாஸம் என்லும் வடசொற்திரிபு, (௨௧) 

கரும வேள்விகல் விரதர்தா ஈங்கடுர் தவமாய் 
மருவும் யாவுமா மந்தர வேள்விமா கலையி 

னுருவ மோர்பதி னாறிலொன் நினையுமொல் வாவிவ் 

விரவு மான்மியம் வாக செபத்தினை மேவும். 

(பஃ- ரை.) கரும வேள்வி--, சல் விசதம்--, தாசம்--, கடுச் தவமாய் மருவும் 
யாவும்--, மா மந்திரம் வேள்வி - மஹா மந்திர வேள்வியாயெ, மா கலையில் உருவம் - 

பெருங்கலையி னுருவத்இில், ஒர் பதினாதில் ஒன் நினையும் ஒவ்வா--, இ - இந்த, விரவு மான் 

மியம் - பெருமை பொருந்திய மடமை, வாசி செபத்தனை மேவும்-வாசிக செபம் என்னும் 

பெயரைப் பொருந்தும், ௭ - று, 

(வி- ரை,) கரும வேள்வி - கர்ம யாசம், மா மர்திர வேள்வி-ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷர மஹா 

we Se BUD, (௨௨) 

போ கந்தனிற் சதகுண மடங்குள பாஞ்சு 

மாசி லன்னஇ னாயிர மடங்குமா ஈதமாம் 
பேசு அுஞ்செப மிரண்டிலும் பெரும்பவ மொழிக்கு 

. தேச டைந்துள தாகயே சிறக்குமா ஈதமே, 

(ப- ரை,) வா௫ிகந்தனின் - வாசிகத்திலும், சதகுணமடங்குளது - நாறு பங்கு குண 
முள்ளது, உபாஞ்சு--, மாசு இல் - குற்ற மில்லாத, அன்னதின் - அதிலும், ஆயிரமடம்கு 
மாதம் ஆம்--, பேசுறும் - சொல்லப்பட்ட, செபம் இரண்டிலும்--, தேசு ௮டைச்துள 

தாடுச் சிறக்கும் மாநதம்--, பெரும்பவம் ஒழிக்கும்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) வாசிகம் - வாசிக ஜபம், உபாஞ்சு - அருகுளோர் கேட்க வொண்ணாமல் 
மெல்லச் செபித்தல், மாஈதம் - மனத்திலுள்ளே எழுத்துருவமாய் ஐபித்தல், இதனை 
அஜப மர்தீரம் என்றும் கூறுவர், தேசு அடைந்து உளதாடச் சிறக்கும் என்றது கோர 
மாய சமுசாரத்தை நாசம் செய்தலினால் என்க, (௨௩) 

வா? காதியின் விதிமுறை வழா.துஈன் மனத்தி 
லீசன் மேவுற வஞ்செழுச் தெலும்பெரு வித்தை 

பாச காசக னாம்படி. செபிக்கமெய்ச் Aare 
தேசு ளான்9வ பூசனை செய்கவிம் மதுவால். 

(ப-ரை,) வாரிகாதியின் விதி முறை வழாது--, கல் மனத்தில் ஈசன் மேவுற--, 
அஞ்செழுத் தென்னும் பெருவித்தை--, பாச சாசகன் ஆம்படி செபிக்க--, மெய்ச் Rand 
ஆம் தேசு உளான்--, இம் மறுவால் வெபூசனை செய்க--, ௭ ௩ று, 

(வி-ரை,) ஈசன் - சவெபெருமான், பாச நாசகன் - பாசத்தை ஈ9க்கச் செய்வோன், 
தேசு - ஒளி, (௨௪) 

பரம னர்ச்சனை யஞ்செழுத் தறைந்துபத் இயின 
லொருப கற்புரி பவன்ரிவ கதியினை யுறுவான் 
விரத நற்றவ மகமிவை வித்தைகொண் டியற்று 
மொருமை யர்ச்சனை தனிற்கோடி கூற்திலொன் ஜெவ்வா. 

(u- ரை,) பரமன் அர்ச்சனை - ஏெவெபிசானது அர்ச்சனையை, அஞ்செழுத்து 

அறைந்து - ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷ£த்தை யோதி, பத்தியினால் ஒருபசல் புரிபவன்--, வக தியினை



தலம்] பஞ்சாக்கரசெபத்தலம். ௬௨ 

உறுவான்-., விரதம் ஈல்அவம் மகம் இவை--, வித்தை சொண்டு இயத்றும் - வித்தை 
பினால் செயகிற, ஒருமை அர்ச்சனை தன்னில் கோடி கூற்தில் ஒன்று ஒவ்வா, எ - ழு, 

(வி-ரை,) சவெகஇ- செவலோக ப்ராப்தி, மகம் -யாசம், கூற்றில் - பம்டல், ஒருமை 
அர்ச்சனை - ஒரு அர்ச்சனை, (உட) 

விர, மேவிமெய் யிளைப்பவர் கால்புனன் மிசைவோர் 
பரம னொண்பத மடைவுருர் பதிதனே யெனிலு£ 
திரிவி லஞ்செழுத் தறைந்தொரு காற்சவ பூசை 
புரிப வன்பவ கோடிகள் போக்குமீ துண்மை. 

(ப- ரை,) விரதம் மேவி மெய் இளைப்பவர்--, கால் புனல் மிசைவோர்--, பரமன் 

ஒள் பதம் அ௮டைவுரார்--, பதிதனே எனிலும்--, திரிவு இல் - மாறுபாடில்லாத, அஞ்சு 
எழுத்து அறைந்து--, ஒருகால் செபூசை புரிபவன்--, பவகோடி.கள் போக்கும் - கோடி. 
பிறவிகளை யொழிப்பன், ஈது உண்மை--, எ-று, 

(வி - ரை.) விரதம் மேவி - நோன்பு செய்து, மெய் - உடம்பு, கால் புனல் மிசை 
வோர் - காற்றையும் நீரையும் புசப்பவர் (வாயுபக்ஷணி, ஜலபக்ஷணி), பதிதன் - பாவி, 
அறைந்து - ஜபித்து, புரிபவன் - செய்பவன், (௨௪) 

சிறந்த வஞ்செழுத் துயர்மறு வொரு9றி தேனு 
மறைந்து ளாரெனி னவர்செயும் பாதக மனைத்து 
மிறந்து போமிளம் கஇிர்கடன் முகட்டினு ளெழலு 
முறிந்து பேரிருட் படலைக எிரிதரு முறைபோல். 

(ப-ரை,) சிறர்த அஞ்செழுத்து - சிறந்த ஐச்தெழுத்தாயெ, உயர் மறு - உயர்ர்த 
மச்திரததை, ஒரு றிது ஏலும்--, அறைர்துளார் எனின்--, அவர் செய்யும் பாதகம் 
அனைத்தும்--, இளங்கதிர் - பாலசூரியன், கடல் முகட்டிலுள் எழலும்--, பேர் இருள் 
படலைகள் - பெரிய இருட்கூட்டம்கள், முறிர்து இரிதரும் முமைபோல் - மு.றிர்தோ£ 
தன்மைபோல், இறர்துபோம் - அழிர்தொழியும், ௭ - ௮, 

(வி- ரை,) எழலும் - உதித்தலும், இரிதல் - ஓடுதல், (௨௭) 

எண்ணீ லாகமம் புகலயன் மர்இிச மெல்லாம் 
பண்ணு றும்புரு டார்த்தமே நிரந்தரம் பயிலி 
னண்ண லஞ்செழுத் தொருமுறை சிறிதறை௰் தவர்க்கு 
நண்ண ஈல்குறுஞ் ததக எனைத்தையு ஈயந்தே. 

(ப-ரை,) எண் இல்-சணக்கில்லாத, ஆகமம் புகல் - ஆகமங்கள் சொல்லுறே, அயல் 

மர்இிரமெல்லாம்--, நிரர்த.ரம் பயிலின் - சதாகாலமும் பழூனால், புருடார்.த்தமே பண் 
னுறும் - புருஷார்த்தத்தை யளிப்பனவாம், ௮ண்ணல் - பெருமைபொருந்திய அஞ்சு 

எழுத்து ஒருமுழை சிறிது அறைந்தவர்க்கு--, சித்திகள் அனைத்தையும் ஈயந்து - சித்தி 
களெல்லா வற்றையும் விரும்பி, ஈண்ண நல்குறும் - அடையச் கொடுக்கும், எ - று, 

(வி- ரை,) ௮ண்ணல் ௮ஞ்செழுதீஅ - வபெருமானது திருமாமமாயெ ஸ்ரீபஞ்சா 
கரம், ஆயல் மக்இசம் - வேறு மர்இரம், புருடார் த்தம் - புருடனால் சம்பாஇிக்கத்தக்க2, 

HS HOt பொருள் இன்பம் வீடு என ரான்கு வகையினை யுடையது. (௨௮) 

போதி லொன்றினை யஞ்செழுத் தினைப்புகன் ஐமலன் 
மீத ணிம்இடின் வாசப வேள்வியா யிரத்தி 

னோது அும்பல மனைத்துமங் கவனடைக் துறுவான் 
மாச வம்புரிர் துயர்தரு மலயவெற் பமர்லோய்.,



௬௪ சித்தார். த.8.காமணி. [பத்தத் 

(பஃரை,) மா தவம் புரிர்து உயர்தரும் மலயவெற்பு அமர்வோய்-, அஞ்செழுத் 
தினை ப் புகன்று--, அமலன் மீது--, போதில் ஒன் தினை - மலர்களிலொன்றை, அணிச் 
ன, வாசப் வேள்வி ஆயிரத்தின் - வாஜபேய மாயிரத்தினு லுளதாமென்று, ஓது 

லும் - சொல்லுறெ, பலம் அனைத்தும்--, அவன் அடைர்து உறுவான்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) மாதவம் - பெருக்தவம், புரிதல் - செய்தல், மலயவெற்பு - பொதியமலை, 
மாதவம் புரிர்து உயர்தரும் மலயவெழ்பு ௮மர்வோன் - அகத்தியன், போது- மலர், 
வாஜபேயம் - ஒர் மஹாவேள்வி, பலம் - பயன், (௨௧) 

மறையு ணர்ர்துடன் மகம்பல வியற்றன்மா தா 

மறையு மின்னவை யஞ்செழுத் தருஞ்செபர் தன்னின் 

Dou ணைந்துள கோடிகூற் ஜொன்றையுஞ் சிவனாப் 

பொறையி லங்குறு மந்திரத் தியல்பையார் புகல்வார். 

(ப- சை,) மறை உணர்ச்து--, உடன்-உடனே, மகம்பல இயற்றல்--, மாதாகம்,-- 
அமையும் இன்னவை - சொல்லப்பட்ட இவைபோல்பவை--, அஞ்செழுத்து அருஞ்செபம் 
தீன்னின்திறம் - அஞ்செழுத்தின் அரியசெபத்தினிடத்தில், ௮ணைர் துள்ள - சேர்ச்துள்ள, 
கோடி.கூற்று - கோடிபக்கில், ஒன்றையும் - ஒருபங்கனையும், செவணா - ஒவ்வாத, பொறை 
இலங்குறும் - பெருமை விளம்குறெ, மச்திரத்து இயல்பை--, யார்புகல்வார்--, எ - று, 

(வி-ரை,) மறை யுணர்தல் - வேதப்பொருளை யறிதல், அதாவது மூன்று 
வேதக்களை, மகம் - யாகம் அக்நிஹோத் ரம் மூதலியன, இழம் - ஏழலுருபு, சவணல் - 
நிகரீத்தல், மா தாகம் - ஏராளமான தக்ஷிணையை யுடையனவாடிய வேள்விகள், (௩0) 

முன்னர் மெய்யறி வறிந்துள சாஈந்த முனிவன் 

பன்னி யஞ்செழுத் தாகிய பரமமக் தரத்தை 

யின்னல் வெக்ஈர கத்துளோர் தமையெலா மெடுத்து 

மன்னு றுந்துறக் கத்துற வைத்தனன் மன்னோ. 

(ப-ரை,) முன்னர் - முற்காலத்தில், மெய்யறிவு அறிர்துள்ள---, சாகர் தமுனிவன்-, 
அஞ்செழுத்தாகெய பரம மர்திரத்தை பன்னி--, இன்னல் - துன்பத்திற்டெமான, வெம் 
நரகத்து உள்ளோர் தம்மை எல்லாம் எடுத்து--, மன்னுறும் - நிலைபெற்ற, துறக்கத்து 
உ௰ வைத்தனன - சுவர்க்க லோகத்தில் இருக்க வைத்தான், ௭ - று, 

(வி- ரை,) பரம மச்திரம் - மேலான மந்திரம், பன்னி - ஜபித்து, (௩௧) 

மாசி லாவ$ட் டாதிமா முனிவரிம் மதுவாற் 

றேசு மேவினர் சித் இக எனைத்தையுஞ் செறிந்தே 

யாசி லாவய னாதியர் படைப்புமுன் னாகப் . 

பேசு மாதொழின் மந்திர வலியினாற் பெற்றார். 

(ப-ரை,) மாச இல்லா வ௫ட்டாதி மா முனிவர்--, இம்மறுவால்--, சித்திகள் 

அனைத்தையும் செதிர்து--, தேசு மேகினர் - ஒளி படைத்தனர்---, ஆச இல்லா அயன் 

ஆஇியர்--, படைப்பு முன் ஆக - சிருஷ்டி. முதலாக, பேசும் - சொல்லப்படுதெ, மா 
தொழில் - பெரியதொழில்களை, மச்திர வலியினால் பெற்றார்--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) இம்மறுவால் - இர்தமச்திரத்தால், தேசு ஒளி, ௮.து இங்குச் £ர் த்தியைச் 
குதித்தது. அயன் - பிரமன், மந்திர வலி - மற்த்ர பலம், ஆசு - குற்மம், (௩௨)



pov.) பத்தித் தலம். ௬டு 

பரந்த சொற்களி னென்பயன் பத்இயாற் செவெனைத் 
இருந்த வர்ச்சனை செய்பவ னாயே Apis 
வரந்த ரும்பிர ணவமுத லாயவிம் மநுவை 
நிரந்த ரஞ்செபிப் பவன்ப.ர முத்இயி னிலைப்பான், 

(ப-ரை,) பரர்த சொற்களின் - விரிந்த சொற்களால், என் பயன் - யாதுபயன், 
பத்தியால் சிவனைத் திருந்த அர்ச்சனை செய்பவன் ௮0--, சிறந்த வரம்தரும் - இறந்த 
வரங்களைத் தருதற்குரிய, பிரணவம் முதல் ஆய - பிரணவத்தை முதலிலேயுடைய, இம் 
மதுவை, நிரந்தரம் செபிப்பவன்--, பரமுத்தியில் நிலைப்பான்--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) பிரணவம் - பிரணவாக்கரம், ௮.து ஒம்காசம், 8165110 - எப்பொழுதும், 
செபிப்பவன் - உச்சரிப்பவன். பரமுத்தி - மேலானமுத்தஇ, பதமுத்திகளை இழித்தற் 
பொருட்டு பரமுத்தி என்றும், பதமுத்தகளை யடைபவன் அவற்றில் நிலைத்தரான் 
என்பது தோன்ற பரமுத்தியில் நிலைப்பான் என்றும் கூறினர், (௩௩) 

பஞ்சாக்காசேபத்தலம் - முற்றும். 
  

a. 

ஒம் நீலலோஹிதாய ஈம$, 

ஒன்பதாவது 

(௯) பத்தித்தலம். 
——ofo—— 

[ அதாவது - நவவித பக்தியினாலும் பஞ்ச யஜ்ஞங்களினாலும் சவெபெருமானைப் 

பூஜித்தல், சிவபெருமானல்லாத ud தேவர்களைப் பூஜியாதிருத்தல், பஞ்ச சூதகங்களை 

விட்டிருத்தல், ஸ்ரீ குருவினிடத்தும் ஆகமவாக்கெயக்களினிடத்தும் பூர்ண ஈம்பிக்கை 

வைத்தல், லிங்கத்தினிடத்.தும் ஐங்கமத்தினிடத்தும் பக்தியைச்செலுத்தல், பயனைக் 

கருதாமல் தாரம் செய்தல் இவை முதலிய ஸத்கர்மங்களை எக்காலத்தும் செய்பவலும், 

ஸ்ரீ விபூதிருத்ராக்ஷங்களை யணிர்து பரிசுத்தனானவலும், ஐஞாக மயமாக ஸ்ரீ பஞ்சாகூ.ர 

ஜபமுள்ளவனும், லிங்க தா.ரணனுமான வீரசைவனே சிவபக்தனென்று சொல்லப்படுவன் 

என்பது.] 

கலிவிருத்தம், 

நலங்கொள் பூதி கயாத் திருமணி 

யலங்கன் மேனிய ஸணிந்துபு னிதனாய்ப் 

புலங்கொ எஞ்செழுத் தொண்மறுப் போற்றுறு 

மிலிங்க தா.ரணன் பத்த னெனப்படும். 

(ப- ரை,) கலம் சொள் - ஈன்மையைச்சொண்ட, பூதி - விபூதி, ஈய5த் இருமணி 

அலங்கல் - அழயெ அக்கமணி மாலை, (இவற்றை) மேனி ௮ணிர்து - தன்னுடலில் தரித்த, 
புனிதன் ஆய் * பரிசுத்தனா9) புலம்கொள் - ஞானத்தைக் கொண்ட, அஞ்செழுத்து - 

ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷரமாயெ, ஒள் மற - ஒட்பமாகியெ மர்திரத்தை, போழ்றுறும்-போம்றுன்ற, 
இலில்கதர்.ரணன்--, பத்தன் எனப்படும் - சவபக்தனென்று சொல்லட்பவோன, ௭ - று, 

(வி - ரை,) ஈயாத்திருமணி யென்பதை திருஈயஈ மணியென நிறுத்தி அழயெ ௮க்க 

மணியென்க, ஈயரம் - கண், சவெபெருமான் கண்ணாதலால் திருவென்லும் அடை புணர்க 

சப்பட்ட து, அல்கல் - ஆகுபெயர், (௪)
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பு5ழ்தல் கேட்கை புனிதற் கருதுதன் 

ம௫ழ்குற் றேவ லருச்சனை வந்தனை 
தொகுநற் றொண்டொடு தோழமை ஈற்கொடை 

பகரு மற்றிவை ஈன்னவ பத்தியே. 

(பஃ- ரை.) புகழ்தல் - புகழ்தலும், கேட்கை - கேட்டலும், புனிதன் கருதுதல் - சவ 

பெருமானை நினைத்தலும், மடம் - அவன் ம$ழ்தற்குரிய, குற்றேவல் - குற்தேவல் செய்த 
லும், ௮ருச்சனை-அர்ச்சனை செய்தலும், வச்தனை-வர்தித்தலும், தொகு ஈல் தொண்டொடு- 

தொகுதியாக ஈல்ல தொண்டுடனே, தோழமை - சிகேகமும், கல் கொடை-ஈற்கொடை 

யுமாக, பகரும் - சொல்லப்பசற, இவை - இவையே, நல் ஈவ பத்தி - சிறந்த ஈவ பத்தி 

யெனப்படும், ஏல லி, 

(வி- சை,) குற்றேவல் - ஏிறுதொண்டு, வச்இத்தல் - வாழ்த்தல், கற்கொடை - 
பெருங்கொடை, ஈவ பத்தி - ஒன்பது வகையாயெ பக்தி, (௨) 

கரிய கண்டக் கடவுள் புகன்நிடு 
முரிய ஈன்னவ பத்தி யுலஏனி 
லரிய பாவத் தவர்கட் கறத்இனாற் 

பெரிய வர்க்குப் பெறுதற் கெளியவே. 
(ப ரை,) கரிய கண்டக்கடவுள் - நீலகண்டத்தையுடைய சிவபெருமான், புகன் 

திடும் - சொன்ன, உரிய - செய்தற்குரிய வாடிய, கல் ஈவபத்தி--, உலூனில்--, பாவத்த 
வர்கட்கு - பாவிகளுக்கு அரிய - அ௮ரியனவாம், அறத்தினால் பெரியவர்க்கு - அறத்தற் 

தறர்தவர்க்கு, பெறுதற்கு எளிய - பெறுதற் கெளியனவாம், ௭ - று, 

(வி- ரை,) மேலைச்செய்யுளிற் சொல்லப்பட்ட ஈவபத்தி பாவிகட் குண்டா தலில்லை 

யென்பதும் புண்ணியருக் குண்டா மென்பதும் இதனாற் கூறப்பட்டன, (௩) 

தலைவ னயிலுக் தாழ்ந்தவ னாயினு 

மலைவி லாத மலிசவ பத்திதா 
னுல$ல் யாரிடத் தொன்று மனையவ 

னிலகு பத்த னெனப்படு வானரோ. 

(ப - ரை,) தலைவன் ஆயிலும்--, தாழ்ச்தவன் ஆயிலும்--, மலைவு இல்லாத - பிரம 
மில்லாத, மலி-மிக்க, சிவபத்தி--, உலூல் யாரிடத்த--, ஒன்றும்-பொருர்தியிருக்குமோ, 
அனையவன் - அவனே, இலகு - விளங்கு, பத்தன் எனப்படுவான் -, எஃறு. 

(வி- ரை,) தலைவன் - முதல்வன், தாழ்ந்தவன் - ழோயினோன், தலைவன் தாழ்ந்த 

வன் என்பவற்றிற்கு உயர்ச்த வருணத்தான் தாழ்ந்த வருணத்தான் என்றுரைத்து 
மாம், ௮னையவன் என்பதனீற் நில் தேற்றேகாரம் தொக்கது, (௪) 

(வேதி யன்புலைக் ழென வேறிலை 
யோத ருஞ்சிவ பத்தி யுடையனே 

யேது மீசற் இனியவ னின்மையோ 
னாதி வன்னத்த னயினு மல்லனே, 

(ப- மை,) வேதியன் என - வேதியனென்றும்; புலை ழ் என ஃ ,புலையனாரிய 
நீசனென்றும், வேறு இல்லை - வேறுபாடு இல்லை, ஒத ௮௬ - சொல்லுதற்கரிய, சலபத்த 
புடையனே--, எம் - எவ்வகையாலும், ஈசற்கு இனியவன்--, இன்மையோன்., ஆதி 
வன்னத்தன் ஆயிலும்--, அல்லன் - இனியவனல்லன், ௭ ஈ து,
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(விஈ ரை,) வேதியன் - பிராமணன், புலை €ழ் என்பன அகுபெயர்கள், ஏதும் 
என்பதில் மூன்றலுருபு தொக்கு நின்றது, புலை £ழ் என்றது மிலேச்சன் எனிலுமாம், 
ஆதிவன்ன த்தன் - முதல் வருணத்தான், (டு) 

வீச சைவர் விரும்புமப் பத்திதா 

னோரி ரண்டிய லாமுட் புறத்தினாற் 
சோர்வி லுள்ளது சூக்குமர் தூலமா௩ 

தேரின் மற்றைப் புறத்தது செப்பினே, 

(ப- ரை,) வீரசைவர் விரும்பும் ௮ பத்தி தான்--, உட்புறத்தினால் - உட்புற வேறு 
பாட்டால், ஒரிரண்டு இயல் ஆம் - ஒரிரண்டு வகையாகும், சோர்வு இல்--, உள்ளது 

சூக்குமம் ஆம் - உள்ளே உள்ளது சூுக்குமமாகும், மற்றைப் புறத்தது செப்பின்--, 
தேரின்--, தூலம் ஆம் - தூலமாகும், ௭ - று, 

(வி-ரை,) புமத்தது - வெளியேயுள்ளது, செப்பின் - சொன்னால், தேரின்-ஆராயின், 

தூய தாகுமி டத்திற் சுடர்மணிச் 
சீய மெல்லணை யாய செங்கையி : 
லாய மெய்ச்சிவ லிங்க வருச்சனை 
மாயி ரும்புறப் பத்தி மதிப்பினே. 

(பஃரை,) தூயது ஆகும் இடத்தில்--, செங்கை ஆயெ- செவ்விய சையாயெ, சுடர் 
மணிமெல் சய அணையில் ஆய - பிரகாசிக்ற அழகே மிருதுவாக சிம்ஹாஸாத்தில் 

அமர்ந்த, மெய் - உண்மையாயெ, இவலிங்க ௮ருச்சனை--, மஇப்பின் - கருதுமிடத்த, 
மா இரு - மிகப்பெரிய, புறப்பத்தி - புமப்பத்தியாம், எ- ு, 

(வி- ரை,) தாயதாகுமிடம் - பரிசுத்தமான இடம், சீயம் - சிங்கம், மதித்தல் - 
நினைத்தல், மெய்ச்சிவலிக்கம் - இஷ்டலிங்சம், (௭) 

உயிரி லீச லுயிரரு எீசனிற் 
பயில வொன்றுபட் டொன்றையும் பற்றுரு 

வியல்ப கத்தஇ பத்தி யிசைந்துளோன் 

செயல்வெ துப்பு விதையெனச் செப்புவார். 

(ப-ரை,) உயிரில் ஈசன்--, அருள் ஈசனில் உயிர்--, பயில-மிகுதியாக, ஒன்றுபட்ட- 
ஒற்றுமைப்பட்டு, ஒன்றையும் பற்றுறா இயல்பு - ஒன்றையும் பற்றாத இயற்கையே, 
அகத்து ௮இ பத்தி - மேன்மையாடிய அகப் பத்தியாம், இசைர்துளோன் - இந்தப் பத்தி 

யுடையோனது, செயல் - தொழில்கள், வெப்பு விதையென செப்புவார் - வறுத் 
வித்தென்று சொல்லுவர் (பெரியோர்), ௭ - று. a 

(வி- ரை,) இயல்பு என்பத ஸீற்தில் தேற்றேகாரம் தொகுத்தது, வறுத்த லித்து 

என்றது முளைத்தற் குரியதல்லாத வித்தென்றவாறு, அகப் பத்திருடையோனழ தொழில் 

கள் அவற்றின் பயன்றரா தொழியு மென்பத இதனாற் கூறப்பட்டது, பயன்றராதொழி 

தலாவது பிறப்பில்லையாதல், (௮) 

பெருகு சொற்கொடென் பேறு பகர்ந்திடி 
னுருகு பத்தி யெவற்று முயாந்ததா 

மருவி மற்றதை மன்னின னேன்மல 

விருளி ரிக்கு மிதிலிலை யையமே. 

(ப- ரை,) பெருகு சொல் கொடு - விரிர்த சொற்களால், என்பேது - என்ன பயன், 

பகர்ர்டின் - சொல்லுமிடத்தில், உருகு பத்த--, எவற்றும் - எவம்திலும், உயர்ர்தது 
oh.
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ஆம்--, அதை மருவி. இதை யுடையஞய், மன்னீனனேல் - சிலைத்திருப்பானானால், மல 
இருள் இரிக்கும் - (௮.து) மல விருளை யழிக்கும், இதில் ஐயம் இல்லை--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) உருகு பத்தி - மன முருகுதற் குரிய பக்தி, மன்னுதல் - நிலைபெற்திருத் 
தல், இரித்தல் - அழித்தல், மல இருள் இரிக்கும் ஏன்ற முக்தி ப்ராப்தியை விளைக்கும் 
என்றபடி, (௯) 

முளையில் வித்துமவ் வித்தின் முளையும்போற் 
றளையில் பத்தி சிவப்பிர சாதமோ 
டளவி யொன்றினொன் ருகுமப் பத்திதான் 

வளழமு அும்பிறப் பொன்றில் வருவதோ. 

(ப-ரை,) முளையில் வித்தும் ௮ வித்தில் முளையும் போல்--, தளை இல் - தடை 

யில்லாத, பத்தி--, சவப் பிரசாதமோ0--, அளவி-கல£து, ஒன்றின் ஒன்று ஒகும்- 
ஒன்றினின்றும் ஒன்றுண்டாகும், ௮ பத்தி தான்--, வளம் உறும் - வளமாடிய, பிறப்பு 
ஒன்றில் வருவதோ--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) ௮ளவல் - கலத்தல், வருவதோ வென்னு மோகாரம் வினாவோ டெதிர் 

மறைப் பொருட்டு ; அதாவது வாராது என்பதும், வொறுக்ரஹத் தாலேயே யுண்டாகும் 
என்பதும், ௮ர்தச் சவொறுக்ரஹம் பக்தியாலுண்டாகும் என்பதும் பெறப்பட்டன, (௧0) 

அறு?£ர்க்கழிநெடிலடி.யாடரியவிரு த்தம், 

எண்ணரும் பிறப்பிற் சுத்த மெய்திநா னெறிவ ழாமற் 

பண்ணுறு மியல்பின் மேவிப் படர்புலன் ுறந்த ஞானிக் 

கண்ணநன் எருள்பி றக்கு மாங்குடன் முத்த னாக 
ஈண்ணருஞ் சவ௪ மாக ஈணுகுவ னென்பர் மேலோர். 

ப- ரை,) எண் அரும் பிறப்பில் - எண்ணுதற்கரிய பிறவிகளில், சுத்தம் எப்தி-சுத்த 
மடைந்து, நால் நெறி வழாமல் - நூல் வழியிழ் றவராமல், பண்ணுறும் இயல்பின் மேவி - 

நல்லியற்கையிற் பொருதி, படர்புலன் துறந்த - விரிச்த புலன்களை விட்ட, ஞானிக்கு--, 
அண்ணல் தன் - சிவபெருமானது, அருள் பிறக்கும்--, அம்குடன் - அப்பொழுதே, 
முத்தனெ, ஈண் ௮௫. - ௮டைதற்கரிய, சவசமாகம் ஈணுகுவன் - வ சாமியத்தை 

யடைவன்,)என்பர்--, மேலோர்--, ௭ - று, 

(வி- ரை.) பண்ணுறல் - அலங்கரித்தல், இது இயல்பை விசேடித்து கிற்றலால் நல் 
லியற்கை யென்றதாயிற்று, படர்தல் - செல்லலாதலால் படர்புலன் என்பதற்கு விடயங் 

களின் மேற்செல்லும் புலன் என்றுரைத்தலுமாம், ஆங்குடன் - ஒரு சொல், முத்தன்- 
பாசநீக்கமுடையவன், அருள்பிறத்தலாவது பிரசன்னமாதல், சிவசாமியம் - சிவா 

பின்னம், சிவனுக்குச் சமான் என்று பொருளா யிருக்க இங்குச் சிவாபின்னன் என்று 
பொருள் கொள்ளுதல் எதனா லெனின்:--9வ ஸ்வரூபத்தைக் கூறும் வேதம் ஆகமம் 

புராணம் ஆன்றோர் மொழி முதலிய சகலப் பிரமாணங்களிஓும் சிவலுக்குச் சமாகனாவது 
அல்லது மேலானவனாவது உள்ளதாக இத்தாந்தப் படுத்தவில்லை, அவ்வாறு ஒப்புயர்வில் 

லாதவனென்று முழக்கப்படும் சிவனுக்குச் சமானென்று சொல்வது ௪சலப் பிரமாணக் 

களுக்கும் விருத்தமாகுமென்பது நிச்சயம், சிவன் ஒப்புயர்வில்லாத வனென்பதை ஸ்வே 

தாஸ்வத7 உபநிஷத் முதலிய பிரமாணங்களில் காண்க, இவ்வாருன பிரமாணம்களுக்கு 
முசணாக சவெசமாரன் என்று பொருள் செய்தல் கூடாது, தைத்திரியோபகிஷூத் முதலிய 
பிரமாணங்களில் அபேதத்தையே விளக்குடுன்றமையால் இங்குச் சவொபின்னன் என்று 
பொருள். கொள்வதே ஸ்ருதி யுக்தி அறுபவங்களுக் ணெங்யெதாம், இதனால், அபின்னன் 

என்பது ஈசனைப்போல ஈடும் எடுப்பும் இல்லாதவன் எனப் பொருள்பட்ட.த. (௪௪)



pou.) - பத்தித்தலம் க்க 

களிதிசைக் கடலு டுத்த நிலமிசை மக்க டம்முட் 

டெளிசஏவ பத்தி தானோர் 8றிதுளோ னெனிலு மன்னோ 
னெளிதினின் முப்பி றப்பின் மேற்பிறப் பெய்தா வண்ண 
மொளியொடு மருலி நிற்கு முண்மையிம் மாற்ற மாதோ. 

(ப- ரை,) நெளி திரை - தவழ்டின்ற அலைகளையுடைய, கடல் உடுத்த - கடல் சூழப் 
பெற்ற, நிலமிசை மக்கள் தம்முள்--, தெளி - தெளிவாக, பத்திதான்... ஓர் றிது 
உள்ளோன் எனிலும்--, அன்னோன் - அவனே, எளிதினில்--, முப்பிறப்பின்மேல்--, 
பிறப்பு எப்தா வண்ணம்--, ஒளியொடு மருவி நிற்கும்--, இ மாற்றம் - இந்தச் சொல், 
உண்மை - மெய்யாகும், ௭ - று, 

(வி-ரை,) சிறிதுளோன் எனிலும் என்பத னீற்.றும்மை உயர்வு இறப்பு, அன்னோன் 
என்பத னீழ்றில் தேற்றேகாரம் தொக்கது, எய்தா வண்ணம் - அடையாதபடி, முப்பிறப் 

பின்மேல் - மூன்று ஜன்மத்திற்குப் பின்னர், ஒளியொடு மருவி நிற்கும் என்றது Rar 
அக் ரஹ முண்டாகும் என்றபடி, (௧௨) 

சாங்கமோ டியற்றி யென்றும் தாம்கடைப் பிடிக்குஞ் சேவை 
யாங்கது பத்தி மூன்றா மகமன மொழிமெய்க் கூற்றா 

லிய்ிறை வடிவ மாதி யெண்ணுதன் மனத்த தாகும் 

yr a செபாதி வாக்கின் பணிபூசை யாதி மெய்த்தாம், 

(ப- ரை,) சாக்கமோடு இயய்றி--, என்றும்--, தாம் கடைப்பிடிக்கும் சேவை-தாம் 

உறுதியாகப் பற்றுஞ் சேவையா, ஆங்கது பத்தி- அர்த பக்தி, அகம் மனம் மொழி 

மெய் கூற்றால்- மநோ வாக் காயங்களின் கூறுபாட்டால்--,மூன்று ஆம் ஈங்கு - இங்கு, 

இறை வடி.வம் ஆஇ எண்ணுதல் - இறைவனது உருவ முதலியவற்றை நினை த்தல், மனத்தது 
ஒகும்--, பாங்கு உறு - அழகாயே, செபாதி - ஜப முதலியவை, வாக்தின பணி - வாக்சன் 

தொழிலாகும், பூசை அதி - பூசை முதலியவை, மெய்த்து ஆம் - காயத்இன்தொழில் 

களாம், எ ௮, ப 

(வி- ரை,) சாங்கமோடு ஃ அங்கத்தோடு கூடி, இறை - அகுபெயர், மனத்தது 

மநோ (மாகஹிச) பக்த, வாக்கின் பணி - வாக் (வாசக) பக்தி, மெய்த்து-காயிக பக்தி, 
மெய் - உடம்பு, ௮கம் மனம் - ஒருபொருட் பன்மொழி, த் .. (௧௩) 

முப்பொறி யியற்ற வந்த முப்பெருஞ் சேவை யென்றும் 

பொய்ப்பரும் புறம கம்பின் புறவக மென்ன மூன்று 
மெய்ப்பொரு ணினைத்த னெஞ்சம் விமலன்மெயப் பெயர்த்து வாக்கர் 

மொப்பின்முப் புண்ட ராதி யுளதுமெய் யொழிந்த வல்ல. 

(ப- ரை,) முப்பொறி இயற்ற வரத - முக்கரணங்கள் செய்ததனாலுண்டாஏய, 

முப்பெருஞ்சேவை--, என்றும்--, பொய்ப்பு ௮ரும் - பொய்த்தலில்லாத, புறம் அகம் 

பின் புறவசம் என்ன மூன்று அம்--, மெய்ப்பொருள் நினைத்தல்--, கெஞ்சம் - மசோ 
சேவை, விமலன் மெய்ப் பெயர்த்து - சிவபிரானது உண்மையாயெ பெயர் சொல்வது, 

வாக்கு ஆம் - வாக் ஸேவையாம், ஒப்பு இல் - ஒப்பற்ற, முப்புண்டராதி உள்ளது - (சால் 
இரத்தில் சொல்லப்பட்ட) திரிபுண்டர முதலியவாயுள்ளத, மெய் - சரீர சேவையாம், 

His அல்ல - ஒழிச்தன சேவைகளல்ல, ௭ - று, 

(வி-ரை,) முச்கரணம்கள் - மசோ வாச் காயங்கள், நெஞ்சம் வாக்கு மெய் என்பன் 
மூன்றும் ஆகுபெயர்கள், சேவை மூவகைய வென்பதும் ௮வை யிவை யென்பதும் இதனால் 

கூறப்பட்டன, | a (௧௪)
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பூதமுற வியற்றும் பூசை புறமகர் சன்னிற் ரானே 
பதிவுற வியற்றும் பூசை யகம்பர சிவனைப் போற்றும் 
புமமக மடைந்து நிற்கு மனமதே புறவ கந்தான் 
மறுவறு பணியோ சைந்து வகைப்படு மதனை புங்கேள். 

(ப -ரை,) புறம் உற இயற்றும் பூசை புறம், அகம் தன்னிற்ரானே அதிவு உற 
இயற்றும் பூசை அகம்--, பரசவனைப் போற்றும்--, புமம் அகம் அடைர்து நிற்கும் 
மனமசே புறவகர்தான்--, மறு ௮௮ - கும்ற மற்ற, பணி--, ஐர் ஐந்து வகைப்படும்--, 
அதனையும் கேள்--, ௭- று, 

(வீ-ரை,) பூசையான2 புறப்பூசை ௮கப்பூசை புறவகப்பூசை யென மூன்று வகைய 
வென்பதும், அவை யிவை யென்பதும், அதாவது அன்னியரால் காணப்பட்ட தாயெ 

சிவார்ச்சனை முதலியன புறட்பூசை யென்பதும், ௮2,தனக்கு மாத்திர மதியப்பமோயின் 
அகப்பூசை யென்பதும், மனமானது சவெபிரானிடமே பேராவலுடைய தாயின் புறவகப் 
பூசை யென்பதும் இச்செய்யுளாம் பெறப்பட்டன, பணி - வெமகம், (௧௫) 

வந்து௮ு தவமே கன்மம் வண்செபம் தியாந ஞான 
மைர இவை முறையி னாகு மருந்தவ மீசழ் காக 
நொந்துட லிளைத்த லாகு மற்றுள கோன்பி னோதன் 
முந்துள தவம தென்று மொழிந்திடப் படாது கண்டாய், 

(ப-ரை,) வர்து உறு- வந்து பொருந்து, தவம் சன்மம் வள்செபம் தியாகம் 

ஞானம்---, (யெ) ஐர்து இவை முறையின் ஆகும் - முறையே இவை யபைர்துமாம், 
(அவற்றுள்) ஈசற்காக - சவெபிரானுக்காக, நொந்து - வருர்தி, உடல் இளைத்தல் அரும் 
தவம் ஆகும்--, மற்று உள்ள--, நோன்பின் - விரதங்களால், நோதல், முந்து உள்ள 

தவம் என்று மொழிர்திடப் படாது--, ௭ - று, 

- (வி-ரை,) உடல் இளைத்தல் - உடம்பு மெலிதல், கோன்பின் என்பதில் இன் என்னும் 
ஐந்தாவ.து மூன்றாவதன் கருவிப்பொருளில் வந்தது, கண்டாய் - முன்னிலையசை யிடைச 
சொல், மற்றுள சோன்பு என்றது கரிச்சரத்தை, தவமெனிலுமாம், இது ப்ராஜாபத்யம், 

ஸாத்தபூசம், ௮இக்ரிச்ச்ரம், தப்.தக்ரிச்சீரம், பாரககரிச்ச்ரம், சார்தீராபணக்ரிச்ச்ரம், 
எவசரி யணம், எதசார்த்ராயணம், சசுசார்த்ராயணம் எனப் பலவகைப்படும், 

இவை . பாவங்களை நீங்கச்செய்வனவும் சார்த் ராதி புண்ய லோகத்தை யடையச் 

செய்வனளமாசம். இதன் விரிவை மறுஸ்ம்ருதி ப்ராயஞ்சித்த ப்ரசரணத்தில் காண்க, (௧௬) 

கண்ணுதல் பூசை செய்கை கருமமற் நுள்ள வல்ல 

வண்ணறன் பிரண வத்தோ டஞ்செழுத் அருத்தி ராதி 

நண்ணுறப் பயிலும் தன்மை ஈற்செபம் வேத மாதி 
பண்ணுறப் பயின்று நிற்கை பகர்.தரு செபமா சாவால், 

(u = og.) சண்னுதல் - சிவபிரானது, பூசை செய்கை--, கருமம், மற்று உள்ள 
௮ல்ல - வேறுள்ளவெல்லாம் கருமமல்ல, அண்ணல் தன் பிரணவத்தோ-, அஞ்செழு 
த்த, உரு ப நி... சன்ணுற - பொருர்த, பயிலும் தன்மை-உச்சரிக்கும்தன்மையே, 

ஈல் செபம் - ஈல்ல ஜபமாகும், வேதமாதி - வேதமுத்லியவற்றை, பண்ணுறப் பயின்று 

நிற்கை - பண்ணோடு பொருந்த ஒதி நிற்பது, பகர் தரு - செர்ல்லப்பட்ட, செபம் 

ஆசாஃ) ௭௮, 

, (வி- ரை,) கண்ணுதல் - அன்மொழித்தொகை, பிரணவம் 4 ஐல்காரம்,' உருத்தி 

சரதி- உருத்த தயார முதலியவை, உருத்திரம் என்றது ஸ்ரீருதீரம் எனிலுமாம், 
ட்ரஸ் 

பண் உ ஜ்வரம், அது உதாத்தம், ௮னுதாத்தம், ஸ்வரிதம், ப்ரசயம் என சால்வுகைப்



தலம்ப] பத்தித்தலம் ௧0௧ 
படும், எதுத்தலோசையால் உச்சரிக்கப்பவது உதாத்தம் என்றும், படுத்த லோசையால் 
உச்சரிக்சப்பவது ௮துதாதீதமென்றும், ஈலிதலோசையால் உச்கரிக்கப்படுவது ஸ்வரித 

மென்றும், உழத்தலோசையால் உச்சரிக்கப்படுவது ப் ரசயமென்றும் கூறுப we prem. 

மற்று உள்ள கருமமாவது வேள்வி முதலியன. பண்ணுறப்பயின்று கிற்கை - தியாகம், 

சிவமுறு படிவ மாதி சிந்தனை Buin wot 
் மூவமுறு மான்ம சிந்தை யாதிய தியாக மாகா 

நவிறரு சிவாக மத்தி னழ்பொரு டெரிதன் ஞானம் 

பவமுறு மொழிந்த நாலின் பயலுணர் வன்று ஞானம். 

(ப- ரை,) சிவம் உறு படிவம் ஆத - சிவத்தின் உருவ முதலியவற்றை, இர்தனை - 
சிந்தனை செய்தல், தியாகம் ஒகும்--, ௮வம் உறும்-வீணாயெ, ஆன்ம சிர்தை g Burger 
சிர்தை முதலியவை, தியாகம் ஆகா--, ஈவில் தரு - சொல்லப்பட்ட, சிவாகமத்தின் ஈல் 

பொருள் தெரிதல்--, ஞானம்--, பவம் உறும் - பிறவிக்கேதுவாடிய, ஒழிர்த மாலின் - 

ஏனைய மரால்களின், பயன் உணர்வு - பொருளுணர்ச்௪, ஞானம் அன்று--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) ௮வம் - பயனின்மை, ஈவிலல் - சொல்லல், சவ வடிவாதிய வற்றைச் 

சிர்தித்தலே தியாகமென்பதும், ஏனைய சீவன் முதலியவற்றைத் தியாகித்தல் தியாஈமாகா 
தென்பழம், சவாகமப் பொருளுணர்ச்சியே ஞானமென்பதும், ஏனையழால்களின் பொரு 
ஞுணர்ச்ரி ஞானமனறென்ப தும் இதனாற் கூறப்பட்டன, 

சேப்பிய முறையி னின்ன சவமக மைந்தி னானும் 
பைப்பொறி யரவ ணிந்த பரமனை யருச்சிக் இன்ற 

மெய்ப்பணி புரியும் பத்தி மேவினோ னியாவ னன்னோ 
ர ஜெப்பறு பத்த னென்றே யுசைத்திடப் பவெ னன்றே, 

(ப- ரை,) செப்பிய - சொல்லப்பட்ட, முறையின் - முறையால், இன்ன - இத் 
தன்மையவாகிய) திவ மகம் ஐம்தினானும்--, பை பொறி ௮.ரவு - படப் புள்ளிகளை யுடைய 

பாம்பை, ௮ணிர்த பரமனை அருச்சிக்இன்ற மெய்ப்பணி புரியும் பத்தி மேவினோன்...., 

யாவன் - எவனோ, அன்னோன். அவன், ஒப்பு_அ..பத்தன் என்ற உரைத்இடப் 
படுவன்--, எ-று, 

   
(வி- ரை.) முறையின் என்பதில் இன் என்னும் ஐந்தாவது மூன்றாவ | “ee லிப் 

பொருளில் வந்தது, செமகம் ஐர்தாவன - மேற்கூறிய தவம் முதலிய 88 ச Fa 

யஜ்ஞங்கள், மெய்ப்பணி - உண்மையா௫ய தொண்டு, (௧௯) 

பந்தனை யகன்று நின்ற பரசிவ பத்தன் றன்னை 

வந்தனை புரியு ஈல்லோன் புண்ணிய வழியை ஈண்ணு 

நிந்தனை செய்யு தியோ னினைப்பினலு முளஈ ங்கும் 

வெந்தழ னிய மெய்தி மெலிகுவ னைய மின்றே, 

(ப- ௨ரை,) பர்தனை அகன்று நின்ற - பிறவித்தளை யொழிந்து நின்ற, பரசிவபத்தன 
தன்னைஃ., வந்தனை புரியும் சல்லோன்--, புண்ணிய வழியை £ண்ணும்-தரும மார்க்கத்தை 

யடைவான், நிர் தனைசெயயும் தியோன்--, நினைப்பிலும் உள்ளம் ஈடுங்கும் வெம் தழல் 

நிரயம் எப்தி--, மெலிகுவன் - தளர்வான், ஐயம் இன்று - சந்தேகமில்லை, எ - று, 

(வி - - மை) பத்தனை - சட்டு, ௮ எண்டைக்கேற்பப் பிறவித்தளை யென்றுரைக்கப் 

பட்ட, .பத்தன் றன்னை ய யென்பஇல் சஸ். சாரியை, . புண்ணிய: வழி - புண்ணியகதி 
(சுவர்க்கம்), .நிரயம்.- சரசம், . (2.9)



௧0௨ சித்தாத்திகாமனரி. [பத்தத் 

ஈண்டொளி யமல பத்த னிருஞ்சிவ பத நீத்துக் 
கோண்டரு மனத்து வெய்ய கொடியவன் றன்னை நோக்க 
நிண்டுதல் புரித லாகா சேர்ந்தவ லுடனி ருத்தல் 
வேண்டுவ தன்றெங் கேலும் விடுவதே யியல்பு மாதோ. | 

(ப- ரை,) ஈண்டு ஒளி - மிக்க வொளியினையுடைய, அமல பத்தன் - பரிசுத்தனுபெ 
பக்தன், இரு சிவபத்தி நீத்து - பெரிதாயெ சவெபக்இியை விட்டு, கோண் தரு்னத்து - 
கோணலா௫ய மனத்தினால், வெய்ய கொடியவன் தன்னை--,நோக்கல்--, இண்டுதல்--, 
(இவற்றை) புரிதல் ஆகா - செய்யலாகாது, அவலுடன் சேர்ந்திருத்தல் வேண்டேது 
அன்று, எங்கேனும் விடுவதே இயல்பு--, எ - று, 

(வீ - ரை,) கோண் - கோனுதல் (தொழிற்பெயர்), ஈண்டு ஒளி - மிச்ச தேஜஸ்ஸ- 
(ப்ரபாவம்), (௨௧) 

என்றுபெற் றண்ண நீக்கை யிலிங்ககா ரணமே யாதி 
யன்றுதொட் டமல பத்த னாயினோன் நன்னைப் போல 
நின்றாழ் "வாக மத்தி னெறிவழா தொழு? நீங்கு 
புன்றொழிற் பத்தன் றன்னைப் பூசனை புரிக வன்றே, 

(ப-ரை,) அண்ணல் க்கை, இலிங்க தாரணம் ஆ9--, என்று பெற்று - என்று 
பெற்றுக்கொண்டதோ, அனறு தொட்டு... அமல பத்தன் ஆயினேன்... தன்னைப்போல 

நின்ற, நல் வாக மத்தின் நெறி வழாது ஒமு--, புல் தொழில் நீங்கு - இழி தொழிலை 
யொழிந்து நின்ற, பத்தன் தன்னை--, பூசனை புரிக--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) ௮ண்ணல் தீக்கை - சிவதிக்ஷை, இலிம்கதா.ரணமாதி - லிங்கதா.ரண 
முதலியவை. அமல பத்தன் - பரிசுத்தனான பக்தன், (௨௨) 

தன்னெறி யொழுகி நிற்குஞ் சங்கர பத்தர் தம்பாற் 
றுன்னுத லவர்தம் மில்லிற் றுய்க்குதல் செய்க பத்த 
னன்னியர் மனையூ ணாகா வருவெனைப் பவிக ணல்கும் 
கொன்னிதஇி தன்வ சத்த தென்னிலும் கொள்ளொ ஸணாதால், 

(ப:தர.) பத்தன் -பக்தனானவன், தன்நெறி ஒழு நிற்கும் சங்கரபத்தர் தம்பால்- 

gor ofbper 9 நிற்ெ ஏெவபக்தரிடத்தில், துன்னுதல் - சேர்தல், ௮வர்.தம் இல்லில்- 

அவர் வீபீடில், துய்க்குதல் - உண்டல், (ஆய இவற்றை) செய்க - செய்யக் கடவன், 

அன்னியர் மனை ஊண் ஆகா--, அருவினை பலிகள் நல்கும் - அருவினைகளை யுடைய 
பாவிகள் கொடுக்றெ, கொன் நிதி- பெரும்பொருள், தன் வ௫த்தது என்னிலும்--, சொள் 
ளொனாது--, எ ு. 

(வி- ரை.) தன் நெறி - ஸ்வய மார்க்கம், சங்கர பத்தர் - சிவபக்தர், இல் - வீடு, 

ஊண் - உணவு, இது முதனிலை திரிர்த தொழிற் பெயர், சொன் + பெருமை, ௮ருவினை 
என்றது ஸ்வய (வீரசைவ) மார்க்கத்தில் வழுவுதலும் பிரபஞ்சத்தில் சித்தம் வைத்தலும் 

எனிலுமாம், அருவினை - ச௫த்தற்கரிய தீச்செயல்கள், (௨௩) 

அன்னிய தெய்வ முன்னல் புகழ்தலர்ச் சித்த லாகா 
வன்னிய தெய்வ சேட. மருந்தொணா வமல பத்த 
னன்னிய தெய்வ மேவு மகமுருன் பூச ளேக்க 
ணன்னிய தெய்வ பூசை யாளியை கோக்கு முனால், 

(th OT.) அமல பத்தன்--, அன்னிய தெய்வம் உன்னல்--, புகழ்தல், அர்ச்சித் 

*ஷ (இவை) ஆகா-, அன்னிய தெய்வ சேடம் அருக்தொளு-, அன்னிய தெய்கம்



தலம்] பத்தித்தலம். ௧0௩. 
மேவும் அகம் உருன்--, பூசனைச் சண் - பூசையில், ௮ன்னிய செய்வபூசை அளியை-அரய 
தேவுதையைப் பூஜிப்பவனை, சோக்குரறான் - பார்க்கமாட்டான், எ. று, 

. (வி. ரை.) உன்னல் - நினைத்தல், சேடம் - நிவேதீஈம் (மிச்சில்), அருந்தல் - 
“உண்டல், அகம் - இடம், ஆளி - ஆள்பவன் (செய்பவன்), சோக்குறான் என்பதற்குப் 
பகு) சோக்குறு, (௨௪) 

என்றுமெய்ச் சவலில் கத்தோ டிசைந்துகல் வீரசைவ 
ஈன்றிகொ ணெறியி னின்ற ஈற்டிவ பத்த னானோன் 
வன்றசை யிடங்கொண் டுற்று வயங்குதா வரலிங் கத்த 

னின்றநின் மாலி யந்தான் கொள்ளுத னெறியன் முகும். 

(ப- ரை.) என்றும்--, மெய்ச் சவலிங்கத்தோடு இசைந்து--, ஈல் வீரசைவம்-ஈல்ல 

வீரசைவமாயெ, ஈன்றி கொள் நெறியில் நின்ற--, ஈல் சவெபத்தன் ஆஜனேன்--, வல் தரை 
இடம் கொண்டு உம்.று--, வயங்கு - விளங்குகின்ற, தாவர லிங்கத்தில் கின்ற--, நின் 

மாலியம் கொள்ளுதல்--, நெறி ௮ன்று ஒகும்--, எ - ௮, 

(வி-ரை,) சன்றி கொள் செறி- ஸர்மார்க்கம், நின்மாலியம் - பூத்துச் கழித்த 
பொருள், மெய்ச் சிவலிங்கத்தோ இசைந்து - சவனிடத்திலேயே நிஷ்டாபரனா யிருந்து, 
மெய்ச்சிவலிங்கம் என்றது இஷ்டலிம்கம் எனிலுமாம், தாவ. லிங்கம் - தேவர்ஷி மாடவ 

ப். ரதிஷ்டிதமான முற்கூறிய லிங்கங்கள், (உட) 

யாண்டொரு தாவசத்திழ் இடையூறு வரிலும் பத்தர்க் 
கேண்டரு சிவவே டத்தோர்க் இடர்கள்வர் துறினு நில்லா 
தாண்டுயிர் விடுத்தே யேலு மளிக்கமெய்ப் பரன்பொ ருட்டு 
மாண்டவன் சிவனோ டொன்மும் பதத்தினை மருவு மன்றே, 

(ப-ரை,) யாண்டு - எவ்விடத்திலாயிலும், ஒரு தாவரத்திற்கு--, இடையூறுவரி 
லும்---, பத்தர்ச்கு--, ஏண்தரு - பெருமையைத் தருற, சவ வேடத்தோர்க்கு--, இடர் 

கள் வட்து உறிலும்--, நில்லாது - பார்த்து நில்லாமல், ஆண்டு - அவ்விடத்தில், உயிர் 

விடுத்தேயேலும்--, அளிக்க - (அவர்களை) காக்கக் கடவன், மெய்ப் பரன் பொருட்டு 

மாண்டவன், வேனோ ஒன்றாம் பதத்தனை--, மருவும் - அடைவான், ௭ று, 

(வி-ரை,) தாவரம் - தாவரலிய்கம், இடர்கள்- துன்பம்கள், உயிர் விடுத்தேயேனும், 
உயிரை விட்டாயினும், அளித்தல் - காத்தல், வனோடொன்றாம்பதம்-வெசாயுஜ்யம்,(௨௬) 

கண்டன னாயின் முக்கட் கடவுளை நிர்திப் போனைத் 
தண்டனை புரிந்து கொல்க வரிதெனிற் சபிக்க நின்று 
மண்டனில் வலிய னன்றேல் வார்செவித் துணைகள் பொத்திக் 
கொண்டவ ணகன்று செல்க குலைகுலைர் தமல பத்தன். 

(ப- ரை,) அமல பத்தன்--, மண்தனில் - உலகத்தில், முக்கண் கடஏளை நிந்இப் 

போனைக் கண்டனனாயின்--, தண்டனை புரிர்து கொல்க--, ௮ரிலு எனின் - (அப்படிச் 
செய்தல்) ௮ரிதாயின், நின்று ௪பிக்க-நின்று சபிக்கக் கடவன், வலியன் அன்றேல் - (௮.து 

செய்யவும்) வலியிலனாயின், வார் - நீண்ட, செவித்துணைகள் பொத்திக்கொண்டு --, 

அவண் - ௮வ்விடத்தி னின்றும், குலை குலைந்து - ஈகெடுங்) அகன்று செல்க - அகன்று 

போகக்கடவன், ௭௩ று, 

(வி- ரை,) முக்கட் கடவுள் - சவபெருமான், பொத்திக்கொண்டு - மூடிக்சொண்டு, 

அணை * இசண்டு, (௨௭)



௧௦௪ 8ிச்தாந்தரிகாமணி, [ப்ச் 
ஏீயுமா சாச நிந்தை யாண்டே தவ்வி டத்திற் 
போயுத லொழிக வென்றும் புகல்சவ நிந்தை செய்வோன் 
dus mg Abs Radios யவர்க்கு நாறாண் 
டாயிலும் பரிகா ரஞ்செய் தகற்றிடழ் கரிது மாதோ. 

(ப- ரை,) ஏயும் - பொருந்திய அசார நிர்தை--, யாண்டு உளது - எவ்விடத் 
துளதோ, அ௮வ்விடதஇல்--, போயுறல் ஒழிக--, என்றும்--, புகல் - சொல்லப்பட்ட, வ 
நிர்தை செய்வோன் - ஏிவநிர்தை செய்வோனது, உ ௮கம் - கெட்ட இடத்தை, உருது 
நிற்க - அடையா திருக்கக் கடவன், வெ நிந்தை பவர்க்கு - சிவ நிர்தை செய்வோருக்கு, 
று ஆண்டு ஆயிலும்--, பரிகாரம் செய்து அகற்நிடற்கு அரிது--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) அசாரம் - நல்லொழுக்கம், போயுறல் - சென்று தங் யிருத்தல், சவ 
பிரான் சகல பூதங்களுக்கும் அதிபதியா தலால் சவெநிர்தை செய்பவர்களுக்கு தாறுண்டா 
யிலும் பரிகாரம் இல்லையென்றபடி., (௨௮) 

சிற்கன வலிங் கத்தைச் சேர்ந்துபூ சனைசெய் சன்றோன் 
முற்கரு மங்கள் செய்யான் முயல்வனே லமல பூசை 
நற்பய னிலையு யர்ந்த ஈடையினோன் ருழ்ந்த செய்யிற் 
பற்பல கரும மெல்லாம் பயனறப் பதித னாவான். 

- (ப- ரை,) சற்கனம் - ஞானமாகிய பெருமையைத் தரு£ற, சவலிங்கத்தைச் சேர் 
ந்து பூசனை செயன்றோன்-, முற்கருமங்கள் செய்யான்--, முயல்வனேல்--, அமல 
பூசை நல் பயன் இல்லை--, உயர்ந்த ஈடையினோன்--, தாழ்ந்த செய்யின்--, பற்பல 
கருமம் எல்லாம் - (அவன் செய்ற) பலப் பல கருமங்கள் யாவும், பயன் ௮2 - பயன் 
தீராதொழிய, பதிதன் அவான் - பாவியாவான், ௭ - று, 

(வி- மை,) முயல்வனேல் - முயற்சி செய்வனாயின், தாழ்ந்த - இழிர் தவற்றை, முற் 
கருமம் - முந்திய செயல், பஇிதன்-ஆரூட பதிதன், மேலிருந்து ழே ஈமுவினவன், (௨௯) 

அஞ்செழுத் துபதே சங்கொள் பவனசர் தம்மைச் சென்று 
கெஞ்சுறச் துதிப்பி னன்னோ னெறியலா கெறியி னின்றோ 
.னஞ்சுறப் படுமி லிங் யறிவில்புன் புலவ னூல்க 
ளெஞ்சறக் கற்றோ னேனுங் கற்றில னென்பர் மேலோர். 

(ப-ரை,) அஞ்செழுத்து உபதேசம் கொள்பவன்--, ஈரர் தம்மைச் சென்று 
நெஞ்சுறத் துதிப்பின்--, அன்னோன் - அவன், நெறியல்லா நெறியில் நின்றோன். 
அஞ்சுறப்படும் இலிங்க - (யாவருங் கண்டு ) அஞ்சுதம் குரிய இலிங்யொவன், அறிவு 
இல் புல் புலவன்--, எஞ்சு ௮௰--, கற்ரோனேஜும்--, நூல்கள் கம்.திலன்--, என்பர், 
மேலோர், எ-று, 

(வி- ரை,) £ரர் - மனிதர், துஇப்பின் - புகழ்ச்தால், புலவன் - கவிஞன், அஞ்சுறப் 
படும் இலிங் - லிங்க தாரணமாசப் பெற்றும் லிம்க தாரண மில்லாதவனாம், இலிங் 
இலிர்கத்தைத் தாரணம் செய்தவன், (௩௦) 

கலிவிருத்தம், 

நீடுயர் பத்தன் னெறியி னின்றுளோன் 
பாடுறு தயிலநீர் சரும பாத்திரம் 
கோடனன் நன்றுதான் கொள்வ னேலவன் 
விடுவ ரிரயமாய் மேவி நையுமே,



gob.) பத்தித்தலம்.. ao 
(பஃரை,) நீடுஉயர் பத்தி ஈல் நெறியில் நின்றுளோன்--, பாடு ௨௮ தயிரும் நீர் 

(ஆ௫ெ இவற்றை)--, சரும பாத்திரம்--, கோடல் - கொள்ளுதல், ன்று ௮ன்று--, தான் 
கொள்வனேல்--, ௮வன்--, வெம் நிரயம் - கொடிய நரகமே, வீடாய் மேவி--, ரையும் - 
வருர்துவன், எஃறு, 

(வி- ரை,) தயிலம் - எண்ணெய், சரும பாத்திரம் - தோற்பை, நிரயம் - ரெளரவ 
GIG, 

இநப்பினு மிருநிலத் தெய்த வந்இடும் 
பிறப்பினு மற்றிலும் பிறந்த சூதக 

மறப்பில தாமிலிலி காங்க மன்னினோற் 

குறப்பெறு கலூிறி தேனு முண்மையே, 

(ப-ரை,) மறப்பு இலது ஆம் இலிங்காங்கம் மன்னினோற்கு--, இறப்பிலும் - 
இழப்பினாலும், நிரு நிலத்.து - பெரிய மண்ணுலடல், எய்த வச்இிடும் பிறப்பிலும் - அடைய 
வருறெ பிறப்பினாலும், மற்திலும் - வேறு வழிகளாலும், பிறர்த சூதசம் - உண்டான 
சூதகம், சிமிது ஏலும் உறப்பெறுலெ--, உண்மையே--, ௭ - று, 

(வி. மை,) இலிம்காக்கம் மன்னினோன் - பிராண லிம்கத்தோடு கூடிய சரீரத்தை 
யுடையவன் (லிங்கதா.ரணன்), சூதகம் - அரொளசம் (திட்டு), உறப் பெறுலெ - அடைய 
மாட்டா, (௩௨) 

பூப்புறு துடக்கலை புனிதன் பூசனை 
வாய்ப்புறு மடவர றனக்கு மற்றவட் 

கேய்ப்புறு புதல்வனை யீன்று போந்துள 
நீப்பருஞ் சூதக நிடேத மின்றரோ. 

(ப- சை,) புனிதன் பூசனை வாய்ப்புறு - ெபெருமானது பூசை வாய்க்கப்பெற்ற, 
மடவரல் தனக்கு - மாதுக்கு, பூப்பு ௨று துடக்கு இல்லை - பூப்பினாுலுண்டாகும் சூதக 
மில்லை, மற்று - மேலும், ௮வட்கு--, ஏய்ப்பு உறு - பொருச்திய, புதல்வனை ஈன்று--, 
போர்துள - ௮தனாலுளதாயே, நீப்பு ௮௬-ஒழித்தற்கரிய,சூதகநிடேதம் இன்று--, எ-று, 

(வி- ரை,) நீப்பு - தொழிற்பெயர் (ரீ பகுதி, கிடேதம் - விலக்கு, 

லிங்கதாரணரான வீரசைவர்களுக்கு ஜாதி, ஐம், மரணம், ரஜஸ்ஸ-, உச்சிஷ் 

டம் ஆ௫யெ இந்த பஞ்ச சூதகங்கள் இல்லையென்று வீரசைவபுராணங்களில் கூறப்பட்டூள் 
arg). ஸ்வபசையர், சிச்துமராளர், நிம்மவ்வை, தாசிநிம்மவ்வை, பிப்பபாசையர் 
ஆயெ வீரசைவச.ரணர்கள்முறையே சூதகங்களைவிட்டுப் பக்தி விசேஷத்தால் லிக்கபூசை 

செய்து முச்தியடைர்தார்கள் என்பது அவரவர்களின் சரித்திரத்தால் சன்குபுலப்படும், 

பரமனை யருச்சனை பயிலு மங்கைய 

7ரமக வுயிர்த்திடு மகத்இற் சூதகம் 
பரவுத லிலவ பாத நீருற 
விரிதரு மருவிய பாவம் யாவுமே. 

(ய- ரை,) பரமனை--, அருச்சனை பயிலும் - அருச்சனை செய்ற, மங்கையர்-, 

௮௬ மக உயிர்த்திடும் அகத்தில் - அருமையா குழவி யின்நிடும் வீட்டில், சூதகம் 
பரவுதல் இல--, சவெபாத நீர் உற - செவபாதநீர் Ud gored, மருவிய பாவம் யாஷும்--, 
இரிதரும் - ஒடிப்போம், ௭ - று, 

(வி- nn.) Aur sei - சவடாததீர்த்தம், இரிதால் - ஒடல், பகுத இரிதா, (௩௪) 

_ 6
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இதையவ னிடங்கொளு மிடங்க டீர்த்தங்கள் 
் பொறைதரு இருவிழா வணைந்து போற்றுக 

வுறுிவ பத்தரவ் வுழிபி னேகுவோர்க் 
கறமுட லுதவுக வர் பா௩மே, 

(ப - ரை,) இறையவன் - சிவபிரான், இடம் கொள்ளும் இடம்கள்--,தீர்த்தம்கள்--, 
பொறை தரு இருவிழா--, (என்பவற்றை) ௮ணைர்துபோற்றுக - (இலிங்கதா.ரணன்) 

அடைச்து போற்றுதல் செய்க, உறு செபத்தர் - மிக்க செபக்தியுடையராய், அவ்வுழியின் 
ஏகுவோர்க்கு - அவ்விடங்களிற் செல்வோருக்கு, ௮றமுடன் - தருமஞ் செய்தலோட, 
அ6பாகம் உதவுக - ௮ச்சபாகங்களையு முதவுக, எ-று, 

(வி- ரை,) பொறை தரு திருவிழா - (ஸர்வாபராதங்களையும் வெபிரான்) க்ஷமித்த 
ரளுதற் கேதுவாயெ உத்ஸவம், அம்ஈபா£ம் - சோறும் நீரும், உதவுதல்- கொடுத்தல், 

சிவபிரான் இடம் கொள்ளும் இடங்கள் - ஸ்ரீசைலாதி செவக்ஷேத்ரங்கள், தீர்த்தங்கள் - 

தீரிமகுடாஇி இர்த்தங்கள், திருவிழா - Rawr sCrr sevard, (௩௫) 

அர்ஈதோ யத்தின்மே லான sre ip 

மன்னுகொல் லாமைமேற் றவமு மற்றிலை 

யென்னலா லந்௩தோ யத்தை யீத்துறு 

நன்னிலை யேவ பத்தர் ஈண்ணுவார். 
(ப- ரை,) ௮ச்ஈதோயத்தஇன் - சோறு நீர்களைத் தருதலிலும், மேலானதாசமும்--, 

மன்னு - நிலைபெற்ற, கொல்லாமை மேல் தவமும் - கொல்லாமையிலு மேலான தவமும், 

மத்து இல்லை--, என்னலால் - என்று நால்களாலே சொல்லப்படுதலால், சிவபத்தர்--, 
அர்சதோயத்தை - ௮ர்பாரத்தை, ஈத்து - கொடுத்து, உறும் - பொருந்தியிருக்றெ, so 
மிலையே ஈண்ணுவார் - நல்லகிலைமையையே யடைந்திருப்பார், ௭ - று, 

(வி- ரை,) தோயம் - கர், தாசம் - கொடை, (௩௪) 

தன்னெறி தன்குலஞ் சார்ந்த வர்க்குமா 
நன்னெறி பெறுவ பத்த னல்குக 

'கன்னியை யனையவர் களிப்ப ஈல்குறு 

மின்னனை யார்தமை விரும்பிக் கொள்கவே. 
(பரை,) தன் நெறி தன் குலம் சார்ந்தவர்க்கு--,மா ஈல் நெறி பெறு சிவபத்தன்--, 

சன்னியை நல்குக--, அனையவர்--, களிப்ப நல்குறும் - மனம௫ூழக் கொடுக்க, மின் 

அனையார் தமை - மின்கொடி போல்பவராெ கன்னியரை, விரும்பிக்கொள்க--, எஈறு, 

(வி - ரை,) ஈன்னெ.றி - arent, கன்னி - விவாஹமாகாத பெண், (௩௭) 

விளம்புமிர் நிலைபெறு வீர சைவர்தா 
முளங்கொளு மன்புட னுவப்புற் றென்றுமே 

கொளுங்குரு வொடு9வ லிங்கங் கோதிலா 

வளந்தரு பூசனை மதித்துச் செய்கவே, 

(ப- ரை,) விளம்பும் - சொல்லப்பட்ட, இக்நிலைபெறு வீரசைவர்--,உளம் கொளும் 

௮ன்புடன்--, உவப்புற்று - மனமூழ்ர்2, என்றும்--, கொள்ளும் குருவொடு சிவலிம்கம்- 

கொள்ளப்பட்ட குருவோடு சிவலிங்கத்தின், கோது இல்லா--, வளம் தரு பூசனை--, 

மதித்தச் செயக--, எஃலி, 

'“ரை) உவப்பு - மடழ்ச்ி, கோது - குற்றம், (௩௮) 

பத்தித்தலம் - முற்றும், ப



உ 

ஓம் றால்க.ராய ஈம 

பத்தாவது 

௧0௦; உபயத்தலம், 

---௮0$இ$0 யவை | 

[அதாவ.த--பராபர ஸ்வரூபமானது சவெலிங்கமென்றும், “6s லிங்க ஸ்வரூபம் 
ஸத்குருவென்றும் ௮.றிர்து இவ்விருவரையும் பூஜிப்பதில் எக்காலத்தும் சமான புத்தி 
யுள்ள செவபக்தனே உபயஸ்தல முள்ளவனென்று சொல்லப்பவன் என்ப .த,] 

கலிவிருத்தம். 

போந்.று.ற குருபரன் பூசை யேயிள 

வேற்.றுயர் கொடி.யினோன் பூசை யென்பரால் 
சாற்றுறு மிவரொரு தத்து வப்பொருள் 

வேற்றுமை யில்லையோ ரிடத்து மெய்ம்மையே, 

(பஃ ரை,) போற்றுறு - வழிபடுதற்குரிய, குருபரன் பூசையே--, இள ஏறு உயர் 
கொடியினோன் பூசை--, என்பர்--, சாற்றுறும் - சொல்லப்பட்ட, இவரீ-இவ்விருவரும், 

ஒறு ததீதுவப் பொருள் - ஒரேயுண்மைப் பொருள்களாவர், மெய்ம்மையே, ஒரிடத் 
தும்--, வேற்றுமை யில்லை--, எ- று, 

(வி. ரை,) இள ஏறு - இளமையாயெ இடபம், உயர் - உயர்த்தின, கொடியினோன்- 

கொடியாசவுடைய சிவபெருமான், மெயம்மை - உண்மை, (௧) 

மூலகா ரணனென முழுத ளித்திடும் 

பாலலோ சான்றனைப் பூசை பண்ணல்போல் 

ஞாலமேல் வருகுரு பரனை நகாடொறு 

மேலவே யருச்சனை யியற்ற வேண்டுமால். 

(பஃரை,) மூல காரணன் என--, முழுது ௮ளித்திடம்--, பால லோசசன் 
தன்னை, பூசை பண்ணல்போல்--, ஞாலமேல்வரு குருபரனை--, ore St Lib, 

ஏலவே - பொருந்தவே, அருச்சனை இயற்றவேண்டும்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) மூல காரணன் - முதற் சா.ரணன், முழுது அளித்திடும் - எல்லா வுயிர் 

களையும் காப்பாற்று, பால லோசன் - நெழ்றிச் கண்ணன் (பாலம் - கெழ்தி, லோசு 

நம் - சண்), ஞாலம் - உலகம், குருப.ரன்-ஆசாரிய சோஷ்டன், இயம்றஃ்செய் தல், (௨) 

தன்னொரு மாயையால் யார்க்குஞ் சங்கரன் 
பன்னரும் காட்சியிற் படாசொ ளிக்குமான் 

மன்னுறு குருபரன் வடி.வர் தாங்கியே 

முன்னுறு காட்ரியின் முளைக்கு மென்பவே, 

(பஃரை,) யார்க்கும்--, ௪ம்சரன்--, பன் ௮௬- சொல்லுதம் கரிய, காட்சயிழ் 

படாது - காட்ிக்ககப்படாமல், ஒளிக்கும் - (அன்ம மாயையால்) மறைவான் (எனிலும்), 

மால் மன்னுறு - பெருமை நிலை பெற்நதிருக்றெ, குருபரன் வடிவம் தாங், முன்னுறு 
காட்சியில் முளைக்கும் என்ப - (பக்தி ஏித்இப்பதன் பொருட்டு) எதிரே காணப்படு 

சாட்டுக்கு லிடயமாய்த் தேர்ன்துவன் என்,று சொல்லுவர் (பெரியோர்), = yy 

(வி ௯ ரை,) சாட்டி a தோற்றம், (a)
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பிதப்பெலும் கடலினைக் கடக்கும் பெற்றிசேர் 
மறப்பரி தாயமெய்ஞ் ஞானமாக் கலஞ் 
சிறப்புற வருள்குரு தேவன் வந்தனை 
யுறப்பெறு கலனெனின் வசாலு வந்தரோ. 

(ப- ரை,) பிறப்பு என்னும் கடலினைக் கடக்கும் பெற்றி சேர்--, மறப்பு ௮ரிது 
ஆய--, மெய் ஞானம் - உண்மை (சிவ) ஞானமாயெ, மா கலம் - பெரும் கப்பலை, இறப்பு 
௨.ற அருள் குருதேவன்--, வர்தனை - வர்தனையை, ௨ம பெறுலென் எனின் - மிகுதியாகப் 
பெரறானாயின், உவர்து வரான் - மடுழ்ந்து வரான், ௭- று, 

(வி- ரை, பெற்தி - தன்மை, (௪) 
எக்குரு பரன்கடைக் கண்ணி லின்பமா 
மெய்க்குறி யுடையதோர் விமல மெய்ச்சிவம் 

புக்கது வாயுறும் தன்மை போந்துறு 
மக்குரு பரனெ வரருச்9க் கப்படான். 

(ப- ரை,) ௭ - எந்த, குருபரன் - குருபரனது, கடைச் கண்ணில்...) இன்பம் ஆம் 
மெய்க்குதி உடையதோர் விமல மெய் சிவம்--, புக்கு - பிரவேித்து, ௮.து ஆய் உறும் 
தன்மை போந்து.றும் - அந்தப் பரசிவமாயக் காணப்படும் தன்மை தோன்றுமோ, ௮க் 
குருபன்--, எவர் - யாவரால், அருச்சிக்கப் படான், ௭ - று, 

(வி- ரை,) கடைக்சண் - கடாக்ஷம், மெய்க்குறி- உண்மையாக அடையாளம், 
விமலம் - பரிசுத்தம், எவர் அருச்சிக்கப்படான் என்ற வினா எல்லாராலும் ௮ருச்சக்கப் 
படுவன் என்னும் பொருள் தோன்றஙநின்றது. (டு) 

சார்ந்தால் லுருவமாய்த் தயங்கு பாசகோப் 

மாய்ந்திட வருசிவ ஞான மாநிதி 
யாந்தகை பெறுகுரு பரனுக் காக்கையா 

லேயக்துள பொருளினா லிதஞ்செப் கிற்கவே. 
(ப ரை,) சார்ந்த - பொருச்திய, சல் உரு௨ம் ஆய--, தயங்கு - விளங்குகிற, பாச 

நோய் மாய்ச்திட வரு சவஞான மா நிதி ௮ம்--, தகை பெறு - பெருமை பெற்ற, குரு 
பரலுக்கு--, ஆக்கையால் - சரீ.ரத்தினாலும், ஏயர்து உள்ள பொருளினால் - இசைர்துள்ள 
பொருளினாலும், இதம் செய டற்க - நன்மை செய்யச் கடவன், ௭ -* று, 

(வி-ரை,) தயங்கல் - விளங்கல், மா நிதி - பெருஞ் செல்வம், குருபரன் - ஆசர்ரியன், 
பாசநோய் - ராகதீவேஷம், அக்கையால் இதம் செய்தலாவது தொண்டு செய்தல், 
பொருளினால் இதம் செயதலாவது ௮ர்5பாரா இகளால் உபசரித்தல், (a) 

ஏணுறக் கதிவிழை யியல்பி னோன்குரு 
வாணையைக் கடக்கொணா ததைக் கடந்தஇடிற் 
காணுறச் சகமெலாம் காட்டு மீசன 
தாணையைக் கடரீதவ னாவ னாணையே. 

(பஃ சை.) ஏண் உற - பெருமை பொருந்த, ௧தஇ விழை-ஈம்கதியை விரும்புற, இயல் 
பிஜேன் - இயல்பையுடையவன், குரு ஆணையை கடச்கொளாது--, ௮தை கடந்திடின்--, 
சாண் உற - சானும்படி, சகம் எல்லாம் காட்டும் ஈசனது ஆணையை கடர்தவன் ஆவன--, 

ஆணையே - சத்தியமாகவே, ௭ - லு, 
"உலர கதி. 9வ௧இ, ஆணை - அஜ்லஞை, (௭) 

உபயத்தலம் - முற்றும்.



௨ 

தம் ॥டலபாணயே ஈம, 

பதினோன்றாவது 

௧௧.) திரிவிதசம்பத்தித்தலம், 
அவந்தான் 

[அதாவது--ஸ்வதர்த்ீரனான ஸ்ரீபராமேஸ்வரன் ௪கல பக்தர்களை அறுக்ரஹிக்கும் 

பொருட்டுச் குருலிங்க ஐங்கமா த்மகனாகவும் போகமோக்ஷங்களைத் தருபவனாகவு மிருக்கிறா 

னென் றறிர்து, குரு லிங்க ஜங்கமங்களில் எச்காலத்தும் பக்தி பாவனை அர்ச்சனைகளினால் 

சமான புத்தியுள்ள சவெபக்தனே தீரிவித ஸம்பத்துள்ளவனென்று சொல்லப்படுவன் 
என்பது] 

கலிவிருத்தம். 

சேவ்விய குருவிடைச் Rada கத்திடை 
யெவ்வகை யன்புட னினிய செய்துறு 
மவ்வகை சங்கமந் தனினு மன்பினை 

வெவ்விய வினைதபு விவேக செய்யுமால். 

(ப- ரை,) வெவ்விய வினைதபு விவேடு - கொடிய வினையொழித்த விவேயொனவன், 
செவ்விய குருவிடை--, சிவலிங்கத்திடை--, எவ்வகை அன்புடன்--, இனிய - இனிய 

வற்றை, செய்துறும் - செய்வானோ, அவ்வகை - அப்படியே, சங்கமர் தனிலும்-, 

அன்பினைச் செய்யும் - அன்பு செய்வான், ௭ று, 

(வி. ரை.) செவ்விய குரு - கல்வி கேள்வி யறிவொழுக்கங்களிற் செவ்வையாக 

குரு (ஸத்குரு), குருவிடை சிவலில்கத்திடை என்பவற் நீற்நில் எண்ணும்மைகள் 
தொச்சன, இனிய என்றது தொண்டு முதலியவற்றை, செய்துறும் என்பத ஸனீற்றில் 

ஓகாரம் தொக்கது, (௧) 

அருணிலை நின்றுயி ரளிக்கு மீசனா 

மொருவனே போகமும் வீடுமொன் pps 

தருவது செயக்குரு லிங்க சங்கம 

வுருவுகொண் டுலூனி லுலவு மென்பவே. 

(ப- ரை) ௮௬ள் நிலை நின்று - அரு ணிலையில் கின்று, உயிர் - சீவர்களை, அளிக்கும்* 

காப்பாற்றுறெ, ஈசன் ஆம் ஒருவனே - ஈசுவரனாயே வொருவனே, போகமும் வீடும்- 
போகத்தையும் மோக்த்தையும், தன்றுற - பொருந்த) தருவதசெய - கொடுக்கும் 

பொருட்டு, குரு லிங்க சங்கம உருவு கொண்டு--, உலூனில் உலவும்--, என்ப - என்று 
சொல்றுவர் (அறிஞர்), 7 - 2. 

(வி- ரை.) சாப்பாற்றம் குரியவன் ௮றாட் பெருக்கை புடையனாயினன் மி ௮க் 

காப்புத் தொழில் முற்று தென்பது தோன்ற * ௮ருணிலை நின்றுயிரளிச்கு மீசன்? 
என்றார், தருவதுசெய - ஒரு சொல், (௨) 

ச௪ரத்தொடு இரமெனத் தரித்தி ரண்டு 
வருட்செவ னுலூனி லருள்செப் துற்றி0 

இரத்தினி லன்புசெய் செய்கை போலவே 
சரத்திலு மன்புசெய் தன்மை வேண்டுமால்,



$60 சித்தாந்தசிகாமணி. [பத்தத் 

(ப- ரை,) அருள் வென் - அருளுருவாயே சிவபெருமான், ௪ரத்தொடு இசம் என- 
௪.ரத்தோடு திரம் என்று சொல்றும்படி, இரண்டு ௨ரு தரித்த - இசண்ட லில்கரூபம் 
தரித்து, உலடூனில்--, ௮ருள் செய்து உற்றிமம் - பக்தருக்கு ௮ருள் செய்துகொண் 

டிருப்பன், (ஆதலால்) இரத்தினில் - இரலிங்கத்தில், ௮ன்பு செய் செய்கை போலவே--, 
சரத்திலும் - ச.ரலிங்கத்திலும், ௮ன்பு செய் தன்மை வேண்டும்--, ௭ - று, 

(வி- ரை.) ௪ரம் திரம் என்பன ஐங்கமலிங்சம் ஸ்தாவரலில்சம் என்பவற்றைக் 

குதித்தன, (a) 
மண்ணொடு சிலையெழு வாய்கொண் டாற்றிய 
வண்ணுரு விலிம்கமா மதனின் மேற்பட 
நண்ணிய சங்கம காம ஈண்ணனுறு 

மெண்ணுத லருஞ்சிவ யோ யென்பவே. 

(ப- மை,) மண்ணெடு சிலை எழுவாய் கொண்டு - மண்ணொடு சல் முதலியவற்றைக் 
கொண்டு, ஆற்றிய - செய்யப்பட்டது, ௮ண் உரு இலிங்கம் அம் - பொருர்திய ௨௫ 
வுடைய லிம்கமாகும், அதனின் மேற்பட ஈண்ணிய சங்கம நாமம் - அதற்கு மேலே பொரு 

நீதிய ஜங்சமலிங்கம் என்னும் பெயரை, எண்ணுதல் ௮ - மதித்தம் கருமையாகயே, 
சவயோ-., ஈண்ணுறும் - அடைவான், என்ப - என்று சொல்லுவர் (பெரியோர்), எ-று, 

,(வி-ரை,) ஆம்நியது என்பது ஈறு தொகுத்தலாய் ஆம்றிய என நின்றது, ௮ண் 

உரு லிக்சம் - ஸ்தாவரலிங்கம், எண்ணுதலரு சவயோட - யாவராலும் பெருமை மஇத்தற் 
கரிய 9வயோ௫, 

லிங்கத்திற்கு ஜங்கமமே முகமாகும், ஐங்கமத்தின் முகத்தினால் இச்தலிங்கத்திற்கு 

தீருப்தியுண்டாகும், 
பின்னும், ஆதிமத்யார்த மடர்யலும், நித்யலும், பரிபூர்ணலும், நிராமயலும், சகுண 

நிர்க்குணலும், ஹரிப்ரஹ்ம ருத்ராதி பூஃயலும், ௮ணிமாத்யஷ்டசித்தெளும் மஹாபத் 
மாதி ஈவகிதிகளும் அஷ்டைஸ்வர்யங்களும் இவைகளின் ஸ்ருஷ்டிக்குக் காரணலும் ஆன 
வனே ஐல்கமன் எனப்படுவன், 

பின்னும், ஜம்கம என்பதில் “ஜம்” என்பதினால் ஸத்ரூபம், காதரூபம், குருரூபம், 

௮பேத்யம், ப்ரஹ்மா, ஈஸ்வரன், ரக் என்றும், 4 ௧?” என்பதினால் சத்ரூபம், பிக்.தரூபம், 
லிம்கரூபம், அகோசரம், விஷ்ணு, சதாசவென், யஜுர் என்றும், **ம?? என்பதினால் ஆந்த 

ரூபம், கலாரூபம், ஐங்சமரூபம், மகத்தரம், ருதீரன், பரசிவன், ஸாமம் என்றும் பொருள் 
படும், 

சிவனே ஐர்சமாகாரத்தில் பஞ்ச முத்சாதி பூஷணம்களைத்தரித்து உதித்தவன் 
என்றும், இவ்வுலகத்திற்குக் கர்த்தா எனப்பட்டு ஜங்கமருபத்இனால் ப்.ரகா9ப்பன் என்றும் 
வீராகமத்இல் கூறப்பட்டுள்ளது, 

ஜடை, கரஸ்தலலிங்கம், ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷ£ மந்த்ரதீதை பிக்கும் நா, பஸ்மாங்செ 
தேஹம், கண்டத்தில் ருத்ீராக்மாலிகை, சாந்திகலையுள்ள முகத்தில் கர்ணகுண்டலக்கள், 
ஆதிமத்யாந்த விரஹிதம், மஹாகர்தரூபம் யெ இவற்றைத் தரித்தள்ளவனே ௮ தி 
ஜ.்கமன் என்று சொல்லப்பவென். (௪) 

மந்திரம் கொண்டே வந்இ ருக்இிடு 
மெந்தையிக் ச௪சரமா மிலிங்க மேனிய 
னிக்தையில் சங்கம் தன்னி னீக்கற 
ந்திஈஞ் சங்கர ளண்ணு மென்றுமே,



தலம்] திரிவிதசம்பத்தித்தலம், a4 

(பனசை,) எர்தை - எமது தர்தையாயெ Ralrrer, QaG-QaqnssHo, ses 
ஆம் - அசரமாயெ, இலிங்க மேனியில் - லிங்கரூபத்தில், மந்திரம் கொண்டு - மந்திரத் 
தால், உற வரது இருந்திடும் - பொருச்தி வர்திருப்பன், நிர்தை இல் - பழிப்பற்ற, சங்கமர் 
தன்னில் - ஐங்கம (லிஸ்க) த்தல், கீக்கற - ஒழியாமல், ஈர்தி ஈம் சங்கரன்--, என்றும்--, 
மண்ணும் - பொருச்துவன், எ-று, 

(வி. ரை,) கொண்ட-மூன்றாவதன் சொல்லுருபு, ஈத ஈம் சங்கரன்-மஹேஸ்வரன், 

ஒன்ஜொரு பொருள்சவ யோக் £ர்இடிற் 
பொன்றுத றவிர்பல னாகப் போக்துறு 
மென்றலி னிவன்றனக் கெத்தி றத்திலு 

நன்றுற வளிப்பதே ஈன்று ஈன்றரோ, 

(பரை,) ஒன்று ஒரு பொருள் - ஒ.ரானொரு பொருளை, ரிவயோடக்கு ஈந்திடின்--, 

பொன்றுதல் தவிர் - அழிவில்லாத, பலன் ஆக போந்துறும் - பயனாக வந்து பலிக்கும், 

என்றலின் - என்று அறிஞர் சொல்லுதலால், இவன் தனக்கு - இர்தச் வெயோடுக்கு, 

எ.த்திறத்தினும் - எவ்வகையாலும், ஈன்று உ௰ அளிப்பதே - ஈன்மை யுண்டாசக் Cardy 

பதே, ஈன்று ஈன்று, ௭ - று, 

(வி- ரை;) ஈன்று ஈன்று என்னு மடுக்கு மிகவும் கன்றென்லும் பொருட்டு, எவ்வகை 
யாறும் என்றது பொன்முதலிய திரவிய ரூபமாயும், தண்டுல முதலிய சாமகரி ரூபமாயும் 
என்றபடி. (சு) 

லப்பறு மொருரிவ யோக பூசையா 

ஜெப்பய னடைகுவ னியாவ னன்னது 

தீப்பறு பலனெனச் சகல நூலிலு 

மெய்ப்பொரு ளுணர்ந்தவர் விளம்பு வாரரோ. 

(ப- ரை,) யாவன் - எவனொருவன், ஒப்பு ௮றும் - நிகரற்ற, ஒரு வயோடு பூசை 

யால் - ஒரு சவயோடயைப் பூஜித்தலால், எப்பயன் அ௮டைகுவன் - எர்தப் பயனை யடை 
வானோ, அன்னது - அந்தப் பயனே, தப்பு ௮ு பலன் என - தவரூத பயனென்று, சகல 

லாலிறும் மெய் பொருள் உணர்ந்தவர் - எல்லா நூல்களிலுமுள்ள உண்மைப் பொருளை 
யறிர்த ௮.திஞர், விளம்புவார் - சொல்லுவர், எ - று, 

(வி “ரை,) தப்பு அறு- அக்ஷயமான, (wi) 

உகந்துள பரசிவ யோ? வந்துறி 

னிகழ்ந்தன னிருந்தவ னெய்தும் தீநெறி 

புகழ்ந்தவன் றனைச்சிவன் போலவே யுனி 

ம௫ழ்க்துயர் பூசனை மதிஞர் செய்வசே, 

(ப-ரை,) உகந்துள - ம௫ழ்ர்திருக்றெ, பர சிவ யோட வர்து உறின்--, இகழ்ந்த 

னன் இருந்தவன் - (அவனை) அவமதித்து இருர்தவன், தி நெறி எய்தும் - தீ நெறியை 
யடைவன், (ஆதலால்) ௮வன் தன்னை--, மதிஞர் - அறிவுடையோர், செவன்போலவே 
உன்னி--, புகழ்ச்.து--, ம௫ழ்ந்து--, உயர்-உயர்ர்த, பூசனை செய்வர், எற, 

(வி- சை.) திநெதி- பிறவி கெதி (௧ரச ஹேதுவாபெ மார்ச்கம்), மஇஞர் என்பதில் 
ஞகரம் பெயரிடை நிலை, உன்னி - பாவித்து, (௮) 

திரிவிதசம்பத்தித்தலம் - முற்றும்.
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a. 

ஒம் கட்வாங்கே ஈம$ 

பன்னிரண்டாவது 

6௨) சதுர்விதசாரத்தலம். 

ஷுடுழ்நுதி0 (மை 

[அதாவது:--ரரு Abs Ros பூஜையுடன் அவர்களின் ப் ரஸாதங்களையும் ஸ்வீகரிச் 
கும் சவபக்தனே ௪.தர்வித ஸாரமுள்ளவனென்று சொல்லப்படுவன் என்பது.] 

கலிவிருத்தம், 

பத்தி கொண்டான் பாதப் புனலெனச் 
சத்செ லும்குரு சங்கம மெல்லடிச் 

குய்த்ச வொண்புன லுங்களித் துண்பரா 
னித்த லுஞ்சிவ கேச மடைந்துளார், 

(ப- ரை,) நித்தலும் - ராள்தோறும், சவெ௫சேசம் அடைர்துளார்--, பத்தி கொண்டு- 
பக்தியினால், அரன் பாதப் புனல் என- சிவபாத தீர்த்தம் போலவே, சத்து என்னும் - சத் 
தென்று சொல்லப்படுகிற, குரு சங்கமம் - குரு ஜங்கமக்களின், மெல் அடிக்கு உய்த்த- 
மிரு துவாடுய திருவடி யின்மேல் சமர்ப்பித்த, ஒள் புனலும் - ஒட்பமாயெ தீர்த்தத்தையும், 
களித்து உண்பர் - மூழ்ர்து உட்கொள்வர், எ - று, 

(வி- ரை.) சவ௫ேச மடைச்துளார் - சிவபக்தர், குரு ஐங்கமங்களை வேறெடுத்தோதி 
னமையான் அரன் பாதப் புனல் என்பதற்கு சிவலிங்கப் பெருமானது ஸ்ரீபாததிர்த்த 
மெனக்கோடலமையும், ஸ்ரீபாததீர்த்த ஸ்லீகாரச்தை, தீர்த்தபரிகரஹம் எனவுங்கூறுப, 

அங்கத்தில் குருபக்தி, மனதில் லில்கபக்தி, ௮.நிவில் ஐங்கமபக்தி, பரிணாமத்தில் ப்ரஸாத 
பக்தி சம்பந்தமே சதுர்வித ஸாரமெனிலுமாம், 

ப்.ரஸாதம்:--தத்வ தீபிசையின் வாக்யத்தில் சிவப்.ஸாதமே முக்தி மூலமானது, 
சி லிக்கத்இிற்கும் வனுக்கு ப்சாணல்வரூபமான ஐஜங்கமத்திற்கும் விவரிக்கு மிட த்தில் 

அந்த ஜங்கமத்தின் ப்/ஸாதமே போக்யமென்று சொல்லப்படும், சரலிங்க ப்.ரஸா தமின் றி 
எவன் ௮ர்ஈத்தை புஜிக்கரானோ அவனுக்குக் கோடி ஐர்மங்களிலும் முக்தி யுண்டாகாது, 
ஆதலால், ஹஸ்தத்திலிருக்கும் லிங்கத்திற்கு ஜங்கம ப்ரஸாதத்தை யர்ப்பித்து ஸ்லீகரித் 
தல் ற்ரேஷ்டமெனப்படும், இந்தக் காரணத்தினா லன்றோ குரு லிங்க ஜங்கமம் என்,று 

சொல்லப்படுவது, இவனுக்கு உலடில் சமானன் எவன், ஆதலால், லிம்கத்துடன் ஐங்கம 

ப்ரஸாதத்தையும் ஸ்வீகரித்தல் வேண்டும், லிங்கத்திற்கு ப்ீராண ஸ்வரூபமான ஜங்கம 
ப்ரஸாதமானது ௮வயக்தமென்று சொல்லப்படும், லிங்க ப்ரஸாதமானது வ்யக்த 

மென்று சொல்லப்படும், இந்த லிங்க ஜங்கமத்தினால் கொடுக்கப்பட்டதே ௮கண்டித ag 

ப்ரஸாதமென் றறியப்படும், இர்தச் சராசர ப்.ரஸாதமே ஸ்லீகரித்தற்கு யோக்யமான து, 
இந்த லிங்க ஜங்கம ப்ரஸாதத்தை எவன் ஸ்வீகரிப்பானோ அவனால் ஜகத்து பாவமாகும். 
திவ நிர்மால்யத்தினால் எல்லாருக்கும் கிர்மலமாகும், ஆதலால், மஸ்தகத்தில் கிர்மால் 
யத்தைத் தரித்தல் வேண்டும், பாதோதச ஐங்கம ப்.ரஸாதத்தை ஸ்லீகரிப்பதாயின் ஸர்வ 
பாபங்களும் சாசமாகுமென்று வீ.ராகமத்தில் மஹாதேவிக்குப் பரசிவன் “பதத திருக் 
இன்றனர், இதன் விரிவை ஆகமாஇகளில் காணலாம், 

குருபாத திர்த்தத்தைச் சிரத்தினில் தரிப்பதாயின் ௮ேக தீர்த்தக்களின் பலனைச் 
தருவதாகும். குருபாதோதகத் துளிமின் ஆயிரத்திலொரு கூறானது ஸப்த ஸாகரங்களி 

லிருக்கும் தர்த்தங்களைத் தரித்தக்கொண்ட பனைத் தருவதாகும், (௪)
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டொக்கு அும்புனி தத்திழ் புனிதமாய் 
மங்க லந்தனின் மங்கல மாயே 
சங்க ரன்றிருத் தாட்புனற் ரண 
மிங்க ளித்திடுஞ் சித்திகள் யாவுமே. 

(ப-ரை.) சங்கரன் - சிவபெருமானது, திரு தாள் புனல் தாரணம் - ஸ்ரீபாததர்த்த 
தா.ரணமானது, பொங்குறும் - விளக்கு, புனிதத்தில் புனிதம் ஆய்--, மங்கலக் 
தனில் மங்கலம் ஆ9--, இம்கு - இவ்வுலகத்தில், சித்திகள் யாவும் அளித்திடும் - எல்லாச் 
சித்திகளையும் கொடுக்கும், ௭ - று, 

(af - ரை,) திருத்தாட்புனம் ரூ ரணம் - ஸ்ரீபாததீர்த்த பரிக்ரஹம், புனிதத்திற் 
புனிதம் - மிக்க பரிசுத்தம். மங்கலச்தனில் மங்கலம் - மிக்க மங்கலம், (௨) 

அத்த னந்தி யணிந்த மலரொடு 

பத்தி சங்க டலையிற் பரித்துள 

சுத்த னிங்கோர் கணத்இனிழ் நூங்குகை 
மத்த வேழ மகம்பய னண்ணுவான். 

(பஃரை.) அத்தன் கர்தி- அத்தனாடிய சிவபிரான், அணிர்த மலரொடு பத்திரங்கள்- 
தரித்த மலர்களோடு பத்திரம்களையும், தலையில் பரித் துள்ள - சிரில் தரித். தள்ள, 
சுதீதன் - சுத்தனானவன், இம்கு - இவ்வுல$ல், ஒர் கணத்தினில்--, தூங்கு - தொங்குற, 
சை - அதிக்கையினையுடைய, மத்தம் - மதித்த, வேழ மகம் - மேத யாகத்தின், பயன்- 
பேற்றை, ஈண்ணனுவான் - அடைவான், ௭ - று, 

(வி- ரை,) மத்த வேழம் - மத யானை, மகம் - யாகம், பேறு - லாபம், மத்தவேழ 
மகம் என்றது மத யானையைக் கொன்று செய்யும் யாகம் என்றபடி, மேதம் - கொலை, 
தூங்கு கை மத்தவேழ மகம் என்பதைப் பெளண்டரீசயாகம் எனச் கூறுவர் வடாலார், 

உருத்தி சன்கொளு மோதகம் கொள்கமத் 

அருத்தி ரன்பெற் அுயிர்ப்ப துயிர்க்கவோ 
ருருத்தி சன்பரு கொண்புன லுண்கவென் 
றுரைத்தி டங்கொண் யேர்சொற் சுருதியே. 

(ப-ரை,) உருத்திரன் கொள்ளும் - உருத்திரன் ௮முது செய்த, ஓதம் - பிர 
சாதத்தை, கொள்க ( என்று ) - கொள்கவென்றும், உருத்திரன்--, பெற்று உயிர்ப்பது - 

எடுத்து முகர்வதை, உயிர்க்க (என்று) - முகர்கவென்றும், ஒர் உருத்திரன் - ஒப்பற்ற 
உருத்திரன், பருகு- பருனெ, ஒள் புனல் - ஈன்னீரை, உண்க (என்று) - பருகுகவென்றும், 

சொல் கொண்டு உயர் சுருதி - சொற்களைச்கொண்டு உயர்ச்ச வேதமான2, உசைத்திடும்- 

சொல்லாநிற்கும், oT = J. 

(வி- ரை,) ஒதாம் - சோறு, உயிர்த்தல் - முகர்தல், பருகல் - குடித்தல், வேதம் 

சொல்லுருவா யிருத்தலால் ௮தனை சொற்கொண்டெர் சுத என்றார், (௪) 

நற்ப ழங்கடி, நாண்மலர் பத்திர 
மெற்ப தம்புன லேமுதல் யாவையும் 
தற்பெ ருஞ்சவ லிங்கந் தனக்கசோ 

வர்ப்பி தஞ்செய்து கொள்ளுவ னன்பிஜேன். 

. (ப- ரை,) அன்பினோன் - செபக்தனானவன், ஈல் பழம்--, கடி. - வாசனையுள்ள, 

நாள் மலர் - புதிய மலர், பத் ரெம்--, எல் - ஒளியையுடைய, பதம் புனல் - அச்சம் நீர், 

கடு
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முதல் - முதலாயெ, யாவையும் - எல்லாவற்றையும், தன் - தன் (சரீரத்தில் தரிக்சப்பட் 
டுள்ள), பெரு - பெருமை பொருந்திய சிவலிங்கம் தனக்கு--, அர்ப்பிதம் செய்து--, 
கொள்ளுவன - (பின்பு தான்) நுகர்வன், ௭ - று, 

(வி- ரை,) ஈண்டு, இச்செய்யுளைக் கவனிக்க: 

பிரபுலிங்கலிலை, 

குடிப்பன விழுங்குவ கூரெ யிற்.நிஞழ் 
கடிப்பன ஈக்குவ வளைத்தும் கைம்மலர் 

அடுத்துள செவன்றனச் கர்ப்பித் துண்பவன் 

விடுத்தவன் மேல்வரும் வினைகள் யாவுமே, 

அர்ப்பிதம் செய்து - சமர்ப்பித்து, அுகாவன் - புஜிப்பன், தற்பெருஞ் சிவலிங்கம் - 
இஷ்டலிம்சம், (௫) 

உலக னைத்தினு மோங்கொளி யாகியே 

யிலகு மெய்ச்சிவ லிங்க விறைபெருந் 

தலைமை பெற்றிட லாலவன் ருனுகர் 

பலவு (முற்றிடல் பத்தர்க் கியல்பரோ, 

(ப- ரை,) உலகு அனைத்தினும்--, ஓங்கு - உயர்ச்ச, ஒளி ஆ இலகு - ஒளியாய் 

விளங்கு, மெய் - உடலில் தரித்த, சிவலிங்க இறை - ஏிவலிம்கப்பெருமான், பெரு - 

பெரிய, தலைமை பெற்நிடலால்--, அவன் நுகர் பலவும் - அவன் அுகர்ர்த பலவற்றையும் த ற் வு த பலவற்றையும், 
உற்றிடல் - நுகர்தல், பத்தர்க்கு இயல்பு--, ௭ - ஐு, 

வி- ரை,) தலைமை-முதன்மை, அுகர்தல்- உண்டல், இயல்பு-இயற்கை (முறைமை,) 

மெய்ச்டுவலிம்கவிறை - இஷ்டலிங்கம், (௬) 

| த்த கற்றுஞ் சிவனிரு மாலிய 

மேத னிக்கண் விமலற் றரித்துளோ 

ராத ரத்தி னடைகுவ தன்றிமற் 
றே லர்க்கஃ தெய்த வொணாதசோ. 

(ப-ரை,) திது அகற்றும் - தீமையை யொழிக்ற, வன் நிருமாலியம்--, மேதினி 

கண்--, விமலன் தரித்துளோர் - விமலனாடய சிவலிங்கப்பெருமானைத் தரித்.துள்ளவர்கள், 

ஆதரத்தின் - அன்பினால், அடைகுவதன்றி-, ஏதிலர்க்கு - அயலார்க்கு, அஃது - ௮௮, 
எய்திவொண்ணாது - அடையவொண்ணாது, எ- று, 

(வி- ரை,) மேதினி - உலகு, ஆதரம் - அன்பு. அது என்றது சிவகிருமாலியத்தை, 
இவநிருமாலியம் பெறத் தக்கவர் வீரசைவரொருவசே என்று இதனால் கூறப்பட்டது, (௭) 

அண்ண லீசனுக் கர்ப்பிதஞ் செய்துபின் 

னுண்ணு மோதாத் தோரவி ழொன்றினுக் 
கெண்ணு மாபரி யாக விரும்பய 

னண்ணு வார்சவ பத்தர் ஈயந்தரோ. 

(ப-ரை,) செவெபத்தர்--, ௮ண்ணல்-பெரியோனா௫ிய, ஈசனுக்கு அர்ப்பிதம்செய்து--, 

பின் - பிறகு, உண்ணும் - உண்டு, ஓதாத்து - அர்ரத்தில், ஒர் அவிழ் ஒன் நிலுக்கு - 
ஒப்பற்ற வொரு பருக்கைக்கு, எண்ணும் - மதித்தற்குரிய, மா - பெரிய, பரியாகம் - ௮௪வ 

மேதயாகத்தின், இரு பயன் - பெரும்பேற்றை, ஈயந்து ஈண்ணுவார் - விரும்பிப்பெ.று 

வார், or - ௮, 

(af = ரை,) பெரும்பேறு - பெரிய வூதியம், ஈயத்தல் - விரும்புதல், (௮)



த்லம்.] ச் துர்வித்சாரத்தலம். கக்டு 

பரம ஓண்டு பவித்திர மாயது 
நிரும லம்பெற லானிரு மாலியம் 

பெருமை தங்கு நிருமலன் பெற்றுணுங் 

கருமை தங்கு கயவர்க் கடாதரோ. 

(ப-ரை,) பரமன் உண்0--, பவித்திரம் ஆயது - பரிசுத்தமானது, நிருமலம் 
பெறலால் - நிர்மலத்தை யடைதலால், நிருமாலியம்--, பெருமை தங்கும் நிருமலன்--, 
பெற்று உண்ணும்--, கருமை தங்கு - அஞ்ஞானந்தங்கெ, கயவர்க்கு - €ழ்மக்களுக்கு, 

அடாது- தகாது, எ-று, 

(வி - ரை,) பரமன் - மேலானவன் (சிவபெருமான்), பெருமைதங்கும் நிருமலன் - 
சிவபக்தன், கருமை - ஆகுபெயர், (௯) 

சுத்த மாகுஞ் சுடர்ரிவ லுண்ணுபு 
வைத்த வானிரு மாலியங் கொண்டுறப் 
பத்தி யோவிய பாவிக ளாமெனக் 

கைத்து ளோரதி காரிக எல்லசே. 

(ப-ரை,) பத்தி ஓவிய - பக்இறீங்யெ, பாவிகள் ஆம் என - பாவிகளென்று, 
கைத்துள்ளோர் - (பெரியோர்சளால்) கடியப்பட்டவர்கள், சுத்தம் அகும் - சுத்தமா, 

சுடர் - ஒளியுருவாயெ, சிவன்--, உண்ணுபு வைத்த - நுகர்ர்து வைத்த, வால் - பரிசுத்த 
மாகிய, நிருமாலியம் கொண்டு உ௰ - நிருமாலியங்கொண்டு வுகர்தற்கு, ௮இகாரிகள் 

அல்லர்--,எஃலு, 

(வி- ரை,) ஓவுதல் - நீங்குதல், கைத்தல் - வெறுத்தல், உண்ணுபு என்பது செய்பு 
என்னும் வாய்பாட்டிறந்தகால வினையெச்சம், ௮ காரிகள் - உரியவர்கள், (௧௦) 

அருளி லிங்கத் தரும்பிர சாதத்தால் 

வருமி ரும்பலன் வண்குரு Fase 

தருமி ரும்பிர சாதமுர் தந்திடு 
மொருமை கொண்டுவர் துண்பவர்க் கென்றுமே, 

(பஃரை,) என்றும் - எப்பொழுதும், ஒருமை கொண்டு - மன வொருமைப்பாடு 
பெற்று, உவர்.து உண்பவர்க்கு--, ௮ருள் - அருளுருவாயெ, இலிங்கத்து - சிவலில்கச் தின், 
அரு பிரசாதத்தால்--, இரு பலன் - பெரும்பயன், வரும் - உண்டாகும், (௮.துபோஉவே) 

வள் - வள்மாஇய, குரு சங்கமம் - குரு ஜங்கமங்கள், தரும் - தரு£ற, இரு - பெருமை 

யுள்ள, பிரசாதமும்--, தர்.திடும் - (பயனைக்) கொடுத்திடும், ௭ - று, 

(வி- ரை,) உவந்து-விரும்பி, பிரசாதமும் என்றவும்மை இறந்தது தழீஇய வெச்சம், 

ஆத லானல் லருட்சவ லில்கமெய 
காத னாயெ நற்குரு சங்கமம் 

காத லாக் கரிந்து தொழுதவர் 
ச்ச மாதர விற்றரித் துண்கவே, 

(பஃ ரர்.) ஆதலால்--, ஈல் ௮ருள் சிவலிம்கம்--, மெய சாதனா சல் குர, 
சம்சமம்--, (என்பவைகளில்) காதல் ஆ8--, க9ர்து - மனமுரு,, தொழுத, அவர் 
சாதம் - அவரது பிரசாதத்தை, ஆதரவின் - அன்போடு, தரித்து உண்க - ஏற்றுண்ணக் 
சட்வன், எஈற்,
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(வி- ரை.) சல் குரு - ஸதாசார்யன், காதல் - விருப்பம். தொழுது- பூஜிதீது 
வணங்க, தரித்தல் - கையாரவேற்றல், ௩ல் அருட் சவலிக்கம் என்றது இஷ்டலிங்க 

மாய மஹாதேவனை, ஜங்கமம் என்றது வெயோடியை, 

Bis லக்ஷணத்தைப்பற் தி இரிலித சம்பத்தித்தலத்திலும் பிரசாத சிறப்பைப்பம்றி 
இத்தலத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளன. இக்கருத்து அடியில் வரும் செய்யுட்களாலும் விசத 
மாகும்: 

பிரபுலிங்கலிலை, 

புலம்பி சைச்திருக் இன்றவப் போதினி 
லிலிக்க முல்க7 முர்தகழ் வெய்துற 
ஈலக&சொ எல்லம னண்ணின cot cot ext HY ey 

கல நின்றவக் காரிகை கண்டனன், 

குகையிதய மதன்கணம ரிறைமீச னென்றுபொருள் குறித்துக் கொண்மோ 
நிகழனைய குகேசமொழி யுடையனயான் ரூனெனவே நிமலன் கூற 

வகமழெ முகமலர்ச்து சித்தனமை குவனீயே யாட அுன்றன் [wer 

முகையலிழ்மென் மலர்க்கரத்திற் சிவலிங்கம் சொண்டதென்கொன் மொழிதியென் 

பிறர்தபயன் பெறவுலக ரெனைக்கண்டு கொண்டுமனம் பிறழ்த லின் நிச் 
இறெர்தசவ லிங்கமலர்ச் கரங்கொண்டு பூசனையாஞ் செய்ய வேண்டி. 

நிறைர்தவென .துருவாகு மிச்குறிசைக் கொண்டனன்யா ஸீங்கா தென்று 
மதி. துதெளி குதிமனமென் ஐருள்செய்தெய் குருதேவ னறைய ஒற்றுன், 

பக்த சகன்ற சிவபத்தர் பாதம் விளக்கும் புனற்குழியில் 

வந்து பிறர்.து மூழ்கெதில் வைகும் புழுவின் பெரும்பேறு 

முக்து கங்கை முதலவா Goo unig: BN er xe 

Rig wis ஞளருமே சேரா ரென்று மறை சாற்றும், 

தாய்க்கு வழுவின் மகளிர்க்குத் த்தை தனக்குப் பசுவிற்குச் 

சேய்க்கு மறையோர் தமக்டெர்செய் தீர்வில் கொடிய பாதகமும் 

போக்கு மிமைப்பிற் கரணத்தைப் புனித மாக்டுச் சிவமாக 

ஆக்கு மரன்றன பிரசாத மாயி னதற்கு நிகருண்டோ, (௧௨) 

சதுர்விதசாரத்தலம் - முற்றும், 

  

௨ 

ஒம் விஷ்ணுவல்லபாய 6ம 

பதின்மூன்றாவது 
(Gh) உபாதிதாதத்தலம், 

[ அதாவது - மேற்கூறிய கான்குவித ஸாரமுள்ளவலும், ப்லாபேக்ஷயினால் குர 
லிங்க ஒல்கமங்களுக்குத் தாகம் செய்பவனுமான செவபக்தனே ஸோபாஇசதாநி என்று 
சொல்லப்பவன் என்பது,] 

தே கற்குஞ் சிவலிங்கத் இற்குமா 

லாச கற்று மருட்சிவ யோகிக்கும் 

'பேச லுற்ற வவர்பிர சாதவூ 
ேச முற்றவர் நின்று கொடுக்கவே,



த்லம்,] நிருபாதிகதானத் தலம். க்கள் 

(ப-ரை,) தேசசற்கும் - குருவுக்கும், வெலிங்கத்திற்கும்--, மால் ௮௪ அகற்றும் - 
மயக்கமாயெ குற்றத்தை யொழித்த, அருள் சவயோ௫க்கும்-, பேசலுழ்ந அவர் - சொல் 
லப்பட்ட அவர்களுடைய, பிரசாத ஊண் - பிரசாதவுணவை, நேசம் உற்றவர் - அன்போ 
டுண்றெ பக்திமான்கள், கின்று கொடுக்க - நின்று (அவர் வேண்டியவற்றைக்) கொடுக்கக் 
கடவர், எ-று, 

(வி-ரை,) ஊண் முதனிலை திரிர்த தொழிலாகுபெயர், கொடுக்க என்பது தன்வினை 
பிறவினைகளுக்குப் பொதுவாய் நின்று, தான்கொடுக்க வேண்டுமென்றும் தன்னாலியலா 
வழி பிறரைக்கொண்டு கொடுப்பிக்கவேண்டு மென்றும் நியமித்தவாறு காண்க, சவ 
யோடுக்கும் ஐங்கமத்திற்கும் தன் சக்திக்கு இயன்றளவில் தாஈம் செய்ய வேண்டும் 
என்பதாம், (௧) 

தாஈ மூவகை தக்கசோ பாதக 
மேனை மாநிரு பாதி ௪கசமென் 
தான மாம்பல லுன்னி யளித்தலே 

ஞான மேவிலர் ஈச்சுசோ பாதகம். 

(ப-ரை,) தக்க - தகுதியா, சோபாதிகம்--, ஏனை - மற்ற, மா- பெரிய, கிரு 
பாதி- நிருபாதிகம், ௪க௪ம் - ஸஹஜம், என்று--, தாகம் மூவகை - தாகம் மூன். றுவகை 

யாம், (அவற்றுள்) ஊனம் ஆம் - ௮ழிவைப்பொருந்திய, பலன் உன்னி - பயனை நினைத்து, 

அளித்தலே - தருதலே, ஞானம் மேவிலர் - ஞானமில்லாதவர், நச்சு - விரும்புற, 

சோபாதிகம்--, ௭- று, 

(வி-மை,) தாகம் மூவகைத்தென்ப தும், அவம் நின்பெயர் சோபா இகம் நிருபாதிகம் 

ஸஹஜம் என்பதும், ௮வற்றுள் முதற்கண்ணதாயெ சோபாதிகம் இத்தன்மைத் தென் 
ப.தம் இதனாற்கூறப்பட்டது. கிருபாதிகம் ஸஹஜம் என்பவஜ்.றிலக்கணமேலே கூறுப, 

ஞானம் மேவிலர் என்றது மோக்ஷ£பேகைட யில்லாதவர் என்றபடி, (2) 

உபாதிதாநத்தலம் - முற்றும். 

a. 

ஓம் ஸ்ரிபிவிஷ்டாய ஈம? 

பதினான் காவது 

(௧௪) திருபாதிகதாதத்தலம். 
டு்டுடி00 

[ அதாவது - தாரத்தைப்பெற்றுக் கொள்பவலனுடைய சந்தோஷத்தின் பொருட்டுத 

தாகம் செய்து, ௮வ்லித தாநத்தில் எவ்வித பலாபேகைஷியு மில்லாமல் ௮து ஈஜஸ்வரார்ப் 

பணம் என்னும் புத்தியுள்ள செவெபச்தனே நிருபர்தெதாகி என்று சொல்லப்படுவன் 

என்பது, 

] கலிவிருத்தம், 

விடுத்து நெஞ்சம் பலனை விழைதலை 

யடுத்த வீசலுக் கர்ப்பித மென்றுனிக் 

கொடுக்கு மந்தக் கொடையை யுசைப்பரில் 

கெடுத்து ஈன்னிரு பாதிக மென்னவே, 

(பூஃீரை,) பலனை விழைதலை - பயனை விரும்புதல், கெஞ்சம் கிடுத்து - மனம் 
G42, அடுத்த ஈசலுக்கு அர்ப்பிதம் ஏன்று--, உன்னி - ders 9, கொடுக்கும் - கொக்
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, அந்தச் கொடையை--, நல் நிருபாதிகம் என்ன--, இங்கு - இவ்வுலஇல், எடுத்து 
உரைப்பர் - சிறப்பித்துச் சொல்லுவர் (மேலோர்), ௭ - று, 

(வி- ரை.) விழைதல் - விரும்புதல், ௮ர்ப்பிதம்-சமர்ப்பணம், ஈசலுக்கு ௮ர்ப்பிதம்- 
ஈஸ் வ.ராரீப்பணம், கொடை - ஈகை, அடுத்த ஈசன் என்றது இஷ்டலிக்கம் என்றபடி, 

நிருபாதிகதாநத்தலம் - முற்றும். 

உ 

ஓம் அம்பிகாசாதாய ஈம? 

பதினைந்தாவது 

(௧௫.) சகச தாதத்தலம். 

—wje— 

[ அதாவது - தாகம் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கவன் தாம் செய்யத்தச்சவன் தாகம் 

செய்யும் பதார்த்தம் அய இவைகளெல்லாம் சிவஸ்வரூபமென்றும், தான் கொடுக்கத் 
தீக்கவ னல்லவென்றும், குருவும் லிங்கமும் பூ£யமான ஜங்கமமும் தன் பதார்த்தத்தை 
ஸ்லீகரிக்கொர்க ளென்றும்'எண்ணி, அதனால் கர்த்ருத்வ புத்தி செய்யாது தாகம் செய்ப 
வனான பவெபத்தனே ஸஹஜூதாநி என்று சொல்லப்படுவன் என்பது,] 

கலிவிருத்தம், 

இசத்தல் செய்பவ னீபவ னீத்துறு 

மருத்த நின்றவ ருஞ்சிவ மென்றுதான் 
கருத்த னென்லுங் கருத்தில னாகியே . 
தரித்தி டுஞ்செயற் முஈஞ் சகசமே, 

(ப-ை ர,) இரத்தல் செய்பவன் - யா௪கம் செய்பவன், ஈபவன் - கொடுப்பவன், 

ஈத்துறும் - கொடுக்கப்படுசற, ௮ருத்தம் - பொருள் (யெ எல்லாம்), நின்ற ௮௬ சிவம் 
என்று- நிலைபெற்ற அரிய சிவமேயாமென்று (எண்ணி), தான் கருத்தன் என்லும் கருத்து 
இலன் ஆ - தானே கர்த்தா என்னும் நினைவு இல்லாதவனாய், தரித்திடும் செயல் தாகம்-_ 
தரித்திர செய்கையையுடைய தாகம், சகசம் - ஸஹதாகமாம், எ-று, 

(வி - ரை,) இரத்தல்செய்பவன் என்பது ஒரு. சொல்லாய் இரப்பவன் எனனும் 

பொருள் பயந்து நின்ற, சிவம் - வெசொருபம், (௧) 

இறப்ப நன்கொடை யாவினு மேலதாய்ச் 

சிறப்ப டைந்து செயுஞ்சக சக்கொடை 
பிறப்பெ லுந்துர்ப் பிணிமருந் தாய 

மறப்ப ருஞ்சிவ ஞானம் வழங்குமால். 

(ப-ரை,) இறப்ப * மிகுதியாக, ஈன்கொடை யாகிலும் மேலதாய் -நற்கொடைக 
ளெல்லாவற்றிலு மேலானதா௫, 8றப்பு அடைந்து, செய்யும் சசசக்கொடைஃ-, பிறப்பு 

என்னும் துர்ப்பிணி மருச் து ஆயெ--, மறப்பு ௮௬ - மறத்தற் கரிய, சிெவஞானம்வழம்கும்- 
இவெஞானத்தைச் கொடுக்கும், ௭ - று, 

(வி- ரை,) ஈன்கொடை - குறிப்பறிர்தீதல், துர்ப்பிணி - கொடிய சோய், வழங்கல்- 
மிகுதியாய்ச் கொடுத்தல், சசசக்கொடை இவெஞர்னத்தைக் கொடுக்கும் என்றியைத் 

துரைத்துச் சொள்க, , ச ட (6)
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பத்த சோ பரமலுக் Seg 

மெய்த்த தாஈஞ் சகசம் விமலலுக் 

குப்த்த போதொன் நுதவுகற் பாத்திரத் 
தீ.தீத மாயிர மீயு மரும்பயன், 

(பஃரை,) பத்தரோடு பரமனுக்கு ஈத்துறும் மெய்த்த தாம்--, ௪க௪ம் - ஸஹஜ 
தாரமாம், விமலலுக்கு - சிவபிரானுக்கு, உய்த்த - சமர்ப்பித்த; போது ஒன்று - ஒரு 
புட்பமானது, நல் பாத்திரத்து - ஸத்பாத்திரத்தில், ௮த்தம் ஆயிரம் - ஆயிரம் பொன்னை, 
ஈயும்-கொடுப்பதனா லஓுண்டா றெ, ௮௬ பயன் - அரிய பயனை, உதவும்- கொடுக்கும், எ-று, 

(வி-ரை,) பத்தர் - செபக்தர், ப.ரமன் - சவபெருமான். ஈத்துறும் - கொடுக், 
மெய்த்த தாாம் - உண்மையா கொடை, (௩) 

பாத்தி ரஞ்சிவ லுங்கன பாத்தாஞ 
சாத்தி ரந்தெரி தக்க குசவலு 

மேத்தி யொன்றவர்க் €யு மரும்பலன் 

மூத்து நிற்கு முடிவில தாயே, 

(ப- ௯.) சிவலும்-,, பாத்திரம் - (ச்) பாத்திரமாம், சாத்திரம் தெரி தக்க - 
சாத்திரம் தெரிர்த தகுதியாடுய, குரவலும் - ஆசாரியலும், கனபாத்திரம் - சற்பாத்திர 

மாம், (அதலால்) அவற்கு - ௮ர்௪ குரவலுக்கு, ஒன்று - ஒருபொருளை, ஏத்தி - அதித, 
ஈயும் - கொடுத்தலா லுண்டாறெ, ௮௬ பலன்--, முடிவு இல்லது ஆ, மூத்து 

நிற்கும்--, எஃ fl. 

(வி-ரை,) மூத்து நிழ்றல் - சர். நிற்றல், (௪) 
காணு நுஞ்சிவ னா௫க் கருநெறி 
காணு அுஞ்சிவ ஞான மருவியே 

யேணு அுஞ்சிவ யோக் இடும்பொருண் 

மாணு றும்பர மார்த்த மெனப்படும், 

(ப-ரை,) காண் உறும்- காண்டற்குரிய, வன் ஆ9--, கருநெறி- பிமவிவழியான து, 

மாண் உறும் - சாணத்தகுர்த, சிவஞானம் மருவி - சவஞானத்தையடைர் து, ஏண் உறும்- 

பெருமை பொருர்திய, 9வயோடுக்கு--, இடும் பொருள்--, மாண் உறும் - மாட்சிமை 

யடை ரத, பரமார்த்தம் எனப்பமெ--, ௭- று, 

(வி- ரை,) சிவன் - சவசொரூபன், காணும் என்றது இங்கு அஞ்சுதற்குரிய 
என்னும் பொருள் பயந்து நின்றது, இடும் பொருள் - தரும் பொருள், ப.ரமார்த்தம் - 

சிசேஷ்டமான பொருள், ‘ (@) 

எக்கொ டைக்குமெ டுத்தசழ் பாத்திர 

மிக்க மெய்ச்சிவ யோகி மிகையென 

வொக்க வொன்றில் குரைப்பதி லையிலை 

பக்க நூல்கள் பலவிலு மென்பவே, 

(ப-ரை,) எ கொடைக்கும் எடுத்த சற்பாத்திரம்---, மிக்க மெய்மிக்க வுண்மையை 
யுடைய, சவயோ-, மிகை இக்க என - உயரீவொப்பு என்று சொல்ல, ஒன்று இம்கு 
உரைப்பது இல்லை இல்லை, பக்க மால்கள் பலவினும்--, என்ப - என்று சொல்லுவர் 

(அதிஞர்), ௭- ௮, 

ச
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(வி-ஃரை,) சவெயோடுக்குசக் கொடுச்குக்கொடையானது ஸத்பாத்.ரத்திற் செய்த 
கொடையாகும் என்பதும், ௮தனிற்டிறர்த ஸத்பாத்ரம் இல்லை யென்பதும் இதன்கருத்து, 
பக்சம் பகம் என்னும் வடசொற்றிரிபு, (௬) 

சாந்த மாய தனிச்சிவ யோகிகை 
யேய்ந்த வோர்பிட பிச்சை பிடும்பலன் 

கூர்ந்த வோர்சத கோடி மகஞ்செயு 
மாந்த ரானு மருவுத லன்றரோ, 

(பஃரை,) சாந்தம் ஆய தனி சவயோடு கை-சார்தத்தையுடைய ஒப்பற்ற சவெயோடு 
யின் கையில், ஏய்ர்த - பொருர்திய, ஓர் பிடி. பிச்சை இடும் பலன்--, கூர்ந்த - மிகுக்த, 
ஓர் - ஒப்பற்ற, ௪தகோடி. மகம் செய்யும் - நூறுகோடி யாகங்களைச் செய்ற, மாந்த 
சாலும் - மக்களாலும், மருவுதல் ௮ன்று - பொருக்தலாகாது, எ-று, 

(வி- ரை,) சார்தம் - சார்தகுணம், கூர்ந்த கூர் என்னும் உரியடியாகப் பிறர்த 
இறர்தகாலட் பெயசெச்சம், மாந்தர் - நித்யபஹுவசாம், (௭) 

திருத்தி யொண்டுவ யோ பெநித்ென் 
நிருத்தி யெய்துவ னச்சிவ னெய்திய 

இருத்தி கொண்டு செறியு முலகெலா% 

இருத்தி யெப்துஞ் சிவமய மாதலால். 

(ப- ரை,) ஒள் - ஒட்பத்தையுடைய, சவயோட திருத்தி பெதின்--, சிவன் இருத்தி 

எய.துவன்--, ௮ வென் எய்திய திருத்தி கொண்டு - அந்தச் சிவனடைர்த இருத்தியினால், 
செறியும் - நெரும்ெ, உலகு எல்லாம் திருத்தி எயதும்,--, (ஏனெனின் அவ்வுலதெல் 
லாம்) 9வமயம் ஆதலால்--, எ. று. 

(வி- மை.) ஈண்டு, இச்செய்யுளைக் கவனிக்க: 
பிரபுலிங்கலிலை, 

2.08 லொருவன் சிவயோடு யுண்ட தம்ம ௪. ராசரமா 
மலடு ஓயிர்க ளெலா முண்ட தாகு மென்ன மமைகூறு 
மிலகு முறையைக் சாட்சியா னின்திம் குணர வுணர்த்தினான் 
கலக வினைக டீர்ர்குமருட் கண்ணன் றிகழல் லமதேவன், 

செவயோ௫ த்ருப்தியடைச்தால் சிவன் தீருப்தி யடைவான், சிவன் த்ருப் தியடைச்தால் 
௮வன் நிறைந்துள்ள எல்லாவுலகும் தீருப்தியடையும் என்பது கருத்து. (௮) 

ஆத லாற்சிவ யேரடக் கறுதிகம் 
காத லாலெக் கருமத்தி னுனுமே 
Cures காதியி லொன்றுங் குறைவறத் 
தீதி லாது திருத்திசெய் கற்பே, 

(ப- ரை,) ஆதலால்--, செவயோடுக்கு--, ௮னுதிகம்--, காதலால் - அன்போடு, 
௭ கருமத்தினாலும்--, ஓதம் ஆதியில் - ௮ர்ஈமுதலியவற்றில், ஒன்றும் குறைவு ௮ற - 
சிறிதும் குறைவில்லாமல், தி.த இல்லாது - தீமையின்றி, இருத்தி செய்ூற்பர் - இருத்த 
செய்வார் (பக்தர்), ௭ - று, 

(வி-ரை,) ௮நுதிமம் - மாள்தோறும். ஓதம் - சோறு, (௯) 

தாவி லாதுயர் சச்சிதா கந்தமாய் 

மேவு மீசனுக் காக விரும்பியே 
யாவு ஈல்கூவன் யாவ னனையனே 
யோவி லாத வொருபெருஜ் சங்கரன்.



தலம்,] மாகேசத்தலம்; க௨க் 

(ப- ரை) தாவிலா.து - கெடுதலில்லாமல், உயர் - உயர்ந்த, சச்சதொரச்தம் ஆய்--, 

மேவும் - பொருர்திய, ஈசனுச்காக விரும்பி--, யாவும் ஈல்குவன் - (உடல் பொருள் 
ஆவியாயெ) எல்லாப் பொருள்களையும் சமர்ப்பிப்பவன், யாவன் - எவனோ, ௮னையனே - 
அவனே, ஒவிலாத - நீங்சாத, ஒரு - ஒப்புற்ற, பெரு சங்கரன் - பெரிய சங்கசனெனப் 
பவோன, எ-று, 

(வி- ரை,) ௪ச்ஏதொரர்தம் என்பது சத்து சத்து அநந்தம் எனப்பிரிக்கப்பட்டு, 
உண்மை அறிவு இன்பம் எனப்பொருள் தந்து நின்றது, இதனை அல்திபா ிப்ியம் 
என்றுங் கூறுப வடமாலார், பெருஞ்சங்கரன் என்றது மாஹேசன் என்றபடி, (௧0) 

உசைத்த நன்னெறி யுற்றுபர் தாநியா 
யருத்த மாமய னாதியர் வாழ்வினில் 
விர,த்த னாகும் விழுமிய பத்தனே 

தீரித்து நிற்குமா கேசத் தகைமையே. 

(us = ong.) உரைத்த - - சொல்லப்பட்ட, ஈல் நெறி உற்று - சல்வழியைப் பொருர்தி, 
உயர் - உயர்ந்த, தாரி ஆய் - (லஹஜ) தாகியாட, அருத்தம் ஆம் - செல்வப் பெருக்குள்ள, 
அயன் ஆதியர் வாழ்வினில் - பிரமன் முதலியோரது செல்வத்தில், விரத்தன் ஆகும் - 

விரக்தனாயெ, விமுமிய பத்தனே - மேலானபக்தனே, மாகேசத்தகைமை - மாகேசன் 

என்னலும் பெருமையை, தரித்து நிற்கும் - தரித் துகிற்பன், oT = De 

(வி-ரை,) தாகி - கொடையாளி, அயன் அஜன் என்லும் வடசொற் திரிபு, 
விரக்தன் - வெறுப்புள்ளவன், (௧௧) 

சகசதாநத்தலம் - முற்றும். 
  

இவ்விதமாய் எக்காரணத்தினால் பிண்டம், பிண்டஜ்ஞாகம், ஸம்ஸா.ரஹேயம், 

குருகாருண்யம், லிக்கதாரணம், விபூதி, ருதீராக்ஷம், ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷ£ 
ஜபம், பக்தி, உபயம், தரிவிதஸம்பத்தி, சதுர்விதஸாரம், உபாதி 

மாடம், நிருபாதிமாடம், லஹஜமாடம் எனலும் பதினைந்து 

ஸ்தலங்களுடனே கூடியிருத்தலாலும் செவ௫க்தியினாலும் 

எவன் பக்தியுள்ளவ னானானோ ௮க்கா.ரணசத் இனால் 

அவன் முதலாமவனான பக்தன் என்று 

அறியப்பட்டான், 

௧-வது. பத்தத்தலம் முற்றிற்று. 
  

உ 

௨-வது. மாகேசத்தலம். 
அைகணுடு தட] ஆயவ 

[அதாவத-எக்காலத்தும் லிங்ககிஷ்டையினால் ஆஸ்திக்ய நித்யகர்ம ஸத்ய ஸ தாசா 

தர்மஸெளறாீல்யாதகளை யடைந்து வீரஹைவ வரத லம்பர்நனாயிருத்தல் என்ப ௮. 

(இதனுட்பிரிவு.) 
கலிவிருத்தம், 

சாத்தினை யுவந்துபத் தத்த லத்னைப் 
பாற்றிய வினைறெறிப் பத்த னில்ஙனெவ் 

வாற்றினி லடைவன்மா கேசத் தன்மையை 

மாற்றிரி கணேசநீ வகுத்துக் கூறுவாய். 
6g
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(பு-ரை,) மால் இரி - மயக்கத்தைச்கெடுத்த, கணேச - கணநாதனே, உவந்து 5 
ம௫ழ்ர்து, பத்தத்தலத்தனை சாம் நினை--, பாற்றிய வினை நெறி - ஒட்டிய வினைவழியை 

யுடைய, பத்தன்--, இங்ஈன் - இவ்வாறே, மாகேசத்தன்மையை--, எவ்வாற் நினில் - எவ் 

வழியாலே, அடைவன்-. நீ வகுத்.து கூறுவாய் - நீ வகுத்,.துச் சொல்லக்கடவை, எ - று, 

(வி- ரை,) சாற்நினை - சொல்லினை, பாற்றல் - ஒட்டல், வகுத்தல் - பாகுபாடு 
செய்தல், (5) 

மாசறு ௪கசநற் மும் வல்லனாய் 
வாசவ னாதியர் பதத்தின் மாற்றிய 
கேசமோ டொருபெரு கேசத் துற்றவ 

னீசனை யிணையின்மா கேசத் தன்மையான். 

(ப- ரை,) மாக௮று - குற்றமற்ற, கல் - ஈல்ல, சகசதாகம் வல்லன் ஆய் - ஸஹ 

தாரம் செய்ய வல்லவனா9, வாசவன் ஆஇியர் - இர்திரன் முதலியோரது, பதத்தில் - பதம் 
களில், மாற்திய - விரத்தியடைர்த, நேசமோடு - அசையுடன், ஈசனை - சிவபிரானை, 

ஒரு - ஒப்பற்ற, பெருகசேசத்து உற்றவன் - பேரன்போடு யடைந்தவன், இணை இல் - 

ஒப்பற்ற, மாகேசத் தன்மையான் - மாகேசத் தன்மையை யுடையவனாவன், ௭ று, 

(வி- ரை,) பதம் - பதவி, விரக்தி - நிராசை, ஸஹஜதாநத்தில் வல்லவனாய் சிவபக்தி 

யிற் இறந்தவன் மாகேசனாவனென்பது கருத்து, ஒரு பெரு நேசத்து உற்றவன் என்றது 
வெதற்பரனை ;) Fakes musts எனினுமாம், மாயேசன், மாகேசன், மாஹேசன், 

மாயேஸ்வரன், மாகேஸ்வரன், மாஹேஜ்வரன் மாகேச்சுரன் இவைகள் ஒருபொருட் 

பன்மொழிகள், (2) 

முன்னர்ஈஞ் சங்கரன் மொழிந்த வாறிவண் 
பன்னுவன் மகேசஈற் நலத்தின் பான்மையு6 
தன்னிகர் மகேச்சுரன் நன்மை யங்கதன் 
பின்னர்வர் இலிங்கஈன் னிட்டை பெற்றிடும். 

(ப- ரை,) மகேச கல் தலத்தின் பான்மையும்--, முன்னர் - முன்னே, ஈம் சங்கரன் 

மொழிச்தவாறு--, இவண் பன்னுவன் - இவ்விடத்திற் சொல்லுவேன், தன் நிகர்- 

தன்னைத்தானே நிகர்த்த, மசேச்சுரன்சன்மை--, ௮ங்கு அதன் பின்னர் வந்து--, நல்- 

சல்ல, இலிக்கரிட்டை--, பெற்றிடும் - வரும், எ - று, 

(வி- ரை,) சங்கரன்-அன்மாக்களுக்கு ஹிதம்செய்வோன் (சிவபெருமான்), மகேச் 
சுரன் தன்மை - மாஹேஸ்வர ப்ரறம்ஸாஸ்தலம், இலிங்க நிட்டை - லிங்கடிஷ்டா 

ஸ்தலம், (௩) 

பூருவாச் சிரயமத் துவிதம் போந்துபி 
னாருமா வாகா மட்ட மூர்த்திபின் | 

சாருமியாண் டி.லுநிலை தடித்தல் பின்சிவம் 

பாரமா வுலகொடு பத்த னாந்தலம். 

(ப-ரை,) பூருவ ஒச்சிரயம்--, அத்துவிதம்--, போர்து - வர்து, பின் - பிறகு, 
ஆரும் - பொருச்திய ஆஒவாகாம்--, அட்டமூர்த்தி--, பின் சாரும் - பிறகு வரும், 

யாண்டிலும் - எவ்விடத்திலும், கிலை--, தடுத்தல்--, பின் - பிறகு, சவம் பாரமாம் உலகு 

ஒ0--, பத்தன் ஆம் தலம்--, ௭ - று, 
(வி-ரை.) பூருவ ஆச்சிரயம் தடுத்தல் - பூரூவாச்சரய நிரஸாத்தலம், அத்து விதம் 

தடுத்தல் - அத்துவித நிரஸாத்தல, ம்ஆவாகாம் தடுத்தல் - ஆவாக5 நிரஸாத்தலம்
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அட்டமுர்த்திதடுத்தல் - அட்டமூர்த்தி நிரஸாத்தலம், யாண்டிலும் நிலைதடுத்தல்-சர்வகத 
நிரஸகத்தலம், சிவம் பாரமாம் உலகு - சவூகக்மயத்தலம், சவம் பாரமாம் பத்தன் 
ஆம் தலம் - பத்ததேடுகதேவ (லிங்கத்) தலம், பூருவாச்சிரயம் - பண்டை நிலை, (௪) 

இம்முறை % ஈவவித மெய்தி நின்றுள 
.. மெய்ம்மலி மகேசகற் றலம்வி எம்புதுஞ் 
செம்மையோ டொருங்கிய ஏத்த னாகியே 
யெம்முனி வசவிருந் இனிது கேட்கவே. 

(ப-ரை,) இ மூறை- இர்தக்சரமமாக, ஈவ விதம் - ஒன்பது வகையாய், எய்தி 
நின்றுள - அடைந்திருக்க, மெய் மலி- உண்மை மிகுந்த, நல் - நல்ல, மகேசத்தலம் 

விளம்புதும்--, செம்மையோடு-.-, ஒரும்யே - ஒருப்பட்ட, சித்தன் ஆட - மனமுடைய 

வனா, எம் முனிவ - எமது முனிசிசேஷ்டனே, இனிது இருக்து கேட்க -இனிதாயிருந்து 
கேட்கக்கடவை, T= De 

(வி- ரை,) விளஎம்புதும் - சொல்வோம், (@) 

௨ 
ஓம் ஸ்ரீகண்டாய ம? 

பதினாருவது 
க) மாகேச்சுரத்தலம். 

[ ௮,தாவது - ப்ரஹ்மாமுதலிய ஸமஸ்த பிராணிகளுக்கும் ஸ்வாமியான பரசிவன் 
ஒருவனே ஸர்வ ஸற்ரேஷ்டன் என்றறிர்தவலும், பரஸ்த்ரிஸங்கம் பரத் ரவ்யாபேகை்ஷை 

அவித்தை முதலிய பஞ்சக்லேஸ்ங்கள், அஹங்காரம் மாத்ஸர்யம் கோபம் ப். ராணஹிம்ஸை 
ஆ இவை முதலிய குணங்களில் வர்த்தியா திருப்பவனும், ஸஹஜதாநியானவலும், 
ப்ரஹ்மாதிகளின் பதங்களில் ஆஸக்தியில்லாதவலும், ப்ரஹ்மாதி பதங்களை தருனோ 

பாதியில் ௮.நிபவலும், ஸ்ரீபரமேஸ்வரனிடத்தில் த்ருடமான பக்தியுள்ளவலும் ஆஸக்தலு 
மான சிவபக்தனே மாஹேஸ்வரன் என்று சொல்லப்படுவன் என்பது,] 

கலிவிருத்தம், 

உலடூனை யளித்தரு ளூருத்தி ரன்மிகு 
முலூனை யுண்டி.டு மொருவன் றன்னிலு் 
தலைமைய னென்றெவன் றுணியுஈ் தன்மையா 

னிலகுறு மனையன்மா கேச னென்பவே. 

(ப--ரை,) உலூனை - உலகத்தை, அளித்தருள் - காத்தருள்செற, உரு தீதரன்--, 

மிகும் - மேலான, உலூனை உண்டிடும் ஒருவன் தன்னினலும்--, தலைமையன் என்று - 
திலைமையுடையவ னென்று, எவன் துணியும் தன்மையைன்-எவன் நிச்சமிக்குர்தன்மையை 

புடையனோ, இலகுறும் அனையன் - விளவ்குற ௮வனே, மாகசேசன் என்ப -மாகேச 

னென்று சொல்லுவர் (மேலோர்) எ - று, 
  

* மற்றொருபிரிவு:--அதாவது மாசேசனானவன் இஹலோகவீரன் பரலோக வீரன் லிம்ச 

வீரன் என மூன்று வசைப்பவென். இவர்களில், மத்யலோக கணங்கள் புகழும்படி. ஷட்சர்பர 

தங்களின் நிரஸழம்செய்து தன் சமயத்திற்கு ப்.ராணனை வரயம் செய்பபனே இஹலோச 

வீரன் எனப்பவென்; தேவலோக கணங்கள் புச்மும்படி ஸர்வஸங்ச பரித்யாசம்செய்.து 

தீர்மாதர்ம சாமமோக்ஷங்களை விட்டிருப்பவனளே பரலோக்வீரன் எனப்படுவன்; gas 

விங்ச வங்கத் தினால் ஸரீ வக.ரணங்களும் ஒன்று பட்டிருப்பவனே லிற்சவீரன் எளப்படுவள், 
மாஜஹேஜ்வரளை பின்டப்ரஹ்மம் என வழங்குதஅ முண்ட.
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(வி- ரை,) உல$னை உண்டிடும் ஒருவன் என்றது இருமாலை, பிரமன் முதலியோர் 
மலமூடையவர்கள் என்பதும் மஹேஸ்வரன் மலமில்லாதவன் என்பழும் இச்செய்யுளால் 

பெறப்பட்டன. (௧) 

விமலனா செ.நுதல் விழியி னோனொடு 
சமவரா கயெறிலைச் சதுமு கப்பெரும் 

கமலனா தியர்தமை யொப்புக் காண்குறு 
மமைவிலா னரியமா கேச னாகுவான். 

(ப- ரை,) விமலன் ஆயயெ--, நுதல் விழியினோனொடு - நெற்றிக்கண்ணனோடு, 
சமவர் ஆகயெ - சமாகராயெ, நிலை- நிலையையுடைய, ௪துமுகம் - நான்கு முசங்களையுடைய, 
பெரு - பெரிய, கமலன் ஆதியர்தமை - பிரமன் முதலானோரை, ஓப்பு காண்குறும் - 
ஒப்புச்சொல்லுதற்குரிய) அமைவு இல்லான் - அமைதியில்லாதவன், அரிய மாகேசன் 
அகுவான்--, ௭எ- று, 

(வி- ரை.) செற்றிச்சகண்ணன - சவெபெருமான், கமலன் - தாமரைமலசை யிடமா 
கக்சொண்டிருப்பவன், மாசேசலுக்கு பிரமன் முதலானோர் ஒப்பாகார் என்பது கருத்து, 

பங்கய னாதிய பசுக்கட் கென்றுமே 
யிங்ிறை யாகிய வீசன் றன்னையே 
துள்கனென் அுணர்தரு துணிவு பெற்றுளோன் 
மங்கல நெறியுடை மகேச னாகுவான். 

(ப-ரை,) பங்கயன் ஆதிய - பிரமன் முதலிய, பசுக்கட்கு--, என்றும்--, இல்கு--, 

இறை ஆயெ ஈசன் தன்னையே--, அங்கன் என்று - உயர்ர்தோனென்று, உணர் தரு - 
அதிர்ச, தணிவு பெற்றுளோன்--, மங்கலநெறி உடை--, மசேசன் அகுவான்-.-, எ-று, 

(வி- சை,) பங்கயன் - தாமரைமலரை யாசமமாகவுடையவன், பசுக்கள் - சேர்கள், 
இறை - பண்பாகுபெயர், தலைமையையுடையவன் என்பது பொருள், ஈசன் - சிவபெரு 

மான், பங்கயனாதிய பசுக்கள் என்றதனால் இவர்கள் அழியும்தன்மை பெறப்பட்டது, (௩) 

பேருமல முற்றிடு பிரம னாதியர் 
தரும்வலி யிலர்தனி முத்தி ஈல்குவோ 
னிருமல மகேசனே பென்னு கெஞ்சினோன் 

மருவரு நிலையுடை மகேச னாகுவான். 

(ப- ரை,) பெரு மலம் உற்திமி- பெரிய மல சம்பந்தத்தையுடைய, பிரமன் ஆதி 

யரீ--, தரும் வலி இலர் - கொடுக்கும் வலிபிலராவர், தனி - ஒப்பழ்ற, முத்தி ஈல்கு 

வோன் - முத்தியைத் தருவோன், நிருமல மகேசனே---, என்னும் கெஞ்சினேன் + என்ற 

கருத்துடையவன், மருவு ௮௬ - பெறுதற்கரிய, நிலையுடை - நிலையையுடைய, மகேசன் 

ஆகுவான்--, எழு, 

(வி- ரை,) வலி- சக்தி, மகேசன் - சிவபெருமான், பெருமலம் உம்திடு பிரமன் 
அதியர் என்றதனால் இவர்கள் மோகமும்றவர்கள் என்பது பெறப்பட்டது, (௪) 

மாலய னாதியர் மருவு வாழ்வெலாஞ் 
சரல வோர்து ரும்பெனச் தள்ளி யைம்புல 
னாலுறு சுகங்களை மகேச னாற்றநியே 

சிலமோ டவன்?வா நந்தச் தெய்துவான். 

(u- GAN.) மால் அயன் ஆதியர்--, மருவு வாழ்வு எல்லாம் - அடைர்திருக்டறசெல்வ 

மெல்லாம், சால - மிக, gt SOL என்ன தள்ளி--, ஐம்புலனல் - ௨௮ சுக்கை!



த்லம்,] . மாகேச்சுரத்தலம். sof) 

மகேசன்--, ஆம்.றி - செயது, €லமோடு - ஈல் ஒழுக்கத்துடனே, அவன் சவொரந்தத்து 
எய்துவான்--, ௭ “று; 

(வி-ரை.) வாழ்வு - செல்வம், இது கருவியாகுபெயர், சால சால் என்னும் உரி 
யடி.யாகப்பிறர்த செயவென்வாய்பாட்டு நிகழ்கால வினையெச்சம், ஐம்புலன் - UGE 

விஷயங்கள், (ரரப்த ஸ்பர்ற ரூப ரஸ கர்தம்கள்.) இச்செயயுட்களால், மாஹேஸ்வரனை 

லீரமாஹேஸ்வரன் எனப்பொருள்கொள்க, மரியும் வாழ்வு என்றும் பாடம், இதற்கு 

அழி செல்வம் என்பது பொருள், (ட) 

பிறர்மனை பிறர்பொருள் பெறல வாச்சென 
மறுபகை முதனவை யனைத்து நீக்கியே 

பொறையொடு பரனது புகழ்வி ரும்பிரன் 
னெறிதரு சிவாகம கேய முள்ளனாய். 

(ப -ரை,) பிறர்மனை--, பிறர் பொருள் பெறல்--, அவா--, சனம்--, HDUME—, 
முதல் - முதலாகிய, ஈவை அனைத்தும் - குழ்றங்களெல்லாவற்றையும், , கீ59--, பொறை 
யொடு - பொறுமையுடன், பரனது புகழ் விரும்பி--, நல் நெறி தரு - நன்னெறியைக் 
காட்டுறே, 9வாகமகேயம் உள்ளவனாய்--, ௭ - று, 

(வி- ரை.) பிறர்மனை - பிறரது மனைவி, மனை - ஆகுபெயர், அவா - ஆசை, செம்: 
கோபம், ௮றுபகை - ௮ரி ஷட்வர்க்கம் (காமம், க்ரோதம், லோபம், மோஹம், மதம், 

மதீஸரம்),, பொறை - தொழிற்பெயர், சிவாகமநேயம் - சைவாகமங்களில் விருப்பு, இது 
முதல் மூன்றுசெய்யுட்கள் குளகம், (௬) 

அர£ற்குயர் வளித்திடு மளவை கொண்டுதான் 

பரற்தெஞ் செய்துஈம் பரம்பொ ரட்டவாய்த் 
இரத்தொழில் புரிர்துமெய்ச் வறிட் தைக்கணே 
மரித்திடு நிலையிலும் வலிய னாகியே. 

(ப-ரை,) ௮.ரற்கு - சிவபெருமானுக்கு, உயர்வு அளித்திடும் - உயர்வைச் சொல்லு 

இற, அளவை கொண்டு - அளவையைக்கொண்டு, தான் பரம்கு இதம் செய்து--, ஈம் - 

நமது, பரன்பொருட்டு--, அவாய் - விரும்பி, திரத்தொழில் புரிர்து - உறுதியாயெ 
தொண்டுசெய்து, மெய் சவ நிர்தை கண் - உண்மையா௫ய ிவகிர்தை செய்யுமிடத்தில், 
மரித் இடும் நிலையிலும் - இறக்குமளவும், வலியன் ஆட - உறுதியுள்ளவனாட, ௭ - று, 

(வி- ரை,) அளவை - பிரமாணம், அது ப்.ரத்யக்ஷப்ரமாண முதலாயெண்வகைப் 

பட்டிருக்கும், விரிவஞ்சி மீண்டு விடுத்தனம், இதம் - நன்மை, (௭) 

நிர்தனை யுடையரை நீக்கு யோர்சிவ 

| வந்தனை புடையசை மருவி யென்றுமே 

புந்தியின் மஏிழ்பெதிஇப் புனித னாயுறு 

மைந்துடை யவனரு மகேச னகுவான். 

(ப. ரை,) நிந்தனை உடையரை நீக, ஒர் - ஒப்பற்ற, செவ வந்தனை உடையை 

மருவி, என்றும்--, புர்தியில் - மனத்தில், மடழ்பெறீஇ - மூழ்ச்சிபெற்று, புனிதஞய் 
உறும் - பரிசுத்தனாயிருக்ெ, மைர்து உடையவன் - வலியுடையவனே, (5 ஈ ௮ருமையா 

யெ, மகேசன் ஆகுவான்--, ௭ - று. 
(வி- ரை,) நிச்தனை - நித்தித்தல், வந்தனை - தோத்திரம், பெறீஇ - சொல்லிசை 

யளபெடை, ௮ மசேசன் - வீரமாகேசன், (௮) 

மாகேச்சுரத்தலம் - முற்றும்.



௧௨௬ எத்தாத்தசிசாமணி. [மாகேசத் 

உ 

ஓம் பக்தவத்ஸலாய ஈம? 

பதினேழாவது 

(௨.) இலிங்கநிட்டைத்தலம், 

' , 
[௮,சாவ.து - ஸர்வஸ்வமும் நாசமாயினும் சரச்சேதமாயக் கொண்டிருப்பிலும் மற்ற 

வல்.துக்களில் நிராபேகைடயுள்ளவனாய், ஈமஸ்கா.ரம் தர்றாம் ஸ்பர்மாம் பூஜை முதலிய 
வைகளினால் கியமமாய், எக்காலத்தும் சிவலிங்க பூஜையாக மஹாவ்.ரதத்தைக் கைவிடாத 
மாசேசனே பரம லிங்கரிஷ்டனென்று சொல்லப்பவன் என்பது.] 

கலிநிலைத் துறை, 

ஆவி மாளிலுஞ் சிவலிங்க நிட்டையை படைந்தோ 
னோவி லாகெறி நிற்கவொன் ௮ுணாதச வுணர்த்துந 
தாவி லாதவிச் சிவலிங்க நிட்டையர் தலதான் 
றேவ தேவனைப் பொருளெனு மகேசனைச் செறியும். 

(3 + oon.) அலி மாளிலும் - உயிர்டீங்டனொலும், சிவலிங்க நிட்டையை soni 

தோன்-, ஓவிலா நெறி நிற்க-நீங்கா நெறியில் நிற்கும்படி, ஒன்று உணர்தர உணர்த்தும்- 

ஒரு பொருளை யதிய அறிவிக்கும், தாவிலாத - கெதெலில்லாத, இ - இந்த, ௮ம் - அழ 
வெலிங்கரிட்டை தலம்--, தேவதேவனை --, பொருள் என்னும் - பொருளென்றெ, 
மகசேசனை-.-, செறியும் - பொருந்தும், ௭ - று, 

(விஃ ரை,) தேவ தேவன் - சிவபெருமான், (௪) 

போருளெ லாஞ்சதைக் துயர்தலை யற்றுவீழ் பொழுது 
மருளு லாஞ்சிவ லிங்கபூ சனைவிட லாகா 
தெருளி னாலரன் பூசனை செய்திடா துண்ணு 
மருளி லான்கரத் துற்றிடு முத்தமா நிதியம். 

(ப-ரை,) தெருளினால் - தெளிவோடு, அரரன்பூசனை செய்திடாத--, உண்ணும் - 
உண்ணுறெ, மருள் இல்லான் - மயச்கமில்லாதவனது, கரத்து - கையில், முத்தி மா 
நிதியம் - முத்தியாயெ பெருஞ்செல்வம், உற்றிடும் - பொருச்தும், (அதலால்) பொருள் 
எல்லாம்--, சிதைர்து - அழிர்து, உயர் - உயர்ந்த, தலை ௮ற்று வீழ்பொழுதும்--, அருள் 
உலர்ம் - ௮ரள் விளங்கு, சவலிங்கபூசனை விடல் ஆகா--, ௭ + று. 

(வி-ரை,) தெருள் * தெளிக, அரன் - சிவபெருமான், கரம் - கை, சதைதல் - 
அழிதல், பூசனை - பூசை, முத்தி மா நிதியம் - மோச்ஷலக்ஷ்மி, (6) 

சம்பு பூசனை யாகிய தக்கதோர் தரும 
மிம்பர் விடுற வளித்திடு மினையதை பன்றி 
சம்பு மேனைய சிறுபய னல்குறு தருமய் 

கும்ப மாமுனி செய்வதென் பெறுவது கொண்டு, 

(ப- ஏர்.) கும்பமர்முனி* ௮கத்தியசே, சம்பு பூசனை ஆயெ--, தக்கதோர் தருமம்* 

தீருதிபுடைய வொருதருமமானது, இம்பர் = Haque, வீர உற ௮ளித்இடும்-வீடடையச் 
கொடுக்கும், இனையதை அன்றி - இதையல்லாமல், மம்பும் - சம்பு, ஏனைய - - மற்றைய, 
ஏி.றுபயன் - சிறுபயனை, நல்குது - சொடுக்க, தருமம் - தருமத்தை, செய்வதுகொண்டு - 
செய்வதனால், பெறுவது என் - பெறும் பயன் யாது, ௭ - று,



pov,) இலிங்கநிட்டைத்தலம். ௧௨௭ 

(வி. சை,) குடத்திற் பிறந்தவராதலால் அகத்தியரைக் கும்பமாமுனி என்றார். 
சம்பு உ சிவபெருமான், (க) 

நியமம் கொண்டுபூ சனைசெயு நிமலலிம் கத்இற். 
செயலி லன்புட னர்ப்பிசஞ் செய்தசே டத்தை 
யயில்பு மெய்வளர்ப் பவனெவ னனையதன் மைபனே 

மயல கன்றுபர் தருதனி வீரமா மகேசன். 

(ப ரை,) கியமம் கொண்டு பூசனை செய்யும் நிமல லிக்கத்தில்--, செயல் இல் 
அன்புடன் - நிஷ்காம்பமமான அன்போடு, அர்ப்பிதம் செய்த சேடத்தை--, அமில்பு - 

உண்டு, மெய் வளர்ப்பவன் எவன்--, அனைய தன்மையனே--, மயல் அகன்று - மயக்ச 

மொழிர்து, உயர்தரு - உயர்ச்த, தனி - ஒப்பற்ற, வீரமா மகேசன்--, எ- று, 

(வி- ரை,) சேடம் - மிச்சில், நிஷ்காம்யம் - விருப்பமற்றது. அயில்பு - செய்பு 
என்னலும் வாய்பாட்டிறச்தகால வினையெச்சம், இதற்குப்பகுதி ௮யில். ௮யிலல் - உண்டல். 
மெய் - சரீரம், வீர மா மகேசன் - வீர மஹா மாஹேசன், 

விடுத்து மற்றுள பயனெலாம் விமலலிம் கத்தி 

லடுத்த நெஞ்சமும் பரமலிம் கத்தரும் புகழே 
யெடுத்த றை%இடு வாயுமர்ச் சனைசெய வென்றும் 

படைத்த கைகளு முடையனே யுருத்திரன் பகரின், 
\ — 

(பஃரை,) மற்றுள பயன் எல்லாம் விடுத்து --, விமல லிங்கத்தில் அடுத்த 
கசெஞ்சமும்--, பரமலிங்கத்து ௮ரு புகழே எடுத்து ௮றைந்திடும் வாயும்--, என்றும்--, 
அர்ச்சனை செய்யப்படைத்த கைகளும் உடையனே--, பகரின் - சொல்லுமிடத்தில், 

உருத்திரன் - உருத்திரனாவான், ௭ - ௮, 
(வி - ரை,) விமலம் - சிம்மயம், பயன் - ஆகுபெயர், அறைதல் - சொல்லல், உடை 

யனே யென்பத னீற்றேசாரம் தேற்றம், (டு) 

பரம லிங்கன் னிட்டையை யுளன்பரா நந்த 
வொருபெ ர௬ஞ்சிவ மதனையே யடைவனென் றுரைக்கு 
மிருள றுல்கலை யாவுமற் றவன்றனக் கென்னா£ 

இசமி ழந்துறு துறக்ககா ரணமெனுஞ் செயல்கள். 

(ப-ரை,) பரம லிங்க ஈல் நிட்டையை உளன்--, பராகர்தம்--, ஒரு பெரு வம 
தனையே அடைவனென்று--, இருள் ௮றும் கலையாவும் உரைக்கும்-- , அவன்தனக்கு--, 

இரம் இழர்துறு - உறுதி கெட்டொழிடுன்ற, துறக்கம் - சுவர்க்கத்துக்கு, காரணம் 
என்னும் செயல்கள்--, என் ஆம் - என்னபயனைத்தரும், ௭ - று, 

(வி-ரை,) பராசர்தம் - மேலான இன்பம், கலையாவும் - மூல்களெல்லாம். ௮வன் 

தனக்கு என்பதில் தன் சாரியை, என் ஆம் என்ற வினா ஒன்றுமாகாதென்றலை யுணர்த் 

தற்கு வர்தது; 
நீறு கண்டிகை புனைநதுன செறியிடை ..._ 

தேறு மஞ்வெ லிங்கமா நிட்டையிற் றந்த 
பேற டைந்தவன் றன்னையப் பிரமனே முதலோர் 

மாற ருந்துஇ செய்துநின் றிறைஞ்சுவர் மன்னோ, 

(ப௩ரை,) நீறு கண்டிகை புனைர்து--, நல் நெறியிடை கின்று--, தேறும் - தெள் 

வாடிய, ௮ம்-அழகுள்ள, மா - பெருமைபொருர்திய, சிவலிம்க கிட்டையில் சிறரத--,பேழ



2.29) சித்தா ந்தசிகாமணி. (reap 

அடைர்தவன் தன்னை--, ௮ - ௮ச்த, பிரமன் முதலோர், மாறு ௮௬ - இடையருத, 

ததிசெய்து கின்று--, இறைஞ்சுவர் - வணக்குவர், ௭ - று, 

(வி- ரை,) கீறு- விபூதி. சண்டிகை - கழுத்திலணியும் உருத்திராக்கமாலை, பேறு - 
பயன், ௮௬ - இன்மைப்பொருட்டு, ஈண்டு, இச்செய்யுளைக் சவனிக்க:-.-- 

பிரபுலிங்கலிலை, 

நெஞ்சஞ் சோகம் பாவனையி னிற்க நிறுத்தி விடயங்க 
எஞ்சும் அறவாத் துறர்தூவ யோடு யொருவ னடி.யணையிற் 

றுஞ்சுர் திருமான் முதலமர ருள்ள மவனைத் துதித்திறைஞ்சா | 

தெஞ்சுர் தவமா முனிவரிலை யெனகான் மறையு மியம்புமால், (cr) 

இலிங்கரிட்டைத்தலம் - முற்றும். 

௨ 

ஒம் பவாய 5ம3 

பதினேட்டாவது 

(௩.) பூருவாச்சிரயநிரச தத்தலம். 
ஊடுற்டுட00 ௮ 

[௮ தாவ - மேற்கூறிய &ரமத்தில் லிங்ககிஷ்டையுள்ளவனும், இடைக்கப்பெற்ற 

தவொசா.ரத்தை யாஸ்ரயிப்பவனும், மாஹேஸ்வ.ர சமயத்திற்கு விருத்தங்களானதும் 
இகைஷக்கு முன்னர் நிகழ்ர்தவைகளும் ஜாதி குல சம்பக்தத்தால் வரும் தர்மம்களுமாயெ 

பூர்வாஸ்ரயங்களைக் கைவிட்டவனுமான வீரமாஹேஸ்வரனே பூர்வாஸ்ரய நிராலகனென்று 
சொல்லப்படுவன் என்ப gi. | 

கலிநிலை த். துறை, 

கோண்டு நுஞ்செ லிம்கஈன் னிட்டையைக் கொண்டு 
விண்டு றும்பவ நெறியடை வீசமா மகேசன் 
கண்ட ரஞ்சி நெறிவிலக் காயிவண் கலந்த 
பண்டு றுங்கரு மங்களோ விடுத்திடப் படுமால். 

(ப-ரை,) சொண்டுறும். - Carer. Gs@p, நல் - நல்ல, சிவலிங்கரிட்டையைச் 

கொண்டு--, பவம் - பிறவியான, விண்டுறும் சேறி அடை - நீங்கும் வழியை யடைந்த, 

லீரமாமகேசன் (ஆல்)--, கண்தரும் - அறிவைத்தருற, செவரெறி விலக்கு ஆய் இவண் 

கலந்த - செவகெறிக்கு விலக்காக இவ்வுல$ற்பொருர்திய, பண்டு உறும் - பூர்வமடைர்இ 
ருக்த, கருமங்கள்--, விடுத்திடப்படும்--, ௭ - று, 

(வி - ரை,) நிட்டையைக்கொண்டு - நிட்டையால், சண் - அறிவு, விலக்கு-நிஷே.தம், 

கருமங்கள் - க்ரியைகள், ் (௧) 

சோதி லிங்கஈன் னிட்டையின் விலக்கெனச் தோன்றுஞ் 
சாதி தன்குல தருமங்க எனைத்தையுந் தணந்த 

"நீதி யொன்றுள னாகிய நிலைபெறு மகேசன் 
நீத டைந்துள தொல்லையாச் சிரயத் ழ் நீர்்சோன். 

(பஃரை,) சோ தி - ஒளியுருவாகய, நல் - சல்ல, லில்கரிட்டையின் விலக்கு--,என்ன 
தோன்றும்--, சாதி தன் குல தருமங்கள் ௮னைத்தையும்--, தணச்த - நில்ெ, மீதி 

ஒன்று உளன் ஆயெ - ஒரு நீதியை யுடையவனாயெ, கிலைபெறும் மகேசன். தீது



தலம்;] பூருவாச்சிரயநிரச நத்தலம். ௧௨௯ 

அடைர்துள தொல்லை ஆச்சிரயத்தில் தீர்ந்தோன் - தீமையடைச்துள்ள பூர்வாசயத்தி 
னின்றும் நீங்வெவனாவன், எ-று, 

(வி - ரை,) குலதருமங்கள் - குலாசாரதருமங்கள், தணத்தல் - நீங்கல், பூர்வாச். 
திரயம் - இன்னிலை, 

பற்று றுஞ்வெ தக்கையிழ் பதித்திரன் றனக்கு 
முற்ற ர௬ுங்கரு மங்களி னென்பயன் ' மூடம் 
பெற்று றும்பவப் பி Ger சேயவை பெறுவா 

ருற்றி டுஞ்சிவ தீக்கையி னோனவை யொழியும். 
(ப-ரை,) பற்று உறும் - பற்றறுதற்சேதுவா௫ய, சிவதிக்கையின் - வெ திலக்ஷையால், 

பலித்திரன் தனக்கு - பலித்திரனானவனுக்கு, முற்று ௮௬ - செய்தற்கரிய, கருமங்களின் - 

கருமங்களால், பயன் என்--, மூடம் பெற்று - மூடதீதன்மையடைந்து, உறும் - (அ தனால்) 

பெற்ற, பவப்பிணியினரே - பவரோகத்தை யுடையவரே, ௮வை பெறுவார், உற்திடும் - 

அடைந்த, சிவதிக்கையினோன்--, அவை ஒழியும் - அவற்றை நீங்குவான், ௭ - று, 

(வி-ரை.) இக்சையின் எண்படக கண் அண்டக் வெகிகைக டை mantener ete A, 

பொருளில் வந்தது: (௩) 

மனிதர் சுத்தரு மசுத்தரு மெனவிரு வகையர் 
புனிதர் மெய்ச்சிவ தீக்கையைப் பொருந்தின சொழிர்தோ 
டரினிதெ லுஞ்சிவ தீக்கையை யிலாதவ ரென்ப 
வனிதை பம்குடை யமலனூத் பெருகெறி வல்லோர். 

(பஃ ரை,) வனிதை பங்கு உடை - மங்கைபங்கையுடைய, அமலன் gre lay gore 

களாடூய, பெரு நெறி வல்லோர் - பெரு நெறியில் வல்லோர், மனிதர்--, சுத்தரும் ௮௪த் 

தரும் என இருவகையர்--, மெய்ச் செவதீக்கையைப் பொருச்தினர் --, புனிதர் --, 

ஒழிஈ்தோர்--, இனிதுஎன்னும்-இனிதென் நுசொல்லப்படுெ, செவதீக்கையையிலா தவர்--, 

என்ப - என்று செர்ல்லுவர் (பெரியோர்), gt - Ds 

(வி-ரை,) வனிதை யென்றது உமாதேவியை, பங்கு - பாகம், அமலன் ரூல் என்ற த 

வொகமங்களை, அசுத்தர் - ப்சாக்ருதர், புனிதர் - eat (அப்ராக்ருதர்), ஒழிர்தோர் - 
fe NA 

ஏனையோர் (ப்ராக்ருதர்). 4, ys ae © 

வருண ஈநன்னிலைத் தருமல்க விருவகைப் படுமொன் 

9 Ps oo றைந்தது மற்றைய தயன்றைர் தது; த.துவாம் 

பரன றைந்தது பயிலுவர் ௪ Ar was யத்தர் 

பிரம னல்கய தருமமே பிராகரு தர்க்கு. 

(ப- ரை,) வருணம் சல் நிலைத்தருமங்கள் இருவகைப்படும்--, ஒன்று ௮.ரன் அறைர் 

தது தம்--, மம்றையது ௮யன் அறைந்தது ஆம்--, பரன் அறைந்தது சிவாச்சிரயத்தர் 

பயிலுவர்--, பிராஇருதர்க்கு--, பிரமன் ல்க - பிரமன்சொல sts தருமமே - தருமமே 

(முக்யெமாம்)) எ-று, ' %.!! Qun% ast Be’ ) vt 

(வி- ரை.) வருணம் - குலம், நிலைத்தருமங்கள் - YeAr swan, af J 001 

yopisg - AaGugurer சொன்னது. அயன் - பிரமன், பரன் - மேலானவன் 

(சிவபெருமான்). வொச்செயத்தர் - சவபெருமானை வழிபபெவர் (வீரசைவர்), (6) 

௧௭



5௨0 தித்தார்தரிகாமணி, 

முந்தை யுற்றுள விர்தாத் துருவங்கண் மூண்ட 
வெந்த ழற்கவர்ர் துண்ணுற விரவுராு வாபோ 
னந்து ஐச்ரவ தக்கையை ஈண்ணிஜோர் தமக்குட் 
பந்த முற்றுள சாதியேற் றுமையிலை பகரின், 

(பஃரை,) முர்தை உற்றுள - முன்னே யடைச்இருர்த, இந்தாத்து உருவங்கள் - 

விமன் உருவங்கள், மூண்ட வெம் தழல் சவர்ந்து உண்ணுற--, விரவு உரு ஆறு போல் - 
கலர்திராத தன்மைபோல, நந்து உற ௨ பெருக்கமடைய, ஏவெதீக்கையை ஈண்ணிஜோர் 

தீமக்கு--, ௨ள்-மனத்இல், பந்தம் உற்றுள்ள சாதிவேற்றுமை பகரின் --, இல்லை--, எ-று, 

(af - ரை,) ஈண்டு, இச்செய்யுளைச் கவனிக்க :-- 

சிவஜானநீபம், 

இர்த௩ங்சள் பலபலபே ருடைய வாகு மெரிதழலி னிடையிடவே யெல்லாஞ் சே 

வெர்துலிற இனினாம காச மாச வெண்ணீழென் ஜெருபெயராய் விளங்கு மாபோழ் 

பந்தமுறுங் குலாசா.ர மயக்க மெல்லாம் பரமகுருத் திருகோக்கம் பரித்தவாறே 

வெர்தழியு மொருபுழுவேட் வேனா மாபோல் விமலனலுரு வாயெவர்க்கு மேலா மன்றே, 

இந்தாம்-விறகு, விரவல் - கலத்தல், ஈந்தல் - பெருகல், சண்ணிஜோர் . அடைந்தவர். 

பரதம் - கட்டு, | (௬) 

பாச மற்றுயர் தீக்கையிற் றஈதுள பத்த 

ரீசனைப்பெறு பத்தர்பா லோரிடச் தெனிலும் 

பே? லுற்றிடு சாதியுன் னுதன்மிகப் பிழையென் 
ஹச லொத்துழல் பிறப்பிறப் பகன்றவ ர௬ரைப்பார். 

(ப- ரை.) பாசம் அற்று--, உயர் தீக்கையில் சிறர்துள்ள பத்தர்--, ஈசனைப் பெறு 

பத்தர் பால்--, ஒரிடத்.து எனிலும் பே9ல்--, உற்நிடு - (அவர்) அடைச்திருக்கற, சாதி 

உனனலுதல் - சாதியை யெண்னுதல், மிச்ச பிழை என்று--, ஊசல் ஒத்து உழல் - ஊசலை 

நிகரீதீதுழலா நின்ற, பிறப்பு இறப்பு அகன்றவர்--, உரைப்பார்--, ௭ - று, 

. (வி- ரை,) பாசம் - கயிறு (பரதம்). உன்னு தல்-கினை த்தல், பிறப்பிறப்பு அகன்.றவர்- 

ஞானியர், உரைப்பார் - சொல்லுவர், ஈண்டு, இச்செய்யுளைக் கவனிச்சு :-- 

- பிரபுலிங்கலிலை. 

சங்கமம் தனக்கொரு சாதி யுன்னினன் 

௮ங்கையி னமர்தரு மரற்கு முன்னிஞன் 

சங்கர னொடுசரர் தம்மில் வேறெலும் 

அல்கவ ன.றிவரு மளற்ற முக்குவான், (௭) 

பூருவாச்சிரயரிரசத்தலம் - முற்றும், 

 



உ 

ஒம் ஸார்வாய ஈம 

பத்தோன்பதாவது., 

(௪9 -அத்.துவிதநிரச;ததலம். 
[அதாவது - லிம்சபூஜைக்கு விருத்தங்களான பூர்வாஸ்ரய தர்மங்களை எவ்வாறு 

விடவேண்டியதோ அவ்வாறே அத்வைத ஜ்ஞாஈமும் லிங்கபூஜைக்கு விருத்தமானதினால் 
அவ்வதீவைத ஜீஞாஈத்தைவிட்டு லிக்கமே பூஜ்யம் ௮ங்கமே பூஜகம் என்னும் த்வைத 
பாவத்தையே அங்கேரிக்கும் மாஹேற்வரனே அ திவைதநிராஸகனென்று சொல்லப்படு 
வன் என்பது,] ப 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரிய விருத்தம், 

பூசனை செய்வோன் கொள்வோன் பேதமென் நுறலாற் போற்றும் 
பூசனை யாதி கன்மம் பொன்றலா லிலிங்க நிட்டை | 
ஈாசம துறலா லெங்கும் பெறஞான மிலாமை தன்னா 

லீசனை வந்தக் இன்றோ னெம்குமத் துவிதஞ் செய்யான், 

(பஃ ரை.) பூசனை செய்வோன் --, கொள்வோன்--. பேதம் என்று உ௰லால்- 
வேற்றுமை யென்று ஏம்படுதலும், போற்றும் - போற்றப்பஏற, பூசனை QA கன்மம் 
பொன்றலால் - பூசனை முதலிய கர்மங்கள் க௫ித்தலாலும், எங்கும் - எவ்விடத்தும், 
ஞானம் இல்லாமை பெற - ஞானமில்லாமையுண்டாகலும், இலிம்கடிட்டை--, நாசம் 
உமலால் - நாசமடைதலாலும், ஈசனை வர்திக்ன்றேன்--, எங்கும் அத்தவிதம் 
செய்யான்.) ௭ ௩ று, 

(வி- ரை,) பூசனை செய்வோன் - பக்தன்,கொள்வோன் - ஏம் லுக்கொள்வோனாபெ 
சிவபெருமான், அ.த்துவிசம் செய்தல் - ஒன்றாகச்செய்தல், இலிங்கநிட்டை - லில்கபூஜை, 
ஈசனை வர்இக்நின்றோன் - மாகேசன், | 

இச்செய்யுளால், பூஜ்ய பூலகர்களாகய லிங்கஜீ வர்களுக்குப் பேதத்தை விடுப்ப 
தாமின் லிங்கபூஜைக்கு விரோதமாடின்றமையால் பூஜை நிகழாதென்பதும், ஜ்ஞாஈமில்லை 
யாயின் எல்லாம் அத்வைதம் என்னலும்விசா ரணைக்கு நிலைமையில்லையென்ப லும், (அதலால்) 
கர்மாறுஷ்டாமம் செய்யும் மாஹேஸ்வரன் ௪கலத்திற்கும் அத்வைதம் என்பதை மறுத்த , 
வனாயிருத்தல் வேண்டு மென்பதும் பெறப்பட்டன, ் 

எண்டு, முதலிரண்டு செய்யுட்களைப்பற்றி இவ்வாராய்சடி செய்யத்தக்க 2, இர் 
லா. சம்பத்இிலும், இடையிலும், முடிவிலும் உள்ள பற்பல வாக்கயெங்களால் வொ த்வைத 

மான ஈன்குவிளக்கப்படறழு, மேலும், கர்மமார்க்கம் வாகமங்களையும், ஞானமார்ச்சம் 

உபரிஷத்துக்களையும் விசேஷமாய்த் தழுகியிருகீதன்றன, சிவனுடன் அத்வைதம் கொள் 
எப்படும் ஞானமார்க்கம் பேதத்தைத் தழுவுதல் முரண் என்பது இர்.நாலின் முதலில் 
பிம்பப்சதிபிம்பாதி தீருஷ்டார்தங்களால் பெறப்பட்டிருக்ள்றது மன்றி இனிவரும் 
ஜ்தலங்களில் விரிவாயக் காணலாம், மனம் முதலியவைகளால் செய்யப்படுவ சாதலால் 
உபாஜனை யென்பது கர்மமார்க்கத்தில் அடங்கெயதென்று சொல்லப்படும், இறைவன் 

பரன், யான் அவனாலே ஈன்மையைப் பெறவேண்டியவன் என்னும் எண்ணம் உடையவனே 
உபாஸகன் என்று சொல்லப்பவேன், இங்னமான உபாலகத்வமானது உபாஸ்யனோடு 
தனக்குப் பேதம் கருதப்பபவெதினாலே நிதழ்்மது, இவ்விதமான உபாஸனா மார்க்கத் 
இற்கும் ஞானமார்க்கத்இற்கும் முறையே பேதம் கொள்வதும் பேதம் விவதம் ஏது 
வா்றமையாலும், உபாஸனா மார்ச்சுத்திலிரார்து மனத்தூய்மை பெம்ற பின்னசே 
மானமார்ச்கத்தில் செல்லதத்குத்தச்ச பரிபாகம் ஏற்பசென்மமையாலும், இறைவனுல்



$a0 சித்தாந்தரிகாமணி. (மாகேசத் 

உபாஸ்னா காண்டத்தில் பேதமும் ஞானகாண்டத்தில் ௮பேதமும் ஸ்வேதாஸ்வதர 
உபநிஷதாதி மஹாதந்தரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளன. (௧) 

இனையவ னியக்சூடின்றோ னியங்குறப் பட்டு நிற்போ 
னறைதரு முயிரெகிறண்ணி யாயவிவ், வேறு பாடு 
பெறுமுறை யதனா லந்தப் பி ரகன் றனையர்ச் த்த 
னெறியொடு புரிக செய்யே னிகழ்த்துமத் துவிதம் தன்னை, 

(ப - லர,) இமையவன் - இலைவன், இயக்குசெறோன் - அசைப்பிப்பவன், ௮றை 

தரும் உயிர் - சொல்லப்பட்ட சீவன், இயக்குறப்பட்டு நிற்போன் என்று--, எண்ணி - 

நினைத்து, ஆய - உண்டாயெ, இ வேறுபாடு பெறு முறையதனால்--, அந்த பிரேரகன் 
தன்னை. அர்ச்சிதீதல் - அர்ச்சனை செய்வதை, நெறியொடு புரிக - நெறியோ0 செய்க, 

நிகழ்த்தும் - சொல்லப்படுறெ, அத்துவிதம் தன்னை செய்யேல் - அத்து விதஞ் 

செய்யாதை, ௭ - று. 

(வி- ரை,) இறைவன் 1 சங்கரன், இயக்குடின்றோன் - ஏவுவோன், இயக்குறப்பட்டு 

நிற்போன்-அசைப்பிக்சப்பட்டு நிற்பவன் (ஏவப்படுன்றவன்), பிரேரசன்-தாண்டுவோன், 

பராபரன் பதியா மந்தப் பதிதொடர் பசுவா மான்மா 
விராவிவர் தம்மி லென்றும் வேறுபா டிலே யாயிற் 

ற.ராதல மதனி லீசத் தன்மையோ டடி.மைத் தன்மை 
வ. ராவென வுரைப்பர் மிக்க மறைகளா கமங்கள் வல்லோர். 

(u'- ரை,) மிக்ச - மேலான, மறைகள் அகமங்கள் வல்லோர், பராபரன் பதி 

ஆம்--, அன்மா--, ௮ர்த பதி தொடர்-அர்தப் பதியைத் தொடர்ச்த, பசு அம்--,விராவ- 
கலந்த, இவர் தம்மில்--, என்றும் வேறுபாடு இலசேயாயின்--, த.ரா.தலமதனில் - 

பூலோகத்தில், ஈசத்தன்மையோடு அடிமைத்தன்மை--, வ.ரா என உரைப்பர் - உளவாகா 

வென்று சொல்லுவர், எ - று, | 

(வி- ரை,) பதி - தலைவன். (௬ - சீவன், (௩) 

எம்முறை பராப ரன்றா னிலங்குறு போத கத்தான் 
மெய்ம்மலி காட்சி யுற்று விளக்கமோ டெய்தி நிற்கு 
மம்முறை பெறவ டைந்த வத்துவி தப்பேர் வாழ்க்கை 

யிம்மையின் ஞான மில்லோர்க் கென்றுமின் மூகு மன்றே, 

(ப-ரை,) ௭ முறை -எந்த முறையால், ப.ராப.ரன்--, தான் இலங்குறு போதகத் 
தால் - தானேயாய் விளங்குறெ ஞானவருவத்தோடு, மெய் மலி காட்சி உற்று - உண்மை 

மிகுந்த காட்சியை யடைந்து, விளச்சமோடு எய்தி டிழ்கும் - ஒளியோடு பொருந்தி 

நிற்பனோ, ௮ முறை பெற அடைந்த --] அ.த்துவிதப் பேர் வாழ்க்கை--, இம்மையில்--, 

ஞானம் இல்லோர்க்கு--, என்றும் இன்று ஆகும் - என்றுமில்லையாகும், ௭ - gy, 

(வி-ரை,) காட்சி - தோற்றம், இம்மை - இப்பிறப்பு. ப.ரதத்வமான.து எப்போது 
ஞானத்தால் அபசோக்ஷமாசன்றதோ அப்போது அத்வைதப் பேறு நிகழும் என்பதும் 

ஞானமில்லாதவலுக்கு இரிடத்திலும் ௮து நிகழாது என்பதும் இச்செய்யுளால் பெறப் 

பட்டன, (௪) 

கருமவே துவினைக் கொண்டு காண்குறும் வேறு பாடு 
மருவுறு மதனா லென்றும் வளங்கெழு மருச்ச காதி 

புரிதரு கெறியி வின்றோன் பொருந்துகத் கரும மெல்லா 
. மொருவவர் செய்து மத்த விதத்தனை யுழ்தி rea, |



தலம்;]: ஆவாகதநிரசதத்தலம். கட்ட 

(பஃரை,) கருமம் - கருமமாடய, ஏதுவினைக்கொண்டு--, காண்குறும் - சாணப்படு 
9, வேறுபாடு மருவுறும்-, ௮சஞல்--, என்றும்--, வளம் கெழும் - வளம்பொருர்திய, 
அருச்சசாதி புரிதரும் நெறியில் நின்றோன்--, பொருந்தும் ௩ல் கருமம் எல்லாம், ஒருவ- 8ீங்க, வர்து எய்தும் - வர்தடைசன்ற, அத்துவிதத்தினை உற்திடான் - அத்துவிதத்தைப் 
பொருந்தான், எ- று, 

(வி- ரை.) ஏது- காரணம், வேறுபரடு - விவகாரம், எப்போதும் பேதத்தை யாம் 
சயிக்கும் தன்மையால் பூஜை முதலிய விவகாரம் நிகழும் என்பதும், லிங்கபூஜையை 
முக்கெயமாய்க் கொள்பவன் அத்வை தத்தில் விருப்புடையவன் ஆகக்கூடாது என்பதும் 
இச்செய்யுளால் பெறப்பட்டன, (டு) 

அத்துவிதரிரசநத்தலம் - முற்றும், 

a. 

ஓம் த்ரிலோசேமாய ௩ம5 

இருபதாவது 

(௫.) ஆவாகதநிரச நத்தலம், 
—~»fo— 

[அதாவது - அத்வைத நிரஸாத்தைச் செய்தலும் லிங்ககிஷ்டையுள்ளவனால் லிங்கா 
ஹ்வாஈ ஸித்யா்த்தமாய் ஒரு மூர்த்தியைக் சல்பிக்கவேண்டியதாயின் ௮நிச்யத்வப்ரஸங்க 

மூண்டாகும் காரணத்தினாலும், லிங்கத்தின் பரிபூர்ண தலைமினாலும், சிவலிங்க பூதார்த்த 

மாய் அத்வைத பாவத்தை விட்டு த்வைதபாவத்தை ௮ங்ககரிப்பவலும், சைவனைப்போலப் 

பூஜார்த்தமாய் ஸ்ரீ குருதத்தமான இஷ்டலிங்கத்தினிடத்தில் பூஜைக்கு ௮ம்கமான 

omar நிரஸ௩ம் செய்பவனுமாய மாஹேஸற்வரனே அஹ்வாஈ நிராஸகனென்று 

சொல்லப்படுவன் என்பது.] 

அறு£ர்க்கழிநெடி.லடி.யாசிரியவிருத்தம், 

அச்வ லிங்கம் வர்தித் தத்துவி தத்தை நீத்தோன் 
மெய்ச்சிவ மயமாய் நின்று விளங்குதன் னிட்ட லிங்கத் 
இச்சையி னரனை யாவா கநித்திட லியல்பன் றென்பர் 

பொய்ச்செயல் கடந்து மிக்க புலக்குறும் பெறிந்த வீரர், 

(ப- ரை,) பொய் செயல் சடர்து--, மிக்ச- மேலான, புலக்குறும்பு எ றிரத-ஐம்புலக் 

குறும்பரை யறுத்த, Sri—, ¥ Radda wt Gs g—, Ws gd 5 sng 6 SC sror-y 5g 

விதத்தை விட்டவன், மெய் - உடம்பில், சிவமயமாய கின்று--, விளங்கு - பிரகாசிக்றெ, 

தன் இட்டலிங்கத்து இச்சையின் - தன் இஷ்டலிங்கத்தின் விருப்பத்தால், அரனை ஆவாக 

நித்தல் - வெனை ஆவாக்கஞ்செய்தல், இயல்பு ௮ன்று என்பர், எ - று, 

(வி- மை,) ஆவீ2ம் செய்தல் - அழைத்தல், (தாபித்தல்-எனுனிமால்), (ச) 

சிழ்கலை யொடுதி கழ்ந்த சிவலிங்கர் தீக்கை தன்னா 

னற்குரு வளித்த வன்றே ஈண்ணுறு மமல னென்றும் 

பொற்புறு முணர்வின் மாருப்ப் பொருந்துமா வாகநர் தான் 

பிற்பெறு இனங்க டோறும் பேணுத லாலென் பேதே. 

(ப.- ரை,) சிழ்கலையொடு திகழ்நீத - ஞான கலையோடு விளக்குறெ, சவலில்கம்--, 

தீக்கை தன்னால்--, சல்.குரு அளித்த அன்றே... அமலன், என்றும்: ஈண்னுறும் - 

எப்பொழுதும் பொருர்துவன், பொற்பு உறும்-அழகுமிக்க, உணர்வின் மாறுப் -அ.ிவுக்கு



cain தித்தாத்தசச ரமணி, [மாகேச்த். 

மாறுபட்டு, பொருந்தும் - பொருர்தின, ஆவாகாம் - ஆவாசாத்தை, பிற்பெ.று இனல்கள் 
தோறும் பேணுதலால் - பிற்காலத்திலெல்லாம் போற்றுதலால், பேறு என் - பயன் 
யாது, எ-று, 

(வி-ரை,) அளித்தல் - கொடுத்தல், அமலன் - மலரஹிதன்(சிவபிரான்), ஈண்ணுறும்- 
ஒருசொல், சிவலிங்கம் - ஸம்ஸ்சாரம்பெற்ற லிக்கம், ஈண்ணுறுதல் - சர்நிதிகொண்டிருத் 
தல், உணர்வின் மாரும் - ஞானவிரோதமாய், சிவபெருமான் ௮.திவருவனாசலால் ஞான 

கலையென்ற து செவகலை என்றபடி, (௨) 

என்றுகல் லிட்ட லிம்கத் இசைந்துஈன் னிட்டை பெற்றோன் 
றன்றனி யிலிம்க் தன்னிற் சங்கரன் றன்னை வைத்துப் 
பின்றனி விடுக்க லாகா துணிவிது பெருநாற் கென்று 

தென்றமிழ் மலயத் துற்ற சிவமுனி யறிந்து கொள்ளே. 

(ப- ரை,) என்றும்--, கல் இட்டலிங்கத்து இசைர்து--, சல் நிட்டைபெற்றோன்--, 

தீன் தனி இலிங்கம் தன்னில் சங்கரன் தன்னை வைத்த--, பின்-பிறகு, தனி விடுச்கலாகா- 
தனியே விடலாகாது, பெருமாற்கு - பெரியதால்களின், துணிவு இது என்று--, தென் 

தனிமல௰யத்து உற்ற-தெற்டல் ஒப்பற்ற பொதிகையில் வாழ்ின் ௦, சவமுனி-௮க த்தியனே, 
அறிச்.துகொள--, ௭ று, | 

(வி- ரை,) விடுக்கலாகாது என்பது ஈறுதொகுத்தலாய விடுக்கலாகா என நின்றது, 

லணிவு - நிச்சயம், செவெமுனி - ௮ண்மைவிளி, ௪க்கரன்தன்னை வைத்துப் பின் தனி 

விடுக்கலாகா - தினந்தோறும் ஆவாஹாத்தையும் விளர்க்கத்தையும் செய்யக்கூடாத, (௩) 

ஆவாகாநிரசாத்தலம் - முற்றும், 

உ 

ஓம் ரரிதிகண்டாய ஈம, 

இருபத்தோன்றாவது 

(௬.) அட்டமூர்த்திதிரச சத்தலம்: 
[௮ தாவது லிர்கமானது பரிபூர்னமான சிவனே எனலும் BET OSes யாஸ்ரபித்து 

ஆவாஹநத்தை கிரஸாம் செய்ததுபோல, ப்ருதிவி அப்பு தேயு வாயு ஒசாசம் சூரியன் 
சத்ரன் ஆத்மா ஆய இவைகள் பசுக்களாயிருக்ன்றன வென்றும், சிவத்தின் அவயவங்க 

ளென்றும், சிவத் இினிடத்தில்- Ts Sa FOG படைர்தவைகளல்ல வென்று ம Deg, 

அவைகளின் பேதத்தையும் drove செய்த மாஹேல்வரனே அஷ்டமூர்த்திரிராலகன் 
என்று சொல்லப்படுவன் என்பத,.] 

௮றுசீர்க்கழிநெடிலடியாடிரியவிருத்தம், 

அத்தனே ுயிர்க்கங் செவ்வா மயிக்கவத் தவித மாகா, 
உட. oe வ வவ வள் க் 

தீ.த்திற மிறைவ லுக்கு மம்புவி யாதி கட்கு , 
முய்த்துண சட்ட மூர்த்தித் சன்மையல் வொருவற் சென்றும் 
வைத்தது மதிட்டா ஈத்தால் வயங்கொரு மையினா லன்முல். 

(ப-மை,) ௮ ததஜ உயிர்க்கு --; இங்கு எவ்வாறு அயிக்ச ௮ததுகிதம் 

ஆகாதோ -) அித்திதம் - அவ்வாறே, இறைவனுக்கும், அம்புவி ஆதிகட்கும்-.-, உய்த்து 
உணர் ன உப்த்துணர்தற்குரிய, அட்ட்மூர் த்தித்தன்மை-- அவவொருளற்ளூட, oer pio 
வைத்ததும்--, அதிட்டாகத்தால் - அதிஷ்ட்டாசத்தால்தான், வயற்கு « கிஎல்குற, 

(ரில்) ஒருமைபிஞல் ௮ன்௮--, ௭ © gH, |



தலல்;] அட்டமூர்த்திதிரச,சத்தலம். an.@ 

(வி- ரை,) அத்தன் - இறைவன், அம்புவி - உலகம், உய்த் துணர்தல் - ஊடத்த நிதல், 

ஒருமை - ஓற்றுமை, அதிஷ்ட்டாஈம் - மேன்மை (ப்.ரபாவம்), ஐக்யம் - ஒன்றின்தன்மை, 
(ஏபோவம்), (௧) 

காரிய ஞால மாதி கருத்தனொண் மகேச OGG 
சீரிய குலால னாகா செய்கட மதுபோ லீசன் 
பாரிய வுலக மாகான் ,பராபர னான்மா வென்ப 
Br fw நிலமுன் பாய வெண்வகை யுடம்பி னுக்கும், 198° 2 

(ப - மை) ஞாலம் ஆதி--, காரியம் ஆகும்--, ஒள் மகேசன்--, கருத்தன் ஆகும், 
சீரிய குலாலன் ஆகா--, செய் கடம் - செய்யப்பட்ட குடம், அதுபோல், ஈசன்_.., 
பாரிய - பெரிய, உலகம் ஆகான்--, ஏரிய - அழகாயெ, நிலம் முன்பு ஆய ௩ மண் 
முதலாயெ, எண் வகை உடம்பிதுக்கும்--, பராபரன் - பராபரனே, அன்மா என்பர் 
(மேலோரீ)--, or « ௮, 

(af “ரை, ஞாலம் ஆ - பிரபஞ்ச முதலியவை, மேலோர் என்பது வருவித்.துரைக் 

கப்பட்டது, குலாலனாகாது என்பது ஈறுதொகுத்தலாய் குலாலனாகா என நின்றது, 
எண்வசையுடம்பு - அட்டமூர்தீதி, பராபரன் - எல்லா தத்வங்களையும் அள்வோனாடிய 
ஈசன், (2) 

நீலமுத லாய வெல்லா மசேதக நின்ற வான்மா 
மலமுறு மூட னாகு மாதலால் வயங்கு மீச 

னலவகை யட்ட மூர்த்த மாகிய வுடம்பி லுக்கு 
மிலகுறு மான்மா வாகு மீசற்கும் பேத முண்டோ. 

(ui enn.) நிலம் முதலாய எல்லாம் அசேதமம்--, கின்ற ஆன்மா--, மலம் உறு 

மூடன் அகும்--, ஆதலால்--, வயங்கும் - விளம்குறெ, ஈசன்--, சல்ல வகை - நல்ல வகை 

யாய, அட்டமூர்த்தம் ஆயெ உடம்பிலுக்கும்--, இலகுறும் - பிரகாசிக்க, ஆன்மா 

அகும் ஈ௫ற்கும்--, பேதம் உண்டோ--, ௭ ௨ று, 

(வி-ரை.) அசேதமம் - ௮ப்ராணி, மலம் - களங்கம், பேதம் - வேறுபாடு, சரீரமா 

யுள்ள ப்ருதவி முதலியவைகளைக்காட்டிலும் ப.ரமாதீமாவாயெ பரமேஸ்வரனுக்கு அபேத 

மும் பேதமும் இல்லை என்பதாம், (௩) 

பார்புன லங்க வர்கூழ் விசும்பொடு பரிதி இங்க 

ளார்தரு மான்மா வென்னு மட்டமூர்த் தங்க டம்மிற் 

£ர்கெழு பரமன் றன்னை வேறுறத் தெரிந்து காண்போ 
னேர்தரு மட்ட மூர்த்தி நிசாசக னாகு மன்றே, 

(ப-ரை.) பார்--, புனல்--, ௮ங்9--, வங்கூழ்--, விசும்பொடு--, பரிதி 

இம்கள்--, இர்தரும் - பொருந்திய, ஆன்மா--, என்னும் அட்டமூர்த்தங்கள் தம்மில்---, 

சீர்கெழு - இறப்புப் பொருர்திய, ப.ரமன--, வேறுற ௯ Came, தெரிர்து காண்போன்-, 

நேர்தரும் - நேர்ந்த, அட்டமூர்த்தி சிராசசன் ஆகும்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) பார் - நிலம், புனல் - நீர், a8 - நெருப்பு, வம்கூழ் - காற்று, விசும்பு - 

ஆகாயம், பரிதி - சூரியன், இங்கள் - சக்திரன், பரமன் - மேலானவன் (மஹாதேவன்), 
ரேர்தரும் என்பது ஒருசெசல் (பரு கேர்தா), ௮9 ௮க்நியென்னும் வடசொற் திரிபு, 

வேறு - விலக்ஷணமாக, ் (௪) 

, அட்டமுர்த்திரிரசகத்தலம் - முற்றும்,



௪௩௭௬ சித்தாந்தசிகாமணி: [மாகேச 

a. 

ஒம் ஸரீவாப்ரியாய ஈம 

இருபத்திரண்டாவத 

(௭.) சர்வகதநிரச நத்தலம். 
—~—oje— 

(ssrag- Fact miasseucr gevigiu@arE@sord yes Henicnvow 

தவத்தைப் பரிஹாரம் செய்வதினிமித்தம் அச்வெ.த்தின் ஸர்வகதத்வத்தை லிற்கநிஷ்டை 

யொன்றானே நிரஸாம் செய்பவனும், பூஜாகாரியத்தினிமித்தம் வன் எர்தெர்தவிடத்திலு 

மிராமல் இஷ்டலிம்கத்தில் மாத்திரமே இருப்பன் என்னும் ஜஞாக மூள்ளவலுமான 

மாஹேலஸ்வரனே ஸர்வகதநிராலகன் என்று சொல்லப்படுவன் என்பது.] 

அறு?ர்ச்சழிநெடிலடி.யாசரியவிருத்தம், 

இருக்திடு மிறைவ னெங்கு மென்றிடி. னிறைவற் கெங்கும் 

வரஈ்தரு பூசை யாகுஞ் சிவலிங்க மாத்தி ரத்தி 
லரந்தையி னிட்டை கூடா தாதலா லமல னெங்கும் 
ப.ரந்தவ னென்று கூறப் படானென வறிந்து கொள்ளே. 

(ப - ரை-) இறைவன் எங்கும் இருந்திடும் என் றிடின்---, இறைவற்கு---, எங்கும், 

வ.ரம் தரு பூசையாகும்--, இவலிங்கம் மாத்திரத்தில்--, அரந்தை இல் - துன்பமில்லாத, 
நிட்டை கூடா௮--, ஆதலால்--, அமலன்--, எங்கும் ப.ரம்தவன் என்று -எவ்விடத்தும் 
வியாபித் திருப்பவனென்று, கூறப்படான்--, என ௮றிர்துகொள்--, ௭ - று, 

(வி- ரை.) அமலன் - பரிசுத்தன் (சிவபிரான்), நிட்டை - பூஜை, (௧) 

நீறைந்தவ னெங்குமேனு நிமலன்ற னாத ரத்தத் 
சிறந்துறு நிறைந்த வன்னி தன்மசஞ் செறித லேபோ 

லறிந்திதை யமலன் றன்னை யனைத்தையும் விடுத்துத் தன்பா 

லுறைந்இடு மிட்ட லிங்கத் துவந்தருச் சிக்க மாதோ. 

(ப-ரை,) சிமலன்--, எங்கும் நிறைர்தவனேலும்--, நிறைந்த வன்னி - நிறைந்த 
நெருப்பான, தன் மரம்செ.நிதலே போல-(விசேஷமாய்) வன்னிமர த்திலிருப்ப தபோல, 
தன் ஆதரரத்தில்- தனது ஆதாரமாயே (சிவலிய்கத்தில்), இறந்துறும் - சறர்து விளங்கா 
நிழ்பன், (அதலால்) இதை அறிர்து--, அனைத்தையும் விடுத்து--, அமலன் தன்னை--, 
தன்பால் உறைந்திடும் - தன்னிடத்து வாழ்றெ, இட்டலிங்கத்து--, உவந்து ௮ருச்சிக்க - 
ம௫ழ்ந்து அர்சீடிக்சக்கடவன், எ - று, 

(வி- ரை,) கிமலன் - பரிசுத்தன் (பெருமான்) வன்னி வர்ஹியெனனும் 
வடசொற்றிரிபு, இறந்து - விசேஷமாய், (௨) 

எங்கணு நிறைவோ னாக விபம்பினு மமலன் றன்னைத் 
தீங்குறு நூல்க ளெல்லாம் தனதுபற் மூ நின்ற 
மங்கல மாமி லிங்க மாஇப வடி.வி லென்று 

மங்கண னஇிக மாக வமர்வன்பூ சனைப்பொ ருட்டு, 

(ப - ரை,) அமலன் தன்னை--, எங்கனும் சிறைவோனாக--, திற்கு உறும் நூல்கள் 
ஏல்லாம் இயம்பிலும்--, தனது பற்று ஆட கின்ற--, மங்கலம் ஆம் - மங்களகரமாயெ, 
இலிங்சம் ஆதிய வடிவில், அங்கணன் - சவெபிரான், என்றும், பூசனைப்டொருட்ட-, 
அதிகமாக ௮மர்வன்--, எ-று,



தலம்] வஜக,ந்மயத் தலம்; இருள் 

(வி- ரை.) இயம்பல் - சொல்லல், பற்று - ஆதாரம் (ஆஸ்ரயம்), இலிங்கம் ஆதிய 

வடி.வில் - செலிக்கமுதலிய உருவத்தில், பூசனை - பூஜை, (௩) 

உருத்திர நினது மெய்யே துற்றஈன் மங்க லத்தைப் 6/- 27. 

பரித்திடு மகோச மாடுப் பாவத்தி னகன்று நிற்கு hor bh 

முரைத்ததி லுறைவோ னா யொளிர்வைநீ யென்று மிக்க 
கருத்தொடு மறையா நிற்குங் கடி.வருஞ் சுருதி யன்றே. 

(ப-ரை.) உருத்திர - உருத்தரனே, நின.து மெய் ஏது - உனது யாதொரு லிக்ச 
மூர்த்தியானது, உற்ற - பொருந்திய, ஈல் மங்கலத்தை-ஈல்ல மங்களகரத்தை, பரித்திடும் - 

தாங்குமோ, அகோரம் ஆ9 - சாச்தமாட, பாவத்தின் அகன்று நிற்கும்-பாவத்தினின்றும் 

நீம்டு நிற்குமே, உரைத்த - சொல்லப்பட்ட, அதில் உறைவோன் g@- 98 வாசஞ் 

செய்பவனா9, நீ ஒளிர்வையென்று-8 விளங்குவை யென்று, மிக்க கருத்தோடும்-மேலான 

அபிப்பிராயத்தோமம், கடி.வு அறும் - விலக்கவொண்ணாத, சுருதி - (உருத்திரோபகிடத) 

சுருதியானத, அறையாகிற்கும் - சொல்லாகிற்கும், எ- று, (௪) 

ஆதலா லருச்ச னைக்க ணுயர்ந்தவ னனைத்தும் விட்டுக் 

காதலாற் சிறந்து மூல காரணன் விளங்கா நின்ற 

சோதியா மிட்ட லிங்கர் துணிவொடு பூசை செய்க 

நீதியா மனைய னெங்கு நிறைதலை விலக்கனொனே. 

(பஃ ரை,) ஆதலால் அருச்சனைக் கண் உயர்ந்தவன், அனைத்தும் விட்டே, 

கர்தலால் சிறர்து--, மூலகாரணன் விளங்காநின்ற--, சோஇஆம் இட்டலிக்கம்--, துணி 

வொடு பூசை செய்க--, 6தி ஆம் அனையன் - நீதி நெறியையுடைய அவன், ஏங்கும் நிழை 

தலை விலக்கினான் - எங்கும் வியாபித்திருத்தலை விலக்கினான், ௭ - று, 

(af = ong.) argo அன்பு, மூலகா.ரணன் - பரமசிவன், (டூ) 

சர்வகதரிரசநத்தலம் - முற்றும். 

டெ 

ஓம் உக்ராய நம; 

இருபத்துமூன்றாவது 
(௮9)சிவஜகம்மயத்தலம். 

அஆ 
[அதாவது - பின்னும், எவ்வாருயினும் சிவன் ஸர்வக தனல்லாமல் ப். ராதேமிகனானால் 

அவனுக்கு உத்கர்ஷம் எவ்வாறு நிகழும்! ஆதலால் ௮ரத லிங்க நிஷ்ட்டைமிஞல் மாஹேஸ் 

வரனுக்கு ப்.ரயோஜாமில்லை யென்னும் ஆ௪ங்கை நிகமுமாயின் கூறுகிறார். வென் பிரபஞ் 

சத்தை ஸ்ருஷ்டிக்கும் வல்லமையுள்ளவன், இவ்வாறாக ஓர் புத் தியினால் சிவோத் 

கர்ஷத்தி னிமித்தம் ௮ங்கேரிக்கப்பட் டிருப்பவலும், பென் எவ்விடத்து மிருத்தலை 

நிராகரிப்பிலும் ப்.ரமாண வல்லமையினால் அந்த ஸர்வசதம் எவ்வாறு ௮கேரிக்கப்படு 
இறதோ அவ்வாறே ப்ரமாண வல்லமையினால் ஸர்்௨வ்யாபகத்வத்தையும் அம்கேரித்திருப் 

பவனுமான மாஹேம்வரனால் ஐகர்மயத்வத்தின் ஹித்திவிரும்பப்பட் டி.ருத்தல் என்பது,] 

௮.று£ர்க்கழிநெடி.லடி.யாசிரிய விருத்தம், 

பூசனை நியமர் தன்னாற் பொருந்திலிய் கத்தின் கண்ணே 

தேசுற விலங்கா நின்ற சிவன்றனை யருச்சிப் போலு 

மீசனை யுலக மெல்லாம் வியாபக னென்னக் கொண்டு 

பாசம SEV நின்று பாவிக்க வேண்டு மன்றே, 

சலி



௧௩௮) சித்தா ர்தசிகாமணி. [மாகேசத் 

(பரை) பூசனை நியமம் தன்னால் - பூசனையாயெ நியமத்தினாள், பொருந்த 
இலிங்கத்தின் கண்ணே - பொருந்திய இலிம்கத்தி னிடத்இல், தேசு உற இலக்காகின்ற- 

ஒளி மிக விளங்குற, செவன் தன்னை அர்சப்போலும்--, ஈசனை--, உலகமெல்லாம் 
விபயாபகன--, என்னக்கொண்டு--, பாசம் ௮௨ல நின்று--, பாவிக்கவேண்டும்--, ௭ - று, 

(வி - ரை,) வியாபசன் - நிறைந்திருப்பவன், (௧) 

மண்ணினிழ் மோன்றுங் கும்ப மண்ணின்வே ராமோ வேலைக் 
கண்ணினிற் ரோன்று மொக்கு ணுரைதிசை கடலின் வேர 

வெண்ணிடிழ் பரனார் ரோன்று மிருஞ்சரா சரமே யாகப் 

பண்ணுறுத் துலக மல்லாம் பரனில்வே ரூமோ வாத்: eal 

(ப- ரை.) மண்ணினில் தோன்றும்-மண்ணினா ஓண்டாடற, othe ol lene, 

மண்ணின் - ௮ர்த மண்ணிலும், வேறு ஓமோ--, வேலைக்கண்ணினில் தோன்றும்-கடலிம் 

ஜனோன்றுறெ, மொக்குள் - குமிழி, நுரை--, திரை--, கடலின் வேறோ--, எண்ணிடின்- 
யோிக்குமிடத்தில், பரனால் சோன்றும்--, இரு ௪ரா௪.ரமே அகப் பண்ணுறுத்த-பெரிய 

சராசர ரூபமாக இயற்றப்பட்டுள்ள, உலகம் எல்லாம்--, பரனில் வேறு ஆமோ. 
ஆகா--, எ - ழு, 

ச் 

(வி- ரை.) வேலா என்னும் வடசொல்லினீற்றாகாரம் ஐகாரமாடு வேலை யென 
நின்றது. திரை - அலை, பண்ணுறுத்தல் - ஒரு - சொல் (பகுதி பண்ணுற), (௨) 

லண்டளிர் முதலா யுள்ள வுருவொு மரறின் முயங்கு 

மண்டல முதலா யுள்ள வடிவொ0 பரம னிற்கும் 

கண்டுறு மிழையி னாய காழக நூலா மாபோழ் 

பண்டுள வுலக மெல்லாம் பரன்மய மாகு மன்றே, 

(ப-ரை,) ஒள் - ஒட்பமாடிய, தளிர் முதலாயுள்ள உருவொடு--, மரம் நின்றாங்கு 

மரம் நின்றாற்போல, மண்டலமுதலாயுள்ள வடிவொு--, பரமன் நிற்கும்--, சண்டுறும்- 

காணத்தக்க, இழையின் ஆய - - இழையாலுண்டாகய, காழகம் - ஆடையானது, நுல் ஆம் 

ao போல் - நூலேயாவதுபோல, பண்டு உள்ள - பழமையாயுள்ள, உலகமெல்லாம்--, 

பரன் மயம் ஆகும்--, LD. 

(வி- ரை,) மண்டலம் - உலகம், இழை - நூலிழை, பரன் மயம்-ிவமயம், ஆமாறு 

என்பது ஈறு தொகுத்தலாய் ஆமாவென நின்றது, (௩) 

தன்னொரு சத்தி கொண்ட மலர்ச்சியாற் சகங்க ளாகி 

மன்னுறு மிறைவி ரிந்து படங்குடி. வடிவா wor Guin 

லிந்நிலை யதனா லெல்லா மிறைமயம் ,கயிற்றிற், Capen pit 

uésso Cap orgs பான்மைபோழ் ப.ரனி லொன்றும். 

(ப- - மை) தன் - தனது, ஒரு - ஒப்பற்ற, ௪த்திகொண்ட மலர்ச்சயோல்--, படம் 

குடி வடி.வு ஆம் ஆறு போல் - ஆடையே வீட்டு வடிவாமாறுபோல, இழை - இறைவன், 

௪கல்கள் ஆட விரிஈ்து--, மன்னுறும் - நிலைபெறுவன், இச்நிலையதனால்--, எல்லாம்--, 

இறழைமயம்--, கயிற்றில் தோன்றும் பர்ஈகம் வேறிலாத பான்மைபோல்--, ப.ரனில் 

ஒன்.றும் -.பரமனிடத்தி லொடும்கும், ௭ - று, 

(வீ ௯ ரை,) LIB ELD - காலினால் உட வாதது (பாம்பு), குடிவடி.வு « கூடாரம், மலர்ச்சி 

யால் - விரிவால், ப.ரனில் ஒன்றும் - சிவாபிச்ஈமாய் விளக்கும், (௪)



wel . பத்ததேகிெதேவத்தலம்: ௪௨௯ 

கயிற்றர விப்பி வெள்ளி குற்.றியிற் கள்வன் மிக்க 
வெயிற்படு கானற் றெண்ணீர் விண்ணிற்கர் தர்வ வூர்போற் 

பயிர்ப்பறு நித்த சச்சி தாந்த ரவத்தின் கண்ணே 
செயப்படு பொருளாய்த் தோன்றுஞ் செப்பிய வுலக மன்றே, 

(ப ரை,) கயிற்று ௮74--, இப்பி வெள்ளி--, குழ் தியில் கள்வன்--, மிக்க வெயில் 
படு - மிகுந்த வெயிலி லுண்டாற, கானல் தெள் கீர்--, விண்ணில் கந்தரீவவூர்--, போல் 
(ஆய இவற்றைப்) போல, பயிர்ப்பு அறு - குற்றமற்ற, நித்த ௪ச்தொநந்த சிவத்தின் 
கண்ணே--, செப்பிய உலகம் - சொல்லப்பட்ட வுலகமானத, செயப்படு பொருளாய்த் 
தோன்றும்--, ௭- று, 

(வி-ரை,) கயிற்றரவு - பமுதையிற்பாம்பு. இப்பி - முத்துச் சப்பி (சிளிஞ்சில், குற் தி- 
தறி (வெட்டுப்பட்ட கட்டை). கந்தர்வ ஊர் - கர்தர்வாகரம் (ஆகாயத்தில் இளஞ் சூரிய 
இரண த்தினால் நீரில் தோன்றும் பல நிறங்கள்), இது, அடியில்வரும் ஆன்றோர் வாக்டு 
பங்களான் விசதம், 

கைவல்ய நவநீதம். 

கானனீர் இளிஞ்சில் வெள்ளி கந்தர்வ ஈகர்க னாவூர் 

வானமை சயிற்திற் பாம்பு மலடிசேய் முயலின் கோடு 

பீனமாச் தறிபு மானிப்பி ரபஞ்ச மெல்லாம் பொய்யே 
ஞானமெய் மகனே யுன்னை ஈம்மாணை மறந்தி டாதே, 

ஜானவா சிட்டம். 
வெங்காதற் பெரும்பாம்பு நெளிபுற்ராங் குடும்பபரம் வெறும்பொய் யென்றே 
இங்காசை யறறநீக்டு யெல்லையிலாப் பிரமபதத் திருந்து வாழ்வாய் 

இல்கா.. கந்தர்வ ஈகரிருச்தென் சஇிதைவுற்றென் நீதோ ஈனறோ 

பங்கான மனைமக்கள் வாழ்ர்காலென் கெட்டாலென் பாச மாயை, (௫) 

சிவஜகந்மயத்தலம் - முற்றும். 
  

உ 
ஓம் சபாலிநே ஈம? 

இருபத்துகான்காவது 

௯) பத்ததேகெதேதவத்தலம். 
டடத 

[அதாவது - சிவனுக்கு ஜகர்மயசத்வம் ஹித்தமாயினும் ஸக௪.ரனான அரதப் ப.ரமேஞ் 

வரன் ஜகர்மயமா யிருப்பிலும் வெபக்தர்களின் ஹ்ருதய கமலத்தில் விறோஷமாய் 

ப்.ரகாசிக்டுன்றனன் என்பது.] 

அறுசர்ச்கழிநெடி.லடியாசிரிய விருததம், 

சங்கர னாகு மீசன் சகமய மெனினு முள்ளப் | 

பம்கய மலரி லென்றும் பத்தர்பாற் றந்து தோன்றும் 

பொங்குறு கயிலை பொன்னம் பொருப்பொு மந்த சத்து 

மங்கது போல்வி சேடித் தமர்தரு மிறைவ னன்றே, 

(ப- ரை,) சங்கரன் ஆகும் ஈசன், ௪கமயம் எனிலும்---, பத்தர்பால் ன பக்தர்க 

ளிடத்தில், உள்ளம் - அவர்கள் மனமாக, பங்கய மலரில் - தாமரை மலரில், என்றும் 

றர்து தோன்றும்--, பொங்குறு-விஎங்குன்ற, கயில்--, பொன்னம் பொருப்பு ஒ9--, 

மர்தரத்தும்--, ௮ம்௪.து போல் - ௮ந்தப் பத்தருள்ளம் போல, விசேடித்து - ௮ இகமாய், 

இறைவன்--, அமர்தரும் - அமர்ச்திருப்பன், ௭ - று,



௧௪௦ சித்தா ந்தரிசாமணி, 

(வி- ரை,] சசமயம்-ப்ரபஞ்சரூபம், பொன்னம் பொருப்புஃபொன்மலை (மேருமலை), 
மர்தரம்- மர்தரடரி, அமர்தரும் என்பதம்குப் பகுதி ௮மர்தா, (4) 

அலர்கதர் நிறைந்து விம்பத் தளவுபட் டமர்தல் போல 
வுலகுரு வாய்றி றைந்த வொருவளும் பத்தர் கெஞ்ச 
மலர்மிசை யிலகு முன்றன் வடி.வெலு மிலிங்க மீச 
பலர்புகழ் பத்தர் தம்பாற் பதியுமென் றுரைக்கும் வேதம், ப 

(பஃரை,) அலர் கதிர் - பரர்த செணர்களையுடைய சூரியன், நிறைர்து--, விம்பத் 
தளவுபட்டு அமர்தல்போல--, உலகு உரு ஆய் நிறைந்த ஒருவலும்--, பத்தர் நெஞ்ச 
மலர்மிசை--, இலகும் - விளங்குவான், ஈ௪--, உன் தன் வடி.வு என்லும்--, இலிங்கம்--, 
பலர் புகழ்--, (உன்னை யண்டினவர்களாகயெ) பத்தர்தம் பால்--, பதியும் என்று--, 
வேதம் உரைக்கும்--, எ- று, 

(வி- ரை) விம்பம்-மண்டலம், பதிதல்-நிலைபெற்றிருத்தல், உலகுருவாய் நிறந்த 
ஒருவன் என்றது செபெருமானை, ஈ௪ - ஈசனே (ருத்ரனே), ௮ண்மை விளி, லிங்கம்- 

லிங்தஜூர்த்தி. | (௨) 

சுத்தர்ச ளிடத்துர் தீர்ந்த துறவின ரிடத்து ஞானச் 

Assis ott sag மிக்க 9வவேடச் தவரி டத்து 

முத்தம ரிடத்தும் பாச முதறுமா கேச ராகும் 
பத்தர்க ளிடத்து மென்றும் பரசிவம் விளங்கு மன்றே, 

(ப-ரை,) சுத்தர்கள் இடத்தும்--, தீர்ர்த துறவினர் இடத்தும்--, ஞானச் சித்தர்கள் 

இடத்தும்--, மிக்க சவவேடத்தவர் இடத்தும்--, உத்தமர் இடத்தும்--, பாசம் உதறும்- 
பாசத்தை யுதறிலிட்ட, மாகேசர் அகும் பத்தர்கள் இடத்.தம்--, என்லும்--, பரசிவம் 

விளங்கும்--, ௭ - று, 
(வி-ரை,) தீர்ர்துமுற்றும் விட்டொழிர்த, தறவினர்-அகப்பற்று புறப்பம்றுக்களை 

முற்றும் விட்டொழித்தவர்கள், இவர்களை வடாலார் ஸர்யாஷஹிகளென்பர், ஸம் முழுதும், 

நீயாஸர் விட்டவர் என்பது பொருள். (௩) 

இ்றிலை மகேச னென்போ னேஇில ரிடத்திற் நீர்ந்த 
தன்னக விழைவி னோஞனாய்த் தனாதிட்ட லிம்கம் தன்னின் 
மன்னிய மனத்த னாடச் சகஞ்சிவ மயமாய்க் கண்டு 

பின்னமி னிலையி னின்ற பெயர்ப்பிர சாதி யாவான். 
(ப-ரை,) இடிலை - இந்த நிலையையுடைய, மகேசன் என்போன், ஏதிலரிடத்தில் 

தீர்ச்த - அயலாரிடத்தி னின்றும் ஒழிர்ச, தன் அகம் - தன் மனத்தில், விழைவினோன் 
ஆய் - விருப்பமுள்ளவனாய், தனாது - தனது, இட்டலிங்கம் தன்னில்--, மன்னிய - நிலை 

பெற்ற, மனத்தன் ஆ, ௪கம் - ஜகத்தை, வெமயமாயக் கண்டு, பின்னம் இல்- 
வேறுபாடில்லா த, நிலையில் நினற--, பெயர் - பெயரையுடைய,.பிரசாத ஆவான். எ-று, 

(வி-ரை,) விழைவு - விருப்பம், வெமயம் - சிவரூபம், ஏதிலர் - அம்ய தேவர், (௪) 
பத்ததேகிகதேவத்தலம் - முற்றும், 

  

இவ்விதமாய் எக்காசணத்தினால் லிங்கநிஷ்டை , பூர்வாஸாரயநிரலாம், H Sera g 

நிரஸாம், ஆஹ்வாரடிரஸாம், அஷ்டமூர் த்திரரஸகம், ஸர்வகதநிரஸாம், சிவஜகமயச்வம் 

என்லும் ஏழுஸ்தலங்களுடனே கூடியிருத்தலால் எவன் வீரமைவ வ்ரத ஜஐம்பச்ச னுஞனோ 
அக்காரண த்தினால் அவன் இரண்டாமவனான மாஹேஜ்வரன் என்று ௮தியப்பட்டாள், 

ன ௨-வது. மாகேசத்தலம் முற்றிற்று.



a. 

௩-வது. பிரசா தித்தலம். 
௮௦௫00 

[அதாவது - ஒவ்வொரு இர்த்ரிய த்வா.ரா அறுபவிக்கும் ஸெளக்யத்தை முதலில் 
லிங்கத்திற்கு ஸமர்ப்பணம் செய்து பின்னர் அதை ப்.ரசாத புத்தியினால் மாஹேஸ்வரன் 
௮௮பவித்தல் என்பது,] 

(இதனுட்பிரிவு) 
கலிவிருத்தம், 

உரைத்தனை மகேசனல் லொழுக்க முத்றுநீ 
கருத்துறு மிரேணுக கணேசப் பேரினோ 
யருத்திகொண் மகேசனா மனைய ஜனெங்கனம் 
வரப்பிர சாதிகா னாகும் வண்ணமே. 

(ப- ரை,) மகேசன் ௬௩ல் ஒழுக்கம் முற்றும் நீ உரைத்தனை--, கருத்து உறும் - நற் 
கருதீதினையுடைய, இேனுக கணேசப் பேரினோய்--, ௮ராத்தி கொள் - அன்புகொண்ட, 
மகேசன் ஆம் அனையன் - மாசே௪சனாயெ அ.த்தன்மையன், வரப்பிரசாதி ஒகும் வண்ணம்- 
மேன்மையுள்ள பிரசாதி யாகும் விதம், எங்ஙனம் - எப்படி, எ-று, 

(வி-ரை,) கருத்து ஈண்டைக் கேற்ப நற்கருத்து எனப்பட்டது, வ.ரப்பிரசா இ. 
மேன்மையாலயே பிரசாத, (௧) 

தனக்குறு மிலிங்கறிட் டாதி சார்பினால் 
வினைப்பகை கடற்துள விறன்ம கேசனொண் 

மனப்பிர சாதமே மருவு மாற்றினாற் 

கனப்பிர சாஇயா மென்பர் கற்றுளோர். 

(ப- ரை,) தனக்கு உறும் - தனக்கெனப் பொருரச்திய, இலிங்க கிட்டாத சார்பினால்- 
லிங்க நிஷ்டை முதலிய சார்பினால், வினைப்பகை கடர்துள்ள - வினைப்பகையை வென் 
திருக்றெ, விறல் மகேசன் - வெழ்றியுள்ள மாகேசன், ஒள் - அழயெ, மனப் பிரசா தமே 
மருவும் ஆம். நினால்- மனத்தூய்மை யடைவதினால், கனம்-மேன்மை பொருக்திய, பிரசா இ 
ஆம் என்பர்--, கழ்றுளோர்--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) சார்பு - ஆஸ் ரயம், வினைப்பகை - வினையா பசை, விறல் மகேசன்- 
வீரமாஹேஸ்வரன், கற்றுளோர் என்றது சைவாகமங்கள் கற்று வல்லோரை, (௨) 

சாத்றுறு புகழ்ப்பிர சாதி பின்றல 
வேற்.றுமை % யேழ்வகைப் படும்வி எம்புறிற் 

ரோற்றுறு மியற்பிர சாதித் தூய்த்தலம் 

போற்றுற வாதியிழ் பொருந்து மென்பவே. 

* மற்றொருபிரிவு:--௮ தாவது அர்ப்பிதப்ரசாதி, அவதாரப் ரஸாதி, பரிணுமட்ரஸாஇ 

என்று மூன்று வகைப்பவென், சரீரஹஸ்ததீதினால் ஸகல பதார்.ததங்களையும் இஷ்ட 
லிம்கதீஇிற்குச் சமர்ப்பித்துக கொள்பவனே அர்ப்பிதப்ரஸாதி, மனோஹஸ்தத்இஞல் 

பஞ்சேர்த்ரியங்களில் பஞ்சலிக்க ப்ரதிஷ்டை செய்து ௮வ்வவவிடங்களில் வரும் சுசச்சைக் 

கொள்பவனே அவதாரப். ரஸாஇி, ௮ங்காஸ்ரயம் அறவே ஒழிர்து லிங்சாஸ்ரயம் ஒங்க 

வளர்ர்து பாவ ஹஸ்த பரிதனானவனே பரிணமப்.ரலாதி. ப்.ரஸாஇயைச் கலாப்ரஹ்மழ் 

என வழங்குதலு முண்டு, 

  ௪ களு.



4௪௨ சித்தார்தசிகாமணி. [பிரசாதித், 

(படரை,) சாற்றுறு. சொல்லப்பட்ட, புகழ் - புகழமைந்த, பிரசாதியின் தலம்- 

பிரசாஇித் தலத்தினது, வேற்றுமை--, ஏழ் வகைப்படும்--, (அவற்றுள்) விளம்புதின்- 
சொல்துமிடத்தில், தோற்றுறும் இயல் - காணப்படுற இலக்கண த்தையுடைய, பிரசா த- 
பிரசாதியின், தய்த்தலம் - பரிசுத்தமான தலம், போற்றுற-துதிக்க, ஆதியில் - முதலில், 
பொருந்தும்--, என்ப - என்று சொல்லுவர் (மேலோர்), ௭- று, 

(வி - ரை,) மேலோர் என்பது வருவித் துரைச்சப்பட்டது. (௩) 

சற்குரு லிம்கசல் கமதற் பத்தர்பின் 

சிற்பர சரணரொண் சேட மேயென 

நிற்பவர் மான்மியம் யாம்நி கழ்த்துதும் 

பொற்புறு முனிவ புகன்ற வாறரோ. 

(ப- ரை, பொற்பு உறும் - அழகமைந்த, முனிவ.ர - முனிசேேஷ்ட்டனே, புகன்ற 
வாறு - (வேத முதலியவைகளிழ்) சொல்லப்பட்டவாறே, சற்குரு--, லிங்கம் சங்கமம் 

நல்பத்தர்--, பின் இற்பர ௪ரணர்--, ஒள் சேடமே என நிற்பவர் மான்மியம்---, யாம் 

திகழ்த்துதும் - யாம் சொல்லுவோம் (நீ கேட்பாயாக), எ-று, 

(வி- ரை.) சற்குரு லிங்க சங்கம நற்பத்தர் பின் சிற்பர ௪ரணரொண் சேடமே 
என நிற்பவர் மான்மியம் என்றதனால் குருமான்மியத்தலம், இலிங்கமான்மியத்தலம், 

சங்கமமான்மியத்தலம், பத்தமான்மியத்தலம், ச.ரணமான்மியத் தலம், பிரசாதமான 

மியத் தலம் என்பவை சொல்லட்பட்டன. (௪) 

உட 

ஐம் காமாரயே ஈம? 

இருபத்தைந்தாவது 
க) பிரசாதித்தலம் 

_-. 4 

[அதாவது - ஸ்ர்குருமூர்த்திமின் தமையினாலும் லிங்கத்தின் தமையினாலும் நிஸ் 

மேஷமாய் ஐங்கமத்தின் தறையினாலும் இடைக்கப்பெழ்ற சித்த பரிபாக முள்ளவனும் 

இவெஜ்ஞா௩ ஸித்தியின் பொருட்டு லில்கத்தினிட த்தில் இடப்பட்ட க.ரணமுள்ளவலும், 

லிம்கத்ரயத்தினிட த்தில் ௮ர்ப்பிதமான பதார்.த்தங்களை றகர்பவலும், அந்த லிங்கார்ப்பித 

மல்லாதவைகளை விஸர்ஜிக்ெவனுமான மாஹேஸற்வரனே ப். ரஸாதி என்று சொல்லப் 

படுவன் என்பது. 

கலிவிருத்தம். 

சிந்தனை நிருமலஞ் செறியு மக்குறி 

சந்தத முயர்பிர சாத மென்பரால் 
வந்துறு மதுசிவ லிங்க மாவுரு 
வெந்தைத னருட்பிர சாதத் தெய்துமே. 

(ப-ரை,) எத்தனை - கருத்து, நிருமலம் செறியும் - நிர்மலமடைச்த, ௮ குதி- அரத 

அடையாளமே, சர்ததம் - எப்பொழுதும், உயர் - உயர்ந்த, பிரசாதம் என்பர்--, வந்து 
உறும் ௮.து-வர்து தோன்றுன்ற ௮து, சிவலிங்கம் மா உரு-பெரிய சவலிக்க ரூபமாடிய, 

எச்தை தன் - எமது தந்தையின், அருள் பிரசாதத்து - திருவருட் பிரசாதத்.தினால், 
எய்தும் - இடைக்கும், ௭ - று, 

(வி- ரை,) எர்தை யென்றது சிவபெருமானை, (௪)



por.) பிரசாதித்தலம். bo? i. 

நீருமலன் றனக்குற நிவேதி தஞ்செயு 
மருகிரு மலிய மரிய சைவர்தம் 

பெருமன டிருமலம் பெறவ ளித்திடற் 

கொருபெருங் காரண மென்ப சோர்ந்துளார், 

(ப-ரை,) ஓர்ர்து உள்ளார் - தராய்ச்சியுள்ளவர், நிருமலன் தனக்கு - இவெபிரா 
னுக்கு, உற நிவேதிதம் செய்யும்-மிகவும் நிவேதத்த, ௮௬ - ௮ரிய, நிருமாலியம்--, ௮ரிய 
சைவர், தம்-தமத, பெருமனம் நிருமலம் பெற அளித்திடற்கு--, ஒரு பெரு காரணம் 

எனபர்--, எ-று, 

(வி- ரை,) ௮ரிய சைவர் என்றது வீரசைவரை, அளித்திடல் - அருள் செய்தல், 

ஓர்தல் - ஆராய்தல், சைவர் என்பர் என்றியையும், மனம் நிருமலம் பெறல் - மனம் 
தூய்தாதல், (௨) 

போதகா ரணமெலும் புனித னற்பிர 
சாதமா இயறிரு மாலி யந்தனைத் 
தீதிலா மனப்பிர சாதத் இற்குணு 

மீதுளா னற்பிர சாதி யென்பவே, 

(ப- ரை.) போதகா.ரணம் எனனும் - ஞானத்துக்குக் காரண மென்று சொல்லப் 
படுற, புனிதன் ௩ல் பிரசாதம் ஆய நிருமாலியம் தனை--, தீ.து இல்லா . குற்றமில்லாத, 

மனப் பிரசாதம்திற்கு உண்ணும் - மனத் தூய்மையின் பொருட் டுண்பதாஐய, ஈது 
உள்ளான் - இந்தச் செய்கையுள்ள மாஹேஸ்வரன், ஈல் பிரசாதி என்ப - நல்ல பிரசாதி 
யென்று சொல்லுவர் (பெரியோர்), ௭ - று, 

(வி- ரை,) போதம் - ஞானம், புனிதன் என்றது - வெபிரானை, நிர்மாலியச்தனை 

யென்பதில் தன் சாரியை, என்ப என்னும் பயனிலைக்கு எழுவாயாகய பெரியோர் என்பது 

வர௫ுவிக்கப்பட்டது. (௩) 

தத்துவ சுத்தியே யர சுத்திதா 

னத்தனுண் டொழிபிர சாத மாயின 

தொத்திட வரியதோ ருணர்விற் கேதுவாஞ் 
சித்தநின் மலந்தனைச் செய்யு மென்பவே. 

(ப-ரை, ) அர்கசுத்தி grer—, So gia சுத்தியே-தத்துவ சுத்தியாகும், அத்தன், 

உண்டு ஒழி- அமுத செய்தொழிர்த, பிரசாதம் ஆமினத--, ஒத்திட ௮ரியத-அடைதற் 
கரியதாகெ, ஓர் உணர்விற்கு - ஒப்பத்ம ஞானத்திற்கு, ஏது ஆம் - காரணமாூய, இத்த 

நின்மலந் தன்னை - மனநிர்மலத்தை, செயயும்-உண்டாக்கும், என்ப-என்று சொல்லுவர் 

(அதிஞர்), ௭ - ௮, 
(வி-ரை,) அத்தன் - சிவபெருமான், அதிஞர் என்னும் எழுவாய் வருவித்து 

என்ப வென்பதை யதற்குப் பயனிலையா யமைக்கப்பட்டது, பிரசாதம் - சமர்ப்பிக்கப் 

பட்ட ௮ர5வகை, | (௪) 

தனக்கென வீட்டுபு த$த யாவையு 

நினைப்பரி தாய நிமலற் கரக்கியே 
மனப்பிர சாதமே மருவ வுண்கவென் 

நனைத்தையு முணர்ந்தவ ரறைகு வாரரோ.



bog Geer bs கொமணி. [பிரசாதீத் 

(ப- ரை.) தனக்கு என - தனக்கென்று, ஈட்டுபு ் தந்த- சம்பாதித்து வைத்த, 

யாவையும்--, நினைப்பு ௮அரிதாயெ நிமலற்கு ஆக்9--, மனப் பிரசாதமே மருவ உண்க 

என்று, அனைத்தையும் உணர்ந்தவர்--, அறைகுவார்--, ௭ - று, 

(வி. ரை.) ஈட்டுபு - செய்பு என்னும் வாய்பாட் டிறச்தகால வினையெச்சம், இது 
தந்த என்னும் வினைகொண்டு முடிர்தது, நிமலன - சிவபிரான், அறைதல் * சொல்லல், 

மனப்பிரசாதம் - சித்த சுத்தி, (௫) 

பரனிரு மாலியம் பவம ருந்துகல் 

Gra. offer wo கொல்வது 

இரமுற வாயுளைச் செய்வ இன்பமே 
தருவது முத்தியுர் தருவ தாகுமால். 

(ப- ரை.) பரன் நிருமாலியம்--, பவ மருர்.த-பிறவிப்பிணிக்கு மருச்தாகும், ஈல்குர 
வுடன் - தரித்திரச்தோடு, இடர் - துன்பம், இடையூறு - காரியத்தடை, . (இவற்றைக்) 

கொல்வத-அழிப்பதாகும், இரம் உற ஆயுளைச் செய்வது-அயுளை உறுதிப் படுத்துவதாகும், 

இன்பமே தருவது - இன்பத்தையே தருவதாகும், முத்தியும் தருவது ஆகும்--, எ-று, 
(வி- ரை,) ஈண்டு, இச்செய்யுளைக் கவனிக்க: 

பிரபுலிங்கலிலை, 

பக்கு மருந்து மாய்வீடு பயக்கும் வண்மை சேர்ந்.துபவம் 
ஒசிக்கு ம.ரனறன பிரசாத வூதி யர்தா னுணர்க்திங்கு 

வ௫ிக்குர் தகைமை சங்க. ரற்கே வருவ தன்றிப் பசிக்குணவு 
புக்கு மனிதர் தமக்கென்றும் பொருந்தா தென்றா ளெம்பிரான். 

‘user = வெயிரான், பவம் - பிறவி, பாவம் எனினுமாம், சல்குரவு - தரித்திரம், 
பவ மருர்து - ஆத்யான்மிகம் ஆதிதைவிகம் ஆதிபெளதிகம் என்னலும் மூத்தாபல்களாகெ 

பெரும் பிணியை நீங்கச் செய்து சுகப்படுத்தும் ஒளஷதம், (௬) 

பத்திர மலசொடு பலாதி யாவையும் 
வத்திர மைந்துடை வள்ளற் காக்கியே 

துய்த்துறு நிலையினோர் தொன்மை பாதகக் 

கொத்தினை யடியொடுங் கொல்வ ரென்பசே. 

(ப-ர.) பத்திரம் மலர் ஒடு பலம் ஆதி யாவையும் - பத்திரம் புட்பம் கனி முதலிய 

யாவையும், வத்திரம் ஐரீது உடை வள்ளற்கு - சிவபிரானுக்கு, ஆக - சமர்ப்பித்த, 

துய்த்து உறும் கிலைமினோர் - தாம் pat sp குரிய நிலைமினை யுடையவர், தொன்மை- 

பழமையாடிய, பாதகக் கொத்தினை--, ௮டியொடும் கொல்வர்---, என்பர் - என்று சொல் 

அவர் (அறிஞர்), எ - று. 
(வி- ரை.) பலம் - கனி, வத்திரம் - முகம், இது வக்த்ரம் என்னும் வடசொற்கிரிபு, 

துய்த்தல்-உண்டல், பா.தசச் கொத்து-பாவத்திரள். ௮.றிஞர் என்பது வருவிக்கப்பட்டது, 

அடியொடும் கொல்லுதல் - வேசோடு களைதல், (௭) 

சம்புவி னருட்பிர சாத மென்னவே 
நம்புறு குருவொடு ஞான சங்கமர் 

தம்பிர சாதமுர் தானு கர்ந்திடிம் 

வெம்புறு பவமெறி வீச சைவனே,



த்லம்,] குருமானமியத்தலம்; கசடு 

(பாரை) வெம்பு உறும் = துன்பத்இழ் கேதுவாயே, பவம் ௭ தி-பிமவியை யொழித்த, 

வீம்மைவன்.., நம்பு உறு - சம்புதழ் குரிய, குருவாடு ஞான சம்மர் தம் பிரசாதமும்--, சம்புவின் அருள் பிரசாதம் என்ன வே--, தான் அுகர்க்திடும்--, ௭ - று, 
(வி- ரை,) வீரசைவன் - லில்கடிஷ்ட்டன், ஞான எங்கமர் - ஞானத்தையுடைய 

ஜங்கமர்,. தீம் - சாரியை, சம்பு - சிவபெருமான். என்னவே - போலவே, லுகர்ந்திடும் - 
உண்பான், 

(௮) 
பிரசாதித்தலம் - முற்றும். 

a 
ஓம் அர்தகால-௩ரஸ(ுஉகாய ஈம? 

இருபத்தாறாவது 
(௨.) குருமான்மியத்தலம். 

-௦070400-- 

[அதாவது - ஸம்யச் ஜ்ஞாஈமே ல்வரூபமாயுள்ளவனும், கபடத்தஇினால் மனித ரூப 

முளளவனும, ஸாக்ஷாத் சிவரூபனாய் போகமோ௯ஷா£தி சகல ஸித்இகளைக் கொடுப்பவலு 
மான ஸ்ரீஸச்குருவினது பரிபூர்ணமான ரூபமே குருமான்மியம் CT GOL Bile | 

கலிவிருத்தம், 

சீரணி தருமெலாச் சத்தி கட்குமோர் 

காரண வுயர்குரு வாகுங் கண்ணுத 

ரூ.ரணி தனிற்குரு வடிவஞ் சார்கர்தருட் 

பேரணி கலமொடு பிறங்கு மென்பவே, , 

(ப-ரை.) £ர் ௮ணி தரும் - சிறப்பாடுய அழகைப்பெற்ற, எல்லாச் சித்திகட்கும்--, 

ஒர் காரணம் - ஒப்பற்ற காரணமாயெ, உயர் குரு ௮கும் கண்ணுதல் - உயர்ந்த குருவாக 

தெபெருமான், தா.ரணிதனில் - உலகத்தில், குருவடிவம் சார்ச்து--, அருள் - அருளாகிய, 
பேர் அணிகலம் ஒடு- பெரிய அ௮ணிகலத்துடன், பிறக்கும் - விளக்குவன், என்ப - 

என்று சொல்லுவர் (அறிஞர்), ௭ - ௮, 

(வி- ரை,) கண்ணுதல் - நெற்றிச்கண்ணன் (சிவபெருமான் ), ௮ணிசலம்-அப.ரணம், 

பிறங்குதல் - விளங்குதல், ௮.றிஞர் என்பது வருவித்து என்பவென்லும் பயனிலைக்கு 

எழுவாயாக்கப்பட்டது. (௧) 

நிட்கள வுணர்வுரு நித்த னாஞ்சிவன் 
வட்கறு குருபர வடி.வி னாலொரு 

பெட்புறு சகளனாய்ப் பெரிது யிர்க்கெலா£ 
தட்கரு மருள்செயச் சரிக்கு மென்பவே, 

(ப- ரை,) கிட்களம் உணர்வு உரு - நிஷ்களமாஏெய ஞானவடிவையுடைய, நித்தன் 
ஆம் Raer— வட்கு இறு - கெடுதியற்ற, குருப். வடி.வினால்--, ஒரு - ஒப்பற்ற, பெட்பு 

உ௮- பெருமை யமைச்ச, ௪களன் ஆய்--, பெரி௮ - மிகவும், உயிர்க்கு எல்லாம்--, தட்கு 

அரும் - தடையில்லாத, அருள் செய--, சரிக்கும் - சஞ்சரிட்பான், என்ப - என்று 

சொல்லுவர் (அறிஞர்), ௭ - று, 

(வி- ரை,) குருபரவடிவு - குருபரலுருவம் (௮, தாவது ௪கள நிஷ்கள வருவம்), 

நிஷ்களரூபம் - அருவம், ௪களன் - உறாுவமுடையவன், (௨) 

௧௯



௧௪௬ சித்தாந்தசிகாமணி. 

பரசிவ லுயர்குரு பரம சற்குரு 
வரமு.று பரடிவ னென்ன வைப்பரிவ் 

விருவரும் வேறென வெண்ணு:முன்பவம் 

வெருவுற வருவ ஞானம் வேட்டளான், 
(ப- ரை.) பவம் வெருவு உ௰ - பிறவியஞ்சும்படி, வரு - உண்டாகிற, சிவஞானம் 

வேட்ளொன் - சிவஞான த்தை விரும்பினவன், ப.ரளவன--, உயர்குரு என்ன--, பரம 
சற்குரு--, வரம் உற-மேன்மை பொருச்திய, பரசிவன் என்ன-, (௮.நிஞர் சம்மன த்இல்) 
வைப்பர்--,(ஆ.தலால்) இவ்விருவரும் வேறு என--,எண்னுறான்.எண்ணமாட்டான்,௭-று, 

(வி- ரை,) ஈண்டு, இச்செய்யுட்களைக் கவனிக்க; 

பிரபுவிங்கலிலை. 

காந்தம் கண்ட விரும்புபோற் கண்ட பொழுதே யறிமிடன்ற 

னேர்துஞ் செங்கைச் வெலிம்க மெங்கள் பெருமான ங்கைமலர் 
போந்தம் இருர்த ததுபொழுதிற் புனிதன் €வ கலைதாலும் 
சார்ச்தங் இருக் த சிவலிங்கம் தன்னோ டவன்பாழ் சார்ர்ததால், 

ஐய நினையு நினகரத்தி னடைர்த சவலிங் கத்இனையும் 

பொய்யில் குரவன் றனையுமொரு பொருளென்றறிர்தே னின்றென் து 
செய்ய கமலத் திருவடியிற் சென்று தொழுதல் லமகாம 
மெய்ய னெதிர்நின றன்பினால் விளம்பும் வனங்கா வலனன்றே, 

பிதவியஞ்சப் பண்ணுவதாகய சிவஞானத்தை யுடையவன் ஆசாரியசையும் வெ 

பிரானையும் வேறாக எண்ணமாட்டான் என்பஇிவற்றாற் கூறப்பட்ட, (௩) 

௧ரசர ணாஇிகள் கடுக்கும் தன்மையா 
* னரசொடு குரவனை யொப்பு காமரு 

ருரமுறு குரவனை யுவந்து போற்றியே 

பரகதி வேண்டுரர் பணிதல் வேண்டுமே. 

(பூ- ரை.) உரம் உறு குரவனை - அறிவுள்ள குருவை, உவந்து போற்றி பரகதி 

வேண்டுகர்--,கரசரணாதிகள் கடுக்கும் தன்மையால்--, ஈரரொ--, குரவனை--, ஒப்பு 

காடுரார் - உவமையாக எண்ணார், பணிதல் வேண்டும் - (மற்றென்செய்வரெனின்) 

ப்ணிதலே அவர்க்குத் தகுதியாவது, ௭ - று, 
(வி - ரை, உவர்து- விரும்பி, க.ரச.ரணாஇிகள் - கைகால் முதலியவைகள், கடுத்தல்- 

நிகர்த்தல், ஈரர்-மனிதர், பணிதல் என்பது ஏகாக்ரசித்தத்துடன் பூஜித்தல் எனினுமாம், 

நற்குரு பத்தியில் லார்க்கு காடுறிற் 

றற்சிவ பத்தியுஞ் சனித்தி டாதொரு 
ரிற்கன வனிடை செய்யும் பத்தபோற் 

சற்குரு பத்தியுஞ் செய்யத் தக்கதால், 

. (u- ரை,) ஈல் குரு பத்தி இல்லார்க்கு--, நாடுறின் - ஆராயின், தன் சிவபத்தியும் 

சனித்திடாலு - தனக்குரிய சவெசேசமும் உண்டாகாது, 9௫ ் ஒப்பற்ற, ஈற்கன 

ெனிடை--, செய்யும் பத்திபோல்--, சற்குருபத்தியும்--, செயயத்தக்கது--, ௭ - று, 
(வி - ரை,) சிற்கனஏவன் - ஞானமா பெருமையினையுடைய சிவபெருமான், 

இல்லார்க்கு சனித்தடாது என்றதனால் உள்ளவர்க்கு ஜனிக்கும் என்றதாயிற்று, (டூ) 

குரமான்மியத்தலம் - முற்றும். 7:



டே 

ஓம் மங். மாய. ராய ஈம? 

இருபத்தேழாவது 
(௩ :இலிங்கமான் மியத்தலம். 

—oje—- 

[அதாவது - பரிபூர்ண ஜ்ஞாஈமுள்ளவனான ஸத்குருவினால் குருமஹிமையையும், ஸ்வ 
ஸ்வரூப ஜ்ஞாஈத்தையும் அறியும்படி. போதிக்கப்பெற்ற ”ஷனால் ஜஞாஈல்வரூபமான தும் 
ஸர்வகா.ரணமானதும் ஸ்வயம் ட்.ரகாறமான தும் ஸர்வோத்க்ருஷ்டமானமே லிங்சமாம் 

என்று ௮தியப்பட்டது லிம்கமான்மியம் என்ப..] 

கலிவிருத்தம், 

அருட்குரு மான்மிய வறிவின் மேன்மையான் 
மருட்கழி பரசிவ லிங்க மான்மியம் 

பிபாருட்பட வறிகுவன் புகழி லிங்கமே 

தெருட்சக காரண மென்னத் தேர்கவே. 

(ப-ரை,) அருள் குரு மானமியம் - அருட் குரு மான்மியத்தால் வரத, அறிவின் 

மேன்மையான் - ஞானத்தின் மேன்மையை யுடையவன், மருள் கழி-மயக்கமொ ழிக்இன்ற, 

பரசிவலிங்க மான்மியம் - பரசிவலிம்க மான்மியத்தை, பொருள்பட - உண்மையாக, 
அதி.குவன்--, (ஆதலால்) புகழ் - புகழ்தம்குரிய, இலிங்கமே--, தெருள் - தெளிவை 

யுடைய, ௪க காரணம் என்ன - பிரபஞ்சகாரணமென்று, தேர்க - தெளிக, எ-று, 

(வி - ரை,) மான்மியம் - மஹத்வம், (2) 

ஆதியாய்ச் சச்சிதா ஈந்த மாவொன் 
சோதியாய்த் தளையிலாச் சுத்த வாழ்வதாய 
வேத்கா ரணமெலும் விமல லிங்கமோர் 

நாதனாங் குருவலா னணுக லாகுமோ. 

(ப- ரை.) ஆதியாய்--,சச்சிதாரந்தமாக---, வான் 2 மேலான,சோதியாய், தளை 

இல்லா - பர்தமில்லாத, சுத்த வாழ்வதாய்--) வேத காரணம் என்லும் - வேதகாரண 

மென்று சொல்லப்படுற, விமல லிங்கம்--, ஒர் காதன்ஆம் - ஒப்பற்ற மாதனாயெ, குரு 

அல்லால் - குருவையன்றி, ஈணுகல் ஆகுமோ - அடைதல் கூடமோ, எ-று. 

(வி- ரை,) வான்சோதி - பரஞ்சோதி, விமலம் - பரிசுத்தம், சாதன் - மஹா 

தேடகன், ‘ 

séAgrbigin-OEo ng AS Yoigwo car (arp Uswacr 4. HEN HsBer 
Der, Os என்பது ஸ்த் என்ற வேதார்த ஜஞாகத்இனால் காணக்கூடிய தும், ௮ஸத் என்று 

சொல்லக்கூடாததும், முக்காலத்திலும் பாதிக்கப்படாததும், முக்காலத்திறு முள்ள தும், 
யாதொன்றுளதோ அதுவும், ஒன்றே யிரண்டல்லாததும், ஸஜாதிய விஜாதீய பேதமில்லா 

தலம், ஸர்வ கல்பனைக்கும் அதிஷ்டாஈமுமெனப் "பொருள்படும், சித என்பது ஜ்ஞாக 
மெனப்பொருள்படும், ௮.து ஸ்வயம் ப்.ரகாசமே ஐஞாஈம், ஸகலத்தையும் ப்ரகாடக்கச் 

செய்தலே 'ஜஞாகம், ஆவ. ரணமில்லாத சின்மாதீரமே ஜீஞாமம், ஆத்யச்தமில்லாத லம், 

விருத்தியின்மைக்கும் விருத்திக்கும் ஸா கதியாயெ போதமே ஜஞானம் எனப்பொருள் 

படும், ஆரர்தம் என்பது ஜலங்களுக்கு ௪ முத்திரம்போல ஸுக சேதநங்களுக்கு ௮இஷ் 
டாநமாயே நித்ய -த்த அகண்டாத்வைதாாச்தைகரஸம் எனப் பொருள்படும், இனி 

அகர்தம் என்றும் சொல்வதுண்டு, இதனல் உற்பத்திசாறமில்லாத.தம், ஷட்பாவு 

கிகாரமில்லாததும்) சகல் உப £இகளுமற்றதும், சடா இிசளில் மண்போலும் Ger ovr A
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களில் ஸ்வர்ணம்போலும் படாதிகளில் நூல்போலும் ௮வ்யக்தம் முதலிய ஸ்ருஷ்டி 

ப். ரபஞ்சங்களில் வ்யாபித்துப் பூரணமாய் விமாசமுறூத சைதர்யம் எனப்பொருள்படும். 

இவ்விதமாய் ,௮ார்த.த்திற்கும் ௮ரர்தத்திற்கும் பேதம் கூறுப வடழாலார், (௨) 

(வேதனா சணருமவ் விசும்பிற் Capen Du 

சோதியா மிலில்கமுன் தொடர்நது காண்டுல 

சாதலா லியாவேே யறிவர் மாதுமை 
பாதியா மிளிர்தரு பரம லிங்கமே. 

(ப-ரை,) வேதன் காரணரும் - பிரமலிஷ்னுச்களும், ௮ விசும்பில் தோன் றிய - 
அர்த ஆகாயத்தில் தோன்றின, சோதி ஆம் இலிக்கம் - ஒளியுருவா௫ய லிம்கத்தை, முன்- 

முற்காலத்தில், தொடர்து சாண்லெர்-தொடர்ர்துகாணுமாற்றலிலராயினர், ஆதலால்--, 

மாது உமை பாதி ௮ - உமாதேவி பங்காக, மிளிர்தரு-விளங்குறெ, ப.ரமலிம்கம்-மேலான 

லிங்கத்தை, யாவர் ௮.றிவர் - யார் ௮.றியவல்லவர், ௭ - று, 

(வி-மை.) அவ்விசும்பு என்றது ஒளியுருவாயத்தோன் நின அகா யத்தை, (௩) 

பிறகட வுளர்நிக சாத பேருல 

தஇறைமைகொள் பவனெனு மியல்பை யென்றுமே 

முறைதரு பரவ லிங்க மூர்த்தியா | 

யுறைப. 7 மன்றனக் கோதும் வேதமே. 

(ப- ரை.) பிற கடவுளர் elt 5 - பிறதேவர் என்பவர் நிகர்க்காத, இயல்பை ல 

தன்மையையும், பேருலகு-பெரியவுல$ற்கு, இமைமை கொள்பவன் - தலைமை பூண்பவன், 
என்னும் - என்ற, இயல்பை - தன்மையையும், என்றும் - எக்காலத்தும், முழை தரு - 
முறையே தோன்றுகிற, ப.ரசிவலிங்க மூர்த்தியாய்--, உழை - இருக்கற, பரமன் 

தனக்கு--, வேதம் ஓதும் - வேதம் சொல்லும், ௭ - று, 

(வி- லா.) ப.ரசிவலிங்க மூர்தீதியாயெ ஏெவெபெருமாலுக்கு வேறுதேவர்களோடு ௪ம 

மாகாமையும் லோககாரணச்வமும் உண்டென்று வேதம் சொல்லாகிற்கும் என்பதிதன் 

கருத்தி, | (௪) 
(பரி.துயர் தருபர சத்தி பீடிகை 

தெரிதர வருபர சிவமி லிங்கமவ் 

வரிதுணர் வுறுவ சத்தி யாகிய 

வொருதனி யிலிங்கமே யுலகம் யாவுமே. 

(ப-ரை,) பெரிது உயர் தரு - மிகவுமுயர்ந்த, பரசத்தி - பரசத்தியே, "பீடிகை - 
பீடமாம், தெரி தர வரு - காணலாம்படி தோன்று, பரசிவம் - பரசிவமே, 

இலிம்கமாம்--, ௮ - அர்த, அரிது உணர்வுறு - உணர்தற்கரிய, வெக தீதியாகய--, ஒரு 

தனி இலிம்கமே--, உலகம் யாயும் - பிரபஞ்ச முழுதுமாயிருப்பது, ௭ - று, 

(வீ-மா.) வருதல்-தோன்றுதல், பீடிகை பீடம் என்பன ஆசம் என்னும் பொருள, 

பற்பல மொழிகொடென் பயன்வன் பாசமோ 

டுத்பவ மறுரிவ யோகி கண்மன 
கிற்பதெவ் விடத்திலவ விமல லிங்கமே 

யற்புத முறுபரப் பிரம மாகுமால். 

(u- றை) பற்பல மொழி கொட - பலப்பல சொற்களால், என் பயன்---, வல் 

பாசமோடு--, உற்பவம் ௮௮ு - பிறவியம்ற, சவயோகெள் மனம்---, நிம்பது எவ்விடத்



தலம். ச்ங்கமமான்மியத் தலம் க்சி௯ 

இல்--, ௮ - அந்த, விமல லிங்கமே--, அற்புதம் உறு - ஆச்சரியகரமான, பரப்பிரமம் 

ஒகும்--, ௭-௮, 
(வி- ரை,) கொடு மூனருவதன் சொல்துருபு, (௬) 

தாமசை மலர்மிசைத் தலைவ ey Sue a 
காமரு கடவுளர் சகக னாதியர் 

மாமுனி வசர்சிவ லிங்கம் வர்தியாத் 

தாமுது றிலையினைத் கான டைந்தனர். 

(ப- ரை.) தாமரைமலர் மிசை - தாமரைமலரீமேல் (வீற்றிருக்க), தலைவன் ஆதி 
யாம் - பிரமன் முதலாய, காமர் கடவுளர் - அழகே தேவர்களும், ௪௩கன் ஆதியர்-சஈகன் 

முதலானவரும், மாமுனிவரர் - பெரிய முநிசிசேஷ்ட்டரும், சிவலிங்கம் - சிவலிங்கச்தை, 

வந்தியா - வர்தித்தே, தாம் உறும் நிலையினை - தாம் அடைதற்குரிய நிலையை, ௮டைர் 

தனர்--, ௭ - று, 

(வி- ரை.) காமர் -அழகு, இ.து உகரச்சாரியை யேற்றுகாமரு என்றாயிற்று, “காமரு 

கழனிதோறும் கடைசியர் குரவையீட்டம்” என்றார்பிறரும், வந்தியா செய்யாவென்லும் 

வாய்பாட் டி.றர்தகாலவினையெச்சம், தாமுறுநிலை என்றது தத்தம் பதவிகளை, (௭) 

இலிங்கமான்மியத்தலம் - முற்றும். 

  

a. 

ஓம் லலாடாக்ஷ£ய ஈம? 

இருபத்தேட்டாவது 

(௪. சங்கமமான்மியத்தலம். 

[அதாவது--பயங்கரமான ஸம்ஸா.ரம் என்னும் இருளைப்போக்க, சாமக்ரோகாஇ 

களை ஜயித்து, மண் பொன் சத்ரு மித்ரு ஆயெவைகளைச் சமானமாய்க் கண்டு ௪கல 

சைதர்ய ஸ்வரூபமாயும் அத்யதிகமான சிவஜ்ஞா யுக்தமாயு மிருப்பவனே ஜங்கமன் 

என்று கூறுவதே சங்கமமான்மியம் எனபது.] 

கலிவிருத்தம், 

ஆரிய னருளினா லறிந்த டைந்துள 

பேரிய லிலிங்கஈற் பெருமை கொண்டுதான் 

திரிய வுலகெலாஞ் சிவமெ னத்தெரி£ 

தோரியல் கொடுசரத் துயர்ச்சி கூறுவார். 

(ப- ரை,) ஆரியன் ௮ருளினல் - குருவருளால், ௮.திர்து அடைச்து உள்ள--, பேர் 
இயல் - பெருந்தன்மையையுடைய, இலிங்கம் - இலிங்கத்தின், கல் பெருமை கொண்டு 
தான் - இறந்த பெருமையைக் கொண்டே, சீரிய - சிழச்த, ௨௫௫ எல்லாம்--, சிவம் 
எனத்தெரிர்தோர்--, இயல்கொடு - முறைமையால், சரத்து உயர்ச்சி - சங்கமத்தின் 

உயர்வை, கூறுவாரீ--, ௭ - று 

(வி- ரை.) ஆரியன் - சற்குரு, தான் என்பது ஈண்டுத் தேம்மேகாரப்பொருளில் 
Rigg சரம் - சஞ்சரிப்பது (ஜங்கமம்), | («).
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உலகுரு வாகிய வொருத ஸிச்சிவ 

மிலகுறு தன்வடி. வாக வென்றுமே 

மலைவற வுணர்பவ:னியாவன் மற்றவ 
னலைவறு சங்கம மாகு மென்பவே. 

(ப - ரை,) உலகு உரு ஆயெ--, ஒரு - ஒன்றாயே, தனி - ஒப்பற்ற, சிவம் - 
சிவ.த்தையே, இலகுறு - விளங்கு, தன் வடி.வாக--, என்.றும்--, மலைவு அற் - ஐயமற, 

உணர்பவன் யாவன்--, ௮வன்--, அலைவு ௮.ற-சலஈமற்ற, சங்கமம் ஒகும்-ஐங்கமமாவன், 

என்ப - என்றுசொல்லுவர் (மேலோர்), ௭ - று, 

(வி ரை.) எண்டு, இச்செய்புளைச் கவனிக்க :- 
Try Oh gel dv, 

தன்னைச் சவமென் றறிர்தவனே யறிர்தான் றன்னை யுண்மையாத் 

தன்னைச் 9வமென் றறியாதா னறியா னென்றும் தன்னுண்மை 

தன்னைச் சவமென் றென்றறிவ னன்றே பாசர் தனைநீப்பன் 

தன்னைச் சவமென் றமியாதான் றனக்குப் பிறப்பே துணையாகும், 

உலகுரு - பிரபஞ்சரூபம், யாவன் - எவனோ, (௨) 

சிவமய மெனச்சக மியாவும் தேர்பவ 
னெவனவன் மலவிரு எிரிக்குஞ் சோதியா 
யவிருணர் வுடையவ னெவன வன்ஜெட 
ருவமையி லொருசிவ யோக யென்பவே. 

ப-ரை,) சகம் யாவும் - உலகமுழுதும், சவமயம் என--, தேர்பவன்-தெளிபவன், 

எவன் ௮வன் -எவனோ அவலும், மல இருள் இரிக்கும்-மலவிருட்டை யோட்டுற, சோதி 
யாய்--, ௮விர் - பிரகாசிக்க, உணர்வுடையவன்--, எவன் அவன் - எவனோ அவனும்; 

தொடர் உவமை இல் - பொருந்தும் உவமையில்லா த, ஒரு - ஒப்பற்ற, சவயோட - சவ 

யோ௫ுகளாவர், என்ப - என்று சொல்லுவர் (அதிஞர்), எ-று. 

(வி-ரை,) சிவமயம் - சிவசொருபம், இரித்தல் - துரத்தல், (௩) 

முற்றுறு காமமுஞ் சினமு மோகமு 

மற்றவ லுறவொமி பகையு மற்றவ 
னுற்றிு பசும்பொனோ டோடு மொன்றெனப் 

பெற்றவ லுயர்சிவ யோடப் பேரினோன். 

(ப - ரை,) முற்றுறு- நிறைந்த, காமமும்--, சினமும்--, மோகமும், ௮ற்றவன்-..., 

உறவொடெகையும் அற்றவன்--, உற்றிமி - பொருர்திய பசும்பொன்னோடு ஐம் 
ஒன்று எனப் பெற்றவன்--, உயர் - உயர்ந்த; சிவயோட பேரினோன் - ஏவயோட 

யென்னலும் பெயரையுடையவனாவன், ௭ லு, 

(வி - ரை,) சினம் - கோவம், (௪) 

நந்துறு மரியமெய்ஞ் ஞான மெய்ச்சிவ 
சிந்தனை யுடையனாயத் தீர்ந்த வெண்பவப் 
பந்தனை யொருவிய பரம யோடுயே 
வந்துறு பரசிவ மயனெ னப்படும், 

(ப- ரை,) ச௫தறும் - உயர்ச்த; ௮ரிய--, மெய்ஞானம் - உண்மைஞானமும், மெய் 

வடச்தனை - உண்மையாயெ ிவத்தியாகமும், உடையனய்-, தீர்ர்த எண் பவம் ஈ



gens) சங்கமமான்மியத்தலம். கடுக 
அளவுகட$்த சங்கையையுடைய பிறவியாயெ, பர்தனை ஒருவிய - பந்தத்தை யொழித்த, 
பரமயோடியே--, வர்துறு - காணப்படு, பரரிவமயன் எனப்படும் - மேலான வவெ 
மயனெனப்படுவன், ௭ - று 

(வி- ரை,) ஈந்தல்- உயர்தல், (டு) 

ஓங்கு.று புசழ்ச்சிவ யோ? தன்றுணைப் 

பூங்கம லத்திரு வடியிழ் பூந்துக 
ளீல்கெவர் மனையிடை மிசைந்து வீழ்தரு 

மாங்கது புண்ணியத் தலம தாகுமால், 

(ப-ரை,) ஐங்குறு - உயர்ந்த, புகழ் - புகழினையுடைய, வயோட - சவயோடூயின்- 
துனை-இரண்டாயெ, பூ - பொலிவை யுடைய, கமலம்-தாமரைமலர்போன்ற, திருவடியில், 
திருவடி. பிலொட்டின,, பூ துகள் - அழயெதளி, ஈங்கு - இவ்வுலல், எவர் மனையிடை - 
எவர்கள் வீட்டில், இசைர்து வீழ்தரும்-பொருர்திவிமுமோ, ஆங்கது - அர்தவீடே, புண்ணி 

WU FHV அகும்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) ஒங்குறு ஒருசொல், அங்கது ஒருசொல், * அங்கதுங்காட்டி. டென்று 

வாங்டெர்தான் ? என்றார் மேலோரும், இதனீற்றில் தேற்றேகாரம் தொக்கது, (௬) 

1௪௩ மளிததுமிய சகல 

பரிசன மழித்திடும் பாவ மியாவையும் 

பரிசுறு மலிபுகழ்ப் பரம யோகியின் 

கரிசறு பூசனை முத்தி காரணம். 

(ப- ரை,) பரிசு உறும் - நற்குணமமைந்த, மலி புகழ் - மிச்ச புகழையுடைய, பரம 

யோடுயின்--, தரிசஈம் - தரிசமானது, ௪சல சித்தியும் ௮ளித்திடம்--, பரிசனம் - 

இண்டுகை யானது, பாவம் யாவையும் அழித்திம்--, கரிசு ௮று - குற்றமற்ற, பூசனை - 

பூசையானது, முத்தி காரணம் - மு தீதிக்கேதுவாகும், ௭ - று, 

(வி- ரை,) சித்தி - பலிதம், (௭) 

(ம்ப்ப்பா வனது மெய்ம்மை யுற்றுணர்ந் 

தப்பர சிவசுகத் தழுந்து மேன்மையா 
லொப்பறு மொருவ யோட சங்கமிய் 
கெப்பய லுதவிடா இயம்பும் காலையே. 

(பஃ- ரை.) மெய் -உண்மையாயெ, பரசிவனது மெய்மை உற்றுணார்து--, ௮-அத, 

பரவ சுசத்து - பரசிவாரர்தத்தில், அமுதும் - ௮மும்துறே, மேன்மையா ல்) ஒப்பு 
அறும் ஒரு சிவயோடு சங்கம்--, இயம்புங்காலை -சொல்லுமிடத்து, எப்பயன உ தவிடா த- 

எந்தப் பயனைத் தராது, ௭ - ௮, 

(வி - ரை,) மெய்மை - தாத்பர்யம், உற்றுணர்தல் - ஆராயச்தறிதல், சவயோட 

சங்கம் - இெயோடியின் சேர்க்கை எப்பயன் உதலிடாது என்ற வினா எல்லாப்பயன் 

களையும் உதவுமென்னும் பொருட£தி நின்றது. (௮) 

ப 

சங்கமமான்மியத்தலம் - முற்றும்,



&@u. சித்தா ந்தரிகாமணி. [பிரசாதீத் 

a. 

ஒம் காலசாலாய ஈம£ 

இரபத்தோன் பதாவது 
(௫) பத்தமான்மியத்தலம். 

__ வைட 

[அ,தாவத--ஹல்தங்களினால் சவபூஜாரூபமான காயிக க்ரியையினாலும், சிவமூர்த்தி 

தீயாரரூபமான மாஈஷிக க்ரியையினாலும், சவஸ்தோ த். ரரூபமான வாசெ கரியையினாலும், 

லிங்கரூபமான மஹாதேவனைப்பூஜித்து ஜம ரணங்களைப் பக்தன் நாசஞ்செய்யத்தக்க 

தும், குரு லிங்க ஜங்கமர்களின் மாஹாத்ம்யங்களை யதிர்தவனென்று நிர்வசாம் செய்து 

இடைக்கப்பெற்ற அ௮இ௫சயமுள்ள சவெபக்தனது பேரன்புருவாயிருப்பதுமான மஹிமையே 

பத்தமான்மியம் என்பது] 

கலிவிருத்தம், 

குருவொடு மெய்ச்சிவ லிங்கம் கோத,.று 
சரமாறு புகழினைச் சாற்றுர் தன்மையாற் 

பரவைசூ முலகனிற் பத்தன் ரானுமவ 
வரமுறு துதியையவ் வாறு மன்னுமே, 

(ப-ரை,) குருவொடு--, மெய்ச்வெலிங்கம்--, கோது அறு - குற்றமற்ற சரம் - 

ஐங்கமம், (இவர்களுடைய) உறு புகழினை - மிக்கபுகழை, சாற்றும் தன்மையால் - சொல் 

இர் தன்மையினால், பரவை சூழ் - கடல் சூழ்ஈத, உலூனில்--, பத்தன் தாலும் - பக்தனா 

TAIN, ௮ - ௮ர்,த, வரம் உறு துதியை-மேன்மையான துதியை, ௮வ்வாறு-அப்படியே, 
மன்லும் - அடைவன், ௭ - று, 

(வி- ரை,) பரவை - ஆகுபெயர். (௧) 

சந்திர சேகரன் றன்னை நல்ல 
விர்தமென் மனமொழி மெய்யி னாற்றினம் 

வந்தனை புரிபவன் யாவன் மற்றவன் 
பந்தம தறுசவ பத்த னாகுவான். 

(ப-ரை,) சர்திரசேகரன்தன்னை - சந்தரசேகரனை, ஈல் -அழயெ, ௮.ரவிர்தம் என்- 

தாமரைமலர் என்ற, மனம் மொழி மெயயினால் - மநோ வாச் காயங்சளால், தினம் - 

காள்தோறும், வர்தனை புரிபவன் யாவன்--, அவன் - அவனே, பரதம் அறு - பச்தமற்ற, 

திவபத்தன் அகுவான்--, ௭ - று, 

(வி-ரை.) சர்திரசேஉரன் - சர்இரகண்டத்தைச் சரத்திலணிர்திருப்பவன் (ஏவ 
பெருமான்), யாவன் - எவனோ என்னும் பொருடர்த.து. அவன் என்பதனீற்நில் தேற்றே 
கா.ரம் தொக்கது. 

பாவமா யுறுசிவ பத்தி யென்பதி 
யாவரா யினும்பெறற் கரிய இங்கது 

மேவின ஸியாவன்மற் றவன் விளம்புறிற் 

ரூவிலா துயர்ரிவ பத்தன் டுனசோ. 

(ப- ரை,) பாவமாய் உறு - பாவனையாகப் பொருர்துடன்ற, செவபத்தி என்ப.த--, 
யாவர் ஆயினும் பெறம்கரியது - எவராயினும் பெறுதற்கரியதாகும், இக்கு - இவ்வுல$ல், 

௮.து மேவினான் யாவன் - அதைப்பெற்றவன் எவனோ, அவன் - அவனே--, விஎம்புதின் - 
சொல்றுமிடத்தில், சாவிலாது - கெடாது, உயர் - உயர்ந்த, செவபத்தன் - பக்த 

னாவான், ௭-௮,



தலம்.] பத்தமான்மியத்தலம். சடு௩ 

(வி- ரை.) யாவன் என்பதனீற்றில் வினு வோகாரம் தொக்கது, அவன் என்பத 
னீற்நில் தேற்றேசாரம் தொக்கது, (௧) 

பவப்பிணி புளர்க்றை பத்தி யின்றெனிழ் 
றவப்பல வேசமுஞ் சாத்தரயகளு 
முவப்புறு விரதமு மொண்ம கங்களு 

மவர்க்குத வுறுவவென் றறிக்தி லோமசோ., 

(ப - ரை,) பவப்பிணி உளர்க்கு - பிறவிப்பிணி யுள்ளவர்க்கு, இறை ப.த்த- வெபக்ி, 
இன்று எனின்- இல்லையாயின், தவட்பல-மிகப்பலவாஏெ, வேதமும்--, சாத்திரங்களும்--, 
உவப்பு உறு - மடழ்ச்சியைத் தருற, விரதமும்--, ஒள் - அழயெ, மகங்களும் - ured 
களும், அவர்க்கு--, உதவுறுவ என்று - உதவுமென்று, அறிச்திலோம்--, எ - று, 

(வி“ரை,) இறை - அகுபெயர், தவ-மிக, பிறவிமோயால் வருந்துவோர்க்குச் வெபக்தி 

புண்டாயின் ௮ச்மோயொழிவேயன் றி, மற்றெல்லாப் பயன்களுமுண்டா மென்பதிதன் 

கருத்து, (௪) 
உறுதிகொள் பரசிவ பத்தி யுற்றிடார்க் 

கறவினை யெனினுமே யவம தாகுமாற் 

சிறுவிதி தனக்குமுன் செய்த வேள்விதான் 

மறுதலை யுறுபயன் வழங்குற் றென்பவே, 

(பஃரை,) உறுதி கொள் - உறுதியைக்கொண்ட., ப.ரஏவெப த்தி உழ்நிடார்க்கு-ப.ரவ 

பக்தியைப் பெருதவர்க்கு, அறவினை எனினும் - தருமச்செய்கையும், ௮வம் ஆகும் - வீணா 

கும், றுவிதி தனக்கு - தக்கனுக்கு, முன் - முற்காலத்திற், செய்த வேள்விதான் - அவன் 

செய்த யாகமே, மறுதலை-மறுதலையாகயே பாவத்தின், உறு பயன் - மிக்கபயனை, வழ 

ற்று - அவனுக்குக் கொடுத்தது, என்ப - என்றுசொல்லுவர் (பெரியோர்), எ - று. 

(வி- ரை.) வேள்விதான் என்பதில் தான் தேற்றேகாரப்பொருடர்து கின்றது, ஈவப் 

பிரமர்களி லொருவனாதலால் தக்கனைச் சிறுவிதியென்றார், மறுதலை - விரோதம், (௫) 

மிக்குறு பாவவல் வினைய னாயிலும் 

புக்கர பத்தியாற் புனித னாகுவான் 

றக்கதன் றந்தையைக் சொன்ற தண்டிதான் 

சிக்குறு ப.த்தியாழ் வம தாயினான். 

(ப-ரை,) மிக்குறு - மிருந்த, வல்-வலிய, பாவ வினையன் ஆயிலும்-பாவத்தொழிலை 

யுடையவனே யாயிலும், புக்க - தான்மேற்கொண்ட, அபத்தியால் - சிவபக்தியால், புனி 

தீன் ஆகுவான் - பரிசுத்தனாவான், தக்க - தகுதியாடய, தன் தச்தையைக் கொன்ற--, 

தண்டி, இக்குது - தான்பெழ்திருந்த, பத்தியால்-, சிவம் ஆபிஞன்--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) தண்டி - சண்டேசுரன், பாவவினை - பாவத்தையுண்டாக்குச்£ததொழில், 

அ]தமொடு பாவமு மமல பத்தியா 

னிறைபவர் தமக்கலை நித்த பத்திதா 8 

_ னதுபவர் தமையடை& தார்த்துக் கொண்டுபோய்ப் 

பிறவியாங் sr. ogo பெரித முத்துமால்; 

௨0
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(பஃரை,) ௮மல பத்தியால் நிறைபவர் தமக்கு--, அறமொடு பாவமும் இல்லை--, 
நித்தம் - சாசுவதமான, பத்தி ௮றுபவர்தமை - பக்தியில்லா தவரை, (௮ர் தப்பத் தியின்மை 

யானது) அடைந்து - சேர்ந்து, ஆர்த்துக் கொண்டுபோய் - ஆரவாரித்துக் கொண்டுபோய், 

பிறவியாம் கடலின் ௨ள்-பிறவியாயெ கடலில், பெரிது அழுத்தும்-மிகவும் அமுத்திவிடும். 

(வி - மை,) ௮மலபத்தி - மெய்ப் பத்தி, அமலம் - பரிசுத்தம், , (௭ ) 

அசவணி கடவுளை யடைந்த பத்தர்கட் 
இருவினை செயுமிட ரில்லைப் பொங்கொலிப் 
ப.ரவையின் முகட்டெழும் பரிதி வானவன் 
புசவிக டமையிருட் டுயர்பொருந்துமோ. 

(ப-ரை,) அரவு அணி கடவுளை அடைச்த பத்தர்கட்கு--, இருவினை செய்யும் - 

இருவினை செய்ற, இடர் இல்லை--, பொங்கு ஒலி - மிக்க ஓசையையுடைய, பரவையின் 

முகட்டு எழும் - கடலின் முகட்டில் உதிக்க, பரிதி வானவன்-சூரியதேவனுடைய, புரவி 

கள் தம்மை-குதிரைகளை, இருள் துயர் - இருட்டினாலுண்டாகுர் துன்பம், பொருர்துமோ- 

சேருமோ, ௭ று, 

(வி- ரை,) ௮ரவணி கடவுள் - சிவபெருமான். இருவினைசெய்யும் இடர் - கர்ம 

சம்பந்தம், பொரு்துமோ என்னுமோகாரம் எதிர்மறை, (௮) 

பந்தனை வினை?வ பத்தர் தங்களை 
வந்தணை வுறுலெ மரைமுட் டாட்சிறு 

தந்துவி னாகிய சம்கலித் தொடர் 

கந்தொடி. மதமுமிழ் களிற்றைக் கட்டுமோ. 

(ப- ரை,) பந்தனை வினை - பந்தப் படுத்துவதாயெ காமம், வெபத்தர் தங்களை--, 
வந்து அணை வுறுலெ - வர்துசேரா, மரை - தாமரையின், முள்தாள் - முள்ளச்தாளின், 
று தந்துவின் ஆயெ - று நூலாம் செய்யப்பட்ட, சங்கிலித் தொடர்--, கந்து ஒடி - 

கட்டுத்தநியை முறிக்றெ, மதம் உமிழ் - மதநீரை யுமிழ்செற, களிற்றை - யானையை, 

கட்டுமோ--,௭ - 

(வி-ரை,) மரை - முதற்குறை, தர்து-ழால், கட்டுமோ என்னுமோகாரம் எதிர்மறை, 

மறையவ னசசனல் வணிகன் சூத்திரன் 
பிறனென விலை?வ பத்தி பெற்றுளா 
னிறையவ னெனவுல கெக்கும் வந்தனை 

பெறுபவ னவனெனப் பேசும் வேதமே. 

(ப-ரை,) சிவபத்தி பெற்றுளான்--, மறையவன்---, ௮.ரசன்--, ஈல் வணிகன்--, 
சூத்திரன்--, பிறன் - (இவர்க்கு) வேறாயுள்ளவன், என இல்லை - என் தில்லை, இறையவன் 
என - இமைவனேயாவனென்றும், உலகு - இவ்வுலல், எம்கும்-எவ்விடத் தும், வந்தனை 
பெறுபவன் - பூழ்யதையைப் பெறுவோன், ௮வன் என - அவனென்றும், வேதம் பேசும் - 

வேதம் சொல்லும், ௭ - று, 

(வி.- ரை,) வேதியன் முதலிய சான்கு வருணத்தானாயிலும் இவற்திற்கு வேரானவ 
னாயிலும் சிவபக்தியுடையவனானால், அவன் இவ்வுலகத்தார் எல்லாராலும் புசழப்பவேன் 
என்பதிதன் கருத்து, மமையவன்- ப்ராஹ்மணன், அசன் - க்ஷத்ரியன், வணிகன் - 
வைஞ்யன், சூத்திரன் - ரடத்ரன், பிமன் - சண்டாளன், : (௧0)



தலம்.] Fl CT LOTS மியத்தலம்: க்டுடு 

இறைவனை யடைந்தவர்க் இல்லைச் சாதியின் 
நிழமெரி தழலிடைச் சேரிற் பேதமெவ் 
விறகுள வுயாசிவ பூசை வேட்டுளோர் 
கறைதவிர் நிலமிசைக் கணங்க எல்லசோ, 

(ப- ரை,) இழைவனை அடைந்தவர்க்கு, சாஇயின் திறம் - சாதி வேற்றுமை, 
இல்லை--, எரி தழலிடை சேரின்-எரி௫ன்ம நெருப்பிற் சேர்ந்தால், எவ்விறகு-எர்த விறகு, 
பேதம் உள - வேற்றுமையாயிருப்பன, உயர் வெபூசை வேட்டுளோர் - உயாந்த Ra 
பூசையை விரும்பி மிருப்பவர், கறைதவிர் நிலமிசை-குற்றமற்ம வுலசன்கண்ணுள்ள, (ஏவ) 
சணங்கள் அல்லரோஃ-, ௭ ௨ து, 

(வி- ரை,) இறைவன் - சிவபெருமான், கயிலைச் சவசணங்களின் வேறுபடுத்தற்கு 
நிலமிசைச் கணங்கள் என்றார், அல்லரோ வென்னும் ஓகாரம் உடன்பாட்டுப் பொருளது, 
சணங்கள் - கணாஇிபர்கள், (௧௧) 

பத்தமான்மியத்தலம் - முற்றும். 

உ 

ஒம் கருபாநியயே ஈம 

முப்பதாவது 

(௬.) சரணமானமியத்தலம். 

அந்தா 

[அதாவது - மாயா ஸம்பர்தமான வைபுவத்தினால் கூடியிருக்கும் ப்ரஹ்மாதி தேவர் 
களை விட்டுப் பரசிவனை யாம்ரயித்து மோக்ஷத்துச்கு அவனே சா.ரணன் என்று ௮ மிர் 

தீடைதலே ச ரணமானமியம் என்ப.து,] 

கலிவிருத்தம், 

அணங்கறு குருபர னாதி மான்மிய 

மிணங்குற வுணர்த்துறு செயலெ லாங்கொடு 
பணிந்திட வருசிவன் பதியெ னத்தெரி£ 
துணர்ந்இடல் சரணகற் றலமென் ரோதுவார். 

(ப- ரை,) அணங்கு ௮று- துன்பமற்ற, குருபரன் ஆதி மான்மியம் - குருசிரேஷ் 

டன் முதலியோருடைய மான்மியத்தை, இணங்குற - இணக்கமாக, உணர்த்துறு செயல் 
எல்லாம் கொடு - அ.றிவிக்தெ செயல் முழுதங்கொண்டு, பணிர்திட - வணங்க, வரு -வரு 
இற, வென், பதி என தெரிர்து - தலைவனென்று தேர்ந்து, உணர்ந்திடல் - ௮.றிர்இடு 

தலை, சல் - நல்ல, ௪ரணத்தலம் என்று ஒதுவார் (௮.நிஞர்)--,௭ - ௮, 

(வி- ரை,) செயல் - செய்கை, உணர்ர்திடல் என்பதில் இ? லுணிவுப் பொருள் 

விகுதி, ஒதவர்ர் என்லும் பயனில்க்கு ௮.நிஞர் என்னுமெழுவாய் வருவிச்சப்பட்டது, (௪) 

மாயையால் வருமொரு வாழ்வு பெற்றுள 

சேயசான் முகன்முதற் றெய்வம் விட்டொரு 

gre Guus Raters gongs 

லாயினா கமமது சசண மாகுமால், 
ந டூ கெடு wh
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(ப- ரை.) மாயையால் வரும்-மாயையாலுண்டாயே, ஒரு வாழ்வு பெற்றுள்எ--, 
சேய - செவ்விய, கான்முகன் முதல் - பிரமன் முதலிய, தெய்வம் விட்டு - தெய்வங்களை 

விட்டு, ஒரு - ஒப்பழ்ற, தூாயனாயெபரிசுத்தனாகெ, ப.ரசவனை--, துன்னுதல் - அடைதலை, 

ஆசமம் ஆயின் - ஆகமம் ஆராயுமாயின், ௮து ௪ரணம் ஆகும்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) வாழ்வு - (சுவர்ச்கலோகச்) செல்வம், (௨) 

முக்கண னேயுயிர் முழுது மாள்பவ 

னக்கட வுளையரு ளெனவ டைக்கலம் 

புக்கவன் புகல்௪.ர ணாக தப்பெயர் 

தீக்கவ னெனவுசை தருவர் மேலையோர், 

(ப- ரை,) முக்கணனே--, உயிர் முழுதும் ஆள்பவன்--, ௮க்கடவுளை--, அருள்என- 
அருள்செய்யக்கடவை யென்று, அடைக்கலம் புக்கவன்--, புகல் - சொல்லப்பட்ட, சரணா 
கதப் பெயர் தக்கவன் என - ௪.ரணாகத னென்னும் பெயருக்குத் ” தகுர்தவனென்று, மேலை 

யோர் - மேலோர், உரைதருவர் - சொல்லுவர், ௭ - று, 

(வி-ரை,) முக்கணன் மூன்றுகண்களையுடையவனாடுய சிவபெருமான், மேலையோர் 
முன்னோர் எனிலுமாம், உரைதருவர் - ஒருசொல் (உரைதா பகுதி), (௩) 

விடுத்துறு புலன்வழி விண்ணு ளோர்பதத் 

தெமித்துள வவாவகன் நிறையை முத்திவேட் 
டடுத்தவ னேசர ணார்த்தி யென்பவன் 

குடத்தினி லுஇத்துயர் குவட்டி. லுற்றுளோய். 

(ப-மை,) குடத்தினில் உதிச்த--, உயர் - உயர்ந்த, ஞுவட்டில் - பொதியமலையில், 

உற்றுளோய - வாழ்பவனே, உறு புலன் வழி - மிக்க புலன்வழியை, விடுத்து--, விண்ணு 

சோர் பதத்து - தேவர்களுடைய பதவியில், எடுத்துள ௮வா அகன்று - கொண்டிருக்றெ 

ஆசையை நீங், முத்தி வேட்டு-முத்தியை விரும்பி, இறையை அடுத்தவனே--,௪ரளார்த்த 

என்பவன் - ௪.ரணார்த்தி யென்று சொல்லப்படுபவன் அவன், எ-று, 

(வி- ரை,) குடத்தினில் உதித்தலால் அகத்தியருக்குக் கும்பமுனி யென்னும் 
பெயர் வழங்கும், புலன்வழி -சப் தாதி விஷயமார்க்கம், இஸமை- அகுபெயர், ௮0 த்தவனே 

யென்பதில் ஏகாரம் தேழ்றம், உறுபுலன்வழி விடுத்து - விஷயபோசத்தல் விருட்பமற்று, 

மனமொழி மெய்வினை கொண்டு வாண்மதி 
புனைமுடி. யிறைவனைப் புகலென் றெய்இனோர்க் 

இனைவுறு செயன்மலி யாக மாதியாம் 

வினைகொடு பெறுபய னியாது வேண்டியே, 

(ப-சை;) மனம் மொழி மெய் வினை கொண்டு-மநோ வாச் காயங்களின் தொழிலைக் 

கொண்டு, வாள் மதி - ஒளியையுடைய சந்திரகண்டத்தை, புனை - சரித்த, முடி. - இரு 
முடியையுடைய, இறைவனை - பரமசிவனை, புகல் என்று - அடைக்கல மென்று, எய்தி 

னோர்க்கு - அடைந்தவருக்கு, இனைவு உறு - வருத்தமிகுத, செயல் மலி - தொழில் 

நிறைந்த, யாகம் ஆதி ஆம் - யாகமுதலாயெ, வனைகொடு - தொழில்களால், வேண்டி. 

பெறு பயன் யாது--, எ-று, . 

(வி- ரை,) இரிகரணத்தானும் சவெபெருமானை : வழிபயோர்க்கு, யாகாதி sit 

களக்கொண்டு தேவர் முதலியவர்களைத் திருப்தி செய்வித்தலால்: பயனோன்று மில்லை 

பென்பதிதன் சரத்து, (@)
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த்லம்,] ச்ரணமான்மியத்தலம். ௧.௫௭ 

பண்ணிய மகவினை unde) கெடும் 

விண்ணுறு பதமலால் வேறுண் டாகுமோ 

கண்ணுதல் சரண்புகுங் கருத்தின் மேன்மையோ 

னண்ணுவ தழிவுரறா ஞான வீடோ, 

(ப- ரை,) பண்ணிய - செய்த, மக வினை பலவினால் - பல யாகத் தொழில்களால், 
கெடும் - அழி, விண் உறு பதம் அல்லால் - சுவர்க்க பதவியே யன்றி, வேறு உண்டா 
குமோ--, கண்ணுதல் சரண் புகும் ௧௬ தீதின்-ப.ரமசிவன.து ௪.ரணத்தை யடையவேண்டு 
மென்னும் கருத்தினையடைய, மேன்மையோன் - மேலோன், ஈண்னுவது - அடைவது, 

அழிவுரு - அழியாத, ஞான வீ0--, ௭ - ற, 
(வி. ரை,) மகம் - யாகம், உண்டாகுமோ வென்னுமோகாரம் எதிர்மறை, (௬) 

தனையடை பவர்க்குத்தண் ணளிசெய் கற்பக 
மெனுமர னிணையடி. புகலென் றெய்துறி 

னினைவரும் பாதக நீச ராயிலும் 

பினையவர் பெருதபே நேது பேசினே. 

(பஃ ரை.) தன்னை அடைபவர்க்கு--, தண்ணளி செய் - இருபை செய்ற, கற்பகம் 
என்னும் - கற்பகமரமென்று சொல்லப்படுற, அரன் - பரமசிவனது, இணை அடி. - 

இர்ண்டு €ீர்பாதங்களை, புகல் என்று எய்துறின் - அடைக்கல மென்றடைந்தால், நினைவு 

௮௬ - நினைத்தற்கரிய, பாதகம் - பாபஞ் செய்ற, நீசர் அயிலும்--, பேசின் - சொல்லு 

மிடத்து, அவர் பெராத பேறு - ௮வர் அடையாத பயன், பின்னை ஏது - வேறெது, எ-று, 

(வி- ரை,) தண்ணளி - ஒருசொல், எய்துறின் என்பதற்குப் பகுதி எய்துறு, 

ஆதலால் இதுவுமொருசொல்லே, பின்னை யேது என்றவினா, வேறொன்றுமில்லை யெனப் 

பொருள் தருதலால் எதிர்மறைப் பொருளது, (௭) 

பரமனை யடைதரும் பாச நெஞ்சினோன் 

பெருமைகொள் பிறவியே பிறவி யன்னவன் 

நிருமல ரடியிணை சேர்ந்தி டாதவர் 

வருமவப் பிறப்பினைப் பிறப்பில் nas ator 

(பரை, ப.ரமனை--, அடைதரும் - அடைதற்குரிய, பாசம் கெஞ்சினோன் - விருப்ப 

மூள்ள மனத்தினையுடையவனது, பெருமைகொள் - பெருமையைக்கொண்ட, பிறவியே 

பிறவி - (மானிடப்) பிறப்பே பிறப்பாவது, ௮ன்னவன் - அந்தப் ப.ரமசிவனது, இரு - 

அழயெ, மலர்-தாமரைமலர் போன்ற, அடி. இனை - இருவடி.யிணையை, சேர்ந்திடா தவர்... 

வரும் - பிறக்றெ, அவப் பிறப்பினை - வீண் பிறப்பை, பிறப்பில் வைத்திடார் - பிறவியில் 

வைத்தெண்ணமாட்டார் (௮ நிஞர்), oT = Me 

(வி-ரை,) பரமன் - இெபெருமான், ௮வம் - வீண், சிவபெருமானை யடையவேண்டு 

மென்லும் விருப்பமுடையவனது பிறப்பே பிறப்பு, அல்லாசவனது பிறப்பு வீண் பிறப் 

பாகும் என்பதிதன் கருத்து, ப (4) 

பேறலரு மானிடப்.பிறவி பெற்றுமோ 

சறிவுரு வாய வவிர்ச டைப்பிரான் 

நிறமுணர்.குறுகெறி சேர்ர்தி டாரெனின் 
"வறித்கி ர௬ுமிரொடு வாழு oret@rr,
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(ப-ரை,) பெறல் ௮௬ - பெறுதற்கரிய, மானிடப் பிறவி பெத்.றும்--, ஓர் - தப்பத்ற, 

அ.திவுருவாயெ--, ௮விர் சடை பிரான் திறம் - ப.ரமசிவனது தன்மையை, உணர்குறும் 

நெறி - ௮.நிதற்குரிய வழியை, சேர்ர்திடார் எனின்--, ௮வர் உயிரொடு வாழும் நாள்--, 

விது - வீணானது, எ-று, 

(வி- ரை.) அவிர்தல் - பிரகாசித்தல், உணர்குறும் - ஒருசொல், பரம$வனது 

மடல்மயை யதியும் நெறி யதியாதவரது வாணாள் வீறாளாமென்ப திதன்கருத்து, 

மானிடப்பிறவி ஜ்ஞாரசாதகமாம் என்பது தோன்ற (பெறல் ௮௬ மானிடப் பிறவி 

பெற்றும்”? என்றார், (௧) 

புத்திரி யா.துஎம் புராரி தன்கணே 

செறிர்திடு மொருபெருஞ் சிறப்புப் பெற்றுளோன் 

பிறந்திட குலஎமதே பெருமை பெற்றிடு 
முறைந்தவன் வாழுகாள் பயலொ டொன்றுமால், 

(ப-ரை,) உள்ளம் - மனமானது, புறம் இரியாது - வெளியே சஞ்சரிக்காமல், புராரி 
தன் கண்ணே - பரமசிவனிடத்திலேயே, செழிந்திடும் - பொருந்திய, ஒரு - ஒப்பற்ற, 

பெரு சிறப்பு பெற்றுளோன்--, பிறச்இடு குலமே பெருமை பெற்திடும்--; ௮வன் 

உறைந்து வாழும் சாள்--, பயனொடு ஒன்றும்-.-, ௭ - று, 

(விஃ ரை) புசாரி- புரம் அரி (முப்புரத்தார்க்குப் பகைவன்), இரிபு7 சங்காரஞ்செய் 
தீ.தீனால் இறைவற்கு இப்பெயருண்டாயிற்று, சவபக்திசெய்வோன் பிறர்த குலமே சுத்த 
குலம், அவனது வாழ்காளே ஸபல வாழ்காளென்பதிதன் கருத்து, (௪௦) 

சரணமான்மியத்தலம் - முற்றும். 

  

௨ 
ஓம் ஜீமாய நம? 

முப்பத்தோன்றாவது 

(௭,) பிரசாதமான்மியத்தலம், 
—ejo— 

[அதாவது - குரு Maan Ruewer Rausgser ௪ரணன் இவர்களின் மஹிமாறுபவம் 

ஏிவப்ரஸாதத்தா லுண்டா தலாலும், முக்திக்குப் பக்தி மூலமாதல் போலப் பக்திக்கு ப்ர 
ஸாதம் மூலமாதலாலும், ஸம்ஸார நிவாரணம் செய்தலாலும், பிரசாதமான்மியம் 
என்பது] 

கலிவிருத்தம், 

குருபரன் முதலியோர் பெருமை கூட்டுணத் 

தருவது சிவப்பிர சாத மாதலா 

லுரைசெயு மதனது பெருமை யோதுவ 

ரிருவினை யெலும்பகை யெறிந்து ளோர்களே, 

(ப-ரை,) குருபரன் முதலியோர் பெருமை-குருபரன் முதலியோச.து பெருமையை, 
கூட்ட்ணத் தருவது - கொள்ளைகொண்ட்ண்ணச் தருவது, சிவப் பிரசாதம் ஆதலால்--, 
உரைசெயும் - சொல்லப்படுெ, அதனது பெருமை ஒதுவர்--, (யாசெனின்) இருகினை 
என்னும் பகை - இருவினை யென்றெ பகைவரை, எதிச்தளோர்கள் - வென்றிருப்பவர் 
கள், ௭. 

(வி - ரை.) கூட்டுணல் - கொள்ளைகொண்டுண்ணல், எறிதல் - வெட்டுதல் (வெல்லு 
தல்), குருபரன் முதலியோர் என்றது குரு Aas gts சிவபக்த சரணர்களை, (௧)



தலம்,] பிரசாதமான்மியத்தலம். கடு௯ 

பூசலெனச் சிவபிரான் றனைப்பொ ருக்இனோர்க் 
இகலறு சிவப்பிர சாத மெய்துறு 
மிகுபவப் பகையென விளம்பு மன்னஇவ் 
வகலிடத் தரிதரி தயல வர்க்கரோ,. 

(ப- ரை,) சிவபிரான் தன்னை--, புகல் என - அடைச்சலமென்று, பொருக்தினோர் 
க்கு- அடைந்தவர்க்கு, இகல் ௮று - பகையற்ற, வெப் பிரசாதம் எய்துறும்--, மிகு பவம் 
பகை என விளம்பும் - மிகுந்த பிறவிப் பகை யென்று சொல்லப்படுற, ௮ன்னது - ௮, 

இ- இந்த, அசல் இடத்து - ௮கன்றவுலூல், அயலவர்ச்கு--, அரிது ௮ரிது--, ௭ - று, 

(வி-ரை.) இகல் - குற்றம் எனினுமாம், பவம் - பிறவி, wg என்றது வெப்பிரசா 

தத்தை, அயலவர் என்றது சிவபிரானை அடைக்கலம் புகா தவரை, (௩) 

மதிர மகநீதவர் இயாஈ மற்றுள 
தீரதிர மறிவிவை யாவும் தண்கதிர்ச் 
சந்திர முடிபிர சாத மெய்துற 
வந்தன வெனவறி மனந்து ணிந்தரோ. 

(ப. ரை,) மர்திரம்--, மசம்--, தவம்--, தயாகம்--, மற்றுள தர்திரம்--,௮ நிவ--) 
இவை யாவும்--, தண் - குளிர்ச்சியாடிய, கதிர் - ரெண த்தையுடைய, சம்இரமுடி - சந்திர 
சேகரனது, பிரசாதம் எய் தற - பிரசாதம் உண்டாதற்பொருட்டு, வந்தன என - உண்டா 

யின வென்று, மனம் துணிர்து ௮றி - மனம் நிச்சயித்து அறிவாயாக, ௭ - று, 

(வி-ரை,) மகம்-யாகம், சர்திரமுடி யென்பது சர்திரமுடியை யுடையானை யுணர்த் 
தலால் அன்மொழித்தொகை, தாழ்குழல் என்பதுபோல, வடலாரும் பல்லவபாணி 

அளிகுலவேணி என வழங்குதல் காண்க, ௮.றிவு- (ப.ரசிவனை உச்க்ருஷ்டன் என) ௮.நிதல், 

மோழிதரு சிவப்பிர சாத மூலத்த 
தொழிவறும் பத்திதா னோதும் வேதிய 

ரிழிவின ரெனவிலை யாரு முய்குவர் 
விழிநு த லினன்பிர சாத மேவினே. 

(ப- ரை,) விழி ுதலினன் -நெற்றிக் கண்ணனா சிவபெருமானது, பிரசாதம் 
மேவின் - பிரசாதம் இடைத்தால், மொழிதரு - சொல்லப்பட்ட, சிவப்பிரசா தமூலத்த.த- 

சிவப்பிரசாதமாய காரணத்தையுடையது, ஒழிவு அறும் - 8ீக்கமற்ற, பத்தி, ஒதும் 
வேதியர் - சொல்லப்பட்ட மமையோர், இழிவினர் - இழிசாதியார், என இல்லை--, 
யாரும் உய்குவர் - எல்லாரும் சகடைத்தேறுவர், எ - று, 

(வி- ரை.) செப்பிரசாதம் இடைத்தால் சிவபக்தியுண்டாகும், ௮து வுண்டானால் 

உயர்குலத்தோர் இழிகுலத்தோர் என்னும் வேறுபாடில்லாமல் எல்லாரும் ஈடேறுவர் 

என்பதிதனாம் கூறப்பட்டது, “யாரும்!” என்றதனால் கர்ப்பத்தில் வ௫ிக்கன்றவலும், பிற 

ரீதுகொண்டிருக்இன்றவலும், பிறர்தவனும் எனப் பெமப்பட்டன, இழிவினர்- சண்டாளர், 

பங்கய மல7வ னாதிப் பண்ணவர் 
சங்கர னருட்பிர சாதம் கொண்டுதம் 
மங்கல பதங்களின் வாழ்வு மன்னியே 
சங்கலி னித்திய சித்த ராயினார், 

(ப-ரை,) புல்சயம் மலரவன் ஆத - தாரமரைமலரில் வற்.றிருக்கற பிரமன் முதலிய, 

பண்ணவர் - தேவர்கள், சங்கன் பிரானத், அருள் பிரசா.சம்.கொண்டு - அருட் 
ae பள. 

Aad



௧௬௦ சித்தா ர்தசிகாமணி, 

பிரசாதத்தால், தம்-தம.த, மங்கல பதங்களின்-சுபக.ரமான பதவிகளின், வாழ்வு மன்னி - 
வாழ்வை யடைந்து, சிங்கல் இல் - கெடுதியில்லாத, நித்திய சித்தர் ஆயினா்--, ௭ - று, 

(வி- ரை.) கொண்0 மூன்றாவதன் சொல்துருபு, (௫) 

தவறிகழ் சிவப்பிர சாத மெய்துறிற் 

சிவமய மாதியே இகழும் யாவையும் 
பவவலை யறவரு பான்மை யுண்டுகொ 

லவமறு மரன்பிர சாத மன்றியே. 

(ப-ரை.) தவ கிகழ்-மிகுதியாய் விளங்கு, சிவப்பிரசாதம்--, எப் அ.நின்-௮அடையப் 
பெற்றால், யாயையும்-எல்லா (ப்.ரபஞ்ச)மும், சவமயமாசயே தஇகழும்--, ௮வம்-.துன்பம், 
அறும் - அறுதற்கேதுவாயெ, அரன் பிரசாதம் ௮ன்றி--, பவ வலை - பிறவியாகிய வலை 

யானது, ௮ற - அம்றொழிய, வரு - உண்டா, பான்மை - வழி, உண்டு கொல் - 

உண்டாமோ, ௭-௮, 

(வி- ரை,) சவெப்பிரசாதம் எய்துறின் என்றது அதனது அருமைதோன்றழ்சென்க, 
சிவமயம் - சவரூபம், உண்டுகொல் என்ற வினா உண்டாகாதென்பது பட நின்ற த, (௬) 

பலமொழி பகர்தலாற் பயனென் மூன்றெனு 
முலஏனு சொத்தது முயர்வு கண்டது 

மிலையிலை யிவ்வுசை யுண்மை மீர்ஞ்சடைத் 
தலைவன தருட்பிர சாதத் இற்கரோ. 

(ப- ரை,) பல மொழி- பலசொற்களை,பகர்தலால் - சொல்லுதலால், பயன் என்--, 
ஈர் சடை - குளிர்ந்த சடையினையுடைய, தலைவனது - சிவபெருமானது, அருட் பிரசாதத் 

திற்கு--, மூன்று என்னும் உலூனுள் - மூவுலகத்துள்ளும், ஒதீததும் உயர்வு கண்ட 

தும்--, இல்லை இல்லை--, இவ்வுரை உண்மை - இந்தச் சொல் மெய்யாகும், ௭ - று, 

(வி- ரை,) பயன் என் என்னும் வினா பயனொன்று மின்றென்பதை யுணர்த் இற்று, 

(யோகம்வேண் டறும்பிர சாத முற்றிட 
வேகமாஞ் சிவமய மாகு மியாவையு 

மாகையாற் சவமெலு மாவி யோனிவன் 
பேர்இிலா நிலையுடைப் பிராண லிங்யொம். 

(ப- ரை.) யோகம் வேண்டுறும் - செவயோக விருப்பமாயெ, பிரசாதம் உற்றிட - 
சிவட்பிரசாதம் பெற்றதினால்,பாவையும் - எல்லா (ப்ரபஞ்ச)மும், ஏகம் ஆம் - ஒன்றாயெ, 

ஈவமயம் ஆகும்--, அகையால்--, சிவம் என்னும் அவியோன்-ஏவமென்ட பிராணத்தை 
யுடையவனாடிய, இவன் - இந்தப் பக்தன், பேர்டிலா நிலை உடை - அசையாத நிலையை 

யுடைய, பிராணலி௩௫ ௮அம்--, ௭ - று, 
(af = enn.) geal - aw (பிராணம்), பிராணலிங்க - ப்ீராணலிங்கத்தையுடை.யவன், 

சிவம் என்னும் அவியோன் என்றது சிவனாகப் பாவிக்கப்பட்ட ஸ்வரூப முடையவனை, (4) 

பிரசாதமான்மியத்தலம் - முற்றும். 

இவ்விதமாய் எக்காரணத்தினால் குருமாச்மியம், லிங்கமார்மியம், ஐங்சமமார்மியம், 

பக்தமாச்மியம், சரணமார்மியம் என்னும் ஐர்.து ஸ்தலங்களில் கூறிய தர்மங்களுடனே 

கூடி.பிருத்தலால் லிங்க ப்.ரசாதத்தை நுகர்வதற் குரியவனுனானோ அச்கா.ரண த்இினால் 
அவன் மூன்றாமவனான ப்ரஸாதி என்று அறியப்பட்டான். 

௩ -வீது. பிரசாதித்தலம் முற்றிற்று. '
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(விஈரை,) ஐர்தல் - ஆராய்தல், இலிங்க௪த் இ - லிங்க த்தினுடைய பீடரூபமாகயெ 

சத்த, இனையவாறு தம்-சர்மயமாகய, பிராண உரு-ப்ரணவலஸ்வரூபமாகயே ப்.ராணருபம், 

ஆசறு பிராண லிங்த் தலமொரைம் & தாகு முன்னர்ப் 

பேசுறு பிராண லிம்டித் தலமொடு பிராண லிங்க 

பூசனை யதன்பின் மிக்க 9வயோக சமாதி பெற்று 

Creu god dis denis லிங்க மென்றே. 

(ப- ரை,) முன்னர் - முன்னே, பேசுறு - சொல்லப்பட்ட, பிராணலிம்த் தல 

மொடு--, பிராணலிம்சபூசனை--, அதனபின்--, மிக்க - மேலான, சிவயோகசமா த--, 

பெற்று - அடைச்து, ரேசமது உறும் - அன்புமிகுக்த, இலிங்கநிசம்--, அங்கலிங்கம்--, 
என்று--, ௮சு ௮று - குற்றமற்ற, பிராணலிட்டுத்தலம்--, ஓர் ஐர்து ஆகும்--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) பிசாணலிங்கத்தலமானது ஐவகையாயிருக்கும் என்பதும் பிராணலிங்கத் 

தலம், பிராணலிங்கார்ச்சஈத்தலம், சவயோகசமாதஇித்தலம், இலிங்கடிசத்தலம், ௮௨௧ 

லிங்கத்தலம் என்பன ௮வற்றின் பெயர்களென்ப.தும் இதனாற் கூறப்பட்டன, (௪) 

a. 
ஓம் பராற--ஹலஸ்தாயகம? 

முப்பத்திரண்டாவது 

(க) பிராணலிங்கித்தலம், 

அடை 

[அதாவது - லிங்கமே மந்த்ரஸ்வரூபம், அந்த மர்தீரத்திற்குப் போதிரியான 
றக்தியே ப்சாணரூபம், ௮ர்த ரூபமான லிங்க ஐஞாக முள்ளவனும், ஸ்ரீகுரூபதேசாறு 

க்ரமமாய் ப்ராணவாயுவை அபாரஈவாயுவுடனே பரஸ்பரம் ஸங்கடஈம் செய்து காபிக் 

இழங்கன் நடுவிலிருர்து வெளிப்படும் ஜயோதியே ப்.ராணலிஙற்கமென்றறிர்து அதனது 

அறுசந்தாகத் திருப்பவலுமான Uren Blu Jaron Vas என்பது,] 

௮றுசீர்க்கழிநெடி.லடியாசிரியவிருத்தம், 

தயங்குறு பிராணா பாக சமறிலை பெறலான் மூலத் 

துயர்ந்தெழு சோதி யாதவ் வொளிமிகு சோதி தானே 
வயங்குறு பிராண லிங்க மென்னவே வகுக்கப் பட்ட 

இயங்குறு பிராணா பா௩ நிரோதிக ளென்போர் தம்மால். 

(ப-ரை,) தயங்குறு - விள௫குெ, பிராண அ௮பாகஈ - பிராணாபாகங்களின், சமநிலை 

பெறலால்--, மூலத்.து - மூலாதாரத்தினின்றும், உயர்ச்து எழு சோதி யாதோ--, ௮ - 

அந்த, ஒளி மிகு சோதி தானே--, வயங்குறு - விளங்குற, பிராணலிங்கம் என்ன 

'வகுக்கப்பட்டத--, (யாவராலெனின்) இயங்குறு - ௪ஞ்சரிக்றெ, பிராணாபாக நிரோதிகள் 

என்போர் தம்மால்--, எ - று, 

(வி - ரை,) தயங்கல் - விளங்கல், வயங்கல் - விளங்கல், இயங்கல் - சஞ்சரித்தல், 

பிரானாபாஈ நிரோதிகள் - பிராணாபாகங்களைத் தகை௫ன்றவர்கள் (யோசெள்), மூலத்,த- 
(காபி) கந்தமத்தியிலிருர் த. (க) 

டடத மத்றொருபிரிவு:--௮ தாவது அசாரப்ராணி, லிங்கப்ராணி, ஐஜங்கமப். ராணி என்று 

மூன்று வகைப் வள், மழோ வாச் சாயட்களில் தசாரத்ை கீரஹிப்பவனே gers 

ப்சாணி )பர்ஹ்யாசாரத்தை மறந்து லிங்கத்திறீரு ப்.ராணனைப் பூஜிப்பவனே விங்கப்.ரரணி; 

ஜங்கமத்திற்கு உடல் மனம் ப். ராணன்களை நிவேசநம் செய்பவனே ஜங்கமப் ராணி 
ப்ராணலிக்குை அ ரந்தப்ரஹ்மம் எனவழக்குதது முண்டு, 
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பரிதியு எடங்கு மெய்கூர் பனியென யாதன் கண்ணே 

இரிதரு பிராண ஜொன்றிச் செறிந்திட மதுவே கூறி 

னரிதெலும் பிராண லிங்க மென்பரம் கதுத ரித்தோ 

லுசைதரு பிசாண லிங்க வுரையுடை. யோனா மன்றே, 

(ப-ரை.) பரிதியுள் - சூரியலுக்குள்ளே, அடங்கும் - ஒடுங்குறெ, மெய் கூர் பனி 

என - உண்மையாடிய மிக்க பனியைப் போல, யாதன் கண்ணே - எ.தனிடத்தே, திரிதரு 

பிராணன் - சஞ்சரிக்க பிராணவாயு வானது, ஒன்றி - பொருந்தி, செதிம்இடும் - 

அடங்குமோ, ௮துவே--, கூறின் - சோல்லுமிடத்தில், gig என்லும் பிராணலிம்கம் 

என்பர், அங்கு அது தீரித்தோன்--, உரசைதரு - சொல்லப்பட்ட, பிராணலிம்ச 

வுரையுடையோன் ஆம் - பிராணலிங்க மென்னும் சொல்லை யுடையவளனாவன், ௭ - று, 

(வி-ரை,) ௮ங்கது : ஒருசொல், உரை யென்றது ஈண்டுப் பெயர் என்னலும் பொருளை 

புணர்த்திற்று, பிராணலிங்கவுரையுடையோன் என்றது பிராணலிங்க ஸ்வரூபன் எனினு 

மாம், பிராணலிங்கம் என்றதனால் இவ்வாராய்ச்?ி செயயத்தக்கது, ப்ராணன் அபான் 

இவ்விரண்டும் அடக்கப்பட்டுச் சமநிலைப்பட்டால் மனமானது வ்யாபாரமில்லாததாகும், 

பரமாத்ம ஸ்வரூபமாடிய லிங்கமானது நித்யமாய் விளங்குகன்றதாயிலும் ஈமது மனதி 

னால் மழறைபட்டு அதுபவத்திற்கு வாராமலிருக்கறது, இத்தகைய லிங்கமானது மகோ 

ல்யாபாரமில்லாத சமயத்தில் விவேடிகளுக்கு அறுபவமாறெது, பரிதியுள் அடங்கும் 

மெய்கூர்பனி என்றதனால் ப்.ராணாபாகாதிகளைத் தடுத்து நிறுத்துவதால் மனமானது சம் 

கற்ப விகழ்பவிஷயம் நீங்கு ௮ந்தர்முகப்பட்ட சமயத்தில் சர்மயமாகய ப்.ராணலிங்கம் 

அதுபவத்திற்கு வ.ராடிற்கும் எனப்பெழப்பட்ட து. (2) 

அறிவுருவாகி யெயங்கு மமர்பரப் பிரம மாகும் 

குறியுய ரிலிங்க ஞான யோகுடைக் குணத்தா னெஞ்ச 

லெரிசுட ராச நின்றே யிலங்குறு மறிவி லாசாற் 

செறிவுறு பொருளன் ராகு மென்றுளை செய்வர் மேலோர், 

(பஃ-ரை,) அதிவுரஆ$--, எங்கும் அமர் - எவ்விடத்தும் அமர்ந்திருக்க, பரப் 
பிரமம் ஆகும் - ப.ரப்பிரம மென்றே, குறி-பெயரையுடைய, உயரிலிங்கம் - உயர்ச்தலிங்க 

மானது, ஞா னயோகு உடை குணத்தான் - ஞானயோகத்தையுடைய Gas gC sre gi, 

நெஞ்சில் - மனத்தில், எறி சுடர் ஆச நின்ஹே இலங்குறும் - deG@p இபோகாரமா 

நின்றே விளங்கும், அறிவு இல்லாரால் - ௮ திவில்லாதவரால், செதிவு.று-அடையத்தக்க, 

பொருள் அன்று ஆகும் என்று) உரை செய்வர், மேலோர். எ- று, 

(a8 - ர.) ௮திவுரு - ஞானவடிவு, யோகு - யோகம், இீபாகாரம் - விளக்குருவம், 

ஞானயேர்குடை குணத்தான் - சிவயோகமுடையஞானி, (5) 

இலங்கொளி யாச யென்று மிதயரன் மலரிற் ஜோன்றி 

நலந்தரு பரமாநந்த நோனலிய் கத்தை நீம்இக் 

கலந்துள புறத்இ விங்கக் கருத்துள னாகி யுற்றோன் 
மலல்குறு பரம மூட னென்னவே மதிக்கப் பட்டான். 

(ப-மை.) இலங்கு ஓளி ஆ9--, என்றும்--, நல்-அழயெ, இதய மலரில் தோன்றி, 

கலம் தரு - நன்மையைத் தரு, பரமாகர்த ஞானலிங்கத்தை நீக், கலநர்துள- 

பொருக்தியிருக்றே, புறத்திலிங்கச் கருத்து உளன் ஆ உம்மோன்-புழத்திலிங்கத்தின்மேத் 
கருத்துண்டாயிருப்பவன் , மலம்குறு - சித்தசலாமுள்ள, பசமமூடன் என்னவே “பரம 

மூடனென்றே, மதிக்கப்பட்டான் - (௮ திஞசால்) எண்ணப்பட்டிருக்கிறான், எடது,
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(வி- ரை;) இதயம் ஹ்ருசயம் என்னலும் வட்சொற்றிரிபு, பரமாரர்தம் - மேலான இன்பம், மலங்கல்-சலித்தல், பரமஜூடன் - முூழுமேடன், சிர்மயமான ப்ரஹ்மமாயுள்ள அந்தர் லில்கத்தை உபாஸஷிக்காமல் பஹிர்லிங்கச்சை மாத்திரம் உபாஸி/பவனே முழு மூடனாவன் என்பது கருத்து, ஈண்டு, இச்செய்யுளைக் கவனிச்ச :— 

பிரபுலீங்கலிலை, 
மனமி லிங்க மருவிலை யேலுட 
றனிலி லிங்கம் தீரித.த மிலையிலை 
யெனவி யம்பு மிணையிலி யாகம 
நினைவ FETE Lp னிம்க நி௮த்தினாய், (௪) 

- புயப்பொரு ளிதன்கட் செல்லும் புத்திவிட் டகத்தி லென்றுஞ் 
சிறப்புறு மொளியாய்ச் தோன்றுஞ் சம்மய லிங்கம் தன்னைக் 
குறித்துணர் கருத்தின் றிட்பங் கொண்டு நின்று Cara Gear 
மறப்பறு பிராண லிங்க யென்குவர் மதியின் மிக்கோர், 

(ப௩ரை,) புமப்பொருள் இதன்ஈண் செல்லும் பு.ச்.திவிட்டு--, அகதீதில் - உள்ளிட த் தில், என்றும்--, சிறப்பு உறும் ஒளியாய் தோன்றும் ச4மபலிம்கட் தன்னை, குறித்த 

உணர்-குறித்தறியத்தக்க, கருத்தின் திட்பம் கொண்டு - மனவுறுநிமொண்டு, உ௰ கின் று 
ளோனே - பொருந்த நின் திருப்பவனே (ஏவயோூயே), மறப்பு ௮௬ - மறதியில்லாத, 
பிராணலி௰டி எனகுவா்--, (யாரெனின்) மதியின்மிக்கோர்--, T= my, 

(வி- ரை,) சிம்மயம் - ஞானவுரு, குறித்தல் - இலக்குவைத்தல், இட்பம் ஃ தண்மை, என்குவர் - என்பர், 
(௫) 

மாயையின் விகற்பர் தன்னால் வந்துள சகந்தோன் ருமழ் 
போயொழிம் இடுமா நென்றும் பொருக்துபு சிந்தை செய்து 
பாயொளி யறிவாகந்த பராபர லிங்க Gon ooh 
தூயகெஞ் சடங்க வல்லோன் நுகளறு பிராண லிம், 

(ப- ரை,) மாயையின் விகற்பம் தன்னால் - மாயையின் வேறுபாட்டால், WE Ser « உண்டாயிருக்கற, சகம் தோன்றாமல் போய்-- ஒழிர் இடும் ஆ௮-ஒழியும்வமியை, என்றும் 
பொருக்துபு - என்றும் அடைந்து, சிந்தை செய்து, பாய் ஒளி - புரத ஒளியை யுடைய, “Sarees பராபரலிங்கம் தன்னில்--, தூய - பரிசுத்தமான, நெஞ்சு ட் . அடக்க வல்லோன--, துகள் அறு - குற்மமம்ற, பிராணலிங்க - பிராணலிம்யொவன், ௭ மி 

(வி. ரை,) பொருந்துபு - செய்பு என்னும் வாய்பாட் டி.ஐ கால வினையெச்சம், 
௮.றிவாநர்தம் - ஞானாஃந்தம், (க) 

சத்தையாஞ் சத்தி கானே திக்கதோர் பிராண னாகுஞ் 
சத்தசாம் பிராண லிங்கம் ope. சசஞா னத்தால் 
வைத்ததாம் பிராண லிய்க யெலும்பெய ரெனவ குப்ப/ 

தத்.துவா தீத மாய தனிநிலை யுணார்ச நல்லோர், 

“(பரை தத்துவ அநிதம் தய - தத்துவங்களூக் கெட்டாத, தனி நிலை - ஒப்பற்ற நிலையை, உணர்ந்த--, சல்லோர்--, சத்தை ஆம் சத்திதானே-.. சக்கது - தீகு$ச தாய, தர் - ஒப்பற்ற, பிராணன் ஆகும் - பிராணமய சத்தியாகும், சத்தது பிராணலி௰்கம்ஆம்...- 
தீன் சமரச ஞானத்தால்... பிராணலிம்டி என்றும் பெயர். வைத்தது அம்--, என 
வகுப்பர் - என்ற சொல்லுவர், ௭ - று,' ்
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(வி- ரை,) அதீதம் - கடர்தது (காணப்படாத), தனிரிலை - முத்இநிலை. சமரச 
ஞானம் - நிர்விகம்பமான அறிவு, ஸத்தின் தன்மை அதாவது ஸ்வம் ப்.ராணமய 05இ 
யென்பதும், ஸத்ரூபம் ப்ராணலிங்கம் என்பதும், அவ்விரண்டின் ஸமரஸ்த்தன்மை 
யதிபவன் ப். ராணலிக்கி என்பதும் இதன் கருத்து, (௭) 

பிராணலிங்கித்தலம் - முற்றும். 

  

௨ 

ஒம் ம்ரு,ழபாணயே ஈம? 

முப்பத்துமூன்றாவது 
(௨ பிராணலிங்கார்ச்ச நத்தலம். 

பட அந்வைய 

[அதாவது - சைதர்யாத்மகமானதும், ப்.ராண வாயுவினால் வ்யாப்தமாய் ஸக்ஷம 
மான தஹராகாமறாத்தில் ப்ரகாமிப்பதமான ப்்.ராணலிங்கத்தை க்ஷமாரூபாபிஷேச 

நித்யாகித்பவல்துவிவேகவஸ்தீர ஸத்யரூபாப.ரண பாவராபுஷ்பா தி ஜ்ஞாசஜஸ்வரூபமான 

மாகஹிக தீரவ்யங்களினால் பூஜித்து ப்ராணலிக்க ஸம்பர்தியானதே பிராணலிம் 
கார்ச்சாம் என்பது, ] 

அலு£ர்க்கழிநெடிலடி.யாிரியவிருத்தம். 

நன்றுறு மிதயர் தன்னின் ஞானலிம் கத்தை யெய்தி 
ரின்றெழு மன்பி னாலே நினைவெனு மலர்கள் கொண்டு 

புன்றொழி லிலாது செய்யும் பூசனை யதுவே கண்டா 

யொன்றொரு பிராணலிங்க பூசையென் றுரைப்ப தன்றே, 

(ப-ரை,) ஈன்று உறும் - உன்மை பொருர்திய இதயம் தன்னில்--, ஞான 

லிங்கத்தை எய்தி நின்று - ஞானலிங்கத்தை தரித்து நின்று, எழும் - மிகாநின்ற, 
௮ன்பினாலே--, நினைவு என்னும் மலர்கள் கொண்டி... புன் தொழில் இலாது - இழி 

தொழிலில்லாமல், செய்யும் பூசனை - செய்யும் பூசனையாய, அதுவே--, ஒன்றொரு - 

ஓரானொரு, பி.சாணலிங்க பூசை என்று--, உரைப்பது - சொல்லப்படுவது, எ - று, 

(விரை) சொண்டு-மூன்றாவதன் சொல்துருபு, நினைவு என்னும் மலர்-பாவரா புஷ்பம், 

அகத்துறு பவா தன்னை யடைத்து நுண் விசும்பு பூத்து 

மிகத்தலை மதியு குப்ப வீழமு தஇினிற்கு எிர்ந்து 

தகைக்குமொன் பதுவா யுற்றுத் தனியறி வெலும்வி எக்கட் 

டுகப்புறு மிதயத் தீசற் குஞற்றுக பாவ பூசை. 

(பரை,) அகத்து உறு - உள்ளேயிருக்கெ, பவம் தன்னை-வாயுவை, அடைத்து - 

பர் இத்து, அண் விசும்பு பூத்து-றுட்பமாடய காயத்தில் தோன்றி, தலை மதி- சரத்தி 

இள்ள சக்இரன், மிக உகுப்ப மிகுதியாகச் He 8, வீழ்-ஒமுகுகின்ற, அமுதினில்-அமிர் தத் 

இனால், குளிர்ச்,து - குளிர்ச்சியடைச்அ, திகைக்கும் - தி௦க்சப்பட்ட, ஒன்பது வாய் உற்று 

ஒன்பது வாயில்களையடைர்து, தனி - ஒப்பற்ற, ௮.றிவு என்னும் விளக்கு இட்டு, 

உகப்பு உறும் இதயத்து - சக்தோஷ சித்தத்தில், ஈசற்கு - சிவபிராலுக்கு, பாவ பூசை 

இயற்றுக--) எ - ௮௦ 

(வி ரை,) யோககள், சிரத்தில் சர்திரமண்டலம் சூரியமண்டலம் அக்கிமண்டலக்க 

ஞுண்டென்றும், சர்ரமண்டல த்தினின் அஞ் சிர்துறே அமிர்தத்தைப் பருகுதலால் 

ஆயுள் வளருமென்றும் கூறுவர், இதன் விரிவெல்லாம் யோகழால்களிற் காண்சு



& Fi din ஏித்தாந்தசிகாமணி: 

( விண்ணிலவு மதியமுத மொழியாது பொழியவே வேண்டுவேன்,' * மதிமண்டலத்திலே 

கனல் செல்ல வமுதுண்டு, , *மஇிக்குளே மதியை வைத்து நான் வாய்மடுத்தமிர்த 

வாரியைப்பரு9 ? என்றார் பெரியாரும். (௨) 

ஆடறல் பொறைவி வேக மாடைபூண் வாய்மை மாலை 
தாடரு துறவு. கர்தஞ் சமாதியக் கதையாய் கார 

விடெழு தூபர் தூப்மை விளக்கறி வுலக மெல்லாம் 

பீடுறு நிவேத நந்தம் பிராற்கொலி மணிஈன் மோனம். 

(ப-ரை,) தம்பிராற்கு - தம்பிரானுக்கு, ஆடு ௮ல் - ஆ0ூற டர், பொறை (ஆம்) - 

பொறுமை யாம், ஆடை--, விவேகம் (அம்)--, பூண் - ஆபரணம், வாய்மை (ஆம்) - 

உண்மையாம், மாலை--, தாள் தரு - முயற்சியோடு கூடிய, துறவு (அம்)--, சர்தம்--, 

சமாதி (அம்)--, அக்கதை - அக்ஷதை, ஆங்காரவீடு (அம்) - ஆங்கார விடுகையாம், 
எழு தாபம் - தோன்றுகிற தீபம், தூய்மை (ஆம்)--, விளக்கு--, ௮.திவு (௮ம்)--, உலக 

மெல்லாம்--, பீடுறு நிவேதகம் (௮ம்)--, ஒலி நல் மணி - ஒலிக்க ஈல்ல மணி, மோனம் 
(ஆம்) - மெளஈ நிலையாம், ௭ - று, 

(வி-ரை,) தம்பிரான் - சிவபெருமான், பூண் - அருபெயர், தாள் - முயற்சி 
(ஊக்கம்), வீடு- விடுதல், இது முதனிலை தஇரிர்த தொழிற்பெயர், பீடு - பெருமை, 

பொறுமை - அடக்கம், துறவு - வைராக்கியம், கந்தம் - சந்தம், ஆங்காரவிடுகை - 
நிராங்காரம், தூய்மை - சிரத்தை, ஈண்டு, இச்செய்யுட்களைக் கவனிக்க:-- 

பிரபுலிங்கலிலை, 

பொருவில்சற் பத்தியாம் தாரம் பூண்டொரு 
வ.ரவயி ராகமாம் வத்தி ரம்புனைந் 
தொருவலி ஓணர்வெலுஞ் செச்சை யொன்றுறப் 

பரமனை யிருத்துவோன் பத்தனா குவான், 

௮ருளெலும் புனலினை யாட்டிச் சார்தமாம் 
வரைநறுஞ் சர்தொமி மருவ விர்திய 

விரைமலர் புனைச்தறி வினைய ருத்துநிற் 
பரமனை யவனவ பத்த னாகுவான், 

ஒன் நினொன் ௮ள்ளூற வுடம்பு மூன்றையு 
மன்றல் வத்திர மடிய தாக்கயே 

என்றுமங் கமைவுற விட்டம் வைப்பனேல் 
௮ன்றவன் சிவமய மாகு மென்பவே, (அ 

போறிவிட யார்ப்பி தந்தாம் பூலமவ் விடயத் தோய்த 
லறுமது வலம இக்கும் கதன்வடி. வாகுஞ் ௪த்இ 
பெறுமது வணக்க மாமிப் பெற்றியின் மனலிம் கத்தை 
மறுவறு மனத்தர்ச் சிக்க வாலிய பொருள்கள் கொண்டே, 

(பரை) தாம்பூலம்--, பொறிவிட யார்ப்பிதம் (ஆம்)--, வலம் - பிரதக்ஷிணம், 

௮ விடயம் தோய்தல் ௮றுமது (ஆம்) - அர்த விடயப்பற்றறுதியாம், மதிக்கு-௮ திவுக்கு, 
வணக்கம்--, இங்கு--, wer aba ௮கும் சத்தி பெறுமது (ஒம்)--, இ பெற்றியின் - 

இத்தன்மையால், மனலிக்கத்தை--, வாலிய பொருள்கள் கொண்டு - பரிசுத்தமான 

பொருள்களால், மறு அறு-ஃகுற்ற மற்ற, மனத்து அர்ச்சிக்க - மனத்தில் அர்க்க, எ-று, 

(வி- ரை.) பற்தறுதி - பற்றறுகை, வால்- வெண்மை, அது ஈண்டுத் தூய்மையைச் 
குதித்தது. அர்ச்டக்க - அருச்சனை புரியக்கடவன், (௪) 

| பிராணலிங்கார்ச்சநத்தலம் - முற்றும்,
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முப்பத்துயான்்காவது 

௧.) சிவயோகசமாதித்தலம் 
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[அதாவது - பூர்வோக்த பீராணலிங்கார்ச்சக கரமங்களினால் அந்தரங்க க்ரியாஸக்த 

னான ப்.ராணலிங்டுக்கு ரிவ ஜீவர்களின் ஸமாக ஸாமரல்யாறுஸ£தா£ மென்னும் 

ஸம்பத்தே சிவயோகசமாதி என்பது.] 

அறு€ர்க்கழிநெடிலடியாிரியவிருத்தம், 

புகன்றுள பிராண லிங்க பூசனைத் தொழிலின் கண்ணே 

யுகந்துள விவர்க்கு மிக்க வொருசவ ரூப மாகத் 

இகழ்ந்துள இயாஈர் தன்னைச் செப்புறுஞ் சமாதி யென்ன 
வகன்றரி பரந்த வொண்க ணரிவைபங் இனனூ லன்றே. 

(ப-ரை,) அகன்று - விசாலித்து, ௮ரி பரந்த - வரி படர்ர்த, ஒள் கண் - அழூய 

கண்களையுடைய, அரிவை - உமாதேவியை, பங்ென் - தன்னொரு பாகத்திலுடையவனா 
Qu சிவபெருமானது, மூல் - நூல்கள், புகன்றுள - சொல்லப்பட்டுள்ள, பிராணலில்க 

பூசனைத் தொழிலின் கண்ணே, உகர்துள இவர்க்கு - விருப்புற் நிருக்ெற இவர்களுக்கு, 
மிச்ச - மேலான, ஒரு - ஒப்பற்ற, 9வரூபமாக--, இகழ்ச்துள - விளங்காநின்ற, தியாமம் 

தன்னை--, சமாதி என்ன - சமாஇயென்று, செப்புறும் - சொல்லா நிற்கும், ௭ - று, 

(வி- ரை,) பங்கென் என மேலே வருதலால் அரிவை பெண் பொதுவாகாது 
உமாதேவியை யுணர்த்திம்று, அரிவைபங்னெனால்கள் - சிவாகமங்கள், செப்புலும் - ஒரு 

சொல் (செப்புறு பகுதி), (௧) 

உரைமன மிறந்த சச்சி தாகந்த வொளியாய் மேலாய்ப் 
பரவுதத் துவங்கட் கெல்லாம் பரம௫ற் சத்தி தன்ன 

லு ரமுற வொளிரு மஞ்ச வுருவமாம் பரமான் மாவைத் 

இரமொடு பாவ கஞ்செய் இகழ்சோக பாவங் கொண்டு. 

(ப- ரை. உரை - சொல்லும், மனம் - மனமும், இறர்த - கடந்த, சச்ிதாநந்த 

ஒளியாய்--, மேலாய்--, பரவு - பரவிய, தத். துவங்கட்கு எல்லாம்--, பரமம் - மேலா 
இய, ிற்௪தஇ தன்னால் - ஞான ௪த்தியால், உரம் உற - உறுதியாக, ஒளிரும் - பிரகா 
சிகடற, அஞ்ச உருவம் ஆம் - அன்ன வடிவாடிய, ப.ரமான்மாவை--, தரமொடு - 

உறுதியாக, இகழ் - விளங்கு, சோகம் பாவம் கொண்டு--, பாவகம் செய் - பாவனை 
பண்ணு, எஃறு, 

(வி-ரை,) அஞ்சம் - ஹம்ஸம் என்னும் வடசொற்றிரிபு, சோகம் பாவம் 

ஸோஹம் பாவனை (௮து நான் என்லும் எண்ணம்), ஈண்டு, இச்செய்யுளைக்கவனிக்க ;-- 

பிரபுலீங்கலிலை, 

என்றுதன தியலுணர்த்தி யுடம்புமா னென்றிருர்த வியல்பு போல 
நின்றவெனை யுணர்ர் தந சோகம்பா வனைகொண்டு நிற்பை யாயிற் 

பொன்றலுறு விடங்கலுழன் றன்னைநினைப்பப் போதல்போமற் போம் விச்சை 

, மன்றதிதி யெனவறிவித் தனனெங்கோன் கோரச்ச காதன் றன்னை, . (௨)
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பிறல்கொளி மாலிங் கந்தான் பிரமமென் .றுரைப்ப நிற்குஞ் 

திறந்துள பிராணன் றன்னைச் செப்புவர் சவ னென்ன 

வறைக்துள வவற்றி னேக பாவமா மனத்தி னானே 

யுறுஞ்சிவ சமாதி யோக முற்றவ னென்பர் மேலோர், 

(ப. ரை,) பிறங்கு ஒளி - விளங்குகின்ற வொளியையுடைய, மாலிங்சம் - மஹா 

லிங்கமானது, பிரமம் என்று உரைப்ப - பிரமமென்று சொல்றும்படி, நிற்கும் என்.று- 

சிற்குமென்றும், இறெந்துள பிராணன் தன்னை--, வன் என்ன - ஜீவன் என்றும், செப்பு 

வர்--, அறைக்தள - சொல்லப்பட்டுள்ள, ௮வற்றின் - அவற்றினுடைய, ஏக பாவம் ஆம் - 

ஐச்ய பாவமா, மனத்இனானே - மனத்தை யுடையவனே, உறும் - பொருந்திய, சவ 

சமாதி யோகம் - வ சமாதியோகத்தை, உற்றவன் என்பர் - ௮அடைர்தவனென்.று சொல் 

லுவர், மேலோர்--, ௭ - று, 

(வி - ரை.) பிறங்கல் - விளங்கல், ஐக்ய பாவம் - ஒன்றென்னுமெண்ணம், (௩) 

அகமுறு சக்க ரங்க ளாறினு முற்ற கஞ்சஞ் 
சகமருள் பிரம னாதி தானமென் றுன்னி யப்பால் 

வகையிதழ் பத்து நாறு மருவுபங் கயம தன்கண் 

மிகநிறை விமல விந்து விம்பமொன் றுளது மாதோ, 

(u- ரை,) ௮௧ம் உறு - (உடம்பின்) உள்ளே யபிருகற, சக்கரங்கள் ஆநிலும் - அறு 

சக்கரங்களினும், உற்ற - பொருர்திய, கஞ்சம் - தாமரை மலர்கள், சகம் அருள் - பிரபஞ் 

சத்தைத் தோற்றுவிச்றெ, பிரமன் அத - பிரமன் முதலியோர2, தானம் என்று - 

இடங்களென்று, உன்னி - நினைத்து, அப்பால்--, வகை - வகைப்பட்ட, இதழ் us sory 

மருவு - ஆயிர மிதழ்களைப்பொருர்திய பங்கயம் - தாமரை மலரா$ய, அதன் கண் - 

அதனிடத்.து, மிக நிறை - மிகவும் நிறைந்த, விமலம் - பரிசுத்தமாயெ, இர்.து விம்பம்--, 
ஒன்று உளது--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) ஆறு சக்கசங்களாவன-- மூலாதாரம், ஸ்வாதிஷ்ட்டாசம், மணிபூரகம், 
அராஹதம், விரா-த்தி, அஜ்ஜேயம் என்பன, இதழ் பத்து நாறு மருவு பங்கயம் - ஆயிர 

மிதழ்களோடு கூடிய தாமரை மலர், இதனை ஸஹலஸ்ரா.ரகமலம் என்பர் வடழாலார், 

இது அபிரத்தெட்டி தமுள்ள தென்பர் ஒரு சாரார், இது முக்திசார்தாவிலாஸம் முதலிய 
வடழூல்களில் விரிவாய்க் கூறப்பட்டுளது, இ&.து விம்பம் - சந்த்.ர பிம்பம், (௪) 

Ass மதியி eu மாம்புழை யொன்று காண்க 
வத் தொளை கயிலை யாக வறிந்தவண் வீற்றி ரந்த 
சத்திய ஞானா ஈந்த சங்கரன் றனைப்பா விக்க 

வெய்த்தகா எணக்கட் கெல்லாக் காரண னென்ன வன்றே. 

(ப- ரை,) ௮ தடம் - ௮வ்விடத்திலுள்ள, மதியில் - சந்திர மண்டலத்தில், ஐட்பம் 
ஆம் - நுட்ப மாயெ, புழை ஒன்று காண்க - ஒரு துவாரத்தைக்காண்க, ௮ தொளை 
கயிலையாக ௮.ிர்து--, அவண்-௮வ்விடத்தில், வீழ்திருக்த--, சத்திய ஞானாரர்த சக்கான் 

தன்னை--, எயத்த-அ.மியப்பட்ட, கா.ரணங்கட்கு எல்லாம் காரணன் என்ன--, பாவிக்க- 

பாவனைசெய்க, ௭ - று, 

(வி - ரை.) சத்திய ஞானானர்தன் - மெய்ஞ்ஞான வின்பத்தை யுடையவன், 
GT LOR OT - முதல்வன், | (6)
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புறகீதிரி வதனாற் றோன்றும் புகல்சக விசற்ப. முள்ளிழ். 
செறிரஈ்இடு மனத்தி ஜேர்க்குக் இகழ்க்இடு மான்மா ஈந்த ஃ 
முறுக்கடை யுவசை தன்னு லுயிரெனு மரணி தன்னிற் 

பிறரீ.துள ஞானத் தீயாற் பெரும்பவஞ் சுயே னன்றே, 

(ப றை,) புறம் திரிவதனால் - (மனமானது) பாஹ்யலஞ்சாரத்தால், புகல் - சொல் 

லப்பட்ட, சகவிகழ்பம் - பிரபஞ்ச வேறுபாடு, தோன்றும்--, உள்ளில் செறிர்இடும் 

மனத்தினோர்க்கு - ௮கமுகப்பட்ட மனமுடையவர்க்கு, இகழ்ச்திடும் - விளங்கு, ஆன் 
மாந்தம் உறும் - ஆன்ம வின்ப முண்டாகும்,(அவன்) கடை உவகை தன்னால் - கடை 
ஊக்கத்தால், உயிர் என்னும் - உயிரென்றை, ௮ ணி தன்னில் - கடைகோலில், பிறம்.துள - 
உண்டாடிய, ஞானத்தீயால்--, பெரு பவம் - பெரிய பிறவிக்காட்டை, சுன் - 
எரிப்பன், எ - று, 

9 

(வி-ரை,) ஸஞ்சாரம் - ஸ்ஞ்சரித்தல், ஞானத்தி - ஞானமாூய நெருப்பு, சுவன் 
என்லும் பயனிலைக்கு எழுவாய் அன்மாநந்த மூடையவன், கடையுவகை என்றது ஸுகஸ் 

வரூப விசாரமென்லும் கடைதலின் ஊக்சத்தை, ஆன்மாவை ௮ணியாசவும், ப்.ரண 
வத்தை மேலரணியாகவும் கொண்டு ஜ்ஞாச மதகாட்யாஸத்தால் உண்டாகும் ஐஞாராச்கி 

யால் பண்டிதன் பாறாத்தை தஹிக்ிறான் என்பதிதன கருத்து. (௬) 

கருமவேர் செறிந்து துன்பப் பாசிலை காட்டி, நிற்கு 
மொருபெரும் பவம சத்திற் குற்றவெம் பரசு தானாம் 

பெருமல விருளி.லுக்குப் பிறங்கொளி யிரவி யாகு£ 
தெருமரு மனம டக்குஞ் சிவனுருத் இயாஈ மன்றே. 

(ப- ரை,) தெருமரும் - சுழலாநின்ற, மனம் - மனத்தை, அடக்கும் - அடக்கி 

விடுனெ.ற, சிவன் உரு இயாஈம் - சவலுருவின் தியாசமானது, கரும வேர் செறிர்து - 

கருமமாகயெ வேரூன்றி, துன்பம் - துன்பமாயெ, பாசு இலை_காட்டி - பசுர்தழையைக் 
காட்டி, நிற்கும் - நிற்ெ, ஒரு - ஒப்பற்ற, பெரு - பெரிய, பவ மரத்திற்கு - பிறவியாடெ 
மரத்துக்கு, உற்ற - பொருச்திய, வெம் - கொடிய, பரசு ஆம் - கோடரியாகும், பெரு - 

பெரிய, மல இருளிலுக்கு - மலமாயெ இருட்டுக்கு, பிறங்கு - விளங்கு, ஒளி - ஒளியை 
யுடைய, இரவி அகும் - சூரியனாகும், ௭ - று. 

(வி- ரை,) பசுமையிலை பாசிலை யென்றாயிற்று, ஒன்று பலவாகக் ளைத்தலால், 
பிறவியை மரமாகக்கூறினர், இவ்வாறே, * ௪ங்கற்பராசத்தா லெளிதாக மனகாசர்தானே 
யெயதும், அல்குற்ற மனமிறக்கிற் ௪௧5 மரணங்களெனு மரமுமாயும் * என்றார் பிறரும், 
கோடு - மரக்ளை யாதலால் ௮தை தநித்தம்குரிய கருவியாய கோடரி பரசு எனப் 
பட்டது. ௮ரி- பகை, தெருமரும் என்பதற்குப் பகுத தெருமா, 

கருமவேர் - புண்ணிய பாப கர்மங்களென்லும் வேர், துன்பப் பாசு இலை - அவித்யா 

அஸ்மிதா ராகதீவேஷ அபிநிவேற துக்கங்களாஏிய பரிய நிலைகள். ஒரு பெரு பவமரம்- 
பிமவியென்லும் பெரிய விருக்ஷம், செவபாவனை-கோடரி, பெரு மல இருள் - அஞ்ஞான 
மென்லும் இருளைச் சர்தோஷிக்கச்செய்வதும், ஆத்மாவை மறைத்துக்கொள்வதுமாயெ 
ஸம்ஸார விருள், இரவி-ஞானசூரியன், ஈண்டு, இச்செய்யுட்களைக் சவனிக்ச :-- 

பிரபுலிங்கலிலை, 
வாயு கிற்ப மனநின்று மனரீதா னிழ்பட் பொதிகின்று 
பாய பொறிக் ணிற்பலிடர் படுபுன் புலன்க ணின்றனவார 

லாய புலன்க ணின்றமையா லெக் தோன்று அள்ளத்தே 

அய பரமா சசர்தபரஞ் சோஇ தோன்றச் கண்டுருர்தார், 
௨௨
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பொிபிற் புதத்.த மனஞ்செல்லிற் புலளே் தோன்தி யிமகத்திற் 
செதியக் கரணம் பு.ராரர்த வெமே தோன்றுஞ் வெர்தோன்ற 
வறிலிம் ப.ரர்த விடயமய மாகு முலகர் தோன்றாமற் 

பிறவித் துயரக் கடல்கடது பேரின் பஞ்சார் குவரெனறு, 

மரிப்பொ டுஇப்பு மறிக்கு,து மென்று 
சருத்தை வெளிக்கரு மத்தின் விடுத்து 
விரிக்குத னெய்யை விடுத்செரி இன்ற 

நெருப்பை யவிப்ப நினைப்பதை யொக்கும், 

மட்டிற கோடு மனத்தை நிறுத்திக் 
கட்டுதல் வீடு விடுத்திடல் சட்டன் 

ரொட்டிய பண்பி லுரைத்தல மப்பேர் 

சிட்டன வட்கருள் செய்தன னன்றே, 

கருமமும் யோகர் தாலுங் கரண த்தைப் புனித மாக்டுப் 

பொருமிடர் வாயி ஜோறும் புக்குழல் கறல்கு போலத் 
தெருமரா துண்ணி ுத்துர் தெளிர்தவக் க.ரணர் தன்னா 
னிருமல னாகு மீச னித்தனென் அுணர்வு இக்கும், 

நித்திய னிமல னென்னு நினைவுதி னனித்த மாடப் 
பொய்தீதழி யுடம்பு டம்பைப் பொருக்திய பொருள் வெறுத்து 
மெயத்தருள் குரவன் றன்னை விரும்பினன் சென்று சாரீச்து 

தத்துவ முதறி நின்ற தனியதி வினையே கானும், 

புலன்களை யொழித்த போதே பொறிகளும் பூத மைர்துங் 
கலக்குறு கரண சான்கும் கலாதியுஞ் சுத்த மைக்தும் 
விலம்கு.று மடி.பில் வைத்த Ca page தன்னின் மேன்மேன் 

மலக்குற வொரும்க டுக்கு மட்கலம் விழுத லேபோல், 

இர்திய மோரொன் ராய்கிட் டிடின்மற்மை யொன்று சாரு 

முந்திய மனம ழிப்ப முற்றும்போ மணிய பாம்பி 
ளைர்தலை களிலு ளொன்மை யரிர்இடின் மற்றென் முலஞ் 

8290 Sui ரிந்தாற் நீர்ர்திடு மொருங்கு மாதோ, 

ஆதலால் மன மட்ட லங்கலிங் கங்க டம்முட் 

பேதமோ வபேத மோவென் £ழிவுறு பித்து நீங்கும் 
திதிலா யென்றி யம்பிச் சித்தரா மற்கு காவா 

லோீதெர்னு வுணர்வி னுண்மை யுணர்த்தினன் குருகு கேசன், 

தாலி லாத மனமொடு சார்தரா 

தோவு மாயி லுலூற் புனலுமொண் 

பூவு சாடொறும் போக்குறு பூசனை 

ஆவி போடிய வாச நிகர்க்குமால், 

புறம்பு காண்டுவன் புல்லிய னீசனை 
அறிர்த் ஞானி யகமூறக் காண்பனால் 
எறும்பி சானூறி லின்கரும் பேகொளும் 

'செதிர்த வாருறை இன்பன 'வென்பளே.



தலம் | சவயோதச்மாதித்தலம் outs 

SIHS ணல்ல ௧கரும௫ செயாகிழ்பத் 

Gili g செல்லுஞ் செலாதகி டத்துகெஞ் 
சொருங்கு மூத வொருமனச் தன்னிலும் 

ப.ரந்த வல்லஜ் படுக்கும் பமையிலை, 

துயிலை யின்பெனச் சொல்லுத லி£இயச் 

இயலு நெஞ்ச மிலாமையி னாலன்றோ 

பயிலு கெஞ்சம் பரர்து திரிதருஞ் 

செயலி லில்லைச் இறிதுஞ் சுகமசோ, 

மனமொ ருத்தன் வசப்படு மேலவன் 

பினைவ ருத்தும் பிறப்பை யடைச்இடான் 

மனமொ ருத்தன் வசப்படா தோடுமேல் 
நனிபி றப்பிடை சாஞஞ் சுழலுமே, 

௮றவி னைக்கு மரும்பொரு ளின்பொடு 

பெறுவ தற்கும் பெருக்கல்வி கற்றுயர் 

விறலி லுக்குகல் வீரம் தனக்குமொண் 

டுறவி லுக்கும் அணைமன மென்பவே. 

ல்ல செய்து ஈசரை யுயர்த்தவும் 

அல்ல செய்தம் களற்திடை யாழ்ப்பவும் 
வல்ல இிர்த மனமல தையனே 
இல்லை யென்ன வியம்பு மஹையெலாம். 

கெஞ்ச மாதுமை கேசனை ஈண்ணுமேல் 

விஞ்சு பாதகம் கோடி விளைப்பிலும் 

HEHE Cera னவவினை யாவையும் 

பஞ்சு தியிடைப் பட்டென மாயுமே, 

மக்கண் மானிட சென்று மன ச் தனொன் 

மிக்க மேன்மை விளக்ளனெ ரில்லெனில் 

பொக்க மேவும் பொறிகளோ ரைர்திஞல் 
ஒக்கு மாவினை யொத்துயர் வுற்றிடார், 

கெடுக்க வல்லதுங் கெட்டவர் தக்களை 

எடுக்க வல்லது மிம்மன மென்றதை 

அடக்க வல்லவ னைய பவக்கடல் 

கடக்க வல்லவ னாவன கடி.தர், 

ஆயின் மிச்கேர் ரரிய செயலெலர் 

நேய மிக்க மனத்தை கிறுத்தல்கர்ண் 

வாயு நிற்க மனமு முடனிற்கும் 
தோய நிற்குதி னிற்கு£ தரும்புமே, 

தடு மாவை 8ிறுத்துறி ஓளளுறக் 

தோடும் வாய்க்க Vers Mare கொள்ளுவார் 
ரீடு மாமன நிற்க நிறுத்துறில் 

ஒடும் வாயுவை புள்ள ஏர்ப்புரால்,



நித்தாந்தசிகாமணி. 

அடுத்த நாடிச ளாங்கொரு மூன் நினும் 

விடுத்தும் வால்டுபு மேவ நிறுத்தியும் 
தடுத்தும் வாயுவைத் தன்வ௪ மாக்இன்வாய் 
மடுத்த டாது மனமும் வசப்படும், 

ஒடும் பொன்று முறவும் பகையுமோர் 
கேடுஞ் செல்வமும் ர்த்து சிர்தையும் 
வீடும் கானமும் வேறற நோக்குதல் 

கூடுர் தன்மை கொளுமன நன்மனம், 

மன்னு காம வெகுளி மயக்கமென் 
நின்ன கூடி, யெறிவளி முற்சுடர் 
என்ன வாடு மியனமனர் தீமனம் 
தன்னை யாரும் தடுக்கத் தகாதசரோ, 

மறிந்தி டர்.து மனபவ நங்கடாம் 

செ.றிர்த வாயிற் சவமய மாகுமால் 

௮.ிர்.து வாயுவை warmer Qo AC eyes 
இறர்தி டாத கிலிம்கட் பிராணியாம், 

ஒுக்குமனம் வீட்டுநெறிக் சொருதுணையா கும்புறத்து 

நடக்குமன நிரயவழி ஈடப்பதழ்குத் தனையாமென் 

நிடக்கர்மன மடக்கும்வகை யெம்பிரா னியம்பியவா 

தடக்கமன முறுநெறிமி னருணந்தி தலைப்பட்டான், 

நில்லாது போமனத்தைச் கால்பிடித்து நிறுத்தியே 

வில்லாரு மதியமுதம் விருர்திட்ட ஈட்புநீஇப் 

பொல்லாத புலலுகரப் புறத்.துநிலை தமொறிச் 

செல்லாம லுடன்கொண்டு ஏித்திரமொத் இருர் தனனா௦ 

மனத்தை யடக்க மனந்துணை யாகும் 
பினைத்துணை யின்றது பெற்றன னாயிற் 

றனிச்சிவ மேயொரு தானென வாழ்வ 
னினைத்து மறந்து நிலத்து ழலானே, 

வாரண மாகு மனத்தை யடக்டுற் 
காசண மாயை களைச்தொழி யாத 

பூரண மாய போத மடைர்நிட் 
டாசண மோது மரும்பொரு ளாவான், 

விரிர்த நெஞ்சம் கருவியாம் விடய முணச விரியாம 

லொரும்கு கெஞ்சம் கருவியார் தன்னை யுணச வொரும்காமல் 
விரிர்த கெஞ்ச முடையவனை விடாத பிறவி யென்றுணர்க 
வொருக்கு கெஞ்ச முடையானை யுருது பிறப்பென் ௮ுணர்கவே, (௭) 

சிவயோகசமாதித்தலம் - முற்றம்.



a. 

ஓம் கைலாஸவாஷிகே ஈம? 

முப்பத்தைந்தாவது 
௪ இலிங்கநிசத்தலம். 

—~j-— 

(ygrag - eworh Soars wpps srogHguo usgsiaciier Cuwogrem 

வாத்ஸல்யத்தினால் சிவபிரான் அவர்களது தேஹங்களி லிருப்பானோ, பக்தர்களினால் 

தேஹமுள்ள லிங்கத்தின் எந்த பரோக்ஷமல்லாத ௮றுபவஜ்ஞாஈமுண்டோ, பூர்வோக்த 
ரீதியான ரிவலிங்கஸமா தி வல்லமையினால் ௮ச்சிவலிங்கமே தானுவதோ, அதே இலிங்க 

நிசம் என்பத.] 
௮று£ர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிரு த்தம், 

மடோருந்துறு மிதய மென்னும் புனிதன் முளரி சேர்ந்த 

வருஞ்சிவ லிங்க மெய்ம்மை யநுபவ த்தி தானே 

பரஞ்சு ட ராமி லிங்க நிசமெனப் பகரர நிற்பர் 

இருந்இய கலைகள் யாவும் தெரிபெரும் புலவரன்தே. 

(ப- ரை,) திருந்திய - திருத்தமாயெ, கலைகள் யாவும் - நூல்களெல்லாம், தெரி - 

தெரிர் துகொண்ட, பெரும்புலவர் - பேரறிவினர், பொருர்.துறும் - பொருர்திய, இதயம் 
என்னும்-இ.சயமென்றே, புனிதம் - பரிசுத்தமான, ஈல்-௮ழயெ, முளரி சேர்ர்த- தாமரை 
மலரைச் சேர்ந்த, ௮ - அரிய, சிவலிங்கம் - சிவலிங்கத்தின், மெய்ம்மை - உண்மை, 
அறுபவ சித்தி தானே - அறுபவ௫த்தியே, பரஞ்சுடர் ஆம் - பாரஞ்சோதியாசிய, இலிங்க 

நிசம் என - இலிங்கநிசத்தலமாமென்று, பகரா நிற்பர் - சொல்லா நிற்பர், எ - று, 

(வி-ரை,) புலம் - ௮றிவாதலால் ௮தனை யுடையாரை புலவர் என்றார், புலவர் 

பக.ரா நிற்பர் என முடி.த்துக்கொள்க, (a) 

வேதன இயரார் தேவர் வேதமா இயவா நூல்க 
ளியாதினி லடங்கித் தோற்ற மெய்துறு மவ்வி லிங்க 

மோதரும் பிரம மேயா முலகுஇக் குறுமி லிங்கங் 
இதறு ஞானா ஈந்த சிவமேமற் ரொழிந்த வல்ல. 

(ப- ரை,) வேதன் ஆதியர் ஆம் - பிரமன் முதலியோராசிய, தேவர்--, வேதம் 
ஆதிய ௩ம் - வேத முதலியவாடிய, அரால்கள்--, யாதினில் - எதனிடத்தே, அடங்க ஃ 
ஒடுங்கி, தோற்றம் எய்துறும் - தோன்றுமோ, அவ்விலிங்கம்--, ஓது ௮௬ - சொல்று 

தீற்கரிய, பிரமமேயாம்---, உலகு--) உதிக்குறும் - தோன்று மிடமாயிருக்$ற, இலிங்கம் - 

௮ந்தலிங்கம், தீது ௮று - தீமையற்ற, ஞானாரந்த சிவமே--, ஒழிர்த ௮ல்ல 4 ஒழிர் தன 

வல்ல, T= Me 

(af - சை,) வேதாதஇகாரி யாதலால், பிரமனை வேதன் என்றும், பிரமன் எல்லா த் 
தேவர்கட்கு முதல்வனாதலால் வேதனாதியராச்தேவர் என்றும், வேதம் எல்லா மரல்கட்கு 
முதனூலாதலால் வேதமாதியவா ல்கள் என்றும் கூறலாயிற்று, சிவமே யென்று 
மேகாரம் தேற்றம், (2) 

உரைப்பதென் பலமாற் றங்க ஞலகுஇத், தொடுக்கும் வண்ணர் 
தீரித்தி மிடம சாகுஞ் சச்ஏதா கரச மேனிப் 
பரப்பிர மந்தா னேகாண் பரசிவ மம் கொண்டே 

தெரிப்பறு மிலிங்க் மென்று செப்புறப் பட்ட தன்றே,



bare சித்தாந்தசிகாமணி,  (பிராணலிக்கீத் 

(ப-௮ர,) பல மாற்றங்கள் - சொற்கள் பலவற்றை, உரைப்பது என் - சொலவதனாதி 

பயனென்னை, உலகு உதித்து ஒடுங்கும் வண்ணம்--, தரித்திடும் - sileGarp, இடம் 

ஆகும்--, ௮ச்தாரர்தமேனி - சச்சிதாரநர்த ரூபத்தையுடைய, ப.ரப்பிரமச்தானே--) 

பரசிவன் - பரசவன் என்றே, சாமம் கொண்டு--, தெரிப்பு அரும் - தெரிவித்தற்கரிய, 

இலிங்கம் என்று--, செப்புறப்பட்டது - சொல்லப்பட்டது, ௭ - று, ப 

(வி- ரை,) உதித்தொடுங்சல் - தோன் தியடங்குதல், சச்தொகர்தம் - சத்து சித்து 

ஆரந்தம், இவற்றை முறையே உண்மை அறிவு இன்பம் என்பர் தமிழ்மூலார், மேனி - 

உரு, நாமம் - பெயர், தெரிப்பு - பிறவினை, ஈண்டு, இச்செய்யுளைக் கவனிக்க :-- 

பிரபுவிங்கலிலை. 

பரசிவம் பிரம மென்னப் பட்டொரு திரிவு மின்றி 

யுரைமன மிறந்து நின்ற வொரு லிங்கர் தன்னின் 

வருமுயர் சதாசி வன்றான் மற்றவன் றனைப்பொ ருந்து 

மருமைகொண் ஞான ௪த்தி யவர்களாற் சவனு திப்பன், | (௩) 

மாசறு நிகழ்வே தாந்த வாக்கெத் துதிக்கு ஞான 

மாசறு மிலிங்க மென்ன வறைதரு இற்பர் சில்லோர் 

பேசுறு மதுதான் மிக்கப் பிரமமா மிலிங்கர் தன்னாத் 

றேசுற வறிவ தாகுஞ் செய்கையாற் பிறிதொன் முமல், 

(ப-ரை.) மாசு அறு - குற்றமற, நிகழ் - விளங்கு, வேதாந்த வாக்கெத்து உதக 
கும் ஞானம்--, ஆசு ௮௮ - குற்றமற்ற, இலிங்கம் என்ன - இலிங்கமென்று, சில்லோர் - 

இலர், அறைதருடற்பர் - சொல்லுவர், பேசுறும் - சொல்லப்பட்ட, ௮.ு-ஞானம், மிக்க - 

மேலான, பிரமம் ஆம் இலிங்கம் தன்னால்--, தேசு உற-ஒளிபொருர்த, ௮.தி(யப்படு)வது 

ஆகும் செய்கையால்--, பிறிது ஒன்று ஆம் - வேறொன்றாகும், ௭ - று, 

(a? - ena.) 2 5 தல் - உண்டாதல், அறைதருற்பர் என்பதற்குப் பகுதி அமைதா, 

௮ நிவது ஆகும் செய்கை - ஞேயம், வேதாந்த வாக்யெத்து உதிக்கும் ஞானம் என்றது 

உபநிஷத்வாக்ய ஜசயஜ்ஞாகஈம் எனிலுமாம். ப ப (௪) 

உலகெலாம் தருவ தற்கங் கொருதனி மூல மாகி 

யிலகுறு மவ்வி யத்த மிலிம்கமென் நிசைப்பர் மிக்க 

தலைமைகொ ஸிலிங்கி மீசன் முனென வகுத்துச் சொல்வர் 

நிலவுமிம் மதம்பொ ருத்த மன்றென நிகழ்த்து தாலே. , 

(ப - ரை.) உலகு எல்லாம்--, தருவதற்கு - தோன்றுகித்தற்கு, இங்கு, ஒரு 

தனி மூலம் ஆ9 - ஒரு ஒப்பற்ற காரணம் £8, இல்குறும் - விளங்கு, அவ்வியத்தம் - 

அவ்யக்தமே, இலிங்கம் என்று இசைப்பர்--, மிக்க தலைமை கொள் - மேலான முதன்மை 

யைக்கொண்ட, ஈசன் தான்--,. இலிம், என வகுத்துச் சொல்வர்...) ' நிலவும் - 

விளற்குறெ, இம்மதம் * இச்தமதம், பொருத்தம் ௮ன்று என--, மரல் நிகழ்த்தும், 

ல்கள் சொல்லும், எ “று; ர , 

(வி ரை,) அவ்யக்தம் - ப்ரக்ருதி. ஈசன் - மஹேம்வரன், அவ்யக்தம் லிஸ்கம் 
என்பது ஏனையர் கொள்சையாம், எவ்வாதெனின-- சிலர் சிெவமெலும் பொருளிலுள்ள 

தாயே மாயையே வெனது லிக்கமென்டுன்றனர். லர் சித்தத்தைச். வெழென்னெறனர்; 

இலர் அஹங்காரத்தையும், ர் மனத்தையும், சிலர் புத்தியையும், சிலர் ப்ராணனையும், 

இனர் தேஹத்தையும்,. சிர். த்க் முதலிய இர்த்ரியக்களையும், இவர் இலைகளின்



gonb,| - இலிங்கநிசத்தலம். ச௭டூ 

வமூஹழ்தையும் வலிங்கமென்னெ௰றனர், யாதொன்று யாதொன்று சிவனது லிங்க 
மென்று சொல்லப்பட்டதோ ௮து ௮து ஜடமேயாம்;) உண்மையில் லிங்கமல்ல, 

ஜீஞாகமே லிங்கமாயுள்ளதென்று ௮.நிஏன்றனர்... (௫) 

al ray gy மாலிம் கந்தான் மிளிர்தலு மதியு மீனு 

மிரவியு மழலு மின்னு Done விலங்கு சோதி 
யுருவமா மவ்வி லிங்கத் தொளியினா லவைய னைத்துக் 

இரிவற விலங்கு முண்மை செப்புமிம் மாற்ற மன்றே, 

(பஃரை.) விரவுறும் - பொருந்திய, மாலிங்சம்--, மிளிர் தலும் - விளங்குதும், 
மதியும் - சந்திரனும், மீனும் - நக்ஷதீரங்களும், இரவியும் - சூரியலும், அழலும் - நெருப் 
பும், மின்னும் - மின்னலும், இலங்குறா - பிரகாசிக்கமாட்டா, இலங்கு - விளங்கு, சோஇ 
உருவம் ஆம் அவ்விலிங்கத்து ஒளியினால்--, அவை அனைத்தும்--, திரிவு ௮ற - மாறுபா 
டூல்லாமல், இலங்கும் - விளங்கும், செப்பும் - சொல்லப்பட்ட, இ - இந்த, மாற்றம் - 
சொல்லானது, உண்மை - மெய்யாகும், ௭ - று, 

(வி- ரை,) மாலிம்கம் - மஹாலிங்கம், மிளிர்தலும் என்றது பிரகாடித்த மாத்ரத் 
இனாலே என்றபடி, 

(சு) 

உலகெலாம் தோன்றி நின்றம் கொடுங்குதற் கடந்தா னாகி 
யிலகுமா விலிங்கர் தன்னி னிலைபர மதனான் ஞான 
நிலையில்வாழ் பிரம மேயக் நிசலிம்க மென்று கொள்ளிற் 

ஜொலைவிலா விலிங்க வுண்மை தோன்றிடு மைய மின்றி, 
(ப- ரை,) உலகு எல்லாம் தோன்றி நின்று: அங்கு ஒடுங்குதற்கு--, தான் இடம் 

ஆ9--, இலகும் - பிரகாசிக்ற, மாலிங்கம் தன்னின் - மஹாலிங்கத்இனும், பரம் இல்லை - 
மேலான தத்வமில்லை, அதனால்--, ஞான நிலையில் வாழ்'பிரமமே--, ௮- அந்த, நிசலிங்கம் 
என்று கொள்ளின்---, தொலைவு இல்லா -அழிவில்லா 5, இலிங்கவுண்மை--, ஐயம் இன்றி 

தோன் திடும், எஃறு, 

(வி- சை,) தோன்றல் - உஇத்தல், கிற்றல் - நிலைபெறல், ஒடும்கல் - அடங்கல், 
ஐயம் - சர்தேஹம். (௭) 

இலிங்கரிசத்தலம் - முற்றும். 
  

Ole 

ஓம் கவ௫ிநே நம. 

முப்பத்தாறாவது 
(௫) அங்கலிங்கத்தலம்: 

_._.4௨- 

[அதாவது - அங்கமென்னும் ஜஞாஈமும் அந்த ஜ்ஞாகத்தினால நியப்படும் லிக்கமும் 

ஆயெ இவ்விரண்டு முண்டானவனும், பீஜாங்குர நியாயப்படி ௮ங்கமென்னும் ஜீவாத்மா 

வினிடத்தில் லிங்கமும் லிங்கத்தனிடத்தில் ஜீவாத்மாவும் ஸமரஸமாயிருக்கும் were 

முண்டானவனலுமான ப்.ராணலிங்டுயே ௮ங்கலிங்க என்பது.] 

ஞானகல் லங்க மென்பர் காசிமி லிலிம்க ஜேயர் 
தானென வறைவ ரிக்கன் சாற்றிய விரண்டும் யாவன் 
பானிகழ் வுறுமிங் கன்னோன் பகரங்க லிம்சி யென்று 

தனிலை யுணர்ச்த் மேலோர் துவன்றிடப் பவே னன்றே,



SGt a சித்தாந்தசிகாமணி, [பீரா லீங்சித், 

(பஃ ரை.) ஞானம் - ஞானமானது, ஈல் அங்கம் என்பர், ஜேயம்--, காசம் 
இல் - அழிவில்லாத, இலிங்கம்--, என அறைவர்--, இங்கன் சாற்திய இரண்டும்--, 
யாவன்பால் - எவனிடத்தில், நிகழ்வுறும் - விளம்குமோ, அன்னோன் - அவன், பகர் - 
சொல்லப்பட்ட, அங்கலிங்சயென்று--, நால் நிலை உணர்ர்த மேலோர் - ாலினிலையை 
யிர்த மேலோரால், அவன் நிடப்படுவன் - சொல்லப்படுவன், ௭ - று, 

(வி -ரை,) சாற்றல் - சொல்லல், யாவன்பால் என்பதில் பால் ஏழாவதனிடப் 
பொருளது, மேலோர் என்பதனீற்றில் மூன்றலுருபுதொகச்கது, நுவலல் - சொல்லல், 

ஞானம் - வஞானமுள்ள ஜீவன், (4) 

அங்கத்தி லிலிங்க மொன்றி யவ்விலிம் கத்தி லங்கந் 
தீல்குற்று நிகழ்வோ னியாவன் னவ னங்க லிங்க 

பொம்குற்ற மனத்தி லிங்க முணர்ந்துழிப் பூசை செய்யும் 

துங்கத்தன் யாவ னன்னோன் அுகள.று மங்க லிங்க. 

(பஃரை,) அங்கத்தில் இலிங்கம் ஒன் றி--, அவ்விலிங்கத்தில்--, அங்கம் தங்குற்.று - 

அங்கம் தங்கப்பெற்று, நிகழ்வோன் யாவன் - (சமரச.த்தன்மைபெற்று) விளங்குவோன் 

எவனோ, ௮வன்--, அம்கலில்--, பொங்குற்ற - விளங்காகின்ற, மனத்து இலிம்சம்---, 

உணர்ந்துழி - அறிந்தபோது, பூசை செய்யும்--, அங்கத்தன் யாவன் - பரிசுத்தன் 

எவனோ, அன்னோன் - அவனே, துகள் அறும் - குற்றமற்ற, அங்கலிங்க - ௮ங்கலிங் 
யாவன், எ.ஃறு, 

(வி- ரை,) அர்கம் - ஜீவன், லிங்கம் - சிவலிங்கம், ஒன்றுதல் - பொருந்துதல், 

அங்கம் - பரிசுத்தம். உணர்ர்த உழி யெனழ் பால.து உணர்ர்துழி யென நிலைமொழியீற்ற 
கரட் தொகுத்தல் பெற்றது, மனத்து இலிங்கம் - ஹ்ருதய கமலத்திலுள்ள ஜ்யோதி 
ஸ்வரூபமாக லிங்கம், பூசை செய்யும் - தீயாகம் செய்ற, (௨) 

ஒருதனி யிலிங்கந் தானே யொளிர்தரும் பிரம மென்றும் 
வருசக மூல மென்றும் வான்முத்த. வைப்ப தென்றுஞ் 

சுருதிகண் முதலா யுள்ள தொல்லைய : கலைக டம்மாற் 
பெரிதுணர்ர் இடப்பட் டோங்கு மென்றறி பெருந்த வத்தோய், 

(ப-ரை,) பெருர்தவத்தோய் - பெரியதவத்தினையுடையவனே, ஒரு தனி இலிங்கம் 
தானே--, ஒளிர்தரு - பிரகாசிக்றெ, பிரமம் என்றும்--, வரு ௪க மூலம் என்றும் - 

தோன்றின ஜகத்துக்குக் காரணமென்றும், வான் - மேலான, முத்திவைப்பு என்றும் - 

முத்திப் பதமென்றும், சுருதிகள் முதலாயுள்ள--, தொல்ல்ைய - பழமையாயெ, கலைகள் 

தம்மால்--, பெரிது - மிகுதியாக, உணர்த்திடப்பட்டு--, ஒக்கும் என்று - உயர்ந்து 

விளங்கு மென்று, ௮றி- அறிவாயாக, எ-று, 

(வி- ரை,) வருதல் - தோன்றுதல், சுருதிகள் - - வேதங்கள், கலைகள் - நூல்கள். 

சுருதிகள். முதலாயுள்ள தொல்லைய கலைகள்? என்றது வேதாதிக்யம் தோன்றம்கென்ச, 

“பகர்க்இடு மினைய லிங்கம் பரமுத்தி யுருவ மென்ன 
வுகந்துள வுளத்தன் மெய்யோ றினுமே முத்த னாவன் 
சகந்தரு மூல மென்னச் சம்புவா மிலிங்கர் தன்னை 
யகங்கொளு கிலையி லாதா னருங்கஇ யீ லாத மூடன், 

(ப- ரை.) பகர்ச்திடும் - சொல்லப்பட்ட, இனைய லிள்கம் - இத்தன்மையாயெ லிம்ச 

மான, பரமுத்தி உருவம் என்ன--, உகந்துள்ள - மூழ்ச்இிருக்ெ, உளத்தன்- மனத்தை 
யுடையவன், மெய்யோடு உகிலும் - உடம்போடுகூடி யிருர்தாலும், முத்தன் ஆவன்---,



prt] சரணத்தலம். acter 

சம்பு ஆம் இலிங்கம் தன்னை--, ௪கம் தரும் மூலம் என்ன , ஐகத்தைத் தோன்றுவித்தற் 

குக் காரணமென்று, ௮கம் கொள்ளும் நிலையில்லாதான் - மனத்திற் கொள்ளும் நிலை 
மில்லாதவன், ௮௬ - ௮ரிய, கதி இல்லாத மூடன்--, எ-று, | 

(வி- ரை,) பரமூத்தி உருவம் - மேலான மோக்ஷல்வரூபம், மெய்யென்றது மங்கல 
வழக்குப்பற்றி யென்க, கதி- மோக்ஷமார்க்கம், உடம்போடுகூடி உறினும் முத்தன் 
ஆவன் என்றதனால் முத்தன் அவதுமன்றி ஞானியாதலும் ஸத்குருவாதலும் என்பதம், 

ஐகம் தரும் மூலம் என்றதனால் லிங்கமானத அதீயர்தமில்லது என்பதும் பெறப்பட்டன, 

யாவனற் பிராண லிங்க பூசனை யெழுவாய் மேவிப் 

பாவுறு சிவமாய்த் தன்னைப் பாவிக்கு மறிஞ னன்னோன் 
மேவுறு ஞான பாக விளைவினாற் ௪ரண னாமர் 

தாவ.று முலக மெல்லாஞ் சாற்றிடப் படுவ னன்றே, 

(பஃரை.) சல் - கல்ல, பிராணலிங்சபூசனை எழுவாய் - பிராணலி௰்க பூசை முதலான 

வற்றை, மேவி - உடையனாய், பாவுறு - (எங்கும்) வியாபித்த, சவமாய-சிவமாக, தன்னை 
பாவிக்கும் ௮நிஞன்--, யாவன் - எவனோ, அன்னோன் - அவன், மேவுறும் - பொரும் 

இய, ஞானபாச விளைவினால் - ஞானபரிபாக முண்டானமையால், ௪ரணன் - ௪ரண 

னென்டற, காமம் - பெயரால், தா அறும் - அழிவற்ற, உலகம் எல்லாம் - எல்லா வுல ' 

கத்தாராலும், சாற்நிடப்படுவன - ௮ழைக்கப்படுவன், ௭ - லு, 

(வி-ரை.) பாவித்தல் - பாவனைசெய்தல், ௮திஞன் - ௮றிவுடையோன், பாசம் - 
பக்குவம், உலகம்-அகுபெயர், தன்னைப் பாவிக்கும் ௮.றிஞன் - பாவிச்சப்பட்ட ஆன்மாவை 

யுடைய அறிவுடையவன், 
அங்கலிங்கத்தலம் - முற்றும். 

  

இவ்விதமாய் எ$தச்காரண த்தினால் பிராணலிக்கார்ச்சநம், சிவயோசசமாதி, அங்க 

லிங்கம் என்னும் மூன்று ஸ்தலங்களில் கூறிய தர்மங்களுடனே கூடியிருத்தலால் எவன் 

சிவனிடத்தில் ப்ரீதியுள்ளவனானானோ அர்தக்காரணத்தினால் ௮வன் மான்காமவனான 
ப். சாணலிங்க என்று ௮றியப்பட்டான், 

௪ - வது. பிராணலிங்கித்தலம் முற்றிற்று, 
  

a. 

௫-வது. சரணத்தலம், 
அஷ ட$00-௮ 

[அதாவது - ௮றிவினது வெளிச்௪த்தினால் தேஹேர்த்ரியாதிக ளெல்லாம் தன் ஸ்வ 
ரூபமென்றறிர்து ௪கல விஷயங்களிலும் அகப்பட்டிருப்பினும் சுத்தாத்மாவாயும் ஆநர்த 
ரூபமாயுமிருத்தல் என்பது.] 

(இதனுட்பிரிவு) 
சலிவிருத்தம் 

பின்ன சந்தப் பிராணலிம் இப்பெயர் 
மன்னி னோனெவ் வகைச்சர ணப்பெயர் 

தன்னை யெய்துவன் சாற்றிது தன்னையு 

மன்னை போலு மர௫ட்சண காதனே. 

(ப-ரை,) அன்னைபோறும்- தாயைகிகர்த்த, அருள்-இருபையுள்ள, கணராதனே--, 
பின்னர் - பிறகு, அரதப் பிராணலிம்ப்பெயர் மன்னினோன்--, எவ்வகை - - எவ்விதமாக, 
சசணப்பெயர் தன்னை எய்துவன்--, இ.து தன்னையும் சாற்று-இதனையும் சொல்வாயாக, 

௨௩ ்



௧௭௮ நித்தாந்தசிகாமணி: 

(வி-ரை,) அன்னைபோதுமருட்கணரா தனே யென்றது இரேணனுகமை. மன்னிஜேன்- 

பொருர்தினவன், இது தன்னையும் என்பதில் தன் சாரியை, 
(௪) 

அு்க லிங்கு யரிய சதியெனத் 

துங்க லிங்கம் பதியெனச் சொல்வரிச் 

சங்க மெய்தும் தனிச்சுக மெய்தினோற் 

இங்கு வந்து.று மின்சர ணப்பெயர், 

(ப ரை;) அங்கலிய9--, அரிய - அருமையாகய, சத என - மனைவி யென்றும், 

துங்க லிங்கம் - மேன்மையாயே லிங்கம், பதி என சொல்லுவர் - புருஷனென்றும் 

சொல்லுவர், இ - இந்த, சங்கம் எய்தும் - சங்கத்தையடைற, தனி = ஒப்பற்ற, சுகம் 

எய் தினோற்கு - அஈந்தத்தை யடைக்தவனுக்கு, இங்கு - இவ்வுலூல், இன் ச.ரணப்பெயர் - 

இனிய ௪ரணன் என்னும் பெயர், வந்து உறும் - வந்து பொருர்தம், ௭-௮. 

(வி-ரை,) எய்தல் - அடைதல், சங்கம் - கூட்டுறவு அங்கலிங்க - சிவஞான 

வடி.வனான ௮ங்கலிங்கி, 
(௨) 

இத்த லத்தி * மீரிரண் டாகுமுன் 

வைத்தி டுஞ்சர ணத்தல மற்றுறுஞ் 

இத்த தாமத நீக்கநிர்த் தேசமோ 

டெய்த்த சீலசம் பாதக மென்னவே, 

(பஃ-ரை.) முன் வைத்திடும் சரணத்தலம்--, மற்று உறும் - வேருகப் பொருந்திய, 

இித்ததாமதம் நீக்கம்--, ரிர்த்தேசமோடு--, எய் த - ௮ நியப்பட்ட, லசம்பாதாம் 

என்ன - €ீலசம்பாதகமென்று, இத்தலத்திறம்-இர்.தத் தலத்தின்வகை, ஈரிரண்டு அகும் - 

சான்காகும், ௭-௩ று. 

(af ~ a5.) இறம் - வசை, எய்த்தல் - அறிதல். இது “ எய்யேமெனிலுல் குடைர் 

இன்பத்தே னுண்டெழிறருமே”? என்னும் பெரியோர்கூற்றாலுமினிது விளங்கும், நீக்கம் - 

ஙிரஸாம், 
(௩) 

இனைய நான்கு தலத்இனி லக்கண* 

தனையு மிங்கு முறைதசச் சாற்றுது 

நினையு கெஞ்ச மொருக்கி நிலையொடு 

சினம் விழந்த முனிவ செவிக்சொளே,. 

(ப- ரை-) சனம் அவிழ்ர்த முனிவ--, இனைய - இத்தன்மையவாயெ, நான்கு 

தலத்தின் இலக்கணம் தனையும்--, இங்கு--) முறைத் - முறையாக, சாற்றுதும் - சொல் 

வோம், நினையும் நெஞ்சம் ஒருக்கு - நினையுமனத்தை யொருவழி!! படுத் தி, நிலையொடு--, 

செலிக்கொள் - கேட்பாயாக, எ-று, 

(வி- ரை,) ஒருக்க - ஒருவழிப்படுச்தி, நிலை - அசையாமை, இனம் - கோவம், 

ஜெமவிழ்ச்த முனிவ என்றது ௮5 த்தியரை, 
(௪) 

* மற்றொருபிரிவு :--௮அதாவதி இஷ்டலிங்கார்ச்சகன், ப்ராணலிங்கார்ச்சகன், தீ௫ப்தி 

லிங்கர்ர்ச்சகன் என்று மூன்றுவசைப்பவன். அநிஷ்டங்களை நஷ்டம் செய்பவனே இஞ்ட 

லிங்காரீச்சக்ன்) ஸ்வயபரங்க$ளை யறியாதிருப்பவனே ப்ராணவிங்கார்ச்சகள்; இஹபரங்)ள 

ய்றியா இருப்பவனே த்ருப்திலிங்காரீச்சகன், சரணனை விஞ்ஜாநட்ரஜ்மம் என வழங்கு 

த்து முன் 0:



௨ 
ஓம ,டோராய 5ம₹, 

முப்பத்தேதழாவது 

க.) சரணத்தலம். 

[அதாவது - பதிவரதா ஸ்த்ரீயானவள் பரபுருஷூரிட த்தில் விமுகையாய்ச் ௪கல கருத் 

யங்களிலும் தன் ப்.ராணசார் தனிடத்திலேயே அறுரக்தையாயிருப்பதுபோல, ஜ்ஞாரமே 

ரூபமானவனும் அங்கலிங்கயுமான தானே ஸதி சவெலிங்கமே பதி என்று பாவித்து இத. 

தேவர்களிடம் விமுகனாயிருக்து, அந்த ஸதிபதிபின் ஸம்யோகத்தினால் நிகழும் ௪௧ 
முடைய ப். ராணலிங்டுயே சரணன் என்பது,] 

கலிவிருத்தம், 

காந்த னைக்கொள் கனம்குழை போலவே ' 

சாந்த மெய்ச்சிவ லுக்கொரு சத்தியா 

யாந்த னைக்கொண் டயன்முக நோக்குறு 

Cents ober ons se ow BC eer. 

(வி- ரை,) ஏய்ந்த - பொருந்திய, கல் - கல்ல, ௪ரணத்தலம் எய்தினோன் - சரணத் 
தலத்தையடைந்தவன், காத்தனை கொள் - புருஷனைப் போற்றிக்கொள்ளுறெ, கனம்ருழை 

போலவே - பெண்போலவே, சாந்தம் - சாந்தத்தையுடைய, மெய்-உடம்பில் தரித்துள்ள, 

சிவனுக்கு - இஷ்டலிங்கத்திற்கு, ஒரு சத்தியாய--, ஆம் தனைக் கொண்டு - அகுமளவு 

கொண்டு, அயல் முகம் நோக்குறான் - வேறு முகம் பார்க்க மாட்டான், ௭. று, 

(வி-,) காந்தன் - புருஷன் (கணவன்), கனங்குழை அன்மொழித்தொகைக் 

காரணப்பெயர், சாந்தம் - சார்தகுணம், ஒரு௪த்தியாய் - தனதான்மாவை யொருசத்தி 
யாய், ௮யல் முகம் மோக்குறான்-௮ம்யமாடுய ஏனையபொருள்களில் உதா€னஞாயிருப்பன், 

புக்கு மீசன் புலப்படி. னியாவர்தாம் 

விருப்ப மெப்துவர் வேறுளர் தம்மிடை 
வரப்பெ றிற்பெரு மாநிதி யாவர்போ 
யிரப்பர் மண்ணை யிடுகெனத் தேடியே, 

(ப-ரை;) புரக்கும் - ரக்ஷிக்றெ, எ௫௪ன்--, புலப்படின்-௮ மியப்பட்டால், வேறுளர் 

தம்மிடை - வேராயுள்ளவரிடத்தில், யாவர்தாம் விருப்பம் எய்துவர் - எவர்தாம் விருப்ப 
மடைவார்கள், பெரு மா நிதி- பெரிய நிக்ஷேபம், வரப்பெறின் ௯ வரப்பெற்றால், மண்ணை. 

வளையல் மண்ணை, இகெ எனத் தேடிப்போய-தாவென்று தேடிப்போய், யாவர் இரப்பர்- 

எவர் யா௫ிப்பர், எ - று, 

(வி-ரை,) புசத்தல் - காட்பாற்றல், புலப்படல் - காணப்படுதல் (ஸாக்ஷாத்கார 

மாதல்), இரத்தல் - யாசித்தல் (ஏழ்றல், யாவர்தாம் விருட்பமெய்துவர், யாவர்போயி 

ரப்பர் என்ற வினாக்கள் முறையே ஒருவரும் விருப்பமெய்தார், ஒருவரும் போயிரவார் 

என்னும் பொருடமது நின்றன, (2) 

பற்றெ னுஞ்சிவா ஈந்தம படைத்துளோன் 

மற்றும் வேறு மனத்தின் விழையுமோ 

பெற்ற வன்பெரும் கங்கைப் பெருக்களை 

ype adler வெங்கானலை யோடியே,
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(ப-ரை,) பற்று என்லும் - பற்றென்று சொல்லப்படு$ற, சவொசந்தம் படைத்து 

ளோன் --, மற்றும் வேறு - மற்றும் வேறுபொருளை, மனத்தின் - மனத்தினால், விழை 
யுமோ - விரும்புவனோ, பெரு கங்கைப் பெருக்னேை-பெரிய கம்காப்ரவாஹத்தை, பெற்ற 

வன்-.-, வெம் கானலை - வெம்மையாடிய கானழ்சலத்தை, ஓடி. உம் மிடுங்கொல் - ஓடி.யடை 

வனோ, எ-று. 

(வி- ),) பற்று - களைகண் (ஆதரவு), விழைதல் - விரும்புதல், கங்கை - கங்காதி, 

கானல்-பேய்த்தேர். (பேய்த்சேர் முகக்குறும்பேதை குணமாகாமே? என்றும், (அலகைத் 
தேரின்? என்றும், ! கரப்பபரையொத்தன பசாச.ரதமே' என்றும் மேலோருங்கூறுதல் 
காண்க, கானனீர் பேய்கட்கு வாஹமாதலால் ௮தம்கு இப்பெயர் வழங்குவதாயிற்று, 
இது கோடைக்காலத்தில் பாலைநிலத்திற் காணப்படுவது, இப்பாலைநிலத்தை மருபூமி 
என்பர் வடழாலார். மருபூமி - கிர்ஜலப்தேமம், (௩) 

தின்னும் வெம்பவ மாதிய தொல்லிரு 

டன்னை வென்று துரர்இடிழ் சம்கர 
னென்னும் வெங்கதி ரன்றி யெழுந்தழி 

மின்னெ வுஞ்சுரர் வென்றிட வல்லசோ. 
(ப- சை.) தன்னும் - நெருங்யெ, வெம் - கொடிய, பவம் ஆூய - பிறவியாக, 

தொல் இருள் தன்னை - பழமையாகய அர்தகாரத்தை, சம்கரன் என்னும்--, வெங்கதி/- 

சூரியன, வென்று துரர்இடின் அன்றி - வென்று ஒட்டி னாலன் மி, எழுர்து அழி- தோன்றி 

யழிசின்ற, மின் என்னும் சுரர் - மின்மினியென்று சொல்லுதற்குரிய தேவர், வென்றிட 

வல்லசோ--, எ று, 

(af = con.) துன்னல் - நெருங்கல், துரத்தல் - ஓட்டல், மின்மினி - ieee Leh, 

இதனை கத்யோதம் என்பர் வடழூலார், (௪) 

பிறவி கோயினன் பிஞ்ஞகன் நன்னையே 
யுறுவ தன்றி யுறுன்பிற தேவரை 
நிறைவு அுஞ்சசி நிற்க வுடுவுரு 

தறவ ருந்தவ வாவு சகோரமே. 
(ப- ரை,) பிறவி கோயினன் - பிமவிப்பிணியை யுடையவன், பிஞ்ஞகன் தன்னையே 

உறுவது அன்றி - சிவபெருமானையே அடைவதன்றி, பிழதேவரை--, உறான் - அடைய 

மாட்டான், நிறைவுறும் - (கலைகள்) நிறைர்த, ௪9 நிழ்ச-சர்திரனிருக்க, ௮ற - மிகுதியாக, 
அருந்த - உண்ண, அவாவு - விரும்புற, சகோரம்--, உடு உறாது - ஈக்ஷத்இரங்களை 
யடையாது, OF = Li. 

(வி. ரை,) பிறவிசோய் - ஸம்ஸாரச்லேறம், பிஞ்ஞகம் - தலைக்கோலம், அதனை 
புடையவனாதலால் சிவபெருமானை பிஞ்ஞ்சன் என்றூர், பிறதேவர் என்றது பிரமனாதி 
பரை, சகோரம் - நிலர்முடுப்புள், | (@) 

பூவமெ வுக்கடும் பாம்பினை மீட்பவ 

னெவயையு ஈன்குண ரீச னலாலிலை 

சிவமு ணர்ச்துதெ ளிபெறும் யோதொ 

னவைத ரும்பிதி தொன்றினை ஈண்ணுருள். 

(ப. ரை.) பவம் என்னும் - பிறவியென்றெ, கடும் பாம்பினை மீட்பவன்--, எவை 

யும் - யாவையும், ஈன்கு உணர் - நன்றாயமிர்த, ஈ௪ன் அல்லால் இல்லை--, (ஆதலால்) 

வெம் உணர்ந்து--, தெளி - தெளிவை, பெறும் - பெற்ற, யோை-, ஈவை தரும் - 

குழ்றத்தையுண்டா க்குறெ, பிறிது ஒன்றினை - வேறொன்றை, ஈண்னுருன் - அடைய 

ஜாட்டான், ௭ - லி, ட
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(வி- ரை,) பாம்பு என்றது பாம்பின் விடத்தை யாதலால் ஆகுபெயர், எவையும் 

ஈன்குணர் ஈசன் என்றசனால் சிவபெருமான் ஸ்ர்வஜ்ஞன் என்றதாயிற்று. இவன் 

பாம்பின் விடத்தை மீட்பிதீதலில் வல்லவன் என்றலை இவனது ஸர்ப்பாபரண தா.ரணமே 

உன்கு புலப்படுத்தும், பாம்பினை என்றது சர்ப்பத்தினின்.றும் எனப் பொருள் கோடு 
மமையும், | (சு) 

முற்று மேவெம் முயற்சியி னாலுமிய் 
குற்ற் வன்சிவன் றன்னை யுவகையே 
பெற்றி டும்பர மாஈந்தப் பேற்றினான் 

மற்ற வும்பார்க ளான்ம&ழ் வுற்றிடான். 

(ப-ரை,) முற்றும் - (சாதகங்கள்) முழுதும், மேவு - அமைந்த, ௭ முயற்சி 
யினானும் - எந்த முயற்சியாலாயிலும், செவன் தன்னை--, இங்கு உற்றவன்--, உவகையே 

பெற் திடும்-மசழ்ச்சியையே யடைவான், (இவன்) ப.ரமாநந்தப் பேற்றினான்--, (ஆதலால்) 
மற்ற உம்பர்களால்--, மடிழ்வு உற்றிடான்--, ௭ - று, 

(வி- ரை;) சாதங்கள் - கருவிகள், ப.ரமாகந்தப் பேற்றினான் - பேரின்ப மாய 

ஊதியத்தை யடைர்தவன். . ட (௭) 

சரண த்தலம்- முற்றும். 

  

a 
ஓம் தீரிபுரார்தகாய ஈம? 

முப்பத்தேட்டாவது 
(௨.) தாமசநிரச.தத்தலம். 

__ ஆஃ 

[அதாவது - ப்.ரஹ்மாாந்த பரிபூர்ண குருவாகிய ௪ரணனால் தமோகுண விகாரங்கள் 

அத்யந்தமாய்த் தள்ளப்பட்டும், சிவஜ்ஞாஈத்திற்குப் பர்துக்களான மாந்தி பாஹ் 
யேந்த்ரியகிக்ரஹம் விவேகம் வைராக்யம் ௮சண்டத்யாசம் க்ஷமை பூத்தயை விஸ்வாஸம் 

ரிவபக்தி ula rer rio 9 Gus ஸத்வகுணங்கள் கொள்ளப்பட்டு மிருத்தலே SOF AI FEO 

என்பது.] 
கலிவிருத்தம், 

பராப ரற்பெற் றுவகை படைத்துளோன் 

விராவு மத்தமோ பாவம் விடுத்தலாற் 

றரா.த ல.த்இிற் றனைறிகர் தாமத 
நிராச கப்பெய சோடு நிலாவுவான். 

(ப -ரை,) பராபரன் பெற்று - பராபரனை யடைச்து, உவகை படைத்துளோன்--, 

விராவும் - (தன்னைச்) சேர்ந்த, ௮ தமோபாவம் - ௮ர்தத் தமோபாவனையை, விடுத்த 

லால், (இவன்) த.ராதலத்தில் - உலகத்தில், தன்னை நிகர் - தனக்குத்தானே ௪மாக 

மான, தாமதகிராசகப் பெயசோடு தாமசநிராசகன் என்னும் பெயரோடு, நிலாவு 

வான் - விளங்குவான், ௭ - று, 
(வி - ரை.) ப.ராபரன் - செவபிரான், உவகை - ம௫ழ்ச்சி, தமோபாவம் - தாமஸ 

பாவனை, தரா - பூமி; தராதலம் - பூஸ்த்தலம், கிலாவுதல் - விளங்குதல், (௪) 

இருட ருந்தம மெய்து மறிவினோர்க் 
௧௫ட ருங்கதி யில்லை யறிவிலுக் 

கொருபெ ருந்தனிக் காரண மொண்கதி 

தருமி ௬ங்குண சத்துவ மென்பவே,
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(ப-ரை,) இருள் தரும்-௮£தகா.ரத்தைத் தரு, தமம் எய்தும் ௮நிவிஜோர்க்கு - 
தீமோகுணத்தை யுடையவருக்கு, அருள் தரும் &தி இல்லை--, ௮ நிவிலுக்கு--, ஒரு பெரு 

தனி காரணம், (யாதெனின்) ஒள் கதி தரும் - ஒட்பமாயெ கதியைத் தரு9ற, இரு 

குணம் - பெருங்குணமாயெ, சத்துவம் என்ப - ௪த்துவமென்று சொல்வார்கள் 

(அதிஞர்), ௭ - று, 
(வி- ரை,) அர்தகாரம் - அஞ்ஞான விருள், ௧தஇ- முத்தி, சத்துவம் - ஸாத்விக 

குணம், (2) 

(மேய்ம்மை சாந்தி தமைவி வேகம்பொ றை 

செம்மை ஈல்லொழுக் கஞ்சிவ பத்திதா 
னம்ம பூரண பாவ மருடுற 

விம்மை யுள்ளவன் சத்துவ மெய்தினோன். 

(ப- ரை,) மெய்ம்மை--, சார்தி--, தமை--, விவேகம்--, பொறை-.-, செம்மை 
ஈல்லொழுக்கம்--, செவபத்தி--, பூரண பாவம்--, அருள்--, துதவு--, (இவற்றை) இம்மை 

உள்ளவன்- இம்மையிலுள்ள மஹாயோ௫யே, சத்துவம் எய்தினேன் - சத்துவ குணத்தை 

யடைர்தவனாவன், ௭ - று, 

(வி- ரை,) மெயம்மை - ஸத்ய புத்தி (குருசாஸ்இிரங்களில் ஈம்பிக்கை), தமை-௮௧க் 

கசணதண்டம், பொறை - பொறுமை, பூர்ண பாவம் - டரிபூரண பாவனை, செம்மை 

நல்லொழுக்கம் - சிவாசாரம், தான், அம்ம - அசைகள், (௩) 

(2வய்ய காம வெகுளி மயக்கமா 

மையு லாமத யானை வளர்ந்தெழு 

செய்ய மாசிவ ஞான மடங்கல்முன் 
னுய்யு மோரின் ரொருகண மேலுமே. 

(ப- ரை.) வெய்ய - கொடிய, காமம் வெகுளி மயக்சம் ஆம் - காம வெகுளி மயக் 

கங்களாயெ, மை உலாம் - கரு நிறத்தையுடைய, மதயானை--, வளர்ந்து எழு - மிகுதி 

யாய் wert Beir, செய்ய - செம்மையாடய, மா - பெருமை பொருந்திய, சவஞானம்- 
செவஞானமா$ய, மடங்கல் முன் - Aube § Ber BCs, ஒரு கணம் ஏலும் - ஒரு க்ஷண 

கால மாயினும், நின்று உய்யுமோ - நின்று பிழைக்குமோ, எ. று, 

(வி- ரை,) வெகுளி - கோவம், உய்யுமோ வென்னு மோகாரம் வினாவோடெதிர் 

மறையுமாம். காமம் வெகுளி மயக்கம் என்பவம்றை முக்குற்றம் என வழங்குவர், (௪) 

மா? ராசத மன்னிய கெஞ்சினே 

னீச னாரிடத் தெங்கும் வெறுப்பினோன் 

பேடி லன்னவற் காணிற் பெரியவர் 

கூரி நிற்பர் குலைகு லைந்துள்ள மே. 

(ப-ரை,) மாசு - குற்ற முள்ள, இராசதம் மன்னிய கெஞ்சினேன் ,- ராஜஸ 

குணம் நிலைபெற்ற மனத்தினை யுடையவன், (பிசபஞ்ச ரூபமாடிய) ஈசனார் இடத்த--, 

எங்கும் வெறுப்பினோன்--, பேசில் - சொல்துமிடத்து, பெரியவர்--, அன்னவன் 

சாணின் - ௮வனைக்கண்டால், உள்ளம் குலை Gwe gs RH GHut—, o = gy, 

(வி - ரை,) ராஜல குணம் - பெருமித குணம் (டாம்பிக குணம்), ஈசனார் - வபெரு 

மானார். வெறுப்பினோன் - ௮ன்பில்லாதவன், கூசுதல் - சானுதல், மாராசத மன்னிய 

ரெஞ்ரினோ னீசஞரிடத்தெங்கும் வெறுப்பினோன் என்றது சிவ. ச்வேதியை, (டூ)



ல்தம்,] தாமச நிரச நத்தலம். ௧௮௩. 

யாவ சோடு மிகல்புரி இற்பவன் 

பாவ மாகும் படிற்றுரை கூறுவோன் 

காவி லாதவாங் கார மருவினோன் 

யாவ னன்னவன் ரம? யென்பவே. 

(ப-ரை,) யாவரோடும்--, இகல் புரிஏற்பவன் - பகைசெய்து கொள்பவனும், 

பாவம் ஆகும் - பாவமா, படிறு உரை கூறுவோன் - கபட வார்த்தை பேசுற 

வனும், கா இல்லாத - தனக்கு காவலாகாத, ஆங்காரம் மருவினோன் - அகங்கார மடைர் 

திருப்பவனும், யாவன் - எவனோ, அன்னவன் - அவன், தாமச என்ப - தாமசியென்று 

சொல்லுவர் (பெரியோர்), எ - று, 

(வி-ரை.) புரிதல் - செய்தல், கா - முதனிலைத்தொழிழ் பெயர், தாமச - தாமஸ 

குணமுடையவன், (௬) 

Ane மாகத்த மோகுண முற்றிய 

மேலு லாவும் விருப்பு வெறுப்பெனுங் 

கோல மாமரங் கூர்சிவ ஞானமா 

மேலு மாமழு வாலெதி பயப்படும் 

(ப- ரை,) மூலம் ஆக் - காரணமாக, தமோகுணம் முற்திய--, மேல் உலாவும் 

விருப்பு வெறுப்பு என்னும்--, கோலம் ஆம் - அழகாடிய, மரம் - மரங்கள், கூர் - கூர்மை 

யாய, சவெஞானம் ஆம் - சவஞானமாயே, ஏலும் - ஏற்ற, மா மழுவால் - பெரிய ம( 

னால், ௭ நியப்படும் - வெட்டப்படும், ௭ - று, 

(வீ-ரை,) முற்றிய - முதிர்ர்த, மழு - கோடரி (பரசு). தகுதியாயெ கருவியினானே 

யன்றி எடுத்த சாரிய முற்றுப் பெறாமை தோன்ற, ஏலுமாமழு எனமுர், (௭ ) 

இரவி யாயிரம் போல விலங்குறும் 

பொருவில் வான்சிவ ஞானம் பொருந்துறிற் 

பரவு மொண்டுவ ஞான பதத்தாமுன் 

மருவு மோகம மாகிய வல்லிருள். 

(ப- ரை.) ஆயிரம் இரவி போல--, இலங்குறும் - பிரகாசிக்க, பொருவு இல் - 

ஒப்பில்லாத, வான் - மேலான, சவெஞானம் பொருந்துறின்--, பரவும் - (எங்கும்) வியா 

பித்த, ஒள் வவெஞான பதத்தர் முன்--, சமம் ஆடிய வல் இருள் மருவுமோ--, ௭ - று; 

(விரை. ஆயிரம் என்றது மிகப்பல என்னும் பொருள. இரவி - சூரியன், 
பொருக்துறின் - உண்டானால், மருவுமோ வென்னுமோசாரம் எதிர்மறை, மருவாது 

என்பது பொருள், (௮) 

தாமசநிரசநத்தலம் - முற்றும்.



5௮௪ சித்தாந்தசிகொாமணி. [சாணத் 

டே 

ஒம் வருஷாங்காய ஈம?, 

முப்பத்தோன்பதாவது 
(௩.) நிர்த்தேதசத்தலம். 

[அதாவது - ப்ராணிகளுக்கு முக்திஸாதரமாய் ஸம்ஸார ப்.ரவிர்த்திக்கு மூலசாரண 
மான தமோகுணம்களைப் போக்கத்தக்க ஜ்ஞாகத்தை ஸ்ரீஸத்குருவினால் உபதேசிக்கப் 
பெறுவதே கிர்த்தேசம் என்பது,] 

கலிவிருத்தம். 

பிறப்பு மூலப் பெருந்தம நீக்கியே 
சிறப்ப ஞான நிர்த்தேசப் படினதை 
யிறுப்பர் நின்றகிர்த் தேச மெனக்குறித் 
தொறுப்பு றும்புலத் தொட்டறு கெஞ்னோர். 

(ப-ரை,) ஒறுப்புறும் - தண்டிக்கப்பட்ட, புலச்து - புலன்களையுடைய, ஒட்டு 
அறும் நெஞ்சிஜேோர் - பற்றற்ற மனத்தையுடையவர், பிறப்பு மூலம் - பிறவிக்குக்காரண 

மாயே, பெரு - பெரிய, தமம் நீக், இறப்ப - உயர்வாக, ஞானகிர்த்சேசப்படின்-- 

அதை - அரத ஞான நிர்த்தே௪சத்தை, நின்ற - நிலைபெற்ற, நிர்த்தேசம் என - நிர்த்தேச 
மென்று, குறித்து இறப்பர் - குதித்துச் சொல்லுவர், ௭ - று, 

(வி-ரை.) ஒறுத்தல் - தண்டித்தல். இறுத்தல் - சொல்லுதல், (4) 
குசவ னேப. தத்துவங் கூட்டுவோன் 
பருவ மேவினர் பால்வர் இலகுற 
விரவி நின்ற விருளை விளங்வயெ 
விரவி யன்றி யிரிப்பவ ரியாவரோ. 

(ப- ரை,) பருவம் மேவினர் பால் வந்து - பக்குவ மடைச்தவ ரிடத்து வந்து, 
இலகுத - விளங்க, பரதத் துவம் கூட்டுவோன்--, குரவனே--, விரவிநின்ற - வியாபித்து 
சின்ற, இருளை--, விளம்யெ - விளக்காகின்ற, இரவி அன் தி - சூரியனல்லது, இரிப்பவர் - 
ஒட்டுவோர், யாவர் - எவர், எ.ஃறு., 

(வி- ரை,) பக்குவம் - மலபரிபாகம், குரவன் - ஸதாசாரியன், ப.தத்.துவம் - 
மேலான மெய்ப்பொருள், (௨) 

பிறவி காமப் பெரும்பிணி ஈல்லறி 
வறிவு றுங்குரு வன்றி யகலுமோ 

மறையு ணர்ந்த மருத்துவ னன்றியே 

செறிவு றும்பிணி யாது சிதைவதே. 

(ப - ரை,) பிறவி காமம் - பிறவியென்லும் பெயரையுடைய, பெரு பிணி - பெரிய 

சோயான.த, ஈல் அறிவு அ.நிவுறும் - ஞானத்தையதிர்த, (சித்தராயெ) குரு அன்றி 
அகலுமோ--, மறை உணர்ந்த - (ஆயுர்) வேதத்தையறிர்த, மருத்துவன் அன்தியே--, 
செறிவுறும் - மிகுதியாக, யாத பிணி - எந்த கோய், இதைவது - கெடுவது, ௭ - று, 

(வி- ரை,) ௮அகலுமோ வென்லு மோகாரம் எதிர்மறை, ௮கலாதென்ப.து பொருள், 
“அறிவை யறிவது பொருளென வருளிய பெருமாளே”, 4இயலறநிவதிசை wu de Ber 

மதிவதுளவால், அயலநிவதநிவதல வறிவநிவதறிவே”, என்றற்றொடக்கத்தான்றோர் 
செய்யுட்களின் கருத்தை யடியொற்றி, *அறிவறிவுறுங்குரு! என்றார், (௩)



pnt} நிர்த்தேதசத்தலம்; ௪௮டு 

மூட மாசின் முழுகு மனமெனு 
மாடி தன்னை யறிவெலும் பூதியா 
னீட நின்று நிகழ விளக்குவோன் 

பீடு றுங்குரு வென்பர் பெருமையோர். 

(ப-ரை,) மூடம் - மூடத்தனமாடய, மாசில் . அழுக்கில், முழுகும் - அழுர்துறெ, 

மனம் என்லும் - மனமென்டுற, ஆடி.தன்னை - கண்ணாடியை, ௮.ிவு என்லும் - ஞான 
மென்றெ, பூதியால் - விபூதியால், நீட நின்று நிகழ - நெடிது நின்று விளங்கும்படி, 
விளக்குவோன--, பீடு உறும் - பெருமை யமைர்த, குரு என்பர் - அடரியனென்று 
சொல்லுவர், பெருமையோர்--, CT = De 

(வி- ரை,) விளக்குவோன் - பிரகாடுக்கச் செய்பவன், பெருமையோர் - பெரியோர். 

குரு என்னும் பதத்தில் முதலெழுத்தாயெ குகாரத்திற்கு ௮ர்தகாரமென்றும், இரண் 
டாமெழுத்தாெ ருகாரத்திற்கு ஒழிப்பவனென்றும் பொருள்கூறுவர் வடஅலார். 

தாவி லாவப ரோட்டு ததத்.துவ 
சீவன் முத்தச் இயல்புறு தேசிகன் 
மேவு மின்ப விழிக்கடை நோக்குறி 
னியாவை யெய்தற் கரியன வென்பவே. 

(uu ரை,) தாவு இல்லா - கெடுதலில்லாத, அபரோக்ஷித--, தத்துவ வன் 
முத்ததீத--, இயல்பு உறு தேசிகன்--, மேவும் இன்பம்-இன்பம் பொருந்திய, விழிக்கடை- 
கடைக்கண்ணின், நோக்கு உறின் - பார்வை பட்டால், எய்தற்கு அரியன - ௮அடைதற் 

கரியன, யாவை என்ப - எவை யுள்ளனவென்று சொல்லுவர் (அறிஞர்), எ-று, 

(வி- ரை, விழிக்கடை - கடைவிழி யென்பதன் மரூ௨, எய்தல் - அடைதல், 
அபரோக்ஷித தத்துவ தேூிகன் - அபசோக்ஷமாயறுபலிக்கப்பட்ட தீத்.துவத்தையுடைய 

தேசிகன், வன் முத்தத்து இயல்பு உறு தேசிகன்-ஜீவர்முக்த தஹையினிகக்கணமுடைய 

தேடிகன், தேசிகன் - ஆசாரியன், (டு) 

நீங்க ரங்கரு ணைக்கு நிலையசாய்த் 

இங்கி லாத சிவாத்து விதத்தரா 

யோங்கு முத்தி யுதவுங் குரவர்தா 
மீல்க டைந்திடற் கென்று மரியே, 

(ப- ரை,) கீங்கு ௮௬ - நீம்குதற்கரிய, கறாணைக்கு--, நிலையர் ஆய் - நிலையிடமான 
வராய், தீங்கு இல்லாத சிவாத்துவிதத்தர் ஆய்--, ஒங்கும் - உயர்வாயெ, முத்தி உதவும்- 
முக்தியைத் தருதற்குரிய, குரவர் - குறாக்கள், ஈங்கு - இவ்வுலகில், ௮டைர்திடம்கு--, 

என்றும் ௮ரியர்--, எ று, 

(வி- ரை,) உதவல் - தருதல், அரியர் - அருமையா யிருப்பவர், முத்தி - மோக்ஷம், 

போருப்பின் மேரு புணரி யிற்பாற்கட 
லருக்கன் கோளி லமரரிற் சங்கரன் 

மரத்த லார மெனப்புகழ் வாய்த்தவன் 
குருக்க ளிற்சிவ ஈண்ணும் குரவனே, 

(ப- ரை,) பொருப்பில் - மலைகளில், மேரு என - மேருமலை போலலும், புணரியில் - 
கடல்களில், பாற்கடல் என - பாற்கடல் போலவும், கோளில் - இகல்களில், ௮ருச்சன் 
என-சூரியன் போலவும், அமசரில்-தேவர்களில், சங்கரன் என-சிவபெருமான் போலவும், 

ட்



௪௮௬ சித்தாந்ததிகாமணி. [சரனத் 

மரத்தில் - மரங்களில், ஆரம் என - ௪ந்தகமரம் போலவும், குருக்களில்--, சிவம் 
கண்னும் குரவன்-ஏிவத்தை யடைதற்குரிய தேசெகனானவன், புகழ் வாய்த்தவன்--, எ-று, 

(வீ-ரை.) புகழ்வாய்த்தலை மேருமலை முதலியவற்றோடம் சேர்த் துரைத்துக்கொள்க, 

நிர்த்தேசத்தலம் - முற்றும், 

உ 
ஒம் வருஷபாரூடாய ஈம? 

நாற்பதாவது 

(௪.) £லசம்பாதநத்தலம். 
_...4௨- 

[அதாவது - பூர்வோக்த நிர்த்தேற ஸம்பந்தத்தினால் பராதத்வத்தை யறியவேண்டு 
மென்று ஜடிக்கும் அபேகையும், அதனால் உண்டாகும் பிரத்யக்ஷாறுபவமும் யெ 

இவையே சீலசம்பாதாம் என்பது,] 

கலிவிருத்தம், 

குசவனுற்றுநிர்த் தகித்த கொள்கையா 
லொருமை யிற்ெ தத்துவ மோர்ந்தடு 

மருவி ருப்பது ல ம%ஃதுளோன் 

றிருமி குத்.துயர் €லி யெனப்படும். 

(ப- ரை,) குரவன் உற்று - குரு வந்து, நிர்த்தேசித்த கொள்கையால்--, ஒருமை 
யில் - ஒருபிறப்பிற்ருனே, இவதத்துவம் ஓரீர்திடும்- வெதத்துவத்தை யாராயவேண்டு 
மென்றெ, ௮ விருப்ப.து - அரிய விருப்பமானது, சீலம்-சலமாம், ௮௮ உள்ளோன்--, 

இரு மிகுத்து உயர் - செல்வமிக்குயர்$த, லி எனப்படும் - சீலியெனப்படுவன், எ.௨று, 

(வி- ரை,) ெதத்துவம் - த் இனுண்மை, விருப்பது என்பதில் ௮து பகுதிப் 

பொருள் விகுதி, சீலம் - ஒழுக்கம், (௧) 

சரண டைந்தவர் தங்களைக் காத்திடும் 
பரனை கெஞ்சுறப் பாவிக்கும் தன்மையே 

இரமு றும்பெருஞ் சீலமென் Cop gir 

ருசமு ணர்ந்த வுரனுடை யாளசே, 

(ப-ரை,) சரண் அடைந்தவர் தங்களைக் காத்திடும் பரனை--, நெஞ்சு உற - மனத் 

இற்பதிய, பாவிக்கும் தன்மையே--, தரம் உறும் - உறுதியுள்ள, பெரு சிலம் என்று 
ஒதுவார்--, (யாபெனின்) உரம் உணர்ந்த - அறிவையறிர்த, உரன உடையாளர் - ௮தி 

QOL WN ETT, T= De 

(வி- ரை.) சரணடைர்தவர் - அடைக்கலம் புக்கவர் (திருவடியை யாஸ்ரயித்தவர் 

எனிலும் பொருந்தும்), ப.ரன் - மேலானவன் (சிவபிரான்), பாவித்தல்-நினை த்தல், பெருஞ் 
சீலம் - நல்லொழுக்கம் (ஈற்குணம்), உரம் - உறுஇிப்பொருள் எனிலுமாம், உரன் உரம் 
என்பதன் போலி, (௨) 

சிவனை யெய்தியொன் ருந்இறத் தோன்றனை 
யவனை யன்பொ டறிர்தவ னைச்செறிந் 

துவகை யொன்று முளத்தனைச் லவா 
னிவனெ ஸுங்கலை யின்றிறம் யாவுமே,



தலம்.] சலசம்பாத தத்தலம். க்லுள் 

(ப-ரை.) கலைபின் திறம் யாவும் - நூலின் வகை யாவும், வெனை எய்தி - சிவனை 
யடைந்து, ஒன்று ஆம் - ஒன்று படுஇற, திறத்தோன் தன்னை - தன்மையுள்ளவனை, 

அவனை - ௮ச்சிவனை, ௮ன்பொடு அறிர்தவனை--, செழிட்து - அடுத்து, உவகை ஒன்றும் - 

ம௫ழ்னெற, உள்ளத்தனை - மனத்தையுடையவனை, இவன்--, லவான் என்னும் - ல 
வானென்று சொல்லும், T= Ds 

(வி- ரை.) இவன் என்பதைத் இறத்தோன்றனை, ௮ நிர்தவனை, உள்ளத்தனை என்ப 
வற்றோடு தனித்தனி இயைத்துரைத்துக் கொள்க, (௩) 

po நும்பதி ராகப் பயத்தனாம் 

பொற்றி ௬ுந்திழை லம் பொலிதல்போழ் 
பெற்று றுஞ்சிவ ராகப் பெருமையோ 

டுற்ற வன்றிகழ் €ல முளானரோ, 

(ப-ரை,) பற்றுறும் - (தான்) பற்றின, பதி- கணவனது, ராகப் பயத்தினால் - 

விருப்பமாயெ பபனால், பொன் திருந்து இழை - மனைவியானவள், லம் பொலிதல் 
போல் - சீலத்தாற் பிரகாசிப்பது போல, பெற்றுறும் - (தான்) பெற்றிருக்க, சவ ராகப் 

பெறாமையோடு - சிவாபேக்ஷையாயே பெருமையுடன், உற்றவன் - பொருக்இயிருக்கும் 

பக்தன், €லம் உள்ளான்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) ராகம் - வடசொல், பொன் திருந்திழை - பொன்னினாற் திருத்தமாகச் 

செய்யப்பட்ட அப. ரணத்தை யணிர்தவள் எனப் பொருள்படுதலால் அன்மெொர்ழித் 

தொகைக் காரணப்பெயர், சீலம் உள்ளான் - சீலவான், (௪) 

மாதர் கட்கு மணன் பணியடி,, 
தேத முற்றிடு மிங்கது போலவே 
சோதி மெய்ச்சிவ மன்றித் துளங்குறு 

மேதி லர்க்குறு சேவை யிகழ்வுறும். 

(ப-ரை;) மாதர்கட்கு--, மணென் பணி அலது - கணவன் பணிவிடை யல்லாதது, 

ஏதம் உற்றிடும்- குற்றமாகும், இங்கு இது போலவே--, சோதி-ஓஒளிபொருந்திய, மெய் 

உடம்பில் தரித்துள்ள, சிவம் ௮ன்றி- இஷ்டலிங்க மன்றி, துளங்குறும் - அழிரின்ற, 
ஏதிலர்க்கு உறு சேவை - அயலார்க்குச் செய்யும் சேவை, இகழ்வுறும் - பழிக்கப் 

படும், எ- று, 

(விஃரை,) மணென - ம௫ழ்ஈன். பணிவிடை - தொண்டு, ஏதிலர் - ௮ர்யதேவர், (௫) 

நட்டு நுஞ்சவ ஞானிக டம்மிடை 
நிட்டை கொள்ளு நிலையது €லமவ 

வொட்டு றுந்தனிச் £ல முடையனே 

ரிட்ட ரெண்ணுஈற் ல முளானசோ, 

(ப-ரை,) சட்டு உறும் சவஞானிகள் - பத்திசெய்தற சிவஞானிகள், தம்மிடை - 

தீம்மிடததில், நிட்டைகொள்ளும் கிலையது “ நிட்டை கூடுகின்ற நிலையுள்ளது, சீலம்- 
Poorer, ௮ - அந்த, ஒட்டுறும் - பற்று தற்குரிய, தனி சலம் உடையனே--, ட்டர் - 

பக்தர்கள், எண்ணும் - மதிக்றெ, 5ல் சீலம் உள்ளான்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) தம்மிடை யென்பதில் இடை ஏழலுருபு, ஒட்டல் - பற்றுதல், 
எண்ணல் ௨ மதித்தல், (௬)



கல் ஏித்தார்ந்தரிகாமணி. [nt Buss 

Mas Mas aPejns Cour Gan Gy 
சங்க ரன்மனைத் தான்ச.ர ணென்றுபோ 
Was டைந்த விவனல் லயிக்திய 

மல்க லந்தரு நாம மருவுவான். 

(ப-ரை,) ௮ங்கலிங்க அறிஞரை--, வேட்டு-விரும்பி, உள்ளம்-மனத்தில், சங்கரன் 

தன்னை, தான் சரண் என்று போய்--, இங்கு அடைந்த இவன்--, கல் - நல்ல, 
அயிக்பென் - ஐக்ெயென் என்ற, மங்கலம் தரும் - மங்களகரமான, காமம் - பெயரை, 

மருவுவான - பொருந்துவான, = gy. 

(வி-ரை,) ௮ம்கம் - €வன், அங்கலிங்க அறிஞர் - சிவனே ஆத்மா எனறறிர்த 

ஞானிகள், வேட்டல் - விரும்புதல், ஐக்யம் - ஏபோவம் (ஒன்றார் தன்மை), (௭) 

சீலசம்பாதாத்தலம் - முற்றும். 

இவ்விதமாய் எச்தச் காரணத்தினால் தாமஸ நிரஸம் நிர்த்தேறம் ஸரீலஸம்பாதாம் 
என்னும் மூன்று ஸ்தலங்களில் கூறிய தர்மங்களுடனே கூடி யிருத்தலால் சுத்தாத்மாவும் 

ஆகர்தரூபியுமானானோ, ௮ந்தக் காரணத்தினால் அவன் ஐர்தாமவனான ௪.ரணன் என்று 

௮.நியப்பட்டான். 

டூ- வது, சரணத்தலம் முற்றிற்று, 

உ 

௬-வது. அயிக்கியத்தலம் 
=O POHOO=n0 

[அதாவது - நான் நீ என்லும் வயவஹாரம் இரண்டிற்கும் விஷ்யமானவன் யானே 

ப். சாணதேஹேர்த்ரியாதி பேதங்களெல்லாம் ப்.ரார்தி ஜர்யங்களே யன்றி என்னிடத் 

இல்லை என்லும் பாவத்தினால் ஸ௩கஸாமரலஸ்ய ரூபமாயிருப்பதே ௮யிக்யெம் என்பது,] 

(இதனுட்பிரிவு) 
கலிவிருத்தம், 

தாமத நிரசஈ மாதி சார்வின 

லேமுறு சரணனா மிவன யிக்கிய 

னாமமெவ் வகையினா னண்ணு மிங்கது 
காமரு மிரேணுக கணேச கூறுவாய். 

(ப- ரை,) தாமதநிரசாம் ஆதி சார்வினால்--, ஏமுறு - மடழ்ச்சியை யடைர்த, 
௪.ரணன் ஆம் இவன்--, அயிக்ென் - ஐக்யனென்இற, காமம்-பெயரை, எவ்வகையினால்---, 

ஈண்ணும்-அடைவான், இங்கு - இவ்விடத்தில், ௮.து - அந்தச் செய்தியை, காமர் - அழயெ, 
இேனுக கணேச--, கூறுவாய-..-, ௭- று, | 

(வி-ரை,) தாமதகிரசகம் ஆதி என்றது தாமதநிரசமம் நிர்த்தேசம் €லசம்பா 

தரங்களை, சார்வினால் - ஆஸ்ரயத்தால், ஏமம் ஏமென ஈறு செர்குத்தலர்யிற்று, (௧) 

மலிதரு சிவசுக வாரி மூழ்குபு 
நலமுறு சிவமுட னயிக்க காடுறு 

நிலையுற வயிக்கனாம் பிராண லில்கமுன் 

தலைமைகொ எியல்பினாற் சரண னாபினோன்,
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(ப- ரை.) பிராணலிக்கம் முன் - பிராணலிங்க முதலிய, தலைமை கொள் இயல் 
பினால் - மூதன்மையைக் கொண்ட தன்மையினால், ௪ரணன் ஆயினோன்--, மலிதரு - 
மிகு$த, சிவ ௬௧ வாரி - வொரர்தக்கடலில், மூழ்குபு - முழு, ஈலம் உறு - நன்மை மிக்க, 

சிவமுடன்-.ன, அயிச்கம் - ஐகயத்தை, சாடுறும் நிலை உற - தேதெற்குரிய நிலை பொருந்த, 
அயிக்கன் அம் - ஐக்யனாவான், ௭ - .று, 

(வி-ரை,) பிராணலிய்சம் - ௮ந்தர்லிங்கபூஜஹை, வாரி - நீர்ப்பெருக்கத்தையுடைய 
தென்னும் பொருடருமோர் வடசொல், மூழ்குபு - செய்பு என்னும் வாய்பாட்டி றந்தகால 
வினையெச்சம், இது காடுறும் என்லும் வினைகொண்டு முடிர்த.த. (௨) 

மனுந்தல மிஃதுநால் % வகைய யிக்கமோ 
டினங்கொ ளாசா.ர சம்பத்தி யேகபா 
சனஞ்சக போசனத் தலமெ னப்புலன் 

முனிக்துள முனியிவை (முறையிற் கூறுவாம். 

(ப- ரை,) புலன் முனிர்துள - புலன்களை வென்ற, முனி - முனியே, மன்னும் - 

நிலைபெற்ற, தலம் இஃது - இந்தத் தலமான, நால் வகை - நால் வகைப்படும், அயிக்கத் 
தலம் ஓடு - ஐஃயத்தலத்தோடு, இனம் கொள் - கூட்டங்கொண்ட, ஆசாரசம்பத்தித் 

தலம்--, ஏகபாசநத்தலம்--, சகபோசநத்தலம்--, என இவை - எனப்படுமிவையாம், 

(இவற்றை) முறையின் கூறுவாம் - முறையே சொல்வோம், ௭ - று, 

(வி- ரை,) புலன்கள் - சப்தாதி விடயங்கள் (ஸப்த ஸ்பர்ற ரூப ரஸ கர்தங்கள்), 

a. 

ஓம் பஸ்மோத்தாளித விக. ரஹாய ஈம? 

நாற்பத்தோன்றாவது 
க) அ௮யிக்கெத்தலம். 

[அதாவது - றப்தாதி விஷயங்களினா இுண்டாகும் அற்பாகர் தத்தில் ஆசையில்லா 

தவலும், மிவாரர்தமென்லும் மஹாஸமுத்ரத்தில் ஸாமரஸ்யத்தினல் ப்.ரவேராம் 
செய்தவனும், கிஷ்களங்க மகோவ்யாபாசத்தினால் கூடி கானே சிவன் என்னும் விசாரத் 
இனால் லிங்கத்தில் ஏகத்வம் ௮டைர்தவலுமான ௪ரணனே அமிக்கென் என்பத.) 

ச சூ 

க 

அழிதரு நிலைவிட யாகக் தத்துளி 

விழைதலை விடுத்துள விமல நெஞ்சினே 
னெழுதரு சிவாநந்த மென்லும் வேலையுண் 

முழுகுத் லயிக்கமென் றுரைப்பர் முன்னையோர். 

(ப- ரை,) அழிதரு நிலை - அழிடின்ற நிலையையுடைய, விடயாசர்தத்துளி - விஷ 

யாநர்தத்துளியின், விழைதலை விடுத்து உள்ள - விருப்பத்தை விட்டி ருக், விமல நெஞ்சி 
ஜோன் - பரிசுத்தமான மனத்தையுடையவன், எழுதரு - ஓங்கு, சவொரர்தம் என்னும் 
வேலையுள் - வொரர்தக்கடலில், முழுகுதல் - முழுகுவதை, அயிக்கம் என்று உரைப்பர், 

2யார்--, எ- ௮, 

* மற்றொரு பிரிவு:--அ௮தர்வது சாயலிற்சைச்யன், ஜீவவிங்கைசீயன், ஜ்ஞா.தலிங்சைச் 

யன் என்று மூன்றுவகைப்படுவன், 2ரியாசா.ரத்தை மத தீதிருப்பவனே (க ரயலில்கைச்யன்; 

அஅபவத்தை யறிந்திருப்பவனே ஜிவலிங்கைகீபன்; ௮.றிவு வெலிட்பட்டிருப்பவளே gers 

லிம்சைம்புள், ஐச்யனை பரப்ரஹ்மம் ௭ன வழங்குசஅ முன்0)
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(வி- ரை.) ௮ழிதரு - ஒருசொல் (பகுதி அழிதா), இவ்வாறன்றி அழிவைச் தருறே 
என்றுரைத்தலுமாம், இப்பொருட்கு அழி முதனிலைத் தொழிற்பெயரென்க, எழுதரு 

என்பதற்குப் பகுதி எழுதா. (௧) 

தளைந்துள தளைவலி தணந்து மாசறத் 

தெளிர்துள கெஞ்சினாற் சிவோகம் பாவனை 

யுளங்கொளு நிலையுடை யொருவ னேகலை 
யளந்தறி முனிவச வயிக்கெ னாகுவான். 

(ப- ரை,) கலை - எல்லாக்கலைகளையும், ௮ளர்து ௮றி- ௮ளமந்துணர்ச்த, முனிவர - 

முனிசிரேஷ்டனே, தளைர்து உள்ள - தளைக்கப்பட்டிருக்றெ, தளைவலி - தளையின் வளியை, 

தணந்து - நீக், மாசு ௮ற- குற்றமற, தெளிர்து உள்ள நெஞ்சினால்--, சிவோகம் 

பாவனை உள்ளம் கொள்ளும்--, நிலை உடை ஒருவனே--, ௮யிக்கென் ஆகுவான்--,எ-ு, 

(வி- ரை,) கலை என்றது வீட்தொல்களை, தளை - பாசத்தளை (தளை - பிணிப்பு). 
திவோகம் பாவனை - சவம் கானென்னும் எண்ணம், (௨) 

சேயலறு ஏிதொகந்த 9வமொ டொன்றிய 
வியலுறு மயிக்கிய னென்னப் பட்டவன் 

மயலுறு மாயையின் வயிறு தந்துள 

துயருறு முலகத்தின் ஜோற்றங் காணுருன், 

(பஃரை,) செயல் அறு - தொழிலற்ற, சிதொகர்த சவமொடு--, ஒன் றிய - பொரு£ 

இய, இயல் உறும் - தன்மையை யுடையவனாகய, ௮யிக்ென் என்னப்பட்டவன்--, 
மயல் உறு - மயக்கமிகுர்த, மாயையின் வயிறு தது உள்ள - மாயையின் வயிற்நிலுண் 

டாய, துயர் உறும் - துன்பமிகுர் த, உலகத்தின் தோற்றம் - உலடின் தோற்றத்தை, 

கானுருன் - காணமாட்டான, எ.று, 

(வி-ரை,) சிதாகர்தம் - ஜ்ஞாநாநர்தம், தோற்றம் - காட்டி, கானுறான் என்பதற்குப் 

பகுதி கானுறு, (௩) 
் தத்துவ மாந்திரை சார்ந்து பல்வகைப் 

புத்தய னண்டமாம் புற்பு தஞ்செறி 
மைத்தனி மாயையாம் வாரி வற்றுமான் 

மெய்த்துள வயிக்யெமாம் வடவை மேவவே, 

(ப- ரை,) மெய்த்துள - உண்மையாயுள்ள, அமிக்டெயம் ஆம் - (சிவனோடு) ஐக்ய 
மாய, வடவை - வடவைத்தியானது, மேவவே - உண்டாதலும், தத்துவம் ஆம் 

இரை சார்ந்து--, பல் வகை - பல வகையாகிய, புது - புதிய அயன் ௮ண்டம் ஆம் - 

பிரமாண்டமாயெ, புற்புதம் செ.றி - நீர்க்குமிழிகள் கெருவயெ, மை - கருமையாகிய, 

தனி - ஒப்பற்ற, மாயை ௮ம் வாரி--, வற்றும் - வறண்டுபோம், ௭ - று, 

(வி- ரை.) வடவைத்தி - கடனீர் தன்னெல்லை கடவாமைப்பொருட்டுக் கடவுளால் 
படைப்புக்காலத்தே யமைக்கப்பட்ளெதாகே நெருப்பு, இது பெண்குதிசை யுருவமா 

யிருப்பது) இதனை பாடபம் என்பர் வடழூலார், தத்துவமாம் இரை - முப்பத்தாறு 
தத்துவங்களாயெ அலைகள், ௮யன் அ௮ண்டமாம் புற்புதம் - பிரமாண்டாம்களாகயே குமி 

ழிகள், வற்றும் - லயமடையும் (ஒடுங்கும்), (௪) 

மறைப்புறு மாயையின் வலியி னாலுயிர்க் 
குறப்பெறு வேறுபா மியர்சி வத்துட 
னிறப்புநி எனையஇல் கேச மன்றியே 

பெறப்படு குவதிலை பேத மென்பதே,



gov.) | ௮யிக்கெபத்தலம், ௧௯௧ 

(பஃ ரை,) மறைப்புறு - மறைக்கின்ற, மாயையின் வலியிஞல்--, உயிர்க்கு உறப் 
பெலு-டயிர்களுக்குண்டாறெ, வேறுபாடு, உயர் - உயர்க்த, வெத்துடன்--, இறப்பு தின்- 

ஒடும்னொல், அனையது - அர்த மாயையானது, இங்கு ஏசம் ௮ன்தியே--, பேதம் 
என்பது--, பெறப்படுகுவது இல்லை--, எ- று, 

(வி- ரை), சிவனிடம் மாயாறாக்தியின் ஆவரண த்தினால் ஆத்மாவுக்குப் பேதம் 
கல்பிக்கப்படுதலால், ௮ர்த மாயாறாக்தியின் ஆவரணம் ஈத்தால் அத்வைதத்தைக் 

காட்டிலும் அர்யமானது சிறிதும் கொள்ளப்படுவது யா.துமில்லை என்பதிதன் கருத்து, 

ஏகம் - ஒன்று, பேதம் - வேற்றுமை, (டு) 

பூசுத்துவ மொடுபதித் துவம்ப கர்ந்இடின் 
முசிப்புறு மாயையா மோக கற்பித 

நித்திடி னதுபசு யார்சொ னன்்.றுற 

விசைப்பறு ஈற்பதி யார்சொ லிங்கசோ, 

(ப-ரை,) பசுத்துவமொடு பதித்துவம்--, பகர்ர்இடின் - சொல்லுமிடத்தல், மு௫ிப் 
புறும் - மெலிர்த, மாயை ஆம் - மாயையாகிய, மோக கற்பிதம்--, ௮--, CASE 

பூன், பசு யார்--, சொல், நன்றுற இசைப்பு ௮று - ஈன்றாய்ச் சொல்லுதழ்கரிய, 

ல் பதி யார்--, சொல்--, இங்கு, எ று, 

உ (வி- ரை,) பசுத்துவம் - ஜீவத்தன்மை, பதித்துவம் - இவத்துவம், கற்பிதம் - 
கற்பிக்கப்பட்ட து (பொ ய்யாயுண்டாக்கப்பட்டது), பசு - ஜீவன், பதி - சிவன், (௬) 

சாரு௮ு பேதவன் மீகர் தங்க 
கோசம் சாரமாங் கொடிய பாம்பினுக் 

காருறு பரமவத் துவிச பாவனை 

கேரு.று மருந்ததாய் நிற்கு மென்பவே. 

(ப-ரை,) சாருறு - பொருர்திய, பேதம் - வேறுபாடென்டுற, வல்மீகம் - புற்றில், 

தங்யெ - உறங்யெ, சோர சம்சாரம் அம்--, கொடிய பாம்பிலுக்கு--, BOM - 

பொருந்திய, பரம அத்துவித பாவனை--, நேருறு - நேராயெ, மருர்து ஆய கிற்கும்--, 

எனப - என்று சொல்துவர் (பெரியோர்), ௭ - று, 

(வி- ரை,) வல்மீகம் - புற்று, இது வடசொல், சம்சாரம் - குடும்பம், (௭) 

நநதுறு பேதபுத் தயினி னண்ணியே 
வற்துறு பவக்கட றன்னை மன்னிய 
சிந்தனை யறுசிவாத் துவித புத்தியாஞ் 
சுந்த.ர வம்பியாற் கடக்குர் தோமிலான், 

(ப-ரை.) நர்துறு - வளர்ற, பேத புத்தியினில் - பேத புத்தியால், ஈண்ணி 

வர்துறு - தோன்றி வர்.துசொண்டே யிருக்றெ, பவக்கடல் தன்னை--, மன்னிய - 
நிலைபெற்ற, சிந்தனை ௮று - நினைவற்ற, சிவாத்துவித புத்தி தம் - சிவாத்வைத ஞான 

மாய, சுந்தரம் - அழசாயே, அம்பியால்--, சோம் இலான் - குற்ற மற்றவன், கடக்கும்- 
கட்ப்பான, எ-று, 

(வி- ரை,) அம்பி - மரக்கலம், குற்தமற்றவன் என்றது செலிங்கைக்பனை, (௮) 

மயங்குமஞ் ஞானவல் லிருளொ டொன்றியே 
யயாந்துள காமமா மசக்கர் செய்கையின் 

முயங்குறு பவமெனு மூ கங்குரான் 

பயந்திரி தருஈலத் துவித பா.நுவால்,



௪௯௨ சித்தாந்தரிகாமணி, 

(ப- ரை, மயங்கும் அஞ்ஞானம் வல் இருளொ௦--, ஒன்றி - urges, quite 
உள்ள - அயர்ச்இிருக்கற, காமம் ஆம் - காமமாகய, அரக்கர் செய்கையில் - அரக்க 

ருடைய தொழிலோடு, முயங்குறு - பொருர்திய, பவம் என்னும் - பிறவி யென்டுற, மூடு 

கங்குல்- காள ராத்ரியானது, நல் - ஈல்ல, அத்துவித பாறுவால் - அதீதுவிதமாயெ 

சூரியனால், பயந்து .இரிதரும் - பயந்து ஒடும், எ- று, 

(வி-ரை.) காளராத்ரி - பேரிருளைபடைய இரவு, ஸர்வ ஸம்ஹார காலத்திரவு 
எனிலுமாம், (௧) 

மிக்குறு பவத்துயபர் விட்டு £ங்குறத் 

திக்குறும் யோக டங்கட் சவ்விடை 

பக்கொழி வருரிவாத் துவி, பாவனை 
யொக்குறு முபாயமிங் கொன்று மில்லையே. 

(பஃரை,) தக்குறும் - தக்கவ நிவடையோராகய, யோடகள் தங்கட்கு--, மிக்குறு- 

மிகப்பொருந்திய, பவத்துயர் - பிறவித்துன்பத்தை, விட்டு நிக்குற - விட்டுநீங்கும் 
பொருட்டு, இவ்விடை - இவ்விடத்தில், பக்கு ஒழிவரு - வேறுபாடொழி தற்குரிய, 

சிவாத்துவித பாவனை--, ஓக்குறும் உபாயம் - தகுர்த உபாயமாகும், இங்கு - இவ் 
விடத்தில், ஒன்றும் இல்லை - வேறொன்றுமில்லை, எ - று, 

(வி-ரை,) பக்கு- பிளவு, வேறுபாடு, பகுதி பகு, (௧௦) 

ஒருகண முயர்சிவாத் துவித பாவனை 

தீருசுக மியாதது தக்க போகமிக் 

கரிதுறு பவர்களாற் கோடி யாண்டினலும் 
பருகுற வருமொரு பான்மைத் தன்றோ, 

(ப: சை.) ஒரு கணம் - ஒருகணப்பொழுது, உயர் வொத்துவித பாகனை தரு சுகம் 
யாது--, அது - ௮தானது, தக்க போகம், இங்கு--, அரிது உறுபவர்களால் - அருமை 
யாகத் அயப்பவர்களால், கோடி. ஆண்டிலும்--, பருகு வரும் - ௮றுபவிக்கவரு, 

ஒரு பானமைத்து அன்று - ஒரு தன்மைத்தன்று, ௭ - று, 
(வி- ரை,) போகம் - சுகாறுபவம். தக்க போகம் அரிது உறுபவர்கள் - ராஜஸ 

போடுகள், (௧௧) 

சேன்றுறு சகமடங் பெற் சத்தமோ 
டொன்றிய பரசிவ யோடுக் கோய்வற 
நின்றுயர் சிவாநந்த நிறைவ தேபர 
மென்றுசை தருந்தனி முத்தி யென்பதே. 

(ப-ரை.) சென்றுறு - செல்லாநின்ற, சகம் அடங்கெய--, நல் சித்தமோடு-.. 

ஒன் றிய - பொருர்திய, ப.ரசெவயோடுக்கு--, ஓய்வு ௮௰ - ஒழிவற, நின்று உயர் சவொகர் 
தம் நிறைவே--, பரம் என்று உரைதரும் - மேலான தென்று சொல்லப்பட, தனி 
முத்தி என்பது - ஒப்பற்ற முக்தி யென்று சொல்லப்பவெது, ௭ - று, 

"(வி-ரை.) சென்றுறு - ஒருசொல், முத்தி - மோக்ஷம், சித்தவிரு த்தியில் ஒடுக்யெ 
ஜசமுடையவனான சிவயோடுக்கு சிவாரர்தவிளக்கமானது முக்தி என்று சொல்லப்படும் 

என்பதிதன் கருத்து, (௧௨) 

அயிக்கியத்தலம் - முற்றும். 
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ஓம் ஸாமப்ரியாய ஈம3 

நாற்பத்திரண்டாவது 

(௨. ஆசாசசம்பத்தித்தலம், 
—»je—— 

[அதாவது - றிவஸ்வரூபனான லிங்கைக்யன் தான் தேஹாபிமான முள்ளவனாகா 
இருப்பிலும், ஜிவன்முக்தனா யிருட்பதினால் ஜங்கமம் துடனே ஏகத்வத்தை யடைக்து ஜாதி 

ஸதகம் வர்ணம் முதலிய ஸ்வேச்சாசாரங்களினால் ஸம்பர்தியாதிருத்தலே ஆசார 
௪ம்பத்தி என்ப.து.] 

கலிவிருத்தம். 

உடம்பொடு மருவினு மொருமைப் பாறுளை 

தொடங்குறு மவர்க்கிலைச் சூத காதியத் 

தஇிடம்பெறு மொரு சவாத் துவித தே0கற் 

கடைந்துள விருவினைப் பயலு மாகுரு, 

(ப-ரை,) உடம்பொடு மருவினும் - உடம்போடு கூடியிருர்தாலும், ஒருமைப்பால் 
அளை தொடங்குறும் அவர்க்கு - ஒருபிறப்பிம்ருனே ஊழ்வலியைக் கெடுக்கத் தொடம்கு 
வார்க்கு, சூதகாதி- சூசகமுதலியவை, இல்லை--, ௮ - அந்த, இடம் பெறும் - உறுதி 

பெற்ற, ஒரு - ஒப்பற்ற, வொத்துவித தேிகற்கு--, அடைக்துள்ள--, இருவினைப் 
பயனும்--, அகுரு - அணுகமாட்டா, ௭-.று, 

(வி- ரை,) தளை - தொளைத்தல் (கெடுத்தல்), சூதகம் - தீட்டு, இருவினைப்பயன் - 

புண்ய பாப பலன்களாஇய சுகழுக்கங்கள், (க) 

சமதரி சகனெலுக் தகுதி பெற்றுளோ 

னமைவுறு சிவனுட னயிக்க பாவமோ 

டிமைபெற மாவினை யியற்று மாயிலுஞ் 

சமையுமவ் வினைப்பய னவனைச் சார்ந்இிடா. 

(ப- ரை,) சமதரிசான் என்லும் தகுதி பெற்றுளோன்--, அமைவுறு சவனலுடன்- 

பொருந்திய சிவனோடு, ௮யிச்க பாவமோடு - ஐக்யபாவத்துடன், இமை பெற - வெளிப் 

பட, மா வினை - பெரிய காரியங்களை, இயற்றும் ஆயிலும்--, சமையும் - செய்யப்பட்ட, 

௮வ்வினைப்பயன்--, அவனைச் ents Un, oT - 

(வி ரை,) சமதரிசஈன் - இருவினையொப்பு வர்தவன் (ிவாத்வைத ஜ்ஞாகி), 

மா - பெருமை, அது இங்குப் பெரும்காரியங்களைக் குறித்தது, சவலுடன் ௮யிக்யெ 

பாவம் - லிங்கைக்யம். (௨) 

அட்தண ஞயிலும் புலைய ஞயினலும் 
பந்தனை வினையுடைப் பாவி யாயினு 

முந்துறு புண்ணிய னெனினு மொக்குமா 

னந்துறு மயிக்கெ ஈ௩ண்ணி னற்கசோ. | 

(ப-ரை,) கர்துறும் - வள.ராநின்ற, அயிக்யெம் ஈண்ணினற்கு - ஐக்ய பாவத்தை 

யடைச்தவனுக்கு, ௮ ணன் ஆயிலும்--, புலையன் ஆபிலம்--, பக்தனை வினையுடைப் 
பாவி ஆயிலும்--, முர்துறு புண்ணியன் எனினும்--, ஒக்கும் - சமமாகும், GT = De 

(வீ-ரை.) க்துறும்-ஒருசொல், ஒக்கும் என்றது ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லாதிருத்தலை, 

உடு



௪௬௪ சித்தாந்தரிகாமணி, [utd Susp 

பென்னமோ டுறுகிலை வழியொ முக்கின 
லென்னுறு பயன்சிவ ஞான மெய்தினோற் 
கன்னிய வுலகவா சார மென்பது 
தன்னிக ரவற்கிலை யென்று சாற்றுவார், 

(ப - ரை,) சிவஞானம் எய்தினோம்கு--, வன்னமோடு உறு நிலை வழி ஒழுக்டனால்- 
வர்ணாசிரம தர்ம மார்க்கத்தில் ஒழுகுவதனால், உறு பயன் என் - அடையும் பயன் யாது, 
தீன நிகர் - தன்னைத்தானே நிகர்த்த, அவற்கு - அவனுக்கு, அன்னியம் - வேராயே, 
உலக ஆசாரம் என்பது--, இல்லை என்று சாற்றுவார் (மேலோர்)--, எ-று, 

(வி- ரை.) சாற்றுவார் என்பதற்கு எழுவாயாடய மேலோர் என்பது வருவிக்கப் 
பட்டது, அசாரம் - ஒழுக்கும், (௪) 

இலகுறு ஞானவங் இயினி லிட்டயல் 

விலகற வறுத்துள வினைவித் தோதோ 

னிலைவுறு தேடுபோ லமர்ந்த ஞானிமெய் 
யுலன ௬ுடலினை யொத்தி யங்குமால். 

(ப-ரை,) இலகுறும் - (நிர்மலம்) விளங்குகிற, ஞான அங்இியில் இட்டு - ஞா னாக 

இனியிலிட்டு, அயல் விலகு அற - அன்னியமாய் விலப் போகாமல், வறுத்துள்ள--, 
கினைவித்தோ--, தான்--, நிலைவுறு தே போல் - நிலைபெற்ற வுடம்போடு கூடியிருப் 
பவன் போல, அமர்ர்த--, ஞானிமெய் - ஞானியினுடம்பானது, உலூனர் உடலினை 

ஒத்து இயங்கும் - உலகத்தாரது உடலை யொத்து விளங்கும், ௭ - று, 

(வி- ரை,) அக்கி யென்னும் வடசொல் அங்க யெனத்திரிர்து வந்தது, வினைவித்து- 

கர்மவிதை, ஞானி - லிங்கைக்யன், இன் - சாரியை, (௫) 

புனலுறு மரையிலை போல ஞானி தான் 

வினையொடு புணர்கலென் வேறி லாவவன் 
கனவிலு ஈனவிலுங் கதியி ௬ுப்பினும 

தனைடிகர் சங்கரன் பூசை சார்ந்துளான். 

(ப- ரை,) ஞானிதான் - இவஞானத்தால் திடவைராச்ய மேற்பட்ட ஐக்யன், 

புனல் உறு - கீரிலுள்ள, மரையிலை போல - தாமரையிலை போல, வினையொ புணர் 

இலன் - வினையோடு சேரான், வேறு இல்லா அவன் - வேறுபடாத ௮வன், கனவிலும்--, 
சனவிலும்---, கதி இருப்பினும்--, தன்னை நிகர்-தன்னைத்தானே நிகர்த்த, சம்கரன்பூசை 

'சார்ச்துளான்--, ௭ - று, 

(வி- ரை.) மரை தாமரை யென்பதன் விகாரம், இது முதற்குமை யெனட்படும், 
கனவு - ஜாக். ராவஸ்த்தை, ௧இ இருப்பினும் என்றது ஈடப்பிலும் நிற்பினும் என்றபடி, (௬) 

காண்பன பரவ காட்சியுன்னுவ 
மாண்படு இயாசஈம்வாய் வார்த்தை ஈற்றுஇ 

யேண்படு தொழில்சவ பூசை யேவினை 
நாண்பரி யயிக்யெ ஞானி கட்கசோ, 

(ப- ரை,) காண்பரி - நாணத்தைச் தாங்யெ, அமிக்கெ ஞானிகட்கு--, காண்பன - 

காண்பன யாவும், ப.ரசிவ காட் . ப.ரசவதரிசஈமேயர்கும், உன்னுவ - நினைப்பன யாலும், 

மாண் படு - பெருமை பொருந்திய, தியாகம் - செவத்தியாரமேயாகும், வாய வார்த்தை -
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வாயில் வருஞ் சொற்கள் யாவும், ௩ல் - மல்ல, துதி - சிவத்தோத்இரமேயாகும், வினை - 
செய்வன யாவும், ஏண் படு - பெருமை பொருச்திய, தொழில் - தொழிலா, சிவபூசை 

மஹே௪பூசையேயாகும், எ- று, 

(விரை.) பரித்தல்-தாங்குதல், மாண் என்பறு செய்யத் தகாதவற்றிற்கு அஞ்சுதல், 

செய்யத்தகாதன - தீச்செயல்கள், (ar) 

ஆசாரசம்பத்தித்தலம் - முற்றும். 

a 

ஓம் ஸ்வரமயாய ௩ம$ 

நாற்பத்துமுன்றாவது 
௩.) ஏகபாசழத்தலம். 

jo 

[அதாவது - இந்த ஜகத்து பிவமயமானதென்று அறிர்திருச்கும் ரருிவயோடுக்கு 
மிவன் ஒருவனே ஆஸ் ரயனாயிருப்பதனால் சனது ஜஞாகத்தில் தனக்கும் மரிவலுக்கும் 

ஜகத்.துக்கும் பேதமில்லை, ஸரிவன் ஸர்வசதனான காரணத்தினால் எல்லாம் 'ரிவமயமாகயே 

காண்பது என்லும் புத்தியுடன் கூடியிருச்தலே ஏகபாசும் என்பது,] 
கலிவிருத்தம். 

அலைமுஞ் சிவமென வழிந்த பாவனை 

நிகழ்வுறு நிலையினோற் கென்று நீள்சிவ 

மகிழொரு பாசா வடிவ மாதலா 

லிகலற வியம்புவ பேக பாசம். 
(ப-ரை,) அூலமும் - எல்லாப் பொருள்களும், சிவம் என அறிச்த பாவனை-௮, 

நிகழ்வுறும் - விளங்குகிற, நிலையினோற்கு - நிலையை யுடையவனுக்கு, என்றும்--, 

நீள்-பெரிய, சவம்--, ம௫ழ்-மூழ் தற்குரிய, ஒரு பாசம் வடிவம் ஆதலால்--, இகல் ௮ற- 

விரசோதமில்லாமல், ஏகஃபாசாம் - ஏகபாச௩மென்று, இயம்புவர் - சொல்லுவர் (௮ நிஞர்), 

(வி- ரை,) நீள்சவம் என்பது எல்லாம் சிவமயம் என்னலும் பாவனை, பாசம் - கலம், 

பாத்ரம், (அம்ரயம்,) ஏகபாசம் என்றது சவனோடைக்யம் ஏற்படுசெ.றமையால் சிவன் 

ஒருவனே யாஸ்.ரயமென்றபடி,, (௧) 

சந்தனக் கொருதனக் குயர்ப ரற்கெவண் 

மிகுந்திடு ogg விதகற் காட்சியா 

னிகழ்ந்திடு மேக பாசக நிலைத்தலாற் 

புகும்பிர சாதத்து மேக புத்தியே. 

(ப- ரை,) சகம் தனக்கு - ஐ5தீதக்கும், ஒரு தனக்கு - ஒப்பற்ற தனக்கும், உயர் £ 

உயர்ந்த, ப.ரற்கு - ப.ரனுக்கும், இவண் - இவ்வுலகில், மிகுந்திூம் - மிகுர்த, ௮த்.தவிதம் - 

அத்துவிதமாடுய, நல் - நல்ல, காட்சியால் - காட்சியுடைமையாலும், (அதனால்) 

நிகழ்ந்திடும் - விளங்குகிற, ஏகபாசாம் - ஏகபாசநநிலை, நிலைத்தலால் - கிலைபெறுதலாலும், 

பிரசாதத்தும் - பிரசாதத்திலும், ஏக புத்தியே புகும் - ஒசே புத்தி யுண்டாகும், ௭ - று, 

(வி-ரை,) பரன் - பெருமான், அதீதவிதம் - இரண்டன்மை, பிரசாதத்தும் 
ஏகபுத்தியேபுகும் - ப்.சஸாதைக்ய ஜ்ஞாஈமுண்டாகும் எனிலுமா ம், (௨) 

இச்சகஞ் வெத்திடை யெய்தி நின்றிடு 

மச்வஞ் சகத்திடை யமர்ந்தி லங்குறு 

முச்செய லாலிவை யொன்றிழ் கொன்றுதான் 

வைச்சிவா தாரவா தேய மன்னுமால்,
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(ப-ரை,) இ - இந்த, சகம் - ஜகமானது, சிவத்து இடை. - சிவத்தில், awh 
கின் திடும் - பொருந்தி நிற்கும், ௮ - அர்த, ௨ம் - வமானது, சசத்து இடை - 34580, 
அமர்ச்து இலங்குறும் - அமர்ந்து விளங்காநிற்கும், ௨ செயலால் - உர்தச்செய்கையால், 

இவை ஒன்றிற்கு ஒன்று--, வைச்ச-நியமித்து வைக்கப்பட்ட, அதா.ர ஆதேயம் - ஆதார 
அதேயத்தன்மையை, மன்னும் - பொருந்தும், எ - று, 

(வி-ரை,) உச்செயல் என்பதில் உகரம் பொதுமைச்சுட்டி, ஆதாரம் - இடம், 

ஆதேயம் - இடத்து நிகழ் பொருள், ஒன்றிற்கு ஒன்று - சவ ஐகங்கள், (௩) 

அறிவொரு சிவமய மாகும் பாச 

மறியுல கெலாமுமா மறிவை யன்றியே 

யறிவுறு பொருளிலை யாத லான்மிகு 

மறிவினை யுடையவர்க் கல மில்லையே. 

(ப-ரை,) அறிவு - ௮திலானது, ஒரு - ஒப்பற்ற, சவெமயம் ஆகும்--, பாசமம்.- 

பாசரமானது, ௮.றி உலகு எல்லாமும் ஆம் - அறியப்பட்ட உலகு என்றெ எல்லாப் 

பொருள்களுமாகும், அறிவை அ௮ன்றி--, அறிவுறு பொருள் இல்லை - ௮ றியத்தக்க 

பொருளில்லை, ஆதலால்--, மிகும் - மிகும்த;, அறிவினை உடையவர்க்கு--, ௮லெம் 

இல்லை--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) அறிவு - இத்தவிருத்தி, சிவமயம் - சவெஸ்வரூபமா௫ய சைதர்யம், 

பாசம் - ஆம் ரயம், அ௫லம் - உலகு (மாயாகாரியமாஇய ப்.ரபஞ்சம்), 

எவனுடைய ித்தவருத்திக்கு ி௨ஸ்வரூபமாயெ சைதர்யம் ஒன்றே யாஜ்்ரயமா 

யுள்ளதோ அவலுக்கு மாயாகாரியமாடிய இந்த பரபஞ்சப்பொருளால் பயன் ஒன்றுமில்லை 

யென்பதும், எல்லாவற்றையும் சை.த£யமே விளங்கச்செய்கின்றது அஃதின்றிப் பொருள் 
யாதுமில்லை இர்மாத்திரத்தில் நிலைபெற்ற சித்தமுடையோர்களுக்கு மாயாகற்பிதம் 

சளாயெ பொருள்களால் பயன் இல்லை யென்பதும் இதன் கருத்து, (௪) 

தன்லுள விருத்திபோய்ச் தனிச்சி வத்திலுண் 

wen gp வாகுல மழிந்து பெற்றுள 

செங்நெறி யோகியே சீவன் முத்தனென் 

றுன்னரு மறிவுடை யுலக மோதுமே, 

(ப- ரை) தன் - தனது, உள்ள விருத்தி போய் - மநோவிருத்தி கெட்டு, தனி- 

ஒப்பற்ற, சிவத்திலுள் --, மன்லுற - நிலை பெறுதலால், அகுலம் அழிந்து - துன்ப 

மொழிந்து, பெற்றுள்ள - அடைஈதுள்ள, செம் கெமி யோகியே-செவ்வையாயே நெறியை 

யுடைய யோடூயே, வன் முத்தன் என்று--, உன் அரும் - நினைத்தற்கரிய, ௮.திவு உடை 

உலகம் ஒதும் - ௮றிவையுடைய உலகம் சொல்லும், ௭ - ற, 

(வி - cnn.) மகோவிருத்தி - மமோவயாபாரம், €வன் முத்தன் - ஜீவதமையிலேயே 

பாச மக்க முடையவன், உலகம் என்றது உயர்ர்தோசை, '*உலக மென்பதுயர்ர்தோர் 

மாட்டே” என்பதோத்தாகலின, உலகம் ஏனபது சொல்லானஃதினையாதலான் அதற் 

சேற்பச் சொல்லும் என்றத்திணை வினையானே முடித்தார். உள்ள விருத்தி போய்ச் 

Res Seger மன்னுறல் - சுத்தமானது தொழிலற்றதும், கலக்கமம்ற.தும், சிவனிடம் 

ஓயித்ததம £யிருத்தல், (6) 

ஏகபாசநத்தலம் - முற்றும்,



டே 

ஓம் தீரயீஞார்த்தயே ஈம? 

நாற்பத்துநான்காவது 

௪.) சகபோசதத்தலம். 
விதத்தை 

[௮தாவது - தான் வ்யாபகனான காரணத்தில் ஸாக்ஷ£த் ஏதொசாரமான 

தன்னிடத்தில் ரிவத்தையும் குருவையும் ப்ரபஞ்சத்தையும் ஏகரூபத் துடன் எப்போதும் 
சம்யோகம் செயது ப்ரபஞ்சத்தின் பிச் பாவத்தைக் கெடுத்திருத்தலே சகபோசாம் 
eT TU Sie | 

கலிவிருத்தம், 

மன்னிய சிவன்றனைக் குருவை மைர்தனைத் 

தன்னொரு வடிவென வுணரு£ தன்மைதா 
லுன்னரு முலகெலா முண்ட லாதலாற் 

பன்னுற வருசக போச நத்தலம். 

(ts = ரை.) மன்னிய - நிலைபெற்ற, சிவன் தன்னை--, குருவை--, மைந்தனை--, தன் - 

தனது, ஒரு வடிவு என-ஒரே உருவென்று, உணரும் தன்மை தான் - அறியுந்தன்மையே, 
உன் அரும் - நினைத்தற்கரிய, உலகு எல்லாம்--, உண்டல் ஆதலால்--, பன் உற வரு- 

சொல்லத் தகுர்ததா யுண்டாயெ, (இத) சகபோசகத்தலம் (அகும்)--, ௭ - று, 

(வி- ரை.) சிவன் தன்னை யென்பதில் தன் சாரியை, தான் தேற்றேகாரப்பொருளில் 

வந்தத, மைந்தன் - மாணாக்கன், ஒரு வடிவு = ஆ சமஸ்வரூபம், (௧) 

அறிவுரு வாந்தனி லெ தன்னையுஞ் 

செறிவுறு குருவையுஞ் சிவபி ரான்யும் 
பிறிவற வேகமாய்க் காணும் பெற்றியே 

குறிசக போசக மென்னக் கூறுவார், 

(ப-சை,) அறிவு உரு ஆம் - அதிவுருவாயெ, தன்னில் - தன்னிடத்தே, ௮0லெம் 

தன்னையும் - உலகையும், செறிவுறு - பொருந்திய, குருவையும்--, சிவபிரானையும்---, 

பிறிவ ௮ற--, ஏகமாய் கானும் பெற்றியே-, குறி - குறிக்கப்பட்ட, சகபோசநம்--, 
எனன கூறுவார்--, ௭ ஃறு. 

(வி - ரை, பிதிவு - பிரிவு. பெற்றி - தன்மை, கேவல சைதர்யமாயெ ஆத்மாவினிடம் 
ஸகல குருவையும் சிெவபிசானையும் ஐக்யப்படுத்தல் வேண்டும் என்பதிதன் கருத்து, (௨) 

குருவிவன் சிவனிவன் கூறப் பட்டிஜ 

சரமுட னசரமாஞ் சகம இய்கது 

இரமுறு மினையனா னென்னுஞ் சர்தனை 

யொரு வினோன் யாரவ லுலக முண்பவன், 

(us - one, குரு இவன்-) சிவன் இவன்--, கூறப்பட்டிடும் - சொல்லப்படுற, 
FSP ௮௪ரம் அம்--, ௪கம் இங்கு இ௮--, திரம் உறும் * உறுதி பெற்ற, இனையன்- 

இத்தன்மையன், (இவன்) கான்--, என்னும் சிச்தனை - என்றெ நினைவை, ஒருவினோன்- 
ரீங்னெவன், யார் - யாசோ, அவன் - அவனே, உலகம் உண்பவன்... ௭ - று. 

(வி- ரை,) சரம் - இயக்வயெற்பொருள், ௮௪சம் - கிலையியற்பொருள், ஒருவல். 

6ங்கல், உலகம் உண்பவன் - விக்வபோடுகன், (௩)



௧௬௮ தித் தாத் த AS i i ext. [அமிக்கீயத் 

இறைவ னடிமைகா னிவன (GG 

வுறமக னுனெனு முளமி லாதவன் 

மறுவறு மொருவாத் துவித வான்பதம் 

பெறுதவ னெனமறை பெரிதி யம்புமே, 

(ப- ரை,) செவன் இறை - சிவபிரான் இறைவன், நான் அடிமை--, இவன் அருட் 
குரு--, உறும் மகன் சான் - பொருர்திய மைந்தன் சான், என்னும் உள்ளம் இல்லா தவன்- 

என்ற நினைவில்லாதவன், மறு அறும் - களங்கமற்ற, ஒரு - ஒப்பற்ற, சவொத்துவிதம்- 

சவொத்துவிதமென், வான் பதம் - மேலான பதத்தை, பெறு - பெறுதற்குரிய தவன் 

என - தவத்தோனென்று, மறை - வேதங்கள், பெரிது இயம்பும் - மிகுதியாய்ச் சொல்லா 
நின்றன, ௭ - று. 

(வி- ரை,) இமை - அகுபெயர், அடிமையும் ௮து. தவன் - தவத்தையுடையோன், 
 தவரடிபுனை$்த தலைமையோனே ??, பெருர்தவனின்னணம் பெட்பக்கூறலும்”” என்றற் 
ஜொடக்கத்தான்றோர் செய்யுட்களீண்டுக் கவனித்தற்குரியன, மைந்தன் - மானாக்கன், 

இறைவன் - எஜமான், அடிமை - வேலைக்காரன், (௪) 

குருவுகா லுலகுகான் கூறு தற்கரும் 

பரமுகா னெனவொரு பரி சறிந்திட 
லிருளறு பூரண வகர்தை யென்னவே 

இரிவறு மறிவினோர் தெரிந்து கூறுவார், 

(ப-ரை,) குருவும் கான்--, உலகும் கான்--, கூறுதற்கு ௮௬ - சொல்லுதற்கரிய, 
பரமும் சான்--, என - என்று, ஒரு பரிச அறிர்இடல் - ஒரு தன்மையாயறிர்திடலே, 
இருள் ௮ு - ௮நீதகாரமற்ற, பூரண ௮கர்தை--, என்ன-என்று, திரிவு அறும் - மாறுபா 
Lip, அறிவினோர்--, தெரிர்து கூறுவார்--, ௭ - று, 

(வி - ரை.) பூரண அகச்தை - பூர்ணாஹங்காரம், அதாவது ஸத்வகுண த்இனால் 

நிகழ்வதும், அசண்ட பரிபூர்ண ரிவமே யான் எனத் தோன்றுவதுமாய சித்தவிருத்தி, 

பூர்ண அ௮ஹங்காரத்தையே பரமாஹக்காரம் எனச் சொல்வது முண்மி, அஹங்காரமானது 

பரமாஹக்கார மென்றும், ா௩பாஹக்காரமென்றும், துச்சாஹங்காரமென்றும் மூன்று 

வகைப்படும், ஈதெல்லாமாயுள்ள பரமாத்மா யான் மற்றேதுமில்லை யென்றுதிக்கும் 

அஹங்காரமே ப. ரமாஹங்காரம், ஈதெல்லாவற்றாலும் அமியப்பவெதாயெ ௮ர்யனே யான் 
என வரும் ௮ஹங்காரமே ரா௩டாஹங்காரம், கை கால் முதலிய தேஹமே யான் என 

வாதிக்கும் அஹங்காரமே அுச்சாஹங்காரம், பரமாஹங்காரத்தைப் பற்றி இனி வரும் 

இலிம்கஸ்தலத்தின் பாண்டஸ்தலத்திலும் சொல்லப்பட்டுள்ள. ஈண்டு, இச்செய்யுளைக் 

கவனிக£:-- 

இருகாவுக்கரசுல்வாமிகள் 

தீந அங்கமாலை, 

இறுமார்திருப்பன கொலோ - லீசன் ன பல் கணத்தெண்ணப்பட்டு௪ 

சிறுமானேந்தி தன் சேவடிக்கீழ்ச் சென்றங் - றுமார் திருப்பன் கொலோ, (டு) 

அனைத்தினு மிலம்குபூ ரணவ கந்தையாய் 
மனிப்பொலி தருப.ர மான வங்கியிற் 

றனித்இிடு துவிதநற். சமிதை' வேள்வியா 

னினைப்பறு மலலவோ மத்த னென்பவே,



தலம்,] சகபோச நத்தலம். ' ௧௬௯ 

(ப - ரை,) அனைத்திலும் - எல்லாவற்றிலும், இலங்கு - விளக்கு, பூசண 
அகர்தையாய--, மன்னி பொலிதரு - நிலைபெற்.ு விளம்குற, பரம் ஆன ௮ப்இயில்- 
பரமாகிய அக்கினியில், தனித்திடு - ஒப்பற்ற, துவிதம் - துவிதமாயெ, ஈல் சமிதை 
வேள்வியான்--, இனைப்பு அறும் - துன்பமற்ற ௮ூலெ ஓமத்தன் என்ப - ௮லவோமத் 
தீனென்று சொல்லுவர் (பெரியோர்), எ - று, 

(வி - ரை,) துவிதம் - இருமை, வேள்வியான் - யாகஞ்செய்பவன், இனை தஃ- 

வரு£லுதல், என்ப என்னும் வினைக்கு வினைமுதலாஏய பெரியோர் என்பது வருவித்து 
ரைச்கப்பட்டது, ப.ரம் ஆன - சர்மயமாகய அதிஷ்டாஈமான, (௬) 

டோதமென் நிடுமொரா தாரப் பூர்தழற் 

பேசமொன் றுலகவி பெய்து வேட்பவ 
னோது.று சகவவி யுண்டுரின்றிடு 
மேதமொன் om gui ert Guru. 

(ப-ரை,) போதம் என்றிடும் - ஞானமென்ற, ஒரு--, ஆதாரம் - ஆதாரமாயெ, 
பூ - அழகே, தழல்-நெருப்பில், பேதம் ஒன்று-பேதம் பொருந்திய, உலகு - உல்கமாடய, 
௮விபெய்து - அவி சொரிர்து, வேட்பவன் - (ஞான) யாக செய்பவன், ஒதுறு- 

சொல்லப்பட்ட, ௪௧ அவி உண்டு - உலகமாடிய அலியை யுண், நின்றிடும் - கிலை 

பெற்ழிருப்பன், (அவன்யாரெனின்) ஏதம் ஒன்று உறுது - குற்றம் சிறிது மில்லாமல், 

உயர் - உயர்ர்த, ஞானயோடுயே--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) அவி - யாகாக்கியிழ் பெய்யுர் தேவருணவு, (௭) 

அறிவுரு வாம்பரா காசத் தாசற 

நிறைதரு பராஈந்த மென்ன நின்றுள 
செறிகதி ரிடை விரி "த்த மொன்றினோர்க் 

கு௮ு௪க நிலைமைகண் ணுறுவ இன்றரோ. 

(ப-ரை.) அறிவு உரு அம் - அறிவுருவாடுய பராகாசத்து - பரமாகாசத்தில், 
௮சு ௮ற - குற்றமற, நிறை தரு - நிறைந்த, பராஈர்தம் என்ன - ப.ராஈர்தமென்று 

சொல்லும்படி, நின்றுள்ள - நிலைபெற்திருக்றெ, செறி கதிரிடை - நெருங்கெய இரணக்களி 
னிடையே, விரி - விரிந்த, சத்தம் - மனம், ஒன்.நிஜோர்க்கு - பொரும் தினவர்க்கு, உறு - 

மிகுர்த, சகநிலைமை--, கண்ணுறுவது இன்று - சாணப்படுதலில்லை, ௭ - று, 

(விரை) ப.ரமாகாசம் - இதாகாயம் (பரமாநர்தஜ்யோதி), பராகந்தம் - பேரின்பம், 

சகநிலைமை - ப்.ரபஞ்சஸ்த்திதி (லோகவ்யாபாரம்), அ.றிவுரு - சதரூப்ம், (௮) 

ஆசறு சிதம்பர மதனிற் றன்னையே 
பாசமில் சமரச பாவத் தொன்றிய 

தேசுள னாகவே சிந்தை செய்திடின் 
மாசறு வித்தையென் றுரைப்பர் மாதவர், 

(பஃரை.) ஒசு அறு - குற்றமற்ற, தம்ப. ரமதனில் - (ப்.ரபஞ்சக்கூட்ட்மற்ற) 

ததொகாயத்தில், தன்னையே--, பாசம் இல் - பாசமில்லாத, சமரசபாவத்து - ௪மரச 

பாவனையில், ஒன் நிய - பொருந்திய தேசு உளன் ஆகவே - ஒளியுள்ளவனாகவே, சிர்தை 

செய்இடின் - சிந்தித்தால், மாசு ௮று - குற்றமற்ற, வித்தை எனறு--, மாதவர் 

உரைப்பர், எ 5 Me



2.00 சித்தாந்தசிசாமணி, 

(af = சை,) தெம்பரம் - (சித்4-அம்ப.ரம்) ஞானாகாயம், சமரச பாவனை - ஏபோவம், 
சிர்தைசெய்தல்- ஒரு சொல், மா தவர் - பெருர் தவத் தினர், தன்னையே - அத்மாவையே, 
ஒன்றிய - லயித்த, மாசறு வித்தை- ப.ரவித்தை (சச்சிதாகர$்த போதகமாயுள்ள வித்தை), 

சிதம்பர வொளிநிகழ் சவனொ டொன்.றுற 
வித௩்தரு மயிக்கெய பாவத்தை யெய்தினோன் 

மதஞ்செய் பத்தாத நன்மார்க்க கண்ணலாழ் 

பதந்தனி முத்தியே யாகப் பற்றுவான். 

(ப- ரை,) சிதம்பர ஒளி நிகழ் - சதாகாயத்தில் ஒளியோடு விளங்குற, சிவனொடு 
ஒன்றுற - செனோடொன்றும்படி, இதம் தரும்-கன்மையைத் தரு$ற, அமிக்யெபாவத்தை 

எய்தினோன - ஐக்யயாவனையை யடைர்தவன், மதம் செய் - இறுமாப்பை யுண்டாக்குற, 
பத்தாதி - பக்தாதியாயெ, ௩ல் மார்க்சம் ஈண்ணலால்--, தனி முத்தியே--, பதம் Qe 
பற்றுவான் - (தன்) பதவியாகப் பெறுவான், ௭ - று, 

(வி - ரை,) ஈண்ணல் - பொருந்தல், சச்தொகந்தத்தை விளக்கச்செய்வதும் 
ப்ரபஞ்ச மோஹத்தை நீங்கச் செய்வதுமாதலால் முத்தியை ் தனி முத்தி? என்றார், 
மார்க்கம் என்.,து ஈண்டு ஸ்தலம் எனப் பொருள்படும், பதம் ஆகப் பற்றுவான்-மோக்ஷ 

அக்ஷமிக்குப் பாத். ரமாகும் தன்மையை யடைவான், (௧0) 

சகபோசத்தலம் - முற்றும். 

இவ்விதமாய எந்தக் காரணத்தினால் ஸர்வாசாரஸம்பத்தி, ஏகபாஜாம், ஸஹபோஜும் 
என்னலும் மூன்று ஸ்தலங்களில் கூறிய தர்மங்களுடனே கூடியிருத் தலால் எவன் சவெனிடம் 
ஏபோவமடைச்தவனானானோ, அந்தக் காரண த்தினால் அவன் ஆறாமவனான ஐக்யன் என்று 
அறியப்பட்டான், 

௬ - வது. அயிக்கியந்தலம் முற்றிற்று. 

ஆக - காப்பு பாயிரம் உள்பட செய்யுள் - டு௩0, 

ப்ர தமபரிச்சேதமாகிய 

அங்கஸ்தலம் ஸம்பூர்ணம்,



&. 

த்விதியபரிர்சேதம். 

இலிங்கஸ்தலம். 

௧- வது, ஆசாரலிங்கத்தலம், 
jo 

[அதாவது - நிவ்ருஇசலா ஸமேதமாய் ச்ரியாறாக்தியுடன் கூடி, சரீமஸாதாசக்யத்தைப் 
பொருந்தி சித்தகம்யமாயிருத்தல் என்பது.] 

(பக்தஸ்தலத்தைச் சேர்ந்த உட்பிரிவுகள்.) 
கலிநிலைத்துறை, 

ஆறெ ஸுந்தலங் களின் முறை யறிந்தவா சாரப் 
பேற டைநீதவன் றனக்இலிம் கத்தலம் பிறங்கக் 
கூறி டுஞ்சவ பிரா னரு ளாகமங் குறித்து 
மாரொ ழிந்திடு €வன்முத் இயில்வழம் குவவாய், 

(ப- ரை,) ஆது என்னும் தலங்களின் முறை அ௮.றிர்த--, ஆசாரம் - (ரல்) ஒழுக்கச் 
தின், பேறு - பயனை, அடைந்தவன் தனக்கு--, இலிங்கத்தலம்--, பிறங்க - விளங்க, 
சிவபிரான்--, அருள் - அருளிச்செய்த, ஆசமம்--, மாறு ஒழி$ இடு - guy gles, 
சீவன் முத்தியில் - வன் முத்தி தசையில், வழங்குவ ஆய - வழங்குவனவாட, குறித்துச் 
கூறிமம் - குறித்துச் சொல்லும், எ - று, 

(வி- ரை,) முறை - டெக்சை முறை, சிவபிராளருளாகமம் - வொகமம், ஆகமம் 
கூறிடும் எனவியையும், 

அங்கஸ்தலமானது பக்தஸ்தலம், மாஹேஸ்வரஸ்தலம், ப்ரஸாதிஸ்தலம், ப்ராண 
லிங்கீஸ்தலம், சாணஸ்தலம், ஐக்யஸ்தலம் என ஆறு பதப்புக்களையுடையதுபோல, 
இலிங்கஸ்தலழம் ஆசாரலிங்கம், தரநலிங்கம், சிவலீங்கம், ஜங்கமலீங்கம், பிரசாத 
லிங்கம், wapre hash என இறு பதப்புக்களையுடையதாதம், 

ஷட்விசலிங்கம் பஹுவித பாவனை:-- ப்ர இவி ஸம்பர்தமானதே ஆசாரலிம்கம், 

ஐல ஸம்ப$தமானதே குருலிங்கம், அக்நி ஸம்பர்தமானதே (றிவலிங்கம், வாயு ஸம்பர்த 

மானதே ஐங்கமலிங்கம், அசாறா ஸம்பர்தமானதே ப்.ரஸாதலிங்கம், ஆச்ம ஸம்பர்த 
மானதே மஹாலிங்கம் || தேஹச்தின் குதஸ்தாரத்திலிருக்கும் ஆதா.ரசச்ரத்தில் ஆசார 

லிங்கம், குஹ்யஸ்தாஈத்தஇிலிருக்கும் ஸ்வாதிஷ்ட்டாஈசக்ரத்தில் குருலில்கம், காபீஸ்தா 

ஈத்திலிருக்கும் மணிபூரகசக்ரத்தில் ஸரிவலிங்கம், ஹ்ருதயஸ்தாஈத்திலிருக்கும் அராஹத 
சக்ரத்தில் ஜங்கமலிங்கம், கண்டஸ்தாரத்திலிருக்கும் விரா௩த்திசக்ரத்தில் ப்ரஸாத 
Aaah, ப்ரூமத்யஸ்தாசத்திலிருக்கும் ஆஜ்ஜஞேயசக்.ரத்தில் மஹாலிம்கம் || க் ராணனில் 
ஆசாரலிங்கம், ஜிஹ்வாவில் குருலிம்கம், சக்ஷுவில் ஸ்ரிவலிங்கம், தீவக்கில் ஜங்கமலிம்கம், 

றாரோத் ரத்தில் ப்ரலாதலிம்கம், ஹ்ருதயத்தில் மஹாலிங்கம் | ரக்தத்தில் ஆசாரலிம்கம், 
'மாம்ஸத்தில் குருலிம்கம், மேதையில் பவலிம்கம், அஸ்தியில் ஐங்கமலிங்கம், மஜ்ஜையில் 

ப்ரஸாதலிங்கம், சர்மத்இில் மஹாலிங்கம் | சத்தத்தில் ஓசா.ரலிம்கம், புத்தியில் குருலில் 
கம், அஹங்காரத்தில் ஸ்ரிவலிம்கம், மன தில் ஜங்கமலிங்கம், ஜ்ஞாரத்தல் ப்.ரஸா தலிம்கம், 

பாவத்தில் மஹாலிங்கம் || இவ்விதமாய் ப்ருதிலி guy தேயு வாயு ஆகாமம் ஆத்மா 

என்லும் ஷட்பூத ஸம்பந்த sr soos பிடி.த்.த, ஸர்வாவயவம் லிங்கமயமாயிருக்கற து; 

௨௭௬





தலம்] லிங்கலக்ஷணம். ௨0௩ 

வரீத்துளமே ஜங்கமலில்கம், காளமே ப்ரஸாதலிம்சம், பீடமே மஹாலிக்கம் | தாரணை 

பேதத்தினால் லிங்கம் கைத்தலத்தில் தரிக்கட்பட்டபோலு[இசாரலிங்கம், கக்ஷஸ்தலத்தில் 

தரிக்சப்பட்ட போது குருலிம்கம், வக்ஷஸ்தலத்தில் தர்க்கட்பட்டபோது aes 

மஸ்தகஸ்தலத்தில் த்ரிக்கப்பட்ட போது ஜ௩கமலிங்கம், பபிமாஸ்தலத்தில் தரிக்கப் பட்ட 

போது ப்ரஸாதலிங்கம், ௮அமள ஐக்யமாய் தரிமப்பட்டபோது மஹாவிம்கம் | பத்த 

லுக்கு ஆசாரம் முக்யமானதனால் ஆசாரமே ஆசா.ரலிங்கம, மாஹேஸ்வரலுக்கு "குரு 

முக்யமானதனால் குருவே குருலிங்கம், ப்ரஸாதிசகு ஸரிவன் முக்யமானதனாுல் மிவனே 

ஸ்ரியலில்கம், ப்ராணலில்கிக்கு ஐங்கமம் முசயமான தனால் ஜங்கமமே ஐகமலிங்கம், 

சரணனலுக்கு ப்ரஸாதம் முக்யமானதினால் ப்ரஸாதமே ப்ரஸா தலிங்கம், ஐக்யறுக்கு 

மஹம் முக்யமானதினால் மஹமே மஹாலிங்கம் | பின்லும், வரவன் ஆசாரத்தில் 

ர் ரத்தா பத்தியுள்ளவனா யிருக்கையில் பக்தனா பிருப்பன ) அப்படிப்பட்ட அசா.ரதசைப் 

போதித்த குருவினிடததில நிஷ்டா பக்தியுளளவனு யிருக்கையில் மாஹேஸ்வரனா யிருப் 

பன்; அப்படிப்பட்ட கரு கொடுத்த லிங்கத்தில் ஆவதாக பக்தியுள்ளவனா யிருஃகையில் 

ப்ரஸாதி.பா யிருப்பன் ;) அப்படிப்பட்ட லியசத்திம்கு. முகமாயிருக்;தம ஜஙகமததில் 

அறு.,வ பக்தியுளளவனா யிருக்கையில ப.ராஊலியமமா யிருப்பன் ) முனனர்க் கூறிய குரு 

லிங்க ஜங்கமகசளி.எ ப்ரஸாதத்தில் ஆநந்தபக்திபுளளவலு யருககையில் ௪ரணனா 

மிருப்பன ) அப்படிப்பட்ட ப்ரஸாததிதிஞல் ப்.7காம0மாகும் மஹாலியகத்தில் ஸமரஸ 

பகதிபுள்ளவனா யிருக்கையில் ஐகயஞ் Wyse |, இவவால ஷெட்ஸ்தலங்கள் இனறுக் 

Qa rat gh WDE RS gid lair cust ip (ha Bled! Deal, 

நவலிங்கலக்ஷ்ணம். 

சரீரத்தின் குதிஸ்தாநத்தில் பீதவர்ணத்தின் நான்ெெழின் (ஐ-$- உ - 4) ஈகார 

பீஜத்தின ப்ருதிவி அமகத்தின ஆதா ரமல LL ab rel கரியாராஃதியுக்தமான ஆசாரலிங்கம் 

க்ராணமுகத்தினால் 405505 கரஹிககும், 

சரீரத்தின் குஹ்யஸ்தாகத்தில் ம்/வேதவர்ணத்து.ன் ஆதிதழின் (9-ஏ- ஐ 05 

s =o) wan TSE 5 soot IL Hj tl sb) oot ஸ்பாதுஷ்டாமமணடபத்தில் ஜ்ஞாஃப5இ 

யுக்தமான குருலியகம் ஜிஹ்வாமுகததினுல் ரஸழதை i Bi (GL. 

ef ob Got சாபீஸ்தாகத்தில் ரத்தவர்ணத்தின பத்திபழின் (6- ௫௩-௨4 ஜம 

ஒ்ஃம2 நீ- ஐ) Ula 115% 5 Root அக்கி அம்சத் மணிழரசமண்டபத்தில் இச்சா 

றாத்தியுக்தமான பபிவலிங்கம் சஸ்ஹமுகத்தினுல் ரூபத்தை கரஹிக்கும், 

சரீரத்தின் ஹ்ருதயஸ்தாடத்தில் நீலவர்ணததின் பன்னிரண்டிதழின் (S-H- 

Xe ல் =o = ஆ - ஆ 2.2 ல ௫53 ௬ Que - 5) art TSB ob Boot வாயு அங்கத் இன் அமாஹத் 

மண்டபத்தில் ஆதிஸக்தி யுக்தமான ஜங்கமலிய்கம தீவங்முகச்தினால் ஸ்பர்றத்தை 

கரஹிக்கும். 

சரீரத்தின் சண்டஸ்தாகத்தில் ஸ்படிகவர்ணத்தின் பதினாதிதழின் (மூ . ௭ - ஐ. 

கூடல் e ww - wr) 9-92 4-4- BD - GO~ 8) WOT பீஜத்தின் 

ஆகாறா அங்கத்தின் விஈ-த்திமண்டபத்தில் UTIs யுக்தமான ப்ரஸாதல்ங்கம் 

ங்சோத்ரமுகததினால் ரப்தததை ச்ரஹிக்கும். 

சரீரத்தின் ப்ரூமத்பஞ்தாநத்தில் மாணிக்சவர்ணத்தின் இரண்டிதழின் (ழூ So) 

ஓங்காரபீஜத்தின் ஆத்ம அங்கத்தின் ஆஜ்ஞேயமண்டபத்தில் சித்றக்தி யுக்தமான மஹர் 

லிங்கம் ஹ்ருதயமுத்த்தினால் த்ருப்தியை கீரஹிக்கும்.... |
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சரீரத்தின் மஸ்தசல்தாகத்தில் ப்ரபாஜ்யோதஇர்வர்ணத்தின் ஆயிரலிதழின gars 
பீஜத்தின் த்யாகாங்கத்தின் ப்.ரஹ்மமண்டபத்தில் நிஷ்களலிம்சம் ஆஈர் தமயமாயிருக்கும், 

சரீரத்தின் ஸ்ரிகாஸ்தாரச்தில் மஹாஜ்யோதிர்வர்ணத்தின் மூன்றிதழின் உகார 

பிஜத்தின் போகாங்கத்தின் றிகாமண்டபத்தில் ாறடர்மலிங்கம் விப்.ரார்தி மயமாயிருக் 

கும், 
சரீரத்தின் ஸுரிகார்தஸ்தாஈத்தில் அசணித ஜ்யோதிர்வர்ணத்தின் ஓரிதழின் மகார 

பீஜத்தின் யோகாங்கத்தின் பஸ்சமமண்டபத்தில் நிரஞ்ஜாலிங்கம் நிரர்த நிராமய 

மாயிருக்கும். ஈண்டு, இச்செயுட்களைக் கவனிக்க :-- 

பிரபுலிங்கவிலை, 

அங்க லிங்க மயிக்க மிதுவென 

மங்க ல$£தரு மாமமை யின்முடித் 

தீங்கு அந்தத் துவமசி தன்பொருள் ' 
பக மிஸ்றிப் பகர்பவ ரோர்இலர், 

பாசமேது பசு வெனப் பட்டதே 

Geer யார்பதி யெவவகை யாருயிர்க் 

காசுதீர வருளு மருளுடைத் 
தேகா வெனத் தேர்பவ ரோர்டிலர், 

புறர்தி னஞ்செயும் பூசையி னன்றெனச் 
சிற்த கஞ்செய் தியான மருவிமெய் 

மறர்தி ருந்த மனஞ்சிவ லிம்கமுற் 

Apes திம மெய்தின ரோர்லர், 

முதனிலை முதலா மூவிரு நிலையின மூலமா மூதலவா தார 

விதழவிழ் கமலப் பொகுட்டிலு ணினற விலிங்கமோ ராறென நின்று 

துதன்மிசை யிலகு நிட்களம் போல அுவன்ற வேழாநிலை யாகு 

மதன்மிசை யமல னல்லம தேவ னமர்ர்தன னமாரும் வியப்ப, 

உடம்பொடு பொறிராழ் கரணமம் றுமிரென் nor $B) படுமு பாஇகளைக் 
கடர்துள நிலையிற் சோதியா யிலங்சக் கண்டிடு துரியனைப் போல 
நசெடுச்தவி சமைய வமைத்த செம்மணிப்பொன் னிலைகளோ ரேழையும் கடவா 
விடர்தனி விசும்பென் றல்லம ஸிருப்ப விருந்தவர் யாவருங் கண்டார், 

இச்இியம் விடயங் கரண மெய் யென்னு மியாவையும் காண்லெ ஜோங்கு 

மந்தர வணைமே லிவர்ர்திரும் தருளு மண்ணலைக் சண்டவப் பொழுதே 

முந்திய பரமா ஈந்தவா ரிதியுண் மூழ்னெ னழுர்தின னம்மா 

தந்திர மெவற்றுஞ் சிறந்தது சைவ தர்திர மெது மருணந்தி, 

மண்டல மவத்தை குணமபி மான மலமிவை யனைத்தையுங் கடர்துட் 
கண்டிடும் வண்ணம் புறதீ.து6 யெம்மைக் காணிய வமைத்தவிச் செய்கை 
பெண்டிரை சுருட்டும் கருங்கட Hoke வேறுளர் செய்வதன் றென்று 

தொண்டர்க டுஇிக்கும் வசவனைத் துதித்சான் சு.ரரெலார் HEE Oud பெருமான் | 

உன்னரு ஞளதேழ் கமலன் மாரறொழிலு மொருசறு so yet Bog 

மென்னநல் வ௫வன் புகன்றுகை கூப்பி யிணைவிழி புனதுக வுரு£த் 

* sergeant Gog வசம£ நிழ்பத் தண்கதிர்ச் செம்மணி குயின்ற 

பொன்னரி யணைமேல் விசும்பு விருர்தான் புல்லரு மல்லம சேவன்,
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நீரஜ்சநமாலை, 

இல்லாள் புதல்வ ரனைதர்தை பொன்மண் ணிடைவிழைவு 

செல்லா மருளு மயதீர்ர்து நின்கழல் சேர்ந்துனக்கே 

யெல்லா முதவுகற் சத்தத் துறைகுவை யென்கையுள்ளாய் 

நல்லார் புகழ்தரு மாசார லிங்கமென் னாமமுற்றே, 

பழியாம் பிறர்தம் பொருண்மனை வேட்கை ப.ரதெயவமோ 
டொழியா வருடரு மட்டாவரண முவற்து கொண் டே 

யழியா துயருநழ் புத்தியெனுங்கை யமர்வை கண்டாய 
மொழியா வருங்குரு லிங்கமென் றேயென் சைமுன்னவனே, 

விடயங் களினண்ணி யானென தென்னு மிகையொருவி 

படையும் புலனினக் காக்கும் தவிரகங் காரப்பெய 
ருடையங் கரமிசை நற்சிவ லிங்கமென் றுற்றனைகாண் 

புடையம் பிகையொ டமர்வாயெ னங்கைப் புராந்தகனே, 

நில்லா தயங்கும் வளியொடு கூடி. நிலையழிர்தே 

. புல்லா விடயத் தலமர னீங்குபு பொய்யினெ றி 
செல்லா தொளிர்நன் மனத்தே யிருத்தியென் செங்கையுள்ளாய் 

கல்லா ர.நிவருஞ் சங்கம காமங் கடைப்பிடி.த்தே, 

உடம்பு ௪திபதி தானாய் விடயங்க ஞுண்டுழலா 
தடங்கு ௪தியொரு தானா நீபதி யாகவுனைத் 

தொடர்ர்து கருன் ஞானாச் கரத்திடைத் தோன்றுவைமால 
கடந்து வரு பிரசாதமென் ஹேயென்கைக் கண்ணுதலே, 

யானா ரடிமை சிவனே யிறையென் திருப்ப தபோய் 

Ben னெனப்படும் பேத மிலாமை நெறியுதவு 

மானா துயர்ர்தசழ் பாவத்து மர்லிம்க மாடுநின்றாய் 

வானா டரியவ னேக.ர பீடத்து மாணிக்கமே, 

சகசநீட்டை, 

சமரசம் பதிர்தகாலைத் தலமயிக் இயத்தடைர்திங் 

சமரம்க மானவான்மா வந்தச்சிம் ௪த்தியாட 

விமலமா லிங்கந்தன்னை விளங்குகெஞ்சினிழ் ரித்து 

நிமலமாம் ப.ரமாகர்த நிஐதருச் இயிற்களிக்கும், 

ஆனந்தம் பர்தகர்லை யச்௪ர ணத்தடைர்து 

வானந்தத் தங்கமாகு மகப.ரா சத்தியாடுத் 

தானரதப் பிரசாதத்தைத் தரிதீதுச்சோத் திரத்திலென்றும் 

ஊனந்த மில்லாவின்ப வோசையிற் களிக்குமென்றும், , 

௮லுபவம் பதிர்தகாலை யடைச்துநற் பிராணலிக்கத் 

தெனுமங்க வாயுநின்றங் கெழிலாதி சத்தியாடு 

உனலுஞ்சச.லிங்கர்தன்னை யொன்றுந்தொக் Bed bons gu 

பலுமரதப். பரமா பரிசத்திற் களிச்குமென்றும்,



௨0௯ த் தாத்த கொமணி, [ஆசாரலீங்கத் . 

அவதானம் பதிர்தகாலை யடைர்சர்தப் பிரசாதத்தை 

இவனான தேயுவங்க மிச்சைநற் சத்தியாடு 

நவமான சிவலிங்கத்தை ஈயனமற்றஇற் றரித்திங் 

குவமான மில்லாவினப வுருவினி௰் களிக்குமென்றும், 

ஈயிட்டியம் பதிக்த காலைனமயே சுரத்தடைஈ்து 

சயித்தியசலமா மங்கந்தகு ஞான சத்தியாடு 

வியப்புறும் குருலிங்கத்தை மேவுகா வினித்தரித்திங் 

குயப்பெறு பரமாகந்த வுருசியிம் களிக்குமென்றும், 

சற்பத்தி பதி்தகாலைத் தகும்பத்தத் தலமடைர்து 
முழ்பசர் தரையாமங்க மொய்யதாம் ஈரியையாடுத் 

தற்பராசா.. லிங்கந்தரித்து காசியினி லந்தச் 

சிற்பராஈந்த கந்தர் தேர்ந்ததிம களிக்குமென்றும், 

ஒருபத்தி தானே யாறாயொரு தலர்தானேயாருய் 
ஒருவங்க£ தானேயாறு யொருசத்தி தானேயாறாய் 

ஒருலிங்க் தானேயாரு யொருமுகச் தானேயாருய் 
ஒருவின்பர் தானேயாரறா யொன்றதாய்க் களிக்குமென்றும், 

௮நாதியிற் தவமேலிங்க மபினையே யங்சமாகும் 

அகாதியிவ் வபினையே யிவவங்கம தாயிற்றென்றால் 

௮௩ாஇ.யச் செவெமேயந்த வங்கத்திற் புறம்புகதோன்றும் 

௮மாதியக் குருவத்திக்கைச் கருத்தமு மிவையேயாகும், (௧) 

பத்த னேமுத லயிக்கனீ முகவே பகர்ந்த 

வத்த லங்களின் நிறமுரைத் தீருளினை யைய 

சத்த தென்றுரை செயுமிலிம் கத்தல் தானியா 

தெத்தி றங்களி லுரைத்திடப் பிமஃ தியம்பாய், 

(ப - ரை,) பத்தன் முதல் அயிக்கன் ஈறு ஆக பகர்ச்த-., ௮ தலல்களின் இறம்--, 

உரைத்து ௮அருளினை--, ஐய - ஐயனே, சத்து என்று உரை செய்யும்--, இலிங்கத்தலம் 

யாத, அஃது ௭ இறங்களின உரைத்திடப்படும்--, இயம்பாய்--, wT" 

(வி- ரை.) பகர்க்த-சொன்ன, இறம் - இலக்கணம், இறங்களின் - இலக்கணங்களால், 

இயம்பல் > Gen ல்லல், 
(௨) 

Canines பந்தபத் தாதியா மறுதலக் தொடர்ந்த 

விலங்கு மொண்குரு முதன்ஞான சூனிய மீராய்ப் 

் பலந்த ருந்தல மேழ்தலை மிட்டவைம் பதுவு 

நலந்த ர௬ும்பொழறை முனியினி நவின்றிடப் படுமால், 

(ப - ரை.) தொலைந்த பர்தம் - தொல்ந்த பந்தத்தையுடைய, பத்தாதி ஆம்- 

பக்தன் முதலாயெ, அறுதலம் தொடர்ந்த, இலங்கும் - விளங்கு, ஒள் - ஒள்ளிய, 
குரு முதல் ஞானசூனியம் ஈ௮ ஆய் - குரு முதல் ஞானசூனியம் இறுதியாக, பலம் 

தீரும் - பயனைத்தரு$ெ, தலம் - தலங்கள், ஏழ் தலையிட்ட ஐம்பதுவும் - ஐம்பத்தேழும், 
இனி மீலின் நிடப்படும்-இனிச் சொல்லப்படும், உலம் தீரும் கன மையைத் தரு, பொறை 

(பொதிய) மலையில் வாழ்சின்ற, முனி - அசத்திய முனிவனே, ௭ - ௮,
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(வீ. ரை,) தொலைர்த பர்தம் என்றது பர்தந்தொலைர்த என்றபடி, சொடார்த- 
தழுவிய, சவிலல்-சொல்லல், Qu rend (HH OOS அகத்தியர் வாழ்டுள்ற பொதிய 
மலையை யுணர்த்திற்ற", (௩) 

முன்ன ரொன்பதிம் குளபத்தத் தலக்தொடர் முறையா 
லன்ன முன்றிகழ் $ட்சைபின் சட்சைஞா னத்தாற் 
பன்னு நுங்குரு கிரியையொண் பாவஞா னத்தான் 
மன்னி லிங்க௩ற் றலஞ்சுய சரபரம் %* வகுப்பாம். 

(ப- ரை,) முன்னர் - முன்னே, பத்தத்தலம் தொடர் முறையால்--, இங்ச ஒன்பது 

உள--, அன்ன - அவை, முன் - முன்னே, இகம் - விளங்கு, தீக்ை--, பின்-பின்னே, 

சிக்ஷை--, நோனத்தால்--, பன் உறும்-சொல்லப்பட்ட, குரு--, ரியை--, ஒள்-ஒள்ளிய, 
பாவம்--, ஞானச்தால்--, மன்-ரிலைத்த, ஈல இலிங்கத்தலம்--, சுய ௪ர பரம் (என்ப 
வற்றை)--, வகுப்பாம் - சொல்லுவோம், எ. று, 

(வி-ரை,) தீக்ஷை குருத்தலம் - தீக்ஷாகுருஸ்த௨ம், சகைஷ குருத்தலம் - சச்ஷா 
குருஸ்தலம், ஞானத்தால் பன்னுறும் குருத்தலம் - (ப்.ரஜ்) ஞாஈரருத்தஉம், ஏரியை 
இலிங்கத்தலம்-இரியாலிங்கத்தலம், ஒள்பாவலிங்க ச்தலம்-பாவலிங்கத்தலம், ஞானத்தால் 

மன்னிலிங்ஃத் தலம் - ஞானலிங்கச்சலம், சுயம் - சுயத்தலம், சரம் - ௪ரத்தலம், பரம்- 
ப.ரத்தலம், (௪) 

  

டே 

ஒம் அநீற்வராய ஈம? 

நாற்பத்தைந்தாவது 

(க) திகூாாரகுருஸ்தலம். 
ஆ 

[அதாவது - எதனால் உச்ச்ருஷ்டமான ஜஞாஈம் கொடுக்கப்ப$றதோ, மலத்ர 

யாதி பாறங்டிள் க்ஷயமடையப்பட$றதோ, அதே தீக்ஷை எனப்படும் ; இவ்விசமான 
திக்ஷையைச் செய்பவனே தஇீக்ஷ£குரு என்பது,] 

கலிநிலைச் துறை, 

யாதி னற்பர ஞானமீக் இடப்படு மிங்க 

னோத பாசபம் த௩௩கெடுத் இடப்படு மதுதான் 

நீதில் தட்சையென் nor soe படுமிது செய்யு 

6s யாண்டுரு மிக்க தட் சாகுரு நிகழ்த் இன். 

* ஆசாரலிங்க ஷீட் பகத்தர்கள்:-- அசாரலிங்கமோஹி, அ சாரவிட்க்பக்தன், gers 

விய்க்பூஜகன், அசரரலிங்கவீரன், அசரரலிய்கப்பஸாதி, அளாரலிங்கப்ராணி என ௮று 
வகைப்பவோர்கள், இவர்களில், அசாரஹீனமான ஸ்த்ரீ புத்திரா களை விட் டு நிர்மோஹியா யி 

ருபவனே ௮ சாரலிங்கமோஹி,ழிவாசாரத்தற்கு விறுத்தமான பூர்விகர்க்ளின் நடத்தைஃ8எ 

விட்டிருப்பவனே அசாரலிங்கபக்தன், ௮த்யதேயதாபஜனையை யொழித்து லிய்சாரீச்சமா 

தீம்பரனே ஆச்ாரலிய்க பூஜ கன், கைப்பறீறிய சாரத்தை பீராணத்யாகம் உரிலும் 

விடாதவனே ௮சாரலிங்ஃ வீரன், றாச்மறாாச்யாத் ess sheer அசாரவிட்சப் 

ஸமாதி, ஸ்ரிவமாஹேஸ்வர நிர்தைக்ளச் சொல்லாமல் போத்றினவவனே ௮ சரரலிக்கப்ராணி, 

த்ரிவிதா சாரலிங்கம்:-- ஸதாசாரம் நீயதாசாரம் களுசாரம் என மூவகைப்படும். 

இவைகளில, யாசாமொரு தன் ஸன்மார்ச்தத்தனால் ஸல ச.ரணர்சளுக்குச் சம்தோஜச்தை 

யுண்டாக்சச் செய்தலே ஸசாசாரமாம், டக்தயினஞல் தான் கைப்பறிறிய வ்ரதத்தை ப்ரா 
ஞூத்தம் வரையிதும் டச் ததலே நியதாசா.ரமாம், ஸி௨ீமா ஜேஸ்வார்களை நிந்தப்பகர்களை 

சத்தமே சளுசாரமாம், 

 



8.0௮ சித்தாந்தசிகாமணி, 

(+ oon.) யாதினல்-எ தனால், பரஞானம் ஈர்்இிடப்படும்--, இங்ஊன்-இவலிடத்தில், 
ஒதி - சொல்லப்பட்ட, பாச பர்தஈம் கெடுத்திடப்படம்--, gH தான். அதுவே, நீது 

இல் - குற்றமற்ற, இக்ஷை என்று உரைத்டப்படும்--, இது செய்யும் நீதி- இதனைச் 
செய்யும் நீதியையுடைய, ஒள் குரு - சற்குரு, நிகழ்த்தின் - சொல்லுமிடத்தில், மிக்க - 
மேலான, தீக்ஷாகுரு - இச்ஷாகுருவாவன், ௭ - று, 

(வி- ரை,) பசஞானம் - பரம (உத்தமமான) ஞானம், தி௬நாகுரு - திக்ஷைசெய்யும் 
குரு. சற்குரு - ஸ்தாசாரியன், (௧) 

கூற ரூங்குணா தீதமே குகாரமாம் ருகாரம் 
வேறி லங்குரூ பாதீத மென்குவர் மேலோர் 

தேறி டுங்குணா தீதமா மருவருள் செய்யு 

மாற டைந்தவ னியாரவன் குருவென மதிப்பாய், 

(ப- ரை.) கூறு ௮௬ - சொல்றுதற்கரிய, குகாரம்--, குணாதீதமே ஆம்--, வேறு 

இலங்கு - அதனில் வேறாடு விளங்குகிற, ருகாரம்--, ரூபாதீதம் ஆம்--, என்குவர் 

மேலோர் - என்று சொல்லுவர் மேலோர், தேநதிடும் - தெளிவாக, குணாதீதம்--, ௮௫ - 

ரூபாதிதம், ஆம் - உண்டாய, அருள் செய்யுமாறு அடைர்தவன் யார் - இருபை செய் 

தற்பொருட்டு வர்தவன் யாரோ, அவன் - அவனே, குரு என மதிப்பாய்--, ௭ - ஐ, 

(வி. ரை,) குனாதீதம் - குணம் கடந்த.து. ரூபாதீதம் - ரூபம் கடந்தது, (6) 

சாத்தி ரப்பொருள் விளங்குற விரித்திடும் சகையால் 
வாய்த்த மிக்கவா சாரத்தின் வழிறிறுத் து.தலாற் 
சீர்த்த வச்செய ருனுமா சரித்திடுஞ் செயலா 
லேத்து றப்படு மென்றுமா சாரிய னென்றே, 

(ப-ரை,) சாத்திரப் பொருள் விளங்குற--, விரித் திடும் தகையால் - (சம்பா தித்த) 

ப.ரவச்செய்யும் பெருமையாலும், வாய்த்த - பொருந்திய, மிக்க ஆசாரத்தின் வழி 
நிறு. தீதுதலால் - மேலான வொழுக்ச நெறியில் நிறுத்துதலாலும், சீர்த்த - Apes, 

௮ செயல் தாலும் ஆசரித்தலால் - அந்தச் செயலைத் தாலும் ஆசரித்தலாலும், என்றும்--, 

ஆசாரியன் என்று ஏத்துறப்படும் - அசாரியனென்று துதிக்கப்படுவன், ௭- று, 

(வி- ரை,) சாத்திரப்பொருள் - மாஸ்த்ரார்த்தம் (வீரசைவாகமப்பொருள்), சீர் தத- 
பெயரடியாகப் பிறந்த பெயரெச்சம், சீர்த்த செயல் எனவியையும், ஆசரித்தல்-௮னுஷ்ட் 

டி.த்தல், விரித்திமம் தகையால் - விரித்துச் சொல்லும் பெருமையால் எனினுமாம், (௩) 

அத்து வாமுடி யோகமுற் நருஞ்சிவ மாகு 

மெய்த்த தேசிக னேபவக் கடற்கசை விடுவோ 
னெய்த்தி டாவறி வாயுல கிலங்குறு மெவனா 

லத்த யாகுரு வுலகெலாம் விளக்கு.று பவனாம். 

(ப-ரை,) அத்துவா முடி.- (அல்) அத்துவாவின் முடியாய, யோகம் உற்று - 

யோகத்தையடைச்து, ௮ரும் சிவமாகும்--, மெய்த்த - உண்மையா௫ய, தேசசனே--, 
பவக்கடல் கரை - பிறவிக்கடற்கரையில், விடுவோன்--, எய்த்திடா - இளைக்காத, ௮.றிவு 
ஆய--, எவனால் உலகு இம்லகுறும் - எவனால் உலகம் விளங்குமோ, ௮ - அந்த, 
தியாகுரு--, உலகு எல்லாம் விளக்குறுபவன் ஆம் - உலகம் யாவையும்: விஎஸ்சச் 

செய்பவனாவான், ௭- று, 

(வி-ரை,) அத்துவா-மார்க்கம், முடி-௮.தீ.தம்,தேசிகன்-௮சாரியன், பவக்கடலுமாயா 

சமுத்திரம், பிறவிக்கடற்கரை - முத்தி, பிறவிக்கடற்கரையில் விடுவோன் - விற்வகுரு, 
தீட்சாகுருஸ்தலம்-முற்றும்,



a. 

ஒம் ஸர்வஜ்ஞாய ஈம*, 

நாற்பத்தாருவது 

(௨) சிக்ஷாகுருஸ்தலம். 

whee 

[அதாவது - மேற்கூறிய தஇக்ஷாகுருவே, தான் போதகனாகவும் assert Cur gus 
னாகவும் ௮றிச்து 8ஷனுக்கு ப்ரஸ்சோத்தர மூலமாய் உபதேசம் செய்கையில் ஜ்ஞாச 
முகத்துடன் ஸதாசா.ரங்களை விஇப்பதனால் சிகஷ£குரு என்பது.] 

சலிகிலைத் துறை, 

போத கத்தின னாடுயே தனையடை புதல்வர்க் 

கத மற்றிடி கட விலுக் கெதிர்விடை யிசைப்பாழ் 

நீத சுற்றுசிட் சாகுருப் பெயரினைச் செறியு 

மோத லுற்றதீட் சாகுரு வேயென வுணர்வாய், . 

(ப- ரை,) ஒதல் உற்ற - சொல்லப்பட்ட, திக்ஷாகுருவே--, போதகத்தினன் ஆ - 
போதிப்பவனா8, தன்னை அடை - தன்னையடுத்த, புதல்வர்க்கு-£டருச்கு, ஏதம் அற்.நி6- 
குற்றமற்ற, சடாவிலுக்கு - வினாவுக்கு, எதிர்விடை--, இசைப்பால் - சொல்லுதலால், 
தீ.து அகற்று - தீமையை யொழிக்றெ, சிக்ஷ£குருப் பெயரினைச் செறியும் - சக்ஷாகுரு 

வென் பெயரைப் பொருந்துவன், என - என்று, உணர்வாய் - அறிவாயாக, ௭ - று, 

(வி - ரை.) இசைப்பு - இசைத்தல் (சொல்லல்), (௧) 

போத கஞ்சவ தநரம் போதகப் பதத 
லோத ரஞ்சிவ ஞானமென் றுணர்வுற வுசைப்போன் 
றீத கன்ற?ட் சாகுருப் பவவிருள் சிதைக்கு 

மேது விந்துவாம் வாசக னாரிய னென்பான். 

(ப-ரை.) போதகம் சவதச்திரம் என்று, போதகப்பதெல் ஓது அரு ஜெ 
ஞானம் என்று--, உணர்வுற உரைப்போன் - ௮.நிவுதிக்கும்படி, சொல்வோன்-, இ. 
அகன்ற க்ஷொகுரு--, பவம் இருள் சிதைக்கும் - பிறவி யிருட்டைச் செடுச்ெ, ஏது - 
சா.ரணமா௫ய, இர்து ஆம் வாசகன் - சந்திர ஏரணம் போலுஞ் சொல்லையுடையகள், 
ஆரியன் என்பான் - ஆரியனென்று சொல்லப்பவொன், ௭ - று, 

(லி-ரை.) போதகம் - ௮ திவைத்தருவது, போதகப்படுதல் - போதிஞ்சப்படுதல் 

(அதியவேண்டிய தத்துவம்,) ௨ணர்வுற உரைப்போன் - போதகன், பிததிழிருட்டு ஈ 

பிறவியாகிய ௮ர்தகா.ரம் என விரியும், சிவதர்இிரம் - சைவாகமம், இதனால் Roar GG 

வினிலக்கணமும் ஆரியனிலக்கணமும் கூறப்பட்டன ) அதாவது எவரால் ஷன் இதே 

யதியவேண்டிய தத்துவம் என்று ஈன்கு உபதே?ச்கப்பெறுன்றானோ அவர் போதகர் 
என்றும் ிக்ஷாகுருவென்றும், எவருடைய மொழிகள் ஸம்ஸார இருஞச்கு றரத்சால 
Figs பெணங்களாய் ப்.ரவர்த்தக்ன்றனவோ அவர் ஆரியர் என்றும் சொல்லப்பவேர், 

உலகமுற்றநிரு மாயையை யொழித்திட வற்ரு 

பிலகு மத்துவி தத் இினுக் கேதுவா யிருந்த 

தலைமை யிற்பதி ஞானால் குறும்வன் ருளே 

புலமை பெற்றுள வாரிய னென்பவன் புவியில், 

௨௭



௨80 சித்தா ந்தரிசாமணி, [தசாரலிக்க் 

(ப ரை,) உலகம் உற்திடும் மாயையை--, ஒழித்திடவற்றாய் - ஒழிக்சவல்லதாய், 

இலகும்-விளல்குறெ, ௮,ச்.தவிதத்திலுச்கு,--ஏ.து ஆய் இருக்த--, தலைமையின்-முதன்மை 
யுள்ள, பதிஞானம் - ரவஞானத்தை, நல்குறும் - இருபை செய்ற, ௮வன் தானே--, 

புலியில்--, புலமை பெற்று உள்ள ஆரியன் என்பவன் - புலமையுள்ள அரியனென்று 
சொல்லப்படுகோன், ௭ 4 று, 

(வி ரை,) புலமை - ஞானம், தானே யென்பதில் ஏகாரம் தேற்றம் (பிரிநிலையு 

மாம்,) (a) 

பேத மாயே சகவிகற் பத்தொடு பிற்கு 
மாதி பூருவ பக்கமாக் கொண்டுமுற் ஐறிவாழ் 
நீதி லாதவோ சத்துவி தஞ்செய்டத் தாந்த 

மேதை யோட விக்குரு பரன்குண மிகுத்தோன். 

(பஃரை,) பேதம் ஆய சகவிகற்பத்தொடு--, பிறங்கும் - விளங்குன்ற, ஆதி- 
மூலமாயெ மாயையை, பூருவபக்கமாக்சொண்டு--, முற்ற நிவால்- பூர்ண ஞானத்தால், 
தீ. இல்லாத--, ஒர் - ஒப்பற்ற, அத்துவிதம் செய் - அத்துவிதஞ் செய்ற, இத்தாந்த 
மேதையோடு - ஈித்தார்த ஞானத்தோடு, உள்ள - இருக்ற, இ- இர்த, குருபரன்-குரு 
பரனே, குணமிகுத்தோன் - குணத்தில் மிக்கவன், ௭ - று, 

(வி- ரை.) விகற்பம் - வேறுபாடு (பேதகம்பனை), பூருவபக்கம் - முற்பக்கம், (௪) 

யாவன் வாய்மொழி யையமென் வனத்தினை யெறிய 

வாவு மொண்பர சாமவன் குருசிகா மணியா 
மேவு தன்மொழி யாடியில் விம்பமாய் விளங்கு 

மேவின் முத்திய இருவுளன் பவக்கட லெடுப்பான். 

(ப- ரை.) யாவன் வாய்மொழி - எவலுடைய வாய்ச் சொல்லானது, ஐயம் என் - 

சந்தேகமென்டுற, வனத்தினை எறிய - காட்டை வெட்டுதற்கு, வாவும் - தாவு, ஒள்- 
கூர்மையாயெ, பரசு அம் - கோடரியாகுமோ, ௮வன்--, குருகொமணி ஆம் - தேரிக 

சூடாமணியாவன், மேவும் - பொருர்திய, தன் மொழி - தன் வார்த்தையாக, ஆடி.யில்- 

(உபதேசச்) கண்ணாடியில் (தோன்று), விம்பமாய-பிர இவிம்பமாய், விளம்கும்--, ஏவு 
இல்-துன்பமில்லாத, முத்தி ௮ம் இரு உளன்-அழயெ முத்திச் செல்வத்தை யுடையவன், 

பவக்கடல் - பிறவிக்கடலினின்றும், எடுப்பான்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) கா, சூடா என்பன முடியென்னும் பொருள, களங்கமற்றதாசய 

எவருடைய உபதேசமொழியாகிய கண்ணாடியில் ' மோக்ஷலக்ஷ்மி பிம்ப உருவமாய்ச் 

காணப்படஇன்றதோ அந்தக் குரு பவதாரணம் செய்விக்கின்றவர் என்பதிதன் சருத்து, 
பவதாரணம் - ஸம்ஸாரார்ணவத்தைச் தாண்டச் செய்தல், (டூ) 

பரிந்த €டரத மகத்தனை ஞான பத்தாற் 
_ திருந்த வில்லெ குறுபவழ் கொப்பிலை செப்பிற் 

பொருந்து றும்பவப் பிணியிலுக் கேகமாம் போச 
மருந்து தந்தருள் குருபரன் வாய்க்குமோ மண்ணில். 

(ப-ரை,) பரிர்து - இரங்ச), சீடர் தம் - சீடருடைய, அகத்தினை-மன த்தினை, ஞான 

இபத்தால்--, இருந்த - திருர்தும்படி, இங்கு - இவ்வுல9ல், இலகுறுபவுற்கு - விளக்கு 

வோலுக்கு, செப்பின் - சொல்றுமிட்.த்இல், ஒப்பு இல்லை--, பொருர்துறும் - வருறெ, 

பவப்பிணியிலுக்கு - பிறவி கோய்க்கு, ஏகம் ஆம் போதம் மருர்து- பரமாத்வைத ஞான



த்வம்]. ஞானகுருத் தலம். ர ase 

மாஏய (உத்தமமான) ஒளஷூதத்தை, தர்தருள்-தர்தருளுெ, குருபரன்--, மண்ணில். 
வாய்க்குமோ - இடைப்பனோ, ௭ - று, 

(வி-ரை,) அகத்தினை-ஹ்ருதயகமலத்திலிருக்கும் சத்திரத்தை, அகம் - ஆகுபெயர், 
விளக்குவோன் - குரா, குருபரன் - குருஸ்ரேஷ்டன் (தேசிகன்), வாய்க்குமோ வென்னு 
மோகாரம் வினாவோ டெதிர்மறையுமாம், (௬) 

சிக்ஷ£குருஸ்தலம் - முற்றும். 

  

a. 

ஓம் ப.ரமாத்மகநே ஈம? 

நாற்பத்ேேதழாவது 

(௩) ஞானகுருத்தலம். 
_.ஆ௨- 

[௮ தாவது - ரஹஸ்யார்த்தங்களின் போதத்தைச் செய்து சீஷனது ஸர்தேஹச் 
தைப் போக்கும் இந்தச் சிக்ஷாகுருவே, ப்.ரத்யக்ஷமானதும் ஜீவன்முக்தி தாயகமானது 
மான (8வஜ்ஞாகத்தை யுண்பெண்ணுவதனால் ஞானகுரு என்பது.] 

கலிநிலைத்துறை, 

ஐய நீக்குப தேசஞ்செய் இவன்றிக ழறிவைச் 
செய்யு முண்மையாற் பெயர்ஞான குருவெனச் செறியு 
மைய லின்றியே வளசொளி மலிரிதம் பரத்தை 

யுய்ய ஈல்குவோன் ஞானதே சிகனென வுரைப்பார், 

(ப- ரை,) ஐயம் - சர்தேகத்தை, நீக்கு - நீக்கு, உபதேசம் செய்து--, இவன்- 
இந்தச் £டனது, இகழ் - விளங்குறெ, அறிவை--, செய்யும் - உண்டாக்கு, உண்மை 
யால்--, ஞானகுரு என பெயர் செறியும் - ஞானாசாரிய னென்று பெயருண்டாகும், 
மையல் இன்றி - மயக்க மில்லாமல், வளர் ஒளி மலி- வளராகின்ற வொளி மிகுர்த, 
சிதம்பரத்தை--, உய்ய - உய்யும்படி,, ஈல்குவோன் - கொடுப்பவன், ஞானதேசென் என 
உரைப்பார்---, எ- று, 

(af + eng.) சதெம்பரம் - ஞானாகாயம் (௮அபரோக்ஷ லாக்ஷ£த்சாச ஜீஞாகம்), ஞான 

தேூகன் - ஞானாசாரியன். 

ப். ரபஞ்ச வேற்றுமை யில்லாத.தம், விகாரமில்லாததுமாய சிதொாகாறச்தை எவர் 
சித்த வருத்திகளுக்கு முன்னரும், உதித் துள்ளபோதும், லயிக்கும்போதும், லயித்த 

பின்னரும், இவைகளைப் பார்த்.துக்கொண்டு ஸாக்ஷிமாதீர ரூபமாய் ஒர் போதமிருக்கன் 

றமையாலன்றோ வருத்தி யுஇத்ததும் ஒடுல்யெ.தம் ௮.தியட்படன்றது, ஆதலால், ஸகல 

வ்ரு.த்இகளுக்கும் ஸாகூதியாய ஓர் போதம் உளது, அதனையே ஆத்மாவென்ற தி? என்ற 

யுக்தவொக்ய உபதேசங்களால் எவர் மோ௯ஷாத்கரிக்கச் செய்கின்றாசோ, அவர் ஞானகுரு 

என்ப இதன் கருத்து, இதுகாறும் தீகஷாகுரு சிக்ஷாகுரு என இரண்டு விதமாய்ச் குருவைக் 
கூறி, இங்கு ஞானகுரு என்று மூன்றாவது கூறியதனால் மூவசையாகய குருபேதம் 

கூறப்பட்ட தென்ற திக இம்மூவகைக் குருபேதம் உபரிஷதீதுக்களில் மோதசகுரு, 
போதககுரு, மோக்ஷகுரு என்று வேறு பெயரால் apes Barer $i; இவை முறையே 

மார்ச்சம் காட்டுவோர், மால்த்ரோபதேமம் செய்வோர், பரதத்வோபதேறாம் செய் 

வோர் எனப்பொருள்படும், இதன் விரிவை ப்ரம்மவித்யோபகிஷத் முதலியவைகளில் 
காணலாம், இது பற்றியன்றோ பிரபுலில்கலீலையிதும். ப் போதககுரு சம்மூறாட் புகச் 

கொடி, சட்டனன்று? எனப் போதககுருவைக் Gud g gier er gi, (ச)



aie ித்தாத்தசிசாமணி. [சூசாரலிக்கத் 

தேய்ந்து தானல மரும்தி மறுவொடு செறியும் 
வாய்ந்த ஞானமா மதிமறு வற்றது மருக்கற் 

சேர்ந்த கல்லிரு எகற்றுவ தொளிமணித் Bu 
மேய்ந்த ஞானகல் விளக்கரு எிரிப்பதெவ் விடத்தும். 

(ப-ரை,) அலமரும் - சுழலாகின்ற, மஇ.ஃ சந்திரன், தேய்ந்து - கலை குறைந்து, 
மறுவொடு செறியும் - களங்கத்தோடிருக்கும், வாய்ந்த - இடைத்த, ஞானம் ஆம் மத - 

ஞானமாயெ பூர்ண சந்திரன், மறு ௮ற்றது- களங்க மற்றது, ஒளி மணி தீபம் - ஒளியை 
யுடைய ரத்ந தபம், மருங்கில் சேர்ர்த வல் இருள் அகற்றுவ.து--, ஏய்ந்த - பொருந்திய, 
ஞான நல் விளக்கு--, எவ்விடத்தும்--, இருள் இரிப்பது - (அஞ்ஞான) இருளை 
யோட்டுவது, எ-று, 

(வி- ரை,) சேர்ந்த வல்லிருள் - நெருக்ளெ வலிய இருள், எவ்விடத்தும் - சமீபம் 
தாரம் என்றில்லாமல் எங்கும் வியாபகமாகயெ, இரித்தல் - ஒட்டல், தேய்ந்து என்றதனால் 
கலை குறைரீதது மல்லாமல் வளர்தறும் பெறப்பட்டது, அலமரல்-விகாரமுறல், களங்கம் 
என்ப.தனுல் விசர்ரமுடைமையையும் குறிப்பித்தது, மருங்கு - பக்கம், (௨) 

அனைத்தி லுக்குமோர் காரண மாகிய வறிவை 

துனித்து னரைத்தருள் குரவனே ஈவனரு ஜனோக்காம் 

பனிக்க இர்க்குஞா னக்கடல் பொய்குறப் பவமா£ 

தனித்தி ர௬ுட்டற வருகுரு ஞானபா 7கனால், 

(ப- ரை.) அனைத்திறுக்கும் - எல்லாவற்றுக்கும், ஓர் - ஒப்பற்ற, காரணமாூய 

அதிவை--, நுனிழ்து உரைத்தருள் - நுட்பமா யாராயந் துரைத்தருள்ெ, குரவனே 

ரென் அருள் நோக்கு ஆம் - ( அவனது ) கிருபா கோக்கமாகயெ, பனிக்கதிர்க்கு ச 

சர்திரலுச்ரு, ஞானக்கடல் பொங்குற--, பவம் அம் - - பிறவியாகிய, தனித்த - ஒப்பற்ற, 

இருட்டி அற - இருஎறும்படி, வரு - வந்த, குரு - தேசிகன், ஞானபாரகன் - ஞானக்கரை 

படைர்தஎன், எ-று, 

(வி- ரை,) பனிக்கதிர் - குளிர்ச்சயாயெ பெணங்களையுடையவன் (சர்இரன்), 

நேர்க்கம் 4 பரர்வை, அனைத்இனுக்கும் - சகல புருஷார்த்தல்களுக்கும், (௩) 

போக்கு செங்கஇர்ப் புறத்துநின் நிணைவிழி புதைக்கும் 
| கங்குல் வல்லிரு ளொன்றையே போக்குறுங் கருதி 

| ஸனிங்கு ஈல்லருண் ஞானதே சிகனெனு மிரவி 
தீங்கு முள்ளொடு புறத்துறு மிருளெலார் தள்ளும், 

(ப - Oy.) பொல்கு - கிளங்குற, செங்கதிர் - சூரியன், புறத்து நின்று... இணை 

விழி புதைக்கும் - இரு கண்களையும் மழைக், கங்குல் - இராக்காலத்து, வல் இருள் 
ஒன்றையே போக்குறும்--, கருதின் - யோருக்கு மிட த்தில், இக்கு « இவ்வுல, BO 

அருள் ஞானதே௫கன் என்னும் இரீவி--, தங்கும் - தன்யெ, உள்ளொடு - உள்ளிருளோடு, 
புறத்து உறும் இருள் எல்லாம்--, தள்ளும் - ஒழிக்கும், ௭ - த, : 

(வி. © af.) செக்கதிர் - செம்மையாதஇிய இரணங்களை யுடையவன் (சூரியன்), 

தன்றையே யென்னுமேகாரம் தேற்றம், இரவி.சுரியன், சூரியன் புமவிருளொன்றனையே 

யொழிப்பான், ஞானுசாரியனுமே சூரியன் உட்புற விருளையொருங்கே ஒழிப்பானென் 
திதனாம் கூறப்பட்டது, (௪)



தமம்] ஏரியாலிங்கத்தலம். soe. 

கீடைக்க ஹணோக்கினாற் நியாகாஇி கற்பனை பின்றி 
யடுக்கு மோர்சவ வேதக மாக்குறு மறிவை 

விடுக்கு மா.லுடை யுபர்சீவன் முத்தனாய் மேலக் 

கொடுக்கு மாரியன் ஞானசா கரனெனக குறிப்பாய், 

(ப- ரை.) ஆரியன் - ஆசாரியன், கடைக்கண் நோக்கினால் - - கடாக்ஷத்தினாலேயே, 
Buren B கற்பனை இன்தி--, அறிவை--, ௮க்கும் - அடுத்த, ர் - ஒப்பற்ற, Ras 
வேதகம் ஆக்குறும்--, விடுக்கும்-விட்ட, மால் உடை - ஆசையையுடைய, உயர் - உயர்ந்த, 

சீவன் முத்தனாய் மேவக் கொடுக்கும்-.-, (அதலால்) ஞான சாகரன் என - ஞானக் 
கடலாவனென்று, குறிப்பாய் - கினைவாயாக, எ - லு, 

(வி-ரை,) வேதகம் - வேதிகப்பட்டஅ (பொன்), ஈண்டு, இச்செப்யுளைக் கவனிக்க; 

பிரபுலிங்கலிலை, 

இவ்வா றருளாற் நனையுணர்த்தி யிறாச்த ஞான வியல்லீர 
சைவா சரிய னல்லமனித் தரையிற் பருவக் தலைஏிறப்ட 
வுய்வா னினைந்து தனைமோக் யுற்ற வடியார்ச் ரூபதே௪ஞ் , 
செய்வா னியன்ற வடி.வொடுசென் ஐருள்செய் செயல்செய் துலாவினான். (௫) 

னன குருத் தலம் - முற்றும் ° 
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காற்பத்தேட்டாவது 

(௪) கிரியாலிக்கத்தலம். 

[அதாவது - ஜஞாஈகுருவினு லுண்டான ஜ்ஞாரஈத்தினால் ஆஸ்க்தனாய்ச் செய்யும் 
எல்லா-ஸத்க்ரியைகளும் எந்த வஸ்.துவினிடத்தில் லயமடைதெதோ, அர்த 'வஸ்துவாயெ 
இஷ்டலிங்கமே இரியாலிங்கம் என்பது,] 

கலிரிலைத்துறை, 

ஞான தேிகன் ஞானயோ கங்கொடு ஈண்ணி 

மான மேவிய சரியையெவ் விடத்தினின் மாயு 
மான விங்கது தான்ிிரி பாலிங்க மாமென் 

oro Hen du நூன்முறை யுணர்க்தவ ருரைப்பார். 

(ப- ரை,) ஞானதேசிகன்--, ஞானயேகம் கொடு ஈண்ணி-, மானம் மேகிய 5 
பெருமை பொருச்திய, ஈரியை--, எவ்விடத்தினில் மாயும் - எவ்லிடத்திற் செடுமோ, 
ன யெ, இங்கு அது தான் - இவ்லிடத்து அதுவே, சரியாலிங்கம் ஆம் என்து--, 

ஊனம் இன்றிய - குற்த மில்லாத, தால் முறை உணர்ச்தவர் உசைப்பார்--) ஏ உ ௮, 

(வி - ரை;) சரியை * தொழில், ஊனமின் நிய லூல் என்றது! சிவாசமம்களை, லால் 4 
ஆகுபெயர், ஞானயோகம் - = Bg Gort ஸம்பர்தம், (ச) 

\ 

அதிவு மேனியா யுண்மையா யாநர்த வடிவாயப் , 

பொறியு முவொரு பிரமமே இரியையின் பொருட்டுக் 

குறியு ரூவரு மிலிங்கமென் மு.தலாற் கொண்ட 

மியி லாவிலிம் கார்ச்சனை பலமெலாம் வழங்கும்,



aber சித்தாந்தசிகாமணி. 

(ப- ரை.) அறிவு மேனியாய - ௮.றிவுருவாடு, உண்மையாய்--, ஆச்த வடிவாய்--, 
பொறி உரு - பொதிகளனுகாத, ஒரு - ஒப்பற்ற, பிரமமே--, இரியையின் பொருட்டு--, 
இலிங்கம் என்று--, குறி உறு வரும் - குதியடைச் துவரும்--, ஆதலால்--, கொண்ட--, 
மறிவு இலா - தடையில்லாத, இலிங்க அர்ச்சனை --, பலம் எல்லாம் வழங்கும் - 
எல்லாப் பயன்களையும் தரும், ௭.- று, 

ச 

(af - ong.) 9 Bay - சித்த, உண்மை - எத்து, தச்தம் - இன்பம், பொதி. ஐம் 
பொறிகள் (அவை மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி யென்பன.) (௨) 

யாக மாதிய சரியைகள் யாவையும் விடுத்து 

யோக மாதவர் சித்தர்கள் யாவரு முவந்தே 
யேக மாய விலிங்கபூ சனையையே யிசைவ 

சாகை யாலிலிய் கஞ்சறர் தொப்பிலா தாகும், 

(பஃரை,) யாகம் ஆதிய ரியைகள் யாவையும் விடுத்து--, யோகமாதவர் சித்தர் 

கள் யாவரும்--, உவச்து-விரும்பி, ஏகம் ஆயெ - அத்விதீயமா யே, இலிம்சபூசனையையே 
இசைவர்--, ஆகையால்--, இலிங்கம் றர்து ஒப்பு இல்லா ததாகும்--, ௭ ஃ று, 

(வி- ரை,) யோகமாதவர் - யோகள், (௩) 

அரிய மாதவ மியாகங்க ளாற்பய னென்கொல் 
பெருகு மாதர விலிங்கபூ சனையினிற் பெற்றுன் 
இரியை யாவையும் தரும்பல மவனரசோ கிடைத்தான் 

தஜெரியி லோவவற் கரிதென லில்லையோர் சிறிதும், 

(ப- ரை,) அரிய மாதவம் யாகங்களால்--, பயன் என் கொல் - பயன் யாதோ, 

இலிங்க பூசனையினில்--, பெருகும் ஆத.ர௮ு பெற்றான் - மிக்க ௮ன்பு பூண்டவன், இரியை 

யாவையும் தரும் பலம் அவன் இடைத்தான்-எல்லாக் இரியைகளும் தருற பயனை ௮வன் 

அடைந்தான், தெரியிலோ - கருதுமிடத்திலோ, ௮வற்கு-௮வலுக்கு, ஓர் சிறிதம்--, ௮ரிது 

எனல் இல்லை--, ௭ - று, 

(வி- ரை.) கொல் - ஐயத்தோடெதிர்மறை, யாகம் - ௮க்நிஹோத்ர முதலிய 

வேள்விகள், (௪) 

வேசன் மான்முத லாயெ விண்ணவர் குழாமுங் 
தீத லாதுயர் சித்தர்தங் கணகங்களுஞ் சிறந்த 
போத மாய விலிங்கபூ சனையினைப் புரிந்து 

பேத மாயதம் பதமொடு தந்தொழில் பெற்றார். 

(ப-ரை;) வேதன்--, மால்--, முதலாயெ--, விண்ணவர் குழாமும் - தேவர் 

கூட்டமும், தீ.௮ இல்லாது உயர்-தில்ில்லாமலுயர்ந்த, ித்தர் கணங்களும்--, றர்த-, 
போதம் ஆயெ இலிம்க பூசனையினைப் புரிர்து--, பேதம் ஆய - வெவ்வேருயெ, தம் பத 

மொடு - தம் பதவிகளுடன், தம் தொழில் பெற்றூர்--, ௭ - லு, 

 (வி-ரை,) சணம்கள் - கூட்டங்கள், போதம் - ஞானம், தம் தொழில் - லோக 

வ்யாபாரங்களுக்கு ௮இகொ.ரத்தொழில், 

சிரியாலிங்கத்தலம் - முற்றும். 

 



a. 
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நாற்பத்தோன்பதாவது . “7? 
(௫) பாவலிங்கத்தலம். ஈம | 

[அதாவது - கரியாலிங்சம் க்ரியைகளுக்கு எவ்வாறு லயஸ்தாரமோ, அவ்வாறு 
ப்்ராணலிங்கம் மகோலயத்திற்கு ஸ்தாரமாயுள்ளதே பாவலிய்கம் Terug, | 

சலிநிலைத். துறை, 

கிரியை யெவ்வண மிலயமுற் நிட்டது Gores 
னரிய பரவமு மவ்வகை யவ்விடத் தடங்கு 
(piu grog வேபாவ லிங்கமென் நுரைப்பர் 

தெரிய நூல்பல கற்றுணர் வுடையதே சிகசே. 

(பஃரை,) ளெத்தின் - சொல்லுமிடத்தில், இரியை - ரியையானத, ௭ வண்ணம் 
இலயம் உற்றிட்டது - எவ்வாறு லயமடைர்ததோ, அரிய பாவமும் ௮ வசை ௮வ் 

விடத்து அடக்கும்--, உரியது ஆம் அதுவே பாவலிச்சம் எனறு உரைப்பர்--, 

(யாசெனின்) பலழால் தெரியக் கற்று உணர்வு உடைய தே$கர்--, ௭- று, 

(வி- ரை,) சளத்தல் - சொல்லல், லயம் - ஒடுக்கம், பாவம் - பாவனை, தேக் - 
அசாரீயர், (௧) 

பூகவ னாகிய பர௫ிவன் பாவமுற் றிடுவன் 

றிகழ்ப ராபற் கனையதாழ் செய்திடுஞ் செயலெ 

னிகரி லாதவவ் விறையவ னித்தபூ ரணனா£ 

தீகையு ளானென வுள்கவென் நருமறை சாற்றும். 

(ப - ரை,) திகழ் - விளங்குறெ, பராபரற்கு - ப.ராபரலுக்கு, அனையதால் - அத் 
தன்மையால், செய்இடும் செயல் என் - செய்ற செயலால் பயன் யாத, பகவனாயெ 
ப.ரசிவன்--, பாவம் உற்நிேவன்--, நிகர் இல்லாத ௮ இறையவன்--, நித்த பூரணன் 

அம் தகை உள்ளான் என--, உள்க என்று--, ௮௬ மறை சாற்றும்--, எ-று, 

(வி- ரை,) அனையது - கரியாபூறை, நித்தம் - ரால்வதம், பூரணன் - கிழைந்திருப் 
பவன், தகை - பெருமை, உள்கல் - நினைத்தல், சாற்றல்-சொல்லல், பாவம் உற்றிடுவன்- 
பாவரா ஸ்வரூபனா யிருப்பன் (நிர்மலமாடெய அந்தக்க.ரண விர்த்தியால் ௮நியப்பவென் 

எனினுமாம்), (௨) 

கண்டி. தப்படா வறிவுரு வாகிய கடவுள் 

கொண்டு பத்தர்செய் துறுமுப சாரமே கொள்வான் 

விண்ட வத்துயர்ப் பாவத்தின் விளங்குறு மென்று 

பண்டு கற்றறி நல்லிசைப் புலவர்தாம் பகர்வார். 

(ப-ரை,) கண்டிதப்படா அறிவுருவாயெ கடவுள்--, கொண்டு பத்தர் செய்து 
உறும் உபசாரமே கொள்வான்--, விண் தவத்து-மேலானதவத்இனால், உயர் பாவத்இன்- 
உயர்ந்த பாவத்தில், விளங்குறும் என்று--, பண்டு - பழமையாக, கற்று அறி - கற்ற 

றிர்த, ஈல் இசை - ஈல்ல புகழையுடைய, புலவர் பகர்வார்--, ௭ ஈ று, 

(வி- ரை.) கண்டிதம் - வரையமை, கொள்வான் என்பதில் வான் எதிர்கால 
வினையெச்௪ விகுதி (கொள்ளும்பொருட்ட), பாவம் - பாவனை, புலவர் - அறிவுடையோர், 

பகர்தல் - சொல்லுதல், அகண்ட பரமாச£த ஜ்ஞார வடிவமாக பரரிவமானது, பக்தர் 

களுக்குச்செய்யும் உபசா.ரத்தால் சுத்தமாயெ சித்த விர்த்தியால் ப்.ரஸர்ஈமாடின்ற.து 

என்பதிதன் கருத்து, (௧)



௨6% தி த்தாத்தரிகாமணி. [தசாரறிக்கத் 

மண்ணி லஞ்ூலை முதலீயிசகொண்தோம் வகுக்துப் 
பண்ணு நுஞ்செய லிலிம்கமெல் கஇனிகழ் பாவ 

நண்ணி லிங்கமே ஜறெநர்தது ஞானகா ரணமா 

யெண்ணு றுங்குறை யின்றியே யமைவுறு மியல்பால், 

(t= on.) மண்ணில் - மண்ணுலடில், ௮ம் - அழகிய, சிலை முதலிய கொண்டு 
வகுதீதி--, ப்ண்ணுறும் செயல் இலிக்சம்--, எங்கு - எல்குளதோ, ௮இன் - அதனிலும், 

நிகழ் பாவம்ஈண் இலிங்கமே றர்தது--, ஞானகாரணம் ஆய் - ஞானகரணமாட, 

எண்ணுறும் - எண்ணப்படுற, குறைவு இன்றியே அமைவு உறும் இயல்பால்--, எஃறு, 

(af - ong.) சிலை- கல், அதின் என்பதில் இன் என்னும் ஐர் தாவது உறழ் பொருளில் 
வந்தது, இயல்பு - இயற்கை, நிகழ் பாவம் ஈண்ணி லில்கம் - வஸ்வரூபமான லிம்கம், 
மண் கல் இவைகளாலாயெ லிம்கத்தைக்காட்டிலும் சவலிங்கமான.து எந்தச் குற்றமிராத 
தாலும் ஜ்ஞாசமார்ச்கத்தில் ப் ரவேஸிக்கச் செய்னெறமையாலும் ற்சேஷ்டமாயுள்ள து 

என்பதிதன் கருத்த, (2) 
புறத்தி லிங்கம்விட் டளத்தினிற் போதலிய் கத்தை 
மறப்ப றும்படி வைத்துளிப் பாவமென் மலசாற் 

"சிறப்பு றுஞ்செ பூசனை யன்பொடு செய்யு 
மறப்பெ ௬தகை தனைப்பாவ லிங்கயென் நறிவாய், 

(ப-ரை,) புறத்து இலிம்சம் விட்டு--, உள்சத்தனில்--, போதலிங்கத்தை--,' 

மறப்பு அறும்படி வைத்து உள்ளி--, பாவம் என் மலரால்--, ஜெப்புறும் சிவபூசனை--, 
அன்பொடு செய்யும்--, அறப்பெருர்தகைதனை--, பாவலிங்டு என்,று ௮றிவாய்--, எ-று, 

(வி- சை, புறத்து இலிக்கம் - வெளி லிங்கங்கள். போதலிங்கம் - ஐஞாரலித்கம், 

உள்ளல் - நினைத்தல். பாவம் என் மலர் - பாவகாபுஷ்பம் ) பாலம் மென் மலர் எனப் 
பிசித்து பரவனையாகயெ மெல்லிய மலர் என்றுைப்பினு மமையும், ௮2 - மிகுஇயாச, 
பெருர்தகை - பெருங்குணமுடையோன், (இ) 

மருவு மாதியா தாரகன் மனமலர் வரிவிற் 
புருவ காப்பணென் றுரைத்திடப் பொருந்திவற் Capen Sp 
DAS னல்விளக் குருவமாஞ் சிவன்றனைப் பாவ 
வுருவ ஈற்பொருள் கொண்டருச் சிப்பவன் யோகி, 

(ப- ரை,) மருவும்: பொருர்திய, ஆதி ஆதாரம்--, ஈல் மன மலர்--, வரி வில் புருவ 
காப்பண் என்று--, உரைத்திடப் பொருச்து - சொல்லப் பெற்ற, இவற்று ஒன்றில் - 

இவைகளுள் ஒன்றில், இரிவு இல் - மாறுபதேலில்லாத, கல் விளக்கு உருவம் ஆம் சிவன் 
தின்னை--, பாவ உருவம் நல் பொருள் கொண்டு அருச்சிப்பவன்--, யோ, ௭ - று, 

(வி- ரை,) ஆதியாதாரம் - மூலாதாரம், மனமலர் - இதயகமலம். வரிவில் - நீண்ட 
லில் (வரி - சட்டமைந்த எனிலுமாம்), புருவ நாப்பண் - ப்ரூமத்யை, செவன் - சவ 
Seiad, கொண்டு-மூன்றாவதன் சொல்றுருபு, விளக்கு உருவம்-தீபம் போன்ற வுருவம், 
பரவ உருவம் ஈல் பொருள் - பாவா த்ரவ்யம், அருச்சனை - பூஜிதீது வழிபடுதல், (௬) 

ம்ரல்கல் மண்ணினால் வகுத்துள விலிங்கவர் தனையைப் 

புரிந்தி டான; பூதியாற் பரஞ்சுடர்ப் புணர்வோன் 
விசிட்தி டுல்கி யாபூசை புல்லறி வினர்க்க£ 
தசம் பூசனை யுரித்து மெய்ஞ் ஞானிக டமக்கே,



ports). ஞானலிங்கத்தலம். ' aad 

(பஃரை,) மரம் சல் மண்ணினால் வகுத்து உள்ள--, இலிங்க வச்தனையை--) 
அனுபூதயால் பரஞ்சுடர்ப் புணர்வோன்--, புரிச்திடான்--, புல் அறிவினர்க்கு-4) 

விரிர்திடும் ரியாபூசை (உரித்த)--, மெய் ஞானிகள் தமக்கு அச்தரக்க பூசனை 

உரித்து, ௭ - று, 
ச 

(வி- ரை) வகுத்தல் - செய்தல், அறுபூதி - ௮றுபவம், புணர்தல் - அடைதல், 

புல்லதிவு - அற்பவறிவு, புரிதல் - செய்தல், அந்த. ரங்கபூசனை - பாவராபூறை, ௮௮பூதி 
யால் பரஞ்சுடரைப் புணர்வோன் - தனது அ.றுபவமே ப் ரமாணமாயச் கொள்ளப் 

பட்ட ஜ்யோதிர்லில்கத்தை யறுலாதாசம் செய்றெவன், ஏ - ௮சை, (௭) 

பாவலிங்கத்தலம் - முற்றும். 

உட 

ஒம் யஜ்ஞமயாய ஈம3 

ஐம்பதாவது 

(௬.) ஞானலிங்கத்தலம், 

[௮, தாவது - மேற்கூறிய ப். ராணலில்கத்தை ப்.ரகாறப்படுத்தம் ஜ்ஞாரம் லயமா 

யுள்ளதும், ஐஞாகத்திற்கு ஆஸ்ரயபூதமாயுள்ள தும், ராஸ்த்ரவிசாரம் குருவசாம் ஸ்வார 
பவங்களினால் ப்ரஹ்ம விஷ்னு ருத்ரர்கள் என்னும் மேர்த்திகளைக்கடர்த தம், ஜாத்விசம் 

ராஜஸம் தாமஸ் ஆயெ முக்குணங்களைக் கடர்த தமாக ௮ நியப்பட்டுள்ள வஸ்தவே ஞான 
லிங்கம் என்ப.து,] 

கலிகிலைத் துறை, 

அன்ன பாவஞா பகஞான மெவ்விடச் தடல்கி 
மன்னி நின்றிடு மதுஞான லிங்கமா மஇக்கி 
னென்ன விம்குசை யாடுவர் நன்றுற விலங்க 

வுன்ன ருஞ்சிவ தத்.துவ முணர்ந்திடு முரவோர்., 

(ப- ரை,) ஈன்று உற இலங்க - நன்றாக விளங்கும்படி, உன் ௮௬ - கினைத்தற்கரிய, 

சிவதத்துவம் உணர்ச்திடும் உரவோர்--, அன்ன - அத்தன்மைத்தாயெ, பாவ ஞாபச 

ஞானம் எவ்விடத்து அடங்க மன்னி நின்றி0ம்,--௮.த--, மதிக்ன்--, ஞானலிங்கம் 

ஆம் என்ன--, இங்கு உரையாவெர்--, ௭ - று, 

ப... (வி-ரை,) உன்னல்- நினைத்தல், உரவோர் - அ.நிவுடையோர். மன்னல் - நிலை 

பெறல், மதித்தல் - ஆலோடத்தல், உரையாடுதல் - சொல்லுதல், பாவ ஞாபக ஞானம் - 

றரிவதத்வப. ரகா ஜ்ஞாகம், (ரிவத.த்வப்ரசாறாமான து எதனிடம் ஒடும்குின்மதோ அது 

ஜ்ஞாசலிங்கமென்று ஸிவதத்வார்த்தம் உணர்ந்தவர்களால் கூறப்படும் என்பதிதன்கருத்த. 

இதனால் இதனையறிக, ஒர் வஸ்துவை யறியவேண்டின் சத்தம் அதனிடம் 
செல்லவேண்டும்; ௮.தாவது, ௮தன் ஆகாரம் ஆகவேண்டும், இருளில் உள்ள ஒர்பொருளை 
யதிய வேண்டுமாயின் அவ்விருளை விலக்குவதற்கு ஓர் ப். ரகாறமும், அர்தப் பொருளை 
விளக்இக் காட்வெதற்குக் கண் என்னும் ஓர் இச்த்ரியமும் எவ்வாறு அவஸ்யம் வேண்டப். 
படுசன்றதோ, அவ்வாறே யாதேனும் ஒர், பொருளை யறிவதற்கு. அதனை, மறைதீதக் 

டெக்கும் இவரணத்தை நீக்க சித்த வ்ருத்தியும் அதனை விளக்டிக் சாட்டுவதற்கு அச்த 

ஏ



[* 7! நித்தாந்தரிகாமணி. [சாரார் 

சித்த வருத்திமிலுள்ள ப்ரதிபிம்பமாடுய சைதர்யமும் வேண்டப்படுடின்றன, எவ்வா 
தெனின்: புத்தியும். அதிலுள்ள சதொபாஸஜஐும் ஆய இரண்டும் கடத்தை வயாபிக் 
சன்றன.. அங்குள்ள. அவ.ரணம் புத்தி வ்ருத்தியால் தொலைன்ற து, சதொபாஸனால் கடம் 
விளங்குன்றது, இனி, ஸாக்ஷிபூதனுயெ பரமாத்ம ஸ்ரிவத்தை யநியவேண்டமமோயின் 

முறிகூறியபடி அள்குள்ள ஆவரணத்தை நீக்க இத்த வ்ருத்தி வேண்டும், அத்தகைய 

சித்,ச வருத்தியே அகண்டாகார வருத்தி எனப்படும், பரமாத்மா ஒன்திற்கும் விஷய 

மாகாவிடிறும் அகண்டாகார வீருத்திக்கு மாத்திரம் விஷபமாகும், இர்த அகண்டாகா.ர 
வ்ருத்தியே ப் ரஹம ஜஞாஈமென்று சொல்லப்படும், இர்த ஜ்ஞாரத்தனால் பரமாத்மா 

வினிடத்தள்ள அவர்ணம் நீங்கும், இனி, கடம் முதலியவைகளை யறிவதற்கு வ்ருத்இயும் 

ப்ரஇி.௮ிம்பமும் வேண்டப்படுவது போலப் பரமாத்மாவை யறிவதற்கு ப்ரதிபிம்பமும் 

வேண்டாவோவெனின், டேண்டியதஇல்லை யென்ச, கடாதிகள் ஜடப் பொருள்களாதலால் 

அவைகளை விளக்டுக்காட்ட ப்ரதிபிமபம் வேண்டப்படுசன்றது, பரமாத்மா ஸ்வயம் 

ப். ரகாறதலாலும், தானே போதப்ரசாமா வடிவனா யிருப்பதினலைம் அவனை வேறொன்று 

விளக்கவேண்டியதில்லை. இருளிலுள்ள கடம் முதலிய பொருள்களை ய.றிவதற்கு விளக்கும் 

கண்ணுமாகய இரண்டு பொருள்கள் வேண்டட்படினும், விளக்கைப் பார்ப்பதற்குக் கண் 

மாத்திரம் வேண்டியதே யன்றி மற்ரோர் தீபம் வேண்டப்பட்வதில்லை, இர்த ௮கண்டா 

கார வருத்திபினால் ப.ரமா தம சைதர்யத்தை மமைத்துள்ள ௮ஜ்ஞாகமென்லும் ஆவரணம் 

நீம்டு, பரமாத்ம லாக்ஷாச்காரம் ஏற்பட்டு, அந்த வருத்தியும் லயிச்துப்போதலும், அது 

லயித்த" இடமாய் எ நிற்பதே நித்ய முக்த த்த போத ஸதாகர்த ௮கண்ட பரிபூர்ண 
ப.ரஸிஷப் பொருளாம், (௧) 

முக்கு ணங்கண் மும்மூர்த்திகள் கடந்துணர் முதன்மை 

தக்கு றும்பரப் பிரமமே ஞானலிக் கந்தான் 

பக்க தூலசூக் குமங்களிற் கிரியைகழ் பாவம் 

புக்கு றும்பராற் பரத்தினின் ஞானமே பொருந்தும். 

(ப-ரை,) முக்குணங்கள்--, மும்ஞமூர்த்திகள்--, கடர்து உணர்--, முதன்மை 

தக்குறும் பரப்பிரமமே ஞானலிங்கம்--, பக்க - வேறுபட்ட, தூல சூக்குமம்களில்--, 

இரியை கல் பாவம் புக்குறும் ப.ராற்பரத்தினில்--, ஞானமே பொருச்தம்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) முச்குணங்கள் - ரஜஸ்ஸத்வதமோ குணங்கள், மும்ூர் த்திகள் - ப்.ரஹம 

லிஷ்னுருதீரர்கள், பக்ச என்பதற்குப் பகுதி பகு. தால சூக்குமங்களில் இரியை ஈல் பாவம் 
புக்குறும் பராம்பரத்தினில் ஞானமே பொருந்தும் - ஸ்தூல லிங்கத்தில் கரியையாயெ 

பூஜை ஸம்பலிக்கும், ஸ.ுக்ஷம லிங்க த்தில் பாவனை நிகழும், ஸ்.தூல ஸ.டுக்ஷ்ம நிலைமைகளைக் 
கடச்ததாயெ பரமா த்மாவில் ஜஞாஈமொன்றே நிகழும். (௨) 

தூல சூக்கும வுருவங்கள் கற்பனை சொல்லின் 

மேல தாம்பரஞ் சுடர்க்கவற் முல்விளை பபனென் 

மாலி லாதுயர் ஞானலிங் கத்தையே மதிக்க 

காலெ லாமொரு வந்தமிம் குரைத்து நுனித்து. 

(ய ரை, மேலது ஆம் பரம் சுடர்க்கு--, தூல சூக்கும வுரூவங்கள் சொல்லின் 

சற்பனை-, அவற்றால் விளை பயன் என்--, மால் இல்லாது உயர் ஞானலிங்கத்தையே 

ம்இச்க--, அல் எல்லாம் நுனித்,து இல்கு ஒருவர்தம் உரைத்திடும்--, ௭ - று, 

(8 உரை,) கற்பனை - பொய், மால் - மயக்கம். ஒருவர்தம் - நிச்சயம், peti sg - 
- துப்பமாயாராய்ர்து, மதிக்க - மதிப்பாயாக (அ.றுஸச்தாசம் செய்வாயாக),



gov.) ் சுயதிதலம். . உக்க் 

சிறந்த ௪ச்தொ ஈந்தமெய்ச் சோதியாஞ் சிவனை 

யறிந்து ளானெவ னவன்ஞா னலில்சயென் றறிவாயி 

புறந்த ருஞ்செயற் இரியையும் பாவமும் போக்கி 
நிறைந்து டுஞ்ச்வ மடைப வனே முத்த னிசழ்த்தின், 

(ப- ரை,) றந்த சச்சிதாஈ௦த மெய் சோதி அம் சிவனை--, ௮.றி்துளான் எவன், 

அவன் ஞானலிங்க என்று அ.றிவாய்--, புறம் தரும் செயல் ரரியையும் பாவமும் 

போக்க, நிறைந்திடும் வம் அடைபவனே--, நிகழ்த்தின் - சொல்துமிடத்து, முத்தன்- 

முக்தளுவன், ௭ - று, 

(வி ° ரை,) புறம் - வெளி, இரியை - செயல் (கர்மம்), பாவம் - பாவனை, நிகழ்த் தல- 

சொல்லல், கிறைர்திரிம் - பரிபூர்ண சைதர்ய வடி.வமாஇய, ௮டைபவன் - அ.நுஸர் தாகம் 

செய்பவன், (௪) 

ஞானலிங்கத்தலம் - முற்றும். 

  

\ 

டே 

ஒம் ஸோமாய ஈம 

ஐம்பத்தோன்றாவது 

(௭.) சுயத் தலம், 

[அ,தாவது-ஜ்ஞாகலிங்கமுள்ளவனே ஸ்வயஸ்தலத்தையடையப் பெற்றவனும், ப்ராண 

லிங்கத்தை ப்.ரசாறாப்படுத்தும் ஜஞாகத்திற்கு லயஸ்தாகமாடி அர்த ஜிஞாரலிங்க த்தை 

யடைச்தவலும், ஸ்வேச்சாசார ஸந்துஷ்டி விஷயாதி மமகார சாஹித்ப முதலிய குணம் 

களோடு கூடினவனும், ஸ்வயலிங்க மென்னுமபிதாக முள்ளவனும், ப்ரபஞ்சக் கூட்டுறவி 
னின்றும் விடப்பட்டவனுமாயிலும் க்ரியையுள்ளவனாய்க் காணப்படுபவனாதலால் சுயன் 

என்பது.] 
கலிநிலைத்_துறை, 

பாவ ஞாபக ஞானமெய்ஞ் ஞானத்தின் பாற்போய் 

மேவி யேயொடும் குறுமர்த ஞானவான் விளம்பிற் 

பூவின் மேவுறுஞ் சுயனாம மென்னவே புகல்வர் 
காவி வாணெடும் கண்ணுமை பம்கனூல் கற்றோர். 

(ப- ரை.) காவி - கருங் குவளைமலர் போன்ற, வாள்-ஒளி பொருர்திய, நெடுங்கண் 

நீண்ட கண்களையுடைய, உமை பல்கன் - உமாதேவிக்ருப் பாகளுடய சிவபெருமானது, 

நூல் - நூல்களை, கற்றோர்--, பாவ ஞாபக ஞானம் - ஸ்ரிவதத்வப் ரகா ஜ்ஞாகமானது, 
மெய் ஞானத்தின் பால் போய மேவி ஒுங்குறும் - (எந்த, மெய்ஞானத்தின் பகுதியிழ் 

சென்று பொருர்இி யொடும்குமோ, அநத ஞானவான் - Hb5 ஞானமுடையவன், 

விளம்பின்--) பூலில் - இவ்வுலகத்தில், சுயன் நாமம் மேவுறும் என்ன - சுயன் என்னும் 

பெயரைப் பொருர்துவனென்று, புகல்வர்--, ௭ - று, 

(வி உரை) கருங்குவளை - நிலோத்பலமலர், காவி - ஒகுபெயர், பங்கன் - பாகத்தை 

புடையவன், விளம்பல் - சொல்லல், புகலல் - சொல்லல், (ச) 

சோதி லிங்கதற் பரலுமாய்த் தோன்றுறு முலக 
மியாது மேோசிவ மயமெனக் கண்தென் னிச்சை 

£த செய்துறு மொருமுனி புக்கவ னிகழ்த்தி 

ஒதி யாயுயர் சுயனாம முடையவ ஞகும்,



௨0 ரித்தார்தரிகாமணி: 

(ப-ரை,) சோதிலிங்க தற்பரலுமாய்--, தோன்றுறும் - சரணப்படுெ, உலகம் 

யா.தம் - உலகமெல்லாம், ஓர் - ஒப்பற்ற, சவமயமெனக்கண்டு--, தன் இச்சை - தன் 

அவாவை, 8தி செயது.று - நியதி செய்து கொண்டிருக்க, ஒரு முனி புங்கவன்--, நிகழ்த் 
தின் - சொல்லுமிடத்தில், ஆதியாய் உயர் சுயன் நாமம் உடையவன் ஆகும்--, ௭ - று, 

(af = car.) சிவமயம் - செரூபம், முனிபுங்கவன் - முகிற்சேஷ்ட்டன், நிகழ்த்தல் - 

சொல்லல், சோ திலிங்க தற்பரனுமாய் - ஜோதிலிங்கத்தலேயே மனம் செல்லுன்றவனு 
மாய், தள் இச்சை நீதி செய்துறும் - தனது இச்சையின்படி. சென்று மடழ்கோறும், (௨) 

பிச்சை யூணடைக் தொழிந்தவாம் காரமும் பெற்று 
நிச்ச மிந்திய மவித்துறு இலேசங்க ணீக்இ 
நச்சு பூதிய னாகியே ஈடுகிலை ஈண்ணி 

யிச்சை யோவர்ப் பிலான்பர முத்தனென் நிசைப்பர். 

(பஃ ரை,) பிச்சை ஊண் அடைந்து--, ஓழிர்த அங்காரமும் பெற்று, நிச்சம் - 
நித்தலும், இர்தியம் ௮வி5.த--, உறு இலேசம்கள் 849--, நச்சு பூதியன் ஆ9--, நடுநிலை 

சண்ணி--, இச்சையோடு உவர்ப்பு இல்லாள்--, பரமுத்தன் என்று இசைப்பர்--, எ - று, 

(வி-ரை,) ஊண் - உணவு, ஒழிர்த ஆங்காரம்-௮ஹங்கார நீச்சம், இர்தியம் அவித்தல்- 
இர்த்ரியங்களை யடக்குதல், உறு இலேசங்கள் - மிகுந்த (mtg) வடஸங்கள், ஈச்சுதல்- 

விரும்புதல், பூதியன் - விபூதியையுடையவன். இச்சை - விருப்பு, உவர்ப்பு - வெறுப்பு, 

இசைத்தல் - சொல்லல், நடுநிலை - (பிச்சைக்கா.ரனிடமும் ௮.ரசனிடமும்) சமபுத்தி, (௩) 

துன்ப வெம்பவ கேமியிற் சுழன்றிடு பவசைத் 
தன்பெ ருங்கணிழ் கண்டி.றும் பூதோடு சார்வுற் 

றின்ப வெள்ளத்தின் மூழ்ினோ னாயே யிருப்பன் 

முன்ப கர்ந்துள நிலையிடை நின்றிடு முனிவன். 

(ப-ரை.) முன் பகர்ர்.து உள்ள-முன் னே'சொல்லப்பட்டுள்ள, நிலையிடை. கின் திடும்--, 

முனிவன்--, வெம் - வெப்பமா€ய, துன்பம் - துக்க ரூபமாயே, பவ மேமியில் சுழன் திடு 
பவசை--, தன் பெருங் கண்ணிற்கண்0--, இறும்பூதோட-(புன்னகைகொண்டு) அதிசயத் 

தோடு, சார்வுற்று--, இன்ப வெள்ளத்தில் மூழ்னோன் ஆூயே இருப்பன்--) ௭ று, 

(வி- ரை.) பகர்தல் - சொல்லல், நிலையிடை - நிலையில், பவநேமி - பிறவிச்கடல், 
இறும்பூது - அதிசயம், சார்வுறல் - அடைதல், இன்ப வெள்ளத்தில் மூழ்னோன் - பேரா 
5ச்த ஸ்வரூபமாயெ ஆத்மாவிடம் லயித்த தத முடையவன், (௪) 

நண்ணு அுஞ்சிவத் தியாகஈறழ் சைவஞா னந்தா 

னுண்ணு றுஞ்செயற் பிச்சையே காந்த? லத்தோ 

டெண்ணு மிங்குவை கான்கையு மன்றிமே லெண்ணப் 

பண்ணு நுஞ்செய லொன்றிலை பரமயோ இக்கே, 

(ப ரை,) பரம யோடுக்கு--, ஈண்ணுறும்-பொருச்திய, சிவத்இொசம்--, சல் சைவ 
ஞானம்--, உண் உறும் செயல் பிச்சை--, ஏகாந்த €லத்தோடு-.-, எண்லும் - எண்ணப் 

படுற, இல்வை நான்கையும் அன் றி--, மேல் எண்ண - மேலே யெண்ணலும், பன்னு 
அஞ்செயல் - பண்ணவு முரிய தொழில்கள், ஒன்று இல்லை - ஒன்றுமில்லை, எ.து, 

(வி- ரை,) பரமயோட - ஸ்வயலிங்கயோடு, சைவஞானம் - சிவஞானம், ஏகர்ர்த் 

ஐம் - தனியே வ௫த்தல், லம் - ஒழுக்கம், உண்ணுறும் செயல் பிச்சை - பிலக்ஷ 
பெடுத்தல் (பிக்ஷைபுணவு எனிலுமாம்), இங்டுவை - ஒருசொல், ் (டு) 

சுயத்தலம் - முற்றும்.



உ 

ஒம் பஞ்சவக்தீராய ஈம3, 

ஐம்பத்திரண்டாவது 

(௮) சரத்தலம் 
வலத்து 

[௮ தாவது--மேத்கூறிய ஸ்வயலிங்களம்பச்சகனானவனே அஹங்கார மமசாசல்கள் 

றடர்யமானதனால் தன் ஜஞாரரூபமொன்றையே தரித்தவனாகவும், லாக்ஷ£த் ரிவஸ்வ 
ரூபனாகவும் சரிக்கனெறுனாதலால் ௪ரன் என்பது,] 

கலிநிலைத் துறை. 

ஒழிர்து போகுமாம் காரமு மமதையு முஎனாய் 

மொழிக்தி டாததன் சொரூபஞா னத்தினின் முதிர்ந்தோன் 
றழங்கு வேலைசூ முலூனிற் ருனேதா னாக 

வழங்க வேசரிச் இடுதலாற் ௪சப்பெயர் மருவும், | 

(ப-ரை ) ஒழிர்து போகும்-ஓழிர்து போன்ற, ஆங்காரமும் மமதையும் உளனாய்---, 
மொழிர்திடாத - சொல்லப்படாத, தன் சொரூப ஞானத்தில் முதிர்ந்தோன--, தழக்கு- 
சத்திக்ற, வேலை சூழ் - கடல் சூழ்ர்த, உலூனில்--, தானே தானா, வழங்கவே 
சரித்திடுதலால்--, சரப்பெயர் மருவும்-௪ரன் என்னும் காமத்தைப் பொருர்துவன், எ-று, 

.. (வி-ரை,) ஒழிர்துபோகும் ஆங்காரமும் மமதையும் உளன் என்றது ௮ஹங்கா 
மமகாரக்களை யொழித்தவன் என்றபடி, சொரூபஞானம் - ஸ்வயஞானம். முதிர்க் 
தோன் - மிக்கவன், தழங்கல் - ௪த்தித்தல், வேலை - வேலா என்லும் வடசொழ்றிரிபு, 
சரித்திடல் - சஞ்சரித்தல், (௧) 

தீர்ந்த காமமே முதலன செறிந்துயர் சாந்தி 

5168 யோடெலாஞ் சிவமய மாகவே சார்ந்து 

போந்து வி.துயர் வீதிழி வென்பது போக்கிச் 

சார்ந்தி டுஞ்சம புத்தியாற் சரித்திடும் யோகி, 

(ப-ரை,) யோடி - (௪ரலிங்க) யோசியொனவன், தீர்ர்த சாமமே முதலன் 
செறிர்து--, உயர்-உயர்£த, சாந்தி தார்தியோடு--, எல்லாம் சிவமயமாகவே சார்ரீத--, 
போந்து--, ஈது உயர்வு--, எ.து இழிவு--, என்பது போக, சார்ச்திடும் சமபுத்தி 

யால்--, சரித்திடும் - சஞ்சரிப்பன், ௭ - று; 

(வி- ரை,) திர்ச்த காமமே முதலன செதிர்து - காம முதலியவற்றை யொழித்தலை 

யபுடையனாய், சாந்தி- தனது லக்ஷ்யத்தில் மனதைச் செலுத்துதல், தாச்தி - இந்த்ரிய 

நிச்ரஹா.இகளாலுண்டாகும் ப்ரயாஸத்தை ஸஹித்தல் (வெளி யிர்த்ரியக்களை தத்தம் 

விஷயத்திற் செல்லாமல் அர்த்த கோளகங்களிலேயே நிலுத்திவைத்தல்), சமபுத்தி 

யால் - சமபுத்தியோடு, (௨) 

அரிய கூடத்த னுபதன் னிலையினை யடை£த 

துரிய யோதொன் நனைத்தொழு வாரிடைத் தோன்றும் 

பரிவு முனிகழ்ச் தவரிடை வெறுத்துளம் பகைக்குர் 

BAA லானொரு பரிசினாற் சரித்திடல் செய்யும் 

(ப- ரை.) அரிய கூடத்தன் ஆய தன் நிலையினை அடைர்த துரிய யோ.) தன்னை 

தொழுவாரிடை தோன்தும் - தன்னை (படுத்து) வணங்குகோரிடித் அண்டா, பரிஏு
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உறான் - (பிரீதி) இரக்கமடையான், இகழ்ர்தவரிடை. வெறுத்து உள்ளம் பசைக்கும் இரிவு 
இல்லான்--, ஒரு பரிசினால்-ஒரு தன்மையாகவே, சரித்திடல் செய்யும்-சஞ்சரிப்பன், ௭-௮. 

(வி-ரை,) கூடத்தன் - கூடஸ்த்தன் (ஏக ரூபமாய் காலத்ரய வ்யாபகாத்மா), 

கூடஸ்தம் - கூடம் என்பது கொல்லனது பட்டடைக்கல், அதுபோல ௮திஷ்டாரமா 

யிரு்துசொண்டு விகா.ரப்படர்ம லிருக்டின்மமையால் கூடஸ்தம் என்பதாம், துரிய 

யோடு - ப்.ரஹ்ம மயமாயெ சரலிங்க யோடு, திரிவு-திரிபு ( வெறுப்பு ), சரித்திடல் 
செய்தல் - ஒரு சொல், (௩) 

. மாயை பெற்றிடாக் குணமொடு மருவியே யென்று ர 
மாய வத்துவி தாநர்தப் பெருங்களிப் படைந்த 
தூய மெய்ச்சிவ யோகிதான் ரொல்சக ஈகைத்துச் 
சாயு மத்றுள வுடம்பிபோற் சரித்திடு மன்றே, 

(ப- ரை,) மாயை பெற்திடா குணமொடு மருவி--, என்றும், ஆய--, அதீதுவி 

தாகந்தப் பெருங்களிப்பு அடைந்த--, தாய மெய செவயோ9ி--, தொல் சகம் 
ஈகைத்து--, சாயும்--, மற்று உள்ள உடம்பி போல்-., சரித் திடும்--, எ. று, 

(வி- ரை.) மாயை பெற்றிடா குணம் - மாயா நகிரஸா குணம் (அலெள்கெங்களாயெ 
குணநகள்), மருவல் - பொருந்தல், சாய்தல் - கத்தல், உடம்பி - தேஹி (தேஹா 

Stor ex apse) சரித்திடல் - சஞ்சரித்தல், சகம் - ஜகத்தை, (௪) 

விதிவி லக்கனிற் பட்டிடா வொருஞான வீரன் 
கதய டுத்திடு புண்ணிய பாவமுங் கருதான் 
மதிம யக்குறு மாயைவாழ் வினையுள மதியா 
ன இக வத்துவி தாகந்த முற்றக மகிழ்வான். 

(us - ரை.) விதி விலக்இனில் பட்டிடா--, ஒரு ஞான வீரன்--, ததி 98,586 புண் 
ணிய பாவமும் கருதான்--, மதி மயக்கு உறும் மாய வாழ்வினை உள்ளம் மதியான்--, 
அஇகம் - மேன்மையாடய, அத்துவித அநந்தம் உற்று ௮கம் மூழ்வான், ௭-௮, 

(வி-ரை,) விதிவிலக்கு - விதி நிஷே.தங்கள், கருதல் - நினைத்தல், 'அகமூழ்தல் - 
மனங்களித்தல், வீரன் - சரலிங்கயோயொயே யத, (௫) 

சரத்தலம் - முற்றும். 

a, 
ஓம் ஸதாமிவாய சம: 

ஐம்பத்து மூன்றாவது 

(௯.) பரத்தலம். 
| _ te 

[அதாவது - ச.ரலிகங்கயோடுயே தானே தானான பாவத்தையடைசஈ்து சஞ்சரிப்பத 

ஞலும், தன்னைவிட வேறொரு பதார்த்தமில்லை யென்பதனாஜும், கடர்த வர்ணாஸ்ரம 

முள்ளவனா யிருப்பதனாதும் பான் என்ப.ு,] 

வேன்டு மாறுதான் சரித்திடும் விமலரல் யோடி 
மீண்டு .தன்சொரூ பந்தனிற் பரமிலை யென்னு 

ட மாண்ட ஞானத்இ னுக்குயர் பசமரூ௨ மெனவே 
்" சீண்ட தற்பொகு ஞணர்ந்துளோர் நிகழ்த் துவ சன்றே,



தலம்,] . பரத்தலம். ட 

(ue 9.) வேண்டுமாறு தான் சரித்.இடும் விமல ஈல் (ஏவ) யோ, எண்டு 

தன் சொருபம் தன்னின், பரம் இல்லை என்னும்--, மாண்ட ஞானத்திலுக்கு--, உயர் 
பரம் மருவும் என்று--, நீண்ட ,நூற்பொருள் உணர்ந்துளோர்--, நிகழ்த்,துவர், எ - று. 

(வி- ரை.) மாண்ட - மாட்டிமைப்பட்ட (மேன்மை யடைந்த), நிகழ்த்தல்-சொல் 
லல். தான் தானாகவேயிருர்.து சஞ்சரிக்கன்றவனாயெ வெயோடுயிலுடைய தன் ஸ்வரூ 
பதிசைக்காட்டிலும் வேறுபொருளில்லை யென்றும் ஜ்ஞாஈமே பரம் என்று சொல்லப் 
படும் என்பதிதன் கருத்த. (5) 

தன்னை யேபரத் துவத்இனாற் பாவிக்கும் தகையா 

னென்ன வாயின தொழில்களுஞ் சுதக்தாத் இயற்றி 

யின்ன லாமுல 8 don Qasr பொருளென வெண்ணான் 

வன்ன மாச்ரிர மங்களா சாரங்கள் மதியான். 

(ப- ரை,) தன்னையே பரச்துவத்தினால் பாவிக்கும் தகையான்--, என்ன ஆயின 

தொழில்களும்--, சுதர்தரத்து இயற்தி--, இன்னல் ௮ம் உலனை--, ஒரு பொருள் 
என எண்ணான்--, வன்னம் அச்ஏரமங்கள் ஆசாரங்கள்--, மதியான்--, எ- று, 

(வி-மை,) பரத்.தவம் - பரமாத்மா, தசையான்-பெருமையுடையவன் (சவயோ௫) 
என்ன ஆமீன தொழில்களும் - எவவகைத்தொழில்களும், இன்னல் - துன்பம், ஒரு 
பொருளென எண்ணான் - உதா€னம் செய்வான். (௨) 

உருவ ஞானமா யுலகறர் தொரு?வ மென்னப் 

பரவு றும்பரப் பிரமமே நானெனப் பார்க்கு 

முரவ னேயுயர்ந் தோனுல குறுமய லொழித்துக் 
கரவி லாததன் சொரூபமே காண்பவன் முத்தன், 

(ப- ரை,) உருவம் ஞானமாய், உலகு இறந்து--, ஒரு சவம் என்ன--, பர 
வுறும் பரப்பிரமமே சான் எனப் பார்க்கும் உரவனே உயர்ந்தோன்--, உலகு உறும் 
மயல் ஓழித்து--, கரவு இல்லாத--, தன் சொருபமே காண்பவன் முத்தன்--, எ-று, 

(வி.- ரை,) உருவம் ஞானம் ஆய் என்றது ஞானவுருவாடு (சிதீரூபம்) என்றபடி, 

இறர்து - கடர்து, உரவன் - ௮.நிவுடையோன், மயல் - மயக்சம், கவு - மறைப்பு, (௩) 

பன்ன ருங்கரு மங்கடட் துளவொரு பதத்திற் 

றன்னை யொண்டுவ மாகக்கண் டிருப்பவன் றனக்கு 

முன்னு றுங்கரு மத்துறு பதத்தயன் முத்லோ 

சென்ன செய்கில சேவலென் நிசைப்பதற் இசைந்து. 

(ப-ரை,) பன் அரும் - - சொல்றுதற்கரிய, கருமம் கடர்துள்ள.--, ஒருபதத் 

தில்--, தன்னை ஒள் சிவம் ஆக கண்டிருப்பவன் தீனக்கு--, முன்னுறும் கருமத்து 

20 பதத்து--, அயன் முதலோர்--, என்ன ஏவல் செய்டலெர் என்று--, இசைப்பதற்கு 

இசைர்து--, ௭ - று. 
(வி- ரை.) பன்னல் - சொல்லல், கருமம் - செயல், பதம் - பதவி, முன்னுறல் - 

நினைத்தல் (wrasse crafignomb). அயன் முதலோர் - பிரமன் விஷ்ணு முதலிய 

தேவர்கள், முன்னுறும் கருமத்து உறு பதத்து - கர்மமார்ச்சத்தி இள்ளவர்களாயெ, 

இசைப்பதற்கு - யாவரும் சொல்றுவதற்கு, இசைர்து - (தான்) தகுதியுடையஞூ, 49 

என்ஐும் வினையெச்சம் மேல் வரும் செய்யுளில் விட்ட என்புதனக்கொண்டு முடிதலால் 

இஅ௮ குளகமெனப்பமெ, ... (௪)



௨௨௪ ரித்தாத்தரிகாமணி. 

(விட்ட சேசமா னத்தனை புடையவன் வேண்டு 

மிட்ட மாஏய கெறியினிழ் சரித்திரு வினையுட் 

பட்டு ளோர்க்குறு தீரிசக பரிசனங் களினாற் 

கட்டு மாய்வுறச் செய்வனென் நியம்புவர் கற்றோர். 

(ப உரை) விட்ட தேக மானத்தினை யுடையவன்--, வேண்டும் இட்டமாயெ Qe 

யினில் சரித்து--, இருவினையுள் பட்டுளோர்க்கு--, உறு தரிசஈ பரிசாங்களினால்--, 
கட்டு மாய்வுற செய்வன் என்று--, கற்றோர் இயம்புவர--, எ 5 று, 

(வி- ரை,) விட்டதேக மானத்தினை யுடையவன் - தேஹாபிமாரத்தை விட்டவன், 

சரித்து - சஞ்சரித்,து, பரிசகம் - ஸ்பர்றாரம் என்லும் வடசொற்றிரிபு (தீண்டல் என்ப.து 
பொருள்), சட்டு-ஜர்மபர்தம், வேண்டும் இட்டமாயெ ரெறியினிற் சரித்தல் - யதேச்ச்சா 
விஹாரம், இருவினையுட் பட்டுளோர் - சகலமூடர்கள், (@) 

louder see Asrats agaurg வத்தி 
லயலி லாதவோர் சமாகதை யடைந்துள யோடு 
செயலெ லாந்தன இச்சையாச் செய்துதே சிகன்போற் 
Fup adi முத்தனாய் வியப்பொ௦ சரிக்கும். 

(ப- ரை,) மயல் இல்லாத--, சச்சதொகர்தவடிவம் ஆம் சவத்தில்--, அயல் இல்லாத 
ஒரீசமாசதை அடைச்து உள்ள யோ9--, செயல் எல்லாம் தனது இச்சையாச் செய்௮--, 
தேசிகன் போல் சயம் உ௫.--, உயிர்முத்தனாய்--, வியப்பொடு சரிக்கும்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) மயல் - மயக்சம், சமாஈதை - ஒப்பு, சயம் உறு - ஜயமடைந்து, உறு - 
செய்யாவென்றும்வாய்பாட் டிறச்தசாலவினையெச்சம், உயிர் முத்தன்-ஜீவனமுக்சன், (௬) 

பரத்தலம் - முற்றும். 

இவ்விதமாய் கரியாலிங்சம், பாவலிங்கம், ஜ்ஞாசலிங்கம், ஸ்வயன், சரன், 

பரன் என்னும் ஆறு ஸ்தலங்களில் கூறிய தர்மங்களுடனே 

கூடி. யிருத்தலால், தொரக்த வடிவமா பரறாவத்தில் 

ஸமதீவம் எய்தித் தனது இச்சையின்படி. சஞ்சரிக்கும் 

ஜீவன் முக்தலும், ௮ங்கஸ்தலத்து முதலாமவலு 

மான பக்தனே ஆசாரலிக்க பக்தன் 

என்று ௮றியப்பட்டான். 

க - வது, ஆசாரலிங்கத்தலம் - முற்றிற்று. 

 



உ 

௨-வது. குருலிங்கத்தலம். 
[அதாவது - ப்ரதிஷ்ட்டாகலா ஸமேதமாய் ஜ்ஞாகறத்தியோடகூடிச் சர்த்ருஸாதா 

க்யத்தைப் பொருர்இப் புத்திகம்யமயிருத்தல் ஏன்பது.] 

(மாஹேல்வர ஸ்தலத்தைச் சேர்ந்த உட்பிரிவுகள்.) 
அலு£ர்ச்கழிகெடிலடி.யாசிரியகிருத்தம், 

முன்புற மொழிந்து நின்ற முறைபத் தத்தல் தொடர்ந்த 
வொன்பது தலமு மைய வுரைத்தனை தமிய ளேலுக் 
இன்புற வினிமா கேசத் தலத்தினை Qui நிற்கு 
துன்பறு தலபே தங்க டம்மையும் தோன்றச் சொல்வாய், 

(ப-ரை,) முன்புற மொழிர்து நின்ற முறை--, பத்தத்தலம் தொடர்ந்த ஒன் 
ப.து தலமும்--, ஐய--, உரைத்தனை--, தீமியனேனு/சு--, இனி, இன்புற--, 
மாசே௪த்தலத்தினை எய்தி நிற்கும் -, தன்பு ௮று தலபேதங்கள் தீம்ழையும்--, தோன்ற 
சொல்வாய்--, ஏ. று, 

(விரை,) மொழிக்து நின்ற முறை - சொல்லி நின்ற க்ரமம், எய்திகித்கும் - அடை 
ர். துநிற்தெற, தலபே தங்கள் - தலவேறுபாகள், (௧) 

கிரியைஈற் பாவ ஞானம் கிடைக்குமா கமஞ்ச காயம் 

பரிவறு மகாயம் பின்னர்ப் பரகாயர் தருமம் பாவ 

மருவறு மாசா ரத்தான் மகேசநத் றலமொன் பானா 

முசைசெயு % மவற்றி லுண்மை யுசைக்குது முனிவ, கேண்மோ. 

(ப ஃ ரை,) முனிவ - முனிவனே, இரியை இடைக்கும் ஆகமம் - இரியாகமத்தலம், நல் 
பாவம் இடைக்கும் ஆகமம் - பாவாகமத்தலம், ஞானம் இடைக்கும் ஆகமம் - ஞானாகமத் 

தலம், சகாயம் - சகாயத்தலம், பரிவு அறும் - - இரக்கமற்ற, அகாயம் - அகாயத்தலம், 

பினனர்--, ப.ரகாயம் - பரகாயத்தலம், ஆசாரத்தால் மருவும் தீருமம்-தருமாசாரத்தலம், 

ஆசாரத்தால் மருவும் பாவம் - பாவாசாரத்தலம், ஆசாரத்தால் மருவும் அதிவு - ஞானா 

சாசத்தலம், (என) மகேச ௩ல் தலம் ஒன்பான் ஆம்-ஈல்ல மாகேசுரத்தலம் ஒன்பது வகை 

யாம், உரை செயும் - சொல்லப்பட்ட, அவற்றின் உண்மை உரைக்குதும்--, கேள் - 

கேட்கச்கடவை, எ.௨று, 

(af - ரை.) உரைக்குதும் - சொல்லுவோம். (௨) 
  

% தநலிங்க ஷட்பக்தர்கள்:--குருலிங்க் மோஹி, குருலிங்கபக்தன், குருலிக்க்பூஜகன், 

குருலிங்கவீ.ரன், குருவிங்கப்ரஸாதி, சருலிங்கப்ராணி என் ௮ ுவசைப்பவோர்கள், 'இவர்க 

ளில், மாதாபிதாச்களின் மோஹங்களை விட்டுக் குருவினிடத்தல் ப்ரீதியுன்ளவனே குருலில்க் 

மோஹி, பழ்.துக்களின் உபசா.ரமற்றுக் குருவினீடத்தில் ப்ரீதியுள்ளவனே குருலிங்கபக்தன், 

வேறொரு பூஜையைச் செய்யாது குருபூஜனை செய்பவனே குருலிங்கபூஜசன், ௮.ம்ய மார்ச் 

கத்தைவிட்டுக் குருவின் யுச்திமார்ச்கத்துல் வர்த்திப்பவேே் குறாலிங்கவீரன்,குருவின் அஜ்ஜை 

வச௪த்தவனே குருவிங்கப்ரஸாதி, குருநிந்தைைல யக் கேட்காதவனே குருவிங்கப்சாணி. 

த்ரிவித தநலிங்கம்: அதிகை, சிக்ஷை, ஸ்வாதுபவம் என மூவுதைட்புடும், இவை 

ளில், தசமோக்த விசாநந்நிஸலும் குண்ட மண்டலாதிகளீனுதும் ஷட்லித ாரத்த 
முதலியவைக?ள ச் செய்தலே தக்ஷ, ஜங்கமமே லிங்கமெள்ப த முதலான ஹ்ம்யூச் 

ஜ்ஞாரம் ஸத்புருஷ்்களா லாவதே சிக்ஷை, பூர்வஜந்ம ஸம்ஸ்கா.ச வல்லமையினால் பக்தி 

ஜ்ஞாதாதிகங்கள் தாமே தலைகாண்பித்தலே ஸ்வா௮பவம். 

ஒஸ்



௨௨௬ Roar bs Aa rent (கரலீக்கக் 

உ 

ஒம் விஸ்வேற்வராய ஈம; 

ஐம்பத்துமான்காவது 

க.) கிரியாகமத்தலம். 
39-32. 

[அதாவது - பரனே ப்ரத்பகூனான ம்ரிவன் என்று சொல்லப்படுற மேற்கூறிய 
ப.ரஸ்தல ஸம்பர்சனான ஸறிவயோடயின், நியமம் லோபமாகாமையாலும், அவனுக்கு 
றிவன் ப்ரஸ் மாதலாலும், ௮வன் விதிப்படி. செய்யும் லிங்க பூஜைக்குரிய க்ரியா 

ஸமூஹமே உலகத்தாருக்கு மாஸ்த்ரமா யிருத்தலால் இரியாகமம் என்ப.து,] 

அறுசிர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம். 

அப்பர யோட தானே யருஞ்சிவ மவன்றன் பூசை 
யொப்புறு சரியை யாகு முசைத்தவக் சரியை தன்னை 
மெய்ப்புறு முதன்மை யாக மேவுமா கமந்த ஸக்குச் 

செப்புறு பெயர்யா தென்னிற் செழுங்கிரி யாச மந்தான். 

(ப-ரை,)௮ - அர்த, பாயோதொனே--, அருஞ்சிவம்--, அவன்றன் பூசை-- 
ஒப்பு உறு இரியையாகும்--, உரைத்த ௮ இரியை தன்னை--, மெய்ப்பு உறு முதன்மை 
யாக மேவும் ஆகமம் தனக்கு--, செப்புறு பெயர் யாது எனனின--, செழும் இரியா கமம் 

S18, T= 

(af - ரை,) ௮ப் பரயோட - பரஸ்தல ஸம்பர்ஈனான ஸிவயோூ, (a) 

ஓள்ளழ லரணி தன்னிற் கடைதலை யொழிந்துண் டாகா 
துள்ளுறுஞ் சிவனுஞ் செய்யுங் கிரியையை யொழிந்து தோன்ருன் 

ஜெள்ளுறு நியம காசஞ் சேர்ந்திடா தாக மத்திழ் 
கொள்ளுறு முறைவ ழாமற் குறித்துகற் கரியை செய்க. 

(ப-ரை,) அ௮ரணி தன்னின் - அணியால், கடைதலை ஒழிந்து - கடைதலைத் 
தலிர்ச்து, ஒள் அழல் - ஈல்ல நெருப்பானது, உண்டாகாது--, செய்யும் இரியையை 
ஒழிச்து - செய்த இரியையைத் தவிர்ந்து, உள்ளுறும் - உள்ளேயிருக்கறெ, சிவலும் 
தோன்றான்--, தெள்ளுறும் - தெளிவாயெ, நியம காசம் சேர்ம்திடாது--, ஆகமத்தில் 

கொள்ளுறும் முறை வழாமல் குமித்து--, ல் இரியை செய்க--, ௭ ஈறு, 

(வி-ரை.) ௮ரணி - தீக்கடைகோல், நியம நாசம் சேர்ந்திடாது - செய்யவேண்டிய 
விதி பிறழாமல், (&) 

விதித்திடு கரும் தன்னுள் விசேட மாஞ் வன தேவன் 
மதித்தது தனையே செய்க மாரிலா சானைக் கொண்டு 
பொதுத்தவிர் பூசை செய்க புராரியைப் பரமன் றன்னைத் 
த.தப்பொடு பூசை செய்வோன் சுரசெலாம் பூசை செய்வோன். 

(ப-ரை,) விதித்த கருமம் தன்லுள் வென.த ஏவல் விசேடம் ஆம்--, (ஆதலால்) 
மதித்து ௮,த தனையே செய்க--, மாசு இல் ஆசானைக் கொண்டு புராரியை பொதுத்தலிர் 
பூசை செய்க--, பரமன்தன்னை துதிப்பொடு பூசை செய்வோன்--, சுரர் எல்லாம் 
பூசை செய்கோன்--, ௭ - று,



தலம்.] சரியாகமத்தலம்: இடர் 

(வி- ரை,) மாகூகுற்மம், புராரி-முப்புரப்பகைவன் (சிவபிரான்), துதிப்பு- துஇத்தல், 
சுரர் - தேவர், ஏவல் - ஆணை, பூசை செய்வோன் - பூசை செய்யப்படவோன். பொதுத் 
தவிர் - சிறப்பாஇிய, (௩) 

கருதுறு Ray சைக்கட் கருவிக ளான வற்றி 

லொருதனி மனம்வைத் தென்று முயர்சிவ யோக வேட்கை 
புரி,சரு மமல யோடு பொருந்திய மலங்க ளெல்லா 
மிரித.ர வகற்ற வல்ல னிதிலிலை யைய மன்றே. 

(ப-ரை,) கருதுறு சிவபூசைக்கண்--, கருவிகளான வம்றில்--, ஒரு தனி மனம் 

வைத்து--, என்றும்--, உயர் சவயோக வேட்கை புரிதரும்--, அமல யோ, பொருச் 
திய மலங்கள் எல்லாம்--, இரிதர அகற்ற வல்லன்--, இதில் ஐயம் இல்லை--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) கருவிகள் - ஸாதாங்களாயெ ஸாமக்ரி, வேட்கை - விருப்பம், புரிதரல்- 
செய்தல், இரிதர - ஓட, மனம் வைத்து - சம்பா இப்பதில் தீவிரதர மனமுடையவனாய், 
அன்று ஏ- அசைகள், (௪) 

கண்ணிலன் முடவன்போலக் கருகரு ஞான கன்ம 

மெண்ணுறு மிரண்டு மொன்றை யொன்றவா யிருத்த லாலே 
ஈண்ணுறு பலன்வி ருப்பி னன்றுறத் துறர்தா னேலும் 
பண்ணுக வவையிரண்டு மெனமறை பகரு மன்றே, 

(ப-ரை,) கண்ணிலன் முடவன் போல--, கருது அரு-நினைத்தற்கரிய, ஞானகன்மம்- 
ஞானகர்மங்களாக, எண்னுறும்-எண்ணப்பட்ட, இரண்டும் ஒன்றையொன்று அவாயிருத் 

திலாலே--, நன்றுறச் துறர்தான் ஏலும்--, ஈண் உறு - அடைதற்குரிய, பலன் விருப் 

பின், ௮வை இரண்டும் பண்ணுக என--, மறை பகரும்--, எ - று, 

(வி-ரை,) துறத்தல் - விடல், ஏலும் எனிலும் என்பதன் மரூ௨, co pHs gps 
தோன் - வைராக்யமுள்ள ிவயோடு, பலன் விருப்பு “ புருஷார்த்தம் பெற விருப்பம், 
பண்ணல் - அறுஷ்டித்தல், குருடனும் முடவனும் ஒருவனை யொருவன் பற்றி வழி 
ஈடப்பது போல என்று இதனை :* ௮க்தபங்கு!? நியாயம் என்பர், (டூ) 

அறிவினர் தமக்கு ஞான மடைர்ததிம் கெனினு மென்று 
கெறிதரு கருமங் கூடி நின்றிடு மதனா லம்ம 
செறிதரு பலனிற் நீர்ந்து செய்கரு மங்க ளேலும் 

வறிதென விடலென் ரோது மதிமுடி. வள்ள ூலே, 

(ப - ரை,) அறிவினர் தமக்கு--, இங்கு--, ஞானம் ௮டைர்தது எனிலும்--, 
என்றும்--, நெறிதரு கருமம் கூடி. கின்றிிம்--, ௮தனால்--, செறிதரு - பொருச்திய, 
பலனில் இீர்ர்து செய் கருமங்களேலும்--, வறிது என விடல் என்று - வீணென்று 
விடற்கவென்று, மஇிமுடி. வள்ளல் மூல் ஓதும் - சிவாகமங்கள் சொல்லும், ௭ - று, 

(வி ரை,) அறிவினர் - வித்வான்௧ள், பலனில் தீர்தல் - பயன்றருதலொழிதல், 
வறிது-வீண், விடற்க - விடாதை, மதி முடி-சர்த்ரசண்டத்தை யணிர்த சடையையுடைய, 
வள்ளல் - பிரான், மஇிமுடி. வள்ளல் நால் என்றது ஏவொகமங்களை, வித்வான்களுக்கு 
ஜ்ஞாசம் ஹித்தித்திருப்பிலும் பயனை விரும்பாது கர்மமும் செய்யவேண்டியதாய் விதக் 

கப்பட்டுளதா.தலின் கர்மத்தை விடக்கூடாது என்பதிதன் கருத்து, (#) 

யாவர்க்கு மாசா சந்தா னெழிலணி யாதி நிற்கு 

மோவுற்றோ னதனை நிந்தை யுழகுவ னாசா ரத்தை 
மேவுற்ற ஞானம் தன்னால் விளம்குறு மீச னென்றுற் 
.சாவுற்று மெய்வீழ் காறுஞ் சார்வதா சார மன் மே,
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(ப - ரை,) யாவர்க்கும் ஆசாரம் எழில் ௮ணியாடு நிற்கும்--, அதனை ஒவுற்றோன்- 

அதை விட்டவன், நிந்தை உறுகுவன்--, ஆசாரத்தை மேவும்ற ஞானம்தன்னால்--, ஈ௪ன் 

விளங்குறும் என்றால்--, சாவுற்று மெய் வீழ்காறும்--, சார்வது - தொடர்ச்இிருப்பத, 

ஆசாரம்--, எ- று, 

| (வி - ரை.) ஆசாரம் - ஒழுக்கம், எழில் - அழகு, அ௭ணி- ஆபரணம், ஓதல் - விடுதல், 
சாவுற்று - இறந்து, மெய் - சரீரம், லீழ்காறும் - விமுறெவரைக்கும், (௭) 

கிரியாகமத்தலம் - முற்றும், 

டே 

ஓம் வீரபத்ராய ஈம. 

ஐம்பத்தைந்தாவது 

௨) பாவாகமத்தலம். 

[அதாவது - விஷயபோகங்களை நிஷகாமமாகத் துய்க்கும் ரிவயோடு அகத்தும் 
புறத்.தும் Ula 565 கோக்கும் லக்ஷணமே பாவாகமம் என்பது] 

அறுசர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம், 

வீவறு மவாவி ஜேடு விளங்க டைமை யோன்றன் a னு oy ற் 
பாவசின் னங்க டாமே பகர்பாவா கமம தென்ன 
யாவரு மறிய நிற்கு மென்றுளம் துணிந்து கோடி. 
பூவல யங்க ளேத்தப் பொதியமா மலையி ஓம்ரும். 

(ப- சை.) பூவலயங்கள் - பூமண்டலங்கள், ஏத்த - அக்க, பொ தியமாமலையில்--, 
உற்றாய் - வ௫ிப்பவனே, வ்வுறும் அவாவினோடூ - ரிராசையோடு, விள ங்கு - பிரகாசிக்ற, 
௮. றிவுடைமையோன் தன் - அ .றிவுடையவன து, பாவ சின்னங்கள் தாமே. (ஏனையவர் 
களுக்கு) பகர் - சொல்லப்பட்ட, பாவாகமம் என்ன, யாவரும் அறிய நிற்கும் என்று, 
உள்ளம் துணி்து கோடி - மனச்துணிழ்து கொள்வாயாக, எ ௩ று, 

(வி-ரை,) வீவுறல - Asse. சின்னங்கள் - அடையாளங்கள், கொள்4இ என் 
பன கோடியென்றாயின. வீவுறும் அவா - ஈரித்த அவா (சிராசை), (௧) 

சீரணி சவோக மென்னும் பாவனை வம த்ற்குக் 
காரணம் வேறு ஞான சுருமங்கா ரணமே யாகா 
பூசண வத்து வாகும் பொலிதரு ஞான மத்இன் 
காரணம் தியாக மந்தச் இயாஈமே கருத்திற் கொள்க, 

(ப-ரை,) சீர் ௮ணி - Andy பொருந்திய, சிவோகம் என்லும் பாவனை 
(யானது) —, சிவமதற்குக் காரணம், வேறு ஞானம் கருமம் காரணமே ger—, 

பூரண வத்துவாகும்,-- பொலிதரு நானம்--, ௮இன் காரணம் தியாகம்--, (அதலால்) 
௮ர்தத் இயாகமே கருத்தில் கொள்க--, எ று, 

(வி- ரை,) சிவமதற்குக் காரணம்-ஏிவத்தைப் QU SHES கார்ணமர்கும், கருமம். 
சாரம், அதின் காரணம் என்பது அத்தின் காரணம் என தற்றிரட்டித்த வந்தது, 
* இத்தை மெய்யெனசக்கருதி நின் றிடர்க்கடம் சழித்தலைப்படுவேனை ?! என்றார் மேலோ 
ரும், பூசண வத்துவாகும் பொலிதரு ஞானம் - நானமானது ௮ியப்படும் பொருளை 
யளாவியது (வஸ்து ததரமாம்), அதின் மாரணம் இயாசம் - இயாகமானது ஞானத் 
இனால் ௮ மியப்பட்ட பொருளின் தன்மையைப் பெறுதம்குக் காரணமாம், பொருளின்



ச 

த்ல்ம்;) பாவாசமத்தலம். 2௨ல் 
தன்மையைப் பெறுதலாவது ௮ப்பொருளாகத் தானாதலாம், அதத் தியாஈமே கருத் 
தில் கொள்க - ஸநிவஸாசுஷாத்கா.ரம் உண்டாயினும் (நிவத்தை தீயாநிக்கவேண்டும், (௨) 

நிரந்தர முட்பு நம்பு நிறைந்துள் மகேசன் மன்னைப் 
பரந்தரு பரமா கந்தப் பயன்பெறும் பொருட்டு மேவி 

விறிநதுள கலைக ளெல்லாம் விளங்கிய வறிவி னாலே 
தெரிந்துள் புலவ சென்றுக் இயாட்மே செய்க மாதோ. 

(ப-ரை,) நிரச்தரம் - சதாகாலம், உள் புறம்பு நிறைர்துள்ள மகேசன் தன்னை. 
பரம்தரு - மேன்மைபொருச்திய, பரமாநந்த்ப்பயன் பெறும் பொருட்டி-.-, மேவி விரிக் 
துள்ள கலைகளெல்லாம்--, விளங்கயெ அறிவினாலே தெரிந்துள்ள புலவர்--, என்றும் 

தியாகமே செய்க--, எ. று, 

(வி- ரை.) புறம்பு - வெளி, ப.ரமாநந்தம் - பேரின்பம், கலைகள் - நூல்கள். புலவர- 

அறிஞர் (விதீவானகள்,) (௩) 

Cun geo மொழியு அலிற் புக்குரு மதியும் தன்பா 
லருளுறு கொழுரத் நீர்ந்த வரிமதர் மழைக்கட் செவ்வாய்ச் 

சுருளுறு மலர்மென் கூந்தற் நுடியிடை மாதும் போலும் 
தெருளுறு பாவ மோடு சேர்ந இடாக் இரியை யன்றே, 

(ப- ரை,) தெருள் உறு பாவமோடு சேர்ர்இடாக் இரியை--, பொருள் ௮று மொழி 

யும்--, லில் புக்குறு மதியும்--, தன்பால் - தன்னிடத்தில், அருள் உறு - அன்பு மிக்க, 

கொழுகன் திர்ர்த - கணவனை விட்டுப்பிரித, அரி மதர் மழைக் கண்--, செவ்வாய்--, 
சுருள் உறு மலர் மென் கூர்தல்--, துடிபிடை--, மாதும்--, போலும் - ஓக்கும், எஃறு; 

(வி- ரை,) தெருள் - தெளிவு, பாவம் - பாவனை, இரியை - கர்மம், பொருள் - 

அர்த்தம், மதி- அறிவு, அரி - செவ்வரி, மதர்த்தல் - களித்தல், மழை - குளிர்ச்சி, துடி- 

உடுக்கை, இடை - மருங்குல், பாவமோடு சேர்ச் இடா - பாவனையில்லாத, பொருள் ௮று 

மொழி - பொருளில்லாதசொல், நூலில் புக்குறு மதி - வேத சம்மத மில்லாத ஜீஞாகம், 

கண்ணிலான் வடிவ மொன்றுங் காண்டுலா வாறு போல 
வெண்ணுபா வனையி லாதா னிறைவனைக் காணான் முக்கட் 
பண்ணவன் றனையர்ச் ரக்கப் பாவனை மனத்தி னோடு 
ந்ண்ணுரான் சிவனை யந்தப் பாவனை நழுவி னோனே. 

(ப- சை,) கண் இல்லான்--, வடிவம் ஒன்றும் காண்டா ஆறு போல--, எண்ணு 

பாவனை இலாதான் --, இறைவனை காளான் --, பாவனை மனத்தினோடு --; முக்கண் 

பண்ணவன் தன்னை அர்ச்ிக்க--, அந்த பாவனை நமுவினோன்--, வனை ஈண்னுருன்--, 

r= gi, 
(வி- ரை.) கண் இல்லான் - குருடன், இறைவன் - சிவபிரான், முக்கண் பண்ண 

வன் - மூன்று கண்களையுடைய தேவன், அர்ச்சிக்க - வியங்கோள், ஈண்ணுறல் - அடை 

தல், ஈமுவினோன் - ஈழுவின uvdaCunG (@) 

கீடடிர் தனையி னாலே இருமியுப் 8ட மாகும் % 
பீடுறுஞ் வனை யென்றும் பிரிவ்தத் தியாகஞ் செய்வோ 
னீடுறு | சிவம் யாவ் னிட்கள் சிவத்தி யாகம் 
கூடருர் தகைய தேனும் குறிக்கொணீ யவன்றன் வாழ்வே. 

* புழுவான்து குஎவியை த்யாநித்தலால் எவ்வாறு குளவியின்தன் மை புழுவுக்கு ஏதீபடு 
சென்றதோ; அவ்வாறே யோடுயின் பாலீளயானது மிவனைக்குறித்து இடைவிடாது தயா 

நிக்க £ீன்கு வாய்த்தால் யோசிச்கு றிவத்வம் நிசழ்வது என்று கூறுப வடழூலார், 

   



௨௩0 } சித்தாம்தசிகாமணி. [தநலீங்கத் 

(ப ரை,) €ே சிர்தனையினாலே--, ருமியும் டம் அகும்--, பீடு உறும்- பெருமை 
பொருச்திய சிவனை, என்றும் பிரிவு ௮ற தியாகம் செய்வோன்--, நீடுறு வமே 

ஆவன்--, நிட்கள சவத்தியாமம்--, கூடு ௮௬ தகையது ஏலும் - இடைத்தற்கரிய தன் 

மைத்தாயிலும், அவன் தன் வாழ்வே ம குறிக்கொள்--, ௭- று, 

(வி-ரை,) ம் - கோற்புமு (குளவி), இருமி - பச்சைப்புமு (ேைப்புழுவுமாம்), 

கூடு - கூடுதல், வாழ்வு - ஸர்வஜ்ஞதீவம் முதலிய செல்வம், குநிக்கொளல் - கடைப்பிடி. 

த்தல் (ஏர்தித்தல்). (௬) 
பாவாகமத்தலம் - முற்றும். 

டே 

தம் கணநாதாய ஈம; 

ஓம்பத்தாறாவது 
(௩.) ஞானாகமத்தலம். 

[ அதாவது - ஜகத்தெல்லாம் றிவாத்மகமானது, ரிவத்தைவிட வேறு பதார்த்த 

மில்லை, கானே மிவனாயிருக்கறேன் என்னும் அச்தப் பாவாகம ஸம்பர்ஈனான பிவயோடு 

பின் ஜ்ஞாக எச்சங்கள் எத்தனையுண்டோ, அத்தனையும் தேஹிகளுக்கு மோக்ஷ ஹேதுக்க 

ளாதலால் ஞானாகமம் என்பது,] 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம், 

நவின்றிடும் பரம யோகி ஞானன் னங்க டாமே 
பவந்தொடர் மனிதர்க் கெல்லாம் பவமற வின்ப வீடிம் 

குவந்தருள் செய்யு ஞானா கமமென வுரைப்பர் மேலோர் 
தவர்தனி யுருவு கொண்ட தனையசந் த௩வெற் புள்ளோய். 

(ப- ரை,) தவம் தனி உருவு கொண்டது அனைய - தவமே ஒப்பழ்ற உருக்கொண் 

டாற்போன்ற, ச௪ந்தக வெற்பு உள்ளோய்--, ஈவின் நடும் - சொல்லப்பட்ட, ப.ரமயோடு 

(பின்) --, ஞான சின்னங்கள் தாமே--, பவம் தொடர் மனிதர்க்கசெல்லாம்--) பவம் 

அற--, இங்கு இன்ப வீ0--, உவர்து அருள் செய்யும்--, ஞானாகமம் என மேலோர் 

உரைப்பர்--) எ று, 

(வி-ரை,) சச் தகவெற்பு - சந்த மரங்களடர்ச்தமலை (பொதியமலை), ௪ந்த5 வெற்பு 

உள்ளோய் என்றது அகத்தியமுனிவரை, சின்னங்கள் - குறிகள், பவம் - பிறவி (பாவ 

முமாம்), வீடு - முக்தி, (௧) 

கிரியைபா வம்க டம்மாற் இடைத்திடும் பயனொன் நில்லை 
சரியைபா வங்கண் மேவு ஞானத்தாற் கிடைக்கு முத்தி 

பிரிவிலா நூறு கோடி. பிறப்பினி லெனிலுங் கன்ம 

முரியவி தவா தம்ம வுதவுவ துயர்ஞா னங்காண். 

(ப-மை,) ரியை பாவங்கள் தம்மால்,--, டைத்திடும் பயன் ஒன்.று இல்லை, 

இரியை பாவல்கள் மேவும் ஞானத்தால் முத்தி இடைக்கும்--, கன்மம் - ( கேவலம் ) 
கன்மமானது, பிரிவிலா நாறு கோடி. பிறப்பினில் எனிலும்--, உரிய வீடு உதவா s-, 

(ஆதலால்) உயர் ஞானம் உதவுவது--, ௭ - று,



தலம்] ஞாஞுகைமத்தலம். ௨௩௧ 

(af - ரை.) பாவங்கள் - பாவனைகள். இரியை பாவங்கள் தம்மால் - கர்மத்தினாலா 
ag அல்லது பாவனையாலாவது, நூறுகோடி. - எண்ணிறர்த எனினுமாம், வீடு உத 

வாது - முத்தியைக் கொக்காது, (௨) 

ஞானமற் றொழிந்த கன்ம ஈவைதரு பிறப்பிற் கேது 

வானவக் கருமநர் தானே யறிவொடு கூடு மாயி 

னீனவப் பிறவி மாற்று மீவது கருமம் பொன்றும் 

வானிலைப் பதமே ஞானம் வழங்குவ தழியா வீடு, 

(ப-மை.) ஞானம் அற்று ஒழிர்த கன்மம்--, நவை தரு பிறப்பிற்கு ஏ2--, அன 

௮ கருமர்தானே ௮றிவொடு கூடுமாயின் --, ஈனம் ௮ பிறவி மாற்றும்--, கருமம் 

எவது--, பொனறும் - அழி௫ன்ற, வான் நிலைப்பதமே--, ஞானம் வழம்குவது--, அழியா 

லெ, எ-று, 

(வி-ரை,) கவை - குற்றம், கருமம் - இரியை, மாற்றல் - ஒழித்தல், பொன்றல் - 

அழிதல், வான்நிலைப்பதம் - ஸ்வர்க்கம் முதலிய பதவி, பிறவி - ஸம்ஸாரம், (௩) 

முன்னுறு நால்க ளாதி முயற்சியாற் குரவன் சொல்லாற் 

பன்னரு ஞான மொன்றே பயிலுக வொழிந்த வற்றா 

லென்னுறு பலன்ஞா னந்தா னியல்$வொத் துவித ஈல்இத் 

துன்னுறு பவங்க ளெல்லாந் தொலைத்திடு நல்லோர்க் கன்றே. 

(ப-ரை,) முன உறும் - முன்னமே யுண்டாயிருக்ே, நூல்கள் ஆதி முயற்சியால்--, 

குரவன் சொல்லால--, பன் ௮௫ நானம் ஓன்மே பயிலுக--, ஒழிர்தவற்றால்--, உறு 

பலன் என்--, ஞானந்தான் - ஞானமே, இயல் சிவாத்துவிதம் ஈல்9--, மல்லோர்க்கு--, 
துன்னுது பவங்களெல்லாம், சொலைத்திடும்--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) குசவன்சொல் - குருமொழி, பயிலல் - பழகுதல், சவொசத்துவிதம்-ர்றிவைக் 

யம், நூல்கள் ஆதி முயற்சியால் - மாஸ்த்ராப்யாலமுதலிய ப்ரயத்ஈத்தால், குரவன் 

சொல்லால் - நல்ல ஆடிரியரது உபதேசத்தால், பவம் - ஸம்ஸாரபச்தம், (௪) 

தரி௩ இடு முலக மெல்லாஞ் சிவமயஞ் சிவனில் வேரு 

Ime ger பொருளொன் றில்லை ய।தலாழ் வனா னென்றே 
யுரந்தரு முணர்வு தகானேயுக்தம ஞான மென்ப 

சருந்தவ முனிவ ரேறே யாகம நெறியு ணர்ந்தோர். 

(ப-ரை,) அருக்தவம் முனிவர் ஏறே--, ஆகமகெறி உணர்ச்தோர்--, தெரிச்திடும் 

உலகம் எல்லாம்--, சவமயம்--, சவனில் வேருய இருச்து உள்ள பொருள் ஒன் நில்லை--, 

ஆதலால், வன் மான் என்றே... உரம் தரும் உணர்வுதானே--, உத்தம ஞானம 

என்பர், எ - று, 

(வி- ரை,) அருந்தவ முனிவர் ஏறு என்றது அகதிதியமுனிவரை. ஏறு - சறர்தவன் 

என்னும் பொருளில் வந்தது, உரம் - உறுதி, சிவமயம் - மரிகஸ்வரூபம், (ர) 

கண்ணிலா னெழிர்ந்த தொன்றைக் காண்டுலா னதுபோ னீங்கா 

துண்ணிலா மிறையை ஞான மொழிந்தவன் காணா னென்று 

நண்ணுரு தொழிக்கும் பாச நற்சிவ காட்சி ஞானக் 

கண்ணுளார் தங்கட் கந்தக் காட்டுிதா னெளிது மாதோ. 

(ப- ரை,) சண் இல்லான்--, எ திர்ர்தது ஒன்றைக் காண்லொன்--, ௮.துபோல்--, 
ஞானம் ஒழிர்தவன்--, ீங்காது--, உள் நிலாம் - உள்ளே விளந்டுக் கொண்டிருக்றெ,
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இறையைக் காணள்--, நல் வெகாட்டி--, என்றும் பாசம் மண்னுருது ஒழிக்கும்--, 

ஞானச்கண்ணுளார் தந்தட்கு--, அந்தச் சாட்ட, எளித--, எ - று, 

(வி-ரை,) நிலவல் - விளல்கல். இறை - இவபிரான், சவகாட்டி - செதரிசகம்.. 
(சிவஸாக்ஷாத்சா 7ம்), ஞானக்கண்ஜுளார் - ஞானியர், பாசம் கண்னுரு.து ஒழிக்கும் - 

பிறவிப்பிணியை நீக்கும், (௬) 

எறிசுட ரன்றி யில்லி லிருளரு ததுவே போல 
வறிவினை யொழிய நீம்கா தகத்துறு மோகக் தானு 
Pag ஞான மாகும் வலிகெழு கதவங் கொண்டு 

பொறிவழி யடைத்து மிக்க பொதியில்வீற் றிருக்க வல்லோய. 

(ப- ரை.) மறிவு அறு ஞானமாகும் - தடையற்ற ஞானமாட$ய, வலிகெழு கதவம் 

கொண்டு - வன்மை மிகு$்த கதவினல், பொறிவழி அடைத்,து--, மிக்க--, பொதியில் 

லீம்நிருக்க வல்லோட்--, ௭ திசடர் ௮ன் நி--, இல்லில் இருள் ௮௫.௮--, ௮துவேபோல--, 

அறிவினை யொழிய--, அகத்லுறும் மோகம்தானும் நீங்காது--, எ - று, 

(வி- ரை.) கதவம்-கதவு, பொறிவழி-இர்த்ரிய த்வாரங்கள், பொ தியில்-பொ தியமல், 

பொதியமலையில் எனினுமாம், சுடர் - அகுபெயர், எ.திசுடர் - தீபம், இல் - வீடு, அகம்- 

மனம். புறவிருள் தீயில்லாது நீம்காதது போல அகவிருள் ஞானமில்லாது நீங்காதென் 

பதாம், அகத்துறும் - ரத்தத்திலுள்ள, (௭) 

ஞானாகமத்தலம் - முற்றும். 
  

௨ 

ஓம் ப்ரஜாபதயே நம: 

ஐம்பத்தேழாவது 

௪.) சகாயத்தலம். 

௮௦0809400௨ 

[அதாவ - ஜ்ஞாரகாகமஸ்தல ஸம்பர்சனான மிவயோடு கரியா தயாக பூஜைகளுக்குச் 
சரி.ரம் வேண்டியதா யிருக்க, அப்படிப்பட்ட சரீரத்தை வைராக்யாதிகளினால் கெடா 

இருக்கச் செய்தலால் சகாயன் என்பது,] 

௮ு£ர்க்கழிகநெடிலடியாசிரியவிரு த்தம், 

Haus ure ஞானம் டைத்திடா காய மின்றேல் 
Aish (poke writs Gn விளம்புறி னகனால் யோகி 

திரையுறு சகாய னாகச் சரிப்பனென் றெடுத்து ரைப்ப 

சரிமதர் மழைக்கண் மங்கை பாகனா மங்கள் வல்லோர். 

(ப- ரை,) விரிதரும் உலடல்--, யார்ச்கும்--, காயம் இன்றேல் - சரீ ரமில்லையானால், 

இரியை நல் பாவம் ஞானம் இடைத்திடா--, விஎம்புறின் - சொலலுமிடத்தில்--, அதனால் 

(சவ) யோ, தரை - உலகத்தில், உறு - பொருந்திய சகாயனாக சரிப்பன் என்று 

எடுத்துரைப்பா்--, (அவர்யாரெனின்) ௮ரி - செவ்வரி பரர்த, மதர்-மதர்த்த, மழைக்கண்- 

குளிர்ச்சியாகெய கண்களையுடைய, மங்சை-உமாதேவியை, பாகன்-பாகத்திலுடையவனாகயே 

சிவபெருமானால் சொல்லப்பட்ட, ஆகமங்கள் வல்லோர்--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) விரிதரல்-விரிதல், பகுதி விரிதா, விளம்புறல்-சொல்லல், பகுதி விளம்புறு. 
அரி மதர் முழைக்கண் மங்கை பாகன் ஆகமல்கள் - சிவாகமங்கள், சகாயனாக சரிப்பன்- 
தேகமுடையவனாகச் சஞ்சரிப்பன், (5)
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ஏசமா ஞான யோட யென்னிலு முடம்பி னானே 

போகமா முத்தி யாது பொருந்துவன் விறகை யின்றி 
யாகுறா தொளிரு மங்கி யதுவென வாக்கை யின்றி 

யோடுதா னான்ம ஞான முடையவ னாகா னன்றே, 

(ப- ரை, ஏகம் ஆம் ஞானயோஇ என்னிலும்--, உடம்பினானே - உடம்பைக் 
கொண்டே, போகம் ஆம் முத்தி ஆத பொருர்துவன்--, விறகை இன்றி ஒளிரும் ௮௩6 
ஆகுருது --), அது என - - அதுபோல, யோடு -, அக்கை இன்றி -, ஆன்ம ஞானம் 
உடையவன் ௮கான்--, எ. று, 

(வி- ரை.) ஏகமாம் ஞானம் - ஸரிவைக்ய ஜ்ஞாகம். உடம்பினானே யென்னுமேகாரம் 
தேற்றம், இத இன் நியமையாமைப்பொருட்டு, அங் அக்நி என்னும் வடசொற்ிரிபு, 
ஆக்கை - அகுபெயர், விறஇன் றி நெருப்புண்டாதவில்லை அதுபோல உடம்பின்றி ஆன்ம 
ஞா முண்டாதலில்லை யென்ப தாம், ஆன்மஞானம்-அ த்மதத்வப்ரசாறாம் எனிலுமாம், (௨) 

ஓப்பறு பரமன் மூனு முருவொடு பூசை கொள்வ 

னப்பரி சுடம்பின் மேவி யருச்சனை கொள்வன் யோடு 

செப்புமைக் கொழிற்கு மாகச் சிடமய னாகு மீசன் 

மெய்ப்புறு மூர்த்தி மானாய் விளங்குவ னென்பர் மேலோர். 

(ப - ரை.) ஒப்பு ௮ - ஒப்பற்ற, ப.ரமன்தாலும்-சவபெருமானும், உருவொடு பூசை 
கொள்வன்--, ௮ பரிசு - அத்தன்மையாகவே, யோடு - சவயோடியானவன், உடம்பில் 
மேவி அருச்சனை கொள்வன், செப்பும் - சொல்லப்படுஇற, ஐர்தொழித்குமாக - பஞ்ச 
இருத்தியத்தின பொருட்டு, சிர்மயன் ஆகும் ஈ௪ன்--, மெய்ப்பு உறும் - உண்மையாய, 
மூர்த்திமானாய் விளங்குவன்--, என்பர் மேலோர்---, ௭ - று, 

(வி- ரை,) உரு - மூர்த்தி (தேஹம்), பஞ்ச ஏருத்தியம் - உத்பத்தி, ஸ்த்திதி, லயம், 
தஇிரோபவம், அநுக்ரஹம் என்பன, மூர்த்திமான் - உருவமுடையவன, ர்மயன ஆகும் - 

நிஷ்களனாடிய. எங்கும் நிறைர்இருக்கும் ஈசன் - மஹாதேவன், (௩) 

அபன்முத லா ஙின்ற வமாரு முத்தி வேட்ட 

மயன்முனி முனிவர் தாமு மியாவையும் வழங்க வல்ல 

செயன்மிகு தவமு டம்பாழற் செய்தன சத்த வத்திற் 
இயென்முத லாய வாக்கை யினைவிட லாகா தன்றே. 

(ப-ரை,) அயன் முதலாடு கின்ற அமரரும்--, முத்தி வேட்ட--, மயல் முனி - 

மயக்கத்தை வெறுத்த, முனிவர்தாமும்--, யாவையும் வழங்க வல்ல செயல் மிகு தவம்--, 

உடம்பால் செய்தனர், ௮ தவத்திற்கு --, இயல் - பொருத்தமாகிய, முதல் ஆய- 

மூலமாயுள்ள, ஆக்கையினே லிடலாகாது--, எ - று, 

(வி - ரை,) அயன் ௮ஜன் என்னும் வடசொழ் திரிபு, பிறவாதவன் என்பது பொருள், 

இது மங்கல வழக்கு, ௮மரர்-இறவாதவர், இதுவும் ௮.து. வழங்கல்-தருதல், மூவுலகிலும் 

ஸகல ஷித்இகளுக்கும் தவமே ஸாதஈமாயிருத்தலால் “செயல் மிகு தவம்? என்ருர், பிரமன் 

முதலானோரும் உடம்பைக்கொண்டே. தவஞ்செய்து முக்கியடையவேண்டு மென்பதாம்.. 

சகாயத்தலம் - முற்றும். 

௩௦
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6... 

ஓம் ஹிரண்யரேதலே ஈம: 

ஐம்பத்தேட்டாவது, 

(௫. ௮காயத்தலம். 

—wfe—- 

[அதாவது - றிவனுக்கு தேஹ ஸம்பந்தமிருப்பினும் காமாதி விகாரங்கள் எவ்வா 

நில்லையோ ௮வவாலே ஸகாயஸ்சல ஸம்பச்சனான ஸறிவயோடு, தேஹ ஸஹிதனாயிருப்பி 

லும் மான் மனிதனலலன் தேவனல்லன் ராக்ஷஸனல்லன் ஸ்ரிவனாயிருக்கேன் என்லும் 

உணர்ச்சியினாலும் தேஹ விகாரங்க எளில்லாதிருப்பஇனாலும் ௮காயன் என்பது,] 

அறு?ர்க்கநிநெடிலடியாசிரிபவிரு த்தம், 

சாற்றிய பரம யோதி சகஞ்சவ மயம தாகத் 

தோற்றுறு நிலையி னா£றபொய் மாயையின் ரொடக்கி லாத 

வாற்றலா லுதவி யாகு மாக்கைப னா5 லாலே 

போற்றுறு மகாய னென்றே புகன்றிடப் படுவ னன்றே, 

(ப-ரை,) சாற்றிய “ சொல்லப்பட்ட, ப்ரம் யொ. சுகம் திவமயமதாக--, தோம் 

துறும் நிலையினால்--, பொய் மாயையின் தொடக்கு இல்லாத ஆற்றலால், உதவியாகும் 

ஆக்கையன்--, ஆதலாலே--, (அவன) போற்றுறும் = (யாவரும்) வணங்குதற்குரிய, 

அகாயன் என்றே புகன் நிடப்பவென்--, ௭ - ௮, 

(வி ரை) பரமம் - மேன்மை, தொடக்கு - சம்பர்தம், ஆற்றல்-றக்இ, போற்றுறும் 

என்பதற்குப் பகுதி போற்றுறு, உதவியாகும் ஆக்கையன் - ஒளபசாரிகதேஹி, (௧) 

ஈம்கர னெனமெய் யோடு சாரினும் பாம யோக் 

இங்குறு முடல்வி கார மிலாமையா லகாய னாகும் 

பொங்கொளி யம்பரத்திற் புக்குறு மியோடுக் காக 

மெங்குள துடம்பி போல விருப்பது பிராகஇ யன்றே. 

(ப- ரை.) சங்கரன் என - சங்கரன்போல, மெய்யோடு சாரிலும் - உடம்போடு 

கூடியிருப்பிலும், பரமயோ௫க்கு--, இங்கு உறும் உடல் விகாரம் இல்லாமையால்--, 

அகாயன் ஆகும்--, பொங்கு ஒளி அம்பரத்தில் புக்குறும் யோடுக்கு--, அகம் எங்கு 

உளது--, உடம்பி போல இருப்பது பிரார்தி அனறு... ௭ - று, 

(வி- ரை,) சங்கரன் - உயிர்களுக்கு இதஞ்செய்பவன் என்னும் பொருடருவதோர் 

வடசொல் (வன்), மெய்-மங்கல வழக்கு, சார்தல் - கூடுதல். பொங்கொளி யம்பரத்தில் 

புக்குறும் யோட-பேராகந்த ஈர்மயமாகய லிங்கத்தில் லயித்த சத்தமுடையவன், பொங் 

கொளி அம்பரம் - சதாகாமம் எனிலுமாம், ஆகம் - சரீரம். உடம்பி - உடம்புடையவன், 

பிராக்தி - ப்.ரமை. (௨) 

ஆக்கையின் மான மில்லா தருஞ்சிவ மாக நிற்கு 

கோக்குறு மியோடக் காக்கை நுவன்றிடு முலக மென்றாற் 

போக்கறு முடல மொன்றற் பொருந்துறும் வாதை யாதோ 

வீர்க்குமிட் தியவாம் கார விடரவற் கில்லை யன்றே, 

(ப-ரை,) ஆக்கையின் மானம் இல்லாது, அரும் சிவம் ஆ9 நிற்கும்--, சோக்குறும் 

யோடுக்கு--, நுவன் றிடும் - சொல்லப்புடுெ, உலகம் - உலகமே, ஆக்கை என்றால்--,
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போக்கு அறும் - போச்கப்படா த, உடலம் ஒன்றால் பொருர்துறும் வாதை யாதோ, 

ஈர்க்கும் - (விடயங்களில்) இழுத்துச் செல்லுடுற, இந்திய அங்கார இடர்--, அவற்கு 

இல்லை--, GT = De 

(வி- ரை,) மானம் - பற்று (அபிமாரம்) நுவலல் - சொல்லல், வாதை - துக்கம், 
ஈர்தீதல் - இழுத்தல். இர்திய இடர் - இந்த்ரியங்களால் உண்டாகும் துக்கம், ஆங்கார 
இடர் - அஹங்கா. ரத்தால் உண்டாகும் மயக்கம், (௩) 

மயக்குறு மனித னல்லேன் வானவன் முனு மல்லே 
னியக்கனு மல்லேன் மிக்க விராக்கத னல்லே னென்று 
முயர்த்துறு வமே நானென் நுணர்ந்தவன் றனக்கு வந்து 

பயக்குறு முடம்பு சேய்யுப் கருமமென் பயனைச் செய்யும். 

4 ® உ ரத ° டச் உ ௪ ® (ப - ரை,) LD Li FLY மனிதன் அலமலன--., வானவன் தானும அல்லேன்--, 

இயக்கனறும் அல்லேன்--, மிக்க இராக்கதன் அல்லேன்-.., என்றும்--, உயர்த்துறு சிவமே 
நான் என்று, உணர்ர்தவன் தீனச்கு--, வந்து பயக்குறும்--, உடம்பு செய்யும் 
கருமம்--, என் பயனைச் செய்யும்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) பயக்குறும் - பயன்படு£ற, வானவன் - தேவன், இயக்கன் - யக்ஷன், 
இசாக்கதன் - ராக்ஷஸன், கர்மம் - வ்யாபாரம், ஈண்டு, இச்செய்யுளைக் கவனிக்க $4- 

பிரபுலிங்கலிலை, 

வான மல்லேன் வளியல்லே னழன் ரல்லேன் மண்ணல்லேன் 

ஞான மலலேன் வினையல்லே னானே இவமென் றெண்ணினோ 

wider யல்லா வொரு சிவமே யாவனிவ் வாறுன்னாதா 

னீன மெல்லா முடையவுடம் பெடுத்துச் ஈழது மெஞ்ஞான்றும், (௪) 

அகாயத்தலம் - முற்றும், 

  

oL. 

ஓம் தூர்ததர்ஷாய ஈம 

ஐம்பத்தோன்பதாவது 

(௬.) பரகாயத்தலம். 
—o}e— 

[அதாவது - அகாயனான ரிவயோடு, தேரிகனாகவும் மாயாதீ தனாகவும் ஜ்ஞாநா 

சட் தனாகவுமிருப்பினும் ராரீரியாயிருப்பதனாலும் ஸாக்ஷ£த் பரப்ரஹ்மமே தான் என்று 

௮ நிர்இருப்பதனாலும் பரகாயன என்பது] 

அறு€ர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிருத்தம். 

பகுதியை வூக ரிக்கும் பான்மையான் மாயா மார்க்கத் 

தொகுஇயை நீங்க நிற்கும் தூய்மையா லறிவா நந்தத் 

தகுதிகொள் பிரமர் தானாய்த் தகும்பர காய னாவன் 

மிகுதிகொ டவத்தர் கோவே விளம்புறு மகாய னென்றே. 

(ப -ரை.) மிகுதி கொள் - மேன்மையைக்கொண்ட, தவத்தர் கோவே, பகுதியை 

வசிகரிக்கும் பான்மையால்-, மாயாமார்க்கதி தொகுதியை 8௫ நிற்கும் தூய்மையால்--
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அ.றிவாகந்தத் தகுதி கொள் பிரமம் தான் ஆய்--, தகும் பரகாயன் ஆவன்--, (௮வன்) 

அகாயன் என்று விளம்புறும் - அசாயனென்று சொல்லப்படுவன், எ - று, 

(வி-ரை.) தவத்தர் கோ - தவஞ்செய்வோர்க்கரசன் (அகத்தியர், கோ வென்பது 

னகரச்சாரியை பெற்று கோன் எனவும் வழங்கும். பகுதி - ப்ரக்ருதி, வூகரிக்கும் - 

வசப்படுத்தும், தொகுதி - கூட்டம், தூய்மை - பரிறா-த்தம், தகுதி - பெருமை, (௧) 

போரறி வுருவாய் நின்ற பிரமமே வடிவ மானோற் 

கே. ரறு மாயை யாக்கை யாற்பய மென்னே ஞான 

வாரழ லாற்பி றப்பிற் காதியா முடலஞ் சுட்டு 
Germ சிவம டைந்தோ ஸனிகழ்பர காய னென்பான். 

(ப-ரை.) பேர் ௮றிவு உரு ஆய் நின்ற பிரமமே வடிவம் ஆனோழ்கு--, ஏர் 

அறு - அழகற்ற, மாயை யாக்கையால--, பயம் என்னே--, ஞானம் - (திடமான 

அபசோக்ஷ ஞானமாடிய, ஆர் அழலால்--, பிறப்பிழ்கு தி ஆம் உடலம் சுட்0--, 
நேர் அறு - நிகரற்ற, சிவம் ௮டைச்தோன்--, நிகழ் ப.ரகாயன் என்பான் - விளங்குகிற 

பரசாயனென்று சொல்லப்படுவான், எ-று, 

(வி- ரை,) பே.ரறிவுருவாய் நின்ற - ஜீஞாகாநந்த ஸ்வரூபமாய் விளங்குனெற, 

வடி.வம் - சரீரம், ஆனோற்கு - ஞானிக்கு, மாயை யாக்கை - மாயாசரீரம் (ப்ரக்ருதி ஸம் 

பச்தமான சரீரம்), ஆர் அழல் - பெரு நெருப்பு, ஆதி - விதை, இவம் அடைச்தோன் - 

றிவதத்வத்தைப் பற்றினவன், (௨) 

வினைதரு மகோவி ருத்தி விடயவிட் இயங்க ளெல்லா 
மெனையதி லடங்கு மந்த விருஞ்சிவ மேயி வற்குத் 

தனியுரு வாகு நானே சிவமெனச் சகங்க ளெல்லா 

நனியறி வாகிக் கண்டோம் குடல்சொல னன்மா லாகும். 

(ப-ரை,) வினைதரும் - வினையினால் தரப்பட்ட, மகோவிருத்தி விடய இந்தியய் 

கள் எல்லாம்--, எனையதில் அடங்கும் - எதனிடத்தடங்குமோ, அர்த இரும் சவமே--, 

இவற்கு தனி ௨௫ ஆகும்--, கானே சிவம் என--, ச௪கங்கள் எல்லாம் ஈனி ௮ றிவாடி 

கண்டோற்கு--, உடல் சொல்லல் - உடம்பிருப்பதாகச் சொல்லுதல், ல் மால் ஆகும் + 

மிக்க மயக்கமாகும், ௭ - று, 

(வி-ரை.) மகோவிருத்தி - மகோவ்யாபாரம், விடயம் - ஸப்தா இகள், இச்இயங்கள்- 

றாரோத்்ராதகள், நனி- மிகுதி, மயக்கம் - விபரீதஞானம் எனினுமாம், விடயம் - 

வாஸனைகள் எனிறுமாம். கர்மத்தால் விளையும் வாலனை என்றதனால் கர்மம் அறுப 

விச்சப்பட்டுப்போயிலும் வாஸ்னாமா தீரமாய்ச் சிலகாலம் நிருக்கும் என்பதைக் குறித்தது, 

வாலனையானது மா௩பம் அறா௩பம் என இருவகைப்படும், ா௩5பவாளனை புண்ய 

கார்யல்களைச்செய்ய விருப்டத்தை யுண்டாக்கும், அறா௩பவாளனை பாபகார்யக்களைச 

செய்ய விருப்பத்தையுண்டாக்கும், புண்யபாபகார்ய ஸம்பந்தமான எண்ணமானது 

மகசோவ்ருத்தி என்பதாம், இந்த மமோவ்ருத்தியால் இந்த்ரிய வயாபா.ரம் நிகழ்வ 
தாம், ஆதலால், இர்த்ரியங்களை யடக்க மநோவருத்தி யடங்கும், மகோவ்ருத்தி யடங்க 
வாஸ்னை நமக்கும், வாஸ்னை நழிக்க முக்தி இடைக்கும், (௩) 

(சோதியாம் பிரம மேதன் சொரூபமாப்ச் சிந்தை செய்வோன் 
மேதையா முடம்போ டுற்று மெய்யிலி வன் முத்தன் 

போதமா மியோக யாக்கை யிருப்பிலும் போ? லுந்தான் 
திலா முத்தி யாகு மென்பர்ா நிருக்கக் கழ்ரேர்,



gob] தருமாசாரத்தலம்: ௨௩௭ 

(ப-ரை,) gre - நூல்களை, இருந்தக் கழ்ரோர்--, சோதி ௮ம் பிரமமே தன் சொரூப 

மாய்ச் சிர்தை செய்வோன், மேதை ஆம் உட ம்போடு உற்றும்--, மெய்யிலி - உடம் 

பில்லாதவனாயெ--, வன் முத்தன்--, போதம் அம் - அ.றிவுருவாயெ, யோட (யின்) 

யாக்கை--, இருப்பினும் போடுலும்--, (அவனுக்கு) தீ.து இல்லா முத்தி ஆகும் என்பர்--, 
T= | 

(வி- ரை,) மேதை - தோல், நரம்பு முதலியவை, முத்தி அகும் - ஜீவன் முக்தி 
உடனே இடைக்கும். (௪) 

பேரும்பவ கோப்வ ருத்தல் பிறங்குகன் சொரூப ஞானம் 
பொரும்துறு மளவே யன்றோ பொங்கொளி யிரவி தோன்றப் 

ப.ரந்திடு மிருளு முண்டோ பகர்ந்தடிற் காலா தீத 

வரும்பத மடைந்து ளோலுக் காக்கையுட் படுத லின்றே, 

(ப- ரை.) பெரும் பவரசோய் வருத்தல்--, பிறங்கு - விளங்குற, தன் சொரூப 

ஞானம் பொருந்துறும் அளவே ௮ன்றோ--, பொங்கு ஒளி இரவி தோன்ற--, ப.ரச்இடும்- 
urdu, இருளும் உண்டோ--, பகர்ச்இடின் - சொல்லுமிடத்தில், காலாதீதம்--, 

அரும் பதம் அடைட்துளோனுக்கு--, ஆக்கையுள் படுதல் இன்று--, ௭ - று, 

(வி - ரை.) பவசோய் - பிறவிப்பிணி (ஸம்ஸா ரதுக்கம்), இரவி - சூரியன், தோன்றல்- 

2 A550. அதீதம் - கடத்தல் (எட்டப்படாமை). பகர்தல் - சொல்லுதல். கலா என்பது 

காலா என நீண்டது, சகலாதீதம் - கலைகள் கடர்தது, அரும்பதம் அடைர்துளோன் - 

அரிய பதத்தில் மிலைபெற்றவனாடுய மஹா ஜ்ஞாநி, (௫) 

பரகாயத்தலம் - முற்றும். 

௨ 

ஓம் இரீறாய ௩ம$ 

அறுபதாவது 
௫7 (௪) தருமாசாரத்தலம். 
a 

[அ.தாவ.து - அஹிம்ஸா, ஸத்யம், ப்ரஹ்மசர்யம், ஆஸ்தேயம், தயை, க்ஷமை, ஸஹஜ 

தாமம், லிங்கபூஜை, பஞ்சாக்ரீ ஜபத்யாகம், ஸத்குரு ஸேவை, ௪ரணர் ஸங்கம், மநோ 
நிக்ரஹம், ஸ்ரிவஹித்தாக்த விர்வாஸம், வை.ராகயம், விவேகம், வித்யை, இந்த்ரிய நிக்.ரஹம், 

பக்த, நீதி, நிகமாகமங்களில் ஈம்பிக்கை ஆயெ ஆசாரங்கள், ௮ர்தட் பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபலும் 

பரகாயனுமான மிவயோடுக்கு ஸ்வபாவமா யுண்டாயிருப்பன, அதனால் ௮வ்வாசா.ரமே 

எல்லாருக்கும் ௮றுஸல்ரணீயமான தர்மமாயிருப்பதால் தருமாசாரம் என்பது,] 

௮றுசீர்ச்கழிநெடிலடியாசிரியவிரு த்தம், 

Hows கர்யன் செப்வ தியாதொரா சார மம்ம 

செப்புறு மதுதான் யார்க்குஞ் செய்திடுஈ் தரும மாகி 

யொப்பறு முதவி யாமென் அுரைப்பர்க ஞூணர்வின் மிக்கோர் 

துப்புறழ் சடிலக் கற்றைச் சுடர்முடி. முனிவர் வேந்தே, 

(ப- ரை,) அப்பு உறழ் - பவளம் போன்ற, ௪டி.லச் கற்றை - சடைக்கற்றையாயெ, 

சுடர்முடி. - சுடர்முடியையுடைய, முனிவர் வேந்தே--, ௮ -௮ர்த, பரகாயன் செய்வது 

பாதொரு ஆசாரமோ--, செப்புறும் - சொல்லப்பட்ட, அது தான் - அதுவே, யார்க்கும்



௨௩௮ ... இத்தாதந்தரிகாமணி. [spews sp 

செய்திடும் தருமம் ஆ9--, ஒப்பு அறும் உதவியாம் என்று--, உணர்வின் மிக்கோர், 

உரைப்டர்கள்--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) ஈடிலம் - ௪டை, கற்றை - இரட்ட, உதவி-உபகாரம், உணர்வின் மிக்கோர்- 

பேரறிவினர், ப.ரகாயன் - பரப்ரஹ்ம தேஹியாயெ ஜ்ஞாகி, (௧) 

IO The Shur சாரங் கொல்லாமை வாய்மை யோடு 
வேறுறுங் களவி லாமை வெகுளாமை பிரம சரியம் 

பேநெனுக் தயையே தாகம் பிறங்குறு செபம்தி யாக 
மாறரும் பூசை யென்று வகுத்துசை செய்வர் மேலோர். 

(ப - ரை,) கூறு அரும் - சொல்லுதற்கரிய, தருமாசாரம்--, (எவையெனின்) 

கொல்லாமை--, வாய்மையோடு--, வேறுறும் களவு இல்லாமை--, வெகுளாமை--, 

பிரமசரியம்--, பேறு என்னும் தயை--, தாமம்--, பிதங்குறு - விளங்குடிற, செபம்--, 

தியாஈம்--, மாறு அரும் பூடை என்று--, மேலோர் வகுத்து உரைசெய்வர்--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) தரும ஆசாரம் - அறவொழுக்கம், கொல்லாமை - கொலைசெய்யாமை, 

வாய்மை - ஸத்யம், களவு இல்லாமை - திருடாமை, தயை-கருணை, தாஈம்-ஸலஹஜதாகம், 

வெகுளாமை - கோவியாமை, பிரமசரியம் - விதிக்கப்பட்ட காலத்தில் தன்மனைவியோடு 

கூடுதல், செபம்-பஞ்சாக்ஷரீஜபம், இயாஈம் - மிவத்யாகம், பூசை-இஷ்.டலிங்க பூஜை, (௨) 

வினையிலி யாக மழ்தின் விஇத்தவித் தருமா சாரம் 

புனையிழை யாகக் கொள்வோன் புராரிதன் னருளுக் கேற்றோ 
னினைவற வறம லாமை நியமஞ்செய் தரும௩் தன்னை 

நனிவரு காம மின்றி ஈவிற்றுதன் ஞான வேது. 

(ப-ரை.) வினையிலி ஆகமத்தின் விதித்த--, இ தருமாசாரம்--, புனை-அலங்கரிக்கப் 

பட்ட, இழையாக் கொள்வோன - அபரணமாகக் கொள்வோன்--, புராரிதன் அருளுக்கு 
ஏற்றோன்--, அறம் ௮அல்லாமை நினைவு அற--, நியமம்செய்-ரிபமித்த, தருமந்தன்னை--, 

நனி வரு - மிகுதியாயுண்டாகிய, காமம் இன்றி--, நவிற்றுதல் - செய்தல், ஞான ஏழு - 

ஞானத்துக்குக் காரணமாகும், ௭ ஈ று, 

(வி-ரை,) வினையிலி ஆகமம்-சிவாகமம், இயல்பா கவே வினை£ீக்கமுடையவனாதலால் 

சிவபிரானை வினையிலி என்றார், புராரி - திரிபுரவாடகளுக்குப் பகைவன் (சிவபிரான்), 

காமம் இன்றி- பயனை விரும்பாது, நினைவற - நினையாமல் (மறந்து), ௮றமலாமை - 

அதர்மம், (௩) 

உலகெலா மொருதா னாக வுன்னலால் வடிவ மாதி 

விலகலா லுயிர்க ளெல்லாம் வேறறக் தானாயக் காண்பா 

லுலகெலாஞ் சிவமொன் முக வுணர்ந்தவற் கெனதென் றெண்ண 

விலகுமோர் பொருளு முண்டோ விலையென விளம்பு நாலே, 

(ப-ரை,) உலகு எல்லாம் ஒரு தான் ஆக உன்னலால்--, வடி.வம் ஆதி விலகலால்--, 

உயிர்கள் எல்லாம்--, வேறு அறத் தானாய் காண்பான்--, உலகு எல்லாம் சிவம் ஒன்றுக 

உணர்ந்தவற்கு--, எனது என்று எண்ண--, இலகும் ஓர் பொருளும் உண்டோ--, இல்லை 

TOT LTO விளம்பும்---, எஃறு, 

(வி- ரை.) உன்னல் - நினைத்தல், விலகல் - ஒழிதல், உயிர்கள் எல்லாம் வேறறத் 

தானாய்க்காண்பான்-எல்லா பிராணிகளையும் தன்னைப்போலப் பார்ப்பான், எனது என்றது 
மமகாரத்தையும், பொருள் என்றது மயக்கத்தையும் குதித்தது, இலகும் - விளங்கு,



pub) பாவாசாரத்தலம், ௨௩௬ 

அகெறி முத்தியேது வாதலா லவ்வ றத்தைத் 
துறவின ளெனிலுஞ் செய்க தொல்லறி வமுதக் தன்னா 
னிறையிலு மறத்தை நீல்கா னின்றதன் னொழுக்க கோக்ப் 
பிறரிது நெறியென் றெய்தப் பெறுதலாற் பரம யோடு, 

(ப- ரை,) பரமயோடு--, அறகெகி--, முத்தி ஏது ஆதலால்--, ௮ அறத்தை--, 
துறவினன் எனினும் செய்க--, தொல் அறிவு அமுதம் தன்னால் நிறையிலும்--, நின்ற தன் 
ஒழுக்கம் நோக்க, பிறர்--, இது நெறி என்று எய்தப் பெறுதலால்--, அத்தை 
நீங்கான--, ௭ - று, 

(வி - ரை.) துறவினன் - WQaCun@ur@u ஜநோகி, அதிவர்ணாம் ரமி (இருவகைப் 
பற்நினையும் விட்டவன்), அறிவு அமுதம் - ஜ்ஞாசாமிர்தம். (ட) 

விமலலுஞ் ச,மாசா ரத்தில் விருப்புள னா யென்று 
மமலுறு மாசா ரத்தா லருச்9ிக்கப் படுவன் கண்டாய் 
நிமலமா மாசா ரத்தை யன்றியே நெற்றி நாட்டத் 
துமையொரு பாகன் செய்யு மோங்கரு ஞூண்டா காதால், 

(ப- ரை.) விமலலும்--, ௪தாசாரத்தல் விருப்பு உள்ளன் ஆ9--, என்றும்--, 
அமலம் உறும் ஆசாரத்தால்--, அருச்டிக்கப்படுவன்--, நிமலம் ஆம் அசாரத்தை அன்றி 

யே--, நெற்றிநாட்டத்து--, உமையொருபாகன் செய்யும் ஓங்கு அருள் உண்டாகாது.-, 

6T = ௮, 

(வி-ரை.) விமலன் - மலரஹிதன் (சிவபிரான்), ௪தாசாரம் - மல்லொழுக்சம், 

அமலம் - மல ராஹித்யம் (இது ஈறு தொகுத்தலாய் அமல் என நின்றது), கிமலம் என்ற 

தும் ௮து, டெற்றிகாட்டம் - நெழ்றிக்கண். (சு) 

தருமாசாரத்தலம் - முற்றும். 

a. 

gu @flvorw pws, 

அறுபத்தோன்றாவது 

(௮) பாவாசாரத்தலம். 
—_e}e— 

[அதாவது - தர்மாசார ஸம்பக்கனான றிவயோடுயின் ஸத்பாவமே அனைவருக்கும் 

அதுஸரணீய மாதலால் பாவாசாரம் என்பது,] 

அ துசீர்க்கழிகெடி.லடியாசிரியவிரு த்தம், 

அறமுறு மிவன்றன் பாவ மனைவர்க்கும் பரவா சாரக் 

இறமுறு பாவர் தன்னைச் செப்புறின் மனவ ழக்காய 

நிறைதரு சிவனைப் பற்றி ரிற்பதென் றறிந்து கொண்ணீ 

மறிஇரை சுருட்டு மாழி வாய்மடுத் துண்ண வல்லோய். 

(ப-ரை, மதி திரை சுருட்டும் - மதித்து வீழ்கின்ற அலைகளைச் சுருட்ட, 

ஆமி - கடலை, வாய் மடுத்து உண்ண வல்லோய்--, அதம் உறும் இவன் தன் பாவம், 

அனைவர்க்கும்--, பாவாசாரம்--, Gow உறு பாவம் தன்னை செப்புதின்--, மனவழக் 

காய்--, நிறைதரு சிவனைப்பற்றி கற்பது எனறு--, நீ ௮றிர்து கொள்--, ௭ - ௮,



௨௪0 . தித்தாந்தரிசகாமணி, [தீநலீக்சத் 

(வி- ரை,) மறிதல் - மடங்குதல், அழி - அழமுடையது, மடுத்தல்-வைத்தல், 

மதிதிரை சுருட்டு மாழி வாய் மடுத்துண்ண வல்லோய் என்றது அகத்தியமுனிவரை, 
௮றம் உறும் இவன்தன் பாவமே - தரீமாசாரமுடையவனாயயெ ஜ்ஞாநியின் பாவனையே, 

செப்புறின் - சொல்லின் (பகுதி செப்பு), மனவழக்கு - மகோவ்யாபாரம், நிழைதரு - 

பரிபூர்ணமாடுய, சிவனைப்பற்றி நிற்பது - ரீவனை விஷயமாய்க்சொண்டது, (௪) 

பாவனை யாற்செய் கன்மம் பாவகம் களினுண் மேலாம் 

பாவனை யால றத்தைப் பண்ணுக வதனா லென்றும் 
பாவனை யாற்செய் கன்மம் பலித்இடு மனமு் தூய்தாம் 
பாவனை யாலென் றெண்ணிப் பாவனை விடாமற் செய்க, 

(ப-ரை,) பாவனையால் செய் கன்மம்--, பாவாங்களிலுள் மேல் அம்--, அதனால்--, 

என்றும் பாவனையால் அறத்தைப் பண்ணுக--, பாவனையால் செய் கன்மம் பலித்திடும்--, 
பாவனையால் மனமும் தாயது அம்--, என்று எண்ணி--, பாவனை விடாமல் செய்க--, 

எ ௮, 

(வி-ரை,) கன்மம் - தொழில், பாவசம்-ற-த்தம், பலித்திடும் - ஸித்திக்கும், STU gir 

பரிசுத்த முடையது, பாவனையோடு விதிக்கப்பட்ட கர்மத்தைச் செய்வதே பாவரத்தி 

ஓம் பாவமாம், ஆதலால் பாவனையோடு கூடியதாடிய பரதர்மத்தைச் செய்ய 
வேண்டும், பாவனையாலேயே மனம் பரிற-த்தமடைவதாம், பாவநாமாாத்தியும் கர்மத் 

தாலேயாம், என்நூடுத்துத் தெளிர்த யோடு பாவனையை விடாது செய்யவேண்டும் 

என்பஇதன கருத்து. (௨) 

நித்திய கரும மாதி நிகழ்வ பாவர் தீன்னாற் 

சுத்தநல் யோகி செய்து துரிசினிற் சட்டு முனாற் 

சித்தெனு மிரவி தன்னைச் சிந்தையிற் பாவித் தெய்த 

லுத்தம மாய சதி வந்தனை யுணர்ந்து கொள்ளே, 

(பஃரை,) சுத்த ஈல் யோட--, நித்திய கருமம் ஆதி--, நிகழ் வபாவம் தன்னால் 

செய்து--, துரிஏினில் கட்டுமுன்--, ஆல் - அதலால், சித்து என்னும் இசவிதன்னை--, 

சந்தையில் பாவித்து எய்தல்--, உத்தமம் ஆய சம்திவந்தனை--, உணர்ந்துகொள்--, 
எ-று, 

(வி- ரை.) தரிசு - தோஷகுணம், சத்தென்றும் இரவி - (உள்ளத்தில் எப்போதும் 
ப்ரகாறாப்பவனாயெ) ஞானசூரியன், எய்தல் - அடைதல். ௪ம்.இவச் தனை - - ஸ்த்யாவந்தமம், 
நித்தியகருமம் ஆதி - நித்யநைமித்திகாதி கர்மங்கள். (௩) 

பரசிவ வங்கி தன்னிற் படர்புல விந்த ஈத்தைத் 

துரிசறு பாவத் தாலே சுதெலே யாக மாகும் 

பரிசுறு கரும மெல்லாம் பரமலுக் காவ வாசக் 

கரிசுறு பவர்தொ லைப்பான் கருத்தினிற் கொள்க மாதோ. 

(ப-ரை,) பரம் - மேலான, சிவ ௮௫ தன்னில் - Rar Beier, படர்-ப.ரவு, 

புலன் இ தத்தை - புலன்களாகயெ விறகை, துரிசு ௮று - குற்றமற்ற, பாவத்தாலே சுடு 
தலே யாகம் ஆகும்--, பரிசு உறு - தன்மை வாய்ர்த, கருமம் எல்லாம்--, ப.ரமலுக்கு 
ஆவ ஆக - பரமனுக்காவனவாக, கரிசு உறு - குற்றமிகுர்த, பவம் தொலைப்பான் - 
பிறவியை யொழிஃ்பவன், கருத்தினில் கொள்க--, ௭எ- று, 

(வி- ரை,) பரசிவ வம்ச - ஆச்மஸ்வரூபாக்கி எனினுமாம், இந்தம் - விறகு 
என்னும் பொருடருவதோர் வடசொல், புலன் - ப்தாதி விஷயங்கள், தொல்ப்பான் »
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வினையாலணையும் பெயர், பாவத்தாலே - அகமுகப்படுத்திய பாவனையால், சுடுதல் - 
ஸ.மரப்பணம் செய்தல், கருமம் எல்லாம் - நித்யகைமித்தஇகங்களாடய ஸகலகரீமங்கள். 
பிமவியை யொழிக்கவேண்டுவோன் எல்லாக்கருமங்களையும் ரிவார்ப்பண மாகவே 

(ரிவப்ரீதிக்கு ஹே.தவாக) இச்இக்கவேண்டு மென்பதாம். (௪) 

சேபத்தகு செயவ்செய் யாத செயலெல்லாஞ் சிவன்பால் வைத்த 

மயக்கமி லறிவன் நீமை மருவுரு னென்பர் தன்னை 

வியக்குறு முலகை ஞான விமலனை வேறி லாம 

லயிர்ப்பற வொன்றாய்க் கண்டோன் கண்டவ னாகு மன்றே, 

(ப - ரை.) செயத்தகு செயல்--, செய்யாத செயல்--, எல்லாம்--, இவன்பால் 
வைத்த --, மயக்கம் இல் அறிவன்--, தீமை மருவுருன் என்பர், (அவன்) தன்னை--, 
வியக்குறும் உலகை--, நோனவிமலனை--, வேறு இல்லாமல்--, அயிர்ப்பு ௮ற ஒன்றாய்க் 
கண்டோன்--. கண்டவன் ஆகும்--, எ. று, 

(வி-ரை,) செயத்தகு செயல் - ஸத்கர்மம், செய்யாத செயல் - துஷ்கர்மம், வென் 
பால் - சிவனிடத்தில், பால் - ஏழஷருபு. சிவன்பால் வைத்த - றிவார்ப்பணம் செய்த, 
அ.றிவன் - ஞானி, மருவுன் - அடையான் (மருவுறு-பகுஇ), வியக்குறும் - அதிசயிக்கத் 
தக்க, ௫ோனவிமலன் - சிவன், அயிர்ப்பு - ஸர்தேஹம், கண்டவன் - றியவனை அபரோக்ஷ 
மாயக் கண்டவன், (டூ) 

பாவாசாரத்தலம் - முற்றும். 

6... 

ஒம் ௮ஈகாய ஈம, 

அறுபத்திரண்டாவது 

(௯.) ஞானாசாரத்தலம். 

—»fo--— 

[அதாவது - பாவாசார ஸம்பச்சகனான ஸ்றிஙயோடுமின் lmasug Be sup. 

ற்ஞாராசாரமே அனைவருக்கும் அறுலரணீயமாதலால் ஞானாசா.ரம் எனபது,] 

அறுசர்ச்கழிகெடிலடி.யாசிரியவிருத்தம், 

இ%ரிலை யோக தன்பா லிலங்குறு ஞானா சார 

மன்னிய வுலகில் யார்க்கு மருவிய ஞானா சார ய. 

மென்னநன் குரைப்பர் கற்ழோ ரிரைந்திழி யருவிக் குன்றங் 

தன்னை வென் றிணையெ நிந்த தவத்இனி லுயர்க்த மேலோய். 

(ப-ரை,) இரைந்து இழி அருவி தன்றம்தன்னை வென்று, இணை எழிர்த--, 

தீவத்இனில் உயர்ந்த மேலோய்--, இ நிலை யோடு தன்பால்--., இலங்குறும் ஞானா 

சாரம்--, மன்னிய உலடூல் யார்க்கும் மருவிய ஞானாசாரம்---, என்ன - என்று, கற்றோர் 

ஈன்கு உரைப்பர்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) இரைந்து இழி அருவிக் குன்றம் தன்னை வென்று என்றது ஆசவாரித்தி 

றங்குெ அருவி.பாறுகளையுடைய விர்தமலையை யடக்ன வரலாற்றை யுணர்த்தித்று, 

தன் - சாரியை, இணை எ றிச்த - ஓப்...ற்ற, தவத்இனிலுயர்ர்தமேலோய் என்றது அகத்திய 

முனிவரை, யோடதன்பால் என்பதில் தன் சாரியை, நிலங்குறும் - விளங்கு, (௧) 

௩௧
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ஞானமா வது வாத்து விதஞான மென்பர் நல்லோ 
சேனைய ஞான மெய்திற் றென்னினு மெய்தா தேனு 

தானதா லாவ தென்கொல் சாற்றுமப் பரஞா னத்தா 

லூனமாம் பிறவி நீங்கு மொழிக்ததா லொழிந்தி டாதால், 

(ப- ரை.) ஈல்லோர் --, ஞானமாவ2 சவொத்துவித ஞானம் --, ஏனைய ஞானம் 

எய்திற்று என்னிலும் எய்தாது ஏனும்--, அதால் ஆவது என் கொல்--, சாற்றும் - 

சொல்லப்பட்ட, ௮ - அர்த, பரஞாவதை்தால்--, ஊனம் ஆம் பிறவி நீங்கும்--, 

ஒழிர்சதால் - மற்றையதனால், ஒழிர்திடாத--, என்பர்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) எய்தல் - அடைதல், ஏனும் எனினும் என்பதன் மரூ௨, HSIN என் 

பது ௮து என்னும் சுட்டுப்பெயரோடு அன் சாரியை பெரூது மூன்றனுருபாடுய ஆல் 

புணர்்ததோர்சொல், இச்சுட்டு்ப்பெயர் இடையொற்று மிக்கு அதீதால் அத்தை என 

வுருபேற்று வருதலு முண்டு, என் கொல் என்பதில் கொல் ௮சை, என் என்ற விஞுஃயாது 

மின்றென்பது பட நின்றது. ஊனம் - இழிவு, எய்இற்றென்னினும் எய்தாதேஜும் - மாஸ் 

தீரஹித்தமாயிறும் அல்லது ஸராஸ்த்.ரஷித்சமா யில்லாததாயினும், பரஞானம் - நிர்மல 

மாகிய ஸரிவஜ்ஞாகம், ஏனைய ஜாம் ராகத்வேஷாதிகளால கலக்கமுற் றிருக்கனெறமை 

யால் மீண்டும் ஸம்ஸாரத்திம்கே காரணம் என்பது'தோன்ற *ஓழிர் ததால் ஒழிர்திடாத' 

எனமுர், (௨) 

பூரண ஞானம் பற்றிப் புரிவதே துதான் மிக்க 

வே. ரணி ஞானா சார மென்பர்நற் சிவமி தென்னும் 

பேசணி பரத்தி லெல்லாம் பேரறி வாலொ டுக்குஞ் 

சீரணி பவனே யாகு௩ இகழ்தரு ரானா சாரி. 

(ப-ரை,) பூரண ஞானம் பற்றி புரிவது--, ஏ2-௭ துவோ, அதுதான்--., மிக்க ஏர் 

௮ணி ஞாஞசாரம் என்பர்--, ஈல் வம் இது என்னும் பேர் ௮ணி பரத்தில்--, எல்லாம் 

பேரறிவால் ஒடுக்கும் €ர் அணி.வனே--, இகழ் தரும் ஞானாசாரி ஆகும்--, எ று, 

(வி-ரை,) புரிவது - செய்வது, ஏர்அணி - அழகுபொரு$திய, பேரணி - பேரழகு, 

£ர் ௮ணிபவனே - இறமப்பினையுடையவனே, இகழ்தரு - விளங்குற (இகழ்தா பகுதி). 
பூரணஞானம் - எங்கும் நிறைந்ததும் பரதத்வத்தை ப்.ரகாமிக்கச் செய்கின்றதுமாகய 

றிவாத்வைத &ஞாகம், நல் வம் இது என்னும் பேர் அணி பரத்தில் எல்லாம் பேரறி 
வால் ஒடுக்கல் - பேதமிராததும் நிரவயவமுமாகய ஸி௨ம் என்னும் பரம்பொருளினி 

டம் ஸல ப்ரபஞ்சத்தையும் ஜ்ஞாஈத்தினால் osu USGS கொள்ளுதல், (௩) 

முத்தியை யுதவு ஞானம் குருவருண் முறையிற் பெற்றோ 

னெய்த்துமிம் பவம் பெ ருக்குங் கருமத்தி லிச்சை செய்யான் 

றத்தலை யொழுகு நீர்போற் சார்ந்துள க௫௬ம பந்தஞ் 

சுதி தமெப்ஞ் ஞானத் தீயாற் சுமிதலான் மறித்தும் தோன்றா. 

(ப-ரை,) முத்தியை உதவும் ஞானம் -, குரு அருள் முறையின் பெத்றோன்--, 

எய்த்திடும் - இளைத்தற்குரிய, பவம் பெருக்கும் கருமத்தில் இச்சை செய்யான்--, த்த. 

தாவு, அலை ஒழுகும் £ர் போல் சார்ந்துள்ள கருமபச்சம்--, சுத்த மெய்ஞ்ஞானத்தீ 

யால் சுடுதலால்--, மறித்தும் - மீட்ட்ம், தோன்றா--, எ-று, 

(வி - ரை,) பவம் பெருக்கல் - பிறவிகளை மிசச்செய்தல், சருமபர்தம் -வினைக்கட்டு, 

ஞானகுருவருள் - ஞானாசாரியனது அருள், முறையின் பெற்றோன் - பெறவேண்டிய 

ச்.ரமத்தோ பெம்றவன், (௪)



த்லம்,] சிவலிங்கத்தலம். ௨௪௩. 

ஞானமி லாதான் கன்ம நாணினாற் கட்டுப் பட்டான் 
ரானமு ளானக் கன்ம பந்தனை கழுவி னோனாம் 

ஞானவா சார ௩ண்ணிப் பரசிவ நாட்டம் பெற்ற 

ஞானிதான் வன் முத்த னாகியே ஈடிக்கு மன்றே. 

(ப-ரை,) ஞானம் இல்லாதான்--, கன்ம காணினால் கட்டுப்பட்டான்--, நானம் 

உள்ளான், ௮ - அந்த, கன்மபர்தனை ஈழுவினோன் ஆம்--, ஞானவாசாரம் ஈண்ணி--, 

பரசிவ காட்டம் பெற்ற ஞானி--, சீவன்முத்தனாடி நடிக்கும்--, எ-று, ் 

(வி- ரை,) சன்மராண் - வினைக்கயிறு, பந்தனை - கட்டு, நண்ணி - பொருச்தி, 

பரவெமாட்டம் - சவ ஜ்யோதி ஒன். றிமேயே கோ க்கம், மடிக்கும் - லெளூகர்களைப்போல 

சேஷ்டிப்பான் (விவகா.ரம்செய்து கொண்டிருப்பான்,) (டூ) 

ஞானாசாரத்தலம் - முற்றும். 
  

இவ்விதமாய் க்ரியாகமம், பாலாகமம், ஜமாமாகமம், ஸகாயன், அகாயன், 

பரகாயன், தர்மாசாரம், பாவாசாரம், ஜஞாமாசாரம் என்னும் ஒன்பது 

ஸ்தலங்களில் கூறிய தர்மஙஃஞுடனே கூடியிருத்தலால் ிவஜ்யோஇ 

ஒன் நிலேயே நோக்கம் வைத்து லெளகெர்களைப்போல வ்யவ 

ஹாரம் செய்துகொண்டிருக்கும் ஜீவனமுக்தலும், அங்கஸ் 

தலத்து இரண்டாமவனுமான மாஹேஸ்்வரனே 

குருலிங்கஜங்கமன் என்று அறியப்பட்டான், 

௨ - வது. குருலிங்கத்தலம் - முற்றிற்று, 

டெ 

௩ - வது. சிவலிங்கத்தலம். 

ane bth Qn 

[அதாவது - வித்யாகலா ஸமேதமாய் இச்சாமக்தியுடன்கூடி. மூர்த்திஸாதாக்யத் 
தைப்பொருக்தி அஹக்காரகம்யமா யிருத்தல் என்பது,] 

(ப்ரஸாதிக்குச் சேர்ந்த உட்பிரிவுகள்.) 
GO 

தாவி லாதமா கேசநழ் றலத்தவாம் தலங்கள் 

யாவு மோதினை யினிப்பிர சாதியத் தலத்தை 

மேவு றுந்தல பேதமும் விளங்குற வெனக்கு 

நாவலோர் புகழ் தருகண நாயக நவில்வாய், 

(ப-ரை,) சாவலோர் - நாவலர், புகழ்தரு - புகழ்கின்ற, கணகாயக - கணநாதனே, 

தாவு இல்லாத் - கெதெலில்லாத, கல் மாகே௪சத்தலத்த ஆம் - நல்ல மாகேசத்தலத்தின 

வாயே, தலங்கள் யாவும் ஓதினை--, இனி--, ௮ பிரசாதிததலத்தை மேவுறும் தலபேத 
மும் விளங்குற--, எனக்கு நவில்வாய்-, எ உறு, 

(வி-ரை,) நாவலோர் புகழ்தரு கண£ாயக என்றது இரேனுகரை, பேதம் . விவரம், 

வேறுபாடு எனிலுமாம்; Beloved = Gen ல்லல், (௧)



ep _ தித்தாற்தசிகாமணி. [சீவலீங்கத் 

காய மிந்இயம் பிராணகல் லநுக்கர கந்தாம் 
காய மோடுறு கரணபா வார்ப்பிதங் கருதி 

னேய ச€டனற் சிசுருடை சேவியத் தலமென் % 

ராய வத்தல மொன்பதா மவற்றையு மறைவாம். 

(ப- ரை,) காயம் இச்தியம் பிராணம் ௩ல் அ.நுக்இரகம் தாம்--, காயமோடு உறு 

கரண பாவார்ப்பிதம், ௩ருதின்--, ஏய - பொருந்திய, சீடன் ov Fagor சேவியத் 

தலம் என்று, Bw - உண்டாயெ, ௮ தலம் ஒன்பது ஆம்--, அவற்றையும் ௮மை 

வாம், er = 2, 

(வி-ரை,) கருதின் - நினைக்குமிட த.து, இசுருடை - தொண்டு (0 நஷையென் 

லும் வடசொற்றிரிபு), அறைவாம் - சொல்லுவோம், காயம் அருக்கரகம் தலம் - காயா 

துக்கரகத்தலம், இர்தியம் அறுக்கரசம் தலம் - இர் இரியா நுகஇரக த்தலம். பிராணம் அறுக் 

இரகம் தலம் - பிராணாறுக்கரகத்தலம், உாயம் தடு உறு அர்ட்பிதம் தலம் - காயார்ப்பிதத் 

தலம், ௪ரணம் ஓ உறு அாப்பிதம் தலம்-ப ரணார்ப்பிதத்தலம், பாவம் ஓடு உறு அர்ப்பிதம் 

தலம் - பாவார்ப்பிதத்தலம், சீடன் தலம் - சீடத்தலம், சசுருடை தலம் - செருடைத் 

தலம், சேலியன் தலம் - சேவியத்தலம், (௨) 

ட. 

ஓம் புஜங்கபூஷணுய ௩ம்? 

அறுபத்துமுன்ராவது 

(௧.) காயா நுக்கிரகத்தலம். 

[அதாவது - ஐஞாகாசார ஸ.௦பமஈனான ஸிவயோடு, லோகாறுச்ரஹத்தி னிமித்தம் 

தேஹதா.ரணம் செய்துகொணடிருப்பதனால் காயாநுக்ரெகன் என்பது,] 

கலிநிலைம். துறை, 

இந்த யோடுதன் மெய்யினை யிலங்குறக் காட்டி 

வந்தி யாரையு முலகினி லளித்திடு மாற்றா 

லுநது பேெழி லுடலருக் கரகனென்் அரைக்கு 

முந்து நாமமுற் நிடுமென வறைகுவர் முன்னோர். 

(ப- ரை,) இரந்த யோகி, தன் மெயயினை - தன்னுடம்டை, இலங்குறக் காட்டி 

வந்து--) உலடனில் யாரையும--, அண்த்திசம் ஆம்றால் - அறுக்கிரடுத்தலால், உந்து 

பேர் எழில் - பேரழகைக்கொண்ட, உடல் அறுக்குரகன் என்று உரைக்கும் - காயாறுக் 
  
  

  

* UJadas apt gf ecr—ulaudis Cored, பூரிவலிங்கபக்தன், ப்ரிவலிங்கபூஜகன், 

நிவலிங்கலீரன், பிவலிங்கப்சஸாத, ஸரிவலிநங்கப்ராணி என அ௮றுவகசைப்படுவார்கள். இவர் 
களில், ௮யமோஹமில்லாதவனே பூரிவலிம்கமோஹி, SH Buy ao Sasa rave Con Uda das 

பத்தன், ௮நீய 'தையபஜனையில்லாதயனே ப்ரிவலிம்கபூஜகன், அந்ய புண்ய க்ஷேத்ர யாத் 

ராதிகளை தயாகஞ்செய்தவனே புரியலிங்கவீரன், ஸுகதுக்காத்களை ஸஹிப்பவனே (நிவ 

லிங்கப்ரஸாதி, ஸ்த்ரீஸம்போக் மிலலாதவனே ஸரிவலிட்சப் சாணி, 

த்ரிலித மரிவலிங்கம்: - இஷ்டலிங்கம், பாரமவிங்கம், தருப்தலிங்கம் என மூவகைப் 
படும். ஸ்ரீஸத்குருவானவ/ திக்ஷையிலை கொடுத்ததே இஷிடலிய்கம், தேஹ குணி வயாப் 

தியைலிட்டு ஸ்ரிவலிங்க ஸ்வரூபத்தில மனம் லயித்திருப்பதே ப். ராணலிங்கம், ஸகல 

வஸ்த்தைசளிதூம் பவலிங்கத்துடன் ௮ தர்யபாவமாயிருப்பதே தீருப்திலிங்கம்,



தலம்,] காயா நுக்கெக த்தலம். உமி டு 

இரகனென்று சொல்லப்படுற, முர்தும் - முதன்மையாயெ, காமம் உ௨௰றிமே என - 
பெயர் பெறுவானென்று, முன்னோர் அறைகுவர்--, ௭ - று, 

(வி-ரை.) உடம்பை மெய்யென்றழு மங்கலவழக்கு. அளித் இடுமாம்முல்-காப்பாற்றும் 
தன்மையால் எனினுமாம். அறைகுவர் - சொல்லுவர், இர்தயோ௫ - ஞானாசாரயோட, (௧) 

அண்ண லாகிய பரடிவன் வடிவுகொண் டடுத்திய் 
கெண்ணி லாவுயி ரியாவையு மளித்திடு மியல்போன் 
மண்ணில் யோ௫யும் வடிவொடு மருவியா வரையு 
நண்ணி யேயளித் இடுபவ னாமென ஈவில்வார். 

(ப- ரை,) அண்ணல் ஆயே ப.ரசிவன்--, வடிவு கொண்டு அடுத்து--, இங்கு எண் 
இல்லா உயிர் யாவையும் அளித்திடும் இயல் போல்--, மண்ணில்--, யோடூயும் வடிவொடு 
மருவி--, யாவரையும் ஈண்ணி--, அளித்திபெவன் ௮ம் என ஈவில்வார் (பெரியோர்), 

எ-று. 

(வி- ரை.) ௮ண்ணல் - பெருமையிற் இறர்தோன், சவெபெருமானிலும் பெருமையிற் 

சிறந்தோனொருவனில்லை யாதலான் அப்பெருமானை ௮ண்ணலா$ூய சிவனென்றதமையாது 

ப.ரஏவன் என்றுங்கூ றினார், வடி.வுகொண்டு - மாநுடச்சஉட்டைசாத்து, இயல் - இயற்கை, 

மவில்வார் - சொல்வார். அளித்தல் - காத்தருளல், (௨) 

ஈசன் மேனியோ டொன்றிலும் பற்றில னென்ப 

மாரில் யோகியு முடம்பின னெனினுமவ் வாரும் 

பாச மாய்வுறு மருஞ்சிவ பாவனை யதனாற் 

ஹேசு லாவுறு பரசிவ னாமவன் றிண்ணம். 

(ப- ரை.) ஈ௪ன - சிவபிரான், மேனியோடு ஒன்றிலும் பம்று இலன என்ப---, மாசு 

இல் யோஇூயும் உடம்பினன் எனிலும் அவ்வாறு ஆம்--, பாசம் மாய்வுறும் அரும் சவ 

பாவனையதனால்--, அவன் - அர்த யோடயொனவன், தேசு உலாவுறும் - ஒளி பொருந்திய, 

பரசிவன் ஆம்--, தண்ணம்--, ௭ - று, 

(வி - ரை.) ஈசன் - பரமைஸ்வர்ய முடையவன், என்ப - என்று சொல்லுவர் 

(பெரியோர்), மாசு - குற்றம், மாய்வுறும் - கெடுதம்கேதுவாகய, திண்ணம் - நிஸ்சயம், 

ஒன்றினும் - பொரு தியிருப்பினும் (யாதொன்றினும் எனிறுமாம்), பற்று - ஸங்கம், ப்றிவ 

பாவனையானது பேதமற்றதும் உறுதியாயுமுள்ளதாதலால் “அரும் சவ பாவனை: எனக் 

கூறினார். (௩) 

இன்ப வெள்ளமாஞ் சிவத்தினின் மனவழுக் கறந்த 

துன்பில் யோமொ யைப்பொரு டோன்றுறக் காணான் 

முன்பு வெள்ளியன் நிதுவென விப்பிகாண் முறைபோற் 
பின்பி லங்குறு மிதுசக மன்றெனப் பிரமம். 

(ப-ரை,) இன்ப வள்ளம் ஆம் சிவத்இினில்--, மன அழுக்கு இறந்த--, gary 

இல் யோட--, மாயைப்' பொருள் தோன்றுறக் காணான--, முன்பு--, இது வெள்ளி 

அன்று என இப்பி காண் முறைபோல்--, பின்பு--, இது சகம் ௮ன்று என--, பிரமம் 

இலம்குறும்--, எ - னு, 

(வி- ரை,) இன்பவெள்ளம் - ஆம்ந்தக்கடல், 'ஆனந்தமாக் கடலாடு சிற்றம்பலம்! 

என்றார் மணிவாசகரும், மனவமுக்கு - மமே £மாலிர்பம், இப்பி ஈ முத்துச்சிப்பி,



௨௬ ._. தத்தாந்ததிகாமணி. 

சிதாகர்த ஸமுத்சமாயெ ம0வனிடம் சித்தவ்ருத்தகள் லயமடைர்தனவாயின் யோடு 
அவித்தையால் கற்பிக்கப்பட்டதாடுய பொருளைக்காண்டுறதில்லை, இது வெள்ளியல்ல 
வென்று சொல்லப்படின் எப்படி. இப்பி ப்.ரகாஸ்றிககின்டதோ, அப்படி. இத ப்ரபஞ்சமல்ல 

வென் றறியப்படின் றிவதத்வமானது விளங்குடுன்றது என்பதிதன் கருத்து. (௪) 

சோத்ப னப்பொருள் விழித்இடத் தோன்றிடா மாயா 

கற்ப னைப்பொருண் ஞானம்வர் துற்றிடிற் காணா 

முற்பெ றச்சக மயக்கினுக் கவித்தையே முதன்மை 

நிற்ப தற்றிடி னதுபினை யுலகெதூர் நில்லா. 

(ப- மை,) சொற்பனப் பொருள்--, விழித்திடச் தோன்றிடா--, மாயா கற்பனைப் 
பொருள்--, ஞானம் வர்.து உற்றிடின் காணா--, முற்பெறச் ச௪கமயக்கிலுக்கு--, அவித் 

தையே முதன்மை நிற்பது--, அது ௮ம்.நிடின்--, பின்னை உலகு எதிர்கில்லா--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) சொற்பனட்பொருள் - கனவிறத்கண்ட பொருள் (பொயப்பொருள்). 
அவித்தை அவித்யா என்னும் வடசொற்றிரிபு (இதன்பொருள் அஜ்ஞாகம் என்பத), 
மாயாகற்பனைப்பொருள் - ஸம்லாரம், (௫) 

விண்ட மூலவாங் காரனாய் விளிந்இடு முபாதி 

கொண்டு தான்விளை யாடலான் மெய்யொடு கூடிக் 

கண்ட யோடூமெய் யாளர்போ னடித்திமிங் கண்டாய் 

மண்டு வெண்டிசைக் கருங்கடன் மடுத்தவாய் மலரோய், 

(ப- மை.) மண்டு வெள் திரை கரும் கடல் மடுத்த வாய் மலசோய--, விண்ட மூல 

ஆங்காரனாய்--, விளிச்திடும் உபாதி கொண்டு தான் விளையாடலால்--, மெய்யொடு கூடிக் 

கண்ட யோட, மெய்யாளர்போல் ௩டித்திடும்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) மண்டு - நெருங்கிய. வெள் திரை - வெண்மையாடிய அலை, மடுத்தல் - 

பருகுதல், வாய்மலரோய் - வாயாகிய தாமரைமலரையுடையவனே, வெண்டிரை கரும் 

கடல் என்றது முரண்டொமை, மண்டு வெண்டிரைக் கருங்கடல் மடுத்தவாய்மலரோய் 

என்றது அ௮கத்தியமுனிவரை, விண்ட மூலவாங்காரன் - மூலாஹங்காரத்தை விட்ட 

வன், விளிதல் - இறத்தல், உபாதி - அவஸ்த்தை, யோடு - பரேவேயோட, மெய்யிரண்ட 

னுள் முன்னையது மெய்ப்பொருள் என்றும், பின்னையது உடம்பென்றும் பொருள்ப 

டும், மெய்யாளர்போல் நடித்திரிம் - ஜீவன்முக்தனாயத் தேஹியைப்போல் எஞ்சரிப்பன, 

காயாநக்கிரகத்தலம் - முற்றும். 

 



@.. 

ஒம் பர்க்காய ஈம$ 

அறுபத்துகான்காவது 

(௨.) இத்திரியா நுக்கரகத்தலம், 

—ofetoo— 
| அதாவது: -- விவேகஸ்ரேஷ்ட்டனும் காயாநுக் ரஹ ஸம்பர்சனுமான ிவயோ€, 

தன் தேஹத்தை லோகாறுக்ரஹச்தி னிமித்தம் விரியோடுத்திருக்குமாறு தன் இந்த் 
ரிய வயாபாரங்களை ஏனையோர்களால் அநுளரணீயமாகுமாருக்9 லோகோத்தாரணஞ் 
செய்தலால் இக்்திரியாறுக்சோகன் என்பது.] 

கலிரிலைத் துறை, 

வடிவு கொண்டருள் பவனது காட்டியான் மருவு 

மொடிவி ads Sus விவேகமே யுலகுளார் யார்க்கும் 

Lip. aff லிந்தியா நக்இர கம்மெனப் பகர்வர் 

முடிவ றுஞ்சிவ தத்துவ முணர்பெரு முனிவர், 

(ப -ரை,) முடிவு அறும் வெதத்துவம் உணர் பெரு முனிவர்--, வடிவு கொண்டு 
அருள்பவனது காட்சியால்--, மருவும் - பொருந்திய, ஓடிவு இல் - அழியாத, இந்திய 
விவேகமே--, உலகு உள்ளார் யார்க்கும்--, படிவு இல் - படியாத, இந்தியாழுக்€ரகம் 
எனப் பகர்வர்.--, எ- று, 

(வி- ரை.) தத்துவம் - வெத்தினதுண்மை, காட் - தர்மம், (௧) 

இந்தி யங்கடத் தம்புல னிதமொடு வெறுப்பாய் 

வந்து றும்படி யடைந இடு மிவனவை மருவா 

னிந்தி யங்கடாம் புறந்திரிம் இடுதலே பந்த 
மிந்தி யங்கணின் றகத்தடங் €டுதலே முத்தி, 

(ப- ரை.) இர்தியங்கள் தத்தம் புலன் இதமொடு வெறுப்பாய் வர்துறும்படி. அடைக் 
திடும்--, இவன் அவை மருவான்--, இந்தியங்கள் புறம் திரிர்திடுதலே பர்தம்--, இர்தி 

யங்கள் நின்று அகத்து அடம்இடுதலே முத்தி--, எ-று, 

(வி- ரை.) இதம் - விருப்பு, இர்தியங்கள் தத்தம் புலன் இதமொடு வெறுப்பாய் 
வர்.துறும்படி. யடைர்இடும் - எல்லாருக்கும் இர்த்ரியங்களுக்குத் தமது விஷயங்களில் 

ஸம்பச்தமிருத்தலால் ராகத்வேஷங்களுண்டாடுன்றன. புறம் திரிர்திடுதல் - வெளிமுகம் 

செல்லல், பந்தம் - ப்ரபஞ்சவிளக்கம், அகத்்தடம்டடுதல்-உள்ளத்தில் ஸ்ரிவனிடம் லயித் தீல், 

உள்ளு அுஞ்சிவத் தொடுங்குய மனமுடை யோகி 

கொள்ளு மிந்திய மியாவையும் கூடிலுங் கூடான் 

நெள்ளு ஸும்பர சிவத்தையே காண்குவன் சிறிதும் 

விள்ளு றும்பிற பொருளினைக் கண்டிடான் விழித்து, 

(ப-ரை,) உள் உறும் சிவத்து ஒடுங்க மனம் உடை யோடு —, கொள்ளும் 

இந்தியம் யாவையும் கூடினும் கூடான்--, தெள்ளுறும் பரசிவத்தையே காண்குவன்--, 

சிதம் Ms gi—, விள்ளுறும் - வேறுபட்ட, பிமபொருளினைக் கண்டி டான், எ-று. 

(வி- ரை,) தெள்ளுறும் - சவாகமங்களால் தெளியப்பட்ட, விள்ளல்-வேருதல், (௩)



2 #9 சீத்தார்தரிகாமணி, 

மான மின்றியே ரிவத்தினில் வைத்தவிம் இயத்தோ 

ஜூன மொன்றிய மூப்பொடு முயிர்விடு மரணர் 

தானு ணும்பசி தாகமென் றிவற்றினைச் சாரான் 
வான மொன்டுராடும் பற்றிலா வாறென மன்னோ. 

(ப- ரை,) வானம் - அகாயமானது, ஒன்றொடும் பற்றிலா ஆறு என - ஒரு பொரு 
ளோடும் கலவாதவாறு போல, மானம் இன்றியே சிவத்தினில் வைத்த இக்தியதீ 
தோன்--, ஊனம் ஒன்றிய மூப்பொடும் உயிர்விடு மாணம்--, தான் உண்ணும் பச 

தாகம் என்ற இவற்றினைச் சாரான்-, எ-று, 

(வி-ரை.) மானம் - பெருமை (அபிமானம், அதன்மேல் நிகழும் அஹங்காரம் 

எனிலுமாம்), சவத்தினில் வைத்த இர்தியத்சோன்-இர்த்ரியங்களைச் இவத்தின்கண்ணே 

செலுத்தினவன், ஊனம் - குறை, என்ற இவழ்நினை யென்பது என்றிவற்றினே யென 

நிலைமொழி யீறு தொகுத்தலாயிற்று, **புகழ்புரிக் தல்லிலோர்க்கல்லை? என்றாம்போல, (௪) 

எங்க ணெய்துறு மனமவ ணெய்துமிட் தியமுஞ் 

சங்க ரன்றனை யுறின்மனஞ் சரிக்குமோ புலன்க 

alae ருஞ்”வ யோடதான் மனத்திடை யெண்ணிப் 

பங்க மின்றியே பார்த்திடும் பொருளெலாம் பரமாம், 

(ப- ர.) எம்௨ண் மனம் எய்துறும்--, அவண் - அவ்விடத்தில், இக்தியமும் 

எய்தும்-, சங்கரன்தனை மனம் உறின்--, புலன்கள் சரிக்குமோ--, இங்கு அருஞ் சிவ 
யோட, மனத்திடை எண்ணி--, பங்கம் இன்றியே பார்த்திடும் பொருள் எல்லாம் 

பரம் ௮ம்--, எ-று, 

(வி - ரை,) எங்கண் - எவ்விடத்து, சரித்தல் - சஞ்சரித்தல், பரம் ஆம் - பரம்பொ 
ருளேயாகும். மனம் எவ்விடத்தில் செல்ன்றதோ அவ்விடத்தில் ஸகல இரந்த்ரியங்க 
ளும் நிழ்ின்றன, மனம் ஸஎறிவனிடம் லயித்தால் இந்தரிய சஞ்சாரம் எங்கள் நிகழும் [ 

றிவயோடு எச்தெர்தப்பொருளை மனத்தால் ௪£இத்.து கண்ணினால் பார்க்கிரானோ ௮ த 
தப் பொருளெல்லாம் சித்ரூபமான ரரிவஸ்வரூபமாகவே விளங்கும் என்பதிதன் கருத்து, 

கரண மோடுறு பிராணனா மனத்தொடு கலந்தோன் 

புரண மாஞ்சிவ மாகுவன் சகமயல் பொன்றி 

முரணு றும்புலன் யாவினு முயன்றுமுட் புறமோ 

ரரண வஞ்சிவ மடைந்தவ னெய்குமின் படைவான். 

(பஃமை,) கஉரணமோடு உறு பிராணன் ௮ம் மனத்தொடு கலர்தோன்--, சக மயல் 

பொன்றி--, புரணம் ஆம் சவம் ஆகுவன்--, முரண் உறும் புலன் யாவினும் முயன் 
லும்--, உள் புறம்--, ஐர் அரணம் ௮ம் ஏவம் அடைந்தவன்--, எங்கும் இன்பு அடை 
வான்--, எ-று, 

(வி- ரை,) கரணம் - அந்தக்கரணங்கள், பூரணம் - பூர்ணம், புரணம் ௮ம் சவம் - 
ஸாக்ஷாத் ஸரிவன், சகமயல் - ப்ரபஞ்ச மயக்கம், பொன்றி- நித்த, முரண் - வலி, 
அரணம் - காவல், கரணமோடு உறு பிராணன் ஆம் மனத்தொடு கலர்தோன் - Qe én 
யங்களோகூட ப். ராணனை மனதில் 168 அத மனத்தை மிவனோடு சேர்க்கும் ula 
யோடு, ஓர் அரணம் ௮ம் சிவம் அடைர்தவன் - ரரி௨னையே அநுஸ£தாநம் செய்பவன், 
எங்கும் இன்பு அடைவான் - எவ்விடத்திலும் தன்னிச்சையாய்ச் சஞ்சரித்துக்கொண்டு 
ஸு௩யொடனரறான், (சு) 

இந்திரியாநுக்கிரகத்தலம் - முற்றும்,



a. 

ஒம் சரிதர்விரே ஈம? 

அறுபத்தைந்தாவது 

(௩.) பிராணா நுக்கெகத்தலம். 
அடு06004 

[அதாவது - இர்த்ரியாறுக்ரஹ ஸம்பர்னானவலும் பரப் ரஹ்மமே 0 தீஹமாயுள்ள 
வனுமான ஸிவயோடு, தான் ட்.ராணவாயுவைத் தடுத்தலால் றிவலிம்க தர்றாமாகும், தத் 
&ரமதிதை ஐகத்தெல்லாம் ௮.அுஸரிக்கும்படி.ச் செய்வசனால் பிராணாுக்ரெகன் எனபது,] 

சிவமெ லும்பச வடிவமாய்த் இகழ்ந்இடு மிவன்ற 
னுவகை யந்தரி சனமிகு முலகனைத் இலுக்கும் 

பவம றும்படி யுயிரநுக் செொகமாப் பகர்வர் 

தவம டைந்துயர் தத்துவ முணர்ந்துள தலைவர், 

(ப-ரை,) சிவம் என்லும் பரவடிவமாய் இகழ்ர்திடம் இவன்தன்--, உவகை - 

மஇழ்வைத்தருறெ, ௮ம் - அழயெ, தரிசனம்--, மிகும் உலகு அனைதஇலுக்கும்--, பவம் 
௮றும்படி--, உயிர் அறுக்கரகமா பகர்வர்--, (யாபெனின்) தவம் அடைந்து உயர் 

தத்துவம் உணர்ந்து உள்ள தலைவர்--, எ-று. 

(வி- ரை,) தஇிகழ்ச்திடல் - விளங்கல், பவம் - பிமவி (பாவமுமாம்), உயிர துக்ொகம்- 

பி.ராளுநுக்ககம், (௧) 

யோ னுற்சிவத் தொடுங்கிய வுயிருள னெனிலு 
மாக மேவுறுந் தன்சத்தி வாசனை யதனா 

'லேக மாஞ்சிவச் தடங்கெ பிராணனோ டிருப்போன் 
போக மார்புல னொடுமன மெக்ஙனம் பொருந்தும். 

(ப-ரை,) யோடுனால் - யோகத்தால், சிவத்து ஒடுங்யெ உயிர் உளன் எனிலும்-4, 

தன் சத்தி வாசனையதனால்--, ஆகம் மேவுறும்--, ஏகம் ஓம் சிவத்து ௮டங்யெ பிராண 

னோடு இருப்போன்---, போகம் அர் புலனொடு மனம் எங்கனம் பொருந்தும்--, ௭ - று, 

(விஃரை;) ஒடுக்கிய உயிருளன் - உயிரொடுங்கப் பெற்றவன், அகம்-சரீ.ரம், போகம் - 

அதுபவம், தன் சத்தி வாசனையதளால் ஆகம் மேவுறும் - தன் மக்தி வாலா பலத்தி 

னாலேயே தேஹதாரண முள்ளவனாவான், (௨) 

தத்தம் வெவ்விட யங்களைச் சார்வுற மீள 
வுய்த்தி டுங்கர ணங்களோ பிள்ளடங் குயிசான் 

மெய்த்த சாந்திய னாகியே விளங்குவ னென்று 

முத்த னாகம முழுதையு முணர்நீதவர் மொழிவார். 

(ப-ரை,) தத்தம் வெவ் விடயங்களைச் சார்வுற Sar—, உயத்திடம் கரணச்களோடு 

உள் அடங்கு உயிரான்.., மெய்த்த சார்தியன் ஆலெயே விளங்குவன் என்று, முத்தன் 
ஆகமம் முழுதையும் உணர்ந்தவர் மொழிவார்-.-, ௭ - று, 

(பி- ரை,) வெவ்விடயங்கள்-சொடிய விஷயமகள், இவை பர்தத்திற்கேதுவா தலால் 
இங்கனமிழித் துரைக்கப்பட்டன. உய்த்திடல் - செலுத்தல், முத்தன் ஆகமம் - சிவாகமம், 
இக்த்ரியங்கள் தத்தம் விஷயப்பற் தினின்.றும் ப்.ரயத்ஈத்தால் திருப்பப்பட்ட பின்னர் 

RR.



௨௫௦ . தித்தாத்தரிசாழணி. [சீவலீங்கத் 

அவ்விர்தீரிபங்களோடு கூட ப். ராணனையும் மனதில் சேர்த்துத் தான் ஸார்தமாயெ சத்த 

முள்ளவனாடன்றான் என்பதிதன் கருத்து, (௩) 

சாந்தி யாமெனி னிங்குயிர் விருத்திதான் றழை£து 

போர்த வன்மன விருத்தயோ டமைக்தடும் புகலி 
னேய்ஈத வம்மனச் சாக்இியா லிலங்குறும் யோகி 

யார்ந்தி டுஞ்சிவ மன்றிவே ரொருபொரு எறியான், 

(பஃ ரை, சார்தி ௮ம் எனின்--, இங்கு உயிர் விருத்தி தான் தழைர்து போர்தவன் 
மனம் விருத்தியோடு அமைச்ிடும்--, புகலின் - சொல்லுமிட த்தில், ஏய்க்த- பொருக்திய, 
௮ - அநத, மனச் சார்தியால் இலங்குறும் யோக, ஆரீர்திடும் வம் அன் றி வேறொரு 

பொருள் அறியான்--, எ.து, 

(வி-மை,) உயிர் விருத்தி- ப்ீராணவ்ருத்தி, அமைந்திடும் - நிஸ்சலமாயிருக்கும், 

இலங்குறும் - விளங்கு$ற, ஆர்தல் - எங்கும் வ்யாபித் இருத்தல், தழைர்து - செழித்து, 

உயிர் விருத்திதான் தழைர்து போர்தவன் - ப்ராண வ்ருத்தகளாயெ ரேசக பூரக வயாபா 

சங்கள் கேவலம் கும்பகத்தால் மார்தமாய்ப் போனவனளுடைய, மன விருத்தியொடு 

அமைர் திரம் - மனமானது ஸங்கல்ப விகல்பாதி வருத்தகளோடு கூட மாந்தமாகும், (௪) 

உடம்பி னுக்குயி ருயிரினுக் கிறைவனா தார 

மடைந்த காரண னாகிய சிவனிரா தாரன் 

தொடர்ந்து மாபர னாலுயி ருயிரினாற் ரோன்றி 

மடங்கு காயறின் நியங்குறு மெனமஇ மதித்தே. 

(ப- ரை,) உடம்பினுக்கு உயிர் உயிரினுக்கு இறைவன் ஆதாரம்--, அடைந்த 

காரணன் ஆயெ வன் கிராதா.ரன்--, மா பானால்--, உயிர, தொடர்ச்து--, உயிரினால் 

தோன்றி--, மடங்கு காயம்--, நின்று இயங்குறும் என--, மதித்து மதி- ஊடுத்து 

மதிப்பாயாக, ௭ - று, 

(வி-ரை,) ஆதாரம் - இடம். நிராதாரன் - இடமில்லாதவன், ஆதாரமற்றவன் 

(ஆதேயன்), மடங்கல் - அழிதல், இயங்குறல் - சஞ்சரித் தல், இறைவன - எல்லாக்காரணங் 

களுக்கும் காரணனான மிவன். ப்ீராணனே மனிதர்களுக்குச் சரீரத்தைத் தரித்துக் 

கொண்டிருப்பதற்குக் காரணம், ப்ராணாதகா.ரம் எல்லாக் காரணங்களுக்கும் காரணமான 

ஸரிவன் எனப்படும், ிவனொருவனே ஆதாமற்றவன், ப்.ராணன் மறி௨னால் ௮திஷ்டிக்கப் 

பட்ட, யாதொரு ப். ராணனாலேயே ஜீவன் சேஸஷ்டிக்ன்றானோ ௮ச்த ப் ராணனையே 

ஆதா.ரமாயச் கொண்டது தேஹம் என்பஇதன் கருத்து, (௫) 

இந்த வாயுநற் பயிழ்சயொ லின்பபூ ரணமா 

யந்த மாதியி லாததா யறிவுரு வாடப் 

படத மாகியெ தத்துவம் கடந்துயர் பரத்தில் 

வந்து மாய்தலில் யோ$தோன் சலித்திடான் மன்னோ. 

(ப-ரை ) வம்து மாய்தல் இல் யோடு - பிறர்திறத்த லில்லாத யோயொனவன்--, 
இரத கல் வாயு பயிற்சியால்--, இன்ப பூரணமாய் --, அந்தம் ஆத இல்லாததாய்--, 
௮ றிவுருவாடு--, ue sion Bus தத்துவம் கடந்து உயர் பரதிதில்-, சலித்திடான்-., எ-று, 

(வி- ரை,) வாயு பயிற்ச - வாயுகிரோதராப்யாலம், சலித்இடான் - சலியாதிருப் 
பான் (அசைவற்றிருப்பான்), இவ்வாறு wwe ஸம்ல்காரடலத்தால் தேஹதாரணம் 
செய்துகொண்டு இருக்கும் ரிவயோயொனவன் தனது வாயு நிசோ தாபயிற்டுயைக்



த்லம்,] ் காயார்ப்பிதத்தலம். உடுச் 

கொண்டு, ஜஞாமோல்லாஸ் விளக்கத்துடன் எங்கும் 'நிறைர்துள்ளதும், ஆத்யர்த 
மில்லாத.தும், ஆகந்தாத்விதமானதும், ஸகலதத்வங்களையும் கடர் துள்ள துமான பரமிவத் 

தில் ஒடுங்கெயவனாய்க்கொண்டு அசைவற்றிருப்பான் என்பதிதன் கருத்து, (௬) 

நீங்கு வாசனை யுடையனாய் நிகழுயிர் விருத்தி 

யீங்கு மாறுபு வத்தினி லேகமா யிருப்போ 

னோம்கு தாணுவொச் தசைந்திடா னென்றுமென் றுணர்க 
வாங்கு வார்திரைக் கடல்குடி.த் துயர்ந்திட வல்லோய். 

(ப - ரை,) வாங்கு - வளைந்த, வார் இசை - நெடிய அலைகளையுடைய, கடல் - கடல் 

நீரை, குடித்து உயர்ச்சி வல்லோய்--, நீங்கு வாசனையுடையனாய்--, நிகழ் உயிர் 

விருத்தி ஈங்கு மாறுபு--, சவத்தினில் ஏகமாய் இருப்போன்--, ஓங்கு தாணு ஓச்த--, 

என்றும் அசைட்திடான் என்று உணர்க--, ௭- று, 

(வி- ரை,) வாங்கு வார் திரைக்கடல் குடி.த்துயர்ச்திட வல்லோய் என்றது அகத் 

தியமூனிவரை, நீங்குவாசனையுடையன் - வாசனையொழியப் பெற்றவன், நிகழ்தல் « 

நடத்தல், மாறுபு - செய்பு என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம் (மாறி யென்பதுபொருள்), 

உயிர் விருத்தி -ப்.ராணவ்யாபாரம், தாணு -கட்டை, சிவத்தினில் ஏச௫மாயிருப்போன் - றிவ 

ஜோடைக்யமானவனும், ஸகல தேஹ வ்யாபாரங்களை யுடையவலுமான UlaCur@, (௭) 

பிராணாநுக்கிரகத்தலம் - முற்றும், 

டெ, 

ஒம் இரிப்ரியாய ஈம; 

அறுபத்தாறாவது 
(௪.) காயாரப்பிதத்தலம். 

[அதாவது - பரப்ரஹ்ம காயனாடியும் பீராணாறுச்ரஹ ஸம்பச்சனாடயு மிருக்ும் vba 
யோடு, தன் லிங்கபூஜா விஷயத்தில் தேஹாபிமாநத்தை தீயாகம் செய்வதே சாயார்ப் 

பிதம் என்பது,] 

கலிநிலைத்துறை, 

அருள்செ யப்பர யோகதா னருச்சனைப் பொருட்டு 
மருள்செய் யிவ்வுடன் மானமற் நிவெதே மதஇிப்பிற் 

தெருள்செய் இன்றகா யார்ப்பித மென்றுரை செய்வ 

ரிருள்செய் வெம்பவ மகன்றுகல் லறிவறிர் இருப்போர், 

(ப- ரை,) இருள் செய் வெம் பவம் அகன்று--, 5ல் அறிவு ௮ நிரதிருப்போர்... 

அருள் செய் ௮ பரயோடூதான் அருச்சனைப் பொருட்டு--, மருள் செய் இ உடல் 

மானம் அழ்மிரிவதே--, மதிப்பின்--, தெருள் செய்சன்ற--, காயார்ப்பிதம் என்று 
உரைசெய்வர--, எ-று, 

(வி-ரை,) வெம்பவம் - கொடிய பிறவி, ௮.திவு - ஞானம், ௮ நிர்இருப்போர் உரை 
செய்வர் எனவியையும், (௧) 

என்று தன்னுடம் பிசலுக் கர்ப்பிதஞ் செய்வ 

னன்று தன்வடி, வொருசிவ வடிவமே யாகு 

மொன்று மிக்இிய விடயவின் பங்களை யோகி 

நின்ற ஈமய சவத்திலுக் காக்குவ னேர்ந்து.
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(ப- ர,) யோடு. யோயோனவன், என்று தன் உடம்பு ஈசலுக்கு அர்ப்பிதம் 

செய்வன், அன்று தன் வடி.வு ஒரு சிவ வடிவமேயாகும்--, ஒன்.றும் - பொருந்திய, 
இச்திய விடய இன்பங்களை--, சேரர்து - சம்மதித்த, கின்ற சிர்மய சவத்திலுக்கு 

ஆக்குவன் - நிலைபெற்ற ஞானவுருவமா௫ய சிவத்திற்கே யர்ப்பிதஞ் செய்வன்--, எ-று, 

(வி- ரை,) இச்திய விடய வின்பம்கள் - இர்தரிய விஷயாசர்தம்கள், ௮ர்ப்பிதஞ் 
செய்தல் - ஸமர்ப்பணம் (நிவேதமம்) செய்தல், (2) 

கண்டு கேட்டுமற் றுண்டுயிர்த் துற்றிடு காலைக் 

கொண்ட வின்பங்கள் யாவையுஞ் சவ,த்இனிறழ் கொடுத்து : 
மண்டி, யிவ்வுடல் வழிவரு மற்றுள சுகமும் 

விண்ட வெர்தளைப் பரமனுக் காக்குவோன் விமலன். 

(பஃரை,) சுண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்திடு காலை--, கொண்ட இன்பங் 

கள் யாவையும் சிவத்தினில் கொடுத்து--, மண்டி - மிகுதியாடு, இ உடல் வழி - இவவு 
டம்பு காரணமாக--, வரும்- உண்டா, மற்று உள்ள சுகமும்--, விண்ட வெம் தளைப் 
பரமலுக்கு அச்குவோன்--, விமலன் - பரிசுத்தன், எலு, 

(விஃ ரை,) விண்டவெச்தளைப்பரமன் - கொடிய பாச நீச்கத்தையுடைய சவ 
பெருமான், சிவத்இனில் - உருபுமயக்கம், உயிர்த்து - முகர்ந்து, (௩) 

காயார்ப்பிதத்தலம் - முற்றும், 

a. 

ஓம் கருத்திவாஸலளே ஈம: 

அறுபத்தேழாவது 

(௫) கரணார்ப்பிதத்தலம். 

டூ 

[அதாவது - காயார்ப்பணம் செய்த ஸரிவயோட ஸகலேர்த்ரியங்களையும் லிங்கத்தில் 

ஸம்யோகம் செய்வதே க.ரணார்ப்பிதம் என்பது,] 

கலிநிலைத்துறை, 

ஆதி யாகிய சவத்தினிழ் கரணங்க எனைத்தும் 
வேதி யாவத னிடைப்புணர்த் திடுதலே விளங்கத் 
இதி தூல்கர ணார்ப்பித மென்னவே தெரிக்கும் 

பூக நாயக னருள்கொடு பொதியிலிற் புகுந்தோய். 

(ப ரை.) பூத சாயகன் ௮ருள்கொ9--, பொஜியிலில் புகுர்தோய்--, ஆதியா 
இவெத் இனில்--, கரணங்கள் ௮னைத்தும்--, வேதியா - வேதத்து, அதனிடை புணர்த் 
இடுதலே--, விளங்க--, கரணார்ப்பிதம் என்ன--, தீது இல் மால் தெரிக்கும் +» Seno 
யற்ற சிவாகமழால்கள் சொல்லாநிற்கும், ௭ - று, 

(வி-ரை,) பரத்திம்கும் பரமான act ஆதலால் ஆதியாய இவன் என்றார், 
பூதராயகன் - பூத்கணங்களுக்குத் தலைவன் (ஏிவபிரான், பூதகாயக னருள்கொடு 
பொ இயிலிற்புகுச்தோய் என்றது அகத தியமுனிவரை, வேதியா செய்யா வென்ஜும் வாய் 

பாட்டிறந்தகால வினையெச்சம், புணர்த்இிடுதல் - சேர்த்தல், (௧)



தலம்.] காணூப்பித த்தலம். ௨டுக. 

யாது தானொரு கசணங்கொண் டுறுபுல னிடத்திம் 
டோது மோர்சுகஞ் சிவத்இனிற் சமர்ப்பணை புரியு 
நீதி யான்௧ர ளார்ப்பித னென்னவே நிகழ்த்து 

மாது பாதிய னருளிய வாகமம் வகுத்து, 

(ப-ரை.) யாது ஒரு கரணம் கொண்டு-.-, உறு புலனிடத்தில்--, போதும் - உண்டா 
ற, ஓர்--, சுகம் - சுசத்தை, வெத்தினில் - சவெத்.தக்கு, சமர்ப்பணை புரியும் நீதியான்...-, 
கரனார்ப்பிதன் என்ன--, வகுத்து-, நிகழ்த்தும் - சொல்லும், (எதுவெனின்) மாது 
பாதியன் அருளிய ஆகமம்--, எ- று, 

(வி- ரை,) தான் - அசை, கொண்டு - மூன்ருவதன் சொல்இருபு, புலன் - விஷயம், 
மாதுபாதியனருளிய வாகமம் - சிவாகமம், வகுத்தல் - விவரித்தல், யாதொரு யாதொரு 

கரணத்தைப் பமழ்றிக்கொண்டு விஷயத்தாலுண்டாகும் ஸு௩கத்தை புஜிக்ன்றானோ 

அந்தந்தக் ரணத்தை பூவேனிடம் ஸமர்ப்பித்திருக்கன்றவனே கரணார்ப்பிதன் என்ப 
இதன் கருத்து, (2) 

அகந்தை யாமதம் பொழிதரு கரணவா ரணத்தை 

மிகுந்த மாசிவ மெனுந்தறி பிணிப்பவன் வீரன் 
பகுந்த விந்தியத் ததிபதி யாமனம் பரத்திற் 

புகுட்து ளான்றனக் கதுகொடர் பொறிகொடென் பொருந்தும், 

(ப- மை,) அகர்தை ௮ம் மதம் பொழிதரு - அசர்தையாயெ மதத்தைப்பொழிசற, 

கரணம் - கரணமாகிய, வா.ரணத்தை - யானையை, மிகுந்த --, மா - பெருமையுள்ள, 

சிவம் என்னும் தறி பிணிப்பவன்--, வீரன், பகுர்த - படர்ந்த, இர்தியத்து அதபஇ 
ஆம் மனம் பரத்தில் புகுந்துளான் தனக்கு, ௮து தொடர் பொறி கொடு என் 
பொருந்தும்--, எ 5 து, 

(af - ang.) தறி 5 கட்டுத்தறி (கம்பம்), பிணித்தல் 4“ கட்டுதல், வீரன் - ஸூகல 

ஷித்தகளு முடையவனாகய தீரன், எல்லா இம்த்ரியல்களுக்கும் மனம் முதலாவது என்று 

சொல்லப்படும், ௮ச்த மனம் மறிவனிடம் இருக்கும்படி. ஸ்வாதீனப்படுத்தினல் அதை 
யநஸரிக்கும் இக்த்ரியங்களால் என்ன பயன என்பதிதன் கருத்து, (௩) 

இந்தி யங்களை மறித்தருஞ் சிவத்தினி லிசைத்தோற் 
கந்த வெம்பவ முழுகுத லியாண்டள தறையி 
னிந்இி யங்கடன் வழிபடுத் திடல்பவ மென்லும் 
பத வல்வன மெறிந்திடற் கொருபெரும் பசசாம், 

(ப் - ரை,) இர்தியங்களை மறித்து--, அருஞ் சவத்தினில் இசைத்தோற்கு--, அர்த 

வெம் பவம் முழுகுதல் யாண்டுள்ளத--, அமையின் - சொல்லுமிட த்தில், இர்திய்கள்- 

இச்இரியல்களை, தன் வழி படுத்திடல்--, பவம் என்னும் - பிவியென்டற, பர்தம்-சட்டா 

இய, வல் வனம் - பெருகிசாட்டினை, ௭ நி்திடற்கு - வெட்டுதற்கு, ஒரு பெரும் பரசு gud 

ஒப்பற்ற பெரிய கோடரியாகும்--, எ- இ. 

(வி- ரை,) இச்தியங்களை மறித்தல் - இத்த்ரியல்களை வசமாக்கிக்கொள்ளுதல், 

மதித்தல் - தடுத்தல், இசைத்தோன் - பொருத்தினவன் (லக்ஷயமாக்டுக் கொள்பவன்), 
யாண்டுள்ளது என்றது இல்லையென்றபடி; மூமூகுதல் என மேல் வருதலால் பவம் 

என்பதற்கு பிறவி (ஸம்ஸா.ரம்) ஆய கடலென்றுளாத்துச் கொள்சு. வல். வன மெழிதற் 
கேற்ற கருவி யின்நியமையாமை தோன்ற *ரு பெரும் பரசு! என்றார், (௪)



உட௪ . இத்தாந்தசிகாமணி. 

இந்தி யங்களாற் பாவபுண் ணியங்கள்வக் தெய்து 
மிந்தி யஞ்சிவத் தாக்கனொாற் கிருவினை யில்லை 

யந்த வெம்பவ முறான்மனத் தாஞ்சக வவியை 

முந்து ஞானவா ரழலிடை யிட்டிடி முறைபோல். 

(ப- ரை.) இர்தியங்களால்--, பாவ புண்ணியங்கள் வந்து எயதும்--, இந்தியம் 

வெத்து ஆக்கினாற்கு--, இருவினை நில்லை--, ௮கத வெம் பவம் உரான்--, மனத்து ஆம் 

சக அவியை--, முக்து - முந்தின, ஆர் - நிறைந்த) ஞான அழலிடை இட்டிடும் முறை 

போல்ஃ, எஃ று. 

(af - ரை,) ஆக்கனொன் - லயிக்கச்செயதவன், மனத்து ஆம் ௪சக அ௮வியை - சித்த 

த்.ரவ்யத்தையுடைய ஜஐகங்களாடுய தேவருணவை, ஞான அழல் - ஞானமாடூய நெருப்பு, 
ஆர் ௮ழல் இதெல் - ஹோமம் செய்தல், இடை - ஏழனுருபு, (௫) 

அகம்பு றங்களு நிறைந்துள ஞானவம் இயினின் 

மிகும்பு லன்களெ னவியிடை யிட்டுவேட் கன்றோ 
லுகந்தி டும்பர முத்தனொச் தொருரிவ wr Quer 

றிகம்ப ரங்களு முணர்ந்தவ ரியம்புவ ரன்றே. 

(ப-ரை,) ௮கம் புறங்களும் நிறைந்துள்ள ஞான அப்டியினில்--, மிகும் புலன்கள் 

என் - மிகுதியாக புலன்களென்டற, ௮வியிடை இட்டு வேட்டுன்றோன்--, உ௧£திடும் 

பரமுத்தன் ஓத்து--, ஒரு சிவம் ஆம் என்று--, இகம் பரங்களும் உணர்ந்தவர் இயம் 

புவா-.-, எஃறு, 

(வி- ரை,) வேட்டுன்மோன - யாகஞ்செய்பவன். உகத்தல் - களித்தல், இகம்பரம் 
என்றது இம்மை மறுமைகளின் வகையினை யாதலால் அகுபெயர், “இருமை வகை 

தெரிர்திண்டறம் பூண்டார், பெருமை பிறங்கற்றுலகு?” என்றார் பெருகாவலரும், (௬) 

(போறிகள் யாவையும் போகசா த௩மெலும் புரமு 

கெறிகொ ளீசன தருச்சனை யங்கமா நினைந்தோன் 

குறிகொ ளங்கமி லொருபர முத்தியே குறுகும் 
வெறிகொள் வண்டின மிசைமுரல் சந்தஈ வெற்போய், 

(ப-ரை,) வெறி கொள் - மணம் பொருந்திய, வண்டு இனம் - வண்டினங்கள், 
இசை முரல் - இசைபாடுற, ௪சதஈ வெற்போய்- பொதியமலையை யுடையவனே, பொதி 

கள யாவையும்--, போகசாதநம் எனனும் புரமும்--, கெறி கொள் ஈசனது அருச்சனை 

அங்கமா நினைந்தோன்--, குமி கொள் ௮ங்கம் இல் ஒரு பரமுத்தியே குறுகும்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) வண்டினம் - வண்டின்கூட்டம், இசை - இராகம், வண்டினம் இடைய 
gg மலர்களிற் சஞ்சரித்தலால் *(வெறிகொள் வண்டினம்” எனறார். வெறிகொள்வண்டி. 
னம் இசை முரல் சர்தகவெற்போய் என்றது ௮கத்தியமுனிவரை, பொரிகள் - இர்த் 
ரியல்கள். போகசாதாம் - போகாறுபவத்திற்குக் கருவி, புரம் - சரீரம், குறுகும் - 
அடைவான், கெறி கொள் ஈசனதருச்சனை - ஸிவபூஜைக்கு, கினைந்தோன் - பாவனைசெய் 
தோன், (௭) 

கரணார்ப்பிதத்தலம் - முற்றும். 

 



௨ 

ஓம் புரா.ரா.தரே ஈம$ 

அறுபத்தேதட்டாவது 

(௬.) பாவார்ப் பிதத்தலம். 
CIR Pee 

[அதாவது - காளார்ப்பணஞ் செய்த றிவயோ௫ ஸ்த்இரமான பாவத்தினால் லிக்கத் 
இற்கு மகோவிகா.ரங்களான பாவங்களை ஸமர்ப்பணம் செய்வதே பாவார்ப்பிதம் என் 
பது,] 

கலிநிலைத்துறை, 

சலஈ மின்றிய பாவனை கொண்டுசற் பாவ 

நலமு றுஞ்செவ னிடத்இனி லர்ப்பித ஈவிற்று 

நிலையி லங்குபா வார்ப்பித மென்னவே நிறுப்பர் 

புலமை கொண்டுயர் சிவநிலை யுணர்நஇடும் புலவர். 

(ப -ரை,) ச௪லஈம் தின்றநிய பாவனைகொண்ட--, ௪ம்பாவம் ஈலம் உறும் Awe 

டத்தினில் அர்ப்பிதம் ஈவிற்றும் நிலை (யாதோ)--, (அது) இலங்கு - விளங்குறெ, 
பாவார்ப்பிதம் என்ன-பாவார்ப்பிதமென்று, புலமை கொண்டு உயர் இவநிலை உணர்ச்இிடும் 
புலவர--, நிறுப்பர் - சொல்லுவர், ௭ ஈறு, 

(வி- ரை,) சலம் - ௪ஞ்சலம், பாவனைகொண்டு - பாவனையினால், விற்றல் - செய் 

தல், புலமை - அறிவுடைமை, புலவர் - ஞானியர், நிறுத்தல் - சொல்லல், சிவகிலை - பரவ 

ததீவம், (௧) 

மான சந்தனைப் பாவமென் நறைகுவர் மனத்தி 

லான வப்பொரு ணினைவொரு சிவத்தி லர்ப்பிதமா 

மீன வெம்பவ மடைடிலன் பாவசுத் தியினோன் 
ரன இம்கிலன் பவத்தினிற் சுழலுவன் நளர்ந்தே, 

(ப- ரை.) மானசர்தனை பாவமென்று அமைசுவர்--, மனத்தில் ஆன ௮ பொருள் 
நினைவு--, ஒரு சிவத்தில் அர்ப்பிதம் ஆம்--, (ஆதலால்) பாவ சுத்தியீனோன்--, ஈனம் 
வெம் பவம் அடைலென்---, இங்கு--, ௮து இலன் - அர்த பாவசுத்தி யில்லா தவன், 
திளர்ர்து--, பவத்தினில் சுழலுவன்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) பாவசுத்திபினோன் - சித்தறாத்திபுடையவன், ஈனம் - இழிவு, மானசம் 
தனைப் பாவமென்றறைகுவர் மனத்திலான வப்பொருணினை வொரு?வத்இலர்ப்பிதம் 
என்றது இத்தத்தலுள்ள ஸகல பொருள்களையும் மனதில் ிர்தித்தல் என்பது யாதொன் 

றுளதோ, ௮தை ஸாக்ஷாத் பரிவலுக்கு ஸமர்ப்பணம் செய்வதே மாஈஸ பாவம் என்றபடி, 

பாவ சுத்திசான் சிவோகமென் யோகமாய்ப் பகர்வர் 

பாவ மற்றது தீர்ந்துளன் பவத்தினிற் படுவான் 

மேவி யுண்பவ லுணும்பொரு ஞூட்டுவோன் விளம்பின் 
யாவு மோர்சிவ மயமென வெண்ணுவோன் சிவனாம். 

(ப-ரை,) பாவ சுத்திதான் சிவோகம் என் யோகமாயப் பகர்வர்--, அது பாவம் 

அற்று தீர்ர்துளன் பவத்தினில் படுவான்--, மேவி உண்பவன்--, உண்ணும் பொருள்--, 

ஊட்டுவோன்--, விளம்பின--, யாவும் ஒர் சிவமயம் என எண்ணுவோன் சிவன் ௮ம்--, 

எ.து,



௨௫௭௬ ் Been eA ar wef. [சீவலிங்கத் 

(வி- ரை,) பாவம் அற்று என்றது பாவசுத்தியற்று, அதாவது நான் பிவன் அல்லன் 
என்றபடி, உண்பவன் - போக்தா, உண்ணும்பொருள் - போக்யம், ஊட்டுவோன் ஃ 
போஜயிசா (புஜிக்கச்செய்வோன்), (௩) 

மித்தை யென்றுல கனைத்தையும் விடுத்தறி வின்பச் 
௪,தசெ லுஞ்செர் தன்னையே கினைந்துறும் தகையோ 
னெத்தி றங்களி னாயிலு மலத்துட னிசையான் 

மு.த்த னென்றவன் றனைமொழி குறுவர்மூ தறிஞர். 

(ப-ரை,) உலகு அனைத்தையும் மித்தை என்று விடுத்து--, ௮.றிவு இன்பம் 

சத்து என்லும் சவம் தன்னையே நினைர்துறும் தகையோன்--, எ .த்திறங்களின் ஆயிலும் 

மலத்துடன் இசையான்--, ௮வன் தன்னை--, மூது ௮.நிஞர்-4-, முத்தன் என்று மொழி 

குறுவர்--, எ - று; 

(வி - ரை,) மித்தை மித்யா என்னும் வடசொற்றிரிபு (பொய் யென்பது பொருள்), 

அறிவு இன்பம் சத்து - ஸச்ஏிதாகந்தம், தகையோன் - பெருங்குண முடையோன்., 
இறங்கள் - வகைகள், ் , (௪) 

கருமம் யாவுமோர் பரசிவ பூசனை கழ,று 

முரைகள் யாவுமொண் டுதியென வுன்னுவோற் இல்லை 
கரும பந்தனை யின்பதுன் பங்களைக் கருதா 

தொருப சன்றனக் காக்குவோ னுயர்€வன் முத்தன், 

(ப-ரை,) கருமம் யாவும்--, ஒர் பரசிவ பூசனை--, சுழறும் - பேசுற, உரை 

கள் யாவும் - சொழற்களெல்லாம், ஓள் துதி - ஈல்லதோசத்திரங்கள், என - என்று, உன்னு 
வோற்கு - நினைப்பவனுக்கு, கரும பந்தனை இல்லை--, இன்ப துன்பங்களைக் கருதாது--, 

ஒரு பரன் தனக்கு அச்குவோன--, உயர் சேன் முத்தன்--, ௭ - று, 

(வி- ரை.) கருமபக்தனை - வினைக்கட்டு, உன்னல் - நினைத்தல், சவ பூசனை - 
மிவார்ச்சனை, ஒள் ததி- ரிவராம ஸம்£€ர் த்தனம், இன்பதுன்பங்கள் என்றது ற்சோத்ரம் 
முதலிய ஸகலேர்த்ரியங்களைட் பற்றி நிகழும் ஸுகத்தையும், கர்மத்தினால் நிகழும் 

அச்சத்தையும் (ட) 
பாவார்ப்பிதத்தலம் - முற்றும். 

டே 

ஓம் பகவதே ஈம? 

அறுபத்தோன்பதாவது 

(or) Fs Sov wd. 

| [அதாவது - பரகாயனாககும் பாவார்ப்பித ஸம்பச்ஈனாகவு மிருக்கும் மிவயோடி 

யினால் செஷிக்கப்படுவதற்கு யோக்யனானவனே சடன் என்பது.] 

கலிகிலைச். துமை, 

பிரம மேவடி. வாகுமப் பெரியவன் றன்னா 

லருள்பு ரிந்தளிக் கப்படு வோனவ னருளாற் 

பசம வின்பவி டவாவுளோ னெவனவீன் பகரி 

னிருமை தங்யெ டனென் அயர்ந்தவ ரிசைப்பார்,



த்லம்,] Fis 50 ௨டு௭ 

(பஃஈரை,) பிரமமே வடிவு அகும் ௮ பெரியவன் தன்னால், அருள் புரிர்து 
அளிக்கப்படுவோன்--, அவன் அருளால், பரம இன்ப வீடு அவாவுளோன் எவன்-, 
அவன் பகரின்--, இருமை தம்யெ--, டேன் என்று--, உயர்ச்தவர் இசைப்பார்--, 
எ 

(வி- ரை,) அப்பெரியவன் - பரகாயனாய ரிவயோட, அளிக்கப்படுவோன் - 

அருள் செய்யப்படுவோன், அருள் புரிச்து அளிக்கப்படுவோன் - இக்ஷை செய்விக்கப் 

படுவோன். ப.ரம இன்பம் - பேரின்பம், அருள் - ப்.ரஸாதம், பரம இன்ப வீ - மோக்ஷம் 
அவாவுளோன் - அசையுள்ளவன், இருமை - பெருமை, இசைத்தல் - சொல்லுதல், (௧) 

டாவ நற்குணம் கட்டிட மாகியே பரமாய் 

மேவு சற்குரு பரனிடை மனமொழி மெய்யால் 
யாவு முற்றவன் றன்னையே €டனென் நிசைக்கும் 

காயி யொத்தகண் மலைமகள் பாகனா கமங்கள், 

(ப- ரை.) பாவ நஈற்குணங்கட்கு இடம் ஆ௫ியே--, பரம் ஒய் மேவு சற்குரு 
ப.ரனிடை--, மனம் மொழி மெய்யால் யாவும் உற்றவன தன்னையே--, சீடன் என்று--, 

காவி ஒத்த சண் மலைமகள் பாகன் அகமங்கள்--, இசைக்கும்- சொல்லாகின்றன--, எ-று, 

(வி- ரை,) பானிடை யென்பதில் இடை யேழலருபு, மனம் மொழி மெய் - மகோ 
வாக்காயங்கள், காவி- நீலோத்பலம் (இது அகுபெயராய் அதன் மலசை யுணர்த்திற்று, 

கட்குவமையாகப் புணர்க்கப்பட்டமையான்), மலைமகள் - பார்வதி, காவியொத்த கண் 

மலைமகள் பங்கனாகமங்கள் - சிவாகமங்கள், உற்றவன் - எப்போ தும் உறுதியாயுள்ளவன், 

சாந்தி தாந்திகற் றவஞ்சம தரிசனம் வாய்மை 
வாய்ந்து மாண்குரு "வனிடை Ours seer ners sr 

லேய்ந்து ளான்றனைச் ”டசூ டாமணி யென்பர் 

தீர்ந்த மாலுடை யொருபர சிவமுணர் இறத்தோர், 

(ப- ரை,) திர்ச்த மால் உடை - மயக்கர் தீர்ச்த, ஒரு - ஒப்பற்ற, பரசிவம் உணர் 

இறத்தோர்--, சாந்தி தாந்த ஈல் தவம் ௪மதரிசனம் வாய்மை வாய்ச்து--, மாண் - பெரு 

மையுள்ள, குரு சவனிடை--, ஒத்த ல் மனத்தால் TWE gien moar தன்னை--, ட கூடா 

மணி எனபர்--, ot = MD. 

(வி- ரை,) பரசிவம் - பருவத்தை, உணர்திறத்தோர் - அதியுமாற்மலுடையோர, 
சமதரிசனம் - ஸமத்ருஷ்டி, வாய்மை - ஸத்யம். வாய்ந்து - பொருந்தி, குரு சிவனிடை - 

குருவினிடத்.தும் சவனிடத்.தும் (சமானமாய), ரூடாமணி - சிகாமணி. சீட சூடாமணி 
யென்றது €டருட் இற் தவன் என்றவாறு, (௩) 

குருவை மெய்ச்சவ மாகவச் சிவன்றனைக் குருவா 

யொருமை பெற்றிடக் காண்கவக் குருபர லுசைத்த 

Bila றச்செவ Ged Res இயாகமெய்ஞ் ஞான 

மருவ லுற்றவை நிட்டையி னோம்குக மாதோ. 

(ப- சை.) குருவை மெய் சிவமாக--, ௮ சிவன் தனனை குருவாய --, ஒருமை 
பெற்றிடக் சாண்க--, ௮ - அந்த, குருபரன் உரைத்த--, திரிவு அறு ௮ சிவநெறி, 

ஏவெத்தியொமம் மெய்ஞ்ஞானம் மருவலுற்௮--, அவை நிட்டையின் ஓங்குக--, ௭ - று, 

(வி ரை,) ஒருமை பெற்றிடக் காண்க என்றது ஒரு தன்மையாய்க் காணக் 

கடவன் என்றபடி, உரைத்த - உபதே(ுத்த, திரிவு ௮௮ - மாறுபாடற்ற, மருவலுற்று - 

0௨%



உடு௮ ப சித்தாந்தரிகாமணி 

பொருச்தி, கிட்டையின்  நிஷ்ட்டைபோல, நிட்டை - நிலைமை எனினுமாம், ஒங்குக 
விருத்தியடையச் கடவன், வெறி - ஸ்ரிவாசாரம், மெய்ஞ்ஞானம் - ப0வஜ்ஞாசம், (௪) 

அண்ட மொக்குள்சேர் மாயையம் கடலுப சாசான் 

கண்ட ஈல்லருள் கடைக்கணால் வற்றுறுங் கலப்பப் 

பண்டி ரும்பிர தத்தனார் பசும்பொனா மாபோன் 

மண்ட லந்தனின் மனிதருஞ் சிவமய மாவர். 

(ப-ரை,) ௮ண்டம் மொக்குள் சேர் மாயை ௮ம் கடல்--, உயர் ஆசான் கண்ட நல் 

அருள் கடைக்கண்ணால் வற்.றுறும்--, கலப்ப - கலக்க, பண்டு இரும்பு இரதத்தினால் பசும் 

பொன் அமாறு போல்...-, மண்டலம் தன்னில் மனிதரும்--, சிவமயம் அவர்--, எ - று, 

(வி- மை.) அண்டமொக்குள்-உலகங்களாகயே (ப்ரஹ்மாண்டங்களாகயெ) குமிழிகள், 

வம்றுறும் - வம்நிப்போம், இரதம் -ஸ்பர்வேதி, அருள் கடைக்கண்ணால் வற்றுறும் - 

க்ருபா கடாக்ஷமாயே படபாமுகாக்கியால் வமண்டுபோம், (௫ 

Gsa கன்றன தாணையைக் கடந்இிடல் செய்யா 

னாச கன்றுள ஞானமுற் றடைகுவ னவனாற் 

பேசு நுஞ்சக மித்தைபே ரறிவது பிரம 

மேச லின்றது நீயென விசைந்தவன் முத்தன். 

(ப-ரை,) தேசென்தனது அணையைக் கடந்இடல் செய்யான்--, அச அகன்று 

உள்ள ஞானம் உற்று அடைகுவன்--, அவனால-, பேசுறும்--, சகம் மித்தை-, 

பேரறிவது பிரமம்--, ஏசல் இன்ற--, அது நீ என இசைர்தவன் முத்தன்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) கடந்திடல் செய்யான் - கடக்க மாட்டான், ஆசு - குற்றம் (அஜ்ஞாகம்), 

அகன்றுள - ஒழிர்த, சகம் மித்தை - உலகம் பொய், ஏசல் - பழிப்பு, இன்று - இன்றி, 

இசைந்தவன் - இணங்இனவன், முத்தன் - பாசநீக்க முள்ளவன், (a) 

பிறவி நன்மருந் தாகிய பிரம ஞானத்தை 

யறவ னென்றுயர் குரவனா Vorb’ gers soi Cour 

னுறவு வெம்பகை யிலாவுயிர் முத்தனென் றுரைப்பர் 

மறுவ கன்றுள கலைமழு துணர்ந்துறு மதிஞர், 

(ப - ரை,) மறு அகன்று உள்ள கலை முழுது உணர்நதுறும் மதிஞா--, பிமவி கல். 

மருந்து ஆயெ பிரம ஞானத்தை--, அறவன் என்று உயர் சரவளுல் அடைந்து ae gi 

அ௮மர்வோன்--, உ௰வு வெம் பகை இல்லா-, உயிர் முத்தன் என்று உரைப்பரீ--, ௭- ற, 

(வி-ரை.) மறு ௮சன்றுள - குற்றமற்ற (சிர்த்தோஷமான]), மதிஞர் - அறிஞர், 

இதில் ஞக.ரம் பெயரிடைநிலை, அறவன் - தர்மஜ்ஞன் (அமநெறியிலொழுகுவோன்), 

உயிர் முத்தன் - ஜீவம் முக்தன், (௭) 

சடத்தலம் - முற்றும்.



உ 
ஓம் விய்வேஸற்வ.ராய ஈம 

௭ ழ் ப் த் ஈவது 

(௮.) சிசுருடைத்தலம், 
__»te— 

[அதாவது - பரப். ரஹ்மாகாரனான ஸ்ரீ ஸச்குருவினால் ஸதா போதிக்கப்படும் அர்த் 

மிஷ்யன் குருவைக்குறித்து நித்யம் யாது] அநித்யம் யாது? ஜீவன் யார் 1! ஸ்ரீவன் 

யார் ? என்று வினவுவதே 9சுருடை என்பது.] 

கலிநிலைத்துறை, 

டீ றுங்குரு வாலருள் செய்திடப் பெற்ற 

௪ட னொண்குரு 9சுருடை விருப்பினைச் செயலா 

னா நுஞ்சசு ௬டை ப்பெயர் ஈண்ணுவ னென்னப் 

பாடு அும்புகழ் மாதவ வாகமம் பகரும். 

(ப-ரை,) பாடு உறும் புசழ் மாதவ - பெருமை பொருந்திய புகழினை யுடைய 
பெரிய தவத்தோனே, பீடு உறும் - பெருமை பெற்ற, குருவால் அருள் செய்இிடப் 

பெற்ற €டன்--, ஒள் குரு சசுருடை விருப்பினைச் செயலால்--, காடுறும் செருடைப் 

பெயர் ஈண்ணுவன் என்ன--, ஆகமம் பகரும்--, எ- று, 

(வி-ரை.) பாமிறும் புகழ் மாதவ என்றது அகத்திய முனிவரை, இத்தொட 

ருக்கு அறிஞர் தெரிச்து பாடுதற்குரிய புகமினையுடைய பெருர்தவத்தோனே யென்று 

ரைப்பினு மமையும், சசுருடை - தொண்டு, ஈண்ணுவன் - பெறுவன், பரப் ரஹ்ம தேஹ 

முள்ள குருவானதனா2 “பீடுறுங்குரு' என்றார். அருள் செய்தல் - போதித்தல், சசுருடை 

விருப்பினைச் செயல் என்றது பணிவிடையில் விருப்புற்றவனா யிருத்தல் என்றபடி, (௧) 

(மேய்ம்மை யாதுபொய் யாதுயிர் யாதுதான் விளங்குஞ் 

செம்மை யார்சிவம் யாதென வினவுவோன் £ட 

னிம்மை யேவ மருள்குரு வின்மொழி கேட்டுப் 

பொய்ம்மை போயக மமைபவன் விட்டினைப் பொருந்தும். 

(ப-ரை,) மெய்ம்மை யாது--, பொய் யாது--, உயிர் யாது--, தான் விளங்கும் 
செம்மை ஆர்--, சி௨ம் யாது--, என வினவுவோன் €டன்--, இம்மையே சிவம் அருள் 

குருவின் மொழி கேட்டு --, பொய்ம்மை போய்--, அகம் அமைபவன்--, வீட்டினைப் 

பொருச்தும்--, எ. று, 

(வி-ரை,] மெய்ம்மை - உண்மை, வினவுவோன் - கேட்பவன், அமைபவன் ௨ 

அமைந்திருப்பவன், வீட்டினை - முத்தியை, சிவம் அருள் - (ரிவனை ஸாக்ஷா£த்கரிக்கச் 

செய்யும், மொழி - வாக்யம், ௮கம் அமைபவன் - சித்த மார்தியுடையவன், (௨) 

ஆரி யன்றன துரையிலா தலர்வுரு இதயஞ் 
சூரி யன்றனை யலான்மரை யலர்வுரறா சொல்லி 
னாரி யன்றிகழ் வால்விளம் குவனருஞ் €டன் 

சூரி பன்றிகழ் வாற்கதிர்க் காந்தமுஞ் சுடரும். 

(ப-ரை,) ஆரியன்தனது உரை இல்லாது இதயம் அலர்வுறாது--, சூரியன்தனை யல் 
லால் மரை அலர்வுறா--, சொல்லின்--, ஆரியன் இகழ்வரல் அருஞ் சீடன் விளக்குவன்--, 

சூரியன் இகழ்வால் கதிர்க்கார்தமும் சுடரும், ௭ -று, 

(வி- ரை,) அரியன் - தேமிகன், உரை - சொல் (உப தீர்மொழி), அலர்குருது « 

மலசாது (விசஷிபாத), மரை ஈ தாமரை, இ முதற்குறை, திகழ்தல் - விளங்கல், திகழ்



௨௬௦ . இத்தாத்தரிகொமணி. [சிவலிங்கத் 

வால் - (முன்னையது) விளக்கத்தால் (பார்வை மாத்திரத்தால்), (பின்னையது) தோற்ற 

மாத்திரத்தால், கதிர்க்கார்தம் - சூரியகார்தம், சுடரும் - பிரகாசிக்கும், (௩) 

சீட னக்குரு பானெதி ரஞ்சலி செப்து 

கேடி. லத்துவி தாகர்த மொன்றையே கேட்க 

நாடு தத்துவம் யாதுல கெதன்கணே ஈண்ணும் 

விட டுத்துறல் பாதனால் விளம்புக வென்பான். 

(ப-ரை.) £டன்--, ௮- அந்த, குருபரன் எதிர் அஞ்சலி செய்து--, கேடு இல் 
அ.த்துவிதாஈ$தம் ஒன்றையே கேட்க--, நாடு தத்துவம் யாது--, உலகு எதன் கண்ணே 

ஈண்ணும்---, வீடு அடுத்துறல் யா தினால்--, விளம்புக என்பான்--, ௭ - று, 

(வி- ரை.) அஞ்சலி செய்தல் : கும்பிடல், தத்துவம் - மெய்ப்பொருள். ஈண்ணல் - 

பொருந்தல், வீடு அடுத்.துறல் - வீடுபெறல். கேட்க - கேட்கக்கடவன், (௪) 

இன்ன வாறருஞ் €டனேர் வினாவுற விறைவ 
னின்ன லம்பவ மொழிகுவான் றத்துவ மிசைப்ப 
லுன்ன ௬ஞ்சிவ னேப.ர முண்மையு மவனே 
யன்னி யங்களா மிச்சக மறிச்தமென் நறிவாய். 

(ப-ரை,) இன்னவாறு--, அருஞ் £டன்--, கேர் வினாவற--, இறைவன்--, இன்னல் 

பவம் ஒழிகுவான்--, த.தீதுவம் இசைப்பன்--, உன் அரும் சயனே பரம்--, உண்மையும் 

அவனே--, (அவனிலும்) ௮ன்னியங்கள் ௮ம் இ சகம் அநித்தம் என்று அறிவாய்--, எ-று, 

(வி-ரை,) நேர் வினாவுற - நேரே கேட்சு, இறைவன் - அர்யன், இன்னல் பவம் - 

துன்பப் பிறவி, (௮ம் சாரியை), பவம் ௮ம் என வைத்து பவக்கடல் எனறுரைத்தலுமாம், 

ஒழிகுவான் - ஒழிய. தத்துவம் - உண்மை, இசைத்தல் - சொல்லுதல், உன்னல் - நினைத் 

தல், அநித்தம் - ௮நித்யம் (பொய்), (@) 

மித்தை யாஞ்சகஞ் 9வனிடை மேவுறும் வெள்ளி 
சுத்தி மேவல்போற் சவோகமென் பாவனை தோன்றி 

னத்த னாகிய சிவறிலை யுண்மையை யடைய 

முத்த னாகுவன் பவகெறி மூலமா மோகம். 

(u- ரை,) வெள்ளி சுத்தி மேவல் போல் - வெள்ளி சத்தியில் தோன்றுதல் போல, 

மித்தை ஆம் சகம் சவனிடை மேயுறும்-, சிவோகம் என் பாவனை தோன்நின்--, 

அத்தன் ஆயெ சிவடிலை உண்மையை அடைய, பவ நெறி மூலமாம் மோகம் முத்தன் 
ஆகுவ ட) எ. fle 

(வி “ரை, சுத்தி - றா௩க்தி என்லும் வடசொற்றிரிபு, முத்துசீசிப்பி யென்பது 
பொருள், இதனை இப்பியெனவும் இளிஞ்சில் எனவும் கூறுப, பவநெறி- பிறவிநெறி, 

மூலம்-காரணம், முத்தன்-விரிபட்டவன், மோகம் - மோஹமாடிய ரம்ஸா.ரத்தினின்றும், 

மைந்த டீயுனைச் சவமய மென்னவே மஇத்இிங் 

இநத வேறெனு முலகினை யெண்ணலை யிங்கன் 

வந்து அுஞ்சிவாத் துவிதவின் பத்தினான் மருவிப் 

பந்த மின்றிய வுயிர்முத்த னாயினை பகரின். 

(ப . on.) மைந்த--, e—, உன்னை சிவமயம் என்ன மதித்த--, இம்கு--, இந்த 

வேறு என்னும் உல௫னை எண்ணல்-, Bene வர்துறும் - இவ்வாறு வந்த, சிவாத்துவித 
இன்பத்தினால்--) மருவி--, பகரின்--, பர்தம் இன்றிய உயிர் முத்தன் ஒமினை- எது,



தலம்.] சேவியத்தலம். ௨௬௧ 

(வி. ரை,) மைந்த - €டனே, ஏவமயம் - சிெவரூபம், மதித்து - எண்ணி (பாகித் த), 
எண்ணலை - மதியாதிருக்கக்கடவை, (௭) 

மேவு நற்குணக் குன்றமாம் குசவனால் விளல்கப் 
பாவ மற்றுயர் போதனை யருள்செயப் பட்டோ 
னியாவு மிச்சகஞ் சவமய மேயெனக் கண்டு 
சீவன் முத்தனு குவனென வாகமக் தெருட்டும். 

(ப- ரை,) மேவும் ஈல் குணம் குன்றம் ஆம் குரவனால்--, விளக்க--, பாவம் அற்று 
உயர் போதனை அருள் செய்யப்பட்டோன்--, இ சகம் யாவும் சவுமயமே என கண்ட, 
சீவன் முத்தன் ஒகுவன் என, ஆகமம் தெருட்டும்--, ௪ - று, 

(வி- ரை,) ஈற்குணம் - ஜ்ஞாசவைராக்யகுணம், குன்றம் - மலை, போதனை - 
அ.திவு (ஞானம்), தெருட்டல் - தெளிவித்தல், (௮) 

சிசுருடைத்தலம் - முற்றும். 

  

a. 
ஓம் மருச்யுஞ்”யாய ஈம: 

எழுபத்தோன்றாவது 

(௯) சேவியத்தலம். 
, ௦054௨ 

[அதாவது - ஸ்ருஷ௩ இவ்வாறு ஸ்ரீ ஸத்குரூபதேறா முகத்தினால் ரிவாத்வைத 
ஜீஞாகத்தை ஸம்பா தித் துக்கொண்ட பின்னர் சேவியன் என்பது,] 

கலிநிலைத்துறை, 

போத மாபலன் குருமொழி யமுதினாம் பொருந்து 
மேதை யாமிவ னேயுல கடங்கவும் விரும்பித் 
தீதி லாதுசே வித்தடப் படுவனாத் நெரியி 

னாத லாலிவன் சேவிய னெலும்பெய ரடைவான். 

(ப-ரை,) போதம் மா பலன் - ஞானமாதிய பெருமை பொருந்திய பயனைத் 
தீருவதர்டியய குருமொழி ௮முதினால் பொருச்்தும் மேதையாம் இவனே.--, உலகு 

அடங்கவும் விரும்பி தீது இல்லாது சேவித்திடப்படுவன்--, ஆதலால்--, தெரியின்-.-, 

இவன சேவியன் என்னலும் பெயர் அடைவான்--, ௭ - று, 

(வி-ரசை,) மேதை - மேதாவி (ஞானி), அடங்கவும்-முழுதும், தெரியின் - ஆராயின், 

குசவ னல்குமெய்ஞ் ஞானகெஞ் சகத்தினிற் கூடி 
விரவு றுஞ்செ வடிவமாஞ் €டனும் விளம்பிற் 

பரவு றுங்குரு பரனெனப் பூசிக்கப் புவன் 

வரமு ுஞ்செவ ஞானவாழ் வினனென .மஇத்து, 

(ப- ரர்.) குரவன் - தேஏகன், ஈல்கும் - அருளின, மெய் ஞூர்னம் - உண்மை 

ஞானமானது, நெஞ்சகத்தினில் கூடி - மனத்திலுட் பொருர்தி, விசவுறும் - கலந்த, 

சிவ வடிவம் ஆம் சடனும்--, விஎம்பின் - சொல்றுமிடத்தில் பரவுறும் - யாவரும் 
வழிபடுதற்குரிய, குருபரன் என - குருபரன் போலவே, வரம் உறும் - மேன்மை 
பொருர்்இிய, வஞான வாழ்வினன் என மதித்து--, பூசிக்கப்பவென்--, ௭ - லு, 

(வி-ரை,) விசவுறல் - கலத்தல் (அபசோக்ஷ மாயறிதல்), பரவுறல் - வழிபடல் 

ரீவஞான வாழ்வினன் - சவஞானமாபெ செல்வத்தை யுடையவன், (௨)



தரர். ். தித்தாந்தசிகாமணி. 

என்று மெப்ச்சுவ நானெலும் பரவனை யெய்தி 

denn apse யீடிலா திறைநிலைத் தஇடலா 

னன்று றச்சவன் போலவே யில்கவ ளும் 

குன்ற லற்றுயர் பூசனை கொள்வனென் தறிவாய், 

(ப- ரை,) என்றும்--, மெய்ச்சிவம் நான் என்னும் பாவனை எய்தி நின்றவற்கு--, 

இடையீடு இல்லா து--, இறை-ூவத்.துவம், நிலைத்திடலால்--, ஈன்றுற - நன்றாக, சிவன் 

போலவே--, இங்கு அவன் நாளும்--, குன்றல் அற்று உயர் பூசனை கொள்வன் என்று 

அகிவாய்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) இடையீடு - தடை, குன்றல் - குறைதல், மெய்ச்டுவம் சான் என்னும் 

பாவனை - சிவோகம் பாவனை, மெய்ச்சவம் என்றது உடம்பில் தரித்திருக்கும் இஷ்ட 

லிம்கம் எனினுமாம், (௩) 

ஓழிவ றுஞ்சிவ பாவனை யுடையகல் யோகி 

யிழிவு றுஞ்செயல் விடயகெஞ் சுடையவ னெனினு 

மொழியு மவ்விட யங்களின் முத்தனாய் மருவும் 

வழிப டுஞ்செயல் பரவுமா ௪வனென மன்னோ. 

(ப- ரை,) ஒழிவு அறும் சவ பாவனையுடைய கல் யோட--, இழிவுறும் செயல் 

விடய நெஞ்சு உடையவன் எனினும், வழிபடும் செயல் பரவும் மா சுவன என--, 

மொழியும் - சொல்லப்பட்ட, ௮ விடயங்களின் - அந்த விடயங்களினின்றும், முத்தனாய் 

மருவும் - விடுபட்டவனாயிருப்பன், ௭ - று, 

(வி-ரை,) ஒழிவு அறும் - நீங்காத, நெஞ்சு - மனம், பரவும் - வ்யாபித்தற்குரிய, 

மா தவன் என - பெருமை பொருந்திய சிவன் போல, விடயங்களின் - விஷயங்களினின் 

லும், இன் ஐச் தாவதனீக்கப் பொருளது, (௪) 

பந்த நாசநஞ் செயுஞ்சிவ ஞானமே பற்றுஞ் 

சிந்தை யாலுல கோர்பவர் தொலைத்இடல் செயுமா 
நந்த ஞானமெய்ச் வபத மடைட௩தநல் யோட 

யிந்த மாநிலத் தனைவரும் போற்றிட விருப்பன். 

(ப-ரை,) பந்த காசம் செய்யும்--, சுவநானமே பம்றும்--, சஇர்தையால் உல 

கோர் பவம் தொலைத்திடல் செய்யும்--., மெய் ஞானம் அந்தம் - ௪ச்தொநந்த வடி. 

வாகிய, சிவபதம் அடைந்த ல யோ, இந்த மா நிலத்து அனைவரும் போற்றிட 
இருப்பன--, எ ஈ று. 

(வி-ரை.) பர்த மாசமம்-பிறவிப்பிணிப்பைச் சேதித்தல், சிர்தையான் - மனமுடைய 

வன், தொலைத்திடல் - ஒழித்தல், சவெபதம் - மிவஸாயுஜ்யம் (சிவபாதம் எனினுமாம்), 

சேவியத்தலம் - முற்றும். ப 

  

இவ்விதமாய் காயாறுக்ரஹம், இர்த்ரியா நு ரஹம், ப். ராணாறுக்ரஹம், காயார்ப் 
பிதம், கரளார்ப்பிதம், பாவார்ப்பிதம், றிஷ்யன், ா௩ர௬ுஷை, ஸேய்யன் 
என்னும் ஒன்பது ல் தலங்களில் கூறிய தர்மங்களுடனே கூடியிருத்த 

லால் எல்லாராலும் இவவுல$இல் போழ்றப்பட்டவலும், ்ரிவஸா 

யுஜய ப சமடைச்த யோயும், ௮ங்கஸ்த்தலத்து மூன்றா 
மவலுமான ப்ரலாதியே முிவலிய்கப்ரஸாதி 

என்று அறியப்பட்டான். 

௩. - வத. சிவலிய்கத்தலம் - முற்றிற்று, 

 



A. 

௪-வது, ஐங்கமலிங்கத்தலம். 
—0070900— 

ப [அதாவது - பராரீதிகலா ஸமேதமாய் அதிருக்தியுடன் கூடி. அமூர்ச்தி ஸாதாகயத் 
தைப் பொருந்தி மகோகம்யமாயிருத்தல் என்பது] 

அறு?ர்க்கழிரெடிலடியாிிரியவிருத்தம், 
நற்பிர சாதி யெய்தும் தீலத்திற ௩பந்து ரைத்தாய் 
பிற்பெறு பிராண லிங்க தலத்தினிற் uss STAG 
சொற்பொருள் விளங்கு மாறு சொல்லுக வடிய னேற்குப் 
பொற்புறு கயிலை காக்கும் புகழ்மலி கணங்கள் வேந்தே, 

(ப-ரை,) பொற்பு உறு- அழகு மிகுர்த, கபிலை காக்கும்--, புகழ் மலி ஈணங்கள் 
வேர்தே-. ஈல் பிரசாதி எய்தும் தலச்திறம் ஈயர்து உரைத்தாய்--, பின பெறு பிராண 
லிம் தலத்இனில் பேதம் தாஜும்--, சொற்பொருள் விளங்குமாறு--, அடியனேற்கு 
சொல்லுக. எ. று, 

(of - ரை.) மலிதல் - மிசூதல், கணங்கள்வேரது - கணகாதன், பொற்புறு கயிலை 
காக்கும் புகழ் மலி கணங்கள் வேந்தே யென்ற விளி இரேணுகரைக் குறித்தது, இறம் - 
வகை, நயந்து உரைத்தாய் - அன்போடு சொல்லினை, க) 

போந்புறு மான்மா மூன்றும் புகழுமா கமங்கண் மூன்று 

தீற்பிர சாத மூன்று மாகவே தலங்க ளொன்பான் % 

சொற்பெறு பிராண லிங்கு தொடர்ட$துள sol வற்றை 

வெற்பமர் முனிவர் வேந்தே விளம்புது முறையிற் கேண்மோ, 

(ப- மை.) வெற்பு அமர் முனிவர் வேந்தே--, பொற்பு உறும் ஆன்மா மூன்றும்--, 
புகழும் ஆசமங்கள் மூன்றும்--, தற்பிரசாதம் மூன்றும்--, அக தலங்கள் ஒன்பான்--, 
சொழ்பெறு பிராணலிற்டு தொடர்ர்து உள்ள தலம்--, இவற்றை முறையின் விளம் 
புதம், கேண்மோ-., எ- று, 

(வி- ரை.) வெற்பு - பொதியமலை, வெற்பமர் முனிவர் வேந்தே யென்றது அகத் 

திய முனிவரை, ஒன்பான் - ஒன்பது, கேண்மோ - கேட்பாயாக, மோ - முன்னிலையசை 
யிடைகசொல். தொடர்ந்து - தழுவி, ஆன்மா மூன்று - 2வான்மத்தலம், அமத. ரானமத் 

தலம், ப.ரமான்மத்தலம், ஆகமங்கள் மூன்று - நிர்த்தேகாகமத்தலம், நிர்ப்பாவா சமத் 

தலம், ஈட்டாகமத்தலம், பிரசாதம் மூன்.ற - அஆஇப்பிரசா இச்தலம், 96 Gwudsrn Bs 

தலம், சேவியப்பிரசா இத்தலம், (௨) 
  

% ஜங்நமலிங்க ஷட்பக்தர்கள் :--ஜங்கமலிங்கமேர்ஹி, ஜங்க மலிங்கபச்தன், ஜங்சம 

விங்கபூஜகன், ஜங்கமலியக் வீரன், ஜங்கமலிங்கப்ரஸாதி, ஜங்கமலிங்கப்ராணி என வுறு 

வகைப்படுவார்கள் இவர்களில, பூர்வாசாரங்களை நிஷேத்த்தவனே ஜங்கமலிங்கமோஹி, 

ஜாதிகுலாபிமா தங்களை விட்டவனே ஜய்கமலிங்கப£தன், அ .நீயார்சீசனைகளை விட்டவனே 

ஜங்கமலிங்கபூஜகன், அரீத்தப்.ராளாதிகளை ஜங்கமத்திற்குக்சொடுத்து மீளவும் மோஹிக்கா 

திவனே ஐஜய்கமலிங்கவீரன், ஜங்கமத்திற்கு ஸகலத்ரவ்யங்களைச். கொடுப்பதன்றிச்கொள் 

ளாம லிருப்பவனே ஜங்கமலிங்கப்ரஸாதி, ஜமய்கமமே ஸாக்ஷாத் பவேமென்றும் விறாவா 

ஹியே ஜங்கமலிங்கப். ராணி, 

த்ரிவித ஜங்கம லிங்கம்:--ல்வயலிங்கம், சரலிங்கம், பரலிங்கம் என மூவகைப்படும், 

இவைகளில், ஸரியலாஞ்ச நம் தரித்தவனே லிங்கமென்றறிந்து பாஹ்யசர்மபரித்யாகத்திஞல் 

ஸதா.தர்தி யாயிருப்பதே ஸ்வயயலிங்கம், ்ரிவலிங்கத் துடன் ஸர்வேத்தீரியங்கள் கூடிச் 

கொண்ட பேதப்ராம்திமீளவும் உண்டாகாமல் நிஜாநற்தத் தினால் ஸ்வேச்சையாய் லீஹ 

ரிப்பதே சரலிங்சம், ஸ்த்தாவர ஜங்கமாதி ஸ்கலத்திறும் சான் என்பதே 'ப.ரலிங்கம், 
Sado os



௨௬௭௪ . சித்தாத்தரிகாடிணி. [திர்கமலிக்சத் 

உ 

ஒம் ஸ.துக்ஷ்மதசவே wns 
எழுபத்திரண்டாவது 

(க) வான்மத்தலம். 
—»je-— 

[அதாவது - பூரீவோக்தனான ஜேவ்யல்த்தலத்தை யடைந்த ப்ரஸாதியே ஸ்ரீஸத் 
குருவினாுலுண்டான பரிவஜ்ஞாச த்தினால் ஜீவபாவனையை விட்டு எப்போது பரதத்வத்தைப் 
பாலிக்சன்ரானோ அப்போது வோன்மா என்பது] 

அறு£ர்க்கழிநெடிலடி.யாசிரியவிருத்தம், 

ஆரிய னருளு ஞான போதனை யடைந்த விந்தச் 

சிரியன் வ பாவங் இர்ந்துகற் றத்து வத்தை 

யோரியல் பொடுபா விக்கும் காலையி லுணர்ந்து ளோர்கற் 
பேரிய லான்மா வென்னப் பெற்றிடு முல லன்றே 

(பஃரை,) ஆரியன் அருளும் ஞான போதனை அடைந்த இந்தச் சீரியன்--, சீவ 

பாவம் திர்ர்து--, ஈல் தத்துவத்தை--, ஓர் இயல்பொடு பாவிக்கும் காலையில்--, உணர் 

ந்துளோர் - அறிஞரால், உலூல்--, இயல் ஆன்மா என்ன ஈல் பேர் பெற்திடும்--, எ-று, 

(வி- மை,) ஆரியன் அருளும் - குரூபதேறித்த, சீரியன் - இறந்தவன் (ஸேவ்யனா 
ஓெ ரரிஷ்யன்), €வபாவம் - ஜீவபாவனை, தீர்ந்து - நீங்கு, காலையில்-காலத்தில், சரியன் 
பெற்றிமிம் எனவியைத் துரைத்துக்கொள்க, ஈல் தத். துவத்தை ஓர் இயல்பொடு பாவிக் 
கும் காலையில்- பரதத்வத்தை யநுஸக்தாகம் செய்யும் காலத்தில், (௧) 

பகர் இடி னுண்மை வாலாக் ரெசத பாக மொத்து 

லூகர்ஈ்துறு வினையின் பேறு நுண்ணிய னாகு மான்மா 

வகந்தனி லிருளி ரிக்கு மருஞ்சுடர் போலிருந்து 

இகழ்ஈ்திடு மென்று சொல்வர் சிவாகம கெறியு ணர்ந்தோர். 

(ப- ரை,) சவொகமம் நெறி உணர்ச்தோர் --, பகர்ர்திடின் - சொல்றுமிடத்தில், 

அண்மை - துட்பமாடிய, வாலாக்ரம் - ஒரு மயிர் நுனியின், ௪த பாகம்- தூறு பங்இல் 

ஒரு பங்கை, ஓத்து - நிகர்த்து, அுகர்ந்துறு வினையின் பேறு நுண்ணியன் ஆகும் 

ஆன்மா--, அகம் தன்னில் இருள் இரிக்கும் அருஞ் சுடர் போல் இருர்து தஇகழ்ச்இடும் 

என்று சொல்வர்--, ௭ று, 

(வி - at.) வொகமகெறி யுணர்ந்தோர் சொல்வர் எனவியையும், நுகர்தல்-௮.நுப 

வலித்தல், வினையின் பேறு - வினைப்பயன், இரித்தல் - ஓட்டுதல், சுடர் - ஒளி (தபம்), 
உசோம நுனியின் மாறில் ஓர் பங்குக்கு நிகசானவனாகவும், ஸகல கர்மங்களின் 

பயனை புஜிக்இன்றவனாகவும் ஹ்ருதய கமலத்தில் இருந்துகொண்டு அன்மா தீபம்போல் 
விரம்குடருன் என்பஇதன் கருத்து, (௨) 

ஆணவச் தடையி னாலோ ரணுவென வாதி கன்ம 
காணுற வசைக்கப் பட்டு ஈவிலினுண் ணியனா மான்மா 
வேணுறும் கரணர் தன்னை யிசைந்துளா னென்றி சைப்பர் 
தானுகி னமல அலாழ் றமையுணர்ர் தமைந்த மேலோர். 

(ப- ரை,) தானுவின் அமல மூலால்-4, தம்மை உணர்ர்து அமைர்த மேலோர்--) 

ஆணவம் தடையினால்--, ஓர் ௮ணு என--, ஆதிகன்மம்--, நாண், உ௰ ௮சைக்கப்
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ucO—, adler - சொல்லுமிடத்து, நண்ணியன் ஆம் ௮ன்மா--, ஏண் உறும் சரணம் 
தன்னை இசைந்துளான் என்று இசைப்பர்--, எ-று. 

(வி-ரை.) தானு . சிவபெருமான். தாணுவினமல ல் என்றது ஏவொகமங்களை, 

ஆணவம் - ஆணவமலம். அஇகன்மம் - பழவினை, காண் -கயிறு, அ௮சைக்கப்பட்டு - கட் 

டப்பட்டு, நவிலல் - சொல்லல, ஏண் - டெருமை, ஸகல பீராணிகளுக்கும் ஆத்மாவாக 

வ்யாபகனாயிருப்பிறும் ஆணவம் முதலிய மல ஸம்பர்தத்தால் அணுவானவஞனாய்ப் பூர்வ 

கன்மங்களால் கட்டப்பட்டவனாய் அந்தக்கரணத்தைப் பற்றிக்கொண் டிருக்கிறான் என்ப 

ததன் கருத்து, (௩) 
(தள்ளுறு பளிங்கு தானோர் சேயொளி யரத்தச் சார்வாற் 

கொள்ளுறு மிலங்கு செம்மை குறித்துடி னவ்வா றேபோல் 

விள்ளர மாங்கா ரத்தின் சார்வினால் விளங்கு மான்மாத் 

தள்ளரு முடலின் மானக் தரிக்குமென் தறிந்து கொள்ளே. 

(1- ரை,) செள்ளுறு பளிர்கு--, ஓர் சேயொளி ரத்தச் சார்வால்--, இலங்கு 
செம்மை கொள்ளுறும்-, குறித்நிடின்--, அவ்வாதேபோல்--, விள் ௮ரும் ஆங்கா.ரீதீதின் 

சார்வினால்--, விளங்கும் ஆனமா --, தள்ளரும் உடலின் மானம் தரிக்கும் என்று 

அறிந்துகொள்--, ௭ - று, 

(வி - ரை, செள்ளுறு பளிங்கு - செளிவாடகிய படி.கக்கல், சேயொளி- செக்நிறம், 

தள்ளரும் - ஓழித்கற்ஈரிய, மானம் - அபிமாம் (பம்), அத்தம் - அரத்தமலர், ஸ்ப 
டிசக்கல்லுக்குச் செவ்வரத்தை மரின் ஸம்பர்தத்தால் எவ்வாறு செந்நிறம் ஏற்பன 

றதோ, அவ்வாறு ஆத்மாவுக்கு அஹங்கார ஸம்பர்தத்தால் தேஹாபிமாமம் ஏற்படின் 
றது என்பதிதன் கருத்து, (௪) 

நிரஞ்சக மாய வான்மா நிறைந்தவ னெங்கு மேனும் 

வருஞ்செய லுடலி லாதா னாயினு மாயை தந்த 

புரஞ்செறி பவனுப் நின்று புகலரும் பவம்க டோறுக 
இரிந்திடு மென்று கூறுஞ் சிவனரு ளாக மங்கள். 

(ப-ரை,) நிரஞ்சகம் ஆய ஆன்மா--, எங்கும் நிறைந்தவன் ஏனும்--, வரும் 

செயல் உடல் இல்லாதான் ஆயினும்--, மாயை தந்த புரம் செறிபவனாய் நின்று, 
புகல் அரும் - சொல்லுதற்கரிய, பவங்கள் தோறும்-- , Bile BGw என்று. சிவன் அருள் 

ஆகமங்கள் கூறும்--, எ-று, ப 

(வி-ரை,) ஏனும் - எனினும். புரம் - உடம்பு, பவம்கள் தோறும் - பிறவிகடோ 

௮ம், செவனருளாகமங்கள் - வொசமங்கள், ஆத்மா சரி ரமில்லாதவனாயிலும், எங்கும் வ்யா 

பகனாமினும், கிர்மலனாயினும், மாயாமயமாகயெ சரீரத்தைப் பழ்.நினவனாய் ஸம்ஸாரத் 

் தில் சுழ்றி உழல்இன்றான் என்பதிதன் கருத்து. (டு) 

மேப்யுட னிம்தி யங்கள் வேறுசெய் வழியி னாலே 

பொய்யறு மசகண்டா நந்த பூரண பிரம ரூபா 

லையம தறவே யான்ம சொருபகன் கறிதல் செயயச் 

செய்யுமெட் நாளந் நாளான் மா வினைச் சேர்த லென்பார், 

(ப -ரை,) மெய்யுடன் இக்தியங்கள்--, வேறு செய் வழிபினாலே--, பொய் ௮ம் 

அகண்டாநர்த பூரண பிரம ரூபால்--, ஐயம் ௮ற--, ஆனம் சொரூபம்--) serge 

௮.றிதல் செய்யச் செய்யும் எறீகாள்--) அ்நாஎ--, ஆன்மாவினைச் Cet go GT ETL TT mm» 

எ.து, 

RF
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(வி - இர்.) மெய் - உடல், ரூபால்-உருவச்தால், எர்நாள் - எர்த நாளோ, சேர்தல் 
Carag. onlin தீரியங்களாய பஞ்ச கோசம்களை விட்டு, எப்போது ௮கண்டாகாச 
ப்சஹ்ம ஸ்வரூபமான ஆத்ம ஜ்ஞாரம் உஇக்கின்றதோ, தப்போது ஆத்ம ப்ராப்தி என்று 
சோல்லப்படும் என்பதிதன் கருத்.த., (௬) 

உடல௰்பறு மான்மா விற்கோ ர௬ுடலிலை யியல்பா லேனு 
மட£தரு மவித்தை கன்ம மருவலா லவன்றா னிங்குத் 

| தொடர்ந்துள நுகர்விழ் காகத் தோன்றுவன் றே௫ யாயென் 
ஜொடுங்யெ புலவ ழக்க மூடையவ ருரைப்ப ரன்றே. 

(பரை,) உடம்பு அறும் ஆன்மாவிற்கு--, இயல்பால்--, ஒர் உடல் இல்லை ஏதும்--, 
மடம் தரும் அவித்தை கன்மம் மருவலால்--, அவன்தான் இங்கு தொடர்ந்து உள்ள 

அகர்விற்காக--, தேடியாப் தோன்றுவன் என்.று---, ஒடுக்யெ புல வழக்கம் உடையவர் 

ROTI, எ று, 

(வி- ரை,) உடம்பு ௮றும் - ௮மாரீரியாயெ, அவித்தை - அஜ்ஞாஈம், சன்மம் - 

சர்கம், கர்விற்காக - ுகர்ச்சயின் (போகத்தின்) பொருட்டு, தேடு - உடம்பினன், 
ஓடுல்பெ புல வழச்சம் உடையவர் - றப்தாது விஷய ஸஞ்சாரம் ஒடுங்கப் பெற்றவர் 

(ஞானியர்), மடம் தரும் அவித்தை சன்மம் மருவலால் - ௮ஜ்ஞாஈ கரீமங்களின் ஸம்பர் 

தீத்தால், (௭) 
| தேவல னியக்கர் ஈற்கம் இருவரோ டக்கர் மக்கண் 

மாவல னிற்ப வற்றின் வடி.வலன் வயங்கு மான்மா 

யாவன்மற் றென்னி னவ்வவ் உடம்புறு மிசைவி னாலே 
மேவுவ னவற்றா னாம மென்றறி விளக்க மிக்கோய். 

(ப- ரை,) விளக்கம் மிக்கோய் - ஒளி மிஞுர்தவனே, வயங்கும் ஆன்மா--, தேவு 

அலன்--, இயக்கர் ஈல் கர்தருவரோடு அரக்கர் மக்கள் மா ௮லன்--, கிற்பவற்றின் 

வடி.வு அலன்--, மற்று யாவன் என்னின்--, அவ்வவ்வுடம்புறும் இசைவினாலே--, ௮வழ் 

ரூல் காமம் மேவுவன் என்று ௮றி--, எ-று, 

(வீ-ரை,) தேவு - தெய்வம், மா - விலங்கு (விலங்கு என்றதனால் ப௯தியையும் 

குறித்தது), கிற்பவற்.நின் வடி.வு - அ௪ரரூபம் (மரம் செடி. கொடி முதலியன), இசைவு - 

இணக்கம், (௮) 

பற்பல கருமர் தன்னாற் பற்பல யோனி யெய்இப் 

பற்பல மதிபொ ௬இப் பற்பல கெறியி னெப்தி 
யற்பமென் நறிவு டன்சிழ் நிறைமையு மடைந்த €வன் 

சிழ்பச னாட லுக்கோ ரிடமெனச் செறியு மன்றே. 

(ப- சை,) பற்பல கருமம் தன்னால்--, பற்பல யோனி எய்தி--, பற்பல மதி பொ 

றார்இ--, பற்பல நெறியின் எய்த--, அற்பம் என்ற ௮.றிவுடன்--, சிறு இறைமையும் 

அடைந்த சீவன்... சற்பரன் ஆடலுச்கு--, ஒர் இடம் என செறியும்--, எ-று, 

(வி - ரை.) யோனி - பிறப்பிடம், மத - ௮.திவு, நெறி - வழி, சிறு இறைமை - ௮ல் 

பாதினாம், ஆடல் - இருவிளையாட்டு (லீலை), (a) 

தன்னுறு வினையி னாலச் சம்புவா லியக்கப் பட்டு 

வெச்ச கொடுது றக்க மேவிய கரும சேட 

audigy வனைவ யிழ்றில் வந்துஇத் இறந்து தோன்றி 

பின்னண முழலுஞ் சவ னிரும்பவத் தமை மின்றி.
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(பஃரை,) சீவன்--, தன உறு வினையினால்--, ௮ - அந்த, சம்பூவால் இயக்கப் 
பட்ட, வெம் ஈரகொடு துறக்கம் மேவிய கரும சேடம் மன்லுற--, அன்னை வயிற் 

தில், வந்து உதித்து இதர்து தோன்றி, இரும் பவத்து-, அமைதியின் தி--, 
இன்னணம் உழலும்--, ௭.௩, 

(வி-ரை,) சம்பு - சியபிரான், இயக்கப்பட்டு - அசைப்பிக்கப்பட்டு, துறக்கம் - 
ஸ்வர்க்கம், சேடம் - எச்சம் (மிச்சம்), உஇத்து - பிறஈ்து, இன்னணம் - இவ்வாறு, உழ 
இம் - இரியாநிற்கும். வர்து உதித்து இறர்து தோன்றி என்றது கருப்பப் பையிலிருந்து 
வந்து பிறது மரித்து, மீண்ிம் பழையபடி. வர்.த பிறர்.து மரித்து என்றபடி, அமைதி: 

ஓய்வு, இரும்பவம் - கோ.ரமா௫ய ஸம்ஸாரம், உழலுதல் - சுற்றல், (59) 

அருக்துயர்க் கடம தாயஞ் ஞானகற் பிதமே யாடப் 
பொருந்திநின் porn Fas துவமுடன் போகு மாசான் 
நிருந்தருண் மொழியான் ஞான சத்தியுர் திகழு மென்பர் 

பரந்துள கலைகண் முற்றும் பழுதறக் கற்ற மேலோர். 

(பஃரை.) பரர்து உள்ள கலைகள் முற்றும் பழுது அற சற்ற மேலோர்-ட, ABE 
துயர்க்கு இடமாய்--, அஞ்ஞான கற்பிதமேயாசி.-, பொருந்தி நின்று உள்ள வேத்து 

வம்--, ஆசான் இருந்து ௮ர௬ள் மொழியால்--, உடன் போகும்--, ஞானசத்தயும் 
இகமும்--, என்பர், ௭ - று, 

(வி-ரை,) துயர் - ஸம்ஸாரதுக்கம், கற்பிதம் - கல்பிக்கப்பட்டத, அஞ்ஞானம் - 

ஆணவாதி மலம், சீவத்.துவம் - ஜீவபாவம் (ஜீவதத்துவமான த), ஞானசத்தி - ஜ்ஞார 

ஸாமர்த்தீயம், உடன் போகும் - உடனே தொலைக் துபோம், (௧௧) 

சீவான்மத்தலம் - முற்றும். 

(டக 

ஒம் ஜகத்வ்யாபிகே கம; 

எழுபத்துமூன்றாவது 

(௨) அதீதரான்மத்தலம். 

[அதாவது - ஜீவாத்மா சேஹத்திலிருப்மிலும் தோஹாபிமாக மில்லாமல் ஸ்ரீஸத் 

குரூபதேறத்தின் ஸ்வஸ்வரூப ஜ்ஞோநத்தினால் ஜீவபாவத்தைப் போக்டிக்கொண்ட 

ஆத்மாவே அர்த. ரான்மா என்பது.] 

அ.று£ீர்க்கழிகநெடிலடியாடரியகிருத்தம், 

தேசிக னருளி னாலே ச£வபா வந்தா னென்று 
காசம தடையு மன்று நடித்திடப் பட்ட வற்குப் 

பாசமி லந்த ரான்ம பாவம்வம் துறுென் ஜோர்வாய் 

மாசறு தவத்தின் மிக்க மலயவெற் பமர்ந்த மேலோய், 

(பஈரை,) மாசு ௮௮ தவத்தின் மிக்க மலய வெம்பு ௮மர்ச்த மேலோய--, தேன் 

அருளினாலே--, €வபாவம்தான--, என்று காசம் ௮டையும்--, அன்று BASAL 

பட்டவற்கு--, பாசம் இல் ௮ர்தரான்ம பாவம் வர்துலும் என்று, ஓரீவாய் - அதியச் 

கடவை, எஃறு, டட 

(வி- ரை,) மாசறு தவத்தின் மிச்ச மலய வெற்புமர்ச்ச மேலோய் எள்சது அசத் 
தியமுனிலசை, (a)



௬௮) ் தித்தாந்ததிகாமணி. [2ங்கம்லிங்கத் 

அறைக்தவச் வன் மெய்யோ டடுக்கினு முடல பந்தர் 
துறந்தொரு பரமான் மாவை யுள்கலாற் றுளங்கு €வ 
னிறைந்துள பரம னாப்ப ணிற்றலா லுபயச் தன்மை 

பெறுந்திற மதனா லெய்தும் பிறங்கும் கரான்ம காமம், 

(ப-ஃ-ரை,) ௮றைந்த- சொல்லப்பட்ட, ௮- அந்த, Faor—, மெய்யோடு ௮05௫ 

லும்--, உடல பந்தம் துறர்து--, ஒரு பரமான்மாவை உள்கலால்--, துளங்கு சீவன் 

இறைம்து உள்ள பரமன் மாப்.பண் நிற்றலால்--, உபயத்தன்மை பெறும் திறமதனால்--, 

மிறங்கும் - விளங்கு, Hi orton காமம் எய்தும்--, எ-று, 
பது] 

(வி- ரை,) அந்தச் சீவன் - ஜீவத்வம் taGsra wew லேய்யன், மெய்யோடு 4 சரீ 

ரத்தோடு, உடல பர்தம் - சரீரபர்தம், உள்கல் - நினைத்தல், இுளங்கல் - சலித்தல், 

எய்தல் - அடைதல், அடுக்கும் - சோஈதுள்ளதாமீனும், துளங்கு வன் நிறைதுள 

பரமன் நாப்பண் நிற்றலால் உபயத்தன்மை பெறும்திறமதனாக் என்றதனால் ஜீவாத்மா 

ப.ரமாத்மாக்களின் இடையிலுள்ள தன்மையால் ஜீவபரமாதமாச்சளின் தர்மம் ஏாகிய 

ஹார வயவஹார ஆஈர்தாநுபவம் முதலிய இருவித தர்மங்களின் ஸம்பச்ந்த்தால் 

என்பது பெறப்பட்டது. (௨) 

முற்றுறு மனிதத் தன்மை முதலவாய காரச் சார்வான் 

மற்றவை யியல்பன் றென்று மதிப்பவ னந்த ரான்மாச் 

சொற்றிடு மவன்பு னற்கட் டோன்றுபா சிலையும் துன்னத் 

தெற்றுறு குடம்பைப் புள்ளும் போலவே மெய்யிற் நீர்ந்தான், 

(u- ரை,) முற்றும் மனிதத்தன்மை முதல அங்காரச்சார்வால்-, ௮வை இயல்பு 

அன்று என்று மதிப்பவன் அந்தரான்மா--, சொற்றிமே - சொல்லப்பட்ட, ௮வன்--, 

புனல்கண் தோன்று - நீரிலுண்டாயெ, பாசிலையும்--, துன்ன - Goose, Os Dog 

பின்னப்பட்ட, குடம்பைப்புள்ளும் போலவே--, மெயயின் தீர்ர்தான் - உடம்பினின்று 

நீற்னெவனாவன், ௭- று, 

(வி - ரை,) சார்பு-அதரவு. கண் - ஏழலுருபு, பாசிலை - பச்டிலை அதாவது தாமரை 

யிலை, தெஜ்றல் - பின்னல், குடம்பைப்புள் - கூண்டிலுள்ள பறவை, (௩) 

மதிசனை யடையா மேக மறைச்இிடப் படல்போ லானமாப் 

பொதியுட லகல நின்று புணர்த்துடப் படுவன் மெய்யா 
மிதனிடை யுறினு மாழ்கி யானென தென்ப திலலோன் 

பதியெலுஞ் சிவனை யோகப் பயிற்ரியாறழ் காண்ப னென்றும். 

(ப ரை,) மதிதனை அடையா மேகம் மறைத்திடப்படல் போல்--, நஇன்மா--, ' 

பொதி உடல் ௮கல நின்று புணர்த்திடப்பயவன--, மெய் gid - உடம்பாஇய, 

இதனிடை உழிலும்--, மாழ்டு - மயங்கி, யான் எனது என்பது இல்லோன்--, பதி 

என்னும் சவனை--, யோகப்பயிழ்சியால்--, என்றும் காண்பன்--, எ று, 

(விரை,) மதி தனை அடையா மேகம் மறைத்திடட்படல் போல் - சந்திரன் ஸம்பர் 

தமில்லாதனவா$ிய மேகங்களால் மழைக்கப்படுதல்போல், இதனிடை யென்பதில் இடை 
ஏழ்னுருபு, மாழ்கல் - மயங்கல், யான் எனது - அஹங்கார மமகாரங்கள். பதி - இறை 

வன், யோகப்பயிற்ட - யோகாப்யாஸம், பொதி உடல் அகலநின்் று புணர்த்திடப்படுவள்: 

ger ஞ்திதலர்திதேஹ ஸ்ழூஹங்களால் 9பச்திஃ்ஃப்படாமலிருக்கும்படி மறைக்கப் 
"பரன், யான் எனது என்பஅ ௮ஹம்சார மமகாரங்கள், (௪)



தலம்.] பரமான்மத்தலம். ௨௬௯ 

போத்தரு வாம வற்கும் போக்கெ மாம வற்றைப் 
போத்திடு தீலினான் மிக்க பிரேரக னருளி னாலே 
போத்துருப் பாவ நீம்டப் பொலிகுவ னெங்கு நின்று 
காத்தருள் பரமழற் கண்டு களிக்குவ னந்த ரான்மா. 

(ப - con.) Ho SI remo, போத்துரு அம் அவற்கும்--, போக்கியம் ஆம் அவற்றை பேர்த்திரிதலினல்--, மிகச பிஜரேரகன் அருளினாலே--, போத்துரு பாவம் 6H ,பொலிகுவன்-- எங்கும் சினறு-. காத்தருள் பரமன் கண்டு களிக்குவன்-. எ-று, 
(வி - ரை,) பொ லிதல - பிரகாடத்தல், போத்துரு - போக்தா (புஜிப்பவன்), போக் பும் 5 போஜ்பம் (Yee) $B பொருள்), பிரேோரகன் - ஈஸ்வரன், புஜிப்பவனையும் புஜிக்கப்பசம் பொருளையும் விமிவதனால் ஈற்வர ப ரஸாதத்தால் புஜிப்பவன்றன்மை தொல்யப்பெற்றவனாயே ஆத்மா இயல்பாகவே விளங்குகிறான், மரியன் எல்லாருடைய உள்ளத்தில் எப்போதும் ப்ரேரகனா யிருக்கறொன், பரவ2ஞாக யோகத்தால் யோயொ 

னவன் முக்தன்போல மடஇழ்டருன் என்பதிதன் கருத்து, (௫) 
அந்தரான்மத்தலம் - முற்றும். 

ர் 

  

உ 

ஓம் ஜகத்குரவே ஈம? 

எழுபத்துகான்காவது 

௩.) பரமான்மத்தலம், 
௦0௮402 

[அதாவது - ௮ர்தராத்மா, தான் ஸரிவாத்வைத BCT GUIS Bul ened ஸம்ஸா.ரஸூல 
மான அஜ்ஞாநத்தைப் போக்டுக்கொள்ளவும் பரமானமாவினிடமுள்ள ஸாமரஸ்யம் 

ப்ராப்தமாதலால் பரமான்மா என்பது.] 

அு€ர்ச்கழிகெடிலடியா௫ிரியவிருத்சம், 

பரமமெய்ஞ் ஞானம் தன்னாழ் பவகெறிக் கேது வாகு 

மிருண்மல மகலு மாற்றும் பரமனோ டிருக்கும் பற்ரு 

லுரமுறு பரமான் மாவென் றுரைத்திடப் பவெனன்னோன் 

நிசைமலி கடல்கு டிதீதுச் தேக்கெறி முனிவ ரேறே, 

(ப ன் ரை.) இரை மலி கடல் குடித்து தேக்கெறி முனிவர் ஏலே--, பரமம் மெய் 

ஞானம்தன்னுல்--, பவநெறிக்கு ஏது ஆகும் இருள் மலம் அகலும் BOG O—, wri 

னோடு இருக்கும் பற்முல்--, அன்னோன்--, உரம் உறு பரமான்மா என்று, உரைத் 

இடப்படுவன்--, எஃ று, 

(வி-ரை,) மலிதல் - மிகுதல், கடல் - கடலடீர், தேச்கெறிதல் - ஏப்பமிடல், இசை 

மலி கடல் குடித்துத் தேக்கெறி முனிவரேோமே எனம விளி அகத்தியமுனிவரைக் 
குதித்த,த, முனிவரே.து-தருசொல், ஆற்றால் * காரணத்தால்: பற்றால் - ஸம்பர்தத்தால், 

ஆறு பற்று என்பவற்றீற் றில் எண்னும்மைகள் விரிக்க, ப.ரமனோடிருக்கும் பற்றுல் - 

பரமாத்மாவினிடமுள்ள ஸ.௦ரஸத்தன்மையால், (௧) 

தன்னொளி யானிறைந்து தான்மிளிர் வனே பிய்ற 

னுன்னுமான் மாக்கட் கெல்லா முயர்தலாம் பரமான் மாவர் 

மன்னுமா மாயை யென்னும் வாரியு எண்ட மொக்குள் 

சின்னமா யெழுந்த டங்கச் செய்பவன் பரமான் மாவாம்,



édo : Qs 50 6 SOSH Wo onl. 

(ப-ரை,) தான் தன் ஒளியால் நிழைச்து--, மிளிர் வனே--, இங்கன்--, உன்னும் 
ஆன்மாக்கட்கு எல்லாம் உயர்தலால்--, பரமான்மா அம்--, மன்னும் - நிலைபெற்ற, 
மா மாயை என்னும் வாரியுள்--, அண்டம் மொக்குள்--, சின்னமாய் எழுர்து 

அடங்கச்செய்பவன் (எவனோ)--, (௮வன்) பரமான்மா ௮ம்--, எ-று, 

(வி-ரை.) மிளிர்தல் - விளங்குதல், வாரி - கடல், அண்டம் - உலகங்கள் (ப்ரஹ் 
மாண்டங்கள்), மொக்குள் - குமிழிகள், இன்னம் - அடையாளம், உயர்தலால் - தனது 

காக்தியால் சரேஷ்டனாயிருக்றெபடியால், எழுது அடங்கல்-தோன் நியொடும்குதல், (௨) 

யாதினி லொளிக ளெல்லா மெரியினிற் பொறிபோற் மோன்றி 
மாய்தரும் பசம லுக்கவ் வடி.வமாக் தத்து வங்கள் 

யாதினிற் கடற்ற சங்க மென்னவர் தெழுர்தொ டுங்கு 

மோதுமவ் வடிவ மாகு மொருபச மான்மா விந்கே. 

(ப-ரை,) யாதினில் ஒளிகள் எல்லாம் எரியினில் பொதி போல் தோன்தி மாய் 
தரும்--, ப.ரமலுக்கு ௮ வடி.வம் அம்--, யாதினில்--, தத்துவங்கள்--, கடல் தரங்கம் 
என்ன வந்து எழுச்து ஒடுங்கும்--, ஒரு பரமான்மாவிற்கு--, ஓதும் ௮ வடி.வம் ஓகும்--, 
Te Dh 

(வி-ரை.) எரி- நெருப்பு, மாய்தரல் - அழிதல், தரங்கம் - அலை, மாய் தரும் ஒடும் 

கும் என்பவற்றிற் நில் ஓகார வினாக்கள் விரிக்க. தத். தவங்கள் என்றது சகல பொருள்கள் 

எனிலுமாம், (௩) 

உலூலுக் குயிரு மர்கு யொழிர்திடு மலத்த னாடி 
யிலகுமப் பரமன் றன்னை யிசைப்பர்தத் துவத்தின் மேலா 
யலரிதன் கதிரா லெங்கு மவிர்தல்போற் பரமன் ராலும் 

விலூலெச் சத்தி தன்னால் வியாபித்து விளங்கு மன்றே. 

(ப- ரை;) உலூனுக்கு உயிருமா9--, ஒழிர்திடு மலத்தன் ஆ9--, இலகும் ௮ 

பரமன்தன்னை--, ததிதுவத்தின் மேலாய இசைப்பர்--, அலரி - சூரியன், தன் கதிரால் 

எங்கும் அவிர்தல் போல்--, பரமன்தாலும்--,விலகு இல் ௮ சத்தி தன்னால்--, வியா 

பித்து விளங்கும்--, ௭ - று, 

(வி - - ரர,) ஒழிச்திடு மலத்தன் - மலாரஹிதன், தத்துவம் - மெய்ப்பொருள், தத்.து 

வத்தின் மேலாய் - Fan தத் துவங்களுக்கும் மேலுள்ளதாய், இசைத்தல் - சொல்லல், 

aise - பிசகாசித்தல், விலகு - - முதனிலைத்சொழிற்பெயர், (௪) 

எல்கணு மொளிர்வோ னேனு மகலமு மிறந்து றின்ற 

பொங்கறி வுருவ மாகப் புகன்றிடு பரமன் சீவர் 

தீங்களுக் கொருதன் சோதி வடிவமாய்ச் சாரு மென்பர் 

மங்கலப் பொருனை மீன்ற மலயவெற் பமர்ந்த மேலோய், 

(ur ant.) மங்கலம் பொருளை ஈன்ற மலய வெற்பு அமர்ந்த மேலோய்--, எங்க 

னும் ஒளிர்வோனேலும் அலெமும் இறந்து கின்ற--, பொங்கு அ.திவருவமாக புகன் 

திடு பரமன்--, சீவர்தங்களுக்கு--, ஒரு தன்சோதி வடி.வமாய்ச்சாரும் என்பர்--, எ-று, 

(வி-ரை,) இறச்து நிற்றல் - கடந்து நிற்றல், பொங்குதல் - விளங்குதல். மங்கலம் 

மங்கலகரமாயெ, பொருனை - தாம்ரபர்ணிரதி; மலயவெற்பு பொதியமலை, மக்கலப் 

பொருனையீன்ற மலயவெழ்பமர்ந்த மேலோய் என்றது அகத்தியமுனிவசை, (டூ) 

பரமான்மத்த்லம் - முற்றும், 
ee |



a. 

ஒம் வயோமகேறாயாம$, 

எழுபத்தைந்தாவது 

(௪.) நிர்த்தேகாகமத்தலம். 

[அதாவது - ரேவயோட பரமாத்ம பாவனையைச்செய்து, அஹங்கார மமகாரக்களைதி 
அறர்து, ல்.ச்தாலாதி சரீரதர்மங்களை த்யாகம் செப்திருப்பதே நிர்த்தேசாகமம் என்பது,] 

௮ுசிர்க்கழிநெடிலடி.யாசிரியவிரு த்தம், 

ஒவுறு மகந்தை யோனா யுயர்தரு பரமான் மாவைப் 
பாவனை புரிவோ னாகட் பழுதுடற் றரும நீம்கி 

மேவுறு தேடக் இங்கு விளம்புவ ரறிவ நிரந்த 
நாவலர் விளங்கு நிர்ச்தே காகம நயந்து மாதோ, 

(ப - ரை.) ஒவுறும் அகர்தையோஞய்--, உயர்தரு பரமான்மாவை பாவனை 
புரிவோன் ஆ8--, பழுது உடல் தருமம் நீம்9--, மேவுறு தே௫க்கு--, இு்கு-இவ்வுல௫ல், 
அ.நிவறிந்த நாவலர்--, விளங்கும் - பிரகாசிக்க, கிர்த்தேகாகமம் --, ஈயர்து விஎம் 

புவரீ--, எ-று, 

(வி-ரை.) ஓவுறும் அகர்தையோன் - அகர்தை நீம்ெவன், பழுது - அழிவு, உடல் 

தருமம் - சரீ.ரதர்மம், ஈயர்து - விரும்பி, அஹங்சாரமற்றவலும், ப.ரமாத்மத்தன்மை 
பெற்றவலும், தேஹதர்மம் நீங்னெவனுமாயெ யோடு தேஹத்தோககூடி. யிருப்பி 
னும் நிர்த்தேகாகமன் எனலும் பெயர் உள்ளவனே என்பதிதன் கருத்து. (௧) 

இரும்பவ மூல மாகு மியானென தென்ப இன்றி 

யரும்பர நானென் றன்மை யடைந்தவற் குடல முண்டோ 
வருஞ்சகங் கடந்து ஞான வாரிதி தன்னின் மூழ்கு 

முரம்பெறு யோ யெவ்வா றுடம்பினைச் சிந்தை செய்வான். 

(ப- ரை.) இரும் பவம் மூலம் அகும் - பெரிய பிறவிக்குக் காரணமாடய, யான் 

எனது என்பது இன்றி--, அரும் பரம் சான--, என் - என்ற, தன்மை - தன்மையை, 

அடைர்தவற்கு--, உடலம் உண்டோ--, வரும் - தோன்று, சகம் கடர்து--, ஞான 

வாரிதிதன்னில் மூழ்கும்--, உரம்பெறு யோச--, எவ்வாறு உடம்பினை சிர்தை செய் 

QT, CT - Me 

(வி-ரை,) உண்டோ வென்னுமோகா.ர வினா எதிர்மறைப் பொருளது, வாரிதி - 

கடல், உரம் - அறிவு (ஞானம்), ௮ரும் பரம் - பரமாத்மா, (௨) 

தன்னையோ செல்லை யில்லாத் தனிச்சுதம் பரமாய்க் கொள்வோன் 

மன்னுமா யிலுமு டம்பில் வடிவுறு விகார மொன்றான் 

றன்னைவே நிலாமற் சச்ரிதா நந்த பரமா காச 

மென்னவே யுணர்ந்த யோகி யாண்டுமோ கத்திற் சேர்வான், 

(ப-ரை,) தன்னை ஓர் எல்ல இல்லா--, தனி சிதம்பரமாயக் கொள்வோன்-, 

உடம்பில் மன்னும் ஆயிலும்--, வடி.௮ுறு விகாரம் ஒன்றான்--, தன்னை வே.று இல்லா



௨௭௨ | சித்தாத்தசிகாமணி. 

மல்--, சச்சிதொரர்த பரமாகாசம் என்னவே உணர்ஈத யோ9--, யாண்டு மோகத் 
தில் சேர்வான்-.-, ௭ - று, 

(வி-ரை.) செம்பரம் - இதொகாமம், ஒன்றான் - பொருர்தமாட்டான, யாண்டு 
மோகத்திற் சேர்வான் என்ற வினா எஇர்மறையாய்ச் சேரான் எனப் பொருள்பட்டு 
நின்றது. வேறில்லாமல் - இரண்டாவஇல்லாமல், பரமாகாசம் - பரமாகாறாமாஏிய 

ப்ரஹ்மம், (௩) 

ஒருபொரு எளிடத்திற் பேத முபாதியாற் ரோன்று மென்னத் 

தெருளுற வுணர்வோறழ் குண்டோ தேகத்தி னளவா யுற்றல் 

விரிவுறு பேத புத்தி வினைப்பரிச் சேத வேது 

வரிதெனு மபேத புத்தி யதுதனக் கேது வாமோ. 

(பஃ ரை,) ஒரு பொருளிடத்தில்--, உபாதியால் பேதம் தோன்றும் என்ன--, 

தெருள் உற உணர்வோற்கு--, தேகத்தின் அளவாயுற்றல் உண்டோ--, வீரிவுறு பேத 

புத்தி--, வினைப் பரிச்சேத ஏது--, அரிது என்லும் அபேத புத்தி அது தனக்கு ஏது 

அமோ--, எ-று, 

(வி- ரை,) தெருள் - தெளிவு, உண்டோ வென்னு மோகாரம் எதிர்மறையா யில்லை 

யெனப் பொருள்பட்டூ நின்றது, பரிச்சேதம் - துண்டி த்தல், அமோ வெள்னு மோகாரம் 

ஆகாதெனப் பொருள்படலால் எதிர்மறை, அது தனக்கு - பரிச்சேதத்திற்கு, ஒரே 
வஸ்.தவில் உபாதியால் ஏற்பட்ட பேதங்கள் காணப்படட€ீன்றன என்றம் புத 

எவனுக்கு உளதோ, அவன் தேஹத்தை எப்படி. யடைர்தவனாவன், எல்லாவற்றின் 

பரிச்சேதத்திற்குப் பேதபுத்தி காரணமாறெத, அபேத புத்தி ஏற்படின் பரிச்சேதத்திற் 

குக் காரணமேது என்பதிதன் கருத்து. (௪) 

நீரம்பிய சவோக மென்னு நினைவுவம் இயார்க ணுண்டாம் 

வரம்பெறு மவனளுக் கெங்கு மருவுறா துடல பந்த 

மிருங்கடன் முகட்டெ முந்த வமுதினு மினிமை பெற்ற 
ப்ட். 

வருந்தமிழ் பயந்த செவ்வா யகத்தியப் பெயரி னானே. 
Vee ப... பிய ட்ட. 

(ப- ரை,) இரு - பெரிய, கடல் முகட்டு apis ௮முதினும் இனிமை பெற்ற. 

அருட் தமிழ் பயந்த செவவாய--, அகத்தியப் பெயரினானே--, நிரம்பிய சிவோகம் என் 

னும் நினைவு வந்து யார்கண் உண்டாம்--, வரம் பெறும் அவனுக்கு--, எங்கும் உடல 

பந்தம் மருவுறாது--, ௭- று, 

(வி- ரை,) பயச்த - தந்த, உண்டாம் - உண்டாமோ, உடல பந்தம் - சரீர பந்தம், 

நிர்த்ே தகாகமத்தலம் - முற்றும், 

 



6... 

ஒம் மஹாஜேகஜாகாய ஈம? 

எழுபத்தாறாவது 

(௫:) நிர்ப்பாவாகமத்தலம். 

[அதாவது - நிர்த்தேகாகம ஸம்பர்கனான 00வயோடுக்கு இர்த்ரிய விகாரமில்லாத 
மசோவ்யாபாரம் ஹித்திப்பதே நிர்ப்பாவாகமம் என்பது.] 

  

அ௮று€ர்க்கழிநெடிலடி.யாசரியவிருத்தம். 

அப்பெருஞ் சொரூப முள்ள வவற்குமா மு.கு மென்னச் 
செப்புறு பாவ பேதஞ் சதைந்இட விகார நீம்கு 
மெய்ப்புறு பாவ நிர்ப்பா வாகம மெனவி எம்புங் 

கைப்பொலி மமுவொன் அுள்ள கடவுளா கமங்க என்றே. 

(ப-ரை.) கை - கையில், பொலி - விளங்குறே, மழு ஒன்று உள்ள கடவுள் - ஒரு 
மழுூவேர்திய கடவுளாழ் சொல்லப்பட்ட, அகமங்கள்--, ௮ பெருஞ்சொருபம் உள்ள 

அவற்கு, மாறு ஆகும் என்ன செப்புறு பாவ பேதம் இதைந்திட-.-, விகாரம் நிங்கும் 
மெயப்புறு பாவம்--, நிர்ப்பாவாகமம் என விளம்பும்--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) கைப் பொலி மமுவொன்றுள்ள கடவுளாகமங்கள் - சிவாகமங்கள், பாவ 

பேதம் - பாவவேற்றுமை, இதைதல் - அழிதல், மாறு ஆகும் என்னச் செப்புறு பாவ 

பேதம் சதைர்திட - ஏனைய தன்மைகளை விடுத்தமையால் தனித்இருத்தல்பற்றி, விகாரம் 

நீங்கும் மெய்ப்புறு பாவம் - ஸ்வரூபத்தற்கு விகாரம் நீங்கெயெ தன்மையானது, (௧) 

பிரமா னெனுமி ரண்டு பெரும்பொருள் பாவத் தெய்தும் 

பரமதி லொன்றா தற்கப் பாவமின் றென்ப துண்மை 

புரையறு தம்ப ரத்தி லேகமாய்ப் பொருந்தி னோற்கு 
வரையறு சாதி மேனி யலமரன் மருவு மாவால், 

(பஃ-ரை, பிரமம் மான் என்னும் இரண்டு பெரும் பொருள்--, பாவத்து எய் 
தம்--, பரமதில் ஒன்று ஆதற்கு--, ௮- அந்த, பாவம் இன்று எனபது உண்மை--, 

புரை அறு - குற்றமற்ற, தெம்ப.ரத்தில்--, ஏகம் ஆப் பொருச்தினோற்கு--, வரை ௮று- 

எல்லையற்ற, சாதி, மேனி அலமரல்--, மருவுரு- பொருசதா, எ-று, 

(வி-ரை,) ஏகம் - தனிமை [ஏகத்வம்). மேனியலமரல் - உடம்போடு கூடியுழலல், 

பிரமம் கான் என்னும் இரண்டு பெரும் பொருள் பாவத்து எய்தும் - சான் ப்ரஹ்மம் 
என்ற பாவனைக்கு இரண்டு பொருளின் பற்றுள்ளது, ப.ரமதில் - சிதாகாறாத்தில், 

சாதி - வர்ளாஸ்ரம வாலா ஸம்பந்தம், (௨) 

உரைமன மிறந்து நின்ற வொருபெருஞ் தாகா சத்தி 

லிருமையின் நிலயித் கொன்றா னேதினா லெதைப்பா விப்பன் 

நிசையறு ஞான வாரி சேர்ந்தடம் கனற்குச் சிந்தை 

மருவுறு பாவஞ் சங்கழ் பனையிவை மருவு மோதான். 

(ப- ரை,) உசை மனம் - வாக்கு மனங்களை, இறர்து நின்ற - கடந்து நின்ற, FO 
பெருஞ் தொகாசத்தில்--, இருமை இன்று - இரண்டற, இலயித்தோன் தான் - லயப்ப 
ட்டவன், ஏதினால் - எதைக்கொண்டு, எதை பாலிப்பன் - எதனை ிர்தனை செய்வன், 

௩டு



௨௭௪ .. ீத்தார்தரிகாமணி,  (நங்கமரிக்ச் 

இரை அறு - அலை யில்லாத, ஞானவாரி சேர்ந்து ௮டங்ெற்கு--, சிர்தை மருவுறு 

பாவம்--, சங்கற்பனை--, இவை மருவுமோ--, எஈ.று, 

(வி- ரை,) இலயித்தல்-அடங்கல், மருவுமோ வென்னு மோகாரம் எதிர்மறை, (௩) 

நல்லிட மல்லி டங்க ளெறாதுசெஞ் ஞாயிழ் நின்பே 

செல்லொளி விழல்போல் யோட யெக்ஙணு மொப்பச் காண்பன் 

சொல்லரு மறிவா நந்த சுபர தாகத் தன்கட் 

செல்லுதல் செய்யான் மூப்பு மாணத்திற் றிது மஞ்சான். 

(ப- ரை.) கல் இடம் ௮ல் இடங்கள் என்னாது--, செஞ்ஞாயிற் தின் பேர் எல் 

ஒளி விழல் போல்--, யோடு-, எங்கணும் ஒப்பக் காண்பன்--, சொல் அரும் - சொல்லு 

தீற்கரிய, துமிவாகர்த ச9--, 'பதொகழ்தின்கன் செல்லுதல் செய்யான், முப்பு 

மரணத்தில்--, சிமிஓும் அஞ்சான், ௭ - LM, 

(வி- ரை,) சல் இடம் - தக்கவிடம் (த்த ப்ரதேமாம்), அல் இடம் - தகாதவிடம் 

(அர௩த்த UG gunn), செஞ்ஞாயிறு - - சூரியன், விழல் - வ்யாபித்தல், யோடு- ௮ த்வைத 

யானவன், அறியாரந்த ௬9- ஜீஞாகாகர்த சுகழ்தையுடையவன், செல்லுதல்செய்யான்- 

ஒருசொல், செல்லான் என்பது பொருள், (௪) 

நிர்ப்பாவாகமத்தலம்-முற்றும், 

ஒம் சாருவிக் மாய ஈம3, 

எழுபத்தேழாவது 
சா மட்டாகமத்தலம், 

—oje— 

[அதாவது - த்வைத றஒர்யமான மஹா (0வஜஞாரஈத்தில் ஜஞாத்ரு ஐஞாக ஜஜேயக் 

களென்னலும் தீரிபுடிமயமான த்வைத ப்ரபஞ்சம் 000ாயமாகவும், நிரீப்பாவாகம ஸூம் 
ப3கனான மரிவயோடுக்கு பேதஜ்ஞாகம் ஈஷ்டமாவதே ஈட்டாகமம் என்பது,] 

௮றறுசர்க்உழிநெடிலடியா௫ிரியவிருத்தம், 

பேதமி லாத மாபோ தத்.இனிற் பிரிந்து நின்ற 
ஞாதுரு வாதி யிங்கு உண்ணலான் ஞானத் இன்கட் 

போதுறு நட்ட பாவம் புகல்வர்ஈட் டாக மர்தான் 

றித.று கலைகண் முற்றும் இரு த.றக் கற்ற மேலோர். 

(ப- ரை) தீத அழ - சுற்றமற்ற, கலைகள் முற்றும்--, இருந்துறக் கற்ற 
மேலோர்--, பேதம் இல்லாத--, மா போதச்இனில்--, பிரிர்து நின்ற GHG of 
இங்கு ஈண்ணலால்--, ஞானத்தின்௧ண்-, போதுறு நட்டபாவம்--, 5ட்டாகமம் 
புகல்வா்--, eT - 

(at - ரை.) பேதம் - வேற்றுமை, போதம் - ஜ்ஞா£ம், ஞா.ரு - அ௮.றிவோன், 
ஞானம் - ௮.றிவு, மேலோர் புகல்வர் எனவியையும், ஞாதருவா இ - ஜீஞாத்ரு, ஐஞாசம், 
ஜ்ஜேயம், பேதமில்லா ததாயெ WENT Rens He ஜ்ஞாதரு ஜ்ஞாந ஜ்ஜேயக்களாஐய 
த்ரிபுடியின்மையால் ஜஞாகம் நரி? றமையால் உஷ்டாசமம் என்று சொல்லப்டடும் 
என்பததன் கருத்து; (5)



gob.) சீட்டாகமத்த லம்: ௨௦ டு 

ஏகமா நினைவு தோன்று மிதயத்இற் றனைக்கண் டோன்வே 
ருகுஞா துருத்து வத்தை யடைவ2தவ் வாறு சொல்லா 

யோகையார் கருத்தா வல்லே னுணர்பவ னல்லேனல்லேன் 

மேகா னிமல னென்னுஞ் சிர்தையாற் சொளிரு ஞானம். 

(ப-ரை,) ஏகம் ஆம் - ஒன்றாக, நினைவு தோன்றும் - நினைவுண்டாடன்ற, இத 
யத்தில் தன்னை கண்டோன்--, வேறு ஆகும் ஞாதுருத்துவஉச்தை அடைவது எவ்வாறு ன 

சொல்லாய--, ஓகை ஆர் - சந்தோஷத்தையுடைய, கருத்தா அல்வேன்--, உணர்பவன் 
௮ல்லேன்--, தேகம் ௮ல்லேன்--, நான் நிமலன் என்லும் ஈர்தையாற்கு-, ஞானம் 

ஒளிரும்--, எ று, 

(வி-ரை,) ஞாதுருத்துவம் - அறிவோனாந்தன்மை, இக்தையாற்கு - மனமுடையவ 
னுக்கு. ஏகமாம்-அத்வைத வாஸனையோ கூடிய, நினைவு - சித்தம், இதயத்தில் தன்னைச் 
கண்டோன் - அந்த. ராத்மாவைப் பார்ப்பவனயெ யோடு, கருத்தா அல்லேன் - அ௧ர்த்தா, 
உணர்பவன் அல்லேன் - ஜீஞாதாவல்லேன், நிமலன் - நிர்மலன், ஞானம் - ப்ரஹ்ம 
ஸ்வரூபமா௫ய ௮அபசோக்ஷ ஜீஞாசம், (ல) 

தணந்திமம் பேச முள்ள சாந்தனாப்த் தன்னிற் ருனே 

யணைந்தடம் குறுகல் Cur Ba கயலொரு ஜேய முண்டோ 

விணங்கடிறழ் றன்சொ ரூப ஞானத்தி லேக மாக 

வுணர்ந்துடு பொருள்சி றந்த வுணர்வுணர் பவனெவ் வாரும், 

(ப- ரை.) தணக்திமிம் பேதம் உள்ள - வேறுபாடு நீக்கியிருக்றெ, சார்தன் ஆய--, 
தன்னில் தானே--, அணைந்து அடங்குறும் நல் யோடுக்கு--, ௮யல் ஒரு ஜேயம் 

உண்டோ--,தன் சொருபஞானத்தில் இணங்கிடின்--, ஏகமாக உணர்ந்திடு டொருள்--, 
திறந்த உணாவு--, உணர்பவன--, எவ்வாறு ஆம், எ-று, 

(வி- ரை,) தணக்திடல் - நீங்குதல் (நிராகரிக்கப்படிதல்), சாந்தன் - சாந்த குண 
முள்ளவன் (ராகத்வேஷாஇகள் நீங்னெவன் எனிலுமாம்), ௮யல் - sould, ஜேயம்- 

௮. நியயப்படு பொருள், (௩) 

உண்டெனு மொருமா சித்தே யுலகமாய் விளக்க நிற்குங் 
கண்டிமி மறிவை யன்றிக் காண்பொருள் வேறொன் றிலலை 

விண்டுறு பேத புத்தி மேவினோம் கென்று கூறும் 

பண்டரு மறைக ளெல்லாம் பராரைவெற் பமர்ந்த மேகோய். 

(u- ரை,) பராரை வெம்பு ௮மர்ச்த மேலோய் - அகத்திய முனிவனே, கிண்டுறு 

பேத புத்தி மேவினோற்கு - பேத்புத்தி யொ ழி௦தவனுக்கு, உண்டு என்லும் ஒரு மா 

ித்தே உலகமாய் விளங்கி நிற்கும்--) கண்டி௰ம் அ நிவை அன்றி, காண் பொருள் 
வேறொன்று இல்லை என்று--, பண்டி அருமறைகளெல்லாம் கூறும்--, எஃறு, 

(வி- ரை,) பராரைவெற்பு - பருத்த அடி.வாரத்தையுடைய மஸ் (பொதியமலை), 
கர்ண்பெர்ருள் - காணப்படுபொருள் ( ஞேயம்), உண்டு எனலும் ஒரு மா இத்து- 

மஹா ஸத்தை (பேருண்மை) யாயே பேரறிவு, (௪) 

நட்டாகமத்தலம் - முற்றும், 

அணை கைகளே



௨௭௭ ASST bs ASM Ly om [ஜங்கமலீங்கத் 

௦ 

ஒம் ருத்ராய ஈம; 

எ ழுபத்தேட்டாவது. 

(௭) ஆதிப்பிரசாதித்தலம்;. 
—e}e—— 

[௮ தாவ - ர்வோக்த நஷ்டாகம லம்பச்ஈசனான ஸரிவயோட, ஸரிவன் தனது ப்ரபஞ் 

சத்திற்கு ஆதா.ரபூதனாகயும், அதற்கு மியாமகனாகவும், ஸ்ருஷ்ட்யாதி பஞ்சக்ருத்யங்க 

ளுக்கு மூலகாரணனுகவும், அனை த்திற்கும் ஆதுபுருஷஞாகவு மிருப்பனென்றறிந்து sya 

னுடைய அறுச்ரஹத்தை யடைவதால் ஆதிப்பிரசாதி என்பத,] 

அறு€ர்க்கழிநெடிலடியா சிரியவிருத்தம், 

அனைத்தினு மதிட்டிக் துள்ள சம்புவே யாதி யாமத் 

தனிப்பரன் பிரசா தத்தால் விகாரமில் பதத்தைச் சார்வும் 
நினைப்பறு மவனை யாப் பிரசாதி யென்று கூறும் 

பனிக்கதிர் தவழும் வேணிப் பராபர னருளு நூலே. 

(u- on அனைத்திலும் - எல்லாவற்றுள்ளும், ௮திட்டி.த்துள்ள சம்புவே--, ஆத 

go, - அந்த, தனி- ஒப்பற்ற, பரன் - வபெருமானது, பிரசாதத்தால்--, விகா 

ரம் இல பதத்தை சார்வுக்று--, இனைப்பு அறும் - லுனபமற்ற, அவனை--, பனிக்கதிர்- 

சர் இரகண்டம், தவழும் - தவழ்்ற, வேணி - ஜடாபாரத்தையுடைய, பராபரன் 

அருளும் sim, ஆதிப்பிரசாத என்று கூறும்--, எஃ று, 

(வி- சை,) அதிட்டித்தல் - நிலைபெற்றிருத்தல் (நியாமகம்), ஆதி ஆம் - ஆஇபுரு 

ஷம். பிரசாதத்தால் - ௮ருளிஞல், விகாரம் இல் பதம் - முத்திப்பதம், பனிக்கதர் 

தவழும் வேணிப் பராபரனருளுழால் என்றது சிவாகமங்களை, (௧) 

புனிதனாய்ப் பலபி றப்பிற் பொருசக வகந்தை யுள்ளோற் 

இனிதுறு மாதி தேவ னிரும்பிர சாத மென்ப 

வனை$வப் பிரசா தத்தான் மலிசிவ மாயி ஜோற்குக் 
கனைசகங் காண்ப தாயுய் காணுறப் படாது கண்டாய், 

(ur = ரை,) பல பிறப்பில்--, புனிதன் ஆய்--, பொரு - போராடுற, ௪௧ அகந்தை 

உள்ளோற்கு--, (மோக்ஷத்தின்பொருட்டு) ஆதிதேவன் இரும் பிரசாதம் இனிது உறும் 
என்ப, வனை - அலங்கரிக்கப்பட்ட, சிவப்பிரசாதத்தால்-, மலி - மிக்க, சவம் 

ஆயினோற்கு--) கனை - நெருங்னெ, ௪கம்--, காண்பதாயும் - (அர்நியமாய்க்) காணப் 
Uda sri pe gil, கானுறப்படாது - (எங்கும்) காணப்படாது, ௭.௨ று, 

(வி - ரை,) கண்டாய் - முன்னிலையசை யபிடைச்சொல், பொரு F& அகந்தை யுள 

ளோன் - ப்ரபஞ்சத்தையும் அஹங்காரத்தையும் பகைத்தவன், (அதாவது ப்ரபஞ்சத் 

இல் செல்லாதவலும், அஹங்காரமழ்றவலும் என்றபடி), ஆதிதேவன் *சவெபிரான், வ 

ரூபமானவனுக்கு உலகம் தீரும்யாத்ரும்பமாயிருக்கும் என்பதிதன் கருத்து, (2) 

பிறப்பெறி மூல மாகும் பிரான்பிர சாதம் தின்னா 
லறப்பெறு மோக முத்து யடைகுவன் பிறவி வெந்நோய் 
சிறப்பரன் பிரசா த,தீதா லன்றியே நீர்்தி டாதால் 
வெறுப்பிரு ளிரவி யன்றி வீயுமோ வுலகந் தன்னில்,



தலம்.] அந்தியபிரசா தித்தலம். ௨௭௭ 

(ப- ம.) பிறப்பு எதி- பிதவிக்காட்டை வெட்டுதற்கு, மூலம் ஆகும் - காரண 
மாய, பிரான் பிரசாதம் தன்னால்--, மோகம் அறப்பெறும்--, முத்தி ௮டைகு 

வன் (விவேகமுள்ளவன்)--, சிறப்பு ௮ரன் பிரசாதத்தால் ௮ன்றி--, பிறவி வெம் கோய் 

திர்ர்திடாது--, உலகம் தன்னில்--, வெறுப்பு இருள் - யாவரும் வெறுத்தற்குரிய 
இருளானது, இரவி அன்றி - சூரியனல்லாமல், வீயுமோ - £9க்குமோ, எ- று, 

(வி - ரை,) எறி என மேல் வருதலால் பிறப்பினைச் காடெனலாயிழ்று, மூலம் என் 

றது கருவியை (பெருங்கோடரி), பிரான் பிரசாதம் - செப்பிரசாதம், வீயுமோ என்ற 

வோகாரம் வீயாதென்பது பட நிற்றலால்* எதிர்மறை, முத்தியடைகுவன் என்னும் பய 
னிலைக்கு விவேகமுள்ளவன் என்னும் எழுவாய் வருவித்துரைக்கப்பட்டது. விவேகம் 

என்றது நிழ்யாடித்யவல்து விவேசத்தை, ௮றப்பெறு மோகன் என நிறுத்தி மோகமற்ற 

வன் எனினுமாம். (௩) 

அ6ெமு மளிக்கு மீச னருளினா லுயிர்கட் கெல்லாம் 

புகலுறு பாச நீக்கம் புரிவனிப் yds ces seer 
முகிழிள மதிய ணிந்த முதல்வளுக் கேது வின்ரு 
லிகலுறு புலன டங்க ஞானவா ளெடுத்த மேலோய், 

(ப-ரை,.) இகல் உறு - வலிமிகுந்த, புலன் அடங்க - புலன்கள் பணியும்படி,, 
நோன வாள் - ஜ்ஞாந கட்கத்தை, எடுத்த - ஏந்திய, மேலோய் - மேலோனே, ௮ லமும்- 

(ஸ்்வதர்தீரமாய்) எல்லாப்பொருள்களையும், அளிக்கும் - காப்பாற்றுறெ, ஈசன்... ௮௬ 

ளிஞல் - (தனது) பெருங்கருணையினாலேயே, உயிர்கட்கு எல்லாம்--, புகதுறு - சொல் 

லப்பட்ட, பாசநீக்கம் புரிவன--, இ - இந்த, புரிதலின்சண்--, முடழ் இள மதி.ரும்பு 
இற பால சந்த. ரனை, அணிச்த--, முதல்வலுக்கு--, ஏது இன்று--, எ-று, 

(வி- ரை,) ஆல்- அசை, இகஇுறு புலனடங்க ஞோனவாள் எடுத்த மேலோய் ஏன் 

றது அகத்திய முனிவரை. ஞானவாளினானே யன்றி வேறு வாளான வேறலாகாதென் 

பது தோன்ற *இகலுறு புலனடங்க ஞானவாளெடுத்த மேலோய்' என்ர, இகல்-பகை 

வர் எனினுமாம், பாசநீக்கம் - முக்தி, புரிதல் - அடையச்செய்தல், ஏது இன்று - கார 

ணம் வேறியாது மில்லை. (௪) 

ஆதிப்பிரசாதித்தலம் - முற்றும். 

a. 
ஓம் பூதபதயே wos, 

எழுபத்தோன்பதாவது 

(௮) ௮ச்தியப்பிரசா தித்தலம். 
__.௮௨- 

[அ தாவது- ஸகல பதார்த்தங்களுக்கும் லயஸ்த்தாகனான ப.ரறிவனே அனைத்திற்கும் 
அந்த்யனாயிருப்பன் என்றறிர்து, அந்த ஸர்வார்த்யனான றிவனுடைய அறுக்ரஹத்தை 

படைபவனே அர்தியப்பிரசாதி என்பது.] 

அறு?ர்க்கழிநெடிலடி.யாசிரியவிருத்தம், 

ஆகிய பதார்த்த மெல்லா மடங்குறு மிடமாய் நிற்கு 

மேகனந் தியனா மென்ப ரிவனறு பவமே யிக்குச் 

இர்கெழு பிரசா தப்பேர் சேர்ந்திடு மிதனைப் பெற்ற 

- யோடுயென் பவன் முனேய இயப்பிர சாது யோர்வாய,



௨௭௮ ரித்தார்தரிகாமணி [ஜங்கமலிக்கத் 
(ப-ரை,) ஐயெ - உண்டாயிருக்றெ, பதார்த்தம் எல்லாம்--, அடங்குறும்-ஒ0ங் 

குதற்குரிய, இடமாய நிற்கும் ஏகன்--, ௮ற்தியன் ஆம் என்பர்--, இவன் ௮றுபவமே--, 

இங்கு- இவ்வுலடுல், €ர் கெழு-றப்புள்ள, பிரசா தப்பேர் சேர்ச்இிடும் - ப். ரஸா தமென்லும் 
பெயரைப்பொருந்தும், இதனைப் பெற்ற யோட என்பவனே --, ௮ர்இயப்பிரசாதி--, 
ஓர்வாய் - ௮ றிவாயாக, எ.ஃறு, 

(வி- ரை.) ஏகன் - சிவபெருமான், ஆயெ பதார்த்தம் - பூமி மதல் ஸ்ரிவன் வரையி 
லுள்ள ஸகல பதார்த்தவகள். (௧) 

சுரர்ஈரர் மிருக மாதி தோற்றுறு மாயை மாயிற் 
பரனிடை யதுப யந்த பதார்த்தமு மாயு மென்ப 
ருசமுறு சத்தாகந்த வொருபொரு ஞண்மை பெற்றா 

னிசைதரு பதார்த்த ஞானம் யாதுயர் ஜேயம் யாதோ. 

(ப-ரை.) சுரர்- தேவர், ஈர் - மனிதர், மிருகம் ஆத - மிருகமாதிகள், (இவை 
யாவும்) தோஜற்றுறும் - தோன்றுதற்டெமாயெ, மாயை மாயின் - மாயை Basso, 

பானிடை - பரனிடத்தில், ௮.து பயந்த - ௮துகொடுத்த, பதார்த்தமும் மாயும் என்பர்---, 

உரம் உறு - உறுதியாடிய, சத்தாகர்த வொரு பொருள் உண்மை பெற்றால்--, நிரைதரு - 

ஒழுங்கான, பதார்த்த ஞானம் யாது--, உயர் ஜேயம் யாது--, எ-று, 

(வி - ரை.) ஒருபொருள் - பரதத்வம். பதார்த்தஞானம் - பதார்த்தவுணர்ச்சி, 

ஜேயம் - அ.நியப்படுபொருள், உரம் உறு சத்தாகந்த - ஸச்சிதாகர்த, உண்மைபெற்றால் - 

அபரோக்ஷமா யறுபவிக்கப்பெற்றால், ஞான ஜேயங்களைப்பற் தி ுரைத்தலான் ஐஞாத்ருத் 

வமும் ௮வ்வாழேயாம், (௨) 

கனவிடைக் கண்ட தெல்லாம் கழிர்திடும் விழிப்ப மாயை 
தனில்வரு வனமெய்ஞ் ஞானஞ் சார்ந்திட மாய்ந்து போகு 
முனலருஞ் சுழுத்தி யோலுக் கொன்றுமங் கெஇரா வாபோ 

லினலறு வன் முத்தற் கெடிர்ந்திடா தொன்று மன்றே. 

(ப - Or.) sore கண்டது எல்லாம்--, விழிப்ப - விழித்தலும், கழிர்திடும் 
மறைந்துபோம், மாயைதனனில் வருவன--, மெய்ஞ்ஞானம் சார்ர்திட--, மாய்ந்து 

போகும்--, உன்னல் ௮ரும் - நினைவற்ற, சுமுத்தியோனுக்கு--, ௮ம்கு- ௮2 அவஸ்த்தை 

யில், ஒன்றும் - ஒரு பொருஸும், a Arner போல் - தோன்றாதவாறுபோல, இன்னல் 

௮று-துன்பமற்ற, சீவன் முத்தற்கு--, ஒன்றும் எதிரர்திடாத-ஒன்றுந்தோன்றாது, எ-று, 

(வி-ரை,) கனவிடை என்பதில் இடை ஏழலூருபு, சுமுத்தியோன் - சுழுத்தி யஉஸ்த் 

தையிலுள்ளவன். காவாது என்பது ஆகாவா என ஈறுதொகுத்தலாயிற்று, அன்று ஏ - 

அசைகள். (௩) 

அந்தரம் விகார் மின்றி யகண்டித மாகு மாபோ 
லுந்துறு €வன் முத்த லுருவமும் விளங்கு மென்பர் 
சிந்தனை செய்து காண்கை செய்கையம் முத்தற் கில்லை 
நி்தையில் சுகறி றைந்து நிச்சல னா? மேவும், 

(பஃரை,) அந்தரம் + ஆகாயமானத, விகாரம் இன்றி--, அ௮கண்டிதம் அகுமர்று 
போல்-- உர்துு - சஞ்சரிக்றெ, சீவன் முத்தன் உருவமும் விளங்கும் என்பர்--, இத்த 
னை செய்து காண்கை செய்கை - இச்தித்து காண்டல் செய்தல் என்பவை, ௮ “ அந்த, 
முத்தற்கு இல்லை--, நிச்தையில் சுகம் திமைந்து-.-, நிச்சலன் g@ மேவும்--, எடது,



தலம். சேவியப்பிரசாதித்தலம்: ௨௭௯' 

(வி. ரை,) அகண்டிதம் - சண்டிக்கப்படாமை, ஆகுமாறு என்பது ஆகுமா என ஈறு 
தொகுத்தலாயிற்று, சீவன் முத்தன் உருவம் - முக்தனாிய ஜீவலுடைய ஸ்வரூபம், 

நிச்சலன் - அசைவற்றவன், மேவும் - (ஸ்த்திஇியைப்) பொருச்.துவான், (௪) 

பரரிவாத் துவித ஞான பலத்தின னழுவப் பட்ட 

விரிதரு பொருளு ளானாய் மெய்யுணர் வினையே காண்போற் 

கொருவனா லாவ தாக வுறுபொரு ளில்லை யென்ப 

சரவுலாம் வேணி முக்க ணமலனா கமங்கள் வல்லோர். 

(ப-ரை,) ௮7 உலாம் - பாம்பு சஞ்சரிக்ற, வேணி - ஜடாபாரத்தையும், மூக்கண்ஈ 
மூன்று சண்களையுமுடைய, அமலன் ஆகமங்கள் - இவாசமங்களில், வல்லோர் - வல்ல 
வர்கள், பரம்-மேலான, சிவா ச் துவித ஞான பலத்தினால் கழுவப்பட்ட-., விரிதரு பொருள் 

உள்ளாயை--, மெய்யுணர்வினையே காண்போற்கு - (கேவலம்) மெய்ஞ்ஞானத்தையே 

௮ நுபவிப்பவஞன ஸ்ரிவயோடுக்கு, ஒருவனால் ஆவதாக உற பொருள் இல்லை--, என்பர் ஃ 
என்று சொல்லுவர், ௭ - று, 

(வி-ரை,) அரா என்பது அர எனக் குறுடற்று, இது அரவு என உகர மேற்றும் 
வரும், அமலன் - சிவன், ஈழுவப்பட்டபொருள் உள்ளான் - பொருள்கள்யாவும் ஈமு 
வப் (5௫ிக்கப்) பெற்றவன், வல்லோர் என்பர் எனவியையும், (டு) 

அந்தியப்பிரசாதித்தலம் - முற்றும், 

a. 

ஓம் ஸ்த்தாணவே ஈம? 

எண்பதாவது 

(௯:) சேவியப்பிரசா இத்தலம். 
tof meee 

[அதாவது - அனைத்திற்கும் (ரிவனே ளேவயன் (குரவன்) என்றறிர்து அவனுடைய 

௮ச்ரஹத்தை யடைபவனே சேவியப்பிரசாதி என்பது,] 

அறு?ர்க்கழிநெடிலடி.யாசரியவிருத்தம், 

ேதசிகன் வனே யந்தத் தேசிகன் சேவி யன்று 

னா?லில் கவன்ற னாதோ ரநுபவ மெவற்று மேலாயப் 

பேசுறும் பிரசா தப்பேர் பெற்றுள ததனைப் பெற்றோன் 

விசுறும் பவமு றுஞ்சே வியப்பிர சாதி யாகும். 

(115 ரை,) சிவனே தேரிசன்--, ௮நத தேிகன்--, சேவியன் தான, ஆசு இல் - 

குற்றமில்லாத, இங்கு - இவ்விடத்தில், அவன்தனாது - அவனது, ஓர் - ஒப்பற்ற, 
௮.நுபவம்--, எவற்றும் - எவற்றிலும், மேலாய் பேசுறும் - மேலாகச் சொல்லப்பட்ட, 
பிரசாதப்பே் பெற்றுளது--, அதனைப் பெற்றோன--, லீசுறும் பவம் உறும் அ பிறவியை 

வென்ற, சேவியப்பிரசாதி ஆகும்--, ௭5 ௮, ் 

(வி- ரை,, தான் தேற்றேகாரப்பொருளில் வச்தது, தனாது என்பதில் ஆத அரு 
ரமையுருபு, சேவியன் - சேவிக்சவேண்டியவன், (ச)



2.2910 ். தித்தாந்தரிகாமணரி. [ஜங்கமலீங்கத் 

கு.7வனே பரம னந்தப் பரமனே குரவ னென்ப 
விரவுமிவ் வேகமாகு மநுபவ மெய்ம்மை யென்று 
முரைமன மிறந்த தன்பே ருருவவின் பங்கண் டுற்றோன் 

மருவுறு மயலொன் நின்கண் மனம்விழைம் இடுமோ சொல்வாய். 

(வீ- ரை.) குரவனே பரமன் அந்த பரமனே குரவன்--, என்ப - என்று சொல் 
இவர், விரவும் - பொருர்திய, இ - இக்த, ஏகம் ஆகும் ௮நுபவம்--, என்றும் மெய்ம்மை 

(ஆம்)-, உரை மனம் இற$த--, தன் - தனது, பேருருவ இன்பம் கண்டுத்றோன் - 
அபரிச்சேதத்தன் இன்பத்தைக் கண்டிருப்பவன், மருவுறும் - பொருந்திய அயல் 
ஒன் நின்கண் - அந்நியமாிய வொரு பொருளினிடத்து, மனம் விழை இடுமோ - 

மனதால் விரும்புவனோ, சொல்வாய்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) குரவனே பரமன் - குருவாடிய ஸ்ரிவன் பரத்துவமுள்ளவன், ஏகமாகு 
மறுபவம் - ஐக்யாறுபவம், உரை மனம் இறந்த - வாக்குமனங்களைக் கடந்த, விழைற் 
திடுமோ வென்லு மோகாரம் எதிர்மறை, (௨) 

ஞானவா ரமுதம் தன்னா னன்றுற நிரம்பி னோலுக் 
கேனையூண் பொருளா லென்கொ லெய்துதல் சத்தா மீசன் 

ஞானமே கொண்டு பேரா நஈந்தநின் நிலக்கு மென்லும் 
பானல்வா எரிகெ டுங்கட் பாவைபங் குடையோ னாலே. 

(பஃ ரை,) ஞானம் - ஞானமாயெ, ஆர் அமுதம் தன்னால்--, ஈன்றுற நிரம்பினோ 

னுக்கு - ஈன்ராய நிறையப் பெற்றவனுக்கு, ஏனை - அயலாடய, ஊண் பொருளால் எய்து 
தல் என்கொல்--, சத்து அம் ஈசன்--, ஞானமே கொண்டு நின்று--, பேராரந்தம் 

இலக்கும் என்னலும் - பேரின்பத்தை விளக்குவன் என்று சொல்லாநிற்கும், (எவை 
யெனின்) பானல் - கருங்குவளைமலர் போன்ற, வாள் - ஒளியையும், அரி - இபேகைக 
ளோககூடிய, கநெடும்கண் - நெடுங்கண்களையு முடைய, பாவை பங்கு உடையோன் - 

உமாதேவியைப் பாகத்தலுடைய சிவபெருமானது, நால் - நூல்கள், ௭ - று, 

(வி- ரை,) கொல் - ௮சை, ௪த்து - உண்மை, இலக்கும் - இலங்குவிக்கும், பானல் 

வாளரி நெடுங்கட் பாவை பங்குடை யோனூல் என்றது சிவாகமங்களை, ஊண்பொருள் - 

போஜயம். ௪த்து ௮ம் ஈசன் - ஸத்ரூபனாயெ றவன். ஞானமே கொண்0 நின்று - ஜ்ஞா 

ஈத்தாலேயே,. (௩) 

சத்துட னறிவா நந்தச் தகுமிலக் கணத்த தாகு 

முத்தியே யுயர்தி ருத்தி யென்குவர் முகனூல் கண்டோர் 

நித்திய நிரம்பல் பெற்ற நிகரிலம் முத்த லுக்குத் 
துய்த்திடு பொருள்க டம்மாற் றோன்றுறு பயமென் சொல்வாய், 

(ப-ரை,) சத்துடன் அ.ிவு ஆகந்தம்--, தகும் - தகுந்த, இலக்கணத்தது அகும் - 
இலக்கணத்தை புடையதாய, முத்தியே--, உயர்திருத்தி என்குவர்--, முதனூல் கண் 

டோர்--, நித்தியம் கிரம்பல் பெற்ற--, நிகர் இல் - ஒப்பில்லாத, ௮ - அந்த, முத்த 
லுக்கு--, துய்த்திடு பொருள்களால்--, தோன்றுறு பயன் என் - உண்டா$ற பயன் 

யாது, சொல்வாய்--, எஃ று, 

(வி-ரை.) சத்து அறிவு ஆகர்தம் - ஸச்ரிதாரர்தம், முதனூல் - வேதம் (சிவாச 

மம் எனினுமமையும்), நித்தியம் - றாஸ்வதம், துய்த்தல் - நுகர்தல், என் என்றும் 

வினா எதிர்மமைப் பொருளது, நித்திய நிரம்பல் - நித்ய தீருப்தி, துய்த்திடும் பொருள் 
களால் - போச ஸாதாற்களால், (௪)



தலம்,] பிரசாதலிங்கத்தலம்.' விகி 

சிவம்பெறு மேக ஞானஞ் சேர்ந்துடன் மயக்க லாற்குப் 

பவம்்பெறு கரும மில்லைப் பகர்தரிற் புறவ கத்து 

தவஞ்செபர் இயாகம் யோகஞ் சார்ந்திடா வவற்றின் மேலா 

யுவஈதுள ஞானம் தன்னி லுற்றிடு மவளுக் குள்ளம். 

(ப-ரை,) சிவம் பெறும் ஏக ஞானம் செர்ச்து--, உடல் மயக்கு இல்லாற்கு-௮, 
பகர்.தரின் - சொல்லுமிடத்து, புற அகத்தும் - வெளியிலும் உள்ளிலும், பவம் பெறு - 
பிறவியைப் பெறவேண்டிய, கருமம் இல்லை - காரியமில்லை, அவலுக்கு உள்ளம் - ௮வனது 
மனமானது, தவம் செபம் இயாஈம் யோகம் சார்ர்திடா--, அவற்றின் மேலாய்--, 
உவ£துள்ள - மஇழ்தற் கேதுவாயுள்ள, ஞானம் தன்னில் உற்றிடும்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) சிவம் பெறும் ஏகஞானம் - ஸறிவைக்ய ஜ்ஞாகம், உடல் மயக்கு - தேஹ 
பரமை, உற்றிடும் - பொருந்தும், இல்லாற்கு - லேவ்யட்ரஸாஇிக்கு, உள்ளம் - சித்த 
வருத்தி, ஞானம் - ஆத்ம தத்வமாயெ போதம், (டு) 

சேவியப்பிரசாதித்தலம் - முற்றும். 

  

இவ்விதமாய் நிர்த்தேஹாகமம், நிர்ப்பாவாகமம், கஷ்டாகமம், ஆதஇப்ரஸாஇ, 

௮5 த்யப்ரஸாதி, ஜேவ்யப்ரஸாதி என்னும் ஆறு ஸ்த்தலங்களில் 

கூறிய தர்மங்களுடனே கூடியிருத்தலால் ஸறிவைக்யஜ்ஞாக 

மடைந்து சித்தவருத்தியின்்றி ஜஞாநியானவனும் 

அங்கஸ்ததலக்து சான்காமவலுமான ப்ராண 

லிங்கயே ஜங்கமலிங்கப்ராணி என்று 

௮ நியப்பட்டான், 

௪ - வது. ஜங்கமலிங்கத்தலம் - முற்றிற்று. 

  

௨ 

@ - வது - பிரசாதலிங்கத்தலம். 
002040 

[அதாவது - மார்த்யாதிதகலா ஸமேதமாய்ப் ப.ராறாக்தியுடன்கூடி. றிவஸா தாகயத் 

தைப்பொருக்தி ஜ்ஞாகைக்ய கம்யமாயிருத்தல் என்பது,] 

(சரணனுக்குச்சேர்ந்த உட்பிரிவுகள்.) 
கலிவிருத்தம். 

உரைத்தனை விளங்குற வுயிரி லிங்க 
னிரைத்தல மனைத்தையு நீயெ னக்கினி 

யருட்சார ணத்தல மடைந்த வற்றையும் 
கருத்துற வருளுதி கணங்கள் வேந்தனே. 

(ப- ரை,) கணங்கள் வேர்தனே - கணநாதனே, உயிர் இலிங்கென் - Lari ona 6 

இயின், நிரைத்தலம் அனைத்தையும் - வரிசையாயெ தலங்களெல்லாவற்றையும், விள ம்குற- 

விளங்க, உரைத்தனை--, 8, எனக்கு--, இனி--, ௮௬ள் ௪. ரணத்தலம் Orb SUD 

றையும்--, கருத்து உ௰ - என் மனத்திம் பதியும்படி, அருளுதி - அருள் செய்வா 

யாக, எ-று, | 

(வி - ரை,) கணங்கள் வேர்தனே யென்றது இரசேனுகரை, (௧) 

உள்



விடை  தித்தாந்தரிகாமணி. [பீரசாதலீங்கத் 

அத்தல மடைவுற வடிப்பு னற்பினிட் 
பத்திவிண் ணொளியின்மும் மூன்று பாலவாய் 

வைத்துள பன்னிரு தலமு மாசற % 

மெய்ததவ வறைகுதும் விழைந்து னக்கரோ, 

(ப- ரை,) மெய்த்தவ - மெய்த்தவத்தை யுடைய அகத்தியனே, ௮ தலம் ௮டைவும- 
அதச் ௪ரணத்தலத்தின் முறை பொருந்த, அடிப்புனல் - பாதோதகம், பின் - அதன் 

யின்னே, நிட்பத்தி--, விண் - ஆகாசம், ஒளியின்-பிரகாசத்தோடு, மும்மூன்று பாலவாய- 
மூம்மூன்று பகுப்பினவாய், வைத்துள்ள - அமைக்கப்பட்டுள்ள, பன்னிரு தலமும்--, மாசு 

௮ற - குற்றமற, உனக்கு--, விழைந்து ௮மைகுதும் - அன்போடு சொல்லுவோம், ௭ - று, 

(வி- ரை.) பாதோதகம் - திக்ஷ£பாதோதகம், ச்ஷொபாதோதசம், ஞானபாதோ 
தக்ம் என மூன்று வகைப்படும், நிட்பத்தி - இரியாநிட்பத்தி, பாவநிட்பத்தி, ஞானநிட் 
பத்தி என மூன்று வகைப்படும், ஆகாசம் - பிண்டாகாசம், விர்தாகாசம், மகதாகாசம் 

என மூன்றுவகைப்படும், பிரகாசம் - இரியாப்பிரகாசம், பாவப்பிரகாசம், ஞானப்பிர 

காசம் என மூன்று வகைட்படும், இந்தப் பன்னிரண்டு தலங்களி னிலச்கண முதலியவை 

மேலே விவரிக்கப்படும், (௨) 

a. 

ஒம் அஹிர்புத்கீயாய ஈம? 

எண்பத்தோன்றுவது 

க.) தகஷூபாதோதகஸ்த்தலம். 

[அதாவது - ீவதீக்ஷைபினால் த்வைத ஜீஞாகம் ஈஷ்டமாட, குருறிஷ்யர்களுக்கு 

அபேத ஜ்ஞாகம் பிறர்த, அதனுடன் மாஸ்வதமான ஆரர்.2ரஸம் ஐக்யமாவதே தீக்ஷா 

பாதோதகம் என்பது.] 

௮.று£ர்க்கழிகெடிலடியாிரியவிரு த்தம், 

ஆரிய னோடு ட னாநந்தத் தயிக்க மாகச் 

ரிய தீட்சை யாலே தீர்ந்துள பேச முள்ள 

பேரியன் நானக் தன்னாழ் பெருங்கலை யுணர்ர்த மேலோ 

ேரியன் முனிவ தீட்சா பதோதக மியம்பு வாசால், 
  

* ப்ரஸாதலிங்க ஷட்பத்தர்கள்:--4ரலாதலிக்கமோஹி, ப்ரஸாதலிம்சபக்தன், ப்ர 

ஸாதலிங்கபூஜசன், ப். ரஸா.தலிங்கவீ.ரன், ப் ரஸாதலிம்கப்ரஸாதி, ப் ரஸாதலிங்கப்ராணி 
என அறு வகைப்பவொர்கள், இவர்களில், ௮நீயருரியை யறியாதவனே ப்ரஸாதலிங்ச 
மோஹி, பூரீ்வாஹாரங்களை விட்டவனே ப் ரஸாதலிங்கபக்தன், ௮ந்யருடன் ஸ்ரோஹம் ஸம் 

பாஷணை தாழம் ப்ரதிக்ரஹாதிகளில்லாதவனே ப்ரலாதலிட்கபூஜகன், ௮நீய தரவ்யட்களை£ 

சையாற்றொடர் தவனே ப்ரஸாதலிங்கவீரன், ஜீ௨ஹிம்ஸைகள் எவ்விடத்திதும் செய்யா 

ம்தும் செய்விக்காமஅ மிருப்பவே ப்ரஸாதலிங்கப்ரஸாதி, ஆத்மநிக்.ரஹம் செய்சவனே 

ப்ஏஸாதலிங்கப் ராணி. 

த்ரீவித ப்ரஸாதலிங்கம் :--ரத்தம் ஹித்தம் ப். ரஹித்தம் எள மூவசைப்படும், 

இவைகனில், குரு புஜிச்ச மோஷமே ராாத்தமாம், லிங்கம் புஜித்த மேோஷமே ஷித்தமாம், 

gas wd பூஜித்த மேஷமே ப்ரஹித்தமாம், இதுவன்றி, மற்றொருவிதமாய்ப் பொருள் 

கூறதஅமுன்0 - ௮தாவது- பூர்வத்திலிருந்த ஸகலகுணங்களையும் த்யாகம்செய்து சாமாதி 

சளைவிட்ட லிங்கத்தில் பற்றுழவதே மாாத் தமாம், ஸி௨ஜ்ஞாமதோதயமாவதே ஸித்தமாம், 

கவோஹம் பாவனையில் நிஜைத்திருப்பதே ப்ரஹித்தமாம்.



god.) நிக்ஷூபாதோதசஸ்த்தலம்: ௦௮% 

(ப- ரை.) ஆரியனோ0--, ஈடன்--, அரந்தத்து - ஆரந்தத்தில், ௮யிக்கம் ஆ௧--, 
ரிய தீட்சையாலே--, தீர்ச்துள பேசமுள்ள - பேதம் தீர்க துள்ள, பேர் இயல் ஞானம் 

தன்னால்--, பெருங்கலை யுணர்ச்த மேலோர்--, தீட்சாபதோதகம் இயம்புவார்--, எ-று, 

(வி- ரை.) €ீரிய - சிறந்த, பேரியல் - பெருந்தன்மை, ஞானர்தன்னால் என்பதில் 

தன் சாரியை, ஏரியல் முனிவ என்றது அகத்தியமுனீவரை, ஏர் இயல் - நல்லியற்கை, 
குரு றிஷ்யர்களுடைய திக்ஷையால் தீவைதம் நீங்யெதாகேய யாதொரு ஜ்ஞாகமுளதோ, 
௮ந்த ஜஞாநத்தோே ஆநந்தத்தின் ஐக்யமானது தீக்ஷ£பாதோதகம் என்பஇதன் கருத்து, 

பாதமென் கிளவி யாலே பகர்தரப் பவ னாசான் 
மேதைகொ ளுதகச் சொல்லால் விளம்புறப் புவன் டன் 
நீத.று தீட்சை தன்னாற் செப்புறு மிவர யிக்க 
மேதமி லுல$ழ் நீட்சா பதோதக மென்ன நிற்கும். 

(ப - ரை,) பாதம் என் ளெவியாலே - பாதமென்னுஞ் சொல்லால், ஆசான்--, 
பகர் தரப்பவென் - சொல்லப் ப$ிவன், மேதைகொள் - அறிவையுடைய, உதகச் சொல் 

லால், டன்--, விளம்புமப்பவென் - சொல்லப்பவேன், தீது ௮ு - குற்றமற்ற, 

திட்சைதன்னால்--, செப்புறும் - சொல்லப்படுகிற, இவர் அயிக்கம்--, ஏதம் இல் - குற்ற 

மில்லாத, தீட்சாபதோதகம் என்ன - தி௯ஷாபாதோதகமென்று சொல்றும்படி, உலூல்--, 
நிற்கும் - நிலைபெற்திருக்கும், எ - று, 

(வி- ரை,) ளெவி - சொல், (௨) 

பரித்திடும் பரமா ௩௩தம் பாதமென் களவி ஞான 
முசைத்திடி முதகர் தீட்சை யுசைத்திடு மிவற்ற யிக்கந் 
தெரித்தவிஞ் ஞானா ஈந்தஞ் சேர்ந்துதான் பேத மின்றி 
வரைத்தொரு பொருளும் கண்ணாம் காண்குறான் மான யோடு, 

(ப- ரை.) பாதம் என் ளவி--, ப.ரமாகர்தம் பரித்தி9ம்--, உதகம் (என் இளகி)--, 

ஞானம் உரைத்திிம்--, தீட்சை--, இவற்று ௮யிக்கம் உரைத்திடம்--, தெரித்த - தெரி 

விக்கப்பட்ட, இ - இரத, ஞானாரந்தம் சேர்க்து--, பேதம் இன்றி--, வரைத்த - (கால 

தேச வர்த்தமானம்களால்] வரையறுக்கப்பட்டுள்ள, ஒரு பொருளும் « ஒருபொருளையும், 

மான யோ௫-பெருமையுள்ள யோடியானவன், கண்ணால்--, காண்குருன்-சா ணமாட்டான், 

எ-று. 
(வி- ரை,) பரித்தல் - தாங்குதல், யோயொனவன் பரஜ்ஞாஈ ப்ரகாற ஸ்வரூப 

னாதலால் (மானயோட' என்றார், (௩) 

ஆரிய னருளி னாலே ஞானவா ரமுத முண்டு 
சிரிய பரம யோகி தீர்ந்துவெம் பிறவி கோய்தா 
னோரிய லாடல் செய்தே யொழுகுமென் ற்றிர்து கொண்ணீ 

கூரிய விலைவேற் செம்கைக் குமானாற் றருமங் கண்டோய், 

(ப- ரை.) கூரிய - கூர்மையாகய, இலை - ௮௪௪ வடி.வினையுடைய, வேல் ஃ வேற் 

படையை யேக்திய, செங்கை-செவர்த திருக்கையினையுடைய, குமரனால்-குமாரக்கடவுளால், 

தருமம் கண்டோய் - தர்மத்தை யறிர்த அகத்தியனே, ஆரியன் அருளினாலே--, ஞானம்- 
ஞானமாயெ, ஆர் ௮மு.தம் உண்-அரிய ௮மிர்.த.த்ைப் பரு, சீரிய-சிறப்படைச்திருக்றெ, 

பரமயோ9-, வெம் பிறவி நோய் தீர்ந்து--, ஓர் இயல் - ஒசேயியற்கையாய், ஆடல் 
செய்தே - இருகிளையாடல் செய்துகொண்டே, ஒழுகும் என்று - நடப்பானென்று, 8 

அறிர்துகொள--) ௭ - இ) 
(வி. ரை,) இலை - தகட்டுவடி வெனிலுமாம், (௪) 

தீக்ஷ£பாதோதகள்த்தலம் - முற்றும்,



௨௮௪ சித்தாந்தசிகாம னி. [பிரசாதலீங்கத் 

டெ 

ஓம் இகம்பராய ஈம:. 

எண்பத் திரண்டாவது 

(௨) சிகஷ£ாபாதோதகஸ்த்தலம். 

509500 

[௮தாவத - தீக்ஷாபாதோதக ஸ்ம்ப்னான Uda Cw ra Varun gt ga 505 

யடையவேண்டும், அதனால் பாதோதக மாப்தவாச்யரான குருறிஷ்யர்களின் அபேத 

ஜ்ஞாகம் தீகஷ£பாதோதக ஸம்பர்ஈனான மிவயோடுயை ப்ரேரேபிக்கும், அதனால் அந்த 

ரிக்ஷா ஜ்ஞாஈங்களின் ஸாமரஸ்.பமுண்டாம், அதனாலாகய ஸுகாநுபவழ்தைச் செய்வே தா ஐ டூ 9 அதனா தை க் 
சிகாபாதோதகம் என்பது,] | 

அ.று£ீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம், 

யாதொரு சிட்சை யிங்குக் குரு£ட மயமா ஞான 

இீதறு மியோடுக் காகச் செய்திடு மவையி ரண்டும் 

பேதம தறக்க லந்த பெருமையை யுரைப்பர் ஈல்லோர் 

மாதவ முனிவ சிட்சா பதோதக மென்ன மாதோ. 

(ப- ரை) மாதவ முனிவ - பெருந்தவத்தினையுடைய அகத்திய முனிவனே, இங்கு- 

இவ்வுலடுல், குரு £ட மயம் ஆம் - குருபிஷெயரூபமாகய, ஞானம் - மானத்தை, தீது 

அறும் - குற்றமற்ற, யோடக்காகயோடுயின் பொருட்டு, யாதொரு சிட்சைசெய்திடும்--, 
அவை இரண்டும்--, பேதம் ௮ற கல$த பெருமையை--, எட்சா பதோதகம் என்ன--, 

நல்லோர் உரைப்பர், எ-று, 

(வி-ரை,) மாது ஓ - அசைகள், பேதமதற என்பதில் ௮து பகுதிப்பொருள் 

விகுதி, (௧) 

மதியெனு மந்த ரத்தால் வாய்த்தநூழ் கடலை யாசான் 
விதிமுறை கடையத் தோன்றும் விளங்கறி வமுத முண்ப 

னெஇ.ரறு மியோக முத்தி யிரவினிற் பரமா காசத் 

துதிதரு ஞானத் இங்க ளின்பகல் லொளியே காண்பன். 

(ப- ரை,) மதி என்னும் மந்தரத்தால் - ௮றிவென்றெ மர்தரபர்வதத்தால், வாய்த்த 
gre su. - பொருர்திய நூல்களாயெ சமுத்திரத்தை, ஆசான் விதிமுறை கடைய--, 

தோன்றும் - உண்டாறே, விளங்கு - பிரசாசிக்மெ, ௮மிவு அமுதம் - ஞானாமிர்தத்தை, 

எதிர் ௮றும் யோக, உண்பன்--, முத்தி இரவினில் - முக்தியாய இரவில், பர 
மாகாசத்து --, உதிதரும் - உதிக்னெற, ஞானத்திங்கள் - ஞானமாடய சர்.திரன த, 

இன்பம் - பரமாநந்தமாயெ, ஈல் ஒளியே - ஈந்த நிலாவையே, காண்பன் - காண் 

பான், எ-று, 

(வி-சை,) மதி-யுக்தி, ஆசான் - றிக்ஷாசார்யன், கடைய - காரணப்பொருட்டா 

இய செயவெனெச்சம், இது தோன்றும் என்ஜும் வினைகொண்டது, எதிர் - நிகர், (௨) 

வரைந்துள தேச கால மருவறும் பரமா நந்தம் 

பொருந்தினோன் காண்ப் கேட்ப வறிவவாம் பொருளிம் இல்லை 
யொருங்கெய பரமா நந்த யோபொல் விடய வேட்கை 
வருங்கொலொண் கங்கை-பெற்மோன் மதிப்பனே கூவ நீசை,



தலம்,] ஞானபாதோதகத்தலம். ௨௮௫ 

(ப -ரை,) வரைர்துள்ள - வரையறை செய்யப்பட்டுள்ள, தேச காலம் - தேச 

காலங்களை, மருவு அறும் - பொருந்தாத, பரமாநர்தம் பொருக்தினோன்--, காண்ப 

சேட்ப அறிவ ஆம் - காண்பனவும் கேட்பனவும் அழமிவனவுமாடுய, பொருள்-பொருள் 

கள், இங்கு இல்லை--, ஒருங்யெ - மனமொருங்கிய, பரமாகர்த யோடுபால்--, விடய 

வேட்கை வருங்கொல் - விஷயாபேக்ஷை யுண்டாமோ, ஒள் - அழ, கங்கை பெற் 

ஹோன்--, கூவடீரை மதிப்பனோ--, ௭ .- று, 

(வி-ரை,) பால் - ஏழலுருபு, கங்கை - கங்காஜலம், கூவ£ர் - கூபஜலம் (கூபம் - 

இணறு), (௩) 

அலையில்பே ரின்ப வாரி யமிழ்ந்துவன் பரம யோக 

பெலையிலவ் வாரி திக்கோ ரெல்லையு முண்டோ சொல்வாய் 
கலைமலி குரவன் மிக்க கருணைவா ஸனிலவு இப்ப 

மலர்தரு கெஞ்ச நீல மருவினோன் மயங்கு ரானால். 

(ப-ரை,) அலை இல் - தலையில்லாத, பேரின்ப வாரி - பேராநர்தக் கடலில், பரம 

யோட--, அமிழ்ர்.துவன்--, எல்லை இல் - வரம்பில்லாத, ௮ - ௮ச்த, வாரிதிக்கு--/ 
ஒர் எல்லையும் உண்டோ--, சொல்வாய--, கலை - நூற்பொருள், மலி - நிழையப் 

பெற்ற, குரவன் - ஆசானது, மிக்க கருணை - மிகுந்த அருளாஏிய, வால் நில உதிப்ப 4 

வெண்மையாடுய சந்திரன் தோன்றுதலால், மலர்தரு - மலர்கின்ற, கெஞ்சம் - மன 

மாய, நீலம் மருவினோன் - 8ீலமலரையுடையவன், மயங்குறான்--, ௭ - று. 

(வி-ரை,) அமிழ்ச்தல் - அழு£தல் (மூழ்கலுமாம்), வாரிதி - கடல், நீலம் - ஆகு 

பெயர் (நீலம் - கருங்குவளை), குரவன் கருணை - குருப் ரஸாதம், கலை மலி - ஷோடம 

கலைகளும் சிறையப்பெற்ற எனப்பொருள்படுத்தி நிலவைச் சிறப்பித் துரைக்னுமமையும், 

சிக்ஷ£பாதோதகல்த்தலம் - முற்றும். 

டெ 

ஓம் அஷ்டமூர்ச்தயே ஈம 

எண்பத்துமுன்றாவது 

(௩.) ஞானபாதோதகத்தலம். 

[அதாவது- ரரிஷூ£ூபாதோதக ஸ்ம்பர்கனான ரிவயோடு குரூபதிஷட 136576 5 Bee 

ஜ்ஞாகாநந்தத்தை யடைவதே ஞானபாதோதகம் என்பது,] 

கலிவிருத்தம், 

நாடுமா நந்த ஞானங்க ளேயிவண் 
டேடரு ஞானதே சிகன்மற் ழன்னவை 

கூடிய சமரசங் குலவு பாதகீர் 

இடனென் நுரைத்திடச் சிறந்து ளோர்க்கசோ, 

(u- eg.) நாடும் - நாடுதந்குரிய, ஆந்த ஞானங்களே--, இவண் - இவ்வுல$ல், 

தேடு அரும் ஞான தேன் (அம்)--) அன்னவை - அவை, கூடிய - சேர்ந்த, சமரசம் 

குலவு - சமரச பாவனை விளங்கு, பாதநீர் - பாதோசகமே (ஆம்) சீடன் என்று 

உரைத்திடச் செர்துளோற்கு--) ௭ ஈதி



4 aaj de ் தித்தாந்தசிசாமணி. [பீரசாதலில்கத் 

(வி - ரை, ஆசர்த ஞானங்களே - இன்பமும் ௮திவுமே (தொரச்தங்களே), ஞான 
தேரிகன் - ஜஞாசாசார்யன், ஆகர்தமாயெ ஜ்ராகமானது ஐஞாஈகுரு வெளப்படும், 

அதன் ஐக்யப்பேற்றுல் ிஷ்யலுக்கு ௮ந்த ஜ்ஞாஈகுருவோடு லமரஸத்தன்மையானது 

ஜஞாசபாதோதகம் என்பஇதன் கருத்து, (௧) 

நிறைவொ0 நிமலமாய் நின்ற வித்தையா 
மறையச வொடுபுயன் மாறி யின்பமா 
மறைகடல் பொலியவா ஈந்தச் சோஇயாழ் 
கழையறு ஞானவெண் கரி லங்குமால். 

(ப- ரை.) நிறைவொடு நகிமலமாய நின்று--, அவித்தை ஆம்--, மறை ௮ரவொடு 
புயல் மாதி--, இன்பம் ௮ம்--) ௮மை கடல் பொலிய--, ஆஈந்தச் சோதியால்--, கறை 
அறு - குற்றமற்ற, ஞான வெண்கதிர் - ஞானமாஏய சந்திரன், இலங்கும் - விளங்கும், 
T- 

(வி - ரை,) நிமலம் - நிர்மலம், அரவு - இ.ராகு, அறைகடல் - தலிக்ன்ற கடல், 
மறையரவொடு புயல் மாறி என்றது மறைக்கன்ற இராகுவினின்று விடட்டும், Coes 
இனின்று விடுபட்டும் என்றபடி, அவித்தையாம் அரவு, அவித்தையாம் புயல், என 
இயைத்துசைத்தப் பொருள கொள்க, (௨) 

௮/மிவெனு மதிவர வவித்தை யாகிய 

செநியிரு ளொழிதரச் €தாகர் தங்களே 
குறியெனு மொருபெருமங் கோலர் தோன்றுமா 

லுறவொடு பகைதவிர் யோகி கட்கரோ. 

(ப- ரை.) உறவொடு பகை தவிர் யோகெட்கு--, ௮.றிவு என்னும் மத வர - ஞான 

மாய சந்திரன் தோன்ற, அவித்தை ஆ௫ய--, செறி இருள் - மிக்க இருள், ஒழிதர- 

ஒழிய, சதொகர்தங்களே - அறிவும் இன்பமுமே (ஜீஞாகாஈந்தம்களே), குறி என்னும் - 
அடையாள மென்ற, ஒரு பெரும் கோலம் தோன்றும்--, எ - று, 

(வி- ரை,) தவிர்தல் - ஒழிதல், பெரும்கோலம் - பே. ரழகுள்ள உருவம் (அதாவது 
ஸ்கஸ்வரூபமா௫ெயெ ஸ்வரூபநிலை), (௩) 

மாயைவல் லிரவற வந்து ஞானமாஞ் 

சேயொளி யிரவிதான் நிகழுங் காலையிற் 
போயுற வுலகயல் வழக்கம் போற்றுருான் 
நூயநல் யோடுதான் றுயிலு மென்பவே, 

(பஃ ரை,) மாயை - மாயையாயெ, வல் “ வலிய, இசவு ௮ற - இசவொழிய, 

ஞானம் ஆம் - ஞானமாயெ, சேயொளி இரவி வர்து--, இகழும் காலையில்--, தாய 

நல் யோ9ி--, உலூயல் வழக்சம்--, போய் உ௰ போற்றுருன்--, துயிலும் - நித்திரை 

செய்வன், என்ப - என்று சொல்லுவர் (மேலோர்), எற, 

(வி- ரை,) சேயொளி - செவ்வொளி, இகழும் காலை - விளங்கும் காலத்தில், 

போற்றுறான் - மதியான், உலூயெல் வழக்கம் - லோக வ்யாபாரம், (௪) 

அ]கன்றிட வநாதியா மவித்தை நித்திய 

சுகநதிகழ் பரமமாஞ் சூரி யன்றனிற் 

புகு£துற மனமுடைப் புனிச யோதொன் 

சகந்தரு கற்பனை தன்னிற் ஜோய்வுருன்,



po) சரியாநிட்பத்தித்தலம்: at 
(பஃரை,) ௮சாதி அம் ௮லித்தை அகன்றிட --, நித்திய - சாசவதமாயெ, 

சுகம் திகழ் - இன்பம் விளங்கு, பரமம் ஆம் சூரியனில்--, புகுர்.துறும் - ப்ரவேடித் 
அள்ள, மனம் உடை - மனத்தையுடைய, புனித யோ, சகம் தரு சழ்பனை சன்னில் 
தோய்வுரான்--, எ. று, 

(வி-ரை,) அவித்தை - ௮ஜ்ஞாரம், தோய்வுறல் - படிதல், கற்பனை ஃ ea Du, 
பரமம் ஆம் சூரியனில் - பரஞ்சோ தியில், (டு) 

மேய்ப்பர சுகமொடு விளங்கு சோதியர்க் 
கொப்பல சயனரி யுருத்தி ரன்கதி 
ரப்படி. தமையுணர்ந் தவர்க்கத் தேவர்தாக 
துய்ப்புறு சுகஞ்ிறு துளியொன் ராகுமால், 

(பஃரை,) மெய் பர சுகமொடு விளங்கு சொழியர்க்கு--, அயன் அரி உருத்திரன் 
கதிர் ஒப்பு அலர்--, அரிபடி தம்மை உணர்ர்தவர்க்கு--, ௮ - அந்த, தேவர்--, 
லுய்ப்பு உறு சுகம் - நுகரும் இன்பமானது, று துளி ஒன்று ஆகும்--, ௭ உறு, 

(வி- ரை,) சோதியர் - ஒளியுருவாயிருப்பவர், கதிர் - சூரியன், அத்தேவர் என்றது 

அயன் முதலியோசை, ப்.ரஹ்மா விஷ்ணு ருத்ரன் ஸூர்யன் ஏது, ப.சாரர்தஜோதி 

யின் ஸாக்ஷ£த்காரம்பெற்ற யோடுக்கு ஸமத்வ கற்பனை ஏத, ப்.ரஹ்ம விஷ்ண்வாஇ 
தேவ விஷோஷங்கள் அபரோக்ஷமா யறுபவிக்கப்பட்ட பரமாகந்த விலாஸமுடையவ 
னாயெ மஹாத்மாவினது ஸுகத்தின் லேறங்களேயாம் என்பதஇிதன் சருத்து, (௬) 

மானுடர் சிறுசுக மருவு மிர்திய 
ஞானம தடைகுவர் ஈச்ச யிந்திய 
மானம தறுபரா நந்த வாழ்வினைச் 
தானெயவர் விரும்புவார் சார்தழ் கெண்ணியே, 

(ப-ரை,) மானுடர் - மனிதர், ஈச்சி - விரும்பி, சிறு சுகம் மருவும் - இழ்நின்பத் 
தோகூடிய, இர்திய ஞானம் அடைகுவர்--, இர்திய மானம் ௮று - இர்த்ரியாபிமார 
மற்ற, பராரர்தவாழ்வினை - பேரின்ப வாழ்வை, சார்தற்கு எண்ணி - அடையச்கருதி, 
எவர் விரும்புவார்--, எ-று, 

(வி-ரை,) ஈச்சல் - விரும்பல், இந்தியஞானம் - இர்த்ரிய வுணர்ச9, வாழ்வு - 
செல்வம், எவர் விரும்புவார் என்றது ஒருவரும் விரும்புன் நிலர் என்றபடி. (௭) 

ஞானபாதோதகத்தலம் - முற்றும். 

உ 
ஒம் ௮சேகாத்மநே ஈம? 

எண்பத்துநான்் காவது 
௪. கரியாநிட்பத்தித்தலம். 

_fe— 

[௮ சாவது - ஜ்ஞாபபாதோதசக ஸம்பர்கனான ஸரிவயோடு சரியையை யாசரிப்ப 
தாயிலும் ரஜ்ஜு௩வினிடத்தஇல் ஸர்ப்ப ப்ரார்தி யுண்டாவது போல க்ரியா ஜர்யமான 

பலன் அவனைப்பற்றா திருப்பதால் இரியாகிட்பத்திமான் என்பது,] 
கலிவிருத்தம், 

உன்னரும் ப.ரமால் யோகி தன்கணே 
மன்னுறுங் இரியையோர் வன்சு யிற்றினிழ் 
பன்னகம் போன்றுசற் பிக்கப் பட்டதா 
லன்னவன் முன்9ரி யாரிட் பத்திமான்.



2.1] 8 த்தார்தசிகாமணி, [பீரசாதலீங்கத் 

(பஃரை,) ஓர் வன் சயிற்தினில் பன்னகம் போன்று - ஒரு வலிய கயித்திற் பாம்பு 
போன்று, உன் அரும் - நினைத்தற்கரிய, நல் - ஈல்ல, பரம யோடதன்கண்ணே - 

மேலான யோடயினிடத்தே, மன்னுறும் - நிலைபெற்ற, இரியை கற்பிக்கப்பட்டதால - 

இரியையான கற்பிக்கப்பட்டதனால், ௮ன்னவன்தான் - அந்தப் ப. ரமயோடுயே, கரியா 

நிட்பத்திமான்--, ௭ று, 

(வி- ரை,) கயிற்றினில் பன்னகம் - பழுதையிற்பாம்பு, பர்நகம் - காலால் aT 

த, எனவே மார்பினால் ஈகர்வது என்றதாயிற்று ;) இது பற்றியே இதற்கு உரகம் 

என்னும் பெயர் வழங்குவர் வடநூலார், பரமயோடு - ப்ரஹ்மல்வரூபனாெ gene 
பாதோதகன் எனினுமாம், (௧) 

சிறப்புறு ஞானிசெய் செயல்கள் யாவுமிப் 
பிழப்புறு காரண மல்ல பேசழல் 

வறுப்புறு விதையினை மண்ணி னொண்முளைக் 

குறப்பெறு மேதுவென் றுரைக்க லாகுமோ. 

(ப-ரை,) போழல் - பெரு நெருப்பினால், வறுப்பு உறு - வறுக்கப்பெற்ற, விதை 

யினை - வித்தினை, மண்ணில்--, ஒள் முளைக்கு--, உறப்பெறும் - பொருர்தப் பெற்ற, 
ஏதுவென்று உரைச்கலாகுமோ--, (அகா.த, அதுபோலவே) சிறப்பு உறு ஞானி--, செய் 

செயல்கள் யாவும்--, இ - இந்த, பிறப்பு - பிறவிக்கு, உறு காரணம் ௮ல்ல--, எ- று, 

(வி- ரை.) முளைக்கு - முளையுண்டாதற்கு, ஏது - காரணம், அகுமோ வென்லு 
மோகாரரம் எதிர்மறை, (௨) 

55D ஞானிதன் செயல்க ளாலவற் 
கே.துள தெய்துவ இருள்வி முங்குறு 

சோதஇிகொண் மஇக்கெதிர் தோன்றும் விம்பமார் 

வாதைய துளதுகொன் மதித்து காடினே, 

(ப- ரை,) இருள் விழுங்குறு - இருட்டை விமுங்குகிற, சோதிசொள் மதிக்கு - 

ஒளியையுடைய சந்திரனுக்கு, எதிர் தோன்றும் - அதற்கெதிரே தோன்றுற, விம்பம் - 
பிரதி பிம்பத்தில், ஆர் - உண்டாறெ, வாதை - சலாமானது, மதித்து காடின் - ஆலோ 
சித்து நோக்கனொல், உளதுகொல் - உளதோ (இல்லை, அதுபோல), தீது அறு - குற்ற 

மற்ற, ஞானிதன் செயல்களால்--, அவற்கு--, எய்துவது -வர்து அடைவது, ஏது உளது- 
யாதுளது (ஒன்று மில்லை), ஏ - று, 

(வி- ரை,) பிரதி பிம்பம் - எதிருரு, வாதை - விகாரம் எனினுமாம், எய்துவது 
என்ற பிறவித்துன்பம், உளதுகொல் என்பதில் கொல் எதிர்மறைப் பொருடர்து நின் 

மது, ஏதுளது என்றும் வினாவும் ௮து. தீது ௮று - அஹங்காரமற்ற எனிலுமாம், ஈற்றே 
கா.ரம் ௮சை, (௩) 

திங்களுக் சிரிதருஞ் செயல்வி சும்பினா 

லிம்குரைத் இடுதல்போ லிசைந்த வாக்கையான் 

மங்கலத் தொளிகொளான் மாவி லுக்குமா 
றங்குமச் செயுக்தொழில் சாற்றப் பட்டிடும். 

(ப-ரை.) இம்களுக்கு - சக்திரலுக்கு, விசும்பினால்--, இரிதரும் செயல் - ஓக் 
தொழில், இங்கு உரைத்திரிதல் போல்--, இசைச்த அக்கையால்--, மங்கலத்து ஒளி 
சொள் - மங்களகரமான வொளியைக்கொண்ட, ஆன்மாவிலுக்கு - ஆத்மாவுக்கு, மால்



தலம்,] கிரியாநிட்பத்தித்தலம். ௨௮ 

தீங்கும் - மயக்கந்தங்கிெய, ௮ - அர்த, செய்யும் தொழில்--, சாற்றப்பட்டிடும் - சொல் 
லப்படும், + py, 

(aT-cnm,) alley, - ஆகாயம், ஈண்டு Qiang Quusrrw Cosgeng yout Bom. 
இரிதரல் - ஓடுதல், இங்கு - இவ்வுலஇல், சர் இிரலுக்கு மேக ஸம்பர்தத்தால் எவ்வாறு 
சலாம் ஆரோபிக்கப் படுன்றதோ, அவ்வாறு ஆத்மாவுக்கு தேஹ ஸம்பர்தத்தால் 
க்ரிபை கற்பிக்கப் படுகின்றது என்பஇதன் கருத்து, (௪) 

வினைபல விரவினும் விமல ஞானிதா 

னனையவை தருபய னவண டைந்தஇடா 

னினியன பலபொரு எிசைந்த ருந்தினு 
நனியுணு நாவவை ௩ண்ணு மோசொலாய், 

(ப- ரை.) இனியன பல பொருள் - இனியவாஏய பல பதார்த்தங்களை, இசைந்து 

அருந்தினும்--, ஈனி உண்ணும் - மிகுதியாயுண்ணு$ற, மா 5நாவானது, ௮வை ஈண்ணு 

மோ - அவற்றின் பயனை யடையுமோ (அடையாது, அதுபோல), வினை பல விரவினும் - 

பல செயல்கள் செய்யினும், விமல ஞானி--, அனையவை தரு பலன் அவண் அடைந்த 
டாீன-.-, of = fe 

(af - ரை,) இனியன - முற்றெச்சம், அவை - அகுபெயர், சாவானது புஜிக்ன்ற 
தாயினும் எவ்வாறு மெய் முதலியவற்றுல் ஸம்பர்இக்கப் பெறுடின்றஇல்லையோ, ௮வ் 
வாறு ஜீஞாநியானவன் கர்மங்களைச் செய்கன்றவனாயிலும் கரியைகளின் பயனோடு 
ஸம்ப6இக்கப் பெறுஇன்றதில்லை என்பதஇதன் கருத்து, (௫) 

விடுத்தள வுபாஇயான் வினைகள் யாவுமிங் 

கடித்துள வளவதா யவன்கண் மாயுமா 

னடப்பிலு மிருப்பினு ஈனியு றங்கனுந் 

தொடக்குறு முயிர்வினை ஞானி தோய திடான், 

(ப-ரை,) விடுத்துள்ள உபாதியான் - உபாதியை விட்டிருப்பவன், வினைகள் 
யாவும்--, இங்கு--, அடுத்துள்ள அளவதாய்--, அவன்கண் மாயும் - அவனிடத்தே 
யொடுங்கும், ஆல் - ஆதலால், ௩டப்பினும் இருப்பினும் ஈனி உற௫ூலும்--, ஞானி - 
நோனீயானவன், தொடக்குறும்-சம்பர்தித்த, உயிர்வினை தோய்ர்திடான் - சீவச்செயலின் 
பயனை யடையமாட்டான், எ. ஹு, 

(வி- ரை) ஈனி- மிகுதி, வினை - ஆகுபெயர், அடுத்துள்ள அளவதாய் - தோற்ற 
மாத்திரமாய், ஈடக்மெவஞயிஜம், இருக்கிறவனாயிஞம், தூஙகுறவனாயிலும் ஒருவலும் 

கரீமமில்லா தவனாயில்லை, தேஹிசளுக்கு சர்மமானது இயல்பாயுள்ளது, அர்த கர்மமா 

னது ஐஞாநிகளுக்கோ வெனின் பயனற்ற தென்பதிதன் கருத்து, (ச) 

நிறையுறு பராகந்த சுத்த நெஞ்சனா 

மறிவுடை யவன்றனை யணஙம்கு வல்வினைச் 

செறிதொடர் பந்தனை செயாதென் ஜோர்ககீ 

குறுமுனி யென்றுயர் குணப்பொற் குன்றனாய. 

(ப-ரை,) குறுமுனி என்று - குறுமுனியென்று சொல்லப்பட்டு, உயர் - உயர்க்த, 

குணம் பொற் குன்று அன்னாய் - குணமாகிய பொன்மலையை நிகர்தசவனே, நிறை உற - 

நிறைக்ச (பரிபூர்ணமாக), பராகந்த சுத்த நெஞ்சன் அம் அறிவுடையவன் தனனை... 

அணங்கு - (யாவரையும்) வருத்.துற, வல் வினை - வலிய வினையாஏய, செறி தொடர் - 
௩௭



௨௯௨ சித் தா 5 தீ இகாமணரி. [பிர்சாதலீங்கத் 

இன்மையால் - அவன வொன்றுமில்லை யாதலால், ௮வை வீடேல் - அவதந்றை விடாதை, 

எ.௨று, 

(வி- ர.) பாவம் - பாவனை, ஏகமாய் - ஓஸ்ாட, மேவிடின் - பொருக்தினால்* 
அவை யென்றது அந்த பாவ ஞானங்களை, பபாவனையானது வருத்திஜ்டாரத்தோகூட 

ஸிவ த்தினிடம் ஒன்றாய் லயித்தப்போக, பரிவவஞாரகியானவன் ஆஸ்சர்யகரமாகய ஸ்வரூ 

பாவே முடையவனாய் (றிவதத்வத்தில் விளங்குகிறான், பாவனையின் றி ஜ்ஞாநஈமில்லை 

ஜ்ஞாசமின் திப் பாவனை யில்லை, ஆதலால் மோக்ஷ காரணமாய்க் கூறப்பட்ட இரண்டையும் 

கைப்பற்ற வேண்டும் என்பதிதன் கருத்து, (ச) 

பாவநிட்பத்தித்தலம் - முற்றும். 

உ 

ஓம் ா௩த்தவிக்ரஹாய ஈம: 

எண்பத்தாறாவது 

(௬) ஞான நிட்பத்தித்தலம். 
௦01940 

[௮ தாவு --விம்வ வ்யவஹார ஜஞாராம் ஸ்வபாவமாயும் ஸ்த்திரமாயு மிருப்பினும் 

பாவநிஷ்பத்திமானான ஐஞாரி, ஸிவனல்லாது ஜஜேயாக்தரம் அதாவது நான் அறியத் 

தக்கவன் இறு அறியத்தக்கது என்னும் வ்யவஹாரங்கள் இல்லா திருப்பதனாலும், ஸ்வப்ஈ 

ஸத்ருமமான ஜஞாக வருத்திபுள்ளவனு யிருப்பதனாலும் ஞானரிட்பத்திமான் என்பத.) 
கலிவிருத்தம், 

உலூனி லுணர்பொரு ளூணர்விழ் இன்மையா 

லிலகுறு மிவன்கன வென்ன ஞாலமேற் 

பலர்புகழ் ஞானமிட் பத்தி மேவலா 

னலமலி ஞானடநிட் பன்ன னென்பரால், 

(ப- ரை,) உலூனில் - உலகத்தில், உணர் பொருள் - உணர்தம்சுரிய பொருள், 

உணர்விற்கு இன்மையால்--, இலகுறும் - விளங்கும், இவன்--, கனவு என்ன - 

கனாப்போல, ஞாலமேல் - உலகமீது, பலர் புகழ் - பலராலும் புகழப்படு௰, ஞானநிட் 

பத்தி மேவலால்--, நலம் மலி- ஈன்மை மிகுந்த, நோநநிட்பன்னன் என்பர்--,எ-ு, 

(வி-ரை,) மேவலால் - அடைநதிருத்தலால். மலிதல் - மிகுதல், ஆல்- ௮சை, லோக 

வ்யவஹாரத்தலுள்ள ஜீஞாநத்திற்கு உண்மையாக ஜஜேயமான விஷயம் இல்லாமை 

யாதும், கனுப்போல ீஞாகமேற்பட இனெறமையாலும் இந்த ஞாநி ஜஞாகநிஷ் 

Lg Boren என்பதிதன் கருத்து, (a) 

சோற்பனம் தனில்வரு முணர்வு தோன்றுமப் 
பற்பல பொருளொடு போகும் பான்மைபோற் 

றற்பர மிலகுறத் தன்னு ணர்ச்சியான் 

முற்பெழு மீஞயமு முடிந்து போகுமால், 

(ப ரை, சொற்பனம்தன்னில் வரும் உணர்வு--, தோன்றும் - (அங்கே) காணப் 

படு, ௮ - அந்த, பற்பல பொருளொடு போகும் பான்மை போல்--, தம்பரம் - 

இலகு£--, “தன் உணர்ச்ரியால்--, முல் பெறும் - முன்னே தோன் தின, ஜேயமும்--, 

முடிர்துபோகும்-) ௭ - று,



தலம்.] பாவ நிட்ப த்தித்தலம். ௨௯௧ 

நிரம்பிய தாகந்த நித்தன் றன்கணே 

விரும்பிய பாவனை விடேல வன்றனிற் 

பரம்பெறு பாவனை பரவு வெம்பவக் 

கருங்கடல் கடந்இடக் கடத்து மென்பவே. 

(ப-ரை.) நிரம்பிய - நிறைந்த, சதாகர்த --, நித்தன்தன்சண்ணே --, விரும்பிய 

பாவனை விடேல் - விரும்பப்பட்ட பாவனையை விடாதை, அவன் தன்னில் - அவனி 

டத்தே செய்றெ, பரம் பெறு பாவனை - மேலான பாவனையாடய மரக்கலமான, 

பரவு - விரிந்த, வெம் பவம் - கொடிய பிறவியாயே, கருங்கடல் கடந்திட--, கடத்தும் - 

தாண்டுவிக்மும், என்ப - என்று சொல்லுவர் (பெரியோர்), எ- று, 

(வி- ரை,) தொகர்த- அகண்ட பரிபூர்ண ஜஞாஈம் அடையட்பெற்றவனே, AS ger « 

ப.ரமசிவன், விடேல் - முன்னிலை யொருமை யெதிர்மறை வினைமுற்று, | (௩) 

இங்குறு பவவிடா யாவு நீக்கியே 

சங்கர பாவனை தானு நீங்குமாற் 

பொற்கழல் விறகனைப் பொடித்து நின்றுதா 
னங்கவி யாமலே யடுக்கு மோசொலாய், 

(ப-ரை,) இங்கு உறு - இவ்வுல$ழ் பொருர்துறெ, பவ விடாய்--, யாவும் - முழு 

தும், நீக்கியே - ஒழித்தே, சங்கர பாவனை தானும் நீங்கும்--, பொய்கு அழல் - எரி 

நெருப்பானது, விறகை பொடித்து நின்று - விறகை 8 செய்து நின்று, தான் அங்கு 

அவியாமலே ௮டுச்குமோ--, சொலாய் - சொல்வாயாக, ௭ று, 

(வி- ரை,) பவவிடாய் - பிறவிச்சோர்வு. அடுக்குமோ வென்னு மோகாரம் எதிர் 

மறை, அக்கியானது எவ்வாறு விறகு முதலியவற்றை தஹித்துவிட்டுத் தானும் நறித் 

துப் போடுன்றதோ, அவ்வாறு பிறவியாலுண்டாகும் துக்கத்தை நீக்இவிட்டு றிவபாவனை 

தாலும் நீங்கும் என்பஇதன் கருத்து, (௪) 

ஏத்துறு வொநந்த மெய்தி னென்செயும் 

வாய்த்தபா வனையினி மனத்தி னெண்பொருள் 
சாத்திய மாயுறிற் சாத நங்களாற் 

பேர்த்தொரு பபனிலை பேசும் காலையே. 

(ப-ரை.) ஏத்துறு - புகழ்பெற்ற, சவொகர்தம் எய்தின் - சிவாரந்த மெய்தப்பெழ் 
ரூல், வாய்த்த - பொருச்திய, பாவனை--, இனி என் செய்யும்--, மனச்தின்- மனத்திஞல், 
எண் பொருள் - (வெகு காலமாய்ப்) பாவிக்கும் பொருள், சாத்தியமாய உறின் - As Ba 

கப்பெற்றால், பேசுங்காலை - சொல்று மிடத்து, சாதங்களால் - பிழ கருவிகளால், 

பேர்த்து ஒரு பயன் இல்லை - வேறொரு பயனுமில்லை, ௭ - று, 

(வி-ரை,) ஏத்தல் - புகழ்தல், சா த்தியமாதல்-சத்தித்தல், எண்-சா இக்கப்படுவ தாயெ, 
இனி-இப்போது, இதனை (இனியழிர்தேன்' என்புழிக்காண் ௧, (திருக்குறள், ௨0௬ ௮, ௩,) 

பாவமு ஞானமும் பரனி லேகமாய் 

மேவிடி Oey hau மாய்வி எங்குவான 

பாவமு ஞானமும் வேறு பட்டுநின் 

முவன வின்மையா லவைவி டேலரசோ, 

(us - ரை.) பாவமும் ஞானமும்--, பரனில் - பரனிடத்து, ஏகமாய் மேவிடின்-... 

ஒரு சிவமாய் விளங்குவான், பாவமும் ஞானமும் வேறுபட்டு சின், அவள



௨௯௨ தித்தாந்தசிகாமணி. [பிரசாதலீங்கத் 

இன்மையால் - ஆவன வொன்றுமில்லை யாதலால், அவை விடேல் - அவற்றை விடாதை, 

எஃறு, 

(வி-ைச,) பாவம் - பாவனை, ஏகமாய் - ஒன்றா, மேவிடின் - பொருச்தினால்ஈ 

அவை யென்றது அர்த பாவ ஞானங்களை, பாவனையானது வருத்திஜ்டார த்தோகூட 

ிவத்இினிடம் ஒன்றாய் லயித்தப்போக, பரிக8ஞாகியானவன் ஆஸ்சர்யகரமாகெ ஸ்வரூ 

பாவே முடையவனாய் மறிவதத்வத்தில் விளங்குகிறான், பாவனையின் றி ஜஞாஈமில்லை 

ஜஞாசமின் திப் பாவளை யில்லை, ஆதலால் மோக்ஷ காரணமாய்க் கூறப்பட்ட இரண்டையும் 

கைப்பற்ற வேண்டும் என்பதிதன் கருத்து, (௬) 

பாவரிட்பத்தித்தலம் - முற்றும். 
  

உ 

ஓம் ௩த்தவிக்ரஹாய ஈம: 

எண்பத்தாறாவது 

(௬) ஞான நிட்பத்தித்தலம் 
௦09600: 

[௮ தாவ.து--விஸ்வ வ்யவஹார ஜஞாசம் ஸ்வபாவமாயும் ஸ்த்திரமாயு மிருப்பிலும் 
பாவநிஷ்பத்திமானான ஜஞாநி, மியனல்லாது ஜ்ஜேயார்தரம் அதாவது சான் அறியத் 
தக்கவன் இ அ.நியத்தக்கது என்னும் வ்யவஹாரங்கள் இல்லா திருப்பதனாலும், ஸ்வப்ஈ 

ஸத்ருறமான ஐஞாக வருத்தியுள்ளவனா மிருப்பதனாலும் ஞானநிட்பத்திமான் என்பது,] 

கலிவிருத்தம், 

உல$ூனி லுணர்பொரு ளூணர்விற் இன்மையா 

லிலகுறு மிவன்கன வென்ன ஞாலமேற் 

பலர்புகழ் ஞானறிட் பத்தி மேவலா 

னலமலி ஞானடரிட் பன்ன னென்பரால், 

(ப உ ரை,) ௨லடனில் - உலகத்தில், உணர் பொருள் - உணர்தற்குரிய பொருள், 

உணர்விற்கு இன்மையால்--, இலகுறும் - விளங்குடு)) இவன், கனவு என்ன - 

கனுப்போல, ஞாலமேல் - உலகமீது, பலர் புகழ் - பலராலும் புகழப்படூற, ஞானரிட் 

பத்தி மேவலால்--, கலம் மலி- டன்மை மிகுந்து, ஞாகநிட்பனனன் என்பர்--, எ-று, 

(வி-ரை,) மேவலால் - அடைந்திருத்தலால். மலிதல்- மிகுதல், ஆல்- அசை, லோக 

வ்யவஹாரத்திலுள்ள ஜ்ரநோகத்திற்கு உண்மையாக ஜ்ஜேயமான விஷயம் இல்லாமை 

யாதும், கனாப்போல ஜஞாஈமேற்படு ெழமையாலும் இந்த மூஞாநி ஜஞாநநிஷ் 

பத்திமான் என்பதிதன் கருத்து, (௧) 

சோத்பனம் தனில்வரு முணர்வு தோன்றுமப் 
பற்பல பொருளொடு போகும் பான்மைபோற் 

றற்பர மிலகுறத் தன்னு ணர்ச்சியான் 

முற்பெறு ஜேபமு முடிந்து போகுமால், 

(ப ரை.) சொற்பனம்தன்னில் வரும் உணர்வு--, தோன்றும் - (அங்கே) சாணப் 

படுறெ, ௮ - ௮ந்த, பற்பல பொருளொடு போகும் பான்மை போல்--, தற்பரம் - 

இலகுற--, தின் உணர்ச்சியால், முன் பெறும் - முன்னே தோன்றின, ஜேயமும்--, 

முடிர்துபோகும்--, ௭,



த்லம்.] ஞானநிட்பத்தித்தலம். Oda lb. 

(வி-ரை,) சொற்பனம் - ஸ்வப்ஈம் என்னும் வடசொற்றிரிபு, பான்மை - தன்மை, 
இலகுற - விளங்க, உணர்ச்சியால் - உணர்ச்சியோடு, ஜேயம் - காட்சிப்பொருள், ஆல்- 
அசை, கனவிலுண்டாகிய ஜஞாஈமானது எவ்வாறு ஜ்ஷேயங்களாயெ தன் விஷயங்க 
ளோகூட நீங்குனெறதோ, அவ்வாறு ஆத்ம ஸ்வரூப ப்ரகாறாத்இல் ஜ்ஞாகமும் 
ஜஜேயமும் டீங்குன்றன என்பதிதன் கருத்து. (௨) 

நிறைந்தடு பராநந்த நிமலன் றன்னிடை 

பிறந்துள மனமுடை யிவற்கு ஜேயமா 

யறிந்திடு பொருள்சிவ மன்றி யில்லையென் 

றுறுந்தவ முனிவச வுலக மோதுமால், 

(ப-ரை,) உறும் தவம் - மிக்க தவத்தினையுடைய, மூனிவர - முநிங்ரேஷ்ட்டனே, 
நிறைர்திடு - நிமைவாகய, ப.ராஈந்த நிமலன் தன்னிடை - சிவபிரானிடத்தே, இறந் தள்ள 

மனம் உடை. - ஒடுங்கெ மனத்தினையுடைய, இவற்கு - இந்த ஞானஙிட்பன்னஜுக்கு, 
சிவம் ௮ன்றி - சவமேயல்லாமல், ஜேயமாய் அறிர்திடு பொருள் இல்லை என்று, 
உலகம் ஓதும் - உலகம் சொல்லும், எஃ.று, 

(வி-ரை,) ஆல் - அசை, உலகம் ஓதும் என்றது உயர்ச்தோர் சொல்லுவர் என்ற 

படி, 4 உலகமென்ப அுயர்ந்தோர் மாட்டே” என்பதோத்தாகலின், (௩) 

சச்சிதா ஈ$தமார் தன்மை யோன்சிவ 

னிச்சக மியாவுமோ மித்தை யென்பதிய் 

கச்சுறு ஞானமென் றறிவி லக்கணம் 

வச்ச.நா லுணர்பவர் வகுத்துக் கூறுவார். 

(பஃ-ரை,) சச்சிதாகர்தம் ஆம் தன்மையோன் சிவன்--, இ- Des, ௪கம் யாவை 
யும் மித்தை என்பது--, இங்கு--, அ௮ச்சுரு - அஞ்சாத, ஞானம் என்று, அறிவு 

இலக்கணம் வைச்௪ - அறிவினது இலக்கணம் அமைத்துச் சொல்லப்பட்டிருக்ெ, நாஃ- 

தூற்பொருளை, உணர்பவர்--, வகுத்துக்கூறுவார்--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) மித்தை - பொய், அஞ்சுறா என்பது எதுகை யின்பகோகடு HEE என 

வலித்தல் பெற்றது, ல் - ௮குபெயர், | (௪) 

உற்றிடு பரனில்வே மாங்க டாியிற் 

பற்றிரின் றிடுவன பார்த்து மித்தையென் 

றற்றிட விடுதலை யறிவென் Cap gan i 

தெற்றென வறிவறி இறத்தின் மேலையோர். 

(ப- ரை,) தெற்றென - தெளிவாக, அறிவு அ.ிதிழத்தின் - அறிவை யறியுக்திறத் 
இனையுடைய, மேலையோர்--, உற்றி - பொருந்திய, பரனில் வேறு ஆம் - ப.ரனினின் 

றும் வேறாயெ, கடாதியில் - குடமுதலியவற்தில், பற்றிரின்நிவென பார்த்து--,மித்தை 
என்று, அற்றிட - அற, விடுதலை - விடுவதனை, அறிவு என்று ஓதுவார், ௭ - று, 

(வி-ரை;) இறம் - உபாயம், மேலையோர் - மேலோர், கடம் - குடம், ஓதல் & 

சொல்லல், கடம் முதலியவைகளில் யாதொன்று உளது உளது என்று ஸத்தை ஸ்வ 

ரூபமாய் உடனிகழ்ஈ்துளதோ ௮தே ப்ரஹ்மம், உடனிகழாததாயெ கடம் முதலியது 

பொய் யென்னும் நிலைமையே இங்கு ஐீஞாசம் எனறு சொல்லப்படும் என்பதிதன் 

கருத்தி,



௨௬௪ சித்தாந்தரிகாமணி. 

அறுசீர்க்கழிரெடி லடி யா௫ிரியவிருத்தம், 
காரண காரி யங்கள் கடந்துபா இகள னைத்து 
ம£சண மடைய நின்ற வத்துவே பிரம மந்த 
வேணி பிரம நானென் றிருந்திடு நிட்டை தானே 
சீரணி ஞான மென்பர் செழுமறை கற்று ணர்க்தோர். 

(ப - ரை,) செழுமை கற்றுணர்க்தோர்--, காரணகாரியங்கள் கடர்து--, உபாதி கள் அனைத்தம் -. மாரணம் அடைய--, நின்ற - எஞ்சிநின்ற, வத்துவே பிரமம், அரத ஏர் அணி பிரமம் சானென்று இருர்திடம் நிட்டைதானே-, Bt geal நானம் 
என்பா. எஃறு, 

(வி-ரை,) மழஜைகளுக்குச் செமுமையாவது ச.துர்வித புருஷார்த்தங்களாகெ தர் 
மார்த்த காமமோக்ஷங்களைத் தம்மிடத்தே கொண்டிருர்து, ௮வம்றுள் வேண்டுவோர் 
வேண்டு மவுற்றைத்தர்து நிற்றல், மாரணம் - டசித்தல். €ரணி ஞானம் - இறந்த 
ஞானம், யாதொன்று காரணகார்யமில்லாததும் எவ்வித உபாஇயு மில்லாததுமா 
யுள்ளதோ ௮சே ப்ரஹ்மம், அதே நான் என்ற நிஷ்ட்டையே ஜீஞாகம் எனப்படும் 
என்பஇிதன் கருத்து, 

(சு 
விரிந்துள பொருள னைத்தும் விடித்தொரு முதலாய் நின்ற 
ப.ரந்தனி லபேத மெய்தப் படுமெனி னறிகு வேனான் 
நெரிந்தறி ஜேய மீதென் றுணர்தரும் திறத்து ஞானம் 
பொருந்துவ தெவ்வி டத்து மிலையெனப் புகல்வர் கற்றோர். 

(ப-ரை,] விரிர்துள பொருள் அனைத்தும் விடுத்து--, ஒரு முதலாய் நின்ற... 
பரம் தன்னில் - பரம் பொருளில், அபேதம் எப்தப்படும் எனின்... நான் அநிகு 
வேள், தெரிந்து அறி ஜேயம்--, ஈது என்று உணராதரும் திறத்து ஞானம்--, 
பொருந்துவது எவ்விடத்தும்--, இல்லை என--, கம்ரோர் - (அதிவுநூல்களைக்) கற்றோர், 
புகல்வர் - சொல்லுவர், ௭ - று, 

(வி- ரை.) விடத்து - விட்டு, ஒரு முதல் - ஒப்பற்ற முதற்பொருள், மூசல் - தகு பெயர், பரமும் அது. இறம் - வகை, எண்டைக்கேற்ப ௮.றிவுநூல்க ளென்பது வரு 
விக்சகப்பட்டது, ஸகல ப்ரபஞ்சப்பொருள்களும் நீங்யெ ௮பிர்சமாடிய ப்ரஹ்ம ளமரஸத் 
தன்மையில் நான் அறிபவன், இது அறியப்படுவது என்னும் வயவஹாரம்கள் ௭ தனால் 
நிகமும் [| இல்லை என்பதிதன் கருத்த, (௭) 

ஞானரிட்பத்தித்தலம் - முற்றும். 

வரைல



௨ 
ஓம் றாஸ்வதாய ஈம$ 

எண்பத்தேழாவது 

(எ.) பிண்டாகாசத்தலம். 

[௮ தாவது-- ஏக ஏவ ருத்ரோ ஈத்விதியாய தஸ்தே? என்லும் ரருஇிப்ரமாணத் 
தினால் அத்வைத லக்ஷணயுக்தனானவனும், £ றிவ யேகோத்யேய?? என்னும் அதர்வறாிகா 
ப்ரமாணத்தினால் ப்ீரஹித்தனானவனுமான பரறிவத்தை மற்றொரு ௮வலம்பாமில்லாத 
மனத்தினால் ஆத்மா தேஹோபாதி யுள்ளவனா யிருப்பினும் பரிபூர்ணன் என்றறிந்து 
த்யாஈஞ் செய்ன்றவனே பிண்டாகாசன் என்பது,] ் 

அறுசீர்க்சழிநெடிலடியாசிரியகிருத்தம், 

கேடியவான் பிண்டத் துற்று நிறைவெனப் படுதல் போலப் 
படியறு மான்மா வுந்தா னிறைவெனப் படுமென் ஜோர்வாய் 
விடலரு மிவன இந்தப் பொருடெரி விவேக மேதான் 
றடையறு பிண்டா காசத் தலமென வறைவர் மேலோர். 

(ப-ரை,) டெடிய வான் - கெடிதாயெ ஆகாசமான, பிண்டத்து உற்று... நிறைவு 
எனப்படுதல் போல--, படி. அறும் - ஒப்பற்ற, ஆன்மாவும், நிறைவு எனப்படும் 
என்று--, ஒர்வாய் - அறியக்கடவை, விடல் அரும் - நீம்குதீற்கரிய) இவனது - இவ 
னுடைய, இந்தப் பொருள் தெரி விவேகமே--, தடை அ.று பிண்டாகாசத்தலம் என--, 
மேலோர் அறைவர்--, எ-று, 

(a9 - ரை.) பிண டம் - (பிண்டமாயெ) தேஹம், ஓர் தல் ௪ ௮.றிதல், தெரிதல் ஸ் oy 

தல், விவேகம் - அறிவு (மோனம்), அமைவர் - சொல்லுவர், எவ்வாறு சேஹத்திலுள்ள 

தாயிலும் ஆகாறம் பரிபூர்ணமோ, அவ்வாறு தேஹத்திலுள்ளதாயிலும் அச்மா 

பரிபூர்ணனாம் என்பதிதன் கருத்து, (௧) 

குடத்தினி லுறுவி சும்பு குறிக்கிற்பூ ரணமா மாபோ 
லடுத்துறு பிண்டத் தான்மா வதனது சொரூபத் தானே 

தடுப்பரு நிறைவ தாடத் தயங்குமென் றறைவர் மேலோர் 

கடத்தினி லுதத்து மிக்க கடல்குடித் துயர்6த மேலோய், 

(ப-ரை.) கட த்தினில் உதித்து--, மிக்க - மேலான, கடல் குடித்து உயர்ர்த--, 

மேலோய்--, குடத்தினில் - கடத்தில், உறு - தோன்றுறெ, விசும்பு - அகாசமான 2, 

குறிக்ன் - நினைக்குமிடத்து, (சொரூபத்தால்) பூரணம் ஆமாறு போல்--, அடுத்துறு 

பிண்டத்த--, ஆன்மா அதனது சொருபத்தானே--, தடுப்பு ௮௬ - தடுத்தற்கரிய, 
ஏிறைவு ஆட--, தயங்கும் என்று - விளங்குமென்று, மேலோர் அறைவர்--, ௭ - று, 

(வி - ரை;) ஆமாறு என்பது ஆமா என ஈறுதொகுத்தலாயிற்று, தடுப்பு - தடுத்தல், 

நிறை - பூர்ணம், தயங்கல் - விளங்கல், கடத்தினிலுடித்து மிக்க கடல் குடித்.துயர்ந்த 

மேலோய் என்றது ௮சுத்திய முனிவரை, (௨) 

அகத்தினிழ் பரவி சும்பா யத்துவி தத்த தாகி 

மிகுத்துறு சவத்தை யென்றும் விமலமா மனத்திழ் பாவ 

மிஃப்பற வியற்று வோனே யியம்பிற்பிண் டாகா சத்தன் 

றகக்கலை முழுது மோர்ந்து தயங்கிய முனிவ ரேறே,



௨௯௬ சீத்தாந்தரிகாமணரி, [பிரசாதலீங்கத் 

(ப-ரை,) சலை முழுதும்--, தக - தகுதியாக, ஓர்ந்து - ஆராய்ச்.து, தயம்யே - 
விளவ்யெ, முனிவர் ஏறே - முனிஸ்ரேஷ்ட்டனே, அகத்தினில் - மனத்தில், பர விசும்பு 
ஆய் - பராகாசமாட, அத்துவிதத்தது ஆ, மிகுத்துறு சவத்தை--, என்றும்--, 
விமலம் gyi மனத்தில், இகப்பு அற பாவம் இயற்றுவோனே - நீக்கமறப் பாவனை செய் 
பவனே, இயம்பின் - சொல்லுமிட த்தில், பிண்டாகாசத்தன் - பிண்டாகாசனென்று 

சொல்லப்படுவான், ௭ - று, 

(வி-ரை,) கலை - நூல்கள், தக- ௧௪டற, ஓர்தல் - ஆராய்தல், தயங்கல் - விளங் 

கல், இகப்பு - நீங்கல், விமலம் ஆம் மனத்தில் - த்த சித்தத்தில், பாவம் இயற்றுதல் - 
தியாகம் செய்தல், (௩) 

'தத்துவ முப்பத் தாறார் சமைத்திடப் பட்டு மாரில் 

சுத்தன் மனமாம் பீட௩ துளக்கற வமைத்து ஞானப் 
புத்தொளி மணிவி எக்குப் பொருந்துறு மிந்த யாக்கை 

யத்கனஞ் சிவனி ருக்கு மாலய மென்பர் மேலோர். 

(ப-ரை.) தத்துவம் முப்பத்தாறால் - முப்பத்தாறு தத்துவங்களால், சமைத்தி 

டப்பட்டு - செய்யப்பட்டு, மாசு இல் - குற்றமில்லாத, சுத்த ல் மனம் ஆம் - பரிசுத்த 

மாசிய நல்ல மனமென்டற, மீடம் - (சாமரை மல. ராகிய) ஆசநத்தை, துளக்கு அற 
அமைத்து - ஸ்த்தெமா யேர்படுத்தி, ஞானம் - ஞானமாடய, புத்தொளி - புதியவொ 

ளியினையுடைய, மணி விளக்கு - ரத்கதிபமானது, பொருர்துறும் - பொருச்யிருக்க, 

இந்த யாக்கை - இந்தச் சரீரத்தை, அத்தன் - இறைவனாக, ஈம் வென் - ஈம் சிவபெரு 

மான், இருக்கும் - வ௫க்இற, ஆலயம் என்பர் - கோயிலென்று சொல்லுவர், மேலோர்--, 

எ-று, 

(வி-ரை,) புது ஒளி புத்தொளி யென்றாயிற்று, மேலோர் சொல்லுவர் என 
முடித்துக்கொள்க. (௪) 

மிக்குறு பரமா காச மேனியாய் விளங்கு மீசன் 

மெய்க்கணி னவரு எத்தின் மேவுவோ னாகக் காண்க 

பெிக்குறி யுடல மாகுஞ் சிவபுரச் இதயக் கோயில் 
புக்குறு மமல நீரிற் பொருந்திய விசும்பு போல. 

(ப-ரை,) மிச்குறு - மேலான, பரம அகாசம் - பரமாகாயத்தை, மேனியாய் - 
இருமேனியாகக்கொண்டு, விளங்கும் ஈசன்--, மெய்க்கண்ணின் - உண்மையா௫ூய கண் 

ணினையுடைய, அவர் உள்ளத்தில் - அவரதுமனத்தில், மேவுவோனாக சாண்க--, இக்கு றி - 

இ$தக் குறியினையுடைய, உடலம் ஆகும் - உடம்பாக, சவபு.ரத்து - இவ நகரத்து, 

இதயச் கோயில் - ஹ்ருதயமாடிய கோயிலில், புக்குறும் - பரவே௫ிப்பன், (எ.துபோல 

வெனின்) அமலம் - பரிசுத்தமாயெ, நீரில் - நீரின்கண், பொருக்திய--, விசும்பு போல--, 

௭-௮, 

(வி-ரை.) மெயக்கண்ணினவர் - ஞானக்கண்னையுடைய அறிஞர், குறி - அடை 

யாளம், பொருந்திய - ப்.ரதிபிம்பித்த, (௫) 

அக்தரா காச விம்பத் தடுத்துபா இகள னைத்தும் 
வந்துரு தொழிந்து நிற்கு மணிக்குட வானம் போல 

முந்தையோர் சின்ன மாக மூதறி வுருவாய் நின்ற 
வெந்தையாஞ் வத்தை யென்று மியல்பிற்பா விக்க மாதோ,



ச்லம்,] விந்தாகாசத்தலம். ௨௨௯௭ 

(ப-ரை,) அந்தரம் அகாசலிம்பச்து அடுத்த--, உபாஇகள் அனைத்தும்--, வந்து 

உருது ஓ:56து-- நிற்கும் - நிழதிற, 15 ஜிஃ்குடம் வானம் போல. முர்தை - முதலில், 

ஓர் சன்னம் ஆட - ஐர் கன்டப் பாருளாஇ, (பிறகு) மூது அறிவுருவாய் நின்ற 5 

பழமைபாகிய சி$மபமாய Pin, aims ம் இலக்தை--, என்றும்--, இயல்பின்- 

கரமமாச, பாலிக்க - பாவனை செய்வ, age, 

(விடை) அர்தரம் - ஹு 3யம், மணி3 சடம் - réeew (மணி என்பதற்கு அழகிய 
என்று பொருள்கொள்ளிதுமமையும்), எடம் A Mod! LD - கடாகாமாம். கடாகசாறாம்போல 

ஹ்ருதயாகாறா மணடலச்தஇிலு ள்ள வய ம், எவவுபாதியு மில்லா தவலும், தோற்றமாத்திரமே 

யன்றி. உண்மையாலிருர்த உருவமா வனும், ஜஞாரவடிவனுமாலய ஸ்நிவனைப் பாவிக்க 
வேண்டி மெனபதிதன் கர சுறு, (௬) 

பிண்டாகாசத்தலம் - முற்றும். 

  

உ 

ஒம் கண்டப ராவே நம: 

எண்பத்தேட்டாவது 

(௮) விம்தரகாசத்தலம். 

[அதாவது - ஸகல ப்.ராணிடளின் மேற்பாகத்திலும் ஆகாம வயாபித்துக்கொண் 
டிருப்பதுபோல, ஆத்மா ஸ௩ல ட்ராணிகளின் புறத்திலும் வ்யாபகனா யிருக்றானென்று 
மிவயோடு யறியவேண்டுமென்னு முணாச்.ப விர்தாகாசம் என்பது,] 

அறு ர்க்கழிகநெடிலடியாசரியகிருத்தம், 

உலகனி லெவர்க்கு மேலா யுயர்தரு மகல்வி சும்பை 

யிலகுந விபுலெல் மேரு மியல் பென மேலா மான்மா 

வலகறு விபுவன் மோர்க வாயவிவ் வுவமை கொண்டு 

விலஃறு பொருளை யேதான் விம்துவிண் டலம தென்பர், 

((1- ரை.) உலடூனில் எவர்க்கம் மேலாய உயர்தரும்--, அகல் விசும்பை-அகன்ற 
ஆகாசம்தை, இலருற - விளங்க, விபு என்று ஒரும் இயல்பு என - விபு வென்றறிஹெ 
இயற்கைபொல, மேல் ஆம் ஆன்மா -, அலகு அறு - எல்லையற்ற, விபு எனறு--) 

ஓர்க - அறிபக்ஃடவாய், ஆய இ உயமைகொண்டு - உன்டாயெ இந்த வுபமாரஈத்தினால், 

விலகு அறு - நீக்கமற, பொருளையே, விது விண் தலம் என்பர் - விர்தாகாசத்தல 

மென்று சொல்லுவர் (அறிஞர்), எ று, 

(வி-மை,) விபு-வ்யாபசம், உயர்தரும் - BWI அகல் விசம்பு - வினைத்தொகை 

நிலைத்தொடர், கொணடு - மூன்றாவசுவ் சொல்லுருபு, விண் - அகாமும், (௧) 

WWM ovr oo மிடத்து Gina dda p 0 (hu gp நிறைவா மாபோல் 

யரவர்த மிடத்து தானே பிருப்பினும் விபுவா மான்மா 

மேவுறு வன்னி மயொன்றே யெங்கணும் விளங்கல் போலத் 

தேவர் டேவன் (ify GD A DOT LD. cb Ib தீர்ந்தோ னுவான. 

(ப-ரை,) யாவர்தம் இடத்தும்--) ஓர் காற்று இருட்பினும்--, நிறைவு மாது 

போல், யாவர்தம் இடததும் தான இடுட்பிஐம்-- gover விபு ஆம்--, மேவுறு 
வன்னி யொன்றே- பொரு இய நெரு ப்டொன்றே, எங்சஹும் விளங்கல் போல--, தேவர் 

கள் தேவன்தாலும்--, கண்டிதம் தீர்ட்தோன் ஆவான். எஃ.று, 

௩௮



௨.௬௮] சித்தாத்தசிகாமணி:. 

(வி. ரை,) தேவர்கடேவன் - வபெருமான், கண்டிதம் இர்ந்தோன் உ அகண்ட 
பரிபூர்ணன், ஸகல ப். ராணிகளுக்கும் ப்.ராணனாயிருக்கும் தன்மையை யடைந்த வாயு 
எவ்வாறு வ்யாபகனென்றும் ஏகனென்றும் சொல்லப்பட்டுளதோ, ௮வவாறு ஸகல 
ப்.சாணிகளுள்ளும் அடைந்திருக்றெவனாிய நான் கான் என்று ப்.ரம்யக்ஷமா யறுப 
விக்கும் ஆத்மாவும் வ்யாபகனாயிருக்டுறான் ; பரிமிதம் செய்யக்கூடாத ல்வரூபமுள்ள 
அசரியானது எவ்வாறு ஸூர்யன் மின்னல் படபாமுகம் காலாக்கி முதலிய ஸகல 
பொருள்களிலும் ஒன்றாய் விளங்குசன்றதோ, அவ்வாறு எல்லாவற்றுக்கும் ஆத்மா 
வாயெ மரவலும் பரிச்சேத மில்லாதவனா யிருக்ரான் என்பதிதன் கருத்த, (௨) 

த ளனைவ ருள்ளுஞ் சித்தமா கயகண்ணாடி 

சேகற விளம்கு மென்றும் விபுவெனுஞ் சிவன்னா னான்மா 

வாயுட லதில்விம் பித்திட் டமர்குவன் மேலின் மேலா 

மேகனிவ் வனைவர் ஈண்ணு மிருப்பினும் விபுவா மென்பர், 

(பஃ ரை, தே௫கள் அனைவர் உள்ளும்--, சித்தம் ஆய கண்ணாடி--, சேகு 

JS 0 விளம்கும்--, என்றும்--, விபு என்லும் சவன்தான்--, ஆன்மாவாய் உடலில்--, 
விம்பித்இட்டு அமர்குவன்--, மேலின் மேல் ஆம் - மேலானபொருள்களில் மேலான 
பொருளாயெ, ஏகன் - அத்விதீயனாயெ சிவபெருமான், இவ்வனைவர் கண்ணும் இருப்பி 
ஓம்--, விபு ஆம் எனபர்--, ௭- று, 

(வி- ரை.) தேகெள் - உடம்புடையோர்கள், சித்தம்- மனம், சேகு ௮ற- எளிதாக, 
உடலின் என்பதில் ௮.து பகுஇப்பொருள் விகுதி, அமர்குவன் - பொருர்.துவன், எல்லா 
ப்சாணிகளி ஓுள்ளத்தில் ஏத்தமாயெ கண்ணாடி. விளங்குது, வ்யாபகனான ஸ்ிவன் 
HOF உடலின்கண் த்தத்தில் ஆன்மாவாய்ப் பிரதி பிம்பிக்ன்றான், ஏகனாகவும் 

ஸ்வதர்தீரனாகவும் பராத்பரனாகவுமிருக்ற ஜ்ஞாகப்ரகாற ஸ்வரூபனான ஸ்ரீவன் ஸகல 
ப். ராணிக ளிடத்திலு முள்ளவனாக விளங்குறவனா யிருப்பினும், வ்யாபகன் என்று 
வேதார்தங்கள் கூறுன்றன என்பதிதன் கருத்து, (௩) 

சேங்கத ரொன்று தானே தேசுறு ரணம் தன்னா 
லெங்கணு நிறைதலுற்றே யிலங்குறு மதனைப்போல 
மங்கல வடி.வா மான்மா மல்குதன் சத்தி தன்னா 

லெங்கணு மிடைந்தோ னா9 யிலம்குவ னென்பர் மேலோர். 

(ப-ரை,) செங்கதிர் ஒன்றுதானே--, தேசு உறு - ஒளிபொருந்திய, ॥ெணம் 
தன்னால்--, எங்கனும் நிறைதலுற்று--, இலங்குறும் - விளங்கும், அதனைப்போல.-., 
மங்கல வடி.வு ஆம் ஆன்மா--, மல்கு - நிறைந்த, தன் ௪தீதிதன்னால்--, எங்கணும் - 
எவ்விடத்தும், மிடைந்தோன் 9 - வியாபித்தவனா9, இலக்குவன் என்பர்--, 
மேலோர்--, எ.ஃறு, 

(வி- மை,) செங்கதிர் - சூரியன், மிடைதல் - நெரும்குததுமாம், சத்தி - இச்சா 
க்ரியாஜ்ஞாகல்களாயெ மக்திபேதம். ரெணம் - காந்தி எனிலுமாம், மங்கல வடிவு ஆம் - 
ஸரிவஸ்வரூபனாயெ, (௪) 

விந்தாகாசத்தலம் - முற்றும். 

 



டே 

ஒம் ௮ஜாய ஈம? 

எண்பத்தோன்பதாவது 

(௯) மகதாகாசத்தலம். 

(அதாவது - ப்ரஹ்மாண்ட பிண்டாண்டங்களை யடைச்திருக்கும் ஆகாயம் எவ்வாறு 
பிச்சமாச வில்லையோ, அவ்வாறு ஆத்மாவைப் பார்க்கிலும் பரமாத்மா பிர்சமாயில்லை 
என்னும் ஜஞாஈமே மகதாகாசம் என்பது.] 

௮றுர்ச்கழிநெடிலடியாசரியவிருத்தம். 

அண்டபிண் டததி லுற்ற வம்பரம் வேரு காமைக் 

கண்டன மதனைப் போலக் கருதரு மிவனான் மாவி 

லுண்டெலும் பரமான் மாவே றுறுவஇன் நிதையு ணர்ந்து 

கொண்டிடன் மகதா காசத் தலமெனக் குறிப்ப ரன்றே. 

(ப- ரை,) ௮ண்ட பிண்டத்தில் உற்ற - ௮ண்டபிண்டங்களிற் பொருர்திய, 

அம்பரம் - ஆகாசம், வேறு ௮காமை - வேறுபடாமையை, கண்டனம் - பார்த்தோம், 
அதனைப்போல--, கருது அரும் - நினைத்தற்கரிய, இவன்--, ஆன்மாவில் உண்டு என்லும் 

பரமான்மா--, வேறு உறுவது இன்று - வேருகவுண்டாதலில்லை, இதை உணர்ர்துகொண்் 
டிடல்-.-, மகதாகாசத்தலம் என-மஹாகாறாலஸ்த் தலம் என்று, கு மிப்பர்(மேலோர்)--,௭-று, 

(வி- ரை.) உணர்ர்து கொண்டிடல் - ஒருசொல்லாய் ௮திதல் எனப்பொருள் 
பட்டு நின்றது. அன்று ஏ- ௮சைகள், அண்டபிண்டம் - ப்ரஹ்மாண்ட பிண்டாண்டங் 

கள், வேறு ஆகாமை - பிர்மின் நி ஏகமாயிருத்தல், வேறுறுவது இன்று - ௮பி£ஈம், (௪) 

கடத்தினு மடத்தின் கண்ணும் கலந்தவா காசம் வேரு 

யடுத்திட லிலாதவாபோ லண்டபிண் டத்தின் கண்ணே 

யெடுத்துசை செயுமான் மாவும் பின்னமன் றினைய மாற்றக் 
தடுத்திட லரிய வேதம் தலையினாற் சுமக்கு மன்றே. 

(பஃ-ரை)) கடத்தினும் - குடத்தின்கண்னும், மடத்தின் கண்ணும்--, கலந்த 6 

பொருச்திய, ஆகாசம்--, வேறு ஆய் அடுத்திடல் - பின்னமாயப் பொருந்துதல், இல் 

லாத ஆறு போல் - இல்லாத தன்மை போல, ௮ண்ட பிண்டத்தின்கண்ணே--, எடுத்து 

உரைசெய்யும் ஆன்மாவும்--, பின்னம் ௮ன்று--, இனைய மாற்றம் - இச்தச்சொல்லை, 
தடுத்திடல் ௮ரிய வேதம்--, தலையினால் சுமக்கும்--, ௭- று, 

(வி- ரை,) கடத்தின்௧ண் கலந்த வாகாசம் - கடாகாசம், மடத்தின்கண் கலர்த 

வாகாசம் - மடாகாசம், பின்னம் - வேறு, வேதப் ரமாணத்தை யெல்லாரும் தடையின் நி 

யேற்றுக் கோடற் இெப்புத் தோன்ற *தடுத்திடலரிய வேதம்' என்றார், வேதம் தலையி 

னாம் சுமக்கும் என்றது! வேதா ந்தத்தாற் (உபநிஷூத்துக்களா ற்) சுமக்கும் என்றபடி, (௨) 

ஒங்கொளி யாஇக் கால மொப்புரை மனங்க டந்து 

இங்கறு சுலாது பூதிப் பீரமாணஞ் செறிவுற் தியாவுக் 
தாங்குறு நிலைமை சச்டு தாநந்தம் பரமா காச 

மாம்கது சிவமி லிம்கம் பிரமமென் றறையா நிக்கும்... 

(ப-ரை,) ஓங்கு ஓளி ஆடு- மிக்க வொளியா, சாலம் ஒப்பு உசை மனம் கடசஈ்த--, 

தீங்கு ௮று சுவாறுபூதிப் பிரமாணம் செதிவுற்று--, யாவும் - எல்லாவற்றையும், தாப



8.00 | சி த்தாந்தசிகாமனி. [ பிரசாதலிங்கத் 

குறும் நிலைமை - தாங்குடுன்ற நில்மையே, சச்ொகர்சம்--, பரமாகாசம்--, அங்கது - 

௮, சிவம் இலிங்கம் பிரமம் என்றறையா கிம்கும்--. எ ற, 

(வி ய் ரை,) ஒப்பு - உவமை, உரை - சொல், சுவாறுபூதி - ஸ்வாதுபவம், அறையா 

நிற்கும் - சொல்லப்பட்டு நிற்கும், ஸூர்யன் முதலிய ஐயோ இ-ளுச்கு உஇக்குமிடமா 
யுள்ளதும், காலவரையறையைக் சடங்ஒறும், முப்பத்தாறு Kyo Bedard Sut Fpl, 

உவமையில்லாததும், மனத்திற்கு விஷபமாகாதும், உ;)பத இ.டாஇ &ரம ஸபந்தமிரா 

தீதும், ஸ்வாறுபவமே ப்.ரமாணமாயக் கொஸ் பழம், ௭௩. முள்ளதும், ஸச்தொசந்த 

ஸ்வரூபமாயுள்ளதும், பரமாகாறா வடிவமாயுள்ளதமான ஸ்நிவம் என்றும் பெயரையுடைய 

ப.ரப்ரஹ்மமானது லிங்கம் என்று சொல்லப்பமிம் என்பதிழன் கருத்து, (௩) 

 யோகெண் மனம டமகு மொருபரஞ் சோதி பாய்மால் 

போகிய வறிவா ஈந்த பூரண வுண்மை யாட 

மோகமின் முனிவர் கூறு முதன்மையாம் பரமா காச 
மாகன லிங்க மென்று வகுத்துரை செய்வர் மேலோர். 

(ப- ரை,) யோடகள் - யோகளுடைய, மனம் அடங்கும் - மனம் லயித்தற்குரிய, 
ஒ௫ ப.ரஞ்சோதிபாய்-, மால் போஇிய - மயக்கமொழிாத, HY Dari wt g பூரணவுண்மை 
யா, மோகம் இல் - மோகமில்லாத, முனிவர் கூறு ௦ முனிவர் புகழ்ச்துரைச்சத் 
தக்க, முதன்மை ஆம் - தலைமைபெற்ற, பரமாகாசம்--, மா கனலிங்கம் என்று வகுத்து 
உரைசெய்வர் மேலோர்--, ௭- று, 

(வி-ரை.) பரஞ்சோதி - பேரொளி, அறிவாசந்த பூரணவுண்மை - ஜர்சிதாநர்தம், 
மா கனலிம்கம் - ஜயோ இர்ம.பமா$ிய லிம்கம், (௪) 

திசைநுரை கடல்வே மூகாச் IF (pine ரிலைகா யெல்லா 

மரனில்வே ராகா வாபோல் வகுச்கும்வ வுலகங் தானும் 
பரனிலவே ராவ இன்று பற்பல வுமிபள் வானில் 
விரவல்போற் பரமா காச மேவியிவ் oy ov லங்கும். 

(பஃ- ரை) திரை - அலை, நுரை--, கடல் - கடலினின்றும், வேறு ஆகாவாறு 
போல்--, செழு மலர் இல் காய் எல்லாம்--, மரனி௰் - மரதமினின் றம், வேறு ஆகாவாறு 
போல்--, வகுக்கும் - வகுக்கப்பட்ட, இ உலகம் தா ஒம்--, பரனில் - (Aenea vow Bw) 
ெத்தினின்றும், வேறாவது இன்று, பற்பல உட்க்கள் வானில் விரவல் போல்... 
உலகு--, ப.ரமாகாசம் மேவி இலங்கும்--, ௭ - று; 

(வி.ரை,) ஆறு ௮ எனத்தொகுத்தல் பெற்றது, மரன் - போலி, தான் - அசை, 

உலகம் -ப்.ரபஞ்சமெல்லாம், வேருவது - பின்னமாதம், உடுக்கள் - நாஸ் மீன்கள், வானில்- 
பூதாகாறாத்தில், விரவல் - பொருந்தல், மேவி- அடைந்து உலகு - ப். ரஹ்மாண் டங்கள், 
இலக்கும் - விளங்கும், (௫) 

நல்க வுபாதி கொண்டு நிமலமாம் பரமா காச 

மோங்குறு (மூலக மென்னு போவிபம் பலவும் தோன்றத் 
தாங்குறு பித்த யாகித் தயங்கு (Dea தற்! சொல்வர் 

திம்குறு புலக்கு ும்பு பிசெற்றுய/ முனிவர் வேந்தே, 

(u- ரை.) இங்கு உறு 5 தீமையைச் 95ப்கிற, Lovee QD செற்று - புலன்களாஇிய 

குறும்பசை வென்று, உயர் - உயரீத, முனிவா வேஃதே--, நீட்டிய உபா தகொண்டு 
உபாஇ நீக்கத்தால், நிமலம் ஆம் - நிர்மலமாயெ, பரமாசாசம்-, GUGM = NEG



தலம்.] சரியாப்பிரகாசத்தலம். 6.06 

விளங் சற, உலகம் என்னும் - உலகமென்ற, ஓவியம் பலவும் தோன்ற--, தாக்குறு - 
தாங்கு, பித்தி ஆ - சுவராடு, தயங்கும் என்று - விளங்குமென்று, அறிஞர், 

சொல்வரீ--, எ- று, 

(வி- ரை.) ஓவியம் - சித்திரப்பாவை, குறும்பு - குறும்பர் (குறுகில மன்னர்) 
துர்ஜர் எனினுமாம், (a) 

மகதாகாசத்தலம் - முற்றும். 

டெ 

ஓம பாறாவிமோசகாய ஈம? 

தோண்ணூராவது 

(௧0.) கிரியாப்பிரகாசத்தலம். 
வவவவ்தந்குதகைகை 

[௮ தாவது - மஹாகாற ஸ்வரூபனான றிவயோூயே மாஸ்ச்ரோச்தமாய் றறிவ 
ஸ்வரூபத்தை யறுஸ$தாமம் செய்வதனால் சரியாப்பிரசாசன் என்பது.] 

அறுசீர்கஈழிகெடிலடியாசிரியவிருத்தம். 

நிறைவுறு மதுவாப் ஞானா காசமாய் நிகழ்? வத்தி 

னறைவுறு சொருபம் தன்னோ டநுசந்தா நத்தினாலே 
யுறுவினை யறுமி வன்றான் கிரியைமா வொளிய னென்ன 

மறுவறு கலையு ணர்ந்தோர் வகுத்துரை செய்வ ரன்றே. 

(ப-ரை,) நிறைவுறுமது ஆய் - நிறைந்ததாக, ஞானாகாசமாய்--, நிசழ் - விளங்கு 

இற, இவத்தின் - செவெத்தினது, அறைவுறு - சொல்லப்பட்ட, சொருபச்தன்னோடு - 

ஸ்வரூபத்துடன், அறுசர்தாரத்தினாலே-, உறு - மிகுந்த, வினை அறும் - வினையொழிதழ் 

குரி.ப, இவன் தான் - நிவனே, மா - பெருமை பொருந்திய, இரியை ஒளியன் என்ன _ 

இரியாப்பிரகாசனென்று, மறு அறு - குற்றமற்ற, கலை உணர்ந்தோர் - நூம்பொருள 

தி$தவர், வகுத்து--, உரைசெய்வர் - சொல்லுவர், ௭ ஈ று, 

(வி - ரை,) நிறைவுறுமது என்பதில் அது பகுதிப்பொருள் விகுதி, மறுவறு கலை 

யென்றது சிவாகமங்களை, பரிபூர்ணனும் சிதாகாபுனுமாஇய மிவனை கான் என்று தானாக 

சி திக்றெ தனால் ியயோடுயை க்ரியாப்ரகாறான் என்பதிதன் கருத்து, (௧) 

மாசறு ஞானா காய மயமதாய் நிறைவ தாகு 

மீசன துருவி றந்த வொளியினின் மனம டங்கு 
தேசுடை யவன்ற னாது இறல்வலிக் கரியை யந்தப் 

பாசமி லொளியே யாகப் பகர்ந்திடப் பட்டு நிற்கும். 

(ப- ரை,) மாச அறும் - குற்றமற்ற, ஞானாகாய மயமதாய் நிறைவது அகும் 

ஈசனதுரு--, (இய) இறந்த ஒளியினில் - பேசொளியில், மனம் அடங்கும் - மனமொ 

டுங்குதற்குரிய/ தேசு உடையவன் தனாது - ஒளியுடைய யோடுயினத, திறல் வலி - மிக்க 

வலியையுடைய, இரியை - இரியையான௮) பாசம் இல் - பாசமற்ற, அந்த ஒளியே ஆக - 

சி௨ப்பிரகாசமாசவே, பகர்க்திடப்பட்ெ நிற்கும் - சொல்லப்பட்டு நிற்கும், ௭ - று, 

(வி-ரை,) மாச- ப்ரபஞ்சமாலிர்யம், மயம்-வடிவம்) தனாது என்பதில் ௮து ஆற 

ஜெருமையுருபு, ப (6)



௩0௨ ஈத்தாந்தசிகாமணி, 

முழுமையு முணர்க்தகோ னாகி முழுவிறை யாக யெங்கு 

மொழிவற நிறைந்தோ னாவ னொருசிவ னவன்பாற் சென்றுற் 

றழிதரு சிந்தை யானே யவன்றனி வடி.வ மாகப் 

பழுதற வொளிர்வ னென்,று பகர்ந்தன ரறிஞ செல்லாம். 

(ப- ரை.) ஒரு சிவன் - ஒப்பற்ற சிவபிரான், முமுமையும் உணர் ந்தோ னள 

முழு இறை ஆ9--, எம்கும் ஒழிவு ௮ற நிறைந்தோன் ஆவன்--, அவன்பால் சென்று 

உற்று--, ௮ழிதரு சிர்தையானே--, அவன் - அவனது, தனி வடிவம் ஆக--, பமுது ௮ - 

குற்றமற, ஒளிர்வன் என்று--, அ நிஞர் எல்லாம் பகர்ர்தனர்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) முழுமையு முணர்ச்தோன் - ஸர்வஜ்ஞன் (எல்லாமதிபவன்), முழு இறை- 
பெருந்தலைமை (எல்லாம் செய்பவன்), எங்கும் ஒழிவு ௮, நிறைந்தோன் - பரிபூர்ணன் 

(எங்குமுள்ளவன்), ஒழிவு ௮ற - நீக்கமற, அழிதரு சிர்தையான் - லயித்த மனமுடை 

யவன், ஓளிர்வன் - பிரகாசிப்பன், ௮வன் பால் சென்.றுற்று அழிதரு சர்தையான் - மரிவை 
க்யாநுஸச்தாகஞ் செய்பவன், தனிவடி.வம் - ஆற்றல் போன்ற ஆற்றலுடைமை, (௩) 

இந்திய வழக்க மெல்லா மெய்இியு மேனோக் குற்ற 

சிந்தையா ல௪ல மாகுஞ் சிவத்தினைக் கண்டு வப்ப 
லுந்துறு மறிஞ னான வுயர்ந்தகூ டத்தன் றன்னைப் 

பந்தமில சிவமாய்க் கண்ட படிவத்தா லுவப்பன் யோ. 

(பஃ ரை,) யேர்கு ன: யோடியானவன், இந்திய வழக்கம் எல்லாம் எய்தியும்--, 

மேல் நோக்கு உற்ற 'ஏிர்தையால் - ஊர்த்த்வத்ருஷ்டியால் (அச்மாகாரமாயெ மனத்தி 

னால்), ௮௪லம் ஆகும் - சலகமற்ற, செவெத்தினைக்கண்டு உவப்பன்--, உர்துறும் ௮.நிஞனான 
உயர்ந்த கூடத்தன் தன்னை--, பந்தம் இல் சிவமாயக்கண்ட படிவத்தால் உவப்பன்--, 

(வி உரை.) உந்துறும் அறிஞன் - மேலான அறிவினையுடையவன், இந்திய வழக் 

கம் * இர்த்ரிய வ்யாபாரம், எய்தல் - அடைதல், உவத்தல் - மூழ்தல், பந்தம் - கட்டு, 
படி.வம் - உருவம், கிர்விகாரனும், நிஷ்க்ரியனும், பே. ரறிவலும், குணம் கடந்தவனும், 

குணங்களுக்குப் பிர்தினவலுமாயிருத்தலே கூடல்த்த (0ிவத. தவ) லக்ஷணம், (௪) 

கிரியைக எனைத்தும் வானிற் ளெரந்தகர் இருவ வூர்போற் 
பரவடி. வாயி ஜனோன்பாற் ப.ரந்துறின் றிலங்க லாலே 
யுசவிய வறிஞ செல்லாம் இரியைமா வொளிய தென்பர் 

பொருவறு புகழ்ம லிந்த பொதியில்வீற் றிருக்கு மேலோய், 

(ப*ரை,) பொருவு அறு - ஒப்பற்ற, புகழ் மலிந்த - ரரத்இ eis, பொதியில் - 
பொதிய மலையில், வித்திருக்கும் மேலோய்--, இரியைகள் அனைத்தும்--, வானில் - 

ஆகாயத்தில், ளெரீ$்த - விளங்குறெ, கந்தர்வவூர்போல் - க$தர்வரகரம் போல, ப.ரலடி.வு 
ஆயினோன் பால் - ப.ரல்வரூபமானவனிடத்தில், ப.ரர்.து நின்று இலங்கலாலே--, உரவிய- 
நோனத்தையுடைய, அறிஞர் எல்லாம்--, மா- பெருமைபொருந்திய, இரியைஒளியது - 
இரியாப்பிரகாசம், என்பர்--, ௭ - று, 

(வி “ரை,) பரச்து நிற்றல் “ வ்யாபித்து நிற்றல், உரம் - ஞானம், பொருவறு புகழ் 
மலிக்த பொதியில் வீற்திருக்கு மேலோய் என்ற விளி அகத்திய முனிவரைக் குறித்தஅ(டு) 

சிரியாப்பிரகாசத்தலம் - முற்றும். 

nan
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ஒம் ம்ருடாய ஈம? 

தோண்ணூற்றோன்றாவது 

(௧௧.) பாவப்பிரகாசத்தலம். 
வகுத்து வகை 

[அதாவது - ஸமுதீரத்தில் பிறர்த அலை நுரை முதலியவைகளுக்கும் ஸமுத்சத் 
இம்கும் பேதமில்லாதிருப்பது போலப் புத்தி முதலிய ஐமஸ்த பாவங்களுக்கும் அர்த 
ரவயோடூயின சைதம்யத்திற்கும் பேதமில்லை யாதலால் இது பாவப்பிரகாசம் என்பது,] 

அறுசீர்க்சகழிநெடிலடி.யாரரியகிருத்தம். 

தரங்கமா இகடாம் வேலை தன்னில்வே ராகா வாபோற் 
பரந்துள புத்தி யாதி பாவங்க ளான்மா வில்வே 

றிரும்தன வலவென் ரோது மிதுபாவ வொளியா மென்பர் 

புசங்கடர் தவன்றன் னூலின் பொருடெரிக் துணர்ந்து ளோசே, 

(ப- ரை,) புரம் - முப்புரத்தை, கடர்தவன்தன் நூலின் - வென்றவனே இவ 

பெருமானது நூல்களின், பொருள் - அர்த்தவிசேஷத்தை, தெரிர்து உணர்ச்துள் 

ளோர்--, தரங்கம் ஆதஇிகள் - அலைமுதலானவைகள், வேலை தன்னில் - கடலினின்றும், 
வேறு ஆகா ஆறு போல் - வேறாகாத விதம் போல், பரந்துள்ள - விரிர்துள்ள, புத்தி 
ஆ பாவங்கள் - புத்தி முதலாகிய பாவனைகள், ஆன்மாவில் - ஆதீமாவினின்றும், வேறு- 
வேருக, இருர்தன அல்ல என்று --, ஓதும் - சொல்லப்படுற, இது--, பாவ ஓளி 
ஆம் என்பர் - பாவப்பிரகாசமென்று சொல்லுவர், ௭ று. 

(வி-ரை,) கடத்தல் - வெல்லுதல் (எரித்தல்), புரங்கடச்தவன்மன் லூல் என்றது 

சிவாகமத்தை, (௧) 

சகமெலாஞ் சிவமே தாலும் தற்சிவ மேயென் றுன்லும் 

பகவிலா யோட தான்வெம் பவத்தினால் வருத்த மெய்தா 
னிகரிலாச் சிவபா வந்தா னிலைத்திடு மேல வற்குத் 

இகழ்வுறு பாவ மெல்லாஞ் சிவமப மாகு மன்றே. 

(ப-ரை,) சகம் எல்லாம் சவமே--, தாலும் தற் 9வமே--, என்று உன்னும் - 

என்று பாவிக்க, பகவு இல்லா - வேறுபடாத, யோடு--, வெம் பவத்தினால் வருத்தம் 
எய்தான்--, நிகர் இல்லா--, இவபாவம் - வெபாவனை, நிலைத்திடுமேல் - கிலைத்திடுமா 
யின், அவற்கு - அவலுக்கு, இகழ்வுறு - விளங்குற, பாவம் எல்லாம், சிவமயம் 

. ஆகும்--, எஃ ௮, 

(வி-ரை,) தம்வெமே - அந்தச் தவமே, வெம் பவம் - கொடிய பிறவி, சிவமயம் - 

ரவஸ்வரூபம், பசவு - கர்மஸம்பற்த மெனிலுமாம், (௨) 

வேறு வபா வத்தால் விலக்குறு வினைக ener Gena ea 

மாறறு சிவமே யன்றி மற்றொரு பொருளும் சாணான் 

பாறிய மலமு டைத்தன் சொரூபாறு பவிபு vers 

ளேநிய விடங்க ளெல்லா மிருஞ்சிவ மயமே யாகும். 

(பஃரை,) வேறு அறு சிவ பாவத்தால்--, விலக்குறு - ஒழிக்கட்பட்ட, வினைகள் 

உள்ளோன்-4, மாறு ௮.து செவமே அன்றி மற்றொரு பொருளும்.கானான்---, பா.நிய மலம்



௩௦௪ ரித்தாந்தரிகாமனர். [பீரசாதலிங்கத் 

உடை - மலம் ஒட்டெடுக்கப்பெற்ற, தன் - தனது, சொரூபாறுபவி - ஸ்வரூபாறுபவ 
முள்ளவனத, புலன்கள் ஏறிய இடங்கள் எல்லாம்--, இருஞ் வமயமே ஆகும் - பெரிய 
சிவரூபமே யாவன், ௭ -று, 

(வி-ரை,) வேறு ௮று - அத்விதீியமாகயே. விலக்குறு வினைகளுள்ளோன் - வினை 

களை யொழித்தவன். வமே - சிவத்தையே, பொருளும் - பொருளையும், மலம் - அஜ்ஞாந 
பர்.தம், பாறல் - ஓடல், சொரூபாறுபவி - கேவலம் ஆத்மாவை யநுபவிக்இன்றவன் எனி 

லுமாம், இடங்கள் என்றது வல்துக்களை, (௩) 

விருப்பொடு வெறுப்பு மேவும் பாவனை விளையா நிற்கு 

முருப்பவ மவையொ டுல்கும் பாவனை சிவமே காட்டு 

ட மிருட்படா மிரவி தன்னை யெப்திடா ததுபோற் பாவ 
தீரிப்புட னிலகு மான்மாத் தனையுரறா தவித்தை யன்றே. 

(ப - ரை.) விருப்பொடு வெறுப்பு மேவும் பாவனை--, உரு பவம் விளையா நிற்கும் - 

உருவோடு கூடிய பிறவியை யுண்டாக்கும், ௮வை ஒடுங்கும் பாவனை சிவமே காட்டும்--, 

இருள் படாம் - இருட் கூட்டம், இரவி தன்னை எய்திடாத--, அதுபோல், பாவம் 

தரிப்புடன் இலகும் - பாவனையைத் தரித்து (நித்யம் ஸ்வயம் ப்ரகாறாமாய்) விளங்கு 

இற, ஆன்மாதனனை - அத்மாவை, அவித்தை உருது - அஜ்ஞாகம் அடையாது, T= LM 

(வி- ரை, விருப்பொடு வெறுப்பு - ராகத்வேஷங்கள், காட்டல் - நீலைபெறுத்தல், 

இரவி - சூரியன், (௪) 

பாவப்பிரகாசத்தலம் - முற்றும். 

உ 
ஒம் பரா௩பதயே 5ம5, 

தோண்ணுூற்றிரண்டாவது 
6௨) ஞானப்பிரகாசத்தலம். 

ட்ட 

[அதாவ.த-அங்கலிங்கள்களின் முக்யார்த்தம் தெரியாதிருக்சையில் அவைகள் கார்ய 

கா.ரணங்களென்லும் உபாஇகளைக் கூடியிருக்கும் ஜீவேஸ்வர ஸம்ஞஜையுள்ளவைசளா 

யிருக்கின்றன. உபாதிரூபத்தினா லுண்டாயிருர்த அந்த அங்கம் லிங்கம் என்னும் ஜ்ஞா 

த்வயத்தை ஸமாகமான ஸமரஸ பாவத்தினால் ஸம்யோகம் செய்வதே பாவப்ரகாம 

ஸம்பச்சனான மிவயோ௫க்கு ஞானப்பிரகாசம் என்பது.] 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம், 

முக்கெயப் பொருளிற் கூட்ட முளைத்தடு மாசெ யான்மன் 

மிக்குறு மிலக்க ணார்த்த மேவுறு நிமலன் றன்னாழ் 

புக்குறு மந்ச ஞானம் பொரும்துத றனைய வற்குத் 

தக்கவர் மொழியு ஞானப் பிரகாசம் தானென் ரோர்வாய், 

(ப- ரை,) முக்யெப்பொருளில்--, கூட்டம் - கூதெலை, முளைத் இடுமாறு செய்யான்- 

உண்டாகும்படி. செய்யாதவனா, மன் மிக்குறும் - கிலைபெற்ற மிகுதியாகய, இலச்ச 
ளூர்த்தம் - லக்ஷணூர்த்தத்தை, மேவுறும் - பொருச்துற, நிமலன் தன்னால்-நிர்மஉ ஞூய 

தவெயோ௫ூயால், புக்குறும் - அடையப்படுதற்குரிய, ௮௫௪ ஞானம் பொருர்து.தல் தவனை- 
His ஞானத்தைப் பெறுதலை, அவம்கு - ௮வலுக்சூ, தச்கவர் மோழியம் - மேகோர் 

சொல்துஜெ, ஞானப்பிரகாசம் என்று--, ஒர்வாய - ௮.றியக்கடவை, ௭ ஈ று,



தலம்] ஞானப்பிரகாசத்தலம். ௩0௫ 

(வி- ரை.) முச்யெப்பொருளில் - முக்யார்த்தமாகயெ வாச்யார்த்தத்தில், முளைத் 
திமொறு எனற்பாலது முளைத்திடுமா என ஈறு தொகுத்தது, முக்யார்த்தமாயே 
வாச்யார்த்தத்தில் பொருத்தமின்மை யேற்பட்ட லக்ஷணுவருத்தியைப் பற்றுதலால் 
அநத ட்.ரஹ்மசைதாயைக்யம் யாதொன்றுளதோ, அது ஜ்ஞாகப்ரகாற மென்பதிதன் 
கருத்து, (௧) 

முத்தனுக் கந்த ஞான சம்பந்த முறைமை கூறின் 
வைத்திடு மியல்பான் ஜேய மிலாமையாம் வகுத்து நின்ற 
மெத்துறு முபாதி யோடு மேவிகிற் இன்ற ஞான 

மித்தலை யென்லும் பேத மிறக்திடா தென்பர் நல்லோர். 

(ப- ரை, முத்தனுக்கு--, அந்த ஞான சம்பந்த முறைமை கூறின்--, "வைத்திடும் 
இயல்பால் - வைக்சப்பட்ட ஸ்வபாவச்தால், ஞேயம் இல்லாமை ஆம் - ஜேயமில்லா 

இருத்தலேயாம், வகூத்துநின்ற - வகுக்கப்பட்டிருக்றெ, மெத்துறும் உபாதியோ0--, 
மேலிநிற்டுன்ற ஞானம்--, இத்தலை-இவ்வுல௫ல், என்றும் பேதம் இறக்திடா.த என்பர்-- ) 
நல்லோர்--, ௭ - று, 

(வி -ரை,) சம்பந்தம் - தொடர்பு, பேதம் - வேற்றுமை, இறர்திடாது - ஒழியாது, 

அஜ்ஞாகம் நீங்னெவனுக்கு ஜஞாரஸம்பர்தமானது ஸ்வபாவத்தால் ஜ்ஜேயப்பொரு 

ளில்லாமற் போதலாம், உபா தியோடு கூடிய ஜ்ஞாரமானது பேதத்தோடு கூடியிருக்கும், 
அதாவது முக்தனான ரரவயோடுக்குத் தன்னினும் வேராயதியவேண்டிய வஸ்து மற்றொன் 

தில்லை, அந்த பரமுக்தனான மிவயோடுக்கு ஸோபாதிக ஜ்ஞாகமானது (௮ிரது 

கொள்வது வேளொன்றுண்டென்பது) இல்லாதிருக்கும் நிருபாதிக ஜ்ஞா௩மே லிங்காங்க 

ஸாமரஸ்ய ஜரா மென்பதிதன் கருத்து. (௨) 

Cunt Geno பரிச்சே தந்தான் புகன்றிடு ஞான மாகு 

மருளறும் பரிச்சே தம்பின் வரும்பர மான்மா வின்க 
ணுபைசெயு ஞான மில்லை யுணர்விற்கு விடய மல்லாப் 

பரசிவ னிடத்த யிக்கம் பண்ணலே ஞான மாகும். 

(ப- சை,) பொருள் உறு - வஸ்துவின்சண் உள்ள, பரிச்சேதர்தான் - பரிச்சேதமே, 

புகன் நிரிம் - சொல்லப்பட்ட, ஞானம் அகும்--, மருள் அறும் - மருட்சியற்ற, 

பரிச்சேதம் - பரிச்சேதமானது, பின்வரும் - பின்னே உண்டாகும், பரமான்மாவினகண் - 

பரமாத்மாவினிடத்தில், உளை செயும்-சொல்லப்பட்ட, ஞானம் இல்லை--, உணர்விந்கு- 

அறிவுக்கு, விடயம் அல்லா - விஷயமாகாத், பரவனிடத்து அயிக்கம் பண்ணலே. 

ஞானம் ஆஞும்--, ௭ - று, 

(வி- சை.) விடயமல்லாமை - கோசரியாமை, அயிக்கம் - ஏபோவம், ஏகாரம் - 

தேம்றம், பரிச்சேதம் - பலரயறுத்தல், மருள் அறும் பரிச்சேதம் - அபரிச்சேதம், 

ஜ்ஜேயமாடய பொருளை வரையறுத்தலே பஞாகம், அபரிச்சேதமா௫ய பரப் ரஹ்மத்தி 
விடத்தில் ஜ்நோடத்திற்கு ஸம்பவமில்லை, ஜஞாரத்திற்கு விஷயமலலா ததும், ஜ்ஞாகாநர்த 

ஸ்வரூபமுமாடய ஸ்ரிவமென்லும் தச்வத்தோ தான் அபிர்மன என்று ஐசக்யாறுஸர்தாகம் 

செய்வதே ஜ்ஞாசம் என்று சொல்லப்படும் என்பதிதன் கருத்து, (௩) 

உலகொரு மயமா யின்ப வுண்மையா யபரிச் சேத 

நலமலி பிரம மென்னு ஞானமே பிரம ஞான 

மலிசக வுபாத நீங்கி மலாவுறு பிரம ன 

.... மிலகுறினறிவா மெங்குங் காண்பதொன் தில்லை வேறு, 

(௩௨௯



௩0௬ சித்தார்தரிசொடினி, 

(ப ரை,) உலகு - உலகமே, ஒரு மயம் ஆய் - ஒரு வடிவாடியும், இன்ப வுண்மை, 
ஆய் - அநந்த ஸதீரூபங்களாயும், அபரிச்சேதம் ஈலம் மலி - ௮பரிச்சேதமாடிய ஈன்மை 

மிகுர்இருக்கற, பிரமம் என்னும் - பிரமமென்ற, ஞானமே--, பிரமஞானம்---, மலி - 

மிகுச்த, சகவுபாதி நீக்9--, மலர்வுறு - விரின்ற, பிரமஞானம்--, இலகுறின்  விளக்இ 
னால், எக்கும் - எவ்விடத்தும், அறிவு ஆம் - ஞானமேயாகும், வேறு காண்பது - yng 

விட வேருசக்காண்பத, ஒன்று இல்லை - ஒரு பொருளுமில்லை, ௭ - ஜு, 

(வி-ரை,) பரிச்சேதர்தான் என்பதில் தான் தேற்றம், மலிதல்-மிகுதல், சகவுபா த* 

ப்ரபஞ்சவாஸ்ரை. ஜசல்வரூபமும் ஆரரதஸ்வரூபமும் ஸ.த்தைஸ்வரூபமும் பரிச்சேதமில் 

OTH ப்.ரஹ்மலக்ஷணம் என்லும் ஜ்ஞாஈமானது ப்ரஹ்மஜ்ஞாகமாம், ப்ரபஞ்சவுபாதி 
யத்றதாயெ, ப்ரஸண்மஜ்ஞாக முண்டாகவே எல்லாம் பீ ரஹ்மஸ்வரூபமாயத் தோன்று 
இன்றது, அதற்கு ௮்யமாக யாதும் தோன்றுவதே யில்லை, அதாவது ப்ரபஞ்ச பேத 

சஹிதமான ப்ரஹ்மஜ்ஞாகம் உதயமாகவும் ஸகல ஐகத்தும் ம்ஞாகறாக்தி மயமாய்த் 

தோன்றும், ஸுரிவத்திற்கும் ஸக்இக்கும் பேதமில்லாதிருப்பதனால் ஸ்ரிவமயமாசியே 

தோனறும் என்பதிதன் கருத்த, (௪) 

முத்திகா ரணமா மத்து விதஞான முற்றி னாளுக் 

கெய்த்திடும் பவமே யில்லை யெங்கணு நிறைந்து நின்ற 

நித்தியா நந்த ஞரன நிட்கள சிவத்தொ ங்குஞ் 

சித்தனு மியோ பேதர் தீர்ந்தொரு தானே யாகும். 

(ப-ரை,) முத்தி காரணம் அம் - மோக்ஷத்துக்குக் காரணமாடூய, அத்துவித 

ஞானம் மும்.நினாலுக்கு - அதிவைதஜ்மாம் மு.திர்ர்தவலுக்கு, எய்திடும் - மெலிதற்குக் 

கா.ரணமாயெ, பவமே இல்லை--, எம்கனும் நிறைர்து நின்ற--, நித்தியாசர்த ஞான 

நிட்கள சிவத்து--, ஒடுங்கும்-ஓடுங்குறெ, த்தன் ஆம் - மனமுடையவனாய, யோடு- 
பேதம் தீர்ந்து - வேற்றுமை நீங்கி, ஒரு தானே கும் - ஓப்பற்றதானேயாவன், ௭ - று, 

(வி- ரை, காரணம் - ஹேது, முற்றல் - முதிர்தல் (மிகுதல்) ஒருதானே ஆகும் - 

கேவலம் தான் ௮பரோக்ஷமாய் விளங்குடன்றான். (௫) 

ஞானப்பிரகாசத்தலம் - முற்றும். 

இவ்விதமாய் தீக்ஷ£பாதோதகம், ஸ்ரிக்ஷ£பாதோதகம், ஐஞாஈபாதோதகம், 

க்ரியாநிஷ்பத்தி, பாவநிஷ்பத்தி, ஜஞாஈநிஷ்பத்தி, பிண்டாகாமம், 

பி்த்வாகாறாம், மஹாகாமாம், ச்ரியாப்ரகாறாம், பாவப். ரகாறம், ஜஞாஈ 

ப் 7காறாம் என்னும் பன்னிரண்டு ஸல்த்தலங்களில் கூறிய தாமங்க 

ஞூடனே கூடியிருத்தலால் நிஷ்கள(றிவ த்தில் மனம் லயி 

த்து அபேதமில்லா தவலும், அபசோக்ஷமாய் விளம் 

குின்றவலும், அங்கஸ்த்தலத்து ஐந் தாமவனு 

மான சரணனே ப்ரஸாதலிங்க சரணார் த்தி 

என்று அறியப்பட்டான், 

டூ - வது. பிரசாதலிங்கத்தலம் - முற்றிற்று,



a. 

௬ - வது. மஹாலிங்கஷஹ்த்தலம், 
அடிடழத்ு0 9-௮ 

[அதாவது - மாம்ச்பாதிதோத்தரகலா ஸமேதமாய்ச் சிச்சக்தியடன் கூடி மஹா 

ஸாதாக்யத்தைப் பொருர்தி பாவகம்யமா யிருத்தல் என்பது,] 

(அயிக்கியனுக்குச் சேர்ந்த உட்பிரிவுகள்.) 
கலிரிலைத்துறை, 

இலங்க Carta weer ணத்தல மெப்தும் 
தீலயங்க ளியாவையு மினியயிக் கத்தலஞ் சார்ந்த 
லங்கு லார்தல பேதமு மெனக்குநீ ஈவில்வாய் 
கலங்கி லாவுளத் தருளினாற் கணங்கணா யகனே, 

(ப- ரை,) கலங்கு இல்லா - கலம்குதலில்லாத, உள்ளத்து அருளினால் - திருவுளத் 
தருளால், கணங்கள் காயகனே - கணநகாதனே, ௮ “அரத, FET SSD எய்தும் - 

சரணத்தலத்தைச் சேர்ச்த, தலங்கள் யாவையும் - தலங்களெல்லாவற்றையும், இலங்க 
ஓ.தினை - விளங்கும்படி. சொல்லியருளினை, இனி--, அயிக்கத்தலம் சார்க்த--, ஈலம் குலாம்- 
paren பொருச்திய, தலபேதமும் - தலபேதத்தையும், 8 எனக்கு கவில்வாய்--, ௭ - று, 

(வி-ரை,) கலங்கு - முதனிலைத் தொழிற்பெயர், கணங்கள் காயகனே யென்றது 
இரேனுகரை, நவிலல் - சொல்லல், (௧) 

சாச மேவருஞ் சுவிகரு தப்பிர சாத 
மாதி ஞானசூ னியமுடி வாகிய வொன்பான் * 
பேத மாகிய தலங்களை யயிக்கியன் பெறுதற் 
கோது வாமுறை யினிலவை யகத்திய வுணர்வாய், 

(ப-ரை அகத்திய - அகத்தியமுனிவனே, சாதம் மேவு அரும் - பிறவியுண்டாத 

லில்லாத, சுவி௫ருதப்பிரசாதம் ஆதி - சுவி௫ருதப்பிரசா ச முதலா, . ஞானசூனியம் 

முடிவாயெ--, ஒன்பான் பேதம் ஆயெ தலங்களை--, அயிக்யென் பெறுதற்கு--, முறை 

பினில் ஒ.துவாம்--, அவை - அவற்றை, உணர்வாய - அறியக்கடவை, ௭ ௩ று, 

(af ரை,) சாதம் ஜாதம் என்னும் வடசொமய்றிபு, அருமை ஈண்டின்மை 

குறித்து நின்றது “தனக்குவமை பில்லாதான ராள்சேர்ர்தார்க்கல்லான் - மனக்கவலை 

மாத்றலரிது'” என்புழிப்போல, சுவிரிருதப்பிரசாதமாதி ஞானசூனிய முடிவாகிய ஒன்ப 

சுவிருதப்பிரசா தத்தலம், சிட்டோதநத்தலம், ச.ராசரலயத்தலம், பாண்டத்தலம், 

பாசாத்தலம், ௮ங்கலேபத்தலம், சுபராஞ்சத் தலம், பாவாபாவலயத்தலம், ஞானரசூனியத் 

தலம் என்பனவாம். (a) 

். $மஷாலிங்க ஷட் பத்தர்கள்,-- மஹாலிங்கமோஹி, ம்ஹாலிங்கபக்தன், மஹாலிகங்க 

பூஜசன், மஹாலிங்கவீரன், மஹாலிம்கப்ரஸாதி, மஹாலிங்கம் ராணி என ௮றுவகைப்பவொரீ 

கள், இவர்களில, உலச்வருத்தாததீத்தை் நினையாதவனே மஹாலிங்கமோஹி, பூர்வ பச்தியாத் 

யதுஸந்தாற மில்லாதவனே மஹாலிங்கபத்தன், ௮ஜ்ஞாநீகளுடன் லம்சஸம்பாஷணை ௪ 

we செய்யாதவனே மஹாலவிங்கபூஜகன், உத்பத்தி ஸ்த்திதி லயங்களுக்குச் சிந்தச்சா 

தீவனே மஹாலிங்க வீரன், பங்தி போஜத்தை அங்கிச்ரிக்காசவனே மஹாலிய்கப்ரஸாதி, 

பாஹ்யார்ச்சழார்ப்பணங்களாதிகளைச் செய்யாமல் ௮த்தசங்க க்ரியாநிஷ்ட்டனே மஹா 

லிங்கப். ராணி, 

த்ர்வித மஷாலிங்கம்:-- பிண்டஜம், ௮ண்டஜம், பிந்த்வாகரமம் என மூவகைப்படும், 

இவைகளில், தேஹமே தேவாலயம் ஆத்மாவே லிங்கம் என்லும் நிய்சயமே பின்டஜமாம், 

பூமியே பீடம் ஆசாமமே லிங்கம் என்லும் விசல்பரஹித் பாவையே ௮ண்டஜமாம், per 

மே தள்லுடன் தன்லுடனே காமம் என்லும் ௮ற்யோழ்ய வ்பாப்த்பதஅுஸத்தாதமே 

பிச்த்வாசாறாமாம். 

    - wer ee ee சளானனைவு
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௨ 
ஒம் தேவாய ஈம? 

தோண்ணூற்றுமுன்றாவது 

(௪) சுவிகிருதப்பிரசாதத்தலம், 
௦02940 

[அதாவது-ஜ்ஞாகப்.ரகாம ஸம்பர்சனான பரிவயோடுயினிடத்தில் அங்கலிங்க ரூபமான 

ஜிவேஸ்௨.ர வியோகரூபமான முக்யார்த்தமும், அவியோகரூபமான ல௯ஷணார் த்தமும் 
yeu பேதம் இல்லாமல் அபரோக்ஷ ஜீஞாமமுள்ளவனாய் ஜஞாாப்ரகாறத்தை ஸ்லீ 

கரிப்பதே சுவி௫ருதப்பிரசாதம் என்ப து.] 

| கலிகிலைத் துறை, 

முக்கி யார்த்தமு மிலக்க ணார்த்தமு மிலைமொழியிற் 
றக்க பேரறி வுருவமா மவற்கவன் றனக்கு 

வைக்கு மோர்தடை யிலாமையான் மகழ்பிர சாதம் 

துய்க்கு மாறுகொண் டிடப்படு மெனமறை சொல்லும். 

(ப-ரை,) மொழியின் - சொல்லுமிடத்து, தக்க - தகுதியாகய, பேர்அ றிவு உருவம் 

ஆம் அவற்கு - சித்ஸ்வரூபலுக்கு, முக்யொர்த்தமும் இலக்கணார்த்தமூம் இல்லை--, அவன் 
தனக்கு - அவனுக்கு, வைக்கும் - அமைத்து வைக்கப்பட்ட, தர்தடை இல்லாமையால், 

மூழ் - ம௫ழ்தற்குரிய, பிரசாதம் - பிரசாதத்தை, துய்க்குமாறு - நுகர்தற்குரிய நெறி, 

கொண்டிடப்படும் - கொள்ளப்படும், என - எனறு, மறை சொல்லும் - வேதம் சொல்லா 

நிற்கும், ௭ - று, 

(வி- ரை.) அறிவுருவம் - ஞானவடி.வு, துய்த்தல் - உண்டல், (௧) 

மாது ரப்பிர மேபமாண் பிரமாண வழக்கற் 
பேத மற்றுயர் சிஈ்மய மாக்குறப் பெற்றே 
யேத மற்றிடு யோகிதன் சொரூபமுற் றிருப்பன் 
போத மற்றவத் துவிதனைப் பொருந்துமோ பம்தம், 

(ப- ரை,) மா.துரு பிரமேயம் ஒள் பிரமாணம் வழக்கில்--, பேதம் அற்று--, உயர் 

இரமயம் ஆக்குறப்பெற்று--, ஏதம் அற்றிடு யோக--, தன் சொரூபம் உற்று இருப் 

பன்- தன் ஸ்வரூபத்தை யடைத்திருப்பன், போதம் அற்ற- தற்போதமற்ற, அத்துவிதனை- 

அத்வைத பாவமுடையவனை, பந்தம் பொருக்துமோ--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) சிச்மயம் - இத்ரூபம், ஏதம் - குற்றம், பந்தம் - பிறவிப்பிணிப்பு. 

மாதரு பிரமேயம் பிரமாணம் - மாதா மேயம் மானம் என்னும் த்ரிபுடி, ஸ்றிவாத்வைத 

ஜ்ஞாநத்தினால் அங்சலில்கருபமான ஜீவேர்வரர்களின் பேதத்தை நாறாப்படுத்தி, Hu 

சோக்ஷஜ்ஞாக ப்.ரகாறாமுள்ளவனா யிருக்கும் புெவயோடு பஞ்சக்வெறாங்களின் பந்தத் 

திற்குட் படுவதில்லை என்பதிதன் கருத்து, (2) 

போத மாகிய சவனிடைப் பொருக்துமிவ் வுலக 

மியாது மாரழற் பவென போற்சிவ மேயாஞ் 

சோத யாஞ்சிவங் கண்டிடின் மண்முதற் சொல்லும் 

பூச மோமற் றுள்ளவும் பொருந்திறின் நிலங்கா. 

(பஃ விர) போதம் ஆலெ * அ.றிவுருவாடுய, சிவனிடை - சிவனிடத்தில், பொருச் 

தும் 4 பொருந்து, இ உலகம் யாதும் - இந்த வுலகமெல்லாம், ஆர் அழல் - நிறைந்த 

கெருப்பினிடத்தில், படுவன போல் - சேர்வனவாயெ விழகு முதலியன போல், சிவமே
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ஆம்--, சோதி ஆம் சவம் கண்டி டின்--, மண் முதல் சொல்லும் - மண்முதலாகச் 

சொல்லப்பட, பூதமோடி - பஞ்ஈபூதங்களோடு, மற்றுள்ளவும் - மற்றுமுள்ளனவும், 
பொருந்தி நின்று இலங்கா - பொருந்இ நின்று விளங்கமாட்டா, ௭ - று. 

(வி- ரை,) நெருப்பிடைப்படும் பொருள்களெல்லாம் ௮ந்த நெருப்பினிடத்தே 

யொடுங்குதல் போல, சிவத்இடைப்பமிம் பொருள்களெல்லாம் அந்தச் சவமயமாய் 
அதனிடத்தே யொடுங்குமென்பதிதன் கருத்து, நெருப்புக்குச் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி 

யென்னும் பயர் வருதற்காரணமு மிதுவே, “ சனமென்னுஞ் சேர்ர்தாரைக்கொல்லி ?? 
என்றூர் மேலோரும், (௩) 

சோதி லிங்கரின் றகத்தினிற் சுடர்வுற யோட 
பூத் மாதிய தத்துவங் கண்டவை பொருந்தான் 
போத வாரழ லிடைப்புல னியாவையும் போக்கத் 
தீதி லாமனத் துவகைபெற் நிமிஞ்சிவ யோக. 

(ப-ரை,) சிவயோட - வயோயொனவன், அகத்தினில் - மனத்தில், சோதிலிங்கம் 

நின்று - ஒளியையுடைய லிஙகமானது நிலைபெற்றிருக்து, சுடர்வுற - பிரகாடுத்தலால், 

பூதம் ஆதிய - பூதமுதலிய, தத்துவம் கண்டு - தத்துவங்களைக்கண்டு, அவை - அவற்றை, 

பொருர்தான் - சேரான், சிவயோடு - சவயோடியொனவன், ஆர் - நிறைந்த, போதம் - 

ஞானமாயெ, அழல் இடை - நெருப்பினிடத்தில், புலன் யாவையும் போக்க - விடயங்க 

ளெல்லாவற்றையும் இட்டு (ஹோமம்செய்து), தீது இல்லா - தீமையில்லாத, மனத்து - 

மனத்தில், உவகை பெற்றிடும் - மகழ்ச்சி யடைந்திருப்பன், ௭ - ௮, 

(வி-ரை,) அகம் - மனமாயெ எட்டிதழ்களோடும் கூடிய ஹ்ருதயகமலம், சோதி 

லிங்கம் - ஒளியுருவாகியலிம்கம் ( மஹாலிங்கம் ), சுடர்வுற - கா.ரணப்பொருட்டாகய 
வினையெச்சம், புலன் - ுப்தாதி விஷயங்கள், போக்டு தீதிலா என்றதனால் போக்கா 

மைக்கு முன்னர்த் தீதோடி.ருந்தமை பெறுதும், போக்கு உவகைபெற்றிடும் என்றமை 

யான் போக்காதிருந்துழித் துன்பம் பெற்றிருந்தனன் என்பதும் போதரும், ஹ்ருதய 

கமலத்தில் எப்போதும மஹாலிங்கம் ப்ரகாறித்துசக்கொண்டிருக்கவும், ௮ர்த மஹாலிக் 

கத்தில் ஸகல தத்வங்களை லீனமாக்டியிருக்கும் ரிவயோடு சரீரம் இர்த்ரியம் உலகம் 

முதலான முப்பத்தாறு ததீவங்களினால் லிப்தனாதலில்லை என்பஇிதன் கருத்து, (௪) 

நவையில் யோகிதான் சச்சிதா ஈந்தமாய் ஈண்ணுஞ் 
சிவனின் மேவுற விடயங்கள் சமர்ப்பணஞ் செய்தே 
யவனி லாம்பிர சாதமுண் குவனென வறிவாய் 
தவமிம லாமொரு வடி.வுகொண் டனையமா தவனே. 

(ப- ரை,) தவம் எல்லாம் - எல்லாத் தவங்களும், ஒரு வடிவு கொண்டனைய - ஒருருப் 

பெற்றுழ் போன்ற, மாதவனே - பெருந்தவத்தினையுடைய அகத்திய முனிவனே, ஈவை 

இல் - குற்றமில்லாத, யோடு - (௪௨) யோயொனவன், ௪ச்சிதாகந்தம் ஆய் ஈண்ணனும் - 

௪ச்ிதொகர்த ல்வரூபமாய் விளங்கு, சிவனில் - சிவனிடத்தில், மேவுற - பொருந்த, 
விடயங்கள் - விஷயங்களை, சமர்ப்பணம் செய்து - ஸமர்ப்பித்து, அவன் - அந்தச் 

சிவனது, நிலாம் - விளங்குறெ, பிரசாதம் - ப்ரஸாதத்தை, உண்குவன் என - wade 

ரிப்பானென்று, அறிவாய் - ௮.நியக்கடவை, ௭ - று, 

(வி- ரை,) கொண்டாலனைய எனழ்பாலது கொண்டனையவென விகாரமாயிற்று, 

ரிலாம் நிலாவும் என்பதன் விசாரம், சச்தொகர்தமாய் ஈண்ணும் சவெனில் - ஸூச்சிதாரர்த 

ஸமுத்ரமாெ தனு ஸ்வரூபமான மிவனிடத்தில் எனிலுமாம், (டு) 

சுவிகிருதப்பிரசாதத்தலம் - முற்றும்.
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டே 

ஓம் மஹாதேவாய ஈம? 

(௨ சிட்டோததத்தலம். 

[அ தாவ.து - ஜஞாகப்ரஸாதத்தை ஸ்லீசரித்த ரிவயோடு மாயா தச்வமாயெ ஸகல 

பதார்த்த ஸமூஹத்தை ஸ்வஸ்வரூபத்தினால் க்ரஹித்து ஸ்சமாயிருப்பதே சிட்டோதாம் 

என்பழ.] 

கலிநிலைத், துறை, 

மாயை யாதஃதி யாவர்க்கும் தோன்றியே மறையு 
மாய மாயைதா னறிவுரு வாகிய வவற்குத் 

தூய சாற்சொல் சிட்டோ தப் பெயர்பெறுக் தொன்மை 

மூய மாமல விருளற முனிவுறு முனியே, 

(ப- ரை,) தொன்மை - பழமையாகவே, மூய - சூழ்க்இிருக்ற, மா - பெரிய, மலம் 
இருள் அற - மலவிருட்டொழியும்படி, முனிவுறும் - (அதனைக்) கோவித்த, முனியே - 
அகத்திய முனிவனே, மாயை - மாயையென்பத, யாது - எதுவோ, ௮.2--, யாவர்க்கும்- 
யாவரிடத்தும், தோன் தியே மறையும்--, ஆய மாயைதான் - ௮ர்த மாயையே, ௮ திவுரு 
ஆயெ - ஞானவடி.வாஏிய, அவற்கு - அவனுக்கு, தூயரால் - சுத்தாத்மாக்களாய பெரி 
யோர்களால், சொல் - சொல்லப்பட்ட, சிட்டோதஈப் பெயர் பெறும் - சட்டோதக 
சாமம் பெறும், ௭ - று, 

(விஃ சை,) முனிவுறல் - ஒருசொல், இதற்கு வேறலெனப் பொருள் கோடதும 

மையும், யாது என்பதனீற்றோகாரம் தொகுத்தல், சட்டோதநம் என்பதற்கு எஞ்செ ப்ர 

ஸாதம் என்பது பொருள், எர்த மாயையானது மிஸ்ரமாசகவும் ௮௩த்தமாகவும் இருக் 
கும் ஈடக்கையுள்ளவர்களுக்குத் தது கரண புவ போக ரூபமான gC தாமாயையாயிருக்கு 
மோ, ஷட்த்ரிம்த்தத்வாத்மகமான ௮82 மாயாதத்வமே அந்த ஸ்லீக்ருதப்ரஸாஇயின் 

விஷயத்தில் சிஷ்டோதகாகா.ரமானதென்று சொல்லப்படும் என்பதிதன் கருத்து, (௧) 

மாயை தந்துள சகம்வடி வாயதன் சொருபச் 

தூய ஞானத்தின் மூறெப் படுதலாழ் ரோன்று 

மாயை யொன்றுமே யெஞ்சிய தொருஏவ மயமே 
யாய முத்தலுக் சேவல்செய் தொழிலியம் மாயை, 

(ப ரை,) மாயை - மாயையால், தர்துள்ள - தரப்பட்டிருக்ற, சகம் “இகமானது, 
வடிவு ஆய - உருவு (அங்கமாக) கொண்டிருக், தன்சொரூபம் - தனது ஸ்வரூபமான த, 
அய - பரிசத்தமாயெ, ஞானத்தின் - ஞானத்தினால், மூடுறப்பதேதலால் - மறைக்கப் படுதலால், தோன்றும் - காணப்படுறெ, மாயை ஒன்றுமே - மாயை யொன்றே, எஞ்ச 
யது - சேடித்து நின்றது, (அதலால்) ௮ மாயை - அந்த மாயையானது, ஒரு சவமயமே 
ஆய - ஒப்பற்ற செவமயமே யாயெ, முத்தலுக்கு - முக்தாதீமாவுக்கு, ஏவல் செய் 
தொழிலி - பணிலிடைசெய்யும் வேலைக்காரி (ஆம்), எ று, 

(வி- ரை,) தம்.தள என்பது இங்குச் செயப்பாட்டுப் பொருளில் வந்தத, ஞர்னத் 
தன் என்பதில் இன் முன்றாவுதன் கருவிப்பொருளில் வததி, தொழிலி - இங்கரி (வேலைச் 
சாரி), ஒரு சிவமயமேயாய முத்தன் - அகண்ட எச்சிதாகந்த பசப்ரஹ்மல்வருடலும்



pot} சிட்டோத நத்தலம். ௩௧௪ 

திரஜுமான ஜீவன்முக்தன், மூடப்படுதல் - சபளீகரிக்கப்படுதல், கலாதி பூம்யார்தம்ச 
ளான முப்பத்தாறு தத்வக்களுடன் கூடின மாயாபாசத்தினல் வ்யாப்தமான ஜகதீதே 
தேஹமாயுள்ள ஸ்ரிவயோடயின் விஷயத்தில் ஸ்வஸ்வரூப ஜஞாஈமானது ஆத்மஜஞாகத் 
தினால் அக் ரமிச்சவும், ௮ரத மாயாதத்வம் ஒன்றே யெ நிற்கும், பரிபூர்ணமாகவும் 
ஸச்சிதாஈந்த ல்வரூபமாகவும் இருக்கும் பரப் ரஹ்மமே ஸ்வரூபமாயிருக்கும் ரிவயோடு 
க்கு மாயை தாஷி பாவத்தை யடைவாள் என்பதஇதன் கருத்து, (௨) 

எண்ணில் சத்தியா லுலகெலா மயக்குமிம் மாயை 
௩ண்ணு மெய்ச்ரிவத் தயிக்கனை ஈண்ணுற வற்றோ 

கண்ணி னிற்றிகழ் சோதியாஞ் சிவத்தினிற் கலந்தோ 

னுண்ண லுற்றிடு விடயங்க ளொழிக்திடுக் தாமே. 

(ப-ரை.) எண் இல் - அளவிறந்த, சத்தியால்--, உலகு எல்லாம் மயக்கும் 

இ மாயை--, ஈண்னும் - பொருஈ்திய, மெய் வெத்து ௮யிக்கனை- உண்மையாடய மிவை 

கயமுடையவனை, ஈண்ணுற - அடைய, வற்றோ - வல்லதோ, கண்ணினில் இகழ்-சண்போல 
விளங்கு, சோதி தம் - ஒளியுருவாஇய, சவெத்தினில் கலந்தோன்--, உண்ணல் உற்திடு 

விடயங்கள்-றுசர்தற்குரிய விஷயங்கள், தாமே ஒழிர்திடும்- தாமாகவே டம்இவிடும், எ-று, 

(வி-ரை,) மெய்ச்வெத்தயிக்கன் - இஷ்டலிங்கைக்யன். வற்றோ என்பது வல்லதோ 
வென்பதன் விகாரம், தாமே யொழிகச்இடும் என்றமையால் ஒழிக்க இவன் முயலவேண்டா 

வென்பது விளக்ற்று, (௩) 

போறிக ளாலுணும் புலன்கடல் புகுந்திடு கதிபோ 
லறிஞ னாகியோ னிடத்திற்புக் கட ங்குறு மென்பர் 

மறிவில் யோடுியிப் பொருளொழி வறவடி. வடக்குச் 

செறியு மார்கதி ரெலாங்கொடு வீழ்இஈ கரன் போல். 

(ப- ரை.) பொழிகளால் - ஐம்பொறிகளால், உண்ணும் - நுகரப்படு£ற, புலன் - 
விஷயங்கள், கடல் புகுந்திடு தி போல்--, ௮. நிஞன் யோன் இடத்தில் - ௮ நிஞனானவ 
னிடத்தில், புக்கு அடங்குறும் என்பர் - புகுர்தொடுங்கு மென்று சொல்லுவர் (பெரியோர்), 

ஆர் - நிறைந்த, கர் எல்லாம் கொடு - ரணங்களெல்லாவற்றையும் தன்னிடத் தடக்இக் 

கொண்டு, வீழ் - கடலில் விழுற, இரகரன் போல் - சூரியன் போல, மறிவு இல் - மீட்டு 

யில்லாத, யோ - யோடயானவன், இ பொருள் - இந்தப் பொருள்க ளெல்லாம், ஒழிவுற- 

நீங்க, வடி.வு ௮டக்இ - தன் ஸ்வரூபத்தில் அடக்டுக்கொண்டு, செறியும் - ஒடுக்கயிருப்பன், 

என்பர் - என்று சொல்லுவர் (பெரியோர்), aT = 2. 

(a¥ - mg.) Gur dear - பஞ்சேந்ழ்ரியங்கள், ௮வை மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி 

யென்பன, புலன் - பஞ்சவிஷயங்கள், ௮வை முப்தஸ்ர்றாரூபரஸகர்தங்கள், தஈகரன்- 

வடசொல், பகலையுண்டாக்குவோன் என்பதிதன் பொருள், மீட்சி யென்றது மீண்டு 

வருதலை, அது பிறத்தற்கு மீண்டு வருதலைச் குறித்தது. செறியும் - உபர் தியடையப் 

பெறுவன் எனிலுமாம், (௪) 

சிட்டோதநத்தலம் - முற்றும். 

 



௩௧௨ சித்தாந்தசிகாமணி. [மகஹாலீங்கஸ்த் 

A. 

ஓம் அவயயாய ஈம3 

தோண்ணாூற்றைந்தாவது 

(௩:) ௪ராசரலயத்தலம். 

[அதாவது - கேவலம் ஜ்ஞாகப்ரஸாத ஸ்வீகாரத்தினால் ரிஷ்டோதஈ ஸம்பச்சனான 
றிவயோடுக்குச் சராசர ப்ரபஞ்ச ஸ்வரூபமான மஹாலிங்க த்தில் ஐச்யத்வம் இடைக்கவும், 
தான் நிர்த்தேஹியாய ப்.ரபஞ்சத்தை யடைர் இருக்கும் மலறக்தஇியை காறாஞ்செய்து, எந்த 

வஸ்துவும் காணாது எந்த மதமும் கேளாது தன்னைவிட அர்யமானதை யறியா 

இருப்பதே ௪.ராச.ரலயம் என்பது,] 

கலிகிலைத் துறை, 

பாகு பாடூறு சராசரத் துறுபரத் தொன்றும் 

யோ தானுடம் புறுகில னாயே யொழிவி 

லேக மாகிய சராசர நாசக னென்ன 

மோக மாயையை முனிந்தவர் மொழிந்திடப் பவொன். 

(ப- ரை.) பாகுபாடு உறு - பல பகுப்புச்சுளுள்ள, சராசரத்து உறு - ௪.ராசரங்களில் 
வயாபித்திருக்ே, பாத்து - பரம்பொருளில், ஒன்று ஆம் - ஒன்றுதலுடையனாகய, யோ 
இயே--, உடம்பு உறுலன் ஆ9-, ஒழிவு இல் - நீக்கமில்லா த, ஏகம் ஆய - ஒன்றிய, 

சராசரமா௪சசன் என்ன - ௪.ராச.ரவிமாசகனென்று, மோகம் - மோகத்தை யுண்டாக்குற, 

மாயையை முனிந்தவர் - மாயையை வென்றவராடிய ௮மிஞரால், மொழிம் திடப்படுவான்- 

சொல்லப்பயவொன், ௭ - று, 

(வி-ரை,) பாகு பாடு - பகுக்கப்படுதல், பகு பாகு என நீண்டது, பாடு முதனிலை 
இரிர்த தொழிற்பெயர், சராசரம் - சரம் அசரம், இவை சஞ்சரித்தல் சஞ்சரியாமை 

யெனப்பொருள் பயந்து அத்தொழில்களையுடைய பொருள்களை யுணர்த்தலால் ஆகுபெயர் 
கள், முனிவர் எனபதனீற்றில் மூன்றனுருபு தொக்கது, (௪) 

உலக ஞானமோ ரவித்தையாங் காரண முடைத்இம் 

கலக லாததன் சொருூபஞா னம்பெற வவிச்சை 

மலமி ராதெனி னிச்சகம் விளங்கிட வம்ரோ 

கலையெ லாமுணர்ம் துயர்தரு கலயமா முனிவ. 

(ப- ரை,) கலை எல்லாம் உணர்ந்து - எல்லாக் கலைகளின் பொருளையும் நன்கறிந்து, 
உயரீதரு - உயர்ந்த, மா - பெறுமை பொருந்திய, கலயமுனிவ - கும்பமுனிவனே, உலக 
நோனம்-லளூக ஜ்ஞாநமானது, ஓர் அவித்தை ஆம்-ஒப்பற்ற அஜ்ஞாஈமாஇிய, காரணம் 
உடைத்து - ஹேதுவினையுடையது, இங்கு - இவ்வுல$ல், அலகு இல்லாத - அளவற்ற, 
தீன் - தனது, சொருபஞானம் பெற - ஸ்வரூப ஜ்ஞாடச்தைப் பெழின், அ௮விச்சை - 
௮ஜ்ஞாகமாயெ, மலம் இராது எனின் - மலமிரா தென்றால், இ சகம் - இவவுலகமானத, 
விளவ்டெவற்றோ - விளங்கவல்லதோ (விளங்காது), ௭ - று, 

(வி- ரை.) கலை- ஆகுபெயர், உயர்தரு - ஒருசொல், இதற்குப் பகுதி உயர்தா, 

சலயம் கலாம் என்னும் வடசொற்றிரிபு, ௪கம் ஜகம் என்னும் வடசொற்றிரிபு, (தோன்றி 
யழிதன்மாலைய தென்பது பொருள்), வழ்றோ வென்னு மோகாரம் ௭ இர்மறை. 
ஓர் - ஒப்பற்ற என்றதனால் ௮ரா.தி எனப்பெறப்பட்டது. காரணம்- மூலம் எனிலுமாம், 
சொரூபஞானம் - ஆத்மைக்ய ஜ்ஞாஈம், (௨)



தலம்,] சராசரலயத்தலம் ௩.௧௩ 

வானின் மாமு லெழுந்தடங் குதலென மயங்கா 

ஞாளிபா லெழுக் தடங்குறும் விடயங்க ணவிலி 

னான தோர்கன விழ்பொரு ணனவிலற் நிடல்போ 

இன மாஞ்சகத் தோற்றமெய் யுணர்வினி லொழியும். 

(ப- ரை,) மா முல் - பெரிய மேகங்கள், வானில் - அகாயத்தில், எழும்து அடங்கு 
தல் என - தோன்றி யொடும்குதல் போல, விடயங்கள் - விஷயங்களெல்லாம், மயங்கா 
ஞானீபால் - மயங்காத ஞானியினிடத்தில், எழுர்து அடங்குறும்- தோன்றி யொகுக்கும், 
ஈவிலின் - சொல்லுமிடத்தில், ஆனது ஒர் கனவிற்பொருள் - உண்டாடிய வொரு சனவில் 
சண்ட பொருள், நனவில் - ஜாக்ராவஸ்த்தையில், அம்நிடல் போல் - காணாதொழிதல் 
போல, மெய் உணர்வினில் - மெய் ஞானத்தின் தோற்றத்தில், ஊனம் ஆம் - அழிவ 
தாயெ, சகத் தோம்றம் - உலகத் தோற்றமானது, ஒழியும் - ஒழிர்துபோம், ௭ -று, 

(வி -ரை,) அடங்குறும்-ஒருசொல், பகுதி அ௮டங்குறு; அற்நிடலும் ௮௮, இதற்குப் 
பகுதி ௮ற்றிட, இடுதுணிவுப் பொருள் விகுதி யென்றது மொன்று, தோற்றம் - காட்ச, 

சாக்கி ரச்தொடர் சொற்பனஞ் சுழுத்தியைத் தணந்து 

மீக்கி எந்திடு மவத்தையை மேவிய வொருவ 

னாக்கு ஞாதுரு ஞானஜே யங்களா மனைத்து 

நீக்கு நின்றிடு மென்பர்ஈல் லறிவினி னிலைத்தோர். 

(ப- ரை,) சாக்டரம் தொடர் சொற்பனம் சுழுத்தியை - ஜாகரல்வப்சஸ-௩ஷுப்இ 
களை, தணர்து - கடந்து, மீ - அவற்றிற்கு மேலாக, சளர்திடு - சொல்லப்பட, yas 

தையை - ௮வஸ்த்தையை, மேவிய- பொருக்திய, ஒருவன்---, ஆக்கும் - உண்டாக்கப்பட்ட, 

ஞாதுரு ஞானம் ஜேயங்கள் அம் அனைத்தும் - ஜ்ஞாத்ரு ஐஞாஈம் ஜ்ஜேயங்கள் ஆயெ 

எல்லாவற்றையும், நீக்டு நின்றிடும் - ஒழித்து நிற்பான், என்பர் - என்று சொல்லுவார், 

(யாரெனின்) ஈல் அறிவினில் - மெய்ஞ்ஞானத்தில், நிலைத்தோர் - நிலைபெற்றவர், ௭ - று, 

(வி- ரை.) சாக்கிரம் தொடர் சொற்பனம் சுழுத்தியைத் தணர்து மீக்டிளர்திடும் 

அவத்தை யென்றது ப.ரமாடிய துரீயம் என்னும் ஸமா தியவஸ்த்தையை, (௪) 

துரியா தீதமாம் பதத்திடைத் துளக்கற விருந்த 

பெரியா ஸிவ்வுல கத்துருக் காண்கிலன் பின்னர்க் 

கரியாய் நின்றமெய்ச் சிவத்தினைக் கண்டவன் காணான் 

Ofur மற்டொரு பொருளினைச் செவிக்கொளா னறியான், 

(ப-ரை,) துரியாதீதம் ஆம் பதத்திடை - (வாக்குமனங்களுக்கு எட்டாத) துரியாதீத 

மாய பதத்தில், துளக்கு ௮ற இருந்த - சலஈமில்லாமலிருர்த, பெரியான - பெரியோ 

னாயெ ரிவயோடு, இ உலகத்து உரு சாண்லென் - (மீண்டும்) இந்தவுலகத்தின் வடி.வினைக் 

காணான், பின்னர் - பிறகு, கரி ஆய் கின்ற - சாக்ஷியாய் நின்ற, மெய்ச் சிவத் தனைக் சண்ட 

வன்--, இரியா - திரிந்து, மற்றொரு பொருளினை - வேறொரு பொருளை, காணான்--, 

செவிக்கொளான் - கேளான், அறியான் - உணரான, ௭௩ ௮, 

(வி- ரை,) பதம் என்றது அவஸ்த்தையை, காணான் - கண்ணினம் பாரான், 

அநியான் - மனத்தினால் நினையான், மெய்ச்சவம் - தா$்தமயனாயெறாிவன் (இஷ்ட 

லிங்கம் எனினுமாம்), (@) 

#0



௩௧௭ சித்தாந்தரிகாமணி, [மகறாலிங்கஸ்த் 

மித்தை யாகுமிவ வுலசமுன் னுண்மையோல் விஎங்குஞ் 

சத்த தாகிய பரடிவம் வெளிப்படிற் றனது 
மெய்த்து நின்றமெய்ச் சொரூபமே யெங்கனும் விளங்குஞ் 

சித்த மாமய லொழிந்துமுன் னூல்பல தெரிந்தோய், 

(ப- ரை,) இத்தம் - மனத்தனது, மா மயல் ஒழிர்.து - பெரிய மயக்க தீர்ந்து, பல 

முன்னூல் - அகேக வேதார்த்தங்களை, தெரிர்தோய் - ௮.றிஈ்திருப்பவனே, மித்தை ஆகும்- 

பொய்யாயெ, இ உலகம்--, முன் உண்மை போல் விளங்கும் - முன்னே மெய் போலப் 

பிரகா௫ிக்கும், ச௪த்.து ஆயெ - உண்மையா௫ய, பரசிவம் வெளிப்படின்--, தனது - 

தனதா, மெய்த்து நின்ற - உண்மையாய் நின்ற, மெய்ச்சொருபமே - உண்மையாயெ 

ஸ்வரூபமே, எங்கனும் விளங்கும் - எவ்விடத்தும் பிரகாசிக்கும், எ - று, 

(வி- மை.) வேதம் அநாதி யாதலால் அதனை முன்னூல் என்றார், முதஜாலென்று 

மிதனைக் கூறுவர், மெய்ச்சொருபமே - ஸாக்ஷ£ த்கா.ர ஸ்வரூபமே எனினுமாம், (சு) 

சராசரலயத்தலம் - முற்றும், 

a 

gio angCw ws, 

தோண்ணூற்றாரறாவது 

(௪, பாண்டத்தலம். 

_...௨- 

[அ தாவது - அகேக கோடி ப்்ரஹ்மாண்டங்களின் ஸ்ருஸ்டி ஸ்த்திதி லயங்களுக்கு 

ஆதாரபூதமானது யாதோ என்னும் விசாரமானதும், மாயையினால் விடப்பட்ட 

ரிவயோட றக்தியே முதலா ப்ருதிவியே ஈரூயுள்ள ஸஃலத த்வங்களென்லும் குமிழிகளை 

விமர்றம் என்னும் பாண்டத்திலிருத்தி ஸ்வஸ்வரூபத்தினால் ப்ீரகாரப்ப துமே பாண்டம் 

என்பது.] 

கலிரிலைத் துறை, 

அண்ட நூறுகோ டிகள்படைப் புடனிலை யழிவு 

கொண்ட தோரிட மாடிய வதனையே குறித்துக் 

கண்ட தோர்விம ரிசந்தனைக் கசடற வுணர்வாற் 

பண்டை. நாலுணர் பவர்பாண்டச் தலமெனப் பகர்வார், 

(ப- ரை,) பண்டை மால் - முன்னூற்பொருளை, கசடு அற - குற்தமற, உணர்வால் - 
தமத திவினால், உணர்பவர் - அறிபவர், அண்டம் நூறு கோடிகள் - நூறுகோடி யண்டக் 

கள், படைப்புடன் - உத்பத்தியோடு, நிலை - ஸ்த்திதி, அழிவு - லயம், (இவற்றை) கொண் 

டது - கொண்டிருப்பதா௫, ஓர் இடம் ஆய - ஒரு இடமாயிருப்பதாய, அதனையே 
குறித்து - அதையே ூறிப்பிட்டு, கண்டது - கண்டதாடுய, ஓர் விமரிசர்தனை - ஒப்பற்ற 
விமரிசத்தை, பாண்டத்தலம் என - பாண்டத்தலமென்று, பகர்வார் - சொல்லுவர், எ-று, 

(வி-சை,) ௧௪0 என்றது ஐயர்திரிபுகளை, இவற்றை ஸர்தேஹ விபர்யயக்கள் என்பர் 
வடழரலார். விமரிசம் - பாவனை, ஆராய்ச்சியெனிலுமாம், இது ஈண்டு Urn Nts enw 
குதித்தது. உணர்பவர் பகர்வார் எனவியையும், எண்ணிறந்த ஸகல ப்ரஹ்மாண்டங்களுச்



த்லம்.] பாண்டத்தலம். ௩கடு 

கும் தோற்றம் நிலை ஒடுக்கங்களைக் குறித் து ஆதாரமாயுள்ள யாதொரு விமர்றமுளதோ, 
அந்த விமர்றமே பாண்டத்தலம் என்.நு சொல்லப்படும் என்பதிழன் கருத்து. (௧) 

தத்து வங்களுக் கொருகரி யாகியே சகத்திற் 
குய்த்த காரண மாய்விம ரிசப்பெய ௬டைய 

சத்தி தானிலங் குறுஞ்சக மடங்கிடக் தானாய் 

மெய்த்த வாருயிர் விளங்கிடும் விமரிச கலையே. 

(ப-ரை,) விமரிசப்பெயர் உடைய சத்தி--, தத்துவங்களுக்கு--, ஒரு கரி ஆ9- 

ஒரு சா௯தி (ஸ்வரூபிணி) யாடு, ௪கத்திற்கு - உலகத்துக்கு, உய்த்த - செலுத்தப்பட்ட 

காரணம் ஆய் - ஹேதுவா௫ு, இலங்குறும் - விளங்குவாள், விமரி௪ கலை - விமரிச௪ ரூபிணி 

யாய கலையானது, சகம் அடங்கிட - உலகமடங்க, மெய்த்த - மெய்யாடுய, "ஆர் உயிர் - 

அரியவுயிர்கடோறும், தானாய் விளங்கம் - தானாகவே பிரகா௫ிப்பாள், ௭ - று, 

(வி - ரை.) இலங்குறும் ௮டங்டெ என்பன ஒருசொன்னீர, இவற்றிற்குப் பகுதிகள் 

முறையே இலங்குறு அடங்குடு என்பன, ஆருயிர்-டிறைந்தவுயிர் எனிலுமமையும். விமர்மம் 

என்னும் ப.ராறாக்தி ஸகல ச.ரா௪.ரங்களாகிய ட். ரபஞ்௪த்தை விளங்கச்செய்கின்றவளாகவும், 

ஸ்கல பூதிதத்வங்களுக்கும் ஸா ௯திஸ்வரூபமுடையவளாகவும், ஸகல வ்யாபக முள்ளவ 

ளாகவும் ப்ரகாமரிக்கன்றனள்; எ தனிடம் ப்ரபஞ்சமெல்லாம் ஒடிக்க த்தை யடைடுின்றதோ, 

எ.து ஆத்ம சித்ஸ்வரூபமாகவும் ஸதா ஈம்தல்வரூபமாகவும் விளங்குகின்மதோ எனலும் 

விசாரமே விமர்றருபிணியாயெ கலை என்பதிதன கருத்து, (௨) 

ஈச னோர்ப.ர வகந்தைசேர் விமரிச வானாய்ப் 

பேசு மியாவையு முணர்ந்தொழி வறுபெரு% தகையாம் 

தேசு லாம்பர வகந்தையிற் சிறநதுள தாதி 

மா? லாவிம ரிசமிகழ் வுறுமென மதிப்பாய். 

(ப . ரை) ஈசன் - இஹறைவனானவன், LIT HEROS Cet ப.ரவகந்தையோடு கூடின, 

லிமரிசவான் ஆய் - விமரிசவானா௫ு), பேசும் - சொல்லப்பட்ட, யாவையும் உணர்ந்து - 

எல்லாவற்றையு மிரு, ஒழிவு அறு - நீங்குதலற்ற, பெருந்தகை ௮ம் - பெருங்குணத் 

தீனாவன், தேசு உலாம் - ஒளி பொருக்திய, பர அகநதையில் Amb gi Qn gi go—, wre 

இல்லா - குற்றமற்ற, லிமரிசம் - விமரிசமானறு, நிகழ்வுறும் என - விளங்குமென்று, 

மதிப்பாய் - ௮.தியக்கடவை, ௭ - லு, 

(வி- ரை;) ப.ரவகந்தை - ப.ரத்தோடு கூடின அகத, மேலான அகந்தை யெனிலு 

மாம், நிகழ்வுறும் - ஒருசொல், பரமாத்மா யான் என்னும் பராஹங்கார ஸமாவேயத் 

தால் பரிபூர்ண விமர்முடையவனலும், ஸாவஜஞனும, ஸர்வவயாபகனும, ஸர்வகர்த்தாவும், 

ஸாவஸாக்ஷியாயுள்ளவனுமானவன் மஹேஸ்வரன் எனப்படுவன் ) பரமேற்வரனுடைய 

விமாறாமானது ப்ரபஞ்சாதாரமாயே பேசதிவின் விளக்கத்தால் பரிபூர்ணமான பராஹங் 

கார ஸ்வரூபம் என்பதிதன் கருத்தி, (௩) 

பரந்த தாகிய விமரிச பாண்டத்தி லடங்க 

விரிந்த தத்துவ மியாவையு மேவுற வைத்துத் 

தெரிந்த தன்னையே கண்டிருப் பன்றிகழ் முத்த 

ருந்த வர்க்கர சாயெ வகத்திய முனியே. 

தவர்க்கு - அரிய தபோதமர்க்கு, ௮ரசு ஆயெ - Cat s@euy 
(ப-ரை;) அருந்தவர் , ததி 

இகழ் - விளங்குறெ, முத்தின் - முக்த்னானவன, பரந்தது ஆயெ « 
அகத்திய முனியே--



௩௧௬ சித்தாத்தரிகாமணி. [மவறாலிங்கஸ்த் 

விரிர்ததாயெ, விமரி௪ பாண்டத்தில் ௮டங்க--, விரிந்த தத்துவம் யாவையும் மேவுற 
வைத்து--, தெரிஈ்த தன்னையே கண்டிருப்பன்--, ௭ - று, 

(வி -ரை,) ௮.ரச-ஆகுபெயர், ஜீவன்முக்தனாகய மிவயோடு விமர் பாண்டத்தில் 

(வைக்கப்பட்ட மக்திமுதல் ப்ருதிவி ஈறாகவுள்ள) ஸகல தத்வக்கூட்டங்களை யுடையவ 

னாகவும், ஏனைய பொருளை கோக்காதவனாகவும், ஆச்மஸ்வரூபத்திலேயே நிற்சன்றுன் 

என்பதிதன் கருத்து. (௪) 

பாண்டத்தலம் - முற்றும். 

OL. 

ஓம் பககேத்ரபிதே ஈம? 

ேதோண்ணூற்றேழாவது 

(ந) பாச தத்தலம் 
ஆடை 

[அதாவது - ஸமஸ்த ப.ரஹ்மாண்டங்களின் உத்பத்தி ஸ்த்திஇி லயங்களுக்குக் காரணீ 
பூதமான விமர்மா பரபிர்துவானது திரோதாஈ ரூபத்திஞல் Baguio கலக திருக்கும் 
ரரத்தியில் ப்.ரகாமிக்கும், அந்த மத்தி ஸ்ரூபமே பாண்டஸ்த்தல ஸம்பர்கனான பிவயோஇ 
க்கு பாசம் என்ப.து,] 

கலிடிலைத் துறை, 

ஓது மண்டங்கள் யாவும்வர் துஇித்துநின் ஜெடுங்கற் 
கேது வாகிய விமரிச மியாதன்க ணிலங்கு 

மேதை யாமது பாசக மெனவிவண் விளம்பு 

மாது பாதிய னருளிய வாகம மறைகள். 

(ப - ரை) ஓதும் - சொல்லப்பட்ட, ௮ண்டங்கள் யாவும்--, வந்து உஇத்து நின்று 
ஒடும்கற்கு - வர்து பிறந்து இரு£்து இறப்பதற்கு, ஏது ஆயெ - காரணமாடய, விமரிசம் - 
விமரிசமானது, யாதன் கண் இலங்கும் - எதனிடத்து விளங்குமோ, மேதை ஆம் அது- 
௮ நிவுருவாகிய ௮, பாசம் என - பாசகமென்று, இவண் - இவவிடத்தில், விளம்பும் - 

சொல்லாநின்றன, ( எவையெனின் ) மாது பாதியன் - பெண்பாதியனாயெ சிவபிரான், 
அருளிய - அருள்செய்த, ஆகமம் மறைகள் - ஆகமங்களும் வேதங்களும், எ.று, 

(வி - ரை,) மாது Fer உமாதேவியைக்குறித்தது, மாதுபாதியன ருளிய வாசமம் 4 

ரரிவாகமம், (௧) 

வேது பாமிறு முலலனுக் கொருதனி பித்தாய்க் 
கூறு மோர்விம ரிசப்பெயர் பராசத்தி குறுகும் . 

Gud யாதெனிற் பெற்றிடும் பிரமமா. மதுவே 
தேறு பாச மனைத்திற்கு மென்றுசை செய்வார், 

(ப-ரை,) வேறு பாடு உறும் - வேறுபாட்டை யுடைய, உலனுக்கு--, ஒரு தனி 
வித்த ஆய் - ஒப்பற்ற தனி மூலகாரணமாடு, கூறும் - சொல்லப்படுற, ஓர் - ஒரு, 
விமரிசப்பெயர்-விமரிசமென்னும் பெயரினையுடைய, பராசத்தி குறுகும்-பரர்சத்தியானது 
௭ .தனிடம் நிலைபெற்திருக்குமோ, (௮த) பெற்றிடும் பேறு யா் தீனின்--, பிரமம் gu—, 
௮தவே--, தேறு - தெளியப்பட்ட, அனைத்திற்கும் பாசம் என்று உரைசெய்வார் 4 
எல்லாவம்மிற்கும் பாஜும் என்று சொல்லுவர் (௮ திஞர்), ௭ - று,



த்லம்,] பாசந்த்தலம். m der 

(af - aor.) Ca pur® - வேறுபடுதல் (வேற்றுமை), உரைசெய்வார் எனலும் பய 
னிலைக்கு ௮திஞர் என்னும் எழுவாய வருவிக்கப்பட்ட து, வேறுபாடுறு மூலகு என்றது 
ப்ரபஞ்ச விசித்திரத்தை. பேறு - பயன், பாஜமம் - ப்ரபஞ்ச பாஜாம், (௨) 

ஆதி யாய௫ற் சத்இயிச் சகமுளை யாட 

யோது மாகர ணத்துரு வாலெஇ லொளிரும் 
இதி லாவது பிரமமென் வெமென வறைவர் 
வேச மோடய ராகம முணர்ம்இடு விமலர். 

(ப-மை,) ஆதி ஆய-முதலாயெ, ற்சத்தி--, இ சகம் முளை ஆ9--, ஒதும்-சொல்லப் 
பட்ட, மா - பெரிய, கரணத்து உருவால் - கரணவடி.வால், ௭இல் ஒளிரும் - எதனிடத்து 
விளங்குமோ, தீது இல்லா - திமையற்ம, ௮.து - அதுவே, பிரமம் என் - பிரமமென்ற, 

சிவம் என - (ப.ர) சவமென்று, அறைவர் - சொல்லுவர், (யாரெனின்) வேதமோடு உயர் 

ஆகமம் உணர்ச்திடு விமலர் - வேதார்த்தத்துடன் உயர்ந்த அகமார்த்தத்தினையும் » Hes 

பரிசுத்தர், ௭ - லு, 

(வி- ரை,) சிற்சத்தி - ஜ்ஞாகாக்தி, மா கரணம் - மூலாஹம்காரம், ஒளிரும் என் 
பதனீற்தில் ஓகாரம் தொக்கது. வேதம் ஆகமம் என்பன ஆகுபெயர்கள், எந்த ச்சக்இ 

யானது ஜகதுத்பத்திச்குக் காரணமாய், மூலாஹங்கார ரூபத்தினால் எந்த பரபிந்துவில் 
ப்ரகாமரிக்குமோ, ௮ர்த விமர்யாக்யமான பரபிர்துவே பரப். ரஹ்ம ஸ்வரூபனான பரமிவன் 

என்பதிதன் கருத்து, (௩) 

திங்கள் வெண்ணிலா வனைத்தையும் இகழ்த்துதல் போலச் 

சங்க ரன்றனி லுறுவிம ரிசமெலுஞ் சத்தி 
யிங்க னைத்தையு மொருங்குற விளக்குமென் றிசைப்பர் 

மங்க லப்பிபருங் கலைகளி லுழைந்திடு மதியோர். 

(ப- ரை,) தங்கள் - சந்திரனிடத்து விளம்குற, வெள் நிலா - வெண்மையாயே 

சந்த்ரிசையானது, அனைத்தையும் - எல்லாப் பொருள்களையும், திகழ்த்.துதல் போல - 

விளங்குவித்தல் போல, சங்கரன் தன்னில் - சங்கரனிடத்தில், உற-பொருச் திய, விமரிசம் 

என்னும் ௪த்தி--, இங்கு - இவ்வுலகத்திலுள்ள, அனைத்தையும் - எல்லாப் பொருள் 
களையும், ஒருங்கும விளக்கும் என்று - ஒருசேர விளங்குவிக்கு மென்று, இசைப்பர்-சொல் 

அவர், (யாசெனின்) மங்கலம் - மங்களக.ரமாகயெ, பெருங்கலைகளில் - பெருழால்களில், 

அுழைச்இடும் - நுழை, மதியோர் - அறிவுடையோர், ௭ - று, 

(வி - GI.) Fheset Wher: corgi aCerpAhy, இதற்கு ஆன்மாக்களுக்கு 

ஹிதம் செய்பவன் என்பது பொருள், இசைத்தல் - சொல்லுதல், மங்கலப் பெருங்கலை 

கள் என்றது வீட்டு மூல்களை அவை வேத் றிவாகமங்கள், விமரிசம் என்லும் ௪த்இ - 

ஜஞாக கரியா மக்தியுக்தனான ப.ரறிவ த்தினிடத்தில் ஸ்த்திரமாயிருக்கும் 'பசாமர்றருப 

மான பராஸாத்தி, அனைத்தையும் - ஸகல ப்ரபஞ்சத்தையும் எனிலுமாம், ஒருங்கும 
விளக்கும் என்றதனால் தனது ௮ம்ராத்தனால் வ்யாபித்து ப்ரகாமித்துக் கொண்டிருக்கும் 

என்றபடி, (௪) 

ஆத யிற்பெறு மகரமே யுயர்சிவ மந்தா 

Ces தீற்கருஞ் சத்தியிச் சிவசத்தி Nour 

மேத மற்திடு பிரமமொன் றேயக மென்னு | | 

மேதை ஈற்பதம் பொருந்துமென் றறைகுவர் மேலோர்.



th 9} சித்தாந்தரிகாமணி. 

(பு-ரை,) ஆஇயில் பெறும் - முதலில் பெறப்பட்ட, அ௮கரமே - ௮ என்னும் 
அ௮௯உரமே, உயர் இவம் - உயர்ர்த சிவமாகும், ௮ம் தான் - ஹம் என்பதே, ஓதுதற்கு ௮௬ 

சத்தி - சொல்லுதற்கரிய சத்தியாகும், இ - இந்த, வெசத்தி உரு ஆம் - வெசத்தி 
வடிவாகிய, ஏதம் ௮ற்திடு - கும்றமற்ற, பிரமம் ஒன்றே--, ௮௧ம் என்னும் - அஹமென் 

இற, மேதை மல் பதம் பொருந்தும் என்று - ஜஞாரத்தோடு கூடிய கல்ல பதத்தைட் 

பொருது மென்று, ௮றைகுவர் - சொல்லுவர், (யாசெனின்) மேலோர்--, ௭ - று, 

(வி - ரை,) மேதை மேதா என்னும் வடசொற்றிரிபு, இதற்குப் பேரறி வென்பது 

பொருள், பதம் - சொல், முக்ய ப்.ரகாமயாத்மகனான ஸ்றிவன் ஸாக்தியுடன் சேர்ம்து எவ்வா 

திருப்பனெனின்,--- ௮கா.ரமே மிவன், ஹம்காரமே ஸக்தி, இவ்விதமாய் (3வரக்தி 

மயமான பப்சஹ்மமானது ஒசே வஸ்துவாயெ அஹம் என்லும் பதத்திலுள்ளது 

என்பதன் கருத்து, (@) 

திகழு அம்பர மாகியே சிவசத்தி மயமா 

மகமெ லும்பத மடைந்துய சருஞ்சிவ யோக 

சகம டங்கலுந் தன்லுரு வாகவே சார்ந்து 

நிகமு மென்றுசை செய்திடு நிமலனா கமங்கள், 

(ப-ரை,) இகழுறும் - விளங்குறெ, பரம் ஆ9--, சிவசத்தி மயம் ஆம் - ெவ௫த்தி 

யுருவாயெ, அகம் என்னும் பதம் அடைர்து--, உயர் - உயர்ச்த, அருஞ்சவயோடூ:-... 
சகம் அடங்கலும் - உலகமுழுறும், தன் உரு ஆகவே சார்ந்து - தனவடிவாகவே பொருநக் 

தப்பெற்று, நிகழும் என்று - விளங்குவனென்று, நிமலன் ஆகமங்கள் - பரிசுத்தனான 

சிவபிரானாற் சொல்லப்பட்ட ஆகமங்கள், உரைசெய்திிம் - சொல்லாநிற்கும், ஏ - று, 

(வி- சை,) இகழுறும் - ஒருசொல். பரம் - மேலான பொருள், ௮௧ம் என்னும் பதம் 

என்றது ப.ராஹங்கா ரத்தை, ஸறிவறக்தியானது தேசம், காலம், ஆகாரம் இவைகளில்லா 
இருத்தலான் “தஇகழுறும் ப. ரமா? என்ருர், (௬) 

மரம டுத்துள பாசிலை மலர்முத லனவோர் 
தரைய டுத்துள வித்இனி லடங்குறும் தகைபோறழ் 
use Mees Musa Curt urns Cure 
யிருக யத்தனி வித்தினி லடம்குமென் நிசைப்பார். 

(ப-ரை,) மரம் HOS grax - (go) or FHS Our Ge Adgeey, பாசிலை.பச்சிலை, 
மலர் - புட்பம், முதலன - முதலாயின, தரை அடுத்துள்ள - மண்ணிழ் பொதிம் திருக்க, 
ஓர் வித் தனில் அடங்கு.றும் தகை போல் - ஒரு (ஆலம்) விதையிலடங்ட யிருக்குர்தன்மை 
போல, பசவும் - விரிச்திருக்கற, இ - இந்த, ௪கம் யாவும் - உலகமெல்லாம், ஓர் பரமம் ௩ல் 

யோடு - ஒரு மேலான கன்மையையுடைய யோடுயின், இருதயம் - ஹருசயமாயெ, தனி 

வித்தினில் அடங்கும் என்று - ஒரு விதையிலடவ்ியிருக்குமென்று, இசைப்பார் - சொல் 
துவர் (மேலோர்), எ ஃ அ. 

(வி- ரை,) பாசிலை - பசுமையாயெ இலை, இசைத்தல் - சொல்லுதல், மேலோர் 
எனலும் எழுவாய் வருவிக்கப்பட்ட த, (௭) 

பாசநத்தலம் - முற்றும். 
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லை இங 5 
Pru a's : 

[அதாவது - திரோபாவ லக்ஷணத்துடன் கூடியிருக்கும் ஜ்ஞாச க்ரியா ச்ிகளே 
பாஜகமாயுள்ள பரவேயோட புண்யபாப கர்மங்களினால் லிப் தனாகா இருப்பதால் அங்கலேபன் 
என்பது,] ட் 

கலிநிலைத் துறை, 

காலம் இக்குவை யாஇியாற் கண்டி_.த மின்றிக் 
கோலஞ் சச்ரிதா நந்தமா மிதுமுனம் கூறுஞ் 
லங் கொண்டவற் குருவெனச் செப்புவ ரவன்றான் 
மாலிம் கோவுமம் காலேப னென்பர்நூல் வல்லோர். 

(ப- ரை,) காலம் இக்கு இவை ஆதியால் - காலம் திக்கு என்ற இவை முதலிய 
வற்றால், கண்டிதம் இன்றி - சண்டித (பரிச்சேத) மில்லாமல், கோலம் - அழகாயே, ௪௪9 
தாசந்தம் ௮ம் இ.து - ௪ச்சிதாரர்தமாடய இதனை, முன்னம் கூறும் - முன்னே சொல்லப் 

பட்ட, €ீலம் கொண்டவற்கு-8லமாகக் கொண்டவறுக்கு, உரு எனச் செப்புவர்--, அவன் 
தான் - அவனே, இங்கு - இவ்வுலல், மால் ஓவும் - மயக்கம் நீங்ெ, ௮ங்காலேபன் 
என்பர்--, (யாரெனின்) நூல்வல்லோர் - சிவாகமங்களில் வல்லவர், ௭ - று, 

(வி ரை,) கண்டிதம் இன்றி என்றது அகண்டமா யென்றபடி, உரு - வடிவு, 
செப்புதல் - சொல்லல், ஓவுதல் - நிம்குதல், இக்கு, சேசம், காலத். ரயம், இவைகளில் 

பரிச்சேத ரஹிதனாகவும், தொந்த ஸவரூபனாகவும், ம்டேஷ்ட்டனாகவும் இருக்கும் இர்த 

ஜீரோந கரியா ரூபத்தையே திரோபாவமென்னும் பாவனையுடன் கூடியிருக்கும் றிவயோடு 

மின் ஸ்வரூபமென்றும், அதனால் நிவயோடு ௮ங்கலேபனென்று சொல்லப்படுவ னென்ப 
இதன் கருத்து, (௧) 

போத மேனியா மஇஞன்வெண் புகைமுத லனவா 

லோதும் வானென வொன்றொரு தொழிலொடு முழானான் 

மேதை யாமிவன் றனக்கிலை விதியொடு விலக்காம் 
பேத மாகிய விகற்பமு மென்றிடும் பெருநூல். 

(ப-ரை,) போதம் மேனி ஆம் - ௮றிவேயுருவாகக்கொண்ட, மதிஞன் - ஞானி 
யானவன், வெள் புகை முதலனவால் - வெண்மையாடுய புகை முதலியவற்றால், ஓதும் - 

சொல்லப்பட்ட, வான் என - ஆகாயம் (விகாரப்படாதது) போல, ஒன்று - பொருந்திய, 

ஒரு தொழிலொடும் - ஒரு இரியையுடலும், உருன் - பொருர்தமாட்டான், ஆல்-அதலால், 

மேதை அம் இவன் தனக்கு - அ.றிவுருவாடுய இவனுக்கு, விதியொடு விலக்கு ஆம் பேதம் 

ஆய விகற்பமும் - விதி விலக்குக்க ளென்ற வேறுபாடாடிய விகற்பமும், இல்லை 

என் நிடும் - இல்லை யென்று சொல்லாகிற்கும், (௭.து வெனின்) பெரு£ல்--, ௭ - று, 

(வி- ரை.) விதி விலக்கு - செய்வதும் தவிர்வதும். பெருழ£ல் என்றது வேத udev 

மங்களை, இவை பெருழால் எனவே ஏனைய யாவும் சிறு தால்களென்றவாருயிற்று, 

ஒரு தொழிலொடும் - ஸம்ஸார பர்தங்களான பாபகர்மங்களினால் எனினுமாம், புகை 

முதிலானவைகளினால் ஆகாறமானது எவ்வாறு லிப் தமாயிருப்பதில்லையோ, அவ்வாறு Fs



௩௨௦ சித்தாந்தசிகாமணி. [மகறாலீங்கஸ்த் 

ரூபனாயிருக்கும் ரிவயோடு ஸம்ஸார பர்தங்களான பாபகாமங்களினால் லேபிக்கப் 
பட்டிருப்பதில்லை; பின்னும் ௮ர்த (ரிவயோடக்கு விதிரிஷேதங்களும், ஸக்கல்ப விகல்பங் 
களும், கர்மத்தின் வாளனையும் கூட இருப்ப ல்லை; ஆதலால் நிவயோட புண்யபாப கரம் 

களினால் கிர்லிப்தன் எனப்படூவன் ; வாஸகா.ரஹிசனான (ரிவயோடுக்கு ஸர்வத்ர அபேத 

ஜ்ஞா ரமே இருக்கும் என்பதிதன் கருத்து. (௨) 

வேற பட்டி கடாதியால் விசும்புவே றுநினும் 
வேறு பட்டிடா வாறென விமலமெய்ப் பிரமம் 

வேறு பட்டிடு முபாதியால் வேறுவே அுறிலும் 

வேறு பட்டிடா தெனமறை விளங்குற விளம்பும். 

(ப-ரை,) வேறுபட்டிடு- வெவ்வேறு வகைப்பட்ட, கடா தியால்-கடமுதலியவற்றால், 
விசும்பு - ஆகாயமானது, வேறு உறினும் - வேறுபடிலும், வேறுபட்டிடா ௮று என- 

வேறுபடாதவாறுபோல, விமலம் - பரிசுத்தமாகய, மெப் பிரமம் - உண்மையாூயே பிரம 

மானது, வேறுபட்டிடும் உபாதியால் வேறு வேறு உறினும்--, வேறுபட்டிடாது என - 

வேறுபடாதென்று, மறை - வேதங்கள், விளங்குற விளம்பும் - விளக்கமாகச்சொல்லும், 

ஏல Lf. 

(வி- ரை,) கடாதி - குடமுதலியன, இவற்றால் ஆகாறாம் வேறு படுதலாவது கடா 

காறாம் மடாகாமம் கூபாகாமாம் முதலிய பெயர்களால் வேறுபடுதல், பிரமம் உபாதியால் 
வேறுபடுதலாவ2 கூடஸ்த்த ப்ரஹ்மம் முதலிய பெயர்சளால் வேறுபடுதல், கடமடாதி 

களிலிருக்கும் ஆகாறமானது உபாதி லம்பச்.தத்தினால் பி6்ஈம் எனப்பட்டிரூர்த போதிலும் 
அது எவ்வாறு அபிர்ஈம் என்று சொல்லப்படுிறதோ, அவ்வாறே உபாதிவஸாத் தினால் 
ப்ரஹ்ம தேவ தாகவர் என்னும் ப்.ரதீதி யுண்டாயிரார்த போதிலும் ௮து எவ்வாறு 

அகண்டமானதோ, அவ்வாறு அந்த ஸ்ரீவயோடுயின் ஜீஞாகமும் அகண்டமாயிருக்கும் 

என்பதிதன் கருத்து, (௩) 

வான மேயென வளவற வயய்குறும் பிரம 
மான வங்கஇிற் ஏற்கலை விசேடமென் நறிவாய் 

மானி டங்கட வுளர்விலங் கெளனுந்தகை மருவான் 
ஞானி யாவையு௩ தன்வடி. வாகவே ஈண்ணும். 

(ப- ரை,) வானமே என - ஆகாசம் போலவே, அளவு ௮2 வயல்குறும் - எல்லையற 

விளங்கு, பிரமம் அன - ப்.ரஹ்மமாகய, அங்கு அதில் - அதனிடத்தே, சிற்கலை - ஞான 

கலையே, விசேடம் என்று அ௮றிவாய்---, ஞானி - ஞானியானவன், மானிடம் கடவுளர் 
விலங்கு என்னும் தகை மருவான்--, யாவையும் - எல்லாவற்றையும், தன் வடி.வு ஆகவே 

கண்ணும் - தனதுருவமாகவே பாலிப்பன், ௭ - று, 

(வி- ரை,) வயங்குறும்-ஒருசொல், பகுதி வயங்குறு, விலங்கு - ம்ருகாதிகள், தகை- 
தன்மை, மருவல் - பொருந்தல், சதாகாமலஸ்வரூபனாகவும் ஜீவன் முக்தனாகவும் இருக்கும் 
இக்த றிவயோ௫க்குப் புண்ய கர்மத்தினால் வித்தமான தேவத்வமும், புண்யபாப மிஸ்ர 

கர்மத்தினால் மனுஷ்யத்வமும், பாபகர்மத்தினால் திர்யக் ப. ராணித்வமும் இல்லை ; பின்னை 

யாதெனின், ஸர்வதீர பரிபூர்ணமான தொகாற ல்வரூபத்வமொன்றே யிருக்கும் என்ப 

இதன் கருத்த, (௪) 
அங்கலேபத்தலம் - முற்றும். 

 



52%] சபராஞ்ஞத்தலும். ௩௨௪ 

a. 

ஒம் தக்ஷாதீவரஹராய ஈம3 

தோண்ணுற்றோன்பதாவது 

௪.) சுபராஞ்ஞத்தலம். 
ந்னு 

[அதாவது - அம்கலேபமில்லாத ஸரீவயோட பாறபஞ்சச ரஹிதனா யிருப்பதனா 
அம், வயாபகனா யிருப்பதனாலும், ஏகத்வமடைச் இருப்பதனாலும், தன்னை வேருசவும் 
மற்றவர்களைத் தனக்கு அர்யர்களாகவு மறியாமலும், ஸம்யோக வியோசங்கள், பம்தமுக்தி 

கள், ஸுகச்கங்கள், ஜ்ஞாராஜ்ஞா௩ஈங்கள், ஒளத்க்ருஷ்ட்ய நைக்ருஷ்ட்யங்களில்லாமது 

மிருப்பவனே சுப.ராஞ்ஞன் என்பது,] 

கலிகிலைத்.துறை, 

ஏக மாகியே யறிவுரு வாயள விசையா 

தாகு மோர்பிர மத்தினிற் கலந்இடு மரிய 
யோகி யாமவன் றன்னையும் பரனையு முணரும் 
பாகு பாடுறு மியல்பினை யுடையனோ பகராய். 

(ப- ரை.) ஏகம் ஆடியே - ஒன்றாடயே, ௮றிவுருவாய் - ஞானவடிவா௫, அளவு 
இசையாது அகும் - அளவுக்கடங்காத தாய, ஓர் - ஒப்பற்ற, பிரமத்தினில்--, கலந்த 
டும் - சலக்றெ (ஒடும்கும்), அரிய - அருமையாசிய, யோடியோமவன்--, தன்னையும் பரனை 

யும்--, உணரும் - அதிதற்குரிய, பாகுபாடு உறும் - பாகுபாட்டினை யடைற, இயல் 

பினை உடையனோ - இயல்புடையனோ, பகராய் - சொல்லாய், ௭ - று, 

(வி-ரை,) (இரிவிசவுலகத்தரி தெ ஈரு ஞானி? என்பவாகலின் (அரிய யோ? என்றார், 

பாகுபாடு - பாகுபடுதல் (பகுக்கப்படுதல்), உடையனோ வென்னு மோகாரம் எதிர்மறை, 
தேஜோமயமாகவும், 4 ஏகமேவாத்விதீயம் ப்.ரஹ்மம்'? என்னும் ஸ்ருஇப்ரமாண த்தினால் 
ஸ்வகத ஸஜாதிய விஜாதிய பேத மட£்யமாசவும், சதொஈர்த ஸல்வரூபமாசவும், மால்வத 
மாசவும, நிர்மலமாசவு மிருக்கும் பரப்ரஹ்மத்தில் ஸாமரல்யதை யடைர்திருக்கும் 

ரரிவயோடக்குத் தன்னையாவ.து மற்றெதையாவதறு அறிவதில்லை என்பதிதன் கருத்து, (௧) 

ஞான சீலமே வினற்குகீ கானெனு மயலோ 
டான வின்பதுன் பம்புணர் வகறறே வாது 

மான ஞாதுரு ஜேயம்வா லறிவறி யாமை 

மீன மேலொடு பந்தம்வீ டிவைமுத லில்லை. 

(ப- ரை,) ஞான சீலம் மேவினற்கு - ஞானவொழுக்கத்தை யடைர்தவனலுக்கு, 8 
சான் என்னும் மயலோடு--; ஆன - உண்டாய, இன்பதுன்பம் - சுகதுக்கற்கள், புணர்வு 

அகறல் - கூடுதல் பிரிதல், தேவாதி மானம் - தேவாதிகளில் ௮பிமாசம், ஞாதுரு 

ஜேயம்--, வால் அறிவு ௮றியாமை--, ஈனம் மேலொடு - இழிவு உயர்வு என்பவற்றோடு, 
பர்தம் வீடு-பந்த மோக்ஷங்கள் ஆயெ, இவை முதல்-இவை முதலியவை, இல்லை--, எ-று 

(வி . ரை,) வாலறிவு ட மெய்யறிவு, அறியாமை - ௮விவேகம், (௨) 

(தச காலமழ் ஜொளிதரு தேசடை தலினா 

லா? றன்னையும் பரனையு மறிந்திடா' மையினா 

லே? றன்னெடு பரமறி யாத்தல மிதனைப் | 

பேசு மாகம் மென்றறி யருந்தவப் பெரியோய், 

Fa



9.2.0, சித்தாந்தரிசாமனர். [மகதாலிக்சஸ்க்- 

(பஃ ஐர.) அருச்தவம் - அரிய தவத்சொழிலை மேற்சொண்ட, பெரியோய் ஈ 

பெரியோனாயெ அகத்திய முனிவனே, தேசகாலம் அற்று தேச காலங்களை நீங, ஒளி 

தீரு - ஒளிர்சன்ற, தேசு அடைதலினால் - ஒளியுருவாய் பொருக்துதலாலும், ஆசு இல் 

குற்றமற்ற, தன்னையும் பரனையும் அ.றிர்இடாமையினால் - தன்னையும் பனையும் ௮றியா 

மையாஜும், ஏசு இல் - பழிப்பில்லாத, தன்னொடு பரம் ௮.தியா தலம் (என்று) இதனை--, 

ஆகமம் பேசும் எனறு--, ௮ - அறியக்கடவை, ௭ - று, 

(வி- ரை,) ஒளிதரு - ஒருசொல், பகுத ஒளிதா, அ.நிர்திடாமை என்பதில் பகுதி 

அறிந்திடு, ஏசு - முதனிலைச் தொழிற்பெயர், பேசல் - புகழ்தல், தன்னொ பரம் ௮றியாத் 

தலம் - ஸ்வபராஞ்ஞஸ்த்தலம், தேசகால வரையிலடங்காத B@re ஜ்யோர் திமயப் 

பேற்றால் தான் அயன் எனலும் ஜ்ஞாரம் தொலைவதனால் ஸ்வப.ராஞ்ஞஸ்த்தலம் என்ப 

ததன் கருத்து, (௩) 

சுபராஞ்ஞத்தலம் - முற்றும், 

  

உ 

ஓம் ஹராய BLS 

நூ ரு வதி 

(௮) பாவாபாவலயத்தலம், 

[அதாவது - அஹம்பாவ மில்லாமலிருக்கும் யமான சிதொகாறாத்தில் ஐச்யத்தை 

யடைந்திருக்கும் ஸ்வபரஜ்ஞாக மில்லாத லிம்கைக்யலுக்கு எந்த வஸ்துவினிடத்திலும் 

பாவாபாவங்களில்லா திருப்பதே பாவாபாவலயம் என்பது,] 

கலிநிலைத். துறை, 

பகுச்து நின்று நானெலும் பரிரில தாடு 

யுகப்ப டைந்இடு சூனிய சதெம்பசத் தொன்று 
தகப்பெ ருந்தகை யாகெ யோகியைச் சாரா 

மிகுத்து நின்றபா வாபாவ மெனவறி மேலோய். 

(ப- ரை.) மேலோய் - மேலானவனாூய அகத்திய முனிவனே, பகுத்து நின்று - 

பகுக்கப்பட்டு நின்று, 8 மான் என்னும் பரிசு இல.து ஆ - ீ சகானென்னுர் தன்மையில் 

லாததா, உகப்பு அடைந்திடு - மடழ்வடைதற்குரிய, சூனிய சிதம்பாத்து - சூனியம் 

போன்றதாயெ சிதாகாசத்தில், ஒன்று அம் - ஒன்றுபடுதற்குரிய, தச - தகுதியாக, 

பெருந்தகை ஆய யோடுயை --, மிகுத்து நின்ம பாவாபாவம் சாரா என - மிக்கு 

நின்ற பாவாபாவங்கள் ௮டையாவென்று, ௮றி- ௮மியச்கடவை, ௭ -று, 

(வி-ரை,) பெருக்தகை - பெருங்குணமுள்ளவன், (பெருங்குணம் - ஞானகுணம்). 

பாவாபாவம் - பாவ நிர்ப்பாவம், (நினைவு நினையாமை), சூனியம் - ஒன்றுமில்லாமை, (௧) 

ஈங்கு கானெலும் பாவத்திற் இலாமைவங் துறலாற் 
றீம்கி லாதவான் மாவினச பாவமுஞ் செப்புற் 
ருங்கி லாமையை படைதலா லச்சவன் முத்த 

னோங்கு பாவமோ டபாவமு மிலனென வுணர்வாய், 

(ப-ரை,) ஈங்கு - இவ்விடத்து, சான் எனறும் பாவத்திற்கு--, இல்லாமை வழ 

உறலால் - இன்மை வந்து பொருர்தலாலும், தீங்கு இல்லாத ஆன்மாவினது ௮பாவ 

மும்--,செப்பும்று - சொல்லப்பட்டு, அங்கு - ௮வ்வாமே, இல்லாமையை அடைதலால் -



தல்ம்,] பாவாபாவ்லயத்தலம்: ௩௨௩. 

இன்மையை யடைதலாலும், ௮ - அந்த, ீவன்முத்தன்--, ஓங்கு - உயர்ச்த, பாவ 
மோடு ௮பாவமும் இலன் என - பாவாபாவங்க ளில்லாதவ னென்று, உணர்வாய் - ௮றி 
யக் கடவாய், எ-று, 

(வி-மை,) நான் என்னும் பாவமும், அதனது அபாவமும் இல்லாமையால் பாவா 
பாவங்கள் நீங்கெவனாய் ஜீவன்முக்தன் விளங்குொன் என்ப இதன் கருத்து, (௨) 

பந்த மோவிய பெருமையோ ஸின்பதுன் பத்தில் 
வநத பாவ்மு மபாவமு மிலனென மதிப்பா 

யுந்து ஞானியாய்ப் பாவமு மபாவமு மொழித்தோ 

னந்தி லுள்ளதா யிலுமில்ல தாயினு மறியான். 

(ப- ரை,) பந்தம் ஓவிய - பர்தம் நீங்், பெருமையோன்--, இன்பதுன்பத்தில் 
வந்த--, பாவமும் அபாவமும் இலன் என--, மஇப்பாய் - அறியக்கடவை, உந்தும் 
ஞானியாய் - மிக்க ஞானமுடையவனாய், பாவமும் ௮பாவமும் ஒழித்தோன்--, உள்ளது 

அயிலும் இல்லது ஆயிலும் அறியான்--, ௭ - று, 

(வி “ ரை,) மூலாஹங்கார மில்லாதவனாகவும் ஜஞாஈல்வரூபனாகவுமிருக்கும் மஹா 

புருஷனுக்கு ஸ௩கதுக்காதிகளின் ௪ம்பந்தங்களில் பாவாபாவங்களிருப்பதில்லை, பாவாபா 

வக்களை விடிஇறவனளுயெ ப.ரசிவயோடுக்கு யாதொரு த்ஸ்வரூபமான ஜயோதியில் 

ஸத்ரூபமாவது அஸத் ரூபமாவது யாதும் காணப்படு$றதில்லை என்பதிதன் கருத்து, 
HERO = HOH. (௩) 

தோன்று பாவமு மபாவமு மெங்கணுந் தோயான் 

சான்ற தாஞிவத் தேகமாம் தகையினோ னதனா 

லான்று நின்றபா வாபாவ லயத்தல மதனை 

ஞான்ற வார்சடைக் கடவுளா கமமெலா ஈவிலும். 

(ப-ரை,) சான்று ஒம்-சாக்ஷியாயெ, சிவத்த - சிவமென்லும் பொருளினிடத்தில், 

ஏகம் அம் தகையினோன் - ஒன்றுபடும் தன்மையை யுடையவன், எ ங்கனும்-எவவிட த்தும், 

தோன்று - உண்டாக, பாவமும் ௮பாவமும் தோயான்--, அதனால்--, ஆன்று நின்ற - 

௮சன்று நின்ற, பாவாபாவலயத்தலமதனை--, ஞான்ற - தொயங்குறெ, வார்சடை - 8ீண்ட 

சடையையுடைய, கடவுள் - சிவபெருமானாம் சொல்லப்பட்ட, ஆகமம் எல்லாம் --, 

நவிலும் - சொல்லும், ௭ - து, 

(வி-ரை,) சான்றது என்பதில் ௮து பகுதிப்பொருள் விகுதி. தோயதல்-பொருர்தல், 
வெத்து ஏகமார்தகையினோன்-லிங்கைக்யன், ஆன்று அகன்று என்பதன் மரு௨, தலமதனை 
என்பதில் ௮.து பகுதிப்பொருள் விகுதி, மமமாயெ அதனை யென்றுரைப்பிலு மிழுக்காது, 

ஞான்ற என்பதற்குப் பகுத ஞால், ஞான்ழவார் சடைக் கடவுளாகமம் - [வோகமம், ஸ்ரிவ 

லிங்கைக்பனான ப்நிவயோடுக்கு எந்த வஸ்துவினிடத்தாும் பாவாபாவங்களில்லை 
யாதலால், இது பாவாபாவலயல்தலமென்று சொல்லப்படும் என்பதிதன் கருத்து, (௪) 

பாவாபாவலயத்தலம் - முற்றும். 

ஞி அல்தைததகவல



Ace சித்தாந்ததகொமணி. [மவறாலிங்கஸ்த் 

a. 
ஓம் பூஷதர்தபிதே wi. 

நூற்றொன்றாவது 
(௯. ஞான ூனியத்தலம். 

டடம 

[அதாவத-லவ்ப.ரஜ்ஞாக 009மயனாகவும், பாவாபாவலய ஸம்பச்சனாகவும், பரப். ரஹ்ம 

ஸ்வரூபனாகவுமிருக்கும் ீவயோடுமினிடத்தில் ஏகத்வமடைச்து இது உத்தமமானது 

இது ௮தமமானது என்னலும் பாவாபாவ விசாரயுக்தமான விகல்பஜ்ஞாசமின்மையே 

ஞானசூனியம் என்பது.] 

கலிநிலைத்துறை, 

- பூராப ரத்தினை விழைந்தபா வாபாவ விவேகம் 

விராவு ஈற்பெரு ஞானமொண் பிரமத்தின் மேவுழ் 
. திசாதெ னப்பட லான்ஞான சூனிய மிசைக்கு 

மராவு டைச்சடை யெம்பிரா னாகம மனைத்தும். 

(ப- ரை.) ௮ரா உடை-பாம்பையுடைய, சடை-சடாபா.ரத்தைச் சுமந்த, எம்பிரான் 
சிவபெருமானது, ஆகமம் அனைத்தும் - ஓகமங்களெல்லாம், ப.ராப்.ரத்தினை--, விழைர்த - 

விரும்பிய, பாவாபாவ விவேகம்--, விராவும் - பொருர் தின, மல் பெரு ஞானம்--, ஒள் 

பிரமத்தில் மேவற்று இராது எனப்படலால் - ஒட்பமாடிய பிரமத்இற் பொருந்தி Yar 

தென்று சொல்லப்படுதலால், ஞானசூனியம் இசைக்கும் - ஞானசூனியமென்று இர்தத் 
தலத்தைச் சொல்லும், ௭ - று, 

(வி-மை,) அனைத்தும் - எல்லாவற்றாலும், ஒட்பம் - அழகு, ஞானசூனியம் - 

ஜஞாமாபாவம். இசைத்தல் - சொல்லல், பராபரம் - பரம் ௮ப.ரம், பாவாபாவ விவேகம்- 

பாவாபாவஜ்ராமம், (௧) 

நீரி னீரும்வெ் கெருப்பினி னெருப்புமே போல 
வாரு மோர்பிர மத்தினி லயிக்கமுற் டைந்த 

பேரி னோன்விபா கத்தினார் காண்குரு னென்று 
சாரு மாகம நெறியுணர்ம் தவருரை தருவார், 

(பஃ ரை,) நீரில் நீரும்--, வெம் நெருப்பினில் நெருப்புமே போல--, அரும் - 

எ்ங்கும் நிறைந்த, ஓர் பிரம த்தினில் அயிச்கம் உழ்௮ு அடைச்த பேரினேன்--, விபாகத்தி 
னால் சாண்குமுன் என்று--, சாரும் - தாமடைந்த, ஆகம Ged உணர்ந்தவர்--, உரை 

தீருவார் - சொல்லுவார், ௭ - று, 

(வி - ரை,) ஒரும் ஓர் பிரமம் - மஹாலிங்கம், அயிக்கமுற்றடைர்த பேரினோன் - 

பாவாபாவலயன், விபாகம்- வேறுபாடு (பி்சம்), காண்குறான்-காணமாட்டான், (பகுதி 
சாண்குறு), ஆகமகெறி - ரவாகம மார்க்கம், உரைதருவார்-ஒருசொல், (பகுத உரைதா), 

பேத மாதிய வனைத்துமா மொருபிர மத்இன் 

ராது சாதிகள் வழக்கினாற் மோன்றுறு ஞானம் 

யாது மேவுறு மியாதுமே வாதென வெய்ப்பாய் 

போத வாரமு துண்டருக் தமிழ்க்கலை புகன்ஜோய். 

(ப- ரை,) போதம் ஆர் அமுது உண்டு- ஞானமாயெ நிமைர்த அமிர்தத்தைப் பரு, 
நக அருமையாயெ, தமிழ்க்கலை புகன்ழோய் - த்மிழ் மொழி மொழிச்தவனே, பேதம் 

மாதிய - வேற்றுமை யொழிர்த, அனைத்தும் ஆம் ஒரு பிரம த்தில், ஞா.தரு ஆதகள்--)



$ovlb-] ஞானகூனியத்தலம். உட 

வழக்கினால்... தோன்.றுறும் - காணப்படும், ஞானம்--, யாது மேவறும் யாது மேவாது 
என-.., எயப்பாய் - ௮ியக்கடவை, ௭ - று, 

(வி - ரை,) போதவாரமுதுண்டருந் தமிழ்க்கலை புகன்றோய் என்ற விளி அகத்திய 
முனிவரைக் குறித்தது, வழச்ொல் - வழச்கத்தால், எய்த்தல் - அறிதல், எல்லா ஸ்வரூப 
மானதும், பேதறாங்கையம்றதுமாடிய Ure seg Bev ஜ்ஞாத்ரு முதலிய வ்யவஹாரத்தினா 

௮ண்டாகும் ஜஞாசமானது ஏற்படாது என்பதிதன் கருத்து, (௩) 

போன மாமென வடி.வில்9ர் மாத்த மாட 
மான மின்றிவே ஜொன்றொடும் படாதுதான் மலாந்தொன் 

றன வோர்பிச மத்தினி னானெலு மதனான் 
நோன பாவனை பாவிப்போன் யாவனீ ஈவில்வாய், 

(ப-ரை,) வானம் ஆம் என - ஆகாயமாமென்று சொல்லும்படி, வடி.வு Qo - 

உருவமில்லாத, சர் மாத்திரம் ஆ9--, மானம் இன் தி - அபிமாகமில்லாமல், வேறு ஒன் 
மொடும் படா௫ - மற்னொன்றுடலும் கலவாமல், தான் மலர்ர்து - தானாகவே விரிந்து, 
ஒன்று ஆன - ஏகரூபமாகயெ, ஓர் பிரமத்தினில் சான் என்லும் அதனால்--, ஞானபாவனை 
பாவிப்போன் யாவன்--, 8 ஈவில்வாய் - நீ சொல்லக்கடவை, ௭ - று, 

(வி- ரை,) ஒர் பிரமம் - ஒப்பற்ற பிரமம் ( மஹாலிங்கம் ), ஈவிலல் - சொல்லல், 
சிர்விகாரமாகவும், நிராசாரமாகவும், எல்லையில்லாததாகவும், நித்யமாககுமிருக்கும் பர 

ப்.ரஹ்மமானது ஆகாம்த்தைப் போல அகண்டமாயிருக்கும் ) அந்தப் பரப்.ரஹ்மமான.து 

ப்ருதிவி முதலிய பூதங்கள், புதப்ருஹல்பதியாதி க் ரஹங்கள், அஸ்விச்பாதி ஈக்ஷத்சங் 
கள், விஷ்ண்வாதி தேவர்கள், மனிதர்கள், பரா௩பக்ஷ்யாதி ப்ராணிகள் முதலானவைகள் 
ஒன்று மல்லாமல் ஸச்சிதாகர்த ஸ்வரூபமாயிருக்கும் , இவ்விதமான பரப் சஹ்மத்இல் 

தாதாதம்யதிதை யடைர் இருக்கும் றிவயோடுக்கு விகல்பஜ்ஞா முண்டாவதில்லை என்பதி 

தன் கருத்து, (௪) 
ஜேய மாகவொன் தெதிருற நின்றிடா மையினாழ் 
பாய ஞானசூ னியமென்றும் பாவிக்கப் படுமாழ் 

நூய தானசத் தாந்த வடிவமாஞ் சோத 
மேய வோர்பரா காசமொத் தெங்கஹும் விளங்கும், 

(ப-ரை,) ஜேயம் ஆக - காணப்படு பொருளாக, ஒன்று - ஒருபொருளும், ௭இர் 

உ௰ நின்றிடாமையினால் - எதிரே நில்லாமையால், பாய - பரவிய ஞானசூனியம் --, 

என்றும் பாவிக்கப்படும்--, ஆல் - ஆதலால், தாயது ஆன - பரிசுத்த மானதாக, சத்து 

ஆரந்த வடிவம் ஆம் சோதி--, மேய - பொருந்திய, ஓர் - ஒப்பற்ற, பராசாசம் ஓத்த--, 

எங்கனும் விளங்கும் - எவ்விடத்தும் பிரகா௫ிக்கும், ௭ - ஐ. | 

(வி- ரை,) ஞானசூனியம் - ஞானாபாவம், பாவிக்கப்படுதல் - நினைக்கப்படுதல், 

அ தியப்படிம் பொருளின்மையால் விஷோஷமாக எாடர்பம் போனறதாயப் பாவிக்கப் 

படுன்றது; ஜ்ஞாத்ரு ஜஜேய முதலியவைகளால் ஸாஒர்யமும், ஐஞாகம் இச்சை முதலிய 

குணங்களால் ஸாடச்யமும், முதலிலும் இடையிலும் கடையிலும் ஸாழர்யமும், எங்கும் 

எப்போதும் இரண்டாவதாயெ பதார்த்தத்தால் ரர9$யமுமாதலால் பாவிக்கப்படும் 

பொருள் யாதுமில்லாமல் மாடம்யமாய்ப் பாவிக்கப்படுின்ற,த; கேவலம் ஸச்ிதாகர்த 

ப்ரகாஸமாயுள்ளதும், இசண்டாவதில்லாததுமாயெ வடிவமும் பரமாகாறமுமாயெ 

பரப்ரஹ்மமான து டயம் போல விளங்குன்றது என்பதிதன் கருத்து, (ட) 

சூனி யம்பெறு ஞானாதி கற்பனைச் சோதி 
யான வொண்டுவ லிங்கமாச் தன்னுகு வதனிற் 

முனி ரண்டற வடைநதுள bq Buren தனக்கு 

மோன மென்பதொன் நிலையென வழைகுவர் நல்லோர்,



2. dr Geer esas ரமணி, 

(ப- ரை,) சூனியம் பெறும் ஞானாதி கற்பனை--, சோதி ஆன ஒள் சிவலிங்கம் 
ஆம் தன் உருவதனில்--, இரண்டற ௮டைர்துள தகுதியோன் தனக்கு--, ஞானம் 

என்பது ஒன்று இல்லை என நல்லோர் அறைகுவர்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) சோதி ஆன ஒள் சிவலிங்கம்-மஹாலிங்கம், இரண்டற வுடைர் துளோன்- 
௮.தவைதமாய்ச் கலர் திருப்பவன், அமைதல்-சொல்லல், ஜ்ஞாசேச்சா ஸங்கல்ப மிராததும், 

எல்லாப் பொருட் சாதநங்களில்லா ததும், தனக்குமேல் ஓர் Crag. மில்லாததும், 
gain Uren இத்ரூபமாயுள்ளதுமான ஜ்யோதிர்லிங்கமாயெ மஹாலிங்கத்தில் 
ஏகத்வத்தை யடைந்தவலுக்கு வருத்திஜ்ஞாக நிகழ்ச்சி எவ்வாறு ஏற்படும் 1' அதாவது 

ஜ்ஞாகாதி ஸங்கல்ப மஒர்யமாசவும், ஸர்வார்த்த ஸாத ரஹிதமாகவும், ஐயோ திர்லிங்க 

ஸ்வருபமாகவுமிருக்கும் ஸ்வப்.ரசாமத்தில் ஐக்யமடைர்திருக்கும் மிவயோடுக்கு 
வ்ருத்தல்ஞாஈ முண்டாவதில்லை என்பதிதன் கருத்து, (a) 

சாற்று காரணத் துவமொடு காரியத்தன்மை 

யேற்ற சேடமோ டுற்றசே டித்துவ மிலானைப் 
போற்று மோர்பர முத்தனென் றறைகுவர் புலவ 

ரரற்றல் சாறவத் துயர்தரு மகத்தியப் பெயரோய்., 

(ப உரை.) ஆற்றல் சால் - வல்லமை மிகுந்த, தவத்து - தவத்தினால், உயர்தரும்- 

உயர்ந்த, அகத்தியப் பெயரோய - ௮கத்தியனென்லும் பெயரையுடையவனே, சாற்று - 

சொல்லப்பட்ட, காரணத்துவமொடு காரியத்தன்மை--, ஏற்ம - தகுதியாயெ, Cer 
மோடு உற்ற சேடித்துவம்--, இல்லானை - இல்லாதவனை, போற்றும் - (யாவரும்) போழ் 

ுதற்குரிய, ஒர் - ஒப்பற்ற, பரமுத்தன் என்று--, புலவர் அறைகுவர்--, ௭ - று, 

(வி- ரை,) தவத்தின் மிக்கதோராற்ற லின்மையால் அதனை * ஆற்றல் சாறவம்* 

என்மூர், அகத்தியர் கெளதமர் முதலியோ.ரால் இர்தொன் முதலியோரடைந்த அரும் 
துயசே யிதற்குச் சான்று பகரும், சேடமோடு சேடித்துவங்களை மோஷ ரோஷியென்பர் 

வடாலார், இவற்றிற்குப் பொருள் முமையே அடிமையும் ஆண்டாலும், புலவர் - ௮.றி 
வுடையோர், (புலம் - அறிவு), எந்த ஜ்ஞாநிக்கு காரண நிலைமையாவது கார்யநிலைமை 

யாவது அல்லது ஜோஷத்தன்மையாவது ஹோஷித்தன்மையாவது இல்லையோ, wes 

ஜீஞாடியே பரமுக்தன் என்று சொல்லப்படுவன் என்பதிதன் கருத்து, (௭) 

ஞானகசூனியத்தலம் - முற்றும். 

இவ்விதமாய் ஸ்வ்க்ருதப்ரஸாதம், பிஷ்டோ தகம், -ராசரலயம், பாண்டம்,பா 
ஜாம், அங்கலேபம், ஸ்வப.சா ஞ்ஞம், பாவாபாவலயம், QChTEUVOQEULD என் 

லும் ஒன்பழு ஸ்த்தலங்களில் கூறிய தர்மங்களுடனே கூடி. யிருத் 
தீலால் ஜ்யோதிர்லிங்கமாயெ மஹாலிய்கத்தில் இசண்டாவது 

பொருளில்லாது வருத்திஜ்ஞாக மின்றி ஏகத்வமடைர் gus 
முத்தலும் ௮ங்கஸ்ததலதலு ஆறாமவலனுமான ஓக்யனே 

மஹால்ஙுகைகபன் என்று அமியப்பட்டான், 

௬ - வது. மஹாலிங்கல்த்தலம் - முற்றிற்று. 

ஆக - காப்பு பாயிரம் உள்பட செய்யுள் 4 ௮௫௧; 

  

_ த்விதீய பரிச்சேதமாகிய 
லிங்கஸ்த்தலம் ஸம்பூர்ணம்.



®.. 

Hid Hawes Trius ww, 

அங்கலிங்க ஷஸம்ப நீ தம், 

ஷட் விதலிங்கார்ச்சனை. 
தேஹத்தில் குதம் குஹ்யம் நாமீ ஹ்ருதயம் கண்டம் ப்ரூமத்யம் என்னும் ஷட் 

ஸ்த்தாஈங்களுள்ள தும், அந்த ஸ்த்தாரங்களில் முறையே சதுர்தள ஷட்தள தராதள 
திவாதறதள ஷோடமாதள தீவிதளங்கள் என்னும் ஷட்வித தளங்களுள்ளதம், ச தரல்ரம் 

அர்த்தசர்த்ரன் தீரிகோணம் ஷட்கோணம் வருத்தம் இத் ரம் என்னும் ஷடாகாரம்க 

ஞள்ளதும், ப்ருதிவி அப்பு தேயு வாயு ஆகாமறம் ஆதீமா என்னும் ஷட்பூதங்களுள்ளதும், 
பீ.தம் ம்வேதம் ரக்தம் நீலம் ஸ்ப்படிகம் மாணிக்கம் என்னும் ஷட்வர்ணம்களுள்ள தும், 

வாதிஸார்தம் பாஇலார்தம் டாதிபார்தம் காதிடார்தம் அசாராதி ஷோடருல்வரங்கள் 
ஹம் க்ஷம் என்னும் அக்ஷரங்களுள்ளதும், ய வா றி ம ஈ ஓம் என்னும் ஷூட்ப்ரணவங்க 

ஞுள்ளதம், ஆசாரம் ஸ்வாதிஷ்ட்டாஈம் மணிபூரகம் அகாஹதம் வித்தி ஆஜ்ஜேயம் 

என்னும் ஷட்சக்ரங்களுள்ளதும், அந்தச் சச்ரல்களில் முறையே மூர்த்தீகரித்திருக்கும் 

ஆசாரலிங்கம் குருலிங்கம் நிவலிங்கம் ஜங்கமலிம்கம் ப். ரஸா தலிங்கம் மஹாலிங்கமாகய 

ஷட்லிங்கங்களுண்டு, அவ்விலிங்கங்கள் கரஸ்த்தலத்தில் உள்ள இஷ்டலிங்கத்தின் வருத்த 

ம் மத்யம் கோமுகம் வர்த்.துலம் நாளம் பீடம் என்னும் ஷட்லஸ்த்தாகங்களில் இருக்கின்றன 
வெனவறிர்து, இஷ்டலிங்கத்தலிருக்கும் ஷட்விதலிங்கங்களுக்கு ஸ்த். தூல ஐலத்தையும்/ 

சக்ரங்களிலிருக்கும் ஷட்விதலிங்கங்களுக்கு (நிவாஈர்தம் பரிணாமம் பரமாகர்தம் wore 

க்ஷமை ஸந்தோஷம் என்னும் ஷட்ஜலங்களையும் அபிஷேகஞ்செயத, இஷ்டலிம்கத் திலி 

ருக்கும் ஷட்விதலிங்கங்களுக்கு ஸ்த்தூல கந்தத்தையும் சக்.ரங்களிலிருக்கும் ஷட்வித। 

லிங்கங்களுக்கு ப்ரு இவிநிவ்ரு த்தி அப்பு நிவ்ருத்தி தேஜோநிவ்ருத்தி வாயுரிவ்ருத்தி ஆகா 

நிவ்ருத்தி ஆத்மகிவ்ருத்தி என்னும் ஷட்கந்தங்களையும் லேபித்து, இ ஷ்டலிங்கத்திலிருக் 

கும் ஷட்விதலிங்கங்களுக்கு ஸ்த்தூலாக்ஷதையையும் ௪க்.ரங்களிலிருக்கும் ஷட்விதலிங் 

கங்களுக்குச் சத்தம் புத்தி அஹங்காரம் மனம் ஜஞாநம் பாவம் என்னும் ஷடக்ஷ்தை 

களையும் இட்டு, இஷ்டலிங்க த்திலிருக்கும் ஷட்விதலிங்கங்களுக்கு ஸ்த்தூல புஷ்பத்தை | 

யும் சக்ரங்களிலிருக்கும் ஷட்விதலிங்கங்களுக்கு மேற்கூறிய சதுர் தள ஷட்தள a0 ser 

த்வாதறுதள ஷோடறாதள தவிதள சமலங்களென்னும் ஷட்புஷ்பங்களையும் தரித்த, 

இஷ்டலிம்கத் லிருக்கும் ஷட்விதலிங்கங்களுக்கு ஸ்தீதால அரபத்தையும் சக்சக்களிலி 
ருக்கும் ஷட்விதலிங்கங்களுக்கு மேற்கூறிய கமலங்களின் வாஸனைகளென்னும் ட 

தாபங்களையும் கொடுத்து, இஷ்டலிங்கத்திலிருக்கும் ஷட்விதலிங்கங்களுக்கு ஸ்த்தூல 

தீபத்தையும் சஃ&.ரங்களிலிருக்கும் ஷட்விதலிம்கங்களுக்கு மேத்கூ திய பத ஸ்வேத 7 த்த 

சீல ஸ்ப்படிக மாணிக்க வர்ணங்களாகய ஷட்திபங்களையும் காட்டி, இஷ்டலிங்கத்திலீ 
ருக்கும் ஷட்விதலிங்கங்களுக்கு ஸ்தீதல சைவேத்யத்தையும் சக்ரம்களிலிருக்கும் ஷூட் 
விதலிங்கங்களுக்குக் கந்தம் ரஸம் ரூபம் ஸ்பர்றம் VOL sous என்றும் ஷட்வித 

ரைவேத்பல்களையும் படைத் து, இஷ்டலில்கத்திலிருக்கும் ஷட்விதலிங்கங்களுக்கு ஸ்த்தால 
தாம்பூலத்தையும் சக்ரங்களிலிருக்கும் ஷட்விதலிங்கம்களுக்கு ம்ரத்தாபக்தி சிஷ்ட்டா 

பக்தி அவதாகபக்தி அறுபவபக்தி ஆரர்தபக்தி ஸமரஸபக்தி எனலும் ஷட்வித தாம்பூலம் 

களையும் ஸமர்ப்பித்து, மேற்சண்ட ஷட்விதலிங்கங்கள் மேற்கண்ட ஸ்த்தாகங்களிலல் 
லாமல் கராணத்தில் ஆசா.ரலிங்கம் ஜிஹ்வா வில் குருலிக்கம் சக்ஷுவில் Uda oblate sas 

இல் ஜங்கமலிங்கம் ற்ரோத்ரத்தில் ப்ரஸா.தலிங்கம் ஹ்ருதயத்தில் மஹாலிங்கம் என்
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லும், பின்லும் ரக்தத்தில் ஆசாரலிங்சம் மாம்ஸத்தில் குருலிங்கம் மேதையில் (நிவலிம்சம் 

அஸ்தியில் ஜங்சமலில்கம் மஜ்ஜையில் ப்.ரஸாதலிக்கம் சர்மத்தில் மஹாலிங்கம் என்று 

மதிச், ஸர்வாங்கமும் லிங்கமயமாயிருக்றெது என்னும் பாவத்தினால் ௮ஷ்டலிதார்ச் 
சனை செய்யவேண்டும், மேற்கூறிய ஷட்சக்ரங்களிலிருக்கும் ஷட்லிங்கங்களல்லாமல் 

தேஹத்தின் மஸ்தகம் ரிகை றிகார்தம் என்னும் ஸ்த்தாகங்களில் எஹஸ்ரதள தீரிதள 
ஏகதளங்களுள்ள ௮க்ஷராத்மகம் ௮ஈக்ஷராத்மகம் நிற்றப்தம் என்னும் த்ரிசாதங்களுள்ள 
ப்ரஹ்மசக்ரம் (நிகாசக்ரம் பற்டுமசச்ரம் என்னும் மூன்றுசக்ரங்களும், முறையே மஹா 

ஸ்த்தலத்தில் கூறிய நிஷ்களலிம்கம் ஸடர்யலிங்கம் நிரஞ்ஜாலிக்கம் என்னும் தீரிவித 
லிங்கங்களுமிருக்னெறனவென்று ௮ நியவேண்டும், மேற்கூறிய ஷட்சச்ரங்களும் இறுதி 
யில் கூதிய தீரிசக்ரங்களும் சேர்ர்த ஈவ௪க்ரங்களில் மேற்கூறிய ஷட்வித லிங்கங்களும் 

இறுதியில் கூறிய தரிவித லிங்கங்களும் சேரீர்து ஈவலிங்கங்களாயிருக்கும். 

யோகம். 
யோகம் ஸகுணயோகமென்றும் நிர்க்குணயோகமென்றும் இருவகையாகச் சொல் 

லப்படும், இவ்விருவசையோகங்களும் இயமம், நியமம், அஸாம், ப்ீராளுயாமம், ப்.ரத்யா 
ஹாரம், த்யாகம், தாரணை, ஸமாதியாயெ எட்றப்புக்களை யுடையன ; இவற்றுள், 

ஸ்குணுஷ்டாங்கயோகம். 
இயமம் :--அஹிம்ஸா (கொல்லாமை), ஸத்யம் (வாய்மை), அஸ்தேயம் (இருடாமை), 

ப்.ரஹ்மசர்யம் (விவாகமின்மை), க்ூமை (பொறுமை), த்ருதி (தைர்யம்), தயை (கருணை), 
ஆர்ஜவம் (நேர்மை), மிதாஹாரம் (மித உண்டி), றொளசம் (தூய்மை) என பத்து வகைப் 

படும், 
நீயமம்: -- தபம், ஸர்தோஷம், ஆஸ்தஇிக்யம் (ஸ்.ரத்தை), தாம், எற்வ.ரபூஜை, 

ஷித்தார்த ர ரவணம், லஜ்ஜை (காணம்), மதி, ஐபம், வரதம் என பத்து வகைப்படும், 

ஆஸநம்:-- த்தாஸாம், வித்தாஸகம், விம்ஹாஸாம், ஸஃகாலாம், பத்.ராலாம், 
வீராஸாம் முதலியனவாக எண்பத்து நான்கு வகைப்படும், 

ப்ராணுயாமம்:-- பூர்வோத்தர முகமாயுட்கார்ந்து தந்தங்களினால் தர்தங்களைத் 
தீண்டாமல், ஜிஹ்வாவையும் அலைக்காமல், காஸாச்ர தீருஷ்டிகூடி, மவத்த்யாசம் 

செய்துகொண்டு, கநிஷ்டம் அாமிகை என்னும் விரல்களினால் இடகாஷியின் தீவாரத்தி 
லிருக்கும் இடகாடியை எர்த்து, வலகாஹியின் த்வாரத்திலிருக்கும் பிங்கல காடி.யினால் 
தேஹார்தர்க்கத வாயுவை அகாரோச்சாரணத்தினால் பன்னிரண்டு மாத்திரைகாலம் 

ரேித்து, அதன்மேல் ௮ங்குஷ்டமென்னும் விரலினால் பிங்கலகாடியை ஈர்த்து, இட 

நாடியினால் வெளிப்புறத்து வாயுவை உசாரோச்சாரண த்தினால் பன்னிரண்டு மாத்திலா 
காலம் பூரித்து, அதன்மேல் நாமீ ஹ்ருதயம் கண்டம் எனலும் மூன்று ஜஸ்த்தாகம்களு 
ளொன்றில் மசாரோச்சாரணத்தினல் பன்னிரண்டு மாத்திரைகாலம் கும்பித்த, இந்த 
ப் ரகாரம் செய்வதே மாரீர ஜநித வாயு நிரோதஈத்தை யுண்டாக்கும் ப.ராளாயாமம் 
என்பதாம், 

ப்ரத்யாவறாரம் : -- பாஹ்ய கர்ம பரித்யாகத்தினால் சித்தத்தை அர்தர்முசத்தி 
ல்டையச் செய்வதாம், 

த்யாநம்:-- ரரிவசிர்தனை ப்ரவாஹமாம், 

தாரணை:--வாயுதாரணை பூதா ரணை கரமங்க ஞளூள்ளனவா தலன் றிப் பரரிவமென் 
லும் பாம் ரயத்தில் சத்தல்த்தாபாம் செய்வதாம், 

ஸமாதி:-- தயேய வஸ்துவில் மகோநிஸ்சலா தமகமா யிருப்பதாம்,
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நிர்க்குணாஷ்டாங்கயோகம். 

, இயமம்: -- தேஹேர்த்ரியா இிகளில் வைராக்யமாம் ; அதாவது ஸர்வம் ரிவமென் 

னும் விஜ்ஞாகத்தால் இர்த்ரிப லமூஹத்தை யடச்குதல், 

| நீயமம்: -- பரமாத்ம SCuwva, geviGurd; ysrag ஸஜாதீய வ்ருத்தியின் 

ப்ரவாஹமும் லிஜாதிய வருத்தியின் இரஸ்காரமும், 

ஆஸநம் : -- .ஸர்ீவவிஷயங்களில் உதாஷீகமும் உறுதியுமான நிலைமையாம் ) 

அதாவ இடைவிடா (0வ௫ர்தசம் ஸ௩சமாக வுண்டாகு மிடம். 

ப்ரரணாயாம£:-- விஷயார்த்தமான இர்த்ரிய நிரோதமமாம் ; ௮,தாவது சித்த முத 

லிய ஸர்வ பாவம் (இருப்பு) களிலும் ஸ்ரிவத்தன்மையாக பாவித்தலால் ஸீகல வருத்தி 

களையும் நிரோஇத்தல், ப்ரபஞ்சத்தை நிஷே.இத்தல் ரேசகமென்னும் வாயு, றறிவமே 

யானென்னும் வருத்தி யாதோ அது பூரகமென்னும் வாயு, அதன்பின் அந்த வ்ருத்தி 

யின் நிஸ்சலத்தன்மை கும்பகம், 

ப்ரத்யாஹாரம்:--விஷய விமுகத்தால் அக்தரங்காபிமுகமாம் ) அதாவது விஷயக் 

சளில் ரரவெத்தன்மை யநிர்து மனம் சத்தி லழுக்துதல். 

த்யாநம்:-- ப்ரஹ்மமே கானென்றாம் ஐக்யாநுளர்தாஈமாம்) அதாவது day 

யான் என்னும் ஸத் வருத்தியினால் நிராலம்பத் தன்மையாக நிற்றல், 

தாரணை:-- ஸ்வாதம நிஷ்ட்டையாம் ; அதாவது யாண்டு யாண்டு மனம் செல்டன் 

றதோ ஆண்டு ஆண்டு மவத்தைக் சாண்டலால் மனதை நிறுத்துதல், 

ஸமாதி:-- நினைப்பு மறப்புகளில்லாத ஸ்வலஸ்வரூப ச்.இல் ப்ரகாறிப்பதாம்) அதாவது 

நிர்விகாரத்தன்மையினால் மீண்டும் வருத்தியின் ரிவாகாரத்தன்மையாக செவ்வனே 

த்யேயாகாரவ்ருத்தி டர்யமாயிருத்தல் (த்வைதாதுல$தாஈமின்மை), 

அஷ்டாங்கயோகம் ஒட்ஸ்த்தல ஸம்பந்தம். 

இயமாதி ஸகுணகிர்க்குளுங்க யோகமானது பக்தாத்யைக்யார்தமான ௮ங்கஸ்த் தல 

மாயிருக்றெ.து, எவ்வாறெனின்:-- 

இயமம், நீயமம்: -- இயம சியமங்கள் மரரத்தாபக்தி ரூபமாயிருப்பதனால், அப்ப 

டிப்பட்ட ம் ரத்தாபக்தியினல் ஆதார ௪க்ரத்திலிருக்கும் ஆசாரலிங்கத்தை ப்ருதிவ் 

யாங்க ஸமேதனாய் க்ரியாறாக்தியினாற் கூடிப் பூஜிப்பவனாட, பக்தன் இயம நியமயோக 

முள்ளவனாயிருக்கிறான், 

ஆஸநம் :-- ஆஸுமானது நிஷ்ட்டாபக்தி ரூபமாயிருப்ப தனால், அப்படிப்பட்ட 

நிஷ்ட்டாபக்இயினால் ஸ்வாதிஷ்ட்டாக சக்ரத்திலிருக்கும் குருலிங்கத்தை ஜலாங்க 

ஸமேதனாய் ஜ்ஞாஈமாக்தியினாற் கூடிப் பூஜிப்பவனாக, மாஹேலஸ்வரன் ஆஸலாயோக முள் 

ளவனாயிருக்இழுன், 

ப்ராணுயாமம் : -- சேத மென்னும் ஸலவிகலப ரிர்விசல்பா த்மஜஞாக த்திற்கும் 

அசேதாமென்னும் பாரமார்த்த வ்யவஹாஏரங்களுக்கும் பீஜரூபத்தினால் கர்ப்பீகரிக்கும் 
லயஸ்த் தாரமான நாதாத்மகமென்னும் ப்ரஸாதலிங்கம் பரமாகாமம் என்னும் றிவபீறச் 

இல் ப். ராணகலாத்மகமான ஆத்மபீஜம் மகோமாருதங்களுடன் கூடி. லயமாகும் க்.ரம 

முள்ள ப்ராணாயாமமான௮ அழுபவபக்தி ரூபமாயிருப்பதனால, அப்படிபட்ட. Hf pa 

பக்திமினல் அராஹதசக்ரத்இலிருக்கும் இங்கமலிங்கத்தை மாகன் ஸமேதனாய் ஆதி 

Ws BU Cob oun பூஜிப்பவனா8) ப்ராணலிங்9 ப்ராணாயாமயோக முள்ளவனாயிருச்சிருன, 

Fe,



௩௩௦0 சித்தாந்தசிகாமணி, 

ப்ரத்யாகறரம்:-- ப்ராணலிங்கத்இல் லயிக்கும் மசோமாருதங்களைச் கலக்கவிடாம 
விருக்கும் கீரமமுள்ள ப்ரத்யாஹாரமானது அவதாாபச் தி ரூபமாயிருப்பதனால், அப்படிப் 

பட்ட அவதாஈபக்தியினால் மணிபூரக ௪கர.த்திலிருக்கும் ிவலிங்கத்தை ௮க்ஈ்யங்க ஸ்மே 

தனாய் இச்சாறாக்தியிஞத் கூடிப் பூஜிப்பவனா௫, ப்ரஸாதி ப்ரத்பாஹாரயோக முள்ளவனா 
யிருக்கறான், 

த்யாநம், தாரணை: -- லிங்கத்தின் தீயாஈதாரணைகள் அநந்தபக்தி ரூபமாயிருப்பத 
னால், அப்படிப்பட்ட அசர்தபக்தியினால் விா-த்தி ௪கரத் லிருக்கும் ப்.ரஸாதலிங்கத்தை 

ஆகாஸமாங்க ஸமேதஞாய்ப் பராமாக்தியினம் கூடிப் பூஜிப்பவனா9, ௪ரணன் Suse sr scour 

யோக முள்ளவனாயிருக்கறான், 

ஸமாதி: -- பூர்ணகும்பம் போலவும், நிவாததீபம் போலவும், நிஸ்த.ரங்காம்புதி 

போலவும், ஜ்ஞாத்ரு ஜ்ஞாக ஜ்ஜேயரூப த்வைத பாவமில்லாஇருக்கும் லக்ஷண முள்ள 
ஸமாதியானது ஸமரஸபக்தி ரூபமாயிருப்பதனால், அப்படிப்பட்ட ஸமரஸபக்திமினால் 

ஆஜ்ஜேய சக ரத்திலிருக்கும் மஹாலிங்க த்தை ஆத்மாங்க ஸ்மேசஞனாப்ச் சிச்சக்தியினாற் 

கூடிப் பூறிப்பவனாச, ஐக்யன் ஐமாதியோக முள்ளவனாயிருக்கரான, 

இர்தப்ரகாரமாய் இயமாத்யஷ்டாங்க யோகமுள்ளவனே ஷட்ஸ்த்தல முள்ள 

வீரமைவனாயிருப்பதனால், ஸர்வ ப்ரயத்ஈத்தாலும் மேற்கூறியவாறு கர்மாஷ்டாங்க ஜஐீஞா 
நாஷ்டாங்க யோகங்களை யப்யாலம் செய்யவேண்டும், 

ஷண்மூர்த்திலிங்கஸ்த்தலம். 

நிஷ்களலிங்கமத்இயில் சச்சக்தி, அந்த௪ ரச்சக்தியின் மத்தியில் மார்த்யா தீதோதி 

த.ரகலை, ௮தன் மத்தியில் மஹாலிங்கம், அதன் மத்தியில் மஹாளாதாக்யம், அதன் 

மத்தியில் பற௩ஃபதி என்னும் கலாழூர்த்தி, அதன் மத்தியில் ிவன் என்னும் ஐக்யன், 

அவன் மத்தியில் உபமாதீதன், அவன் மத்தியில் ஆதீமா வுண்டாயிற்று, இது மஹா 

ஸாதாக்ய ல்ருஷ்டியாம், 

அந்த நிஷ்களலிம்கமத்தியில் ப.ராமாக இ, அந்தப் பராமத்தியின் மத்தியில் றார்த்யா 
தீதகலை, அதன் மத்தியில் ப்ரஸாதலிங்கம், அதன் மத்தியில் ஸ்ரிவஸாதாக்யம், அதன் 

மத்தியில் மஹாதேவன் என்னும் கலாமூர்த்தி, அதன் மத்தியில் க்ஷேதீரஜ்ஞன் என்னலும் 

ச. ரணன், ௮வன் மத்தியில் ஸதாபரிவன், அவன் மத்தியில் ஆகாறாம் உண்டாயிற்று, இது 
றிவஸாதாச்ய ஸ்ருஷடியாம், 

அநத நிஷ்களலிங்கமத்தியில் ஆதிறாக்தி, ௮ச்த ஆதிறாக்தியின் மத்தியில் ராக் இிகலை, 
அ.தன் மத்தியில் ஐங்கமலிங்கம், அதன் மத்தியில் அஞூர்த்திஸாதாக்யம், அதன் மத்தியில் 

பீமேற்வரன் என்னும் கலாஷூர்த்தி, அதன் மத்தியில் கர்த்சாரன் என்னும் ப்.ராணலிங்டு, 

அவன் மத்தியில் ஈஸ்வரன், அவன் மத்தியில் வாயு வுண்டாயிற்று, இது அமூர்த்தி 

ஸாதாக்ய ஸ்ருஷ்டியாம், 

அர்த கிஷ்சஎலிங்கமத்தியில் இச்சாறாகஇ, ௮ர்த இச்சாறாக்தியின் மத்தியில் வித்யா 
கலை, அதன் மத்தியில் ஸபிவலிங்கம், அதன் மத்தியில மூர்த்திஸாதாக்யம், அதன் மத்தியில் 

பவன் என்னலும் ப்ரஸாத, அவன் மத்தியில் ரத். ரன், ௮வன் மத்தியில் ௮க்நி யுண்டா 

யிற்று. இத மூர்த்திலா சாக்ய ல்ராஷ்டியாம், 

அந்த நிஷ்களலிங்கமத்தியில் ஐஞாகறாகதி, அந்த ஜீஞாகமாக்தியின் மத்தியில் ப்.ரதி 

ஷ்ட்டாகலை, அதன் மத்தியில் குருலிங்கம், அதன் மத்தியில் கர்த்ருஸாதாக்யம், அதன் 

மத்தியில் லர்வன் என்னும் கலாஸூர்த்தி, அதன் மத்தியில் சைதர்யன் என்னும் மாஹேஸ்



அங்கலிங்க் ஸம்பந்தம். th. 

வரன், அவன மத்தியில் விஷ்ணு, ௮வன் மத்தியில் ௮ப்பு வுண்டாயிற்று, இது கர் தீரு 
ஸாதாக்ய ல்ருஷ்டியாம். 

௮ரத நிஷ்களலிங்கமத்தியில் க்ரியாறக்தி, 96 4 க்ரியாரக்தியின் மத்தியில் நிவருத்தி 
கலை, அதன் மத்தியில் ஆசா.ரலில்கம், அதன் மத்தியில் கர்மஸாதாக்யம், அதன் மத்தியில் 
அபவன் என்னும் கலாமூர்த்தி, அதன் மத்தியில் அர்தர்யாமி என்னும் பக்தன், அவன 
மத்தியில் ப்ரஹ்மா, அவன் மத்தியில் ப்ருழிவி யுண்டாயிற்று, இது கர்மஸாதாக்ய ல்ருஷ. 
டியாம், அதன்மேல், ப்.ரஹ்மாவால் ஸகல ௪ ராசரம்களு முண்டாயின, 

ப்ரவ்ரத்திக்ரமம். 

ப் ரவருத்தி யென்றால் முன்னுக்கு ஆவரித் துக்கொண்டுபோதல், Ws Mutu ce gs Bost 
வ்ருத்தியை இச்சிக்கத்தக்கதென்று முன்னரே சொல்லப்பட்டிருப்பதனால் ப்.ரவருத்திக்கு 
ரக்தியே காரணமாயிற்று, நிஷ்களலிங்கம் சிச்சக்தியின் ல்ட்புரண த்தினால் மஹாலிம் 
கமாயிற்று, இர்த மஹாலிங்கத்திற்கு ஐச்யன் உபாஸகனானான் ; மஹாலிங்கம் ப.ராராக்தி 
பின் ஸ்ப்புரண த்தினால் பாலா தலிங்கமாயிற்று, இரத ப்ரஸா தலிங்கத்திற்குச் -ரணன் உபா 

ஸகனானான்; ப்ரலா.தலிங்கம் ஆதிரக்தியின் ல்ப்புரண த்தினால் ஐங்கமலிங்சமாயிற்று, இர்த 
ஐங்கமலில்கத்துற்கு ப்.ராணலிம்டு உபாலகனானான் ) ஐங்கமலிம்கம் இச்சாமாக்தியின் 

ஸ் புரணத்தினால் ரிவலிங்சமாமிற்று, இந்த ஸரிவலிங்க த்திற்கு ப்ரஸாத உபாஸகனானான்) 

றிவலிங்கம் ஜஞாகமாக்தியின் ல்ப்புரணததினால் குருலிங்கமாயிற்று, இர்தக் குருலிங்கத் 
இற்கு மாஹேஸ்வ.ரன் உபாஸகனானான் ; குருலிங்கம் க்ரியாயக்தியின் ல்ப்புரணத்தினால் 

ஆசாரலிங்கமாயிற்று, இந்த ஆசாரலிய்கத்திற்கு பக்தன் உபாலகனானான், இழு பிரவ 

(hs Ge Tw rl, 

நிவ்ருத்திக்ரமம். 

நிவருத்தி யென்றால் பின்னுக்குக் கழித்துக்கொண்டுபோதல், பக்தி ப்ரபஞ்சத்தின் 

லயத்தை இச்சிக்கத்தக்கதென்று முன்னரே சொல்லப்பட்டிரப்பதனால் நிவ்ருத்இக்கு 

பக்தியே காரணமாயிற்று, அதனால் பக்த்னாஞன் ) இந்த பக்தன் அசாரலிங்க ஸம் 

யோகத்தினால் ஸ்ரத்தாபக்தியுடனிருப்பதே எஸ்ட்டாபகதியாயிற்று, "அதினால் மாஹேஸ் 

வரனானான் ; இந்த மாஹேஸ்வரரன் குருலில்க ஸ்௰யோகத்தினால் நிஷட்டாபக்தி புடனிருப் 

பதே அவதாகபக்இயாயிற்று, அதனால் ப்ரஸாதியானான் ) இந்த ப்ரஸாதி dace ஸம் 

யோகத்தினால் ௮வதாமபக்தி யுடனிருப்பதே அதுபவபக்தியாயிற்று, அதனால் ப்ராண 

லிங்யொனான்; இந்த ப். ராணலிங்கி ஜங்கமலிங்க ஸம்யோகத தினால் ௮றுபவபக்தியுடனிருப் 

பதே ஆரர்தபக்தியாயிழ்று, அதனால் சரணனானான இந்தச் ௪ரணன் ப்ரஸாதலிங்க ஸம் 
யோகத்இனால் ஆசர்தபக்தியுடனிருப்பதே ஸ்ம.ரஸபக தியாயிற்று, அதனால் ஐக்யனானான்) 

இந்த ஐக்யன் மஹாலிங்க ஸம்யோக த்தினால் ஸ்மரஸபக்தியுடனிருப்பதே முக்தியாயிற்று, 

இ௫௮ நிவருத்திக்ரமமாம், 

ரக்திபின் வல்லமையை பக்திபின் வல்லமையால் வென்று முக்தியடைதல் ஷட்ல்த் 

தீல யுக்தியாம், 

ழிங்கலிங்கலம்பந்தம் - முற்றும், 

 



(i. 2. சித்தாந்தசிகாமணி. 

உட 

ஓம் ஸஹலஸ்ராக்ஷ£ய நம? 

௮ ந்தியகதை. 

  

[அதாவது - ஸ்ரீரேனுக கணகாதர் இக்விஜயஞ் செய்யுக்காலையில் பொதிகையை 

யடைச்து, அகஸ்த்ய முகிவருக்குபதேறித்து, லங்காபுரியை ஈணு, விபீஷணரது 
வேண்டுகோளின்படி. அசார்யத்வத்தை வஹித்து, மூன்றுகோடி லிங்கங்களை ஏக்காலத்தில் 

ஸ்.த்தாபித்,த, லங்கையை விட்டேடு, உலகங்களிளெல்லாம் சஞ்சரித்து, ஆங்காங்கு அகேக 

மஹிமைகளைப்புரிஈ்து, கடைசியாக ஸ்ரீருதீரமுறீஸ்வரல்வாமிகளுக்கு ஆசார்ய பட்டாபி 

ஷேகஞ்செய்து, கொல்லீபாக்கத்தில் தமது அவதாரக்ஷேத.ரமாயெ ஸ்ரீமைலமடைந்து, 

தாமுத்பவித்த ஸோமேற லிய்கமென்னும் மஹாலிங்கத்திலேயே ப் ரவேடுித்தனர் 
GT OTL gi. | 

ஸ்ரீரேணுகாகஸ்த்ய ஸம்வாதம். 

௮றுசர்க்கழிகெடிலடியாசிரியவிருத்தம், 

முக்கண னம்பி கைக்கு முன்சொலத் துவித ஞான 

மக்கண காத னிவ்வா றகத்திய முனிக்கு ணர்த்தி 

கெக்குறு மனத்தி லீச னினைவொமு மவுனி யானான் 

கைக்கம லங்கள் கூப்பிக் கடமுனி கந்து சொல்வான். 

(ப- ரை,) முக்கணன் - மூன்றுகண் களையுடையவனாயெ பரமசிவன், அம்பிகைக்கு5 

உமாதேவிக்கு, முன் சொல் - முற்சாலத்திற்சொன்ன, அத்துவித ஞானம் - அத்வைத 

ஞானத்தை, ௮ - அந்த, கணமாதன் - கணகாயகனாயெ இரேனுகன், இவ்வாறு - இந்தப் 

பிரகாரம், அகத்திய முனிக்கு உணர்த்தி, கெக்கு உறு மனத்தில் - நெடஇழ்ந்துருகா 

நின்ற மனத்தில், ஈசன் நினைவொமிம் மவுனி ஆனான், (பிறகு) கடமுனி - கும்ப 

முனியானவன், கைக்கமலங்கள் கூப்பி - கரகமலங்களைக் குலிதது, கசிந்து - மனமுருக, 

சொல்வான் 2 கூறுவானாயினன, எ.ஃறு, 

(வி- ரை.) ௮ம்பிகைக்குச் சொல்லி என மேல் வருதலால் முக்கணன் என்றது 

பரமரிவனைக் குமித்தது. மெகு என்னலும் பகுதியிழ் ககரவொம்றிரட்டித்து இறர்தகாலங் 

காட்டிழ்று. (2) 

வருத்துறு பிறவி நோய்தீர் மருத்துவ நெஞ்சக் கோட்ட 
இருத்துறு முரவ ஞானச் செல்வவே தாக மங்கள் 

கருத்துணர் புலவ நீறின் கருணையா லடிய னேளுக் 

குரைத்தருண் ஞான நூலா லுளத்துறு முவகை பெற்றேன், 

(ப-ரை,) வருத்துறு - வருத்துற, பிறவிநோய் - பிமவிப்பிணியை, தீர் - ஒழிக 
இற, மருத்துவ - வைத்தியனே, கெஞ்சம் கோட்டம் - மனக்கோணலை, திருத்துறும் - 

தருத்துகி) ௨ரவ- வலியுடையவனே, மரானச்செல்வ - ரானச்செல்வமுடையோனே, 

வேத ஆகமங்கள் - வேதாகமங்களை, கருத்து உணர் - மனத்தினாலமிந்த, புலவ - அறி 

ஞனே, 8--, நின்கருணையால்--, அடியவேலுக்கு--, உரைத்து அருள் - சோல்லியரு 

ளின, ஞானழூலால்--, உள்ளத்து - மனத்தில், உறும் - மிகு£த, உவகைபெய்றேன் - 

மதஇழ்ச்சுயை யடைந்தேன், எஃறு, 

(வி- ரை,) உரம் - வலி, மரக்கோட்டச் தீர்த்தல்போல மனக்கோட்டர் இர்த்த 

வெளிதன்மென்பது போத ர உரவ என்றார், புலம் - அறிவு; உவகை யென்பதில்



அதந்தியகதை. (Bf 

கை தொழிற்பெயர்லிகுதி, (௨வ பகுதி.) ரிவயோக விஸோஷ மறிச்தவரே, மறிவஜ்ஞாஈக் 
கடலே, வேதமாஸ்தர முதலிய வ்யவஹாரங்களை கிர்வாஹஞ் செய்பவரே, பார்வை 

மாத் ரத்தால் ஸகல ஸம்ஸார பந்தங்களை யுதநினவே, தமிச்சையின்படி நடக்கு முல்லா 
ஸே, தம் விளச்கத்தாலே விளம்குவோ ராய ஸரிவஸ்வரூபரே, உமக்கு நமஸ்காரம், 
உமது திருவாய்மலரினின்று மிறங்கெயதம் குற்றமற்றதுமாயெ இந்த மாாஸ்த்ரத்தைக் 
கேட்டு என் சித்தமானது மடுழ்னெ்றது, மிவமென்னும் ஜயோதியையும் பார்க்இன் 
லேன் என்பதிதன் கருத்து, (௨) 

இன்றுகான் மனித யாக்கை யெய்திய பயன டைந்தே 

னின்றுநான் முனிவர்க் கெல்லா மிறைவனாம் பெரியோ னானே 

னின்றுகா னவிச்சை யென்னு மிருள்விடி காலை பெற்றே 
னின்றுகா னளவி னோன்பா லெய்த்ததற் குறுதி கண்டேன். 

(ப-ரை,) இன்று நான் மனித யாக்கை எய்திய பயன் அ௮டைந்தேன்--, இன்று 
நான் முனிவர்க்கு எல்லாம் இறைவன் ஆம் பெரியோன் ஆனேன்--, இன்று நான் 

௮விச்சை என்னும் இருள் விடிகாலை பெற்றேன்--, இன்று சான் அளவு இல் நோன் 

பால் எய்த்ததற்கு உறுதி கண்டேன், ௭-௮, 
(வி- ரை.) எய்தல் - அடைதல், இறைவன் - தலைவன், அவிச்சை ௮வித்யா என் 

னும் வடசொற்மிரிப, ௮ஐஞானம் என்பது பொருள், விடிகாலை - விடியற்காலம், 

நோன்பு - விரதம், இது தவத்தொழி லெல்லாவற்றிற்கு முபலக்ஷணம், எய்த்தல் - 

இளைத்தல், உறுதி ஈண்டுப் பயனென்னலும் பொருள் பயர்.து நின்றது. (௩) 

பாமநூ லிதனைக் கேட்க வருந்தவம் பயின்றோ சென்போ 
லொருவரு முல லில்லை யுமையொரு பாக னெங்கோ 
னருளினா லடி.ய னேனை யடிமைகொண் டருள வேண்டி. 
மருவினை யென்று சீர்சான் மலயமா தவன்று இத்தான். 

(ப- ரை.) பரமம் - மேலான, ஹூல் - சாத்திரமாயெ, இதனைக்கேட்க-, அறு 
தவம் பயின்றோர் - அரியதவஞ் செய்தவர்கள், என்போல் ஒருவரும் உலூல் இல்லை--, 

உமை ஒரு பாகன் எங்கோன் - உமாதேவியை யொருபாகத்திலுடையவனாயெ எம்மிறை 

வனது, ௮ரளினால்--, அடியனேனை அ௮டிமைகொண்டு ௮௫௭ வேண்டி--, மருவினை 

என்று - இங்கெழுந்தருளினை யென்று, சீர்சால் - சிறப்பின்மிக்கது மலயமாதவன் « 

அகத்தியன், அதித்தான்--, எ-று, 

(வி-ரை,) அருளவேண்டி. - அருள்செய்ய விரும்பி, மருவல் - எழுந்தருளல், மலயம்- 

பொதியமலை, பயிலல் - செய்தல், இரேனுக கணகாதர் முகத்தினின்நிழம்கெதும், உத்தம 

மானதும், றிவாத்வைதமானதுமான மால்த்ரமானதனால் 'பரமல்' என்முர்,.. (௪) 

அறைந்தா லிதற்கு யே யதிகாரி யன்றி யில்லை 

பிறந்திடா வடி.வ முக்கட் பெருந்தகை யருளி லுக்குச் 

இறந்துளா யென்னு மாற்றுற் செப்பின னிதனைப் போல 

மறைந்தஇிடா இலகு ஞான சாதன மற்றொன் றில்லை, 

(ப-ரை,) அறைந்த மரல் இதற்கு - என்னுழ் சொல்லப்பட்ட இச் சாத்திர.த்திற்கு) 
நீயே அதிகாரி அன்றி--, இல்லை-வேறொருவருமில்லை, பிதச்திடாவடிவ-பிழவாத 

aoa 

(யோனே, முக்கண் பெருந்தகை ௮ருளிலுக்கு இறர்துளாய் - மூன்று கண்க புடைய 

பெரியோனுயெ சிவபெருமானழு ௮ ௫ஞக்கு Apes Qifleninen.MiLl, எனலும் ஒடு 5
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௩௩௭ சித்தாத்தசிகாமணி. 

என்ற ஹே துவினால், செப்பினன் - சொல்லினேன், இதனைப்போல --, மறைர்திடாது 

இலகும் - மறையாமல் விளங்குகிற, ஞானசாதனம் மற்றொன்று இல்லை--, எ - று, 

(வி- ரை.) அறைதல் - சொல்லல், அதிகாரி - உரிமையுடையோன், இதனைப்போல- 

இறு ஞானசாதன மாதல்போல, ஞானசா தனம் - ஞானமடையத்தக்க கருவி (றிவா 

தீவைத மறாஸ்த்.ரம்), மரிவப் ரஸா தத்திற்குப் பாத்ரமாயுள்ளவர் $ரொருவரேயன் மி மற்று 

யாவருமில்லை யென்று தீர்மானித்து ரான இவவிதமான பரிவா த்வைத VOT ST BOO 5 

யுமக்குபதேறித்தேன், ஓ முனிவரே ! ஸ்ரிவஜ்ஞாநத்திற்கு இதுபோன்ற ஸாதகம் ஒரிடத் 

இலு மில்லை என்பதிதன் கருத்து. (௫) 

ஆகம சார மாகி யருமறைப் பொருணி றைந்து 

“சீர்கெழு கரியை ஞானக் இகழ்த்து மிவ்விணையி ூலப் 

பாகம தடைந்த டன பாலுகர் தளிப்ப தன்றி 

மோகம தடைந்து ளோற்கு மொழிந்திடத் தக்க தன்றே, 

(ப-ரை,) ஆகம சாரம் ஆ9--, அருமறைப்பொருள் கிறைந்து--, சீர்கெழு - சிறப் 

புப்பொருக்திய ஈரியை ஞானம் - ரியை ஞானங்களை, திகழ்தீதும் - விளக்கு, இ - 
இரந்த, இணை இல் நால் - ஒப்பில்லாத சாத்திரத்தை, பாகம் அடைந்த - மலபரிபாக 

மடைந்த, சீடன்பால் - சடலுக்கு, உகந்து அளிப்பது அன்றி - விரும்பியருள்செய்த 

லன்றி, மோகம் அடைந்துளோற்கு - மோகமடைர்திருப்பவலுக்கு, மொழிந்திடல் - 

சொல்லல், தக்கது அன்று - தகுதியானதல்ல, ௭- று, 

(வி- ரை.) ஆகமசாரம்- ஆகமப்பயன, மறைப்பொருள் - வேதார்த்தம். பாகமது 

என்பதில் ௮௮ு பகுதிப்பொருள் விகுதி, மோகமது என்பதும் ௮௮, மோகம் - ப்ரபஞ்ச 

விருப்பம், இந்த Vargas ஸமாஸ்த்.ரமானது உம்மால் எல்லா வுலகல்களிலும் பரவி 

நிலைபெறச் செய்யத்தக்கது) எல்லா மறிபவரும், எல்லாமையு மறுக் ரஹிக்கின்றவரும், 

பார்வதி பதியுமாுய ப0வபெருமான் இரந்த ரஹஸல்யப்பொருளை ஸகலலோகமங்களின் 

ஷித்தியின்பொருட் பெதேமுத் தருளினர் ; ஆதலால், மரிவஹித்தார்த ற்சேஷ்டங்களில் 

மிக்க வுத்தமமானதும், வேதவேதாக்த ஸாரம் ஐஞாகம் ஆசாரமாய இவைகளை 

ப்.ரவாத்பிக்கச் கெய்கன்றதும், வீரமாஹேஸ்உரர்களால் 4 ரஹிக்கவேண்டியதும், மிவா 

SMa F EOS விளக்குவதுமாயெ 6s ஸித்தாந்தறிகாமணியை, பரீக்ஷைசெய்து 

தக்க பரிபாகக ளென்றறியப்பட்ட ச ஷர்களின் பொருட் பெதேயுித்க வேண்டியதன் றி 

வேறுவிதமாய ஒரிடத்திலு முபதேஸிக்கக்கூடாது; இதன் ம் ரவணமாத்ரத்தால் எல் 

லாருக்கும் பாவம் மங்கும்) இரத மாஸ்த்ரமானது வ்யாமிக்கும் பொருட்டு என்னால் 

பூலோகத்தில் அ௮வதரிக்கப்பட்டது; £ீரும் இப்படிப்பட்ட ஸிவாத்வைத ஜிஞாஈத்தைப் 

பசவச்செய்வீராக என்பதஇிதன் கருத்து, (சு) 

இப்பரி சருளி Quis of rogues கடிதெ முந்தம் 

கொப்பரு முனிவர் கோமு னுயர்விசும் பிடைக்க சந்தா 

னப்பெரு முனிவ ஜனோக்க யற்புத முடனி ருந்தான் 

செப்பரும் வீரசைவ சித்தாந்த நாலு ணர்ந்து, 

(u- ரை,) எங்கள் இசேணுகன - dog OCrepec acorgya கணநாதன், இ 
பரிசு ௮ருளி - இவ்வாறருளிச்செயது, கடிது எழுந்து - விரைவா யெழுந்து) ௮ங்கு - 

அவ்விடத்திருத, ஒப்பு ௮௫ முனிவர்கோ முன் - நிகரில்லாத முனிசிரேஷ்டராயெ ௮௧த் 
இயற்கெதிசே, உயர் - உயர்ந்த, விசும்பு இடை - ஆகாசத்தில், கரச்தான் - மறைந்தான், 

H° HES; பெருமுனீவன் - அகத்தியன், நோக் - பார்த்து, செப்பு ௮ரும் - சொல்து!
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௮ மீதியகதை. ௩௩டு 

தற்கரிய, வீரசைவ சித்தார்த நூல் உணர்ந்த. 
ரியச்தோடிருர்தான், ௭ - று, 

(வி aa.) கரத்தல் - மறைதல், 60.9 sy Quergy முரிச்சொல்லடியாகப் Ines 
வினையெச்சம், இது எழுர்து என்னும் வினைகொண்டது, எத ௩ பார்த்துக்கொண்் 
டிருக்க எனினுமாம், வீரமைவ ஸமயமாயெ வுத்தம மரிவஹித்தாரீதத்தைப் பரிச்த்த 
மான மனத்தினால் கேட்டிறவன் மேலாய கதியை யடைவ ஸ்தலால் *செப்பரும் 
வீரசைவ சித்தாந்தநால் என்ளூர், (௭) 

Sone Sent snp. 

வேண்டுரு வடைய வல்ல விழுமிய விரேணு கன்றான் 
சேண்டொடு மஇலி லங்கைத் இருரஈகர் 'தன்னிழ் சென்றான் 
பூண்டிகழ் குவவுத் தண்டோட் பொருவலி விபீட ணன்ருன் 
காண்டலு முவகை பூத்துக் கரிப்பகை யணையி லுய்த்தான். 

) அற்புதமுபன் இருர்தான் - ஆச்ச 

(ப- ரை.) வேண்டு உரு - விரும்பும் வடிவை, அடைய, வல்ல - பெறவல்லனாயயே, 
விழுமிய - மேலான, இரேணுகன்--, சேண்தொடு - ஆகாயத்தைத் தீண்டு, மதில் - 
மதில்குழ்ச்த, இலங்கை - இலங்கையாயெ, இருககர்தன்னில் - அழடூய நகரத்தில், 
செனரான் - போனான், (அவ்விடத்து) பூண் இகழ் - ஆப.ரணங்கள் விளங்கப்பெற்ற, குவவு- 
திரட்சியாயெ, திண்-த்ருடமான, தோள்-புயத்தையுடைய, பொரு - போர்செய்தற்குரிய, 
வலி - வலியுள்ள, விபீடணன்--, காண்டலும் - கண்டளவில், ௨வகைபூத்து - மனம$ழ் 
நீது, கரிப்பகை அணையில் - இங்காதனத்தில், உய்த்தான் - எழுர்தருள்வித்தான், எ-று, 

(வி- ரை,) பொருதல் - போர்செய்தல், கரிப்பகை - இங்கம், அணை - தலாம், 
தீமிச்சையாய் ஈடப்பவரும், தமிச்சையாய்த் தோன் றிய தேஹமுடையவரும், agn Buc 
orau OCreps rrgond ‘Cade OG waenrwade விழுமிய விரேணுகன் ? என்றார்.(௮) 

அருக்கெ முதல ளித்தங் கருச்சனை முறையி னாற்றித் 

திருக்களர் கமலப் பொற்றாள் சென்னியின் வணங் நிற்பச் 

செருக்கொழி யுளத்ச னன்பாற் செய்பணி யுவந்தி யோட 

யிருக்கென வயலொடுய்8 யிருந்தன னியம்ப லுற்றான். 

(ப- ரை.) அருக்யெம் முதல் அளித்து - அர்ச்செ முதலானவை செய்து, ஆங்கு - 
அவ்வாறே, அருச்சனை - மர்ச்சனையையும் முறையின் ஆற்றி - செமமாகச்செய்து, 

திரு ளர் - அழகு விளங்கு, கமலம் - தாமரைமலர்போன்ற, பொன தாள் - பொன் 

னடியை, சென்னியின் - சரத்தினால், வணஙடு நிற்ப - Csr sibs, Cur@ - Cun @ 

யாயே கணநாதன், செருக்கு ஒழி - அகர்தை நீங்னெ, உளத்தன் - மனத்தோனாயெ 

விபீடணன், அன்பால்--, செய் - செய்த, பணி - பணிவிடைக்கு, ௨வது - மகழ்ர்து, 

இருக்க என - இருக்கக்கடவை யென்று நியமிக்க, அயல் - பக்கத்தில், ஒடுக்டியிரு£ 

தீனன் - தடுங்வெருந்து, இயம்பல் உற்றான் - சொல்லத் தொடங்கினான், ௭ - லு, 

(வி- ரை,) அருக்கியம் - பூசை முறையினொன்று, கமலம் ் ஆகுபெயர், இருக்கென 

இருக்க என வென்பதன் விகாரம், இருர்தனன் - முற்றெச்சம், ©) 

் திர்ணுதல் கயிலை காச்கும் கணஜ்களிற் தலைவ நீயிம் 
மண்ணுல குய்ய வந்த மாற்றமு* year ருந்தேன் ன 

புண்ணிய மூர்த்தி நீயிப் புரத திட்டத் இருத்தாள் வைக்கப் 

பண்ணிய தவங்க ளென்னோ வுணர்ந்திலன் பண்டி. யானே,



௩௩௬ சித்தாந்தரிகா மணி. 

(ப 0ர,) கண்ணுதல் - நெற்றிக்கண்ணனாயெ செவபெருமான2, கயிலை காக்கும் - 
கைலாயமஃையைக் காவல்செய்றெ, கணங்களில் தலைவ - கணகாதனே, 8--, இ - இந்த, 
மண உலகு உயய - மண்ணுலகத்தார் உய்யும் பொருட்டு, வந்த மாற்றமும் - அவதரித்த 
செய்தியும், உணர்ந்திருர்தேன்--, புண்ணியமூர்த்தி 8ீ- அறவுருவாடுய £ீ, இபுரத்து 
இடை - இந்த மகரத்தில், திருத்தாள் வைக்க - இருவடி வைப்பதற்கு, பண்டு - பூர்வத்தில், 
யான - நான, பண்ணிய தவம்கள் என்னோ--, உணர்ந்இலன் - அறிந்திலேன், எ-று, 

(af - ena.) மண்ணுலகு - ஆகுபெயர், மூர்த்தி - உருவமுடையவன், (௧0) 

பரித்துட லிருந்த தற்குப் பயனுனை யின்று கண்ட 

, தொருத்தரு மென்னை யொப்பா ர௬ளர்கொலோ வென்.று கூறக் 

கருத்துவ கையினின் மூழ்கிக் கணங்கணா யகனு ரைப்பான் 

பெருத்துள வறத்தி னின்போற் பெரியரிவ் வுல லில்லை, 

(பஃ ரை.) உடல் பரித்து இருச்ததம்கு - இவ்வுடம்பைச் சுமந்திருர்ததற்கு, உன்னை 
இன்று கண்டது பயன்--, என்னை ஒப்பார் - என்னை நிகர்ப்பவர், ஒருத்தரும் - ஒருவ 

ராயிலும், உளர்கொலோ - உளரோ, என்று கூற--, கணங்கள் நாயகன் - இரேனுசன், 

கருத்து உவகையினில் - மனமடிழ்ச்சியாடுய கடலில், மூழ்6--, உரைப்பான் - சொல்லு 

வான், பெருத்துள்ள அறத்தில் - பெரிதாக தர்ம மார்ச்கத்தில், நின்போல் பெரியர்--, 

இவவுலடல் இல்லை--, எஃ று, 

(வி- ரை.) பரித்தல் சுமத்தல், உளர்கொலோ வென்னு மோகாரம் எதிர்மறை, 
மூழ்யென்றதம் கேற்ப உவகை கடலாக்இ யுரைக்கப்பட்டது. அறம் - ஆகுபெயர், 
இவ்வுல$லில்லை யென்றமையால் அவ்வுலலுளரோ யானறியே னென்றது மாயிற்று, 
எப்போது மான் உம்மைத் தர்ஸித்தேனோ அப்போதே என் லக்காபுரியும் பயன் பெற்ற 
தாயிற்று, சாக்ஸகுலமும் பயன் பெற்றதாயிற்று, என் ஜீவனமும் பயன் பெற்றதாயிற்று 
என்பது தோன்ற * ஒருத்தரு மென்னை யொப்பா ருளர்கொல் ? என்மூர், (௧௧) 

சங்கர பத்தி தன்னாற் றலைமையோய் நின்னைக் காண்பா 

னி௰்குற வடைந்தே மெம்பா லெய்துறும் வரமொன் றுண்டேற் 
சங்கைய தறவு ரைத்தி தருதுமென் றவலுரைப்பப் 

பங்கய மலர்த்தாள் போற்றி யரக்கர்கோன் பகர லுற்றான். 

(ப-ரை,) சங்கரபத்தி தன்னால் - செபக்தி செய்தலால், தலைமையோய் - தலைமை 

பூண்டவனே, நின்னை --, காண்பான் - காணும்பொருட்டு, இங்கு --, உ௰ Hors 

தேம்--, எம்பால் - எம்மிடத் த, எய்.துறும் - பெறுதற்குரிய, வரம் ஒன்று உண்டேல்- 

ஒரு வரம் உண்டாயின், சங்கை அற -* அசங்கையில்லாமல், உரைத்தி - கேட்கக்கடவை, 

தருதம் என்று அவன் உரைப்ப--, அ.ரக்கர்கோன் - அரக்கர்க்கரசனாடிய விபீடணன, 

பங்சயமலர் - தாமரைமலர்போன்ற, தாள் - திருவடியை, போற்றி - வணங்க, பகரலுற் 

மூன் - சொல்லத் தொடஙடுனான, எ-று, 

(வி- ரை.) பான் செயவெனெச்சவாய்பாட்டு வினையெச்சம், இது அடைந்தேம் 

என்னும் வினைகொண்டது, *சங்கரபத்தி தன்னாம் றலைமையோய்! என்றதனால் எல்லாப் 

பொருள்களையும் ஈன்குணர்$்தவரென்பதும், இவரைத்தவிர உலகங்களில் இவ்வித பக்தி 

யானது எவருக்கு மில்லையென்பதும், இவர் ஸகல (றாஸ்தீரங்களின் ஸா.ரத்தை யறிர்தவ 

சென்பதும், ஸகல தர்மங்களையும் அறுஷ்ட்டிக்கெறவ சென்பதும், ஆத்ம வித்யாதற்பர 

சென்பதும் பெறப்பட்டன, £* இங்குறவடைர்தேம்? என்றதனால் இகவிஜயம் செய்தி 

கொண்டு சைலாஸூூரிக்குப் போடின்றவனாடுய நான் உமது (ரி சர்மப்பேற்றைச்



கேள்விப்பட்டு ஆஸ்சர்யப்பட்ட' மனமுடையவஞப் உன் ஐமீபம்:. வர்தன் என்பது 
பெறப்பட்டது, ' | ப (௪௨) 

கலிவிருத்தம், 

இன்றுசிகிம் கெழுந்த ருளப்பெறு 
ஈன்றி மேவிய நான்குறை மீதெனச் 

சென்று கூறுஞ் செயலிலை யாயினு 
மொன்று கூறுவ துண்டுனக் தன்றோ, 

(ப -ரை,) இன்று நீ இங்கு எழுர்தருளப்பெறும் - இன்று ரி பிங்கெழுச்தருளு 
தீற்குரிய, ஈன்றி மேவிய - புண்ணியத்தையுடைய, சான்--, குறை ஈது என - குறை 
யாயிருப்ப திதவென்று, சென்று கூறும் - தேவரீரிடத்தில் ws gi சொல்லிகிகொள்ளுதற் 
குரிய) செயல் - காரியம், இல்லை ஆயிலும்--, உனக்கு இன்று கூறுவது ஒன்று 
உண்ட. எ ௮, 

(வி- ரை.) அரோ - ௮௪. ஈன்றி - ஈன்மை (புண்ணியம்), (இன்று கூறுவதுண்டு 
என்றமையால் இதன்முன்பில்லை யென்றது மாயிற்று, ஒன்று - ஒருகாரியம். (௧௩) 

எனக்கு முன்னவ னாகு மிராவணன் 

சினக்கும் வென்றியி ராமன் சிலையுமிழ் 

நுனிக்கு மம்புற கொந்துயிர் போம்பொழு 
துனிக்க வன்றிது சைத்திடன் மேயினான். 

(ப-ரை) எனக்கு முன்னவன் அகும் - எனக்கு முன்பிறச்தோனாயெ, இராவ 

ணன், சனக்கும் - செந்த, வென்றி - வெற்றியையுடைய, இராமன் சிலை ௨மிழ் - 

ஸ்ரீராமபிரானது வில்லினின்றும் வெளிப்பட்ட, நுனிக்கும் - கூர்மையாக, அம்பு 

உற - பாணம்பட, நொர்து - வருர்தி, உயிர் போம்பொழுது--, உன்னி - லோத்து, 

கவன்று - தக்டத்து, இது - இந்தச் செய்தியை, உரைத்திடல் மேயினான் - சொல்லத் 

தொடஙம்டுனான், எ-று, 

(வி- ரை,) முன்னவன் - தமையன், சினத்தல் - Gard sao. aed உன்னீயென் 

பதன் விகாரம், கவலல் - துக்கத்தல், புண்யமானது பரிபக்குவமாயின் விரும்பப்பட்டது 

தானே ஸித்திக்ன்றதன்றோ, oranda sud am Loan யானவனும் எனக்கு ov? gor 

தரலுமான ராவணன் றாத்ருக்கள் எதிர் காணாத ஆண்டான் ; இந்த்ரன் முதலிய ஸகல 

தேவர்சளும் எந்த ராவணனுடைய ஒப்பற்ற ப்7.தாபத்தை ஸஹிப்ப gies ses ஆற்ற 

லில்லா தவர்களாய் ராஜ்யச் செல்வத்தை விட்டு £ீக்கிஞர்களோ, அந்த சாவணனே சால 

வரத்தினால் தனது மாறுபாடான ஈடக்கையால் விஷ்ணுமூர்த்திபின் அவதாசமாயெ 

ஸ்ரீராமபிரானால் புத்தத்தில் அடிபட்டவனானான ) அர்த ராவணன் சாமபாணத்தாலடி 

பட்டு இறக்குங்காலத்தில், எஞ்சி நின்றவனாகெ என்னைப் பார்த்து மிக்க தக்கத். துடன் 

சொல்வதாயினான் என்பதிதன கருத்து. (௧௪) 

நங்கு லம்பெறு ஈன்மைப் பெருக்கினர் 

நிங்க ளென்னத் இசைகள் விளங்குறும் 

பொய் ரும்புகழ்ப் புண்ணிய னாகு£ 

யிங்கொ ழிந்தனை யெம்பியென் ரோதினன். 

(ur ong.) wd குலம் பெறும் -ஈமது குகம் அடைச்திருந்த, சன்மைப் பெருக்க. 
னல் - புண்ணிய்மிகுதியால், திங்கள் என்ன - சச்திரன்போு) forse - திக்ருகள். 
சோத்ம், விளங்குறும் - பிரசாசிக்ெ, பொய்கு இரும் புசழ் - மிசப் பெரிய புகழினை



௩௩௮ ரித்தாத்தரிகாமணி. 

யுடைய, புண்ணியன் ஒகும் ரீ - தருமவானாயெ நீ, எம்பி - எம்பியே, இங்கு ஓழிர் 
தனை என்று - இவ்விடம் விட்டு 8ீங்னேை யென்று, ஓதினான் - சொல்லினன், ௭ - று, 

(வி- ரை, குலம் - வமிசம், எம்பி - என் தம்பி யென்பதன் மரூ௨, ஓ விபீஷணா, 
நன்கறிர்தவனே, மஹாபுச்திறாலியே, மிக்கதர்மமுடையவனே, சாங்கள் அஜ்ஞாக 
முள்ளவர்களாயப் பெரியோர்களிடம் த்ரோஹஞ் செய்கன்றவராக விருந்து இவ்விதமான 
கதியை யடைச்தவராயினோம், கர்ம நிலைமையை மீறக்கூடாது என்பது இச்செய்யுளால் 
விளங்இற்று, (௧௫) 

இலங்கை யொன்றவி லிங்கம் புதியவாய் 

நிலங்க ளொன்பது கோடி நிறுவுவான் 

மலங்க லின்றி மனங்கொண் ட.வற்றினு 

ணலந்த யங்கறு கோடிக ணாட்டினேன். 

( 

(ப- ரை,) இலங்கை - இலங்கை நகரத்தில் ஒன்ற - பொருந்த, இலிங்கம் - 

லிங்கங்கள், புதியவாய் - புதியனவாக, நிலங்கள் - நிலங்களி லெல்லாம், ஒன்பதுகோடி. 

நிறுவுவான் - ஒன்பது கோடியை பிரதிஷ்ட்டை செய்யும் பொருட்டு, மலங்கல் இன் றி- 

சலகமில்லாமல், மனம்கொண்டு - நினைத்து, அவம்.றினுள் - அவற்றுள்ளே, 5லம் தயங்கு- 
நன்மை விளங்குுற, அறுகோடிகள் - ஆறுகோடி. லிங்கங்களை, காட்டினேன் - பிரதிஷ் 

ட்டை செய்தேன், ௭. று, 

(வி-ரை,) நிறுவல் - நிறுத்தல் (காட்டல்), வான் செயவென்வாய்பாட்டு வினை 

யெச்சம், (௧௬) 

கலிநிலைத்.துமை, 

முன்று கோடிலிங் கங்களிங் கொழிந்தன முறைநீ 
யூன்று வாயென வுசைத்திறர் தனனவ லுரையா 

. லான்ற வாகம முறையது செயத்துணிட் தகத்தெஞ் 

ஞான்று மானினைத் இருந்தன னென்றிது ௩வில்வான். 

(ப-ரை.) மூன்றுகோடி லிங்கங்கள்--, இங்கு ஒழிந்தன - இவ்விடத்து ஸ்தாபியா 
தொழிச்தன, (அவற்றை) 8--, முறை - ஆகம விதிப்படி, ஊன்றுவாய் என - ஸ்தாபிக்கக் 

கடவை யென்று, உரைத்து இறந்தனன்--, அவன் உரையால் - அவன சொற்படி, 

ஆன்ற - விஸ்தாரமான, ஆகம முறை - அகமமுறையாக, ௮.து செய்யத்துணிர்த.-.-, 

அகத்து - மனத்தில், எஞ்ஞான்றும் - எப்பொழுதும், கான் கினைத்திருந்தனன் என்று... 

இ.து நவில்வான் - இதனைச் சொல்வானாயினன், ௭ - று, 

(வி- ரை,) ஊன்றல் - நாட்டல், ஆன்ற அகன்ற வென்பதன் மரூ௨, ஞான்று - 
பொழுது, நவிலல் - கொல்லல். நான் ஆறுகோடி. ளவ நன்கு ஸ்த்தாபித்தேன், 

ஆதலால் நீ மூன்றுகோடிலிங்கங்களை ஸ்தாபிக்கவேண்டும் என்றனன் ; இவவா௮ மனம் 

வருத்தமடைச் தவலும் ப்.ராணாரத மடைபவலுமான ராவணனுடைய வார்த்தையைக் 

கேட்டு, அவ்வாறே யாகுச என கான் ப்ரதிஜ்ஞஜை செய்தேன் ; மிக்க ற்ரேஷ்ட்டமான 

மூன்றுகோடி பநிவலிங்கங்களை ஒரே காலத்தில் விஇப்படி ப்ரதிஷ்ட்டை செய்யவேண்டிய 
தென்று நான் தீர்மானித்தேன் என்பதிதன் கருத்து, (௧௭ ) 

மூர்த்த மொன்றின்முக் கோடிலிம் கமுமுறை நிறுவித் 
தீர்த்த வென்கருத் இனைமுடிக் கருளெனச் செப்பி 

யேத்தி நின்றன னரக்க'கோ னிரேணுக னதுகேட் 

டாத்த ஈன்றது புரிகுவ னென்றன னருளால்.



'௮த்தியகை த, ௬௩௯ 

(ப-ரை,) மூர்த்தம் ஒன்றில் - ஒரு முகூர்த்த காலத்தில், முக்கோடி, லிங்கமும் - 
மூன்றுகோடி லிய்கங்களையும், முழை - சரெமமாக, நிறுவி- ஸ்த்தாபித்து, நீர்த்த - பரி 
சுத்தனே, என் கருத்தினை முடித்தருள் எனச் செப்பி--, ஏத்தி நின்றனன் - துஇத்து 
நின்றான், (யாரெனின்) அரக்கர்கோன் - விமீடணன், இரேனுகன் ௮ கேட்டு--, ௮௬ 
ளாலஃ- அத்த. ஆப்தனே, நன்று - ஈல்லசாயெ, ௮௮ - ௮ச்தக் காரியத்தை, புரிருவன 
என்றனன் - செய்வே னென்றான், ௭ - று, 

| (வி-ரை,) மூர்த்தம் - மூஹ$ாத்த மென்னும் வடமொழிச் Hansa, தீர்த்தன் ~ 
பரிகத்தன், தீர்த்த என்றது ௮ண்மைவிளி, கோன்-௮ரசன், ஆத்த-அண்மைவிளி, புரிதல் - 
செய்தல், மூன்றுகோடி லிங்கங்களையும் ஓரேகாலத்இல் ஸ்த்தாபிப்பதில் வல்ல ஒராசார் 
யரை யயியாமல் மான் இவ்வாறு இயங்டுக்கொண்டிருக்கறேன், ஆதலால் றிவராஸ்த்ரம் 
விரோஷமாயறிர்தவரும் ஸிவஜ்ஞார நிதியுமான தேவரீர் எனக்கு ஆசார்யராயிரும்து 
என் கோரிக்கையை நிறைவேற்றக்கடவீர் என்று விபீஷணர் இறைஞ்ச, ஸர்வஞ்டீ.ராகிய 
பேனுகர் அவ்வாறே யாகுக என ஓத்துக்கொண்டனர் என்பதிதன் கருத்து, (௧௮) 

மூன்று கோடியா ரியவுரு வாயினன் முயன்று 
மூன்று கோடிலிங் கள்களு முறையுளி வழாம 
லூன்றி னானொருய் கெயினரு ளொருவனா லன்றி 
பூன்றி னானிரும் கணத்திலு ளுயர்க்துள வொருவன், 

(ப-ரை,) இரு- பெரிய கணத்திலுள் - கணங்களுள்ளே, உயர்ந்துள ஒருவன் - 
திறந்துள்ள வொருவனாடய ரேனுகாசார்யன, மூன்றுகோடி ஆரிய உரு ஆயினன்- 

மேன்றுகோடி அசார்ய ரூபம் கொண்டு, முயன்று--, மூன்றுகோடி லிங்கங்களும்--, 

முறையுளி வழாமல் - (ஸாஸ்த்.ர) விதிப்படி தவராமல், எயினருள் ஒருவனால் அன்றி 5 
எயினருள்ளே யொருவனைச் கொண்டன்றி, ஒருங்கு ஊன்றினான் - முழுதும் (௮ச்த 

க்ஷணத்தில்) ஸ்த்தாபித்தான, ௭- று, ௫ , 

(வி - ரை.) ஆயினன் - முற்றெச்சம், எயினர் - வேடா௮ ஆக ரு நர 

அ]சக்கர் கோனது கண்டுளச் தற்புத மடைந்து 

நிரைக்கு மாமணி முடியக னிலம்பட விறைஞ்சி 

யுரைக்கு மாறுள துதியெலா முசைத்திட வருளிச் 

செருக்கு மாறிய கணேந்திரன் மறைந்தனன் சென்றான். 

(பஃ ரை) அரக்கர்கோன் - விபீடணன், ௮ கண்டு - ௮௫2 மஹிமையைக் கண்டு, 

உள்ளத்து அற்புதம் ௮டை£6தி--, ரிரைக்கும் - வரிசையாகய, மா - ௮ழயெ, மணி 

முடி - ரத்த இரிடமானது, அகல் - பரந்த, நிலம்பட - பூமியிற்பமம்படி, இமைஞூ ஃ 

வணங், உரைக்குமாறு உள்ள - சொல்லத்தக்கவையாயுள்ள, துதி எல்லாம் உரைத் 

இட - தோத்திரங்கள் யாவும் சொல்ல, செருக்கு மாறிய - நிரஹங்காரனாயெ, கணேம் 

இரன் - இரேனுகன், அருளி - அருள்செய்து, மறைந்தனன் சென்றான் - மறைந்து 

போயினன் (௮ர்தரீத்தாஈமாயினன்), எ-று, 

(வி = a) அற்புதம் - ஆஸ்சர்யம், கணேர்திரன,* SORT இர்தசன (கணசாயசன்]), 

மறைந்தனன் - முற்றெச்சம், (௨0) 

சேன்ற இக்ளை கோக்கெ னஞ்சலி செய்தம் 

கென்று மற்புட னிருந்தன னர்க்கர்கோ னப்பா 

னன்ழி யுழ்றருள் யோதொ னல்லருள் புரிந்து 

தீன்ற னிச்சையிற் றடையற வுலசெளாஜ் சரித்தான்,



& #0 சித்தா ந்தசிகாமணி. 

(ப- ரை,) அரக்கர்கோன் - விபீடணன், சென்ற - (இரேனுகன்) போன, தஇிக்கனை 

கோக்கனென் - இசையைப் பார்த்து, ௮ஞ்சலிசெய்து - கைகுவித்து வணக, ௮ங்கு - 

அவ்விடத்தில், என்றும் - எப்பொழுதும், அற்புடன் இருந்தனன் - ௮ன்போடிருந்தான், 

அப்பால் - அதன்பின், நன்றி உற்று ௮ருள் - ஈன்மையை மிகுதியாகச் செய்ற, 

யோடு - யோயொயே இரேணுகன், ஈல் அருள் புரிர்து--, தன் தீன் இச்சையில் - 

யதேச்சையாக, தடை ௮ற - தடையில்லாமல், உலகு எல்லாம் - எல்லாவுலகங்களிலும், 

சரித்தான் - சஞ்சரித்தான், ௭ - று, 

(வி- ரை.) சோக்கென் - முற்றெச்சம், ௮ற்பு அன்பு என்பதன் விகாரம், ௮ம் 

புடன் இருந்தனன்? என்றதனால் விபீஷணர் ரேணுசருடைய பீரராதத்தால் (ிவ 

பக்தி ரஸத்தில் மிக்க ப்ரீதயள்ளவ.ராய் ஸ்த்தொாமாயெ ராஜ்யத்தைப் பரிபாலித்தனர் 

என்பது பெறப்பட்டது, (௨௧) 

ஸ்ரீரேணுகர் ்ரீமைல மடைதல், 

எண்ணி லாவகை யாடல்கொண் டோங்குறு மின்ப 

மண்ணு ளோர்தமக் குதவின னுலாவினன் வந்தே 

பண்ணன் மேவிய கொல்லிபாக் கத்தினை யடைந்தான் 

கண்ணி னாலடி. யவர்கள்கண் டுவந்திடக் கணேசன். 

(ப- ரை,) கணேசன் - இரேனுகன், எண் இல்லா வகை - அளவற்ற விதங்களாக) 

டல் கொண்டு - இருவிளையாடலைச செய்துகொண்டு, மண் உள்ளோர்தமக்கு - உல 

கத்தாருக்கு, ஒங்குறும் - உயர்ச்த, இன்பம் ௨தவினன் - அ5ந்தத்தைச் த, உலாவி 

னன் வர்.து- உலாவிக்கொண்டே வந்து, அடியவர்கள் கண்ணினால் கண் உவச்திட--, 

௮ண்ணல் மேவிய - சிவபிரான் எழுந்தருளி யிருக்க, கொல்லிபாகத்தினை ௮டைச் 

“BE @ T= Me Oe ee Nm oo, 
(வி - ரை,) உதவினன் உலாவினன் - முற்றெச்சங்கள். உலாவுதல் - இக்விஜயஞ் 

செய்தல், ௮ண்ணல் - பெருமையிற் சிறந்தோன், பெருமை யெனிலுமாம், ஈண்டு 

ஸோமேஸ லிம்கத்தைக் குறித்தது. கொல்லிபாக்கம் - கொல்லீபாக்கம், இது தீரைலிங்க 

தேசத்தின் கண்னுள்ளதும், பேணுகர் அவதார க்ஷேதீரமுமாம், பேணுகர் பரமாத்வைத 

பாவனையோடு கூடினவ.ரா6, ஜனங்களால் தீருஷ்டிக்கக் கூடினவரும் கூடாதவருமாக 
பூலோகத்தில் சஞ்சரித்த, சிலரைக் கருணாரஸலத்தைப் பொழி௫ன்ற கோக்கத்தாலம், 

மத்றும் லரை ஸ்ரிவாத்வைதத்தை விளக்குவதாயெ வுபதேறாத்தாலும், வேறு லரை 

ஸகல மலங்களை நீங்கச்செய்வதர்ெய ஸஹவாஸூத்தாலும், பக்குவ கர்மமுள்ளவர்களும் 

புண்யவான்களுமாயயெ ஜனங்களெல்லாரையும் க்ருதார்த்தராகச்செய்து, றிவராஸ்த்ரத் 
இல் ஆவலுள்ளவராயத் தமது ப.ரபாவத்சைச் காட்டி, பி்சமதஸ்ததர்களும் துராசார 

முள்ளவர்களுமான பாஷண்டர்களைக் கண்டித்து, யர்த்ர மந்தர கலைகளில் ஸமர்த்தர் 
களும் புறமதஸ்த்தர்களுமான ஹித்தகூட்டம்களைத் தமது ப்ரபாவத்தால் வென்று, 

ரிவாகமங்களை ஸ்த்தாபித்த, தமது ௮வதார க்ஷேத்ரமாயெ கொல்லீப்பாச்சுத்தை 

யடைச்தனர் என்பதிதன் கருத்து, (௨௨) 

ஆல யத்தினி லடைந்துசோ மேசனா மரனை 

மால யற்கரி யான்றனை யன்பொடு வணங்டச் 

சரல மெய்த்துதி செயதிரு தடங்க ணீரருவி 

போல செக்கு முருனெ னின்றிது புகலும்,



௮ த தியகதை, சக் 

(ப -ரை,) ஆலயத்தினை அடைர்து--, சோமேசன் ஆம் அரனை, மால் அயற்கு 
அரியான தன்னை--, ௮ன்பொடி வணங்க, சால - மிகுதியாக, மெய் தத செய்து-உண் 

மையாக தோத்திரஞ் செய்து, தடம் - பெரிய, இரு கண் நீர் ௮ருவி போல--, உள்ளம் 
செச்கு - மனம் நெடுழ்ந்து, உருென் நின்று - உரு கினறு, இது புகலும் - இதனைச் 
சொல்வானாயினன், எ-று, 

(வி- ரை,) ஆலயம் - கோயில், மால் - திருமால், அயன் - பிரமன், அருவிஃ நீர 
ரவி, செக்கு நெகு என்னும் பகுதி யொழ்றிரட்டி.ச் இமர்தகால வினையெச்ச௪ மாயிற்று, 

உருனென் - முற்றெச்சம், இது என்றது இனிச்சொல்லுஞ் செய்தியை, ஓ தேவதேவனே, 
ஜகற்நாதனே, ஜகத்காரண காரணனே, ப்.ரஹ்மவிஷ்ணு இரக்த்ரர்களால் வணங்கப்படும் 
பா.தா.ரவிர்த முடையவனே, ஸம்ஸார காடகமாயெ ப்ரார்இ கலையை முடிப்பதில் பரிய 
முடையவனே, ஸகல வேத வேதாந்தங்களாலும் விளக்கப்பட்ட வைபவமுள்ளவனே, 

ஸம்ஸாரமென்லும் பிணிக்கு வைத்யனே, ஸர்வஜ்ஞனே, ஸர்வருத்தியள்ளவனே, ஸச்சதா 
நந்த ஸ்வருபனே, ப.ரமாகாரா எாரீரனே, ஸகல ஜகங்களுக்கும் ஆதா ரமாயெ ஜ்யோதிர் 

லிங்கஸ்வரூபனே, ஸதாமவே முதலிய பல திவ்ய மூர்த்திகலையைத் தரிக்இன்றவனே, 
முக்குணங்கடர் தவனே, மும்மல மாறாகனே, தரிலோக விலாஸ ஸ்வபாவகனே, மூன்று 

வேதக் கண்ணனே, பரமேஸ்வரனே, பார்வதி நாதனே, என்னை சகதியும், என 

ஸோமேருப்பெருமர்னைத் துதித்தும், இரண்டு கண்களினின்றும் அருவி போல் தீர் 

தாசை தாரையாயப் பெருக்கியும், மனமானது செக்குவிட்டுர ரேணுகர் விண்ணப்பஞ் 
செய்வாராயினர் என்பதிதன் கருத்து, (௨௩) 

இன்று காறுநின் னேவலான் மண்ணிடை யிருந்தே 

னன்று நீயினித் திருவடிச் தாமரை நல்கி 

யென்று காலுடற் பொறையெடா தருளென விரந்து 

நின்று ஞானமே னியலுருப் பெற்றிட நினைந்தான். 

(us = ரை,) இன்று காறும் - இன்றளவும், நின் ஏவலால் மண் இடை இருந் 

தேன்--, நீ இனி--, ஈன்று - ஈன்மைக்டெமாயெ, திருவடித் தாமரை %ல9--, என்றும் 
நான் உடல் பொறை எடாது அருள் என - எக்காலத்தும் மான் உடற்சுமையைத் 

தாங்காதிருக்க அருள் செய்யக்கடவை யென்று, இரந்து டின்று--, ஞானமேனியன் ஃ 

அ நிவருவனாயெ சிவபிரானது, உருபெழ்றிட - உருவையடைய, நினைந்தான்--, எ-று; 

(வி - ரை,) பொறை - சுமை. ஞானமேனிய ஸுருப்பெழ்திடலாவது பரிவலில்கைக்ய 

மாதல், தேவரீர் திருவா ய்மலர்ச்தருளிய ஆகமங்களை எங்கும் ப.ரவச் செயயும் பொருட்டுச் 
சஞ்சரித்தேன், இனி உமது ஸ்வரூபமடைய விரும்புனெறேன், ஓ ராம௨ரனே | க்ருபா 

விஸோேஷத்தால் எனக்குச் சிறிது இடம் தந்தருளவேண்டும் என தீயாசம் செய்தனர் 

ஆன காலையி லங்கணன் pen giGu சருளான் 

மான மாகுரின் பத்தியான் மகிழ்ந்தன முள்ள 

ஞான மாமொழி மைந்த வருகென ஈவின்றான் 

வானு ளார்மலர் பொழிந்தனர் மண்ணுளா சார்த்தார், 

(+ as.) ஆன கர்லையில் - (இவ்வாறு) கிகழ்ந்தபே 2) அங்சணன் - சிவபிரான், 
தன.து பேரருளால்--, மானம் ஆகும் - பெரிதாயெ, கின் பத்தியால்--, உள்ளம் மஷழ் 

ர்தனம்-, ஞானம்,ஆம் மொழி மைர்த-, 8 வருக-, என சஜின்றுள்-, வாள் உள்



ள். சித்தாத்தஏிகாமணி: 

ளார் 4 விண்ணுலகத்துள்ள தேவர்கள், மலர் பொழிர்தனர்-பூமழை சொரிந்தார்கள், மண் 
உள்ளீர்ர் - மண்ணுலகத்துள்ள மனிதர்கள், ஆர்த்தார் - ஆரவாரித்தார்கள், ௭- று, 

(வி-ரை,) அங்கணன் - கருணைக்கண்ணன், வருச என எனற்பாலது வருகென 
வென விகா.ரமாயிற்று, நவிவல் - சொல்லல், வான் மண் என்பன அகுபெயர்கள், 
பொழிச்தனர் என மேல் வருதலால் மலர் மலர்மழையைக் குறித்தது, இவ்வாறு கண 
நர்தர் தோத்திரஞ் செய்தவுடனே, அந்த பரிவலிங்கத்தினின்றும் £ஓ மைச்த | உன்பக்தி 
யால் ரான் ப்ரலஸர்கமாேன், வருவாயாக?” என்னலும் திருவாக்கு இறைவனால் கம்பீர 

மாயுண்டாயிற்று, அப்போது இனங்கள் ஆஜ்சர்யமுற்றார்கள், தேவத துபிகள் முழம் 

ளெ, மரிவசணங்கள் ஆகாரத்தில் புஷ்பவருஷம் வருஷித்தார்கள், பூலோகத்தவர்கள் 
ஆசவாரித்தார்கள் என்பதஇதன்கருத்து, (௨௫) 

ஸ்ரீரேணுகர் மஹாலிங்கத்தந்தர்த்தாந மாதல், 

ஆதி நாயக னருண்மொழி கேட்டக மகழ்ந்து 

போத மாதவ ரனைவரு முறைமுறை போற்றச் 
சோத யாயெழு௩் இலங்குசோ மேசன்மெய்ச் சொரூபத் 

தோதி யான்மிகு மிரேணுக கணேசலுற் ரொளித்தான். 

(பஃ ௫ர.) ஐதியர்ல் மிகும் - ஞானத்தினால் உயர்ந்து, இபேனுச கணேசன். 
க. ரோயகன் ௮ருள் மொழி கேட்டு--, அகம் ம௫ழ்ச்து - மனல்களித்து, போதம் - ௮.தி 

வினையுடைய, மாதவர் அனைவரும்--, முறை முறை போற்ற--, சோதியாய் எழுர்து 
இலக்கு - ஒளியுருவாய்த் தோனி விளங்குறெ, சோமேசன் - சேரமேசனது, மெய்ச் 

சொருபத்து உற்று ஒளித்தான்--, எ று, 

(வி- ரை,) ஆதிரொாயகன் - சிவபிரான், மாதவர் - பெரிய தபோதகர், முமைமுறை- 

கரீம கரமமாக, ஒளித்தல் - மறைதல், சோதியாய் எழுர்திலம்கும் - பரஞ்சோதியாய, 

சேமேசன் மெய்ச்சொருபம் - ஸோமேமலிங்கம், உற்று ஒளித்தான் - பரவேறித்தான், 

லிங்கத்தினின்நுண்டான தும் தியவோடு கூடினதுமாயெ மங்கரனுடைய திருவாக்கனைக் 

சேட்டு, பேனுகர் ஸர்தோஷமுள்ள சித்தமுடையவராய், மனப் ப.ரபரப்புண்டான 

வர்களும் கூடச்செல்இன்றவர் களுமாகய யோடகள் இவரை ஸ்தோச்்ரஞ்செய்யா abe, 

பரஞ்சோதியாடுய மஹாலிய்கத்திற் கலந்தனர் என்பதிதன் கருத்து, (௨௭) 

கணங்க ணாயகன் சிவலிங்கத் துற்தமை கண்டு 

வணம்த வானவர் கணம்சண்மா தவசெலாம் வழுத்தி 

மணங்கொண் மாமலர் பொழிக்துடின் முரீ.த்தனர் மண்மே 

லணம்கு பாஇியன் புகழ்வளர்ட் தோங்கிய தம்மா. 

(பஃ-ரை,) கணங்கள் நாயசன் - கணநாதனாய இேோனுகன், சிவலிக்கத்து - சிவ 

லிங்கத்தில், உற்மமை- ஐக்யமானதை, வானவர்கணங்கள் மாதவர் எல்லாம் கண்டு - 
தேவகணங்கள் பெருச்தவத்தினர் யெ எல்லாரும் பார்தது, வணங்கு - தொழுது, 

வழுத்தி - தோத்திரஞ்செய்து, மணம் கொள் - வாசனை பொருந்திய, மா மலர் பொழிந்து 

நின்று ஆர்த்தனர் - பெரிய மலர்மழையைச் சொரிர்து கின்று ஆரவாரித்தார்கள், மண் 

மேல் - மண்னுலடுல், அணங்கு பாதியன் - பெண்பாஇயனாயெ சிவபெருமான ௮, புகழ் ஃ 

புகழானது, வளர்ந்து ஒங்யெது - மிகவும் வருத்தியடைர்தது, ௭ - று, 

(வி- ரை,) மண் - ஒகுபெயர், ௮ணங்கு என்றது உமாதேவியை, ஸித்சசாசராயெ 
ெனுகர் ஸ்வயப்ரசாஸமும் இவ்யஸ்வருபமுமாயெ ௮/2 ரரிவலிம்சத்இல் லயமடையுவே,



Hb Buses. ௩௪௩ 

ஜனங்களெல்லாறாம் அஸ்சர்யமடைச்தனர்;) ஸ்ரீவபச்தியும் ப்ரமாணத்தோட கூடியதா 
யிற்று என்பதிதன் கருத்த, (௨௭) 

௮ர்க்கழிரெடிலடி.யாசிரியவிருத்தம், 

வேதமோ டாக மங்கள் வேறுபா டின்றி நல்கும் 

இதறு பொருளை யெல்லாந் இரிவற வுல௫ந் காட்டு 

மாதவ னனைய விந்நூ லாகர வொடுபொ றிப்போ 
சோதுக சரோது விப்போ ருயர்தனி முத்தி சேர்வார், 

(ப-ரை,) வேதமோடு ஆகமங்கள் வேறுபாடு இன்றி ஈல்கும் - வேதத்தோடு 

ஆகமங்கள் வேற்றுமை யில்லாமல் தெரிவிக், தீது ௮து- திதற்ற, பொருளை எல் 

லாம் - எல்லாப் பொருள்களையும், இரிவு அற - இரிபறும்படி, உலடல் சாட்டும் - உலஇற் 

காட்டுற, ஆதவன் அனைய - சூரியனை நிகர்த்த, இர்நூல் - இர்த சாத்திரத்தை, ஆதா 

வொடு - விருப்போடு, பொறிப்போர் - எழுதுவோர், ஒதுார் - படிப்போர், ஒதுவிப் 

போர் - படி.ப்பிப்பவர், (இய யாவரும்) உயர் தனி முத்தி சேர்வார் - உயர்ந்த ஒப்பற்ற 

முக்தி யடைவார்கள், ௭ - று, 

(வி- ரை.) திரிவு - மாறுபாடு, (ஒன்றை மற்றொன்றாகக் காண்டல்), ஆதவன் என் 

பது ஆதப$ என்னும் வடசொற்திரிபு, பொறித்தல் - எழுதல், ஸ்ரீ வேதாகம வீரசைவ 

மார்க்கமும், ஸ்ரீ ஷட்ஸ்த்தலங்களால் ஜ்வலிக்கும் ரத்நமும், ஸ்ரீ ஜீவேர்வ்.ர யோக 
மாய தாமரைக்கு ஸஒர்யனும், ஸ்ரீ கோட்யமான இந்தாமணியுமாடிய ஸ்ரீ ஷித்தாந்த 
றரிசாமணியை விருப்பத்தோடு எழுதுபவரும், படி.ப்பவரும், படி.ப்பிப்பவரும் ஒப்புவமை 
யில்லாத ப.ரமுச்தி யடைவார்கள் என்பதாம், ஒம் பம், (௨௮) 

கலிவிருத்தம், 

மாரி பெய்க மதுகெறி யோங்குக 
பாரி லொண்டுவ பத்தர்கண் மல்குக 
சீரின் மல்குஞ் சிவன்புகழ் வெல்குக 

வீர சைவம் விளங்குக வெங்குமே. 

(ப- ரை.) மாரி பெய்க - மழைபெய்க, மறநுகநெறி ஓங்குக - மறுநீது உயர்க, பாரில்- 

உலடல், ஒள்- அழக, சவெபத்தர்கள் மல்குக - சிவபக்தர்கள் நிறைக, €ீரின் - றப் 
புடனேகூடி, மல்கு - நிறைந்த, சிவன் புகழ் - சிவபிரானது புகழே, வெல்குக - மேம் 
படுக, எங்கும் - எவ்விடத்தும், வீரசைவம் விளங்குக - வீரசைவ சமயமானது ஓளி 
செய்க, எ௩று, 

(வி- ரை.) மறுநீதி- மதுநீதி மார்க்கம், மல்கல் - நிறைதல், வெல்கல்-மேம்படுதல், 

அ௮ந்தியகதை - முற்றும். 

ஆக - காப்பு பாயிரம் உள்பட செய்யுள்-௮௮0, 

இவ்விதமாய் ஸ்ரீரேணுகாசார்யர் ௮கஸ்த்யமுனிவருக்கு 

உபதேறித்தருளிய வீரஸைவ 

தித்தாந்தசிகாமணி மூலமும் உரையும் 
முற்றுப்பெற்றன. 

enn lflomercen iy



௩௨௪௫ சித்தார்தசிகாமணி, 

a. 

ஓம் ஸஹஸ் பதே ஈம?, 

  

வீரசிங்காதனபுராணம். 
__ ஆலை 

கலிவிருத்தம். 

வேத மோங்குக வேதிய ரோங்குக 

மாத வத்தினர் மாதவ மோங்குக 

பூக லத்துபி ரோங்குக பொற்பொடு 

காதன் மங்கையர் கற்படர்டந கோங்கவே. 

அகமு மோல்குக வானின மோங்குக 

மகமு மோங்குக மன்னவ னோங்குக 

FE (ip மோத்குக தண்புனற் காவிரி 

மிகவு மோங்க விளைபயி ரோல்கவே. 

வான மோங்குக மாமக மோங்குக 

தான மோங்குக சத்திய மோங்குக 

ஞான மோங்குக ஈன்னெறி யோகல்குக 

வான வீச னருடழைத் தோங்கவே. 

கேரி லாத்திரு கீ.றுமிக் கோங்குக 

வாரு ருத்திர வக்கமு மோங்குக 

சாரு மஞ்செழுசக் தோங்குக சந்ததம் 

விர சைவம் விளங்கின் ரோங்கவே. 

பிரபுலிங்கலீலை. 

அறு€ர்க்கழிகெடிலடி.யாசிரியவிரு த்தம். 

புண்ணிய ரலகல் வாழ்க புலஞ்செறு கோன்பு வாழ்க 

பெண்ணொரு பாகன் பூசை பேணிவா டியர் வாழ்க 

கண்ணுத லொருவன் சார்ந்த கற்புடை.ச௪ சைவம் வாழ்க 

வண்ணலல் லமன்€ர் கேட்கு மாகச வாளர் வாழக. 

பொருவரும் பூதி வாழ்க பூதியை யணிவோர் வாழ்க 

இருவளர் கண்டி வாழ்க ிறட்தவஞ் செழுத்தும் வாழ்க 

குருவருள் வாழக மெய்யைக் கூறுகா வோர்கள் வாழ்க 

வெருவரும் பிறவி தீர்க்கும் வித்தகர் வாழ்க வாழ்க,



6. 

சிவமயம். 

சித்தாநதகொமணியில் காணும் 
புராண சரித்திரங்களின் விவரணம்: 

பக்கம் - ௭, சேய்யுள் - ௨. 

பரமறிவன் ப்ரஹ்மாவைப் படைத்தது. 

நைமித்திக ப். ரளயமாஏயே ஆயிரம் ௪துர்யுகஙக்கொண்ட இராக்காலத்தில் ப்ரஹ்மா 

விஷ்ணுவின் உந்தியில் தங்இயிருர்து அ%த ப. ரளயம் நீம்தியபின்னர் வெளிவருதலை 

ப்.ரஹ்மா விஷ்ணுவின் காபீசமலத்தினின்றும் பிறர்தானென்று சொல்லுவர், ப்.ரஹ் 

மாவின் * நூ௮வருஷமாயய ஆயுளின் முடி.வில்உரும் ப்ராக்ருத ப்ரளயத்தின் பின்னர் 

சங்கரன் ப்ரஹ்மாவை யுண்டாகடு, அவனுக்குச் சகல வித்தைகளுக்கும் நிதியாயெ வேதப் 

களை ௨உபதேசிச்கிரு னென்பது, 

அழு 

பக்கம் - ௧௪, செய்யுள் - ௨௨. 

மார்க்கண்டர் யமனைத் தண்டித்த து. 

முன்னொருகல்பத்தில் தச்சகழனிவர் THOM gt Ho sort Gah TUM vals 

தில் வ௫த்திருந்தனர், இவருக்குக் கவுச்சிடர் என்னும் ஒர் புதல்வரிருதனர், இவர் வே.தாக 

மங்களிற்2ர்ச்து, பியப்பை யொழித் துக்கொள்வதற்குரிய ஞானம்பிறர் த, சிவபிரானைக் 
குறித்துத் தவஞ்செய்ய ; தீநமால் ககனமார்க்கமாய்வர்து, இவரைமோக்டு ஆூகள் கூறி, 

மீநகண்டேயன் என்னும் பெயரைக்கொடுத்து சிவபிரானது பூர்ணகடாக்ஷமுண்டாகக் 

கடவதெனக் கூறிமறைர்தனர், அதன்மேல், மீநகண்டூயர் தர்சகழனிவரிடம் வந்து 

நிகழ்ச்தவற்மறை யெல்லாம் சொல்ல, அவர் சாதோஷமடைர்தனர், பிறகு, ஐர்காள் 
தச்சகர் தம் புத்திரனைகோக்டு, இல்லறதர்மத்தினை ஈமடாத்தவரவேண்டுமென்றுகூற ; 

புதல்வன் மறுத்து, தவஞ்செயய விரும்பியதைச் தெரிவிக்க) தச்சகர் மனங்கலங்சி நீதி 

மார்க்கங்களைப் 2பாதித்துப் புத்தரனை விவாகஞ்செய்துகொள்ள இணமக்கும்படிச் செய் 

தனர், அதன்பிறகு, தச்சகர் தம் புத்திரனிஷ்டப்படி. சற்குணம் நிழைந்துள்ள ஓர் பெண் 

மணி வேண்டியிருத்தலினால், அநாமயம் என்னும் வனத்தில் அப்போது வ௫த்துக்கொண் 

டிரு$்த உசத்தியழனி வரீடம் போய, அவரது புதஸ்வியாரிய விநந்தையைத் தம் புத்திர 

லுக்கு மணம்செய்ய ஏற்படுத்தி, அவ்விடத்திலேயே சன்னாளிருக்குங் காலத்தில், ஒர்காள் 

விநத்தை தன் தோழிப்பெண்சளுட ன் விளையாட got வன ச்திழ்செஃ்ல, ஓர் காட் 

டானையாற் றுரத்தப்பட்டு தர் பாழ்ங்ணெம்றில் விழுக்திறந்தனள், இதனைக் கண்ணுற்ற 

தோழிப்பெண்கள் எம்கெங்கும்தேடியும் விடத்தை கடைக்காத்தனால், புலம்பிக்கொண்டு, 
கணைய வலையை அவஆயமட யய தடய யய வனைவையய மடய ப்பட்ட ee நவ. 

* வருஷம் நாறுகொண்டது மனிதர் ஆயுள்காலம், மனிதராள் முப்பதுகொண்டது 

தென்புலத்தோர்க் கோர்காள், அவ்வாறெய்திய மாதம் பன்னிரண்டுகொண்டது சேவர்த 

ஞுக்கோர்ராள், அவ்வித மாள்கள் கூடிய வருஷம் பன்னீராயிரங் கழிந்தால் தேவர்க் 

கோருழி, டரல்வகைவூழியாயிரஞ்செனறுல் ப் ரஹ்மாவுக்சகோர்பகல், அப்படிப்பட்ட வூழி 

ஆயிரஞ சென்றால் ஓர் இரா, இவ்வி. ரண்டும்சேர்ர்த சாள்களாலாிய வருஷம் அறு 

ப்ரஹ்மாவின் ஆயுஷ் சாலம், இந்த விஷயம் வேநிடத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது, 

 



வே சித்தா ர்தசிகாமணி 

உசத்தியரது ஆச்சிரமத்தை யடை[2, ௮வ.ர.து மனைவியாயெ மங்கலைக்குச் செய்தியைச் 
சொல்ல) அவள் மிகத் துயரமடைசர்து தன் கணவராயெ உசத்தியநக்தச் தெரிசித்த 

னள், ௮.துகேட்ட உகத்தியர் மன வருத்தமுற்று, தோழிமார்களை யழைத்துக்கொண்டு 

வன 'இற்சென்று, பாழ்ங்ணெற்றில் இறந்து இடர்த புதல்வியை வெளியே யெயித்துப் 

பார்த்துத் தானும் தன் மனைவியும் புலம்புவாராயினர், ௮ட்போது தச்சகர் ஆண்டு 

ஈட$தவைகளைபெல்லாம் பார்த்து, புலம்பிநின்றவர்களைத் தேம்.நி, உசத்தியரை கோக்க, 

*' ஊாளையதினம் இறச்த உமது புதல்வியை உயிர்ப்பித்துக் கொமிப்போம்; நீர் ஈம் புத்திர 

லுக்கு இ?தப் பெண்னை விவாசஞ்செய்து கொடுத்தல்வேண்டும்? என்றுகூறி, பிேதத் 

தைத் தைலம்நிறைர்த ஒர் தோணியில் சேமஞ்செய்து வைக்கவும் திட்டஞ்செய்து, ஒர் 

தடாகத்தில் ூழ்ட, யமனை மோக்டுத் சவம்செய்கையில், அக் காட்டானையானது முன் 
போலவே “வர்.த, இவரைத் தூச்ியெத் தத் சன் பிடரியின்மேல் வைத்துக்கொண்டு 

வெகுதாரம் சென்றது, இர்த யானையின் முற்பிறப்பின் வரலாற்றினை ஞானத்ருஷ்டியி 

னால் தச்சகர் ௮றிர்து, யானையுரு நீங்கும்படிச் சவபிரானைச் இர்இக்கவும், அவ்வுருவிழர்த 

தர்மத்த்தன் தேவவுருவடைந்து, விண்ணினின் றிறங்கெ விமானத்திலேறி, தச்சநழனி 

வரைத் துதித்துக்கொண்ு ஸ்வர்க்கலோக மடைந்தனன், அதன்பின்பு, குச்சகர் முன்போ 

லவே தவ௫செய்ய, யமன் பிரசன்னமாடு அடதப் பெண் உயிர்பெற்றெழச் செய்தனன், 

அது£ண்ட தாய் தர்தையர் மிஃவும் சக்தோஷமடைந்து, புதல்வியைத் தங்கள் டன்னசா 

லைக் கழைத்துக்கொண்டுபோய், அவளிடம் நடந்த விருத்தார்தங்களை யெல்லாம் கேட்டுத் 

தெளிச்தனர். பிறகு, மீநண்டுபநக்கம் உசந்தியர் புதல்விக்கும் விவாகம் ௩டந்தது, 
இவ்விருவரும் இல்லறம் ஈடா ச்இவரும் நாளில் குச்சகர் தவஞ்செய்யச் செல்வாராயினர், 

மீநகண்டுபர் மனைவியும் மீந்கண்டு என்ஐம் ஐர் சற்புத்தரனைப்பெற்றனள். இப் புச்திர 

லுச்சுச் செய்யவேண்டிய சடங்குகளை யியற்றி இல்லறதர்மத்திருத்தி, மீநகண்டூயநப் 

தவஞ்செய்யச் செல்வாராயிகர், பிறகு, மீநகண்டுழனிவர் ழற்கலழனிவரது புதல்வி 

யாகிய மநத்நுவதியை மணந்து, புத்திரப்பேதில்லாததஞல், காசிக்ூூத். ரமடைந்து, 

சிவபெருமானைக்குறித்துத் தவஞ்செய்ய ; பெடுமான் பிரசன்னமாகி பதினாறுவயது 

ஆயுளுடைய ஓர் ஸழ்புத்இரன் உண்டாகக் கடாக்ஷித்து மறைந்தருளினர், அவ்வாறே, 

மநத்துவதீ கர்ப்பம் வாய்ர்து, பங்குனிமாதழும் ரேவதி:க்ஷஷ்ரமும் பொருர்த, மிதுன 

லக்ஈம் கழிர்து கடகம் வர, சுக்ரலும் குருவும் தத்தமக்குரிய உச்சவிராசகளிலும், 

GB ys ௪னிகளும், ராகுகேதுக்களும் சத்தமக்கநுகூலமாய மூலத்ரிகோண ஸ்வ 

மித்ர க்ஷேச்.ரங்களிலும், சூரிய சந்தீ.ரர்கள் மீனத்திலும் கூடியிருந்த சுபதினத்தில் ஓர் 

லத்புத்இரனைப் பெற்றனள், ட்.ரஹ்மா அப் புத்திரனுக்கு மார்க்கண்டர் என்று பெயரிட் 

டுச் சென்றனன். பிறகு மார்க்கண்டர் குழர்தைப் பருவம் நீங்கு ஐந்துவயதடையவே, 

வேதாகம சாஸ்திரங்களில் தேர்ம்து, சவெபெருமானே பரம்பொருளென உணர்ந்து, 

தவபக்இயஇகரித்து வளர்ர் துவ.ர; ஆண்டுகள் கழிந்துசொண்டு டதினாரும் வபது சமீமிக்க; 

தாய் தடதையர் த்ம் புத்தரனது ஆயுஷ்சாலம் நெருங்குயதே யென்று மிகத்துன்புறுவா 

ராயினர். yg கண்ட மாரிக்கண்டர் சாய் தந்தையரிடம் தன் விருத்தாச்சத்தைக் கேட்டு, 

அவர்களைத் தேற்றி வண, செவபிரானையருச்சித்து யமனை வென்று வருவதாகச்சொல்லி, 

அவரிடம் விடைபெற்று, மணிகன்னிரை யென்னும் சிவாலயத்திற்சென்று செவபிரானை 

கோக்த் தவஞ்செய்ய ; ெபிரான் சாட்சிதக்து, யமனுக்குப் பயப்படவேண் டி.யதில்லை 

யென்று அ௮றுக்ரஹித்து மறைந்தருளினர், மார்ககண்டநச்தப் பதினாறு வயதாகவும், 
யமனது கட்டளைப்படி. ஓர் தூதன் வந்து, ௮வர் பூஜையின் வலியால் ௮௬ல் வரப் 

பயர்து, சவபக்தசிரோமணியெனத் தெரிர்து, திரும்பி யமபுரியை யடைந்து தன் தலைவ 

ய யமனுக்கு மார்க்சண்டரைப்டற்நிக் கூறினான். அதுகேட்ட யமன் வெகுண்டு, 
தன் கருணிகர்களர் யெ சித்திரதத்திரர்கனளை வரவழைத்த, அவர்களிடம் கணக்குக் கே. 
    

* திநக்கட்வூர் என்றும் சில புராணங்கள் கூறுவெறன,



Log, தீன் மர்திரியாயெ காலனை கோட மார்க்கண்டரது உயிரை விரைவில் கொண்டு 
ஒம். கட்டளைபிட்டனுப்ப ; அதக் காலன் வணங் விடைபெற்று, அதிகசோபதி 

டன் மார்க்கண்டரிடம் வநது, அவர் செய்யும் சிவார்ச்சனையையும் சிவத் தியான த்தையும் 
eno Bi, இவரை யெவ்வாறு இழுத்துக்கொண்டு செல்வதெனத் Bons eg, அவருக்குத் 

தீன தலைவனது பராக்ரமத்தையும் அவனால் உண்டாகும் இ$்திரபதவியைப்பற்றியும் 

சொல்ல ) மார்க்கண்டர், பக்தர்கள் இர் திரபதவியை மஇியாரென்றும், சிவபதத்தையே 
விரும்புவூரன்றும், யமபுரிக்கு வாராரென்றும், தான் செெபக்தனாதலின் யமபுரிக்கு 
வருவதினறென்றும் எதிர்மொழி கூற; காலன் அவரிடம் அணுகாமல் திரும்பி, யமபுரி 
யடைந்து oA விஷயங்களை யமனுக்குரைக்க ; யமன் தி, மஹிஷவாஹகாரூடனா9, 
பரிவாரங்களுடன் மார்க்கண்டரிடம் வர்து, பாசம் தண்டம் சூலம் மழு முதலிய ஆயுதம் 
களைக aT SRO we எ திரிலடை£தனன். மார்க்கண்டர் யமனது வரவைப்பார்த்து பரம 

சிவனைத் துதிப்பாராயினர், அதுகண்ட யமன், மார்க்கண்டரை ௮னுட, தன் புரிக்கு 
வ.ரவேண்டுமென்று அழைக்க ; மார்க்கண்டர் தான் வருவதில்லையென்றும், அவ்விடம் 
விட்டோடிப்போகும்படிக்கும் பதில் கூறி சிவலிங்கத்தைக் கெட்டியாய்ப் பற்றிக்கொள்ள; 
யமன் கோபமடைச்து மராக்கண்டர் கழுத்தில் பாசத்தை வீசி இழுக்ச ; அர்தச் சவலிங் 

கத்தினின்று பரமசிவன் தோன்றி தன் இடது திருவடியைச் தூக் யமனை யுதைச்க ; 

அவன் கழே விழு£இிறர$்தனன், அதன்பிறகு, மார்க்கண்டர் பரமசிவனைப் பலவாறு துதிக்க) 

ப. ரமவன் அவரைச் சிரஞ்£வியாயிருக்கும்படி யாசீர்வதித்துத் தன் இருவடியில் சேர்த் 

த்ருளினர். அதன்மேல், பரஹ்மாதிபரின் வேண்டுகோளின்படி பரமசிவன் யமனை 

உயிர்ப்பித்து அவனைத் தன லோகம்போயச் சேரும்படி ஆஐஞாபித்து மறை தருளின 

சென்பதாம், 
Sy 

பக்கம் - ௧௪, சேய்யுள் - ௨௩. * 

பிருகுமுனிவர் திருமாலைப் பத் துப் பிறவியெடுக்கும்படிச் 

ச௪பித்தது 
முன்னொருகாலத்தில் தேவர்களும் அசுரர்களும் கொடிய பகை யுண்டாக செடுங் 

காலம் யுத்தஞ்செய்தார்கள், அக்காலத்தில் அதிதுபுத்திரர்களாடிய தேவர்கள் தோல்வி 

யடையுந் தன்மையடைரதார்கள், அப்பொழுது திருமால் ௮ த்தேவர்களுக்குத் துனை 

யாகவந்து நின்று தமது சக்கரத்தைக் கையிலேடுத்தசைத்தனர், அதனைக்கண்ட அதிதி 
குமார்சளான அசுரர்கள் பயர்து, தங்களுக்குச் சிமியமாதாவும் திருமகளுக்குத் தாயும் 
பிருகுமுனிவருக்கு மனைவியுமாதிய டொதியென்பவளது பன்னசாலை யடைந்து, டை 

க்கலம் என்று உள்ளே ஒளித்துக்கொண்டார்கள். உடனே க் குழ்பிற்சிறந்த Surf 
பும் தனது சகோதரியின் புத்திரர்களும் அடைக்கலம் புகுர்தவர்களுமாயெ அசுரர் 
சளைக் காச்கும்பொருட்டுத் தனது மட்டுத் தலைவாசலில் உள்ளே வேறே யாரும் நுழை 
யாத்படி. காவல் பூண்டு நின்றனள். அப்பொழு, ஓடிய அசு.ரர்களைத் தேடிக்கொண்டு 

வந்த திருமால் தன் மாமியா௫ய இயாதி கிற்குமிட தறை டடைந்ூ, உள்ளே பே! கும்படி 

எத்தனித்தனர், உள்ளே இப்போது போகம்கூடாதென்று பிருடீ பூனிவரது மனைவி 
தழ்த்தனள், இருமால் பெடும்கோடம் கொண்டவராய் மாமியெனறும், மகாமுனி 

வ.ராயெ பிருகு பூனிவ.ரது மனைவ யென்றும், பேண்டன்மையிற் கற்புடைய பெண்மணி 

யென்றும் கருதாமல் ௪க்கராயுதழஇலு. வளது தலையை மலுத்தெறிமதலர், உடனே 

பெருஞ் சத்தமுண்டாமிற்று, 4. போழுது எறிதும் குற்தம்ல்லாச பெரும் தவத்தனைச் 
செய்து முடித்த பிருமுமுனிவர் நிஷடைய்லிடூர்தவாமே கன் விழ் த கோக்க, மனைவி 
யிறா ததை அறிர்து, துனபங்கொண்ம கண்களில் தீட்போ நிடடக்க இதழ முக்க 

பய வெலை வளை 

  

4 சம்குகர்ணர் சரிதரம எரதப் புாண்துளதே 6ன்மூ புஉட்படவிஸ், 

  

 



சி சித்தா ந்தசிகாமணி 

வெகுண்டு, உள்ளே அசுரர்களைச் சங்கரிச்கும்பொருட்டுச் சென்றுள்ள திருமாலின் 

முகத்தைப் பார்த்து, துன்பத்தைத் தருவதாய பத்தப்பிறயவியை யடையக்கடவை 

யென்று சபித்தனர், பின்பு, தமது புத்திரராயெ சுஃஇரபசவானால் _உயிர்பெற்றெழுர்த 

மனைவியாகிய யொதியடன் சிவத்தியானம் செய்துகொண்டிருக்தன ரென்பதாம், 

அஜி 

பக்கம் - ௧௪, சேய்யுள் - ௨௪, 

ததீரிமுனிவா திருமாலின் சக்கரம் ஓடியச் செய்தது. 

பிருகுவின் மரபில் வந்த ச்யவநமுனிவர்க்குத்தோன் மிய த$சிமுனிவர், ப்.ரஹ்மா 

வின் தம்மலிற் பிழந்த குப் என்னுமரசனோதி அர்யோர்ய நட்பாயிருககு ளில், 

ஓர்காள் ஒருவர்க்கொருவர் சல்லாபவார்த்தையாடிக்கொண்டு வேடிக்கையாய் அந்தணர் 
களோ ! அரசர்களோ! இவர்களில் சிறந்தவர் யாவர் 1! என்று அரசன் வினவ, அந்தணரே 

Api sarong EEA plat mp; அதம்குக் குபன் Hi souhlwmw goeCs சிறர்தவரெ 

ன்.று கூற; பெருங்கலகம் விளை.பவே, தம ிமுனிவர் வெகுண்டு, குபனை யடிக்க; ௮க் குபன் 

வச்ரொயுதத்தால் இரண்டு துண்டாச்சப்பட்ட த ிமுனிவர் தமது ௩ட்பினனாயய 

சுக்ரெனை நினைத்து 8ழே விழுர்திறகனர், ௮ச் சுக்ரன் ஈடந்த சங்கதியை யுணர்ந்து 

வந்து, துண்பெட்ட சரீரத்தைப்பொருத்தி, ததிசியை உயிர்ப்பித்துத் தேற்றி முனிவரைப் 
பார்த்து, காஞ்சீபுரத்தை யடைந்து சிவொச்சனைசெய்து வச்சிரசரீரத்சைக்கொள்வாய் 

என்று கூற) முனிவர் ௮வ்வாற இஷ்டத்திதர்த்தச்தில் முழு, மிருதசஞ்சிவினி 
யென்னும் மந்த்.ரத்தை யுச்சரிதது, வனை வணங்கு, அழியாத வச்சிரசரீரத்தைப் பெற்று, 

மீண்டு ராஜலபையையடைந்து, குபனுடைய தலையை நிடதுகாலாலுசைக்தருட்ட, ௮௧ 

குபன் பொருட்டாகப் பகைத்து வந்த திருமால் சக்கரத்தை ஏவ, ௮௪ சக்சரம் வாய் மடி. 
தலால், அதி திருமால் புறங்கொடுத்தோடினரென்பதாம், 

XYy- 

பக்கம் - ௧௪, சேய்யுள் - ௨௨; பக்கம் - ௧௫௩, செய்யுள் - ௫. 

தவகண நாதர் தக்கனை ஆட்டுமுகமடையச் செய்தது. 

  

தக்கன வேள்வியைச்செய்தும் வீணானது. 

ப்ரஹ்மாவின் ஈவபுத்திரர்களில் & ஒருவனான தக்ஷன் 1 என்பவன் ஓர்நாள் 

ப்ரஹ்மாவை நோக்கு, தேவர்களிற் சற் தவன் யாவனென் வினவ; ப்ரஹ்மா, சேவர் 
களிற் இறந்தவன் வெபிரானெனறும், மோ௯்ஷாதஇி #40) நன்மைகளும் அவனாலேயே 

பெறவேண்டுமென்றும், அதனால் அவனையே சரணடையவேண்டுமென்றும் கூறினான். 

அதுகேட்ட தக்ஷன் மோக்ஷமார்க்கத்தினைக் கருதாது பீரஹ்மாதியர்களிலும் அளவில் 

லாத வரத்தனைப் பெறும்பொருட்ம, மானஸ ஸசோவரமென்னும் தடாகத்தை யடைந்து, 

Nees தவஞ்செய்ய ; தி௨பிரான் பிரசன்€மாடு அவன் கேட்டவாறே பீரஹ்மாதியுல 

கங்களிறும் தக்ஷனது ஆனை செல்லவும், இவனை எல்லாரும் வணங்கவும், இவனுக்குப் 

பிள்ளைசளும பெண்களுமுண்டாகவும், உமாதேவ்யே ஏப் பெண்களில் ஒறு புதல்வியாக 

வும், ௮ புதில்வியைத தான் மணஞ்மய்து கொள்வதாசவும், நன்மார்க்கத்தில் நிழ்பதாமி 

விவ்வரம் சிததிக்குமெல றும் அருளிபறைச்சனர், அதன்பிறகு, ப்.ரஹ்மா நடந்த வரலாற 

ne 

உச, மரீசி௨, அத்திரி, ஆங்€ரசன், ௪, புஉஸ்தியன, (௫, புலகன், ௬, இரதவன், 

at, IGE, ௮. வசிட்ட, de, தன், இதுவல் மி ப்ரஹ்மபுத்திரர் பதின்மரென்றும் 

கூறுவர், 

1 தக்ஷனை ப்ரஹ்மாவின் மா£ளுத்தினென்றும், ப்ரஹ்மாவினதங்குஷ்டோத்பவ 

ளென்றும் கூறுவர், 

    

  
Nee OE பவட em cea aU:



புரர்ண சரித்திரம் நி 

றைக்கேட்டு, மனங்கலங்கி, வேறியாது செய்வதெனத் துக்இத்து, ஒருவாறு தேறுசல 

டைந்து, தகஷணைப்பார்தீது ஆசிர்வதித்து, ஒரு ஈஉரமுண்டாக்கு அவனலுக்குக்கொடுக்க ; 
அவன் அதில் வ௫ித்துக்கொண்டிருர்தான். 

தக்ஷன் வேதவல்லி யென்பவளை % மணந்து, ஆயிரம் புதல்வரைப்பெற்று, அவர்களை 
கோக்க, (“நிங்கள் செவெபிரானைக் குறித்துத் தவஞ்செய்து, ஸ்ருஷ்டித்தொழில் செய்வ 
தீற்கு வ.ரம்பெற்று வாருங்கள்”? என்று அஜ்ஞாபித்து அலுப்ப ; அவர்கள் அவ்வாறு 
தவஞ்செய்கையில், சாரதர் வற்று அவர்களுக்கு ஞானோபதேசஞ்செய்து ஸ்ருஷ்டி ச்தொழி 
லடைதலைத் தடுத்துவிட்டனர், அதை யறிர்த தக்ஷன் மறுடியும் ஆயிரம் பிள்ளைசளைப் 
பெற்று முன்போலவே தவஞ்செய்ய அளுப்ப 7 மறுபடியும் நாரதர் அவ்வாறு செய்வாரா 
பினர், அதன்பிறகு, தக்ஷன் ஸ்ருஷ்டி. ச்தொழிலுக்குரிய பிள்ளைசளில்லாமம்போயிற்றென் 
அதெரிர்து, கோபமடைச் து, நாரதரை இய்வுலூல் எஞ்ஞான்றும் சஞ்சரிக்கச் சபித்த, 
பிள்ளைகள் வேண்டாது, பெண்கள் பிறக்கழ் தன் மனதில் ஸ்மரிக்க; அறுபது * பெண்களைப் 

பெற்றும் தர்மன் முதலியவர்களுக்குக் கொடுத்துச் சந்ததிவளர்ந்தோங்குங் காலத்இல், 
இருபத்தேழு ஈக்ஷத் ரங்களென்னும் அஸ்வினி முதலான இருபத்தேழு பென் களைப் பெற் 
BF சர்இரனுக்களித்து, அவர்களைச் சமமாசப்பார்த்தக்கொள்ளும்படி. இட்டஞ்செய்த 
றுப்ப) சக் த.ரன், அவர்களில் கார்த்திகை ரோடுணி யென்னும் பெணகளிடத்தில் மிகவும் 
காதலுற்றவனா யிருந்ததையறிர்த தக்ஷன், அவனைநோக்க, தனது எண்ணத் இிற்குமாரூக 

நடர்தமை.பால் கலைகளெல்லா மிழர்து இறந்துபோகுமாறு சாபமிட்டனன். ௮௪ சாபத் 
இன்படி இநேதிரே ஒவ்வொருகலையும் அழிக்து, பதினைந்தாகாள் ஓர்கலையுடனின்ற 
சர்இ.ரன் நெ, பரஹ்மாவின் கட்டளைப்படி சவபிசானிட முறையிட; பெருமான், எஞ்சி 
நின்ற ஒருகலை அழியாத சிறுவி தன் ஜடையிற்றரித்து, சாபம்நிம்கு ஒருகலையுடனிருக்க 
வருளினன், இவ்வாறு சிவபிரானால் தன் சாபம் விலனெதைக்கேட்ட தக்ஷன், கோப 

மடைந்து சிவபிரானை நிர்தித்தனன். அதுகேட்ட புலகமுனிவன் த௯ஷனைப்பார்த்து 

சிவபிரானை இகழ்வது தருதியன்றென்று பல நீதிமொழிகள் கூறிக் கோபத்தைத் தணிக்க; 

அவன் நெடுங்காலம் அ.ரசாண்ிகொண்டிரு£தான், இதுகிற்க, 

ஸ்ரீகைலாயமலையில் ஓர்காள் ப.ரம௫வனுக்கும் உமாதேவிக்கும் ஈட் ச சம்பாஷணை 

யில் பரமசிவன் உமையைகோக்கு, :₹ நீ உன்னை வியர்து வார்த்தையாடினதினால் உயிர் 

களடைந்த பாவம் அனைத்தும் நினனிடம் வந்து சேரும்; ஏற்றுக்கொள்” என்றுகூற) உமா 

தேவி ௧0௧௫, நேரிட்ட குற்றத்தை மன்னிக்கவேண்டினள், சிவபிரான் உமையைநோக்க, 

(1 நீ காளிச்தியாற் நிற்சென்று, ப் ரணவம்போன்ற வலம்புரிச்சங்கின் வடிவெய்தி நோற்று 

யானால், தக்ஷன் வந்து உன்னைக் சண்டு, நீ குழர்தை வடிவாக நிற்க, தன் மனைவியிடம் 

கொடுத்து, வளர்த்து, ஐந்து வருஷமான பின்பு, எம்மை நோச்டுத் தவஞ்செய்துகொண் 

டிருக்க, நாம் வர்து ரஹஸ்யமாக மணம்புரிக்து, உன்னை யழைத்துவருவோம்” என்,று 

அருளினர். அவ்வாறே உமாதேவியானவள் காளிர் தியை யடைந்திருக்க, தக்ஷன் அவ்வாற் 

றின் இறப்பினைக்கேட்டுத் தன் மனைவியுடன் அவ்வாற்றில் நீராடப்போகையில், ஓர் 

தாமரையில் வெள்ளிபசங்கைக்கண்டு, கையைடட்டியெடுக்க, அழு குழர்தையா சதும், 

மிகவும் சந்தோஷமடைச்து, அதைத் தன்மனைவியின் கையிற்கொடுத்தனன், இர்தக் 

குழ்தை ஜறெப்பாக வளர்ந்து ஐரீ௮ு வயது சதைய, தக்ஷனது சம்மதிபெற்றுச் Badan 

னைக் சுறித்துத் தவஞ்செய்கையில், ஓர் நாள் சிவபிரான் nL Age gi திருமணஞ்செய்து 

கொள்ள வந்ததாகக்கூறிஞர், இதைக்கேட்ட தக்ஷன் மிகவும் சந்தோ ஷமடைக்து 

இவ்விருவருக்கும் விவாதம் நடத்துவதற்கு வேண்டிய ஏழ்பாகெள்செயது, தேவர்களெல் 

% தக்ஷன் மனைவியை ப்ரஸ்டதியென்றும் வழக்குவர், 

கம்.பபன் - ௧௩, சர்திரன் - ௨௭, அரிஷட்சேமி - ௪ 

ee ee le 
  i oe A 

  

1 தீர்மனுக்கு 60 பெண்கள், 

௮ங்கோசன் - ௨, இரசாஸ்வன் - ௨ பஹபுதரன் - ௨,



௬ ஏித்தார்தகொமணி 

லாரையும் வரவழைத்து, தன் மகளாடிய உமாதேவியை சிவபிராஜுக்குத் தத்தநீர்வார்க்ச ; 

மற்றைச் சடல்குகள் முடிவதற்குள் சவெபிரான் மறைர்தருளினர், இவ்வாறு. மறையவே, 

தக்ஷன் மிகக் கோபித்து சவெபிசானது மாயத்தையே நினைத்துக்கொண்டிரும்தான். 
இது. கிற 

பரமசிவன் ஒர் தவசியைப்போல வடி.வம்தாங்கு, வருத்தமடைர்த உமாதேவி தவஞ் 
செய்யுமிடம்சென்று, சவரன்னங்களைக்காட்டி, வருஷபாரூடராடு, உமாதேவியைக் கரத் 

தால் நீட்டியெடுத்து, வருஷபச்இன்மீது வைத்துக்கொண்டு, அவ்விடமிருந்த தோழிமார் 

கள் காண கைலாயத்திற்கெழுச் தருளினர். அதுகேட்ட தக்ஷன் கோபித்து அன்றுமுதல் 

சிவபிரானை நிர்இித்தச் கொண்டிருமதான், ப்ரஹ்மா நடந்த வரலாழற்றைக்கேட்டு, தக்ஷன் 

கைலாயத்திறழ்குப்போய் வருவானாயின், எல்லாரும் சுகமடைவார்களென்று நினைத்து, 

தக்ஷனிடம் சென்று, அவலுக்கு நற்புத்திகொளுத்தி, அவனைக் கைலைக்குச் செல்லும்படிச் 

செய்ய; அவ்வாறு தக்ஷன் செனறு, உள்ளே பிரவேடிக்க) அங்குள்ள சிவகணங்கள் இவனை 

உள்ளேவிடாமல் பலவாறு இவனது துர்க்குணங்களை யெடுத்தோதி இகழ்ச்து, அவவிட த்தி 

லேயே நின்று செவபிரானைவண%ூ நிழ்கும்படி.ச்செய்ய ;) அவன் வெள்கி, சபையினின்று 

மகன்று, புமம்போச்.த, கோபமடை% து, கணங்களைகோக௫, சிவபிரானுக்குத் தான் மாமன் 

என்றும், ப்.ரஹ்மாதியர்களும் தன்னைவணங்கி நிறக சிவபிரானைத் தான் வணங்குவ 

இல்லை யென்றும், பல மொழிகளைக்கூறி) சற்றுமாலோ௫ிக்காமலிவவாறு செய்வித்த 

தேவனை யிகழுர்தன்மைக்கொதத கார்யங்களைச்செய்யச் சபதம்செயது, திரும்பித் தன் 

நகரை யடைந்தான், தக்ஷன் தேவர்க ளெல்லாரையு மழைத்து, ௩ட£த விருத்தார்தத் 

தைச் சொல்லி, தன் ஆணையில் எல்லாரும் முன்போலவே கிற்கும்டடி. திட்டஞ்செயது 

விடைகொடுத் தலுப்பிவிட்டான, இதுகிற்க, 

ப்ரஹ்மா ஓர் வேள்வியைச் செய்யக் கருதி, திருமால் முதலிய தேவர்களை அவிர்ப் 

பாகம் பெற்றுக்கொள்ள ௮ழைத்.துவரும்படி. ஏற்பாடுசெய்து, தான் வேள்வி நிறை 

வேறும்பொருட்ச் கைலைக்குச்சென்று சிவபிரானை யழைக்க ) சிவபிரான் நந்தியை 

பலுப்புவதாகக் கூறினர். ப.ரஹ்மா அவ்விடம்விட்டுத் திரும்பி, தக்ஷனையும் அழைக்க; 

அவன் வருவதாகச் சொல்லி ப்ரஸ்மாவை யாகழுசெய்ய முன்னா அலுப்பிவிட்டான், 

பின்பு, திருமாலும் இச்சனும் தக்ஷனிடம்வ.ர, இம்மூவரும் பேசிக்கொண்டு, இவ 
பிராலுக்கு ௮விர்ப்பாகம் ௮ளிப்பதனை த்தமிக்க முயல்வா ராயினர், தக்ஷன் தன் பரிவார 
தேவர்களுடன் வேள்வியை அடைந்தான், அப்போது நந்தியும் சவெகண ங்களுடன் வர்த 

crt, இவர்கள் வரவைச்கண்ட தக்ஷன் ப்ரஹ்மாவை வைது, சவெபிரானை யிகழ்ச்த, 

அவர்க்கு அவிர்ப்பாகமில்லையென்றுகூற ; ஈந்தி கோபமடைந்து, யாகமழியவும், தேவர்கள் 

தண்டனை யடையவும், தக்ஷன் தலை யற்றுப்போகவும் சாடமிடடு, கணங்களுடன் கைலைக் 

குச்சென்று சிவபிராலுக்கு ஈடச்தவைகளையெல்லாம் சொன்னார். நந்தி ௪பித் துச்செல்ல 
வும், தேவர்க ளனைவரும் பயந்து, யாகசாலையை விட்டுப் புறப்பட்டுப் போய்விட்டார்கள், 

தக்ஷன் தனனிடம் போயச்சோநதான, அதனால் யாகம் ஈடவா திடையிலொழிர்தது, 
அன்றுமுதல் யாகாதிகள் நின்றுவிட்டதைத் தக்ஷன்தெரி்து, தேவர்களை யழைத்துக் 
கேட்க; அவர்கள் அவ்வாறு செய்யாமலிருப்பதற்கு ௩5 திபினால் நேரிட்டசாபத்தைச் சொ 
ல்ல: அதைத் தடுத்துத் தான் ஓர் யாகஞ்செய்வதாகக் கூமி அவர்களை யலுப்பிவிட்டான், 

அதன்பின்பு, தக்ஷன் மயனை யழைத்து, git யாசசாலையை நி£மிக்சக் கட்டளையிட ; 
வன் உடனே கங்கா இிமின்கரையில் ஒரு யாகசாலையைச்செய்பூ முடித்தான், தகன் 

யாகத்திற்கு வேண்டிய சாமக்சரிமுதவாலவைகளைச் சேகரித்துத் தேஉர்கஃளேல்லாரையும் 

வரவழைத்தான் ) அகத்தியர், ஸனகனாதியர், அத்திரி, வூட்டர், பிருகு, ESB, அருவா 
சர், பசாச.ராதிமுனிவர் வருவதில்லையென்று சொல்லிலிட்டதைச் தெரி: அவர்கள்மீது



புராணசரித்திரம் எ 

கொபிதீதுக்கொண்டனன், ட் ரஹ்மாதி தேவர்களனைவரும் வர்தடைச்தார்கள், யிலும், 
ததீசி யாகசாலையையடைந்த சங்கதி சக்ஷன் கேள்விப்பட்டு சக்தோஷ மடைர்தனன். 
கடர்த விருத்தாக்தங்சளையெல்லாம் சொல்லக்கேட்ட ததர மனர்தளர்ர் த தகூனைரோக், 
சிவபிரானது ப.ராக்ரெமங்களை யெல்லாம் எடுத்தோத; அவன் அவ்வார்த்தைகளைச் சற்றும் 
கவனியாது யாகம் ஈடச்கும்படிசீசெய்ய) ததர கோபமடைர்து யாகசாலையினின்றும் நீல் 
இத் தன்னிடம்போயச் சேர்ர்தனன், அப்போது நாரதர் கைலைமலையை யடைந்து, தக்ஷன் 

செய்யும் வேள்விபைக்குறித்துச் சிவபிரானுக்குச்சொல்ல; அதுகேட்ட உமாதேவியானவள் 

சிவபிரானைகோக், தன்தர்தையாகயெ தக்ஷன் செய்யும் யாகத்தைப்போய்ப்பார்த்து வரு 

வதற்குத்தரவு கொடுக்கும்படி வணங்டகிற்க) சிவபிரான், உமாதேவியை கோக, தக்ஷன் 

மதிக்கமாட்டானாதலின், யாகத்திர்குப் போகவேண்டியதில்லையென்று தடுக்க ; உமா 

தேலி, புத்தியம்ம தன்தகப்பனை மன்னித்,துத் தன்னை அஜுப்பும்படிப் பிரார்த் இத்த 

னள், அதன்மேல், சிவபெருமான் அவ்வாறே செய்யும்படி உமாதேவிக்கு விடை தர்தனர், 

உமாதேவி மிஃவும் -$தோஷமடைந்து, தன் பரிவாரத்துடன் தக்ஷனது யாக்சாலையை 

யடைக்தனள், தக்ஷன் தன் புத்திரிபின் வரவைச்கண்டு, ௮ம்மையாரை ௮வமதித்தப்பேசி, 

சிவபெருமானையும் நிர்தத்தனன், அதுகேட்ட உமாதேவியானவள் மனம்கலங்க, கோப 

மடைச்து, தக்ஷனைகோக்கி, “மூலகா.ரணனான சிவபிரானை இகழ்ர்ததஞல் நீ தண்டமடை 
வாயாக? எனச் ௪பித்துத் திரும்பி கைலைக்குச்சென்று, சவபிரானைநோக், சுவாமி! 
உம்மை தக்ஷன் இகழ்ந்துகூறினன் ; அவனையழிப்பிராக, எனப் பிரார்த்தித்த ஒரு புறம் 

வை௫னள். அதுகேட்ட சிவபிரான் ௪ற்றுமனதில் நினை த்தமாத்திரத் தில் தன் %* நெற்றிக் 

சண்ணினின்றம் வீரபத்திரர் தோன்றி வண(ூ௫நிழ்க ; வெபெருமான் ௮வரை நோக்க, 
தக்ஷன்யாகத்தை பழிழ்றுவரும்டடிக் கட்டளையிட ) வீரபத்ரர் விடைபெற்று சவகணக்க 

oper கைலைபினி௮ றுமகன்று யாகசாலையை யடைந்த, தன்னையும் சவெசணங்களையும் 

வதையும், சிவபிரானை யிகமு? தன்மையினை வாயர்த சார்யங்களையுங்கண்டு மிஉவும்கோப 

மடைந்து, பேரிடிடோல கர்ச்சனைசெய்து, தக்ஷன்றலையை உடனே இரண்டுதுண்டாச 

வெட்டி. யாககுண்டத்திலிட்டு, அங்கிருந்த தேவர்களைக் தண்டஞ்செய்து, யாகத்தை 

யழித்து, ப ரமசிவனது அருளால் இறந்த தேவர்களை உயிர்ப்பித்து, அவ்வவர் உலகம் 

போய்ச்சேரும்படி ஆஇற்ஞாபித்து, தக௲்ஷனது உடலுக்கு ஆட்டின்றலையைச் சேர்த்துத் 

தீக்ஷனை யுமெழுப்பி, தன் உலகம்போயச் சேர்ந்தனரென்பதாம், 

Sy 

பக்கம் - ௧௫, சேய்யுள் - ௨௫. 

சுவேதன் யமனைத் தண்டித்தது. 

முன்னொருகாலத்தில் சுவேதனென்னும் ராஜர; சுலோசனை யென்ஜும் மனைவி 

யுடன் இல்லறதர்மம் நடாத்தி aerate, சுலோசனை வாதாபியெனனும் புத்திரனைப் 

பெற்று, ௮ப் புத்திரன் மரணமடைய, சுவேதலும் அவன் மனைவியும் வாஈப்ரஸ்தாச்சர 

மத்தை யடைந்தார்கள், அதன் பின்பு, சுவேதன் சிவபிரானைநோக்டுத் தவஞ்செய்ய 

வுததேடித்தன். இவன் தன் வாழ்நாள் குற யெதென்று நனைத்த, சாளாம்சாம் என்லும் 

திர்த்தக்களையை யடைந்து, இரத் தினமுடி.6க்டி ஜடைமுடிதரித்து சவபூசைசெய்வாஞயி 

னன, அவ்வா நிருக்கும் நாளில், தன் ஆயுள் முடியெப்தும்கா லக் கணிதர்களாற் தெரிந்த, 

குதித்த அச்சாளில் சவபூசைசெ.ப்துகொண்டு, சிவோகம்பாவனையிலிருக்க ) யமன இவன் 

வாழ்நாளின் முடிவையறிர்து,மஹிஷவாஹகாருட னாய்,கரத்தில் குலமே£ இ, மேககர்ச்சனை 

போல் ஆரவாரித்து, கோரப்பற்கள்தோன்ற பெரிய வாயைத்திறர்துகொண்டு, Gang 

கிச் சிரித்து சுவேதன் எதிரிலடைந்தனன், இவ்வாறு யமன் பயமுறுத்தி, தண்டத்தைச் 

னு * ஜடையினின்றும் வெயர்வையினின் றும் வீரபத்திரர் தோன றினதாகக் கூறுவன 

சில புசாணங்கள், 

      

  

ed



by சித்தா ர்தசிகொாமணி 

சுழற்தி சுவேதன்மேல் விடவும், ௮வன் சற்றேலும் சலிக்காது சவபூசையிலேயே சாட்ட 

மூற்றவனாயிருர்சனன், யமன் அவனைப்பார்த்து ப்ரஹ்மா திதேவர்கள் என் பாசத்திற்குட் 

பட்டவர்களாயிருக்க, இம் மானிடனோ பாசத்தினின்றும் மீளவல்லவன் என்று கூறிச் றி 

வர; சுவேதன் பெரும௫ழ்ச்சியுடன் சிவலிங்கத்தைக் கெட்டியாயத் தமுவிக்கொண்டு, சிவத் 

தியானத்திலேயே இருர்தனன், இதைச் கண்ணுற்ற யமன் 8ி, ௮கே௧ பழிமொழிகளைக் 

கூறி, பாசத்தைக் கரத்தில் தாட்டு, சூலத்தைச் சுழம்றி, அதிவிரைவில் சுவேதனை ௮ணுக 

பேரிடிபோன்று தர்சசித்தான், சுவேதன் ௮க் கர்ச்௪சனையைக்கேட்டு, இிடுக்குட்டு, மனம் 

க9க்து, “ சங்கரா! மகேச ! காமதகன ! புராரி ! முக்கண்ண ! பரிசுத்த ! அர்த்தகாரீச ! 

அபயம் ! எனப் பலவாறு துதித்து, இவத்யாகஞ்செய்ய ; பரமசிவன் அவனது பக்திச் 

இரங்கி, வ்ருஷபாரூடனா௫), உமாசமேதனாக சிெவகணங்களுடன் காட்டிதந்து ( அஞ்சேல் ?? 

எனக் கூறி, சூலத்தை சுழற்.றிவிட்டு யமனை மாயத்தனன் ; பின்பு, சுவேதனுக்குப் பல 

ஆடிகள்கூறி, வெகணத்தலைவரில் ஒருவராக, உமாதேவியின் விருப்பத்தின்படி. யமனை 

யுயிர்ப்பித்து அவனது லோகம்போய்ச்சே.ர ஆற்ஞாபித்து அந்தர்த்தாக மாயினா 

ரென்பதாம், 

Sy- 

பக்கம் - ௨௧, சேய்யுள் - ௪௫. 

அகத்தியமுனிவர் விந்தமலையைப் பாதலமடையச் செய்தது 
முன்னொருகாலத்தில் இம௰மலயில் பரம௫வனுக்கும் பர்வதராஜனது புத்இரிக்கும் 

நடந்த திருக்கல்யாண மஹோச்ஸவத்தைத் தரிசிக்க எல்லா அ௮ண்டங்களினின்றும் ப்ரஹ் 

மாதி தேவர்கள், ௬ஷிகள், இக்குப்பாலஃ£ர்கள், இன்னரர் முதலானவர்களனைவரும் ஒரும்கு 

சேர்ந்தார்சள், இவ்வாறு பலவேறு ௮ண்டம்களினின்று வந்து ஓரிடம் சேர்தலும், வட, 

பக்கம் தாழ்ந்து தென்பக்கம் உயரவே, தேவர்கள் பயந்து, நேரிட்டதன்பத்தை வெபிரா 
லுச்குத் தெரிவிக்க; பரமசிவன் அகத்தியரை யழைத்து, எல்லாரும் இமயமலையில் 

வந்தமையால் வடபாகம் தாழ்ந்து தென்பாகம் உயரர்ததாதலின், அவரைத் தென் 

ஞட்டி.லுள்ள பொதிகைச்குப்போய் உலகமுற்றும் முன்போல சமப்படுத்த ஆஜ்ஞா 

பிக்ச; ௮ம் முனிவர் எதிர்மொழிகூறராத, **சுவாமி ! தேவரீர் தருமணக்கோலத்தைத் தரி 

Ais பிராப்தி யில்லாத௨னாயினேன் '” என்று விண்ணப்பஞ்செய்ய; சிவபிரான், இரு 

மணக் காட்சியைப் பொதிகையில் உன் நிமித்தம் காட்டுவோம்? என்றருளினார். Hes 

இயர் மிகக் களிப்படைஈ் து பொதிகையடையவே வடபூமியும் தென்பூமியும் முன்போலவே 

சமமா நின்றன, இது நிற்க, 

நாரதமுனிவ.ரது போதனையினால் விர்தமலையானது மேருமலையுடன் பகைத்து, 

௮ தனினும் தான் உயர்வடைர்ததெனக் கூறி, ஐர் மந்திரத் இனால் ப.ரஹ்மலோகபர்யந்தம் 
நீமிர்்து நின்று, ஆகாயமார்ச்கத்தை யடைதீதுக்கொள்ள ) கோள்கள் ஈக்ஷழ்ரம்கள் முத 

லிபனவகள் பயந்து அகத்தியரைச் ௪ரணடைக்து, விக்தமலைபினால் தங்கள் லோகங்களில் 
சஞ்சரிக்கத் தடையாயிருக்கும் துன்பத்தைத் தீர்க்கும்படி. விண்ணப்பித்து நிற்க ; அகத் 
இயர் பரமசிவனை த் தியானித்து, விச்தமலையை யடக்கும் வல்லமையைப் பெற்று, பொதி 
கைக்குச் செல்லுகையில், ஆகாயமளாவிய வி$்தமலையை நோக்க, "1 விந்தமே ! | நாம் 

பொதிகைக்குச் செல்டுன்றோம்) நீ சற்று வழிவிரிவாயாக!” என்று கேட்க: விமலை கர்வ 
மடைந்த, யான் உனக்கு வழிவிரிவதில்லை, நீ வ தவழியே திரும்பிச் செல்வாயாக 77? 
என்று பதில் கூறியது, இவ வார்த்தையைக் கேட்ட அகத்திபர் கோபமடைச்து வெபிரா 
னைத் இயானித்து தன் கரத்தை பரமபதம் வரையிலும் நீட்டி விர்2மலையின் உச்இயில் 
வைத்தது கெட்டியாய் ஊன்றுதலும், விர்தமலையானது அதிசிகிரத்இல் பாதலம்போய்ச் 
சேர்ந்தது, அதனால், விர்தமலயானது துயரமடைந்து முனிஉரை நோக்க, (( வள்ளலே | 

தெவவரீசது பெருமையை நோக்காது இகழ்ந்த சூத்றத்தைப் பொறுத்தருளல் வேண்டும் ;



புரரணசரித்திரம் ஃ 

ரான் எப்போத மேலே எழுவேன்!" என்று பிரார்த் இக்க ; அகத்தியர் அதைப் பார்த்து, 
* நாம் இனி இவ் வழியே திரும்பிவருவோமாயின் நீயும் எழுச்இிருச்சக்கடவை 1? என்று 

கூறிச் சென்றனரென்பதாம், 

ஹி 

பக்கம் - ௨௧, சேய்யுள் - ௪௫. 

அகத்தியமுனிவர் நகுடனைச் சர்ப்பவுருவடையச் சபித்தது: . 
முன்னொருகாலத்தில் தேவேர்இரன் சம்மாசனத்இல் வீற்நிருர்து, அரம்பை, ஊர் 

வசி, மேனகை, திலோத்தமை முதலிய தேவஸ்த்ரீகளின் மாட்டியம் பார்த்துக்கொண்டு 

மனம$ழ்ச்சி யடைந்திருக்ெ சமயத்தில், தேலகுருவாய ப்ருஹஸ்பஇ வந்தார், அவ 

ருக்கு எதிர்கொண்டு போகாமலும், சீருவென்று வணம்காமலும் மதோர்மத்தனாயிரும் 

த.து கண்டு, அவர் ஸ்த்ரீகளின் மயக்க த்இலகப்பட்ட வர்களுக்கு வணக்கமுமுண்டோவென 

எண்ணிக்கொண்டு திரும்பிப்போய்விட்டார். அவ்வாறு போகவே, இர்இரன் தன் செல்வ 
மெல்லாம் மாளுக்குமாள் குறை துபோன.ு கண்டு, தேவகுருவை வந்தனை வழிபாடுகள் 

செய்யாததனால் இவ்வாறு டேடு விளைந்ததென்று எண்ணி, அவரைத் தேடியுங் காணாததி 
னால் ப்ரஹ்மாவிடத்திற்குப் போய், ஈடர்ததையெல்லாம் விண்ணப்பஞ்செய்ய; ப்ரஹ்மா 

இ்திரனை கோக்கு, 4 நீஇது முதல் குரு வருற வரையிலும் தவஷ்டாவின் புத்ரனான 

மேன்று தலைகளையுடைய விற்வரூபனைச் குருவாக வைத் துக்கொள்வாயாக” என்று சொல்ல) 

இர்திரன் அதற்ணெங்கு அவ்வாறே வீற்வரூபனைக் குருவாக வைத்துக்கொண்டிருக்றெ 

மாளில், இச்திரன் ஓர் யாகம் செய்யவேண்டி. விஸ்வரூபனுக்குச் சொல்ல; அவ்வாறு 

௮வன யாகம் செயயுங்காலையிள், தேவர்களை யறியாமல் அவிர்ப்பாகம் அசுராஇகளுக்குச் 

கொடுத்த செய்தியறிர்த இந்திரன் தன் வச்ரொயுதத்தால் குருவாயிருந்தவரான விஸ்வ 

ரூபனை வெட்டி மூன்று தலைகளையும் ழே விழும்படிச்செய்தான், ௮ம் மூன்றுதலை 

களும் மூன்று பமவைகளாகப் போயின, அவ்வாறு வெட்டினவுடனே, இக்்இரனை ப்ரஹ்ம 

ஹத்தி ஞழ்ச்துசொள்ளவே, அதை சான்கு கூருக்டு, பூமிக்சொருபங்கும், ஸ்த்ரீகளுக் 

கொருடங்கும், மரத்திற்கொருபங்கும், நீருக்கொருபங்குமாக பிரித் தக்கொடுத்.து ௮வன் 

பரிசுத்தனானான், இதச் செய்தியை விஸ்வரூபன் தர்தையாகயே தீவஷ்டா கேள்விப்பட்டு 

லுக்டுத்து வாய்விட்டமுது, நெடிதயிர்த்து, வச்சிராயுதச்காலே கொன்றவலுடைய உயிரை 

வாங்க ஒரு வேள்வி செய்ய, அதினின்றும் விருத்திராக.ரன் தோன்றினன், அவன் வந்து 

இர்திரனோமி எதிர்த்து போர்புரியும்போது, இர்திரன் நிற்கமாட்டாது தோற்றுப்போய் 

ப்ரஹ்மவிஷ்ணுக்களிடத்தில் முறையிட; விஷ்ணு இந்தரனே மொக்க இந்த நாட் 

பட்ட வச்சிராயுத.த்இனால் அவனைக் கொல்ல முடியாது; ததிசிருஷியின் % முதுசெலும்பி 

னாலே வேளோர் புதிய வச்சிராயுதஜ்தைச் செய்தால், அதனால் கொல்லலாமென்று சொல் 

லக்கேட்டு, ததிஏருஷியினிடம் வ௮ வணங்கி முறுசெலும்பைக் கேட்க; அவர் கபாலத் 

தன் மூலமாய் வெளிப்பட்மி முக்தியடைய ) முதுகெலும்பை எடுத்து ல்றாவகன்மாவா ல் 

வச்டிராயுதம் செய்துகொண்டு அதனால் விருத்திராகாரனைக் கொன்றுவிட்டான், அந்த 

ப்ரஹ்மஹத்தியானது இம். தரனைப் பிடித்துக்கொண்டு, இந்திரன் பயந்து ஒரு தடா 

கத்தில விழுச்து தாமரைநாளத்திலுள்ள gm ev ஒளித்தனன், இட்வாறு பொன்னுலகம் 

பொலிவழி. இருக்கும் சமயத்தில், இவ்வுல௫ல் நகுஷன் என்னும் ஓரரசன் Wa Cw gs 

யாகம் செய்துவந்தான், தேவர்கள் அரசன் இல்லாது துயரடைதலை மோக்டு, ஈகுஷனை 

மாலைகூட்டி. மகுடந்தரித்து ௮ரச௪னாகச் கொண்டார்கள். குஷன் இந் இரனாடி தேவ 
    

  

% முன்னொருகாலத்தில் திருப்பாற்கடலைக் கடையச் செல்லுகையில், ஆயுசபாணிக 

ளாய் வரக்கூடாழென்று, தேவரும் அசுரரும் அவற்றையெல்லாம் ததீசிமிடம் வைக்க ) 

நெடுமாளாக ௮வற்மை யாரும் வம்து கேட்காததனால் அவர் அவற்றை விழுங்கவிட்டனர்; 

அவைகள் மு.துகெலும்புடன் கலம் இருந்தன; 

B
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லோகம் வருகையில், சிவிகையைச் சுமந்து செல்லும் * சப்தரு6நிகளின் தன்மைகளைச் 

சற்.றுமநியாதவனாதலின், இர்திராணியின்பம் பழுத்த காமத்தை யனுபவிக்கும் ஆசை 

யால் விரைந்து செல்லும்பொருட்டு, இர்திராணியிடத்துக்கு விரைவாகக்கொண்டு செல் 
இுங்களென்று சொன்னான், சிவிகையின் கொம்பு சுமந்து முன்புசெல்லும் அகத்திய 

முனிவர் நகுஷன் கூறிய வார்த்தையைக்கேட்டு சர்ப்பமாகக்கடவாயென்று சபித்தனர். 

அவன் உடனே பெரிய மலைப்பாம்பாய்ட் போனான், அப்போது, ச்ருஷ்ணஞர்த்தி இர்திரப் 

பிரத். தத்தில் தருமன் யாகத்தை முடித்து இருவரும் வேட்டையாடச் சென்றவிடத்தில் 

ஒர் பாம்பு மலைபோலக் டடத்தலைப் பார்த்து, அதனருகுசென்று, நீயாரென்று க்ருஷ்ண 

மூர்த்தி வினவ ; என் பெயர் நகுஷன், கான் முன்னொருகாலத்தில் அற்வமேதயாசஞ் 

செய்து விண்ணுலகஞ்சென்று இஃ தரபதத்தையடைந்து இச்திராணியைப் புணரக் ௧௫ 

திய யான் சிவிகை சம துசென்ற சப்தருஷிகளையும் கோக்டச் சர்ப்ப ஏகுங்கள் என்று 

கூற ; மூற்கொம்பு தாட் அகத்தியமுனிவர் சர்ப்பமாசக் கடவாய் என்று சபிக்க ) 

அன்று தொட்டுச் சர்ப்பமாயிங்குக் இக்டுன்றனன்; அதற்கொரு தீர்வுபெமழ்றிலேனென்று 

வருந்திக் கூற; கண்ணன் மாயூரமென்னும் இருப்பதிமிற் சென்று இடபதீர்த்தத்தில் 

நீ.ராடினா லிவ்வுரு நீல்கமென்றுரைக்க ) நகுஷன், சிறிதும் பெயரும் உலியில்லாத யான 

எவ்வாறு செல்லக்கூடும் என்று கூற ; அந்த ருஷ்ணமூர்த்தி தனது கரத்தால் அவனைத் 

தூக்கு எறிந்தனர், ஈகுஷன் இடபதீர்த்தத்தில் விழுந்து, அவ்வுருகீத்துத் தேஉவடிஉம் 

பெற்றுச் சவெபிரானையும் உமாதேவியையும் பூசித் துத் தேவருலகடைச்தனனென்பதாம், 

அஜ 

பக்கம் - ௧௫௩, சேய்யுள் - ௬. 

தண்டி தாதையைக்கொன்று சிவமான து. 

சோழகாட்டிலுள்ள திருச்சேய்ஞலூர்ப் பிராமணகுலத்தில் காசிபகோத்.ரத்தவனா 

Qu எச்சதத்தன் என்பவன் இருமைந்தராகத் திருவவதார௫்செய்து விசாரசரமனா 

செனஜும் பிள்ளைத் திருகாமம்பெற்று, ஐர்து வயதான பருவத்தில் பூர்வஜம்ம உணர்ச் 

சியினால் வேதாகம சாஸ்திரங்களெல்லாம் ஓதாதுணர்ந்து, ஏழு வயதான பருவச்தஇல் 

உப௩யனச்சடம்கு தந்ைத செய்வித்து வேதமோதுலிக்க, உபாத்தியாயர் எடுத்து ஓது 
விப்பதற்கு மூன் உணர்ந்துகொள்வதை அவ்வுபாத்தியாயர் முதலானவர்கள் கண்டு 
அஇசயித்து ம௫ழ்ச்சி யடையும்படி. யாவு முணர்ந்து, இவ் வேத முதலான பயிழ்சியினா 

லடையும் பயன் பரமசிவனுடைய திருவடிக்கன்புசெய்வசேயென்று உள்ளத்இற்கொண்டு 

வளரும் காளில், ஓர்நாள் வேதாத்யயாச் சிறுவர்களுடன் வேதபாடசாலைக்குப் போம் 

பொழுது, மார்க்கத்தில் பசுக்களை மேய்க்க ஓட்டிக்கொண்டு போகும் இடையனை 

ஒரு பசுவானது முட்டினதனால், ௮வனப்பசுவைச் தடியால் அடிக்கக்கண்டு, மனம் 

வருந்தி, அவனைநோக்கு, *(ரீ பசுக்களை என்னென்று நினைத்தாய்; தீரிமூர்த்தி முதலான 

தேவஸ்வரூபமுள்ளதுமன்றிப் பரமசிவத்தின் இருமஞ்சனத்துக்குரிய ப௫சகவ்யத்தை 

யும் விபூதிக்குக் காரணமான சாணத்தையும் தருவதனுல் அதனை யடித்தால் மஹாபாத 

கம் நேரிடும்; ஆதலின், நீ யவைகளை மேய்க்கவேண்டியஇல்லை; இன்று முதல் கானே 

மேய்க்கறேன் ?? என்று கூறி, அப் பசுக்களுக்குரிய பிராமணர்களுடைய சம்மதமும் 
பெற்றுக்கொண்டு, அன்றுமுதல் மேயத்து வருகையில், பசுக்களெல்லாம் மிகவும் பெருச, 
பால் மடிசுரர்து பொழிவதை சாயனார் கண்டு, பூர்வஜம்மத்தில் சிவார்ச்சனைசெய்த 

தொடர்ச்சியினால், ப.ரமூவத்துக்குத் திருமஞ்சனஞ்செய்யவேண்டுமென்றெ விருப்ப 
முண்டாக) அங்இருர்த மண்ணியாற்றங்கரையில் ஆத்திமரத்தின்£ழ் மணலிஞல் சவலிவ் 
க்ப் பெருமானைப் ரதிஷ்ட்டைசெயது, ஆலயமுதலானவைகளும் ௮ம் மணலாலமைத்து, 

* சப்தருஷிகள்:--அகத்தியன், ஆங்£7சன், கோதமன், காசிபன், புலத்தியன், 

மார்க்கண்டன், விட்டன, 

  
  

 



புரர்ணசரித்திரம் க்க 

திருப்பள்ளித்தாமமும் கொய்துவைத்துக்கொண்டு, குடங்களையேர்தி, ஒவ்வொரு பசுவி 

னிடத்து ௫சசென்று, சுரப்பு மடிமின்€ழ்ப் பிடிக்க, அவைகள் தாமே பால் பொழிய, 

௮1தத் திருமஞ்சனத்மைக் கொண்டுவந்து, அபிஷேகஞ்செய்று துதித்து, அன்றுமுதல் 

அதுவே ஒரு விளையாட்டாகச் செய்து வருகையில், ஒரு காளந்தமார்க்கமாகப் போடன்ற 
ஒரு பிராமணன் பார்த்து காயனாருடைய உள்ளன்பு தெரியாமல், இவன் €றுபிள்ளைத் 
தன்மையால் பாலைக் கறர்து மணலிலூய் நிவிமிடரானென்று நினைத்து, ஊரிற்சென்று 

பிராமணர்களுக்குச் சொனனான், ௮வரீகள் தங்களுடைய பசுக்கள் குறைவில்லாமல் 

பால் கறப்பது தெரிந்திருந்தும் எச்சதத்தனுடன் சொன்னார்கள். அந்தப் பிராமணன், 
“ காளயதினம் நான போயப்பார்த்து சொல்லுறேன்? என்று அவர்களுக்குச் 

சொல்லி, மறுகாள் மண்ணிபாற்றங்கரையிறசென்று, குராமரத்தின்மேல் மறைம்தருக்.த, 

மாயஞர் முன்போலதச் திருமஞ்சன செய்வதனைக் கண்டு, கோபமூண்டு, இறம்டூவெர்2, 

கோலால் முதுகலெடிக்க ; மாயனார் அன்பின் மிகுதியால் ௮வனடித்ததும் தெரியாமல், 

அர்ச்சனைத் தொழில் விடாதிருக்க) எச்சதத்தன் பின்னும் கோபங்கொண்டு, திருமஞ்சனப் 
பாழ்குடங்களைச் சாலினாலிடறிச் சிந்தினான். அதைக்கண்ட நாயனார் மனம்பொருமல், 

தீம் மருங்கிறார்த கோலையெடுத்து, அதுவே மழுவாயுதமாக, எச்சதத்தறுடைய இரண்டு 

கால்களையும் தறிக்க;) அவன் மண்மேல் விழுர்தான், அவ்வாறு அவன் விமுக்தது கண்டும், 

நாயனார் சவார்ச்சனைவிடாத செய்ய ; பரமசிவன் வ்ருஷபலாஹநத்துடன் பார்வதீ 

ஸமேத. ராயெழுர்தருளித் தம்மை வணங்கெ அன்பரை யெடுத்து கோக்க, “நீ நம்பொ 

ரூட்டு ஈன்ற தாதை வீழ எழிர்தனை யாதலாலினி நாமே யுனக்குத் goog” என்று 

அணைத்து, உச்சிமோம்து, wepig, தொண்டர்களுக்கெல்லாம் தலைவராகுமுறையை 

யளித்த, நாமுண்ட பரிகலமும், உடுப்பவைகளும், சூடும்பூமாலைகளும், உனக்கே தக்க 

வாகக் சகடவவென்றும், % தண்டீசனென்லும் பதமும் தர்தோமென்றும் கடாக்ஷித்து, தம் 

முடைய திருமுடி யிலணி£ திரு£ த கொன்றைமாலையினை அன்பர் முடியிழ் சூடி. வலோ 

கத்துக் கெழுந்தருள ; தண்டீசகாயனாரும் பரமசிவத்தைத் தொழுதுடன் சென்றனர், 
எச்சதத்தன் தண்டீசநாயனார் மழுவால் தண்டிக்கப்பட்டமையால் சவொபராதம் நீங்கிச் 
சும்றத்தாருடன் முக்தியடைர்தனனென்பதாம், 

-XOv- 

பக்கம் - ௨௧, செய்யுள் - ௪௫, 

அகத்தியமுனிவர் கடலை ஆசமதஞ்செய்தது. 
தேவேர்இரலும் விருத்தாசுரனும் போர்புரிந்து, தேவேந்திரன் விட்ட கணைகளை 

விருத்தாக.ரன் வெட்டியும், விருத்தாகரன் விட்ட கணைகளை தேவெந்திரன் வெட்டியும், 

ஒருவருக்கொருவர் பின்னிடாது முனைந்து சண்டைசெயய ) தேவேர்திரன் இவன எவ் 

வகையான அஸ்திரங்களை விட்டபோதிலும், பதில் அஸ்திரங்களை விட்டு மாய்த்துவிடுஇிறா 

னென்று தெரிர்து, கோபம் மூண்டு, வச்சீராயுதத்தை யெடுத்தவுட னே, சரன் பயந்து, 

சமுத்திரத்தில் குதித்து ஒளித்துக்கொண்டான், அவன் பின்னே இற்திரலும் குதித்துத் 

தேடிக் காணாமையினால், ப்ரஹ்மாவிடத்திற்போய் ஈடந்த சங்கதஇகளையெல்லாம் சொல்ல; 

௮வன் அசுரன் மாளும்-டி. யோடித்து, தேவேந்திரனை அகத்தியமுனிவரிடம் அனுப்ப) 

இர்திரன் பொதிசைக்கு வருவதை முனிவர் கண்டு அவனை ஆசீர்வதித்து, வரத கார்யத் 

மைக்கேட்க; இக்இரன் முனிவரைப்பார்த், எல்லாம் உங்களுக்குச் தெரிந்த விஷயமே; 

ஆயினும், விருத்தாகூரன் என்னுடன் சண்டைசெய்து தோற்று சமுத்திரத்தில் ஒளித் 

திக்கொண்டான்; ௮வன் இறந்துபோகவும், எங்கள் லுன்பம் தீர்ர்துபோசவும் வர்தேன் 3 

என்று முறையிட ; முனிவர் சிவத்தியானம்செய்து விருத்தாசுரன மறைந் இருந்த சமுத்தி 

ரத்தை உள்ளங்கையில் உளுந்தளவாகக் கொண்டு ஆசமகஞ்செய்யவே கடஃநீர் வற்ற; 
ரகவ எடி   

4 ௪எண்டேச்சரன் என்றும் பெயர் வழங்கும்;



க்ம். தித்தா ந்தசிகாமணி 

இச்திரன் கடலிலே ஒளித்திருக்கும் ௮௪ ரனைக் கண்ணும்று வச்சராயுதத்தால் அவலுடைய 

தலையை வெட்டி வீழ்த்தினனென்பதாம். 

- அரு 

பக்கம் - ௨௧, சேய்யுள் - ௪௫. 

அகத்தியமுனிவர் வாதாபியை ஜீர்ணஞ்செய்த.து. 
சூரபன்மன் தங்கையாகய அசமுடுயென் பவள் ௮ருவாசமுனிவர் வடக்கும் பன்ன 

சாலையை யடைந்து, ௮ம் முனிவரைப் பலாச்சகாரமாய்ப் புணர்ச்து இரண்டு பிள்ளைகளைப் 

பெற்று வில்வலன வாதாபி என்னும் நாமர்தரித்தாள், ௮ப் பிள்ளைகள் பிதாவாடுய துருவாச 

முனிவரைக் சண்டு, தன் தபோபலச்தைச் தங்களுக்குச் தத்தஞ்செய்யும்படி. பிரார்த்திக்க; 

௮ம் முனிவர் முனிந்து, குற்றமற்ற முனிவருக்கு நாள்தோறும் நீம்கள் இடையூறு 

செய்து, பின்பு அசத்தியமுனிவரால் மரணமடைவீர்கள்” என்று சபித்தனர். அதன் பின்பு, 

இவவிருவரும் பயர்து, ஓர் வனத்தை யடைம்மு பரஸ்மாவை Cores தவஞ்செய்து, 
்* தட்டுச்கடாவைப்போல விளங்கும் வாதாபி லெட்டுப்பம்வாறாயின், நான் அவனைப் 

பார்த்து உயிர்பெழ்று வரக்கடவையென்று கூவினால் பழைய உருவத்துடன் வர அருள் 
புரியவேண்மிம் ?? என்று பிரார்த்திக்க ; அவ்வாறே ப்ரன்மா வ.ரங்கொடுத்தான், இவ 
வரத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு Baral sata அசுரர்களும் குடக.தேசச்தில் ஓர் ஆச்சொமம் 
செய்து வாழ்ச்துகொண்டிருந்தார்கள். அ-விடத்தில் வரப்பட்ட முனிவர்களது உயிரை 

வாங்கும்பொருட்டி, வில்வலன் மூனியுருவம் தாகடயும், வாதாபி ஆட்டுருவம் தாங்கிய 

மிருப்பார்கள், வழியில் வரும் முனிவர்களைத் தங்கள் ஆச்சிரமததிற்கு அமைத்துக்கொண்டு 

வந்து, வாதாபியைச் கொன்று, தமையைச் சமையல்செய்து, அன்னம் காய்கறி முதலிய 

வைகளுடன் கலந்து, முனிவாகளுக்ருப் படைத்து, உண்ணும்படிச்செய்து, தன் தம்பி 

யாகிய வாதாபியை அழைப்பான். அப்போது ஆட்டுருவான வாதாபி உயிரும் உடலும் 

பெற்று முனிவர்களது வயிற்றைக் கிழித்துக்கொண்டு வெளியில் வருவான், அதனால், அவர் 

கள் இறக்கின்ற முனிவர்களலு தசையையுண்மி சுடப்பார்கள், இவ்வாறு, நெடுமாளாய் 

இவ விருவரும் முனியுருவமாகவும் அட்மிருவமாகவும் எழித்து தீத்தொழில்களைச்செய்து 

கொண்டு வடித்து வந்தார்கள், இவ்வா திருக்க, அகத்தியமுனிவர் வி தமலையைப் பாதலம் 

போயடையும்.டி.ச்செய்த, பொதுகையை நோக்டு வருகையில், குடகுதேசம் வழியாய்ச் 

செல்வாராயினர், இவ. ரது வரவையும் விருத்தா*தச்தையும் வில்லன் வாதாபி யறிஈது, 

இவரது தசையைசத் இன்ன எிர்பார்த் இருர்தார்கள, வாதாபி ஆட்டுருவடைந்து புதரில் 

மேய்ந்து கொண்டிருக்க; வில்வலன் முனிவுருதரித்து, அசத்தியமுனிவர் முன்னர் விரைவாய் 

வந்து சமஸ்கரிதது, மிக்க அன்புடையவனாகு, தன் ஆசிரமத்திற்கு வர்து உணவுகொள் 

ளும்படியாயப் பிரார்த்திகக) ௮ம் முனிவர் இவ்வசு.ரனது வேண்டுகோளுக்கியைந்து 

அவனுடன் போக) அவன் அவரைப் பூசித்து சமையல் செய்யத் தொடங்கினான். வில்வலன் 

அன்னம் காய் கறிபதார்த்தங்களையெல்லாம் இய்யமாய் அமைத்து, அகத் தியமுனிவர் முன் 

னிலையில் ஆட்டுக்கடா வுருவம் பெற்றிருக்கும் வாதாபியை இரண்டு துண்டாக வாளினால் 

வெட்டி, தமையைக் கார தினுசுகளுடன் பொரித்து, ஆவிபோகமல் மூடி சமைத்து, ஹித்த 

மாக்டு, அகத்தியமுனிவருக்கு ஓர் ஆசனம் அமைத்து, அதில் இருக்கச் செய்து, உபசாரம் 

பண்ணி, ௪மையல் செய்த பலகர.ரவர்க்கங்களை யெல்லாம் முறையாகப் படைத்து, ஜீலம் 

முதலியவைகளை மெல்லாம் சேகரித்துக்கொடுத்து உண்னும்படி.ச் செய்தான், ௮கத்திய 

முனிவர் உணமி, ஜலத்தைப் பானஞ்செய்ழு, அவ்விடம்விட்ம் எழுது, வேறொரு இடத்தை 

யடையும் சமயத்தில், வில்வலன் அவருடைய உயிரை வாங்க நினைத்து பீரஹ்மாவைத் 
இ.பானித்து, வாதாபி! சீக்ரம் வருவாயாக? என்று அழைக்க ; வாதாபி, 4 அண்ணா! 

வில்வலனே | இவனுடைய உயிரை வாம வயிற்றைக் இழித்துக்கொண்டு வருவேன் *? 

என்று கூறிக்-கர்ச்சிக்க ) அகத்தியமுனிவர் வில்வலன் செய்த மாயத்தையறிர்து, சோப



புராணசரித்திரம். ௧௩ 

மடைது, வாதாபி உயிர்நீம்டு இறக்கக் கடவனென்று வயிற்றை ஒருதரம் தடவ) வாதாபி 
இறர்துபோயினன், அதுகண்டு, வில்வலன் பழைய உருவத்தைத் சாங்க, தண்டத்தை 
யேந்தி, அகத்தியமுனிவரைக் கொல்ல வரும்போது, அவர் ஒரு சர்ப்பையை யெடுத்து 
மர்திரித்து அவனது உயிர் கீம்கச் செய்தனரென்பதாம், 

அதிலு 

பக்கம் - ௪௧, சேய்யுள் - ௪. 

திருமால் தசாவதாரத்தினும் வாதனைபட்ட து. 
சோமுகாசுரன் முன்னொருகாலத்தில் ப்ரஹ்மாவிடமிருர். த வேதங்களைக் கொள்ளை 

கொண்டு கடலிலொளித்தனன், அதனை முனிவர்கள் கண்டு திருமாலுக்குணர்தத, அஞ் 
சலிரென்றருளி, மீனவுருக்கொண்டு, அக் கடலிற் புகும்து, ௮வ்வசுரனுயிரைக் கவர்ந்து, 
அவ் வேதங்களை யம் முனிவர்கட்கருளி, யாவுநிலைகலங்க ௮௧ கடலைக்கலக்கி யுலாவினன், 
தேவர்கள் அதனைச் கண்டஞ்சி வெபிரானைச் சரணடைய; வெபிரான் அஞ்சலீரென்றருளி 
மகாசாதீதரைக் கூலி, அம் மீனத்தின் வலிரிர்துவாயென்றருள ; அவர் ப.ரதவருருக் 

கொண்டு, கடல் சென்று, வலை வீச, மீன்வடிவாயெ விஷ்ணுவைப் பிடித்து ௮ம் மீன த்தின் 

கண்களைட் பறித்துக் கொடுக்க) சவபெருமான் அவைகளைத் தம் இருமேனியிற் ஐரித்தனர், 

தேவர்களும் அசுரர்களுந் தஇருப்பாற்டடல் கடைர்தகாலத்தில் மர்த.ரஏரி யழுந்த) 

திருமால் ஆமையுருக்கொண்டு முதுடற்சுமந்து கடைந்து ௮முதெடுத்தபின்பு, இறு 

மாந்து அக் கடலைச் கலக்கும்போது, தேவர்கள் சிவபிராலுக்குபைக்க ) சிவபெருமான் 

மூத்தபிள்ளையாரை நோக், அதனிறுமாட்பொழிப்பாயென்றருள ;) அவர் பரதவருருக் 

கொண்டு சென்று வலைவீசி ௮ச் கச்சபத்தினோடு வாங்கு மார்பிலணிலித்தனர். 

இரணியாக்ஷன் உலூனைப் பாயாகச் சுருட்டிப் பாதலத்திலொளித்தகாலத்துத் இரு 

மால் சுவேதவ.ராகமாய்ச்சென்றவனைக்கொன்று உலனை முன்போல் நிறுவியிறுமாந்து 

அஷ்டகுலபர்வதங்களையும் கொம்பிற்கோத்து வீசத் தேவர்கள் நடுங்கி சிவபிரானிடம் 

முழையிடவும், செவபிரானிரங்கி முருகக்கடவுளை நோக்க, ௮ச் சுவேதவ.ராகத்தினிறுமாப் 

பொழித்து வருவாயென்றருள ; ௮ம் முருகக்கடவுள் ரொதத் திருவுருவங்கொண்டு, ge 

வ.ராகத்தோடு போர்செய்து வலியை யொழித்துக் கொம்பைப் பறித்து, st சிவ 

பெருமானார் மார்பிலணிவித்தனர், 

இ.ரணியாக்ஷன் எல்லா உலகங்களையும் தன தடிப்படுத்தித் தன்னை யாவரும் இரண்ய 

ஈமோ: என்று கூறச் செய்து, உல$னை வருத்இவருங்கால், தேவர்கள் வேண்டுகோளுக்குத் 
திருமாலிரங்க ௮வன் புத்தரனாயெ பிரசலாதன்பால் தனதோரம்றாத்தை நிறுவி, ௮வ 

னால் தன் பெயர் நிறுவ ; ௮தம்கு இரணியாக்ஷன் பொருது புழுங்கத் தூணில் உரசிம்ம 

மாய்த் தோன்றி அவ்விரணியாக்ஷலுயிர்குடித்து, ௮ம் மயக்கால் தேவர்களை வருத்த ; 

அவர்கள் வேண்டுகோளுக்குப் ப.ரமசிவனிரங்கு, வீரபத்திரரை நோக்கு, ௮ம் மயக்கொ 

ழித்து வருவாயென்றருள; ௮வ் வீரபத்திரர் சரபவடி.வாய்ச் சென்று, ௮௩ கா.ரசிம்மத்தின் 

வலியழித்த, அதன் சர்மத்தைப் போர்வையாகத் த%தனர், 

முன்னொருகாலத்தில் மாவலியென்பவன் எல்லாவுலகங்களையும் தன்னடிப்படுத்தித் 

தேவர்களேவல் கேட்ப அரசு செலுத்இ வந்தனன், தேவர்கள் திருமாலையடைந்து எல்கள் 

குறையொழிஃக வேண்டுமெனறிரக்க ) திருமால் அவ்வாறே யொழிப்போம் அ௮ஞ்சன்மி 

னென்று கூறினர், பின்பு, விஷ்ணு காடர் மனை வியாயெ ௮இதி வயிற்நில் வாமனவுருக் 

கொண்டவதரித்து, மாவலி செய்யும் வேள்விச்சாலையை யடைந்து, மூன்றடி மண்ணிரக்க) 

அவன் தந்தோமென்றுரைக்க ; விஷ்ணு நிலவுலகையும் விண்ணுலகையும் இரண்டடியி 

லடக்9, ஒரடி.க்டெமில்லாமையால், ௮வன் தலையில் தமது திருவடியை வைத்துப் டாதலத தி 

முத்தி இலுமாப்படைய ) தேவர்களஞ்சிச் சிவபெருமானைச் சரணடைய ) சருனாநிஓ



ay சித்தா ந்தசிகாமணி 

யாடிய பரமசிவன் கடாக்நித்து வயிரவரைக் கூவி, விஷ்ணுவின் இறமாப்பொழிதி'' 

என்றருள ; வயிரவர் கோபமடைந்து சென்று வாமனஜனோூ போர்செய்து வலியழிக்க; 

அந்தத் திருமாலின் உடம்பின் தோலுரிவாக்டுச் சட்டையாசசத் தரித்து முதுகென்பைத் 

தண்டாகவேற்றனர். 

ஜமதக்னிமுனிவருக்கும் அவர் மனைவியா ரேஹுகைக்கும் திருமால் புத்திர 
னாகப் பிறந்து பரசுராமனெனப் பெயர்பெற்றனன், ஜமதக்கினிமுனிவர் செவபூசைக்கு 

சாள்தோறும் கங்கைநீர் இரட்டிவரும் பணியில் நின்ற பரேனுகையென்பவள் ஓர் காள் 

நீர்தரட்டச*் சென்றவள் ஆகாயத்திற் செல்லும் ஓர் கர் தருவனிழல் ௮ச் கங்கைகீரில் பிரதி 

பிம்பிக்க, அதனைக் கண்டு சிறிது தன் மனநிலை கலங்கத் தனது கற்பின் நிலையால் 
கையாற்றிரட்டத் இரண்ட மீர் அன்று இரளாமையால், தனது மனமஞ்ச வருச்தி இது 

யாதாய முடிபுமோவெனக் ores நடுங்கு வருதற்குக் காலம் தாழ்க்க) முனிவர் 

அதனைத் தனது நிட்டையா லஓுணர்ந்தனனாசலின், அன்னைபாலோர் நஈவம்பமுத்த திங் 

குணர்ச்து, தனது சொல்லைக் கடவாதொழுகுதலையே தனது புத்திரன் விரதமாகச் 

கொண்டோனாதலின், அவன் தனது அன்னையைக் கொல்ல ஏவ; பரசுராமன் தனது 

தந்தையின் சொல்லைக் சடவாமையே தருமமென்று தனது தாயைக் கொலைசெய்து 

மீண்டபின், தனது தாதையால் மூன்று வரம் பெற்று, ஒரு வ.ரத்தால் தாயைப் பிழைப் 

பித்தும், ஒரு வரத்தால் தனது பிதா கோபத்தைப் பற்றம விடச்செய்தும், மற்றொரு 

வரத்தால் சிவபெருமான் திருவடிக்கன்பும் பெற்றனன், இவ்வாறிருக்க, ஏகயனென் 

னும் சச்இிரகுலத்து ௮ரசன் மரபிற்றோன் நிய காத்தலீரியார்ச்சுனன் அரசுபுரியுங்கால், 

Aoqo@s பரப்பைப் பார்த்தறழ்கு அளவில்லாத சேனைகளோடு போர்து எட்டுத்திக்கு 

முலாவி வரும்போது, ஐமதக்கினிமுனிவர் பன்னசாலையை யடைந்து அவரை வணங்க 
Abe; ௮ம் முனிவர் நோக்கு, **8 மிகவும் உடல் வெயர்த்து இளைத்து வந்தனை ) ஆகை 

யால், நாம் தரும் கனி இழங்குகளை யருந்தி யிளைபபாறிசீ செல்வாய் '' என்று முனி 

வர் கூற; அரசன், என்னொடு வரத சேனாவெள்ளமளவில்லை ) அவர்களைவிட்டுத் தனியே 

நுகேேன் ; ஆதலால், நான் போதற்கு விடை தர்தருளல் வேண்டும்” என்று இரச்தனன். 

௮ தனைச் கேட்ட ௮ம் முனிவர், காமதேறுவால் அவவரசனுக்கும் அவன் சேனைக்கும் நல் 

விருக் தமைக்க ; அதனை தகர்ந்து களிகூர்ந்த அவ்வரசன் ௮ம் முனிவரை நோக்க, இக் 

காமதே,நுவை அ௮டியேலுக்கருளவேண்டுமென்று குறையிரப்ப ; ௮ம் முனிவர் புன்னகை 

செய்து இசையாறு தமது தவச்சாலைக்குட்சென்றனர், அஃதுணர்ந்த அவ்வரசன் He 

காமதேறுவைப்பற்நித் தன்னகருக்குக் கொண்டுபோகத் தனழு சேனையோடு முற்றுகை 

செய்தகாலையில், ௮ச் காமதேறு சினர்து தனது மயிரைச் சிலிர்க்க; ௮ம் மயிர்க்கால்தோ 
றும் கோடாகோடி வெள்ளம் தோன்றி ௮வன் சேனை முற்றும் அழித்தமையை அரசன் 

கோக்டு, எஞ்ன சேனையோடு தன்னகருட்போயினன், அது கண்ட அவன் மைர்தர் 

நால்வரும் தமது தாதையை வணங்டு, இத் தீம்கு விளைத்தது ௮ம் முனிவராதலின், இச 

விற் சென்று ௮வன் தலையைச் சிதைத்து வருசின்றோமென்று ௮னுளைபெற்றுச் சென்று 

நிட்டையிலிருந்த முனிவர் தலையைச் சேதித்தனர், பரசுராமன் தனது தாதை கொலை 

யுண்டதைப் பார்த்து கோபமுற்று, அரசர் குலமுற்றும் வேரோடழிப்பேனென்று 

சபதஞ்செய்து, சிவபிரானது திருவருள் பெயவேண்டி. ஓர் வலிம்கர் தாபித்து te 
சனைசெய்து வணங்கென், அதுகண்ட சிவபெருமான் இருபைகூாஈ்து, சுப்பிரமணியர் 
விராயகர் உமாதேவி ஆயெ இவர்கள் ஸமேதராக, வேதங்களை நாய்களாக்டுக்கொண்டு, 

தாலும் புலையனைப் போன்ற திருவுருவந்தாம்க), ப.ரசுராமலுக்கு எதிரில் தோன்ற ; ௮ப் 

பரசுராமன் அவரைச் சிவபெருமானென்று அறியாமல் புலையனெனக் கருதித் தன்னை 

அடுத்து வந்ததைப் பார்த். துத் தூஷிக்க ;) இருவருக்கும் பூர்வநிலையினைக் குதித்து வாக்கு 

வாதமும் பெரும்போரும் விளைய ) ௮, தனமேல், பரசுராமன் மனநொந்து சிவபெரு 

மா னெக்குித்திப் பலவா௮ தித்து சடாக்ஷித்தருள்செய்யக் குறையிரப்ப ;) பரமசிவன்



புராண சரித்திரம். கட 

dors அன்புமேலீட்டையுணர்ர்து, தனத புலையத்திருவுருக்கரர்து தன் ©. et CLOUT 
சாட்சி தர்தருளினன், பரசுராமன் பெருமானை wor h@, sand! cer srangur@u 
ஜமதக்கனிமுனிவரை காத்தவீரியார்ச்சுனன் கொன்றனன் ; அவனது Gr gos Carpe 
கொனறழித்து, என் தாதைக்கு அவ்வரசர்களது உஇரநீரை கையிலெடுத்த பிதர் தர்ப் 
பணஞ்செய்யச் ௪பதஞ்செய்திருக்இன்றேன் ; அவ் வலிமையை அருள்புரிசல் வேண்டும்?” 
என்று வேண்டினன், பெருமான் அவ்வாறே அவனுக்கிரய்ட sug தஇருக்கரத்திருந்த 

பரசாயுதத்தின் அமிசத்தினின்று ஒர் ஆயுதத்தைக் தந்தருளி திருவுருமறைந்தருளினன், 
இதனால், அவன் ப.ரசகு.ராமப்பெயரையடைர்து காத்தவீரியார்ச்சுனன் முதல் இருபத் 
தொரு தலைமுறையில் வர்தவர்களைப் போரிற்கொன்று அவர்களுடைய ௨ திரநீரினால் 
பிதிர்க்கடன்கள் செய்தின்புற்றனன். 

சூரியகுலத்திற்றோன்.றிய தச௪ரதசக்கரவர்த்தி யென்பவர் அயோத்இயாபுரியில் 
கோசலை சுமித்திரை கைகே? என்ற தேவிமாருடன் வாழுகாளில், கணித நூல் வல்லோ 
சால் பன்னீராண்டு மழைபெய்யாமல் கொூரமானதோர் பஞ்சமுண்டாடு பூவுலூலும் 
வானறுலூலுமுள்ள ஜனங்கள் வருர்துவர்களென்பதையறிஈ த, அநேக மண்டலங்களைக் 
கடந்து ௪னிசவானிடம்போய் ௪ங்கதியைத் தெரிவித்து, தம் தேசம் அவயர்டையா 

இருக்க அவரிடம் வரம்பெற்றுத் இரும்பி வந்தனர், மன்னன் அறுபஇனாயிரம் வருஷம் 

அரசுபுரிர்தும், புத்திரட்பேறில்லா சதனால் மனம் வருக்இ, வசிட்ட.முனிவரிடம் சேர்ந்து 
தான் புத்தூினடைவதினிமித்தம் ஒர் அற்வமேதயாகஞ் செய்யக்கருதி இருர்ததனைத் 
தெரிவித்தனன். அதன்மேல், வரட்டமுனிவர் மனம௫ழ்நது, மகம் புரிவான் சுமந்திர 

னைக்கூவி, சரயுமாகதியின் வடதீரத்தில் யாகசாலையமைத்தற்கும், வேண்டிய சாமக்இரி 

களை சேகரித்தம்கும் கட்டளையிட்டனர், அவ்வாறே சுமந்திரன் வேள்விச்குரிய யாவை 
யும் சேகரித்து, ரோமபாதரிடமிகுக்கும் ரும்யற்ருங்கரை வரவழைத்து புத்திரகா 
மேஷ்டியாசத்தைச் செய்யும்படிச் கூறிச் சென்றனன், இதைக்கேட்ட மன்னன் வட்ட 

முனிவசையழைத்துத் தன் கருத்தினைத் தெரிவிக்க) அவர் அவ்வாறே சம்மஇத்து, 

ருஷியை அரசனைப் போயழைத்து வரும்.படி. விடைகொடுத்தறுப்.. ) அரசன் அதற் 

குடன்பட்டு அமங்கதேசத்துக்குப்போய் ரோமபாதர் முதலானவர்களையழைத்து வந்து, 

விதிமுறையானே அல்வமேதயாகம் புரிந்தனன், அப்போது ஓமகுண் டத் தினின்.று 

புயப்பட்ட ஓர் பூதம் பொன் வள்ளத்திற் பாயசங்கொணர்ந்து, அதைத் தரையில் வைத்து 

மீண்டும் அக்னியில் பிரவேடுத்தது, பிறகு, தசரதன் ௮ப் பாயசத்திம் பாதி கோச 
லைக்கும், அப் பாதியிழ் சிறிது சுமித்திரைக்கும், மிகு$த இற்பாதி கைகே௫க்கும், மற்மதை 

மீண்டும் சுமித்திரைக்கு மளித்தனன், இது நிற்க, 

இராவணன் செய்யும் கொடுமையால் தே.வர்களெல்லாரும் பயற்று, இருப்பாற்கட 

லில் சயம் செய்துகொண்டிருக்கும் இருமாலுக்குச் செய்தியைக் கூறி, இடரைக் தவிர்& 

கும்படியாய் இறைஞ் டற்க ) இருமால், தேவர்களை நோக்டுத் தாம் தசரதன் மதலைக 

ளென நான்கு மூர்த்திகளாயவதரித்து க்ருபைசெய்வதாயருளினர், 

பின்பு, பாயசமுண்ட தேவியார் மூவரும் கர்ப்பமும், ஸ்ரீராமபிரசானை மேஷ 

மாதத்தில் நவமிதிதியும் புனர்பூசகக்ஷததிரமும் கடகலக்கமும் கூடிய சபதின த்தில் 

கோசலாதேவி பெற்றாள் ; பரதனை பூசாக்ஷச்திரமும் மீரலக்நமும் கூடிய சுட தின த்தில் 

கைகே௫ பெற்றுள் ) லக்ஷ்மணனை அயில்யஈக்ஷத்திரமும் கடகலக்நமும கூடிய சுபதினத் 

இலும் சத்ருக்கனை மகமக்ஷத்திரமும் சிம்மலக்கமும் கூடிய சுபதின த்திலும் சுமித் 

இரை பெற்றாள். பின்னர், இக் குமாரர்களுக்கு உ௫ிட்ட முனிவர் டல கலைகளையும் 

வேதங்களையும் ஓதுவித்தனர். இவ்வா திருக்குகாளில், விசுவாமித் திரமுனிவர் DFT SE 

டம் வந்து, தன் தவத்திற்கு ஊறு செய்யும் தாடகையையும் அவள் மக்களாகிய மாரீச 

சுபாஹுக்களையும்களைய இரகுகாதனையதுப்பும்படிகேட்க ) தசரதன் சற்றுத்தாமதித் த்



௪௬ தித்தாத்தசசாமணி 

தெளி/த, இராமசர் இிரனையும் லக்ஷ்மணனையும் விசுவாமித்திரமுனிவருடன் அலுப்பினான், 
விசுவாமித்தரமுனி௨ர் அவர்களையழைத்துக்கொண்டு காட்டிற்சென்று, அவர்களுக்குப் 
பலை ௮இபலை யென்னு மிரண்டு மர்திரங்களை யுபதே௫த்து, வேண்டிய ௮ஸ்த்.ர றஸ்த.ரங 
களையுமீஈ்து, சத்தாச்ரரமமணை£2, வேள்வி தொடங்கலும் மாரீசன் சுபாகு முதலானவர் 

களால் வேள்வி செடாவண்ணம் இராமசந்திரன் காத்தனன், முனிவர் ஆறுதினத்தில் 

வேள்வியை முடித்து, மிதிலை வேந்தனது வேள்வியைக் கண்ணுறும்பொருட்டு, இராமசச் 

இரனையும் லக்ஷ்மணனையும் அழைத்துக்கொண்டு வரும் மார்க்கத்தில், இரகுராதன் ௪மீ 

பித்த ஓரிடத்தில் கெளதமமுனிவர.து சாபத்தால் சிலாரூபமாயிருர்த அகலிகை பண்டை 

உருவம் பெற்று நின்று, விடைபெம்றுத் தன் கணவரான கெளதமமுனிவரைச் சார்ர்த 

னள், அதன பின்பு, இரகுராதன் முதலானவர்கள் மிதிலை வேந்தனிடம் சென்றனர், 

அவ் வேந்தன் ஐர் வேள்வி யியற்ற நிலத்தைக் கலப்்எபயால் உழவே ௮க் கொழுமுகத்தி 

னின்றும் ஒர் பெண் தோன் நினளென்றும், ஜனகர் ௮ப் பெண்ணிறகுச் சதையென்று பெய 

ரிட்டு வளர்த்துவர்தன ரென்றும், அவரிடமுள்ள வில்லை வளைத்தவசே பிராட்டியாருக்கு 

மணவாளரென்றும், ௮கேக சூராதி சூரர்கள் வில்லை வளைக்காது நாணித் தஇரும்பிவிட்டன 

சென்றும், இவ்விரகுகாதன் இவ் வில்லை வளைப்பானாயின் தாம் செய்த பெருர்தவப்பயனே 

யென்றும் கூறினதாகக் கூறினர் சதானர்தர், அதுகேட்ட முனிவர் இராமபிரானது 

இருமுகத்தைப் பார்க்கவே, gu பிரான் துணுக்கெனவெழுர்து, வில்லை வளைக்கவே, 

அது இரண்டு துண்டமாயிழ்று, பிறகு, இரகுமாதனுக்கும் சதாபிராட்டியாருக்கும் 

இருக்கல்யாணம் ஈடர்தேறியது, ஜனகரது ஒளரஸ புச்திரியாடிய மாண்டவியையும் 

அவருக்ளையவனான குஈத்துவசனென்பவனது புத்திரிகளாய ஊர்மிளை ஸ்ருதக£ர்ததி 

என்ற இருவரையும் முறையே பரதனும் லக்ஷ்மணனும் சத்ருக்ஈனும் விவாகஞ்செய்து 

கொண்டனர். ௮சன் பின்பு, த௪.ரதனும் இராமசந்திரனும் மற்றுமுள்ளவர்களும் மிதி 
லையை விட்டு அயோத்இயாபுரியை கோக்டுத் இரும்புங்காலத்தில், பரசுராமர் எதிர்ப்பட 

வும் தசரதன் இரகுகாதனை அவன் யாது செய்வனோ என்று பயங்சொள்ள ; பரசுரா 

மன் ஸ்ரீராமனைநோக்கு, “ஸ்ரீஹரி தனது சார்ம்கத்தை இருசகன் என்றவனிடத்தில் 

கொடுத்தலும் அவன் தர்தையாகய ஜமதக்டனிபாலீர்தனன் ; எர்தையு மெனக்குத்தர்த 

விச்சிலையை ட ாணேற்றில் நின்னையொட்பான் ௮6நா.ராயணனனறி யாருமில்லை?” என்று 

ரைச்சு ) இரகுகாதன் அந்த வில்லை வளைத்துப் பரசு. ராமரை யலுப்பிவிட்டு அயோத்தியை 

யடைச்தான், 

தசரதன் பரதனை யழைத்து அவனது மூதாதையிடம் போய்வரும்படி கேகய 

நாட்டிற் கலுப்பிவிட்டனன், ன்னாட் சென்றபின்னர், இரகுராதனுக்குப் பட்டாபிஷே 

௧௫ செய்யத் தொடங்கலும், சைக சம்பராகர யுத்தத்தில் கணவரிடத்திற் பெற்றி 

ருந்த இரண்டுவரத்தில், ஒன்றால் ஸ்ரீராமன் வாழ்இற்செல்லவும், மற்றொன்றால் ப.ரதன் 

அ.சசாட்டிசெய்யவும் அருள்செய்ய வேண்டியதென்று மன்னனைக்கேட்டனள், அது 

கேட்ட த௪ரதன் மெளனம் சாதிக்க, கைகே? ஸ்ரீராமனைநோக்ட, :* குமர | பதினான்கு 

வருஷம் நீ வத்தில் வாசஞ்செய்யவும், பரதன் ௮. ரசாட்சிசெய்யவும் நினது தாதைபால் 
வரம்பேற்திருக்கறேன் ; நீ அவ்வாறு செய்யக் கடவை” என்றனள், அவ்வுரைக்ணெங்டு 
இரகுகாதனும் *தாபிராட்டியும் லக்ஷ்மணனும் தசரதனிடம் விடைபெற்றுக்கொண்டு 
தண்ட கா. ரணியஞ் சென்றனர். தசரதன் கைகேயின் வஞ்சகச் செயலினால் இவ்வாறு 

நேரிட்டதே யென்று அயர்ந்து துன்பும்றவன், விடைபெற்ற மூவரும் வநத்திற்செல்லு 

கையில் குகப்பெருமானிடம் உபசா.ரங்களைப்பெற்று, பரத்துவாசமுனிவரது ஆச்சரமத் 

தையடைநீது, வாசஞ்செய்வதற்கு அவரால் அறிர்துகொண்டதோரிடமாயெ இத்திர 
கூடப்பர்வதத்திலேறி, ௮வண் ஓர் பன்னசாலையை யமைத்து அல் வ௫ப்பாராயினர், 
இரகுநாதன் முதலியோர் வஈமடைர்தனரென்று கேட்சவும், தசரதன் மனவியாகுலத்தி 

னால் உயிர் துற்து வானடைந்தனன், அதன் பிறகு, பரதன் சேகயமாட்டினின் றுமடை
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bg, சங்கதிகளை யறிர்து, தைலத்திலிட்டிருர்த.த் தன் தாதையினுடலை பெடுத்த விதிப்படி, 
சகனஞ்செய்த நீர்க்கடன் செய்தனன். இரகுவீரன் தாதையின் சமாசாசத்தைத் தெரிச்து 
துக்டுத்து நீர்க்கடன் யாவையுஞ் செய்தனன், பிறகு, பரதன் தன் சமையனது பாது 
கையைத் தருவித்து, அதற்குப் பட்டாபிஷேகஞ்செய்து, அர்ச்சனை புரிர்து, அரசாள் 

வாய் என்று துதித்து, தன் தம்பியுடன் மரவுரி தரித்.து மாதவம் புரிந்தனன், 

௮ம் மூவரும் சின்னாட் கழிர்த பின்பு, சத்தரகூடத்தை விட்டகன்று, தென்றிசை 
நோக்டுச்சென்று, அத்இரிமஹர்ஷியைக்கண்டு அவரிடம் ஆசீர்வாதம் பெற்றுச் சரபம்க 
மஹர்ஷியினது அச்சிரமத்தை யடைந்தனர், சரபங்கர் அவர்களுக்குத் தம் மாதவம் 
களை ௮ர்ப்பணஞ்செய்து, அவர்களை மோக்இச் சுதிக்ஷண முனிவர்பாற் சென்று ஒர் உழை 
விடம் ஏற்படுத் துக்கொள்ளும்படியாய்க் கூறி பிரமனுலகமடை.ந்தனர், பின்பு, இரகுகாதன் 

சுதிக்ஷணமுனிவரிடம் சென்று அவரது தவத்தையும் தனக்கர்ப்பணஞ் செய்யப்பெற்று, 
சில மஹர்ஷிகளின் ஆச்சரமங்களில் சன்னாட்கழித்து, மீண்டும் சுதிகஷணர் பாலடைரஈது, 

அவரிடம் விடைபெற்று அகத்தியமுனிவரிடம் செல்வாராயினன், இரகுராதன் சோபிரா 

ட்டி லக்ஷ்மணன் இவர்களுடன் அகத்தியமுனிவரதாச்சிரமத்தை யடைந்து, ௮ம் முனிவரி 
டம் ஆசிர்வாதத்துடன் விடைபெற்று,கோ தாவிரிஈதி தீரத் லிருக்கும் பஞ்சவடியை யடை 

நீது, ஒர் பன்னசாலை யமைத்து, ௮இல் வ௫த்துக்கொண்டிருக்குங் காலத்தில், ஓர் காள் 

இராவணனது தங்கையாடிய சூர்ப்பணகை வச்து இரகுகா தனை மநோக்டு, இராக்க தவரு நீக 

சுந்தரமுள்ள தெயவப்பெண்னுருருச் தாஙட, அவனைப் பலாத்கா.ரப்படுத்தித் தன் இச் 

௪௧ வார்த்தைகளுக்ணெங்க முயலுகையில், இவள் செயயும் ஞூதினையோர்ந்து இரகு 

ரசாதன் தன் தம்பியாகிய லக்ஷ்மணனால் மூக்கையும் செவியையும் கொய்துவிடவே, 

அவள் இராவணனைக்கூவி, க.ரனிடம் சென்று நடர்தவற்றைத் Osh sere, ௮தைக் 

கேட்ட கரன் முதலானவர்கள் கோபமடைர்து சேனைகளோடு வந்து இரகுகாதலுடன் 

போர்புரிர்து அவர்களெல்லாரும் உயிர் துறந்தனர், இவர்களில் தப்பிப் பிழைத்தவனான 

அகம்பன் என்பவன் விரைந்தோடி. இராவணனுக்குத் தெரிவிக்க) ௮வன் கோபமடைந் 
இருக்கையில் சூர்ப்பணகை அவண் சென்று சீதாபிராட்டியின் சுர்த.ரத்தையும், தன்னை 

லக்ஷ்மணன் அங்கவீனப்படுத்தினதையும், இராமபிரானது வலியையும், அவனால் கரன் 

முதலானவர்கள் மாண்டதையும் தெரிவித்தனள், அதுகேட்ட இராவணன் சீதா 

பிசாட்டியின்பேரில் அதிக மோகமுற்றவனாகு, மாரீசனை விளித்துத் தன கார்யத்தை 

நிறைவேற்ற அனுப்ப ; ௮வன் மாலுருவந்தாங்க தோபிராட்டியின் முன்றோன்ற) அழு 

கண்ட பிராட்டியார் தன் கணவரைப்பார்த்து இம் மானைப்பிடி த்.துத் தரல்வேண்டுமென்று 

வணங்க ; அதற்காக இராமசர்திரன் ௮ம் மானின் பின்னே வெகுழாரம் துரத்திக்கொண்டு 

செல்ல ; ௮ம் மான் இடைச்காது ஓட ; ஓர் அம்பால் ஸ்ரீராமன் ௮தை &ழே வீழ்த்த ; ௮ம் 

மாரீசன் சீதா ! லக்ஷ்மணா ! என்று கதறிக்கொண்டு வீழ்ர்து இறந்தனன், பன்னசாலையி 

லிருந்த சீதாபிராட்டி, மாரீசனது குரலைக்சேட்டு, இராமபிரானுக்கென்னவிடுக்கண் கேரிட் 

டதோவென்று மனம்கலம்இ யுற்றததிவான் தம்மைக் காத்திருர்த லக்ஷமணனை He 

குரல் எழுந்த இசை நோக அனுப்பினள், அவர் சென்றதும், இராவணன் ஓர் சன்னி 

யாசவேடர்தரித்த, சிதாபிராட்டியைக்கிட்டி, பிராட்டியைத் தன்றேரில் ஏற் றிக்கொண்டு 

செல்லுகையில், €தாபிராட்டி. வாய்விட்டரற்றுங் கூக்குரலை ஜடாயு அமிர்து பிராட்டி, 

யாரை மீட்க இராவணனுடன் எத்தனித், ஐப் போர்புரிந்து தோல்வியடைந்து, உயிர் 

துறக்கும் தருணமாயிருக்கையில் : இராவணன் இலங்கை சேர்ந்து, ஓர் அசோசகவரத்தில் 

சம்சுபாவ்ருக்ஷத் இடியில் €தாபிராட்டியை வைத்துச் றையிட்டனன். 

அப்பால், இராமபிராலும் லக்ஷமணனும் திரும்பி வரீது பார்க்கையில் சீதையைக் 
காணாமல் மிகத் துயசமடைச்,த, அவளைத் தேடுவான் செல்லும் மார்க்கத்தில் கூம்றுயிர் 

தாம்க்கொண்டிருர்து தமக்கு எதிர்ப்பட்ட ஜடாயுவினால் தம் பத்தினி இராவணனால் 

C



சல சித்தா ந்தசிகாமணி 

சவ.ரப்பட்டு இலங்கையிலிருப்பதைத் தெரிர்துகொண்டனர், பின்பு, ஜடாயு உயிர்கீம்: 
கவே, இராமசந்திரன் இப் பகூதிராஜனலுக்குரிய தகனக்இரியைகளைச் செய்தருளினன், 
அதன்மேல், அவர்கள் தேடிக்கொண்டு ஓர் வத்தில் வருகையில், ஓர் ௮ரக்யொடய 

அ௮யோமுடு யென்பவள் லர்மணனைக்கண்டு, தன்னுடன் சம்பந்தப்பட விரும்புதலும், 

gar அவளது செவியையும் மூக்கையும் ஸ்தஈங்களையும் அறுத்தும் துரத்திவிட்டனர். 

௮வலிடம்விட்டு செல்லும்போது, கவ£தன் எதிர்ப்பட்டு அவனது விருப்பத்தின்படி 

அவனை ஓர் குழியில் தள்ளித் தசனஞ்செய்ய ; ௮வன் உடனே தேவவுருவடைந்து, பிரா 

னைப் பார்த்து இருசியமுகபர்வதத்திலிருக்கும் சுச்சரீவனிடஞ்சென்று, வேண்டிய வுத 

வியை அவனிடம் அடைவாயென்று கூறி வானுலகஞ் சென்றனன். அவ்வாறு அவர்கள் 

செல்லுங்காலத்இல், ௪வரியம்மை எதிரில் வர ; ஸ்ரீராமபிரான் அவளாலுபசரிக்கப்பட்டு, 
மதங்கமுனிவயரது ஆச் ரமத்தையடைந்து, அவ்விடமிருந்த விகோதங்களை யெல்லாங் 

கண்டு அதிசயங்கொண்டனர், சவரியம்மையார் இராமபிரானது இருவடி சேவையிஞல் 

தீமதுடலை ரீத்து வாலுலகம் போய்ச்சேர்ந்தனள், அதன் பின்பு, இவ்விருவரும் அவண் 
விட்டேடு இருசியமுகபர்வதமடைச்தனர். அப்போது அப் பர்வதத்இலிருக்த சக்கர 

வன் லக்ஷமணனைப் பார்த்து இவர் வாலியினால் ஏவப்பட்டவனே என்று இடுக்கட்டூப் 

பயந்து குகையில் ஒளித்துக் கொள்ள ; ஆறுமான் சுக்இரீவனைச் தேற்நித் தான் போய் 
இவரை இனனாரென்று தெரிந்துகொண்டு வருவதாக விடைபெற்றுக்கொண்டு, லக்ஷ்ம 

ணனிடம்போந்து, அவர் வரலாற்தினையறிர்து, இராமபிரானையும் லக்ஷமஸனையும் இரு 

தோள்களிற்ருங்டக் கொண்டேடுச் சுக்கரீவன்பால் விடுத்தனன், அதன் பின்பு, இராம 

பிரானும் சுகரீவனும் நட்படைய ; வாலியைக்கொன்று சுக்கரீவனுக் கரசளிக்கவேண் டி. 

யது இராமபிரான் கடனென்றும், 2தாபிராட்டியிருக்கு மிடத்தைத் தெரிர்துரைப்பது 

சுக்ரீவன் கடனென்றும் ஒருவர்க்கொருவர் அக்னி முன்னர் உறுதிமொழி செய்து 

கொண்டனர், அவ்வாறே, வாகரவேம்தனுயெ சுக்ரோவனது வேண்டுகோளின்படி மரா 

மர மேழையும் தொளைத்துத் நுந்துபியென்லுமச ரனதுடலை லக்ஷ்மணன் உந்தி ஒட்டு 

வித்து, வாலியைக் சொன்று சுக்ரீவனுக்கு முடிசூட்டி முடித்தனன், 

பின்பு, இருசியமுகமால்வரையில் லற்றிருர்து சின்னாட் கழித்து, சுக்கிரீவன் உறுதி 

மொழியளித்ததை மறர்தனனோ ! என்று ஐயுற்று, சங்கதி விசாரித்தறிச்து வரும்படி. 

லக்ஷ்மணனை ஸ்ரீராமன் அனுப்ப ;) அவன் இஷ்டுந்தையடைர்து நாணொலிசெய்தனன், இவ் 

வொலியைக்கேட்டு ௮.நுமான் வந்து ல3%ிூமணனை யழைத்துக்கொண்டுபோய் சுக்ரீவ 

னிடம் செய்தியைச்சொல்ல ; அவன் காணி வாலியின் பத்தினியாக தாரையை Coreg, 

லக்்மணரை நீ சென்று, அவரைக் கோபந்தணியும்படிசெய்து எங்களைக் காக்கக் கடவ 
தென்று வேண்டினன, அவ்வாறே ௮ம் மாது ல-்ஷூமணனை யெதிர்கொண்டழைத்து 

இராமபிரானோடும் சுக்டரீவனது ௮.ரண்மனையைச் சேர்தலும், ஸ்ரீராமலும் சுக்$ரவலும் 

முகமன் கூறலாயினார்கள். 

பின்பு, சுக்ரீவன் அறுமானையும் வா£ரப்ட டைகளையும் அவர்களின் ௮ இபஇகளை 

யும் வரவழைத்து அவர்களை நோக்க நான்கு திக்குகளினும் சென்று சீதாபிராட்டியாரை 

மாடிவர வேண்டியதென்றும் அதழ்குரிய உபாயங்களையும் சொல்லி அனுப்ப ; pore 

ஸ்ரீாமனைத் தொழுது ௮வரிடம் மோதிரம்பெற்றுக்கொண்டு, இணயவரசான அங்கதன் 

தொடர்ந்து வரவும் மற்ற வீரர்கள் புடைசூழ்ந்து வரவும் சீதாபிராட்டியாரைத் தேடிச் 

செல்லுங்கால், இருவேங்கட மலையைக்குறு, கோசலநாட்டையடைந்து, காவிரிஈதியைத் 

தரிசித்து சீராடி, தென் கடலைககண்டு, ௮அதையெவ்வாறு கடப்பதென்று இகைத்து, 

இசாமகதையைப் பேடிக்கொண்டுவருகையில் * ஜடாயு என்லும் வார்த்தையை இறஇழர்து 
  

* முன்னொரு காலத்தில் சம்பாதி ஐடாயுவென்னும் கமுகுருவமைந்த சகோதரர் 

சள் தம்மில் யார் வலியர் என்று ஒருவர்க்கொருவர் சண்டைசெய்த, சூரியனைக் கண்டு



புராணசரித்திரம். ௧௯ 

இடந்த சம்பாதி கேட்டு விரைந்து வர்து, வாடராஇபதியை கோக்டு அவன் தனக்கு இளை 

யோனென்றும், தையை இராவணன் கொண்டுபோய் இலங்கையில் வைத்திருக்இரூ 

னென்றும் உரைத்து சமுத்திரத்தில் மூழ்டுச் சிறகுபெற்று பறவைகட்கரசனாய்ப்போச் 
sonst, அதன் பின்பு, அநுமான், அங்கதன் ஜாம்பவன் நீலன் முதலானவர்களை வண்டு 

விடைபெற்று, அதிவிரைவில் கடலைத்தாண்டி, இலம்கையிம்புகுச்ம, ஸ்ரீ பஞ்சாக்ரமக்த் 

ரத்தை விஇப்படி ஜபித்து ஒர் சோலையைக்கண்டு, ஆண்டிருக்த €தாபிராட்டியாரைத 

தரிசனஞ்செய்து, பிராட்டியாருக்குத் தனது வரலாற்றைக்கூறி, மோதிரத்தைக் கொடுத்து, 

பிராட்டியாரிடம் டளாமணியை வாங்டுக்கொண்டு, பிராட்டியாரைத் தேற்றி, இராம 

சந்.திரன் €ீக்டரம் வரது மீட்டுக்கொண்மி போவதையறிலித்து விடைபெற்றுத் திரும்பி, 

இராவணனைப் பார்த்துப் போகவேண்டியதென்று நினைத்து, இலங்கையைச் சூறையா 

டக் கருதி ௮௪ சோலையை யழிக்க மரங்களின் இளைகளை முறித்துக்கொண்டிருப்பதைத் 

தெரிந்த இராவணன் கேட்டு, கோபமடைக்மு, குரங்கைக் கொல்லாது பிடித்துக் 

கொண்டு வருகவெனக் இங்கரர் முதலானவர்ககா£ ஏவ; அவர்களெல்லாரும் sy HT GW 

உயிர் மீங்கப்பெற்றார்கள், அதுகேட்ட இராவணன் அறுமானைப் பிடித்துவர தானே 

புமட்பட எத்தனித்தலும், தன் மைந்தனான இந்திரஜித்துத் தடுத்துப் புறப்பட்டு, அ.ந 

மானை பிரமபாசத்தால் பிணித்து இராவணன் முன்னர்விட ;) அவன் அநுமானைகோக, 

நீ யாவன் ? எங்கு வந்தனை? என்று வினவ; அ.நுமான் தான் இராமபிரானது தூத 

னென்று தான் வந்தகார்யத்இற்குரிய பல$ீதிவசனங்களை யுரைக்க ;) இராவணன் இனந்து 

அ௮னுமானைக் கொல்லும்படிச் கட்டளையிட ; அதுகண்ட விபீஷணன் தமையனுக்கு நற் 

புத்தி கொளுவி அய்வாறு தூதனைக் கொலைபுரிதல் தகாதெனத்தடுக்க ; இராவணன், 

அுமானின் வாலிற் கந்ழைசளைச்சுற்றி தைலத்திம் ஜோய்த்து எரி கொளுவி விடுக்க? 

அறுமான், இலங்கைக்குத் தீமூட்டி. விட்டும் இரும்பிவர்து, அங்கதன் முதலானவர்களை 

வணங்டு நிகழ்க்தவற்றை யுரைத்து, மதுவமம் சேர்ந்து தேறல் மாக்த மேயினர். அதன் 

பின்பு, அறுமான் ஸ்ரீராமபிரானை அனுடு, நட்த வரலாம்றைச் சொல்லி, 2தாபிராட்டி, 

பிதுகாறும் உயிர்தாய்கி யிருத்தல் பற்குடிப்பிறந்தோர்க் கழகன்ழென்றுன்னி உயிர் துறப் 

பான தமது வேணியை தருவின்கொம்பிம்சுற்றி சழுத்திழ்சாதீதுங்காஞு, தான் மோதி 

ரத்தைக்கொடுக்ச ; பிராட்டியார் தம் கர்மத்தைவிட்டு சூடாமணியைம் தர்தனள் என்று 

கூற; இரகுகாதன் மிகவும் சம்தோஷமடைந்தனன, 

அதன்பின்பு, ஸ்ரீராமபிராலும் ரக்கிரிவலும் வாரரப்படைகளைத் இரட்டிக்கொண்டு, 

தன்னுடன் முன்னும் பின்னுமாக வர தென்கடலின் வடகரையைம் i The Seer. 

முன்னர் தீயினால் தடுக்கப்பட்ட இலங்கையை !ஈண்டும் இராவணன் புதுப்பித்து 

அதுமானால் நேர்ந்த விஷயங்களை யெல்லாம் நினைத்து பெருங்கோப முற்றவனாக, 

ஸ்ரீராமபிரானையும் “தாபிராட்டியாரையும் இகழ்வானாமினன். அதுகேட்ட விபீஷணன் 

இராவணனை விட்டே ஸ்ரீராமனைச் சரணடைர்தனன், அதன்மேல், சேது பந்தனஞ் 

செய்து, ஸ்ரீராமபிரான் இலங்கையின் புறத்திற்றங்டு, அங்கதனைக் கூலி, *வ.ர| இரா 

வணன்பாலணைந்து தேவியை விடுதியோ [| அல்லது பத்துத்தலைகளும் சிர்தட்போர் 

புரிதியோ என்று Car Gago. அலுப்பினன், அம்வாமே அங்கதன் இராவணனிடம் 
ee ee எண மயல் 

  

ee ee 

மீள்வமென்று மேலெழுர்து பரக்க ) சூரிய Brau J Beye சம்பாதி இிறைகருகயும் 

ஜடாயு உடல் பொரிந்தம் லத்தில் வீழ்க்தனர் ) ) பின்பு, வேதடரியிற் சிவபெருமானைப் 

பூசித்து அருள்பெற்மனர் என்றும்) அருணன் புத்திர ராயெ சம்பாதி ஜடாயுவென்ப 

வரிவரும் முக்தியடைய விரும்பி, சிவபெருமானை வணங்கும்பொருட்டு கைலைமலையின் 

மேலேதிச் செல்லுகையில் சிவகணங்கள் தடுக்க) அவ்விருவரும் மேலெழுர்து சூரிய 

மண்டலம் வரையிலும்போக, இவ்விருவரும் சிறைகரு வீழ்க்து சிவபெருமானை யருச் 

சித்து அருள்பெற்மன சென்றும் கூறுன்றன சில புசாணங்கள்,



2.0 சித்தா ந்தசகொமணி 

போயக்கூற; அவன் சம்றேலும் இணங்காது வெருண்டுகூறவே இருவரும் நெடுகாள் 

போர்புரிச்.து, இறுஇயில் ஸ்ரீராமன் ப்.ரஹ்மாஸ்த்ரத்தைச் தொடுத்து இராவணனைக் 

கொன்றனன், அதன்பின், இராமச திரன் விடீஷணஞல் தாபிராட்டியைச் தம்மிடம் 

கொணர்ந்து வரும்படிச்செய்ய; அவ்வாறே பிராட்டியார் ஸ்ரீராமர் எதிரில் நின்று 

வணங்க ) இரகுகாதள் பிராட்டியை கோக்க, Boor gi கோஷத்தால் நீ இறையிலிருர் தவ 

ளாயுணர்த் துடற் நிலை; ஆதலின, என் மனம் ஐயுறுஇன்றது”' என்று கடுஞ்சொல்லுரைக்க) 

பிராட்டி, எனது கற்பை யுணர்த்துன்றேன் அறிமின்?? என்றுரைத்து எரிவளர்த்து 

அதிழ்புகும்சனள், அக்காலை, ௮க்இனிதேவன் பிராட்டியை ஏர்திக்கொண்டுவர்து இராம 

சந்திரனிடம் விட ; இதைக்கண்ட பிரமன் முதலான ஏனைய தேவர்களனைவரும் இராம 
சந்திரனை மோக்டு, “பிராட்டியை இகழாது அங்கேரித்தருஞக?” என்று கூறித் தங்களுல 

கம் போயச்சேர்ந்தனர், பிறகு ஸ்ரீராமபிரான் அயோத்தியை யடைவான், சுக்கிரீவன் 

விபீஷணன் முதலானவர்களுடன் புறப்பட்டு, தோபிராட்டியாருச்கு இலங்கையையும் 
போர்புரிர்த இடத்தையும் சேதபர்தா த்தையும் காண்பித்து, சேதவை தரிசித்தவர் 
புண்யராவாரென்றுரைத்து, மாதேவன் தனக்கு ப்ரஸாதமளித்தன ரென்றனன், இவ் 

வானு இராமமூர்த்தி இராவணாதியரைக் கொன்று விபீஷணனுக் கரசியல் தீந்து கர்தமா 

தீரத்தில் வந்இிருஈதகாலையில் முனிவர்கள் சேரவந்து தம்மைப் புகழ்ர்தபோது, அவர் 

களை கோக்க இராவணனைக்சொன்ற பழி£ர யாது செய்வதென்று வினவ ; அவர்கள், 
“த௪ரத் | இந்தத் தானம் அதிக விசேஷமுடையது; ஆதலின், இங்குச் சிவலிங்க ப்ர 
திஷ்ட்டைசெய்து பூஜித்தால் அட் பழியினின் று நீங்க வேண்டி யாங்குப் பெறலாம்! என்று 

கூற; ஸ்ரீராமன் அதற்குடன்பட்டு ஜானயோற் குவித்ச மணம்குன்றைச் சவலிங்கமாகத் 

தாபித்து, தனுவின் கோடியால் நர்த்தமொன்றுண்டாகடுப் பூஜித்துப் பழிதீர்ர்து வேண் 

டிய வரம் பெற்றனனென்பது, 

முன்னொரு காலத்தில், வைகுண்டத்தில் துவாரபாலகராயிருட்த ஜஐயவிஜயர் தரு 

வாச சாபத்தால் கம்சன் சசெபாலன் தந்தவக்குரன் முதலான கொடியோரால் துன் 

புற்ற தேவர்கள் இருமாலிடம் விண்ணப்பஞ்செய்ய; திருமால் கிருஷ்ணாவதாரம் செய்து 

இருபை செய்வாராயினர், சம்சன் தன் தங்கை தேவூயை வசதேவர்க்கு மணம் 

புணர்த்த, இருவரையும் தேரிற்கொண்டு வங்காணச் சென்றபோது, “உன் தங்கை 

வயிற்திற் பிறக்கும் எட்டாம் பிள்ளையால் நீ யிறப்பாய் '' என்றசரீரியுண்டாக ;) கம்சன் 

உடனே வாளையுருவித் தேவடியை வெட்டப்புக) வசிதேவர், “இவளை வெட்டம்க ) இவ 

ளிடத் துதிக்கும் பிள்ளாகளை உன்பால் ஓப்புவிக்கனேறேன'' என; அதற் ணெங்டு விடுத்தா 

Qian, ௮வ்விருவரையுங் காவலில் வைத்துப் பிள்ளைகள் பிறக்கும்தோறுங் கொன்று 

வந்து ஏழாங்குழம்தை குறைமாசத்தற் பிறக்க) அதனை வசுதேவன் தன் மற்றொருமனை வி 

யான கோகுலத்திலிருந்த ரோடுணி யிடங்கொடுத்து வளர்ப்பித்தனன். ௮ம் மகவே 

பலராமன், காவலர் கம்சனிடஞ்சென்று ஏழாங்கருப்பம் அழிந்துவிட்டதெனக் கூடினர், 

எட்டாம் குழர்தையாக இருஷ்ணன் பிறந்தனன், யோகமாயையா லப்பொழுது அனை 

வர்க்கும் கித்திரையுண்டாயது, சங்கு சக்ர கதா கட்க கோதண்டதரனாய்த் திருமால் 

காட்சியளித்துக் கூறிய வண்ணம் வசுதேவர் ஒருவருக்குக் தோன்றாமல் அவ்விரவிலேயே 

யமுனையின் மறுகரையில் நந்தகோபன் மனையில் வைத்துவிட்மி அப்போது தான் 

பிறர்த யசோதையின் சிசுவை யெடுத்து வந்து தன்னிருக்கையில் வைத்தனர், அதற்குள் 

யோகமாயை நீங்டுக் காவலர் சிசுவின் அழுகுரல் கேட்டுக் கம்௪லுக் கறிவிக்க ; அவன் 

௮ச் செவினைச் கொல்லக்கருதி மேலேயெதிய; ௮து அகாயமார்ச்சுத்திற் ளெம்பி, எட்டுக் 

கைளோடு விளங்கு, அடா கம்ஸா ! என்னை ஏன் வீணே கொல்லப்பார்த்தாய் ) உன்னை 

மும்பிறப்பித்கொன்ம இருமால் வேறு மனையிழ் பிறந்து உன்னைக் கொல்ல வளர்இன் 

ன்” என்று கூறி மறைந்தது, கம்௪ன் இனி இவர்களைக் காவலிலிருத்அதலிழ் பயனின் 

கென்று வசுதேவரையும் தேவூயையும் விட்டுலிட்டனன், வசுதேவர் பலராமனையும்



புரர்ணசரித்திரம். ௨௧ 

நந்தகோபர் மனையில் விட; இருவரும் வளர்ர்து வந்தார்கள். ஈ$தகோபர் மனையில் இருஷ் 

ணன வளர்ச் துவருவதையறிர்த கம்சன் பூதனையென்லும் பேயை gators கொல்ச 

என்றேவ; ௮ப் பேய ஸ்தகங்களில் ஈஞ்சுதடவிக்கொண்டு, ரஷ்ணனை பெடுத்தப் 
பாலூட்ட ;) இருஷ்ணன் வாயாலுறிஞ்சி அவள் முலைப்பாலுடன் உதிர முதலியன நீக்டு 

யலறி மாள்வித்தனன். ஓர் அசுரன் ௪கடமாய் வர நந்தகோபர் அதிலிருத்தப் பாலுக் 

கழுபவன்போல் சகடத்தை யுடை.சீதுத் தூளாக்டு அவ்வசுரனை மாள்வித்தனன். கண் 

ணனலும் பலராமனும் அங்கே கட்டியிருந்த கன்றுகளை யவிழ்த்துப் பாலூட்டக் கண்ட 
யசோதை கண்ணனை உரலிற் பிணிப்ப, அதனோடு தவழ்ர்து சென்று, ஈளகூபன் மணிக் 

இரீவன் என்னும் குபேரன் புத்திரரிறுவர் சாபத்தால் உருமாறிக் இடர்த மருதமரம்க 

ளிரண்டினிடையே தவழ்ந்து அவற்றை வீழ்த்தி ௮அவர்சள் சாபத்தை விமோசனஷஞ் செய் 

sue, ஓரசுரன் கொக்குருவாயக் கண்ணனைத் தன் மூக்காழ் ரூதஇத் தன்புசெய்யத் 

“தொடங்குகையில் கண்ணன அதனைக் காலால் மிதித்து அதன் வாயைப்பிளந்து கொன்ற 

னன். இவன் பகாசுரனெனப்படுவன், கோவர்த்தனத்தைச் குடையாகப் பிடித்துப் பசுக் 
களையும் ஆயர்களையும் காத்தனன், கம்சன் செய்த பல உபாயத்தினாலும் கண்ணன் 

கொல்லப்படாது கண்ணனால் கம்சன் கொல்லப்பட்டனன், பாலன் தந்தவக்ரன் 

முதலியோர் கொல்லப்பட்டார்கள். இருஷ்ணனுக்கு அஷ்டமஹிஷிகள், அவருள் உருக் 

குமிணி, ௪த்தியயாமை, இராதையென்னு மிவர்களே பிரியமனைவியர், அர்ச்சுனலுக்கு 

மிக்க ஈண்பன், அர்ச்சுனன் ஈரலும் ஏருஷ்ணன் நா.ரணனுமாகப் பிறந்தவர்கள், ௮ர்ச்சு 

னவிடத்துற்ற அன்பினாலே பாரதப்போரில் தூதுசென்றும், தேர் கடவியும், தை உப 
தேசம் புரிர் தும் பாண்டவர்க்கு ஜயமுண்டாக்கு வித்தவன், உபமற்யுருஷி கண்வாலுக்குச் 

செதிக்ஷை செயவித்து அவனைப் பாசுபத விரதம் பூண்டொழுகச் செய்தனரென்பதாம், 

அஜ 

பக்கம் - ௧௯, சேய்யுள் - ௨, 

சிவபிரான் திரிபுரங்களைச் சாம்பராக்கியது. 

தாரசாகரனது புத்திரர்களான 4 வித்யும்மாலி தா.ரகாக்ஷன் கமலாக்ஷன் என்னும் 

மூன்று அசுரர்கள் மிகுர்த தவஞ்செய்து அசுரத் தச்சனுயெ மயனென்பவனால் ஸ்வர்க்க 

மத்ய பாதலமாகய மூன் .றுலகங்களினும் அர்தரத்திழ் சஞ்சரிக்கத்தக்க இரும்பு வெள்ளி 

பொன் இவற்றால் செய்யப்பட்ட மூன்று பட்டணங்களையும் முறையே பெற்று, தம்மி 

னத்தாராடெ பல அசுரர்களைக் கூட்டிக்கொண்டு, அந்தரத்திம் செல்லும் ௮ம் tari 

oC oor தாம் நினைத்த இடங்களிற் சென்று, அய்குள்ளவரைக் கொன்று இரியாகிற்குங் 

காலத்தில், அவர்களுடைய கொடுமைக்கஞ்சி முறையிட்ட தேவர் முனிவர் முதலியோ 

ரது முறைபாட்டுக்குச் செபெருமான் இரங்கச் சந்திர சூரியர்கள் சக்கரங்களாகவும், 

வேதங்கள் குதிரைகளாகவும், பிரமன் சாரதியாகவும் அமைந்த பூமியாயெ இரதத்தின் 

மேல் ஏறி, மேருவை வில்லாச வளைத்துக்கொண்டு, அதற்கு அதிசேஷனாயெ நாரி 

யமைத்து வாயுவைச் சறகாகவும் இருமாலைக் கூரீவாயாகவும் கொண்டு, ௮க்டனியர்யெ 

அம்பைத் தொடுத்தெய்ய முயல்கையில், சந்திரன் முதலிய தேவர்கள் தத்தம் ஆம்ற 

லால் திரிபுரங்களை யழித்தலாகயெ இக் காரியம் முற்றுப்பெறுின்மதென்று இறுமாப்புக் 

கொண்டதை இெபெருமானுணரீச்து புன்னகைபுரிய;) ௮ர் ஈகையால் இரிபுரவாசிகள் 

தமது முப்புரங்களோடு எரிர்து சாம்ப.ராயினரென்பதாம், 

அஆ 
            

* சுதன்மன் சலன் சுபுத்தி எனவும் பெயர்கள் வழக்கும்,



௨௨ சித்தா ந்தசிகாமணி 

பக்கம் - ௬௪, செய்யுள் - ௩௧. 

சரநந்தமுணிவா ஸ்ரீபஞ்சாகூஷரீ ஜபத்தால் சரகலோகவாசிகளை 

ஸ்வர்க்கலோகமனுப்பியது. 

பதரிகாச்ஈரமத்தில் பூர்ணவித் என்ற ஓர் மஹர்ஷி இவெபக்இயிற் இறந்து, தர்மா 

சார நெறிரின்று தவஸ்ரேஷ்_ராயிருர்தார், இவர் இல்லறவாழ்க்கையராதலின், அரும் 

தீதியினாலும் போற்றப்பட்ட கற்புடைய பத்திரதத்தை என்லும் ஐர் பெண்ணை மணம் 

புரிந்தனர், இவ்விருவரும் இல்லற தர்மத்தில் ஒழுவெரும் காள்களில், புத்இரப்பே 

மில்லாத ஏக்கத்தால் தேஹம் மெலிர்து துன்புறுவளான மனைவி தன் கணவரா$ய 

மஹர்ஷியைப் பார்த்து ஈமஸ்காரஞ்செய்து, “*சுவாமி! பரமசிவன் ஈமக்குக் குறைவில்லாத 

செல்வத்தையும், சிறப்பினையும் கொடுத்த, ஒர் புதல்வனைக் இருபைசெய்ய வில்லையே, 

அதனால், என் மனம் கவலையுறுெது; மேலும், இல்லறத்துற்குரிய ஈற்குணம் வாய்ந்த 

தோர் புதல்வன் இல்லாதிருத்தல் மேற்கதியுமில்லயென வேதங்கள் கூறாநின்றன; 

பரமசிவன் மக்கு ஓர் புதல்வனைக் இருபைசெய்வார் ; ஆதலின், நீர் தவஞ்செய்ய வேண் 

டும்? என்று வேண்டினள். ௮ம் மஹார்ஷி தன் பத்தினியின் வார்த்தைகளைச் செவி 

மடுத்து, சந்தோஷமாடு, அவவம்மையைகோக, “பெண்ணே ! உன் வார்த்தை ஸத் 

யமே ; அப்படியே தவஞ்செயவன ; பரமசிவன் நமக்குப் புத்திரப்பேறு அருள்செய் 

ars என்று கூறி, மனைவியைத் தேற்றி, ௮ச்சிரமத்திலிருக்கச் செய்து, தவஞ்செய்ய 

ஓர் அரணியத்துற்குச் சென்றனர். அவர் ஓர் வில்வ வாத்தை யடைந்து, ௮வண் ஓர் 

தீடாகத்தையும் கண்டு, மகிழ்ச்சியடைந்து, பத்மாசனத்திருந்து, ருத்ராகூர்தரித்து, 

ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரீமந்தீரத்தை யுச்சரித்து, பஞ்சேர்த்ரியங்களை நிச்ரஹித்து, இஷ்டப்ராண 

பாவார்ச்சனைசெய்து, ப.ரசிவத்திலேயே நகாட்டமுற்று தவஞ்செய்வாராயினர், பரம 

சிவன் இவரது தவத்திர்க்க ங்கி, வருஷபாரூடாயக் காட்டிதந்தருள ; பூர்ணவித்ருஷி 
அஷ்டாங்கமாய விழுந்து எழுந்து ப.ரவசமுற்று துஇிப்பாராயினர், பரமன் ருஷி 

யைப்பார்த்து, உன் தவத்திற்கு மடுழ்க்தனம் : நீர் வேண்டும் வரம் யாது”? என்று 

வினவ; வதி, “முன்னர் நந்தியெம்பெருமானைக் பருபைசெய்ததுபோல இப்போது 

அடியேலுக்கும் சவபக்திமிற் சிறந்த ஓர் நல்ல புதல்வனை யருளல் வேண்டும்?” என்று 

விண்ணப்பஞ்செய்ய) அவ்வாறே பரமசிவன் அறுக்கரடுத்து மறைர்தருளினர், பின்பு, 

ருஷி வகத்தைவிட்டு, இல்லற ஆச்சிரமத்திற்கு வந்து, நிகழ்நதனவைகளை மனைவிக்குக் 

கூறி வாழும் நாளில், மனைவி கர்ப்பமாடு சுபதினத்தில் புச்திரளைப் பெற்றாள், ௮ப் புதல்வ 

லுக்கு விதிமுறை சடங்குகளியழ்றி, சாஈந்தமுனிவர் என்று காமகரணஞ்செயதனர். 

சாந்தமுனிவர் ஆசார்யரையடைர்து, வேதாகமங்களில் வல்லராய், தாய் த்தை முதலிய 

வர்கஞுடைய கட்டளையைக்கடவாது, ஈம்குண நற்செய்கைகள் நிறையப்பெற்று, சன்மார்க் 

கத்தில் ஒழமுவெரும் நாளில், ஓர்காள் முனிவர்கள் எல்லாரும் ஒருங்குகூடி சிவபுராணம் 

படிக்கும் சமயத்தில் இங்கு போக; ௮ம் முனிவர்கள் அவரை ௮ரலெழைத்து, உபசாரஞ் 

செய்து, ஆசர்வதித் த, தங்களாச்சிரமத்திலிருக்கச் செய்தார்கள். சாம$தமுனிவர் ௮வர் 

களைப் பார்த்து, “சுவாமி! நீங்கள் படிக்கும் சாஸ்திரம் யாது” என்று வினவ; அவர்களில் 

தர்மப்பிரசங்க முனிவரென்பவர், “*இவதருமோத்திரத்தில் பெருர்சவஞ் செய்தவர்க 

ளடையும் சியைப்படிக்கறோம்? என்றனர், சாஈந்தமுனிவர் முனிவர்களைகோக்டுத் தனக்கு 

மெய்ஞானம் உதிக்கும் வண்ணம் இருபைசெய்தல் வேண்டுமென்று வேண்டினர், சாந்த 

முனிவர் கல்லினை புரிந்தவரடையும் புண்ய பதவிகளையும், திவினை புரிர்தவரடையும் பாப 
பதவிகளையும் கேட்டு, தீக்கரும்பைத் இன்ற வாயிலே வேம்பு தினறாற்போல, தர்மங்களைக் 

கேட்ட செவியில் பாபங்களையும் கேட்கலாயிற்மே எனத் துக்டுத்து, கஷ்டப்படும் பாபிச 

ஞக்கு மதுரமொழிபில் மனமிசம்சே பயப்படாதீர் என்று தைர்யச்சொம்களைக் கூறுவார்



புராணசரித்திரம் உட 
உளரோ என்றும், பரமசிவன் லெருக்குத் தர்மவாயிலாய் ஒழியாத சுகத்தையும் ல 

ருச்குப் பாபவாமிலாய் ஒழியாத துக்கத்தையும் கொடுத்தார் : இதனால் அவஜுச்கு ப்ர 

யோஜனம் என்னை! எல்லாருக்கும் ஈல்லறிவு உதயமாகும்படிசெய்து மோக்ஷத்தைக் 

இருபைசெய்வானாயின் அவனுக்கு யாதாமொரு குறைரேர்தலுமுண்டோ 1 என்றும் 

பலவாறு இர்தித்து, அனால் ஈஸ்வரன் அருள் எவ்வாருயினுமாகுக ! யமதர்மராஜா 

விடம்போய்ச் சொல்வதொன்றுண்டு என்று துணிந்து, பரமசிவனை ,ரிகரணரு-௩த்தி 

யுடன் தியானம்செய்து, ஓர் புஷ்பலிமாகம் வரும்படியாய்ச் இர்இக்க; mann sh 

னின்றும் ஓர் விமாமம் வெகணங்களால் சூழப்பெற்று இறக்கிற்று, சாகந்தமுனிவர் 

முனிவர்களை யெல்லாம் அழைத்துக்சொண்டு, விமான த்திலேறி, யமபுரியைகோச்டுச் செல் 

வாராயினர், இதையறிந்த ராரதமுனிவர் முன்னதாகவே யமபுரியை யடைந்து, சாாந்த 

முனிவரின் வரலாற்றை யமனுக்குச் சொல்லி, யமலோகம் இவரால் கொள்ளையிடப்பட்டு 

பாழ்போகாவண்ணம் காப்பாற்றிக் கொள்ளும்பொருட்டு உபாயம் தேடிக்கொள்ள 

எச்சரித்துப் போய்விட்டனர், சாந் தமுனிவர் யமபுரியை யடையவே யமதர்மராஜன் 

ஆசனம் விட்டிழிர்து, எதிர்கோன் டு ஈமஸ்கரிதீது, சமீபம்வர்து, அவரைமோக்கு, என்ன 

காரீயம் கருத இவண் ௨தது என்று வினவ)சாஈ£் தமுனிவர், உம்மையும் உமது பட்டணச் 

திறப்பினையும் பார்க்க வந்தேன்?” என்று கூற) யமன் ஈன்றென்று சம்மஇத்து, சாகந்த 

முனிவரை அழைத்துக்கொண்டு, அவருக்கு HOR. Fa Geol uo ain யலசளுடைய டுடங்க 

ளில் சுகமனுபவிக்கும் புண்ய ௪லர்களை முறையாக யமடங்கரர்களால் கான் பி42, பின்பு 

தெற்கு வாயிலை யடைது இவ்விடம் உள்ளபாபிகளை சாஈாந்தமுனிவர்போன்ற பக்தர்கள் 

பார்க்க நினைக்கத் சக்கதன்றென்று சொன்னான், இவ்வாறு கேள்விப்பட்டு ௮ய் வாயிலில் 

நிற்கும் சமயத்தில், ப்ரளயகால ep ir வோசையைப்போல எழாநின்ற பாபிகள் கஷ் 

டப்படும் கூக்குரலைச் கேட்டமாத்தர்தில், சாகர்தமுனிவர் ௮திசயமுற்று உள்ளே பிரவே 

சிக்க எண்ணங்கொள்ள; பமன் வாயிலின் கதவைத்திறக்கும்பழ. உத்திரவுசெய்ய; சா௦$த 

முனிவர் முதலானவர்கள் உள்ளே பிரவே௫த்தார்சள். சாஈர்தமுனிவர் அவ்விடம் பாபி 

களை வருத்தப்படுத்தும் விதங்களையும் பார்த்து, இவ்வாறு வருத்தமடையும்படியாய் 

முன்செய்த பாபத்தொழில்களையும் இனிமேல் இவர்கள் எல் வகையான நற்கதியையும் 

அடைய மாட்டார்களென்பதையும் கேட்டு, புனனகைகொண்டவராட, இந்தப் பாபிகளை 

சிவமர்இிரத்தினால் கைலாயகஇம்குச் செலுத்தி ரக்ஷிச்காமற் போவோமாயின் சிவபக்தர் 

கள் தம்மை இழித்துக் கூறுவாரென்று நினைத்த, மிகக் கோரமான இருபத்தெட்டுகோடி, 

ஈரகத்திலுள்ளவர்களெல்லாரும் ஜீ வனமுக்தராய் சொர்ணவிமாஈத்திலேறி கைலாயம் 

போய்ச்சேரக் இருபைசெயயும்படி. ॥வபிராமாத் தியானம்செய்லு, ௮ம் மஹாபாபிகளின் 

செவிகள்தோறும் போயக்கேட்கம் தீகுர்ததாய LO ORL tiny Flow 4.0 560g உரத்.துசி 

சொல்ல ; ௮வ் வோசையைக் கேட்டறிர்த முனிவர்களெல்லாரும் ஸ்ரீபஞ்சாகூஷரத்தை 

ஜபிட்பாராயினர், இத ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷர ஓசையானது பாபிகள.து செவியில் போய்ப் 

புகுமுன்னரே, அவர்கள் செய்த பாபமெல்லாம் நீங்கு, பரிசுத்தராடு, விபூதி ருத்ராக்ஷ 

லிங்கதாரணம்பெற்று, சோதிப்பிரகாறமுள்ளவர்களாக, அதிவிரைவில் ௩ரசலோகத்தை 

விட்டுக் கடைத்தெறிக் சைலாயமடைந்தார்களென்பதாம், 

Wy



௨௪ தித்தாந்தசகொமணி 

பக்கம் - ௧௪.௮, சேய்யுள் - ௩. 

ப்ரஹ்மவிஷ்ணுக்கள் ஜ்யோதிர்லிங்கத்தைத் தேடியும் 

காணாதது. 

முன்பொரு கல்பத்தில் திருமாலினுடைய சாபிச்சமலத்திற்றோன் நிய ப்ரஹ்மா, 

தேவர் முதலியவர்களைச் சருட்டித்துத் தானே பரப். ரஹ்மமென்றகங்கரித்து, இருப்பாற் 

கடலில் சயனித்துக் கொண்டிருக்கும் திருமாலை சோக், “Curt” cog Cae; 

விஷ்ணு, “*நானுன்பிதா'' என்று கூற; ப்ரஹ்மா கோபித்தெழுர்,து பலவா நிகழ்ந்து, 
“நாமிருவரும் போர்புரிவோம்; ௮ப் போரில் வென்றவரே பரமாவர்”” என்று கூற ; இரு 
வருஞ் சம்மதித்து நெடராள் பெரும்போர் புரிந்தனர், அப்பொழுது செவெபெருமான் 
அவர்கட்கு மத்தியில் அக்கிமலை உருவம்கொண்டு பூமிக்கும் ஆகாயக்துக்குமொன்றா 

யோய்க நின்றருளினர், அவர்கள் அதனைக்கண்டு, போர்புரிதலை யொழித, இம் மலை 

யின் அடி.முடியைக் கண்டவர்களே ப ரமாவாரென்று கூறி, ப். ரஹ்மா முடியைக் கானும் 

பொருட்டு அன்னப்பறவையுருவங்கொண்டு அகாயத்திற் பறர்து சென்றனன், திருமால் 

பன் றியுருவங்கொண்டு பாதலமேழையும் 8ண்டு சென்று நெகொள் வருந்தியும் திருவடி. 

யைக் காணாது திரும்பி வந்தனர். ப்ரஹ்மா அரேககோடிகாலம் பறந்து மேலேமுலகங் 

களையும் கடர்,து சென்றும் சிறகுகள் முரிர்தும் வருந்தித் தருமுடியைக் காணாமல், HH 

குத் தோன்றிய ஓ.ரசரீரிவாக்கனால் மனர்தெளிநஆ்து, திரும்பி வர்௮, திருமாலைக் கண்டு 

நின்றனன், பின்பு, இருவரும் தாங்கள் ௮அகாரணரென்பதை யுணர்ர்து, அகர்தையொ 

ழிந்து இவலிங்கந்தாபித்துப் பூசிக்க) பெருமான, பார்வதீஸமேதராயெழுர் தருளி உவ 

கட்கு வேண்டியவரங்களைக் கேளும்களென்ன ) அவர்கள், எம் பெருமானே அடி. 

யேங்கட்குத் தேவரீரது இருவடிக்கண் அன்பு ஒன்றே வேண்டும்” என்று வணக்டு 

னர். பெருமான் அவ்வாறே யருளி, அவர்களைத் தங்கள் பதவிபிலிருக்க ௮றுக்ெ௫தத, 

அவ்வழல்வடி.வாக வெமுக்தருளிய பெரிய தமது வடிவத்தைச் சுருக்க ஒரு மலையுருவாக 
வெழுர்தருளினர், அஃதே இன்றும் சோணசைலம், அருசைலம் முதலிய பலகாரணப் 

பெயரோடு விளங்குன்றதென்பதாம். 

 




