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அருளிச்செய்த 
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். சமிவனகே்ச் இரமென்னுங் கோயிலூர் 
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ஆதீனத் இிற்குரிய 
ஸ்ரீ சிதம்பரசுவாமிகள் 

மாணாக்கர்களிலொருவரா௫ய 

௮.-இசாமசுவாமியவரீசகளாலி 
இருத்தியும் விளகீகயுங் கூட்டியும் 

புதுக்கி 
ரா-ம-நா-புதூர்-பழனியப்பசெட்டி யார், 

௮-மெ- மூனிசாமிமுதலியார். 
இவர்கள் வேண்ககோளின்படி., 
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சணப இ துணை. 

இருச்சற்றம்பலம். 
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அத்தியாரோப்பிரகாணம், 

பரமகுருவாய்ச் சகலஜகத் துக்குஞ்சரணமாய்ச் சமுசாரத்தை 
க்கொல்ஓறேதிலேகாரணமாய் ஷி 60) Si SRLS Gy யிருக்கிற விக்கினே 

சுரணனுடைய பாதாரவிந்தங்களை ஈமஸ்காரம் பண்ணுகிறேன். . (௧) 

oO . ௪ பாரு + ட் C 4 @) 

அனாதியாயிருக்கிற வஞ்ஞான மஹாமோகத்தினாலே மூடனா 
யிருக்றெ வென்னாலே யாதொருக்சருடைய கடாட்சலேசச்இனா 

லே ஞானமாூத ரத்தினமடையப்பட்டுதோ அச்தச்சதெம்பரப்பிரம 

மென்௫றபெயலனாயடைத்தாயும் aC, தாய்தப.ரமாத்மசொருபராயும் 
ஆனந்தாஅபவசிலராயும் யோகசிசேட்டாயுமிருகிகற ஸ்ரீ பருவப் 

பஜிக்கயேன், (௨) 

மாதொருத்தருடைய பாதாரவிர்த தானளியையடைர்ச ஜன் 

கள் சரையில்லாத சமுசார சமுத்திரத்தைக் சகன்றுச்குளம்படி போல 
யெளிதாய்க்கடக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட குருவைப் பஜலனைபண் 

ணுடுறேன். (க)



je
 ௮.த்தொய்கபோதஇிபிகை, 

௮னேக ஜன்மங்களிலே ag sues ar பண்ணி யதினாலே 

சகல பாவங்களும் பஸ்பமாய்ப்போய் சுத்தசித்தாளாய் நித்தியா 

நித்தியவஸ்து விவேகபுத்திகளா யிகாமுத்திரார்த்த பலபோக விரா௫ 

களாய் ௪ம தம வுபரதி தி$ட்சை சமாதான இரத்தாவான்களாய் 

மோட்ச விச்சுக்களாயுமிருக்கற அ௮.திகாரிகளுச்கு யெளிதாய்ப்ப 

ச்தநிவிர்த்தியாறதின்பொருட்டு ௮அத்தொய்தபோதஇபிகையென்இற 

இரர்தமானது பன்னிரண்டு பிரகரணத்தினாலே ஸங்கர௫த்்அ 505 

றிந்தமாத்திரம் சொல்லப்படுஇற து, (௪-௫) 

... அத்தோய்த சந்தங்கள் வெகுவிதமாய்ப்பூருவர்தானே ஸ்ரீசங் 

கராசாரியர் ஏரீவித்தியாொாரண்ணியர்முதலாயிருக்க பூருவாசாரியா 

ளாலே பண்ணப்பட்டிருக்கறெதுகள் அப்படி. இருச்தாலும் பிதாவான 

வன் தன்னுடைய சிசுவின் மழலைச்சொல் லாபாசமாயிறுந்தாலும் 

அத்தை பெப்படி. யாதரவோடே கேழ்ப்பானோ வப்படி. யென்னு 

டைய வார்த்தையு மாபாசமாயிருந்தாலு மத்தை மஹாத்மாச்களாயி 

ருக்கற சத்துக்கள் கேட்கக்கடவாள். (a) 

கஷ்டமாயிருக்றெ தாபத்திரயத்தனாலே வெகு கிலேசத்தை 

படைக்து இந்தக்லேச பக்தத்திலேகின்றும் விரிபடவேண்டு 
மென்று அத்தியந்த மோட்சவிச்சையினாலே சாசனச௪துஷ்டயங் 

க சன்முயப்பியாசித் துக்கொண்டு சிட்டனா aed வொருசிஷிய 

ஜன்வன் SAGO malate DeLee கேட்கிருன் (௪) 

வாருமய்யா சற்குசோ suvinifirentigdilpudts FT Sat 

re aes ரட்சியு மெர்தப்பயத்திலேகின்று மிரட்டுக்க 

ண்டு மென்?றீரோ வென்றாம் ஜனனமரணமாகிற பயத்திலே 

சன்று மிரட்ிக்கவேண்டுஞ் சமுசாரத்தைவிட்டுட் பயமின் தியிலே 

இருவென்சதிசோ வென்றுற் சமுசாரமாகிற சமுத்திர திதைக்கடக்க 
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sag அத்தியாரோப்பிரகரணம், ௩ 

மாட்டாமற் ஜனனமர£ணத்திலே பயப்படுசி£ேே னாகையினாலேசரணூ 

கெதனாயிருக்கற வென்னைரக்ஷிக்கவேண்டுமென்னு சிஷியன்சொல்லு 

வாரீர். ஏ குரோ ஈம்மைச்சரணமா யடைச்தால் நாமென்ன 
செய்வோ மென்௫தீரோ நீர் இரட்சிக்க வேண்டுமேயொழிய வேறே 
கஇியில்லை அதெப்படியென்றரால் லோகத்திலே சலையிலே இப்பற்றின 
வனுக்கு தாகோபசமனார்த்தமாய்ச் சலராசியைத்தவிர வேறே யெப் 
படிக் கதியில்லையோ வப்படித் தாபச்்திரயதக்கமாடற அசனியி 

னாலே தபிக்கறயெனக்கு உங்களைட்போலொகத்த சத்அக்களன்றோ 

கதி எனென்றாந் சமுசாரப் பிராச்தியில்லாமற் சாச்சாளா யாதியு மம் 
தழு மன்றியிலே கிரதிசயமாயிருக் கற பிரமசுகத்திலே ஜஞூழ்இயிருக் 
இறவாளன்ஜோ நீங்க ளாகையினாலே துக்யொயிருக்ற யென்னை 

ரட்சியும், | (௯) 

வாருமய்யா ஏ கூரமோ ம அக்கப்பட்டதினாலே ஈமக்கேசென் 
இறிரோ உங்களைப்போலிருக்கறெ சாதுக்கள் புச்திரதஅக்கத்தைப்பிதா 
யெப்படிச் சடுச்சமாட்டானோ வப்படி.ப் பரதுச்கத்தைச் சடுக்கமாட் 

டாளன்றோ நிஷ்காரணமாய்ச் சகல பூதங்களிடத்திலேயுக் தயை 

பண்ணுகறவாளன்றோ சகலலோககத்துக்குங் குருவாயிருக்கிறவாளன் 

ரோ சமுசாரமாயிருக்கிற சமுத்திரத்துக்கு ஓடமாயிருக்றெவாளன்ோே 

ஆகையினாலே யிசட்௫ியும், (so) 

வாரும் ஏ குரோ ஏனிப்படி.த்சபிக்று மென்டிறிரோ கஷ்ட 

மாயிருக்றெ சமூசாரமாகிற தஷ்டசர்ப்பத்தினுடைய விஷப்பல்க 

ளாலே கடிக்கட்பட்டு மோகத்தை யடைந்து புச்திகெட்ப்போனே 
ன் ௮தினாலே தபிக்கிறேன், ் (௧௧)



ன் | அத்தொய்தபோததீபிகை, 

வாருமய்யா ௪ குரோ ௭ பிரபோ தாபத்திரயமாறெ௮க்கணியி 

னாலே சூச்சப்படாமற்கோரமாயிருக்கற சமுசாரமாகிற ரெளரவாதி 

ஈரகத்திலேறின் று மெப்படிகான் கரையேறுவேனோ அதற் குத்தக்கவு 

பாயத்தை தயையினாலே சொல்துமென்று சிஷியன் சொன்னான்.() 

இப்படி. ச்சொல்லிக்கொண்ட 
இஷியனைப்பார்த் துக் குருவான 

வர் சொல் ஓுறர் வாராய் இஷியா நன்றாய்ச் சொல்லிச்கொண்டாய் 

நீயேபுத்திமான் நீயேசாது உனக்குபதேசத்திலே அஇகாரமுண்டோ 

இல்லையோ வென்டிறெதைப் பரிட்சிக்கத்தேவையில்லை 
ம்சொன்ன 

வாக்்கஉயங்கள்தானே ஈன்றாய்ச் சாதனசம்பன்ன னென்டுறதை ஸ்பு 

டமாகச். சொல்ஓுறெதுகளென்று பரமார்த்தத்தைக் குருவுபதேசிச் 

Spr. | ப 
(௧௩) 

amen: FLT சச்தொனக்தமாத்திரமாயிருக்கற 
பரமாத்மா 

வினிடத்திலே சமூசாரியாவதார் சமூசாரமாவதேது யெவடத்திலே 

இருக்கறது யெதினலேவ£தஅ யெதலேகின்று முண்டாயிறறு எப் 

படித்தானுண்டாயித்று அத் அவிதவஸ் அவி லேன்பிரமிக்கிறா யொ 

ன்றுமில்லை யானாலுஞ் சுமுத்தியிலே சகமாய்ரித்திரைபண்்ணுறவ
ன் 

தானிர்விகாரனாய்ச் சுயொயிருர்சாலும் ஆகா நான்கெட்டேனென்று 

விருதாவிலே பிதற்றுகன்றதுபோல நிர்விசாரனாய் ஒரு ஆகாரழமு 

மன் றியிலே பரமானச் தசொருபனாயிருக௫றகயும
் விருதாவிலே கான் 

சமூசாறியென்றுக துக்கியென்று மேன்பிதற்.றுமுய சமுசாசமு 

மில்லைச் சமுசாரியுமில்லை யொன்றுமில்லைப் பின்னையென்ன இருக 

இறதென்றால் ஆதியந்தமன் திபிலே இசண்டாம்வஸ் அவுமன் தியிலே 

பரமானந்த௫ித் தரூபமாய் ஒருக்காலும் பர் தமில்லாமல நித்இியமுக்த 

மாய் சுத்தமாய்ப் போதரூபமாய் ஏகமாயிருக்கிற வஸ் துமாத்இரமிருக் 

இறது வேறேயொன்று மில்லையென்று குருசொன்னார். (௧௪ உ ௪இ .-. 

௧௭௬ = ST)
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Sag அ௮ச்தியாரோப்பிரகரணம், டூ 

இடன்கேட்டுரான் வாரீர் ஏகுரோ இப்படி யொன்றுமில்லாவி 

ட்டா லேசோவொருசமுசாரப்பிராஈ தியான து மகத்தாய் நிபிடமாய் 

வருஷாகாலச்து மேகம்போலே அ௮நீதகாரமாக மூடி.க்கொள்ளுகறதே 

அதேது சொல்லுமென்று உடன்கேட்டான் குருசொல் ஓுஒறூர்.(௧௮) 

வாராய் டோ ௮கோ ஆச்சரியம் உன்பிரார்தமமமையை 

யென்னசொல்லப்போகிழோேம் ஸ்சாணுவைப் புருஷனென்று பிர 

மித்கிராப்போல ௮, ததொய்தஞய்ப்பூரணனயிருக்றெதன்னைச் சிவனா 

ய்ப்பிரமிக்கறொம் பிராக்தியினாலே துக்்கக்இருாய் இர்தப்பிராக் தி யெதி 

லேவர்ததென்முற் பொய்யாயிருக்கிற ௮அஞ்ஞானமோகமாூற நித்தி 

ரையினாலே பொய்யாயிருக்கற சமுசாரமாகற சொப்பனப்பிராக்தி 

யானது பொய்யாயுண் டாயிற்று அதனாலே பிரமிக்கறொயென்று குரு 

சொன்னார். (௧௯ - ௨௦) 

வாராய் டா அ௮அஞ்ஞானமாவ தேசென்றாற் சொல்லுறோங் 

'கேள் சரீரத்திலே யபிமாணியாய் கானென்றுதோன்றுறெவன் சீவன் 

இச்தச்வேன் ப௫ர்முகனாய்ச் சசலசமுசாரங்களுஞ் சத்தியமென்றும் 

ராமே சகல கருமங்களையும் பண்ணுரோமென்றுஞ் சுகதுக்கமெல் 

லாம் ஈமச்கேயென்றும் ஈமச் சதுவேண்டு மி துவேண்டு மென்றும் 

ஆசக்தியினாலே புத், திகெட்டுப்போ யனா. இகாலத்கைத்தொட்டூ சாமா 

சென்று முதலாய் ஸ்மரியாமல் சாமார் ஜகத்தாவதேசென்று விசா 

ரமன்றியிலேதானே சமுசாரத்திலேதானே ian 

ண்டு இருக்கிரானேயொழிய ௮த்தொய்தமாயிருக்கிற தன்னுடை 

சொருபத்தை ஸ்மரியாமற்போனா ஸிப்படித்தன்னுடைய ள் சொருப 

ஸ்மாண மில்லாததே யஞ்ஞானமென்று சொல்லப்படும். (௨௧-௨௨ 

௨௩- ௨௪)



Sir அத்தொய்தபோததீ பிகை, 

லாராய் டோ சகலசாஸ்திரங்களிலேயு மாயையினாலே சமு 

சாரங்கற்பிச்சப்பட்டசென்தல்லோசொல்லியிரு
க்கெது இட்பொமுஅ 

அஞ்ஞானத்தினாலே கற்பிதமென்று சொல் ஓூறிர் அதெட்படியெ 

“ன்று கேட்டுருயோ இக்தவஞ்ஞானச்தான் மாயையென்றும் பிரதா. 

னமென்று மவ்வியத்தமென்று மவித்தையென்றும் பிரஏருதியயென் 

றுர் தமசென்று மின்னம் நானாவிதமாய்ச் சொல்லப்படுகிற தாகை 

பினாலே வஞ்ஞானத்தினாலே சமூசா.ரமென்றதி. (௨௫) 

- வாராய் டோ இக்தவஞ்ஞான மெப்படிச் சமுசாரத்தைக்கற 

பித்தது என்றால் அஞ்ஞானத்துக்கு ஆவரணமென்றும் விட்சேப 

மென்று இரண்டுசத்தியுண்டு அதினாலே கற்பித்தது YEE YO TOT 

சத்தியும் அசத்தாவரணமென்றும் அபானாவரணமென்றும் இரண்டு 

விதமா: மிருக்குமென்றறி. 
(௨௬ 

வாராய் டோ அசத்தாவரணமாவ தேதென்றால் அஞ்ஞானிக் 

கும் ஞாணிக்கும் பிரசங்கம்வர்தவிடத்திலே யத்துவயாத்மா வொரு 

த்தருண்டென்று ஞானிபோதித்தாலு மஞ்ஞானியானவன் அத்துல 

யாத்மாவாவதார் இல்லையென்றுதானே யெண்ணுகடிரு ஸிப்படி. யனா 

இயாயிருக்கற சொருபமறைப்பினாலே யுண்டென்று கேட்டா மதி 

லே ிரத்தையில்லாம ஓதாசீனமாய் விவகரிக்கற ௮சரத்தையே 

அசத்தாவாணமென்றகி. 
(௨௪-௨ ௮) 

வாராய் டோ அபானாவரணமாவதேதென்றாற் சற்சாஸ் திரத் 

இனாலேயும் ஆப்த்தனுபதேசத் தினாலேயுர தெய்வாதீனமாய் அதி.திவ 

யாச்மாவுண்டென்று, Arges Cw விசுவசித்தாலும் அவரை ஈன் 

மூய்விசாரிச் தப்பாராமல் மேலெழுந்தவாரியாய்விசாரித்துப்போட்டு 

அத்மாத்தோன்றவில்லையென்று சொல்லுஇன்றான் தோன்றவில்லை



௧-வஅ௫ அ௮த்தியாரோப்பிரகரணம், Gr 

யென்டுறதை யறிறெ௫த் தரூபனாயிருநீதுர தோன்றவில்லையென் 

இற மோகமே அபானாவரணமென் றி. (௨௯-௩௦) 

விட்சேபசத்தியாவ தேதென்னால் நிர்விகாரனாய் நிராகாரனா 

ய்ப் பரமானர்ீதசொருபனா யத்தொய்தனாயிருக் தான் காலுங்கை 

யுமாயிருக்கற தேககானென்றும் கான்கர்த்தா போக்தா வென்றும் நீ 

யென்றும் அவனென்றும் இவனென்றும் இதென் றுமதென்றும் விப 

ரிதப்பிரார்தியை யடைடஇன்றான் இக்தவிபரீதப்பிராச்தயே விட்சே 

பசத்தி இதுதானே அத்தியாரோபமென்றுசொல்லப்படும்(௩௧-௩௨. 

அத்தியாரோபமாவ தேதென்ருற் சுத்தியிலே ரசிதம்போல 

வம் ரச்சுவிலே சர்ப்பம்போலவம் தாணுவிலே புருடன்போலவும் 

கானலிலே ஜலம்போலவும் சத்தியமாயிருக்கற வஸ். தவிலே ௮௪த் 

தியமாயிருக்கிற அவஸ் அவைப் பிராச்தியினாலே ஆரோபிக்கிறதே 

அத்தியாரோபமென்று பெயர். (௩௩) 

வாராய் டா வஸ். அவிலே பிராச்தியினாலே ௮வஸ் துவை ஆ 

சோபிச்ெது அத்தியாரோபமென்று சொன்னீடே வஸ் துவாவதே 

அ அதிலே ஆரோபிக்கப்படுற அவஸ் தவேதுவென்று கேட்ட 

Cur Gera gEGma கேள் அத்தொய்தமாய் சச்சிதானந்த லக்ூண 

மாயிருச்இற பரப்பிரமமே வஸ்தஅுவென்றதறி இர்தப் பிரமவல் அவிலே 

ரச்சுவிலேசர்ப்பமென்று ஒருகாமமும் ரூபமுமாத்இரமெப்படிப்பொ 

ய்யா யாசோபிக்கட்படுகிறதோ அப்படி போலே பிரமாதிஸ்தம்பபரிய 

தம் பிராணிகளென்றும் பிருதிவியாஇசடங்களென்றும் நானாவித 

மாய் நாமமும் ரூபமுமாய்த் தோன்றுகறஜசதக்சே அரோபிதமாயிருக் 

இற அ௮வஸ்துவென்றறி ௮த்தொய்தமாயிருக்கற வஸ்அவிலே சாட 

- ரூபாத்மகமாயிருக்கிற பிரபஞ்சச்சை ஆசோபிக்கறசாரென்று கேட் 

இ௫ுயோ மாயையே ஆரோபிக்றசென் ற றி, 8 (௨௪)



௮ அத்தொய்தபோததிபிகை, 

. மாயையாவ தேதென்றால் முன்சொன்ன பிரமத்தினுடைய 

அஞ்ஞானசத்தியே மாயை அஞ்ஞானசத்தியாவ தேதென்றால் பிர 

மமே தானாயிருர்ன்ச் தன்னுடைய சொருபத்தைத்தெரியவொட்டா 

மலிருக்றசாமர்த்தியமே அஞ்ஞானசத்தியென்றறி ௮ச்சவஞ்ஞான 

மெப்படிச் ஜகத்தைச் கற்பிக்குமென்றால் ரச்சவைத் தெரியவொட் 

டாத அஞ்ஞானசத்.தி சர்ப்பத்தையெப்படி. யாரோபிக்குமோ வப்ப 

டிப் பிரமத்தை யறியவொட்டாத அஞ்ஞானசத்தியுஞ் ஜ.த் துப்பிராக 

இயை யாரோபிக்குமென்றதியலாமே. | (௩௫) 

இப்படிச் ஜகச்து ஆரோபிசமானபடியினாலேயு முன்னுமினி 

மேலு மில்லாதபடியினாலேயும மித்தையென்றறியவேண்டும் முன்னு 

-ட்பின்னு மேனில்லையென்றாற் இருஷ்டிக்குமுன்னேஇல்லாமற் சிரு 

ூடியாதியிலே யுண்டாயிற்று இனிமேலும் பிரளயத்திலே லயித்துப் 

பொூறத மத்தியிலெமாச்இரம் ஆகாசகந்தருவ புரம்போலே தோன் 

றது வர்த்தமானத்இலேயுஞ் சுழுத்தி மூற்சாசமாஇகளிலேயு மில் 

லாமற்போடுறதாகையினாலே ஜகத்து ஆரோபிதம் மித்தையென்டுற 

இலே சச்தேகம் லேசமுமில்லையென்றநி, ' ன ட , (௩௪) 

இருஷ்டிக்கு முன்னும்பின்னுஞ் ஜகத்து ஒன்று. மில்லாவிட் 

டாற் பின்னை யென்னதானிருக்குமென்றா லொருகற்பனையுமன் தியி 

லே யத்தொய்தமாய்ச் சஜாதீய விஜாதிய ஸ்வகதபேத சூனியமாய் 

சச்தொனக்தமயமாய் நிர்விகற்பமாய் இருக்கிற சத். துவஸ் துமாத் தி 

ரஞ்சேஷித்திருக்குமென்றறி யெதினாலே யிப்படி. யறிறெதென்றாம் 
சதேவசோமி யெதமக்றெ ஆசிதுவென்ூத சுருதி சன்மாத்திரவஸ் துப் 

பூருவமிருச்ததென்று சொல் ஓூறதினாலேயும் வாட்ட வசனத்தினா 

லேய மறியலாம் வாரிட்டவசன மெப்படிச் சொல்லுறெதென்றாற் 

சொல்லுகறோங் கேள், , ட ப (௩௪ )



௧-வது அத்தியாரோப்பிரகரணம், ப 

- பிரளயத்திலே சமஸ்தப்பிரபஞ்சமும் லமித்துப்போம் பின்பு 

அசையாமல் வாக்குமனதுச்கெட்டாமல் வெளிச்சமுமன் றியிலே 

இருட்மேன் நதியிலே பூசணமாயு மொருபெயருமன்தியிலேயு மின்ன 

படியென் நறியப்படாததாய்ச் சூனியமுமன் நியிலே சன்மாத்திர 

மாயும் ஒருவஸ் தமீருமென் று வாசிட்டவசனஞ்சொல்் லுகற து(௩௨௮] 

இப்படி. யத்தொய்தமாத்திரமாயிருச்தால் அதிலே யெப்படிப் 

பிரபஞ்சஞ்சிருஷ்டிக்சகப்பட்டதென்றாற் சொல்லுகிறோம் கேள் இப்ப 

டியத்தொய்தவஸ்அவிலே முன்சொன்ன அஞ்ஞானசத்தியானது 

ரச்சுவிலே அஞ்ஞான சத்தி மறைக்திருக்கறாப்போல அவ்வியத்தமாய 

மறைந்திருந்தது மாயையென்று மவித்தையென் றும் விவகரிகீகப்படு 

இற இந்த வஞ்ஞானசத்தி கானாவித நாமரூபகற்பனைக்கே துவாயிருச் 

தீதென்றதி. (Be) 

| இப்படிச் சித்துரூபமாய் ஆன*தமயமாய அசங்கமாயிருக்கிற 

பரப்பிரமத்தை ஆசரித் துக்கொண் டி.ருக்கற இக்தமாயைக்கு அ௨உர 

ணமென்றும் விட்சேபமென்று மிரண்டுசத்திகளுண்டு ௮ரதஆவரண 

சத்தியினாலே அத்தொய்தமாய் தனக்கு அஇஷ்டானமாயிருக்கற பிர 

மத்தை மறைத்துக்கொண்டு விட்சேபசத்தியினாலே அவ்வியத்தமா 

யிருர்தமாயை வியத்தமாய் ஸ்புடமாய் மனதென்று பெயராய் வெளி 

யிலை விசிரம்பனத்தை யடைக்தது இப்படி, மாயை மனோரூபமாயப் 

பரீணமித்திருக்துகொண்டு சானாவித வாசனைகளாகிற தன்னுடைய 

விலாசசத்தனொலே கானாவித காமரூபப்பிரபஞ்சங்களையெல்லாச் தோற் 

NEE mo) ser oh. (௪௦ - ௪௧) 

இப்படி. யாராட லுஞ்சொல்லீயிருக்கிருளோவென்றுல் னரீவ௫ 

ட்டர் இராமனுக்கு வாடிட்ட $ரர்தத்திலே விஸ்தாரமாகச்சொல்லி 

யிருக்கு பெப்படி.ச்சொன்னாரென்றா லத்தைச்சொல் ஓமம், ().



௧௦ அத்தொய்தபோதபிசை.. 

பிரமத்தினிடத்திலே அனக்தசத் திகளுண்டு அர்த அதீதுவய 

ப்டீரமமான.து SESTOSE சத்தியினாலே விகாசத்தை wer BoC sr 

அப்போ அந்தந்தச்சத்தி பிரகாசமாகிறது எந்தெந்தச்சத்தி யெதிலே 

சன்டோமென்றாற் றேவதிரியக்கு மதுஷாதிரூபமாயிருக்றெ சரீ.ரங 

களிலே இற்சத்தியும் வாயுவிலே சலனசத்இியுஞ் சலையிலேதார்ட்டி 

ய௪த்தயஞ் ஜலச்திலே இரவ சத்தியும் ௮க்ினியிலே தாகசத்தியும் 

ஆகாசத்திலே சூனியசத்தியும் நிக்ற வஸ்.துவிலே சாசசத்தியும் 

வியத்தமாய்ப் பிரகாசமாகறேது பூருவம் அவியத்தமாயிருந்தசத்திகள் 

வியத்தமாய்ச் சலன தார்ட்டி௰ தாகாதிருபமாய்க் காணப்பட்டுது 

இத வியத்தமாநெதற்குமுன்னும் பிரமத் திலே ௪சகலமும்௮வ்விய 

்- த்தமாயிருக்ததென்றறியவேண்டு மெப்படிப்போலே என்றால் முட். 

டைக்குள்ளேயிருக்றே ஜலத்திலே மயில் சூட்சுமமா யவ்வியத்த 

மாயிருக்கமுப்போலவும் வடபீசத்திலே பலமும் பத்திரமும் புஷ்ப 

மம் சாகைகளும் வேர்மாய் விருட்சமிருக்றே துபோலவும் பிரமத்தி 

டு
 

ஏிடத்திலே சகலஜகத்தும் அவ்வியத்தமாமிருக்தது இப்படிச் சகல 

5க௪த்இயுமிருக்தா லெல்லாமொருமிக்க யேன்வியத்தமாகவில்லை 

ன்ஞராற் பூமியிலே சகலவோஷதிகளுமிருர்தாலும் திறிததேசத்தி 

லே இறிதுகாலத்திலே சிறிதுதஷதிகள் முளைக்கருப்போலே தேச 

காலவிசித்திரத்தினாலே திறிததேசத்திலே இறிதுகாலத்திலே சிறி 

த சறிதச௪த்திகள் வியத்தமாறெ துகள் இச்தச் சகலமாயாசத்திக்கும் 

அஇஷ்டானமாயிருக்றே பிரம மெந்தக்காலத்திலே ௮.து இதுவென்று : 

ட
ி
:
 

*
 

= 
டு 

9) 
5 

b 

மனனம்பண்ணி யெண்ணுறெதாயிருக்ே சத்தியை யடைடறேதோ , 

௨தவேமனதென்று சொல்லப்படும் இப்படி.ச்சர்வகாரணமாயிருக்கற 

பரப்பிரமத்திலேரின்றும் அவ்வியத்தமானமாயை.வியத்தமாய் மூன 

னே மனோருபமாய்ப் பரிணமித்தது இச்தமனதானது சகலஜஐகத்



sag அத்தியாரோ ப்பிரகாணம். க்க 

தையுங்கற்பிக்கறதென்று இப்படி. னீவசட்டர்சொன்னார்.(௪௨-௪௪- 

௪௫-௫௬-௫௭௪-௪௮-௪௯-0௫௦) 

இப்படி இச்தமனதே விட்சேபசத்தியென்று சொல்லப்பமெ 

இக்தமன தக்குச் சொரூபமேதென்றாற் சங்கற்பமென்றும் வாசனை 

யென்றுஞ் சொல்லப்படுகிற ஸ்மரணமே இதற்குச் சொருபம் வீட் | 

CeuQuer@p Quwsryds areterun Gp கொருபமாயு மிருக 

மனசத்தியானது அ.இஷ்டானமாயிருக்கற சாகதியினிடத்திலே யக 

ம்விர்த்தியென்று மிதம்விர்த்தியென்.ற மிரண்டுவிதமாய்த் தோன் 

அஇறது இரண்டுவீத்மேதென்றால் நானென்டுறவாசனையே யகம்விர் 

தீதியென்று மிதுவது வென்றுதோன்றுகிறவாசனை யே இதம்விர்த்தி 

யென்று மிரண்டுவிதமாய் லாசனையாகத் தோன்றிற்றென்றறி (இக) 

வாராய் டோ சானென்டன்ற இர்த அகம்விர்த்தியான.து 

சாகதியினிடத்திலே யத்தியாசத்தை யடைச்தது எப்படிப்போலே 

யென்றாற் சுத்திமிலே ரசிதமானது எப்படியத தியாசத்தையடைநது 

சுத்தியைத்தானே ர௫ிதமாகதீ தோற்றுவிக்கிறுப்போல சாக்ஷியினி 

படத்திலே யத்தியாசத்தை யடைச்த அகம்விர்த்தியுஞ் சாக்ஷியைத் 

தானே கானென்று.அ௮கங்காரமா பதன்ரூபமாய் ஆனவர்போலப் பே 

தமன்றியிலே சா௯தியைத் தோற்றிவிக்றெ.து. (௫௨) 

சாக்ஷியாயிருக்கிற ஆத்மாவானவர்அகம்விர்த்தியினாலே ஆவ 

சப்பட்டமாத்தரத்திலே Yer cow ஆவேடச்சப்பட்ட பருஷனான 

வன் பிரார்இயினாலே தன்னை பின்னையொருரூபமா யன்னியன்போ 

லே விபரீதமா யெப்படிக் காண்டுன்றானோ அப்படிப்போல ௮கம் 

விர்த்தி ஆவே௫தெராயிருக்கற சாஈஷியுர் தான் அ.த்தையறிகிறசாக்ம 

சொருபமாயிருக்தும் பிரார்தயினாலே தன்னைத்தானே பின்னையொரு 

ரூபமா யன்னியன் போல விபரீதமாய் சானென்றுதோன் நினார்.(௫௩.)



௧௨ அ௮த்தொய்தபோததிபிகை 

வாராய் டோ சாகஷியாயிருக்இற தன்னை நானென்று விகா 

ரியாய்க்கண்டது எப்படிப்போலேயென்றாற் சொல் ஓ௫ோங்கேள் 

சுரத்தனாலே சன்னிபாதத்தையடைந்த புருடன் தன்னைப் பின்னை 

யொருவிதமா யாகத்திலே போடறவன்போலே கண்டு பிரமிக்கிருப் 

போலேயும் மத்இியபானம்பண்ணினவன் றன்னைச்தானே பின்னை 

யொருவிதமாய்க் சாண்றைதுபோலவும் உன்மத்தம்பிடி த்தவன் Der 

னைத்தானே பின்னையொருவிதமாய்க்கண்டு பிதற்.றுகற துபோலவும்: 

சுழுத்தியிலே நித்திரைபண்ணுறெவன் றன்னைச் சொற்பனப்பிராச் 

இயினாலே போடுறவன் வருறவன்டோலே காண்கிததுபோலவம் 

பிசாசுபிடித்தவன் றன்னை விபரீதமாய்க்சாண்டுறஅ 2பாலவும் சாஜி 

யு தான் ௮சங்கராய் நிர்விகாரமாயிருக்தாலும் அந்தத் துரகங்கார. 

மாறே பிசா௫னாலே யாலீங்கனம் பண்ணப்பட்டு ௮அதினா?ல தான் 

ரூனே மகானென்று விகாநறியானவர்போலே ஆனார். (Qe) 

£டன்சொல் ஓுகறான் வாரும் ஏ குரோ இர்தசானென்டற 

அகம்விர்த்தயாற சச்தியானது சாக்ஷ்யைத்தானிப்படி. விகாரி 

யாய்ம் தோற்றுவிகநதோ அன்றியிலேபோனாற் முன்று னிப்படி 

ம enim oe ee a ae 
Sees 

ea சொல்கிறார் (ea) 

வாராய் €டா சத்திதானே இப்படிச் தோன்றுகிறதாவென்று 

கேட்டாயே அதுகூடாது ஏனென்ரறுல் ஆத்மாவைத்தவிரத் தனக்கு 

ேேேசொருபமில்லா மற் போதெபடி.யினாலே தான்றானே தோன்ற 

மாட்டாது பின்னையோவென்றாற் நனக்கு அதஸஷ்டானமான ஆத் 

மாவைத்தானே விகாரியாய்க் காண்பிக்கறது அதெப்படிப்போலே



BRA hg Pune ASE Oo APE NM EOP ERT EEE 

௧-வது அத்தியாரோப்பிரசரணம், Si. 

யென்றால் ரச்சுவிலேயிருக்கிற சத்தியானஅ தான்னானே சர்ப்பமாய் 

த்தோன்றமாட்டாமல் ரச்சவைத்தானே சர்ப்பம்போலே எப்படித் 

தோற்ற௮விக்கிறதோ ஜூலத்திலேயிருக்கறசத்தி ஜலத்சைத்தவிரத் 

தான்தோன்றமாட்டாமற ஜலத்தைத்தானே அலை நுரை குமிழி 

யாக யெப்படித் தோற்றுவிக்கிறதோ அ௮க்னியிலை யிருக்றெ சத்தி 

அக்னெியைத்தவிர தான்தோன்றமாட்டாம லக்இனியைத்தானே 

பொறியா யெப்படிக்காண்பிக்கததோ ௮ப்படிப்பேோல சாக்மியினிட 

தீ திலே இருக் $றமாயையும் தனக்கு ஆத்மாவைத்தவிரச் சொரூபமி 

ல்லாதபடியினாலே சான்கோன்றமாட்டாது மிருத் அவிலே இருக்கற 

சத்தி மிருத்தைத்சானே கடாகாரமாய்தி தொற்றுவிக்கிறதுபோல ஆ 

தமாவைத்தானே விகாரியாய் நானென்று ஜீவனாய்ச் தோற்றுவிக் 

Box. 
. (௫௬ - டூ௭) 

வாரும் எகுரோ ஆத்மாவை மாயையான து ஜீவஞய்ப் பண் 

ணிற்றென்று சொன்னீே அதெப்படி. ஆத்மாவானால் அசங்க 

ஆகாசம்போலே வொட்டாம லொருவிகாரமுமன் தியிலே நிர்விசாறி 

யாயிருக்றெவரன்றோ அப்படிப்பட்டவரை மாயை யெப்படித்தான் 

விகாரியாய்ச் ஜீவனாய்ட்பண்ணும் இ கூடாத இதெைப்படிட்டோலே 

-இருக்றசென்றா லாகாசத்தைப்பிடித௮ ஒருத்தன் புருடாகாரமாய் 

பண்ணினான் நான்கண்டேனென்று சொல் ஓஇருப்போலவும் வாயு 

லைப்பிடித்தப் பிண்டமாயுருட்டிகீ குஇிராய்ப் பண்ணினானென்ூறெ 

விசேஷம்போலவும் மீர்சொன்னவிசேஷமுங் கூடாததாய் ௮சங்கத 

மாய்க்சாண்டறேது ஆகையினாலே சச்தேக;மாகற. சமூத்கிரத்திலே 

மூழ்பப்போடற யென்னை யுத்தாரணம் பண்ணுமென் று கேட்டிட 

னுக்குக் குருசொல்லுகுழுர். (௫௮-௫௯-௬௦) 

| கூடாததைச் கூட்டிவைக்கறது மாயைக்குச் சுபாவர்தானே 

இல்லாமற்போனாலதற்கு மாயாசத்தியென்றபேயரே இல்லாமற்



& அத்தொய்தபோததீபிகை, 

போம் இல்லாசதைஉண்டானதபோலத்தோற்றிவிக்றெசாமர்த்தியம் 

யாதொன்றுண்டோ அதற்கு மாயாசத்தியென்று காமம் நிராலம்பமா 

ிருக்கற ஆகாசமத்தியிலே கர்தருவாகரத்தைத் தோற்றிவிக்கற இர் 

தஇரசாலக்காரனுடைய சாமர்த்தியத்திற்கு மாயையென்று எப்பட. 

ப்பேருண்டாயிற்றோ அதெப்படிக்கூடாததைக் கூட்டி வைக்கிறதோ 

அப்படிப்போலே இந்த மாயாசத்தியுங் கூடாததைக் கூட்டி வைக்கிற 

அயுக்தமென்றநி. | (௬௧) 

இதற்குத்திருஷ்டாச்தமேதென்றால் நித்.திராசத்தியுஞ் சொற் 
பனமுமென்றதி அதெப்படி.யென்றாற் கொல்லுளோ மொருஜிவனி 

டத்திலேஇருக்கெ நித்தராசத்தி கூடாதசொற்பனங்களைக்கற்பிக்கிற | 

அ அதெப்படியென்றாற் இரகத் துக்குள்ளே கட்டிலிலே FW CH SF HE 

கொண்டு நித்திரைபண்ணுற புருடன் சொற்பனத்திலே பசுபட்சி 

மிருகாகாரமாய் சானாவிததிக்கெல்லாம்போய்ப் பிரமிக்கொன் செகத் 

இலே சய்யையிலே சுகமாய்கித்திரைபண்ணுகறவனைக காசியிலேயுஞ் 

சே.தவிலேயும் போயலைூறெவனாய்த் தோற்றுவிக்கெது இதுமாத்தி 

சமூமன்று சகமாய்த்தூங்குகிறவன் நிர்விகாரியாயிருக்தாலுர் தான் 

ஆகாசத்திலே பறச்சிறவனாயுக தலைழோய்விழுறவனா௫யுக் தன்தலை 

யைவெட்டிக் கையிலேபிடித்துக்கொண்டு போூறவனாயுங் கூடாத 

தைக்காண்டுருன் சொற்பனத்திலே இதயுக்சம் இப்படிக்காணலாம் 

இ௫ அயுக்தம் இப்படி.க்காணலாகாதென் றொருவிவஸ்தையுங் காண 

ஃடையாது ௮திலேயெப்படி யெப்படிக் காண்டுரானோவதுவதேயுக் 

தமென்௫ிறதொழிய வொருவிவலஸ்தையுமில்லை இப்படியற்பமாயிருக்கி 

றவொருகித்திராசத்திக்கே கூடாததைச் கூட்டிவைக்கறதாய் இப்படி. 

ப்பட்டமஏமையுண்டானால் மஹாமாயாசத்திக் இப்படிப்பட்ட அரிர்வ 
௫நியமாயிருச்ிற மமையுண்டென்௫ுறதிலே ஆச்சரியமேது கூடாத



௪-வது அத்தியாரோப்பிரகரணம், EMA 

தசைக்கூட்டிவைக்கறதே மாயைக்கச் சொரூபமென்றறி, (௬௨-௬௩- 

௬௪-௬ட௫-௬௬) 

வாராய்டோா மாயைகூடாததைக் கூட்டிவைக்குமென்கிற 

இச்த வர்த்தத்திலே இன்னமுனக்குச் சச்தேகமுண்டானால் ஒருகதை 
சொல் லுளோம் வா௫ட்டத்திலே விஸ்தாரமாய்ச் சொல்லியிருக்கிற த 

அதைச்சங்கரடத்துச் : சொல்லுகிறோம் கேள் அத்தைக்கேட்டாலு 

னக்குத்தானே இக்த வர்த்தம்சன்ராய்த் தெரியும் அதேசென்றாஜ் 

சொல்லுகிறோம். (௬௭) 

இட்சுவாகு வமுஷத்துக்குக் திலகபூதனாப் லவணமஹா 

ராஜாவென்று ஒரு ராஜாவுண்டு அவனொருக்காற் சபையிலே ௫ 

சாசனத்திலே சகலமான ஜனங்களோடே இருக்கிறவேளையிலே ஒரு 

இச்திரஜாலக்காரன்வச்தான் மகாவேகத்தோடேவர்து சிங்காசனத் 

இலிருக்ற ராஜாவை ஈமஸ்காரம்பண்ணி யொருவார்த்தைசொன் 

னான் வாரும் ராஜாவே சற்றே யொருவினோதங் காண்பிக்கிறேன் 

அதைப்பாருமென்று சொல்லிப்போட்டுத் தன்கையிலிருக்கிற மயிற் 

ரோகையைச்சுற்றினான் சுற்நினமாத்திரத்திலே௮£த ராஜாவானவன் 

பிரமித்துத் தன்னைடறஈீதுபோய் வேறேயொருவிதமாய் விபரீதமா 

ய்ச் சொற்பனங்கண்டாற்போலே யொரு பிராக்தியைச்கண்டான் 

அதேதென்றால் மனதிலே பிரமையினாலே யொருகுதிரையைக் 

கண்டு வதின்மேலேறிக்கொண்டு வேட்டையாட வேண்டுமென்று 

காட்டிலேபோனான் அ௮னேகம்போது வேட்டையாடி.ச் ஜலமுங்கு 

டையாமற் ப௫தாகத்தனாலே இளைட்பையடைந்து மஹாதுக்கிதனா 

பிருகக்றபோது அ௮வடத்திலே யொருசண்டாளக் கன்னிகையான 

வள் கையிலே யொருபல்லாவிலே ௮ன்னங்கொண்டுவகீதர்ள் ௮வ 

ஊக்கண்டு பசச௫ச்சமாட்டாமல் ஆபத்தினாலே yaar அ௮ன்னங் 

கேட்டான் அவளென்னை .விவாசம்பண்ணிச்கொண்டாற் றருகலே



௧௭ அத்தொய்தபோததீபிகை, 

. ஜளென்றுசொன்னா ளத்தைக்கேட்டு ௮ர்தராஜா இக்தவாபத்துக்குப் . 

- பிழைத்தாற் போருமென்று அவூயமாய் விவாகம்பண்ணுறேனெ 

ன்று ௮ன்னம்வாங்கப்புசித்தா னதற்குப்பின்பு சண்டாளவாடூகை ; 

பிலேபோ  யவளைலிவாகம்பண்ணி யவளோடே ரமித்துக்கொண்டு 

அவஸிடத்திலே யிரண்டுபிள்ளையு மொருபெண்ணும்பெற்று வெகு 

காள் அவளோடேகூடச் சண்டாளவாடி. கையிலே யிருக்ததாய்கீகண் 

டான் இங்காசனத்திலே யிருந்தபடி.சானே யொருமுகூர்ச்தத்திலே 

வெகுகாலஞ் சண்டாளனாய்ப்போயிருக்கறதாய் மனோப்பிரமையினா 

லேசண்டானென்றிப்படி. வெகுஉபாக்யொனங்களினாலே இராமனு 

க்கு னிவூட்டர் மனோசத்தியினுடைய விலாசத்தை விஸ்தாரமாயச 

சொல்லீயிருக்கறா ராகையினாலே மஜோசத்தி கூடாததைக்கூட்டி 

வைக்குமென் றதி. (௬௮-௬௯-௭௦-௪௧-௪௨-௪ ௩-௪) 

வாராய் சடா மனோசத்தியானது எச்தெர்தப்பிராச் தியை 

தான் கற்பிக்கமாட்டா தெவனெவனைத்தான மோகம்பண்ணிவிக்ச 

மாட்டாது வகழ.தகடி.தம்பண்ணுகிறதே - விருதாயிருக்கறமாயைக் 

குப் பண்ணப்படாதது எதுதானிருச்௫ ஆகையினாலே கிர்விகார 

ராய் அசங்காரா யிருக்க ஆத்மாவையும் விகாரியாய்ப்பண்ணிற்று 

அசங்கமாய் நிரவயமாயிருகீ ற வாதமா விசாரியாயெப்படீத்தோன் 

றுவரென்றால் நிரவபமாயிருக்ிற வாகாசமானஅ மீலாதிருபமா யெப் 

படித்தோன்றுகிறதோ வட்படிப்போல பசமாத்மாவுஞ்சுத்தரானாலு 

மகம்பாவனையினாலே நானென்று லவணராஜாவானவன் நீசத்துவதி 

தை யடைந்ததுபோலப் பிராக்தியினாலே .ஜீவத்அவச்தையடைக 

தாரென்று குருசொன்னார் டன் Csi Baer. .... (௪௫-௪௬) 

வாரீர் ஏ குரோ இப்படி சானென்றே அகம்விர்த்தியையடைக 

தக்தப்பிராச்திமினாலே ஜிவனாயானார் பரமாத்மாவென்றால் அட்போ



௧-வன ௮ச்தியாசரோப்பிரகரணம், கன 

பரமாத்மா பிராந்தியபினாலே யொரு ஜீவனாயன்றோ சதோன்றவேண்டு 
மப்படி. பில்லாம லனேகஜீவாள் தோன்றுகிறாளே யதெப்படி. யொரு 

வாத்மாவுக்கு அனேகஜீவப்பிராச்தி யெப்படிச்உடு மிதையெனக் 

குத் தயையினாலே சொல்லுமென்று கேட்ட€டனைப்பார்த்துக் குரு 

Gera gear. (௪௭௪) 

வாராய்€டா சுத்தராயிருக்கிற பரமாதீமாவினிடத்திலே கா 
னென்ூற வொரு ஜீவப்பிராச்தி யெப்படிவச்ததோ அப்படிப்போ 
லேதானே கானாஜீவத்்அவப்பிரார்தியுஞ் சசாகாச சொருபமாயிருக் 
இற தன்னிட.த்திலேதானே படிகமண்டபத்திலே காய்போலச் தோ 
ன்துகறசென்றதறி படிசமண்டபத்திலே சாயாவதேதென்ருல் ஒருபடி. 

கமயமாயிருக்கன்ற மண்டபத் திலே யொருசுவானமானது வச்்.துது 
அ. தினுடைய சாயையானதஅ படி.கஞ் சொச்சமானபடியினாலே கல் 
அககுக்சல்லு பிர திபலித்துது அதைக்கண்டு சுவானமான2த அனேக 
சுவானமாக வெண்ணிக்கொண்டு எப்படி. யுங்காரம்பண்ணுநதோ 
வப்படிப்போலே சுத்தமாய் ௮த்தொய்தமாய்ச் தொகாசசொருபமா 
யிருக்கற தன்னிடத்திலே பூருவவா௪எனாப் பிராக்தியினாலே கானெ 
ன்று ஜீவப்பிராச்தி வர்சாற்போல கானாஜீவப்பிராந்தியும் பூரூவவாச 
னையினாலே தோன்றுமென்றறி. (எ௮-௭௬-௮௦) 

இதிலே இன்னமொரு திருஷ்டாச்தஞ் சொல்லுகிறோங்கேள் 

சொப்பனத் திலே யொருத்தனாயிருக்கற தன்னிடத்திலே தான் 

தானே சாக்கிரத்து வாசனையினாலே மானென்றும் நீயென்றும் ௮வ 

ென்று மிவனென்றும் விருதாப்பிராச்தஇயினாலே கானாஜீவாளை யெ 
பபடிக்காண்டடுனோ வப்படிப்போலே யிச்தச்சாக்ெத்திலேயும் பூரு 

வவாசனையினாலே இதொகாசமாயிருக்கிற தன்னிடத்திலே விருதாப்பி 

ஈர் இயினாலே நீயென்றும் கானென்று மவனென்று மிவனென்றுங் 

௨



2.6 ௮த்தொய்கபோததீபிகை, 

ஜன்மலாசனையினாலே தோணுகிறசென்றாற் பிரளயத்திலே வாசனைக 

ளெல்லாம் லயித் தட்போகிறபடி.யினாலே யிச்தக்கற்பாதியிலே வாசனை 

யெப்படித் தோணுமென்றாற் சுழுத்திமிலே லயித்திருக்கிற வாசனை 

மறுசாளெப்படித்தோணுகறதோ வப்படிப்டோலே பூர்வ பர்வகற்ப 

வாசனை பிரளயத்திலே லயித்திருந்௮ விர்தக்கற்பத் திலே தோணு 

இறது ஆகையினாலே மாயாவாசனை யனாதியானபடியினாலே பூரூவ 

வாசனையே யிந்தச் ஜன்மத்திலே தோணுகிறதசென்றறி, (௯௨) 

வாருமய்யா எ குரோ இப்படிப் பூர்வ பூர்வ ஜன்மத்திலே ய 
பலித்த வாசனைக ஸிட்போ தோணுகிறதானா லப்போ இன்னாராய் 
இப்படி. பிருந்தோமென்று யிப்போ தோணவேண்டும் எதுவெ_ பூர் 

வம.பலிக்கப்பட்டுதோ வ.தவெல்லா மிப்போ கிளைச்கப்படுகிறசே 

யாகையினாலே பூர்வ ஜன்மாறுபவ மிட்போ யேணினைஃ்பப்பட 
வில்லை யதைச் சொல்லவேண்டுமென்று கெட்டசீடனைப்பார்த்துக் 

குரு சொல் ஓு௫ரூர். (௯௯) 

பூர் ஜன்மவாசனையே யிப்போ தோணினாலும் பூர்வபாவ 
இிட்போ நினைச்சகப்படாஅ அ௮தெப்படிப்போலேயென்றாற் சாக்கரத்இ 
லே யாதொரு யாதொரு வாசனையுண்டோ வந்தக்தவாசனை சாக்இர 
த்த வாசனாமயமாயிரச்கிற சொப்பனச். இலே தோன்றினாலுஞ் சாக் 
இரத் திலேபிறச்தபாவஞ் சொப்பனத்திலே கினைகசப்படவில்லைப் 

பின்னை யெப்படியென்றாற் சாக்ரத்துவாசனைதானே சழுத்தமோ 
கத்தனுலேமறந்துபோய்ச் சொட்பனத்திலே பின்னையொருபாவணை 
யாயுண்டாகறது ஆகையினாலே சாச்சிரதாபாவஞ் சொப்பனத்திலே 

யெப்படி. நினைக்கப்படவில்லையோ வப்படிப்போலே பூர்வஜன்ம 
வாசனை மிந்தஜன்மத்திலே தோன்றினாலும் மரணூற்சாமோகத்தி 
ஞலே பூர்வஜன்மபாவம் மத தபோயிர்தவாசனைகானே யிப்பே/



௧-வன அ௮த்தியாரோப்பிரகரணரம், உ௧ 

திர்சஜன்மச் திலே வேறேயொருவிதமாயிருக்றபாவனையாக வுண் 

டாகறதாகையினாலே பூர்வஜன்மபாவமிப்போ நமினைக்கக்கூடாசென் 

றறியென்றுசொன்ன குருவைப்பார்த்துச்சடன்கேட்டுருன், ௧௪-இ 

வாரீர்ஏ குரோ யிட்படிச்சொற்பன சமானமாய் சாக ெத்தம் 

பிரார்தியென்றுசொல்லுகறதெப்படிச் சொப்பனமானது வாசனாமய 

மாய்த்தோன்றிச் க்ஷணத்திலே யசத்தியமாய் ஈசித்துட்போ௫ிறபடி. 
யினாலே யதைப்பிராச்தியென்கறது யுக்கஞ் சொப்பனம்போலே 

ஈத் தப் போகாமற் பிரமாணஷூலமாய்ச் சத்தியமாய்த் தோன்றுத 

சாக்கரத் அப்பிரார்தியென்சகிற தெப்படியென்றுகேட்ட Frac 

பார்த்துக் குரு சொல்லுகிறுர், (௬௬) 

வாராய் டோ சாக்கிரத்துப் பிரமாணஞூல்மாய்த் தோணுகிற 

தென்றனையே அப்படிப்போலே சொப்பனமுஞ் சொப்பனங்காணு 

சறகாலத்திலே பிரமாணமூலமாய்ச் சத்தியமாகச்சானே தோனு 

இறதேயொழிய வப்போசசத்தியமாய்த்தோன்.றவில்லையே விழித்த 

பிற்பாடு சாக்சரத்திலே யசத்தியமாய்ட்போகிறது அப்படிப்போலே 

பிந்தசாக்கொத்தர் தான்சோன்றுகறகாலச்திலே பிரமாணஞூலமா 

ய்ச் சத்தியமாய்த்தோன்றும் ஞானத்திஞலே தன்னுடையசொருபத் 

இலே விழிக்கிறபோது இதவு மசத்தியமாய்ப்போமென்ற்றி யானாற் 

சொப்பனத்தக்குஞ் சாக்கரத்துக்கும் பேதமேதென்றாற் சொல்லு 

கிரோங் கேள். | (௯௪-௯௮) 

சாக்ரசொப்பனங்க ஸிரண்டும் வாசனா மயங்களானப யி | 

னாலே யிரண்டும் பிரார்திசொருபமே சந்தேகமில்லை பேதமேதென் 

go சாக்ரத்துல்இரப் பிராச்தயென்றுஞ் சொப்பனம் அத்திரப் 

பிராச்தியென்றுஞ் சொல்லுதே பேதமன்றியிலே வெறேயொரு 

பேதம் லேசழமுமில்லையென்றதி, | (௯௯)



oS. . அத்தொய்கபோததபிகை, 

சாக்கரத்து மிப்படிச் சொப்பன சமானமானா லிர்சச்சாக்கெ 
த்தாற சொப்பனத்தைக் காண்குறவா ளாரொன்றூற் சொல் gy SG wpa 

கேள் சதொனர்தமயராய் அத்தோய்தராய் அசங்கராயா யிருக்கற அத் 

மாவினுடைய சொப்பன 'மித்தனைஜகத் தமென்றறி யானால் தித்தி 

மரையிஞலேயன்றோ சொப்பனம் வரவேண்டும் பரமாத்மாவுக்கு நித் 

இரையேதென்றா லனுதிசாலத்தைத்தொட்டுச் சன்னுடைய சொளஞு : 

பத்தையறியாத வஞ்ஞானமாூற நித்திரைனாலே ஜகத்தசாகற சொப் 

- பனமுண்டாயிற்று பரமாத்மாவானவர் தம்முடைய வஞ்ஞானப் 

பிராந்தியினாலே ஜகத்தாகற சொப்பனத்தைக் காண்கிரு ராகையி 

னாலே நித்திரைபண்ணுகறவன் சொப்பனப்பிரார்தியினாலே சமுசா 
சத்தை யடை$இருப்போல நிருவிகாரமாயிருக்கற பரமாத்மாவும் பிரா 

கீதியினாலே ஜீவத்துவத்தையடைந்து ஜகத்தாகிற சொப்பனத்இ 
லே சமுசாரத்தையடைகறு ரசெப்படியென்றாற் சொல்லுகிஷோேங் 

கெள். (௧௦௦) 

ஜீவனான.ன் சொப்பன பதார்த்தம்போலச் தோன்றுற தே 
கேச்திரியாகிகளை மோகத்தினாலே தானாய்ச்சண்டு வதகளோடேதா 

தான்மியவத்தியாசத்தை யடைச் ததுவே தானாய்க்கண்டு அதுகளேச 
டேயொன்ழமுய்ப்போனா னாகையினாலே தேகத்திரயங்களஞுடைய அவ 

தீதாத்திரயத்தை & யடைச்தத்துவாரா வெகுவித சமுசாரத்தை. 

யடைூருன். (௧௦௧) 

சாகீரெத்தாவதேதென்மால் அகம்விர்க்இயாதி ௪கல விர்த் இக 

ளுஞ் சகல விடயங்களோடேகடக் தோன்றுகநதே சாக௫ரத்சென் 

அபெயர் தூலசரீரத்திலே கானென்று ௮பிமானித்துச்கொண்டு அ௮க்த 

அவத்தாபிமானத்தினாலே விசுவனென்று பெயராய்த் தூலவிடய 
போகங்களைப்புசிக்கமுன் சொப்பனமாவதேசென்றாற் பாடுயேச் இறி 
  

* அடைந்த தத்தவரா - என்றும்பாடம்,



௧-வது அ௮த்தியாரோப்பிரகரணம். ௨௩ 

யங்களெல்லா மொழிக்துபோன மிற்பாடு மனோவிர்த்தியினுடைய 

சாக்ரத்துவிடய சமஸ்காரமே சொப்பன மதிலே யபிமானித்துக 

கொண்டு தைசதனென்று பெயராய்ச் சூட்சுமபோகங்களைப் புசிகீ 

இரான் சுமுத்தியாவதேதென்றாற் சகல வீர்த்திகளுங் கா. ரணமாயிருக் 

இன்ற வஞ்ஞானத்திலே லயித்திருக்கிறதே சுமுத்தி யதிலே இக்தச் 

ஜிவன்றானே பிராஞ்ஞ்னென்று பெயராய் அசத அவத்தாபிமானியா 

யப் பிரமானர்த போகத்தைப் பு௫ிக்கருன். (௧௦௨-௧௦௩-௧௦௪) 

இச்தப்பிரகாரமாய்ச் ஜீனானவணிக்த அவத்தாத்திரயங்களை 

யும் அடிக்கடி இரும்பித்திரும்பி யடைஏருன் எதனாலே யென்றாற் 

ஜன்மாச்திர கன்மயோகத்தினாலென்றதி யதெப்படியென்ருற் சாக் 

இரத்தப்போகங் கொடுக்கறதாயிருக்கெறெ கருமமுற்பவமா யாகிற 

போது சாக்ரெத்தை யடைகருன் சொப்பனபோகங்கொடுக்கிறதா 

யிருக்கெற சருமம்வருகறபோத சொப்பனத்தை யடைகிறான் சுமுத் 

இபோகங்கொடுக்கிறகாயிருக்கற கருமம்வருகிறபோஅ சுமுச்தியை 

யடைகிழுன் அடிக்கடி யிச்தப்படி கருமவசத்தினாலே யவத்தைகளை 

யடைச்து சமுசாரிக்கிறு விப்படிப்போலேதானே சருமவசத்தினாலே 

தானே ஜனனமரணங்களை யடைகிழுனென் நதி. - (60@) 

வாராய் €டா ஜனன ம. ணா இயாயிருக்குற சமூசாரமும் YOST 

தாத்தரயங்கள் தோன்.றுகருப்போல மனோப்பிராக்திபினாலே தோ 

ன்றுகிற தமாத்திரமேயன் நி.பிலே பரமார்த்த சமாயில்லையென்றறி ஜனி 

க்றெவன்போலேயுமரிக்ெவன்போலேயுச் கோன்றுகற துமாத் திரம் 

அதெப்படி. த்தோன்றுமென்றாற் ஜனனமரணம் தோன்றுகறடரமத் 

ஐதச்சொல்லுறோம் கூட்சும புத் தியினாலே கேள். (soe) 

ஜிவனானவன் க்ஷணத்திலே நித்திரா மோகத்தையடைச்து 

ஈக்தரபாவனையையெல்லா மறக்துபோய் வேறேயொரு பாவனையை 

சொப்பனத்திலே காணுகிருப்போல ஆணத்திலே மரணஞூர்ச்சை



௨௪ ௮த்தொய்தபோத தீபிகை, 

யையடைகிறன் அடைந்த வச்தக்ஷணத்திலே யிக்தப்பாவனையெல் 

லாமறந் தபோய் மறந்த வர்த க்ஷணத்திலே சொப்பனம்போலே 

மனோபாவனை வேறேயொரு பிரகாரமாய்க்தோணு மிப்படிச்சுமுத் இ 

யிலே யொன்றுந்தோன்ராமற் போனாற்போலே யொன்றுச்தோன் 

ரூமற்போகுற மூர்ச்சையே மரணமென்றறி சாக்கிரபாவனைமறக் து 

சொப்பனச் தோன்றுகருட்போல யிந்தப்பாவனைமறச்து வேறேயொ 

ருபாவனை தோன்றுகிறதே ஜனனமென்றறி ஜனனர்தோன்றுஇற 

இரமமெப்படியென்றா லிதோ விதுமாதாவினுடையவதர மிர்தவாதா 

சத்திலே அதேயமாய்க் கெற்பமாய் சாமிருக்கிரோேமென்று முன்னே 

தோன்றுகிற ௮ பின்பு கையுங்காலுமாக விருக்கிறசரீரம் ஈம்மத யிது 

வேகாமென்று காண்இிருன் பின்பு காஞ் ஜனித்தோமென்றுமிவனம் 

மூடையபிதா இவனுடைய புத்திரனாமென்றும் ஈமக்தத்தனை வயதா 

பிற்றென்று மிதோயிருக்கிற மிவர்கள் ஈமக்கெட்டாளான பெர்துக் 
களென்றும் ரமணியமாயிருக்கி விக்தக்கரகம் ஈசமதென்று (நிச்தியா 
தியாய்ச் சகலசமுசாரமுஞ் ஜகக் அஞ் Ground மித்தியாபூதமான 
மரணஜூர்சிசையடைக்த அச்தகணத்திலே கருமானுசாரமாய்ப் பிரச 
கதிபினாலேசோன்றுகற துமாத்தரஞ் ஜனனக்கரமமிப்படியென் றதி. 

(௧0௪-௧௦௮- -௧௦௯) 

ஜனனக்கரம மெப்படித்தோணுகறதோ வப்படிப்போலே 
லோகாந்த.ர கெமனாதிகளு மவனவன் கருமானுசா.ரமாய்த் தோன் று 
இறெதுமாத் திரம் ௮செப்படியென்றாற் பொய்யான மரணஷஞூர்ச்சை 
பயடைர்த அ௮ந்தக்ணத்திலே யிதோ சுவர்க்கம் மகாரம்மியமாயிருக் 

கிறதென்றுக் தான்போறைதாயு மிதோ காமதிசந்தராகிரு இயாய்த் 
தேவஞனோமென்று மிசோ ௮க்ூஷரஸ் இரீகளதிமனோகரியளாய் ஈமச் 
கருக்கிருளென்று மிதோ ஈமச்கு & அசிகாசமாய் அமிர்தமிருக்இற 

8 ௮ திகரசமாய் - என்றும்பாடம்,



௪-வது ௮க்இயாரோப்பிரகரணம். உடு 

தென்றும் இசோவைவசுதபும் இதோவிது£ ரகம் இதோயமன் இதோ 

யமபடா ளதிககுரூராளாயிருக்கிறுள் ஈம்மை ஈரகத்திலே போட்டா 

ளென்று மிதோபிதர்லோகமென்று மிதசத்தியலோகமென்று மிது 

மனோசரமாயிருக்கெற வைகுண்டமென்று மிதுவைலோகமென்று மே 

வமாதிமாய்ச்சுவசுவகருமானுசாசமாய்வாசனையினாலேதோணுகிற த 

மாச்திர மிப்படிச் ஜனன மரண லோகாந்தர கெமனங்கள் சமுசார 

கசளெல்லாஞ்சதொகாசசொருபமாய் இருக்கிறதன்னிடத்திலேமனோ 

வசனாப் பிராச்தியினாலே தோணுகறதேயன்றியிலே பரமார்த்தமா 

வொன்றுமில்லை யென்றறி. (௧௦௦.௧௧௨-௧௧௨-௧௧௩) 

.... இதாசாசமாயிருக்றெதன்னிடத்திலேஜகத்தாகிற சக்தருவாக 

ரமான பிரதீதிமாத்திர சத்தாகமாய்த்தோணுிறதுமாத் இரமேயன் 

றிமிலே நகிசமாகச் சொருபமில்லை காமருபமாத்திரமாயிரதிரசாலம் 

போலே தோணுூறதுமாத்தரமென்றறி. (௧௧௪) 

சீடன்கேட்டிருன் வாரும் ஏ குரோபிரத்தியக்£மாய்ப் பிரமா 

னமூலமாய்ச் சத்தியமாய்ச் சராசராத்மகமா யனேகவிதமாய்ச் சகல 

டானபேராலும் பிரத்தியக்ஷமாய் ௮அ௮பவிக்கப்படகிற இர்தச் ஜகத 

தை மசத்தியமென்றெப்படிச்சொல்லுறதென்று கேட்ட Fr err) 

பார்த்துக் குரு சொல்லுக&ருர். (௧௧௫) 

- வாராய் டா இப்படிச் சராசராத்மகமாய் சானாவிதமாயிருக் 

இற சகலஜகத்துஞ் தொகாசமாயிருக்கற தன்னிடத்திலே யாரோ 

பிச்கப்பட்டுத் தோணுகிறதென்றறி யெதினாேயாரோபிக்கப்பட் 

டுத்தோளூகிறதென்றாற்றன்னுடைய சொருபத்தையறியாத வஞ் 

ஞானப்பிரார்இியினாலே யாரோபிக்கப்பட்டுது ௮செப்படிப்போலே 

யென்றா லொருபித்தியிலே ச.ராசராத்மகமாயிருக்கற இத்திரமா 

சோபிக்கப்பட்டாப் போலென்றநி, (௧௧௯)



ede அச்தொய்தபோத திபிகை, 

டன் சேட்டுறுன் வாரீர் ஏ கூரோ ஈக ரனானவர் சங்கற்பத் 

இனாலே சகலஜகத்தையு? தான்தானே கற்பித்தாரென்றன்றோ ௪ 

இசொல்லுறை.து அப்படியன் நிபிலே யிங்கே நீரானால் தன்னுடைய 

வஞ்ஞானப்பிராச்தியினாலே சகலஜகச்.துஞ் சிருஷ்டிக்கப்பட்டுதெ 

ன்று சொல்லுகிறீர் அதெப்படிக கூடுமென்று
 சடன்கேட்டான்.குரு 

சொல் லு ரர். (eer) 

சரத ஈசுரன்சருஷ்டித்தாரென்று சொல்லுகிறது சாமிப் 

படி.யிப்போசொன்னோ மதிலேதோஷமில்லை யேனென்றாற்ச௬ இ 

விரோசமில்லாதபடியினாலேயென்றறி யேதென்றா லீசரன்மாயையி 

ஞலேஆகாசாஇபூசங்களைச்சிருஷ்டித்அ
ப்பஞ்சகோணம்பண்ணித் தே 

காதியண்டாந்த ஜகத்தைச்சிருஷ்டி.த்தாரென்றுசொல் லுகற ௬௫இ 

யினுடையவிருத்தாரதம் பொய்யென்றறி சுருதிசொல்லுகிறசைப் 

பொய்யென்றெப்படிச் சொல்லுறெதென்றாமி பாலாளுக்குப்போதக் 

இற நிமித்தமாய்ச் சொல்ஓுறெதேயன் நதியிலே யெதார்த்தமாய் சு 

இக்க2 அபிப்பிராயமன்று அதெப்படி. யென்றால் அனாதியஞ்ஞாள 

தீதனாலே பரிச்சின்னனாய்தீ தேகாகாரனாபிருக்கற மூடனுக் குன்து 

டைய பிராச்தியினாலே மித்தனை BESS முூண்டாயிற்றென்று 

சொன்னா லவனுக்கு காமாவது பரிச்சின்னனாயிரக்கி 20 காமெப்படி 

பித்தனை ஜகத்துக்குங் காரணமாகப்போகிழேமென்று விபரீதட் 

பிராந்தலருற படியினாலே அதற்காக ஈசுவரஸஷனொருத்தனுண்6 

அவர் இருஷ்டித்தாரென்று சுரூதியானது வஞ்ஞானத்இனாே 

pL ue இதாகாசசொரூபமாய்ப் பரிபூரண0 யிருக்கெற தன்லு 

டைய சொபாவத்தை யதியாமற் பிரமிக்க பாலனுக்குப் போஇக€ 

ததென்றறி பரமார்த்தமாய்த் தன்னுடைய பிராச்தியினாலே கறபிக2 

ப்பட்டுதேயன் நிமிலே வேழே யொன்றுமில்லை யென்று ரகியார்;



5-வது அத்தியாரோப்பிரகரணம். உ௭ 
தமாய்ப்பரமார்த்சச்தை யதிகாரிக்கப்பொதிச்ிற த ஆகையினாலே பாலபோகனஞாற்தமாய்ப் பொய்யாய்ச்சொல் லு x விருத்தாக்ச மூன க்கு மோகத்இனாலே சச்தியம்பலே தோனுெதுஅதெப்படிப்பேர லேயென்றுற் பாலகாகீஞாயிகைபோலேயென்றறி யென்றுசொன்ன குருவைப்பார்ச்துச் உடேச் சொல் ஓன். (௧௧௮) 

வாரும் ஏ குரோ பாலகாகஞாயிசையாவதே௮ மஹா வஇசய oni Gens Oise ஜகத்தை பில்லையென் று Ur Burges oOo திருஷ்டாச்சமாயிருக்ெசைச் சொல்லலேண்டுச் தயையினாலென்று சடன் கேட்டான் குரு சொல் ஓ௫ஞர். (௧௧௯) 

TC சங்கிரக தன்சொல் ஓங் கேள் அசைக்கேட்டமாத்திர தீதிலே ஜகத்துச்சச்சியமென் அம் ஈசுவரன் சிருஷ்டி த்சாரென் று தகோன்றுஇற விபரீதப்பிராச்சியெல்லாம் போய்விடுமென் நு குரு கதை சொல் லஓுஇ௫ர், 
(௧௨௦) 

வாராய் சிடாமூடனாயிருக்ற வொருபாலன் ஸ்சன் னியபா னங்கொடுக்ற தாத்திரியைப்பார்த த வினஞேசமாயொருகதை சொ ல்லென்று கேட்டான் அவனுக்கு வினோசார்ச்தமாய் தாத்திரியான ஒள் மஹாமஷேகரமா யொருசதை சொன்னாள் 3Cs Ascrapb சொல்லுங் கேள். 
(௧௨௧ - ௧௨.௨) 

மகா பராக்கிரமசாலியாய் மூன்றுலோகத்திலேயும் பிரசித் தீனா யொரு ராஜாவுண்டு அவனுக்குப்பெயரே சென்றால் வசதியா - சுதனென்று பெயர் அவனுடைய அக்னைஷயச் சகலலோகத்திலேயு மிருக்கற சாஜாக்சஞ்ஞ் சூடாமணிபோலே ரசிலே வூப்பாள்



2 அ௮த்தொய்தபோத தீபிகை, 

ந்த வந்தியாசுதனென்௫ற ராஜாவானவன் மகாமாயாவியா யிருப் 

பன் மாயையினாலே ஜகத்தைமுதலாய்ச சிருஷ்டிக்க ரக்ஷிக்க சங்கரி 

க்கத்தக்க சாமர்த்இயமுண்டு அவனுக்குப் பீதவர்ணமாயுங் இருஷ்ண 

வர்ணமாயுஞ் சுவேதவர்ண௰மாயு மூன்று தேகமுண்டு அவனந்தப்ட் த 

வர்ணமாயிருக்ற தேசுத்தையெப்போ வடைஇருனோ அப்போ ya! 

னுக்கு ஐரிச்சையுண்டாகற தர்தவிச்சையினாலே இக்இி.ரசாலக்காரன் 

போலே மாயையினா லொருபட்டணத்தைச சிருஷ்டி.த்தான். (௧௨௩- 

௧௨௫-௧௨௫-௧௨௭) 

அக்தப்பட்டண மெங்கே நிர்மித்தானென்றால் ஆகாசத்திலே கிர 

மித்தான தற்குப்பேரேதென்றா லத்தியந்த மசத்தென்று பெயர் Qe 

வத்தியக்தவசத்தென்ற பட்டண மெப்படி யிருச்றெதென்றாற் பதி 

eng ராஜவீதிகளோடே கூடியிருக்கும் அர்தப்பதினான்கு வீதியும் 

ஜூன்று விபாகமாயிருக்கு மீதிலே யத்தியானவனங்கள் அனேகமா 

யிருக்கும் ௮னேக வுப்பரிக்கை யுண்டு மூத்து மாலையினாலே சோர 

ணங்கள் கட்டியிருக்கும் ஏமுூஈடைவாவியினாலே அலங்காரமாயிருக் 

கு மந்தப்பட்டணமெல்லாம் தெரிய அணையாத்தபமாய்ச் சேதமாயு 

முஷ்டண மாயுமிரண்டு தீபம் mas AGES மிப்படிப்பட்ட பட்ட 

ணத்திலே wis ராஜாவானவன் மனோகரமா யனேக$ரகங்கள் 

கட்டினா னதிலே யுன்னதசேசத்திலே திறிது இரகங்களாம் அதோ 

தேசத்திலே தாழச்சிறிது கிரகங்களும் மத்தியிலே சிறிது கிரசங்க 

ஞுமாய் சிர்மித்தா னச்தக் பொகச்துக்கெல்லா மேலுக்கு கஇருஷ்ணவர் 

ணமாயிருக்கற சத்தைபோட்டுக கட்டியிருக்கும் ஒவ்வொரு இரகத் 

தக்கு ஒன்பது வாசல் விட்டி ருக்குஞ் சார்வகாலமுங் காற்று வரத் 

தச்சதாக அனேக பலகணிவாச ஒண்டு ஐச்து தீபங்கள் வைத்திருக் 

கும் ஒவ்வொரு செகதீதுக்குச் ௬ கல வர்ணமாய் மும்மூன்று தம்பம் 

காட்டியிருக்கும் மேலே மிருதுவாய் நன்ராய்ப்பூசியிருக்கு மிப்படிப்



sag அ௮த்தியாரோப்பிரகரணம், =" ore 
oo 

பட்ட செகங்களை ரட்சிக்கிறதற் கொவ்வொரு கிரகத்துக் கொல் 
| ட்சசை யயினாலே மஹா பயங்களாய்ச் "310. & | Garg Quiros மாயைபிலு வே மம மயங்க சிஸ்டி 

ராஜாவானவன் அந்தக் ரெகங்களிலே பக்ஷி கூட்டிலே பிரவே?க்இ 
ருப்போலே பிரவே௫த்துக்கொண்டு சானாவித லீலையை யடைரன். 
(௧௨௪-௧௨௮-௧௨௯-௧ ௩௰-௪௩௧-௪ ௩௨-௧௩-௧௩௮௫) 

அரத சாஜாவானவன் இருஷ்ணவர்ணமாயிருக்கிற தேகத்தை 

யடைகிறபோத தன்னாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்ட வர்க யெட்சுக்கள் 

பட்டணமெல்லாகத்தையு மிரகதிச்சிடின் ௮வன் மூனே சுவேதவர்ண 

மாயிருக்கற சேகத்தையடைகிறபோது யெல்லாத்தையுஞ் ஆண த் 

திலே பஸ்பமாய்ப்பண்ணுூறு ஸிர்தப்படி தான்தானேடிருஷ்டித் 

as தானேரக்ஷித்துதி தானேசங்கரித்துசக்கொண்டு Qing 

இரும்பி இந்தப்படி மூற்கன்போல மஹா கெறுவிஷ்டனா இருக்கற 

அந்த வர்தியாசுத ராஜாவானவன் மஹா பிரயாசத்தினாலே தாகத்தி 

னாலே கானற் ஜலமாகிற சரசிலே மூழ்கி யர்தக் கானற்ஜலத்தை 

இதேட்டமாய்ப் பானம்பண்ணித் திருப்தி யடைக்து ஆகாசத்திலே 

புட்பித்திருக்்று ககன புட்பங்களினாலே யலங்காரம் பண்ணிக் 

கொண்டிருக்கிறான் கான் கண்டேன் அ௮வனும் இங்கே வருரன் 

வகாயலோட்டு ரத்தின மாலையிலே காலுமாலையுஞ் சத்திகா ரசதத் 

திலே பண்ணியிருக்க இங்கணிகளுங்கொண்டு உனக்குத் தரவருர 

னிப்போதிவடத்தி£லே யென்று இந்தக்கதையைத் தாத் இரியான வள் 

பாலகனுக்குச்சொன்னாள் ௮கைக்கேட்டுப் பாலகனானவன் சத்திய 

மென்று சமுசயமன்றியிலே யெப்படி யெண்ணுகறானோ வப்படிப் 

2பாலே யிச்தச்ஜகத் அக்கதையுஞ் ௪த்தியமாய்த்தோன்றுகற௮ அஞ் 

ஞானச் தினாலே மூடனாயிருக்ிறவனுக்கென்றறி, (௧௩௫-௧௩௪. 

5௩௭-௧௩௮ ௧௩௬௯-௧௪)



௯.௦ அ௮த்தசொய்கபோததீபிகை, 

சடன் சேட்டுரான் வாரும் ஏ குரோ யிர்தக்கதையாகற இரு 

ஷடாச்தஞ்சொன்னீ27 Sues தாஷ்டார்சச்திலே ராஜாவாவ 
தார் பாலனாவதார் தாத்திரியானவளார் இதையெல்லாங் கேழ்க்க 
வேண்டுமமன்று இச்சிக்கறேன் இச்சைக் சத்துவமாய்ச்சொல்லு 

மென்று சடன் சேட்டான் குரு Mera gE apr, (௧௪௧) 

வாராய் €ீடா தாஷ்டாச்தத்தைச் சொல் ஓகஜேங் கேள் 

இங்கே பாலகனாவதாரென்றாுல் முன்னே சென்ன வஞ்ஞானியே 

பாலகனென்று வர்ணிக்கப்படுகறதென்றறி தாத்திரியாவ தாரென் 

ae rapier பிர இபா இக்கற சுருதியே தாத்இிரியென்றறி வர்தியா 

சு. சனாயிருக்கிற ராஜாவானவன் யாரென்றால் மாயாகற்பிசஞயிருச் 

இற ஈசுரனென்றறி அவனுக்கு மூன்றுசேகமுண்டென்ற தேதென் 
ரூற் சத்துவ ரச தமோ குணாத்மகமாயி௫க்கிற பிரம விஷ்ணு ருத்திர 

மூர்த்திகள் தேகங்களையடையலாவ தேதென்ரால் பதவாணமாயிருக் 

கற பிரம சேகாமிமானத்தினாலே பிரமாவென்று பெயராய்ச் சூத்த 

ராத்மாவென்று சொல்லப்படுவன் இச்த ஈகரன் ஆகாசத்திலே ws 

இயச்தம் ௮சத்தென்றெபட்டண நிர்மித்தானென்ற சேசென்றால் 
சிதாகாசத்திலே ஜகத்தாகறஅசத்துப்பட்டணத்தை நிர்மிச்சானென் 
தி ௮ச்தப்பட்டணத் திலே பதினாலுலீதியென்ற தேதென்ால் பஇ 
னாலஓுலோகங்களாகிற வீதிகள் உச்தியானவனமென்ற GO sero Qasr 
ர லனேகவனங்களாகற வுத்தியானவனங்கள் உப்பரிகையாவ தே 
தென்றுல் சய்யமர்திரமேமுதலான பருவதங்களாகிற த ப்பரிச்கை 
கள் வாயுவினாலே யணையாமற். சேமாயு மூஷணமாயு மிரண்டுப 
மாவ தேதென்றாற் சம்திர ஞரியாளாகிற இபங்கள் முத்துமாலைத் 

தோரணமேதென்றுற் கங்காதி ஈதிகளாகிற கோரணங்கள் ஏழமுகட



௧-வது ௮த்தயாரோப்பிரகரணம். ௩௧ 

வாவிகளேதென்றா லிக்ஷு€ரோதி சமித்திரங்களென்றறி.(௧௪௨-௧௫௩ 

-௧௪௪-௧௪௫-௪௫௬-௧௫௪௪-௧௫௮) 

அர்த ஈசுரன் இரெகங்கள்கட்டின தேதென்றுற் நேகங்களா 

இற. சரெகங்களென்றதி ஊர்த்துவசேசத்திலே கட்டின கரகங்களே 
தென்றால் தேவசரீரங்கள் rea ee கிரகல்க ளே 

தென்றால் பாதாளத்கலேயி ருச்சிற நாகாஇசரிரங்கள் மத்தியத்திலே 

கட்டின இரகங்களேதென்றால் மநுடாதிசரீரங்களென் தறி யதத்கு 

மாமிசங்களாகிற மித்திகை அஸ் இகளாகிற தம்பங்கள் அவக்காகிற 

பூச்சுப்பூசியிருக்கிற ௮ கேசங்களாூற கறுப்புக்கத்தை போட்டிருக் 

are பாதியாயிருக்கெ | ₹வத்தஅுவாரங்களாடற வொன் 

பதுவாசல் ௫ ஈனேச்திறியங்களாகிற வைச் அ.தீபங்க ளிப்படிப்பட் 

டிருக்கிற தேகங்களாகற ரகங்களுக்கு ரக்ஷகாளாயிருக்கிற யெட் 

சுக்களென்னவென்றால் அகங்காரமாகிற யெட்சுக்க னீப்படி. ஈசுர 
னாிற வர்தியாசுத. ராஜாவானவ௨ன் தேகங்களாகிற இரசகங்களைக்கட் 
டூயதிலே ஜீவருபமாய்ப் பிரவே௫த்து அகங்காரமா௫ற வெச்சோடே 

கூடக் இரீடிச் சகச்கொண்டு வியர்த்தமாய்ச் சமு்சா.ரம்பண்ணுகருன். 

க 2௦-௧௫ ௪-௧௫௨-௧௫௩-௧௫௪-௧௫௫) 

அவன்றானே இருஷ்ணசேகத்தையடைக்து சகலத்தையு 

மிரகூதிசிக்கிரானென்ற தேசென்ருல் விஷ்ணுமூர்த்தி யபிமானத்தி 

ஞலே விஷ்ணுவென்றும் விராட்ரொபமென்றும் பெயராய் on a 

win rom, usiranSwOQrseér pp சுவேததேகத்தை யடைந்து 

சசலத்தையஞ் சங்கரிக்கறதென்ற தேதென்றா மற் சுவேதவர்ணமா 

மிருக ருத்திசேகாமிமானத்தினாலே ருத்தொனென்றும் க்தி 

யாமியென்றும் பெயராய்ச் சகலத்தையும் பிரளயத். திலே லயம்பண்



௨௨ ௮.த்கொய்தபோதக தீபிகை, 

ஜூன் நறி இர்தப்படி. யடிக்கடி இருவ்டித்து ரக்ஷித்து சங் 

இய 

ahs ge இருப்தராயிருககமுர் கானற்ஜலத்திலே பானம்பண் ணி இரு 

ப்இியடைக்ததென்ற தேதென்றா லீசுரானர்தமாகிற கானற்ஜவத் 

தைப்ப பானம்பண்ணி சாமே ௪கல ஜக$கரனென்௫ிற கெறுவத்தை 

யடைந்திருக்கிருர் ஆகாசகுசுமங்களினாலே யலங்காரமென்ற தேதெ 

ன்ராற் சர்வஞ்ஞத்துவ சர்வேசுரத்அவாதி குணங்களாக வாகாசகஞு. 

சுமங்களினாலே யலங்காரம் பண்ணப்பட்டிருக்கறோர் ger ag Sarr 

தத்தனாலே கிர்மித்திருக்கிற இுங்கெிகளென்ற சேசென்றாற் சுவர்க் 

காதிலோகங்களாகற இங்கிணிகள் வளையளோட்டு ரத்னெத்தினாலே 

நிர்மித்திருக்கிற காலுமாலையென்ற தேதென்றுற் சாலோக சாம்ப 

சாரூப்பிய சாயுச்சியமென்கீற காலுமுத்தியும் காலுமாலையென்றதி 

இவைகளைச் தரவருகறா னிங்கே யென்ற தேசென்றால் ஈசுரன் மிரு 

த்திகை லை தாரு காம்பிரங்களினாலே வருவர் வக்.ஐ வேண்டிய அபி 

உடமெல்லாவ் கொடுப்பபென் திப்படிச்சொல்லஐு$ிற சுருஇியைக் 

கேட்டுச் சத்தியமா யெண்ணிக்கொண்டு அவிச்ையி (னாலே மோ௫க் 

இறமடன் பவனி மெய்யென்று பி.ரமிக்கிரன். (௧௫௬- 

௧௫௪௭-௧ இக ஒ௯௬-௧௬ =O) 

இப்படிச்சொன்ன குருவைப்பார்த்துச் உடன் கேட்டிறான் 
வாரும் எ குரோ சுவர்ச்காதிலோகங்களு மிப்படிச் சுத் திசாளுப்பிய 

இங்கணெர்களென்றுஞ் சாலோக்யோதிமுத்திகள் காசமணிமாலைகளெ 

னு மிட்படிப்பரிகாசமாய் அ௮சத்தியமானால் அப்போ வதற்குச் 

சாதனமாய்ச் சோதில்்டோமாதியாயிருக்கற கருமகாண்டத்தையும் 

பூசாத்தியானாஇயாயிருககற உபாசனாகாண்டத்தையஞ் சுருதிபிரதி 

பாதிட்பானேன் அதைச்  ணன்டடமத் ன அன ரல குரு 

(௧௬௧)
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iF ... அத்தொய்தபோததீபிகை, 

சாதிலோகமுண்டென்றும் விஷ்ணுவா இஜூர்த்திகளை யுபாசித்தாற 

சாலோக்கயோதி முக்தியுண்டென்றுஞ் சொல் ஓறபோது ௮தினா 

லே தபசுகருமோபாசனைகளைப்பண்ணுவன் அனேக ஜன்மங்களிலே 

பண்ணினாலஇனலே ௫ித்தஞ்சுத்தமாம் அதற்குமேல் விடயபோகங் 

சளிலே வைராக்கியம் வர்தவுடனே இத்தனையும் பொய்யென்று 

காண்பித்து அதற்குமேல் அத்தொய்தத்தைப்போகிக்குஞ் சுருதி 

Quer po, (௧௬௫) 

டன் மகட் லாரும் GT குரோ இப்படியானாற் FOUTS 

காஇஜகத்துத்தான் அபாய்யட்டும் பிரார்தியனாலேதோணு௫ றது 

மாத்திர மானபம Bi ge ses eyupuGiuiGe ஈசுரனையும் பொய்யெ 

ன்சிறதெப்படிச் சர்வேோரரனென்று சுருதிகளெல்லாஞ்சொல் ஓுகிற 

தே அகைபினாலே எப்படி. ஈசுரன்கூட அசத்தியமென்றுகேட்ட 

“சடனைப்பார்ததுக் குரு சொல்லுகிறார். (௧௬௬) 

இப்படி மிந்தச்சருதிமாத்திரங் கேட்டதொழிச்து மாயையு 

மவித்தையுஞ் ஜீவேசராளென்சற வாபாசங்களைக்கற்பித்ததென்சிற 

சுருதியை 2 கேட்சவில்லையோ வானாற் ௪௫ தஇரண்டுஞ்சொல்லுவா 

னேனென்றல் எப்படியானாழ் சுவர்க்காதிகளைச்சொல்லி வஞ்சிக்க 

Ger வ௨ப்பழப்போ சல சரும்பலப்பிரதரா யொரு ஈசுரனுண்ெென் று 

சொல்லி வழ்ூக்கிறது அதிகாரிக்கு 5ச் ஜீவேசுர ஜகச்தெல்லாம 

பொய்யென்று பரமார்த்தச்றைச் சொல்லுகறதென்றதி, (௧௬௪) 

ஈசனையஞு ஜிவனைப்போலே பொய்யென்று யெதினாலே 

2சால்லுகிததென்றா லீன் சொப்பனபுருடன்போலே பிராக் 

இகசற்பிரனானபடிபினாலேயென்றறி யெப்படியென்றாற் ஜீவன்றன் 

னுடைய சொருப ப யறியாத வஞ்ஞானமோகத்தினாலே : யெப் 

படிக்கற்ப்ச்சப்பட்டானோ வப்படிப்போலே தன்னையதியாத வஞ்



௧-வது அத்தியாரோப்பிரகரணம், 
௩௫ 

ஞானப்பிராச்தியினாலெ சொப்பன புருடன்போலே கறபிதனானபடி. 

eno rar gy வஸ்அவன் று பொய்யென்ற றி. (௧௯௮) 
ச 

தன்னஞ்ஞானத்தினாலே ஈகாரனெப்படிகற்பிக்கப்பட்டான் 

மாயாகற்பிதரென்றன்றோ சுருதசொல்லுறதெனறாற் சொல் ஓ௫ 

Cope Gor Rawr Us NUIT BO GH GHM LD யாதொன்றுண்டோ வ தவஞ்ஞச 

னச்தானேசமட்டிவியட்டி பேதத்தினா லேகமென்று மனேகமென் 

றுஞ்சொல்லப்ப0 மெப்படியானளுறி சமட்டியாம்வனமென்று செசல் 

ஓுூறடோ தேகமாயும் வியட்டியாய்விருக்ஷங்களென்று 
சொல் ஓ௫ற 

போ தனேசமாயுஞ் சொல்லப்படிறெதோ வப்படிப்போலே வஞ்ஞா 

னமூ மேகமாயு மனேகமாயு மிருக்கு மதிலே யேகமாய்ச்சமட்டியா 

யிருக்கிற வஞ்ஞானத்திற்குத்தானே மாயையென்றுபெயர் ௮தினா 

லேகற்பிச்கப்பட்டவர் ஈசுர னிவர்தானே சமட்டிசாக்ொதாதி யவதி 

தாத் தரயாபிமானத்தினாலே விராட்டென்று மிரணியகர்ட்பரென்று 

மந்தரியாமியென்றுஞ் சொல்லப்பவெர் FLAG AGS AA eiGarr gs #8 

வாதி குணத்தோடேகூடினவர் ஈக்ஷணா இப்பிரவேசாஈத சிருஷ்டியே 

யவருக்குச் சமுசாரமென்று சொல்லப்படுமென்றறி வியட்டியாய 

னேகமாயிருக்கிற வஞ்ஞானமே அவித்தையென்றுசொல்லப்பட of 

ஞலே கற்பிக்கப்பட்டவன் ஜீவன் அர்தவவத்தாத்திரயாபிமானத் தினா 

லே: லிசுவதைசதபீராஞ்ஞானென்று 
சொல்லப்படுவன் இஞ்சிகீஞத் 

வ கர்த் துருத் துவ போக்துருத்தவ பிரமாத்துருத்அவாதி குணங்க 

ளோ சடடியிருப்பன் சாக்ரொதிமோக்ஷபரியக்த மிவனுடைய சமு 
SD Cami 

‘ * ந 

eh ve ௩ 

சாரமென்று சர இயிலே சொல்லப்படுற தாகையினாலே சன்னு 

ர 
ச e 

oY 
ஆ ௫. * 4 . a e we @ 

டைய வஞ்ஞானப்பிராச்தியி லே ஜீவேசுரஜகத்துக்கள்மூன்றுவ ௧த 

பிக்கப்பட்டு.து.க ளாகையினாலே ஈசுவரனும் வஸ் தவன்றென்றறி. 

(ஈ ௬௯.௫௭.௭௭௪௫ ௱௭௨-௱௭௧-௭௭௪)
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உ ௮] ௮த்சொய்தபோத தீபிகை, 

me ae Od ம் 1] ச ல . ‘ ஐ 5 ne usury Gers gsssrenrorSys Csrap@p arstar wes 
யானபடி.! பினுலே பூரூவ பரவ வாசனாப்பிராந் § இ தோணுடிற இலே 

விரோதமில்லையென்றநி. (௧௮௧-௧௮௨-௪௮௩.) 

வாருமையா ஏ குரோ இரச்ச மாயையினுடைய மகமை மஹா 

வாச்சநியமாயிருக்கெற தேனென்றால் அசத் இியமாயிருக்கற மாயை 

சத் தியம்பொல விளங்குகிறது இதுக்கு இப்படிப்பட்ட சத்தி எங்கே 

ட் 

மண்டாயிற்று கொல்லுமென்று €டன்கேட்டான் குரு சொல்லு 

இர், (௧௮௪) 

ஈராய் டா தஅர்ச்கடகாரியாயிருக்கிற மாயையிலே அதிசய 

மெது இரதச்சாமர்த்தியம் ௮துக்கு சுபாவமேயன் திபிலே .ஒன்்.றினா. 

மல வர்தசன்று ஒருஇச் திரஜாலக்கார னாகாசத்தலே நகர்ங் காண்பி 

கீசவில்லையோ கித் இரைமுதலாய்ச் சொப்பனத்திலே ஜீவேசுார ஜகத் 

தைச் சிருஷ்டிக்கவில்லையோ அதுகளுக்குத்தானே யிச்சனைச்சாமர்த் 

Gu மாண்டானால் சர்வோபசான காரணமாயிருக்கு இல் (மமம் 7 BOS i ay 5 ப] 2500 007 ர £ இத்த மஹா LoiT 

மைக்க இப்படிப்பட்ட சாமர்த்திய முண்டென்டுற திலே கேட்கவேண் 
இடிடா abl se Mares ௮ ௦ மோ சந்தேகமில்லை ௮ =. லே தன்னுடையடீராச்தியினாலே 
க ௫ * 

eiqermesGsawrs Cs தாணுகிறதுமாத் தரமேயொழிய பரமார்த் 
தீமாய்ள் எழத்தியமன்று இப்படி வஸ்அவாயிருக்கற வாத்மாவினிடச் 
தில பவல்றுவாயிருச்றெ. ஜசத்துவாரோவிச்சப்பட்ட சென்ற 
அத தியாபோபஞ் சொல்லப்பட்டு த. (௧௮௫) 

இதத வத தியாரோபப் rarer gens யாகொருவித்துவானான 
வன் ஈன்மும்ப்பராம த அப்பார்க்கருனோ அவன் இச் EC DE SSI Gh 

சகலசம்சாரமும் ஆகியவனைத்தும் மாயாமயம் மித்தை தோணுகிறது 
C18 ETS சொ! பனையன் பிராக்இபினாலே யென்றதிரந்து இசை 

் சச் தியமாயஎணணாம லிது மெப்படிப்போமெ 
ன்று esis o ஐய வ £ஈதத்தையிச்சிட்பன். (௧௮௬)



௨-வது அபவாதப்பிரகரணம், i. 

9 ச உ ச , \ . 

UF GHELML_ FBI ஸதிசரபாத் இரசுவாமிகள் தயையினாலே al Be 

இரகம்பண்ணிய ஞானபோதமாகிய வேதார்த தரிசனம், (௧௮௭) 

(Lp SOT அத்தியாரோப் பிரகரணஞுூற்றிறறு, 

ON att ஷன்?" 

- இரண்டாவது அபவரதப்பிரகாணம். 

    

இடன் கேட்டுரன் வாரீர் ஏ குரோ ௮வித்தையான ௮ அளுதி 

யென்றனறோ சொல்லப்பட்டது ஆகையினாலே அதற்கு ௮பவாதமெ 

ப்படிச்சொல்லப்படும் எனக்குச்சமுசயமாபிருக்றென இந்தச் சமுகய 

த்தைப் போக்கவேண்டுக் தேவரீர் தயாசமுத் இரமாயிருக்கிறவரன் 

ளோ ஆ இயில்லாதமாயைக்கச்சமெப்படிவருளு சொல்லுமென்று கே 

ட்ட தடனைப்பார்த்துச் குரு சொல்லுகிரர். (௧) 

வாராய் டோ ஏ வித்துவான் ரீசொன்னஅ த் இயக்தான் அவி 

த்தை அனாஇதான் சந்தேகமில்லை அப்படியானாலும் அதற்கு ௮வ 

இயுண்டு ஏதென்றால் வித்தியோதயமே பவித்தைக்கு அவதியென்று 

சகல சாஸ் இரங்களி?லயுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதன்றோ ஆகையி 
ச் 

னாலே பிரகாசம்வகதா லர்சகார மெப்படூ. அவ தியாமோ அப்படிப் 

போலே ஞானம்வக்தா லஞ்ஞானம் அவதியையடைக்து கூத்துப் 

போமென்றைதைச் சொல்லுகிறோங் கேள். (ey 

இவ்விடத் திலே சகல வஸ்துக்களுக்கும் எதுவென்றுஞ் சொரு 

பமென்றுங் காரியமென்றும் ௮வ இயென்றும் பலமென்றும் இப் 

படி. ஐர்துவிதமாய் அ௪ங்கரமாயெ பிரிச்சல் சொல்லப்படுகிறது ௪௮ 

வாஇயாயிருக்கிற இத oo als . அ௮சங்கரங்களும் அத்தொய்தமா.. 

யிருக்க பரமாத்துமாவச்ஞுமாத்திரஞ் சொல்லச்கூடாது gus 

இலே பொய்யாய்க் கழ்பிதமாயிருச்சிற மாயாதி ௮ண்டபறிய£தமா
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௪3. ௮.த்தொய்கபோதஇபிகை, 

அக்னி அதிஷ்டானம் அதிலே செம்புகிற பொறிகாரியம் 
இ. ண்மென்றியிலே அக்ியிலே Does தகொண்டு பொறி யாகிற 
ம ததையண்டாச்றெ சத்தியின து 'சாரியங்கண்டபடி யினாலே இத 

*காரணமாயொரு ௪ சத் இயுண்டென் ஜெப்படி. அதுமானச் இனா 
லயியட்பகெறதோ மிருத் திகை௮திஷ்டானம் பெருத்து வர்த்த 

ளாசகாரமாயிருகிகற கடங்காரியம் இத்த மிருத்திகையுமன் றிபிலே 
கடமுமன்றியிலே இரண்டுக்கும் விலக்ஷ ணமாய்க்காரியல்கண்டபடியி 
னாலே ௪2 தியண்டென் றெப்படி. யஅமானம் பண்ணப்படுிறதோ 
ல “அிஷ்டானவ் குமிழிகாரியம் "இரண்டுக்கும் விலக்ணமாய்ச் 

யு 
9
,
 

ஜ்
 ஈரியத் இனாலே யெட்படியஅ் மானம் பண்ணப்படுகிறதோ பாம் 

மட்டை யதிஷ்டானம் பாம்புகாரியம் அதிலே சத்தி மயெப்படி அது 
மானம் பண்ணப்படுதிறதோ விசையதிஷ்டானம் மரங்காரியம் 
மல எத்தி யெப்படி ய௮ுமானம் பண்ணப் படுகிறதோ சுழுத்இ 
லல நீருவிகாரனாய் கித்திரைபண்ணற ஜீவன் அ இஷ்டானஞ் 
'டபனப்பிராச்தி காரியம் அதிலே சொட் பபன திசைக் கற்பிக்இந 

கித்திராசச்தி யஇஷ் ் டானமுமனதியிலே சாரியமுமன் நியிலே விழிச் 
சமிறகுண்டாகிற கினைவினா லெ லப்படியறியப்படுசிறதோ அப்படிப் 
போலே rus SS) oot ண்டக்கிலே யிருக்கிறசக் தியான து ஐ ஐகப்பிரார்த 
யைக் கற்பிக்கிறது HESFFS RES பிரமம் அதிஷ்டானஞ் ஐகத் 
காரியம் இச்ச இரண்டென் நிபிலே சத். இக்குச் சொரூபங் காணா 

விட்டாலுஞ் ஜகத்தாகிற காறியங் கண்டபடியினாலே இதற்குச்சார 
னணமாயொரு சத்தி யண்டென் றநுமானச் இனாலே அறியப்படு 
8௨௫ அகையினாலே சத்தி பிரமமமன்னு ஐ தீதுமன்று பின்னை 
அதற்குச் சொருபச்சா னேதெ தன்றால் இரண்டுமன் நியிலே யேதோ வெப்படியோ அததான் சொருபம் அ ஆகையினாலே இன்ன திட்பழிப் 

ன 
{o

y



௨-வது அபவாதப்பிரகரணம், ௪௨௩ 

பட்டதென்று இர் இிச்சப்படாதபடி.யினாவலே மாயைக்குச் சொருபம் 

அரிர்வசமயமென்று சொல்லப்பட்டுது. (௧௨-௧௩.௧௪-௪௫-௧௬-௧௪) 

பாயைக்குக் காரியமேதென்றால் ௮த்தொய்தமாயிருக்சின் ற 
பிரமத்தினிடச் திலே ஆவரண விச்கபசத்து சாமர்த் இயக் தினாலே 

ஜீவேசுர ஜகத்துரூபமாயிருககன்ற பிராச் தியைக் கற்பிக்க மா 

யைக்குச்காரியம் ௮து எப்படியென்றால் ௮வ்வியத்தமாயிருந்சு சத்தி. 

மனோரூபமா யெப்போ வியத்தமாகறதொ அப்போ ஜகத்தாகறெ விரு 

ஆங்கருநச்கு அங்கு ரபர் இகளாயிருக்கற மனோவாசனைகள் முளைக்க 

றதுகள் அகையினாலே மனோவிசாலமாயிருக்கிற சங்கற்பவாசனையி 
னாலே ஜகத் தக்கள் சொப்பனம்போலே கற்பிக்கட்பட்டுதுகள் அதுக் 

குள்ளே யகப்பட்டவாளாயிருக்கிற ஜீவேசுராளும் ஜகத் துக்குள்ளே 
ய தறபூதாளானபடியினாலே ஜகத்துப்போலே இவாளு மனோவிலாச 
சங்கற்பத் னாலே கற்பிக்கப்பட்டவாள் ௮செப்படிப்போலேயென் 
ரூற் சொப்பனத்திலே காணப்படூற ஜகத்தெல்லா மனோவிலா௫ 
மாத்தரத்கனாலேகதோணுகிறது ௮து மச் இியிலே தோனுகிற ஜீவே 

erie ௮ இலேயக்தற் பூதாளானபடியினாலே மனோவிலாசசத்தியி 

னாலெப்படி.க் கற்பிக்கப்பகிழுர்களோ அ௮ப்படிப்போலேயும் பித்திகை 
யிலே வர்ணத்தினாலே ஜீவேசுரஜகத்துக்கள் இத் இரமா யெழு இனா. 
லச்தச் சித்திரஜகத்திலே யேசசேசமாயிருக்கிற ஜீவேசுராளும் அர்தற் 

பூகாளானபடியினாலே வர்ணத்தினாலே மயெப்படி, யாரோபிக்கப்படு 

வாளோ அப்படிட்போலேயும் மனோவிலாச கற்பனா மயமாயிருக்கற 

ஜகத் இலே யேகதேசாளா யக்தற்பூதாளாயிருக்கிற ஜீவேசுராளும் 
மனோவிலாச கற்பிதாளென்றறி, (௧௮-௧௯.-௨௦) 

° 

இப்படி. மனக்கறம் சாளானபடிம் யினாலே for ee MES 

தைப்போலே கற்பிதாளென்று சொல்லுகிற இ சந்தேகமில்லை 
ச Ore 

யெதினாலே யென்றால் மாயை ஜீவேசுராளென் Spe யாபாசங்களைக் கற்
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௬ ன கு அத்தொய்கபோததீபிகை, 

கஇறத்தற்கு முன்னே ரச்சுவிலே தோன்றின சர்ப்பழுஞ் சத்இயும் 

விசாரித் சபிற்பாடு ரச்சுவைத்தவிரயில்லை பின்னையோ ரச்சுமாத் 

இரங்காணப்படுகிறதோ ௮ப்படிட்போலே விசாரத்திற்கு முன்னே 

தோன்தினமாயையும் மாயாவிலாசமாயிருக்கிற ஜகத்தும் விசாரித்தபி 

ற்பாடு பிரமத்தைத் தவிரவில்லைப் பின்னையோ பரமமாத்த இரங் காண 

Luang. (௩௩-௩௪-௩ட௫) 

ஒருவஸ்துத்காஷே வெப்படி. யிரண்டுவிதமாயத் தோணு 

மென்றால் 9 SO srui s+ 1s scrors SoordaéS p பிரமமொன று 

தானே விசாரத்திற்கு மன்ரோ பன்னியதாவாய்ச் ஜகத்தாகாரமாய 

த்தோணித்து விசாரி2 2. ப றப சொபாவமாய்த் தோணுூற தெப்படி 

ப்போலென்றுல் மிருத்துத்தானே வீசாரத்திற்குமுன்னே கடமாய்த் 

சோணுதநெது விசாரத்தினாலே மிருத்திகையாய்த் தோணுூறது 

விசாரத்திற்குமுன்னே கனகந்தா £னே கடகமகுட குண்டலமாய்தி 

தோணுகநத விசாரத்தனொாலே கனகமா மெப்படித் தோணுகிநதோ 

அ௮ப்படிப்போலே விசாசத் இன 40 1 பிரமமாத் இரம்தோணும் இப்படி 

யதார்ச் தமாயிருச்கிற பிரமசொரடுபம் விசாரத் இதனாலே ஏகமாய் அச் 

தொய்தமாய்ச் சுஜாதிய விஜாதிய ள்வகதபேத சூனியமாயிருக்கற 

பீரமமொன்றும் வஸ் அதுவே காலச் தயத்தின மிருக்கிறது ௮ இ 

லே மாயையென்றுஞ் ஐசத்தென்று ௦ மொருகற்பனைய ௦ மொருக்காலு ' 

மில்லகேடுுலையென் நிட்படியிருக்றெபுத்தியே வித்தையென்று 

பெயர் இச்சலித்தையே அவித்தைக்கவ இதயாகலாமே இப்படி மாயை 

ச் கலதஇிசொல்லப்பட்டுது. (௩௬-௩௭-௩௮) 

மாமயைக்குப் பலமேசென்றாற் நிஷ்பலமாய்ச் குனியமாய்ப் போ 

இநதே பலம் ஏனென்றால் சச௫ருங்கமென்று சொன்னால் சொல்லு 
22 fo ws 
Sm stants S72 Suwa sac அதற்குச்சொருப மெப்படிச்ஞனி



௨-வது அபவாதப்பிரகரணம், oF 

யமோ அப்படி. மாயையென்று சொல்ஓுறெதுமாத்திரமொழிச்து 

௮.௪2 குச்சொரூபமேயில்லையென்று விசாரத்தினாலே சத்துவத்தை 

w bs ஞானிகள் ௪௪சூருங்கம் போலே மாயையென்றுசொல்லுகிற 

படியினாலே ஞானத்்தஞலே சூனியமாய்ப்போகறேதே மாயைக்குப் 

பலம். (௩௯) 

இப்படியானா லெல்லாரு மேனிப்படிச் சொல்லவில்லையென் 
மல் அஞ்ஞானிகள் மாயை சத் தியமென்றுசொல்லுவார்கள் விஜ 

re பேர் அநிர்வசநீயமென்றுசொல்லுவார்கள் ஞாணிகள் ௪௪9௫ 

ங்சசமானமென்றுசொல்லுவார்க எிப்படி. மூன்றுவிதமாய்த்சோன் 

றும் அவாளவாள் தஇிருஷ்டிக்குக்தக்ககாய்ச் சொல்லுவார்கள் அஞ் 

ஞாணிகள் எதினாலே சத். தியமென்பாளென்றால் விசாரமில்லாத 

பாலர்களுக்கு இதோபேயிருக்கிரதென்று பொய்யாய்ச்சொன்னு 

லஞ் சத்தியமென்றெப்படிப்பயட்பவோர்களோ அப்படிப்போலே 

விசா.ஈமில்லாத அஞ்ஞானிகளும் ௮ரீதப் பொய்யாயிருககதமாயை 

யினாலே மோகத்தையடைந்து அசை மெய்யென்றுசொல்லுவார் 

கள் விஜாரிக்கறபேர்கள் சாஸ்திரத் இதனாலே சத்தாபிருக்கற பிரமதி 

தையும் அசத்தாயிருக்கற ஜகத்தையும் விஜாரிக்கிறபோத இரண் 

டுக்கும் விவக&ணமாயிருக்கிறமாயை இன்னசென்றுகிச்சயம்பண்ண 

மாட்டாமல் அகிர்வசகீயமென்று சொல்வார்கள் விஜாரித்த நன்றா 

யறிச்த ஞானிகள் மரித்துப்போன மாதாவானவள் புத்திரியினாலே 
தூக்கப்பட்டால் எப்படியோ அப்படிப்போலே விச்சை.பினாலே மா 

யை தூக்கப்பட்டுப் பஸ்.௦மாய்ப்போனபடியினாலே காலத்தி-யத்தி 

லேயும் மாயையில்லையென்றுசொல்லுவார்கள். (௪௦-௪௧-௪௨-௪௩) 

புத்திநிமினாலே மாசா ச௫ககப்பட்டாப்போலே வித்தையினா 

லே மாயை த௫ூக்கப்பட்டசென்ற தேதென்முல் மாயைதானே. விசா
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௨-வது அபவாதப்பிரகரணம், ் எ 

ு * & . . a . ° 

யானபடியினாலே ஸபலமாய்ச் சத் நியமாயன்மோ ஆயிற்று Bong. 

லே பொய்யென்று ளசொல்லப்படாசென்று சங்கைவர அப்படிச் சொ a0 
he 

panda. 1_n@ Clear a ல அவித்தையாப் பரிணாமமாயிருக்கற வித் 

கைசான் சத் இயமானாலன்றோ மாயை சம்தியமென்று சொல்லலாம் கத் பிமல் 
ர் ர 

அப்பும் உயன்றியிலே விக்தைய |ம்பொய்யானபடியினாலே மாயை சத் அப்ப 

தியமன்று விழ்தையெஇனாலே பொய்யென்றால் வித்தையிஞளாலே 

௮விக்தை ஈடித்தவுடனே வித்தையும் ஈசித்தட்போகிறபடி.யினாலே 

அதப்படிப்போலென்றருல் விடுஷூங் கருஷணத்திலே யண்டான 

ஆக்இிணி விருக்ஷம்தைத்தடுத்தவடனே  விருக்ஷம்பஸ்மமாய்ப்போ 

இற ப பாது அக்கினியும் ஈத் ஈப்போடுமுப்போலேயும் கதகரேஸஞு 

ஜலக் இலேயிழுச்கிற கல்மிஷக்தைட்போக்கித் சானுகசித்தட்போகி 

உப்போலேயும் வித்தையும்: அவிச்சையை காசம்பண்ணினஏடனே 

aa நத் டப்போகிறபோத தானும்கசித்தப்போம் ஆகையினாலே 

இப்படி. வியர்தீதமாய்ச் ௫ுனணியமாய்ப்போடுறதே பலமென்று சித்த 

(௪௪௭௪-௪௮-௪௧) 

டு
 

க 

24. 
ty 

மாச்சு. டப் oir i}. 

i 

இப்படி. வித்தையும்பொய்யானால் ௮தினாலே ௮வித்தியாக 

பமாயிருக்கற சமுசார துக்கம் எப்படி நிவர்.ச்தியாமென்முல் வி 

போலே ௮ச்தஅவிச்தையாகாரியமும் பொய்யானபடியினாலே அச்தப் 

பொய்யைட்போச்கிறதற்கு இச்தடப்பொய் போரும் ௮அதெப்படிப்போ 
1 ௫ 

இல 

எலயென்றுற் சொப்பனத்திலே சத்து பாதித்தால் ௮ர்தசசு சைப் 
போச்இறதற்குச் சொப்பனத்திலே ல பண் ஆறெபோசனமே ௦ போரும் 
if யு டு ‘Sox 15 = ரு; ப 

இரண்டும் பொய்யானபழ. GOS Qurmuter uiFemurourese 

பொய்யாயிருக்கிற சொப்பனபோசனம் எப்படிட்போருமோ அப்ப 

மூப்போலே வித்தைபொய்யானாலும் இதலவேபோரும் 4-ஸாயினா 

லே அத்தொய்த வஸ்றுவினிடத்திஃல பர 

பொய்யாய்க்கற்பிச்கப்பட்ெகள் எப்படியானா



Bo ட் அ௮த்தொய்கபோததீபிகை, 

வதம் சாட்பம்போன்து மிரண்டும் பிரா திகற்பிதமேயன் நியிலே 
சொபாவமாயில்லையோ அப்படிப்பிரமச் இலே பர்சமோக்ஷங்களும் 
பிராச்திகற்பிதங்களன் நியிலே சொபாவமாயில்லை, (௫௦-௫௮-௫௨) 

சித்கார்த மேசென்றாற் பரமார்த்தமாய் ௮. ச்தொய்தமாயிருக் 
2 பீரமமாத்திரம் வஸ்து ௮ சற்கன்னியமாயிருககற சகலமும் 
yang காலத்திரயத்திலேய மில்லையென்று சித்தாந்தம் இப் 
படியே சருதிசொல்லுகறது எப்படியென்றால் ஒன்று மொருச்காலு 
மூற்பத்தியாகவுமில்லை ஈ௫ிக்கவுமில்லை பர்தமு.மில்லை பர்தப்படஇ க 
துமில்லை மேக்ஷமூமில்லை மோக்ஷவிச்சுவுமில்லை மோகஷ£ர்தீதமாய்ச் 
எ.ரவணுதிகளைப் பண்னு$றெவனுமில்லை மூக்தனுமில்லை இதுவே 
ப.ரமார்த்தமென் றிப்படி.ச் ௪௫ இ௫்தரக்தம், (GR - Be) 

இட்படிச்சொன்ன பிரகாரமாய் மாய மாயாகாநியம் ஒன் நு 
மன்றிமிலே சன்மாச் திரமாயிருக்கற வஸ்.துவைய நிற அத்சொய்ச 
ஞானமே அபவாதமென்று சொல்லப்படும் இச்சசிஷ்டையே ஜீவன் 

முக் தியென்று சொல்லப்படும். | (BR) 

இர்த அவவாதப்பிரகரணத்சை யாதொரு வித்தவான் ஈன 
ஒய்ப் பராமகிசித்ததிறுனோ அவனே இச்தமாயையை அபவாதம் பண்ணுற தற்குச் சாதனமாயிருக்இற சுவாத்மவிசாரத்ை இச்சட்ட 
ன் விசாரத்திற்குசி சாசனசதுஷ்டயமுள்ளவனே ௮ இகாரியானபடி லை மேற்மிரகரணத் இலே அதிகாரிலகஷணஞ்சொல்லி அதற்கு 

சாரிக்கு விசாரஞ் சொல்லப்படுஇறது ஆகையினாலே 3 
erfursué Grace S Nerreuercse wrenweny அபவாதம் பண் 

ச 

0 ஸு fd or ச் ஞ் ண வேண்டியபடிபினாலே O25 93 9wrCrry அபவாதங்களை அறி 

7 

ஸ் 5 

வாசஞ் சொல்லப்பட்டு, (௫௬) 
(இரண்டாவ அபவாசப்பிரகரணம் மூற்றிற் ௮ 

 



மூன்ரூவது சாதனப்பிச கரணம். 
௯௫ 

  

சச்தொனச். ச சொரூபராயிருகீகற பரமாதீமாவுக்கு ௪சமூசாரமே 

சென்று விசாரிக்கறபோத பரமாத்மாவினுடைய சத்தி அவியத் 

சமாயிருக்றபோது மாயையென்றும் வியத்தமாறபோது மனசெ 

ன்றுஞ் சொல்லப்படும் இப்படி மாயாபரிணாமாத்மகமாய் அநிர்வசகீய 

சொருபமாயுமிருக்கிற மனதே ஆத்மாவுக்குச் சமுசார ௮ங்குரமென் 

நு தத்துவவித்துக்கள் சொல்லுவாள் மனது அகிர்வசநீயசொருபமெ 

ன்று யார்சொல்லியிருக்கிறார்களென்றால் ஊிவ௫ட்டர் சொல்லியிருக் 

ரூர், 
(2) 

சத்தாயிருக்கிற சத் துக்கும் அசத்தாயிருக்கெற எடத்துக்கும் 

விலக்ஷணமாயும் கற்பனோன் முகமாயும் அத்தொய்தமாயிருக்கிற சித் 

இனிடத்திலே ௮௫விதுவென்று சடமாயிருக்கறே சங்கற்பவாசனை௫ 

te சற்பிக்றெதாயுர் திரும்பியுபயாத் தமகமாய்ச் இிற்சடங்களையு 

மொன்றுாக்கெதாயு மிரண்டுவிதமாயும் டோளாயமானமாயுஞ் சஞ்சு 

லாத்மகமாயும் யாதொருபாவமிருச்சிததோ ௮துவே மனதென்று 

சொன்னார் இராமனுக்கு Pail அகசையினாலே மனது ௮கிர்வ௪ 

(௨-௧) நரீய சொருபமென்ற்தி, 

ப.ரமாத்மாவானவர் தான் நிருவிகாசசாயிருச்தாலும் இச்ச மன 

தோடே அச்தியாசச்தினாலே கூடினபடியினால் விகாரத்துவச்தை 

HOLE STM அதெப்படிப்போலென்றுல் மத்தியபானம்பண்ணி ௮: 

தமதத்தோடேகூடின பிராமணனானவன் எப்படி. விகாரியாகருனே 

அப்படி ஆத்மாவுஞ் சொதகா நிருவிசாரியானாலம் மனோ யோகச்தின 

லே விகாரியாய்ச் ஜீவனாய்ச் சமுசாரத்தை அடை இருர் ஆகையிஞ 

B
e



௫௨ அத்தொய்தபோதது பிகை, 

ட ° . . ze 8 ட வ z | “y 2 ‘ 4 

லே மனதே அஆத்மாவுக்குச் சமுசார மிதற்குப்பிரமாணமேதென்றாத 

சரூதியே பிரமாணம். 
( 

Da
we
” 

ல் 

திக த வண்் ஏனென்முற் புரூடனெந்தெந்த வடபாகம் 

டு 'த்தத்தையடைகிறு னோ அகஃ்தநத விடயமாய்த் தத்தன்மயமாய் 

தித்சம் எப்படியெப்படி. யாகிறதோ அப்படி.௮ப்படி. யாகிருன் இது 

வே அனா இூத்தமாயிருக்ற அதிசகியமென்று மைத்்திராயணிய 

ஈகை சொல்லுறது அப்படியே அன்னுவயவிதிரேக WF Bu oy 

பவத் இனாலேயுகு ஞ் இத்த! மாச்சு த. 

0) 
ன்
 

ம (௫) 

<2) It ae nie சுழுத்தியிலே மனோவி௫ரிம்பனமில்லாம 
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௩-வது சாதனப்பிரகரணம், ௫௩. 

சோபப்பிரகாரணத்திலே சொல்லப்பட்டுது அதிலே அகம்விர்த்தியாத் 
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எப்படிச்சொன்னார்களென்றாம் சத்துவாசதமசகள் மூன்றும் 

மனதினுடைய குணங்கள் அர்தக்குணத்திரயங்களினாலல மனது 

விசாரத்தைஅடைகிறது எப்படியடைற து 
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Ge அத்தொய்தபோததிபிகை, 

தலாதிரசங்களோடே கூடினால் அசன் மயமா மெப்படியாகநதோ 
அப்படிப்போலே சத்துருபராயிருக்கிற ஆத்மாவும் வைராக்கயோஇ 
யாயும் காமக்குரோதாதியாயும் ஆலசியாதியாயும் இருக்கற மனோவ 
ம்சமான இதம்விருத்தியோடே கூடினபடியினாலே சக்தமயராய் 
திதோணாஇரர், 

(0௨-0௧-௰௫) 

ஆதீமா தத்தமயரானாரென் று சுருதியுஞ்சொல்லு$றது எட்படி. 
யன்முல் இர்சவாத்மாத்சானே பி.ராணாதியோகத்தினாலே பிராண 

மயாயும் மனோமயராயும் புத்திமயராயும் பிருதிவியாதிபூசமயராயுங் 
காமக்குரோதா இமயராயும் வைராக்யாதிமயராயும் ஆனாரென்று 
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து அதைத்தவிர வேறேயொன்றுஞ் சமுசாரகிவிர்த்தி பண்ணமாட் 

டாது. (Ba) 

ஞானமன்னோ ௪சமுசாரத்தை கிவிர்த்திபண்ணுிறதென்று 

சாஸ்தரஞ்சொல்லுகறது அப்படியன் நிமிலே மனசமனத்்தினாலே 

சமூசாரநிவிர்த்தி சொல்லுறே தெப்படியென்ரு லந்த மனசார்தியே 

ஞா தானமென்றும் மூக தியென்றுஞ் ௪கல சாஸ் திரங்களிலேய கானாப் 

பிரகாரமாய்ச் சொல்லப்படற தாகையினாலே சொல்லலாமே இப் 

படி. யார்சொன்னாரென்றால் ஸரீ வசிட்டர்சொன்னார் எப்படியென் 

ல். மேற்சொல் ஓுகறோம். (௧௯] 
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மனதை அப்பியாசயோகத் தினாலே நிரோசம்பண்ணிஞரற் 

சமுசாரப்பிரமையெல்லாஞ் சாச்இ௮டையும் எப்படிபோலேயே 

ன்றால் அமிர்தமசனம்பண்ணுெெபோத மர்தரபருவவேகத்தினாலே 

குழம்பினசரசமுத் திரம் மச்தரபருவசத்தையெடுத்துப்போட்டாலெ 

ப்படித்தெளிர்து கலக்சமெல்லாம் போமோ அப்பழிப்போலே மன 

சாச்தியினாலே சமுசாரசாரந்இயாம் மனசாச் தி யெதினாலே வருமென் 

ரல் வைராக்கயத்தனாலே இஷ்டவஸ் துக்சளையெல்லாம் தியாகம் 

பண்ணிப்போட்டுத் சன்னுடையபுருடயத்தனத்தினாலே யெளிதாய் 

ச்சாதிக்கலாம் இப்படியிருச்சிற மனசமனமொன்றுச்சவிர வொருக் 

காலும் மோக்ஷமில்லை பிரமத்தைச்சவிர அ௮ன்னியமாயிருக்கற 

இரிசயப்பிரபஞ்சம் சாலத்கிரயத் இிலு மில்லையென்கிற விவேகபலத் 

தினாலே மனதிலே பிராச்தியினாலேதோனுறே ௪கலஇரியெல்களும் 

என்றைக்கு ஈன்முய்த் கொடைபட்டசோ அன்றைக்கு 57௪ 

எகத்சை அடை வன் அ௮ன்னியகதாவாய் மனசாச் தியைத்தவிச சாஸ்இ 
e சூ ட் ௬ ட 

ரங்களாகிற படுகுழியிலேகிடச் தபுரஞகிற அஞ்ஞானிகளுக் கொ 
க ந fr ட re ~— ண 2 ன் “ ருக் காவ் , |  காடியினாலேயம் மோக்ஷ்சுகமில்லை ஆகையினாலே 
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அம்மதாயதபோததீபிகை, 

* 

ம் amb நடத்து நிர்வாசனையாய்ச் சாஞ்சலியமன் நியிலே நிவாதஸ்தா 
னத இலே கும்ப த்இலேவைச் இருக்ற இபம்போலே யிருச்சிநதோ 

அதுவே மிருகமனதென்று சொல்லப்படும் இப்படி மனோமரணமே 
புருடார்த்தம் எப்படியென்றா லிர்த மஷஞோரசச் தானே மோக்ஷமெ 

cor எகல வெசுசாஸ்இர இத்தாக்தம் இக்க மனோலயத்சைத்தவிர 
மனங்கள் பெக்துக்கள் மித்திரர்களாலேயும் பிரமயோசனமில்லே 

அத்தபாதசலனம்பண்ணுகிற கருமங்களினாலேயும் பிரயேர்சனமி 
ல்லை. தேசார்இிரத்திலே போனாலும் எீர்தலோகச் இலே போன. 

லுங் கங்காகர்த்தயாச்திரை பண்ணினாலுங் காயக்கிலேசச் இனாலே. 
யும் மற்றொன்றினாலேயும் மோக்ஷமில்லை சேவல மனோசாசமாத்திரத் 

இதனாலேயே முத்தியை அடையலாமென்று ஏவமதியா யிப்படி. வெகு 
கிரந்தங்களினாலே வெகுவாய்ச்சொல் லுகிறது சமுசாரமூலமாயிருக் 
இத மனோகாசத்தினாலேயே மோக்ஷசுகமானது இடைக்குமென்று 
வாடட்டத்திலேயும் வெகுவாய்ச் கோஷிக்கப்பட்டி ருக்ற ௮. (20- 
௨௧-௨௨-௨௩-௨௪-௨௫-௨௬-௨௭) | 

சொன்னமீரகாரமாய்ச் ௬௫ இயுக்தி ய௮பவங்களினாலே மனோ 

நாசமாகிற வித்தையே சமூசார நிவர்த்தகம் அதைத்தவிர புருடா. 

ரரக்குச் சமுசார தக்கம் யெதினாலே உபசாரந்தியை அடையப்போட 

2 நிவிர்திதா னெங்கேவரப்போகிறது ஒருச்காலுமில்லை எப்படிப் 

போலேயென்ருல் தான் விழித்தாலொழிய தான்சண்ட சொப்பன 

மெப்படிப்போகாதோ வியாக்கிராதியனர்த்தமு மெப்படிப் போகா 

தோ அப்படிட்போலே தன்னுடையமனோபிராச்தி போனாலொழி 
யச் ௪ம்சாரஅக்கம்போகாது ஆகையினாலே மனசமனமே பண்ண 

வேண்டும் அதுவே புருடார்த்தம். ன (8-௮) 
இந்த மனசமனத் திற்க் குபாபமேதென்றாற் சாங்கெமென்கிற 

விசாரமே. யுபாயம் எனென்றால் மனதிற்சவிசாரமே மூலமானபடி.



R_~ GU Bl சாதனப்பிரகரணம், 
இள 

eGo விசாரச்திணாலே ஈ௫ிக்குமென்று சத் தவவிச் ஐக்கள் சொல் 

வாள் சாங்கயெவிசாஈபமாவ சேென்றாற் இரவணமென்றும் மனனமெ 

த றும் நிதிச்சியாசண மென்றுஞ் சமாஇயென்றும் படி. சாலுவித 

மாய்ச் சாஸ் இரத்இீல சொல்லப்பட்டி ருக்கிறகவ்டே ௮அ?வ லிசா 

ஈம் இத விசாரமே மனசா இக் குட யம், (2. கர 

பின்னையொளுபக்ூஞ் சாங்கெமன் திய! LO 2ல போனால் ( யோகக் 

தான் மனசா இக் ரூபாயமாலலாம் பயோகமாவ C sO) som CA நிர்க்கு 

ணவஸ் துகி இயான (ம யோகமென் DI சொல்ல லட்படும் Bur Jie Sa) யாக 

(pio மனசாச்்இக கூபாயமென் றெங்கே யார்சொன்னு ளென்ரற 

சசையிலே பகவாண் சொல்லியிருக்ொர் எப்படிசொன்னாரென்றாத் 

சாங்கெத்இனுல் எக்தச்சான மடையப்படுகிறசோ மோகத்தினாலே 

யும் ௮ரதஸ்கானத்தை ௮டையலாஞ் சாங்கியமுயோசமும் முடிவில 
9 7 பலம் இரண்டு£கு மோொன்றென் நியாவன றி Bee அவனே யறிர்த 

வனென்று பகவான் சொன்னார். (௩௧-௧௨) 

சாங்கயெ மோகங்கள் இரண்டுக்கும் பலமெப்படி. யொன்றெ 
ன்னால் இசண்டுக்சூம் அவதியொன்று ௮வஇ யேசென்மால் மனசாச் 

இியாகிற சமாதியே அவதி ஆசையினாலே முடிவிலே சமாதியினாலே 

ததீதுவஞானமாகிற பலம் இரண்டும் ஒன்றே இ இரண்டுக்கும் பலமொ 

ன்றேயானா லொன்றுபோருமே இரண்டுமார்ச்சஞ் சொல்லுவானே 

னென்றால் லோகதச்திலே ௮திகாரிபேசங்சண்டபடியினா லே அதிகாரி 

க்குத்தக்கதா பிசண்டு மார்க்கத்தை விசாரித்துப் பார்த்துப் பகவான் 

ப சொன்னார். (௩௩-௨௪ / 

விசாரத் இற் கதிக £ரியாரென்றாற் பாண  சாதனலம்பன்ன 
ஞாயி ருகீகிறவனெ அஇகாரி napate சாங்கியவிசாரஞ் இத்திக்கும் 

Spee fey | 2.48 } 2 அன்னியுச்ஞுச் சித்தியாது,



௫.௮ ௮த்தொய்தபோத இபிகை, 

சாதனமாவ தேதென்ரால் முன்னே as தியாநிதஇயவஸ் 2 

விவேகமென்றும் இகாமூத்திரார்த்த பலபோகவிராகமென்றுப் 

உபரதியென்றும் மோட்செச்சையென்றும் இப்படிச் சாதனங்க௭ 

சாலுவிதமாய் வித்துவாமிஷாளாலே சொல்லப்படும் இந்த காஓு௪. 

தனங்களுமன்றியிலேபோனால் வெகுயத்தனம் பண்ணினாலும் விச: 

ரஞ் சத்தியாகாது ஆகையினாலே இதச் சாதனசதுஷ்டயங்களே 

விசாரத் திற்குச் சாதனம். | (௩௬-௩௭ 

சாதனசதஷ்டயங்கள் காலுக்கும் ஏதுசொருபா இகளாயிரு 

இத அசங்கரத்தை முன்னே யதியவேண்டும் சுவாத்மவிசாரம் பண் 

ணவேண்டுமென்௫றவன் முன்னே சாதனங்களுக்கே௮அவாகய ச 

ங்கரத்தை அறிர் தகொண்மி பின்னை விஜாரிச்கவேண்டும் ஆகையி 

னாலே நித்தயொகித்தியவஸ்துவிவேகாதி சாதனங்கணாலுக்கும் ஏது 

சொருபல்காரியமென்கிற அ௮சங்கரமும் அவதியும் இதுகளுக்கு பல 

மும் மேற் சொல்லப்பகெறது, (௩௮) 

அதில் ஏதுசொருபங்காரிய மேதென்னால் நித்தியாகித் தியவஸ் 

துவிவேகத் இற்குச் சித்சசுத்தியே ஏதுபிரமமாத்தரஞ் சத்தியம் ௮ன் 

னியமெல்லாம் ௮௪ச் தியமென்று சாஸ் இிரங்களினாலே நிச்சயிக்க ௮ 

சொருபம் அதைத்தானே சதாம் இக்கிறது காரியம் இகா முத்தி 

சார்த்த பலபோக விராகத்திர்கு விடயங்களிலே தோஷதிருஷ்டியே 

எ ஆசையில்லாமல் விஷயங்களைவிடுகறதேசொருபம் திரும்பித் 

சேசவியவகார போசனா திபோகத் இனாலேயும் வாக்தாசனம்போலே 

சுண்டு ஆசைவாராமலிருகஇததே சாரியம் உபரதிக்ி இயமம்நியமம் 

ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத தஇியாகாரர் தாரணை தியானம் சமாஜ். 

யென்ற அட்டாங்கயோகமே ஏ௮௪ சித்தசிரோதமே சொருபம் விய 

வகாசக்ஷயமே காரியம் மோட்சேச்சைக்கிச் சற்சங்கமே ஏது மோக்ஷ 

மாத் இரத்இலே இச்சிக்வேறேதே சொருபம் குருவை ௮௭ இறெதே காரி



௩-வது சாதனப்பிரகசரணம், . 3 Fs 

பம் இப்படி நித்தியாநித்தியவஸ்துவிவேகா இகளுக்குச் சாதாரணஏது 

மாதி அ௮௪ங்க௱மாகயே பிரிச்சல் சொல்லப்பட்டுது: (௩௬-௪௦-௪௧௪௨) 

நித்்தியாநித் தயவஸ் துவிவேகத்திற் சவதியேதென்றாற் பிரம 

மாத்இரம் நித்இியம் அன்னியமெல்லாம் ௮கித் இியமென் திருச்சற கிச் 

சய மொன்றினாலும்போகாமல் சன்றாய்த்திடமாயிருக்கிறது வைராக் 

யத் இற்கவதி ஏதென்றாற் ஹறேகக்சைத்தொட்டுப் பிமலோகபரியச் 

தமாயிருக்கற சகல போகங்களிலேயும் ஆசையில்லாமற றிரணம் 

போலேயும் வார்தாசனம்போலேயுங் காலாக்கினிபோலேயும் சரகம் 

போலேயும் காணுகறது உபரதிக்கவதி யேதென்றுற் பிரவிருத்தி 

பற்றபடியினாலே சுழுச்தபோலே விடயங்களை மறக்கிறது மோக்ஷ 

விச்சைக் சவஇயேதென்றுற் சகலசாஸ்இரங்கள் கருமங்களெல்லாச் 

இயாகம்பண்ணுகிற துஇப்படி. சாலு சாதனங்களுக்கும் ௮வஇ சொல் 

கப்பட்டுது இர்தசாலும் ௮வஇபரியச்தமானால் பூரணசா தனங்களெ 

ன்று சொல்லப்படும், (௪௩-௪௪) 

இப்படிப் பூரணமாயிருக்றே சாதனங்கணாலூக்கும் பலமே 

சென்றால் காலுமொருமித் அக்கூடாமல் வேறுவேறுய்ப் பிரிக் திருச் 

தாற் சுவர்க்காதியாயிருக£ற புண்ணிய லோகப்மீசாப் தியே பலம் 

சாஓமொருமித்துச்கூடியிருச்சா லிங்கேகானே சகரஞ் எச் தியைக் 

கொடுக்றபடியினாலே ஆத்மவிசாரமே பலமென்று தத்துவவிததக் 

சளாயிருக்கிற மஹாத்மாக்களாலே சொல்லப்படும். (௪௫-௪௬) 

இத சாலுசாதனங்களு மொருமித் தொருத்தனிடச்திலே 

கஉடித்தென்றால் அப்போது ஆத்மவிசாரக் சத் இச்கும் இதிலே யொ 

ருசாகனமாடிலுங் கூடாவிட்டால் விசாரம். டீ. ர இப் திச்சப்படும் 

கசெப்படியென்றாற் மேற்சொல் ஓகம். (௪௭)



டி 7” « c 

௬0 அ௮க்தொய்கபோததஇபிகை, 

கி யாகித் நு தியவிேகப MGI ps பமணமானாலும் வைரரம் 

பாதித்திரயமு ஸில் ல்லாமற்போனணால் அஞ் விச £.ரம் பிரஇபர்இக்ஃப் 

பிம். er Dear ப் லோரகத்கிலேவேதாம்ரசாஸ் இரம் படி. த்தவர்ச 

அனால்லாம். நிதி கீதியாகிக்தியவஸ் துவிவேகள் சான் படித்தவாளெல் 

லாம் விெவெ௫இகளானாலும் வைராகீயொஇ. வில்லாமற்போனபடிப் 
னாலே யெல்லலாருஞ் சித்தியை அடையவில்லை. வைராக்யொடு at ory 

யுள்ளவனே சத் தியையடைூழமுன் ஆகை.பினுலே விவேகமாத்திரம் 
ொராறு வைராகயொதிகறாம் வெண்டும். (௪௮-௪௧) 

வேதார்கம் படிம்தும் வைரரகமய மில்லா குஇனாலே விசார 

எ.க்ியை யேனடையலில்லையென்றால் வேதாச்சத்தைச் சதாப்படித் 

Sty உடருக்குப்பாட ுனொல்கிவைத்தர ௮ம் வைராக்கிய மில்லா 
விட்டால் வேதாகச்தத் திற் கூறிய அநுட்டான ச்சைப் பண்ணவில்லை. 
பன்னை யென்னசெய்வாளென்ருற் Beli Yer dr Puta வாயின 
லேமாத்இரம் வேதாந்த சப்தங்களைச் சொல்லுவாளன்றியீலே சா 
ஸ்இரார்த்தத்தை அனுட்டிக்க மாட்டாள் வேதாரச்சசாஸ்திர மென்ன 
சொல்லுகிறதென்றால் அத்தொய்தப்பிரமத்தைத் தவிர அன்னிய 
மெல்லாத் *ச்கருபமென்றுகண்டு வொன்றிஃலயும் அசையற்று ராச 
தீதவேஷா இகளைவிட்டு கானென்௫௰ற அகங்காரக்கிரந்தியை நிச்சே 
agin நாசம்பண்ணி கானென்றும் நீயென்றும் ௮வனென்றும் 

இவனென்றும் அதென்றும் இதென்றும் என்னதென்றும் உன் 

னசென்றும் ஏவமாஇப்பிரார்தஇகளெல்காம் விட்டு என்னதென்௫ற 

அமிமானங்கள் விகற்பங்களெல்லாம் விட்டு நிர்விகற்பமாய் லாபா. 

லாப சீதோஷ்ண சுகதுக்காஇ தொந்தங்களெல்லாம் விட்டுச் சமபு 
தீ.தியாம்ப் பூரணதிருஷ்டியை அடைச்து பேதப்பிரதீதியன் தியி 
லே காலத்திரயத்திலேயும் பிரமத்தைத்சவிர அன்னியவஸ் துவைக் 
காணாமல் ௮த்தொய்சபிரமானச்தாற௮ுபவத்தைச் சதா அறுபவிக்கச்



(R_ ~ GU Sit சாகனப்பிரகரணம், ௬ல் 

சொல்ல் வேதாச்சசாச்திரஞ்சொல்லுற து இர்தச் சாஸ்இரத்சைட் 
படி.த்தாலுஞ். சாஸ்ச்இரார்க்சச்தை அறிர்தாலும் வைராக்கிய மில் 

லாமற்போனால் விடயாசக் இபோகாது இஷ்ட௨வஸ் ஐக்களிலேயம் 

போசனா திகளிலேயும் வார்தாசனம்போலே ௮ருசிவா ராதபடி.யினா 
லே ௮திலே ஆசக்திபோகாது பாடிய போகாசக்தியை விடாகபடியி 
னாலே காமக்குரோகாதிகளாம் விட்டாமுூத்திர பாச்இரமாகிய தேகக் 
திலே கானென்றகச்தையு6 தேகத்துக்தெமாயிருக்ற வஸ் தக்களிலே 
யென்னசென்னு மமதாபிமானமும் சகதக்காகிதொக்தம்களுஞ் FS 
லவிகற்பங்களும்ஒன்றும்போகாது ஆகைய£ 'னு2லசாஸ்.திரத்சைப்படி. 
தால் சாஸ்திரத்திற கூறாகின்ற வைராக்கியானுட்டான மில்லாம 

பானால் ௮வன் சாஸ்திரார்த்தத்தை ௮றிச்தவனேயன்று விருதா 
வாய வாயினாலேமாத்திரம் பிரமமாத்திரம் சத்தியம் அன்னியமெல் 

லாம் ௮சத்தியமென்று கிளிப்பிள்ளைபோலே சொல்லுவ னேனென் 
GD சுவானமானது அமேத்தியத்திலே ரமிக்டுப்போலே பாடிய 
போகக்திலே ரமித்துக்கொண்டிருக்கிறபடியினாலே வைராச்கியமில் 
லாதவன் வேகாந்தத்தைச் சதாப்படித்தாலும் ப. 
தீதாலும் அவன் சுவானக் இிற்குச்சமானமென்று மஹாச்மாக்கள் செர $ be 

0): 
ல்வாள் Ne கீ வளட்டர்சொல்லியிருக் 
மார் ௮தை மேற்சொல்லுகிரோ (௫ல-௫௨) 

யாதொருபுருடாள் சகலசாஸ்திரம்படித்துஞ் ௪௪ 

ஞ்சமர்த்தாளாயிரு.த காமம் சர்வஞ்ஞாள் தாமே ௪ம sears சாமே 
ட = ட) pr ~- a ~ 4 mo rer அநு பெரியவாளென்று அகங்கார அரபிமானத்தை அடைந்அ ராசத்து 

கவ
 

“b 2 வே. ஷூமயர்களாயிருக்கறு ரக்ரர் அவாள் மான்ணியகர்சத்தாள் வெகு 
அாரஞ்சுமையெகறதாய் 

அவர்களை க் STU seme 

டர் இராமனுக்கு வெகுவாய்ச்சொல்லீட்



௬௨ ௮.தீதொய்கபோத இபிகை, 

இப்படிச்சாஸ்இரத்தைப்படி.த்தும் சாஸ் இரத்திற்கூறிய அத 

ட்டானமில்லாமற் போனவர்களுண்டோ வென்றால் அனேகம்பே 
ருண்டு புசாணங்களிலேயுவ் கேட்டிருக்கிமோம் எப்படியென்றாற 

பிரமசர்மாவென்டுற பிராமணன் மூதலான அனேகம்பேர் வேதக் 

கள் வேதாந்தங்கள் முதலாய் அறிந்து சமர்த்தாளாயிரு கூறவர்கள் 

அ௮ம்தச் சாஸ்இரத்திற்கூறிய அளுட்டான சதைப் பண்ணாமற் பரா 

ளுக்குபதே௫த்.துக்கொண் டி.ராகத்துவேஷ புஷ்டாளாய் ஆச்சிரம 

ஆசார மரியாதயைமுதலாய்க்கடரக்து போசனாதி போகங்களிலே 

ஆசையினாலே அர்ப்போசனா இகளைத் அர்ப்பி (விருத்திகளைப் பண்ணீ 

சரகத்திலே விழுர்தாளென்று புராணகடையைக் கேட்டிருக்கறோம் 

அப்படியே லோகத்திலேயஞ் சகல சாஸ்இிரஞ்ஞாளனாயும் ராகத்த 

வேஷ துரகங்கார துரபிமாணிகளா யிருக்கவுவ் கண்டோம் ஆகையி 

னாலே வேதார்தத்தைப்படித்து நித்தியாகித்தியவஸ் துவிவேகம்வர் 

தாலும் வைராக்கயமில்லாமற்போனால் ௮க்த விவேகமும் நிஷ்பலம் 

விசாரஞ்சித்தியாகாது. | (௫௧) 

ஆனால் கித்தியாரிததியவிவேகம் வைராக்கியம் இரண்டும் வர் 

தாற்போராதோவென்றாற் போராது இரண்டும் வக்தாலும் உபரதி 

யன்றியிலே போனால் விசாரஞ்சித்தியாகாது ஏனென்றால் உபரி 

யில்லாமல் வைராக்கமமாத்திரம் வந்தவன் தன்னை விசாரிக்கிறதம் 

சே இச்சிக்கவில்லை அவனுக்கு விசாரசித்தியென்டிறகதைதான் எ 

GsarlGurSog வைராக்கியம் வந்தவன் விசாரிக்கவேண்டுமென் 

௮ இச்சயொமற் பின்னை யென்னசெய்வானென்றால் ஓழிவுதல் வா 

சாதபடியினாலே மீரமரனந்தத்தலே விசரார்தியை அடையாமலிரு 
க்கிறதிஞுலேயம் போகத்திலேயும் வாந்தாசனம்போலே அ௮ருசிவர் 

தீதினாலு மொன்கிலேயும் ரமியாமற் சரகட்சேத்தராதிகள் சத்தாதி 

டயங்களையம் தேகத்்இற் குபயோகமாயிருக்கிற சகல் போசன்
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௭௭ ௮ ்கொய்கபோதூபிகை 

ஊம்இிர்தவனும்று ஈனனங்கள் மோகாச்சரகமனங்களில்லாமல் த 

இயை யன்றோ ௮டையவேண்டும் அப்படியன் நதியிலே லே லாகாந்தர 
வ்மணம் வக்மிபடியினாலே வபாது £ஈளானாலும் விசாரட 15 இயாகவில் 

லை ியலாறு ஈன்முயறியலாமே. நசையினாே ல விவேலவைரர்க்கிய 
மபா டுமன்றும் வர்காலும் மோகஷைவிச்சை:ப பில்லாமற்போனால் ஆச் 
மவிசாரஞ் இம் இயாகாறு, (௫௭-௫_2-௫௧] 

இத மோக்ஷவிச்சைவச்தகாலும் வைராக்கிய வபரஇகளில் 
லாமத்போனால் விசாரஞ்சித்தியாகாது எனென்றுல் வைராக்ய வப 

ஏதிளைன நதியிலே மோக்விச்சைமாச்இரம்வச்தவாள் விசாரஇத்தி 
யை அடையமாட்டான் பின்னை யென்னசெய்வாளென்றுால் மோ 

ராஸ 

Send $்நாலும் ‘gomané@uin awa sors Mee ல் விகாசம் ரீ தியாக 
ந ரிணாலேயும் முடவன் கொம்புதேனுக் காசைப்ப। டடாற்போலே ௮. 

சாத்தியத்திலே ஆசைவச்சபடிபினாலே சதாதுக்இப்பா ளன்றியிலே 
போனால் 'மொகஷவிச்சாஇ ஜெயத்தினாலே குருவையடைக்து குரு 
வினிடத்சிலே சஎரத்தாலுக்களாய்ச் சகலத்கையும்விட் டிப் போட்டுக் 

SMa sess eGo Ass ியைஅடைக ததற்குத்தக்சகா யத்தனம் 
பண்ணுவாள் இப்பட. மூஞுட்சுக்கள் வைராக்கயொஇபில்லாவிட் 
ten அக்கட்பாளொன் திலே பி.ரமாணமேதென்றாஜ் ரூ௪சங்கிதா 

வசனமே பிரமாணம் அதைமேற்சொல் ஓரம். (4௦-௬௪) 
யாதொருமனுடாள் விஷயாசக்தீதா ரளாயிருச் தகொண்டு 

முக்இவேண்டுமென் நிச்சிக்கிறார்களோ அவர்கள் சமுசாரமாகிற 
மஹாகோரசர்ப்பத் இனாலே கடிபட்டவர்கள் சமுசயமில்லையென்று 

 சொல்லியிருக்கற புராணமே இகமங்குப்பிரமாணம் ஆகையினாலே 
இப்படிச் சுருஇியுக்கி ௮னுபவங்களினாலே சாதனசதுஷ்டங்களு 

ட * i ® ல ஷம at ae “OC a, 2 , ட i லும் பூரணமாமயொருமித்துக் கூடியிருக்கவேண்டும் அன்றியிலே



i - Ou Bl சாதனப்பீரகர்ணம், BE 

ன்ருதுமில்லாமத்போனால் விச. சரஞ்சிச்தியாகாது ஆகையினா யொன் 

லே இ காக்கட் பண்ணியகவோகமே பலம் கமி ஐக் , 26 GIS CH குப் ப 65 OM TELS 6 SF ESHER FE 

ன் ஆத்மவிசாரசித் | SIC ws i 1802! - 37 சொல்லட் ப்பட ~ 3. ao (௬௨) தாலி 

| இப்படி.ச்செரண்ணப்ரதரரமாய் ஆ ச்மவி* தத சத்த” asp Sh 

சியென்றுசித்தாக்தமாச்சுதென்றடுல ப. ரணமாயிருக்கிற 
சாசனச் 

LW சம்பத் இயுள்ளவனே ௮.இகாரி eT gS IEC மவ வ அதல 

சாஸ்திரபாண்டித்தியத்தினாலே சமர்த்தனாயிருக்கிறவல 

ஞ் க்கதம கருகாண்ட்டானய ரனுஞ்  செபொபாசனேகள் , ண்ணுற 

ஹு ள் விரதங்கள் கங்காதி தர்ச்சயாத்தினை பண்ணு அனு 5 ் தானங்கள் 

: வனும் ௮ இகாரியல்ல அதெப்படி ட்போலென்றுற் குத்திராதீ De ஆக்கு 

வேதயாகாதிகளில் எப்படி. அதிகாரமில்லையோ அப்படிப்போலச் 

சாதனசதுஷ்டபமில்லாதவனுக்கு ஆத்மவிசாரத்திலே ௮திகாரமில் 

லை சாதனசதுஷ்டயமில்லாத இினாலே சாஸ்திரபாண்டி ததயமுள்ள 

௨னுக கஇகொாரமில்லையோவென்றாலல்லை எனென்றால் அசேஷசாஸ் இ 

ட்டும் ஒருசாஸ் திரமும்வாராதவஞய் த 
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வனல்ல ஏனென்றாற் சாந்தகோதா டக 

வைராரகிகியோபரதி முதலான Fi sors 

விசாரத்தைச் சொல்லுகிததேயன்தியிமல © 

ஞ்சொல்லவில்லை ஆகைய னாலே சாதனசதுஷ்டயசம்பன்னலே 
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இதிலே அதிகாரிகேமமில்லையோவென்றால் ஆதிம்விசார, 

ம் 5 வரணச்ரெம  அசாரகியமங்களிலே யொன்றுமில்லை 
இற்குச் சாதிவர்ணாச் சரம ஆசா று 

௩. க ௪ moe ப க ரு ௪ த் ன் ச MM. 

AF esp Tn க்களும் ப் வித் தவானாகட்டும் ஐ டனாகட்டும் 

LUT GU 6) & வாவ தட்டும் விர்த்சனாகட்டும் பிசமச்சாரியாகட்



௬௭ அத்சொய்தபோத இபிகை, 

டங் சிரகஸ்தனாகட்டும் வானப்பிரஸ்சனாகட்டுஞ் சக்கியாஏியாகட்டு; 
பிராமணனாகட்டுஞ் சத் இரியனாகட்டும் வைசியனாகட்டுஞ் சூத்ர 
erate ஸ்திரியாகட்டும் ௮5 தியஜன முதலான யெவன் சாஸ்இரத் 

ச் 'திந்கூஸியிரு ருக்பேஷ்தனச தவ்டயஅனும டரன்லேனாயிருக்ருஜே 

௮வனே ஆத்மவிசாரத்தலே மோகீகயொ திகாரியென்று வேசசாஸ் 
திச சித்தாக்தம், ௧ (௭௦) 

இப்படிச் சாஸ் திரம்படியாதமூடாளுச்கும் ஸ் திரீகூத்திராதி 
கரக்கும் அதிகொாரஞ்சொல்லக்கூடாது ஏனென்றால் சாஸ் இரங்களைப் 
படித்துச் சகலத்தையும் அறிச்தவனன்றோ ௮ இகாரியென்றாற் சால் 
தஇிரத்தையறிந்தவ ன இிகொாரியன்று . சாஸ் திரவிகிதமாயிருக் கற சாத 
னசஅஷ்டயஅப்பியாசமுள்ளவனே Gard சாஸ் இரம்படியாதவனு 
க்குச் சாதனசதஷ்டயமெப்படிவருமென் ௫ சாஸ் இிரம்படி.ததவனு 
க்குத்தான் எப்படி வரும் சாஸ் இரார்த்தத்தை அறிர்திருக்கறபடி.யினா 
லே ஈசுரார்ப்பணகருமங்களைப்பண்ணிச் சுத்தசித்தனாய் வைராக்க 
யாதிசாதனங்களைக்ரெமமாய டைவன் சாஸ்இரார்ச்சத்தை ஆதியா 
தவன் எப்படி அடைவனென்றால் அடைவன் _ிதெப்படியென் 
முல் இந்தச்ஜன்மத்திலே சாஸ்தி.ராத்தியயன மில்? ம தபோனாலும் 
பூரூவஜன்மத்திலே சாஸ் திரஞ்ஞானாய் ஈக.ரார்ப்பணகருமத்தைப்ப 
ண்ணி யூர்தச்சற்கருமபுஞ்சபரிவாகவசத் Pew இச்ஜன்மகத் த திலே 
சாசன ௪துவஷ்டயமெளிதாய் யத்தனமன் றியிலேவரும் ஆகையினாலே 
இச்ஜன் மத்திலே சாஸ் இரம்படியாதவ னுக்கும் அ.திகாரமுண்டு.(௪௧) 

இப்படிப் “பூரூவஜன்மாப்பியா௫ சமஸ்காரச் தினாலே இச்ஜன் 

மத் திலே சாதனசதுஷ்டயம்வரும் ஆனால்அப்படிச் சாஸ் திராத்திய 
யனமும் ஒருவஜன்மசமஸ்காரத் தினாலே இச்தச்ஜன்மத்திலேவ.ரவே 
ண்டும் அதுமாத்திரம் வாராமற்போவானேனென்றுற் Frou Sor $B 
யயனமாச் தரன் சறிதபே ர்க்குச்ிநிஅகருமவிசேடத்தினாலே பிரதி



௩-வது சாதனப்பிரகரணம், GT 

பச்சிக்கப்படும் ஆகையினாலே சாஸ்திராத் தியயனம் இச்ஜன்மத்இ 

லேவாராது ஆனாந் சாஸ்இரம்வாராலிட்டாற் சாதனமெப்படிவரு 

மென்ருற் சாஸ் இரம்வாராமற் பிர இபர்திச்சப்பட்ட்ப்போனமாத்திரத் .. 

தினாலே பூரூவஜன் ுத்திலே வெகுசற்கருமம்பண்ணி பாக்கியசாலி 

யாயிருக்கிறவனுக்குச் சாதனசதுஷ்டய அதிகாரமில்லாமற்போமோ 

போகாது, | (௪௨) 

இப்படிச் சாஸ்திரபாடமாத்திரங் கருமவசத்தினாலே. பிரதி 

பந்திச்சப்பட்டாற்போலே சாதனச அஷ்டயமும் கருமவசத்.தினாலே 

பிர திபக்இிச்கப்பட்டாலோவென்றால் அப்போ சாதனம்பிர திபக்தி 

ச்சப்பட்டாற் சால் இரம்படி.த்தவனுக்கும் படியாதவனுக்கும் இரண் 

பேர்க்கும் அதிகாரமில்லை சாஸ்திரம்படித்தும் சாசனமில்லாவிட் 

டால் ௮அவனுக்கதிகாரமேது ஆகையினாலே சாதனமில்லாமற் பிரதி 

பச்இிக்கப்பட்டால் இரண்பேேர்ச்கும் அ.திகாரமில்லை இரண்டுபே 

ரஞ் சரிதான். (orm) 

இப்படி. இரண்டுபேருஞ் சரியென்றுசொல்லச்ூடா தகேனெ 

ன்றாம் - சாஸ்இரம்படி.த்தவனுச்குச் சாதனம் பூருவஞ்சித்தியாமற் 

போனாலுஞ் சாஸ் இரார்த்தத்தை௮றிர்திருக்றபடியினாலே இணி 
் மேலாஇலும் ௮ப்பியாடித்துச் சித்தியையடைவன் சாஸ்திரம்படி. 

யாதவன் சாஸ் திரார்த்தத்தை௮றியாதபடி.யினாலே அவனுக்குப் பூரு 

வஞ்சாசன ஞ்சத்தியாகாமற்போனால் இணிமேல் எப்படி. அ௮ப்பியா௫ித் 

துச் இத்தியைஅடையட்போருன் ௮டையமாட்டானென்முறி சொல் 

BSG cn; கேள் சாஸ் திரம்படியாத பேர்களும் மோக்ஷவிச்சையினா 

லேகுருவையடைக்து குருவினிடத்திலேரின்றுஞ் சாஸ்திரார்த்தத் 

தைக்கேட்டுச் ர த்தையினாலே சாதனாப்பியாசம்பண்ணி இத்தியை 

அடைவாள் அதெப்படிப்போலென்றால் லோகத்திலே கருமசாஸ் தீர 

த்தை௮றியாமலிருக்றெவனுக்கும் urGarsgGGa sure திவேண் 5



& அக்சொய்தபோததிபிகை, 

மெ ன் றெசிரத்தையினாலே குரு உபதே தசத்தாற் கருமோடாசனாஜ 

அனுஷ்டானங்கள் எப்படிச்டித்திக்கிற்தோ அப்படிப்போலே கர 

உபசேசத் தனாலே சாதனாப்பியாசமுஞ் சாஸ்திரஞ்ஞாளைப்போலே 

சாஸ்தரத்தையறியாதவனுக்குஞ் சந்தேகமில்லை. (௪௪-எ௫-௭௭) 

குரு உபதேசத்தினாலே கருமானுஷ்டானம்போலேசாதளுப் 

பியாசமுஞ் இத்திக்குமென்றாற் இரத்தாலுவாபிருக்கறவனுக்கன்றோ 

SLOT GS} ௮னுஷ்டானழுஞ் சித் இக்கவேண்டுஞ் Er sensor gai 

னுக்கு எப்படியென்றாற் கருமசாஸ்திரமெல்லாமறிர்தாலும் அதிலே. 

சரத்தையுள்ளீவனுச்சே கருமாதியனுஷ்டானஞ்சித்திக்றெது சால் 

இரத்தையறிந்தும் ௮திலே சரத்தையில்லாதவனுக்குச் சாஸ் திரத் 

அையதிச்தமாத் இரத் தனவே பிரயோசனமேதொன்றுமில்லை ஆகை 

யினாலே சாஸ்திரத்தையறிம்சாலும்அதியாவிட்ட £லும் எவன் SCR 

மாதிஅனுஷ்டானத்தை அனுஸ்டிக்கிறாுனோ ௮வனே ஈற்கதியடை 

வன் ஆகையினாலே இரத்கையில்லாதவனுடைய அவிசுவாசத்சை 

இங்கே % யூதாரிக்கறது யோகீகியமன்று சரத்தாலுவாயிருக்கறவனு 

க்கே சர்வத்து.ார வைதீகத்திலே அதிகாரம். (௭௪-௭௮] 

இப்படிச் சொன்னபிரகாரமாய்ச் சாஸ்திரம்படி.த்தவனும் 

கும் படியாதவனுக்கும் பூரூவஞ்சாதனஞ்சித்தியாமற்போனால் இனி : 

மே ee oeeadQe aupents இ றல் ha 

| (௪௧) 
ட: படியா a கனவில்  இண்டேர்க்கும பேதமே மிதன்றாற் 

படித்ததும்படியாததும்  பேதமன்றியிலே-. சாதனாப்பியா 81]
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௩-வது சாதனப்பிரகரணம், . ௬௯ 

சத்திலொருபேதமுமில்லை விசாரத்திலேயு மொருபேதமுமில்லை, () 
இப்படி. இரண்டுபேர்க்குஞ் சாதனாப்பியாசத்திலே பேதமி 

ல்லாமற்போனாலும் விசாரத்தி2ல இரண்டுபேர்க்கும்பேதமுண்டு 
'அதேதென்றால் ஆத்மலிசாரத்இற்குச்சாசனமாயிருக்கிற சாஸ்்திரபா 

ண்டித்தியமிருக்கறபடி.மினாலே சாஸ்திரஞ்ஞனுக்கு விசாரத்திலே 

அதிகாரம் அஇகமென்றுசங்கைவர அ௮துகூடாது ஏனென்௫ற் சாஸ் 

இரம்விசாரசாதனமன்றன்றோ மின்னை ஏதென்ழால் னவைராக்க 

யாதகுணங்களே சாகனபென்றுசொல்லப்பட்டிருக்கேப்டிபினுலே 

சாதனமுள்ளவனுக்கே௮ இகாரமென்௫த திரண்டுபேர்ச்குஞ் சம 
சாஸ் இரஞ்ஞனுக்கு 'விசாரத்திலே ௮ இகாராதிக்க Oana pub 
(௮5-௮௨) 

.. ஆதீமவிசாரத் இற்கு வைராக்கியொதிகுணங்களே சாதனச்தான் 
ச$தேகமில்லை அப்படியானாலுஞ் சாதனம்வர்தாலுஞ் சாஸ்தீர 

தீ தினாலேயன்மே ஆத்மாவைவிசாநிததறியவேண்டும் ஆகையினா 
லே சால்திரபாடம்வேண்டுமென்றுசங்கைவர ௮துகூடாது ஏனெ 

ச
 

ன்றால் தன்னை௮றிகிறதற்குச் சாஸ் திரக்தேவையில்லை யெவளுகிதும் 

சன்னையறிகற௫ ' தச்சாஸ்தரச்தைஅபேக்ஷிப்பானோ யொருத்ததம் 

BC Sana ் அபேஈதியான் ஆகையினாலே ஆத்மவிசாரத் இற்குச் சாஸ்திரச்ே 

அில்கூயானக்தன்ளைய திக்தாத்றேலையில்லே பிரா£ திமினாலேத 2 

டயதத் தவச்தை௮அறியாமல் அஞ்ஞாணனியாயிருக்கிறவன்ஆச்மசெ 

ரூபத்தை பிர இபாதிக்கிறசாஸ் திரச்தை விசாரியாமல்ஆத்மசொருபத் 

"தைஅபரோக்ஷமாய்எப்படியறிவான் அறியமாட்டானாகையினாலேசா 
ஸ். இரத்தனாலேசானே ஆத்மதத்துவத்தைஅறியவேண்டுமென்று சக் 

கைவந்தால்௮அப்போ சாஸ்தி ரத். திஞலேதாே 2னஆத்மதத் தவத்ையறி 

யலாம் ஆனாற்-பரோக்ஷமாய்ச் சுவர்க்காதலோகம்போலே யதி 

மேயன்றியிலே ௮ன்ணியதாவாய்ப்பிரதீதியகஷமாய் அறியச்கூடா



oy 20 TUB SUT SS WH, 

தேனென்ருற் சாள்்இரத்தனுலே அ௮.றி௫றதெல்லாம் பரோக்ஷமே 
யொழிய அபசோக்ஷஞானமன்று அதெப்படி.ப்போலேயென்ரு 
ல் விஷ்ணுவா இஷர்த் இகளை அறிகிறவிடத் இல் alain ener Bani sg 
களைப் பிரதிபாதிக்கெ சாஸ்இரத் இனாலே பசோக்ஷமாய தி௫நதேயன் 
மியிலே பிரத்தியக்ஷமாய் எப்படி. யறியப்படவில்லையோ சவர்ச்சா 
இகளை பிரஇபாதிக்கிற சாஸ்இரத்தினாலேசுவர்க்கா இகளை யெப்படி 
ப் பிரத இயக்ஷமாயதநியப்படவில்கயோஅப்படிப்போலே ஆத்துமத 
த்துவக்சை அறியாதவனுக்கும் ஆத்துமதத்துவத்தைப்பிர இபா இக 
ற சாஸ்திரத் தனாலே.9ரத் தியகூமாய்யதியக்கூடாது அஅபவத் தின 
லேயறிகறதே௮அபரோக்ஷஞானமானபடியினாலே ஆத்மதத்துவத்தை 
யும்அஅபவத்தினாலேபிரத் தியகூமாயறியவேண்டும். (௮௩-௮௪-௮ட) 

இப்படி. யார்சொல்லீயிருக்கிருர்களென்றால் ஸரீவித்தியாரண் 

ணியசுவாமிகள் தியானதீபிகையிலே சொல்லியிருக்கிரர்கள் ௮தெப் 

படி யென்றால் மூர்த்திப்பிர இபாதகசாஸ்இரத் இனாலே ௪ .தர்ப்புசரா 

ய்ச் சங்குசச்சொதிதாரியாயிருக்கற விஷ்ணுமூர்த் தியை யறிந்தா 

ஓும் அது பரோ்க்ஷஞானமேயல்லாமல் அ௮பரோ௯£ஞானமன்று 

எனென்றாற் சாஸ்இிரத் தினாலே இப்படியிருப்பரென்று மன திலே 

நிச்சயிக்கிதசதேயொழிய அக்தஞூர்த்தியைப்பிரத் தியக்ஷமாய்க்கண்ணா 

லேகாணவில்லை அப்படிப்போலே ஆத்மதத்துவப் பிர இபாதகமாயி . 

ருச்சிற வேதார்தசாஸ்திரத் இதனாலே சச்?தொானந்த சொருபமாயிரு 

கற ஆத்மதத்துவச்தோணினாலும் ௮து பரோ ஞானச்தானே 

எனென்ருற் பஞ்சகோசசாகஷியாயிருக்சிற பிரத்தியகாத்மப்பிரம 

ச்சை சொற்சொருபமாய்ப் பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணவில்லையே ஆசை 

யினாலே பிரத்தியக்ஷமாய் அ௮பவியாமல் சாஸ் இர.த்தினாலே இப்படி. 

யிருக்குமென்று சாமானியமாயநி௫தபடியினாலே பரோக்ஷஞானச் 

தானேயானால் விஷ்ணுவா இஹர்த்திகள் தனக்கன்னியமானபடியி



௩-வது சாதனப்பிரகரணம். ௪௧ 

ஞலே அகைச்சாஸ்இிரத் னாலே பரோகூஷமாயேயறியவேண்டும் :: 

அப்பி. இங்கே அச்மா தனச்கன்னியமாகாதபடியினாலே சாஸ்தி 

ரத் இனாலேயறிஈ்தாலுக் சன்னைப் பரோக்ஷமாயறியக்கூடாது தானா 

ய்ச்சொற்சொருபமாயிருச்கிற தன்னுடையசொருபச்தை சாஸ்கதிரத் 

நினாலேகானே பிரக்தியஷூமாயறியலாமென்று சங்கிச்கச்டாது 

ஏனென்றால் வேசார்தசாஸ்த் தரத்திலே மஹாவாகச்கயெங்களினாலே 

பிரமதத்துவம் பிரத்தியக்சொரூபமாய்த் தானாய்த் தான் & பிராய 

னப்பிர்த்தியக்ஷமாய் நீயே பிரமமென்று வர்ணிச்கப்பட்டிருக்கற து 

சச்தேகமில்லை அப்படியானாலும் ௮தைச்சாஸ்இரச் தினாலே யறிர் 

தாலும் ஆத்மவிசாரம்பண்ணா தவனுச் சப்படிப்பிரத்தியகூமாயறியப் 

படாது சாஸ் திரத் இனாலே வருகிறஞானமெல்லாம் பசோக்ஷமே 

விசாரத்தினாலே ௮௮பவிச்றதே அபசோக்ஷமென்று சொல்லியிரு 

ச்இளார். (௮௬-௮௪-௮௮) , 

இப்படி. ஸஏரிவசட்டரும் இராமனுச்குச்சொன்னார் எப்படியெ 

ன்றால் சாஸ் இரமென்றுங் குருவென்றும் உடதேசமென்றும் இதுக 

ளெல்லாம்மரியாசைமாகத்திரமேயன்றிபிலே ஆத்மாவை௮றி௫றதற்கு 
ச்காரணமன்று கேவலஞ் சுத்தமாயிருச்சிறேப்பிரஞ்ஞையே sr 

ரணமன்றியிலே* பரமாத்மாவைச் சாஸ் திரத்தினாலேயுங் குருவிஞ 
லேயுங் காணப்படாது பின்னைஎ தனாலே தான்காணலாமென்றால் தன் 

னுடையசொருபத்தைக்தன்னாலே சூக்ஷம திருஷ்டியினாலே காண 

வேண்டும் பின்னை யொன்றினாலேயு மறியக்கூடாதென்று ஸ்ரீவி. 

டர்சொல்லியிருச்கிழுர் சசலசாஸ்திரத்திலேயுஞ் சொல்லட்பட்டி ௬௫ 
PS (௮௯-௬௦) 

* பிருயெண- என்றும் பாடம்,.



2. அக்தொய்தபோதகஇபிகை, 

ஆகையினாலே சன்னுடைய சொருப விசாரத்தைத்தவிரு 

FT SM இ மைய றி நீழ fi) Gay ov tn Gor சன்னுறடைய . சொரூப [த்தை 

அபசோஷூமா யொருக்காலு மதியக்கூடாறு. (as , 3 t | 

சாஸ்திரத்தை விஜாரித்சன்றோ. ஆத்மசொருூபத்சை யறியூ 

வெண்டும் அப்படி. யன்றிமிலே சாஸ் இரவிசாரத்தைத்தவிர ஆத்ம 

விசாரமாவ தசேதென்றாற் சொல் ஓுஇழேம் கேள். (௧௬௨) 

ஆதமவிசாரமாவேசென்றால் தேகேர்திரியாஇகளிலே sr 

னென்றுதோணாற நாமாராவோமென்று ஏகாக்இரமாய் HEST DE 

மாயிருச்கிற புத்தி யொன்தினாலேயுஞ் சார்வதாப்பஞ்சகோசங்களுக் 

குள்ளேஅத்மாவை விஜாரித் தத் தேடுநதே அச்மவிசாரமென்று 
பெயர் தேகத்திற்கு வெளியிலே தேடுற விசாரம் விசாரமன்று வெ 

ஸியிலே யாவதேசென்றால் வாக்கிஞலே வேதாந்த சாஸ் இரங்களைப் 

படிக்றெதும் விசாரமன்று விற்பத்இியினாலே சாஸ்திரசப்தங்களுக் 

கு அர்த்தச்தை அறிக துமன்று' பின்னை த்தா னேசென்றால் புத்திய 
னாலே ஆக்மசொருபத்தை பராமரி௫க் துப்பார்க்கிறதே விசாரமென் 

று சொல்லப்படும். (௧௩) 

சாஸ் இரத்தைப் படிக்சதினாலேயம் அதனக்த்தத்தையறிக்த 

இனாுலேயும் ஆத்மாவை யறியப்படாதோவென்று' லறியப்படாது 

ஏனென்றால் ஆத்மா சச்சிசானக்சசொருபா்சேகத்தாய விலக்ஷணர் 

அவத்தாத்தூய சாகஷியென்றுசொல் ஓஇற சப்தங்களைவெளியிலே 

வாச்குனாலேசதாப்படி.த்சாலும் வியாகரணவிற்பத்திமினாலே அதற்கு 

அர்த்தத்தையதிச்தாலும் ஆகச்மசொரூபத்தை பிரத்தியக்கமாய் கா 

ணவில்லையன்றோ பின்னையெதினாலேதான் காணுகிறதென்னுற்ப 

ஞ்சகோசங்களுடைய சொருபத்தைப் புத் இயினாலே ப.ராமரிசித்துக்



௨-வது சாதனப்பிரகரணம்-- ௪௩ 

கண்டு ஈன்றாய் அுபவித்து இதுவும்ஆக்மாவன் நித:வும்ஆத்மா 

வன் றென்று Ce FCs f வாக்யெத்சாற் கோசங்களைத்சள்ளி அதற்கு 

ம் அதிதமாம்ருக்கிற சாஈட “பட ச சூமபுச் இியினாலே வி 

ஜா றி த்தச்காணவேண்டும் பி த் தியகூமாய் அசன் நியிலே வெளிபி 

லைகாணப்படாதது ஏ ளென்று, கோசங்களினாலே மறைபட்டு யெல் 

லாத்திற்கும் ஆச்தரமாயிருக்இற ஆத்மாவை கோசங்களுக்குள்ளே ப 

த் தியினாலே சேடவேண்டுமேயொதி-ப . சாஸ்இரங்களிலே தேடக்கூ 

டாது அ௮ஃசெப்படிப்போலென்றுற் இரகத் திலே கெட்டுப்போனவ 

ஸ் தவை வனச்இலேபோய் ட்டன வண்டல் சேடியடைஉன் 

எங்கேகெட்டுதோ வங்கேயன்னறோ தேடவேண்டும் அப்படிட்போலே 

கோசங்களுக்குள்2ள கெட்டெப்போனஆத்மாவை கோசங்களுக்குள் 

ளே தேடவேண்டுமேயொழியச் சாஸ் திரங்களுக்குள்ளேசேடி யெவ 

ன்றான் எட்படிக்காண்பன் காணமாட்டான். (௯௪-௬௫-௯௬௮௧). 

சாஸ்திரத்தி?2ல காணப்படாவிட்டாலுஞ் sin Grek eee 

கோசங்களுடைய லக்ஷணத்தையறிச்துகொண்டு ug Puen <9) 

பவித்துச்சள்ளி ஆச்மசொருபத்தைவிஜாரித்தப் பிரத் தியக்ஷமாய்ச் 

காண்பன் சாஸ் இரஞ்ஞன் மண்டன வாகனன். “Gare FO FHL OT 

ம் ஆத்மலகஷணங்களை அறியாதபடியினாலே யெப்படிப்புத் திபினாலே 

யதியப்போடகிருனென்றால் அவன்சாஸ் இரத்தினாலே அ௮திஏருப்போ | 
லேயிவனுங்குருவினிடத்திலேகின்றும் 9 Dé g விஜாரிப்பன். (௯௭) 

சாஸ் இர ரம்படியாதவனுக்குக் குருவை அபேமிகீகவேண்டும் 

சாஸ்இரஞ்ஞனுக்குச்: குருவை அ௮பேசகஷிச்கக்தேவையில்லையே யெ 

ன்ரூல் சர்வசாஸ் இரஞ்ஞனானா ஓங் குருவையன்றியீலே ஆச்மத.. 
தீன்வத்தை யொருக்கனும்அறதியவகேமாட்டான் பூருவஞ்சச்வசாஸ்



௭௪ - அத்சொய்கபோக தீபிகை, 

இரவித் நுக்களாயிருக்கிறபேர்கள் முதலாய்க் குருவையன் றியிலே 

அறியமாட்டாமற் குருவைமிடைம்சாள் யார் ஆரசையடைந்தாளென் 

ற சர்வக்ளாராயிருக்கிறராரதர் சனற்குமாரரைக் குருவாயடைக* 

தார் இஈஇரன்பிரமாவை ௮அடைககான் சுகர்ஜனகமஹாராஜாவைக்கு 

ருவாயடைம் சார் இப்படியனேகம்பேர் குருவையடைச்தேதத்துவத் 

தைஆறிச்திருக்ிளேயொழியக் குருவையன்றியிலே யறிர்தவாளி 
ல்லை. (௧௮-௬௯) 

சாஸ் இரம்படியாதவாஞம் . இப்படிக் குருவிணிடச்திலே 

கேட்டுப் பிரமத்தையறிவாள்௮ப்படியாராகிலுங் குருஉபதேசத் இனா 

லேயறிர்சவாளண்டோவென்றுல்£யாக்கியவல்இயர் தம்முடைய பெ 

ண்சாதி மைத் இரிக்குபதே௫த், தார் அதிஸூடைகளாயிருக்கிறல் திர 

கள்முகலாய் லீலை ரூடாலை இக்தியாதியாய் அனேசம்பேர் சாஸ்” 

மமறியாதபேர் ஆக்மகீஞான௫ித்்தியை௮அடைந்தார்கள் ஆகையினா 

லே ட அகவல் வட் ஆச்மவிசாரத் திலே Berry 
ண்டு சர்சேகமில்லை - (ராக) 

இப்படி.யாயுள்ளளவில் அஇகாரியாரென்முல் கித் இயர்கித்திய 

வஸ் தவிவேகச்இனொலே ௮நித் இயமாயிருக்கநதேகாதிபிரமலோகபரி 

யர்தமாயிருக்கெ. சகலபோக்கயெவஸ் துக்களிலே யும்காய்கக்கினபாயச 

தீதிலே திவேஷம்டோலே ௮த் திய தவைராக்கியத்தையடைக து௫கல 

விடயங்களையும் விடம்போலேயும்௮அக்னிபோலேயும் ஈரகம்போலே 

யுங் சுண்டு வொருவிடயத்திலேயும் பிரவிருத்தியற்று நிவிர்த்தியடை 
ந் ௮ ச௬ழுத்திபோலொழிக்தம் உபரதனாயும் அப்படியும் இருக்கப்ப 

= 

* யாக்கிஞவற்கர்தம்முடையமயித்தரைக்கு என்றும் பாடம்,



க-வது சாதனப்பிரகரணம், எட 

டாமல் அத்தியாச்மீகா தியாயிறாகீகிற தாபத் இரயத் இனாலே சர௫லே 

அச்சனிபற்றினவனைப்போலே ஒருவிடத் திலேயுஞ்சுகச்தையடை 

யாமல்ஒரு க்ஷணகாலமுச் துச்சத்தைச்ச௫ிக்கமாட்டாமல்எப்போ இச்த 

ச்சமுசாரபர்தத்திலேகின்றும் விபெடப்போடுரோம் யெப்படித்தான் 

விடுபடப்போடரோம் யெதனாலே இதந்ததுச்கத்திலேகின்றும் விபெடு 

வோ மென்று இப்படி. அத் தியர்த மோக்ஷவிச்சைடோடேயுங்கூடி 

UI HEBD LY cm Loar ஆச்மதத் துவவிசாரச்திலே உத்தமோத்தம தி 

காரியென்றுபெயர் ஈன்றாய்௮அவதிபரியர்தம்பூரணமாயிருக்கறவிவே 

காதிசாதனசதுஷ்டயமுள்ளவனே உத்தமோத்தம அ௮திகாரியென்று 

சொல்லப்படவென், | (௧௦௨-௧0௦௩-௧௦௪-௧௦௫-௧௦௬) 

காரியபரியந்தம் பூரணமாயிருக் விவேசாதிசாதனசதுஷ் 

டயமுள்ளவன் உத்தமஅதிகாரியென்று சொல்லப்படுவன் சொருப 

பரியர்சமாயிருக்றசாதன௪துஷ்டயமுள்ளவன் ut 5.2 Ger Owes 

று சொல்லப்பவென் எதுமாத்திரமாமிருக்றே சாசனசதுஷ்டயமுள் 

ளவன் மத்திம அ.இிகாரியென்று சொல்லப்படுவன் இந்த நகாலுவித௮, 

இகாரிகளுக்கும் ஆக்மவிசாரச் தாரதன்மியமாப்ச்சித் தியாம். (௧௦௭- 

௧04) | த 

. உத்தமோத்தம அஇகாரிக்குச் சச்கரம்சித்தியாம் உச்சமது 

இகாரிக்கு மெள்ளச்சித்தியாம் மச்த அதிகாரிக்கு சா Sea oF s தி 

யாம் அர்த மத்திமஅஇகாரிகளுக்குச்சர்வ தாவிச-ஈம்பண்ணட்பண்ண 

ப் பரிபச்குவமாய்ச் இத இயைக்கொடுக்கும், (௧0௯) 

விசாரமன்றியிலேபோனால்மக்தமத் தஇிமஅ திசரரிகளு£ஃகுச்சித 

சம் வியாகூலமானபடி.யினாலேயும் அதிகாரம் மக்தமாய்ட்போனபட 

யினாலேயும் யோகச்தான் எளிதாய்ச்சித்தவிர்ச் இியையுபாமனம்பண்



oT ir அத! ௮ காய் ate. HiT 4 ரி! இப் பய், 

ணுகிறபடியினாலே யம் மந்சமத் இிமாணாக்குயோகமே மமூக்கியம் யோக த் 

தினாலே சிர்சோபசமனத்றுவாசா ஈலபமாய்ள்ிக் இயை அடைேப. 

ழியினாலே விசாரத்மைய்காட்டிலும் யோகம் முக்கியமென்றுசொல் 

லப்படும் முன்சொன்ன உக்மோ ம்சமண் உக்தமனென்டிற இரன் ட 

தகாரிகளுக்கும் விசாரக்இனொலே யெளிதாய்க்கிஐ தியாடறபடிமிஞ 

லே  யோசத்தைக்காட்டி தும் விசாரமேழுக்மியம் இப்படி. முன் நர. 

ண்டுபேர்க்கும் விசாரமேழுக்கியமென்றும் மக் தமத் இமாளுக்குயோக. 

ம்முக்கியமென்றும் எங்கேசெர்ல்லியிருச்றதென்றால் இப்படி. ஸரீலி 

திதியாரண்ணியசவாமிகள் தியான.இிபிகையிலே சொல்லியிருக்கிருர், 

(௭௧௦-ஈ௧௧-௭௧௨) ப 

வெகு வியாகலூத்தாளா யிருககுற மந்த ௮ இகாரிகளுக்கு 

விஜாரத்தினாலே ஞான௫த்திவாரானு ஆகையினாலே அவர்களுக்குட் 

புத்திமினுடைய கெறுவத்தை ௮டக்குிறயோகமேமுக்கயம் பூரண 

சாதன த் இனாலே சித்தம்வியாகூல.த்தை அடையாமல் ஏகாக்கர?த் 

'தாளாயும் மோகமாத் தரத் இனாலே மறைபட்டு ஆத்மசொருபமறி 
யாத முக்கிய அதிகாரிகளுக்குச்சாக்கிறமென்கிற விசா ரஞ்சடுதியிலே. 
2 இயைச் கொடுக்றெபடியினாலே வசொரமேமுக்பெமென்று wal g 
யரண்ணிய சுவாமிகள்சொன்னார், (௧௧௩-௧௧௪) 

் இக்தயோகமுூம வெகுகாலம் நிரக்தரம்ஆதாவோடே பிரமாத 
தீதையடையாமற் சாவதானமாய்க் கேதீப்படாமல் அப்பியாஇத்தாற் 
ஸபலமாய்ச் சத்தியைக் கொடுக்கும் இந்த யோகத்திலே இத்தளைசாவ 
s தானமேதென்றால் ஆத்மாவிணிடத்திலே மனதைகிறுச்துதிறயபோது 

he 
மனதானது. வித்துவானாய்த். 'திரனாமிருக்கிறவனையும். இக் திரியத் 

ராச்சத்சா திவிட பர்கவிலேஇழுக்கறது Gergen ripe ee ஞு
 

சச 

அணை, ஒர 
it இவ்



௩-வது சாகனப்பிரகரணம்., ். எள. 

ட் ட் > 

TB LOLICOT CSOT Ls 

  

மஹாபெலவத்தாய்த் தான்போனதேவழியாா 

படாமற் திடமாயிருக்கிற.து சொதகா சஞ்சல சுபாவல்$ TALEO LO TS 

௮: த் ஒருவிடத் SIS லயிரா.து- சர்வதா காலு HEA nue தடி. ச்கொண் 

G டயிருக்குஞ் ஆணா த்தி /லேபாதாளச்திலபோ ய்விரிஞ் masons SC 

ஆகாயத்திலேபோஞ் அஜாத லி 5 Ha தேசா ந் இரங்கள் திக்குவிதுக்சளி 

லே உூம் இப்படி. மனத மற்கடம்போலே ௪ஞ்சலசொபாவமாசையி 

ஞுலே மனதைகிறுத்துறது௮ இப்பிரயாசம் கையினாலே பிரமாதச் 
தை அடையாமற் சாவதானமாய். கிறுத்தஷேண்டும் இப்படி மனத 

2)
 

4
:
 

௪சஞ்சலமென்௫றதிற் பிரமாணமேதென்றாம் 25 ரவ௪னமம் வரசிட்ட 
௮சனமும் பிரமாணம், (அச௫-௧௧௯-௪௧௪-௧௧௮ ] 

௪ 

வாரும் ஏ இருஷ்ணா மனதானது னல பவன் பகு 

டனைக் கலைக்கிறதன்மே பஹாபெலவச்சன்ே ஒருச்சாலேம OS WY 

கப்படுகிறதன்றே இப்படிப்பட்ட இச்சமனதை கிக் ரூ த வாய் 
வவட பிடி.க்கிறசைக்காட்டி ஓங் ங் கடினமென்று எண்ணுக » Go) eer 
OT OHER ors ஸ்ரீகர் ஊசவாமியைப்பா 1S Sit பரசனம் பண்ணி 

eet த் ௮ அர 
னான்இராகவர்னாவ௫ட்ட வச்ச DS) of Fito Sil ay ருமையானறாரிஉ௫ 

ஷ்்டமோ மனோறிக்கரெங்கழடினமன் es சட்பானம்பண்ணி 
உ ரீ + ¢ ் ஞலும் மகாமேருவைப் பிடிங்கினாலு அக்கினியை யெடுத்து 

விழுங்கனாலுஞ் சித சநிசகரசங் கடினம் மனசை நிச்ித22ப்பட 
தென்று இ.சாசவர் சொன் “ஞர் இட் ப்படி. இராமார்ச்சனாகரா டைய வரச் 
கயத்தினாலேயும் அப்படியே அ௮பவமுங்கண்டபடிபினாலேயம் எச் 
தனைசமர்த்தனானாலு£  தீரனானாலும் மனோ 22 கம்பண்ணு றன 
ape nie மஹாகடினஞ் ௪5த்கமில்லை, - (₹௧௯-௭௨0-॥௨௧) 

* 

.. இப்படி மனதை கிக்கிரடக்சப்படா டால் யோகத்தை ௮ 
ர ப்பியா Aa pO su டூயெ னர. 

ட்டாலும் ௮! ப 0யாசபெலத் தினுலே யம் வைராக்



HO அத்தொய்தபோததிபிகை, 

மென்று ௦ வெகுவிஸ்தாரமா யர்ச்சுனனுக்கு பகவான் சொல்லிபிரு£ 

Bart, (௪௨௯-௩௨0) 

இப்படியோகத்திஞலே யடைகூிருப்போலே ase soa 

லேயும் மனசாக்தியினாலேயஞ் சமாதியை யெளிதாயடையலாம் ௮ 

இனாலே பி.ரமானந்தத்தை யெளிதாய்ப்பெறலாம் விசாரத்தினாலே 

யடைூறவழி ஏதென்றுல் வேதாக்தங்களிலே சச்ிதொனச்சமாய்ப் 

பிரமசொருபமாய்சீ சொல்லப்பட்டிருக்கற தன்னுடைய ஆத்மசெர 

ரூபத்தைக் குருவினிடத்திலேகின்.றும் இ. ரவணம்பண்ணிக்கேட்டுட் 

பரோக்ஷமாயறிக் தகொண்டு பிற்பாடு மனனம்பண்ணி யுக்தியாம்ப் 

புத்தியிஞலே ஈன்ுய் விஜாரித்துத் இருக்குரூபமாயிருக்கிற ஆத்மா 

வையும் இரிசயர௫ுபமாயிருச்சிற அகங்காராதி Esler ww விலகச் 

னுப்பிரிதீ துவர் சாட்டி இ.து.திரிசயமென் று ஈன்ராய்வேறுகண் ட 

ரா க$மாயறிச்தெ காண்டு மீன்பு நகிஇத்தியாசனத்திஞேே இரச 

BSI Mwy DUCT nA Gunt O.9sQari see 2௪ி.* இருக்கிற தன் 

னிடத்திலே மனதைச் சமாதானம்பண்ணி நிரதிசயமாயிருக்கற பிர 

த 

த
.
 

ய நபவிச்சகலாமென்றுசகல சதகம் ஞ்சொ மானச்தத்தை ய 

லீ.பிருக்கிற அர்ச்ததிதைச் சங்கர௫த்துச் சொல்லப்பட்டு, (௧௩௧. 

இட்பஉச் சாசனப்டீரகர ணத்திலேமன சாக்இக்குபாயமாயிருக் 

ற சாங்கிெயயோசங்களிரண் 0 சொல்லப்பட்டுது இர்தவிரண்டிலே 

யம் யெதுவெதலே சனக்ககிசாமுண்டோ அதை யோகமாகட்டும் 

சாந்கயமாகட்டும் ௮ இகொரமுள்ள தைட் புத்திமான்௧களாயுள்ளபேர் 

ஐப்பியாடிக்கக்கடவர்கள். (ane) 

இர்சச் சாசனப்பிரகஉரணத்தை யாதொருவித்துவான் பராம 

றிசித் தட்பார்ச்கிறுனோ அவன் தனக்குச் சாதனஞ்சித்திக்த இவ்வளவு 

A ் இக்கவேண்டிய இவ்வளவென்று ஈன்றாய்த் தன்னு



௪-வது Ar aevorUilil yg Gy e001 w, 
~~ ந 

ச் 

3 இணிமேற சித் திச்கவேண்டுவதை அட்பி உடய் அசா ம்ைரையறிர் து 

பரசி, துச் ஈனகீகுச் ராங்கியழ் ( திலே அதிகாரமோ யோகத்திலே தத 
‘i 

staGiot 6 O (வண்டு (Don) ற் யறிர்து ல * (த னி SB இகாரமாய் yum Acs 

னென்று சாதனப்பிரமாணஞ் சொல்லப்பட்டுது (ச-டு) 

சாஏனப்பிரகரணம் மு த்நிற்று, 
கவண் %, சர வனவர் 

BIT STO a F 'சவணப்பிரகானாம். 

  

ihe பிரசரணம்திலே மந்த அதிகாரிகளுக்கு யோகமெ 

ன்றும் முக்கெ லத அதற்க சாங்கயவிசாரமென்றும் விஸ்தார 

ரய்சீ சொல்லப்பட்ட மி ம், அ இனிமே விச் சப்பிரகரணத்தி தில ௮ இகாரிஃ 
அ, 

ப
ப
 7 

௬௮. 

ஞச்கு யாகொருவிசாரக் இனாலே எனிதாய் யத்தனமின்றியிலே Sx 

மவிகசையானறு சழ இச்குமோ அப்படி.ப்பட்டிருச்சிற சாங்கே 
a 

வ்சார த்தை நிரூபி கரம். (௧) 

ழு ரங்கியவிரா ரமாவதேசென்றாுற் இரவணமனன கிதித்தியா௫ 

சமா இயென்று காஸ்திரங்களிலே சாலுவிதமாய்ச் சொல்லட்பட 

டிப் பிர சித்தமா.பிருக் BM? #7 lB) wad FIL ச ரவணாதிகளேவிசாஏ 

என்பக்கம் பி.ரமாணமேசென்முற் சுரு தியேபிரமாணம், (௨) 

piers சுரோதவியோ மந்தவ்யோ நிதித் தியாசிதல்;ப 

வெ: ன்ற சுகி யாத்மாவை சரவணமனன i ge nr arin et 
cone FOES 5 Lys garda @ 0 Dexcoo சமாதிஸ்தஞய் ஆதம் 

ஸ்வ அதியவேண்டுமென் நு eras MEM DLN EC ௮ர்தர் ‘3 
தச்கை மனஇலேவைச் அர்கொண்டு ஸ்ரீஆசாரியசவா மிகளும் வாக்கி 

யவிருத்திபிலே அப்படி.த்தானேசொல்லியிருக்கிறுர் எப்படி ச்சொல் | ot 

Re
 

S
e
 

* இசே ௮திகாரமாய் என்றும்பாடம்,. 
௭



௮௨ - ௮த்தொய்தபோததிபிகை, 

ஞுூென்றால் அகம்பிரமாஸ்மியென்டுற வாக்டியார்ச்சஞானம் ஈன். a i Z 
ச் 

ப்த்திடமாகிறமட்டுஞ் இிரவணா இ இகளை ௮ப்பியாசிக்கவேண்டுமென் நு 

i ஜ் TSCT னா ir o ( -- ௮0 } 

ஆமஸைம் 1ஞலே சரவணாதிகளே ஞானவே தவாயிருக்கிறவிசா 

மன்று னிவிச்தியாரண்ணியசுவாமிகளுஞ் தித் இர $ீபிகையிலே 

ரானத்திற்சேதுவா இகளையும் நிரூபி தீ திருக்இருர் ௮0 தட்படியென் 
கொளி 

ஈல்ஞானச் இற்குச்சிரவணமனன௫கி இத்தியாசனங்களே ஏதுபிரமமா 

தரமே தத்துவமாயுள்ளகாகவும் ௮ன்னியமெல்லாம் இல்லாத ௪ 

க ல்
 றீ ிக்திருக்கிற சமாதியவத்தகையே சொருபம் கஷ்டமாய் 

.அசத்தியமாய்ப்ே போன ரநானென்ூேே அகங்காரக்கிரர்தி திரும்பி யொ 

க்காலும் வாராமலருக்கிறதே காரியம் பூருவம ஜெகல்கசானாம் ர் 

சயுசயவிபாதமன்றிப் Banu’ ¥ ரு தாப்போலே LIT Lot uo tor ay வதா GU 

TuOGES DSS BAZ மத்தி ௨ பலமென்று சொல்லியிருக்இ.-் 
Seat 

ஆகையினாலே சிரவணாதிகளே விசாரமென்று ௪ SS GUT a a த(௫-௬-ஏ) 

ய் ae சான்ன। பரல். சர ee Ger alergclw 

ரத ரவணா இக. 
ip ப்! டல AS ov SF updetuansursln gest 9 AGo Az aanrtocer sor 

pee ep my 
LOT Siow IB ir ஓக்கும் a BS வூ தின் (? ல் (Lp sors) சாண்ன 

FT SST அஷ்டம | Br gue A rag@y Sear BT QE DT த Havre e ager ial anni 

Uae 5 சா லுக்கு BT Gui ST மாய் ் த வாமே Lor YET CHWS Wl . ஆ G Lom Ory 

ன்மூல் எதெதற ரம சாசனமுசிதமோ அ௮துவதுஅததற்கேதுவாம 

அதுகளெல்லால் செமமாய்ச்சொல்லுகறவிடத்திலே மேற்சொல்லுஇ 
OB அப க்க ரதன் ௪ ணர் Sy my LD ayy (Dent sdf OTL) இல oo (LEST Ne ar lg வண்த்கை ச்சொல் லுகிே (210 ம் கள்.(௮-௯)



இர வ்! ணமாவசேே தென்றா தீ Fam வேதார் 15 தங்களுக்குஞ் வே சலிங்கங்களினாலே அகத்தொய்சப்பிரமத்தினிடத் திலே தாற்பறிய 

மென்று நிர்ணயிச்றெதே 9 ரவணம். (20) 

ஆ 

a)
 

இக, BF ர வணத்இற ப்ப கேதுவாதிகளேதென்று 22 று நீவிரசரம - 

Ch x on மற ip Ren GBS to து அத்கொய்தமாயி Ih SS» ஆ Sipe! Fir 25 ப் லம் மி் a 
ல் ஆ d பம்றைச் சதா சிரவணம்பண்ணுகற த சொருபம் ஆகீமாலில்லை2:ப 

ச க உள அடி . 

ன்ற அசத்தாவாணம் கூக்கிறதேகாரியம் கஷ்டமாய்ப்போகு 
. = rt ~ x 3 ~~ ம் : . ~ துளி த் தாவர “GOST 1B Bap ௨யா.ரமலிரு கற oS ஆவஇ இடமாயிரு£கற 

பாாாகூகிரானமெ பலம். (2௧-௪௨) 
“i ் . 

க சர ௩ e ° கரவணச் இற்கு மோக்ஷேர்சை ஏதுவென் ட றதினாம் சொல் 

ஒத தென் 4 நற i ar ஏதமக்கிற ஆசு ச துவென்று ஏவமாஇ 

ஈர தி-ளினாலே சருல்.டிக்குமுன் பிரளயத் திலே சன்மாத்இிரமாய் 
அத்தொம்தமாமிருக்கத வஸ்தஅுமாத்திரமிருகந்தசென்றுபிரஇபாதிக்க 
ப்படிகிற ஆத்மசொருபத்தைச் இரவணம்பண்ணுகறதற்குச் விர 

கசமோககஷர்ரையுள்ளபுருடனே இச்சக்கடுனேயொழியப் பின்னை 
சஅியாருத்தனுமிச்சிக்கவில்லை ஆகையினாலே மோகே்ேக்சையே செ 
வணத் இற்தேதுவென்று சித்தமாச்சுது. ன டி டக 

ce ஆத்மசரவணமே சொருபமென்று oer லப் 

இதே ௮த்தொய்த ஆத்மாவாவசாரென்ாற் சரீரதீஇரய வில்வ 

பஅசசோசவிதரத்ச் அவத்காத் தாய சாசுநியென்று சாஸ்ச்திரங்க 

ஜிலே பிரசித்தமாய்ச் சொல்லப்படுகிறவ:27 அத்மா. 

ஆகி ஜு ணத் 3 பாவ் தெசென்ாற் Mas இதில் சா ரதீதிரய வில 

இரக்கம் மாமிசம் மேதசு அஸ்இ மச்ளை சுக்ல!



ye - அத்தொய்தபோததபிகை, 

கள் முதலானதினாலே நிர்மாணம்டண்ணப்பட்டு விட்டா மூத்திர 

பாத்திரமாய்ச் ஜனித்துமரித்துக்கொண்டு குட்டியம்போலே சட 

மாய்சீ கஉடாதகள்போலே பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படுிிறதே ஸ் தூல 

சரீரம் அக்தக்கரணமென்று பிர௫த்தமாய்ச் சொல்லப்படுகிற யா 

தொருமனதுண்டோ அசம்விர்த்தி இகம்விர்த்தியென்றும் இரண்டு 

ரூபமாயிருக்கிற அர்தமனதே பிராணாதிபஞ்சகமும் ஞானேர்இரிய 

பஞ்சகமுங் கன்மேச்திரியபஞ்சகமும் ஆகப் ப தினைக்கோடேயுங்கூ 

டிச்சொண்டு லோகார்திர கமனாதிகளைப் பண்ணுகறதாய்ச் sage 

காதிபோகங்களுக்குச் சாதனமாய்ச் தூலசரீர இற்குள்ளே சூக்ஷம 

மாம்த் தோணுகறதே சூக்ஷுமசரீரம், = (௧௫-௧௬) 

௮னாதியாய்ச் சத்தென்றும் ௮சக்சென்றுஞ் சொல்ஃப்படா 
மல் அநிர்வசகீயமாய் யாதொருவஞ்ஞானமுண்டோ DB EDM CGR" oor 

7 85 ௪ i 2 x 2) ட் சூமே தூலகு்காமசரீரங்களை மண்டாக்கிற காரணமானபடி.யினா 

லே காரணசரீரம், (௧௪; 

இந்தத் தேகச்திரயங்களும் ஆத்மலக்ஷணமல்லாமல் அதற்கு 
விபரீதலக்ஷ்ணமாய்த் தூலதேகஞ் சடமாயஞ் சூசூமதேகக் துக்: 

கமாயுங் காரணதேகம் அடிர்தமாயுமிருக்கிறபடியினாலே இதுகள் ஆச் 
ா£வன்று சச்தேசமன்று சச்சிதானக்த லகூணராய்த் கேகத்திரயக் 
திற்கும் விலகூணரே அத்மாவென்று சொல்லப்படும், (௧௮) 

இனிப்பஞ்சகோச விதிரித்தமாவதேதென்னால் அன்னமயம் 
2சாணமயம் மனோமயம் விஞ்ஞானமயம் ஆனதமயங்களே பஞ்ச 
கோசங்கள் ஸ்தூல சரீரர்தானே அன்னத்தினாலே: புண்டாய்௮அன்னத் 
SanGe Swaine 'ருச்திஅடை*அ௮ன்னவிகாரமாயிருக்கறபடியினு?ே லேன்



௪-வது சரவணப்பிரகரணம், ௮௫ 

னமயகோசமென்றுங்கக்்தியைஉறையானஅமறைக்கிருப்போலேஆ 
தமாவைசத் தெரியவொட்டாமல் மறைக்கிறபடி.பினாலே கோசமென்் 
றும் ஆத்தியச் சவஸ்தாய் நிககறபடியினாலே ஆச்மாவன்றென்றும் 

பிராணமயம் மனோமயம் விஞ்ஞானமயங்களாகிய சூக்ஷுமசரீரத்இற் 
சரீரத் இற்குள்ளே சாடி.மார்க்கத் திலே வாயுவருபமாய்ச் சஞ்சரித்துக 

கொண்டு பஞ்சவிர்த்தி ஆக்மகமாய் விர்த்திபேதத் இதனாலே பிராணா 
பானவியானோசான சமானனென்று சொல்லப்படுற யாதொருபி 

ராணனுண்டோ அந்தப்பிராணன்முனே கருமேச் இரியங்களைக்தோ 
டேயுங்கூடி. ஆத்மாவைமறைக்கிறபடி.யினாலே பிராணமய கோசமெ 
ன்றும் இது ச௪டமானபடி.யினாலே அத்மாவன்றென்றுங் காமக்குசோ 

தா.திகளோடேகூடி. இதுவதுவென்று வாசளைகளைச் சங்கற்பிச்ற 

தாய் யாதொரு இசம்விர்த்தியண்டோ அந்த இதம்விர்த்தியே ஞா 

னேச் இரியங்களைக்தோடேயுங்கூடி மனேமயகோசமென்றும் இ௮௪ 

டமானபடியினாலே ஆத்மாவன்றென்றும் மனதினாலே ௮துவிதவெ 

ன்று சங்கற்பிசக்கிறுை இன்னஅகடம் இன்னதுபடமென்று நிச்சயி 

தீதறிகறெதாயுஈ் தேகேர்திரியாதிகளிலே கானென்றுங் இரகட்க்ஷேத் 

திராதிசளிலே யென்னதென்றும் ௮பிமானிக்கறெதாயும் யாதோரசம் 
விர்த்தியுண்டோ ௮ந்தவகம்விர்ச்தயே ஞானேச்திரியங்களைச்சேச 

டேயுங்கூடி. விஞ்ஞானமயகோசமென்றும் இது சாச்கிறசொப்பன 

ம்சளிலேயுண்டாய்ப் பாதமத்தக தேகமெல்லாமறிவுரூபமாய்க்கல 

ந்து வியாபித்திருச்து «pss மூர்ச்சாதகளிலே லயித்துட்போடறெப 

டியினாலெ ஆத்மாவன்றென்றுஞ் சழுத்தியிலொன்றையும் ௮றியே 
னென்றும் யாதொரு௨ஞ்ஞானமஅபவி£கப்பககிறதோ அ௮ரதவஞ் 

ஞானமே சுகமாய் கித்திரைபண்ணினேனென்று ஆனஈதமயமாயி



81
 அத தொய், sour ES தீபிகை, ஷி 

ருஃ்கிறபடியினஞலே ஆனந்தமயகோசமென்றனும் இ இதுவொன்றுக்செயி 

யாமத் சடமாயறுபவிக்கப்படறபடி.பினாலே ஆத்மாவன்றென்றுங் 

  

கடாதிகளை அறுபவிச்கிறவன் அந்தக்கடாத் இசரேச்காட்டிது லும் பின்ன 

Ge அ௮ப்படிப்போலே பஞ்சகோசங்களையும அபவிக்கிற அக்மாவும் 

அக்சகோசங்களைக்காட்டிலும் பின்னரென்கிற திலே சந்தேகமில்லே 

யென்றும் இப்படி ஆத்மாவுக்குப் பஞ்சகோசவி இரித்துவஞ் சொல் 

eu Ga, (௧௯-௨௦0-௨௧-௨௨-௨௩-௨௫௪-௨௫) 

அவச்தாத்திரயசாக்ஷி ஆத்மாவென்று சொல்லப்பட்டூதே"௮ 

வ. த்தாத்தி ரயக்களாவ மதித்தன்ஞம் மானென்று ஜீவனாய்விவூரிக் 

கத அகங்காரமான eal $i) தே சத்தாயங்களி்ே லயும் அபிமானிக்கிநபோ 

௮ சேசத்தாயாபிமான அவத்மசைகள்மூன்றுஞ் சாக்சொப்பனசு 

சன் அசொல்கப்பலில் எர சச்சககாபிமானத்தினாலே யெர்த 

௮வத்சைசொல்லட்படுமென்றால் அகங்காரமானது ஸ் தூலசேகத்தை 

அபிமசணிச்சிநபோது ச ச2ராலச்சையென்றுஞ் சூகூமமதேகத்தை 

போது சொப்பனாவத்தையென்றுங் காரணசேகத்சை 

பம்மாணிக்கிுறபோது சழுத்தியென்றுஞ் சொல்லப்படும் அச்மாவா 

னவர் இர்த அுவச்தாச்திரயங்களுக்குஞ் சாக்ஷியாயிருக்கிறவேயொ 

ழிய அவருச்கு இச்த அவத்தைகளில் ஏதொன்றுமில்லை. (௨௬) 

அச்அமாவுக்கு இ5த ௮வததைசளொன்று மில்லையென்௫ற் 

பன்னை மாருக்குத்தான் இ?சஅவக்கதைகளென்ருல் யாதொருச்சன் 
வத்தைகளை அபிமாணிக்கிரானோ அவனுக்கே இச்சு ௮௨த்தை 

மநறவனுக்கன்று அகையினாலே கானென்றபிமானிக் 
'சா௫ுலகங்கானுண்டோ அவனே அவத்தாவான் DET OF 
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[-



௪-வது இரரவணப்பிரகசாணம், iF 

னேசாக்ெ ௮வகச்காமிமானத்தினாலே விசுவனென்று பெயராய்த் 

தூலங்களாய ருிற விடய2பாகங்களைப் புசிக்கிறான் ௮வன்முனே 

சொப்பனா அவத்தாபிமானக்தினாலே தைசதனென்றுபெயரசாய்ச் 

குஷூமபோகங்களைப்பு௫க்கிரு ன் அவண்று ரனேசமுத்தி அவத்தாபி 

மானத்தினாலே பிராஞ்ஞனென்றுபெயராய் அஞ்ஞானபோகச்சைட் 

புக்கான் ஆகையினாலே யகங்காரனே அவத்தாவான் ஆத்மாவ 

அ அகங்காானே அவச்தாவானென்று சொல்லுவானேன் ws 

மாத்தான் ya; த்தார்இரயபோகங்களைப்புசிக்கறவராய் அவத்சாவா 

ஞய் ட வகறுகமை அ த அ என்கை டாது எனென்றால் He 

“Ghana aGQan ein gyfer Cunéarey வானுக்கு மன்ற்கை. சலன் 

டானபிற்பாடு போக்தாவும் போகமுங்காணப்படுிற.து ஆகையினாலே 

. அவனே போக்தா சாக்கிரசொப்பனங்கள் இரண்டும் அவனுடைய 

அவத்தைகள் தானே ஆத்மாவினுடைய அவத்தைகளன்று இப்படி. 

யானாற் சுழித்தியவச்சை ஆருக்கென்றால் அதுவும் அகங்காரனு 

டைய அவத்தைகானே ஏனென்றால் நான் விழித்தேன் கான் சொப் 

பனங்கண்டேனென்று சாக்செசொப்பனங்களை அபிமானிகூருப் 

போலே கான் நித்திறைபண்ணினேனென்றுசுமுத்தியையம் அவனே 

அபிமாணிக்கெபடி.மி னாலே ௪முத்தியவத்தையும் அகங்காரனுக் aG 

ஆத்மாவுக்கன்று ஏனென்றால் ௮அவத்தைகளிலே அபிமான மில்லா 

1] 207 அவத்தைகளுக்கும் அவத்தையை ௮பிமானிச்அக்கொண்டு ந; 

விழித்ே Sor கான் சொப்பனங்கண்டேன் நான் தரங்க: மன. னன் 

ப்பி
 

wy
 

3 

we 
oi நிருக்கிற அ௮வத்தாவானுக்குஞ் சாகதியாயிருக்கிற ஆத்ம ரவுக்கோ 

வத கையுமில்லை, 

2
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௮௮2 ௮த்தொய்தபோதஇபிகை, 

FS HHL. அ௮கங்காரனுடைய அவத்தையென்று சொல்ல 

கூடாத எனென்றாற் சழுத்திமிலே அ௮கங்காரன் இல்லாதபடியினா 

லே ௮வனுடைய அவத்தையென்று எப்படிச்சொல் ஓ௫ற து சாக்கி 

ரசொப்பனங்களிலே அபிமானியாயிருக்கறபடியினாலே ௮சத இர 

ண்டூ மிவனுடையஅவத்தைகள் சு முத்தியிலே அவன் இல்லாதபடியி 

னாலே சுழுத்தி அவனுடைய ௮வகத்தையன்று ஆத்மாவினுடைய 

௮வத்தைதானேயென்று சங்கையந்தால் அப்படி சங்கிக்கக்கூடாது 

எனென்றால் நானென்று ஜீவனாய்விவகரிக்கிற யாதொரு௮சங்கார 

னுண்டோ அவன்றுனே சாக்கிர சொப்பனங்களிலே விஞ்ஞானம 

யாகாரனாய்த் தூலளசூ௯ூதம போகங்களைப்புஇக்கிருன் அவன்றானே 

FS ~~ [Ga QUT ௮அவத்தையையடைகீது ஆனச்தமயாகாரனாயச் 

சமுத்தியை அபிமானித்துச்கொண்டு கானொன்றும் அறியேன் ௪௧ 

மாய் ள் ரபண்ணினேனென்று அஞ்ஞானசுகங்களைப் புசித்து 

கொண்டு சிதம் லே அகங்காரன் லயா அ௮வத்தையையடைந்து 01 இ 

5 
= 

நபமாயிருக்கிரனே சுழுத்தியிலே இல்லாமற்போனானெ யூ th 33
 

ன்ரூ லப்போ விழித்தபிற்பாடு இத்தனைபோது கானொன்றுமறியேன் 

சுகமாய் நித்திரைபண்ணினேனென் றகங்காரன் ஸ்மரியாமற்போக 

வண்டும் எனெ னன்றால் எவன் ௮அனபவித்சானோ அவனன்றோ தான 

அபலித்ததை ஸ்மரிச்கவேண்டும் ஒருத்தன் ௮அ௮பவித்தகதைப் பின் 

னையொருக்சன் ஸ்மரிக்கக்கூடாதே ௮அபவியாததையும் ஸ்மறிக்க 

கூடாதே ஆகையினாலே விழித்தபிற்பாடு நானொன்றும் அறியேன் 

சுகமாய் நித்திரைபண்ணினேனென்று ஸ்மரிக்கெெபடியினாலே அஞ் 

ஞானசுகம்களைப்புசித்தக்கொண்டு சழுத்திமிலே அகங்காரணிருக் 

கமுனே பச்ச ௮ஞ்ஞானசுகங்களை அபிமர்ணித்துக்கொண்டிருக்கிற 

பழயிஞலே  ுச்தச்சமுத்தியவத்தையும் அகங்காரனுக்கேயொ 
ர? ட 2 

* 9. 
௩ 

U ஆதமாவுளனை அ, (௩௦-௩௧)



௪-வது இரவணப்பிரகரணம், ௮௯ 

இப்படியானாம் சுழுத்தியபிமாணியாயிருக்கற ஆனச்தமய 
னைத்சவிர வேறேசாக்ஷியாயிருக்கற ஆத்மாவாவ தெங்கேமயீ யிருக்கிரு 
one ent அ௮ச்தவானரதமயனையறிகிறவராய் வேழஹே யொருசாக்ஷிய 
ண்டென் றங்கீகரிக்கவேண்டும் எனென்றால் ஆனச்தமய னொன்றும 
நியேனென் நறியாகவனா யிருந்ததைக்சண்டு era gy pu Sey 

லே அ௮தியாசவனா.பிரு5த ௮வச்தையை யறிறவனொ குக்சன்டேண் 
2.௦ ஆனர்தமயனிருக்சிருனே அவன்றானே யறியட்டுமென்றா 
௮ சவானர்தமயன் சுழமுத்தனாய் ஜாட்டியா அவதச்சையையடைய் 

ao - தொன்றுமறியேனென் நறியாதவளனாய்ப் aaa அ.தி 

யாததாயிருச்கிற சன்னுடையவஞ்ஞானவவத்தையைச் ஈன்றாமன 

அறியமாட்டானன்்ோ ஆகைபினாலே ரியான் றக்மே ஆன 

தமயனையறிகிறவர் சாச்தியொருத்தர் ௮ங்கேரிக்கவேண்டுமே ஆகை 

யினாலே அ௮றியேனென் ரூனந்தமயா அ௮வத்தையைத் ரன் 5 

ச்கொண்டு தனக்கு இந்த ௮வத்தைகளிலே யொன்றுமில்லாமற்சாகும் 

மாத்திரமாயிருச்கிறவரே ஆத்மா இப்படிச் சுமுத்திமிலே யெல்லாம் 

லோபித்துப்போய்ச் ஜாட்டியாவவத்தையை அ௮டைச் தஞ் FIs 

யொருத்தர் லோமியாமலிருக்கிருறென்கிறதிலே பிரமாணமேதெ 

றல் நடஇிரஷ்டத்திறஷேவிபரீலோபோவித்தியதேயென்சிற சுருதி 

எல்லாம் லோபித்தாலுஞ் சுழுத்தியிலே இருஷ்டாவாம் அதைச் 

காண்டுறசாக்ஷிக்கு எலாபமில்லையென்று சொல்லகிறதேபிரமாணம், 

௩௨-௩௩) ் 

சுழுத்தியிலே ஜாட்டியாவவச்தையை அறிஏறத எனகு 5 

௩ 

OH iy
 

ரூமில்லாதபடியினஞாலே அதையதிகிற ஆத்மாவே சாக்ஷியாகட்டுஞ் 

சாச்கிறசொப்பனங்களிலே அறிகிறவனாய் விஞ்ஞானமய OOM 
ய டூயினாலே சாகஇரசொப்பனங்கள் இர ண்டுச்கும் விஞ்சஞானலயனே 

சாகுதியாகட்டும் அச்மாவென்டுறது கூடாதென்று சங்லை௨ர்தால்



HO ப ௮த்தொய்தபோத இபிகை, 

ப்பழச்சங்கிக்கக்கூடாது எனென்றாற சுழுத்தியிலே ௮றியாத தாயி 

ருக்கிற ஜாட்டியாவவத்தையை அறிகிற ஆத்மாத்தானே யெப்படிச் 

Frcs Suir அப்படிப்போலே சாகர சொப்பனங்களிலேயும் அறிக் 

தேன் சொப்பனங்கண்டேன் போனேன் வரதன் சண்டேன் கேட் 

“டேன் அறிச்தேனென் நறிகிறவனாபிருககிற விஞுஞானா வவத்தை 

யையம் அழுகி றவரேசாக்நி அறியேனென்றெதை அறி௫ருட்போலே 

௮திர்தேனென்கிறதை அ௮திறவர்தானே சாஈஷியாகவேண்டுமே 
= ரூ பொழிய கவொருச்சாலறிடுறவனாயு மொருக்கால நியாசவனாயு? தோ 

ச்ஞானமயன் சாக்தியன்று அப்படியானால் விஞ்ஞானவவ 

ED மதிய ஆத்மாவுக்குத்தானே சாக்$ரசொப்பனங்கள் இர. 

ட பட.
 

8 e 
௫:

 

ஊடவச்தையும் ASCOT GH ௮அதுகூடாறு எனென்றால் —— 

Auge os “Gene வத்தாவான் இரண்டுகளுசக்குஞ் சாக்ஷியானப 

டி.பினாலே ஆச்மா சாக்சரசொப்பனாவச்தாவானென்று ல்லி. 
a டா ஆத்மா ன அறண்தினு த்தாவானுக்குச் சாக்ஷியானாற் சாக்கிரசொ 

 ப்பனூவவத்தாவ னாகலாசாதோவென்றா லாகாஅ ஏனென்றுல் யா 

ருததன் தூங்கனொனொ அ௮வனன்றோ விழிக்கவேண்டுஞ் சொப்ப 

ங்காணவேண்டும் ஆகையினாலே யொருச்கா ஓந்தூங்காமல் நித்தி 

சாக்ஷியாய்த் தூக்கினேன் சொப்மனங்கண் 

சேன் 6 Cee ன்ற அவத்தாவான் ௮வத்தைகளெல்லாத்தி 

ம் $யாயிருக்கற ஆத்மா அவத்தாவானாயாகாரே இச்த௮ 

வர்மைமளொன்றும் பவருக்கில்லையென்டெதலே சரந்தேகம்லேசமு 

மில்லையென்று சன்று: eRe (௩௪-௩௫) 

: A சாக்ஷியானாலும் அவத்தாவானாயு மாகட்டுமென்று 
அகூடாது எனென்றால் யாதொருச்சன் அவத்தாவானோ அவனுக் 
ச்சாகுமித் தவங்கூடாத வவகயில் அற ee 

ou £லென்றுல் இரண்டுபடேராய்ச் சண்டைக்குநிற்



pag இரவணப்பிரகரணம், ௬௪ 

திறவிடத், இலொருக்கணன் சாஈதியாய்ப் பார்த்துக்கொண்டிரும்சாதி 

_ சாகுதியாயிருக்கிறவனுக்குச் சண்டைப்படுெ அவத்தையில்லை , சண் 

டைப்படுகிறவனுக்னாச் சாகறித்த வம் இல்லையென்கருட்போலே ௪ 

PSSST, நீத வில்லை DV YU ot D Se கனு a க்! த Faw Ver ‘aus 

“னாலே கருஆத்மாவுக்குக்கானே அவத்தாத்துவரும் சாக்ஷிச் துவமு 

இரண்டுங்கடா.நு சித்தாக்தமேதாயிற்றென்ருல் அபிமானியா.ப்ரு ன 

.- தஇறவனேஅவகத்தாவான் அவகச்தை அவத்தாவான்களைக் காண்கிறவ யே 

(ma) 

nr 

ச 

e
x
c
 

om சாகநி்மயன்று AE STG gw, ( 

இப்படியானால் அவத்தாத் இரயங்கள் மூன்றுகச்குஞ் சாகஃஞூ 

ன்றுபேரோ வொருதச்சரோவென்முற் சார ஈதியொருத்தர்தானே அவ 

த்தைகள்மாத்திரம் பேதித்தப் பேதுத்துப் போடுறது அவற்றைக்கா 

ண்கிற சாஈத் பே இக்கவில்லை அவத்தைகள்வருறெதற்கும் மிருத 
தற்கும் போடறதற்குஞ் சாஈுதியா யெல்லாவவக்தையிலேயம் ௮ஜு 

சூதராயிருக்கற சாக்கியொருத்தர்தகானே ஆகையினாலே ௮வச்தாத்தி 

ரயத்துச்குஞ்சாரஈறி அத்மாவென்று ஆக்மாவுச்கவதீதாத்திரயசாக்ஷித் 

- துவர் சொல்லப்பட்டுது (௩௪) 

இப்படித் தடத்தல்கூணஞ் சொல்லப்பட்டுத இனி த ச்மாவு 

குச் சொபாவலகஷ்ணமேதென்றாற்சொபாவமாய் ஆச்மா சச்சிசான 

ந்தசொருபர் ஏகர் சர்வகெதர் அசங்கர் பூரணர் நிருவிசாரர் ௮தீ 

தொய்தர் என்று இப்படி. 6 ஏழுலகஷணமுண்டு எதனாலே எழுலக்ஷண 

சூசொல்லப்பட்டுது என்றாற் சொல்லுகிறோம். (௩௮) 

ஜ் | ஆச்மாவுகீகுச் சச்துரபமெசனாலேயென்றாற் நம்மி௨த்தி 

யாசோபமிசக்கப்பட்டிர௬கஇற சகல அ௮வத்தைகளு மூண்டாகிறதற்கும் 

ஆழிகிறசறகும் எப்போதுஞ் சாக்ஷியாயிருக்கிறபடி.பினாலே சத்த 

பர் Das வாத்மா சாச்சரசாகி அவச்சாத் இர! 2 இற்குமாத்திாகு “
1
1



௯௨ அத்தொய்தபோததீபிகை, 

அியோவலென்றாற் பாலியாதி அவத்தைக ளொன் ன்றுபோயொன் று 

என்றுபொயொன்றாய் வருற அவத்தைகளுக்கும் கெதம்போன 

ஜனனமரணாதி அவத்தைகளுக்கும் வர்த்தமானத் திலே ஜன்மாதி 

வாலிய வெவ்வனா இதியவத்தைகளுக்கு மினிமேலும் வரப்போற ஜன 

அ கடம யவத்தைகளுக்கும் பூதபெளகூயவர்த்தமான கா 

லத் திரயத்திலேயு மெப்போது மெல்லா அவஜத்தைகளுக்குஞ் சாக£ 

யொருத்தர்தானே ஆகையினாலே எப்போதுஞ் சா௯்தியாயிருச்சிறபடி 

பீஞலே. ஆத்மாச் சத்துரூபரென்று சொல்லப்பட்டு, (௬௯-௪௦ 

ஆத்மாவுக்குச் இத்தரூபத்துவ மெதனாலேயென்னறால் முன் 

2சான்னபிரகாரமாய்க் சசலமாயிய கிற அவத்தைகள் அவத்தாமி 

மாணிக ளெல்லாவற்றையு G ம்ப்போதுமி பிரகாசித்துத்தோற்றிவிக்ற 

ம.ய்னாலே சித்தரூபத்துவமுஞ் சத் இக்கிறது. (௪) 

£வுக் சானந்தரூபத்துவ மெதினாலேயென்றாற் சர்வத 2 

மைக்காட்டிலுஞ் சர்வதாப் பரமப்பிரீ தி விஷயராய் நிர திசயமாய்ப் 

_ரியசொருபராபிருக்கறபடிபினாலே அனச்தரூபசே யாத்மா ஆத்மா 

லைத்தவிரஅன்னியமெல்லாம் பிரிய மன்றோேவென்றரு லன்ேோற அதெ 

்படியென்றுல் ஆத் மாவுச்கன்னியமாயிருக்ற ப.திசாயா புத்திரவித் 
23 : தக அிற்குசத்தனா திகளாயிருக்கிற சகலவிடயங்களும் ஆதமாவுக் 

கட்போகார்த்தமா ய்ப் பிரியமாயிற்றேயன் நியிலே அதுகள் ள்சொத்காப் 

£ரூபங்களன்று எதனாலே பிரியங்களன்றென்றால் அதுகள் 

ரயங்களே ஆனால் எப்போதும் பிரியங்களாகத்தானே யிருக்கலே 

ணன்சிம் அப்படிள் Se Cen aie, 

ரு22-எ்மரியமாயம் போகக் சாணப்படுகறெதே சார்வதாப் பிரியமா 
2 மட் போதப்பிரியமாகிற நதென்றுத் பத்தாவுக்கு ஸ் திரியினிடத்தி 
2ல மெம்போதிச்சைகருதநதோ அப்பமாத்திரம்பிரியமாகிறுள் சுரா



௪-வது எபரவணப்பிரகாணம், ௬௩ 

திசஸினாலே அச்சமறுபவிக்கிறபோ த்த ஸ்திரீகானே அப்பிரியமாம். 
போர் அச்தஸ்இரசானே விரக்தனுக்கும் தரணாத்போலே மபே 
அதிக்கப்பட்ட்போடுருள் இப்படி யொருஸ்திரீதானே பிரியமா; யம் 
௮ப்பிரியமாயும் உபேஷையாயும் மூன்றுவிதமாகிடள் ௮ப்படிட்போ 
லே சகலவிடயங்களும் மூன்றுவிதமாறது ஆசையினாலே யெட்போ 
தம் பிரியமாயிசாசபடி.யினாலே ஆத்மாவகீ சன்னியமெல்லாம் பீரி ப 
மன்று. (௪௨-௭௮ கல! eR Se | 

si ad re 4 
, ரு ன் அச்மா யெப்போதும் பிறியமாயி ிருக்கரோவென்றா ல் 

போதும் டுரியசொருபச்சானே அதுகளாப்போலே யொருக்கால் Hoare 

௮ப் 3ரியராயு ௫ மூபேச்நியசாயங் காணப்படாதபடிபினாலே யோரும் 
காலும் அப்பிறரியரன்று. (௪௪) 

ட் 4 

மாவை விடிகிறபழ.யினாலே சர்வதாப்பிரியர் ஆச்மாவென்கிந செட் 
பகல் % ன ரீ ? அமி 3 ட் ட் ப. யென்றால் ஒருக்காலும் ஆத்மாவை விடக்கூட அ என்ன் உல் ல் se 3 

$ிகிறவனாய்த் தானிருக தகொண்டு சனக்கன்னியமாபிருக்சற தச் 
-திதைத் அவேஷத்தினாலே விகிடனேயொழியச் தன்னை விடவில் 
லைத் தன்னைத்தானே MER a: .னென் மல் அப்போது சான் விட 

வனானாற் றன்னைவிமி௫றவன் வேறேயொருக்சன் வேண்டும் 

ait பின விடுதி ?றவனணானபடிய்னாலே BOSE 
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௬௬. ௮த்சொய்தபோததீபிகை, 

சன்னைவிடப்படாம லெப்போதும் தன்னிடத் திலே பிரீதிகாணுகே . 
பழயினாலே நிரதிசயமாயிருச்சிற து ஆத்மாவினிடத்திலே IFA யெல் . 

லாருக்குமிருக்கும் ஆகையினாலே ஆத்மா பரமானந்தரூபர் இப்படி. 

ஆத்மாவுக்குச் சச்சிதானந்த ரூபத் துவஞ்சொல்லப்பட்டுது,(௫௨-டுக) 

இந்தச் சச்சிதானந்தங்கள் மூன்றும் ஆத்மாவுக்குச்குணமோ 

சபாவமோவென்றாற் சொல்லுக3ோஞ் சச்சிதானந்தங்கள். ஆத்மாவுக் 

குச் சுபாவமேயன் நியிலே குணங்களன்று அதெப்படிப்போலேயெ | 

sor apy அக்கினிபிடத்திலேயிருக்கிற லோகதோஷ்ணப் பிரகாசங்கள் 

ஒன்றும் அச்டனிக்குச் சுபாவமேயன் றியி லெப்படிக்குணங்களன் 

ளே அப்படிப்போலே ஆத்மாவுக்குச் சுபாவமென் நதி, (௫௪) 

சத் தரூபமென்றுஞ் சித் தரூபமென்றும் ஆனச் சரூபமென் 

றும் ஆத்மாவுக்கு மூன்றுசொருபங்களுண்டானால் ஆதமாச்சத் தருப 

சான்றுஞ் 2 தரூபரொன்றும் ஆனக்தரூபரொன்றும் கூன்ருக்மாவுண் 

Arras iO ஆச்மாவொருத்தர்சானே யெப்படிப்போலென்றுல் 

லோகிதோவ்ணப்பிரகாசங்கள் மூன்றையுஞ் சுபாவமாயுடைத்தாயி 

ருச்சற ௮க்கனி யெப்படியொன்றேயொழிய மூன்றன்னோ reals 

இயஇரவங்களே சுபாவமாயிருகற ஜலம் யெப்படியொன்றோ அப் 

படிப்போலே  சச்சிதானந்தங்களைச் சுபாவமாயுடைத்தாயிருக்க 

ஆச்மாவொருத்தரோயொழிய மூன்றாதமாவன்று, (௫௫) 

இப்படி. ஆத்மாவொருத்தரானாற் சர்வபூ சங்களிலேயுமிருக 
o. . 

று சர்வசெதத்துவஞ சொல்லப்படுகிறதே ௮தெப்படி. யோ 

ep
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௪-வது இரவணப்பிரகரணம், ௬௪ 

சர்வஞ்ஞத்துவர்தா னெப்படிக் கோசசாக்ஷியாயிருக்கற பிரத்தியகசா 

த்மா சர்வத்தையு மறிுரோவென்றா லதி௫றொரே அதெப்படியென் 
ரூற் சகலமாயிருக்கற பூதபெளதிகங்களையெல்லாக் தானேயறிகிறா 

னேயன்றியிலே பின்னை யொன்றுமறியவில்லை எனென்முல் ஆத்மா 
வுச்சன்னியமெல்லாஞ் சடமானபடியினாலே அ௮துகளதியமாட்டா௮ 

அறியுமென்றுசொல்லலாமென்றாற் கடாதிசட௫ககந மதியவேண்டு 
ம் ௮ப்படிக்காணாதபடி.யினாலே சர்வத்தையு் தானேயதிகிறுனேயன் 

றியிலே தன்னை ய துகளறியவில்லை ஆகையினாலே சர்வத்சைய மறி 

இறவன் தான்னானேயென்றறியலாமே. இச்திரியசர்சிதானத்திலேமிரு 

கிற ௪டங்களைத்தான் ஆத்மாவறிகுிருர் வெருயோசனைஅரத்திலே 

மகாமேருமுதலானதுகளையுஞ் சுவர்க்காதிகளையுக் தானெங்கசேயறி௫ 

ரரென்றா லநி௫ரர் எப்படியென்றாற் சொல்லுகிறோஞ் தோகாசசொ 

ரூபமா யறிவாயிருக்கிற தன்னிடத்திலே அ௮றியப்படாததாகவும் ௮ 

றியப்பட்டதாகவும் இரண்டுவிதமாய்ச் சர்வசடங்களுர்தோணுகிறது 

இச் இிரியப் பிரத்்தயக்ஷமாயிருக்கிற தேகக் கரகட்க்ஷேத் திர இராம 

புசதேசா இகளெல்லா மறியப்பட்டதா யெப்படித் தன்னிடத் திலே 

யறிவிலே தொணுகிறதோ அப்படிட்போலே அப்பிரத்தியக்ஷமா யதி 

யப்படாததாயிருக்கிற மேரு சுவர்ச்காதி ச௪டங்களுர் தன்னுடைய ௮ 

திவிலே தோணுகிறதேயொழிய அப்பாலே தோன்றவில்லை யதியம் 

படாத தெங்கேதோணுறெ சென்றாற் ரோணுறதசே யெப்படியென் 

ரூல் வர் தியாபுத்திர சமானமாயிருக்கறகிராமபுரதேசா திக ஸில்லாம 

ல௫௪த்தாயிருந்தாலும் உள்ளதுபோலே மனோலாசளையினாலே கற்பி 

க்சப்பட்ட்ச்கொண் உறியப்படாததாய் அறிவிலே தோணூகிர௫ப்பேச 

லே அசத். தாயிருக்றெமேருவாதிகளும் அறியப்படாததாய் மனோகற் 

பிதமா யறிவிலே தோணுகறதென் றறிபவேண்டும் ௮தெப்படி.ப்போ 
er 
oy



ஆஸி அத்தொய்தபேத தீபிகை, 

லென்றாற் சொப்பன த்திலே மனோகற்பிதமாயிருக்கிற ரொமபுராதிக 

எதியப்பட்டதாயும் மேருவாதிக ளதியப்படாததாகவும் இரண்டுவித 

மாய்ச் சசல சொப்பனபதார்த்தங்களும் மனோகற்பிதமாய்ச் சொப்ப 

னசர்கதியாயிருக்கெற தன்னுடைய அறிவிலே யெப்படி.த் தோணுடு 

ஐதொ அப்படி ப்போலே சாக்கரத்திலேயுமுள்ள ச௪கலபதார்தீதங்க 

ஞூம் இரண்டுவிதமாய மனோகற்பனையினாலே தன்னீடத்திலேதா 

னே தோணுூறது ௮ன்்.றியிலேபோனால் நான் மேருசுவர்க்காதிகளை 

யறநியேனென்று லோகத்திலே சொல்லாம லிருகீகவேண்டும் அப்படி. 

யன்றியிலே மேருவாதிகளை யதியேனென் லறியாததாய் மேருவாஇ 

கள் தோணுகறதே ஆகையினாலே மேருமுதலான ௪கலசடங்களையும் 

௮றிறெ ஆத்மாத்தானே இர்தஆத்மா சகலத்திலேயுமிராமற் கோச. 

£ப்படியறிவார் அறியமாட்டார் சமீபமாயுந் தாரமாயும் பிரத்தி 

பக்ஷமாயும் அப்பிரத்தியக்ஷமாயும் அறியப்பட்டதாயும் ௮தியப்ப. 

டாததாயுக் சன்னிடத் திலே மனதான து கற்பிக்கிறது ஆகை.பினாலே 

வின
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ர ர]
 th S தகளுக்கெல்லாம் அதிஷ்டானமா யெல்லாத்திலேயு மிருக்றெபடி 

பினாலே யெல்லாத்தையு மறிகிருர் ஆகையினாலே ஆச்மாவுக்குச் சர் 

௨செதக்துவஞ் சச் இித்ததே ஆனபடியினா லொருச்தர் தானே சேர்வத் 

மிருக்கறார் சக்சேகமில்லை. . (இ௬-டு௪-டு௮) 

யதுகளோடே யாத்மாவுக்குச் சங்கம்வருமே சங்கயொயாவரென்றா 
ல அப்படிச் சொல்லக்கூடாது ஏனென்றால் யெல்லாத்திலேயுமிருச் 
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sag உரவணப்பிரகாரணம், ௬௯ 

டத் குச் சங்கமில்3 போலே அசங்கராம் $$ De தீமாவுக்குச் சங்கமில்லை ஆகாசம்போலே அசங்கராய் ஆகாச ந இற்கு 
ம் அதீதராய்ச் 9சாகாசசொருபரா யிருக்கிறபடியினாலே ௮2 மள 

ங்கரென்ன ௮௪சங்கோகி அயம்பருஷ இத்தியா இசுரு திகளு. சொ 

ல்.லுகிறது. (௫௯) 

ஆத்மா ௮சங்கரானா லொன்றிலேயு மொட்டாதப்டியினா2ல 

சர்வத் இற்கும் ௮௫ீதராய் அப்பாலே யுகாசீனரா மிருந்தால் ௮ட்போ 

து பரிச்சின்ன.ரா யன்றோ ஆகவேண்டு மென்றால் அப்படிச் சங்கச் 

கக்கூடாது யேனென்றாுற் நிரிவிதபரிச்சேச குூணியரானபடியினா 

லே ஆத்மாப் பரிச்சின்னரன்று பின்னையோ பூரணசொருபசே ஆ 

சாசம்போலே யொன்றிலேயு மொட்டாம லிருந்தாலும் பூசணர்தா 

னே பறிச்சின்னரன்ரென்டுற தெ௫னாலேயென்ரால் ஒருசேசத் திலே 

பிருக்கறுராத்மா வொருதசேசச் திலே இல்லையென்கிற தில்லாமற் 

சர்வவியாபியா யெல்லாக் சேசத்திலேயு மெங்கும் வியாபித் இருக்கிற 

படியினாலே தேசத்தினாலே ப ன்னாலில் ஒருக்கா  லிருக்கரு 

சொருக்கா லில்லை யாத்மாவென்டுற தன்தியிலே Duce யெப் 

போ மிருக்கிெறபடியினாலே ல த்தினலே என்டக ளி ஆத் 

மாவைத்தவிர வேறேயொருவஸ்துவு மில்லாமற் சர்வாத்மக சொ 

பரா யெல்லாச் தானாயிருச்றபடி.யிளாலே வல்.துக்களிலேயும் பரிச் 

சன்னரன்று இப்படி. மூன்றுவித புரிச்சேதமன்நியிலே வியாபகரா 

பிருக்கறபடியினாலே பூரண த்வம் ஆத்மாவுக்குச் சித்தித்தது. (௬௦) 

ஆத்மா வியாபகரானால் ஆ ரசம்போலே யெல்லாத் கதையும் 

வியாபிக்றெபடி.யினாலே விகாரியாசவேண்டு மென்றால் அட் ப்படி விக. 

நியாகாரென்றால் ௮ஸ்இ சாயதே வர்த்ததே பாணம் தே givens 

Gs sAuCs GuerG@p Fula விசாரவான்களாம் sy ஆகா



Z00 அத்தொய்தபோத தீபிகை, 

சாதி பூதங்களையெல்லா மறிஏறவரானபடியினாலே சட்பாவவிகார 

He ளாத்மாவுகஇல்லை விகாரியானால் ஆத்மாவும் ஆகாசா இகளைட்போ 

லே யுற்பத் கொசங்களை யடையவேண்டும் உற்பத் இராசங்களை யடை 

ச்தாற் உடமா யொன்றையு மதியாமற்போகவேண்டும் அப்படியன்றி 

யிலே சர்வப்பிரபஞ்சமும் உன்டாகறெதற்கும் இருக்கிறதற்கும் நக்கி 

ிதற்குஞ் சாக்ஷியா யறிர்துகொண் டி.ருக்கிறபடியினாலேயும் நிரம்ஸ 

வஸ்துவானபடியினாலேயும் கிருவிகாரர்தானே. (௬௧) 

ஆத்மா நிருவிகாரியென்றால் விகாரிவஸ்துக்கள் சிறிது வே 

ஹேயண்டென்று வருகறபடியினாலே ஆத்மா ௮த்தொய்தரென்௫றது 

கூடாது இரண்டாம் வல்துவோடே கூடினப்டியினாலே ௪த்துவயரெ 

ன்று சொல்லவேண்டு மென்றால் அப்படிக்கூடாது எனென்றால் ஆத். 

மாவைத்தவிர வேறே இரண்டாம்வஸ்து வொன்றுமில்லாதபடியி 

னாலே யெல்லாம் அவசே யானபடியினாலே சத்துவிஇியரன்று அத் 

தொய்தர்தானேஆத்மாவைத்தவி.ர யெல்லாம் அன்னியமாகாவிட்டா 

ல் அத்தொய்தர்தான் சர்சேகமில்லை சகலமும் என் ஆத்மாவைச்தவி 

ச அன்னியமன்றென்றாற் சர்வத்திற்குங்காரணனானபடி.பினாலே ௮ 

ன்னியமன்று சர்வசாரணரானால் ௮ன்னியமகாமற் போமோவென் 

ரால் ௮ன்னியமாகாதே அதெப்படியென்றாற் காரியகாரணங்களுக்கு 

ப் பேதமில்லைமே காரணத்தைத்தவிரக் காரியம்வேறன்றே இப்படி. 

லோகச் திலே காரியசாரணங்களுக்குப் பேதமோரிடத்திலேயு மில் 

வைப தலினாலே ஆத்மகாரியமாயிருகீற சர்வமும் ஆத்மாவைத்த 

வி. ர அ௮ன்னியமன்றென் ஐறியலாமே, ட (௬௨-௬௩) . 

ஆத்மாச் சர்வகாரணரானபடியினாலே சர்வமு மாத்மாவுச் 

சன்னியமன்றென்று சொல்லப்பட்டது ஆத்மாவுக்குச் சர்வசாரணத் 

தவ மெப்பழ. இந்த ஆத்மாத்தானே சர்வத் இற்குங் காரணரென்கிற



. ௪-வது எரவணப்பிரகாணம், 
றன 

தெதினாலேயென்றுற் சர்வதிருஷ்டாவாய்ச் சர்வத்தையுங் கரணுற 

வரானபடியினாலே சர்வகாரணரென்று சொல்லலாமே சர்வத்தையு 
mn காணுறெவரானாத் சர்வகாரணராக வேண்டுமோவென்முல் ஆகலா 

மே அதெப்படியென்ருல் லோகத்திலே மித் தியாபதார்த்தங்களுக் 

செல்லாங் சாணுகிறவனே காரணமாகக் கண்டோமே யெதினாலே 

சண்டோமென்றாற சுத்தியிலே தோணுறெ ரசிதப்பிராச் திக் கஃதை 

_ தீதாணுகிறவனே யுபாதானகாரண மாகக் கண்டோஞ் (சொப்பனப் 

- டிரமைக்குத் திருஷ்டாவே யுபாதானகாரணமாகச் கண்டோம் அப் 

படிட்போலே சாக்கரத்திலே தோணுகற சர்வஜகப்பிராக்இக்கு£ 

இருஷ்டாவாயிருக்கிற அத்மாவே யுபாதானகாரண மாகலாமே இப் 

படிச் சர்வஜகத்தும் பிராக் தியானால் ஆத்மாச்காரணமாகட்டுஞ் சர்வ 

ஜ்கத்தும் பிராந்தியென்கிற தெப்படி.யென்முற் பிரளயத் திலே WS 

- தொய்தராயிருக்கிற ஆத்மாவினி_த்திலே ரச்சுசர்ப்பம்போலே மா 

mul een கசாமரூபங்கள் கற்பிக்கப்பட்டுதென்று சுருதிசொல்லு 

இறபடி.யினாலேயும் யுக் தியினாலேயுஞ் சொப்பனம்போலே கண்ட 

ழிர்துபோ௫ற வநுபவத் இனாலேயும் பிராச் தியென் றஐறியலாம் பின் 

னையுஞ். சர்வமும் பிரார்திமாத்தரமேயன் தியிலே சுபாவமாய் வே 

- நறேயொன்றுமில்லைப் பிரமமாத்திர மிருக்கிறதென்று தத்துவஞா 

னிகஞும் பிரத் தியகூஷமாய்கீ சண்டஅபவித்துச சொல் லுறபடி.யி 

னாலே சர்வழும்பிராச் இதானே சர்தேகமில்லை ஆகையினாலே ஆத்மா 

சர்வ திருஷ்டாவாயிருச்றெ தினாலே சர்வகாரணராகலாமே சர்வமுச் 

தன்னுடைய பிரமையினாலே தன்னிடத் திலே தோணுூறெபடி.யினா 

லே ஆத்மாவினுடைய காரியமாகலாமே ஆனபடி.யினாலே ஆத்ம 

காரியமாயிருக்ற சர்வமும் ஆத்மாவுக் சன்னியமன்றே யெப்படிப் 

போலே யென்றுற் சமுத்திரத்திலே யுண்டான அலைஅரைகுமிழி



oe S02 | ௮க்தொய்தபோத தீபிகை, 

மூதலான துகள் சமூத்தரகாரியமானபடியினாலே சமுத்திர த்தைவிட 

அன்னியமன் றியிலே சமூத்திரஜலமாக்திரமா யெப்படியிருக்இற 

தோ ௮ப்படிப்போலே ஆச்மகாரியமாயிருக்ற சர்வமும் அத்மா 

வைத்தவிர அ௮ன்னியமன்று ஆத்மாமாத் தரச்சானென் றறியலாமே 

ஆனபடியினாலே ஆத்மா £505 தாய்சரன்றே அ௮த்தொய்தர்தானே ௪ம்... 

சேகமில்லையென்று நன்ராயறியலாமே. க (௬௪-௬௫-௬௭௬௬) 

இப்படிச்  சொன்னபிரகாரமாய் ௮த்தொய்தராயிருக்கற 

ஆத்மசொருபத்தைப் Yr Bur gee p வேதாச்சசாஸ்திரத்தைக் குரு 

| ௪ன்னிதான த்திலேயி ருந்து சர்வதாப் படித தந்த வர்த்தத்மை மன 

லே ௮வதானம் பண்ணுறதே சிரவணதச் திற்குச் சொருபமென்று 

சொல்லப்படும். ன க ட்ட (aor) 

இப்படி. இந்தச் Araen gongs சர்வதா அப்பியாசிச்சவேண் 

டம் ரப்பண்ணின தினாலே யஃதென்னசெய்யு மென்றால் கன்ருய் 

வரப்பண்ணுகறெபோது பூரு௨ம் அத்தொய்தஆதீமாவாவ தெங்கேயிரு 

இர ரில்லையென் ராவரித் துக்கொண்டு இருக்த அசத் தாவர்ணத்தை 

தாசம்பண்ணும் இச்ச ௮அசத்தாவாணத்தை ரசாசம்பண்ணுகறதே சர 

வணத்திற்குச் சாரியமென்று சொல்லப்படும், ப (௬௮) | 

இர்தச்சிரவண மெத்தனைகாட்பண்ணுகறெதென்றால் நஷ்டமா 

ப்ப்போன அசத்தாவரணர் திரும்பி வாராமலிருக்கறதே சரவணத் தி 

ற்கு அவதி யென்று சொல்லப்பட்டபடியினாலே ௮வ்வளவுபரிய்ந்தஞ் 

சரவணம் பண்ணவேண்டும் ஈஷ்டமான ஆவரணச் இரும் பியும் வரு 

மோவென்றால் வருமே யெதினாலே வருமென்றாுற் ச௬௬இ கானாவித 

மாய்*் தொய்தங்களையும் பிரதிபாதிக்றெபடியினாலே தொய்சமும் பி 

சமாணமாய்த் தோனும் யெப்படியானால் விஷ்ணுப்பிர திபாதகமாயி 

ருக்கற சால் தரத்தைப் பரிலனம்பண்ணின இினாலே அரத விஷ்



௪-வது சிரவணப்பிரகரண ௪௦௩ 

ஞுஞூர்த்தியிலே சானே எரத்தையோடே. கூடியிருந்சாலும் பின்னை 

யொரு மர்தீ இயைப் ர திபாதிச்கிற சாஸ்திரப்பிரமாணத்தைச் 

தண் டதிலே ௮9. ரத்தை யெப்படி வருகிறதோ அப்படிப்போலே அச் 

தொய்தசாஸ்இரப் பிசமாணத்தினாலே அ௮த்தொய்த ஆத்மாவில்லை 

யென்ற ௮௫ரச்தையபோ யுண்டென்று சிரத்தை அடைர்திருக்கா 

ஓம் அ௮ன்னியமாயிருக்கிற தொய்தப்பிரமாணங்களினாலே இரும்பி 

யொருக்கால் 9.ர.த்தைவந்துவிடும் ஆகையினாலே ௬௬௫ கானாத் தவ 

ங்களினாலே யெவ்வளவுபரியர்த மொருக்சாலும் HAT EOS iris 

லிருக்ததேதோ அ௮வ்வளவுபரியர்தஞ் இரவணம் பண்ணவேண்டும் இப் 

படிப் பண்ணின சரவண ந்தினாலே பிரயோசன மேதென்முல் ௮ 

தொய்க ஆமா வில்லையென்டற ௮௫ரத்தையாகிற அ௮சத்தாவர்ணம் 

நஷ்டமானஒடனே அன்னியப் பிரமாணங்களொன்்தினாலேயுங் கெ. 

டுச்சப்படாம லொருபிரஇபச்தமு மன்றியிலே கிடமாமயப் பரோக்ஷக் 

ஞானமுண்டாகும் அதுவே இக்தச் இரவணத்திற்குப் பல்மென்று 

சொல்லப்பமெ. (௬௯-௭௦) 

பரோக்ஷம்ஞானமாவ தேதென்ருற் பிரத இயகாத்ம சொருப 

த்தைப் பிரத் இயக்ஷமாய்கீ காணாமல் வேதார்தசாஸ் இரத் தினாலே 

புண்டென் றறிஏறது பரோக்ஷகீஞானம் யெப்படிப்போலே. யென் 

ல் விஷ்ணுவா இஷார்ச் இகளைப் பிரத தியக்ஷமாய்க் காணாமல் மூர்த்தி 

ப்பிரதிபாதக சாஸ்இிரக்திஞலே யுண்டென்று இரச்தையினாலே 

ஈமான்னியமா யறிசற தெப்படியோ௮ப்படிப்போலே அத்தொய்த 

சால்திரத் இனாலே. ௮த்தொய்தப் பிரமமுண்டென்று சாமான்னிய 

மா யறிறெது பரோக்ஷக்ஞானமென்று' சொல்லப்படும். . (ae) 

இப்பா. வேதாந்த ரவணத்இனாலே வச் தஞானம் பசோக்ஷ 

மென்று சொல்லுவானேன் அபசோக்ஷமாக லாகாதோவென்றா லா



S0g a ௮த்தொய்தபோததிபிகை, 

gra ஏனென்றால் ௮பானாவரணமிருக்து பிசத்தியக்ஷமா யாத்மா 

வைச் தெரியவொட்டாமல் மறைக்றெபடியினாலே uC rr apne gy 

பரோக்ஷந்தானே இதற்குப் பிரமாணமேதென்ஞுற் ஸரீவித்தியாண். 

ணியசவாமிகள் சொல்லியிருகச்கிறார் அதுவேபிரமாணம். . (ae) 

னிவித்தியொாரண்ணியசவாமிக ளெப்படி.ச்சொல்லியிருகூ௫. 

சென்றாற் சரவணத்தினாலேதானே ௪ச்சிதானர்த சொரூபமாயிருச் 

'இற பிரமசொருபச் தோன்றினாலும் பஞ்சகோச சாக்ஷியாய்த் தானா. 

டய்ப் பி.த்தியக்ஷமாய்ப் பிரமத்தைக்காணவில்லை அதெப்படி ப்போலே 

Quist 7p "சதுர்ப்புயராய்ச் சங்கு சக்கர கதாபாணியா யிருப்பர் 

விஷ்ணுவென்று சாஸ் இிரத்தினாலே அறிச்தாலுஈ் தியான த்தினாலே 

மன திலே தோணினாலுங் கண்ணினாலே பிரத்தியகூஷமாய்ச் காணத: 

டழூ.யினாலே மூர்த்திப்பிரதிபாதக சாஸ் திரசென்னியஞானம் பரோ 

௯ஷமன் நியிலே யெப்படி. அபரோக்ஷமன்றொ அப்படிச் சிரவணசெ 

ன்னியஞானமும் அபரோக்ஷமன்று இணிமேற் சங்கை விஷ்ணுர் 

த்தி தானாகாமற் றனக்கன்னியமானபடியினாலே ௮தைச் சாஸ்திர 

தீதனாலே அறிந்தாலும்: பரோக்ஷமாய்ப் போயிற் றப்படியிங்கேகூ 

_ பாது சனென்றுற் பிரமர் தனகச்சன்னியமாகாமற் மானாயிருக்றெ 

தை அறியாம லிருகறெவனுக்கு நீயே பிரமமென்று தத் துவமசயாதி 

மஹாவாக்கியங்கள் பிரதிபா இச்றதைக்கேட் டறிந்தவுடனே பிரம 

த்தைத் தாளாய்ப் பிரத்தியக்ஷமா யறியலாமே சனக்சன்னியமாயிரு 

க்றெ *சுவர்ச்சா தகளைப்போலே சாஸ்திரத்தனாலே பரோக்ஷமாயா 

காதே ஆகையினால தன்னுடைய சொருபத்தைச் சுவர்கீகாதிபோ 

லே பரோக்ஷமாயறியவேண்டாஞ் ச.ரவணத்தினாலே ௮அபசோக்ஷமா 

யறியலாமென்று.சங்கைவந்தால் அ௮ப்படிக்கூடாது எனென்றாற் சா 

ஸ்திரங்களிலே மஹாவாக்கயங்களினாலே நீயே பிரமமென்று தா



(௫-வ௫ மனனப்பிரகரணம். ௧௦௫ 

னேபிரமமாய்ச் சொல்லப்படுகிறது சந்தேகமில்லை அப்படியானாலு 

மஃதைச் சரவணம் பண்ணினமாத்திரத்திலே சானே தன்னுடைய 

சொருபத்தைப் பிரத் தியக்ஷமாய்க் காணப்படவில்லை ஆகையினாலே 

-லிஜாரியாமற் சிரவணத்தினாலே அபபோக்ஷக்ஞானம் வாராதென்று 

-எரிவித்தியாரண்ணியசுவாமிகள் இயான தீபிகையீலே சொல்லியிருக் 

ரர் ஆகையினாலே சிரவண்ம்பண்ணிப் பரோக்ஷமாய் ஆத்மசொரு 

பத்தை அறிக் சவனுக்குச் சாகஷ£ூதபரோக்ஷமா யதிகிறதற்கு மனன 

ம்பண்ணவேண்டும். | (௪௩-௭௪௪-௭௫-௭௬) 

இப்படிச் சரவணப் பிரகரணஞ் சொல்லப்பட்டது Qs sé 

தரவணப்பிரகசண த்தை யாதொருவித்துவான் பராமரிசித்துப் பார் 

க்௫ொனோ அவ னாத்மசொருபத்தைப் பரோகூமாயறிரந்துகொண் ட. 

பரோக்ஷமா யதி௫றதற்குச் சாதனமாயிருகீகற மனனத்தை அபே 

கிப்பன். 
(௪௭௪) 

நாலாவ.த-சரவணப்பிரகரணம் முற்றிற்று, 

  

ஐந்தாவது - மனனப்பிரகரணம். 

  

வு 

2டன்கேட்டறான் வாருமையா ஏகுரோ அத்மசொருபத் 

தைச் சரவணத்தினாலே ஈன்றாய்ப் பரோக்ஷமா யறிக்தேன் இனி 

மேல் மனனத்தைச் சொல்லும் யாதொரு மனனத்தைப் பண்ணின 

இதனாலே அவித்தையாகற அந்தகார ஆவரணம் ஈத்து அபரோக்ஷக் 

ஞானஞ் A § HéGCur அப்படி.ப்பட்டிருக்கற மனனத்தைச் சொல்



௧௦௯: அ.த்தொய ய்கபோத தீபிகை. 

லவேண்டுமென்று கேட்ட சீடனுக்கு மனனத்தைக் குரு சொல்ஓ௫ 

ps காரம். ப (க) 

மனனமாவ தேசென்றாற் சரவணச் தினாலே பரோக்ஷமா 

யறிர் இருக்கிற அத்தொய்த ஆத்மவஸ் நுவைச் சூக்ஷுமமாயிருக்கிற 

பூகத்இனாலே சர்வதாச் இந்திச்சறதே மனனமென்று சொல்லப்ப 

இத்த மனதிற் கேதுசொரூபகாரிய ௮வஇபலங்க ளேதென் 

னல்: "நித்இயாகித்தியவஸ் தவிவேகமே ஏ: அக்தொய்த ஆத்மதத்து 

வத்தை விஜாரிக்கிறதே சொருபம் ௮பானாவர்ணத்தை சாசம்பண்ணு 

இநசே காரியம் ரஷ்டமான ஆவரணசக் இரும்பி வாராதிருப்பதே ௮ 

வத அபரோக்ஷச்ஞானமே பலமென்று sagas த்துக்களாலே சோ 

ல்லப்படும், | (௩-௪) 

மனனக்கதிற்கு நித்தியாநித்தியவஸ் துவிவேகமே யேதுவெ 

ன்று சொல்லுகறதெதினாலேயென்றால் இதுநித்தியவஸ் து இது௮கி 

த் இியவஸ் தகென்று நித்இயாகித்தியவஸ்துக்களைப் பரோக்ஷமாய் வி 

வேகத் தறிர்தவனன்றோ அபரோக்ஷமாய்விஜாரிக்கெதற்கு அதிகாரி 

் மோக்கஷக்சைசான் மனனத்திற் கேறுவாகட்டுமென்றால் 

ஐகாது எனென்ராற் கேவலம் மோக்ஷவிச்சைமாத்திச முள்ளபுர௬ட. 

ஈ விஜாரத்திற்கு யோக்கெயனே யன்று ஏனென்றாற் சரவணம் பண் 

 சபடியினாலேபரோக்ஷக்ஞான மில்லையே பசோக்ஷமாய் ஆத்மசொ 

நபத்சை மறியாதவனுக்கு விஜார மெப்படிக்கூடும் ஆக்மசொரூபம் 

ின்னபடியிருக்குமென்று கேட்டறிர்துகொண்டன்றோ பிற்பா



டு-வஅ - மனனப்பிரகர ணம். 5௦௪ 

டசைவிஜாரிக்கவேண்டுங் கேட்டறியாமற் pan Guciuuw. avers 

ay இச்கும் மோக்ஷம்வேண்டுமென்ற ஆசையினாலேதானே ௩ 

L_iT gl. 
(௯௬) 

மோக்ஷவிச்சையினாலே லகாசமேன்டூடாது மோகுஃவிச்சை 

ல்! தவடனே இரவணம்பண்ணிப் ti சாக்ஷகீஞானம் ens puis 

fo வ த்து pie as ny லை 
wD FT வெக்கை கே ணக] 1 

த் னாலே._விசாரங்கூடுமேயென்ராற் சர௨ணம்பண்ணிப் ப 

G னம் வக்நதேயென்றால் அப்போசவன். கித்தியாகித்தியவஸ்து விகே 
ஆ! 

இியேயானான் ௮ அவனைக் கேவல முழூ rs ௩ென்றுமாத் இரஞ் சொல் 
கேள் லப்படா.த. நித்தியாநித்தியலஸ்நு விவேகியென்றே சொல்லவே 

டும் எனென்றாற் சரஉணம்பண்ணி த யாரித்கிமங்களாவிளு் ச்ச 

ஆத்மா அனாத்மாக்சளைப் பரோக்ஷமாய் விவேகித் தறிறதன்ே ப 

சோக்ஷக்ஞானமென்று சொல்லப்படுகிறது ௮ தபே THERE CRT za 
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ஆத்மாவை ௦  ெப்பிழும/டைகிறரென்றால் ௮சதீதரூபங்களாயிருக்கிற 

கோசங்களை விஜாரித்தே ஆத்மாவை யடையவேண்டு மேனென்ருற் 

சத்அுரூபராயிருக் இற அத்மாவிணீடத்திலே ஆரசோயிக்கப்பட்டிருக் 

ற பஞ்சகோசங்களை விஜாயித்துப்பார்த்து அதுகளை அசத்தெ 

ன்று தள்ளி அப்பாலே அதுகளுக்கு ௮திஷ்டானமாயிருக்கிற ௫ 

த்மாவை ஆறியலாம் மற்றபடி wie ராபிதங்களாயிருக்கற கோசங் 

களை விசாரியாமல் அதிஷ்டானமாயிருக்கற ஆத்மாவை அ௮டையப்ப 

டாது லோகத்திலே யெங்கேயாிலும் ரச்சுவிலே யாரோமிச்சப் 

பட்௨ சர்ப்பம் அசத்தானாலுஞ் சர்ப்பத்சை இன்னதென் அற்றுப்பா 

ர்த்து விசாரியாமல் ரச் வைக் சண்டபேருண்டோ ஆரோபிசசர்ப்ப 

த்தை விஜாரித் ததஷ்டான ரச்சுவையடையாத பேர்தானுண்டோ 

வில்லையே ௮ப்படிப்போலே ஆரோபிதமான பஞ்சகோசங்களையும் 

மூன் ரெ௨ணத்தினாலே பரோக்ஷமாயறிச்திருக்கிறபடிபினாலே தூல 

மாய்ச் சாமான்னியமாய நிச்திருக்ற௮ தகளுடைய சொருபங்களைச் 

ஞூக்ஷமபுத்தியினாலே சானேவிஜாரித் தாராய்க்அபார்த்து நன்ரய்க் 

சண்டதஅபவித்து முன் குருவிஞலேயஞ் சாஸ்திரத் இனாலேயுங் கே 

ட்டதிச்திருக்கறதுகளைப் பிரத் தியக்மாயிருக்கற ஸ் தூலசரீ ரத்தை 

அன் னமயமானபஓி.யினாலே அ௮ன்னமயகோசமென் றெப்படி. weir cus 

ியட்படுசிறதோ அப்படி. எல்லாருக்குர்தெரியாமற் சூக்மங்களர 
ய்ப் பிராணமயாதிகளாயிருச்கிற சாலுகோசங்களையுங்குருசாஸ்திரங்க 

-ஸினாலே யறிச்திருகீகற லக்ஷணங்களைப் பிடித்துக்கொண்டு ஈன்ய்ப் 
2 த்தியக்ஷமாய்ப் புச் திபினாலே கண்டறுபவித் தொன்னறெொன்முய் த் 

சள்ளி௮ப்பாற் கோசசாக்ஷியாய்ச் சூகஸமமாயிருக்கற அச்மாவை 
விஜாரிக்கேண்டும், (௪௮-௧௯) 

இப்படிச் கோசங்களை விஜாரிச் தத்தள்ளி' அப்பால். ஆத்மா
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வை விஜாரித்தால் விஜா.ரத்தினாலே ஆத்மா வெப்படிச் தெரியுமென் 
ep) Qos விஜாரமாகிற மனனக்திற் சகாவரணகாச(2ம ; காரியம் 22 டன் 

«a 

படி.யினாலே நிரந்தரம் அக்கோசங்களுச் சப்பாற்பட்டிருக்நெ ஆச் 

மாவைச் இர்இச்சிறபோது யுக இயினாலே அர்தவிசாரமான து அபா 

Oar or san ss த௫த் தப்போடும் எப்படியென்ருல் ரச்சு சர்ப்பத் 

தை விஜாரித்தால் ரச்௬ வைத் செரியவொட்டாமல் மறைத் திரு32 

ஆவரணம் எப்படிஈஷ்டமோ அப்படிப்போலே கோசசாகஷியாயிருச் 

இற ஆத்மாவை உற்றுவிஜாரித்தால் ஆத்மாவைக்காணோம் ஆச்மாத் 

சோணவில்லையென்று மறைத்துக்கொண்டிரு$த ஆவரணம் இன்ன 

விடமென்று காணாமற்போம் ஆவரணம் கஷ்டமானவுடனே சூரிய. 

னைமறைத்திருக்தமேகம் ௮ப்பாலேபோனாற் சூரியனெப்படி. ஸ்பட 

மாய் த்தெரியமோ அப்படி. ஆத்மா ஸ்புடமாய்த்தெரியுங் சோசசாகூ 

யாய் அ.த்மாத்தோணுவார் ஆகையினாலே விஜாரிக்கவேண்டும். (௨௦) 

இப்படி. யெவ்வளவுபரியக்தம் விஜாரிச்கிறதென்றால் நஷ்ட 

மாய்ப்போன அபானாவரணச் திரும்பிவாராமலிருக்கிறதே மனனஜ்தி 

ற்கு அவதியென்றுசொல்லப்பட்டுது ஆவரணச் திரும்பிவாராமலரு 

a8 பரியச்தம் மனனம்பண்ணவேண்டும். (௨5) 

ஈஷ்டமான ஆ வ.ரணச் திரும்பிவருமோவென்றால் வருமே எ. 

ணென்றாற் நிரும்பிச் சமுசயம்வருறபடி.மினாலே வரும் ஆவரணம் 

போய் ஆதீமாவைக்கண்டுக் இரும்பிச் சமூசயமேதென்ருற் பஞ்சகோ 

சங்களையும் விஜாரிக துதி தானன்றென்றுதகள்ளி ௮ப்பால் இவைகளு 

க்குச் சாகுதியாயிருகீகிற ஆ தீமாவைச்சகாணுகதபோது௮க்தவாத்மாவி 

னிடத்திலே யொண்னுமன் நதியிலே ஆகாசத்தை தச்சாட்டி லங் கோடி 

மடங்கு சூ௯ க்ஷ மமாய்ச்ளூனியமாய்ச்கண்ட படியினாலே கோசங்களை



&S2. அதி தெ ரய; பே ஈத இ பிசை, 

தீதள்ளினால். நாஞ் சூனியமாயன் ரொ ப்ருவோமென்று பயம்வரும் 
எனென்றுற் சர்வா தமாயிரு4ற ஐ க்மாவி கீ டம்.திலே பிரபஞ்சவிபூ 
வகார சகைகளொன்றுமில்லாமல் ௮, ருனியமாயிருக் இறபடியின 
லே ௮லவுகமாய்க்சண் ஓ.தசான் அச்மாவோ அன்னே இதுவே அச் 
மாவானால் யெப்படி. ராமொன் அமிலலாமற் போவோமென்று திரம் 
ஸவஸ் துவைக்கண்டும் ௮.இலே விசுவாசமன் மியிலே அள்ம்பாவனை வ 
ருக.றபடி.மினாலே சமுசயம்வருமே ஆகையினாலே அசம்பாவளையினா 
லே ஆவரண ர் இரும்பிவருமே அனபடியினாலே அசம்பாவனை போ 

இறநிமித்தமாய் மனனத்மைப் புனவகப்பனகப் பண்ணவேண்டும் 
இந்த அர்ச்சத்தை மனதீலேவைச் துக்கொண்டு வியாசரும் அவிர்த் 

இிரச௫று தஅபதேசாதென்று சூத்திரம்பண்ணிஞர் ஏ ரவண மனன இக 
கச் இரும்பித்திரும்பி அப்பியா௫ுக்கச் சொன்னார். (௨௨-௨௩-௨௮) 

இப்படி. விசாரம்பண்ணினற் பலமேகென்றால் புனப்புனக 
விசாரம்பண்ணி ஈன்றாய் ஆவரணம் ஈஷ்டமானா லப்போது அ௮சம்பா 
வனாதிகளாயிருக்கிற வொருபிரஇ பதமுமன்றியிலே நன்னாய்க் கரத 
லாமலகம்போலே அபரோக்ஷக்ஞானமுண்டாம் ௮ துவே பலம். () 

அபரோக்ஷ்க்ஞானமாவ தேரென்றால் விகாரியாயிருகீகற இ 
த.௮கங்காரஞ் சாக்ஷியாயிருக்கிற இவர் அத்மாவென் று பிரித்து இது 
மேகம் இவர் சூரியரென்று வேறேபிரத்தியக்ஷமாய்க் காணுகிறாப் 
போலே அத்மாவகங்காரங்களை வேருய்க்கண்டு இவரே ஆத்மாவென்் 
அ பிரத் இியக்ஷமா யறநிகிறதே ௮பரோக்ஷச்ஞானமென்று சொல்லப் 

படும் இதுவே மனன தற்குப் பலம், (௨௬) 

சிடனைப்பார்த்துக் குரு சொல் ஓரார் வாரும்பிள்ளாய் சும 
தே யுனக்கு மனனலக்ஷணம் நன்றாய்ச் சொல்லப்பட்டதே நீயும் இ 8 

சீதப்பிரசகாரமாய் அ௮வஸ்துக்களாயிருச்ற பஞ்சகோசங்களை விஜாரி
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SHES OM SIMMS <9 BIE கூ௲ாமமாயிருக்கெற அதிமவஸ்துவை ௮ 

த்தியர்தஞ் ஞூக்ஷுமபுத் திபினாலே அந்தர்முகனாய் விஜாரித்அப் பிரி 
த்தறியென்று சொன்ன குருவைப்பார்த்துச் டன் சங்கிச்சறான்.() 

வாரும் ஏ குரோ ஸிஜாரித்துப்பார்த்தாலும் இது கோசங்கள் 
ஒ ல 5 . * = a. a 6 ~ = 85 nt இவர் ஆத்மாவென்று பிரத்தக்காய்ப் பஞ்சகோசங்களுக்கு வேழுய் 

னி 

இவர் அத்மாவென்று பிரதி இயகஷமாய் என் தெரியவில்லையென்ளற 

குரு சொல் ஓர் பிரத்தக்காய்த் தோணாததே அனாதியாயிருக்கித 

௮விவேகமென்று சொல்லப்படும் ௮ந்த ௮விவேகம் எசனாலேவக்த 

சென்றால் முன்சொன்ன ஆவரணசத்திபினாலே வர்த௮ அதெப்படி 

யென்றால் ஆத்மாகங்காரங்களிரண்டும் ௮ன்னியோன்னிய விலஃஷ௨ண 

ங்£ளாய்ச் சுபாவமாய் வேருயிரு$தாலும் இரண்கெளையும் முன் 

சொன்ன ஆவரணமானஅு வேருய்த் தெரியவொட்டாம லொன்றாய 

ச் தோற்றிவிச்கிறது அ௮ஃதெப்படிப்போலேயென்முல் ரச்சுசர்ப்ப 
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றதென்று சுத்தமாயிருக்கிற ஆகாசத்திலே எப்படி :லாதிவாணங் 
கள் அவிவேகத்தினாலெ தோணுகறெசோ அப்படிப்! போலே ஆச்மாவி 

னிடத்திலே ஆவ. ரணத்தினாலே விகாரிபோலே தோன்றின தன் தியி 

லே யொருச்காலும் விகாரியே அன் ஹெப்போதஞ் சுத்தராயேமிரு௪ 

இழடுர் இதோ பிரத்தியக்ஷமா யெப்போது மிருககிருர் ஒருக்காலில்லா 

மற்போகவில்லை ௮கோ ஆச்சரியமன்ஜே இது இசா தக்கல் தானா 

ru ருவிருதாமோகம்வக்துதே பெப்படியானுல் பத்தியா ioe 

ல சூரியன் பிரகாசக்றெஇிலே கோட்டாலுக்கு விருதாவிலே இரு 

ட்டெப்படிவர்துதோ அப்படிப்போலே அத்மா சொப்பிரகாசர் இ 

தோ ஸ்புரித்துக்கொண்டி ருக்கற த இலே ஈமச் கொருபிராந்திபீனாலே 

ஆத்மாவைக் கரணோமென்று ஓர் ஆவசணாக்தகாரம் வந்தஅ ௮2 

geri மத்தியானத்திலே இருட்ணெடோ இதோ கீத்திய 

௪ராய் ஸ்புரிக்தஆத்மாவினிடத்திலேஆவரணமா ௮தே தஎங்கேயீரு 

த் துவந்துது௮அந்தகதையேது வீ விருதாப்.3ரமையிளுலே ஆவாண மெல் 
' ௬ amie பர க.ப! 

ன Bad et நுசொல்லுதெசேயன் தியிலே ஆவ. ரணமேயில்லை இல்லாய் 

0 ஆத்மாவைத் தெரியாமல் | மறைப்பானேனென்முல் இல்லாம



௧௧௮ ௮த்தொய்தபோதஇபிகை, 

லும் விஜாரியாமலிருச்ச ௮விசாரத்தனாலே யபஜீவித் தக்கொண் 19. (5 

ச்துத ரச்சுவைச்சர்ப்பத்திலே விஜாரியாசத அ௮விசாரமே ஆவரண 

மாய் ரச்சுவைத்தெரியாமல் மறைத்தாப்போல் ஆத்மாவையும் விஜா 
ரியாமற் றெரியவில்லையென்று மயங்கினதே ஆவரணமாச்ச.து அந்த 
அவசண மிப்போ ஆத்மாவை யுற்றுப்பார்க்கிறபோ தெங்கே ஈஷ்ட 
மாய்ப்போனதோ ஆவரணத்தை இன்னவிடமென்று காணோமே இ 

சோ திருஷ்டாவாய் நிச்தியப்பிரகாசராயிருக்கிற ஆத்மாத்தோணு 

ரர் meetin ஆச்சரியம் ஆத்மாவை Scan லை கெல்லிட்பழம்போ 
லே சஈன்௫ுயறிச்தேன் ஐயா ஏ குரோ எ பகவான் வாருமையா குரோ 
உம்முடைய பிரசாதத் இதனாலே சன்னியனானேன் இருதார்த்தனானே 

ன் கருதகருத்தியனானேனென்று தன்னுடைய ௮றுபவத்தைச் சொ 

ல்லீச் சச்தோஷத்தை௮அடைந்தான் சடன், (௪௪-௪௫) 

ஆத்மசொருபத்தையதிக்து சந்தோஷித்த சீடனைப்பார்த தக 

குரு குசலப்பிரசனம்பண்ணிச்சச்தோஷப்படுகிரூர் வாராய் ஏ சுமதே 

5 See Zanc ஏ சடா தெய்வா$ீனமாயறியவேண் டி. யவஸ் துவை ஆநி 

ரசனையே தெய்வாதீனமாய் அவரணம் ஈஷ்டமானதோ யாதொருஆ 

வ. ரண ஊத்தினலே வித் துவானாயிருக்கிறவன் முதல் ஆத்மாவை அறிய 

டாமற் பிரமிக்கறானோ அப்படிப்பட்ட வஸ்துவை அறிந்தனை 

ட 
oy
 

ப் 

ய  வெழுஜன்மங்களிலே பண்ணின சு௫ர்தங்களெல்லாம் இன்ரை றக் 

ன்னோ பலித்தது எந்தச்சுகிர்தர்தான் பலித்ததோவுனக்கு நீயேதன் 
னியன் நீமே௫ருதார்த்தன் நீயே௫ருதூருத் இயன் எனென்றால் அறிய 

வேண்டியவஸ்துவை அ௮றிச்தனையே லோகத்திலே ௮ இமகத் துக்களா 

மிருக்கிற கருமங்கள் விரதங்கள் தபசுகள் உபாசனைகள் யோகங்கள் 

லான சகல மஹாப்பிரயாசங்களும் இதுநிமித்தமன்றோ அ௮திய 

யதை றிகறறிமித்தமன்னறோ சமஸ்தபிரயாசங்களும் இத்ச 
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௫-வது மனனப்பிரகரணம். SE & 

Zant aoragruisnediepy.ésCs oSorsgs seirieisehGs uew ணிபிருக்த இத் சனைபிரயாசமும் உனக்கின்றைக்கன்றோ பலித்தது யா தொருவஸ்தல வை அறியாமலன் Cop சகலபிராணிகளும் கரையில்லா 
இரத்திலே மூழ்டிக்கெச்கிறள் ரீ ச௪முசாரபாச மாயிரு வசி 

Ap வஸ்துவை ன வனிக்டலோலே சகல ஜனங்களும் எ தொருவஸ்து 
வை அறியாமலனணன்றோ தேகேர்திரியாதிகளே 2 ஆச்மாவென்று பிரமிச் 
இருள் நீ அப்படிப்பட்ட ஆத்மவஸ்துவை அறிந்தனையே ௮ ZOOS. SD 
லே யனக்ஞுச் ௬மதியென்று பேரிட்டது ய ார்த்தமேயாச்ச த 2 தல் 
லபுத்திமான் ௪8சேகமில்லை தத் தவமசவாக்யெத்இலே தொம்பசத்து 
ற்கர்த்தம் ஈன்னாய்ச் சோடிக்கறியப்பட்டு தன் ன்னாலே சமுசயமில்லை 
இப்படிப்போடமில ஈல்லபுச்தியினாலே தற்பதத்திற்கும் அர்ச்சச்சைச் 
சோதித்து வாச்யெலகதியங்களை அதியென்று குரு சொன்னார், (௪௬ 
௪௪-௪0-௪௯0௦) 

தொம்பசத்திற்குப் பஞ்சகோசங்கள் வாச்சியம் ene =f லக்ஷ 
யமென் றதியப்பட்டாப்போலே தற்பதத்திற்கு வாச்யேலகூயங்க 
ளேதென்றாற் குரு சொல்லுறார் அ௮த்இபா இட்பிரியம் சாம ௬பமெ 
ன் ஜைக்தம்ஸத்தோடே கூடியிருக்கும் பஞ்சகோசங்களுச்கும்பாய 
மாயிருக்ற கடாதிசகலபிரபஞ்சமும் பா௫.பட்பிரபஞ்சத்திலே 238 

பாதிமுதலான வைக்தம்ஸங்களும் ஏசென்றாம் கட 

தபோ திருக்கிற அத்.தியம்ஸமுல் கடச்தோஷூதென்் பே: 
பானாம்ஸமுங் கடம்பிரியமென்றபோத பிரிய; டெ 
இற நாமமுன் கடாகாரமாயீ ஈயிருக்றெருபமும் இ இப்பிடி 2 
தீ ப

த
்




௧௨௨ அத்தொய்தபோத தீபிகை, 

ஞ் ஜகத்தினுடையசொரூபகீ தற்பத.த்திற்குப் பிரமசொரூபங்களாயி 

Gea p அத்திபாஇப்பிரியங்களே லக்ஷீயார்த்தஞ் ஜகத்துருபங்களா 

யிருக்கிற சாமரூபங்களேவாச்சியார்த்தங் கோசங்களுக்குஞ் சாசுபிகி 

குஞ் சொதூத்தமாயிருக்கற பேதத்தை ஆவரணசத்தி மெப்படிம 

றைக்றதோ அப்படி. இங்கேயும் ௮த் இபாஇப்பிரியங்களும் காமருப் 

ங்களும் வேருயிருந்தாலும் இரண்கெளுக்குஞ் சொதூத்தமாயிருக்கிற 

பேதத்தை ஆவரணசத் திமறைக்கிற இங்கேயும் விஜாரிக்கிறபோ தா 

வரணம் ஈஷ்டமானவுடனே சச்சிதானந்தங்களும் நாஃரூபங்களும் 

வேழுய்த்தோணும். | (௫௧-௫௨) 

சத்துவம்பதங்களுக்கு வாச்ரியார்த்தமும் லகஷஃயார்த் தமும் 

வேருயறிக்த தினாலே பிரயோசன மேதென்முல் தத் துவமியாதிகளா 

யிருக்கற மஹாவாக்கியங்கள் பஞ்சகோசங்களுக் கன்னியராய்ச் தொ 

ம்பதத்இிற்கு லகஷியார்த்தமாயிருக்கிற சாக்ஷிக்கும் காமளுபங்களுக 

கன்னியமாய்த் தற்பதலகஷியார்த் தமாயிருக்றெ ப்ரமத்திறகும் ஐயி 

க்ியத்தைச்சொல்லுறதுகள் வாச்சியார்த்தங்களாயிருக்கற கோச 

ங்களுக்கும் காமருபங்களுக்கும் ஐயிக்கயஞ்சொல்லவில்லை ஆகையி 

னாலே கோசங்களும் காமரூபங்களும் மாயாகாரியங்கள் சாக்ஷிபிரம 

ங்கள் இரண்டு மொன்றென்றறிஏிறதே பிரயோசனஞ் சாக்ஷிப்பிரம 

ங்சளிரண்டு மெப்படியொன்றாமென்றால் இரண்டுஞ் சச்கான£த 

சொருபங்களாயிருச்சிறபடி.யினாலே இரண்டுமொன்றாகலாமே அதெ 

ப்படிப்போலேயென்றாற் கடாகாசமும் மஹாகாசமும் ஏகலக்ஷணமா 

யிருக்கெபடி.பினாலே இரண்டாகாசமும் எப்படியொன்றுதானேயோ 

அ௮ப்படிப்போலே சாக்ஷியும்பிரமுஞ் சச்தொனக் தரூபங்களா யேகல 

க்ஷணமாயிருக்கறபடியினாலே இரண்டுமொன்றுதானே கடாகாசமே 

மஹாகாசம் மஹாகாசமே கடாகாசமென் நறிகருப்போலே சாக்ஷி 
யேபிரமம் பிரமமேசாகதியென்று ஈன்றாயதியலாமே. (௫௩-௫௪)



டு-வது மனனப்பிரகரணம், ௧௨௪ 

சாக்ஷிமேயேபி்ரமமென்று முன்சொன்ன பிரகாரமாய்ப் Ss 

கசோசசாசகஷியாயிருக்கிற ஆத்மாவுக் ககண்டபரிபூரணமாயிருக்கெ மி 

ரமத்தவஞ் இதி. இத்தளவி லகன்டபரிபூரணத்துவருஞ் திக 

தே ஆகையினாலே இப்படி ச்சா யே பிரமமென்றறிகிறபோ தாத் 

மாவொருத்தராய் ௮சண்டேகரசாயி ருக்கிறாரென்று ஈன்ஞாயறியலா 

மே இப்படியதிந்ததற்குப் பலமேதென்றால் ௮ரிர்வசமயல்களாங் ௮ 

சோபிதங்களாய் இருக்கிற கோசங்களையும்காமரூபங்களையும் மாயாகா 

ரியங்களென் பேங்க் நப்போட்டுச்சர்வாதிஷ்டானருபமாய்ச் ௪ச் 

இசானச்தரூப ராயிருக்கிற பிரமமே காமென் றப்பியாசித்து காமேபி 

மமென்் ற. ஐ.பவிச்கலாமே இப்படி நாமேபிரமமென் றநிந்து கோலா 

னச்தத்தை யஅபவிக்கக்கடவா எிப்படி. மனனப்பிரகரணஞ் சொல் 

_லப்பட்டுது. | (௫௫-௫௬) 

இரந்த மன்னப்பிரகரணத்தை யாதாமொருவித்துவான் பரா 

மரிசத்தறிரனோ அவன் நன்னைச்சச்சொனர்தப் பிரமசொரூப 
மாக மித் த.அபவிப்பன், (௫௭) 

ஈபரியூ.ரண சொபாவசொருப சுயம்பிரகாசப் பிரஞ்ஜஞையயே 

தத்துவமாக சற்குருவென் றறியும்படி. குருமயம், 
இச் சுலோகம் சிலப்பிர இகளில் இப்பிரகரண ஆதியில் உள 

வாயும் சிஒப்பிரதிகளில் இலவாயும் இருக்கன்றமையால் இப்பிரக.ர 
ண அந்தத் இல் வைக்கப்பட்டது. 

  

ஐக்தாவது-மனனப்பிரகரணம் முற்றிற்று,



ஆராவது - வாசனாக்ஷபப்பிரகரணம். 
ட 

  

இப்படி. ஐச்துப்பிரகரணமா௫ய ௮த்தியாரோப அபவாத 

சாதன சரவண மனனமாகிய வைக் துஞ்சொல்வி இணிவாசனாக்ஷயப் 

பிரகரணஞ் சொல்லப்போகிறது மனனத்தினாலே ஆத்மசொருபத் 

தை அபரோக்ஷமாயறிர்த €டனைப்பார்த்துக குருவானவர் இசையு 

மூபதேக்கிரர், (a) 

வாராய் ஏ சுமதே யுனக்குச் சாள் இரவி. LO (Lp Lg JF விஜா 

ரித்த.துபோரும் இணிமேல் கர்த்தவ்வியமாயிருக்கிற நி.9). i Due & oor § 

ணச்சொல்லி ஆச்மாவாரே சுரோதவ்வியோ wb eaval@ ain BS) இ 

wrasadu Garon சுருதியானது வி.இக்கிறது ஆ கையினாலே 

ரீபுஞ் சாஸ்திர விசாரங்களையெல்லாம் விட்டுவிடு சாஸ்திரவிசாரத் 

தை விடலாமோவென்றால் விடலாமே எதினாலேயென்௫ல் விசாரத் 

இனாலே யறியவேண்டியவஸ்த்துவை 8 ஈன்முயறிக் சணையே அகையி 

னாலே சாஸ்திரங்களையெல்லாக் தூரத்திலேவிட்ட்ப்போடு அறியவே 

-ண்டியவஸ்த்துவை யறிக்தாலும் மரணபரியகசம் விஜாரிக்கச்சொல்லி 

யிருக்தெபடியிஞலே சாஸ் இிரங்களை விடடறதெப்படி.மயென்று சங் 

இத்தால் அ௮ப்படி.ச்சங்சச்கச்உடாது ஏனென்றாற காஸ் இரங்களினா 

லே அறியவேண்டின தாய்ச் சகலவேதாந்தங்களுக்றா7 மாரமாயிரு கி 

இறவஸ்துவை அறிர்துவிட்டால் அறிகிறதத்ரூச் சாதன மாயிருக்கிற 

வேதாச்தசாஸ் திரங்களினாலேதான் வியற்தமாயிருக்கற விசாரம்களி 

ஞாலேதான் பிரயோசனமே இல்லையே ஆகையினாலே ஈகலவேதாச் 

தங்களையு நன்றாய்த் தூரத் திலேவிடவேண்டுமே வி.ட்டிப்போட்டுச் 

சார்வசாப் பிரமத்தியானத்தைத்தானே பண்ணவேண்டும் இப்படிச் 

சொன்னா லிதற்குப்பிரமாணமேசென்ருற் சுருதிகளே பிரமாணம்(௨)



௬ - வறு வாசனாக்ஷயப்பிரகரணம், ௧௨௩ 

& 5 5) யெப்படி.ச்சொல்லுகிறதென்றால் மூருக்ஷாவாயிருக் 

இறவன் ௪கல வேதாக்தசாஸ் திரங்களையுங் குருவினிடத் இலேகின் 

றும் அப்பியாசித்றுப் புனப்புனக விஜாரித்துப் பரமமாயிருகஇற பிர 

மத்தை அடோரொரகஷமாயறிச்தபிற்பாடு சாஸ் இரங்களையும் பிணஞ்சுடு 

சடிபோலே விட்ிப்போடச் கடவன் முழுூகவானவன் வேதாந்த 

இரக்தங்களை அப்பியாசித்து ஆத்மாவைப் பரோக்ஷமாய திர்தபிற்பா 
டு விசாரம்பண்ணி அபரோக்ஷமாயறிச்துகொண்டு தானியாந்தி 
யாயிருக்கிறபுருடன் சாரமாயிருக்கெற தானியங்களைக் இரூத்.தக் 

கொண்டு கிச்சாரமாயிருக்கெறு வைக்கோலை யெறிர் அபோடுகிறுப்போ 

லே சாரமாயிருக்கறவஸ்துவை யறிர் தகொண்டு நிச்சாரமாயிருக்கிற 
சாஸ் இரகிரஈதங்களை யெல்லாம் நிச்சேஷமா யெறிரந்துபோடக்கட 

வன் மூஞுவைவானவன சாஸ் இரசாரமாயிருக்கிற வஸ்துவைமாத் 

இரமறிக் து ௮தைமாத்இரர் தியானம்பண்ணிக்கொண்டு இருக்கவே 
ண்டும் காணாவிதங்களாய் வெகுவாயிருக்கற வேதாந்தசப்தங்களை வா 

யினாலேசொல்லவு மாகாது மனதிலேயும்கினைக்கவ் மாகாது எனெ 

ட ன்றுல் வாயினாலே யெத்தனைகாட் சொல்லிக்கொண்டிருச்தாலும் 

_ வாய்கீகொப்புமாத்திரம் நினைத்தாலும் மனதுச்கிளைப்பு மாத்திரமே 

யொழியப் பிரயோசனமில்லை ஆகையினாலே அறியவேண்டிய வஸ்து 
வொன்றையும் அறியுங்கோள் அ௮ன்னியமாயிருக்கிற சகலசாஸ்இிர 

வாக்குச்களையெல்லாம் விட்டுவிடுங்கோளென்றும் பிராக்வெனாயிருக் 

இற மூரு௯ஸவானவன் வாக்கு மன திரண்டுகளையும் அடக்கிப் பிர 

மத்தியாணத்தைச் சார்வதாப் பண்ணவேண்டுமென்றும் வெகுவாய்கீ 

கோஷிக் இற சுரு இகளெல்லாம் பிரமாணம். (௯-௪-௫-௬) 

ஏ சமதே அறியவேண்டி௰வஸ் துவை யறிக்த நீயும் இத்தனை 

நாட் பண்ணின சாஸ்இரவாசனையை விட்டுவிடு சர்ஸ்தரவாசனையா



௧௨௪ அ.த்தொய்தபோததபிகை, 

வதேசென்ரால் வேதாச்தசாஸ் இரங்களைப் படிக்க ௮தனாத்தங்களை 

w Ou நெட்டுருப்பண்ண மறவாமல் நினைத் தனுசச்தானம்பண்ண இ 

துகளிலே மனது பிரவருத்திக்கெறதே சாஸ்திரவாசனையென்று சொ 

ல்லப்படும் இர்தவாசனை பிரமத்தியானத்திற்கு விரோதமானபடியி 

னாலே பிராஞ்ஞனாயிருக்கிறவன் இதைச் சர்வப்பிரகா...5இனாலேயும் 

விடவேண்டும் பின்பு லோகவாசனையினாலே மனது போகாமல் லோ 

கவாசனையும் விடவேண்டும். (௪) 

லோகவாசனையாவ தேதென்றால் இது ஈம்மூடையதேசம் ஈம் 

மூடயகுலம் நம்முடைய ஆசாரமென்றம் இதுகளைப் பி்.ரத் இயான் 

தூஷித்தால் ஈம்முடைய சேசத்தைத் தூஷிக்கிறான் ஈம்முடையகுல 

த்தைத் தூஷிக்கறொன் ஈம்முடையஆசாரத்தைத்தூஷிக்கருனென் ற 
திலே ரோஷத்தினாலே சன்னுடைய குலாசாராதிகளிலே தூஷண பூ 

ஊணங்களினாலே வருற ஆக்கிரகமே லோகவாசனையென்று சொ. 

ல்லப்படும் இந்தலோகவாசனையையும் விட்டுப்போட்டுத் தேகவாசனை 

யையும் விடவேண்டும், (௮) 

தேகவாசனையாவ தேதென்றால் ஈமச்கித்தனைவயசா௫௪௪ கல்ல 

வயதாயிருச்சறோம் இன்னச்தர்க்காயுசாயிருக்கவேண்டு மென்றும் 

ஆரோக்கியமாயிருக்கறோமென்றுஞ் சுகமாய் ஆரோக்கியமா யிருக்க 

வேண்டுமென்றும் ஈன்றா யழகாயிருக்கறோமென்றும் நன்றா யழகா 

யிருக்கவேண்டுமென்றும் யேவமா இகளாய்த் தேகத்சைக்தொட்டுவ 

ரூ௫ிற சிந்தனையே தேகசவாசனையென்று சொல்லப்படும் இச்தலோக 

வாசனை தேகவரசனைகள் மனத்திற்கு விக்ஷேபங்களைக் கொடுக்கிறப 

டூயினாலே பிரமத் தியானத் இற்கு விரோஇகள் ஆகையினாலே இத க 

ஊயெல்லாஞ் சகலவிடயங்களும் ௮ரித்தியமென்கிற விவேகத்தினா 

“லே விடவேண்டும் பின்பு போகவாசனைகளை விடவேண்டும், (௯-த0)



௬-வது வாசனாகூயப்பிரகரணம், க௨டு 

போகவா௫௪னைகளாவ கேதென்ருல் இதுகல்லத ஈமக்குவேண்டு 

ம் இதுவாகாது ஈமக்குவேண்டாம் இதூடைக்த இனிமேல் ஈமச் ௧௪ 
ப்பட வேண் டுமென்ூறபுச் தியே போகவாசனை இதை எதினாலேவிட 

லாமென்றுல் சகலவிடயங்களும் வார்தாசனமூத்திரபு குஷக்கள்போ 

லே சண்வெருகிற வயிராச்யெவாசனையினாலே போகவாசனைகளை வி 
டவேண்டுஞ் சகல போகவாசனைகளையஞ் ஜெயிக்கிறதற்கு வைராக்கி 

மமே பரமமாபிருக்கிற உபாயமானபடியினாலே போகவாசனைகளை 
விட்டுக் காமாஇவாசனைகளையும் விடவேண்டும். (௧௧-௧௨) 

சாமத்குோதாதிவாசனைகளை யெதினாலே விடுகிறசென்ுல் 
மயித் இரி கருணா மூ.இிதா வுபேச்ஷா வாசனாப்பியாசச் இனாலே காமா 

திவாசனைகளை விட்டுப்போட்டுச் சத்தாதிவாசனைகளையும் விடவேண் 
ஞ் சத்தாதிவா௪னையாவ தேசென்றாற் சுரோத்திராஇு ஞானேக்தஇரி 

யங்களை*அஞ் ௪த்தாதிவிடயங்களிலே சதாவோடுகதநதே சத்தா இவா 

சனை இதை எதினாலேவிடவேண்டுமென்னால் இந்திரியங்களை நிரோ 

சம்பண்ணிச் சமதமாதி வாசஞப்பியாசத்தினாலே விடவேண்டும் 3 

சையும் விட்டபிறகு சங்கவாசனையும் விடவேண்டும், (௪௬) 

சங்கவா௪னையாவதேதென்றால் இர்திரியங்களைச் சச்தாதி 

விடயங்களிலேபோகாமல் நிறுத்தனாலும் மனதான அள்ளேயிருச் 

துகொண் சர்வகாலமும் அதென்று மிதென்று மிப்படிப்பட்டதெ 

ன்றும் அப்படிப்பட்டதென்று மிப்படியென்று மப்படியென்று மெ 

தையாதிலும்நினேத் துினைத்ததுகளிலேசங்கக்சை யடைகறபடியினா 

லே மன இற்குப் பாகியவிடயங்களைச் சார்வதா நினைத் செண்ஷ௫த 

தே சங்கவாசணையென்று சொல்லப்படும் இதை யெதினாலே விக. 

சென்றாற் சார்வதா வியர்த்தமாய் ௮த வலி.துவென்றெண்ணுகிற மனே



௧௨௬ அக்தொய்தபோதூபிகை, 

சாச்சியத் தினாலே பிரயோசனமேது போருமென் மொணன்றையும் நி 
னையாம லொழி௫ற உபரதியாகிற வாசஞனாப்பியாசழ்தினாலே சங்க 
வாசனையை விடவேண்டும். (௧௪-௧௫) 

இப்படிப் பூர்வோத்தப்பிரகாரமாய்ப் பூர்வஞ்சொன்ன வாச 
னைகளெல்லாம் பூர்வோத்த சாதனங்களினாலே விட்டுப்போட்டு நிஃ 
சேஷமாய்ப் பிற்பாடு மஹா அனத்தப்பிறதையாயிருக்கற விபரீத 
வாசனையையும் புருடயச் தினப் பிரயாசத்இனாலே விடவேண்டும்.) 

விபரீதவாசனையாவ தேதென்றால் அனாக்மாவாயிருக்இத தே 
கத்திலே நானென் ருத்மபுத்தியைப் பண்ணி ௮னாஇகாலச்தைத் 
தொட்டுப் பழகனவாசனையே விபரீதவாசனை இக்தவாசனை அனாத. 
யானபடியினால திரும்பியும் அடிக்கடிவருறபடியினாலே இதைப் 
பிரமாப்பியாசமாகிற வாசனையினாலே விடவேண்டுமேயன் நதியிலே 
பின்னை யொன்றினாலேயும் விடப்படாறு, (sar) 

பிரமாப்பியாச வாசனையாவ தேதென்னால் தேகேக்திரியா தி 
கள் காமன்று சேகாதிசடங்களுக்குச் சாக்நியாயிருக்இற ப.சமாத்மா 
வேகாமென் றிப்படி நிரக்தரச் தத் தவபாவனை பண்ணுகிறதே பிர 
மாப்பியாசம் இப்படி. யேகாச்தத் இலேயிருச்._ு இர்இிக்க இரண்டாம் 
பேர்வச்தாலுக் சத் துவவார்த்தையைத்தானேசொல்ல அ௮தைக்சானே 
அ௮ன்னியோன்னிமம் போஇக்க இப்படி. வாக்கினா லும் உனதினாலு 
மொன்றையும் நினையாமஜ் பிரமத்தியானத் திலேதானே சார்வகாலமு 
மொருப்பட்டுக்கொண்டி.ருக்கிறதே பிரமாப்பியாசமென்று சொல்லு 
வாள் வித்துவாமிஷாள் இப்படிச் சாக்ஷித்துவ வாசனாப்பியாசத் இ 
னாலே தேகத்திலே சானென்ற அககர்தாவாசனையை விட்டூப்போட் 
பிட் பின்பு மமதாவாசனையையும் விடவேண்டும். .... (௧௮-௧௯-௨0)



௬-வது வாசனாக்யப்பிரகரணம், ௪௨௭ 

மமதாவா௫சனையாவ தேசென்ருல் தேகத்திலேயும் சேகத்இற் 

குபயோடியாயிருக்கிற வத்திராகாராதிகளிலேயும் வர்ணாச்ரமாசா 

ரங்கள் முதலான தேகவியவகாரங்களிலேயும் என்னதென்2ற அபி 
மானமே மமதாவாசனையென்று சொல்லப்படும் இசை யெதினாலே 

விடலாமென்ரால் தத்துவவாசனையினாலே விடவேண்டுந் சச். அவவா 

சனையாவ தேஜென்ருல் தேகேச் இரியா திகள் தேகோபயோியா 
பிருக்கிற போகங்கள் வர்ணாச்சிரமாதி வியவகாரங்களெல்லாஞ் இன் 
மாத்திரமாயிருக் இற ஈம்மிடத்தீலே மாயையினாலே கற்பிதங்கள் சத் 
இயில் ரசிதம்போலவும் சுவர்ணத்திலே கடகமகுடா திபோலவும் கா 

னலிற் ஜலம்போலவும் ஆகாசத் இலே ரீலாதிவர்ணங்கள்போலவும் 

சமுத்திரத்திலே அ௮லைமுதலானதுகள்போலவும் மித்தியாபூதங்களா 

ய்கீ கற்பிச்கப்பட்டமாத்தாமேயொழிய வுண்மையா மொன்றும் நம் 

மைத்தவிர ௮ண் ணியமன்றென்டுற பாவனையே தத் துவவாசனை இத 

னாலே மமதாவா௪னையைவிட்டுப் பின்பு பேதவாசனையையும் விட 
வேண்டும், (௨௧-௨௨) 

பேதவா௪னையாவ தேதென்றால் நாஞ் சகலத்திற்கும் சாக்ஷி 

Quer més தன்னாலே யறியப்படுிந ௪டங்களாய் மாயாமயங்களாயி 

ருக்கிறது ஜகத் தூக்களென்றுஞ் ஜீவாளென்றுஞ் ”€டனென்றுங் குரு 

வென்றும் ஈசரனென்றும் கானாவிதபேதங்களாய்த் தோணுகதெதே 

பேதவரசனை இதை எதினாலேவிடுகறசென்ருல் அத்தொய்தவாசனை 

பினாலே விடவேண்டும் ௮த்தொய்தவாசனையாவ தேதென்ரற் சத்தி 
. யமித்தையென் இறபேதபுத்தியன் நியிலே மாயாதற்காரியங்களன் தியி 

லே நிர்மலராய்ச் ௪ஜாதீய விஜாதீய ஸ்வதகபேத சூனியராய்ச் ௪ச்சி 

தானச்தசனரா யொருகற்பனையமன் நியிலே ௮த்தோயதரா யிரு£கி 

ஜோமென்று நிரக்தா நிர்விகற்பசமாஇ அ௮ப்பியாசத்தினாலே யொருபே 

தப்பிரததியுமன் இியிலே ௮ச்தொய்தப் பிரமமாத் தரமா யறுபவிக்கி



௧௨௮ ட்ட - அத்தொய்தபோததிபிகை. 

றதே -அத்தொய்த்வாசனை அதினாலே பே தவாசனையை நிச்சசேஷமாய் 

-வெகுதாரத்திலே விட்டுப்போட்டுப் Seay gts அ௮த்தொய்கவாச 

னையையும் விடவேண்டும். . (௨௩௨௩-௨௪-௨௫) 

- அத்தொய்தவாசனையையும் எதினலே விடுறெதென்ுல் அத் 

-தொய்தமாயிருக்கறோ மென்கிறபாவனையுச் தொய்த சமூமன் நிபிலே 

| அத்தொய்தமுமன்தியிலே வாக்குமனதிற கெட் ABTA GS SED os 

ஸ்துவாய்கின்று பழறெ அப்பியாசத்தினாலே ௮திதொய்தவாசனை 

யையும் விட்டு வொருவாசனையுமன்நியிலே நிர்வாசனையாய்*் சடயா 

சுவேண்டுமேயன்றியிலே மற்றபடி. மூக்திச்சுகமில்லை அசையினாலே 

சொன்னபிரகாரமாய்ச் சகலவாசனையும் கிச்சேஷமாய் விட்டால்அப் 

போ மனதானது 8ிர்வாசனைமயமாய் உண்டென் கிறதுமன் றியபிலே 

இல்லையென்றெதுமன்றியிலே யொருகற்பனையுமன் திபிலே வாக்கும 

னூஇறழ் கெட்டப்படாத வஸ்துமாத்திரமாகிவிடும் இப்படி. நிர்விகற் 

பமாம் நிர்வாசனைமயமாயிருக்கெற மனோகிட்டையே சாக்ஷாத்கார 

மென்றுஞ் ஜீவன்முக்தியென்றுஞ் சொல்லப்படும். (௨௨௬-௨௭௪) 

இப்படியிருக்க பிரமசாக்ஷாத்காரம் யெவ்வளவுபறியர்த் இ 

டஉமாய் எப்போது ௮றுபவிக்கப்படகறதோ ௮வ்வளவுபரியக்கம் அப 

சோக்ஷக்ஞானம்வக்தா ஓுஞ் சசலவாசனாக்யமாய் ஜீவன்முக்தி சா 

கூஷாச்சாரஞ் சித்இிக்கிறமட்டும் முன்சொன்ன சாக்தியாதி சாசனங்க 

ளோடே கூடிக்கோண்டு கிர£தரம் பிரமாப்பியாசஎம் பண்ணவேண் 

மென் நிப்படி. வாசனாக்மயப் பிரகரணஞ் சொல்லப்பட்டு௪. (௨௮) 

ஆருவது-வாசனாக்ஷயப்பிரகரணம் முற்றிற்று, 

  

* நிர்வாசனமா யென்றும் பாடம்,



ஏழாவது - சாக்ஷ£த்காரபிரகாணம், 

மூர்இனபிரகரணத்திலே அபரோக்ஷக்ஞானம்வச்தாலும் வா 

சனாக்யம்பண்ணிப் பிற்பா சாக்ஷா£ச்காரஞ் சித் திக்கவேண்டுமென் 

அ சொல்லி இக்தப்பிரகரணத்திலே பிரமசாக்ஷாச்காரத்தை யுபதே௪ 

கமர் குரு ஏ சுமதே வாராய் சீடா விசாரத்தினாலே ஆத்மதத்தவச் 

தை அபசோக்ஷமாயறிந்த நீயும் பிரமசாக்ஷத்காரஞ் சத் இச்றெநிமித் 

தமாய் நிதித்தியாசனத்தைச் சர்வசாப் பண்ணென்றுசொன்ன குரு 
வைப்பார்த்துச் டன் சங்கிக்றன். (௧) 

ப வாரீர் ஏ சூரோ விசாரத்தினாலே அபரோக்ஷக்ஞானஞ் இத்தித் 

549559 ச் இதியனாயிருக்றெ எனக்கு இன்னங்சர்த்தவ்வியமாய்கி இ 

$ Burson wre தேது அதினாலேதான் பிரயோசனமேதென்று உட 

ன் கேட்டான். (௨) 

குரு சொல்ஓூருர் மனனத்தினாலேதானே அதமதத் தவக் 

தைப்பிரத்தியக்ஷமாய் நன்றாயறிந்தாலும் நிதித்தியாசனம்பண்ணாமந் 

பிரம சாக்ஷாத்காரம் வாரா தாகையினாலே அகம்பிரமாஸ்மீயென் 

ற் வாக்யொர்ச் மாற பிரம சாக்ஷா£த்காரத் இற்குச் சாசனமாயிரு5க 

ற நிதித்தியா௪னத்தைப் பண்ணென்று குரு சொன்னார், (௩-௪) 

... டன் சங்கக்ளொன் பிரமசாக்ஷாத்காரஞ் இத்திக்ெ நிமி 

தியமாய் நிதிதீஇயாசனம்பண்ணச் சொன்னீரே ௮து தேவைஇல்லை 

எனென்ருல் மஹாவாக்கிய விசாசத்இனாலேதானே பிரமசாக்ஷாதி 

காரஞ் இத்தக துவிட்டிதேயென்று சங்கித்தவனைப்பார்த்துக் GG 

சொல்லுகிருர் வாக்யெவிசாரத் தனாலேகானே சாக்£கச்காரஞ் இக் 
ஆ



கட அத்தொய்தபோததீபிகை, 

இக்குமென்று சொல் ஓ௫ருயானால் அல்லவென் முர்தான்சொல்லு 

வாள் ஒருத்தருஞ் சொல்லாள் வாக்கயவிசாசத்தினாலே சாக்ஷாத் 

Ba T Ch சித் இக்குமென்கிறதிலே சந்தேகமில்லை இத்தந்தான் ஆனா 

லக் தத் துவமசியாதி மஹாவாக்கியங்க எாருக்குப் பிரமத்தோடே - 

ஐக்கயெமா௫ற சாக்ஷாத்காரத்தைச் சொல்லுகிறதென்று விஜாரிக் 

இறபோத தொம்பதத் இற்கு லக்ஷியார்த்தமாய்ப் பஞ்சகோசங்களுக் 

குஞ் சாக்ஷியாயிருக்இற சாக்ஷிக்குத் தற்பதலகஷியார்ச்சமாயிருக்கிற 

பிரமத்தோடே ஜஐக்கியத்தைச் சொல்லுகிற துகளேயன்றியிலே வா 

சசியார்த் தமாயிருக்றெ ஜீவனுக்குப் பிரமத்சோடே neue, Ger 

ல்லவில்லை ஆகையினாலே சாகஷிக்கப் பிரமசாக்ஷாத்காரம் விசாரத்தி 

ளாலே இத்தித்தது சந்தேகம் லேசமுமில்லை சித்தம் வாக்ியவிசார 

த்.இனாலே சாக்ஷிக்குப் பிரமசாக்ஷாத்காரஞ் இத்தித்ததுகொண்டு௮தி 

னாலே யுனக்குப் பிரயோசன மேதொன்றுமில்லை. (௫-௬) 

வாச்ியலிசாரத் இதனாலே சா௯தியேபிரமம் பிரமமேசாகதியெ 

ன்று சாகதிக்குப்பிரமத்துவஞ்சித்தித். த. தனாலே யுனக்குப் பிரயோச 

ன மேதென் றெப்படிச் சொல் லுகீர் பிரயோசனமிரறுக்கறதே ஏதெ 

ன்னால் முன் இப்படி, யறியாதவனுக்கு இப்போ விசாரத் தினாலே 

சா-ஷியேபிரமமென்று ஜீவாத்மாபரமாத்மாவயிக்கெ ஞானஞ் AS 

இதததே ஆகையினாலே இப்படி. யறிகிறதே பிரயோசனமென்று 

சொன்ன இசடனைக்குறித்துக் குருசொல் ஓ௫ருர் மஹாவாக்கயெ விசா 

தி இனாலே சாக்ஷியேபிரமம் அசண்டபரிபூரணப்பிரமமே சாக்ஷியெ 

ன் ஐதிறஞானம் நன்றாய்ச் இத்தித்தது சந்தேகமில்லை ௮ தினாலே 

சா ஜுனக்குப் பிரயோசன மேதொன் மில்லை அ௮ஃதெப்படிப்போ 

'2லயென்றாற் ௪சச்கரவர்தி இயாயிருச்சிற ராஜாவே சகலமண் டலத் இற் 

சூம் அ.இப.தியாயிருக்கெ சாம்பிசாட்டென் றறியாதவனுக்குச் சக் 

&ரவர்த் திசாம்பிராட்டென் றறிஏறெவாக்யெ விசாரத்தினாலே யொரு



௪௭ - வது சாக்காதிகாரபிரகரணம். ௧௩௧ 

சோட்டையிலேயிருக்கற இந்த் சக்கரவர்த் திராஜாவே meow ey 

மண்டல ' சாம்பிரா௯ Jur G92 யன்று அகண்டபூமண்டல சாம்்.ரா 

கதியத்இற்கு அதிப இயாயிருக்கி றவனே இந்தக் கோட்டையிலேயிரு 

க்கிற சக்கரவர்த்தி ர ரஜாவென்றறிஈ் சஇனாலேபிச்சைவாங்குகெரவனுக் 

கெப்படிப் பியோசனமில்லையோ அப்படிப்போலே சாக்ஷிமே பி௪ 

மமென் றறிச்சவனக்குட் பியோசன மில்லையே. (er) 

வாச்யெவிசாரத்தினாலே சாக்ஷிமேபிரமமென் நறிச்தபிற்பா 

டன்றோ சாக்ஷிக்குட்பிரமத்துவஞ் இத்தித்தது அதற்குமுன்னே இல் 
லையே ஆகையினாலே பிரயோசன முூண் டி.ப்படியறிச்ததனாலேயென் 

று சொல்லுகிருயோ அப்படிச்கூடாது ஏனென்றால் ம விசாரம்பண் 
ணிச் சாக்ஷியேபிரமமென் றறிகிறதற்குமுன்னுஞ் சாகூஷிக்குப்பிரமத் 
தவமுண்டு எப்போதுஞ் சாக்ஷியானவர் பிரமமாகத்தானே இருக்கிர 

சேயொழிய இப்போ புஇதாய் நீயறிச்சதினாலே பிரமமாகவில்லையே 

எட்படியானாற் கோட்டைக்குள்ளே யிருக்க ராஜாவே பமண்டலா 

இபதியென்று மீ யறிறெதற்குமுன்னுங் கோட்டைக்கஇபதியாயிருக் 

இற ராஜாவுக்குப் பூமண்டலசாம்பிராக்தியாதிபஇத்துவ மூண்டே. 

நீியறிர்தாலு மறியாவிட்டாலு மெப்போதுஞ் சாம்பிராக்ஷிய மிருக 

இருப்போலே சாக்விச்கு நீயதிச்தாலு மறியாவிட்டாலும் எப்போ 

அதம் பிரமத்துவமுண்டே. சந்தேகமில்லை ஆகையினாலே இப்போ 

தறிச்தபிற்பாடு விசேஷமேது சொல் ஒன்றுமில்லை. (௮) 

அறிர்தபிழ்பாடு விசேஷமேனில்லை யுண்டே யேதென்ருல் 

தொம்பதலக்ஷியார்த்தமாயிருக்கெற சாக்ஷியேபிரமமென்று தத்துவம 

சியாதிலாக்கியங்களினாலே சாக்ஷிக்குப்பிரமத்துவ மறிச்தபிற்பாடு 

அ௮கம்பிரமாஸ்மியென்௫ற வாக்கியார்த்தஞானத்தினாலே நாமே யந்த 

அகண்டபரிபூரணப்பி.॥மமென் தறிக்து நானே பிரமமென்று பிரம



௧௩௨ அ௮ச்தொய்கபோததீபிகை, 

சாஷூாத்காரம் வச்துதே ஆகையினாலே முன் சாக்ஷியேபிரமமென் 

தறியாதவெனசக்குச் சாக்ஷா£த்கார மில்லாமலிருந்துதே இட்டோ தஜி. 

தபிற்பாடு பிரமசா௯தாத்காரம் விசேஷமாச்சுதென்றுசொன்ன சட 

வனேச்குறித்துச் குருசொல் ஓ௫ருர் இப்போது பிரமசாக்ஷ£த்காரம் 

வச்அுதென்று சொன்னையே ௮செப்படிக்கூடுங் கூடா தேனென்றால் 

அகம்பிரமாஸ்மியென்கிற வாச்கெத்தனாலே நான்பிரமமென் றதி 

இதபோது கானென்௫ற ஜீவன் விகாரியானபடியினாலே விகாரியா 

யிருக்க . அகங்காரி. சான்பிரமமென் றெப்படி. அறிவன் அறியக் 

கூடாது எப்படியானால் தாரித்தரனாயிருக்கறவன் நான் ராஜாவென் 

ஜெப்படியதியக்கடாதோ அப்படி. விகாரியானஜீவனுக்கும் கிருவி 

காரப்பிரமம் நானென்றறியக்கூடாது. (௯) 

இடன் சங்கை விகாரியாயிருக்கற ஜீவன் நான்பிரமமென் 

றறியக்கூடாதென்று சொன்னீரே ௮௮ நிச்சயந்தான் சச்தேகமில்லை 

ஆனாலும் சானென்௫ற ஜீவனாரென்று விஜாரிக்கிறபோது சாக்ஷியாய் 

நிருவிகாரியாயிருக்ே ஆச்மாத்தானே தம்முடைய சொரூபத்தை வி 

ஜாரியாத அஞ்ஞானத்தனாலே நானென்றகங்காரியாய் விகாரியாய் 

ஜீ௨னா யெண்ணிக்கொண்டி ருந்தார் ௮வர்தானேவிசாரத்தினாலேபா 

ர்க்கிறபோது சாம் விகாரியன்று விசாரியான அகங்காரத் இற்குச் சா 

கூியென்று தம்முடைய தத்துவத்தையறிங்து பிற்பாடு கிருவிகாரியா 

யிருஃகிற சாக்ஷிச்கு சாமேபிரமமென் றறிஏறதில் விரோதமே.து ஈன் 

ருயறியலாமேயென்று சங்இத்தான்€டன் குரு சொல் லுகுரார் சாக்ஷி 

யே௮கம்பிரமாஸ்மியென்றுசொல்லினையே அதெப்படிக்கூடுங் கூடா 

சேனென்றா லுன்னைத்தான் கான்சங்கெடறேன் நீதான் சொல் ஏனெ 

ன்முல்௮கம்.9ரமாஸ்மியென் றறிஏறவன்ழுனார் சாக்ஷகிதான நி௫ராசோ 

அன்நிபிலேபோனால் நானென்று வியவகாரியாய் விகாரியாயிரு£ற 

ஜீவன்னுனநிரொனோ சொல் சாகஷிதான நிகிருனென்கிருயோ ௮



er - AG சாக்ஷா£த்காரபிரகரணம், ௧௩௩௨ 

. உடா தேனென்றாற் சாக்ஷியானவர் நிருவிகாரியாப் நானென்௫ற 

அகங்காரிக்குச் சாக்ஷியாயிருக்கிறபடியினாலே அவருக்கு நானென் 

இற அ௮கங்காரமேயில்லை யுண்டென்றால் அவருக்கு அப்போது சாக்ஷி 

த். துவமேயில்லை அவரும் விகாரியாகவேண்டும் அப்படியில்லாமல் நா 

னென்டிறதுமண் தியிலே பிரமமென்ிற துமன்றியிலே யொருகற்பனை 

யுமன் நியிலே யிருக்றெபடி.யினாலே காம்பிரமமானோமென்சற ஞான 

ம் அவருக்இல்லை ஆகையினாலே சாதியே அகம்பிரமாஸ்மியென் று. 

அறிகருசென்று சொல்லுடிறதற் கவகாசம் லேசமுமில்லை பின்னை 

யாரறிகிருரென்் முல் நானென்€ற ஜீவனே அறிகரானென்று சொல் 

லவேண்டும் எ. இனாலே அப்படிச் சொல்லவேண்டுமென்றால் ௮ஞ்ஞா 

னியாயிருக்கிறெவனன்றோ சமூசாரகிவிர்த் இியாகற நிழித்தமாய் ௮ 

கம்மிரமாஸ்மியென்று ஞானாப்பியாசம் பண்ணவேண்டும் gener!) 

னாலே சாக்ஷிச்கு அஞ்ஞானமில்லையே அஞ்ஞானமில்லாமற்போனா 

ல் ஞானமில்லையே அஞ்ஞானிக்குத்தானே ஞானம்வேண்டினபடியி 

னலே ஞானாஞ்ணானங்களிரண்டுஞ் ஜீவனுக்கேயன் றியிலே சாதிக் 

இல்லை அப்படியே ய௮பவங்கண்டோம் யெப்படியஅபவங்கண்டோ 

மென்ஞுற் சாக்ஷியரயிருக்றஆச்மா ஞானாஞ்ஞானங்களுக் கதிஷ்டா 

னமாய். '-ஞானாஞ்சானரகிதராயிருக்கிறார் ஜீவனானால் ஞானாஞ்ஞான 

ங்களோடே கூடி.யிருக்கிறான் ௮தெப்படியென்றுல் கானென்றுவிவ 

sean Saror ௪ர்க்ூதியானஆத்மாவை அறிவையோவென்று கேட் 

டால் அச்சாக்தியாவதார் நான தியேனென்று சொல்லுறெபடியினா. 

“லே ஜீவனிடசத்,இலே CGT OM ALIA கண்டோம் பின்பு வே 

"தாக்த சிரவணத் இனாலே சாக்ஷியுண்டென்று சனக்குச்சாக்ஷியாயிரு 

க்ற ஆத்மாவைப் பசோக்ஷமாயறிூருன். பிற்பாடு விசாரத்தினாலே 

தோணவில்லையென் கிற ஆவரணம் போனபிற்பாடு இதோ சாக்ஷிதோ 

-னுகிறாரென்று சனக்குச்சாக்ஷியாய் ஆத்மாவைப் பிரத்தியக்ஃமாய்க்



௧௩௪ - அத்தொய்தபோததஇபிகை, 

கண்டான் ஆகையினாலே ஞானா;பவமூஞ் ஜீவணிடத்திலேசானே 

சண்டோம் இப்படிச் சாக்தியுண்டென்றும் இல்லையென்றும் ஞானா 

ஞ்ஞானங்களையுடைத்தானவன் ஜீவன்றானே சாகதியன்று ஆகையி 

ஞலே ஜீவனே அசம்பிரமாஸல்மியென் றஐறிகறுனென்று சொல்லவே 

ண்டும்இப்படியாயுள்ளளவில் விகாரியானஜீவன் கிருவிகாரியான சா 

கூதியைக் சண்டமாச் இரத்தினாலே தான்றானே சாஈ்ஷியாகவில்லையே 

மெப்படியானாற் றயித் தரனாபிருக்கறவன் ராஜாவைக் கண்டமாச்தி 

ரத்தனாலே ராஜாவாசவில்லையோ அப்படிப்போலே சாக்தியைச்க 

ண்டஜீவனுஞ் சாக்கியாகமாட்டானே சாக்தியாகாமல் விகாரியாயிரு 

கீகிறவனுக்கு சான்பிரமமென்று பிரமமாகவுங் கூடாதபடியினாலே 

நான்பிரமமென் நறியவேகூடடாது, (௧௦-௪௧-௧௨-௧௩.-௧௪) 

சாகதியைச் கண்டமாத்திரத்தினாலே சாக்கியேகானென் றறி 

யப்படாதென் ஹெப்படிச்சொல் ஓுகீர் அறியலாமே யெப்படி.யென் 

ற் ஜீவனானவன் றனக்க இஷ்டான சொருபமாயிருக்கிற சாக்ஷிமை — 

யறியாமல் நானென்று ஜீவளாய் விவகரிக்கரன் விஜாரித்துச் சாக்ஷி 

யை அறிந்தவனே சாக்நியே காமென் நறியலாமே இப்படி. யறிக் 
sip சாக்ஷியே ௮கண்டபரிபூரணப் பிரமமானபடியினாலே கானேபி 
மமென் றறியலாமென்று சங்கித்த சடனைக்குறித்துச் குரு சொல்லு 

இரர் ரீ சொன்னது யதார்த்தர்சான் சாக்ஷியேகானென்று ஜீவனறி 

ச தானானாற் சாக்ஷிபிரமங்க ளொன்றானபடி.யினாலே கானேபிரமமெ 

ன்.றதியலாஞ் சமுசயமில்லை ஜீவன் சாக்ஷியைக்சண்டமாச் இரத்தி 

லே கான்சாக்ஷியென் றெப்படியறிவன் தான்சாக்ஷியா யானாலன்றோ 
கான்சாக்ஷியென் நறியவேண்டும் எப்படி யானாற் நரித் திரனாய்ப் பிட் 
சைவாங்குறெவன் ராஜாவைக் கண்டஇனாலேகானே நான்ராஜாவெ 

டன் றறியப்படாதே தான் ராஜாவாயன்றரோ நான்.ராஜாவென் நறிய



௭ - வறு சா௯ராதீசாரபிரகரணம், கட 

வேண்டும் அப்படிப்போலே ஜீவனும் நிருவிகாரியாய்ச் சாக்ஷியாகா 
மல் விகாரியாயிருர் தகொண்டு சான்சாக்ஷியென் றறியவேகூடாது 
இப்படிச் ஜீவன் சாகதியாகத்தானே யாகமாட்டாமற்போனால் ௮௪ 
ண்டபரிபூரணப் பி.ரமமாய் எப்படி யாகப்போடுருன் ஆகமாட்டானே 

எப்படியானாற் கோட்டையிலே மஹாராஜாவைச் சண்டமாத்திரத் இ 
லே மஹாராஜாவாய் ஆகமாட்டாத்தரித்துரனுக் ரொச்சியத்திற் கெல் 

லாம் எசமானாடற சாம்பிராச்டியாஇபத் தியர் தாரதோ பாஸ்தமோ 

அப்படிப்போலே சர்வசாக்தியாய்ஆகாசத்தைக்காட்டிலும் 9S Huis 
தங்கேவலமாம் ஞாதுருஞானா தி திரிபுடிவியவகாரம்களிலே யொன் 
அமன்றியிலே நித்தியசத்த புத்த ரத்த சத் திய பரமானந்த சொரூப 

மாயிருக்கிற சாக்தியைக்கண்ட ஜீவனுக்குத் தான் அந்தச் சாக்ஷியா 
காமற்ருனே சான் ௮சண்டபரிபூரணப் பிரமமென் நறிகிறஞானக் 

தூ.சதோபாஸ்தம், (௧௫) 

சடன் சங்கை இப்படிலர்ன் FG Bue அகம்பிரமாஸ்மி 

யென்கிற வாச்கியத் இதனாலே சானேபிரமமென்று நானென்௫ற ஜீவ 
னுக்குப் பிரமத்தோடே சமானாதிகரணியஞ் சொல்லப்பவொனேன் 

நான்பிரமமென்று ஜீவனுக்குப் பிரமத்தோடே சமானமாயிருக்கறெ 

அதிகாரஞ் சொல் அகிறதே சுறு இ அதெப்படிகி சொல்லுமென்று 

சீடன் கேட்டான். . (௧௬) 

குரு சொல் atari சுருதிபிலே ௮கம்பிரமாஸ்மியென்டுற ௪ 

மானாதிகாணியம் முக்கியமாய்ச் சொல்லவில்லை மூக்க சமானாதிக7 

ணியமாவ தேதென்றால் ஒர்கடத்இிலேயிருக்ெ ஆகாசமே பின்னை . 

யோர்கடத் இிலேபிருசக்ற ஆகாசங் கடத்திலேயிருக்கிற ஆசாசமே 

மடத்திலேயிருகறெ ஆகாசம் மடத் திலேயிருக்கற ஆகாசமே எங்கு 

மிருக்கற ஆகாசமென்றுங் கடாகாசமே மஹாகாசமென் தறிகறது மூ



Pr அத்தொய்தபோததிபிகை, 

க்யெ சமானா திகரணியம் ஒரிடத் திலேயிருக்கெ வாயுவே எங்குமிருக் 

An anya தரிடத்.தித் திலே மிருக்க ௮ச்கினியே எங்குமிருக்ற ௮ 
கனி தரிடத்திலே பிருக்கிற ஜலமே எங்குமிருக்றெ ஜலம் ஒரிடத்தி 

லேயிருக்றெ பூமியே எங்குமிருக்கிற பூமி ஒரிடத்திலே மிருக்கிற வெ 
ய்யிலே எங்குமிருக்கிறவெய்யில் தர்ஞூர்த் தியிலேபிருக்கெற ஈசரனே 
எல்லாஷூர்த்தியிலேயுமிருச்கற ஈச.ரனென் நிப்படி. யறிகிறதெல்லாம் 

-மூக்கெ சமானாதிகரணியம் ௮ப்படிப்போலே தேகங்களிலே சாக்ஷியா 

யிருக்றவசே எங்குமிருக்கிற பிரமமென் றதிற,௪ முக்கிய சமானா தி 

க.ரணியம் அப்படி. .அகம்பிரமாஸ்மியென்கிற வாக்கியத் இனாலே 

சானே பிரமமென்று ஜீவனே பிரமமென் றநறியச்சொல்லி மூக்இயமா 

we ஜீவனுக்குப் பிரமத்தோடே சமானாஇிகரணியத்கைச் சுருதிசொ 

ல்லவில்லை பின்னை யெப்படிச் சமானாதிகரணியஞ் சொல்லுகததெ 

ன்றால் வாதசமானா இகரணியஞ் சொல்லுகிறது வாசசமானாதிகரணி 

யமாவ தேதென்றால் கான் பிரமமென்ற விடத்திலே சானென்இற 

Sag Hagens வாஇத்துப்போட்டுப் பிரமமாய்த் தான் சேஷித்திரு 

ந்.துகொண்டு பிற்பாடு கான்பிரமமென் நறிஏறதே வாசசமாணாஇகர 

ணியஞ் ஜீவத்துவச்தை நாசம்பண்ணாமற் ஜீவனாயிருச் தகொண்டு பி 
ரமத்தைச் கண்டவுடனே கான்பிரமமாகாமல் ரநான்பிரமமென் றறி 
இறதன்று அதெப்படிப்போலேயென்றுற் பிட்சைவாங்குகற தரித் 
திரன் றன்னுடைய சரீரத்சைவிட் டி.ராச்சியாஇபத்தியத்தை ய 
டைக்சு பிற்பாடு கான்ராஜாவென் றறிஜறெ தெப்படியோ மதடனான 
வன் றேவனென் நறிறெபோது மறடத்துவச் இற் குபாஇயாயிருக்கி 
ஐ மஅடசரீரத்தைச் கங்காப்பிரவேசாதஇகளினாலே விட்டுப்போட்டுத் 
தேவசரீரத்தையடைக்அு பிற்பாடு சான்றேவனென்றறிகரப்போலே 

ய.ம் நானீகரனென் றறிகற மடன் ES TIS பக்தியுபாசனா மகி 

 



எ - வது Mar sere Orsranty, ௧௩௭ 

மையினாலே மநடத்துவத்தை விட்டுப்போட்டு ஈக.ரசாயுச்சியத்தை 

யடைந்து நானீகசாரனென் றறிறதுபோலவும் இப்படித் தரித்திரனுச் 

இராசத்துவமும் மறுடனுக்குத் தேவத்துவமும் பக்தனுக்கு ஈசரத்து 

வமும் அறிகிறபோதுமுக்கியமாய்ச்சமானா திசரணியங்கூடாதபடி.யினா 

லே தரித்திரமனுஷோபாசகத்துவங்களாடற வுபாஇகளை வாதித்தாற் 

சமாளாதிகரணியம் எப்படிக்கூடுமோ அ௮ப்படிப்போலே சான்பிரமமெ 

or PAA ma mage ஜீவச் துவத்தை வாஇத்துட்போட்டு கான்பிரம 

மென் றறிஇற ஜீவனுக்குச் ஜீவத்துவத்தை வாதித்துப்போட்டு நான் 

பிரமமென்று ஜீவனுக்குப் பிரமத்தோடேசமானாஇிகரணியத்தைஅதி 

யச்சொல்லிச் சருதியான துபதே௫க்கிறதேயன்றியிலே முக்கிய சமா 

னஞாதிகரணியஞ் சொல்லவில்லை ஆகையினாலே ஜீவத்துவத்தை வாதி 

யாமல் நான்பிரமமென்று அறியவேகடாத ஜீவத் துவவாதையினாலே 

நானேபிரமமென்று அறியலாமென்.று சித்தமாச்சுது விகாரியாயிரு 

க்கிற ஜீவன் பிரமமாகாதபடி.யினாலே ஜீவத்துவத்தை வாதத்தால் 

தானெப்படி.ப் பிரமமாவன் ஆகானே ஆனபடி.யினாலே gaggia! 

வாதையினாலேசான் கான்பிரமமென்கிற சமானா திகரணியம் எப்ப 

பூச் கூடுமென்று சங்கக்கிருயோ அப்படி.த்தேவையில்லை கூடுமே ௮ 

செப்படி ப்போலேயென்றாுற் பிரமரகீட eres கூடுமென்றறி. 

(௧௭-௧௮) . | 

| பிரமரடே.. ஞாயமாவ  இண்தன்றாம் புழுவானது wares 

-இயானத்இனாலே யெப்படிக் குளவியாகச்சானே ஆகிறதோ அப்ப 

டப்போலே ஜீவனும் பிரமத்தியானத்தினாலே ஜீவத் துவத்தை வாதி 

த்சாற் பிரமாகாரமாகத்தானே ஆடவிடுவன் ஆகையினாலே ஜீவனுக் 

கு வாதையினாலே பிரமசாக்ஷ£த்காரம் ஈன்றாய்க் கூடும். (௧௯) 

. இடன்சங்கை பிரமர€டம்போலே ஜீவன் பிரமமாவனென்று



& i. DY அத் சாய்தபோத தீ Lene, 

சொன்னீரே௮தெப்படிச் ஜீவனானாற் பிரமத் திலே யாசோபிக்சப்பட் 

டவன் விகாரி மித்தியாபூதளுயிருக்கிறவன் அதிஷ்டானப்பிரமமா 
னால் வாஸ்தவமாய்ச் சுதீதமாயிருக்கெறது ஆசோபிதஜீவன் ஜீவத் தவ 
வாதையினாலேதா ஸனெப்படி யதிஷ்டானப் பிரமமாவனென்று €ட 

ன் சங்கித்தான். (2.0) 

குரு சொல்லுகருர் ஆரோபிச னதிஷ்டானமா யெப்படியாவ 

னென்று சங்கிக்ிருயோ அதுதேவையில்லை அதிஷ்டானத்தை யறி 
சா லாரோபிதம் வாஇிக்கப்பட் ௨. திஷ்டானமாய் மீருமே யெப்படி 
யானாற் ௪த் இரதம் ரச்சுசர்ப்பமுதலான துகளிலே ய திஷ்டானமா 
யாசோமிதமீருகிறது கண்டோமே அப்படிப்போலே யாரோபித 
ஜீவன் அதிஷ்டானப் பிரமமாசலாமே சங்கை பிரமத்திலே ஜீவத்து 
வம் பிராச்திமினாலே யாரோபிக்கப்பட்டாலும் ரச்சுசர்ப்பா இகளைப் 
போலே நகிருபாதிகப் பிரார்தியன்று பின்னையோவென்றாற் சோ 
பா இகப்பிரார்தியன்றோ அ௮ர்தச்சரணமாகஏற உபாதியுள்ளமட்டுஞ் த் 
வத்துவம்போகாது பிராரத்தசாசபரியர்த மர்தக்கரணோபாதியிருச் 
இறபடி.பினாலே ஜீவத்துவ மெப்படிவாஇிக்கப்படுங் கண்ணாடி. ஜல் 

சள் முதலான அுபாதியுள்ளமட்டும்முகாபாசமிருக்கிரெப்போலே உபா 
தியுள்ளபடி.பினாலே ஜீவத் தவத்சை வாஇச்ிற தெப்படியென்று 
சீடன் சங்கித்ததற்குக் குரு சொல்லுகிருர் உபா இயள்ளமட்டுஞ் 
ஜீவத்துவமிருக்குஞ் சர்தேகமில்லை யானாலுங் கண்ணாட.ஜலமுத 

லான உபாதியை அப்பாலேவாங்கப்போட்டால் ௮ திலே யாரோபிக் 
கப்பட்ட மூகாபாச மெப்படி வாஇக்கப்பட்டுபோடுறதோ அப்பழு. 
௮ரதச்காணத்தையும் நிதிக் கியாசனச் இதனாலே லயம்பண்ணிப்போ 
ட்டாற் ஜீவதஅவமும் வாதிச்சப்பட்டு்ப்போமே சந்தேகமில்லையே 
ஆகைபினாலே ஜீவத்துவத்தை வாதிக்கலாமென்று சொன்ன குரு



எ-வ௮ சாக்ஷ£த்காரபிர சரணம், ERG 

வைச் டேன்சங்கிக்கிருன் இப்படி யர்தக்கரணத்தை வாதித்தாற் 

ஜீவனில்லாமல் சூணியமாய்ப் போடிறபடி.யினாலே பிரமமா யெப்பட 
யாவானென்று கேடட்டதற் குத்தரஞ்சொல்லுகிறார் ஜீவன் ஆரோ.,$த 

னாய் மித்தியாபூ.சனானபடூ.பினாலேயும் அதிஷ்டானத்திற்கன்னிய 

மாகாதபடியினாலேயும் உபாதியை வாஇக்கிறபோது அதிஷ்டான 

மாய் மிருறெபடியினாலெயுனு சொப்பனபருடன்போலே பி.ரமமாயா 

வன். | | (௨௧) 

சொப்பன புருடன்போலேயாவ தேதென்றாற் சொப்பனோ 

பாதியினாலே' கற்பிக்கப்பட்ட தைசதன் விசுவனைத்தவிர அன்னிய 
னன்று விசுவன்னானோவென்னால் விசுவனுமன்று எதினாலே விசுவ 

னுமன்று விசுவணைத் தவிர அன்னியனுமன்றென்றால் விசுவீஞுன 

வன் செகத்திலே ௪ய்யையிலே சயனித்துக்கொண்தொனே யொரு 
விடத்திலேயும் போகாமற் சுகமாய் கித் கிரைபண்ணி யெழுச்திருக் 

இறபடியினாலே கானாதிக்கலேயும்போய்ச் எஞ்சரித்து வெகுசமுசார 

த்சைப் பண்ணுகிற தைசதன் இகிரகத்திலேசுசமாய்ச் சயனணித்துக் 

சொண்டிருக்றே விசுவனாயாகானே ஆகையினாலே சாக்ஷா£து விசு 

வன்தானுமன்று இக்த விசுவன்தசானே இரகத்திலே நிச்திரைபண்ணி 

யொருவிடத்திலேயும் போகாமலிருந்துகொண்தொனே கித்திரா 

மோக கற்பிதமாய்ப் பிராச் இமயமாயிருக்கிற சொப்பனோபாதியின 

லே சானாதேச ௪ஞ்சாரரங்களையும் வெகுவித சமுசா.ரங்களையும் பண் 

ணுறவனாய் மனனோவாசனாப் பிராச்தியினாலே போகிறவன்போலே 

யும் வருகிறவன் போலேயுஞ் சொப்பனங்கண்டு பிரமிக்கறபடி.யினா 

லேயுக் திரும்பி விழித்தபிற்பாடு இத்தனைபோது சொப்பனங்கண் 

டேனென்று சொல்லுகிறபடி.யினாலேயும் விசுவனைத்தவிர அன்னிய 

மாய் வேருய்க் காணாமற்போடறபடி.யிஞலேயும் விசவனுக்கு வேற 

ன்றென் றறியலாமே இப்படி. யிந்தத் சைசதனானவன் சா௯ஜாது



௧௪௦ அ௮த்தொய்தபோததிபிகை, 

விசுவனுமன்றியிலே விசுவனுக்கன்னியனுமன் நியிலேபோஞுற் பின் 

னையாரொன்றால் மத்.இயிலே நிச்தராமோக கற்பிதமான சொப்பனப் 
பிரார்தியினாலே தோணுகறதுமாத்தூாமேயொழிய யதார்த்தமாகாத 

படியினாலே ரச்சுசர்ப்பாதிகள்போலே மித்தியாபூதனென் ற்றிய 

வேண்டும் இப்படி. மித்தியாபூதனானாலும் இர்சத் சைசதனானவன் 

சொப்பனோபாதி யழிகறபோது தனக் கதிஷ்டானமாய்ப் பரமார்த்த 

மாயிருக்கற தன்னுடைய சொரூபத்தை யடைச்து விசுவனாகத்தா 

னே யாடூவிகருனே சமுசயமில்லையே இப்படிப்போலே யிங்கே 
ஜீவனுஞ் சமுசாரியானபடியினாலே சாக்கா நிருவிகாரியாயிருச்றெ 

பிரமமுமன்று பிரமமாயிருச்சிற ஆத்மாத்தானே அஞ்ஞானகற்பித 
மான அந்தக்கரணோபாதியினாலே சமூசாரத்தை யடைக்தவர்போ 

“லே விகாரியானவர்போலே ஜீவனானவர்போலே காணுறபடி.யினா ' 
லேயும் அஷ்டானத்தைவிட ஆரோபமில்லாதபடியினாலும் அத்மா 

வுக் கன்னியலுமன் று பின்னையாரென்ரால் அஞ்ஞானகற்பிதமான 
௮க்தசக்சாணோபாதியினாலே தோணித்தோணிச் சுழுச்இருற்சாதிகளி 
லே ௮ழிச்துபோ௫றபடியினாலே மித்தியாபூதனென் நறியலாமே 

இப்படி. மித்தியாபூதனானாலுஞ் ஜீவன்றானே அ௮ந்தக்க.ரணோபாதி 
அழிறபோது தனக்கதிஷடானமாய் யதார்த்தமாயிருக்கெற சொரூ 

பத்தை யடைச்௮ பிரமமாயாகலாமே ஜீவனானவன் அச்தச்கரணமா 
இற உபாதியை வாஇத்துட்போட்டு நான்பிரமமென் றறியலாமே, . 
(௨௨-௨௩) 

"இப்படிச் ஜீவோபாதியான அரதக்கரணச்சதை வாஇத்தாற் 

ஜீவனும் வாஇக்கப்பட்டுச் சூணியமாய்ப் போடிறபடியினாலே பிரம 

மாவனென் றதி௫த தெப்படியென்று சங்இத்தாற் பிரமமாசலாமே 

யெப்படியென்றாற் றைசதனானவன் சொப்பனோடாஇ யழிகிறபோ 

அ தான் ஈசயாமல் விசுவனாயாகிறருப்போலே இங்கே ஜீவனுச் சனக்



௭ - வது சா௯ஷாக்காரபிரகரணம். GES 

குபாதியாயிருக்கற அ௮ச்தக்கரணமாத் இரம் வாஇிக்கப்பட்டுத் தான் 

வாதிக்கப்படாமற் றனக்கு யதார்த்த சொரூபமாயிருக்கிற பிரமமாவ 

னே ஆகையினாலே நிட்சேஷமாக மனதாகிற உபாதியை காசம்பண் 

ணினாற் ஜீவனுக்குச் சச்தொனக்த சொரூபமாய் ௮த்தொய்தமாயிரு 

கிற பிரமமேகாம் காமேபிரமமென்று பிரமசாக்ஷ£த்காரம் ஈன்று 

யநபவிகச்கப்படுஞ் சித்தம் இப்படிச் ஜீவன் பி.ரமமாகத்தானே ஆக 

விட்டாற் சழுத்திபோலே நகிர்விகற்பமாயன்றோ இருக்கவேண்டும் 

அட் படி. யிராமற் திரும்பி கானேபிரமமென் றநுபவிக்”ற செப்படி 

யென்று சங்கத்தால் ஈன்றா w HUMES ETE Lo Claris ig G)usear cop 

றைசதனானவன் சொப்பனகாசமானமாத்திரத்திலே விசுவளுபயிருக் 

.துகொண் டி.த்தனைபோது சானாதேச கமனாதி சமுசா.ரங்களெல்லாம் 

பண்ணினவன்போலே சொப்பனமன்றோ கண்டோம் இத்தனையும் 

பிராந் தியன்றோ யதார்த்தமன்றே நாமிங்கேதானே யொருசமுசார 

மன்றியிலே சுசமாயிருக்கறோமேயென் றஅபவிக்கிறாப்போலலம் 

உன்மத்தங்கொண்டவன் அ௮நீதப் பயித்தியர் தெளிச்தபிற குன்மத் 

தப்புரமையில்லாமற் சக்தோஷசுகத்தை யறுபவிக்கிருப்போலவும் 

வியா இமுக்தனானவ௨ன் ஆர்க்ஞூவியா இவர்துதென்று அுக்கமன் கியி 

லே சுகமஅபவிக்கிறுப்போலவு தரித் இரணிராச்சிெயெக்தையடைக் 

இராஜாவாய்த் தாரித் இரிய.அக்சமன் தியிலே சகமஅபவிக்கிறாட்டோ 

Vaid மஹடன்றேவத்துவத்தையடைச்து தேவானச்சத்தை யப 

விக்ரொப்போலவும் உபாசக னீசுரசாயுச்சியத்தையடைம் தீசஈுரானம் 

தத்தை யஅபவிக்கறாப்போலவம் இங்கே ஜீவனும் பிரமத்தோடே. . 

ஐக்யெத்தையடைச்து பிரமமாயிருக்துகொண்டு காமேபிரமமானோ | 

மே சகலசமுசாரங்களு மெங்கேயோடி ப்போனதோ பிராச்திபினாலே 

பன்றோ ஜீவேசு ரஜசத்துமு தலான வெகுவித சமுசாரரங்களைப் பண்.



௧௪௨" அத்தொய்கபோத தீபிகை, 

ஹணுகறவன்போலேகண்டு பிரமித்தோஞ் சொபாவமாய் ஈம்மிடத்டு 

லே காலத்திரயத் இலேயு மொருசமுசாரமுங் காணோமே ஸஜாதய 
விஜாகீய ஸ்வகதபேத சூணியனாய்ச் சச்சிதானச்த சொருபனாயிருக் 

இரோமென்றுபிரமானச்சதாஅபவத்தைஈன்றா யநுபவிக்கலாமென்று 

சித்தமாச்சுதே ஆகையினாலே ஜீவனுக் குபா திராசத்தினாலே சாகூ£ 

தீகாரஞ் இத் இக்குமேயன்.றியிலே மற்றபடி. சத்தியா. (௨௪) 

ஜீவோபா தியான மனதை லயம்பண்ணிஞறழ் பிரமமாயிருக் 
இரோமென்டிற வறபவமெப்படிக்கூடும் மனஇருகந்தன்றோ வப 

விக்கவேண்டுமென்று சங்கித்தால் நீ சொல்லுகிறது ug sab sre 

மனது லயித்தப்போனாலன்றோ அறுுபவிக்கப்படாது அப்பட. மன 
தை யத்தியதம் நாசம்பண்ணச் சொல்லவில்லை பின்னை மனோலய 

மாவ தேதென்றால் மன திற்கு ரூபலயமென்றும் அரூபலயமென்றும் 

இரண்டுவிதமுண்டு ரூபலயமாவல தேசென்றால் வாசனாமயமாயிருக்கெ 

விர்த்தகளே மன இற்கு ரூபமென்று சொல்லப்படும் இக்தச் சகலவிர் 

தீ திகளையும் லயம்பண்ணுகிறதே ரூபலயமென்று பெயர் அ௮ரூபலய 
மாவ தே்தென்றால் சகலவிர்தீதிகளும் லயித்து நித்திரையுமன் றிபி 
லே ஜசத்துத்தோறறூமல் நிர்விகத்பமாய்ச் சச்சிதானச் தா.றபவமாத் 
திரமாயிருக்கிற சமா இி௮௨த்தை அருபமென்று பெயர் இர்த அ௮ருப 
ம் லயிக்கிறதே அருபலயமென்றுசொல்லப்படும் இக்த அரூபலயம்ப 
ண்ணினாற பிரமானச்த சா௯காத்கார அறபவங்கூடாது அருபலயர் 
தா னெப்போவென்றால் விதேகமுக்தியிலே யொழியச் ஜீவன்முக்தி 
பிலேயில்லை இப்போது ரூபலயமாத் இரமுண்டு இப்படி.மன இற்கு 

. ரூபமாத்திரம் லயித்த ௮ருபம் லயிச்சாமற் பிரமானச்தமாத்இரமாயி 
- ருக்கிறபழயினாலே பிரமமாயிருக்கற மனதினாலேதானே நாமேபிரம் 
மென்று தோணுநறெட்டிபினாலே யஅபவிச்கலாமே, (௨௫)



எ வது சாக்ஷாத்காரபிரகராணம், ௧௪௩. 

சாக்ஷாக்காராமாவ தேதென்.று சித்தமாச்சுசென்றாற் ஜீவனுக் 

குபாதியாபிருக்கற மனோருபத்தை லயம்பண்ணிச் சச்சிசானக் ௪ 

மர்யிருக்கற மனோரூபத்தையடைக்து காமேபிரமமென்று ௮ன்பவி 

தறைதே சாக்ஷ£த்காரமென்று சித்தார்தம் இசற்குப்பிரமாணமேது 

இட்படி. யார்சொல்லீயிருக்கிறார்களென்றால் னரிஆசாரியசுவாமிக்ள் 

செரல்லியிருக்இ௫ர்கள் ள் ப்பழியென்றால் ஞானாப்பியாசத் இதற்குமுன் 

பிரமமேகானென்றெ ஸ்ம.ரணமேயின் தி தேக மேதாஞாய்ச் சமுசயவி 

பரீதமன்றியிலே சத்தியமாயிருக்சாப்போலே பிற்பாடு ஞானாப்பியாச 

த்தினாலே தேகமேதாஞனாயிருக்கற பிரார்தியைவிட்டு தேகஸ்மாணை 

யே யன்றியிலே சச்தொனச்தாகாரனாய்ச் சமூசயவிபரீ தமன் தியிலே 

பிசமமேதானாய் எப்போதும் அ௮றபவிக்கரதே சா௯்காத்காரமென்று 

சொல்லியிருக்இரார் ௮அவே பிரமாணம். (௨௬-௨௭) 

இப்படிச் சொருபா௮வத்தையை யடைகிறதே சாக்ஷாத்கார 

மென்று தத் துவவித்துசக்களுடைய த்தாக்தஞ் சொருூபா௮வத்தை 

யாவதேது சங்கே சொல்லியிருக்றெதென்றால் aT Fle டதிதிலே ஈன் 

ய்ச சொல்லியிருக்கிற து. (௨௮) 
oS 

வாசிட்டத்திலே சொருபலஸ் இதி யெப்படிச் சொல்லியிருக்கிற 

தென்றால் மனகான௮ கல்லக்குள்ளே யெப்படி. யொன்றுமன்றியி 

லே நிச்சங்கற்பமா யிருக்றெேதோ அப்படிச் கல்லுடைய வள்ளுப்போ 

லே நிச்சங்கற்பமா யொருகினைவுமன்தியிலே நித்திரையுமன் நதியிலே 

தொய்தப்பிர இிதியுமன் நதியிலே மனதிருக்கிறதே சொருபல்தி தியெ 

ன்று சொல்லியிருக்இற து. (௨௯) 

இப்படி. யானபடி.பினாலே மஜேலயம்பண்ணாமற் சொருபஸ் 

இயை யடையாமற்முனே நானேபிரமமென்று பிரமசாஆஷத்காரத்





SRE - அத்தொய்தபோததபிகை, 

ன் திருவ்டியிலேயென்றால் அவன் நிருஷ்டியிலே நிர்மலமாய்.க சேவ 

லமாயிருகற சிதாகாச. மொன்றுமாத்திரமே பிருக்கிறகண் ஜியிலே 
'வேறேயொன்றுமில்லை இப்படியானாற் புசிச்கக் கசண்டோடு மன்றுல் 

ஞானிக்குப் பரதிருஷ்டியிலே போகங்காணுநசேயொழியகச் சுய 

இிருஷ்டி.பிலே இல்லை. (௩௬-௯௭) 
இப்படி. வித்துவானுக்குச் சுய இருஷ்டி.யிலே போகமில்லைப் 

பரதிருஷ்டிபிலே போகமுண்டென்கிறதற்குப் பிரமாணமேேது யார் 
எங்கே சொல்லிபிருக்கிரார்களென்றால் விவேகளூடாமணிழெயென்ெ 

இரச்தச் திலே னிஆசாரியசுவாமிகள் சொல்லியிருக்கிருர்கள் எப்படி. 
யென்றால் ஞானிக்ச ஞானம்வர்தமாச் இரச்சிலே அஞ்ஞானகாரி 
யங்களெல்லாஞ் ௪மூலமாய் லயித்துப்போம் ஒருபோகமு ஸ்ில்லையெ 
ன்றுசொன்னாற் பிரார்தாளாயிருக்கற ஞூடர்களுக்குச் ௪ங்கையுண் 
டாகிற தேதென்றால் ஞானத்தினாலே ௮ஞ்ஞானகாரியங்களெல் 
லாஞ் ௪மூலமாய் ஈசித்அப்போனால் ஞானி வியவகரிச்சி௫ுனே இவ 

னுக்குத் தேகம் எப்படியிருக்குமென்று Fal OSU EDLs Wear 
அவர்களுடைய இருஷ்டியிலே தோணுிறபடியினாலே பிராக்தர்க 
ஞடைய திருஷ்டியைக்குறித்து ஞானிக்குப் பிராரத்தமுணடென்று 
சுருதி சொல்லுகிறது சுயதிருஷ்டியிலே பிராரத்தமுண்டென்று 
சுருதி ௮ங்கேரிக்கவில்லையென்று சரீ சங்கராசாரியசுவாமிகள் சொ 
ல்லியிருஃகறொர்கள் ௮ தவேபிரமாணம், (௬௮-௩௯) 

சங்கை ஞானி பரமார்த்தமாய்ப் போகமே இல்லா க வனானால் 
- ஒப்போது பாதிருஷ்டியினாலேதசான் போகங் காணப்பவொனே 
நக் சங்கித்தாற் சங்கிக்ககூடாது ஏனென்றாற் ட.சாளுக்குப் 
3ராச்திபோகாம லிருச்சிறபடியினாலே இவன் போக்தாவாய் வருடற 

ய் & ௮ப் பராள்திருஷ்டியிலே காணலாமே, (#0) 

>) 

  

* அவன் இருஷ்டி. - என்றும்பாடம்,



ச - வது சாக்காதிகாரப்பிரகரணம், ௧௪௪ 

சாக்காத்காரஞாணிக்டச் சுயதிருஷ்டிமிலே யொருவியவகா£ 

மு மில்லா ட டாற்பராளுக்கு வியவகரிக்கிறதாய்ப் பிராச் தியிஞலே 

சாணுமோவென்றாற் காணுமே எப்படியென்றுற் பரமார்ச்தச்சை யறி 

யாத பிராகீதாுநைக்கு அச்தொய்தமாயக் கேவலமாயிருக்கிற சிசாகா௫ 

மொன்றுதாணே பிராச்தியினாலே ஐகஜீவேசு.ராதிகளாய் கானாவித ௧. 

மரூபங்களாய மீயென்றும்சானென்றும் ௮வனென்றும்இவனென்று 

ம் ௮தென்றும் இதென்றுக் தோணுூற செப்படிட்போலேயென்ுல் 

ஸ்தாணுவிலே புருடத்துவ புத்திபோலேயஞ் சுத்திமிலே ரசிதமெ 

ன்று தோணு௫ிருப்போலேயும் சச்சுவிலே சர்ப்பட் பிராச்திபோலே 

யும் மிருத் தவிலே கடாதஇப் பிரார்தியபோலேயஞ் சுவர்ண த்திலே 

பூஷணப் பி.ராச்தபோலேயும் பிராச்தனுக்குச் சிதொகாசச்சானே 
. உர | 

நாமருபாத்மசமாய் சானாரூபமாய்த் தோணுதே அப்படிப்போலே 
து o ச் oe + ௬ « « ' a ர = 

ஞானாப்பியாச.த.தினாலே பிராச்திபோய்த் தத் துவத்தை யறிச்ச வித் 

SINT SOY GF இ.சாகாசசொரூபமாகத்தானே எப்போ௮ மிருட்பனே 

யன்தியிலே ௮வன் பிரா.ரத்தபோக வியவகாரம்க ளொன்றையுங் கா 

ஞுன் சதொகாசமாத் திரத்கைப் பார்த்துக்கொண்டு சதொகாசமாகதி 

தானே யிருப்பன் இப்படித் தத்துவசாக்ஷாத்காரம்வ?த விச் அவா 

-னும் எப்போதுளு தொகாசசொருபமாகத்தானே யிருச்தாலும் பீரா 

தேகியாபிருச்சிறவன் ச்திபுத்தகளாயிருக்கிற அஞ்ஞானிகளுக்கு = 

போலேயும் .வியவகரிச்சிறவன்போலேயு£ தங்களுடைய மீ. 
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௧௫௦ அக்சொய்கபோததீபிகை, 

ன்று சங்குத்தால் ௮ப்படிச்டாது எனென்றாற் பிராரக்ச வியவகார 
ங்கள் ஜகத்துக்களெல்லாம் மித்தையாய்ச் தோணுமென்ற ர்க் 
சென்றால் ஞானாப்பியாசம் பண்ணுகிறவனுக்கே யன்நியிலே த் அவ 

சாக்ஷாத்காரம்வந்தவனுகீகன்று அப்பியா௫க்கிறவணுக்கே காண் கர 
சஷியென்றுஞ் ஜகத்துக்கள் வியவகாரங்களெல்லாகு ௪டங்களாள ப 
டூபினாலே சாட்டியங்களென்றும் ஈன்ளாய் அப்பியாசிக்கிறபோ ஆ பு 

மமாயிருக்கறகாமே சத்தியம் மற்றையவெல்லாம் மித்தையெண்றும் 
அப்பியாசகாலத்திலே ஈன்றாய் அ௮ப்பியாசித்த முடிக்காற் சடமாய்ச் 
சாட்டியங்களாயிருக்கிற பிராரத்தவியவகாரங்களென்௫இறகாமசூபங்க 
ளே காலகத்திரயத்திலேயு மில்லாதபடி.யினாலேயம் சனக்குச் FTKIS 

அவ மில்லாதபடி.பினாலேயும் பிரமமாத்திரமாய்ச் சேஷித்துத் தா 

னே பிரமமாய்த் தானேதானாய்ப் பார்த் தக்கொண் டி.ருக்ற SS Hal 
வித்துக்குப் பிரமமாத் தரச் தோணுமேயொழியப் பிராரத்த ஐகத்து 
வியவகாரப் பிரதீதிச ளொன்றுமில்லை இப்படியானாற் சுருதி Gers 
த மூண்டென்று சொல் லுவானே ன்னும் ஐதீதுவஞாணியைக்குறி 
sail சொல்லவில்லைப் பின்னை யாரைக்குறித்அுச் சொல்லு இறதெ 

முல் அஞ்ஞானிகளைக்குறித்துச் சொல்லுற யா திஞலேயெனள் 
ர் றதீதுவஞானியானவன் சுயதஇிருஷ்டியிலே யொருவியவகா 
சமுமன்றிபிலே இருந்தாலும் ௮அஞ்ஞானியாயிருசஇற வாதிகள் தன் 
இடைய வாஎனாப் பிரமையினாலே ஞானி வியவகரிக்கறதாய்ச் கண் 
 பிரமிக்கிறஇனாலே ஞானிச் ௦ கொருபோகமுமில்லையென்னறு சொ 
ன்னால் அவனுக்குச் சம்மதியாகாமல் ஞாணி al wars ie &) ap cor 
மென்று சங்கிக்கிறபடி.பினாலே அதச் சங்கையைப் போச்சு இ 
ற நிமித்தமாம்தீ தத்துவஞானம்வந்தா லும் பிராரகத்தகமுண்டு ஞானி 

ன்று வாதிகளைக்குறித்துப் பிராரத்தச்தை ஞானிச்குச்சொல்லுகி 
றத ஞானியைக்குறிச் அனக்குப் பிராரத்தமுண்டென்று சொல்லி



எ - வது சாக்ஷா£ச்சாரப்பிரகரணம், — ௬௫ 

ல்லை ஆகையினாலே ஞானம்வந்தும் பிராரத்தமுண்டென்ற ௪௪ 

ளுக்கு ஞானிகளுக்குச்சுயிருஷ்டியிலே பிராரத்தமுண்டென்கறது 

அபிப்பிராயமன்று. (௪௧) 

சங்கை இப்படியானாம் ஜீவனுக்குச் ஜீவத்துவத்தை சாசம்ப 
ண்ணியன்றோ சர௯ஷாத்காரஞ் சித்திக்கவேண்டும் இப்படித் தன்னை 

நாசம்பண்ணுகிறதற்கு ஆர்தான் இச்சிப்பானென்றாற் சமுசாரதாப 

த்திலேரின்றுங் சகரையேறவேண்டுமென்றுங் கேவலப் பிரமமாகவே 

ண்டுமென்றும் இச்த்த புருடன் தன்காசத்சையும் பண்ணுவன் ௮ 

செப்படி ப்போலேயென்ஞருற் றேவத்துவத்தை யடையவேண்டு மெ 

ன்இறவர்கள் ௮க்௫ினிப் பிரவேசங் கங்காப்பிரவேசம் மூதலானதுக 
ளைப் பண்ணித் தன்னை சாசம்பண்ணுகிறதம் கெப்படி இச்சிக்கிழுர்க 

ளோ அப்படி. முருமக்ஷக்களரயிருக்கிறவர்கள் சா பரிபூரணப 

சப்பிரமமாகத்சானே ஆசவேண்டுமென்று 6 Sis Bunsen சமாதி அட் 

பியாசத் இனாலே ஜீவத்துவத்கை காசம்பண்ணிப் பரப்பிரமமாக 

னே ஆடவிடுவார்கள் சர்தேகமில்லைச் சித்தம் இப்படிச் சாக்ஷாதீக: 

ப் பிரசரணஞ் சொல்லப்பட்டுது, ஐ 

.் 
“4 0.
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 ௬௯ 
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A
 ௫௦-இ௧) 

இச்தச் சா௯நாக்காரப் பிரசரணத்தை யாதொருவித்துவா2 
oO 

பராமரிசத் தப் பார்ச்சிறுனோ அவனே ஜீவோபாதியாபிருக்ற மன 

தை லயம்பண்ணிப் பரப்ட் 9ரமமாகத்தானே ஆ௫ிவிரவன் (Bz) 
{ ச் 

ள்
 

ஏழாவ - சாக்ஷாத்காரப்பிரகாணம் Cae Dp.



எட்டாவ௫ - மனோலபயப்பிரகாணம். 

  

முர்தின மீ பிரகரணச் இனாலே அதீ ச்தொய்த பிரமசாக்ஷாத்சார 

த்தைச் ”உடனுக் குபதே௫த்த இச்சப்பிரகரணத் இலே es 

எசத்தித்கு சாதனபூ சமாயிருக்கிற ae WIE AAD «1; 

குரு வாராய் எ €oC5 அ௮த்தொய்தராயிருக்கிற ஆத்மாவுக்குச் ஜீவத் 

துவத்தை யுண்டாச்கிறஇிலே யுபா இயாய்ச் சமூசார மஹாவியா திக்கு 
சாரணமாயிருகு யாதொருமனனண்டோ அர்தமனதை நிட்வேச 

மாய் விட்டிட்போட்டுப் பிரமசாக்ஷ£ச்காரத்தை அடையென்று கரு. 

சொன்னார். | (5). 

வாருமையா ஏ குரோ மனதைவிடகிறகசெப்படி. கடினமன் 

மோ மனதானது மஹாபெலவத்தன்ோே யொருக்கராலும் நிக்கர் 
சப்படாத துஷ்டமாய்ச் சர்வதாய்சீ சஞ்_சலசொபாவமாயிருக்கிற சன் 
றோ ௮தைவிடுகிறதெப்படிச் சொல்லுமென்று €டன் கேட்டான் 
குரு சொல்லு Bag iT, ட்ரீ (6) 

ஏ சுமதே மஹாமிரு துவாயிருக்கிற மல்லிகாகுசுமா இகளைக்கச 

கறதும் வெண்ணையிலேயிருக்கிற மயிர்வாங்கிறதும் எண்ணே ஞுடத் 

இதக்கிறதும் எப்படி. லெகுவோ அப்படி. மனதைவிடகிறது மஹா 
லெகு சமூசயமில்லை நல்லவிவே௫யா யிர்திரியவ௪த்தை யடையாமல் 
வைராக்கியபெலச்தனாலே பாகியவிடயங்களை யுபே-ஈஷிக்ற இிரனுக் 
கு மனத்தியாகத்தினாலே யொருபிரயாசமுமில்லையே யெசனாலே 

யெளிதென் ௬ல் மனதென்றொன் நிருக்தாலன்னோ அதைவிடுகிற த 
கழூனம் எதார்த்தமாய் மனதில்லையே இதோ பேயிருச்றதென்ற 
சொன்னமாச் தரத்திலே யொன்றுமில்லாதவிடத் இலே விரு.தாப்பிர 
மையினாலே பேயிருகறேதென் தில்லாசகசை யண்டென் Owais caf



௮ - வது மனோலயப்பிரகரணம், கடு 

ன மூடனானபாலணுக் சசத்தியமாயிருக்கிற பிசாசுதானே சத்தியம் 

போலே நிச்ரஇக்கப்படாததாய் மஹாபயங்களை து£்கங்களை அனர்தி 

தங்களைக் கொடுக்கிறதோ அப்படிப்போலே பிரமத்திலே அ௮துவிது 

வென்று இல்லா Save ges Bar ots OF exr azyS n (இ 

னாசதென்று பொய் யாய்ப் பிராஈ இயினாலே யொன்று 

பம்்போம் vil TS of AME yi Cah காண (இ oH இம ay) silo) அவண் இச) என்ட் 

ரகம்பண்ணப்படாமல் LOE & 21107 eo. Cail REG mar Qik GUILT * 
௩ 

  

6
,
 

  

ua na ஐது ஆசைபிணொலே 2 னாய அ௮ர்தசமனஇனுடைய கொருடத் 
ஹஸ் 
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க ழ் a த 
த் ணன் அன் ௭ ரு ஜும் ௫ இன்ற ௮௮ அரி அப் 

மாய்வர்தியாபு ததர சசிருங்க சகனகுசுமாஇகருக்குச் சரியாய் 
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யென், முற் சொல் ல்லஓுகிரொங் கேள். 
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௧௫௪ அத்தொய்தபோததீபிகை, 

மெங்குமிருக்குமென் றறியும் ரூபமன்திபிலே யெங்குமெப்படி. யிரு 

ச்குமென்றால் ரூபமில்லாவிட்டாலும் அ௮துவிதுவென்று சங்கற்ப 

மெங்கேவருகநதோ அங்கேயிருக்கிறது மனதென் நறிக்துகொள் 

ஞூம் எங்கெங்கே சக்கற்பம்வருகிறதோ அ௮ங்கங்கெல்லாம் இருக்கு 

மென்றால் மனதுவேறேயோ சங்கற்பம்வேறேயோ வென்டுற் சங் 

கற்பம்வருறதினாலே மன இிருக்ெசென்று சொல்லுகறதேயொழி 

யச் சங்கற்பமன் நியிலேபோனால் மனதேயில்லை ஆகையினாலே சங் 

கற்பத்தைத்தவிர மனதுவேறேயன்று சங்கறபமேமனதென் ஐறி 

ng சங்கற்பமாவ தேதென்றுல் நினைக்கறதேசங்கற்பமென் நறியும் 

நினைவில்லாததே சவசொரூபமென் றறியும் நினைவாவ தேதென்ரால் 

அதுபூதரினைவென்றும் ௮கஅ௮பூதகினைவென்றும் Q)r cia Bal sor 

ருக்குமென்று ர கதிவசிட்டர் இராமனுக் குபதே௫த்திருக்கிறாரென்று 

குரு சொன்னார். (௪-௮-௯-௧௦] 

வாசிட்டத் திலே யஅபூதநினைவென்றும் ௮கஅபூதரினைவெ 

ன்றும் இரண்டுவிதமாய்ச் சொல்லியிருக்கிறசென்று சொன்னீடே 

நினைவாவதேது அஃதைத்தான் முன்னே சொல்லுமென்று கேட் 

டனைப்பார்த் தக் குரு சொல்லுகிழுர் கினைவாவசேதென்றால் அதெ 

ன்றும் இசென்றும் உண்டென்றும்இல்லையென்றுக் இப்படி யென்று 

ம் ௮ப்படியென்றும் எதாகிலு மொருபாடியவிடயங்களி லொன்றை 

கினைக்கெதே நினைவென்று தத்துவவித்துக்கள் சொல்லுவாள், (௧௧) 

இப்படி. யொன்றைநினைகறெதே நினைவென்றால் ௮இலே 

யனுபூதசமென்றும் அ௮ரறுபூதமென்றும் இரண்டுவித மேதென்று 

லொன்றைநினைக்ிறபோது பூருவங் கேட்டேன் தொட்டேன் saw 

டேன் புஏத்தேன் ஆச்சிராணம்பண்ணினேனென்று பூருவர் தன்



௮ - வது மலனேலையப்பிரகரணம். க௫டு 

னாலே கண்டதாய் கேட்டதாய் அஅபவிக்கப்பட்ட சத்தா இவிடயங் 

களை நினைக்கிறே அநுபூதநினைவென்று செ ரல்லுவாள்.  . . (௧௨) 

௮ஈ.நபூதநினைவாவ தேதென்னால் பூருவங் காணாததாய்க 

கேளாததாய்ச் தானுபவியாததாயிருக்கற சத்தப்பரிசாதி விடயங் 

கை நினைக்கிறே ௮௩.றபூதநினைவென்_று பெயர். (௧௩) 

சீடன்சங்கை பருவந்தனனாலே அுபவிச்கப்பட்ட விடயங் 

களை நினைக்றதெல்லா மறுபூதநினைவென்று சொன்னீரே ௮தயுக 

தந்தான் ௮௮பவிக்கப்படாததை நினைக்கெறறும் நினைவென்று சொல் 

ஓுகிற செப்படிப் பூருவம் எதெதறுபவிச்கப்பட்்தோ ௮துவது 

வன்றோ நினைக்கப்படுகிறது அதுபவியாததும் நினைக்கப்படவில்லை 

யே ஆகையினாலே அறுபவியாததையும் நினைவென்சிற தெப்படி 

யென்று சங்கித்தாற் சொல்லுகிறோங் கேள். ப (௧௪) 

அதுபவிக்கப்படாததையும் நினைவென்றுசொல்லவேண்டும் 

அதெப்படியென்ராற் சொல்லலாமே ௮றுபவிக்கப்பட்டது ௮௮பவி 

க்கப்பட்டதாய்க் சகோணுகிறாப்போலே அஅ௮பவிக்கப்படாததும் அறு 

பவியாததாய் நினைத்துக் தோணுறெபடியினாலே நினைவென்று சொ 

ல்லவேண்டும் அ௮றுபவிக்கப்படாசதாய்த் தோணின இனாலே கினை 

வென்று சொல்லவேண்டுமோவென்றால் வேண்டும் எனென்றால் ௮ 

ன்னுவயவிதிரேகங்கஹினாலே பார்க்கிறபோத௫ தோனுகிறதெல்லாம் 

நினைவென்று சொல்லவேண்டும் ௮௮பூதமாயும் அ5அபூதமாயும் எட் 

படியானாலும் எதெதுதோணுதேதோ தோணுகிததெல்லாம் நினைவு 

தானே. (௧௫) 

or UU திரேகங்களிலே தோணுகிறதே நினைவென்கறே 

தெப்படி.யென்ராற ௪த்தாயண்டான rac us ௮௪த்தாயில்லாததாக 

=: Ow ட்மிம் அனபவிக்கப்பட்டதா ஈகட்டும் WD பவிக்கப்படாததாக 

Tr ay எப்படியெப்படியாகட்டும் எதெதுநினைக்கப்படுகிறதோ ௮துவதுதா சூட க்ஷ



௧௫௬ அ.த்சொய்தபோதூபிகை, 

னே சோணுகிறது நினைத்சசெல்லார் தோணுகிறபடியிளுாசேல் 2. சாணுகிறது கினைத்சசெல்ச தாணுெபடியினா Bot 
வே பிரதிதியென்று அன்னுவயச் இலே இத்தஇிச்குமே MNACrs 5B 
ஓலே யெப்படியென்றாம் சச்தாகட்டும் ௮அசத்தாகட்டும் ௮௮; தழா (9 மி ( Lf 

கட்டும் ௮நுபூதமாகட்டும் எப்படியெப்படியாகட்டும் எலி௧ அதிர 
ச்கப்படவில்லையோ ௮ஃசெல்லாச் தோன் றவில்லையே ஆகைய/ னாலே 
விதிரேகத்தினாலேயும் நினைவே பிரசீதியென்று «HsHMs wes, () 

ai 2 nm சங்கை நினைத்சதெல்லார் சோணாமென்?ற தெப்ப ௨ இ க 
ii? La 

ட. 

போ இச்திரியப் பிரத்தியஃமாய் ௮அஅபவிச்சிற தமாத் இரக காணு 
. இததேயொழிய இச் திரியங்களுச் கப்பிரத்தியக்ஷமாய்ச் அண் ணைலே 

காணாமற் காதாலேகேட்காமல் ௮௮பவியாததை நினைச்சால் CB cp esx 
வில்லையே அகையினாலே நினைசத்சசெல்லாக் தோணுமென் இரு அன் 
னவயயு£துி கூடாதென்று சங்கித்தால் அப்படிச் சங்கச்சம் ஆடாது 
எனென்றுல் இக்திரியப் பிரத்தியகூமன்றிமிலே அறுபவியாத அழுத 
லாய் நினைத்தாற் மேணாசென் றெப்படிச் சொல்லுகிறது சக T exp i 

    

மெப்படியென்றுச் சுவர்ச்சலோகக்திலே இருச்சிற ௮ச்௪.ர.ஸ் இறிகளு 
டைய கீசம்பாடிகறசப்தத்தையு மவர்கணாடைய ஆலிங்கணாம்பண்ணு 

றபரிசத்தையும் அவர்களுடைய ரூபத்சையும் YUP BIT Gor tl & SI 
டைய ரசத்தையும் கறபககுசுமங்களுடைய கர்சச்தையும் இக்திரி 

woe sumo அறுபவியாமலிருர்தாலு மதுகை தினேல்இற 
டோது அதுசள்முதலாயச் தோணுகிநதே எங்கேதோ ஷூ சென் 
மல் கண்ணாலே காணாதிருர்சாலுஞ் சால இரங்களினாலே சே. 19. (I 
கிறதை நீனைத்தால் அதை நாம் அறுபவிக்கவில்லையெண்னும் துறு 
ப வியாததாகிறு் தோணுகி றதே, (௧௮) 

இப்படிச் சொல்லப்படாது அழுபவிக்கப்பட்ட க நினைத் 
காத் ரோணறுமேயன்றிபிலே ௮௮பவியாததை நினைத்தா லுக் CG ar ea 
  

ஃ இத்தமாச்சுசே - என்றும் பாடம்,



Coe ௮ - வது மனோலயப்பிரகரணம், BREA 

சென்று பின்னையுஞ் ௪ங்கித்த ”டனுக்றுர் சொல்லுகிமுர் ௮அற்பவிதி 

சதானாலும் ௮ன்பவியாதசானாலும் நினைத்சாற் மோனம் எப்படி 

யென்றாற் ஹறேசாந்திரத்திலே பருவம் ௮றுப வித்தை நினை மால் 

அ௮செப்படிச் தோணுகிறதோ அப்பரு ப்போ ies அ௮அபவியாதசையும் 
re) 

அப்சதோபதேசத்தினாலே கேட்டால் en Ba த்திறபோது மகா 

மெரு முசலானதுகள் முசலாய்த் க கான் Hy PUT Ss BTW at பவியாத 

தாய்ச் சுவர்ணமயமாயிருக்குமென்று wor Goa Csr aS ற்தே இன 

மாத்திரமன்று பின்னைச் சகூஙசுரோத்திராஇ தி இர்இரியங்களை மூடிக் 

கொண்டால்: இந்) இரியங்களுக்குப் பிரத்தியக்ஷமா ில்லாமற்போனா 
* 

அம் ரூபசத்தாதிசளை நினைத்தாற்றோேணுகிறசே மனதிலே இருட்டி 
é 

லேயிருச்ிறவனுக்கு ரூபக்தெறியாமலிருச்சாலும் ஓன்றை நினைத் 

தால் அக£தரூபச் தோணுகறசே இதமாத்திரமன்று குருடஞய்ச் 
© * 

செவிடனாயிருக்கிறவனுக்குச் சக்ஷஙசரோத்திரங்க ளில்லாமலிரு தா 
fd லும் ரூபசப்தங்களை கினைத்தாற்றேனுகிறதே ஆகையினாலே அறிச்த 

சானாலும் அ௮றியாததானாலும் எதைகினைத்தாலும் நினைத்ததெல்லாம் 
¢ 

தோனுமே ஆகையினாலே அன்னுவயயுக் இக்கு தடையில்லை. () 

விதேகயுல்தி எப்படியென்றால் சமுத்திஜார்ச்சாசமா இசி 

லே மன இில்லாகபோ தொன்றுச்தோணாசபடியினாலே கினைவில்லா 

விட்டாற் ஜோணுகிறறுமில்லை யென்டுறவிதிரேகயுக்திய் தடைபில் 

லைச் சழுத்தியாதி ௮வஸ் enguiGs லேமாத்திர மன்று சாச்கிர அவத்தை 

a 5 பிலேயம் நினைவில்லாவிட்டாற் ரோற்றறிவு மில்லையே. (௨௨) 

சங்கை சாக்கிரத்இலேயும் நினைவன் நிபிலே தோணோாசென்று 

சொல்லப்படாது ஏனென்றால் இக்திரியப் பிரச்தியக்ஷமாய் யாதெ, *]
 

ன் றஅபவிக்கப்பளநதோ ௮து நினைவன் நிபிலேதானே தோளா 

தேயென்று சங்கித்தா லதுகூடா௮ு எனென்றால் அப்படி லோகத்து.



௧௫௮ அ௮த்தொய்தபோத தீபிகை, 

லே ௮அபவங் காணாதபடி.யினாலே நினைவன் றியிலேதோணாஅு Core 

கத் திலே அஅபவந்தான் எப்படிச்சண்டோமென்றா லொருகாகியத் 

திலே ஏகாக்கர௫த்தனா யொன்றைச் திர்இிக்கிறபோது பின்னை 

யொருத்தன் அழைத்தாலுச் தெரியாமல் வேறேகினைவா யிருக்தேன் 

கேட்காமற்போனேன் காணாமற்போனேன் அறியாமற்போசேனேனெ 

ன்று பார்த்துக்கொண்டு கேட்டுக்கொண்டு செய்துகொண்் ௫ ரூக்கிற 

இலே வேறேநினைவா யிருக்கிறபோது தோணாமலிருச்கறப டி.யினா 

லே நினைவன்றியிலே தோணாமலிருக்கறது லோகத்திலே : அ௮ுபவிக் 

சக்கண்டோம் ஆகையினாலே பிரத் இயக்ஷமாய USES M அ முத 

லாய் நினைவன்றியிலே தோணாது. (௨௩-௨௫.-௨௫) 

இந்திரியப் பிரத்தியக்ஷமாயிருக்றெது நினைவன் ஜியிலே தோ 

ணாதோவென்றருற் ரோணாது இந் இரியங்களுக்குப் பிரத்திய க்ூஃமாயிரு 

ர்தாலும் நினைவன் நியிலே தோணாது பிரத்தியக்ஷமா யிர் இரியங்களி 

னாலே ௮அபவிக்கிற துமுதலாய் நினைவில்லாமற் ரோணாலெ சன் இறது 

ண்டோ வென்று ஒண்டு எப்படியென்ருற் கழுத்திலேயிருச்கிற 

கண்டாபசணத்தைத் தொக்கிச் திரியத்தினாலே பரிசத் அகடுகாண் 

டிருக்கிததிலேதானே யஃதிருச்றதென்டற நினைவில்லாமல் மறந்து 

போய்ச் சண்டாபரணத்தைக் காணோமென்று தேடுகிறான் இட்படப் 

பிரத்தியக்ஷமா யநுபவிக்கிறதிலேசானே யந்த நினை வில்லாதபடியி 

ஞலே அததோணவில்லையே இதுமாத்திரமன்று மஹாவியாதஇகளை 

அஅபவிக்றெவனுக்குத் அக்கஞ் சகிக்கப்படாமலிருக்தாலும் வேறே 

பராக்காய் அதை நினையாதிருக்றெபோது அந்த வியாதிமீணட முதலா 

ய்த்தோணவில்லையே இதமாத்திரமன்று தாரித்திரியத் இனா லும் ஸ்.இ 
ரிபத்திராதிகள் மரித்தப்போனதினாலேயும் தனங்களுடையகாசத்தி 

னாலேயும் கானாவிதமாய் மஹாஅனர்த்தமாயிருக் மஹா ஆக்கங்களை 

ச்சர்வசாய் அழுபவித்துக்கொண்டிருந்தானானாலும் வ ேுேயொரு



௮/ - வது மனோலயப்பிரகாணம். கடக 

ப.ராக்கினாலே அர்த நினைவில்லாமலிருககிறபோ தந்தத் துச்கானா்ச். 

தங்களொன்று£ம் அ௮வனுக்கூ.த்தோணவில்லையே ஆகையினாலே பிரத் 

இயக்ஷமாய் அணுபவிக்கிற இதிலேயும் கினைவன் சியிலே தோணாது As 

தம்; (௨௬-௨௭-௨௩௨௮) 

இப்பழ....ச் சொன்னபிரகாரமாய்ச் இத்தாரத மேதாச்சுதென் 

முல் அ௮பவிக்சப்பட்டதாகட்டும் ஆறுபவிச்சகப்படாத. சாகட்டும் அன் - 

னியதாவாய்த்தானாகட்டும் எப்படியானாலும் மாதொன்று தோளுகிற 

தோ அத்தோற் றதிவெல்லாம் நினைவென்றே இித்தாச்தமாச்சு து. (௨௧) 

இப்படிச் சொன்னபிரகாரமாய் யாதொரு Sr Suc oe 

அக்தத் தோற் றறிவே வேதாக்தசாஸ் திரத் திலே கானாவிதமாய்ச் 
சொல்லப்படுகிறது எப்படி.ச்சொல்லுற தென்றால் அதுவிதவென்று 

தோணுறதோற்றறிவுசானே சங்கற்பமென்றும் கினைவென்றும் வி 

ர்த்தியென்றும் விஞ்ஞானமென்றும் வாசனையென்றும் பலமென்றும் 

Qo susGr6 HO) wer pie இிரியமென்றும் பிராச்தியென்றுஞ் ஜீவ 

னென்றுஞ் ஜக த்தென்றுளு சர்வமென்றும் ஈசாரனென்றும் பெயரி 

டப்படுதறதெணன்.௰றி சங்கை வேதாச்தசால் இரத்திலே தோற்றறிவ 

தானே சர்வமென் றெங்கேசொல்லப்பகெறது அப்படியில்லையே மா 

யைதானே சர்வமாச்சுதென் றன்றோ சொல்லப்படுகறதென்று கேட் 

இ௫ுயோ அர்தத்தோற்றறிவு கானே மாயையென்றதி எப்படியென்று 

ல் HESS தோற் றறிவசானே மாயையென்றும் அவித்தையென்றும் 

பர்தமென்றும் மலமென்றுக் தமசென்றும் அஞ்ஞானமென்றுஞ் & 

த்சமென்றுஞ் ௪ முூசாரமென்றுஞ் சொல்லப்படுகிறதன் நிமிலே லே 

ஹே யொன்றுமனறு சங்கை இப்படித் தோற்றறிவசானே சர்வமென் 

று சொன்ன தினாலே இங்கே மனோலயத்திற்கு ஏதாச்சுதென்று சங் 

Bae pour சொல்லுகிறோங் கேள் இப்படி, சானாவித காமதேயங்களி



௧௬௨௦ அத்தொய்தகபோத தீபிகை, 

னாலே சொல்லுறே தோற்றறிவுதானே மனதென்.று சொல்லப்படுஇற 

செல் ன்றறி. (௩௦-௩௪) 

இப்படித் தோற்றறிவே மனதென் ரார்சொல்லியிருஃகி.ிளொ 

ன்ரமுல் வாசிட்டத்திலே இராமனுக்கு ஸரீவசிட்டர் சொல்லியி ர 

ர் எப்படியென்றால் அதுவிதுவென் ுண்டானசாகட்டும் இல்லாத 

காகட்மம் எதானாலும் தோணுகிற யாசொரு தோற்றவிவுண்டோ 

அதுசானே மனதென்றறியும் ௮துவிதுவென்று தோத்றுகிறு தோ 

ற்றறிவைத்தவிர மனதே இல்லையென் றறியுமென்று ஊுூவடட்டர் 
டி ‘ ம தெல் 
சொன்னார், ப ச டைட்) 

இப்படித் தோற்றறிவே மனதகானால் இக்தசமனடை லயம்ப 

னுகிறெதற் குபாயமேதென்றாம். சகலத்தையும் மறக்கிறச்க௪டசமமா 

ய் "இருக்கிற உபாயம் எப்பட. என்றுல் சகலத்தையும் நி அவி நபோ 

தன்றே தோணுகிறது நினையாமலிருக்தாற் CweasSS Hed" mS git 

ணாமற்போனால் மனதுமில்லையே ஆகையினாலே யொன்ையும் நினை 

A,
 

ட
 ண்ணு ' 

பாமற் சர்வத்தையம் மறக்கிறவிஸ்மாணமே மனது ல௦ய/கஇறதற் 

குபாயம் இப்படி. யெங்கே யார்சொல்லியிருக்றொர்களெண் ஜூல் வாசி 

பதன் தானே இதுவம் இராமனுக்கு ஸிவ கல்ட் சசொல்ஃீயிரு 

க்கிற (௬௪) பக
 

மரீவசிட்டர் எப்படிச்சொன்னாரென்றருல் வாரும் எ இரா 

மா அ௮தறுபவிச்சப்பட்டதாயும் அ௮அறுபவிக்கப்படாததாயும் Fy iL a) 

“ப்ப ததாயும் மூன்சொன்ன நினைவையெல்லாம் நன்ா ய். மறர்து 

காட்டங்கள் குட்டியங்கள் எப்படி யொருகினைவுமன் தி.பி யி [ரசி 
2:22 HUIS UT a யொருகினைவுமன்றியிலே இரும் Fiag 

தையும் மறக்ிறதோவெ வன்றாற சர்வத்தையும் ஈன்றாய் ௮டியோடே 
[Pts ஒருசனைவமன்றியிலே இரும் சர்வத்தையும் அ௮டியோடே t

s



௮ - வது மனோலயப்பிரகரணம், BRE 

மறந்தாற் சாட்டகுட்டியங்கள்போலே மடமாயன்றோ போகவேண் 
முமமென்ஏறீரோ ஏ இராமா அப்படியன்ு சகலமும் பிரார்தியானப 
ழூயினாலே சகலபிரார்இயும் மறர்து வெளியிலே மடன்போலேயும் 
உள்ளே யொருபிராச்இியுமன்றியிலே பிரமானச்தமாச்சரமாய் அறு 
டவித்துசக்கொண்டு மஹாபுத்தியா யிருக்அகொண்டு சுயதிருஷ்டி. 
யிலே யொருவியவகாரமுமன்றியிலே பிரமானக்தமா யிருக்துசொ 
ண்டு பரதிருஷ்டியிலே சகலவியவகாரமும் பண்ணிச்கொண்டு ௬௫ 
யாயிருஞ் சின்மாத்திரமாயிருக்கிற சன்னிடத்திலே ஆகாசத்திலே 
லோதிவர்ணங்கள்போலே பிராச்திபினாலே தோணுஇற ஐசப்பிராச்தி 
யொருக்காலுச் திரும்பிரினேயாமல் மறக் ததே யுபாயமன்றியிலே 
வேறேயொன்றுமில்லைச் சாக்ஷ£து அச்ச அரனுண்டே அர்தச் சவ 
ன்ரானேவச் துமக் குபதே௫ித்தாலுஞ் சாக்கா விஷ்ணுதான் பிர 
மாதான் ஞானோபசேசம்பண்ணினா லும் உமக்குச் சொருபஸ் இதி 
வாராது சர்வத்சதையும் மறக்கிறதை2சவிர யொருக்காலுஞ் சுவத்த 
பாவமில்லை ஆகையினாலே சர்வத்தையும் மறச்கவேண்டுமென் திரா 
மனுக்கு ஸ்ரீவிட்ட ர௬பதேூழ்தார், | (௩௫-௩௬-௩௪] 

~ சர்வத்தையும்மறக்கற மஹா த ர்லஃபமன்றேவென்டுல் அவி 
“ வெூகளுக்குத் அர்லபமானாலும் விவே 2கரைக்கு மஹாசுலபக்தானே 

- எப்படி. வென்றா லொன்றையும் நினையாமல் ௮அசண்டமபிரமச்சைமாத் 2 

சர்கரம நினைத்துக்கொண்டிருந்துசானே சிரச்தரம் அப்பி o ச்ம் 

ட 
வஸ் 

கலாமே ஒன் றையும் நினையாமல் வெறும்மனே ௪ம்மாபிருச்கிறதிலே 

பிரயாச மொன்றுமில்லையே ஆகையினாலே மனதி! 
% 

நினையாமற் பிரமமாத்திரத்தை நிரச்சரம் நினைச்தக்கொண் உருக்க



  

உதாரண ஆ௫ரியர்களின்பெய உதாரண தால்களின் பெய 

  

  

  

  

  

உச்சரிட்புச்சப்சஞ்செவ்வை 
யாயிருத்தற்காகச் லல இட 
தீதில் வடமொழிச் சொற்கள் 
சேர்க்கட்பட்டுள்ளன. 

ரக.ராதி. . மகராதி, 

டட வேசசாஸ் இரம், 
ப வ௫ிட்டர், . சகலசாஸ் இரம், 

சங்கராசாரியாள்,. சுருதி. 
ரக பனகல் அசட்கோக, 

சனற்குமாரர். வியாசசூத்திரம். 
இர் இரன் வாட்டம், 
பிரமா, விவேகசூடாமணி, 
சகர | ஸ்மிருதி. 
ஜன க்மஹாராஜா. மைத்திராயணியசாகை. 
யாக்யேவற்கர், தை, 
மைத் திரை. பஞ்சதசப்பிரகரணம், 
லீலை. புராணம், 

சூடாலை. இராமாயணம், 
Daron GFF Oe . ஞூதசங்கதாவசனம். 

Donate, ; இச். தூல்களைஇஈ_நாலா௫ரியரெ கிருஷ்ணபகவான். sat Oadial:_aQekOakes மி 
பிசமசர்மா, பதவியின் ட பமல் கழகம் என்தன் பலி ம 22. , யாயத்திற்கெர்செர்சவிடத்திலு SHAVES. : : ணத ர தாரணங் கொடுச்சவேண்டுமோ 
௪.ரபங்கரரிஷி. 

ஆண்டாண்டனச்தமடங் குதார 
ணங் கொடுத் இருக்கன் நமையா 
ல் ௮வைகளை இங்கு தெரிவிக்க 
ப்பட்ளொளன. 
    இதுவசனமாதலா லிடையிடை 
யேவேண்டிய வேண்டிய இடங் 
களில் உயிரெழுத் தம் உயிர்மெ 
ய் எழுத்தும் பிரிந்து வரும்படி. 
செய்திருக்கின்றனஏனெனிற்கற் 
ஜோறன்றியில் மற்றோருக்கும் உ 
பயோகப்படுமென்பதனால்,



ப்ரிசோதன பத்திரம். 

  

    

  
    

பக்கம், சுலோகம், வரி. பிழை, திருத்தம், 

உ. ir ௪. | அத்தோய்த அத்தொய்த 5 

௮ ௬௭௬ ௫ மத்இயிலெ மத்தியிலே 

5௯ ௬௪ ௨ | பேயே பெயரே 

௧௪ 2 ௬ | இறக்கு திற்கு 
௧௭ எடு (ந காரா ரா 

௨௦ ௬௩ ன னினைஃபப் Gor CesT Sz i 

௨௨ SOO ௬ | அத்தோய் அதிதொய் 

ச் ள் எ. | ரைனாலே ரையினாலே 

af ௧௧0 க ஜனன ன் 

௨௭ ௧௧௪ பர ஜகச் | ஜகத் 

௨௮ ௧௨௭ ௨ இச் | இத்த 

3) ” ௯ | சோடனை மே ஷண 

௬௧ ௧.௪௨ ௨௦ | சமித்திர Sus Sr 

93 ௧௫௬ ௨ Drege | Brass 

௬௫ & Tir by or யி னாலெ யினாே ல். 

௭ ௧௪௭௫ & ன் ome §) free 
, 

33 கவன் cT } போவ யர 

௬௪ EME ௯ | தோணுஇ | C@sremGp 

௬௮௮ SG) as |! வாரோவி வாரோ 
4 3 Ss mat ல 

PS ௯ e | வித்துவாம்சா | வித் தவாமிஷா 
ப லம் 

ee ag 4A இனாலேயு | Qa ஒலியம் 

க e@| ௦ | யுக்தி யக்திமீனா 
௮௭ டர ன இறத்தற்கு. கிததற்கு 

PGT ௪௦ eer | பஸ்ம பஸ்ப 

PH ௪௭ ௪ யான ய்       
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