
உ 

சிவமயம். 

இருச்சிற்றம்பலம். 

    

பஞ்சாக்கரதேசக பரமாசாரியகவாமிகள் 

மகரத்தலைநாட் குருபூஜைமலர் 
    

  

விசய



a 

சிவமயம். 

,இருச்சிற் தம்பலம், 

மெய்கண்ட சாத்திரம் 

8. சிவஞானபோதம் 

இராவிடமாபாடிய கர்த்தராகிய 

ஸ்ரீ மாதவச்சிவஞானயோூகள் 

சிற்றுரையுடன். 
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இருச்சிற்றம்பலம். 

“கயிலாய பரம்பரையிற் இவஞான போதகெறி 

காட்டும் வேண்ணை 

பயில்வாய்மை மெய்கண்டான் சந்ததிக்கோர் மெய்ஞ்ஞான 

பாநு வாக் 

குயிலாரும் பொழிற்றிருவா வடுதுறைவாழ் குருஈமச்9 

வாய தேவன் 

சயிலாதி மரபுடையோன் நிருமரபு நீடூழி 

தழைக மாதோ” 

திருச்சிற் தம்பலம்.



திருவாவடுதுறை யாதீன வெளியிடு-77. 

உ 

  

சிவமயம். 

இருச்சிற் றம்பலம், 

ஸ்ரீ மெய்கண்டதேவகாயனார் அருளிச்செய்த 

சிவஞானபோதம் 
மூலமும். 

இராவிடமாபாடிய கர்த்தராஇிய 

ஸ்ரீ மாதவச்சவவெஞொானயோ௫கள் 

சிற்றுரையும். 

'திருக்கயிலாயபாம்பரைத் இருவாவடுதறை யாதீனத்து 

21-வ.த குருமஹாசச்நிசானம் 

ஸ்ரீ-ல-ஸ்ரீ சுப்பிரமணியதேசிகசு வாமிகள் 
சுட்டளையிட்டருளியபடி 

அ௮வ்வாதீன வித் தவான் 

த. ௪. மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளாயரல் 
பரிசோஇத்துப் பஇப்பிக்கப்பெற்றன. 

விசய -- தை-- அசுபது 

1954.



ou 

சிவமயம். 

இருச்சிற் றம்பலம். 

மெய்கண்டதேவநாயனார் துது. 

பண்டைமறை வண்டாற்றப் பசுக்ேேசன் ஞானம் 

பரிக்தொழுகச் வெகர்சம் பார்து தாறக் 

கண்டஇரு தயகமல முசைக ளெல்லாங் 

கண் இிறப்பக் கானிமேல் வர். தஅருட் கதிரோன் 

விண்டமலர்ப் பொழில்புடைசூழ் வெண்ணெய் மேவு 

மெய்கண்ட தேதவன்மிகு சைவ காதன் 

புண்டரிக மலர்தாழச் சரத்தே வாழும் 

பொற்பாதம் எப்போதும் போற்றல் செய்வாம். 

- இவஞானத்இயார்.



a. 

சிவமயம். 

இருச்சிற றம்பலம், 

பதிப்புரை. 

சிவஞானபோசம் என்பு மெய்கண்டசாத்திரங்கள் பதினான் 

கனுள் ஒன்று, அது சாத்திரங்கருள் தலையாயது, இதனை 

அருளிச்செய்தவர்கள் ஸ்ரீமெய்கண்டேே ச௨காயஞனார். ஸ்ரீமெய்கண்ட 

தெவசாயனார் அருளிய சிவஞானபோதத்துச்கு உரைகண்டார் 

பலர்., ஸ்ரீ௮ருணச்இேே தவசாயனார் சம் ஞானாிரியராகயெ ஸ்ரீ 

மெய்சண்டதேவர்பால் ஞான தீட்சையும் ஞானோபேே தசழுங் கேட்டு 

உணர்ஈ்து சிச்இத்சவாே சவஞானபோச.நாலை விரித்துச் செய்யு 

ளால் அதற்கு ஓர் சல்லுரை கண்டனர். பின்பு ஸ்ரீ மெய்கண்ட 

சச்சானத் இலே பாம்பசையாக ௮துக்கொகம்பெற்றுவச் சஆிரியா்கள் 

பலர் உரையெழுதினர். இருக்கயிலாயபாம்பரைத் திருவாவடுதுறை 

ஆதினத்தப் பிரதம பரமாசாரியசவாமிகள்பால் ௮.க்ரகம்பெற் த 

மூன்றாவது -- ஸ்ரீ ௮ம்பலவாணதேதசிகழூர் தீதிகள் இச் தனையுரை 

யைச் செய்தருளினர். அது '9ிவஞானபோ.தசிர் சனை? என வழக் 

* கப்படும், 'பழையவுளை? என ஒன்றுண்டு. அவ்வுரை முன்னமே 

இவ்வாதின வெளியீடாக வர்துள்ளது: சிர் சனையுசையும் விரைவில் 

வெளிவரவுள்ள ௫. 

இனி, இல்வரதீனச்சைச்சேர்ர்,ச பாண்டிப்பெருமாள் என்பவர் 

இதற்கு ஒரு விருத்.தியுரையும், பதவுமையும் இயற்.தினர். ப,சவுசை 
யில் ல பகுதிகளே சடைக்கின் றன. பாண்டிப்பெருமாள் விருத்தி
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யரையும் ஆதீன வெளிமீடாக வெளிவ [வேண்டிய நிலையில் ஆராயப் 

பெற்று வருகிறது. ஸ்ரீமாதவச்வெஞொனயோகிகள் இவஞான 

போதத் அக்கு ஒரு இற்றுசையும், பேருரையும் அருளிச்செய்தார் 

கள். இராவிடமாபாடியம் என்பது அப் பேருரையேயாம். 

இனி, ஸ்ரீமாசவச்வஞானயோகுகள் ௮ ருளிச்செய்த 

சிற்றுரை பேருசைகளைக் கற்கத்தொடங்குமுன் சிவஞானூத்தி 

யாருக்கு சுவாமிகள் இயற்றியருளிய பொழிப்புரையை £ன்கு 

கற்றுணரவேண்டும். இச்சாத்தா உரைகளிலே சுவாமிகள் ants 

காட்டும் அரிய இலக்கணரட்பங்களைச் செவ்வே மாணவம் உளங் 

கொளக் கற்குமாறு தாமே சன்னூலுக்கு ஒரு விருத்தியுரையும், 

தொல்காப்பியத் துக்குப்: பாயிரவிருத்தி — முதற்சூத்தரவிருத்தி' 
களும் செய்தருளினர். சிறிசளவாவது தர்க்க நூலறிவும் சாத்இர 

நூல் கற்போருக்கு வேண்டுமே எனத் இருவுளங்கொண்டு தர்க்க 

சங்கரகம்-அன்னம்பட்டருரையைத் தமிழில் மொழிபெயர்த் 5G 

ளினர். கன்னூல் விருத்தியுரையைக் கற்குமுன் ஒரு சலையாக 

*“இலக்கணக்கொத்து, பாயிரவிருத்தி, மூ.தற்கு,த்திர விராத்.இகளைக்' 

கற்றுணாவேண்டும்? என்பசை இவ்வாதினத்திலே முறையாகக் 

கல்விசற்றோர் யாவரும் அறிவார். சாத் இர நூல்களையும் உசைகளை' 

யும் கற்கப்புகுமுன் ௮ச்,சஈ்.௪ நால்களைச் கற்கும் முையிலே ஞான 

நிட்சையும் ஞானோபதேசங்களும் பெறுதல் இன்றியமையாதது, 

தீட்சைகளையும் ஞானேப தேசங்களையும் பெஸ.தல் சமையெனவோ? 

வேண்டா எனவோ ? கருதுவோர் ஞானழால்களைப் படித்தலால் 

யாசொரு பயனையும் பெறார். அதுபோலவே, கருவி நூல்களாயெ 

இலக்கண-இலக்யெ ால்களையும் தர்க்க நூலையும் இகழ்ச் தார்க்கு 

ஞானதூல் சன்கு விஎங்குமாறில்லை என்க,
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**இருவாவடுதுறையாதீனத்து மஹாவித்துவானாகிய Bier 

புச்ம்- ரீ மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளையவர்கள் பூதவுடலை நீத்த 

பின்பு அவர்களுடைய மாணாக்கர்கள் அவர்சளை ஆதரித்து வர் தவர் 

களும், ஷே. ஆதீன த்.த 10-ஆம் பட்டத். த ஞானாசிரியராக விளக்யெ 

வர்களுமான ஸ்ரீ-ல-ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய தேகரவர்கள்பால் சத் 

சம் சகுதிக்கேற்ப நூல்களைப் பாடங்கேட்டு வருவாசராயினர். அவர்க 

ளூள் மேலகரம் ஸ்ரீ சண்பகக் குற்றாலக் கவிராயரவர்களும் 

யானும் ஈன்னூல் விருத்தியுரையைப் படிக்க விரும்பியபொழுது 

சுப்பிரமணியதே௫கரவர்கள், “விருத திடரை முதலிற் சங்கர 

ஈமச்சிவாயரால் இயற்றப்பட்டிருச் சஅ;அப்பாற் சவஞானயபோ 

தப் பேருரை (திராவிடமகாபாஷ்யம்) முதலியவற்றில் தம்மால் 

அமைக்கப்பெற்றுள்ள அரிய வடமொழி தென்மொழிப் பிரயோகங் 

களை எளிஇற் பிற்காலத்தவர்க்குப் புலப்படுத் ச கினைக்து இலக் 

கணக்கொத்து, தொல்காப்பியச் சூத்துரவிருத்து, இலக் 

கணவிளக்குச்சூரூவளி யென்னும் தூல்களிலும் பிதவற்றிலு 

மள்ள முக்கயெமான சில சிலவற்றை உரிய இடங்களிற்கூட்டியும் 

குறைத்தும் மாற்றியும் ஸ்ரீ சிவஞானயோடுகளால் இவ்வுசை 

செப்பம்செய்யப்பெற்று விருத்தியுரையென வழங்கலாயிற்று; 

இங்கனம் இருசைக்குப்பின் கூட்டியும் குறைத்தும் பிற்காலத்தார் 

விளக்கி எழுதியுள்ள உரைகளை வடமொழியிற் பரக்கக்காணலாம். 

இலக்கணக்கொத்து முதலிய. மூன்றையும் முறையே படித்த 

பின்பு பாடக்கேட்டால் தான் விருத்தியுரை சன்கு புலப்படும். 

இங்கு இல்வுளையைப் பாடம் கேட்கும் முறை இதுவே ?? என 

மஹாமஹோபாத்தியாய ஸ்ரீமத் ஐயசவர்கள் (சங்கரசமச்சிவாய 

குரை முகவுரையில்) கூறியுள்ளமை இதனை வலியுறுத்தும்.
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Qo, ‘dorm Curara, OGis சொல்லுதலும் இருர் ௪ நூலை 

Aine 8 ௮ச்சிடுதலும் இயலாத”? என ஸ்ரீமத் மகாமகோபாத்தி 

யாய ஐயரவர்கள் அ௮ழு.ச்சுடி சொல்லுவ௫ண்டு. அவர்கள் சொல் 

ஓவதற்குப் பொருள் நெடுங்காலம் விளங்கவில்லை. மின்பு ஒரு 

காலத்திலே அதனை விளக்கியருளினார்கள். ௮ஃத இஃதாம்:-- 

ஏ. சாவதொன்றைச் சபையோர் தெவிட்டாமல் சொல்லி அமைய 

லாம். ஆனால், கிறைக்த புலமையிருச் தாலன்.ஜி ஒரு நூலை முறை 

யாக இருர்து பாடம் சொல்லுதலும், எடுகளிலிருச்து பெயர்த்துச் 

சுத்த பாடம் கண்டு ஆராய்ர்து அச்சிடுசலும் முடியாது, அவை 

களால் உண்டாகும் சிரமம் இவ்வளவு அவ்வளவன்று என்பதே 

௮௮. அடியேன் அறுபவத்திலே காணுங்காலம் இவ்வாதினத் 

திலே அப்பணிகள் வாய்த் தபின் சான் உண்டாயிற்று. “நிறை 

மொழிமாக்தர்? கூறிய சல்லவா ? என ௮. தனை ஈன்கு உணர்ச்தேன்; 

அஞ்சினேன்.  பாடஞ்சொல்லஅம் உரைவரைவ௫ம் எளிசன்று 

என்பதைச் கற்றோசேயன்றி மற்றோறியார். சற்சனர் இதனை 

எளிதில் விஎங்இக்கொள்வர். 

இனி, சிவஞானபோதத்துக்கு ஸ்ரீமாதவச்சிவஞானயோகிகள் 

அருளிச்செய்ச சிற்றுசையைப் பலர் ஆசாய்ர்து வெளியிட்டுள்ளனர், 

பல பதிப்புக்களும் வெளிவர். தள. ஸ்ரீமெய்கண்டேே அவசாயனார், 

ஸ்ரீமா தவச்சவஞானயோடுகள் வரலாறுகளும் ௮அவைகளைப்பற்றிய 
ஆராய்ச்சிகளும் பல வந்துள்ளன. ஆகலின், இப்ப இப்பிலே அவை 
களை எழுதிலேன். இற்றுரையில் வக்துள்ள இலக்கணக்குறிப்புக் 
களையும், இன் றியமையா க பரிபாஷைகளையும், அரும்பொருட் குறிப் 
புக்களையும் தொகுத்து ஆராய்ச் த வெளியிடுவ சாயின்மிகச்சருக்யெ 
கால அளவிலே செய்து முடித்தல் இயலாததொன்றாம் எனக் 

558 அதிலும் திலையிட்டிலேன்.
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சிவஞானிகளாலும், மசாவித்துவான்௧ளாலும் ஆராய்ர்து 

வெளியிடவேண்டி௰ இப்பெரு. நூலின் சிற்நுசை--பேருரைகள் 

எளியேன் பெற்ற இற்றறிவுக்குச் சிறிதும் இயலாத தாகலீன், ஒரு 

வாறு இச்சிவஞானபோதத்தைச் சிற்றுசையுடன் அச்சிட்டுப் பாது 

காத்சசொன்டே அடியேன் இப்பதிப்பிற் செய்த பணியாம். பெரி 

யோர்களால் கன்கு ஆராயப்பட்ட பலவகையான ஆராய்ச்௫க்குறிப் 

புக்களுடன் இச்சிற்றுரை பின்பு வெளிவரலாம் என்னும் அணிபும் 

உடையேன். இம்மட்டிலே இதனை அச்சிட்டு ஆதின வெளியீடாக 

வரச்செய்த இருவருளையும் குருவருளையும் சிர்.இி.த்.திருத்.தலன்.றி 
வேறறியேன். 

இல்வாதீனத்து 31-வது குருமகாசக்கிதானம் ஸ்ரீ-ல-ஸ்ரீ 

சுப்பிரமணியதே௫சகமூர்த்தகள் கட்டளையிட்டருளியபடி 

இல் விசய ஆண்டு மகசத்தலைசாட் குருபூசைத் துவசாசோகண 

காளில் தருமந்திரம் - கயிலாயசித்தர் உரையும், குருபூசை 

சாளாகய இன்ற சவஞான போதச்சிற்றுரையும் வெளிவரச் தன. 

இவை சைவப்பெருமக்களுக்குச் சிறச்ச விருக் சாக அமைச் அள்ளன. 

ஸ்ரீ-ல-ஸ்ரீ மகாசக்கிதான த்தின் பெருங்கருணையைச் சைவப்பெரு 

மக்கள் அனைவரும் சிர்இத்து வச்இித்து வாழ்த்தும் கடப்பாடுடை 

wrt. இதிற் காணப்படும் பிழைகளே அ.ிஞருலகம் பொருத் தறா 

ளும்படி, பன்முறை வேண்டிசக்கொள்ளுகன்றேன். 

இக்கனம்,. 

,திருவாவடு தை சித்தாந்தசைவமணி-- 

9—2—54. த. ௪. மீனாட்சிசுந்தாம் பிள்ளை, 
ஆதீன வித்துவான்.
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சிவமயம், 

இருச்சிற றம்பலம். 

சூர்ணிக்கொத்து. 
<P 9E > oe 

மூதற்சூத்திரம். 
சகம் பிறப்பிருப்பிறப்பாகிய முத்தொழிலையுடையது. 

. IS) அரனாலே உடையது. 

. மற்றிருவரும் முத்தொழிற்படுவர்கள். 

இசண்டாஞ்சூத் திரம். 

அரன் உயிர்களின் இரண்டற நிற்பன். 

உயிர்களுக்குக் கன்மபலனை அரனே கொடுப்பன். 

உயிர்கள் அச்சு மாறியே பிறக்கும். 

அரன் சருவ வியாபகன். 

மூன்ருஞ்சூத்திரம். 

. இல்லையென்ற அறிவுடனே சொல்லுகையிஞலே 

அறிவுயிர் உண்டு. 
. எனது உடல் என்று பொருட்பிறிதின்கழமையாகச் 

சொல்லுகையிஷலே, உடற்கு வேறாய் உயிருண்டு. 

, ஐந்தையும் ஒரு வன அறிதலின், ஒவ்2வான்றை 

மாத்திரம் அறிகிற ஜக்திற்கு வேறாய் உயிர் உண்டு.
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. கனவுடலை விட்டு ஈனவுடலிலே வருகையினாலே, அக் 
கனவுடற்கு வேருய் உயிர் உண்டு. 

. நித்திரையிலும் பிராணவாயுத் தொழில் பண்ணவுஞ் 
சரீரத்துக்குப் புப்பும் தொழிலும் இல்லாதபடியி 
னாலே, பிராணவாயுவுக்கு வேருய் உண்டு. 

. மறந்து மறந்து நினைக்கிறபடியினாலே மறவாமல் 
இருக்கிற அரனுக்கு வேருய் உயிர் உண்டு. 

. எல்லாத்தத்துவங்களுக்கும் வறு Gam Guut 
இருக்கையினாலே, அந்தந்தத் தத்துவங்களுக்கு 
வேறாய் உயிர் உண்டு. 

கான்காஞ்சூத்திரம். 

- அந்தக்கரணங்களுக்கு உயிர் உட்கூடினா லன்றித் 
தொழில் இல்லாதபடியினாலே, அந்தக்கரணங்களு 
க்கு வேறாய் உயிர் உண்டு. 

£. மலமறைப்பால் உயிருக்கு அறிவு இல்லை. 

. உயிர் மூன்றவத்தைப்படும். 

ஐ,த்தாஞ்சூத்திரம். 
- உயிராலேதத்துவங்களெல்லாக் தொழில் செய்யும். 
- அரனாலே உயிர்களெல்லாம் அறியும். 

ஆறுஞ்சூத்திரம். 
உயி) றிவினாலே அறியப்பட்டதெல்லாம் அழியும். 

. அப்பிரமேயமாக அறியப்பட்டவனே அரன்
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ஏமாஞ்சூத்திரம். 

அரன் பாசத்தை அநுபவியான். 

உ பாசம அரனை அநுபவியாது. 

8. உயிர் அவ்வரனை அடையும்: அநுபவிக்கும். 

எட்டாஞ்சூத்திரம். 

1. உயிருக்கு நல்லறிவு தவத்தனாலேயே வரும். 

2. உயிருக்குச் சற்குருவாய் வருவது அரனே. 

ro
 

ம
:
 

உயிர் பஞ்சேக்தஇிரியங்களைப் பற்றுகையினாலே தன்னை 

யும் அறியமாட்டாது. 

. உயிர் பஞ்சேந்திரியங்களிலே பற்றற்றால் தன்னையும் 

அறியும். 

ஒன்பதாஞ்சூத்திரம். 

. உயிர் அரன் ஞானத்தனாலேயே ௮ரனைக் காணும். 

. உயிர் பாசத்திலே பற்றற்றால், அரன் 2வளிப்படுவன். 

பஞ்சாக்ஷரசேபம் பண்ணினால், வாசனாமலம்போம். 

பத்தாஞ்சூத்திரம். 
1. அரனுடன் ஒன்றா* நில். 

. உள ௮றாழிலல்லாம் அரன் பணி என்று கோள்.
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பதினொராஞ்சூத்திரம். 

1. ஞானிக்கு வருகிறவிடயங்களை அரனே அநுபலிப்பன். 

. அரனை மறவாமல் அன்பு இருந்தால் அவனிடத்திலே 

ஐக்கமாய்ப் போவன். 

பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம். 

1. மும்மலங்களையுங் களைக. 

2. வஞானிகளுடனே கூடுக. 

8. இவஞானிகளையுஞ் வெலங்கத்தையுஞ் சவனெனவே 

தேறி வழிபடுக. 

. வழிபடாமையை ஒழிக, 

ஆ. சூத்திரம் 12-க்குச் சூர்ணிக்கொத்து-89. 

முற்றுப்பெற்றது. '





பொருளடக்கம், 

இட் 

சிவமயம். 

திருச்சித்றம்பலம். 

மலர்தலையுலகின் -- பாயிரம் 

கலலானிழன்மலை -- மங்கலவாழ்த்து 

தம்மையுணர்ந்து--அவையடக்கம் 

க. பொதுஸவியல்பு--1. பிரமாணவியல் 

. முதற்குத்திம் 2: அவனவளனது 

முதல் அதிகரணம் : 

1. பூதாதியீறு 1 

இரண்டாமதிகரணம் ் 

1. இலயித்ததன்னி 2 

2. வித் தண்டாகூூல 3 

8. கோக்காது நோக்கி 4 

மூன்றாமதிகரணம் ₹ 

lL. ஒன்றலாவொன்றா 9 

2. இரண்டால்சூத்திரம் : அவையேதானே 

மூதல் அதிகரணம் : 
6 1, கட்டுமுறுப்புவ் 
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24 

26 

23 

29 

35 

37 

39
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உ 

சிவஞான யேேோதம் 

சூத்திரக் கருத்து 

மூதற்பதி அரனே ஐந்து முன்னதஅ விதமி ரண்டே 

இத.ற்பினே அனுமா னத்.தால் எண்ணிலா உமிர்கள் மூன்னே 

அதற்பினே அவத்தை நான்கே ௮கமறுத் இடலே ஐந்தே 

செகற்பதி பிரித்த லாறே தெரிவித்தல் உயிரை எழே, 

neo mina SEE ஞான வாரியை நினை ச்,சல் எட்டே 
சிறப்புடை உபாயம் தம்மால் தெளிவித்தல் உயிரை ஒன்பான் 

அறுத் இடல் மலங்கள் பத்தே அழுக்தலே வத்தில் ஒன்தே 

இிறப்பணி கொளலி சண்டே சிவஞான போதஞ்௫த்தி. 

“FSH ESRF: தசகாரியம். 

அதிகரண வேண்பாத் தோகை 

ஜ்யொருப தேழேழும் ஆங்கமைச் ச சாலாறும் 

ஐயொன்ப சதோபெட்டோ டாறாறும் 4 துய்யலெட்டோ 
டெண்பத்து மொன்றுஞ் சிவஞான போதத்தின் 

மன்னரும் வெண்பா வகை, 

சூரணி-முதலியவற்றின் தொகை 
சூத்தாமீ ராறினுக்குச் சூரணிமுப் பானொன்பான் 
ஸ்ற்றவெண்பா வெண்பா னிரண்டனை தது — சேர்த்ததொகை 
தூற்றுமுப்பான் மூன். திவற்றை ண்ணுணர்வி ஞய்ச்துணர்க்தோர் 
ேற்றுருக்கொள் ளாருறுவர் வீடு, 

சூர்ணித்தோகை . 

மூன்றுகான் கேழு மூன்றே முடி சபின் இரண்டி ஈண்டே மூன்றுகான் மூன்று சன்றாய் முடிச்தமின் இரண்டி சண்டே 
ஏன் மசான் €று தாமே இவையீரா திலக்கச் தள்ளே 
ஏன் ஐமுப் பானொன் பானை எனக்கரன் இசம்க னானே.





உ 

எவமயம் 

'இருச்சிழ் றம்பலம். 

ஒவஞானயபோதம் சிற்றுரை. 

  

பாயிரம். 
Sn பவாய 

  

ஸ்ரீ மாதவச்சவஞானயோ௫இகள்



உட 

கணபதிதுணை, 

திருச்சிற் றம்.பலம். 

சிவஞானபோதம் 
மூலமும் சிற்றுரையும் 

பாயிரம். 

சைவாகமங்களினுள வாகிய நாற்பாதங்களுள் வைத்து 

ஞானபாதத்தோதிய பொருள்களை யாராயும் ஆராய்ச்சி 
இக். தாலின் ணெடுக்தஅக்கொள்ளப்பட்டஅ. இத கேட்ட 

அறுவார்க்கு இதற் போந்த பயன் யாதோவெனவும், இது 
கேட்டற்குரியார் யாவசெனவும், இதனனைதலப்படும் பொ 

_ ரூள் யாதெனவும், இதனைப் பயப்பிக்குங்கருவியாய் இதற்கு 

மூன் ஒருதலையா னுணர்தற்பால தியாதெனவும் இதனை 

வழங்குதந்கிட்ட பெயர் யாதெனவும், இஃதியாண்டு வழங் 
குவதெனவும், இதன் முதனூல் யாதெனவும், இக்.நால் 

செய்தார் யூவரெனவும், பலவாற்றா ரசய்கை நிகழுமன்றே; 

அவ்வாசங்கை நீங்கு மனவெழுச்சி சேறற்பொருட்டு இச் 

நூன்முகத் துரைக்கப்படுவதா௫ய சிறப்புப்பாயிரம் :-- 

மலர்தலை யுலகின் மாயிரு டமியப் 

பலர்புகழ் ஞாயிறு படரி னல்லதைக் 

காண்டல் சேல்லாக் கண்போ லீண்டிய 

- பெரும்பேயர்க் கடவுளிற் கண்டுகண் ணிருடீர்ந்



4 சிவஞானபோதம் 

தருந்துயர்க் குரம்பையி னான்மா நாடி 

மயர்வற நந்தி முனிகணத் தளித்த 

வுயர்சிவ ஞான போத முரைத்தோன் 

பெண்ணைப் புனல்சூழ் வேண்ணைச் சுவேதவனன் 

போய்கண் டகன்ற மேய்கண்ட தேவன் 

பவனி வன்பகை கடந்த 

தவாடி புனைந்த தலைமை யோனே. 

ளன வரும். 

இதன் போநள்:- மலர் தலை உலன் மா இருள் அமியப் பலர் 
புகழ் ஞாயிறு படரின் அல்லசைக் காண்டல் செல்லாக் கண்போல் 
என்ப - விரிச் தவிடத்தையுடைய ஞாலத்தின்சண்ணே அன்னிய 
(பெரிய புறவிருள் கெடும்படி பல சமயத்தாரானும் புகழப்படுசெ் ற 
பரிதியங்கடவுள் உதய௫ரியினின்றும் போர்தாலன்றிக் காட்டு 
யெய்தமாட்டா,ச கண்ணொளி போல,--அருக்அயர்க் குரம்பையின் 
அன்மா காடி எ-து, பொறுத்தற்கரிய அய.ரங்களுச்செல்லாம் 
ஒரு நிலைச்களமாய்ச் சத் சதாதக்களாற் பொத்திய குரம்பையாகய * 
காணப்பட்ட உடம்பானே காணப்படாத ஆன்மாவையும் பரமான் 
மாவையும் அனுமான வளவையான் வைத்தாசாய்க்து அவற்றது 

- தீடத் தலக்கணமெனப்படும் பொதுவியல்புணர்ச் ௪, சண் இருள் 
இர்ச்து ௭-ு. அவ்வுணர்ச்யொனே கருதியுணரப்படும் அகவிரு 
ளாகிய ஆணவமலத்தினின்று நீல்,-- ஈண்டிய பெரும் பெயர்க் 
கடவுளிற் கண்டு ௭-௪. அது நீங்யெ வழி எல்லா அரல்களுச் 
தன்பொருளேயாகக் இரண்டு கூடிய பெரும்பெயரெனப்படும் ஒரு 
வார்த்தையாகிய மகாவாக்கயெத் தான் எடுத்தோதப்படும் முதற் 
கடவுளது இருவருளானே அப்பொருள்களது சொருபலக்கண 
மெனப்படுஞ் சிறப்பியல்பை அறுபூ தியிற் கண்டுணர்க்து,--மயர்வு 
௮௦ ௭-௮. இம்முறையானே மயக்கவாசனையற்றுச் வொறபவம்



மூலமும் சற்றுரையும் 5 

பெறு சற்பொருட்டு,-சர்தி முனி கணத்து அளித்த ௭-2, கண்ட 

சேவர்பாற் கேட்டருளிய தர்திபெருமான் சனற்குமாரமுனிவன் 

மதலிய முனிவர்கணங்கட்கு முறையானே அளி£் தருஎப்பட்ட,-- 

உயர் சிவஞானபோதம் ௭-2, சீறியை முதலிய மூன்று பாதப் 

பொருள்களை ஆசாயு நூல்களின் மே த்பட்ட இவஞானபோதமென் 

னும் வடநூலை,--உரைத்தோன் ௭-து. மொழிபெயர்த்துக் கூறி 

வார்த்திக மெனப்படும் பொழிப்புரை செய்தோன்,--பெண்ணைப் 

புனல்குழ் வெண்ணைச் சுவேதவனன் ௭-௮. பெண்ணையாற்று 

நீசாலே சூழப்பட்ட திருவெண்ணெய்சல்லூரின் அவதரித் தருளிய 

சுவேதவனப்பெருமா ளென்னும் பிள்ளை த.திருசாம முடையான்,-- 

பொய் கண்டு அகன்2 மெய்கண்டதேவன் ௭-௮. பொய்ச்சமயவ் 

களின் பொருள் இதுவிதவென்௫ சண்டுகழிப்பித்ச சாரணச்சாழ் 

பெம்.ற மெய்கண்டதேவனென்னுஞ் சிறப்புச் திருசாமமுடையான்,- 

பவம் சனி வன்பகை கடச்ச தவர் ௮டி புனைஈ, ௪ தலைமையோன் 

௭-௮. பிறவியாகயெ மிக்க வலிய பகையினை வென்ற தவத்தோர் 

தனது இருவடியைப் புனைந் துகோடற்கேதுவாகிய தலைமைப்பாட் 

டினையுடையோன் என் வாறு, 

படரிற் காண்டல்செல்லுங் கண்ணெனற்பால தனை எதிர்மறை 

மூகத்தாற் கூறினார், இன்றியமையாமை விளக்குதற்கு, இப் 

பொருள்பற்றிக் சண்மேல் வைத்துக் கூறினாடேனும், உவமேயப் 

பொருட்கேற்பச் காண்டல்சேறற்குப் படர்ச் ச ஞாயிறபோலென் 
பது கருச் சாகச் கொள்க. 

இருட்கேட்டிற்கும் நிருவிகற்பஞ் சவிகற்பமென்னும் இரு 

வசைக்காட்டிக்கும் ஞாயிறு இன்றியமையாச் இறப்பிற்றாயவாறு 

போல, மலத்தீர்விற்கும் ஆராய்ச்) அற்பூதி யென்னும் இருவகை 

யுணர்விற்கும் இன்றியமையாச் இறப்பிற்றாயது இர். நாலென்பார், 

அமியப் படரினல்லதைக் காண்டல் செல்லாக் கண்போ ஸாடித் 

தீர்ச் து. சண்டு மயர்வஐ வளிச்,௪ சவஞானபோ.தமென்றார்.
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தலைமைபற்றி அருச்அயர்க்குரம்பையினென்றாரேனும், இனம் 
பற்றிக் காணம் புவன மூதலியனவும் உடன் கொள்ளப்படும், 

அருச்.தயர்ச் குசம்பையி ஞடப்படுஎசாயெ பொதுவியல்பு 
முன்னாறு சூத்இரத் தானும், பெரும்பெயர்ப்பொருளிற் காணப்படுவ 
தாய சிறப்பியல்பு பின்னாறு கூத்தித்தானு மோதப, 

சாடூயெனவே அமானவளவையானென்பதாஉம், சண்டென 
சே அதுபூதியிலென்பதாஉம் சாமே போதரும், 

பொதுவியல்பு அளவைமுகத்தானும் இலக்கணமுகத்தானுங் 
கூறப்பட்டுக் கேட்டல் சிர்தித தல் என்னும் இருதிறத் சானுணாப் 
படும்; சிறப்பியல்பு சாசனமுகத் சானும் பயன்முகத்சானுல் கூறப் 
பட்டுக் கேட்டல் சர்இித.சல் செளிசல் நிட்டையென் னு கான்கு 
தி். சானுணரப்படும். 

இஃதென் சொல்லியவாறோவெனின் :_- இவ்விருவகையியுல் 
பும் வேறு வேறு கூறும் ௮கமங்களின் பொருளொருமை உணர 
மாட்டாது ஒசோவொன்றேபற்றி ஐச்சகவாத மூதற் பலதிறத்சான் 
வே௮பட்டுத் சம்முண் மாறுகொண்டு 42யல்குவார்க்கு அக்கன மயல் 
சாது ௮வம்.றின் பொருளொருமை யுணர்சத்கு எழுர்சது இச்ால் 
என்றவாரறாயித்று, வஞானபோ சமென்பதாஉம் இக்காசணத்தரந் 
பெற்ற பெயரென்பது வடமொழிச் சிவஞானபோத & Bobs 
சூத்திரத் தோதியவாறுபற்றி யுணர்ச. 

* சரியை ரூ.தலிய மூன்று பா.தப்பொருளை ஆசாயுநூல்களாவன 
சோமசம்புபத்ததி மூ,சலாயின. அச்.தால்களின் மேற்பட்ட கிவஞானபோசமெனவே, அக்தால்க ணர்ர் பின்னர் இர்சால் கேட்கற்பாற்றென்பது பெறப்டட்ட து; படவே, முன்னர்த் திீச்சை யூத்றுச் சிவாகமங்களையோதி அசன்பின்னர்ச் சீரியாபாச முதலிய வற்றை ஆராயு நூல்களை முறையே கேட்டு அவ்வாறொழுஇ மனச் 
sure கித்தியாகித்தியவுணர்வு தோன்றிப் பி.ஐவிக்கஞ்டி வீடு 1 

ரூ
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பேற்றின் ௮அவாமிக்குடையராய் வர்.ச அதிகாரிகளுக்கு இச்தால் 

உணர்த்துக வென்பது போர்ததெனக் கொள்க, 

உயர் சிவஞானபோசமெனவே யாப்பும், கேட்போரும், ௮2 

லிய பொருளும், நாற்பெயரும், மாடித் இர்ச்து கண்டு மயர்வற 
வெனவே அதலிய பொருளின்வகையும், பயனும்; சர்திமுனிசணச் 

தளித்ச வெனவே வழியும்; வெண்ணைச்சுவேதவனன் மெய்கண்ட 

சேவனெனவே ஆக்கியோன் பெயரும், தமிழ் வழங்குகிலமே இச் 

தல் வழங்குகிலமென எல்லையும் போர். தவாறுணர்க. 

வடதூலார்யாப்பை அனர் தரியமென்றும், ௮,சவிய பொருளை 

விடயமென்றும், கேட்போரை அதிகாரிகளென்றும், பயனைப் பிர 

யோசனமென்றுங் கூறுப, யாப்புச் சம்பர் சமென்பாருமுளர். 

பாயிரம் முற்றுப்பெற்றது. 

இருச்சிற்றம்பலம், 
ee 

மங்கலவாழ்த்து. 

கடவுள் வணக்கம் 

காமிகமுதலிய சைவாகமங்களுண் ஞானபாதத்தினுள 

தாசிய ஆசங்கை நீக்டு அவற்றின் பொருளஞுண்மை பொது 
வியல்பு சறப்பிபல்பென்று இருவேறு வகைப்படுத்அக் காட் 

டிப் போதித்தற்கு இரெளரவாகமத்தினெழுக்த சிவஞான 

போத நாலினைத் தமிழுலகழுய்தற்பொருட்டு மொழிபெயர்ச் 
அச்செப்து பொழிப்புரைப்பா னெடுச்அுச்கொண்ட வாரி 

யர், சாக்ரெத்தே அதிதத்தைப் புரியுர் தமக்கு இடையூறு 
சிறித மணுகாமை அ.திர்தாராயிலும், ஆன்றோ சாசாரம்
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பாதகாத்தற்பொருட்டும், மாணாக்கர்க்கறிவு௮ு,் த,ச்பொருட் 
டும், முதற்கண் இடையூறு நீக்குதற்குரிய விராயகக்கடவுளை 
வாழ்த் அவதாகிய மங்கலவாழ்த் துச் கூறுகன்ரார். 

கல்லா னிழன்மலை 

வில்லா ரருளிய 

போல்லா ரிணைமலர் 

நல்லார் புனைவரே. 

இதன்போருள். கல்லால் நிழல் ௭-௪. அருள்வடிவாயே கல் 
லானிழலின்கண்ணே எழுர் தருளியிருக் அ,--மலைவு இல்லார் ௪-௪. 
சர்திபெருமானுக்கு இர்தாலான் மலைவு Fis தருளிய ap senR Aus, 
அருளிய ௭-௮. மேன்மேழ் கருணைகூர்ச் தருளு தீற்பொருட்டு,-- 
பொல்லார் இணை மலர்' 61-5 பொல்லாதபிள்ளையாருடைய 
ஞானசத்தி சரியாசத்சியென்னும் இரண்டு இருவடி.த் தாமரைகளை, 
எதல்லார் எது. கேட்டுச் இர்இத்தத் தெளிர்த மெய்யன்பர், 
புனைவசே ௭-௮. தம்முடைய ஞானசத்தி 'இரியாசத்திகட்கு 
வியாபகமாசக்கொண்டு தாடலைபோல் அடம் கிற்பர் எ-று. 

கல்லார் புனைவரெனவே, ஏனையோர்க்கு ௮. கூடாதென்ற 
வாறாயிற்று. 

மூவகைவாழ்த்துள் இத பொருளிய ல்புரைத்ததெனச் 
கொள்க. 

அருளிய வென்பது செய்யியவென்னும் வாய்பாட்டு வினை 
யெச்சம்: ௮2 புனைவரென்னும் பிறவினை மூ.தல்வினை கொண்டது. 

இல்லார் இல்லாகச் செய்சாசெனப் பண்படியிற் பிறந்த 
“வினைப்பெயர். 

"அருளிய போல்லாரெனப் பெய்செச்சமுடிபாக வைத்துரைப் 
பினுமமையும்.
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மலைவில்லாரருளப் பொல்லார் தாள் புனைவரெனவே, அவ்விரு 

வருர் தம்முள் வேற்றுமையின்மை பெற்றாம். உலகத்அப் புதல்வர் 

சண்மாட்டுச் செய்யும் வழிபாடு தச்தையர்க்குக் கழிபேருவகை 

பயப்பிக்குமாகலின், அச்கயம் பற்றி அங்ஙனங்கடறிய தூஉமாம். 

மங்கலவாழ்த்து முடிந்தது. 
இருச்சிற் ஈம்பலம். 
— 

அவையடக்கம். 

தம்மை யுணர்ந்து தமையுடைய தன்னுணர்வா 
ரேம்மை புடைமை யேமையிகழார் -- தம்மை 
புணரா ருணரா ருடங்கியைந்து தம்மிற் 
புணராமை கேளாம் புறன். 

இஃது அவையடக்கம் கூறுமுகத்தானே ஈண்டெடுக் 

-அக்கொண்ட இத்தாந்தசைவத்தி னுபா்வும் எனைச்சமபக்தார் 

சள திழிபும் கூறுன்றது. 

(இ-ள்.) தம்மை உணர்ர்து தமை உடைய தன் உணர்வார். 

எ, உடைப்பொருளாயெே சம்மியல்பின் உணரச்க்து தம்மை 

புடையானாகிய தலைவனை யுணருஞ் சத்தார். ச சைவர், -- எம்மை 

உடைமை எமை இகழார். எஏ-து.  தமக்குடைப்பொருளாகிய 

எம்மையுடையராகலின், எம்மைக் சூ.ற் நங்கணீக்டுக் குணங்கொண்டு 

கோதாட்டுவசன் றி இகழ் தல்செய்யார்; ஆகலான் எம்மாழ் செய்யப் 

படுதூலையும் ௮ல்வாறு கைக்கொள்வர்,- தம்மை உணசார் உணரார் 

௭-2. அங்கனர் தம்மை யுணசாதார் சம்மையுடையானாகிய 

,சலைவனைய முணரார் ஆகலான்,--உடங்கு இயைச்து சம்மிற் புண 

ராமை ஏ--து. அவர் ஒருங்கே குழீஇக்கொண்டு சம்மிற் மே 

2
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சேராது முரணுதலால்,--புறன் கேளாம் எ-.து. அவர் எம்மையும் 
எம்மாற் செய்யப்படு நூலையும் இகழ்ச் அரைக்கும் மொழியை யாம் 
பொருளாகக் கொள்ளாம் எ-று. 

ஆசுலான், எம்மாற்செய்யப்படு நூலையும் அவ்வாறு கைகச்கொள்வ 
சென்பஅ குறிப்பெச்சம், 

சன்னையென்னும் இரண்டனுகுபு விகாரக்சாற்றொக்கத. 

உடைமை புணராமை என்புழி இன்னருபும் அனாருபும் 
Ss Horses. -- 

*கம்மையுணரா”ளெனப் பொதுப்படக் கூறு சலானே, சாமெ ரு 
பொருளுண்டென்பசே உணராத உலோகாயதரும், தம்மைக் 
குணிப்பொருளென்றுணசராச புக்.சர் சரங்யெர் ஊயாவாஇகளும், 
தம்மை மு.தல்வனுக்கு உடைப்பொருளென்றணராத எனைச்சமயத் 
சாரும் அடங்குவர். பாஞ்சசாத்திரிகளும் Gans gS 5 சைவரும், 
தம்மை உடைப்பொருளெனக் கொள்ளினும், அவருட் பாஞ்சராத் 
திரிகள் உடைப்பொருளாகயெ தமக்கு அணுபரிமாணவ் கோடலா 
னும், உடையானுக்குப் பரிணாமங்கூறு சலானும், உடையானல்லா 
கானை உடையானென மயக்கிக்கோடலானும்; சிவாத் தவி சசைவர் 
உடையானது HOt s திக்குப் பரிணாமம் கூறுதலானும், 9 mein pap 
னும் அவருச் தம்மை உணராசே யென்பது. 

புறன் புறச்சமயம்பற்றி இகழ்ர் துரைக்கு மொழியும், புறங் 
கூற்றுமொழியு மென்பது இரட்டுறமொழிச லென்னு மூத்தியாற் 
கொள்க. புறல்கூற்றுமொழியாவது மூக்கூற்றுப் புறச்சமயங்களின் 
வேறான பாடாணவாதசைவர் முதலியோர் முன்னன்றிப் புறத்தே 
இசழ்ச்த கூறு மொழி Queers. 

அவையடக்கம் முடிந்தது. 
திருச்சிம் தம்பலம், 

கனவனை.



au 

இவமயம் 

இிருச்சிழ் சம்பலம். 

சிவஞானயோதம் — FH Mons. 

பொ துவியல்பு-- பிரமாணவியல். 

முதற்சூத்திரம். 

ழு மாதவச்சவஞான யோடுகள்





உ 

இலமயம், 

இருச்சிற் ஐம்பலம். 

பொதுவியல்பு. 

பிரமாண வியல். 

முகுற்சூத்திரம். 

ண்டு ஆரியர், முதனாூலிற் கூறியவாறே சிவாகமங்க 

எஏிஷேைப்படும் ஞானபாசகப் பொருளெல்லாவற்றையும் 

பொது உண்மை யென்று இரண்டாகத்தொகுக்அ,பிரமாண 

விபல் இலக்கணவியல் சாதனவியல் பயனிபயலென நால் 

வகைப்படுத்த, பிரமாணவியல் மூன்று பாதத்தாற் கூறுவான் 

ஜொடங்கி, முதற்கண் உல௫ற்கு முதற் சடவுள் சிறப்புவகை 
யானுண்டென்னும் ஆசகமப்பிரமாணத்தை வலியுறுத் அவதாய 
அதுமானப் பிரமாணங் கூ௮கனருர். 

அவனவ or துவெனு மவைமூ வினைமையிற் 

ரறோற்றிய இதுயே யொடுங்கிமலத் துளதா 
மந்த மாத யென்மஞார் புலவர். 

எது. சூம். எனின், சக்காரசாரணனாயுள்ள மு. தலையே 

மூதலாகவுடைகத்து இவ்வுலகம் என்பஅணர்த்து தனுதலிற்று. 

இ௫ சூத்இக்கருத்அமைக்கின்றள. இடன், கிவிச்த்கெலே 
ம,சலிய பஞ்சசலைகராட்பட்ட ஐலகைச் ௪ல்காரச்துள் இறுஇச்
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கண்ண தாகிய மாசங்காரத்தைச் செய்யும் வினைமுதலா யுள்ள 
மே.தல்வனையே தனக்கு முதற்கடவுளாக வுடைத்து அவனவளது 
வென்று இவ்வாறு சுட்டியுணரப்படுவ தாய உலகம் என வே தாகமல் 
களுட் கூறப்படுவ தனை அறுமான வளவையா னுணர்தீது தலைக் ௧௬ 

இற்று இச்சூத்துரம். எ-று. 

ஏகாரம், இயைபின்மை நீக்குதற்கும், பிதிதினியைபு நீக்கு 
தற்கும் பொதுவாய்கின் ற பிரிநிலை. 

இதன் பொழிப்பு உரைத்துக் கொள்க, 

இஃது இவ்வுரைமுகத் தக் கேட்போரால் உரைவகைபற்றிச் 
செய்தகோடற்பாலதொன்றனை அறிவுறுத் தன் ஐ, இ-எ். 

இச்குத் தரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு முன்னர்க் சண்ணழித்துரைக் 
கும் பொழிப்புரைபற்றி உரைத்துக்கொள்க. எ-று. 

எனவே, இங்கனம் இருவகைப்படும் பொழிப்புரையுட் கண்ண 
ழித் துக் கடாவிடைகளானுரைக்கும் வார்த் இகமாய பொழிப்புசை 
மாத்திரையே யாமீண்டுரைக்கின்ரறாம்; பிண்டமாகச் கொண்டுரைப்ப தாய பொழிப்புரை இதுபற்றி யுணர்ர்து கோடல் எளி. தாகலின், 
அஃதியா முரைக்கின்றிலம் என உரைமுகத்து மாணுக்கர்க்கு அதி 
வறு த் சவாறாயிற்று, 

இஃ, எனைச்சூத்இசங்களினும் உய த்துக்கொண்டுணர் BD’ 

பொருட்டு, முதற்கண் வைக்கப்பட்ட, 

இவ்வாறு ஆரியர் ஆணை தர் தமையின், கண்ணழித் அரைபத் 
நிச் குத்திரத்திற்குப் பதப்பொருள் கூற அம். அவன் அவள் 
அது எனும் அவை-புலவர் ௭௫. அவனென்றும் ௮வளென்றும் 
அதுவென்றும் இவ்வாறு பகுத்துப் பலவாய்ச் சுட்டியுணரப்படுஞ் 
சொல்லும் பொருளுமாய இருகூற்றுப் பிரபஞ்சத்தொகு 9, ன சோம் கம் கிலை இறுதி யென்னும் மு.த்சொழிலுடைமையால், ஓ GAC pL
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ஜோற்றப்பட்டகாய உள்பொருளேயாம். ௮, தோன்றுங்கால், 

தானொடுங்குதற்கு எதுவாய் நின்ற கடவுளினின்றும், சகசமல 

: நீங்காமையால், ௮௮ நீங்கு தற்பொருட்டு மீளச் தோன்றுவசாம். 

இவ்வாரறாசலின், சங்கார.த் தொழிலைச் செய்யுல் கடவுளே உலகிற்கு 

மு.சற்கடவுள்; ஏனையோர் ௮ன்னரல்லர் எனக் கூறுவர் அளவை 

அலுணர்ச்தோர் எ-று. 

அவை தொகுதி; சட்டுப்பெயரெனக்கொள்ளின், உளவெனப் 

பிரித்துப், பயனிலையாக த், சாமென்பசணை அசைகிலையாக வைத் 

அசைத்து, ஆர்கச்சொல் வருவித்துக்கொள்க, 

வினைமை வினை யுடைமை, 

Csr fu Gace தோற்றிய வெனப் பிறவினை வாய் 

பாட்டானோதுதலின், அசற்குரிய வினைமுதல் அவாய்கிலையான் 

வர்௪து. தோற்றிய வென்னும் பெயரசெச்சர் இதியென்னுஞ் 

செயப்படுபொருட்பெயர் சொண்டது. இதயா யொருவனாழற் ரோம் 

ஐப்பட்டதென்பார் தோற்றிய இதி யென்ருர். இதியென்றது 

ஈண்டு உள்பொருளென்னுக் அணையாய் கின்ற ஐ. 

மூவினை யுடைமையால் உள்பொருளாதலும், அவ்விரண்டு 

மூடைமையால் கிமித்சகாரணனை யுடைத் சாதலுச் அணியப்படு 

மென்பார், (மூவினைமையிற் சோரற்நிய” இதி யென்ருர். 

ஏகாரச் சேற்றம். ஒடுங்க யென்பன பெயர் உருபுகள் 

தொர்குறின் றன. 

அச்தச்தைச் செய்யுங் கடவுளை அச்சமென்றது உபசாரம். 

காணப்பட்ட வலகாம் சகாணப்படா௫ டவுட் குண்மை கூற 

வேண்டுதலின், தோற்றிய இதியே யெனவும், ஒடுங்கி யுள சாமென 

வும், உலஇன்மேல்வைத்தும் கூறினார். கருத்துசையுட் கூறியதும் 

அது: சோம்பி,
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இச்சூத்திரத் தள், அவனவள தவெனு மவை மூவினைமையின் 

என்பது ஓர.இகரணம்; தோற்றிய திதியே யொடுங்கி யுள தாம் என் 
பது மூன்றதிகாணசத்தை யுள்ளடக் கிற்பதோசதிகாணம்; அக்த 

மாதி யென்மனார் புலவர் என்பது ஒரதிகரணம்; ஆக முக்கூற்ற 

இச்சூத்தி£ மென்றுணர்க. இம்மூன்றும் முறையே ஒன் உற்கொன் 

ஜேதவும் பயனுமாய் ஒரு பொருண்மேல் வருசலின் ஒரு சூத்திரத் 

தாற் கூறினர். தன்னாற் கூறப்படும் பொருளும், ௮அசன்க ணையப் 

பாடும், அதற்குப் பிறர் கூறும் பக்கமும், ௮ சனை மறுத்துரைக்குஞ் 

த்தார் தத் துணிவும், இயைபு மென்னும் இவற்றது நிலைக்களம் 

௪ண்டதிகாண மெனப்படும். ் 

முதலதிகாணம். 

ஈண்டு உளதாய் ஒருவன் ஒருத்தி ஒன்று என்று 
சுட்டப்பட்ட பிரபஞ்சம் உற்பத்தி திதி நாசமுடைத்து 
என்றது. 

எது. மே-ள். எனின். மூவினை யுடைத்தோ அன்றோ 
வென்னும் ஐயப்பாட்டின்௧ண் கித் தமாய்க் காணப்படும் பிரபஞ் 
சீதை மூவினையுடைத்சென்றல் பொருர்தாது என மீமாஞ்சகரும் 
உலோகாய தருங் கூறுல் கடாவை யாசங்்இத்துச் சூத்திரத்தின் 
முதற்கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேத்கோட ஸுதவிந்று. 
இ-ள். வெ-டை, ் 

ஒருவனென்றும் ஒருத்தியென்றும் ஒன்மென்றும் இவ்வாறு 
அவயவப்பகுப்புடைதீ தாயும் பலவேறு வகைத்சாய்ச் சடமாயுஞ் 
சுட்டியறியப்படுவ சாய மிருத்தலின் இம்மூன்ேதவானும் பிர 
பஞ்சர் தோன்றி நின்றழியு மென்பது அணியப்படு மென்பார்
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உள சாயொருவ னொருத்தி யொன்றென்று சுட்டப்பட்ட பிசபஞ்ச? 

மென உடம்பொடு புணர்த்தோ தினார். 

உள தாய்ச்சுட்டப்பட்ட வென வியையும். உள தாகச் சுட்டப் 

படுதல் முயற்கோடு முதலியன போலத் இரிவையங்களா னன்றி 

மெய்யாகச் சட்டப்படுதல்.. 

தோற்றமும் ஈறும் உள்ள தன்பாலே Big seller, 

௭-௮. ஏறு, எ-னின். காட்சிெயளவைக்கு எய்தாஅரைப் 

பனவெல்லாம் பிாமாணமாகா வென உலோகாயதர் கூறுங் கஉடாவை 

யாசங்கித் சச் காட்சியளவை பற்றியும் மேற்கோளைச் சாதித்சனுத 
லிற்று. இ-ள். உற்பத்தியும் சாசமுற் காணப்பட்ட தஇதியின் 

பக்கத்தே காணக் கடத்தலின் 'உளதா யொருவ னெருத்தி யொன் 

றென்று கட்டப்பட்ட பிரபஞ்சம் உற்பத்தி இதி சாசமுடைத்த? 

என மேற்கொண்டது. எ-று. 

பூதாதி மீறு முதலும் துணையாகப் 

பேதாய் திதியாகும் பேற்றிமையி-- னோதாரோ 

வோன்௱றோன்றிற் றோன்றி யுளதா யிறக்கண்டு 

மன்றேன்று முண்டேன்ன வாய்ந்து. (1) 

௭-2. உ-ம். எ-ணின். உள்ள தன்பால் அவ்விரண்டுங் 

இடத்தல் யாங்கனம்? என்னுங் கடாவை யரசங்கித்து ஏ௫வை வவி 

யுறுத்துத னுதலிற்று, இ-ள். பேதாய். ௭-ஐ. காட்சியளவை 

களானும் அறியப்படாத மடலோனே,-- பூதாதி. எது. பூத 

மூதற்காணமாகவுடைய பிரபஞ்சத்திற்கு, -- இதி ஈறும் முதலும் 

துணை ஆக ஆகும். எ.து. இதி கிகழ்வழி, சாசமும் உற்ப.த்இயுச் 

தனக்குத் துணை ஃகாசணமாகு்கொண்டே நிகழா நிற்கும். அ.ற்முயி 

னும் ஓன்று தோன்ற ஒன்று கிற்ப ஓன்றறிவ சன்றி ஒருங்கே 
3
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தோன்றி ஒருங்கே நின்று ஒருங்கே யழிய3 கண்டிலமாலெனின்;-- 

ஒன்று ஒன்றின் பெற்றிமையின் சோன்றி உளதாய் இறச் கண்டும். 

எ-து. ஒவ்வொரு கால விசேடத்திற் சாதிபற்றி ஒருங்கே 

தோன்றி ஒருங்கே கின்று ஒருங்கே யழில, தனைச் சண்டுவைச்அம்,- 

என்றும் ௮ன்று உண்டு என்ன ஆய்ச்து ஓசாசோ, எ-து. என்றா 

யினும் ௮,த.ற்குரிய காலம் வருமென்று உலகத் திற்கும் ௮ங்ஙகனமா,ச 

லுண்டென்று அக்காட்டுபற்றி ஆராய்ச். த சொல்லார்களோ! உன் 

னைப்போலும் மடமையில்லாதோர். or — mW. 

பூதாதி அன்மொழித்தொகை. பூதத்துக்கு மேலுளவாய 

தத்துவங்கள் உலோகாயதருக்கு உடம்பாடன்மையின், பூத முத 

லாய சத் தவங்களென வுசைத்தல் ஈண்டைக்கேலாமைய நிச. 

பூதாதிக்கென சான்கனுருபு விரித்துரைக்க; ௮.௫ பின்னருஞ் 

சென்றியையும். ஆகுமென்பது முற்றுவினை, 

ஈண்டுப் பெற்றிமை என்றது சாதியை. 

ஓகாரம் ௪ இர்மறை. 

ஒன்றொன்றி னென்பது *: ஒன்றொன்றுப் பார்த்துணர்வ அள் 

ளமே”? என்றாற்போல அடுக்குமொழி; ௮து காலவிசேட மாதல் 
என்று மன்றெனப் பின்வருதலாற் பெயராம். 

ஒருங்கே யென்பது சொல்லெச்சம். 

ஒன்றொன் திற்றோன் நியுள தாயிறு தலாவ ** பயில்வித் செல் 
லாங் - காரிட ம,சனிற் காட்டு மங்குல் கழியும் வேனில் ?? (ass. 

1 சூ, 9. செய்.) என்பதனானறிக. 

** கண்டும்”? உம்மை இறப்பு. 

முதலதிகரணம் முடிந்தது.
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இரண்டா மதிகரணம். 
—_— 

இனி, இல்லதற்குச் தோற்றமின்மையின் உள்ள தற்குச் 
செய்வோரின் நிச் செய்வினையின்மையின் ஒடுங்கின சங்கா 

சத்தி னல்லது உற்பத்தியில்லைபென்றது என விங்கனஞ் 

சொற்பல்காமைப்பொருட்டுத் அணிந்ததாக வைத்துரைத் 

தாராயிலும், பொருளியைபிற்கேற்ப இதனை மூன்றதிகரண 

மாக வைத்துரைப்பது ஆரியர் கருத்தெனச்கொள்க; ௮ஃ 

தாமாறு காட்டுதும்:-- 

இணி உலகமுள்ளது என்றது. 

எது. மே-ள். ஏ-ணனின். உலகம் இல்பொருளாய்க் சக் 

சீஞ் சார்பிலே தோன்றியழி, தல் இயல்பென்றலே அமைவுடைமை 

யின், அது மூவினையுடைத் தாயினும் சோற்றுவானொருவனையுடைத் 

சாதல் செல்லாது எனப் புத்தநாலார் சொல்லுக் கடாலை யாசங் 

கத்துத் திதியென்னஞ் சூத்திரக்கூற்றைக் கண்ணழித்துசைத்து 
மேம்கோடனுதலிற்௮ு. இ-ள். வெ-டை. 

இல்லதற்குத் தோற்ற மின்மையின். 

a- G9. ஏது. எ- னின். உள்ளசாசல் யாங்கனம்? என்னுங் 

கடாவை யாசங்கித்து மேற்கேர்ளைச் சாதித்ச னுதவிற்று. இ-ள். 

இல்பொருளாகய முயற்கோட்டிற்கு முக்காலத்து முற்பத் இயின் 

மையின் ஈண்டுற்பத்தி காணப்படுதலான் உலகமுள்ள த” என மேற் 

கொண்டது. எ-று. 

இனி உலகஜஞ் செய்வோனை யுடைத்.து என்றது. 

எ. மே.ஃள். எனின். உள்பொருளெனப்பட்ட பிச 

பஞ்சம் தத் தமுதற் காரணத்தினின்றுச் தானே தோன்றி யழியும் 

இதத்கொரு கிமித் சகாரணமாய் ஒரு கருத்.தா வேண்டாம் எனச்
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சாங்கியர்கூறுங் கடாவை யாசங்கித்துத் தோற்றிய "வென்னுஞ் சூத் 

இரக்கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோடனுசவீற்று இ-ள் 

Qa — a. 

உள்ள தற்குச் செய்வோரின் றிச் செய்வினை யின்மையின். 

எது, ஏது, ௭எ- ணின். அதற்குப் பிரமாண மென்னை?₹ என் 

னும் கடாவை யாசக்கித்து மேற்கோளைச் சாதித்ச னுதலித்த. 

இ-ள். மண் முூதவியவற்றி னுள்ள தாகிய கட முதலிய பொருட் 

குச் குயவன் முதலிய செய்வோரையின் தி வனை தன் முதலிய செய் 

தொழில் கிகழாமையின், உலசம் இவ்வியல்பிற்றாகலான் “இனி யில் 

வுலகஞ்? செய்வோனை புடைத்து என மேற்கொண்டது, எ-று. 

இனி ஒடுக்கெ சங்காரத்தினல்லது உற்பத்தி யில்லை யென் 

DS 

௭-௮. மே-ள். ஏ-னின். இத் துணையும் கூறியவாற்றான் 

உலகத்தைத் சதோற்றுவிப்பான் உண்டெனப்பட்ட சருத்தாச் AB 
கருத்தா சிருட்டிகருத்தா முதலியோரில் ஒருவனேயாத லமையும் 
எனப் பாஞ்சராத்திரி முதலியோர் கூறுங் கடாவை யாசங்கஇத்து 
“ஓடுங்கயுள தா்? மென்னுஞ் சூத் திரச்கூ.ற்றைம் கண்ணழித்துரைத்து 
மேற்கோடனுதலிற்து. இ-ள். உலகம் சானொடுங்கு தற்கு கிலைக் 

களமான சங்காரகருத்தாவி னின்றன்றி உளதாகாது. எ-று, 

ஒடுங்வெலென்னும் பெயரெச்சஞ் சங்கார மென்னும் இடப் 
பெயரோடு முடிர்தது, சங்காரம் ஆகுபெயர். 

௮ல்லஇல்லை என்று எஇர்மறை முகத்தாற் கூறியது, ஏனைக் 
கடவுளரின் உள தாகாமை மாப்புறுத் சற்பொருட்டு, 

இதனுள் ஒடுங்னெ என்பதனாற் போந்த குறிப்பேதுவைப் 
புலப்படக்காணுமாது:-- ்
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ஆண்டு ஒடுங்கு தலின். 

ஏது, ஏது, எனின். அதற்குப் பிமாணமென்னை? என் 

னும் சகடாவை யாச்க்இத்து மேற்கோளைச் சாதித்த னுதலிற்று, 

இ-ள். யாது யாண்டொடுக்கும் ௮ஃத.தனி ஓற்பத்தியாம் மண் 

ணிற் குடம் போலும் என்னும் அவினாபாவத்தாற் பிரபஞ்சஞ் சங் 

காசசாரணன்மாட் டொடுங்குதலின் மீளத் தோன்றுங்கால் ஆண்டு . 

நின்று தோன்றுதலே பொருத்த முடைமையின் அல்வாறு மேற் 

கொண்டது. ஏறு. 

இவ்வாறு மூன்ற தஇகாணப்பொருளும் இதன்கட் போர் தவாறும் 

இல்வா றுசையாச்காழ் பொருளியைபு படாமையும் அண்ணுணர்வாற் 

கண்டு கொள்க. 

இலயித்த தன்னிலில யித்ததாம லத்தா 

லிலயித்த வாறுளதா வேண்டும் -- 

எத. உ-ம், எ-னின். உலகம் உள்ள தாயின் உள்ள தற்கு 

உண்டாகவேண்டுவ இல்லையாகலாழ் சற்காரியவா,சம் ௮டாது எனப் 

புத் தர்கூ.றுல்'கடாவை யாசங்கித் து”இல்ல சற்குக் தோற் றமின்மையி 

னென்ற வேதுவை வலியுறுத். த.த னுதலிற்று, இ-ள். இலயித் 

தது இலயித்ச தன்னில் ஆம். எ-. உள்ள தாயினஞ் சக்கார£ 

காலத்தி னொடுங்யெ தாகலான் ௮வ்வொடுங்கிய வுலகம் தானொடுங்கு 

தற்கு நிலைச்களமான சங்காசகருச் சாவினின்றும் படைப்புககாலத் 

இன் மீள வுளதாம். அ௮.ற்றேல் ஓடுங்க; ஒடுங்கியவாறே யொழி 

யாது மீளவுண்டாக வேண்டாம்: வேண்டுமாயின், முன்னொடுங்காது 

நிலபெறவே யமையும்: அவ்வாறன்றி ஒடுங்கி மீள வுளதாலது 

எற்றுக்கெனின்;---மலத்தால். எ- த. உள்ளதாகிய உலகம் கரும 

மலம் பரிபாகமாதற்பொருட்டு ஒடுக்கி, ஆணவமலம் பரிபாக 

மாதற்பொருட்டு மீளவு முண்டாம். அ.ற்றேல், முன்னின்ற பிரபஞ் 

சம் சாசமாச வேறு தோன்று மென்னாமல் ௮.தவே ஒடுங்கி கின்று
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Serger se Guero Pe பிரமாணம் என்னை? யெனின்;--இலயித் ௪ 

வாறு உளது ஆ வேண்டும். ௭-.து. எஸ்தெவ்வாறு நின்றொடுல் 

இற்று அஃ தவ்வொடுக்கயவாே உளதாதல் எல்லாரானும் விரும் 

பப்படும், எ-று, 

எனவே, அர்நியம மில்லையாயின் கெற் கமுகாய் நீளாது செல் 

and bens ag வென்னை? யென்னுச் தருஃகமே அதனை யறிவு 

த்து மென்றவாமுயிற்று, சற்காரியவாசத்தி னியல்பு * ses 

மதல் காகம் '?என்னும் ஞானாமிர் சத் தினுல் (௮௧வ-18,) காண்க 

இசனானே, இல்லது முள்ளு மல்லாத பொருடோன்று 

மென்னுஞ் சூணியவாதிகளும், இல்லது முள்ளது மாய பொரு 

டோன்௮ு மென்னும் அசேகார் சவாஇகளும் மறுக்கப்பட்ட வா.றறிக. 

இலயித்த 
தத்திதியி லேன்னி னழியா தவையழிவ 

தத்திதியு மாதியுமா மங்கு (2) 

எ-து. உம். ஏ-னின், இனிச் சற்காரியலாசத்தின் 
அவ்வக்காரியங்கள் தத்த மம ச.ற்காண ததொடுங்கு மெனவே கோட 

லின் உல$ூற்கு முதற்காரணமா௫ய மூலப்பகுஇ வாசுேவனுரு 
வாகலான் உலகம் அவன்மாட்டொடுங்கு மென்றலே அமைவுடைத் 
தன்றி முதற்காணத்தின் வேருய கிமித்சகாரணமெனச்கொண்ட 
சீங்காரகருச் தாவின் மாட்டெொடுங்கு மென்றல் பொருர் சாசெனப் 
பாஞ்ச ராத்திரிகள் கூறுங்கடாவை யாசங்கித்து “ஓடுங்னெ சங்காரத் 
தின்? எனவும் 'இலயித்,ச சன்னில்? எனவுங் கூறிப்போர் சி குறிப்பே 
அவை வலியுறுத்துச னுசலிற்ற. இ-ள். இலயித்தது அத் இத 
யில் என்னின். ௭-௮, உலக மொடுக்கெயத ௮ர்,ச மூலப்பகு தி வடி. 
வாய இதகருத் சாவின், ணென்பையாயின்,-- அவை அழியாத. 
எது, நீ ௮ல்வனங் கொள்ளினும் மூலப்பகுஇஃகு மேலுள்ள புவ
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erbser 3 5CON Sur) sein _ren0 5 Eoperer ஏகதேச மாத்தி 

ரையே ஆண்டொடுக்குவ சன்றி மாயாகாரியத்சொகுதி முழுவதும் 
ஆண்டொடுங்காது. அற்றேல், மாயாகாரியச்தொகுதி முழுவதும் 

யாண்டொடுங்குவதெனின்,--௮.த். திதியும் ஆதியும் ஆம் அங்கு அழி 

வது. எது, அந்தத் இதிக்கடவளும் படைப்புச்சடவுளும் 

தோன் அதற்குச் சாசணமாடிய அச்சங்கரரக் கடவுளிடத்ேே ௮ல் 

விருவசோடுங்கூட அழிவதாம் அத்சொருஇி. ௭-௮. 

இவ் வெண்பாவினைச் “* செய்யுட்க ளோசை இதையுங்கா 

லீரளபு-- மையப்பா ன்றி யடையுமா--மை தீரொழ், நின்றியுஞ் 

செய்யுட் கெடினொற்றை யுண்டாக்கு -- குன்றுமே லொற்றளபுவ் 

கொள்?” என்பதுபோல இசண்ட.இகாணப் பொருள்படுமாறு இரு 

தொடசாக வைத்்தசையாக்காற் பொருளியைபுபடாமை யறிக, 

இலயித்த வென்னும் பெயசொச்சம் தன்னென்னும் இடப் 

பெயசோடு முடிஈ் தது. 

Qeauw $30 sor D5 ஏதுப்பொருண்மை யுணரநின் ஐ பெயர். 

இலயித்ததெனச் ச.ற்காரியலாதல் கூறவே இலயித் ச வவ.த்தையின் 

அவ்வக் காரியசீத்தி சமூகமாய்ச் குக்குமமாய் நிழ்பசொன் றுண்டு. 

அதுவே முதற்காரணமெனப் பிரபஞ்ச ச்திற்கு (ps bare cart Bus 

மாயை யுண்மையும் பெறப்பட்டது. ் 

ஆவென்பது மு.சனிலைத்தொழிற்பெயர். வேண்டு மெனச் 

செயப்படுபொருளைச் செய்ததுபோலக் கூ திஞர். 

அவை தொகுதி, ௮ஃதிணைப் பன்மைப்பெய சொன்பார்க்கு 

அழியாது apa som spo ஒருமைகளோடியையாமையும் உத்தர 

மாகாமையு முணர்க. 

இதயும் ஆதியும் அகுபெயர். Hoag Quis FF apply.
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இரணிபகருப்ப மதத்சையும் மறுத்சற்பொருட்டுப் படைப்புக் 

கடவிளையும் உடன்கூறிஞர். ‘ 

நிமித்சகாரணனாகிய முதல்வன் உலகற்கு முதற்காண 

னல்லனுபினும் முதற்காரணமாடிய மாயைக்கு ஆதாரமாய் கிற்ற 

லின், உலகம் ஆண்டொடுங்கி ஆண்டுகின்று தோன்றுதல் அமையு 

மென்பது வருகின்ற வெண்பாலிற் பெறப்படும் 

வித்துண்டா மூல முளைத்தவா தாரகமா 

மத்தன்றா ணிற்ற லவர்வினையால்--வித்தகமாம் 

வேட்டுவனா மப்புழுப்போல் வேண்டூருவைத் தான் 

கூட்டானே மண்போற் குளிர்ந்த. (3) [கோடுத்துக் 

ஏது. உ-ம். எ-னின். உலகச் சனக்கு முதற்காரணமா௫௰ 
மாயையி னொடுங்குவதன்றி கிமித்தகாரணன் ஒருவனுண்டெனச் 
கொள்ளினும் ௮வன்மாட் டொடுங்கு மென் றல் பொரும் தாமையின், 
யாது யாண்டொடுங்கும் ௮ஃ த தனிலுற்பத்தியாம் என்னும் அவிசா 
பாவத்தான் மாயையிமனாடுங்கெயெ உலகத்தை மாயையே தோற்று 
விக்கும் இசற்கோ ரிறைவன் வேண்டா எனச் சரல்யெதாலார் 
மதம்பற்றி நிகழுங்கடாவை யாசங்கித்து உள்ளதற்குச் செய்வோ 
ரின்றிச் செய்வினையின்மையின் என்னு மே௫வை வலியுறுத்த தனு 

தலிற்று, 

இ-ள். மண்போல் குளிர்க்து வித்து உண்டா மூலம் 
Gers san தாரகம் ௮ம் ௮தசன் சாள் கிழ்றல் அவர் வினையால் 
வித்தகம் ஆம். ௭-.து. மாயையும் உலகமும் வித்தும் அங்குர 
மும் போலுமாகலின் வித்துக்கு ஆதாரமாக நிலங் குளிர்ச் தலழி 
அதன்கண் வித்துள்ளதாக அ.தனினின்னறும் அங்குர் தோன்றிய 
வாறுபோல மேலைவெண்பாவின் இலயித்தது என் றதனாழ் பெறப் 

பட்ட மாயை தனக்காதாரமாய் நின்று தோற்றுவிக்கும் இறைவ 
னது சத்தியின்க ஹுூள்ள சாய் கிற்றலால் அச்ச்த்தி சங்கற்பித்த 
வழி அவரவர் வினைக்கோக அவ்வச்காரியங்களை அவ்வவ்வியல்பி ற்
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பிறழாமற் பயக்குஞ் ச தரப்பாடுடை சதாம்: அல்லுழி உடைத் தன்று. 

நிலங் குளிர்ச் தலழி ௮,தன்கட் இடர் சன்றி வித்து மூளையைத் தோற் 

ரூ. தவாறுபோலும். ஆகலான், மாயையீனொடுங்கித் தோன்திய உல 

கம் ௮.தற்காதாரமாய் கின்ற இறைவன் சீதீதியினொடுங்கிச் தோன் 

இியதேயாம். எ-று. 

ஆகலானென்ப.த முதல் குறிப்பெச்சம். இது இழங்கவின்றுச் 

தோன்றிய தாமரையைப் பங்கயமென்பதனானுமதிக. வழிநாூலாசரி 

யர் '*உயிரவை யொடுக்டுப் பின்னு மு.இப்பதெ னான்பால்,?? எ-ம். 

“உலகவ னுருவிற் மோன் றி யொடுங்கிடும்.!? எ-ம். (சிதீ.தி-1- —82; 

1-48) 9Gw gre, ease னுருவிற் ஸேரேன்றி யொடுக்குமாறு 

வாதுளாகமத்தில் வகுத்தோதியதாஉம் இவ்வியல்பு சோக்இி யென்க. 

இஃததியாதார் இன்னோன்னவற்றைத் தத்தமக்கு வேண்டிய 

வாதே யுரைப்ப, 

உவமவினை பொருளினும் பொருளடை உவமையினுஞ் 

சென் றியையும், 

உண்டாகவெனச் சற்காரியத்தை வலியுறு தீ அ தல், வித்தில் 

வழி நிலத் தினின்.றும் அங்குரர் தோன்றா, தவாறு போல, மாயை யில் 

வழிப் பிரமத்தினின்றும் உலகச் தோன்றாதெனப் பரிணாமவாஇகளை 

யும், மாயை அகிர்வசனமென்னலும் மாயாவாதிகளையும், வித்துநில 

னும்போலென் ஐதனான் மாயை மூதல்வனின் வேறுபொருளன் 

ஹென்னுஞ் இவொத்துவிசசைவர் பாஞ்சராதீ.திரிகளையும், மறுத்த 

வாருமிற்று. 

முதல்வன் பலவேறு வகைப்படச் சங்கற்பித்தவா ஜென்னை? 

என்னுங்கடாவை யாசங்இத்.து, அலர் வினையா வென்றார். 

வித்தகம் விசித்திரமென் இுரைப்பினு மமையும், 

அத்றேல், தன்வயத்தானன்்.றி வினைவயத்தாற் Cop bps 

பான் இறைவ னாகா னெனின்:-- 

4



26 சிவஞானபோதம் 

வேட்டுவன் ஆம் அப்புழுப்போல் வேண்டு உறுவைத் தான் 
கொடுத்துக் கூட்டானே. ௭-௮. வேட்டுவனாதலை விரும்பும் புழு 
விற்கு வேட்டுவன் விரும்பிய வடிவினைக் கொடுக்குமாறு போல, 
இறைவனும் அவரவர் வேண்டு முருவினைக்கொடுத்து அவ்வினைக் 
குத் தக்க பயன்களையும் கூட்டுவனாகலான்; ௮.துகொண்டு சுதர்இரத் 
இி,ம் இழுக்கென்னை. எ-று, 

ஆகலான் அதுகொண்டு சுதர்இரத்திற் இழுச்சென்னை யென் 
பது குறிப்பெச்சம். 

போல் அசை. குளிர்ர் தவழியென்பஅ குளிர்ர்செனச் இரிக்ச 
நின் ஐ.த. 

நிற் றலினென்னும் ஐர்.தாலதஐ விகாரத் சாற்றொச்சு. ஏகாரம் 
எ. இர்மறை, 

கோக்காது நோக்கி நோடித்தன்றே காலத்திற் 
றாக்காது நின்றுளத்திற் கண்டிறைவ- னாக்காதே 
கண்ட ௩னவணர்விற் கண்ட கனவுணரக் 
கண்டவனி வலிற்றின்றாங் கட்டு. (4) 

எ-து. உ-ம். எ-னின். மேலையுதாரணத்திற்கூறியவாற்றான் 
2.08 DG முதற்கடவுள் உண்டெனக்கொள்ளினும் அவன் படைப்பு 
மூீதலியன சொழில் செய்வானாயின் விகாரமெய்இி அசனிற் பரத 
மூ௮வா னென்னுமவர் மதம்பற்றி நிகழுக் கடாவை யாசங்இத்து 
ஏதுவை வலியுறுத்து சனுதலிம்ற. இ-ள் இறைவன், ௪-2. 
மூதல்வன்,-- காலத்தில் தாக்காது நின்று, ௭-2. இறப்பு நிகழ்வு 
எ .இர்வு மு. சலியனவாய் வேறுபட்டு எல்லாத்தொழிலுஞ்செய் தர் 
தனக்கு விகாரமின்றி கிற்கு் காலம்போல விகாசப்படாது நின்று, 
-ர்சாசே கண்டு. ௭-௮, பிரபஞ்சத்சைக் கசணத் சாற்படையாது 
சங்கழ்பமாத்தித்சானே படைத்த, -தோ*காது மோல்கி கொடி 
த்து. எது. அவ்வாறே காவாது காச்ச ௮ழியாசழிச் சலால்,
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இன்று ஆம் கட்டு, ௭-௮. இவ்வமலனுக்கும் பச்.சமின்றா தல்,- 

உளத்தில் கண்டசனவு உணர்வில் கண்ட கனவு உணரச்சண்டவ 

னில் இற்று, ௭எ-.து, கழ்றநாற் சொல்லும் பொருளும் உள்ளத் 

திற் போரன்றுங்கால் உள்ளம் அவற்றிற் ரெடக்குண்ணாதவாறு 

போலும்; கனவின்கட் கண்டவற்றைப் புறத்து விடயங்களை யறிக்து 

வரத சனவுணர்வின் கண்ணே விளங்க வறிச்தவன் அப்பொழுது 

அவற்றிற் ரொடக்குண்ணாதவாறு போலு மித்தன்மைத்து, ஏறு. 

எனவே, இஸ்திவ்வாருக வென்றெண்ணு தலாகிய சங்கற்ப 

மாத்திசையாற் செய்வதாஉம், கரணத்தாற் செய்வதா உமென 

வினைமுதல் இருவகைப்படு மென்பதூஉம் காணத் தானன் றிச் செய்ய 

மாட்டாத குயவன் முதலியோர் சங்கற்பமாத்திரையாற் செய்யு 

முதல்வனுக்கு வினைமுதலாசம் பொதுமைபற்றி, ஒரு புடை யுவமை 

யா.தலன்றி மு.ற்றுவமையாதல் செல்லாமையானும், சங்கற்ப மாத் 

'இரையாற் செய்யுஞ் செய்இக்குக் கட்டுண்டன் முதலிய குற்றங்கள் 
பகைப் பொருளாகலானும் ௮வை அண்டுளவாதற்கோ ரியைபின் 

றென்பதாஉம் கூறி ஏதுவலை வலியுறுத் தவாறு காண்க, 

ஆக்குதல் படைத்தல்; காண்டலும் ௮௮௫. நோக்குதல் காத் 
தல்; கொமத்தல் அழித்தல், ௮2 “நொடித்சான் மலை ?? என் 
பதனானுமறிக. 

ஆக்காது கோக்காது என் றமையால், சொடியாசென்பது வரு 
வித்துளைச்கப்பட்டத.  சொடித்சலானென்பது சொடித்செனத் 

இரிச்ச.த. 
அன்னே ௮சை; அசாதியே யெணினு மமையும். 

இன்ஞூன்றும் உவமவுருபுகள். 

உளத்தி னென்பதற்குச் சங்கற்பத் தாலென் ௮ரைப்பினுமமை 
யும், 

இன்ம்ருங்கட்டு என்பத: '“அருங்கேடன்?? குறள்-210, என்பது 
போல நின்றது. ' 

இரண்டாமதிகரணம் முடிந்தது.
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மூண்ருமதிகரணம். 

இனிச் சங்காமே மூதலென்றது. 

௭-௮. மே-ள். ஏ-னின். * ஒடுக்கெ சங்காரத்தெனல்ல 
அற்ப.த்தியில்லை? எனவே சங்காரகருத்தா உலூற்கு மு.த.ற்கடவு 
ளென்பது போக்த தாயினும் தேர் மு. தலாயின பலர்கூடிச் செய்யச் 
காண்டலின் அவற்றினும் அதிவி௫த்தாமான உலகத்திற்கு மற்று 
மத்தன்மையராய முகற்கடவுளர் உண்டெனக் கோடும் என்னும் 
அகேகேசுசவாதிகண் மு. சலியோர்ம தம்பற்றி நிகழுங்கடாவை யாசங் 
இத்து *: அச்தமாதி ? என்னுஞ் சூத்தாக்கூற்றைக் கண்ணழித்து 
சைத்து மேற்கோட னுதலிற்ன. இ-ள். சங்காரகருத்தா ஒரு 
வனே உல.ஒற்கு முதற்கடவு ளென்றது, எ-று, 

சங்காரம் ஆகுபெயர். ஏனையோர் முதல்வராகாரெனப் பிரித் 
தமையின் ஏகாரம் பிரிகிலைக்கண் as 5-5, 

சுட்டுணர்வாயெ பிரபஞ்சஞ் சுட்டுணர்வின் றி கின்ற சீல்காரச் 
இதின் வழி யல்லது ச,சக்இிரமின்றி கிற்றலான். 

எ-து. ஏது. எ-னின். ௮ சற்குப் பாமாணமென்னை? யென்னுங் 
கடாவை யாசங்குித்து மேற்கோளைச் சாதித்தனுசலிற்று. இ-ள். 
ஒன்றொன்றுய்ச் சுட்டியறிவ தாய உருவும் அருவுமென் நிருவேறு 
வகைப்பட்ட பிரபஞ்சம் அவ்வாறு சுட்டியறி தலின்றி எவ்வுலகும் 
ஒன்று யறிக்துகின் ற சீங்காரகருத் தாவின்வழிப் urs Bown 
கிற்பதல்லதத சனச்செனச் சசர்திமுடைத் தாய் கிற்பசன்றாக 
லாற், சீங்காரகாரண னொருவனே உலஒஏற்கு மி.த.ற்கடவுளன் றி 
ஏனையோர் மூ.சற்கடவுள ரல்லரென மே ம்கொண்டது. a ~m, 
பிரபஞ்சத் இற்குச் சுதந் திரமின்மையுஞ் சங்காரசகாரணனுக்குச் சுதர் 
இர முண்மையும் ஏதுமுகத் தாற்காட்டுவார், சுட்டுணர்வாகயெபிரபஞ்ச
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மெனவும், சுட்ணெர்வின்றிரின் றசங்காரமெனவும் ஈரிட த்தம் உடம் 

பொடுபுணர்த் தோதினார். சுட்டுணர்வுடைய தனைச் சுட்டுணர்வென் 

ஐ உபசாரம். 

ஈண்டுப் பிரபஞ்சமென்றது சேசனப் பிரபஞ்சத்தை; பிரி 

கிலையேகாரத்தான் விலக்குதற்குரியது ௮துலேயாகலின். 

தேர்மு. தலாயின பலராற் செய்யப்படினும் ௮ப்பலரும் ஒரு 

வனேவல்வழி நின்றே செய்ப வாகலானும், வேதத்துட் காண 

வாச்யெங்களிற் சட்டுணர்வினராயெ காராயணன் இரணியகருப்பன் 

இச்இரன் அங்க சூரியன் மு,சலியோரைச் காணமென்ற.த குயவன் 

போல் அவார்தா காரணமாதல் பற்றியே யாகலின், அவையெல்லாம் 

அகுபெயசாற் சங்கரரகரரணனாகய மு.தற்கடவுளையே யுணர்கத்தி 

நிற்குமாகலானும், செய்தஞ் செய்வித்தும் எல்லாத்தொழிற்கும் 

வினைமுதலாய் கிற்கு முதற்கடவுள் சங்காரகருத். தா வொருவனே 

யென்பது கருத்து. 

ஒன்றலா வோன்றா லளதாகி நின்றவா 

றொன்றலா வோன்றிலவை மீறாத லோன்றலா 

வீறே முதலதனி னீறலா லோன்றுபல 

வாறே தோழும்பாகு மங்கு. (5) 

எ.து. உம். எனின், அங்கனமாயினும் சுட்டுணர்வாகிய 

பிரபஞ்சம் பலவாயினாற்போலச் சுட்டுணர்வின்றிகின் உ சங்சாரமும் 

பலவுள வெனச் கோடும்; ஒன்றே யென்றற்குப் பிரமாண மென்னை? 

வயென்னுக்கடாலை யாசக்கித்து a gma wIyo sss னுசலிற்று. 

இ-ள். அவை. ௭-அு. சே தனப்பிரபஞ்சத்தொகுதி,-ஒன்று ௮லா 

ஒன்றால், எ--து. உருவும் அறுவுமென்னும் அவ்விருகூ ற்றுப் பிரபஞ் 

சத் அள் ஒன்றல்லாத ஒப்பற்ற பரம்பொருளாலே,--உளது ஆக 

நின்றவாறு, ௭-௮. இருட்டிப்பட்டுத் 'இிஇப்பட்டவாறே, -- ஒன்று 

ச
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௮லா ஒன்றில் ஈருதல். ௪-து. அச்தப்பாம்பொருளின்சண்ணே 
சீங்காரப்படுதலால்,--- ஒன்று ௮லா ஈறே முதல், ௭-2, FFE 

arrée_aQerrgaCer 20856 Ysharacr. s#H8 na, Oa 
ata ($0 sri) Hu0G CF sari UGsD SOOUS Pas FB 
ணர்வின்றிச் சலசமமாமென வேசத்தும் ஆகமத்தும் ஒது சலின், 
அவ்வழி அவையும் முதற்கடவுளா மென்றற்கு இமுக்கென்னை? 
யெனின்;--அ.தனில் ஈறு ௮லா ஒன்று, ஏஃத. ௮ப்பரம்பொருள் 
போல் அழிவின்றி கித் தமாய சேதனப்பிரபஞ்சம்,-- அங்கு, எ-து, 

வீடுபேற்றின்கண்ணும்,--பலவாறே தொழும்பு அகும். ௭-௪, பல 
வாற்றானும் பரம்பொருளுக்கு அடிமையாம், ஏ-று, 

இது சொழ்பொருட்பின்வருகிலை. 

காரியப்பிபஞ்சஞ் சடமாகலரனும், சேசனப்பிரபஞ்சம் அவிச்சையாற் கட்டுற றச் சுட்டுணர்வித்றாய் நிற்றலானும், இவற் கைச் தொழிற்படுத்தற்கு இவழ்.நின் வேறாய் ஒருமு த.ற்கடவுளுண் டென்ப௫ பெற்றாம். பெறவே, பிரபஞ்சம் விரித்தரகாரியமாய்ச் 
காணப்படுதலின் இவ்வாறு கடாத்தும் மூ.த.ற்கடவுள் தேற்றுணர்வும் அளாவிலாம் தலும் போருளூஞ் சுதர்திசமும் முதலிய நிரய 
குணங்களுடைய னென்ப.தூஉம் பெறப்பட்டது: படவே, இத் 
தன்மையனாகய மு;தற்தடவு ளொருவனே அமையுமாகலின், வேது மத் சன்மையருண்டெனக் கொள்ளின் மிகையென்னுங் GH owns. அல்லதாஉம், இலக்கணத்தள் ஒருவாற்றானும் வே.ற்றுமையில்வழி 
இலக்கியம் பலவாதல் செல்லாதென்னுங் கருத்தால், ஒன்றலா வொன்று என வசையமச்சதோதஞர். 

ஈதே மு சவென்ற௪ முடிர்ச௫ முடித்தல். ஈது ஆகுபெயர். 
இறச்சது சழீஇய வெச்சவும்மை விகரத்தாழ் ஜொக்க, 
பலவாறாவன: இருணீங்யெவழியுல் கண்ணுர்குக் காட்ட ஞாயிற்றை யின்றியமையாசலாறு போல, மலநீக்கியமுத்இ நிலையி னும் ஆன்மாவுக்கு அறிவ வியஞ்சகமாய் உடனின் றறிவிச்கு முதல்
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வனையின் றியமையா தவாறும், கண் படிகம் ஆகாயம்போலச் சர்ச்ச 

தன் வண்ணமாயன்றி முதல்வன் போலத் தணித்.துநிற்கு மியல்பில் 

லாதவாறும், மு. தல்வன்போல் ஐச்தொழிழ்கும் வினைமு,தலாமுரிமை 

யின்றிச் வொதபவமொன்றினுச்சே யுரித் சாயவாறும், சமவியாபக 

மாயினும் முதல்வனை கோக்கத் தூலவறிவாகலான் விள *கொளியுட் 
கண்ணொனளிபோல மு.தல்வனின் வியாப்பிமாயன்றி நில்லாதவாறும் 

» 

wserder, 

. அற்றேல், முத்திநிலேயின் ஆன்மாச் செவமாமென்னுஞ் 

சுருதிக்குப் பொருளென்னை? யெனின்; அ௮ல்து உண்மைய இ 

கராத்துட் பெறப்படும். இதனானே செவசமவாதி, சங்சொர் தவாதி, 

உற்பத்திவாதி, அவேசவாதி மதங்களும் மறுக்கப்பட்டன. 

பதியண்மைக்குப் பிரமாணங்கூறுவார் மலத்துள சாம் எனப் 

- புனருற்பத்திச் கேதுச் கூறுமுகத் சான் மலத் அண்மைக்குப் பிரமா 

ணமும் உடன் கூறினார். அதனை ஈண்டு வேரோ ரதிகாணமாக 

வைத் துரையாராயினார்; ௮.இிசரண ச் இ.ற்குரிய ஐயப்பாடு ap sewer 

வெல்லாஞ் ச்கசமலத் துணராதென அ.தனிலக்கணக் கூறும்வழிப் 

பெறப்படுதலால், ஈண்டு மிகைபட வேறோ,சல் வேண்டாமையின், 

இச் சூத்திரத் ததிகாணங்களாற் போக்த தொகைப்பொருளா 

வது :---தோற்றக்கேடுகளதுண்மை காட்சி மு. சலிய அளவைக 

ளான் திய வாராமையிற் பிரபஞ்சம் கித் தப்பொருளேயாம். 

அன்றித் தோன்றி யழியுமெனக் கொள்ளினும், இல்பொருள் தத் 

சஞ்சார்பிற் மோன்றி நின் றழிதல் இயற்கையென வமையும்; செயழ் 

கை யென்றற்கு தரே. வின்மையின். மற்றுள் பொருளாயின், 

அதுவே யமையும் இறைவன் வேண்டா; இசண்டுள்பொருள் கோ 

டல் மிகையாகலின். வேண்டுமாயிலும், மாயோன் முதலிய கடவு 

எரில் ஒருவனே யமையும்; அவமையொழித்௯ச் ச்காரகருத்சா 

மூ.ச.ற்கடவுளென் றதற்குப் பிரமாணமென்னை 
? பிரமாணமுண்டா
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யினும். அதிவிசித்திரமாம பிரபஞ்சம் ஒருவனாற்செய்சல் கூடாமை 
யின், மற்றும் அல்வியல்பினராய மூ.தற்கடவுளர் உளசாஈதல் வேண் 
டும் என உலோகாயதர் மீமாஞ்சகர் ys oe சமணர் சால்யெர் 
பாஞ்சாத்திரிகள் அகேகேசுரலாதிகண் மதம்பற்திப் பூருவபக்க 

" நிகழ்ச் சலழி அவசை மறுத்துச் சத்தாச்சஞ்செய்து முதற்கடவுள 
அண்மை பொதுவகையானுஞ் சறப்புவகையானுங் கரு தலளவை 
யின் வைத்துணர்த்தியவாறென உணர்க, இவ்வாறு சூத்திரர் 
தோறும் உணர்ச் தரைத்துக்கொள்க, 

மூன்றாமதிகரணம்முடிந்தது. 

  

முதற்சூத்திரம் முடிந்தது. 
திருச்சிற்றம்பலம்.



a. 

சிவமயம் 

இருச்சிழ் தம்பலம், 

சிவஞானபோதம் -- சிற்றுரை. 

  

பொதுவியல்பு-- பிரமாணவியல். 

இரண்டாஞ்சூத்தரம். 

ஸ்ரீ மாதவச்சவஞானயோகள்





பொதுவியல்பு - பிரமாணவியல் 

இரண்டாஞ்சூத்திரம். 

அவையே தானே யாயிரு வினையிற் 

போக்கு வரவு புரிய வாணையி 

னீக்க மின்றி நிற்கு மன்றே. 

எ-து, சூம். எ-னின், புனருற்பவம் வருமாறுணர்சத் து 

தனு தலிற்று. 
எ-.து. க-மை. எனின். சூத்திரச் கருத்துணர்த்துத னுச 

விற்று, 

இ-ள். உலகம் ஒடுங்கயி னின்றும் மீள வுளதாமாற்றை வகுத் 

துணர்தீத முகத்சானே துணைக்காண முதலியன இல்வழி இறை 

வன் உலூழற்கு நிமித்தசாரண னால் சாலுமாறு யாங்கனம் 2 

என்னுங் கடாவை யாசங்கித்து 0 அண்மைச்குப் பிமாண 

முணர்த்துத னுதலிற்று இச்சூத்திரம். எ-று. 

சூத்திர வியைபும் இசனானே விளங்கும். . 

ஒடும் யுள சா மென். றவழி ஒடுங்கியி னின்றும் மீள வுள, சாவது 

எல்வாறென்று அவாய் நிற்றலின், அவ்வவாய்கிலை பற்றிப் புனருற் 

பவமே ஈண்டுச் கூறப்பட்டது. 

இச்சூத்தாத்தின் பிண்டப் பொழிப்பு. மேலைச் சூத்திரத்து 

எடுக் அக்கொண்ட சங்கார காரணனாகிய முதல்வன் கலப்பினால் 

உடலின் உயிர்போல் அவ்வுயிர்களேயாய், பொருட்டன்மையாற் 

கண்ணின் அருச்கன்போல் அவற்றின் வேறுமாய், உயிர்க்கு உயிரா
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சற்றன்மையாற் சண்ணொளியின் ௮ன்மபோசதம் போல் உடனுமாய் 

நின்று, ஆணை யென்னும் பரியாயப் பெயருடைய தனது இற்சத்தி 

யான் வரும் இருவினைகளான் அவை இறத்தல் பிறக் சல்களைப் புரி 

யும் வண்ணம் அவ்வாணையிற் பிரிப்பின்றிச் சமவே மாய் நிற்பன், 

எ.து, 

அவையே தானே யாயென்ப தனை இரட்டுஉ மொழிச் துகொண் 

டுரைக்க. இக்கருத்தேபற்றி ('உலகெலா மா Cay yon? 

(சித்தி-சூ. 2-1.) என்றார் வழிநாலாரியரும். 

மேலைச்சூத்திரத்தின் * அந்தமாதி ? என்புழி விகாரத்தாற் 

றொக்க பிரிநிலை யேகாரத்தான் விலக்கப்பட்டு நின்ற சே தனப்பிச 

பஞ்ச த்தை ஈண்டு அவையெனச் சுட்டிக் கூறினர். 

ஓடுங்க சாம்? என்ற சம்கேற்ப எண்டும் Curd Dem ob 

கூறினர், 

புரி சல்- எப்பொழுதும் மேற்கோடல். 

ஆணையி னென்ப ஐ சிங்ககோக்காய் இருவினை யென்ப தனோடும் 

நீக்கமின்றி யென்பதனோடும் இயைந்து பொருடச்து நின்றது. 

ஆண்டு இன்னுருபு, முன்னர் ஏதுப்பொருட்கண்ணும், பின்னர் நீக் 

கப்பொருட்சண்ணுமாய், கின்ற. இன்னென்பது சாறரியையெனக் 

கொண்டு ஈரிடத்தும் எற்கு முருபுகள் விரித்தரைத்தலு மொன்று. 

அன்றே அசை; அமாதியே இவ்வாறு நிற்குமெனினுமமையும், 
ஆய்ப் புரிய கிற்கு மெனவே, அச்செயல்க ளெல்லாம் ழேதல்வன் 

கரணத்தானன்றிச் சங்கற்பமாத்தொத்தாற் செய்வனென்பது பெறப் 
பட்ட. 

இதனானே மேல் :அச்தம்? என்று உத்தேசமா யெடுத்துச் 
கொண்ட முசல்வனுக்கு இலக்கணம் கூறியவாறு மாயிற்று, இத 
தடத்,சலச்சண மெனப்படும் பொதவியல்பு.
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ஆணையி னிருவினையி னெனவே, சன ழ்ச்த்தி துணேக்கார 

ணம்; இருவினையும் ௮.தன்வழிச் சாய தணைக்காரணம். இருவினை 

யினெனவே அதற்குப் பற்றுக்கோடுண் டென்பதாஉம் பெழ்;சமாக் 

வின், ௮௪ மு.சற்காண மென்பதூஉம் இருவினையிற் போக்கு வரவு 

புரிய வெனவே ஒடுக்கியின் மீள வுள சாங்கால் இருவினைகட் Ca pins 

பலவே வகைப்பட்டு விரியு மென்பதாஉம் போர் சவாறு காண்க. 

இ௫சனள் அவையே தானேயாய் என்பதோ ரதிகரணம்;தணை 

யினிருவினையின் என்பசோ ரதிகரணம்; போக்கு வரவு புரிய என்ப 

தோ சதிகாணம்; ஆணையி ஸிீக்கமின்றி கிற்கு மன்றே என்பதோ 

சதிகரணம்; ஆக சாற்கூற்றது இச்சூத்தி மெனக்கொள்க. 

முதலதஇிகாணம். 

ஈண்டு இவ்வானமாக்கள் பலவும் மு,கல்வன் ருூனேயாய் 

நிற்கும் என்றது. 

எ--து. மே-ள். எ- னின். மேன் மு.தற்கடவுளல்லவென 

விலக்கப்பட்டு கின்ற சே சனப் பிரபஞ்சமும் மு. தல்வனும் பொன் 

னும் பணியும்போல் அபேதமோ, இருளும் வெளியும்போற் பேச 

மோ, சொல்லும் பொருளும்போம் பேகாபே.சமோ என்னுமையப் 

பாட்டின்கண் அம்மூன்மனுள் ஒரோவொன்றே பற்றி saad ss 
தார் கூறும் கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்தித்தின் மு.ச.ற்கூத்றைக் 

கண்ணழித் தரைக்கு மேற்கோட னுதலிற்று. இ-ள். Ga wo. 

ஈண்டும் இரட்டுற மொழிர்துகொள்க. 

இதனானே, ஒருவிடயத்மைக் காணுங்கால் ஆன்மபோதம் 

கண்ணொளியெனச் தானென வேறின்றி உடனாய் நின்று காணுமாறு 

போல, மூ.தல்வன் புளருற்பவஞ் செய்யுங்கால் உயிர்களோடு உட 

னாய் கின்று செய்வ னென்ப.தாஉம் பெறப்பட்ட.
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அத்துவிதமென்ற சொல்லானே ஏகமென்னில் ஏகமென்று 
சுட்டுவதுண்மையின் ௮.2. தவிதமென் ௦சொல்லே அச்நியசாத் தய 
யுணர்த்துமாயிட்டு, 

எ-து. ஏது. எ-னின். முதல்வன் அவ்வாறு மூவகையு 
மாய் கிற்ப னென்றற்குப் பிரமாண மென்னை? என்னுங் கடாவை 
யாசங்கித்து மேற்கோளைச் சாதி க். சனுதலிந்று, 

இ-ள். அத்துவிதமென்ற சொல்லின் நகரம் இன்மை அன்மை 
மறுதலை என்னுமுப்பொரு ஞணர்த்துமன்றே அவற்றுள்! இன்மைப் 
பொருள்பற்றி அத்துவிதமென்ற மொழிமாத் இரையானே ஒரு 
பொருளென்றல் பொருத்தமுடைத்தெனின், _- தானே தன்னை 
யொன்றெனக் கருதல் வேண்டாமையின் அவ்வாறு கரு தம்பொருள் 
வேறுண்டென்பது பெறப்படுசலானும், எண்ணுப்பெயர் மேல் வச் 3 
சகசம் அன்மைப்பொருண்மாத்திரையே யுணர்த்திப் பொதுமை 
யினிற்பதன் றி ஏனைச்சொற்களின்மேல் வரத சகராம்போல இன்மை 
மறுதலைப்பொருள்களை யுணர்த்துதல் வழச்ன்க ஸணின்மையின் 
அ.த்துவிசமென்டின் ற மொழிதானே பிறிதகாரணம் வேண்டாது 
வே.றின்மையையுணர்த்தி கிற்குமாகலானும், எண்டிவ்வான்மால்கள் 
பலவும் முதல்வன் முனேயாய் நிற்குமென மேற்கொண்டது, ஏறு, 

ஆகலா ஸனென்பதற்கு ஆயிட்டென்பது அக்கால வழக்குப் 
போலும்; அற்றாகலினன்றே 4 நீயோ செய்யாய் நின்மலனாயிட்டு?? 
(இருபா இருப) என்றார் வழிநூலாிிரியரும்; இனி “மழைபெய்.து 
குள கிறைக்தது!' என்புழிப்போல ஆயிடலாலென்பு ஆயிட்டெனத் 
இரிர்ச தென்றலு மொன்று. 

எண்ணும்மை விரித்துரை£க, 

வேறின்றி உடனாதல் பெறப்படவே, பொருண்மையாற் பேத மென்பதூஉம் கலப்பினால் அபேத மென்பதூஉர் சாமே போதரு 
மென்பது கருத்து.
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கட்டு முறுப்புங் கரணமுங் கோண்டுள்ள் 

மிட்டதோரு பேரழைக்க வேன்னேன்றாங்-- கோட்டி 

யவனுளமா கில்லா னுளமவனா மாட்டா 

தவனுளமா யல்லணுமா மங்கு, (6) 

எ.து. உ-ம். எ-னின், ஒருபொருள் மூவகை மியல்பையுடை க் 

தாதல் யாங்கனம்? என்னுங் கடாவை யாசங்கத்து அவற்றுள் 

அவையே யா.தலை உவமை முகத்தான் வலியுறுத்து, ச gs po. 

இ-ள். உள்ளம் சட்டும் உறுப்பும் சசணமூவங் கொண்டு. ௭-௮. 

உயிர் சாம்பு மூ,,சலியவ.ற்றாற் பிணி௰்சப்படும் உடம்பினையும் ஓம் 

பொறி மு;தலிய கரறுவிகளையுல் கைக்கொண்டு கின்௮,-- இட்டது 

ஒருபேர் அழைக்க என் என்றாங்கு. எ-ு. சாத சா! கொற்ற! என 

உடம்பிற் ஈட்டபெயராம் பிற ரழைத்தவழித் தான் என்னை யென 

வந்த நிற்றல் காண்டு மன்றே! இருவர் கை கோத்து நின்றுழியும் 

அவருள் அழைக்கப்பட்டோனே யன்றி எனோன் என்னை யென்றல் 

உலகத்இின்மையின் அவ்வாறன் நி உடம்பின் பெயரான் அழைத்த 

வழி உயிர் என்னென் றற்குக் காரணம் பிரிதோ ராற்றாற் பெறப் 

படாமையின் அருத்.சாபத்தி யளவையானே அவ்வுயிர் உடம்பெனத் 

தானென வேற்றுமை யின்றி அபேதமாய் நிற்றல் பெற்றாம்; ௮து 

போல ,-- ஒட்டி. எ௭து. முதல்வன் உயிர்களின் அபே தமாய் 

ஒட்டி கிழ்போனாம்,-அங்கு ௮வன் உளம் ஆ௫ில்லான் உளம் அவனா 

மாட்டாது அவன் உளம் ஆய் அல்லனும் ஆம். ௭௪-2௩ அல்வா 

ரொட்டியவழி உயிர் உயிசே, உடம்பு உடம்பே, உயிர் உடம்பா” 

யொழியாு, உடம்பு உயிசாசமாட்டாறு அவ்வாரறுயினும், உயிர் 

உடம்பாயும் அ.தனின் வேறாயு கற்கும். உடம்பு அங்கன நில்லாது; 

அதுபோல முதல்வன் முதல்வனே, உயிர் உயிரே; முதல்வன் 

உயிராயொழியான், உயிர் மூ.தல்வனாகமாட்டாத., அவ்வாறாயினும் 

. முதல்வன் உயிராயும் ௮,தணின் வேறுயு நிற்பன். உயிர் ௮ங்கண 

நில்லாது. ௭-௮.
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'அவனுளமாடில்லா னுளமவனாமாட்டா தவனுளமா யல்லனு 

மாமக்கு? ஏன்றது ஒன் ரயும் ஒன்றன்மைக்கு அறுபவங்காட்டிய 

வாறு. 

உறுப்பு ஆகுபெயர், எவனென்பது என்னென மரீஇயிற்று. 
ஒட்டியென்பது பெயர்; வினையெச்சமாகக் கொள்ளிற் இறப்பும்மை 

SAAS NOTES. 

ஒட்டுதல் பொருந்து சல் ௮ங்கு அதுபோல. 

ஒன்றேன்ற தோன்றேகா ணொன்றே பதிபசுவா 

மோன்றேன்ற நீபாசத் தோடூளைகா--ணோன்றின்றா 

லக்காங்க ளின்றா மகர வுயிரின்றே 

லிக்கிரமத் தேன்னு மிருக்கு. (7) 

௭-௮. உ-ம், எ-னின், வேதத்துள் அத்துவிதமென் 2 

தூஉமன்றி ஏசமெனவு மோதுதலின் ௮தற்கு மறு தலையாய் உயிர்க 

ளோ டொட்டி நிற்பனெனப் பேதப்படக் கூறுவசென்னை? என்னுங் 

கடாவை யாசங்கித்து ௮ச்சொற்குத் தாற்பரியங் கூறுமுகத் தால் 

சானேயாதலை வலியுறத்துத னு தலிற்று. 

இ-ள். இருக்கு ஒன்று என்றது ஒன்றே காண். ௭-௪. வேதம் 
ஒன்றென் ஐ தற்குப்போருள் ஒன்றென்பதேயாம்; வேறு பொருள் 
படாத, -- ஒன்ஹேபஇ., ௭-௮. அதற்குத் சாற்பரியம் பதிப் 

பொரு சொன்றே; இரண்டில்லை யென்பதாம்,--ஓன்று என்ற நீ 
பசுவாம். ௭-.து. இஃ தறியாது ஒன்றென்று சொல்லுடன் ஐ நீ அப் 
ப.திப்பொருளின்வேறாயபகவென் நறிவாயாக. (பதியஞ் சேதன 
மாக யானுஞ்சேதனமாக என்னைப் பசுவென் றதென்னை? யெனின்) 
பாசத்தோடு உளைகாண் ௭-௪. நீ மலத்சோடு சட்டுத்று கின்றா 
யாகலிற் பசுவெனப்பட்டனை. அற்றேல், இவ்வாறு வேற்றுமை 
கூறிற் பிரம மில்லையாயின் ஒரு பொருளுமில்லை யென்னும் வேதத்
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௮வ்வரக்கனோ டொன்றாய் ஒருங்கியைக்த: நீரக மின்றி நின்றாற் 
போல, முதல்வன் உயிர்களின் ஒருங்கு கூடி நின்று நீக்கமின்றி 

உடனாகலால், சானேயாம், உலகேயாம்; தானே உலகேயாம். அற் 

றேல், வாமதேவமுனிவன் முதலியோர் யானேயுலகெல்லா மாயி 

னேன் எனக் கூறுதலானும், சர்வஞ்ஞானோத்சரக்தில் யானே 

யெல்லாமாய் அல்லனுமாய் உடனுமாய் கின்றேன் என்று உயிர்கண் 

மேல் வைத்தோது லானும், உயிர்களும் இல்விலக்கணத்சனவா 

வான் செல்லும்போது மெனின்,-- சமியேன் உளம் புகுதல் யானே 

உலகு என்பன் இன்று. ௭-- து. அம்மு.சல்வன் பாசக் கூட்டத்தி 

னீங்கித் தனியாய் நின்ற என்னகத்துச் சோகம் பாவனையாற் 

yore வேற்றுமை யின்றித்தோன்றலான், யானேயுலகெல்லா 

* மென்பேனா யினேன் இம்மூத்தி காலத்து. ஆகலின், அதபற்றி 

உயிர்களும் ௮வ்வாருவான் சேறலின்று. எ-று. 

௮அபற்றி உயிர்களும் அவ்வாழருவான் சேறலின் ஜறென்பது 

குறிட்பெச்சம். 

இல்வொற்றுமை பற்றி யன்மே அருச்சனற்குக் ௫ நூல் 

செவியறிவுறுத்த கண்ணன் யானே யுலகெல்லா மாபினே னென் 

ற தஉம், மு;தல்வலனது விச்சுவருபத்தைக் தான் காட்டியதாஉம், 

*ஏனையவற்றைக் கைவிட்டு என்னையே வழிபடுக? வென்ற தாஉம், 

௮.தனை உறு இயாகஃகொண்ட அருச்சுனன் அவன் கூறிய கருத்த 

கோக்இச் சாங்காறுஞ் சவபூசை செய்சகாஉம், சண்ணன்மேலிட்ட 

போதுகள் முதல்வன் நிருமுடிமேற் சண்டதாஉ மென்க. கண்ணன் 

உபமன்னியமுனிபாற் இவதிக்கை யுற்று த் தன்னையுச் சலைவணையு 

முணர்ச்தோ னாகலிழ் சிவோகம் பாவனையைத் தலைப்பட்டோனா ௪ 

ages. 

கலப்பாய் கிற்றலான் உலகேயா மென்பார் உடங்கைர்து என 

வும், பொருட்டன்மையால் வேறு நிற்றலால் தானேயா மென்பார் 

நின்று எனவும், உயிர்க்குயிராய் கி.ற்றலால் கானே யுலகா மென்பார் 

பிரிப்பின்றி எனவும் கூறினார்.
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ஈண்டும் இரட்டுற மொழிர்துகொண் டுசைக்க. 

இன் நியென்னுஞ் செய்தெனெச்சக்குறிப்பு மழைபெய்து குள 

கிறைர் ௧௮ என்புழிப்போலச் காரணகாரியப்பொருட்டாய் நின் ற.௪. 

இவ்வதிகரணத்தானே பேதமென்றும் அபேசமென்றும் 

பே. தாபேதமென்றும் பிணங்குஞ் சமயிகளை யெல்லாம் மறுத்த ௮ம் 
மூவகை யியல்புச் தன்கட் டோன்ற் நிற்கும் ௮அத்துவிசத் தண்மை 

எதுக்களானும் உவமைகளானும் உணர்த்தியவாறு. புடைதாலாசிரி 
யரும் இவ்வதகரணப் பொருளேபற்றி “' புறச்சமயத் தவர்க்று 
ளாய்--தெரிக்கலுற்றும் ?? (சிவப்-7 செய்.) என வகுத்தோஇஞர். 

முதலதிகரணம் முடிந்தது. 
ae 

Qc ont rw Sas om in. 

  

இனி, இவ்வான்மாக்களுக்கு இருவினை முதல்வஷணை 
யின் வரும் என்று. 

௭-௮. மே-ஃ- ள். எ- னின், முதல்வன் அவ்வாறு உயிர் 
களோடியைர்து நின்று புனருற்பவஞ்செய்யுங்கால், உலகத் அக்குப் 
போல் அவனுக்குத் துணைச்காண முதலியன வேண்டப்படுமோ? 
படாவோ? என்னும் ஐயப்பாட்டின்சண் முதல்வனது சசர்இரச் 
இற்கும் அளவிலாற்றற்கும் இழுக்காய் முடியுமாகலின், அவனுக்கு 
அவை வேண்டப்படா எனப் பரிணாமவாஇிகள் கூறுங் கடாவை 
யாசக்கித்துச் சூத்தாத்தின் இண்டாங் கூற்றைக் கண்ணழித் 
அசைத்து மேற்சோட னுதலிற்று, இ-ள். வெ-டை.
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ஈண்டு இருவினையென்றது முற்பிறவிகளி னீட்டப்பட்டுமாயை 

யிற் கட்டுப்பட்டுக் நஇடச்த புண்ணிய பாவங்களை யென்சு; எனவே, 

மாயையினுண்மையும்பெறப்பட்டத. இவை வேண்டப்படுதல்பற்.றி 

முதல்வன் சுதர்.இரத்.இிற்கு இழுக்கில்லை யென்பார், “மு. சல்வனுணை 

யின்வரும்!? என்றார். 

ஒரு சகரியைக் காப்பான் பாடிசாவலிட்டாங்கு அவை அவன 

தாகினை யாசலான். 

a-g. ஏது. எ-னின், ௮ணையே யமையும், இருவினை 

யெற்றுக்கு? என்னுங்கடாவை யாசங்கித்து மேற்கோளைச் சாதித்,ச 

னுதலிற்று. 

௪ இ-ள். ஒரு பப்டணத்தைப் புரக்கும் வேந்தன் பாடி 

காவற்றொழிலைக் களைக ணாவா னொருவன் மாட்டு வைத்தாற் 

போல எல்லாவறிவு மு,சன்மை யச் செகக்களுடைய ௮ம் ரசல் 

வன் புனருற்பவத்டைச் செய்வதாக தன தாணையை அவ்விரு 

வினைசண்மாட்டு வைத்த சடாத் த.தலே முமையாகலான், இனியிவ் 

வான்மாக்களுக்கு இருவினை மு,.சல்வ னாணையின் வரும் என மேற் 

கொண்ட. எ-று. 

மேதல்வன் செய்யுஞ் செய்இயெல்லாம் உலக,த்சோடொப்ப 

கிகழ்வனவாகலின் ஈண்டைக்கு அசசன்செய்தி உவமையாயிற்ள. 

பாடிகாலலாவத சளைகணாவரனொருவனை ச்சொண்டு வேர்,சன் 

செய்விப்பசொரு சண்டத்சொழில் விசேடம், ௮.௪, கோடி சாவ 

னைக் கூறாத சாளெலாம் -- பாடி காவலிற் பட்டுச் கழியுமே?? 
(இருசா : இருக்குறுர்) என்னுச் இருப்பாட்டானுமதிக. இஃ சறியா 

தார் தத்தமக்கு வேண்டிய வாறெல்லா முமைப்ப,
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உள்ளதே தோற்ற வுயிரணையு மவ்வுடலி 

னுள்ளதா முந்சேய்வினை யுள்ளடைவே--வள்ளலவன் 

சேய்பவர் சேய்திப் பயன்விளைக்குஞ் சேய்யேபோற் 

சேய்வன் சேயலணையா சேன்று. ் (10) 

எது உ-ம். எ-னின், வினை உண்டென்பதற்கும், ௮தலே 

உயிர்க்குப்பயனாய் வருமென் தற்கும், மேல் வினை யேறுமாற்றிற்கும் 
அது முதல்வனை யின் நியமையாமைக்கும் பிரமாணமென்னை? யென் 
னும் கடாவை யாசங்குத்து ஏதுவை வலியுறுத்துத னுதலிற்று, 

இ-ள். உள்ளசே தோற்ற. ஏ-ஐு, இல்லத தோன்ருதென்பது 
மேற்கூறிப் போர் தமையான் முன் உள்ள தாய புண்ணியபாவ மென் 
னும் இருகூற்றுச் சஞ்சிசவினையே தன் பயனாகிய .இன்பத்தன்பல் 
களையும் அலை ுகர்தற்குரிய -நிலைச்களமாயெ உடம்பினையல் 
சோற்றுவிப்ப,--உயிர் அவ்வுடலின் அணையும். ௪-2, ௮வ்வின்பத் 
அன்ப நுகர்ச்சி சடத்துக்குஃ கூடாமையிழ் ச.ச. தா உயிரே அவ் 
வுடம்பிற் பொருந்தி அவற்றை யறுபவிக்கும், முன்வினையை எண் 
டறுபவித்சொழிர்தால். மேலைக்கு வினையுண்டாமாறி 'யாட்ஙன? 
மெனின்;--முன் செய் வினை உள் அடைவே உள்ளதாம் «— $1. 

முன் செய்த வினை அபலித்தழ் கேதுவான மூறைமையிலே 
மேலைக்கு வினையுளதாம். HPC pa, அவ்வினையே பயனாக வரு . 
மெனவமையும், மூசல்வன் எத்றுக்? கெனின்;-- செய்பவர் செய்திப் 
பயன் விளைச்குஞ் செய்யேபோல் ௭-.து, உழவர் செய்யுக் தொழிற் 
குத் சக்க பயனை விளைநிலம் விளைவிப்ப சன் றி 480 sms) ருனே 
வீளைவிக்கமாட்டா ததபோல,-- ஒள்ளலவன் செய்வன். 

எது 
உணவும் வித்துமாய்த் சொன்று தொட்டு வரும் அவ்வினைகளே 

வள்ளலாகிய மு.தல்வனே அவ்வுயிர்கட்குக் கூட்டுவன்,--97*யத 
சென்று ௮ணையா. ௭-௮, அவ்வாறன்றி வினே தானே உயிர்கட் 

குப் பயனும் வந்து பொருச்ச மாட்டாது, ஏறு.
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வள்ளலென்னார், தற்பயன் குறியாது '*வேண்டுவார் வேண் 
piu”? (இருகாவு-சே: மறைச்கா) வாழே சல்கும் அருளுடைமை 

சோக. 

உள்ளடைவு உள்ளுசற் கேதுவாகய அடைவென விரியும். 

எகாரம் ஏழாவ சன் பொருட்கண் வந்தது. உள்ளுதல் rami pu 

வித்தல்: அதற்கேதுவாகிய முறைமையாவன அருபவித்தற்குத் 

அணைக்காரணமாசய- விருப்பு வெறுப்புக்கள். அவற்றின் ணுண் 

டாமா முன்னர்ச் காட்டுதும். 4 

மேல் மூதல்வனுக்கு வினை வேண்டப்படு மென்பதற்கு ௮7 

சீனை யுவமை கூறிஞர்; ஈண்டு வினை மு;தல்வனை யின்றியமையா 

தென்பது உணர்த்து,த.ற்கு உழவுதொழிலை யுவமை கூறினாரெனச் 

கொள்க. ் 

அவ்வினையைச் செய்தவனி லவ்வினைஞர் தாஞ்சேன்றங் - 

கவ்வினையைக் காந்த பசாசம்போ---லவ்வினையைப் 

பேராம லூரட்டூம் பிரானி னுகராரே 
லார்தா மறிந்தணைப்பா ராங்கு. (11) 

எத. உ-ம், எனின். இருவினை சடமாகலிற் சென் 

தணையமாட்டா வாயினும் உயிர்சள் சே சன மாசலின் அலையே 
அவற்றது பயனை யறிக்து எடுத்துக்கொண்டு நுகரும் வள்ளல் 

எற்றுக்கு? என்னும் கடாவை யாசங்கித்து ௮,சனை வலியுறுத்து ௪ 

ged po. 

இ-ள். கார்த பசாசம்போல். 2-9. ஒருவனெடுத்.து, 
சேசொக்கப் பிடித் தவழி இரும்பினை வலித்துக்கொள்ளுக் கார்,சம் 

போல,--அவ்வினையைப் பேராமல் ஊட்டும் பிரானின், எ-து. 

அவ்வினைப்பயன்களைப் பிறழாமல் அகர்விக்கும் ௬௦, சல்வளால்,-- அவ்
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வினைஞர் தாம். ௪-௫. அ௮வ்வினைகளைச் செய்யும் ஆன்மாச்சடாம்,- 

அஅவ்வினையைச் செய்வதனில் சென்று அவ்வினையை தநுகராரேல் 

ஆர் தாம் அறிர்து ௮ணைப்பார், எ-து, அவற்றைச் செய்தற்கு 

நிலைக்சளமாகய உடம்பின்கட் பொருர்து அவற்றது பயனை அநுப 

விப்பர்; அல்வா நறபவியாராயின், வேழே எவர்தாம் ௮வற்றை 

யறிந்து கூட்டுவார்,--அங்கு, ௭-த, அறிவுஞ் சுதச்திரமு மின்றி 

மலத்தின் மறைப்புண்டு டெக்கும் ௮ப்பெத்தகாலத்து. எ-று, 

ஒருவரு மில்லை யென்பதாம். 

ஆன்மாக்களுக்குத் தமக்கென அறிவின்மையானும், வினை 

சடமாகலானும், “மாயை தாரகமா மத்சன்னு ணி௰்றல்”? எனப்போச் 

தமையானும், முதல்வனே ௮ .நிரீதணைப்பனெனப் பாரிசேடவளவை 

கூறுவார், '*பிரானி னுகராரே லார்தா மறிர் தணைப்பா?? சென்றார். 

இது சொற்பொருட்பின் வருநிலை, 

ரேல்லிற் குமியு நிகழ்சேம்பி னிற்களிம்புஞ் 
சோல்லிற் புதிதன்று தோன்மையே--வல்லி 

மலகன்ம மன்றுளவாம் வள்ளலாற் போன்வா 

ளலர்சோகஞ் சேய்கமலத் தாம். ... (12 

எ-து. உ-ம். எனின், அவ்வினை ஆதியோ? அகாதியேர? 
ஆதியெனின். மூன்பில்லது இடையே தோன்று மென்பது சற்கா 
ரியவாதத்துக் கேலாது, அகாஇயெனின்; ஒருவர் கூட்ட வேண் 
டுவதில்லை யென்னும் கடாவை யாசங்டு ் தீது அதனை வலியுறுத் 
ss madam. ட் 

இ-ள். செல்விற்கு உமியும் நிகழ் செம்பினில் களிம்பும் சொல் 
லின் புதி. ௮ன்று சொன்மையே, ௭-௮. நெல்லின்க ணுமியும் 
செம்பின்கட் களிம்பும் எக்காலத் துளவாயின வென்து ஆசாய்ச்து: 
சொல்லுங்கால அச்செல்லுஞ் செம்பும் உளவாயின வன்ே உள்ளன
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வன்றி இடையே வக்தனவல்ல; ௮ தபோல,--௮ல்லி மலகன்மம் 

அன்று உளவாம் எஃது. மாயை மலம் கன்மமென்னு மும்மலக் 

களும் ௮அகாதியே யுள்ளனவாம்,--- கமலத்து அலர் சோகம் பொன் 

. வாள் செய் வள்ளலால் ஆம். ௭-௮. முன்னேயுள்ள தாய தாம 

COT, அலர்.தலும் கூம்புதலும் ஞாயிற்றினாற் செய்யப்படுமாறு 

போல அவை தத்தங் காரியங்களைச் செய்தல் மு.சல்வனாலேயாம். 

ol —~ Bs 

இஃ #0 த்து காட்டுவமை. 

புதி சன்றென்பதனைத் தனித் சனிக் கூட்டுக. 

தொன்மையி னுள்ளவற்றைத் தொன்மை werd sath 

sett SAPwsscir Qs FS). 

மாயை இறைவனுக்குப் பரிக்செசச்த்தியாகலின், வல்லி 

Qua car apt . ் 

வினைக்குத் தொன்மை கூறுவார் ' இனம்பழ்.றி மாயைமலம் 

களுக்குச் தொன்மை கூறினார். 

மூலமலத்தின் காரியம் மோகம் மத முதலாயின. இருவினை 

யின்காரியம் இன்பத்துன்ப மு.சலாயின. மாயையின் காரியம் சற 

காண முதலாயின. வள்ளலாலா மெனவே இசோ தான சீத்தியது 

உண்மையும் பெற்றும். அது பாகம் வருவித் தற் பொருட்டு மலத் 

Bara நின்று மோக முதலியவற்றைத் சொழிரற்படுத் து சாகிய 

வசங்கற்பத்திற் கேதுவாதல்பற்றி மலமென் அுபசரித்துச் கூறப் 

பறிம், இவ்வாறு மல சன்ம மாயை இரசோசானம் மாயாகசரிய 

மென்னும் ஐவகைப் பாசழுக் கண்டுகொள்க. 

இவற்றுண் மாயை சுத். தமாயை சுத் தமாயை யென்றிரு 

லசைப்படும். இவ்விரண்டனுட் கூத் தமாயையின் காரியமே அசதி. 
7 .
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மாயை யென்பாரும், சுத் சமாயைபோல அசுத்சமாயையும் அகாதி 

யேயா மென்பாரும் எனப் பலதிறத்தர் ஆரியர். இணி, மூ.தல்வ 

னது கிரியாசத்தியே சுத் தமாயை யெனப்படு மென்பாருமுளர் ௮. 

மூதல்வனுக்குத் தாதான்மியசத்தி யாகலிற் பரி$ொகசத்தியாகய 

சுத்தமாயையா தல் யாண்டையதென் ரொழிசக சுத் தமாயையி னின் 

௮ம் பஞ்சகலைகளும் சால்லகை வாச்சுஞ் வதத். துவ மைந்தஞ் 
சுத்த காலமுதற் சுத்தநில மிராகெ முப்பத்தொன்றுர் தோன்றும். 
அசுத்த மாயையினின்றும் ௮சுத்தகாலமுதல் அசுத்தநில மீருயெ 
முப்பத்தொரு சத். தவங்களுர் தோன்றும். இர்சத் SS HONE 
ளெல்லாம் பொதுவுஞ் சிறப்பும் பொதுச்சிறப்புமெனத் தனி 'ச்சனி 
மூவஸகைப்பட்டு உயிர்கடோறும் வெவ்வே ஐளவாம். 

கன்மமும் “சாசோற்பத்தி பண்ணிவரு மாதலா லகாஇ?? 
(சிவப்பி, பொது. 16 ஈண்ணியிடு) என்பதபத்றிப் பிரபஞ்சம் 
போலப் பிரவாகாகாதி யென்பாரும் “ஏக னசேக ணிருள்கரும மாயை 
 யிரண்-டாகவிவை யாரு இயில்,?? (திருவருட்பயன்-59) எ-ம். 
''அணவ முசலன் லதுபோற் கருமமும் ?? எ-ம் ஒப்ப வோதுதல் 
பற்றி மூவகை வினைக்கும் முதற்காரணமாய மூலசன்ம மொன்று 
அகாதிநிதீ தமா யுண்டென்பாருமென்று இருதி௦த்த சா௫ரியசென்க. 
இவ்வினையீட்டப்படுங்கால், மர்திர மு.சலிய அத்துவாக்க ளிடமாக 
மனம் வாக்குக் காயமென்னும் மூன்றானீட்டப்பட்டு, காலகன்்மமாய் 
ஆகாமியமெனப் பெயர் பெற்று, பின்னர்ப் பக்குவமாங்காறுஞ் GS 
குமகன்மமாய்ப் புத்திதத்துவம் பற்றுக்கோடாக மாயையித் டெர்து 
சாதி ஆயுப் போகமென்னும் மூன் றற்கு மேதுவாய் மூறையே ser 
கர் தாரகம் போக்யெம் என்னு மூவகைக்தாய், அபூருவம் சீஞ்ிதம் 
புண்ணியபாவ மென்னும் பரியாயப்பெயர் பெற்று, பின்னர்ப் பயன் 
படுங்கால் ஆதிதைவிகம் அத்தியான்மிகம் ஆதிபெள தகம் என்னு 
முதீதிறத்தாற் பலப்பட்டு, பிராசச் சமெனப் பெயர்பெறும், 
ஆதிபெள திகமாலத சடம் வாயிலாக வருவது, ஆத்தியான்பிக 
மாவது சடத்தோடு கூடிய சே சனம் வாயிலாக வருவது, ஆதை
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விகமாவது ஒரு, வாயிலானன்றிச் தெய்வச் சானே காசணமாக வரு 

வது, இன்னும் இல்வினைகள் உலகம் வைதிகம் அதீதியான்மிகம் 

அ.திமார்ச்சம் மாச்இரம் என்று ஐவசைப்பட்டு ஒன்றற்கொன்று 

ஏற்றமுடைத்தாய், முறையே நிவிர்த்தி மு.சலிய பஞன்சசிலைகளி 

டங்கு, அசுத்தம் மிச்சிரம் சுத. சமெனப்படும் போகங்களைப் பயப் 

பிகு மென்ததிக. 

இரண்டாமதிகரணமுடிந்தது. 

மூண்ருமதஇிகாணம். 

இனி, இவ்வான்மாக்கள் மாறிப் பிறக்து வருமென்ற.த. 

௪-௪. மே-ள். எ-னின், புனருற்பலம் சடத்துக்கன் றிச் 

இத்துச்கு முள. சாயி னன்றே மு.ற்செய்வினையே ஈண்டைக்கு வரு 
மென மேற்கூறியதமையும் அஃ்துண்டோ? இல்லையோ? என்னுமை 

யப்பாட்டின்கட் குடமுடைச் வழிக் குடாகாயம் ஆகாயத்தோடு 

கூடுமாறுபோல உடம்பு நீங்யெவழி உயிர் பிரமத்தோடு கூடுமென் 

னுஞ் சுரு.இபழ்.றி இறக் தவுயிர் மீளப் பிறப்பதில்லையெனக் கிரீடாப் 

பிரமவாஇகள் கூறுல் கடாவை யாசக்கித்துச் சூத்திரத்தின் மூன் 

முங்கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேத்கோடனுசலிற்று 

இ-ள். வெ- படை. 

வருதல் தொன்றுதொட் டவ்வாறா தல். 

மாறுதல் ஈண்டிதத்தலென்ப.து *போக்குவரவுபுரிய' என்னு 

மூலத் தானும், எது வதா ரணக்களோடு உளதாகிய இயைபானு 

முணர்க... இஃதுணரசாஅ அச்சு வேறுபடு லென்றுசைப்பாருமுளர், 

௮ஃதிண்டைக் கயொ.து மியையாமை யுணர்க,
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தோற்றமு Sow cara sp sae gs ver srg Seronouner. 

எ-. ஏது, எ--னின், அதற்குப் பிரமாண மென்னை? 

பென்னுங் கடாவை யாசங்கிதது மெற்கோளைச் சாதித்த ong 

விற்று, 

இ-ள். உற்பத்தியும் காசமுநர் சொடர்ச்சியொயள்ள 

பொருட்கன் றி எனைப் பொருட்கு உற்பத்தி கூடாமையான் இனி 

இவ்வான்மாக்களே மாறிப் பிறர்துவருமென மேற்கொண்டது. 

o— Bi, 

தோற்றமும் ஈறு மென்னு மும்மைகளை எதிரது சழீஇயின 

லாசச் கோடலிற் ரொடர்ச்சியா யென்பது Curéegat oe. உள 
தாதல் ஈண்டுத் தோன்றுதல். 

இனி, இவ்வாறன்றிக் குடாகாய வுவமையேபற்றி இருவினை 

யான் வரும் புனருற்பவம் உயிரின்பொருட்டுச் வெத்.துக்கே யாமெ 

னச் ஏவொத்துவிதிகள் கூறுங் கடாவை யாசங்கித்து மூலப்பகு.இ 
யிற்றோன்றும் புத்திதத்துவத்திற்கே அ துவெனச் சாங்கயர் கூறுங் 

கடாவை யாசங்கித்து மேற்கோட ஸுதலிந்து, இவ்வ திகாண 
மெனக்கொண்டு தோற்றமும் ஈறும் அவ்வுரிமையுள்ள தற்கேயன்றி 
ஏனையவற்றிற்கு உள தாதலின்மை யான் இவ்வான்மாக்களே மாறிப் 
பிறர் தவருமென மேற்கொண்டதென் றுரைப்பிழமைரம், இப் 
பொருட்கு உரிமையென்பது அவாய்கிலையான் வந்தது. 

உள தாத லென்னும் ஒருமை தோத்ற வீறுகளோடு தனித்தனி 
சென்றியையும். 

ஆன்மாக்களே யென்னும் பிரிகிலை யேகாரம் விகாரத்தால் 
நொக்கத.



பொது-பிரமாண-சூத்-2, அஇகர-8, 88 

இனி, மாயாவாதி மு.சலியோர் மசத்தை மறுத் சற் பொருட்டு 

மேற்கொண்ட தென்பாரு முளர். அத்.துவிசமென்ற சொல்லானே 

அவசை மறுத்த ஆன்மாக்களைப் பெறுவித்,சமையின் ஈண்டவர்ம,ம் 

பற்றிக் கடா நிகழ்சற்கோ பியைமபின்மை யுணர்க. 

கண்ட ஈ௩னவைக் கனவுணர்விற் ருன்மறந்து 

விண்படர்ந்தத் தூடு வினையினாற்--கண்சேவிகேட் 

டூள்ளத தோற்ற வுளமணுவாய்ச் சென்றுமனக் 

தள்ள விழுங்கருவிற் றான். (13) 

எ.து. உ-ம். எ- னின். புனருற்பவமாங்காற்படும் இயல் 

புகளுணர்த்தி ௮,சனை வலியுறத்து,த ுசலிற்று, சுண் செவி 

கெட்டு உள்ளசே தோற்ற உளம் அத்தாறி விண்படர்ர் ௪ கண்ட 

ஈனவைச் கனவு உணர்வில் தான் மறச்.து மனம் கள்ள வினையினால் 

அணுவாய்ச் சென்று கருவில் விழுர் தான் எனக் கொண்டுகூட்டுக. 

இ-ள். சண் செவி கெட்டு உள்ளதே சோற்று. ௭-௮: 

கண் செவி மு.தலிய உறப்பும்களையுடைய இவ்வுடம்பு கெட்டவழித் 

சனக்குக் கேமழன்றிப் படைப்புக்காலர் தொடங்கர் சங்காரகால 

மளவும் கிலைபெற்துள்ள தாகிய சூஃ்குமசேகம் பூ சசாரவுடம்பு முசலி 

யனவாய்க் காரியப்பட,--உளம் அத்தாடு விண்படர்க்து, ௭-௯. 

உயிரான அப்பூ சசாச முதலிய உடம்பின்கட் பொருச்தித் துறக்க 

நிரயங்களிற் சென்ற தபவித்து, பின்னர்,-- சண்ட சனவைக் கனவு 

உணர்வின் தான் மறந்து. ௭-.த. சனவின்ஈட் கண்டவற்றைல். 

கஷக்காணுங்காலத்து மறந்து அறிவு வேறுபட்டாற்போல, முன் 

Yards கண் செவி கெட்டவாறும் உள்ளசே தோற்ற அ௮த்தாடு விண் 

படர்க்சவாறும் ஆண்டஅபவிச் ச வாதுமாகய இன்னோன்னவ.ற்தை 

மறந்து அறிவ வேறுபட்டு, -மனர் கள்ள வினையினால் ௮ணுவாய்ச் 

சென்று கருவில் விழும் சான். ௭--ஐ. முன்னுடம்பு இறக்குங் 

கால் அடுத்து வினை காட்டுவ் கதி நிமித்,சம்பற்றி உயிர் ௮அவாவுமாறு
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மனஞ்செலுத்து தலான் ௮க்கதிஈ்கட் சே.றற்கேதுவாய் எஞ்சிநின் ற 

புண்ணிய பாவசேடத்தாற் சூக்குமதேக மாத்திரையாய்ச் சென்று 

அம்மனச் தள்ளிய கதிக்கு அமைச்த அக்கருவின்கட்படும், எ-று, 

இன் உவமவுருபு, சான் அசை, மறத்தற்குச் செயப்படு 

பொருள் அவாய்கிலையான் ws sa. 

விண்படர்க்தென்னும் உபல?$கணத்தால் நிரயம்படர்ச் சென் 

பதூஉம் பெறுதும் படர்ர்தெனம் காரியத்தைக் காரணமாக உப 

சரித்தார்.. 

அத். தூடென்புழி அன்சாரியை விகாரத்தாற்றொக்கத. பொரு 

நீதி யென்பது சொல்லெச்சம். வினை ஆகுபெயர். 

உடம்பு நீங்கிப் போங்கால் முதற்கட் கெடுவன கண்ணுஞ் 
செவியுமாகலின், அச்றப்புசோஃ் சண் செவி செட்டென்றுப' 
சரித்தார். கெட்டவழி யென்பது கெட்டெனத் இரிந்து நின் 2௮. 

ஐம்பெரும் பூசத்தின் காரியமெனப்பட்ட காலவுடம்ப சூஃகும 
வுடம்பின் காரிய மாமாறென்னை? யென்னும் ஐய நீக்குதற்கு உள் 
எதே தோற்ற வென்ரும். 

ஏகாரக் சேற்றம். 

ஆகாய முதலிய தாலபூ தங்கள் சத்தமுசலிய சூக்குமபூதங் களின் காரியமாதலின், அதுபற்றியே தன்மாத்திரை மயமாக சூக்குமவுடம்பிற் ஜேரேன்றுல சாய அலவுடம்பு ஐம்பெரும் பூதமய மெனப்பட்ட தன் றிட் பிறிதில்லை யென்ப ““பூசனா சரீரம் போனாற் புரியட்ட ரூபந் தானே, யாதனா சரீர மா? எ... (சிததி-சூச்-3, செய்-50) “சூக்கும வடிவே தென்னிம் நாலகா சணம சாகும்.” எ-ம். (இத்தி.சூத்-4, செய்-10) *தாலமா முருவினும்குச் சூ5கும மூதல்,?? எ-ம். (த் தி.சூத், செய்-50) ழாறிழவ் வுருவ
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மெல்லாம் வருவதெட் கேரின் றென்னிழ், கூறிய சூக்கு மத்தாம்.?? 

(2¢9-GS-2, செய்-47) “விதிப்படி, சூர்கு மத்தே யுருவரும்.?? 

எ-ம். (இத்தி-சூத்-2, செம்-49) “மனாதிதரு முடல்?? எ-ம். 

(சித்இி-சூத்-11, செய்-8) வழி நாலாசிரியரும் இவ்வாறே கூறிய 

வாறு கர்ண்க, இஃதறியாசார் தத் சமக்கு வேண்டியவாறே 

யுரைப்ப, அது தோன்றுக்கால் ** காலராற்று biG மாம்பின் 

வேசோர்நீண்மா கிகழ்த்து.?? மாறபோலச் (சித் இ-௬ூ.த-3, செய்-க8) 

சுச்குமவுடம்பு கெடாது கிற்பத் தூலவுடம்பு **வேழொரு குறியா 

ores Sate டிலியுமா?? தல்போல (த்தி-சூத-9, செய்க?) 

விணைக்கேடாக ௮௪௪ வேறுபட்டு ::மதிஃகெழு கலைகள்போல வரு 

ag போவதாம்.!” என்பதாம் (சி2.௫-௬ூ.த்-2, செய்-49) வழிதா 

வாரியர் a» Suen pup expe, 

அணு சூக்குமவுடம்பு, 
சள்ள சள்ளு சலானென்ச, 

அக்கருவிலெனச் சுட்டுவருவிக்க. 

தான் ௮சை, 

உள்ளதே தோற்றவென்ற சனால் உடற்றிரிவம், விண்படர்ச் 

சென் ற தனால் இடத்திரிவும், கண்ட சனவைல கனவுணர் வித்றான் 

மதச்தென்ற தனால் அறிவுத் இரிவும் பெறப்பட்டன. 

உள்ளசே தோற்றலென்ற சனால் புதி௫ புதிசாய்த் தோன்று 

சல் பற்றிச் சற்காரியவாதத்திற்கு இழும்இின்மையும், அத்காடு 

விண்படர்ச்செனவும் ௮அணவாய்ச் சென்ற கருவில் விழுமெனவஸ் 

கூறிய சனால் போக்கு வரவு பற்றி வியாபகத்துச்கு இழு இன்மை 

யும், வினைச்சேடச் சாலென்ற சனால் ௧,௮௩௧ உரகங்களின் ௮௮பவித் 

தொழிச் சமைபற்றிப் புனருற்பவ காரண த்திற்கு இழுர் இன்மையும் 

மனர்சள்ள வென், சனால் ௮ஃசெஞ்சு கற்கேதுவும் காட்டியவாறு. 

வேதததட் கூறப்படும் பஞ்சாக்ி வித்சையின் இயல் 

பணர்த்துவார் சண் செவி கெட்டவழி விண் படர்ர்து opt sgn
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வாய்ச் சென்று கருவில்விழு மென்றார். பஞ்சாக்கினிவித்தையி 

னியல்பு நீலகண்டபாடியத்திற் காண்க, 

மத்து விண்படர்ச்செனக் கூட்டியுரைப்பாருமுளர், இறக்க 

நிரயங்களிற் படர்க்து அதுபவிப்புழி அறிவுதிரியாமை புராணக்க 

ளுட் காண்க. ் 

அரவுதன் றோலரிவு மக்கனவும் வேற 

பரகாயம் போய்வருமப் பண்பும்---பறவிற் 

குடாகாய வாகாயக் கூ.த்தாட்டா மேன்ப 

தடாதுள்ளம் போமா றது. (14 

எ--ு. உ-ம். எ- னின். உயிர்க்குப் புனருற்பவமாகா 
மைக்கு வாதிகளான் எடுத் ௪4 காட்டப்படும் குடாகாய வாகாயவு 

வமைக்குப் பொருள்கூறி மேல சனை வலியுறுத்து, னுதலிற்று, 

இ-ள். அரவு தன் தோல் உரிவும் அக்கனவும் பரகாயம் 
போய்வரும் ௮ப் பண்பும் பரவில் வேறு, ௭-2. கண் செகி 
கெட்ட வழி உள்ளதே தோற்ற அத சாடு விண் படர் தற்குப் பாம்பு 
தோலுரித்தப் புதிதொருதோல் போர்த்தச் சேறலும், புருடன் 
சனவுடம்பினீங்டக் கனவுடம்பித் சேறலும், யோகெள் தம்முடம்பு 
நீங்கிப் பரகாயத்திற் சென்று மீடலு மாய இவ்வுவமைகள் WSS 
வழங்குதற்கண் இவற்றிக்கு மாறாக, குடாகாய ஆகாயக் கூத்தாட்டு 
ஆம் என்பது அடாது, எ-- த. குடவாகாயங் குடமுடைச் தவறி 
காயத்தோடு கூடுமாறு போல்வதோர் கூக் தாட்டாமென்று £ 
கூறுதல் பொருர்தா௫,- உள்ளம் போம் ஆது ௮௮. எ-து. சூர் 
குமவுடம்பு விட்டுப் போமாற்றிந்கே அவ்வுவமையாகலான், எ று, 

எனவே, உடல்விட்டுப் போமாந்றிற்கு இவ்விருவகையுவமை 
களம் ஆசமக்களிற் கற வின், அவை சம்முண் முரணாத
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வாறு, அரவு தன்றோலுரிவு முதலியன தூலவுடல் விட்டுப் போமாற் 

தி.ச்கும், குடாகாய வுவமை சூக்கும அடம்புவிட்டுப் போமாத்றிற்கு 

மெனக் கோடல் பொருத தமுடைமையின், அவ் வேறுபாடுணராது 

குடாகாய வுவமையுர் தூலவுடம்பு விட்டுப் போமாற்றித்கே போலு 

மென மலையற்கவென மேலதனை வலியுறுத் தவாறு காண்க. 

மேலைவெண்பாவில் “sem சனவைக் கனவுணர்விற் முன் 

மறந்து? என்றது அறிவு வேறுபடு முறைமைக்கு எடுத்துச் 
காட்டியதெனவும், ஈண்டு ௮க்கனவு மென்றது, ௮,சனையே உடல் 

வேறுபடு முழைமைக்கு எடுத்துக்காட்டிய செனவுச் தெரிர்து 

கொள்க. 

ura மு,சனிலைச் தொழிற்பெயர். இல்லுருபு தொழிணிகழ்ச் 

சிக்கண் ats ஏழாவது. 

பரவுதல் எல்லார்க்கும் புலஎனாமாறு மிக்கு நிகழ்,௫ல். 

ஈண்டு உள்ளமென் ௦5 சூக்குமவுடம்பை. 

போமாற்றிற் கென்னும் சான்காவது விகாரத்தாற் Aw 

sg; “gisd get HN” (ிருக்கு,2-28) என்புழிப்போல. 

குளவாம்பல் குளாம்பலென மரீ இயினாற்போலகீ குடவாகாயங் 

குடாகாயமென மரீஇகிற்று, 

ஆகாயச் கூத். தாட்டென்பது உலமத்தொசை, இசணை ௨ம் 

மைத் தொகையாகக்கொண்டு குடாகாய வாகாயமுமல் கூத் தாட்டும் 

போ லென்றுமைப்பாரு முளர். 

மூன்றாமதிகரணமுடிந்தது.



நான்காமதிகாணம். 

  

இனி நீச்கமின்றி கிக்கு மன்றே பென்று. 

௭-௮. மே-ள். எ- ணின், அங்கனம் புனருற்பிவமா 

தற் கேதுவாய் இருவினைகளைச் செலுத்தி நிற்பதெனப் போந்த 

ஆணை யெனப் படுஞ் சத்தியாவத மு.தல்வனின் வேமோ? அன்றோ? 
வென்னும் ஜயப்பாட்டின்கட் பொருட்குச் சத்தி வேறென்னு 
மீமாஞ்சகர் மு. தலியோர் ம.கழும், அன்றென்னும் சையாயிகர் முதலி 

யோர் மதமும் பற்றி நிகழும் கடாவை யாசங்இத்துச் GS Hr ¢ Gor 
Og Bsn ற்றைக் கண்ணழித்துரைத த மேற்கோட suse pm. 

இ-ள். @seacr தனதாணையாகிய சிம்சத்தியோடு சம 

வேதமாய் நிற்பன், எஃறு. 

அன்னிய யோக வியவச்சே சம் ௮அயோக வியவச்சேதம் என் 
தற்ரறொடச்கத்த வடசொற்கள் பிறிதினியைபு நீக்குதல் இயை 
பின்மை நீக்குதல் என்றற் ரொடக்கத்தனவாக மொழி பெயர்த் த 
வழங்கப்படுமாறு போலச் சமவாய மென்னும் வடமொழி தமிழின் 
சண் நீக்கமின்றிகிற்ற லென மொழிபெயர்த்து வழங்கப்படுமென்று 
ணர்க. வடமொழி இரண்டாஞ் சூத் இரத்திறுஇயின் ஆணை மூதல் 
வனோடு சமவேதமாய் ரிற்குமென ஆணைமேல் லவவத்தோதிய தனை 
ஈண்டு மு.தல்வன்மேல் வைத்தோஇனார். சண்ணழிப்புழி, இரு 
வினை மு௦,சல்ல னாணையின் வருமெனம் கூதிப்போக்த ஆணை ஈண்டுக் 
கூருமையே இனிது விளக்கு மென்னுங் கருத்தாற் சொற்பல்காமைப் 
பொருட்டு அதனை யொழித் தெடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட த. இப் 
பொருள் காணமாட்டாதார் சருவவியாபியாய் நித்றலா லென்னும் 
எதுவின் பொருளே மேற்கோளுக்கும் பொருளாகக் கொண்டுரைப்ப, 
௮.து கூறியது கூற லாதலுமன் றி மொழிபெயர்த் தல் யாப்மிந் 
கேலாமையு மதிக. எண்டுச் சமவாய மென்றது தாதான்மிய சம்பச்
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சத்தை, ௮ஃ்சாவன பொருளான் ஒன்றேயாயும் ஒருவாற்றா் 

பேதமாதற்கு உரிமையுடைமை. 

௮வன் எகாசேகமிரண்டுமின்றிச் சருவவியாபியாய் கிற்ற 

லான். 

எது. ஏது, எ-னின். அதற்குப் பிரமாணமென்னை 2 

யென்னும் கடாவை யாசங்குத் த மேற்கோளை SY NEDE DS 

ol pL. 

இ-ள் அம்மூதல்வன் ஒன்றே வேறே யென்னும் இரு தன் 

மையு மின்றி அவ்விரண்டற்கும் பொதுவாய் எங்கணும் வியாபியாய் 

கிற்றலான் இனி ஆணையி னிக்கமின்றி கிற்குமன்றே? யென மேற் 

கொண்டது, எ-று. 

அவினாபாவ மூணர்த் துவார் ஏகாசேக மிரண்டு மின்னி யென 

மேற்கோளிற் போச்த பொருளை ௮றவ.இத்துச் சருவவியாபியாய் 

Appar Gwaun apa Sent. சருவ வியாபியாய் நிற்றல் ௮வை 

யேதானே யாயென்னும் அதிகாணத்தாற் சாஇர்கப் பட்டமையின் 

அதனை ஈண்டேதுவாக வைத்து ஆணையினீ ஃகமின்றி நிற்குமென்னு 

மேத்கோளைச் சாதித்தவாறு. 

எங்குமுள னேன்றளவை யோன்றன் நிரண்டேன்னி 

லேங்கு முளனன் றேவற்றேவணு - மங்க 

ணவையவ ஸனன்றில்லைப் போன்னோளிபோ லீச 

னவைபுடைமை யாளாகா மங்கு. 12) 

௭-௪. உ-ம். எ-னின். ஏதுவும் மேற்கோளுர் தம் 

முள் அவிசாபாவ மாமாறு பாக்கன மென்னுக கடாவை யாசக்கித் த 

அதனை வலியுறு, த௫.௪ தலித்து.
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இ-ள். எங்கும் உளன் என்ற அளவை ஒன்று அன்று, 
௭-௮. யாங்கணும் அவையே தானே யென மேற்கூறிய அளவை 
யானே முதல்வன் ஒரு பொருளாதல் கூடாது. எ-று, ஓன்று 
யிற் கங்கைக் கரையினின்ற ஒருமானுடனே காவிரிக்கசையிலும் 
ஒருங்கு கிற்கமாட்டான்; அதுபோல, ஒரு பொருள் ஒரிடத்தளதாத 
லன்றி யாங்கணும் வியாபித்து நிற்கமாட்டா சென்ப தாம். இரண்டு 
என்னில் எங்கும் உளன் அன்று, ௭-3, அற்றேல் முதல்வன் 
இருபொருளாய் நிற்குமெனச் கோடுமெனின் யாங்கணும் அவையே 
தானேயாயு எனாதல் கூடாத. எ-று, தன்மாட்டே வேற்றுமை 
யுடையானுக்குப் பிறபொருள்களின்௧ண் வேற்றுமை யின்றி வியா 
பித்து கிற்றல் சாலா தென்பதாம். HDC Oe இஸ்விரண்டோடு 
மூரணு தலின் எங்கு மூளனல்ல னெனக் கோடுமெனின்;--- எவற்.று 
எவனும் அங்கண் அவை அன் அன்று இல்லை, எ--து, ஏல்லி 
டங்களினுள்ள எத்திதப் பொருளுமாயெ அவ்விடத்து ௮அவைக 
ளெல்லாம் '*அக_ர வுயிரின்றேல் அக்கரங்க ஸில்லை?? யாமாறுபோல, 
அம்ரு? தல்வனை யின்றியமையா வாகலான் எங்குமுள னல்ல னென்; 
றல் பொருர்தாது, எ-று, 

ஆகலான் எங்குமுளணல்ல னென்தல் பொருக்தா தென்பது குறிப் 
பெச்சம். அற்றேல் வேறு விடுக்குமாஜறென்னை? யெனின்;-- ஈசன் 
பொன் ஒளிபோல். ௭--த. ME Spor ey Gu Ysoacr ஞாயிறும் 
getuyd Cure eerapsi@ia இரண்டா திற்கும் பொதுவாய்த் 
தாதான்மியத்சாற் வெமுஞ்சத்தியு மென்றியைந்த கிற்டும் எ-று, 
HPC pe, பசபாசங்களும் வியாபகமெனகச் கோடலின், அவையும் 
இம்முறைமைபற்றி ஏகாநேக மிரண்டுமின்றி முதல்வன் போலத் 
சீத் தஞ் சத்திகளோடு சாதான்மியமாய் கிற்குமென்பது பெறப்படுத 
லான் முதல்வனொடு சமமாவான் செல்லு மெனின்; 
உடைமை ஆம் சாம் ஆள் அக்கு. 
னது வியாபகத்தை கோகி லி 
உடைமையாம்; 
மாட்டு. ஏறு, 

— இவை 
௭-௮. அவ்வாருயினும் eda 
யாப்பியமாகலின், அப்பாசங்கள் 

மசக்களாயெ சாம், அடிமையாலேம் அம்ம சல்லன்



பொது-பீரமாண-சூத்-2£, அஇகர-ச், 61 

அன்றெனப் பாடமோதவாருமுசர். 

பாசங்கள் உடைமை யாமாறும, பசுக்சள் அடிமை யாமாறும், 

“தாரகமா மத்தன்றா ணிற்றல்” எ-ம். ‘aso Spar வொன்று 

பலவாறே தொழும்பாகும்? ௪-ம். மேற்பெறப்பட்டமையின், 

அவற்றை ஈண்டெடுத்துக் காட்டி ஆசங்கை நீச்சிெயவாறு. 

என்ற வென்னும் பெயசெச்சத் சகரம் விகார். சாற் ஜொச்கது. 

“புகழ்புரிக்இல்?? (கு.ற-59) என்புழிப்போல. அளவையானென 

ஆனாருபு விரித் தரைக்க. 

ஒன்றன்று உளனன்று என்புழி ஒன்று உளனென்னுச் தருமி 

வாசகங்கள் ஆகுபெயரால் ௮2 தருமங்களின்மே னின் ஈன வாகலான் 

உளனென்பதம் ௮ஃ திணை யொருமையோடு முடிர்த௮. 

அன்மை கூடாமைப் பொருட்டு. 

எவற்றெவனு மென்பது எழாம் வேற்றுமைத் சொகை, ௮ஃ 

திணைக்கண்வரும் எனனென்னும் வினாவினைக் குறிப்புச் சொல் 

ஈண்டுப் பெயர்ச் சன்மைப்பட்டு எவனுமென எஞ்சாப் பொருண்மை 

யுணர்த்தி நின்றது. 

அன் திவென்றும் வினமெச்சம் செய்யுளாகலின் ௮ன்றென,ச் 

Bisse. 

இன்மை ஈண்டு அமையாமைம் பொருட்டு, 

பொன் ஆகுபெயர். 

ஆம் என்பத உடைமையோ டியையும். , 

பொன்னொளிீபோ லீசனென்பது செொசையுவம மாசலிற், 

பொதவியல்பு விரித்துரைக்கப்பட்ட த.
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இவ்வதிகசரணத்தா.ற் போர்த தொகைப்பொருள், முதல்வன் 

வியாபகனாசலின், வியாபகப்பொருட்கு ஒன்றாய் நிற்றல் கூடாது; 

௮௮ கூடாமைபற்றி, இரண்டாய் நிற்பனெனின் வியாபகளா சல் 

கூடாது; வியாபி யல்லனெனின் பசு பாசங்கள் அவனையின் தி 

யமைதல் கூடாது; ஆகலான், மூதல்வ னொருவனே ஞாயிறு மொ 

யும் போலச் செவெமுஞ்சத்தியுமெனத் தாதான்மியத்தால் இருஇறப் 

பட்டுச் சருவவியாபியாம்ப் பொதுமையினிற்பனெனச் சமவேதமாய் 

நிற்குமாறு தெளிவிக்கு முகத்தானே தாதான்மியசத்தி யுண்மைக் 

குப் பிரமாணம் கூறியலாரு மென்றுணர்க அஃதாமாறு,-- 

தன்னை விளக்குவதூஉம் விடயங்களை விளக்குவதூஉர் சானேயாகிய 

ஞாயிறொன்று சானே விடயங்களை விளக்குழிக் கதிரெனவுக் தன்னை 

விளக்குழிகீ ககிரோனெனவுர் தாதான்மியத்தால் இரு திறப்பட்டி 

யைக்து மிற்றல்போல, பு.றப்பொருளை சோக்காது அறிவுமாத்திசை 

யாய்த் சன்னி௰ல்பி ணிழ்ப்.தாஉம், புபப்பொருளை கோக்க கின்று 
ணர்த்துவ.தாஉமா௫ய இரு தன்மையையுடைய ,பேரறிவாய சை தன் 
னிய மொன்றே அங்ஙனம் புறப்பொருளை சோக்க நிற்கு கிலையிழ் 
சத் இியெனவும், பு.ஐப்பொருளை கோக்காது அறிவுமாத்திசையாய் 

நிற்குரிலேயிற் சவெமெனவுர் தாதான்மியத்தால் இருஇிறப்பட் 
டியைக்த. நிற்குமெனவுணர்க. 

இனித், தீயின்சக்தி யொன்று சானே சடுசல் அடுதல் முதலிய 
தொழில் வே௮பாட்டால் சுடுஞ்சத்தி அடுஞ்சத்தி யென் றற்றொடச் கத். ப் பலவேறு வகைப்படுமாறு போல, சிவசத்இ யொன்றே 
காரிய வேறுபாட்டால் பரை ஆஇ இச்சை ஞானம் இறரியையென்று 
ஐவகைச் சத்இிகளாயும், முறையே ஐக்தும் கான்கும் எட்டும் பதின் மூன்றும் எட்டுமாகிய கூறுபாடுடைய ஈசானி மே தலிய ஐவகைச் சத்திகளாயும், ஆரணி செனனி முதலிய மூவகைச் சத் இகளாயும், நிவிர்த்தி பிரதிட்டை முசலிய ஐவகைச் ச.த.திகளாயும், வாமை சேட்டை முதலிய அட்டசத் இிகளாயும், பரவா சவரி அபாவா£ச 
வரி மனோன்மனி மகேசை உமை இரு வாணியென எழுவகைச்
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இவபே.சங்கட்கும் முறையே எழுவகைச் சத்திகளாயும், ௮.ச். நியான் 

மிசமெனப்படும் உன்மனை சமனை மூ.,சலிய கலைகளாயும், இன்னும் 

பலலேதுவகைப்பட்டு நிற்கும். அ௮வ்வச்சச்இகளோடு புணாச் ச சவ 

மூம் அவ்வாஹே பலலகைப் பெயர பெற்று நிம்கும் அவ்வச்சத்இ 

“கட்கு இடமாய விர்துவும் அங்ஙனம் பலவேறு வகையான்விருத்தப் 

பட்டு அப்பெயர்பெறும். இவற்.றி ணியல்பெல்லாம் ஆசமங்களுட் 

கண்க. 

கான்காமதிகரணம் முடிந்தது. 

இசண்டாஞ்சூத்திரம் முடித்தது.





உ 

சிவமயம் 

இருச்சிற்றம்பலம். 

சிவஞானபோதம் -- சிற்றுரை. 

  

பொ துவியல்பு--பிரமாணவியல். 

மூன்றாஞ்சூத்திரம். 

ஸ்ரீ மாதவச்சிவஞானயோூகள்





மூன்றாஞ்சூத்திரம். 

உளஇல தென்றலி னெனதுட லென்றலி 

னைம்புல னொடுக்க மறிதலிற் கண்படி 

லுண்டிவினை யின்மையி னுணர்த்த வுணர்தலின் 

மாயா வியந்தர தனுவினு ளான்மா. 

எது சூம். எ-னின். ஆன்மப்பிரகாச முணர்த்துத 

னுதலித்று. 
௪-௮. க-மை. எ-னின், சூத்திரக் கருத்துணர்த த. 

னுதலிற்று. 
இ-ள். மேல் அவையே தானே? யென்றெடுத்துச் கொள்ளப் 

பட்ட உயிர் சூனிய மு.தலியவற்றுள் ஒன்றாகற்பாற்றென ௮வ்வம் 

மதம் பற்றி கிகழுங்கடாவை யாசங்கித் து உயிர் அவற்றிற்கு வேரு 

யுண்டென்பது கரு சலளவையான் விளக மேலைச்சூக்இ.ர.த.தின் 

உயிர்கண்மேல் வைத்தோதிய மூதல்வனதி லச்கணத்தை வலி 

யுறத்துதல் மூன்றாஞ் குத்திரத்தின் கருத்து, எ-று. 

மு. தன்மையுடைமைபற்தி உலூற்கு கிமித்தகாரணமாகய 

பதிப்பொருளுண்டென்பது முதற்சூத்திர.த்துட் கூறி, காரணமா 

தற் பொதுமையான் இயைபுடைமை சோரச்டுத் தணைக்காண 

முதற்காரணங்களஅ உண்மையும் அவற்றான் உலகக் காரியப்படு 

மாறும் இரண்டாஞ் சூத்திரத். தட் கூறி ௮வற்றானாய பயன் கோட் 

குரிய பசுக்கள அண்மைக்குப் பிரமாணம் ஈண்டுக் கூறுகன்றாொென் 

அணர்க, இதனானே சூத்திரவியைபும் இனித விளங்கும். 

இச்சுத்இர த்தின் பிண்டப்பொழிப்பு, இலதென்றன் மு.சலிய 

அறுவகை யேக்களானும் மாயா Sus Sis soy வென்னும் பெய 

ரடையாற் பெறப்படும் குறிப்பேதவானும் இவற்றின் வேறாய் இவ் 

வுடம்பினுள் உயிரெனப்படுவ தொன்றுண்டு. எ-று.
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இ௫ பூட்டுவிற் பொருள்கோள். 

உளதென்றது சாதியொருமை, ௮றிசலி னென்றது ஐம்புல 

னோடுஞ் சென் தியையும். 

:சனுவினுளான்மாவுள? தென்றாபோனும், காணப்பட்ட உடம் 

பாற் காணப்படா த உயிருக்குண்மை கூறவேண்டுதலின் இவ்வுடம்பு 

சூனிய முதலியவற்றின் வேராய ஆன்மாவை யுடைத்தென உடம் 

பின் மேல் வைத்தோதுகல் ஆரியர் கருத்து. அறிறாகலினன்ேே 

பதியுண்மை உலஇன்மேல் வைத்தோஇயதூஉமென்பத. 

ஈண்டு மேற்கோள் ஒன்ருயினும் எழுவகை மதங்களை வேறு 

வேறு மறுக்கு மேதுச்கள் ஏழாகலான் ஆன்மாவுளதென்னு மேம் 

கோள் அவற்றொடு தனித்தனி சென்றியைதலின் ஏழதிகொணத்த 

தாயிற்று இச் சூத்தா மென்றுணர்க இதனுட் கூதிய வேதுலே 
யேதுவும் மேற்கோளும் அதுவே யாகலான் ஏனை ச்ஞு.த.இரங்களுட் 
போல வேறேதுச் கூ.றவேண்டாமையின், இவையே௫வாமாறும் 
இவற்றான் மேற்கோளைச் சாதிக்குமாறும் இனிது விளக்? வலி 
யுறுத்துதன் மாத்திரையே ஈண்டுரைக்கப்படுவசெனக் கொள்க, 

  

முதலஇகாணம், 

ஈண்டு இலதென்றலின் ஆன்மாவுள தென்ற 

எது. மே- ள், எனின். சூனியான்மலாஇி, சேசான்ம 
வாதி, இர்திரியான்மவாஇ, அர்தச்காணான்மவாஇ, EGG g 
கான்மவாதி, பிராணான்மவாதி, விஞ்ஞானான்மவாஇ, சுமுகான்ம 
வாதி என்னு மெண்மருள் அச். தக்காணான்ம வாதிகள் ஆன்மாவின 
இலக்கணம் கூறும்வழி அதவாதமுகசத்தான் மறுக்கப்படு சலின்
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அவரை பயொழித்து, ஒழிச் த எழுவர் மதங்களையும் முறையே 

மறுத்து உயிருண்மை சாஇப்பான் மொடங்கி, அவற்றுள் இது 

சூனியமே யான்மா வென்னு மாத்துமிகர் கூ.றங்கடாவை யாசக் 

சிச.ஐச் சூத்திரத்தின் மு.சற்கடற்ஹைச் சண்ணழித் சமைத்து 
மெற்கோட ose pm. 

இ ள். வெ பை, 

ஆன்மா விலதென் மலினென. வருவிச்துரைக்க, 

எவற்றினையும் அன். றன்றென விட்டு ஆன்மா இலசென்று நிற் 

பது உள தாகலின் ௮௫வே அல்வான்மாவாம் என்றது. 

எ.து, பொ.ஃமை, எனின். ஆன்மா இலதென்றலேபற்றி 

அஃதுண்டெனக் கோடல் முயற்கோடில்லை யென்னு மேதுவால் 

அஃதுண்டெனச் சாதித் தலோடொக்கும் என்னுங் கடாவை யாசங் 

த் அதன்றுற்பரிய முணர்த்த,த னுசலிற்று. 

இ-ள். ஆன்மா இலதென்னுஞ் சூனியான்மவாஇகளும் இல்லை 

யென வாளா கூறுச௪ லமையசமையின் உடல் பொறி விடய மனைத் 

இனையும் முறையானே இஃதான்மாவன்று இஃ சான்மாவன்றென 

ஓரோவொன்றுகக் கழித்து இவ்வாறாகலின் ஆன்மா வென்பது 

சனியமென்று அங்கனல் கூறுபவாகலான் அவற்றை ஓசோவொன் 

ராக விட்டு அங்கனல் கூறிக்கொண்டு நிற்ப தோசறிவுண்மையின் 

அல்வறிவே மேல்' அவையே சானேயா£னென்ப,சனுள் .்கமவளவை 

யாற்சாஇத்துப்போர்த ஆன்மா வென்றவாரும். ஈண்டில சென்ற 

லின் அன்மாவளசன” மேற்கொண்டது. எ-று. 

அக்கனமதிய மதிவுஞ் குனியமேயெனின், ௮ஃ.௮ என்னை 

யீன்றாண் மலடி யென்பதனோ டொக்கு மென்மொழிக வென்பது 

கருத்து.
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இன்மை ஈண்டுச் சூனியப்பொருட்டு. சூனியமாவது உள்ளது 

மன்று இல்லதாமன்று இரண்டுமாவதுமன்று வேறுமன்றெனப்படும் 

பாழ், 

ஏகாரம் பிரிகிலைச்சண் வந்தத. 

அன்றன் றேனரின் நனைத்தும்விட் டஞ்சேழுத்தாம் 
நின்றோன் றளததுவே நீயனைத்து--நின்றின்று 
தர்ப்பணம்போற் காட்டலாற் சார்மாயை ரீயல்லை 
தற்பரமு மல்லை தனி. (16) 

௪-து. உ-ம். எ-ணின். அவ்வறிவை உடல் பொறி விடய 
மு சலியவற்றின் வேருகப்பிரித்துச் காணுமாறும், அதுவே உயிரா 

மாறுச் தெரித்துணர்த்தி அதனை வலியுறுத் தத னுசலிற்று, 

இ-ள். அனைத்தும் நின்று, ௭-௪. உடல் பொறி விடய 
முதலிய அனைத்தினும் அதவது தானாக நின்ற,--அன்று அன்று . என விட்டு. எ-து முறையானே இது நானன்று இ௫ கானன் 
Ope ஒரோவொன்றுகக் கண்டு ரீக்யெலழி, --அஞ்செழுத்தாய் 
ஒன்று நின்றுளது. ௭-௮. அவ்விடத்து ௮௧௪ முதலிய சூக்கும 
பஞ்சாக்கர ரூபமாயறிர்து வந்ததோ a Bla நிலைபெற்தள தன்றே,- 
அதுவே 8, எ-து. அதுவு கானன்றெனக் கழிப்பின் அ௮ங்கனங் 
கழித் த உணர்வு வேறுண்டெனப்பட்டு மேலும் வாம்பின் றியோடு 
மாகலிற் ரூக்குமபஞ்சாக்கர ரூபமாய் கின்றறிந்து வர்த அவ்வறிவு 
தானே நீயென்பதறிவாயாக, அற்றேல், மாயேயமுஞ் சவமுமூள். 
வென்ப௮ மேஃலைச்சூத் இரங்களாற் சா இக்கப்பட்டமையின் அவையே 
௮வ்வறிவினையு மறிந்து நீக்குமென வமையுமாகலான் வாம்பின் றி 
யோடு மாறில்லை யாலெனின் ; சார்மாயை.. எ-. கின்னாற் சாரப் 
பட்ட மாயை,-- அனைத்தும் கின்று இன்று தர்ப்பணம்போல் காட்ட 
லான் ரீ அல்லை, எ-து. நிலமு தலிய காரியமனைத்தமாய் நின் 
ஸஞனொடு விரவி நின்று இப்பெத் சகாலத்.தக் கண்ணுக்குக் கண்ணாடி.
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போல் உனக்கறிவை விளக்” கிற்றன்மாத்திரையே யன்றி அறிவ 

சன்றாசலான் நீ அ௮ம்மாயையல்லை,--தற்பரமும் அல்லை, ௭-2. 

மாயையான் விளங்கி யறியும் நீ அதற்கு ௮ suru சிவமுமல்லை,- 

தனி. எது, அவற்றின் வேறு எ-று, 

விட்டலழியென்ப௮ விட்டெனத் இரிர் துநின் றத. 

அவ்வறிவாவது இதுவென்றுணர்த்துவார் (அன்றன்றென 

நின்றனைத்தும் விட்ட வழியென எதுப்பொருளை geass 

அஞ்செழுத்தாயொன்று நின்றளதென அடையாளம் கூறினார். 

அஞ்செழுத்தாய் நின்றநியுமாறு வருகின்ற குத்திரத்தட் பெறப் 
படும். இதற்குப் பிறரெல்லாங் கூறிய ௯. றலென்னும் வழுப்பட 

மேலு மோரியைபின்றி யுசைத்தார். 

(அனை த்துநின்'றென்புழி முன்னர்ச் கண்ணுருபும் பின்னர் 

ஆச்சுச்சொல்லுர் sigorés, ஏகாரச் தேற்றம், தற்பர மென் 

ற குறிப்பேதுவாய் கின்ற பெயர், 

அனைத்து கின்றின்று தாப்பணம்போற் காட்டலால் சார் 

மாயை நீயல்லை தற்பாமுமல்லை சனி? யென்.றதனானே வருகின்ற 

அதிகாணங்களுக்கெல்லார் தோற்றுவாய் செய்தவாறுமாயிற்று, 

முதலதிகரணம் மூடிந்தது. 

இரண்டாமதிகரணம். 

  

இனி எனஅட லென்தலின் ,ன்மா வுள தென்ற. 

௪-2. மே-ள். எனின், அலவ்வறிவ உடம்பின், ணன்றி 

நிகழக் காணாமையானும் சானுணடூனேன் பருத்தேனென உடம் '
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பினையே கானென்று வழங்கக் காண்டலானும் உடம்பே யான்மா 

வெனக் தேகான்மவாஇகள் கூறுங் கடாவை யாசங்இத்தச் 

சூத் தரத்தி னிரண்டாங் கூற்றைக் கண்ணழித் அசைத்து: மேற் 

கோட -னுதலிற்று, 

இ-ள், வெடபை, 

கான் பருத்சேன் சறுத்சேன் கரியேன் மனிதன் பார்ப்பா 
னென உடம்பின் குணவிசேடங்களை உபசாரசத்தால் உயிருசக்கேற்றி 
வழங்கினும் யானுடம்பு யான்கை யான்கால் என வுடம்பை அவ் 
arg வழங்குவாரின்றி எனதென வேற்றுமைப்படவே யாவரும் 
வழங்கக் காண்டலின் அதுவே உயிர் வேறுண்டென்பதனை அறி 
வுறுக்குமென அவன் வழக்குமுரையேபற்தி அவனை wos sara. 

aerug என்மனை யென்றாற்போல என் சை என் சாலென 
கிற்பதுள சாகலின் அதுவே அவ்வான்மாவா மென்ற த. 

௪-2. பொ-ரை. எனின். எனதுட லென்பது பிறிதின் 
ஒழமைப் பொருட்படாது தலைமாத்இரையாய் நிற்கு மிராகுவை 
இசாகுவின.து தலையென்று வழல்குமாறு போல அபே தம்பற்றியே 
வழங்கப்படுமென அமையுமென்னுக் கடாவை யாசக்த்த அசன் 
ரூற்பரிய முணர்த்துத esl pm, 

இ-ள். இசாகுவின* தலையென்று ம்போல்வன சிறுபான்மை 
வழஃ£கமாகலின் ஆண் டொத்றுமைப் பொருள்கோட லமையும் 
ஈண்டவ்வாறன்றி என்பதி என்மனைவி என்பொருள் என்று வழங்கு 
urgGure என் சை, என் கால், என் கண், என் செவி, என் 
பொறி, என் பிராணன், என்னறிவெனப் veer Dupe பெரும் 
பாலும் உலகத்த வழங்கச் காண்டலின் இவ்வழக்க மிகுஇப்பாடு 
பிதிதின்ிழமைப் பொருட்கணன்றி வாராமையான் Sp CTD 
கூறிக்கொண்டு நிற்கும் பொருள் வேமளொன்றுண்டென்பது பெறப்
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படுதலின் அதுவே மேலுசையளலைபற்றிச் சாதித்த ஆன்மா 

வென்றவாறும். எனதுட லென்றலின் ஆன்மா வுளசென மேற் 

கொண்டது. எ௨று, 

எனதேன்ற மாட்டி. னேனதலா தேன்னா 

துனதலா துன்கைகால் யாக்கை--யேனசேன்று 

மென்னறிவ தென்று முரைத்தரீ நிற்றிகா 

ணுன்னிலவை வேறா முணர். (17) 

எது. உம். எனின். பதி மனைவி முசலிய பொருள்கள் 

தம்மின் வேறாதல் கண்டு பிறிதின்கிழமைப் பொருள்பட என 

தென்றாற் போலன்றிக் கைகால் முதலியவற்றைத் சற்கழமைப் 

பொருள்பட எனதென்று கூறி நிற்றலின் அவ்விரு வேறு மொழி 

யுக தம்மூுளொக்குமா ஹறென்னை? யென்னுங்கடாவை யாசமங்கித்து 

gst வலியுறுத் த.த னு தலிற்ற. 

இ-ள். எனது அலாது என்னாத. எனது என்ற மாட்டின் 

எ-த., 8 உலோகாய தழால் சேட்குமுன்னெல்லாம் பதி மனைவி 

முதலிய புத.ப்பொருளையே உயிசரெனக்கொண்டு மயக்கிகின்றா 

யன்றே அக்காலத்து ௮வற்றை எனதன்றென வேறு காணாது 

சனிச் சனி என்தென்றே தழ்ழமைப்பொருளாகக் கூறிக் 

கொண்டு கின்று. ற்போல,--உனது அலாது உன் கை கரல் யாக்கை 

எனத என்றும் என் அறிவது என்றும் உசைத்து ௩ கிற்றிகாண். 

எ-த. உனதன்றாகயெ உன் சைகால் யாக்கைகளைத் சனித் தனி 

எனதென்றும் ௮க்கனமறிர்த பாசவறிவை என்னறிவதென்றுச் 

தற்ழமைப்பொருளாகக் கூறிக்கொண்டு £ யொருபொருள் வேறு 

கநிற்தின்றாய் காண்,-- உன்னில். ௭-2. உலோகாயச தால் 

ஆராய்க்.த பின்னர்ப் பதி மனைவி மு. சலிய பொருள்கள் உனக்கு 

வேறு.தல் கண்டாற்போலக் கை கால் மு. சலியவற்றி ணியல்புகளை 

யும் ஏதுச்கண் மு.தலியவற்றான் ஆராய்ந்து பார்த் தியாயின் அலை 

10
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வேரும் உணர். எ-.த. ௮ர்கைகான் முதலியன உனக்கு அன்னிய 

மாம் அதனை யறிவாயாக, எ-று, 

இன் உவமவுருபு. 

உன தலாசென்பதனைக் கை கால் யாச்கைகளோடு தினித் சனி 
கூட்டுக, 

இரண்டாமதிகரணம் முடிந்தது. 

மூன்றாமதிகாணம். 

இனி ஐம்புலனறிதலின் ஆன்மாவுள சென்றது. 

௭-௮. மே-ள். எ-னின், ஐம்பொறிகள் ஐம்புலன்களை 
ப.தியுமென் றல் எல்லார்ச்கு மொப்ப முடிக் தமையின் அவை உடல் 
போற் சடமன்மை பெறப்படுதலானும், அவற்றை எனசென்னும் 
வழஃகம் பெரும்பான்மையன் ுகலானும், அவையே உயிரா தலமையு 
மென இக்திரியான்மவாஇிகள் கூறுங்கடாவை ura sat Gs 
இரத்தின் மூன்றாங்கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோட 
aed pm, 

இ-ள். வெ-படை. 

ஐம்புலனாகய சத சப் பரிச ரூப ரச கச். தங்களை இர இிரியங்கள் 
ஒன் ஐமிஈத சொன் றறியாமையின் இவ்வைக் இனானும் ஐம்பயனுமதி 
வத ள .தாகலின் ௮தவே அவ்வான்மாவாம் என்ற 2. 

எ, பொஃமரை, எ-னின். ஐம்புலனறிதலின் அன்மா ஐம்பொறியின் வேறெனச் சாதித்தத் சேளவாமாறு யா௩்கன மென் னுக்கடாவை யாசக்கத்து அதன் ரூற்பரிய மேணர்த்துத னுதலிற்று, 
Sa. Gavan.
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ஒன்றறிந்த தோன்றறியா தாகி யுடன்மன்னி 

யன்றும் புலனாயவ் வஞ்சேழுத்தை--யோன்றறித 

லுள்ளதே யாகி லது தனித்தனிகண் 

் டுள்ளலவை யோன்றல்லை யோர். (18) 

an ei, aster, இக்திரியங்கள் ஒன்ற.திரத சொன் 

றறியா தென்றதொச்கும் ஜர்.சம் ஐந்துயிரொெனக் கேகோட லின் 

அ:சனானெமச்காவதேோ ரிழுஃ கில்லை. இனி இவ்வைர்மையுங்கொண்டு 

ஐம்புலனையும் ஒரு பொருளே யறியுமெனின் ௮ ச.ற்குப் பிரமாணங் 

கண்டிலம் ''குடத்சைச் சண்ட யானே அதனைத் தீண்டினேனென 

மறித்அணர்வு நிகழ்,சல்!! ஐர.து மோருடம்பின்கண்ணே நிலைபெ௪ 

மொஜற்றுமைபற்றி யமையுமெனச் லோடு மென்னுங்கடாவை யா சஸ் 

இத்த ௮தனை adynsss Delpy. 

இ-ள். உடல் மன்னி ஒன்று அறி*தது ஒன்று ௮றியாசாக 
௪--து. உடம்பின் கண்ணே நிலைபெற்று ஒரு Sw soe whe gs 

இச்திரியம் மற்றொரு விடயத்தை அறியாதாய், அன்றும் புலன் 

ஆய் அ௮வ்வஞ்செழுத்ைத. ௪-௮, Hamas தம்முண் மாறுபடுஞ் 

சத்தமு சலிய புலன்களைச் சூக்கும பஞ்சாஃகரத்தாற் Georg gu 

uc. Coombs S Ber p அவ்வைம்பொறிகளின் ரொழிற்பாட்டை,- 

abso germ ecrer@ surBe. c- $1. கண் aga gen gu Mai 

செவி தசையை யதிவசென்று இவ்வா லுனார்.தலையுடையதோர் 

பொருள் இல்லதோ உள்ளதோவென வினாயினாச்க்கு இல்ல 

தெனின் அவ்வறிவு நிகழாதாதல் வேண்டு மாகலான் உள்ளதே 

யாமெனின்,- ௮௫ நீ. a-g அவ்வாறுணர்வதியா,து ௮௪ வே 

யோ வான்மா, அவ்வாறுணர்வனவும் அவ்விர்திரியக்களே யென் 

மு.ற்படு மிழுக்கென்னையெனின்;-- அவை தனிச்சனி கண்டு 

உள்ளல். எ--.த.  அவ்விச்திரியங்கள் த.த.தம் விடயங்களை வேறு 

வேறு சண்டறிதன் மாத்திரையே யன்றி இத் தாழித்பாட்டை 

யுடையேம் யாமெனவும் அ.தியமாட்டா வாகலான் ஒன்று அல்லை
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ஓர், எ-து. அவ்லைந்இன் ரொழிற்பாட்டையு மதிச்த அவற்றின் 

வரும் பயன் கொள்வ தாய ட யவற்றின் வேராவை அதனை யாராய்ச் 

தறிவாயாக, எ-று, 

ஆ௫ூயென்னுஞ் சறப்புவினை ஆயென்னும் பொது வினையோடு 

முடிர்தது; '*இவனுமிவளுஞ் சிற்றிலிழைத் ஞ் சறுபறையறைச் 

அம் விளையாடுப?? என்ருற்போல அயென்பது வினை ச. தாகை, 

௮வ்வஞ்செழுச்சென்ச. அவ்வஞ்செழுத்சாற் செலுச்சப்பட்ட 
பொறியை ஆகுபபெயரான் அஞ்செழுத்தென்றார். ௮ஃ திருமடியாகு 
பெயராய் ஐம்பொறியின் ரொழிற்பாட்டை யுணர்த்இநின் ற. 

உள்ளல் உள்ளலானென்க. 

இம்மூன் ஐதிகாணங்களானுஞ் சாக்த ணிகழுமியல்புபற்றி 
ஆன்மாவினுண்மை சாஇக்கப்பட்ட த. 

மூன்றாமதிகரணம்முடிந்தது. 
  

நாண்காமடுகரணம். 

இனி ஒடுக்கமறிகலின் ஆன்மா வுளதென்ற.து. 

எ-இ. மே-ள். எனின். '“சேசவிச்திரியங்கட்கு கிகழறி.வி 
சனுற் காண்டும்”? என (சித்தி-சூத்-2, செய்-04) நீவிருங்கோடலின் 

அல்விர் இரியங்களின் வேருய் அங்ஙகனமறிவது புரியட்டகஓுடம் 
பேயாமென வமையும், அது புறதீ௮ நிகழாகாயினும் அகத்தே 
கின்று இர்.திரியங்களைப் புறத்திற் செலுத்தியறியுமெனம் கோடு 
மெனச் குக்குமேேகசான்மவாஇகள் கூறுங் சகடாவை யாசங்கஇத்து 
நாலாங்கூற்றைக் கண்ணழித்துரைச்௫ மேற்கோட ees bay,



'பொது-பிரமாண-சூத்-8, அதிகர-4, 77 

இ-ள். ஐம்பொறிகளு மொடுங்கெ சொப்பன த். சானக்தின் 

நிகழ்ச் தவற்ையறிசலின் ஆன்மா வேறுண்டு. எ-று, 

ஒடுக்கம் ஆகுபெயர். 

சனவின்கட் சனவுகண்டாமென்றுங் கண்டிலமெமன்றும் 

நிற்பதள தாகலின் ௮௫ வே யவ்வான்மாவா மென்றது, 

௪-௮. பொ-ரை. எ-னின். சொப்பனதீதி னிகழ்ச் தவற்றை யறி 

வ.தஞ் சூச்குமசேகமேயாகலின் இ௫ சத் தசா, சனமாமா லென்னும் 

கடாவை யாசக்கித்௫ அ,சன்றாம்பரிய மூணர்த்து, னு சலிம். 

இள். வெ-டை. 

இஃசென் சொல்லியவாறோலெனின் ஒடுக்கமறிசலின் என் 

op ஒடுச்குத்தினிகழ்ச் தவ,ற்றை சனவின்கண் மயங்கிய றி சலென் 

ணும் பொருட்டாதலாற் இத்தசாசனமாசல் யாண்டையசென 

விடுத்தவாறென்பது. கனவுகண்ட குக்குமவடம்பே சனவின்கண் 

௮.தனை யறியுமாயிற் கண்டபடியறியாது மயங்யெறிதல் கூடாமை 

யின் உயிர்ச்சாமின் ௮அபோல் ஒருதன்மைத்் தாகலின்றி ௮கததச் 

சேறலும் புறத்துச்சேறலும் வேறுபாடுடைமையான் அதுபற்றி 

மயங்யெறிதல் கூடுமாகலின் ௮க்கன மறியுமுயிர் வேறுண்டென் 

ug கண்டுகொள்க. 

அவ்வடலி ஸனின்றயிர்ப்ப வைம்போறிக டாங்கிடப்பச் 

செவ்விதி னவ்உடலிற் சேன்றடங்கி--யவ்வுடலின் 

வேறொன்று கொண்டு விளையாடி மீண்டதனை 
மாறலட ஸீயல்லை மற்று. (19) 

எ.து. உ-ம், எ-னின். கனவின்கட் செல்லுமாறும் ஆண்டு 

நிகமுமாறும் மீளவருமாறு முணர்த்தி அதனை வலிய.தஅசனு த 
வித்து,



78 சிவஞானபோதம் மூலமும் சற்றுரையும் 

இ-ள். அவ்வுடலின் தின்று உயிர்ப்ப ஐம்பொறிகள் தாம் 

இடெப்ப. ௭--ு. மேல் உயிசன்றெனக் கூறிப்போக்ச அலவுடம்பி 

னின்று உயிர்ப்பனவாய ஐம்பொறிகள் ஆண்டே உயிர்ப்பொழிந் த 

இடப்ப,--அடங்கிச் செவ்விதின் அல்வுடலில் சென்று, எ-து. 

அலை யங்கனங்கிடர் சவழிப் புறத்து நிகழுர தொழிற்பாடெல்லா 

மடங்கி அவ்வுடம்பினுள்ளால் வருத்தமின்றிச் சென்று, -அவ்வுட 

Sa Can ஒன்று கொண்டு விளையாடி, எனு அத்தாலவுடம்பு 

போல அதனின் வேரறாயசோருடம்பையெடுத்துஃககொண்டு வேரே 

சாற்றாம் கண்டு கேட்டு உண்டு உயிரத்து உற்று விளையாடி, -- மீண்டு 

அ.தணை மாறல், ௪. மீளவதணை மாறி Cope panor,—f# 

உடல் அல்லை மற்று. ௪-து, நீ “அச்சூக்குமேே சகமல்லை ௮சனின் 

வே.ருவை. எ-று. 

உயிர்ப்பவென்றத ௮ன்பெருத அகரவீற்றுப் பலவறி சொல், 

உயிர்த் தல் தொழிற்படதல். 

தாழும் மற்றும் அசை, 

மீண்டு மீள. 

மாறல் மாறலாென்க. 

இவ்வதிகாணச்சாற் சொப்பன த்.தினிகழு மியல்புபற்றி உயி 

ருண்மை சாதஇக்கப்பட்ட௮. ் 

கான்காமதிகரணம்முஒந்தது. 
அனக்கு,



ஐந்தாமதிகரணம். 

இனிக் கண்டடில் உண்டி வினையின்மையின் ஆன் மாவுள 

தென்றது 

௪-௪. மே-ள். எனின் சொப்பனத் சானமாத் இிசையினன் 

தித் தொழிற்படாத சூச்குமதேசம்போலன்றிச் சுழுத்தி தரியல் 

களினுச்தொழிற்படுவ, சாய பிசாணவாயுவே அடங்குதல் விடுதல் 

செய்சறிவதாகய ஆன்மாவா சலமையுமெனம் மபிராணான்மவாஇகள் 

கூறுங்கடாவை யாசந்இத்துச் சூத்தொத்தி ஊைச்தாங்கூற்றைக் 

கண்ணழித்துரைத் த மேற்கோட னுதலிற்று. இ-ள். வெ-படை. 

உண்டிவினே உம்மைத்சதாகை. அஃது ** உண்டியும் வினையு 

மின்றிக் டெச்து?? (சித்திரூத்-4, செய்.81) என வழிநூலாிரி 

யர் கூறியவாற்ஈனும திக, 

ஓடங்வெவிடத்து இன்பத்தன்பஞ் F a ox th Greg Bs 

இன்மையின் ஓடுங்காதவிடத் ௯ இன்பத் துன்பஞ் சீவியாகிற்பதுள 

தாகலின் அதுவே அல்வான்மரவாம் என்றது. 

௪... பொ-ரை. எனின். கண்படைகொண்டவழி 'உண்டி 

வினை” யில்லை யென்றது.  உடற்கோ பிராணவாயுவுக்கோவென 

வினாயினார் ஞு. உடம்பு உயிரன்மையான் ௮ தற்கலையில்லாமை 

பற்றி எண்டைக்காலதோரிமுக் இல்லை; இனிப் பிராணவாயுவுஃ்கென் 

னின் ௮ தயின்றெழுர்தபின்னர்ச் சுகமாகத் தயின்றேனென் 

ஐறிசல் பிறிசோராற்று.ற் பெறப்படாதென்னும் {Qs seuss 

யான் ஆண்டும் இன்பத்துன்ப ுகர்சிசியுண்டென்பது பெற்றும். 

விழித் தழிப்போல உறங்குழியும் பிராணவாயு வியல்குசலான் வினை 

யுண்மையுல் சண்டாமரகலின் SDF அவையாண்டில்லையென் றல் 

மாறுகோள்போலு மென்னுக் கடாவை யாசககிதீது அதன்றாு,ம்பரிய 

ports sop sO bp.
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இ-ள். ஈண்டு உண்டியென்றஅ விடயங்களினிடமரக வரும் 
இன்பத்துன்ப அகர்ச்சியை, வினையென்றது உடம்பு சேட்டித் 
தல, யாகலின் இவ்விரண்டும் பிசாணவாயுவை யொழித்தொழிர் ௪ 
கருவிகளெல்லாமொடுங்யெ தயிலிடத்து அஃதியங்கா நிற்பவும் 
உடம்பின் கண்ணே கிகழ்தலின்மையின் ௮வை யொடுங்காத cored 
னிடத்து அவையிரண்டும் அதன்க ணிகழ்த லுண்மையின் அல் 
வின்மையுண்மைகட் கேதுவாகச் கருவிகளையொடுக்தியும் ஒடுக்காது 
சிற்பதியாது அதுலே அவ்வான்மா வென் றவாரும். *கண்படில் 
உண்டிவினையின்மையின் ஆன்மாவுள? தென மே தகொண்ட து.௪-து. 

பிராணவாயுவை யொழித்தொழிச்த கருவிக ளென்பத ஆத்த 
லான் வர. 

இன்ப த்துன்பறுகர்ச்சியை இன்பத் துன்பமென்றுபசரி த்தார். 

சீவனம் வித்தல். சேட்டித் தலென் றதாம், 

செவ்வெண்டொகை விகாரத் தாத்றொக்கது, 

சீவியாகிற்பசென்பது சவியாகிற்ற லென்னுச் சொழிமழ்பெயர் 
மாத்திரையாய் கின்றது. *'உறல்குவதபோலும்?? (குறள்-899,) 
என்புழிப்போல 

aor ger pgs gah ds sof சென்றியை யும். 

அயின்றுழியும் விழித்துழியுக் இரிபின்றி ஒரு சன்மைத் 
தாதல்பற்றி உடம்பு பிரகிருதி யெனப்பட்ட த. பிரகருதிக்கென் 
2௮ உருபுமயக்கம். 

இரண்டு காலத்து மொப்பவியங்கு சல்பத்திற் பிராணவாயுவைப் 
பிரகிருதி யெனக்கொண்டு ௮ த.ற்கலையின்மையி னென்றுரைப் 

பாரும், பிசகரு தி விகாரமாகிய சித் த.த்.தி.ற்கு அவை யின்மையி
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னெனவரைத்துச் சழுத்தியின்கண்ணுச் சொழிற்படுவ சாய 

சித்தமே யுயிரென்னுஞ் இத்தான்மவாஇகளை மறுக த.ற்கெழுர்ச 

இவ்வ௫காணமென் அுரைப்பாரு முளர், 

கண்டறியு மிவ்வுடலே காட்டொடுங்கக் காணாதே 

யுண்டி வினையின்றி யுயிர்த்தலாற்--கண்டறியு 

முள்ளம்வே றுண்டா யொடூங்கா தடனண்ணி 

" லுள்ளதா முண்டிவினை பூன். (20) 

௭-௮. உ-ம். எ௭னின், அுயிலிடத்துச் கருவிகளெல்லா 

மொடுங்குசலின் இன்பத்துன்ப pst FAYE சேட்டையும் பிசகிரு 

இக்கில்லையாயின வாகலான் அதுபற்றிப் பிராணவாயுவை யான்மா 

வென்றற் இழுக்கென்னை? யென்னும் கடாவை யாசங்கித்து அதனை 

வலியுறுத்த. னுசவிற்று. 

இ-ள் கண்டு அறியும் இவ்வுடலே. ௪-. கண்டதிதற்கு 

நிலை*களமான இவ்வுடம்பின்கண்ணே,--காட்டுக் காணாதே ஒடுக்க, 

௪... காட்டாய கருவிகள் தொழிற்படாதே யொடுல்கவும்,-உண்டி 

வினை இன்றி. c1— ge அவையொடுக்கியவழி உண்டியும் வினையும் 

பிரஇரு இக்கில்லையாகவும், -- உயிர்த்தலான். ௭எ-து. பிராணவாயு 

நிலைபெற்று இயங்கு தலான்,--கண்டு அஜியும் உள்ளம் வேறு உண்டு. 

எ.து. கண்டறிய முரிமையையுடைய உயிர் பிராணவாயுவின் 

வேறுயுண்டு, -- QRS TF உடல் ஈண்ணில் ஊன் உண்டி வினை 

உள்ள தாம். ௪-.ு. அவ்வுமிசொடுங்காது அவ்வடலின்கணெய்திற் 

pier அல்வுடம்பு கருவிகளின் ரொழிற்பாட்டானாய உண்டியும் 

வினையுமுடைத்தாம்,--ஆய். ௭-௮. அ.தனையாராய்ச தறிவாடாக. 

எனு, 

Qe ௮ருத். சாப,த.தியளலை, 

கண்டறிதல் ஒருபொருட்பன்மொழி. 

11
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இன்தியென்னும் வினைக்குறிப்புச் செயவெனெச்சத்திரிபு, 

சி.றப்பும்மைகள் தொக்கன. அவை :(:இறிச்திடா தடலு றக்கத் 

தீறிவின்மை கரண மின்மை--யறிர்திடு முதலி யாடு னதகிற்கக் 

கரணம் போகாது?! (£த்.இ-சூத்-9, செய்-ம) என்னும் பொருள் 

விளைத்து நின்றன. 

ஊன் அகுபெயர், 

உயிர் வேறுண்டென்றதனை : வலியுறு த் துவார் உடம்பாட்டு 

முகத் தானு மோதினார். 

இவ்வதிகரணத்தானே «0p 5 இி துறியங்களி weap Judy 
பற்நி உயிருண்மை சாஇக்கப்பட்ட த. இதுகாறஞ் 'சார்மாயை 
நீயல்லை? யென்.ற தணை வலியுறுத்தியவாறு, 

ஐந்தாமதீகரணம்முடிந்தது, 
அதக, 

ஆருமடகாணம். 
  

இனி உணர்த்தவுணர்தலின் ஆன்மாவுள த என்றது, 

௭-௮. மே-ள். எ-னின். பிரமப்பொருள் மேற்கூறிப்போர்ச 
சீடப்பொருள்கள்போலன்றிச் சத்தாகலான் அதுவே உயிராச 
லமையுமென விஞ்ஞானான்மவாதிகள் கூறுல் கஉடாவை யாசல்இ set 
சூத்தித்தின் ஆறுங்கற்மைக் சண்ணழித்துரைத்து மேற்கோட 
னுதலிற்று, | 

இ-ள். தொழித்படுல் கருவிச ளொன்றுமின்றிச் சேலலமாய் 
௮.தி.தாவத்தையி னின்றுழி அறியுமாறின்றிப் பின்னசச் கலை முதலிய கருவிகளால் அதிவிக்க வறிர்தவருத லுண்மையின் எச்
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காலத்.தச் இரிபின்தி யறிச்.தாங்கறிக்து கிற்குஞ் இிச்சாரிய பிரமத் 

இழ்கு இ.ஐ தகாமையான் அங்கனமுணருமான்மாவேதுண்டு, எ-று. 

உணர்த்த வுணர்தலெனவே மு ன்னுணாராது நடத்தல் 

Qu pap. 

அவன றிர் தரல்கறிவனென் தறிவிக்கவதிச்ஐ உபதேசியாய் நிற் 

பதுள தாகலின் அ.துவேயவ்வான்மாவாமென் ௦௮. 

எ-.து, பொ-மை. எனின். அதிர். சாங்கறில,சாசய பிசமப் 

பொருள் அவிச்சைக்காலத்தக் கருவிக ளாடும் கூடியன் றி யறியா 

செனச் கோடுமாகலின் அதுபற்றி உயிர் வேழறுண்டென்றல் 

பொருர்சா தென்னும் கடாவை , யாசக்கித்து *அவ்வளவினவன் 

மகிமுக? வென்னு நியாயத் தால் வேறு மசன்றுற்பரிய முணர்த் தத 

asa po. 
இ-ள். கருவிகளோடு கூடியவழியுர் தன்னியல்புணருமா 

நில்லாத ஆன்மாவைப்போல அம்முதல்வன் மறக் தமறர் தறித 

லின்றி அதிக்தவாறே யறிச்து நிற்கும் பே.றிவுடையனென 

வே.தாகமங்களா னறிவிக்கவறிர்து குரவ னஜதிவுறுக்கு முபழேச 

மொழியைப் பெற்றுடைய தாய் Apu gre por தாகலின் அதுவே 

மேலுரையளவையாற் சாதித்துப் போச்.ச அன்மாவென் றவாறாம்” 

உணர்த்த வுணர் லின் ஆன்மாவுள? சென மேற்கொண்டது, 

எ-று. 

அ.றிச் சாக்கென்பது அப்பொருட்டாதல் *எண்ணியவெண்ணி 

யாம் கெய்துப?? (குறள் -- 600) என்ப,சனானுமறிக. இசற்குப் 

பிறவாறுமுமைப்ப. அலையெல்லரம் பொருச் சாமை Curis greats, 

அறிந்து மறிவதே யாயு மநியா 

தறிந்ததையும் விட்டங் கடங்கி--யறிந்த 

தெதுவறிவு மன்றாகு மேய்கண்டா னொன்றி 

னதுவதுதா னேன்னு மகம். (21)
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௭-௮. உ-ம். எனின். கருவிகளோடு கூடியவ ழியூம் 
அவிச்சை நீல்காமையின் விடயங்கண்மாத்திரையே யறியுமன் தித் 
சன்னியல்பறியமாறில்லை ௮அஃதபசேசத். சாலதியற்பாலதேயாமாச 
லான் அதுபற்றி இழுக்கென்னை? யென்னுங்கடாவை யாசல்கித்து 
அதனையும் மேற்கூறிய நியாயத்தா புடம்பட்டு இன்னுமொருதாஜற் 
பரிய மூசைக்கு முகத் சானே விடயங்களை யறிவுழியும் படும் வேறு 
பாடு கூறி அதனை வலியுறுத்துச னுசலிற்று, அவனஜிகஅ் தாவ் 
கறியுமாறும் உயிர் மறர்து மறச்தறியுமாறம் தெரித்தணர்த்தி வலி 
யுறு2த,த னுதலிற்று எணினுமமையும், 

இ-ள். ௮றிக்தும் அறிவதே ஆயும் அறியாது, எ-த. கருவிக 
ளெல்லாவற்றோடுக் கூடிச் சாக்சொத் தானத்தினின்று விடயங்களை 
யறியுமிடத்தும் ஒருங்கே யநியமாட்டாது ஒன் னையே we eb 
ஒன் மனையநியப்புகுவ தாயும் முன்னறிர்ச சொன்றனை அதியா 
சொழிர்தம்,--அ.றிர் ததையும் விட்டு அங்கு அடங்க, CI. 
இங்கன மொசோவொன்றாச ௮.றியப்பட்ட, விடயத்தையும் இடை, 
யீடன்றி அறியமாட்டாஅ விட்டுவிட டாக்கே ஜர். சவ தீசைப்பட்ட 
டங்க, --அறிக்தது ௪௮. ௭-2. Soran Di sp வருதல் -ண்கூடாகக் 
காணப்படுசலான் அங்கன மதி*துவர்த பொருள் யாது? 
சடமன்றென்பது மே ற்காட்டப்பட்ட து 
எஅதிவும் அன்று. ௪-௮. ஒன்றாக 
வாகலின் அவுமன்ரும், 
மெய்யாயெ சித்தார்த 

அது! 
முன்னரும் கரட் டப்படும் 

இயல்பாகவுணர்தலே போதி 
--மெய்கண்டான் ஒன்தின், ௭-௪, இனி 
சறியினை யுணர்ர்தோன் CaO mer ten Cur வென மனமொருக்டி யாசாயுமாயின், ௮௮ ௮௮ தான் என்னும் அகம் கும் எ-று, காட்டுமொளிக்கு வேறாய கண்ணொளிபோல 

அவ்வறிவிற்கு Camis ௮அவதுவே தானெனச் சீரர்ர்ததன் வண்ணமாய் நின் உறியுமியல்பையுடைய உயிராம், ௭.௪, 

அ.திக்தும் அ.றிவதேயாயும் என் னும் உம்மைகள் எண்ணின் eer at ger. அறியாத மென்னு மெண்ணும்மை விகாரத்தாம்
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றொக்கது. அ.திர்ததையு மென்னு முற்மை இழிவு சிறப்பு. அறிவு 
மென்னுமும்மை இறச்சசு தழீஇயது, ஏகாரம் ௮சை நிலை. 

அங்கு உணர்த்து மூறைமைசத் தானமாசய இலாடத்கினென்.2 

வாஜு. 

அஜறிச் சதையும் விட்டங்கடங்கி யறியுமாறு வருகின்ற சூத்தி 

ரத்திறுதியினும், அதவ சானெனச் சார்ச், ச,சன் வண்ணமரமானு 

உண்மைய இகாரதஐம் பெறப்படும். 

._ *அதிர்அமறிவதேயாயு ம.திவாதறிச் சதையும் விட்டங்கடங்கி 

யறிச்சசெத என்பதற்கு ஒஇயசதனை ஒதயபொழுதேயுணர்ச்தும் 

பலகர லோதி மணர்வ தாயும் பலகாலோதியு முணர் தலின் றியும் 

உணர்ர் ச. தனையும் பின்னர் மறர்தொழிர்அம் இவ்வாறோ இயுணர்ச் 

Fur ser oor $$ HOLT gy. இப்பொருட்கு அடங்கியென் 

புழியும் எண்ணும்மை விரிதீ அசைக்க. 

இங்கனம் மூவகைப்படுச் அசைக்கவே, உணர்த்த வுணர்ச 

லென்னு மேதுலான் முறையே அதீதத்தின்௧ ணிகழுமியல்புபற்றி 

யும்சத் தத்தின்கணிகழுமியல்புபற்றியும் உணர்த்துமுல றமைக்க 

ணிகழு மியல்புபற்றியும் உயிருண்மை சாதிக்சுப்பட்ட து. இத 

*தற்பரமுமல்லை தனி? யென் றதனை வலியுறு த்தியவாறு காண்க. 

விஞ்ஞானமே ஆன்மா வென்னும் புத்தரின் யோகாசாரன் 

மதத்தை மறுத்தற் கெழுர் சது இவ்வதிகாண மெனக்கொண்டு 

SHS sow வுரைப்பாரு யாளர். 

ஆறாமதிகரணம் முடிந்தது. 
 கனகணியவண்வளைசளான்:



ஏழாமதிகாணம். 

இனி மாயாவியந்திர தனுவினுள் ஆன்மாவுள தென்றது. 

எ-து. மே-ள், எ-னின், உடம்பு முதவியவற்றுள் ஒசோ 

வொன்றே ன்மாவாத லின்றென்றதொக்கும், அவற்றுள் ஒன்னு 

குறைச் த வழியும் அறிவு கிகழாமையானும் எல்லால் கூடியவழி 
௮௮ கிகழ் தலானும் அனை த்.துங் கூடிய சமுதாயமே உயிராச லமை , 

யமெனச் சமூகான்மவாஇகளாகிய செளத்இிரரர்திகர் லைபாடிகர் 

கூறுங்கடாவை யாசங்குத்தச் சூத்திரத்தினிறுஇக்கூற்றைக் கண் 

ணழித்.துரைத்து மேற்கோட னுதலிந்று.. 

இ-ள். மாயாகாரியங்களான் யாக்கப்பட்டியன்ற சூத்திரப் 
பாவைபோலு முடம்பின்கண்ணே அவற்றிக்கு வேரும் ஆன்மா 
வுண்டு எ-று. 

எனவே அவையெல்லாம் மாயையின் காரியங்களாய் நிலை 
பெரு தன வாகலின் கிலைபேறுடைய உயிராகா வென் றவாருயிந்து. 

மாயை ஆகுபெயர். இகரம் விரித்தல்விகாசம். 

அவை தாம் வெவ்வேறு பெயர்பெற்று நிற் தலான். 

எ.து. எது. எ-னின். சித தமுஞ் சித் தப்பகு இியுமாயெ அகச் 
சமு. தாயமைர்தும் மாயாகாரிய மென்பது எம்மஜோர்க்கு உடம்பா 
டன்மையின் அதுபற்றி ௮ன்மா வேறுண்டெனச் சாதித் த லமையு 
மாமென்னையென்னுக்கடாவை wrea@ க (அலவ்வளவினவன் 
மஇூழமுக? வென்னு கியாயம்பற்றி வேறுமோ சாற்றுற் சாதித்த 
gis pa. 

இ-ள். நீ ஐர்துகர்ச மெனக்சகொண்ட மாயாகாரியங் கள் அன் 
மாவெனப் பெயர் பெறுமா நின்றி வேறு Cag Guu ர் பெற்று
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கிற்பனவாகலான் *மாயா வியர்இி.ர சனுவினுள் ஆன்மாவுள? தென 

மேற்கொண்டது, எ-று. 

வேறு வேறு என்பது வெவ்வேறென மரீஇயிற். 

கலையாதி மண்ணந்தங் காணிலவை மாயை 

நிலையாவாக் தீபமே போல--வலையாமன் 

ஞானத்தை முன்னுணாந்து காடி லதுதனுவாக் 

தானத்தின் வேருகுக் தான். 

எடது... உடம், எனின். அவை சனித்தனி பெல்வேறு 

பெயரீபெறினுர் செர்க்க சீரு, சாயக் தன்கண் ஆன்மாலெனம் பெயர் 

பெறுமெனக் கோடுமாகலின் , அதுபற்றி யிழுக்கென்னை? யென்னுவ் 

கடாவை யாசங்கித்து அவை வெவ்வேறு மெயச் பெதும் வழியும் 

gat கூறியவாறு பெயர்பெறாஅ வேறு பெயர் பெறுமாறும் அவை 

மாயா காரியங்களே யாமாறும் அவை தொக்க சமுதாயத்தினும் 

ஆன்மர்வெனப் பெயர்பெருது வேற பெயர் பெறுமாறு (peat $B 

அதனை வலியுறுத்த த ணுதலிழ்று. 

(22) 

இ-ள், காணின் கலை ஆதி மண் 3% 51D. ஆம். எஃத. RMT 

cp Sirs மாதற்குரியவை யாவை மென்று அளவைகளா னறியப் 

புற் கலைமு.த னிலமீராயெ தத் தவங்களேயாம்,- அலை மாயை 

நிலையாலாம். எது, அவையனைத்தும் மாயையின் காசியலங்களாக 

லின் நிலையுதலின்றிச் சிலகால நின் றழிவனவாம்,-- ஞானத்சை 

அலையாமல் முன் உணர்ச்து நாடில். எ-தா. அவை தொக்க சீழ் 

தாயத்இன் விளங்கத் தோன்றுவதாய ஞான த்தி ணியல்பை அசை 

யாமற் கருத்தை யொருக்கி முன்னுணர்ந் து பின் ௮ச்ச்முதாயத்சை 

யாதென்றாராயின் — HP பேமேபோலத் தனுவாம். ௭-௮. awe 

சமூ; சாயல் sai BES விள்ச்குப்போல உயிர்க்குத் தால சூக்கும 

ய. ரங்களாயே உடம்பாம்,-- தான் aise வேறு ஆகும் தான்
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எத. ஆதலாழ் கண் விளக்இன் வேருயினாம்போல உயிர் அவ் 

வுடம்பின் வேரும். எ-று, 

மென்பது மேலுஞ் சென்றியையும். 

மாயை ஆகுபெயர். 

தானென்பது முன்னையதெழுவாய் ; பின்னையது அசை, 

அ.தனினென்பது அ௮த்இினென மரீஇயிற்று, “இத்தை மெய் 

யெனக் சுருதி?” (இிருவாச-௮.இசய-7.) என்புழிப்போல. 

இ.சனானே *தனி' யென் ஐதனை வலியுதுத் தவாறு... 

இவ்வாறு மூன்று சூத்்இரத்தானும் சைவாகமகங்களுட் கூறப் 

படும் பதி முதலிய பொருள்களதுண்மை அனுமானவளவயையான் 

வலியுறுத் தப்பட்ட து. ஆகம வளவையே யமையு மாகலின் அனு 

மானவளவை மிகையாம்போலுமெனின், -- ஆகாது; மச்தவுணர் 

வுடைய மாணுக்கர்ககு வேற்றுச்சமய நூல்களை கோகஃவயெவழிச் 
சைவாசமப்பொருளின் மலைவு நிகழாமைப்பொருட்டும், கேட்டல் 

சிச்இித் தல் தெளிதல் நிட்டையென்னு நான்கு வகையானன் நி 
ஆகமல்களைக் கேட்ட துணையானே அ.துபவல் கடாமையி DAG gor 
செய்து வன்மை மென்மைகளை wartig Qseflég Camp 
பொருட்டும் கரு சலளவையும் வேண்டப்படு மாகலானென்க. 

எழாமதிகரணம் முடிந்தது. 

மூன்றாஞ்சூத்திரம் முடிந்தது. 
பிரமாணவியன் முற்றிற்று, 

ND



a. 

இவமயம் 

திருச்சிம். றம்பலம். 

சிவஞானபோதம் -- இற்றுரை. 
i Pd o-oo 

பொதுவியல்பு--இலக்கணவியல். 

நான்காஞ்சூத்திரம். 

ஸ்ரீ மாதவச்சிவஞானயோகள் 
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பொதுவியல்பு - இலக்கணவியல் 

நான்காஞ் சூத்திரம். 

அந்தக் கரண மவற்றினொன் றன்றவை 

சந்தித்த தான்மாச் சகசமலத் துணரா 

தமைச்சர சேய்ப்பநின் றஞ்சவத் தைத்தே. 

எ-து. ரூ-ம் எ-ணின். இதுவுமது, 

௪-. ௧க-மை. எ-னின். சூத் திசக்கருத் தூணர்த் து சனு தலிற்று. 

இ-ள். பிரமாணம் இலக்கண மிரண்டானும் பொருளுண்மை 

பெறற்பாற் ழென்னு முறைமைபற்றி மேற்பிரமாணகத்தாற் பெறு 

விச்சுப்பட்ட பதி பாச பசச்களுக் லெக்கணம் a Gi hse puss 

வைத்துச் கூறுவான்றொடக்க ௮வ.த்றுள் இது மேலடுக்கு கின்ற 

ஆன்மாவி னிலக்கணங் கூறுதனுதலிற்று, 

சொறழ்பல்காமைப்பொருட்டும் ஒத் வேறாயவழியும் இயை 

புடைமை யுணர்ந்துகோடம் பொருட்டும் எண்டு இதுவும.துவென 

மாட்டெறிச்துரைதத ஆசிரியர், இங்கன முத துக்கோடம் கேற்ப 

வன்றே ஆண்டு ஆன்மாவினஅண்மை யுணர்த்து சனுதலிற்றெனச் 

இறர்தெடுத்தசோசாது பொதுப்பட அன்மப்பிரகாச மூணர்த்துத 

னுதலிற் ஜறென்றதூஉமென்க. இவ்வாறன்றி மேலைச்சூத் தரத்தின் 

அன்மாவினதண்மை கூறுமுகத்தாற் ஜொகுத்சோதிய அஞ்சவச் 

தை ஈண்டிலக்கணங் கூறுமுகத் சான் விரித்தோதப்படுதலின், 

இதுவுமது "வென்ற த மேலைச் சூத்.இரப்பொருளோடு மாட்டெறிர்,த 

தசென்றுரைப்பினுமாம். : இதனானுஞ் சூத்திர வியைபு இனிது 

விளக்கும்...
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DEGsGrgGor Sem cOunsiy. ஆன்மா அச்.தக்கரணல் 
serr@u மனம் புத்தி அகங்காரஞ் சத்தமென்னு நான்கனுள் 

ஒன் றன்றாயினும் நண்ணுணர்வின்மையிற் சூழ்ச்சித் தணைவராயெ 
அமைச்சரோடு கூடிநின்று சன்றொழினடாச்சும் ௮அரசன்போல, 

சீகசமலத்தினான் உணர்வின் தி் கஞ்சகம்போலுல் சலாதிகளாற் 

பொதுவகையான் உணர்வு நிகழினுஞ் சிறப்புவகையான் நிகழுமாறு 
அவற்றாற் பெறப்படாமையிற் இறப்புவகையா னுணருமாறு தனக் 

குச் சூழ்ச்சித்துணையாகிய அவ்வர்.தக்சாணங்களோடு கூடி. நின்று 
சாக்கர மு.சலிய ஐர்.தவத்தையுடைத்தாம். எ-று, 

எனவே, அங்கனகின்று அஞ்சவத்தைப்படுதல் ஆன்மாவுக் 
இலக்கண மென்றவாளுயிற்று, இஃது உயிர்க்குச் தடத்த லக்கண 
மெனப்படும் பொதவியல்பு. 

ஒன் றன்ராயினும் சகசமலத்து உணராத அமைச்சாசேய்ப்ப 
அவற்றொடு சர்தித்து நின்று அஞ்சவத்சைச் சாமென வியையும். 

உணசாத சர்தித்ததென்பது காரணகாரியப்பொருட்டாய் 
கின்றது. சர்திச்தது வினையெ ச்சமூற்று. 

இவ்வாறன்றி ஆன்மா அவழ்றினொன்றன்ருயினும் ௪௧௪ 
மலத்துணராமையால் அவற்றொடு ¢6OS 5H, சர்இித். சவழி அவை 

யுர். தானும் அமைச்சாசேய்ப்ப நிற்றலான் ஐ தவச்தைச் தாயிற்று 
எனவதிகரணம் பகுத்துக்கோடற்கேற்ப வேறு வேறு வினைமுடிபு 
செய்துரைத்தலுமொன்று. 

வடமொழிச்சூத்திரத்தோதசலீன் ஈண்டும் ஆயினுமென 
வருவித்து ஒரு தொடராக DAF HOES YE GST coor மவற்றி 
ஜனொன்றன்ரரயினு மெனவே, அவற் மினொன்றன்றா சலும் அலாது 
முகத்தால் ஈண்டே பெற்றும். இஃதுணரசாசார் அ௮ர்தக்காண 
மவழ்நினொன்றன்கென் ௦, தனை வே௮ தொடராக வை ச் துரைப்ப.
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அங்கனமுரைப்பின், முன் வருவனவற்றை அவாய்கின்று ஒரு 

பொருண்மேல் வாசாமையின் ஒருளுச் இாமாதற்சேலாமையறிக. 

அவை சர்இத்ததென்புழி ஓடுவுருபு விகாசத் தாத் றொக்கத; 
இசண்டாவது விரிப்பினு மமையும். 

ஆன்மா வென்பது மேலைச் சூத்இரத்தினின்றும் வருவித் 

அரைக்கற்பாலதாக௮ும், எண்டு வேழோதுியது ஓத்து வேருதல் 

பற்றி யென்றுணர்க, 

ஆன்மா வென்னுஞ்சொற்குப் பொருள் வியாபக மென்பதூஉ௰் 

சித் தித் தென்ப. தஉமாம். 

மலத்து மலச் சாலென விரிக்க. 

அமைச்சசசு அமைச்சிரோடு கூடிய அரசென உருபும் பொரு 

ளும் உடன்றொக்கன. 

காசணப்பொருட்டாய நின்றென்னும் வினையெச்சம் ௮ஞ்ச 

வத்தைத்தென்னும் வினைக்குறிப்புரு,ற்றோடு முடிச்,த.௮. 

இதனுள் அச்தக்கரணமவற்றினொன்றன் றென்று தாதி 

கரணம் ஒன்றன் ரூயினுஞ் சகசமலத் ணரா தமைச்சரசேய்ப் 

பவவை சச்இத்த தென்றது ஓாதிகாணம்; அமைச்சரசேய்ப்ப 

நின்றஞ்சவத்சைத்சே யென்றது தரதிகாணம்; ஆக மூன்றதஇிகர 

ணக்சது இச்குத்தாமென் ௮ணர்க. 

came



மூதலதிகரணம். 
ee 

ஈண்டு இவ்வான்மாவாவது அர் தக்கரணங்களாயுள்ள மனோ 

புத்தி யகங்கார இத் தங்களில் ஒன்றன்று என்றது. 

௪-த. மே-ள். எனின், ஏனையவெல்லாம் வெல்வேறு பெயர் 

பெற்று நித்பனவாகலான் உயிராகா ஆயினும் மனமுதலிய அச்தக் 

கரணங்கள் “*சிர்தையைச் சவனென்றுஞ் சவனைச் சர்தையென் 

அம்?” (ஈத்தியார் - சூத் - 4, செய் 28) இங்கன முயிரென்னும் 

பெயசானும் வழங்கப்படுத லுண்மையானும் இச்திரிய முதலிய 

வற்றை அவ்வாறு கூறாமையின் ௮ஃதாகு பெயரென்றற் 
கேலாமையானும் அவையே தனித்தனி ஆன்மாவா மென்றல் 

அமைவுடைத்ெெென அந்தக்காணான்மவாதிகள் கூறுங் கடாவை 

யாசங்கித்துச் சூத்திரத் இன் முதற்கூற்றைக் சகண்ணழித் 

அரைத்து மேற்கோட ஸனுதலிற்று, இது மேலைச்சூத்திசத்துள் 

ததற்பாலதேயாயினும் ஈண்டிலக்கணங்கூறும் வழியும் அவற்றொடு 

சந்தித்து -: அமைச்சாசேய்ப்ப நிற்பததென. அ௮வத்தைக் கேதுவாக 

எடுத்சோதவேண்டுதவின் ஈரிடத்த மெடுச்சோத சல் !*சில்வளை 

யெழுத்தின் செய்யுட் டாகச்- சொல்லுங் சாலையுசையகச் தடக்கி 

அதுண்மையொடு புணர்ச்த வொண்மைத் சாகி! (தொல் - 

பொரு - மரபி - சூத் 100) என்னுமிலக்கணத்ததாய சூத்திரத் 

அக் கேலாமையான் அதுபற்றி விதிமுகத்தானன்றி அதுவாத 

முகத்தான் ஈண்டுணர்த் தப்பட்ட. 

இ-ள். லெ-டை. 

ஈண்டு அக்தக்காணமென்றது உள்ளச் தக்கரணமாகய கலாதி 

களினுஞ் செல்லாமைப்பொருட்டு மனோபுத்தியகல்கார இத்தல் 

களிலெனக் இளச்தெடுத்.துசை த்தார். கலாதிகளுண்டெனக்கொண் 

டோசின் உயிர் வேறுண்டெனச் கொள்ளாசார். இன்மையின்
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அண்டாசங்கை நிகழாமையானும் அமைச்சீசோடு உவமிக்கப்பட்டு 

அவத்தைச் கேதுலாவன அம்மனமாதியேயன் றிக் கஞ்சுசத்தோடு 

உலமிக்கப்பட்டு அதி,சத்தினு நீங்காது உடனிற்பனவாய கலாதிக 

என்மையானும் அவற்றை ஈண்டெடுத்தசோத வேண்டாமையின் 

மனமுதலிய புறவர் தச்காணங்களே ஈண்டுக் கற நின்றனவென்பத 

கருத்து. 
% 

அவை தாம் பிரகாசமாய்கின்றே அப்பிரகாசமாய் நிற். றலான்- 

எத. ஏது. எனின். ** மனமும் புத்தி யகங்காரஞ் 

சித் ச சான்கு--மருவியான் மாவே யென்ன வரும்"? (சித்.இ-கு.த்-4, 

செய்-9) என நீயிருங்கோடலின் உயிர் அவற்றளொன்றா, ச லமையு 

மென்றாற்படு மிமுச்கென்னை யென்னுங்கடாவை யாசம்டுத்து மேற் 

கோளைச் சாதித் சனுசலிற்று. 

இ-ள். HAVE FEST TBE MD தம்மிற் சீமுள்ளவ.ற்றை 

நோகச் இத் தாய் நின்றே தம்மை சோக்கி அத்தாய் நிற்றலால் 

தன்னை சோக்௫ியுஞ் ௪ித்சாய் நிற்கும் 'இவ்வான்மானால.து அர்ச் 

காணங்களாயுள்ள மனோ புத்தி யகங்கார இத்.தங்களில் ஒன்றன்” 

ஜென மேற்கொண்டது. ௪-௮ 

எனவே, உயிரான் அதிட்டிக்கப்பட்டு ஐம்பொதிகளதிச்த 

லிடயங்களுள் ஒன் றனை இஃதியா தாகற்பாற்றெனச் இத்தஞ்சிச்தித் 

சறியும்; யான் எந்தித்தேனென் றறியமாட்டா௮. மனம் அதனை 

இஃதின்னதாக ற்பாற்றெனவும் ௮ஃ தாமோ அன்னோ வெனவும் 

இவ்வாறு சங்கற்ப விகற்பஞ் செய்தறியும்; யான் சங்கற்ப விகற்பஞ் 

செய்சேனென் த.தியமாட்டாது. அகங்காரம் அதனை இன்ன 

செனத் துணிவேன் யானென்று ஒருப்பட்டெமுர்,த.றியும்; யானொ 

ருப்பட்டெழுக்தேனென் றதியமாட்டாது. புத்தி அதனை இன்ன 

இதுவென நிச்சயித்தறியும்; யானிச்சயித்தே னென்றநியமாட் 

டாது. ஆகலான் ௮வ்வாதின்றி அவற்றொடு கூடி யான் சிர்தித்
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தேதன் பற்றினேன் எழுர்தேன் கிச்சயித்தேனென்றும் அதன் பின் 

அதுவதுவாய்ப் பரிணமித்துச் சுகதுக்க மோகரூபமாய்த் தன் 

மாட்டு வர்த புத்திதத் தவத்தின் பரிணாமங்களை, கலாஇிகளோடு 

கூடி கின்று இது சுகம் இது துக்கம் இது மோக மென்றறிந்தும் 

யான் ச௪த்தேன் யான்றுக்இுத்சேன் யான் மோ௫இத்சென் என் 

இறிச்தும் இங்கனம் பி.2வ.ம்0.ற சோக்கியுச் சன்னை சோச்இயுஞ் 

இத். சா௫ய ஆன்மாச் தம்மை மோக்கச் இத்தாகாச ௮ச்.சக்கரணமங் 

களின் ஒன்றாமாறியாண்டையசென மறுத்தவாறாயிற்று, “இவன் 

மூனும் புத்.தியுஞ்ித் திவனாமோ புத்தி!” (௫-சூத்.11. செய்-11) 
என வழி நூலாரியர் கூறியதும் இவ்வியல்பு சோக்கி, 

ஈண்டுப் பிரகாசம் அப்பிரகாசம் என்பன இத்து அசித்தென் 
னும் பொருளவாம். 

ஏனையோரை சோக்கி அரசனுக்கு அணுக்கராதழ் இறப்புப் 
பற்றி அமைச்சரை ௮ரசரென்று உபசரித் தக் கூறப்படுமாறுபோலப் 
புறக்கருவிகளை கோக் ஆன்மாவுக்கு அணுக்கமாய் நிற் ற.ந்திறப்புப் 
பற்றி மனம் புத்தி யகங்காரஞ் எத்த சான்கு மருவி யான்மாவே 
யென்ன? உபசரித்துக் கூறப்படு மத்தனே யென்றொழிக. சூழ்ச்சித் 
துணையாதல் பற்றி அரசக் காரணங்கள் அமைச்சரை யொக்கு 
மெனவே, ஏனைக்கறுவிகள் ஏனைப் பரிசனவ்களை ஒக்குமென்பது 
பெற்றாம். அது ஞானாமிர்௪தஇற் (அல் - 9.) சாண்க. 

மேலைச் சூத்தாத்தனோதிய ஏஅக்சகளே ஈண்டைக்கு மமையு 
மாயினும், சிற் தமைபற்றி வேறேதுக் கூறினார். 

மனமாதி யாலணர்தன் மன்னு புலன்கண் 

மனமாதி மன்புலனி னல்லன்--மனமே 
லுதித்தோன்றை யுள்ள முணர்த லதனி 
லுதிக்குங் கடற்றிரையை யொத்த, (23)
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எது. உ-ம். எ- னின். அவ்வர்தம் கரணங்கள் சம்மிற் 

கீழுள்ளவற்றை சோக்டச் இித்தாமாறும் தம்மின் மேலுள்ளவற்றை 

சோக்இியுர் தம்மை சோக்கியும் ௮9த்தாமாறுர் தெரிர்துணர்த்தி 

ஏதுவை வலியுறுத்.து. கனு சலிற்று. 

இ-ள். மனம் ஆதியால் உணர்தல் மன்னு புலன்கள். ௭-௮. 

மனமு தலிய ௮ர்.தச் கசரணங்களாலுணரப்படுவன ஐம்பொறிகளாற்ற 

சப்பட்டுப் புறத்தே கிலைபெற்ற விடயங்களாம், --- உள்ளம் உணர் 

தல் மனம் மேல் உதித்த ஒன்றை. எ-.து. ஆன்மா வுணர்வது 

மனத்துக்கு மேலெனப்படும் புத்தியிற்றோன்.நிய தொன் நனையாம்,- 

கடற்திரையை ஒத்து உஇக்கும். 1-8 அவ்விரு வேறுணர்கும் 

கடலிடை யெழுர்து கரைசாருக் இிரைபோலப் பரம்பரையின் ஆன் 

மாவின் மாட்டு வரது தோன்றும் -- ௮. சனின் மனம் ஆதி மன் 

புலனின் அல்லன். ௭-.ஐ. ௮. தனானே மனமுதலியன அவ்விட 

யக்களின் வேருயினாத்போல ஆன்மாவும் அம்மன முதவீயவற்றின் 

வேரும், எ-று. ் 

உதிக்கு மென்னும் பயனிலைக்கு உணர் தலிரண்டும் எழுவாய்: 

செவல்லெண் டொகை விகாரத்தாற் ஜறொக்க.து. 

மன் அசை; புலனின் இன் உவமவுருபு. 

அல்லனென ஆடூஉ வறிசொல்லாற் கூறியது வடமொழி 

மதம் பற்றி, 

உதித்த வென்லும் பெயசெச்சகலீறு விகாரத்தாற் றொக்கது. : 

புத்தியிம்றோன் றிய சொன்றாவது சுக தக்கமோகரளுப விடயம். 

பாரம்பரையிற் Capa g sara: g முன்னர். வாயிற் சாட்சி 

யுணர்வு தோன்றி ௮,சன்பின் மானதக்காட்டி யுணர்வு சோன்றி 

13
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அதன் பின்னர்த் தன்வேதனைக் காட்சி யுணர்வு உயிரின்கண் 

வந்து தோன்றுதல். 

இதனானே அர்தக்கரணங் €முள்ளவற்றை சோக்இச் சத்தா 

மாறும் மேலுள்ளவற்றை சோக்கி அ௫ித்சாமாறும் உயிர் அவ்வா 

தன்றி யாண்டுஞ் சித்தாமாறுல் கண்டுகொள்க, 

சிந்தித்தாய்ச் சித்தத் தேளியாதா யாங்காரம் 

புந்தியா யாய்ந்து மனமாகிப் _- பந்தித்து 

வேவ்வேறு தானே துணிந்துள்ள மிவ்வேறா 

மவ்வேறாம் போதுபோ லாங்கு, (24) 

எ-து. உ.ம். எனின். மேற் பொதுவசையாற் கூறிப் 
போந்த அம் சக்கரணங்களி னி௰ல்பு சிறப்பு வகையாற் கூறு முகத் 
தான் மானதக் காட்சியுள்ளும் கடற்றிரைபோலப் பாம்பரையின் 
வெவ்வேறாயுணர்வு நிகழுமாறுணர்த் தி உயிர் வேரு தலை வலியுறுத் 

துதனுதலிற்று. 

இ-ள். உள்ளம். எ--து. புருட தத்தவமென நின்ற வுயிர், 
தங்கு. எது, வாயிற் காட்சியொற் கண்ட விடயங்களினொன் 

. தனை மனமாதியானுணரும் மானதக் காட்டுயின் கண்ணும் ஒரு 
பெற்றித்சாகவின்றி,--9 தமாய்ச் சிர்தித்து. எ- த. இத்தமாய் 
Beary Ooo Bun sre pur pO pare சிச்சித்அம்,-- மனம் ஆடப் 
பர்தித்து, எ-.த. அதன்பின் மனமாய் நின்று இஃதின்ன சாகம் 
பாற்றெனப் பற்றியும்,-- ஆங்காரம் ஆய்த செளியாது, o து, 
அதன்பின் அகங்காரமாய் கின்று இஃ சாமோ அன்னோ இதனை 
யின்னதெனச் சதெளிவேன் யானெனத் ெெளிவ பிறவாசெழுக்தம், 
புந்தியாய் ஆய்க்து, ௭-௮. அதன் பின்னர்ப் பூதிதியாய் நின்று 
இஃதின்ன தெனத் தெனிக்தும், வெவ்வேறு சானே அணிர்து 
இலவ்வேரறாம். ௭-௮. இங்கனம் வெவ்வேராகவே யுணர்சலான்
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அவ்வானணசும் புருடன் இவ்வச்,தக் கரணங்களின் வேரும்,-போது 

௮வ்வேறாம் போல், எ-து. ஞாயிறு முதலியவற்றோடு கூடி 

கின்று சாழிகை சாள் பக்கச் இங்கள் யாண்டு மூ.த லியனவாய்ப் படும் 

பாகுபாடு செய்யுங் கால தத்துவம் அஞ்ஞாயிறு wseduap har 

வேருயினாற்போல் ஏ-று. 

ஆய்.தல் ஈண்டு கிச்சயித்,த.ற் பொருட்டு. 

துணிதலென்பது ௮றிசலென்னும் பொருண் மாத் திரையாய் 

கின்றது. 

தான் ௮சை. எகாாரர் சேற்மம். 

இவ் ௮ல் என்பன வசரவீற்.றஃறிணைப் பன்மைச் சுட்டுப் 
ச் 

பெயர். 

(வேறும் போதுபோ? லெனவே, ஆண்டு நீக்கப்பொருள் ஞாயிறு 

முதலியன வென்பது தானே விளங்கு மென்பது சோக் அவ்வெ 

னச்சுட்டியொழிச் தார். சாரியையும் உருபும் உடன்றொக்கன. 

இறப்பும்மை விகாரத்தாற் ஜொச்கதூ, ஆங்கும் (வெவ்வேறு 

சானே அணிச்! தெனவே மானதக் காட்சியும் இங்கன சால்வேறு 

- வகைத்தாய் ஒன்றற்கொன்று முறையே ஏவும் பயனுமாய்க் கடற் 

றிரைபோலப் பரம்பசையிற் ரோன்௮ Quer paar pm. 

செய்யுளாகலின் முறைபிறழ வைத்தார். 

அகார வுகார மகங்காரம் புத்தி 

மகார மனஞ்சித்தம் விந்துப்- பகாதிவற்றை 

காத மூளவடி.வா நாடிற் பிரணவமாம் 

போதங் கடற்றிரையே போன்று. (25)
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எ- து. உ-ம். என். அம்மானதக்காட்டியி னிகழுஞ் சவி 

சற்ப வுணர்விற்கேதுலாய் ௮வற்றையுடனின்று செலுத்தும் அச் 

கரங்களிவை யென்பதும் அவற்று னுணர்வு மாஜிமாறிக் தோன்று 

மாறு முணர்த்து சனுதலிற்று, 

@ —- or, Qa ~ an, 

“மன்னு மகார மனஞ்செலுத்தும் புத்தியினை -- யன்னு 
மேகார முபகசிக்கு -- மூன்னாகு -- மாங்காரச் தன்னை யகாரஞ் 
செலுத்தியிடு--ரீங்காத சித் சம்விர் து ரேர்,?* (துகளறுபோசம்-14) 
என்பவாகலானும், ஈண்டோதிய முறையே மூறையெனவும், £*அவ் 
வுட'னுவ்வு மவ்வு மனம்புத்தி யகங்கா ரங்கள்?? (சித்-சூத்-4 செய்-9) 
என வழிநாலாசிரியசோதியது எதிர்கிரனிறைப் பொருளெனவும் 
கொள்க. அவ்வுட ஸனுவ்வு மவ்வு மனம்புத்து யகங்கா ரங்கள்?” 
என் 2சே முறையெனச்கொண்டு அ.தற்யெயம் கொண்டுகூட்டி 
யுரைப்பாருமுளர். 

பகாதிவற்றை காடிழ் பிணவமாமெனவும் போன்ரு மெனவும் 
கூட்டுக, 

அர்தக்காணங்களைச் செலுத்தும் அக்கரங்களைக் கூறுவார் 
ஒப்புமைபத்றிப் புருடனைச் செலுத் தம் அக்காமும் உடன்கூறினார். 

உடனின்்௮ செலுத்துதல் பற்றி அபேதமாச வைகத்தோதப் 
பட்டன. 

** சிகழ்ச்திடும் வாக்கு சான்கு நிவிர்த்தாதி கலையைப் ups? 

(@$-@S-1. OFW-24) அகாமு தவிய பஞ்சகலைவடிவாய் நின்று 
இவற்றை வேறுவேறு செலுத்த ல்பற்றிச் கணகச்சோும் கினைப்பு 
மறப்புமாகுய சகலகேவலங்கள் அஇதட்பமாய்ச் த ஐங்கோலை 
போல மாறி மாறி நிசமுமெனவும், மாச்கலத்தின்கட் கணர்சோறும் 
அக்கன முணர்வுதஇத். தும் ஒடும்இயும் வருதல் சமுத் Brg Bers. 

௩
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புதி புதி சாய்த் இிரைதோன்றியும் ஒடுக்கியும் வருமாறு போலு 

மெனவு முணர்க. கடற்றிரையுவமை மேற் பரம்பரையாய் உணர்வு 

வருதற்கெடுத்துக்காட்டினார்; ஈண்டுப் புதிது YS) smi வருதத் 

கெடுத்தக்காட்டினார்: ஆதலாற் புனறுத்இியன்மை யுணர்க, 

எண்ணில வோங்காரத் தீசர் சதாசிவமா 

நண்ணிய விந்துவோடூ நாதத்துக்--கண்ணிற் 

பகரயன்மா லோடூ பரமனதி தேய்வ 

மகரவுக ரம்மகரத் தாம். (26) 

எ-து, உ-ம். எனின். அவ்வக்கரங்களுஞ் சடமாகவின் 

வற்றை யஇட்டிக்கும் அதிழெய்வங்கள் இவையென்ப அுணர்தி 

அ .தனுதலிழ்௮. 

இ-ள். எண்ணில வோக்காரத்து சண்ணிய விச்துவொடு 

சாதத் ச.திதெய்வங் கண்ணில் ஈசசொடு கூடிய ச.தாசிவமாம், ௮௧௪ 

வுகர மகசத் த.திதெய்வங் சண்ணிற் பகரயன் மாலோடு பாமனாம்” 

எ-று. 

எண்ணிலவோங்காரம் எண்ணத்தின்௧ண் நிலவிய ஓங்கார 

மென வினைத்தொகை. எண்ணம் ஈண்டு மானம் காட்ச. 

ஓடு எண்ணின்கண் வர்க. 

சண்டு அயன் மால் பரமனென்றது சுத்தவித்சையின் வைகு 

வாரை. பரமன் உருத்திரன். ௮கர வுகசம் மகாத்தா மென்புழி 

மகரம் இசைப்பொருட்டாய் ஒற்றில்வழி யொற்றாய் வக். 

முதலதிகரணம் முடிந்தது. 

ee



இரண்டாமதிகரணம். 

  

இனி இல்வான்மாச் சகசமலத்தினா லுணர்வின்றென் ற.த. 

எ-து. மே-ள். எ-ணின், ஆன்மா அரசக் கரணங்களி 

ஜொன் றன்றாயின் அவற்றொடு சர்தித௮ சிற்றற் கேது வென்னை? 

யென அவர் கூறுக்கடாவை யாசங்கித்துச் குத்தாத்தின் இரண் 

டாங் கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்.து. 

இ-ள். வெ- படை 

ஆகச்துக மலல்களி னீக்குத.ற்குச் சசசமலமென விசேடிக்கப் 
பட்டது. படவே, உயிர் மூ. தல்வனைப்போல் அச்சச்காண (ps 

லியவ.ற்நின் வேராய சேதனப் பொருளாயினுஞ் செம்பித் களிம்பு 
போல வேறு சாரணமின்றி மூலமலரச் தன்னோடு ௬டஞுய்கிற் றலிற் 
தன்னியல்பா னுணருமாறின் நிக் கருவிகளைர் கூடிநின் றுணர்வதா 
I pO per JOS samp py இதனானே மலத்அளதாமென 
மேற் பிரமாணத்தாற் பெறுவிக்கப்பட்ட மூலமலத்இந்கு ஈண்டி. 
லக்கணல் கூறினாரென்பச பெறுதும். அறியாமையைச் செய்த 
லாய கேவலத்தினிகழுமியல்பே மலத்திற்குத் தன்னியல்பு,கருவி 
களோடு கூடி அவத்தையுறுவசாகிய விபரீ தவுணரவைச் செய்யுஞ் 
சகல த் தினிகழுமியல்பே பொ௫வியல்பாகலான்; மலத்திற்கு இரு 

வகை யிலக்கணமும் எண்டே பெறப்பட்டன. 

அது தான் ஞானதிசோதகமாய் மறைத் த.க்கொடு கிற்றலான், 

எ. எது, எ- னின், சகசமலத்இினஞல் உணர்வின் றி 
யொழியிழ் பின் கருவிகளோடு கூடியவழி அ.நிவுண்டாமா றியால் 
ஐனமெனச் சற்காரியவாதம்பற்றி கிகழுவ் சடாவை யாசந்டித்து 
மேற்சோனைச் சாதித்தனுதலிற்று, '
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இ-ள். அ௮ச்சசசமலமாவது ஞானத்திற்குத் திரோதகமாய் 

அ.தனையில்லை யென்னும்படி மறை த்.துச்கொண்டு கித். றலான் இனி 

இவ்வான்மாச் சகசமலத்்தினால் உணர்வின்றென மேற்கொண்டது. 

er — 

மலத்தின திலசக்கணம் ௮டமொழி வழ£ஃகுப்பற்றிக் கூறுவார் 

ஞானதிசோதகமா யெனவும் அதனைத் தமிழ்மொழியான் விளக்கு 

வார் மறைத் துக்கொடு கிற்றலா னெனவுல் கூறினாராகலான், ௮௮ 

கூறியது கூறலன்மை யுணர்க. தஇிரோதகமென்னும் வடமொழி 

மறைத்தலைச் செய்வதென்னும் பொருட்டாய் வினைமு சன்மே 

னின்ற வினைப்பெயர், 

இதனானே ஞானாபாவமே அஞ்ஞானமென்பார் மதமும் மதுக் 

கப்பட்டது; அபாவம் ஒரு காரியத்தைச் செய்யமாட்டாமையின் . 

மாயா தனுவிளக்கா மற்றுள்ளங் காணாதே 

லாயாதா மோன்றை யதுவதுவாய் --- வீயாத 

வன்னிதனைத் தன்னுண் மறைத்தோன்றாங் காட்டம் 

றன்னைமல மன்றணைத றான். (27) [போற் 

எ-.த. உம். எனின். ஆகச்துக மலமே ஞானதிசோதக மா 

தலமையும் வேறுமோர் மலமூண்டென்றல் மிகைபோலுமென 

ஓக்கவா தசைவர் முதலியோர் மதம்பற்றி நிகமுங்கடாவை யாசங் 

இத்தா ஆகச்துகமல த் சானுஞ் சகச்மலச் சானுஞ் செய்யப்படுங்காரி 

யங்கட்குத் தம்முள் வேற்றுமை பெரிதாமா இுணர்த்துமுகத் தான் 

ஏதவை வலியுறுத்து, சனுசலிற்று. 

இ-ள். உள்ளம் மாயா தனு விளக்கு ஆக் காணாதேல் 

ஒன்றை ஆயா ஆம். எ--ு. உயிர் ஆகக்துகமலமெனப்படும் மாயா 

காரியமாக உடம்பு தனக்குக் காட்டாகக்கொண்டு aren smile
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ஒருவிடயத்ையுமறிவ இல்லையாம்,--மற்று மலம் தன்னை அன்று 

அணைதல் தான், ௭-து, சீசசீமலம் உயிரை அசாதியே பற்றிகிற்றல்,- 

ABAD Hi Surg வன்னிதனைத் தன்னுள்மறைத்து ஒன்று 

ஆம் காட்டம் போல், ௭-து, காட்டமுதலியவற்றுள் ௮௫ வதுவே 

யாய்கின்றுர் தனக்குக் கேடில்லாச வன்னியைத் தனக்குண் 

மறைத்துவைத்து ஒன்றேயாய்கிற்குங் காட்டம்போலும், எ௨று. 

எனவே, காட்டாய் கின்று விடயங்களை யறியும்வண்ணம் 

உயிர்க்கறிவை விளக்குதல் மாயையின் செய்தி; அவ்வறிவைத் 
தடை செய்துகொண்டு, சி.ற்றல் மலத்தின் செய்தி; இவ்விரண்டும் 
இங்கனம் ஓளிய மிருளும்போல் இகலி கிற்பனவாகலான் அத் 
ச*ன்மைக் சாயமாயை இத்தன்மைத் சாய மலமாதல் மரண்டைய 

தென மறுத்தவாருயிற்று. 

ம.ற்றென்ப௫ மலமன் ணே த லென்பதனோ இயைந்து வினை 
மாற்தின்௧ண் வர்தது. 

முற்றும்மை இறப்பும்மைகள் தொக்கன. 

ஆழும் தானுங் கட்டுசைக்கண் வர்.த அசை, 

வன்னி ௮௮௫ அதுவாதல் காட்டத் தண் மறைக் ஐழிக்காட்ட 

மேயாயுஞ் சூரியகாச் சத் அண்மைச் அழி அதுவேயாயும் இவ்வாறே 
அவ்வுவற்தின் ' மறைந்துழித் சானென்ப தொன் தில்லை யென்னும் 
படி. நிற்றல், அங்கனமாியும் வீயாமை, கடைசன் ஜுலி 

தொழிற்பாடு கிகழ்ச்சவழித் சோன்றுசலாம் பெற்றாம். தன்னுண் 
அதைத்தல். வன்னியேன்பதொன்தில்லு பென்னும்படி பொதி 
கொண்டு தானேயாதல், ஒன்றாங்காட்டம் ஒன்றேபோல் அத்து 

விதமாங் காட்ட மென்றவாறு, இவ்வாறு உவமைச் கோதிய 

அடையுர்சொழிலும் இயைபும் பொருட்கண்ணுக் கூறிக்கொள்க. 

மாயை கன்மங்கள் போல ஆதியன்றெனக் காலத்தானும் 
வேற்றுமைகூறுவார் ௮ன் மணேத லென்றார்.
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இங்கனங் உறிப்போர்.த மலமாவது ஞானாபாவ மென்பாரும், 

பிரார்திஞானமென்பாரும், சமோகுணமென்பாரும், பஞ்சக்கி 

லேச்த்துள் ஒன்றாகிய அவிச்சை யென்பாரும், மாயை கன்மங்க 

ளென்பாரும், வச த்தியென்பாரும், உயிர்க்குணமென்பாருமாய் 

௮வ்வச்சமயநூல்பற்றி மயங்குவாருமுளர், ௮ம்மலத் இற்குப் பற்றுச் 

கோடாகய சூனியமு தலியவற்றின் வேறெனப்பட்ட ஆன்மாவும் 

இயற்கையாற் சடமென்பாரும், அ.றிவுமாத்திரையேயெனக் குணிப் 

பொருளன்தென்பாரும், சுதர்திரவறிவுடைத்தென்பாரும், அவ்வவ் 

வுடம்பளவிற்றென்பாரும், அணுவளவிற்றென்பாரும், உருவென் 

பாரும், அருவென்பாரும், உருவருவென்பாருமாய் இன்னும் பல 

'இறப்படச்கூறி மயங்குவாருநூளர், அலையெல்லாம் பொருச் 

சாமை ஆகமங்களுட் காண்க, ஈண்டுசைப்பிழ் பெருகும். 

இச்சகசமலம் ஞானதஇிசோதகமாய்த் இரவியமாய் அறியாமைக் 

குணத்ததாய்ச் செம்பிற்களிம்புபோல உயிரின் குற்றமாய் ௮சாதி 
பக்தமாய்ச் சடமுமாய்ப் பலவுமாயின் அழிவெய்துமாகலின் sar 

பச். சமா.தல் பெறப்படாமையின் ஒன்றேயாய் விஞ்ஞானாகலர் பீரள 

யாகலர் சசலரென்னும் உயிர்ப்பாகுபாட்டி.ற் கேது வரய் உயிர்க 

டோறுர் தனித்தனி வெல்வேறாய் மறைத்து கின்று சத தங்கால 

வெல்லையி னீங்குவனவா௫ய சத்திகள் பலபலவுடைத் தாய் உயிர்கண் 

மூன் றவத்தைகளும் படுச.ற்கு மூலகாரணமாய் நித, சமாய் வியாபக 

மாய் வியாபகவுயிர் அணுத் சன்மைப்படுமாறு செய்கலின் ஆணவ 

மென்னும் பெயர்த் தாய்ப் பசுத்தூவம் பசுநீகாரம் மிறுத்இயு 

மூர்ச்சை மலம் அஞ்சனம் அவித்சை அவிருதியென் ஐ.ற்றொடக்கத் 

துக் காரணக்குறிகளுமுடைத் தாய் கிழ்பசெெனவும் படலம் படர்ச்த 

கண் ஞாயிற்றின் சர்கிதியினிற்பினும் படலத். சான் ௮அவ்வொளியை 

யிழச்து இருளினமுச் அ.மாறுபோல முதல்வன் சச்கிதியினிற்பினுஞ் 

சோபானமுறையின் ௮ திவிச்க அறியுர்சன்மைத்,சாய உயிர் 

அசாதஇியே யறிவித்தால் அதியமாட்டாமையின் அம்மாட்டாமை 

யான் ௮வ்வறிவை இழர். த ௮.தியாமையாய் அழுச்து.தலின் ௮ஃ,தவ் 

14
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வுயிர்க்குப் பர் சமாயிற்றெனவுமுணர்க, அசாதியே மலத் இினீங்கு 
தல் முதல்வன்வினையாய் ௮சாதிமுச்சத்சன்மையென எண்குணங் 

களுள் வைத்தெண்ணப்படுவதென்பது இவாகமக்களுக்செல்லாம் 

ஒப்பமுடிர் சாற்போல அ௮சாதியே மலத்தைப்பற்றுதல் உயிரின் 

வினையாய் உயிர்க்கு. ங்களுள் வைச்செண்ணப்படுவசென்பதாஉம் 

அவற்றிற்கெல்லாம் ஒப்பமுடிர்தஐ. எண்டுப்படுல் கடாவிடைக 

ளெல்லாம் ஈரிடத்தமொக்கும், 

இரண்டாமதிகரணமுடிந்தது. 
ami, 

குூண்ருமதிகாணம். 

இனி இவ்வான்மாச் சாக்ரெஞ் சொப்பனஞ் சுழுத்தி 
அரியந் ஓரியாதீதமாயுள்ள பஞ்சாவத்திதஞய் நிற்கு மென் 
றிது 

ஏ-ு. மே-ள், ஏ-னின். இருளினகப்பட்ட கண் விளக்கோடு 
கூடியவழி விடயங்களைச் சாண்டலேயன் றி வெவ்வே றவத்சைப்படு 
மாறில்லை, அதுபோல மலத் இலகப்பட்ட உயிர்கருவிசளோடு சர் 
தித் தவழி ஒருதன்மைத் தாயதிசலே அமைவுடைக்த அவ்வாறன் றி 
மேலைச்சூத்திச்சோதிய முமையான் Rayoer Mes ages 
மறிரக்தும் உண்டி வினையின்றிக் டெர்தும் உணர்த் சவுணர்ர் அம் 
இங்கனம் வெவ்வேறு அவத்சைப்படுமா நியாக்கனமென அவர் 
கூறுங்கடாவை யாசங்இத்துச் GS Brg Bex Ba Gen. poo os 
கண்ணழித்துவாதத மேற்கோட, ad sia. 

இ-ள். வெ-டை, 

அவத்தை யெனப்படுவன பலவுளவாகலின் அவற்றுள் ஈண்டு 
ஜர். தவத்தை யெனப்பட்டவை யாவை யென்னும் ஐயநீக்கு தற்கும் 
ெந்தெடுத்துசை த்தார்,
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அ௮வத்திதன் என்னும் வடமொழி ஆடூஉவறிசொல்லாத்கூறி 
யத அம்மதம்பற்தி. 

அமைச்சாசேய்ப்ப கிற்றலா னென்பதாஉம் ஈண்டு வருவித் 

தரைத்துக்கொள்க, கொள்ளவே, *படைகொடுபவனிபோதும்?? 

வேச்தன் “கடை தொறும் விட்டுவிட்டுக் காவலுமிட்டு?? (த.இ.க. 

-4-செய்-99.) அர்தப்பாரத்திம் செல்லுமாறுபோல ஆன்மா ௮ங்வ 

னம் அஞ்சவத்தைப்படுதல் அமைவுடைத்தென விடுத தவாருயிற்று. 

௮௫ தான் மலசொரூபத்தின் மறைர்து அரூப சொருபியாய் 

கிற்றலான். 

எ-து. ஏது, எ-னின், அ௮சசன்போல் உயிர் ௮௫்கனமஞ் 

சீவத்தைப்படுமாயின் வியாபகத் இற்கிழுச்காய் முடியும்போலுமென் 

னுங் கடாவை யாசக்டித்து மேத்கோளைச் சாதித்ச னுதலிற்று. 

இ-ள். அவ்வுயிர் சான் மலவடிவின் மறைப்புண்டவழி அரு 

வுடம்பாயே தத்துவசொருபியாய் நிற்றலான் அத்த தவங்கள் 

தொழிழ்படுமவத்தை வேறுபாடுபற்றி இனி இவ்வான்மாச் சாக்கி 

சஞ்சொப்பனஞ் சுழுத்தி துரியர் துரியாதி.சமாயுள்ள uggs As 

ஞய் கிற்குமென மே.ற்கொண்டது. எ-று. 

“இவனோ வியாபி யவத்சையி லிழிர்து இரும்பு,சல் கு.ற்றமாக் 

கருவி சேருதல் பிரி, லில்லையா முறையிற் செயழ்படுங் கருவியே 

தெரியுச்--தாவிலா வறிவ தங்ன விடமே தகுமுயிர்ச் இருப்பிடம்? 

(உலகுடை-கழிகெடி--3,) என்ற தூஉம் இப்பொருள்பற்.தியென்க, 

தித்துவவன்னருபனாசல் வீடு பெற்றுழியும் உண்டுபோலு 

மென்று ஆசங்கை கிகழாமைப்பொருட்டு, மலசொருபத் தின் மறைர் 

தென மேற்கூறிப்போர்சுதசனை வழிமமாழிர்துகொண்டு அ௮ருப் 

சொருபியாய் கிம் றலானென்று ஏ.துக்கூதினார்.
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மறைச்தவழியென் ௦௫ மறைர்செனச்' இரிச்௫ கின்ற. 

ஒன்றணையா மூலத் துயிரணையீ நாபியினிற் 

சேன்றணையுஞ் சித்த மிதயத்து--மன்றவே 

யையைந்தா நன்னுதலிற் கண்டத்து வாக்காதி 

மேய்யாதி விட்டகன்று வேறு. (26) 

எது. உ-ம். எனின். தத்துவங்கள் தொழிற்படுதற்கண் 

நிகழும் ௮வதைத வேறுபாடு தெரித்அணர்த்தி சே தவா தலை 
வலியுறுத்து னுதலிற்று. சல். ஐ.தலில் வாக்காஇ மெய்யாதி மன்ற 

ஏய் ஐயைச்தாம் சண்டத்தின் வாக்காதி மெய்யாதி விட்டு அசன் 

வேறு ஐயைக்காம் இதயத்திற் சத்சஞ்சென் றணையும் சாபியினில் 

உயிர் அணையும் அணையா மூலக்து ஒன்று என வியையும், 

இஃள். சாக்இரத் தானமெனப்படும் இலாடத்திற் புறவிச் திரி 

யம் பத் தினையுர் தேற்றமாகப் பொருந்திய இருபத்தைந்து கருவி 

தொழிற்படும்; சொப்பன த் தானமெனப்படம் கண்டத்தின் அப்பத் 
இனையும் விட்டு நீங்கவேறாய இருபத்தைச்து கருவி தொழிழ்படும், 

சுழுத்தித்தானமெனப்படும் இதயத்தின் அவற்றுள் இருபத் இரண்டு 
கருவிகளை விட்டு நீங்கி முன்னர்க் கூறப்படும் இரண்டு கருவிசளோடு 
கூடிய சித்தர் தொழிற்படும்; துரியத்தானமெனப்படும் உத் இயித் 
சத. த.த்சையும் விட்டு நீங்கு முன்னர்க் கூறப்படும் புருடதத் தவத் 

தோடு பிசாணவாயுக் கூடித் தாழி.ற்படும்; இக்கருவிசளொன்றும் 

அணையாத அதிதத் தானமெனப்படும் மூலாசாசத்இழ் புருட 

னொன்றே நிலைபெறும். எ-று. 

எனவே, இலாடத்தானமு தலீய ஐர்இனுகிற்கும் கருவிகள் 

மூதையே முப்பத்சைர்தம் இருபத்தைர்தம் மூன்றும் இரண்டும் 
ஒன்ளுமென்பது போச் சுவாறுணச்சு,



பொது-இலக்கண-சூத்-4, அதிகர-8. 109 

மன்றவென்பத ேேேற்றப்பொருட்டாகய இடைச்சொல், 

ஏய்தல் பொருர்துதல்; வினைச்சொகை. 

வாக்காதி மெய்யாதியையென இரண்டாவ விரித் தரைக்கு. 

அஃதிீரிடததஞ் சென்றியையும். 

வருகின்ற சூத்தாத்தின் மெய் வாய் கண் மூக்கு எனச்செய் 

யுட்கேற்ப மெய்யை முற்கூறுதலின் அம்முறைபற்றி ஈண்டுச் 

செவியாதி மென்னாது மெய்யாதி யென்றார். அவற்றொடு: கூடிய 

இருபத்தைசர் காவன அல்விர்இறியம் பத். ஐக்கும் விடயமாகிய ௨௪ 

னாதி சத்தாதி பத்தும் அவற்றினுக்கு உட்கருவியாகிய அர்தக் 

காணங்களுன்கும் அவற்றொடு கூடி அவத்தையுறுவ தாகிய புருட 

னொன்றும், அஃதவத்தையுறு தற்குரிய மதுகைக்கேதுவாய் அகக் 

காரத்தாற் செலுத் சப்படும் பிராணாதிவாயுச்கள் பத். தமென இவை. 

ஈண்டுச் சத்தாதியென்றது வசனாதிபோலும் விடயங்களையெனக் 

கொள்க, எனவே, பூதங்களின் கூருய் அவற்றுடனின்று தேராழிக் 

குத் தேருறுப்புப்போல இர் இரியங்க ஸின் ரொழிற்பாட்டு*கு 

மதுகையை விசைத்து நிற்பனவாய புறர்கருவி யறுபதில் ஈண்டுச் 

கூறிப்போரக்த விடயங்கள் பத்தும் வாயுக்கள் பத்தும் ஒழிச் 

தொழிர்த புறக்கருவிகள் சாற்பதும் ௮அவற்றையுடைய பூ.தல்களைர் 

தும் அவற்றிற்கு வலியா யுடனிற்பனவாய சூக்குமபூ,௪ மெனப்படுச் 

சன்மாத்இரைகளைக்துமென்னும் ஐம்ப.துகருவிகளுல் ீழ்சோக்கெய 

சாக்கரத் தானத்தில் தமத ச்த்திமடகஇ வினைக்டோகத்தொழிழ் 

படாதொழியுமெனவும், அவை மொழிச் வழி அவ.த்ைக்கேதுவாம் 

கின்ற ஏனைப் பொறிழு,தலிய முப்பத்துசான்கும் ௮வ.ற்றொடு கூடிய 

புருடதத்.தூவமும் இருவகைப்பூ சங்களானும் பு றச்சருவிகளானுர் 

சாப்படும் மதகையின்மையின் ஆண்டுப் பொறிகளின் ஜொழிற்பாடு 

மெத்தென நிகழுமெனவுங்கொள்ச. சலாதஇிகளாஞ் ௪,2௪௪ த. தவரும் 

அவத்தைச் கேதுவாகாமையான் உடனெண்ணாராயினஞார். ஏனையவும் 

விரிர்ச.நால்களுட் கூதியவாறுபற்றி உணர்க்துகொள்க,
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இலாடத்தே சாக்கிரத்தை யேய்திய வுள்ள 

மிலாடத்தே யைந்தவத்தை யேய்து--மிலாடத்தே 

யவ்வவ விந்திரியத் தத்துறைகள் கண்டதுவே 

யவ்வவற்றி னீங்கலது வாங்கு, (29) 

௭-௮, உ-ம், எ-னின், ௮ங்கனம் ௮திதத்சை யெய்தியபுர௬ு 

டன் மீளப் பிசோச வவத்தையாகெய உணர்திதுமுறைமைச் சாக் 

இரத்தைத் தலைப்படுமாறு ௮றவாதமுகத் தான் விள£9 அ௮வ்விடத் 

தினும் முறைமையிற் ெெசெலுத்தும் பிரோகக்கறாவிகளைச்தின் 

றொழிற்பாடுபற்றி ஐர். தவத்தை கிகழுமென்பதூஉம் அவை இவை 

யென்பதுூஉஞ் சுத்தாவத்சையும் இவைபோலுண்டென்பதூஉல் 

கூறி அதனை வலியுறுத்த த னுதலிற்று. 

இ-ள். இலாடத்தே சாக்கரத்தை எய்திய உள்ளம். ௭-2. 

இலாட,த் தானத்தினீங்கு ஆண்டாண்டவத்ை திப்பட்டுக்கழ்ப்போக்து 
மூலாதாரத்தி னெய்தியபின் மறித்தும் ௮ல்வாறே அண்டாண் 
டவத்தைப்பட்டு மேற்சென்று இலாடத்தானத்தின் உணர்த்து 
முறைமைச் சாச்இரத்தைல் தலைப்பட்ட புருடன், -இலாடத்தே 
Rig அவத்தை எய்தும். ௭-த. ஆண்டுஞ் சாச்சரச்சாக்ர 
மு.சலிய ஐ சவத்தையுறும்,--இலாடத்தே அவ்வவவிச்திரியத் து 
அத். துறைகள் கண்டு. எ-து. அவையாவன அவ்விலாடத் தானத் 
தின்கண்ணே அவ்வப்பொதிகளான் அவ்வவவிடயங்களை யுணர்ச்த, 
அதுவே, எது, அப்போதப்போதே,- அவ்வவற்றின் நீங்கல், 
எது. அவ்வவ்விடயங்களினீங்குதலாம்,--௮.த ஆங்கு. எ.து, 
இனி முன்னர்க்கூறப்படுஞ் சத் தாவத்தையும் இவைபோல ஐவகைப் 
படும். எது, 

மேற்செல்வுழி ஆண்டாண்டுப்படு மவத்தைகளும் £ழ்ச்செல் 
வூழிப் போலன்றி விசேடமின்மையின் வகுத்தோதாது இலா
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டத்சே சாச்சரத்தையெய்திய வுள்ளமென அ௮றுவாசமுகம்,சாறி 

கூறியொழிக்தார். 

இழியுங்காலும் ஏறுங்காலுங் கண்டச் சானத்தி.ற் சனாக்காண்ட 

னுண்டென்பது முறையே ஞானாமிர் சத்தினும் (௮௧-10) பெரத்திய் 

பலஃ்ொடை (-86) யினுங் காண்க, 

அல்லவலிர்இரியம் ௮ண்டாண்டு விடயித் தற்குரிய இர் திரியம். 

அல்வவ்விடயம் அண்டாண்டுப் புலனாதற்குரிய விடயம், 

கண்டு நீங்கஜென வியையும். 
* 

௮ அவ்வக்காலம், ஈண்டும் அடுக்கிக் கூறிக்கொள்க. 
ட 

சண்ணாருபு தொகுச்.து ஏகாசம் Sg srt. 

கண்டசென ஒருமொழியாக வைத் அரைப்பாருமுளர், குற்றிய 

லுகாத தன்முன் உடம்படுமெய் பெறுதற்கு ஒதீதிலாமையானும் 

பொருட்சிறப்பின்மையானும் அஃ துரையன்மையறிக. 

அப்போதப்போதே கீங்கலாவது விடயங்களைச் கண்டகண்ட 

பொழுதே அவற்றை அயர்த்துவிடுதல். '*ஒன் றன்பாலும் வருபயன் 

மாறி மாறி வக்திழும்?? (இத்இ-சூத்-2, செய்-94 ) என வழி 

தூலாிரியர் கூறியதும் இவ்வியல்பு கோக்இியென்க. *-கரணச்தன் 

னிற்செயறொறுக் கண்டுகொண்ணீ”? (உர இடுங் காரணர் சன்ணிம் 

செயரொறு முணர்ச்து கொள்ளே?” (திததி-கு.த்-4, செய்-95, 86.) 

என்பனவுமது. இகர்றட்ப முணச்ச்ு கோடத்குத் sara s 8 

கியாயம்பற்றிக் கைப்பொருளை வீழ்த்திக் செளிதன்மு தலிய தூலத் 

அள் வைத்துக்காட்டு. 

இனி அரூபசொருபியாய் கிற்புழிப்படும் ஐர்,சல ,த்ழையினியல்பு 

கூறு த.ற்கெடுத் துச்கொண்ட இவ்வ.ிக.ரண த் Bax ௮, சனோடியை
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பில்லாத சுத்தத்தின்கட்படும் ஐர் தவத்தை கூறுதற்கு ஒரியை 
பில்லையாயினும் அவ த்தையெனப்படுவன ஈண்டோதியன மாத் 

திசையே போலுமென மயங்காமைப்பொருட்டு வேறு மைச்சவத்தை 
யுள அவை முன்னர்க்கூறப்படு மென்னுச் துணையே கூறுவார் ௮. 
வாங்கு என்றொழிச்தார். இச்கருத்தேபற்றி *பிறிவிலா ஞானத் 
தோரும் பிறப்பற வருளா லாங்கே--குறியொடு மைர்தவத்தை 
கூடுவர் வீடு கூட”? (௪ித்.இி-கு.த்-4, செய்-95.) என்மொழிச்தார் வழி 
அ£லாூரியரும். 

இல்விசண்டு வெண்பாக்களானுங் கூறிப்போர்த முத்திறத் 
தைச் தவத்தைகட்கு முறையே மூலமாய கேவலஞ் FENG சுத்த 
மென்ற மூன்றனுள் வைத்துத் தன்னுண்மை யெனப்படுல் கேவ 
லத் தினியல்பு ச்கசமலத்துணசாதென்பதனானேபெற்றாம். ஏனைச் 
சகலத்தினியல்பு வருகின்ற சூத்தாத்தினுஞ் சுத் தததினியல்பு 
௮அப்பாலைச் ரத இரத் னும் பெறும். 

மூன்றாமதிகரணம்முடிந்தது. 

தான்காஞ்சூத்திரம் முடிந்தது. 

 



a. 

இவமயம் 

இருச்சிற்றம்பலம். 

சிவஞானபோதம் -- சிற்றுரை. 
~~ <P te 

பொதுவியல்பு--இலக்கணவியல். 

ஜந்தாஞ்சூத்தரம். 

ஸு மர்தவச்சவஞானயோூகள் 
15





BESTIOGGSD Sw. 

'விளம்பிய வுள்ளத்து மெய்வாய் கண்மூக் 

களந்தறிந் தறியா வாங்கவை போலத் 

தாந்த முணர்வின் றமியருள் 

காந்தங் கண்ட பசாசத் தவையே. 

'எ-௮. சூ-ம். எ-னின். இவ்வான்மாக்களிடத் தத் 

தம முதலுபகார முணர்த்துத னுதலிற்று. 

எது. கரை, எனின். சூத்திரக்கருத்தணர்த்துத Ds 

விற்ற, 

இ-ள். ஐச்தவத்தைப்படும் வழிக் காவியும் உயிரும் அமைச் 

௪ம் அசசுமேய்ப்ப கிழ்பின் அவையே யமையுமாகலான் மு.தல்வனால் 

ஆண்டைக் காகற்பாலதொரு பயனில்லைபோலுமென்னுங் கடாவை 

யாசங்குத்து ஆண்டும் இன்றியமையாது வேண்டப்படுவதாய 

முதல்வனுடைய உதவியை அறிவிக்குமுகத் தானே இரண்டாஞ் 

சூத்தொத்தினோஇிய அணைக்காரண மு.தற்காரணங்கள இலக்கண 

முணர்தது.தல் இவ்வஞ்சாஞ்சூத்திரத்தின் கருத்து, ௭-௮. 
இதனானே சூத்திரவியைபும் இனி விளங்கும். 

மாயை கன்மங்கள் இசரோதானசத்திக்குகி கருவியாய் ௮.சனு 

எடங்கு தலிற் றமது மு.தலுபகார மெனப்படுச் திரோதானசத் திய 

இலக்கணம் கூறவே அவற்றதிலக்கணமுல் கூறியவாராத லதிக. 

... இச்சூத்திரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு. மேலைச்சூத் இரங்களின் 

அ்கனம் கூறிப்போக்த உயிரானே மெய் வாய் கண் மூக்குச் செவி 

யென்பன தத்தம் விடயக்களை இஃதின்னதென்று அளவிட்டதிச் 

தும் அவ்கனமதியுர் தம்மையுச் தம்மை யஇட்டித்து கின்று செலுத் 

தம் அவ்வுயிரையும் அறியமாட்டா;  அவ்விச்இரியங்கள்போல்



116 ரவஞானபோதம் மூலமும் Ab mensuyd 

உயிர்களுர் _சமதறிவிழ்கு வியஞ்சகமாகய முதல்வனது சிற்சத்தி 

யான் மேழ் கூறிப்போர். ச இருவகையஞ்சவத்தையினின்று வினைப் 

பயன்களையறிர்து அநுபவிக்குர் தம்மையுர் தம்மைச் செலுத்தி 

நிற்குர்திருவருளையும் அறியமாட்டா; உயிர்கள் அவ்வாறுணர்தல் 

கார் தத்தைக் கண்ட இரும்பு அதன் சீஈ்நிதமாத் இரையின் வலித் 

துக்கொள்ளப்படுமாறுபோலக் கரணத்தானன் றிச் சங்கற்பத்தான் 
அதிட்டிக்கு மு. சல்வன் சர்ரிதிமாத் இரையினாம் ஆசலான் அதுபற்றி 
முதல்வன் விகாரியா தலின்று, ௪-ற, 

ஆகலான் அஅபற்றி மு.தல்வன் விகாரியாச லின்றென்பது 
குறிப்பெச்சம். 

செவியென்பது சொல்லெச்சம். 

ஐம்பொறிகளைக் a Pug உபலச்சணமாகலின் ஏனைக்கருவி 
களும் அவ்வாறா தல் கொள்ளப்படும். அ.ற்றாகலினன்றே பொறி 
புலன் கரணமெல்லாம் புருடனா லறிர்து?? (சித்இ-ரூ.த்-5, செய்.1) 
என்றார் வழி.தூலாிரியரும். 

விடயங்களை யறிவுழி மூதல்வன் உடனின்று செலுத் வனா 
யின் அவ்விடயங்களோடொப்ப மு.தல்வனையும் அறிதல் வேண்டு 
மென்பாசை சசோச 5, அளர்தறிர்தென் ரொழியாது அறியா 
வென்ருர், 

ஆக்கவை ஒருசொன்னீர்மைத்த. தம்முணர்வின்றமி யென் 
Of தமது முதலென்னும் பொருள்பட ats gpa psc ச் 
தொகை. 

ஈண்டு ௮ருளென்றது ஏற்புழிச்கோடலால் திசோதானசத்தி 
யின் மேனின்றது. அருளாலென விரித்த அளச்,சறிச் சதியாவென 
உவமைக்கோதிய வினையைப் பொருளினும் கூட்டியுரைக்க,
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இதனுள் விளம்பிய வுள்ள த்* மெய் வாய் சண்ஜூக் களச்.தறிச் 

தீ.நியாவென்றது ஒரதிகரணம்; ஆங்கவை போவத்தார் சமுணர்வின் 

dua கார்தங்கண்ட பசாசத் சவையே யென்றது தரஇிகரணம்; 

ஆக இரண்டஇகரணச்சத இச்சூத்திமென்றுணர்க, 

முதலதிகரணம். 

—— 

ஈண்டு ஐயுணர்வுகள் ஆன்மாவா லஓுணருமென்று. 

௪-௮. மே-ள். எனின். தாமரையிலையி னீர்போற் புருடன் 

பற்றற்று கிற்பப் புருடன் சக்நிதியிழ் புத்திதத்தவமே ஐம்பொறி 
வழியான் விடயங்களை அறியுமென வமையும் அவ்வாறன்றிக் 

கருவிகளோடு கூடிப் புரடனே அவத்தைப்படுமென மேற்கூறிய 

சமையுமாறென்னை?யெனச் சாங்யெநூலார் மதம்பற்றி நிகழும் 

கடாவை யாசங்தெலச் குத்தித்தின் மூ.சற்கூற்றைக் கண்ணழித் 

அசைதஅ மேற்கோட னு சலிற்று. 

இ-ள். வெ-டை. 

உணர்வித்கேதுவாகிய பொதிகளை உணர்வென்றுபசரித் சார். 

அவற்றினான் ஆன்மா வொற்றித்துச் காணி னல்லது Wena 

யொன்றையும் விடயியா வாகலான். 

௪-௮. எ. எ-னின். அதற்குப் பிமாணமென்னை? யென் 

பாமை சோக மேறத்கோளைச் சாதித்த னுதலிற்று. 

இ-ள், அவ்வைம்பொறிகளோடும் உயிர் ஓ.த்றுமைப்பட்டு கின் 

றறிர்சாலன்தி அலை ஒருவிடயத்சையும் விடயிக்கமாட்டாவாக 

லான் எண்டு ஜயுணரச்வுகள் ஆன்மாவா லணருமென மேற்கொண் 

டது. எ-று... 

ஆன் உடனிகழ்ச்சிப்பொருட்கண் வரது.
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உம்மை இழிவு ப்பு; முற்றுமாம். 

எதிர்மறைமுகத்தாற் கூறினார், இன்றியமையாமை விளக்கு 

தற்கு, 

ஐம்போறியை யாண்டங் கரசா யுளகிற்ப 

வைம்போறிக ளூள்ள மறியாவா-- மைம் போறியிற் 

காணாதேற் காணாது காணுமுளங் காணாதேநற் 

காணாகண் கேளா சேலி. (30) 

எது. உ-ம், எனின், உயிர் ௮க்கன மொற்றுமைப் 

பட்டு கின்று செலுத்துதலும் அவை உயிரை யின் நியமையாமையும் 

எற்றா.ற்பெறு,த? மென்பாரை கோக்கி ஏதுவை வலியுறுத்தச னுத 

a pp. 

இ-ள். ௮சச ஆய். ௭- இ. அரசன் அத் சாணிமண்டபத் 

இன்வை௫த் தன்€ழ்ச் கருமஞ்செய்வாரை அவரவர்க்குரிய காரியங் 
களிற் செலுத்தி ஆளுமாறுபோல,--உளம் ஐம்பொறியை ஆண்டு 
அங்கு நிற்ப, எ-து, உயிர் ஐம்பொறிகளை அவ்வவற்றிற்குரிய 

விடயங்களிழ் செலுத்தி ஆண்டு இலாடத்சானத்தி னிற்றலான்,-- 

ஐம்பொறிகள் உள்ளம் அறியாவாம். ௭-௪, அரசனாலேவப் 
பட்டோர் ஏவிய கருமமாத்திரையினன்றி அதிகத்திற் செல்ல 
மாட்டாமைபோல அவ்வைம்பொறிகள் உயிரை யதியமாட்டாவா 

Wer. அ.ற்றேல், ஐம்பொறிகள் உயிரானன் நியறிதல் அமையா 
தாயினும் உயிர் ஐம்பொறிகளானன்றியும் ௮றித லமையும்போலு 
மெனின்; --ஐம்பொறியில் காணாதேல் காணாது சாணும் உளம் 
காணாதேல் காணா கண் கேளா செவி, எ.து. ஒருக்ருமஞ் செய்தற் 
கண் ௮சசீரும் அமைச்சர் முதலாயிஞருச் , தம்முள் இன்றியமை 
யாதவாலு போல ஒன்றனை விடயித்தற்கண் உயிரும் ஐம்பொதி 
களுர் தம்முள் இன்றியமையா, எ.று,
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௮ன்னவா தல் உயிர் ஐம்பொறியினீங்கிச் சொப்பனத சானத் 

தினெய்தியவழிக் கண்டுகொள்க. 

நிற்பவென்னுஞ் செயவெனெச்சம் “மழைபெய்ய Garten ps 

SD என்புழிப்போல நிற்றலாலெனக் காரணப்பொருட்டாய் நின் 

2௫. இவ்வாறுரையாச்கால் இஃதே துவின் பொருள் வலியுறுப் 

பதாய உதாரணமாதழம் கேலாமை யறிக. 

முதலதிகரணம் முடிந்தது. 

  

இரண்டாமதிகரணம். 

  

இனி இ.வுர் தமத முதலாலே யுணருமென்ற.து. 

எத. மே-ள். எ-னின். கருவி சடமாகலிற் சித்தாகிய 

உயிரானன்றி அமையா வாயினுஞ் சித்சாயெ உயிர் முதல்வனது 

உபகாரத்தை யவாய் கிற்பதன்று, அவாவுமாயின் முதல்வனும் ௮வ் 

வாறே பிறிதொன்ற னுபகார.த்ைை அவாவு மெனப்பட்டு மேலும் 

வாம்பின்்றியோடும் என ஈசரவவிகாரவாதி மு, சலியோர் கூறுங் 

கடாவை யாசங்கத்துச் சூத்இரத்தின் பிற்கடற்றைசக் கண்ணழிதி 

துரைத்து மேற்கோட னுதலவிற்று, 

இ-ள். லெ-டை. 

தமத மு. தலென்பஅ “யானெம்றூர் புகுவன் நீ நம்மூர் gee” 

பென்புழிப்போல வேறு முடிபு கோடலிற் பால்வழுவன்மையுணர்ச, 

உம்மை இறச் சத தழீஇய வெச்சம். 

இம்முறைமை?! சமக்கொரு மு,சலுடையவ ற்திற்கே யன்றி 

ஏனைப் பொருட்்இன்மையின் வாம்பின்.றி யோடுமாதில்லையென்பார்,
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தமஅ மு. தலென்று உடம்பொடு புணர்த்தோதினார். *தம் முணர் 

வின்தமி? யென்றது மது. 

சதி துவங்களு முயிருர் சமக்கொரு முசிலுடையன வாதலும் 
மு.தல்வனுக்கு ௮ஃதின்மையும் மேற்கூறிப்போச்த கூத் இரல்களாழ் 
பெறப்பட்டன வென்பது கருத்து. 

இவ்வான்மாத் தன்னாலே யுணரு மிர்திரியங்களைப்போலத் 
சானுர் தன்னை யுணராது நிற்றலான். 

ஏ-து. ஏது, எ-னின் உயிர் ஐம்பொறியிற் சடமன்மையான் 
அவற்றை யெடுத்துக் காட்டி மேற்கோடல் ஈண்டைக்கமையா 

தென்பாரை சோக்கி அதனைச் சாதித்த னுதலிற்று, 

இ-ள், வெ-டை, 

சீடமுஞ் சே தனமுமாய வேறுபாடுபற்றித் தம்முள் ஒவ்வா 
வாயினுர் தம்மையுக் தமது முதலையும் அறியமாட்டாமைச்சண் ஜம் 

பொறியும் உயிருர் தம்முள் ஒக்குமாகலின், ௮அபத்றி அங்கன 
மேற்கோட லமையு மென்பது கருத்து. 

மன்னுசிவன் சக்ரிதியின் மற்றுலகஞ் சேட்டித்த 
தேன்னு மறையி னிய௰ன்மறந்தாய்--சோன்னசிவன் 
கண்ணா வுளம்வினையாற் கண்டறிந்து நிற்குங்கா 
ணேண்ணான் சிவனசத்தை யின்று. (31) 

எ--தி. உ-ம். எனின், தன்னாலுணரும் இந்்இரியங்களை 
ஈண்டைக்கு உவமை கூறின் அவ்விச் இரியங்கட்கு வரும்பயன் 
அவழ்றினாலொற்றித்துக் காணும் உயிர்க்காயவாறுபோல உயிர்க்கு 
வரும் இன்பத் தன்பப்பயனும் உயிசானொற்.றித். துக்காணும் முதல்வ 
னுக்காதல் வேண்டுமென்பரரை சோக்கி அங்கனமாகாமை கூறி 
அதனை வலியுறுத்து ச னுதலிற்று,
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இ-ள். மன்னு இவன் சச்நிதியின் மற்று உலகம் சேட்டித்தது 

என்னும் மறையின் இயல் மறக்தாய், ௪-2. ஈண்டுக் கூறிய கருத 

லளவையேயன் றி கிலைபெற்த முதல்வனக சர்கிதியிற் பிரபஞ்சஞ் 

செயற்படுகன்றதென்றோதம் வேசப்பொருளையும் அறியாது 

பிணங்குகன் ஐ பேதாய், -உளம் சொன்ன சிவன் கண்ணா வினை 

யால் கண்டு ௮றிர்த நிற்கும் காண். எ-.த.. உயிராவது தமக்சென 

வோர் காரணமின்றிச் சன்பொருட்டே அறிவனவாய அவ்விர் இரி 

யங்கள்போலன்றி அவ்வேதத் தள் எடுத்தோதப்படும் மு.தல்வன் 

தனக்குக் காட்டாகிறிற்பத் தான்செய்த வினைக்டோக ஒன் மனை 

யறிர்து நிற்கும்; இவ்வேறுபாடு ௮அறிவாயாக,--இன்று (அகலாழ்) 

சிவன் yr song எண்ணான். ௭-௮. ௮ங்கனவ் காட்டாகி கிற்பினுச் 

sug சசக்கிதியின் ௮ச.த்தெல்லாஞ் சூனியமாகலான் மங்கலவடி. 

வினனாய முதல்வன் அவ்வுயிர்போல அவற்றை அறபவியான். 

ஏ. 

இ.சனுட் சவனென் ஐ௪ 'மன்னுசிவ" னென்பழிப் பேரின்பத் 

க்குக் காரணனென்னும் பொருட்டாய்ச் தனது சச்கிதிக்கண் 

உலகத்தைச் சேட்டிப்பித் சற்குரிய இயைபுணச கின்றது; சென்ன 

இவனென்புழி மு.ற்றுணர்வினனென்னும் பொருட்டாய்க் காட்டா 

தற்குரிய இயைபுணசநின் றத; எண்ணான் சிவ னென்புழித் தாய 

சன்மையனென்னும் பொருட்டாய் ௮௪,க)த யெண்ணாமைக்குரிய 

இயைபுணரகின்ற து. ஆகலாழ் கூறியது கூறலன்மை யுணர்க. 

௮ஃது அம்முப்பொருளுடைத்தென்பது ோமசம்புபத்ச தி 

வியாச்யொன மூசலியவற்றுட்காண்க, செவ தத்துவவிவேகத்துள் 

மூவகைப்படுதி தோதிய பொருளும் இவையே யாமாறு கண்டு 

கொள்க. 

ஈண்டு உலகமென்றது உயிர்களை. 

மதையி ஸியலும் பொருளை மதையினி௰ வென்றுபசரித்தார். 

இறதச்தத தழீஇய வெச்சவும்மை விகாரத் தாற் ஸ்ொக்க,த. 

மதர். சாயென்பது விளியுருபே,ற். தபெயர், 

16
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ஈண்டுச் சர்கிதியென்றது அவிகாரவாதிகள் கூறும் அபிமுக 

மாத்திரையன்றென்பார் சொன்னவன் கண்ணாவென்றார். Ra 

சத்தி ௮வ்வச்காரியக்களின் உன்முகமாசலாகிய சங்கற்பமே ஈண் 
டுச் சீர்கிியெனப்படு மென்ப தாம். 

காச்தங்சண்ட பசரசத சலையே யென்றது ஒருபுடையுவமை 

யாதல்பற்றியே பிறி தன்றென்பது கருத்து, 

வினையாலென்று. ஐம்பொறிபோலன்றி உணர்சதற்பயன் 
உயிர்க்கேயாதற் கேதுக் காட்டியவாறு. 

கண்டறிதல் ஒருபொருட்பன்மொழி. 

எண்ணல் ஈண்டதபவிச் தன்மேற்று. 

இன்றென்பள சாஇியொருமை, 

அவனெதிர் என்பது அவாய்நிலையாய் வர்.5.௫. 

அகலானென்பது சொல்லெச்சம். இன்ராதல் யாவையுஞ் 
சூனியஞ் சத்தெதிர் என்புழிப் பெறப்படும். இக்கருத்சேபற்றி 
*மரயை மறாவிடான் சவனலன்ச.-ணுறை தரா சீசேச னத்தால்?? 
(த் இ-சூ.த்-5, செய்-0. இறைவன் றன்) என்ருர் வழிநூலாசிரிய 
ரும். ('உன்னுதாச் தேடுடாத €ட முறுவதெல்லா-முன்னுடைய 
தென்னாய்& யுற்றனையோ .-- மன்னுயிர்க -- எவ்வகையே காணிக் 
கழிவஅவு மாவஅவுஞ்--செவ்வகையே கின் ஐவன் பால்.) (இருக் 
களிழற்றுப்படியார். 87) என்றதும் இவ்வியல்பு கோக்கு. 

வேய்யோ னோளியி லோடூங்கி விளங்காது 
'வேய்யோனை யாகாத மீன்போல--மேய்யவனிற் 
கண்டுகேட் டண்டுயிர்த் தற்றறியு மைம்புலனைக் 
கண்டூடனால் மன்னுதலைக் காண், (32) 
௭-௮. உ-ம். எனின், உயிர் அங்கன Yori ss acer cpa 

கால் மு. தல்வனின் வேறுகின் ௮ணருமோ ஒன்றாய் கின்றே யுண 
ருமோ வென்பாசை கோக அவ்விரண்டியல்புமின் றி நின்றுணருமா 
அணர்த்தி அதனை வலியுறுத்துக னுதலிற்று,
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இ-ள் வெய்யோன் ஒளியில் ஒடுக்கி, ௭-௫. ஞாயிற் திஎனெளி 
யினடங்கி, -- விளங்காது. எ-து. அதனின் வேரும் விளங்கத் 

தோன்று தலின்றி, -- வெய்யோனை ஆகாச மீன்போல. ஏ-து. 

௮துவாயொழிதலுமில்லாத காண்மீன்கள் அஞ்ஞாயிற்றானே ஒளி 

யுடையவாமாறுபோல, -- கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உத்று 

௮.தியும் ஐம்புலனை மெய் அவனில் கண்டு, ௭-.த. கண்டுங் கேட். 

டும் உண்டும் உயிர்த்த இண்டியும் அறியப்படும் ஐவகைவிடயல்களை 

யும் உயிர் மெய்ப்பொருளாகெய முசல்வனால் உணர்ச், உடனாய் 

மன்னுதலைக் காண். எ-து, வேருதலும் ஒன்றாதலுமின்றி அவ் 

விரண்டற்கும் பொதுவாய் ji உடனாய் நிலைபெறு தலை அறிவா 

காக, எடது, 

உவமை யடை பொருளினும், பொருள்வினை உவமையினுஞ் 

சென்றியையும், 

ஐ சாரியை, 

சாண்மீன் முதலியவற்றின் ஒளியெல்லாம் ஞாயிற்ருளாய 

ஒளியேயென்பது வே ததா.ற்றுணிபாகலான் ௮ஃதீண்டைச் குவமை 

யாயிற்று. , 

உயிசென்னும் எழுவாய் மேலைவெண்பாவினின்றும் வருவித் 

அரைக்கப்பட்ட. 

அருளுண்டா மீசற் கதுசத்தி யன்றே 

யருளு மவனன்றி யில்லை--யருளின் 
றவனன்றே யில்லை யருட்கண்ணார் கண்ணுக் 

கிரவிபோ னிற்குமர னேய்ந்து. (33) 

௪-௪. உ-ம். எ-னின், அங்கனமாயினும் உயிர்கட்குப் பல 

வேறுவகைப்பட உணர்வு நிகழ்தலின் ௮ஃதுணர்த்துதல் வேறு 

பாட்டானாய தெனல்வேண்டும் வேண்டவே, கிருவிகாரியென்னுஞ் 

சுருதியோடு முரணி முதல்வன் விகாரியாவான் செல்லுமென்பாசை 

- சோச்விகாரியாகாமையுணர்த்தி ௮ சனை வலியுறுச் து.தனு சலித்து,
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இள். அருள் ஈசற்கு அன்றே உண்டாம். எஃது, உயிர்கட் 

குப் பசுத்துவத்தை நீக்டிச் ஏெவத்துவத்தை விளக்குதற்கணுள 

தாய இரக்கம் முதல்வனுக்கு அசாதியேயுள்ளத,--அ௮து சத்தி. 

எ-த. அவ்விரக்கம் வேறு பொருளன்று முதல்வனுக்குள தாகிய 

சத்தியேயாம்;--அருளும் அவனன்் றீ இல்லை அருளின்று அவன் 

௮ன்ே இல்லை. ஏது. இரக்கமும் ௮வனுங் குணமுங் குணியு 

மாகலின் அவ்வருளு முதல்வனை யின்றியமையாது மூ. சல்வனும் 

அதனை யின் நியமையானாய்,-அருட்சண்ணார். கண்ணுக்கு இரவி 

போல் ஏய்ர்து நிற்கும் அரன். a-w. ஞானக்கண்ணுடையா 

ருணர்விற்கு ஞாயிறு தன்னொளியோடு தாதான்மியமா யியைக்து 

நிற்குமாறுபோல அவ்வருளோடு சாதான்மியமா யியைம்து நிற்பன். 

முதல்வன்; ஆகலாற் றன்வயத்தனாகிய அம்ரு தல்வன் விகார 

மின்றி கின்றே தனது சத்திசங்கற்பமாத்திரையான் அனை த்துஞ் 

செய்தல் கூடும், எ-று. 

ஆகலாற் றன்வயத்தனாகிய அம்மு. தல்வன் விகாரமின்றி 

நின்றே தனது சத் இசங்கற்பமாத் இரையான் அனை ததஞ் செய்தல் 

கூடுமென்பத குறிப்பெச்சம். 

உம்மை எதிர தழீஇயது. 

இன்றி யென்னும் வினையெச்சீக்கு திப்பி னிகாஞ் செய்யுளாக 

வின் உகாமாய்த் Bile gg. 

அன்றே அசை. 

இவ்வியல்பு த் தார் தசெ.றியுணர்சுதார்க்கன் றி விளங்காதென் 
பார் அருட்கண்ணார் கண்ணுக்கென்றார், 

சத்தியதுண்மையும் அ தணிய௰ல்பும் 'நீக்கமின் தி நித்குமன்றே? 
யென்பதனுள் வ்குத்துரை த் தமையின் ஆண்டுச் காண்க, 

இரண்டாமதிகரணம் முடிந்தது. 

ஐத்தாஞ்சூத்திரம் முடிந்தது;



a. 

இவமயம் 

இருச்ிம் உம்பலம். 

இவஞானயபோதம்-- சிற்றுரை. 
e—-— 

  

பொதுவியல்பு--இலக்கணவியல். 

ஆருஞ்சூத்துரம். 

ஸ்ரீ மாதவச்சிவஞானயோ௫இகள்





ஆருகஞ்சூத்திரம். 

உணருரு வச௪த்தெனி னுணரா இன்மையி 

னிருஇற னல்லது சிவசத் தாமென 

விரண்டு வகையி ஸனிசைக்குமன் னுலகே. 

எது. சூம். எ-ணின், சத்தும் ae த்தம் வரைசெய் 

அணர்த்துக னுதவிற்று. 

a-g. கரை, எனின். சூத்திசக்கருத்துணர்ச்.த,௪னுச 

இ-ள். மேலைந்து சூத்திரத். தானுல் கூறிப்போச்ச பொருள் 

களுள் யாது சத்து யாது அசத்தென்னும் ஐயநீக்குதத்குச் சத்தி 

னியல்பும் அசத் இணியல்பும் இவையென அவ்விரண்டும் இலக்கணத் 

தாற் றம்முண்மயங்கா சவாறு வரைச்,து வைத்துணர்த்தி உண்மை 

யதஇகராரத்திற்கு. ச் தோற்றுவாய் செய்யுமுகத்சானே இலக்கண 

வோத்துட் கூறு தற்கு எஞ்சிகின் ற பதிப்பொருள இலக்கணங்கூறு 

தல் இவ்வாருஞ்சூத்திரத்இின் கருத்து, ௭-௮. 

இதனானே GSH Sonu Geof விளங்கும். 

இச்சூத்.திர.த்.இன் பீண்டப்பொழிப்பு. தம்முணர்வின் றமி 

யாகிய முதற்பொருள் அள வைகளான தியப்படும் இயல்பிற்வெனின் , 

அங்கனம தநியப்படும் பிரபஞ்சம்போல் அழிபொருளாகிய அசச்தாம்) 

எவ்வாற்றானும் அறியப்படாத இயல்பிற்றெனின், அங்கனமதியப் 

படாத மூயற்கோடுபோலச் சூணியப்பொருளாம்; ஆகலான் இவ்விரு 

பகுஇயுமன்றி ஒருவாற்றான றியப்படாமையும் gaan paper gus 

படுதலுமாகய இசண்டுவகையானுஞ் இலவசக்காமெனளல் கூறுவர் 

மெய்யுணர்வி னிலைபெற்றுயர்ச்தேசர். ௪-௮. 

உணருருவெனி னசத்தென மாறக. எனினென்பது மூன்ன 

GS சென்றியைச்,2௮.
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மூற்றும்மைகள் தொக்கன. 

அல்லதென்பது வினையெச்சக்குறிப்புமுற்று, அன்றியாமென 

இயையும். 

ஒருவாற்றானறியப்படாமை பாசஞான பசஞானங்களான் 

அ.றியப்படாமை. ஒருவாற்றான றியப்படுசல் சிவஞான மொன்றானே 

அ.தியப்படுதல். பாசஞான பசுஞானங்களான் அறியப்படாமையிற் 

எவமாதலும் பதிஞானத்தால் அறியப்படுதலிற் சத்தாதலும் பெறப் 

படுமென்பார் இசண்டுவகையிழற் வெசத்தாமென விசைக்குமென்றாச், 

சிவசத்தென்னும் இருபெயசொட்டுப் பண்புத்தொகை வடன் 

முடிபு. சீடமாகய சத்தினீக்குதற்குச் செவசத்தென்முர். இவச்த் 

தென்பது சித்துச்சத்தென்னும்பொருட்டு, 

எழுவாய் மேலைச்சூத்திரத்தினின்றும் வருவித்துரைஃப் 

பட்ட. 

இருதிதனுமன்தி இண்டுவகையானுஞ் இத்.தாதலுஞ் சத்சா 
து முடையஞனாய் நிற்றல் மு. தல்வனுக் தலக்கணமென இலக்கண 

மும் இதனுட் போர் சவாறுணர்க. 4 

மே தல்வனுக்குப் பொதுவியல்பு மேற் புனருற்பவமுணர்த்,து 

முகத்தாற் கூறிப் போர்தமையின் இது சொரூபலக்கணமெனப் 
படுஞ் சிறப்பிலக்கணமெனக் கொள்க, அற்ருகலினன் தே இதனை 
இலக்கணவோத்துண் மு த.ற்கட்கூருது உண்மையைச் சீரவைத்து 
இதுதிக்கட்கூறியதூஉமென்க. இன்னும் முசல்வனுச்குளவாகிய 
சிறப்பியல்புக் குணங்களெல்லாம் இவ்விரண்டனு எடக்கும். 
அஃதறிர்சடக்கிக்கொள்க, **தன்னாலே தனையறிந்தாற் றன்னை 
யு தானே காணும்? (சிவப்பிர. உண்மை-92.) எ-ம், “உன்ன” 
னரிய திருவருளை யொழியமல்முளதென் றுணர்வரிதா மதனுண்மை 

செரிவரிதா முனக்கே?? (சவப்பிர. பொது-84) எ-ம், “மாயைமா 
மாயை மாயா வருமிரு வினையின் வாய்மை--யாயவா ருயிரின் மேவு 
மருளெனி லொளியாய் கிற்கும்?? (வெப்பிர. உண்மை-90) எ-ம். 
த.இயவாற்றால் ஏனைப்பசுபாசங்களுஞ் சறப்பியல்புபத் தியுணர்சல்
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இவஞான சத் சானன்்.றி அமையா தாயினும் **திபமெனத் தெரிச்தாக், 

---கொருவியான் மாவி னுண்மை யுணர்ஈ்தவர் தமையுணர்ச்தோர், 

தருமினு பசஞானம்?? (இத்.இ-சூத்-ம், செய்-2) எ-ம். **இவை 

கழ் சாடலாலே,--கா.சலினா னான்பிரம மென்னு ஞானக் ௧௫ ௫ப௪ 

ஞானம்?? (த்தி-சூத9, செய்-2) எ-ம் பொதுவியல்பு பற்றி 

யோதுதலானும், யானிசனை யறிச்சேன் ௮றிகன்திலே னென் றறி 

யும் பாசவுணர்விற்கு அவற்றது பொதுவியல்பு விடயமாதல் கண் 

கூடாகப் பெறப்படுசலானும், அவை ஒருவாற்று னுணருருவாசலு 

முூடைமையிற் சிவசச் சாவான் செல்லாமை யறிக, சழ்காரிய 

வாதம் கூறுஞ் சைத தார் சத்தில் ௮சக்ெசென்பது சத்துக்கு மறு 

தலையன்மையான் அப்பசுபாசங்கள் அங்ஙனமறியப்படும் பொது 

வியல்புபற்தி அசத்செனப்படுமாயினுஞ் சறப்பியல்புபற்தி அசத் 

தா.தல் செல்லாமையிற் ஈறப்பியல்பு சோச்கும்வழி ௮னவ சத்காசற் 

இழுக்னெமையு மதிக. இங்கனஞ் செவ்வனே யிறுக்க அறியாதார் 

அ௮பாவத்தி னியல்பாவது பாவத்திற்கு மறு தலைப்பொருள்போலு 

மென சையாயிகர் மு. சவியோர் மதம்பற்றி மயங்கி எல்லாப்பொரு 

oe சத்தென்னுஞ் த்தார். தத் சோடு முரணாமைப்பொருட்டு 

ஈண்டுச் சத்து அ௮அசத்செனப்பட்டனவும் சித்து அசித்சென்னும் 

பொருளவா மெனலும்,௪க்.கம் ௮௪, சமென்னும் பொருளவா மென 

வும் உசைத்திடர்ப்படுவர். காரியப்பிரபஞ்சம் ஏனைப்பசுபாசக்கள் 

போலன்றி இருவகையியல்பானுல் காட்சிப்புலஸனாய் இத்துணைப் 

பொழுது கிற்குமென சம்மனோரால் அ௮.றியவாசாது கிலைபெறுவது 

"போலத் தோன்றி விரையம்கெட்டு மறைச்துபோசற் சிறப்புடை 

மைபற்றி அதுவே ஈண்டு “உணருருவசத்? சென்றெடுத்துச் கொள் 

எப்பட்டது. அ௮சத்தெனவே ௮சத்சென்பதுர் சானே போதரும். 

இசனுள் உணருரு வசத்செனி னுணசா இன்மையினென் 22 

ஓரதிகாணம்; இருதிற னவ்லது சிவ௪.ச் சாமென இரண்டு வகையி 

னிசைக்குமன் னுலகே யென்றது ஒசதிகசணம்; ஆச  இரண்டஇி 

கரணத்தது இச்சுத்தரமென்றுணச்சு 
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முதலதிகரணம். 

ஈண்டு ௮றிவிஷைநியப்பட்ட சுட்டு ௮சத்தென்ற. 

எ-து, மே-ள். எனின், மேலைச் சூத்திரத்தின் அளச்்தறிச் 
தீதியா வென்றதனை உடம்படாது பிரபஞ்சம்போல முதல்வனும் 

அளவைகளான் அளச்சறிபொருளேயாமென கையாயிகர் மூ.தலி 
யோர் கூறும் கடாவையும் எல்லாப்பொருளுஞ் சத்தாகலின் அளர் 
தீதிபொருளுஞ் சத்தேயாமெனச் சாங்யெர் கூறுங் கடாவையு 
மாசங்கத்துச் சூத்தாத்தின் முதற் கூற்றைச் கண்ணழித் 
அசைத்து மேற்கோட னுதலிற்று. 

இ-ள். சுட்டறிவினால் அதியப்பட்ட சட்டுப்பொருளெல்லாம் 
அசத்து. எ-று, 

சுட்டு ஆகுபெயர், 

சிவஞானத்தா லறியப்படுதலை நீக்குதற்கு ௮ றிவினாலென 
விசேடித்தார். 

ஈண்டு ௮றிவென்றத ஒன்றை முர்தி அதுவதுவாகச் ஈட்டிக் 
காணும் ௮அளலையறிவினையென்பது *அறிவினா லறிர்த யாவு மசத 
தாத லறிக?? (சிவப்பிர. உண்மை-8,சூத்-4) என்ற புடைநாலாசிரி 
யர் மீள அங்கனர் செரித்தோஇியவாறுபற்றி யுணர்ர்துகொள்க. 

அவைதாம் பிரகாசமாய் நின்னே அப்பிரகாசமாய் கிற்றலான். 

எது. எது. எ-னின், உள்ளதென்னு முூணர்விற்கு விடய 
மாய் உபலத்இியைப் பயப்பிக்கும் பிரபஞ்சத்தை இல்லையென்னு 
மூணர்விற்கு விடயமாய் ௮றுபல த்இயைப் பயப்பிக்கும் இல்பொரு 
ளோடொப்ப அசத்தென்றல் அமையுமா நியாங்கன மெனவும், சத் 
தாகிய பிரபஞ்சத்சைச் சுட்டப்படுதன் மாதிஇிரையான் ௮ச்த் 
தென்றல் சற்காரியவாசத்திற் இழுக்காம் போலுமெனவும்
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முறையே அவ்விருவர் மதம்பறிறிக் கூறுவாரசை கோக்க Cop 

கோளைச் சாதித்த னுதலிற்று. 

இ-ள். அச்சட்டுப்பொருள்கடாம் இராச சகுண மிகுஇப்பாட் 

டான். உள்ளசென்னும் உணர்விற்கு விடயமாய் உபலத்தியைப் 

பயப்பித்து கின்று சானே தாமதகுண மிகுஇப்பாட்டான் இல்லை 

யென்னுமுணர்விற்கு விடயமாய் அநுபலத்தியைப் பயப்பித்து 

Appear “ஈண்டறிவினால.றியப்பட்ட சுட்டு ௮௪த்' சென மேத் 

கொண்டது, எ-று, 

ஈண்டுப் பிரகாசம் அப்பிசகாசமென்பன உபலத்தி அழபலத்தி 

யென்னும் பொருளவாய் அவை கிகழ்தற் டெனாரய பொருண் 

மேனின் Doar. 

இது சையாயிகசை சோக் மேற்கோளைச் சாதித்தவாறு. 

இனி, இ,கசனைமே இரட்டுற மொழிர்துகொண்டு அவைதாங் காரிய 

வவத்தையிற் நூலமாய் விளங்கி கின்றே காட்டுப்புலளாய்ச் சடிதி 

யின் மறைக்து சூக்குமமாய்ச் கராண வவத்தையின் விளச்காதூ 

நிற்கும் இல்வேற்றுமையுடைமையான். அங்கனம் புலனாகாத 
காரணப்பொருள்சளை சோச்கிக் சாரியப்பிசபஞுசம் FS ITSO 

சாலுமாகலின் ‘ream Ney லறியப்பட்ட. சட்டி ௮௪” தென 

மேற்கொண்டதென் றவாறு எனவும் உலைக் அஃ்கொள்க, 

அசத்தறியாய் கேணி யறிவறிந்த வேல்லா 

மசத்தாகு மேய்கண்டா னாயின்-- 

எ--அ. உ-ம் எனின், ஒரு சாரன அ௮ங்கனமாயினும் உபலத்தி 

ப்பட்டனவெல்லாம் அவ்வாறு அசத்தா மென்றற்குப் பிரமாண 

மென்னை? யென்னு கையாயிகளை கோக்கு எதுலை வலியுறுத்த ௪ 

னுசலவிற்று. 
இஸ். அசத்து அறியாய் நீ கேள், ௪-2, அசத இினியல்பை 

வியாச மடவோனே.' மாமிறுச்கு பிழையை மீ மனம்பழ்றிச் கேட்
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பாயாக,--மெய்கண்டான் ஆபின் அறிவு ௮றிர்த எல்லாம் அசத 

ஆகும். எ-து. சத்தி னியல்பை யறிர்தோன் ஆராய்ச் சாளுமின் 

அ.றிவினா லறியப்பட்டன வெல்லாம் ௮ச்த்தேயாம். ௪-று. 

அதியா யென்ப விளியுறாபேம்2 பெயர். 

அசத்தி ணியல்பை யறிர் சாயாயின் இவ்வாறு பிணங்குவாயல்லை 

யென்பார் *அசத் தறியா! யென்றும், “எச்சை சாட்பால் வணங்கித் 

slob og கேட்க?? (இருஞானசம்பச் தரூர் த்இசாயனார் “இருப்பா 

கூம்-ம. ஆட்பாலவர்) என்பார் 'கேணீ? யென்றும், உபலத் இரகு 

விடயமானவையெல்லாம் அ௮றநுபலத்்இிச்கு விடயமாதல் ஒருதலை 

யென்பார் 'அறிவறிர் தவெல்லாமசத்தாகு” மென்றும், சத்தி ணியல் 

புணர்ர்தார்க் கன்றி அசத்தி னியல்புணார வாசா தென்பார் மெய் 

கண்டானென்றும், ஆய்தற் கருமை சோக் ‘ai? னென்றுங் 

கூறினார். 
அசத்தலாய் 

நீரி லேழுத்து நிகழ்கனவும் பேய்த்கேரு 

மோரினவை யின்றாமா றொப்பு 

எ-து. உ-ம். எனின். இரட்டுறமொழிர் கொண்டு சாங்க் 

யரை நோக்கு யுரைத்த பொருளை வலியுறுத ௫ னு சலிற்று, 

இ-ள். அசத்து அலாய். ௭-2. அசற்காரிய வாதி யல்லாச 

அறிவுடையோனே!--- அவை இன்று ஆம் ஆறு ஒப்பு ரின். ௪-௮. 
அங்கனர் தோன்றி மஹைவனவாய பிாபஞ்சம் அசத் தாமாற்றிற்கு 

உவமை யாராயின்,--நிகழ் நீரில் எழுத்தும் கனவும் பேய்த்தேரும். 
எ-.த. கிகழாரின்ற நீர்மேலெழுத்துங் கனவித்காட்டயும் பேய்த் 
தேருமாம். எ-று. 

எனவே, அப்போதுள்ளனவாய நீச்மேலெழுத்து முதலியன 

வற்றை ௮ங்கனே சடிதியின் மழறைர்துபோததற் சிறப்புப்பற்.றி
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அசத்சென்றல் எல்லார்க்கு மொப்ப முடிச் தமையின், ௮வ்வியல் 

புடைய பிரபஞ்சத்தையும் ௮அவைபோல் ௮சத்தென்றல் அமையு' 

Quer pat Pu BM. 

அச.ற்காரியவா இயை அசத்தென் DUFHS S17. 

நீரிலெழுத்து முதலியன பொய்யென்பாரை மறுத்தற்கு 

நி? ழென்றடைகொடுத்தார்? அஃ தியாண்டுஞ் சென்றியையும், 

“குவ்வுருபு விகாரத்தாற் ரொக்க து. 

இன்றென்னு மொருமை அப்பண்பின்மே னின்ற.த. 

8ீரிலெழுத் அத் சோன்றியபொழுதே மறைர்துபோ தற்கும், 

கனாப்பொருள் முடிவுபெறு ௪ லின்றி இடையே மறைந்து போதற் 

கும், அருஞ்சாத்தின் தேதுவேனிவின் சண்பகம் கடுமைபற்றித் 

தோற்றி ஞாயிற்றின் சொணம் மூகற்படல த்தின் மறை சவழித் 

தானு மறைச்து போவதாகிய பேய்த்சேர். ஒருகாரணங்காட்டி 

மறைச் து போதற்கும் உவமையாயின. 

இவ்வெண்பாவை “*இவயித் த.தன்னில்?? என்பதுபோல இங 

னம் இருதொடராக வைத்துசைத்து மேற்கோ ளேதக்களையும் 

இரட்டு தமொழிர்.துகொண்டு இரண்டதிகரணப்பொருள்கோடல் 

ஆூரியர் கரு த்தென்பது, வழிதூலா௫ிரியர் ''அ௮ச.த.சாஞ் சுட்டியுணர் 

பொரு ளான வெல்லாம்”? (சித் இி-சூத்-0, செய்-2) எ-ம். *உலஇனை 

யசத்து மென்பர் ?? (45 8-G5-6, OFu-3) ஏலம், வேறு கூறிய 

வாற்றானு மூணர்க, இஃ தறியா இவ்வெண்பாவை ஒருதொடசாக 

வைத்துரைப்பார்க்கு அச்த்சறியாய் அச்த்தலாய் என் ற. தனால் ஒரு 

பயன்படாமையும், ஆயின் ஒஓரினென்று இருகாற்கூறு தலும், அசத் 

தாகும் இன்றாமென்று இருகாற்கூ.௪,தலுல் கூறியது கூறலென்னும் 

வழுவாதலு மதிக.
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இனி ஒருவாற்முனுமுணாப்படாதபொருள் சூனிய மென்பது 

எல்லாச்சமயத்தார்க்கும் ஒப்பமுடிர்தமையின் ஆண் டஇகரணத் 

இி.ழ்குரிய ஐயப்பாடு மு,சலியன கிகழாமையான் ௮தனை வேறெடுத் 

அதுசைத்து மேற்கொள்ள வேண்டாவாயினும், மர் தவுணர்வுடையார் 

க்கு ௮,சன்கண் ஐய நிகழாமைப்பொருட்டு வழிநூலாசிறியர் “உண 

சாத பொருள்சத் தென்னி லொருபய னில்லை போலும்? (இித்.தி-சூ.த் 

-0, ழெய்-4) என விடுத்கொழிர் சாசென் றுணர்க, 

முதலதிகரணம் முடிந்தது. 

இரண்டாமதிகாணம். 

  

இனி இவ்விரண்டு தன்மையு மின்றி வாக்கு. மதீத 
கோசாமாய் நின்ற வதுவே சத்தாயுள்ள வெமென் ணர் 
பாற்று, 

ஏது, மே-ள். எனின். மேல் உணர்பொருளியல்பும் உண 
சாத பொருளியல்புல் கூறுமுகத்தான் அசத் னியல்பை வரை 
செய்துணர்த்தியயழி இரண்டும் இவ்வாமுகலான் இவற்றின் 
வேரறுய முதல்வன தியல்பாவத மாயாவாஇி கூறும் HOGS Fear wb 
போலு மென்னுக் கடாவை யாச்ங்கத்.த.ச் ரூத்துத்தின் பிற்கூற் 
oops semen Ns gent sg Co pCa. னுதலித்து, 

இ-ள். லெ-டை, 

வாக்கசெனப்படு காதமுடி.வான பாச்ஞான த்தை வாச்கென்றும் 
அவற்றின் வேராய பசுஞானத்சை மனமென்றும் உபசாரவழக்காற் 
கூறினார். 

வாக்குமனா த கோச்ரமாய் நின்ற, ௪-2, அவ்விசண்டின் 
விருத்திகளைக் கடர்து அதிதமாயும் ஒழ்.றுமைப்பட்டு கின்றுணரும்
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அறபவ ஞானமாத்திரைக்கே விளங்கிக் கோசரிப்பதாயும் கின்ற 

வென்றவாறு. 

அவ்வாறு நின்றபொருள் இதவென அ௮ளவைகளான் அறிய 

வரராமைபற்றி அதுவேயென மசாவாக்கயெத்திற் கூறியதனை 

அத வதித்துச் சத்தாக சிவமாதலைச் செவியறிவுறுத்தார். 

வாச்குமனாதிசம் என்றது தமிழ் நான் முடிபு: மாவடி மாடி. 
யென மரீஇயினாற்போல மனவதஇிதம் மனாதிதமென மரீஇயிற்று. 

அதி.சகோசர மென்பது வடூன் முடிபு. 

வாக்குமனாதி.தப் பொருளாகலின் உணருருவாச் தன்மையும், 

கோசாரப்பொருளாகலின் உணசா தார் தன்மையும் இல்லையென்ப தூ 

பெறப்படுதலின் இவ்விரண்டுவகையு மின்றியென்முர். 

உணரழ்பாற்றென்ரார் உணர் சலருமை கோக்க, 

பிரகாசத்தினுக்குப் பிரகாசிக்க வேண்டுவ தின்மையானும் 

அப்பிரகாசத்தினுக்குப் பிரகாச மின்மையானும், 

௭-2. ௪௮. எ-னின். இவ்விரண்டுனகையுமில்லாசபொருள் 

அஙிருவசனமாய் நிற்பதென்னாது வாக்குமனாதி சகோசசமாய் நிற்ப 

சென்றற்குப் பிரமாணமென்னை? யென்பாரை ரோச்கி மேத 

கோளைச் சாதித் னுதலிதற்று, 

இ-ள். வாக்குமனங்களா லோதியுணாப்படுவ தாய நிருவசனப் 

பொருட்கு முன்னர்ச் கூசப்படுஞ் சா சனங்களினின்று அறியற்பால 

சாக வேண்டாமையானும், ஒருவாற்றானும் அறியப்படாத அகிரு 

வசனப்பொருட்குச் சாசன த் இனின்றும் ௮.றியப்படுமா person 

யானும் 'இனி இவ்விரண்டு தன்மையுமின் றி வாச்குமனாதிசகோச_ா 

மாய் கின்ற அதுவே சத்தாயுள்ள சிவமென் poms gunp’ Oper 

மேற்கொண்டது. எ-௮.
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பிரகாசம் அப்பிரசாச் மென்பன உபசாரவழச்கு, 

எண்ணிய சத்தன் றசத்தன்றா மேன்றாலேன் 

கண்ணி யுளதேன்றன் மேய்கண்டா--னேண்ணி 

யநிய விரண்டா மசத்தாதல் சத்தா 

மறிவறியா மேய்சிவன்றா ளாம். 

எ.து. உ-ம், எ-னின். பசமார்த்தமாயெ பரப்பிரமப்பொருள் 

அவிச்சை வயத்தான் ஞாசாவெனவும் ஜேயமெனவும் பகுக்கப்பட்டு 

முன்னர்க்கூறப்படுஞ் சாசகல்களினின் றஐதியவம்படும், ௮விச்சை 

நீங்கெவழி அப்பகுப்பின்மையாழ் சத்தென்றாதல் அசத்தென்றா தல் 

ஒருவாற்றானும் ஜேயமாமா நின்றிக் கேவல ஞானமாத்திரையே 

யாம் நிற்பதொன்றாகலான் ௮து கோசாமாமென்றல் பொருந்தா 

தென்பாரைசோக் அதனை வலியுறுத்துச னுசலிற்று. 

இ-ள், எண்ணிய சத்து அன்று அசத்து அன்று ௮ம் என் 

ரால் என் கண்ணி உளது என்றல், எ-து. பரமார்த்த மாயெ பரப் 

பிசமப்பொருள் விலகாசத்திற் கருதப்பட்ட சத்துமன்று அசத்து 

மன்றென்னின் அங்கன மொருபொரு ரண்டென் றல் யாது பிரமா 
ணங்கருதியோ? அதனைக் கூறுவாயாக. பிரமாணமுண்டெனின் 
அதற்கு ௮து பிரமேய மெனப்பட்டு ஜேயமாவான் செல்லுமென் 

நஞ்சிப் பிரமாணமில்லையென்பையாயின் மெய்கண்டான் எண்ணி 
அறிய இரண்டு அசத்து ஆம், ௭-2. சத்தி, ணியல்பை யுணர்ச் 

தோன் ஆராய்ச்தறியிற் காட்சி முதலிய பிரமாணங்கட்கு விடய 

மாவதாஉம் ஒருவாற்றானும் பிரமாண மல்லாச குனியமு மாய 
இசண்டும் மேற்கூறியவாற்றான் ௮சத்சேயாம்,--ஆதல் சத்த ஆம் 

அதிவு அறியா மெய் வென் சாள் ம். ௪-௮. ௮,சலாழ் சாச்சோச் 
இய மு;தலியவற்றுட் சத்ெ தன்றோ தப்படுஞ் சுட்டறிவினஞல் அறியப் 

படாத மெய்ப்பொருள் சைவ வுபகிட தங்களினுஞ் சைவாகமங் 

sales அ௮ன்னியமின்றி கின்றுணரும் அறுபவமாத் இிரையிற்
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கோசரிப்பெெ தன்னோ தப்படுஞ் சவனருளாவதின்றி 8 கூறுஞ் சூனிய 

மன்று, எ-று, 

அ.றியவென்னுஞு செயவெனெச்சம் ''மழைபெய்யச் குளகிறை 

யும்? என்புழிப்போலச் செயினென்னு மெச்சப் பொருட்டாய் கின் 

PS முற்றும்மை விகாரத்தாற் றொக்கது. 

அச. த்சாமென மாறுக, 

சத். தாகிய மெய்யென வியையும். **அடியளச் சான் ரய தூ”என் 

ரூ.ற்போல அ.றிவறியாமெய்யென் ௧௫ வாளாபெயராய் கின் ௪.2. 

'சிவன்றா” ளெனச் சிவசத்தியின்மேல் வைத்து உயர்த்துக் 

கூறியது உபசாரவழக்கு: “இறைவனார் கமலபாசம்?” (சித இ-சுபச் 

கம், பாயிரம்&.) என்பதுமது. 

இசனாற் போர்தபொருள் சத்துமன்றி அசத். தமன் றி ஒரு 

பொருளுண்டெனின் அதற்குப் பிரமாணமென்னை? பிரமாணாதித 

மாகிய சூனியமெனிஜ் சூனியமும் அழிபொருளுமாயெ இரண்டும் 

அசத்சேயென்பது மேம் காட்டினமையாழ் பிரமப்பொருள் 

அச்த்செனப்பட்டுச் சீத் சென்னுஞ் சுரு. நஇிகளோடு மு.ரணுமாகலின் 

அவற்றுட் சீ.ததென்னே கப்படும் பாப்பிசமப்பொருளாவது உண்மை 

ஞானத்திற் கோசரிப்பதென யாகங்கூறுஞ் சிவமே பன்றி நீ கூறுஞ் 
சூனிய மன்றென மாயாவாதியை மறுத்துக் கோசார மென்ற தனை 

வலியுறுத் தியவாரு மென்க, 

எண்ணி யதிய விசண்டாம சத்" சென்பதற்குப் பிறசெல்லாம் 
வருகன்ற வெண்பாவிற்கூறும் பொருள்படக் கூறிய கூ.றலாசன் 

மேலும் தரியைபின்.றி யுரைப்ப. 

உணர்ப வசத்தாத லோன்றுணரா தோன்றை 

யுணருநீ தானுணரா யாயி--னுணருமுனிற் 
எனிரண்டா மேய்கண்டான் றன்னா வணர்தலாற் 
ரானிரண்டாய்க் காணான் றமி. 
18
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எ-து, உ-ம். எனின், பிரகாசித்த பொருளையும் வேரே 

சாற்றான் ௮றிதுமென வேட்கை சென்றுழி அவ்வாற்றாற் பு.துவ 

தாய்ப் பிரகாசிக்கவேண்டுதலிற் பிரகாசத்தினுகச்குப் பிரகாசிக்க 

வேண்டுவதில்லையென் றல் யாண்டுஞ் செல்லாமையின் வாக்குமனா 

தீ சமென் சல் பொருச்.சா தென்பாரை கோக்கு அதனை வலியுறுத் 

அதனுதலிற்று. ் ் 

இ-ள். உணர்ப அசத்து, எ-ு. கின்னாலறிவனவாய கருவி 

களெல்லாம் மேற்கூறியவாற்றான் அசத்தாம், அசத்தெனவே 

அடித்தாசலும் பெறப்படும்,-அ.தல் ஒன்று ஒன்றை உணராது. 

aH. ஆகலான் அவழ்றுள் ஒரு கருவியும் ஒன்றாகிய முதற் 

பொருளை அறியமாட்டா௫,--உணரும் நீ தான் உணராய், ௪--து. 

அவற்றானறிர்து வருன்ற நீதானும் அதனை யறியமாட்டாய்,-- 

ஆயின். ௭-த. நீயே யாய்ச் தறிவாயாயின்,-உணரும் உனின் தான் 

இரண்டு ஆம்.. எ-து. அவ்ண் நுணரப்படும் பொருள்கள்போல் 

உணர்கின்ற நின்னின் வேரும்,--மெய்கண்டான் றன்னால் உணர்த 

லால்சான் இரண்டாய்ச் காணான் தமி. எ-ஐ. உயிர்க்கு அறிவு 

விளங்குமுண்மையை அறிந்சோன் தன்னறிவு அச்வென்றாளி 
னடக்கி அதுவாய் கின்று அசனறானே அதனை யறியுமாகலான் 

ஏனைப்பொருள்களை யறியுமாறுபோல வேருய் கின்றறிவானல்லன் 

அத். சனிமு த.ற்பொருளை. எ-று, , 

இதனாம் போச்சுது சத்தாகிய இயம் பாசஞானத் சானா சல் 
பசுஞான த் தானாதல் அறியப்படாத; அ.தியப்படி.ற் குடமு தலாயின 
போல உயிரின்வேரறுய் அவிச்சையான் வருஞ் சுகதுக்கங்களைப் 
பயப்பதன்றி அவிச்சையினீங்கெ கிரஇசயவின்பத் தினைப் பயவா 
தாகலான் அ௮வ்வுண்மையுணர்ர்தோன் ஏஎனையபோல ' HFS srs 
லின்றித் தனியாய் கின்ற அம்மு தற்பொருளை அதனா னொற்றித்து 
நின்ற காண்பனென கையாயிகர் முதலியோரை மறுத்து வாக்கு 

மனாகிதமாய் நின்ற கோசாமாமென வலியுறுத் தியவாருமென்சு.
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உணர்ப வென்பது அகரவீழ் றஃறிணைப் பன்மைப் பெயர்ச் 
சொல். 

ஒன்று மென்னும் முற்றும்மை விகாரத்தாற் ஜொச்சஐ, 

உனினென்னும் இன்னுருபு நீக்கப்பொருட்சண் வச்சு, 

ஒற்திரட்டாமை புறனடையாற் கொள்க. தான் ௮சை, 

பாவகமேற் ருனசத்தாம் பாவகா தீதமேனீற் 

பாவகமா மன்றேன்னிற் பாழதுவாம்--பாவக த்தைப் 

பாவித்த ரானேன்னிற் பாவகமாந் தன்னருளாற் 

பாவிப் பதுபரமில் பாழ். 

௪-௮. உ-ம். எ-னின். சானே கோசச மானாலன்றித் சன்னா 

லறி.தல் கூடாமையிற் ஐன்னாலே தசனையுணரு மென்பது தன்னைப் 

பற்று த வென்னும் வழுவாமாகலின் அவ்வாறன்றி வாச்குமனாதி தப் 
பொருள் யோகழாலிழ் கூறச் தியானபாவனைகளிற் கோச ரமாமென் 

றலே அ௮மைவுடை செ சென யோகமசம்பற்றிக் உ.றுவாரை சோச்இத் 

சன்னாலன்் றிக் கோசராமாகாமையை வலியுறுத அ௪ னு சலிற்றா. 

இ-ள். பாலகமேல் தான் அசத்து go. a-g. §€ கூறும் 

பாவனை ஏனைப் பாவகங்கள்போல மனமு தவியவற்றோடு கூடிகின்று 

பாவிக்கும் பாவகமெனின் அ.றிவினா வறியப்பட்ட சுட்டாகலான் 

அப்பொருள் அச்த்தாம், -பாலனாதிசம் எனின் பாவகம் அம். 

௭-௪. கறாவிகளை நீலகி கின்று பாவிப்ப தாகலின் அப்பாவனையைச் 

சுடச் சதெனிற் கருவிக ணீல்யெவழி ஒன்று மறியுமாறின் றிஃ கேவல 

மாமாகலான் ௮தூ பாவகமாத்திரையேயன் றிப் பயன்படுமாறில்லை,- 

அன்று என்னின் பாம் ௮.௮ ஆம்.௮-௫. இல்விருஇறனுமன் றி ௮கிரு 
௮சனமாகப் பாவிக்கப்படுவெெசெனின் ௮௫. சூனியட்பொருளாம்,-- 

பாலகத்தைப் பாவித்தல் தான் என்னின் பாவகம் ஆம். ௭-௪. 

அவ்வாதன்றிப் பாவனைச்கெய்சாச பொருளை எய்திய தாசை அப்
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பாவகஞ்செய்தலெனின் ௮ போலிப்பாவனை யாசலாற் பாவனா 

இதம் போலப் பாவனைமாத்திரையே யன்றிப் பயன்படுமாறில்லை. 

அற்றேல் ஒருவாற்றானும் பாவனைக்கெய்தாச பொருள் பாழா 

மெனின்,--சன் அருளால் பாவிப்பது பரம். எ-த. அப்பாவகங் 

களை யொழித்துச் சனத இரு௮ருளாம் பாவிக்கப்படுவதசாம் பரம் 

பொருள் ,--பாழ் இல். ௪-.த. ஆகலான் நீ கூறும் பாவனைச் கெய் 

சாமை பற்றிப் பாழா தலில்லை எ-று. தான் ௮சை, 

பாவகத்தைப் பாவித் த லென்பது “*கறைமிட றணியலு மணிர் 

தன்று? (புறமா-கடவு) என் துபோலக் கொள்க. 

மேலை வெண்பாவில் சன்னென்ற சன சத்தியே யாகலால் 
தின்னைப்பற்று ௪ லென்னுல் குற்றமமாதல் யாண்டையசென விடப் 
பார் *தன்னருளாற் பாவிப்ப” தென்ருர். தன்னருளை யறியமாறும் 
அதனாற் பாலிக்குமாறும் ஒன்பதாஞ் குத்தக் தட் கூஐப்படும். 

யோகதூலார் கூறும் பாவனையாவது இர்கான்௧கனுள் ஒன்று 
கற்பால தன்றி வேறின்மையபின் சான் னையுங் கூறி மறுத்தார், 

அறிய விரண்டல்ல னாங்கறிவு தன்னா 
லறியப் படானறிவி னுள்ளா--னறிவுக்குக் 
காட்டாகி நீன்றானக் கண்ணறியா மேய்யென்னக் 
காட்டா தறிவறிந்து கண்டு. 

எ-து. உம். எனின். மேற்கூறிப் Curis பாவனைகட் 
கெய்தாத பொருளைத் BOF CO het TD பாவித் சல் வேண்டாம் உயிர் 
பசுத்துவ நீங்கிய காலத்துச் சவேனைப்போல bn Yomi scr aps 
லிய எண்குணங்களுமுடைய தென்று ஆகமக்களுட் கூறுதலின் 
ஆண்டான்மஞானஞ் சிவஞானத்தோ டொப்பதன் றிட் பசுஞான மெனப்படாமையான். அவ்வறிவான் அறியப்படும் கேசசரப்பொரு
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ளென்றலே அமைவுடைத் தென்னுஞ் சவசமவாதிகளை கோக்கத் 

தன்னருளாலன் றிக் கோசரமாகாமையை வலியுறுத் த ச னுதலிற்று- 

இ-ள், அறிய இரண்டு அல்லன். எ--த. வொகமங்களின் 

அத்துவிதங் கூறுதலின் உயிர் சன்னறிவா னறிதற்குத தன்னின் 

வேறல்ல னாகலானும்,--அ.றிவின் உள்ளான் ஆங்கு அறிவு தன்னால் 

அ.றியப்படான். எ-.து. சமமாச லின்றித் தால ரூர்கும முறையாற் 
ன்னறிவுர்குள்ளுமாய் கிற்றலின் Gadi gas சன்னறிவினால் 

அறிய வாரா னாகலானும்,-அ.திவுக்குக் காட்டு ஆூ நின்றானை. ௭-௮. 

soon base வியஞ்சகமாய் நின்றறிவிக்கும் உயிர்ச்குமிராய 

மு;தல்வனை,--அறிவு கண்டு அறிச்து காட்டாது. எ-து. ஆன்ம 

ஞானமானது தான்கண்டறிர்து சன்குணியாகிய உயிர்க்குக் 

கோசாமாமாறு சாட்டமாட்டாது,--மெய் அறியாக் சண் என்ன. 

௪-௪. தன்னின் வேறின்றித் தனக்குண் ணிற்றலிற் றன்னாற் 

காணப்படாது தனக்குக் காட்டாக கின்ற உயிசை யறியமாட்டாத 

கண்ணொளிபோல், எ-று 

காட்டு மு. சனிலைத்சொழிழ்பெயர், 

அ.றிவுக்குக் காட்டாக நின்றா னென்னும் பெயாடையானும் 

தஒசேதுக் கூறியவாறு. ் 

சண்டதிதல் * குழிச் தாழ்ர் தகண் ”? (காலடி) என்றாற்போல 

ஒருபொருட் பன்மொழியாய்ச் இிறப்பின்சண் வர்.தத. 

மெய்யறியாக் கண் என்ன என இயை தீ. துரைக்க, கண்மு,சலிய 

வற்றை சோக் உயிர் சத்துச்சித் சா மென்2வ,சனை 'மெய்” யென் 

ரூர். கண் ஆகுபெயர், 

கண்ண தியாமெய் யென்பதற்குக் கண்ணை யறியா,ச உடம்பு 

போலென்றுரைப்பாரு முளர். உடம்பிற்கு அறியுச்சன்மை யின்மை
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யானும், உடம்பிற்கு கண் காட்டாதலு மின்மையானும், ௮ஃ தீண் 

டுவமையாத.ற் கேலாமையின் ௮2 போலியுரை யென்றொழிக. 

அதுவேன்னு மோன்றன் றதுவன்றி வேறே 

யதுவேன் றறியறிவு முண்டே-- யதுவேன் 

றறிய விரண்டல்ல னாங்கறிவு ணிற்ற 

லறியுமறி வேசிவமு மாம். 

எ-ு. உ-ம். எ-ணின். அச் சன்மையனாகிய முதல்வனைச் 

தலைப்பட்ட உயிர் அம்மு. தல்வனோடு ஒன்றாய்ப் போவதே யாகலின் 

ஆண்டங்கன மறிலதூஉம் அறியப்படுவதாஉ மாதல் யாங்ஙன?மென் 

னுஞ் வாத் துவிசசைவர் சத் தசைவசை சோக்க ஒன்ராயவழியும் 

அறிவதும் ௮றியப்படுவத முண்டென்ப துணர்த்தி ௮தனை வலி 

யுத்த னுதலிற்று. 

இ-ள். ௮௮௮ என்னும் ஒன்று அன்று. ௭-௮. சத். தாதிய இவம் 

ஜெயப்பொருளாய் விசிட்டமாய் கிற்ப தென்பது உமச்கு மொக்கு 

மாகலான் ௮ச்சிவம் இன்னதென் ஐறிய வாராத அகிருவசீனமாய் 

நிற்பதொரு நிருவிசேடப்பொருளெனக் கொண்ட மாயாவாதத்தைப் 
போல அதுவென்று அகிருவசனமாய்க் கூ. றப்படுவதொரு சூனிய 

மன்று ஆகலான் அது அன்றி வேறே ௮து என்று அறி அறிவும் 
ஆங்கு உண்டே. எ-து. அந்த ஜேயமாத்திரையேயன் ஜி ௮ சனின் 

'வேருக வாக்கு மனாதிதமாய் கிற்பசொரு பொருளென் தறிஏன்ற 

ஞாதாவும் ஆண்டுள்ளதேயாம். அற்றேல், ஒன்றாதல் பெறப் 
படா.சாலெனின்,--- அது என்று அறிய இரண்டு அல்லன் அறிவுள் 
நிற்றல் அறியும் அறிவே வெமும் ஆம். ௭-௮. உலகத் துப்பொருள் 
போல் அதுவென்று சுட்டி யறியுமாறு முதல்வன் சன்னின் 
வே நல்லளாய் ௮ப்பணைந் த உப்புப்போலத் சன்னறிவின்சண் விரவி 

வேற்றுமை தோற்று து கிற்றலான் அதிவிறச் தறி௫ன்ற அவ்வுயிர் 
சிலமேயாம். எ-று.
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உம்மை சவமாயுஞ் வமாகாமை விளக்இ கின்ற. 

௮௫ வென்னு மொன்றன் ருகலானென எ௮ுப்பொருள்படச் 

கொண்டுரைக்க. 

அ.நிவுமென்ற உம்மை இறச்சஅ சழிஇயத 

அல்ல னென்பது முற்றெச்சம். வேறு முடிபு கோடலிற் பால் 

வழுவாகாமை UL oor 

உண்டே யென்னும் ஏகாரம் தேற்றம்; ஏனை யிரண்டும் ௮சை 

நிலை, நிற்றல் கிழ்றலானென்றவாது. , 

இவ்வெண்பாக்க ளைந்தும் முறையே வாக்குமனாதிசமென்றல் 

பொருக்தும் கோசரமாமென் றல் பொருச் சாதென்னும் மாயாவாஇ 

களையும், கோசரமாமென்றல் பொருச்தும் வாக்குமனாதீதமென்றல் 

பொருர் தாதென்னும் சையாயிகர்மு தலியோரையும், பாவனைக்குக் 

கோசாமாமென்னும் பாதஞ்சலமையும், ஆன்மஞானத்தி.ர்கே 

கோசரமாமென்னுஞ் சமவாசசைவரையும், மு.த்தியிழ் சவமேயன்றி 

உயிரென வேறின்மையின் உயிர்க்குக் கோசாமாமா திமாண்டைய 

தென்னுஞ் சிவாத் தவிதசைவர் முதலியோரையும் மறுத்து, வாக் 

குமனாதிதகோசசமாய் கி.ற்குமியல்பு வலியுறுத்தி ஒருபொருண்மேல் 

வர்திவாறு காண்க, 

இவ்வாறு சாலாஞ்சூத்தர முதலிய மூன்றினும் மேற் பிர 

மாணத்தாற் கூறிப்போர்த பசுபாச்ப திகட்கு இலக்கணங் கடறுமுகத் 

சான் முறையே கேவலஜஞ் சகலஞ் சத்,௪ மென்னும் epar na gens 

யுல் காட்டப்பட்டன.  இம்மூன்றனுட் கேவலம் மருட்கேகலமுமம், 

சகலகேவலமும், பிரளயகேவலமும், விஞ்ஞானகேவலமும், அருட் 

கேவலமுமென ஐவகைப்படும், அவற்றுள், மருட்கேவலமாவது 

அசாதஇிகேவலம், ச்சககேவலமாவது சங்கரித் சபின்னர்ப் புனரு.ற்ப 

வத்திழ் கேதுலாய்ப்படுங் கேவலம்? ஆண்டுச் சூக்கும வைர்தெமழி
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லுண்டென மிருகேர்தாத்தட் கூறுதலின் ௮காதிசேவலத்தோடு 

இதனிடை வேற்றுமை யாமாறு கண்டுகொள்க. பிரளயகேவலமா 

௮௫ மாயையோடு இயைபின் றி ஆண்டுப்படும் கேவலம். விஞ்ஞான 
கேவலமாவது மாயை கன்மங்களென்னும் இரண்டனோடும் இயை 

பின்றி ஆண்டுப்படும் கேவலம். ௮ருட்கேவலமாவது சத் துவகத்இப் 

பின்னர்ப்படுங் கேவலம். அத துகளதுபோசதத்திற்காண்க. இனிச், 

ச்கலமுஞ் சகலத்திற் கேவலம், சகலத்திற்சகலம், சகலத்திற் 

சுத்தமென மூவகைப்பட்டு ஒரோவொன்று ஐர் அ வகைப்படும், 

அவற்றுட் சகலத்திற்கேவல மைக்தும் '* ஒன்றணையா மூலத்து ?? 

என்ற தனுட்காண்க. சகலத்திற் சகலமைக்தும் ''இலாடத்தே சாக் 

இரத்தை!? என்ற சனுட் காண்க. சகலத்திற் சுத்தமைக்கும் 

“Cure pogaG sri சமாதி ?? (இத்தி-சூத்-&, செய்-86) என 

வழிநூலாசிரியர் தொகுத்தோதியது இத்தாக் தசாசாவலி யோக 

பாதத்தின் வகுத்துக்கூறு தலான் ஆண்டுக் காண்க. இனிச் சுத்த 

Ye சீவன்முத்தி அதிகாரமுத்தி போகமுத்தி இலயமுத்இி 
பாமுத்தியென் றைவகைப்பட்டுச் சாச்இர மு. சலிய பெயர் பெறும்; 

அவற்றை முன்னர் வகுத்சோதுப. 

இரண்டாமதிகரணம் முடிந்தது. 
—— 

ஆருஞ்சூத்திரம் முடிந்தது. 
இலக்கணவியன் முற்றிற்று. 

பொதுவியல்பு முற்றுப்பெற்றது. 

  

இருச்சிற்றம்பலம்.



a 

சிவமயம் 

,இருச்சிம் றம்பலம். 
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சிறப்பியல்பு - சாதனவியல் 

ஏழாஞ்சூத்திரம். 

யாவையுஞ் சூனியஞ் சத்தெது ராகலிற் 

சத்தே யறியா தசத்தில தறியா 
இருதஇுற னறிவுள திரண்டலா வான்மா. 

௪-௮. சூ-ம். எ௭னின். மேலதசற்கோர் புறனடை 

யுணர்த்.௪.த னுதலிற்று 

௪-௮, க-சை. எனின். சூத்இரக் கருத்துணர்ச்து,௪ னுச 

Sim. 

இ-ள். அலாருர்.ச.இ கியாயம்பற்தி மேலை யாறு சூதஇரல்களி 

னுஞு சிவாசமக்களிற் கூறப்படும் மூப்பொறாள்களது பொதுவியல்பு 

பிசமாணமுகத்் தானும் இலக்கணமுகத்சானும் ஆராய்ச்சி செய் 

அணர்த்திய ஆரியர், அம்முப்பொருள்களது சிறப்பியல்பெனப் 

படும் உண்மை சாசனமுூகக் கானும் பயன் முகத். கானும் ஆசாய்ச்சி 

செய்அணர்த்துவான் புகுக்து, மு,ச.ற்கண் மூன்று குத் திரங்களான் 

அவதிறையறிர்சா ௮சனானாய பயன் பெறுதற் கேதுவாகுய சாத 

onan fu தொடஙக்கஇனார். அவற்றுள், இச்சூத்இிரம் "உணருருல 

FSO sara (இருதி. றனல்லது சிவச த் கனவும் மெலைச்சூத் இரத் 

தான் வரைசெய்தூணர்த் தியவழி அங்ஙகனமறியும் பொருள் அவ் 

விரண்டனுள் ஒன்றோ? வேரோ? வென்னும் ஐயப்பாட்டின்௧கண் 

அவ்விசண்டினுள் ஒன்றாகற்பால சென்பார் மதம்பற்றி நிகழுக் 

கடாவையாசக்கித்தச் சூத்திரத் அக்குப் புறனாக வெடுத்து ஒொழி 

பாயை சதசத்தி னியல்பு வரைசெய்துணர்ச்.த முக.த் தானே சாதித் 

துப் பயன்பெறுதற்குரிய ௮காரியி ணியல்பாலத இதுவென்ப 

அணர்த்தச னுசலிற்று ௭-௮.
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அ.திகாரமும்.ஓத். தம் வேராயவழியும் இயைபுணர்ச்தூ கோடற் 

பொருட்டுக் கருத்துரை அவ்வாறு செய்சாரொன்ப2, 

இப்புறனடையை வடதாலார் வாக்யெசேடமென்ப, 
\ 

இதனுட் கூறப்படும் மூன்றஇகரணமும் மூன்று புறனடை 
போதுமென மலையாமைப்பொருட்டு ஒர் புறனடையென்றுர். முன் 
னையவிரண்டும் இறுதி யககரணத்தைச் சாதித்தம் கேதுவாய் ஒரு 

பொருண்மேல் வச் தனவேயாம் என்பத கருத்த. 

ஒன்றனை யறிர்சவழி அசனானாய பயன் பெறுதற்குரிய 
மூயற்சிசெய்யலுறுவார்க்கு ௮ சனைச் சாதிக்கு மாற்றல் தமக்குண் 
.டென்பதாஉம், சாதித் ச,சனால் வரும் பயன் இதுவென்பதூஉம், 
அதனைப் பயப்பித்தற்குரிய சாதனமாவ.து இதுவென்பதாஉம், அது 
வருவாயும் உணர்ச் தாலன்.றி Y SOT Soar மனவெழுச்ி செல்லாமை 
யின் ஈண்டோதப்படுஞ் சாசனஞ் செய்து பயன்பெறு SD குரிமை 
யுடைய அ.திகாரியினியல்புணர்த் தவ தாய இச்சூத்திரம் மு.சற்கண் . 
வைக்சுப்பட்ட ௫, 

இசன் பிண்டப்பொழிப்பு மேலைச்சூத் தி தீதுட் கூறிப்போச்த 
இசண்டனள் வாச்குமனாதிசமாகிய சவசத்இன் சர்சிதியின் உணரு 
ருவாயெ அச்த்தெல்லாம் பாழாகலிற் சத் சாயெ Gand அசத்தாகிய 
பிரபஞ்சத்தை அறிதல் செய்யாது: அசத்தாயெ பிரபஞ்சம் 
அறிவில்லாத சடமாகலிற் ச்த்தாயெ வெத்தை அறிதல் செய் 
யாது: ஆகலாற் பாரிசேடவளலவையான் இருதிறன திவுள தொன் 
அண்டென்பது பெறப்படுசலின் அதுவே ௪ 
அசத்தாதற் றன்மையு மாயெ 
உயிராம், எ-று, 

தீதாத.ற் றன்மையும் 
இசண்டு மன்றிச் சதசத் தாயுள்ள 

இசண்டனுள் ஒன் தனைப் பிரிகன் மையிற் சத்தே யென் 
மேகாசம் பிரிநிலைக்கண் வச்த.து. “னக அன்த
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அசத்திலசாசலி னென்றுரைக்க. 

அச்தீதுச் சச்சை யறியாமைக்கும் சத்தெதிர் குணியமாசலே 

ஏ௫வாத லமையுமாயினும், ௮அசத்செனப்பட்ட கரறுவிசண் முத்தி 

கிலையிம் வெகரணமாய் அஆன்மசர்கிதஇியையொட்டி மூ.தல்வன் சர்கிஇ 

யிணிம்சகப்பெறு மென்பாரை சோக்கி வேறுமோ சேதுக்கூறினார். 

இக்கருத்சே பற்றி சத் தன்மு னிலாமையானுச் தனைக்கொடொன் 

௮ணர்ச லானும்?” (இத்இ-குத்-[ செய்-1.) என விரண்டேதுவும் 

உடன்கூறினார் வழி நாலாூரியரும். 

ஏ.ற்புழிக்கோடலான் அறி சலென்றது ஈண்டதபவ வறிவின் 

மேற்று, 

இனை தெ ெனவறிர் த"பொருட்கு வினைப்படுதொகுதிக்கண் 
பேண்டப்படு முற்றும்மை விகாரத்சாற் மரெக்கது. 

இதனுள் யாவையுஞ் குனியஞ் சச்தெதிராகலிற் சத்தே 

யறியாசென்றது தாூதிகரணம்; அ௮சத்திலகறியாசென்றது ஓரதி 

கரணம்; இருஇறனறிவள இரண்டலாவான்மாவென்றது or Bar 

ணம்; ஆக மூன்றஇகரணக்கது இச்சூச்தாமென்றுணர்க. 

முூதலதிகாணம். 

  

ஈண்டுச் சத்தினிடத்த அசத் சாப் பிரசாசியாதென்றது. 

௭-௪. மே-ள் எனின், '*தச்இிடுஞ் சவனவன்றன் சக்நிதி 
சன்னினின்றே. ?? எ-ம். **கூடுமொளி வளர்குடிலே மாயை 

மேவி. ?? எ-ம். **தாரகமா மத்தன்றா ஸணிழ்றல்.?? ௭-ம் 

*: விமலனுக்கோர் சத்தியாய், ?? எனவும். ** உலகமேயுருவமாக 7? . 

எ-ம், “அத்துவா மூர்த்தியாக, 7] எ-ம். ** இறாகிலளாய்ச் தீயாகி
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நீருமாச--நின் றவாறே, ?? எ-ம், கூறப்படுமியல்புடைய பிரபஞ் 

சீ.த்தைச் சத்தெதிர் சூனணியமென்றல் அவ௫த்தார் தமாய் முடியும் 

போலும் எனவும். “மண்டிய வுணர்வு யிர்ர்காய் மன்னிநின் நறி 

yo” எனவும் கூறஞ் சவொத்தவிதசைவர் மதம்பத்றி கிகழுங் 
கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் முதற்கூற்திற்போந்த ag 
வைச் கண்ணழித்துரைத் த மேற்கோட ஸுதலிற்று. 

இ-ள். சுட்டுணர்வின்றி கின்்றறியுஞ் சவசத்தின் முன்னர்ச் 
சுட்டியதியப்படும் ௮௪ த்தாய பிரபஞ்சம் விளக்இத் சோன்ர.து.' 
எ-று, 

ஈண்டுச் கூனியமென்றது விளங்காமைப்பொருட்டென்பார் 
பிரகாசியா'தென்றார். இக்கருத்தேபற்றி “முனைத்திடாதசத்தச் 
சத்தின் மூன்னிருள் ?? என்றார் ad gran Au gga. முனைத் 
,திடாமையாவது இது குடம், இஃ தாடையென கம்மனோராழ் சுட்டி 
யறியப்படுமாறுபோல மு.தல்வனாழ் சுட்டியறியப்படுல சாய் வேது 
நில்லாமையாம். ஆகவே ஈண்டுச் சத்ெதஇர் யாவையுஞ் சூனிய 
மென்றது கொண்டு அவூத்தார்தமாதல் யாண்டையதென மறுத் 
அச் சத்தறியா தென்றசனை வலியுதுத்தியவாது காண்க, 

மெய்யினிடத் தப் பொய் அப்பிரகாசமாய் Ap peter, 

௭-௫, GH எனின். முத்றுணர்வுடைய சிவத் தக்கு அச்த்தை விடயிப்பதாய சுட்டுணர்வும் உண்டென்றுற்படும் Bape 
கென்னையென்பாரை கோக்க மேற்கோளைச் சாதித்த னுதலிற்று, 

இ-ள். சன்னியல்பாகிய இய நீகையுணர்வின் முன்னர்ப் பொது 
வியல்பா௫ய செயற்கைச்சுட்டுணர்வு பிசகாசித்து கில்லாமையான் 
“ஈண்டுச் சத்தினிடத்த அசத சப் பிரகாசியா? சென மேற்கொண் 
டது. எ-று. 

பிசகாசித்தகித்சலின்மையாவது இயற்கை புணர்வோடொப்ப 
ஒருங்குகில்லாமை,எ :கரல.த்தும் கிலைபெறுவ சாய தன்னியல்பேமெய் 

fv
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யெனவும் இடையே சோன்றி மறைவதாய பொதுவியல்பே பொய் 

யெனவுங் கூறப்படுவன வாகலான் அவை ஈண்டைக் கேற்புடைய 

அறிவின் மேனின் றன, இஃதறியாதா ௬ுரைப்பனவெல்லாம் மேற் 

கோளைச் சாதித்தற்குரிய ஏதுவாதல் செல்லாது = Suge pom 

முடியுமென் ரொழிக. 

அன்னியமி லாமை யரற்கோன் றுணர்வின்றா 

மன்னியமிலானசத்தைக் காண்குவனே-- லன்னியமாக் 

காணா னவன்முன் கதிர்முன் னிருள்போல 

மாணா வசத்தின்மை மற்று. 

ஏ--த. உ-ம். எ-னின். சட்டுணாவின்மையான் முதல்வன் 

அச்த்தை யறியானெனின் முற்றுணர்வுடைமைக் இழுக்கா மென் 

பாரை சோக இழுக்கன்மை கூறி ஏதுவை வலியுறுத்துத னுத 
வலித்து. . - 

இ-ள், அன்னியம் இலாமை அரற்கு ஒன்று உணர்வு இன்று 

ஆம். ௪-௮; தன்னுள் வியாப்பியமான பச பாசங்களோடு 

வேற்றுமையின் நி உடனாய் கிற்.றலேயுடைய மு.தல்வனுக்குச் சுட்டி 

யறியச் இடெப்பசொன்றில்லை ஆகலான் அன்னியம் இலான் ௮௪த் 

தைச் சாண்குவனேல் அன்னியமாச் காணான். ௭-௮. அ.ச. சன்மை 

யனாயெ முதல்வன் அசத்த ய.றியலுறுவஞயின் அ.றிச்.சாங்க.றிவ 

என்றி சம்மனோ போல வேருகச் சுட்டியறிவானல்லன்,--௧.தர் 

முன் இருள்போல் அவன் முன் மாணா WF SH இன்மை மற்று. 

௪-.து. ஞாயிற்தின்்முன் இருட்டுப்போல அம்மு,,சல்வனெிர் சன்மை 

யில்லாத பிரபஞ்சம் விளங்கி நில்லா சாகலான். ௭--ற. 

,. எனவே, அசீத்தை விடயிப்பசாகிய எசுசேசவுணர்வு மு.ழ் 

௮ணர்வைத் தடுப்பதாகலான் ௮ல்தில்லாமை மு.ற்றுணர்விழ் கு 

மேம்பாடாவதன்தி இமுச்காகாசென ஐஜயமகற்.றி எனவை வலி 

யுதத் தவாறு காண்க.
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மாணாமை வியாபகவுணர்விற்கு விடயமாகாமை, 

இன்மை ஈண்டு விளங்காமை குறித்த கின்ற, 

மற்று ௮௪. மற்றுக் காண்குவனே லென மேலே கூட்டி 
வினைமாற்றின்கண் வர் சதெனினு மமையும். 

உணர்வுங் க திரும் ஆகுபெயர், கதிர்முன் னிரறுள் ஈண்டு 
முூனையாமை மாத்திரைக்கு ஒருபுடை யுவமையாயிற்றென்பது வழி 
லூலாசிரியர் 'முனைத்திடா தசத்துச் சத்தின் முன்னிரு ளிசவி 
முன்போல்”? (௫த.தி-சூத்-7, செய்-1) என்றவாற்றா னி, 

முதலதிகரணம் முடிந்தது. 

இரண்டாமதஇிகரணம். 

  

இனி ௮சத்தினலுக்கு உணர்வின்றென்ற ௮. 

a~g. மே-ள். எ-னின். சத்து அசத்தை யறியாதாயினும் 

அச.த்செனப்பட்ட சனுகரணபுவனபோகங்களுள் ஒன்ரனாய காணம் 
விஎக்குப்போல் விகாசமின்றி நிற்கும் அன்ம சச்கிஇழித் பெத்த 

நிலைக்கண் அசத் சாய விடயங்களை யறிக்தாற்போல 8 BBW) p 

சிவகாணமாய் கின்று சிவத்தையறியு மென்றலும் கண்ணாடியினிழல் 
போல அன்மசச்கிதியின் அதன்க ணதிவுண்டாமென் தலும் அமை 
வுடைத்துப்போலுமெனச் சிவசங்கராக்தவாஇ மதம்பற்றி நிகழும் 

கடாவை யாசங்கித்தச் சூத்தாத்இன் இரண்டாங்கூற்றிற் போக்த 
வேதுவைச் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோட னு தலிற்று, 

இ-ள். வெ-டை.
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சூத்திரத்தின் இலசென்றது அறிவில சென்னும் பொருட் 
டென்பார் உணர்வின்றென வுரைத்தார். 

எண்டு அசத்தென்றது தத்துவப்பிரபஞ்ச கத்தை; எனைப்பிர 

பஞ்சத்திற்கு அறிவின்மை சாதிக்கவேண்டாமையின். 

அது சானிருபிக்இல் இன்றாகலான். 

௪--து. ஏது, எனின். "பதிஞான பசுஞானங்களோடொப்பப் 

பாசஞானமொன்றென வைத்செண்ணப்படு முரிமையுடையவ தனை ' 

அறிவுடைத்தன் றென்றல் பொருக்தா தென்பாரை கோக்கு மேற் 

கோளைச் சாதிச்ச னுதலிற்று, 

இ-ள். அல்வறிவாவது தாலமாய் கோக்கும் வழி அ௮வ்வசத் 

அச்கு உள்ளது போலச் தோன்றினும் ஐயர் இரிபின்றி மாசறு 

காட்சியான் ஆராயும் வழி ௮சன்கண் இல்லா தாகலான் *இணி 

அசத்தினுச்குணர்வின்'றன மேர்கொண்டது. எ-று, 

எனவே, பாசம் வாயிலாக உயிரின்க ணிகழு ஞானமே பாச 

ஞோனமென்று உபசரித்துக் கூ.றப்படுமதனைப் பாசத்திற்குள தாகிய 

ஞானமெனக் காண்டல் கிரூபியாத வழிப்படும் மடமையே பிறி 

இல்லை யென் றவாருயிற்று 

பேய்த்தேர்நீ ரேன்றுவரும் பேதைக்கு-மற்றணைந்த 

பேய்த்தே ரசத்தாகும் பேற்றிமையின் -- வாய்த்ததனைக் 

கண்டுணர்வா ரில்வழியிற் காணு மசத்தின்மை 

கண்டூணர்வா ரில்லதெனக் காண். 40 

௭-.த. உ-ம். எனின். அதனை உவமைமுகத்தான் வலி 

யுறுத்த,ச ணு சலித்று. 
20
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இ-ள். பேய்த்தேர் நீர் என்று வரும்' பேதைக்கு மற்று 

௮ணைந்த பேய்த்தேர் ௮சத்து ஆகும் பெற்றிமையின். ௭-.து. பாலை 

நிலத்தின்கட் காணப்படுவ தாய பேய்ச்தேரை நீரரன்று கருதி 

அதனை யுண்ண வருடன்ற நீர் வேட்கையுடைய மடவோனுக்கு 

அதனை யடுத்சவழித் தன்னா லணையப்பட்ட அப்பேய்த்தேர் நீராத 

லின்றிப் பொய்யார் தன்மைபோல,--வாய்த்து. ௪-௮, குரவன் 

அதிவுறுக்கும் உபேே சசமொழி டைத ௪,--௮ தனைக் சண்டு உணர் 

வாச் இல்வழியின் அசத்து இன்மை காணும், எ-து. அவ்வசத்தி 

னியல்பைஆராய்ச் சறிவாரின் தி௮.றியமாட்டாதார் உள்வழி அவர்க்கு 

அ.தன்கணறிவுள்ள தாய் மதஇச்கப்படுஞ் சத். தார். சன்மையே காணப் 

படும்,--கண்டு உணர்வார். இல்லது எனச் காண், எ. ௮வ்வுப 

தேசமொழி டைத்து ௮சணியல்பை யாரசாய்ர் றிய வல்லார்க்கு . 

அவ்வசத் தறிவு இல்லேேயாமென்று அறிவாயாக, ஏஃறு, 

மற்றது வினைமாற்று மை பகு திப்பொருள்விகு தி, இன்உவம 

௮ருபு. லாய்த்) சன்பது வாய்ப்பவென்ப சன் திரிவு, வாய்த்தல் கேர் 

படுதல். ஆண்டைக்கேற்புடைய வினைமுதல் அவாய்நிலையான் 

வந்தது. 

அசத்தின்மையாவத சத்தார் சன்மை.. சான்கனருபு Mars 
தாற்றொக்கது. அறிவென்பது ௮இகாரத் சான் Qs ss. 

இமண்டாமதிகரணம் முடிந்தது 
ee 

மூண்றாமதிகாணம். 

இனி இருதிறனறிவுள திரண்டலா வான்மா வென்றது. 

எ-று. மே-ள். எனின், Hat 5 Ber morennCw உயிர்க்கு த் சன்மையாவ தன் நி வேறில்லையாகலிழ் சத்தே HF gong x Duy
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மென்னுஞ் சிவாத்துவித சைவரையும் உயிர்க்குத் சன்மையென்ப 

தொன்றின்மையின் ௮சத்தே சத்தை அறியு மென்னுஞ் Hartae 

ரார்தவாதசசைவரையும் மறுத்துச் சத்து மசத தர் சம்முளதியுமா 

தில்லையென மேற்சாதித் சவழி இரண்டும் இல்வாருயின் இவற்றை 

யறியும் பொருள் வேறென்னை? யென்பாரை தோம்டிப் பாரிசேட 

வளவயையான் அவ்விரண்டின்வேருய் உயிர்க்குத் சன்மையுண்டென் 

பது விளக்கிச் சச சத்தினிய ல்பை வரைசெய் gent sas 

னுதலிற்று. 

இ-ள். வொடை. 

ஈண்டு “இரண்டலா வான்மா இருஇிறனறிவுள” சென்றது 

சத்தெதிர் கில்லாச ௮௪த் தஞ் சத்துக் சம்முள் ஒன்ரூய் கின் றறியப் 

படாமையான் இருதிறனறிவளது இரண்டலாவான்மாவேயாம், தம் 

முள் ஒன்ரானொன்று அஅபவிக்கப்படாத ஞாயிற்றையும் விடய த்சை 

யம் ௮றுபவிக்கும் கண் போலுமென அனுமானம் கூறிச் காண்ச, 

௮வை உயிசானும் ௮றியப்படாதவழிப் பயப்பாடின் நிச் சூனியமாய் 

முடியுமாகலான் உயிர் அறிசழ் றன்மைத்து என்ப செற்றென 

வுணர்க, 

* இவ்விரண்டினையு மறிவதாய் உபதேசியாய் நின்ற அவ்வறிவு 
இசண்டன்பாலு மூள தாய் உள்ளலதுவே அவ்வான்மாவாமென் 2௮. 

எ--த. பொ-ரை. எ-னின், இருதிறனறிவென்னுச்சொகைச் 

சொல் விரியுங்காற்படும் பொருள்வேறுபாடு விளக்கு முகத்தான் 

உயிர்க்குத் தன்னியல்பு வேது வேறு கூறுஞ் சமயங்களெல்லாம் 

மறுச்கப்படுமா அணர்த்துத னுதலிற்று. 

இ-ள். இவ்விரண்டினையும் அறிவ தாய். எ-.,, மேற் கூறிப் 

போச்சு சத்தையும் அசத்சையும் அறியுக சன்மைச் தாய், -உபேே௪ச 

wri omg. PMS அறியச் சன்மைச், தாய, --௮வ் இசண்டன்
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பாலும் நின்ற அறிவு உளசாய். ௭-௪. அவ்விரண்டின்சண்ணும் 

கிலைபெற்ற ௮அநபவவ தி௮வள்ள தாய், உள்ள அத வே அல்வலான்மாவா 

மென்றது, எ-து. இவ்வாழுள்ள பொருள்யாது அதுவே சத்தம் 

அ௮ச்த்துமல்லாத சதச்த்தாடுய உயிரென்றவாரும். *இருதிறனறி 

வுள திரண்டலா வான்மா? வென மேற்கொண்ட, எ-று, 

ஆயென்னும் வினையெச்ச மூன்றும் உள்ள வென்னும் பெய : 

செச்ச வினைக்குறிப்போடு முடிச் சன. 

இருதிதனறிவென்னும் தொகைச்சொல் ஈண்டு மூன்றுபொரு 

ளின் மயங்கிற்றென்னுல் கருத்தான் இவ்வாறு மொழிந்தார். gap 

அள் இருஇறனையுமறியு மறிவென்னும் இரண்டாம் வேற்றுமைத் 

தொகைப் பொருள்பற்தி இவ்விரண்டினையு மறிவ தாயெனவும், இரு 

இ.றனால் வீளங்கெ வறிவென்னும் மூன்றாம் வேற்றுமைத் தொகைப் 

பொருள்பத்றி உபதேயா யெனவும், இருதிறனிலுமுள்ள வதி 

வென்னும் ஏழாம்வேற்றுமைத்தொகைப்பொருள்பற் றி bles men Bay 

இரண்டன்பாலு முள தாயெனவும் உரைக்கப்பட்டன. 

இவ்விரண்டினையு மறிவ தாயுள்ள வதுவென்ப தனால் இரண்டும் - 
இவ்வாறாயின் இவற்றை யறியும்பொருள் வேறென்னை ? யென்னுக் 
கடாவுக்கு விடைகூறி அவ்விருவர்ம தங்களையும் அ௮அவற்ரோேடொரு 
தன்மையவான சமயங்களையும் மறுத்தவாறு. 

உபதேசியாயுள்ளவதுவென்ற தனால் உயிர் அறிவிச்சு வேண் 
டாது தானேயறியுமியல்பிற் றென்னுஞ் சமவாசசைவர் rere 
விகாரலாதசைவர் ஐக்கவா சசைவர் மதங்களையும் அவற்றோடொரு 
தன்மையவான சமயக்களையும் மறுத்தவாறு. 

இரண்டன்பாலு மூளசாயுள்ள வதுவென்ப சனால் ஆன்மா 
வினறிவு ச.த்தோடு கூடுமாறில்லே யென்னும் பாடாணவா சசைவர் 
பேதவாதசைவர் மதங்களையும், சத்தோடு கூடியவழி ஒன்றாய்ப்
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போதலேயன்றி அதன்பாலுள தாமாறில்லையென்னுஞ் சத் தசைவர் 

மதத்தையும், அழ்ளோ டொருதன்மையவான சமயங்களையும் 

மறுத்தவாறு, 

இவ்விரண்டினையு மறில சாயெனவே அவ்விய சன்மை இவ் 

விரண்டின் றன்மைபோலன்றி இருளொளியலாக் கண்டன்மை 

போல வேருயதோர் சன்மையென்பஅஉம், உபசேசியாயெனவே 

அஃதாகாயத்தின் குணமா௰ ஓசையி னியல்புபோலத் தன்னை 

விளக்குவ தாகிய வியஞ்சகமுள்வழி விளங்குவதோர் தன்மை 

யென்பதாஉம்,இரண்டன்பாலு மூள தாயெனவே௮த் சன்மை படிகம் 

போலச் சார்ச்சசன் வண்ணமாய் அழுந்துர் தன்மை யென்பதா 

உம் பெறப்பட்டன. 

அருவுருவக் தானறித லாமிழையா யான்மா 

வருவுருவ மன்றாகு முண்மை-- யருவுருவாய்த் 

தோன்றியுட னில்லாது தோன்றாது நில்லாது 

தோன்றன் மலர்மணம்போற் றொக்கு. 4] 

எ.து, ௨-ம். எனின், அம்கூன்றனுள் முன்னைய சனைவலி 

யுறுத்இி இரண்டலாமையை விளக்கு னுதலிற்று. 

இ-ள். ஆய் இழை ஆய் ஆன்மா ௮௬ amet gre a Ose 

HR WGN HTD Bev. ௭-7. அணுகயெ தாவ்களை ஆராய்வ 

சாய உயி சத்து WF gO sor cow இரண்டினையும் ௮.றிவதாக 

லான் அஃசவ்விரண்டுமின்றி அவற்றின்வேரும். Aas pe அவ் 

விரண்டினையு மறியு மூயிர்க்ளுதி சன்ணுண்மை யறியப்படுமோ 

படாசோவெனச் கடாயினாச்க்குப் படிமெனிற் ன் னோேடுளப்படதூன் 

*மனையு மறிவெெசென்னாது அல்விரண்டனையு மறிவ சாயென் றல் 

பொருர்தாது; படாசெனின் அறியப்படாத பொருள் சூனியமெனப் 

பட்டு வழுவாமாலெனின்,--உண்மை ௮௬ உருவாய்ச் சோன்றி
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உடன் நில்லாது தோன்றாது நில்லாது மலர் மணம்போல் தொக்குத் 

தோன்றல், ௪-௪. அவ்வான்மாவி னுண்மைத்சன்மை அவ்விரண் 

டும்போல விளங்கத் தோன்றி அவ்ற்றோடொப்ப நிற்பதுமன்று 

விளங்காது சூனியமாய் கிற்பதமன்றாய் மலரின்சண் வாசம் அவ்விரு 

வகையுமன்றி ௮தன்கணடங்கித் தோன்றுமாறு போலச் சத்திலும் 

அசத்திலுஞ் சார்ச் ததன்வண்ணமாம் அடக்கித் தோன்றுவதோ 

ரியல்பாம். ஆசலான், ௮ஃ தவைபோலத் தனித் த.றியப்படுவதொன் 

தன்றி ௮வ்விரண்டினையுமறியுமுகத்் சான் ௮றியப்படுவ தாம். எற. 

ஆகலான் ௮ல் சவைபோலத் தனித் தறியப்படுவதொன் றன் றி 

அவ்விரண்டினையு மறியுமுக த். தான் அறியப்படுவ தாமென்பத சூநிப் 
பெச்சம். 

சுட்டுணர்விற்கு விடயமாகாமைபற்றிச் சத்தை அருவென்றும் 

அதற்கு விடயமாதல்பற்றி ws go g உருவென்றுங் கூறினார். 

உணருருவசத் சென்புழி உருவென்றதும் ௮2 கோக்க, 

செவ்9வண்டொலை விகாரத்தாம் ஜொக்கது. சான் அசை. 

அறிசலா னன்றாகுமென வியையும், 

இழை நாலாகவான் ஈண்டுச் சாத்திரத்தை யுணர்த் இற்று, 

ஆய்தல் துணுகு தல், “*ஓய்த லாய்த னிழச்சல் சா௮ய்-ஆவயி 
னான்கு முள்ளத ஸுணுக்கம்!! என்றுரர் (சொல்-உரிச்-சூத்-99) 
தொல்காப்பியனாரும். ஆயிழையாயெனப் பொருளினுணுக்கம் தூன் 
மேலே்றப்பட்டது; இரண்டாவது விரித்துரைக்க. 

உயிர்க்கு அறியுக்கன்மை யுண்டாகலா னன்றே வேதாகம 
முதலிய நூல்ச ஞளவாயின வென அதனை வலியுறுத் தவர் 
ஆயிழையா யான்மாமவன அதனை யுடம்பொடு புணர்த்தோ இனர். 

இக்கருத்தே பற்றி பலகலை யல னிலவத லானும்?? என்றார்
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yo sorafugn. இவ்வாறன்றி ஆயிழையாயென மகடூஉமுன் 

னிலையாககுவார்க்கு இவ்வுதாணம் மேலதனை உலியுித்துச.ல் 

கெழுர் தசன்றாய்ச் கூறியதுகூ.ற வென்னும் வழுவாய் முூடியுமென் 

Om pe. 

சேற்றேகாரம் விகாசத்சாற் றொச்கத. 

அருவருவாயென் புழி ஆக்கச்சொல் உவமைப்பொருள் குறித்௪ 

கின்றத;ஆள்வா ரிலிமா டாவேனோ!” ( திருவாச) என்ரு. ற்போல. 

தொக்குத் தோன்றன் மலர்மணம் போலெனக் கூட்டுக, 

மயக்கம துற்ற மருந்திற் றேளிந்தும் 

பேயர்த்துணர்ரீ சத்தாகாய் பேசி--லசத்துமலை 

நீயறிந்து சேய்வினைக ணீயன்றி வேறசத்துத் 

தானறிந்து துய்யாமை தான். 42 

எ-து, 2-1. a-aler. அங்கன மறியுமுயிர் சலசத்தோ 

டொப்பச் த்.சாகு மென்பாரை சோக்கி உபசேசியா யென்ற தனை 

வலியு.த்த,த னு சலிற்து. 

இ-ள். மயச்சமது உற்றும் மருச்தின் செனிகர்தும். ௪-2. 

baron Sonu விளக்குசற்குரிய வியஞ்சகமில்வழி ஒருவிடய,த்தை 

இன்னசென் றறியமாட்டாது மயக்கத்சையுற்றும் பசிசோய்க்கு 

௮ன்னம்போல ம்மயக்ககோய்க்கு மருர் தாய வியஞ்சகமுள் வழி 

௮ம்மயக்க நீல் ௮ சனை யின்னதென்று நிச்சயித்தம்,--பெயர்த்து 

உணர் நீ பே௫ல் சத்து ஆகாய். ௪-2 . இக்கனம் மாறி மாதியுணச்ச்து 

வருகின்ற நீ சொல்லுமிடத்துச் வெசத்சோமடொப்ப அ.தியுஞ் 

சத்தியுடையாயல்லை, அற்றேல் அசத் தனாவேன் போலுமெனின், 

நீ அதிக்து செய்வினைகள் மீ ௮ன்றி வேது அசத்தும் சான் 

௮திர்து துய்யாமை தான் HFS gO Aw. 1-H. வியஞ்சீகம் உள்
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வழியும் நீ மூன்னறிர்து செய்த வினைகளை இப்பொழு நீயேயறிச் 

ததுபவிக்கவல்லையன்றி மின்னின் Cami அசத்தாகிய பாசம் 

அறிக் த.நுபவிஃ்க மாட்டாமையான் ௮சனோடொப்ப அசத் தனாவாயு 

மல்லை,--வேறு. எ-து, சத் சகுணமுடைய ஆகாயம்போல வியஞ்ச்சு 

மூள்வழி அறியுமாற்றலுடைமையும் ௮ஃதில்வழி அவ்வாற்றவின் 

மையுமாகிய இரண்டுமுடைய 8 அவ்விரண்டற்கும் வேரூய்ச் சித 

சித்தார் தன்மையுடையை. எ-று, - 

மருச்திற்றெளிஈ்ெெதெனவே மயங்குதல் ௮ஃதில்வழியென்பது 

பெற்றாம். வியஞ்சகமில்வழித் தலைப்படுவசாஉம் Hd sera J 

நீங்இகிற்ப.தூ௨ மாகிய மயஃகம் உண்டி. யில்வழித் தலைப்படுவ gre 

அஃஅள்வழி நீங்கநிற்பதூ௨ மாசெ இயல்புடைய பரசியோடொத்த 

லின் ௮தனைப் ப௫ிசோயாகலும், தீர்த்சலொப்புமைபற்றி வியஞ் 

சக.த்ரைப் பசிதீர்க்கு மருச் சாகவும் உருவகஞ் செய்தார்; இஃதேச 
சேசவுருவகம். மருச்தெனப் பொதுப்பட உருவகஞ்செய்தா ராயி 
னும் மறித்து மறித்து வேண்டப்படுமாறு ஈண்டைக்கேற்புடைய௫ 

ப௫ிசோய் தீர்க்கு மருக ேதயாகலின் அவ்வாறுரைக்கப்பட்ட௫. அத 
பகுதிப்பொருள்விகு இ, 

உம்மை எண்ணின்கண் வர்த2. HF EHS Qos ancien 
இதர்தது தழீஇயிற்று, 

சானென்ப.ஐ முன்னைய து எழுவாயுருபு படநின் ற. பின்னை 
யது அசைநிலை. 

அவ்வாமை துய்யாமை cer oP HBS pa, 

சீத்தியுடைய பொருள் சத்தம், ௮ஃதில்பொருள் அசத்த 
மாகலின், அவ்வடமொழிகள் ஈண்டம்முக் கெட்டும் குற்றியலுகா 
வீருய் நின்றன? **தாகணையான்;?? “Qu pauper அயர்த்த பெ 
மான்)?” “பேது செய்து;?? “வாது செயத் இருவுள்ளமே க 33 7௩ வ 
சம்) என்புழிப்போல. (சலா
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அசத துமலையென்பது பாடமாயின், மேற்சத் தாகா யென் 

றதனை இசையெச்சமாகச் கொண்டு சத் தார்தன்மைமே யுடையா 

யல்லை;௮ சன்மேலுஞ் சித் தாமாறியாங்நன மென்றுரைத்து இயைக் 

தக் கொள்க. இவ்வாறன்றி ஈண்டுச் சத்தாகாய் ௮௪ தீ௮ுமலை 

யென்பவற்றை மேலருவுருவ மன்றாகு மென்றதன் பொருள்படக் 

கொண்டுரைப்பாருமுளர் அவர் ஆண்டே யமைச்துடச் த பொருளை 

மறித்துங் உறவேண்டாமையும் பெயர் தீ. துணர் நீ மெனவும் அறிது 

அதய்யாமையெனவும் அறிவுடைமை அறிவின்மைபழ்றிக் கூறும் 

பொருளவையாதல் செல்லாமையும் கோக்கிலர். 

மேய்ஞ்ஞானம் தன்னில் விளையா தசத்தாத 
லஞ்ஞான முள்ள மணைதல்காண்--மேய்ஞ்ஞானந் 

தானே யுளவன்றே தண்கடனீ ருப்புப்போற் 
றானே யுளமுளவாத் தான். 43 
த. உ-ம். எனின். ௮ம்மயக்கசம் அவ்வுயிசோடியைபுடைய 

மூ.தல்வனுச்கு முண்டுபோலு மெனவும் அது தான் உயிர்க்கு os 

காலத்.து வர்.செனவு நிகழுங் கடாவை விடுக்கு முகச் தான் இரண் 

டன்பாலு முளதாமாறு வலியுறுத்து த னுதலிழ்று. 

இ-ள். அஞ்ஞானம். ௪-௮. மேற்கூறிப்போக் த மயக்கமாவது, 

_-மெய்ஞ்ஞானர் தன்னில் அசத்து ஆதல் விளையா. ௪-௮. ஒரு 

பெற்றித்தாய அறிலெனப்படுஞ் சிவத் இிெதிர் கதிர்முன் ணிருள் 

போல கிலையுகலில்லதாகலின்ஆண்டுள சாசலின் தி,-மெய்ஞ்ஞானச் 

சானே உள அன்றே. எ-த. அ௮ச்சிவம் என்றுள்ளது அன்றே, 

தான் ஏய் உளம் உளவாத்தான். ௪-௮. சான் பொருச் ௫ தற்குரிமை 

யுடைய உயிர்களுள்ளனவாக,--உள்ளம் ௮ணை தல் எ-து. ey audit 

களைப் பற்றிகிற்தல்,--சண்கடல் நீர் உப்புப்போல் சாண், ௭-2. 

தண்ணிய கடலின்்௧ ஹுளதாத லின்றி , அ௮க்கடலிடத்துள சாகய 

நீரைப்பற்றி கிற்கு முப்புப்போ லென்றறிவாயாக, ௭-௮. 

விளையா தென்னும் வினையெச்சமறை அணை தலென்னுரச் 

சொழிற்பெயபோரடு முடிர் தது. 

2!
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தானேயென்பது கட்டுரைக்கண் வர்... தானேயுளமுளவாத் 
தானென்புழித் சானென்பது முன்னையது எழுவாய் பின்னையது 
அசைநிலை, 

ஏயுள மென்னும் வினைத்தொகை :*அ.றிவறிர் தமக்கட்பேறு?? 
(குறள்-01.போலநின் றத. எய்.த.ற்குரிமையாவதுமேற்காட்டினாம். 

* தண்கடனீருப்புப்போ” லென் ற தனால் முப்பொருள்களும்வியா 
பக வியாப்பியங்களாய் நிற்குமாறும் பெறப்பட்டது, 

இரண்டன்கண்ணும் உயிர்க்கயைபுடைமை கூறவே, இரண் 
டன்பாலு மூள தாதலை வலியுறுத் தவாறு காண்ச. 

ஈண்டிருஇறனை யுமறியுமறதிவள”9 தனவே இருதிறனாயெ சத்த 
அசத்து எனப்பட்டனவெல்லாம் பிரமேயம்; ௮அவற்றையறியுஞ் ௪2 
சத்தாக உயிர் பிரமாதா; அவ்வுயிரி னறிவாகயெ ApesS பிர 
மாணம்; அவ்வறிவு நிகழ்ச்சி பிரமிதியென்பதூஉம் “இரு திறனால் 
விளங்குமறிவுள'? தெனவே அவ்விரண்டனுள் ௮௪த் தானறிவு விளங் 
கும் வழித் தனக்கு வேரும் நின்று விளக்குவனவாய காட்டி யனு 

மான முரையெனப்படும் ௮சீத் தாயே பாசஞான மூன்றுஞ் சத்தா 
னறிவு விளங்கும்வழி ௮ன்னியமின்றித் தனக்காசாரமாய் உட” 
னின்று விளச்குஞ் சவஞானமுர் சனக்கு வியஞ்சகங்க ளாகலான் 
அதுபற்றி ௮வையும் பிரமாணமென்று உபசரித்துக் கூறப்படுமென் 
ப.தூஉம், 'இருதிறனினு மறிவுள” தனவே ஈரிடத்துல் கேடின்றி 
அசத் தான் விளங்கி ௮சத்தை யறிவுழி ௮சத்தின்பாலும் சத்சான் 
விளங்கச் சத்தையறிவுழிச் சத் தின்பாலும் ௮துவ.அ வாய் HUES 
மென்பதுஉம் பெறுதம் இவ்வாறன்றி வியஞ்சகங்களையே பிர 
மாணமென்னுர் சார்ச்கெர்மு சவியோர் மதங்கள் பொருர் சாமையும் 
அவ்வியஞ்சகங்களா னிகழும் பிரமிதி வேறுபாடும் ௮வழற்றதியல்பு 
களும் ஈண்டு விரிப்பிற் பெருகும்; பெளட்காமுதலிய வொகமக் 
களுட் கண்டுகொள்க, 

மூன்றாமதிகரணம் முடிந்தது. 

  

எழாஞ்சூத்திரம் முடிந்தது.



உ 

லமயம் 

திருச்சிற் ஐம்பலம், 

சவஞானபோதம்-- இற்றுரை. 

  

சிறப்பியல்பு - சாதனவியல். 

எட்டாஞ்சூக்கரம். 

ஸ்ரீ மாதவச்சிவஞானயோூகள்





எட்டாஞ்சூத்திரம். 
eee 

ஐம்புல வேடரி னயர்ந்தனை வளர்ந்தெனத் 

. தம்முதல் குருவுமாய்த் தவத்தினி லூணர்த்தவிட் 
டன்னிய மின்மையி னரன்கழல் செலுமே. 

._ எ.து. சூம். எனின். ஞான த்தினை யுணருமுறைமை 

யினை யுணர்த்துத லுதலித்று. 

a-g. க-ரை,. எ-னின், ரசூத்திரக்கருத்தணர்ச்த த னுச 

விற்று, ் 

இ-ள். அவ்வான்மாவின் அறிவாவது மேலிரு இறனென்றத 

னுள் அசத் தான் விளங்கி ௮சத்தின் பாஜளதாய் அச்த்தினே 

யறிச்து நின்றவாறுஞ் சத். சான் விளங்கச் சத்தின்பாலுள சாய்ச் 

சத்தினேயறிக்து நிற்குமாறு் சரி௫ிக்குமுறைமையினை யுணர்தனு 

மூகத்தாற் சாதித் தற்குரிய அதிகார் தனக்குண்டென மேலைச் 

சூத்திரத்சானழிர்த ஆன்மாவு£சுச் சாதிமத சனாற் பெறப்படும் பய 

னும் அதற்குச் இறர்த சாசனமாவதும் ௮.2 வருவாயும் இவை 

யென்பசணர்த்சு சல் இல்வெட்டாஞ்சூத்இரத்.இன் கருத்து. ௭-௩ 

இனானே சூத்திரவியைபும் இனி௮ விளக்கும். 

இச்சுத்.திசத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு. உயிர் சான் முன்னே 

செய்துசொள்ளப்பட்ட புண்ணிய விசேடச்சாற் றனக்கு அச்.தரி 

யாமியாய் இதுகாறு முண்ணின் றுணர்த் இவர் ௪ பரம்பொருளே 

இப்பொழுது குருவடி வமுல் கொண்டெமழுர்தருளி வந்து சவ திக்கை 

செய்து, மன்னவ குமாரனாடிய நீ ஐம்பொறிகளாகிய வேடருட் - 

பட்டு வளச்க்து கின்பெருர் தகைமையை அறியாத oui யிடர்ப் 

பட்டாய் கின்பெருர் சகைமையாலது இவ்வியல்பி.ற்றென் ற திவஏப்ப
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அ.திர்தமாத்திரையே அவ்வேடரை விட்டு நீங்கி ௮ன்னியமின் நீ 

அனன்னியமார் தன்மையின் நிலைபெற்று அம்மு தல்வன் றிருவடிகளை 

யணையும். எ-று. 

உயிரென்பத மேலைச்சூத்தெத்தினின்றும் வருவித் துரைக்கப் 
பட்ட. 

தவத்இனிழ் குறாவுமாய் வளர்ச் தயர்ச் சனை யென வுணர்த்த 

விட்டுச் செல்லுமென இயையும் 

புலன் ஆகுபெயர். 

வளர்ச் தயர்க் தனை? யென்பது “ஈர் அபுகழ்பெற்றான்? என்புழிப் 

போலச் சாரணகாரியப்பொருட்டாய் நின் நத. 
% 

தம்முதலென்றது ேேவறுமுடிபாகலிற் பால்வழுவின்மை 
யுணர்ச, 

குருவுமென் ஐ உம்மை உயிர்க்குயிசாய் உண்ணின்றுணர்த் திய 

தூஉமன்றியென இறர்தத தழீஇயிற்று; சறப்புமாம். 

௮ன்னியமின்மை அத்துவிசம். ௮ஃ்சாவது சே றலைப்பயப் 

பித். த.சாய் ஆண்டுள தாகிய வியைபு, 

௮ரனென்றது சுட்டுப்பெயர்பட நின் Og. 

வெண்கொற்றக்குடையும் சவமணிமுடியுஞ் சிங்காசனமும் 
மன்னவர்க்கே யுரிய சிறப்படையாளமாம்; அதுபோலப் பிரபஞ்ச 
மெல்லாவற்றிற்கும் மூலகாரணமா மியல்பாசயெ ஒரு பெரு வெண் 
கொற்றச்குடையும், எவ.ற்றையும் ஒருங்கே ஒரியல்பான றியும் போறி 
வாடிய ஒருபெருஞ் சுடர்முடியும், அக்கங்கே உயிர்க்குயிராய் நின்று 
எவற்றினையுஞ் செலுத்து மியல்பாகய ஒருபெருஞ் சிங்காசனமும், 
பிறசொருவர்க்னெறித் தனச்கே புரிமையாசச் இற *தமைபற்றிப்
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பசுக்களுக்குப் பாசங்களை யரித்,சலான் ௮ரனென்னுர் இருப்பெய 

ருடைய முதல்வனை மன்னவஞாகவும், அம்மு. தல்வனஅ பேசானர் 

தப் பெருஞ்செல்வ முழுதுர் சனதேயாகக்கொண் டதபவிக்குஞ் 

௪,சர் இரமூடைமையுஞ் சித்தெனப்படஞ் சாதி யொருமையும்பற்றி 

ஆன்மாவை மன்னவகுமாரனாகவும், அவ்வான்மாவை அ.றிவுப்பெருஞ் 

செல்வமுழுவதையும் ஆறலைத்துல்கொண்டு சிறுமையுறு த்து தலும் 

விதிவிலஃ்கை யிழப்பித் ௪ இழிசொழிலி னிற்பித் தலுமாகிய இயல்பு 

பற்றி ஐம்பொறிகளை வேடராகவும் உருவகஞ் செய்தார், இஃதேச 

தேசவுருவகம், 

ஐம்புலவேடரி னயர்ச் தனை வளர்ர்தென வெனவே ஐம்புல 

வேடரின் வளர்ச்தயர்தலும் அறுவாதமுகத்தாம் பெற்றாம். 

இதனுள், சவத தினிலுணர்ச் சவென்றது தரஇிகரணம்; தம் 

ரூதல் குறாவுமாயென்் றது Hl Hs 1 car} ஐம்புலவேடரினயர்க் சனை 

aarti தெனனவென்றது ஓரஇகரணம்; விட்டன்னியமின்மையின ன் 

கழல் செலுமேயென்றது தா.இிகாணம்; ஆக ரசான்கதிகசணத் தத 

இச்சூத்திரமென்றணர்க, 

முதலதிகாணம். 

  

ஈண்டு இவ்வான்மாக்களுக்கு முற்செய் தவத்தான் 

ஞானநிகழு மென்று. . 

a~g. Gu-sr. a-ofer, Copa fs Cursgs சாசகராற் 

செய்யப்படுஞ் சாதனமும் ௮ .துவருவாயும் வேறு வேருகச் கூறுஞ் 

சமயத்தாரை கோக்கிச் குத்திரத்தின் மு.த.ற்கூ.ற்றைக் சண்ணழிச் 

துளைத்து மேற்கோட னுதலிற்ற. 

இ-ள். வெ-டை.,
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Copa ps Curts இயல்புடைய ஆன்மாச்களுக்கென்பார் 
இல்வான்மாக்களுக் கென்முர். 

படிமுறையானன்றி இவ்வொருபிறவியிற்செய்த தவர்தர்னே 
அமையாதென்பஅணர்த்துதற்கு முற்செய்ச்வமெனவிசேடித்தார். 

ஈண்டு ஞானமென்றது குரவ னுணர்த்தியவாறு சிவஞானவ் 

கண்ணாகக்கொண்டு அறிவதாகிய சாசன வறிவின்மேற்து.. 

நிகழ் தல் ஐயச்.இரிபின்றி விளங்கு தல், 

மேற் சரியை கரியா யோகங்களைச் கெய்துழி சன்னெறியாயெ 
ஞானத்தைக் காட்டியல்லது மோக்ஷத்தைக் கொடாவாசலான். 

எது. ஏது, எனின், தலங்களே சாசனமாச லமையும் 
ஞானமெற்றுக4 கென்பாரை நோக் மேற்கோளைச் சாதிச்ச னுத 

விற்று, 

இஸ். லெ-டை. 

ஈண்டுச் தவமெனப்பட்டன பிறவல்லவென்பார் சரியை ரியா 
யோகங்களையெனக் செர்துரைத்சார், 

இரியா யோசக்களென்னும் உம்மைத்தொகை ஒட நான் 
முடிபு,சமியாயோகமிரண்டற்குர் திக்கையொன்றென்பத தோன்ற 
அவ்விரண்டனையுர் தொகுத்தோதஇச் சீரியையைத் சமிமுக்குரியவீழ் 
முன் வேறு வைத்தார். 

ஆளுடையபிள்ளையார் ௫2௪ லாயிஞச்க்குத் sauder Piya ஞான 

கிகழ்ச்தவாஜென்னையென்னுக் கடாவை விடுத்சற்கு மேத்செய்அழி 
யென ஈண்டு:3 wally Sz.
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மேலாகிய உண்மைச்சரியை இரியாயோகங்களை யெனினு 
மமையும். 

காட்டிக்கொடுக்கு மெனற்பாலதனை எதிர்மறை முகத் சாத் 

கூறினார், ஞானத்சை யின்றியமையாமை யுணர்த் அதற்கு. சரியை 

இரியா மோகங்களைச் செய்துழி யென்றது உபலக்கணமாகலின் 

இக்கை பெற்றுழி அதுவும் ஞானத்தைக் காட்டியல்லஅ மோட்சத் 

ச் கொடாசெனம் கொள்க, அவையெல்லாம் ஞானத்தைச் 

காட்டியல்லது மோட்சதிதைக் கொடாமையை வலியுறுத் தவார் 

சன்னெறியாகியவென ஞானத்தை விசேடித்சார். சன்மையெனப் 

படுவன வெல்லாவற்றினுஞ் ௦6௪ சன்மையாவத வீடுபேறென் 

பது. அதனைத் தலைப்படுதற் கேதவாய்ச் சிறர் ச Cs Purser 

ஞானம் சன்னெதி யெனப்பட்டது. வீட்டிற்கு செறியென அவ்வச் 

சமயத்தாராற் கூறப்படுவன வனைத்தர் தன்கண்ணே வர்து உட 

நின்ற பெருநெறியாகலானும் ௮ சன்னெறி யெனப்பட்டது, கன் 

னெறி சன்மார்க்க மென்பன ஒருபொருட்டி வி. 

தவஞ்சேய்தா ரேன்றுக் தவலோகள்் சார்ந்து 

பவஞ்சேய்து பற்றறுப்பா ராகத்--தவஞ்சேய்த 

நற்சார்பில் வந்துதித்து ஞானத்தை ஈண்ணுதலைக் 
கற்றார்சூழ் சோல்லுமாங் கண்டு. 44 

ஏது, உ-ம். எனின். மேற் சரியை சரியா யோகக்களைச் 

செய்தார் ௮வழற்றான் ஞானத்மைக் காணுமுறைமை எவ்வாறென் 

பாரை சோச்் அஃ்சாமாறுணர்த்தி எது;வை வலியத௮,௪ னுச 

லி bo. 

இ-ள். தவம் செய்தார். எ-து, சரியை மு.தலியவற்றைச் 

செய்தோர்கள்,- என்றும் தவலோகம் சார்ச்து. ௭-௪. அவ்வத் சவப் 

பயன்களைப் பயப்பிக்குஞ் சாலோகாதி பதங்களை ஒறாதலையாக 

சண்ணி ஆண்டுளவா௫ய இன்பங்களை அதபவித்த,- பற்றுப் பவம் 

22
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செய்து அறுப்பார் ஆக, ௭-து. முன்னுடம்பிறக்கு சாள் அடுத்த 

வினை காட்டுங் கஇநிமித்தம்பற்றி யெழுர் ச அவாவினை மீள நிலத் 

இனகட் பிறர் ததபவித்து ரீக்கக்கோடற்பொருட்டு,-தவம் செய்த 

ஈற்சார்பில் வந்து உதித்து ஞானத்தை சண்ணுத$ல. ௭-2. மீளத் 

தவஞ் செய்தற்குரிய உயர்ர் த குலத்தின்கண் வரது தோன்றித் 

தலக்குறையான் அவ்விடயப்பற்று முறுகாவண்ணம் அறத் தத் 

தீத்துவஞானத்தைச் சலைப்படுவாராதலை,---கற்றார் சூழ் கண்டு 

சொல்லுமாம். ௭-௮, வீட்டு மூல்களைச் கற்றா. சூழ்ச்சி அர்த் 
கருத்துணர்ந்து சொல்லும், எ-று. 

தவச். தானாகப் பிறிசொன்று சாளாக இவ்வுலகத்து உடம்பொடு 

நின் நீட்டிய வினையெல்லாம் அவ்வுலகத்திழ் செலுத்தித் தத்தம் 
போகங்களைப் பயர்? சவிடுமாகலான் அவற்றை ஒருஞான்றும் பிறழ 
மாட்டாசென்பார் என்றுக் தவலோகஞ் சார்ச்ெென்ருர், 

ஆக வென்னுஞ் செயவெனெச்சம் 'உண்ணவர்தா? ளென் 
புழிப்போலத் தீற்பொருட்டாய் கின்றது. 

பற் று தற்பொருட்டு வர்ஐஇிததெனவே ஆண்டுப் பற்றுச் 
செல்லாதவழி அவ்வுலகத்து நின்றாங்கே ஞானத்சை சண்ணுவ 
சென்பதுஉம் பெறு தம், 

கற்றார.த சொல்லு சற்றொழில் சூழ்ச்சிமே லேற்றப்பட்ட த. 

ஆம் ௮சை. சற்சார்பில் வந்துஇத்து ஞானத்தை sein oo s 

லென்ற அருத்.தாபத்தியான் இழிகுலத்தோர் தத் துவஞானத்துச் 
குரியசல்ல சென்பது பெறப்பட்ட த. 

பசித்துண்டு பின்னும் பசிப்பானை யோக்கு 
மிசைத்து வருவினையி லின்ப--மிசைத்த 
விருவினை யோப்பி லிறப்பி றவத்தான் 
மருவுவனா ஞானத்தை வந்து, 45
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எ.து, உ-ம். எனின், சீரியை முதலிய சவங்களே தத்.துவ 

ஞானத்தைக் காட்டுமென யாப்புறுத்தோதியதென்னை? வேதத்தட் 

கூறிய வேள்வி முதலாயினவுு் தத். தவஞான. தசைக் காட்டுமென் 

றல் அமையுமெனப் பட்டாசாரியன் மதம் பற்றிக் கூறுவாசை 

சோச்டி ஏதுவை வலியுறுத். ஐ,ச னு தவிற்ற. 

இ-ள். இசைத்து வருவினையில் இன்பம், எ-து ஒரு 

சல்வினைசெய்வான்றொடங்கு அற.நூலை யாய்வாரது உணர்வின்சண் 

விடயமாய் வரும்பொழுதே தம்மாற் பெறப்படுங் காமியப்பயண்களை 

உடன் கூறிக்கொண்டே வருகின் ஐனவாய வெள்வி முதலிய அறல் 

களின் பயனாகிய இன்பம்,--ப௪௫ித்து உண்டு பின்னும் பசிப்பானை 

ஒக்கும். எ. முன்னர்ப் ப௫ித்துண்டு பின்னும் படிப்பானுக்கு 

அவ்வுண்டியான் வருமின்பத்தை யொக்கும் ஆகலான்;--இசைத்த 

இருவினை இறப்பு இல் சவத்தான் ஒப்பில். ௭-த. ஒருவனுக்கு 

ஞானத்தைத் தடுத்துப் பர தமுறுத்து,சற்கட் பொன் விலக்கும் 

இருப்புவிலங்கும்போலச் சம்முட் சமப்படுத் துணரப்படுவனவாஇய 

அறம் பாவமிசண்டுர் தம்மைப்போல் அறுபவமாத்திசையாற் கெடுத 

லின்றி மேன்மேன்முறுஇ வளர்வனவாய சரியை மு லிய sane 

ளானே சோேராகவொத்தால்,-- வரது ஞானத்ை மருவுவன் ஆம், 

எ-து, அத்தவமு.இர்ச்சியுடைஎமயான் முன்னர்க் கூறப்படு ஞான 

குருவைத் சேடி வர்௫ ஞானத்தைத் தலைப்படுவண். எ-று, 

வேள்விமு.தலாயினவெல்லாம் அழிதன்மாலையவாய காமியல் 

களைப் பயப்பனவன்றித் தத் தவஞானத்தைப் பயவா வென்றற்கு 

அவற்றை விதித் ததால்களே சான்றென்பார் (இசைத்து வருவினை 

யென்றும், அவை ஞானத்தைப் பயவாமைமாத் திசையே யன்றித் 

தீவினைபோல அது கிகழவொட்டான சடைசெய்து கிற்றலு 

முூடைமையின் sap Os கழிலே ஈண்டைக்குக் காரணமாவசென் 

பார் இசைத்,ச விருவினையொப்பி லென்றும் கூதினார்.
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ஒப்பிலென்னும் வினையெச்சம் மருவுவ னென்னும் பிறவினை 
மூதல்வினை கொண்டது. 

தேற்ற வேகாரம் விகாரத்தாற் மொெக்கது. 

ஆம் அசை, 

வருசல் இடவழுவமை இ. 

பப்பா னென்றது அகுபெயர், இசைத்த வருவினை யென 

தூவின்றொழில் வினைமேவேற்றப்பட்ட௫. dene ss விருவினை 

யெனப் பாடமோதி, இருவினைகளுண் மிக்க விருவினையாயெ 

பிசமச்கொலை பரிலே சவேள்வி போல்வன சம்மூள் ஒறாக்சே பயண் 

தஇருவனவாய் ஒத்தகாலத்தென் அுரைப்பாருமுளர், அஃது 

ஈண்டைக்குப் பயன்படாமையுஞ் இத்தாச்சத்தும் கேலாரமையு 

wpa, 

இசைத்து வருவினையினின்பம் பசித்துண்டு Geren uA 
பானையொச்கு மெனலே, இழறப்பி மவகத்தான் மருவப்படு ஞானம் 
wisps பின்னும் பிச். சலில்லா,ச கடவளர்ஃ்கு அன்வமிழ் ச 
வுண்டியானாய பயனையொக்கு மென்பதூஉம் பெறப்பட்ட த.படவே, 
அவ்வமிழ்௪ வண்டி உரை இரை மூப்பின்றி MaQuns லாகிய 
பெரும்பயனைத் தருதன்மாத்திரையே யன்றிப் பத தீர் சலாகயெ 
அவாச்.தரப் பயனணையுர் தருமாறுபோல ou mags தத்துல 
ஞானத்தைப் பயத்தன்மாத்திரையே யன்றித் சத்தம் பதமுத்இ 
யாகிய அவாச் தாப்பயனைப் பயத் தலும் அமைவுடை.திதாமாறு கண்டு 
கொள்க. 

முதலதிகரணம் முடிந்தது. 

 



இரண்டாமதிகரணம். 

ed 

இனி இவ்வான்மாச்களுக்குத் சம மு.தறானே குருவு 
மாயுணர்த்து மேன்ற து. 

ஏது. மோள், எ-ணின், சமேற்கறியவாற்றான் கிகழு 

சான்சை யுணச்த்துவார் கலைஞானங்களை யுணர்த் துவார்போல 

சம்மனோரில் ஒறாவரா,௪ லமையமெனச் சாங்கியர் சையாயிகர் மா.சலி 

யோர் மதம்பற்றி கிகழுக்கடாவை யாசக்கிதறுச் சூத்தொச்தின் 

இரண்டாங். கூற்றைக் கண்ணழித்துசைத்து மேற்கோட னுத 

Sin. 

இ-ள். மேற்கூறியவாற்றாதிசரியை upgcSu pat gus opp Sus 

பின்னர் இம்முற்று சலானே மலபரிபாகஞ் சத்இகிபாதம் நிகழ்ச்து 

சுத்துவஞானத்தின் அவாவ,சலையுடைய உயிர்கட்கு இதுகாறுச் 

தமக்கு முூசலாய் உண்ணின் நுணர்த்தி வர்த பாம்பொருளே அப் 

பருவமதிக்து குருகூர் த், சமாயெமுர். தருளி வரது அதனை யறிவுறுக் 

கும். எது, 

எனவே, எனையோர்க்கு ௮2 கூடாதசென் 2 வாருயிற்று, 

இக்கு ச்சே பத்தி குத த சோொயச் குள்ளின ரன்றிய 

சனைச்-சக த் தவரும் காண்பரோ தான்?! ( திருவருட்பயன் , ௮ருளூரு 

திலை-2) என்ருர் புடைலா?ிறியரும், . 

starrés Cop pw. 

அவன் அன்னியமின்றிச் சைதன்னிய சொருபியாய் நிற்ற 

கனி.



174 வஞானபோதம் மூலமும் இற்றுரையும் 

எ-ு. ஏது, எ-னின். மாயாவொருவன் மாயாவுருவினையே 

யான் எயுமெனின் எம்மனோரி லொருவஞாய் முடியு மாகலின் சமது 

முதல் குருமூர்த்தி ஆதாரமாகத் தரித் ஐஙின்றுணர்த்து மென் றலே 

அமைவுடை.த்தெனப் பொதுவகையான். அதிட்டானபக்கங் கூறு 

வாரை மோக்கிச் இறப்புவகையான் ஆலேச்பக்க மாமாறுணர்த்தி 

மேற்கோளைச் சாதித்த னுதலிற்று, 

இ-ள், அம்மு.தல்வன் பாலினெய்போல மறைரச்து வேளுய் 

கிற்றலின்றிச் ஈத். சான்ம சைசன்னியமே தனக்குச் சொருபமாசக் 

கொண்டு சயிரினெய்போல அண்டு விளங்க நிற்றலான் இவ்வான் 

மாக்களுக்குத் தமதுமு.த ருனே குருவமா யுணர்த்துமென மேற் 

கொண்டது. எ-று, 

பாலினெய்போல (வருய் மறைச்து நின்று செலுத்தப்படுவன 
வற்றினும் பொதுவாய்ச் செல்வதாகிய அஇிட்டானபக்கம் கொள் 
வார்க்கு ஏனைச்ச்மயகுரவருங் குரவராவான் சேறலின் அஃது 

ஈண்டைக் கமைவுடைத்தன் ஜென்பதாம். 

சை தன்னியமென்முர் மாசு ர்ச் தென்ப அணர்கத்துதற்கு. 

மேய்ஞ்ஞானக் தானே விளையும்விஞ் ஞானகலர்க் 
கஞ்ஞான வச்சகலர்க் கக்குருவாய்-மேய்ஞ்ஞானம் 

பின் ணைர்த்து மன்றிப் பிரளயா கலருக்கு 
முன்னுணர்த்துக் தான்குருவாய் முன். 46 

எ-து. உ-ம், எனின். ஒசோரிடக்களிற் குருவாய்வக் துணர்த் 
அ.தலின்றியும் ஞானநிகழுமாெறெென்னையென்பாரசை சோக அதனை 
வசைசெய்துணர்த்தி வலியுறத்துத னுதலிற்று. 

இ-ள். விஞ்ஞானகலர்க்குச் சானே மெய்ஞ்ஞானம் விளையும், 
எது. அம்மு தல்வன் மூலசையான்மாக்களுள் விஞ்ஞானகல.ாயி
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ஞர்க்கு.த் தன்மையினின் றவாஜஹே சத்தவஞானத்சை விளைவிப் 

பன்:--அன்றிப் பிரளயாகலருக்குத் ,சான் குருவாய் முன் உணர்த் 

தம், எது, அவ்வாறன்றிப் பிரளயாகலராயினாச்க்கு காற்றோ 

ளும் முக்கண்ணுங் கறைமிடதுமு சலிய உறப்பிற்றாய் ம. ச்சொழி 

னடாத்தி நின்ற தன்னியற்கை வடிவே குருவடிவாகக் காட்டி 

முன்னாக நின்று சத்துவஞானத்சையுபேேசசத். தணர்த் அவன் :-அஞ் 

ஞான ௮ச்சசலர்க்கு ௮க்குருவாய்ப் பின் மெய்ஞ்ஞானம் உணர்ச் 

தம். Gg. அவிச்சையையடைய சகலசாயினார்க்கு அவர் வடிவு 

போலும் வடிவுடைய குருவா அல்வடிவின்பின்னாக மறைச் 

நின்று தத்துவஞானத்தை யுணர்ததுவன்,-முன். ௪--து. அவ்வேறு 

பாட்டை யறிவாயாக. று, 

முன்னென்ற தனை முன்னைப்பொரு ளென்றுரைத்து எழுவா 

யாகக் கோடலு மொன்று. . 

வீளையமென்பது அ௮ரசசனெடுத்.த வாலயம் என்புழிப்போல 

வில்விகுது சொக்குகின்றது. இவ்வாறன்றி எளிதினடப்படு,ச 

ஜனோக்ட “அரிச சானே அட்ட" என்றாற்போல எளிதின் விளைவிக் 

கப்படு தனோக்க மெய்ஞ்ஞானர் சானே விளையுமென்றாசெனினுமமை 

யும். * உண்ணின் றறுத் தருளி ?? (போழற்.திப்பக்றொடை.) என்றூர் 

புடைதூலாிரியரும். 

ண்டு அஞ்ஞானமென் ற. அவிச்சையையென்பது சகலர்க் 

கே அடையா யோதியவாற்றா திக. 

அச்சகலசென்றது சவஞ்செய் சாசென மேவெடுதீஅுக்கொள் 

ப்பட்ட சகல ரென்றவாறு. 

அச்குரு வென்ற மேற்கோளித் கூறிப்போர்.த குருவென் ற 

ary.
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தானே விளையும் முன்னுணர்த்தும் பின்னுணர்த் தும் எனவே, 
விஞ்ஞானகலர்க்குத் தன்மையினும் பிரளயாகலர்ச்கு முன்னிலை 
யினும் சசலர்க்குப் 'படர்ஈகையினும் சின்றுணர்ததுமென வரை 

செய்தவாறு காண்க. இவற்றுண் முன்னையவிரண்டும் நிசாதார 
மெனவும் பின்னையது சாசாரமெனவுக் கூறப்படும், 

அறிவிக்க வன்றி யறியா வுளங்கள் 

சேறியுமா முன்பின் குறைக--ணேறியிந் 

குறையுடையசோற்கோள்ளார்கோள்பவத்தி வீடேன் 

குறைவில்சகன் சூழ்கோள் பவர்க்கு 47 

எ-ு. உ-ம். எனின். விஞ்ஞானகலர் முதலிய மூவர்க்கும் 

ஒமியல்பா ems FETS அவ்வாறு சீன்மையினும். முன்னிலையினும் 

பின்னிலையினுமா யுணர்த்துகல் எற்றுக்கென்பாரை சோகக் 

காரணங்கூறி ௮தனை வலியுறுத்து னுதலிற்று, 

இ-ள். உளங்கள் கெறியின் அறிவிக்க அன்றி அறியா, ஏது, 
உயிர்களெல்லாக் தமக்குரிய படிவழியின் வைத்து மேதல்வனறி 
விக்க அறிய மியல்பினவன்றி ஒன்றுபோல் அறிவிக்கவதியுமியல் 
பினவல்ல ஆகலான், குறைவு இல் சகன் கூழ்கொள்பவர்க்கு, 
எது. அவ்வறிலாற் குறைபாடில்லாத சீசக்கடவுளது உபதேச 
மொழியைக் கொண்டுணரு மியல்பினராகய பிரளயாகலர் சீகலர்ச்கு 
எுகுறைகள் முன் பின் செறியுமாம். எ-த. ௮வ்வறிவித்தா 
லறி தலாகயெ குறைகள் முன்னிலையினும் பின்னிலையினு நிகழ்வன 
வாம்,--குறைவு உடைய சொல் கொள்ளார் கொள்பவத்தின் வீடு, 
என் ௭-௫. குறைவில் சகனாலாகிய குஜைவினையுடைய உபதேச 
மொழி கொண்டுணாவேண்டாத விஞ்ஞானகலர்க்கு மே.தல்வளுற் 
கொள்ளப்பட்ட தன்னுண்மைமாத் திரையின் வீடு பயக்குமுணர் 
௮ண்டென் த.றிவாயாக, எ-று,
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குதை இன்தியமையாமைப்பொருள்) ௮து ** வினைச்குறை 

இர்ச் தாரிற் நீர்ச்சன் poe” (இருக்குறள். 012.) என்ப தனுட் 

பரிமேலழகருசையான! முணர்ச. 

பவம், சம்பவம், உண்மை என்பன ஒருபொருட்சிளவி. 

வீடுபயக்கு முணர்வை வீடென்றும், சூழ்ச்பெயக்கு முபதேசீ 

மொழியைச் குழென்றுங் காரணகாரியமாக உபச்றிக்கப்பட்டன. 

கொள்பவர் கொள்ளா ரென்பனவும் அலை. கொள்ளார்சக்கென்னு 

சான்கனுருபு விகாரத் சாற் ஜொக்கது. :* ஐர்தவித்தா னாற்றல் ? 

(கு.ஐள்-28,) என்புழிப்போல. 

ஆம் வீடெனவுமியையும், வீடாமெனப் பாடமோதுவாருமுளர், 
மேலைவெண்பாவின் “முன்னுணர்த் தும்?” “பின்னுணச்த் ௫ம்” 

 தானேவிளையு”மெனக் கூறியவற்றை ஈண்டுகெறியின.றிவிக்கவன் தி 

'யறியா வாகலான் ௮ முன்செறியும்” 'பின்செறியும்? பவத் தினா 

மெனக் காசணங் காட்டி வலியுறுத்தினார். இ௫ற்கும் பிறசெல்லாச் 

சத் சமக்கு வேண்டியவாஹேே மே$லைவெண்பாவோடு இயைபற் 

வுசைத்தார். அல்லதாஉம் “அ.றிவிஃகவன் தியநியாமை? உபதேச 

யாய் என ஆன்மாவின் றன்னிய௰ல்பு கூறும்வழிப் பெறப்பட்டதாக 

லின் அதனை ஈண்டும் புனருத்தியாகக் கூறவேண்டாமையின் 

மேலது வலியுறுத் து.த.ற் கேற்புடைய அறிவிக்க அறிதற்கட்படும் 

விசேட மாத்திரையே ஈண்டெடுத்தோதினா ரென்றுணர்ச. படி. 

வழியின் வைத் தறிவிக்கவன் றி யறியாமை ** பர். தமும் SOs தெரி 

பொருட் பனுவற் படி.வழிசென்றுசென் C ps” (Gat EC sat 

இருவிசைப்பா, தருவிடைம-செய்-5) என்ப சனானுமதறிக. 

இல்லா முலைப்பாலும் கண்ணீரு மேக்திழைபா 

னல்லா யுளவாமா ஸீர்நிழல்போ---லில்லா 

வருவாகி நின்றானை யாரறிவார் தானே 

யுருவாகித் தோன்றானே வற்று. 48 

22



178 வஞானபோதம் மூலமும் A menpuyd 

௪-2. உம், எ-ணின். அம்முத்திறத்துள் எண்டைக்கெடுச் 

அக்கொண்ட அஞ்ஞான வச்சகலர்க் கக்குருவாகல் உபசாரமே 

யன்றி ஏனையபோ லுண்மையாசல் செல்லாசென்பாரை சோக்கி- 

உண்மையா தலை உவமைமுச த் சான் வலியுறுத்து ச ுசலிற்று. 

இ-ள். சல்லாய். ௪-2. அறிவால் சன்மையுடைய மாணாக் 

கனே,;--ஏர்து இமை பால் முலைப்பாலும் கண்ணீரும் இல்லா உள 

வாம் ஆல். ஏஃது. ஏர்திய விழைசளை யுடையாட்குக் குழவி 

மாட்டுள சாய அருவாடிய அன்பினைப் பிறரறியுமாறு வெளிப் 

படுத்தும் ௮வ்வன்பினுருவா௫ய மு£லப்பாலுங் கண்ணீரும் அவண் 

மாட்டுக் குழவியைக் காணுமுன் இல்லாவாய்ப் பின்னுளவாம் அது 

போல,-- நீர் கிழல் போல் இல்லா ௮௫ ஆ கின்றானை அர் அறிவார் 

தானே உரு ௮9 உற்றுத் தோன்னானேல், ௪--த., நீரின்கணிழல் 

போல் உயிர்சண்மாட்டுப் ' புலப்படுதலில்லாது அருவமாய் நின்ற 

முதல்வனை யார் தாமறிவார் அவனே குருவடிவாய் வரது சோன்றி 

கின்று உணர்த் தானாயின். எ-று, 

ஒருவருமி ல்லையென்ப தாம். 

இஃ்தெடுத் துக்காட்டுவமை. 

இன் றியமையாமை யுணர்த்தவார் '(தோன்றானே லாரதிவா? 
சென எதிர்மறைமுகத்தாற் கூறினார். 

பொருளுக்ீகோதியதனைஉவமையினுக்கூட்டிஏ த்குமாறுரைக்க, 

மூலைப்பாலுல் கண்ணீரும் அன்பை விளக்குமென்பது *'சரரத 
இருநு£லக்கே தய்ய இரு ஞானஞ்--சரர்துண்டார் பிள்ளேயெனச் 
சொல்லச்-சரர் த தனமுடையா டென்பாண்டி மாதேவி தாழ்ச்த- 
மனமுடையா என்பிருக்த வாறு.( இருக்களிற்றுப்படியார் 94 .)என் . 
ப.சனானும், :' அன்பிற்கு முண்டோ வடைக்குர்தா ழார்வலர்--புன்
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Saati uF ogo” (AG@acesatll.) acusee os. ௮ல் 

விரண்டும் ௮ன்பின் வடிவே பிறவல்லவென்பது அன்பு நிகழ்த் 

குரிய காரணமுள் வழி வெளிப்பட்டு ௮ஃதில்வழி வெளிப்படாத 

ஒற்றுமை கோக்டிச் கண்டுகொள்க இவ்வொழற்றுமை யுணர்த்து 

வார். இல்லாவா யுளவா' மென்முர். 

இல்லாவென்ப.த முற்றெச்சக்குறிப்பு. 

ஆல் ௮சை. கீர் அகத்இயக்கு முயிர்கட்கு இடக்கொடுத்த 

லுண்மையான் நீரின்கண் வெளியுண்டென்பதூஉம், உண்டாகவே, 

ஆண்டு நீருக்கு நிழலுண்டென்ப.தூஉம் பெறப்பட்டன. அர்கிழல், 

Cag நில்லாது நீரோடு விரவி நிற்றலின் £ீர்போற் புலப்படா 

சாயிற்ற.. அதுபோலச் சிவசை சன்னியமும் யானென்னு மூணார் 

விற்கு விடயமாய்ப் புலப்படும் ஆன்ம சை சன்னியக்கோடு விரவிப் 

புலப்படாது நிற்ப சொன்றென்பார் நீர் நிழல்போ வில்லா வருவாஇ 

நின்றானை? யென்முர், 

இரண்டாமதிகரணம் முடிந்தது 

மூண்ரறாமதிகாணம். 

இனி இவ்வான்மாச்கள் ஐயுணர்வுகளான் மயுக்கித் 

தம்மையுணராவென் Ds. 

ஏ-௪. மே-ள். எனின், விடயஞானத்தை விளக்கும் 

ஜம்பொதிசளே சததஅவஞானத்தைை விளக்குசற்கு மமையும் சம் 

முதல் குருவுமாசல் வலேண்டாவெனர் சிவ சக்கிரார் சவா சசைவர் 

மதம் பற்றி நிகழும் கடாவை யாசக்கித்துச் சூத்திரத்தின் மூன் 

முல் கூற்றைக் கண்ணழிச்துரைத்து மேற்கோட ஸனுசலிற்ற. 

இலவ்வாறுரையாக்கால், இனி யென்பசனா னுணர்ச் தப்படும் மேலை 

யஇகாணத்தோ டுள தாகிய இயைபு பெறப்படாமை யறிக,
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Qa, Gaia. 

உணர்வு ஆகுபெயர், 

௮வைதாம் பளிங்கி லிட்ட வன்னம்போற் காட்டிற்றைக் 

காட்டி நிற்றலான். 

எது. ஏது, எனின், அறிவை விளக்குங் கருவியான் 

மயக்கநிகமுமா றியாக்கன மென்பாரை சோக்டு மேற்கோளைச் 

சாதித்த னுதலிற்று, 

இ-ள். படிகத்தின் வைத்த பலவேறு வகைப்பட்ட நிறங்கள் 

அப்படிகவொளியைக் £ழ்ப்படுத்தத் தத் தமியல்பினேயே விளக்க 

நிற்குமாறுபோல அவ்வைம்பொறிகடாம் ஆன்ம சொரூபத்தைக் 

£ழ்ப்படுத்.த,ச் சம்மாற் காட்டப்பட்ட தத்.சம் விடயமாத்இரையே 

அவ்வான்மாவுக்குக் காட்டி நிற்பன வாகலான் *இனி யில்வான்மாச் 
கள் ஐயுணர்வுகளான் மயங்க தம்மை யுணரா” வென மேற்கொண் 

டத, எ-று. 

விடயக்களுள்ளும் ௮வ்வவிடயமாத் திரையே அவ்வவிர் திரியள் 
காட்ட வல்லுமென்பார். காட்டிம்ஹமையென ஒன் றறிசொல்லாழ் 
கூ.தினார். ் 

பன்னிறங் காட்டம் படிகம்போ லிந்திரியந் 
தன்னிறமே காட்டுக் தகைகினைந்த-- பன்னிறத்துப் 
பொய்ப்புலனை வேறுணர்ந்து போய்போய்யா மேய்கண் 
மேய்ப்போருட்குத் தைவமாம் வேறு. [டான். 49 

எ--இ. உ-ம். எனின், அக்கனம் காட்டி.ற்னையே காட்டி, 
கி.த்குமாயின், அவ்விச்இரியங்கள் உள்வழித் ச௪ம்முசல் குருவுமா 
யுணர்த்தினும் உணர்தல் செல்லாதுபோலு மென்பாசை கோக 
உணர்தம் குபரயங் உதி ௮தனை வலியுற 5௫ ௪ eased pg.
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இ-ள், பல் கிதம் காட்டும் படிகம்போல் இந்திரியம் தன் 

நிறமே காட்டும் ச௪கை நினைந்து, எஃது., தன்னாற் சராப்பட்ட 

இச். இிரியங்களினியல்பையே சார்ச் ச, சன்வண்ணமாய்த் தன் மாட்டு 

விளச்இகிற்குர் சனத பொதுவியல்பை முன்னர்ச் இர்திச்.த.திர்த 

கொண்டு பின்பு, - பல் கி௰த.துப்.பொய்ப்புலனை Cag cerita. 

ஏது. அச்கிழங்கள் படிகத் துக்கு வேஜெென்றறியுமாறுபோலப் பல 

வகை யியல்புடைய பொதுவியல்பைச் செய்யும் பொறிகளைத் 

,ன்னின் வேழெனத் செளிர்த, - பொய் பொய்யா மெய்கண்டான். 

எ.து. அவற்றானாய அப்பொதுவியல்பு பொய்யா யொழியுமாறு 

தனது சிறப்பியல்பையுணர்க் தானாயின் , - வேறு மெய்ப்பொருட்குத் 

தைவம் ஆம். ௭-௮. அவ்வசத் தாய பொறிகளுக்கு வேறாகிய 

வெச்த்இனெ.தியல்பு தன்மாட்டு விளக்கச்செய்யுமாகலின் ௮ச்ில 

சத்துக் கடிமையாம். எ-று. ~ 

ஈண்டுப் பொய் மெய்வெனப்பட்டன அப்பொருளவா,தல் மேலே 

காட்டினாம். 

தைலவமென்பது சேவண துடைமை யென்னும் பொருட்டாய 

வடமொழிப்பகுப சம். 

இசனானே கருவிகளுள்வழிக் காட்டி. ற்ழைக் காட்டிகிற் ஐலின் 

அறிசல் செல்லாது ௮வை நீங்கியவழிக் கேவலமாய் முடியுமாகலித் 

ன்னுண்மையறியுமாதியாக்கனமென்னுல் கடாலை யாசங்கித்து 

அவையுள்வழியே சன்னுண்மை யதிதற்குபாயங்கூறி இதுபற்றி 
அவை காட்டிற்றைக் காட்டி கி.ற்.ற.ழ் இழுக்கல்லையென வலியஓ.த்.5 

வாறாமென்ச. 

“மமய்ப்பொருட்குச் தைவமா' மென்ற, சனால் வருகின்ற ௮ 

காணத்திற்குத் சோற்றுவாய் செய்சவாறு, 

மூன்றாமதிகரணம் முடிந்தது. 
creat



நான் காமதிகரணம். 

  

இனி இவவான்மாத் தன்னை இந்திரியத்தின் வேரு 
வான் காணவே தமது மூதல் சீபாகத்தை பணையுமென் றத 

எது, மே-ள். எ-ணின்,. பொய்ப்புலனை வேறுணர்த்து 
பொய் பொய்யா மெய்கண்டார்க்கு அதுவே யமையும், கருவிகள் 
நீக்யெவழிச் செய்யக் கடவதொரு முயற்கி கூடாமையின் ஆண்டு 

மெய்ப்பொருட்குத் சைவமாதல் பெறப்படாசெனப் பேசவாச 

சைவர் முதலியோர் கூ௮ங்கடாவை யாசக்கத்தச் சூத்திரத்தின் 

சான்காங் கூற்றைக் கண்ணழித்துசைத்து மேம்கோடனுதலிற்து, 

இ-ள். வெ-டை. . 

ஏகாசர் தேற்றத் தின்கண் வர்த.த. 

ஊசல் கயிறற்றாழ் மூய்தரையே யாக் ஏணையான். 

௭-௮, ௪௮. எனின் அவ்வாறு காண்டலே Pung gong 
யணைதற்குச் சாலுமென்பது யாங்கன மென்பாரை சோக்இ உவமை 
யின் வைத்துக்காட்டிய மேற்கோளைச் சாதித்த ணுதலிற்று, 

இ-ள். ஒருவன் ஏறியிருக் தாடு தற்கு ஆதாரமான ஊசல் 
கயிதத்.ஐ தாயின் அவனுக்கு உற்துழியுசவுர் தாய்போல ஆண்டுத் 
தாரகமாவது கிலனேயன்றிப் பிறிதில்லை யென்னும் ஒப்புமையான். 
“இனி யிவ்வான்மாத் தன்னை யிச்இிரியத்தன் வேறாவான் காணவே 
தமது முதல் €பாதத்ைத யணைய"மென மேற்கொண்டது. எ-று, 

வியாபகப் பொருட்குக் காட்ட விசேட மே நீக்கமாகவின் 
அறுதல் ௮த.ற்கு உவமையாயிற்று. -
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சிறைசேய்ய நின்ற சேடிம்புனலி வுள்ளஞ் 

சிறைசேய் புலனுணர்விற் நீர்ந்து--சிறைவிட் 

டலைகடலிற் சேன்றடங்கு மாறுபோன் மீளா 

துலைவிலான் பாதத்தை யுற்று. 50 

எ... உ-ம், எனின். கருவிக ணீங்கெவழி வே.ந நில்லாது 

இவெத்தைத் தலைப்படுமாயின் அவ்வுயிர்க்கும் கருவிகணீங்கிக் கேவ 

லத்தைத் தலைப்பட்ட உயிர்க்குப் போல மீட்டியுண்டுபோலு மென் 

பாரை நோக்கி ௮ஃதின்றாமாறு கூறி மேலதனை வலியுறுத து,௪ 

asd pm 
இஃள். றை செய்ய கின்ற ெமும்புனவின் உள்ளம். ௪-௮. 

ஒருவன் அணையையுயாத ச் கட்டிக் தடைசெய்ய ஆண்டுத் சடை 

யுண்டு தேங்கி கின்ற ஆற்றுகீர்போலக் கறுவிகளாளாய பாச்ஞானர் 

தனது வியாபகத்தைத் தடைசெய்ய அசண்சண் ஏகதேசமாயடங் 

இச் சடையுண்டு கின் றவுயிர்,--சிறைவிட்டு அலை கடலில் சென்று 

அடங்கும் ஆறுபோல். ௪எ-ஐ, அவ்வணை மு£றிர்து சடை தீர்ந்த 

வழி இடையீடின்றிக் கடலின்கண் முடுகிச்சென்று அர்கீமேயாய் 

அ௮சனுளடங்க மறித்து வாசாத ஆற்றுகீர்போல,---சறைசெய்புலன் 

உணர்வில் இர்ர்து, எ-து கருவிகளானணாய பாசஞானத் சடையி 

னின்று நீங்யெவழி,--உலைவு இல் ௮ரன் பாகசச்தை உற்று மீளாது. 

௭-௮. தனக்குக் கேடில்லாத சிவபிசானது இருவடியைத் சலைக் 

கூடி அத்இருவடி கிறைவேயாய் ௮ சன்சணடக்கிப் பின்பு மீளுசல் 

செய்யாது எ-று. 

இறைசெய்ய நின்ற செழும்புனலின் உள்ளம் என்றது 

தொகையுலமம். இன் உவமவருபு. சேச்கத்தின் மிகுதி யுணர்த் 

அவார் செழும்புன லென்முச், 

மலசத்திக்குக் கேடுண்மையின் ௮தனை க் தலைப்பட்ட உயிர்க் 

குக் கருவிகளின் மிட்ட கூடும்; சிவசத்தி்கு ௮ஃஇன்மையின்
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அதனைத் தலைப்பட்ட வுயிர் அவ்வாறு மீளுதற்கோ ரியைபில்லை 

யென்பார் உலைவி லரன்பாதமென விசேடித்தார், 

அடங்குமென்னும் உவமவினை பொருளினும், மீளாதென்னும் 

பொருள்வினை உவமையினுஞ் சென் தீயைர் தன. 

எவ்வருவுந் தானேன்னி னேய்துவா ரில்லைதா 

எிவ்வுருவின் வேறே லிறையல்ல--னேவ்வருவுங் 

கண்போ லவயவங்கள் காணாலக் கண்ணில்லார் 

'கண்பேறே காணக் கழல், 51 

எது. உ-ம். எ-ணின். மீளாதென்று விடுத்தல்வேண்டாம் 

எல்லாஞ் சவெமாகக் கண்டார்க்கு மீண்டாலென்? மீளாக்காலென்? 

னென்னுஞ் சிலாத்துவித்சைவசை சோச்கி og விடையாதற் 

கேலாமை கூறி மறித்தும் மீளாமையை வலியுழத்அசனுதலிற்று, 

இ-ள் எவ்வுருவும் தான் என்னின் தாள் எய்துவார் இல்லை. 
௭--.த, உயிருணர்வேயன்றிப் புலனுணர்வுஞ் வமேயாயின் விசேட 

மின்மையாற் புலன்வழி ஒழுகுஞ் சகல நிலையைச் கைவிட்டுத் 
இருவடியைத் தலைக்கூட வேண்டாமையின் ஒருவரும் அதனை 
எய்துவாரில்லையாய் முடிக்கு. “பாசத்தைப் பசுக்கள் விட்டுப் பதி 
யினை யடைய முத்தி? (சத்தி, பரபக்கம், பாஞ்சராத்.திரிமதமறு 
தலை 25) என்னும் வேதாகமங்கள் போலியாய் மூடியும்,--இவ்வுரு 
வின் Cal pa Qa p wawer, a—g. அதுபற்றி முதல்வன் புல 
னுணர்வோடியைபின் நி ௮சனின் வேருய் கிழ்பன் என்னின் அப் 
புலனுணர்விற்கு அவனாலாகற்பால தொன் றின்மையின் அவன் 
ஆண்டைக் றைவனல்லனெனப்பட்டு மூ சன்மைக்$கழுக்காய் முடி 
யும் மத்றென்னையோ அ.தனியல்பென்னின்,--எவ்வுருவும் as. 
உயிருணர்வுபோலப் புலனுணர்வுல் கலப்பினாத் வமே யாயினும் 
இசண்டுச் சம்முவொப்பனவல்ல,-௮வயவல்கள் சண்போலச் காணா
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௪-௮. உயிர் ஐம்பொறிகளினும் ஒப்ப நிற்பினும் அவற்றுண் மெய் 

வாய் மூக்குச் செவி கான்கும் சண்ணிச்திரியம் ஒளியான் அவ் 
வான்மபோதத்தோடு விரவிச் சேய்மைக்கண்ண தாயெ விடயத்தை 

yo வியாபித்சறியுமாறுபோல வியாபித ததியமாட்டாவாய்த் தம் 

மாட்டு வந்த விடயங்களை நின்றாக்கு her Deous sh sp perewu 

வேயாம்,--அக்கழல் ௮க்சண் இல்லார் சண்பேமே காண், ௭-2, 

அ௮கச்சண்ணினத வெற்றிப்பாட்டைச் கண்ணொளி யிழர்சாரது 

கண்பேற்றின்கட் சண்டறிவாயாக, எ-று. 

கண்ணும் அலயவங்களும் ஆகுபெயர். கண்பேமே யென எழா 

வத தொகுத்து ஏகாரம் விரித்தார். கழலணியார்க்கு உள grBu 

வெழ்றிப்பாட்டைக் கழலென் அபசரிதீதார். கழல் சகாலணிமணி 

டைம, 

ஈண்டு வெற்றியாவது எனை சான்்டஇக் இரியக்களைய நோக்கி 

மேம்படு தல். 

கண் போலவயவங்கள்' காணா வக்சண்ணில்லார் கண்பேறே 

காணக் கழலென்ப௪ு மூ.சல்வன் இரண்டினு மொப்ப விசவிகிற்பி 

னும் உயிருணர்வுபோலப் புலனுணர்வு வியாபக விளக்கமா,ச லின்றி 

ஏகதேசவிளக்கமாம், உயிருணர்விற்கு உள சாய அம்மேம்பாடு 

அவ்வியாபகவணர்வை யிழச்ச பசுத்துவ்முடையார். மாட்டறியப் 

படாதாயினும் அவரது பசுதீதுவ நீங்கெ இலவப்பேற்றின்ச ணநியப் 

படுமென்பது தோன்ற கின்றமையின் இஃதொட்டென்னு மலன் 

காசம், 

சிவமாயவழியும் புலனுணர்வு ஏகதேச விஎக்கமாவதன் றி 

உயிருணா்வு போல வியாபச விளச்சமா சவில்லை யெனலே, 2 sor 

சண் மீளுத விழுக்கென்பது பெறப்பட்டது. இதற்குப் I oGre 

லாம் இயைபின் றி யுரைத்தார். 

24
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ஐம்போறியி னல்லையெணு மந்த தரசிவனை 
யைம்போறியை விட்டங் கணைசகல---னைம்போறியி 

னீங்கானீர்ப் பாசிபோ னீங்குமல கன்மம்வரி 52 
னீங்கானை நீங்கு நினைந்து. 

எது, உ-ம். எனின். சிறைவிட்டவழி அலைகடலிற்சென் 

டக்கு சலேயன்றி ஆற்றாவலைகடற்கே பாய்ச்ச நீர் அவ்வாற்றான் 

மறித்தலு முண்மையின் அதுபோல ௮ரன்பாதத்தை யுற்றவுயி 
ருக்கு ஒசோவழி மீட்டியுமுண்டென்பது பெறப்படு தலான் அவ்வழி 

மிளாமை செல்லாதென்பாரை நோக்க அம்மீட்டுக்குக் காரணமிது 
வென்பதஉம், அதனை நீக்குதழ் குபாயமுங் கூறி வலியுறுத்துச 
asd pn. 

இ-ள். ஐம்பொறியின் அல்லை எனும் அச்ச wt. 7-H. 

ஒம்பொறிகள்போல எகதேச விளக்கமுடையாயல்லை யென் றதி 
வுறுஃ்கப்படுஞ் சத் தார்.த மகாவாக்கெச்சைப் பெற்றுடைய மாணவ 
கனே,--அங்கு ஐம்பொறியை விட்டுச் சிவனை அணை சகலன் ஓம் 
பொறியின் நீங்கான். ௭-.ஐ. 'சிறைவிட் டலைகடலிற் சென் நடங்கு 
மாறுபோ' லென மேற்கூறியகாறே ஐம்பொறிகளானாய புலனுணர் 
விற்றீர்க்து சிவன் றிருவடியையுற்ற சகலன் அவ்வைம்பொறிகளான் 
மீளவ.தனை நீங்குவானல்லன்,---மீர்ப்பாளிபொல் நீங்கு மல கன்மம் 
வரின் நீங்கானை நினேர் த நீங்கும், ௪-2. கல்லெறியும் வழி நீங்யெ 
நீர்ப்பாசி ௮.து விடும் வரிப் பரச்குமாறுபோல ௮வ்வணையின் சணீங் 
இய மலகன்ம மாயைகள் வாதனைவயத்தா னிகழு மயர்ச்சிபற்றி 
வந்து கூடுமாயின் அதுபற்றிப் பொறிவழி மீளாமல் அவ்வழியுர் 
தன்னை விட்டு நீங்காத முதல்வனை முன்னர்க் கூறப்படு முபாயங் 
களினின்று 9ரஇதத அவற்றை நீக்கிக்கொள்ளும், எ-று. 

வரினென் ற தனால், வருதல் ஒருதலையன்று, வாசனையுள் 
வழியே யென்பது பெ bop i.
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நீம்ி யென்பது பாடமாயின், நீககெவாகிய மலகன்மமெனப் 
பெயராகவைத்துரைக்க. 

இச்சார் சத்தை அர்தமென்றது தலைக்குறை, தரம் அதன் 

கண்ண தாய்ச்சிறர்த ஒருவார். 5)௫. 

அங்கு மேற்கூறியபடி. 

ஐம்பொறியை விட்டணை தற்குரியான் இவனென்பஅணர்த் 

அவார் சகலனென்றார். 

நீங்குமென்னும் மகரஞ் 66D CoréGS Garg. நீங் 

கெனவே பாடங்கொண்டு ௮ணையென வேறு பிரித்து முன்னிலையே 

வலாக்்இ அதற்கேற்ப நீங்காயெனப் பாடச் திரித்துரைப்பாருமூளர். 

மேற்கூறிய மீளாமையை வலியுறுத்துவார் 'ஐம்பொதியினல்லை 

யெனு மர்ததர இவனை ஐம்பொறியை விட்டங் கணைச்சல னைம் 

பொறியி ஸனீங்கா? னென்றும் ஒமோவறழி யுள தாமாயின், அதற்குக் 

காரணம் இஃதென்பார் 'கீர்ப்பாசிபோ னீல்கி மலகன்மம் வரி'னென் 

றும், அது நீக்கு.குற்குபாயங் கூறுவார். 'நீல்கானை நினைந்து நீங்கு” 

மென்றுங் கூறினார். மலகன்ம மெனவே, இனம்பற்றி மாயையுவ் 

கொள்ளப்பட்ட. 

₹- மங்கல மென்ப மனைமாட்டி மற்றத- -னன்சல கன்மக்கட் 

பேறு ?? என்றாற்போல 'நீங்கானை நீக்கு நினைர்' சென்ற சனால் வரு 

இன்ற சூத் இரத்துக்குத் தோற்றுவாய் செய்த தாஉமாயிற்று. 

இம் மூன்று சாரணங்களும் முறழையே இருவடிஞான ச்தைப் 

பெற்றவுயிர் புலனுணர்வின் மீடலில்லை யெனவும், மீடலிழுக்கா 

மெனவும், ஒசோவழிப் பயிற்சிவயத் தான் மீளவருமாயின் மீளாத 

வாறு செய்துகொள்ளற்பாற்றெனவுங் கூறிச் 'சாய்சரையேயா? 

. மென்னும் எகாரப்பொருளை வலியுறுத்தி ஒரு பொருண்மேல் ass 

வாறு காண்க. 

நான்காமதிகரணமுடிந்தது. 
  

எட்டாஞ்சூதீதிரமுடி.ந்தது.





a. 

இலமயம் 

இருச்சிற் 2ம்பலம். 

சவஞானபோதம்-- சிற்றுரை. 
Ee Eo 

சிறப்பியல்பு-- சாதனவியல். 

ஒன்பதாஞ்சூத்தரம். 

ஸ்ரீ மாதவச்சிவஞானயோ௫க்ள்





ஒன்பதாஞ்சூத்திரம். 
—_—_— 

ஊனக்கண் பாச முணராப் பதியை 

ஞானக் கண்ணினிற் சிந்தை நாடி 

யுராத்துனைத் தேர்த்தெனப் பாச மொருவத் 

தண்ணிழலாம் பதிவிதி யெண்ணுமஞ் செழுத்தே. 

௪-2. சூ-ம். எனின். ஆன்மசுத்தி பண்ணுமா 

அணர்த்துத BF DL. 

a-g. &or, எ-ணின். ரூத்திரக்கருத்துணர்தீது,சனு த 

லிற்று, 3 

இ-ள். goes குருவுமா யுணர்த்தக் கேட்டு அதனைச் 

As Pee அணருமா Homi so முகத்தான் ஐம்பலவேடரின் 

வளர்ந்த enerann $48 aii sorte § தூய்மைப்படுதீதுமா 

துணர்த் அதல் இவ்வொன்பதாஞ் சூத்திரத்தின் கருது. எ-று. 

சூத்திரவியையும் இசனானே இனிது விளங்கும். 

இவெப்பிரகாசத்து.த் “சான் பணியை நீத த?” வென்மோ சப்படும் 

அன்மகூத்தியாவ.து இறைபணி நிற்க வென வருகின்ற குத்தித்திம் 

பெறற்பால சாகலானும், அழுக்கு நீக்கமே அதறுவைக்குச் சத்தியா 

மாறுபோலப் பாசக்ஷமமே உயிர்க்குச் சு.த்தியாவசன்.றி வேறன்மை 

யானும், பாசக்்யம் பண்ணுமுன்னர்ச் சுத்தியாசல் கூடாமையா 

னும், வருன்ற சூத்இரத்தின் கருத்தாய் கின்ற ஆன்மசுத்தி 
பண்ணுமாற்றைப் 'ப இயைசாடி” யெனவுச் சண்ணிழலாம்பஇி£யென 

வுஞ் வதரிசனம் பண்ணுமாறே யுணர்த்து SD கெழுர்த இச்சூத 

தரத்தின் கருச் காக வைத் அசைத் SO gen ter CuO ace மலையற்க) 

வெ சரிசனத்தி னிகழ்வது ஆன்மசுத்தி யென்னும் உடணிகழ்ச்சி
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யுணர்த்து தற்கும் தம்முள் வேறுபாடு றுபான்மையுடையனவாய 

இவ்விரு சூத் தரமும் ஒருபொருண் மேலன வென்ப அணர்த்து தம் 
கும் இவ்வாறுரைத் தாராகலின், ௮ஃ தங்கனமாக, அன்மாத் தன்னை 

யி5திரியத்தின் வேறாவான் காணவே தமது முதல் போதத்தை 

யணையுமென் றலின், அக்காட்டியே அதற்கமையுஞ் சுத்தியெற்றுக் 

கெனின், அஃ்தொக்கும். கிருவிகற்பமாய்கீ காண்டலும், இரட் 

Ops காண்டலும், செளியக்காண்டலுமெனக் காட்சி மூவகைப் 

படும். இம்மூன்றும் அதிபரிபக்குவமுடையார்க்குக் கேட்டமாத் 

இரையே ஒருங்கு கிகழுமாயினும் ஏனையோர்க்குக் கேட்டல் MOS 

தல் தெளிதலென்னுஞ் சோபான மூறையினன்் றி கிகெழாமையின், 

௮வரை நோக்டுச் வருபக்இினிகழும் ஆன்மதரிசனத்தின் பின் 

னாகச் சவதரிசனத்தி னிகழும் ஆன்மசுத்தியும் ஒருதலையான் 

வேண்டப்படு மென்றுணர்ச்துகொள்க. “*கேசமொடுர் திருவடிச் 

£ழ் 8ீங்காதே அங்கு நினைவுடையோர் நின்றிடுவர் நிலைய துவே 

யாக -யாசைமயொடு மங்குமிங்கு மாரயல மருவோ . ரரும்பாச 

மறுக்கும்வகை யருளின்வழி யுரைப்பாம்.?? (இத்தியார், சுபக்கம், 

சூத்-8, செய்-89) என வழிதூலாடிரியரும் இக்கருச்சேபற்றி 

யோதினார். 

இச்சுத்தரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு குறையுணர்வாடுய use 

வறிவானும் பாசிவறிவானும் உணரப்படாத முதல்வனை sacra 

இருவடி. ஞானத்தாற் மன்னறிவின்சண்ணே யாராய்ர் தறிக, 95 

இருவடி ஞானத்தான் கிலமு உனாதமிராகெ பாசச்கூட்டம் நின்றுழி 

நில்லாது பரச்து இரிகற்கண் அஇிவேகமுடைய பேய்த்தேரினி௰ல் 

பிற்றாய்ச் கழிவதென் றறிர்து ரீங்கவே, அப்பதிஞானம் பிறவித் 

அயராகிய மிவப்பத்துக்குக் குளிர்*், ச நிழலாய் வெளிப்பட்டு விளங் 

கும்: ௮ல்லாறு பாசத் சையொருவி ஞானச்சைப்பெற்று ஜேயத் 

தைக் கண்ட. காட்டு சலியாமைப் பொருட்டு அப்பொருள் பயக்குர் 

இிருவஞ்செழுத்அ அவ்விஇப்படியறிக்து கணிக்கப்படும். எஃறு.
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ஊனமென்பது அப்பொருட்டாசல் **ஊனமேழற் இரியை 

வித்தை?? (சித்தி, சுபச்சம், சூத்-1, செய்-68) என்ப சனானறிக. 

ஈன்று மன்னித சாடாய் கூறி”? என்றாற்போல *காடி.? யென் 

பது Hard po முன்னிலையேவல், 

உராத்துனை எழாம்வே.ற்றமைத்தொகை, உரா வென்பது 

முதனிலைத் தொழிற்பெயர் ) “பறவாக்குளவி?? *:பரயாேங்கை?? 

யென்றாற்போல ஒருவரா லூரப்படாச வேகத்சையுடைய 

தேோசனச் செயப்படுபொருட்கண் வர்.2 பெயசெச்சமறையாகக் 

கொண்டுசைத் த, '*திருத்தார் சன்றென்றேன் நியேன்”! என்றும் 

போல உராவென்ப௫ குநுக்கல்விசார மென்பாருமுளர், 

பின் வச்.2.பதி அகுபெயர், 

இதனுள், ஊனக்கண் பாச முணராப் பதியை ஞானக்கண்ணி 

னிற் சந்தை சாடி யென்றது தரதிகரணம்; உராதீதுனைத் சேர்த் 

செனப்பாசமொருவத் தண்ணிழலாம் பதி யென்றது ஓச.இிகரணம்) 

விதியெண்ணுமஞ்செழுத்சே யென்றது தாதிகாணம்: ஆக மூன் 

ஐதிகாணத்தது இச்சூத் இச மென்றுணர்க. 

முதலதிசரணம். 

ஈண்டு அம்மு தலை ஞானக்கண்ணாலே காண்சவென்றது. 

எ.து. மே-ள். எ-னின். மேலைச்குத்இரத் தோதியவாற்றான் 

முதல்வன் பாசவறிவால் சாடப்படுவ னல்லனாயினும் பசுவறிவால் 

சாடப்படுவ னென்றற்கு இழுக்கென்னையெனச் இவச்மவாதசைவர் 

மதம்பற்றி கிகழுங் கடாவை யாசங்இத்துச் சூத்திரத்தின் முதற் 

கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மே ற்கோட னுதலிற்று. 

25
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இ-ள். வெ-டை, 

ஏகாசம் சேற்றம் 

அவன் வாக்கு மனாதீதகோசீரமாய் கிற்றலான். 

ag. ஏது. எனின், ஏனை ஞானங்களா னதியப்படாது 

இவஞானத்தா னதியப்படு மென் றற்குப் பிரமாணமென்னை? யென் 

பாரை தோக்? மேற்கோளைச் சாதி சனுதலிற்று, 

இ-ள். வாக்குமனாதிதசோசசமாய் நின்ற அதுவே என்புழி 
யுசைத்தாம், 

ஆண்டுப் பொதுவகையாழ் பெறப்பட்டதனை எண்டேதுவாச 

வைத்து வாக்கு மனாதீதமாயுல் கோசரமாதல் பிறிதொன்றுழ் 

பெதயப்படா சென்னும் அருத்தாபத்தியான் ஞானக்கண்ணாலே 

காணப்படுமென்பது தாமேபோசருமென மேற்கோளைச்சாஇத் தார். 

காடியோ வென்போ நரம்புசீக் கோழையோ 

தேடி. யேனையறியேன் றேர்ந்தவகை--நாடியான் 

றன்னாலே தன்னையுங் கண்டூ தமைக்காணா 

ரேன்னா மேனவறியா ரின்று. 54 

ஏ-தூ. உ-ம். எனின். கோசாமாதல் பிறிதொன்றா ற் பெறப் 

படாசென்றதென்னை? பசுத்.துவரீங்யெவழிச் சுட்டிறர் சறிவ சாய 

உயிருணர்வு இருவடிஞானத்சோ டொப்பதாகலின் Of SOE, 
கோசாமாதல் அமைவுடை த் தப்போலு மென்பாசை சோக்இ அன் 

வுணர்வு விளக்குமா நுணர்த்துமுகத்தான் அவரை மறுத்து எதுப் 
பொருளை வலியு௮த த சனுசலிற்று, 

இ-ள். சாடியோ என்போ கம்பு கோழையோ சேடி 
னை அ.தியேன் சேர்ச்த வகை சாடி, ௭-2. சாடி ரு தலியவற்
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அள் யான் யார் என்னை ச் OC sa. ofBer SCaQaarn Qaargay 

தேர்சன்ற தேர்ச்செயெறிவின்கண்ணே இதனைத் செளிவிப்பதோ 

சறிவு வேறுண்டென ஆசாய்ச்துசோக்இ,--- அரன் றன்னாலே சன்னை 

யும் கண்டு தமைக் காணார். ௭-2. அவ்வாறு சாடுல்கால் விளங்இத் 

தோன்றுவதாய முதல்வனது இருவடிஞானத்தால் மூதல்வனையு 

முணர்ர்து மு,.தல்வனின் வியாப்பியமாய் கின்று ௮ங்கனமறியும் 

பொருளாகிய தம்மையு முணர் தலைச்செய்மாதார்,-- என்னாம் என 

அதிவார் இன்று, ௭-3. மழற்றெவ்வியல்பினசென்று தம்மையதிய 

வல்லுவர் இம்முத்திகாலத்து. எ-று, ் 

சாடியென்றது இடை பிங்கலை மு. சலியவற்றை, சாம்பெனவே 

யடங்குமேனும் தலைமைபற்றி வேறு கூறினார். சீ புண்ணீர், 

கோழை ஐ. 

ஓகாரச் தெரிநிலை. என்றென்பது சொல்லெச்சம், வகை 

ஆகுபெயர். 

ஒற்றுமைபத்றி ௮ரனஅ ஞானத்தை அரனென்றுபசீரித் சார். 

உம்மை எஇரது சழீஇயிற்ஐ, எவனென்னும் வினாவினைக் 

குறிப்புப்பெயர் ஈண்டாகுபெயசாய் என்னென மரீஇயிற்று 

Bid Root. * 

நாடியோ என்போ சாம்பு£க் சோழையோ வென்ற உபலக்ச 

ணத்தால் ஏனைக் சத்துவ தாத் துவிகங்களினும் அவ்வாறு தெரிதல் 

கொள்ளப்படும். 

இத தம்மையறியுமாறுணர்த்.துமுகத் கானே தலைவனையதிர்,ச 

பீன் ௮றியப்படுவ சாய சம்மறிவு கொண்டு தலைவனையறியமாற 

யாண்டையசென் மறுத்து வலியுறுத் தவாழு சாண்சு,
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காட்டிய கண்ணே தனைக்காணா கண்ணுக்குக் 

காட்டாய வுள்ளத்தைக் கண்காணா--காட்டிய 

வுள்ளக் தனைக்காணா வுள்ளத்தின் கண்ணாய 

கள்வன்றா னுள்ளத்திழ் காண். 55 

எ-.த. உ-ம். எனின். எதிர்முகத்து ஒரு பொருளைக்கண்ட 

கண்ணே மறித்து மோக்கெவழி வெரிர் புறத்துப் பொருளையும் 

காண வல்லும்; அதுபோல, அ௮ங்கனச் சேர்ச்தறிதலைச் செய்த 
உயிசே தெளிந்தறிதலையுஞ் செய்ய வல்லுமென அமையுமென் 

பாளை GaréS அதன மாட்டாமையை விளச்கி அரன்றன்னாலே 

காண்டலை வலியுறுத்து சனுதலிற்று, 

இ-ள். காட்டியகண்ணே தனைச் காணா, எ.து, உயிராற் 
காட்டப்பட்டு ஒரு விடயத்தைக் காண்டுன்ற கண்ணானது தன் 
னியல்பைக் காணமாட்டாத, கண்ணுக்குக் காட்டாய உள்ளத் 
தைக் கண் காணா, ௭-து. தனக்கு அவ்விடயத்தைக் காண்பிக அ 
முதலாய் கிற்கு மூயிரையும் அது காணமாட்டாது,-- காட்டிய 
உள்ளம் தனைக் காணா. ௪-2. அதுபோல மு.தல்வனால் மறைக்து 
ber gamit gs சப்பட்டு ஒன்றனை ச் CstigentBerm உயிர் அவ் 
வாறே தின்னியல்பையு மறியமாட்டாது. தன்னை யுணர்த்இநிற்கு 
மு.தல்வனையு மறியமாட்டா௮,-- உள்ளத் இன்கண் ஆய கள்வன் 
தான், ௭-௮, அத்தேர்ச்ச யறிவின்கண்ணும் உடனாய் கிற்குங் 
கள்வன் ௮ம்முசல்வ னாகலானே....- உள்ளத்தில் காண், ௪-2, 
அவனை அவ்வறிவின்சண் வைத்த மாடித் செளிவாயாக, எ-று. 

இது சொழ்பொருட்பின்வருகிலை. ஏகாரம் an & BM, 
“முறைகாக்கு முட்டாச் செயின்?! (கு.றள்-$47.) என்றாற்போலச் 
காணாதென்னுர் அவ்வீறு விகாரத் சாற்றொக்க.௫.
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தோன்றுது நிற்றல்பற்றிக் கள்வனென்ருர், கள்வனென்ற2 

ச்ண்ணுக்கு உமிர் மறைக்து கின்றே காட்டுவ தாகலான் ௮ 

தன்னையும் உயிரையும் ௮.தியமாட்டாவாயிற்று; அதுபோல முதல் 

வன் இதுகாறு மறைச்சு கின்றே யுணர்த்து சலின் உயிர் சன்னையு 

மூதல்வனையும் அ.றியமாட்டாதாயிற் றென்பதுபட கின்.த குறிப்பு 

மொழி. உள்ளத்திற் காணவல்லார்க்கு அக்கள்ளச் Si soar 

சம்மையும் மு.தல்வனையுங் காண்டல் கூடு மென்பதாம். '*கள்ளரொ 

மல்ல முடையார் கலர்இடின் -- வெள்ள வெளியாமென்றுச் தீப தூ? 

(இருவுச்தியார் செய்-98) என்.ற.தம் இக்கருத்துசோக்கி, 

கண்ணுக்குக் காட்டாய வுள்ளத்சைக் கண் காணாவென 

உவமைச்கோதியவாறு பொருளினும் வருவித்துரைத் தச்சொள்ச, 

இல்தெடுச்துக்காட்டுவமை. 

முதலதிகரணம் முடிந்தது. 
— 

இரண்டாமதிகாணம். 
கைகளை. 

இனி ௮சத்தாயுள்ள வன்னபேதங்களை அ௮சத்தென்று 

காண உளதாய் கிழ்பது ஞானசொருப மென்றுணரரத்பா தறு 

எத. மே-ள். எ-னின், அம்மு சூலை ஞானச்கண்ணாலே 

காண்க வென்றுணர்த்தியவழி ௮௪ ஞானச்சகண்ணைப் பெறுமாறு 

யால்கனமென நிகழும் அவாய்கிலையை நீ௰்கு 2.ற்பொருட்டு மேலத் 

கோர் புறனடையாயெழுர் ச இச்சூச்இரத்தின் இரண்டாக்கூற் 

றைக் கண்ணழித்துசைத்து மெற்கோடனு சலிற்று, 

இ-ள். வெ-டை.
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'பாசமொருவ் தண்ணிழலாம்ப தி£யென்புழிப் பாசமென் ௪.2 
காரியப்பிரபஞ்சத்தையென்பார் அசத்தாயுள்ளவென்றும் சொற் 
பல்காமைப்பொருட்டு ஏதுட்பொருளை உருவகமுகத்தான் உடம் 
பொடுபுணர்த்தும் காட்டுவார் பிரபஞ்சத்தை யென்னாது வன்ன 
பேசங்களையென்றும், வியாபகப்பொருளுக்கு ஒருவு தலாவ 
உணர்ச்சி விசேடமேயா மென்பார் ௮ சத்தென்றொழிய' வென்னாது 
காணலென்றும், சண்ணிழலாய் நிற்றல் புதி. சன்ென்பார் உள தாய் 
கிற்பசென்றம், பதியென்றது அகுபெயசாற் பதிஞானத்தின் 
மேனின்். ற தென்பார் ஞானசொருப மென்றும், இஃ சபவ த்தி 
னன்றிச் சொல்லளவையின் அறிய வாசாதென்பார் உணாற்பாழ் 
நென்று முரைத்தார். இஃசேகசேசவுருவகம். 

இசனுட் பெறப்படு மேதுப்பொருளை எனையவற்றுட்போல 
மேற்கோளின் வேறுவைத்துக் காணுமாத :- 

இனி அச்த்தாயுள்ள பிரபஞ்சத்தை அசத்சென்ற காணவுள 
தாய் நிற்பது ஞானசொரூப மென்றது வேற்றியல்பாயெ வன்ன 
பேதங்களை வேற்றியல்பென்று சண்டு கழிப்பின் உளதாய் திற்பது 

படிகசொருபமார் அணையான் எனவரும், 

இ-ள். படிகசொருபத்தைக் காட்டாது மறைத்து நின்ற 
வேற்று நிறங்களை இவை நிய சலிலவாகஇய வேற்ற கிறக்களெனக் 
கண்டுநிற்பின் அவ்வழி நிலையுதலுடைத்தாய் விளங்இ apug 
பளில்கனெத சொருபமாமென்னு மொப்புமையான் கிலையதலுடைய 
தீற்சொரூபத்தைக் காட்டாது மறைத்து கிற்கும் நிலையு தலிலவா 
யுள்ள பிரபஞ்சத்தை இவை நிலையுசலுடையனவல்ல வென்று 
விவே௫த் சதியின் ௮௩்கன நிராலம்பமயமாய் விளங்இத் சோன்று 
வது ஞானசொருபமென மேற்கொண்டது. எ-று. 

வன்னபேதமாவத சத் இரமெனக்கொண்டு சுவர்மேல் லைக் 
அரைத் தலுமொன்று.
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அசத் தாயுள்ள பிரபஞ்ச தைச அசீசசென்று சாண்டலாவது 

ஆரிரியனறிவுறுத்.ச உபேே சசப்பொருளி னுறைத்து நின்று அட்ட 

குணமெட்டுச் சித் கோசனசன் மு.தல்வாழ்வு குலஃப தமெல்லாம் 

டுவ்றுத்துகெறி யறுவகையு மேலொடு£ ழடங்க!? (சித்தி, சூத்-9 

செய்-6) காரணரூபச் இனில்லாமையால் “வெறும்பொயென நினைச் 

AG” So. 

நீர்க்குணனாய் நின்மலனாய் நித்தியா னந்தனாய்த் 

தற்பரமாய் நின்ற தனிமுதல்வ--னற்புதம்போ 

லானா வாறிவா யளவிறக்து தோன்றானோ 

வானே முதல்களையின் வந்து. 56 

எ.து, உஉம். எனின், அசத்தை அசத்தென்று கண் 

டொருவியவழித் சோன்ற௨த சூனியமேயன் றிப் பிறிதில்லை 

போலுமென்பாசை சோச்டி ஞான சொருபத்தினியல்பு கூறி 

அதனை வலியுறுத்து,ச னுதலிற்று. 

இ-ள். நிர்க்குணான் ஆய். எத. அகத் தப்பிபஞ்சம்போல 

முச்குண்ரூபமாயளவிட் உறியப்படுவானு மல்லளாய்,-கின்மலன் ஆய். 

௪-௮. முஃ்குணக்களைக் கடக்௪ மிச்சரப்பிரபஞ்ச்ம்போல மலகன்ம 

'காரியரபமா வ.றியப்படுவானு மல்லஞாய்,-- நித்தியானர். சன் gy 

௭-.த, மலகன்மங்களையுல் கடச்,ச சுத் சப்பிரபஞ்சம்போல ௮கித்தி 

யானர் தரூபனா ய றியப்படுவானு மல்லஞாய்,--சற்பரம் ஆம். எழு. 

இம்சூன் ஐனோடுல் கூடிப் பொ துவியல்புபற் றி அவ்வாறுணாப்படும் 

உயிர்போலன்றி அ.த.ற்குமேலாய்,---நின் ஐ தனி மு.சல்வன், ௭-.து. 

இவ்வாறு கிற்நலான் ஒன் றனியல்புபற்றி யதியப்படாத தனிம த 

லாகிய இழைவன்,--வானே முதல் களையின். எ-து. gars 

முதலிய ௮அசத்தை அ௮சத்தென்றுகண் டொருவியவழி,--அளவு 

Qrig ௮.ற்புசம்போல் வநது, எது. பயின் ற.நிர.து வருர் சனது 

சட்டதிவி னளவினைச் கடத், சலான் இன்னதென் ஐ.தியவாசா,ச
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குனியப்பொருள்போலசத் தோன்.தி,--அனா அறிவு ஆய்த் தோன் 
ete, ௭-2. பின்னர்ச் சுட்டிறர்தறியு தன்னநிவின்க 
ணீங்காது நிலைபெறுவதாய்ச் : சோதிக்குட் சோதியாய் (As B- 
சூத்-6 செய்-08. எங்குர்தா) விளக்கித் தோன்றான்கொல்லோ. 
௭-௮, 

தீற்பாம் தனக்குப் பாமென. விரியும். தன்றென்ற து உயிரை, 

அற்புதம் ஈண்டுச் குணியத்தின்மேற்ற, apspac. குனிய 
மாய்த் தோன்றினுஞ் சூனியமன்றென்பார் அற்புசம்போல் வர் 
தென்றார். ஆனாமை நீங்காமை. 

ஓகாரம் எஇிர்மமை. ஏகாரம் அசைநிலை, 

வானேமுத லெனவே தோழ்றமுறைபற்றி வான் மூ,சலாகய 
பூ தங்களும் ஒடுக்கமுறை பற்றி வான்மு தலா௫யெ ஏனைத் தத்துவங் 
கள மடங்கும. 

‘is qe eos கின்மலனாய் நித தியானர் சஞய்த் . தற்பரமா? 
யென்புழி ஆக்கச்2சொல் உண்மைகுதித்து சின் வடமொழி 
மதம், அ௮.றிவாயென்புழி ஆக்கம் வேறுபாடு குறித்து கின்றத. 

ஒற்றுமைபற்றி மூசல்வன.௫ ஞானத்தை முதல்வ னென்றுப 
சீரித்தார். 

சுட்டி யுணர்வதனைச் சுட்டி யசத்தேன்னச் 
சட்ட வினியுளது சத்தேகாண் - சுட்டி 

யுணர்ந்தரீ சத்தல்லை யுண்மையைத் தைவம் 
புணர்ந்ததனாற் போய்விட்டுப் போம். 57 

எஃது. உ-ம். எனின். வானே முதல் களைச் வழி ௮ல் 
கனச் தோன்றுவதம் வேரொன்றெனக் கோடும் ஞானசொருப
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மென் தற்குப் பிரமாணமென்னை யென்பாரை கோக்க ௮. தனை வலி 

யுத்த சனுசலிம்௮. 

இ-ள். சுட்டி. உணர்வசனைச் சுட்டி. அசத்து என்ன. எது. 

எகதேசவுணர்வாற் சுட்டியுணாப்படுவ சாய பிரபஞ்ச ததை மேஜ் 

கூறியவாறே ஓரோவொன்றாுகச் சுட்டி ௮சச்சென்று கண்டு கழித் 

அக்கொண்டு சென்றவழி,---இணிச் சட்ட உளது சத்தே காண், 

௭-௮. முடிவின்சட் செம்மையே கோசீரமாவது யாரது அஃது 

௮வ்வசத்தின் வேறாயெ சத்தேயாம் அதனையறிவாயாக. அத் 

றேல் அசத்தின் வேருய் ௮ங்கனர்தோன்.நுஞ் ௪.த். தாவது உயிசே 

யாமென அமையுமெனின்,---சட்டி. உணர்ச்த நீ சத்து அல்லை, 

௭-௮. இதுகாறும் ௮அசத்தோடு கூடிச் சட்டியதிர்து வர்௪ நீ 

அசத்தின் வேருய் ௮ங்கனர்தோன்றுஞ் ௪,ச். சாவாயல்லை. ௮ pC pa 

இச்சுட்டுணர்வு எனக்கு கீங்ரூல.இன்றுபோலுமெனின்,--உண்மை 

யைத் தைவம் புணர்ச்ஐு, எது. அசத்தின் வயப்பட்டு நின்று 

சட்டியறிச்து வந்த நீ ௮ தனையொழிகர்து அங்கன் தோன்றிய 

சத்தின் வயத்தினையாய் அதனைப் புணர்ர்தால்,--௮,தனால் பொய் 

விட்டுப் போம். எ-ு, அப்புணர்ச்சியானே சுட்டுணர்வாகிய அப் 

பொதுவியல்பு கின்னைவிட்டு நீங்கும், ௭-௮. 

என்னவென்றது உபசராவழக்கு. 

சட்டவென்ப௫ செப்பமுணச்த்தி கிற்பசோ சகரலீ்.நிடைச் 

சொல்; ௮௪ சட்டமென இழிவழக்கன் மகரவீராய் மரீஇயிற்று, 

௮சத்தைப் பிரித் சமையின் ஏகாரம் பிறிகிலைக்கண் வரத். 

உண்மை சீத்தென்பன ஒருபொருட்கிளவி. 

தைலமாயென ஆச்சச்சொல் வருவி EMOTES, 

26
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புணர்ச் சாலென்பகு புணர்க்தெனத் : இரிர் சத. உண்மைக் 

குத் தைவமாதல் புணரினென உருபுமயக்கமாகக் .கொண்டுரைப் 

பினுமமையும். 

பற்றறக்கழிர்தொழியுமென்பார்விடுமென்னா௮ு விட்டுப்போ 

மென்ருர். 

கண்டதை யன்றன் றேனவிட்டூக் கண்டசத்தா 

யண்டனை யான்மாவி லாய்ந்துணரப்- பண்டணைந்த 

வூனத்தைத் தான்விடூமா றுத்தமனி னோண்கருட 

சானத்திற் நீர்விடம்போற் ரான், 50 

எ-து. உ-ம், எனின். ௮சத்தை அசத்தென்று கண்டொழியு 

மாறும் ஒழிர் தவழி உண்மையைத் சைவம் புணருமாறும் புணர்ர்ச 

வழி ௮ தனாற் பொய்விட்டுப்போமாதும் யாங்கனமென்பாரைகோம்இ 

அவற்றைத் தெரித்துணர்த்தி ௮தனை வலியுறுத்துத னுதலிற்று, 
ர் 

இ-ள். கண்டதை அன்று அன்று எனச் கண்டு அசத்து ஆய் 
விட்டு, எ-து. சுட்டியுணரப்பட்ட பிரபஞ்சத்தை இது சத் சன்று 
இது சத்தன்ெ றன ஒரோவொன்முக வைத் தசோக்? அசத் 
தென்றொழித்த,--அன்மாவின் ௮ண்டனை ஆய்ச்து, எ-ஃது, அவ் 
வாறுகண்டொழிர் த தன்னநிவின்கண்ணே சுட்டுணர்வின் றிகின் ற 
கடவுளை ஆசாயர்து, -- உணா, எ--.து.  சோகமெனப் பாவிப்ப 
ஞாயின்,-உத் தமனில் பண்டு ௮ணைக் த ஊனத்தைத் தான் விடுமாறு, 
எது, அப்பாவகத்தான் அத்துவிதமாய் விளக்கித் தோன்று 
மூதல்வனால் ௮சாஇயாய்ச் கூடிகின்ற பொதுவியல்பைச் சான் 
விட்டு நீங்குமாற,--ஒண் கருட சானத்இன் தீர்விடம்போல் தான். 
௭-௮. ஒள்ளிய கருடதியானத்தில் விளங்கித் சோன்றம் கருட 
னால் ௮ப்பாவகன் வீடத்தைக் திர்த்தக்கொள்ளுமாறு போலாம். 
or
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தானென்பது முன்னையது எழுவாய், பின்னையது ௮சை. 

சானம் பாகதச்சிதைவு. 

கருடதியானமாவது யாதெனிற் கூறுதும்; ஆதிபெள திகம், 

ஆதிசைவிகம், ஆத்தியான்மிகம் எனக் கருடன் மூவகைப்படும். 

பொருடோறும் இவ்வாறு கண்டுகொள்க. அவற்றுள், உலகத்திற் 

காணப்படும் கருடன் ஆஇபெள இக கருடன்,௮.தற்கதில சய்வமாகய 

மந்தரம் ஆதஇிதைவிககருடன், அம்மச்திம் இடமாக நின்று 

மார் திரிகனுக்குப் பயன்கொடுப்பசாகய சிவசத்தி ஆத்தியான்மிக 

கருடன் எனப்படும். அம்மூன்றனுள் ஈண்டுக் கருடனென்ற௮ 

கருடனுக்கு அ.இதெய்வமாய மாக்திரிகனுள்ள த்தின் அதுபோல் 

வைத்தக் இயானஞ்செய்து கணிகச்கப்படு மர்திளுபமாகிய அதி 

தைவிககருடனை. அதனைப் பாவித் சலாவ s' சாடோறும் பயின்று 

வச்ச பயிற்சி விசேட சால் wins Baregu@w SIGHS அசன்னிய 

பாவனை செய்து சணன்னணஜிவு அதன்வயத்ததாம்படி உதைத்து 

நிற்றல். அவ்வாழு கின்று அம்மர்இரக்சகண்கொண்டு பார்ப்பவே 

அஞ் சவ்விடவேகத்தை மாற்றுதல் ஒரு தலையாகலின் அப்பாவணை 

Keren acum pa. புள்ளா விலங்கு மசமு; சவியவற்றுக் 

கெல்லாம் அதிதெய்வமக்தரமுளவென்பதூஉம், மர் இரங்களைச் 

சகணிப்போன் படிகம்போல மச்திசொரூமி யாவனென்பதூஉம், 

சர்வஞ்ஞானோத்,தச முதலியவற்றுட் காண்க, 

இசனானே க௫ுடபாவனை அசத்தியமென்பார் மதம் போலி 

wenn நூணர்ச, அல்லதாஉம், பாவனை போலியாயவழி ௮௮ 

பயன் ஐருமாதியாண்டையதென்ற்ரழிக, 

இரண்டாமதிகரணம் முடிந்தது. 

 



மூன்றாமதிகாணம். 
——— 

இனி இவ்விடத்அ ஸ்ரீ பஞ்சாக்காத்தை விதிப்படி யுச் 

சரிக்சு வென்றது. 

எது. மே-ள். எனின். ஆன்மாவைச் சத்திபண்ணு தற் 

குப் பாச மொருவியவழித் தண்ணிழலாய்ப் பிரகாரத்ச ஞான 
சொருூபமொன்றே அமையுமாகலின் இல்விடத்தில் இனிச்செய்யச் 

கடவதொன்றில்லை யென்பாரசை நோகச் சூத்தொத்தின் மூன்றால் 
கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோட னுதலிற்று, 

இ-ள், பாசமொருவி ஆண்டுத் சண்ணிழலாய்ப் பிரகாசித்த 

ஞானக்கண்ணாம் பதியைச் : சர்ை சாடியபின்னர் அல்விடக்ுச் 

இருவஞ்செழுத்தையும் விதிப்படி கணிகச்கவென மேற்கொண்டது. 

எ-று, 

இறர் சத, சழீஇய வெச்சவும்மை விகாரத்தாற் றொக்கது. 

அற்றாகலி னன்றே “பின்னு மோசைதரு மஞ்செழுத்தை விதிப்படி. 

யுச்சரிக்க?? (Gs-susso, GS-9. செய்-1.) என்றார் வழிநூ 

லாசிரியரு மென்க. 

ஈண்டு ஸ்ரீ பஞ்சாக்கரத்சையென் றத மு.த்இபஞ்சாக்கரத்தை- 
திருவஞ்செழுத்தாற் சாஇிக்கப்படும் பொருளும் அதுவே யாகலான் 
வேறு வகுத்துச் கஉூ.றவேண்டாமையின், விஇப்படியென மாட் 
டெறிர்சொழிர தார். 

இவ்வாறா௫ரியர் மாட்டெறிந்ததா௨ முணராதார் சரஇத்து 
நிற்குமுறைவேமேமே ததுமுறைவேதேயெனச் சித சார் சவழக்கொடு 
மூரணிக் கூறுவர், கிம்குநுறைமையும் இதுமுறைமையு சம் 
மூளியைபில்வழி ௮௬௮௮ சற்குச்சாசனமாமாறு யாண்டையதெென் 
ரஜொழிச.
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மான தம் மச்சம் உரையெனக் சணிக்குமாறு மூவகைப்படும். 

அவற்றுட் சுத்தமானத மெனப்படும் அறிவாற் சணித் தலே ஈண்டு 

உச்சரித்தலென்பார் சூத்திரத் துள் உச்சரிச்கவென்னா து எண்ணுக 

வென்றார். வடமொழிச்சுத்திரத்துக் தியானிக்க வென்றதும் 

௮௫. இன்னும் இதன்கட்படும் இயல்பெல்லாம், உண்மைவிளக் 

கம், சவெப்பிரகாசம், இருவருட்பயன், கொடிப்பாட்டு, கெஞ்சுவிடு 

தூது முதலியவற்றுட் காண்க, ஈண்டு விரிப்பிற் பெருகும். 

இவ்வான்மாக்களுக்கு ஞானம் பிரகாசித்தும் ௮அஞ்ஞானத்சை 

வேம்புதின்ற புழுப்போல சோக்ற்றை கோக்கி கிற்குமாகலின் 

௮.௮ நீக்கு. சற்கெனக் கொள்க. 

எஃது. ஏது. எனின், அந்தரங்க வழிபாடாகலின் அத்தி 

தீனாய் நின்ற பதியைச் இர்.தி சனாகக்கண்டு வழிபடுமாற்றைச் 

சாவைத் தோதற்பாலதாயே இதனைச் சித்தசாசனமாய் ஈண்டு 

விதித்தல் எற்றுக்கென்பாரைநோக்கிமேற்கோளைச் சாதித்த னுத 

விற்று. 

இ-ள். வேம்புதின்்ற புழு ௮ தனையொருவிக் கரும்பைத் தலைப் 

பட்டு அதன் சுவை தெரிக்துழியும் பயிற்சிவயத் சான் சோக்இ.ற்றை 

சோக்இரிற்குமாறுபோல அசத். தாயுள்ள வன்னபேதங்களை அச்தி 

தென்று கண்ட உயிர்களுக்கு அதனான் ஞானசொருபம் விளங்கி 

ஜேயங்காட்டிப்பட்டவிடத்.தும் அவை பயிற்சிவயத் சாற் பண்டைச் 

சிற்றுணர்வை சகோக்கிகிற்குமாசலின் அவ்வாசனை மிக்கு தற் 

பொருட்டு ஈண்டைக்கு வேண்டப்படுசலான் இணி ஸ்ரீ பஞ்சீரச் 

சரத்தை விஇப்படி யிவ்விடத்துச்சரிக்கவென மேற்கொண்ட 

செனக்கொள்க, எ-று, 

இவ்விடத்ெெ தென் ற தனால் அணைந்தோர் தன்மையைச்சாா£ 

வைத்து மேற்கோடற்குரிய ஸ்ரீபஞ்சாக்கர,த்சையென வருவித் 

அரைத்துச்கொள்க,. எனக்கொள்கவென்று உடம்படுப்பிச் 5ம்
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அதுபற்றி, இக்கருத்து சோக்கெயன்றே புடைநாலாசிரியர் அஞ் 

செழுத்தருணிலையை ஆன்மலாபத்தின் பின்னாக ௮ணைச்தோர் 

தன்மையைச் சாவைத் தோதியதாஉமென்க. 

வானோக்கி வாழும்? “கோலனோக்க வாழும்'? ( இருக்குற) 

என்றாற்போல ஈண்டு சோக்கென்றது மனவெழுச்சி விசேடத்தை. 

பிரகாரித் தவழியென்பது பிரகாசித்தெனத் Bie ss. 

ஈண்டு ஞானமென்றது HF SOS ௮சத்தென்று சண்ட வழி 
விளங்குவதெனப்பட்ட ஞானசொருபத்தை; அஞ்ஞானமென் றத 

அதற்கு மறு தலையாகிய சுட்டுணர்வையென் வுணர்க, அதுநீச் 

குத.ற்கெனக்கொள்க வெனவே, சித் தசா.தன மன்றென்பதும்பெறப் 

பட்டத. ் 

அஞ்சேழுத்தா லுள்ள் மரனுடைமை சுண்டரனை 

யஞ்சசேழத்தா லர்ச்சித் திதயத்தி--லஞ்சேழுத்தாற் 
குண்டலியிற் சேய்தோமங் கோதண்டஜ் சானிக்கி 

லண்டனாஞ் சேடனா மங்கு. 59 

௪-௮. உ-ம். ஏஎ-னின், இஃதல்வாசனையை நீக்கு தற்குச் 

சாதனமாமா நியாக்கன மென்பாரை கோக்க ௮ஃதாமாறு கூறி 

ஏதுவை வலியுறுத அ.தனுதலிற்று. 

இ-ள். உள்ளம் ௮ரன் உடைமை அஞ்செழுத்தால் கண்டு, 

எ.து. உயிர் சிவனுக்குடைமையா தலை அஞ்செழுத்தை உச்சரில்கு 
முறையில் வைத்து மோஃக,-இசயத்தில் அரனை அஞ்செழுத்தால் 

அர்ச்சித் த. ௭-௪. தன்னுடம்பகத்தேே இதயம் உக்தி புருவ 

ஈடு வென்னு மூன் ஜனையும் முறையே பூசைத்தானம், ஓமத் தானம், , 
தியான த். சானமாகக் கருதிக்கொண்டு புறம்பே ஞானபூசை செய்யு
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முறைப்படி இதயபங்கயத்தில் ௮அவ்வஞ்செழுத்சா லமைர்த இரு 

மேனியில் அம்மு, சல்வனைக் கொல்லாமை, ஓம்பொதியடச்கல், 

பொறை, அருள், அறிவு, வாய்மை, சவம், அன்பு என்னும் அட்ட 

புட்பங்கொண்டு அம்மனுவாலர்ச்சனைசெய்௫,-- அஞ்செழுத்.தால் 

குண்டலியின் ஓமம் செய்து. எ-து. அத்திரு மந்திரத் தானே 

குண்டலித் சானமான உச்இயில் ஞானவனலை யெழுப்பி ௮ சன்கண் 

விச்துத்சானத் தமிழ்தமாகெ தெய்யைச் சுமுழுனைகாடி. இடை 

சாடியாகயே எருக்குச் சறாுவங்களா Cand ég,— Car sort 

சானிக்கல், ௪-௮. விர்துத் தான மாகிய புறாவ ஈடுவிற் இகர 

வகர யகரங்கண் மூன். ஐம் முறையே தற்பசப் பொருளும் Paw 

ப.தப் பொருளும் ௮சபசப் பொருளுமா முறைமை கோக்க ௮ சனுற் 

சிவோகம் பாவனை செய்வாளாயின்,--௮ங்கு ௮ண்டன் ஆம் சேடன் 

ஆம். ௪-௮. அப்பாவனைக்கண் விளககத் தோன்றுவன் ௮ப்பாவகன் 

அவனுக்குச் சேட சேடிய பாவகத்தால் அடிமையாவன். எ-று. 

ஒமித்.தலுச் தியானித் தலும் பூசைக்கங்கமெனவ.றிக. ஞான 

சொருபம் விளங்கியவழியும் பயிற்சிவயத் தான் ஏகேேெசப்பட்டுப் 

புறத்திற்தசல்ல சோக்குவசாய தன்னறிவை அக்கனமாகாசலாறு 

மடக்கி அகத்சே ஒரு குறியின்க ணிழுத்தி நிட்டை கூடும்படி அஞ் ் 

செழுத் கதோதாமுறையில் வைத் ஆம் கண்டு இக்இக்கச் இந்திக்க 

௮௬௫ அர்சோக்கத்தைப் பற்றறக் கெடுத்து ஞானசொருபத்சை 

இனி விளக்கிப் பூரணகிலையிற் கொண்டு செலுத் துமாகலின் 

இஃது எண்டைக்குச் சிற்த சா சனமாயிற்றென்பது. 

இந்துவிற் பானுவி லிராகுவைக் கண்டாங்குச் 

சிந்தையிற் காணிற் சிவன்கண்ணா -- முந்தவே 

காட்டாக்கிற் றோன்றிக் கனல்சே ரிரும்பேன்ன 

வாட்டானா மோதஜ் சேமுத்து. 60
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எ-௮. உ-ம். எனின், அங்ஙனம் ஒரு குறியின் சண் வைத் 
தன்றி மூதல்வனைக் காண்டல் செல்லாதவாறும், அவ்வாறு கண்ட 

வழி முதல்வன் சன்மாட்டு விளங்கித் தோன்றுமாறுர், தோன்றிய 

வழித் தான் அ௮ம்முதல்வனுக் கடிமையாமாறும், உவமையில்வைத் 

அணர்த்தி அதனை வலியுறுத்துத னுதலிற்ற, 

இ-ள். இசாகுவை இந்துவில் பானுவில் சண்டாங்கு, a—g. 
அச்.தா.த்தியங்கு சவக்கோள்களுள் ஏனையபோலக் காணப்படாத 
இசாகு கேதுக்களை உபராகத்திற் சர்திராஇத்தர்மாட்டுக் கண்டாற் 
போல,- சர்தையில் காணில், ௭-2. முப்பொருள்களுள் யானி 
தீனையறிர்தேன் அதிகன் றிலேன் என்னுமுணர்விற்கு விடயமா 
பசுபாசங்களோடொப்ப வேறுணாரப்படாத முதல்வனை த் சன்னிதய 
பங்கய தீதின் அஞ்செழுத்தின் முறையின் வைத்துக் காணுமாயின்,- 
உச். தவே காட்டாக்கில் வன் தோன்றிக் கண் ஆம். ஏது, 
கோலை நட்டுக் கயிற்றினால் சுற்றிச் உடையவே காட்டத்தினின்ற 
அங்கி தோன்றுமாறுபோல அம்மு, சல்வன் அ௮ண்டுத்சோன் தி அறி 
வுக்கறிவாய் விளங்கி நிற்பன், சான் கனல் சேர் இரும்பு என்ன 
ஆள் அம். எ-து, அப்பொழுது தாணும் எரிசேசர்ச்ச இரும்பு 
போலச் தனது சுத் இரத்தை விட்டு அம்மு தல்வனுக்கு அடிமை 
யாம்,-அஞ்செழுத்து ஒத. ௭-து, ஆகலான் அத் இருவஞ்செழுத்தை 
விதிப்படி யோதுவாயாக, எ-று, 

கேது சாயாக்செொகமாகலின், வேறு கூறு. ராயிஞர், 

கண் அறிவு, 

தோன் நியாமெனவியையும், 

உச்து, சல் எண்டுக் கடைசன் மேற்று. 

காட்டாக்கி வடமொழிச் Benga}. இகரம் விகாசத்தாந் 
Qgieg. உ:
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இன் உவமவுருபு. 

ஈண்டும் த,தஞ்செழுத்.த என்.ற.து வலியுஸத்.சவாறு. 

மண்முத னாளமலர் வித்தை கலாரூப 

மேண்ணிய வீசர் சகாசிவமு--௩ண்ணிற் 

கலையுருவா நாதமாஞ் சத்தியதன் கண்ணா 

நிலையதிலா மச்சிவன்றா ணேர். 6l 

எ.து, உ-ம். எனின், தத்துவ முப்பத்தாறுக்கும் மேற் 

பட்ட முதல்வனை இதயபங்கயத்திற் கண்டர்ச்சிக்குமாறு யாக்கன 
மென்பாசை கோக்க அவ்விதயபங்கயத் தினியல்புணர்த்தி அதனை 

வலியுமாத்த,ச னுதலிற்று. 

இ-ள், -சண்ணில். ௪-௮. அவ்வி சயபங்கய த் இனியல்பை 9 A 

யப்புசன், -- மண் முதல் சானம். எ--, கில மு,சலிய இருபத்து 

சான்கு தத். ஐவமும் உக்இியினின்றும் சோன்றி எண்விரலளவை் 

சாயுள்ள சாளவடிவாம், - வித்தை மலர், எ-து. வித்தியாதத்து 

லங்களேழுஞ் சத். தவித்சையுமென்னும் எட்டுத் தத். தூவமும் எட் 

டி.கழ் வடிவாம், -, எண்ணிய ஈசர் சதாசிவமும் கலாரூபம். எது. 

அத்தத் தவங்களுக்கு மேலாகக் கருதப்பட்ட ஈகரஞ் சதாசிவ 

மென்னும் இரண்டு தத் தவமும் அறுபத்துசான்செனப்படுமல் கேசர 

வடிவாம், - சத்தி சகலை உருவாம், எ--. சத்தி தத்துவம் அக்கேச 

ரங்களுக்குள்ளாகிய பொகுட்டுவடிவாம், - சாசம் அதன் கண்ணாம். 

எது, இெவசத்துவம் அப்பொகுட்டிற் காணப்படும் gous sma 

வீசீவடிவாம், -- அல் ௮ச் சிவன் தாள் நிலையாம், ௭-௮. ஆகலான் 

அவ்வியல்பித்ராகிய இசயபங்கயத்தின் முப்பத்தாறு ௪.த். தவழும் 

ஆசீனமாகவுடைய அச்சிவனது சத்தி நிலைபெறும், கேர். ௭-௮. 

அதனையறிர்த இருவஞ்செழுச் தால் அர்ச்டிப்பாயாக, எ-று, 

27
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இசனானே “ அண்டபிண்டமவை சமமாதலால் ?? ( கோயிற் 

புராணம்,பதஞ்சலிச்சருக்கம், 70: வலங்கைமான் ) பூ.ற.த்.துக் காணப் 
படும் முப்பத்தாறு சத்துவமும் அகத்தினிம் சூக்குமமாயுண்டென் 

பது காட்டி முதல்வனுக்கு இர்நிலையே ௮ச்கிலையெனத் தெரிவித்த 
வாறு. 

வித்தை யென்பது இரட்டுற மொழிதலான் அ௮வ்வாறுரைக்கப் 
பட்டது. சிவஞானூத்தியில் * மூட்டுமோசினி சுத்த வித்தை 
மலரெட்டாய்?? (சத்தி, சுபக்கம், சூத்-9 செய்-9 சாட்டுமிதய.) 
என்புழி மோகினி என்றதாஉம் ஆகுபெயரான் go ser காரியமாய 
கலா.இகளின் மேனின் ற. 

் இவ்வாறன்றி நில முதலிய முப்பத்தொரு ச்.துவமெனப் 
படும் எட்டுக்கொத்தும் எண்விரனாளவடிவும், அசத் சமாயா SSH 
வம் சாளத்துக்கும் மலருக்கும் ஈடுக்கண்டமாகயெ இரந்த வடிவும் 
அ.தற்குமேற் சுத். தவித்ையின் வரமைமு சலிய லெட்டும் எட்டி சழ் 
வடிவுமாமென்றுரைப்பாரும்: முப்பத்தொன்றுக்குமேல் அசுத்த 
மாயை இந்தியின் அதச்சதனம் சுத் மாயை ஊர்த்துவச்ச சனம் 
அதற்குமேல் ஈசுர தத்துவத்தில் அனர்தன் மூ சலியவெட்டும் ஏட் 
டி. சழ்வடிவம் சதாவதத்துவ மொன்றங் கேசரவடிவமெனக் 
கொண்டு அதற்கியையக் கொண்டுகூட்டி யுரைப்பாரும்; கலா 
ரூபமென்றத பஞ்சகலையெனவும் ௮ஃ இயரண் டும் கூட்டி 
யுரைக்கப்படு மெனவுங்கொண்டு, மண்மு,ச னாளமல சென்பதறந்கு 
மண்ணாக கிவிர்த்இகலாரூபம் சாளமும், மண்ணை தே. சலாகவு 
டைய ஏனையிருபத்துமூன்று தத் தலமாயெ பிரதிட்டாகலாருபம் 
மலருமாமெனவும், வித்தை யெண்ணிய லீசர் ச,தாசிவமுங் கலை 
யுருவமாமென்பதற்கு வித்தியா தீத்து வமாகய வித்தியாகலரரூபங் 
கலையெனப்படுங் கேசாமுஞ் சுத். சவித்தையோடு கூடி மயெண்ணப் 
பட்ட எசாதத்துவஞ் ச தாசிவதத்துவமாயெ சார் திகலாரூபங் 
கலைக்குள்ளுரு வெனப்படும் பொகுட்டுமா மெனவும், சா தமாஞ்சத்தி
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யன் சண்ணா மென்பதம்குச் வ சத்துவஞ் சத்திசத்தவமாகய 

சாச்தியதி.த கலாரூபம் பொகுட்டின் சண்ணாயெ வீசமாமெனவும் 

உரைப்பாருமூளர்... இவையெல்லாம் அவ்வவ்வாகமபேசம் பத்றிச் 

கொள்ளப்படும். 

கலை அறுபத்்.துசான்காகலான், ௮றுபச் துசான்காகிய கேசரக் 

- களுக்குத் சொகைபழ்.றிக் கூறப்படும் ஆகுபெயசாயிற்று, 

ஈசர் ஆகுபெயர். 

கலையுரு கலைக்குள்ளூுருவென உள்ளுருபு விரித்துளைக்க. 

அதில் என்புழி ௮ன் சாரியை விகாரத்தாற் மொச்சு, 

இது சாளமுதலாக மேனோக்கிச் ே தாரன்றும் உலகத்துக் 

கமலம் போலாது சண்மு சலாகக€ழ்கோககத் தோன்றியதோர் 

இப்பியகமல மெனக் கொள்க. 

சிவன்றாள தினிலையா மெனவே சிவன் ௪த்இிக்கு மேலாய் 

நிற்பன் என்பதூஉம் பெறப்படும். 

மூன்றாமதிகரணம் முடிந்தது. 

_ ஒன்பதாஞ்சூத்திரம் முடிந்தது. 

சாதனவியன் முற்றிற்று.





உ 

சிவமயம் 

,இருச்சிற் தம்பலம். 

சிவஞானபோதம் -- சற்றுரை. 
அணத ற்கு ae 

.. சிறப்பியல்பு- பயனியல். 

பத்தாஞ்சூத்தரம். 

ஸ்ரீ மாதவச்சிவஞானயோூகள்





சிறப்பியல்பு - பயணனியல் 

பத்தாஞ்சூத்திரம். 
— 

அவனே தானே யாஇய வந்ரெறி 

யேசு னாகி யிறைபணி நிற்க 
மலமாயை தன்னொடு வல்வினை யின்றே. 

௪-௮ சூ-ம். எ-னின், பாசகூஷயம் பன்ணுமாறுணர்த் 

அதனுதலிற்று, 

௪-௪, க-மை. எ-ணின். சூத் திரச்சருத்தணர்க தச னுத 

லிம். 

இ-ள். மேல் ஏழாஞ்சூத்திரமுசலிய மூன்றானும் முறையே 
சாதிக்கும் பொருள தியல்புஞ் சாஇ.த்.தப் பெறப்படும் பொருள தியல் 

புஞ் சாதிக்குமாறு முணர்த்தி, இனி ௮ச்சா,சன,த் சானாய பயனி , 

யல்பு வகுத்தூச்கூறுவா னெடுத்அுக்கொண்டார்... அப்பயனாவது 

பாசவீடுஞ் சிவப்பேறுமென இருவகைப்படும். அவ்விசண்டனுட் 

சுட்டுணர்வினாரயயெ எகசேச சோக்கத்தைச் இருவஞ்செழு,த் ன 

அச்சரிப்பாம் பற்றறத் Hog sais Qu piugde g7rBu Ct 

சூ.த்இரச்தினெடுசத் தக்கொண்ட ஆன்மசத்திப் பயனாய பாச விடுதி 

யைச் செம் அுகொள்ளுமாறு மேற்க் சனைசெய்ச பொருளைத் செளி 

யுமா அணர்த் துமுகத்தா னுணர்த்து தல் இப்பத்தாஞ்சுச்.இரத்தின் 
கருத்து எ-று. 

இசனானே சூத்திரவியைபம் இனி விளங்கும். -
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இச்ரூத் தரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு, ஞர்னக்கண்ணாம் காணப் 
பட்ட அம்மு தல்வன் சானுடனாய் கின் ஈறியவும் வேறு காணப்படு 

மாறின்றி யானே யறிர்சே னென்னும்படி உயிர் தானேயாப் ஒற்று 

மைப்பட்டு உயிரின்வழிகின் ற அப்பெத் தநிலைபோல், ஈண்டு உயிர் 

அம்மு. தல்வனோ னுடஞாய் நின்றறியினுக் தானென வேறு காணப் 

படுமாறின்றி அவனோ டொற்றுமைப்பட்டு அல்விறைபணியின் வழு 
வாத நிற்பின், மலமாயை யென்னும் இரண்டனோடு வலிய கன்ம 

மலமும் இல்லையாயொழியும், எ-று. 

அவனே “தானே யென்னும் ஏகாரமிரண்டிலனுள் முன்னையது 
பிரிகிலைக்கண்ணும், பின்னையது தேற்றத்தின்சண்ணும் வர்தன, 

கெறி உவமவுருபு. 

மலமாயையொடு கூடியவினையென்றாராகலின் இன்றேற 

யென்றார். 

உவமைக் கோதியது பொருளினும், பொருளுச்கோதிய ௪ 

உவமையிலனுஞ் சென்றியைர் சன, 

ஈண்டொற்றுமைப்படு தலாவ.;,குடமுடைர் தவழிக் குடாகாய 

மும் ஆகாயமும்போல ஒருபொருளா யொற்றுமைப்படுசலோ, 
அன்றிக் குற்தியை மகனென்பதுபோலத் திரிவுகாட்சியா ஜெற்று 

மைப் படுதலோ, அன்றி மண்ணே குடமென்ப்துபோல ஒன்று 

இரிந்தொன்றா யொற்றுமைப்படுதலோ, அன்-றி வெள்ளையுர் 
தாமரையும்போலம் 'குணகுணித் தன்மையானொற்றுஜமப்படு சலோ, 

அன்றித் தீயுமிரும்பும்போல ஒன்றினொன்று" விரவுதலா ஜொெழ்று 
மைப்படுதலோ, அன்றிப் பாலுநீரும் போலப் ' பிரிக்கப்படாச 
சையோகத் சானொற்றுமைப்படுதலோ, அன்றிக் க்ருடனு மாச்இரி 
கனும்போலப் பாவனைமாத்திரையா ஜஞொற்றுமைப்படுதலோ, அன் 

திக் காய்ர்சவிரும்பினீர்போல ஒன்றினொன் நிலயமா யொந்து ' 
மைப் படுதலோ, அன்றிப் பேயும் பேய்பிடியுண்டவனும்- போல,
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ஆவேசத்தா ஜொற்றுமைப்படுதலோ, அன்றி இர்சனத்தினெரீ 

போல விளங்காமையா னொற்றுமைப்படுதலோ, அன்றி ஞாயிற்றி 

ஜஞொளியின் விளச்கொளிபோலச் சத்திகெட்டு கிற்றலா ஜொற்று 

மைப்படுதலோ, அன்றித் தலைவனுச் தலைவியும்போல இன்ப 

அகர்ச்சிமாத்திரையா ஜெற்றுமைப்படுசலோ, அன்றி சட்டாரிரு 

வர்போல ஈட்பு மிகுதியி னொ.ற்றுமைப்படு சலோ, அன்றி ஆவும் 

ஆமாவும்போல ஒப்புமைமாத்திசரையா னொற்றுமைப்படு ௪ Car 

என்றுஅவ்வச்சமயவாஇிகண்மதம்பற்றி கிகழும்இன்னோன்னஜயப் 

பாடுகளையெல்லாம் நீக்குதற்பொருட்டு, அவனே தானேயாகிய வச் 

கெதி? யென உவமை யெடுத்துக்காட்டி யோதினார். ஈண்டுக்கூறிய 

ஒற்றதுமைக்கட்படுமியைபாவதென்னையெனின் ௮. வருகின்ற சூத் 

இரத்திற் பெறப்படும். 

இதனுள் அவனே தானேயாகியவர்கெறி யேகனாகி யென்றது 

ஒரதிகரணம்;) இறைபணி நிற்க மலமாயை தன்னொடு வல்வினை 

- மின்றேயென்றது ஒசதிகாணம்) ஆக இரண்டதிகாணத்தது இச் 

். சூத்திமென்றுணர்க. 

மூதலதிகரணம். 

ஈண்டுப் பரமேசுரன் இவ்வான்மாவாய் நின்ற முறைமை 

யான் ௮வனிடத்தேககி நித்கவென்றஅ, 

எ-து, மே-ள். எ-னின். ஞானம் பிரகாசித்து மு. சற்பொரு 

ளைக் காண்டன்மாத்திரையே வீடுபேற்றதிற்கமையுமெனச் சிவசம 

வாதசைவர் மு. சலியோர் மதம் பற்றி நிகழுவ் கடாவையாசங்கிச் 

அச் சூத்இரத்தின் முசற்கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத் த மேற் 

கோடனுதலித்று. 

28
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இஃள். Gane. 

அவ்வாறு கிழ்கவே யானெனதென்னாஞ்செருக்கற்று ௮வனது 

சீபாதத்சை யணையுமாகலான். 

எ.து, ஏது, எ-னின், அஃ்தெழ்தக்கென்பாரை கோக்க மேற் 

கோளைச் சாதித்தனு சலிற்று, 

இ-ள். அங்ஙகனமொழ்றுமைப்பட்டு நின்றாலே யானும் என 

அம் எனப்பகுத்து. நிற்கும் மயக்கவுணர்விற் கேதுவாய மலநீற்க 

அம்மு, தல்வனது இருவடியாகிய சவாகர்.த.த்தைப் பெறுமாசலான் 
அச்செருக்கறுஇக்குக் காரணமாதல்பற்றி ஈண்டுப் பாமேசான் 
இவ்வான்மாவாய் நின்றமுறைமையான் அவனிடத்த ஏசனாஇ 

நிற்கவென மேற்கொண்டது எ-று, 

யானெனப்படுவ துஞா திரு.எனெ செனப்படுவ௫ ஞானஜேோயங்கள். 

ஆறாவது பண்பின்கிழமையும் உணர்ச்க்ழமையும்பற்றி 
வந்தது, 

ஒருமை சனித் தனி சென்றியையும். 

செருக்குஆகுபெயர், 

அற்றணையுமென்றது மழைபெய்துகுளகிறையும் என்றா ம் 
போலக் காரணகாரியப் பொருள்பற்றிவர்த செயவெனெச்சக் 

திரிபு, 

நானவனேன் றேண்ணினர்க்கு நாடுமூள முண்டாத 
ருனேனவோன்றின்றியேதான தவாய்--நானேனவோன் 
ழில்லேன்ற தானே யேனுமவரைத் தன்னடிவைத் 
தில்லேன்று தானா மிறை. 67
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௪-த, உ-ம். எ-னின். அங்கனம்பகுத் துநின்றுணருமுணர்வை 

மயக்கவுணர்வென் றதென்னையென்பாசை சோச்கி ஏதுவை வலி 

ய௫,த்௪ னுதலிற்த. 

இ-ள். சான் ௮வன் என்று எண்ணினர்க்கு காடும் உளம் 

உண்டாதல் தான் என ஒன்று இன்றியே தான் ௮.து ஆய், எ-.து. 

யானென்றும் ௮வனென்றும் ஞா.திரு ஜேயங்களைப் பகுத்.துணர்ர்து 

கிற்பார்ச்கும் யானேயென கிழ்பார்க்குப்போல அ௮வ்வாறெண்ணு 

இன்ற உயிருணர்வு முனைத் தூத் தோன்றுமாகலான், அவ்வழித் 

சானென்றொருமு தல்காணப்படுமாறின்றிச் சான் ௮வ்வுணர்வேயாய் 

மான் என ஒன்று இல் என்று தானே எனுமவஎரத் தன் 

௮டி வைத்து இல் என்று சான் ஆம் இறை, ௪-2. இனி யானென் 

eqs) காணப்படுமாறில்லை யென்றுணர்ச்து முழுவதுச் 

சானேயெனக் காணுர் தெளிவடையாரைக் சனத இருவடி வியா 

பகத் தள் ௮டக்கிறிற்கச்செய்து அவ்வாறேயாவன் மு,தல்வன்எ-று, 

ஆய் ஆம் எனவியையும், ஆயா மென்புழிச் செய்தெனெச்சம் 

நள்ளார்க்கு ரஞ்சொத்து நட்டார்க் கமிழ்தொக்கு மிவன்”? என் 

ரு ற்போலத் தன்வினையாதலுணா நின்றது. 

சாடுமூளமுண்டாயவழித் தானிலனாதலும் ௮ஃதில்வழித்தா 

னுளனாதலும் யாங்கனம் பெறு தமெணிற் காட்டு தம் :-தூலவொளி 

யாகிய கண்ணொளியஞ் சூக்கும லொளியாயெ விளக்கொளியும் 

அத்துவிதமாய்க் கலர்தநிற்குகிலை உற்றுசோக்கவல்லார்க்குப் 

பிதித்சறிய வாராமையிற் கண்ணொளியாக் காணுங்காற் காணுச் 

தன்மையே முனைத்துத் தோன்றுமாகலின் அவ்வழி விளக்கொளி 

இருந்தும் இல்லைத் தானே, அன் றி விளக்கொளியாச் காண்ங்காம் 

காட்டுர்தன்மையே முனைத்துத்தோன்றுமாகலின் ௮வ்வழிக் 

கண்ணொளி இருர்்.தும் இல்லைத் தானே; இனிக் கண்ணொளியும் 

விளக்கொளியுமெனப் பகுத்.தக் காணப்புகலும் காணுச் தன்மையே
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முற்பட்டுத் தோன்று சலின் அவ்வழி விளச்கொளியைத் தஇரிவு புல 
ளாகக் காட்டுப்படுவ தல்லஅ தெளிவு புலனாகக் காட்சிப்படுமா தில்லை; 

அதுபோல அதூலவறிவாயெஉயிருஞ், சூக்குமவறிவாயெ Ragen 

அத்துவி,சமாய்க்கலர் துகிற்குநிலையும் OPS s Owe mr ew wid or 

ஆண்டும் இவ்வா£ேற கண்டுகொள்க, 

எண்ணினர்க்குமென இழர்சஅ,சழீஇய வெச்சவும்மை சர்தி 
கோக்கு மகரங் கெட்டு நின்றது. 

இக்கருத்தப்பற்நியன்ேே கண்ணொளி விளக்செ் சோதி 
கலர்திடங் கருத்சொன்றன்ேே?? ( வப்பிரகாசம்-உண்மை-6, 
கண்ணொளி விஎக்களித்த) எம். *காண்பானுங் காட்டுவதுங் 
காண்ப௮வு நீத்துண்மை--காண்பார்க ஊன்முத்தி காணார்கள்-- 
காண்பானுக்;-- காம்டுவதுங் காண்பதுவுச் தண்கடக்தைச் சம்பச் 
சன்--வாட்டுசெறி வாரா sat” (வினுவெண்பா11-) ஏ-ம் கூதி 
னார் புடைதாலாசிரியரும் அற்றேல், இவ்விரண்டனுள் யாது 
இரிவு காட்சி யாது தெளிவுகாட்சி மெஷின் க்ண்ணொெளியோடு 
கூடியவழியும் இது விளக்கொளி, இது ஞாயிற்மொளி, Oa Bia 
ளொளியென அவ்வப்பெற்றியவேயாய்ச் காணப்படும். விளக்கொளி 
மேதலியவற்றின் காட்ச தெளிவுகாட்டியெனவும், அவ்வொளிக 
ளோடு கூடியவழி: அவ்வாறொருபெற்றித்தாய்க் காணப்படாத 
கண்ணொனளியை வேறு காண்டல் இரிவுசாட்டியெனவும் கண்கூடாக 
விளக்கிக்டெத் சலின் இவ்வாறே பொருளினும் வைத்துணர்ச்து 
கொள்க. இவ்வாறன்றி, விளக்கொளி முன்னர்க் கண்ணொளி 
சத்தி மடக்கிப் போசலின் ௮த விளக்கொளியைப்போலக் காட்சி 
புலளாகாதாயிழ்றென்னாமோவெனின்; என்னாம்: என்னை 2 கண் 
ணொளி சத்தி மடக்இற்றாயின் விளக்கொளி காட்டிப் புலனா சல் 
பிறி சொன்றாற் பெறப்படாமையின். அழற்றேல், மின்மினித் தணை 
யாயினுர் தானே விளக்கும் இயல்பில்லா ச கண்ணுக்கு ஒளிச்குண 
முண்டென்பதற்குப் பிரமாணமென்னையெனின் அறியாது
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கடாயினய், ஆகாயத்தின் கண்ண தாய சீத்தகுணம் வியஞ்சகச் 

தானன்றித் தினையானுர் தானென விளங்குமாறின்மையின் ௮து 

பற்றி எதிரொலிவடிவாய அவ்வோசையை அ௮சாயத்தின் குண 

மன்று வியஞ்சகப் பொருளின் குணமென்பார் யாருமில்லை, 

அதுபோலச் கண்ணின் கண்ண சாகசிய ஒளியும் வியஞ்சகமுள் வழி 

விளங்க அல்லுழி விளங்காமை மாத்இரையே மிறி தில்லையாகலான் 

அதனைக் கண்ணின்குணமன்றென் தல் அதிவிலாதார் கூற்றே 

யாமெனவும், அக்கண்ணொளியாவது சன்னை விளக்கு தற்குரிய 

வியஞ்சகப்பொருள் ஏசசேசமாமின் ஏகதேசமாய் விளங்கியும் 

௮.௪ வியாபகமாயின் வியாபகமாய் விளங்கியும் நிற்பதோரியல்பிற் 

றெனவும் உணர்க. அஃதங்கனமாக, கண்ணொளி விளக்கின் 

சோதி கலச்திடும்'? என்ற தற்குப் பிரமாணமென்னை ? ஒரு விட 

யத்தின் வீழ்ச் ச பல கண்ணொளிகட்குத் தம்முன் இயைபில்லா ச 

வாதபோல ஒருஃயிற்பட்ட கண் ணொ. ளி விஎக்கொளிகட்குத் 

தம்முள் இயைபில்லையென்றலே பொருத் தமுடை த்துப்போலு 

மெனின், அஃ சதியாதார்உத்தேயா மென்றொழிக. என்னை? 

ஒரு விடயத்தின் வீழ்ச்த கண்மணாளகள் தம்முன் ஒன் றனை 

யொன்று காணுமாறுமில்லை காட்டுமாறுமில்லை யாகலான் ௮வை 

தம்முட் கலத்தற்கு ஒரியைபின்றென்பது ஓக்கும். ear per 

றிக் கண் விளக்கைக் காண்டலும் விளல்குச் கண்ணுக்குக் காட் 

டலுமாயெ இயைபுண்மையானும், இல்வியைபு தம்முட் பெறப் 

படாத கண்ணொளி மு,சலாயின ஈண்டைக்கு உவமையால் செல் 

லாமையானும், இக்திரியங்கள் தத்தம் விடயத்தோடியைதன்றிச் 

சர்நிதிமாத்திரையான் அவற்றை யறிதல் செல்லாசென்பது ஆக 

மக்களுக்கெல்லார் தணிபாகலானும் அத் சன்மையவாயகண்ணொளி 

லிளச்கொளிகட்குத் தம்முட் கலப்பில்லை யென்றல் காண்டல் 

விசோதமாகலின் இவ்வாளு உவமைக்கோதியனவெல்லாம் பொருட் 

சண்ணுமாமாறுணர்ச்து உய்த் தரைத்துக்கொள்க. ௮ p@ pa, 

ஈண்டெடுத்துக் காட்டிய கண்கள் தம்முள் ஒன் றனை யொன் றறியு
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மாறில்லைபோலுமெனின்; அறியாது கூறிஞமய்: கண்கள் தம்முள் 
ஒன்றானொன்று காணப்படுமாறில்லையென் ற௫ விளக்கும் Swope 
காணப்படுமாறுபோல வேறியைச்,௪ சணனிப்பொருளாய்ம் காணப் 
படுமாதில்லையென்ற துணையே யன்.றிப் பிறிதின்மையின், விளக் 
கொளியைச் கண் காணுக்கால் ௮துவதுவாய் நின்று காணும் பெற் 
றித் தாய்த் தன்னையும் அல்விளக்கொளிவண்ணமாய்க் காண்ட 

௮ண்டென்பது கண்கூடாக அதியக்டெத்சலின், ஏனைக் கண்களை 
யும் அவ்வாறு காண்டலமையுமாகலான் அதுபோலத் தம்முட்ட 
னித்தியைபில்லாச உயிர்களுஞ் சவெத்தோடியைர்து நின்று தம் 
மையும் பிறவுயிர்களையும் இவ்வாறுணர் சல் அமைவுடைமையா 
னென்பது *'சாடியான்--றன்னாலே தன்னையும் கண்டு தமைக் 
காணா-.-ரென்னா மெனவறி வார்-?? எ-ம், *தன்னாலே சனையறிச் 
தாற்--றன்னையர் தானே காணுச் தானதுவாக நின்றே !? எ-ம். 

(சிவப்பிரகாசம் உண்மை 22 சன்றறிவதனா) '*என்னையுங் கண் 
டேன் பிறரையுங் கண்டே ஸனின்னிலை யனை த்தையுங் கண்டே 
னென்னே -- நின்னைக் காணா மார்தர் த.ம்மையங்காணாத் சன்மை 
யோரே”? எ-ம். பிருண்டும் இவ்வாரம் அதுபவமுடைய தேசி 
கர் இருவாக்குகளாலும் இவ்வுண்மை யுணர்ச்சுகொள்க, 

மூதலதிகரணம் முடிந்தது 
  

இரண்டாமதிகரணம். 

  

இனி இறைபணி வழுவாது நிறசவென்றது. 

எ-து. மே-ள். ஏ-னின். உடம்பு நிற்குங்காறும் ௮௫கொண்ட 
வினைப்பயனும் அதனை யபவித்தந் குத் துணேம்காரணமாய் 
உடனிற்கு முயற்சியும் ஒருவாற்ருனும் நீக்கலாகாமையின் அவை
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அவ்வழி யேசகனாகி கிற்றற்குத் தடையாதலைக் கடக்குமாறில்லை 

போஜுமெனச் சுத்தசைவ ரீருயினார் மதம்பற்றி நிகழுங்கடாவை 

யாசக்இத்துச் குத்இரச்தின் இரண்டாக்கூற்றைக் சண்ணழித் 

துளைத்து மேற்கோட னுதலுற்று. 

இ-ள், வெ-டை, 

நிற்றலாவ.து சீலியாது கிலைபெறு தலென்பார் வழுவாது நிழ்.ச 
வென்றார். . 

ஈண்டிறஹறைபணி யென்றது யாதெனின்?--- ௮ஸஃ்து ஆரியர் 
தாமே முன்னர்ச் தெரித்துரைக்சின் தமையின் இனி விளங்கும். 

அவனருளாலல்லஅ ஒன்றையுஞ் செய்யானாகவே அஞ்ஞான 

சன்மம் பிரவேசியா வாகலான். 

௭-, ஏ-௮, எ-னின், ஏகனாகிகிற்றலே யமையும் இறைபணி 

நிற்றலெற்றுக்கென்பாரை நோக்கி மேற்கோளைச் சாதிச்சனுத 

விற்று, 

இ-ள். தன்செய்திக்கு முதல்வன் செய்தியை இன்றியமை 

யாத ஆன்மாச் செய்வனவெல்லாம் அவனருளின்வழி கின்று செய்ய 
மாகலின் மாயேயமுல் கன்மமும் ஏகனாகி நிற்றம்குச் தடையாய் 

வந்து சாக்கா ஆகலான், அவை சாக்காமைப் பொருட்டுச் செய்யப் 

படு முபாயமாதல்பற்றி இனி இறைபணி வழிவாது நி.ற்கவென 

மேற்கொண்டது எ-று, 

அஞ்ஞான கன்மம் உம்மைத்தொகை. 

மலமின்றாதல் மேற் பெறப்பட்டமையின் எண்டஞ்ஞான 

மென்றது மாயையின் காரியமாக மயக்க. தையென்பதுபெற்றும், 

உடம்பு ஈசக்குமளவும் ௮வை மாய்வனவன்மையின் அறமென்னாது 

பிரவேரியாவென்றார்.
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நாமல்ல விந்திரிய ௩ம்வழியி னல்லவழி 

நாமல்ல நாமு மானுடைமை--யாமேன்னி 

லேத்தனுவி னின்று மிறைபணியார்க் கில்லைவினை 

முற்சேய்வினை யுந்தருவான் முன். 63 

எஃது. உ-ம். எனின், உடம்பொடு நிற்பார். நுகர்தற்கு 

வேண்டப்படும் பிராரத்தவினையும் அதுபற்றி யேறும் ஆகாமிய 

வினையும் ஒருதலையா னுண்மையின் இறைபணி கிற்.றல்பற்றி அவை 

பிரவேரியா வென்றல் அமைவுடைதீதன்றுபோலு மென்பாரறை 

சோக்தி ஏதுவை வலியுறுத்து னுசலிற்ம, 

இ-ள் இத்திரியம் சாம் அல்ல, ௭-௮. வினைகளை கர் 

தற்கும் ஈட்டுதற்குங் கருவியாகெய இச்திரியக்கள் மாயேயமாவன 

வன்றி யாமாவனவல்ல,--மம் வழியின் அல்ல எ-து, அவை 

தொழிற்படு தலும் முதல்வன் வயத் தானன்றி நம்வயத் தானல்ல,- 

வழி காம் அல்ல. ௭-.து. வினை நிகழ்ச்சிக்கு வாயிலாகய விடயாதி 
களும் அல்விர்திரியங்கள் போல மாயேயமாவனவன் நி யாமாவன 

வல்ல, ௮வை சேட்டித்தலும் முதல்வன் வயத்தாலன்றி நம் 

வயத்,சாலல்ல,--நாமும் அரன்உடைமை எ-து அவழ்ரோடியைக்து 

நின்று வினைகளை மீட்டுகற்கும் wat sped ear மூதலாயே 

யாமும் ஞானச் செய்திகளை முதல்வன் விளக்கயவழி விளங்க 

அல்லுழி விளங்குமாறின்மையான் அம்மூசல்வன் வயத்தராவே 

மல்லது சகுதக்திரராவேமல்லேம், -ஆம் என்னில் ௪-௪ என்றில் 

கனம் பசுபாசங்கள இயல்பை உள்ளவா நுணர்ரச்து செய்வனவெல் 

லாம் அவனருளின்வழி நின்று செய்யுஞ் செயலாகக் கண்டுகொண் 

டிருப்பாரா.பின்,--இறைபணியார்க்கு எத்தனுவின் நின்றும் வினை 

இல்லை. ௭-௪: இல்வடிமைத் திறமுடையார் எலவ்வுடம்பினின் று 
எல்வினைகளைச் செய்யினும் அவர்க்கு அவை பர். சமாசலில்லை, 

2. மூன் செய்வினையும் தருவான் முன், எ-து, அவ்வாகாமிய
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வினையை அவினாபாவமாய் உடன் கொண்டு வருவ,சாய பிராரத்த 

வினையுக் சன்னைக் கூட்டுவிக்கு மு.தல்வன் சச்நிதியின் உடலூழாய்ச் 

கழியும், எ-று, 

சம் வழியி னல்லவென்ப.த வழியென்ப தனோடும் கூட்டியுமை த் 

அச் கொள்ளப்படும். 

மகனன்று குற்றியென்றாற்போல அன்மைச்சொற் றழுவப் 

படும் பொருண்மேனின் ற. **அன்மைச் ளெவி வேறிடத்தான”? 

(தொல்-சொல்-ளெவி-38.) என்பதோத்தாகலின். 

நின்றும் உம்மை? றப்பு;எனையும்மைகள் இறர்,௪௮ 2 Quer. 

சஞ்சிதவீனை தீக்கைசெய்த மாத்திரையே ஏரிசேர்ச்த வித் 

.துப்போலக் கெட்டொழிதலின் ஈண்டு மு.ற்செய்வினை யென்றது 

ஏற்புழிக்கோடலாற் பிராரத் சவினைமேந்றாயிற்று. 

தருதல் இடவழுவ்மை தி. 

கழியுமென்பது சொல்ழிலச்சம். உடலூழாயென்பது அவாய் 

நிலையான் வச்த.த. 

சாந்தாரைக் காத்த றலைவர் கடனாதல் 

சார்ந்தாரைக் காத்துஞ் சலமிலனாய்ச்--சார்ந்தடியார் 

தாந்தானாச் சேய்துபிறர் தங்கள்வினை தான்கோடூத்த 

லாய்ந்தார்முன் சேய்வினையு மாங்கு: 64 

ag. eb. a-aher. இறைபணியார்க்கு உளவாவயெழுற் 

செய்வினை ஏனையோர்க்குப் போலன்றித் தருவான் முன்னாமொழியு 

மாயின் அங்கனம் இருவேறு லகைப்படச் செய்யுமு.தல்வன் சடுவு 

நிலைமையின் நிக் கோட்டமுடைய ஸனெனப்பட்டு வழுவாம்போது 

மென்பாரைகோஃ9 வழுவன்மைகூதி ௮.தனை ashy pees Ds 

விற்று, 

29
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இ-ள். சார்ச்தாசைக் காத்தல் தலைவர் கடன் ஆதல் சார்ச் 

தாமரைச் காத்தும், ௭-௪. தம்மாட்டு அடைக்கலமெனச் சீரர்ர் 

தாரை அவர்க்கு எருமேதத்தை நீக்இக் களைகளுய் நின்று காப்பது 

தலைமைச் குணமுடையராயினார்க்குக் கடமையாகலான் முதல்வன் 

ஏனையோரை யொழித்தத் தன்னைச் சார்ச் தாரை அங்ஙனம் பாது 

காப்பானாடியும்,--சீலம் இலன் ஆய் ௪-௫ அதுபற்றிக் கோட்ட 

முடையனல்லஞய்,---சார்க்து அடியார் தாம் தான் ஆசிசெய்து பிறர் 

தங்கள் வினை தான் கொடுத்தல். எ-து. தன்னைச் சார்ர்து சன்ன 

னடி.ச்தொழில் செய்வார் சன்போல் அகாமியவினை தீ தொடக்கி 

லாாகச் செய்து பிறர்ச்குவரு மாகாமியவினையை Hats Gs 

கொடுப்பானாகலான்,--.ஆய்ச் தார்முன் செய்வினையும் ஆங்கு, எ: SF. 

௮வ்விருதிறத்தோர் மாட்டும் நுணுகி வந்து கூடுவ தாய பிராரத்த 

வினையும் அவ்வாறே செய்வோர் செய்திக்குத் தச்ச பயனாய் இரு 

வேறு வகைப்படச் செய்வன். எ-று, 

இறைபணியார்க்கில்லை வினை மு மீசெய்வினையுச் தருவான் 

முன்னென் றதுபற்றி ஏனையோர்க்கு நியதிசெய்தாட்டி இறைபணி 

யார்க்னா வினையின்றாகச் செய்தல் இறைவனுக்கு ஈடுவுகிலைமையன் 

றென்பாரை நோக்கி ௮. தனை உடன்பட்டே அமை இ கூறுவாராய்ச் 

சார்க்தாரைக் சாத் தறலைவர் கடனெனப்பழமொழியெடுத்துக்காட்டி 

இஃ சல்வாறு ஈடுவன்மையு மன்றென வலியுறு த். துவார் சார்க் தடி, 

யார் தார்தானாச்செய்.த பிறர் சங்கள் வினைதான் கொடுக் சலென் 

வேறுவமை யெடுத்துக் காட்டினார். சார்ச்தடியார் தார் தானாச் 

செய்து பிறர் தங்கள் வினைதான் கொடுத்தலுண்டென்பதாஉம். 

ae Cannery நடுவுகிலமையேயா மென்பதூஉம் ஏனைச் 

சமயத் தார்க்கும் ஒப்பமுடி.ர்சமையின், ௮ஃதிண்டைக் குவமையா 

யிற்று, ் 

உம்மை இறப்பின்கண் வச்.த.த. 

சலம் வஞ்சனை; ௮ஃத ஈண்டுக் கோட்டத்தின் மேனின் ற.
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சார்ச்சென்னும் வினையெச்சம் அடியாரென்னும் வினைக் 

குறிப்பு மு.ற்துப்பெயர் சொண்டு. சார்ச் தவென்னும் பெயரச்சத் 

திகரச்இரிர் அ முடிச், செ சனினுமமையும். 

.. தாமும் பின்வச்த கானும் ௮௪௪, 

ஆதல் கொடுத் தலென்புழி ஆனுருபு விரித்துரைக்க. 

சானாச்செய்தென்புழிஆக்கம் உவமவுருபின்பொருள் குறித்த 

கின்றது, 

பிராரத்தவினை அஇிசூக்குமமாய் வருவதாகலின் அ தனீயல் 

பறிதல் அரிதென்பார் ஆய்ர் தார்முன் செய்வினையுமென்ருர். 

உம்மை இறச்,௪.த சழீஇயிற்.று. 

ஆர் வினைத்தொகை, ஆய்தல் ௮ப்பொருட்டா தல் மேற் காட் 

ஒனாம, 

இங்குளி வாங்குங் கலம்போல ஞானிபான் 

முன்சேய் வினைமாயை மூண்டிடினும்-பின் சேய்வினை 

மாயையுட ஸில்லாது மற்றவன்றான் மேய்ப்போருளே 

பாயவத னாவணரு மச்சு. 65 

எ-.து. உ-ம். எ-னின், இறைபணி நிற்பார்க்குப் Morr gs 

வினை தாக்குச லுண்டென்பதற்குத் இனை த் துணை யேனும் 

பொஜறேன் றய ராக்கையின் றிண்வலையே”? என்றற் மெடச்கத் 

தான் அவர் கூறுக் இருவாக்குக்களே சான்றாகலின், ௮ஃதவர்க்குச் 

செய்வோர். செய்திப்பயனா யொழியுமென்றல் அமையாமையின் 

அஃதுண்டாகவே அதுபற்றி நிகழும் ஆகாமியமும் பிறவிக்கு வித் 

தாய் சிலைபெறு தலுண்டுபோலு மென்பாரளை கோக்டு ஆண்டுப் பிரா 

ரத்தவினை தாக்குதறி கேதுச்கூறி அதுபற்றிச் செய்வோர் செய் 

இப்பயனா யொழித,ற்கு இழுக்கில்லையென வலியுறுத் ஐ,சனு,சலிற்று.
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இ-ள், இங்குளி வாங்கும் கலம்போல. ௭-2. தன்பால் 

வைத்தெடுக்கப்பட்டொழிச்ச பெருங்காயத்தினின்றும் ௮. தன் 

வாசத்தை வாங்கிக்கொள்ளும் பாசனத்தின்சண் அவ்வாசம் மங் 

இப்போய் மெலி தாய்க் கர் இக்குமாறுபோல,--ஞானிபால் முன்செய் 

வினை மாயை மூண்டிடினும், எ-து. இறைபணி நிற்குச் சத்துவ 

ஞானிக்குப் பயிற்சிவயத் சான் ஒசோவழி “*சாடுமுள முண்டா தலும்!? 

உண்மையின் அதுபற்றிப் பிராரத்த வினையும் அதற்கு வாயிலாகய 

உடம்பு முதலிய மாயேயமும் மங்கப்போய் வாசனை மாத் இரையாய் 
மெலிதாய்வச் த மூளுமாயினும்,--பின்செய்வினை மாயையுடன் நில் 

லாது, எ-து. ௮ம்மூட்டுபற்றி ஒரு சலையா னிகழ்வ தாய ஆகாமிய 

வினை மேலைக்குவித்தாய் நிலைபெற்று முறுகுதலின்றித் சனச்கு 

வாயிலாகய மாயேயத்தோடு கெட்டொழியும்,-- அவன் தான் மெய்ப் 
பொருளே ஆயவதனால் மற்று ௮ச்சு உணரும். ௭-௮. இறை பணி 

நிற்கும் ௮வன் சத் தாயுள்ள செவெமேயாயவாற்முல் ஒரோவழி 
அவ்வாசனைபற்றிப் பிறழவரினும் பிறழிவொட்டாது அவ்வச் 
சினையே சோக்ட கிற்பனாகலான். எ-று. 

ஒளி இருளைத் துரக்குமாறுபோல அவ்வுணர்வு அவ்வாகாமியத் 
தைத் அரக்குமென்பதாம். '*சொல்லையில் வருதல்போலத் தோன் 
திரு வினையதுண்டே-லல்லொளி புரையு ஞானத் சழலுற வழிந்து 
போமே”? (இவப்பிரகாசம் உண்மை-99, எல்லையில் பிறவி) எனப் 
புடைநாலாசிரிய ரோதியதூஉம் அது, 

fof geen வேற்றுமை யுருபுபட நின்றது. (மர் இர விதி 
யின் மாபுளி வழா௮--வர்.தணர் வேள்வி?! (முருகாழ்) என்றார் 
போல, முற்றுகரக்கேடு இலேசாற் சொள்க. 

வாங்கு,ச.ற்குச் செயப்படுபொருள் அலாய்கிலையான்.வர் 2.௮, 

மூண்டிடினுமெனவே, மூளுசல்ஒரு தலையன்றென்பது பெற் 
ரூம்.



இறப்பு-பயனிய-சூத்-10), அதிகர-&. 280 

மாயை ஆகுபெயர், 

மற்று,வினைமாற்றின்சண் ars sg. 

தானென்பத ௮௮ வதித்,த.ற்கண் வர்,ச இடைச்சொல், 

பிறழவிடாமைபற்றி மெய்ப்பொருளை அச்சாக உருவகஞ் 

செய்தார். 

௩ண்ணனல் வேவாத ஈற்றவர் தம்மினும் 

பண்ணமா மாச்சேலுத்தும் பாகரினு-- மேண்ணி 

யரனடி யோர்பவ ரைம்புலனிற் சேன்று 

மவர்திற னீங்கா ரதற்கு. 66 

௭-௪, உ-ம். எனின். முன் செய்வினை மாயை மூண்ட வழி 

யும் அர்கிலையிற் பிறழாச ௮வ்வச்சினையே யுணர்ச்து கிற்றல் யாங் 

கனமென்பாரை சோக்டி உவமை முகத்தான் ௮தனை வலியும,த.த,௪ 

னுதலிற்று 

இ-ள். ஈண் ௮னல் வேவாத கற்றவர் தம்மினும் பண் oF 

மாச்செலுத்தும் பாகரினும். எ-. அ௮க்கித்தம்பனத் தால் சண்ண 

னல் வேவாமைக்கேதுவாகய கற்றவமுடையார் அவ்வனலுட் இடப் 

பினும் தந்திறனி னீங்காசவாறு போலவும் பண்ணு தலமாப் பரிமா 

வூர் த.ற்குரிய பாகனூல் கற்றுவல்லார் அப்பரிமாலின் Cae gS 

படினும் தச்தி சனின்நீங்கா தவாறுபோலவும்,- எண்ணி அரன் அடி 

ஒர்பவர் ௭-௮. ஐம்புலன்களில் அகப்படாமைக்கு உபாயம் யாதென் 

றெண்ணி முதல்வன் நிருவடியாகய அச்சையுணாவல்லார்,--ஐம் 

புலனில் சென்றும் ௮.த.ற்கு அவர் இன் நீல்கார். ௭-து. மூன் செய் 

வினை மாயை மூட்சிபற்றி ஐவகைப்பட்ட விடயக்களிர் சென்றா 

சாயினும் அதனால் அவர் ,தச்.இ.றவீற்றீர்ச்து பர் சச்சொடச்குமுவா 

ரல்லர், ௪-௮. ்
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பொருள்வினை உவமையினுஞ் சென்றியைக்த.து.' 

கண்ணனல் $£ழ்நீர்போல முன்பின்னாகத் தொக்க ஆரும் வேற் 

றுமைத்தொகை, கள்ளனல் கண்ணன3லன மரீ இயிற்று; **நீணுல 

கெலாம்”? ( திருகாவுக்கரசுமாயனார் கோயிற்றிருக்குறுச்் சாகை--1) 
என்றாற்போல. தம்மால் கண்ணப்படும் ௮னலென்றுரைப்பினு 

மமையும், 

பண்ணு சல் கதிப்பித்தல், 

இன்னிரண்டும் உவமவருபுகள். 

உம்மை எண்ணும்மை. சென்றுமென்னுமும்மை இறப்பு, 

அதற்கென்பத உருபுமயக்கம், 

சதசத்தா மேய்கண்டான் சத்தருளிற் காணி 

ணிதமித்தல் பாசத்தி லின்றிக் - கதமிக் 

கேரிகதிரின் முன்னிருள்போ லேலா வசத்தி 

னருகணையார் சத்தணைவா ராங்கு, 67 

எ-து. உம்- எ-னின், சார்ச்சதன் வண்ணமாய்ச் சதசத் 

செனப்படு மியல்புடையார் அ௮ரனடியோரினும் ஐம்புல னிழ்சென் 

அழி அவற்றிற் ரெொெடக்குண்ணாது திறலுடையசாதல் யாங்கன 
மென்பாளை சோ£இச் சார்ச்ரிக்கட்படும் விசேடங்கூறி அதனை 

வலியுறுத்து, த னுதலிற்று, 

இ-ள். சதசீத்து ஆம் மெய்கண்டான் சத்து அருளில் காணில் 
ஏ-து. தன்னாழ் சாரப்படுவனவா௫ய ச.த்இனும் அசீத்தினும் ௮2 
வதுவாதல்பற்றிச் ௪சசத்சென்னுக் தன்னுண்மையை யூணர்ச் 
தோன் சத்தாகிய முதல்வன் திருவருளா 'லல்ல.து ஓன்றையுங்
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காணாளாய் அவ்வருளின்வழி கின்று காணுமாயின்,--பாசத்தில் இத 

மித்தல் இன்றி. எ-த. அவ்வழிப் பாசீமாகிய அ௮ச்த்தின் இசஞ் 

செய்ச லின்மையால்,--சீத்து அணைவார் கசம் மிஃகு எரி கதிரின் 

முன் இருள்போல் ஆங்கு ஏலா அசத்தின் அருகு அணையார். ௭௩. 

சத்தாயெ முதல்வனை த் தலைப்பட்டு கிற்பார் சற்றமிக்கெரியாறின்ற 

சுடரின் மூன்னர் அச்தகாரம்போலச் ச்த்தெதிர் தனது சத்தி 

யேற்சமாட்டாச அ௮சத்தாய ஐம்புலனின் மாட்டெய்தி நிற்பா 

சல்லர் எ-று, 

வேறு முடிபாகலின் ஒருமைப்பன்மை மயக்கமின்மை யுணர்க, 

அருளினென்னும் இன்னுருபு ஏதப்பொருட்கண் லக்ததுஃ 

இதமித்,சல் பெயரடிமிற் பிற் ௪ வினைப்பெயர்.இசஞ் செய்தல் 

பற்றுச்செய்தல். 

இன்றியென்னுஞ் செயலெனெச்சம் க நிப்புக் காரணப் 

பொருட்டாய் நின் 5௫. 

இன்மைக் கே.துக்கூறுவார் கசமிக்கெரி கதிரின் மூன்னிருள் 

போ லேலா வசத்சென்றார். கசமிக்கெரிககிரென்ற த ஒப்புமை 

பற்றிய உபசார வழக்கு. “எல்லை யில்லவ னெரிதள்ளி னாவென 

வெருண்டான்?? என்பதனாலும் ஒப்புமையாச லுணர்க. 

இசனுற் போச்,5.௪, சீத்தம் அசச்.தர் சம்முட் சமமல்லவாக 

லான் அரனடியோர்பலர் ஐம்புலனிம் சென்றாலும் அதுபற்றி அவர் . 

'இதனீலங்கா ரென மேலஅ வலியுறுத் ,சவாறாமென்க. 

எகனாடி நிற்றலான் மலமின்றா லும் இறைபணிகித் தலான் 

மாயைவினைகளிலவாதலும் பெறப்பட்டமையின், மலமாயை
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தன்னொடு வல்வினையின்றே யென்பதனை வேறரோதிகாணமாக 

வைத்தோதாராயினார். 

இரண்டாமதிகரணம் முடிந்தது 

  

பத்தாஞ்சூத்திரம் முடிந்தது.



a. 

சிவமயம் 

திருச்சிம் றம்பலம். 

இவஞான போதம் -- இற்றுரை. 
அத்து: iM doa 

சிறப்பியல்பு - பயனியல். 

பஇுனொராஞ்சூத்தீரம். 

ஸ்ரீ மாதவச்சவஞானயோ௫கள் 

30





பதினொராஞ்சூத்திரம். 

காணுங் கண்ணுக்குக் காட்டு முளம்போற் 

காணவுள் எத்தைக் கண்டு காட்டலி 

னயரா வன்பி னரன்கழல் செலுமே. 

௪-௮. சூ-ம். எ-னின். பாமேசானத சீபாதங்களை 

அனையுமாலணர்த்தத னுதலிற்று. 

௪-௮, க-ரை, எனி-ன், சூத்திரக்கருதீதுணர்த்துச னுத 

லிற்று. 

இ-ள். அங்கனம் ஏகனாடி யிறைபணி கிற்பார்க்கு அறி 

வீச்சை செயல்கள் விடயித் தற்குரியதோரியைபு ஆண்டுப் பெறப் 

படாமையின் விடயமாலவதொன் தில்லைபோலும் என்னும் வாதிகளை 

கோக்கி விடயித் ச லில்வறி ஆண்டுப் புத்தர் கூறு மாலயவிஞ்ஞா 

னம்போலச் கூனியமாமெனப்பட்டுக் குணஞ் சூனியமாகவே குணி 
யுஞ் சூனியமாய்முடி.யு மாகலான் ௮ஃ&ேேலாமையின் ஆண்டவை 

யியைபுபற்றி விடயிக்குமா றுணர்த்துமூகத்தானே பயனிரண்ட 

னுள் முடிவா யெஞ்சிகின் ஐ செவப்பே௮ு கூடுதலாய கிட்டையினியல் 

புணர்த்ததல் இப்பதினொஞ் சூத்திரத்தின் கருத்து. எ-று. 

இதனானே, சூத்.திரவியைபும் இனி விளங்கும். 

YPC pA, எகனாக யிறைபணி நின்ருர்கீகு இனிச்செய்யக்கட 

வதொன்றின்மையானும், இருணிக்கமும் ஒஸி விளக்கமும் உட 
னிகழ்ச்சியாயவாறுபோலப் பசு,த்தவறீக்கமுஞ் சிவத்துவ விளக்க 

மும் இடையீடின்றி உடனிகழ்வனவாகலின் வேரே,௪ வேண்டா 

மையானும், மூ தனூலுட் சுவாறுபூதியாகிய சிலப்பேற்மைப்



236 வஞானபோதம் மூலமும் சிற்றுரையும் 

பத்தாஞ் சூத் இரத தட் பாச நீக்கத்தோடு ஒருங்குவைத்சே யோச 

லானும் ௮.தனையீண்டு வேறுவைத்தோசல் அமையாதபோலு 

மெனின்;--அறியாது கடாயினாய்: ஏகனாச யிறைபணி நிற்பது 

துரியநிலைக் கண்ண சாசிய அருணிலையே யாகலின் ஆண்டு மல நீஸ் 

இய துணையானே சகப்பிரபைமாத்திரையே விளங்குவசன்ஜி 9 Bs 

நிலைக்கண்ண தா௫யவத்அவவிளக்கம் எனப்படும் பாமசுகம்விளக்கா 

மையின் அதுவிளங்கு,சல்அவனருளாலல்லசொன்றையுஞ்செய்யாமை 

மாத்திரையால் அமையாமையின் அதற்குவேறுமாண்டுச் செய்யச் 

கடவ துண்டென்பது தானே போதருதலானும் இருணீச்கத்தின் 

ஓளிவிளக்கம்போலப் பகுத். துவரீக்கத் தின் அருள் விளக்சமாத்திசை 

யேயன்றி ஆனர்த விளக்கமும் உடனிகழாமையானும்; அல்விரண் 

டற்கும் வேறுபாடு முன்னர்க் காட்டப்படுமாகலானும், மு.தனூலிற் 

பாச்கூயம் பண்ணுமாறுணர்த் தியவழிப் பாசநீச்சகமாத்திரையே 

முத்தியெனக்கொண்ட வாதிகளை மறுத்தற்பொருட்டுப் பாசறீக்கம் 

பெற்றோன் சுவாறுபூதியடையவனாவனெனப்பதிஜஞொாஞ்சூத் இஞ் 

செய்தற்குத் தோற்றுவாயார்துணையே பத்தாஞ்சூச் திரத்திம் 

செய்துவைத்துச் சுவாறுபூ தி நிகழ்ச்சிக்கண் ஒதழ்பாலனவெல்லாம் 

ப.திஞஞ்ருத்திரத்துட் கூறு சலின் ஒன்பசாஞ் சூத்திரத்தின் 
எடுத்துக்கொண்ட அன்மசுத்தி பண்ணுமாறு பத்தாஞ்சூத்திரத்திற் 
சென்றியைர்து முற்றுப்பெற்றாற் போலப் பத்சாஞ்சூத்இரத்தின் 
"எடுத்துக்கொண்ட சுவ£ழுபூ திரிலை பதிஞஞ்சூச்இரத்திற் 
சென்றியைந்து முற்றுப்பெறுதலான் ௮ தன் உண் மலையாமைப் 
பொருட்டு ஆசிரியர் சுவாறுபூதிமானாவ னென்பதனையும் அரன் 
கழல்செலுமெனப் பதிஜஞொாஞ்சூத்தரத் தானே ஒருங்குவைச் 
சோதினாசாகலின் ௮த மாறன்மையானும், அல்லாறின்றி மொழி 

பெயர்த் தல் யாப்பால் நூல் செய்துரைப்பான் புகுச். த ஆரியர் 
ேவறுபடச் செய்துரையாராகலானுமென்பது, இசனானே, 

_மதீனூலிற் சுவாறுபூதமானென வாளாகூறிய தனைப் பதினொாஞ் 
சூத்திரத்துப் ! பத்திசெய்க வென்ற சன் பின்னாகக் கொண்டுகூட்டி. 
வைத்துரைத்தலே அதன் கருத்தென்பதாஉம் பெ ப்பட்ட.



சிறப்பு-பயனிய-சூத்-11, அதஇிகர-1. ர் 

அற்றாகலினன்ேே, பத் சாஞ்சூத்திரம் பாசக்ஷயம் பண்ணுமாறுணர்த் 

இற்றெனவும், பதிஞொஞ்சூத்திரம் பாமசிவனது €ீபாதங்களை 

யணையுமாறுணர்த்இற்றெனவுக் கருதிதுரை செய்த.தூஉமென்க.இஃ 

தறியா தார் தத் தமக்கு வேண்டியவாறே யுரைப்ப. 

இச்சூத்திரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு: காட்டச் காணச் சன் 

மையுடைய கண் உருவத்தைச் சாணும்படி ௮ சனோடொருங்கி 

யைச்து கின்று காட்டி அல்வுறுவத்சைக் காண்டின்ற ஆன்மாப் 

பேரல அறிவிக்க அறியு மியல்பையுடைய அவ்வான்மா விடயத்தை 

யறியும்படி முதல்வன் அதனோ டியைர்தநின்று 9 AS SH 
அறிச் தவரு தலான், அல்லத்துவித நிலையை மறவாத கடைப்பிடி.த் 

ச் செய்பும் ௮ன்பானே அம்மு தல்வன் நிருவடியாகிய சவான் 

தாநுபூதியைத் தலைப்படும் எ-று. 

காணுமென்னும் உவமையடை பொருளினும், கண்டென்னும் 

பொருள்வினை உவமையிலும் சென்றியைர்தன. காணுமென்பதனை 

ஈரிடத்,துக் கூட்டுக. 

பேர்த்து வெகுளார் விழுமியோர்?! (காலடி) என்பதுபோலக் 

கண்டு காட்டலென்பது மாறி வைத அரைக்கப்பட்ட. 

இக்கருத் துசோச்செயன்றே, இதனை விரித்துக்கூறுவான் 

புகுர்த வறிநாலாசிரியர் *காட்டிக்கண் டிடுமா போலச் காட்டிச் 

கண்டிடுவன்?? (வ்ஞானடத்தி, பதிஜொஞ்சூத்திரம். 1. காய 

மொழி) என் ஐ.தஉமென்க. 

அவராமைக்குச் செயப்படுபொருள் அ.தனையென்றெடுத்துக் 

கொள்க, அயராவன்பென்பது அயராமையானாகிய ger Ques 

ஆறுசென்ற வியர்!” போல நின்றது ௮௮ “இத்தையாயு மறி 

வடையனாயன்புசெய்ய?? (”வஞான9 ததி, பதினொஞ்சுத்திரம் 1) 

என வழிதூலா?ிரியர் கூ நிய தனாலுமுணர்க,
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உள்ள ததையென்ப.த உருபுமயக்கம், 

அ.றிவிச்சை செயல்களினிகழ்ச்சியாயெ அயராமையும் அன் 
பும் செலவும் (முறையே காரண காரியங்களாய் அவ்வொருபொருண் 
மேல் ஒருங்கு நிகழுமென்பார் 'அயராவன்பி னரன்கழல்செலுமே” 
யென்முர், 

இஃ்தென்சொல்லியவாரோவெனின்;_- உயிரை யின்றியமை 
யாத கண் உருவச்தைக் காணுங்கால் உயிரின துணர்வு கண்ணொளி 
யெனத் தானென வேற்றுமையின் தி உடனாய் விரவி கின்று சண் 
ணுக்குக் காட்டியவதனைக் கண்கண்டதென்றுங் கண்ணையதிட் 
டி.தீ.து நின் ற உயிர் கண்டதென்றும் பகுத்தறிய வரராது இரண் 
டன் காட்சியும் ஒன்றனையொன்2விடாது அத் ௫அவிதமாகி ஒருங்கே 
கிகழுமாதுபோல, மூ.தல்வனை பின்றியமையாத ஃயீர் ஒரு விடயத் 
சை யறியுங்கால் முசல்வனதூழ்சத்தி ஆன்மசிற்சத்தி யெனத் 
கானென வேறின்றி உடனாய் விசவி கிற்ப மு சல்வனும் அவ்வாறு 
விரவி கின்று ஆன்மாவிற்கு அறிவித்த தொன்றனை அவ்வான்மா 
அதிர்சதென்றும், அதனையதிட்டித்த நின்ற தானறிச்தானென் 
௮ம் பகுத்சறிய வாராது இருவகையறிவும் ஒன்றனையொன்று 
விடாது ௮த்.தவிதமாய் ஒருங்கே நிகழுமாறு செய்துவரும் இவ்வுப 
காரம் பெத்தமுத்து யிரண்டினும் ஒரு பெற்றித்தாய் உண்மையின் 
ஏகளாகி யிறைபணிகிற்குமுயிர் முதல்வன் அங்கனம் அத்துவிதமாய் 
உபகரித்தகிற்கு மூரிமையை Cera Gomer சோக்குர்சோறும் 
கோக்குர்சோாறும் அப்பொருட்கட் செல்லுமிச்சை அடங்காது 
மி.தூருமாகலின் அவ்வழி அவ்விச்சையே சாஞாசவிளங்கச் சோன் 
லும் போனக்தத்தை அதுபவிக்கப்படமென அறிவிச்சை செயல் 
கள் மூன்றுங்கண்டு விடயிக்குமாறுணர்த்.இ அ.தி. தநிலையியல்புகூதிய 
வாருமென்சு, அத்துவிசமாவது பேதப்பொருளிரண்டுர் தம்முள் 
அபேதமாதற்குரிய சம்பர்த விசேடம், இக்கருத்ேேபற்றி “அறி 
வொளிபோற் பிறிவரு மத்துவிசம்'” (இலப்பிரசாசம் பாயிரம் 7.
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புறசமயத்தவர்) என்றார் புடைநூலாரியரும், *' அங்கியும் ஒன் நிற் 

தங்ககின் றல்லது தன்றொழினட த்.சா?* தாகலின், ௮.துபோல முதல் 

வனும் உயிரையதிட்டித்து நின்று எத்தொழிலுஞ் செய்வனென் 

றுணர்க, உயிர் ஒன்றனை யறிதல் ம2,சல்வன் உடனின்றறி.தலை 

யின்றி அறிவிச்சன்மாத்திசையான் ௮மையாசென்பது **தொண் 

டனே ஸினையுமாகினையே”? **விரும்புமாவிரும்பே'” “தொடருமா 

தொடரே? *ஐகருமாறுகரே?!? (திருமாளிகைத்தேவர் திரு 

விசைப்பா, கோயில் 11, 10, 9, 7.) என்றிவ்வாறு முத் இகிலைப.ழ்.றி 

யோதிய இருவாக்குச்களானுமறிக, இவ்வியல்பு கோக்யென்றே 

அறிவானுர் தானே யறிவிப்பான் ருனே?' என்றோதிய அம்மை 

பஅறிவாயறி௫ன்றானே?? (காரைக்காலம்மையார், அற்புதத் திரு 

வர்தாதி 20) எனவு மோதியதாஉமென்க. முன்னறிதல் அறிவித் 

தற்பொருட்டெனவும் பின் அறிவாயறிதல் விடயத்தில் அழுச்து 

வித் சற்பொருட்டெனவுங் கொள்க, இதனையீண்டுவைத்தார் ௮.2௮ 

விதரிலை இணி விளங்கு தற்கு. 

இவ்வாறன்றிக் சாணும் கண்ணுக்குச் காட்டுமூளம்போற் 

காணவுள்ள தசைக் சுண்டு காட்டலென்பதற்குக் காட்டுமுபகார 

முணர்த் தன்மாத்தரையே கருத்தென்றுரைப்பாருமுளர், இ௫சனைக் 

கண்ணழித்துரைப்புழி அவனும் அவற்றது விடயத்தை யுணருமெ 

னக் காணுமுபகாரமாத்திரையே எடுத்துக்கொண்டுசைச். ச ஆரி 

யர் கருத்தன்றாகலானும், காணுமுபகாரக் காட்டுமூபகார த்தின் 

பின்னர்த் தாய் கிகழுமென்பது உணர்ச் துகோடற்பொரு.டடு ௮அவும் 

உடன்கூறப்பட்டசன்றி வேறின்மையாலும், அவ்வாறன்றென் 

பார்க்கு ஐச் தாஞ்சூத்திரத். தட் பெறப்பட்டதனை ஈண்டுக் கூறு தல் 

புகருத்தியாய் முடியுமாகலானும், ௮வருரைப்பனமெல்லாம் போலி 

யுரையென்றொழிக, அ.ற்றேல். முதனூலிற் பதினொராஞ் சூத்திரத் 

அட் *காட்டுவனென்பது மாத் திரையேயன்றிக் சாண்பனென்ப௮ு 

கூறிற்நில்லையாலெனின்;--அ.றியா.த வினாயினாப்: ஆண்டுச் காட்டு 

வானுமென் றவும்மை காண்பானுமாமென எ.திச௮ சழிஇகி,ம் லின்,
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கூறாமை யாண்டையசென்றொழிக. அவ்வும்மைக்குப் பொருள் 

காணமாட்டாதார் பாடம் வேறாக ஓதுப. 

இதனுள், காணுங்கண்ணுக்குக் காட்டுமுளம்போற் காணவுள் 
- எ.த்தைக் காட்டிச் காண்டலென்றது ஓா.இகரணம்; ௮, தனையயரா 
வன்பினான்கழல் செலுமேயென்றது ஜாஇிகரணம்) ஆக இரண்டதி 

காணத்தது இச்சுத்கொமென்றுணர்க, ன 

  

முதலதிகரணம். 

ஈண்டு அவலும் அவற்றது விடய தத்தையுணருமென்றது. 

எ-து. மே-ள், எ-னின். முதல்வன் உயிர்ச்குச் காட்டு முப 
காசமாத்திரையே புள்ளசென்னும் வாதிகளை சோக் அத்துவித 
நிலையணர்த்து தற் கெடுத்தக்கொண்ட சூத் இத்தின் மு.தற்கூற் 
ஹைக் கண்ணழித்துலாத்து மேற்கோட னுதலிற்று. 

இ-ள். முதல்வனும் உயிர்களானுணாப்படும் விடயத்தை 
உடனின்றுணருவன், எஃறு, 

உம்மை உயிர்களுணர் தலேயன் நியென இதச் தத,தழீஇயிற்று. 

இஃ தறியாதார் ஈண்டுணருமென்றது அறிவித்தற்கேதுவா 
யறியுமென்றுரைப்பாருமுளர், அல்வாறுரைப்பிற் சிச்சசாதனமா 
மாகலானும், எண்டைச் யைபின்மையானும் ௮௫ போலியென் 
ரொழிக, 

“அவையே தானேயா? யெனவும் “தரச் தமுணர்வின் தமியரு? 
ளெனவும் மே.ம்பொதுவகையாற் கூறிப்போர் கா அத்துவிசத்தை
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ஈண்டுச் காணுமுபகாரத்தின் வைத் தூணர்த்தி இணித விளக்கிய 

வாறு, 

இவ்லான்மாச்கள் ௮வனையின்.நியமைக்து ஒன்றையும்விடயி 

யாவாகலான். 

ஏது, ஏ. எனின், கண் சடமாசகலரனும் கரண்ட.ற்பயன் 
உயிர்க்சேயாகலானும் கண் காண்புழி உயிரும் உடனின்று காண் 

டல் பெறப்படும் கண்போல் உயிர் சடமன்மையானும் உணர்தற் 

பயன் உயிர்க்கேயாகலானும் அ.தனையெடுத்துக் காட்டி அவனும் 

அவற்றது விடய தையணருமென் றல்அமையாசென்பாரைசோக்கி 

மேற்கோளைச் சாதித்ச னுதலிற்று, 

இ-ள், விளக்கொளி கண்ணொளியோடு கலர் கண்ணொளி 

யோடு கூட உருவத்தினுங் கலச்தாலன்றி ௮ஃதவ்வுருவத்தசைக் 
காண்டலின்றாயவாறுபோல அ.றிவிக்கவறியும் இயல்பினவாய உயிர் 

களும் ரூ.சல்வன தணர்வு தம்மோடு விரவி கின்று தம்மோடு கூடச் 

சென்று விடயத்தினும் விரவிநின்றால் அறிவு விளங்க ௮ தனையறி 

யும் இயல்பினவன்றித் தணித் சமையவுமாட்டா, தணித்தொன் நனை 

விடயிக்சவுமாட்டா வாகலான் அறிவு விளக்குசன்மாத்இிரைக்கே 

யன்றி விடயத்தைப் பற்றுதற்கண்ணும் மூ.தல்வன் உடனின் தறி 

சல் ஒருதலையான் வேண்டப்படு தலான் ஈண்டு அவனும்௮வற்றது 

விடயத்தை யுணருமென மேற்கொண்டது, எ-று. 

௮ வனையின் தியமையாமையிற் காட்டுமூபகாரம் விளங்கினாற் 

போல அவனையின் றி ஒன்றையும் விடயியாமையிற் காணுமுபகார 

மும் இனிது விளங்குமென்பார் அவனையின் தியமைர்சொன்றையும் 

விடயியாவாகலா னென்முர். 

அமைக்க விடயியா கென்ற தனைக் “rt BS ge ௬ழலும்?! 

(௪ித்தி-10: செய்-0) என்றாற்போலக்கொள்ச. 

31
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உம்மை முற்றும்மை, 

விடயியா என்றது பெயாடியிற் பிற*் த ௪ திர்மறைவினை '*எவ் 

விடத்து மிறையடியை யின்நியமைச் தொன்றை யிர் தயற்றி 

யிடாரவுயிர்ச ளீசன் ருனுஞ்--செவ்விதினி னளம்புகுர்து செய்தி 

யெலா மூணர்ந்து சேட்டிப்பித் தெங்குமாய்ச் செறிர்து நி.ற்ப-னிவ் 

வுயிர்க டோற்றும்போ தவனையின்றித் தோற்றா விவற்றினுச்சம் 

முதலெழுத்துக் கெல்லாமாய் கிற்கு-மல்வுயிர்போ னின்றிடுவ னாத 

லானா மானடியை யகன்றுநகிற்படிசெங்கே யாமே”! (இத்தி, சுபச்கம், 

சூத்-11, செய்7) என வழிநாூலாிரியர் இனை விரித்தோ தியவாறு 

முணர்க, எவ்விடத்துமென்றது பெத்த முத்தி யிரண்டினு மென் 

பதாம். இதனுள், *இறையடியை யின்றியமைர் தொன்றையறிச் 

இயற்றிடா வுயிர்கள்? எனவும், 'ஈசன்்ுனெங்குமாய்ச் செறிந்து நிற் 

பன்? எனவும் கூறிய விடயத் இன்கட்படு கிகழ்ச்சிச்செனவும், “இவ் 

வுயிர்கடோழற்றும்போதவனையின் நிச் தோற்றா” எனவும், அவ்வுயிர் 

போனின் நிடுவன்? எனவுங்கூறியது உயிரின்கட்படு நிகழ்ச்சிச்கென 

வுங்கொள்க, அவ்வாறு கொள்ளாச்கால் இருகாற்கூறு சல் புனருத் 

இயாய்முடியுமென்றொழிக. இனி விளக்கொளி கலத்தல் ஈரிடத் 
அம் வேண்டப்படுமமன்ப.தா௨ம்,. '* விளக்கொளி கலர் தவற்றை ?' 

ஏஎம். “*விளகீகன்சோதி கலர்இடும்?? (இவப்பிரசாசம் உண்மை 8 

கண்ணொளி)௪-ம். புடை தூலாசிரியர் வகுத் தோ தியவாற்றானுணர்ச. 

அஃ தந்கனமாக, பரமுத் தியில் உயிர்க்கு விடயமாவ.த ஒன் றின்மை 

யின் வழிநாலாசிரியர் எவ்விடத்த மென்றது அமையுமாறென்னை 

யெனில்;--அநியாத கூறிஞய்; “சுத்தவஐ போகத்தைத் gis 

தலணு”” (உண்மை விளக்கம் 81, முத்தி சனில்) எ-ம். “ஒன்றி 
நின் றுணரு முண்மை?? (சிவப்பிரகாசம், உண்மை 87, ஒன்றிரண் 
டாகி) எ-ம். பிறாண்டும் இவ்வாறே யோதப வாசலின், பரமுத்தி 
பில் உயிர் சவான் தாறுபூதிய விடயித் சலுண்டெனவும், ௮2 
முதல்வனை இன்றி யாகாமையின் அவனும் ஆண்டவ்வநுபூ தயை 
உடனின் ஐறிவனெனவுமுணர்க,
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ஐந்தையு மோக்க வுணரா தவற்றுணர்வ 

தைந்தும்போ னின்றணரு மாகலா--னைந்தினையு 

மொன்றென்றாப் பார்த்தணர்வ துள்ளமே யேவ்வுலகு 

மோன்றோன்றாப் பார்க்கு முணர்ந்து. 68 

௭-2. உம். ஏஎஃனின், அவனும் அவற்றது விடயத்சை wt 

ஸனின்றணருமாயின் அவற்றோடு அவனிடை. யறி,ச.ற்கட்படும் வேர் 

அமை இல்லைபோலு மென்பாரை *கோச்ச வேற்றுமையுக்காட்டி 

அதனை வலியுஅச்துச னுதலிற்று. 

இ-ள். உள்ளம் ௭-2. அன்மாவாவது,--அவற்று ஐந்தும் 

போல் நின்று உணர்வது உணரும் ஆகலான். எ--து. சுவையோளி 

பூறோசை சாற்தமென்னுமைக்தினும் ஐம்பொதிபோல் ௮ த. வ.து 

லாய்ச் செறிந்து நின்று உணர் சற்பாலதசனை உணருர் சன்மைத்தாக 

OTT Hie Fd His உணராது ஐர்இினையும் ஒன்று ஒன்று ஆப் 

பார்த்த உணர்வது, ௪-.த. அவ்வைம்புலன் களையும் ஒருல்கேயுணச 

மாட்டாத அல்வைக்இனையும் ஏரோவொன்ருயறிர் க நபவிப்ப சாம், 

ஒன்று எல்வுலகும் ஒன்றாய் உணர்ந்து பார்க்கும், gM. MH 

போலச் சார்ர்தசன்வண்ணமாய்ப் பலஇறப்படுதலின்றி என்று 

மொரு பெற்தித் சாய சவம் ஏல்லாவுயிர்களுடைய எல்லாவிடயல் 

களையும் பொ.துவகையான் ஒரறுங்கேயுணர்ச்து அவ்வுயிர்களுடனின்று 

சிறப்புவகையானுமதியும். ஏறு, 

இது சொம்பொருட்பின் வருகிலை. 

சிவத்றைப் பிரித் சமையின் ஏகாரம் பிரிகிலைக்சகண் வச்,௪.த. 

ஒன்றென்பத கு.றிப்பேதவாய்கின் உ பெயர்,
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ஏகமாய் நின்றே யீணையடிக ளோன்றண்ரப் 

போகமாய்த் தான்விளைந்த போற்பினா--னேகமா 

யுள்ளத்தீன் கண்ணானா ஸுள்குவா ருள்கிற்றை 

யுள்ளத்தாற் காணானோ வுற்று. 69 

எது, உ-ம், ஏ-னின், அன்மா ஐம்பெறியை விடயிப்புழிப் 
போல முதல்வனை விடயிப்புழியும் மு.சல்வன் அல்வாறுடனின்று 
சன்னைத் தான் விடயிப்பனெொனின் ஆன்மாச்9ரயமென்னுங் 

குற்றமாமாகலின் அது பெறப்படாமையான் அவனும் அவற்றது 

விடயத்தையுணருமென் றல் யாண்டுஞ்செல்லாதென்பாரை நோக்க 

- ஆண்டும் அவ்வாறுணர்தீதுச௪ னுசலிற்று, - 

இ-ள். ஒன்று ஏகம் ஆய் நின்றே இணை அடிகள் உணரச் 

தாரன் போகம் ஆய் விளைர்ச பொற்பினான். ௭-த. முசல்வனைச் 

சார்ச் தவழி அவ்வண்ணமேயரய் ஒருபெற்.றிப்பட்ட ௮ன்மா அவனோ 

டொற்றுமைப்பட்டு நின்று அவன தடியிணைகளை யுணாவே தான் 

். அவ்வான்மாவுக்குப் பரபோகமாய் மேன்மேல் விளைகன் உ பொலி 

வினையுடையஞகலானும்,--உள்ளத்தின்சண் எசம் ஆய் ஆனான். 
எ-. அங்கனமுணருங்கால் அவ்வான்மடஞான த் இனிடத்து ஏகமாய் 
விட்டு நீங்காதவனாகலானும்,-- உள்குவார் உள்கிற்றை உள்ளத் 
தான் உற்றுக் காணானோ, ௭-.து. கருதுவார் கருதிய பொருளாகிய 
தன்னை அவாறிவோடு கூடி கின்றறியான்கொல்லோ. ஏறு, 

போகமாய்த் தான் விளைக் ச பொற்பினான், எகமரயுள்ளத்.இன் 
சண்ணானான் என்னும் பெயாடைகள் எதுப்பொருளவாய் நின்றன. 

. பாண்டுஞ்சேற வுணர்த்துதற்கு உள்குவாருள்ம்றையென் 
ரர்'வேண்டுவார் வேண்டியதே மீவான்??( இருசாவு: மறைக்கா-1.) 
என்றா, ம்போல,
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ஆனுருபு உடனிகழ்ச்சிப்பொருட்சண் வர்,5.த. ஓகாரம் எதிர் 
மறை, 

ஆன்மாக்கள் மு,சல்வ்னை விடயிக்குங்க£ல் அவற்றது விடய 

மாய அவன் தன்னாலும் உடனின்றுணரப்படுவன், உள்குவாறுள் 

இய பொருளாகலின். 

மேலைவெண்பாவிற் கூறிப்போர்ச ஐம்புலன்போல வென்று 

அனுமானவள வை காட்டுவார் உள்குவாருள் இற்றை யுள்ள சானுற் 
௮க் காணானோ வென்றும், உள்குவரருள் இற்று தல் ஈரிடத் துமொக்கு 

மென்பார் ஏகமாய்கின்றே பிணையடிகளொன்றுணாப் போகமாய்த் 

தான்விளை த பொழ்பினான் என விடயித் ச.ற்கட்படுமியல்பும் ஏகமா 

யுள்எத்தின்கண்ணானானென அறிவு விளங்கு த.ற்கட்படு மியல்பும் 

ஏடுச்தோ தினார். 

பரபோகமாயென்னாஐ போகமாயென்றதும் ஒப்புமையிணங்கு' 

தற்பொருட்டு, சேற்றுகிலமிதித்துச் சென்றருனுக்கு வன்னிலம் 

போலப் பரபோகவிளைவு செயற்கைப்பொருளாய் நிற்றலின், ஆக்க 

மூங் காரணமும் அடுத்து வச்.தது. இணையடிகளுணருர்தோறும் 

போகம் மேன்மேல் விளைதல் :புணர்ச்தாம் புணருர்தொறுபெரும் 

போகம்பின் னும்புதிசாய்--மணச்தாழ் புரிகுழ லாளல்குல் போல 

வளர்சன்றதே?? ( இருச்சிற் ம்பலக்கோவையார்-9 உணர்க்தார்ம்) 

எனவும் ௮ப்பொருன்மேல் வைத்சோதிய இருவாக்சானுமறிக. 

தெளிவுபற்றி விளைர்சவென இறர்சகாலத்சாற் கூறினர். 

கண் கண்ணாடியிணின்றுக் தன்னை விடயித் தாற்போல முதல் 

வன் ஆன்மாவுடனின்து தன்னை விடயித்தல் பொருத் சமுடைமை 

யின், ஆன்மாச்சொாயமென்னுங் குற்றம் இன்னோன்னவ்.றி.ற்கெய் 

சாதென்றுணர்க, சண்ணாடிக்குள்ளாகத் சோன்று வதுபோலும் 

எ .இர்விம்பமாலனு விம்பமேயன்றி வேறன்ழென்பது சிவாகமராழ் 

ுணிபென்க.
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இதனுள் அவனும் அவற்றது விடயத்தையுணருமென உணர் 

வேபற்றி யோதினாரேனும் “எத்திற ஞானமுள்ள தத்திற மிச்சை 

செய்தி? (சித்தி-முதற்குத்திரம் 08, சத்திசன்வடி.) என்பவாசு 

லின், அவற்றிற்கும் இஃதொக்கும்: ஒர்கவே, பெத்த முத்தியிரண் 
டினும் ஆன்மா விடயிக்கப்படும் விடயங்களை மூ.தல்வன் உடனின்று 

விடயிப்பனென்பதாஉம், பெச்சத்தின் ௮வணிவனாய் கின்று விட 

யித்.தலின் விடயங்கள் அவனுச்சன்றி இவனுச்காயின் மு£த்தியின் 

இவனவஞாய் கின்ற விடயித் தலின் அவனொழிர்த விடயங்களெல் 

லாம் இவனுக்கின்றி அவனுக்காயினவென்ப தாஉம் இனிது விளங் 

கும். இம்முறைமை நோக்கியன்றே உலகத் தள் ஒன்றனை ஈவா 

ரும் ஏற்பாருஞ் சிலார்ப்பணமெனக் கரு தாதவழிக் குற்றமென்று 
ஆகமங்களோதியதாஉம், யாதொரு தெய்வங்கொண்டீ ரத்தெய்வ 
மாகி யங்கே--மாதொரு பாகனார்தாம் வருவர்? (த்தி. இரண் 
டாஞ்சுத்தரம் 25 ) என் 2.தாஉம், அவ்வுண்மையறிச் தவழி “எ.தீ.த 
னுவி னின்று மிறைபணியார்க் இல்லைவினை-மு.ம்செய்வினையுர்,௧௬ 

வான் மூன்”? எ-ம், பெற்றசழ் ஜின்பமே பேரின்பமாய்?? (திரு 
வுக்இி-94) எ-ம். '*உடம்புடைய யோககெடா முற்றம் நின்ப -- 
மடங்கத்தம் பேரின்பத் தாக்? (திருக்களி-76) எ-ம், *சாணுங் 
கரணங்களெல்லாம்பே ரின்பமெனப் - பேணுமடியார்!? (திருலாச- 
பண்டாயசான்--0,) எ-ம். ‘er deur GF Faumign gC gs” aw. 
இல்வாறோதியதாஉமென்க, 

முதலதிகரணம்முடிந்தது. 
~~, 

இரண்டாமஇகரணம். 
Seana: 

. இனிப் பத்தியின் மறவாதேத்த ௮வனது Fur 
த்த்தை யணையுமென் 2.௮.
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௪-௪. மே-ள். எனின். ஏகனா? கின்ருர்க்கு ௮வ்வியைபு 

பற்றி அறிவிச்சைசெயல்கண்மூன்றும் ஆண்டுவிடயிக்குமாறு யால் 

கனமென்பாளை சோக்கி நகிட்டையி னியல்புணர்தது தற்கெடுத்துக் 

கொண்ட இசண்டாங்கூற்றைச் கண்ணழித் தரைத்து மேற்கோட 

னுசலிற்று, 

இ-ள். சூத்திரத் தரைத் சவாறுபற்றி புரைத்துச்கொள்க, 

“இத்தையாயு மறிவுடையஞாயன் புசெய்ய??(சித்தி-11:1) என 

வழிதூலாசிரியருமோ௫,தலின் ஈண்டு மறவாது பத்தியினாலேச்,ச 

வெனச் சூச்.இரப்பொருட்கேற்ப மாறிவை,ச் 'தரைத்துக்கொள்க, 

ஏத்தவென்றது உபசாரவழக்கு, 

அன்பு பத்தி காசலென்றாற்போல்வன இச்சை மீசார்தற் 

பொருள வாகலான், அது பாழுத்தியினு முண்டென்பதுணராதார் 

பத்தியாலது €வன்முத் இரிலைக்கே செய்யப்படவதொரு சாசனம் 

போது மெனமயங்கித் சத் சமச்கு வேண்டியலாஜே யுரைப்ப, பர 

மூ.த்தியின்கண் இச்சை நிகழாதலழிச் சிவபோகம் அஅபவமா தல் 

செல்லாமையானும், சவேன்முத்திரிலைக்கே கூறுவதொன்ருயிற் 

“செம்மலர் சோன்றாள்?? என்னுஞ் சூத்திரத்து ஒருங்குவைத்சோ 

தவமையும், சூத்திரம் வேறுசெய்ய வேண்டாமையானும், அல்வுளை 

போலியென்றொழிக., 

அவன் அ௮ன்னியமின்றிச் செய்வோர் செய்இிப்பயன் விளைத்த 

கிற்றலான். 

ஏ-த, ஏ௮, எனின். பத்தியினான் மறவாசேத்தினும் ௮௮ 

னது போசத்தை யணைதல் பாமுத்தியினன் றி முடியாசென்பாரை 

சோக்? மேற்கோளைச் சாதித்ச சலித்து. 

இ-ள். அம்மு. தல்வன் வேறுகில்லாது செய்வோர் செய்வன 

வற்றை யறிர்து அவ்வச்செய்திக்குத் சக்க பயனை மிகச் செய்யலா
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யின் அவ்வப்பொழுதே விளைவித்.தும் அல்லுழிக் காலார் தரத்தின் 

விளைவித் தும் உடனாய் நிற்பனாசலான் இனிப் பத்தியினான் மறவா 
தேத்தவே ௮ம்முதல்வனது €பாதத்தை யணையுமென மேற்கொண் 

Lf செறி. 

அருக்கனேர் நீற்பினு மல்லிருளே காணுார்க் 

கிருட்கண்ணே பாசத்தார்க் கீச--னருட்கண்ணாற் 
பாசத்தை நீக்கும் பகலலர்த்தும் தாமரைபோ 

னேசத்திற் றன்னுணர்ந்தார் நேர், 70 

எ-ு. உ-ம். எனின். அரன் கழல் சேறல் உடம்பினீங்யெ 
பின்னன் நி உடம்புடையவழியுங் கூடுமாயின் ௮௪ ஞாயிற் நினொளி 
போல மருங்குள்ளார்க்குப் 'புலனாசல்வேண்டு மென்பாரைசோக்இ 
அது கூடாமையுல் கூடுமாறும் உவமைமுகத்தானுணர்த்இ எ.துவை 
வலியுறு த்த.த னுசலிற்று. 

இ-ள். அருக்கன் சேர் நிற்பினும் காணார்க்கு ௮ல் இருளே. 
௭-௮, ஞாயிறு எல்லார்க்கும் ஒப்ப கிழ்பினும் அது காட்டுயுடையார் 
கண்ணுக்கன்றி அஃதில்லாதார் கண்ணுக்கு இரவின் சஎண்ணதா 
சிய இருளேயாம் ௮அதுபோல,-ஈசன் பாசத தார்க்கு இருட்கண்ணே 

௭௩. முதல்வன் :எங்கணும் ஒப்ப நிற்பினும் மலநீங்கெ முத்தர்க் 
கன்றி ௮& அடையார்க்கு அவன் அம்மலத்தின் கண்ணேயாவன். 
சீவன்முத் தரும் ஏனையோர்போல் உடலுடைமையிழற் பாசத்தா 
சாகலின் வேற்றுமையின்றாலெனின்;-பகல்௮லர் த்.தர் சாமரைபோல் 
௭-௧. ஏனைத் தாமரைகளோடொப்ப ஒருங்கு கிற்பினும் பக்குவமு 
டைய தாமரையைச் கூம்பு, தலை ரீக்டு அலர்த்து ஞாயிறுபோல,-- 
சேசத்தில் தன் உணர்ந்தார் கேர் அருட்கண்ணால் பாசத்தை நீக் 
Goa-g. ஏனையோர்போல் உடம்போடு கிற்பினும் பருவமுடைய 
சாய்ப் பத். தியினாற் என்னே மறவாதுணர்வார்க்கு. முதல்வன் தனது
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இருவருட்பார்வையரற் பாசத்தை நீக்கி அறிவை யலர்த் தம் ஆக 

லான் உடம்புள்வழியும் அவர் பாசத். தாரல்லர் ௪ஃறு. 

ஆகலான் உடம்புள் வழியும் அவர் பாசத் தாரல்ல சென்பது 

குறிப்பெச்சம். 

ஏகாரம் தேற்றம். 

இணிச்சவிருளையென்புரர் அல்லிருளென்ரார். 

மலத்திற்குக் கண்ணாவஅ அ.றியாமை, 

காணாரும் பகலும் ஆகுபெயர், 

அருக்கன் எடுதீஅக்காட்டுவமை. 

தன்னைஎன்னும் இரண்டலுருபு விகாரத்.தாற் றொச்க௮. 

ஏழாம் வேற்றுமைப்பொருட்கண் வருசேென்பது உருபுமயகி 

கமாய் சான்காவ.தணர்த் இற்று. 

நீக்குதலும் ௮லர்த்துதலும் எனையிடத் அஞ் சென் றியை தலின் 

fi sag; செயப்படுபொரு ளே.ற்பன வருவிக்கப்பட்டன. 

மன்னுமிருளை மதிதுரந்த வாறன்பின் 
மன்னு மானே மலர்துரந்து -- தன்னின் 

வலித்திரும்பைக் காந்தம் வசஞ்சேய்வான் சேய்தல் 

சலிப்பில் .விகாரியலன் ரான். 71 

எ-து. உ-ம். எ-னின். சேசத்திழ் ஐன்னுணருஞ் Fact 

மூதத்தர்க்குப் பாசத்தை ரீச் அறிவை யலர்த்,௪,சல் பரருத்.இயி 

னன்றி இல்லையென முரணிக்கூறும் வாதிகளைசோக்கிப் பாச,ச்ை 

32
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நீக்கு அறிவையலர்தீத முறைமை இவ்வாறென்றணர்த்தி அதனை 

வவியுறுத்துத னுதலிற்று. 

இ-ள். அன்பின் மன்னும் ௮ரனே மன்னும் இருளை மதி தரச் 
தீவாறு மலம் துரந்து, ௭--து, உயிரைத் கானாக்கெேகோட ற்சகணுள 
சாய இச்சை மிகுதியான் அவ்வுயிரோடும் அசாதியே நிலைபெறு 
முதல்வன் கண்ணின்௧க ணிலைபெறும் இருளைப் பிறைமதி சாடோ 
அஞ் சிறிது சிறிதாக நீச்சியோட்டுமாறுபோல் அவ்வுயிரின் சண்ண 
தாயே மலசீத்தியை அவ்வப்பருலரசோறஞ் சிறி௫ சிறிதாகச் 
சோபானமுறையி ஸனீக்டுப் பற்றறத் தரச் த,--காச்தம் இரும்பைத் 
தன்னின் வலித்து வசம் செய்வான் செய்தல் சலிப்பு இல், ஏ-.2. 
காந்தக்கல் இரும்பைத் தன்கணீர்த்துத் தன்வச்மாகச்செய்தல் 
போல மலம் ௮க௩்கனர் அரக்கப்படர்தோறும் அம்முறையே அச் 
சத்தி பதிலித்து உயிரைத் தன்கண் வலித்துக்கொண்டு தன்வச 
மாசச்செய்துவருஞ்செய்கையின் அவனுக்கு ஒருஞான்றுஞ் சலிப் 
பில்லை,--விகாரி அலன் தான். ௪-.த. அக்கனஞ் சலியாது செய்தா 
வருதல்பற்றி விகாரியாவானு மல்லன். கார்தம்போலத் சனத சச் 
நிதிமாத்திரையிற்செய்யும் அம்மு தல்வன், ஏறு. ் 

மதியென்றது ஏற்புழிக்கோடலான் ஈண்டு ௮ளர்பக்கத்திற் 
நிங்களின்மேற்றாயித்று, அரச வருளுனக்இல் காதார மாயல்வி-- 
னிர்து வெனவெறித் இட்டு!” என்றதும் அத, 

மலர் துரத்தல் உயிரின் செயலானாவதன் றென்பதுபடநின் 
தமையின் ஏகாரம் பிரிநிலைக்கண்வர்த.த. 

வான் பான் பாக்குக்கள் தொழிற்பெயர் விகுதியுமாமென்பது 
**கரப்பாக்கறிட்து?? (இருக்குற-கா.தற்9 ந-0) TOL SSH SCTE. 

உவமவருபு விரித்துரைக்க.
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சீலித் தல் வேச்று சல். 

செய்தற்கண்ணென எழனுரறுபு விரித்துரைக்க, 

ம.இிதரச்சவாறு மலச்அ.ச்சென்ற விசனானே மலநீங்குவது 

பின்னென்பார்மதகம் மறுக்கப்பட்டவாறு காண்க. 

சோபானமுறையி னீக்குசலானன்றே,சத்.திரிபாசஞ் சிவபுண் 

educa sender சகால்வேறு வகைப்பட்டதூஉம், அவற்றுள்ளும் 

ஓசரோவொன்று பலவேறுவகைப்பட்டு விரிர் சதூஉமென்க. 

நசித்தோன்றி னுள்ள ஈசித்தலா லோன்றா 

ஈசித்திலதே லோன்றாவ தில்லை - ஈசித்துமல 

மப்பணைந்க வப்பி னுளமணைந்து சேடமாங் 

கப்பின்றா மீசன் கழல். 72 

எ-து.உ-ம்,எ-னின். உயிருக்குச் குணம்போல அசாதியாயுள்ள 

சசச்மலம் அல்வுயிரின் Camis அரக்கற்பாலதன்ுகலின் மலச் 

gre gor pw அமையாதென்னும் பாடாணவா தசைவரைகோக்கி 

அருத் தாபத்தியளவையான் ௮ தணை வலியுறுத்து ௪ னுதவிற்று, 

இ-ள். ௪௪த்.௪ ஒன்.றின் உள்ளம் ஈ9த்.தலால் ஒன்றா BFS Bev 

தேல் ஒன்று ஆவது இல்லை. எ--து. அரன்கழல் செல்லுங்கால் 

௮.தனை ஆன்மாச் சகெட்டொன்றுமோ கெடாமசொன்றுமோலவெனகச் 

கடாமினார்ச்குச் கெட்டொன்றுமெனின், ஆன்மாக்கெட்டுப்போக 

லான் ஒன் றமாட்டாது; செடாதொன்றுமெணனிற் கெடாதவழி இரு 

பொருளாய் கிற்றலின் ஒன்றாமாறில்லை; ஆகலான் அருத்சாபத்திய 

ளவையானே, அப்பு ௮அணைக்த உப்பின் மலம் சத்து உளம் 

ஈசன் கழல் ௮ணைர் அ சேடம் ஆம். ௭--த. உப்புச் சன கண்டிப்பு 

Ree 8ீரின் ஒன்றுமாறுபோலத் தனு சகசமலகங் கெட்டொழிய
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ஆன்மா அரன்கழலையொன்் றி அவ்வான்ழர்குச் சேடமாம்,--சப்பு 
இன்று ஆம். ௭-. அங்கனஞ் சேடமாகய ஆன்மாவுக்கு மிளக் 
கவர்சீசியில்லை, எ-று, 

ஒன்னாகென்னுர் HAIGH விசாரத்தாழ் ரொக்கது. 

பின் வசத சரித்தென்பது செயவெனெச்சத் திரிவு. 

யாதொன்று யாதொன் தன்பொருட்டேயாய்த் தனக்செனச் 
சு,தந்இிரமின்றி நிற்கும் ௮ஃ.த.தற்குச் சேடமென்பதறிக. “அவை 
யுடைமை யாளாமா மங்கு? எனவோதுதலின், ஏனைப் பசுபாசங்கள் 
scams ei பொதுவகையாற் சேடமாயினும், இதுபோலச் 

சிறப்புவகையாற் சேடமாதலின்மையின் இதனை Cad pe EC gr 
கினார், 

மூூத்.இரிலை கூறி முடிச் தமையின் இது திச்கட் 'சப்பின்று”மென 
AHN OSHS Buje கூறினர், 

போன்வாண்முன்கொண்முவிற் புக்கோடூங்கிப்போயகலத் 
தன்வாளே யேங்குமாக் தன்மைபோன்--முன்வாண் 
மலத்தின் மறைந்துள்ள மற்றுலகை யுண்ணு 
மலத்திரித்துச் செல்லும் வரத்து. 73 

௪-. உ-ம். எ-னின். சான்காஞ்சூத்திரமுதல் | இது/வரையிற் 
கூறிப்போர்ச கேவல சகல சுத் சமென்னும் முத்திறத் தவத்தை 
சளினும் ஆன்மாத் சன்னியல்பிற்கு&' கேடின்றியே கிற்குமென்பத 
உவமைமின் வைத்துக்காட்டி, மேல சனை வலியுறு ச த னுதலிற்றா. 

இ-ள். பொன் வாள் முன் கொண்மூவில் புக்கு. எது; Sito 
sriatGun Ber ap@ pur. Ss grate 060 D6 $3,—-GGwE, ௭-து, ௮ம்
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Pe puree apie நீக்யெவ்ழித் தன்னொளி céC Semis 

ஓடுங்ிச்சோன்.றி;-போய் அகல எங்கும் வாளே ஆம் தன்ன்மபோல் 

எ-து. அம்முடுிற்படலம் பெருங்காற்னுனடியுண்டு முழுவதும் விட் 

டொழிர் தவழி எக்கணுச் தன்னொளியேயாய்த் சோன்றும் பெற்றி 

போல,--உள்ளம்முன் வாள் மலத் தின் மறைச் ௪, ௭-2. அன்மா 

அசாதியே சன்னறிவு மலத்துண் மறைப்புண்டு கேவலப்பட்டு,-- 

மற்று உலகை உண்ணும், a-g. பின்பு ச்ருவிசளோடு கூடி, ஏகதேச 

மாய் அறிவு விளங்கி ஐம்புலன்களை விடயிக்கும்,--மலத்து இரித்த 

வாத்தச் செல்லும். எஃது, பின்பு ௮ம்மலத்தை மூ.தல்வனருளாற் 

பற்றறக் களைர்து வியாபகமாய் அ.றிவுவிளங்கு அவன. €பா,த.த),௪ 

யணைக்து சுதீதப்படும், எ-று. 

தன்மையென்றார் கொண்ணூவிற் புக்குழியல் கேடின்மையின்.. 

ஏகாரர் தேற்றச்தின்கண் வச்.௪2. 

பின் வசத வாள் ஆகுபெயர். 

வினைமாழ்தின்சண் வரச மற்றென்னுமிடைச்சொல் மலத்தி 

ரித்தென்ப தனோடியைர்,த௫. சாரியையுள் வழித் தன்னுருபு கிலையா. 

தென்றது இலேசாம் கொள்க. 

உவமைவினைகள் பொருளினுஞ் சென்றியைச் தன. 

அதிவு மறைந்தும் ஒடுங்கியும் மழைப்பு நீங்கியே எங்குமாய் 

நிகழ்,சன்மாத்திரைக்கே பொன்வாளுவமையென்பார், *“உலகையுண் 

ணும்” *வாத்துச் செல்லு” மென வேற்றுமையும் உடன்கூ.நினார்.
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மலகத்தலாவது தனது மறைத்தற் சத்தி மடக்கிக் €ழ்ப்படு 

தன்மாத்தரையே பிறிதன்றென்பதூஉம் உவமையாற் பெறுதும். 

இரண்டாமதிகரணம் முடிந்தது. 

பதினொராஞ்சூத்திரம் முடிந்தது. 

 



உ 

இமயம் 

திருச்சிற் றம்பலம். 

சவஞானபயபோதம் -- சிற்றுரை. 
a i eo 

சிறப்பியல்பு - பயனியல். 

பன்னிரண்டாஞ்சூத்கரம். 

அபர மாதவச்சிவஞானயோ?கள்,





பன்னிரண்டாஞ்சூத்திரம். 

  

செம்மலர் நோன்றாள் சேர லொட்டா 

வம்மலங் கழீஇ யன்பரொடு மரீஇ 

மாலற கேய மலிந்தவர் வேடமு 

மாலயந் தானு மரனெனத் தொழுமே. 

எ.து. சூ-ம். எ-னின். ௮௫ர்இகனுப் கின்ற பதியைச் 

திர் திதகைக் கண்டு வழிபடுமாறுணர்த்து,த னுதலித்று. 

௪-.து. க-மை. எ-னின். சூத்திரக்கருத்துணர்த்௪,௪ னு தலிம்அ. 

இ-ள். அயராவன்பினரன்கழல்சென்ற முத்தர்க்குச் வன் 

முத் இிரிலைச்கண் அவ்வறிவிச்சை செயல்கள் ஒஓரோவழிப் புறத்துச் 

செல்லுங்கால் அவை செல்லுமிடம் இவையென்ப ௪ணர் த் மூக 

தான் வாக்குமனா திதமாய்ப் பத்தியின் மறவாதேத் த கின் றமு,தல் 

வனை. வாக்குமனக் கோசாமாம்படி. தெளியக்கண்டு வழிபடுமா 

றுணர்ச் அதல் இப்பன்னிரண்டாஞ் சூத இரத்தின் கருத்து, எ-று. 

சூச்தரவியைபும் இணி த விளங்கும். 

இச்சூத்இரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு: அயராவன்பினரன்௧ழ 

akwis 2வேன்முத்சனாவான் செங்கமலமலர்போல. விரி 

விளங்யெ முதல்வனது சோன்றாளை ௮ணையவொட்டாது அயர்தி 

,சலைச் செய்விக்கும் அவ்வியல்பினையுடைய மும்மலவழுகிகை ஞான 

நீசாழ்கமுவி ௮ங்கனம் அயசாவன்பு செய்யுமெய்ஞ்ஞானிகளோடு 

கலக்துகூடி மலமயக்க நீங்கு, சலான் அன்புமிக்குடைய ௮வது இரு 

வேடத்தையுஞ் சவொலயத்சையும் மூ,சல்வனெனவே கண்டு வழி 

பட்டுவாழும் எ-று. 

33
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எழுவாய்  மேலைச்சூத்திரத்கினின்றும் வருவிக்கப்பட்ட, 
£வன்முக்தனென்பத ஏழற்புழிக்கோடலாற் பெறு அம். 

சோன்றாள் வினைத்தொகை. சோன்றல் பொறுத்தல், “a@s 
அச் சுமப்பானை”? (இருட்வருட்ப - உயிர்விஎ-9) என்முர் புடை 
தூலா?ரியரும், 

கழீஇயென்ற த குறிப்புருவசம், 

மாலதசேய மலிர்தவரென்றது அ௮ம்மலங்கழீஇ யன்பசோடு 
மரீஇயினா சென்னும் பொருடர்து சுட்டுப்பெயர் மா தீ திசையாய் 
நின்றது. 

Cound sa கூறவே, வழிபாடும் பெறப்படும். 

நான் அசை. 

அம்மலங்கழீஇ மென்றதனால் ௮றிவவியா பரிக்குமிடமும், 
அன்பசோடும£ீஇ யென்றசனால் இச்சை வியாபரிக்குமிடமும், 
தொழுமென்ற தனாற் செயல் வியாபரிக்குமிடமும் பெறப்பட்டன. 
படவே, சீவன்முத்சர்க்கு அறிவிச்சைசெயல்கள் ஏனைவிடயக்க 
ofp செல்லாவன்பதாஉம் பெறப்பட்ட த. இம்மூன்றும் பிரிப் 
பின்.ி ஒரிடத்தொருங்கு நிகழ்வனவாகலின், விடயகே.ற்றுமையின் 
மையுமுணர்க, ் 

தொழுசவென்னாது தொழுமென் றமையின், இஃ தணைந்தோ 
ரச. தன்மையென்பத பெற்றும், அற்ரசவினன் ற இசனைச் 
சா. சனவோத்தின் வையாது எண்டு வைத்தாரென்பன. இனித். 
தொழுமென் ற தனை இரட்டு_மொழிர் அகொண்டு விகுஇிப்பொருள் 
பட நின்ற முன்னிலையேவலாக்இயு முரைத்துக்கொள்க, என்னை? 
செல்வப் பெருக்கமுடையார்ச்கு உணவாயெ ஆன்பால் உடம்பு 
சோயின் றி வளசச்செய்யும் மருச்துமாதல்போல, இவ்வழிபாடு மல
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வாசனை சிறிதர் தாக்கு தலின்றிச் சிவானந்தம் மேன்மேல் வளரச் 
செய்யுஞ் சாதனமாதலுமுடைமையின், கண்ணழித்துரைபற்றி 

வீதியாக வைத்துரைத்தலும் அதுபற்றி. 

இசணுள், செம்மலர் சோன்றுள் சேர லொட்டா ஒம்மலங்கழீ 
இயென்ற து ஒரதிகணம்: அன்பரொடு மரீஇயென்றது ஒரதிகர 

ணம்; மாலறதேய மலிர் சவர் வேடமு£ மாலயச் சானு மரனெனச் 

சொழுமே யென்றது ஓரதிகரணம்; ஆக மூன்றதிகரணத்சது இச் 

சூத்தாமென்றுணர்க 

முதலதிைகாணம்,. 

ஈண்டு ஆணவமாயைகான்மியமென்னு மலக்சகளைச் 

களைகவென் ற.து. 

௭-௪. மே-ள். எனின், சீவன் முத்தர்க்கு ஒருதலையான் 

முன்னர்ச் செய்யக்கடவ இி.தவெனச் குத்தித்கிள் மு.தற்கூற்றைக் 

கண்ணழித்துசைத்து மேற்கோட னுதலிற்து. 

இ-ள். கொடை. 

சன்மமலமே தன்மூலத்தைசோக்குக் கான்மியமெனவும்படும், 

காமியமெனப் பாடமோதி, ஆகாமியம் காமியமெனத் தலைக்குறை 

யென்றுரைப்பாருமூளர், 

அவைதாம் ஞானத்தை யுணர்த் தாத அஞ்ஞானத்தை 
புணர்த்துமாகலான். 

எது- ஏது. எ-னின். **மலமாயை தன்னொடு வல்வினை 

யீன்றே?? எனப் பாசநீச்சம் மேலே பெழப்பட்டமையின் மெய்
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yortts நிட்டைகூடியமின் அவை களையக்கடெத்தல் யாங்கன 
மென்பாரை நோக்டுச் சூத்திரத்தின் உடம் பொடுபுணர்த்தோதிய 
பொருளைத் தெரித்துணர்த்தி மேற்கோளைச்சாதித்தனுதலிற்று. 

இ-ள்." அம்மலங்கண்மூன்றும் மெய்யுணர்ச்து நிட்டைகூடி 
னார் மாட்டும் யாதானு மோசாற்றா னுழைச் ௪ தீம்மெய்யுணரவைக் 
£ழ்படுத் தப் பிறவிக்கு வித்.சாயெ பண்டை விபரீ தவுணர்லை மேற் 
படுத் துவனவாம் ௮கலான், ௮ஃ தவர்க்காகசமையின் ஈண்டு ஆணவ 
மாயை கான்மியமென்னு மலங்களைக்களைகவென மேற்கொண்ட த. 
எ-று. 

உணர்த்து தல் உணர்விற்கேதவா ல், 

ஈண்டு அஞ்ஞானமென்ற த விபரீ சவுணர்லை; 

புண்ணிய பாவம் போருந்துமிக் கான்மியமு 
மண்முதன் மாயைகாண் மாயையுங் கண்ணிய 
வஞ்ஞானங் காட்டுமிவ் வாணவமு மிம்மூன்று 
மேய்ஞ்ஞானிக் காகா விடூ. 74 

௭-௮ உ-ம். எனின்... அவை அஞ்ஞானத்திற் கேதுவாய் 
வரது நழையுமாறும் ௮ஸ்து அவர்க்காகாமையுர் தெரித்துணர்த்தி 
ஏதுவை வலியுறுத்துக னுசலிதந்த, 

இ-ள். புண்ணிய பாவம் பொருச்தும் இக்கான்மியமும். எ-.து. 
புண்ணிய பாவப்பயனாயும் புண்ணியபாவகாரணமாயும் பொருச்த 
இன்ற இக்கன்மமலமும்,--மண் மேசல் மாயை காண் மாயையும். 
a-g). Bop sea மோகினியீருகக் காணப்படுகின் 2 இம்மாயாமல 
மும்-சண்ணிய அஞ்ஞானம் காட்டும் இவ்வாணவமுமம், ௪-2, சுட்டி 
ய.றிவ, தாகிய விபரீ தவுணர்வைப் பயக்கும் இவ்வாணவமலமம்,-இம் 
மூன்றும் மெய்ஞ்ஞானிக்கு ger. ogo. இம்மலற்கண் குன்றும்
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மெய்யுணர்வுடைய உனக்காகாமையான் அவற்றை விடுத்சொழி 
வாயாக, எ-று. 

எல்லாமலக்களும் பற்தறத்துடைத்௫ மெய்யுணர்ர்து நிட்டை 

கூடினார்க்கு உடம்பு கிற்குமளவும் பிராரத் சவினை அவ்வுடம்பைப் 

பற்றி கிற்றலான் ௮௬ து அவர்க்கு ஒரோவழி வாசனையயச் சரன் 

இங்குளிவால்குங் கலம்போல வத்து தாக்கும்; அவ்வழிப் “Io 

செயாததபவிப்பஇன்று?? (௪2 இ-சூத-3. செம்-11, முற்செயல் 

விதியை) ஆகலின் ௮ சார்வாக விருப்பு வெறுப்புக்கள் உளவாம்? 

அவை உளவாக, பரமே பார்த ிருப்பார்க்கு சில முசலிய ஏக 

தேசப் பொருள் காட்டுப்படும்; படவே, அவற்றைச் சுட்டியறிவ 

தர௫ய விபரீ தவுணர்வு மேற்பட்டு மெய்புணர்வைக் இழ்ப்படுக்துப் 

பிறவிக்கு வித், சாம்? இல்வாறிம்மூன்றும் ௮றிவற்றம்பார்த், து இம் 

முறையானே வர்து தலைப்படுமெனக் காட்டிக்கூறுவார் கன்மமாயை 

யாணவமென்றிம்முறையின் வைத்து அவ்வர்காரிய நிகழ்ச்சிகளை 

யெடுத்தோதிச் சுட்டிக்கூறினார். இகரச்சுட்டு இடையினும் வர்தி 

யையும், 

புண்ணியபாவமென்ற து உபசாரம், 

முன்வக் மாயை முப்பத்தொராமெண்ணு முறைமைக்கணின் ற 

சச்துவச்ையுணர்ச இ விடாசவாகுபெயராய்ச் சன்னை Sas 

வுடைய ஏனைத் தத் துவங்களையுர் சழீஇயிற்.ற.. 

காண்மாயை செயப்படுபொருளோடு முடிர் ச வினைக்சொகை. 

இலை சவபோகப் பெருவாழ்வையிழப்பிச் சலின் மெய்ஞ்ஞா 

ஸனிச்காகாவாயின. மேன்மேன் முற௮ுகுவனவாய இவற்றைச் தோன் 

௮ம்பொழுதே அடையாக்கரல் **களைகுகர் கைகொல்லுக் காழ்த்த 

வீடத்,.தூ?? ( திருக்குறள்-பகை,த்தி.றம்-9.) என்னு முறைமை சாய் 

முடியுமென்பதுபற்றி விடுவென ஈண்டும் வலிய தப்பட்ட து.
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விடுதலாவது, அவை அம்முறையானிகழ்ர் சவழி இவ்வஞ்ஞானம் 
ஏகசேசல்காட்சியாயைசெனவும், அக்காட்சி விருப்பு வெறுப்புக் 

களது தோற்றத் காளயெசனவும், அத்தோற்றமும் பிராரத் சவினை 
அகர்ச்சிக்கட்சென்ற தற்போதத்தாலாயெனவும், அறிக்து அங் 
நனஞ் செல்வதாகிய தற்போதம் முளையாதவாறு பரிகரித்துச் 

சிவஞான த்துளடங்கிச் சிவொறபவம் சுவாறுபூதியாம்படி ஞான 
நிலையில் உறைத்து கிற்றல். 

மாயைகன்மக்கள் அஞ்ஞானங்காட்டு தல் அணவமலச்சார்லா 
ஞயை செயற்கை யென்பஅணர்த் ௪ தற்கு, மூன் தற்கும் பொதுவாக 
aa sO Curt ge ger ஈண்டாணவமாத்திரைக்கே இறக் 
தெடுத்தோ தினார். 

முதலதிகரணம் முடிந்தது 

இரண்டாமதிகரணம். 
  

இனிச் செவபத் கர்சளோடிணங்குகவென்ற.து. 

ஏ-து, மே-ள், எ-னின். அ௮ம்மலங் கழீ இயினார்க்கு ௮ சனை 
நிலைபெறுத் துவதாய் ௮தன்பின்னர்ச் செய்யக்கடவ இதுவெனச் 
சூத்தாத்தின் இரண்டாங்கூற்றைக் சண்ணழித்துசைத்து மேற் 
Cam cogs pm. 

இ-ள். வெ-டை. 

ஈண்டுச் சவெபத்தென்ற து பத்தியின் மறவாதேத்தி முதல் 
வனத Fun g gon sures g Faas siCu bm,
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இணங்குதல் சட்புச்செய்தல், சிவபச் சர்களோடிணங்குகவெ 

னவே, எதிர்மறை முகத்தான் எனையரோடிணங்க ற்கவென்பதூஉம் 

பெறப்பட்டது. 

அல்லாதார் அஞ்ஞானத்தை யுணர்த்,துவராகலான். 

ஏதா, ஏது. எ-னின். உறவும் பகையுமொழித்த மெய்ஞ் 

ஞானிகள் இலர்மாட்டு ஈட்புஞ் லாமாட்டு கட்மின்மையுமுடைய 

ராதல் சால்பன்றென்பாரை நோக்கி மேற்கோளைச் சாதித்த னுத 

wpm. . 

Groat. Qarem. 

அல்லாதார் அஞ்ஞானத்தையுணர்த்துமர்று '*செய்வமென்ப 

தோர் சித் சமுண்டாகி--முனிவிலாசதோர் பொருளது கருதலு-- 

மாறு கோடி மாயா சத்திகள் -- வேறுவேறுசம் மாயைக டொடஙி 

கன--வாத்தமானா சயலவர் கூடி- நாத்திகம் பேசி சாத்தழும் 

பேறினர் சுற் மென்னும் தொல்பசுக் குழாங்கள்-- பற்றியழைக் 

அப்பதறினர் பெருகவும்--விரத மேபச மாகவே தியருஞூ-- சரத 

மாகவே சாத்திரங் காட்டினர் சமய வர்திக டத் ச மதங்களே-- 

யமைவ தாச வாற்றி மலைர்தனர்'? ( திருவாசக-போற்றித்..15 ) 

என்றற் ரொடக்கத்துச் இருவாக்குக்களானறிக. மூம்மலல்கள் அஞ் 

ஞானத்தை யுணர்த்துசல் இலக்குவாய்த்துழி ஏதுவாசன் மாச் 

இரையே சிவபத்தால்லாதார் ௮வ்வாறன் றி இலக்குவாயா தவழியும் 

வாய்க்குமாறுசெய்துகொண்டு பலவகையுபாயக்களானுச் சம்மோ 

டொப்ப விபரீ தவுணர்வைச் செலுத்தியே விடுவராகலான் அம்மலங் 

களினுஙவ் கொடியராகெய இவரை அவற்றினுமஞ்சிவிட்டொழிசலே 

அதிவுடைமைக்குச் சால் பென்ப தாம். 

மறப்பித்துத் தம்மை மலங்களின் வீழ்க்குஞ் 
சிறப்பில்லார் தந்திறத்தச் சேர்வை--யறப்பித்துப் 
பத்த ரினத்தாய்ப் பரணுணர்வி னாஸணரு 

மேய்த்தவமை மேவா வினை. 75
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எ-ு. உ-ம். எனின். அஞ்ஞானத்தையுணர்த்து மவரோடு 
இணங்காமை மாத்திரையேயமையும் சிவப த் தர்களோடிணங்கு ௪ல் 
எ.ற்றுக்கென்பாரை கோக்கு ௮ தனை வலியுறுத்துத னுதலிற்று, 

இ-ள், தம்மை மறப்பித்அ மலங்களின் வீழ்ச்கும் இறப்பு 
'இல்லார் தம் திறத்துச் சேர்வை அற, ௭--.த, மு,சல்வன் காட்டியும் 
கண்டும் உபகரித்து கிற்கும் அத் தவிசகிலையை மறவாது கடை 

பிடிக்குச் தமது ஞானக்கண்ணை இழப்பித் தத் தயகெறிக்கட்கொண்டு 
சென்று மலங்களானாய பிறவிக்குழியில் வீழ்வித்தத் அயருறுத்து 
வாசாகிய அன்பில்லார் கூற்றிலே தொன்றுசொட்டுப் பயின்று 
வர்த செர்ச்சியறும்படி, பத்தர் இனத்துப் பித்து ஆய்ப் பான் 
உணர்வினால் உணரும் மெய்தீ சவரை. ௭-.து. அம்மறவியை மாற்றி 
ஞானக்கண்ணை யுதவிப் பிறவிக்குழியினின்றுமெடுத் ௪ ஈன்னெறிச் 
கட் செலுத்தி வாழ்விக்குஞ் வெபத்தா.த கூற்றிலே Cu rer yeni 
சாய் ௮வ்வன்பு சார்பாக விளங்குஞ் சிவஞானக் கண்ணால் அச்நிலை 
கடைப்பிடிச்தணரப் பெற்ற மெய்த் சவராயினாரை,---வினை மேவா. 
௭--த. எல்லாவகத் தங்கட்கும் மூலமாய்வக்து சிறப்பில்லார் தந் திறத் 
அச் சேர்வையைப் பயப்பிக்கும் பிராரத் தவினைகள் வாதியா எ-று. 

மறப்பித் தத் தம்மை மலங்களின் வீழ்க்குஞ் செறப்பில்லாரொன 
மேற்சொல்லிய பொருளையே அறவதித்து விரித்சோதினார்; ௮த 
னெதிர்மறை முகத்தாழ் வெபத்தரது பெருர் தசகைமையுணர்க்து 
கோடழற்பயனோக்கி, 

மலம் ஆகுபெயர், 

Sys Guar og உருவகங்குறித் த நிற்றலின், அவ்வாறுரைக் 
கப்பட்டது. 

எல்லாவற்றினும் அன்பு சிறர் தமையின் ௮. சனைச் சிறப்பென் 
ரர். பித் துப்போ றலின், Hoary IO sori 2,
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ஏனைச் சவங்களெல்லாம் மெய்யாதலின்றி மலசடையாய்ப் 

போதலின், பானுணர்வினா லுணருச் தவமொன்றே மெய்த்தவ 

மெனப்பட்ட த. 

வினை பால்பகாவஃ றிணைப்பெயா, சவெபத் தர்மாட்டன்புடைய 

சாய் மனஞ் சொற் செய்கைகளான் அவர்வழி நிழ்பார்க்கு உலூய 

லுணர்வு மாறிச் இவொறுபூதியுணர்வே மேம்பட்டு கிகமும்: அது 

நிகழவே பெளதிக வுடம்பைப்பற்றி வரும் மிராரத் சவினைகள் 

அவர்ச்கு நூகர்சீசியாதல் செல்லாமையின் வாதிக்கமாட்டா? 

மாட்டாதொழியவே, அவை பற்றுக்கோடாக நிகழும் சறப்பில்லாச் 

தர் திறத்தச்சேர்வை பற்றறஃகெடுமென்பார் சேர்வைய றப் பித்தப் 

பத். தரினத்சாய்ப் பரணுணர்வினா லுணரு மெய்தி சவரை மேவா 

Star Quer aet. எனவே, விட்டுணர்வை நிலைபெறுத் தஞ் Ga 

பத் சர்களோடிணங்இனாலன்றி வினை பற்றச்கோடாகச் தொன்று 

தொட்டுப் பயின்றுவஈத சிறப்பில்லாரதிணக்கம் அறாமையின், அவ் 

விணச்கம் ஒரு தலையான் வேண்டுமென வலிய சவாறாயிற்லு. 

இரண்டாமதிகரணம் முடிந்தது 

மூண்றாமதிகரணம். 

இனிப் பத்தர.து திருவேடத்தையுஞ் சிவாலய த்தையும் 

பரமோசானெனச் சண்டு வழிபடுக வென்ற. 

ஏது, மோன், ஏ-னின், அன்பரொடு மரீஇமினார்க்கு ௮ம் 

மருவு சலை நிலைபெறுத்துவ தாய் அதன்பின்னர்ச் செய்யக்கடவதிது 

வெனச் சூத்திசத்தின் மூன்றாங்கூற்றைக் கண்ணழித்துசைத்து 

மேற்கோட ஸனுதலிற்று. 

Qa. வெ-டபை. 

34
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காண்டல் ஐயுறவின்றித் செளிதல், 

காமக்இழத்தியர் வடி.வி.ற் காணப்படும் ஆடை, சார் சணி கலன் 
முதலாயின காமுகரை வ£கரித்அ இன்பஞ்செய்யுமாறுபோல, மெய் 
யுணர்வுடையாரைக் காட்சிமாத்திரையின் வரித்து இன்பஞ் 

, செய்தல்பற்றித் திருவேடத்சையுஞ் 9வாலயத்தையுமென்தபசரித் 

தார். ௮ * சேலும் கயலுச் இளைக்குங்கண் ணாரிஎங் கொங்கை 
யத் செங்குங்குமம்--போலும் பொடியணி மார்பிலங்குமென்று புண் 
ணியர் போற்றிசைப்ப ?? ( திருப்பல்லாண்டு-6) என்னுச் இருவாக் 
கானுமறிக, திருவேடத்.இனிய௰ல்பு ' தாயவெண்ணீறு அைசர்தபொன் 
மேனியுச் தாழ்வடமு--சாயகன் சேவடி சைவரு இர்தைய சைந்து 
ரூட்--பாய்வது போலன்பி னீர்பொழி கண்ணும் பதிகச் செஞ் 
சொன்--மேயசெவ்வாயு முடையார் புகுர்.சனர் வீதியுள்ளே,!? “இர் 

cog Soucy வன்புர் திருமேனி சன்னி லசைவுங்-கர்தை மிகை 
யால் கருத்துஙல் கையுழ வாரப் படையும்--வர்திழி கண்ணீர் மழை 

யும் வடிவிற் பொலி தஇிரு£௮-மர் தமி லாத்திரு வேடத்தரசு மெதர் 

வர் தணைய?? கண்ட கவுணியக் கன்றுங் கருத்திற் பரவு மெய்ச் 
காதற் -றொண்டர் இருவேட சேரேோ சேதோன் நிய தென்று 
தொழுதே?! என் ற்றொடக்கத்துத் இருவாக்குக்களானுமறிக. 

அவன் மழ்றில் விடங்களிற் பிரகாசமாய் நின்றே அல்லாத 
விடத்து அப்பிரகாசமாய் நிற்றலான், 

எ-து ௮௮, எனின். மெய்யுணாவுடையார்க்குப் பகுப்பின் றி 

எங்கணும் பாமேசானெனக் காண்டலே பொருத்தமுடைமையா 

னும்,நின் ஐ இருத் தாண்டகமு தலியவற்றுள் அவ்வாரே ௪ தலானும், 
இருவுருத்திரத்தட் பகுப்பின்றி உயிர்ப்பொருள் உயிரில் பொரு 
ளெல்லாவற்றையுச் தனித் சணியெடுத்சோதி வழிபாடு கூறு சலா 

லானும் ஈண்டிவற்றை மாத்திரையே விதர்தகொண்டோதிய 

சென்னையென்பாரை சோக்ட மேற்கோளைச் சாதித் ச னுசலிழ்த,
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இ-ள். அ௮ம்முதல்வன் யாங்கணும் வியாபகமாய் கிற்பினும் 

இல்விசண்டிடத்துமாத்திரையே தமிரினெய்போல விளங்கி கிலை 

பெற்று அல்லுழியயல்லால் பாலினெய்போல வெளிப்படாது கிற்ற 

லான் இனிப் பத்தாது தஇிருவேடத்தையஞ் சிவாலயத்தையும் 

பாமேசுரனெனக்கண்டு வழிபடுகவென மேற்கொண்டது. எ-று. 

நீறு உயையசை. 

எப்பொருட்கண்ணு மிறைவன் கலர்தள னென்பது)ெதளிசர்து 

கோடழ் பொருட்டுத் திருவுருத்தாத் தின் அவ்வாரே தப்பட்டசெ 

னக கொள்க 

தன்னுணர வேண்டித் தனதருவைத் தான்கொடுத்துத் 

தன்னுணரத் தன்னு எிருத்தலாற் - றன்னுணரு 

நேசத்தார் தம்பா னிகழும் ததிகேய்போற் 

பாசத்தார்க் கின்றாம் பதி. 76 

௪-௮. உ-ம். எஎனின். இருவேடத்தின் இறைவன் பிரகாச 

மாய் நிற்குமாறு யாங்கனமென்பாரை கோக்க ௮,சனை வலியுறுத்து, 

னுதலிற்று, 

இ-ள். பதி, ௪-௮, அக் திகனாய் கின்ற பாம்பொருளே,-- 

தன் உணச வேண்டி, எது. உலகத்துள்ளார் தன்னை யறித.ற் 

பொருட்டு,-- தனது உருவைத் தான்கொடுத்து. எ-து. இருமீறு 

கண்டிகை முதலிய இதிருவேடமாகிய சனத இிருவடிலத்சைச் சன் 

னன்பர்க்குச் சொடுச் சலானும்,--சன் உண? ௭-௭. அல்வன்பர் 

தன்னைச் சவோகம்பாவனையால் அறியச் செய்தலானும்,- தன்னுள் 

இருத் தலால். ௭-,த. அக்ஙனம் ஒரு குறியின்கணின் அணருமவசைத் 

தனது வியாபகத் துள்ளாக இருத்,௪,சலானும்,--தன் உணரும் Cees 

தர் தம்பால் ததி செய்போல் நிகழும், எ-ு. GS yd pi gator gy
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தன்னை யுள்ளவா௮ணரு மவர்மாட்டுச் தயிரின்சண்ணதாயெ செய் 
போல விளங்கித் தோன்றும்,--பாசத்தார்க்கு இன்று ஆம், எ--து, 
அலவ்வியல்பில்லாச பரசக்சட்டுடையார் பமாட்டுப். பாலின்சண்ண 
-தாரஇய செய்போல விளங்கா நிற்கும். எ-று, 

செய்தென்பத சொல்லெச்சம், 

இருத்தல் அல்லீற்றுப் பிறவினை ச்சொழிற்பெயர், 

தொடுத்துச் செய்திருத் சலா னிகழுமென வியையும், 

தன்னுணருசேசத்தொொனப் பெயரடையானும் தேதுக் கூறப் 
பட்ட, சன்னையென்னு Breen soe Serr தீ சாம்றொக்கது. 

உணர்தலை மூவிடத்தோதசளின் இஃ சல்கனம் வேற 
வேுரைக்கப்பட்ட த. 

பாசத் சார்க்கென்பது உருபுமயக்கம், 

இன்மை ஈண்டு விளங்காமைகுதி த்த கின்றன. 

கண்டதோரு மந்திரத்தாற் காட்டத்தி னங்கிவே 
ஙுண்டல்போ ஸனின்றங் குளதாமாற்--கண்டவுருத் 
தானதுவா யன்றானான் ராுனதுவாய்த் தோன்றானோ 
தானதவாய்க் காணும் தவர்க்கு. 77 

எது... உ-ம். எனின், சீங்கமவடிவிற்குக் கூறிப்போர்த 
இயல்பில்லாத தாவசவடிலின் மந்இிசசாக்கித்கயெ முளவழியன் றிப் 
பிசாசாசமாய் கிழ்தல் பெறப்படாதென்பாரை நேோர£ இச் 
விடத்தும் 

Oba. - 

சிவாலயுத்தி 
இறைவன் பிரகாசமாய் நிற்றலை வலியு௮த்துத னுத
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இ-ள். காட்டத்தின் ௮ம் வேறு உண்டல்போல், எ-து, 

விறடற்நீ கடைகோலாந் கடைக்துழி வேருய் விளக்கும் அல்லூழி 

விளங்குவ தன்றானாற்போல,--சண்ட உருச் தான் ௮௮ ஆய் அன்று 

ஆனான். ஏது. உயிர்கட்குப் புச்திமுத்தி யளித்தற்பொருட்டுக் 

காணப்பட்ட தாவாவடிவின்கட் கலப்பினால் அதுவே சாளாய் ௮௮ 

வன்றி வேறு பொருளுமாமியல்புடைய மு;தல்வன்,--கண்டது ஒரு 

மர் இரத. கரன் நின்று அக்கு உள ௮ம் ஆல். ௭-2. அதுவே கானா 

கக் காணாதார்ககுத் தம்மாலநியப்பட்டதொரு மக*ிரசாச்நித் இய 

மில்வழி அல்வடிவின்கண் விளக்காது கின்று அல்அுள்வழி விளங்கித் 
சோன்றும் பொருளாம்,---௮அ,சான் ஆய்க் காணும் சவர்ர்கு ௮ 

Stor gus சான்றானோ, ௭-௮. அவ்வாறின்றி அவ்வடிலே ga 

ஞாகக்காணப்பெறும் உண்மைத் சவமுடையார்க்கு அப்பெற்தியனே 

யாய் விளங்கெத்தோன்றான் கொல்லோ. எ-று. 

காணாதார்ச்சென்பது சொல்லெச்சம். 

மச்திரத் தாடலன்னும் பொருளடைச்கேற்ப உவமையினும் 

வருவித் துளைக்கப்பட்ட. 

உண்டால் எண்டு விளங்கு சன்மேற்று. 

ஆல்்௮சை,. ஆனானென்பஅ பெயர். ஐகாரம் எதிர்மறை. 

பொருண்மைப.ற்றி உளசெனவும் அன்றெனவும் கூறினார். 

தான ௫வாயன்றானானென்னும் பெயாடையான் அவரவர் 

பாவனைக்கேற்ப விளங்கு தற்கேதுக்கூறியது. தானதவாயன்ஸு தல் 

சங்கமவடிவிற்குமொக்குமேனும், தாவசவடிவின்கண் கிகழுகல் 

கடாவை இதனானன்றி நீக்கலாகாமையின் ஈண்டுக் கூறினார். 

இஃதிரிடத். த மொக்குமென்பன முன்னர்ப் பெறப்படும்; 

மூன்றாமதிகரணம் முடிந்தது.



புறனடை. 

நான்காமஇகரணம். 

இனி இவ்விடங்களின் வழிபடுகவென்ற த. 

ஏது. மேன். எனின், மேற்கூதிப் போர்ச மூன் றுஞ்வளன் 

முத்.தர்க்குத் சாமேயுளவாம் இலக்கணமாகலின் அறுவாதமாக 

வைத்துணர்த் தற்பாலனவாய இவற்றைக்களைக இணங்குக வழி 

படுகவென விதியாக வைத்தோதிய தெற்றுக்கென்பாயரை கோக்க 

அதனை அவற்றதொழிபாகக்கொண்டு சாதித்தற்கு மேற்கோட 

sy spp. 

இ-ள். வெ-பை. 

இவ்விடலங்களென்றது மேற்கூறிய இரண்டனையும் 

வழிபடுகவென்னும் எடுத்தலோசையான் ௮அறுவஇத்தணர்த்து 

வதே யமையுமென்பாசை நோக்கி விதித்தலை வலியுறுத்தவாறு 

இனம்பற்றிக் களை,சல் இணங்கு sda Go QO sé ed. 

காம்பு சாடி மூ.சலானவற்றைத் தானதுவாய் வரும் புருடன் 

அ௮வையாகாவாறு அப்புருடனுமாகலான்., : 

ஏ-த. ஏழு, எனின். எய்தியதனை விஇத்சல் பயனுடைத் 
தன்றுபோலு மென்பாரை கோக்க மேற்கோளைச் சாதித்சனுத 
விற்று. 

இ-ள். சாம்பு முதலிய தாதுக்களின்௧ண் வேற்றுமையின் தி 

துவது தானாய்வருகன்ற உயிர்சாடியோ என்பேர சரம்பு£ச் 

கோழையோவென்று... இங்கனம் பைமறியாய்ப் பார்ப்பார்க்கு ௮ச் 

சரம்பு காடி. மு தலியவையாகாது அவற்றின் வேறுமாயினாற்போல 

உயிர்க்குயிராகிய அம்மு. தல்வனும் உயிர்ப் பொருள் உயிரில்பொரு
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ளெல்லாவற்றினுல் கலப்பான் ௮.௮௮ சானாகியும் பொருண்மை 

யான் அல்லளு௫ியும் நிற்பனாகலான் ௮:௮௮ சாளுய்க் காணுங்காட்சி 

Up) யெய்திய வழிபாடு ௮ல்லஞய் நிற்றலைக் காணுக்காலெய்,சா 

தாகலின் அவ்வழியுமெய் தவிக்கவேண்டு சலான் இணி இவ்விடங்க 

ளின் வழிபடுகவென விதிச்தோதியத , எ-று. 

அவையாகாவாழஐப்புருடனுமமெனலே அல்விடத்செய்துவித் தல் 

ஒரு தலையரன் வேண்டுமென்ப2ு சாற்பரியமாயிழ்து., 

மே.ற்கோளின் இவ்விடங்களையென்னா௮ு இவ்விடங்களினென 

வேற்றுமைப்படுத்தகோதஇியதாஉம் இஃதுணர்க்துகோடற்பொருட்டு. 

இதனானே, எய்தாததெய்துவிப்பதாஉம், எய்தியஇகர் தபடாமற் 

காப்பதூஉம், எய்தியதனை யொருமருங்கு மறுப்பதாஉம் என்னும் 

லி. மூன்றனுள், இஃசெய்தியதிகச்தபடாமற் காத்தசென்பது 

போர். தவாறுணச்க, 

வாறு Lama Guu. Ber ps. 

மூ. சலானவற்றையென்பத உருபுமயக்கம். 

அதுவிது வேன்ற ததுவல்லான் கண்டார்க் 

கதுவிது வேன்றதையு மல்லான்--போதுவதனி 

லத்துவித மாத லகண்டமுந் தைவமே 

யத்துவிதி யன்பிற் றொழு. 78 

௭-௮. உ-ம், எனின், முதல்வனுக்கு அ௮வ்வியல்பு எல்லாப் 

பொருட்சண்ண முண்மையின் அவற்றுள் இல்விடங்களின் மாத்தி 

மையே வழிபாடு வி.திதீததென்னை 'வென்பாரை சோக அதனை 

ஒலியு௮.தத,௪ னு தலித்து,
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இ-ள். கண்டார்க்கு, ௭-௮. மு.தல்வன் உயிர்ப்பொருள் உயி 
ரில்பொருளெல்லாவத்றினும் கிற்குகிலைமை யறியப்பெற்றோர்க்கு,- 
௮௫ இது என்றது அல்லான், எது. கண் அருக்கன்போல் அது 
வும் இதுவுமெனப் பர்இசைத்தோசப்பட்ட பேதநிலைமையனுமல்ல 
ஞய்,--௮து என்றது அல்லான். ஏ-2. உடலுயிர்போல் அதுலே 
யென்றோ தப்பட்ட அபேதகிலைமையனுமல்லளுய்,--௮ த இத என் 
தையும் அல்லான். ௭-௫.  குணகுணிபோல் இதுவாகிய இத 
வென்று பக்கசையாமலோசப்பட்ட பெதாபே தீ கிலைமையனுமல்ல 
னாய், -பொதுல சனில் 9 § a9 gi ஆதல் அகண்டமுச் தவமே 
௭-௮. அறிவொளிபோல் அம்மூன் ஐத்கு.ம் பொ௫மையான். அத்த 
வி,ச கிலைமையனாதலான் ஏல்லாப் பொருளும் அவன் வடிவேயா 
மாயினும், --அத்துவிதி அன்பின் தொழு, ௭-.து. அவற்றுள்ளும் 
அன்பு விளையுமிடத்தின் வழிபடுவாயாக அவ்வத்துவித சித்தார்தத் 
தைப் பெற்நுடையோய், எ.து. 

அது விதவென்றது முன்னைய உம்மை திசோகை; பின்னை 
யத இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை, 

அல்லானென்ப தனை மேலுங்கூட்டி, என் நததென்ப தனை As 
வென்ற தனோடும் கூட்டியுசைக்க, அல்லானென்பது Cp PG DEES 
குறிப்பு. 

என்றதை ஐயிற்றுடைக்குற்றுகாம், உம்மை Dnt snsi8@ 
யிற்து. பொதுவசென்னுமத பகுதிப்பொருள் விகுதி, றஹைவமென் 
னுஞ் சொல்லியல்பு மேலேயுசைத்தாம். CSIC FH pw, gem 
மென்பது சொல்லெச்சம். அன்பு ஆகுபெயர். ஏழாவஜ் விரித் 
அரைக்க, 

*திருக்கோயிலுள்ளிருக்கூச் திருமேனி? யினன்றி 
முருக்காணவெ ரண்ணாத பான் மூலைப்பால்விம்மியொழுகுவ 
வெளிப்பட்டருளுவ?? 

**எவ்கு 

தபோல் 
தாகி அடிப்பட்டுவருமன்பு விளையாமையின்
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ஆண்டுச்செய்யும் வழிபாடே அத்அவிச ஞானக்ை கிலைபெறுக் சற் 

பயத்ததென்பார் அத்துவிதமாச லகண்டமுர் தைவமேயென 

அதவதித்த அத். தவிதியன்பிற்றொழு வென்றார். ௮ அவிதியென் 

னும் ௮ண்மைவிளி பயனுணர நின்'ஐ குறிப்புப் பெயர். இசஞளுனே 

விஇக்குப் பயன்கூறியதூஉமாயிற்று, இணி ௮௪ இது வென்பன 

அருவுருவாகய இருமேனியெனச்சொண்டு ௮ த.ம்சியையவரைப்பாரு 

முளர்; அவர், அன்பிசினன்றதனை எ௫ப்பொருட்சண் வரும் ஐர் 

தினுருபேத்ற இயற்பெயராக வைத் அரைப்ப. 

வினையா லசத்து விளைதலான் ஞானம் 

வினைதீரி னன்றி விளையா--வினைதீர 
ஞானத்தை மாடித் தோழவே யதரிகமு 

மானத்தா லன்பிழ் றொழு. 79 

௪- ஐ உ.ம், எுணிண், ௮௪ த்சாயுள்ள வன்னபேதங்களை ௮௪௪ 
தென்று எண்டொருலவே ஞானசொருபம் உளதாய் அத்துவிசத் 

சையணர்த்துமாகலான் அதன்பொருட்டு வழிபாடு Sand Bs 

தல் ஏற்துக்கென்பாரை கோக்கு a str adSuynsgs shim. 

இ-ள் வினையால் அசத்து! விளைதலான் ஞானம் வினைதிரின் 

அன்றி விளையா. எ-து. உடம்பின்கண்ண தாகிய Urns gs sansa 

உயிர்க்குத் தாக்குவதாயுள்ள துணையும் ௮ தனான் வரும் விருப்பு 

வெறுப்புக்களும் அவைபற்றிக் காட்டப்படும் மண்ராசன் மாயை 

களும் அவைபற்.ஜி நிகழும் விபரீ.தவணச்மாகிய WF gb Basar OF 

வியவழியும்வந்து கூடி. மேம்படுவனவாகலான் அவ்வளவிற்கெல்லாம் 

மூலமாகிய பிரா.ரத்சவாசனை பற்றறக் குழிர்சாலன்றி அல்வ௪ச் 

சைக் இழ்ப்படு த். மெய்யுணர்வு மேம்படுதல் கூடா தாகலின்,-வினை 

தீர ஞானத்தை காடி, ச்சொழவே ௮௮ நிகழும் எ-தா. அல்வாசனை 

பற்.ஐ.ஐக் கழி,ச.ற்பொருட்டு ௮ம்மெய்யுணர்வுடையாரை சாடி வழி 

35
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படவே அவ்வினை நீம்கி மெய்யுணர்வு மேம்பட்டு நிகழும், -அன தி 

தால் அன்பின் தொழு. ௭-த. ஆகலான் அன்பினால் ௮வசை வழி 
படுலாயாக, எ-று, 

அசீத்தையொருவியவழி உள சாய ஞானசொருபம் நிலை 
பெறுதல் அவ் ஏசீத்தினது விளைலிற்கு வேராசய வினைத்தீர்வின் 

கண்ண தாகலான், அவ்வினை வறுத்து மெய்யுணர்வை நிலை 

பெறுத்த தற்பொருட்டு அதனை தங்கள நிலைபெறுத் திஞா்மாட்டுச் 

செய்யும் வழிபாடு ஒரு தலையான் வேண்டப்படு மென்பதாம். ஆற் 

Coa, அதன்பொருட்டு ஸ்ரீ பஞ்சாச்கரதை விதிப்படி யுச்சீரிச்ச 

வென்றதுவே ௮,தற்கமையுமெனின்,--௮ஃதொக்கும். அவ்வுச்ச 
றிப்பும் இவ்வழிபாட்டையின். றியமையாசென்ச, அ௮.ற்றாகவினன்றே, 
ஆண்டஞ்செழுத்தாலென்வும், மண்முசனாளமெனவும், அகத்து 

வழிபாட்டை உடன் கூறியதா௨மென்ப2. 

விளையாசென்னுர் தல்கிகுஇ விகார அதாத்டறுக்களு. 

பின்வச்த ஞானம் ஆகுபெயர், 

ஆன தனாலென்பது ஆனத்,சாலென மா£'இயிற்று. 

தன்னை யறிவித்துத் தான்றானாச் சேய்தானைப் 
பின்னை மறத்தல் பிழையலது-மூன்னவனே 
தானேதா னாச்சேய்துக் தைவமேன்றுந் தைவமே . 
மானே தோழுகை வலி. 80 

எ-து, உ-ம், எனின், அங்கனம் பமன்பற்தி விஇிச்கப்படும் 
வழிபாடு வேள்வீ முதலியனபோலப் பயன் வேண்டாமையானாதல் 
பின்னர்ச் செய்து பெறுதுமென்றா தல் ஒசோவழியொழியவும் படங் 
சொல்லோ லென்பாசை சோச்ச ௮.து செய்யாவழிப்படும் குத்தமும்
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செய்தல் கடமையாமாறும் உணர்திதஇி விதித்தலை வலியுறுத்து 

asd pn. 

இ-ள். தன்னை அறிவித்துத் சான் தான் ஆச் செய்தானைப் 

பின்னை மறத்,தல் பிழை ௮ல௮. ௭-2. ,சன்னுண்மையை அதியன் 

மாட்டாது குருடாய்க் இடர் த உயிர்க்குப் பலவாற்றானும் அதனைத் 

தெரித்துணர்த்தி எத்தனையுமெளிய அல்வுயிரை எத்தனையுமரிய 

சானாம்வண்ணஞ் செய்தளிதச்த பெரியதோருசவியை அதன் பின் 

னர் மறக்குமாயின் ௮ஃ்து இதற்குமுன் அறியாமையான் மறச்த 

கும்தம்போலத் தீர்திறனுடையதோர் குற்றமன்றாகலானும்,-முன் 

னவனே தானே தானாச் செய்தும் சைவம் என்றும் )ைவமே 

மானே தொழுகை வி, எ-து. முதல்வன் அங்கனர் தர்ன்றானே 

யாகச் செய்தாலும் இதுகாறுர் தனக்குச் சுதச்இரமின்றி முதல்வ 

னது உபகரரத்தையின் கியமையாதாய் அடிமையாகிய உயிர் எக்கா 

லத் அம் அல்வா.றடிமையேயாமாசலானும் கான்முனாச் செய்தளித் ௪ 

அப்பெரியோனை வழிபடு சலே அவ்வுயிர்க்கு வலியாவது, எ-று. 

தமதுமுதறானே குருவாகலிற் ருன்றானாச் செய்தானையென் 

றும், முன்னைமறக்த குற்றம் அறியாது நிகழ்ச் ச.தாகவி.ற் கழுவப் 

படும் இஃ ததுபோற் கழுவப்படுவதன் றென்பார் பின்னை மறத்தல் 

பிழையலதென்றுங்கூறினார். பின்னை மறத் சலென்ப னால் முன்னை 

மறத்தல் பெறப்பட்டது, !'எர்சன்றி கொன்முர்ச்கு முய்வுண்டா 

மூய்வில்லை செய்ச்சன்றி கொன்ற மகற்கு??(கு.றள் )என்னும் கரு,த்.தூ 

சோக்கஇல் கூறியதாஉமாம், 

அலதுமெனப் பாடமோதி இது பிழையாதலன்றியு மென்று 

ரைப்பாரு முளர். 

காரம் முன்னையது அசைநிலை; பின்னையன தேற்றம். 

செய் சாலென்பத செய்தெனத் தஇரிர்,ச.2.
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உம்மை சிறப்பின்கண் வர்தது, 

தான்றானாச்செய்,தல் எதனை எ.சனைப் பற்றினும் ௮ஐதவ௨தவா 

முயிர் தன்னையறிர் சவழி எண்குணங்களானிறைர் ௫ சன்வண்ண 

மாகச்செய்தல், ௮ங்கனஞ் செய்.தவழியும் உயிர் தானுஞ் வொற 

பவ மொன்றினுக்கே யுரித்து!' (சத்திகுத்-10,செம்பிரத) என் 

பார் நதைவமென்றுக் தைவமே யென்றார், நசைவமென்னுஞ் சொல் 
லியல்பு மேலே யுசைத்தாம், 

மானையென்னும் இ£ண்டனுரு புவிகாரத்தாழ் ஜறொக்க௪. 
மானென்பது வடசொற்றிரிபு, சுட்டு வருவிக்க, 

வலிதருவ தனை வலியென்றபசரித்தார், 

இவ்வு,சாரணக்கண் மூன்றானும்,வழிபாட்டி ற்கும் இடத்து நிகழ் 
பொருண்மாத் திரையேயன் நி இடவிசேடமும் பெறல்வேண்டுமென 
அதனை வலியுறுத் துமுகத் கானே, முறையே இவலிக்க ச் சயுஞ் 
சிவப். தர்வேடத்தையஞ் ௨0 திசர்களையும் அறிர்து வழிபடு 
மாறு கூறப்பட்டது. 

சிவமேன்னு மந்ததர சிந்தைநேர் நோக்கப் 
பவமின்றாங் கண்வா சகத்திற்--சிவமுண்டா 
மோன்று மிரண்ட மலத்தார்க்கிங் கோண்குருவா 
லின்றிந்நான் மும்மை மலர்க்கு. 81 

எ-று செ-ள். எனி-ன், இக்கனஞ் சிலாகமத்துண் ஞானபா தப் 
பொருளெல்லாவற்றையும் பொன உண்மையென் றிருவசைப்படுச் 
அப் பிரமாணவியல் இலக்கணவியல் சாசனவியல் பயணியலென 
சான்யெலாக வைச் ப் போஇப்பதாயெ இச்சிவஞானபோ த நூலைச் 
கோடற்குரிய அ.இகாரிகளாவார் இவென்பதுணர்த்துத னுச 
of Dy.
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இ-ள். செவன் என்னும் அர்த தர். எ-து. , தான்ரானாச்செய்ச 

வர்ற்றாற் £ வனென்னு மியல்பினீங்கிச் சவமென்றோ தப்படும் 

வேதார்தத் தெளிவாயெ இத்சார் ச ச்தையுடைய மாணலகனே, 

ஓன்றும் இரண்டும் மலத்தார்க்கு ௭-து ஒன்றுமிரண்டுமாய மலக் 

களையுடைய விஞ்ஞானாகலர்ச்கும் பிரளயாகலர்ச்கும்,--சர்)த 

சேர் நோக்கக் soit antag Gor பவம் இன்று ஆம், ஏ-து, முறை 

யே அ.றிவின்கணின்று அருட்பார்வையா னோக்கு சலானும் தேவ 

குருவாய் முன்னின்று செய்யுர் திருசோக்சம் பரிசம் வாச்கெனப் 

படு் இக்கையானும் பிறவிக்கேதுவாய பசத் துவ நீங்டிச் சிவத் அவம் 

விளங்குமாகலான்,--மும்மை மலர்க்கு இங்கு ஒண்குருவால் இன்று 

இர்தால். ௪-2. அவரின் வேறாயெ முூம்மலமூடையவர்கீகே உறித்து 

இவ்வுலகத் தனுபவமுடைய தே௫ிகசாற் போதிக்கப்படும் இச்சில 

ஞானபோதரநூல், எ-று. 

gis வேதார்தம், அச்ததரஞ் சித் சார் சமாகலின், ௮,௪ 
னைப் பெற்றார. பெறாமைகடறுவார் GaQuer ws s தாவென்ருர். 

ர் 

என்னுமென்புழிப் படு சொழ் ஹொக்குகின் ஐது. சிரை அறிவ 

கண்ணுருபு விரித்துசைசக்க. 

சேர் கோக்குதல் முன்னை மருட்பார்வையை மாற்றி அருட் 

பார்லையானோக்கு,சல். சோக்க கேரக்குதலானென்க. 

கண் வாசகங்களைக் கூறவே இனம்பற்றிப் பரிசமும் உடன் 

கொள்ளப்படும். 

பம் அருபெகர், 

இர்தால் அதுபவநமுடைய தேதசிசனாலன் றி லிளங்காசென்பார் 

ஒண்குருலாலென்ளார். ் 

போக்கப்படுமென்ப த அவாய்கிலையான் வர்.௪.௮.
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இன்திக்தூலென்பது இர். நாலென்னும்பொருட்டு. . இக்காலத் 

அரைக்கப்படு நூாலெனினுமமையும். ௮௫ :*சானுளைச் தானின்று?? 

என வருஇன்ற வெண்பாவாழ் கூறியவாத்றானுமறிக, 

மூம்மையென்றது ஈண்டெண்ணின்மேனின் றது, ** தெரி 

மாண் டமிழ்மும்மைத் தென்னம் பொருப்பன்”? என்புழிப்போல. 

நான்காமதிகரணம் முடிந்தது. 

பன்னிரண்டாஞ்சூத்திரம் முடிந்தது. 

பயனியன் முற்றிற்று, 
சிறப்பியல்பு முற்றுப்பெற்றது. 

இருச்சிற்றம்பலம். . 

எந்தை சனற்குமா னேத்தித் தோழவியல்பாய் 

நந்தி யுரைத்தருளு ஞானநால்--சிந்தைசேய்து 
தாணுரைத்தான் மேய்கண்டான் ராரணியோர் தாமுணர 
வேதுதிருட் டாந்தத்தா லின்று. 

சிவஞானபோதம் முற்றியது. 

  

இருச்சி ற் தம்பலம், திருச்சிற் றம்பலம். இருச்சிற் தம்பலம். 

ஸ்ரீ மெய்கண்டதேவர் திருவடி. வாழ்க, 

ஸ்ரீ மாதவச்சிவஞானயோகிகள் மலரடி வாழ்க. 

 



உ 

இவமயம். 

பம் மாதவச்சவஞானயோககள் 

அருளிய இற்றுரையில் 

வெளிட்படையென விடுத்தவற்றிற்கு 

மேலகா£்-- 

ஸ்ர ௬ப்பிரமணியதேககமூர்த்திகள் 

அருளிச்செய்த வுரை, 

முதற்சூத்திரம். 

உண்டு உளதாய் ஒருவன் ஒருத்தி ஓன்று என்று 

சுட்டப்பட்ட பிரபஞ்சம் உற்பத்தி இதி நாசமுடைத்து 
என்றது. 

இ-ள். எண்டு, ௪-. இம்மான்று ௮திகரணங்களின் 
(வைத்து இம்முதல் ௮திகாணத்துள்,--ஒருவன் ஒருத்தி 
ஒன்று சான்னு உளகதாய்ச் சுட்டப்பட்ட பிரபஞ்சம். எடது. 

ஒருவனென்றும் ஒருத்தியென்றும் ஓன்தென்றும் இவ்வாறு 

அவயவப்பருப்புடைத்தாயும் பலவேறுவகைத்தாய்ச் ௪டமா 

யும்.மூயற்கோடு மூதலியன போலத் இரிவையங்களானன் தி 

மெய்யாகச் சட்டியதியப்பட்டபிரபஞ்சம் இம்குமன்று og 

வானும்,--உ௰்பத்தி இதி காசம் உடைத்து என்று. ௭-௮. 

தோன்றி நின்று அழிதலையுடை த ௮. எ-று. ்
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[ இனி உலகமுள்ள௮ என்றது. ] 

இ-ள்... உலகம். ௭-௮. மேற் சாதிக்கப்பட்ட முத் 

தொழிலுக்குரிய பிரபஞ்சம், உள்ளது என்றது. ௪-.த. 
உள்பொருளாம் எ-று. 

[ இனி உலகஞ்செய்வோனையுடைத். அ என்ற. ] ' 

இ-ள். உலகம். எ-. மேல் உள்பொருளெனச் சாஇக் 

கப்பட்ட பிரபஞ்சம், -செய்வோனை உடைத்து' என்றது. 

௪-அ. தொழிற்படுத்தும் நிமித்தசாரணனையெ மூதற்சடவுளை 
யுடைத்து எ-று, 

இரண்டாஞ்சூத்திரம். 
—_—— 

ஈண்டு இவ்வான்மாக்கள் பலவும் முதல்வன்ருனே 
யாய் நிற்கும் என்றது. 

இ-ள். ஈண்டு. எ-து இவ்வதிகரணம் 6 7 or & gp or 

வைத்து இம்முதலதிகரணத்துள்,--முதல்வன். ௭-.. 
கடவுள்,--இவ்வான்மாக்கள் பலவும் ஆய். ௪-௮. கலப்பி 
னால் இவவுயிர்களேயாய் ---தானே ஆய். எ-த. பொருட் 
டன்மையால் அவற்றின் வேறுமாய்,--இவ்வான் மாக்கள் பல 
வும் தானேயாய். எ-து. உடனாப் நிற்றலின் இவ்வுயிர்கள் 
பல்வுந்தானேயாய்,--நிற்கும் என்றது. ௪-2. நிற்பன். எ-று, 

இனி இவ்வான்மாக்களுக்கு இருவினை முதல்வனுணை 
யின் வரும் என்றது.
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இ-ள், இவவான்மாக்களுாக்கு.: ௭-௮. முதல்வன் இவ் 

வாறு மூவகையுமாய் நித்தற்குரிமையுடைய உயிர்களுக்கு, 
இருவினை ௭-௮. மூற்பிறவிகளின் ஈட்டப்பட்டு மாயையிற், 

கட்டுப்பட்டுக்கடெந்த புண்ணிய பாவங்கள்,--மு தல் வன் 

ஆணையின் எ-ு, இறைவனுடைய சிற்ஈத்தியால்,--வரும்' 

என்றது எ-து வரும். எ. 

இனி இவ்வான்மாக்கள் மாறிப்பிறந்து வரு 

மென்றது. 

இ-ள். இவவான்மாக்கள் ௭-2, இருவினைப் பயன் 

களை அகர்தற்குரிய உயிர்கள் -மாறிப்பிறக் து வரும் என்றது 

Tg. Opes மிளப் பிறந்து இவ்வாறே: வரும் எ-று. 

மூன் ருஞ்சூத்திரம். 

ஈண்டு இலதேன்றலின் ஆன்மா வுளதென்றது. 

இ-ள். ஈண்டு, ௪-ு. இவ்வேழதிகரணத்துள்வைக்து. 

இம்முதலதிசாணத்துள்,--இலது என்றலின். எ-து. இஃ 

தான்மாவன்று இஃதான்மாவன்று என்று சொல்லும் பொரு 

ஞுண்மையான்,-ஆன்மா உள என்றது. ௪-௮. இதனின் 

வேஞாய் உயிரெனப்படுவதொன்றுண்டு,. எ-று. 

'இனி என்துடலென்றலின் ஆன்மாவுள்தென்றது. 

இ-ள். எனத உடல் என்றலின். எ-து. னன் பருத் 
தேன் சறுத்தேன் கரியேன் மனிதன் யார்ப்பான் .என உடம். 

பின் குணவிசேடங்களை உபசார,க்.தால் உயிருக்கேற்றி வழங் 

36
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இலும் யான் உடம்பு யான் சை யான் கால் என உடம்பை 
அவ்வாறு வழங்குவாரின்்றி எனதென வேற்றுமைப்படவே 
யாவரும் வழங்கச் காண்டலின், அத லை;--௮ன்மா உள 
என்றது. ௭-௮. இவவுடம்பின் வேருய் உயிரெனப்படுவ 
தொன்றுண்டு. எ-று 

இனி ஐம்புலனறிதலின் ஆன்மா வுளதேன்றது. 

இ-ள். ஐம்புலன் அறிதலின் ௪ து. ஐம்புலன்களையும் 
அறிதலான்;--ஆன்மா உளு என்றது. ௪-அ. இவ்வித்திரி 
யங்களின்வேருய் உயிரெனப்படுவதொன் றுண்டு எ-று, 

| ஐம்புலனாய சத்தப்பரிசரூபரசகந்தங்களை இந்திரி 
யங்கள் ஒன்றறிந்த தொன் றறியாமையின் இவ்வைந்தி 
ஞானும் ஐம்பயனு மறிவதுளதாகலின் அதுவே அவ் 
வான்மாவாம் என்றது. 

இ-ள். ஐம்புலனாகிய சத் தப்பரிசரூபரசகர் தங்களை௪- ௮. 
ஐந் அவிடயங்களாயே ஓசை ஊறு ஓளி சுவை காந்றங்களை,- 
இந்திரியங்கள். எ-து. சுரோத்திரம் முதலிய இத்திரியள் 
க்ள்,-ஒன்று. ௪-௮. ஒரு விடபத்தை,- அ.றிஈ்த௮. எ-, 
அறிக்த இக்திரியம்,--ஒன்று, ௭-௮. மற்றொரு விடயத்தை, 
அறியாமையின் எ-து. அதியாதாதலான்,.- இவ்வைந்தி 
னானும். ௭-௪. இவ்வைர்து இர்திரிபங்களாலும்,--ஐம்பய 
னும். எ-து. ஐம்புலன்களையும்,--அ.றிவது உள தாகலின். 
௭-௮. அறியும் பொருள் உண்டாதலான்,--௮.துவே, ௪-.து. 
அவ்வாறறியும் பொருளே,;--அ௮வ்வான்மாவாம் என்றது. 
௭-௮. மேல் உரையளவை பற்றிச் சாதித்த ஆன்மா என்ற 
வாறாம்.ஐம்புலன றிசலின்ஆன்மாவுளதென மேற்கொண்டது 
ஏறு,
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நனவின்கட் கனவுகண்டா மென்றுங் 'கண்டில 

மென்றும் நிற்பதுளதாகலின் அதுவே அவ்வான்மா 

வாம் என்றது. 

இ-ள். கனவு ௪-௮. சொப்பனத்தினை,-சண்டாம் 

என்றும் ௪-௮. காணப்பெற்றேம் என்றும்,-- கண்டிலம் என் 

அம் ௪-து. சாணப்பெற்றிலேம் என்றும்,-சனவின்சண்௭- அ. 

சாக்கொத்தின்சண்,--நிற்பது உள தாகலின். ௭-.து. மயங்க 

யறியும் பொருள் உண்டாதலான்,-- அதுவே. ௪-௮. yor 
வாறு மயங்கி அறியும் பொருளே, -அ௮வ்வான்மாவாம் 

என்றது. .௪-௮. மேல் உரையள்வைபற்றிச் சாதித்த ஆன்மா 

என்றவாறாம் ஒடுக்கமறிதலின் ஆன்மாவுளதென மேற் 

கொண்ட. எ-று 

இனிக் கண்படில் உண்டிவினையின்மையின் ஆன்மா 

உளது என்றது. 

இ-ள். கண்படில். ௭-௮. அயிலிடதத,--உண்டி. 

எ-த விடயக்களிடமாக வரும் இன்பத் அன்பதுகர்ச்சியும், 

வினை. ௭-௮. உடம்பு சேட்டித்தலும்,-- இன்மையின். 

௪-.த. இல்லாமையால்,--அன்மா உளு என்றது. எ-. 

இப்பிராணவாயுவின் வேருய் ஆன்மா உண்டு. ௪-ு. 

நாண்காஞ்சூத்திரம். 

ஈண்டு இவ்வான்மாவாவது அந்தக்கரணங்களா 

யுள்ள மனோபுத்து யகங்கார ஏத்தங்களில் ஒன்றன்று 

என்றது. ்
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இ-ள். ஈண்டு. ௭-௮, இம்கான்றதிசாணத் தள்வைச் ௮ 

இம்முதலதிகொணத்த,--இவ்வான்மா ஆவத. எ-அ, மேத் 

கூறிப்போந்த உயிராவலு,அந்தக்காணங்களாப். உள்ள 

மனேபுத்தி அகங்கார சத்தங்களில். ௭-2. புறவர்சுக்கரணங் 
களாகிய மனம் புத்தி ௮ச்ங்காரம் இத்தங்களாபெ இவற் 

நின் ஒன்று ௮ன்று என்றது ௭-௮. வேரும். எ-று. 

அகார வுகார மகங்காரம் புத்இ 

மகார மனஞ்சத்தம் விந்துப்--பகாஇவற்றை 

நாத முளவடிவா நாடிற் பிரணவமாம் 

போதங் கடற்றிரையே போன்று. 

இ-ள். அகாரம் அகங்காரம். ௭-௪. அகராம் அகம் 
காரத்தினையும்,--உகாரம் புத்தி. எ-அ. உகாரம் பு.த்தியினை 

யும், --மகாரம் மனம். ௭-௫. மகாரம் மனத்தினையும்,-விக்து 
சத்தம்.எ-.து.விர் துசிச்தத்தினையும் சாதம் உளவடி வு.எ-.ு. 
சாதம் உயிரினையும் செலுத் துதல்புற்றி,--- சடல் திரையே 
போன்று. ௪-௮. சமுத்திரத் இன்கட் புதி௫பு இதாய்த் இரை 
“தோன்றியும் ஒடுங்கியும் வருமாறுபோல,-- போதம். ௪-௮. 
மாசகலத்தின்கட் கணர்தோறும் உணர்வு,-- ௮ம். GT = 
'உதித்தும் ஒடுங்கியும்வரும்-பசாது இவற்றை நாடில். ௪-௮. 
பருக்காது இவவக்கரங்களை ஆராயின், பி ரண வம் ஆம். 
௪-௮. பிரணவமாகும் எ-று, 

எண்ணில வோங்காரத் இசர் சதா௫ிவமா 
நண்ணிய விந்துவொடு நாதத்துக்--கண்ணிற் 
பசரயன்மா லோடு பரமனது தெய்வ 
மகரவுக ரம்மகரத் தாம்.
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இ-ள். எண் நிலவு. ௪-௮ மானசக்காட்டுமின்சண் 

நிலவிய,--ஐங்காரத்அ- ௪-௮. பிரணவத்தின்கண்ணே, ஈண் 

ணிய. எ-. பொருந்திய, நாதத்தூ ௪-௮. காதத்திற 

ரூம், --விர்அவொடு எ.து விர்தவிற்கும்,-- அதிதெய்வம் 

௭. அ. ௮அதிதேவதையை,-கண்ணில். ௪-து. கருஅமிடத்.அ௪,- 

சதாசிவம். ௪-௮. ச. தாசவமும்;-- ஈசர் ஆம். ௪- த. மசேசனு 

மாம்,--மகர உகர கரத்து. ௪-து. war BET Ware 

கட்கு --அதிதெய்வம் சண்ணில். எ-த. ௮ திதேவதையைக் 

கருஅமிட்த்த,--பரமன் மாலோடு பகர் அயனம். எ௪-ு- 

முறையே சுத்தவித்தையின் வைசூவோராகிய உருத்திரனும் 

மாலும் சொல்லப்படும் அயனுமாம். எ-று. 

இனி இவ்வான்மாச் சகசமலத்தினா. லுணர்வின் 

நென்றது. 

இ-ள். இவ்வான்மா ௭-௮. அந்தக்காணங்களின் ஒன் 

றன்றாகச் சர இக்கப்பட்ட ஆன்மா, -சச௪மலத்திறல் ௪: து. 

மூதல்வனைப்போல அந்தக்கரணம் முதலியவற்றின் வேறாய 
சே தனப்பொருளாயினுஞ் செம்பிற் சளிம்புபோல வேறு 

காரணமின்றி மூலமலர் தன்னோடு உடனாய் கநித்றலின்,-- 

உணர்வு இன்று என்ற. எ-அ. தன்னியல்பான் உணருமா 

oor De கருவிகளைக் கூடி நின்று உணர்வதாயிற்று. எ-று. 

இனி இவ்வான்மாச் சாக்கரஞ் சொப்பனஞ் சுழுத் 

இ துரியந் துரியாதீதமாயுள்ள, பஞ்சாவத்திதனாய் நிற்கு 

மென்றது. 

இ-ள். இவ்வான்மர் ௪-௮. ௮ந்தக்காணங்களோடு 

கூடிய ஆன்மா,-சாக்ரெம் சொப்பனம் சுழுத்தி அரியம் துரி
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யாதீதமாப் உள்ள, ௭-௮. சச௪மலச்அணராது அமைச்சர 

சேப்ப்ப நிற்றலாற் படைகொடு பவனிபோதும் ேே வர் தன் 
கடைதொறும் விட்டுவிட்டுக் காவலுமிட்டு அர்தப்புரத்இற் 
செல்லுமாறுபோலச் சாகரம் சொப்பனம் சுழுத்தி தரியம் 
அரியாதீதமாயுள்ள,--பஞ்சாவத்திதன் ஆய் நிற்கும் என் 
2௮. ௪-௮. அஞ்சவத்தையை உடையவஞய் கிற்பன் எ-று. 

ஐந்தாஞ்சூத்தாம். 

ஈண்டு ஐயுணர்வுகள் ஆன்மாவா லுணரு மென்றது. 

இ-ள். ஈண்டு, எ-தூ. இவ்விரண்ட திசாணங்களுள் 
வைத்து இம்முதலதிகரணத்௪,-ஐயுணர்வுகள். ௪-.ஐ. உணர் 
விற்கு ஏதுவாபை ஐம்பொறிகள், அன் மாவால் உணரும் 
என்ற ௮. ௪-2. உயிரால் விடயங்களை அறியும் எ-று. 

இனி இதுவுந் தமதுமுதலாலே உணரு மென்றது. 

இ-ள். இ.வும் எ-.. இவவான்மாக்களும்,-- தமது 
மூதலாலே ௪-அ. இறைவனாலே,- உணரும் ௪-து. அறி 
யும் எ-று. 

இவ்வான்மாத் தன்னாலே யுணருமட் இக்தரியங்களைப் 
போலத் தானும் தன்னை உணராது நிற்றலான். 

இ-ள். இவ்வான்மா, ot- gy. இவ்வுயிர்கள்,-- sen ee 
உணரும். எ-ு. தம்மாலே விடயிக்கும்--இக்இரியங்களைப் 
போல, ௪-௮. பொறிகளைப்போல,-தானும். ௭-௮, சடமுஞ்
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சே தனருமாய வே அபாடுபற்றித் தம்மூள் ஓவ்வாவாயினும் 

இவ்வுயிர்களும்,-- தன்னை ௪-௮. தம்மையும், -தன் ஐ. 

௭-௮. தம்முடைய முதல்வனையும்,-- உணரா நகிற்றலான். 

எ-அ. அறியாது நிற்கும் ஆகலான், இதுவும் தமது முத 

லாலே உணருமென மேற்கொண்டது. எ-று. 

ஆருஞ்சூத்தாரம். 
த 

இனி இவ்வீரண்டு தன்மையுமின் றி வாக்குமனாதத 

கோசரமாய் நின்ற அதுவே சத்தாயுள்ள சவமென் 

றுணரற்பாற்று. 

இ-ள். இவ்விரண்டு தன்மையும் இன்றி, ௪-து உண 

ருருவாச் தன்மையும் உணராதார் உன்மையும் இன் திவாக்கு 

௭-௮. பாசஞானத்திக்கும்,--மனம். ௪-௪. பசுஞானத்திற் 

- கும், - அதீதம். ௪-௮. அவ்விரண்டன் விருத்திகளைக்கடர் து 

அதீதமாய் நின்று,--கோசாமாய். க-து. ஓ.ற்றுமைப்பட்டு 

நின்று உணரும் அஅபவஞானமாத் திரைக்கே விளங்கிச் 

கோசரிப்பதாய்,--நின்ற, எ-.து. கிற்ின்ற,-- அதுவே. ௪௮. 

அவ்வாறு நிற்கின்ற பொருள் இதுவென அளவைகளச 

னறிப வாராமைபற்றி ௮அதுவேயென மகாவாச்கியத்தாற் 

கூறப்படும் பதிப்பொருளே,- சத்தாய் உள்ள இவம் என்று. 

எ-த. சத்தாபெ இவெமாமென்று,-- உணரற்பாற்று எ-து. 

உணரும் பான்மை உடை திஅ, எ-று. 

ஏழாஞ்சூத்திரம், 
———— 

இனி ௮சத்தனுக்கு உணர்வின்று என்றது.
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இ-ள், 'அசத்தினுக்கு ௭-து. தத்துவப்பிரபஞ்சத் 
திற்கு,--உணர்வு, எ-து, அறிவானது, - இன்று என்ற, 
எ-ு. இல்லை, எ-று, 

இனி இரு திறன றிவுள இீரண்டலா வான்மா 
வென்றது. 

இ-ள். இரு திதன், ௪-து. சத்து அசத்து என்னும் 
இரண்டின் இயல்பை,--அறிவுளது. எ-து. அறியும் 

பொருள்,-இரண்டு அலா. ௪-து,சத்தும்௮௪த். ஐம் அல்லாத) 
என்மா. எ-று. சதசத்தாகிய உயிராம் எ-று. 

எட்டாஞ்சூத்தாம். 

ஈண்டு இவ்வான்மாக்களுக்கு முற்சேய் தவத்தான் 
ஞானநிகழும் என்றது. ( 

இ-ள். ஈண்டு. எ-று. இந்நான்௧கதி5ரணங்களுள் 

வைத் அஇம்முதலதிகாணச்த,-இவ்வான்மாக்களுக்கு.௪- த. 
மேற்கூறிப்போர் 2 இயல்புடைய ஆன்மாக்களுக்கு, மாற் 
செய் தவத்தான். எ-து. படிமுறையானன்றி இவ்வொரு 
பிறவியிற்செய்த தவததான் அமையாது மூற்பிறவிசளிலே 
செய்துவர்.ச தவமாகிய சரியை கரியா யோகவிசேட BST, 
ஞானம். ௭-௫. குரவன் உணர்த்தியவாறு வெஞானங் கண் 
ணாகக்கொண்டு அறிவதாகிய சாதன ௮ றிவான அ, நிகழும் 
என்றது. ௪-து ஐயந்திரிபின்றி விளக்கும். எ-று. ் 

மேற் சரியை கரியா 'யோகங்களைச் செய்துழி நன் : 
னெறியாகய ஞானத்தைக் காட்டியல்லது மோக்ஷத் 
தைக் கொடாவாகலான்.
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இ-ள், மேல். எ-.து. மூற்பியவிகளில்,--சரியை கிரியா 

யோகங்களைச் செய்தூழி, ௪-௮. சரியை சரியா யோகங்களா 

இய தவங்களைச்செய்அ முற்றுப்பெற்ற விடத்து அத்தவங் 

சடாம்,-ஈன்னெறி ஆய. எ-து, வீடு?2பறு எய்தற்குச் ௪ன் 

மார்க்சமாயெ,-ஞானத்தை. ௭-௮. மேற்கூறிய ஞானத்தை, 

காட்டி அல்ல. ௪-௮, பயப்பித்தன்றி, மோக்ஷத்தை, 

௭-௮. முத்தியை,--கொடா ஆகலான். ௪-௮. கொடுப்பன 

you gaara, ஈண்டு இவ்வானமாக்களுக்கு ழுற்செய் 

தவத்தான் ஞான நிகழும் என மேற்கொண்டது. எ-று. 

இனி இவ்வான்மாக்கள் ஐயுணர்வுகளான் மயங்கித் 
தம்மை யுணரா என்ற்து. 

இ-ள். இவ்வான்மாக்கள். ௭-௮. உணர்த்த உணரும் 

இயல்பினையுடைய உயிர்கள், --ஜஐயுணர்வுகளால். எத. ஐம் 
பொறிகளால்,--மயங்கி, ௪-2. மயக்கமுத்று - தம்மை, 

௪-. தமத சொரூபத்தை, -உணரா என்றது. எ-து: 

றியா. எ-று. 

இனி இவ்வான்மாத் தன்னை இந்திரியத்தின் வேரு 
வான் காணவே தமது முதல் பாதத்தை அணையும் 
என்றது. 

இ-ள். இவ்வான்மா, ௪-. ஐயுணர்வுகளான் மயங்கித் 

“தன்னை உண்ராதெனப்பட்ட ஆன்மா, தன்னை. எ.து. 
சித்தாய் வியாபகமாகிய தன்னியல்பை,--இந்திரியத் தின். 
௪-2. சடமாய் ஏகதேசமாகயெ இக்இரியத்தின், வேராவான் 

காணவே, எ.து. வேராக உணரும் வியாபச உணர்விற்கு இச் 

திரியத்தான் ஆசுக்கடவதொன்றின்மையின் சற்குரவனால் 

37
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அவ்வாறு உணரவே;--௪சமது முதல் போதத்தை, o- 3 
பிறிது காரணம் வேண்டாது தனக்கு ஆதாரமா முதல்வ 
னது திருவடியினை,--அணையும் என்றது. எ-து. தலைப்படும். 
எ-று, 

ஒன்பதாஞ்சூத்திரம். ய 

  

ஈண்டு அம்முதலை ஞானக்கண்ணாலே காண்க 
என்றது. 

இ-ள். ஈண்டு. ௭-௮. இம்ரான் றதிகரணங்களுள்வைத் அ 
இம்முசலதிகாணத்து,--அம்முதலை. எ-.த. பாசஞான பசு 
ஞானங்களான் உணரப்படாத முதல்வனை,--ஞானக்கண் 
ணாலே. ௪-௮. சிவஞானத்தினாலே;--சாண்சு. எ-து. அறிக, 
எ-று. 

அவன்வாக்கு மனா$ீத கோசரமாய், நிற்றலான். 

இ-ள். வாக்கு. எது. நாதமுடிவான பாசஞானமும்,- 
மனம். எ-து. பசுஞானமுமாகய,.- அதிதம். எ.து. ௮வ் 
விரண்டன் விருத்திகளைக் கடர்அு ௮ததமாய் நின்று -கோசர 
மாய் நிற்றலான். எ-து. ஒற்றுமைப்பட்டு உணரும்பதி ஞான 
மாத்திரைச்சே விளங்கிக் கோசரிப்பதாகலான், ஈண்டு ௮ம் 
முதலை ஞானக்கண்ணாலே சாண்ச என்றது என மேற்கோண் 
டது. எ-று. 

இனி அசத்தாயுள்ள வன்னபேதங்களை அசத்தென்று 
காண உளதாய் நிற்பது ஞானசோரூப மென்றுணரற் 
பாற்று.
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இ-ள். 'அசத்தாய் உள்ள. ௪-அு. நிலையுதலுடைய தற் 
சொருபத்தைக் காட்டாது மறைக்து நிற்கும் நிலையுகலிலவா 

யுள்ள,--வன்னபேதங்களை. எ-து. பிரபஞ்சங்களை,-அச.்து 

என்று. எ-.து. இவை நிலையுதலுடையவல்ல என்று,-சாண- 

௪-௮. விவேஇத்தறியின்,--உளதாய் நிற்பது. ௪-து. அங் 
நனம் நிராலம்பமாய் விளங்கித் தோன்றுவது,-ஞான சொரூ 

பம் என்று உணரற்பாற்று. எ-த. பதிஞானத்தின் இயல் 

பென்று அறியற்பாலதாம். ௪-.று. 

பத்தாஞ்சூத்திரம்- 

ஈண்டுப் பரமேசுரன் இவ்வான்மாவாய் நின்ற முறை 

மையான் அவனிடத்து ஏகனாக நிற்க என்றது. 

இ-ள். ஈண்டு. ௪-௮. இவ்விரண்டதிகரணங்களுள் 

வைத்த இம்முூதலதிகசாணசத்௮,-பரமேசரன். ௭-௮, ஞானக் 

கண்ணாற் காணப்பட்ட அம்முதல்வன்,--இவ்வான்மாவாய், 

எ-. பெத்த நிலையில் உடஞய் நின்று அறியவும் வேறு 

காணப்படுமாறின்றி யானே அறிந்தேன் என்னும்படி, உயிர் 

தானேயாய் நின்ற முறைமையான். oT" Si. ஒற்றுமைப்பட்டு 

உயிரின்வழிநின்ற முறைமைபோல),--அவனிடத்.து ஏசி 

எ-.. ஈண்டு உயிர் ௮ம்ருதல்வனேடு உடஷய் நின்று அறி 

யினுச் தானென வேறு காணப்படுமாறின்றி அவனோடு ஒற் 

அமைப்பட்டு,--ரிற்க என்றது. 1-H. நிற்க, எ-று. 

இனி இறைபணி வழுவாது நிற்க என்றது. 

இ-ள். இறைபணி, ௪-௮. அம்முதல்வன் அருள்வழி, 

வழுவாது நிற்க. எ-து- Faure Hod pe. எ-று.
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பதினொராஞ்சூத்திரம்: 

வணலையல்லைதில். 

இனிப் பத்தயினான் மறவாதேத்த அவனது €பாதத் . 
தை அணையும் என்றது. 

இ-ள். மறவாஅ. ௪-௮. அவ்வத்துவித நிலையை மற 

வாத கடைப்பிடித்துச் செய்யும், -பத்தியினன், எ-து, அன் 
பானே,--ஏத்த, எ-து, முதல்வனருள்வழி நின்றால்,-- அவ 

னஅ பாதத்தை, ௪-த, அவன் நிருவடியாயெ வொனச் 
தானுபூதியை,--அணையும். ௪-௮. தலைப்படும். எ-று. 

பன்னிரண்டாஞ்சூத்திரம். 

  

ஈண்டு ஆணவ மாயை கான்மியமேன்னு மலங்களைக் 
களைக என்றது. 

இ-ள். ஈண்டு. எ-.து. இம்மூன்றதிகரணசத் துள்வைத்து. 
இம்முதலதிசாணத்த,--ஆணவம் மாயை கான்மியம் என் 
னும் மலங்களை, ௭-து. ஆணவம் மாயை கான்மியம் என்று 
கூறப்படும் மும்மலங்களை, --களைக என்றன. எ-தூ. நீக்குக, 
எழு, 

இனிச் 8வெபத்தர்களோ டிணங்குக என்றது. 

இ-ள். சிவபத்தர்களோடு. ௪-௮. அத்துவித நிலையைக் 
கடைப்பிடித்அச்செய்யும் ௮ன்பானே முதல்வன் அருள்வழி 
நின்ற சீவன்முத்தர்களோடு:...- இணங்குக என்றது. எ-ு, 
ஈட்புசெய்க, எ-று,
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அல்லாதார் அஞ்ஞான்த்தை உணர்த்துவர் ஆகலான். 

இ-ள். அல்லாதார் ௪-௮. பத்தியினான் மறவாதேக்தி 
மூதல்வன பாதத்தை அணையாத பாசத்தரர் -அஞ்ஞா 

னத்தை. எ-௮ு.. சுட்டியுணர்வதாகிய விபரீ தவுணர்வை,-- 

உணர்த் அவர் ஆகலான். ௭-௮. அ.றிவிப்பாராகலான், இனிச் 
சிவபத்தர்சளோடு இணக்குக என மேற்கொண்ட. எ-று. 

இனிப் பத்தரது இருவேட.த்தையுஞ் வாலயத்தை 

யும் பரமேசுரனெனக்கண்டு வழிபடுக என்றது. 

இ-ள். பத்தாது திருவேடத்தையும். ௪-௮. அயராவன் 
பனரன்கழல் ஏத்தும் மெப்யன்பாது திருவேடங்களையும்,- 
சிவாலயத்தையும். ௪-அ. அசிவாலயங்களையும், -பரமேசுரன் 
என்சண்டு.௪-.மு.கல்வனெனவே ஐயு.௰வின்.றிச்தெளிர் ௮, 

வழிபடுக என்றது. ௪-௮. வழிபாடு செய்க. ௪-௮. 

இனி இவ்விடங்களின் வழிபடுக என்றது. 

இ-ள். இவ்விடங்களின், ௪... மேற்கூறிய திருவேடம் 

கள் வொலயங்களிடத்தே,-- வழீபடுக என்றது. ௪-து. வழி 

பாடு செய்க, எ-று, 

மேலகரம்ஸ்ரீ சுப்சரமணியதேசிகசுவாமிகளுசை 

முற்றுப்பெற்றது, 
——



  

  

ஸ்ரீ வெக்கடேல்வர் பீரஸ், 

குஇம்பகோணம். 

  

 




