பொன்விழா

வெளியிடு

பொ துப்பதிப்பாசிரியர்

டாக்டர் வ. ஆ: தேதவசேனுபதி

பிரத்யபிஜ்ஞா

ஹ்ருதயம்

(தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு)

பிரத்யரிஜ்கா ஹ்ருதயம்

க்ஷேமராஜர்

தமிழாக்கமும்

பெ.

......

விளக்கமும்

திருஞானசம்பந்தன்

டாக்டர் &. இராதாகிருஷ்ணன்

மெய்யுணர்வு மேல்நிலைக் கல்வி: நிறுவனம்.
சென்னைப் பல்கலைக் கழகம்

1978:

ஒ

சென்னைப் பல்கலைக் கழகம், 1978

SSAC Cai?”
இரத்தினம் Gye, Weir 2or-600 001.

அணிந்துரை
துறை

சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தின்.
1927 செப்டம்பர் மாதத்தில்

- ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இத்துறையைப்

மெய்யுணர்வு ஆராய்ச்சித்
நிறுவப் பெற்றது.
1964

பல்கலைக் கழக

மானியக்குழு

மேல்நிலையக் கல்வி மையமாக்கியது.
1976 முதல் இதன் பெயர்
டாக்டர் 5. இராதாகிருஷ்ணன் மெய்யுணர்வு மேல் நிலையக் கல்வி
நிறுவனம் என்பதாயிற்று.
தொடங்கப் பெற்ற நாள் முதல் இத்துறையின் குறிக்கோள்
(1) இந்தியத் தரிசனங்களையும்
(2) ஏனைய
தரிசனங்களையும்
ஆராய்வதேயாகும்.
சென்ற ஆண்டில் இக்குறிக்கோளை உளங்
கொண்டு சிறப்புச் சொற்பொழிவுகள் ஏற்பாடு செய்யப்பெற்றன.
இந்திய
மெய்யுணர்வுத் துறை
போலவே
சைவமும்
பலவகைத்து.
பாலானவை

வழக்கற்றுப் போயின.

பல்வகைத்தாயிருப்பதைப்
இவ்வகைகளில்
பெரும்

இன்று நமக்கு எஞ்சியுள்ளவை

பின் வருவன.
(1)

தமிழகத்தில் பெருவழக்காகவும் கடல் கடந்த கீழை
நாடுகளில் சில இடங்களிலும் காணப் பெறுவதான
சைவ சித்தாந்தம்.

(2)

கன்னடம் தெலுங்கு தமிழ் வழங்கும்
பயிலப் பெறும் வீரசைவம்.

மாநிலங்களில்

(3)

ஸ்ரீகண்ட (டீலகண்ட) சிவாசாரியார் அருளிச்செய்த
பிரம்ம சூத்திரங்களின் பேருரையை
அடிப்படை
யாகக்கொண்ட சிவாத்வைதம்.

இவற்றுள் காஷ்மீர சைவத்தைத் தமிழ் மக்கள் தெரிந்து
கொள்வதற்காகக் காஷ்மீர சைவத்தினை விளக்கும் மூல நூல்
ஒன்றின் மொழி பெயர்ப்பை வெளியிட வேண்டும் என்று எங்கள்
நிறுவனம் முடிவு செய்தது. காஷ்மீர சைவத்தின் மூல நூலாகிய

க்ஷேமராஜரின் பிரத்யபிஜ்ஞா

ஹ்ருதயம் என்ற நூலினை

மொழி

பெயர்த்துத் தருமாறு எங்கள் நிறுவனம் விடுத்த வேண்டுகோளினைப்
பேராசிரியர் பெ. திருஞானசம்பந்தன் அவர்கள் அன்புடன் ஏற்றனர்.
பேராசிரியர் பெ, திருஞானசம்பந்தன் அவர்கள் ஆங்கிலம், வட

மொழி, தமிழ் ஆகிய

மும்மொழிகளில்

புலமை

பெற்றுள்ளதுடன்

vi
சைவத்தில்

ஆழ்ந்த

பற்றும்

உடையவர்கள்.

க்ஷேமராஜரின்

பிரத்யபிஜ்ஞா ஹ்ருதயம் “என்ற நூலினை மொழி பெயர்த்து, இந்
நூலாக வெளி வருவதற்கு உதவிய அவர்களுக்கு எங்கள் நிறுவனம்

“பெரிதும் கடமைப்பட்டுள்ளது.
1977 செப்டம்பர் மாதத்தில் இத்துறை ஐம்பது ஆண்டுகள்
நிரம்பப்பெற்றது. இப் பொன்விழாவை
யொட்டி எங்கள் நிறு
வனத்தில். சென்ற ஆண்டு முதல் நிகழ்ந்த சொற்பொழிவுகளைப்
பொன்விழா வெளியீடுகளாக அமைத்துள்ளோம்.
பொன்விழா
வெளியீட்டில் ஒன்றாக இந்நூல் வருவது பெருமகிழ்ச்சிக்குரியது.
சிறப்புச் சொற்பொழிவுகளை
அமைக்கவும்
வெளியிடவும்
பொருள் உதவி செய்து வருவதோடு
அவ்வப்போது ஆக்கமும்
ஊக்கமும்

தந்து

வருகிற

தமிழக

அரசுக்கும்,

பல்கலைக்

கழகத்

துணைவேந்தர் டாக்டர் மால்கம் $. ஆதிசேஷையா அவர்களுக்கும்,
பல்கலைக்கழக ஆட்சிக்குழு/பதிவாளர்/அலுவலக உறுப்பினர்களுக்
கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
இத்துறையை உயர்த்திப்
பத்து ஆண்டுகள் வரை

பொருள்

உதவி

தந்ததோடு

அமையாது

பின்னரும் இந்நிறுவனத்தின் முன்னேற்றத்தில் பரிவு .காட்டி.. வரும்
பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கொள்
ACM.
'
மெய்யுணர்வுத் துறை தொடங்கப் பெற்றபோது அதனை விரி
வாகவும் உயர்வாகவும் அமைத்த பேராசிரியர் காலஞ் சென்ற
8, 5. சூரியநாராயண சாஸ்திரி அவர்களுக்கும்,
முப்பத்தைந்து
ஆண்டுகளாக முழு மூச்சாக உழைத்து அதனைச் சிறப்புறச் செய்த
இந்நிறுவனத்தின் முன்னாள் இயக்குநர் டாக்டர் 1. 18. . மகா
தேவன் அவர்களுக்கும் நிறுவனம் பெரிதும் கடமைப்பட்டுள்ளது. _-

இந்நூலை அழகுற

தாருக்கு எங்கள் நன்றி,

அச்சிட்டுத் தந்த. இரத்தினம்.
ன

வ.

ஆ.

ட

அச்சகத்

தேவசேபைதி,'

பொதுப் பதிப்பாசிரியர்.

முன்னுரை
சைவ சமயம் மிகத்தொன்மை வாய்ந்த்து; கடல். கடந்தும்
பரவியுள்ளது என்பதை அனைவரும் அறிவர். -ஹ்ரப்பா நாகரிக
இருந்துவந்திருக்கிறது
சைவவழிபாடு
காலம் முதற்கொண்டே
குமரி முதல்
நாட்டிலே
இந்திய
என்பது அறிஞர் சிலரின் கருத்து
காஷ்மீரம் வரை பரவியுள்ள இச் சமயத்தில் மூன்று முக்கியமான
பிரிவுகள் குறிப்பிடத்தக்கவை. அவை தென்பகுதியில் பெருமளவில்
வழங்கும் சைவ சித்தாந்தம், வீரசைவம் ஆகியவற்றுடன்
-” காஷ்மீரத்தில்

ஆகும்.

வழங்கும்

“த்ரிகம்'

சைவ சித்தாந்தக்

எனப்படும்

கருத்துக்கள்

காஷ்மீர

சைவமும்

7-ஆம் நூற்றாண்டில்

வாழ்ந்த ஞான சம்பந்தர், அப்பர் ஆகியோரின் பாடல்களிலும் அதற்கு
முற்பட்ட காலத்திய சிவாகமங்களிலும், திருமூலர், காரைக்காலம்
காஷ்மீர
மையார் போன்ருரின் பாடல்களிலும் காணப்படுவன.
சைவம் அதைத் தோற்றுவித்த வசுகுப்தர் காலமாகிய 9-ஆம்
நூற்றாண்டில் தோன்றியது. ஆதிசங்கரரின் அத்வைதக்கொள்கை
பரவியதன் காரணமாக த்வைதக் கொள்கைகளைத் தாங்கிநின்ற சில

- சிவாகமங்களும் அத்வைத நோக்கில் விளக்கம் தரப்பெற்றன என்ற
கருத்தை டாக்டர் காந்தி சந்திர பாண்டே என்பவர் அபிஈவகுப்தரைப்

பற்றிய தமது நூலில்

குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

பிரத்யபிஜ்ஞாஹ்ருத

யத்தின் ஆசிரியரான. க்ஷமராஜர் ஸ்வச்சந்தாகமத்திற்குத். தான்
எழுதியுள்ள “உத்யோதம்' என்ற உரையின் இறுதியில் பின்வருமாறு
எழுதியுள்ளதும் கருதத்தக்கது “முன்னோர் மரபை மேற்கொண்ட
'பேததரிசன'மாகக் கருதி
சைவத்தை
மக்கள் அறியாமையால்

அவ்வறியாமையைப் போக்கவல்லது அத்வைதாமிருதம்
வந்தனர்.
உத்யோதம்.”
வியாக்யானமாகிற
ஸ்வச்சந்தாகம
. பொங்கும்
பரமார்த்தசாரம்' என்ற நூலில் அபிஈவகுப்தரால் (10-ஆம் நூ.)

இச் சாஸ்திரம்

'சிவாத்வய சாசனம் 1 (சாஸ்கீாம்)' என்று கூறப்பட்

_ டுள்ளது.

(த்ரிகம்”? என்று இச் சாஸ்திரம். கூறப்படுவறற்கு

பல்வேறு வகையில் பொருள் கொண்டுள்ளனர்.

ஆசிரியர்கள்

சிவன், சக்தி, நரன்

அல்லது சிவன், சக்தி, அணு, அல்லது பதி, பாசம், . பசு, அல்லது
பரா, அபரா, பராபரா என்ற சக்திகள், அல்லது அபேதம், பேதா

பேதம், பேதம் என்ற நிலைகள், அல்லது சித்தம், நாமகம், மாலினீ
என்ற சாத்திரங்கள் ஆகியவற்றைப் பற்றிக் கூறப்படுவதாக இது
கொள்ளப்படுகிறது.
அவை

இந்த த்ரிக சாஸ்திரத்தை
(1) ஆகம சாஸ்திரம்,

பிஜ்ஞா சாஸ்திரம் என்பன,

மூன்று வகையாகப் பிரிப்பதுண்டு.
(2) ones சாஸ்திரம் (8) பிரத்ய

vill

'ஸ்ரீகண்டசிவனிடமிருந்து தோன்றி வழி வழியே வந்தமையால்
ஆகம சாஸ்திரங்கள்” என் று அவை வழங்கப்படுகின்றன. இவற்றுள்
முக்கியமான
வை மாலினீ விஜயம்,

ஸ்வச்சந்தம், விஜ்ஞான பைரவம்,

மிருகேந்திரம், மதங்கம், ஸ்வாயம்புவம், ருத்ரயாமளம் ஆகியவை.
அத்வைத சைவத்திற்குச் சிறந்த பிரமாண நூலாகக் கருதப்படும்
*மாலினீ விஜயம்' த்வைதக் கருத்துக்களைக் கொண்டிருந்தபோதி
லும் பின்னர் அத்தைவ முறையில் விளக்கப்பெற்றன என்று ஜகதீச
சந்திர சார்ட்டர்ஜீ “காஷ்மீர சைவம்'பற்றிய நூலில் குறிப்பிட்டுள்
ளார். இப்பிரிவில் முக்கியமான நூல் *சிவ சூத்திரங்கள்” எனப்
. படுவது, இது சிவனாலேயே ஆக்கப்பட்டதென்றும்,. ஒரு மலைப்

பாறையில் பொறிக்கரீபட்டிருந்ததென்றும், வசிகுப்தரின் கனவில்
சிவபெருமான் தோன்றி உலகம் உய்ய அத்வைத. /சைவம் விளங்க
அச்சிவ சூத்திரங்களை மக்களுக்கு உணர்த்துமா “அவர் பணிக்கப்
பட்டார் என்றும், அங்ஙனமே இது காஷ்மீராத்வைத' சைவத்திற்கு

முதனூலாக வழங்கி வருகிறதென்றும் க்ஷேராஜரால் சிவசூத்ர
விமர்சினீ என்ற நூலில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
இச்சிவ சூத்திரங்:
களுக்கு ஒரு விருத்தியும், பாஸ்கரருடைய (11-ஆம்.நூ.) வார்த்திக
மும், க்ஷேமராஜரின் (11-ஆம் நூ.) விமர்சினியுட் உள்ளன.
*ஸ்பந்த சாஸ்திரம்” என்பது haesadntha

கருத்துக்களை மேலும் விளக்கமாகக் கூறுவது.”

கூறப்பட்டுள்ள

சிவசூத்திரங்களைப்

போலவே: பெரும்பாலும் தத்துவரீதியில் ஆராயாமல் கொள்கை
களையும் கோட்பாடுகளையும் இவை சொல்லிச் செல்கின்றன. . இப்.

பிரிவில் முக்கியமான நூல் *ஸ்பந்தகாரிகை?

என்? தாகும்.

வசுகுப்தரால் இயற்றப்பட்டதென க்ஷேமராஜர் கூஜுவர்.

இது
இதற்கு

கல்லடர் (9-ஆம் நூ.) விருத்தி எழுதியுள்ளார்.. ரர்மகீண்டரால்
இயற்றப்பட்ட “ஸ்பந்த விவிருதி', உத்பல வைஷ்ணவரால் இயற்றப்
பட்ட பிரத்பிகை , க்ஷேமராஜரால் இயற்றப்பட்ட ' ஸ்பந்த

சந்தோ

ஹம் * » * HOLES நிர்ணயம் ? ஆகிய இவை* ஸ்பந்தகாரிகையை '
ஒட்டி எழுதப்பட்டவை.
*பிரத்யபிஜ்ஞா சாஸ்திரம்” என்பதுதான் உண்மையிலேயே
தத்துவ ரீதியில் த்ரிகக் கொள்கைகளை விசாசிக்கும் சாஸ்திரம்.
தர்க்க நெறியைப் பின்பற்றி 'சுவபக்ஷம்”, " பரபக்ஷம்” என்ற வகையில்
த்ரிக சாஸ்திரத்தை. முதலில் ஆராய்ந்தவர் வசுகுப்தரின் மாணாக்
கரான
சோமானந்தர்
(9-ஆம் நூ.) “ ஆவார்.
இத்துறையில்
தோன்றிய முதல்நூல் அவர் இயற்றிய *சிவத்ருஷ்டி.' என்பதாகும்.

இவருடைய மாணாக்கரான உத்பலர் ஈசுவர பிரத்யபிஜ்ஞா சூத்தி
ரங்கள்' என்ற நூலை எழுதினார். இந்நூல் நாட்டின் பிற பகுதி

ix:

களிலும் புகழ்பெற்றிருந்த காரணத்தினால்தான் போலும், .மாதவா
சாரியரால் இயற்றப்பட்ட சர்வ தர்சன சங்கிரகத்தில் காஷ்மீர சைவம்
“பிரத்யபிஜ்ஞா தர்சனம்' என்ற தலைப்பில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.
- உத்பலரின் இந்நூலுக்கு அவரே “விவிருதி* என்ற உரையை எழுதி
யிருக்கிறார். மேலும் இதே நூலுக்கு அபிநவகுப்தரால் பிரத்யபிஜ்ஞா:
என்ற “சிற்றுரையும்,
பிரத்யபிஜ்ஞா விவ்ருதிவிமர்சினீ என்ற
பேருரையும் உள்ளன.
அபிநவகுப்தரின் *தந்த்ராலோகம்” என்ற
நூல் காச்மீர சைவத்தின் எல்லா அம்சங்களையும் கொண்ட விரிவான
நூல்.
அபிநவகுப்தரின் சீடரான
யோகராஜரால்
எழுதப்பட்ட

அபிநவகுப்தரின் பரமார்த்தசாரத்தின் உரையும், மற்றொரு சீடரரன
க்ஷேமராஜரால் எழுதப்பட்ட ₹பிரத்யபிஜ்ஞா ஹ்ருதயமும்' இப்
பிரிவைச் சார்ந்த குறிப்பிடத்தக்க நூல்கள்.
க்ஷேமராஜரால் எழுதப்பட்ட “பிரத்யபிஜ்ஞா ஹ்ருதயம்” என்ற
இந்நூல், வேதாந்த நூல்களுக்கிடையே சதானந்தரின் வேதாந்த
சாரம் போல,
“பிரகரண கிரந்தம்” என்ற வகையில் எழுதப்
“பட்ட எளிய நூல். பரதரின் நாட்டிய சாஸ்திரத்திற்கும் ஆனந்த
வர்த்தனரின் த்வன்யாலோகத்திற்கும் தலைசிறந்த உரைநூல்களை

இயற்றிய அபிநவ்குப்தரின் மாணாக்கர் |1-ஆம்
வாழ்ந்த க்ஷேமராஜர் ஆவார்.
இவர் இயற்றிய

நூற்றாண்டில்
நூல்களாவன

பிரத்யபிஜ்ஞா ஹ்ருதயம், ஸ்பந்த நிர்ணயம், ஸ்பந்த சந்தோஹம்,
சிவசூத்ர..-விமர்சின்,
ஸ்வச்சந்தோத்யோதம்,
நேத்ரோத்யோதம்,
விஜ்ஞான பைரவோத்யோதம்,
ஸ்தவசிந்தாமணிடீகை;
பராபிர

வேசிகா, தத்வ சந்தோஹம் ஆகியவை.
தர்க்கம் முதலான சாஸ்திரங்களில் பயிற்சி குன்றிய மக்களும்
எளிதில் பிரத்யபிஜ்ஞைத் தத்துவத்தை உணர்ந்து சிவசமாவேசம்
. பெறுதற்குப் பயன்தரும் வகையில் இந்நூல் எருதப்பட்டுள்ளதாக

க்ஷேமராஜர் இந்நூலின் தொடக்கத்தில் கூறியுள்ளார்.
. . பிரத்யபிஜ்ஞை'
என்ற சொல் “நினைவுகூர்தல்” என்னும்
பொருள்படும்.
சீவன் மாயாவசத்தால், தான் சிவன் என்பதை
உணராமல்
இருக்கிறான்.
உடலையும் கரணங்களையும் தானாக

எண்ணுகிறான்.

இவ்வறியாமையை

அவனுக்குணர்த்தி

நான்

சிவனன்றி வேறல்லன் என்னும் உண்மையறிவை அவன் மீண்டும்
பெறுதற்குள்ள
நெறிமுறைகளைக்
கூறுவதே பிரத்யபிஜ்ஞா
சாஸ்திரம்.
.
இந்நூலில் கூறப்பட்டுள்ள முக்கியமான கருத்துக்கள்
தரப்பட்டுள்ளன:
சித் அல்லது பராசம்வித் எனப்படுவதே
*ந்

கீழே
பரம்

x ள்

பொருள், அது இதுவெனும் வேறுபாடற்ற்து.'
சைதன்யமே
*இதம்' என்ற பிரபஞ்சமாகத்
இப்பரம்பொருள்
“பிரகாச
விமர்சமயமானது',
ஜ்யோதி:'

என்று

உபநிடதத்தில்

*அஹம்' என்ற
தோன்றுகிறது.'
'*ஜ்யோதிஷாம்

கூறப்பட்டுள்ளவாறு

சைதன்யம்

ஒளிமயமானது.
ஒளிவளர்
விளக்காக
இருந்துகொண்டு
அனைத்தையும்
விளக்குகிறது.
அப்படிச் செய்யும்
நிலையில்
அது “விமர்சம்*
எனப்படுகிறது.
இவ்விமர்சமே
பராசக்தி
யென்றும்,
ஸ்வாதந்த்ரியம்
என்றும்,
ஸ்பந்தம் என்றும் பல
- வாறாகப் பெயர் பெறுகிறது. பரம்பொருளினின்
றும் சக்தியைப்
பிரித்துக் காணவியலாது.
இச் சைதன்யம் பிரபஞ்சத்தைக் கடந்தும்
(விசுவோத்தீர்ணம்)

பிரபஞ்சத்தில்

உறைந்தும்

(விசுவமயம்)

இருப்பது.
பெரிய
ஆலமரம்
சக்திரூபமாக
ஆலவிதையில்
நுண்ணிதாய் இருப்பது போல அப்பாலுக்கப்பாலாய் விரிந்துள்ள
சராசரங்களடங்கிய இப்பிரபஞ்சம் பரம்பொருளின் இதயபீஜமாகிற
சக்தியாய் இருக்கிறது என் கிறார் க்ஷேமராஜர் தமது பராபிரவேசிகா

என்ற நூலில். பரமசிவனுக்கு ஐந்து சக்திகள் கூறப்பட்டுள்ளன,
அவை (1) சித்சக்தி, (2) ஆனந்தம் அல்லது சுவாதந்திரிய சக்தி,
(3) இச்சா சக்தி, (4) ஞான சக்தி, (5) கிரியா சக்தி.
இவை

ஐந்தும் முறையே

சிவன், சக்தி, சதாசிவம்

அல்லது

சாதாக்யம்,

ஈசுவரன், சுத்தவித்தை ஆகியவற்றோடு தொடர்புடையவை.

சிவ

தத்துவம்

என்பது

பிரபஞ்சத்

தோற்றத்திற்கு

பரமசிவனிடத்தில் தோன்றும் முதல் அசைவு

இது அவனுக்குள்ள

முன்

(ஸ்பந்தம்) எனலாம்.

சுதந்திரத்தன்மையினால்

இச்சாமாத்திரத்தே

நிகழ்வது.

“நான்? இது” என்ற இரண்டும் ஒன்றிய நிலையிலுள்ள பரமசிவ
னிடத்திலிருந்து “இது” என்னும் அம்சத்தை (௦01801176 2%0011206)
விலக்கி, “நான்” (8001201146 6%0112006) ஒன்றே இருக்கும் நிலையை

சக்தி தத்துவம்” தோற்றுவிக்கிறது. இந்நிலையில் அவன் அநாசிரித

சிவன்

(இது

என்னும்

அம்சத்தை

ஆசிரயிக்காதவன்)

என்று

கூறப்படுகிறான்.
பிரபஞ்சத்தைத் தோற்றுவிக்கத் தொடங்கும் நிலையில் சக்தி
செயற்படத் தொடங்கி அது-இதுவாகிறது.
ஆயினும் இரண்டும்
பிரிக்க இயலாத நிலையில் இருக்கின் றன.

சதாசிவதத்துவத்தில்
என்ற

அம்சம்

தெளிவற்ற

'நான்*? என்ற
நிலையில்

“ஆபாசத்தின்' (தோற்றத்தின்) முதற்படி.

சைதன்யத்தில்

“இது

காணப்படுகிறது.

இது

xi

ட *சுவரதத்துவத்தில் “இது” என்ற அம்சம் மேலும் தெளிவடை.
இக்நிலையில் பிரபஞ்சம் 'உன்மேஷத்தை' (கண்திறத்தல்)
கிறது.
அடைகிறது. 'கான் இது' என்ற கடந்த நிலை இப்போது “இது நான்?
என்று ஆகிறது.

சுத்த வித்தை நிலையில் தராசின் இரு தட்டுகளைப்போல் “கான்”
*இது” என்ற சைதன்யத்தின் இரு அம்சங்களும் சமநிலையில்
அறியப்பட்டாலும்
இரண்டும் வேறுபடுத்தி
இருக்கின்றன.
கண்ணாடியில் காணப்படும் பொருளின் நிழல் போல “இது', “நான்”
என்பதில் அடக்கமாகையால் இதை 'பேதாபேதவிமரிசனம்” என்பர்,
இவ்வைந்து தத்துவங்களும் சுத்தாத்துவாவின்பாற்படும்.
அடுத்துக் கூறப்படும் அசுத்தாத்துவாவில் முதலில் கூறப்
(போர்வைகள்)
படுபவை மாயையும் அதன் ஐந்து கஞ்சுகங்கள்
என்பன.
நியதி
ஆகிற கலை, (அசுத்த) வித்தை, ராகம், காலம்,
சர்வகர்த்ருத்வம் |
தன்மைகளான
பரம்பொருளின்
இவை
சர்வஜ்ஞத்வம், பூர்ணத்வம், நித்யத்வம், வியாபகத்வம் என்பவை
உபாதிகளால் குறுக்கம் பெற்ற
உடல், கரணங்கள் முதலான

றன.
நிலையில், அப்பெயர் கொண்டழைக்கப்படுகின்
சிவன் தன்னை மாயைக்குட்படுத்திக் கொண்டு ஐந்து கஞ்சுகங்
களையும் ஏற்றுக்கொண்ட நிலையில் சீவன் அல்லது புருடன்
“புருடன் “நான்' என்பதன் தோற்ற
என்றழைக்கப்படுகிறான்.
மென்றால் 'பிரகிருதி' “இது' என்பதன் தோற்றமாகும். சாங்கியத்தில்
ஒவ்வொரு
ஞான,

“பிரகிருதி' ஒன்றல்ல.

போல்

கூறப்படுவது

சீவனுக்கும்

இச்சா,

பிரகிருதி

கிரியா சக்திகளே

சாஸ்திரத்தில்

த்ரிக

சைதன்யத்தின்

வேறுபட்டது.

பிரகிருதியின் சத்துவம், ரஜஸ்,

தமஸ் என்ற குணங்கள்.
புத்தி, அகங்காரம், மனம், ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள், ஐந்து
கர்மேந்திரியங்கள், ஐந்து தன்மாத்திரைகள், ஐம்பூதங்கள் ஆகிய
தத்துவங்களும் சாங்கியம், பிற சைவ நெறிகள் முதலானவற்றுள்
கூறப்படுபவையே.

ஆக தத்துவங்கள் முப்பத்தாறு.

ஆணவ மலம், மாயீய மலம், கார்ம மலம் என்று மும்மலங்கள்
இங்கும் பேசப்படுகின்றன. ஆணவத்தால் கட்டுண்ட சைதன்யமே
இங்கே “அணு” எனப்படுகிறது. இங்கே *அணு' என்பது அளவைக்
குறிப்பதன்று. சிற்றறிவையும் சிறு ஆற்றலையும் பெற்றிருப்பதையே

குறிப்பது.

|

..சீவன் தன் ௬ய சொரூபத்தை மீண்டும் உணர்வதே முத்தி,
நான் சிவ சைதன்யம்” என்ற உணர்வு ஏற்படும்போது பிரபஞ்சமே

xii

இதை

காட்சியளிக்கிறது,

சிவானந்தமாகக்
என்பர்.

் ஜகதானந்தநிலை *

னஇ

சீவனின் பக்குவ நிலைக்கேற்பவே “சக்திபாதம்' தீவிரமாகவோ,
மத்திமமாகவோ

கேற்பவே

மந்தமாகவோ

எய்தப்பெறும்.

உபாயங்களை

முத்திரிலையும் அதற்

செயற்படும்.

*சத்திபாதம்'

சீவன்

நிகழ்வதற்கு

அவ்வுபாயங்கள்

மேற்கொள்ளவேண்டும்.

சில

சாம்பவோ

இவை இந்
பாயம், சாக்தோபாயம், ஆணவோபாயம் என்பன.
இவற்றில் மந்திரங்கள், யோக
நூலில் விளக்கப்பட்டுள்ளன.
ினியை எழுப்புதல் முதலியன இடம் பெறு
்,
' குண்டல
நெறிகள
பஞ்சக்ருத்யம் என்பது பரமனின் தொழில் மட்டுமல்ல,
கின்றன.
ஒவ்வொருவரும் இவ்வைந்தொழில்களை யொத்த தொழில்களைச்

செய்கின்றனர் என்பது த்ரிகத்தில் காணப்படும் ஒரு சிறப்பு. இது
10, 11-வது சூத்திரங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

திருப்பினும்

பரமே

என்ற நிலை யோகியரிடத்தில்

பார்த்திருப்பர்

இந்நூல்

காணப்படுதலை

சிவன் என்ற

சகலர்,

கூறுகிறது.

பிரளயாகலர்,

உயிர்களும், மந்திரர், மந்திர

விஞ்ஞானாகலர். என்ற மலவசப்பட்ட
மகேசுவரர்;

புறத்தே பார்த்

அமலர்களான

பிரமாதாக்களும் சுட்டப்

படுகின்றனர்.
சீவன் சீவன்முக்தனான
விடுபட்ட
கட்டுக்களிளிலிருந்தும்
199? என்று அபிநவ
எளி
நிலையில் * கரண: ஊன ஈநரஏ் எண்

குப்தர் கூறியுள்ளவாறு சுதந்திரனும் நிர்மல சைதன்யனுமான சிவன்

அவனுள்ளத்தில் பிரகாசித்துக்கொண்டே யிருப்பான்.

நூலாசிரிய்
இக் கருத்துக்களைத்
தெளிவாக
விளக்கிச்
செல்கிறார். இந்நூலைத் தமிழில் மொழிபெயர்ப்பதில் பேராசிரியர்
ஜெய்தேவ் சிங் அவர்களின் இந்நூலின் ஆங்கில ஆக்கமும் குறிப்
புரையும் எனக்கு

உறுதுணையாக

இருந்தன.

இப்பணியில் என்னை

ஈடுபடுத்திய சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தாருக்கும் சிறப்பாக
டாக்டர் 8. இராதாகிருஷ்ணன் மெய்யுணர்வு மேல் நிலைக் கல்வி

நிறுவனத்தின்

இயக்குநர்

டாக்டர் வ, ஆ. தேவசேனாபதி

களுக்கும் பெரிதும் கடப்பாடுடையேன்.

இப்பணியை

அவர்

மேற்கொள்ள

அநுமதி தந்த தமிழ் சம்ஸ்கிருதம் பிற இந்திய மொழிகள் ஆராய்ச்சி
|
—
நிறுவன ஆட்சியாளருக்கும் எனது ஈன்றி உரித்து.

சென்னை,

14—3—1978,

பெ. திருஞானசம்பந்தன்

பொருளடக்கம்
~~——_e ae

9

முன்னுரை

w

பிரத்யபிஜ்ஞாஹ்ருதயம்

>

அணிந்துரை

பிற்சேர்க்கை-(1)
(ii)

அரும்பத உரை
மேற்கோள் நூல்களும்
ஆசிரியர்களும்

vii
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ஓம்

பிரத்யபிஜ்ஞாஹ்ருதயம்
எ: இள

எண் சேதனரிள் |

இளா (ள் ॥ ௨ ॥

ஒடுக்குதல்,
(பொருள்) எக்காலத்தும் (தோற்றுவித்தல், காத்தல்,ளைச்
செய்ப
மறைத்தல்,

அருளல்

என்னும்)

ஐம்பெரும் தொழில்க

வனும், பேரறிவும் பேரின்பமும் குறைவிலா நிறைவாகப் பெற்றவனும்,
மேலான உண்மைப்பொருளை வெளிப்படுத்துவோனும், பரமாத்மாவு
மான (எல்லா உயிர்களிலும் உயிராயுள்ள) சிவனுக்கு வணக்கம். (1)

(விஎக்கம்)--' பிரத்யபிஜ்ஞை” என்ற சொல் “ மீண்டும் உணர்தல்'
ஒரு மனிதன் தனக்கு உள்ள உடல்
என்ற பொருள் கொண்டது.

மனம் கரணங்கள் ஆகியலற்றால் தன்னைப் பரமாத்மாவினின்றும்
தானும் பரமாத்மாவும் ஒன்றே என்ற
வேருகக் கருதிவிடுகிறான்.
உணர்வை அவனுக்கு மீட்டுத்தரும் தத்துவ சாஸ்திரம்தான் “பிரத்ய

பிஜ்ஞாதரிசனம்'

எனப்படுவது.

இச்சாஸ்திரத்தின்

சாரமான

' என்ற
கருத்தைத் தருவதால் இந்நூல் : பிரத்யபிஜ்ஞாஹ்ருதயம்
ஒடுங்கு
எல்லாம்
தில்
எவனிடத்
கிறது.
விளங்கு
'பெயர் கொண்டு

கின்றனவோ (சீ--படுத்தல்), எவன் பாவங்களை வெட்டி. வீழ்த்து
'கின்றானோ (சோ -- வெட்டுதல்), அவன் “சிவன்” எனப்படுவான்.

உயிர்களிடத்தில்
யினாலே

அவன்

சிவன்

இடையருது

கொண்டுள்ள
ஐம்பெரும்

அளப்பரும்
தொழில்களைச்

கருணை
செய்து

- கொண்டே இருக்கிறான். அவை யாவும் அவன் அருட்செயல்களே.
நடராஜர் திருவுருவம் இவ் வைந்தொழில்களையும் குறிப்பதாக
(உண்மை விளக்கம்” என்ற சிந்தாந்த சாஸ்திர ஆசிரியரும் பின்
வருக

பாடலில் தெரிவிக்கிறார்.
. தோற்றம் துடியதனில் தோயும் திதி அமைப்பில்
- சாற்றியிடும் அங்கியிலே சங்காரம்--ஊற்றமா

ஊன்று மலர்ப்பதத்தில் உற்ற திரோதம், முத்தி

கான்ற

மலர்ப்பதத்தே

காடு,

[மேலான உண்மை! அல்லது 'மெய்ப்பொருள்' தான் 'பரம்பொருள்்
என்று சொல்லப்படுவது.
அதை அறிவது மனிதனின் தலையாய
குறிக்கோள்.

அதுவே பரம புருஷார்த்தம்.

ஸ்வாத்மா'

என்ற

சொல்லிற்கு

இரண்டு

வகையாகப்

பொருள்

கொள்ளலாம்.
ஒன்று “தான்” என்பது, மற்றொன்று
* உடைமை ”
யாகிற சீவன். தானே யாகிற பரமாத்மாவும், சீவனுக்குள்ளே
இருக்கும் ஆத்மாவுமாக உள்ளது அப்பரம்பொருள்.

எனன ராவய:

|

விரிகடசள் ஸா: எள்
(டொ.ள்)

*சங்கரனைப்

பற்றிய

உபநிஷத்தின்

பிஜ்ஞை என்னும் பெருங்கடலிலிருந்து
போக்குதற்கு சாரமான

॥ ௩ ॥

பொருள்

சாரமாகிற

சம்சாரமாகிற

பிரத்ய

விஷத்தைப்

கேஷம்மாஜரால் கடைந்தெடுததுத்

தரப்படுகிறது. (2)
(விம்)

*சங்கரோபநிஷத்' காச்மீர சிவாத்வய வாதத்தைக் குறிக்கும்.

3 கோண;

எகாரினாகளரசர;

எ௫்ரள சாட.

at கரணா்ளினளான்

ர: கண்ர எண்ன
ஏமிஎாடிளா்க

WAR ஈனினர் |
“தர்க்க

(பொ-ள்)

சாஸ்திரத்தில்

பயிற்சியில்லாத;,

நுண்மாண்

நுழைபுலம் வாய்க்கப்பெறாத பக்திமான்௧கள் சிலர் இவ்வுலகில்
இருககின்றார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் (சிவனுடைய) சக்திபாதத்
தினால் பரமேசுவரனோடு

பரவா
உடையராக
ஈசுவரபிரத்யபிஜ்ஞை்

ஒன்றும் நிலையை

அடையவேண்டும்

இருக்கின்றனர்.
என்ற நூலில்

அவர்கள்
பொருட்டு
கூறப்பட்டுள்ள உபதேச

என்ற

தத்துவம் ஓரளவு சுருக்கமாக விளக்கப்படுகிறது.
(விம்)

ஈசுவர பிரத்யபிஜ்ஞை”

ஒன்பதாம்

என்ற

நூற்றாண்டில்

சொல்

'ஜஐக்யம்'

வாழ்ந்த

எனவும்,

என்ற நூலின் ஆசிரியர் கி. நி.
உத்பலாசாரியர்,

உயிருக்கு தெய்வ

*சமாவேசம்”

ஆவேசம்

உண்டாதல்”. எனவும் பொருள் தரும், சீவத்தன்மை நீங்சிச் சிவமாம்

தன்மையைப் பெறுதல். *ஆவேசம்” என்பார் அபிகவகுப்தர்.
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*சக்திபாதம்” என்பது சிவத்தோடு இணைபிரியாத சக்தி அல்லது
அருள் சீவன்மீது படிதல் எனப் பொருள்படும். உயிருக்கு அருள்
பாலித்தல் எனினும் ஒக்கும்.

வசை

என்க
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ஈகாரன் 6 கண்.

mag எ என்கி ஜோ,

௭௭ ர சேகன் மானை ரோர88

னாகி சோரன்னா

ஜொன்

பரமாத்ம தேவதையே
- (பொஸ்)
அடைதற்கு எளிய
குறிக்கோளை

அனைத்திற்கும் காரணமாயும்,
உபாயமாயும் பெரும்பயனாயும்

இருக்கிறது என்பதைக் கூற எழுந்தது பின்வரும் சூத்திரம்.

சுவதந்திரமான சைதன்யன் பிரபஞ்சசித்திக்கு ஏதுவாகும்.

[சூ.1.]

விசுவம்” என்பது சதாசிவ தத்துவம் முதலாக பூமிதத்துவம்
வரையிலானது. அவற்றின் 'சித்தி' என்பது காரியம். காரியமாவது

சம்ஹாரம் அல்லது
பிரகாசனம் (தோற்றுவித்தல்), ஸ்திதி (காத்தல்),
இக்
ஒடுக்கம் ஆகியவை,

- பரம

ஞானியான

பரமசிவனிடத்தில்

காரியங்களுக்கு ஏதுவாக இருப்பது பராசக்தி ரூபமான
அழைப்பர்,
“சுதந்திரமான” பகவதீ என்றும்
அதை

மேலான

“விமர்சம்”- இல்லை.

வேறுபட்டதன்று,

தோன்றுகிறது,
மீண்டும்

இச்சக்தி

இருக்கிறது.

ஒடுங்குகிறது.

தலைவனான

செயல்படத்

செயல்

*சிதி:.
இதற்கு

சிவனினின்றும்

இது

தொடங்கினால்: உலகம்

நின்றுவிட்டால்

சொந்த
' டைய
ஒவ்வொருவரு

உலகம்
அனுபவத்
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திலும் கூட இதைக் காணலாம். (நம்முடைய சைதன்யம் செயற்
படும்போது உடல் செயற்படுகிறது, சைதன்யம் செயற்படாத
துயிலும் நிலையில் உடல் செயலற்றுக் கிடக்கிறது).
மாயை என்றும் பிரகிருதி என்றும் அழைக்கப்படுகிற ஒன்றும்,
பிறவும், சித்தாகிய பிரகாசத்தினின்றும் வேறுபட்டு, அதாவது
பிரகாசமின்றி யிருப்பவை யாகையால், அசத்தாகும்; ஆதலால்
ஏதுவாகமாட்டா.
அவை பிரகாசிக்குமேல் அந்நிலையில் பிரகாசத்
தோடு ஒன்றிவிடுகின்றன என்பதாம். ௪" ஆகவே பிரகாசரூபமான
சித்தே ஏதுவாகிறது,
வேறெதுவுமன்று.
ஆதலால்தான்
இச்
சித்தினால் தோற்றுவிக்கப்பட்டவையும் ஊடுருவப்பட்டவையுமான

தேசம், காலம், உருவம் முதலியன இச்சித்சொரூபத்தை ஊடுருவிச்
செல்ல இயலா.
இதனின்றும் இச்சித்தானது வியாபகமானதும்,
அனாதியே

இருந்துவருவதும்

முழுமையானதுமாகும்

என்பது

பெறப்பட்டது.
(விம்)

காச்மீர

ணாங்த்கில்க

36 தத்துவங்கள் பேசப்படுகின்றன.

அவை இரண்டு பிரிவாக உள்ளன. ஒன்றை சுத்தாத்வா' என்றும்
மற்றதை 'அசுத்தாத்வா” என்றும் கூறுவர்.
1.

சிவம்:

இதில் “சித்” அல்லது சைதன்யம் மிகுதி.

2.

சக்தி: இது “சித்சக்தி' எனப்படுவது, இதில் ஆனந்தம்
மிகுதி. இவை இரண்டும் வேறுபடுத்த இயலாதவை, நித்திய
மானவை.
தோற்றுவிக்கப்படுபவற்றுள் .உலகியலுக்கபபாற்
பட்ட தத்துவங்கள் “சுத்தாத்வா” (தூய வழி) என்பதில்
அடங்கும்.

அவையாவன.

i

சுத்தாத்துவா
3.

சதாசிவம் (எக்காலத்தும் மங்களத்தைக் கொடுப்பவன்
): இந்
நிலையில் “அகம்? என்ற உணர்வும் இச்சையும் மேலோங்கி

நிற்பன. “இது' என்ற உலகைப்பற்றிய
். இதில் உலகம் தெளிவாகப் புலப்படாது.
4,

ஈசுவரன்:

பற்றிய

இங்கிலையில் *அகம்'

உணர்வும்

மேலோங்கி நிற்கிறது.

சமநிலையில்

உணர்வு. குறைவு.

என்ற உணர்வும், உலகைப்

உள்ளன.

ஞானசக்தி

5. . சுத்தவித்யை

அல்லது

சத்வித்யை

(எல்லையற்ற

ஞானம்):

இந்நிலையில் “நான் இப்பிரபஞ்சம்” என்ற உணர்வு எழுகிறது.
இதில் கிரியாசக்தி மிகுதி.
சிவதத்துவம் முதல் வித்யா
தத்துவம் வரையிலுள்ள இவ்வைந்து தத்துவங்களும் சுத்த
தத்துவங்கள் எனப்படுவன. அறிகின் றவன் நான், அறியப்படு

பொருள் (பிரபஞ்சம்) என்ற வேறுபாடு ஓரளவு இருப்பினும்
இரண்டும் ஒன்றிய நிலையே உணரப்படுவதால் இவை சுத்த
தத்துவங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றன.

_ அசுத்தாத்துவா
6,

மாயை:

இது

படைத்தது.

ஆத்ம

சொரூபத்தை

பொருள்களின்

பலவாம்

மறைக்கும்

ஆற்றல்

தன்மையைத்

தோற்று

விப்பது.
கலை; : இது

சர்வகர்த்ருத்துவ

சக்தியை

(அனைத்தையும்

செய்தலான ஆற்றலை) ஒரு கட்டுக்குட்படுத்துவது.
வித்யை

: இது

சர்வஜ்ஞத்துவ

சக்தியை

(அனைத்தையும்

அறியும் ஆற்றலை) ஒரு கட்டுக்குட்படுத்துவது.
ராகம்;

இது பூர்ணத்துவத்தைக் (வேண்டாமையை) கட்டுப்

படுத்தி வேட்கையைத் தோற்றுவிப்பது.
10.

காலம்:

இது நித்யத்துவத்தை இறந்த காலம், நிகழ் காலம்.

எதிர் காலம்
11.

என்று கூறுபோடுவது.

நியதி:
இது சுதந்திரத்துவம்,
வியாபகத்துவம்
தன்மைகளுக்கு கட்டுப்பாடு விதித்து குறிப்பிட்ட
இடம் என்று குறுகிய எல்லையை வகுப்பது.

மேலே

குறிப்பிட்டுள்ள 7-1! தத்துவங்கள்

அபிநவகுப்தரால் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

என்கிற
காரணம்

இதே வரிசையில்

உத்பலாசாரியர், காலம்,

நியதி, ராகம், வித்யை, கலை என்று இவற்றை வரிசைப்படுத்துவார்.
சைவசித்தாந்திகள் காலம், நியதி, கலை, வித்தை, ராகம் என்று
வரிசைப்படுத்துவர்,
12.

புருஷன்:
கலை முதல் நியதி ஈறான ஐந்து கஞ்சுகங்களை:
(சட்டைகளை)க் கொண்ட மாயையைப் போர்த்திக்கொண்டு
குறைந்த ஆற்றலோடு கூடியதான பரம்பொருள் “புருஷன்*
என்று சொல்லப்படுகிறது.
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13. - பிரகிருதி: புத்தி முதல் பூமி ஈறாக உள்ள தத்துவங்களுக்கு
- .மூலமானது.
14.36. புத்தி, அகங்காரம், மனம், மெய், வாய், கண், மூக்கு,
செவி என்னும் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள், வாக்கு, பாதம், பாணி,
பாயு, உபத்தம் என்ற ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள், சப்தம், ஸ்பரிசம்,
ரூபம், ரசம், கந்தம் என்ற ஐந்து தன்மாத்திரைகள், ஆகாயம்,
வாயு, தேயு, அப்பு, பிருதிவி என்ற ஐம்பூதங்கள் ஆகியவை எஞ்சிய
23 தத்துவங்கள்.
சிவன்,

சக்தி

என்று

இரண்டு

மூலதத்துவங்கள்.

சிவா

பிவ்யக்தி உலகியலுக்கப்பாற்பட்ட நிலையில் (சுத்தாத்வாவில்) மூன்று
தத்துவங்கள்:

உலகியலுக்குட்பட்ட

நிலையில்

(அசுத்தாத்வாவில்)

முப்பத்தோரு தத்துவங்கள்: ஆக முப்பத்தாறு தத்துவங்கள்.

சிவம் செயற்படும்போது சக்தி என்று பெயர் பெறுகிறது.
பரமேசுவரன் ஒளி உருவினன் (பிரகாசாத்மா),
‘Muted’
என்பது
பரமசத்தான சுத்தாத்ம சைதன்யம்.
அதை
மகேசுவரனின்
“சுதந்திரத்தன்மை'
என்றும் கூறுவர்.

இவ்விமர்சத்தின் வழியே : ஆக்கல், காத்தல், ஒடுக்குதல் என்ற
மூன்று அவத்தைகள்
ஏற்படுகின்றன.
மூன்றவத்தைகளிலும்
இருக்கிற இப்பிரபஞ்சம் “நானே” என்ற உணர்வு இவ்விமர்சத்தில் '
ஏற்படுகிறது. மயிலின் பல்வேறு வண்ணங்களும் அமைப்புகளும்
அது தோன்றிய முட்டையில் வேறுபாடற்ற நிலையில் காணப்படுவது
போல, :* பல்வேறுபட்ட பிரபஞ்சமும் என்னுடைய தோற்றமே”
என்ற
உணர்வு
மகேசுவரனுக்கு
ஏற்படுவது
அவனுடைய
* விமர்ச சுவபாவம்? எனப்படுவது. இதை சைதன்யம், ஸ்புரத்தை,

ஸ்பந்தம், மகாசத்தை என்றெல்லாம் அழைப்பர்.
சிவபட்டாரகர் £ என்பது சிவனாகிய பர்த்தா (நாயகன்) என்ற
பொருளில் வழங்குவது.
சிவபரம்பொருள்

' முடிவிலா

அனாதிப்பொருள்,

தொழிற்படும் (ஸ்பந்தம்) பொருள் * என்பதைக்
திதன் '-என்று குறிக்கப்படுகிறது.

குறிக்க

எஸ்றுல்

'நித்யோ

ள் எத ளாவி ளி faaSa கண, எ% ௭ கர் ஜிராளா ட
ச
fata aad) சாசன எள
ஒமி-

7

ஈளோனளின் எச்சராள: | ௭௭௪ ன ஈரா ஸின்
fae fad saat ta, adiser: சான
ணாகி
ளா: :
ஈல் ஈக ஜே, எக

எரர் ஏ |

௭௭ம் எ ஈரா

age கல

ட்

‘era என்னாள் சரள ட
ன எரி உனனிர் சனி ௧௭ ॥ உ |
லி ரானளானாரளர் எ எளி மே, aa va

ஏன் சென

கண | எண்ணான என், ள்ரளிரானாரர் ேடலிரர் ஜே: |
—szfi maa aaa |
(பொ-ள்) ஒரு கேள்வி எழலாம்.
உலகு சைதன்யத்தினின்றும்
வேறுபட்டதன்று என்று சொல்லப்படுகிறது; அப்படி அபேதமாயின்
* ஒன்று ஏது மற்றொன்று விளைவு என்பது யாங்ஙனம் ? இங்கே கூறப்

படுகின்ற காரணகார்யபாவம் மிக மேலான
படுவதாகும்.

(அறிவும்

அதாவது,

அதன்

பிரமாதா

அளவையும்)

பொருளிலே கொள்ளப்

(அறிகின்றவன்)

பிரமேயம்

பிரமாணம்

(அறியப்படுபொருள்)

என்பவற்றின் கூட்டான இப்பிரபஞ்சம் தோன்றுவதற்குக் காரண
மாகவிருப்பது சைதன்யமே.
சிததாகிற இப்பகவதி ஒளியுடைய
தாய் தன்னிச்சை மாத்திரத்தானே எண்ணற்ற இப்பிரஞ்சத்தைத்

தோற்றுவிக்கிறது. ஆதலால் புதிதாக உலகில் தோன்றும் பொருளை
விளக்கும் அற்ப பிரமாணம், ஸ்வதந்திரமானதும் முழுமையானதும்
சைதன்யம் பிரபஞ்சத்தைத் தோற்று
சுயம்பிரகாசமானதுமான
விப்பதை விளக்குதற்கியலாது.

இது

'த்்ரிக்சாரம்'

என்ற நூலில்

(பின்வருமாறு) கூறப்பட்டுள்ளது.
போது

* எப்படி. ஒருவன் தன் தலை.பின் நிழலைத் தானே தாண்ட முயலும்
அந்நிழல் காலில் அகப்படாதோ அதுபோலத்தான் பிந்து

சம்பந்தப்பட்ட கலை,"
இச் சைதன்யம் சித்திக்குக் காரணமாக இருக்கிறது. சித்தி
என்பது இங்கே சம்ஹாரம் என்ற பொருளில் கொள்ளப்படுகிறது;
சம்ஹாரம் என்பது

சுதந்திரதை

கிரோம்.

சைதன்யத்தோடு

(தன்னிச்சை

வழியே

இவ்வியல்பு உணரப்பட்ட

இரண்டற

இருப்பது.

.தொழிற்படும்

நிலையில்

அதை

இயல்பு)

அதுவே

என்

பிரபஞ்ச

8
ித்திக்குக்.. தாரணமாக

அமைகிறது?--இங்கே

என்ற. பொருளிலும் மோக்ஷம் என்ற

மேற்கண்ட சுலோகத்திற்கு

‘ASA’

போகம்

பொருளிலும் ஆளப்படுகிறது.

இப்படியும் பொருள் கொள்ளலாம்.

aft 3 ‘fist— 75-4௬. dz-sronfe; என

1:

ன்

qaeman எோள்சாடிள:,சே 8
ணன் சன் எள: |
௭ எ ஏவி | எக் சிக்-

ளாக:

என ஈர

எள் ஏ ரின் ரலி எாளாள ॥! sf 1
இ:

ஏன் கோள்

சாரார் சாரர்

eased

னாக | ௭௭!

afiqaq anesde-

என; எணாககரன்

எரா:

என் எண்ண எர ட 6௪! காரி ஸின், எர்கரா௭்,
ரன், ஈனக்
எ ளா

॥ ॥

(பொ-ள்) மேலும் *விச்வம்' என்பது நீலம் முதலான பண்புகளையும்,
சுகம் முதலான
உணர்வுகளையும்,
தேகம் பிராணன் முதலான

பொருள்களையும்

கொண்ட

பிரபஞ்சம்.

பிரபஞ்சத்தின்

“சித்தி:

என்பது சைதன்யத்தை அளித்தற்கு உபாயமாகும்.
இங்கே “சித்தி”
என்ற சொல், பிரமேயம் (பிரமாணம், பிரமாதா) என்ற வகையில்

படிப்படியாக மேலே சென்று காண்பதற்கான ஏது.

இப்படி மேலே

செல்வதை உணர்த்தும் சித்தி, “ஆவேசம்” என்றும் கொள்ளத்
தக்கது. ஆவேசம் என்பது பிரபஞ்சம் விமர்சமாகிற சைதன்யத்தில்

ஒடுங்குவது.
விஜ்ஞான

இதனால்

சுகோபாயம்

பட்டாரகத்தில்

(விஜ்ஞான

உணர்த்தப்பட்டது.

இது

பைரவம்) கூறப்பட்டுள்ளது,

- -. 3பிரமாதா, பிரமேயம். என்பன பற்றிய அறிவு உடலுடன் கூடிய
அனைவருக்கும் உண்டு.
சிறப்பாக யோகிகள் இவற்றிற்கிடையே
உள்ள தொடர்பை நன்கறிவார்கள்.”
‘AS

அது

தேசம்,

என்ற

சொல்

காலம்

ஒருமையில்

முதலிய

பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பது,

எல்லைக்கோடுகளுக்கப்பாற்பட்ட

தென்பதைத்
தெரிவிப்பதுடன்,
அனைத்துப்
பேதவாதங்களின்
உண்மையின்மையையும் குறிக்கிறது. “ஸ்வதந்திரம்” என்ற சொல்

(சங்கர) பிரம்மவாதத்தினின்றும் வேறுபட்டதெள் பதையும், . 'தித்'

gg

மகேசுவரத்தன்மை;பின் - சாரமாயிருப்பதென்ப்தையும் -குறிக்கிறது.
£விச்வ' முதலான சொற்கள் எல்லையற்ற சக்தியையும், எல்லா
வற்றிற்கும் காரணமாயிருப்பதையும், எளிய உபாயமாமிருப்பதையும்
பெரும்பயனாயிருப்பதையும் குறிக்கும்.

(விம்) “பைந்தவீ கலை' என்பது சைதன்யத்தின் (பிந்துவின்) பேரறி
வென்னும் பரபிரமாத்ருத்வ சக்தியாகும்.
பிரமேயமாவதில்லை.

இது என்றும் பிரமாதாவே,

சொளிளள்

என்: ஜே, ர என

aq, fara a

Aq

Aa KAAS AE |

HAA:

ணன எனி இணரினர் ॥ 5 ॥

(இகர! எ 8 எனக
_ ச € ஈர என

என்க, னர எ ௫ ஏரள்ள
எனி? எ ௫ ௭௭

(ஸி எ எ!

கி, எக ரிச் “ஈன்? வீர் எர எ்ளார் ௫௭ ' வின? |
சனிக் ௮ எனன
GEC | ஊர ஸா: THeaA

என் சோ ॥ ௩॥..
பிரபஞ்சத்திற்குச் சைதன்யம் காரணமானால், அதற்கு
(பொ-ள்)
உபாதானகாரணம் தேவைப்படுவதால் பேதவாதத்தை மேற்கொள்ள
அடுத்த சூத்திரம்
வேண்டிவருமே என்ற தடைக்கு விடையாக

எழுகிறது.
[சூ. 2] “தனது இச்சாசக்தியாலே (சித்) தன்னையே சுவராகக்
(ஆதாரமாக) கொண்டு பிரபஞ்சத்தைத் தோற்றுவிக்கிறது.”

“தனது இச்சாசக்தியாலே'
போல்

மற்றொன்றின்

ஆதாரமாகக்கொண்டு'

(மூலப்பொருள்)

என்றதனால்

விருப்பப்படி
என்பதால்

தேவையின்றியே

பிரம்மம் முதலானது
“தன்னையே

என்பதாகாது;
வேறு

உபாதான

என்றாகிறது.

காரணம்

அல்லாவிடில்

சித்தின் ௬ுதந்திரத்தன்மைக்கே கேடு விளையும், சித்தின் தத்துவமே
இல்லை யென்றுகிவிடும். முன்பு கூறப்பட்ட “விசுவம்” (சதாசிவம்
முதல் பூமி ஈறாகக் கூறப்பட்ட தத்துவங்கள்) கண்ணாடியில் பிரதி
பலிக்கும் நகரம் போல

தோன்றுகிறது.
2

அபேதமாக இருந்தும் வேறு பொருள் போல்

*உன்மீலனம்'

என்பது

(சித்தில்) சூக்குமமாக

10
இருக்கும் பொருள் வெளிப்பாடு அடைவது என்பதாகும். இதிலிருந்து
பெறப்படுவது,

சித்தில் அடங்கியுள்ள பிரபஞ்சம் அதன் பிரகாசத்தி

னின்றும் பிறிதன்று என்பதுவே.

௭ ஏன என் ளி எட ண்ரா6 |

எள எண ளாக

॥ 3 ॥

fay Ra எள! ஸிகா

சன்* எஏனாரர்? பாரார்.

சளி “எரர் ளகாரர்? ஏ யணம் | ஸா ௭
எனி எனேவ
ஏன் TURNS ள் ளர்,
deta shaartanerarfaed aeantarea: sada: ஈன

கணா: | 803 கோண
ளர்கறள எ 6
சான், ளா
௭ இராதாகாரடுள் எரர்; | ளா& சாகா:
எதாகள் எகள்ளளபிலிள கொ

என:

எரா:

சாரரிஈ

கள் எள் ரி | எனின் எள

fares: க

உ

ள்ளனா:, எனி alae

senegal

Tae | at at

seas

இ்ண்ணணளார்

க சக்

saa | agian
rata

எள் எள்

sake:

saad ota|

ய்யய் TTA

ஈகறிகண ரே எள:

ரா: இன்னி ளக - ரளாளகாச கடிகள்

ஸி எரா
கண

Ad

ளக்ள;

எக் ஸி

Cs

0

ரரி, எரு ஈஷா; என

என்க விரான்டா௪கு ரே என் எளி.

என்: கன் ஊட கஈ ॥ 5 ॥
(பொ-ள்)

இனி,

பிரபஞ்சத்தின்

சொரூபத்தைப்

பாகுபடுத்தித்

தெளிவுறுத்தற்கு எழுந்தது பின்வரும் சூத்திரம்.
[சூ.3]

அது

(பிரபஞ்சம்)

ஏற்புடைய

பொருள் என்பவற்றிற்கிடையே
யாகக் காணப்படுகிறது.

அறிவோன்

உள்ள: வேறுபாட்டினால்

அறியப்படு
பல வகை

*அது' என்பது பிரபஞ்சம்; அது பல வகையானது.
இயை
புடைய அறிவோனும் (பிரமாதா) அறியப்படுபொருளும் (பிரமேயம்)

14

என்றவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாடே அதற்குக் காரணம். அது
பின்வருமாறு--சதாசிவ தத்துவத்தில் நானே இப்பிரபஞ்சம்' என்ற
வகையில் சைதன்யம் மிகுதியாக நிற்கவும் இதுவாகிற பிரபஞ்சம்
தெளிவற்றிருக்கவும்

காண்கிறோம்.

காணப்படும்

பொருளாகிற

பிரபஞ்சம் சைதன்யத்தினின்றும் வேறுபட்டும் ஒன்றியும் இருக்
கிறது. இந்த நிலையில் ஸ்ரீசதாசிவபட்டாரகரால் அதிட்டிக்கப்பட்ட
இவர்கள்
மந்த்ரமஹேசுவரர்கள் அறிவோர்களாக இருக்கிறார்கள்.
பரமேசுவரனுடைய

இச்சாமாத்திரத்தினாலே

அந்நிலையை அடையப்

பெற்றவர்கள்.

ஈசுவர தத்துவத்திலும் நானே இப்பிரபஞ்சம்” என்று பிரபஞ்சம்
அறியப்படுபொருளாக இருப்பினும், இந்நிலையில் “நான்' எனப்படும்

சைதன்யமும் “இது: எனப்படும் பிரபஞ்சமும் சமநிலையில் தெளிவாகக்

காணப்படுகின்றன. இந்நிலையில் ஈசுவரபட்டாரகரால் அதிட்டிக்கப்
பட்ட மந்த்ரேசுவரர்கள் அறிவோர்களாக இருக்கிறார்கள்.

சுத்த வித்யை நிலையில்
அதிட்டிக்கப்பட்ட பல வேறு

ஸ்ரீமான் அனந்தபட்டாரகரால்
பிரிவுகளையும் உட்பிரிவுகளையும்

இங்
இருக்கிறார்கள்.
அறிவோர்களாக
மந்த்ரர்கள்
கொண்ட
து.
பொருளாகிற
நிலையில் வேறுபாடு மிகுந்த பிரபஞ்சம் அறியப்படு

மாயா

தத்துவத்தின் மேல் நிலையில்

(சுத்தவித்தைக்குக் கீழே)

இவர்களிடத்தில்
விஞ்ஞானாகலர்.
இருப்பவர்கள்
இல்லை; அறிதற்றொழில் (போதம்) ஒன்றே உளது.
அறியப்பெறுகின்ற பொருளாக

கழிந்தகால பிரளயாகலர்,
நிலையில் அறிவோராகிய

கர்த்ருத்வம்
அவர்களின்

(பிரமேயம்) இருப்பது தங்களுடைய

மாயாதத்துவ
சகலர் என்ற நிலைகளே.
பிரளயாகலரின் அறியப்படுபொருளாக

இருப்பது சூனியம். அது பிரளயநிலையையே பெரிதும் சார்ந்த தாகும்
(மாயைதொடங்கி)

பூமி இறுதியாக உள்ள தத்துவ நிலைகளில்

அறிவோராயிருப்பவர்கள் சகலர்கள்: அவர்கள் பெரிதும் வே றுபட்ட
அவர்கள் அறியும்
நிலையினர், குறுகிய ஆற்றலுடையவர்கள்.
பொருளும் குறுகிய எல்லைக்குட்படுவனவே.

இத்தத்துவங்களனைத்திற்கும்

அப்பாற்பட்டவரும்

சத்தையே உருவாகக் கொண்டவருமான

பரமசிவனுடைய

பிரகா
நிலைகள்

பிரபஞ்சத்திற்
வடிவாகக் கொண்டன.
பிரகாசம் ஒன்றையே
கப்பாற்பட்டும் பிரமஞ்சமயமாகவும்- பரமானந்தமயமாகவும் செறிந்த
பிரகாசமே உருவாகவும் கொண்ட பரமசிவனுக்கு. அறிபொருளர
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யுள்ள சிவன் முதலாக

பூமி ஈறாக

உள்ள

அனைத்தும்

'வேறுபாடற்றதாகவே தோன்றுகிறது.
யிலேயே அறிவோன் அறியப்படுபொருள்
இல்லை; ஆனால் பரமசிவனே பல்லாயிர

இவையனைத்துமாய்த்

தன்னினும்

(அந்நிலையில் உண்மை
என்பதாக வேறொன்றும்
வேறுபாடுகள் கொண்ட

தோற்றமளிக்கிறான்

என்று

கூறிவிடலாம்.

(வி-ம்) “சதாசிவ' தத்துவத்தில் 'நான் இப்பிரபஞ்சமாயிருக்கிறேன்”
என்று கருதும் போது 'இருத்தல்' என்பது உணரப்படுவதால் (*சத்'
*இருத்தல்' என்னும் “ஆக்யா' “ஞானம்' ஏற்படுவதால்) இதையே
*சாதாக்ய£தத்துவம் என்றும் கூறுவர்,
சதாசிவ தத்துவத்தில்
*நான் இது

.என்ற

உணர்வும்,

ஈசுவர

தத்துவத்தில்

*இது நான்:

என்ற உணர்வும் தோன்றுகின்றன.
சுத்தவித்யா தத்துவத்தில்
“நான் கானே', *இது இதுவே' என்ற வேறுபாட்டுணர்வு பிறக்கிறது.
விஞ்ஞானாகலருக்கு “நான்? என்ற உணர்வோ
“இது' என்ற
உணர்வோ தெளிவாகப் புலப்படுவதில்லை. அது.சுழுத்தி நிலையனு
பவம் போன்ற ஒரு தெளிவற்ற நிலை, சகல நிலைபில் தேவரும்
மனிதரும் “ஆத்மா' பற்றிய அறிவற்றவர்களாக, பேத உணர்வு
மிக்கவர்களாகக் காட்சியளிக்கின்றனர்.
சிவன் அறிவோனாக
(பிரமாதா) இருக்கின்ற நிலையில் “விமர்சம்' அடங்கியும் “பிரகாசம்!
ஓங்கியும் காணப்படுகிறது.

ஆகிய

நிலைகளில்

மாயை

செயல்

கர்மம்

என்ற

மாயையும்

விஞ்ஞானாகலர்,

அதிட்டான தேவதை

பிரளயாகலர், சகலர்

இல்லை; ஏனெனில் மகா

புரியத் தொடங்கிவிடுகிறது.

மும்மலங்களை

உடையவர்

பிரளயகாலத்தில்

ஆணவம்

சகலர்;

கொண்டிருப்பவர்

ஆணவம் மட்டுமே எஞ்சியுள்ள
பெற்றவர் விஞ்ஞானாகலர்.

நிலையில்

மாயை

ஆணவமும்
பிரளயாகலர்;

விசேடமான

ஞானம்
்
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சாகன் (சோகக்

ன௭் |

(பொ-ள்)

இறைவன் பிரபஞ்சத்தையே சரீரமாகக் கொண்டுள்ளான்.

[சூ. 4.]

“ஓர் எல்லைக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ள

சைதன்யத்தை உடையதாயிருக்கிறது;
பிரபஞ்சத்தாலாகியது.'

சீவாத்மா
உடலும்

அதன்

குறுகிய
குறுகிய

ஸ்ரீபரமசிவன் தன்னுடன் ஐக்கிய நிலையிலுள்ள பிரபஞ்சத்தை
சதாசிவம்”

முதலான

உருவத்தைக்கொண்டு

ஏற்றதொரு

வெளிப்

படுத்த விருப்பம் கொள்கிறார், முதலில் “சித் ஒன்றே£யாக தான்
சிவம்
ரித
( ஆசிரயமற்ற)
இருப்பதாக அறியாத நிலை; அதை அநாசி
காணப்படாத)
க்
புறத்தோற்றமாக
(பிரபஞ்சம்
என்றும் கூறுவர்.
அந்த நிலையில் சூன்யத்தைக் காட்டிலும் அதிசூன்யமாய் இருக்கிறார்.
பிறகு சைதன்யமே
அப்போது பிரகாசமேயாகப் பிரகாசிக்கிறார்.
பருப்பொருளாக
புவனங்களாய்,

உருக்கொண்டதுபோல் எல்லாத் தத்துவங்களாய்,
அவ்வப்பொருளை
பொருள்களாய்,
(போகப்)

எங்ஙனம்
அறிகின்றவர்களாயும் விரிகிறார்.
முழுதையும் சரீரமாகக் கொண்டுள்ளாரோ
சைதன்யத்தோடு

கூடிய

சீவனும்

அறிவோனாய் ஆலவிதைபோல

பகவான் பிரபஞ்சம்
அங்ஙனம் குறுகிய

குறுகிய

சைதன்யரூபனாய்

குறுகிய பிரபஞ்சவடி.வினனாகிறான்.

இதுபற்றி (காச்மீர சைவ) சித்தாந்தம் கூறுவது-*ஒவ்வோருடலும்

அதனைக்

கொண்டுள்ள

உயிரும்

எல்லா

உடலுமாய் அனைத்தின் உயிருமாய் இருக்கின் றது”
த்ரிசிரோமதத்திலும்

அறிவோன்

குறுகிய

இருப்பதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது, அப்பகுதி,

பிரபஞ்சமயமாக

அன்பே! (பார்வதி) கேள், உடல் அனைத்து தேவர்கள் மயமான து.
அது திடப்பொருளாக இருந்தால் பூமி என்றும் திரவப்பொருளாக
இருந்தால் நீர் என்றும் கூறப்படுகிறது' என்று தொடங்கி,
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பைரவர் 'தானே
மூன்று தலையுடைய
வியாபித்திருக்கிறார்'. என்று முடிகிறது.

இப்பிரபஞ்சத்தை

்திற்குக்
என்ற நிலை *சக்தி! தத்துவத
(வி.ம்) “*அனுசிரிதசிவம்!்திற்கு
மேலே இருப்பது. இந்நிலையில்
கீழே

சதாசிவ” தத்துவத

சக்தி, சைதன்யத்தைத் தற்காலிகமாக மறைப்பதோடு,
தையும் தன்னிடமிருந்து ஒதுக்கிவைக்கிறது.

பிரபஞ்சத்

*சர்வதேவமயமாக உடல் இருக்கிறது' என்பதன் பொருள்
அதுவே அறிவோர்களாகவும் எல்லா அறியப்படு பொருள்களாகவும்
இருக்கிறது என்பதாகும்.
பைரவரின் 'மூன்று தலைகள்' பரை, பராபரை, .அபரை என்ற
மூன்று சக்திகளைக் குறிக்கும். பரை, சிவனுக்கும் சக்திக்கும் அபே
தத்த உணர்த்தும், பராபரை, இவ்விரண்டும் வேறுபாட்டி.ற்கிடை

ஒன்றிய நிலையைக் குறிக்கும்; அபரை வேறுபாட்டைக் குறிக்கும்,
“பைரவர்” என்ற சொல்!முத்தொழிலைக் குறிப்பது. “பை' என்பது
பரணம்” அல்லது காத்தலைக் குறிக்கும்; “ர” என்பது “ரவணம்'
அல்லது ஒடுக்கத்தைக் குறிக்கும்; “வ' என்பது “வமனம்' அல்லது
மீண்டும் தோற்றுவித்தலைக் குறிக்கும்.

ண் ஏ எச: எனின் ஸீ ஈ்னா கோகன் A
Ramhanet wa, Ras ராண எனகன கேர
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அறிவோனாக இருப்

இங்கே கூறப்படும் கருத்து இதுவே.

(பொ-ள்)

பவன் அனைத்துப்

அவனுடைய

சொரூபம்

காட்டப்பட்ட

ஆகம

பிறிதன்று; மேலே

“பிரகாசத்தினின்றும்'
இதையே

வாக்கியங்களும்

சிவனே.

கொண்ட

சரீரமாகக்

பிரபஞ்சத்தையும்

வலியுறுத்துவன.

அவனுடைய மாயா சக்தியால்தான் இயல்பான சொருபம் வெளிப்
கூர்ந்து பார்த்தால் இக்
படாது குறுகியதுபோல் தோன்றுகிறது.

குறுக்கமும் சைதன்யமே, ஏனெனில், வெளிப்பாடும் சைதன்யரூப
அல்லாவிடில் அது சூன்யம் என்றாகிவிடும்.
மாகவே இருக்கிறது.
ஆகவே,

பிரபஞ்சத்தைச் சரீரமாக

அறிவனும்

ஒவ்வொரு

இது

சிவபட்டாரகனே.

இந்நூலாசிரியரால் பிறிதோர்

உடைய

இடத்தில்

சொல்லப்பட்டுள்ள து.
(அறியாமை)

அக்யாதி

ஆல்லவானால்

பொருள்

என்ற ஒன்று எப்போதும் அறியப்படு

எஞ்சியிருப்பது

அறிவுதான்.

அக்யாதி

அறிவு ரூபமாகி

அறியப்படுகின்ற ஒன்று என்பதானால், அதுவும்
விடுகிறது; அவ்வறிவே எஞ்சி நிற்பதாகிறது.

இக்கருத்தை யொட்டியே ஸ்பந்த சாஸ்திரங்களில் சிவனுக்கும்
சீவனுக்கும் அபேதம் கூறப்பட்டுள்ளது. இவ்வுண்மை ஞானத்தைப்
அங்கே
பெறுதலே முத்தி; அறியாமையே பந்தம் என்றாகிறது.
கூறப்பட்டுள்ள தாவது-(எந்த

அனைத்துப்

சீவன்

காரணத்தினால்

பிரபஞ்சமாய்

இருக்கிறான் '...... என்று தொடங்கி,
*ஆகவே சொல், பொருள், சிந்தனை ஆகியவற்றில் சிவனை
யல்லாது வேறு எந்த நிலையும் இல்லை' என்று கூறப்பட்டுள்ளது.”
டி
உ
நிஷ்யந்தம் 2, காரிகை 3,4.]
[ஸ்பந்த காரிகை,
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வாள எண
எ
எணண ளா மே.
கர் எண்கள் ஈானனா எள்ள ரூர் எ சிர.
PATH | Aa wa சிரச

ளா ஈரா

Rava ii எக!

SH

‘aa ரே க 3 அள்ள:
எரர் ண என என்ன் எ கர் ॥ ஏஏ மடு ॥
(பொ-ள்) ஒரு தடை எழக்கூடும். அறிவோன் விகல்பமயமான
வன் ,
விகல்பித்தல் சித்தத்தின் செயல்;
சித்தம் செயற்படும்போது
அறிவோன் சிவசொ ரூபன் என்பது யாங்ஙனம்? இத்தடைக்கு விடை
கூறு முகத்தான் 'சித்தம்' என்பது என்ன என்பது அடுத்து உறுதி
செய்யப்படுகிற
து.

[சூ. 5].
யாகிற)

“சித்” (பரம சைதன்யம்)
(பொருள்களை அறியும் நிலை
சேதனத்திலிருந்து இறங்கி “சித்தம்' (சீவசைதன்யம்)

ஆகிறது?

அப்படி

ஆகும்போது

காணப்படும்

பொருளை

(சேத்யம்)

யொட்டி குறுகிய சித்தே சித்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
உண்மையிலே சித்தம் (சீவசைதன் யம்) பிறிதொன்றல்ல, அதே

பகவானுடைய சைதன்யமே.
எப்படியெனில், அப் பரமசைதன்யம்
தன் சொரூபத்தை மறைத்துக்கொண்டு குறுக்கிக்கொள்ளும்போது
இருவகையில் காட்சியளிக்கிறது.

ஒரு சமயம் குறுக்கம் தோன்றிய

போது அது அடங்கியிருக்க, சித்தே பிரதானமாகப் பிரகாசிக்கிறது;

வேறு

சில

சமயம்

குறுக்கம்

பிரதானமாகப்

பிரகாசிக்கிறது.

“dT

இயல்பான நிலையில் சித்தே பிரதானமாக இருக்கும்போது

(விமர்ச

மின்றி) 'பிரகாசமே” பிரதானமாக இருக்கவும், அறிவோன் (பிரமாதா)
விஞ்ஞானாகலர் நிலையை எய்துகிறான். :பிரகாசம்', “விமர்சம்”
இரண்டும் பிரதானமாக இருக்கும்போது அறிவோன் வித்யாபிரமாதா”
இந்த நிலையிலும் சைதன்யக் குறுக்கம்
என்றழைக்கப்படுகிறான்.

் படிப்படியாக

ஏற்படும்போது.

என்ற்ழைக்கப்படுகிறது.

ஈசன்,

சைதன்ய

எய்தப்பெறுமானால்,

முயன்று

சதாசிவம், அநாசிரிதசிவன்

பிராதான்யம் சமாதி

படிப்படியாக

நிலையில்

சுத்தாத்துவாவில்

எட்டுகிறது. சைதன்யக்
உயர்நிலையை
தன்மை
அறிவோன்
குறுக்கம் பிரதானமாயிருக்கும்போது அறிவோன் தன்மை “சூன்யம்”
முதலானவை யாகின்றது,.
இது

இவ்வாறிருக்க,

பரம

குறுகிய நிலையில்

சைதன்யமே

நிலையினின்றும் இறங்கி, நிலம், சுகம்
சேதன”
அறிவோனாக
முதலான வகைகளில் அறியப்படுவனவாக உள்ள பொருள்களை
அறிய முற்படுகிறது. இப்படி (நீலம் முதலான புறப்பொருள்களையும்
சுகம் முதலான அகப்பொருள்களையும்) குறுகிய நிலையில் நின்று
. அறியும் சித்தை 'சங்கோசினீ' என்றழைக்கிறோம். அதுவே சித்தம்”,
இது (உத்பலதேவரின்) பிரத்யபிஜ்ஞையில் (ஈசுவர பிரத்யபிஜ்ஞை)
கீழ்க்கண்டவாறு சொல்லப்பட்டுள்ளது.

(பதியாகிற் சிவனுடைய சொரூப தத்துவங்களாகிற ஞானம்.
- கிரியை, மாயை என்ற மூன்றும் பசுவாகிற சீவனில் சத்துவம்,
்
. ரஜஸ், தமஸ் என்றழைக்கப்படுகின்றன.
இதுபோன்ற

நாம்

கூற்றுக்களினின்றும்

அறிவது,

சுதந்திர

என்று
மாயாசக்தி
கிரியாசக்தி,
ஞானசக்தி,
பரமாத்மாவின்
குறுக்க
சீவநிலையில்
சித்சக்தியே;
ஆழ்ந்த
. வழங்கப்படுகின்ற
கொண்ட

மிகுதியால் சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் என்ற இயல்புகளைக்

சீவசைதன்யமாகக்

என்பதாகும்.

காட்சியளிக்கிறது

இதைக்

விகல்ப
ஸ்ரீதத்வகர்ப்பஸ்தோத்திரத்தில்
கொண்டே
கருத்தில்
த்தைக்
அத்தத்துவ
"நிலையிலும் சிவதத்துவ சொரூபமே இருப்பதால்
கண்டறிவது பற்றிப் பின்வரும் கூற்று காணப்படுகிறது--

ஆதலால்

எவர்கள்

அந்த

ஈடுபட்டிருக்கிறார்களோ

வதில்

என்றும் மறைவதில்லை.”
9

மேலான தத்துவத்தைக் கண்டறி

அவர்களுள்ளே
்

அப் பரஞ்சோதி

்
“விகல்பம்' என்பது ஒன்றை மற்றொன்றினினறும்
(விம்)
காண்பது
்
பிரித்துக
இப்படிப்
.
; “அதுவன்று' என்று பிரித்துக் காண்டல்

சித்தத்தின்

தொழில்.

குடமல்லாதவற்றினின்றும் -

குடத்தைக்

யோகசுூத்திரத்தில்
பதஞ்சலி
விகல்பம்,
பிரித்துக் காண்பது
(சமா திபாதம், சூ. 9) கூறப்படுகின்ற *அல்லாத ஒன்றை உளதாக

. எண்ணும் மயக்கமா கிற விகல்பத்தினின்றும்” இது மாறுபட்டது.

(வித்யாபிரமாதா'
அறிவோர்களாக

எனப்படுவோர்

இருக்கின்ற

: மந்திரமகேசுவரர்கள்

வித்யா

தத்துவத்தில்

மந்திரேசுவரர்கள்,

மந்திரர்கள்,

ஆகியோர்.

*வித்யாபிரமாதாக்களுக்கும்”
பிராதான்யம்
சைதன்ய
'சுத்தாத்துவா பிரமாதாக்களுக்கும்” பொதுவேயாகிலும், முன்னை
பின்னையோருக்கு சமாதியால்
யோருக்கு அது இயல்பானது,
“பெறப்படுவது.
சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்ற குணங்கள் சாங்கியரின் பிரகிருதி
இவற்றின் இலக்கணத்தை பகவத்கீதை
பமைப்டின் கூறுகள்.
(18, 26-28)யில் காணலாம்.

இனி க எனகு எண னா
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எண்ணாக

ர; * நள?

‘ ொள.
(3-0) வு

மாயாபிரமாதாவின் சொருபம் சித்தமே என்று கூறுகி ற்து

பின்வரும் சூத்திரம்.
[சூ. 6]

*மாயாபிரமாதா அதுவே (சித்தமே)”.

உடலும் உயிரும் கூடிய நிலையில் சித்தமே பிரதானம்;

சூன்ய

நிலையிலும் சித்த சம்ஸ்காரங்கள் உள்ளன;

அல்லாவிடில்

நிலையிலிருந்து) விழித்துக்கொண்டவனுக்கு

மீண்டும் தன் கடமை

களில் ஈடுபடுவது இயலாமற் போய்விடும். ' ஆகவே

(சூன்ய

மாயாபிரமாதா

19.
சித்தமயமான வனை. இக்கருத்தைக்கொண்டுதான் 'சிவசூத்திரத்தில்'
மெய்ப்பொருளின்

தன்மையை

எடுத்துக்கூறும்போது

சைதன்யம்

ஆத்மா (1.1) என்று முதலில் கூறி, பின்னர் மாயாபிரமாதாவின்
இலக்கணம் கூறுமிடத்து “சித்தம் ஆத்மா' என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

(வி-ம்) “மாயாபிரமாதா' எனப்படுவோர் அசுத்தாத்வாவில்
வோர்களாக உள்ள பிரளயாகலரும் சகலரும் ஆவர்.

அறி

'சிவசூத்திரம்” பற்றி முன்னுரையில் காண்க.

என எனக SIMA Fa gee, AIAG F Ga: Fa: fase:
மாண் ஈஷா |
என் கோராசதானார களா: ॥ 5 ॥
ணி
கச; என

என

இரசுகு எ “கே.

aaarefah:

Aaa;

cma 8a aa: AAT Tas:

Ta: AA

ARASH AATAAATT HA

எள, ௭4 என:

௭௧௧ 8 MSHA:

|

எக களா,

இர:

| ஏரகம்

ப்பபந்
waa “சோ: | ஒன - றற - Gaede
இர மனன | எள்ள எள: | எர
பாண!
எவள்
ளகக - எனகன: ) கச
HEMT AA, சன. க6-௫௪்

கருக,

ககன;

|

ateஸ் ஏ எர்குகவிர TAM ATA, சகர, fari
8 Gave: Il
ஜனக “எ ஈன் ஈணறாாள் க்க, எண்
 முத்தி,
சைதன்ய சொரூப ஞானம் சரிவர ஏற்பட்டால்
(பொ-ள்)
்ய சொரூபத்தைப்
இல்லையேல் பிறப்பிறப்பு என்றமையால், சைதன

சூததிரம்.
பகுதி பகுதியாக அறிதற்பொருட்டு எழுந்தது அடுத்த
[சூ.7]

அவன் ஒருவனே

யாயினும் ஈருருவாயும், மும்மையாயும்,

களாயும் இருக்கின்றான்”
நால் வகையாயும், முப்பத்தைந்து தத் துவங்
சொரூபியாகிற சிவ
முன்பே தெளிவுறுத்தியபடி சைதன்ய

று இல்லை. ஏனெனில்
பட்டாரகன் ஒருவனே பரமாத்மா, வேறொன்
காலம் முதலானவறறுல்
பிரகாசப் ( அறிவொளி) பொருள், இடம்,
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தது. சடப்பொருளுக்கு அறியும்-ஆற்றல் இல்லை
பகுக்கப்படவியலர்

'பிரகாசமாகிற் அப்பொருள் முழு
(அது அறியப்படுபொருளே).
பிராணன் முதலானவையாகத்
சுதந்திரம் பெற்றுள்ளமையால்,
தன்னையே குறுக்கிக்கொண்டு ஒரெல்லைக்குட்பட்ட பொருள்களை
ஆகவே “பிரகாசம்”
அறிகின்ற நிலையை உடையோனாக ஆகிறது.
குறுக்கத் (சங்கோசம்) தோற்றம்' என்ற ஈரு ருவங்களை உடையதா
கிறது. ஆணவம், மாயேயம் (மாயைத்தொடர்புடையது) கருமமலம்
என்ற மும்மலங்களால் சூழப்பட்ட நிலையில் “மும்மை நிலைமை:

சூன்யம்,

-எய்துகிறது.

புரியட்டகம்,

பிராணன்,

உடல் “என்ற

நான்காகவும் தோற்றமளிக்கிறது. சிவன் முதல் பூமி ஈருக
முப்பத்தைந்து தத்துவங்களே அவனது சுவபாவம். 'சிவன் முதல்

சகலர்

ஈறாக

ஆனந்தம்,

ஏழு

இச்சை,

பிரமாதாக்களும்
ஞானம்,

வனாயினும், *அக்யாதியின்”

சொரூபமே.

அவன்

சித்,

கிரியை ஆகிய சக்திகளே உருவான

காரணமாக அவையே கலை, வித்தை,

ராகம், காலம், நியதி என்ற ஐந்து . கஞ்சுகங்களால். (போர்வை)
மூடப்பட்டு ஐவகை சொரூபத்தோடும் கூடியவனாகிறான். இது

காறும் கூறியவாறு அத் தனிமுதல்வனாய

சிவன் முப்பத்தைந்து
“சித்'

முதலாய

என்பது

மீண்டும்

அறியப்படுகிறபோது அவன் முத்தியை .அருளுகிறான்.
விடில் பிழப்பிறப்பிற்கு ஏதுவாகிறது.

அல்லா

தத்துவங்களாகவும்,
ஐந்து

ஏழு

பிரமாதாக்களாகவும்,

சக்திகளையுடையவனாகவும்

இருக்கிறான்

(வி-ம்) “மலம்” என்பது மா௬, அழுக்கு, களிம்பு என்றெல்லாம்
கூறப்படும். இது ஆணவம், மாயை, கருமம் என்று மூவகைப்படும்.
இவை:

-சைதன்யத்தின்

சுதந்திரத்தைக்

கட்டுப்படுத்துவன

ஆணவம் மூலமலம்;
ஆகையால் “கட்டு' (பந்தம்) எனப்படும்.
உயிருக்கு அணுவாம் தன்மையை (சிறுமையை) உண்டாக்குவது

ப்ற்றி அப்பெயர் கொண்டது. உயிரால் இக் கட்டை எதுவும் செய்ய

இத்தளையால் உயிர் தான் சிவன்' என்ற உணர்வை
இயலாது.
இழந்து விடுகிறது. மாயையின் பொருள்களாகிற உடல், கரணம்
முதலியவை பேத ஞானத்தைத் தோற்றுவிப்பன; கருமமலம் என்பது

உயிர்கள் பல பிறவிகளில் செய்யும் வினைகளால் விளையும் பயன்;
உயிர்கள் அடையும் இன்பதுன்பங்களுக்கு இது காரணம்.
'புரியட்டகம்'. என்பது ஐந்து தன்மாத்திரைகள், மனம், புத்தி, அகங்.
காரம் ஆகியவை.

ப
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ச் ஏ--

சிக: என்றன: ॥ 4 ॥
ani எள்கங்கள்ா் என: என * என? சன
னன் ஈசா சொசாரண: கள மிக: டண ௭ எண்டன்
க்கா? எ எளிக: |
ப

க:

ளர்

யபய ட நத பப்பட்

ஸி

waa, aay awe Tansy | என்னி ளோ: ஏடான;
இரத; ஏனா ஸீ ஈன் எரா எ ஏச ஈன: | எண்ணா
aq aed ga ama: afgafeg ea walter | எசா oat gfe
ஆக எனா: | எசே கோ௱ரிஏ எட் எளாளா[ளை; WaT
feat: டன்ன எ கனக டா ஈக; எள, ஏச; படத
கணன: 8 எிள; உ ஏனாள:; எண ஈத; ரராளனளாஏ ௭௭௬

| எனா களர் ஈர் சாகன்| சச
ஈர சாராரின் AR Aaaag: | WHA

ச எரி:
கோ எளி

ef கரா: சின்னளை; | காண்

சின் எனன

என | ன aay—
(ன் சோ செ ஏளன.
அன் ரகா;

ப

ண

சள: டள

ளி ரர

ன்ற டரின்றிம் எகா

ஏன: | ளக வ் சாளர;

ஸி

| fateh சோன் எ ஸி

Preifeaerataa: |
(பொ-ள்)

[சூ.8]

ஆதலின்,

எல்லா

தரிசனங்களின்

(தத்துவ நெறிகளின்) நிலைகளும்

அச்சைதன்யம் ஏற்று நடிக்கும் பாத்திரங்களே.

்

.
சார்வாகம் முதலான எல்லா தத்துவநெறிகளின் சித்தாந்தங்
'களும் சைதன் யமாகிற ௩டி.கன் தன்னிச்சையாசு ஏற்றுக்கொண்டு
நடிக்கும் செயற்கைப் பாத்திரங்கள் போல்வன.
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நகையாயிகர்களும்

என்கின்றனர்.

ஆத்மா

(அறிவோடு) கூடிய

சைதன்யத்தோடு

சார்வாகர்கள்

ஏறத்தாழ

ஆசிரயமாகவும்,

முதலானவற்றின்

உடல்

ஞானம்

ஆத்மா,

புத்திதத்துவமாகவே

அது (புத்தி) நீங்கியவிடத்து

இச் சம்சாரத்தில் இருப்பதாகவும்,

அடைந்து
ஏற்படும் முத்திநிலையில் ஏறத்தாழ சூன்ய நிலையை
துன்பங்
இன்ப
மிமாம்கார்களுட
விடுவதாகவும் கருதுகின்றனர்.

களாகிற *உபாதிகள்” நீங்கப்பெற்ற நிலையில் “நான்' என்ற உணர்வில்
அறியப்படுபொருளாய் இருப்பதே ஆத்மா என்று சொல்லும்போது

“ஞானத்

அவர்களும் “புத்தி” தத்துவத்தில் நின்று விடுகிறார்கள்.
தொடரே”

பாற்

ஆத்மா என்ற பெளத்தர்களும் புத்தியின் செயல்களுக்கப்

சில

செல்லவில்லை.

வேதாந்திகள்

ஆத்மா

பிராணனே

என்றனர். முதலில் இன்மையே (அசத்) இருந்தது என்ற கொள்கை

(சில
பிரம்மவாதிகள்
அபாவ
யுடைய
களானார்கள்.
நிலையையே மேற்கொண்டவர்
ஒரு

(பெளத்தத்தில்
பாஞ்சராத்ரர்கள்

கொள்கையுடையவர்கள்.

அதே

பிரிவினர்)

பகவான்

வாசுதேவரே

சூன்ய
வைதிகர்கள்)
மாத்யமிகர்களும்

மேலான

காரணர், சீவாத்

றும் வெளிப்போந்த தீப்பொறிகள் போன்ற
மாக்கள் அச்சோதியினின்
பரமகாரணரிடமிருந்து சீவர்கள்
வர்கள் என்ற கொள்கையினர்,

அவர்கள் அவ்யக்தமே மூல
'பரிணமித்தார்கள் என்றமையால்
சாங்கியரும் மற்றும் சிலரும்
காரணம் என்று கொண்டவர்கள்.
ஏறத்தாழ விஞ்ஞானாகலரின் நிலையையே முடிவான நிலை எனக்
கருதினர்.

மற்றும் சில வேதாந்திகள் “உள்பொருளே (சத்) முதலில்

இருந்தது' என்பதை (வேதவாக்கியத்தை) ஏற்றுக்கொண்டு ஈசுவர
தத் துவமே

ரூபமான

மேலான

நிலை என்று கருதினர்.

சப்தபிரம்மமயமானது

வையாகரணர்கள்

“பச்யந்தீ” என்ற வாக்கு

ஆத்மதத்துவம் என்று

சதாசிவரிலையில்

பெருநிலையைக்

கொண்ட

கண்டார்கள்.

இவை போன்றே பிற மதங்களும் (௩மது மதத்தில் மேல்நிலையாகக்
கருதப்படுகின்ற சிவத்திற்கு கீழ்ப் படிநிலைகளில் இருப்பவையாக)

ஊகித்துக்கொள்ளலாம்.
பட்டுள்ள து.
“புத்தி

தத்துவத்தில்

இது பின்வருமாறு ஆகமங்களில்
நின்று

விட்டார்கள்

கூறப்

பெளத்தர்கள்;

ஆருகதர்கள் குணங்களில் நின் று விட்டார்கள்; வேதாந்திகளுள் சிலர்
புருஷதத்துவத்தில்

நின்று விட்டார்கள்; பாஞ்சராத்திரிகர்கள் அவ்

யக்தத்தில் நின்று விட்டார்கள்.”
தாந்திரிகர் *பிரபஞ்சத்தைக் கடந்து நிற்பது ஆக்மதத்துவம்”
என்றனர். சாக்தர்கள், “ஆத்மதத்துவம் பிரபஞ்சத்தைக் கடந்தும்
வியாபித்தும் இருப்பது' என்றனர்.
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(வி-ம்)

உபாதி”?

என்பது, ஒரு பொருளைச்

சார்ந்திருக்கும் வரை

அதன் தன்மையை மாற்றக்கூடியது.

பிரகிருதி" என்ற சொல் “காரணம்' என்ற
பட்டுள்ளது. சாங்கியப் 'பிரகிருதி' வேறு.

ஆளப்

பொருளில்

'பாஞ்சராத்ரம்' என்ற சொல் *பரமதத்துவம், முத்தி, போகம், யோகம்,
சம்சாரம் ஆகிய ஐந்தைப் பற்றிய ஞானத்தைத் (ராத்ரம்) தருவது
என்கிறது நாரத பாஞ்சராத்ரம் (1.44). [பாஞ்சராத்திரத்தில் “அவ்
யக்தம்” மேலான நிலை என்று கருதுவதாக ஆசிரியர் கூறியிருப்பது
பொருத்தமாக இல்லை.]
பெளதிகப் பிரபஞ்சமும்
(த்ரிக'க் கொள்கையின்படி
பிரபஞ்சமும் சூக்குமநிலையில் பரமசிவனிடத்தில் உள்ளன.

சப்த
இது

ஆனால்
“பச்யந்தீ”

சப்தபிரம்மவாதிகள் கூறும் *பரா' வாக்கை ஒக்கும்.
க்ஷேமராஜர் சப்தபிரம்மவாதிகள் கருதும் மேலானநிலை

(பரா வாக்கிற்கு அடுத்த கீழ்நிலை) நிலை என்று கூறுவது சிந்திக்கத்
்

தக்கது.

. *தந்த்ரம்' என்ற சொல் தக் (விரித்தல்) என்பதனடி.யாகத்
ஒரு பொருளையோ
அல்லது
தத்துவங்களையோ
தோன்றியது.
விரித்தல் என்று பொருள் கொள்ளலாம்.
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சைதன்யரூபனான .பகவான் ஒருவனே.
அவன் தோன்றும்
பாத்திரங்கள்
அவனுடைய
சுயேச்சையினாலே
தோற்றுவிக்கப்
பட்டவை, -அவற்றிற்கிடையே
உள்ள வேறுபாடுகளும் ஏற்றத்
தாழ்வுகளும்

அவன்

மறைக்கவோ
பொருத்தது.

படி)

எந்த

இந்த அளவிற்கு

தக்கன,

அளவிற்கு

சுயேச்சையாக

அவற்றை

வெளிப்படுத்தவோ
விரும்புகிறான்
என்பதைப்
ஆகவே ஆத்மா ஒன்றென்பதும் அது (த்ரிகமதத்தின்

வியாபித்திருக்கிறது

ஓர் வரையறைக்குபட்ட

அறிவினை

என்பதும்

அறியத்

உடையரோவெனில்,

அப்புரமனின் இச்சைக்கேற்பவே ஒவ்வொரு அம்சத்தோடு தம்மை
இணைத்துக்கொள்கிறார்கள். இதனால் பரமசிவனுடைய *சக்திபாதம்”
ஏற்படாதவரை

மேலே

குறிப்பிட்டவாறு

(சார்வாகம்

முதலான

மதத்தைச் சார்ந்தோரால்) தேசும் முதலான பாத்திரங்களில் அந்தந்த
பிரமாதாக்களால் சிவனது வியாபகத்தன்மை விரிவடைதல்

படுவதில்லை.

அறியப்

அது கீழ்க்கண்ட பகுதியில் கூறப்பட்டுள்ளது.

. வித்யாதத்துவத்தால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட உள்ளத்தினரான்
வைணவர்கள் முதலானோர் ஞானம் நிரம்பப்பெற்றவனும் எல்லாம்

அறிந்தவனுமான பரதேவனை அறிகின் றிலர்.*
அதே போன்று பின்வரும் பகுதியும் (சுவச்சந்த தந்திரம் 10ஆம்
படலம் 1141 ஆம் செய்யுள்) கூறுகிறது.
:
“மாயை, முத்தியளிக்க இயலாத நெறிகளில் முத்தியைத் தேடும்
விருப்பத்தை
ஏற்படுத்திப்
பிறமதங்களைப்
பின்பற்றுவோரைச்

சுழற்றுகிறது'.
(உடல்,

புத்தி முதலானவற்றை)

ஆத்மா

என்று வழிபடும்

பிற மதத்தினர் மேலான சிவபதத்தை அடையமாட்டார்கள்'-(நேத்ர தந்திரம், 8-ஆம் படலம், 30-ஆம் செய்யுள்);
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(இவ்வெட்டாம் சூத்திரம் வேறுவகையிலும் பொருள் கொள்ளத்

தக்கது, “தரிசனம்' என்பது *மதம்' என்றில்லாமல் “அறிவு' என்றும்,
“ஸ்திதி” என்பது *நிலை' என்றில்லாமல் “உள்முகமாகநின் றுவிடுதல்”

என்றும், 'பூமிகை' என்பது “பாத்திரம்' என்றில்லாமல் “சாதனம்'

கொண்டு
என்றும்

இப்போது விளக்கப்படுகிறது).

...... *இது நீலம், இது இன்பம் என்பன போன்ற உலகியல் அறிவு
(தரிசனம்) உள்முகமாக ஓரெல்லையில் நின்றுவிடுதல் (ஸ்திதி),
சிதானந்த பூர்த்தியை சொரூபமாகக் கொண்ட சிவனது (தத்)
அபிவ்யக்திக்குச் சாதனமாக (பூமிகை) அமைகிறது”.

எவ்வெப்போது (சைதன்யத்தின்) புறத்

இதனை விளக்குவோம்.

தோற்றம் சிவசொரூபத்தில் ஒடுங்குகிறதோ அவ்வப்போது புறப்
அப்போது
பொருள்களின் ஒடுக்கம் (சம்ஹாரம்) ஏற்படுகிறது.
உள்ளம் சாந்தநிலையில் இருத்தப்படுகிறது; பின்னர் புதிதாகப் பல
வித அனுபவங்கள் தொடர்ந்து வருகின்றன, நூலில் கோர்க்கப்பட்ட

மாலைபோல.

. இவ்வாறு

பட்டாரிகை

அல்லது

நிறைந்தும்,

குறைந்தும்,

நான்காவது நிலையாகிற

(துரீய) சம்வித்

சைதன்யசக்தி, சிருட்டி, ஸ்திதி,

சம்ஹாரம்

உடைத்தாயும்,

இரண்டும்

என்னும் முத்தொழில்களைத் தொடர்ந்து (உடன்கூட்டிச்) செய்த
ஒரு சமயம் பல்வேறு பொருள்களைத்
வண்ணமிருக்கின்றது.
அச் சக்தி என்றும்
தோற்றுவித்தும் ஒடுக்கியும் செயல்புரிகிறது.
நிறைகுறை

அற்றதாயும் எவ்வித கிரமமுமின்றிச் செயற்படுகிறது.
பிஜ்ஞாடீகையில் கீழ்க்கண்டவாறு சொல்லப்படுகிறது-பொருள்களை சம்ஹரிக்கும்போது
.
கிறாள், நிறைவுடையவளாகிறாள்'.
எவ்வளவுக்கெவ்வளவு

இவள்

'குலம்'

எனபது

(பட்டாரிகை) எழுச்சியடை

பக்தர்களால் அணுகப்படுகின்

ரளோ அந்த அளவுக்குப் படிப்படியாக
டத்தே ஐக்கியப்படுத்திக்கொள்கிறாள்(வி-ம்)

பிரத்ய

சக்தியைக்

அவர்களை
குறிக்கும்.

அவள்

தன்னி

சங்கரனுடைய

ஐந்து முகங்களிலிருந்து ஐந்து “ஆம்காயங்கள்' தோன்றின வென்றும்
முகத்தினின்றும் தோன்றியது ஊர்த்வாம்நாயம் என்றும்
ஊர்த்வ
“நரன், சக்தி, சிவம்' என்ற
குலார்ணவ தந்த்ரம் கூறுகிறது.

முப்பொருளும் “த்ரிகம்' என்றுசொல்லப்படுவது. வேறுவகையாகவும்
, பொருள் கொள்வதுண்டு. முன்னுரையில் காண்க. 4
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“சிவனது வியாபகத்தன்மை விரிவடைதல்' தேகப்பிரமாதா,
சூன்யப்பிரமாதா, விஞ்ஞானகேவலி, மந்திரர், மந்திரேசுவரர், மந்திர
மகேசுவரர் ஆகியோரால் அடுத்தடுத்து மேன் மேலும் விரிவடைந்த
நிலையில் . உணரப்படும்
சைதன்ய
விகாசத்தைக்
குறிக்கும்
பரப்பிரமாதா பரமசிவன்.
“துரியம்” என்பது உலகியல் நிலையில் விழிப்பு, சொப்பனம்,
சுழுத்தி என்ற மூன்று நிலைகளையும் கடந்த நான்காவது அறிகிலை.
பாரமார்த்திக நிலையில் “துரீயம்' என்பது சிருட்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம்
என்ற மூன்றனுள்ளும் ஊடுருவி நிற்பது. துரீய நிலையில் மனிதனுக்கு
பேத உணர்வு எழாது.
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(பொ-ள்) ஆத்மாவிற்கு இவ்வளவு
பெருமை இருக்குமானால்,
எப்படி. ஆத்மா மலங்களால் சூழப்பட்ட அணு (சீவன்) என்றும், கலை
முதலான
(தத்துவங்களால்) போர்த்தப்பட்டு சம்சாரி என்றும்
அழைக்கப்படுகிறது? இதற்கு பதிலாக அமைந்தது அடுத்த சூத்திரம்.

[சூ.9] சைதன்யத்தின் சக்தி குறுகும்போது
மலங்களால் சூழப்பெற்ற சம்சாரியாகிறது.

அச்சைதன்யமே
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பரமேசுவரன் தன் சுதந்திரமான
சொரூபனான
சைதன்ய
இச்சையால் இரண்டற வியாபித்திருக்கும் தன்மையை மறைத்துக்
கொண்டு எப்போது எப்பொருளிலும் வேறுபடும் தன்மையை மேற்
கொள்கிறதோ, அப்போது அச்சைதன்யத்தின் இச்சை முதலான
சக்திகள் உண்மையிலேயே
குன்றாவிடினும் குன்றியவைபோல்

தோன்றுகின்றன.
அப்போதுதான் அச்சைதன்யம் மலங்களால்
சூழப்பட்ட சம்சாரி (பிறந்திறந்துழலும் சீவனு௧) ஆகிறது. தடை
் யின்றிச் சுதந்திரமாக இயங்கும் இச்சாசக்தி குறுகிய நிலையில்
குறையுடையதாயிருப்பதாக எண்ணச்செய்யும்

ஆணவமா கிற

மலம்.

பேதம் நிறைந்த நிலையில் ஞானசக்தி சிறிது சிறிதாகக் குறுகவும்
பேரறிவுடைமை சிற்றறிவுடைமையாக மாறத் தொடங்குகிறது. அப்
போது அந்தக்கரணம், புத்தி, இந்திரியங்கள் முதலியவை ஏற்றுக்
கொள்ளப்பட்டு இச்சக்தி மிகவும் குறுகிவிடுகிறது; வேறுபாட்
டுணர்வு ஓங்கி நிற்கிறது; இதற்குக் காரணம் மாயீய (மாயையைச்

சார்ந்த பொருள்களின் பிடிப்பாகிற) மலம். பேதம் நிறைந்த உலகில்
சிறிதுசிறிதாக கிரியா சக்தியும் குறையவே, எல்லாவற்றையும்
செய்யும் வல்லமை மாறி சிலவற்றையே செய்யும் நிலை ஏற்படுகிறது.

கர்மேந்திரியங்கள் என்ற உருவில் கிரியாசக்தி மிகக் குறுகி நல்வினை
தீவினையாகிற செயலைச் செய்வதன் மூலம் கருமமலம். ஏற்படுகிறது.
இவ்வாறு சர்வகர்த்துருத்வம், சர்வக்ஞத்வம். பூர்ணத்வம், நித்யத்வம்,
வியாபகத்வம் ஆகிய சக்திகள் குறுகிய நிலையில் முறையே கலை,
வித்தை,

ராகம், காலம், நியதி என்ற தத்துவங்களாகக் காணப்படு

இங்கிலையிலுள்ள சீவனே
கின்றன,
இச்
என்று சொல்லப்படுகிறான்.

சக்தியற்றவனாய் சம்சாரி
சக்திகள் முழுமையாகப் .

பிரசாசிக்கும்போது சிவன் எனப்படுகிறான்.
(வி-ம்) ஸம்--ஸ்ரு (இயங்கிக்கொண்டே இருத்தல்) என்பதனடி.
யாகப் பிறந்த 'ஸம்ஸாரம்' என்ற சொல், உலகில் உயிர்கள் ஊழி.

தோறும் பிறந்து, வளர்ந்து, தேய்ந்து, இறந்து மீண்டும் பிறந்து
இதற்குக் காரணம்
இயங்கிக்கொண்டே இருப்பதைக் குறிக்கும்.
மும்மலங்கள்.

ag எளண்னார் என இட ஈரி, என் 98 6.
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ரணி
ிைள
கோரிக, எண, எண் ஈண்
கிள்ளான் எங்கக ட்கள் aa எண், ௭௭
PARANA என ரள; எனைன என எவ ;
விச் னாள் ; 94 எள சகா , எண்ன ஈ௩எரா, எ எள
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(பொ-ள்)
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ணளின் ஏனிர்
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சம்சாரநிலையில் இருக்கும் சீவனும் சிவனே என்பதைக்

குறிக்க ஓரளவு சிவத்வத்தைக் காட்டும் ஏற்றதொரு அடையாளம்
இருக்கிறதா என்று கேட்டால், உண்டு என்று அடுத்து கூறப்

படுகிறது.
[சூ. 10] “அந்த (சம்சார) நிலையிலும் அவனைப் (சிவை)
(சீவனும்) ஐந்தொழில்களைச் செய்கிறான்',
்
ஈசுவராத்வய

தரிசனத்திற்கும்

பிரம்மவாதி

மிடையே உள்ள வேறுபாடு .இதுதான்--.

போலவே

தரிசனத்திற்கு
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:பணிவாரின்
துயரத்தைப் போக்குகின்றவனான
(சிவன்)
சிருஷ்டி, சம்ஹாரம், விலயம், ஸ்திதி, அநுக்கிரகம் ஆகியவற்றைச்
செய்யும் தேவராவார்',
இப்படிக் கூறுகின்றன சுவச்சந்தம் முதலான ஆகமங்கள்.
இதனால் சைதன்ய சொரூபனான பகவான் ஐந்தொழில் புரிபவன்
என்பது பெறப்படுகிறது.
எவ்வாறு பகவான் அசுத்தாத்துவாவில்
சொரூப விகாசத்தின் மூலம் உலக
வெளிப்பாட்டை சிருஷ்டி
முதலான செயல்களால் செய்கின்றானோ, அவ்வாறே குறுக்கப்பட்ட

சித்சக்தியால் சம்சார நிலையிலும் பஞ்ச
வருகிறான். இதைக்கூறும் பகுதி-இது

இவ்வாறாக,

உலகியல்

கிருத்யங்களைச்

நிலையிலும்

பிரபுவான

செய்து
(சிவன்)

உடல் முதலானவற்றில் புகுந்துகொண்டு தனது இச்சை ஒன்றி
னாலேய,
பலவகையான
பொருள்
தொகுதிகளும் தன்னுள்ளே
பிர காசித்துக்கொண்டிருப்பினும்,
புறத்தே
தோன்றும்படியாகச்
செய்கின்றான்--[ஈசுவர பிரத்யபிஜ்ஞை, 6-வது ஆஹ்நிகம், 7-வது
காரிகை].
.

பிரத்யபிஜ்ஞாகாரிகையில்

ஐந்தொழில்களாவன:

கூறியவண்ணம்

சித்ரூபமான

இறைவன் புரியும்

மகேசுவரன்

உடல்,

பிராணன்

முதலானவற்றுள் பொருந்தி நீலம் முதலானவையாக வெளிப்பாடு
அடையும்போது, குறிப்பிட்ட தேசம், காலம் ஆகிய வரையறைக்குள்
தோன்றுவதால் அது, “சிருஷ்டி” என்று சொல்லப்படுகிறது; அவை

பிறிதொரு தேசம், காலம் ஆகிய வரையறைக்குள் தோன்றும்போது
“சம்ஹாரம்” (ஒடுக்கம்) எனப்படுகிறது? நீலம் முதலியவையாகக்
காட்சியளிக்கும்போது “ஸ்திதி' என்று கூறப்படுகிறது; அவை வேறு

பட்ட உருவில் : காட்சியளிக்கும்போது *விலய' காரியம் எனப்படு
கிறது: சைதன்யப் பேரொளியோடு ஒன்றிப் பிரகாசிக்கும்போது
£அநுக்ரகத் (அருளல்) தொழில்' எனப்படுகிறது. இறைவன் எப்படி.
எப்போதும் ஐந்தொழில்களை
நிகழ்த்திக்கொண்டே
இருக்கிறான்
என்பது என்னால் (ஆசிரியரால்) ஸ்பந்த ஸந்தோஹத்தில் விரிவாக
எடுத்துக்கூறப்பட்டுள்ளது,
இவ்வைக்தொழிற் செயன்முறையை தன்னகத்தே எப்போதும்
நிகழ்வதை உறுதியாக ஆராய்ந்தறிகின்ற பக்தர்களுக்கு மகேசுவர
னுடைய

பெருமை

தெற்றென

விளங்கும்,

இதை இடைவிடாது ஆய்கின்றனரோ

ஆதலின்,

எவர்கள்

அவர்கள் சைதன்ய சொரூப
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இப்பிரபஞ்சம் என்பதை
மலர்ச்சியே
முத்தர்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றனர்.
இயலாதவர்களாக

அறிந்தவர்களாய் சீவன்
எவர்கள் இங்ஙனம் ஆராய
முற்றும்

பொருள்களனைத்தையும்

வேறுபட்டன

வாகக் காண்கின்றனரோ

அவர்கள் கட்டுண்ட சீவர்களாவர்.
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(பொ-ள்) மேலே கூறப்பட்ட ஒன்றே ஐந்தொழிற் செயல்முறை
பற்றிய விளக்கமல்ல;
மற்றுமொரு இரகசிய முறையுழுண்டு.
அதாவது-[சூ.11] *வெளிப்பாடு, சுவைத்தல், தன்னுணர்வு,
விலயம் ஆகியவை (ஐந்தொழில்கள்)'.

விதையிடுதல்,

“இவ்வகையில் ஐந்தொழில்கள் செய்யப்படுகின்றன” என்பதை
முன் சூத்திரத்துடன் இணைத்துக்கொள்க. மேலான லட்சிய நிலையில்
நின்று நோக்கும்போது (அந்தந்த பொறிகளின் செயல் வழியே)'
கண் முதலான:
பொறிகளாகிற' தேவியர்' வெளிப்படும்போது”

(பொருள்கள்
எனும் தொழில் செய்யப்படுகிறது;
(தோற்றம்?
தோன்றியவிடத்து) திறந்த கண் மூடாமல் 'அக்கட்புலன் முதலான
தேவியர் அப்பொருள்களில் தோய்ந்து சுவைத்துக்கொண்டிருக்கும்
(நிலைபெறுத்தல்) எனும்
போது ஸ்திதி தேவியரால் “ஸ்திதி'

தொழில் செய்யப்படுகிறது; சமத்காரம் என்று மற்றொரு பெயரால்
“சம்ஹாரம்”

வழங்கப்படுகின்ற விமர்சனகாலமே
இதை ஸ்ரீராமர் சொல்லும்போ து-“மலைபோல் காணப்படும் பேதங்கள்

எனப்படுவது.

(யோகநிலையாகிற)

சமாதி

எனும் வச்சிரத்தாலும் தகர்க்கமுடியாதவை; ஆயினும் ஆழ்ந்த பக்தி
தம்மினின்றும்

யுள்ளவர்களால்

கருதப்படும்போது அவை

எனினும்

வேறுபாடற்றவையாக

அவை

அழிந்தொழிகின்றன”, என்று கூறுகிறார்.

(வேறுபாடுகள் மறைதலாகிய)

சம்ஹாரம் ஏற்படும்

போது ஐயம் முதலான பல்வேறு சம்ஸ்காரங்கள் (அப்பொருள் வேறு
பாடு காரணமாக) ஏற்படுமானால், அப்போது மீண்டும் தோற்றத்

அதுவே
திற்குக் காரணமாகிற சம்சார விதை ஊன்றப்படுகிறது.
எனப்படுவதாகிறது.
விலயம் (பரம்பொருள் தன்மை மறைப்பு)
தன்னோடு ஒன்றிய
பி£பஞ்சம்)
மாறாக அது (விதையாக இருக்கும்

தாக உணரப்பட்டு எஞ்சிய -அக்காலக்தே அனுபவிக்கப்படுவதான
ஒன்று, தொடர்ந்த முயற்சியாலோ அல்ல்து ஒரேயடியாகப் பொசுக்கு
வதாலோ. சைதன்யத்துடன் கூடி அதன் தன்மையை அடைந்து
விட்டால் அப்போது முழுமை நிலைமை அடையப்பெற்று AHS
இத்தகைய பஞ்சகிருத்யமாகிற செயல்
கிரகம் எனப்படுகிறது.
சற்குருவின்
இருந்துவந்தபோதிலும்
எப்போதும்
அனைவருக்கும்
்
உபதேசமின்றி பிரகாசிப்பதில்லை. ஆகவே சற்குருவிடம பணிவிடை

செய்தல் இதன்பொருட்டு மேற்கொள்ளத் தக்கதாகும்.

(வி-ம்)

“ஈசுவராத்வயம்' என்பது காச்மீர சைவத்தைக் குறிக்கும்.

‘sugary’

என்பது திடீரெனத் தோற்றுவிக்கப்படும் மகிழ்ச்சி.

என ரா: ஈரான் ளே ராரனர் என், ஈன எனக:
என; இன்: என், னன்டன் vata gare |
ஸார் கக்க எள ॥ 8௩ ॥
என? ரென என எள: ர தருகர

எள
ண்னிக

சார்!

எரா.

ஊகரர் என்: என்: னர்போன் 69௭.
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அகளளிணகாககிகான் ர, ஊர எள

| ஸர alte

aaa
‘agzagd sama: afer ae: sf
‘neat antenar: aa aa ஏர் இளக! fi az |

an €-எண்ளி என்ர

ளா என
fienareeaea gate
எனு: arf - ea - ea - Tears,

a. aa
னி னாக எகுயிள்
ர் டன எ ரான
ஸர் ஏணி எடு: எள மாள எனர் எள் எரர்
இக்க, ஏன் a ane எவணரளைஈ எச்"
4 எ எண்ணை
ககர
ர்: area கோரா.
ரண ௭௭௭ ரானாஈ௭ என் நள: | எசே: ரர் 353 வன்னி, எரி எ சேர் நாளான; oftfiafaernsaaa

ளன

டரினார் ௫ 38 எ,

amet கேளி
ஜிகா

எர8 எ எனி ஈகசண:,

சின்டவளோளி

எனி எ்களயின்ர

|
‘gal ஈன் ண

ஸர் ஈ£ளாச: ட

ளர் களர் என்ன் ஈச
ளார் ளின் ஏக்கள்
என் கவச எக
(பொ-ள்)

சற்குருவின்

உபதேசம்

கண

இல்லையேல்

ம
| எ: சரினு
ஒருவனுக்கு

(ஐந்

தொழிற்புரிவோன் பற்றிய) முழு அறிவு ஏற்படுவதில்லை; தன்னுடைய
சக்திகளால்

மறைப்புண்ட

சொரூபத்தை

அவனுக்கு அறியாமை (வியாமோகம்)
கூறுகிறது அடுத்த சூத்திரம்.

[சூ. 12]

உடையவனாதலின்

ஏற்படுகிறது.

இதைக்

அது (ஐந்தொழிற்புரிவோன்) பற்றிய முழு அறிவு பெருத

நிலையில் தனது சக்திகளால் மிகுதியும் அறியாமையில் அழுந்தும்
போது அவன் சம்சாரி நிலையை அடைந்தவளனாகிறுன்.

93.

சூத்திரத்தில் “தத்' (அது) என்ற சொல் இடையருது நிகழ்ந்து
கொண்டிருக்கும்

ஐந்தொழிலைப் புரிகின்றவனைப் பற்றிய நிலையைக்

குறிக்கும். 'அபரிஞானம்” என்பது அறியாமை.
திருத்தல் என்றும் கூறலாம்.

அதைப் பிரகாசியா

இதற்குக் காரணம் சக்திநிபாதத்தால்

ஏற்படும் தனது பலத்தின் தோற்றம்' நிகழாமையே யாகும். தனது
சக்திகளால் அறியாமையில் உழலுதலே சம்சாரியின் நிலை,
இந்
நிலையில்

உலகியற்

கருத்துக்களாலும்

கருத்துக்களாலும்

எழுகின்ற

பட்டுவிடுகிறான்.

சாத்திரங்களில்

ஐயப்பாடுகளால்

இது கீழ்க்கண்டவாறு

கூறப்படும்

ஒருவன்

முடக்கப்

சர்வவீரபட்டாரகத்தில்

கூறப்பட்டுள்ளது.
.

“அறியாமையால்,

படுகிறது.

உலகம் ஐயத்தாலும் அச்சத்தாலும் பீடிக்கப்

இதன் விளைவாக தோற்றமும் ஒடுக்கமும் நிகழ்கின் றன”. '

எல்லா மந்திரங்களும் வர்ணங்களால் (ஒலிகளால்) ஆனவை;

எல்லா வர்ணங்களும் (ஒலிகளும்) சிவ சொரூபங்கள்”.
பரை என்று சொல்லப்படும் வாக்கு சக்தி (சிவ) சைதன்ய
பிரகாசத்தினின் றும் வேறுபட்டதன்று,
அது என்றும் உளதாகிய
து; பூரணனான “நான்” எனும் விமரிச (ஞான)
மகாமந்திரவடிவின
அகரம் முதல் க்ஷகாரம் ஈறாக உள்ள அனைத்து சக்தி
மயமானது.
அது *பச்யந்தீ” *மத்யமை” என்ற

களையும் தன்னகத்தே கொண்டது.

வகையில்

படிப்படியாக அறிவோன்

நிலையைத் தோற்றுவிக்கிறது.

இவ்வறிவோன் நிலையில் “பரை” யாகிற தன் சுயரூபத்தை வெளிக்
காட்டாது மாயையால் தாக்குண்ட அறிவோனிடத்து கணந்தோறும்
புதுப்புதுவகையில் வேறுபட்டவையாகத் தோன்றும் செயல்களைத்

தோற்றுவிக்கிறது. இச்செயல்களால் தெளிவற்ற, ஆயினும் (இது,
அது என்று)
தனித்தனியான, பொருள்கள் தோன்றுகின்றன;
அன்றியும் பேதமற்ற வகையில் (சைதன்யம்) சுத்தமாயிருந்தும்
- விகற்பச்

செயலால்

அறியாமையில்
முதலான

மறைப்புண்டு

சிக்குண்டவர்,

தேவதைகளால்

அதிட்டிக்கப்பட்ட

சக்திகளால் மோகமுற்றவராய்,
பிராணன்

முதலானவற்றையே

இக்நிலையில்

தோன்றுகிறது.

தன்வயமிழந்தவராய்,
ககாரம்

ஓர் வரையறைக்குட்பட்ட
ஆத்மா

என்று

பிராம்மி
முதலான

உடல்,

கருதுகின்றனர்.

பிராம்மி முதலான தேவதைகள் சீவனின் கட்டுண்ட (பசு) நிலையில்
பேதங்களைத் தோற்றுவித்தும் நிலைபெறுவித்தும் அபேதத்தைச்
ஓரெல்லைக்குட்பட்ட
அக்நிலையில்
வருகின்றன;
சங்கரித்தும்

விகற்பச்செயல்களுக்கே அவை பாத்திரமாகின்றன,
9

பதிரிலையிலோ.
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பேதத்தைச் சங்கரித்தும் அபேதத்தைத் தோற்றுவித்தும்

. நிலைபெறுவித்தும் வருகின்றன.

படிப்படியாக விகற்பத்தைச் சுருக்கி

(பேதமற்ற) விகற்பமில்லாத பெருநிலையைத் தோற்றுவிக்குமுகத்தால்
சிதானந்த மயமான 'பைரவமுத்திரையை' மேற்கொள்கின்
றன.

இவ்விகற்பங்கள் தோன்றும் நிலையிலும், காணப்படும் இவற்றின்
(9ரபஞ்சததின்) பெருமை (விபவம்) அனைத்தும் எனதே என்றும்
இப்பிரபஞ்சத்தின்
ஆத்மா
நானே
என்றும் அறிகின்றபோது
மகேசனின் தன்மையை ஒருவன் பெற்றவனாகிறான்” --(ஈசுவர
பிரத்யபிஜ்ஞை,

ஆகமாதிகாரம்,

2வது ஆக்நிகம், 12வது காரிகை),

ஆகவே
மேற்கூறியவாறு
தன் சக்திகளாலேயே
அறியாமை
விளைவிக்கப்படும் நிலையே சம்சாரியின் நிலை என்று பெறப்படுகிறது.
(இங்கே

கூறப்பட்டது, முத்தியை

எய்துதற்கான மூன்று

உபாயங்

களூள் ஒன் டன சாம்பவோபாயம்).
(வி-ம்) இதுவது வென்னாது பேதமற்ற நிலையை உணர்வதே
விகற்ப சைதன்யமாகும், விகற்பம் பேத வுணர்வாகும்.

நிர்

Gerd
யோடு சேர்த்தெண்ணப்படும் பிந தேவதைகள் மாகேசுவரீ ,
கெளமாரீ, வைஷ்ண்வீ, வாராகீ, இந்திராணீ, சாமுண்டீ என்பவை:

பதி. நிலை'யில் இருவகை உண்டு.
(1) அனாதிசித்தரான . சிவன்
நிலை, -(2) யோக நிலை. இங்கே கருதப்படுவது பின்னையது.
*பைரவமுத்திரை' என்பது கண்கள். திறந்து மூடாமல் விழித்தநிலை
யிலேயே இருந்து மனம் உள்முகமாகவே இருத்தலைக் குறிக்கும்.
சுத்த விகற்பம்' என்பது மேலே கூறப்பட்ட பேத (விகற்ப)நிலையைத்
தாண்டி. பூரண சைதன்ய அபேத நிலையை அடைவதற்கு முன்னதான

இடைப்பட்டநிலை.
இதில் ஒருவன் 'பிரபஞ்சமே நான்' என்ற
உணர்வுடன் சிவனோடு தன்னை ஐக்கியப்படுத்திக்கொள்கிறான்.

ன ௫௭ ஸாரி ணா. சோளா
ஏக.
என எரி, 84௭4 கோரி ஏரில்: ஏர்; எர கற
aera:
aReged, what aeasafenear ணக.

WINS

எனா

Salas

Tanenaanraake-

என்ர
எக்; Rafa - கெளொரளார களின்
விரக ஏரி விக காராகே
ளி எனி ; Aaa

Tea

a சோரி எரி ணகர:
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“சவிர ena; aad ா௫்களாளானளாளிள

a qa

Diarra
weiter we 1 wfsafisat g aaz9சோக்கா,
எிவிணளளள ஏரிக், எர
அன
கோர,
சரணா ளி
எ மாரி

எசே

wea

கரி

எ எ 50 காணார்

ட -

ரர கரா;
ஏசிள: ளர்

|

வக்கா: ॥ உர் |

சர் ஏ இண்னாிடலிர எசா |
(இனி கூறப்படுவது இரண்டாவது உபாயமான சாக்தோபாயம்),

மேலும் பகவதி சைதன்ய சக்தியே பிரபஞ்சத்தை உமிழ்

(பொ-ள்)
வதாலும்

வமனம்

செய்வதாலும் அல்லது வெளிப்படுத் துவதாலும் )

. பிரபஞ்சத்தை ' மாற்றுமுறையில் செலுத்துவதாலும் (வாமாசாரம்)
வாமேசுவரீ*எனப் பெயர் பெறுகிறது.
அச்சக்தியே கட்டுண்ட
சீவன்

நிலையை

ஏற்று

அறிவோன்

(பிரமாதா)

இயல்போடு

கூடி

_ யிருக்கும்போது ‘Cast? என்றும் அந்தக்கரணமாயிருக்கும்போது
(கோசரீ” என்றும், புறக்கரணமாயிருக்கும்போது “திக்சரீ” என்றும்,
புறப்பொருள்களாயிருக்கும்போது

'பூசரீ'

என்றும்

அனைத்துமாய்

(விளங்குகிறாள்.
‘Fur’ என்னும் பாத்திரத்தை ஏற்றிருக்கும்
போது (உண்மை நிலையை மறைத்துக் கொண்டு) சூன்ய நிலையில்
இருந்து. கொண்டு சிற்றறிவு முதலானவை பொருத்தப்பெற்று,
சக்தி சொரூபத்தினளாய் சிதாகாசத்தில்
கலை! முதலான
சஞ்சரிப்பதாகிய
தன்
பாரமார்த்தித
சொரூபத்தை
‘Caaf?
என்னும் தொகுதியின்கண் மறைத்துக்கொண்டு விளங்குகிறாள்.
உறுதியான பேத உணர்வோடு கூடிய விகற்பித்தலைய முதன்மை
யாகக் கொண்டுள்ள அந்தக்கரணதேவி ரூபத்தில், திடமான அபேத

உணர்வாகிற பாரமார்த்திக சொரூபத்தை கோசரீ தொகுதி.பின்
கண் மறைத்துக்கொண்டு விளங்குகிறாள். பேத உணர்வு முதலான
தேவிரூபத்தில்,
புறக்கரண
முக்கியமாகக் கொண்ட
வற்றையே
அபேத உணர்வை
வெளிப்படுத்தக்கூடிய பாரமார்த்திக சொரூ

மறைத்துக்கொண்டு விளங்கு

பத்தை

திக்சரீ

கிறாள்.

யாங்கணும் வேறுபட்ட பல்வேறு தோற்றங்களாய் ( ஆபாசம்)

_ காணப்படும்

தொகுதியின்கண்
புறப்பொருள்

(பிரமேயம்)

வடிவில்

உள்ள

அவஜ்
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(சைதன்யம்) எல்லாவற்றுள்ளும் உறைவதாகிய சொரூபத்தை பூசரீ
தொகுதியின்கண் மறைத்துக்கொண்டு சீவன்களுடைய உள்ளத்தில்
அறியாமையைத்
தோற்றுவித்து "விளங்குகிறாள்.
பதி யெனும்

பாத்திரத்தை ஏற்கும்போது, சர்வ கர்த்ருத்வம் முதலான சக்திகளைக்
கொண்டதான சித்கனசரீ” யாகவும், உறுதியான அபேத உணர்வு
முதலானவற்றை சொரூபமாகக்கொண்ட “கோசரீ' யாகவும், அபேத.
ஆலோசனை முதலானவற்றை சொரூபமாகக் Garcon. ‘slash?

யாகவும்,
அபேத

புறப்பொருள்களை
நிலையில்

கண்டு

தன் அங்கங்களை
(வெளித்தோற்றமாகக்)

யொத்த
கருதும்

நிலையில்
“பூசரீ்

யாகவும் விளங்குகின்ற அச்சித்சக்தி, பதி இதயத்தை மலரச்செய்து
கொண்டு விளங்குகிறாள்.
இயல்பான சமத்காரத்தை உடையவர் என்ற காரணத்தால்
உள்ளார்ந்த மதிப்பிற்குரியவரான பட்டர் தாமோதரரால் அவருடைய
தணிப்பாடல்களில் மேலே கூறப்பட்ட கருத்து கூறப்பட்டுள்ளது.
'சிச்சக்தியானவள் sinftonenk முதலான தேவதைகள் உருவில்
.பிரமாதா
(அறிவோன்), அந்தக்கரணம்;
புறக்கரணம்,
புறப்
பொருள்கள் ஆகியவற்றுள் நின்று பூரண ஞானத்தின். வாயிலாக
முத்தியளித்து
சீவனைப் பரிபூரணனாக்கியும்,
அஞ்ஞானத்தின்
'வாயிலாக பந்தத்தை அளித்து அணுவாக்கியும் வருகின்றாள்.
இவ்வாருக ஒருவன் தன் சக்தியை அறியாத நிலையே சம்சாரி
நிலை எனப்படுவதாகும்.
(வி-ம்) (கேசரி? என்பது ஆகாயத்தில் (கம்-- ஆகாயம்) சஞ்சரிப்பது
“என்று பொருள்படும்.
ஆகாசம்: சைதன்யத்தைக். குறிக்கும்.
*சிதாகாசம்” என்ற ' சொல்லைக் காண்க.
கோசர்” என்பது
-இந்திரியங்களோடு தொடர்புள்ள
அந்தக் கரணத்தில் (கோ'இந்திரியம் புறத்தே செல்லும் தன்மை கொண்டது) சஞ்சரிப்பது.
'*திக்சரீ,” பல திசைகளிலும் சஞ்சரிப்பது; புற கரணங்கள் பல திசை
களிலும் செல்வதால் அவற்றுடன் இது தொடர்புள்ளது, ‘Leth
பூமியில் உள்ள பொருள்களிடத்தில் படர்ந்திருப்பது.

“அந்தக்கரணம்” மூவகைப்படும்

(1) புத்தி--இது: இன்னது

என்று துணிதற்குக் கருவி (2) அகங்காரம்--யான்
இதனைச்
செய்வேன் என்றவாறு
எழுச்சியுறும்
(3) மனம்--நினைத்தல்,
ஐயுறுதல் போன்றவற்றைச் செய்யும் கருவி.
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எ ரான் மர குளுளாகடன

௭௭ ணாள

டள ச என் ஸின் ஏச 0% எராரா - ளா -௭௬-

ஊச:

வரின்,
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ணு,

சார்

மிகளாகார் ஏர்ளிரளனர் எ இஏரகளார் விர

விக்ர | ea fran eae

ச், ஏ சேோணானளாம் எள
அரி

எ (6. 8 ஈகி

னான | ச

ர் ஈச்ச:

rat சோ

என எளன் எள், எ ௭௭௭-

கனி

Gant wa, ce

ஏராள:

எரா

aa எனி

ஏன், கே எ... ald waae’ ga omar
28 எண ஸில் என் | கா :-எசான் ஊர ஈர;
Se எ எனக்க

நகு
|

806 |

எரி$ஈ எ௫௭ எ 4 ஈதர் |
இரண ஈன 8 என? ॥ எ |
இனி கூறப்படுவது மூன்றாவது உபாயமான

சைதன்யமான

ஆணவோபாயம்'.

பரமேசுவரனுக்கு . உரித்தான

ஐசுவரிய சக்தி

(சுதந்திரத்தன்மை) தனித்தன்மை வாய்ந்தது, சோர்வுருதது, கர்த்

ருத்துவத்தை

(விமர்சத்தை)

(ஸ்புரத்தா) மயமானது.
கொண்டு
நிலைகள்,

இயல்பாகக்

கொண்டது,

பிரகாச

இச்சக்தி தன் சொரூபத்தை மறைத்துக்

சமான சக்தி
சீவான்ம நிலையில், பிராண, அபான,
பிராணன்,
உடல்,
விழிப்பு, கனவு, துயில் நிலைகள்,

புர்பஷ்டகம், கலைகள் ஆகியவற்றால் உயிரை அறியாமை நிலைக்கு
அந்நிலையே (பிறப்பிற்குட்படும்) சம்சாரி நிலை
உள்ளாக்குகிறது.
யாகும். இவ்வைசுவரிய சக்தி (ஈசுவரனுடைய சக்தி) சுழுமுனை
வழியே செல்லும்போது துரிய நிலையில் செயற்படும் உதான சக்தி
யையும் பிரபஞ்சம் முழுதும் துரியாதீத நிலையில் விரவி நிற்கும்
வியான சக்தியையும் எழுப்பும்போது சிவானந்தம் செறிந்த நிலை ஏற்
அப்போது சீவன் உடலோடு கூடியிருந்தாலும் பதி
படுகிறது.

நிலையை எய்தி சீவன்முத்தர் என் றழைக்கப்படுகிறது.
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இங்ஙனம் தன் சக்திகளாலேயே ஆன்மா அறியாமை நிலையில்

மூவகையில் ஆழ்த்தப்படுகிறது என்பது உணர்த்தப்பட்டது.
ஒன்பதாம்
.பிரகாசமே

சூத்திரத்தில்

குறுக்க

கூறப்பட்டுள்ளது.

*சித்வத்”

நிலையடைந்து

சம்சாரி

என்றசொல்

*சைதன்ய

எனப்படுகிறது'

என்று

இங்கே தன் சக்திகளால் அறியாமை தூண்டப்

“பட்டதன் காரணமாக சீவன் சம்சாரி நிலையை.அடைகிறான்' என் று
'வேறுவகையாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
அவ்வளவே. ஆகவே குறுக்க.

மடையப்பெற்ற சைதன்யம் (சீவன்) பிராணன் முதலானவற்றோடு
கூடியிருக்கும் நிலையிலும், தன் சக்திகளால் வியாமோகம் (அறி

யாமை). ஏற்படாதபோது

இம்மத மரபுப்படி. *சரீரத்தோடு கூடிய

'பரமேசுவரனே' அதாவது சிவபட்டாரகனே என்று கருதப்படுகிறான்.

என்றும் கூறலாம்.

இதற்கு ஆகமச்சான் று--

மானுட. உடல் தாங்கி நிற்கும் அவர்கள் பரமேசுவரர்களே”.
பிரத்யபிஜ்ஞாடீகையிலும்

.பின்வருமாறு : கூறப்பட்டுள்ள து--

“எவர்கள் முப்பத்தாறு தத்துவங்களாலான சரீரத்தையும் ஏன், குடம்
முதலான வற்றையும் கூட சிவரூபமாகவே காண்கின்றனரோ, அவர்

_ களும் சித்தி பெற்றவர்களே”.
(வி-ம்)
என்ற

பிராணன்,
ஐந்து

அபானன்,

பிராணன்கள்

சமானன்,

உதானன்,

யோகநெறியில்

வியானன்

சொல்லப்படுவன.

உடலியக்கத்திற்கு
அவை
பயன்படுவன.
இம்மதத்தின்படி
வியானனும் உதானனும் பிராணவாயுக்கள் அல்ல சக்திகள்.

. “புரியஷ்டகம்” என்பது எட்டு தத்துவங்களைக் கொண்ட புரி
'என்று பொருள்படும். இதை தன்மாத்திரைகள் ஐந்து, மனம், புத்தி,
'அகங்காரம்

ஆகிய

எட்டும்

அடங்கிய

சூக்கும

சரீரம்.

என்பர்,

சுழுமுனை (சூஷும்னா) என்னும் பிராணகாடி முள்ளெலும்புத்தண்டின்
நடுவே உள்ளது.
துரிய நிலையைத்

உதானவாயு அதன் வழியே மேலே சென்று
epee
இந்நிலையில் பேத உணர்வு

கெடும்-

கற்றன

எண் வீசா-

கார் சனி எண்ன
ஒரவர இடி: ॥ 6
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3 ஈகளாகள 4 ஈடு; எ; எர் எளி ஈர் மிரா என் sea:
(பொ-ள்) முந்தைய
சூத்திரப்பொருளின்
தத்துவப்பொருளைக்
காண்டற்கு அதுவே முறைமாற்றி இப்போது கூறப்படுகிறது.
[சூ. 13] அதனுடைய (ஐந்தொழில் புரிவோரின் தன்மை பற்றிய)
“முழுமையான மெய்யறிவைச் சித்தம் (சீவசைதன்யம்) உள்முகமாக
"உணர்ந்தால்
அதுவே
சேதனநிலை
எய்தப்பெற்று
'சிதி' (சிவ
ae Fer Wd) ஆகிறது.

முன் சூத்திர வியாக்யானத்திலேயே
சூத்திரம்

விரிவாக

பிரமேயகோணத்தில்

விளக்கப்பட்டுவிட்டதாகக்

இச்

கொள்ளலாம்.

இங்குள்ள சொற்களின் இயைபே இங்கே விளக்கப்படுகிறது.
அதனுடைய”

என்பது

பஞ்சகிருத்யம்

தன்மை என்று பொருள்படும்.

இவ்வறிவுக்குத்

தடையாயிருந்த

புரியும் ஆத்மாவின்

“முழுமையான மெய்யறிவு” என்பது

ஒன்றின் நீக்கத்தைக்

குறிக்கும்.

-அத்தடையாவது தன் சக்திகளால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட அறியாமை.
அது நீங்கவும் 'தன்வயத்தனாம் தன்மை' பெறப்படுகிறது. அப்படிப்
பெறப்படும்போது முன்பு விளக்கப்பட்ட
“சித்தம்”
சைதன்யக்
குறுக்கத்தை விளைவிக்கும் வெளிகோக்கை
விடுத்து, உள்முக
நோக்கினைக் கொண்டு பரம சேதன நிலையை எட்டிப்பிடிக்கும் போது
படிப்படியாக
பரப்பிரமாதாவை
அடையும் வகையில்,
சக்திக்
குறுக்கத்தை ஏற்படுத்தும் கலை கழியவும் இயல்பான *சிதி' சொரூ
பத்தை: அடைகிறது.
இப்போது அது சின்மயமான பரநிலையை
அடைகிறது என்பது பொருள்.

aq ag எனில்

சக்
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ஏ எாள்னிஏ எரி ண்ணா: |
THAT ae Sa இன் எர ॥ ஸ் |
(பொ-ள்)

பாரமார்த்திக

நிலையிலுள்ள சித்சக்தி

பேதங்களனைத்

தையும் விழுங்கிவிடும் இயல்புடையது என்பது உண்மையானால்,
எப்படி. மேகங்களால்: சூழப்பட்ட நிலையிலும் சூரியன் பொருள்களை
விளக்கி வருகின்றதோ அப்படி (பிரபஞ்ச உருவில்) மாயை நிலை

யிலும் அவ்வியல்பு இருக்கத்தானே வேண்டும் என்ற வினா எழுகிறது.

அதற்கு விடை கீழே தரப்படுகிறது.
(சூ. 14]
“சைதன்யமெனும் தீ மாயையால் சூழப்பெற்று கீழ்நிலைக்கு
இறங்கும்போது பிரமேயம் (அறியப்படு பொருள்) . என்னும் எரி
பொருளை

ஓரளவு எரிக்கிறது.”

சிதி (சைதன்யம்) பிரபஞ்சத்தை விழுங்கி (தன்மயமாக்கி)
விடுவதால் தீயுடன் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அது மாயாபிரமாதா

(சீவன்) நிலைக்கு இறங்கி வரும்போது மாயையால் சூழப்பட்டிருந்தும்.
இயல்பான

சுதந்திரத்தன்மையால் நீலம், மஞ்சள் போன்ற பிரமேய

மாகிற எரிபொருளை மிகுதியான

சாம்பலால் சூழப்பெற்ற

தீ போல

ஓரளவு எரித்துவிடுகிறது; அதாவது தன் வயமாக்கி விடுகிறது.
ஓரளவு' என்பதன் கருத்து இதுவே; சைதன்யம் பிரபஞ்சப்பொருளை

விழுங்கினாலும்
விழுங்குகிறது;

அறவே
ஏனெனில்

விழுங்கி
அவை

விடுவதில்லை,
மீண்டும்

ஓரளவுதான்
சம்ஸ்காரத்தைக்

கொண்டு தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன.
(எல்லா அனுபவப்பொருள்
களும்) அந்தந்த அறிவோர்கீளால் (பிரமாதாக்களால்) தத்தம்
சைதன்யவயமாக்கப்படுகின்றன என்பது அவரவர் அனுபவத்தி

லிருந்தே

சித்திக்கிறது.

உத்பலதேவரால்

வளியில்: இது கூறப்பட்டுள்ளது.

தனது

*ஸ்தோத்ரா
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“பிரமன்,

இந்திரன்,

பொருள்களைத்

விஷ்ணு

முதலான எல்லா

உயிர்களும்

தம் வயமாக்கிக்கொண்டிருக்கின்றன.

ஆதலின்

தேவனே, தங்கள் (சைதன்ய) மயமான இப்பிரபஞ்சத்தை நான்
வணங்குகிறேன். (சிவஸ்தோத்ராவளீ, ஸ்தோத்ரம் 20, சுலோகம்17).
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(சாதகன்)

தெய்விக

இந்திரியங்களை

வெளியே

செலுத்தியும் உள்முகமாகத் திருப்பியும், சிருட்டி சம்ஹாரம் =
கிரமங்களை மேற்கொள்ளும்போ
து---

[சூ. 15] (சைதன்யத்திற்கு இயல்பாக உள்ள) பலத்தை அடையும்
போது பிரபஞ்சத்தை தனதர்க்கிக்கொள்கிறான் (சாதகன்),
சைதன்யமே
உடல்
பிராணன்
முதலான
போர்வைகளை
மறைத்து விடுவதாலும் _ சுயரூபத்தை
மேலெழச்செய்வதாலும்.
மேலோங்கி நிற்பது “பலம்”. வசுகுப்தரின் ஸ்பந்த காரிகையில் இவ்
வாறு கூறப்பட்டுள்ள து--*மந்திரர்கள் சைதன்யத்தின் பலத்தைப்
6
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பெற்றவர்களாய்......(சர்வக்ஞர்களாய் - பலம் பொருந்தியவர்களா
கிறார்கள்” ). “இங்ஙனம் பலத்தைப் பெற்று எழுச்சியுறும் சைதன்ய

ரூபத்தை யடைந்து பூமி முதல் சதாசிவம் ஈறாக உள்ள பிரபஞ்சத்தைத்
தன் வயப்படுத்திக்கொள்கின்றனர் ;
அதாவது: .தன் உண்மை
காணப்படுகின்றனர். _ இது
, Beau,
சொரூபத்தோடு
கூறப்பட்டுள்ள து--*உந்தப்பட்ட தீ எவ்வாறு எரிபொருளை எரிக்
கிறதோ, அவ்வாறு கட்டுகளாகச் செயல்படும் விடயங்களை அகற்றி
விடவேண்டும்”.

ஓர் ஆட்சேபம் எழலாம்:
“பிரபஞ்சத்தைத் தன்வயப்படுத்த
லாகிற 'சமாவேசத்திற்கு' நிலைக்களனாக உள்ள சைதன்யம் ஓரொரு
கால் நிகழ்வதுதானே?' இதை
எப்படி ஒப்புக்கொள்ள முடியும்?
இவ்வாட்சேபம் சரியல்ல.உடல் முதலானவற்றின் தோற்றமும்
மறைவும் சைதன்யத்தின் நிலையற்ற தன்மையைக் காட்டுவதுபோல
தோன்றும். சைதன்யத்திற்கே உள்ள சுதந்திரத்தன்மையின் காரண,
மாக உடல் முதலானவை ஒரு வெளித்தோற்றமாகக் காணப்படுவதே.
அது. அவ்வப்போது தோன்றுவதாகக் கருதப்படுகிறது. உண்மையில்
சைதன்யம் எக்காலத்தும் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிறது; அல்லா
விடில் உடல் முதலானவை
கூட. வெளிப்படமாட்டா.
உயிர்
உடலோடு தன்னை ' ஐக்கியப்படுத்திக்கொள்வதைத்: . தவிர்ப்பதற்
காகவே யோகப்: பயிற்சி செய்யப்படவேண்டியிருக்கிறதே யன்றி,
என்.றுமே பிரகாசமயமாய்
இருக்கும் பரப்பிரமாதாவாக இருக்க
வேண்டும் என் பதற்கல்ல;
இவ்வாறு
பிரத்யபிஜ்ஞாகாரர்கள்
கூறுகின்றனர்.
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8. ஊன் ae விஷன் எ எள. ந்தம்றி
(பொ- -ள்)

(கூ. 16]

உடல் முதலானவை

தொழிற்பட்டுக்கொண்

டிருக்கும்போதே சிதானந்தம் அடையப்பெற்று
சைதன்யத்தோடு
ஒன்றிய செறிந்த உணர்வு ஏற்படுமானால் அதுவே சீவன்முக்தி. -

தான

பிரபஞ்சத்தை சைதன்யம் தன்னுடன் ஒன்றியதாகக் காண்ப
சமாவேசம் ஏற்பட்டு சிதானந்தத்தை' அடைந்த நிலையில்,

(யோகத்தினின்று) விழித்த அன்றாட செயன்முறை நிலையிலும்,
உடல், பிராணன், லம், சுகம் என்றவாறு வெவ்வேறான அனுபவத்
தோற்றங்கள் காணப்படினும் சைதன்யத்தோடு சமாவேசம் அடைந்த

தன் வாசனாபலத்தால் பின்னே

சொல்லப்பட

விருக்கின்ற

யோகக்

கிரமத்தால் சைதன்யத்தோடு உறுதியாக ஒன்றும்கிலை, அதாவது
மாறாத சைதன்யமேயாதல், சீவன்முக்தி எனப்படும்.
சீவனமுக்தி
என்பது பிராணன் உடலில் இருக்கும்போது வீடுபேற்றினை அடைதல்.
இந்நிலையில் தனது இயல்பான சொரூபத்தை நினைவு கூர்வதால்

அனைத்து பாசங்களும்
பறந்தோடிவிடுகின்றன.
சாஸ்திரத்தில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ள
து-“எவனொருவன்

மேலே

(நூலில்)

இது

சொன்னவாறு

ஸ்பந்த
பிரபஞ்சம்

முழுவதையுமே (தெய்வீகத்) திருவிளையாடலாக. அறிகிரறானோ, பரம
சைதன்யத்தோடு ஒன்றியுள்ள அவன் ஐயமின்றி
யாவான்.'--(வசுகுப்தரின்
ஸ்பந்தகா ரிகை,

சீவன் முக்தனே
நிஷ்யந்தம் 2,

காரிகை 5).
(வி-ம்)

தேகம், பிராணன்” என்பவை முறையே புறத்தே உடலையும்

அகத்தே பிராணவாயுவையும் கொண்ட அறிவோனையும் (501௦௦)
நீலம், சுகம், என்பவை கண் போன்ற புறக்கரணங்களாலும் அந்தக்
கரணத்தாலும் உணரப்படும் “பொருளையும்” (௦012௦) குறிக்கின்றன.

'

௭௭. கன் எிளாணள் எற் 2 ஊ€எனகள்ளாகக: ॥ 66 ம.

|

எள்னாை ம யய்பம் எண்ணா ஏ எ கண எற் எரா;
சர mad என ட ர களளாளார் சாவார். என் ஏனின

“ஏ எனன எள? ஸின். ரணில் eae, சாணை

—
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afeterkaa afer aacaartt aqaar | எரி எ ஈுளார்எனஎறி எனா என்ன். எர எ்ானாளிவளன
௪ ; ௭ ர ஈனிஎர் கேர , 8௭ எ ளோ | ஈர
amarft aa oat feifeaeaeta fear | sar a சேர்க எட
ana என எளி நகா், எ ஏ எனக aay Tat
கொ ஈன “ஈகா வக!
omer ‘wa? எடுக் |
என ஈர

எ:

॥ 0௦ ॥

(பொ-ள்)
சிதானந்தப்பேறு
கூறுகிறார்
-[சூ.17] மத்யத்தை
கிட்டுகிறது.

எங்ஙனம்

மலரச்செய்வதன்

கிட்டுகிறது?

மூலம்

அதைக்

சிதானந்தப்பேறு

எல்லாவற்றிற்கும் உள்ளீடாக இருப்பதாலும் அதை அடிப்படை
யாகக் கொண்டன்றி
எப்பொருளின்
சொரூபமும்,
தெளிவாக
உணரப்பட வியலாததாலும், சம்வித்/ (சைதன்யம்) “மத்யம்' என்று
சொல்லப்படுகிறது.
இச் சைதன்யமே மாயாதசையில் அடிப்படை
உண்மையாயினும்,
தன் சொரூபத்தை
மறைத்துக்கொண்டு,
“தொடக்கத்தில் சைதன்யம் பிராணனாகப் பரிணமிக்கிறது” என்று
கூறப்பட்டவாறு பிராணசக்தி நிலையை மேற்கொண்டு பின்னர் படிப்
படியாக கீழ்நிலைகளுக்கு இறங்கி புத்தி, உடல் முதலான பாத்திரங்
களில் தோய்ந்து ஆயிரம் நாடிகளின் வழியாகவும் செல்கிறது.
அப்படிப்பட்ட நிலையிலும் ஆலிலையின் ௩டுஈரம்புபோல பிரம்மரந்திரம்
முதல் கீழ்வாய் வரையிலும்
தொழிற்படும்
பிராணசக்தியாகிற
பிரம்மத்தின் ஆசிரயமான மத்திய நாடியில் இச் சைதன்யம் சிறப்பாக
இருக்கிறது.
அது மத்திய நாடி. எனப்படுவதற்குக் காரணம் அங்
கிருந்துதான் எல்லா செயல்களும் தொடங்குகின்றன.
அங்கேயே
தான் மீண்டும் நிலைகொள்கின்றன.
இவ்விதம்
உள்ளுறையப்
பெற்றிருந்தும் அறியாமையிலுழலும் உயிர்களுக்கு அதன் சொரூபம்
தெரிவதில்லை. (நூல்களில்) விவரிக்கப்பட்டுள்ள யோகக் கிரமத்தில்
எப்போது அனைத்திற்கும் உள்ளே உள்ளே நடுப்பகுதியில் இருக்கிற
மேலான சைதன்யம் மலர்கிறதோ, அல்லது பின்னே கூறப்படுவது

போல் மத்திய நாடி பரிமளிக்கிறதோ, அப்போது அம்லர்ச்சியின்
காரணத்தால் மேலே கூறப்பட்டுள்ளவாறு சிதானந்தப்பேறு ஏற்படு
'கிறது. : பின்னர் மேலே கூறப்பட்ட சீவன் முக்தி சித்திக்கிறது.
—
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(வி-ம்)

“பிராணசக்தி” என்பது பிராணவாயுவினின்றும் வேறு

பட்டது. *மத்யம்” எனப்படுவது சம்புவை நோக்கும்போது “நான்?
என்ற மாத்திரையில் உணரப்படும் சைதன்யம்; சக்தியை நோக்கும்
போது

ஞானமாயும்

கிரியையாயும்

கொள்ளப்படும்; சீவனை நோக்க

*இடை”,பிங்களை” நாடிகளுக்கிடைப்பட்ட “சுஷும்னை” நாடியாகவோ,
“பிராணவாயு” “அபான வாயுவுக்கு” இடைப்பட்ட “சமான வாயு

வாகவோ”

சூக்கும

கொள்ளப்படும்.

சரீரத்தில்

உள்ளனவாகக்

கருதப்படும் சக்கரங்கள் மூலாதாரம், சுவாதிட்டானம், மணிபூரகம்;
அனாகதம், விசுத்தி, ஆக்ஞை, பிரம்மரந்திரம் அல்லது சகஸ்ராரம்
“மேலான சைதன்யம் மலர்கிறது” என்பது சாம்பவோ
என்பன.
பாயத்திலும் சாக்தோபாயத்திலும் கூறப்படுவதான பஞ்சகிருத்யத்
தொழிலைச் சீவன் பயிலுவதால்
என்பது
நாடி. பரிமளித்தல்'
கொண்டு கூறப்பட்டது.

எனக

*மத்ய
ஏற்படுவதைக் குறிக்கிறது.
நோக்காகக்
ஆணவோபாயத்தை

ண

.
ஏணணாரர்ன் ராகக்
at: Wee Ul
சச? ஏனடி

* கொண

ககன் எ எனா

ளான

gal

ஏரா; ? ஈரோ [9௭-

௭6ல் கொள் ளர் 66 என்ட

சோனசனளிகா
எளகவ
ளக: | எரர் ௭௫ க கர ரா
gaan 23 நன்ன; கர்கள் என்டு ளக் கள எ௩க
இன்கவி எனா எடுகளாா$ சோ
எ ணா
ள்ளன:
ஜார:, என்ே சொடகாரர் ஏச்சிளிணாடிள எவ் | என்wa Rae கரளஸிர்எான 88 சிரா ட சிர350 ஏ எள: ஈகிெ வேனா என் ர
86 | கிரான்

௪ கன: கள எட எளி; ஈசன்
கோகர்ணா னே

எனவ:

எ செ எ ரா

க ஏணி
(பொ.ள்)

|
॥! எர ட.

மத்திய விகாசம் ஏற்படும் முறை கீழே கூறப்படுகிறது.
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(சூ.18]:- இதன் ஊபாயங்களாவன, விகற்பம் தேய்தல், சக்தியின்
குறுசிகமும். - விரிவும்,
பிராணாபானன்களைக்
கட்டுப்படுத்தல்,
ஆதியந்த:
கோடிகளில்
நின்று
யோகநிட்டையிருத்தல்
மூதலானையாகும்,

7"

- மத்தியசக்தி

‘

விகாசத்தில்

o

விகற்பம் (தேய்தல் முதலானவை

உபாயங்களாகும். : முன்னரே விளக்கப்பட்டுள்ளபடி. ஐந்தொழில்
புரிதலைப் பின்பற்றுவதால் அனைத்தின் மத்தியில் இருக்கும் சைதன்

யத்தின் விகாசம். ஏற்படுகிறது.
வேறொரு உபாயமும் கூறப்
பட்டுள்ளது.
பிராணாயாமம், முத்திரைகள், பந்தங்கள் முதலான
பல்வேறு கடுமையான தந்திரங்களை விடுத்து எளிதான ஒரு உபாயம்,

உண்டு. . குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முறையில் “சம்வித்' அல்லது *சைதன்

யத்தில் ஒருவன் தன் ஆத்ம
அவ்வுபாயமாகும்.

சைதன்யத்தை ஒருமுகப்படுத்துதல்.

இந்நிலையில்

அவன்

தன்

உண்மை

நிலையை

உணர்வதில் தடையாயுள்ள விகற்ப உணர்வைப் பிறிதொன்றையும்
எண்ணாத வகையில் அடக்கி, அவிகற்ப நிலையைப் பற்றி, . உடல்
முதலானவற்றால் பாதிக்கப்படாத தன் சைதன்ய பிர்மாதாவாகவே
தொடர்ந்து: கருதி வருவான். பிறகு விரைவிலேயே முதலில் மலரத்
தொடங்கியுள்ள

ஒன்றிய

நிலையை

துரிய

நிலையிலும்

அடைகிறான்.

பின்னர்

துரியாதீத
. நிலையிலும்

“ஈசுவரப் பிரத்யபிஜ்ஞை” என்ற

நூலில் (4-வது ஆர்சிகம், 4 காரிகை 11)
பட்டுள்ளது-- . .

இது

இவ்வாறு.

கூறப்

“விகற்ப உணர்வை விடுத்து ஒருமுகப்படுத்துவதன்மூலம் படிப்
படியாக, ஈசுவர நிலையை அடைகிறான்”.
ane

சாஸ்திரமும் இதைப்பற்றிக் கூறுகிறது

... “உள்ளம் அலைப்புறுதல் எப்போது நிற்கிறதோ
போது
ஒருவன் மேலான நிலையை அடைகிறுன்.
(ஸ்பந்தகாரிகை நி. 1.
கா. 9). ' ஞானகர்ப்பத்திலும்--

“மனத்தைப் பற்றிய எல்லாச் செயல்களையும். முழுதும் விட்டு,
கரணங்களின் செயல்களை யொட்டியே செல்வதான
சுதந்திர
மின்மையை விடுவதால் தூயநிலை ய்டையப்பெற்று, ஓ தாயே,
. நினதருளால் அம்மேலான. நிலையை. மக்கள்.- விரைவில் அடை
கிறார்கள். அந்நிலையில் குறைவற்றதும் ஒப்பற்றதுமான அகாயிருதம்

பொழியத் தொடங்குகிறது. . ...:....

எ

ear

|
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(வி-ம்) “முத்திரை' -என்ப்து யோக முத்திரையைக் குறிக்கும், சில
இடங்களில் புலனடக்க்த்தையும். குறிக்கும்.

ட.

அன் ஏர: பினா afi

ட்டம் sa) Se: |
ரரி. பப்படம்
01 பய எனன

ane aread ச் எள் எ ஈன
அளி அணா
பத் எனு 8 பப்ப

ஸ்ப |:
Cate: Gera: —etaugite: saver er oigeani sae.

|

ROM | Ws aaa

Faaeat WTA

18 எ

saa

எள

ரன என

|

|

கக்கி எணாளாிர
ஏனா,

॥ 88

ஈசான எ எ எர்ண்கிகார. ளான? ஷிரா
mae, எனின் என்னன!

ஏணி. ஈக்கு

எள் எண |

எ ட என்க:

என்றன:

எர்ண்டின்ன

எனி

gia|

எனி

a; Tag | WABEATA
A—

gat: aadeaaar aren: ef @ WT aaa Bagge

இன என் எசனாமாசேளஎா சிகள் ॥

சிகார் கோட்ளார எரா எ
இளி

ளா கள் TATA
எரக்கி

guefediaa seentacaaketer;
oe

களிட

saguefeat a seaa7-

ஊரார் cyte al, oa அன்னாவின்
aza—

| என எர
ட ஸ்ஸ் ளோ
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“என
என் ஏ ஈர் ஏன் fata |
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கூறப்படுவதற்குக் காரணம் இது
(பொ. ள்) இவ்வுபாயம் rath
மிக முக்கியமாக இருப்பதும் பிரத்யபிஜ்ஞா சாஸ்திரத்தில் விளக்கப்.
பட்டிருப்பதுமாகும், சக்தியின் குறுக்கம் முதலான
வை பிரத்யபிஜ்ஞா
சாஸ்திரத்தில் கூறப்படவில்லையாயினும்,

எடுத்துக்காட்டினால்

உபாயங்களையும்
ஓருபாயத்தைக்

ஆகம மரபில் இடம் பெற்

இடையீடாக விளக்கப்படுகின்றன.

றிருப்ப தால் இங்கே

கொண்டு

சக்தியின் குறுக்கம்”

“சமாவேச'

என்பது

எவரேனும்
நிலையில்

பொறிகளின்

பல

சிலர் ஏதேனும்
புகுதல்

வழியே

கூடும்.

வெளியே

செல்லும் சைதன்யத்தை உள்முகமாகத் திருப்பி உள்ளார்ந்த சைதன்
யத்தோடு

ஒன்றச் செய்தல்.

இக் கருத்து

அதர்வவேதத்தைச்(2)

சார்ந்த கடோபநிஷத்தின் நான்காவது வல்லியில் கூறப்பட்டுள்ளது.
- “சுயம்புவான பரம்பொருள் வெளியே செல்லும் இயல்பினதான
இந்திரியங்களுக்கு ஓட்டைகள் அமைத்தது; ஆகவேதான் அவை
'புறத்தே கோக்குகின்றன,
அந்தராத்மாவை
நோக்குவதில்லை.
எனினும் ஒரு சில மெய்யறிவாளர் உள்ளே உள்ள பரமனை உள்முக
மாகப் பார்த்தனர், அமுத. நிலையைச்'கலைத்தசால். ,

(4-வது 'வல்லி,

முதல் மந்திரம்).
வெளியே பாய்ந்து செல்லும் சக்தி, அச்சமுற்ற காலத்தில்
ஆமை
தன் அவயவங்களை
உள்ளே சுருக்கிக்கொள்வதுபோல,
திரும்பி உள்முகமாக ஒன் றுதலைக் குறிப்பதே (சக்திசங்கோசம்),
போது

பிறிதோரிடத்தில், .“அது திரும்பி (உள்முகமாகச்) செல்லும்
என்றுமுள

பரம்பொருளின்

நிலையை 1 அடைகிறது'

என்று

சொல்லப்பட்டுள்ளது.

சக்தி

சக்தியின் விகாசம்” என்பது உள்ளே மறைந்திருக்கும் சித்
எல்லா பொறிகளின் வாயிலாகவும் 'ரயழமால வெளியே

பாய்ந்து செல்வதைக் குறிக்கும்.
7
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“ஒருவன் அடையவேண்டிய
குறிக்கோளை (பரம்பொருளை)
உள்ளே தான் காணவேண்டும்.
அப்போது புறக்கண்கள் மூடுதல்
திறத்தலின்றி அசையாமல்
இருக்கவேண்டும்?--என்று கூறப்
பட்டுள்ளது.

இப்பைரவீ முத்திரை அநுப்பிரவேசம் என்னும் யுக்தியால்
பொறிகள் வெளியே செல்வதைக் குறிக்கும்.
இது கக்ஷ்யாஸ்

தோத்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

“உமது சக்தியால் காண்டல் முதலான

எல்லா சக்திகளையும்

: அதனதன் புலன்களில் ஒரே சமயத்தில் யாங்கணும் செல்லச்செய்து

உள்ளே பொன்னாலாகிய தூண். போல அசைவற்றிருக்கும் நீர்
(சிவன்) - பிரபஞ்சத்திற்கெல்லாம்
ஆதாரமாயுள்ள
ஒருவனாக
். விளங்குகிறீர்'.
்
பட்டர் கல்லடரும் கூறுகிறார்--*அது
(மத்திய சக்தியின்
விகாசம்), பரிணாமத்தால் (உள்ளிருக்கும் சக்தியே புறப்பொருள்

களில் சென்றடைகிறது என்ற கருத்தால்)
வற்றுடன் இயைந்திருப்பினும், சித்திக்கிறது'.

உருவம்

முதலான

சக்தியின் குறுக்கமும் விரிவும் எத்தகையன எனின், ஊர்த்துவ

'குண்டலினீ நிலையில் வெளிப்போதலும்

உள்ளடங்குதலுமான

செயல்

முறை; புருவமத்தியில் பிராணசக்தியைப். படிப்படியாகக் கட்டுக்
குக்
கொண்டுவரவேண்டும். . இது. மூக்குதுவாரத்தின்: வழியே ஓர்
ஒழுங்கு முறைபற்றி சூக்குமப் பிராணசக்தியைக் கட்டுப்படுத்து
வதைக் குறிக்கும்.
ஆறாவது

வாயிலான

(மேட்ரகந்தம் என்னுமிடத்திலுள்ள)

கீழ்

நிலைக் குண்டலினியில் வலுப்படுத்தப்பட்ட பிராணசக்தி அதனடி.
யிலும் நுனியிலும் மத்தியிலும் ஊடுருவுகிறது.
இது விஞ்ஞான
பட்டாரகம் எனும் நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

“சுகமயமான

சித்தத்தை

“வன்னிக்கும்”

-

.....

(கீழ்நிலக். குண்ட்லி

னிக்கும்) “விஷத்திற்கும்' (மேல்நிலைக் குண்டலினிக்கும்) இடையே
யோககெறியில்-

துணைக கொண்டு
முடியும்”,

இயல்பாகவே

“நிறுத்தினாலும்

பிராணவாயுவின்

நிறுத்தினாலும்: ஒருவன் பேரானந்தத்தைப் பெற
ப

'

BL
இங்கே 4வன்னி' என்பது சக்தியின் குறுக்கத்தையும், *விஷம்*

*விஷ்” என்ற முதனிலை

என்பது சக்தியின் விரிவையும் குறிக்கும்.
*வியாபித்தல்”

(தாதுப்பகுதி)

பொருள்

என்னும்

ஆகவே

தரும்,

“பிரசரம்' எனப்படும் யோக நெறியால் சக்தி “விகசிப்பதை'

இது

குறிக்கிறது.

வது
ிடப்படுயது
்தில் குறிப்ப
ள்!அபானஎன்றுவாயுவைசூத்திரத
வாஹங்க
“இருாயுவைய
முன்னை
ம்;
குறிக்கு
யும்
ும்

பிராணவ
இடநாடியையும்

பின்னையது

வலகாடியையும்

சார்ந்தது.

சதம்”

என்று குறிப்பிடப்பட்டது. உயிரொலியின்றி க், ஹ் முதலாய மெய்
யொலிகளையே பெரும்பாலும் கொண்ட ஒலிகளால் பிராணாபான
வாயுக்களுக்கு ஏற்படும் தடை, இதற்கு முன்னதாக இதயத்திலேயே
இது *ஞானகனத்தில்'
இவை கட்டுப்படுத்தப்படவேண்டியவை.
து.
சொல்லப்பட்டுள்ள

'உயிரொலிகளற்ற £க்' முதலான மெய்யொலிகளால் இருபுறங்
களிலும் நீண்டு செல்லும்

இதயத்தாமரையின்

இடது

வலது

மத்தியிலுள்ள

நாடிகளைக் கட்டுப்படுத்தி

மனம்

நிலையில்

அடங்கிய

முகிழ்க்கிறது.
'அஞ்ஞான இருள் அகற்றப்படுகிறது; மெய்ஞ்ஞானம்
பசுவாகிற சீவனிடத்தில் பரமேசன் தன்மையைத்
ஓ தாயே,
தோற்றுவிக்கும் சக்தி வாய்ந்தது இவ்வுபாயம்.'

சூத்திரத்தில் உள்ள *ஆதிகோடி' என்ற சொல் இதயத்தையும்
என்ற சொல் த்வாதசாந்தத்தையும் குறிப்பன.
அந்தகோடி?
*நிபாலனம்'

என்ற

பிராணவாயுவின்

சொல்

எழுச்சி

ஒடுக்கம்

ஆகியவை நிகழுங்காலத்து சித்தத்தை நிலைபெறச் செய்வதற்கான
பயிற்சியைக் குறிக்கும்.
இதுபற்றி விஞ்ஞான பைரவம் கூறுவதாவது--

எவன் ஒருவனுடைய இதயாகாசத்தில் இந்திரியங்கள் ஒடுங்கு
கின்றனவோ, இதயத்தாமரையின் மத்தியில் மனத்தைச் செலுத்தி
எவன் எதனையும் எண்ணாமல் இருக்கிறானோ, ஓ செளபாக்யவதியே,
அவனே மேலான இன்பத்தைப் பெறுவான்? (௬.49). மேலும்,
“எவ்வகையாயினும்

த்வாதசாந்தத்தில்

எவனொருவன்

எவ்விடத்தேயாயினும்

மனத்தைச்

செலுத்துகின்ரனோ

மனோவிருத்தி கணந்தோறும் குறைந்து கொண்டே

களில் மாறுபட்ட மேலான நிலையை அடைவான்”.

அவனுடைய

வரும்;

சில நாட்

52
: சூத்திரத்தில் 'ஆதி' (முதலியா)
நிலைப்'பயிற்சியைக் குறிக்கும்.

என்ற:.சொல்

4உன்மேஷ்'

இது ப்ற்றி ஸ்பந்தகாரிகை

(él. ப

காரி..9) கூறுகிறது--

ர

இதுவே

உன்மேஷம்.

இதை

காணலாம்”.

அவரவர்

ண்ட்ஷ்ய்

்

இன்பம் தரும்பிற ற பொருள்களை mantle முதலான வையும்.

இதனுள் அடங்கும்.

இது பற்றி

விஞ்ஞானபைரவத்தில்

கூறப்

படுவதாவது
--

உண்ணுதல்,
பேரானந்தமாக

பருகுதல்
அனுபவ

ஆகியவற்றால்

விளையும்

விஷயமாகும்போது,

ஆனந்தத்தில் முழு பாவனையையும் ஈடுபடுத்தினால்
- மாகவே ஆகிவிடலாம்.

இன்பம்

அப்பூரண
மகானந்தமய

“பாடல் முதலானவற்றை அனுபவித்து ஈடற்ற சுகத்தை ஒரு
யோகி உணரத் தலைப்பட்டால், அத்தகைய யோகிக்கு அதோடு
ஒன் றும் நிலை ஏற்பட்டு அதுவாகவே ஆகிவிடுகிறான்.
*எங்கெங்கே

உள்ளத்திற்கு

மிகுந்த திருப்தி ஏற்படுகிறதோ

உள்ளம் அப்பொருளில் ஊன்றி நிற்கிறது.

அந்நிலையில் பேரானந்த

சொரூபம் வெளிப்படுகிறது”,
.

இது

போன்றே

ஆனந்தம்

நிரம்பியதான

பரமானந்தானுபவம்

இவையனைத்தும்
_ பிறவர்ற்றானும் உய்த்துணரத்தக்கது.
“மத்ய விகாசத்தின்”? உபாயங்கள் என்று கொள்ளத்தக்கன.

இங்கே
்

(விம்) “கடோபநிஷதம்” கிருஷ்ணயஜுர்வேதத்தைச் சார்ந்ததாகக்
கருதப்படுவது. ஆசிரியர் கூற்றுக்கு ஆதாரம் விளங்கவில்லை,
“ஊர்த்வ குண்டலினீ”

என்பது

பிராணவாயுவும்

அபானவாயுவும்,

சுழுமுனை வழியாக மேலே செல்லும் நிலையைக் குறிக்கும்.: இது,
இயல்பாக மூலாதாரத்தில் சுருண்டு, கிடப்பது., இதை. விகாசம்!
என்றும் விஷம்” என்றும் கூறுவர். “விகாசம்” என்பது விரிவடைதல்
என்றும் *விஷம்” என்பது வியாபித்தல் என்றும் பொருள்படும்.

“அத. குண்டலினீ” நிலையில் பிராணவாயு. மூலாதாரத்தை நோக்கிச்
செல்லும்.
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- ₹ஷுஷ்டவக்த்ரம்* எனப்படுவது காது, கண், மூக்கு, வாய், எருவாய்
கருவாய் என்பவற்றுள் ஆறாவது.
இதை :மேட்ரகந்தம்' எனவும்
கூறுவர், 4வன்னி' (அத:குண்டலினீ) சங்கோசம் எனவும் படும்.
இதுபிராணவாயுவோடு தொடர்புடையது. கீழ்நிலைக்குண்டலினியின்

மையப்பகுதியின்

கீழ்ப்பாதியும்

ஆக்கிரமிக்கப்படும்போது

கீழ்ப்பகுதியும் பிராணவாயுவால்

சங்கோசம்”

எனப்படுகிறது.

.மையப்

பகுதியின் மேற்பாதியும் மேற்பகுதியும் ஆக்கிரமிக்கப்படும்போது
“விஷம்” எனப்படுகிறது.
சித்தம் இவை இரண்டிற்குமிடையே
நிறுத்தப்படவேண்டும் என்பது இங்கே கூறப்படும் கருத்து. சித்தமும்
வாயுவும் நெருங்கிய தொடர்புடையவை,
சித்தத்தை வாயுவின்
சஞ்சாரத்தால் கட்டுப்படுத்தலாம்.
அப்படிக் குறிப்பிட்ட ஒரு
நிலையில் சித்தம் வைக்கப்பட்டால் பேரானந்தம் கிட்டும்.

(மத்ய விகாசம்” என்பது இடை பிங்களை என்ற இரண்டு நாடிகளுக்கு
மத்தியில் உள்ள சுழுமுனையில் பிராணவாயு சஞ்சரிக்கும்போது

ஏற்படும் ஒரு மாற்றத்தைக் குறிக்கும்.
“சங்கோசம்” என்பது பொறிகள் வாயிலாக: மனம் புறப்பொருள்களை
நோக்கித் தொழிற்படும்போது அந்கோக்கை உள்முகமாகத் திருப்பு

வதைக் குறிக்கும்.

இதை 'விசிராந்தி என்றும் கூறுவர்'.

(விகாசம்? என்பது பொறிகள் பொருள்களை நோக்கிச் சென்றாலும்
மனம் : புறத்தே செல்லவொட்டாமல்
ஆத்ம சைதன்யத்தோடு
ஒன்றவைத்தல், , இதைப் 'பிரசரம்' என்றும் கூறுவர்.

பிரசரவிசிராந்தி' என்பது யோகி
தேக்கி இரு புருவங்களுக்கிடையே

பிராணசக்தியை றமல
நிறுத்தும்போது ஏற்படும் நிலை,

இதுவே ஊர்த்வ குண்டலினீ நிலையுமாகும்.
குண்டலினியில் பயிலப்படும்போது உன்மீலன

இதுவே கீழ்நிலைக்
சமாதி எனப்படும்.

“உன்மேஷம்' எனப்படுவது உள்ளத்தில் எழுகின்ற ஓரெண்ணத்
திற்கும் மற்றோரெண்ணத்திற்கும் இடைப்பட்ட நேரத்தில் உள்ளம்
சாந்த நிலையில் இருப்பதைக் குறிக்கும்.. இதை அனுபவத்தில் காண்

வேண்டும். உள்ளம் அப்போது “ஸ்பந்தத்தோடு' அல்லது சைதன்யத்,
தோடு ஒன்றியிருக்கும். இது சாக்தோபாயத்தின்படியான விளக்கம்,
சாம்பவோபாயத்தின்படி “உன் மேஷம்” என்பது

யோகநெறியில் பரம்

பொருள் பற்றிய “பாரமார்த்திக பாவத்தைக்! குறிக்கும்
‘a

விஞ்ஞான பைரவத்தில் கூறப்பட்டுள்ள மூன்று முறைகளும்
தாரணை, சப்த தாரணை, மனோசங்கல்ப. தாரணை எனப்படும்.
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.. எண டளாகக;, உர எ ஈண்ட; ராணா

ளா: எான்;, எ என்கோ afer—
mara

கோணா டள:
ஏன் ஸி ணிர்னி

॥ 65 ॥

எள் எரி னர் என் சார்ங்க fa ga
are Tara, என் எண்ணா ga னா ரே ர் ச,
டப்பு
ணி ஏ: எண்ணார் ர anawana, fends
எர என்னா ச என் | ன்ஸ் காவி
ன ஏனா

காஜா

சான

எச:

சரி எள waste, aera
என் ஸீ ச௭ாளனணன் ஊரா;
எண்ணக் கர் ஜ், என்டு
ஸா)
எச, எள காரண?

னர்

waft area: |

என் எள: எரிசாளரு,
ஸி.
௭ ட ஸா
எள் 94 கிள ர்* ௭69௪7
ரரி;

எக்கா: * எ: ’
af ர னரா; a எச:
‘aed? WRT
Aa wats | aa af qe! TATA fava

என் வி, எணண ஈளை: எளி ௭௫ ட ஏன்னா “௭
ஏகார எ எகா ‘ AMAA’ எாரிஎளாணி ச * ஏ௭IAAT
கான ஏஎ: ? ணன
எல்! எனள4 fava’,
ளான எக: எ “சாளர ஸ் ஈசிசோணோளள, ‘gal’

ஜன பராவு TUTTE,

(பொ-ள்) மத்திய

TART,

Fa oa: Te

விகாசததினால், சிதானந்தம் - - பெறப்படுகிறது;

அதுவே *சமாவேசம்” என்றும் சமாபத்தி” என்றும் கூறப்படும்
பிர்ம்யோகிகள்*” அடையும்: 'சமாதி.-நிலை:: இந்நிலை பின்னர் :நிலைத்

திருப்பதற்கு கீழ்க்கண்ட முறை சொல்லப்படுகிறது:
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[சூ.19] சமாதி நிலைக்குப் பின்விளைவான சம்ஸ்காரத்தையுடைய
“வியுத்தானம்” ஏற்பட்ட பின்னர், மீண்டும் மீண்டும் *“சைதன்யமும்
நானும் ஒன்றே” என்று எண்ணிக்கொண்டே வந்தால் என்றும் நிலை
பேறுடையதாகிய சமாதியை எய்தலாம்.
சமாவேசம் கைவரப்பெற்ற முதிர்ந்த யோகி, வியுத்தான நிலை
யிலும் சமாதியானந்த சம்ஸ்காரத்தினால் மதுவுண்டவனைப்போல்
ஆனந்தத்தில் திளைக்கிறார்; விரிந்து கிடக்கும் பிரபஞ்சப்பொருள்கள்,
பனிக்கால வானத்தில் சிறுமேகம் சிதறுண்டு
மறைவதுபோல,

சிதாகாசத்தில் மறைந்து போவதைக் காண்கிறார்; மீண்டும் மீண்டும்
உள்முக யோகநிலையிலிருப்பவராய், தன்னையே நோக்கும் சமாதி
நிலையில்

தொடர்ந்திருப்பவராய்,

சைதன்யத்தோடு

தன்

ஐக்கியத்தையே எண்ணுபவராய். சமாதிநிலை ஒன்றிலேயே இன்பம்
காண்பவராகிவிடுகிறார்.
இது கிரம சூத்திரங்களில் பின்வருமாறு
கூறப்பட்டுள்ளது.

“இந்த சாதகர் உள்ளார்ந்த சித்சொரூபமாயிருக்கிற *கிரம
முத்திரையை” மேற்கொண்டு புறத்தே பார்ப்பவராயினும் சமாவேச

முற்றவராகிறார். -இதில் முதலில் புறத்தேயிருந்து உள்ளும், பின்னர்
உள்ளிருந்து புறத்தே காணப்படும் சொரூபத்திலும் “ஆவேச'
வசத்தினால்

பிரவேசம்

எற்படுகின்றது.

இவ்வகையில்

இம்

முத்திரைக்கிரமம் புறத்தேயும் உள்ளேயும் நிகழ்கின்றது",
இதன்
பெறுத்தல்
நான்காவது

பொருளாவது:
ஒடுக்கம் என்ற
சக்தி (துரீயம்)

“கிரமம் என்பது படைத்தல் நிலை
சைதன்ய சக்கரம் ; சைதன்யத்தின்'
தன்னாலே,

அதிட்டிக்கப்பட்டிரு்கிற.

பிரபஞ்சத்தைத் தன்னோடு ஜக்கியப்படுத்திக்கொள்கிறது.. அந்தர்”
என்னும்
சொல்
பூர்ணாகந்தை
சொரூபத்தைக்
குறிக்கும்;
* பகிர்முகம் ் என்பதும்
* புறவிஷயங்களில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற
போதும் *
என்னும்
பொருளது.;
“ சமாவேசமுற்றவர்*
என்பது.
பரமான

சக்தியின்

மலர்ச்சியை

(ypu

பொருளில்

காலத்திலும்) தாமே உணர்ந்தவரைக் குறிக்கும்.

ஈடுபட்டிருந்த

“புறத்தேயிருந்து ”:

என்பதால்: : (புறப்பொருட்
உள்ளிருந்து" - என்பதால்

கூட்டம்
தனதாக்கப்படுதலையும்,
பரமான
சைதன்ய ஆதாரத்தையும்

உணர்த்துவதாகக் கொள்க.
யினாலே பிரவேசம் அல்லது

தனதாக்கிக்கொள்கின்ற முறைமை
சமாவேசம் ஏற்படுகிறது.
சைதன்ய

சக்தி சொரூபம்
உணரப்படடவிடத்து சமாவேச முறையினால்
நிரபஞ்சப்பொருள் . *இது' வெனத்.. தோன்றவும், அகம்: புறமாக

வெளியாகும் போது அதாவது சைதன்யரசமே பருப் "பொருள்களாக
விரியும் போது, சமாவேசம் ஏற்படுகிறது.
ஆகவே
“உள்ளும்
புற முமாகிக்கொண்டிருக்கிற: ஒன்றே' என்றும் நிகழ்ந்து
ஆனந்தத்தைக்
இயல்பினதாகும்.
கொண்டிருக்கிற சமாவேச
(மோதம்) கொடுப்பதாலும் (ராதி), பர மானந்த சொரூபமாய் (மோதம்)
இருப்பதாலும், பாசத்தை முன் ஓட்டுவதாலும் (த்ர), பிரபஞ்சத்தை
துரியப் பொருளில் ஒடுக்குவதாலும் (முத்திரையிடுதல்), சைதன்யம்
(முத்திரை சொரூபம்” எனப்படுகிறது. * *கிரமம்' எனப்படுவது
தொடர்ந்து நிகழ்வதாகிற ஆஅதாற்றம்
சிருட்டி முதலானவை

ஏற்படுவதையே குறிக்கிறது.
(விம்)

“சமாவேசம்” என்பது உயிர் தன்

தன்மையை

விடுத்து சக்தி சொரூபனான

அணுபோன்ற
சிவத்தோடு

குறுகிய
ஒன்றுதல்,

*நிமீலன சமாதி' என்பது கண்களை மூடி உள்முகயோகத்தில் நின்று
சீவசைதன்யத்தை சிவசைதன்யத்தில் கரைத்து விடுதல். இதுவே
'பூர்கைந்தை" கலை.

RoE—

ஊர் என. “efor

ட ண

களா

ணிக்கை

adalieen-

sittisafigeaarmarantatadtts fra ॥ ௩௨ ॥
என்ன் எரி க aff, எகா! எஸ்காள
‘wet neadtatfaan’? aaacashiazar * at CUMS எ ன்
“எனன?

எத;

ஏிர்சி?

னி

ஜானி

ஈக!

எ ரன் பண்ணாத?! ன்ன

எ

என்

ware: ஏர
ண

எக்க

ஸ்ர

என்னகு

ண

4

ர

“எ!

எவ?

என்றோ எ: ) ‘ef ரர எச் நலா

வி ட்: | எள் ௩

ஸ், ரா எர.

Fa எகா | எரி எண்டு நண்ளை: ஈ௱ளஈ ர

காக்கி
ஈகரிகாஜாரன
qatar

ணன

சக:

ஸி

ணாகர;

என

ரர் 6.

எர | என எரி

சிரா, ஈர ரா ரா: | ௭ 6

far seat sara

sedi

எண சிராக

a a qa

சோனி:
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ணக ஜளளன

டார் எர்ரிளர எர் ளனர்

HATA: | எ ர. ஈசனார் எனார ரான எர
காகாகரோளம் ௩ ௫௭ எண,

கனி

ayers

ஈக

ஈராக் | ஈர

என்னன

எ:

சிதர் ர

ளாக
ககள ணட எர சே ட்
என்னை
08 சன் எதன் ஏல் னி
எகஎனளஈன்ளனி

எர ௭௩

fe aifaa: |

3 எ 8 ளோ: எள ண்ண; ॥
ணாக கரன் ஏனரிஎராா் எ டண் |
(பொ-ள்)

இனி

இப்படி

சமாதியடைந்ததன்

பயன்

என்ன

என்பதைக் கூறுகிறது அடுத்த சூத்திரம்.
[சூ.20] கிரமமுத்திரையை
மயமாயும் மகாமந்திரசக்தி

அகந்தையில்
தேவதைக்

அடைந்த
சொரூபமாயும்

ஆவேசமுற்றிருக்கும்போது

கூட்டத்தின் தலைமை

தனதேயாகிய. சைதன்ய

ஏற்று

களையும் எப்போதும்: புரியும் ஆற்றல்
யனைத்துமே சிவசொருூபமாகும்.

நிலையில்
சிதானந்த
இருக்கின்ற பரிபூர்ண

எல்லா

தோற்ற

ஒடுக்கங்

பெற்றவனாகிறான்.

இவை

நிலையான சமாதியடைந்த பின்னர் அப்பரமயோகிக்கு சைதன்ய
தேவதைக்

கூட்டத்திற்குத்

இத்தேவதைகள்
ஈருன

என்றும்

தலைவனாகும்

காலாக்னி

பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம் ஒடுக்கம்

வருகின் றன.

தகுதி

தொடங்கி

கிடைக்கிறது.

(சாந்த)

ஆகியவற்றைச்

கலை
செய்து

அப்பரமயோகிக்கு இத்தகைய தகுதி கிடைப்பதற்குக்

காரணம்
பிரகாசம்
(சைதன்யம்) ' ஆனந்தம்
ஆகியவற்றையே
சாரமாகவும், எல்லா மந்திரங்களுக்கும் உயிர்ப்பாகவும்,
பூரண
மானதாகவும், அதாவது . மேலான விமர்சமயமானதுமான
எந்த

_ ஒரு இயல்பான ஆத்மானந்தம் உளதோ அதில் ஆவேசிப்பதே,
யாகும். இவையனைத்துமே சிவசொரூபம்தான் என்று. கூறி இறுதி

Somane

ஆசிரியர் முடிக்கிறார்.
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“இது 'இவ்வாருக;: எந்த ஒரு. பொருள் அறியப்படுகின்ற
(மிரமேயம்) ஒன்றாக இருக்கிறதோ, அதன் உண்மை சொருபம்
*சம்வேதனம்” (பிரமாணம்)' எனப்படும்.
இச்சம்வேதனத்திற்கும்
ஊள்ளீடான.: உண்மை :உள்முகமாத .விமர்சம் -செய்வோரான்
(தன்னுணர்வு பெற்றோரான) அ நிவோர்களே (பிரமாதாக்கள்) ஆவர்.
இப்பிரமாதாக்களுள்ளேயும் உடல்முதலான உபாதிகளால் ஏற்படும்
அபிமானம்
. -.கரைந்து : .பிரபஞ்சத்தையே . உடலாகக்
கருதும்
யோகியரின்
சொருபம் சதாசிவ ஈசுவரரின் நிலையாகும். -இந்

நிலையைக் காட்டிலும் மேலான நிலை (பிரபஞ்சத் தோற்றத்திற்கடிப்
படையாக உள்ள)
பிரகாசத்தோடு ஒன்றி. (சிதானந்தமாகிற)
பிரபஞ்ச முழுமையும் தானே என்றெண்ணும் சமத்காரம்
'நிரம்பிய மகேசுவரனாகிற பரம்பொருளாகும். '

(விமர்சம்)

பரம் பொருளான பிரகாசத்தின் ஆவேசம் இல்லர்து எவருக்கும்
பிரகாசமாகின்ற
அகாரம் முதல்

நிலை பொருந்தாது. ' அப்பரமேசுவரன் சுதந்திரன்;
க்ஷகாரம் ஈறாக உள்ள மாயேயத்திற்கப்பாற்பட்ட

ஒலிக்கூட்டங்களை
பராமரிசிக்கின்ற
இயல்பினன்; -: ஆதலால்
இவனுக்கு அடக்கமான
அனைத்து வாச்சியமான
பொருள்கள்,
வாசகமான சொற்கள் ஆகியவற்றாலாய பிரபஞ்சத்தை ஆனந்த
மயமானதாய்
ஆக்குகின்றவன்;
பரிபூரணன்;
எதுபற்றியும்
வேண்டுதல் இல்லாதவன் ; ஆனந்தப் பெருக்கால் நிறைந்தவன்.
ஆகவே இப்பிரபஞ்சம் தம்மின் மிக்கார் இல்லாத அகரமாகிற' சிவ
(அகுல) சொரூபம் தொடங்கி
சக்தியின் பரப்பில் இறுதியான

ஹகாரமாகிற

கலை

முடிய உள்ள இச்சப்த பிரபஞ்சத்தால்

வியா

பித்துள்ளது---*க்ஷ'
என்ற
ஒலி
இவ்வியாபகத்தின்
எல்லைக்
கோட்டைக்
குறிக்கும் . என்பது
இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது-(பாணினியின்) குறியீட்டு முறையை
(பிரத்யாஹாரம்)
ஒட்டிக்
காண்போமேயானால் அகார
ஹகாரங்களை
இணைப்பதன் மூலம்

ஒலிகளனைத்தையும்

தனதாக்கிக்

கொண்டு

வேறுபாட்டுணர்வுக்

கிடமளிக்காத பிந்து உருவத்தில் பிரகாசிப்பதாய் (அநுத்தரம்--.
மிக்கோனல்லாத) பரம் பொருளில் பிரபஞ்சம் ஒடுங்குகிறது. ஆகவே
உள்ளார்ந்த இந்த இயல்பான விமர்சம் ஒலிக்கூட்ட சொரூபமானது.

இது (உத்பலதேவரால் அஜட்பிரமாத்ரு
சித்தியில்) கூறப்
பட்டுள்ளது. “நான் எனும். உணர்வு,
(இதுகுடம், நான் சுகி
என்பவை

கின்ற

போன்ற)அனுபவங்கள்

ஒன்றாகும்.

இவ்விசிராந்தி,

தன்னகத்தே
பிற

ஒன்றை

விசிராந்தி

அடை

அபேட்சித்திருப்
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எனவும். முக்கியகர்த்
சுதந்திரத்தன்மை
பதில்லை யாகையால்,
கூறப்படுகிறது?
எனவும்
தன்மை
.ஈசுவரனின்
ருத்வம் எனவும்,
(22, .23)

(வி-ம்)

'தேவதைக் கூட்டம்' (சம்வித் தேவதாசக்ரம்) எனப்படுவது
கோக்க

அண்டத்தை

முன்னர்

கூறப்பட்டுன்ள

கேசரீசக்ரம்,

கோசரீசக்ரம், திக்சரீ சக்ரம், பூசரீ சக்ரம் எனப்படுபவை. பிண்டத்தை
நோக்க உள்ளும் புறழுமான கரணங்களைக் (அந்தக்கரணம்; மெய்,
வாய் முதலியன) குறிக்கும்.
“தலைகள்”: அபிகவகுப்தரால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கலைகள் நிவிருத்தி
கலை, பிரதிஷ்டாகலை, வித்யாகலை, சாந்தாகலை, சாந்தாதீதாகலை
என்பன. இப்பெயர்கள் சைவசித்தாந்தத்திலும் ஆளப்படுகின்றன.

“விமர்சம்? “என்பது பரம், அபரம், பராபரம் என மூவகைத்து;
சிவத்தில் “இது அபேதமாகவும், சீவனில் பேதமாகவும் சக்தியில்
பேதாபேதமாகவும்

காணப்படுவது.

1

*சமத்காரம்” எனப்படுவது *அஹம்விமர்சம்.” அதுவே *சிதானந்தம்”
“இப்பிரபஞ்சமனைத்தும் நானே' என்று எண்ணும்
எனவும் படும்.
நிலை.

பரம்பொருளின்

தோன்றிய

பிரகாசத்தைக் குறிப்பது இது.

பிரபஞ்சம்

நிலையில் சைதன்யம் பிரகாசமாயும், ஒடுங்கிய நிலையில்

விமர்சமாயும்

இருப்பதால்

பரம்பொருளை

*பிரகாச-விமர்சமய

மானவன்” என்று கூறுகிறோம்.

ஐகதானந்தம்' என்பது சைதன்யம் பிரபஞ்சமாகத் தோன்றுவதைக்

பரம்பொருள் பிரபஞ் சமெமனும் பருப்
அருவமான
குறிக்கும்.
பொளாய்த் தோன்றுவதே இது. ஆனந்த சொரூபனான பரம்பொருள்
ஆனந்தமயமாக
அதை
தோன்றி
(பிரபஞ்சமாக)த்
ஐகத்தாக

ஆக்குவதால் இப்பெயர்

பெற்றது.

கூற்றின்படி இப்பிரபஞ்சத்திலுள்ள
“வாசக-வாச்யம் 2 ஆகமக்
அப்
பொருள்களெல்லாம் *பராசக்தியால் ஆக்கப்பட்டவையே:
ஆக்கங்
ன்”?
பொருள்களைக் குறிக்கும் சொற்களெல்லாம் பராவாக்கி
களே... வாசகமாகிற சொல்லுக்கு வாச்சியமாகிற பொருளைத் தரும்
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$59) உண்டு. ஆகவே மந்திரங்கள். சக்தியோடு: தொடர்புடையன...
மாந்தர்களால் இன்ன சொல்லுக்கு இன்ன பொருள் என்று மரபு
பற்றிக்கூறப்படும் சொற்கள் மாயைக்குட்பட்ட சொற்கள். தெய்வீகச்
(சொற்கள் மாயைக்கப்பாற்பட்ட
வை.

*அகுலம்”:

ஸ்வச்சந்த தந்திரத்தில் “குலம்” சக்தியையும் 'அகுலம்,'

(குலமல்லாதது) சிவனையும் குறிக்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
*குலம்' என்ற சொல் பொதுவழக்கில் ஒரு குழுவைக் குறிக்கும்.
இங்கே
தோற்றுவிக்கப்படுகின்ற
பிரபஞ்சக்கூட்டத்தைக் குறிக்
கின்றது.
இத்தோற்றத்தோடு தொடர்புடையது “சக்தி. தோற்ற
மாற்றங்களில் உட்படாதது என்பதால் சிவன் “அகுலம், என்று.

'சொல்லப்படுகிறான்.

ஈம

“பிரத்யாஹாரம்'
பாணினியின்
இலக்கணத்தில்
எழுத்துக்கள்.
ப்ற்றிய சுருக்கக் குறியீட்டைக் குறிக்கும். *அச்” என்றால் ௮இ
உண், ருலுக், ஏஓங், ஜஒளச்'
களில் அடங்கிய -அகரம்

என்ற நான்கு மாகேசுவர சூத்திரங்
முதல்
ஓகாரம்
ஈறாக
உள்ள

உயிரெழுத்துக்களைக் குறிக்கும். *அஹ' என்றால் முதல் சூத்திரத்தி

லுள்ள அகரம் முதல்
' இறுதி சூத்திரத்திலுள்ள ஹகாரம் ஈருக

உள்ள
உயிரெழுத்துக்கள்
மெய்யெழுத்துக்கள்
அனைத்தையும்
குறிக்கும்.
இவைபோல் பிற. இங்கே “அஹ” என்பது *அஹம்'

(கான்)

என்பதைக்

பரம்பொருளையும்

எல்லா

குறிக்கிறது.

குறிக்கும். “அஹ”

எழுத்துக்களையும்

இந்த

*அஹம்”

என்பது பல்வேறு

குறிப்பதால்

வேறுபாடற்ற
வகையான

பல்வேறுபட்ட

பிரபஞ்

சத்தையும் குறிக்கும். இருவகையானும் அஹம்” என்பது ஒன்றே
: யாதல் போல
சிவனும் பிரபஞ்சமும்
ஒன்றே
என்பதை
இது.
உணர்த்தும்.
*பிந்து' என்பது ஒரு -நுண்ணிய திண்ணிய உருக்

கொண்ட சக்தி. இதுவே பல்வேறுபட்ட பிரபஞ்சமாக விரிகிறது.
் ஆனால் இதில் எவ்வித வேற்றுமையையும் காணவியலாது. இதைச்
*சித்கனம்' என்பர்,
ஆகவேதான் இதற்குப்
புள்ளி உருவம்:
கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
FE என்பதில் “ஹூ என்ற எழுத்தின்
மேலுள்ள புள்ளி 'பிந்துவை'க் குறிக்கிறது.

1௮” என்ற சிவத்தோடும்

“ஹு” என்ற சக்தியோடும்.பிந்து தொடர்பு

கொண்டிருப்பதை

காண்கிறோம்,

பிரபஞ்சத்தைத்

சிவன்

சக்தியோடு

கூடி.

இதில்
தோற்று

வித்த போதும் பேதமின்றி இருக்கிறான் இதைத்தான் ஆசிரியர்
“அவிபாக-வேதனாத்மக-பிந்து-ரூபதயா் என் று குறிப்பிடுகிறார். .
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(பொ-ள்) சைதன்யத்தின்
இந்த
நான்”
என்னும் உணர்வு
மந்திரங்கள் அனைத்திற்கும் தோற்றுவாயாகவும் அடையுமிடமாகவும்- .
இருப்பதால் அது மிகுந்த வீரியத்திற்கு. நிலைக்களனாய் இருக்கிறது”'

மேலும்

அது

குறித்த

பயனை

களவிக்கும்

காரியத்திற்கு

ஏதுவாயிருக்கிறது.

|

இக்கருத்து ஸ்பந்தகாரிகையில்
காரிகை)

இங்ஙனம்

“எல்லா

(2- வது நிஷ்யந்தம், 1 2வது

கூறப்பட்டுள்ளது.

மந்திரங்களும்

இதன் பலத்தைக்

கொண்டு......இம்

மந்திரங்கள் அனைத்தும் சிவத்தின் தன்மையைக்

கொண்டுள்ளன”.

சிவசூத்திரத்திலும் (1-வது உந்மேஷம், 22-வது சூத்திரம்.).

“இப்பெரும் தடாகத்தை (சைதன்யத்தை) ஆழ்ந்து சிந்திப்பதன்
என்று
பெறுகிறான்'
ஒருவன்
மந்திரசக்தியை
மூலம்
கூறப்பட்டுள்ள து.
மகாமந்திர

வீரியத்தைக்

கொண்ட

பரிபூரணமான

நான்.

என்னும் சைதன்யத்தில், உடல், பிராணன் முதலானவற்றை மூழ்கும்

படிச்செய்து, ஆவேசித்து, அப்பரிபூர்ணத்தன்மையைப் பெறுவதிலே
உறுதி பூண்டு, உடல் முதலான பெருள்களையும் நீலம் முதலான
பண்புகளையும்

சைதன்யரசத்தில்

அமிழச்செய்வது

அதன்மயமாய்

ஆகும் வழி, இதனைச் சிறிது விளக்குவோம். எவ்வெப்போது ௩மக்கு
இது உடல், இது சுகம், இது நீலம் முதலான உணர்வுகள் தோன்று
கின்றனவோ அல்லது உறுதியாக ஈம்பப்படுகின்றனவோ அல்லது
ஊகிக்கப்படுகின்றனவோ
அல்லது
நினைவுகூரப்படுகின்றனவோ

அவ்வப்போது

பின்னணியில்

பிரகாசிப்பது

சித்சக்தியின்

விளையாட்டே. “அப்பிரகாசம் இல்லையானால் எதுவுமே பிரகாசிக்காது* ்

அப்பிரகாசம் சுயமாகவே அப்படிப்
என்று சாத்திரம் கூறும்.
பிரகாசித்தாலும், அதன் மாயாசக்தியால் அதனதன் வெவ்வேறுபட்ட

இயல்புகளை
பொருளாய்

கொண்ட
அவ்வவ்வியல்பினைக்
ஏற்றுக்கொண்டு
தோற்ற.
பிறவாகவும்
நீலமென்றும்,
உடலென்றும்,

அந்த நிலையில் மாயைக்குட்பட்ட மாந்தர்களால்.
மளிக்கிறது.
அபிமானவசத்தால் ஞானமென்றும். சங்கல்பம் என்றும் அத்யவ,

உண்மையில் பார்க்கப்போனால்
சாயம் என்றும் கருதப்படுகிறது.
சித்சக்தி ஒன்றே. இது பின்வருமாறு கூறப்உடினது.
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* 6ஷறுபட்ட இயல்பினைக் கொண்ட பொருளாய் காணப்படுவது
எந்த "ஒரு கைதன்யமோ (பிரதியையோ), அதுதான் வேறுபாடற்ற
எல்லையற்ற

'சைதன்யரூபனான

அ றி வோனாகிய

(பிரமாதா)

- மகேசுவரன்."
இக்கருத்து. . (ஈசுவரபிரத்யபிஜ்ஞை
ஞானாதிகாரம்
5-வது
'ஆந்நிகம், ' 18-வது காரிகை) பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது.

. ஈசுவரனின். மாயாசக்தியினாலே அச்சித்சக்தியே வேறுபட்ட
அறியப்படுபொருள்களில் நின்று ஞானமென்றும், சங்கல்பமென்றும்,
அத்யவசாயமென்றும் பல் பெயர்களில். அழைக்கப்படுகின்றது.”

ஆகவே எல்லா நிலைகளிலும் சித்சக்தி என்பது ஒன்றே. அச்சக்தி
விரியும்
: போது
அதனோடு பொருந்தி அதையே
பற்றுக்கோடாகக்
கொண்டு அதனை அடையவேண்டும்.
முறையில் கரணங்களைத் திறப்பதும்

முன்னர் கூறப்பட்ட யோக
மூடுவதுமாகிய கிரமத்தில்

அதிலே
ஆவேசித்தல்
வேண்டும்.
(அனைத்திலும் சைதன்யம்
பொருந்தியிருப்பதால்) ஒவ்வொன்றிலும் எல்லாமே இருப்பதாகக்
கொள்ளப்படும்.

ஆகவே

அவ்வவற்றின்

ஒடுக்கம்

முதலானவை

நிகழ்கின்ற விடத்து எந்த மாயைக்கப்பாற்பட்டவையான அந்தக்
கரண புறக்கரணத் தொகுதியை இயக்கும் சைதன்ய தேவதைக்
கூட்டம் உளதோ

அதை

அதிட்டிக்கக்கூடிய பரபைரவத்தன்மையை

பரமயோகியானவன் அடைகிறுன்.

இக்கருத்து கீழ்க்கண்ட ஸ்பந்த காரிகையின்
தத்தின் 19-வது காரிகையில் கூறப்பட்டுள்ள
து.
. “எப்போது

அந்த

3-வது நிஷ்யந்

ஒன்றில்' (பரிபூரண அகந்தையாகிற ஸ்பந்த

தத்துவத்தில்) ஒருவன் ஆழ்ந்திருக்கின்றானோ. அப்போது: அவன்

,புரியட்டகம்! - அல்லது : சூக்கும சரீரம்: என்று" சசால்லப்படுகிற
*ஒன்றின்” தோற்றம்

உண்மையான

ஒடுக்கம் ஆகியவற்றை ' வயப்படுத்தியவனாய்

போக்தா - ட

ஈச்வரனுமாகிருன் ??

Baga;

.. கரணதேவதைகளுக்கு

ன சூ
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- மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள காரிகையில் 'ஒன்றில்*:என்பதன்
-(ஸ்பந்தகாரிகை,

விளக்கம்

தரப்படுகிறது.

காரிகை

நிஷ்யந்தம்-3,

18-இல்)

்

ஒரிடத்தில்
(ஒவ்வொன்றையும்
ஒரிடத்தில்? என்பது சித்சக்தியின்

இருக்கச்செய்...” இங்கே
அசைவை (ஸ்பந்தத்தை)க்

“ஒன்றின்”
குறிக்கும் இதை உந்மேஷரூபமாகக் கொள்ளவேண்டும்.
என்பது இதற்கு முந்திய காரிகையில் :புரியட்டகத்தினால் தடை
செய்ய்ப்பட்ட...... £ என்று கூறப்பட்டுள்ளதால் அதையே இங்கும்
விவரணகாரர் கல்லடர் கூறியது போல்
கொள்ளுதல் வேண்டும்.

“சூக்கும உடலிலோ தூல உடலிலேர்: ஒரிடத்தில்”

என்று பொருள்

கொள்வது பொருந்தாது.

என்னாலியற்றப்பட்ட ஸ்துதியில் இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது-:சுதந்திரனாகவும்

வென்றவனாகவும்)

(இந்திரியங்களை

சைதன்ய

த்தியாகவும், மகேசுவரனாகவும், இந்திரியங்களை
சக்ரவர் ற்கு
சக்ரத்தி

அதிட்டித்து
னாகவும்

நிற்கும் தேவதைக்

sorte gait

வழிபடப்படுவோ

கூட்டத்தால்

இருக்கின் டன

apes

சித்தியடைந்த

வஞ்ுவான்.”

இதுவரை இந்நூலில் கூறப்பட்டனைத்தும் சிவமே, அதாவது
சிவப்பேற்றினை எய்துவித்தற்கு ஏதுவாகிறது: சிவனிடமிருந்து பெறப்
பட்ட காரணத்தினாலும் சிவம் என்று கூறலாம். சிவசொரூபத்தி
னின்.றும் வேறுபடாமையானும்

சிவம்

என்று

கூறலாம்.

ஆகவே

இந்நூல் “சிவம்' என்ற சொல்லால் முடிக்கப்பெறுகிறது.
உடல், பிராணன், சுகம் முதலியவற்றால் எஞ்ஞான் றும் மக்கள்

கட்டுண்டிருக்கிறார்கள்; அந்த நிலையில் பூர்ணானந்தச் செறிவாகிற
மகேசுவரனுடைய தன்மை வாய்ந்த தமது சைதன்யத்தை அவர்கள்
உணர்வதில்லை,
9
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இந்நூலில் வழங்கப்பட்டுள்ள உபதேசத்தின் வாயிலாக இப்
பிரப்ஞ்சமனைத்தையும் எவனொருவன் ஆத்மஞானமாகிற அமுதக்
கடலில் நாற்புறமும் பரவியிருக்கிற அவ்வமுத அலைகளின் பிண்ட

மாகக் காண்கிருனோ

அவன் அந்த

ஒப்பற்ற சாக்ஷாத் சிவனாகக்

கருதப்படுவான்.
எவர்களுக்கு கிவனின் சக்திபாதம் ஏற்பட்டுள்ளதோ, எவர்கள்
சாத்திரப்பயிற்சிபின்மையால்.
யுக்திகளைக்கொண்டு
நுணுகி
ஆராயும் தகுதி பெற்றிலரோ, அதன் காரணமாக ஈசுவரபிரத்ய
பிஜ்ஞையை அறிவதற்கு இயலாதவராய் இருக்கின்றனரோ,
அவர்களின் பொருட்டு இத்தத்துவோபதேசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது-

பிரத்யபிஜ்ஞாஹ்ருதயம்

முற்றிற்று.

மாண்புகு மகாமாகேசுவரரும் ஆசாரியசிரேட்டருமான ஸ்ரீமத்
ராஜானக
ஸ்ரீமத்
வாழ்கின்ற
அபிநவகுப்தரின் அடியொற்றி
க்ஷேமராஜரின் ஆக்கம் Ole Bre.

பிற்சேர்க்கை--()

அரும்பத உரை
அகுலம் :
* குலம்”? என்பது சக்தியைக் குறிக்கும். சக்தியோடு
கூடியதாக இன்றி சிவத்தைக் குறிப்பது : அகுலம் '.
அக்யாதி:

அஞ்ஞானம்,

அநுக்ரஹம்:

அறியாமை.

தெய்வ அருள்;

அநுத்தரம்:

(௩4 உத்தரம்) தனக்கும் மேலான

ஒருவன் இல்லாத

பரமசிவன்.

அபரிஞானம் :
அணு :

அறியாமை.

குறைந்த சக்தியை உடைய

அஹந்தா :
ஆத்மா?

சீவான்மா.

' அஹம் ' எனும் பரமசைதன்யம்,
((அந்-உயிர்ப்பு;

அத்--சஞ்சரித்தல்)

என்பவற்றைக்

கொண்டிருக்கும் சீவன்.

ஆபாசம்:

மூலத்தையொத்த நிழல்; சித்திரம் போன்ற பிரபஞ்சம்.

ஆவேசம்:

மற்றொரு பொருளின் தன்மையை ஏற்றல்.

உபாயம்:

முக்திக்கு உபாயமாகக் கருதப்படும் ஆணவோபாயம்,

சாக்தோபாயம், சாம்பவோபாயம், அநுபாயம் என்பன.

உபாதி :

சார்புப்பொருள்.
கண் திறத்தல்; பிரபஞ்சோத்பத்தியைக் குறிப்பது.

உன்மீலனம்:

இது உன்மேஷமென்றும் கூறப்படும்.

கண் திறத்தல்; 'பிரபஞ்சோத்பத்தியைக் குறிப்பது.

. உன்மேஷம் :

யோகநெறியில் சைதன்ய மலர்ச்சிக்கு அதிட்டானம்.

கலா:

(கலை) குறுகிய கர்த்ருத்வத்தின் தோற்றநிலை,

கிரமம்: படைத்தல், நிலைபெறுத்தல், ஒடுக்குதல் என்ற சைதன்யூ
சக்கரம்,

.

_

+s
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சூலம் 5 சக்தி.
சாக்த சாஸ்திரம்.

சூலாம்நாயம்:

ஆகாசரூபமாக
சக்தியின் ஒரு நிலை.
வாமேசுவரீ
Caaf:
(கம்--ஆகாசம், சரீ--தொழிற்
சைதன்யம் பிரதிபலித்தல்.
்

படுதல்).

கோசரீ : வாமேசுவரீ சக்தியின் மற்றொரு.நிலை. அந்தக்கரணத்.
. தில் நின்று தொழிற்படுதல் (கோ - இந்திரியம், இந்திரியத்தின்
ஆசிரயமான அந்தக்கரணம்).

.

'இராஹகன்:

அறிவோன், பிரமாதா.

கிராஹ்யம்:

அறியப்படுபொருள், பீரமேயம்.
கார்மம்

ஆணவம், மாயீயம்,
சகலர்:
உடைய சீவன்.

சக்இஃ

என்னும்

மும்மலங்களை

சிவனிடமிருந்து பிரிக்கமுடியாத ஸ்வாதந்திரியம்,

சக்தி சங்கோசம்:

பொறிகளின்

வழியே

சித்தம் உள்முகமாகத் திரும்புதல்.

சக்தி விகாசம்:
சத்தியப்

பொறிகள்
பொருளில்

புறத்தே

வெளியே -செல்லும்

(சங்கோசம்- சுருங்குதல்,

போயினும்

ஒருமுகப்பட்டிருத்தல்.

உள்ளார்ந்த
“இது

சக்தி

பிரசரம் £? எனவும் சொல்லப்படும்,

சக்தி விசிராந்தி :
சக்இபாதம் 5 :

ia

ஆழ்ந்திருத்தல்.

இறையருள் வீழ்ச்சி,

சம்சாரி: (சம்--ஸ்ர),
யிருக்கும் சீவன்.

புதுப்புது

STUDD:

பரி பூர்ண, நிலை.

சமால்சம்

soggy
“Sau சத்

சம்வித்: முற்றறிவ்டைய
BB: ் "சைதன்ய

ib Ba

உடலில்

சென்று

கொண்டே

அ்தன்பத்றில். லயித்தல்.

சைதன்யம்,

(வித் - அறிதல்),

சக்தியைக் குறிக்கும் பெண்பாற் கொல்.

5
ஜித்:

பரமசிவன்.

சுத்த சைதன்யனான
கூறப்படுபவன்.

'சித்கனன் ? என்றும்

சைதன்ய சக்தி குறுக்கம் பெற்ற நிலையில் சத்துவகுணம்

சித்தம்:

* சங்கோசினீ ' (குறுகிய சித்) எனவும்

பொருந்திய சீவாத்மா.
படும்,

௬வாதந்திரியம் : பரமசிவன்
நகுரிய சக்தி,
தந்த்ரம்:

தொழிற்படுதற்

தன்னிச்சையாகத்

ஆகமம்.

தரிசனம்: உள்ளுணர்வினாலும்,
காண்டல். தத்துவ நெறி.

சாத்திரத்தினாலும்

யுக்தியாலும்,

இக்சரி: புறக்கரணங்களோடு தொடர்புகொண்டு பல திசைகளி
லும் செல்லும் வாமேசுவரியின் மற்றொரு நிலை.

துரீயம்: சாக்ரத், சொப்பனம், சுழுப்தி ஆகிய மூன்று .நிலைகளி
லும் ஊடுருவி நிற்கும் நான்காவது நிலை. இது சாக்ஷி சைதன்
யம் என்றும் கூறப்படுவது.

பதி, பசு, பாசம் முதலானவற்றின் முக்கூட்டு.

த்ரிகம் :
நிபாலனம் :

நிமேஷம்:

பட்டாரிகை:

.

மானசிகக் காட்சி.

கண்ணை மூடுதல்; பிரபஞ்சம் சிவனிடத்து ஒடுங்குதல்.

சிவபட்டாரிகை

எனப்படும்

சிவசக்தி,

“பர்த்தா

(தலைவன்) என்பதன் பெண்பாற் சொல்...
சைதன்யம் எழுச்சியுற்று பிரபஞ்சமாதல்.

பலம்:

சக்தி.
பிந்து: ' நுண்ணிய திண்ணிய உருக்கொண்ட அறிவுச்
்ச
்”. வித் அறிதல்” என்பதனடியாகப் பிறந்த சொல். பிரபஞ
ுவா
தோற்ற
விரிவுக்கு முதல் நிலை. அக்கரப் பிரபஞ்சத்திற்குத்
யாகவும் கொள்ளப்படும்.
பிரகாசம்: சைதன்யம்
tation) Qumse.
9

பிரபஞ்சமாக

Qeueflufiit.2eru
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பிரகிருதி: 'புத்தி*:... முதல்

‘yo’

தோற்றுவாய்.

பிரத்யபிஜ்ஞை: பழம்
(Recollection).

பொருளை

பிரமாதா:

சகலர்,

அறிவோன்,

_ மந்திரர்,

மந்திரேசுவரர்,

ஈறான-

தத்துவங்களின்

உணர்ந்து

நினைவுகூர்தல்

பிரளயாகலர்,

விஞ்ஞானாகலர்,

மக்திரமகேசுவரர், . சிவன

என்று

- எழுவகை அறிவோர்கள்.
tig Grow:

அறியப்படு பொருள்.

பி,ளயாகலர்: உலகம் ஒடுங்கிய நிலையில்
.
என்னும் இருமலத்தை உடையோர்.
புரியட்டகம்:

ஆணவம், கருமம்

பஞ்சதன்மாத்திரைகளான சப்தம், ஸ்பரிசம், ரூபம்,

் ரசம், கந்தம் (ஓசை, ஊறு, ஒளி, சுவை,

நாற்றம்). என்பவற்

-.றுடன் புத்தி, அகங்காரம், மனம் ஆகியவையும் சேர்ந்த எட்டு
தத்துவங்களாலான சூக்கும சரீரம் (y+ sagt aw).

பூசரீ :

“வாமேசுவரியின் உலகப்பொருள்களில் பொருந்திய நிலை.

பூமிகை :

இறைவன் உலக

பாத்திரம்.

ட். .

பைந்தவீ கலை:

க

பேரறிவாளன்

ee

பைரவர் 2

பப”

அரங்கில் டிக்க மேற்கொண்டுள்ள

அல்லது

(பரபிரமாதா)

ஆன்

சிவனின்

என்றும் எஞ்ஞான்றும் அறியும்

பரணத்தை(காத்தலை)ும்,

ர? ரவணத்தை(சம்கா

ரத்தை)யும், “வ? வமனத்தை(சிருட்டியையும் செய்பவர்.

பைரவமுத்திரை: பேத அறிவை அகற்றி அபேத: “அறிவைத்
தோற்றுவித்துச் சிதானந்தத்தை நுகர்தல் (முத் ஆனந்தம்

ரா--தருதல்). யோகநெறியில் கண்கள் விழித்த நிலையிலேய
ே
இருந்தும் மனம் உள்முகமாயிருத்தல்,

மத்யம் :

சைதன்யம், சுத்த அஹந்தை, மத்யராடி, பிரம்மநாடி.

ராகம் : சிவனின்

-பூர்ணத்வம்

வைக்கப்படும் பற்று.

குறுகி

சிறுசிறு
ஹு

பொருள்களில்
3௯

71

_ வன்னி; கீழ்க்குண்டலினியின் , மூலப்பகுதி, அதன் இடைப்பகுதி
“யின் கீழ் பாதியில் யோக நெறிப்படி பிரவேசித்தல். (வஹ்எடுத்துச் செல்லுதல்).
வாமேசுவரீ: “(வாமம் மாற்றுமுறை) பராசக்தி; அபேத நிலையை
. விடுத்து.பேதநிலையைத் தோற்றுவிக்கும் சக்தி.
பிராண வாயுவும் அபான

வாஹம் :

பேத அறிவு.

'விகல்பம்:

'

மெய்யறிவு.

விஞ்ஞானகலர்.

வாயுவும் செல்லும் நாடிகள்.

பெற்றமையால்

ஆணவமலம்

ஒன்றையே கொண்டவர்.
வித்தை :

எல்லைக்குட்பட்ட சிற்றறிவு.
பரமசிவனின்

விமர்சம்£

கிரியாசக்தியோடு.

கூடிய

ஞானம்.

இதனால் சிருட்டி, நிகழ்கிறது.
வியுத்தானம்:

7

மறைப்பு.

விலயம் :
விஷம்:

சமாதி நிலையினின்று விழிப்பு நிலைக்கு மீளுதல்.

கீற்க்குண்டலினிபின் இடைப்பகுதியின் மேல்பாதியையும்

மேற்பகுதி முழுமையையும் யோகெறிப்படி பிரவேசித்தல். .
ஸ்பந்தம்: சக்தியின் அசைவு அல்லது செயற்பாடு.
ஸ்புரத்தை:

பிரகாசித்தல்.

|

பிற்சேர்க்கை--(11)

மேற்கோள் நூல்களும் ஆசிரியர்களும்
பக்கம்

1.

அஜடப்ரமாத்ருசித்தி

eas

58

2.

ஈசுவரப்ரத்யபிஜ்ஞை

எ

29,34,64

3.

உத்பலரின் ஸ்தோத்ராவளீ

னக

40

4,
5.

கக்ஷ்யாஸ்தோத்திரம்
கடோபநிஷத்

_
க

50
49

6.

கல்லடர்

ae

6

~

"5065

7... கிரமசூத்திரங்கள்
8. குலார்ணவதர்த்ரம்

one
க்

42
25

9.

er

.33

சர்வவீரபட்டாரகம்

10, சுவச்சந்தம்.

உட.

11.

ஞானகர்ப்பம்

ரர

46

ஞானகனம்:

கட்

51.

13.

த்ரிசிரோமதம்

ப

13

14,
15,

நேத்ர தந்த்ரம்
பட்டர் தாமோதரர்

ann
au

24
36

16.

பிரத்யபிஜ்ஞாடீகை

an

38.

17.

விஜ்ஞான

awe

8,51.53

18.

ஸ்ரீராமர்

ese

31

19.

ஸ்பந்தகாரிகை

20.

ஸ்பந்த ஸந்தோஹம்

see

21.

க்ஷமராஜரின் ஸ்துதி

ova

12.

பைரவம்

24,2960

க்

“Bese

“29
58

-

பிழை திருத்தல்
பக்

வரி

பிழை

திருத்தம்

21.

7

அள:

அட:

27

ஏ

ஏர்.

11.

ஏரா

எசா

10

௭ சூர்

கக்

59

23

-பொளாய்

61

2

62

23
28

டண்ாம்

எ34-

waas-

19

அ

ட

63

6

1, 2

- 64

10

உடலிலேர்

உடலிலோ

66

6

கிவனின் -

சிவனின்

10, 11.

ஆசிரியரைப்பற்றி

சிதம்பரம் தாலுக்கா குணமங்கலம் கிராமத்தில் திரு, பெரிய
பெருமாள் பிள்ளைக்கு 22---1 2---1914இல் மகனாகப் பிறந்தார். .
அண்ணாமலைப்

பயின் ரர்.

பல்கலைக் கழகத்தில்

1930 முதல் 1936 வரை

1934இல் ந.&. பட்டமும் 1936இல் M.A. (சம்ஸ்கிருதம்),

“பட்டமும் பெற்று
சாஸ்திரியாரிடம்

அங்கேயே
1936-38ல்

மகாமகோபாத்யாயர் 8: குப்புசாமி
ஆராய்ச்சி மாணவனாக இருந்தார்.

1939இல் 1..7.. பட்டம் பெற்றார். சென்னை மாநிலக்கல்லூரியில்
பத்தாண்டுகள் (1939-49) துணைப்பேராசிரியராகவும் பத்தாண்டுகள்
(1957-66 & 69-71)

சம்ஸ்கிருத

முதுகலைப்பட்டப்படிப்புத் துறைத்

ஒப்பிலக்கணம், வேதாந்தம்,
தலைவராகவும் பணியாற்றியபோது
சாகித்யம் முதலானவற்றை எம். ஏ. மாண்வர்களுக்குப் போதித்து
வந்தார், 1962-63இல் சென்னை அரசினர் கீழ்த்திசை ஏட்டுச்சுவடி.
நிலையக் காப்பாளர் பொறுப்பையும் ஏற்றிருந்தார். 1949- 54இல்:
திருவையாறு சம்ஸ்கிருதம் தமிழ் அரசர் கல்லூரி முதல்வராகவும்,

1954-56இல்

கீழ்த்திசை

மொழிப்பள்ளிகள்

கல்லூரிகள் ஆகிய

வற்றின் மாநிலக் கண்காணிப்பாளராகவும், 1966-69இல் கல்லூரிக்
கல்வித் துணை இயக்குநராகவும் பணிபுரிந்துள்ளார். 1971 இல் ஓய்வு

பெற்றபின் சென்னைப் பல்கலைக் கழகப் பதிவாளராக 1971-74ஆண்டு

களில் பணிபுரிந்து பின்னர் 1975 செப்டம்பர் முதல் சென்னை தமிழ்,
சம்ஸ்கிருதம்
பிற இந்திய
மொழியாராய்ச்சி நிறுவனத்தில்
சம்ஸ்கிருதப்பிரிவின் இயக்குநராகப் பணி புரிந்து வருகிறார்.
கோலாலம்பூரில் 1975இல் நடைபெற்ற உலகத் தமிழாராய்ச்சி
மாகாட்டிலும், மொழி,. சம்ஸ்கிருதம் பற்றிய பிற அகில இந்திய
மாநாடுகளிலும் பங்கேற்றிருக்கிறார். -இவருடைய

நூல்களில் குறிப்பிடத்தக்கவை

1.

வடமொழி இலக்கியச்சோலை
களின் தொகுப்பு, 1966).

2.

மாதவாசாரியாரின் * சைவ தரிசனம்? --ஆங்கில மொழி
யாக்கம் (சென்னைப் பல்கலைக் கழகம், 1973).

3.

உமாபதி சிவாசாரியாரின் “சதரத்ன சங்கிரகம்'- ஆங்கில
மொழியாக்கம் (சென்னைப் பல்கலைக் கழகம், 1973).

4

(சில

வானொலிப்

பேச்சு

இந்திய எழிற்கலை (சென்னைப் பல்கலைக் கழகம், 1977).

5

இவர் நடத்திய அரக்கட்டளைச் சொற்பொழிவுகளில்
_

குறிப்பிடத்தக்கவை

1.

காசி, அலகாபாத் சர்வகலாசாலைகளில் சைவசித்தாந்தம்”

்

பற்றி ஸ்ரீ அருள்நந்தி .சிவாசாரிய சுவாமிகள் சிவஞான
சித்தியார் அறக்கட்டளைச் சொற்பொழிவுகள் (1973).

2.

சென்னைப்

்...

பற்றிப் பேராசிரியர் 1, வெங்கடரத்னம் 'அறக்கட்டளைச்
சொற்பொழிவுகள் (1967).

பல்கலைக்

3. . அண்ணாமலைப்
-... துர்க்கமணி

.

கழகத்தில்

“ பக்திக்கோட்பாடு'

பல்கலைக் கழகத்தில் 'பகவத்கீதை! பற்றி
சுந்தரேச

கீதை

அறக்கட்டளைச்

சொற்

பொழிவுகள் (1976). .

1972இல்

தருமையாதீன

- மும்மொழிக் கொண்டல் £

மகாசந்நிதானம்'

என்னும்

பட்டம்

அவர்களால்

வழங்கப்பட்டது.

1975இல் இவர் ஆற்றிய சம்ஸ்கிருத சேவை குறித்து காஞ்சி
காமகோடி பீடாதிபதி அவர்கள் ஆசியுடன் ஆடை
அணிவிக்கப்
பட்டது.

91102௨0010

JUBILEE

PUBLICATIONS

In : English

Being and Unity in Western Philosophy
by Herbert Herring

Dvaita Vedanta’

இட; சரளாவின்

க

7

Visistadvaita

by S. S. Raghavachar

‘Religion, Language and Philosophy
by NN. H. Palmer
Indian Aesthetics
+ by T. P. Meenakshisundaran
Christianity and Tamil Culture
by Ignatius Hirudayam

Christian’Poets and Tamil Culture
by T. Dayanandan Francis

Perspectives in Saivism
by V. Ramakrishnan

Reflections on Vedanta .
by Herbert Herring
Lectures on Some Aspects of Indian Social Philosophy
by T. P. Meenakshisundaran
:
In Tamil

"க, வசி௫ிரவேல் முதலியார்
சிவஞானபாடியத்துறவு

வை. இரத்தினசபாபதி .
வீரசைவம்

பெ. திருஞானசம்பந்தன்
சோ.

இந்திய எழிற்கலை '
௩. கந்தசாமி

பெளத்தம்

பெ. திருஞானசம்பந்தன்"
காச்மீர சைவம் ”
தி. தயானந்தன் பிரான்சிஸ்
கிறிஸ்தவக் கவிஞர்களும் தமிழ்ப்பண்பாடும்

தா. ஏ. ஞானமூர்த்தி
சமணம்

In English and Tamil
Islam, Indian Religions and
Tamil Culture

by M. M. Ismail.and.s. M. Sulaim
an —

