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௨ 

சிவமயம், 

திருச்சி த்றம்பலம், 

அருணந்தி தேசிகன் அமவிர்தத்தாளே அணை. 

மூக்வுசை ச 

அகண்ட பரிபூரண சச்சொனந்தப் பரம்பொருளாகிய சவ 
பிரான் ௮னாதியே ஆணவமல சம்பந்தமுற்ற ஆன்மாக்கள் அறிந்து 
உய்யும் வண்ணம் அருளிச்செய்த முதல் _நால்கள் வேத சவொாக 
மச்கள், அவைகளின் சாரமே மெய்கண்ட சாத்திரம் என்னும் சித் 
தாந்த சாத்திரங்கள். இவைகள் மிக அழ்ந்த கருத்துள்ள செய்யுட் 
களால் அமைந்தும் கடினமான வசனங்களால் உரையிடப்பட்டும் 

இருக்கின்றமையால் யாவரும் எளிதில் ஒஇயுணச முடியவில்லை. 
இவைகளிற் கண்ட விஷயங்களை உளளடக்கிக் கூறுசன்ற கட்டளை 
முதலிய வசன நூல்களும் ௮னேகமள, 

பேல்காட்டாரால் இயற்றப்பட்ட சித திரப்படங்கள் வாயிலா 
கவ தார் கட்க வண்டியவைகளைச் சிறுபிராயமுசல். எளிதாகக் 
௧ றவர், சவர்களாபெ sig சகோ தீ.ரர்களுக்கு அவ்வசன pie 
களைப் படிபபறும் அசாத்திய மாயிழ்று. படத்திளமலமாகமிவ் 
படித்துப் படிவர்த தம தறிவைக்கசொண்டு வசன நால்களைப் 

படித்தும் ௮அலைசளின் உண்மையை உணரமுடியாது மயங்கித 

தமதறிவு பழசயலா'2ற போதிக்கும் இகரமத நூல்களை அனு 
சரித்து ௮வைகளையே மிகவும் பாசாட்டுகிரார்கள். 

பெறுதற்க ரிய மா ட்ப பறவியை 1 றும் வேதாகமங்கள் 

வங கும் இப் TESOL F GH சி GULL ON BI) கமழும் சைவசமயத்தீ 

MBE gH AS gs wb 2தளையுண்டு ஆனந்தியாது, விபூஇ rp sous 
வெச்ச்னங்களை விடுத்தும், ௮வற்ரைத்தரித்துக்கொண்டே பரம 
குணாநி தியாகிய வெரு மானை வழிபடாலு 921 இறர் அழலுர் 

றதெய்வக்களை வழிபட்டும், காயம் அழியாபல் இருபபசத 
93 8 பிராணவாயு வே சீவன் அதை அடக்கினால் ol BETS LPL 

மிதகம் அழியாமல் வாழலாமென்று மூச்சட சகியும், காயததி 
செப்ப அலைந்தும் வருந்குகரார்கள். இவாகல் தமக்கு உண்மை 
புலட்படாமைபினாவன் ரோ இவ்வாறு மயங்க பிடாப்பட்டுத் தப 

வாணுளை வீணாளாக் ககறாரகள், 

ஆகையால் அவர்களது ௮றிவு பழகெய முறையிலே சித 
தார்தசாத்தாத்தைச் சச்தரப்பட வாயிலாக விளக்கினால் எளி இல் 
உண. ஏதுவா கமென்று சில ஈண்பர்கள் கேட்டுக்கொண்டபமு' 
ஒரு சித்தாப்பட மெ.ழுதத் துணிக்தேன். எண்ணில்லாத கரந்தங்



முகவுரை. 3 

களாலும் அறு இயிட்டுக்கூறமுடியாததும் வாக்கு மனாதித கோசச 
மானனுமான பதிப்போருளின் தத்துவத்தை அளவிட்டு ஒரு 
படத்தில் ௮மைக்க ஒருவன் துணிக் தால் அவனது ௮.றியாமைக்கு 
Capers pis வேண்டுமா? என்றாலும் இத்தார்க சாரத்தைப் 
படத்தின் வாயிலாக ஒருவாறு உணர்த்தவர் ததால் ஆன்றோர்கள் 
அ௮கம௫ழ்வார்களென நினைக்கறேன் 

சித்தாஈக உண்மைகளைப் படத்தின் வாயிலாக முற்றிலும் 
விளக்க ஒசே படத்தில் முடியாமையால் ஒரு படத்தில் ௮மையக் 
கூடியவைகளை அமைத்து எழுதியிருக்கேன். அதில் பரசிவ 
பராசத்தி சிருட்டி கள், பசுக்களின் பேதங்கள், மாயைபின் பகுப்பு, 
த.த்துவங்கள், அவைகளின் எல்லை, கலைகள், அவைகளின் எல்லை, 
புவனங்கள் புவனா இிபதிகள், ரல புவனங்களுக்குமட்மிம் இசைக 
ளும் புவனவாசிசளும், கலைகளில் தத்துவ ங்களும் தத்துவங்களில் 
புவனங்களும் அ௮டங்கியிருக்கு முறை முதலியவைகளை விவசமாய்க் 
காட்டியிருக்கிமீறன். புவனங்களின் விசாலம், இசை, தூசம், 
புவனவாசிகள் முதலியவைகளை ஈன்றாய் விளக்கக்கூறும் நூல்களை 
எவ்வளவோ கஷ்ட பபட்டுத்தேடியும அவைகள் முற்றும் இடைக்க 
வில்லை; கஇடைத்தவைகளைக்கொண்டே ஒருவாறு எழுதி முடித் 
இருக்கிறேன். 

இதயதாமசை, அத்துவாக்கள், பஞ்சேக் இரிய நகர்ச்சியில் 
தொழிற்படுங் கருவிகள் முதலியவைகளைக் குறிக்கும் படங்கள் 
இப்புத்தகத்தில் தங்காங்கு ௮மைச்சப்பட்டி ருக்ன்றன. ' 

சித்தார்தப்படத்திலும் இப்புக்தகத்இலும் இருக்தவுஞ் சோக் 

சவுங் கூடியவைகளை தெரிவிக்கும் நண்பர்களுக்கு நன்றிபாராட்டி 
gums) wg Bune ப இப்பிப்பேன், 

இப்படம் எழமுஇ முடிவுறும் வரையும் தமது ஈலத்தையும் 

சரீரசுகத்தையும் எண்ணாது உடனிருந்து ஊக்கந்தர்து தமது 
பாருட் செலவி£லயே ௮ச௫ற் பஇப்பித்த மண்ணுக்குமுண்டான் 
மகா.ஈரஈஸ்ரீ கோ. வேங்கடாசலப்பிள்ளை அவர்களுடையவும் 
அவர்கள் சகோதசர்களுடையவும் பெருந்தசைமைக் குணங்கள் 
எனனாலும் பிறராலும் மிகவும் பாராட்டற் பாலன 2வயாம், 

இன்னும் சித்தார்தசாத் இர இசகசியங்களைப் படவாயிலாகவே 
விளக்க உத்தேடித் திருக்கும் என ௮ விருப்பத்தை முற்றுவிக்கவும் 
ஆன்மகோடிகளெல்லாம் சித்தாந்த உண்மையை யறிர்.து உய்ய 
அருள்புரியவும் ௮னவசத நடம்புரியும் எல்லாம் வல்ல இறைவளை 
ஈமஸ்கரித்துப் பிசார்த்இக்கின் றன். 

சென்னை: பஞ்சாட்சசபுரம் 
பிக்கள் 

ஆவணிமீ” 14௨. வாலையானந்தம்,



உ. 

சிவமயம், 

இருச்ரிற்றம்பலம். 

சிறப்புப்பாயிரம். 

அனனப்பன் பேட்டை ஆதீனம் 

ஸ்ரீலஸ்ரீ சபாபதித் தாயுமான பண்டாரச் சந்நிதியவர்கள் 

இயற்றியது. 

இருக்குமுடி யிருக்கு£மாரு தளிப்பசம னருள 
விலகியவா கம நாலே ழியம்பு பொருண் மூன்றைச் 

சுருக்கமுற வொருபடத்திற் காட்டியவை விளங்கத் 
தொன்மைய நாற் படி.விளக்கம் விரித்து ழசை செய்தான் 

கருக்குழியில் வீழாம லேயு (பிர கள் பஞ்சாக் 
SITS வாலையா னந்தனெலுக்தருமைக் 

இருக்கறுக்கு மருணந்தி ஞான சம்பந்த 

தேசகெனற னருளார்ந்த இருப்பு தல்வன் மூனே. 

—<e~ 

திருக்கைலாய பரம்பரைத் தருமபுரவாதீனத்து 

ஸ்ரீலஸ்ரீ சொக்கலிங்கத்தம்பிரான் சுவாமிகள் 

இயற்றியது. 

போசமு த லாஞ்சிச்தி புகக்பொருளைப் புகரறவே புசலக் கேட்டோன் 
சிசமதி யருணக்தி தே௫ிசனார் சார்தெருட்டத் தெளியக் சொண்டோன் 
பேதமதி யாதவர்தா மின்புறுவ திவ்வுலகம் பெறவே வேண்டல் 
வாதமதி பியலாத வளம்படைத்தார் வழச்சன்றோ வழங்கக்காண்டல் (1) 

இன விருளகலச் தேசுசேருலகஞ் சாத் இடு மாறுபோ லடியார் 
மனவிரு ளகலத் தத்.தவவிளக்கம் வகுத்சனர் பற்பலா யிரரே 
முனம்விரித் தைத தவனை சசையு நோக்க மூதறிவின் மையனேனுஞ் 
சன, ச்தொகை கணக்க லமைவுருூ சாத்றுர் சகையதோ சாத்றரிதாமால் (2) 

நி ற்பதபஞ்சாக் சரபுர மெனவே நின்றிடும் வாலையானக்தன் 
ப ற்பலவருண த் தவரெவரெவரும் பார்த்திதை யப்படத்தெழுதி 
சிர் ற்பதுகரு, திப நீபலவருண கே்தாத் த தீ.தூவ விளக்கங் 
கற்பசற் கொருநால் பொற்படத் தோடு சாட்டினன் சாரினியகத்தே (8) 

டட ட்டர்



சிறப்புப்பா யிரம். 

இல்லைவளாகம் 

சிவான நதரிலய மடாலய வாச 

சிறப்புப்பாயிசம், 

ட 
மெ ய்கண்டதேவ ருமைமுக மா ணுக்கர் 

ஸ்ரீலஸ்ரீ- சிவஞானத் திருத்தளி 
சிதம்பர சுவாமிகள் இயற்றிய தூ 

நேரசை யாசிரியப்பா. 

 *9ளனசலவாகைகடி கர க 

தெய்வத் துட் சிறந்ததெஞ் ெவெபாம் பொருளே 

சைவ சுட் றெக்கதெஞ் சைவத்தின் முடிபே 

குருவி யர்ச்சி கூறும் சாலை 

பெருவய னகருடை யெம்பெரு மானொடு 

வருகுரு வெண்ணெய் மருவுமெங் குருவ 

நூலினுண் மேன்மை நுவலும் காலைச் 

சாலவு மேலது சைவ ஈன்னூ2ல 

பாணியுள் வைசட்டி வகுக்குங் காலை 

கணியெனக் கருதுக கட்குள னதுவே 

மனுளினுட் பெர்யதைம் பகமனு வதுவே 

எனுமிவை எவ்வா அயர்த்தவவ் வாறே 

படத் திஎட் ஜெக்தஇச் சத்தாக்ச படமே 
படத்தி ஐட்பம் பகர்தரு _நூலுட் 

As s155 uBas sige Ps gre 

சித்தார்த pmpous Osiu aenis He



2 

இழியிடு தெரிப்பக் ளெருமஞ் சனமெனக் 
கழி பெருஞ் சிறப்பிற் றென்ன2வ காண்க 

ஒப்புயர் வின்றி யுயரு மயரிலா 

இப்பட மொடுமிநூ லியற்றியோ னெவனெனினண் 

அம்மை யப்பனெம் மகனுற் ரோனெம் 
அம்மை சிவனென வறைபெழு மம்மை 

வந்இட முக்த வர். சவமுடைக் 

காரைக் காலெனக் கழு நசர்ப்புடைச் 

சிரைச் காலஞ் சீமிய ஈகராம் 

பஞ்சாக் சரபு மெனப்பகர் பதியட் 

பஞ்சாக் கரமபெனப் பவிக்இடி பண்பன் 

ஒழுக்கமே யனண்பே யுற2வ சீலம் 

இழுக்கிலா சாரப் மேயுப ௪ ரக 

தாரணம் வணக்கம் கிவம்வழி பாடங் 

கறிவொடு வாய்மை யடக்கமே யாது 

அகறநவெொ டியைந்த தூப ஈன்மையண் 

பொன் பெக்துி பபெலியுக் தருமை யா இனன் 

அணன்பொத் கருணர் திஞான சம்பக 

C saa ஞாயின் cna: செல்வண் 

நூலை யா னந்த முன்னிய 

வாலையா னக்கு வைரியா முனி2ய



சிறப்புப்பாயிரம். 

இல்லைவளாகம் 

சிவான நீதரிலய படாலய வாசியாயே 

திருச்செர்.தூாா 

ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆனந்த சண்முகஸரணாலய சுவாமிகள் 

இயற்றியது. 

பூமமே லவனும் பொனமார் (Pax api 

மன்னமு மேனமு மாகியலமரச் 

சுயஞ்சுட சான சொருபநிட் களசிவ 

மநாதி முத்தசித் துருவா மமல 

னனாதி பெத்தசித் அருவான் மாக்க 

ளகாஇ யாச மகன்று கதிபெற 

நிட்கள சகள நிலையுரு வாகி 

நிசமா மகக ணெறியா வருஸி 

நிகமம் பொதுவா கமஞ்சிறப் பெனவைத் 

துலகோர் நிகம நெறிநின் மொழகவுஞ் 

சத்திநி பாதச் துத்தம ராகமச் 

சார்பி னின்றே சரியை கிரியைமா 

யோகமுல் கடந்தே புயாசிவ ஞான 

மெப்இசா யுச்சிய மேய்தம் பொருட்டே 

கந்திமா முனிகணங் சட்கு ஈன்ற றியப 

ப.சம்பசை யாகப் பரவிய நால்க 

ளளப்பில வாயினு மறிஞா வருத்த 

சிவஞான போதஞ்் சித்தி யிருபா 

வுநதி களிறுய ருண்மை விளக்கஞ் 

சிவப் பிரகாச ஈற்றிருவருட் பயன 

போற்றிப் பஃரொடை புறச் சங்கற்ப 

நிசா கரணம் நெஞ்சுவிடு தாது 

உண்மை நெறி கொடிக் கவிவினா வெண்பா



சிறப்புப்பாயிரம். 

வென்ன வீசெழு நா லிலகயய தெனிறை 

மமண்ணு மெழுத்து மியன்ம௦ Cua Maye 

பெற்மோக் கன்றிப் பிறர்க்குப் பயன் றசா 

இருத்தலைகோக்கி யெளிகி லணர்வகை 

யியற்றித் காவென் மிசைக்கனன் யாவன் 

மாநதுி (Ty LPG மண்ணுக் குண்டா 

ளனெனுககர்க் கதப னீகைமிக் குடையோன் 

Candis er. Ou sm குனா சீல 

னருர்தவப் புகல்வ சைவரி லொருவன் 

ஞான ௫இித்இ விகாயக சாலயப் 

Gs Boo செய்து பெரும்புகழ் Cun Bap er 

இவனடி யவஸசச் சவனெனக் தேறி 

வழிபடு மியல்பு பருக௪ற் எலன் 

வர்தவ ருண்சு வருவிருர் கெதிர்பாரத 

2% Buyin use மமுகளிக் இிவோன் 

ஆய காயனா சசன்பணி யென மவ 

அந்தத் சுசேசா சந்கிஇ FTTH ge 

வேணுகான மிகவிசைக் இடுவோன் 

மிவங்கடா சலமெனு மெய்ம்துவ னாரும் 

ஆர்கதம் இசைர் தருளிய சகென்னெனின் 

aos சிவபசா சதக் தியின் சொரூப மஞ் 

சம்புபட் சக்கதி கெய்வாம் சார்பு 

பாணுபட் FABRE. rer taut tp Hav) Gh 

சத்துக ளவசவர்ச் சாரகரு மியல்புஞ் 

F BBV UBC GUID Gap eon DY! மானக்தம் 

பெபெறதக்தச காரியப் பேறுசோ பானமும் 

விது மோட௫னி மானென விரிந்த 

SS Heh Osea son மின் றகைமையும் 

புவன மிருமாம் ஜிருபத்து கான்கும் 

பொருக்து மூவகைப்பிச பஞ்சப் பொலிவு 

மதனிற நிலை முகல் யாவு மமைத்



சிறப்புப்பாயிரம், 

௮க்சர மைம்பத் தொன்றி னடைவும் 

use ner Uso ser Bus Uf ge 

ஆரசைந் தாகிய மர் இர வமைவும் 

பஞ்ச கலையின் பகுஇயு மான 

ஆற்த.து வாவி னறுநிலை விளக்கச் 

சித்தார் கப்படத் திருவுரு வமைத்த 

தன்றியுகி கரதலா மலக மெனவவை 

விளங்குற நாலும் MAS Bun ஜியதா 

செனிட்பஞ் சாக்ஷ£ புசமம ?சச்குல் 

வடமொழி தென்மொழி வாம்புசகண் டமா வோன் 

எழுத்துச் சொற்பொருள் யாப்பணி யென்னும் 

இலக்கண விலக்கெயமியல்மப aos Go Hr sor 

வதா சமநெறி மெப்யெனக் 6௪.0 

TOM FE MEU UI TH FST, சீலன் 

பத்து நெறிம்ய பாசா யுச்சியம் 

பயக்க மன்பதை! 1 பக LE oT Lt FTV! 

OME HT CHA CH 603110 OUIGh Gh OH VIG 

Aa oy 8 uF ரிளேத்திடிஞ் செல்வன 

தற்துவப் பிரகா £8 Root’ | yi Gv 

ETTE WIS HS Hy ளியு னைய 

சைவூக் தாந்த சாகரங் கடைந்த 

யுய்வகை யழத பறகளிய '"வாருவன் 
ட. ஆராத 

வாலையா னத மாதவ '2யாகி2ய. 

சிறப். tt பாயிரம் 

மற்றும, 

1
]



அறிவிப்பு. 
a aah ZO 

சித்தாந்தப்படமும் சித்தாநதப்பட 

விளக்கமும் சோந்தது far of. 4-0-0 

வி. பி, சார்ஜவேறு. வேண்டியவர்கள் 

$ழ்க்கண்ட விலாசத்துக்கு எழுதவும். 

கணபதி அண்டு கோ., 
  

4-22 உலகப்பமேஸ்திரி வீத 

சிந்தாத திரிப்பேட்டை, சென்வஹா,



சிவமயம். 

திருச்சிற்றம்பலம். 

சித்தா ந்தப்படவிளக்கம் 
அடி 030024 பட 

ஒளியான திருமேனி யுமிழ் கான மிகமேவு 
களியார வருமானை SIGH) மறவாம 

லளியாளு மலர்தாவு மடியார்க ஞளமான 

வெளியாகும் வலிதாய aldara. Hori Gar, 

> லக ஈ ௩ டி » ட 

சித்தார்கப்படமென்பது, மீளதாகமமுகலிய சாக்இிரக்சளிற 

கூறப்படும் தாற்பரியமான பதி ப பாசங்களின் தக்லுவங்களைத் 

தன்வாயிலாக விளக்குவமிதார் கருவியா ம். 
ர் ர் 

அவன் என்றும் ௮வள என்றும் அதுவென்றும் இவவாழு 

பகுத்துப் பலலாயச்சுட்டி, யறியப்பம்ம் * அவயவப்பகுப்புடைய 
. ௪ உட ew ச ச் ச ் 

இவவுலகமானது, சுண்கூடாயக் காணக்சடம்சலானும் ** இல்லகநு 
ரூ . ௩ “9 a ro ' 

குத்மிதாற்றமின் மையா னும்” eon ol HT (IB © யாம, 

அது நகிலைபெற்றிருக்கும் இத்திதிகாலந்தும், பூற்ஃ றியபடி 
பலலாய்ச் ஈட்டிய Ban ns ௮ வயவப்பகுப்புடைய வகளாயுள்ள 

. ச ச வ அ] g) . ச 

பூகீகாரியக்கள தோழற்றகாசங்களைத் தணையாகக்கொண்டே மில் 
ந ச் ௩ . ச 77% * 

பெற்று வருவதால், அவ்விலக்கணங்கமளாடு கூடியுள்ள தாகிய 
ச . . a ௩ 

உலகமுழுவதும் தகோற்றநாசங்களாயுடையதாகும், 

தனக்கெனச் AHH அறிவில்லாத மீசதனப் பொருள் 
ஐ ப்ட் : , 

கம்; அறிம ou யில்லாத HOF OIC I ait Kem கூடு ப உலகி 

மானறு மேற்கூறியபடி. முக்தொழிற்படக் காணுதலால் அவ் 

வாறு செய்யச் சுதந்திர௮றிய முதலியனவுடைய ஒருமுதல்வன் 
re ச . @ ச 

மவண்டபபம்ம், 

* அவயவமென் றது, ஆடையின் ஏகதேசமாய்க் சனிந்சனி பிரிக்சுப 

படும் நூல்கள்போல ஒரு பொருளின் எக்தேசமாய்த சனிததளி பிரிக்கப 

பதிந தகு தியுடையவற்றை



2. சித்தாந்தப்படவிளக்கம், 

அம்புதல்வன் இர உளபொருளை இவ்வாறு முத்தொழிற் 

படுத்துவானேனெனில், மு.தல்வலுக்கும் அசேதன உலகத்இந்கும் 

வெறுயுள்ள அச்2சதன மெனப்பமிம் எண்ணில்லாத அன்மாக்கள 

பொருட்்மீடயாகும். 

இவ்லான்மாக்கள் அனாதியே (என்றுள்ளதோ ௮ன்றுகொட் 
மட என்றபடி) பாசபந்தமுற்றுத் தன்புறுவதாகும். ௮வைகள 
மாட்டுக் கருணைமிக்க முதல்வன் அப்பாசப்பிணிப்பினின்று நீங்கி 
அவைகளின்புறும்படி. செய்வதற்கு அவைகளுக்கு உதவியாக 
உலகத்தை உதவினனென்க, 

ன ப . . a ட் . கு _ 

மசதன இலவுயிர்களின் றல் இத HOES ன ௨லக௧ைக 

உண்டாக்கியது லவெறுஞ்செ யலாய் மூடி.யம், 

- 6 . ரூ க ப ச க ச . 

உயிர்களையும் கடவுள சிருட்டி த்தாசெனின், அவ்வுயிர்கள் 

பலவாய் பல்வகையான சுகதுக்கங்களை யனுபவித்துவருவதைப் 

பிரத்தியட்சமாய்க் காணுகலால், உயிர்கமாக் கடவுளே சிருட்டி த் 

தாசென்பது அக்கடவுளது பெருங்கருணைக்கும் நடுகிலைமைக் 

கும் இழுக்கா கக் காசணசுனியமாய் ஸ்ரடியும். 

அவா goss ihe Oe இருட்டி.தீதாரெனின். “மவண்டுதல் 

மவண்டாமையில்லாத'' முதல்வலுக்கு ௮து இழுக்காய முடியும், 

MESO Oa இவவாறு பல்வகைப்பட்டாசெனின், அது௮வ 

7g) அனாதி முக்கக் கன்மைக்கு வழுவாகும். 

- “md . os . ரூ ச 
வைகள் சானல்கீர்போலக் தோ்றமாத்தாமீம யன்றி 

உட . 5 . oN . கு) க . 

யதார்த்தக் திலில்லையெனின், கீராகிய உள்பொருளை முன்னர் அறி 
ர் ர் ட்டர் ர் - 

ர் 

க fo 6 ட . (ஆ! . ழி $s e “ற 

நக ஒருவமன பினைரக்கானலாகிய உளபொருளைக் காணும்மிபாது 
. . . 5 ர் . ௩ ச 

இது நீரான மயங்கிக் கண்டதுமபால, இவைகளையும் மயங்கிக் 
ை ப Oy en Sl I LI. VA) இவுறின் வெருகிய ஓருவன் வேண்டப்பமிம்; அம் 

ச் . . “ க 5 உட ரு. oO . ௪ ° ச 

மயக்கததுக்குச் காரணமும் மீவண்மம், தன்றி இல்பொ ருகாக் 
காடைல என்றும் இயலா லு, 

. ர் ச + ப on, © eB 

Bho BLN ல் HY 0) சபலசகிக சிமா க்கள் மபா (hh Bt BL af a 
4 ‘ q 

eo Gra (mows கிய இவ்வுலகத்தை யுகவின னென்பது FE SIH SLD, 

க . . . ப . om ஸ் + co , 

இவவாஸூகலின் இவ ௮லகத்தைச் சங்கரித்து ol $0 HI Vy 
ச - . “Do . வெ 

ஷிக்குஞ் சிங்காரகாரவி ரன் உ௰ திற்கு ib Ls Bb dh TH னாகிய பதி 
ஷூ 
ஸி LS 93! வழு ஸ்,



ப கிஇயல், 

பதி. 

யாவர்க்கும் தலைவ! அகலினால் * கடவுள பதியென்று சொல் 

an Devas. | 

கடவுள முற்கூறிய பதி பு பாசமென்னு pew DY gun 

மேலானவராய், உருவம் ௮௬வம் உருவா ஆவமில்லா தலராய், ஏவலை 

உள்ளவராய், நித்தியராய், ஏசராய், ஓப்ப்றவராய், பரிபூரணம், 

௮சைவற்றவராய், சாந்தசாய், மிர்க்குணராய், சுன்வயம், தாய 
ma வுடம்பு, இயற்கையுணாவ, PHpwrira, Quis ou cara) 

“ 

களினீக்கம், வரம்பிலின்பமாகய எண்வகைச் சிற்குண்சளுடைய 

வராய், 1 பாசஞான பசுஞானங்களா னரியப்படாதவராய், சட் 

ணெர்விறக்கறிதலாகிய பதிஞானமொன்றானே யறியப்படும் ஞான 

சூரியராயுள்ளவர். இதற்குப் பிரமாணம். [சிவப்பிரகாசம் பொது.1. 

“பலகலையா கமவேதம் யாவையினுங் கநத்துப் பதிப௬பாசந் 

தெரித்தல் பதியாமே யதுதா, ஸிலவுமரு வுரவின்றிக் தணங்தறிக 
ளின்றி, நீன்மலமா யேகமாய், நீத்தமாகி, யலகிலுயிர்க் தணர்வாகி யச 

லமாகி யகண்டிதமா யானந்த வுரவா யன்றிச், சேலவரிதாய்ச் சேலக்தீ 

யாய்ச் சிறிதாகப் பேரிதாய்த் திகழ்வதுதற் சிவமேன்பர் தேளிந்து 

ளோ.” 
எனவரும், 

* கடவுள் என்பது கட ௨.ள் எனப பிரிச்சப்பட்மெ. கடத்தலையுடைய 

வர் எனப் பொருள்சரும்; கடத்தல் என்னும் பொருளையுடைய கட பகுதி, 

உள் சொழிற்பெயர்விகுஇ; எல்லாச் சச துவங்களையும் சகடர்சவர் என்பதாம்; 

அகவே சச்தவாதிதர் என்பசறிச. 

* பாசஞான பசுஞான பதிஞானங்களை, *;இருவகையாம் மாயையிலுண் 

டான ஞான பெல்வளவுண் டல்௨ளவும் பாச ஞானம்---மருவியசற் போதத் 

சாற் இத்தி முத்தி மதித்தழுக்து நிட்டைபசு ஞான மாகும்--பரவுமிவை 

யஞ்ஞானம் பாச ஞானம் பசுஞானஞ் சுசக்சரஹி னன்ரு னென்றே--யிரு 

வகைஞா னமுரீக்கி யருளா லாவியீசனடி. கூடலிறை ஞான மாமே.” என் 

லும் வஞான தீப.ச்செய்யுளாலுணர்க. 

1 சித்தார்த நூல்சளுளொன்றான இச் சிவப்பிரகாசமே எளிதில் ஒதி 

யுணர்தந்கேதவாயிருச்சலினால் இசையே முக்கிய உசாரணமாக எடுத்துக் 

சாட்டியதென்க. அதனை, :(மற்றிரண்டு மாய்ந்து மறுவிலுமா பதியா£--- 

சொற்ற சிவப்பிரகா சத்தொன்னூல்---௮.ற்றகிலை--யாங்சதுவே சீவன்முக்த 

னாக்குவிக்கு ம நாலே--யோங்குகரீ ட€ூழியும்பின் னும்.” என்பசனால)யிச.



௪ சித்தாற்தப்படவிளக்கம்,. 

அவருக்கு அச்கினியிய் சூடும் பூவின் மணமும் பரிதியிற் 

இரணமும்போற் பிரிவற்றுச் சமவாயமாடிம் ௮னக்துசத்தி ரூபை 

யாயுமுள்ள பராசத்தி யென்ஜொரு - சத்தியுண்டு. சத்தியென் 

து வலலமையை, 

தித்தாந்தப்படத்தில் மேலே சூரியனைப்2ீபால் காரணங்களை 

யிசிக்கொண்டிருப்பதுகான் ஞானருரியனென்னும் சிவசூரியன் 

அதில் தோன்றிச் ரூமப்பிரிந்துகிற்குங். கதிர்கள் கடவுளின் 

அனந்த சத்திகளைக்குறிக்கும். ௮க்கிரணக் சற்றைகளின் தொகுப் 

து பசாசதீஇயாகும், 

இவனைச் ரூரியனென்றத.? குப் (செமாணம். உப சேசலிளச்சம்: - 

கரியன் சிவன்கண் சீவன் ௬டேோளி யநண்ம லந்தான் 

கூரிந ளாதங் கண்டான் கோள்ளிரு ளோளியா ஸீங்கக் 
சூரிய ஜேளிநேர் நீற்கிற் சரிய மைக் காலைப் 

பேரிந ளோளியாய் நீத்தியம் பெறுந்திரி பொருண்ழத் திப்பால 

ஊன்(2/2, 

LOM கன சபின்ளூசத் தியாகிய பராசத்தியை யதிட்டிச்.ு. 
அனுதியே அண்மை௫௰ப ௧ ppm Beh மூடமாயக் சடக் 
(Hin அன்மா க்களை Qi Karas இருவுளங்கொண்டு, பராச த்தி 

பின அயிரத்திலொரு கூற்றினின்றும் ஆதிசத்தியைத் தோற்று 
விப்பார. ஆதிசத்தியின் 191 & BOs (har. இச்சாசத்தியாகும். 

இச்சாசத்தியின் ஆயிரத் கிலொருகூறு ஞானசத்தியாகும். ஞான 

சத்தியின் ஆயிரக் திலொருகூமு. திரியாசத்தியாகும். 

இயகனஞ் சத்திகள் சோன்றுமென்பதற்குப் பிரமாணம், 

சதாசிவரூப அகவல். 

ஒன்ன சிவமா யிரமா யதீலோன் 

றுன்னிய பரையதீ லாயிரத் தோநகூ 
றுதீயா யதீலோ ராயிரங் கூற்றேர 
பேத மீச்சை யதீலா யிரம்பிறி 

விங்கள கானம தீரைஜ் ஜாற்றேர 

பங்க தோமிலிலை பஜ்சசத் திகளே. 

எனவரும், 

பாசத்தி: உயிர்சட்ரு அனுக்கிரக மாத்திரங் குறித்துப் 

பொதுவகையான் அறி குமுறிவித்தும் நிற்பகாகிய ஞானபொன் 

Ow சிவச் தியின் ச ரூபம். வி்! ?வபராச த்தி ியனப்பிம்,



பதிஇயல்:. இ 

ஆதிச த்தி: @ gi Bau POMP INIEH, PAKS S919 Kw 

அவதர சக்தியாக லரவகாத்தி:2ல மகா ன கையால் ஆதிசத்தி 

யெனப் பெயர் பெற)தூ, இதம்கு அருட்சத்தி யென் றும்பெயர், 

இதுதான, மாற கான்கு சி.நத்தியங்களுக்குங் காரணமான து; 
. . - a * rm ட “Ny . a க 3. x 

Pf OF LDT HH OV BH LOG BD BF OF Ob i: re 1B AMY t Nor B iB) UN ad, 

இச்சாசத்தி: சிவன் அன்மாக்களை யிரட்டுக்சக் திருவுளங் 
ர Da ௩ ச ச ச . 5 

கொணட Cy Hf மின BY ih S Baar மவ ழநத அவசரதுதுக்கு இச்சா 

சத்தி யென்று பபயர். 

ஞானசத்தி: அப்படி அனமாக்களை பிரம்சிக்க.. இச்சை 

கொண்ட சிவன அவவ வான்மாக்களக்குரிய வினைப்பயன் கலை 
- : க க uy ~ : 

யறிந்த வவதாத்றுக்கு ஞானசத்தி பென்றுபெயர், 

கிரியாச த் தி «Dy MAT NIDA D OM Aare nt aat Bear அன்பாக்க 

ஊக்க ஊட்டம் நிமித்தம் visor Price® காரியப்படுக்து மட. கு ் J LD, ~~, ) ஹி/௦ ரய ன த பதர் ர ங் 

LDU DIS BiH GT கிரியாசத்தி பென்றுபெயர், 

பராசத்தி ஒன்2ம வியாபார பகக்கான் இவ்வாறு கா 

Cus sms யடைவகேயன்றி வஸ்து பேதமில்லை, ௮ஃகென் 

போலவென்னில், அக்கிணியினுடைய உஷ்ணசக்தி ஒன்ருயிரும் 

ஆம் உமிலாசம் காஷ்டம் இலவணம் அன்ன ip wort ow Magus’ SiH 

இனாலை உருக்கு றது. கொளுக்துகிறது வெடிச்சிற அ சமைக்கிற 

தென்று வெவ்வேறு பெயரடைகிறறு போலாம், ௮ கையால் பஞ்ச 

FS BIO ஓன்றுக்கெ ன்று சறஸ்ராம்ஸ மென்றது கிருத்தியதா 

ரதம்மியத் இனா ல உ சைத்தகள் ரிக் கண்டிப்பாகச் சொன்ன 

குன்று, 

Qe x 5B acon ws ge சவளும் பராசத்தியை யிட் 

டி.க்தபோது பரசிவமென்றும் ஆதிசத்தியாகிய KP 11 grees 

தியை யதிட்டிச்கமிபாது திரோபவன் என்றும் இச்சாசத்தியை 

யதிட்டிக்கமிபாது. இச்சிதா என்றும் ஞானசத்தியை யதிட் 

டி.த்சபோது நாதா வென்றும் கிரியாசத்தியை யதிட்டி த்தபோது 

கர்த்தா வென்றும் பெயர் பெறுவர், 

சித்தாக்கப் படத்தில 2537 இழ்ொக்கி முதலில்மெல் 

லிசாயும் வர வரத்தடிப்பாயு மிருக்கிற சிவப்புக் கதிரில் மேலிருக் 

கும் மத்றக் கதிர்களுடைய அளவ அதாவ கதிர்களின் வெளி 

வட்டம் வரைக்கு முளள பரகம் ஆதிசத்தி அலல நூ அருட்சத்தி 

யாகும். ௮து முதலில் சிறுத்து மற்றக்கதிரககடன் ஓக்க பருமனு



௬ சித்தாந்கப்படவிளக்கம். 

யிருந்து வரவர அ௮திகமாய்த் தடிப்பகானது அன்மாக்களிடத்தி 2ல 

சிவபிரான்றிரூவருள் ௮ இகரிப்பதைக் காட்டுகிறது. YB WGP os 

நீண்டு கீழ்கோக்கும் பாகம் இச்சாசத்தியாகும், அதுவும் வர 

வரத் கடிக்திருப்பது சிவபிரான் அன்மாக்களை யிரட்சிக்க இச்சை 

கொண்ட?2பாது அதன் மிகுதியைத் தெரிவிக்வெது, பெரிய வட் 

டத்துள (மாயா Caran & 161) மலை கெடியார சக்கரம் 2 பால் 

பல்வைத்திருக்கும் 80-வ௫ சக்கரக் துரள்ள வெண்மை நிறமானது 

ஞானசத்தியைக் குறிக்கிறலு. அதற்குங்கசீழே 85- வது விந்து 

தத்துவச் சக்கரத்துள்ளிருக்கும் செக்சிமமானது கிரியாசத் இயைக் 
உ வ . ச உ அ டட ரூ 2 

குறிக்கிறது. இங்ஙனம் பஞ்ச சத்திகளுக மீகான்றும், இதுவரை 

யில் சிவ சிருட்டி.யாகும். 

இனி சத்தி ௪ நட்டி எப்படி யெனில்:--சிவத்தின் ஆபிரத்தி 

லொரு அம்சம் ௮னாசிருத2தவர், Mot வாமபாகத்தை யெப் 

பொழுதும் பிரியாக சத்தி ௮னாசிருதையாகும். இக்ச ௮னாசிருத 

சேவரைச்சூழ காலுதிக்கிலும் ௮னாதா், அனந்தர், வி2யோமரூபர், 

காரணவியாபகர் என்னும் கால்வர் தமது சத்திகளாகிய ௮னாகை, 

அனந்தை, வியோமரூபை, வியாபினி என்னும் நால்வர்களுடன் 

சேவித்துக்கொண்டி௫ப்பார்கள். இவர்களும் சிவாம்சமமேயாவார் 
கள, 

இவர்களைவரும் பாதா கிகலையிலிருக்கும் | 5 புவன WHORE 
கும் ௮ திபதிகளாய்ச் சுத்த மாயையில் பஞ்சகிருச் தியங்களை நடக் 
துவார்கள. 

இவர்களில் வியாபகருடைய அம்சமான அடகேசரர் சப்த 

பாதலங்களை அதிட்டித்து கிம்பர், வியோமரூபருடைய அம்சமான 

கூஷ்மாண்டா QH11 $0 50 OSS a1 நரகங்களையும் அதிட்டித்து 

நிற்பர், அனம்தருடைய அம்சமான காலாக்கினி HS BIS Sat 

பிரமாண்டத்தை இரட்சித்துக்கொண்டிருப்பர்: இர்கள் மூவரும் 

பிரமாண்டத்தின் கழ்ப்பாகத்தில் காலாச்கினி தத்துவச்திலுள்ள 

புவனங்கள் மூன்றின இபதிகள, ௮னாதேதேவருடைய அம்சமான 

ஆதாரசத்தி ௮ண்டத்தைச் சும்தகொண்டிருக்கும். ௮னாசிருத 

தேவருடைய அம்சமான அ௮னக்ததேவர் முப்பத்திரண்டு கோடி 

உருத்திராலே சூழப்பட்டு ஆகாசச.த்தியடமே கூடியிருப்பா். 

இனி- கண்ணாடி.யுள் நிழல்போலவும் ஆகாசத்தில் இந்திர 

கனுசுபோலவும் நிஷ்களத்துற் சகளந்?தோன்.றும்: இதற்குச்சாதாக்
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கய மென்றுபெயர். இதுவே யோகிகள் ஞானிகளுக்குசு தியானம் 

பண்ணவுரியது. 

இந்தச் சாதாக்கியம் சிவசாதாக்கியம், அமூர்த்திசாதாக்கி 

யம், மூர்த்திசா தாக்கியம், கர்த்திருசா தாக்கியம், கருமசாதாக்கிய 
மென லீவகைப்படும். 

இவற்றுள் பராசத்தியில் பத்திலொருகூறு சிவசா தாக்கியம்; 

இது பராபரமாயிருக்கும். அ௮திசதக்தியில் பத்திலொருகூறு அரூர் 

தீ. திசாகாக்கியம்; இழ பாமாயிருக்கும். இச்சாசத்தியில் பத்தி 

Gara In மூர்த்திசாகாக்கியம்; இது ரூ BFL hy FHT 

WMA. Chrome gs Sule 115 FOevs (than காத்திரு சாதாக்கியம்; 

இ ருக்குமதூலமாயிருக்கும். கிரிபாசத்நியில் பச்திலொருகூறு 

கருமசாதாக்கியம்; இது தூலமாயரிநக்கும். இந்தப் பஞ்சசா தாகி 

சிய ஙகளும கக அவமெனப்படும். 

; 8 on - . 7 ன் me og: இவைகமரக்கு முறைய சதாகுவன், ஈசன், பிரமன், ஈச 
. ‘ ட ay * * டை . ௩ ; க 4 

ரன, ஈசானன் என்னும் லவர்கள் புதிபதிகளாவார்கள், இவர்கள் 

க்யா த்திக் 

இக்கச் கத்துவங்கஷம் மரத் திசுளூம் தங்களில் லீக்கியமான 
om, டு ஆ ் @h “ Coe வ, ் அப் ட 7 ௦ ் 

அவசரத்தில் ஈ சானா திகளாய் நிற்றல் பிரபா வமெனப்படும், ஈசானா 

தஇகளாவன -சவசா தாக்கியமாகய தத்துவமும் சகாடுவனென்கிற 

வர்த்தியும் க்கியமான வசம் ஈசானம். அறர்த்திசா தாக்கிய 

மாகிய தத்துவமும் ஈசனென்கிற மூர்த்தியும் ஐக்கியமான அவ 

FIL வாமதேதவம்: மோரக்திசா தாக்கியமாகிய குத்துவமும் (ரம 
உர . ச . ர (ல ச * 6 

னென்கிற மூர்த்தியும் ய்க்கியமான BY oUF ILD சத்தியோசாதம். 
ன . * “ர ஆ - ட . டி * ட . we | * . 

காத்திருசாதாக்கியமாகிய தத தூவமும் ஈஸ்வரனென்கிற மூர்த்தி 
. உரு . . க * ௩ . 6 

யம் லீக்கியமான அவசரம் தற்புருடம். காமசாதர க்கியமாகிய 

தத்துவமும் ஈசானனென்கற மூர்த்தியும் க்கியமான அவசரம் 

அகோரம். தத்துவமென்று சொல்லப்பட்ட பஞ்சா தாக்கியங 

களும் கிஷ்சளமாயிருக்கும். சதாசிவாதி பஞ்சமூர் க இகளும் சகள 

மாயிருக்கும். ஈசானாதி MIGHT NDT TAM ROHL 9 ut Bory, Ber coll 

யிருக்கும், 

ஈசானாதி மறதும் பவுப்பிரம மெனப்படுப, இவறறிழகு 

பறைய ஈசான, வாமசீதவா், சஈழ்துமயாஜாதா, தீறபுருடா, 
ak . if ச் ௩ உ: ஆ ஃ 

ம hide oi est லவா cyt குதும்ம்!/ யமம்,



ற] சித்தா நதப்படவிளக்கம். 

* ட . ப உட்ச . ச 

ஈ சானா. 1 ov ஜசுத் இற்கும் மலா யிருக்கற குணத்தினா மிலி 

உலகங்களுக்கெல்லாம் ஈஸ்வானாயிருச்கிற தினாலும் தற்பகததை 

அஆன்மாக்களுக்குக் கொடுக்கையினாலும் ஈசானர் எனப்படுவர். 

வாமதேவர்:-- ஆன்மாக்களாத் தாரமார்த்த காமங்களினாலே 

வஞ்சித்து ௮2 தாமாயையிலலை கவிழ்க்கையினா?ல வாமா; பிரகாச 
ரூ . . 

Cw GUILDS SOUT எனப ஸ்வபாவசாகையினாலை சேவர்; ஆதலா 

படுவா. 
» * . . a ; hd ட ஷி a . we 

சத்தியோஜாதர்:--அனமாக்களுக்கு ஞ்ஞானானஈதமச்காச 

மாகிய காரணதேகம் முதலில் உண்டானவளவில் ம?னாமயா தி 

கோசத்திரயமான சூக்கும தூல சரீரங்களைத் தம்முடைய இச்சா 

மாத்திரத்தினா?ல Lob RO TM oT மர் தரங்களை ௮திட்டிச் துடனே 
. * ரூ a “1 சு 2 டி 

யுண்டாக்குகையினா 2ல சத்தி?யோாஜாதர் எனப்படுவர், 

தற்புருடர்:--ஆனமாக்களிடத்தில் அத்தர்யாமியாய் 3g Be 

ழு.தீதக்கொண் டி ரக்சையினா 2ல கத்புருஷா னப்படுவர், 

அ கோசர்: கோரம் என்பது அஞ்ஞானம்; அஞ்ஞான விர 

இயாயிருக்கிற ஞானம்பாலிக்கையால் ௮ கோரர் எனப்படுவா, 

a பஞ்சசாகாச்கியங்களுள் ஈசானத்தின் சத்தி ஈசானி; தம்புரு 

டத்தின்சத்தி பூணி; அ௮கோரத்தின்சத்தி அர்த்த; வாமதேவத் 

தின் சத்தி வாமை; சத்தியோலாதத்தின்௪ததி மாத்தி யெனப் 

படும். 

ஈசானிக்கு:--சசினி, அக்கதை, இட்டை, மரீசி, சவாலினி 

சன மீறு கூனறுகளுண்டு, 

பூரணிக்கு. -- சாதி, வித்தை, பிரதிட்டை, கிவி ததி, யென் 

ணம நானகு கூறுகளுண்டு, 

ஆர்த்திக்கு: தமை. மோகை, சமை, நிட்டை, மிருக திரு, 

மாயை, பயை, ச௪சை யெனனும் எட்டுக் கூறுகளுண்டு, 

வாமைக்கு:--இரசை, இரட்சை, இரதி, பாலி, காமை, சம்ய 

மினி, கிரியை, புத்தி, காரி, தாத்இரி, பிராம்மணி, மோகினி, 

பவை ஏன்னும் பதின்மூன்று கூறுகளுண்டு, 

மூர்த்திக்கு:--சித்தி, இருக்கி, தியதி. இலக்குமி, மமதை, 

கரந்த, சுவதை, இரு இ என்னும் எட்டுக் கூழுகளுண்டு.
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அங்ஙனம் கூருப்பட் வளவ a IOS bea இஙவனம் கூம்ப்பட்ட சசணியாது முப்பதும் Me in. yp 
க க . A ௪ ௩ மட « wy 

BOHN அஷ்டத கிரீம்சக்சலை யெனப்ப£ம். 

௫ ப . . v8 ம ட ட . 

இணி முன்னர்க் கூறிப்பொசகத அணாசிரு தரா RP Wi weours 
ட . . . . a ny * ரு ர பூ ட டு ம . 0 . ரூ 

ம சுக்மா பைய லே GhFB Th de BUIB LAAT | CLOT YY ON BUF GI) © a 

Rom ae ; on 6a 
Fy ©) FTA BO BMI chit யமான ச HF oe PAU BMI GD) HID பெரி 

GUE IL. “a - பப மய்ய ப் ம்ப உக ் ்வச்ர்ப படம் இர் சக்த யை ip வல / ஐபி பத. இப்கோ ப ப 

் . ௦ உ, ஆரூ ச ர . 

SOV ONT, BOO RTLNT We நோவா யுவி உர்பையபா FLOCDT OUT i BO! 
உ க ச (ஆ . aN 3 ர தி ட ௩ உ 

FIRB FAITHFUL, & FoI OL (Gib அ ராத குறைக்கு அவ 

ப oy ® . ' 4 ‘ ரு ர . 

IE BN LOCAMMONT BML, GChT OM LL yb gb) காயை (dan sib hye 
+ . <f . rd ச 5 ட ச ௪ . * . 

அர்த் தில் oe குத்தி ுப, CLO Nh. ய (ப்ரணவ பா ப மழுன்றிய 

பிஷ் ணும் பிரமாமாம் சிய பன்ச் றி இகஙரம் மிப ரை BSD 
a யத் இறு) 7 . ft pte Ph: , ் Ghe ‘GC. wy இ © ) fiw a ia ‘ao aud 

. . oN . ப oy . * க . 

DIT BUI C1 Gh PS Wh sb Bhi BOM LOT OOD) ail 1 Hart, 

> BG க கட றப்பட் ர ny 192) பிர th i oh ol வ் வட i Ii Ol OT hb hu 
a” r ate r ப் ஸ் 4 

. Cc « . க ௩ me * . ௩ 

வடி வஙகளில சகனவ, | al ooh Lt Nt & Hols a தி யா 
. . * ~ . . ’ ௭ wy OD * ட * . 

FD HOU G தி ல வைகும் வீய” லற (DIL hol TBD BYTOM Wa 11 Bel - 

OOH தவத்காலதிகாரம் பெறு ath? Bar of 94 FEV bo bp oD nf ய் (பப்பி ச 28/77 20 விஷ்ணு (7 

மாகளைன்று, 

வவட வஙகளாவன் ப திதி OT Bu வர்ம ஹ் யாழ! ௮ 

வம நானகும சாகா சவன் எசனும் அரு நவ மொன் றாம் மிலா 

சன v1) BD இரண் விவ. அ பிரமன் என உறுவம கா அமாம் 

Poth BS 7 Chav ஈரம் ரி Path (hy thew hed bo & hs ர்] ல் வி. இகர ழீ the 

பெ. அரு ப bach தியா GD ofl ol i Ri / யா ப) 9. 19 ழீ இர தது 1) iN? oy 

ரிச்கப்பட் & ஸ் தால் Dat (ரர Lo வி இரை Cut WYN ds நம் உ ரூத்திரரு 

யுள. ஆனால் காமிஃயஸ்வராகளாகிய இவா சரக்கும் கத்தம் aid 
(2. ச ட . oe ry இல ட ட் ச ட் . a 12 . 

ணஸவராகளணாக குய்ய சன்ன வர்ற h BM ib) Bom முணு, காரிமயள் 

௪ . . ச 4 ரூ . ay ட ரூ . 

வர்கள் அண்டங்கள் ட் BM Dh \olall Oo அதிக ரிகா யி , 

௩ . . 1d . e . ௪ | ( [5 . “ . ட ல் ns . 

பாாகள,; காரமணஸவரா பலலாய/ர மகார. அண்டஙக மெ ப்ப 

உலக முழுமைக்கும் ஏக அதிகாரிகள. அவ்வவவண்டல் தலைபை 
ர] e, . neh ry ae ட ay 7 ர . 

மேதா க்கக் கார் ௦2ய்சுரரா இய 8 (பல்ல, பரு ச்சுலா Dp இவிஷ் ZN LLM TH 

. . mM ‘ . 

வும் உபப்பிரபசை அ BOUITMLT BM FBS BBN 1 it ort, 

. . வ oe . a . . 

லி] OBO Lib! hol லது ரிப் பியா Gi D2 PBI 22. த்தர Nol Y omy 

, . an ம om - . oD | 
மென் பைத் <n Moot யிவவா வி Li இடக் ற்காக im 

ற ரு மு ் . Oo ௬ . ர 
சியாழிந தியாண்டு (றது a அமமா முது ப அ பண்ட Oo gm miei 

ட



௧௦ சித்தா ந்தப்படவிளக்கம். 

னசனமால் மூவரும் வே வேருகிப்--பிறமு.றுங கம்ப தொறு 
© 4 ச் ச உ ரூ . 

நவகவமாய்ப் பிறர் துகின்னாணையி னடங்கி-யுறைவசேயா தியந்த(மு 
, . . fo 93 . , ௬ . 

மின்றி டியா ழிவற நிறைந்கவான் பொருமிள ் என்னும் சவதத் 

அவ விவேசும் 42-வ த செய்யுள ரணும் பிறலாற்முனும் by fa. 

+ ட ° > 2 ட எ . . ~ ஆ 

பஞ்சகிருத்தியங்களாவன;:--சிருட்டி. திதி சங்காரம திோ 
க உ டர . ப ச 

/ (வப, வேுனறுககுரசப, என்பன வாம, 
த © comune ர ர . a : a ஐ] . ந அவ டி 

சிருட்டியாவது:--ணவமலம் பரிபாகமாதம் பொருட்டிப் 
பிரளயகுதல பச்குவப்பட்ட அ௮லரலர கனமங்களை pd pun Fes 

. ச் ஸு at * * . * ர் ச ரு 8 . . 

(FB bl BOGUS YENI DAG GF VHT OW MONG IN HBG CLOW 
om க om . . . . . . . 

கூட்டுதல், LW METI பருசபூதங்களும அவையியறின்் கரரியங் 
ர் 2 : அஆ ட ட 

சுளி:ந 1b 03) Bib hy ib) In ty. 637 keh Oo ABLL, HI ot மன் பீன்மன் Lo, oP 

உட்காரணங்களும் உடம்பு பூகலிய புறக்கண பனு ப், புவன 

WINE af? சன்மர்குவ Lye, bd yt இடம், மபாகமென் ப 

ன்ப மி ஞூ. ye? ப்பா iL Nant ஏத்தா றி Git LU bi ber, 

தி 3 பாவது:--ஆன்மாக்களுநக் குக் கன்மமலங்களைப் புசிப்பிதது 

இயல்பி 7 (ONLI SLL வருவி, தல oe. ஈருட்டு அவ, 18D) D நிலை புசி 

Wo Fu) bad. 

சங்காரமாவது.--௧மமலம் பரிபாசமாதப் பொ ட்டும். 
தினுலாதிகளைத. சோமழுவிச்குஞ் சகதி குன்றியமாயைக்குத 
இரும்பரி சாமர்த்தியமுண்டா GHD பொருட்டும் கனுகரணாதிக 

ளுடன் சனனமரண*களிற் கூடுதல் பிரிதல் சுவர்க்கநரக பூமிகளிற் 

போதல் GU Hh BD, LP) Bo US Og Suv வேறுபாட்டால் அலைப்புண்ட 

அன்மாக்களை இலைப்பாறமுதல், 

. 5 7 on y ot து ட ட்டது... 
திரோபவமாவது:--*வம். Boi lov GBOHSE HI 2பாகங்கமாப 

ப் . LG ட ட் ழி * . ர ரூ ச் க . ப் . . 

em Tt LOY SF sh od) மப்யா கக்கு ASW HCN ருசிப்பிழ் து ௮வற் 

3 BY BH ON LD ilove ந் ளாக ம. புர க்க்யப் பொருளில் அழுத், தஸ் 

செய்தல், 

* . ய் . . . _ு ரு cS 

அனுக்கிரகமாவது:--மலபரிபாக]ு 1௮ ஆலமாக்களைச் சீவ 

பிரான் ல்லி dp) 2. பிட் ம் ) gat த சுரு பப. 
் PET 2G) BF HUI OM OFT SF BT GBI MN Oh Sov. 

இனி மஷலேசசாதியர் தோன்று ( ழுறைமையாவது;:... _முன்னே 
ஸ்ட ற்ப்பட்ட அபுிமசா, ஜலா க்கியமூனர், ச தியின் ஆயி is BOI HRP 

ணின் லும் மஹேஸ்வரர் மகா ன்றுவர், மஹேஸ்வாரின் ஆயிசச்தி



பதிஇயல், Be 

லொரு கூழ்றினின்றும் உருத்திரர் தோனமுவர். மேம்கூறிய 

மஹேஸ்வரரின் கோடியில் ஒரு கூம்நினின்றும் விஷ்ணு தோன் 

vat, விஷ்ணுவின் கோடியில் ஒரு கூல்றினின்றும் பிரமா 

கோன்றுவர், 

இனி, சச்தி2பதம் கூழமிடச்மப் பராசத்தி பேதமாகும் 

இச்சாஞானசக்தி சொரூபிணிபானசத்தி சுத்தமா யையைக் 

கலக்ிய2பாது அந்தச் சதிநிபில் சஹச்ராம்சமாக BT Spr sw 

உண்டாம். நாகத்தி2ல சின்றும் சஹச்ர। மசமாக வித் துமூர்த்தி 

உண்டாம். விர்துமூர்த்தியினது சத்தி விந்துரூபசத்தியாகும், 

விந்துரூபசத் தியின் கசாம்சத்தில் ஒர கூற்றினின்௮ உம சத்தி 

யும், இவரின் பத்திலொரு கூற்றினின்॥ு அம்பிகையும், இவரின் 

பத்திிலொரு கூம்றினின்று சணேசையும், இவரின் பக்திலொரு 

கூற்றினின்று ஈஸ்வரியும், இவரின் பக்திலொரு கூழ்றினின்று 

மமீனான் மனியும் தோன்றுவர், இவர்களை வரும் பஞ்சசா தாக்கி 

ய.ங்களின் சத்திகளாவர், 

இனி ம£னான்மனியின் ஆயி ச். நிலொு-ூப்றி னின் று 

கெளரியும், கெளரியினினறு உமை, இலக்குமி, சரஸ்வதி முதலிய 

சத்திசளும், வாமை மு.கலிய சத.திகளும் 2 தான்றுவார்சள், இவர் 

களுள் மசகஸ்வரரது சத்தி கெளரி); இவரை மமகசையென்று 

கூறுவதும் உண்டு, உருக்திரரது சத்தி உமை; இவர் உருத் 
திரி யென்றும் கூறப்படுவர். வீஷ்ணுவின் 758 இலக்குமியா 

கும். பிரமனது சத்தி ச£ஸ்வதிபாகும், வாமை முதலான ஸ்ட 

சக்திகளும் * அ௮னந்தாதி ௮ஷ்ட வித்தி£யஸ்வரர்சள ப அத்தி 

களாம். 

இன்னும் சத் 2பகம் கூறுமிடத்து “என்கிற நின்ருனீசன் 

அதிதிறம் ௮வளும் சிற்பள்” என்றபடி. பஞ்சூருதக்திய கிமித்தம் 

சததர், உத்யுத்தர், பிரவிருத்தர் முகலாய எல்வெப் பெயர்பெற்று 

WITLI OIE SAM FOS BRUTE 4550955 aor hesl, 

ஜனனி, சோதயித்திரி முதலாகப் பல தறப்பட்டு நிற்கும். 

ஹாரிணியானஅ அன்மாக்களுடைய தனலுகாணா தி சவத்தை 

யும் மாயையில யொடுக்கிப் பக்குவமலரைப் பாசிவத்தி2ல யடை 
ent 

  

* அஷ்ட வித்தியேசுரர்களைப்பற்றிப் பசுவியலில் கூறியிருக்கற த. 

1 சித்தியார் ௨-ம் சூம் செ-௪௫. சத்தியாய்,



௧௨ சித்தா நதப்படவிளக்கம், 

விக்கும், அகையால் சங்காரமும் அனுக்ரெகமும் ஹாரிணியினு 

டைய கருத்தியங்களாகும். 

ஜனனியானது ஜகத்துற்பத்தியைப் பண்ணுவிக்கும். ஆகை 

பால் சிருட்டி ஒனற ஜனனியின் கிருத்தியமாகும். 

ரோதமித்திரியானது esas SCH ஆன்மாக்களுக்குப் 

போகநியமனத்தையும், பிளயத்திலே சகலர்க்கு மாயாதோபாகத் 

இலும் பிரளயாகலர்ச்கு மாயாமத்இயிலும் லிஞ்ஞானகலர்க்கு 

மாயோபரி (உச்சியிலும் வாசநியமனத்தையும் பண் ணுவிக்கும். 

அகையால் இதியும் திரோகாகமும் சோதயித்திரியினுடைய கிருதி 

இியங்சளா கும். 

5 5 க . : ச 

ஹாரிணியின் சத்திமான் சத்தா, இவ? FI BI 

ஜனனியின் சத்திமான் உதயுக்கா, இவெ சதாசிவர், 

சோதயித்தீரியின் சத்திமான் பிரவிர்த்தர், இவர ஈசர், இவர் 

கமா முறைய இலயி. பாகி, அதிகாரி என்றுங் கூறுவர். 

இனி, பிரமாதி பஞ்சு ததிகளும் காரியப்படுவது எவ்வா 
ஸு . . ரூ உ ௪ 5 ௪ ௪ 4 | ச 

பெனில், சச்தியாசாகம் பிரமாலைச் சேட்டிக்கப் பிரமா சிருட் 

‘ க ry ' 8 * டு 8 9 * . 

Wows, OTIS GOULD விஷ்ணு வைச் 0 FL Hh ae. ary இரட் 

் * . ச * cd . க . . . ச 

Bint, அகோரம் உருத்திரரைச் செட்டிக்க உருத்திரர் சங்கரிப் 
, ண புடவ வ் ஆ ட டட ட கர 

பா; கபுருடம் மஹறசுவரரைர சசட்டிக்க பாம்ஊசவரர் திரோப பு ட் ey ர் 

ட்டி ச் க re . . + ச . . 

வப்பரி கசானம்சசாகிவரைச் சேட்டிக்கள் சதாசிவ ௮ிலுக்கிரகிப் 

௫ ட ட்ட , Lill; இ, eT AI பிரமாத காரண ஸவாரகளால அனமாக்கள LIGhE 

கருத்தி! ca Marra wor, 

us Quid ppp pm. 

hf



8 பம தக நச இயல்: ௧௩. 
ட 

ஆன்மாக்கள் HOBO பாசபக்கு முடைமைபிழ்பசுக்களொ 

னப்படுவார்கள், (பச்--பக்தித்தல் ௨-செயப்படு பொருள் விகுதி) 

ஆன்மா வென்லுஞ் சொர்குப் பொருள் ளியாபக மென்பலும் சித் 

தகித்து என்பதுமாம், 

ஆன்மாக்கள் எண்ணில்லாதவர்களாய், கிக்தியாகளாய், ௮னா 
me ‘ (அ * ச ட் ட் . “ . டட 

இய பாசக்தொடர்புடையவர்களாய், அவரவ களுக்குமிய இருவி 

சோகக் கடான சரீரங்களைள் சிவபெருமானது காருண்யத் இனா 
ரூ . ச . ‘ ச . * 

SO UD, அவன் அவள் wy gars முக்கு ௮டம்பென்னத் 

தானென்னச் '2தான்ருமற் பிரிவறிறு கின்று, அரச வுடம்புகோ 

மெ கூடுசையாலே எண்ணிமந்த போகங்களைப் புசிக்கும௫ தா.த.து 

உண்டாகிய இதாகிதங்களினா?2ல மீளவும் புண்ணிய பாவங்க 

யார்ச்சித்துக்கொண்டு, அவற்கு ல பரிறந்து பிறந்து வருவார்கள். 

இப்படியே. தமக்கொரு நிலையில்லாமல் கொளளிவட்டமழுங் 

காற்றாடியும்போற் சனன மாணச் சக்கரத்திம் சுழன்று வரும் 

போது, அனாதியே அன்மாக்களை மறைக்கப்பட்ட அணவமலமா 

னது தனதுசத்தி தேய்ந்து குன்றிய வவதாரத்துச் சிவபிசான் றிருவ 

ருளாலே அவர்களுக்குச் சிவஞானம் பிரகாசிக்கும். அப்படிப் பிர 

காசிக்குஞ் சிவஞான த் தினா லே ௮.௪ அணவமல மறைப்பை நீங் 

கிப் பக்குவப்பட்ட சுத்தான்மாக்கள், தாம் அழிந்த தாகாமலும், 

சிவனேயாகாமலும், அவனையன்றிக் காரியப்படாமலும், அம் 

தல்வனுக்கு 2வருகாமலும், சிவபெருமானுடன் சத்தாத்துவித 

மாய்ப்பொருந்திநிற்றறாகிய பரமானக்தாவச சாயுச்சிய 

சிவ?2பாகமுத்தியை யடைவார்கள, இதற்குப் பிரமாணம் 
க 

உடை மெல em a te em மடவ வலையம் ம. ee er 

6 அசித்தந வியாபகம்போல் வியாபக மநவமீன்றம் 

வசித்திட வநம்வியாபி யேனும்வழக் தடையனுகி 

நசித்திடா ஜானச்செய்தீ யநாதியே மறைத்துநீற்தம் 

பசுத்துவ ழடையனாகிப் பசுவேள நீற்தமான்மா. 

என்னுஞ் செய்யுள் வலியுறுத்துகிறது. சவஞானசித்தியார் ௪-ம் 

சூ-ம் ௨0,



௧௪ சித்தாந்தப்படவிளக்கம். 

இவெப்பிரகாசம்பொது, 7, 

எண்ணரிதாய் நீத்தமா யிநண்மலத்தி னழந்தி 

மிநவினையின் றன்மைகளுக் கீடான யாக்கை 

யண்ணலந ளானண்ணி யவையவரா யதன 

லலகினிகம் போகங்க எநந்து மாழ்றற் 

புண்ணியபா வம்புரிந்து போக்குவா வுடைத்தாய்ப் 
புணநமீநண் மலபாகம் போநந்தியக்கா லநளா 

லுண்ணிலவு மோளியதனு லீரளகற்றிப் பாத 

மந்றிடநற் பசுவர்க்க மேனவுரைப்ப நணர்ந்தே. 
எனவரும். 

பாமானக்தாவச௪ சாயுச்சிய சிவபோக மென்பதைச் இத்தாக் 

தப்படத்தில் குடிலைக்குமெல் பரவெளியில் தடித்த சிவப்புக் 

கோட்டுககுள் இலக்சமிட்ட 19, புள்ளிகளாக 19. படி சளுக்கு 

மேல் சிவசூரியலுக்குள tia Bart ப்ராசத்திகளு ளுக்கு மத்தியில் 20. 

ல.த படியாகக் காட்டியிருக்கிற து, பரவெளியெனவே, மனவெளி 

அண்டவெளி, பாவெளி, அ௮ருள்வெளியென வெளி சமால்வகைப் 

படுமெனவமிக. மனவெளியென்பது மனம் விரிந்த விடம். ௮ண் 

டவெளி யென்பது ஒவ்?வாசண்ட,த்தைச் சூழ்ந் திருக்கும் வெளி. 

பசவெளி யென்பது எல்லாவம்ழையும் கன்னுளடக்கி யிருக்கும் 

வெளி, ௮ருள்வெளி யென்பது முதல்வன் சன்னிதானமாம். 

இக் ஜனக கூறப்பட்ட அன்மாக்கள் தம்மைப் பந்திக்த 
பாச பேதத்தால் விஞ்ஞானகலா, பிரளயாகலர், சகலர் என மூன்று 

வகைப்படுவோர்கள். 

க, விஞ்ஞானகலர். 

வலை த்குவாலானா 

... இவர்சரூக்குப் பிரபோ தாகலா” என்றும் பெயருண்டு, (பிர 
போ சம்-லிஞ்ஞானம். இதனா 2ல சட்டுப்படுகிறவர் விஞ்ஞா ன கலர், 
ஞான த்தாலே சலையை யகன்றோ பென்றலுமாம்.) 

இவர்கள் அணவமலம் தன்றே யுடையவர்கள; சுத்தாத். தவா 

வாசிகள்; சேசே பர2மஸ்வ ராலுக்கொக யோக்கியர்கள்; Bi wel 

லிருக்துண்டாகிய சுத்தகலு கரண புவன3பாகங்களை யுடையவர் 

கள். இவர்களுக்குச் சிவபெருமான் உண்ணின்று இருகோக்கத் 
கான் அனுக்கிரகிப்பா.



பசு இயல். (இ 

இவர்கள அனாதி Dw மலபர்கமாதக்திர முடைய விஞ்ஞு। ன கல 

(men, இடையே பரிபக்குவ விசெடத்கால் மாயாபந்தம் கன்மபர் 

அம் முழுவலும் நீக்கி மலபந்தம் ஒனமேயுடைய விஞ்ஞானசலரும் 
சன இர வகையா. 

இவர்கள் பச்குவமலா, பக்குவாபக்குவமலர, பக்குவமல 

சென மூவகைப்படுவார்கள். 

௧. பக்குவமலர். 

இவர்கள அ௮ணுசதாசிவர் அஷ்டலித்தியேசாரென இபண்மி 

வகை யாவார்கள், 

அ. ணுசதாசிவர். 

இவர்கள, பிசணவர், சுதர், சுதிப்கார், காரணர், சுடுவர், ஈசா, 

சூக்குமா, காலர், அம்பு, த'2சசா எனப்பதின்மர், இவர்கள் ௮ன் 

பேவடிவானவர்கள். இவர்கள் ௮திக।ரசிவனுடைய அனுக்கிரகத் 

ைப்பெற்று மிதா மாயா புவனஸ்களில் உள்ளவர்சளுக்குப்(பிரள 

யாகலருக்குப்) பக்குவத்தில் அனுக்கிரகஞ் செய்து சாதாக்கிய தத் 

துலவத்திலே போகங்களைப் புசித்துக்கொண்டு சதாசிவ மூர்த்தி 

யைச் சூழச் சேவித் துக்கொண்டு இறப்பார்கள், இவர்களிற் தீவி 

சசத்தினிபாக முற்றவர்கள் ௮னந்கஞான முகலாயுள்ள ஆரு 

ணங்களா லே விளங்கி யாவரையு மிட்சிக் துக்கொண்டு முளவிறர்த 

போகங்களுடனே MIRE GOS ROO வசிப்பார்கள். இவர்க 

சானைவருக்கும் போகத்தில் வைராக்கியம் IDB go RMI GIS 

திற் றிவிரதாமென்னுஞ் சக்தினி பாதத்தால் எவன் மோட்சங் 
கொடுத் தருசூவர். 

அஷ்டவித் தியேசுரர். 

அஷ்டவித்தியேசுரராவார்:--அனநக்தர், சூக்குமர், சிவோத் 
தமர், ஏகநேத்திரர், ஏகவுருத்திரர், திரிமூர்த்தி, சீகண்டர், 

சீகண்டி எனும் எண்மர்கள். இவர்களுக்கு, ௮ திகாசமலம் மாத் 

திரம் உண்டு, இவர்கள் அசுத்தமாயா கிருத்தியத்துச்கு ௮3 

காரிகள்; ஈச்சுரதத் தவத் திலுள்ள புவனங்கரூநக்.ர அதிபதிகளாய் 

௮வவிடச்தில் வசிப்பவர்கள். 

இவர்களில் அனர்சர் மோட்சமடைர்தால் பரமேஸ்வரர் 
அதற்குக் 8ழ்ப்பட்ட சூக்குமை அனந்தர் அதிகாரத் தல் வைத்த



௧௬ சித்தா ந்தப்படவிளக்கம். 

அதற்குக் சழ்ப்பட்டவரைச் சூக்குமா திகா த்தில் வைப்பசென 

பேளட்காம் ௪-வது பசபடலம் ௫௮-வது சுலோகத்தில் கூறியிருப் 

பதால் ௮னக்காதஇ தாமங்கள் பக்திரி பிரகானணிசகசாப்போல தி 

காச நாமங்களே யென வறிக. 

HOHE இகளுக்கு, அனந்தரைம் காட்டிலும் ஒவ்வொருசலை 

அடைவே குறைந்து குறைந்து வருவதால், அவர்களில் Fax. 

முதலாகக்கொண்டு ஒருவர்க்கொருவர் மேன் 2மல் உயர்க்தவாக 

ளாவார்கள. 

அனந்தர் மோட்சமடைநதகால் அதற்குக் சீழ்ப்பட்ட சூக்கு 

மா அவ்வதிகாரத்கைப் பெற மற்றவர்களும் இவவாமு அடைவே 

௮ திசாரத்தைப் பெறுவார்கள், எல்மிலார்கம,ங். கடைசியான 

சீகண்டிபதம் ¢ மாய்க்கிடவாமல் விஞ்ஞானகலரில் பக்குவமுண்டா 

னவா ஒருவரை எண்மரிற் குறையாமல் அப்பதத் இல் சிவன் கூட்டு 

வா். 
இவர்களுடைய சத்திகள் வாமை, சேட்டை, இரெளத்திரி, 

காளி, கலவிகாணி, பலவிகரணி, பலப்பிர தமனி, சர்வபூததமனி 

எனப் பெயர் பெறுவார்கள். இக்க வாமாதிசகா, பவாதி எண்ம 

ராகிய ௮வ்டமூர்த்திகளுக், குரிய அஷ்டசத்திகள் என்பர் இலர், 

ven எண்மருக்கும் ௮டை 2௮ காரிசா, GOS, அத்யுக்ரா, 

ஜ்யோஸ்னா, சேதா, பலோத்கடா, தாத்திரி, விபவி என வேற 

அ௮ஷ்டசத்திகள் கூறப்பட்டு இருத்தலால், வாமாதஇகள் அஷ்ட 

வித்தியேசார்களலு சக்திகளே, 

* ௬ GG af aro] . . ல / . . ] a அ . . 

இச்சத்திக யய வாரதிவூரடிகள் தாம அருளிசமசயத் 

திருவெம்டா வையில் உண் சணாக்கா ன் ௮ுமைத்துப்பாடியது மென்க. 

அ௮ஃதாமாம:ஃ-- ௧ வது அதியுமந்தமும் வன்னுக இருவா FHL 

மஜனோன்மனியேன்னுஞ் சத்தியின் திருவாச்காய்ச் சர்வபூததமனி 

யென்னுஞ் சத்தியையும், ௨-வது பாசம் பாஞ்சாதிஎன்னுக் திரு 

வாசகம் சர்வபூதிகமனியென்னுஞ் சத்தியின் திருவா க்காயப பலப் 

பிரகமனியென்னுஞ் சத்தியையும், ௩.-வன முத்தன்னவெண்ணகை 

யாய் என்னுந் திருவாசகம் பலப்பிரகமனி யென்னுஞ் சத்தியின் 
இருவாக்காய்ப் பலவிகரணியென்னுஞ் சத்தியையும், ௪-வது ஒண் 

ணித்தில நகையாய் என்னுக் திருவாசகம் பலவிகரணியென்னுஞ் 

சத்தியின் தஇருவாக்காய்க் காரியென்னுஞ் சத்தியையும், (நி-வ.த 

மாலமியா கான்முகன் என்னுக் திருவாசகம் காளியென்னுஞ்



பசு இ யல், தள் 

சத்தியின் இருவாக்காப் இபெளத்திரி யென்னுஞ் சத்தியையும், 
௬-வது மானே நீ நென்னலை என்னுந் இருவாசகம் இசெளத்திரி 

யென்னுஞ் சத்தியின் திருவாக்காயச் சேட்டையென்றுஞ் சத்தி 
யையும், ௪-வது ௮ன்னேயிவையும் என்லுக் இருவாசகம் சேட்டை 
யென்னுஞ் ௪,த்.இியின் திருவாக்காய்வாமையென்னுஞ் சக்தியையும் 
உணாததுவனவாம். 

இவ்வாமாதிகளும் சாதாக்கிய தத்துவாதிபதியாகிய சதா 
சிவரது சத்தியான மூ?னான்மனியுங்கூடி. ௮க ஒன்பதின்மரும் 

நவசததிகள் எனப்பட்டு, அத்தவித்தியா சத துவத்திலுள்ள வ 

புவனங்களுக்கும் ௮ இபஇகளாவார்கள். 

சஹஸ்சவிலோசனி சஹஸ்சானனி, சஹஸ்ரபுறை, ஸ்வா 
ரூடை, ௮யோமுகி, தவனிகை, பிரேகாசனி, விச்வை, கெளரி 

என்னும் வேறு ஈவசத்திகளும் உண்டு, இவர்கள் கிவிர் த் திகலையி 

லுள்ள ௮ண்டகோடிகளை நிலைகுலையாமற் காக்கத் தவத்தான் உமா 

தேவியின் ௮ருளைப்பெற்றவர்.கள. 

வாமா திகளில், வாமை சிருட்டியாதாரரூபை, சேட்டை இதி 

யாதாரளரூபை, இரெளத்திரி சங்காரரூபை, காளி இசோபவரூபை 

யாகும். கலவிகரணி ௮வயவ சூனியமானது, பலவிகரணி பலத் 

கை விசஷமாசச்செய்வ.து, பலப்பிரகமனி பல.க்தையழிப்பது, 

சர்வபூததமனி ஆன்மாவினுடைய புண்ணியபாவங்களை அடக்கு 
வத, மனோன்மனி ௮ளலுக்கரக சொருபை. 

*, t க் * 

அஷ்டவித்தியேசுசர்களில் முதல்வரான ௮னக்த தேவரான 

வர் அசுத்தமாயாகாரியங்களைத் தோற்ழுளிப்பார். 

இவர்களுக்குப் போக வவைராக்கியத்தில சிவன் முச்தி 
கொடுத்தருளுவர். 

௨. பக்குவாபக்குவமலர். 

பக்குவாபக்குவ மலராவார் சப்தகோடி மகாமந்திரர். சப்த 

கோடி மகாமர்திராஎன்றது ஏழுவிதகோடிகளை யிற்றிலுடைய ம 

இசங்களுக்கு அதிபர்களை. இவர்களும், பெளட்காம் 4-வது பசுபட 
லம் 59-வது சுலோகத்தில் கூறியபடி, எண்ணிக்கையினால் ஏழு 
கோடியாவார்கள், 

மக்இரங்களினீற்றி லமையும் ஏழுவிச கோடிகளாவன:--5ம 

ஒருகோடி, சுவாஹாஒரு கோடி, சுவகாஒரு2காடி, வெளஷட் ஒரு 

ம



௧.௮ சித்தாந்தப்படவிளக்கம். 

கோடி, வஷட்ஒருகோடி., பட்ஒருகோடி, ஊம்ஒரு?காடியாகும் 

இவற்றுள் ஈமவென்பத இருடி.கட்ரும், சுவாஹா வென்பலு தேவர் 

சுட்கும், சுவதாவென்பது மாரு பிதுருகட்கும்; வெளஷட்டென் 

பது பூதமுதலியவர்கட்கும், வஷட்டென்பது மானலுடர்க்கும், பட் 

டென்பறு உக்கிரவிக்கிரகங்களுக்கும், ஹும் என்பது அச்ளைத் 

தலைவா களுக்குமாம், 

சப்தகோடி. பஹாமந்திரங்களுக்கும் ஈஸ்வரிசுளாகிய பிருகுணீ 

பிரம்மவேதாளீ, ஸ்தாணுமதி, அம்பிகை,ரூபிணி, நந்தினி, ஜ்வாலை 

னும் ஏழுவித்மயஸ்வரிகளரம் மண்டலேஸ்வார்களாலே அுதிக்கப் 

பட்டு ஈத்தவிக்யொதத்துவத்தில் வூப்பார்கள், மக-இரம் என் 

னும் இரண் சொற்களின் புணர்ச்சியாலாயது மந்திரம், மர்-தன் 

னைநினைக்கிறவளை, இரம்-இரட்சிப்பது என்பது பொருள், 

சப்த காடி மகாமந்திரர் ௮ஷ்டவித்தியேசுரராலே பிேரிக் 

கப்பட்டுச் கத்தவித்தியா கழ்.துவத்தில் வடுப்பவர்கள், இவர்கள் 

ன்றரை மான்றசைக் கோடிசளாய்ப் பிரிக்கப்பட்டு, முகல் மூன்: 

ரைக்கோடி பேர்கள், சிவன் குருஞூர்தீதத்தை யஇட்டியாமல் நிரா 

தராமாய் நின்.று எத்தவிக்தியா தத்துவத்திலும் ௮தன்€முமுள்ள 

விஞ்ஞானகலருக்கும் பிரளயாகலருக்கும் IH DIDI BES, மிடத்து 

அதம்குக் காணமாயிருந்து, அதிகாரத்திலுள்ள வைசாக்கியக்தி 

னாலே சிருட்டிக்குப் பின்பு மோட்சத்தில் சேர்க்கப்படுவார்கள். 

மற்ற மூன்றரைக்கொடி. பேர்களும் குருக்களாவார்கள, ௮ஃதா 

வது இவன் குரு மூர்த்தக்தை யதிட்டி தீதுச் சகலரை யிரட்டிக்கு 

மிடத்து அதற்குக் காரணமாயிருக்து மகாப் பிரளயகாலத்திலே 
“ச . ௪ க 6 

ரசிவனாலே மோட்சத்தை யடைவார்கள். 

இவர்களைப் படத்தில் ஈத்த வித்தியாதத்துவத்தில் சிவப்பு 

நிறமுள்ள செறிந்த சிறிய வட்டவடிவங்களாகக் காட்டி யிருச் 

இற, அதிலும் ஏழுவகுப்பாகவே காட்டியிருக்கிறது. ஈத்த 

AF Fu HF HVE FEST TEN VN HITS SSM (pen eps Mears 

கோடியும் இடதுபாகத்தில் பின் மூன்றரைக் கோடிபுமாகக் காட்டி 

யிருக்கிறது. 

பிரளயம்.--கித்தப்பிரளயம், பிராகிருதப்பிரளயம், மத்திமப் 

பிசளயம், மஹாப்பிபளயம், பிரகமமஹாப்பிசளயம், என ஐவகைப் 

பட்டு நிவிர்கு தா வீங்கலைகளின் சங்கார கதைக் குறிக்கும், இவற்



பசு இயல. ௧௯ 

௮ள் நித்தப்பிளயம் பிரமாண்டப்பிரளயமெனவும், பிராகிருதப் 

பிரளயம் ௮வாந்தசப்பிிளயமெனவும் பெயர் பெறும். 

௩. அபக்குவமலா. 

இவர்கள் சுத்தவித்தைக்குக்கீழ் மாயைக்கு?மல் வாசஞ்செய் 

பவர்கள், சித்தாந்தப்படத்தில் இவர்களைப் பர்சை நிறமான 

செறிக்க வட்டவடிவமாசச் காட்டியிருக்கிற,து. கேவலத்தில் ஆன் 

மாநிற்குக்கன்மையபோல், இவர்கள் ஒருவடிவுமற்று ஆணவமல 

சொருபராய்ச் சுத்தமாயையிலே தோற்றமு மொடுக்கமுமாகை 

யால், ஆணவமலபரிபாகம் வருமளவும் பெத்தராயிருப்பார்கள், 

இவர்களுக்கு இந்தவிஞ்ஞானகலப் பிராப்தி அனுபவத்த 

ND, AG EFT SST QL, யோகத்தாலும், சர்நியாகத்தாலும், இக் 

கையினாலும் இடையே மாயாபர்தம் கனமபக்தம் முழுவதும் நீங்கி 

௮சு,த்தமாயைக்குமேல் உளள புவனங்களில் ,நுகசக்கடவன 

வாகிய போகங்கட்கு ஏதுவாய் நின்ற அணவமல பக்கம் ஒன்றே 

உடைமையால் வந்து கூடியது. இதற்குப்பிமாணம் சிவநெறிப் 
பிரகாசம். 

சன்னியாசத்தால் யோகசாதனையாற் றவத்தாற் சற்குறாவான் முச்கவை 
யிற் சாரும்வினையனை த்து, மன்னாது சோசனைசெய்திசெலினாலாசன் மாயை 

யிருவினையனைத்து மாயையு நீங்கவே, யின்னாதவாணவதச்தாற் றடைப் 

பட்ட ஞானவியல்பினதா யறிவின்றியிருந்து மலபாகத், தன்னாளி னர 

னருளான் முச்தியினைடடையு மறியிலிது விஞ்ஞானகலர.தி லக்கணமே.”” 

எனவரும். 

இவர்களுக்கும் பரமமெஸ்வரர் மலபரிபாகதாரதம்மியத்துக் 

குத் தக்கபடி, மந்திபதத்தையும், மர்திசேசபதத்தையும், கமத 

பதத்தையும் கொடுத்து மோட்சம் கொடுக்கிறார். 

திழமுள்ளதத்துவ வாசிகளுக்கு மமேலுள்ளதத்துல வாசிகள் 

உயர்ந்தவர்கள். 

உ. பிரளயாகலா, 

பிரளயத்தில் மாயாகுத்துவ,த தில் நட்டுப்பநிகிற படியால் பிள 
யாகலசென்றது. பிரளயத்தில் லாதி நிங்கினவரெணிலும் (Or in cm 

தம்,



௨௦ சித்தா ந்தப்படவிளக்கம்; 

இவர்கள் ௮ணவம் கன்மமாகய இசண்டு மலங்களை யுடைய 

வாகள், சுத்தாசுத்தாததுவா (மிஸ்சாத். துவா) வாசிகள், அசுத்த 

மாயா கோற்றமான சூக்குமதனு கரண புவன போகங்களை புடைய 

வர்கள், இவர்களுக்குச் சிவபிசான் முன்னின்று இருகோக்கம் பரி 

சம் இசமும் வாக்சகன மூவகையானும் அனுக்கெகித் தருளுவர். 

ரூக்குமதனு-புரியட்டக சரிசம். புரியட்டக மாவது--பூத 

மைந்து. ௧, கன்மாத்திரையைந்த, &, son @ Loh Biiweo DG gi. க, ஞா 

னேந்இரியமைக்து. & ௮ந்தக்காணம், ௧, முக்குணம். & பிரகிருதி ௪, 

சலா இிபஞ்சகம், ௧: ஆகவெட்டமோம். 

போற்றுகள்ம ஜானழடன் சத்தாதி பூதாதி 

சாற்றுமன மன்று தத்துவழ--மேற்றதண 
மோன்றுடன் மான்கலாகீ மைந்துழப் பானிவையு 

மென்ற புரியட்டகமேன் ண். 

காரணகன்மாக்திரைசளைந்து மனம் புத்தி அகங்கார மூன்று 

ஆக எட்டினாலும அக்கப்பட்ட வடம்பு சனறலுமாம், 

இவர்கள அனாதியே மலகன்மங்கள் மாச்திர முடைய பிரள 

யாகலரும், இடையே பரிபக்குவ விசடகத்தால் மாயாபந்தம் மாத் 

திரம் நீங்கி மலகன்மங்கள் இரண்டு முடைய பிரளயாகலரு மென 

இருவகையாகிக் தனித்தனி பக்குவ மலசர்மமுடையவர் பக்குவா 

பக்குவபல காமமுடையவா அபக்குவமலகாம முடையவர் உன 

முவகைப் பட்டிருப்பார்கள, 

௧. பக்குவ மலகர்மமுடையவர். 

இவர்கள் புவனேசர், மஹாதேவர், வாமதேவர், பவோக்பவர், 

ஏகபிங்கர், ஏசீகட்சணர், ஈசானர், ௮ங்குஷ்டமாத்தரர் என்னும் 

மண்டலா எண்மரும், இவர்களுக்கு ௮ திபர்களும் சம்சாசசாகரத் 
இற் சுழலுெவர்களை த் திருப்புதிறவர்களுமாகிய அனந்தர், இரி 
கலர், கோப்தா, கேஷேமேசர், பிர்மப ௪, தருவர், தேஜோஇபா், 

கஹனேசர் என்னு மெண்பரும் விசரும் ஸ்ரீகண்டரும் எனப்பதி 
Can oom int « 

Qaisa FaemSa ssE15 ge 5) Cun gy மலபரிபாகத் 
இன் Lh 5 5 6a Gav ௮ இகா ரமலத்தோடுங் கூடி அஷ்ட வித்தியேசர 

grew பிமிரரிக்கப்பட்டுப் பிரகரு திமாயைக்குக் ஈழுண்டான இருத்



பசு இ யல்: . ௨௧ 

தியம்களைப் பண்ணிக்சொண்டு *கலாமத்தியத்இல் மாயா கெற்பத் 
இல் வ௫ிப்பவர்கள, இவர்கள் ஆணவமலங் சன்மமலக்களிரண்டே 
பூடையவர்களானாலும், மு.றசெய்த தபோபலத்தால் ௮வைசள் பரி 

பாகமாகிற வவதாத்திலே விஞ்ஞானகலரில் மர் திேசுரர் பதத்தைப் 

Cupp, 955 அதிகாரம் கடத் த வேண்டுகையாலே மாயை3யோ 
டங் கூடியிருக் காலும் சிவன் பிரபஞ்சத்திற் ரோய்வற நின்ளுற் 

போல அதிந்றோய்வற நிற்பார்கள், இவர்களுள் புவனேசசாதி 

மண்டல செண்மரும் மாயாதத்துவத்த லிருக்கும் ௮ஷடபுவனங் 

களுக்கும் ௮திபதிகளாவார்கள், இவர்களுள் சிரேஷ்டரான ஸீ 
கண்டருத்திராலே கலையென்னுக் தத் அவத்திலிருந்து பிரகிருதி 

காரியமான அன்மதத்்அவக்கள் இருபத்.து நான்கும் தோன்றும், 

*'* இவர் அயன்மால் போலச் ௪சுலரினன்றிப் பிரளயாகலரிற் 

பக்குவ முடையோசாய்க் கட்டுநீங்கி முத்திபெற்ற 'சடவுளாசலா 

னும், பரமூவனுக் குரிய எல்லாப்பெயரும் வடி.வு%் தொழிலும் 

பெற்றுடையவ ராகலானும் அயன் மாலிருவர்க்கு மேலாய்ச் சை 

வத்தி னெய்தி சமயதீக்கை பெற்ரோரால் வழிபடுகடவுளாயினா” 

அயன்மாலிருவரும் ௪கல சென்பதற்குப் பிரமாணம், தத்துவப்பிர 

காசம் செய்யுள் (28) குறித்த......சகலத்மிதார்கள் அ௮யன்மாலே 

முதலாக சிகழ்தரகரருகும்,. எனவரும், இவர்கள் த:2பாபலத்தால் 

அதிகாரம் பெறறு முறையே சிருட்டி. திதிகளுக்குக் கர்த்தாவா 

னார்கள், இவர்கள் தங்கள் தங்கள் பதம்கிலைக்கச் சிவபிரானைப் 
பிரார்த் இக்கிராரக ளென்பதை, திருவாதவூடிகள் புராணம் திருப் 

பெருந்துறைச்சருக்கம் செய்யுள் 2-ல் *“இதுபரனமுளை வழங்குவ. 

தென வரிபிரம செழுந்துதம்-பதகிலைபெற வருளென்றிரு பரிபுச 

கழல்கள் பணிர்கனர்'' எனக்கூறி யிருப்பதாலறிக. 

இவர்கள் அனைவரையும் மலபரிபாகத்தின் மிகு தியாலே 
சிருட்டிகாலத்திலே சிவனிரட்சித் தருளுவர். 

௨. பக்குவாபக்குவ மலகரமமுடையவர். 

இவர்கள் பிரமாண்ட தாரகராக விருக்குஞ் சதருத் இரரும் 

காலாக்கினி புருத்திசருமாலார்கள். இவர்கள் Yves. Baar. Bout 
Seem டட லை அண்மை aie Lae 

* சலாமத்தி யென்றது வித்தியாகலையை. 

[ இந்தச் (* ") குறிச்குட்பட்ட வாச்சியங்கள் சிவஞானபோதமா 

பாடியச்துட் கண்டவை.



௨௨ சித்தா ந்தப்படவிளக்கம். 

களுக்குக் சலாசம்பந்த மிருந்தபோதிலுஞ், சகலசான வணுக்கு 

சைப்போல் சகலாதிகளுக்கு வசப்படாதவசாதலால், பரமேஸ்வரர் 

தாமே கேரில் மலகர்ம பரிபாக தாசதம்மியத்துக்குத் தக்கபடி வித் 

தியேஸ்வசாதி பத.ங்களைக்கொடுத் துப் பின்பு மோட்சங் கொடுக் 

இழுர். 

௩. பக்குவ மலகர்மமுடையவர். 

இவர்கள் ௮னேகர் மிஸ்ராத்துவாலில் வாசஞ்செய்கருர்கள், 

இவர்களுக்கும் மலகாமபரிபாகாலுகுணமாகப் பரமமேஸ்வசர்தா 2ம 

மோட்சங் கொடுக்கா. 

be FGM, 

ஆணவம் கனமம மாயைய கிய CLP em WW Levi HOMILY முடைய 

னர்களாகலால் ஈகலசென்றன. இவர்கள் அசுத்தாத்துவா வாடு 

கள், அசுத்த மாயையின் ,நாலபரிணாமமாகிய பிரகிருதி மாயையி 

லுண்டாகிய அசுத்த கனு சரண புவள போகங்களையுடையவர்கள், 

இவர்களில், தீவிரதசர்க்குச் திருநோக்கம், பரிசம், இிகழும்வாக்கு, 

பாவனையெனு கான்கானும், திவிரர்க்கு அர்கான்௧னோடு மிகு 

Sh OO" BMI, Lh Si FF Numevhs on0 Cua secs gp, LOG & 

தார்க்கு அவ்வா 2ரடு ௮வுததிரியானுக் தீட்சை செய்து௮னுக்கெ 

கத்,தருளுவர். 
அசுத்ததகனு-ரூக்கும தூலமீதகங்கள். 

இச்சகலரும் பக்குவ மலகாமமாயையடையவர், பக்குவா 

பக்குவ மலகாமமாயையுடையவா; அபக்குவ மலகாமமாயையுடை 

யவர், என மூவகைப்பவொர்கள், 

௧. பக்குவ (மலகரமமாயையுடைவர்:-- 

இவர்கள் பிரமாண்டத்திற்குள்ளிருக்கும் அவ்வப் புவனங்க 

ளில் வாசஞ் செய்கிறவர்கள். இவர்கள் ௮ண்டசம், சுவேதசம், 

உற்பிசம், சராயுசமென்கிற கால்வசைத் தோற்றத்இலே, தேவா, 
மனிதர், மிருகம், பறவை, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, கதாவாமாகய 

எழுவகைப் பிறப்பினையுமெடுத்து, இரு. நாற்றிருபத் துகான்கு புவ 
னங்களிலுமுழன்று தரியுமவதாத்தில், இருவினை யொப்பினாலே 
சற்நிகிபாதானுகுணமாக மலபரிபாகமடைவார்கள். சம்சாச்த் 

தில் துவேஷம், முத்தியில் விசுவாசம், சிவபக்தி, குருபணிவிடை



பசுஇயல். ௨௪. 

முதலானவை மலபரிபாகம் வந்தவருக்கடையாளம், இவ்வாறு 

மலபரிபாக முற்றவர்களுக்குப் பரமேஸ்வரர் தாமே க குருமூர்த் 

தத்தை தியட்டித்து வரது மலபரிபாகானுகுணமாக மர்திரேஸ்வ 

சாதிபதங்களை கொடுத்துப் பின்பு மோட்சங்கொடுத்தருளுவர், 

இவர்களில் தீவிரதாத்திற்றீவிரதகரமான சத்திநிபாக மு.ற்றவர் 

களைத் தீட்சாதி சமஸ்சாரகங்களினாலே பாசமோசனஞ் செய்து 

அளுச்கரகித்துத் தனது பூணஞானத்தோடும் உடனே கூட்டிச் 
கொள்ளுவர், 

அ௮ண்டசம்-முட்டையிற் Capes paren, ச வேதசம்-வேர் 

வையிற் ஜரோன்றுவன, உற்பிசம்-வேர் வித்து கிழங்கு முதலிய 

வற்றை மேற்பிளக்து தோன்றுவன, சராயுசம்-கருப்பையிற் 

ஜோன்றுவன, தாவசம்-மாம் செடிமுசலியவைகள், 

மலபரிபாகமானத மலம் தன.து சத்தி தேய்தற்குரிய துணைக் 
காரணங்களுடன் கூடுவது, 

௨; பக்குவாபக்குவ மலகாமமாயையுடையவா :-- 

இலர்கள் மோட்சத் இலே விருப்பின்றி, பதபோகங்களை 
விரும்பியவர்கள், இவர்கள், தங்களுடைய பக்குவானு குணமாகத் 

தாங்கள் விரும்பிய பதங்களி?ல போகங்களைப் புசிக்கப் பரமேஸ் 
வசரால் சேர்க்கப்படுவார்கள். இவர்ககப் பதபோக வைராக்கி 
யத்திலே சிவனிஈட்சித் தருளுவர். 

௩. அபக்குவ மலகர்மமாயையுடையவர்:-- 

இவர்களுக்கு மேற்கண்ட குணங்களொன்றுமில்லை. இவர் 
கள் சனனமசண எக்சரத்தில் இருவினைக் இடாய்ப் பிறக்திறக் 
அழலுவார்கள், இவர்களும் பக்ருலானு குணமாகக் காலாந்தசத் 
தில் பரமேஸ்வாரால் இரகஷ்க்கப்பவொர்கள், 

சகலரிலக்கணம் இதுவென்பதற்குப் பிரமாணம். சிவகெறிப் 
பிரகாசம் 11, 

(இணிச்சசலரி லக்கணர்தா 'னுணவழ்தோடிருவினைகள் மாயேய 

மிசைச்துபோச, முணிப் பலவும் பிராகிருத தேகந்தன்னையுற்றவ ச்சை யை 

இனையு முடைத்தாய் மாளுஞ், சனித்திறந்து சேவருடன் மணிதசர்நாகர் 

தானாதி சராசரங்கள் யோணிபேச, மனைச்தினிலும் வினைச்£டாய்ச் 

சுழன்று முத்தி யடைவ ரிருவினையொப்பினருட் குருவினாலே."' 
  

* குருமூர்த்த மென்றது சப்தகோடி மகாமந்திரருள் பின் மூன்றரைச் 
கோடிகளை,



2௨.௪ சித்தா நதப்படவிளக்கம். 

இங்ஙனம் கூறிப்போர்த விஞ்ஞானகலர் பிரளயாகலர் சகலர் 

௪ ஓர மூவகையாருள, விஞ்ஞானகலா ஆணவமலத்தையும், பிரள 

யாசலர் ணவ கன்மமலங்களையும் உடையவர்களேயானாலும், 

விஞ்ஞானகலருக்குக் சுன்மமலமும் மாயாமலமும், பிரளயாகல 

ருக்கு மாயாமலமுமுண்டு, ஏனெனில், இவையில்லையேல் அவர் 

கள் ௮வலவப்புவன போகங்களை நுகாமுடியாகாகும், அனால் விஞ் 
ஞானகலருக்குப் பிணிப்பாகிய ஆணவமல சத்தி சூக்குமமும்,பிரள 

யாகலர்க்குப் பிணிப்பாகிப ஆணவமல சத்தி தூலமுமாகையால் 

இம்மலங்கள் அவர்களுக்குப் போகசா தனக் கருவியாய் நிற்ப 

தொழிக்து அவர்களைப்பர்தியாவாகும், எனவே சகலர்க்குப் 

பிணிப்பாயெ ௮ணவமல ௪,த்இி தூல*கசமாமென வ,றிக, ஆதலினா 

லன்றோ இம்மூவகை ஆன்மாக்களுக்கும் முதல்வன் ௮னுக்கிரகிக்கு 

மிடத்து உண்ணின்றுணர்த்தியவாஹே எளிதில் நீங்குவதாகிய 

சூக்குமமலசத்திப் பிணிப்புடைய விஞ்ஞானகலர்க்கு உண்ணின் 

வுணர்த்துவதும், eussepas sro றெரித்துணர்த்தியவழி 

யன்றி நீங்குகல்கூடாக தாலமலசத்திப் பிணிப்புடைய பிரளயாக 

லர்க்கு மான் மழு சஅர்ப்புஜம் சாளகண்டம் தரிரேத்தரங்கொண்டு 

முன்னின்று உபதேசமுகத்தா ன் உணர்த்துவதும், பல3வறு 

வகைப்பட வலியுறுத்தி யுணாத்திய வழியன்றி நீக்குதல் கூடாத 

௮ தூலமலசத்திப் பிணிப்புடைய சகலர்க்கு மானுடச்சட்டை 

சாத்தி குருவுருவாய் எழுக்தருளிவரந்து உபதேசமுகத்தானும் 

நான்முகத்தானும் பல2வறு வகைப்பட வலியுறுத்தி யுணர்த்து 

வதுமாம்: மேலும் இலிராதாயி, மாயேயம் என்னும் இசண்டு 

மலங்கள் மூவகை அன்மாக்களுக்கும் உண்டு, 

.... ஆன்மாக்கள் தம்மைப் பந்தித்தப் பாசபேதத்தால் மூவகைப் 
பட்டிருப்பாரகள என்பதற்கும், அவர்களுக்குக் கன்ம வொப்பில் 

் fv ௪ . . . ’ * ச இறைவ'2ன ௮னவுக்கிரகிப்பன் எனபதறகும் பிரமாணம், 

சிவப்பிரகாசம். பாயிரம்-௮. 

மூவகையா ருயிரவாக்க மலத்தார் கன்ம 

மூலமலச் சார்மூன்று முடையா ரன்றே 

திவகமா மெனவுருவாய் வந்து நாதன் 

Bae orders பரிசத்தாற் நிகழும் வாச்சாற் 
te tant அவனைத் ஆலு. மலியும் வ etn en = வது வலவ வைய, 
  

  

* ட தாமென்பது அதிகமென்பதை யுணர்த்தம் ஒருவிகுதி,



ல்
 பசு இயல். ௨ 

பாவனையான் மிகுநூலால் யோகப் பண்பாற் 

ப.ரவிவரு மவுத்திரியாற் பாச நாச 
மேவவரு ளு சவுமவுத் இிரியிரண்டு திறனாம் 

வியன் இிரியை ஞானமென விளம்பு மாறே என்றும் 

சிவானந்தமாலை. ௬௮. 

மூம்மலத்தின் மூலமலம் விஞ்ஞசலர் கன்மமுட 

னம்மலமாற் ரூர்பிரள யாகலாகண்--மும்மலமுஞ் 

சேர்க்சார் சகல ரவர்க்குத் இருவுருவா 

யோரக்தே விழிச்துரைபட லுற்ழு, என்றும் 

அபிடேகமாலை. ௨. 

ஒருமலவிஞ் ஞானகலர் பிரணவாதியவணு சதாசிவர்க எட்டவித்ச 

ரூ.ற்றமர்தி ரேசரிவரைச் சுத்தமாயைபா லுசவி யஇகாரமிந்தே 

பொருவின் மந்திரேசர்முன னர்சேசர் சுத்சசகத்தாசத்திபா லிருமலப் 

புகலுநூற் றீசொன்பதாம் பிரளயர்ச்குகற் புகழ்தூலசுச்கும சலுவும் 

பெருமையொடு சர்திவரிலொருவராஞ் சசண்டர் பிரகரு திபான்மு மலசாம் 

பிரிவிலரியயனாதி சகலருக் குடறந்து பின்னுயிர்களுக் இவர்களா 

லருமையைந் தொழில்செய வமைத்த வவிகாரனே யபிடேகமாடியருளே 

யமலமு தூரி யினமர்குமா சர்க்குருபர ஈலபிடேக மாடியருளே, என்றும் 

சிவானந்தமாலை. ௬௯. 

விஞ்ஞகலர்க் குள்ளே விளச்கொளியாய் நின் றொளிர்வன் 

மைஞ்ஞசூவிலு மாணவகன் மர்க்கருளாற்--பிஞ்ஞ்கனே 

தெய்விகமாய் வரசளிப்பன் சோச்சசச லர்ச்சவர்போ 

லவ்வுருவாய் வக்சளிப்ப னாங்கு. என்றும் வருமது கண்டுகொள்ச. 

ஆன்மாச்கள் தூலசரீச மிழகது சூக்கும சரீரத்துடன் சுவர் 

க்க நரகங்களிற் சென்று வினைப்பயன்களை ௮னுபவித் ஐத் இரும்ப 
வும் பிறக்குமென்பதற்குப் பிரமாணம்: 

சிவப்பிரகாசம். போது-௩௪. 

இர்கிரையி னைந்துசுச்ச மேழ்சுச்சா சுத்ச 

மெண்மூன்று மசுதசமெனு மிவைமுபபத் தாரு 

மன்னியசத் துவங்களிடை மயங்கிநெடுக் தயர் தான் 

மருவுமுரு கிலையழிய வரும்பொழுது வரியா 

பன்னகமண் டசங்கனவு படர்வகையே முன்னம் 

பக ரவருங் கலாதிலே பரவியரூச் குமமாக 

தீன்னுருவி னணை்துபய னருஈதியர னருளாற 

றரையினிடை வருமென்று சாற்று நூலே எனவரும்.



௨௬ தித்தாந்தப்படவிளக்கம், 

இங்கனம் சனன மரணப்பட்டு வருகிற ஆன்மாக்கள் எடுக் 

கப்பட்ட * யோனிபபேதங்களானவை கால்வகைத் தோற்றமும் 

எழுவகைப் பிறப்பும் எண்பத்துகா ன்குதாருயிர யோனி3பதக் 

களுமாய் இருக்கும் என்பதற்குப் பிரமாணம்: 

சிவப்பிரகாசம். போது- ௩௫: 

சோற்றியிடு மண்டசங்கள் சுவேசசங்கள் பாரிற் 

று சைச் தவரு முற்பிச்சஞ் சசாயுசங்க ணானகி 

னூற்றமிகு சாவரங்கள் பச்சொன்ப சென்று 

மூர்வபதி னைக்சமரர் பதினொன் ரரோடுலவா 

மாந்றருரீ ருறைவனஈ௩ற் பறவைசணாற் சாலி 

மன்னியிடும் பப்பச்து மானுடரொன் பதின்ம 

ரநறியொரு சொமையசனி வியம்புவர்சள் யோனி 

யெண்பத்து நான்குநூ முயிரமென் றெசெே. எனவரும் 

பசுஇயல் முற்றிற்று. 

முற 

ந, பாச இ யல, 

ஆன்மாக்களைப் பந்தித்தலால் பாசம் எனப்படும், (பச-௬பந் 

Bs Bw; fy == & Tale) OLs1 AAT விகுதி), 

பாசமானது ஆணவம், கன்மம், மாயை, இமராதாயி, மாயே 
யமென வகைப்படும். 

ஆணவம். 

வியாபகவுயிர் ௮ணுத்தன்மைப்படுமாறு செய்தலின் ஆணவ 
மெனப்பெற்ற.து. 

௮ண்வமலம் அனாதியாய், நித்தியமாய், அடித்தாய், ஒன் 

ய், செம்பு முதலிய லோகங்களிலிருக்கிற களிம்பானது செம்பு 

முதலிய லோகங்களுள்ள வன்றே அவற்றை மறைத்து அவற்றி 

ணுளளும் புறம்புங்கலந்து வெட்டுவாய்?தோறும் நின்டுற்போல, 

விஞ்ஞானகலர் பிரளயாகலர் சகலர்களின் ஆன்மயபோதத்தோடும் 
அனா இய சலந்து மறைந்து நிழ்பதாய், 'அடார்சவிருளும் பிரகாச 
மென்னும்படி அஞ்ஞானாந்தகாரமாய், இருள ஒன்ருயிருந்தும் 

அனேக சுண்சளை அலைகளுக்குரிய பிரகாசத்தின் தாசதம்மியத் 

* யோனி-சாதி, 
  

 



பரச இயல; டெடி 

தற்குத் தக்கபடி மறைப்பதுபோல், எண்ணில்லாத அன்மாக்களை 

பும் அவரவர்களுடைய * பக்குவாபக்குவங்கஷக்குதி தக்கதாக 

அவரவர்களின் இச்சாஞானக்கிரியைகளைச் சற்றுஞ் சீவியாதபடி. 

மறைத்து கின்று, அ௮வ்வவவான்டம போதங்களின் மீட்சியிலே 

நீல்குவசா யிருக்கிற ௮னந்த சக்திகளே யுடையகா யிருக்கும், 

இதற்குப்பிரமாணம்: கிவப்பிரசாசம் பொது 8. 

்“ஏசமாய்த் சங்கால வெல்லைசளின் மிளு 

மெண்ணரிய சத்தியசா யிருளொளி£ விருண்ட 

மோகமாய்ச் செம்பிலுறு களிம்பெய்ந்து dss 

மூலமல மாயறிவு முழுதினையு மறைக்கும் 

பாகமாம் வகைநின்று திரோதான சத்தி 

பண்ணுசலான் மலமெனவும் பகர்வாது பரிஈது 

நாசமா நதிமதியம் பொதிசடையா னடிச 

ணணுகும்வகை சருணைமிக நயக்கு$ தானே. 

என்ற திருவிருத்தச்.இல் முற்பாதி ஆணவமலத்தக்கு இலட் 
சணங்கூறுவதைக் கண்டுகொள்க, 

ஆணவம் கேவலத்தில் ,தவாசகசத்தியானும் சகலத்தில் 

அதோகியாமகசத்தியானும் அன்மாக்களுக்கு அஞ்ஞானத்தை 
நிகழ்த்தும். 

ணவமலம், சகலர்களுக்குச் சகலாவத்தையில் HITE (PS 

லிய கருவிகளுடன் கூடிநின்றவிடத்து, மோகம், மதம், அராகம், 
விஷாதம், சேஷம், வைசித் இரியம், ௮ரிசம் எனும் எழுவசையினை 
யும் செய்விக்கும், 

மோகமாவது, சிவத் திரவிய ௮பகாரமுதலாயின ௮தஇபாதசம் 
என்.று ஆசாரியரால் ௮றிந்தாலும் ௮ந்த உணர்ச்சி சிறிதும் விளங் 
காமல் ௮றிவை மயக்கி ௮இபாதகா தியவற்றைச் செய்விப்பது. 

மதமாவது, யாதாமொருவன், தான் Cures sult ngs 
போது, மடவாரைப் பார்த்து இவள் 0 தேவர்கள் மடவாரிற் இறந் 
தாள், இவளைப் பெறும்பேறுபோலப் பேமெமக்கில்லையென்று 
மஇப்பது, 

அசாகமாவு, அவளைப்பெருத3பாது மிகவும் வருந்தி 
௮மழும்படி அ௮சையைச் செய்விப்பது, 

விஷாதமாவது, தான் வாஞ்சித்துப் புணர்ந்த மாதர் பிரிந்த 
பொழுது மிகவும் மனோதக்கம் செய்விப்பது, 
  

* பக்குவம்: அறிவித்தவாறே அறியவல் லுஞ் செவ்வி.



2. DY சிக்கா நகப்படவிளக்சம், 

சோலஷமாவது, ஈற்றத்தை விட்டு எப்படி நீங்குவோம், யாம் 
மரித்தால் கும்பத்தை யார்தான் தாங்குவாரென்று அந்த LD 0 6d) 
அக்கத்தாலே உடம்பு உலரும்படிச் செய்விப்பது, 

வைசித்திரியமாவது, சிவன் நமக்குள்ள இருவினைகளுக் 
கிடாகச் தெய்விக முதலிய இன்பதுன்பங்களை மூவிதத்தால் 
வருவிப்பனென்னும் உணர்வையழிப்பித்து, அவன் என்னைக் கெடு 
கதான், வாம்விக்தான், நானு மென்னை வணக்கினாரை வாம்வித்ேே 
னென்று கரு துவிப்பது, 

௮ரிசமாவது புத்திர மித்திரா இகளைக் கண்டு களிக்து இனி 
யெமக்கென்றும் குறைவில்லை என்று கருச் செய்வது, 

கன்மம். 

சன்மம் 6 அகந்துகமாய், அணவமல மறைப்பால் அன்மாக் 
சள சிவச்தை யறியாமை காரணமாகத் தோரற்றியதாய், சாதி 
அயுள் போகமென மூன்று வகையால் ஆன்மாக்களிடத்தில் ௮கா 
Bou பொருந்தியதாய், சரிர முதலானவைகளோடு அன்மாக்கள் 
பொருநக்துகைக்கு ப £வாய, பலவித போகங்களக்கு உற்பு ரர்தகைக்கு எதுவரம், பலவித போசங்களுக்கு உம்பத்தி, கானமாயும காசத்சைச் செய்வசாடி முள்ளதாய், அன்மாக்கள் 
CBT Mr Fos soo Pus யேற்பட்டதாய், புச்திபூர்வம் அபுத்தி 
Tannese செய்யப்பமெ, இதாகிதங்களர ௮ண்டாகும் புண்ணிய 
ரப ரூபமானதாய, மாயையிற் சார்ந்திருப்பதல்லது தனித்து 
வடி.வாய்க் காணப்படா ததாய், சஞ்செம் பிரார தீதம் ௮காமிய 
மாச மாறிமாறி மன இலே தொன்றுவதாய், தெய்விகம் பெளதிகம் 
அன்மிகம் என்னும் மூவகையாலும் ஆன்மாக்களை படைவதாய், பொருக்தின வொழுங்கிலே யல்லாமல் வன்மை மென்மைகளுக் €டோக மாறிமாறிப் புசிப்பாவதாய், அனுபவிக்காலன்றி யொன்ரு ௪ 

. 3 . . . , * லொன்று அழியாததாய், வேதாகமங்களில் விதித்த உபாயங்களி னால கனத சத்தி குன்றுவகாய் உள்ள து. 

இதற்குப் பிரமாணம்: சவப்பிரகாசம் பொது 16. 

மண்ணியிடு முருவசனுக் Cs gan 
நானாபோ கங்களாய் நாசோற்பதஇ 

பண்ணிவரு மாகலா லநாதியாஇப் 
பலவாகி யணுக்கடொறும் படர்வதாகி 

யெண்ணிவரு மனவாச கனமத்தா லியற்று 
மியல்பின தாய் மதிகசமா யிருபயனாம் பாவ புண்ணியமாய்ப் புலர்காலை மாயைமேவிப் 
பொருர்துமித சன்மமலம் புகலு மாதே. எனவரும். ARI inte மலும் ஒம் பகல வட் cere பட்ட 

எர அவ்வகை விவக ம வசை பட வகு 

THA eer eaten, வலுவாக அவவகைமகைவ வை அல வளைவை ப 

9 ஆகந்துகம் இடையிற் பொருக்துல



பாசடுயல, ௨௯ 

சஞ்சிதமாவது ௮காஇயே தொடர்ந்து சகாங்கள் தோறும் 

அர்ச்சிக்கப்பட்டு ஆறத்துவாக்களினுல் கட்டுப்பட்டு அளவிறந்து 

கிடக்கு மிருவினை கள, ப 

பிராரத்தமாவது Hist FAs சர்மங்களில் ஏதேனுமொ 
ட ° , mys > - . உ ரிது x 

ன்று பரிபக்குவமாகிக் காரியத்திற்கு வந்து அகுத்சிகற்ற தனு 

கரணாதிகளை புண்டாக்கிப் புசிப்பிப்பது, 

இந்தப் பிராரத்தமானது இச்சாப் பிராரத்தம், அகிச்சாப் 

பிராரத்தம், worsen பிராரத்த மென மூவிதமாகும். இச்சாப் 

பிராரத்தமாவது இராசாவின் மனைவியைக் திண்டலால் வரும் 

சுகமுக் துக்கமு மாகும், ௮கிச்சாப் பிசாசச்தமாவது இடி மழை 

முதலியவற்றால் சுகதுக்கங்களை புறுவத. பரேச்சாப் பிசாசத்தமா 

வது ஒருவன் ஒரு காரியஞ் செய்ய, ௮தனா லவனை அக்கினை யப 

ராதமென்று இராசாங்கத்தார் சொல்ல, அதற் கொருவன் வினை 

முதலியவற்றா லுறு மிருபயனுமாகும். 

இனி, பிராரத்தமானது தனது சத்தியின் வன்மை மென்மைக் 

இடாகத் தீவிரம், மந்தம், சுப்தமென மூவகையாகும். சுப்தமென் 

பது தூங்கினது. இவற்றுள் சுப்தப்பிராரத்கமானது சிவதரும 

பசாயணனுக் இல்லை. மந்தப்பிசாரத்தமானது வெஞானிக்கீல்லை, 

இவிரப்பிராரத்தமான.து யாருக்கும் நீங்காது; ஆனாலும் சிவஞானி 

களை மிகுதியும் வாதியாது, 

ஆகாமியமாவது எடுத்த தேகச்தில் பிராரத்தம் புசிக்கும் 

போது மேற்சனனத்துக் கேதுவாய் மாணபரியந்தம் செய்யப்படு 

வது, இவ்வாகாமியம் ஆர்ச்சிக்கப்பட்டுச் சஞ்சிதமாகிப் பிராசத்த 

மாகும் முூறைமையைச் சிறிது கூறுவாம். 

ஆன்மாக்கள் செய்யுந் தொழில்களெல்லாம் புண்ணிய பாவ 

மென்னு மிரண்டினு எடங்கும். புண்ணியமாவது உயிர்களுக்கு 

இதஞ்செய்தல், பாவமாவது உயிர்களுக்கு ௮கிதஞ்செய்தல். இவை 

காயே நல்வினை இவிளைகளென்றும் இருவினைகளென்றுஞ் சொல் 

லுவார்கள, இவைகள், புஇ.த்திபூர்வமாகச் செய்யப்படு மிருவினை 

சுளென்றும் அபுத்திபூர்வமாகச் செய்யப்படு மிருவினைகளென் 

றம் இருவகையாம். புத்திபூர்வமாவது புண்ணியமிது பாவமிது 

வென்று அ௮றிக்து செய்யப்படுவது); அபுத்தி பூர்வமாவது அங்க



8௨௦ சிக்கா ர்தப்படவிளக்கம். 

னம் அறியாமல் செய்யப்படுவது. இன்னும் இவைகள் காமியமென் 

லும் நிஷ்கா.மியமென்று மிருவகைப்படும். காமியம் பயன்குறித தச் 

செய்யப்படுவது; நிஷ்காமிபம் பயன்குறியாது செய்யப்படுவது, 

இதுவே மமலானது. காமிய கன்மங்கள் திருஷ்டசன்ம போக்கி 

யம். ௮திருஷ்ட சன்ம போக்கயம், திருஷ்டா திருஷ்ட சன்ம 
போக்கியமென மூன்.றுவகைப்படும், இவற்றுள் இருஷ்ட சன்ம 

போக்கியமாவது அந்தச் சன்மத்திலேயே பலனைத் தருவதான 

ஒளடத மந்திர புத்திர காமேஷ்டியாதி வினைகள், அதிருஷ்ட 

சன்ம போக்கியமாவது தேகாக்தத்தில் சவர்க்கத்திலேயாவது, 

நரகத்திலேயாவது, மழசனனத்திலேயாவது பலனைத்தரும் வினை 

கள, இருஷ்டா திருஷ்ட சன்ம போக்கியமாவது ௮ந்தச் ௪னனத் 

இலேயும் மறுசனனத்திலேயும் பலனைத் தருவது, ௮து இம்மை 

டில் அசுவமதஞ் செய்தவன் இம்மையித்ரானே சுகமடைக்து 

மறுமையிற் சுவர்க்கமடைவதும், பிர்மகத்து செய்தவன் இம்மை 

யிற்றுே துக்கத்தை யடைந்து மறுமையில் நரகத்தை யடைவ 

அம் போல்வது. இம்மூன்றும் புசிப்பு முறையான் திருஷ்டப் பிரா 

7த்சம், அதிருஷ்டப் பிராரத்தம், திருஷ்டா திருஷ்டப் பிராரத்த 
சமேனப்படும். இங்ஙனங் கூறப்பட்ட இருவினைகள் தாமே ஆகா 
மியமெனப்படும். இவை மூவகையான ஆறத்துவாக்களில் எந்த 
வி.தீதுவாவின் எந்தப்பாகத் தினால் அர்ச்சிக்கப்படுதிறதோ அந்த 
அத்துவாவின் அந்தப்பாகத்தில் அதற்குரிய (pis Buena ar 
டப்படும், உதாரணமாக, மனதினால் செய்யப்படும் இருவிளைகள் 
மனமென்னும் தத். துவ ச்இல் அதற்குரிய மூர்த்தியாலும், வாக்க 
னம் செய்யப்படுபவை வாக்குத் தத்துவத்தில் அதற்குரிய கூர்த்த 
யாலும் கட்டப்படும், இவ்வாறே மற்றவைக்குங் கண்டுகொள்க, 
இங்கனம் கட்டப்பட்ட வினைகளே ௪ஞ்சிசமெனப்படும். «GAs 
காமங்கள் ஏககாலத்திலேயே எல்லாம் பரிபக்குவமாகிப் பயன்றரா; 
ஒரூ சனனத்திலே தானே பயன்றருவதமில்லை; செய்த வரிசைக் 
கிரமப்படியும் பயன்படா, எங்கனம் ஒரு கோட்டக்காசனால் ஒரு 
தோட்டத்திலே ஒர காலத்தில் விதைக்கப்பட்ட கீரை, கத்திரி, 
மா, புளி, பனைமுசலிய பலவகை விதைகள் அவைகளின் பரிபக்குவ 
பேதத்தால் மும்பிழ்பாடாக அவைகள் அவனுக்குப் பலன் கொடுக் 
னறன வா ௮ங்கனமே ஒருவன் செய்த கன்மங்களும் ௮வை 

காரின் வன்பை, மென்மைக்டோகப் பரிபக்குவ பேதத்தால் மூற்



பாசஇயல. கக் 

பிற் பாடாகவும் அவனுக்குப் புசிப்பாகும், ௮ங் கனம் புசிப்பாகின் 

வையே பிராரத்தமெனப்படும். 

ஆன்மாக்களுக்கு அனாதி சிலசம்பந்தம் புண்ணியமாகும், 

அனாதி ஆணலமலசம்பர்தமு.ம் அதனால் சிவசம்பந்தத்தை யறியா 

மைடிம் பாவமாகும். ௮ணவமலசத்தி பலஇறப்பட்டு ௮னமாக் 

களை மறைத்தலினால் அதனாலாய பாவமும் பலதிறப்படும், ஆகவே 

புண்ணியமும் பலதிறப்படிமென வறிசு, இதனால் வினை *௮னாஇ 

ஆகந்துகமென்ற_து வழுவாகாமை கண்டுகொள்க. 

இனி, சஞ்சிதம் குருவின் ௮ரூள் கோக்காலும், பிராரத்தம் 
அனுபவத்தாலும், ஆகாமியம் குரூவுபதேசப்படி கிற்றலினாலும் 

௮கலும். அனாலும் பிராரத்தமாகிய முளைக்கு வித்தின் பருப்புகளை 

ப்2பால் உணவாய் நின்று வளர்க்கிற சஞ்சிகமும் அகாமியமும் 

மீமற்கொன்ன உபாயத்தால் நீங்கவே, பிராரத்தம் தன சத்தி 

குன்றி உடலூழாய் வாசனாமாசத்தாரமாய்ப் புசிப்பாகும். 

[DI ODI. 

ஆன்மாக்களுக்கு அறிவை மயக்கி விளக்குவதால் மாயை 

யெனப்பட்டது. மா-ஒடிக்கம், யா-தோற்றம். உலகம் ஒடுங்கத் 

தோன்றுவதற் கிடனாய் நின்றது மாயை யென்றலுமாம், 

மாயை அகந்துகமாய், அத்தாய், நித்தமாய், அருவாய், 

உலகத்துக்கு முச்கியோபாதான காரணமாய், ௮0ோஃ சக்திகளை 

'யுடையதாய், தன்காரியங்களில் வியாபகமாய், மூவகை யான்மாக் 

களிடத்து (poo gw, தன்காரியங்களாற் சகலசை மிகவும் பக் 

இப்பதாய், தம்மிலொன்றை யொன்றொவ்வாக தலுகரண புவன 

போகங்களைத் தோற்றுவிப்பதாய், சங்காசகாலத்தில் ஆணவமல 

முற்றிலும் நாசமுருத சர்வானமாக்களுக்கும் வாசஸ்தானமா 

புள்ளு. 

உபாதான சாரணம் என்பது மூ.த1 காரணம. 

. ச ச “bh க 

காரணமாவது:௬யசதொன்று, காரியத்துக்கு முன்ன யுண் 
* . ௭ . ச . 2 க 

டானதுமாய், இஃதில்லாவிடத்திற் காரியம் கிழைமீவரு தென்பது 
. , ரீ ் . ச . * . fe 

மாய்; வேமேறேயுமொன்றை உண்டாக்காத்துமாய் இருக்குமா ௮து 

காரணமெனப்படும்.



௬௨ சித்தா ந்தப்படவிளக்கம், 

இக்த மாயை சுத்தமாயை, அசுத்த 

மாயை, பிரகிரு திமாயை யென மூவ 

கைப்படும். சுத்தமாயைக்குக் குடிலை, 
மூஹா மாயை, விந்து ஊாத்துவமாயை, 
வைந்தவம், குண்டலினி, பரப்பிரகி 

ருதி, பசமாயை யென்றும், அசுத்தமா அசுத்தமாயை 

யைக்கு அததோமாயை, மோகினி, சூக் 
குமப்பிரகிரு த. யேன்றும், பிரத 

மாயைக்கு மான, தாூல(அல்ல Zl மூலப்) பிர இருதிமாயை 

மிரருஇியென் பும் பெயா். பிரகிரு தி-4- 

காரணம். விகிரு P= SiN. ol oa 
காரியம் தோன்றுவகங்கிடனா யுள்ள 1. படம். -மாயை. 

டி தீல்லாம் பிரகிருதி யெனப்படும், 

    

சுத்தமாயை    
  

  

சுத்தமாயை, 

சுத்தமாயையானது சுத்தரூபமாய், சத்தா ததுவாவிற்கு உபா 
தான காரணமாய், மூவகை யானமாக்களிடத்துஞ் சோ நிறைவுள 
தாய், சர்வ விஷயஞானா இகளைப் பிசகாகிப்பிக்கிறதாய், விஞ்ஞான 
சலா, பிபளயாகலரில் பக்குவ மலகம்மமுடையவர்களாகய இவர் 
களுக்குத் தன் காரியமாகிய விர்துவிலிருகது F55 தனுகரண 
பூவன போகல்களை புண்டாக்கிச் சங்காரகாலத்தில் விஞ்ஞானகல 
ருக்குத் தாரகமாயிருக்கும். (காசசம்-- தரிக்கிற_து.) 

அசுத்தமாயை, 

அசுதீதமாயையானது அசுத்த சொரூபமாய், மிற்ராததுவா 

விற்கு உபாதான கராணமாய், கன்மாதிகாரமுள்ள அன்மாக்களை த் 

தீன் காரியங்களாயுள்ள கலாதிகளின் வழியாய்ப் பந்இப்பதாய், 

அுஞ்ஞானத்தைச் செய்து மயக்குவதாய், பிரளயாகலர் சகலர் 

கஞக்குரிய * சூக்கும தேகாஇகளைத் தோந்றுவிப்பதாய், சங்கார 

காலத்தில் பிரளயாகலருக்குத் தாரகமாயிருக்கும், 

_ இதத்குப் பிரமாணம். சிவப்பிரகாசம் பொது, 10, 

* இக்சே கூறிய சூக்குமசேகாதிகள் பிரளயாகலரில் 2ழ்ப்போக நிலை 
யினசாகிய நூற்றுப்பதினெட்டு உருத்திசர்களுக்குரியலவகள். எனவே 
சு, சமாயாகாரியமாகிய சூக்குமதேகாஇிகள் பிரளயாகலரில் மேற்பசம் இச் 
சித தவர்களாகய ஸ்ரீகண்டர் வீரர் முசலிய நாற்றுப்பதினெட்டு உருத்திரர் 
சீளுக்கு உரியவைகளாம். ஆசீலால் பிரளயாகலர் மேற்பதம் இச்சித்சவா. 
118. உருத்திரரும் சழ்ப்பசம் இச்ச்சலா 118. உருச்திசருமாக இருவகை 
யர் எனவறிச,



பாசஇயல், hi. 

உருவாதி சதுர்விதமா யொன்றொன் றொவ்வா 

வுண்மையசாய் நித்சமா யொன்றா யென்று 

மருவாடஇச் சன்மமா ரணுக்க ளியார்ச்கு 

மாவார மாயூத்சா யசல மாகி 

விரிவாய சன் செயலின் வியாபியா யெல்லாம் 

விரிந்தவகை புரிந்சடைவின் மேவியவை பொடும்க 

வருகால முயிர்களெல்லா மருவிடமாய் மலமாய் 

மன்னியிட மானருளான் மாயை சானே, எனவரும். 

மாயை ஆன்மாக்களுக்கு ஞானத்தைப் பிகாய்பிக்கு 

மென்று நூல்களி£?ல கூறியிருக்க ௮ஞ்ஞானத்தைச் செய்து மயக் 

குவதென்றஅ என்னெனின், மாயையாலுண்டாகிய ஞானம் ௮ழ்ப 

மாய் ஆன்மாவல்லாக சரீரா தியில் ௮ன்மபாவனையை யுண்டாக்கு 

வதால். ௮ஃகென்?ிபாலவெனின், இருளில் தீபம் பிரகாசித்தா 
௮ம் மஞ்சள் வாணத்தில் வெள்ளை வர்ணமென்னும் விபரீத 

ஞானத்தையுண்டாச்குவது '2பாலாம் எனவறிக, 

பிரகிருதிமாயை. 

பிரகிருதிமாயையான து அசுத்தமாயையின் (முளைப்பதற்கு 

பக்குவப்பட்டு இருக்கும் உப்பினவிகையைப்:2பான்ற) தாூலபரி 

ணுமமேயாகும். இது அசுத்தாத்துவாவிற்கு உபாதான சாரண 

மாய்ச் சகலருக்குரிய தூலதேகாதிகளைத் தோற்றுவித் துச் சங்கார 

காலத்தில் ௮வர்களுக்குக் தாரகமாயிருக்கும். 

சித்தார்கப்படத்தில் பெரிய வட்டவடிவா யிருப்பதுதான் 

மாயை, Ag Dramas ute புள்ளிகளால் வரையப்பட்டி.ருக் 

திறது. அந்தப்பிரணவ வடிவம் மனதத்துவச் சக்கரகீகைத் தனக் 

காதாரமாகக்கொண்டு தொடக்க முற்றுச் தோன். மினவிடச் திலே 
யே திரும்பவந்து பொருந்தி முடிவகான.து மாயைக்கு ஆதியந்த 

மில்லாமையைக்காட்டுகிறு. மாயைக்குவடிலம் பிரணவம் போன்ற 
தென்பதை மாயைக்கு வடிவங்கூறுமிடக்த “ஓங்காரம்? பாலெல் 

லாம் வளைந்துகிற்ற லுருவம்'” என்பதனா லமிக. 

உயரவிருக்குங் ”ழ்கோக்கிய ஒரு விளக்கின்கீம் ஒர் இரண்ட 

உருவப்பொருளோ உதாரணமாக ஐர் பக்தைப் பிடித்தால் ௮இன் 

மேல்பாகம் ௮தாவஅ வெளிச்சத் துக்கு கேரிட்டபாகம் பிரசாசமா 

யும் இரண்டு விலாப்பக்கங்களும் சற்றுக் குறைக்க பிரகாசமாயும் 
ட



he சித்காந்தப்படவிளக்கம். 

சீழ்ப்பாகம் முழுமையும் இருண்டதாயும் இருக்குமல்லவா? ௮.து 

போல இச்சு மாயாகோளம் இரட்சியாயிருப்பதாலும், உயசச் சிவ 

(குரிய னிருப்பதாலும், ௮ச்சவசூரியனுக்கு ௪ திர்ப்பாகம் பிரகாச 

மாயிருப்பதாலும் அந்தப் பாகத்துக்குச் சுத்தமாயை யென்று 

பெயர், சிவபெருமான் ரே தாமே யஇிட்டித்து நிற்கப்பெற்ற 

தால் சுத்தமாயை யென்றதுமாம். அந்தப்பாசம் வெண்மை நிற 

மாகவும் புகை நிறமாகவும் படத்திற் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. 

அதற்குக் கீழ்ப்பாகம் சிறிது பிரகாசமான கருமையுடைய தாத 

லால் HD சிவர்த பாகமாயிருக்கிறது, இதற்கு சுத்தமாயை 

யென்று பெயர். மாயாகோளத்தின் ௮2தா (கீழ்ப்) பாகமானது 
(poi gue பிரசாசம் பொருக்சாக பாகமா தலால் அதைச் சத் 

தக் கறுப்புகிறமாய்க் காட்டியிருக்கிறது. பிரகிருதி தத்துவத்தில் 

(ஒகாவத காள மத்தியில்) இருக்கும் கறுப்புப் LITE (Lp BO கீழ்ப் 

பாக முழுமையம் கருமையான பாசுமாகும், அகையால் பிரகிருதி 

பாயை ுசக்ஈமாபையின் நால (சடிக்க) பரிமை மெனப்படும். 

ரு ல திரோதாயி. 

Cra BTU என்பது சிவனுடைய அருட்சக்தியானது அன் 

மாவைப் பக்இக்க அணவமலம் நூக்கும் படி. அகனோடுகூடி த் Boar 

பலித்து நின்று காரியப்பரிக்தும்அவதரகஃ இ லடைக்க பெயர், 

௮ இசத்கு மலமல்லாமலிருக்கவும் கிராகருடைய அசாரியரைக் 

கராகாசாரிய ரென்றது2பால மலத்தை யதிவஷ்டித்து கிற்கையால் 

பலமென் Dp! குறிக்கப்பட்டது. “FFE SB) சக திமலமூன் நினையு மேவு 

சலாற்--பாசமெனும் பேசதற்கும் பாங்கு” என்பதனாலு மிது. 

அணியப்படும், இது ஆனமாக்களைப் பந்தித்த அணவமலசத்தி 

நீங்குமளவும் மறக்கருணை கொண்டு வி2ரா தித்தவர்போல மறைப் 

பாகக் தானும் மறைத்து கின்.று மாயாகாரியங்களை விரித்துக் கலாதி 

ஞானங்களைச் கொடுக்க, ஆன்மாக்கள் அவற்றைப் பொருக்தி 
(வேதங்கள் கலைக்ஞானங்கள் முதலிய நூல்களை அசாய்க்தாலும் 
அவர்களுடைய கன்மவளவிற்குச் சிவனையறியவொட்டாது மறை 
தீது நிற்கும். கன்மவொப்பில் அறக்கருணைகொண்டு கிவனையுக் 
கெரியும்படிச் செய்யும். 

*. a ” * . . . | ௩ 

.இகினுப் பிரமாணம், தத்துவப் பிரகாசம், 87,



ஐ பரச இ யல். iB 

திசோசமல மிறைசத்தி யான்மாவைக கன்மஞ் 

சேருமள வா௫மெலச் செறிவுறீங் களவும் 

விரோகமூறை போலொச்க மறைப்பாக நின்று 

மிக்ச துதான் மிகுமாமை விரித்சறிவு பொருதி 

வ்ரோசயமாம் வேதங்கள் பலகலைக எாய்ந்து 

வரினுமறி யாசலகை நிரவுமச னாலிப் 

ப.சாவருளை மலமெனவும் பகர்வது தானே 

பரமனையுங் கழுணையினாற் றெரிவுறப்பண் ணிடமே. 

என்றும், 

ஞானசாகர வெண்பா. 

ஊனேயு௩ கன்மமுடி வொத்தாற் றிரோசாயி 

தானே யருளாகித் தனசருணை5--தேனே 

பருந்தும் படியருளி யானக்த வீட்டிற் 

பொருக்சவுடன் கொண்டு புகும். 

என்றும of (7h od 61 கண்டுகொள்க, 

மாயேயம். 

மாயேயமென்பது * “மாயையின் காரியதிதகை மாயேய மலம 

தென்றும்” என்றபடி அன்மாச்களின் ௪கக்க விளைவுகட் கெல்லா 

மிடமாய் கின்று ௮லர்களின் ௮றிவிச்சை செயல்களை ஏக?தசம் 

விளக்கும் மாயாகாரியங்களா கும். 

இங்கனக் கூறிப்போக்த ௮ணவம், கன்மம், மாயை, திரோ 

தாயி, மாயேயமென்ற லந்தும் பஞ்சமலங்களெனப் பெயாபெறும், 

இதற்குப் பிரமாணம்: சிவப்பிரகாசம் பொது. 14. 

மோகமிக வுயிர்கடொ.று முடஞாய் நிற்கு 

மூலவா ணவமொன்று முயங்கி நின்று 

பாசமிச ௮சவுதிரோ சாயி யொன்று 

பகாரமாயை யொன்றுபடா கன்ம மொன்று 

சேகரமு.ய கரணமொடு புவன மிடாகச் 

செயலாரு மாமாயைத் இிரட்சி யொன்டுறன் 

கமல மைந்சென்ப ரைந்த மாரு 

தருளென்ப சரிசென்ப சறிச்து ளோரே. 

எனவரும, 
teeming a அவையவை நன் மள மாயவலை mr ek ம வனத் பணயம் கல. 

௪ இத்தியார் 2-ம் சூத்திரம். செ. 87,



௬ ௬ சித்தா ந்தப்ப...விளக்கம். 

HS HU SFr. 

அத்துவா வென்பது வழி; ௮தாவதூ மாயை தன்சாசியங்க 

ளால் அன்மாக்களைப் பந்திதது நிற்கும் வழி, 

அதுசுத்தம்,மிச்சிரம், ௮௪௬ த்தமென 
மூவகைப் பட்டுப்பொதுவில் தத்துவம், e த 

கலை, புவனம், வனனம், பதம், மந்திர சத்தாதனதுவா 

மென அமுலசையாகும். தத்துவம் கலை 
பூவனம் மூன்றும் திரவிய வடி. வானவை); 
மற்றவை மலிவடி வானவை, இவற்றுள 
புவனம் கத்துவச்தைப்பதறி நிற்கும். - ் 

தத்துவம் சலையைப்பற்றி நிற்கும். வன் ,அசுத்தாததுவா 
னம் பகம் மர்திரம் என்னும்முன்று ௮தீ 
துவாக்களும் புவனத்தில் தோன்றிய 
சரிரங்களைப் பற்றி நிற்கும். 2. படம்:--அத்துவா. 

  

மிச்சாத்துவா 

  

ட க ‘ ட ச . 0 ச் . 

சுத்தாத்துவாக்களாவன சுத்தமாயையிலுள்ள கலை; தத்துவம், 

புவனம், வன்னம், பதம், மந்திரங்களாம். 

மிச்சிராததுவாக்களாவன அசுத்தமாயிலுள்ள சலா Fear 
€ ஸீ. ‘ , 9 Hy ச், : ; இ ச . 

அசுத்தாத்துலாக்களாவன பிரகிருதிமாயையிலுள்ள கலா 
இகள், 

கத் துவங்கள். 

தாத்துவிகமாகிய சரீரா திகள் போல உடனே அ௮ழிவஇன்றிப் 

பிசளயசாலம் வரையும் நிலையறுதலான் தத் தவ மெனப்படும், பூத் 

லய காலத்தில் மரணமுறுக் தேவர்க்கு ௮மர சென்னும் பெயர் ஏற் 

பட்டது பால, காரியக்சிகடுடைய கருவிகட்கும் தத் தவமெனப் 

பெயர் ஏற்பட்டது. 

தத்துவங்கள் அகக்கருவி முப்பத்தாறும், புறக்கருவி ௮றுப 

அம் YS F கொண்ணூற்றாறுமாம், 

அகக்கருவிகளாவன :--பிரு இவி, அப்பு, யு, வாய, ஆகா 

யம் என்னும் பூதம் 85 தும், சத்தம், பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம் 

என்னும் கன்மாத திரை மந்தும், வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயுரு, 

உபத்தம் என்னும் கன் மேக்திரியம் ம்ந்தும், சுசோத்திசம், வக்கு 

சட்சு, சிவ௩ுவை; ஆக்கரொணம் என்னும் ஞானேந்திரியம் ஐந்தும்,



tit € (9) Uy ov. ள் 

மனம், அகங்காசம், புத்தி, சித்தம் என்னும் ௮க்தக்கசணம் சான் 

கும், புருடன், ௮சாகம், வித்தை, கலை, கிய, காலம், மாயை 

என்னும் வித்தியா தத்துவம் ஏழும், சுத்தவித்தை, ஈச்சுரம், சா 

காக்கியம், விரத, நாதம் என்னும் சிவதத்தவம் தும் ஆக 

முப்பத்தாறுமாம், 

புறக்கருவிகளாவன:--பஞ்சபூதங்களின் காரியம் இருபத் 

தைக்து, வாக்கா இிகளின் கொழிலாகிய வசனாதி 862, வாயு பத்.௮, 

காடி பத்து, வாக்கு கான்கு, ஏடணை மூன் ம, குணம் மூன்று என 

அறுபதுமாம். இதற்குப்பிரமாணம்: சிவப்பிரகா சச்கட்டளை, 

பூதங்கள் பிரு கிவப்பத் சேயுவாயு புகழாகாச மைந்தாஞா னேந்தி ரியங் 

க, ளோதுசோத் இரதுவச்கு சட்சு சிட்ஙவை உயசாக்கிரொண மைந்தார்சன் 

மாத்திரைசேணி, தாதுசத்தப்பரிச ரூபரசகந்சமைந்து சருகன் மேந்திரியம் 

வாச்குப் பாதம் பாணி, நீதிபாயுரு உபத்தங் கரணம் மனம் புத்தி நிகழ்ந்த 

அகங்காரஞ் சத்தம் நின்றதொரு நான்கே. 
* 

ஆன்மசத்துவ மிருபது நாலாகச் சொல்வரதின்மேல் வித்தியா தத்து 

வங்கால நியதி, தானமுறு கலைவிச்தை யிராகமூடன் புருடன் சருமாயை 

யேழென்பா சிவசத்துவம் பின், ஞானமுறு சுத்சவிச்தை மீச்சாஞ் சாகாக் 

இயம் ஈயந்தசச்தி வமைந்தா நடத்து நூல்கள், மோனமுறு வுட்கருவிபுறக் 

சரூவி கேணீ முதிர் பிருஇிவியின் கூறு மயிரெலும்பு சோலே. 
‘ Of OF Orin, 

கத்துவப்பிரகாசம், 89, 

பூசங்க டனிற்றோன்றுங் காரியமை யைக்தும் 

புகலும்வாக் காதிகளிற் ரோன்றுதொழி லை தும் 

நீதிவா யுவிற்றோன்றும் வாயுப் பத்தும் 

நிகழ்பூசர் தனிற்றோன்றும் புகழ்காடி பத்தும் 

கோதில்விர துவிற்றோன்றும் வாக்கு நாலும் 

குலவு மூலக்சோன்றுக! குணஙகண் மூன்றும் 

பேசவா காயச்தி லேடணைகண் மூன்றும் 

பிறக்கு மறுபது மிவைகள் புறச்சகருவி யெனுமே. 
க . «oo . 

எனறும் வருவன கண் கொள்க, 

தத்துவங்களின் தோற்றம், 

பரசிவம் ஆன மாக்களிட த் தில் வைத்த அருளினா லை Dj out 

களை யிரட்சிக்க விச்சைகூர்ர்து குடிலையின் ஏக? சத்தைக் கலக்க



th. 9) Ad 51 ந்தப்படவிளக்கம், 

அதிலிருந்து காததத்துவமும், இதிலிருந்து விந்து தத்துவமு 

தோன்றும். 

நாசபென்பது, இரண்டு எதிர் மறையான மின் சாரசத்இகள 

(அசாவம பாயுஞ்சத்தியும் தாங்குஞ் சத்தியும்) ஒன்றோடொன்று 

சேரும்போது கொளியும் பிரகா சம் 2தான் றுகிறதுபோல, (இதற 

கு இடி யையும் மின்னலையும் உதாரணமாகக் கொள்ளவும்) சிவசூரிய 

னுடைய கதர மாயை (குடிலை)யில் வந்து பொருக்தியவுடன் உண் 

டாயே தொனியெயாகும், கா.தத்திலிருந்து விந்து தோன்.று மென் 

றதும் தொனியானலு அகாயக்தில் பரவுங்கா லுண்டாகிய வட்ட. 

லட வையே யாகும், விடது-அபுள ளி, வட்டம். 

விந்துவிலிருக்லு அக்ஷ£ங்கள் கோன்று மென்பது வரிவடிவில் 
புள் ளியிலிருந்தும் ஒலிவடி வில் தொனியின் வட்டத்திலிரு தஞ் 
௪சல வெ.ழத் லுக்கும் கொன்றுவகை, “கர முதல வெழுத் 

செல்லா" மென்னு, திருக்குறளாலுமறிக, அகரம் விந்து, இவை 

களை யூகித்துணரவும். 
ச் 

சிக்காந்கபபடத்தில் தத் துலங்களைக் கடியாசச்சக்கரம்!2பால் 

பல்வைத்த சக்கரங்களாகக் காட்டியிருக்கிறது. அது தத்துவங்க 
* உ, . . ச . « ச . on உ ° 

ளெல்லாம் இயந்திசச் சக்கரங்களைப்போல் லன்ராலொன் றசைக் 

கப்பட்டுத் தத்தம் தொழிலைச் செய்வதைச் குறிப்பிடுகிறது. தத் 

அவங்கள் சக்கரங்களைப்பபோல் ஆரங்களை புடையதாய் ஒன்றாலொன் 

ஐசைக்கப்படுமெபைபைதழ்குப் பிரமாணம், தைத்திரீய ஆரணியத்து 
(8-வஐ) பிரசினம் 11-வது மந்திரம், 

பஞ்சாரம் சக்ரம பரிவர்ச்ததே பிரது, 

இதன்பொருள்: இவ்வைந்து சக்கரங்களுக்கும் சிருட்டியாதி 

லந்து ஆரங்களையுடைய சக்கரம் மேலே விரிவாயுள்ள த. 

எனபகாம். 
ம் ட fn ச் 6 . மேலும் பாவாஷ்டகமாகற உட்டாரஙகளையுடைய புத்தி 

யாகிற மகாசக்கரம்பன்று பவுட்கரம் ௬-வது பும்ஸ்த்வ RHI 
ச : டு ப . லம் ௧2.௮-வதூ சுமீலாகங கூறுவதா லுமறிக, 

நா.கசுத்துவம் சித்தாந்தப்படத்தில் ௩௬-வது சக்கரம், இது 
re . an 6 * * * ௩ ° தோறறமுறையில் கவறு தத்துவமானாலும் ஒடுக்கமுறையில் 
கவ து கக்துவமெனப்பட்டது. இறுஙன ம மற்நவைக்குங் 

கண்டுகொள்க,



பாரசழயல், Fe 

நாதகத்துவத்குற்குச் சிவம் ௮ இபதியாகலான இதங்கும் சிவ 
மென்று பெயருண்டு, எவ்வெப்பெயர்கள் எவ்வெத்தத்துவாதி 

UBS குள2வா அவ்லப்பெயர்கள் ௮வரவர்களா லதட்டிக்கப் 

படும் தீத்துவங்களுக்குமாம். 

நாதமாவது சர்வான்மாக்களுக்கும் அறிவை யெடழுப்புவித்து' 
நிற்கிறஞானம், 

விந்து சத்துவம் சித். காக்தப்படததில் ௩௫வது தத்துவம், 

இதறகுச் சத்தியென்றும் பெயர். 

விந்காவது சாவான்மாக்களுச்கு மு. ண்டாசகிய தொழிலை 
மயெழு ப்புவித் து நிற்கிற கிரியை. 

ஞானமென்பதைச் இர்தாந்தப்படத்தில் .ராகதத்துவச் சக்க 

ரத்துள் ளிரூக்கும் வெண்மை நிறங் காட்டுகிறது, கிரியையென் 

பதை விக்துதத்துலச் சக்காத்துள்ளிருக்கும் செர்கிறங் காட்டு 
இட 
BH}, 

விந்து தத்துவத்திலிருந்து சாகாக்கியந் தோன்றும். இது 

கூச வது தத்துவச் சக்கரம். இதற்குச் ச.தாடிலவமென்றும் பெயர், 

சாதாக்கியமாவனு ஞானக்கிரியைகளாகிய BT Ba PES on rami 
சமமாய்க் கூடியது, 

சாதாக்கிய தத்துவக்திலிருக்து இரியை Bayh gi ஞானங் 

குறைஈகதா கிய ஈச்சரம் தோன்றும், இதழ ௬.௩-வது தத்துவச் 

சக்கரம், இதற்கு மசேகச்சரமென்றும் பெயா, 

ERT FS BIO SD லிருந்து ஞானமிகுந்து கரியை குறைக்க 

தாகிய சுத்தவித்தை கொன்றும். இது. ௩௨-வது தத்துவச் சக் 

கரம்; 

சாதாக்கியாதி மூன்று கக துவங்களின் விவரங்களைச் சத்தாக 

தப்படத்தில் நன்றாய்க் காட்டி யிருக்கிறது, இவவைந்து தத்து 

வங்களும் ஞானக்கிரியா சொரூப மீபேதங்களாகு மென்பதற்குப் 
பிரமாணம்; 

சித்தியார். ௧-ம் சூ-ம், ௬. 

ஞானமே யான போது சவன்றொழின் ஞான மொக்கு 

னீனமில் ௪தாச வன்பே ரீசனாம் சொழி லசேறி 

னூனமேற் இரியை வித்தை யுருத்திர னிலய போக 

மானபே சதிசா ரச்சோ டதிசசணச்ச னாமே. 
சாகவும், '



௪௦ HF rb SLI Marsan. 

இவ்விசமாக இந்த 8ந்து தத்துவங்களும் தோன்.றுமென் 

பதற்குப் பிரமாணம்: 

சிவப்பிரகாசம் பொது-௯, 

உன்னலரும் பாசிவன்ற னருளாலே நாச 

மு.திக்குமிகுங் குடிலே தனில் விர் துவரு நாசம் 

தன்னிலதி னொெளிவளருஞ் சசாசிவரா மவரிற் 

தயங்கவரு மீசாவித்தசை சனையளிப்ப ரசனான் 

மன்னுவரிவ் வகையைவர் லாய்மையினான் முன்னே 

வந்திடுமென் ஐரைசெய்த விக்துவழா வகையே 

மூன்னுசவு சூச்குமாதி யொருகான்கு மென்று 

மொழிர்திவெ ரருங்கலேகண் மூதிரர்து ளோசே. 

எனவரும, 

இந்த 88நதிலும் முதல்வன் ஞானக்கிரியைகள் ௮இட்டிக் 

கையாலும், இவைகளிலுள்ள புவனவாசிகளுக்குச் சர்வஞ்ஞத் தவ 

சர்வகருக்திருக்துவங்களை விளக்குதற்குச் சாகனங்க ளாகையா 

லும் இவை சுச்ததத்துவமென்றும், சிவகக்துவமென்றும், பிமசேச 

காண்டமென்றும், பெயர்பெறும். இவைகளே பற்றவைசளைத் 
கதொழிழ்படுத் து,சலினா ல பி2ரரகாண்டமென்றது, பி்ேரித்கல்-- 

F DQ BD, 

இவைகள் சிவபெருமானால் காரியப்படும், இவைகளுக்கு 

முறை?ய வம், சத்தி, சதாடவன். மமஹசுவான், உருத்திர 

னெனு மைவரும் கருக்காவா குவார்கள, 

முன் 2னகூறிய விந்து தத் துவத்திலிருக்து சூக்குமா இ நான்கு 
வாக்குகள, ீமபத்தோரக்கரங்கள், எண்பத்தொரு பதங்கள், சப்த 
கொடி. மகாமக்திரங்கள், வேதாகம புசாண சாச்தரங்களும், விஞ் 
ஞானகலர் பிபளயாகலருக்குக் தனு காண புவன போகங்களுந் 
தோ ன்றும், இவைகள் சுக்தமாயா காரியங்களாகும். 

இதுவரையில் கூறியது சாக்ஷ£த் சிருட்டி யெனப்படும். 
இணிக் கூறப்படுவது பரம்பசா சிருட்டியாகும், 

ஈச்சுரதத்துவத்தில் வசிக்கிற அட்டவித்தியேஸ்வரர்களில் 
முதல்வராகிய ௮னந்தசேவர் மேசரின் ௮ திகாரத்தைப்பெற்று 
ATYMTE 8 FY SSISH Corps? se 5005 விகாரப்படுத்து 
வது பால, YRS ST user ஏக2க௪த்கைக் கலக்க ௮ இ



  

௫6 6, ர்ச் பரவா. 
பாபா, யாராக 4 

பாச இய்ல, BS 

ஸிருந்து காரியமாயை யென்னுந் ததிதுவக் தோன்றும், இதி 

லிருக்து காலம், கியஇ, சுலை, வித்தை, ௮சாகமென்னுக் தத்துவங் 

கள் தோன்றும். இவற்றுள் கலையிலிருக்து வித்தையும் இதிலிருந்து 

அராகமுந் © 51 6H Ones guia கூறவா: ௮ராகமு முடன் தோன்று 

மென்பது சிலர் அணிபு, இவ்வைஈமு தத்துவங்களின் சமூகமே 

புருடதத் துவ மெனப்பூம். 

   

  

இவைகளின் காசணமாகிய காரியமாயையு மிவற்றுடன் கூட்டி 

அச ஏழுததக்துவங்களையும் வித்தியாதத்துவம், சுத்தாகத்ததத்து 

வம், போககாண்டம், அல்லது போகசயித்திரு காண்டமென்று 

கூறப்படும். 

இவை?3யமும் அன்மாக்களுக்குச் சிறிசறிவை விளக்குதற் 

குச் சாதனமாகையால் சுத்தமும், சூக்குமருபவாயிலாக குண 

ரூபமாகிய சுகதுக்க மொகங்களை யுண்டாக்குவதற்குச் சாதன 

மாகையால் அசுத்தமுமாதலாற் சத்தாசுத்தமென்றது. 

இவை ஆன்மாக்களுக்குச் சகாயமாய் நின்று போகங்களை 
புண்டாக்குவதால் 2 போசகாண்டமென்றும், அவைகளைப் பு௫ப்பிக் 

கையால் போசசயித் திருகாண்டமென்றுங் கூறப்பட்டது, போக 

சயித்திரு--புசிப்பிக்கிற,த. 

இவையேழில் காரியமாயையை நீக்கி கலையிற்மருன்றும் பிர 

கிருதியைக் கூட்டி யுரைப்பாருமுளர், அது பொருக்தாதாகும். 

ஏனெனில்; தத்துவங்களுக்குப் புவனங்களினடைவு கூறும்போது 

ஏனையவற்றிம்கு உரைத்தது?பால் பிரகிருதிக்கெனத் தனியே 

புவனங்கள கூறப்படாமையானும், பிரகிரு இியைக் குணதத்துவத் 

துடன் கூட்டி அதற்குப் புவனங்களைக் கூறியிருத்தலானும், கலா 

சோதனை செய்யுமிடத்து பிரதட்டாகலையில் பிரகிருஇியையும் 

வித்தியாகலையில் மாயையையுக் கூட்டிச் சோதிக்கப்படுதலாலும், 

பிரகரு இக்கு?மலிருக்கும் புருடகத்துவத்தை இருபத்தைந்தாவது 

தத்துவமென்மு நால்களிற் கூறியிருத் தலின் பிரகிருதியைத் 

கனியே ஒரு தத்துவமாகக் கொள்ளின் புருடதத்துவம் இருபத் 

SIMU gS கத்துவமெனப்பட்டு ௮வற்ோேடு மாறுபடுதலானலும், 

பிரஇரு இக்கும் குணதத்துவத்துக்கும் ADs பேதங்கூறப்படுத 

லாலும், மாயாததிதுவத்துக்குக் தணிய அதடபுவனங்கள் கூறப் 

படுவகாகலானும், அவற்றி னதிபதிகளா கிய மண்டலபெண்மரும் 

சு



௬௨ தித்தா ந்தப்படவிளக்கம், 

மாயையில் வ௫க்கையானும், மாயையை ஓர் தத்துவமாகக் கொள் 

ளாவிடின் மாயாதத் துவத்திற்குரிய எட்டுப் புவனங்ககக்கும் இட 

மின்மையாலும், ௮வற்றை வேறு தத்.துவங்களில் அடக்குவது 

பொருக்தாமையானும், மாயையையும் பிரகிரு தியையும் தனித் 

தனிய சேர்த்து இண்டு தக். துவங்களாகக் கொள்ளின் சத்துவம் 

முப்பத்தேழாறெதானும், தருக்கசங்கிரகத்தில் புரியட்டகத் துக்கு 

இலட்சண கூறுமிடத்து “புரியட்டகமாவ.து புரடன்றோறு நிய 

கமாகச் சிருட்டிகாலக் தவக்கி மகாப்பிரளய.ம் வரையில் அல்லத 

மோட்சம் வரையில் இருக்கின்ற பிருதிவிமுகல் கலைவரையில் முப் 

பது தத்துவருபமான ௮சாதாரணமாகிய சூக்குமமிதச” மென்ற 

தில் கலையை ௩௦-வது (இது உணர்த்து முறைமையில்) தத்துவ 

மாகக் கொ ண்டி.ரூப்பதால் th. BO GBI குத்துவம்மாயையெனப் பெறு 

கலாலும், பிராசாத மாலையில் பிராசாதமந்திரத்தன் கலைகளுக்கு 

ரிய தத்.துவங்களின் எல்லை குரிப்பதில் 1 மேதைசலைக்கு மண்முதல் 

பிரகிருதி பரியந்த மென்,றும் விடகலைக்கு மாயையென்றும் கூறப் 

பூவெதாகலாளும், பிரகிரு தியை வித்தியாதத்துவத்தில் சேர்க்கமு 

டியா தென்பதையும் காரியமாயை யென்று ஒருக்க்தவம் அவசியங் 

சொள்ள3வண்டு மென்பதையுமறிக. 

வித்தியாகத் துவங்க ளேழும் காரியமாயையை மு.தலாசக் 

கொண்டு இித்தாந்தப்படத்தில் முறையே 81-80-29-28-21-26-25 

வது கத்துவச் சச்கரங்களாகும். 

இவையேழு தத்துவங்களில் கலை, வித்தை, அ௮ராகமாகிய 

மூன்று தத்துவங்களும் உளளக்தக்காண மெனப்படும். 

[ஆ] . . ௪ . 4 . ச க இவையெல்லாம் அனந்த தேவரால் காரியப்படும், Q)6 & Hen 

தேவர் அுசுத்தமாயாகாரிய வதிகாரியானதால் இவருக்கு அசத் 
தமாயையினது சிவக்க நிறத்தில் 5 ஓர உட்சத்தரம்போன்ற வெகு 

- ~ et ieee aN Re eat ree ய 

ர மிராசாதமாலை, செய்யுள் 10, மண்முசலாம் பரியந்த மேசைவருமருக 
சம் படருமாயை சவிராறி, லெண்ணும் விடகலைமாயை பொருக்கியிடும் 
விந்து விலகுசுத்த விச்சையுடனீச்சுரமட் டிருக்கும், ஈண்ணுமர்த்த சந்திர 
னே முதலொரு மான் இக்கும் நாட்டு சதாவெஞ் சத்தி சத்தி மு, சனூலாய, 
சண gpm) 3 ev மாவிலுச்குஞ் சிவமா்,2 தலமாக சனகமணியம்பலக்சான் கழ் 
விச பிலையே.



பாராசடஇுயல, F hi. 

மானவுருவம் (மெஉல் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதையும், இவர் ௮௪தத 

மாயையை ஈட்டியால் குழப்புவதையும் சித்காந்தப்படத்தில் பார்க் 

கலம்: 
இனி பிரகிரு திமாயா காரியமாவது மாயாகழ்பத்தில் வசிக்கிற 

பிரளயாகலராகிய உருத்திரர்களில் முதல்வரான ஸ்ரீகண்டருத் 

திரதேவகாயனார் ௮னந்ததேவர் ௮திகாரத்தைப்பெற்று முன்னே 

கூறிய கலையென்னுர் தத்துவத்தைக் கலக்க மூலப்பிசகிருதி பென் 

னும் முக்குணசொருபங்களாகிற மூலப்பகுதி தோன்மும். இச்த 

ஸ்ரீகண்டதேவர் பிரகிருதிமாயா காரியாதிகாரியாகையால் இவ 

ருக்கு நீலநிறத்தில் லாஈட்சத்தா வெகுமானவுருவம் (மெடல்) 

கொடுக்கப்பட்டிருப்பதையும் இவர் ஈட்டியால் கலாதத்துவத்தைக் 

குழப்புவதையும் ௪,சசாக்சப்படத் தில் பார்க்கவும், 

பிரகரு இமாயா திகாரியாகிய wasn mr Hom gs ger Seo 

யராகிய ஸ்ரீகண்டரென வெண்ணி மயக்கற்க, தத்.துவவாசிசளுக் 

குத் சத்தம் வாசல் தானமுதகல் கீழுள்ள ஸ்கானங்களுக்கே அதி 

காரமுண்மையாலும்; £ழ்தத் துவ வாசிகளுக்கு மேல்தத் துவவாசி 

கள் உயர்ந்தவர்க ளாகையாளும், பிச௫ரு திக்குமேல் உயரக்ச மூன் 

ug தத்துவமான கலையைப் பிரகிருதி குணதத்துவ நிலையரா 

இய ஸ்ரீகண்டர் கலக்க எவ்விதக்இினு முடியாகெனவறிக, ஆதலால் 

மாயரதத்துவ கிலையசாகிய ஸ்ரீசண்ட'2ர சலாக்ஷோபிதரென்பது 

னுணிபு. ப 
அகவே எச்சுரதத்துவ நிலையாகும் அ௮ஷ்டவித்தியேசரி 

(லொருவரான ஸ்ரீகண்டர், மாயாதத்துவ நிலையராகிய ஸ்ரீகண்டர். 

பிரகிருதி குணதத்துவ நிலையசாகிய ஸ்ரீகண்டர், பிரமாண்டக் துள் 

நிலையராகிய ஸ்ரீகண்டர் என ஸ்ரீகண்டர் நால்வருண் டென்பதை 

யறிக, 

இ௫்கனம் மாயாதத்துவ நிலையசாகிய ஸ்ரீகண்டரால் sores 

துவத்திற் மோன்றிய பிரகிருதியானத முக்குணங்களின் சொரூ 

பம் வியக்தமாகாத ௮வதாமானதால் முக்குணங்களின் நிறமான 

வெண்மை, செம்மை, கருமையாகிய மூன்று கிறங்களுங் SES 

Avogass Fe erh se us Bo i இது 24௮, 

என்னும் தத் துவச் சக்கரம். 

மேற்கண்ட மூக்குணங்களும் பிரிந்துத் தம்முள் சமமாய் 

Amp ssi சிச்கமென்றும் ஒருகுணம் Das ௮வதரம் ௮ஃ



௪௪ சிக்காந்தப்படவிளக்கம்,. 

தாவது சாக்துவிகம் மிகுந்து மற்றவை குறைக்க ௮வதாம் புத 

தியென்றும் பெயர் பெறும். இத்தாந்தப்படத் தில் வெள்ளை சிவப்பு 

ச.றப்பாகிய மூன்று நிறங்களும் சமமாயப் பிரித் துகிற்கும் 24-வது 
கத்.தலச் சக்சரம் சிக்தமாகும்; ௮தன்சீழ் வெள்ளை மிகுந்து மற் 
வைக் குறைந் திருப்பதா இய 38-வது தத்துவச் சக்கரம் புத்தி 

“sn (கும், 

தத்தம் மன திற் ரேன்றுவதென்றுகூறுவர், பெளட்சாம், சித் 

தயார், இவப்பிரகாசம் முதலியவைகளில் (HOW GS US HES 

தோமழ்றங்கூறி சித்தத் துக்குத் தோற்றமே கூருமையானும், இத் 

தியாரில் “இத்தமா மவ்வியத்தஞ்சிர்கனையதுவுஞ் செய்யு ” மெனக் 

கூறியிருத்தலாலும், தத்துவவிளக்கத தில் முக்குணங்களும் ௪ம 

மாய் ஒத்தகே சித்கமென்பதனாலும், புவனங்களினடைவு கூறும் 

பாது பனையவற்றிற்குக் கூறியது 2பால் மனத்தக்குப்பின் இத் 

கத.துக்குப் புவனங்கூடுமையானும், தத்துவங்களிலுயாமும் புவ 

னங்சளினடை௮ங் கூறுமிடத்து குணதத்துவத்துக்கு உயரமும் 

புவனமுங கூறுகையான சித்தம் மன திற் 2ீரான்றுவதெனக் கொள 

ஸின் குணதத்துவத்தைக் தனித்தொரு தத்துவமாகக் கொள்ள 

மண்டிய தாகிறதாலும், ௮வ்வாறு கொண்டால் அன்மதத்துவம் 

24-என்பதற்கு மாருகி 29-அ௫றதானும், பெளட்காம் 0-வழ பும் 

ஸ்த்வதத்துவப் படலம் சு ீலாகம் 271%ல் YEH BH முசுலியோர்க் 

குக் குணதத்துவத்தி லிருப்பெனக் கூறுகையானும், புத்தியிம் 

ரோன்றிய அகம்காசத்தின் சக ுவகுணும்சமான மன தில் முக்கு 

ணசொ ரூபமான Fs sho sre py Omen gp எவவா.ற்ருனும் 

(a ஈருக்தாமையானும், தீத்ுவருபமு கலிய HOUSE F175 5705 

ளிலும் அகமாக்கரங்களிலும் தத்துவங்களுக்கு நிறமுந் தொழி 
லுக் கூறுங்கால் மனதுக்குப்பின் சிக்தத்துக்குக். கூறுமையானும் 
மறும் பலவா றமுலும், சித்தம் மன தில் கோன்றுமென்பது பொரு 

நதாமையும் குணதத்துவக்தின் கூறே சித்தமென்பது மிக, 

பிரகிருதிகத். துவம் குணசொருபங்க. சாகத் தோன்ற ௮ 
தக்குணங்கள் தம்மிலொத்தவிடம் சித்சமென்பதற்கும், ௮.திலே 
யொருகுண Cun Mem aun 145 தியென்பதற்கும் பிரமாணம்: 

தத்துவ விளக்கம். 

கூறியமூலப பகுதியிற் ரோேன்றுங் குணமவைதான். 
றெறிய சாத்திகராச,த தாமதமென்று செப்பு 
மூறியமுக்குண மொத்தவை மூன்ற முயர்விஹிவற் 

மெழியக்சாற் புத்திச,துவமா மென் றெண்ணுவசே. ஏனவருகி



பூ03 
பாசஇயல்; ௪௫ 

புக்குத் துவக்கி லிருந்து இரசோகுண மிகுந்து மம்மவை 
GODS SIS அ௮கங்காரர் தொன்றும், இது, சித்தாந்தப் படத் 

Ba வவெப்புமிகுக்து கறுப்பும் வெள்ளையுங் சூறைந்திருப்பதாகிய 
22-வது தத்துவச்சக்காம், 

இத தைசதவகங்காரம், வைகாமியகங்காசம். பூதா தியகங்காச 

மென மூன்றாய் விரியும். ௮வைகள் முறையே சத்துவாதி குணங் 

களை யுடையதகனால் ௮வ்வப்பெயர் பெற்றன, அவைகள் ASH 

தப்படத்தில் முறையே 22௮, 22இ, 33௨ என இலக்கமிட் டி.ருக் 
கும தத துவச் சக்கரஙகளாகும், 

௮ வற்றுள் சதைசகவகங்காரம் ௮றிவானபடியாலே 5S GO 

சாத் தவிககுணம் பொருக்க மனமும் சு2ீராத்திரம் துவக்கு ௪ட்சு 

சிங்குவை அக்கிராணங்க ளாகிய ஞா மேேந்திரியங்களைக்தும் தோன் 

றும். இவைசல கஇத்தாக்கப்படத்தில் முறைய 21, 20, 19, 18, 

17,16-வது க.த்துவச் சக்கரங்களாஞம். இக்திரியமென்ற து வெளி 

யில் தோன்றும் காதுமுகலிய உறுப்புக்களை யன்; அங்கங்குள்ள 

சூக்குபமான ௪ த்தியையே யாகும், என்னை? காது தலிய உறுப்பு 

களிருக்கவும் சத்தாதி விடயங்களைக் கிரகிக்கமாட்டாமல் குருடன் 

ஊமையன், செவிடனிரப்பழத பிரத்தியட்ச ம, 
ச (ந தி (வ 

விஷயமான த சண்ணால் பார்க்கப்பமிமளவில் அதனாற் பார்க் 

கப்பட்ட அர்த்தத்தைப் புத்திக்கு விஷபமாகச் செய்ய யாதொ 

ன்று நிற்கிறதோ ௮.து மனமெனப் படும், 

தொழிலான வைகாரியகங்க ரக்துடன விகாரமான இராசத 

குணம் பொருந்த வாக்கு பாதம் பாணி பாயுழு உபத்தம் என்னும் 

கன்மேக்திரிய பஞ்சகர் தோன்றும். இவைகள் இத்தாந்தப்படத் 

தல் மூறையே 15, 14, 18,12, 11-வது தத்துவச் சக்கரங்களா 
கும், 

உருவமான பூ,மாதியகங்காரத்துடன் மயக்கமான தாமத 

குணம் பொருக்க சத்தம் பரிசம் ரூபம் சசம் கந்த மென்னும் தன் 

மாத்திரைக ஊளைந்துந் தோன்றும். இவற்றிற்குச் சூக்குமபூதங்க 

ளென்றும் பெயர், இவைகள் சுத்தாந்தப்படத்தில் மறையே 10, 

9, 5, 7, 0-வது தத்துவச் சக்கரங்களாகும். 

இக்கச் கன்மாக்தினாகளாகய சத்தா இகளும், ஞா னர் இரி 

யங்களின் விடபமான ௯.தாஇகளும் ஒன்றன்று. சன்மாத்றினாச



௪௭ சித்தா நீதப்படவிளக்கம், 

ளாகிய சத்தாதிகள் பூசங்கள் தோன்.றுகைக்குக் காணமானவை 

கள்; ஞானேக்திரியங்களின் விடயங்களாகிய ச,த்தாதிகள் பஞ்ச 

பூதக்களுடைய குணங்கள், பஞ்சபூதங்களோடு கூடிய தன்மாத் 

திரா சத்தா இகளால் ஞானேந்திரியங்களுக்கு ஞானசத்தியையும், 

கன் மேக்திரியங்களுக்குக் கஇரியாசத்தியையும் விளக்கும் ௮றிவென் 

லுபசரிச்கப்படிம் சாமர்த்திய முண்டாம். சித்தியார் ௨-ம் சூம், 

௬௪-வது செய்யுளில் “அசை 'சசர்மனாதிதன் மாத்திரை புரியட்ட 

கந்தான்! என்று புரியட்டக வுடம்புக்குத் தன்மாத்திரைகளைக் 

கூரியிருக்கிமது, கையால் பூதகாரணமான தன்மாத்தொசத் 

சாதிகள் வேறு பூககுணமான சத்தாதிகள் வேறு எனவறிக, 

இனி இந்த தன்மாத்திரைகளுள் சத்தத்திலிருக்து .துகாய 

மும், பரிசத்திலிரும்து வாயுவும், ரூபத் திலிருந்து தேயுவும், ரசத் 

திலி.ரும்து அப்புவும், கந்தத் இலிருந்து பிருதிவியுந் தோன்றும், 

இவைகளுக்குப் பஞ்சபூதங்க ளென்றும் தூலபூதங்க ளென்றும் 

பெயர். இவைகள் கித்தாந்தப்படத்தில் முறையே 5, 4, 9, 2, 

|.௮த। தத்துவச்சக்கரற்கள ர கும், 

இவ்வாறு சத்தாதி தன்மாச்திரையிலல பஞ்சபூதங்களும் 

ஓரார் தன்மாத்திரையில் Homi பூதமாகத் தோன்ற வேண் 

டாம், அன்மாவிலே ஆகாய மீதானறி, ஆகாயத்தில் வாயுவும், 

௮ திலிருக்து தேயுவும், ௮ இலிருந்து அப்புவும், ௮ இலிருந்து பிரு 

இவியுந் 2 சான்று மெனனில், காரியத்திலே யுண்டான குணங்கள் 

காரணழ்தில புண்டென்ற நியாயத்தினால் பிருகிவிக்குள்ள கந் 

தாதி 80%து. குணங்களும் அகாயத்துக்கும் உண்டாகவேண்டும். 

உண்டாகில் பிருஇவிக்கும் ஆகாயத்துக்கும் வித்தியாச மில்லை 

யாகும, காயம் அன்மாவிலே தோன்றுமென்னில் வசித்து 

சித்தினிடத்து உதியாது என்ற நியாயத்தினால் ஆன்மாவும் ஆகா 

யம்2பாலச் சடமாகும், ஆனால் ஆகாயத்திலே வாயுவாதி பூதங் 

கள் ஒன்.றி2ல யொன்றாய்த் தோன்று மென்ற வேதா இிகளுக்கு 

விரோதமாகுமே யென்னில், நிமித்தார்த்,த,தஇல் Borers 
யொன்றி?லயொன்று தோன் மென்றது ஆகாயமுதலாக ஒன் 

es Gen ஜனொன்றுண்டாகுங் கரமத்தினாலும், பஞ்சீகாணத்தி 
னா௮2ம யாகையால் வி2ராதமில்லையென வழிக.



பரச இ யல, ௪௭ 

பஞ்ச கரணமாவ.து ஒருபூகசுவரூபக்தை ॥ரெண்டாக்க ஒரு 

பாதி யக்கப்பூகமாகலே யிருக்க கின்றபா தி நாலாகி மத்த நாலு 

பூதங்களிலும் ௮க்யோ ந்யம் வியாபித் திருப்பது. 

பஞ்சபூதங்களும் சூக்குமம் ஆக்தசம் வாகிய/மன மூவகை 

யாகும், சூக்குமம் சூக்குமதேகச் திருந்து இந்திரியவாதாரமாம். 

அந்தரம் தூல? தசத்இருர் து சரிரத்கை வளர்த்து உள்ளிடங் 

கொடுத்தல் பூ.கலிய தொழிலை யியற்றும், வாகயம் ௮ண்ட 

புவன போக்கியப்பொரு ளாதாரமா யிடங்கொடுத்தல் முதலிய 

தொழிலை யியற்றும். 

இக்கனம் FS த்கிமுகலை பிருகிவியிருகக் கூறப்பட்ட ததத 
வங்க ளிருபத்து நான, கும் ஆன்மத,க்துவமென.ப்ப௫ டும், இவற 

இற்கு அசுத்த க்ச்துவமென்மும் போக்கியகாண்டமென் ழும் 

பெயர். இவ, ற்றுள இத்தம் புத்தி அசுங்காரம் மன மென்னும் 
நான்கு க்த்துவங்களும் அந்தக்கரண Croom Guo, இவையெல் 
லாம் ஸ்ரீகண்டருத்திரராலே காரியப்படும், 

இவவகையாய் வித்தியா SS DUBE ளேழும் அன்மதத்துவஙக 

ளிருபத்துகான்கும் கோன்றுமென்பதற்குப் பிரமாணம்: சிவப் 

பிரகாசம், பொ.து-14-18. 

அருத்திமிகுங் கலேகால நியதியுடன் வித்தை 

யசாகமிவை யனந்சரான் மாயைசனி லாகு 

முருத்திரராற் கலையசனிற் பிரகிருதி குணங்க 

ஞூளவாகு மக௩காரம் புத்தியினி gy Baws 

செரிச்சவிது இரிவிசமாம் சைசசவை காரி 

இகழ்சருபூ சா.தியெனச் திருந்தியசாத் துவிதம் 

விரித்சகுண மனம்புச்தி யிந்திரிய மென்று 

விளம்பியசோச் இராதிமுதல் விளகஇயிடும் விரிந்தே 

னற, 
மன்னியகன் மேந்திரிய மானவிரா சசஞ்சோ 

லாச்காதி வைகாரி மழுவிவருஞ் சச் 

சன்னைமுச லாகியசா மசமிகுமாத் திரைபின் 

ஐருமசணில் வானகில மனல்புனன் மாண சத்த 

முன்ன சணில் வெளியாதி யொன்றொன் ரகு 

முறையிவிவை பிருமையயன் (4g au முன்னே 

புன்னுசசா வெராதி யதிபதிக கொம்கக 

மு.தி. சடை வெனவுரைபப ௬ணர்ம த Corrs. 

ர் . அ ‘ 
னம ம வருவன சணம்மகாளக,
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# 2 சித்தா மதப்படவிளககம, 

இங்கனம் SD} dK TH முப்பக்காறுந தோன்றும், 

இவலவாு மாயையானது சுத்தம், சுத்தாசுத்தம், அசுத்த 

மெனவகைப்பட்டு கனு காரியங்களாலும் முக்காண்டமாகி 

அன்மாக்களின் அறிவிச்சைசெயல்களை விளக்குமென்பகற்குப் பிர 
. ஆ ட 

மாணம்: உபதேசவிளக்சம். 7. 

சுத்சமு மசுத்சஞ் சுத்தாசுக்ச நிச்தியமாய்த் தூய்காக 

தத்துவ மைக்சோடேழு சகுமிருபத்து கான்கா 

யொத்துமூக் காண்டமாகி யுயிருணர் விச்சையாதி 

விச் சகச் கலாஇிசன்னால் பிளக்கிடுமலமா மாயை. ஈனவரும். 

இவைகளுள் ஆன்மகத்ுவம் கீழ்ப்பாகக் திலும், வித்தியா 
தத்தூலம் மக்தியபா கத்தினும், சிவகத்லுவம் மமல்பாகத்தினுமாக 
இித்தாந்தப்படத்து மாயா கொளத்தில் கா ட்ட்ப்பட்டிருப்பதற்குப் 

பிரமாணம்: பிருகச்சாபாலோபகிடசும், 

ளூ, .கவ8யொமாமெ விடா _ககூஸ2) 08) 

-5,மெ, ஸ்ரிவ_தகூளு & 780 6 eur Hance! a.) 

. . . . ரு . . க ச 

இ-ள, அூன்மகதக்தலம் ௮ 2தாப।ஈத்தினும் வில் இயா FS gi 

வம் மத்தயபா கத்தினும் சிவதத்துவம் ஊாத்துவ (மீமல்) பாகத் 
. ™ f 

இனு முள்ளனவாம், 6/-ு. 

திருவிளையாடற் புராணம். 

ஆதியிலான்ம சத்துவமான வலாமகன்பாகமு£ நடுவி 

னீதியில்விச்சா சத்துவமான நெடியவன்பாகமு முடிவி 

லோ தியரிவசச் துவமெனலான வுருச்திரபாகமு முதிக்கும் 

பேதியிம்மூன் றி லெண்ணிநத்துவங் கள்பிறக்குமிம்மூன்றினு முறையால். 

சனவரும், 

இவைகளில் சப், காதிதன்மாத் திரைகள் பிருதிலவியாதி Big 

BS HUG Son) BG சூக்குமம், ௮கங்காரதத்துவம் ௮வற்றினுஞ் 

சூக்குமம், அதுினும் புக்திசக்துவம் ௮ திருக்குமம், அதினும் பிர 

கருதி அத்தியக்கருக்குமம், அதிலும் சலா திதத்துவங்கள் சூக்கு 

மம், அவற்றினும் காரியமாயை ௮ திசூக்குமமெனவறிக, 

“5 a cn a ச் ௩ . ௪ 

மலும் இவை வ்பாதுவும் சிறப்பும் பொதுச்சி ப்பு பொன 

முத்தியப்படும். புவனவடிவாகிய தத்துவங்கள் எல்லார்க்கும்



பாச இய ல். ௪௯ 

பயன்தருதலிழ் பொதுவாம்; சூக்கும?5க வடிவாகிய தத்துவங் 

கள் போகநுகர்ச்சியின் பொருட்டுத் தனக்குப் பயன் றருதலிய் 

சிறப்பாம்; தூலதேகவடிவாகயே தத். துவங்கள் தன.து போகறுகர்ச் 

சிக்கும் சந்தனம் பூமாலை போல மனைவிமுகலியோர் ௮னுபவித்தற் 

கும் வாய்ந்தமையிற் பொதச்சிறப்பாம். இதனாற் புவனவடிவா௫ிய 

தத்துவங்கள் முப்பத்தாறாய்ப் பொதுவாய்ப் புறத்தே நிற்றல் 

போல ௮கத்தே அன்மாவைப்பற்றி முப்பத்தாறு தத்துவங்களும் 

சூக்குமமாய் நிற்குமென்ஜோர்க. 

மாயாகோளத்தில் பொதுவாய்ப் புறத்2தநிய்கும் 86-தத.து 

Crm gi சூசக 

குமமாய் வியாபித்துத் தனித்தனியே ஆன்மாக்களைப் பற்றி 

அகத்தே நிற்கும் 36-தத்.துவங்களும் ௮சாதாசண தத்.துவங்க 

ளென்றுக் கூறப்படும், சாதாரண தத்துவங்களைச் சித்காந்தப்பட 

வங்களும் சாதாரண தத்துவமென்றும், ஆன்மாக்க 

த்தில் பல்வைத் த ஒவ்வொரு சக்கர த்தின் மேலுங்கீழுமாக மாயா 

கோளவட்டத்தின் கோடுவசையிற் சென்று பொருக்தியிருக்கும் 

கோடுகளின் மத்தியிலுள்ள பாகங்கள் குறிக்கும். பல்வைத்த 

தத்துவச்சக்காங்கள் ௮சாதாரண தத். துவங்களைக் குறிக்கும், 

சாதாரண தத்துவங்கள் முப்பத்தாறம் பதினாலு ௮ண்டங் 

கள்கூடிய ஒருபிறக்கிரியைமா யிருக்கும். இந்தப் பிறக்கிரியையே 

ஒருபேசண்ட.மாகும். இப்பிறக்கிரியைகள் எவ்வளவுண்டெஸன் 

னில் ஆன்மாக்களுக்கு அளவுண்டானால் இவைகளுக்கும் அ௮ளவுண் 
. ச ௪ ச உ பட்ச « fo , ட 

டாகும். சித்தாந்தப்படத்திலிருக்கும் மாயாகோளமான. ஓரு 

பிறக்கிரியையாகும். அதில் அடங்கியுள்ள பதினாமு ௮ண்டங்க 

ளாவன:---1-பிருதிவியண்டம்; 2-அப்புவண்டம், 8-தேயுவண் 

டம், 4-வாயுவண்டம், 5-.ஐுகாயவண்டம், 0-அகங்காரவண்டம், 

/-புத்திதத்துவவண்டம், 8-பிரகிரு திகுணதத்.துவவண்டம், 9- 

அராகதத்துவவண்டம், 10-வித்தியாதத்துவலண்டம், 11-கலா 

தத்துவவண்டம, 12-மாயாதத்துவவண்டம், 13-4, 6585 Bus 

தத் துவவண்டம், 14-ஈச்சாரதத்துவவண்டம்; 15-சாதாக்கெதத்து 

வவண்டம், 10-விக்துதத்துவவண்டம் என்பனவாம். இவற்றுள், 

௮கங்காச வண்டத்தில் தன்மாத்திரை, கன் மேக் திரியம், ஞானேக் 

இரியம், மனம் ஆய தத்துவங்களும், ௮ராகதத்துவவண்டத்இல் 

புருடதத்துவமும், கலாதத்துவவண்டத்தில் கியதிகாலங்களும், 
விந்துததிதுவண்டத்தில காம தகிதுவமும் அடங்கும், புருடனைப்



௫௦ தித்தாந்தப்படவிளக்கம். 

பிரசரு இதச். துவத்தில்கூட்டி யுரைப்பாருமுளர், முற்கூறியபடி. 

பிரருத பிர. திட்டா கலையில் சேர்க்கப்பட்டதால் புருடன் வித்தி 

யாகலையில்சோத்.தச் சோ இக்கப்படுகையால் பிர திட்டாகலைக்குரிய 

பிரகருதியில் புரூடனைக்கூட்டுவது பொருந்தாது. 

இனி, புறக்கருவிகள் ௮றுபதும் ௮சா.தாரணதசத்துவங்களின் 

காரியங்களாகும். Ledger பிரு இிவியின் காரியம் மயிர், தோல் 

எலும்பு, ஈரம்பு, தசை ௮௧ ௫, அப்புவின்காரியம் நீர், உதிரம், 

மூளை, மச்சை, சுக்கிலம் ஆக ௫, தேயுவின்காரியம்--அகாசம், 

நித்திரை, பயம், மைதுனம், சோம்பல் ஆக ௫, வாயுவின்காரியம் 

ஓடல்; இருத்தல், நடத்தல், த்தல், தத்தல் ஆக ௫, ஆகாயத் 

தின்சாரியம் குரோதம், லோபம், (2மாகம், மதம், மாற்சரியம் 

கடு, 
மயிர்சோ னசம்பென்பு மன்னுதசை யைந்துஞ் 

செயிர்சேர் பிருதிவியின் சேர்வா--முயிர்கேர் 

நீருதிர மூளை கிணஞ்சுக் இலமைந்து 

மோரினிவை நீர்க்குணமென் றுன். 

ப௫சோம்பு மைதுனங் காட்சிரீர் வேட்கை 

செசிகின்ற தீக்குணமோ ரைரஈ்த---மொூடன்ற 

போக்கு வரவுநோய் கும்பித்தன் மெய்ப்பரிசம் 

வாக்குடைய காற்றின் வசை. 

ஒங்கும் வெகுளி மதமான மாங்கார 

நீங்கா வுலோபமுட ஸிவ்வைந்தும்--பாங்காய 

வண்ணமுலை மடவாய் வானகத்தின் கூறென்றா 

செண்ணிமிச தாலுணர்ந்தோ Orem. 

வசனாதியைர்தாவன:--வாக்கின் தொழிலான வசனமும், 
பாதத்தின் தொழிலான கமனமும், பாணியின் தொழிலான தான 
மும், பாயுருவின் தொழிலான விசர்க்கமும், உபத்தத்தின் தொழி 
லான அனக்தமுமாம், * 

வாயுபத்தாவன:-பிராணன், ௮பானன், வியானன், உதானன், 
சமானன், நாகன், கூர்மன், கிருதரன், தேவதத்தன், தனஞ்சய 
னென்பவைகளாம்;. 

ஓப்பார் பிராண னபான னுதானனலுடன் 

சப்பா வியானன் சமானனே--யிப்பாலு 

மாகன்றனஞ்சயன் கூர்மன் இரு-ரன் 

தீதிலாக் சேவதத்ச னே.



une Owe. (இக 

இவைகளில் பிராணவாயு மூலாதாரத்தி லடங்கும் நேரம் 
அபானனும், கண்டத்தில் வருகோம் வியானலும் உதானலனும், 
புறப்படு கேசம் சமானஸும், புருவத்தில் வருசேரம் சாகனும் கூர் 
மனும் கிருதானும், கண்டத்தின் மேல் செல்லும்கோம் தேவ 
கத்தனும், உடல் விடுநோம் தனஞ்சயலுமாக உடலோடுகூடுநேரம் 
பூதவாயு காரணமாகத் தோன்றும், இவற்றுள் பிராணன் ௮பா 
னன் வியானன் உதானன் சமானன் 8ந்தும் ஞானவாயுக்களாகும், 
wD mene Be gon கன்மவாயுக்களாகும், 

நாடிபத்தாவன:--இடை, பிங்கலை, சுழுமுனை, காந்தாரி, 
அத்தி, சிங்குவை, ௮லம்புடை, புருட.ன், சங்கினி, குகு என்பன 
வாம். இவைகள் பிருதிவியிற் ஜோன்றும், 

இடை பிங் கலைசுழுனை காந்தாரி யத்தி 

புடைகின்ற சிங்குவை சட்னி பூடாவோ 
டங்குகு சன்னி யலம்பு வெனவுரைத்சார் 
தீங்குதச நாடிக டாம். 

இவைகள் நிற்குமிடமாவன;:--இடை பில்கலைகள் மூலாதாரத் 
துக்கும் இரண்கொசிகளுக்குமாக நிற்கும். சுழுமுனை வீணாதண் 
டைப் பற்றிகிற்கும். சாக்தாரி கண்ணிலும், ௮த்இ எலும்பிலும், 
சிங்னுவை நாக்கிலும், ௮லம்புடை செகியிலும், புருடன் கைகளி 
௮ம், சங்கினி உபத்தத்திலும், குகு குதமார்க்கத்திலு மாககிற்கும், 

இந்தப் பத்து நாடிகளிலும் எழுபத்திராயிரம் நாடிகள் 
பொருந்தி கற்கும் விதமாவத :-இடைபிங்கலைகள் 8000-நரடியாய்க் 
சழ்நோக்கிப்போகும், ௮துவேருயிழிந்து 2000-காடி வீணா 
தண்டை (மு.துகர்கண்டை)ப் பற்றிநிற்கும். குகுராடியைத் தலை 
யாய்க்கொண்டு 1000-நாடி. மார்க்கக்தை (குதத்தை) வளைந்து 
கடக்கும், ௮த்திநாடி 10000-காடியாய்ப் பீர்க்கங்கூடுபோல் கழுத் 
தைப் பின்னிநிற்கும். சங்ளெகாடியைசத் தலையாய்க்சொண்டு 
14000-நாடி. இதயர்தொடங்கச் சரீரத்திற் கலந்து நிற்கும். ௮லம் 
புடைகாடி 20000-நாடி களுடன் நெம்றி கபாலம் கரசகளில் 
Qui Ge Bogen, years. (புருடகாடி) 18000-காடி.களுடன் 
இரண்டு கைகளையும் ௮ண்ணமணறையும் பொருந்திநிற்கும், இல் 
குவைகாடி 1900-காடிகளுடன் கண்ணிமையைப் ' பற்.றிநிற்கும், 
சங்கினிசாடியுடன் 500-நாடிகள் முகத் தீப்.பொருர் இநிற்குமென 
விக, |



(நி௨ சித்தாந்தப்படவிளக்கம். 

இக்ஙனங்க.றிய 172000-காடிகளும் மேல்-01000. கீழ்-11000 

முமாக நிற்கும். இவற்றில் இயங்கும் வாயுவும் 73000-மாகும்: 

வாக்கு கான்காவன: சூக்குமை, பைசந்இ, மத் தமை, வைகரி 

யென்பனவாம். இவைகள் விஈ்.துவிற்மரான் றும். எங்கனமெனில்) 

விந்துசத்தியான.து அறிவுமாய் விளக்கமுமாய் ஆன்மாக்களிடத் 
இலே அவசவர்களுக்குரிய கன்மங்களுக்கடோக வாக்குகளைத் தோற் 

அுவிக்கும்பொருட்டு மூலாதாரத்திலே நின்றும் பிரணவத்திலே 

யொரு நாதமாக வெழுசக்து சூக்குமையாகி, காபியளவிலே திரண்ட 

நாகம் விந்துவாசிய வட்டமாயையினுள்ளே அ௮க்ஷரசொருபக் 

கோன்றாகத பைசநர்தியாகி, உதானவாயுவாலே கண்டமளவு 

சென்று (ரரொணவாயுவின் சொழிலில்லாது உதானவாயுவின் 

ஜெழில்மாக்திரையினால் சூக்குமரூபமாய் ௮க்கரங்கள் பிரிந்து 

'2கான்றினும் சொல்லுவோன்றன் செவியிற் கேட்கப்படாத 

ஓசையான மூழக்கமாயுள்ள மத்திமையாகி, மேல் பிராணவாயு 

வுடன் கூடி உரைப்போனது செவிக்குமாத்திம் கேட்கப்படுவ 

தும் பிறர்செவிக்குக் ிகட்கப்பரிவதுமான வைசுரியாகி, ௮ண் 

ணம், பல், அதாம், முக்குமுகலியவைகளாலே ப றப்பட்டு 

வாக்கை வசனிப்பிக்ு வன்னம், பதம், வாக்கியம், பாமுதலிய 

வைகளாய் விள BALD . 

௪ . ச . . உ, 6 

இகர்குப்பிரமாணம்: கக்துவப்பிரசாசம். 244, 

சச்சியினிர் ளோன்றும் வாக்காதி கான்கு5 

சானிவன் வாக்கெழுப்பியிடு மதுதான் றன்மூலத் 

சொச்த கதொருவி$ துவிலே ரசாசமாஞ் சூக்க 

மூயரும் பைசந்தி யுந்தியி லுசானன்கூடச 

சி2,௪ மயின் முட்டையினிற் சலம்போலாகுஞ் 

சென்று சண்டச்சளவு செவிச்குணரா வோசை 

மத்திமையாம் வாக்கு வைகரி தானெட்டு 

வகைதோன்றிச் சொற்பொருளாய் வழங்கியிடுங் காணே. 

அ௮ராஇிழுத,ச சன்மயனோக் signs மாகு * 

Den Ba SS மாயையினான் மாக்கண்---மனாதியினை 

யாச்சப் புளிசமக்ச நாதத்சாம் விந் துவினாம் 

வாச்கொருகான் சென்றார் மதித.து.



பாச இயல், (Tp i. 

சூக்குமைமம் பைசந்தி மத்திமைசொல் லைகரியென் 

ருச்குமிவற் நின்பே ரடைவறிச-.-சூச்குமை தான் 

* பந்திச்சான் மாவுணர்வைப் பைசந்தி மச்திமையா 

மந்த,த்திற் றாலவெழுச் தாம், 

வாக்கி னுதிச்துப பொருளை மதிப்பிஃகைக் 

காச்கும் பசத்தி னவயவமாய்---வாக்கியமாய்ப் 

பாவா யியலாகி நாலாய்ப பரக்திலங்கு 

மோலாதே மச்திமையி gy op. 

என்றும் வருவது சண்டுகொள்க, 

இவற்றுள் வைகரிவாக்குச் சொல்லு வோலுக்கும் கேட்போர்க் 

கும் சவிகற்பவுணர் வுண்டாதற்கும், மத்இமைவாக்குச் சொல்லு 

வோனுக்குச் சவிகற்பவுணர் வுண்டாதற்கும், பைசநர்திவாக்கு 

நிருவிகந்பவுணர் வுண்டா தற்கும், சூக்குமைவாக்கு ஞானமாத்தி 

ரைக்கும் ஏதுவாயிருக்கும். 

சூக்குமாதி நான்கு வாக்குகளுடன் பஞ்சமையென் மோர் 

வாக்குண்டென்றுங் கூறுவர். அதற்குச் தானம் மூலாதாரம். 

இவைகள் (yy OHSU பஞ்சமை முதலாகச் சாந்இியா தீதைமுதலான 
> பஞ்சகலைகளைப் பற்றுக்கோடாகக்கொண்டு ௮டைவ பராசத்தி 

யாதி பஞ்சசத்திகளாலே காரிபப்படுமெனவிச௫, 

ஏடணை மூன்றுவன. காரவேடணை, புச்தஇரசவடணை; அர்த்த 

'2வடணை யென்பனவாம். இவை ஆகாயத்தில்தோன்றும். 

குணம் மூன்ருவன;:-- சாத்துவிதம், இராசதம், தாமதங்க 

ளாம். இவைகள மூலப்பிரகிருதியிற் ஜோன்மும். 

இக்கனம் புறக்கருவி 00-ம் கண்டுகொள்க, 

தத்துவங்களின் உயரப்பிரமாணம். 

சாதாசணதத்துவங்கள் முப்பத்காறில் பிருதிவிதத் துவம் 

100-கோடியோசனைதாரம் உயரமுள்ளது, அப்புதத்துவம் பிரு 

திவிதத்துவத்திலும் பதின்மடங்கு ௮ஃ தாவது 1000. கோடி. 

யோசனைதூரம் அதிக வுபரமுள்ள து, DNS SHAS MSGI 
  

* வைகரியாதி மூன்றுவாக்கு மொடுமக்கெசாலத்து “gC Birger 

இன்றி நிற்கு மான்மஞானக்கிரியாப் JoBuissurer - வாண௫மல :நிவீர் 
சீதியடனே இதற்கும் நிவிர்,சதியாசையால் சூச்குமையைப் பச்தமென் pg.



@e சித்தாத்தப்படவிளக்கம். 

பதின்மடங்கு தேயுதத்துவமும், இதற்குப் பதின்மடங்கு வாயு 

தீத். அவமும், இதற்குப் பதின்மடல்கு ,தகாயதத்.துவமும், இதம் 
குப் பதின்மடங்கு (தன்மாத் இரை, கன்மேந்திரியம், ஞானேந்திரி 

யம், மனங்களடங்கெ) அகங்காசதத்துவமும், இதற்குப் பதின் 

மடல்கு புத்தியும், இதற்குப் பதினமடங்கு பிரகிருதிகுணதத் 

தவமும் ௮இகவுயரமுள்ள தாகும். இக்கனம் பிருதிவிமுதல் பிச 

இருதிவரசையில் தத்துவங்களினுயாம் ஒன்றற்கொன்று பத்து 

மடக்கு ௮ இகமாகும். 

பிரகிருதி குணதத் தவத்திலும் 100-மடங்கு ௮திக உயரங் 

கொண்டது அராகம், இகனிஞலும் 100-மடங்கு வித்தையும், இத 

சிலும் 100-மடங்கு கலையும், இதனிலும் 100-மடங்கு கியதியும், 

இதனிலும் 100-மடங்கு காலமும், இதனினும் 100 மடக்கு 

மாயையும் அதிகவுயாமுள்ளவையாகும். இவ்விதம் பிரகிரு இக்கு 

மேல் மாயைவரையில் தத்துவங்களினுயசம் ஒன் உற்கொன்று நூறு 

மடங்கு அதிகமாகும். 

இவ௰்றுள் கலைக்குக்கீழ் நியதியென்று கூறுவா.றுமுளர், கலா 

சோதனையில் புவனசோ கனை கூறமிடத்துக் சலைக்குமேல் நியதிக்கு 

180, 181-வத புவனங்களைக் கூறியிருப்பதால் கலைக்குமேல் நியதி 

யெனக் துணியப்படும், 

இனி மாயையினும் 1000 மடங்கு ௮திக உயரங்கொண்டது 

சுத்தவித்தை, இதனிலும் ஆயிரமடங்கதிகங்கொண்டது ஈச்சம், 

இ,தனிலும் ,ஐயிரமடங்கதிகம் சாதாக்கியம், சாதாக்கியத்துக்கு 

இலட்சமடங்கதிகம் விந்து, விந்துவுக்கு இலட்சமடங்கதிகம் நாத 

தீத்துவ முயரமுள்ள து. 

கருதியமண்சதகோடிநீர்திசால்ககனமகங்காரம்புததி 

பிரசிருதிவரைபப்பததிச்சைவிச்சைசலைகியதிபிறங்குசாலர் 

தருமாயைவரைநூ.ற.நூறுவருச்திரனீசன்சாசாச்சியம்மா 

யிரமாயிரமுமைலட்சமோசனைமீதசொன் றற்கொன்றேறுந்தானே. 

இவவாறு தத்.துவங்களி னுயசப்பிரமாணங்க ஸிருந்தா.லும் 

சித்தாந்தப்படத்தில் அர்சப்பிமாணத்துக் கணங்கக் காட்டக் 
கூடாமையால் ஒருவாறு ஒருவடிவப்படுத்தி ௮வையெழுதப்பட் 
ஒருக்கன்றண, இந்த உயாப்பிரமாணச் சணக்கு, படத்தின் வலது 
பக்கத்து. ஒரத்தில் சிவப்புமையால் குறிக்கப்பட்டி ரக்ிற.து,



பாச பல. இத் 

- யோசனையாவது: இருளறையுள் தாசிறிய துவாரத்காழர் 

புகுஞ் சூரியசெணத்துள் தோன்றும் சிறிய அதுக்களில் ண் 

குக்கு திரெழு.துக ளெனப்பெயர், 

24 கஇரெழுதுகள் ஒரு மயிர் நுனி 

8 மயிர துனி ஒரு ஈர் 

8 ஈர் | ஒரு பேன் 

6 பேன் ஒரு செல்லு 

6 செல்லு ஒரு அங்குலம் 

24 அங்குலம் ஒரு முழம் 
4 முழம் 

2 தனு ஒரு தண்டம் 

2000 தண்டம் ஒரு குரோசம் 

2 குரோசம் ஒரு கவயூ தி 
2 கவயூதி ஒரு யோசனை 

கந்தப்புசாணம் ௮ண்டகோசப்படலம் 5-ம் 0-ம்.கவிகள், 

கதிரெழு துகளெண் மூன்று சசாக்ெ சர் தானாகும் 

மிததொகை யிருகான் குற்ற திலீக்கையவ் விலீச்கை யெட்டா 

லுதிசரும் பூகை யன்ன பூகையெட் டியவை யென்ப 

வதினிரு சான்கு கொண்ட sagas தளவை யாமே, 

அக்குல மறுகான் கெய்தி னதுகரங் கரமோர் நான்கு 

தங்கு ச றனுவொன் ராகுர் சனுவிரண் டதுவோர தண்ட 

மிங்குறு சண்ட மான விராயிசங் குசோசத் தெல்லை 
பங்கமில் குரோச நான்கா ரியோசனைப் பால தாமே. 

ஒருயோசனைதாசம் இங்கிலீஷ் மயிலால் எவ்வளவென நிதா 

னப்படுத்தக் கூடுமாயில்லை. முன்காட்டிய கணக்சன்படி: ஒரு யோ 

சனை 604000 முழமேயாம், வேறுசில கணக்கின்படி. 82000 முழ 
மென்றும் 16000 முழமென்றும் சொல்வார்கள், ஆயிசத்து ௮று 

நூற்றுச் சிலவான ௮ண்டில் சனதேசத்திலிருக் து இக்தியாவுக்கு 

வந்த ஐர் சீனச்சர்கியாசி ஒரு யோசனை பூர்விக B8as Genus. 

44000 முழமென்றும், இந்திய ராசாங்க வழமைப்படி. 88000 

முழமென்றும், இவ்வியசாஸ் இர நூல்களிற் கூறியயோசனை 11600 

முழமென்றுங் கணக்குக் கொடுத்தார். இக்கடைசயான தாம் 

அதாவது 11000 நுழம் 5 இங்கிலீஷ் மயிலுக்குச்சரி,



(B Sr 
ச ச ச « சி 

தித்தா நதப்படவிளக்கம். 

.. உவெப்ஸ்டர் இயற்றிய இங்கிலிஷ் ௮கரா இயிலும் உவின்ஸ்லொ 
இயற்றிய தமிழ் இங்கிலிஷ் அகராதியிலும் யோசனை பென்றது 

வானசாஸ்திரத்தில் 6 மயிலுச்குச் சரியெனக் கூறியதையுங் 

காண்க, 

ககோளித்தாந்தத்தில் ஒருயோசனை முன்கூறிய கர்தப்புரா 

ணம் ௮ண்டகோசப்படலத்துக் கணக்கின்படி. 64000 முழமானது 
டி * ஏ உரி . 4 ச 

ஏறக்குறைய மயில் 18, எனக் கணக்கடப்பட்டிருக்கிறது, 

தத்துவம்: 

பிரு திவிக்கு 

வப்புவுக்கு 

தேயுவுக் கு 

வாயுவுள்கு 

அஆகாயத்துக்கு 

கந்தத்துக்கு' 
ர்சத்துக்கு 

HU MAS 
பரிசத்துக்கு 

சத்தத்துக்க 
உபத்தக்றுக்கு 

பாயுருவுக்கு 
பாணிக்கு 

பாதத்துக்கு 

வாகுக்கு 

ஆக்கிசாண த்துக்கு 

சிவ்கு வைக்கு 

சட்சுவுக்கு 

அவக்குக்கு 

சுரோத்திசத் துக்கு 
மனசுக்கு 

அகங்காரத்துக்கு 

புத்திக்கு 
குணத்துக்கு 

_ தத்துவவர்ணாதிபதிகள். 

நிறம்: 

பொன்னிறம் 

வெண்ணிறம் 

செந்நிறம் 

புகைநிறம் 

நீலநிறம் 

பொன்னிறம் 

வெண்ணிறம் 

Og 65) nu 

புகைகிறம் 

நீலநிறம் 

பொ ன் னிறம் 

வெண்ணிறம் 

செந்நிறம் 

புகைகிறம் 

Bev pu 

பொன்னிம௰ம் 

வெண்ணியம் 

செக்கிறம் 

புகைகிறம் 

நீலநிறம் 
வேண்ணிறம் 

கருமைகிறம் 
செக்கிறம் 

மிவண்ணிறம் 

அதிபதி: 
(ரமன் 

Qe VET 

துவிஷாணிநிதர 

மாதரிறாவசர் 

(HF (LOT 

கந்தாங்கர் 

ஜலதா 

பானுமதா 

பலவக்இரர் 

ரூக்குமர் 
கனானந்தர் 

குண்டாங்கிரு 1 

சாமதா 

ரமணா 

Qi guiut 

பிலும்பகர் 

மஹாவக்கத்ரர் 

சூரியன் 

சருவ மகர் 

வியோமசார் 

சல்கற்பர் | 

அங்கிருதர் 

புதர் 
BAS tai



பாசஇயல். இஎ 

பிரகிருதிக்கு சஙுகுகறம் பிரதானகர் 

புருஷனுக்கு கருமை வெண்னமை௰ழம் சூக்குமதேகர் 
HIMES HE இருணிறம் காமதா 

வித்தைக்கு புகைகிறம் ' பேதஞானர் 

கலைக்கு குக்தபுஷ்பகிறம் ப ஞானபிம்து 

நியதிக்கு பொன்னிறம் நியதா 

காலத்துக்கு வெண்மை செம்மை கருமைகிதம் காலகாதமர் 

மாயைக்கு இருணிதம் ககேனைசர் 
அத்தவித்தைக்கு பொன்னிழம் ஈவா 

ஈச்சுததுக்கு Dement yun eb) O05 KT 

FI GTEBUS PSG (19.59 Db பிர்மண்யா் 

விந்லுவுக்கு இரத்தகிறம் £5 Busi 
நாதத்துக்கு ம் மவதநிறம் சவர். 

இவத்றுள் சிவதத்துவ மைந்துக்கும் உருத்திரராஇகள் அதி 

பர் எனவும் அவரவர்கள் பெயரால் ௮தஇகாரத்துட்பட்ட தத் துவங் 

கள் வழங்குமென்றும் 19-வது பக்கம் 50-வது பாமாவில் கூறி 
இங்கே ஈற்வசாஇ 68வேர்களஇபதி யெனக்கூறியது அவர்களால் 
இவர்கள திட்டிக்கப்பட்டே அதிபதியாயிருக்கன்றததை நோக்கி 

யென்ச, இவ்வாமே மற்றவைக்குங் கண்டுகொள்க, | 

& Cov. & oy. 

சலையென்பத பாகம். துவாதசம் அ௮ஷ்டத்திரிம்சத் முதலிய 

கலைகளென்றும் காலவளவு கூழுமிடத்து துடிமுதலிய கலைகள் 

என்று கூறப்படுகையால் கலையென்பது பாகமெனப்பட்டது, 

ஆனால் இங்கே பிரகாசத்தோடு கூடிய Kong பிரகாசத்தைத் 

தருவகான பாகமெனவறிக, | 

சல வென்னும் மு,தனிலைக்கு நீக்கலும் கியமிச்சலும்பொருளா 

கையால் இருளைகீக்கிப் போககியமன நத்தைச் செய்வதெனக் கலை 

யென்றபதத்துக்குப் பொருள் என்றலுமாம். 

த்கூறிய 86 தத்துவங்களும் ௮டம்கிய மாயாகோளமா 
ன நிவிர்த்தி, பிரதிட்டை, வித்தை, சாந்தி, சாந்தியாதிதை 
Qua Big கலைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிற.து. 

பிருதிவிதத்.தவம் ஒன்றைக் கொண்டது நிவிர்த்தகலை, இத 
ற்கு நிறம் பொன்மை. இதற்கு பிரமா ௮ இ2தவதை, இவருக்கு 

a



௫. சித்தாந்தப்படவிளக்கம், 

* . . 9 7 - ச் க . ட e ட . . . 

இரண்ணியகர ப்பா, விராட்ி, புருஷர், காலாஎன நான்குவியூகர் . 
உ ௪ உ ச உ ச ௩ . 

உளர், இவர் நிலிர்த்திசலையில் பஞ்சகிருத்திய மியற்தினாலும் இவ 
ச . . ஃ st : 

(1h BaF திரட்டி த்தொழி ரல மூக்கியம், இது பிரு திவிமண்டல 

மாகும், 

அப்புகுக்துவம்மு கல பிரகிருத்குண தத்துவ ம்முகவுள்ள 
GG GION B Hay 82-ம் கொண்டது பிர ஜிட்டாகலை, இதற்கு நிறம் 
oe 

அப்புவின்படிக திறமென்றாலும் ஜலக் ௮க்குத் தற்காலத்தில் மற்ற 

வர்சளால் கொடுக்கப் பிற நீல நிறமே படங்களிலுங் கொடுக்கப் 
. e * * ry 0 * பட்டிருக்க த. இதற்கு அதிபதி விஷ்ணு, இவருக்கு வாசு2 தவா, 

அகிருத்தர், பிரத்தியும்கர், சங்காாஷணா ன கான்கு வியூ,௧॥ உளர், 
. . » 3 வ . . . a 

இவர் ப திட்டாகலையில் பஞ்சகிருக்திய மீயல்றினாலும் இவருக் 

தக் திக்க gH if fav முக்கியம், இது அப்புமண்டலம். 

பதன் புகல் காரிய மயையிழுகிய வித்தியா தத்துவங்கள் 

ஏழங்கொண்டது வித்தியாசலை, இகங்குநிறம் அக்கினியின் செக் 

நிறம். இதற்கு அதிபதி உருத்திரன். இவருக்குச் சிவன், அசர், 

மிருடர், பலா வன நான்கு வியூசருளர், இவர் வித்தியாகலையில 

பஞ்சகிரு த்திய மிய/றினாலும் இவருக்குச் சங்கார Sys Susu 

முக்கியம, இது அக்கினிமண்டலம், 

௩ * . ச உர . உ . . 

சுத்தவித்தை, ஈச்சுபம், சாதாக்கியம் எனு மூனறு தத்துவங்க 
* ச உ க்ஷ ௪ * ௪ 

ஞூங்கொண்டது சாந்திகலை. இதற்கு நிறம் வாயுவின் புகைநிற 
. , ச ் சு ் . * 8 . பன்றுலும் படத்தில் சிறிது கருமைகலந்த புகைகிறமாய்க் காட் 

. . உ ரர . re உ ச “ 

_ப்பட் டிருக்கிறது இ;ர்கதிபதி மமசு௪சன். இவருக்கு ஈசர், விரு 

வேசர், LIP UIT, FIP ach dd என சாரன்குவியூகருளார், இவர் 

சாற் இகலையில் EROS Bu Sup S en git இ வருக்குத் திரோ 

தானகி௫ுத்தியமம முக்கியம், 

விந்துதத்துவம் 11555 Hou மிரண்டுங்கொண்டது சாக்தியா 
இதசலை. இதற்கு கிறம் ஈுத்தஸ்படிக நிறம், இதற்கதபதி Fen 
வன். இவருக்கு முன் கூறிய நிவிர்த்தியாதி நான்கு கலைகளுக்கும் 
அதிபதிகளான பிரமா விஷ்ணு உருத்திரன் மகேசன் எனும் 
*1லவரும். வியூகர்களாவர். இவர் சாந்தியாதீத கலையில் பஞ்சகி 
௫த்தியாதிபதியானாலும் இவருக்கு... அனுக்கிரக இருத்தியமே 
முக்கியம்,



வி பில் ம ். 
wh Ri an அய oC ய் ல். Bo 
ays 

ஹு ee Ly] UW GT Gl & ar. 

மாயா கோளத்திலுள்ள க.த் தவங்கள் 80 லும் எண்ணில் 
லாத புவனங்கலிருந்கா லும் அவற்றுள் முக்கியமானவை BAe. jo 
னங்கள், 

அவை 80 தத். துவங்கவிலும் நிற்குமுறையாவது: பிரு இவிதச் 
துவத்தில் 108, அப்புவில் 9, தேயுலில் 8, வாயுவில் 8, காயக் 

நில் 8, அகங்காரத் தில் 8, புத்தியில் 8, சித்தத்தில் 8, புருடனில் 6, 

௮சராக.த்தில் 5, வித்தையில் 2, கலையில் 8, நியஇயில் 2) காலத் 
தில் 2, மாயையில் 8, சுத்தவித்தையில் 9, ஈச்சாத்தில் 8, eres 

யத்தில் 1, விந்துவில், 9, நாதத்தில் 10, ஆக 224. 

மித்திகை நாற் றெட்டுச் சவ சசஞ்சுச.த விச்சைவம் வெளிகா னீர்தி 
புத்திமிர இருதியிச் சாரமாயை யிவையெட்டாம் புருட னாறே 

ச,ச்தியிரா கம்மைந்து மாச்ரைசதுர் கலைநியதி காலமோ ரிரண்டே 

வித்சைச்கா மொன்றொன்றே மற்றவைக்குப் புவனங்கள் விஎம்புங் காலே. 

பிருதிவிபிலுள்ள புவனங்கள் [08-ல் பி ரு திவியின் £ீழிருக் 

கிற காலாக்கினியில் 0-ம் பிரு திலிபின் மெக்குமுததலிய 10 திசை 
களுக்கும் தனித்தனியே பத்தும் Qe Belton? மேல் இவைகளின் 
உயரத்தில் 2-ம் அ 108, 

பிரு இலியின் கழிருக்கிற காலாக்கினியில் 1-காலாக்கினி, 

2-கூஷ்மாண்ட, 6-அடசேஸ்வா, 4.பிரம, வைணவ, 0-௨ ௫,க்.இர 

என அரும், இவை சித்தாந்தப்படத்தில் பிணவகத்தின்கழ் மகாக் 

இன் வளைவான விடத்திலுள்ள ஆறுமாம். அவம்றின்பெயசை ௮வ 

ந்றினருகே யெழுத இடம் போதாமையால் அவைகள் படத்தின் 

வலத புறத்திலிருக்குங் குறிப்பின்&£ம் 1-2-:-4-5-0-என்னு மிலக்க 

மிட்டெழுதப் பட்டிருக்கின்றன, இவற்றுள் 1-8-8 எனலுவன்றும் 

மமுலகத்இிலுள்ள புவனங்கள், 4-9-0 சானு மூன்றும் 2மலுலகத் 

இலுள்ள புவனங்கள். ௮ஃதாவ.து எண்ணு முறைமைச்கண் 104. 

105-100 வது புவனங்களாகும். என2வ 106 க்குள்பட்ட புவனங் 

களின் இலச்கவரிசை மாறும். ஆனாலும் புவன சோதனைவி௫க்கும் 
தீட்சாவிதிகள் கூறும் நூல்களில் கூரியஅடைவே வரிசைப்படுத்தி 
யெழுதாதொழியின் மலைவுகாட்டிமென ௮வ்வரிசைப்படி எழுதலா 
யிற்று, இவைகளினதிபர் முறைய காலாக்கினி ருத்திர், Kap 

மாண்டர், ஆடகேஸ்வார், பிரமா, விஷ்ணு, உருத்திரன் ஏன அறு 

ot, Rai gars ng மனன 2ம கூறியிருக்கிறது)



௬௦ சித்தாந்தப்படவிளக்கம், 

பூமிக்குக்கிீழ் விஷ்ணுதிசையில் 7-இடப, 8-இடபதர, 

9.அனக்த, 10-குசோதன, 11-மாருதாசன, 12- கரசன, 18- உதும் 
பாச, 14-பணிீந் திர, 19-வச்சிர, 10-கமுட்டிரிஎன்னும் பத்து. இவை 

கள் சித் தார்தப்படத்தில் பிருதிவிதத்.துவச் சக்கரத்துள் மத்தியில் 

மிகு்ககறுப்புகிறமான விடத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. அர் 

கக்கறுப்புப்பாகம் பூமியின் உீழ்ப்பாகமாகும். இவைகளின் பெயரை 

அவ்விடத்தில் எழுகவிடமில்லாமையால் சித்தாந்தப் படத்தின் 

UO DG BIS குறிப்பின்கீழ் 7-6-0.10-11-12.18-14-15-16 எனு 

மிலக்கமிட் டெழுதியிருக்கிற.து. இவைகளின திபர் முறையே இட 

7; இடபதார், அனந்தர், குரோசுனர்; மாருதாசனர், Drea, 

உ தும்பா சர், பணிீந்திரா, வச்சிரர், கமூட்டிரி எனும் பதின்மர், 
. ந rn ௫ e ட . 

Doni Ho ம விஷ்ணுகாயகர்கள், 

பூமிக்கு ஈசானியக்தில், 1/-வித்தியா திப, 18-ஈசான, 19-சர் 

வஞ்ஞ.20-ஞானபுக்கு, 21-வேதபாசக, 22-சுசே.௪, 26-௪ருவ, 24-௪௪ 

ட்ட, 25-பூகபால; 20-2பலிப்பிரிய எனப்பதிது, இவைகளி னதி 

பர்நுதை ய வித்தியா இப். ஈசானர், சர்வஞ்ஞா், ஞானி, வேத 

பாரக், OTE, சருவ. CFL, பூதிபாலா. பெலிப்பிரிய/ 

எனும் பதின்மர், இவர்கள் ஈசானகாயகர்கள், 

பூகிக்குளடக்கில், 97-2௪, 28-உரூபவான். 29-தன்னிய, 

90-சவுமிய'2௧௪, 81-௪டாதர, 82-இலச்குமிதா, 88-இரத்தினதா, 
34-இரிகர, 89-பிபசாத; 80-பிரகாமத எனப்பத்து, இவைகளினதி 

ப் முறைய கிதசர், உருபவான், தன்னியர், சவுமியதேகர், சடா 

கார், இலக்குமிகார், அரகனதார், சிரிகரர், பிரசாதர், பிரகாமதர் 
. ச ௪ . * re . ச 

OT SOUT பதின்மர், இவர Hot CFTC OUT OTUGST Bal, 

| பூமிக்கு வாயுவில், 5 /-எக்கர, 98- இலகு, 69-வாயுவேசு, 40-சூக 

கும, 41-தீக்கண, 42-கயாந்தக, 48-பஞ்சாந்தக, 44-பஞ்சிக,48-கப 

ர். த்தி, &40-2மகவாகன எனப்பத்து இவைகளினதிபர் முறையே 
இகர, இலகு, வாயு 2 வகா, ரூக்குமா, இக்சுணர், கயாச்தகா, பஞ் 

சாந்தகர். பஞ்சசிகர், சுபாக.நி, மேசுவாகனர் எனும் பதின்மர். 
இவர்கள் வாயுநாயகர்கள், 

பூமிக்கு சீமற்கில், 47-பெல, 48-அஇிபெல, &49-பாசவத்த, 
20.௪7 Oo; ays 0௪2 க..32-செயபக் தர, 99-இர்ச்சுவாகு, ஐச்.சலாங்



புரசு இயல, C LO >, 

B5.00-3 05675, 90-சனா௪ எனப்பத்து, இவைகளின இபர் முறை 

யே பெலர், ௮திபெலர், பாசவக்தர், மாபெலர், cast, செய 

பத்இரர், தீர்க்கவாகு, சலாந்தகர், மேககாகர், சுனாகர் எனும் பதி 

ன்மர், இலர்கள் வருணகாயகர்கள், 

பூமிக்கு நி.ந.இயில் 97-கிருதி, 96-மாசண, 99-௮இரு, 60- தரூ 

திட்டி, 01-பயாந்கக,02-ஊர்த் துவ சப, 09-விரூபாக்க, 04- தாமிர, 

65-2. Pare 5, 00-க மட்டி D எனப்பசு, இவைகளின திபர் (றை 

யே நிரு தி, மாரணம், வுக் இரு 1 HEM திட்டி, பயாந்தகர், ளைாத்துவ 

லிங்கர், விரூபாக்கர், தூமிரர், உரிலாகிதா, கமுட்டிரி எனும்பதின் 
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அறுவர், இப்புருடதத்துவத் haw \ 
தில் அட்டசித்திகளும் அட்ட / 3. on டி 

ஐசுவரியங்களும் இருக்கும். த ண \ 

௮ராகதத்.துவத்தில், 171- 171. பிரசண்ட 

பிரசண்ட, 119-உமாபதி, 178-[ tt. aad 
௮௪, 174-அனக்த, 375-ஏக௫வ 169 கசசன 
என நத, இவைகளின இப் \ 168. ow 
முறையே பிரசண்டதிருட்டி, ஸர ig) waa 
உமாபதி, MOFHUTIT, L600 NO ea Sy 
தர், ஏகவர் எனும் லவர். —— 
இவர்களும் புருடதத்துவ புவ I ee 

னாதிபர்களாகிய வா மே தவர் YOL SABIAN 

முதலிய அறுவரும் பிரகிருதி 10. படம். அராகதத்துவ அண்டம். 

குணதத்துவ மூர்த்தாவிலே (உச்சியிலே) யிருக்கிறார்கள், இவா 

கள் மிகுந்த தவத்தினால் மேலிருக்கும் பிரதானேஸ்வரர்களாகிய 

குசோதேசாதிகளை புபாசித்து ௮னுக்கெக கர்த்தர்களாயத் தங்க 

ள.இதிகாசத்திற் சமர்ததர்களாய்ச் சர்வவிஷயஞானக்கரியை யுள்ள 

வர்களா யிருப்பார்கள், ௮சாகத.த்.துவப்புவனங்களில் ௮ப்பிரகிட்ட 

. முதலியவர் அசாரியமூர்த்தியாக வெழுந்தருளியிருப்பர். இவர் 

கள் ஆத்தும இச்சையை ஈடத்துவார்கள், 

வித்தையென்னுரக் தத்துவத்தில், 
170.குசோத, 177-சண்ட வெனவிண் 
டு, இவ்விடத்தில் மகாதேவர் முதலி 
யோர் ஆன்பஞான த்தை நடத்துவர்.      
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11. படம். வித்தியா 

த்த்துவஅண்டம், 

சலையென்னுந் தத்துவத்தில், 178-சோதி, 179-சழுவர்த்த 

டிுவன இரண்டு, இவ்விடத்தில் வாமர் முதலியோர் ஆச்மபோததீ



Sir hr நிக்கார்கப்பட்விளக்கம். 

இல் தொழிலை நடத்துவர். இங் கேகூ.றிய வாபர் முதலியோர் 
வற [ட தது துவ 

ச my 
புவணாதிபர்களாகிய ort ict தி 

2 om ee aN களி eo wt yl, ch lf. Bb hol Sy Hi ச » eT OT காலதத்துவம். 
ELIOT 6 OUT 0 LOY ch SH sh OU தெ ர் 

  இக௫்ஙனமே மற்றவைக்குமாம். அப ணை 
நியதி BG BION RO 180. அ - பஞ்சாநதக \ 

47, 181-, ஞ்சாந்கசுவென இர ௮ 

ண்டு, இவற்றில் . வாமசேவா | 180 - சூச | 

சாவா முசுலியாரிகக்து அதம " a (7, ஐ ஸ் ௮ ம \ 179 - சமுவாதத / 
= 1 ர் பாசத்தில் போகத்தை நிய 

Dena, (78 - சோதி 

காலசச்துவத்தல், 182- BONES . 

ஏசுவிர, 189-சககவேன இர DAS CULL. 

ண்டு. Qaim, ல் KG HOT புத 12. படம். கலாதத்துவ அண்டம். 

சன் நரக வியோரிருக்கு காலச் 

சைப /ெழாபலி நடக் அவர். 
* 
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இந்ஙளங்க றப்பட்ட Bearer B யெட்டுப் புவனங்களுகி 

கும் ௮ இபர்கள் முறைய GPITS BEA som, oa Bila 

கா, சமுவர்த்கா. சூரகர், பஞ்சாக்ககர், ஏகவிசம், சிம்கதா என 

வெண்மர், இவர்கள் முற்கூறிய வாமதேவாதிகளுக்குப் (இவர் 

கள் அராகபுருடதத் அுவபுவனாதிபர்கள்) பத் துப்பங்கதிகமான 60௪ 

வரியமுள்ள பி. கானஸ்லசர்கள். 

INTUTE TS SONS Bev 18 Ae ay ai) கு 

ட்டமாத்தி, 133--சான, 180-ஏிகக 9] - புவனேச 

சுமை, 1“7/-யகபிக க. 188-பமிவாற் வ. / 190. மகாதேவ 
fd ஆ 

199-வாப!2௧ல, 190-மகா 3 சவ, 191- ் 189. வாமதேவ 

(மனம் ரான கட. (9, இவற்றுள் | 

_\ 

ணத 
வகக்கணவென்ற பதத்தையும், Gs —_— ceo 

ர் 

  

  

(9ிங்கவென்ற பதத்தையும் ஒன்ருயச் 187 ஏகபில்க 
சச த்க் Tela? Keo Coren ILD, | நு 196. ஏகேக்கண 
பேவோற்பவ என பதை இரண்டாய்ப் நு 185 ஈ௭ன 

பிரிக், /௮, உர்பவ என்றும் பல அுக்தப்பத்தியா. 

காக்தங்களில் சவறி ௪ எழுதியிருக்க 
(ph wer. புனைங்களின் ட emia eo 18. படம். மாயாதத்துவ 
அவவவற்றின் அதிபர்களின் பெய அண்டம். 

 



பரச யல், di GT 

சால் வழக்கப்பெம் மிழுப்பதானும், இவம்றின இப/ புவன சாதி 
மண்டலா எண்மராகையானும் இதிற்கண்டபடி முற்கூறிய புவ Ei 
களின் பெயரைத் திருத்திக்கொள்ளவும், சித தார்தப்படத்இல் 
சிலவிடங்களில் ௮வவப்புவனங்களுக்கு மேலுயாத்தில் ௮வலவற் 
ஸின் அதிபர்களின் பெயர்கள் எழுதப்பட்டி ருக்கின்றன, இனி 
இவைகளினதிபா முறையே எதிர் நிரைகிசையாக புவனேசர், 
மகாதவர், வாமசதவர, பவோழற்பவர், எகபிங்கர், a) 85% KEIM , 
ஈசானா, ௮ங்குட்டமாத் தரர் என வெண்மர், இவர்கள் மிகுந்த 
ENG By a aM UT Ga, LIT Ru ONT Eton wl சத்தியுள்ளவர்கள், மண்ட 
ar Bu Baar, இம்மாயாட்டகப் புவனங்களில் அழ்ப்புடத்தில் BH 
ீசைர் முதலியோரிருப்பர், மேற்புடக்தில் சேமேசர் மு தலியோ 
ரிருப்பர்; நடுப்புடத்தில் அனநக ஸிடுப்பன், மேற்புட த்.தக்கு 
மேல் உருத்திராங்கி௪5 இல மாயாசத்இகளிருக்து ஆதிம2பாத 
மான விவயத்திலுள்ள போசத்துக்கு அங்குரமாய் சிவதருமங்க 
ளில் ௮றிவுபோகா தபடி தடுக்கும். இந்தச் சத்திபதத்தில் வநது 
சோபவர் உபதசமில்லாமல் தீருக்கஞ்செய்து இரிபவர். 

ச . . . ௪ ச . ற) . இங்கனம் வித்தியா கலைக்குப் புவனம் இருபத் தழு. ஞான 
. . + . க . . 6 டர . . . Sar suis Se i Bo Grew பசுக்களை ப்போல அகப்பட்டுக் 

கொண்டு அசத்தர்களாய்க் தக்கப்படுகின்ற பயங்கரமான சாலப் 
பிராணிகளு முண்டாகும் பூமி யிவ்வள வே, 

   
சுத்தவிம்தையென்னுக்தத்துவத 

இல், 192-வாமை, 198-2௪ட்டை, 
199 . சாவபூததமனி 

       

  

  

      

194.இரெளத்திரி, 199-காளி, 196- 198 - பலப்பிரதமனி \ 
கலவிகரணி, 197-பலவிகரணி, 198- அ 197. —— 
பலப்பிர தமனி, 199-சாரவபூச தமனி, 196 அலவி ext 
200-மனோன்மனி என ஒன் பஜ, வரனை _ 

  

வற்றுள் மனேேனைமனி புவனகதைச் 

க bud esas ¢ neds oe , / 
சதாசிவபுவனத் துடன் அந்த தத்து 193. சேட்டை க 
வத்துக்குப் புவனம் இரண்டு என்றும் 

சத்த வித்தியாதத்துவத்றுக்குப் புவ. 11 படம். சுத்தவித்தியா 
னம் எட்டெனறும் ஓரபட்சமுண்டு, தத்துவ ண்டம். 

இது வேயுத் இக்குப்பொ (hb GUI HABA gh மிருகேந்திரமு தலிய 
அகமக்களிற் கண்டபடி இல்வாழு எழுதபபட்டது, இலைகளின தி 
Li Poy DOL வாமை, சேட்டை, இபெளத்திரி, காளி, கலமிசாணி, 

  

  

92 - வாமை



௬௮ சித்தா ந்தப்படவிளக்கம், 

பலவிகாணி, பலப்பிர தமனி, சர்வபூததமனி, மனோன்மனி, என 

ஒன்பதின்மர், இவர்களுள் வாமை சேட்டை இசெளத்திரி மூவரும் 
சத்தகோடிமகாமந்திரரில் முற்பாதி மூன்றரைக்கோடியால் வழிபா 

டையளாகள, 

8. அனத்த, ஈச்சாதத்துவத்தில் 201-€௧ண் 
டட 902-சகண்ட, 209-இரிமூர்த்து, L Wes \ 
204-ஏகருத்திர, 205-ஏகதேத் திச, 206- a 206. சிவோத்தம இ 

சிவோாத்தம, 207-சூக்கும, 208-௮னக் [ 205. ஏகதேத்திர | 

க என எலு இலைகளின் திபா த 204. ஏகருத்திர 
ஹையே of Ba நிரைநிசையாக 260% ன | 

தர், ரூக்குமர், Alar gssui, aon \ 203 திரிமூர்த்தி / 

கதிரா, ஏசவுருத்திரர், திரிமூர்த்தி, ஃ.. 902.சகணட / 

சிகண்டர், சீகண்டியெலும் அ௮ட்டவி ஷீ சீகண்ட 
த்தியேசுரர்கள், 15 படம்--ஈச்சுரதத்துவ 

௮ண்டம். 

  

ர்
 

  

  

சாதாக்கியதத்துவத்இில் 209-௪.காசிவ எனப் புவனம் ஒன்று. 

இதற்கதிபர் சதாசிவர், இவர் பஞ்சப்பிரம சடங்கங்களைா யுடைய 

வா்; சுவாலினி முகலான சகளகிட்களசான எட்டு ருத்திரர்களைப் 

பரிவாரசமாக உடையவர், 

இங்கனம் சாந் இகலைக்குப் புவனம் பதினெட்டு, 

விந்து தத்துவத்தில் 210-நிவீர் 
த்தி, 211-பிரதிட்டை, 212-வித்தை, 214 - 01% Bas Bang 
218-6768, 214-¢76 Bun Sang Cu | \ 
ன ஈது, இவை அபர விந்து கலா 213 சாக்த 
புவனங்கள், இவைகளின திபர் முறை 
யே நிவிர்த்திமான், பிரதிட்டாவான், 212. வித்தை | 

* fd ச . உ * q 

வித்தியேசா; சாந்திமான், சாக்தியா 711. Sa Bien. ர 
தீர் எனு மைவர். இவர்களுடைய 

சத்திகள் முறையே நிவிர்த்தி, பிரதி 210. திவிர்த்தி 
ட்டை, வித்தை, சாந்தி, சாந்தியாதி 
தை யென்பவர்கள், இவர்களிற் சாக் 16. படம்---விந்துதத்துவ 

தியாதீதர் சாந்தியாதிதகை யாகிய ௮ண்டம். 

தனது சத்தியை வாமத்திலே யுடையவசாய் நிவிர்ச்தியாதிகாலுசத் 
இிகளும் தத்தம் மூர்த்திகளுடனே கூடி ௮டைவே மேற்கு, வட 
க்கு, தெற்கு, கிழக்கு என்னும் இசைகளிலை யிருந்து தோத்திரஞ் 

சய்யப் பதுமாசன க் இல எழுக்தருளி யிருப்பர். 

  

  

  
  

 



பரச இயல். காக 

இவர்களுள் கிலிர்த்தியென் னுஞ் சத்தியானது Bin Hs 

ளைப் பதினான்குவித பூதசர்க்கத்தையும் சனனமாரக்கத தில் ௮சை 

பையும் விட்டுத் இருப்பி கைவல்யாபிமுகமாகச் செய்யும். பிசதிட் 
டையென்னுஞ் சத்தியானது அவ்வாறு திரும்பினவனுக்கு மீட் 

டுக் தாழ்ந்த சம்சாரமார்க்கத்தில் கதியில்லாமற் றடுத்து நிறுத் 

அம். வித்தையென்னுஞ் சத்தியானது அவ்வாறு நிலைபெற்ற ஆன் 

மாவுக்குச் சப்தானுமானங்களை விட்டு கேரிட சுவருபசாட்சாத் 

காரத்தைக் கொடுக்கும, சாந்தியென்னுஞ் சத்தியானது ௮௩௩ 

னம் சொரூபசாட்சாத்காரத்தைப் பெழற்றச் சிவனுக்குச் ௪கல துக் 

கங்களையும் சாந்திசெய்யும். சாந்தியாதீதையென்னுஞ் சத்தியா 

னது ௮ங்கனம் சாந்தமாய் நின்றலும் ஒழியச்செய்யும். 

இதன்மேல் காக்தி, சிவை, யோசசினி, யோசசனாதி, சப்பி 

ரபை, இந்தினி, Bln BS, esse, ஞானபோதை, தமோ 

பகை முதலியோரிருப்பர். இவர வ௫ிக்குக் தலங்சளைப்பற்றி இனி 

யெழுதப்படும் பிராசாதத் தற்பண த்தில் விளக்கமாய்க் கூறப்படிம், 

நா ததத்துவத்தில், 216-இந்திகை, 210-த.ரிகை, 217-௨ோ 

தகை, 218-மோசிகை, 9819-ஊர்த்துவகையென Big. இவை 

௮பசகாஅகலா புவனங்கள். இவைகளின தபர் முறையே இந்திகா 

வான், தீபிகாவான், உ?ோசிகாவான், மோசகர், ஊர்த்துவகேச 

செனும் வர். இவர்களின் ஈத்திகள் முறையே இந்திகை, தீபிகை, 

உரோடிகை, மோ௫கை, ஊர்த்துவகை யென்பவர்கள், 

முட்சுவான அன்மாவிற்கு மேலுங்கீழும் எங்குமுண்டா 

கும் பிரகாசமானது எந்தச் சத்திகளாலே பெரிதாசவும் மிகப் 

பெரிதாகவும், மிகமிகப்பெரிதாகவுஞ் செய்யப்படுகிறதா அந்தச் 
சத்திகள் மூன்றிற்கும் முறை 

யே இந்திகை, திபிகை, உரோ 11 கக 

இகையென் று பெயர். வித்தியே னி 923 அளுதை \ 
  

  

  

சா முதலான ௮ தஇகாரிகளுக்கு / 272 அனந்தை 

சருவஞ்ஞ.க்௮லா தி குணமிருஈ [ 491 வியோமருபை 
தபோதிலும் மலாம்சம் சிறித ் 220 aun dew 
  ருப்பசா லுண்டான Gea hagas 

படுக் தன்மை யாதொரு சத்தி 

யாலேவிடுவிக்கர௫ 1 அதற்கு 718. பேசசிகை 

மோூகை யென்று பெயர். எம் \ 217 உரோசிசை 

கச்சத்தியாலே அவ்வா மனுக் XX 216 இபிகை 7 

இரகிக்கப்பட்ட ஆத்மாவை ஈஸ 
ட 2: re . . 215. இச்திகை 

வரனாகச் செய்கி௫2ரா அக்தச் 

சத்திக்கு ஊர்த்துவகை யென் 17. படம்--நாததத்துவ 
al! பெயர், அண்டம் 
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௭௦ சித்தா ந்தப்படவிளக்கம். 

இதன் 2மல் பரலிந்த; அதில் சத்தியெழுந்தருளி பிருச்.கும். 

௮வசை சூக்குமை, அசுக்குமை, ௮மிருகை, மிருதை, ஸியாபினி 

யென்னு Bait சேவித்திருப்பர், இர்கச்சத்திகான் பரவாகீஸ்வரி 

யெனப்படுவா். 

பரகாதகலையில்,220-வியா பிஷி, 221-வியோமரூபை, 222-௮ன 

ந்தை, 2289-௮னாதை, 224-அ௮னாசரு)யென ஈது. இவைகளின 

தபர் முறையே வியாபகர், HUI CHIT, MEAT, ௮கா.தர், அரா 

சிருகரென்பவர்கள், இவர்களுடைய சத். திகள மழையே வியாபினி, 

வியோமரூபை, ௮னர்தை, அனாதை, அனாசிரடுதை யென்பவர்கள் 

இவர்களைப்பற்றி மூன்னக்கடடிபாயிற்மு. இவர்களில் வியாபசருக் 

குக் காரணவியாபக மிரன்றும் பெயர், இந்தப்பரகா தகலையில் சிவ 

ரிருப்பர், இவர் வனுகதசிவரென்று கூறப்படுவர், இவர பரவா 

க்ஸ்வார். 
ச் ae . . ௪ ஸூ! ct , 8 4 . . ௪3, . . 

இயன் ப தய {b DIDS FU புவனம் Lt BOI ib Si. 

இவலாறு கூறப்பட்ட கலைகறரம் சாதாரண தத்துவங்களும் 

புவனங்களும், கண்டம்; தேசம், இராசதானி முதலிய உலகப்பிரி 

வினைகளைப் 2பால் மாய (2கா ளத்தின் பிரிவிவை களாகும், கலைகளைக் 

கண்டங்களுக்கும், சாதாரண தத்துவங்கள் த் தேசங்களுக்கும், 

புவனங்களை இசாசதானிகளுக்கும் ஒப்பிடலாம். எப்படி ஒவ்வொரு 

இராசதகானியிலும் லம்னக ஜில்லாக்களும் காலுச்காக்களும் இருக் 

இன்றனமலா மப்படிமய ஒவ்வொரு புவனத்திலும் ௮'மனக உல 

கவ்களும் ௮வவவற்றின் பிரிவகளுமிருக்கும். அதலால் சித்தாக் 

தப்பட த்தில் காட்டியிருக்கும் பச்சைப்புள்ளிகளைப் பார்த்து 

அுவைகளைப்2பால2வ உருண்டையாய்ப் புவனங்களிருக்குமென 

வண்ணக்கூடா௮. ஒவ்வொரு சாதாரண தத்துவத்திலும் இத்து 
ணைப் புவனங்களி.ரக்ன்றன வென்று ௮ஃதாவது ஈத்துவமொவ் 

வொன்மும் புவனமெனப்படும் இத்துணைப் பாகங்களாகப் பிரிக்கப் 

பட்டிருக்கிறதென்று மட்டும் ௮வைகள் குறிப்பிடிகிறதென அறி 

யேவேண்டியலு, புவன.ப்கள் பெரும்பாலும் ஒன். றின்மேலொன்றா 

யிருப்பதால் அதுபோல் காட்டுவதற்கு இவ்வொரு படத்தில் முடி 

யாதாகையால் ௮வவாழு காட்டப்பட்டன, அதற்காகவே தனித். 

கனியே பிரித்துவிள க்கும் படங்களும் இப்புத்தகத் இல் Set $5 

பட்டிருக்கின்றன. இதில்கூறிய புவனங்களின் பெயர்க Fete. 

டிப்பேதத்தால் வித்தியாசப் படிவலும் உண்டு. இதில்கூறப்பட்



பாச யல; க் 

டில்லாக புடைபுவனங்களும் உண்டு, அவைகளின் பெயர்களையும் 

புவனங்களின் உட்பிரிவுகளையும் ஆகமங்களால் அறியவேண்டிய, 

உ நாம் MFG இவ்வண்டத்திற்குப் பிரமாண்ட மெனப் 

பெயர், இது நாறுகோடியோசனை உயரமும் அவ்வளவு கல 

நீளமும் உடையது, இதற்குவகை:--௧ழ  அண்டச்சவர்க்கனம் 

ஒருகோடி. யோசனை. ' அதன்மேல் காலாக்கினிருக்இர உலகம் 

ஒருகோடி யோசனை, இவ்வுலகத்தில் காலாம்கினி ரூத்.இபர் ஆயி 

ஈம்2பாசனை உயரமும் 2,000. யோசனை யகலமு முடைய சிங்காத 

னத்தில் செர்கழல்மயமான திரூமேனி 10,000. போசனை உயர 

முடையவராய் வலக்கரத்தில்வாளும் MDL, He GH SB yo Ca. 

சுமும் வில்லும் உடையவராப் எழுந்த ரளியிருப்பர். வசைச் 

சூழப் பரிவாரமாய் HUST பொத்த வடிவுடையவராய உருத்திரர் 

பதின்ம மளா. அவருள் ஒவ்வொருவரையும் சகொடியுருத்இரர் 

பரிவாரமாய்ச் சூழ்க இருப்பர். அதிகமடம அந்தக் காலாக்கினி 

ரூக்கரரத பாகத்தைக் தொமுதுகொண்டிருக்கும். இப்படிப் 

பட்ட காலாச்கினி ருத்திர? இரு 2மனியின் மேமனாக்கியெழுந்த 

சுடர்க்கொழுந்து காலாக்கினி புலகத்தின்மேல் 10-கோடியோ 

சனை, அசன் புகைப்படலம் அகன் மேல் 5-2காடியோசனை, 

ஆக காலாக்கினிப் புவனம் 10-கோடிமீயாசனை, அண்டச்சுவர்க் 

கனம் 1-கோடியுங்கூட்டி 17-கோடி.யோசனைக்குமேல் காய 

வெளி கோடி யோசனை, இகற்குமமல் ஈரசுலாசங்கள் ஒன்றின் 

மேலொன்றாக அடுக்கினாற் 2பால் 26-கொடு ந்ரகங்க ளிருக்கும். 

-அவற்றினுபரம் 28-கோடியோசனை, முன்னுங்கூட்டி. நரகங்களி 

னுயரம் 29-கொடியோசனை. அவற்றின் அகலநீளம் சாலாக்கினி 

ருத்திர புவனம்2பாலப் பிரமாண்ட சடாகவரையுமாம், இனி 

கூறப்படும் உலகங்களுக்கும் ௮கலநரீளம் இவ்வா'2றயறிக, அதற்கு 

மமல் அகாயவெளி 18-லட்சம் யோசனை, ௮ கன் மேல் கூஷ்மாண் 

டருலகம் 99-லட்சம் யோசனை. அதன்மேல் அகாயவெளி 9- 

லட்சம் யோசனை. அதன் மேல் எழுபாதாளமும் ஒவ்வொன்று 9- 

லட்சம் யோசனையாக 03-லட்சம் யோசனை. மேல் சனிட்டபாதா 

ளம் 8-லட்சம் யோசளை, இதற்கு?மல் ஆடகேசுரர் புவனம் 9- 

லட்சம் யோசனை, அதன்மேல் ஆகாயவெஸி 120-லட்சம் யோ 

சனை, அதன் மேல் பூவுலகம் 80-லட்௪ம் யோசனை, ஆக பூமியின் 

மீம் ௮ண்டஈடாகம் வரையில் 20-சாடி 2யாசனை பெனவறிக,



௭௨ சித்தாந்தப்படவிளக்கம், 

பூமியின்மேல் புவர்லோக் 19-லட்சம்2யா சனை, வ தன்மேல் 

சுவர்லோகம் 85-லட்சம் யோசனை. அகன்மேல் மசாலோகம் 

2-கோடியோசனை, அதன்:2மல் சனலாகம் 8-2காடியோசனை, 

அதன்மேல் தபோலோகம் 12-கோடியோசனை, அதன்மேல் ஈத் 

தியலோகம் 10 - கோடியோசனை, அதன்மேல் பிரமலோகம் 

9-கோடி.யோசனை. ௮.,சன்மேல் Bag am Serr ard 8-கோடியோசனை- 

அதன்மேல் இலவ?லாகம் 4-2சாடி யோசனை, ௮.தன் மேல் ௮ண்டச் 

சுவர் 1-கோடியோசனை, க பூமியின்மேல் பிரமாண்டகடாகம் 

வரையில் 50-கோடியோசனை, இங்கனம்பூமியின்&ழ் 50-கோடி 

யோசனையும், பூமியின்மேல் 50-2காடியோசனையுமாக பிரமாண் 

டத்தினுபம் 100-2காடி யோசனை யெனவறிக, 

நரகங்கள். 

பாபிகள் சென்றடைந்து 26-கோடியபேதமாய்த் தெண்டிக்கப் 

படும் ஈரசுங்கள் 28-கோடியுண்டு. அவைகள் நரகம், மாகாகம், 

இசாசமகம், இராசராசேசுச கரகமென கான்குவகைப்படும். ௮வற் 

ள் நரகம் இரெளரவம், துவாந்தம், சீதம், வெப்பம், சக்தாபம்; 

பற்மம், மாபற்மம், காலசூத்திமென எண்வகைப்படும், மாகரகம் 

சூசிமுகம், காலகடகம், மகுரதாரம், அ௮ம்பரீடம், தத்தாங்காசம், 

மாதாகம், சர்தாபம், பிபற்சமென எண்வகைப்படும், இராசகசகம் 

இலாக்காப்பிரலேபம், மாஞ்சாதம், நிருச்சுவாசவுச்சுவாசம்; யுக்கு 

மாத்திரி, சான்மலி, உலோகப்பிரதீர்த்தம், சுரபிபாசம், கிருமிநிசய 

மென எண்வகைப்படும். இராசராசேசுரரரகம் உலோகத்தம்பம், 

விண்மூத்திரம், வைதாணியம், தாமிச்சிரம், ௮ந்ததாமிச்சிரம், கும்பி 

பாகம், மாரெளவம், ௮பீசியென எண்வகைப்படும், இந்த கால் 

மூவறு வகையில் எவவேழுக்கு ஒவ்வொன்று பிரதானரரகமாக 

விருக்கும். பிரதானங்கள் நிக்கி நின்ற 28-ஈ௩ரகமும் கோடிக்கொன் 

முக 26-கோடி ந கங்களுக்கும் பிரதானங்களாயிருக்கும். இன்னு 

மிலற்றின் உட்பிரிவாக சூகாம், தப்தகும்பம், தப்தலோகம், தப்த 

கலம், அவிசிரோதம், லாலாபக்கம், விச்சனம், உருதிராந்தம், ௮௪ 

பத்தாவனம், வன்னிசுவாலை, சக்தம்சம், சுவபோாசனம், உசோதம், 

தாலம், திவசனம், மகாசுவாலை, தப். சலவணம், விலோக௫ிதம், பூய 

வாடு, கிரிமிலகா, கிருமிபோசனம், அபாயம், ௮த௫ூரச௯, தமச, 

விச? கனம். ௮ இருட்டம் ip FOE a) பலாரசங்களுண்டு,



பாசழுயல,. . atm. 

இவற்றுள், சிவஞானி; வேதியர் முதலியாருக்கு விசோத 

மாகப் பொய்ச்சாட் சொன்னவன் ரெளரவத்தையும், இசுகத்தி 

கோகத்தி பிரமகத்தி செய்தவனும் பிறர்பொருளை யபகரித்தவ 

னும் விசுவாசகாதகனும் சுராபானஞ் செய்தவனும் பொன் திரு 

டி.னவனும் இப்பாவிகமளாடு சினைகஞ்செய்தவலும் சூகாமென் 

னும் கரகத்கையும், அசாரியனைக் கொன்றவனும் உடன்பிறர்தாளு 

டன் போகித்தவனும், தாயைப் புணர்ந்தவனும் .தப்சுகும்பமென் 

ணும் நரகத்தையும், பதிவிரதைகளைப் பலாத்காசமாகப் புணர்க்தவ 

னும் தன் மனைவியைப் பிறனுக்குச் சே்ப்பித்கவலும் தப்தலோக 

மென்னும் நரகத்தையும், ஆசிரியை ௮வமதித்தவலும் தன் தாய் 

தந்தையர் குழந்தைகள் முசுலிமியாரை வஞ்சித்துப் புசிச்சலனும் 

மீதவதூடணஞ் செய்தவனும் வேதவிக்காயஞ்செய்தவனும் சேத் 

தகாத ஸ்திரீகளைச் சோரக்தவலும் தப்சகலமென்னும் நரகத்தை 

யும், தர்மசாஸ்தர விீராதமாக ஈடந்தவன் ௮விசி2சா தமென்னும் 

நரகத்தையும், தேவபிதுர்க்களாத் துவேஷித்தவனும் இரத்தினங்க 

ளைக் குறைத்து மதித்தவலும் புனிதமான விரத இனங்களுக்குத் 

தோடஞ்சொன்னவலும் தேவர் பிதுரர் முதலியாருக்கு நிதி 

யாது புசித்தவலும் லாலாபக்கமென்னும் ஈரகத்தையும், அன்ன 

பானங்களில் விஷங்கலர் துகொடுத்தவன் விச்சனமென்னலும் நரகத் 

தையும், ௮சத்தியவான் ௪ ளோடு சினகக்தவலும் புசிக்கத்தகாத 

வற்றைப் புசிக்கவனும் யாகஞ்செய்ய ௮ருகசல்லா தவர்க்கு யாகஞ் 

செய்வித்தவனும் உருதிராக்கமென்னும் ஈரகத்தையும், சிதேதத 

னைக் கொன்றவனும் மதுவைக் காரணமின்றி விரும்பியபொமு.து 

பருகினவனும் வாலிபத்தால் மத்தகனாகித் தர்மசாஸ்திர விரோத 

மாக ஈடக்தவலும் தன் சீவனமார்க்கத்தை விடுத்துக் கபடமார்க் 

கமாகச் €ேவித்தவனும் வைதரிணி என்னும் நரகத்தையும், பசுமை 

யான மாங்களை வெட்டுகிறவன் ௮சிபத்திர நரகத்தையும், மிரு 

கங்களை யிம்சிப்பவலும் விடுமுதலியவற்றை நெருப்பாற்கொளுத் 

இனவனும் வன்னிசுவாலை யென்னும் நாகத்தையும், தனது அச் 
சிரம தருமங்களை விடுத்தவனும் பிறருடைய விசதங்களைக் செடுத 

தவனும் சந்தம்சம் என்னும் கரகத்தையும்; பகற்காலத்தில் சேதஸ் 

கலனஞ்செய்தவன் சுவ?2பாசனமெனனும் கரகத்தையும் ௮டைந்து 

சொல்லத்தரமில்லா த பலவிக கஷ்டங்களை யனுபவிப்பார்கள், இந் 

$ரசவாசகள் ஒருநாணா மீதவாகளைப் பார்க்கிறதில்லை, பாவத்தை 

a(t



௭௪ தித்தா ந்தப்படவிளககம. 

௮.றிவில்ல1ம.?) செய்துவிட்ட? போதலும் அதற்குத்தக்கபற. மனு 

ஸ்மிரு இமு.தலிய _நால்களில் கூறியபடி. பிசாயச்சி.த் தங்களைச்செய்.த 

அந்தப்பாவத்தின் சத்தியைக் குறைத்துக் கொள்ளாதவர்கள் இவ 

வாற. ஈ7கசலாகங்களை யடைந்து துன்பப்படிவொர்கள், பிராயச் 

சித்கங்ககாச் செய்துக்கொள்ளச் சச் தியில்லாவிடின் நாம் பாவஞ் 

செய்? தாமே யென்ற ஏக்கத்துடனும் பதைப்புடனும் தனித்தி 

ருது சிவபெருமானைக் நியாணித்துத் தன் பாவங்களை மன்னிக்க 

வேண்டுமென்று கண்ணீரவிட்டுக் சசைந்து காலை மாலை உச்சிகளில் 

பிரார்த்திக்கல்்2 வண்டும். இவ்வாறு செய்யமீவ பாவம் வலிகெட் 

Qua Buyin. 

இக்நரகங்கரக்கு2மல் கூஷ்மாண்டபுவனமானது அதன் 

கீழ்பால் மண்ணும் சமிலில் இரும்பும், மேல்பால் பொன்னுமாக 

மூன்றுகூழுயிருக்கும். அவற்றுள் 2மல்பா லில் நரகங்களுக்கு அ இ 

பதியான கூஷ்மாண்டா ஊழிக்காலத்துச் yf uber Bin ன்ற வடி 

வழும் கராளமுகமும் முக்கரமும் உடையவசாயகத் தம்ம்மாடொத்த 

உருத்திரசகணங்களுட ஸிருப்பர், 

பாதாளம். 

௮தம்கு மேலுள்ள௮தல, விதல, சதல, நிதல, கிரா,தல, 

மகாதல, பாகலமாகிய சப்தபா தலங்களும் ஒன்றொன்று கீழ், நடு, 

மேல்பாலாக மன்று கண்டமாய் கழ்பாற் கண்டங்களில் ௮தல 

முதல் ஏழிலும் ௮டைவே சங்கசு௬இ, பிரகலாதன், சபாலன், 

கற்கக் துகன், இரணியாக்கன், பிரகற்கருப்பன், பெலி என்னும் 

௮சு£வேர்த செழுவரும், நடுக்கண்ட மேழினும் முறையே குடில 

கன், வாசுகி, சம்பலன், சா றசோடகன், காளாங்கன், துரத்தரிசன், 

தீக்ககன் என்னும் ௪3 ப2வக்.த செழுவரும், மேல்பாற் கண்ட மேழி 

னணும முறைய விகடன், உலோகிதாக்கன், இயமன், விகாடனன். 

கராளன், பீமகிருதிராகன், பிங்கலன் என்னும் இசாக்கதவேந்த 

ரெழுவரும் அவவப்பாதாளங்களின் Moves கண்டஙகட்கு அதி 

பதிகளாயிருப்பர். இந்தப் பாதாளங்களில் இரத்தின மயமான பூமி 

யும் இரத்தினங்களிழைத்த உப்பரிகைகளும் மதில்களும் பொன் 

விலாயும் பூமிய மூளளன. அவைகளில் காசிபமுனிவருக்குத் இதி 

யென்பவளிடக் தோன்றிய ௮சுர்களும் நாகர்களும் இராக்கதாக 

சரம் வசிக்கிறாகள, இமமுனிவருக்கு வ திஇபால் தோன்றிய 
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பாச இயல், ஜி 

ளங்களானவை அளவில்லாத சக்2தாஷத்தை யுண்டு பண்ணு 

மென்றும் அவைகளுக்குச் சமானமான வுலகங்கள் இல்லவே 

யில்லையென்றும் தேவ கானவ சன்னிகைகளா லுண்டாகும் மோகத் 

கை விடுத்த விரச்தனுக்கும் பாகாள லோகங்களில் விருப்ப முண் 

டாகத் தடையிசா சென்றும் நாரகமகாமுனிவர் இம்திரா தி சேவர் 

களுக்குக் கூறியிருப்பசனாலேயே பா.காளங்களினழகு கணிக்கப் 

படும், அவைகளின் மேற் கண்ணதாகிய சனிட்டபாதலத்தின் மே 

QIN A Qt CGF சுரபுவனத்தில் பாசாளங்களுக்கு ௮ இபதியாகிய 

ஆடகேசுரர் ௮வுணர் இராக்கதர் இயக்கர் முதலியோர் து.திசெய்ய 

af omens, 

பூவுலகம். 

இனிப் பிரமாண்டத்தின் நடுவிலுள்ள பூமியின் மேம்பரப் 

பானது ௮ண்டகடாகம் வரையில் 100-கோடி போசனை விரிவும் 

ஏழு பெருங் கடலும், ஏழு பெருக் திவும், நவ மேரு கரிய 

முடைத்தாய்ப் பூமலாக மெனப் பெயர்பெறும். தீவுஎன்பது Fags 

தாழ் சூழப்பட்ட பூமி, ப 

ஏழு பெருந்தீவில் நடுச் தீவாவது சாவலக் தீ௮. இச 1,00,000 

யோசனை அகலம் உடைத்தாய், வட்டமாய் நிலமகட்ரு உந்தித் 

தான மாயுளளதது, Dig நாவல் தீவின் ஈடுவில் ரசியப் பிரகாச 

மும் மழுங்கும்படி பேரொளி விசும் பொன் மயமான மேரு மலை 

1, 00,000-யோசனை அளவுடையது: அதில் 16,000-யோசனை பூமிக் 

குல் ஆழ்ந்து, 84,000-2பாசனை பூமிக்கு 2மலுயாக து, மூலத்தில் 

16,000-2யாசனை விரிவும், முடியில் 92,000-3யா சனை விரிவுழுடை 

த்தாயிருக்கும். ௮.து முக்கூழுய், முக்கூற்றினும் முறைய ஒன் 

றற் கொன்று மேன்மேல் &,000-யோசனை ௮சலம் ௮ திகமுடைய 

மூன்று மேகலைகளை யுடைத்தாய்த் தாமரைப் பொகுட்டு (காய்) 
வடிவு2பா லிருக்கும். முக்கூற்றில் அடிக்கூறு பூமிக்கு மேல். 

29,000-யோசனை உயரம். ௮தன் மேலுள்ள முகன் மேகலை 3,000- 

யோசனை உயாமும். 10,000-போசனை ௮கலமு முடையதாய்ச் கட 
கம்போல் விளங்கும். ௮தன் மேல் நடுக்கூறு 25,000-யா.சனை உய 

ரம்.௮தன் மேலுள்ள ஈடு 2மகலை 8,000-8யோசனைஉயாமும் 14,000. 

யோசனை ௮கலமு முடையதாய்க் கடகம் போல் விளக்கும், ௮.தன் 

மேல் நுனிக் கூறு 29,000-8யோசனை உயசம், ௮ கன்மேல் மூனரும் 

மேகலை 3.0008 asa சனை உயரமும் 18.000-2பாசனை. df EOL



௭௬ சித்தாந்தப்படவிளககம், 

முடையதாய்ச் கடகம் போல விளங்கும்; இதற்குச் சக்காவாள 
மென்றும் பெயர். இங்ஙனம் பூமிக்கு'2மல் உயசம் மூன்று Su IG 

கும் 75,000-மும் மூன்.று மேசலைக்கும் 9,000-மும் ஆக 84,000 

மும், பூமியின் கீழ் 15,000-மும், ஆக மேருகிரியி னுயாம் 100,000 

யோசனையுங் கண்டு கொள்க. 

மேருவின் மேகலை மூன்றனுள் கிழிரண்டு மேசலையிலுஞ் சித் 

தர் கந்தருவர் முதலியோர் வ௫ிப்பர், உச்சியி லுள்ள தாகிய சக்கர 

வாள மேகலையின் மேல் பலபல கொடுமுடி.க ளன; அவற்ழுட் 

கிழக்கு (கலிய எட்டுத் இக்கினும் ஒவ்வொ ன்ழ 9,000-யோசனை 

அகலமுடையவாய் ௮தி விசித்திரமாய்ப் பல2வ.று வகைப்பட்ட 

வளங்களு டைய ஈகரங்கள் எ ட்மிள. அவற்றுள், சீழ்பால் ௮மசாபதி 

யென்னும் சகரம்! ஜென்கீழ்பால் தேம்சாவதி, தென்பால் சமுய 

மனி, தென் பேல் பாற்கண்ணவதஇ, மேல்பாற் சுத்தவதி, வட'7பல் 

Cera gs. பாற் கம்தவதி, வடபால் மச்காதையை, வட&ழ்பால்: ௪ 

எனும் நகரங்கள் உண்டு, இவவெட்டினும் முறையே இந்திரன் 

அங்கி, இயமன், நிருதி, வருணன், வாயு, கு2பரன், ஈசானன் 

என்னும் தசை காப்பாளர் எண்மரும் தத்தம் பரிசனங்களோரடு 

wri Hari, 

மகாமிமருவின் நடு வச்சியில் 14,000-2யாசனை உயாமும் ௮/௧ 

லமுமுடைய மூ?னாவதியும, ௮தன்மேல் பால் ௮த்துணை உயரமும் 

நீளமு முடைய வைகுந்தபும், ௮அதன்வடபால் 20,000-2யாசனை 

உயரமும் ௮சலமுழுடைய சோதிட்கமும் என மூன்று கொடுமுடி 

களுள. இந்கமூன்றினும் முறையே பிரமன், மால், உருத்திரன். 

என்னும் மும் ரூதர்ததிகளும் வைகுவர். இவருள் வைகுக்த வாசி 

யாகிய விஷ்ணு விருப்பத்தாற்பெற்ற கங்கையானது மருவி 

டியில் இழிந்து தை, அலகநந்தா, சுசக்ஷ£சு, பத்ரா வென 

சான்கு இளைஈதிகளாகப் பிரியும், இவற்றுள், சை யென்னும் 

நதி 2ழ்இக்கலும், அலகநந்தா தென்கிழக்கிலும், சுசக்ஷாசு மேற 

கிலும், பத்ரா வடக்கிலுமாசப் பிரவாகித்துப் பார்வதங்களை யதிக் 

SIDER சமுத்தி.த்தை யடைகின்றன. 

இத் தன்மைத்தாகிய மேருவரையின் தென்பால் நிடதம், 

ஏமகூடம், இம௰ம் என மூன்று மலைகளும், வடபால் நீலம், சுவே 

கும். சிருங்கவான் என மூன்று பலைகளும், ஒவ்வொன்று 2,000-



Lg இ யல். காள 

யோசனை அகலமும், 10,000-பபோசனை உயாழும், 9,000 யோசனை 

இடைவெளியு முடையதாய்க் கிழக்கு மேற்கு உவர்க்கடல்வசை 
யும் நீண்டு கிடக்கும். மேருவசையின் €ழ்பால் மாலி.பவான் என் 

னும் மலையும், மேல்பாற் கந்தமாதன மென்னும் மலையும் ஒவ்வொ 

ன்.று 1000-2யாசனை அகலமும், 2000-யோசனை உயரமும், 84000 

யோசனை நீளமும் உடைத்தாய்த் தெம்கு வடக்கு நிடதம் நீல 

மென்னும் மலை யிரண்டி.லும் முட்டி. நிற்கும், 

இம் மலை யெட்டி னுளளும் கிடதம், கந்தமாதனம், நீலம், 

மாலியவான் என்னும் கா ன்கிற்கும் நடுவாக மேருவைச் சூழக்து 

நா.ற்றிசையிலும் 9000-2 பாசனை ௮கலமுடைய நிலம் இளாவிரத 

வருடமெனப்படும். மாலியவான் மலைக்குக் கிழககு உவர்க்கடற்கு 

மேற்கு 982,000-யோசனை ௮சலமுடைய நிலம் பத்திராசுவ வருட 
மெனவும், கந்தகமாகனத்திற்கு மேற்கு உவர்க்கடலுக்குக் இழக்கு 

92,000- 2யா சனை ௮கலமுடைய நிலம் கேதுமால வருடமெனவும் 

பெயர் பெறும். தென்பால், நிடதத்திற்கும் ஏபகூடத்திற்கு மிடை 

யே 9000-பயோசனை ௮கலழுடைய நிலம் அரிவருட மெனவும், 

ஏமகூடத்திற்கும் இம௰த்தக்கு மிடையே 9,000-யோசனை அசல 

முடைய நிலம் கிம்புருடவருடமெனவும், இமயக்திற்கு தென்கட 

ற்கு மிடையே 9000-யோாசனை ௮கலமுடைய நிலம் பா.ர தவருட 

மெனவும் பெயர் பெறும். வடபால் நீலமலைக்குஞ் சும வதமலைக்கு 

மிடையே 9000.2யா சனை ௮கலமுடைய நிலம் இரமிய வருட மென 

வும், சுவேத மலைக்கும் சிருங்கவானுக்கும் இடைய 9000-2யா 

சனை ௮கலமுடைய நிலம் இரணிய வருட மெனவும், சிருங்கவா 

னுக்கும் வடசடற்கு மிடையே 9000.8யோசனை ௮கலமுடைய நிலம் 

குரு வருடமெனவும் பெயர் பெறும், 

இவற்றுள் மமருவைச் சூழ்க்க நிலத்தில் மேருமலை சலியாத 

நிலைபெறுகற் பொருட்டுக் கிழக்கில் வெண்மையான மரந்தாமும், 

தெற்கில் பொன்மையான கந்தமாதனமும், மமத்கில் கருமையான 

விபுலமலையும், வடக்கில் செம்மை நிறமான சுபாரிச மலையுமெனப் 

பெயர்பெறும் கான்கு விட்கம்ப மலைகள் உண்டு, இவை Qos 

வொன்று 50,000-யோசனை உயசமுடையவையாயிருக்கும். இந்த 

நான்கு மலைகளுள மக்தர மலையில் சுடம்பும், கர்சமாதனத்தில் நால 

லும், விபுலக்தில் அரசும், சுபாரிசத்தில் ஆலும் என நான்று கற்பக



தது] சிக்கா ம்சப்படவிளக்கம், 

மரங்கள் 1000.2ய/ச& உய மூடைபவையாய் நிற்கும். இவம்றுள் 

டுகன் திசையில் நிற்கும் நாவல்மரம் பற்த மூன்றினுஞ்சிறக்து ௮ தி 

மிக்குடையதாகலின் ௮தன் பெயரான உவர்க்கடலாம் சூழப் 

ப்ட் இலக்கம் '2யாசனை யளவும் ஒன்பது வருடம முூடையதா 

கிய இந்த nb 5 Baal நாலலந்தீவேன வழங்கப்படும், இந்த நாவற் 

பழத்தினை சாரொழுக அழுய்ப்பரக்து மேருவைச் சூழ்ந்து MF 

நிலத் தினையும் பொன்மயமாக்கி 1மருவின் மூலத்திர் சென்றடை 

யும். அந்தச் சாற்றினை. அழுந்திய பறவை விலங்கு முதலாயின 

வும் பொன்னிறம் பெழும். இந்தவிட்சப்பமலை நான்களனுட் கழ் 

பால் நிற்கும் மந்தரமலை யடிலாரச்தில் சயித்திராக மென்னும் உய் 

யான வன(ஒம் ௮௫25 மென்னும் மடிவும், தென்பாற் கந்த 

மாதனத்தின் அடிவாரஜ்தில் * நந்தன மென்னும் வனமும் மானச 

மென் னும் மடவ ம். மேல், ரல் விபுலமலை ug. ond SB Bod வைப்பிராச 

மென்னும் லவ்ன மும்ச ரயி BI SF மென்னும் wb ato, வடபாற tt 

AF மலை யடிவாரக்தில் 1 சுமா னென்னும் வனமும் பத்திராக 

மென்னும் மதவும் உளவாம் இகந்நந்தவனங்களில் FUG BIT EE HOV 

காமரைமலருடன் கடிய தாகமும், ஈந்தனத்தில் குழுதங்க?ிளாடு 
கூடிய மானதாஈரசம், வைப்பிசாசத்தில் செர்காமரையுடன் கூடிய 

விமலா தைபம, ருமானில் நிரீலாற்பலகதுடன் கூடிய மீனா 
் 

ip Ooo Har at மடைகளுண்டு. 

இன்னும 4 தாகசனம், குழுதஹா, குராஹா, மால்யவான 
. . Oe 1 உகு . ம் . . . 

னும் மலை கிழக்கிலும்; தரிகூடம், தூரம், பகதம, ரஜஐதம, 
ஆ . ச த . * கிஷ்தம் என்னும் மலைகள் தெற்கிலும், சிசிவாசசு, வைதாரியம், 

. ° : ௪ . க உ க்ஷ க ௪ 

கபிலம், கந்தமாதனம, ஜாருதி என்னும் மலைகள் மேற்கிலும், சங் 

கசூடம், மிஷபம், வம்சம், காலாஞ்சாம் என்னும் மலைகள் வடக்கி 
டி கு உ ௩ . 

௮மாக பர்வத 2ச௪/ங்சளா யிருக்கும், 

இவை யெல்லா முடைக்தாகிய மேருவைச் சூழ்ந்த நிலமா 

கிய இளாவித மென்னும் வருடத்தில் வாழ்வோர் காவற்பழச் 

சாற்றினைப் பருகிப் பொன்மயமாய் 18,000-வருடம் நிலை பெறுவா, 

கேதுமாலவருடத்தல் வாழ்வோர் பலாப் பழத்தின் சாற்றைப் 

பருகி குவரேப்பூ 5 5 முடைய 31 wt 10 ,000-வருடம் சிவிப்பா. பத்தி 
ணய ae ee Atte erie ee et a a emer மாவடி 

* இனை விடித்திரை யென்றது. முண்டு, 

t இதனை ச்நிருசாக்கியமென்றுக கூறவா.



பாச இ யல, GI ae 

சாசுவ வருடத்தில் வாழ்2வார் கருங்குவளைப் பூவையுண்%* மதி 

யொளி போலும் கிறமுடையாய் 10,000-வருடம் சிவிப்ப... Ky 

வருடத்தில் வாழ் 2வார் ஆலம்பழத்தை நுகர்ந்து கருங்குவளைப்பூ 

நிற, மடையராய் 12,000-வரடம் கிலை பெறுவர். இந்தக் குரூவரு 

டத்திற்கு ௮ர௬கே வடதிசையிலும் வாயுதசையினும் உவர்க்கட 

லின்சட் சக் இரத் தீவு, பக்திராகரத்த௮ என இரண்டி Gas 

ளுண்டு, அவற்றில் வாழ் லார் கனிகிழங்குகளை யுண்டு முறையே 

சந்திர நிறமும் செக்காமரைப்பூ நிற ம முடையராயக் கனி கிழ 

குகளை புண்மி 19,000-வருடம் நிலைபெலுவர். இரணிய வருடத்தில் 

வாழ்வோர் எலுமிச்சம் பழத்தை நுகாக்ு மதி2பாலும் வெண் 

ணிதமுடையவராய் 12,000-வருடம் சிவிப்பர். இரமிய வருடக் 

இன் வாழ்மீவார் கருப்பஞ் சாறமைப் பருகி வெள்ளை கிய மடைய 

ராய் 12, 000-வருடம் நிலைபெறுவர், அரி வருடக் தில் வாழ்வார் 

த்த FHS வேண்டுங் கனிசளை புண்டு பச்சிலை LOIN ILS 8) y டை 

யராய் பெண்ணு மாணுமாகிய இரட்டைப் பிளகாகளைப் பெய். 

80,000-வரடம் சிவிப்பர் எம கூடத் இற்கும் இபயத்தி ற்கும் இடை 

யிட்ட கிம்புருட வருடத்தில் வாழ்வோர் இறலியின்் சனி BIBT SI 

பொன்னிற முடையசாய் 10,000-arme te ரிவிப்பர. இங்ஙனம் 

இளாவிரக முதலிய வருடங்க ளெட்டினும் வாழ்2வார். வை 

போ கபூமி யாகையால் நால்வகை யுகங்களான் வரும் ௮லத்தை 

வேறுபாடின்றி ௨ன்றும் ரு தன்மையராய் இன்பம் நுகர்ந்து 

வாழ்வார். | 

இமயத்திற்கும் மிதன்சுடற்கும் ஈடுக்கண்டமான பாபத வடு 
டத்தில் வாழ் வார் சால்வகையகங்களின் அவ்வல் அுகங்கட்குத் 

BEE ௮றிவும் ஆயுகரம வடிவும் செல்வமும் பர்சளு படையாய், 

உழவ முதலியவற்றான் வரு முணவுகளைப் புசித்து, அதிதியாத்தா 

மிகம் ஆதிபெள திகம BY BO) lial ib முதலிய மூவகைழ் துக்கள் 

Son A பட்டு வா pen, 

YB B11 F LN) Guy Ot yi சாரிரமொனிற.ம் மானச ன்றும் இரு 

வகைப்படும். சமீரமாவது குன்மம், வாதம், அதிரபம், அரம் லை, 

முதலியவைகளும் மனிகராலை மிருகங்களினஞமல பைசாசங்களி 

னால பட்சிகளினா லே 7 7 ட்சத/களினாலை OM Ib gh) cb ib) oor DA 

கும், மானசமாவது மரபும் அடியை அவமானம் மா ங்கரிய ்ற்ற்லா 

©! 33) od,



௮/0 ASST SILI aon SHLD. 

அதிபெளதிகமாவது குளிர், வெப்பம், காற்று, மழை, மின், 

இடி. மு.சலியவற்முல் வருந் தக்கம். 

ஆதிதெய்விகமாவது கருப்பம், சனனம், கரை, திரை, அஞ் 

ஞானம்; மரணம், கரக தலியவற்றால் வருந் துக்கம், 

இந்தப் பாரதவருடத்தில் அர்ச்சிக்கப்படும் காமியங்கள் 

ஏனையிடங்களிற் சென்று அ௮னுபவிக்கப்பட்டு ழிவெய்து மாக 

லின் இஃதோர் பெருங் குணமுடைய பாசதவருடம் கரும பூமி 

யென்றும் மற்றையவெல்லாம் போகபூமி யென்றும் வழங்கப்படும், 

நாவலந் இலிற்கு வேக்கனாக மனு மரபிற் மோன்றிய க்கி 

னீத்தா னென்னு மாசன் சன் புகல்வராகிய பரதன் முதலிய ஒண் 

பதின்பாக்கும் பகுத்தக்சொடுத்ததால் அவரவர் பெயர் அவ்வவ் 
வருட ங்சரரக்காயின. 

இவற்றுட் பாரத வருடமும் ஒன்பது கண்டமாய் இந்திரத் 

இல, ௧2௪௭௫ தீ, தாமிரபன்னித் தீவு, ஈபத்தித் இலவு, நாகத் 

Bay, say buss Re , சாந்தருவத்தீவு, வாருணத்திீவு, குமரித்தீவு 

எனப் பெயர் பெற்றுப் பலபல மலைகளும் பலபல நதிகளும் பல 

ேறு வகைப்பட்ட சா திகளு முடைத்தாய விளங்கும்: இவ்வொன் 

பதிலுளளும் குமரிகண்ட மொன்றே வேதாகம வழக்கமும் சாத 

வரம்பும் கங்கை முதலிய புண்ணிய தீர்த்தங்களும் காசி முதலிய 

புண்ணியக் கலங்களு முடையதாய்ச் சிறந்தது. இதுவே பாதக் 

சண்டமெனப்படுவது. மற்ற எட்டுக் கண்டங்களும் மிலேச்சர் 

வாழிடங்களாம். இப் பரதகண்டத்தில் பாரியாத்திரம், விக்தியம், 

சகியம், மஓயம், மஹேர்திரம், சுக்திமான். சிக்ஷம், என்று ஏழு 

குலபர்வதங்க ளிருக்கன்றன. அவற்றுள் பாரியாத்திர மென்னும் 

பர்வதத்தில் வேகஸ்மிருதி, ஈரமதா, சுரஸா என்னும் ஈதிகளுற் 

பத்தியாகி நான்கு புறத்திலும் பரவி இப்பூமியைப் பரிசுக்கஞ் 

செய்கின்றன. விந்திய பர்வதத்தினின்று கோதாவரி, பீமரதி, 

தாபி முதலிய மகாகதிகள் தோன்றி தங்களைத் தோய்க்தோரது 

பாவங்களைப் போக்கிப் பரிசுத்தஞ் செய்கின்றன. சகியபாவதச் 

இல் கிருஷ்ணமவணி, காவேரி முதலிய மகா நதிகள் தோன்றித் 

தட்சிண'2தசத்தைப் பரிசுத்தஞ் செய்கின்றன. மலயபர்வதத்இல் 

கிருதமாலா, தாமாபர்ணி முதலிய ஈதிகள் உற்பத்தியாகி 

வ்டஙககாச் எத்தி 9கய்னெறன.  மரசக்கிர. பர் வதக்டினின்று
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Satis, ரிஷிக்குல்யா என்னும் நதிகளும் (த்தியாகி நல்விடச 

களைச் சுத்தி செய்கின்றன. அஈக்இமானென்லும் பலையில் குமாரி 

என்லும் ஈதியுண்டாகிப் பரவுகின்றது. 

இக்க திகளால் கத்திசெய்யப்பட்ட ;குமரிகண்டமொன 2 

திமந்தது. இதில் பிறப்பதும் வசிப்பதும் ௮மீனக சன்மத்தில் 

செய்த புண்ணிய மேலீட்டால் சம்பவிக்கும். சுவர்க்க மோட்சக் 
5௪ ச .. 

க& படையக் காரணமா யிருக்கிறது. இ: பாரத கண்டமாகை 

யால் 2தவர்களும் இதில் தான்றி தவஞ்செய்து Faso இஷ்ட 
சித்தி படைகின்றனர், 

இதுவரை நாவலக் தீவின் இயல்பு ச.ரக்கிக் சாட்டப் பட் 

டக. இதனைச் Fy Lard oh கிடக்கும் உவர்க்கடலும் இதுபோல 

இந்ச உவாக்கடலைச் சூழ்ந்து, 2 00,000-2 பாசை விரிவுடை 

யது சாகத்தீவு இது சாகமென்லும் மாழ்தாம் பெ்மு பெயர், 

இதில் உதயகிரி, ஜலதா.ம், பமீதா, சாமம், ௮ஸ்தகிரி, அம்பிகா 

கரி, கேசரி யென்னும் 6/ழ பர்வதங்களும், சுகுமாரி, குமாரி, 

கலினா, வேணுகா, இட்சுஹாு. மசணுகா, கபஸ்தி என்னும் ஏழு 
. “es ~ ச ப்ப e ச 

பெரிய நதிகளும், ௮னக சிறிய மலைகளும் ஈதிகளு மிருக்கின 
றன. இதனைச் சூழ்ந்திருக்கும் பாற்கடலும் இது?பால 2.00,000- 

யோசனை ௮சுல முடையது. 

இந்தப் பாம்கடலைச் சூழ்க்.து 1,00,000-8யோசனை விரிவடைய து 

குசத்தீவு. இது பிரமன் யாகஞ் செய்யும் 2பாது அவ்விடத்தில் 

முளைத்த குசப்புலலாறு பெற்ற பபயர், இதில் கு?சசயம், ஹரி, 

ஐஜஇமான், புஷ்பவான். மணித்ருமம், மஹாசைலம், மந்தரா சலம். 

என்னும் ஏ.ழுபாவதங்கரும், நூதபாவை, சிவை, பவித்திரை, சம் 

மதி, வித்யை, தம்பாமஹீ என்னும் ஏழு ஈதிசளாம் இன்னும் பல 

மலைகளும் ஈஇகளு முண்டு, இதைச் சூழ 1,00,000-போசனை ௮௧ல 

முடைய தயிர்க்கடலிருக்கிற.து, 

தயிர்க்கடலைச் சூழ்ந்து 8,00,000-2யாசனை ௮கலுுடைய து 

கிரேளஞ்சத்தீவு. இது அதில் உளள கிரெளஞ்ச மென்னும் மலை 
யாம் பெற்ற பெயர், அம்மலையில் கிரெளஞ்ச னென்னும் ௮சரன் 

சுப்பிரமணியக் கடவுஞடன் பொருது மடிந்தமையாற் பெற்ற 

பெயபென்பதுமுண்டு, இதில் கரெளஞ்சம்; வாமனம், அர்சகாசம், 

க்கீ



௮௨ இத்தா ந்தப்படவிளக்கம். 

இவாவிருத்யம், புண்டரிகம், துந்.தபி, சுமனசு என்னும் ஏழுவாஷ 

பர்வதங்களும், கெளரி, குழுத்வதி, சந்தியா, ராத்ரீ, மமனோஜவா, 

யாத, புண்டரீகா என்னும் ஏழு நதிகளும் இன்னும் ௮னேச 

மலைகளும், ஈ௩திகளு, மண்டு, இதனைச் சூழ்ந்திருக்கும் கெய்க் கட 

லும் இதுபோலவே 8,00,000- யோசனை ௮கலமுடைய ௮, 

கெய்க்கடலைச் சூழ்ந்து 16,00,000-யோ சனை ௮அகலமுடையது 

சான்மலித்தீவு. இஜ அவ்விடத்தில் 1000-யோசனை வளர்க்திருக் 
கிற பொன்மயமான சான்மலி யென்னும் மாச்தாற் பெற்ற பெயா், 

இதில் சுவேதம், ஹிதம்; சீமூதம், உரோஹிதம், வைத்பயுதம், 

மானவம், சு ப்பிரபமென ஏழுவாஷ பாவதங்களும்; சுக்லா, இரக்தா, 

இசண்யா, சந்த்சா, சக்ரா, விமோசனா, நிவிர்த்தி lass” goin ஏழு 

நதிகளும், இன்னும் பலமலைகளும் நதிகளு முண்டு, இதைச் சூழ்க் 

திருக்கும் கருப்பஞ் சாறலுக் கடலும் இதுபோலவே 16,00,000- 

யோசனை விரிவுடையது,. 

சுருப்பஞ் சாற்றுக் கடலைச் சூழ்ந்து 92,00,000-யோ.சனை விரி 

வுடையது கோமேதத்தீவு. கோபதி யென்னும் ௮சசனது யாக 

பசுக்கள் கெளதமரின் கோபத் தீயால் வெந்தழிய, அவைகளின் 

மேதை நிறைக்தமையாற் பெற்ற பெயர், இதில் கோமேதம், சக் 
இரம், காசதம், துந்துபி, சோமகம், சுமனஸ், விப்பிரராஜம் என் 

னும் ஏழு பர்வதங்களும்; ௮.நுதப்தா, சிகா, பாபக்னி, தரு. இவா- 

இருபா, அமிர்தா; சுகர்தா என்னும் ஏழு ஈதிகளும் இன்னும் 
அனேக மலைகளும் ஈதிகளு முண்டு, இதனைச் சூழ்க்து 92,00,000- 

யோசனை ௮கலமுடையது தேன்கடல், 

தேன்கடலைச் சூழ்ந்து 04,00,000-போர சனை விரிவடைய து 

புட்கரத்தீவு. இ.த ௮லவ்விடத்திலுள்ள புட்காணி யென்னும் நதி 

யாற் பெற்ற பெயர், இதிலுள்ள புட்கரம், தாதக), கண்டம், 

மகாவிதம், நியக்ரோகம் என்னு மிடங்களில் தேவாசுரர்களாற் 

பூசிக்கப் பட்டவராய்ப் பிரம? தவர் எழுந்தருளி யிருப்பார். இ 

னைச் சூழ்ந்து 04,00,000.யோசனை ௮கலமுடைய சுத்த £ீர்க் கட 
லிருக்கிற லு. 

இங்கனம் சம்புத் தீவின் நடுவில் மேருவின் மையத்திலிருந்து 

சுத்த நீர்க்கடல் வரையில் இரண்டு கோடியே ம்பத்து pos Bans 
668 BouSeniiu யோசனை யென்றறிக,



பாசஇயல், ௮/௩. 

இனி சுத்தமீர்க் கடலைச் சூழ்ர்து கனகமயமாய் மாணிக்கம் 

முதலிய பலவேறுவகைப்பட்ட மணிகளை யெல்லா முடைத்தாய் 

வயல்குவதாகிய பொன்னிலம் பத்துக் கோடியோசனை கிரிவுடை 
யது. அதில் கடவுளர் வந்து விளையாடி வாழ்ந்து தத்த முலகிம் 

குச் செல்வர். 

இந்தப்  பொன்னிலத்தைச் சூழ்க்து லோகாலோகமெனுஞ் 

சக்கரவாளகிரி 10,000-யோசனை பரப்புடைத்தா யிருக்கும், பொன் 

பூமி பக்கத்து ஒளியும் மற்றப்பக்கத்து ௮ஃ தாவது பெரும்புறக் 

கடல் பக்கத்து இருளு முடைமையான் அல்து லோகா லோக 
மலை Quer பெயர் பெற்றது. ௮ந்தமலையின் புறத்தைச் சூழ்ந்து 
இருள்மயமான நிலம் 85,19,40,000-யோசனை பசப்புடையது. 

இது கோபம் முதலியவற்றால் தம்முயிரைப் போக்கிக் கொண்ட. 

வாபேய் வடிவெடுத்து உழன்று தன்பமுற்தலையுமிடம். 

௮வ் வந்தகார நிலத்தைச் சூழ்ந்து 1,27,00,000 யோசனை 

அகலமுடையது நாயகச்கடலாகிய பெரும்புறக்கடல், அதனைச் 

சூழ்ந்த அண்டச்சுவர்க் கனம் 1,00,00,000-2யாசனை யாகும். 

இங்கனம் மேரு மத்திமுதல் ௮ண்டகடாக மீறாக எத் இசையிலும் 
Bing Cary. யோசனை ௮கலமுடைய பூலோகத்தின் குறுக்களவு 

நூறுகோடி யோசனை என வறிக, 

புவர்லோகம். 

இத்தன்மைத்தாகிய பூவுலகத்திற்கு மேற்கண்ணதாயெ புவர் 

லோகத்தில் முதல் அ௮தித்தமண்டலம் பூமியிலிருந்து ஓரிலட்சம் 

யோசனையுயரம். ௮தனுள் மேகமண்டலம் வாயுமண்டலங்க எடங் 

கும். மூதல்வாயுவாயெ விதணுவானிலே சித்தரும், இரண்டாம் 

வாயுவாகய பிரசேதசனியிலே சத்தமாதர்களும், மூன்றாம் வாயு 

வாகிய அக்கினிப்பிரதேதசனில் சிச்சசாரணரும், நாலாம் .வாயு 
வாகிய செ௪சனியிலே ஆயுத? தவதைகளும், ல்ந்தாம் வாயுவாகிய 

ஒளகனி2ல அட்டகயங்களும், ஆரும்வாயுவாகிய: வச்சிராக்கனி 

லே சகுருடசாயலும், ஏழாம் வாயுவா௫ய வைத.துதனிலே கிரியாசத் 

இயாகிய கங்கையும், எட்டாம்வாயுவாகய ரைவசனிலை விருலப 

சாயனும், ஒன்பதாம் வாயுவாகிய சம்வாத்தனிலே .தக்சலும், பத் 

தாம் வாயுவாகிய லிசமவசததனிலே _தவாத சாதித்தர்களும் அட் 

டவசுக்களும் எகாதசருத்திரர்களும் மருத்.துக்களு மிருப்பார்கள்.



௪ சித்தா ந்கப்படவிளக்கம், 

இந்த ஆதித், சமண்டலத் இன் மேல் ச௩இர மண்டலம் ஓரிலட் 

௪ம் யோசனையுயாமுள்ளது, அதன் மல் நட்சத்திர மண்டலம். 

1,00.000-பாசனை. அ௮கன்மேல் புதன் மண்டலம், 2,00,000- 

யோசனை. அதன் மேல் சுக்சரமண்டலம் 3.00,000-யோசனை. ௮த 

ன் மேல் செவ்வாய் மண்டலம் 3,00,000-யாசனை அதன்மேல் 

வி்பாழுமண்டலம் 2,00.000-பயபோசனை ௮.கன் மேல் சனிமண்டலம் 

90,00.000-பயோசனை. ௮சகன் 2மல் சத்தவிருடிகள் மண்டலம் 

1.00,000-யாசனை, அதன் '2மல் அருவமண்டலம் 1,00,000-யோ 

சனை, இதில் துருவன் அசையாமலிருக்க முள்ள சேவர்களை 

நடத்துவர். நகப் புவர்சிலாகம் 19,00,000-7யா சனையும் கண்டு 

சொளக, புவர்£லாகத்துக் a BB PE BI, 

ல 2ராப்பிய வாசைஸ் திரிகள் பூமிக்கு 2மல் சூரியனுக்குக் 

கழ் சம்தரனென்ன இங்க சூரியமண்டலத் துக்குமேல் சந்திர 

மண்டல மென்பது முரணாகு2ம பெனின் முரணாகாது. ஏனெ 

வில் சகாள சித்தாக்கத்தில் புகன் .வியாழஸ் சனி முதலிய இர 

சங்கள் தத்தம் சந்திரனுடமீேன சஞ்சரிக்கின்றன வெனப் படுகி 

og. அதனை, க2காள சித்தாக்கக்தின் ஒருபகுதியின் மொழி 

பிபயர்ப் பாடிரியர் 16s சுக்கிரன், பூமி செவலவாய், குரு, மந்தன் 

றத்தம்மதிகளோடவனை '' எனக் கூறியிருத்தலினானுமறிச, இத 
ar ராப்பியாகசள் கூறும் Fh BI wey பூமிக்குரிய சந்திரன் 

வறு (ம. ற, DRT A: hI. கரக குரிய ih தரன் மிவறு ol Gott ! பெ றப்படு 

இது, 'சீமலும் ௪௦காள Bae DFE BO NGG Hmeh Bs goo, 
HUT LP DFG காலு சந்தாலும். சனிக்கு வஎழுசந்தாரனுமுண்டென் 

Dh DNL HERD. இசை மிமற்படி, அசிரியாவர்கள். தமது 

மொழிபெயர்ப்பில் பற்ஜோேரிடக் இல் “ சக்திரன் புவிக்குச் சாற்று 

ஸி௫னன்றும், இம்திரன் குருவுக்கியைக்திடு நான்குஞ் சனிக்கோ 

ரபுதமாய்த் தயங்குறும்'' என்று கூறியிருக்கிறாரகள். சூரியமண் 

டலக்துக்குமல் வியாழன் சனிமண்டலங்க ஞண்டென்பதை 
யாவரும் ஒப்புக்கொ aH anh B (np A கள் அல்லவா? பூமிக்கும் சூரியனுக் 

குமிடை'2ய சக்தி னுண்டெனறும். வியாழன் சனிமுதலிய கிர 

குங்களுக்கும் சந்திரர் உண்டென்றுல் கூறுவகால் சூரியமண்டலக் 

க்கும் சட்சத்திர மண்டலத்துக்கு மிடையே சர்தஇாமண்டல 

மொன்றுண்டென்பதை வன் ஒப்புககொள்ளக்கூடாது? ஈமதுமுன் 

Century Ou gansta grup BO afar Bor Quien gp



பாசஇயல்;. AB 

௪1 த இரங்களை மட்டும் பயின்ற ஈமத சகோதரர்கள் தாம்பயின்ற 
ல 2ராப்பியர்களது சாத் இரங்களையே புகழ்ந்து சமது முன்னேரி 

யற்திய நால்களைச் சில?பாலி நியாயல்கள் கூறி யிகழ்கன்றனர் 

அவர்கள் கூறும் நியாயங்களாவன;--1-இசாகு கேது வெனலும் 

பாம்புகள் சூரிய சந்திரர்களை விழுங்குவதனால் சூரிய சஈ இர ரணக 

ங்களுண்டென்பது. 2-௮ சேஷனென்னும் சர்ப்பாசன் தனது 

Bid Gy இரசுகளால் பூமியைக் தாங்கியிருக்கமுனென்....௮. ௦-சூரிய 

மண்டலக் அக்கு2மல் சந்தரமண்டல முண்டென்பது, 4-மேகங்கள் 

கடல் நீரைப்பருகி amas ss» கென்பது, முக்லியவைக:ள. 

சூரிய சித்தாந்தம் 4-ம் ௮த்தியாயம் 

9.ம் சுலோகப் GO: ருள்: சந்திரனா. 

சூரியனுக்குக் Supt முகலைப்போல் வது 
௮தை மறைக்கச் சூரியகிரகணமுண்டா 
கிறது, சந்திரன் கிழக்குமுசமாய்ப் பூமிச் 
சாயைக்குட்புகதஅச்சாயையாம் 
சந்திரகிரகண (மூண்டாகின்றது என்பது, 

இ.கனை விளக்குகிறது. மலும் சோதிட 
மூல்களில் இராகு ?கதுக்களுக்குச் 
சாயாக்கிரசங்களெனப் பெயரிட்டி.ருக்கி 
றத. ௮கையால் சூரியசக்் இிரகிரக 
ணங்கள் ௮வையிற்றின் சாயைகளா லுண் 

டாவதென்ப?த sing முன் ஷோர்களின் 
துணிபும். ஆனால் புராணங்கள் அவ்வாறு 

கூறுவது யென்னை யெனின், வர்ணனா வல 
ங்கார சசம்பற்றி ௮வவாறு கூறலாம் என் 
ப.து இலக்கண நாம்றுணிபாகலின் ௮து 

பற்றிக் கூறும் உண்மை யுணாக்தாரக்கு 

அ௮துமாறு கோளாகாதென அறிக. இங்கு 
னம மற்றவைக்கும் கண்டுகொள்க. 

    

ஆடமகசுரர் புவனத்துக்கு2மல் பூமிக்குக்க்ம் இடைவெளி 

யாகிய ஆகாயம் 120-லட்சம் யோசனை Ouse முன்னமே கூறி 

யிருச்கிறோம்: பூமியின் கனம் 80-லட்சம் யோசனையும் குறுக்களவு 

100-2காடி யோசனையும் கூறுவதால் பூமியானது சற்று நீண்ட 

ஒருமூட்டையின் வடிவமுள்ள2க. அதைப்போலவே மற்றக்கிரகங் 

களும் ஈட்சக.இரம் முதலியலைகளும் வடிவுள்ளனவாகசும் இப்படி. 

கீண்டமுட்டை போன்ற வடிவில்லாமல் சிலா நினைக்க, தபோல் 

imei gg பான றவடிவமா பிருக்கால் அவைகளின் கதியில்



௮/௬ சிக்கா ந்தப்படவிளக்கம். 

ஒனறு மற்ரொன்றைச் சற்றிவரவும் அ௮ச்சுற்றால் காலபேதங்களும் 

ச தாஷ்ண விசாரங்களு முண்டாசவும் முடியாது, அவைகளின் 

ஒட்டத்திற்கும் அவைகள் ஒன்றை யொன்று சுற்றிவரும்போ.து 

உண்டாகும் ௮ண்டாகார மானசதிக்கும் சாரணம் இங்கே காட்டு 

இரும். 

சூரியசித்தாக்தம் 2-ம் அத்தியாயம், முதல் 9-௪ 2லாகங்களிற் 

கிரகங்களின் ஒட்டத்திறகுக் காணம் யாதென்பதை வளக்கியிரு 
உ ட்ட 

ககனறது, ௮வலையாவன, 

1. இராசிவட்டதக்தி லமைக்த ௮ரூப வஸ்.துவாகிய காலவிகற் 

பம இெகங்களின் ஒட்டத்திற்குக் காசணம். ௮ சீக்கிரோச்சம், 
உரு ௪ . . ட ௫ ௩ டி 

மற் 2சாச்சம், பாதம் எனச்சொல்லப்படும். 

2, கிரகங்கள் வாயு பாசத்தால் அவைகளுடன் தொடுக்கப் 

பட்டு வலசாரியிடசாரி யாகவும், கட்டவிருப்பதற்குக் தக்கதாய் 

முன்னும் பின்லுமாகவும் தக்கம் ஸ்தானத்தை நோக்கி யிழுக்கப் 

படுகின்றன, 

5. அன்றியும் பிறலக என்னும்வாயு உச்சத்தைநோக்கி ௮வை 

களைச் பெ.லுத்துகின்றது. அங்ஙனம் முன்னும் பின்னுமிழுக்கப்படு 

கின் நமையால் விசற்பமான இயக்கத்2தாடு போகின்றன. 

. 1. உசசமெனப்பட்டது கிரகத்தின் முற்பாகத்துப் பாதி ய 

னத்திலே நிற்கும்போது ௮க்காகத்தை முன்னே யிழுக்கின்றது. 

அங்கன 2ம பிற்பாகத்துப் பாதியயனத் தில நிற்கும்2பாது பின் 

னேயிழுக்கின்ற ப 

9. உச்சத்தாலிழுக்கப்படுகின் ற காரகங்கள் தமது ௮யன த்திலே 

முன்னே யோடும்?போது ஓட்டக்கதியைத் தனம் எனவும் பின்னே 

யோடும்போது ரணம் எனவுஞ் சொல்லப்படும், 

இகற்கிணங்க மீோப்பியர் கூறுவதியாதெனில். இரகங்கள் 

புறச்சாரசக்து அசச்சாசசத்து என்னு மிருவகைக் கவர்ச்சியின் 

சபலம்கால் வட்டா காரமா யோடுகின்றன. இதற்கு உதாசணம்: 

ஓர் வஸ்.து. இயக்கம் பெறும்போது அதனோட்டத்தை வேரோ 
செதிர்ச்சத் துத் தடுத்தாலன்றி மற்றபடி ஒேகேராகப் போகுக் 

தின்மை யியல்பிலே அதற்குண்டு, காம் ஒருகல்லை ஈம்சிரசுக்குமே 

லாக ஆகாயத்தி லெறிந்தால் ௮த திரும்பப் பூமியில் விழவேணு



பாச இயல், ழீ! 

மென்ற அபிப்பிராயம் ஈமக்கில்லா திருந்தும் ௮து கொஞ்ச உய 

சத்திற்குப் போய்த் திரும்பப் பூமியில் விழுகின்றது. ஏனெனில் 

பூமியின் திண்மைக் கவர்ச்சி ௮கன் விசையைத் தடுத்துக் 2ம் 

யிழுக்கின்றது. அன்றியும் ௮ந்தக்கல் திரும்பவிழும்போது Ios 

தைக் கிட்டக் சட்ட ௮தன்சுதி ௮திகதீவிரமாயிருக்கும். இது ௪ட 

பதார்திகத்தின் தீவிரகதி பெனப்படும், 

மேலும் வுக்கல்லை காயத்தில் உச்சமாயெறியாமல் சாய்வா 

யெறிக்தால் ௮.துகொஞ்சத் துரத்துக்குப் போய் அ௮வ்விடச் தினி 

ன்று நிலத்தில் கே2ர விழுகிற இல்லை, ஆனால் ஒரு வளைந்த வில் 

வடிவான வரியையுண்டாக்கி விழுகின்றது. எனெனில்காம்செலுத் 

இன விசையினாற் கல்லு சேர்வரியாய்ஓநி மியல்பினைக் சொண்டிரு 

க்கப் பூமிக்கவாச்சி ௮தைக்க2ம யிழுத்தலால் ஒவ்வொரு சணப் 

பொழுதிலும் அ௮வ்விசை குறைந்து குறைக்கு ame Rusu நிலத் 

இல் விழுகின்ற து. ப 

கல்லு நேர யோடுதற்கான சாரபுதா ன் புறச்சாரசக து, 

அதைப் பூமியிழுக்குல் கவர்ச்சியய ௮கச்சாரசத்து, இருவகைச் 

சத்.துங் கூடி ஒன்றற்கொன்று எஇிராயி.முக்க ௮க்கல்லின் ஒட்டம் 

வில்வளைவாய் இருக்கின்றது. பூமியிழுக்குங் கவர்ச்சியை அதா 

ag பூமியின் ௮கச்சாரசத்தைப் பூமியின் திண்மைக் கவர்ச்சி 

யென காம் கூறுகி5ரும். அத்திண்மைக் கவர்ச்சி பூமிக்குச் ௪௧௪ 

மாயுள்ளது என இித்காந்த சிரோமனி 8-ம் அத்தியாயம் 6-வது 

சுலோகங் கூறுகிறது. 

அதன் பொருள் பூமிக்குத் இண்மைக் கவர்ச்சி ச்சுசமாயுள் 

ang. இக்கவர்ச்சியால் ௮ந்தரத்துள்ள வஸ்துச்களைப் பூமி தன் 

வசமிழுக்கின்றது. வஸ்துக்கள் விழுவதாயத் தோற்றுவது பூமி 

யாலிழுக்கப்படுக் தன்மையே. ஆகாயம் எக்ருஞ் சுற்றிலும் பார 

இருக்கப் பூமி விழுவதெங்2க? என்பதாம், 

இதுவ கிரகங்கள் ஒன்றையொன்று சுத்றி ௮ண்டாகாசம! 

யோடுதற்கு நியாயாதாரமா யிருக்கின்றது. இன்ன மம அதை இர் 
. க ரு 

பட வர் யி பசக் விள ந Ho ond LL,



௮/௮] சித்தாந்தப்படவிளக்கம். 

மேலே வரைக்திருக்கிற ௮ண்டாகாரமானவரி சூரியனைச் 
சுற்றி வியாழன் ஒடிகிம அயனம் ௮தாவது பாதைஎன்ழு வைத்துக் 

கொள்க, வியாழன்(௮) 
என்ற அட்சாங் குறித் 
இருக்கிற தானத்தில் 
வரும்போது ௮தன 
புறச்சாச௪ த இனால் (இ) 

குறித்திருக்கிற இடத் 
தை கோக்கி யோடு 
மியற்கைச் சார்பைக் 
கொண்டிருக்கிற. 
ஆனால் அதன் HAF 
சாசசத்தினால் ௮ தர 
வ.து சூரியனின் கவர்ர் 
சியால், சூரியனை கோக் 
இயோடுஞ் சார்பைக் 

கொண் டி.ரூக்கின் மது. 

ஆகையால் ap MHOC Cth 
ளில் இரண்டுகயிறு கட் 
டி எதிர்வழியா யிமுக்க 

௮.து இடைநடுவாய்ப் போவதுபோல வியாழன் (௨) குறித்திருக் 
இற இடச்.துக்கு ஒடும். இக்காரணம்பற்றியே பின்பு (௧-த-ப-ய-ல-ள 

குதித்திருக்க இடங்களுக்கோடும், இவ்வாராப் ஒவ்வொரு கணப் 
பாமுதிலும் இழுவகைச் சத்தினாலும் இழுக்கப்பட்டு வியாழன் 

இடைகடுவாயோடும் பாதையானது ௮ண்டாகாரமாயிருக்கும். இங் 
க௩னமே மற்றைக்கிரகங்களும் தத்தம் பாதையில் ஒன்றையொன்று 
சுற்றியோடுகின் றன. 

  

  

அன்றியுஞ் சூரியனுக்கு ௮இக தூசத்தானமாகய (த) குறித்த 

விடத்திலே கரகம் வரும்போது மந்தோச்சம் என்றும், WHS 

சமீபத் தானமாகிய (௭) குறித்த விடத்தி£ல வரும்2பாலு ர்க்க 

ரோச்சம் என்றும் சொல்லப்படும். கல்லின் உதாரணத்தில் காட் 

டியபடி மந்தோச்சத்திலிருக் து சூரியனுக்குக் கட்டக்கிட்டச் FES 

சோச்சத்திற்கு வரம்போ.து சூரியகவர்ச்சி. யதிகரித்து அதனாற் 

இரகத்தின் கதியும் திவிசகதியாயிருக்கும். ஆனால் சீக்கிரோச்சத அ 

விருந்து மர்தோச்சத்துக்கு வரும்2பாது சூரியனினின்று காரப் 

பின்னிடுதலால் சூரியக் கவர்ச்சியின் பெலம் வரவாக்குறையும், 
கிரகங்கள் ஒரம்பாதையில் வெவ் 2வறிடத்திலல வெவவறு கதி 
கொளவதம்கு இதுவோர் காரணம்,



பாசஇயல, - ரஸ 

சரகங்களி 2ேட்டத்தில் இன்னுமொரு அுணுக்கமிருக்கின் 
றது. மக்தோச்சத் இலிருந்து சீக்கிசோச்சத்துக்கு வரும்போது 

அகச்சாரசத்தும் புறச்சாசசத்லும் கூடிக் கிரகத்தை யொசேவழியா 

யிமுக்கன்றன. ஆனால் சீக்கிரோச்சத் திலிருந்து மற்?தாச்சுத்துக் 
குப் போகும் 2பா.து ௮ச்சத்துக்கள் ஒன்றற்கொன்று மாழுயிமுக் 

இன்றன, இரெகங்களோடும் பாதையிலே வெவ்வேறிடத்தில் வெவ் 

வேறுகதி கொ சாவதற்கு இதுவும் வேர் காணமா யிருக்கின்ற அ, 

இதுதான் 882ராப்பியர் சாஸ்இரவிதி, மேற்காட்டிய சமஸ் 

கருக சுலோகங்களின் கருத்தை யித்துடஜெட்டிப்பார்ச.கால் 
ஈன்ரய் விளங்கும், அகவ இந்திய சாஸ் நிரங்களில் கிரகங்கள் 

அண்டாகாரமாயோடுதற்குக் கூறிய சாரணங்க?ள 82ரப்பிய 

சாஸ்திரத்திலும் கூறி யிருக்கின்ற. அவைகள் Osa psa 

வித்தியாசமாயிருக்காலும் பொருளளவில் ஒன்றர்சொன்று சமமா 

யிருக்கின்றன வென்பத.றிக, 

இங்கனங் கூறியவகையால் கிரகங்கள் ஒன்றாமலொன்று தத் 
தம் சத் இிகளாலிழுக்கப்பட்டு நிற்கின்மனவெனப் பெறப்பட்டமை 

யின் பூமி நிலை யு௮தற்குரிய சத்திகளை?ய நம்மவர்கள் ௮இசேட 

னென்று உருவகஞ்செய்து கூறினாராகும். 

சூரியமண்டலத்துக்கு2மல் சர் திரமண்டல முண்டென்பதை 

மே?ல விள BBO Gold, 

விடுப்பது கொண்டாயிரமா மடங்குரிலன் விழுப்புனலை 
எடுப்பது கொண்டுளசோதி யிருங்கதிரோ ணியற்கையெனக் 

கெடுப்பது கொண்டறியாத இளர்சனங்கட் ஈம்முறையே 

கொடுப்பது கொண்டிறைவிதியாற் கொள்ளுவது முளன்மன்னோ. 

என்ற இரகுவம்மிசச் செய்யுளில் சூரியன் பூமியின்கீரை ஆவி 

யாய்ச் சவற்றி மழையாய் வருஷிக்கிறதென்னுங் கரு த்துப்படக் 

கூறியிருப்பதால அவ்வாவியைச் செலுத்துகின்ற சக்தியையே 

மேகமென்று உருவ௫த்ததாகும். 

இவ்விதமாக நமது முன்னோர்கள் முன்னமே?ய கண்டு கூறி 

யிருக்கிற விஷயங்களை யுய்க்அணசாது அவற்றை பிகழ்க்து சரம் 

பயின்ற மேனாட்டார் FIN BT FB) புகழ்வது Yrs TA, 

குறை வயாம். 
௪௨



௯௦: சித்தா ந்தப்படவிளக்கம். 

மேலும் தற்காலத்தில் ஐரோப்பியர் ௮ங்கோரம் பண்ணிவரு 

சிற வானசாஸ்திரம் பூணசாஸ்திரமெனப் புகழத்தக்கதாயில்லை, 

மனெனில் இப்பொழுதுந் இருக் கமடைந்த கொண்டே வருவ 

கன்றி ஈவ.ராதன காரியங்கள் கித்தியமுங் கண்டுபிடித்கப்பட்டு 

வருகின் றன. எங்கன மெனில், 

சந்திரகாந்த சூரியகாக் இயினின் ற ஓரு லட்ச மடங்கு குறை 

வென்று முன் கணிக்கப்பட்டடு, பின்பு, லெஸ்லி” என் 

லும் பண்டிதர் அது லட்௪த்தைம்பநினாயிரமடங்கு குறைவென்று 

கணித் இருக்க. இப்மியாது மூனறுலட்சமடங்கு Han vO acs pi 

பிறர் சணிக்கிழுர்கள், கையால் இன்னுங் காகஞ்செல்லச்செல்ல 

எத்தனை மடங்கு குறையுமென்பா 2 தெரியாது, 

மேலும் ஆ தியிஃல சந்திரன் பூமியைச் சுற்றிியாடும் ஒரு 

உபக்சரக மென்றறிந்ததேயன்றி வேரொன்று மதிகமா யதைப் 

பற்றி யறிந்திலர். அனாம் பின்பு சந்திரனில் ஏறக்குறைய நாற் 

றைம்பறு மலைகளிருக்கின் றன வெனவும்; ௮ வைகளினுயாச் கால் 

மயில்முதல் ந துமயில் வரையிலும் அடியகற்சி ஒரு மயில்முதல் 

எமுபதுமயில் வரையிலு முள்ளனவெனவும், அமனக அ௮ளைகளும் 

குழிகளுமிருக்கின்றனவெனவும், அக்குழிகளிற் சில காலுமயில் 

தாழ்வும் நாற்பதுமயில் ௮கலழுமுள்ளனவெனவுவ் கண்டிருக்கிருர் 

கள், சந்திரனில் இருபது, முப்பது சுடல்களிருக்கனவென்று 

முன்னொருகாலத்தி லெண்ணினார்கள்; ஆனாலிக்காலக்துச் சாஸ்திரி 

கள் யாதொருகடது மில்லையெனச் சாதாரணமாய் கினைக்கிருர்கள், 

சில வருடத்திற்குமுன் ஒரு பண்டித ர்சந்தினி2ல கோட்டையை 

கிகரதத தர் சட்டிடத்தையுஞ் சில தெருவி திகளையுங்கண்டேன் 

வனக்கூறினார். வேயொரு பண்டி தர் சந்திரனின் 8ழ்ப்பாகக்தில 
ஒர் பாரியககாமும் ais aan cy விஸ்தாரமான வெட்டாறும் 

மற்றோரிடத்தில் பயிரச்செய்கையுள்ள வயல்களுமிருக்கிறதா யுத் 

தேடித்தார். அகையால் இவற்றிலும் மிக்கநாதனங்களைச் சுறுக் 

கிழ் கண்டுபிடிக்கக் கூடியது அச்சரியமன்று. 

அன்றியும் முற்காலத்திலே சூரியன் த2ரயிடத்தில் Heo 

மாய் நின்றதென நினை க்கார்கள், அனாலிப்2பாது ௮று தன்னைப் 

பார்க்கிலும் பெரிய வே3ருர் வஸ்துவைத் தன கிரகங்களோடு 
4 ry: MN: . , . Gd ட . 
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பரச இ யல், கக் 

பிரமாண்ட நட்சத்திரம் அண்டத்தின் நடுமையாயிருக்க அதைச் 

சுற்றிச் சூரியனுங் கரகங்களுமோடுகிறதாய்க் கண்டுபிடித்தே 

னென ருஷியதேசத்துச் சாஸ்இரி ஒருவர் கூறினார். அந்த ஈட் 

சத்திரத்தைச் சுற்றிச் சூரியனொருதாமோடி முடித்தற்கு ஒரு 
கோடியே எண்பதிலட்சம் .வருஷம் செல்லுமெனவும் ஒருமணி 

நேரத்தில் 28,000-மயில் வி.சம் ஒடுகின்றதெனவும் கணச்கிட்டிருக் 

இருர்கள், அப்போது அர்த நட்சத்தாத்தைச்சுற்றிச் சூரிய 

னோடும் பாதையின் தாசத்தைக் கணக்கிட்டால் GI HIS oF Hy 

மகாகோடியே பதஇனைந்துலட்சத்து நாலாபிரகோடி மயிலேயாம். 

யோடின மேலுஞ் சூரியனைச்சுற்றிக் கிரகங்கள் வட்டமா 

வென்று முன்னைக்காலத்தில் கினைத்தார்கள், தனால் அயிரத்து 

நானூத.றுச்சில்லான அ௮ண்டில் ஜொமனிசேசத்துச் சாஸ்இரியாகய 

:கெபிலர்'' என்றவர் இத தப்பிதமென்றுங் இரகங்கள் அண்டா 

காரமாய்ச் கற். றுனெறனவென்றுங் கண்டுபிடித்தார். 

மூன் சூரியன்தான் பிசமாண்டத்திற்கு ஈரமையமென்று 

நினைத்தார்கள். அனாலிப்போலு ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும், ஒவ 

வொரு சூரியனைப்போலிருக்க அதைச்சுற்றி வேறு கிரகங்களோடு 
கன்றனவென்று நிதானித்திருக்கழுர்கள், 

மேற்காட்டிய தொலிமியின்வி௫ாரீய சரியான விஇயென்று 

அக்காலத்து 6மசாப்பியர் ௮ங்கோரம் பண்ணின பாது அதுவே 

பூரணமான சத்தியசாஸ்தாமென்.று அவர்கள் சா இத் திருக்கலாம். 

ஆகில் கொப்பேணிக்கஸ் என்பவர் அவ்விஇகளில் முக்கியமான 

௮௧ விஷயங்களை முறருய்த்தள்ளிப் புதுவிதிகளைக் சுற்பித் 
இருக்கவும், ௮ங்ஙனவ் கற்பித்கபின் ௮னேக ஈவமான காரியங் 

களைக் சுண்டுபிடி த்திருக்கவும், சில முக்கியவிஷயங்களை த் திருத்தி 

யிருக்கவும், இவ்விதி பூணமானதென்,று சொல்வதெப்படி? இப் 

போது பூமியில் வசிக்கிற நம்மைவிட ௮.தஇிக வி2வககள் இணி 

மேல் ஒரு காலத்திற் பிதக்திருக்கும்போ,து இவ்விதியையும் புரி 

pigs sot வேறு பு.துவிதிகளைச் செய்யவுங் கூடியதே. 

மேலுங் கண்ணுக்குக் தோற்றாக நட்சத்திரங்கள் ௮தாவது 

உலகங்கள் பிரமாண்டத்திற் பத்துக்கோடி. யளவுக்கு இருக்கின் 

றனவென்.று சலகாலத் அக்கு முன் தூசதிருட்டிக் கண்ணாடி மூல் 

மாய்க் கணித் இருக்கிறர்கள். நட்சத்திரத் தொகை எண்ணிறந்த



௯௨ சித்தா ந்தப்படவிளக்கம். 

தென் றஞ் சலா வாதிக்கிரர்கள். ஏனெனில் எண்ணுக்கடங்க? wor 

வத்ற ஆகாயவிரிவி லொருபகுதியில் மாத்த மிருக்கின்றன வென் 

சில் முடிவிலிருக்கிற நட்சத்திரங்களை யுள்ளே யிருக்கிறவைகள் 

கவர்ந்திமுக்துக் சாலஞ் செல்லச்செல்ல ஒன்றுபடக் கூடிக்கொள் 

ளூம், ஆூல் ஈட்சத்திரங்கள் எண்ணிறர்தவைகளாயிருர்து ௮ளவி 

றந்த அகாயவிரிவு மூழுதிலும் பசம்பியிருந்தால் நட்சத்திரங்க 

ளெொல்லாஞ் சரிசமனாய் ஓவ்வொருபக்சத்திலும் ஒன்றை யொன்றி 

முத்து எல்லார் தத்தம் இடத்தில் நிற்கும் என்கிறார். 

இவ்வாறு 82ராப்பிய வானசாஸ் சரிசள் கம் அராய்ச்சியில் 

ஒருவர்ச்சொருவர் மாறுபட்டும் முடி.வுபெருதும் இருப்பதால் 

அவர்கள் சாஸ்தஇரம் பூணசாஸ்இிர மெனப் புசழத் தக்கதன்றா 

போன வறிச, 

இதக்தன்மைத்தாகிய புவர் 7ீலாகத்தின் மேற் கண்ணதான 
சுலாமீலாசத்தில் தேவர்கள் போற்றத் தேவேக்இரனிருப்பன். 

அசக்சுதிபதி பீமன், அகன் ?மலுள்ள மசுலோகத்தில் மார்க்கண் 

டேயர் மரீசி முகலான 46.000-இருடி.கள் வைகுவர். ௮தற்க பதி 

பவன். அதன் மேலுள்ள சன?லாகத்தில் கென்புலத்கராகிய பிதிர் 

CHM EKA MAK HFN BGP உருத்திரன், ௮கன்மே 
லுள்ள தவரிலாகக்தில் சனகாதி முனிவர் வைகுவர், அதற்கதி 

பதி மகாசேேவன். அதன் மேலிடமாகிய சத்தியலோசக்தில் சரஸ் 

வதி பிரமகாயத் இரி பிருப்பள், ௮ துவேபிரமலோகப் பிரமாவிற்குப் 

2 பாககலம். ௮ இலிருந்து பிரமாசிருட்டிப்பர், ௮. கற்கதிபதி சர 

னன், அதன் ?மலுள்ள பிரமலோகத்தில் புவேசுசன் என்னும் 

காமக்சை யுடைய பிரமாவிருப்பர், ௮தன்மேற் கண்ணதான விஷ் 

ஹு லோகத்தில் விஷ்ணு பனமாசனத்தி லிருந்து தமது முத் 
கொழிலைச் செய்வா. ௮கன்மேற்பட்ட சிவலோக மென்னும் 
உருத்திர லோகத்தில் வைகும் உருத்திரர் பரமசிவனுடைய இச் 

சாசத்தியைப் பொருந்தி உமை?யாடு கூடியிருந்து பிரமவிஷ்ணுக் 
களைக் ௧க்கம் தொழிலிமலவிக் சம்தொழிலாகய சங்கார கிருத்தி 

wines Ogio, இவரைவழிபடுவோர் சசண்ட வு.ரத்இரரால் 
அ௮னுச்கிரடக்சப் பட்டுச் சவ?லாகமடைவர். 

இங்கனம் 100-7காடி யோசனையுள்ள பிரமாண்ட லட்சணம் 
. . ச் * . fh 

ஒருவாறு தொகுத்துக் காட்டப்பட்டதென அறிக.



பர்சடுயல். ௬௩. 

வன்னம். 

வன்னமென்பது வாணமென்லும் வடமொழிச் சிதைவு, 
வாணம் FHI LD, 

அக்கரகங்கள் முன்னர்க் & Huw. KogFs Suder சாரியங்க 

ளாகும், Sion a, , oF, 2. ௦7௦, 2, 2a, 8, 83; ள் ot, 

வ, வெ, ஒ, ஒள, ௬௦, ௬3 எனலும் உயிரெழுத்.துப் பதினறம், 
௬ வம வ ௨௮௨, ஜல, கு, ௦), 9) ண, ௮, 

49, உய ந,வ ம, வய, 2, 3, W, U, @, @ றா, ஷூ, ஹ் 

அற், 6௨. Sp எனலும் மெய்யெழுத்து முப்பதை தந்தும் ஷக் வம்பன் 

தொன்... அவற்றுள் ௯ முதல் ௬6 வரை பதினாறும் சாக்தியா 

இத்கலையிலும், ௧, வ, ம எனு மூன்றுஞ் சாக்திகலையிலும், வ 

முதல் கூ வரை ஏழும் வித்தியாகலையிலும்) ட முதல் 8௨ வரை 

இருபத்.துநானகும் பிரதிட்டாகலையிலும், க்ஷ ஒன் மும். நிவர்த்தி 

கலையிலும் ௮டங்கும், 

௮கார முதலிய உயிரெழுத்.துக்களுக்கு ௮திபதி சிவமும், 

ககாரமுதலிய மெய்யெழுத்துக்களுக்கு ௮திபதி சத்தியுமாவர், 

மேலும் அவைகள் எட்டு வாக்கங்களாகப் பிரிக்கப்படின் ௮கா 

ராதி பதினாறுக்கும் ௮ தஇிதேவகை சணேசர்; ககாரா இிக்காராந்த 

மான ஏழுவர்க்கங்களுக்கும் ௮தி2தவதை பிராமியா தி சப்தமாதர் 
கள், அகாரரதி பதினாறு எழுத்துக்களும் பராச இக்குச் சூக்கும 

நூ. மென்றும், சகாராதி முப்பத்தைந்து எழுத்துக்களும் தூலரூப 

மென்றுங் கூறவா 

பதம். 

மேலை கூறிய எழுத்துக்களின் சேர்க்கையாலானவை பதம் 

கள். அத்துவாவின்பாற்பட்ட பதங்கள் எண்பத்தொனரும், 

அவையாவன: FP Ga,\r8a,)ra3G B, ஷொ-டுவாய, ஹற 

வாவி0.ந, ஸிவரய, ௬ நஷாய, ௪ நாயாய, ௪.நாஸரி) தாய, 

பரவாய, ஸ்மாரா தாய, Que vad canon) Sau, மி.ச)யொ.மி 
வ் 

தெ, படர நஹாறாய, ஒ5_நபஙிவாய, ஷவ-ம$ ௨) வெ, ஸ்ிவாய, 

றாஸா ந8-௮ஒய. ரய, GHTM. VET, allan ru 8078. 
VI



ஆ” சித்தாந்தப்படனிளக்கம், 

யாய, வா80டிவ.ம-ஹாய, anol ir 80a 8-6) 5 IGlu gp° 

ந 588. மு ஹாயி.மஹாய, மொவெ, BW) BTL, 

ana 204, @ or WS) & yoru, Al a ide, ரயிஹாய, ஜொ 

கிரடுவாய, வாமசொற வாட, ௬ெ.௧ ந ao) 6 ௩, 

Gay)r Sp Qari, வா£ஷிறு வரஷிநு, ௯௱விறு ௯-௫ 

மில, ௨.08 ௨,035, 0.ச௨வ83, Qa yr £08 47 83, 

areas, 255, #98, aeoon, aseOR, 5 60 5060, 

WOUOU EWS GOES, Goma, Goanras, HWS, 

கிய, BW) B®. au, vila, anvar-4, வறு, வெற, 

8ஹா0ெ.வ. ave rQavor, 8ஹா0.523 Quit ures, 

து B-vaHy, as 098 01492, பவை. பாவ...) ஐவ மவ, ஹொ 

ஆவ, ஷவ-129.க வாவ௨,உ. வவ-4ஹா.அிஏ9 சுர வ ஹவி 

ஷு OWE 5 eid, a 5S ts & 6. N35 BOM OLY RANO 

ஹூது, ooa~ail¢ ardatadlg, eure anraf, 5-0 

G0. O41. G9Y QA FOL, aflow atlow, ஷோ. ஜே ௮, ய 

பவ, ஹிச்ஷ ஹு, ஸ்ரீவ, yrat, வவ-4ஒ, ஒர _ந85, 
ஒ௦ மிவாய நொ ந86. Go| 

ஓம்; fata wav IE 5, வ ௦யாமரூபாய, , ஸர்வவ்யாபி2௩, 

சிவாய, ௮ரந்தாய, அரா தாய, அராச்ரிதாய; தருவாய, சாச்வதாய, 

யோகி டஸம்ஸ் திதாய, சித்பயோ கிதெரீத்பாகஹாசாய, Prong BR 

வாய, ஸா/வப்ரப வ, சிவாய, *காரமுர்த்தாய் 5 தித்புருஷவக்தீராய, 

௮ கோரஹ்ருகயாய, வாமதேவகுஹ்பாய, ஸதயோஜாதமூர்த்தயே, 

PDGF wT Hie, குஹ்யா திகுஹ்பாய, காப்தே, அகிதகாய, ஸர்வ 

யோகா இக்ருகாய, ஸர்வவித்யா திபாய, ஜயோ திரூபாய, பாமேச் 

வரபசாய, ௮2௪சதஈ ௮2௪௧௩, வ3யோமிக் வ3யோமிக், வயாபிக் வயா 

பிர், நி அரூபிக்அ ரூபிக், Urs usu, தேஜஸ் ?தற;, ஜ்யோதிர் 

ஜ்யொதி3, அரூப, அரக்கி, அதம. பஸ்ம, அகாதே, நரா நாநா;
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தூதாதூதா, ஓம் பூ£, ஓம்புவ$;, guaras, hss, Sse, As 

கோத்பவ, சிவ, சர்வ, பரமாத்மர், மஹேச்வரமீ மஹாதேவ, ஸத் 

பாவேச்வா, மஹாதேஜ?, யோகாதிபதே, முஞ்சமுஞ்ச, ப்ர,தம 

ப்ரதம, சாவசர்வ, பலபவ, ப2வாத்பவ, ஸத்வபூதஸுகப்ர2, 

ஸர்வஸாக்கித்யகர, ப்சஹ்மவிஷ்ணுருகாரபா, அகர்ச்சுத அரர்ச்சச, 

அலம்ஸ் 5 அஸம்ஸ்துக, பூர்வஸ்இத பூர்வஸ் நித; ஸாக்ஷி ஸாக்ஷி, 

அருதுரு, பதுங்க பதங்க, பிங்கபிங்க, ஜ்ஞாரஜ்ஞாரந, சப்த சப்த, 

ஸூக்்ம ஸுசஷூம, சிவ, சர்வ, ஸர்வ; ஓம்ஈசமாகம$, ஒம்சிவாய 
“0d , 5 . ட . . 

{6.9 LOM i6Lb3 ஒட வனபனவாம், 

இவத்றில் சாந்தியா தீதகலை.பில், ம் என்னும் பதம் ஒன்று; 

சாந் திகலையில், வ் 2யாமவ்யாபி2ந முதல் நித்யயோகி Saul ps, 

பதம் பதினொன்று; வித் தியாகலையில், சயரகஹாராய முகல் வ்யா 

பிக் வியாபிர் ஈமுக, பதிம் இருப; பிரதிட்டா கலையில் அருபிக் 

HMI FY மமிஹச்லா ஈக, பதம் இருபத்தொன்று; நிவிர் த 

இசலையில் மதா 2 தலமுதல் ஓம் ஈருக, பதம் இருபத்தெட்டு, 

மந்திரம். 

மர்திராத்துவாவிற்குரிய பக் திசங்களாவன: சிவ, ஈசாந, தத 

புரூஷ, அகோச, வாம£தவ, ஸத்யோஜாத, அஸ்த்ர, கவச; சிகா, 
சிரோ, ஹ்ருதய எலும் பதினொன்று. 

இவற்றுள் சாந்தியா தீதகலையில், சிவ, ஈசாந, அஸ்த்ர எனு 

மூன்று; சாக்திகலையில் தத்புருஷ, ௧௮௪ எனும் இரண்டு; வித்தியா 

கலையில், அகோர, சகா எனும் இரண்டு; பிரதிஷ்டாகலையில், வாம 

தேவ, மீரா எஞம் இரண்டு; நிலிர்த்திகலையில் ஸத்யோஜா த, 

ஹ்ருதய எனும் இரண்டு, 

இங்கனம் கூறிப்மிபாச்த. அழு அத்துவாக்களில் வாணுத் 

தவா, பதாத்துவா., மந்இராத்துவா எனும் மூன்றும் சொற்பிர 

பஞ்சமாகவும், |வணாததுவா, தத்துவாத்துவா, கலாக்துவா 

னும் மூன்றும் பொருட்பிரபஞ்சமாகலும் கொள்ளப்படும், 

இ தயதாமரை, 

இவ்ஙனம் கூறிய அறுத்துவாக்களில் தத்துவாத்துவாவின் 
ச ச . . ச ரூ பா பட்டமுப்பத்தாறு தத்துவங்களும் சிவபெருமானை அகதி? த 

பூசித்து, கரி ய இது Lt ரமப யமைந்து கிர ற்கும். தா ப்ர.



௬௬. சித்தாந்தப்படவிளக்கம். 

பிருதிகிதத் தவம் நாபித்தானத்திலே மாணிக்கம் போன்ற 

கிறத்தையுடைய இழங்கு, 

அப்பு முதல்காலமீருக, 29-தத்துவங்களும் நீல கிறத்தை 

பூடைய காளம் (தாமரைக்கொடி.) ௮து எட்டங்குல நீளமும் 

நவக். துவாரமும் பொருந்தியது. புத்தியின் காரியமாகய லீம்பது 

வி. சபாவங்களும் ௮த்தாமரைத் தண்டி னால்கள். 

மாயைஎன்னுர் தத்துவமானது ௮ந்தகாளத்து லுனியிலே 

பூவினடியிலே பொருந்திய முடிச்சு, 

காலாக்கினி தேதில் புவன ௪ மீறாகிய புவனம் 191-ம் தாம 

ரைத் தண்டின் 2மலுள்ள பவளம்போன்ற 191-மட்கள். 

சுச்தவித்தியா தத்துவம் சு2வதகிறக்தினை யுடைய தாமரைப் 

இதில் கிழக்கு ம. தலாகக் கொண்டு ௮டைவே ஐம் என்னும் 

எட்டக் கரங்களும் காலக்குல நீளத்தினையுடைய எட்டுபுழுவிதம் 

களாயுள்ளன. இக்திராதி திக்குப்பாலகர் பீஜமான யகர திஹகா 

சாந்த மெட்டு அ௮க்கரங்களென்றலு முண்டு, இவ்வெட்டி சழ்களை 
யும் முட்ட வித்இியசுரர் அ திட்டித்து நிற்பர், இதுமலர்ந்த 

போது _பன்னிரண்டக்குல விரிவினையுடைப.து, இக்கு உபதளங் 

கள் ௮னைகமுள. 

ஈச்சாரதத்துவம் ஒடவைத்த பொன்போன்றதும், நுனியில் 

முத்துப் போன்றதுமான கேசங்கள் 04, 

சாதாக்கிய தத்துவம் பூவின்மத தியிலுள்ள கர்ணிகை (தாம 

ரைக்காய்) ௮து ஒரங்குல உயரமுடையது; பொன்போன்ற நிற 

(Goon LU 

விந்துதத்துவமானது அ௮ந்தக்காணிகையிலுள்ள ௮, முதல் க 

ஈழுகிய 51-௮க்கர சொரூபமான 51-விதைகள், 

நாததத்துவமானது ௮வைகளுக் குள்ளிருக்கும் முளையும் 

அப்பூவின் கந்தமுமாகும், 

இவற்றுள இதழ் முனைகளாலாகிய விருத்தம் சூரியமண்ட 

லம், 'சகசரமுனைகளாலாகிய விருத்தம் சந்திரமண்டலம், கர்னிகை 

யின் முனை விருத்தம் அக்கினி மண்டலம்.
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இச்சாசத்தி ஈச்சாரத்த்துவத்தை ஈடத்தும் (இயக்கும் என் 

படி), ஞானசத்தி காததத்.துவத்தையும் சுத்த வித்தியா தத்துவத் 
தையும் நடத்தும், கரியாசத்தி விந்து தத்துவத்தையும் சாதாக்கிய 
தத்துவத்தையும் நடத்தும். இவவிதஞ் சுத் ததத்துவங்க ளேந்தும் 

சிவசத்திகளாலே தொழிறஆ்படும். 

இச்சை ஈடத்தியிடு மீச்சார தத. துவத்தை 

மெய்ச்சத்தி சாசாக்யெ மேவியிடும்--நிச்சயமே 

யேன்ற இரியை ஈடத்தியிடு மெய்ஞ்ஞான 
மென்ற?வெஞ் ௪.த,சவித்தை யாம். 

FSSC சிவமிரண்டு் சோன்றியிடு ஞான த்திற் 

ச.த்திசா தாக்கெமுஞ் சார்கிரியை--யிச்சை ௪௬ 

மிசர் சமை யிம்மூன்.று மெண்ணுபசை யிப்பசைக்கிங் 
சாசிலரு ணழற்வமே யாம். 

இனி இந்தச் சிவதத் துவங்க ஊைந்தும் வித்தியா தத்.துவங்க 
ளேழையும் ஈடத்துமாறு;: நாதத். துவம் மாயை (காரியமாயை) என் 

னுந் தத்துவத்தை நடத்தும், விக்துதத் துவம் காலம் நியதி கலை 
யென்னும் மூன்றையும் நடத்தும். சுத்தவித்தியா தத்.துவம் வித் 

தையை ஈடத்தும், ஈச்சுரதத் துவம் ௮சாகதத் துவத்தை நடத்தும், 

சாதாக்கிய தத்துவம் புருடதத்துவத்தை நடத்தும், இங்கனம் வித் 
தியா தத். துவங்களேழும் காரியப்படும், 

கால நியதி கலைசத்தி சானடத்து 

மேலும்வித்தை வித்தையரா சம்மீசர---சாலலே 

மாயை வம்புருடன் சா.தாக்கிய மேவி 

கேய மூடனடுத்து நின்று. 

இனி விந்துவிற் ஜோேன்றிய பிரணவம் ௮ந்தக்காணங்களை ஈட 
த்துமாறு: அகங்காரத்தை 6 ௮காாமும், புத்தியை உகாரமும் மன 

தை மகாசமும், சித்தத்தை விந்.துவும் ஈடச்.தும், உளளமென்று ஓர் 

௮ந்தக்காண முண்டென்பாரு முளர், ௮தைகாதஞ் செலுத்தும். 

துகளறுபோதம் நூல். 11, 

மன்னு மகார மனஞ்செலுத்தும் பு,ச்தியினை 

யுன்னு மூகாச முபகரிக்கு--முன்னாகு 

மாங்காரர் தன்னை யகாரஞ் செலுத்தியிடு 
நீங்காத சித்தம்விர்து கோர் என்றும்,



௧௦௦ சித்தாககப்படவிளக்கம். 

சிவஞானபோதம் 4&-கூ-ம். 1-அ-ம். 

அகார வுகார மகங்காரம் புத்தி ் 

மகார மனஞ்சிச்தம் விந்துப்--பகாதிவற்றை 

நாஈ முளவடிவா நாடிற் பிரணவமாம் 

போதங் கடற்றிரையே போன்று. என்றும் வரும். 

பற்றைய கருவிகள் இவ்வந்கக்காணங்களாம் ஜொழிற்படும். 

௮வை தொழிற்பமி முறையை ௮வஸ்தைவகையில் கூறப்படும், 

Bonn கத்துவங்களெல்லாம் சிவ௪த்திளா ல தொழிற் 

படும், 

தத்துவங்களின் தோழில், 
* ‘ உ சர ச & ௪ உ « 

௮வ்வாறு இவெசதக்திகளாலை காரியப்பட்ட தத்துவங்கள் 

Howes கறிவைப் பிரசாசிப்பிக்கும். எப்படியெனில்: கிரியா 

சத்தி சத்தி தத்துவத்தை யெழுப்பச் சத்தி தத்துவம் காலம் கிய 

இ கலைசகா பயெழுப்ப கலை தழழ் பொடிநீக்கினாம2பாலவும். பாசி 

மூடின குளத்தில் sag விட்டெறிந்த பொழுது அந்தக்கல் லு 

விழுந்த விடம் பாசி நீங்கினார்? பாலவும் அணவமலத்ை அன்மா 

வின்சன்மத்துக் போகச் சிறித நீக்கி ௮கற்குச் சிறிதறிவைப் 

பிரகாசிப்பிக்கும். அதனால் இந்திரியங்களின் பயனாகிய விடயங் 
கள ௮ன்மாப் பொருந்தும், 

ஞானசத்தி சக்கவிக்தகையை யெழுப்பச் சுத்தவித்தை வித் 

SD) oD. பெழுப்ப வித்தையானது HG SAM ues ஆனமாக் 

கொள்ளுமீடத்து இன்னதென்று கிரூபித்தறியக்கக்க ஞானத்தை 

அனமாவுக்கும் விடயங்களுக்கும் நடி2வ நின்று அுறிவுண்டாம் 

படிக் கூட்டும். விஷபதரிசனக் இல ஆன்மாவுக்கு யாதொன்று 

உசுஸி£யா ௮து வித்தையெனப் படும், 

இச்சாசத்தி யிச்சுரதத் துவத்தை யெழுப்ப ஈச்சாதத்துவம் 

அராகதத்தவக்கை யெழுப்ப ௮சாகதத்துவம் அன்மாக்கள் செய் 

தகன்பத்துக் சிடாசப் பெற்றதி?ல கின்றும் பெருசதுக்காசையை 

மிகவு முண்டாச்கும். இர்க அராகம் அப்பியாசரூப மென்றும் 

அறிவு ரூபமென்றும் இருவகைப்படும். அப்பியாச ரூபமானது 
ஆன்ம ஞாசசைம்பக்தியாயிருக்கும். ௮றிவுருபமானஅ புத்தியோடு 

கூடிவிடயங்களைப் பற்றின தாயிருக்கும். அணவதகர்மமாகிய மோகா 

தஇகளின் பரிபாகக்திலே விடயவைராக்கியம் தோன்றி விடயத்தி
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யாகம் பண்ணலே ௮றிவுரூபவசாகம் பாம். அப்போது வாசனாரூப 

வராகமானது மோட்சத்திலே யிச்சையைச் செய்ய அதனாலே 

சச்தினிபாத முண்டாகத் இக்கையினால் ௮ற வொழியும். 

சத திக த்துவத்தால் எழுப்பப்பட்ட Bu DSS gent oo ge 

அசசனுடைய அக்கினையைக்கொண்டு உலகிலானமாக்களை எல்லை 

விட்டுக் உடவாதபடி யக்தவாக்கினையிலே கிழத்தி நடத்தும் மந்திரி 

யைப்2பால் காலநியமனதக்தைப் பண்ணி ஒருவர்பண்ணின கர்ம 

பலதை வேறொவர் புசியாதபடியும் விஷயசெளக்தரியத் தினாலே 

௮திகப் பிரவிர்த்திள் வராதபடியும், பிராப்தமான பாபபல?பா 

கம் ௮நிஷ்டமென்று விடாதபடியும் பரிபக்குவமான சாமபலத் 

நை முன் பின்கைப் புசிப்பிக்க வொட்டாமலும் ஆன்மாக்கள் 

செய்தக்கன்மத் தின் வழியன்றி யேறக்குறையப் போகாதப்படியும் 

அறுதியாக நிறுத்தும், 

காலதத்துவமானது சத்திகச்தவத்தா லெழுப்பப்பட்டுநிகம் 
காலம், இறந்தகாலம், எதிர்காலமென்று சொல்லப்பட்டுக் கணம் 
கொடிமுதலிய காலங்களை யுண்டாக்கிக்கொண்டு ௮ன்மாச்கள் தனு 
கரணாதிகமா பெடுத்துச் சாதாரண வசாதாரணமாகிய புவனத்து 
ண்டாகிய போகங்களைப் புசித்தற்குரிய ௮வ.தரங்களைக் கூட்டும். 

யாதொரு காலத்தில் யாதொரு தொழில் செய்து முடிக்கப் 
படும் ௮து இறந்தகாலம், 

யாதாமொருவனால் யாசாமொரு சன்மந்தொடங்கப் பட்டு 
௮௮ முடிவின்றி யிருக்கும் ௮௮ நிகழ்காலம். 

fe யாதொருகாலம் யாதொருவனால் ஒன்றைச் செய்யவேண்டு 
மென்று விரும்புதல் ௮.து வருகாலம். 

இனி ஆன்மாவானது காலம், கியஇ, கலை, வித்தை, ௮சாகம், 

இவை 89ம் தனக்குடம்பாகக் கொண்டு இந்திரி.பங்களுடனே 

கூடிச் சத்தாதி விடயங்களைப் புசிச்கவருகிற ௮வதாத்தில் வெற் 

றிலை, பாக்கு, சுண்ணாம்பு கூடின போது அதிலே சிவப்புநிறம் 

தோன்றுவது போலப்புருடதத்துவ மென்றொன்று தோன்றி ௮ன் 

மாவை யாவரித்துப்பரிச் சேதித் துக்கொண்டு விபுவாயிருக்கிற.றன் 

மாவுக்கும் போக்குவருத்து நிகழ்த்து விடயத்திலே அழுத்திவிக் 

கும். சிவதத்துவத்தால் எழுப்பப்பட்ட மாயை மயக்கத்தைச் செய் 

யும்.



௧௦௨ சித்தாந்தப்படவிளக்கம். 

இனி ஆன்மாக்கள் முற் சனனத்தஇிற் செய்த சன்மத்துக் 
கே.துவாயுள்ள சுகதுக்கங்களை யிப்பொழுதுண்டாக்குல் குணக்கு 

ஸின் வடிவாய்ப் பிரகிருதி பொருந்தும். குணங்கள் சாத்துவித 

இராசத தாமதமென மன்றாய்ப் பின் சாத்துவிகத்திற் சாத்து 

விதம், சாத்துவிதத்திலிராசதம், சாத்துவிதத்தில் தாமதம், 
இராசதத்தில் இராசதம், இராசதத்தில் சாத். துவிதம், இராசதத் 

தில் தாமதம், தாமதத்திற்றாமதம், தாமதத்திலிசாசதம், தாமதத் 
திற் சாத்துவிகமென ஒன்பது வகையாய் விரியும், இவற்றுள் 

சாத்துவிதம் ஸ்படிகப் பிரகாசமாகவும் ஞானமாசவுமிருக்கும். இரா 

சதம் கெம்புபிரகாசமாகவும் தொழிலுமாகவிருக்கும். தாமதம் 

இர்இிரநீலப்பிரகாசமாகவும் மயக்கமாகவுமிருக்கும், சாத்துவிதத் 

இல் சாத்துவிதமானது துறவும் சாந்தமும் உறுதியும் Bids 

கரணமொத்தலும் பெற்ற துகொண்டே மகிழ்தலும், பேறிழவிலும் 

சர்2தாஷமும் கபடமின்மையும் மோட்சத்திலே மிகுந்த விருப்ப 
முஞ் செய்யும். 

சாத்துவிதத்தி லிராசதமானது துறவுஞ் சாக்தமுமிடையே 

நழுவ முத்தியில் முயலச் செய்யும், 

சாத்துவிதத்தில் தாமதமானது துறவுஞ் சாந்தமும் மோட் 

சத்திலே முயலுகையின்றி விடயவிருப்பமு முண்டாக்கும். 

இராசதத்தி லிராசதமான.து (தன்மத்தில் விருப்புடன் இடை 

விடாமற் செய்தலும்) இலெளகிக காமத்தில் உத்ஸாகழும் குரூரத் 

தவமும் யான் செய்தேனென்னும் ௮பிமானமும் செய்யும். 

இசாசதத்தில் சாத்துவிதமானது யாவர்க்குங் கருபையோடே 

யறக்களைச் செய்விக்கும். 

இராசதத்தில் தாமதமானது இவையிற்றை யிகம்தலும் பாவத் 

தொழிலையியற்றலுஞ் செய்யும், 

தாமதத்திற்றாமதமான த மயக்கமும், இகழ்ச்சியும், பாவமும், 

உறக்கமும், ஆசையும், பயமும், சோம்பலுஞ் செய்யும், 

தாமதத்தி லிராசதமானது தகாதனசெய்தல், ஈனவிருத்தி, 

கோள் சொல்லல், தகாதவுணவு, ௮அதிகபோஜனம், கர்வம் முதலிய 
வைகளைச் செய்யும்,



பாசஇயல். . ௧௦௩ 

தாமதத்தில் சாத்துவிதமானது வேதாகமங்களில் விருத்கமா 
யிருக்கிற கிருத்தியமான சிறு தேவதைகளைப் பிரஇபத்தி பண்ணு 
தலைச் செய்யும், 

இவவாறு குணங்கள் எண்ணிறந்து விரிந்து எண்ணிறந்த 
தொழிலைச் செய்யும், 

சித்தமானது ஒரு பொருளைத் தூக்கி நினைவுமாத் திரமாய்ச் 
சந் இக்கும், | 

புத்தியானது பாவளுபமும் வியவசாயரூபமுமாக இருவகை 

யாம். பாவரூபபுத்தியானது விஷயங்களைப் பகுத்தறியும். விவசாய 

ரூப புத்தியானத விஷப நிச்சயத்தைப் பணணும். ௮வை எண் 

ணிதந்த விருத்தியாகிய விடயங்களை இந்திரியங்களைக் கொண்டு 

ஆன்மாக்கொள்ளுமிடத்து அவைகளைப் பலவகையாலும் சொள் 

ளத்தக்கதிலு SUN SSSR அலட்சியம் செய்பத்தக்கதித 

வென நிச்சயித்தலைச்செய்து லீம்பதுவிகமான பாவகத்தைச்செய் 
யும், ல்ம்பது விதமான பாவகங்களாவன கரணம் பதின்னான் று, 

காரியம் பத்து, இந்திரியபதம் பதினொன்று, அங்கார மெட்டு, 

புத்தி யெட்டு ஆக லீம்பதுங் சண்டுகொள்க, இவற்றுள் புத்தி 

பேதமான குணபாகத்தைச் சொல்லுமிடத்து, தருமம் பத்து, 

ஞானம் எட்டி, வைராக்கியம் ஒன்பது, சுவரியம் எட்டு, ௮தாமம் 

பத்.து, அஞ்ஞானம் எட்டு, ௮வைராக்கியமொன்பது, ௮னைசுவரி 

யம் எட்டு அகப் புக்தி2ப,தம் எழுபது. 

புத்தியினைம்ப.து பாவகங்களுக்கும் பிரமாணம். 

சதா வரூப வகவல். 

சாங்கயெ புத்தி சத்துவ மசனிற் 
பாட்னி லுதிச்சு பாவக மைம்பதுவே 

கரணம் பதிமூன் றொருபது காரியம் 

பரவுறு மிந்தியப் பந்தம் பதினொன் 

Due காரம் புத்தியெட் டெட்டே 

பன்னிய கரணம் பதின்மூன் ருவன 

மன்னிய செவிமுதல் வாக்கு முசலெனப் 

புனையுமீ ரைந்து புறக்கர ணங்களு 

மனமொடு புத்தி வருமாங் கார 

மெனுஷூன் றந்தக் கரணமு மிரவையே 

காரியம்; பத்தே காசினி மூ. தலை! 

சேறிய கரச மூசலொலி மீரா ௭



௧௦௪ தித்தா ந்தப்படவிளக்கம், 

இரிய தன்மாத் இரையைக் இவையே 

இந்திய பர்.ச மிரைஈ் சொன்றவை 

முந்துசை செவிமூதல் மொழிமுதல் மனமே 

கைதரு மெட்டாங் கார மியம்பிற் 

றைசத வைகா ரிகபூ தாதியென் 

றெய்தாங் சார மிவையொரு மூன்றொடு 

தமமே மோகர் சளிமிச மோக 

மமையுறு தாமிச் இரமே யதனே 

டந்த தாமிச் சரமெனு மிந்த 

வைக்தாங் கார பேதமு மவையே 

பு.சதி எட்டே புகழ்தரு மாசரு 

மத்திற மிருமான் சென்றறைக் சனசே. எனவரும். 

இவற்றுள தருமம் பத்தும் இயமமென்றும் நியமமென்றும் 

இரண்டிவிதமாம். இயமம் பத்தா வன; கொல்லாமை, சத்தியம், 

திருடாமை, பிரமச்சரியம், தயை, வஞ்சனையற்றிருக்கை, பொறு 

மை; ௮ற்பாகாரம், சுசித் தவம் என்பனவாம், 

நியமம் பத்தாவன. தபசு, ௪ நமேதோஷம், செய்வமுண் 
௪ . 6 * ப் உ . . 

டென்கை, தானம், ஈஸ்வசபூஜை, ஞானசாதீ.திரத்தைக்கேட்டல். 
வெட்சம், புத்தி, ஜபம், விரகம் என்பனவாம். 

ஞானம் எட்டாவன;: அதியாதமீகம், அதிபெளதிகம், ஆதி 

தைவிக மெனப்பட்ட தாபத்திரயத்சை அறிந்து நீங்கின விடத்தி 
அண்டாம் ஞானம் மூன்று, இஷ்டமா யிருக்கிறவர்களுடைய 

உபேதேசத்தினா?2ல யுண்டாம். ஞானமொன்று, தானே பூரவஜனம 

வாசனாரூபமான சாஸ்திரத்தை Dos Foor பண் ணுகையினா ல 
யுண்டாம் ஞானமொன் ௮, தத்தம்மதப் பிரவிருத்திகளாயிருக்கெ 

குரூபதேசத்தினாலே யுண்டாம் ஞானமொன்று, குருமுகமாகச் 

சாத்திரம் ௮ப்பியசித்தலினா2லயண்டாம் ஞானமொன்று, தான 

ஜப தீர்த்த யாகதிரா சேவதாபக்தியாதி சக்கருமங்களினா ல 

சித்தசுத்திக் துவாரா உண்டாம் ஞானம் ஒன்று என்பனவாம. 

௧ nD Ger ச ms உ ர (ப வைசாககயம ஒனபதாவன. ஊனனவைசாக்கயம, அத்சுவை 

சாக்கியம், 8ீஸ்வரிய வைசாக்கியம், பிரபஞ்சவைசாக்கியம், இரலிய 
வைசாக்கியம், சங்கவைசாக்கியம், ஸ்திரீவைசாக்கியம், புசிப்புவை 

சாக்கியம், பிர திக்கிரக வைராக்கியம் என ஏதுவகையால் ஒன்பது 
. . ரூ ரூ ட * ந ் ச ௩ 

வகைப்படும். இவற்? சிரச துக வைராக்கியமபென்பகைக் கூட்டிப் 
பத்ென்றுங் கூறுவர்,



பாச இ யல், ௧௦௫ 

கனனவைசாக்கியம் வியா திபீடையாலே வரும். 

தேகவைசாக்கியம் தன்னுடைய தேக சகதோஷத்தைக் கண்டு 
வரும், 

வஸ்வரிய வைராக்கியம் ௪சுல லீஸ்வரியங்களையும் குறைவற 

அனுபவித்து இனி2பாதுமென்றுவரும். 

(ரபஞ்சவைராஃககயம் அதிஆத்மிகம், ஆதிகைவிகம் ஆதிபெள 

தகங்களாகிய தாபத திரயங்களினாலே வரும், 

தஇரவியவைராக்கியம் பொருளைக் தேடுகிற தினாலும், இரட்சிக் 

இற தினாலும், இழக்கிறதினாலும், கள்ளர் முதலியோர் ௮பகரித் 

அப்போகிறதினாலும் உண்டாகும் துக்கக் தினால் வரும். 

சங்கவைசாக்கியம், மாதா, பிதா, மனைவி, புத்திரன், மித்தி 

ரன், ச.ற்றம் முதலியவர்களைப் பிரிஈ்த இனா 2ல வரும், 

ஸ்திரிவைராக்கியம் காமுகன் தான் மோகித்த ஸ்ரீயின் 

குணத்திமீலயாவது தேகத் இலையாவது வைராக்கிய ஏதூவான 

ஒரு தோவூத்தைக் காண்டலினால் வரும். 

புசிப்பு வைராக்கியம் அன்னபானாதிகள் ஒருபொழுதில்லா 

இருக்கினும் தேகம் நில்லாது, எத்தனைராள் எத்தனை வகையிலே 

புசித்தாலும் திருப்தியை அடையாது எனவரும், 

பிர திக்கரக வைராக்கியம் ஒரு இடத்துக்குப்போய்த்கள்ளுண் 

ட தினால் வரும். 

கிரே.துக வைராக்கியம் முற்கூறியயாதொரு ஏறுவுமில்லாமல் 

பூர்வஜன்ம சிவபுண்ணியத்தினா 2ல தகா தியான சர்வவஸ் துக்களி 

லும் வரும்லைராக்கிய மாகும், இதுவே உத்தமம் மற்றவை மத்தி 

மமாகும், 

லீசுவரியம் எட்டாவன: ௮ணிமா, மகிமா, லகூமா, இரிமா, 

ஈசத்துவம், வசித்துவம், பிராப்தி, பிராகாமியம் என்பனவாம். 

இவற்றுள் அணிமா வானது பசமாணுவிலும் சூக்குமமான தேகக் 

தையுடைத்தாயியுக்கை. 

லகிமாவாவது சீம்ை2வூயாய்ச். "ரறிலும் FHSS gio 

அடி அமிழ்ந்தாமற் செல்லு தகக்ை புடைத்தாயிருக்கை. 
ச்சி



௧௦௭ சித்தா ந்தப்படவிளக்கம், 

மூமாவாவது தகேர்இரியா திகளினா?ல வியாபியாய் பிரம 
லோக பரியந்தமுமாம் தேகத்தை யுடைத்தாயிருக்கை, 

இவைஞான்றும் தேகசித் தயான 8ஸ்வரியங்கள், 

கிரிமாலாவது பர்வதத்திலும் பாரமாய் மகா வாயுவினாலும் 

அசைக்கப் போகா மலிருக்கை, 

பிராப்தியாவது மனசினாலே நினைத்த பதார்த்தங்க ளெல்லாம் 

முன்னே arb Bm sans, 

பிராகாமியமாவது திவ்விய ரூபமான ஸ்ரீதிரீகள்௮ கரை 

மனச்சங்கற்பத்தினு லுண்டாக்கி யெல்லாருடலும் TEINS BOD 

அப்படிப்பட்ட ரூபங்களைக் கொண்டு கூடி யிருக்கை, 

ஈசத்துவமாவது பிரமாதிகளான சர்வரிடத்திலும் தன்னு 

டைய ஆக்கினையைச் செலுத்துகை, 

வத் தவமாவது சர்வஜனங்களையும், பிரகிர தியையும் வக 

ரணம் பண்ணிக்கொண்டு சிருஷ்டியும் பண்ணுசை, 

இவை Bi gun ௮ந்தக்கரண சித்தியாகிய 8சுவரியங்கள். 

இவ்வைசுவரியங்கள் பூலோகத்துக்கு மேலாகப் பிசாசலோக 

முதற்கொண்டு மேன்மேலும் இரட்டிப்பாய் ௮.றுபத்து GT Bi (Hoar 

LOT tbs 

HOUT MEN: —i VET ESOS வாசிகளான ருத்திர பிசாச 

கணங்களுக்குப் பிருதிவி தத்துவத்துள்ளிருக்கும் புவனங்களை 

வியாபித்த ௮ணிமாதி எட்டு குணங்களுண்டு, 

மனுஷ்யரிலே சிெவபூஜாதாரதம்மியத்தினாலே ருத்திர பிசாச 

சணபதத்தை யடைந்த 3பர்களுக்கு மிவவா mua, 

ரசக்ஷாலோச வா௫ிகளுக்குப் பிருதிவி ௮ப்பு வாகிய இரண்டு 

தத்துவ புவனங்களையும் வியாபித்த இருமடங்கான 2சுவரிய 

முண்டு, ப 

யகூலோகவாிகளுக்குப் பிருதிவி ௮ப்பு தேயுவெனு மூன்று 
த,த்துவங்களுடைய புவனங்களையும் வியாபித்த மும்மடங்கான 
சு வரிய முண்டு,



பாச இ பல, BOG 

கந்தர்வலாக வா௫களுக்குப் பிருதிவி அப்பு தேயு வாயு 

வாகிய நாலுதத்துவ புவன்ங்களையும் வியாபித்த சான்குமடம்கான 

ஐீசுவரிய முண்டு. 

இக்திரலோக வாசிகளுக்குப் பஞ்சபூதமான தத்துவ புவனங் 

களை வியாபித்த பஞ்சகுணமான 8சு.வரியமுண்டு, 

சோமலோக வாசிகளுக்கு முன் சொன்ன பஞ்சபூதங்களு 

டன் மனஸ்தத்துவ முள்ளிட்ட தத்துவ புவனங்களை வியாபித்த 

ஆலு குணமான சுவரியமுண்டு, 

பிராஜாபத்ய லோகவாசிகளுக்கு அவற்றுடன் அகங்காசத் 

தையுக கூட்டி யேழுதத்.துவபுவனங்களையும் வியாபித்த ஏழுமடங் 

கான 68சுவரியமுண்டு, 

பிரமலோசகவா௫ிகளுக்கு அவற்றுடன் புத்இிதத்.துவத்தையுங் 

கூட்டி எட்டு தத். துவபுவனங்களையும் வியாபிக்க எண்மடங்கான 

8சுவரியமுண்டு, 

இப்படியே மனிதரிலும் சிவபூஜாதகாசகம்மியக்தால் ௮ர,தக்த 

லோகத்தை யடைக்தபேர்களுக்கும் இவ்வாே 8௪ வரிப சித்திக 

ளஞுண்டாம், 

இனி அதர்மம் பத்தாவன;:-நிஷித்த இம்சை, பாஸ்திரி வியா 

பாரம், ௮சத்தியஞ் சொல்லுகை, குருபத்தினி கமனம், னக்கு 
௮பகாசஞ்செய்தவனுக்குச் தானும் திரும்பப் பிரதியபகாரம் செய் 

கை, கோபம், நித்தியகருமா திலோபம், ௮௪௬௪, அசற்தோலம், 

வக்ரதை ௮தாவது கோணல் என்பனவாம். 

இவ்வித ௮.தர்மங்களா யெண்ணினவன் ஈஸற்வராஞ்ஞையாலே 

அஞ்ஞாளத்திலே பிரவிர்த்திப்பன், ௮ந்த அஞ்ஞானம் அஞ்சு 

விதமாம்: அவையாவன தமசு (இருட்டு) மோஹம், மஹாமோஹம், 

தாமிச்சரம் (அந்தகாரம்), ௮க்ததாமிச்சிரம் (காடாக ககாரம்) என் 

பவையாம்;. 

இதிலே தமசாவது ௮காத்துமாவாகற தேகாதிகளா ஆன்மா 

வென்று புத்திபண்ணுகை, ௮துதான் பத்துவகைப்படும் எங்கன 

மெனின் :--



௧௦௮ Ab i ib Sst avon BBW. 
—
 நாலுபூதசம்யோகமே அன்மாவென்று tn. oO Sa sm py, 

அவற்றுடன் அகாசமுங்கூட்டி "லது பூதங்களும் ஆன்மா 

வென்டறதொன்று. 

be
 

க
ே
 ஞானேகந்திரியங்களை ௮ன்மாவென்கிறதொன்.று. 

பஞ்சதன்மாத்திரைமய அன்மாவென்கிறதொன்று. 

மனம அன்மா வென்கிறதொன்று, 

ஓ
 

அகங்காமே அன்மா வென்கிறதொன்.று. 

புத்தியே ஆன்மா வென்?றதொன்று, 

குணதத்துவமே ஆன்மாவென்கிறதொன்று, 

ஙி
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தொன்்.ற. 

10. புருஷதத் தவம அன்மாவென்கிறதொன்று. 

மோஹ மெட்டுவிதமாயிருக்கும், அணிமாதி சித்திய பாப் 

பிர£யாசன மென்கிறது எட்டினாலும் எட்டுவிச மென்று சொல் 

oH iLL. i. 

பஹாமோஹமாவத சக்காதி வீர்து விஷயங்களும் ௮திமானு 

ஷ்ய இருத்தியமாக தூரசிரவணா இகளுண்டாய் அஞ்சுசித்இியிலும் 

வம்லாக பரியந்தம் சப்கா இகம் கிரகிக்கையினாலும் இவ்வாறு 

பூலாகத்திலே தாரசிரவணாதி சித்திலந்தும் இக்தபத்துமே பா 
ச “> ச 

மப் பி யோசன மென்சை. 

காமிச்சரமாவ.து திவ்யா தவய பேதமாகய சப்தாதி த௪ சத் 

தியின் பொருட்டும் அணிமாதி அஷ்ட இத்தியின் பொருட்டும் 

பண்ணும் சாதனம் குறைவுவந்த காலத்திலும் சித்தியாய் இவை 

களுக்கு காசம்வந்த காலத்திலும் இந்தப்பதினெட்டிலும் வரும்தா 
பமாகும், 

௮க்கதாமிச்செமொவது இவ்யா இவ்ய பேசுத்திலே சப்தா இகள் 

பத்தும் ௮ணிமாதி சித்திகளெட்டும் பெற்று ௮திலே அத்தியக்க 
மனப்பற்றுவைக் கல். 

ஆக அஞ்ஞான3பதகம் அறுபத்துகாலு; 

அவைசாக்கிய மாவது வைராக்கிய குணங்களின் எதிர்மறை 

யான துக்கமாதி நாத குணக்கதையு முடையதாய் Gi Psa 

டப் பொருள்களிலும் கிக்தைவாசாமல் இச்சையைப் பண்ணுவிக் 
கும்,



பாசஇயல, ௧0௯ 

அ௱ரைசுவரியமாவது 89சவரியகுணக்களின் எதிர்மறையான 

எட்டுக்குணங்களையுமுடையதாய் _நாற்றெழுபத்தா.று பேதமுமாம், 
இந்த பாவங்கள் சம்சாரியான வாத்மாவிற்குச் சாம்சித்தகங்கள் 

வைனயிகங்கள் பிராகிருதங்கள் என மூன்று விகமாயிருக்கும், 
இறந்தகோயில் குளமுதலானவை செய்வித்த தருமவாசனையால் 

நின்மலமான இத்த முள்ளவர்கட்குக் தேக நீங்னெ பின்பும் முன் 

போலவே பிரகா௫க்கும் குணம்சாம்சித்திக மெனப்படும், 

லோகத்தார் புத்தயாலும் குருமுகத்காலும் சாஸ்திரத்தா 

லும் பிரகாசிக்குக்குணம் வைநயிகமெனப்படும். ௮ தமனோவாக்குக் 

காயங்களின் வியாபாரங்களால் வருவது. ஸ்வப்னமுதலான வ் 

றைப்போல் தேகமிருக்கும் போது மாத்திரம் தோற்றிக்கொண்டு 

அப்பால் தோற்ளாமல் இருக்குச குணம் பிராகிரூச மெனப்படும். 

வைசஈயிகப் பிராகிருத தருமாதிகுணங்களால் வரும் பயன்க 

ளாவன தருமத்தால் ஸ்வர்க்கமும் ஞான க்கால் முத்தியும் வைராக் 

யத்தாற் பிரகிருதலயமும் லீஸ்வரியத்கால் தடையில்லாமையும் 

அதருமத்தால் இரியக்கு மூகலான யோனிப்பிசாப்தியும் ௮ஞ்ஞா 

னத்தால் நரகமும் அ௮லவைசாக்கியத்தால் பந்தமும் அ௮கைசுவரியத் 

தால் தடையுமுண்டாகின்றன. 

சாம்சித்தகதருமாதி குணங்களால் வரும்பயன்களாவன:-- 

தீருமத்தால் ௮வவிவய ஞானயோகமும் வைராக்கியத்தால் போக 

தீ.தி லிச்சையில்லாமையும் லீஸ்வரியததால் விக்னங்களின் மிக்கமும் 

அதருமத்தால் போகத்திலிச்சையும் அஞ்ஞானத்தால் தாழ்வும் 

அ௮வைராச்கியத்தால் தேகப்பிராப்தியும் ௮கைசவரியத்தால் விக் 
நமுமுண்டாகின்றன. 

அசங்காரமானது சரீரத்திலுள்ள வாயுக்களை இயக்குவது 
டன் யானென தென்னும் மமதையுண்டா க்கும், 

மனது, இந்திரியங்கள் விடயங்களைப் புசிக்குமிடத்த ௮.தற்கு 

முர்திச் செல்லுமிச்சையே தனக்கு வடிவாய்த் தனக்கு வேண்டி 

யதிலே சதாசாலமுஞ் சங்கற்பிததக்கொண்டு மோ ௮ல்லவோ 

வென்கிற சந்?2தகத்தைத் தோற்றுவிக்கும். இது இருதயத்தையே 

தனக்கு இருப்பிடமாகக் கொண்டு வாயுவைப் பால் ௪தா ௮சைந் 

கொண்டிருக்கும். இது சலமெனவும் அசலமெனவு மிருவிதமாம்,



௧௧௦ சித்தாந்தப்படவிளக்கம். 

சலமாவது உள்ளே நின்று சங்கற்ப விகற்பக்களைப் பண்ணும். 

அ௮சலமாவது புதம்2ப யிந்திரியங்களின் வழியாய்ப் புறப்பட்டு 

நின்று பொருளுடன் இக்திரியங்களைச் சம்பந்தம் பண்ணிகிற்கும். 

அன்மா விந் இரியங்களுடன் கூடிநிற்பினும் மனதொரு விட 

யத்தி7ல பொருந்தாத காலத்து இக்இரியங்கள் ௮வ்விடயத்கைக் 

இர௫க்க மாட்டாவாகையால் இந்திரியங்களுக்கு மனமே பிரதானம். 

ஆசையால் சிவஞானபோதம் 8-ருத்திரத்து 8-4-ம்௮தஇிகாணங்க 

ளிற் கூ.றியவண்ணம் இந்திரியங்களை ஆன்மா பற்றுவதே தன்னை 
யுந்தலைவனையும் ௮றியாமைக்குக் காரணமென்றும், இந்திரியங்க 

ளின் பற்றறுதி யூற்றால் சன்னையும் தலைவனையும் அறியுமென்றும் 

கூறுகிற சிறந்த சாதனங்களைப் பழகவேண்டின் மனத்தை இந்இரி 

யங்களுடன் கூடாமலும் ௮சையாமலும் செய்யவேண்டிய தவ 

யம், ௮ங்கனஞ் செய்வதற்குரிய வழிகள் பலவுள ௮வற்றுட்சிறந் 

ததொன்றை குருமுகமாய் அறிந்து பழகல் வேண்டும். 

சுசோத்திரம் காதுக்குட்பட்ட அகாயமிட.மாக நின்று சத்தத் 

தைக் கேட்டறியும். 

துவக்கு சரிரதீ22 தாலின் சூக்குமபூத வாயு விடமாக நின்று 

குளிர்வெப்பம் கடினம் மிருதுக்களை கிரகித்தறியும், 

சட்ஈ நேத்தி கோளகையில் சூக்குமபூத தேயுவினிடமாக 

நின்று ரூபமுளள பதார்த்தங்களைப்போய்க் கரகித்தறியும், 

இம்குவை சாவில் சூக்குமபூத அப்புவினிடமாக நின்று தன் 

னைப் பொருந்தின மதுராதி அறுவகை யுருசிகளையுங் கிரகித்தறி 

யும். 

ஆக்ரொணம் மூக்கில் சூக்குமபூத பிருதிவியை ௮ச்சயித்து 

நின்று வாயுவசத்தினாலே வந்தடைந்த சுகந்த தூர்க்கந்தவ்கமாக் 

இரகித்தறியும், 

இய்ஙனம் ஞானக் திரியங்கள் தத்தம் விடயங்ககா யறிவ 

தைப்பட வாயிலாகப் பின்னர் விளக்குவாம். 

வாக்கு என்பது வாய், இது வசனிக்கும், பாதம் கமனஞ் (சஞ் 

சாச) செய்யும், பாணிஎன்பது கை; இது இடுதல் ஏற்தலைச் செய் 

யும், பாயுருவென்பது குதமார்க்கம்; இது மல விசர்க்கம் பண்



பாசஇயல். BLE 

ணும்; உபத்தம் என்பது ஆண்குறி பெண்குறிகள். இது ஆனந்த 
த்தை யுண்டுபண்ணும். 

ஆகாயமானது சர்வமுர் தன்னிடத்திலே வந்து பொருந்து 

கைக்கு இடங்கொடுத்து வெளியாய் நிற்கும், 

வாயுவானது எல்லாவற்றைய மியக்குவித்துக் கூட்டும், 

தேயுவானது உஷ்ணத்தை யுண்டாக்கித் தன்னை யடைந்த 

வற்றைச் சுட்டு ஒன்றுபடுத்தும், 

அப்புவானது தன்.2னாடு கூடினவையிழற்றைக் குளிர்வித்து 

கெகிழ்ச்சியாக்கும். 

பிருதிவியானது கடினமாயெல்லா வற்றையும் தாங்கும், 

மேலும் இந்தப்பஞ்ச பூதங்களும் காரணதத்துவ மென்றும் 

காரிய தத்துவமென்று மிருவகைப்படும். காரணதத்துவமாவது 

வியாபகமாய் அத்மாவினுடைய அ௮றிவி2ல கட்டுப்பட்டிருப்பது, 

காரியதத்துவமாவது ௮ண்டத்திலும் பிண்டத்திலும் சீவனத்தி 

அமாக மூன்றுவகையாயிருக்கும்: 

இவற்றுள் பிருதிவியானது அ௮ண்டச்தில் பஞ்ச 2லாசகமும் 

ஈவாத் தினமும் கண்டிப்பான சேஷத்திரமுசலாகய செல்வமாகவி 
ருக்கும்; பிண்டத்தில் தோல் எலும்பு நரம்பு தசை மயிராகவும், 

72,000-நாடிகளாசவு மிருக்கும்) வனத்தில் ௮க்கிராணம் உபத் 

தங்களுக் கிடங்கொடுத் திருக்கும். ஆகக்காரியம் 8-க்கும் உசத்துத் 

தரிக்கிற குணமுண்டு, 

Hoya gH அண்டத்தில் நெ௫ழ்ந்தகுணமாய் சசபதார்த் 

தங்களாயிருக்கும்; பிண்டச்தில் நீர் உதிரம் மூளை மச்சை சுக்கில 

மாகலிருக்கும்; வனத்தில் சிங்குவை பாயுருவுக் கிடங்கொடுத் 

திருக்கும், ஆகக்காரியம் க்கும் குளிர்க்து பதஞ் செய்கிறகுண 
முண்டு. 

தேயுவானது ௮ண்டத்தில் சோமசூரியாக்கனிப் பிரகாசமாக 

வும் ரூபவர்ணங்களா கவு மிருக்கும்) பிண்டத்தில் அகாரம் நித்தி 

ரை பயம் மைதுனம் சோம்பாகவும் த௪ அ௮க்கினியாகவு மிருக்கும். 
சீவனத்தில் சட்சுவுக்கும் பாணிக்கும் இடகங்கொடுத்திருக்கும். 

ஆகக் காரியம் 8-க்கும் சுட்டொன்று விக்கிற குணமுண்டு,



௧௧௨ சித்தா ந்தப்படவிளக்கம். 

வாயுவானது அண்டத்தில் பிரசண்டவாயு 5- சூராவளி, 

வாடை, தென்றல், கோடை, கொண்டலாசவுஞ் சலிக்கும், பிண் 

டத்தில் ஓடல், நடத்தல், இருத்தல், கடத்தல், தத்தல் 8-ம் பிரா 

ணாதி தசவாயுவுமாக எழுபத்தீராயிரம் நாடிகளிலுஞ் சலிக்கும்; 

சிவன)த்தில் தொக்கு பாதத்துக்கு இடங்கொடுத்திருக்கும், ஆகக் 

காரியம் 9-க்கும் சலித்துத் திட்கெற குணமுண்டு, 

ஆகாயமானது அண்டத்தில் இடி.மூதலாகிய சத்தங்களாயிரு 

க்கும்; பிண்டத்தில் கு£ரசாத லோப மோக மத மாற்சரியம் 9, எட 

ணை, மூன்முகவிருக்கும்; ரீவனத்தில் சோத்துக் துக்கும் வாக்குக் 

கும் இடங்கொடுத்திருக்கும். ஆகக்காரியம் 8-ச்ஞும் நிரந்தரமா 

யிடங்€கொடுத்திருக்கெற குணமுண்டு, 

அகக்கருவி 80-ன் தொழிலாகும். இனிப்புறக் கருவிகளின் 

தொழில் கூறப்படும், 

பிசாணவாயு இடைபிங்கலை சுழுமுனைகக£ப் பொருர் தடை 

பிங்கலை வழியாய்ச் சுழிமுனையை யொட்டி உச்சுவாச நிச்சுவாச 

ல்களைச் செய்யும். BH சுழுமுனை வழங்காது, உச்சுவாசமாவது 

வாயுவை காசித்துளை வழியாய் உள்ளே யிழுத்தல், நிச்சுவாசமா 

வது ௮ங்ஙனம் உள்ளே இழுத்த வாயுவை வெளிமீயவிடல், பிரா 

ணவாயுவான.து மூலாதாத்தினுள்ளிருக்கும் மேனோக்கிய திரிகோ 

ணத்தில் £மின்மூலைகளிரண்டிலும் இடக் கோணத்திலே இடை 

யென்னும் காடியும் வலக்கோணத்திலே பிங்கலை யென்னும் காடியும் 

தோன்றி மேல்நோக்கும். ௮க்கோணத் துள்ஞக்கு கீ2ழஇருகோ 

ணத்துக்குள்ளே வலப்புறத?க, ௨௦ என்றும் இடப்புறத்தே ஸ௦ 

என்றும் ௮சபாமந்திரம் நிற்கும். அதற்குள்ளாக ருழமுழுனை காடி 

இரிகோணத்துக் €ம்க் கொடியைப் பற்றி ஒங்காரம்போல வலம 

வளைந்து ழே சென்று மடித்து ஓங்காரத்தின் நடுமீவ பிளந்து 

புறப்பட்டுத் திரிகாணத்திற் றலையாலே கேமரயோட, அந்தச்சுழு 

முனையையிச்சித்து இடைகலை பிங்கலை யிரண்டும் மாறிமாறிச் சற் 

றிக் கோணத்தலை யளவிலே யொருவளைவும் நாபியளவிலே யொரு 

வளைவும் இதயத்தளவி£ல யொருவளைவும், பிடரியளவிலை யொரு 

வளைவும் நெற்றியளவி2ல யொருவளைவுமாக வளைந்து மேற் ௪1



பாச இ பல் HSK. 

முனையை விட்டு விழுக்து காசிமுனையி2ல தங்கும். அர தவளைவுக 

ளுக்குப் பஞ்சக்கிரக்கி யென்று பெயசாம், நடுவே சோ போன 
a சுழுமுனை _அிணுத்தண்டு தொடக்கி 

யெலும்பூடே போய்க் கபாலத்தை 
முட்டி, நிற்கும், அதற்குள்ளே OQ! se 
க்குள்ளே குழல் சொருகினாற்2பா * 

லச் சித்த நாடியும் ௮தனுள் வச்சிர 
நாடியும் நிற்கும். இந்தச் சுமுடினை ன 
நடுவில் கிரந்தியிலே மேனொக்கியுல் al 
கீழ் நோக்கியும் முடிந்தவுறி2பால , 
எழுபத்தீசாயிரம் நாடிகளும் Cups 
தோடும். பிசாணவாயு முற்கூறிய ஓங் 
காரத்தினடியாய்க் கோணக்கீழ்விளி 
ம்பி2ீல தோன்றி கே? சுழுமுனையி 
லோடு மளவிற் சுழுமுனை த துளையுள் 
சே வச்சிரகாடி. செறிந்து ௮தகனுட் விணாத்தண்டி. மூடே 
டுளை யொரு மயிர்த் தணையளவு£பா செல்லும் சுமுமுனா நாடி 
கும். ௮தனை நிணநர் துன்னி அந்த யின் ஒரு துண்டு 

துவாரத்தை யடைத்தபடியாலே சழுமுனையி?லாடாது ஒருகாலி 

  
டையாலும் ஒரு காற்பிங்கலையா லும் ஐடிக் கணுக்களிலே யிடறி 

வாயுச்சிதறி மேலே2பாய்க் கபாலத்தைச் சுற்றி நாசியாலே புறப் 

படும், இங்கனம் இயக்கும்2பாது நாசியினிசண்டு துவாசத்தானும் 

ஒரோர் பாரிசக்து வீநது காழிகையாகக் கொண்டு ஒருமாத்திளை 

யில் நாற்றுப் பன்னிசண்டரைச் சுவாசமாய் ஒருசுவா சத்தி பன் 

னிஈண்டங்குலம் வாயுப்பிறப்பட்டு வெளியில் நாலங்குலங் கழிந்து 

எட்டங்குலம் உள்ளடங்கும். மாத்திரையாவது இரண்டரை நாழி 

கையை எட்டுக் : கூறிட்டதில் ஒரு கூறென்றறிக, எட்டக்குலம் 
உள்ளடங்கிய பிராணவாயு மீட்டும் வெளிவரும் 2பாது நாலங்குலம் 

உள்ளே விளைந்ததில் சேர்த்துக் கொண்டு பன்னிஈண்டங்குலம் 

வெளிவரும். பிராணவாயு உள்ளே விஃாவ தெப்படியெனில் பிரா 
ணிகள் அயின்ற வுணவின் சாரம் இசத்தமாய் மாறிப் பின் ௮து 

சுக்கிலமாய்ப் பின்௮து பிராணவாயுவாய் மாறுமெனவறிக, பிராண 
வாயு தன தியக்க,த்தில் வெளியில் ஒவ்வொரு சுவாசத் திற்கும் கால 

ங்குலமாகக் கழிவதை ஒருகாரணமாகக் கொண்டும் ஆயுள் குறைவ 

தாகும். ஆகையாற்றான் யோகிகள் நகாலங்குலத்தையும் கழியாமல் 
கட்டவேண்டு மென்றும் சுக்கலெராசங் உடாதென்றும் ௮வற்றைக் 
கட்டப் பலவகையான முயற்சி செய்கிருர்கள். அம்முயற்சி கைகூ 

தகி |



௧௧௪ ரித்தா நதப்படவிளக்கம். 

டியசலரும் நீடிததிருக்கிறார்க ளென்பது ௮னுபவசித்த.2ம; அனால் 

இதையே முடிக்தமுடிவாகக்கொண்டு முய்சிப்பது நீர்க்குமிழிக்கு 

இருப்புப்பூண் கட்டுவகாகும். என்னை? தோன்றியது ஒருகாலம் 

மறையுமென்பது சித்தாக்தமன்:2௫./ பாஞ்சபெள திக காரியங்களா 

இய தனுவா திகள் தங்காரணமான பாஞ்ச பெளஇகங்க ளொடூங் 

கும்2பாது நில்லாதொழிவதால் ஞானிகள் இதனை உவர்த்தார்க 

ளெனவறிக, இனி முற்கூறிய பிராணவாயு, சடமாயிருக்கவும் உள் 

ளும் வெளியுமாகப் போக்குவரத்துச் செய்வ தெப்படியெனில், 

௮ருள் சத்தியினாம் செலு த்தப்பட்டக் கிரியாசத்தி மூலா தாரத்தின் 

முக்கோணத்தின் கீழ்க்கொணங்க ளிரண்டினுள்ளும் வலமிடமாக 

விருக்கும் ௮சபாம%திசக்தை ஒருகால் ஹ0 என்றும் ஒருகால் ஸ௦ 

என்றும் ௮சைத்தலினா2ல இயக்திரத் துருத்திப்2பால் உள்ளும் 

வெளியுமாக வாங்கி விடுகிதெனவறிக, இதனை யூகித்துணர்க, 

சு முழுனா நாடி. இங்கனம் ௮மைர் ிருப்பதநற்குப் பிபமாணம் 

பிராசாத கவல். 

போற்றியதலைமை மாற்ச துரத்துள் 

ஒங்காரஞ்சேர் ரிங்காரத்து 

மூலையிரண்டினுஞ் சாலத்சோன்றி 

யிடை பிங்கலைக ஸிடம்வலம் நிற்கு 

மேலை மூலை மூலமாகச் 

சுழுமுனைசித்திரம் வழுவில்வசடிர 

மொன்றுக்கொன்று சென்றுள்ளாகி 

யுரைசெய்சோணச் சொரு த$லைசொருகி 

இருதலேதிரண்ட வொருவேய்போலக் 

கோணறறஙிற்கும் வீணாதண்டி. 

னூடேயூடி காடிமூன்றும் 

பிரமசநதிர முருவிநிற்கு 

மிடைபிஙகலைக ணடுவுதண்டுடனே 

தொடாவறப்பின்னி யடைவாசார 

மாஜினுங்கூடி வேறுவேறாகுெப 

புருவமச்திம மருவிகா௫ிக் 

இடமும்வலமு மிடமெனமிற்கும். என வரும, 

மூலாதாரமாவது சரீரத்தின் மையத்தானம். அதாவது சரி 

சத்தின் ௮ளவு அவரவர்கையால் தொண்ணு£முறு அங்குலமா



பாச இயல், ௧௧௫ 

அதில் மேலே காற்பத்2தழரை யங்குலமும் FCip m1 hus 

தேழரை யக்குலமும் விட்டு நடுகினற ஓரங்குல மாகும். இதனை, 

துய்யவுடம் பாவன சொண்ணூற்றா றங்குலியா 

மெய்யெழுத்த நின்றியங்கு மெல்லத்சான்--வையச் 

இருபாலு மாற்பத் செழுபாதி நீக் 

கருவாகு மாதாரங காண. 

என்ற வெண்பாவும் வலியுறுத் தகறது. 

இணி ௮பானவாயு க&ழ்கோக்கிக் குருகசாடியைப் பொருந்தி 

மலசலங்களைக். கழிப்பிக்கும். 

வியானவாயு காந்தாரியென்லும் தாடியைப் பொருந்திவாக்கை 
(வாயை) ௮சைவித்து அ௮யின்ற வுணவின் சாரத்தைச் சரீரமெல் 

குங கலப்பிக்கும். 

உதானவாயு கண்டத்தில் ௮த்திகாடியைப் பொருந்தி பிராண 

வாயுவைத் தகைக்து விக்கல் மிடறுவிம்மல்களைச் செய்ளிக்கும். 

சமானவாயு சங்கினி நாடியைப் பொருந்தி இதய முதற் கல 

ந்து உடலை ஒப்புப்பண்ணும், 

நாகவாயு ௮லம்புடை யென்னும் நாடியைப் பொருந்தி கண் 

ணுக்கும் நாசிக்கும் நடுவே பிராணவாயுவைக் குறுக்கிட்டுக் தம்ம 

லைச் செய்யும், 

கூர்மவாயு பூடா என்னும் காடி (புருடகாடி) யைப்பொருக்தி 

கைகளையும் ௮ண்ணமணாறையும் பற்றிச் சாம்பு சொட்டாவிகளை 

யூண்டாக்கும். 

கிருகசவாயு சிங்குவை யென்னும் நாடியைப் பொருந்தி கண் 

ணிமையைப் பற்றிக் கண்ணை விழிப்பித்தும் இமைப்பித்தும் 

நிற்கும். 

தேவத,த்தவாயு சங்கினி நாடியைப் பொருக்கி முகத்தைமலர் 
வித்து நகைப்பிக்கும். 

தனஞ்சயவாயு, இவவாயுக்க ஜியக்கமறு தலிடறுதல் செய்த 

போது துவக்கைப் பொருந்தி கிரந்தி (முடிச்சு) : முதலியனவும் 

விக்கமுமாய் உடல் சவமானால் உடல்முழுமையையும் விங்கவும் 

விரியவுஞ் செய்யும், ப



௧௧௭௬ தித்தாந்தப்படவிளக்கம். 

இங்கே கூறப்பட்டத் தசவாயுக்களல்லாமல் வயிசன், முக்கி 
யன், அ௮ந்தரியாமி, பிரவஞ்சகன் என்சிறெவாயுக்களு முண்டு, இவற் 

றில் வயிரன் காலெலும்பு இரண்டும் சுதிரெலும்பு இரண்டும் கூடி. 

னவிடத்தில் நின்று உடம்புக்கு மேல்வலி புண்டாக்கி வாதம் ஈளை 

இருமல் முகலானவைகளை உண்டாக்கும். 

முக்கியன் சையெலும்பு இரண்டும் சுதிரெலும்பு இரண்டுங் 

கூடின விடத்தில் நின்று சரீரத்தை யாக்கைகளைச் செவ்விதாக 

நிறுத் தும், 

அந்தரியாமி புருஷனுக்கு வாகனமாய் நின்று பிராணவாயு 

வைத் தோற்றுவிக்கும். 

பிரவஞ்சகன் பிரணவத்திற கிருப்பிடமா யிருக்கும். 

௮க்தரியாமியும் பிரவஞ்சகனுஞ் சரீரத்துக்குக் கடையாணி 

யாகவும், வயிரனும் முக்கியலும் ௮ச்சாணியாசவும் இருக்கும். ௮ச் 

சாணிரலையச் சரீரங் குலையும். 

பாசஇயல் முற்றிற்று. 

ஒழிபுஇயல. 
ணி SUE, ©) அவை 

  

அவத்தை. 
மேர்கூறிப்போர்க சரூவிகளுடன். கூடி ன்மா சேவல 

் cr ‘ ௨ 9 அ 

சசல கத்தகமென மன்றவக்கைப்படும், 

இவை மூன்றும் ஒவ்வொன்று லந்காய்க் காரியப்பட்டு காரி 

யாவத்தைப் பதினைந்தும் முன்னுங் கூட்டிப்பதினெட்டு ௮வத்தை 
யெனப்படும். ௮வையாவன:--சாக்கசம், சொப்பனம், சுழுத்தி, 

துரியம், துரியாதீதம் எனக் காரிய கேவலாவத்தை Big; #14 

இரத்திழ் சாக்கிரம், சாக்கரத்திற் சொப்பனம், சாக்கிரத்திற் 

சுழுத்தி, சாக்கெத்திற் துரியம், சாக்கிரத்திற் ௮ுரியாதீதம் எனக் 

காரிய சகலாவத்தை ந்து; கின்மல சாக்கிரம், நின்மல சொப்ப 

னம்; நின்மல சுழுத்தி, நின்மலதுரியம், நின்மல துசியாதீதம் 

ena காரிய சுத்தாவக்தை லந்து; இவற்றிற்குக் காணமான



ஒழிபு இயல். ௧௧௪ 

காரணகேவலம், காசணசகலம், காரண சுத்தமெனக் காரணாவத்தை 

மூன்று; ஆக ௮வத்தை 18. 

இவற்றுள் கேவலசாக்ரெமாவது, ௮ன்மா ஞானேக்திரியம்5, 

கன்மேந்திரியம் 5, தன்மாத்திசை 5, அந்தக்காணம் 4, புரு 

டன் 1, வாயு 10, வசனாதி 5, ௮௧ முப்பத்தைந்து கருவிகளுடன் 

கூடி புருவமத்தியில் நிற்கும் ௮வதாம். 

கேவல சொப்பனமாவத, ௮ன்மா மேற்கூறிய முப்பத்தைந்து 

கருவிகளில் ஞானேந்திரியம் 886தம் கன்மேந்திரியம் 8.தும் ஆகப் 

பத்து கருவிகளும் புருவமத்தியில் நிற்க எஞ்சிய இருபத்தைரது 

கருவிகளுடன் கூடி கண்டத்தானத்ைதை படைக்து நிற்கும் ௮வ 

தீரம், 

கேவல சுழுத்தியாவது, அன்மா ௮ந்த இருபத்தைந்து கருவி 

களில் இருபத்திரண்டு கருவிகள் கண்டத்தில் நிற்க எஞ்சிய சித் 
தம் பிராணன் புருடன் என்னும் மூன்று கருவிகளுடன் கூடி 

இதையத்தானத்தை யடைக்கது நிற்கும் ௮வசாம். 

கேவல துரியமாவது, ௮வற்றுள் சித்தம் ஒன்மும் இசயக் 

தானத்தில் நிற்க பிராணன் புருடனென்னும் இசண்டு கருவிக 

ளுடன் கூடி ஆன்மா காபித்தானத்தை யடைந்து நிற்கும் ௮வதசம், 

கேவல துரியாதிதமாவது, பிராணவாயு வோன்ழம் நாபியில் 

நிற்க புருடனுடம்பாக ௮ன்மா மூலாதாரத்தில் அடங்கி நிற்கும் 

அவகதரம், 

இங்கனம் கேவல காரியாவத்தை ீந்திற்கும் கருவிகள நிற்ப 

தற்குப் பிரமாணம்: தாயுமானவர்பாடல், 

சாக்இரமா நுசலிணிலிர் திரியம் பத தஞ் 

௪.த்தா.தி வசனாதி வாயு பத்து 
நீச்சமிலர் தக்க. ரணம் புருட னோடு 

கின்றதுமுப் பானைநது கிலவுங் கண்டத் 

தாக்யெசொப் பனமசனணில் வாயு பத்து 

மடுச்சனசத் தாதில௪ னாதி யாச 

நோக்குகச ணம்புருட னுடனே கூட 

அவல்வரிரு பத்தைந்சா தண்ணி யோசே.



௧௧௮ சித்தாந்தப்படவிளக்கம். 

சுழுச்தியித யர்சனிற் பிராணன் தஞ் 

சொல்லரிய புருடனுடன் மூன்ற தாகும் 

வழு,த்தியகா பியிற்றுரியம் பிராண னோடு 

மன்னுபுரு டனுங்கூட வயங்கா ற்கு 

மழுத்திடுரூ லந்சன்னிற் றுரியா தீத 

மசணிடையே புருடனொன்றி யமரு ஞானம் 

பழு,த்தியுபக் குவாறிவ ரவத்சை யைந்திற 

பாங்குபெறக் கருவிநிற்கும் பரிசு கானே. எனவரும். 

இனி ௮ன்மா சாக்கிரத் தானத்திலே அடையும் Bi sau s 

தைகளுக்கு விவரமாவது: ஒரு பொருளை மறந்தவன் அந்தப் 

பொருளைக் காணாதபோ.து பிசாணவாயுவும் இயங்காமல் மூர்ச்சித் 

இருந்த அவதர நிலையிற்படும் ௮வத்தை சாக்கிரத்திற் pilus 

தசம். . இனி அந்தப் பிராணவாயு இயங்கத்தக்கதாகப் பெருமூச் 

செறிந்து விசாரித்து ௮றிவோமென்று நின்ற ௮வதசர நிலையிற் 

படும் வத்தை சாக்கிரத்திம் றரியம். இனி அவ்விடத்திலே 

யல்லோ போமனா மென்று நினைவெழுந்திருக்த ust நிலையிற் 

படும் ௮வத்தை சாக்கிரத்திற் சுமுக, இனி இன்னவிடத்திலே 

யல்2லா பொருளை வைத்தோமென்று விசசரப்பட்டு ௮றிந்த ௮வ 

நர நிலையிற்படும் வத்தை சாக்கிரத்துற் சொப்பனம். இனி 

அந்தப் பொருளே வைத்தவிடத்திலே சென்று கண்ட நிலையிற் 

படும் அவத்தை சாக்கிரத்திற் சாக்கிரம், இதற்குப் பிரமாணம்: 

விரும்பு மரும்பொருளை வீழ்த்து மயங்க 

விரிச்தவ ணிலன் பெ.றகை--வருக்சறிவு 

தோன்று ச லையம்விமுக்த விடர் தோன்றுதலென் 

ருன்றவைந்துஞ் சாக்கரத்தி னாம். எனவரும். 

இவவாறு அடைந்த அவச்தைகளுக்குக் கருவிகள் நிற்கு 

முறைமை: சாக்கிரத்திற் சாக்ரெமொவது சுத்த தத்துவங்கள் &ந 

தும் தொழிற்படும் ௮வதசம், சாக்கிரத்தஇற் சொப்பன மாவது 

சிவம் சத்தி சாகாக்கியம் ஈச்சுரங்களாகய நான்கு தத்.துவங்களும் 

தொழிற்படும் ௮வதாம். சாக்கிரத்திற் சழுத்தியாவது இவம் 
சத்தி சாதாக்கிய மெலும் மூன்று தத்துவங்களும் தொழிற்படும் 

அ௮வதசம், சாக்கிரத்திம் றுரியமாவ.து சிலம் சத்தியெனும் இரண்டு 

கிச் தவங்களும் தொழிற்படும் ௮வதரம், சாக்கிரத்திற் pilus



ஒழிபு இயல். ௧௧௯ 

திதமாவது சிவதத்துவம் ஒன் 2ற தொழிழ்படும் ௮லதரம் இதற் 

குப் பிரமாணம், சித்தியார் &-ம் (5-96. 

லந்துசாக் கரச்தி னான்கு சகனவினிற் சுழுனை மூன்று 

at fds தரியர் சன்னி னிரண்டொன்ழு தரியா தீத 

தந்திடுஞ் சாக்கி ராதி யவச்தைக டானம் சோறு 

முந்திடுங் ரணம் சன்னிற் செயறொறு முணர்ந்து சொள்ளே. 

எனவரும. 

இனி நின்மல சாக்கரமாவது சிவதத்துவம் Bisa ree 

வித்தை நீங்காமல் நீங்கின ௮வதாம், 

நின்மல சொப்பனமாவது சுக்தவித்தையும். ஈச்சுரமும் நீக 

காமல் நீல்கின SA BILD. 

நின்மல சுழுத்தியாவது சுத்தவித்தை ஈச்சம் சாதாக்கிய 

மெலும் மூன்றும் நீங்காமல் நீங்கின ௮வதரம். 

நின்மலதுரிய மாவது சுத்தவித்தை ஈச்சுரம் சாதாக்கியம் 

சத்தியெனும் நான்கும் நீங்காமல் நீங்கின ௮வதசம். 

நின்மல துரியா தீதமாவது சுத்ததத்துவம் 80நதும் நீங்காமல் 

நீங்கின ௮வதரம், இவை லந்து தததுவங்களும நீங்காமல் நீங்க 

வென்றது கொண்டே இவை 8கதாலும் செலுத்தப் பட்ட ௧௫ 

விகளும் நீங்காமல் நீங்க வென்பதாயிற்று, இதற்குப் பிரமாணம் 

சிவஞானபாதம் 4-ம் சூ. 8-ம் அதி: 

இலாடத்சே சாக்கரத்தை யெய்திய வுள்ள 

dam és oussa gens Qua g—dere gC % 

யவ்வவ விந்திரியத் சத்துறைகள் கண்டதுவே 

யவ்வவற்றி னீங்கலது வாங்க. 

வன்றதில் yg வாங்கு! என்பதைக் கண்டுகொளக, 

இனி காரண கேவலமாவது, சாவசங்கார காலத்தில் ஆன் 

மாக்கள் மாயாகாசணத்தில யொடுங்கிச் சிட்டி. காலமளவும் 

அணவமலத்தால் மறைப்புண்டு ஒன்றும் ௮றியாமற் கிடக்கும் 

௮வதாம். 

காரண சகலமாவது, அன்மாக்கள சிருட்டி: தொடங்கச் சாவ 

சங்காரமளவும் ஆன்மாக்கள் 'யோனிவிட்டு யோனிபதறி எண்பத்து 

கான்குழாமுயி யோனிமபதங்களிலும் பிறக்து இறந்து வருகிறது



௧௨௦ சித்தாந்தப்படவிளக்கம். 

காரண சுத்தமாவத, ஆன்மாக்கள் இறைவனது திருவடிகளி 

லே யிரண்டறக் கூடிகிற்கும் பாமுத்தியாகும். இவைகளுக்குப் 

பிரமாணம், சித்தியார் 4-ம் சூத், 

சேவல சகல சுத்த மென்ற மூன் றவச்சை யான்மா 

மேவுவன் கேவ லம்நன் ஓுண்மைமெய் பொறிக ளெல்லாங் 

, காவலன் கொடுச்ச போது சசலனா மலங்க ளெல்லா 

மோவின போது ஈத௪ முடையனுற பவர் துடைத்சே, 87 

அறிவில னமூர்த்த ணிச்ச னராகாதி குணங்க ளோடுஞ் 

செறிவிலன் சலாதி யோடுஞ் சேர்விலன் செயல்க ளில்லான் 

குறியிலன் கருத் சா வல்லன் போகத்திற் கொள்கை யில்லான் 

பிறிவிலன் மலத்தி னோடும் வியாபிகே வலச்தி லான்மா, 38 

உருவினைக கொண்டு போக போக்டியத் துன்னல் செப்பல் 

வருசெயன் மருவிச் சத்த மாதியாம் விடயர் சன்னிற் 

புரிவதுஞ் செய்திங செல்லா யோனியும் புக்கு ழன்று 

திரிசருஞ் சகல மான வவத்தையிற் €வன் சென்றே, 80 

இருவினைச் செயல்க ளொப்பி னீசன்றன் சத்தி சோயக் 

குருவருள் பெற்று ஞான யோகதச்சைக் குறு முன்னைத் 

இரிமல மறுத்துப் பண்டைச் சிற்றறி வொழிக்து ஞானம் 

பெருடிகா யகன்றன் பாதம்' பெறுவது சுத்த மாமே, 40 

. எனவரும். 

இனி ஆன்மா சாக்கிராவத்தையை அடைகது சு 2ராத் தாதி 

பஞ்சேந்திரியங்களின் வாயிலாய் ௪ப்தாது விடயங்களை அறியும் 

வகையைச் சிறிது விளக்குவாம். 

| சுரோத்திரம். 

சுமீராத்திரமான.து ஈம்மைச்சூழ ஏற்படும் பேரிரைச்சல்கம 

யும் சத்தங்களையும் ஈமக்கு ௮றிவிக்கன்ற ஓர் இந்்இரியமாகும். 

அதற்கு முக்கிய அவயவம் காலு, 

காதில் வெளிக்காது, நடுக்காது, உள்காது என மூன்று பிரிவு 

கள் உண்டு,



ஒழிபு இயல். ௧௨௧ 
மவளிக்கா தானது காது 

மடலும் சாதுதி துவா ரமுஞ் 
(சாக்த. சாதுமடல் முருக 

தால் (குருச்தெலும்பால்) ஏற் 
பட்டது. ௮து மேடு பள்சாமா 

யிருக்கும். கா. துமடலின£ழ்ச் 
தொல்கிக்கொண்டிருக்கிற மிரு y 
அவான சருமத்துச்குச். சொ is 
ணைக்காது என்று பெயர், aa 
துத் துவாரம் காது எலும்பில் இ 

சாய்வாய்த்2தாண்டப்பட்டது 
௮௮ சுமார் ஒரு ௮ங்குலநீளம் 
உள்ளது. அதில் உ௰ராமங்கள் 

உண்டு, அதில் குறும்பி சுரக் 
(Fw. MGS உசோமங்களும் 
குறும்பியும் தூசு எ. ம்பு (முக 

லியவைகளைக் காதுக்குள் பிர 
வேசிக்க வொட்டாமறி செய் 

பூம், காதுக்குள் ௮ண்டவடி.வான ஐ சவ்வு உண்டு, அதற்குக் 

  
22. படம். காது. (2, காதுமடல்; 

0 797, நடுக்கா.௮) 4,8, தொண் 
டக்குப் 2. MT (BLDG) Lev ௫, வாரி; 

6) இரிதடங்கள், 

காதின் உட்சவ்வு அல்லது பறையென்று பெயர், இந்தச் சவ்வு 

சான் ஈடுக்காகை வெளிச்சா தினின்று பிரிக்கிற த. 

நடுக்கா து.-கா.இன் உட்சவவுக்குப் பின் 3 

புறமாயுள்ள இடத்திற்கு ஈடுக்காதெனப் பெ 5 
யர், ௮இல் நான்கு சிறிய எலும்புகள் ஓன் டூ (- 
Benen ௦ ஒன்றாய்க் காதின் உட்சவளிலிருகது 4 
உட்கா இன்வா சல் வரையில் செல்லுகிற சங் 4 

இலி2பான்றும் வில்வளைவாயும் ௮மைந்திருக் 29--படம். 

இன்றன, அவைகளில் சுத்தியல் போன்றிருப் 1, சுத்தியல் எலும் 

பதற்குச் சுத்தியல் எலும் பென்றும், பட்ட பு; 2, பட்டடை 
டை (௮டைகல்) 2பான் றிருப்பதற்குப் பட் எலும்பு; 8, கற்க 

டடை யெலும்பென்றும், கற்கிளிஞ்சில் போ ஸிஞ்சில் எலும்பு; 

ன்றிருப்பதற்குக் கற்கிளிஞ்சில் எலும்பென் &, அங்கபடி ௭௮) 

றும், ௮ங்கபடியைப்போன்றிருப்பதற்கு BB ம்பு. 
கபடி. எலும்பென்றும் பெயர், 

நடுக்காது ஆகாயம் நிறைந்தது அதிலிருந்து பங்கா போன்று 

சுமார் 1$ அங்குல நீளமுள்ள குழல் ஒன்று தொண்டைசக்குப் 

போகும். அந்தக் குழல் மார்க்கமாய்க் காற்றுச் சஞ்சரிக்கும், ௮௧ 
& dr



௧௨௨ தித்தா ந்தப்படவிளக்கம், 

னால் கா திலுட் சவ்வின் இசண்டுபுறமும் ஆக_யத்தின் மோது து 

ச்கு எப்?பாதும் உட்பட்டிருக்கறத. அதலினாற்றான் வெளியி 

ஓண்டாகுஞ் சத்தத்தையும் கண்டத்திலுண்டாகுஞ் சத்தத்தை 

யுங் கேழ்க்க G6? vw. 

கண்டத் துக்கும் ஈடுக்கா துக்கும் உண்டாயெ தடையறநச் சம் 

பந்தத்தை வெகு சுலபமா யறியலாம். மூக்கின் துவாரங்களை 

அடைத்துக்கொண்டு எச்சிலை விழுங்கினால் உடன காதில் ஒரு 

௨இர்தாச்கை உணரு (ம். ௮து, நாம் எச்சிலை வீழுங்குங்கால 

தீதில் கண்டகாளத்தில் உள்ள Hsu WAFS Hass Zen op) 

WIM Sur Sip UIA SETI BHS GPM HM PSU BIN Poo 

டாகிறறு, 

உட்காது நூிக்காதினின்றம். அண்டவடி வும் வட்டவடிவ 

மான இரண்டு சன்னல்கள் வழியாய்ப் பிரிக்கப்பட் டிருக்கிறது, 

அண்டவடிவான சன்னலில் அ௮ங்கபடி எலும்பின் அடிப்புறம் 

பொருந்தியிருக்கிறது, வட்டவடி.வச் சன்னல் ஒரு சவ்வால் மூடப் 

பட்டி ருக்கிறு. உட்கா தில் ஒரு பள ளும் மூன்று வளைந்த குழல் 

களும் ஈரகர்வண்டின் தடூிரிபான்ற HPI எலும்பும் இருக்கின்றன. 

பளள த்துக்கு வாரி யென்றும் வளைந்த அம்மூன்று குழல்களுக்கும் 

இரிதடங்க ளென்றும், எலும்புக்குக் கம்பு என்றும் பெயர், வாரி 

யென்னும் பள்ளம் ௮ண்டவடிவச் சன்னலின் பின்னால் இருக்கி 

DHA ௮தில் அந்த மூன்று குழல்களும் சேர்ந்திருக்கன்றன. உட். 
சாதில் ஐரவித வி.2சஷமான நீர்நிறைந் இருக்கிறது, அதின் மேல் 

கேள்வி ஈரம்பின் இழைகள் மிதக்துக்கொண்டிருக்கன்றன. 

. * ச ‘ . £9 . * ச 

இத்தன்மைத்தாகிய சாதின் மடலில் மோதுகிற சத்தத்தின் 

அலைகள் ஒன்றுாப்ச் சசரக்கப்பட்டுக் காதுத்துவாரத்துள் செல்லு 

இன்றன; பின் ௮வைகளின் சேர்க்கையில் காதின் உட்சவ்வில் 

(பதையில்) தர் அதிர்ச்சியை உண்டு பண்ணுகின்றன, அவ்வதிர் 

ச்சி நக்கா திலுள்ள எலும்புச் சங்கிலியின் மூலமாய்ச் செலுத்தப் 

பட்டு உட்சாதினுள்ளிருக்கும் நீரிலும் கேளவிரரம்புகளிலும் சல 

னத்தை புண்சிபண்ணுகிற த. இவவாழு தூண்டப்பட்டக் கேள்வி 

நரம்புகளின் மூலமாய் அன்மரிற்சத்தி சத்தத்தை யறிகிறது, 

செவிட்டுத்கனமை சா நினுட் சல்வின் தடி.ப்பினாலும், நடக் 

சா திலுள்ள எலும்புச் சங்கிலியின் ௮சைவின்பையினாலும், சந்து



ஓழிபுஇயல்.. ௧௨௩. 

பொ நக்தாமையினாலும், வெகு அரிசாய்ச் சம்பவிக்க உட்கா 
தின் அவயவங்களின் சிலகெடுதயினாலும் உண்டாகின்ற த, நிக்கா 
விக்குங் கண்டத்றுக்கு முள்ள குழாய் வியா திகளினால் அடைபட் 
டால் காது மக்௪ முண்டாகிற.து. இந்தச் குழாயினலு ஆகாயத்தின் 
தடையற்றச் தன்மையானது ககள்வி நரம்புகள் சத்தத்தைக். கிரகப் 
பதற்கு இன்றியமையா 5 புக்கியமாயி, நக்கறது. சனமுய்க் tapos 
விரும்பி?னஞரிற் Rai வாயைச் இநந்துகொண்டு 2கற்ப்ப?த 

JH SFr MEBs WS BD gi, 

செவிட்டுச் தன்மை பிறப்பிலய உண்ட யிருந்தால், (பிள் 

லாகளுக்குக் கேட்கும் தன்மை யில்லாபையால் அவர்கள் 2பசப் 
பழகக் கூடுமாயில்லை, ஆகையால் னுவர்கள் பிறவிச் Da GP sw 
per smioLiTiyca GD hSB api San. 

துவக்கு 

DUES இந்திரியமானது wvgsaablss Omg svar, 
வடிவத்தையும், பருமனையும், சீ2தாஷ்ணங்களையும் நமக்கு நிச்ச 

Wisse செய்யும் ௮, ரிகருவியாகும், அது தோலைச் தனக்கு அவய 
வமா யுடையழ; ஆனால் ஏது வவ்விடத்திலும் ௨27விச அட்பமா 
யறிகற தில்லை. ஆகையினா றன் மனிதர்சளுச்கு வில்களின்முளைை 
யிலும் நாவின் முனையிலும் ௮க்கருவி ௮. RAS Ge FS Buy wu ge 
யிருக்கிறது, 

சரீரத்தை மூடி க்கொண் PIB 
தோலுக்கு ஒன் மின் 2மல் ஒன்றாயிருக்கிற 
இரண்டு புரைகள் உண்டு, பேற்புசைக்கு 44 
வெளித்தோல் என்.றம் ௮தற்கடியி லி 
ருப்பதற்கு ௨ ள்தோல் என்றும் பெயர், 
இக்த இரண்டு 2 2தால்களுச்கும் இடையில் ® டன் 
pid 6 பசையா னவஸ்ு உண்டு, அதற் 2. இதவிட 
குச் சருமமத்திய வஸ்து வென்றுபெயர், க 

YY BFP IS MEA நிறத்தைக்கொடுக்கறது J 
௮ந்தப் பசை உஷ்ணப் 91S 55 5 @n% 34 
(குக் கறுத்தும், சீதளப் பி? தசிசளுக்கு NN, 
Bar ons sid, 2 தாஷ்ணவிகாரத்துக்குக் “மயக்க பக்கக் 
தக்கபடி பல. செமாயும் இருக்கும், ஆகை hie தோல், ' 
யால் ௮ததற்குத் தக்கதாசுத் fart Ae 1, வெளித்தோல்; 2, 
ளின் '2 தககி மிருக்கும், ல் தோல்; 8, நிணக்கோள 

ப ங்களும் சுவேத கோளங் 
களும். இருக்குமிடம்; ம் 
Pai ana வரும் வழி; 9 a, 

VOU SD HTML, 

“e *டி, 

 



௧௨௪ தித்தா ந்தப்படவிளக்கம், 

வெளித் 2தால் பெரும்பாகம் மெல்லியதா யிருக்கும், ௮து 
்“பாபில்லி'' என்று பெயருள்ள ஐர் வகை வஸ்துக்களைக் காப்பாற் 

றிக்கொண்டு இருக்கிறது, ௮வைகளில் உள்தோலை ஊடுருவி வரு 

கிற பரிசநரம்பின் நிறைகள் இருக்கும். எண்ணில்லாத பரிசராம்பு 

களும் இரத்த ஈரம்புகளும் ஊசிமுனை காட்ட இடமில்லாபல் ௮வ் 

வளவு நெருக்கமாய் வெளித்கோலில் நிறை 

ந் திருக்கின்றன: வெளித்்ேதோல் பெட்ட 
போதுபரிச நரம்புகள் வஸ்்.துக்களில்கேரே 
சம்பந்தம் உறுவதால்பரிசவணரச்ி நீங்கித் 
துன்பம் உண்டாகிறது. வெளிக்தோல் தே 
யக் சலினால் ௮தாவலு இழைதலினால் மீ _ 
நததடிபபான கனததை ௮டைகிறது, வே 
லைக்காரர்களின் கைசளிலுண்டாகும் BOWL 

ப அதற்குச் சான்றாகும். நகம், உரோமம், 
பட்சிகளின் இறகு, சிப்பி, ஒல, கொம்பு, 
குளம்பு பூதலியவை வெளித்சோலின் 
விளை 2லயாகும், ஒரு C11 Bow Hy 
பாகக்கை 99-வது படம் கா LOB ag,   

2) படம். 
3, வெளிதக்தோல்; 

12, உள்தோல்; P, e. 
சோமம்: ஐ, ஐ, உ௰சாம 

Ban Gia Pari: C, ©. 
oT TW 5 Hone ast, 

உள்தோலானது இரத்த நரம்புகளாலும் பமிசரரம்புகளாலு 

மான பின்னலை புடையதா யிருக்கிறது, உள்தோலின் அடிப்பா 

கத்தில் நிணக்கொளங்களும் வேச கோளங்களும் உண்டு, கிணக் 
கோளங்களில் உண்டாகிற எண்ணெய்ப் பசையானது உரோமக் 

கால் வழியாய் வெளிப்பட்டுச் சருமத்துக்கு மிருத.த்சன்மையைக் 

கொடுக்கிறது. குளிர்ச்சியினால் எண்ணெய்ச் சனிப்பு நின்றுவிட் 

டால் காய்க்து வறண்டு வெடித்துப்போகும். பனிக் காலங்களில் 

இந்தச் சம்பவம் விசேஷமாய் திகழும், சுவேககோளங்களில் வேர் 

வை உண்டாகிறது. பதனிடப்பட்டு உப2யாகிக்கத் தக்கது மிரு 

கங்களின் உள்தோலே யாகும், 

இத்தன்மைத்தாகிய தோலில் பரவி யிருக்கும் பரிசகரம்பூக 

ளின் மூலமாய் அ௮ன்மசிற்சச்தி பரிசத்தை யறியும்,



ap iff ty @) us ov, ௧௨௫ 

சட்சு, 

சட்சு இக்திரியமானது, தனக்கு ௮வயவமானதும் வெளிச் 

சத்தை இன்றியமையாத் துணையாகக் கொண்டதுமான பார்வை 

மண்டலத்தின் உதவியால் வஸ்துக்களின் நிறம் வடிவம் பருமன் 

அசைவ முகலியவைகளை ஆன்மாவுக்கு ௮றிவிக்குங் கருவியாகும், 

பார்வை மண்டலமானது விழியையும் (பால்) பார்வை ஈரம் 

பையும் (அப்டிக் நோவ்) சில சேர்க்கையான ௮வையவங்களையும் 

தனக்கு அங்கமாக உடையது, SOMO BT aT Ld உருண்டையா கீ 

கிறது, அது, 2ரமையத் தில் ஒன்ருய்க்கூடுகிற மேன்.று மடி கல 

(புரைகளை) உடையது, அவைய/வன: 1-சக்லைமண்டலம் (கண் 

ணின் (2மற்:2ீமூல்,) 2-க.ருஷ்ணமண்டலம், 8-ரப உம்பத்இிசவ்வு 

(பெடின) என்பவைகளாம். இவைசண் சோளத்தின் வெளியிலிரு 

நீது உட்புதகாக ௮டை 2வ ஒன்றின் ?பல் இன்யிருக்கும், 

   
20--படம், கண், 

1, வெள்ளை விழி; 2, கிருஷ்ண மண்டலம்) 9, ரூப உற்பத்தி 

சவ்வு, 4, பார்வை நரம்பு) 5, ஒளியூடுருவுஞ் சலம்: 0, பின்னறை; 

1) முனனறை) 8, ஆணிச்சவவு) 9, கண்தாரை/ 10, கண்மணி, 

சுக்ல மண்டலமானது வெள்காவிழி ௮ணிச்சவ்வு ஏன இர 

ண்வெகையா யிருக்கும், வெள்ளைவிழி வெண்மையாய் உறுதியா 

யிருக்கும். ௮ ஐ சவ்வினத்தைச் '2சர்க்து, ஆணிச்சவவிழ்குச் எக் 
கலமண்டல மெனச் சிறப்புப் பெயருண்டு, இது விழியின் முன்புற 

மாய் வளைந்து, வட்டமாய் வெள்ளையாய் அழுத்தமாய் சைக்கடி 

யாரக் கண்ணாடிபோன்றிருக்கும். இது கண்ணாடியைப, போல 
வேபிரகாசம் ஊடுருவிச் செல்லுந் தன்மையதாதலால் இதற்குப் 
பின்ஞலிருக்கும் கழுத்தச் சவ்வால் இதுவுவ் கறுப்பாக?வ காண 
ப்படுகிறது, இழ டுத்த வெள்ளைச் சவ்2வாடு தட்டிக்கொண் 
பூ.ருக்கும்.



௧௨௭ ரித்தாந்தப்படவிளக்கம், 

கிருஷ்ணமண்டலம்: இதுவிழிாரின் மத்தியபுரை இரத்தகாம்பு 

களால் ஏற்பட்டுக் கறுத்இருச்கும். பின்னால் கறுக்தப் பசை ஒட் 
பூ.க்கொண் டிருக்கும். ௮லு முன்சொன்ன வெள்ளைவிழியில் ஒட் 

டியதுபோலப் பொருந்தியிருக்கும். ௮து கண்ணுக்குள் பிர3ேசிக் 

கிற அதிககரணம்களைக் கரகித்தக்கொள்ளும். ௮து இல்லாவிட் 

டால் பார்வை சிதறிப் பாகும். ௮து முன்பக்கத்தில் கிருஷ்ண 

மண்டல மென்று இறப்புப் பெயருடைய ஒருகமுத்தப் பாசத்தால் 

(ஸோரீஸ்) முடிவுறும், அந்தக்கறுத்தப் பாகத்இன் மத்தியில் ஒரு 

துவாரமிருக்கும். ௮தர்குக் கண்கதாரை அல்லது பாவை யென்று 

பெயர், ௮க்தத்துவாரம் வெளிச்சத் இழ்கு.த் தக்கபடி. சுருங்கவும் 

விரியவுஞ் செய்டும் மெல்லிய ஒர்வகை நரம்புகளா லானது, இக் 

த்க் கிருஷ்ணமண்டலம் சிலருக்குக் கறுப்பாயும்; சிலருக்கு நீலமா 

பும், சிலருக்கு ஊதாவாயும் இருக்கும். சில பிராணிகளுக்கு இறு 

வட்டமின்றி Fairy. hd Ho. 

ரூப உம௰்பத்தி சவவு: இதற்கு 2ஈத்தி சித்தி சவ்வு என் 

றம் பெயருண்டு. இ பார்வை நரம்பின் பரிணுமை2ம யாகும், 

இ விழியின் உட்புரை, இது துல்லியமாயிருக்கும் இது முன் 

கூறிய கிருஷ்ணமண்டலத்தில் ஒட்டியிருக்கும். இது மிகமெல் 

லிப கரம்புகளின் செறிவாலானனு, 

கண்ணின் மத்தியில் ஒளியூிர௮கற பாகமானது கண்மணி, 
தெவிம்த கீருக்கொப்பானசலம், பஸிய்குபோன்று ஒளியூடுருவுகிற 

சலம் என மூன்று பகுப்புகளை யுடையதாகும். 

சகண்மணியானது யானைக்குன்றிபோல் இருபக்கமும்முகிழ் தத 
(> ஓர் படிகம் போன்றது. மச்சங்களின் கண்களில் இது உருண் 

டையாயிருச்கும், இது கண்பார்வைக்குப் பின்னால் உள்ளது, 

செளிச் ச கீருக்கொப்பான சலம்: இது மூன் சொன்ன கண் 
மணிக்கும் ஆணிச் சவவுக்கும் இடையிட்டபாகதில்கிறைந் இருக் 

கிறத. அந்தப் பாகம் முன்னறை, பின்னறை யென இரண்டாய்ப் 

பிரிக்கப்படும், அணிச் சவ்வுக்குங் கிருஷ்ண மண்டலத்துக்கும் 
இடையிட்ட பாகம் முன்னறை யாகும். கிருஷ்ண மண்டலத்துக் 
கும் கண்மணிக்கும் இடையிட்ட, பாகம் பின்னறை யாகும். | 

பளிங்கு?போன்று ஒளியூடுருவுு சலமானது வேகாத முட் 

mises Santis mma) போன்ற குழகுழப்பான gids



ஓ திபு இயல். ௧௨௭ 

நீராகும். ௮.து. கண்மணிக்கும் வெள்ளை விழிக்கும் இடைபட்ட 

பாகம் முழுபையும் நிரம்பி ஐர்விக சவ்வினாலான பைக்குள் ௮ட 

ஙூ யிருக்கும். அந்தச் சவ்விற்கு ''ஹையெலாயிட்மெம்பிசீசன்"' 

என்று மேனாட்டார் பெயரிட்டிருக்கிறார்சள், இது விழியின் பிர 

மாணத்தின் மு.க்கால் பாசம் நிறைந்து சண் சவ்வுசளை விரிலாக 

வைக்திருக்கும். இந்த நீ போய்விட்டால் சண் கொள்ளையாகி 

BOD 

இவ்வகையான கண்மிகா. 
ளங்கள ட ங்கியிருக்கும் 

சுண்குழிச ளானலை ஏழு 
எலும்பின் சேர்க்கையாலான 
aa. Hama sp (ly Gan Fave 
வட்டவடிவம் அதாவது பம் 

போன்ற வடி.ல முள்ள பரம் 

வை. அவைகளின் அகன்று 

பாகத்தில்கான் சண்கோளங் 
கள் அடங்கியுள்ளன. மதப் 
பாகங்களில் af 1) anu | Dj nT d 
  

மன்ற தசைகளும் இத்த % 
6 fo , . 

காடி சாம, Cb BI BIW 27. படம், 

பரிச நரம்புகளும், கொழுப் 1.2,8.4,5,0, விழியை அசைக்குக் 
பும் அடங்கியிருக்கும். ௮ம். தசைகள்) 7, (ப நவம்; 8, மேல்நி 
குக கொழு:ப்பின் மேல்தான் மையைத் தூக்குந்தசை) 9, ௪ண் 

AY சுழன்றுக்சகொண்டிருப். நிமையில் செர்க்குந்தசை; 10, மே 
பு, ல்நிபைடி 11, நிமை மயிர; 

12, Bip Bonin; 18, கன்ன எலும்பு? 

14, பார்வை சாம்பு; 15, நெற்றி 
ம்பு, 

பு வங்கள் கண் குவளை கஸின் சேோலெல்லையில் அதாவது நெற் 

றியின் சீழ்ப்பாகத்தில் ௮மைக்த ம.பிர்வரிவக புடையன. மவ வை 

முதலிய நீர்கள் நெறமியிலிருந்து வடிக்து. கண்ணிய பி. 2 வள 

க்சாமலும் அதிக வெளிச்சம் படவொட்டாபலும் அவை காக் 

கின்றன, 

சண் நிபைகள் (இரப்பைகள்) கண்களின் மமம்பபப்பில் கண்ணி 
ச ௩ e a ib ட 8 ௬ 

OMTLs LIT AIF செய்வகு றக 1 697 Bows LE OBI (Dan ௦17, வீர் oY றி ov



௧௨௮) சித்தா ந்தப்படவிளக்கம், 

ஒசங்களில் மபிர் வரிசைபுண்டு. அவைகள் 

கண்ணில் யாகொரு தூசி விழாமல் காப் 7 

பாற்றி நிழலைத் தருகின்றன. 

  

28. படம். 

1. கண்ணீர்கமிசாளம்) 2. சண்ணீர்க் குழல்; 9, கண்ணீர் 

நிறைந்த தசை; 4, 5, கண்ணீர் மூக்கிற்குப் பாகும் வழி: 6, நக் 

(HS BOUT Ith, | 

கண்ணீர்கரிகாளமானது சண் குழிக்குமெல் வெளிப்புறமாய் 

அமைந்திருக்கும். அதற்குக் குழல்களுண்டு, அக்தக் குழல்கள் 

வழியாகக் கண்ணிரிறங்கி, விழிக்கு ஊர்க்தமுகமாகக் சுண்சவ்வின் 

மேல் வடியும், கண்ணீரால் கண் எப்பொழுதும் ஈரமாசவே யிருக் 

கும்; குறைந்தால் வரட்சியும் வேதனையுக் தரும். மூக்குப் பக்க 

மாய் கண்ணி_ப்பை முனைகளில் மொக்குள்போன்ற சிறிய பிதுக் 

கங்களுண்டு, ௮ வைகளின் மேல் ஒரூ சிரிய துவாரங் காணப்படும், 

அத்தூலாரத்தில் சண்ணீரிதங்கி நாசிக்சடியிய் போய் விழும், 

கண்ணிரானது காரமான ரில வஸ்துக்கள் கண்ணிற் படுவதால் 

தூண்டப்பட்டு வெளிவரும்; சில சமயத்தில் காவிலுள்ள ௨௬ 

சியை அறியுங் கருவிகளாலும் சந்தோஷ மிகுதியாலும் துக்க 

மிகுதியாலும் அன்புமிகுதியாலும் தூண்டப்பட்டு வெளிவருவ 
ண்டு, 

இத்தன்மைத்தாகிய கண்ணில் ஆன்மசிற்சத்தி நின்று ரூப 

விடயங்களைக் கிரகிச்குந் காலத்து கண்ணில் ரூபம் அமையும் 
வகையாவது: அணிச் சவ்வில் விழுகின்ற பிரகாசத்தின் கதிர் 

களில் ஒரூ பகுதி திரும்பி வி௫ிறது; மற்மெருபகுதி சண்ணுள் 

நுழைகிறது. ஆணிச் சல்வின் முகிழ்ப்பும் முன்னறையிலுள்ள 

நீரும் கண்ணுள் நுழையுங் கரணங்களைக் கண்மணியில் ஓம புள் 

ளியில் (ஒ£சயிடத்தில் என்றபடி.) ஒன்ருய்ச் சோச் செய்கின்றன, 

கண்மணி, இரண்டு பக்கங்களும் முகிழ்த்தக் கண்ணாடியைப்போல 
அந்தக் கதிர்களைாக்கொண்டு வஸ். ஐவின் உருவத்தைக் தலைழோய் 
உண்டு பண்ணுகிற, எப்படியெனில்:- 

இருபக்கங்களும் முகிழ்த்த கண்ணாடியில் குறுக்காக கேர 
போகும் வரிச்கு மத்தியவரி யென்று பெயர், கண்ணாடியில் பட்ட
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பிரகாசக் கணங்கள் ஒன்று கூடு மிடத்துக்கு வரிகள் கூடும் 

முக்கிய ஸ்தானம் என்று பெயர், நீண்ட வட்டமான ஒவ்வொரு 

  

  
    

  

  

0. படம், 

சுண்ணாடியிலும் பார்வை மத்தியென்று 5 ௮0 இடமுண்டு. ae 

வழிய , யூடுருவிச் செல்லுகிற கதஇர்களெல்லாம் கோணாது p's 
(நராய்ப் போகும், 4, என்ற இடத்திலிருந்து ஒரு உருவத்தை 
உண்டு செய்ய மத் இயவரிக்குச் சமியாய்ச் சமனகலத்தில் 4, L, 
ஒரு கதிர் இழு. .௮து வளைவினால் 7”, என்ற முக்கிய ஸ்கான் 
அக்குச் செல்லுல. பிறகு 4 பிலிருக்து (2, என்ற பார்வை 
மத்தியஸ்சானத்தின் வழியாய்ச் செல்லுவதால் வளைந்து சாயா 
தல்லவா? 32 8 கதிரும் 4.0 கதிரும் சந்தித்து 4' என்று 4 படத் 

தைக் கொடுக்கிற து. இவ்விதமாகவே ££ க்கும் 7. க்கும் ஒரு கதி 
ரும் மிக்கும் 0. க்கும் ஓருகதிரும் இழுத்த Y,F.0B. 0 
சந்இக்கச் செய்தால் 2 என்றும படத்தைக் கொடுக்கற, இவ 
வாறே 4 ம£ யின் பல விடங்களிலிருக்து உண்டாகும் : கதிர்களின் 
சந்திப்பால் 42 என்றபடம் ௮மைூற து, முக்கியஸ்தான,த் 
அக்கு வெளியில் வைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு வஸ்துவால் ௮தை 
விடச் சிறியதும் தலைகீழான தம் நிச்சயமானதுமான படம் அமை 
Som. HAUT DY HOMoHSUL_ Fos QYowwoF ness Bor0 ws 

PD si 

Canara’ பரக்கத் லு தாவது 8 ee nena 
மாருத தூரத்தில் ௮மைய வேண்டியதாயிருக்கிற௮. வது கண் 
மணியின் செயலினா 2ல?ய ஆகவண்டியது, கண்மணி தாரத்தி 
லிருக்கும் பொருள்களுக்குத் தட்டையாகவும், கெருக்கயிருக்கும் 
பொருள்களுக்கு முகீழ்ப்பாகவும் ஆகிறது. கண்ணிழ்கு வேண்டிய 
அளவிற்கே பிரகாசம் கண்ணுள அழைய வேண்டும், அ திகவெளிச் 

சம் கண்ணிற்கு வருத்த த்தைக்கொடுத்துப் பார்க்க முடியாமற் 
செய்கிறது; குறைந்த வெளிச்சம் மயக்கஞ் செய்கிறது. ரிஸ் 

கீ



௧௩௦ - சித்தாந்தப்படவிளக்கம், 

தான் தனது சுருங்கல் விரிதல்களினால் கண்ணிற்கு வேண்டிய 
அளவிற்குப் பிரகாசத்தை அளவு படுத்துகிற gi 

சிலருக்குச் சமீபதிருஷ்டிய 
ன. கண்மணியின் ௮திக முகிழ் 
ப்பின் உண்டாகிறது, அப் 
போது பொருளின் உருவம்ரூப 

உற்பத்தி சவ்வை அடைவதற்கு 

முன் ௮மைக்து விகெறது. ஆசை 
யால் உருவம் சரியாய்ப் புலனா 80. சமீப திநஷ்டியைக் தறிக்தம் 
இற இல்லை. வண்டி ய நூரத்தில் படம். | 
பார்வை அபைகிறதற்கு, ௮கற் ர, சாதாரணத்தில் அமையும்உ௫ 
குக் தக்கபடி. உள்வளைக்க சண் வம்; 1 இருபக்கமும் உள் வளைந்த 
ணெடியை உப யாகிக்கல் வேண் கண்ணாடியை உபுயோ௫ுத்தபொ 
டம், தமையும் உருவம், 

  

கண்மணிக்குப் போதுமான 

முகிழ்ப்பில்லா மையால் சிலருக் 
குத் தூச திருஷ்டி யுண்டாகி 

அ. அப்2பாது பொருளின் 
உருவம் ரூப உற்பத்தி சவ் 

வைக கடந்துபோகிறது. ௮ 

னாலும்-உருவம் சரியாய் ௮மை 81. தாரதிநஷ்டியைக் தறிக்கம் 
இறதில்லை. சரியானபடி பார் படம். 
வை அமைய MHDS KG ஐ, சாதாரணத்தில் அமையும் 
படி. முகிழ்த்த கண்ணாடியை உருவம்; 7', இருபக்கமும் முகிழ்த்த 
உபயோகித்தல் வேண்டும். சுண்ணாடியை உபயோகித்த?பாது 

் அமையும் உருவம். 

  

  

      

  

சிங்நஙுவை. 

  

53. படம்நாக்கு. 78, தசை; ற், ற், நாக்கடு; 1, உருசியறியும் காம்பு,



ஒழிபு இயல். 
கங்க 

'சிங்குவை என்னும் இக்இரியமான.து வல் துச்களின் உருசியை 
௮.றிவிக்கிற கருவியாகும். FD Hava நாக்கு, நரக்கானது 

பலவகையிலும் குறுக்காப் வளர்ந்திருச்கும் தசைகளால் ஏற்பட் 

டது. காக்குக்கு அடியில் சவ்வுமடிந்து நீண்டு இருச்கும், LH Sor 

இரண்டு பக்கங்களிலும் உமிழ் நீர்க்ீகாளங்களுடைய குழல்களின் 

துவாரங்கள் உண்டு, நாக்கினமேல் முள்ளுகள் காணப்படும்: 

அவைகளுக்கு நாச்கடு என்று பெயர். அடிநாக்கில் (por maar 

பெரிதாயிருக்கும். உருசிபை அறிகிற நரம்புகள் மூன்று உண்டு, 

அவைகள் ராக்கு முள்ளுகளிற் சென்று முடிந்துவிடும். ௮வை 

களின் உதவிபினுலேதான் அஆன்மசிற்சத் இ வஸ்துக்களின் உருசியை 
அறிகிறது. 

ஆக்கிராண மென்பது 
வஸ்துக்களின் வாசனையை 
நமக்கு அறிலிக்குக் கருஸி 
யாகும், அதற்கு நாடி அவ | 

யலமாயிருக்கிற து.எலும்பு, 
முருக்து எலும்பு, தசைக் 
ளால் நாட யேற்பட்டிருக்கி 
றது, நாசிக்குள் மத்தியிலி 
ருப்பதற்குள் தண்டு என்று 

பெயர், ௮து நாசியை இர 

ண்டு மூவாரங்களாகப் பிரி 
க்கும். ஒவ்வொரு ba ga 
வாரத்தில் மூன்று பளள 
களுண்டு, £ீழ்ப் பளள த்தில் 
நாசித் தாரைவந்து முடிந் 7 

திருக்கும், இரசக் தாரை 99--படம். ழக்கு. 

யானது சண்ணிலும் சம்பந் 1, வாசனை நரம்புகள், 2, நெற்றி 

தப்பட்டிருக்கும்; இகன் வ எலும்பு; 8, பிடரித்துவாசம். 4, 5, 6, 
ழியாகக் கண்ணீர் நாசியில் காசிப்பள்ளங்கள்; 7, சாதுக்குப் பேர 

இறக்கும்.ராசியில்சளியூறு குங் குழல்:8, ௮ண்ணம்; 9, பின்வாய். 

ஞ் சவ்வு இருக்கறத. ௮த 
ன் மேல் பாகத்தில் வாசனைராம்புகளின் இழைகள் வியாபித் இருக் 
கும். அவைகளின்உதவியால் ,ஐன்மசிற்சத்தி வாசனையை ௮.றி 
யும், 

 



௧௩.௨ சித்தாந்தப்படவிளக்கம்,. 

இவவாறு அன்மாகருவிகளுடன் கூடியும் பிரிக் தம் அவதி 

தைப்பட்டு வரும் ௮வதாத்த3ல புண்ணிய மேலீட்டினாலே' ௮௩ 

திபந்கமான மூலமலம் தனது மறைக்குஞ் சத்தி தேய்தற்குரிய 
துணைக்காரணக்களுடன்கூடிப் பாகம் வந்தவிடத்துச் சத்திநிபா 

கம் கிகழப்பெற்று அதனாலிருவினை யொப்பையடையும், 

சத்திநிபாகமாவது:--பக்குவமா கற் பொருட்டு மலத்திற்கு 

அனுகூலமாய் நின்று நடாத்திய இ:2ீராதான ௪கஇ மலம்பரிபாக 

மெய்திய வழி ௮ம்மறக் கருணையாயே செய்கைமா றி ௮றக்கருணை 

ரூபமாய் அன்மாக்கள் மாட்டுப் பதிகல். இது மர்ததசம், மக் 

தம், தீவிரம், தீவிரசாம் என நால்வகைப்பட்டு oan வொன்று 

நான்சாய்ப் பதினாமு வகையாக இன்னும் பல திறப்பட்டு விரிடிம். 

இனி இருவினை யொப்பாவது ஒன்றில் விருப்பும் ஒன்றில் 

வெழறுப்புமாதலின்றிப் புண்ணிய பாவமிரண்டினும் ௮வற்றின்பய 

ன்களினும் ஓப்பஉவர்ப்பு நிகழ்ந்து விரிவான தறிவின்கண் அவ் 

விருவினை பும் ௮வவா ப்ப நிகழ்தல், 

இவ்வாறு பலபரிபாசஞ் சத்திநிபாதம் இருவினை யொப்புப் 

பெற்ற ஆன்மாக்கள் அவரவர்கள் மாட்டு நிகழ்ந்த சத்திநிபாதத் 

MELE HIS குரவினா ல இட்சிக்து அனுக்கிரகிக்கப் பெற்றுச் சரி 

யை கிரியா யோக ஞானங்களை யஓட்டித்த அவற்றின் பயனாகிய 

சாலோக சாமீப சாரூப சாயுச்சியங்களைப் பெறுவார்கள், 

இவற்றிற்குப் பிரமாணம் சிவப்பிரகாசம், பொது, 

இனையபல பிறவிகளி னிறகது பிறக்சருளா 

விருவினைசள் புரிஈதருந்து மிதுசசுல மகலா 

முனமருவு மிருபயனு மொருகாலசத் தருக்க 

முந்ச.நுகருந்துபய னந்சமூறவக்த 

வினையு மெதர்வினையு முடிவினை யுதவுபயனா 

னேராக கேராசல் மேவு கான்முற் 

ரினமருவு திசோதாயி சருணையாகித் 

திரு திய ச,ச்திரிபாசர் திச முமன்றே. (36) 

நாடிய சத்திநிபாத நாலு பாத 

ண் ணும்வகை யெண்ணரிய ஞானபாசவ் 

கூமெவர்சமச் குணங்வாய் நின்ற ஞானக் 
கூத்சனொரு மூர்ச்திகொடு குறகமோச



ஓழிபுஇயல். ௧௩௩. 

ரீடிய கேவல சசல நிகழாவாழ 

நிற, த்திமலமறுக்கு மிது Stewie ssw 
கேடில்புகழ் தருசரிதை இரியாயோகக் [37) 

கேண்மையசே லியையுணர்த் சக்ளெச்குநூலே. என்றும், 

oS RT WIS புராணம், 

பச்குவமூலபாகஞ்சத்தி பதிசவிருவினை யொப்புபயின் றகாலைச், தொகச் 

கமல பந்சமெலாங் கழித்சவான்மா சுத்சமாம்ச் சத்சவவச்ரை யினிழ் 

சொன்ன, பத்துவித புண்ணியமும் புரிந்து மேலாம் ப.சீ,ததினொடு மொன் 

ரசா இரண்டுமாகா, ௪.த்துவிசமா யேசகமா யின்பாயபாவமா நிலையகச் சம் 

பந்த மாகும். என்றும் வரும், 

இனி சரியைமுதலிய நான்கும் சிவபுண்ணியத்திற்கு அங்க 

மாகிய செவதீக்கையின் றி செய்யப்படும் உபாயச் சரியை கிரியை 

(யோக ஞானமென்றும் சிவபுண்ணியத்திற்கு ௮ங்கமாகிய சிவிக் 

கைய/டையோராற் செய்யப்படும் உண்மைச் சரியை கிரியை யோக 

ஞானமென்றும் இருவகைப்படும். 

இவற்றுள் உண்மைச் சரியையிற சரியைமுதல் உண்மைஞா 

னத்தில் ஞானமீருகிய பதினாறுக்கும் விவரமாவது: 

சரியையிற் சரியைமுதலியன: திருக்கோயில் vero 

மெழுகல் முதலியன சரியையிற் சரியை, சந்தரசேகார் உமாம 

கேசர் முதலியயிருபத்தைந்து மூர்த்திகள் விகாயகக்கடவுள் முத 

லிய பரிவார மூர்த்திகளில் ஒரு மூர்த்தியைப் பூசித்தல் சரியை 

யிற் கிரியை, நெஞ்சின்சண் உருத்திசக் கடவுளைத் தியானஞ் செய் 
தல் சரியையில் யோகம், அ௮த்தியானபாவனையின் உழறைப்பான் ஜா 

அபவவுணர்வு நிகழ்தல் சரியையில் ஞானம். 

இரியையிற் சரியை முதலியன: சிவபூசைக்கு வேண்டப்படும் 

உபகரணங்க ளெல்லாஞ் செய்து கோடல் கிரியையிற் சரியை, 
சிவாகமத்தில் விதித்தவாறே 88வகைச் சுத்திமுன்னாகச் சிவலிங்க 
வடி.விற் செய்யும், பூசனை கிரியையிற் கிரியை, ௮கத்2த பூசை 

ஓமம் தியானம் மூன் றற்கும் மூவிடம் வகுத்துக்கொண்டு செப்பப் 
படும் ௮ந்தரியாகம் கிரியையில் யோகம். அ௮வவந்தரியாக உழைப் 

பின்சண் நிகழும் ஒர பவ வுணர்வு சரியையில் ஞானம்,



௧௩௪ சிக்காந்தப்படவிளக்கம். 

யோகத்திற் சரியைமுதலியன: இயமம், நியமம். ஆசனம் 

பிராணாயாமம் என்னும் கான்கும் யோகத்திற் சரியை, பிரத்தியா 

காரமுந் காரணையும் யோகத்திற் கிரியை, தியானம் யோகத்தில் 
சயாகம், சமாதி யோகத்தில் ஞானம். 

ஞானத்திற் சரியை முதலியன. 

கேட்டல் ஞானத்திற் சரியை. சிந்தித்தல் ஞானத் இ.ற்கிரியை. 

தெளிதல் ஞானத்தில் யோகம். கிட்டைகூடல் ஞானத்தில் ஞானம். 

இவம்றுள் உபாயச்சரியையிற் சரியைமூதல் உபாயஞானத் 

தில் ஞானமீருகய பதினாறு வகையினின்றும் பலவேறு வகைப் 

பட்டு விரிபுஞ் சிவபுண்ணியங்களுக்கெல்லாம் பயன் ௮வ்வவற்றிற் 

கேற்பச் காலாக்கினி யுருத்திராமுகல் குணதத்துவ மத்தகத்திற் 

சீகண்ட புவனத்தின் கீழுள்ள உருத்திரீருன ௮வ்வப்புவனபஇக 

ஞளுலகத்திற் சாலோசம், சாமீபம், சாரூபம், சாயுச்சியங்களைப் 

பெறுதலாம். உண்மைச்சரியையிற் சரியைமுதல் உண்மையோகத் 

இன் ஞானமீராகிய பன்னிருவகையினின்றும் பல2வறுவகைப் 

பட்டு விரியுஞ் சிவபுண்ணியங்களுக்கெல்லாம் பயன், ௮வ்வவற்றிற் 
கேற்பச் சிசண்டபுவனம் முதற்சுத்தவிக்தைக்குக் முள்ள oe 

வப் புவனபதிகளஞுடைய சிவிலாகத்துச் சாலோகம்முதலிய 

பதமுத்திசளைப் பெறுதலாம். உண்மைஞானத்திற் சரியைமுதலிய 

மூவகையினின் மும் பல3வேறுவகைப்பட்டு விரியும் சிவபுண்ணியங் 

கட்கெல்லாம் பயன், அ௮வ்வவழ்றிற்கெற்பச் சுத்தவித்தைமூதலிய 

௮ இகொரதத்துவம் போகதத்துவங்களில் வைகும் மந்திரர் மந்திர 

மசசைசாமுதலியோர் புவனத்துச் சாலோக. ழதலிய அ௮பாமுத்தி 

யைப் பெறுதலாம். பலவேறுவகைப்பட்டு விரியும் ஞானத்தின் 

ஞானங்களுக்குப் பயன், இலயதத்துவத்திற் பலவேறுவகைப் 

பட்ட அ௮பாமுத்தியாம். 

பதமுத்திகளைப் பெற்றவர்கள் தங்கள் பத போகமுடிவின்கண் 
மீண்டு பூமியில் ஒரு சனனம் கற்சார்பில் எடுத்து சிவஞானத்தால் 
முத்தியைப் பெறுவார்கள். ௮பாழுத்தியைப் பெற்றவர்கள் மீளப் 
பிறவாமல் அ௮ங்கிருந்தலா ற பாமுக்தியைப் பெறுவார்கள், 

சாலோகம். . 

௮வ்வச்சரியைக்கேற்ப ௮வ்வப்புவனபதி யுலகங்களினெய்தி 
ஒருவர் பனையிற் பணிசெய்யும் அகக்தொண்டர்க்குளகாகிய உரி



ஒழிபு இயல். ௧.௩௫: 

மைபோல, அவ்வவ்வுலகத்துள் எங்குந்தடையின்றிச் சஞ்சரித்து 
அவ்வப் 2 பாகங்களை அனுபவித்து வாழ்வது சாலோகம். 

சாமீபம். 

௮வ்வளவினன்றி மைகதரக்குளதாகய உரிமைபோல் அவ்வக் 
கிரியைக்கேற்ப அவவப்புவனபதிகளுக்குச் சமீபத்தில் பொருந்தி 

வ௫ித்துக்கொண்டு அவ்வப்2பாக விசேடங்களை அனுபவித்து வாம் 

வது சாமீபம், 

சாருபம். 

அல்வளவினனறித் தோழர்க்குரிய உரிமைமிபால' அக்வப் 

போகத்திற்கேற்ப அவ்வப்புவனபதிகளோடொத்த வடி.வழும் 

ஒத்த ௮ணிகலலும் PHS SUITS நுகர்ச்சியும்பெற்று வாழ்வது 

சாரூபம். 

சாயுச்சியம். 

சமியையில் ஞானம் முதல் யோகத்தின் ஞானமிருகிய ஞான 

விசேடங்கட்குப் பயனெனப்பமிம் சாடுச்சியமாவது, ஒத.தவடி.வின 

சாய் வாழ்தன்மாத்திரை2யயன்றி ௮வ்வப்புவனபதிகளான் ௮தட் 

டி.க்கப்டட்டு ௮வ்வவ்வதிகாரங்களை அவ்வவர் போலமீவ செய்து 

கொண்டு வாழ்வது, 

இச்சாலோக சாமீப சாரூப சாயுச்சியங்கள் உரிமை விசே 

டம்பத்றி முறையே தொண்டர் முதலியோரியல்பை யொத்தலின் 

இவற்றை அடைவதம்கு நெறியாகிய சரியைமுசலிய நான்கும் 

சாதமார்க்கம், புத்திரமார்க்சம், சகமார்க்கம், சன்மார்ச்சம் எனப் 

பெயாபெற்றன. 

உ ட்டி ‘ (௮ ட ~ : . . ச 

தாதமார்க்கம். சித்தியார் oid. Hythe 

தா தமார்க்கஞ் ராற்றிற் சங்கரன்றன் கோயிற் 

றலமல கட்டிலகு திருமெழுக்குஞ் சாத்திய 

போ துகளுங் கொய்துபூக் சார்மாலை கண்ணி 

புனிதற்குப் பலசமைத்துப் புகழந்து பாடி 

இதிழிரு விளக்இட்டுத் திருகக் ச வனமுஞ் 

செய்து திருவேடக் கண்டாலடியேன்செய்வ 

தஇியாது பணியீரென்று பணிக் தவர்தம் பணியு 

மியற்றுவ இிச்சரியை செய்வோ ரீசலுலூருப்பர். (14)



௧௩௭௬ சித்தா ந்தப்படவிளக்கம். 

புத்திரமார்க்கம், 

புத்தரமார்க்கம் புகலிற் புதியவிரைப் போது 
புகையொளிமஞ் சனமமுது முதல்கொண் டைந்து 

சுத்திசெய் தாசனமூர்த்தி மூர்த்தி மானாஞ் 

சோதியையும் பாவித்சா வாடுத்தச் சுத்த 

பத்தியினா லருச்சிச்துப் பரவிப் போற்றி 

பரிவினொடு மெரியில்வரு காரியமும் பண்ணி 

நிச்சலுமிக் இரியையினை யியற்று வோர்க 

ணின்மலன் உ னருகிருப்பர் நினையுங் காலே. (20) 

சசமாரக்கம். 

சகமார்க்கம் புவனொடுகஇத் தடுக் துவளி யிரண்டுஞ் 

சலிப்பற்று முச்சதுர மூசலாசா ரங்க 

ளகமார்க்க மறிந்சவற்றி னரும்பொருள்க ளுணர்ந்தங் 

கணைந்துபோய் மேலேறி யலர்மதி மண்டலச் துண் 

மூசமார்க்க வமுதுடல முட்டத் சேச்கி 

முழுச்சோதி நினைந்திருத்சன் மூசலாக வினைக. 

ளாகமார்ச்ச வட்டாங்க யோக முற்று 

முழச் சலுழர்சவர் வன்ற னுருவத்சைப் பெறுவர். (21) 

சன்மா ர்க்க்ம்: 

சன மார்ச்கஞ் சகலகலை புராண வேத 

சாத்திரங்கள் சமயங்கடாம் பலவு மூணர்ந்து 

பன்மார்க்சப் பொருள்பலவுங் €ழாக மேலாம் 

பதிபசு பாசம்தெரித்தப் பாசுவனைக் காட்டு 

ஈன்மாரசக ஞானத்தை மாடி ஞான 

ஷேயமொடு ஞாதிருவு மாடா வண்ணம் 

பின்மார்க்கச் சவனுடனாம் பெற்றி ஞானப் 

பெருமை யுடையோர் சிவனைப்பெறுவர் காணே. (22) 

் இணி ஞானத்தில் முடிவாகிய ஞானத்திம்குப் பயனாவ.து, 

நாலாஞ் சத்திகிபாதமானழ மகர்ததரமுதலிய நால்வகை யாதலால் 

HN வேழுவகைச் சத்திகிபாதம் பற்றி உணர்த்தப்பெற்று 
மந்ததரத்தாற் சாதகநிலையும், மந்தத்தாற் சீவன் முத் இநிலையும். 

Pes sso ௮பச முத்தமிலையும், தீவிரதாத்தாம் பசமுத் இகிலையும் 

அடைவதாம், அனால் விஞ்ஞானகலாக்கும் பிரளயாகலாக்கும் 

நாலாஞ் சத்திநிபாதம் தவிரமாயும் இீவிரதாமாயு2ம நிகழுமாக
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லின் ௮வர்கள் அவ்விருவகைச் சத்திகிபாதம்பற்றி யுணர்த்தப் 

பட்டு தீவிரத் கான் உணர்த்தப்பட்டார் ௮பரமுத்தியும் இவிரதர த் 
தான் உணாத்தப்பட்டார். பாமுத்தியு மடைவர். 

இங்கன முணர்த்தப்படும் ஆன்மாக்களுச்குக் குருவினாலே 

செய்யப்படுந் *தீட்சையானது சட்சுஇீட்சை, பரிசதிட்சை, வாசக 
தீட்சை, மானததீட்சை, சாத்இரஇட்சை, யோகதிட்சையென 
அறுவகைப்படும், இவற்றின் முறைமையாவத:--௮த்துவா மார்க் 

கங் குறியாமற் குறித்துச் சிமீவாகம்பாவனைப் பண்ணி ஞானக் 

கண்ணால் €டனுடைய பாசம் சாம்பறவெக்தொழியும்படிப் பார்க் 
தல் சட்சு தீட்சை; அப்படிப்பார்த்துச் கஇவஹஸ்தம் வைத்தல் 
பரிசதீட்சை; அப்படிக்குறித்து மர்தாமுபமதசித தல் வாசசதிட் 

சை; அப்படிக் குறித்து யோகவழியால் சடனது இருதயத்திழ் 

பிரவே௫த்துச் சர்கித்தல் மானகதீட்சை; அகமப்பொருளை 'யுப 

தேித்தல் சாத்திரதீட்சை; யோகத்தாற் டனுடைய இருத 
யத்திம் பிரவே௫த்துச் சவனைப் பாசம்பறியப்பார்த்துச் சிவனிடம் 

இலை யோடித்தல்(சேர்த்தல்) யோகதிட்சை, 

இகங்கனங் கூறிய தீட்சைகளால் மலங்கள் கழலுமுறைமைக் 
குப் பிரமாணம். 

நோக்கான் மாயைபரிசத்தா னுண்மைவினை மந்திரச் சொல்லாற் 
றாக்குஞ்சுச் ச மாயையது இியானர் தன்னாற் சாருமலம் 

பார்க்குமிகு பாவனையா லேபகைத்த இிரோதம் யோகத்தாற் 

றேச்குமான்ம போதமிவை சேரக் கழலுங் சண்டீரே, 

எனவரும். 

இங்ஙனம் கூறிப்பொந்த வகையிலடையும் முத்தியின் பூப் 
ப.துவகையான நகெறியினைப் பின்வரும் சிவானந்த வாசிரியப்பாவிற் 

கூறியவாற்ருலிக:. 

“அசிரியப்பா'' 

முப்பதுவகைப்படும் aps Sear Cer Bus dao + 

செப்புவ னமைத்துக் சசகா ரியத்திற் 

பொறையிலைம் பூதமும் பொய்யென வருளான் 

மூறையுற நீங்கு “sae சகலமும் 
௮ 2 அதனைவவக் கிய eset RN Nae BRETT வேலவ SR வான டக, பவை பட அ சமய NR 

  

  
* இ. என்பது சாளம், க்ஷ - என்பது கூபம், புத்தி முத்தி கனமும் பாச 

கூபமுஞ் செய்வதால் இட்சையெனப்பறிம், 

சல



ih. OY சித்தா ந்தப்படவிளக்கம்,. 

பஞ்ச பூதப் பழிப்புறு மூடலு 

மஞ்சு புலன்றனை யறிந்திடும் பொறிசளுஞ் 

செறிர்திடு புலனைத் தெரிர்திடிற் றனிச்சனி 

யறிர்திட உறியா வஈச& ச௪ரணமு 

மக்கர ண௩க எகல வகன்றிடுந் 

சீச்க கலாதிச் சத துவச் குழுவு 

௦த்சகு கலாதிச ளகல வகன்றிடுஞ் 

சுச்தசச் துவமுந் தொடர்ச்செழு முயிர்ப்பும் 

வடி.வுறக் கண்டு மலமெனச் G seis 

கெடிதுற வாங்கவை £ங்கவிவ் Capt 

சத்துவ ரூபந சச்துவ சரிசனம் 

சதீதுவ FFE) BOTS ow ew 

மாயையுங் கன்மரு மாமா யையுமென 

வாயவிம் ஞூன்று மகன்றிடு மிவணே 

சீதிதுவா சீ.தர் தன்னின் மைக் குழம்பினை 

யொரச்திடு மலவிரு ஞறுவத சேவலம் 

௮ற்படு சேவலச் தந்தகா ரச் தயிர் 

நிற்பது *சேவல நிலையது வாகும் 

இருண்மல நீங்குகற் கெண்ணு சறிரோச 

மருள்வடி வான வவசார மாகும் 

அங்குயிர் சாண்பதற் காசா வுறுமிடஞ் 

சங்கர ணிச்சா சத்தியின் நெரிசனம் 

மருவுயிர் வெளிப்பட வல்லிரு ணிக்கர் 

தீருவது இரியா சத்திய தாகும் 

* ஈண்டு a Dulas MH Caan Gumus cava சேவகம் Le ibe, 

கேவலம், ௪சலசேவலம், பிரளய சேவலம் விஞ்ஞான சேஉ௰ம், ௮ ருட்ரோவலமென 

8வகைப்படுமென விச, அவற்றுள்; 1] மருட் சேவலமாவது ௮ நாதி கேவலம், 
2, சசலசேவலமாவது சங்கரித்த பின்னர்ப்புனருற்பவ திற் சேதுவாட்ப் படு, 

சேவலம். ஆண்டுச்சூச்கும வைங்சொழிலுண்டென மிருசேந்திர2தட் கூறு, சலின் 

அனாதி சேவலச்தோடு இஈனிடை வேற்றுமை புண்டெனவறிசஈ, 3 பிரளப்சேவல 
மாவது மாயையோடு இயைமின் றி ஆண்டுப்படுவ் கேவலம், 1 விஞ்ஞான கேவலமா 

வலு மாயைகள்மங்க ளெொன்லும் இரண்டனோடும் இயைபின் ரி ௮ண்டுட்படுங்கேவ 

லம். 9 ௮ருட்சேவலமாவது சம்துவ சு,2திப் பின்னர்ப்படுவ் சேவுலம், இதல, 

‘Ma Mats Hats ளெல்லா மகன்றிடவே யொன்றிகின்ற வாண கா ஜொன் 

றுமேஃயென்றுந்தா, oF EN விருள்விழிபோ ஸனிற்குமே யான்மாவம், பாங்காக 
வாங்கே பதிந்து. பசலிழக்த வான்போற் பரவமல நியா, யிகலறவே Bam Oy 
யிழந்கா-யகலறிவ, வாடாத மூத்தியினில் வ$கவருட் சேலலகீ, தாடாத ேோவல 
முன் ஞை?! என்னு HIM DUT BE OF LL; 7 aT ose.



ஒழிபு இயல். ௧௩௯ 

௮க்சவா ருயிர்சனச் கறிவின் வியாத்தி 

sigs ஞான சத்திய தாகும் 
மூழுதுகின் முணர்த்து மூவகைச் சத்தியு 

நமுவிரின் றிவெது ஞானா தீசம் 

புணர்க்சவல் லிருளினைப் புரைபுரை தகொறுஞ்சென் 

றுணர்ந்இடு மறிவாத் மரூபம தாகும் 

சேவல வல்விருள் £ழ்ப்படத் சான்முழு 
தாவசே யாதம தரிசன மாகும் 

நயக்திடு மிச்சா ஞானச் இரியையிற் 

பயின்றி டாரநிலை யதுபரை தெரிசன 

மெதிர்ப்படு பரையினிற் சேசன வியாபகப் 

பரப்பினைசக் கண்டது பரையின் வியாத்தி 

விசவியப் பரையிணில் வியாபகதக் துடணுயிர் 

ப.ரவிரின் ஐறி௮.த பசையினில் யோகம் 

ஆங்குறு பசையி னனுபவ நிலைமையைப் 

பாங்குறப் பெறுவது பசைதனிர் போகம் 

முூற்பசை யோக முூழுப்பரை சாக்இரக் 

தற்பசை போகஞ் சாச்சா தீத 

மோர்நதிட நின்ற வுணர்வது மூழுதுஞ் 

சோர்ந்திட லாச்ம சத்திய தாகு 

மிருள்கெடச் கதிரொளி யெழுர்சது போலுளதச 

தருளெழ வாணவ மகன்றது மிவணே 

யறிவகல தீதச் சனுபவஞ் சிறிதாங் 

குறுவ சேசு ரூபம தாகு 

மான்றவச் சுசத்துச் சாதார மாங்குணி 

தோன்ற நிற்பதுவே சுகாதீ சமாகும் 

அகண்டமுூஞ் சுகவடி. வாஞ் சிவ மயமெனச் 

சகந்தனைக் காண்பது) தான் சவ ரூபம் 

எங்குங் S058 விறை வனைந் தொழிலையும் 

Resa she தருஞ்சிவ சரிசனம் 

மருளதி கார மலமகன் நிடவே 

யருள.து மேவிடு மவதார மிவணே 

யற்புத வருளா லச்து விசம் பெறச் 
சிற்ப ரத் இசைவது சவயோக மாகும் 

spur Rasp ஈண்ணுபே ரின்பஞ் 

ஈழ்பரா aris தெரிசன மாகும் 

பெறுபசா னந்தப் பெருக்கேக் சவரர்தாங் 

Spa sr ores யோகம தாகும்



௧௪௦ சித்தகாத்தப்ப_விளக்கம். 

அருந்துமா னர் ௮௨௪ மேலீடு 

பொருந்திய நிலை "வ போகம' தாகும் 

மெய்யுறு சமாதியை விடத்துமல் வருளினுள் 

வையகங் காண்பது மறித்தும் காட்சிமிய 

இங்கனம் பஞ்சமலங்களும் பஞ்சசத் திகளும் தீட்சையாலும் 

அனுபவத்தாலும் நீம்கப்பெறழ்ே ௮ன்மா மூடிவான பரமானந்தா 
வ௪ சாயுச்சிய சிவ?பாகத்து லழுந்தும், பஞ்சமலங்கள் ௮லுபவக் 

தாலும் நீங்குமென்பதற்குப் பிரமாணம், 

சிவஞானதபம், 108, 

எண்ணியமுற் புசிப்பகலா மாயா போகத் 

இ.தம௫,த மறுகையினாழ் நிசோதாயி ஈட்ட 

நண் ணுமிரு வினைதுலேயொப் பாத லாலே 

நாடியமா மாயையுமைர் தெொழிலு ஈட்டம் 

பண் ணுமவ னவளவா முன்னிலைச்சுட் டொழியிற் 

பற்றாகுங் கன்மமலம் நட்ட மாகுந் 

இண்ணமிகும் வடிவகல மாயை ஈட்டஞ் 

சிவபோகம் விளைச்கிடம்விட் டசன்றிமொ ணவமே. 

. பஞ்சசத்இகளும் நீங்குமுறைமைக்குப் பிரமாணம்: 

சிவஞான பம். 109. 

கூட்டரவு வொழிகையினாற் இரியையவிழ்ந் தசலும் 

குலவு தரி சனமகல வனுபோகம் விளையி 

ஞுட்டரிய ஞானசத்தி வேற்றுமையா யகலும் 

நவையாரும் பெறுதியொழிர் இடுதலில லெலையுஞ் 

சேட்டி சமா மிச்சையுமங் கப்பரிசே யசலுஞ் 

சிவம்பிரகா சிச்கையினாற் நிசோதாயி யகலு 

சீட்டியகற் போ,சமறச் சிவானுபவச் சழுந்தி 

னித்தியமாம பராசத்தி விட்டகலுங் சாணே. எனவரும். 

சத் இகளும்ரீங்கயே சாடுச்சியமென்பதற்குப்பிரமாணம்: 

பட்டின த்தார்பாடல், 

மாயரஈட் போசையும் மாயாமலமெனு மாதரையும் 

வீயவிட் டோட்டி வெளியே புறப்பட்டு மெய்யருளாஈ 

தாயுடன் கூடி.பின் சாதையைச் சேர்க்துமின் ரூலயமறக் 

சேயும தேகிட்டை யென்று னெழிற்சச்ச யேகம்பனே. 

சனவரும்.



oe 
ஒழிபு இயல். | ௧௪௧ 

இனி பாமானக்தாவச௪ சாயுச்சிய சவெபோகமென்பதை: 

பசமபர மானந்தம் பார்டுழ்மேன் மற்று ' 

ம.ரவம்வா ராதே யகலும்--புரணமா 

யாங்கே யமிழ்ஈ்தி யவசமா மானந்த 

நீங்காத.து வாடு நில், 

உற்றபா மானந்சச் சொன்றா யதிலுறட்டு 

மூ.ற்றுவதே மூத்திமுடி. வென்றுசைக்குங்--குற்றமிலா 

வைதிக சைவம் வழிநூல்பு சாணமற்றுஞ் 

செய்வனநா லெல்லாக் செளி. 

என்பதனாலறிக. 

இங்கனம் சர்வசாத்திரார்த்தமான பதி பசு பாசங்களின் 

தத். துவங்களை ஒருவாற்ரற் புலப்படுத்தச் சிக்தாந்தப்படம் எழு 
தப்பட்டது. உலகம் பொறுக்க, 

ஒழிபு இயல் முற்றிற்று. 
சித்தாந்தப்படவிளக்கம் 

முற்றிற்று, 
அணைய LTT
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பக்கம்: 

பதி ௩. 

பன் க&. 

விஞ்ஞானகலா் ௧௪ 

பிரளாயாசலா Gi Tn 

FROM ௨௨ 

ஆணவம் ௨௬ 

கன்மம் உ௮ 

மாயை ௩௧ 

இசோதாயி ௩௪ 

மாமீேயேயம் ரரி 

அத்துவாக்கள் ௩௩௨௬ 

தத்துவங்கள் ஷூ 

தத்துவங்களின் தோற்றம் ௩௭ 

தத். துவங்களின்: உயரப்பிரமாணம் Gm. 

தத்துவ வர்ணா இிபதிகள் (நிர 

bs CO) HEI (௫௭ 

ட/வனங்கள் ௫௯ 

BJ &E) BOT ௨ 

பாதாளம் ௪௪ 

பூவுலகம் ஏடு 

புவர்லோகம் ௮] 8௨ 

வன்னம் ௯௩௨ 

பதம் டூ. 

மந்திரம் ௯௫



அட்டவணை. 

இகதயதகாமரை 

சிவலிங்கம் 

சக்தவங்களியங்கு முறைமை 

சத் துவங்களின் தொழில் 

Dj OU BIO GB 

FOIA S BID 

FL_ I 

Fh BI hy oo ou 

அஸ் கரரணம், 

இஃ சரி 558 ஞானத்தி? சரியைமூகலியன 

சாலோகாஇ 

அட்டவணை முற்றிற்று 

பக்கம், 

on (15) 

௯௮ 

௧௦௦ 

௧௧௭௬ 

FLO 

GQ 

G2. Bi 

Fh. O 

SRF 

Bi. 

Garp.



பிழை திருத்தம். 
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எணணண் அனகை அவைளக் 

கம் | திருத்தம், பக்கம், | வரி, பிழை 
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