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usar (Ips DGD YOR” 

என்று திருவள்ளுவதேவர் கூறியவுண்மை யுய்த்துணருமிட 

து, எழுத்துக்கள் அகரத்தை மூதலாக வுடையனபயபோல் உலகம் 

டவுளை முதலாசவுடையது என்று துணியப்படும். 

எழுதிதெல்லாமென்ற போது ௮கரமு மடங்கு நிற்கவும், ௮ 

நனை வேறுபோல அ௮கரமுதலவென்று கூறுவ தென்னையெனின், 

சமி மயன்றி வடபாஷையினும் மு.சலா சல் பற்றியாம். இள்து உர



2. சித்தாநதரத்நாகரம், 

யாசிரியர்கள் கருத்து, இதலுண்மையை மறைஞானதேசெர் கூறிய 
வாறு இடம் வந்தழிவிரிப்பாம். 

் இசரமானது எழுத்துக்களுக்கு முதலாதல்போல், கடவு ' 

உலகத்துக்கு மு.தல்வரென்பதை விரிக்குங்கால் Con Mere போலு 

டல்கலர் தயிரை யெல்லா, மாட்டமொருரட்வெனெம் மண்ணலென பெண் 

ளூய்” என்ற பிரமாணப்படி யெல்லாவுயிர்களையும் ஆட்டி வைக்கின 

றவசென்று முடியும். சர்வ சராசராத்மகராய் விளங்கும் பெருமானை 

யறிவிப்பது ௮கரமாக விளங்கலால், ௮கரமாதியெழுத்துக்களையுறு 

ப்பாகவுடைய கல்வியின் மூயல்வதனா லடையத்தக்கபயன “கற்றத 

ஞாலாய பயனென்கொல் உாலறிவ, னற்ருடொழா௮ ரெனின்” என்லுர் தி 

ருவாக்கின்படி ௮வரை வணங்குதலென்றே தெள்ளிதிலுணரப்படும். 

கற்றசனாலாய பெரும்பயன் கடவுளை வழிபடுதலென்று துணி 

யுமிட.த்.து ௮வரை யறிவதெங்கன மெனின், ஞாலமேகரியாசசாலு 

னை ஈச்சிெச்டெவர் இடும் - காலமே?” என்றுள்ள வாக்கியம்பற்றிப் புகை 
யைக்கண்டு கெருப்புண்டென்னு மனுமிதிஞானத்தால் உலகத்தை 

யே சாட்டுிகோடலா லமைய/ ” 

புகையைக். மாததிரத்தில் னல் ஞானம் வருமென்பது 

புகையைக்காணுவதன முன்னரே அ௮னலைக்கண்டிருந்தாலல்லது ௮ 

மையுமாறெங்கனமெனின், புகைஞானம் ஒருவனுக்கு வருதலும் 

ஆப்தவாக்யெத் துணிவாலன்றி ௮மையாவாறுபோல் காணப்படுட 

இப்புகை வெளியாதற்கெம் இன்னது என்றுவரும் ௮னல்் ஞால 

மும். ஆப்தவாக்கியத் அுணிவாலென்றே அுறியத்தக்கதாம். நெடுந்த, 

ரத்தி லிருக்குமோர் மலையினின் று மெழும்புகையைக்கண்டு அம்பு 

லையில் ௮னலுண்டென்று கருதி ௮ம்மலைதோன்றுங் குறிபற்றிே 
௮.தனை நாடிச்சென்று ௮னல் ஞானம் இத்திக்கப் பெறுதல்போ 

வுலக மூடையவனிடத்த.து என்று கூறும் மேலோர்வாக்கயங்களை, 

துணிந்து; ௮வர் கூறும் சாதனாந்தரங்களி லொழுகி யுண்மைவிள 

சப் பெறுவரென்பதே சத்தியம், இக்கே மேலோர் வாக்கியமெ௦ 

றது பாரம்பரியத்தானே புராதனரோக்குமிடத்துக் கடவுள் வா 

பயெமாயெ வேசாகமங்களென்றே தெள்ளிதிற்றுணியப்படும். 

பெண்ணாணவியாய்ப் பிறர் துவளர்ந்தேயழியு, மெண்ணாதபேதம்! 
பின்றிப் - பண்ணுங்கால், சாரணகர்ச்சாவொருவனுண்டவனைக் காட்டு



சித்தாந்தசேகரம், ௩ 

ஆரணமுமாசமுமாம்'? என்ற பிரமாணத்தாளுர் துணியக்கடவர். புகை 

ஈயக்கண்டு நெருப்பையும், வெள்ளத்தைக்கண்டு மழையையும், 
॥யோசையைச்சண்டு யானைவருதலையும், கடகலசா திகளைக்கண்டு 
yerye அறியுமாபோல் காரியமாகிய பிரபஞ்சத்தைக்கண்டு 

காரணசர்த்தாவை ௮றியத்தக்கதாம், 

மேற் கூறிப்போர்த அனுபவங்களால் பிரபஞ்சம் காரியப்படு 
வத பெருமானாகிய காரணனிடத்திலென்று துணியுமிடத்துப் பொ 
ன்னாகிய காரணத்தினின்றும் பூஷணமாகிய காரியம் வெளிவருவது 
போல் பிரமமே பிரபஞ்சமாகக் காரியப்படுவது போலுமெனின், 
அற்ஙனங் கூறுவது மாயாலாதக்கூற்ளுகப் பொன்னாபெகாரணத் 
தைப் பூஷணமாகக் காரியப்படுத்தும் வினையாளனை நாடுமாபோல் 
காரணமாகிய பிரமம் பிரபஞ்சகாரிய மாதற்கு வேரொருபிரபத்தை 
சாடவேண்டி. வருமாசகலின், ௮ங்கனந்துணிவது பழுதாகும். உண் 

மைபயக்கும் வழி மற்றியாதெனின், காரிய காரணங்சண் முதறுணை 
நிமித்தங்கண்டாம், பாரின்மண்டிரிகைபண்ணுமவன் மு.தறுணைகிமித்தம், தே 

ரின்மண்மாயையாகத் இரிகைதன்சத்தியாக, வாரியன்குலாலளாய்கின்றாக்கு 
வன$ூலைமெல்லாம்” என் றுள்ளபரமோபதேசத்தைச் சிந்தித்த, முதற் 
காரணமாயெ மண்ணைக்கொண்டு துணைக்காரவாமாயெ தண்டசக்க 

ரங்களால் நிமித்தகாரணனகிய குலாலன் 'பாண்டங்களைவனையுமா 
போல் மாயையாகிய மண்ணைக்கொண்டு தன்சத்திகளாயெ தண்ட௪ 
க்கரங்களால் சடகலசரதிகள்பபாலு் தலுகரணபுவனபோகம்களைக் 
குலாலனையொத்த கடவுள் ஆன்ம கோடிகளு க்குச் கொடுத்துப் பே 

ரருளுடையவராய், அவருள்ளும் புறம்புங்கலந்து நிற்பராமென் றறி 
யக்கடவா்,. 

மாயையினின்றும் உலகம் காரியப்பட்டதென்பது எங்கனம்? 
பிரமத்தினின்றும் உலகம் வர்தது என்று சுருதி விளங்குசையாலெ 
னின், இதுவிபரீத வுணர்ச்சியாம், எங்கனமெனின், பிரமம்சித் தும்! 
உலகம் அசித்துமாகலின்) கடத்திற்படமும் படத்திற்கடமும் பி 
வாதனபோல் சத்தாயெ பிரமத்தினின்றும் ௮௪த் தாய உலகர் ty, 
ன்ருதென்பதே துணிபு. 

சத்தாகயெ சிலம்பியினின்றும் ௮சத்தாயெ நால் வருவது 
லாமேயெனின்; அ௮சத்தாயுள்ள தேசுத்தினின்றும் மலத்தடி' 
நாலாய்வருவதன்றிச் சிலர்திருபத்சைச்தாங்கிருர்த ஆன்ம



௪... சித்தாநதரத்நாகாம். 

னின்றும் நாலாகிய ௮சத்துத் தோன்றுவதில்லையாகலின், ௮சத்தா 

கிய உலகம் சத்தாயெ பிரமத்தினின்றுந் தோன்றிபதென்னும் மூட 

CHIC ௮ங்கேரிக்கப்பட்டதன்றாம். அன்றியும், கடவுள் உலகத்தை 

ச்சிருட்டித்தது ஆன்மாக்களிடத்து வைத்தகருணையால் உத்தேசங் 

கொண்டே யாகவும், சிலர் திநூலைவிட்டது எ.து பயன்கருதி? சலம் 

பியினின்றும் நால்வருவது சுபாவம், வெளிவருமதனை த் திரவியங்களி 

லொன்ருமென்பது மில்லையாடச் சிலந்தியின் மலமென்றே முற்றுணா 

ர்ச்சியிற் றுணிந்து கூறப்பமொகையால், சிலம்பி திருட்டார்தத்தால் 

நின்மலனாகயெ பெருமானிடத்து உலகமாகிய மலம் உளதென்றுகூற 

அ௮வர்பாவம் வழிவிட்டவாறு ுந்தோகொடிது! கொடிது!! மேல் 

நியாயங்களால் சத்தில் ௮சத்துதியாதென்றும், ௮சத்தில் அசத்து 

இச்குமென்றும், ௮சத்தில் ௮ச௪த்.தும் தானே யுதியாதென்றும் தெ 

ளிக்து, உதிப்பிக்கு மொரு சத்துளதாக விளக்கப்பெற்று மாயை 

யினின்றும் பிரபஞ்சபேதங்களைப் பெருமான் காரியப்படுத்தின 

ரென்றுதுணியக்கடவர். 

சிருட்டி திதி லயங்களைப் பெறுதலால் உலகம் உடையவனிட 

தீததென்று துணியுமிடத்து, உலகத்தை ௮னாதியாகக் கூறும்வாக் 

கயங்களுக்குப் போக்கேதெனின், உலகத்தை ௮னாதியென்றது கார 

ணமாகிய மாயையை ரநோக்கியென்று தணியப்படும். மாயையை 

அனாதியென்ப தொக்குமேயன்றி மாயையினால் காரியப்பட்ட வுல 

கத்தையும் ௮னாதியென்ப தெங்கனமெனின், சிருட்டிக்கப்பட்ட 

காலம் இன்னது என்று வரையறுக்கப் படாமையால் கால நீடிப் 

பை நோக்கிக்கூறியதாம். இதனைக் கால நீட்சியின் மரிக்குக் தவா 
க்களை ௮மரரென்பதுபோல் கொள்ளத்தக்கதாம். 

அனாதிமுத்தசித்தாய பெருமான் இவ்வுலகமாதிகளைப் பஞ்ச 

இருத்தியத்தின்வழி யெதுபயன்கருதி நடத்துகின்றன ரெனின், 
அனாதியே பாசத்தளை யுண்டிருந்த ஆன்மாக்களை வெளியே வீடுத் 
துத் தனுகரண புவனபோகங்களை அவர்க்குக் கொடுத்துக் காத்த 

னிமித்தமே காருண்ணியமிகுதியினால் பஞ்சகருத்தியஞ் செய்சரு 
ளப் பெருமான் திருவுள்ள முவந்ததாமென்று துணியக்கடவர், 

ஆன்மாக்களை ௮னாதியென்பதெப்படி? சுடவுள் இிருட்டி.த்.தா 

G) yr oor Ls இல்லையோ வெளின், இதுவிகிலியாமு தலினோ் கூற்றாகிட
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பாவத்தை விளைத்து உண்மைபயக்காதாகலின், ௮ங்கேரிக்கக்தக்க 

தன்றாம். எங்ஙனமெனின், சருட்டிக்கப்பட்டன வெல்லாம் நாசத் 

தையடையுமென்பது அனுபவ சித்தமாகையாலும், சிருட்டியாதி 

காரியங்களுண்டாவதற்குக்காரணம் ஒன்று இருத்தல் வேண்டுமா 

கலாலும், சிருட்டிக்கப்பட்ட ஆன்மா சித்தாயிருத்தலால் இதன 

காரணமும் சித்தாசக்கொள்ளுமிடத்துச் சிருட்டித்த கடவுளைய 

ன்றி Caan mF 6 gi ஆன்மா தோன்றுவதனமுன் னில்லையா கலின், 

கடவுளாகிய சித்தொன்றினின்றே ஆன்மசித்துக்கள் காரியப்பட் 

டனவென்றுகொண்டு, அ௮ங்கனங்கடவுளைக் காரியப்படுத்திய வே 

Desi நாட்டவேண்டு மாகலினானும், இவவுணர்ச்சி மாயா 

வாதமாகவே முற்றுணாச்சியிற் றுணிந்து கூறப்படுமா கையால், 

மேல் மாயாவாத நிரசனத்தில் கூறியவற்றை ௮னவயித்துச் திரஸ் 

கரிக்கக்கடவா். 

இக்ஙகனநிற்க, கடவுள் அன்மாக்களைச் சிருட்டி ச்2.துஎதுபயன் 

கருதி? தம்மை வணங்கவெனின், வணகச்சம்விரும்பிய தெற்றுக்கு? 

௮ வருடையத்தமெனின்) அவிகாரியென்பதுகூடா, ஆகலே) பதி 

யிலக்சணங்குன்றும். பதியிலக்கணமிருக்கவா றென்னையெனின்; 
்தன்னையறியா துவேறுண்டாய்த்தானறியா, துன்னி௰லாழிவமு இப்பீறொன் 

றுமிலை, சன்னிதிச்கே, அஞ்சுதொழிலாமதனை யானக்சயாக்காலே, இஞ்ச 

ளவுகேட்டலுமாகும்'” என்னும் பிரமாணமுகத்தா லறியக்கடவ வர். வண 

க்கத்தைவிரும்பியே அன்மாக்களைப் படைத்தவராகத் துணியுமிட 

தீதுச் சமஸ்தான்மாக்களையும் ஒருங்கேஞானிகளாகப் படைத்தல் 

வேண்டும். அ௮ஞ்ஞானிகளையும் படைதததனால் ௮வமைச் சிற்றறி 

வுஞ் சிறுதொழிலுமுடையவமென்று கூற விடக் தருகின்றது. “Ca: 

ண்டெெல்வேண்டாமையிலானடிசோச்சார்ச், யொண்மெடும்பையில?? என் 

னும் உண்மை ஞானோபதேசத்தைச் இ்திற்துய்பக்கடவர், இப்படி. 

ப்பட்ட நியாயங்களால் பசுக்களைப் பதி Pit Sav SB ஒ௮ண்டாக்கின 

yar gin மூடஞானத்தை நி3ராதஞ்செய்து கனமபரிபாகத்தில் 

வினைக்கீடாக அனாதிறித்தியர்களாகும் அப்பசுக்ளுக்குத் தீனுகரணா 

இகளைக் கொடுத்துப் பஞ்சரொத்தியஞ் செய்து வருகின்றனராமெ 

ன்று துணியக்கடவர். “ஆதியலச்செம்பினுக்குக் சளிம்புதானுமாராயில2 

ற்கதுவு மனாதியாகும், அ தியலமூலமலமணுக்சட்செல்லாமாணவமுமாருயிர் 

கட்கனாதியாகும், ஆ தியலப்பசுபாசமரிச்கவல்ல வமலலுமாருயிர்களுமேயனா 

'தியாரும், அ தியலவுலகத்மையடக்கித் தன்பாலாச்குல தும் வினையுமுயிர்க்கனா 

யொமே”' என்லுஞ்சிவகருமோத்திரக் திருவிருத்தத்காலுங்காண்க,
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மலவாசிகளாயுள்ள ஆன்மாக்களை வெளிய விடுத்தமையெவ 
வாறெனின், 8பசியுவமை-குழந்தைக்குப் பாலிலுண்டாகிய விருப் 
பம் தாய்கொடுத்த விருப்பமோ குழந்தைக் குள்ள விருப்பமோ 

வெனின், தாய்கொடுத்த விருப்பமாயின் ௮வள் கொடுத்த கேரமெ 
ல்லாங் கொள்ளவேண்டும். கொள்ளாதபடியால் ௮வள் கொடுத்த 

விருப்பமன்று, குழந்தைக்குள்ள விருப்பமாயின் எர்நேரமுக் குடி. 
க்கவேண்டும், அவ்வாறு குடியா தபடியால்குழந்தைக்குள்ள விருப்ப 

மூமன்று. இனிச்சித்தாந்த மெப்படியெனின், பசிய குழந்தைக் 
குப் பாலின் விருப்பத்தைக் கொடுத்தது. ஆயின் விருப்பத்தைக் 

கொடுத்த பசியும் குழக்தைக்குப் பாலையறிந்தெடுத்துக் கொடுக்க 

மாட்டாது, விரும்பின ரழக்தையும் பாலை யறிக்தெடுத்துக் “குடிக்க 

மாட்டாது. விரும்பப்பட்டபாலும் குழந்தைக்கு வாயில்வந்து புகு 

தமாட்டாது. கையால் இந்தச் செய்தியைத் தாயானவளறிந்து 
இரக்கத்திவலே பாலடையிலே பாலைவிட்டுக் கொடுப்பள், இக்க 
னக் "குழந்தையைப் பேரலும் அன்மாவுக்குப் பசியைபோலும் 

ஆணவம்; பாலைப்போலுப் கன்மத்தி லாசையை யெழுப்பத் தாயை 

ப்போலும் பரமசிவம், பாலடையைப்போலுஞ் சரீரத்தைக்கொடுத் 

கனுபவிக்கச் செய்வரென வுணர்க” | 

வியா தியுவமை - பிணியாளனுக்கு மருத்தில் உண்டாகிய விரு 

ப்பம் வைத்தியன் கொடுத்த விருப்பமா பிணியாளனுக்குள்ள 
விருப்பமோவெனின், வைத்தியன் கொடுத்த விருப்பமாயின் மருக 

துகொடுத்த நேரமெல்லாம் கொள்ளவேண்டும். கொள்ளாதபடி.யால் 
அவன் கொடுத்தவிருப்பமன்று, பிணியாளலுக்குள்ள விருப்பமா 

யின் எந்கேரமூங் கொள்ள வேண்டும். கொள்ளாதபடியால் பிணி 

யாளனலுக்குள்ள விருப்பமுமன்று, இனி யுண்மை யெவ்வாறெனின், 
பிணியே பிணியாளனுக்கு மருந்தில் விருப்பத்தைக் கொடுத்தது. 

ஆயின்; விருப்பத்தைக் கொடுத்த பிணியும் அவலுக்கு மருந்தை 

யறிந்தெடுத்துக் கொடுக்கமாட்டா.து. விரும்பப்பட்ட மருந்தும் 

அவன் வாயில் வந்துபுகமாட்டாது. விரும்பின பிணியாளலும் மரு 

ந்தை யறிந்தெடுத்துப் புசியான், ஆகையால், இதனை வைத்தியன 

திர்.து இரக்கத்தினாலே மருந்தை யொருபாத்திரத்திட்டுச் கொடு 
த்துக் கொள்ளச் செய்வன். இவ்வாறே பிணியாளனை யொத்த ஆன் 
மாவுக்குப் பிணியைப்போலும் ஆணவம்; மருந்தைப் போன்ற கன் 
மத்தில் விருப்பத்தை யுண்டாக்க வைச்தியளை யொத்த கருணாநிதி
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யாய சிலபெருமான், தமது காருண்யத்தால் பாத்திரத்தைப் போ 

ஞ் சரீரத்தைக் கொடுத்தனுபவிச்கச் செப்வரென்றறிக'! ... 

இவ்வாறு கூறியிருக்கும் தன்றோ. அ.துபவநீயமான. ௮௬ 

ள்வாக்யெங்களை யாராய்ந் துய்யப் பெறுவதேஈமது கடமையாகும். 

ஆன்மாக்களை யெடுத்து வெளியே விடுத்தசாலமே ிருட்டியாகத் 
அணியுமிடத்துச் சருட்டிக்குப் பூர்வமிருந்த ௮னுபவமெவ்வாறெ 
னின், ஆணவகேவலத்திலே ஆன்மாக்கள் இடர் தன வாசலின்; ௪ழமு 
தீதயனுபவமாய்க் கொள்ளப்படும். இருட்டி. யாரம்பசால மெப்போ 

தெனின், சவர்களுக்குக் கன்மத்திலாசை யெழுந்ததாகிய டிருட்டி 
காலபெதுவென்று விசாரிப்பதற்கு முன்னமேதானே €வர்கடோ 

ன்றிய காலமெது? பாசந்தோன்றிய காலமெது? பதியுண்டாகிய கா 

லமெது? என்றும் விசாரிக்கவேண்டி வருமாகையால் ௮து பொருக 

gi sore. 

மாயையை முன்னர் எசமாகக்கூறி ஆணவமலம் கன்மத்திலா 

சையை யெழுப்பியதென்று ௮ம்மாயையை யீண்டுப் பலவாகக் 
கூறுவதென்னையெனின்; மாயை - மலம்- பந்தம்- பாசமா'திகளாக 

வழங்குஞ் சொல்வேறு பாடொழியப் பொருள் வேறுபாடின்றி 
யொன்றேயாய் ௮னாதியிலேயே .ஐன்மாவைப் பற்றியுள்ள வப்பாச 

ததை ஆணவம் - சன்மம்- மாயை யென்னும் வேறு வேரான 

மூன்று மலங்களாகப் பிரிந்திருக்குமென்று தம்பிரா னாகமங்கள் 

கூறும். இவற்றை யுபதேசமுகத்தாற் றெளிந் திக, 

.... ஆணவமலம் கன்மத்திலாசையை யெழுப்பிய தென்று கொ 

ளளுமிடத்.து அணவமலம் சடமாகையால் எப்படித்தானே யியக்கி 

ற்றெனின், மலஞ் சடமென்பது திண்ணமாடுத் தானே யியங்கப் 

பெருதாயிலும் ௮னாதியே இத்தாயெ ஆன்மாவைப்பற்றியுள்ள தா 
கையால் ஜடவத்தாயுள்ள ஈஞ்சுமுதலியவைகள் அறிவோடு கூடிய 

வுயிரைக்கலந்து வெதுப்புதல்போல மேலியக்கம் அம்மலத்திற்கும் 
கூறப்பட்டது, 

ஆன்மாக்களை வெளியே விடுத்தமை பெருமானுடைய கருனை 
யிருந்த வாறென்று கொள்ளுமிடத்து; மீண்டு. மவ்வான்மாக்கள் 

ஈகதுக்சச் சோர்விலலைவ தென்னையெனின், புண்ணிய பாவங்க 

ளிருந்தவாரும். புண்ணிய பாவங்கள் வந்தவா றெங்கன பெனின்,



“3 சித்தாந்தரத்நாகரம். 

இதாதெங்கள் புரிக்தவாரும். சுதந்தர ௮றிவுடையாரல்லராக அன் 

மாக்களைச் சிவாகமங்கள் கூறுமிடத்து அவர்பால் குற்றஞ் சுமத் 

அவ தென்னையெனின், பசு பட்ச மிருகங்களைச் சித்தாகக்கொ 

ள்ளு மவதரம் புல் பூண்டு முதலியவைகளைச் சடமாசவும், மானி 

டர்களைச் சித்தாகக்சொள்ளு மவதரம்'பசு பட்சி மிருகங்களைச் 

சடமாகவுங்கொள்ள விடமுண்டாதல்போல் கடவுளைச் சத்தாக 

விவ கரிக்கு மவதரம் ஆன்மாக்களைச் சடரூபிகளாகக் கூற விட 

முண்டாமேயன்றிப் பதி ௮னாதிமல முத்த இத்தும், பசு ௮னாதிமல 

பெத்தித்தும், பதி பசுவுக்குப் பரமுத்திவியத்திக்குறி ௮லுக்க 

ரகம் பண்ணுஞ் சித்தும், பசு ௮வ்வளுக்கிரகத்தைப் பதியினிடத் 

இனின்றும் பெறுஞ்சித்தும், பதி இருட்டி திதி சங்கார இரோபவ 

பதமுத்தி யனுக்கிரகங்களைப் பண்ணுஞ்சித்தும், பசு அந்தப் பஞ் 
சகிருத்திய பரதந்திரத்தி லகப்பட்டுக் கட்டுண்ணுஞ் சித்தும், பதி 
ஒருவராலறிவிக்கப்படாது தானேயறியுஞ்சித்தும், பசு சிற்றறிவு 
பேரறிவுகளா Hit FASS யோக்கியமா குஞ் சிததுமென்றே 

தெளியக்கடவர். வன் சவனென்றிரண்டுஞ் சித்தொன்றாமென்னிழ் வெ 

னருட்சித்தவனருளைச சேருஞ்சித் திவன்றான்., பலங்கெடுபுத்திமுச் திபண் 

ணுஞ்சித் தவற்றிற் படியுஞ்ிச தறிவிச்சப்படுஞ் இத் துமிவன்றா, னவன்றானே 

யறியுஞ்சித் தா சலினா லிரண்மெணைந்தாலு மொன்றாசாதஈணியமாயிருக்கு, 

மிவன்றானும் புத்தியஞ் சித்திவனாமோபுத்தி மிதுவசித்தென்றிடிலவனுக் 

இவனுமசத்தாமே?? என்னும் பிரமாணமுகத்தானுமறிக. ௮ரசலுடைய 

நீதிகளை யுணர்த்துஞ் சட்டங்களை ௮றிவுடையோ ரா௫யெகாமே 

௮ரசனால் கொடுக்கப்பெற்று அவற்றிற் கூறி யிருக்கும் விதிவிலக் 

குகளைப் பற்றி யொழுகு இன்றோமன்றி ௮.றிவில்லாதன வா௫யமிரு 

கங்களுக் சகமையாவாறுபோல் கடவுளால் தரப்பெற்றசட்டங்கள் 
ஆன்மாக்களைச் சுதந்தர வினராகக்கொள்ளு மிடத்துப் பயனற்ற 
னவாகும். அங்கனமேல், சட்டங்களைக்கொடுத்த பதியும் அறிவி 
னனாகவேண்டும். ௮ங்கனநர் தணிவார்க்கு நரகப்பிராப்தம் சித்தமாக 

லின், சத்தாயுள்ளசிவத்தையும், ௮சத்தாயுளளமலத்தையும் அறி 

யுந்தன்மையால் சதசத்தென்று சொல்லப்படும், பசுவுக்கு வேதச 

வாகமங்களை யுணர்த்தினரென்பது கண்டுகொள்க. £'அறிரக்த விடத்தி 

ன்பதுன்பமாகாத.தவு, மாச்சவிடத்இின்பமயக்கம்-அறிர்ச, அலியறிவு நீயெ 

ன்றானத்துவிசானர்த, முலையமுதமுண்டமுனி'? என்று கூறியகண்ணு 
டையவள்ளலார் திருக்கானுமுணர்க, பதியறிவு-ஆண்றிவென்றும், 

பாசவறிவு - பெண்ணறிவென்றும், இவவிருவகையும் போலன்றிப் '



சித்தாத் தசேகரம், -௯ 

பதியநிவோடு கூடிப் பதியறிவாயும், பாசவறிலோடு கூடிப் பாசவறி 

வாயும், ஆண்வடிவும் பெண்வடிவுக் தழுவிநிற்றலிற் பசுவறிவை லலி 

பறிவென்றுக் கூறியுள்ள கிஈட்டத்தினால் ஆன்மவிலக்கணத்தைப் 

பகுத்துணாவாராக, | 

மேல்நியாயக்களால் அன்மாக்கள் சத்தேயா௫ யிருந்தும்; சிலா 
ச்ஞையை மீறிஈடந்தமையால் புண்ணிய பாவத் தொடக்லெலைர்து 

மொத்தண்பா ரென்பது 0ே போதரும். பாவபுண்ணிய த் தொடக்கில் 

ஆன்மாக்கள் மொத்துண்பாராயின் ௮அவலுடைய சருணையிருந் தெ 

ன்்செயவெனின், 2) BB oo wb மொத்துண்ணுதலாகிய வினைப்மீபாசு 

ததை யுடனிருக்தூட்டி வைத்தற்கேயாம். புண்ணிப பாலங்களை ச 

செய்யுமிடத்தும், சொர்க்க நரகங்களை யலுபவிக்குமிடத்தும், ஆன் 

மாக்களை விட்டு நீவ்சாதவதகைவே பெருமான் இசைவிப்ப ளென்பது 

உண்மைநாற்கருத்தாம். எம பெருங்கருணை ச கோன்றலாராகிய 

ஸ்ரீமந்மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் இருவாய்மலர்க் கருளிய “இன்பு 

தன்பமு மில்லானேயுள்ளானே”” “சோதஇயனே தன்னிருளே'' என்றற்கொ 

டக்கத்து அற்புதவாக்கியங்களினாலுந் துணிக, உள்ளானேயெள் 

DB பிள்ளைக்குவர்தகோய் தாய்க்குவர் ச.துபோலாம். தன்னிருளே 

யென்றது GH Auris gs gar Oy ow வியாத்தியாகிய உயிரை வியா 

ப்பியங்கொண்டு வர்த்திக்கு கு மனுபற்றியாம். ஈண்டுப்போக்க நியா 

யஙகளால் “அவனன்றியோரணுவுமசையாது”? oT at DDO meas BF 

சிவானுபூதிமான்கள் திருவாக்குண்மையைத்தெளிச்து, பாவபுண் னி 

யங்களைச்செய்வார் சீவர்க்களேயென்றும், பதி துணைக்காரணரென் 

றும் அறிர்திூக, 

பாவச்செயல்களை யுடனிருக்தாட்வெது எங்கனமெனின், பா 

வங்களையனலுபவித் தொழிச்கச்செய்வது காருண்யமேயானபடியால் 
பாவச்செய்கையைப் பெருமானிடதச் தேற்றிக் கூறுதல்பெரும்பி 
ழையாம்.”*இர்நிலமைமானுடருக்கேயன்றியெண்ணிலா-மன்னுயிர்ச்கு மிர்ச 

வழக்சேயாய்-முன்னுடைய-சாணாள்வரையிலுடல் பிரித் துுல்வினைச்சண்-லா 

ணாளின் மாலாயயனாக:-நீணாகர்-வானாடர்கோமுதலாய் வர தபெரும்பதச்.துரா 

னாவிசச்சானலம்பெறுராட்-டான்மாள - வெற்றிச்சடுர் தாசர்வேசச் தடன்வச் 

-து-பற்றித்தம் வெக்குருவின்பாற் சாட்ட-விற்றைக்கு-மில்லையோபாவிபி௦லா 

மையென்றெடுச்து-ஈல்லதோரின்சொனவொகச்-சொல்லியிவர் - செய்திக்கு 

தீ சச்சசெயலுறுத்துகீரென்று-வெய் துற்றுரைச்ச விடைகொண்டு - மையறரு 
௫-செக்கிலிடைச்திரிச்துர் தவாயிலிட்டெரிச் தர். ௧. சநெருப்புத்தூண்டழுவு
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வித் த-மிக்கோம்கு-காராசங்காச்சிச்செவிமடுத் தநாவரிக் து-மீராவுன் ஜூனை த் 

தின்னென் ரடி த்தும்-பேராம- லங்காழ்உரகச் சழுத் துவித் தம்பின்னுர் சம்- 
வெம்கோபம்மாராதவேட்கையராய்-இங்கொருசா-ளெண்ணிமுதல்காணாதவி 

ன்னற்கரெரகம்-பன்னெசொட்செல்லம் பணிகொண்டு-முன்னாடிச்-கண்டுக 

டன் கழித்சல்காரியமாமென்றெண்ணிக் -கொண்டுவருகோயின் குறிப்பறிவார்- 

மண்டெரியிற் - காச்சச்சு௨டறுச்சக்கண்ணுரிக்சான்னிதிய - மித்துத்தாய்கர் 

த சமரின்புறுசல்-வாய்ச்ககெறி-யோடீயதேரின் ழுமிர்போன கன்றாலே-ர 
டுபெரும்பாவமின்றேரீங்குமென-சாடித்கன்-மைக் சனையுமூர்ந்தோன்வழக்கே 

வழச்காக-ஈஞ்சனையசிர்சைஈமன்றா ௪ர்-லவெஞ்னெத்கா-லல்லலறுத்து மருகா 

கங்கண்டுநிச்ச-வல்லகருணைமறம்போர்றி'* என்று கூ றியுள்ள வுண்மை 

யானுமறிக. 

தம்முடைய அணையை மீறுவார்சள் அன்மாக்க ளென்றியற் 

கை ஞான த்தாலுணரும் பெருமான் வேதூவாகமங்களை யேன்வி 

இித்தல்வேண்டும்? அப்படி விதிக்சமையை மீறிய ஆன்மாக்களைத்த 

ண்டனைக்குட்படுத் துவ எப்படி ? எனின், பசுக்களுக்குக்கனமக் 

தினளவேசிவலுடைய பஞ்சகருத்தியமென்பது மேலிடங்களில் வில 
ரித்துள்ளே மாகையால், எல்லாம் ௮ராதிகன்மமிருக்தவாரு மென்ற 
றிக. அகா தியேலமைவின்றெனின்மலமாயைசன்ம மணுச்சவ, னகாதிகன் 

மமணுக்கள்செய்யவறிர் தகன்மமுடந்செயா, வரா திகாரியமாமுடறர்சளசேத 

னம் மணையாலவறிர், சராதியாதியமைக்சவேண்டு மமைப்பினாடி மகாதியே?? 

என்னுந்திருவாக்காலுந் தெளிர்திலவொராக. 

எல்லாம் ௮நாதிசித்தமாகவே வருமென்று துணியுமிடத். ௧௭ 

ல்லாங்கற்பிகமாத்திரமாக வுள்ளனவென்றும், பரமார்ச்சத்தி லொ 

ன் றுமிலலையென்றும், விவசாரத்திலுண்டென்றும், வஸ் துவேயெல் 

லாமென்றும், வஸ் துவொன்றே சத்தியமென்றும் சிலநால்கள் கூறு 

லதென்னையெனின், மேல்வாக்கியங்களே யொன்றை யொன்றுமறு 

த்து உதைத்துக்கொள்ளுகிறதாகையால், ('மிண்டிய மாயாவாதமென் 

லுஞ், சண்டமாருதஞ்சுழித்தடித்சார்தது” என்று வாகவூரடிகள ௮௬ 

ளியவுண்மையை யுணர்ந்தவர்கள் மயங்காரென்பதே அணிபு. இத 

னால், எல்லாம் சத்தியமாயுள்ளன வென்று காட்டப்பட்டது. இங் 

கேயெல்லாமென்றது பதிபசுபாசங்களிலடங்குமாசையால் பதிபசு 

பாசக்களை அ௮ராதிறித்தமென்று வேதாகமங்கள் கூறுமென்பது 

சர்வசம்மதம், மூன்றுபொருள் நித்தமாயிருக்குமாயின் சமானப் 

பொருளரமேயெனின், ஒன்றையொன்றுபற்றியனவாய்க்குணிகுண



சித்தார்தசேகாம். க்க 

களாய் வேறுபாடின்மை கொண்டு விளங்குமதனால் சமானப்பொ 

ருள்களாகாவாம, ் 

கடலைபபோலும்சிவம, நீரைப்போலும் ஆன்மா, உவரைப்போ 

௮ம்மலம் என்று பிரமாணங்கள் கூறு நுட்பமறியாமல் ஒன் றென்று 

கூறுமுன்மத்த வுரைகுழறுபடையேயாம். “கடல்சவெநீரான்மாவுப்புமல 

ஙசன்மம்'? என்லும் ஒழிவிலொடுக்கத் துரையானுந்தெளிச, கடலெ 

ன்னுமவசரத்தில் நீபடக்கமதனுட் கூறலிருக்கவும் வேறென்ப Olga 

கனமெனின், கடல்வற்றியது,குளம்வற்றியது, குளம்வெட்டினேன், 
கணறுஎடுத்தேன், என்றற்றொெடக்கத்து வாம்கியங்களால் நீரையே 

௮பிரித துரைக்கவிட முண்டா யிருத்தலை யறிநது வாய்மூடக்கட 

வர். இதனால் வம வியாபகமாயும், சீவன் வியாத்தியாயும், பாசம 

வியாப்பியமாயுறிற்குமெள்பது பெற்ளும். “வியாபகமா இிவிரிக்குங்காலை, 

வியாபகமேலிடுதிறையாமென்ப, வியா த்திசமகின றவாகும்விளம்பின் வியாப்பி 

யமொன்றின்மிடைக் & Ba 0G w வியாபகங்கடலேவியாத்தியக்நீேே வியாப்பி 

யமுவரெனவிளக்கியநா2ல, வியாபகமீசன்வியாத இயாருயிர், வியாப்பியமல 

மமனலீக்கியநாலே ” என்னும் பிரமாணமுகத்தானுச தெளி; திமிக, 

இக்கனஙிற்க, ஒன்றெனவும் இரண்டெனவும் பிரியாலாறு ஆ 

ன்மாவும் பரமான்மாவும ௮ுமைதல்கோககி அத்துவித மென்று 

வேதங்கள் கூறுமுண்மையை, இரண்டாவதில்லாமை யுடையது 

என்றுபொருள்கொண்டு மயங்கிக்கிடப்பார் வினையிருந்தவாறு ௮ 

தொகொடி௮! கொடிது!! அ௮த்துவிதமென்றது ஒன் றுமிரண்டு மல 

லாமையாம. உயிருமெய்யுங் கலச்திருப்பது2 போல ஆன்மாவும் பப 

மான்மாவும விர விஙிற்கு முண்மையையறியாமல் விசாரஹீனத்தி 

னால் உயிருமெய்யுமொன்றே யென்றும், இரண்டாயின் சமானப 

பொருளாமே யென்றுஞ் சொல்லித்திரிவாரை ஈம்மில்வேறு பேரிட் 

டழைப்பதே புத்தமம். நிததததஇினால் சமானமன்மோ வெனின்; சல 

தீதிமலகிடக்குச தவளையை அ௮ரியென்னும்பெபராலழைக்குமதுகொ 

ண்டு க்ஷ்ராப்தியன ராயெ விட்டுணுவையும் ௮ரியென்னும பெயரு 

டையராகக கருதஇச்சமாதானங் கூறும் விகோதவழக்காம். 

ஆயின், வேதங்களிற் பிரமமொன்றே சத்தியமென்று கூறுவ 
தென்னை யெனின், பிரமத்தைப்போல் வேறொரு பிரமம் இல்லையெ 
ன்பமீத அதனது அணிவன் றி அப்பிரமத்துக்கு வேருக ஆனமாக் 

களில்லை யென்பது கருத்தன்ரும். “pare sro ளெல்லாமாறரைத் " é



௧௨ சித்தாந்தரத்நாகரம், 

இட வுயிர்சளொன்றி, 'நின்றனனென்று பன்மைநிகழ்த்துவ் தென்னை யெ 

ன்னி, னன் ரமைப இிதானொன்தென் நரையுமக்கரங்கடோறுஞ், சென்றிமெச 

ரம்போல நின் மனன் வெலுஞ்சேர்க்தே” என்லுஞ் இத்தியாருள்ளுங் 

கண்டணெர்க, இதனால் எழுத்துக்கசடோறும் ௮ கரஞ் சென்றிருப் 

பதுபோல் ஆன்மாக்கடோறும் சிவம் வியாபித்துடையது என்று 
நிச்சலிக்கப்பட்டது. எழுத்துக்களை ௮கரம் இயக்குவ தெக்கன 

மெனின், அசரமுதல் ஒளகாரமீஷன பேதங்களாய் மெய்களின் 

மேலேறிவர்த் திப்பகனாலென்சு. ௮ சரமியக்குவது எல்லாவெழுத்.து 

க்களையுமென்று பொதுப்படக்கூறியிருக்கவும், உயிர்களை யொழி 

த்து மெய்களைமாத்திர மீண்டுக்கூறியதென்னையெனின், எழுத்.துக் 
களை யியக்குவது அகரமொன்றேயாகக்கூறி யிருக்கவும்; மற்றை 

யுயிர்களும்' அசரத்தைப்போலவே மெய்களை வர்த்திப்பிக்குர் தன் 
மையைக்காண்கிடறோமாகையால், ௮வ்வுயிர்ப்பேதங்கள் ௮கரமாத்தி 
ரமாசவேகொள்ளப்படும். “அசரமுதலவெழுத்தெல்லரம்?? என்றதும் இ 

வ்வுண்மை கருதியென் ௪, மெய்கள் ௮கரத்தில் வந்தனவாகக்கொள் 

எக் கூடாதோவெனின், கூடாது. எங்கனமெனின், உயிர்கள் ஏறி 

நடுத் துற சாதியும், மெய்கள் தாங்டச்சுமக்கிற சாஇயுமாட விளக் 

கலால் சுமக்றசாதி எப்படி ஏறுகிற சாதியாகும்? பாகலுஈ் குதி 

ரையும் ஒருசாதியாகக்கண்ட அ௮னுபகிகளுக்கு உயிருமெய்யும் 

மொன்றாகுமேயல்லது பாகன்வேறு குதிரைவேறு என்று தெளிவா 
ர்க்கு உயிர்வேறும் மெய்வேறும் ஆக இரண்டு தனித்த சாதிகளுண் 
டென்றேகொள்ளப்படும், மெய்கள் ௮கரவுயிரினின்றும் வந்தன 

வாகக்கொள்ளுமிடத்துப் பொன்னினின்றும் வந்த பூஷணங்கள் 

மாற்றுரைகளில் தாழா துநிற்றல்போல் அகரத்தைப்போலவே எழுத் 

துகளிவேறியியங்கப்பண்ணும் ஆற்றலுடையனவாயிருத்தல் வேண் 

டும். அகரமும், ௮ தன்வருக்கமான ஓளகாரமீறான வுயிர்களும் இய 
ப்பிக்க வியம்குவனவாகிய மெய்களை அவ்வகரமேயென்றுராம் எந் 

தமதியால் சொல்லத்துணிவோம்? இவ்வுண்மை ஈன்கு விளங்குமாறு 

தொல்காப்பியம் பிறப்பியற் சூத்திரம்வருமாறு, 

(௧) ௮ ஆ ஆயிரண்டங்கார் தியிலும், 

இளை ௮ங்சாத்தலையுடையனவாய்ப் பிறக்குமென் பதாம். 

(௨) இஈ௭ ஏ ஐ யென இசைச்கும் 

அப்பா .தும் அ௮ற்றோரன்ன - ௮னவதாம் 

அண்பன் மு தனாவிளீம்புலுடைய,



சித்தாந்தசேகாம். | ௧௩. 

இலை வாய் திறத்தலுடனே ௮ண்பல்லை நாக்கடியினது ரமா 
ன துபொருந்தப் பிறக்குமென் பதாம். 

(௩) உள ஓ ஒள லெனவிசைக்கும் 

அப்பாலைர் துமிதழ்குவிர் இயலும்: 

இவை வாய்இிறத்தலுடனே உதடுகளின் குவிதலாற் பிறக்குமெ 
ன பதாம். 

(௪) ககாரகசாரம் முதனாவண்ணம், 

இவை நாக்கினடி. மேல்வாயடி.யைப் பொருர்சப் பிறக்குமென்ப 

தாம், 

(டு) சசாரஞகாரகிடை சாவண்ண:ம், 

இவை நாக்கனட2மல்வாய் ஈடுவைப் பொருந்தப் பிறக்குமென் 

பதாம். 

(௬) டகாரணகார நுனிகாஉண்ணம். 

இறவை நாக்கன்கடை மேல் வாய்க்கடையைப் பொருந்தப் பிறக் 

குமென்பதாம், 

(௭) ௮ண்ணகஈண்ணியபன்முசன் மருங்கிள் 

சானுனிபரந்து மெய்யுறவொற்றத 
தாமினிதபிறக்குர் தகாரஈகாரம, 

இவை அண்பல்லினது அடியை காஃ௩கு நுனிபொருந்சப்பிறக் 

குமென்பதாம். 

் (௮) அண்ணநுனிரகா வண்ணமொஜ்ற 
றலஃகானஃகானாபிரண்டும்பிறக்கும், 

இவை மேல் வாயை காக்குநானி மிகப்பொருகதப் பிறக்குமெ 

ன பதாம். 

(கூ நுனிராவணரியண்ணம்வருட 
ரகாரழகாரமா யிரண்டும்பிறக்கும். 

இவை மேல் வாய்க்கடைபை காக்குநுனி தடவப்' பிறக்குமெ 

ன் பதாம். 

(௰) சாவிளிம்புகீக்டு யணபன்மு துற 

ஆவயின ண்ணம் ஒறிறவும்வருட வும் 

லசாரளகாரமாயிரண்டும்பிறக்கும்,



௧௪ சித்தாந்தரத்நாகரம்: 

இவை ௮ண்பல்லடியை நாவோரமானது தடித்து நெருங்கவும்) 

மேல் வாயை நாவோரமானது தடவவும் முறையே பிறக்குமென் 

பதாம். 

(௦௧) இதழியைரஈ துபிறக்கும் பசாரமகாரம். 

இலை மேலுதடும் £முதடும் பொருந்தப் பிறக்கு மென்பதாம். 

(0௨) பல்லிதழியையலகாரம்பிறக்கும், 

இது மேற் பல்லைக்கழுகடானது பொருந்தப் பிறக்குமென் ப 

தாம். 

(௦௩) அண்ண ஞ்சேர்ச் தகிட ரரெழுவளியிசை 

கண்ணு DNL WII TH LS id Bio, 

இது காக்கினடி மேல் வாயடியைப் பொருந்தப் பிறக்குமென 

பகாம. 

ஈண்டுக்கூறியவற்றுள் எத் துளையும் மெய்களுக்கு உயிர்வருகி 

கத்துப் பிறப்பில்லையென்பது நாட்டப்பட்டதாகலின, ௮கரமே 

யெல்லா வெழுகத்துக்களு மாயினவென்னும் அஞ்ஞான விருளி 

னின்று நீக உயிர்கள் மெய்களை யியக்குவது போல் சிவன் ஆன் 

மாக்களை யியக்குமென்று தெளிவது வி$வகிகள் மரபாம், உயிர்க 

ளைப் பன்மையாகவும், செவனையொருமையாகவும் உவமித்துக்கூ. 

றுவ தெகங்ஙகனமெனின், அகரவுயிரொன்றே பலபடவிரிந்ததல்ல.து 

அவைகள் வேறல்லாமையால், சிவனோடுவமை கூறப்பட்டது, பலப 

டவிரிம த அகரத்தோடு ஏகத்துவ நிருமலத்துவருள்ள சவத்தை 

யெப்படிப்பொருக்தக் கூறுவதெனின், பலபடவிரிந்த எழுத்துக்கள் 

பலவிகாரகுணங்களை யடையாது அ௮கரமாத்திரமாகவே Somer ar 

மேலுவ்மானம் பிழைத்தனரும். 

அகரம் விரிந்ததுபோல் சிவமும் விரிந்திருக்க வேண்டுமேயெ 

னின், “வெஞ்சத்தி சா ழம்விக்து சதாசென்றிகழுமீச, னுலர் தருளுருத் தான் 

ரன் மாலயஜொன்றி னெொன்றாய்ப், பவர் தருமருவகாலிய் குருவகாலுபயமொ 

ன்றாய், நவம் 2ருபேதமாக நாதனே ஈடிப்பனென்பர்?? என்றறடரெடக்கத் 

ுச் சந்தான குரவர். இருவாக்குண்மையை மெய்யன்போடுஞ் இ) 

இக்கக்கடவர். இப்படிப்பெருமான் றிருவுள்ள மழவந்தது Of 031 Lod & 

களுடைய பரிபாக கெகிழ்ச்சியளவே யன்றி உண்மையில் ௮ணுத 

துணையும் பேதமின் றென்பதாம், இதகாறுங்காட்டிவந்த நியாயங்



சித்தா தசேகரம், ௧௫ 

களால் அகரமும் மற்றையுயி/சளும் ஒன்றென்றுர், உயிர்களும் 

மெய்களும் வேறென்றும், சிவமும் மற்றைஞர்த்தங்களும் ஒன்றெ 

ன்றும், இெழுர்த்தங்களும், ஆன்மாக்களும் வேறெள்றும் ஈன்கு 

விளங்குகறதாகையால், ஆன்மாக்கள் சிளத்தினின் றும் வந்தன 

வென்னும் விமோகஞானம்விலடுப்போயிற்றென்க, 

வாயைழூடிக்கொண் டுச்சரிக்கு மோரெழுக்து மில்லை யாசலி 

னாலும், மெய்களும் உயிரைப்போலவே ௮ங்காச்தலைப்பெற்று வருக 

லிஞறும், எல்லாவெழுத்துக்களும் YTS AAs Sor at FS a! Osa 

ள்ளுவா மெனின், மெய்கள் தாயேயியங்கும் ஆ ற்றலைப்பெரு.து eu) 

ர்களைக் துணைகொண்டு அங்காத்தலைப்பெற்று வரு முண்மையைய 

நியாமல், மெய்கள் தாமே அங்காக்து வருமென்பது அறிபாமை3ப 

யாம். (இக்) என்றபோதிலும் (௪) சான்றபோதிலும் உயிர்த்துணை 

யை முன்னும் பின்னுமாசக்கொண்டு தன்னொலியைக் காட்டிறின் ற 

மெய்யை, ௮கனை ஒலிப்பித்த வுயிர்ப்பேகமேயென்பது காலத்தி 

ரயத்தும் மேலோரங்கீகரியாபென்க, இகனால் மெய்களும் உயிர்க 

ளும் தனித்தனி?2வருகவே யொலிகளையுடையன வென்றும், மெய் 

சுள் ஒலிப்பிச்சாலொலிக்குஞ் சாதியென்றும், உயிர்கள் தாமே 

யொலிக்குஞ்சாதியென்றும், உயிர்கள் மெய்கள௩கா வென்றும், 

மெய்கள் உயிர்களாகாவென்றும் சாட்டப்பட்டது. இகசனைக்கிரு 

ட்டாத்த பூர்வகமாய்க் கூறுமிடத்து ஒற்றொலியைக் கண்ணொளியெ 

ன்றும், உயிரொலியைக் கதிரொளியென்றும் கொண்டுணர்க. கண் 

ணுக்கொளியிருந்துங் சகதிரொளியைப் பெருமல் முன்னேதோன்று 

மவற்றைக் காணக்கூடாவாறுபோல மெய்யெழுத்துகள் சாமே யொ 
உ னி ௩ ry ௬ . ° ச 

லிக்குஞ் சத்தியை யடையாறு உயிர்க ளொலிப்பிக்கவொலிக்கு 

மியலையுடையனவென்க, கண்ணுக்கொளியைக் தருவதுல் கதிரொ 

ளிசானே யெனின், சண்ணில்லாதவன் மாட்டுப்பயன்ப.டாமை 

யால் ௮துபொருந்தாதென்ச. இவற்றைச் இவெவேர்களிடத்தும் 

அ௮ன்வயித்துக்கொள்ளக்கடவர். இதனால் இவன் ஆன்மாக்களையி 

சைவிக்கு மென்பதுநாட்டப்பட்ட.து. “விற்பிறம்பாலுந்றவடுமேவவு 
லசெங்குநிறை -சற்பானே செய்வஞ்சிவசிவா-செர நசிறக் த-அக மு. தல வெழு 

ச்தெல்லாமா தி-பசவன்முதற்றேயுலகு"' என்னுமான்றோர் Saar ser 

னுமுணர்க. இவவுண்மையையறியாமல் ௮கரமாகிய முதலினின் 

றும் எல்லாவெழுத்துக்களும் பிறந்தனவென்று நாயனார் 'திருவாக் 

சைக் இரிபுணர்ச்சி சொண்டுமயங்குவ.து பரிபாசத்காழ்ச்சியேயாம்.



௧௬ சித்தாந்தரத்நாகரம்: 

12 சவர்குழஞர் திருசான்மறைமுடிவும்-மூவர் * சமிழுமுனிமொ ழியு்- கோவை 

தீ- திருவாசகமுச் திருமூலர்சொல்லும்-ஒருவாசகமென்றுணர்?? 61 ன்றுநிச்ச 

யித்துக் கூறிய ஒளவையார் திருவாக்கால் இத்திருவெண்பாவிற்க 

ண்ட மான்மூடிவுகளெல்லாம் ஒரே சித்தாந்தத்தை யுடையனவெ 
ன்.று நாட்டப்படுதலின், ௮ன்மாவேறு சிவம்வேறு என்றுண்மையை 

யுணர்த் தும் தேவார திருவாசகங்களுக்கு மாமுக ஆன்மா வேசிவம் 

என்று திருக்குறளுணரா்க்து மென்பது முரண்பட்டழியுமென்௪, 

இப்படியே வேதங்களிலுள்ள வொவ்வொரு வாக்கியங்களையும் 

அபார்த்த்சொண்டு வேதாக்திகளெனப் பெயர்பூண்டு திரிவார் 

உண்மைக்கு விரோ திகளானபடியால் ௮வாகூற்றைமறுத்து க்கூறும் 

உண்மைவாக்கிபங்கள் வருமாறு. 

ஊடலிருலர்ச்கொழியவண்டுசொலொருத்தர்க் 

சேடணையுமேவலேழுமாயுியனூ ஓ 

"மூடருணாார்மலைவமுன்னொடுபின் னென்னோ 

தேவெர்ரிவன் றனையுமா சரவுசெய்தே” 

“பொத்சையுடலூலுமறவலேயருள்புரிர்து 

தீத்துவமசிப்பொருடருங்குரவனாரென் 
. உ. ச 

ஐத்தவுதயததவலமாசினையறுத்தே 

சித தபெறுமோபிரமமென்கொலிதுசெப்பாய்!" 

அத்துவிதமென்றசொலு முன் மறையினாய்க 
௮,ச துவயமென் நசொலுமம்முறையினாய்க 

முச்சனிணையர்றொருவனென் நமொழிவேதத் 

தச், சமறியாரமலனாவிமலமென்பார்'" 

வேறு 

₹ஏசமன்றிறைகனாவியிரண்டுமன் நபேதமென்றே 
யாகமவேதமெல்லாமயிக்கெயப த.தீஇனாலே 

யூகமுள்ளவாதம்முள்ளத் துணர்ச் இடும்பிரச் தியாயத் 

தூகமுமற்றொன்றென்பரயிச்யெபதா ர்த்தமூனர்?? 

ன்று சைவ நால்களெல்லாம் கூறுமாகையால் இவற்றையுள்ள. 
படி. ஞானாசாரியரிடஞ் சென்றுதேர்ந்தவர்கள் ௮லலமார்க்கங்களை 

யணுத் அணையும் ௦தியாரென்சு,. இதனால் பதிபசபாசக்கள் ன்றும் 
சத்தியப்பொருளாமென்று சாட்டப்பட்ட த.



சித்தாந்தசேகரம். | Bat 

பதிபசுபாசங்கள் அநாதி நித்தியமாயின் பஞ்ச௫ருத்தியம் கா 

ருண்ணியத்தை யதிட்டித்துடையசசென்று 'மேலிடங்களில் விவரி 

த்.துள்ளநியாயங்களால் எல்லாவுயிர்களும் ௮ராதியேழுத்தியடைர் 

திருக்கவேண்டுமேயெனின், பெருமானுடைய கருணை யிருக்தவாறு 

பஞ்சகிருத்தியமென்பது அன்மாக்க ளகாதிகன்ம மிருந்தவாறன் 

றிக்கன்மமொழிர்து காருண்ணிபமில்லையாம். கன்மத்தைக்காட்டா 

ஆ காருண்ணியத்தைப் பிர தானமாகக் காட்வெது ௮ப்பெருமானி 

டம் வைத்திருக்கும் ௮ன்பு பாராட்டியென் ச. 

ஆன்மாக்கள் நித்தியமாகலானும் முத்தியடைந்தோர்கள் பிற 

ப்பின்சண் திரும்பாமையாலும் சாதியே பஞ்சகிருத்தியம் ற இ ( (0, 

யவேண்டு?மயெனின், பிறந்தரகாண்மேலும் பிறக்குசாள்போலுர்- துறந் 

தோர் துறப்போர்சொசை?? என்னும் பிரமாண முகத்தால் மேலாட் 

சேபம் நிரஸ்தமாமென்௧, 

சிருட்டிக்கொருவர் முத்தியடையினும் எண்ணிறந்த இருட்டி 

யில் எண்ணிறந்தவான்மாக்களும் முத்தியடைவார்கள். por oh ns g 

காலத்திற் களவின்மையால் ௮ராகி3ய பஞ்சூருச்தியம் ஒழிந்தி 

ருக்கவேண்டும், அங்கனமொழியாது யஞ்சகிரு சத்தியம் வர்த்திப் 

பதெல்ஙனமெனின், இது வேதாசமத்திலில்லாக விகோதவிசிர் திர 

மாம். ஆன்மாக்களோடு காலவொழிவயையும் விசாரித்தால் மேலாட் 

சேபத்திற்குச் சமாதானம் பிறக்குமாகையால் எண்ணிறக் தூரட்டி. 

யில் எண்ணிறந்தவான்மாக்க ளொழிந்திருக்கவேண்டு?மேயென் ப.து 

பரிபாகத்தாழ்ச்சியாம், காலவொழி3வ ஆன்மாக்களொழி வென்று 
தெளியத்தக்கதாம். காலம் ஒழியுமோவெனின், குருமுக்த்காலுண 

ர்க. இங்கே கூறப்பட்டுள்ள சமாதானமே மமேல்விஷயத்தைப்பற் 

றிய மற்றைச்சாமானிய கேள்விகட்கும். உத்தரமாமென்பதை விவே 

கித்துணர்வாராக. 

பாசம் அராதிறிச்சமாயின் ௮து உயிரைவிட்டகலுமாறெம் 

௩னம் ? பாலில்வெண்மைபோற் சகசமாமெனின், பாலிலேவெண்் 

மையையொத்த சகசமுமல்லாமல், வெள்ளைப் புடவையில் வந்தேறி 

ய௮ முக்குட்போல் ஆகர்துகமுமல்லாமல், தண்லெத்தைப்பற்றிய மூ 

ளைசவிமிமிபோ லொத்த சகசமென்று தெளிர்து, அன்மாவுக்கு மல 
நாசத்தை மதித்திடுவாராக 

9



கற) இத்தாந்தரத்நாகரம், 

(per gaan வத் துவாபிவியக்தியை விளக்குவதே பரமாச 
ஆகமங்கள் கூறுவதால் மலத்தை வந்தேறியதென்றே வேதாந்தவா 

இகள்போற் கொள்ளவாமேயெனின், முளைதவிடுமி நீக்சத்திற் கா 
ணப்படும் வெண்மையா௫ ரணங்கள் கண்டுலத்தில் உள்ளனவே 

யன்றி ஒன்று கெட்டொன்று புதிதாகவக்தவல்லவாகலின் மேலு 

ண்மையைத்தரும், அஆசமவாக்கியம் சத்தியமென்றேதுணியத்தக்க 

தாம். வேதத்திலுண்மையும் இதுவேயாமென்சு. மாயாவாதிகள் 

போல் இதனைச் வெத்திற்கென்று கொள்ளாது, சவனைப்போல் ஆன் 

மாவும் ஞானக்கிரியைகளை யுடையவனாகையால் ஆன்மாவுக்கெண் 

றே அறியத்தக்கதாம். சிவத்துவம் என்பதைச் சவ சீவர்களுக்கு 

முத்தியைத்தருதல் பெறுதலால் கூறியதாம். | 

மலத்தை யொழிக்குமிடத்து மாயாகாரியங்களே துக்கு? தமது 

ஞானசத்தியால் தானேயொழித்த லமையாதோ? மாயையைத் து 

ஊையாகக்கோடலினளனும், இப்போதேலமோசனஞ் செய்யாமை 

யாலும், சிவத்துக்கு ௮௪, தனாகுதல் வராகிற்குமேயெனின், சிவனைப் 

போல் சீவர்களும் ஞானக்கிரியைகளை யுடையவர்களென்ப.து சத்தி 

யமாய்ச் சிவன்மலமாத்தலும், ீவர்கள்மலபெத்தருமாகி விள ௫ நி 

ற்கு முண்மையால் செவனுக்டப ஞானக்கிரியைகள் பிரகாசித்தும், 

சிவர்களுடைய ஞானக்கிரியைகள் அப்பிரகாசம் பூண்டும் விளங் 

கும். இக்ஙனமாகவும், மலமில்லாதவராகிய கடவுள் ௮ன்மாக்களிட. 

த்துவைத்த கருணையால் அலர்கள்மலத்தினின்று நீங்குதற் குபசார 

ணமாசத் தலுவாதிகளைக் கொடுத்தலும், அ௮ப்பெருர் துணையால் 

மலமறைப்பாற் இடந்தவான்மாக்கள் தமது ஞான க்கிரியைகள்சிறி 

அ விளங்கப்பெற்றுத் தாமேமலத்தை யொழித்துக் கொள்வரென் 

பதே பிரமாணசித்தம், மலத்தையொழித்துச் கொள்வார்தம்முடை 

யமுயற்சியால் தன்மாக்களேயாத லறியா..து சிவத்துக்கு ௮சத்த 

னாகுதல் வராநிற்குமேயென்பது பெரும்பிழையாமென்க. 

தலுவா திகளைக்கொடுத்த கடவுள் அன்மபந்தமாயுள்ள ஆண 

வத்தைத் சாமேயொழிக்கக்கூடாதோ வெனின், ஆன்மாக்கள் ௮௪ 

த்தரா யிருந்சாலொழியச் சிவமே மலச்தையொழித்தற் GB Hak. 
ஆன்மாக்கள சத்தியுடையவராதலால் தலுவாதிகளைக் கொடுத்துத் 

துணைசெய்ததாம். ஆன்மாக்களே நீக்கிச் கொள்ளுவதாயின் ௮ன் 
மே ரீச்சக்சொள்ளான.உ யென்னைபெனின, சற்றறிவுஷ் சறுகொழி



சித்தார் தசேகரம். ௧௯ 

அ! முடையவராகலாலும்) சன்மங்களைப்பொ௫த்துத் தொலைக்கவே 

ண்டியவராகலானும் ௮ன்றே முத்தியடையாராயினர். தனுவாதஇக 

ளைப் பெற்றமாததிரத்தானே மலமொழிவ தெங்கன மெனின், தலு 

வாதிகளைக்கொடுத்த சிவம், வேதசிவாகம மாகிய சட்டங்களையுங் 

கொடுத்தனராகலின் ௮வற்றிற கூறியுள்ள Pus sure BALL gs 
தினா முத்தியடையுமென்க, சிவ௫ர் தனையால் மலமொழிதலால் மல 

தையொழிப்பவர்செவமென்று வேதசிலாகமங்கள் கூறும். இங்கனச் 

'தணிவதொழிந்து மாயாகாரியங்களால் மூதற்பிரதிபந்தஞ்செய்து 

கொனர் தனதுஞானசத்தியால் பிரதிபர்தஞ் செய்யாநிற்கும் சிவ 
மென்பது அப்பிரமாணமாம், 

மாயாகாரியப் பிரதிபந்தம்முன்னும், ஞான ௪.தஇப் பிரதிபர்க 

ம்்பின்னும் சிவம்செய்யா நிற்குமென்பதொழியவே, வேறுவிதத்தாற் 
கூறவேண்டு மென்பதாயிந்று, எம்கனமெனின், சேடியானவள் ஒரு 

பெண்ணைவளர்ததுப் பருவம்வரககாலத்து நாயகனி௨ஞ் சேர்த்து 

விடுதல்போலும், சவசம்தியானது உயிரைப் பரிபா சபபடுத்் தி உடை 
யவனிடஞ் சேர்க் சமென்பதாம். பெண்ணைவளர்க்குங்கால் செடிக்கு 

ஊணுடையாதிகள் சாதனங்களாயிருந்துதுபோல் உயிரைப் பரிபாக 

ப்படுததுங்கால் சிவசத்திக்குத்கலுவாதிதள் சாதளம்களாமென்ச, 
சேடியானவள் பெண்ணைகாயகனிடஞ் சேர்த்துத் தான் புறம்பிலே 

தானே நினறுவிட.வும, காயகனிடஞ சேர்ந்த பெண் அவனைச் கூடிச் 
சு9க்குமின்பத்தில் சேடியை மறந்து விடுமாறுபோலும், இவனைச் 
சேர்ந்த ஆன்மாவும் 8 வசத்தியைச்சிச்தியாது சவானஈ தத்தில் oy 

ழ்ச்துகெடக்கு Quwusro, “sruypa@sorndermongmusaiguilair 
ருயைமறர், தேயுமதே நிட்டையென்றாளெழிற்சச்சியேசம்பனே.” என்று 

பட்டினத்தடிகள் கூறியுள்ள பிரமாணத்தானுகம் தெளியக்கடவர். 

சேடிபைப்போலும் சிவசத்தி பின்னப் பொருளல்லவே யெனின், 

சத்தி சிவத்தில் ௮பின்ன மெனிலும், பின்னமாகக் கூறும்விவகாரம் 

களு முளவாகலின் மேல்நிச்சயம் பழுதுடைத்தன்ரும். இங்கே வீரி 
க்கிற்பெருகும், 

மேலிடலங்களில் ஆன்மாக்களே பந்தத்தை நீக்கக்சொள்ளுமெ 
ன்றுகூறி ஈண்டுச் சிவசத்தி ஆன்மாவைச் சிவத்தோடு சேர்க்குமென் 

பதெங்கனமெனின்,; தனுகரணாதிகளைப் பெறுவதன்மூன்னர் ஆன் 
மா சித்தாயிருந்தும் ஜடப்பொருலவாகவே கேவலத்திற் Bw Bae 

லின், தஜுகரணக்களைக் கெடுத்ததுமுதல் முத்தியனந்தாம் உட



௨0 FF SU FSIS ETSI. 

Rms Qurise ipopure Gass haQusew m cir 
டியானவள் பெண்ணைவளர்க்குங்கால் பெண்ணுச்கியக்க 

போய்ச் சேடியேயியங்கச் செய்தன ளென்பதமையாவ 

ஆன்மசிவசத்திகளிடம் ௮ன்வயித்துக்கொள்க. “ரக்த 

வன்பர்ச் கவரினுமன்பபோற்றி?? என்றுகூறியுள்ள பரமோப! 

னும் sone SOs, அ௮ன்மா சிவத்தை காடிப்பத்தடி தூரம் 

டத.துச் சிவம கருணையாலிரங்குப் பதினைந்தடிதூரம் வந்த 

ன்பதாம. இவவிச நியா.பங்களால மலமோசனஞ் செய் 

லார் அன்மாக்களயென்றும, சவம் உடனிருர துபசரிசீ 

றப நிசசயிககப்பட்டது. 

ஆண வமலம்சண்ணுக்கு இருளும, செம்பிற்களிம। 

அகசுபஞானச ததியைப பிரிவறசகலநது நிற்குமாயின 

தோடு கூடியசண்ணுக்கு இருளும், ரசகுளிசையுடன் கூடி 

LF HS கணிமபுமின்மையபோல நித தியபரிபூரண சுத்தமாயிருட 

எள சிவததோடு கூடிரின் அள்ள ஆத்மாவை அஞ்ஞானமாவரித் 

தல் கூடாதெனின், இதுசததியம. நாயகனுமகாய௫யும் ஓரறையில் 

ஏ கசயனத்தில் விற்றிருக்கவும், வெளியேகிற்பவர்கள் ௮றையினுள் 

ளாரிருவரும் ஊைழுயக்கூடியின்பம அநுபவிக்கன்றன ரென்று 

மயங்குவதாய் முடியுமன்றி உண்மையில் அதுமயக்கவுணர்ச்சியே 

யாம். இங்ஙனநிற்க, “பரமசயன்பராசததி பல்லுயிர்க்கும்பயின்றிருக்க, 

விரவுதென்னிருளெனிர்கேள் வெய்யவழல் பசுமரத தின், வி.ரவியதே பச 

மரமும்வெர்தவலவெக் துவிழும், பருவமுறக் கஉரணமுறப் பதியுமூறப் பழு,த 

றவே” என்லும் உண்மைஞானவுணர்ச்சியால் மேலாட்சேபம் ௮ற 

வேநிரஸ்தமென்சு. 

பசுவும், பசுவைப்பர்திதத பாசமும், பாசத்தை அரிக்கும்ப 
தியும் ௮னாதிநிக்தகமென்பது ஸ்திரமாகலின், பெருமானை வழிபட் 

டுமலமோசனஞ்செய்து கொள்ளக்கடவர். பாசம்றித்தமாயின் ௮நி 

ததத்தையடையாதே யெனின், தேற்றுங்கொட்டையினால் தெளி 

வுற்றறீரை ௮ழுக்கானது பற்றாமலும், தாலுக்கெடாமலும், அடி 

யிலேரின்று விடும/போல் பாசமானது ஆத்மாலைப்பற்றுமது 

தாலுக்கெடாமலும் தன்சத்திகுன்றி விரவிறிற்குமென்ச, எங்க 

மெனின், மாயைவியாபகமுடையதெனவும்) மாயையின்மேலிட், 

வியாபகமுடையது ஆன் மசிற்சத்தியெனவும், ஆன்ம௫ற்சத்தியி;



சித்தாந்தசேகரம், ௨௧ 

லிட்ட .வியபாகமுடையது ௮ன்மாவெனவும், ஆன்மாவின் மேலி 

தட் வியாபகமுடையது சிவசத்தி யெனவும், சிவசத்தியின்மேலி 

ட் வியாபகமுடையது சிவம் எனவும், உண்மை நால்களுணர்த்து 

மாகலின், சவபூரணத்அுள் ஆன்மபூரணத்தை விசாரித்துச்தெளிய 

GGL. 

முத்தியின்மலமொழியாது விரவிறிற்குமதனால் மயக்கத்தைச் 

செய்யாதோ வெனின், உருகிய பதத்திலுள்ள நெய்யானது கனங் 

கெட்டுச் தான்செடாது நின்றதுபோலும், உயிர்களை யெல்லாக் 

கொல்லவெழுர் ச ஆலகாலவிஷம் பரமசிவத்தின் நிருமிடற்றிலட 

“ி வலிகெட்டு முதல் குன்ரது நின்றதுபோலும்) ஆண வமலம் 

அ வலிகெட்டு ஆன்ம்ஈத்திக்கு வியாப்பியமாய் முதல்கெடாது 

$தியமாகவே நிந்குமென்பதுபெற்றும். “முத் தியினின்மூன்றுமுதலு 

ஈழியகீகேள், சச்தவறபோகச்தைத்தய்த்தலணு-மெத்தவே,யின்பக்கொ 

'கிமிறை யித்தைவிளைவித்சன்மல, மன்புட_டனேகண்கொளப்பா” என் 

ம் உண்மைவிளக்கத இருவெண்பாவினானும் தெளியர்துப்க. பாச 
ந்ே ஈடாமல்ப தியிற்சலவாமல், சேசச்சமத்துமு£த இரேருகாளெச்காளோ'என் 

கூறிய தாயுமானசுவாமிகள் திருவாக்குஞ் சான்றாமென்க், 

. . உ ரீ. ஆ 
அயின், மு.த்தியில் வியாபகத்துவம் எல்லாவுயிர்சளும் ௮டை 

வதெவ்வாறெனின், ஆகாசத்தில் உலாவும் சர்திரனை யேசகாலத்தி 

ற்ராணும் பலருடைய கண்ணொளிசள் ஒன்றோடொன்று தாக்காது 

விரவிச்சென்று பற்றுதல் போலுமென்க. முத்தித்தசையில் ஆன் 

மாவும் Hap gory யிருக்கும்மோ இரண்டாயிருக்குமோவெ 

ின், ஒன்றும் இரண்மெல்லாமல் அத். அவிதமாய்றிற்குமென்பது 

மலோர் துணிபென்சு, “பண்ணையுமோசையும்போலப்பழமதவு, மெண் 

௮ஞ்சுமையும்போலெககுமாம்-௮அண்ணராள், ௮ததுவிதமாதலருமறைகளொ 

சென்னா, தீதிதுவிதமென் றரையுமாங்கு”' என்று சாதித்தருளிய மெய் 

கண்ட சிவாசாரிய சவாமிகள் திருவாக்காலும், *ஒன்றாகாமலீரண்டா 

-ம, லொன்று மிரண்டுமின்றாகாமல் ? என்றருளியதிருச்சிற்றம்பலகாடி. 

் திருலாச்கானு முணர்ந் இடுக, 

ன் இவருண்முதலாசாரியரை அத்துவிதமென்னுஞ் சொல்லினு 
inser Far gy Bs QumE@srwaQrerugG sromp “Oi 

மாட சவொசாரியசுவாமிகள்”” என்னும் அ௮ற்புதத்திருகாமம்பாரா 
லிடண்மை ஞானிகளெல்லாம் வழிபடுகதனாலுங்காண் க. “பொய்



௨௨ சித்தாந்தரத்நாகரம்: 

சுண்டார் சாணாப்புனிதமா மத்துவிச, மெய்கண்ட “எஅழுன்கேகாடர் 

சாளோ!' என்றற்றொடக்கத்து வாக்யெங்களே சான்றாமென்க. இர. 

மியாயங்களால் முத்தியில் ஆன்மாவும் சிவழும்நிற்கும் ௮லுபூ இிரிலை 
வெளிப்பட்டதகாகலின், இவ்வுண்மையை வற்புறுத்திக் கூறும் பின் 

லாக்கெங்களையுஞ் சிந் இக்கக்கடவர். 

உமாபதி இவா சாரிய சுவாமிகள், 

“தத துலக்களெல்லாஞ் சசசமாயான்மாவிற் 

பெத்தத னிற்சன்ற பெற்றிபோன்-முத் இதனிற் 

சித சமலமற்றார் செறிர் தஇிவரென்றுமறை 

சத தியமாயோதி பிடுந்தான்'? 

்*அதவன்றன் சர்நிதியி லம்புலி.பிமீனாசோ தி 

பேதமறநிற்கன்ற பெற்றிபோல்-நாதார்தத 

தணணறிருவடி.பி லான்மாவணைர் இன்பக 

சண்ணிலமுரஈ திமிடுவசாண்”? 

“சென்றிவன்றானொன்றிற் ௨பூரணஞ்சிசையும் 

அன் றவன்றானொன்றுமெனிலன்னியமா-மின் றிரண்டு 

மற்றநிலையேதென்னி லாதிதசனர்தன்விழிக 

குற்றமறநின்ற துபோற்கொள்”' 

தாயுமான சுவாமிகள், 

“செல்க திரின்முன்ம தியந் சேசடட்கிகின் ரிடஜ்போல் 

அங௩சணனார்தாளி லட௩குகாளெக்காளோ”' 

“or ஜூடடம௩கும் வளிபோலவின்புருவாம் 

கோஷூடடங்கும் குறிப்பறிவதெர்காளோ?? 

£எட்டச்தொலையாச வெரதைபிரான்சர்நிதியிற் 

பட்டப்பசல்விளச்சாய்ப் பண்புறுவதெச்சாளோ?' 

“ஆணவசக்சதோடச்தவித மானபடிமெய்ஞ்ஞானத் 

தாணுவினோடத்துவிதஞ் சாருசாளெம்நாளோ?? 

என்னலுமிவவுறுதிப் பிரமாணங்களால் ௮த்அவித மென்லுஞ் 

சொற்பொருளும், முத்திமுடிவும், மற்றைமுத் திகளின்றாழ்வும் இவ 
ளிப்பட்டசாகையால், இதனை த.துல்லியமுத்தியென்.றுமேலோர்கொ 
ள வரென் க்,



சித்தாந்தசேகாம். ௨௩ 

இவவுண்மையருத்தி கடைப்ப தெல்கன மெனின், “ஆகமமாஏநின் 
ண்ணிப்பான்றாள்வாழ்க?? என்று வாதவூர்ப் பெருர் திருவாளர்கூறிய 
வாக்கயெலிசிட்டச் தினால் சிவாகமவழிச்தாய் ஒழுகுவா ர்க்சேயுரித்தெ 

ன்ப.து பெற்றாம். “கொள்கவொசமச் இற்கூறுநெறிபூசாதி, சகொள்ளல்பு,ற.நா 

ல்வி.தியெல்லாம்"” என்னுஞ் சைவசமயகெறீத் திருக்குறளானுங்கா 
ண்க, ஆயின் வேதத்தின்வழிப் பரஞானங்கைகூடாதோ வெனின், 
மெய்யாவிமலாவிடைப்பாகாவேதங்கள், ஜஐயாவெனவோய்யொழ்ர்தசன்றநு 
ண்ணியனே??என்லுர் திருலாசசப்பிரமாணத்தால் வெளிப்படுமென்சு. 

(அருணந்தி சவாசாரிய சுவாமிகள் .] 

'மறையினாலயனான்மாலான்மனத்இினான்லாச்சான் lof pe 

குறைவிலாவள வீனானுங்கூறொணாதாடகின் ற 

விறைவனார்கமலபா சமின்றியானியம்புமாசை 

நிறையினாகுணச்தோர்ச்செல்லாசகையினைகிறுச் துமன்தே'? 

₹அருளினாலாக மத்தேயறியலா மளவினாலுச் 

தெருஎலாஞ்செனைஞானச்செய்்தியா தீரிர்தையுள்ளே 

மருளெலாநீக்சக்கண்வொழலாம்பிறவிமாயா 

விருளெலாமீரிக்கலாகுமடியரோடிருச்சகலாமே”' 

என்னுஞ் சித்தியாருள்ளாங்கண்ணெொக. 

ஆயின் வேகம் ௮ப்பிரமாணமோ வெனின், *அன்னியநூலின் 

விதியவிரோதமே, லுன்னேல்பழுதென்றுளத்து.” என்னும் மே. குறள் 

வெண்பாவால் வேதம் ௮ப்பிரமாணமென்று பிறர் சொல்லக்சேட்பி 
னும் ௮ திபாதகமென்க, “வேதநூல் சைவநா லென்றிரண்டே ழூல்கள் 

வேறுரைக்குநூலிவற்றின்விரிர்ததால்கள், ஆதிநூலனாதியமலன் fog நூலிரண் 

டு மாண_நூல் பொதுசைவமருஞ் சிறப்புநூலாம், நீதிபினாலுலகர்ச்குஞ் சத 
இநிபாதர்க்குகிகழ்த். தியது நீண்மறையினொழிபொருள்வேதாகச்தச், இதில் 

பொருள்கொண்ணெரக்கு நூல்சைவம்பிறநா நிகழ்பூர்௨ஞ்சிவாசமங்கள்சிததா 

ந்சமாகும்."” என்னும் ௮ருணந்தி சிவாசாரிய சுவாமிகள் திருவாக் 
கால் வேதசிவாகமம்இரணடும் பதிவாக்செனவும், இவை ௮திதாலாக 

உலூலுள்ள சாமானியருக்கும், சிறந்த சத்திறிபாதர்க்கும், மூறை 

யேபொ.து,நூலாசவும், சிறப்பு நூலாகவும் கொடுக்கப்பட்டன வென 

வும், வேதத்திற் கருதொழிர்தனவும், வேதாந்தத்தில் தீதில்லாத 

பொருளையுடையனவு மானவற்றை எடுத்துச்சொல்லு,நால் சைவ 

Oars BEB er Pew CHAK HOR RONAN YO"



௨௪. சித்தாந்தரத்நாகரம். 
க 

கமஎ்கள் சத்தார்தமெனவும் சாட்டப்பட்டதாகையால், வேதசிவாக 

மங்க ளிரண்டும் பிரமாணசத்தமென்பதே சைவ நூற்றுணிபென்க, 

ஆத்மாக்கள் பரிபாகம் பலவேறுபாடுடைய தாகலின் ௮வரவர் 
பரிபாகத்துக்குத்தக்க வுணர்ச்சியைத்தரும் பரிசினை யுடைய ப 

ற்றி வேசக்தைப்பொதுவென்றும், பரிபாகழுதிர்ச்சியில் வரத்தக்க 

சிவஞானத்தை பலிப்பிப்பது அகமமாதலால் ௮தளைச்சிறப் பென் 

௮ம் மோலோர்சொள்வர். அ௮றம்-பொருள்-இன்பம்-வீ3ி - என்னும் 

நாலையுங் கூறுவது வேதமும், வீட்டைமாத்திரம் தனித்துக் கூறுவ 

அ.சமுமாக விளங்கலான் வேதம் உலூலுள்ள சாமானியருக்கென் 

அம், ஆகமம் சிறந்த சத்திநிபாகர்க்சென்றுர் துணிபப்படுமென்க. 

இதனால் ஒன்றிலொன்று ரரரணாமை வெளியாகப்பெத்றுச் சுருங்கச் 

சொல்லும் வேதத்தையும், விளங்கர்சொல்லும் ஆகசமத்தையும் பரி 

டாக நெகம்ச்சியளவாய்க் கொண்டுய்வாராக, 

் பல் வேறுவகைப்பட்ட தரிபுணர்ச்சியைக் கன்மத்தினளவாய் 

விளைக்கும் வேக.த்தூண்மையை ஆகமத்துணையாலன்றி ௮றியப்புகு 

ல. வெறுகங்கதையாமென்க. வேகம் பொருள்பலபடத்தோன்றுஞ்் 

சூத்திரமும்,*சிவாசமம் ௮தனை ௮ங்ஙனமாக வொட்டாது தெளித் 

அரைக்கும் பாடியமும்போலச் சிவபெருமானால் அருளிச்செய்யப் 

பட்டனவாகலின் அற்ப பரிபாகெளல்லாத சைவர்கள்கொள்ளத்த 

க்கது ஆகமமேயாமென்க. வேதமும் சிவாகழும் ௮பேதமாதலால் 

ஆகமதக்தைமரறாது வேதவ(நித்தாய் ஒழுகலாகாசோவெனின்; வே 

தம் அ௮கமத்தில் ௮பேதமாயிலும், ௮துசாமானியருக்கே கொடு 

க்கப்பட்டது என்பதனால் சத்தினிபாதர்க்குப் பொருந்தாதென்க, 

ஜனகர்மு sau pbs Sit நால்வரும் வேதங்களையும் உபநிடதகங்க 
ளையும் நெநொள்வரையும் ஓதியும் ஞானம் நிலைபெரதவராயினர் 

என்றும், பின்பு ஆகமார்தமென்னும் பெயரையுடைய சித்தாந்தத் 

தை ஓதி ஞானம்பெற்றனர் என்றும், ஸ்காந்தத் இல் சங்கரசங்கிதை 

யிற் கூறியவாற்றாலும் இவ்வுண்மைதெளிக. 

ஊர்ச்துவருகமாகய ஈசானத்தினின்றும் சாமிகமுதலிய சிவா 

கமம் இருபத்தெட்டும், ௮தோமுகம்கள் நான்லுள்ளும் தற்புரு 

டத்தினின்றும் இருக்குவேதமும், ௮கோரத்தினின்றும் யசுர்வேத 
மூம், வாமதேவத்இ னின்றும் சாமவேதமும், சத்தியோ சரதத்தி
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னின்றும் ௮தர்வணவேதமுர் தோன்றினவென்பது பிரமாணசித்த 
மாகலினாலும், வேதாரணியத்திற்பெருமானை யெழுந்தருளப்பண்ணி 
ஆசகமவழித்தாய வேதங்கள் பூசித்தன வென்பதனாளலும், வேதத்தி 

னும், ஆகமத்திற்கு விஈட்டம் சாட்டப்படுமென் ௧. 

ஆகமம் விரிட்டமுடையதாயின் மலுவாதி ஸ்மிருதிகளில் தரு 

திராநுஷ்டானத்திற்கு நிவே.சஞ்சொல்லுவ தென்னையெனின்; இது 
விபரிசவுணர்ச்சியாம். எங்ஙனமெனின், சங்கரஸம்ஹிதை முதலிய 
வற்றில் விசிட்டங்கூறி ஸ்மிருதியா திகளில் கனிஷ்டங்கூறுவ.து பொ 

ருக்தாதாகலினென்ச. வேதபாஹ்யராயிருக்கறெவர்களுக்கு ௮இிகா 
ராதுகுணமாகவும், அசுராதிவியாமோஹார்த்தமாகவும், வாமகாளா 

முகபெளச்தாகமங்களையும் உண்டுபண்ணி ௮வை வேசபாஹ்யமா 

கலின் வேதோக்தாறுஷ்டா னாதிகாரிகளுக்குச் சேவியமல்லவென்று 

காமிகாதி சைவாகமகங்களிலும் நிஷே.தித்திருக்கு முண்மையை விசா 

ரியாமல் ஸ்மிரு திகளில் நிந்தைகூறியது மூலாகமங்களையே யென்று 

வாய்க்குவந்தபடிப் பிதற்றும் பேதமையை யினியொழிவாராக, மனு 

ஷ்யாதி சிவபரியர்தம் அப்த தாரதம்யங்களினால் வன் பரமாப்த 

னாகலின் சிவவாக்கியம் ஒருவராலும் பாதிக்கப்படுவ serv aera, 

வாயு௪சக்கிதை- “சைவ நாலிற்கூறப்பட்டதும, பாசமூன்றையு 

ர்தவிர்ப்பதும், மேலான துமாகிய திக்ஷூயைத்தவிர யாதொரு ஆச்சி 

ரமமும் இவ்வுலகத்திலே மனிதருக்கு மேன்மையன்று. ஆதலால் 

இசைஷயினாலேதான் மோக்ஷம். ஆச்சிரமங்களினாலும், மற்றைக்கரு 

மங்களினாலும் மோக்ஷமில்லை, ௮ துவசகுத்தியின்றி முத்தியை விரும் 

பும் மனிதர் கோலின்றி ஈடக்கத்தொடங்கிய குருடர் போல்வர். தோ 

ணியின்றிக் கடலைக்கடக்க விரும்பினவர் போல்வர்”? என்றும் ஸ்கா 

ந்தம் - பிருகுசாபப் பிரகரணம் - இங்கே முப்பாசத்தை ௮கற்றுவ 

அம், மேலானதும், சிவச்ம்பந்த முடைய துமாயய இகைஷையசலன் றி 

ஆத்மாக்களுக்கு ஆச்சிரமத்தாற் செய்யப்பட்ட உயர்ச்சியொன்று 

மில்லை. ஆகலான் தீக்ஷையாலேதான்முத்தி ௮ச்ரெமங்களாலும் பிற 

கருமங்களாலும் முத்தியில்லை'' என்றும், வைதிக நூல்களெல்லாம் 

ஆகம விசிட்டத்தைப் பலவிடங்களில் வியந்துகூறு நுட்பமறியா 

மல் தமக்கு முனிவர்களால் டைத்த சாபத்தின்வழிச் சிவாகமத் 

தைப் புறங்கூறிவரும் பாசகர் எக்ககியடைவாரோ ௮.நிஓலம், 
4
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மேல் வாக்கிய மகளில் ஆச்சிரமங்களினானும், கருமங்கவினளும் 
பயனில்லை யென்லும் வாப்மையைப் பாராட்டுமிடத்துத் திக்ஷ£வி௫ 
ட்டங்களைக்கூறும் அகமத்திற் நணிவுடையனவேயாக வைஇக நால் 
கள் விளச்கலான், சிவொகமங்களை ஸ்மிரு தியாதிகள் நிந்தை கூறுமெ 
ன்பது விர்தையாமென்க, வேதாகமங்களல்லா௪ மற்றைப்புராண 
ஸ்மிரு தியா திகளியா வும்பசுவாக்கே யல்லது பதிவாக்கல்லாமையான் 
அவற்றில் முன்னொடுபின் ராரணிய ஹேயவாக்யெங்க ளிருப்பினும் 
நிஸ்புருஹமென்க. இவற்றின் விரிவைச் சவாக்ரெயோகெள் செய்க 
ருளிய சிவஞான இியார் உ ரையானும், சிச்தாக்தடீபிகை என்னும் 
பிரபர்தத் தானுக் தெளியச்கடவர். இச்த epi & Das கவத im aap uo 

னால் சம்ஸ்காரப்பட்ட வைதிக ரத்னமாகவும், எதிபுங்கவராகவும் 
விள ங்கியிருக் த மஹாசைவரென்., 

ஆகமம எனபது அ-ஞான மென்றும், கஃமோசதைமென்றும், 
ம- மலசாசமென்றும் பொருளைவிளக்கி ஆனமாக்களுக்கு மலத் 
சை நாசம்பண்ணி ஞான த்தை யுஇப்பித்து மோக்ஷத்தை அளிக் 
கும் உண்மையானும் உணர்க, அகமத்தினுடையமுடிபை யோக 
ருடியாய் ௮டையின்றிச் சித் தார் மமென்றே எல்லாச் சமயங்களும் 
அ௮ங்கேரித்த விஷயமாகவும், ஆகமத்தின் மேலிட்டதொரு த்தார் 
திமுண்டென்பது எங்ஙனம்? பெளத்தித்தார்தம், மாயாலாத௫த்தா 
ந்தம், வைஷ்ணவசித்தார்தம் என்பன வாகக்கூறிர் சைவத்தைச்கூறு 

ங்கால் சித்தாந்தம் என்று தனித்துக்கூறும் நால்வழக்னொனுக்ெ 

ஸிக, ₹அருளாலேதம்மை யறிர் சருளாய£ தப், பரிபூரணமேபரையராய்ப்-பரை 
யொழிவில், ஆனர் சாதீதமா மத்துவிதஏத்சார்த, மோனம்வேதார்ச௪ முடிவு? 

என்லுர் திருவெண்பாவில் அத்துவிதமான ஆகமழுடிவாகிய மெள 

னம் வேதமுடிவுக்கு முடிவாகும் என்றும்; “*தன்மையுமுன்னிலையுர் 
சானாய்ப்படர்ச்கையுமா, யென்னொழிவிவின்பமாயின் புமிஐ-வென்னாத, வேதா 

ர்தரிச்தார்தமே பீறவாவீடென்றான், ததாமல்வேதமுணர்ச்தோன்?? என் 

னுர் திருவெண்பாவில் வேதத்தின் முடிவாடுய சித்தாந்தமே மீண்டு 

வாராமுத்தியென்று ஓதியறியாமல் திருவருண்ஞானத்தால் நான்கு 

வேதங்களையு முழுதுணார்ச திருஞான சம்பர்தப்பிள்ளையார் ௮௬ 

ளிச்செய்தார் என்று கண்ணுடைய வள்ளலார் விளக்கிய வுண்மை 

யினாலும், ௮த்திருவெண்பாக்களுக்கு உரையெழுதிய திருப்போரூ 

ர்ச் தெம்பரசுவாமிகள் உரையிற் கோடலென்னு முத்தியால் வியா 

சர் முதலினோர் ஓதாமலுணரிலும் அவர்க்கு விட்டுணுபரம் என்
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அம், அகம்பிரமமென்றும், பின்னர் மலைவுபிறர்தசாகையால் பிள் 

ளையாரைப்போலும் ௮வர் சுதந்தர ௮.றிவிலரென்க என்று தெளி 
ததுக்காட்டிய நியாயத்தினாலும், சித்தாந்த மென்லும் ரூடிராமத் 

தசையுடைய சுத்தசைவக்தினது துல்யம் வெளிப்பட்டதென்சு. ஒரு 
ம்வேதார்தமென் நுச்சியிற்பழுத்த, வாராவின்பவருங்கனிபிழிர் து, சாரம் 

கொண்டசைவிூத்தார்தச், தேனமுதருச் தினர்சிலரே?' என்றருளிய கும் 

ரகுருபரசுவாமிகள் திருவாச்கால் வேதமென்னும் விருட்சத்துச்சி 

யில் உபநிடதமாகிய பழம் பழுத்துள்ள தென்றும், பழத்தை முழு 

சாய் விழுங்குவார் சுவையைப்பருகாமல் கக்கல்விக்கல்களாகிய துன் 

பம் ௮டைவதுபோல் பழம்போலும் அ௮வ்லாக்கியத்தை ஜடார்த்தங் 

கொண்டுணர்வார் பிறவிரீங்காமுத்தியின ரென்றும், ௮வர்கள் வேகா 

ந்திகென்றும், பமத்தைப்பிசைந்து சாரங்கொள்வதுபோல் ஆகம 

வாக்கியங்களால் ௮ன்வயங்கொண்டு உண்மையை யுணர்வார் சுவை 

யைப்பருயெவரா௫ுப் பிறவாழுத்தி படைவரென்றும்; இவர்கள் இத் 

தாந்திகளெொன்றும், இச்சைவ௫த்தாந்திகள் சத்திநிபாதர்சளாசலின் 

வெகு சிலரென்றும் உண்மைவிளங்கு மாகையால், இதனை விவேகி 

கள் பகுத்துணர்வாராக. ஆகவே பழம் வேதார்தமென்றும், சாரம் 

சிக்சார்கமென்றும், சாட்டப்பட்டது. “புறச்சமயத்தவர்க் இருளாயகச் 

சமயத்தொளியாய்ப் புகலளவைக்களவாகிப் பொற்பணிபோலபேசப், பிறப்பி 

ல தாயிருள்வெளிபோற்பேகமுஞ் சொற்பொருள்போற் பேதாபேதமுமின்றிப் 

பெரு தால்சொன்ன, வற் இிறஷுல்விளைவதாயுடலு:பிர்கண்ணருக்க னறிவொ 

ளிபோற்பிரிவரு!2ச் துவிதமாகுஞ், சிறப்பின தாயார். செளிமாஞ்சை 

௨௫த்தார் சத் திறனிங்குச்தெரிச்சலுற்றாம்?? எனலும் உமாபதி சிவாசாரிய 

சுவாமிகள் திருவாக்கானுச்தெளிக, வேசகாக்கச்தின்றெளிவு சைவ 

த்தார்தமென்றதனால் அகமாந்தமல்லாச மாயாலாத முதலியவற் 

றைப் பொருளென மதிப்பது பெரும்பாவ மென்சு. 5 தார்தத்தே 

சிவன் றன் நிருக்கடைச்சண்சேச்?ச செனனமொன்றிலே €வன் முத்தராச. 

வைத்தாண்டு மலங்கழுவி ஞானவாரி மடத்தானர்தம் பொழிர் தவரும் பிறப் 

பையறுத்து, முத்தாக தப் பர் தமலர்க்£ழ்மைப்பனென்று மொழிர் நடவு மூல 

கரெல்லா மூர்ச்சராபெ், பித்தார்தப் பெரும்பிதற்றுப் பிதற்றிப்பாவப் பெருங் 

குழியில் வீழ்ர் திய ரிஐவென்ன பிரார்தே”' எனனுந் திருவாக்கால் 

இவன் ஆன்மாக்களிடத்துக் சாருணயத்தால் திருகோக்சமாயே 

இக்ஷாசமஸ்காரஞ்செய்து, ஒரு பிறப்பிற்றானே அ வரைர் வன் 

முத்தராக்கி, ௮ந்தப்பக்குவம் வர்தவிடத்து மலங்களைப்போக்கு, 
ர 4 * (ஆ) * ச * க ௪ 

ஞான $ர்த்சத்தன் முழுகச்செய்து சிவானத்சாலுபவத்தை விளை
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த்து, ஜுத்தை யொழித்து, முத்திவடிவாயெ தனது திருவடித்தாம 

ரையில் வைப்பனென்று சத்காக்தமாகய திவ்யாகமக்களில் திருவு 

ளம்பற்றி யிருக்கவும், இவ்வலகத்தில் ஆத்மாக்களெல்லாம் மூர்க்கத் 

தன்மை யுள்ளவராய்ப் பைத்தியங்கொண்டவர் பிதற்றுவதுபோலப் 

பிதற்றிப் பாவமாக பெருங்குழியில் விழ்ர்தலையும் பிரார்தியென் 

ஊயோ வென்று உண்மையை யுணர்த்திய சகலாகமபண்டி தரென் 

லும் அருணந்தி வொசாரிய சுவாமிகள் பரமோபதேசத்தையுஞ் 

திர் இக்கக்கடவர். மேல் நியாயங்களால் வே.தசவாசமங்களிரண்டும் 

அபேதமாயிலும ஆகமத்தின் வழிஈடப்போ2ர உண்மை முத்தியி 

னரென்று ரசாட்டப்பட்டதென்௫, 

இனி வேதசிவாகமங்கள் ௮பேதமென்னு முண்மை வருமாறு, 

மூலப்பிரகிரு தியின் சத துவகுணம் மாயையென்றும், ரஜோகுணம் 

அ.வித்தையென்.றும், தமோகுணம் ஆவரணமென்றும்; ஆவரணக் 

தின் காரியம் விக்ஷேபமென்றும்) இவற்றுள் ௮வித்தைரசாகாபேத 

மென்றும், ௮ச்த ௮வித்தையின் சத்துவகுணத்திலுள்ள கூடஸ் 

தன் ஞானியென்றும், ரஜோகுணத்திலுள்ள கூடஸ்தன் காமாதநுஷ் 

டான பரனென்றும், தமோகுணத்திலுள்ள கூட ஸ்தன் அ௮ஞ்ஞானி 

யென்றும் வேதக்கூறும். 

சுத்தவித்தைக்குக்கீழ் ௮சுத்தமாயைக்கு மேலுள்ள ஸ்தான 

த்தில் ஆத்மாக்கள் எண்ணிறந்திருப்பர்களென்றும், அவர்களில் 

சுத்தமாயா தலுகரணாதிகளைப்பெற்றவர் விஞ்ஞானகலரென்றும்; 

அசுத்தமாயா தனுகரணாதிகளைப்பெற்றவர் பிரளயாகலரென்றும், 

பிரகிருதி தலுகரணாதிகளைப்பெற்றவர் சகலரென்றும் சிவாகமங்கூ 

றும். தனுவாதிகளைப் பெறுவசன் முன்னர் விஞ்ஞான கேவலி 

கள், பிரளயகேவலிகள், ௪கல கேவலிகள் என்று முறையே Gere 

லப்படுவரென்௧க, 

தவதத்துவத்துக்கும் சுத்தமாயைச்கும் ௮ பேதமாதல்போல 

மூலப்பிரகருதிக்கும் சுத்தமாயைக்கும் ௮ன்யோன்ய மாதலால் 

ஆகமக்சள் மூலப்: 9ரகிருதியையும் மஹாமாயையையும் வேறுபிரித் 

தோதாது சுத்தமாயையென்றே கூறுமென் ௧. 

கூடஸ்தனை ஆத்மாவென்றும், ௮வித்சையைப் பலபேதமுள்ள 

ஆணகுமென்றும், அவரணத்தை அசுத்த மாயையென்றும், விசேஷ
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பத்தைப் பிரசருதியென்றும், ஆசுமங்கள் பரிபாஷையாற் கூறும், 

அன்றியும், சிவன் சுத்தவித்தைமுதலியபஞ்சதசத்.துவ ரூபமாயிருப் 

பதுபோல் ஆத்மாவும் புருஷதத்துவரூபமா யிருப்பனென்றும்; 
இப்புருவதத்துவம் பிரகிருதிக்குமேலும், ஆத்மா ௮சுத்தமாயை 

க்குமேலும் இருக்குமென்றும் கமம் கூறும், பிரமஞ் சுத்த 

மாயையிற் பொருந்தி விராட்டு, இரணியகர்ப்பன்) ௮ரந்தரியாமி 
யென்று சொல்லப்படுமென்றும், கூடஸ்தன் ௮ர்கக்கரணத்தைப் 
பொருந்திச் வன் என்று சொல்லப்படுவன் என்றும், வேதங்கூறும். 

இங்கனமாசவும், பிரமமே கூடஸ்தன் என்று பிதற்றும்பித்துரை 

பேதமையிற் பேதமையென்ச. *வேதமொடாசமமெய்யாமிறைவலூல் 

ததும் பொதுவுஞ்சிெப்புமென்றுன்னுக, காசனுரையிவைகாடீலிரண்டர் சம் 

பேதமதென்னிற்பெரியோர்ச்சபேதமே.”” என்னுந் திருமந்திரவுரையா 
லும் ௮பேதத்தைத் தெளிலாராக. இவ்வுண்மையை விசாரியாமல் 

வேதம்வேறு ஆகமம் வேறு என்று தம்முடைய அற்ப வுணர்ச்சிய 

ளவாய்ப் பிதற்றி அகமத்திற்கு மாருக ஒழுகும் பதிதர்களைச் சைவ 

ர்களாவார் கனவிலுஞ் சிந்தியாதொழிவாராக, 

இங்கனநஙிற்க, வேதத்தின் நிரிபுணர்ச்சியை விளக்கும் மற் 

றைச் சித்தாந்தங்கள் வருமாறு மீமாஞ்சை நால் - சைமினிபகவானா 
அம், நியாய நால் சணநாதராலும், வைசேஷிகநூல் ௮க்கபாதரா 
அம், சாங்க நால் கபிலமுனிவராலும், பாதஞ்சலநால் பதஞ்சலிப 

கவானாலும், பாஸ்கரியம், மாயாவாசம், ச,த்தபிரமவாதம், கரீடோப் 

பிரமவாதமா௫ய விந்நான்கும் வியாசபகலவானாஇம், ஒன் றிலொன்று 

முரணிய சித்தாந்தங்களாய் வேத.த்தையாதாரமாகக்கொண்டு செய். 

த.நூல்களாகலின் சத்தினிபாதர்க்குரித்தன்ராமென்ச. 

இனிவேதாகமங்களுக்குப் புறம்பான நாஸ்திக சித்தாந்தல்கள் 

பெளத்தம்- ஆருகதம் - உலோகாயதகம் முதலியனவாம். இவற்றுள் 
உலோகாயதம் பிருஹஸ்பதிபசவானாலும், ஆருகதம் ௮ருகனாலும்; 

பெளத்தம் அதிபுச்தனுலும்); செய்யப்பட்டன வென்க, இவர்கள் 

முத்தியைக் கூறுங்கால் உலகாயதனுக்குப் பிருதிவி, அப்பு, தேயு, 

வாயு வென்னும் சான்ருபூதங்களின் £ழ்ப்பட்ட புவனங்களில் பிற 

வியொழியுமென்றும், ஆருகதருக்குக் குணதத்துவத்தின் இழப் 

பிறவி யொழியுமென்றும், புத்தருக்குப் புத்தி தத்துவத்தின் £ழ்ப் 
பிறவி யொழீயுமென்றழம், சரங்கெருக்குப் பிரகரு திவரையும் பிறவி
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'யொழியுமென்றும், பாஞ்சராத்திரிகளுக்குப் பிரகிருதிக்குக் 8ழ்ப் 

பிறவி யொழியு மென்றும், வேதாந்திகள் புருட தத்துவத்தை படை 

வரென்றும், பெளராணிகர் ௮ராகதத்துவச்தை யடைவரென்றும்) 

காபாலிகர் காலதத் துவத்தை யடைவரென்றும், பாசுபதர் மாயாத 

த் துவத்தை யடைவரென்றும், மகாவிரதியர் வித்தியா தத்.துவத்தை 

படைவரென்றும், காரூடம், தகஷிணம், வாமம், பூதம் என்லுர் தந் 

இரங்களில் தக்ஷைபெற்றவர் சத்திதத்துவத்திலுள்ள நிவிர்த்தி 

பிரதிஷ்டை, வித்தை, சாந்திஎன்னும் புவனங்களை மூறையே அடை 

வரென்றும்; சுத்தமாகய சாத்த நாலார் சத்தி தத்துவத்தை யடை 

வென்றும், கெளளயாமளாதியர் பிசாசபதத்தை ஏடைவரென் 

அஞ் சைவநாற்றுணிபென்க, இங்கனமாசவும், புருட தத்துவப் 

பேறுடையாராகிய ஏகான்மவாதிகள் சவஞானச் 'செல்வர்களைப் 

புறங்கூறித்திரிவது எக்கதிக்காளாக்வோ ௮ நறிகிலம், 

இங்கனநிற்க, சைவருளபலா மாயாவாதத்துக்குரிய ஆசாரிய 
* ந a ந « . - ச ச 

ரை வேடவொற்றுமையால் தம்மாசாரியரெனக்கொண்டு விப்பட் 

டொழுகியும், ௮ம்மாயாலாத நால்களைத் தஞ்சமய நால்களெனக் 

கொண்டு பாராட்டியும் ம்மாயாவாததிதை யவலம்பித வாக 
மு. 4 9 t தி க் தி ஷ் 

ளால் தூற்றப்படும் சிவாகமதூஷணம், சிவசாத்திரதூஷணம், சிவா 

சாரியதூஷண மூதலியவற்றைக்கேட்டு எரிவாய்கிரயக் துக்காளாக 

ன்றனர். கன்மத்தால ஒருவேளை அவரோடு கூடிப்பழகப்பெறினும், 

பரிபாகிகளாவார் பாவத்துக்கஞ்சி உடனே அவர்கள் கூட்டச்தினி 

ன்று நீங்கவேண்டுமென்பது சைவநாற்றுணி பென்க, *தம்மைத்தெ 

ளிர்தாராய்த்சாமேபொருளா௫ி, யெம்மைப்புறங்கூறியின்பு றுக் - செம்மை, 

௮விகாரம்பேசு மகம்பிரமக்காரர், வெளியாமிருளில்விடாதே”? என்றும், 

 தாம்பிரமங்கண்டவாபோர்மம்மைக்கண்டாங்க துவே, சான்பிரமமென்பயவர் 

பானண்ணாதே?' GT oor MILE, . “அ திமறையோதியதன்பயஜொன்றும்மறியா, 

வேதியர்சொன் மெய்யென்றுமேவாதே”” என்றும் வரும் சந்தா OT HT ait 

வாக்கியங்களே சான்றாமென்க, இதனால் பசுஞானிகளைவிட்டுச் வெ 

ஞானிகளைப் பற்றவேண்டுமென்பது Qu paper. சண்ணாகாபேனுமு 

ன்னைச் கைகுவியாராயினர் த, மண்ணாயார்சட்பைமதஇியேன்பராபரமே?*சன் 

னும் ௮ருள்வாக்கியமுஞ் சான்றாமென்க. 

ஞானமான. மூன்றுவிதமாகப் பாசஞானம், பசுஞானம், 

பதிஞானமென்று விளங்கி முறையே LITE ED.D இமனோிளை 6ம், 

ஆணவமெொ ன்றினோளைக் தம், சிவமெர OT DIO GO MLD Gir LaF Char



சித்தாந்தசேகரம். ௩௧ 

னி-பசுஞானி-பதிஞானியென்று பரிபாகச்தளவாய் ஆன்மாக்கள் 

நிற்குமுறைமை சண்டுணர்க. ௮வவாணமுமொழிக்து தனிப்பது கூ 

டாமதாவெனின், ஆணவமொ ழிவது சிவன் நிருவடியைப் புணர்க்தா 

ர்க்கல்லது ௮மையாசாகலின் ௮துபொருந்தாதென்க. தாணுவின் 
றன்சழலணையத் தவிருமலச் தவிர்ச்தாற், ரான்சுச்சனாயிருக்கை முத்தியான் 
ரளைப், பூணவேண்டுவ தொன்றுமில்லை யெனிலருக்கன், புகுதவிருள்போம் 

டியிற்பொருர் தமலம்போமே'” என்பதனாற்காண்க, சிவன்றிருவடியைப் 

புணாந் தார்க்கல்லது ஆணவம் ௮கலாமையானும், Boor எதைச் 

சார்ந்தால் ௮துவாய் நிற்குமியலின காகலாலும், கருவிகளைக்கடஈது 

சிவனைக்கூடாமல் தனித்துள்ளே மென்பாழை ஆணவத்தோளேகத 

பசுஞானிகளென்றே சிவஞானிகள் ஆணையிட்டுக் கூறுவரென்க. 

தஇிருச்செந் நதூரகவல், 

“பாசஞானம பகர்பசுஞானம் 

ஈசஞான மென்ன மான்றுளவாம். 

பாசஞானம்; 

அ௮துகேள்பாசமாவதாணவ 

மதிமயற்கன்ம Lor eons uD seat bl 

தெருமரல்காட்டுய் கருமமுந்திரோதையு 

மருவிடும்பஞ்ச மலங்காணிதனை 

ஆசெனவுணரா திகமெனவிருக்கை 

பாசஞானப் பண்பதுவாகும். 

பசுஞானம். 

தரும்பசுஞானஞ் சாற்றுதுங்சேண்மின் 

வரும்பவமூட்டு மலமைந்தவற்றி 

னுணைவமொன்று மகலாமையினாற் 

காணுறுவிகடக் கருவிகடீரந்து 

தன்னையுணர்ர்து தானேபிரம 

மென்னக்கருதி யிருப்பதாகும். 

பதிஞானம். 

பதிஞான த்தைப் பகருதுமசங்கூர் 
மதிஞானத்தால்வரும் பவமொழியா



௩௨ சித்தாந்தரத்நாகரம்: 

தாகையாலருளபுக் காணவமொழிக்திட் 

டேகமாமின்பத் தெய்துவதாகும்.? 

என்றருளிய.சிற்றம்பல சாடிகள் பிரபந்தத்தாலும் கண்ணெ 
ர்க, *ஆணவவமழுக்கடையு மாவியைவிளஎக்பெனுபூ தி படைவித்ததொருபார் 

வைச்காரலும்'” என்றருளிய ௮ருணூரிராதர் இருவாக்குண் மையா 

லும் பதிஞானம் வெளிப்பட்டதாகலின், பசுஞானத்தைக் கனவி 

லும்பற்றா,து சிவஞான த்தையே மேலோர் சிந்திப்பரென்க, “மறுத்தா 
னோர் வல்லரக்கனீரைர்து முடியினொதோளுர்தாளு, மிறுத்தானையெழின் 

மூளரித்தவிசின்மிசை யிருக்சான்றன் றலையிலொன்றை, யறுத்தானையாளூரில 

ம்மானை யாலாலமுண்கெண்டங், கறுத்தானைக்கருதாதே ஃரும்பிருச்சவிரு 

ம்பு சடித்தெய்த்தவாறே? என்றருளிய ஆளுடைய வரசுகள் திருவாக் 

காலுந்தெளிக,. 

ஆயின் ௮ப்பசுஞானிகள் கூட்டுறவால் வருங்குற்ற மென்னை 

யெனின், மேல் சிவஞானத்தை யடையவொட்டாது. இதுவே யுண் 

மையென்று ௮வர் சாதித்துக்கூறும் மலபந்தவாசகத்தால் உண்மை 
ஞானம் இழுச்கப்பெறுவதே யென்க, 

பசுஞானணமாவது சித்திக்குமே யெனின்; பிறவாமுத்தியைப் 
பயக்கு ஞானமன்௫கலின் மேலோர் பழிப்பரென்க. 

(கண் ணுடையவள்ளலாரருளிச்செய்த.து.) 

“அறிர்ததெல்லாம்பொய்யென்ற வத்தவிதியார்க்கும் 

வெறும்பாழிலூன்றல்விடாது - பிறந்திறப்பை 

யானுலுனதொழிவு மானந்தமாமுதிப்பும் 

போனாற்கானுன் பிறப்பும்போம்,”? 

என்னும் ஒழிவிலொடுக்கத் திருவெண்பாவினாலுணர்க, இத 
னுண்மையைப் பின்வெண்பாக்களாலும் உணர்த் துவாம். 

ஒன்மும்பிரமமுடைர்தேபலவாடச் 
சென்றாற்பல்யோனிசரிப்பாமே- ஈன்றாம் 
பிரமம்கிமலமுடைத்தாகநீர்பேசுந் ப 

திரமென்போயிற்றே Bia g. (௧) 

அவிகாரமாம்பிரமத்காரோபிதங்கள் 

 புவிமீதுகூறிப் புலம்பில் - இவிசாரம்



சித்தாந்தசேகரம். 

வர்தவாறென்னோ வகுத்துரையீர்முன் னொடுபின் 

சிந்துமாறேசொல்விர் தீது, 

அசச்தாமுலகுதித்தல் சக்தினிடக்தென்றே 

யிசைத்துழலு ராமர்கா ளென்னே - நிசத்தெரிவி 

தாமோகடத்திற் படமுதிக்க லாவதெவன் 

சாமாழறேபோந்து சரிப்பீர். 

பாலேதயிராய்ப் பரிணமித்சா லென்னவுல 

G கலாகிற்கும்பிரம த் சென் நீர் - மாலா 

யுரைப்பிர்கயிர்மீண்டு முற்றிகிமோபாலாய் 

orn a GT ப்ப்போற்குணமேகொ ண்டே 

இல்லாகதேத.துவேமாயையெனினில்லாக 

தில்லாசுதேயாகு மெம்மகமே - யில்லா 

வொருபொ ண்டென்ன வுரைக்குபோ வேரும் © © 2 ் 

வருபொரு ள்வேருக மதுப்பிர். 

இருட்கேவலசகல மெய்துமோ மாயா 

மருட்கோலம்போர்த்தழியுமோதகான் - கெருட்காட்டு 

யற்றுப்பலயோனி யார்ப்புண்டழிகருமோ 

பித்துடையீர் நூம்பிரமம்பேசு, 

நீரோபிரமநிலைகின்றோறித்தியராம் 

பேசோவுமக்குப் பெருவாம்வீ -தா மாரா 

கொடுத்தார்காமம்வெகுளிகொண்டுமயக்குற்றே 

விடுக்சார்போன்றேபேசு வீர், 

பதிபசுபாசத்துண்மை பார்த்துணரமாட்டா 

மதியிலிகளும்மை மதித்தல் ன் விதிவசமே 

யாயினுநீரந்தகனுக் காளாகுமாறெமறு 

தாயுமானார் சொல்லேசார்பு. 

தசமனகதையுவமை கொண்டுநனிசாற்றி 

நசைதருதும்போதவொளிகன் £ற - யிசையுமிடச் 
க் 
vo 
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் சித்தாந் றி ரத்ந ர் கரம், 

தேதமுறுமூடர்பச்இிலேய்ர்ககசையென்ு 
லோதுமவர்நீர் தாமன்றோ. 

சச்சிதாரந்தத் தனிமு தலாமுண்மைதனை 

நிச்சயிக்கமாட்டா நிர்மூட - ரச்சமிலா 

தாயுமதுசாமா யகங்கரித்தேயோடஜப்பே 
5 ரேயுமாபோற்கூறலென். 

குட்டித்திரட்கரடி யாறொழுகக்கோன்குதித்துக் 

கட்டிப்புதைந்தகசை மேலோர் - வெட்டவெளி 

யாயுரைத்து மாசிரியரல்லாரபக்குவரோ 

டாயுமதென் ஞான வெ ளியற்று, 

அகம்பிரமலாதத் கழுக் திியஞாலம் 

புகும்பிரமத்தொன்ருப் புகன்றே - யகம்சொண் 

டழிபுமறிவிலிகாளக்கோநும்போத 

ஸலொழிவென்றோகாண்பதொடுக்குற்று. 

ஏகான்மவாதத் திசைகேேயலமருவீர் 
¢ 

மோகாந்தகாரத்தின் மூழ்கியே - யேகாக்க 

(௪0) 

வாழ்வடைந்தார் போன்றாத்தை வாயாற்மிதற்றுவதால் 

தாழ்விலையோ பேர் தணிழ்து. 

மாயாவாதம்பற்றிமா ழ்குவீர் நுந் துகளற் 

றேயாதரனடி&£ மென்றுமே-பேயாய்க் 

குரங்காயக் சமுதையாய்ச் குட்டி.ச்சுவராய் 

வருந்த 68 HG முபிரமவாழ்வு, 

மாயாமலத்தமுக்தி மாயுமதியிலிகாள் 

வீயாமுன்காழி விரகன்றா- ளேபாமல் 

நாம்பிரமமென்,ற நவின்றிங் குழல்வானேன் 

சாம்பிணங்களன்ஜோநீர்தாம் 

"காழிப்பதிவராஈங் சண்மணியாஞ்சம்பந்தன் 

வாழித்திருநாமம் வாழ்த் சகிலா -வேழைப் 

பசுக்களே நும்மைமிகப் பற்றியேராளைக் 

கிழுப்பாஈமன் றா தரே, 

(௧௩) 

(௧௪) 

(28) 

(௧௬)
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சோம்பேறிஞானர் துரிசற்றார் போற்பேசித் 

தேம்பித்திரிச்துழலுச்திதரே- இம்பாலும் 

வேம்புஞ்சமதுலையில் வேண்டாதநீரென்னோ - 

நாம்பிரமமென்றுநவிற்றல், | ட (௧௪) 

வாயாற்பிரம an Silos anit Gurer os 

சரோயாதுகூவி யுரைப்பதனான் - மாயா 

மயக்சங்கழிர்ததோ வன்புலாலுண்டே 

தியக்கங்கொண்டே திரிகுதிர். (௪௮) 

எல்லாமெமக்குவரு மெம்மோடெதிர்ப்பவரார் 

வல்லார்வருகவென வாய்க்கொழுப்பால் - தில்லா 

மடந்தேடியேசொற்று வர்தநீரென்னே 
ன. 5 a . Qu HS Oa raperu9 ov. (௪௯) 

உபதேசமென்றுநீ ரோதனனி ஈன்றும் 

விபசாரிபோலருக்தம் வேண்டி. - அபசாரம் 

பாராததமாதமக் செல்லாம் பகர்ந்திடவே 

யாசோவுமக்குவிதித்தார். (2.0) 

விடாமோசந்தரங்கமய விணர்காணீரதா 

மடாஞானம்பேசி?2ய யாவி- விடாமுன்னம் 

வைதிசமாஞ்சைவ வழிநின் றுணர்வுபெறி 

Carn gal tm orp gs Bw, ப (உ௧) 

என்னுமிவற்ராுற்போக்த வுண்மை நியாயங்களால் பதிஞான 

மென்னும் சிவஞானமே பிறவா முத்தியைப் பலிப்பிக்குமென்பது கா 

ட்டப்பட்டதாகலின், ௮ச்சிவஞானம் எளிதில் கோன்றமுயல்வது 

பரிபாககெள் கடனென்ச. 

ஆயின், அ ச்வெஞானக் கைகூவேதெல்கனமெனின், * ஆறாறு 
தத் துவமுமாணவமும்வல்வினையு, சீராகமுத் திரிலைநிற்போர்க்குப், Cums 
பார்விரித்த. நாலெல்லாம் பார்த்தறியச்சித் தியிவே, யோர்விரு த்தப்பாதிபோ. 

அம்.”? என்னும் பிரமாணமுகத்தால் 6சிவஞான சித்தியார்” என்னும். 

தாலின் பெருமை தோன்றக்கூறியிருத்தலால் ௮௩்.நாலின் வழியொ 

முகுலார்க்குச்சிவஞானம் சித் இக்குமென்சு. Mun ad Ges Seo WOT



கண சித்தாந்தரத்தாரகரம். 

விருத்தமாகவுண்மை,சாதித்தார் பொன்னடியைச்சாருகாளெர்சாளோ:"என் 

லுர் திருவாக்குஞ் .சான்ருமென்ச. 

இர் நால் எக்காலத்தது ? யாருடையது ? எப்படிவர்தது ? எ 

னின், சிருட்டி காலத்திலே பரம௫வன் சதாசிவமூர்த் தியை ௮ இஷ்டி. 

த்துக்கெளகப் பிரகாரமென்றும், பிரதிஸம்ஹிதாப் பிரகாரமென் 

றும் இருவசைத்தாயருளின காமிகாதிவாதுளார் தமான ஆகமம் இரு 

பத்தெட்டையும், பிரணவாதி சிவன் கள் பதின்மரும்; அராதிருத்தி 

ரர் பதிணெண்மருமாகிய இருபத்தெண்மருக்கும், பிரதி ஸம்ஹிதா 

ப்பிரகாரமாகவும் ௮னக்கேசுர தேவருக்குக் கெளகப்பிரகாரமாக 

வும் ௮ருளினால் ௮துக்கிரகம்பண்ணினாரென்றும், ௮வ்விருபத்தெ 

ட்டினுள் ரெளரவாகமத்திலே பாசவிமோசன படலத்தில் ௮னுஷ் 

டுப்புச் சந்தசாகறுவாதரூத்திரம் சர்வாகமசாரமாயிருக்கு மென் 

றும், ௮தனை ஸ்ரீகர்திகேசுவரருக்குப் பகவான் பிரசாதித்தருளின 

பென்றும், ௮வர் சனற்குமாரபகவானுக்கும், அவர் சத்திய ஞா 

ன தரிசனிகளுக்கும், அவர் பரஞ்சோதி மஹாமுனிகளுக்கும் மூ 

றையே அ௮னுக்கிரகத்தன ரென்றும், ௮ப்பாஞ்சோதி மஹாமுனி 

கள் தென்றிசையுய்யக் கிருபாவசதக்தா லெழுக்தருளியபோது திரு 

வெண்ணை ஈல்லூரென்னுக் திருப்படை வீட்டிலே திருவவதாரஞ் 

செய்து சுவேதவனப்பெருமாள் என்னும் பிள்ளைத்திருநாமஞ்சா 

த்திச் சாம்சித்தராய் விளங்கியிருந்த மெய்சண்டதேவ இவாசாரி 

யருக் கநுக்கிரகம்பண்ணி, இதனைப் பக்குவாத்மாக்களுக் ரண 

ர்த்தக் சடவாயென்றருளலும், அர்ஙனமருளப்பெற்ற அவ்வட 

நூற் சிவஞானபோதக்தைத் தென்மொழியாக்கி முதலூற் பெய 

ராகலே யுரைத்துத் தமதருட் சத்தி பதியப்பெற்ற ௮ருணந்திதே 

வ௫வாசாரியருக் கலுக்ெகித்து, இகனை விஸ்தரித்து ஒரு சாத்தி 

ரம் பண்ணுமென்றாக்ஞாபிக்க, அவரும் சகலவேதாகம புராணவி 

இதிகாசங்களை யதாவத்தாகவுணர்ச்து லோகானுக்கரகமாகச் செவஞா 

னஞ் சித்திக்கும் பொருட்டு ௮ருளினதாகையால் 6வஞானச 
தீதி” என்னும் நாமமாகப் பூர்வபட்௪ சித்தாந்தத்துடனே பிரமா 

ணத்திரயங்களி லுடைய லட்சணங்களையும், பிரமேயத்திரயமாகிய 

பதி பசு பாசத்தினுடைய உத்தேசலட்சண பரிக்ஷைகளையும், சரி 

யை கிரியை யோக ஞானமென்றும் சாதன சதுட்டயமல்களையும், சா 

லோக சாமீப சாருப சாயுஜ்பமென்.லுஞ் சதுர்வித கரமமுத் இகளை



சித்தார்தசேகரம். ௩௭௪ 

யும், ஜீவனமுத்தி பாமுத்தி லகஷூணங்களையும், முறையே விளங்க 

வுரைத்தனரென்றும், சைவநாற் பிரமாணஙகளுளவாகலின் பரிபா 

இகள் கண்டுணொரவாராக,. 

இக் நாலுக்கதிகாரிசளாவார் யாவரெனின், பூர்வஜன்மங்களில் 

சிவதருமங்களை அனுஷ்டித்து ஞானசித்தியின் பொருட்டு இப்பூமி 

யிற் பிறந்து குருவினால் தீக்ஷிகராகி முறையே சற்சாம்பிரதாயகத 

மான விதிநால்-துதிதூல்-இழப்பு நால் என்பனவாகிய ora gras 

ளிற் பயின்று முத்தியை படையவேண்டு மென்கிற விச்சையுடைய 

வைஈயிகரே யென்றறிக, வைரயிகரெனவே, சாம்சித்தர்க்குரித்தன் 

ருமென்சு, “பண்டைஈற்றவத்தாற்றோன்றிப்பரமனைப்பத் இிபண்ணுச்,தெ 

ண்டரைத்தானே மூயகதியினிர்றொகுப்பன்”' என்னும் வாக்கிய விசிட்ட 

தீதினால் ௮வர் சுகவாமதேவ ஜடபாதாதஇிகளென்று கண்டுகொள்ச. 

இல்கனகிற்க, விதிநால் நித்தியகன்மநெறி, சைவசமயகெறி, 

முதலியனவென்றும்) துதிநால் தேவார திருவாசகமுதலியன வெ 

ன்றும், இழப்பு நால் பட்டினத்தார் பிரபர்தாதிகளென்றும், பதிநா 

ல்சவஞானபோதம், சிவஞானசித்தியார், சிவப்பிரகாச முதலியன 

வென்றுக கொள்க, ௮வ்வவ்விஷயப் பிரதிபாதக காமானிய விசே 

ஷங்கருதி மேன்முறை வகுத்ததன்றி உண்மையில் எல்லாம் பதி.நா 

ல்களென்றே துணியப்படுமென் ௪, 

இவைகளுளளே, தேவாரம் ௮.றபகுதுமூன்று நரயன்மார்க 

வில் திருஞானசம்பந்த வா மிகள், திருகாவுக்கரசுசுவாமிகள், ஸ்ரீ 

சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள், என்னுஞ் எமயாசாரியர்கள் மூவராலும் 

அருளிச் செய்யப்பட்டது. சிவபெருமான் உமாதேவியாருக்குச் 

சதுர்யுகதருமங்களும் உறியபின்னர், இனிக்கலியுகத்திலே ௮றுப 

தீதுமூன்று தொண்டர்கள் பிறக்து தம்பால் மெய்யானபக்தி செய் 

வார்கள் எனவும், ௮வர்கள் சரித்திரத்தை உபமன்னியு பகவான் 

பக்தா கூட்டத்துக்குள் சொல்லுவர் எனவுங்கூறி, அச்சரித்திரத் 

தை முன்னுரைத்தருளினார் என்று பரமேதிகாசமாகிய சவரகசியத் 

தல் நவமாமிசத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ௮வர் இருவாய்ம 

லர்த்தருளிய பிரகாரமே, அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்களுந் இரு 

வவதாரஞ் செய்து முத்திபெற்றபின்பு, உபமன்னியு மகாமுனிலர் 

அவர்கள் சரித்திரத்தை இருடிகளுக்கு அருளிச்செய்த ர். அத
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ற்கு உபமன்னியு பக்தவிலாசம் என்பது பெயர். உபமன்னியுமகா 
முனிவர் சிவபெருமானால் வருவிததருளப்பட்ட திருப்பாற்கடலை 
யுண்டவரும், கருஷ்ணருக்குச் சிவ திக்ஷைசெய்து சிவபூசையெழு 

ந்தருளப்பண்ணிக் கொடுத்தவருமாயுள்ளவர் என்று, சைவபுரா 

ணம், கூர்மபுராணம், மகாபாரதம் முதலிய நூல்களாலே நிச்சயிக் 

கப்பட்டவர். உபமன்னியு பக்த விலாசமானது இவரகூயத்திலே 

சொல்லப்பட்ட அறுபத்துகு£வர் சரித்திரத்துக்கு ஓத்திருக்கின்ற 

௮. இன்னும் ௮கத்தியமகாமுனிவரும் இவ்வறுபத்துமூவர் சரித்தி 

ரத்தைத் தம்மாணாக்சர்களுக்கு ௮ருளிச்செய்தனர். அதற்கு ௮௧ 

ஸ்தியபக்தவிலாசம் என்பதுபெயர். விஷ்ணுஞூர்த்தி சிவசாரூப்பி 

யம் பெறும்பொருட்டுக் காஞ்போக்திலே தவஞ்செய்தபொழுது 
சிவபெருமான் வெளிப்பட்டுக் கலியுகத்திலே £ர்காழியிற் கெளணி 

யா கோத்திரத்தில் அ௮வதரிக்கும் ஞான சம்பந்தனுடைய தமிழ்ப்ப 

இகத்தின?ல ஈம சாருப்பியம் பெறக்கடவலாயென்று திருவாய்ம 
லர்க்தருளினார் என்றும், ௮ப்படியே நிகழ்ர்ததென்றும், காஞ்சிமா 
ன்மியத்து இருபத்துநான்காம் அத்தியாயத்திற் சொல்லப்பட்டது. 

வெபாதஹ்ருதயர் சமணசமயத்தையும், பெளத்தசமயத்தையும் 

மறுத்துச் சைலத்சை நிறுச்தும்பொருட்டு முருகக்கடவுளைக் தம 

க்குப் புத்திரராகத் தரும்படி த்தவஞ்செப்தமையால், சிவபெரு 

மான் முருகச்கடவுளைப் புக திரராகக் கொடுத்தருளினார் என்பதும், 

அவர்சரித்திரமும், சீர்சாழிமான்மியத்து இருபத்துமூன்ராம் ௮. 

இியாயத்திற் சொல்லப்பட்டன. இவர் சரித்திரத்தின் ஒர்பாகம் 

ஆலாசியமான்மியத்துஞ் சொல்லப்பட்டது. திருஞானசம்பக்க சுவா 

மிகள் குழர்தைப் பருவத்தில் உமாதேவியாருடைய ஞானப்பாஓ 

ண்டு தமிழ்ப்பதிகஞ் செய்தருளினமை வடமொழிச் செளந்தரிய 

லகரியிலே சறப்பித்துரைக்கப்பட்டது. ௮ச்செளந்தரியலகரி, ஆதி 

யிலே தருக்கைலாசமலையில் எழுதப்பட்டிருந்த, பின்பு புஷ்பதர் 

தமுனிவராலே மகாமேருமலையில் எழுதப்பட்டு, பின்பு கெளட்பா 

தழமூனிவராலே சங்கராசாரியருக்கு உபதேூக்சப்பட்டு, பின்பு அவ 

ராலே இப்பரதகண்டத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. ௮வ்வாதிசங் 

கரர் சண்ணப்பசுவாமிகளைச் Faris லஹரியினும்) இயற்பகை 

நரயனார்; சிறுத்தொண்டகாயனார், சண்டேசு ரராயனார் மூ.தலியவர் 

களைச் செெபுஜங்கத்திலு$ துடித்துச் வொரந்கு வாழ்வடைந்தவ 

சென்சு,



கித்தாந்தசேகாம், ௩௯ 

திருவாசகம் ஸ்ரீம் மாணிக்கவாசக சுவாமிக Caren gies Fun 

யாசாரியரால் ௮ருளிச்செய்யப்பட்டு ஸ்ரீ ௩டராஜமூர்ததியாலெழு 
தியருளப்பட்டது. ௮வர் சரித்திரம் ஆலாசியமான்மியம், திரூப்பெ 

ருந்துறை மான்மியம், மணிவாசசுபிகை முதலியவைகளிலே சொ 

ல்லப்பட்டது. திருவிசைப்பா; திருப்பல்லாண்டு முதலியன இரு 

மாளிகை*் தேவா்முதலிய ஒன்பது சாயன்மார்களால் செய்யப்ப 

ட்டன. இசர்ராயன்மார்கள் சரித்திரமும், இவர்கள் செய்தருளிய 

அற்புதங்களும், திருவாவடுதுறைமான் மிய முதலியவைகளிலே சொ 

ல்லப்பட்டன., பெரியபுராணம் சேக்கிழார் சுவாமிகளால் செய்யப் 

பட்டது. அவர்சரித்திரமாபெ சேக்ழொர் புராணஞ் செய்தருளின 

வா் தில்லைவாழந்தணருள் ஒருவரும், சஈதானசமயகுரவர் நால்வ 

ருள் ஒருவருமாகிய உமாபதி லொசாரியசுலாமிகள், இவர் சபாநா 

யகர் விடு தருளிய “அடியார்ச்செளியன் சிற்றம்பலவன்சொற்றம், குடி 

யார்ச்கெழுதஇயசைச்£டடுப், படியின் மிசைப், பெற்றான் சாம்பலுக்குப் பேத 

மறத்திச்சைசெய்து, முத்திசொடுக்சமுறை!' என்னுந் திருமுகத்தைப் 

பெற்றுக்கொண்டு பெற்றான் சாம்பலுக்கு முத்திகொடுத்தருளி 

அப்பெற்றான் சாம்பலுடைய மனைவி அரசன் முதலாயினோர் கொ 

ண்ட சந்தேசுக்தை யொழித்தற் பொருட்டு மூளளிச் செடிக்கும் 

முத்திகொடுத்தருவினவர். இவ்வுண்மைகளால் வேதத்திலும்பார்க்க 

இவைகளிற்ரானே தமக்குப்பிரீதி யென்று சிவபிரான் உமாதேகலியா 

ருக்குக் உறினாரென்று சவரகயத்திற் கூறிய கிர் தங்சளினாற் றுணி 
. கூடு 

யபபமும. 

இக்கனகிற்க, வஞானபோதம் முதனூலாக மெய்சண்ட சே 

வ௫வாசாரியராலும், செவஞானித்தியார் வழிநூலாக அருணந்தி 
தேவ 'சவொசாரியராலும்; சிவப்பிரகாசம் சார்புநாலாக உமாபதி 

சிவாசாரியராலும் செய்யப்பட்டனவென்க, இவர் ௮ருணக்திதேவ 
சிவாசாரியரா லலுக்கேகக்கப்பெற்ற மறைஞானசம்பந்த சவொசாரி 
யர் மாணாக்கரென்ச. இவைகளன்றியும், திருமாளிகைத்தேவர், 
சேந்தனார், கருவூர்த்தேவர், நம்பிகாடவாம்பி) கண்டராதித்தர் 
வேணாட்ட்டிகள், திருவாலியமுதர், புருடோத்தமாம்பி, சேதிராய 
ர்முதலிய சவோனுபூதிமான்கள் செய்தருளிய தருமுறைஃளும், ஸ்ரீ. 
நீலகண்ட சவாசாரியசுவாமிகள், ௮கோரிவாசாரிய சுவாமிகள், 

சர்வாத்மசம்புசிவாசாரியசுவாமிகள், சவாக்ரெயோககள், போஜரீர 
ஜேந்திரர், ஞா னப்பிரசாசசுவாமிகள், சிவப்பிரகாசசுவாமிகள், ஈமச்



௪௦ சித்தாந்கரத்நாகரம்: 

இவாயகூர்த்திகள், வெஞானசுவாமிகள், சுவாமிநாத தேசா முத 

லிய சிவாநுபூதிமான்களால் செய்பப்பட்ட பிரபர்தங்களும் எண் 

னிறர்தனவாகப் பதிஞானத்தைப் பலிப்பிக்கும் உண்மை.நூல்க 

ளாய் விளக்கியிருக்கவும், ௮வற்றையாராயும் புண்ணியமில்லாமல் 

மாக்கலியத்தைத் தரித்துக் கொண்டு தங்கள் தங்கள் காயகருக் 
குத் துரோகஞ்செய்து இல்லொழுக்கிறந்த பெண்டிர்கள்போல 

விபூதிருத்ராசஷங்களைத் தரித்துக்கொண்டு சிவபெருமானோடு விஷ் 

ணுவாதி பசுக்களைச் சமமெனக் கூறியும், பசுக்களாய தாமே 

அச்வெமென்று பிதற்றியும், சவவாக்காயெ வொகமங்களையும், சிவா 

சாரியர்களையு நிச்தித்தொமுகும் ௮ திபாதகர்களால் செய்யப்பட்ட 

பசு நூல்களைப் பாராட்டித்திரிவது பாவம்! பாவம்!! “எச்சனைத்தலை 

யைஈகொண்டு செண்டடி,ச்இிடபமேறி, யச்சம்கொண்டமரரோட நின்றவம்ப 

லவற்சல்லாச், சச்சரைச்சல்லாப்பொல்லாக் கயவரைப்பசுநூல்கற்கும், பிச்ச 

ரைச் காணாகண்வாய் பேசாதட் பேய்களோடே”' என்னுக் திருவிசைப்பா 

வினுங் கண்டுணர்க, இசனால், சத்தப்பிரகரணம், பஞ்சதசப்பிரகர 

ணம், சைவல்யம், வாசிட்டம், வாசுதேவமரகம்) பிரபோதசந்திரோ 

தயம், வேதார்தசூளாமணி, ஆத்மபோதம், வார்த்தீகமுதலியவை 

கள் பசுஞான த்தைப் பலிப்பிக்கு நால்களாகலின் சைவர்க்குரித்தல் 

லவென்க. ஆகவே, சிவஞானபோதம்) சிவஞானத்தியார் முதலிய 

திராவிடசித்தார்தம் பதினான்கும், தத்துவப்பிரகாசிகை-தத்.துவச 

ங்கிரகம் - தத்துவத்திரயநிர்ணயம், போககாரிகை - மோக்ஷ்காரிகை- 

நாதகாரிகை - பரமோக்ஷநிராசகாரிகை-ரத்னத்திரயம் முதலிய Has 

டப் பிரகரணங்களும், சித்தாந்த$ிபிகை - தித்தாந்தப் பிரகாசிகை 

சித்தாந்த சகொமணி பிரமாண பிகை - பிரசாத$பிகை - சிவயோக 

சாரம் - சிவபோகசாரம்-சித்தார்தசாராவளி- தசகாரியமுதலிய ஞா 

ன நூல்களுமே சைவர்க்குரிச் தென்பதுபெறரும். 

தஇருவைக்கோவைக்குங்கூட்டுக, மாணிக்கவாசகர் அுறிவாற் 
சிவனே யென்பதுதிண்ணம். அன்றியும் ௮ழயெ திருச்சிற்றம்பலமு 

டையார் ௮வர்வாக்கிற்கலந்திருந்து ௮ருமைத்திருக்சையாலெழுதி 

னார். ௮ப்பெருமையைரோக்காது, சிர்தாமணி - சிலப்பதிகாரம் - ம 

ணிமேகல் - சங்கப்பாட்டு-கொங்குவெண்மாக்கதை முதலியவற்றோ 
டுசேர்த்துச் செய்யுட்களோ டொன்றாக்குவர். ௮ங்கனமுமமையா 

து இலக்கணமாவது தொல்காப்பிய மொன்றுமே! செய்யுளாவது 

திருவளளுவரொன்றுமே! இவ்விரண்டு நீச்சலான இலக்கணவலிலக்



சித்தாந்தசேகரம். ௪ 

இயமெல்லாம் ஒன்றற்கொன்று பெருமை சிறுமை இணையென்று 

கொள்வாரென்பதுதோன்ற இம்முறைவைத்து ௮டையைப்பொது 

வாக்இனாம். ௮வர் ௮துமட்டோ இறையனாரகப்பொருள் முதலிய 
இலக்கணங்களையும், தேவாரம் - திருவாசகம் - திருவிசைப்பா - தழு 
ப்பல்லாண்டு- பெரியபுராணம் - சவஞாளித்தியார் சிவப்பிரகாசம்- 
பட்டின த்துப்பிள்ளையார்பாடல் முதலிய இலக்கியங்களையும் ஒர். 

பொருளாயெண்ணாது ஈன்னூல்- சின்னால் - ௮கப்பொருள் - காரி 

கை - அலங்காரமுதலிய இலக்கணங்களையும், பத்துப்பாட்டு - எட் 

டுத்தொகை - பதினெண்ட£ம்க்சணக்கு - இராமன்கதை- நளன்௧௯த 

௮ரிச்சர்திரன்சுசை முதலிய விலக்கிபங்களையும் இர்பொருளாகவெ 

ண்ணி வாணாள்வீணாள்கழிப்பர். ௮வரிவைகளிருக்கவே ௮ வைசளை 

விரும்புவ தென்னெனின், பாற்கடலுட்பிறச்த ௮கனுளவாமுமின் 

கள அப்பாலைவிரும்பாது வேறுபலவற்றை விரும்புகல்போல அவா 

தியற்கை :யென்க.” என்றுசுவாமிகாததேசிகர இலக்கணக்கொச் 

தென்னு நாலிற்சாட்டிய வுண்மையினானும் கண்டுணர்ச. இவ்வுண் 

மையுணர்ந்த வுத்தம பரிபாடுகள் அவலமார்க்கக்களி னில்லாது' 

உண்மைவழியிற் சோந்தொழுகுதல் கடனென்க. “புறச்சமயகெறிகி 
ன்று மகச்சமயம்புக்கும் புகன்மிரு திவழியழன்றும் புகலுமாசசிரம, வறச்து' 

றைகளலவையடைந்து மருர்தவங்கள்புரிர்து மருங்கலைகள்பலதெரிர்து மார 
ணங்கள்படித் தஞ், சறப்புடையபுராணங்களுணர்ச் தும்வேதச் சிபப்பொருளை 

மிகச்தெஸிச் துஞ்சென்றாற்சைவத், இறச்தடையரிதிற்சரியைகிரியாயோசஞ் 

செலுத்தியபின் ஞானத்தாற் ெனடியைசசேர்கர்'' என்னும் பிரமாதி 

தால் சகலசமயாஇதாத்வைத சுத்தசைவசித்தார்தமே மீண்டுவா 

ராமுத்திகெறியெனவும்; அம்மார்க்கத்திற் சேரும் பெற்றியுடையா 

ரே கடந்த பரிபாகிக ளெனவும் பெறப்பட்டமையே போதும் 

இன்ன பெருநலத்தைப் பிரசாதிக்கும் பேரருளாளர் வாக்கயெங்களி 
வையெனக் காட்டுதும. 

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள். 

தீருக்கோயிலில்லாத.திருவிலூருச் இருவெண்ணீறணியாத திருவிலூரும் 
பருக்கோடிப்பத் திமையாற்பாடாதூரும்பாங்னொபெல தளிகளில்லாவரும் ளீ 

விருப்போடுவெண்சம்கமூ தாவூரும்விசானமும்வெண்கொடியுமில்லாவூரும் 
௮ருப்போடுமலர்பறித் இட்ண்ணாவருமவையெல்லாமூரல்லவடவிசாடே. ள் 

தீருகாமமஞ்செழுத்அஞ்செப்பாராடித்தீவண்ணர் இதமொருகாற்பேசாமாடில் 

ஒருகாலும் திருக்கோயில்குழாராலுண்பதன்முன் மலர்பறித திட்டண்ணாரா



௪௨ — சித்தத்தரத்தாகரம். 

லருகோய்கள்செடவெண்ணீறணியா.ராகி லளியற்றார்பிறச் தசசாறேதோவென் 

னிர்,பெருகோய்கண்மிகஈவியப்பெயர் தீ துஞ்செத்துப்பிறப்பத.ற்கேதொழிலா 

[Bul me Glan ap Gr. 

உமாபதிசிவாசாரியசுவாமிகள். 

“தொண்டாடிசொழல்பூசைச்தொழின் மகிழ்தலழகார் 

துளலங்கியவர்ச்சனைபுரிதறொகு இரகியமங்கள் 

கொண்டபணிதிருவடிச்சேகொடுத்தலீசன் 

குணமருவமருங்கதையயக்குலவிக்கேட்டு 

மண்டிவிழி தளும்பன் மயிர்கிலும்பலுன் ன ல் 

மருவு இருப்பணிகாட்டிவருவலாயப்கி 

யண்டிகொளாதொழிசலென விவையோமெட்டு 

முடையரவாபத்தரெனவரைசத் துளாமே? 

என்பனவைை, 

இவற்ரு ௮ணரப்போந்த வுண்மையெய்தும்படி.ப் பரமகருணா 

சாலியாகிய ஸ்ரீ சிவபெருமானையும், ௮வரிசைய குமாரராகிய ஸ்ரீசண் 

முகக்கடவுளையும் வாழ்த்துதல் செய்வாம். 

ஸ்ரீவட்சுமிகாராயணபுரம். 

சீர் தவமுமிலக்குமிராரணபுரத்தேவயங்குஞ் 
செம்மனின தடியவர்தஞ்செம்மைபுளந்தேரேன் 

கார்தவழுமுள ச்தினனென்கசடகற்றியருளுவ 

கருணைவடிவத தயங்குங்கர தலநற்கனியே 

நார்தவழுமணர்சழைக்கு நறுமலர்கள சூடி 

நாயடியேனிசைக்குமதொன்றுள தடைந்துன்ன டியே 

பார்தவழுங்காசிவிசு வேசதுரையெனவே 

பற்றியுளமுற்றும்விடாப்பெற்றிவரும்பரிசே. (௧) 

மாலயனிக் இரனமர ர்மன் லனுசணகராதரா் 

வாழ்த்திவழிபடவருளும்வளர்தருகற்பகமே 

யோலமிமமெடியர்குமாமுட்கசிந்தேயு௬௫ 

யுன்னருமிலச்குமிராரணபுரத்தேயோங்கு



சித்காந்தசேகாம். 

மாலயமேகின்னருள்்சொண்டடையுமவருடனே 

௮ ரஹரசங்கரசரிசம்புவெனஈவின் றடைந்தேன் 

சீலமருள்பரசிவசின்மயபரமாகாச 

தேஜவிசுவேசவருள் செய்திடனின் உடனே. 

தேவியுமைமாஅவிசாலட்சீபிடமமருந் 

தேவமஹாதேவநினதேவலகழுவந்தே 

யாவலுடனுஞ ற்றுமடியார் புகழறிலவு 

மூழிவிலிலக்குமிரா ராயண புரியின் றடைந்தேன் 

பா வியெனும்பழமையஅபாராட்டலொழிக்தே 

பரிவுடனின்பழவடியார் பக்கலவர் தங்குற் 

றேவல்புரிக் துய ம்வணான்சருள் புரிதிகொல்லோ 

Aa) sive, war Fala GC ous விரை ந்தருளே. 

மணிமன்றுணடம்புரியுமரசு கப்பைங்கொடி யாண் 

மருவுமொருபுறமறுவின் மா ணிக்கமலையய 

பணிபுரியுமிலக்குமிகாரணபுமிப்பைந் த ௫2வ 

பச்சைமயிலேறுமொருபாலனிபமுகளும் 

அணிதரவேயேறிவிளையா மிறுமெண்டோனளம் 

பரகரசிற்சகபரமாநக த௫ிதம்பரானே 

இணிவருளந்தணிவறுநெஞ்சொடுதலழுளு சிறியேன் 

செய்பிழைதர்த்தாடி ABS aug Fiat ay mh Sv. 

திருகாவுக்கரையாபுகலிய/பெருமான் நிகமுக 
தேகெசந்தரர்வாகஷு ரர்மிகுகிறல்சோ 

தருகாதைசெவியாரபபருகியலா தக 

டகுதிகொடேவார திருவா சசுமுட்டணிவேய்க் 

தொருபோதுமறவாமமலாது மொருவரமம 

யுளங்களிகூர்ர்தருளு திிபாவொழிவினடத்தரேச 

மருவாருமிலக்குமிராணபுரிநன்மருநதேத 

மன்னும்விஈ வேசஜக தீசமகிழ்ம் தருளே. 

உலகவியலொ [மிஈதமைதயுற்.றுள மெப்போது 

முள்குமறிவாளருறவாடியுளமாறிக் 

சுலகமிலைமிறிநிஜகா ரணமுட்டேறிக் 
சு கருமுப்பாஜதுவுககட5 தைக்கா ணும 

(=) 

(க)



சித்தாத்தாத்தாகாம்: 

எலையறுஈல்வாழ்வருளிச்செயனின்கடனேயன் 

பில்லாதானென்றகற்டுயெலுர்துணிவாலடைஈ தேன் 

பலர்புகழுமிலக்குமிராரணபுரமாபதிசேர் 
பரமபதியாகும்விசவேசபசுபதியே. (௬) 

மருமலர்சூம்வனமிகுமாண்பமருமெழினாளு 

மன்னுமிலக்குமிசாராயணபுரமாறிதியே 

இருவுடையார் தவகெறியேசிந்தையிசைந்தவர்தஞ் 

சேவடி.மாமலர்பரவுஞ்செம்மையொன்றேதருவாய 

கருவடையாவகனிலமாமோசுமினார்வடிவங் 

கலர்தமனப்பதகனெலுங்கணக்கிலுழல்கின்றேன 

அருவுருவாயிருமைகலப்பாகவுமல்லவமா 

யமரும்விசுவேசடிஜாநக் சவருட்பரனே. (2) 

என்னுளப்பாங்கெழிற்புகலிக்கிறைவெனகவுளத்3த 

யினிமைகலக் திலகுமவனிணையடி மாமலமே 

யுன்னியுரைத்தன்புகெடாதுடனிலகத்தேபடிந்தவ 

குச்செரஞ்சேர்த் துமலருகுத் துமகழ்க் திடவே 
பன்னுவனின்பாலருட்கண்பார்த் திடனின்்சடனே 

பரம்பரனேயிலக்குமிகாரணபுரிப்பண்ணவனே 

என்னதுகானெனுமகந்தையிகக் இடுமாமுனிவ 

சேத்தும்விசுவேசபரமேசநயந்தருளே. (௮) 

எகமிரண்டெலனுமயலெய்கேலெனக்கண்ணுடையார்க் 

கசைச்கனர்சம்பக்கதுரையெலுமவர் வாய்மையினா 

மா கமொழிப்போதவுளவறியுமதியிழந்தே 

மதங்களெனும்படுகுழிவீழ்க தமிழ்க் துமபங்கன ளால் 

நாசமுலைக்கடமடவாரநடநவிற்றும்பழமை 

கண்ணுமிலக்குமிராராயணபுரமேஈ ணுகு 

யாதமு.தலாமலித் தையானபலக;_ர்3த 

யடையவிசவேசறினையடைவினருள் புரியே, (௯) 

நீறுபுனைர்தொளிர்தருக ண்டிகைபூண்டுநிதமு 
நித தநிமலாத்துவிசசத்தியான்னெ றியே 

வீறுபுளைர் அளமகழ்பூத்தன்புகனிமேகி 
விளம்பருபஞ்சாக்கரஈல்லிருப்பமுகச்செயித் துத்



சித்தாத்தசேகாம். ௪௫ 

கேறிமயலொழிர்சனஞ்சூம் சருவயல்சேழியில் 
செம்மையிலக்குமிசாராயணபுரஞ்சென்றடைவார்க் 

கறில்ப ரிபூரண னெகங்சோன்விசுவகாத 

னின்னருள்செய்வானெனலுமாகமநிகமாதிகளே . (2) 

ஸ்ரீசண்முகஞானபாம். 

போன்பூச்சபூப்சொன்றைவேணியானிடம்பூச்தபூங்கொடிக்கட் 

பின்பூ ச தசேயெனவேபேர்பூத்தவாய்மை இகழ்பெரியோய்வென்றிக் 

கொன்பூத்தவயிற்படையெங்கோமானேயின்பகலங்குறித் துகின்பால் 

மன்பூத்தவளர் தருசண்முகஞானபு ரத்தடைச்சேன்மெளனவாழ்வே, (க) 

வாழ ச்துமடியார்வாழவரமருளுமணிக்குன்சேவயம்குமெய்ம்மை 

சூழ். ச் தமொரு சனிமுதலேசுரு இிமுடிமேனின் ஐதுணையேகாளும் 

பாழ்த்தமனப்பசகனடியேனருள்பெற்றுய்யுகெறிபக ராயன்பர் 

தாழத் திமுடிவணங்குறுசண்முகஞானபுரத் தில்வளர்ஈகசப்பேறே. (2) 

பேறனைத்துமுதவுமருட்பெருமானின்பொன்னடிகள்பேணிவாமு 

மாறறியாதர்தோவெம்பவத்தொடக்காலகம்பிரமமென்றுவாளா 

கூறியலக்கண்பட்டிங்கழிவார் தங்கூற்றிகர் துகுலவும்வாய்மை 

வீறுமெழிற்ப தியாஞ்சண்முகஞானபுரம்பணிர்தேன்விறல்வேலோனே. (௩) 

பதியாமுன் றனைப்போற்றும்பருவமுடையேனல்லேன்பாசஜால 
முதிர்ஞானமிகவல்லேன்முத்திரலங்கமழுமருண்மொய்த்தநின்சீர்ச 

து திமேவுவார்ச்கருளுர்.துரையேமீற்றணிகைமலைச்சோ இயேயெங் 
சதியே திங்கருளாய்சண்முகஞானபுதஇல்வளர்கருணை தேவே, (௪) 

CaCagi ப்பகை தடிர் செக்சன்றேயெமைச்சழச்சிற்செலுத்சாசாளெல் 

கோவேயன் றறுவர்முலைப்பாலுண்டுவிளையாடுங்குழர் தாய்மோனப் 

பூவேபூங்கமலமிசையானெமொல்போற்றுமருட்பொருப்பேசைவக் 
காவேசண்முகஞானபுரத்தமர்ச்தப.ரஞாகங்கமழுங்குன்றே, (டு) 

குன் றமிசையேறியடியாருள்ளமேறியெழில்குலவுபச்சை 
வென் நிமயிலேறியருட்ப ரன் மடியிலேறிபிடமேவுமம்மை 

ஈன்றுவர் துசண்களிக்சஈடர்சேறிமுன்வர் துடி.ச்குமெர்தாய் 

என்றெனுளமேறு திசண்முசஞானபு ரத் துமினிதேறுவானே. (௪) 

வானேவான்வர்துலவுமாருதமேமண்கடையாய்வர் தவின்பத் 

தேனேசேன்கைக்குமருட்டீஞ்சொல்பயிலஞ்சுகங்கள்சேர்ர் துவாழுச்



௪௬ சித்தாந்தரத்நாகரம்: 

தானேசானாய்ச்சழைச்சசருவேசச்தியஞானரஈதருகோயுன்னைத் 

தானேசண்முசஞானபுமத் தினில்வர் தடி சாயேன் நரிசிதேே தனே. (௪) 

எனோவிங்கலமவைத்தாயென்னையேன்றுகொளா திறையேயுன்னை 
நானேவர்தடிவணங்குசலமுளதோகயர்தருணீஈல்காயாயின் 

,ஜேனாருஞ்செங்கழுடீர்த்தொடைபுனைர் சசெங்கரும்பேதித்தித்தென்னுட் 

கோஞாய்கின்றெழிறருசண்முகஞானபுத்தில்வருகுமாவேளே, (௮) 

மருவாருர் சண்கடப்பர்தாராயெண்சித் திமுத் திவாய்ப்பநின்சத் 

இருவாரும்பாதமலர்தாராயிர் இரைமகிழுஞ்செங்கண்மாலோன் 

ஐருவானைச்சிறைவிடுத்ததமனியக்குன்றேயெஞ்சம்பச் தஞான 

குருவேசண்முகஞானபுரத் துமடியாரிடத் தங்குடிசொண்டானே, (௯) 

கோண்டலிவர்ச் சானுள்ளம்பூப்பலருமரு மானின்காலங்சாணும் 

பண்டைவினைவர் துறமோபாவியேற்கருளாயின் பவளவான்கற் 

கண்டனையாய்சிவமணங்கர் இக்குமொருபன்னிர ண்கெண்ணாய்மாய்மைத் 

தொண்டர்புசழ்மலிதருசண்முகஞானபு ச2மர்ச் துதலங்கும்போற்பே (௧0) 

வாழ்த்து 

வாநிமாமறை யாகமமாபதிக்- சாழிமாதவனதியர் சுட்டுரை 

வாழிமாதுமையாசமுமாபதிக்-காழிமாதரப்பூங் கழற்கானமே. 

த்ருர் சிற்றம்பலம். 

Ppl pa. 

 



௫... 

சவமயம், 

கிருச்சிற்தம்பலம், 

ஸ்ரீ உஷா சம்பாககுருட்போயோமம 
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சிவமயம். 
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திருச்சிற்றம்பலம். 
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. ப 

F) DST HHI BT HL. 

சமரசஞானதபம். 

“சைவசமயமேசமயஞ் சமயா ேதப்பழம்பொருளைச் 

சைவர் இடவேமன்றுள்வெளி காட்டிமிர் தச்கரு ச்சைவிட்டுப் 

பெரய்வர் துழலுஞ்சமயறெறி புகுசவேண்டாமுத்திதருக் 

கெய்வசபையைக்காண்பதற்குச சேரவாருஞ்செகத்தீரே?' 

என்றருளிச்செய்த ஸ்ரீ தாயுமான சுவாமிகள் திருவாக்கால் 

சைவசமயமே சிறந்த சமயமெனவும், ௮ தீதமாகிய வச்சைவ சமய 

த்தாற் பெறப்படுமராதிப் பழம்பொருள் சிதாகாசமத்தியி லரவரத 

தாண்டவம் புரியாநிற்கும் ஸ்ரீ நடராஜவள்ளலே யெனவும், இன்ன 

வுண்மையைப் பயவாத பொய் நிரம்பியொழுகும் புன்சமயங்களிற் 

புக்கு வீணே கெடவேண்டாமெனவும், பரமவிட்டைத்தறாந் தெ 

ய்வ சபையாகிய வச்சிதாகாயத்தைத் தரிசித்தற்பொருட்டு இந்சே 

வந்து சேருங்கோளெனவு முலகத்தவரை யிதம்பே?்' யழைத்தப 

டி வெளிப்பட்டது, இதை விரித்துளைக்குங்ஈ;ம் “சைவசமயமே சம 

wis” என்றேகாரத் தேற்றம்படக் கூறினமையால் சைவேதரமான 

வுயர்ந்தமார்க்கங் நடையாதென்பது போதரும், சைவம் என்பது 

சவெசம்பந்த முடையது எனப்பொருடாரலால் சிவத்தின் மேலிட்ட 

தொரு. பொருளுண்டாயினன்றோ சைவத்தின் மேலிட்டதொரு 
சமயமு முள்ளதாகும் ₹ இவத்துக்குச் சமானப்பொருளும், ௮தி 

கப்பொருளுங் சடையாவென வேதங்கள் முறையிடல் கண்டுதெ 

ளிக. சவம் என்லுஞ்சொல் ம௫கலம்,; சுபம், முத்தியென்பனவாதி 

பொருள்களைப் பயத்தலால் ற.கன்ஸம்பந்தமான மார்க்சும் சுபமார்



௨ ர சித்தார்தரத்தாகரம். 
i 

க்கம், மங்கலமார்க்கம், ர நேத்திமார்க்கம் என்றே விள்ங்கும், என்னை ₹ 

குறுணியென்று மதற்குப் பொருளுண்மையாற் குறுணிடார்க்க மெ 

ன்ருே லோவெளின், ௮ங்கனமுரைத்த கூரன் கண்ணிழக்தானாசையா 

லது கூடாதென்க, சைவத்தை மங்கலமார்க்கமெனவே யேனையமா 

ர்க்கங்க எமங்கலமார்க்கங்க ளெனப்போதரகும். புறமார்க்கங்க ளம 

ங்சலமெனினவை கொண்டொருபயனு மின்றோவெனின், ௮வ்வவ 

றிறினேற்றங்களின் படி.ப்பலலுண்டென் ௧. சேகமொன்றிலுண்டான 

வவ்யவர்களில்யாவு பகாரத்கனவு மாவசிசமானவுமேலும் யாவு 

ஞீ சமமரியாகையினவாகா. எல்லாஞ்சோர்சே தேசமாகும். ஒன் று 

குறையினு மூன3மயாம். இவைகளார இ!பசரிக்கப்பெற்ற வொருவ 

னல்வுபகார மினை த்செனவறியாமல் கண்ணேபிரதானம், வாயேபிர 

கானம், தக்கேபிரகானம், செவியேபிரகானம், நாவேபிரதானம், 

பாயுரபக்தாதிகளே பிரகானமென்றிசைத்த லமைவுடைத்தன்் ௬ 

ம். enous Say CaaGuils gratin, SFoTGGT Krol, F 

வனை பிரதானம், டர் திரசக்தாரே பிரதானம், பிரமவிஷ்ணுக்களே 

பிரகானமெனசம் தாபிக்கலெழுமதங்களு மவலத்தைப்பெறும் £? இ 

ச்கனையுஞ் சேர்ற்கொன்றாகியகே சைவமாகையால் மங்கலமென் 

பது or Bi CIC ட, தேத்தி லொவ்வொரு கருவியையேசொண் 

மீடனையவற்றைவிமிவனு ஓமங்கலஞ்செய்தல் போலவே சைவத்தை 

விட்டனைய தங்களைப் பற்ற லமங்குலத்தைக் காட்டிற்று, QD se 

லெல்லாம;தங்களு%  சைவக்கிலுள்ளன வென்பகதைக் காட்டின 

மையா லொழுமதத்தையுஞ் சைவசமயம் விராதியாமை வெலிப் 

பட்டு. பிறசமயங்கள் தக்சங்கூறுகளைக் சனித்தனிக் கொண்ட. 

“மையா லையே சைவக்தை வி2ராதிச்தனவென்றறிக. எல்லாவவ 

பலங்களுஞ்: சேர்த்து தேகசமாகக்கண்ட வொருவன வவவயவ வங்களை 

"விரோதியாதபடியும்,. அ௮வ்வவயவங்களி லொன்றையே பற்றினவ 

னேனைய வவயவங்களோயு “மவ்வவயவங்களாலாகிய தேகத்தையும் 

வெறுச்ள்றபடியுமாயெ.வுவமை வெளிப்பட்டமையால். இந்தவுவ 

"மையால் சைவமொன்றே யவிரோத மார்க்கமெனவும், ஏனையமார்க் 

கங்கள் விரோத மார்க்கங்களெனவும் வெளிப்பட்டது. ஒவ்வோரவ 

யவங்களைப்பற்றி. யாதிக்கல் 2 ௯. (வாருள்ளுஞ் சரம், உரம், கரம், 

பதமுதலான வங்கங்களிலேற்றர் தாழ்வுகளுக்டோக விவேகம் வெ 

ளிப்படல்போல் தனித்தனி மதார்தரங்களிற் பிரவராத்தப்பவர், சம் 

முள்ளுஞ் லொக்கயே முன்டெனவறிக, தீலையுக்காது : மொன்றாகா



சமரசஞான, தீபம். | Mr, 

மையால். வாயுகங்குதமு மொன்று காமையால், இப்படியே pasa’ 

௮ம் பார்த்து க்கொள்க. “எல்லாமாயல்லவுமாய் ? என்று பதிக்குக் கூறி 

ய விலக்கீணமேயன்றோ பதிமார்க்கமாகிய சைவத்திக்கும். als 

இத்தது ? தேகம் எல்லா வவயவங்களுமாகி யல்லாமனின்றபடி. 

மே சைவம் எல்லாச்சமயங்களுமாக யல்லர்மலப்புறப்பட்டு நிற் 

குமென வறிக, 
‘ 

இது ௮தீதசமயமாகையால் இது ஸித்திப்பதும் ௮ூெபக்கு 
ட்ரூ . ; . : . soos ச . 

வலுக்கே யெனத்தெளிக. இப்படிப்பட்ட அ௮இதமாாக்கத்திற் பிறக் 

கும் புண்ணியத்தை படைந்துஞ் சைவசடயிகள் தஙுகஞு்ண்மையை 

யும், தங்கள் சமயவுண்மையையும், தங்கள் aaa 

சண்டறியாது எழைப்பசுக்கள்்போலத் திரிவென்னையோ gs 

ரியம்! ஆச்சரியம்: ஒட்டன், ப த்தானி உப்பரவனெ ல்லா iBT ட்டு 

ச்கிறுமார் அலாவிவர வரையன் மமம் தெருவினிற்பதேபன் 

மோ விதற்குஙிதரிசனமாம * கவெஞானச்  செல்வர்களாயு வள் ஈம்பெ 

G மக்கள் கூ றி UG IK Body உ தழ்பிரமெர (நி த சோதி தரி wi த்தாரல ன்ப வல் 

வுண்மை விள ங்கும் 8 “நாமார்க்குய் குடியல்லோம் ஈமனையஞ்சோம் ஈரக் 

தீதிலி...ர்ப்படோம் ஈடலைபில்லோம், எமாப்போம் பிணியறியோம் பணியோ 
மல்லோ மின்பமேயெசாளுச் துன்பமில்லை, தாமார்க்கும்குஷமயல்லாழ். தன் 

மையான: சங்கானற் சங்கவெண் ¢ ருழை3யார்காதிர், சோமாற்சேதாமென்று 

மீளாவாளாய்ச் சொய்ம்மலர்ச்சேவடியிணையே குறுகனொமே” ஏன் றமுளிப 

படியும், “யாமார்க்கும் குடியல்லோம் யா அமஞ்சோம்”' வான் றருளியபடி 

யும், 65 “பொ௫ிப்போஞ் இுபோகம் பூரணமாயெய்கும், அடப்போமலகில் வட 

யோம், முசிப்பின்றி, வாழமயாஞ் இறனையுனார் மாதயர்சம் பொன்னடச் 

£ழ்த், சாத்வொமெயச்சார்சரி" என்றருளியபடியும், “கன்மமேதுககெர 

சே.துமேற், சென்மமேதெனைம் தணேடச்சடவதோ?? என்று முளியபடி யும், 

பஅச்சிகாமியொரு பகட்டாரபசட்ல தடா3டாகாசாம்பாற், செல்லாதடா 

வென்று பேசவாயதுதர்சசெல்வமே'3 ப ன்றருளியபடியுமே Dif cor mar iat 

களாம், “மெலியார்மலிய விரவலரையஞ்சார்,. வவிய ரர் சமைச்தாமருவில்?! 

என்றபடி யறிக்தால் நாமார்க்கு மஞ்ச வண்வெதின்। ரூம். ஏன் கரு 

டா சுகமாவென்ற விதிகாசமே யதைநிறுத்தும், படைக்கின் ற வளு 

இய பி பிரமன் றலையோடு ஈங்கடவுளுக்குப் பலிபாத்திரமாயினமையி 

னவன் படைப்புகம்மையென்னசெய்யும்$அ ழிக்ன் றவனாபெகாலன் 

காலைவாரிக்கொள்ள நங்கடவுளிடக்கா அதையுண்டானயி னவனழி 

ப்பு ஈம்மையென்ன செய்யும் இடையினின்ற இதிக்கண். மனகோக்கா 

டெய் வனங்கன் செய்யு. மவனாற்றரானம்மையென்னே array? ayn 

  

 



ச் சித்தாந்தரத்;நாகரம். 

னேயுருவிலியாக: ஈங்கடவுணுதற்கண்முற்பட்டுப்: பட்ப்ப்போயின 
மையால். ௮த்திதிகாத்தாவென்லு.மரிக்கே தக்கன்யாகத்திலவிசுகே 
ராது பட்டினிரோந்து அ௮வ்விடத்திலு Cuter பலவிடங்களிலுர் 

தன்னையே காச்துக்கொள்ளுமாற்றல்போதாது பரிபவமுண்டாயின 
மையி னவன்ளிப்புத்கானமச்கெது செய்ய₹ சிவனே சங்காரகர்த்தா 

வாக,காலனை யழிப்புக்குத்தேடியதேனெனின், சிவனாரழிப்புத் தொ 
ழிற்தேழேதிகாரம்பெற்று அடியாரல்லாதாரிட மாதிக்கஞ்செலுத்து ம 
ந்தகன் றன்மையே யாண்டுக்கூறிய தென்க, சவெனடியாராயெ மார்க் 

கண்டமுனிவர்பா லவனாண்மை யவலமாயினமையே போதும். இவ் 
'வுண்மையநிந்து சிவனை வ[நிபடுவார்க்கு யாதுகுறையுள்ள த₹ இன்ன 

பெருஞ் சித்தியெய்தற்குரிய சைவசமயிகளாப்ப் பிறந்து மந்தே 

வாணாளை வீணாய்க் கழிப்பது என்னபாவம்? 

இகங்கனநிற்க, “தெய்வமென்பதோர் சத தமுண்டாக, மூனிவிலா ௪ 

தோர் பொருளதுகருசலும், ஆறுகோடிமாயாசத்திகள், வேறுவேறு தம்மா 

யைசடொடங்னெ, ஆத்தமானாரயலயர்கூடி, காத்திகம்பேகொத்தமும்பேறி 

னர், சுற்றமென்னுர் தொல்பசுக்குழாம்கள், பற்றியழைச்துப் பதறினர்பெரு 

கவும், விரதமேபரமாகவே தஇியருஞ், சரதமாகவே சாத் திரங்காட்டினர், சமய 

வா இிகடத்தமதங்களே, யமைவதாகவரற்றிமலைஈ்தனர், மிண்டியமாயாவாதமெ 

ன்னுஞ், சண்டமாருதஞ்சுழித்தடித்தா அர்த்த, உலோசாயகனெனு மொண் 

டி.றற் பாம்பின், கலாபேசத்த சடுவிடமெய்கி, ய திற்பலமாயையெனைப் பல 

சூழவும்? என்ற பிரமாணப்படியே கோடிபிடுக்கண் குறுக்கேவந்து 

| தடுக்கும் ! “நலமதொன்றடைதற் குறுமிடையூதகாதனே பலவுளவன்றே!? 

என்றதனாலுல்காண்க. ஈண்டவ்விடரென்ப தேதெனின், மேலவ்வா 
க்கியத்தில் சைவசமயமேசமயம்'? என்றதன்பிற்போந்த சமயாதிதப் 

பழம்மொருளை!' என்பது ௮ச்சைவசமயத்திலு மதிகரித்தவேறுபொ 

ரளை யென்றுபொருள்விரிக்கும் புன்மத;முரன்மதம்போலப் பகல் 

Coane ஆபாசப் படுகுழியாய்ப் பச்சத்திலேகானே தவறிவி 
மூத்தால் விழுங்க வங்கார். திருத்சலேயாம். .௮வ்வதீத சமயமென் 
இது எச்சமயிகளுந் தத்தம் பரமாகக்கொள்ளக் கடைப்பிலு முக் 
au. மஅவர்த்திப்பவ ரேகான் மவாதிகளேயாம், “பன்முசச்சமயசெறி 

. படைத்தவரும், யாங்களே சடவுளென்றிடும் பாதக த்தவரும்?? ; என்று பலச 

-மயிகளையும், ௮ வருள திகபாத்தியதைசாட்டி வெளிப்படநிற்கு மே 

தரன்மலாஇயையு மறுத்திருப்பதோடு 'சு.த்தநித்தவரு ளியல்பதாகவுள 
- சோம்சேகரடிருபாலுமே? எனச்சிவனது அடையாள த்தையுங் கூறின 

மையால் அப்ப ஈடலில். *சைவசமயமேசமயம்"? சான். றமேற்பாக த்தை



சமரசஞானதிபம். ௫ 

யொட்டியவ்வததமாகெ சைவத்தால் ௨ த் இக்கற்பாலதாகய பரசி 

வப்பொருளென்று மேல்யாங்கூறிபபொருளே ஸித்தித்த.து. சக்திர 
சூடத்வ மபபஇப்பொருளுக்குரிய லிங்கமாகக் கூறினமையால் ஸா 
வயவமாயுள்ளதே யப்பதியென்பதும் போதரும். “*ஒருசாமமோரு௬௮ 
'மொன்றுமில்லாம்கு” என்னும் பரமாசாரியர் வரக்குப் பிரமாணமாதற் 

இழுக்கு யெனின்; இழுக்காதென்க, பரமாசாரிய மூர்த்திசளே 
யன்றி, “குலமிலான்குணக குறியிலான்குறைவிலான் கொடிதாம், புலமிலா 
ன் றனச்சென்னவோர் பற்றிலான்பொருச்,த, மிலமிலான்மைச்தர் மனைவியி 

ல்லா னெவனவன்சஞ், சலமிலான்முத்திதரும்பா சவனெனத்தருமே.” என 

த௩தாயுமானார் கூறியபடியுங்காண்க, இங்கனக் சு.றியுள்ளனவேய் 

ன்றி “குவளைச்சண்ணி கூறன்சாண்ச, அவளுச்தானுமுடனேசாண்க'” என 

ப்பரமாசாரிய மூர்த்திகளும், “கொழுச் ததிசழ்,வெணபிறைசசடிலக்கோ 

வேமன்றிற்கூத்தாடற், கெழுக்தசடரே யிமயவரையென்றாய்ச்சண் ணுக் னி 

யானே” எனக்தாயுமானாரும் பாடியருளினாராகலி னவற்றிலுண்மை 
யை விசாரிப்பாம், 

சத்தா மாத்திரமாயுள்ள பொருளே சிவமும அதன்றாதான் 

மியகுணமாகிய சித்தே சத்தியுமாக வேதசிவாசமங்கள்கூறலி னவ் 

விருலருமுலகுக்குப் பிதாமாதாக்களாயினர் ௮வ்விருபொருளொ 

றறுமையிலுண்டாமாஈர்த ஸ்புரணமே சிவசத்இகள்பெற்ற மக்க 

ளாவார். இம்கூன்றுபொருளு மொரேபொருளன் றிவேறில்லை, ஸச் 

சிதாநந்தகநீபூகமாகிய வப்பரம்பொருள் விகாசத்சைப் பகுத்துண 

ரூங்கால் ஸத்தின்கனமே௫வனும், சத்தின்கனமேயுமையும், ஆகஈத 

த்தின் கனமே ஸ்கந்தகணேசர்களுமாம். பொன்னே பூஷணமாசுச் 

திரிர்தவுபமானவாயிலாக மேலுண் மையைக்கவர்கதிடுக, முன்னும்பி 

ன்னு நிலைகெடாதுநின்றபொன்னைப்போல் விளங்கும் ஈம்பதிரிலை 

யினைத்தென வெளிப்பட்டமையா லவற்கொருநாமமுமில்லை யென் 

றும் ஆயிரசாமங்களுள வென்பதுமாகயெ பரமாசாரியர்கரூத்தும் 

வெளிப்பட்டது, அன்றியும், மாயீகமாகயெ பிரபஞ்சதர்மத்தைக்க 

டர்தொளிர்வது என்னு முண்மையும்போதரும், எற்கனமெனின், 

கணவன். மனைவி, மக்களென்னு முலகதர்மத்தை நோக்குழிக் சுண 

வனோரானமாவும், மனைவியோ ரான்மாவும், மச்சள்வேறுவேறு ஆன் 

மாக்களுமாகவினை க்ேடோக வொருவரையொருவர் சம்பந்தவ்கொள் 

ளத் தழுவாதிகளை மாயையிற்கொண்டு போர்துழலாரிற்பர். இக் 

கனம்போல்வதன்றென்னு முண்மையையே யப்பரம. வாக்குகள்



௬ சித்தாந்தரத்நாக1. 

காட்டின, சுவனொருகடவுளும், உமையொரு சடவுளும்; ஸ்கந்தக 

ணேசர்கள Gar pio ar ௮: கடவுளாகளுமாகக் கொள்ளாமைக்கே 

யவை பலஞ்செய்யுமென்க. 9 ரமனாதி கடவுளரைக் கினித்தனிப் 

பசுக்களாச வேகஞ் சொல்லுகையா VTS GT near Bios FE மவர 

வர் வினைக்கீடாகச் இவளும் கூட்டுவிக்கப் பெ ற்ற வேறுவேறு பசக் 

களேயாவார், இவ்வுண்மைகளால், 8பசுபஇிப் பெயரியதனிமுதம் bas) 
ளூம்பர்களெலர்க்குமூயர்க்ே த தா, னென்ப து தெளிக வியல்புணர்ச்தோே 

என்றபிரமாணப்படி ஸமஸ் 2 சேதனுசேகனோற்வீவிகமாயுள்ள வப் 

பிரா கருத LOT GNU இருமேனிகளை wy ame wa Gl of! oT IG இ ம்மானம. 

இவற்றின் விரிலை யாஞ்செய்துள்ள (ச௮பாமம்யப்பிரதரிசினி௨ன் னும் 

பிரபந்தத் தில் “தமன் எத்தன்மையர்?? என்னும் ப துதியிற்பரக்கக்கா 

ணலாமென் ௬. இன்ன பமக ல்யாராகுணைகுல் விக்காகமாப் விளங்கு 

ட் ககடவு னா இர்ததர்தி ஜ் Buy, தீ இர்ன ராயுளள MIT OD BIT YY aia மயி 

ன் வழியொழுகும் TWIT HOM AGA LG HUI BN APT G HS std ow 

Sads gren yr HL ou |ருக்திரேரஞ்ரைவசமபழ்தா. ் பெறப்பபிப LO Wy 

மபதியென்று துணியற்க,(செழும்பொழில்கள் பயர்துகால் ம்ம் க்குமந்றை 

மூவர் கோஞாய்கின் ஈமுதல்யன்) என்னலும் - பிரமாணற்தானும் O galls 

BOs. (ஒதருணை வித்தசரை மூமிரிலே TO baO ren Car $196.0 muw இயர்) 

என்றதனாலுங் காண்க, இன்னு மப்பாடலில் ay Su BOC 0 mar 

We Asourdwar gy மோர் Sioa Ss son 5 பிடங்கெண்டிருப்ப. 

தொன்மென்பதுஞ் “சசோமசேகரடிருபானுலாய்”” என வாசுியியர் கூறு 

யவுண்மையை நிறுத்தும். ஸ்ரீ சதிதம்பரமென்கையி லதுசமயமொன் 

நையுஞ் சாராது பொதுவாய் விளங்கலானாண்டு apr gs pM. cp 

க்தியமன் றெனின், “தானேயகண்டாகாரமபச் தன்னிலெழுர்து. பொது 

நடஞ்செய், வானே?” எனக்கூறியுள்ள வர்க்கியத்ரால் ௮து கள்ளுண் 

டதென்க, பேலிடத்தில் ஸர்தொரந்தசரீ்பூதமான சிவலட்சணத் 

ன்த வர்ணித்தருப்பதையே யிண்டும் பயன்படுத்திக்கொள்சக. அங்க 

ண்தத்திரத்த. லெல்லாச் சமயிகளு மபிமா 6 னம்வைத்தலா லன மனார் 

கூறும் மூர்த்திகளே பிரகானமென லாகா லெனின், அவர் தன் 

மையை விசாரிக்க லவருட்சிலர் சேவலம்ரூபல (திகளும், சிலர் கே 

வலம்: அரூபவா இகளுமாய்க் காண்டலா லவர்சொந்தம் பாராட்டுகற் 

சுச்சிதாகரய மிடக். தராதென்ச, ௮வரெல்லாமுஞ் சைவரைப்போன் 
மூர்த்தாமூர்த் தங்களை யங்கேரிப்பினன்றோ வவர்க்கு மங்கே யிடஞ் 

செய்யவம்.? ௮வர்களுக்கங்?க யிடமில்லாகபோது ௮வரபிமானஞ் 

சேர்தலுக்கு வழியேதெனின்; மேலிடத்தில் தேகத்தையும், ௮௬



ட ட்ட * a 
சமரச [oot DLILD. oT 

தேசத்தி லவயவங்களையுஞ் சமட்டி. வியட்டிகளாக. வபிமானிக்கு 
மேவமான்த்தாற் சமயங்களின் நன்மையைக் கூறினோமாகையால் 

௮ றையிங்கே வினியோகஞ் செய்துகொள்க, மூர் esr மூர்த்தக்க, 

ளையெல்லாஞ் : சமட்டியிற்கொண்டவருச்கு ஏல் ௰லாவவயவல்களுவ் 

கட்டிய தேசத்தைக் கொண்டவரும், மூர்த்தம், அல்லது அமூர்தித 

ங்களை ச் தனிக்தனி வியட்டியாகக் கொண்டவருக்குக் கரசரணாதஇிய 

'வயவங்களைத் தனித்தனி வியட்டி.யாகக் கொண்டவரு முலமிக்கப். 

படுதலால் வியட்டியாளா சமட்டியில் அபிமானம் பூண்பதற்குண் 

டான ஹேதுவெளிப்பட்ட தென்க, ் இில்லைமன்றுட் பார்த்தபோதங், 

கென்மார்க்கமிறுக்குதெல்லாம் வெளியேயென்ன வெச்சமய ச்தவர்களும் வர் 

இறைஞ்சாரிச்பர்” என் றபடியானுங் கண்ணெர்க, Garp Fam a oman 

க்குப் பாஹ்பமதவாதிகரு ளு பவாஇகளே யதிசமாசையாலவரும் 

வியட்டி,, த சன்மையா லடங்கிவிட்டனர், Grog Ba wow வுறுப். 

புக்களைத் தனித்சனி யபிமானித்தவர் சேகத்துக்குப்: பாஹ்யவாதி 

சளல்லாததுபோல் a கதங்களைக்கொண்ட சமட்டி சிவத 

ர்மக்கதைத் FONG Hove ) வியட்டியாசக் இரத்துச் கொண்டவரெப் 

L419. வேதசிவாசம டா தற பராகச் கூமெனின், அவர் பதியினது ழ். 

ர்த்தாமார்த்தமகளைக்கொள்ளாமல் பசுபாசங்களிற்ழபார்கு மூர்த் 

தா முூர்த்தங்களைக் கொள்ளலரல் பாஹ்யவாகுக ளென்பதிற்றட்டி 

ல்லை. புருடஜொருவனை யடைக்று தான் கோரியகாரியங்களை நிறை 

வேற்றிக்கொ at ot வெண்ணிய வொருவன் காணுபுருடனை யடைச் 

Sl தமோ றிய ue & uF & OG; நித்சனமாம். ௮ப்படியான TOS SB 

கட்டைமாத்திரமே விரோசப்பட்டு ௮ திற்புருடாகருதி விரோதியா 

வண்ண மவர் பசுபாசமூர்த்தங்களைக் கொள்ளும்போது மவையே 

பதிமூர்த்தங்களென மயங்னெசேயன்றி வேறில்லையாகையா லெச்ச 

மயத்தவர்களும் வர் திறைஞ்சா நிற்படென்றதனுண்மை விளக்கும். 

சைவத்தில் வேருன புறச்சமயங்களிலும் அரூபவாத மங்கோரமே 

னு மவைகூறுமரூபவியலும், ப் தியியஇுங் கேவலம் மூரணுதலாலவை 

சைவர்க்கு ஸாமஞ்சஸமாகாவெனவறிக, ட இக்கருத்தையே “பொய்ல் 

ந்அழலுஞ் சமயநெறி புகுதவேண்டாம்” என மேல் வலி ர் தறிவுறுத்திய 

படியாம். இது சைவரையே கோக்கக்கூறியதென்ச. புறச்சமயிகள் 

கூறுந் துர்ப்போதங்களான் மயங்கி முன்லுள்ள சிவத்வாபி விய்க்தி 

யை யிழக்தலையு மூர்க்கப்பிணங்களை நோக்கக் கூறினமைகொண் 
டே இச்கருத்சைவிட்டு?. எனவும், பகுதவேண்டாம்?? எனவும் வித்ர்



௮] சித்தாந்தரத்நாகரம். 

தன்மைதெரியும். இக்கருத்தையே “உவலைச்சமயல்க சொவ்லாதசாச்திர 

மாம்'' எனப்பரமாசாரிய மூர்த்திகளுக்கூறினா. மேலினவ் 'யுண்மை 

மு.த்தியைப்பயவாவென்பது: விளக்கும் பொருட்டே “முத்திதருச் 

தெய்வசபையைச் சாண்பதற்குச் சேரவாருஞ்செகத்தீமே.!”, என்று கூறிய 
படியுங் காண்க. புறப்புறச்சமயம், புறச்சமயம், ௮கப்புறச்சமயம் 

அகச்சமயமென்னு மிருபத்துரான்கு வகைப்பட்ட பேதம், ௮பேத 

ம், பேதாபேதங்களாகிய பலசமயங்களாலு முத்திகைகூடா வென் 

பதன் விரிவைச் சவஞானஹித்தியார், தத்துவப்பிரகாச முதலிய 
தல்களாற்கண்டுணர்க. ஈண்டுத் செய்வசபையைக் காண்டன் மாத் 

இரத்தானே முத்தியுண்டாமென்பது போதரும். தெய்வசபையெ 
ன்றது தில்லைமன்றே யாகையாற் தில்லையைக் ச௪ண்டான் முத்தியெ 

ற வேதப்பிரமாணமே சாலும். தேவன் என்பதற்குப் பிரகாசமா 

னவன் என்றுமேலோர் பொருள விரித்தலால் ௮ர்தச்சத்திக்கொண் 
Gi! மா யாகாரியங்களாகிய ித்திரங்களைச் செய்யுமத்தேவனிடத்: 

திற் கூலிக்குவேலைசெய்யும் பலவேலைக்காரருக்குந் தேவரெனப் பெ 

யாவந்தமைகாண்க, அந்தவேலையினின்று மவர்கள் தள்ளப்பட்டா 

ல் மானிடர், நாய்கள், பேய்களாகப் பவிக்கவருதலி லுண்மை விசா 

சத் சாற் போதருந்தெய்வ மொன்றென்பதே தீர்மானம். தேவியென் 
னும் ரூடிப்பெயரையுடைய வுமைக்குகாதமேயன்றோ தேவராதல் 

சாறும். அர்தத்தெய்வமே தில்லைமன்று எிருப்பதாலன்றோ sy gi 
சேவசபையாயிற்று? அதுவே யுண்மைத்தெய்வ மென்பதற்கும், 

'இல்லையைக் சண்டான்ழுத்தி யென்பதற்கும் போந்தவிதிசாச மொ 
னழு கூறுவாம். 

வியாதருடைய மாணாக்கராகிய ஜைமினி யென்பவர் வேதங்க 
ளையெல்லாஞ் சரியாகவோ தியுணர்ந்துந் திருவருள் போதாமையா 
லவ்வேதத்தாற் றுணியப்படுமுண்மை தெளியாதவராயினர். வேச 

மான பூர்வம், உத்தரம் எனவிருபகுதியலாகி முன்னையது ௧க௬ம 
திததையும், பின்னையது பிரமத்தையும் பொருள்களெனச் சாதிக் 

கும் இரண்டையு மிலக்கணையாற் கவார்து பிரமத்சையே வியாதர் 

பொருளாகத்துணிந்து வேதார்சஸுத்திரம் என்லும் பிரம்ஹஸூட 
த்தரத்தைச் செய்தருளினர். இதற்கே வியாணஸைூத்திரம், பிரமமீ 
மாஞ்சை, 4, சரமீமாஞ்சையெனப் பெயர்கள்வழங்கும். இக்.நாறு 
க்கும், இதையியத்றிய வியாதருக்கும் விரோதமரய்க் கருமத்தை 
விட்டுப்பிரமமென்பதொரு பொருஞ்ண்டாவதில்லபென வவ்வேத



சமரசஞுனதபம், ௯ 

த்தின்வழியே சாதிப்பான்றரொடங்கப் பூர்வமீமாஞ்சை யென்னுங் 

கன்மஸூத்திரங்களை யச்சைமினிபகவான் வெளியிட்டனர், வியா 

தீர் கருமத்தைத் சமது ஷித்தாஈதத்தக்குஸாதனமாகக் கொண்ட 
வராகையா லதைத்தாம் விரோதியாவிட்டாலும் ௮ ச்சைமினிக்குண் 

மை வெளியாமாறு ௮வரைச் சூரியனிடமலுப்பினர். ௮வரிடஞ்செ 

ன்று படித்து மம்முனிவர் தெளியாதவராயினா். “ஈல்லனூல்பலக£ற் 
பினுஙசாண்பரிதே, வெல்லை.பிலாதூ.ம்?? என ஒள வையாரருளிச்செய் 

துவாக்கிபத்துக்கேயன்றோ வவரிலக்காயினர்? எவ்வளவு கற்ளுலும், 

எவ்வளவு கேட்டாலும்) எவ்வளவுபார்ததாலு மென்னபயன் * இ 

ருவருளில்லாசபோது. ௮ ருளிருந்தன்றி யமையாதென்பதை “௮௬ 
ளினாலாகமத்சேயறியலாம் ” என்னும் ஷித்தார்ச போதகர் திருவாக்கு 

ங்காட்டும், இன்னும், “: உன்றிருவடிக்€ழுறு தியாமன்பு, முன்றிருவருளி 

ஞாற்டைப்ப, தன்றிநாற் பலவுமாய்ர்த தாலுரைசெயளப்பருந் திறமையா 
ன்மதியான், மன்மவே௫டைப்பதன்று” என ஸ்ரீமத் ௮ப்பஇிக்ஷி2தத்திர 

ர்கருத்தைச் சிவஞானயோூகள் வெளிப்படுத் தனபடியாலுங் கண் 

டுகொள்க, 

மேல் சூரியபகவானாலுந் தெளிவடையா தவராகஇய ௮ ச்சைமினி 
பகவான் சிலகாலங்கடந்து பூப்பிரதட்சணஞ்செய்மித் தொடங்க 

னர். ௮ப்படிச்செய்லு வருகையில் ஸ்ரீ சிதமபரத்தையடைந்து ஸ்ரீ 

ஈடராஜமணியைக் கண்களின் பிரயோஜனமெனக் சண்டனா. சண் 

டமாத்திரத்தில் ௮ழலிடைப்பட்ட மெழுகெனவுருக கெஞ்சங்கசி 

ந்து நெக்குவிட்டுகைந்து பரவசமாயினர். ஐயோ தெய்வமில்லையய 

ன்று காலங்கழித்தோமே ! கஈதிவினையிருசதவா றென்னே ! என் 

னே !! இதோவிருக்கின்றதே தெய்வம் ! என்று ஓடிச்சென்று எம 
பெருவாழ்வே! எனனன்பே ! எனக்கட்டிக்கொண்டு கண்களினீர்த 
தம்ப முன்னேறின்று வேதபாதஸ்வங்களால் துதித்தனர், (வேதபா 
தஸ்தவம்) என்பது அவரால் துதிக்கப்பட்ட நூலின்பெயராம். ஒரு 
சுலோகத்தில் சான்குபாதமாகையால் முன்றான்றுபாதங்கள் தமது! 

சொக்ததிருவாக்கும், சாலாவதுபாதம் வேதமுமாகச்சேர்த்துப் பா 

டியதென்றறிக, ௪. ததனைவேதம் படித்து மென்னபயனாச்சுது? திரு 
வருளில்லா தபோது, “இல்லைசசதம்பாதேவாவுன்ட த்தர திரும்பிவிட்டால்?' 

என்னும்படியன் ரோ வுண்மை பிரகாசிக்கின்றது ? “அவனருஎாலேய 
வன்றாள்வணக்க” என்றபடியாதுகதெளிக. இவ்வுண்மைசளால் இல். 
லையைச்சுண்டால் முத்தியென்னுஞ் சாத்ருசமும், இல்லையிலுள்ள 
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௧௦ இத்தாத் தரத்நாகரம், 

தே தெய்வமென்னுஞ் ர்ப்பாடும் வெளிப்பட்டன. இவை ஸ்ரீருக் 
ரம், கைவல்யம்) சாந்தோக்யம், மஹாகாராயணமித்பாதி, யுபரிடத 
ககளாற் பெறப்படுதல்காண்சு, 

இனிச் செகத்திரேயென்று பொதுவசையாற் கூறியிருகக 
மேலிடத்திற் சைவரையே முன்னிட்டுரைச்தாரென்ற தென்னையெ 
னின், செகத்தவர் பல்வேற வகைபபட்ட பரிபாகத்தால் சைவபுசத் 

தியின்றித் கேம்பித்திரிர் துழல்வாமாக, அவர்போதங்களான் மலைக் 

அம); அலர் பீகாள்களின்முனைகதும; அ௮வரநுபவங்களிலிணைந்தும் 

அவரவராகி யலையாநிற்கு மகதபருவத்தினையுடைய சைவபைரசோக்கி 

யேயிடித்துக் கூறத்தொடங்கினமையினவரையே செகத்தீரேயென் 

றுகூறினபடியமைகதுககொளக, ௮ல்லதாஉம், பொதுவாற் செகத்த 

வரைப பார்ததுக் கூறிரெனிலு மிழுக்குருதென்க, செகத்தவரெ 

லலாம வியட்டியா லசதிலலை பெல்லையினின்ற சடவுளையே “தர்தெய் 

வ௨மெர்மிசய்வமென், றெறகுந்சொடாச்தெதிர்வழக்டெவுகின்றசெது " என் 

றபடிபபறறி வழக்குப பேசலாலவரையே யவவழக்கறுத்தருளும் 

பொருட்டுச் சேரவாருமமன்றழைத்தபடியுங் சண்டுதெளிக. இவ் 

வாசிரிய/ சைவமார்ககமே சஈமாரக்கமென வற்புறுத்திக் கூறியுள் 

ளவாக்கியஙகளை யீண்டுவரைநது காட்டுதும். “விண்ணவரிச் திரன் பி 

சிீமனாரதா இ விளங்குசத்தரிஷ்கள் ? சனவீணை௨ல்லோ, Greer cor hue sgt 

ugar pCa s ரிருகசா திமறைமுனிவரெல்லாமிந்தச், சண்ணகன்ஞாலம்மதி 

க்சச்சானேயுள்ளற கையினெல்விச்சகனிபோலக் காட்சியாகச், தண்ணியால் 

லறிவாலிசசமயததன்றோ செப்பரியசித்திமுத்தி சேச்சாமென்றும்? என 

வும்) “செப்பரியசமயசெறியெல்லார்சர்.த௫் செய்வமேசெய்வமெனுஞ் செயற் 
கையான, வப்பர்சாளருமஃதேபிடித் சாலிப்பா வடுத் ரதர் நூல்களும் விரித்தே 
யநுமானாதி, பொப்ப விரித் துரைப்பரிகயன்பொய்ம் மெயென்னயொன்றிலை 
யொன்றெவப் பார்ப்பதொவ்வாதார்க்கு, மிப்பரிசாஞ்சமயமுமாயல்லவாகியா 

துசமயமும் வணம௩குமியல்பதாக?* எனவும், “ இயல்பென்று் இிரியாமலிய 

மமாதி யெண்குணமுமல் காட்டியன்பாலின்பமாடப், பயனருஎப்பொருள்சள் 

பரி. ாரமாடப் பண்புறவும்செளபானபட்சங்காட்டி, மயலநுமச் திரஞ்சிட்சை 
Car But BD opps prev vouasQuerenCuorel, nutapeQen Sule coos 

துராஜாஙக, / லமர்ர்௪,த லை திசசைவமழதெந்தோ”? எனவும், “௮ர்தோ 

லீததிசயம்ச சமயம்போலின் தறி ரெலாஈடவெறியவணிமாவா தி, as eres 

இரிபலர்ச்கும் பேசாமோனம் வைத் திருர்தமாதவர்ச்குமற்றுமத்று, மிர் திராதி 

போகாலம்பெற்றபேர்ச்கு மிதுவன் றித்தாயசம்வேறில்லையில்லை, சர்சானகற் 

பசம் போலருளைச்சாட்டத் தச்ச்நெதியிக்ரெறியேதான்' சச்மார்ச்சம்” என 

வும் போ ர்தஙாக்பெங்களே சாலும்,



சமரசஞான தபம்: ௧௧ 

மேல் விசாரத்தால் எல்லாமார்க்கங்களிலுஞ் சறெட்சமார்க்சஞ் 
சைவகமொன்றே யெனவும், ௮ச்சைவத்தாற் பெறப்பபீட மெய்ப் 
பொருள் சவமொன்றேயெனவும், ௮ச்சிவம் தில்லைமன்றுளனவர.ச 
தாண்டவம் புரியா நிற்பதொன்றெனவும், ௮துவே தந்தெய்வமெர் 
தெய்வமென்று சமயக்க ளெல்லாவற்றினும் வழக்குப்பேச நிற்ப 

தொன்றெனவும், அதனாலெல்லாச் சமயங்களுமங்காங்கி பாவத் 

தால் சைவ$மயாகுமெனவும், சிவத்தைக்காட்டி ஓம் வேறுதெப்வ 

ர்தேடிலுங் கடையாமையாலெல்லாச் சமயங்களாலும் போந்ததெய் 

வங்கள்யாவும் நம்பரசிவமொன்றேயெனவும், தெய்வ வொற்றுமை 

யாலும) சமயாங்க வொற்றுமையாலுஞ் சைவற்திற்குேவரூன தொ 

ருமார்க்கங் கடையாபையால் சைவராயுள்ளபேர் வேருக வெண்ணு 

வதற்கு ஒருசமயமு மில்லையெனவும, யாவருஞ் சைவரேயாவரென 

வுந் துணிவதுமேலோர் மரபாம், 

இன்லுமிதை விரிக்கில் கே.றுசமயிகளிடத்துச் சைவருக்குத் 

துவேஷமுண்டாகக்கூடாத நியாயங்கள் பலபடக்கிடக்கும். GT By 

னமெனின், பொய்யாமை) கொல்லாமை, களவாமை, கள்ளாமை 

பிறர்மனை நயவாமை முதலிய நற்குணங்களுயிர்களுக்குரிய பூஷ 

ணமாக வேதசிவாகமங்கள் விதந்துரைக்கும். ““அழுச்சறவாலெகுளியி 

ன்னாச் சொஞனான்கு, மிழுச்காவியன்றதறம்'” என்றதேத்யாதி பிழமாணங் 

களுஞ்சான்றாம். இன்ன மங்கலகுணங்களுத்த மோத்தமமார்க்கமா 

Qu சைவத்துக்கேயமையும். இவை யச்சைவசமயிகள் கொண் 

டொழுகற்பாலனவாகிய வறங்களாம். இக்கனமாக, சைவரென்னு 

ம்பேர்மாத்திரம் வகித்துப் படி. விபூதியை மேற்பூச்சாகக்கொண்டு 

பொதிபொதியாக ருத்ராசஷங்களைச்சுமந்து பகல்வேடதாரிகளாய்த் 

திரிந்து கொப்புங்களையுமேவிடுத்து வில்வமரத்தினிலைகளை ஸல 

மாய்ப்பறித்துச் சிவபூசையென்னும் விண்விபாஜத்தாற்போதுபோ 

க்கிக் சாலங்கழித்துக்கொண்டு செவதிரவியாபஹாரல்களும். மேற்கூ 

றிய தர்மவிஹீனங்களுங் கொண்டலையும்போலிச் சைவகயுமன்' 

ஜோ வவர்வேடமாத்திரத்சாலஞ்சி நாம்வழிபடுகின்றோம் £ மேல்யாம் 

காட்டிய பகுதிகள் சைவசமயிகள அட்டிக்கற் பாலனவாயெ பாஹ் 

யாந்தரமான விரண்டு தர்மங்களாக வேற்படுசையா “லிரண்டிலெதி 

குறையிலு மவரைவிவே௫ிகள் தள்ள வேண்டியது, இங்ஙன மாக, 

அ ந்தரதீர்மக்க ணிறைர்திருப்பிலும் பாஹ்யதர்மஙிக ஸில்லையாயி



௧௨ சித்தாந்தரத்தாகாம். 

னவரைமாத்திரமேநரம் வர்ஜிக்கன்றோம், இப்படியே பாஹ்யதர்ம 
ங்க ணிறைந்திருப்பினு மந்தர தர்மங்களில்லையாயி னவரையும் நாம் 
வர்ஜிக்கவேண்டுமன்ரோ ₹ அ௮ப்படிக்கனுபவமின்றே ! இது என்ன 
பெருக்தாழ்வு * சைவருளகேகர் பாஹ்யதர்மிசளாகவே திரிவதன் 

றி ௮ுந்தரதர்மிகளாகக்கிடைப்பது அ௮திதுர்லபமாய்விட்டது. அர் 
தரத்திலலலம்பிப்பன வெல்லா முலகாயதர்க்குரிய வஞ்சம், பொ 

ரூமை மூகலான வஸங்கதங்களேயாகையால் அ௮வரேன் புறச்சம 

யிகளாக மாட்டார்கள் ? அப்படியே கடவுளில்லை பெனவுலகாயத 

ஷித்தாக்தத்தைப் பாஹ்யத்தி லவலம்பிப்பவருள் பொய்யாமையமு 

தலியவர்தரதர்மங்கள் ஹித்திக்கப்பெற்றவர் கஇடைப்பினவரேன் 

சைவராகமாட்டார்கள் ? சைவத்துக்கே யவை யுரியதருமங்களா 

கையால். இவை யெல்லாச்சமயமசட்கும் பொதுக்குணங்களெனக் 

கூறுவாருமுளர். சைவத்தைவிட்டு ஒருசமயமு முண்டாதற்ேே யிட 

மில்லாதபோது அங்கே யவர்கூற்றுப் பயன்படுவதெங்கனம் ₹ சை 

வத்தினடியாகவே யச்சமயங்கள் சீவித்தலாலவற்று ளித்தருமங்க 

ஞூபசாரமென்சு. பாஹ்யத்தில் சைவ௫ந்கங்கண்டு சைவபென மரு 

வும்படியே ௮ச்கா த்திற் சைவதருமக்களைக்கண்டு சைவரென மரு 
விக்களிகூர்தல் சாலுமென்ச. இதனாலெக்தச்சமயிகளுஞ் சைவதரு 

மங்களைப் பாஹ்யாந்தரங்களாகிய விரண்டுவகையாலுங் கொள்வத 

ரிதாயினு மவற்றுளொருவகையாலாவ தவசியங்கொண்டே யிருப்ப 

ராகையால் யாவருஞ் சைவரால் விரும்பத்தக்கவரேயாவர், இப்படிக் 
கூறியதால் பாஹ்யாந்தரங்களாற் சைவஸித்தியுண்டாவது பரமக 

ஷ்டமென்பதும், ௮ப்படியுண்டாகப் பெற்றவரருமையிற் இடைப்ப 

பரென்பதும், அவருக்கு ஸமரசஞான முண்டாமென்பதும் ஏற்ப 

ட்டது. இவ்வாறன்றி மாயாவாதத்தையே வேதாந்தமெளவும், Dy 

ssi A Sasré sips சைவஷித்தாக்தமுஞ் சமரஸமாயெகொ 

ரே ஞானமெனவும்பேசிப் பொக்கியழிவார் கோளையும், ஆணவத் 

தான்மொத்துண்டு பிறர்துழலும் விண்டுமுதலிய போலித்தெய்வங் 

"களையும், நம்பரமசவர் த்தியையு மொரேதெய்வமென்று ச்மரஸ 

ஞானம்பேடிச் சழக்கிற்பட்ழெல்வார் கோளையுஞ் சமரஸமெனல் 

பொருந்தாது! பொருந்தாது !! 

ஈண்டு மாயாலா தம்,போலிவேதார்தமென்றுகூறி ஈம்மால்பஹி 

.்காரஞ் செய்யப்பட்ட சமயமே யுத்தமோத்தமமான வைதிசமார் 

க்சுமெனவும்), ௮ கற்கிப்பெயர்க ஞரிமையல்லவெளவும், மாபாரவாத



சமாசஞான தப.2. ௧௩. 

மெனவதைகச் கூறுலதற்கு நியாயங்கிடையாதெனவும், மாயையென் 
பதொரு பொருளையே கொள்ளாத வம்மத மெப்படிமாயாலாதமா 
குமெனவும்) அதுவே மாயாவாதமாகுமெனி னம்மதத்அப்பூர்விசர் 

தங்கள் சாத்திரங்களில் மாயாவாதமென்னு?மார் மதத்தை நிரசிப் 

பதென்ளையெனவும்) அ தனால், “மிண்டியமாமாவாதமென்னுஞ், சண்ட 

மாருதஞ் சுழிச்சடித்தா “sg” என ஸ்ரீமந் மாணிக்கவாசக சுவா 

மிகள் கடிர்தருளிபய மார்க்கமினத்தென வெளிபட்டதெனவும், 
இக்தமாயாவாதப்2ப ரதைவிட்டொநிதலா லதற்குப் போலி3வதா 

ஈதமென்லு?பரு மப்படியேயாகுமெனவும், ௮ப்படியாகுச்கால்,2வ 

தாந்தமென்னுமார்க்கம் ௮தைக்காட்டிஓம் வேருகவுண்டாவது கூ 

டாதெனவும், சித்தார்தமென்னுஞ் சைவத்துக்கு ௮து பொருண் 

முடிவில் வி£ரோதியாமையால் ஹித்தாந்தமும் ௮துவேயாகுமென 

வும் இரண்டுமொன்ருன வுண்்மையறிச்தே “லேதாக்த ச்சார்சசமாச 

நன்னிலைபெற்ற வித்தகசசித்தர்சணமே!' என்று தாயுமானவரும் கூறி 

னாரெனவுஞ் சமாதானக்கூறித் தருப்தியடைர்துகொள்ளு மன் 

னோர் ௮றியாமை தொலைய வுரைசெய்காம். 

போலிவேகாந்தமென யாம் நிரிக்கு மார்க்கத்தை யுத்தமோ 

*தமமான வைதிகமார்க்கமென்று ன வர கூறலாலுண்டாயே வு 

தம்யாது? கடவுளில்லை, இன்மா இல்லை, பூதங்களே யுளளவையென 

'க்கூறுமுலகாயதலுந் தன்னை வைதிகமார்க்கத்தானாகக் கூறலால். 

“பூதத்தேயன்னமாகி யன்னத்தாலுடம்புபுஈதி, பேதித்சேமனமுமாடுப் பிரி 

ந்தமை இருந்தவின்று, வேதத்தேடெசக்கவென்னோ மேதினியோர்களெல் 

லாங், சேததீதேவீழச்துவேறு கெறிபலகேட்குமாதே'' என வவனதுதாப 

ப்படும் பிரமாணவாக்கெயமேசாலும். இவன் சிவசவர்களுக்கு நாத் 

திகத்வங்க..றிப் பூதங்களைமாத்திரமே யாத்திகமாகக்கொண்டவன. 
இவனை மேேனையசமயிகளெல்லாம் நாத்திகன், நாத்தகனென வோ 

யாது கூறுகின்றனர். மாயாவாதியுமப்படியே கூறுகின்றனன், ௮.௪ 

௮ வன் பாலிழுக்செனவறிக, ௮வ$னே ஆத்திகனாகாதபோது ௮வ 

ன் பிறரை ஆத்திகரென்றல் யாண்டிசையும்? உலகாயதன் பூதங்க 
ளுக்குமாத்திரம் ஆத். திகத்வங்கூறிச் சிவசிவர்களுக்கு நாத் திகத்வ 
மங்கேரித்திருக்கன்றனன், சத்தாயுள்ள சவத்தை பக்கேரித்த மா 

யாவாதிக்கும், ௮௪ த்தாயுள்ள பூதத்தையல்கேரித்த வுலகாயதனு 

க்கு மொருதார்தம்யமும் யாம்சண்டிலம். இரண்டுபேரும் நாத்திக 

ரென்னுந் துணிவுடைமையால், சத்தாகிய செத்தை மாத்திரம்



௧௪ சித்தாந்தத்; நாகரம்: 

கொண்ட மாமாவா இக்கு அசத்தாயெ வுலகமும்,  சதசத்தாகிய 

'வான்மாவுமில்பொருள்களாய்முடிதலி னவனை .முழு£த்திசனென 

ல்கூடாது, - அசத்தாகிய வுலகத்சைமாகஇயங்கொண்ட வுலகாய 

தலுக்குச் சத்தாகியசிவமும், சதசத்தாகிய வுயிருமில்பொருள் ௧ 

ளாய் மூடிதலி னவனுமப்படியே ௫ மழு ஆத்திகனாகமாட்டான்.. மா 
யாவாதிக்குள்ள அஆத்திகத்வமுலசாயதலுக்கு முண்டாயினமை 

யின் மாயாவாதியாவானினி யுலகாயதனை சாத்திகனென க்கூறித் 

திரிதனலஞ்செய்யாதென்சு, ௨ உலகாயதன் அசத்தாகிய திங்களே 

சிற்சடல்களாய்க் திகழுமெனவும்) மாயாவாதுி சத்தாகிய சிவமே 

சிற்சடங்களாய்த் திகழமுமெனவுங்கூறலா லிருவர் 'கோள்களுமொ 

சே தன்மையவா௫ியழியும். “சத்திலசத்துரைசெய்வாரகம்பிர, மத்தருன் 

மத்தெென்றுந்திபற'? என மாயாவாதியையும், “ஒதுமசத்தி லுயர்சத்து 

இக்குமென், றோதுஉர்சாச்இிகருச்தீபற, வூகமிழச்தாரென்றுந்திபற ” என 

'வுலகாயதனையுஞ் (சிததார்தவுர் இயில்) யாம் கண்டித்திருத் சல்கா 

ண்கூ சத்து௮ சத்தாகவும், அசத்துச்சத்தாகவுக் திரியமாட்டாவா 

கையால், நெல் சழுகாயும்) கமுகுநெல்லாயு நீளாவென்னுக்தருக் 

கமே யதைகிறுத்தும். நாத்திகராக வங்விருவருள் மாயாவாதியை 

ஆத்திகனென்கையிலப்படியே யுலகாயதனையும் அ௮த்திகனென்ற 

லிற் பமுதில்லையெனவும், உலகாயதனை நாத்திரனென்கையி லப்ப 

டியே மாயாவாதியையும் நாத்தினென் நறலிற்பழுதில்லையெனவுங் 

கற்றுணர்ந்த மேலோர்கருகாகிற்பர். இப்படி யிவர்களொழியவே, 

சக்த) அசத்து என்னு மிருபொருள்களையுக்தான் விஎ/கரிக்சலால 

வற்றின் வேரான மூன்ராவது சதசத்தாகிய வான்மாவென்னுர் சன் 

னையுங்கண்டு பதார்த்தத் திரயபோ தகமாகிய வேதார்தரஹஸ்.பங்கு 
தீராக் கண்ணெர்க் தவனேயன்மோ ஆத்திகனாவான்* கண்டவுலகமும், 

காணும் ஆன்மாவும், காட்டுஞ்சிவமுமாசிய மூன்றனுளொன்றுகெ 

டினு மாண்டு ஆத்திகம் பூர்த்திகட்டாதென்க, செதெசிதீசுவரபதார்த் 

் ,க்திரயபோதகர்களாயெ பாஞ்சராத்இரிகட்கு ஆத்திகத்வம் ஹித் 

1ச்குமேயெனின், அன்னோர் காணுர்சன்மையினவாகிய தம்மோ 

டொத்தபசக்களு ளோரபசுவையேசாட்டும் பதிப்பொருளென மய 

க்கலாலவருக்கும் பதிநிச்சயத் தன்மையில் நாத்திகமேரிலைக்கும். 

மேல், பதிபசுபாசபதார்த்தத்தரய போதகராயெ ச வஷி த்தாந்தி 

களே மு ge Bars psc BO sof. 'சைவமொன்றுக்கே ஆத்தி 
சத்வம். நி த சலாலதுவே வேதவேதாந்தபாரங்கலேர்களால் கொள் 

எத்தக்க வைஇகமாக்கமாயினமை ஷித்தித்தது. இந்த. வுண்மை 

  



சமரசஞான இபம். ௧௫ 

ரியாயங்களால் மாயாவாகமே வைதிகமார்க்கமென்று சாதிக்கப்புகு 
ag suhag, காத்திகமுமவைதிகமுமாகத்.துணியப்படு மம் 
மதத்துக்கு மாயாவாதம், போலிவேதார்சமென்லும் பெயர்சளுரி 
மையல்ல வென்னுக்துர்வாதமு மினிச்சவியாதென்க, மேல்வியவஸ் 
தையா லப்பெயர்களம்மதத்திற்குரியவேயென்னு நியாயம் போதர 
லாலதையின்னுஈ்சொஞ்சம் விளஈகவுரைப்பாம். 

மாயையை யில்பொருளாகக் கொள்ளலாலவர்மதம் மாயாவா 

தமாவதெப்படிபெனின், ௮வர் ஜகஜீவபரங்களை மிச்சைபெனக் 
கூறு$்தன்மையான் மிச்சாவுதிகளென ௮வரையு ண்மைநூல்கள் 

கூறும். (யாமாஸாமாயா) எனபதற்கு ஹி இல்லாததா அது lot and 

யென லவர்மகப்படியே பொருஞண்டாவதாலதுவே மிர்சாவா தம், 

மாயாவாகமென்றின்னனவ।& வழங்கப்பெறும். மிச்சாவாதம் என் 

பதற்கும், மாபயாவாசமென்பதற்கு மொாசேபொருள்சண்டுதெளிச. 

சிவனை யுள்பொருளாக வாடிக் தஞசமபம் சைவவ) தமெனவும், 

விண்டுவை யுள்ளபொருளாக OMT BE oF சமய வைணவவாதமெ 

னவும் பெறப்படுதல்போன் மாயையையுள்பொருளாவா Ba GF FLD 

யமாயினன்$ர அது மாயாவாகமாகுமெனின், ஒருசொல்லுக்குப் 

பலபொருளுண்மையா லப்பலபொருளும் OVE STI wae ar anh 

AeoMsursiwou pir, மாயையென்ப.. தொருபொருளையில்லாசது 

எனவவர்கூறுவ௫ சொன்மாத்திரமே பன்றி யபவர்க்குள்ளரோத 

னங்களெல்லா மம்மாபாவிலாச?மயாம். அநுபவக்இிலசையுடை 

wage வார்த்தைமாத்திரத்தாலநு கடையவேகிடையாதெனக் 

கூறுவதாலவர் வீண்சொல்லென்னை, கெளரவம் பெறுமா? மாய் 

யுளதென்பது சொன்மாச்திரமெனவும், ௮துபொருளாகவுளதா 

யின் ஞானிகள நுபவத்திற்பிரபஞ் சந் தோன்றுததென்னையெனவுஞ் 
சங்கத் துழதுமன்னோ ரறியாமையைத் தொலைப்பாம். ௮ஞ்ஞானிசஈ 

ளுக்குச் சவம் விஷயமாகாததுகொண்டு ௮ச்வமுஞ் சொன்மா 

தீதிரத்தது எனவும், ௮துபொருளாக வுளதாயினஞ் ஞானிகள து 
பவத்திலேன் ரோன்றக்கூடாதெனவு முண்டாகு மாசம்சைக்குச் 
சமாதானமவர்சொல்லட்டும் பார்ப்போம். ஞானிகளுக்கு உலகமும், 
௮ஞ்ஞானிகளுக்குச் சிவமும்புலப்படாவென்க, அஞ்ஞானிகளுக் 

குச் சிவம் விஷபமாகாமையா லதை யில்பொறாளென் லமையாகது 
போன் ஞானிகளுக்கு விஷயமாகாதது கொண்டே பிரபஞ்ச தீதை 

in tye, 4 யில்பொருளாகத்துணிவது சர்வாஸங்கதீமென் ௧. ஞானிகளுக்கு?



௧௬ சித்தாத்தரத்நாகரம். 

சிவமொன்றே தோன்றிக்கொண்டிருக்கும். அப்படியே ௮ஞ்ஞானி௪ 

ளுக்குப் பிபஞ்சமொன்றே தோன்றிக்கொண்டிருக்காம் இவ்வுண் 

மைகளான் மாயையென்பதொருபொருளை யாமக்கேரித்த இல்லை 
யென வவர்கூறுங்கூற்றுச்சிதைவுண்டதென்க, “இல்லாதசேததுவே 
மரயை யெனினில்லா த, தில்லா ததேயாகுமெம்மதமே, யில்லா, வொருபொ 

ருளுண் டென்னவுரைச்குமோவேசம், வருபொருள் வேரு சமதிப்பீர்? என 

யாம்(சித்தார்தசேகரத் இற்) கூறியபடியாதுங்காண்க, (வருபொருள்வே 

ரூகமதிப்மீர்) என்பதனை ஞானிகளுக்குச் சிவமொன்றே தோன்றிக் 

சொண்டிருக்குமென மேற்சாஇத்த நியாயமேகிறுத்தும், உள்ளை 
யில்லதாகக் கூறுந்தன்மை.பால் ௮ஸத்தியலா திளென்பது தோன் 

ற மிச்சாவாதி, மாயாவாதிபென வவரையாம் கூறுதல்பிழைபடாதெ 

னவறிக. தம்மநூல்களிலவர் மாயாவாதமென வேஜொன்றைநிரசிக்க 

தீதொடங்குவசெல்லாக் தம்பாலேறிய குற்றத்தைத் தவிர்த்துக்கொ 

ள்ளும் பொருட்டேயாம். ஒருவன்றலை3மல் மலமிருக்கக் கண்டிரங் 

இய மற்றொருவலுன் றலைமேலுள்ள மலத்தைமாற்றுதி யென்றவள 

வில் என்றலை?மன் மலங்கிடையாது, ௮வன்றலை?மன் மலமிருக்கிற 

தென வேஜெருவனைச் சுட்டிக்காட்டியும், உன்றலைமேற்டன் மலமி 

ருக்கிறதெனச் சொல்லவந்தவ*னபே திருப்பிக்கூறியுர் தன்றலையிலு 

ள்ளமலத்தைமாறற வழிதேடா தமதிசேடன் விருத்தார்சத்திலிதட 

ங்சுலால் வி2வகிகள் கழகத்.து மணம்பெருதென்சு. மாயாவா தியாகி 
ய தனக்கு நேரிட்டிருக்கும்சாத்திகத்வத்தைப் பரிகரித்துக்கொள்ள 

மாட்டாமல் உலகாயதனை நாத்திகனென வவன்பழித்துத்திரியும் 

பண்பிற்றானே முற்றுமிழிச்தழியுமென்க. (மாயாவாதி பேயாடத், தா 

னேயுரைக்கு மர் நூலினுண்மைதன்னைச் சாற்றுலாம், என ௮ர௬ணந்தஇ 

சிவாசாரிய சுவாமிகளும், (மாயாவாதப்பேயா வுனக்குத், தேவரிலொருவ, 

னுண்டாக, மேவருகரசம் விடுத்தலோவரிதே.) என உமாபதிசிவாசாரிய 

சுவாமிகளும் முறையே சிவஞான த்தியிலும், சங்கற்ப நிராசரண 

த்திலுங் கூறினுராகலி னவற்றினுண்மைகளை யறிந்தோர்பாற் கேட் 
ட்டங்குக, இப்படி யுண்மைவெளிப்பட்டமையால், ஸ்ரீம் மணிவா 
சகஞூர்த்திகள் கடிந்தருளிப மாயாவாதம் தம்மதல்லவெனக் சப்பி 

த்துக்கொள்ள வழிபார்த்த.துர் தமொறிப்போயிற்றென்சு. 

இந்த விசாரத்தால், மாயாவாதப்பேரவரை விட்டொழியாமை 
வெளிப்பட்ட, சனாற் போலி வேதார்தபேரு மவளாைவிட்டதில்லை யெ 

ன்பதை நிருபிப்பாம். மேலிடத்தில் வியவஸ்தைபண்ணி மாயாவாத



. மரசஞான பம். ௧௪ 

மென்பது நாத்திகம், ௮வைதிகம் என் லும் பெயர்கட்ருரிய சரடை 

தீதெனத் இர்மானித் இருக்னெரரோமா சையா லதுவேபோலிவேதாக் 

தமென்பதை நிலைச்சப்பண்ணும். இவ்வளவாபாச௪த்தின தாகியவதை' 

வேதாந்கமாகிய சைவதுல்யபபெனவாவத, சைலா$தமெனவாவது 

எந்த விவேகத்தால் காமொப்புக்கொள்ளலாம்? (2வதாந்தம் என்பது 

வேதமுடிவு என்று பொருள்படும், வேகத்தின்முடி வு சவமென்றே 

தீர்மானம். ௮ச்சிவம் ஸச்சிதொரந்த கநீபூதமாயுள்ளது. அதற்கு 

அழுர்தஜடதுக்காஇகள் கூறுவது வேதாந்தமாகாது, இகங்கனமாக 

ஜரஈமரணப்பட்மெலு முயிர்வர்க்கங்களும், ததுவாதிகளாகக் கரமி 

யப்பட்டழியு மாயாப்பிரபஞ்சங்களு மதப் பரமசவத்தின் விபூதி 
யெனச்கூறிப் பிரலாபிக்குஞ சித்தாக்கந்தை நாமெப்படி வேதாந்த 

மென்னலாம் ₹ தத் வமஹியாதி வேதா தங்களால் ஹித்திக்கு முண், 

மையெ கைப்பயக்குமெனின், (ஆரணய்கடரு தச் துவம்மறியெலும்பதப் 

பொருளறிர் திடாய், காரணம்மதுவு£யுமென்றிருமை சண்டுவேறின்மைகருத 

லால்) என்னும் வசனத்சாற் கண்டுணார்க. இத்தியாதி மஹாவாக்க 

யங்களை வேதாக்கமென்பதிற் றட்டில்லை. இவற்றினுண்மையு முரி 

மையுமானபொருள்களையன்றி மதாக்தரஸ்தர் ௮ந்யதாகூறும் ரோ 

தனூர்த்தங்சளெல்லாம் எப்படி வேதாஈதமாகும்? ௮பார்ததங்களாற் 

பிரலாபித் துக்கொண்டிருப்பவரெல்லாமுக தங்களை வேதார்திகளெ 

னக்கூறித்திரிவதால் ௮வருளக்ரசண்யனாகிய மாயாலாதியுமப்படியே 

சொப்பனவங் சண்டுகொண்டி ருக்கின்றனன். ௮வற்றிலுண்மைப் பொ 

ருளைக்கவாக்து ௮லுஸக்தானஞ்செய்யு மாற்றலறுடையவ னெவமனா 

வவனேயன்றோ வேதார்தியென வெளிப்படக்கூடும்? அவனெவனண் 

யிருக்கச்கூடுமெனின், வேதாந்தத்திற் கூறிய ஸச்சிதானர் தலட்சண் 

த்தைக் சாலத்திரயத்துஞ் கதையாமற் பாதுகாத்துக்கொள்ளத்தக்க 

வனாய்ச்சிவத்தியான விசிட்ட?மேற் கொண்டொழுகு முத்தமாதஇிகா 

ரியாதல் வேண்டும், ௮ர்தலட்சணங்குன் ரது உபசிவிப்பது வாகம 

ஸேவை செய்தாலன்றி விளங்காது. ௮ச்சிவாசம நிஷ்டை பெற்றவ 

ரே சைவ ராசையால் அவரே வேதாஈதிசளாதல் சாலும். வேதத்தி 
னந்தத்தை யறிந்தவரே வேதாந்திகளாவதண்மையாக, சிவாகமங்கு 

ளையறிர்தபேர் வேதாந்திகளாவ தெங்கனமெனின், வேதத்தினக்த 

த்தை யறியுர்தன்மையி லுண்மையறிவும், பொய்யறிவுமாச வெளிப் 

படலால் உண்மையறிவின்படி. வேதாக்தமும், பொய்யறிவின்படிப் 

போலிவேதார்தமுஞ் சித்திக்கும். ஒவ்வொருவருக் தார்தாங்கூறும் 
பொருளேயுண்மையென்க்கோடலினதனை யிதுசானெனகாட்டுதல் 
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கத சித்தாந்தரத்நாகரம். 

வேறு சான்றிருந்தாலன்றி யமையாது. அச்சான்றே சிவாகமமா 

கையாலதனையுணர்ந் தவரே வேதார்திகளென்றல்பொருந்தும். வேச 

த்தையும், வேதாந்தங்களாகெப உபநிடதங்களையுஞ் சொன்ன வனே 

சவொாகமங்களையுஞ் சொன்னாராகையால், வேதத்தை ஸுத்திரமும், 
சிவாகமத்தைப் பாடியமுமாகக் கொள்ளுஞ் சைவமார்க்கமே வேதா 

ந்தமெனவுஞ் சித்தார்தமெனவும் பெறும், மூலத்தால் வேதார்சு 
மும்,பொருள்விளக்கத்தால் ஹித்தார்சமுமாக விளங்குஞ் சைவமா 

ர்க்கத்தோடு எப்படியோ மாயாவாதம் ஸாம்யம்பெறும்? ௮ம்மாயா 
வாதத்துக்குமுன் சிவாகமம் இருளுக்குழுன் சகதிரொளியாகுமாகை 

யால். இருளுங்கதிரொளியு மொன்றாகு மெனினன்றோ, மாயாவாத 

முஞ் சைவமுமொன்ளாகும் ₹ ௮ப்போதல்லவோ வம்மாயாவாதம் 

வேதார்தமுமாரும்? அப்படியே சித்தாந்தமுமாகும்? பின்னர் வே 

தார்சு சச்தாந்த சமரசமுமதுவே யென்னலுமாகும், 

பதிபசுபாசங்கண் மூன்றுக்குமாத்திகங்கூ.றும் வைதிகசைவத் 

தின் முன்னர்ப் பாசபசக்களுக்கு நாத் திகங்கூறிப் பதிக்கு மாத்திரம் 
அத்திசமங்கேரித்து ௮ப்பதியைக்காட்டிலும் பசுபாசங்கள் வேறில் 

லையெனப் பதிநிந்தைகூறாநிற்கு மம்மாயாவாதம் ஸாம்யம் பெறுவ 

தெகங்ஙகனம் ? கதிரொளியும், கண்ணெொளியும், இருளுமாயெ மூன் 

றுங்கதிரொளியேயென்னப் பொருந்துமா? தனித்தனி யொவ்வொ 
ன்றும் வேறுவேறு லட்சணங்களைக் கொண்டுவிளங்கலால். சதிரொ 

ளிசிவமும், கண்ணொளி யுயிரும்) இருள் மலமுமானபோது இம்க 

ன்றையுங் கதிரொளியேயென்று சொல்லுவதெக்கனம்? மூன்றும் 

வேறுவே௫கி வியாபக, வியாப்தி, வியாப்பியங்களாக விரவிநிற்கு 

மென்லுஞ் சைவசித்தாந்தமும், இவை மூன்றல்ல லொரே பொரு 

ளென்னும் மாயாவாதமு மெப்படியோ சமரசமாகும்£ பசுபாசங் 

களை யில்பொருள்களாகமதித்துப் பதியொன்றுளசெனகச் கொண்ட 

தேயன்றி ௮ப்பதிதருமக்குலைய வதுவே பசுபாசங்களாய்த் திரித்த 
தென்னு மாபாசத்தா லப்பதிக்கு நாத்திகக்வமே ஹித்திக்கச்செய் 

தவராயினர். ௮ப்படிப் பரிணுமத்தைப் பெறுவது பதியாசுக் கூடா 

மையால். ௮ல்லது பசுவே பதியாயின தென்றுலும், பாசமே பதி 

யாயினதென்றா௮ஞ் சர்வாஸங்ககமெனத் தள்ளுண்்போமெனவ 

நிச, வேசார்தத்தின் பொருளாயுள்ள அ ஆசுமார்சமாகையா லவ் 

வாகமாச்தமே ஹறித்தார்சமென லமையும், இவ்விரண்டேே லமர௪:



சமரசஞான தபம், க்க 

மாகுமன்றியேனைய நான்முடிவுகளைச் சமாசமெனல் பொருந்தா 
து! பொருந்தாது?! | | “ஒரும் வேதார்தமென்றுசரபிற்பழுத்த, வாராவின் 

vagaaeildipis, சா.ரற்கொண்ட சைவத்தார்தத் தேனமுதருர் னாசி 

லசே'? எனப்போதரும் பிரமாணத்தாலு மதுறிலையு தல்பெறும். வே 

தார்தமுடம்டும், சத்தாந்தமுயிருமென விள.க்கலா லவை யத்துவிச 
ப்பட்டுநிற்கு முறைமைகோக்கி ௮ அவேயிது Gaara, இதுவேய 

துவெனவுவ் கூறுதல் பொருக்தும். இன் லும், “வேசாச்சத்தெளிகாஞ் 

சைய இித்தாச்தத்திறனி௰குத்செரிச்கலுற்றாம்?? எனவும், “வேதாச்த சத்தா 

ர்தமே பிறயாவீடென்றான், ஒதாமல்வேதமுணர்ச்தோன்” எனவும் போந்த 

வருள்வாக்கயங்களு மவவுண்மையைக்சாட்டும். இன்னவுண்மை 

யை விளக்கவேயன் 7 கார்? ச2மார்சசமரசரன்னிலைபெற்ற வி 

சசச்ிரதர்கணமே ௮ ல நந்தாயுமானாருங்கூறினர். இங்கனர்தசேோரது 

மாயாவாதத்தையே ௮வர் வேதார்தமெனக் கொண்டாரெனவும், 

அதையே இத்தாக்சமரகிப சைவத்மதாடு சமரசங்கூறிறசெனவும் 

விணாசை கொண்டு உரிமைபாபாட்டலரு மவர்வாய்மைப்பாடு வள 

ம்பெறாதென்க. 

அவர்கோளை மாயாவாதம், போலி வேதாக்தம், போலியத்து 

விசம், ௮சம்பிரமவாதம், ஏகானமவாதம், பிரச்சன்னபெளத்தவா 

தம், சூனியவாதம், BT BBS OT BL என்றற்டொடக்கத்துப் பலபெய 

ர்களால் வழங்குவதே யுரிமையென்க. என்னை, அகம்பிரமவாதம் 

என்பது எமக்கு மொப்பேலும் ௮த்.துடன் பிரமவாகமென்று மத 

வழங்குவே மெனின், ௮துகூடாது, பிரமவிலக்கணஞ் சிதைந்து 

போக விவகரிக்கும் ௮வலத்தைப்பெற்று விளங்குகையால், உலகா 

யதலுக்கு ௮வன்கூறும் பூதசமட்டியே ஜூத்காமணமாகின்தமையா 
லவனுமன்றோ பிரமவாதியென வெளிலரக்கூடும்? அவன் பூதத்தை 

யேபொருளெனச் கொண்டபடி யிவன் பசுவையே பொருளெனக் 

கொண்டமையா லிருவரும் போலிப்பிரமவாதிகளேயாயினர். இர 

ண்டுக்கும் வேறாகப் பிரமமொன்று விலட்சணமாச வுண்டாகை 

யால், ௮ந்தப்பிரமம் சவெவாசகத்தால் சைவசித்தாந்ச மொன்னானே 

பெறப்படுகையால் ௮தற்கே பிரம்ஹவாதம் என்லும் பெயர் றக் 

குமென்க, 

இப்படி ப்பட்டவுண்மைகளை யறியாது தம்ம Bul gig Buy 

தாயுமானாரையுங் கொண்டு அவர் சுச்தவேதார் இியென்பவரும், வே



௨௦ சித்தார் தரத்நாகரம். 

தார்தசித்தார்தசமரசி யென்பவருமாகப் பொங்கிவழியும் பூரியருள் 
ளம் வெள்குற வின்னுஞ் சிலவசனங்களைக்காட்டி ௮வர் சைவசரோ 
சதரமாயுள்ளவரென்பதை நிலைக்கப்பண்ணுவாம். “சவ்வுமலமான்ற 
சாசபாசத் தினார் சட்ண்டவுயிர்சண்மூர்ச்சை, கடிதகலவலியவருஞானசஞ் 
சீவியே??.எனவும்; “காரிட்டவாணவச்கருவறையிலறிவந்ற சண்ணிலாக்குழ 
வியைப்போற், கட்டுண்டிருந்தவெமை வெளியில்விட்டு? எனவும், “கருமரு 

வுகுகையனையகாயச்தினுவுட் களிம்புதோய் செம்பனையயான், சாண்டசவி 

ருச்க£ ஞானனன் மூட்டியே கனிவுபெறவுள்ளுருக்கிப், பருவமதறிக்து கின் 

னருளானகுளிகைகொடு பரிசித் தலேதிசெய்து,பத் துமாற்றுத்சக்கமாக்சயே 
பணிசொண்ட பட்சம்மையென்சொல்லுவேன். அருமை பெறுபுசழ்பெழ்ற 
வேதாந்தசித்தார்த மாஇயாமச் தமீது, மச்துவிதநிலையரா யென்னையாண்டுன் 

னடிமை யானவர்சளறிவிஞாடுக், இருமருவகல்லாலடிச் ழும் ௨ளர்னெற 

சத்தார்தமுக்கிமுசலே, சரகிரிவிளங்கவரு தட்சிணாமாச் இயேரின்மயானா த 

குருவே?” எனவும் போர்திடும் வாக்யெங்களைத் தரிசித்தாலன்றி வே 

தாந்த இத்தாந்த சமரசவுண்மை விளங்காதென்க, இரந்தவசனங்க 

ளால் பதார்த்தத்திரயபோககமாயே சைவாஹஸ்யமேபிர திபாதிக்க 

ப்பட்டன. அன்றியும், வேதாக்சு இத்தாந்தங்களை யரதியுமந்தமு 

மெனக்கூற்ப்பட்டது. (வேசார் தித் தார்தமேபிறவாவீடென்றான்) என்னு 

ம்வாக்யேம் கண்ணுடைய வள்ளலாரருளிச்செய்தகதில் வேசத்தினு 
டைய வர்தத்திலுள்ள சித்தாந்தம் எனறு பெறப்பட்ட வர்த்தத் 

தையே யன்றோ விந்தவசனமுங்காட்டிற்று? இன்னும், ௮த்துவிதறி 

லையினராயுள்ளபபோ் சிவனுக்கடிமைகளெனவும்; அவருக்குத் தாமடி. 

மையெனவுவ் கூறினதாக வெளிப்பட்டது. இதனால் வேதாந்தத் 

தக் சளவாடியதுபோல் அத் துவீதந்தம்மதெனக் களவாடியஅஞ் 

செரிக்காமற்போயிற்றென்க, அத்துவித மென்பதற்கு ஏகமென்று 

பொருள் கொண்டழியு மன்னோரை யடிமைகொள்ள வேரொருபொ 

ருள் ௮வருக் கன்னியமாகத் தேடக்கிடையாமையி ன வர யவவ 
த்துவிதமுக் தெருவில்விட்டதென்சு. ஆயின், “சைவமுதலாவளவில் 

சமயமும்வருத் துமேற் சமயங்கடர்தமோன; சமாசம்வகுத்த”' எனச் சை 

வாதீதமான சமரசமொன்று கூறியதென்னையெனின், இதலுண் 

மையைச் (சங்கற்பரிராகரணத்தில்) சைவவாதி சங்கற்பமறுப்பிற் 
சண்டுதெளிக. இன்னும், “வேதமுடனாகம புசாணவிதஇிசொசமுதல் வேறு 

முளகலைகளெல்லா,மிச்காகவத்துவிச தவிசமார்ச்சத்தையே விரிவாயெடுத் த 

ரைக்கு, மோதிரிய துவிதமே யத்.துவிதஞானத்தை யுண்பெணுஞானமாகு, 
மூசமதுவவவசன மூன்றுக்குமொவ்வுமீ அபயவா இகள்சம்மசம், அசலினென 

ச்னெச் சரியையாதிசள்போதும்” என்னலும் UF OM FO FL Gh சற்றேபரி
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யாலோசிப்பாம். இதலுள், (ஒதரிய தவிதமே யச்துவிதஞான த்தை யுண்டு 

பணுஞானமாகும்” என் நதை மாயாவாதமாயெ ௮த்துவிதஞான த்தை 

ச்சைவமாகய அவிதஞான முண்டுபண்ணுமென் றுபொருள்சொண்டு 

மயங்குவர்.மேல்,(யூசமநுபவவசன மூன்றுச்குமொவ்வுமீ துபயவா திகள் சம் 

மதம்) என்றவிடத்தில் உபயவாதிக ளென்பது துவைதியாகய சைவ 

லும், அத். துவைதியாகிய மாயாவாதியுமெனவன்றோ பொருள் கொ 

ள்ளவேண்டும்? ௮ங்கனங் கொண்டால் பொருந்தாது. மாயாவாதி 

தன .துமார்க்கத்தை மேலாசக்கருதினவ னாகையால் சைவத்தைத் 

தனது மதத்துக்கு ஸாதனமாகக் கொள்ளுவன். இது ஒருவாதிக் 

கு ஸம்மதமாயிற்று. இவன் கருத்திற்கேற்பச் சைவசித்தார்தி தன் 

னைத்துவைதியாகவும், தனக்குமேலிட்ட வத்துவிதியாகிய மாயாவா 

தியொருவலுளனெனவும், ௮வன்மதத்திற் கூட்டிமுடிக்கும் ஸாத 

னமாத்திரத்தது தான் பற்றியுள்ள: சைவமெனவுமொரப்பி யிருந்தா 

oven Gap Lo pO) cap mh aur 5 HUD ஸம்மதமென்பது போதரும்? ௮ப் 

போதன்றோ உபயவா திகள் ஸம்மதம் oT an aeRO Fr a Sa Gurr & ar 

ததையடையும்? சைவூத்தாம் தியின் ஸக்றிதியில் மாயாவாதிக்குப் 

போலியத்துவித யென்னுமிகழ்ச்சிப் பெயருண்டாகிப் புறப்புறச்ச 

மயியா யொதுங்குர்தன்மை கேருமாயி னவன் சாய்வுகாலிச்௪ விட 

த்திலெம்மட்டிற் பயன்படும்? 

இங்நனகிற்க, சிவாகமங்கள் சூ.றுஞ் சரியை கரியை யேரகஞா 

னங்களை யடை.ந்தவர் யாவருஞ் சைவ?ரயாவார். அவருள், ஞானி 

மற்றையமூன்றுந் தானெய்தியுள்ள ஞானத்துக்கு ஸாதனங்களெ 

னக்கொள்வன். யோகி தனக்குக் &ழிட்ட விரண்டுந்தானெய்தியு 

ள்ள யோகத்துக்கு ஸாதனமெனக் கொள்வன். இரியாவான் தனக் 

குச் £ழிட்டவொன்றுந் தானெய்தியுள்ள கிரியைக்கு ஸரதனமெ 

னக் கொள்வன். சரியாவான் தனக்குக் ழொன்.று மில்லாமையால் 

தனக்குமேலிட்ட கரியையை யடைவதற்குக் தான்ஸாதகனென 

வெண்ணுவன். கிரியாவான் றனக்கு ?மலிட்டயோகத்தை யடைவ 

ற்குத் தான்ஸாதகனென வெண்ணுவன், யோகி தனக்குமேலி 

ட்ட ஞானத்தை யடைவதற்குத் தான் ஸாதகனென வெண்ணு 

வன். இப்படியன்ரோ மாயாவாதி சைவடத்தார்தியையும், சைவத் 
தார்தி மாயாவாதியையு மொப்பவேண்டும்? மாயாவரதியைச் சைவ 
தஇக்ராஹீன த்தினாற் சித்தாந்தி பரிசிக்கவுஞ் செய்யானாகையால் 
லுவிதம்-சைவம், அச்துவிகம்-மாயாவாதம் எனமனப்பால்குடிப்



௨௨ சித்தாந்தாத்தாகரம்: 

பது மணம்பெருதென்க, ௮தலுண்மையை யோ?க்கில் அவிதம்-- 

அபர்ஞானம், ௮த்அவிதம்-பரஞானம் என்றே வெளிப்படும். பெத் 

தத்திலாணவக்கலப்பாற் சிவனோடக்துவித முண்டாகாமையாற் றுவி 

தியாயும், முத்தியிலாணவறீக்கத்தாற் சவஷேடைத்துவித முண்டாகி 

ன்றமையால் அ௮த்துவிதியாயுஞ் சைவஸஹித்தார்தியொருவனே விள 

ங்குவன். ௮த்துவிதமென்பதற்கு ஏகமென்று பொருள்விரிச் தாலன் 

ரோ வறு மாயாலாதமாகும்” (பண்ணையு மோசையும் போலப் பழம .தவு, 

மெண்ணுஞ் சுவையும்போ லெங்குமா-மண்ணராள், அச்துவிதமாத ஒருமை 

களொன்னென்னா, த.த்.துவிச மென்றறையு மாங்கு.) என்னும் பிரமாணத் 
கால் அத்துவிசக்திலுண்மை வெளிப்படும். இவவுண்மையறிந்தேய 

en Say (பொய்சண்டார்காணுப்புனிசமாமத்துவிச, மெய்கண்டான் பொன்ன 

. ரள மேவுநாளெச்சாளோ) எனார்காயுமானார்துதிச்சனர்? இ௫்த உண் 

மையையேயன்றோ, (அணவத்தோடச் துவிதமானபடி மெய்ஞ்ஞானச், தா 

னுவினேடத்துவிதஞ் சாருசாளெர்சாளோ ) என்னுந் திருவாக்கால் வெ 

ளியிட் டனர்$ இந்த விசாரத்தால் துவிசமாகிய வப. ரஞானத் துக்கும், 

அத். தவிதமாகயெ பரஞானத்துக்குழுள்ள சம்பந்தம் வெளிப்பட்ட 

மையாலிரண்டும் ஸாககஸாத்யங்க ளென்பது இத்தித்தது. இந்தக் 

கருத்தை நிலைக்கப்பண்ணவேயன்றோ (ஆ தலினெனக்கனிச் சரியையா 

இசள்போதம்) எனமேல் விளங்கவுரைத்தனர்? சரியையாஇகள் கைவ 

தால் ஞானம்முடிந்தபொருளாசையால் பூர்வோத்தர விரோதமுண் 

டாகாமை வெளிப்பட்டது, “விரும்புஞ்சரியைமுதன் மெய்ஞ்ஞானநா 

்? எனப்போர்த மிர 

மாணமுமதைகிறுத்தும். இன்னும் ௮ச்துவிதமென்பது (ஒன்றாசாம 

லிரண்டாகசாம, லொன்றமிரண்டு மின்றாசாமல்) என்றபடியமைந்த.து. 

கண்ணொளிக திமொளிகளின்கலப்பே யதுவாகையா லிந்தவுபமான 

ன்கு, மரும்புமலர் காய்கனிபோ லன்றோபராபரமே 

வாயிலாக வுபமேயத்தையறிர்தி., இரண்டொளிகளுங்கலந் சகால 

தீதிற் சாணுந்தன்மையுங் சாட்டுக்தன்மையு , மங்கேயண்டாதலா 
லொன்ராகாமலெனவும்; அவ்விரண்டு தன்மைகளையுர் தனிதனிக் 

காணக்கூடாமையா லிரண்டாகாமலெனவும், அவற்றை யிரண்டா. 

கப் பிரிச்கப்படாமையாலும்) ௮வற்றுட்டனிக்தனிக் குணங்களைக் 
சாண்பதனாலு மொன்றுமிரண்டு மின்றாகாமலெனவுங் கொள்வதும 

ரீபாம், இவ்வுவமையே யான்ம பரமான்மவயிக்கத்தை ஈன்குவிளக் 

கும், சண்ணொன்றைக் காணுகையி லதற்கெனக்காணுர் தன்மையி 

Giser pa சதிரொளிகாட்டா௮. சண்ணில்லாதவன் மாட்டுக் கதி 

| சொளிபபன்செய்யா. க திரொளியில்லாவிடத்சதுக் சண்ெ CR) sm 6H
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யுங் காணாது. இவற்றுட் பிரயோ௪னங் கண்ணொளிக்கேயன்றிக் 

கதிரொளிச்கன் று. இப்படிகாணுகையிற் காணுந்தன்மை பாதியும், 
காட்டுக்தன்மை பாதியுஞ்சேர்ந்.து மூழுத்தன்மையா லொருபொ 

ருள் விஷயமாவதாற் கண்ணுக்கு அரைக்காட்சியே யுரிமையாயி 
ற்று, இப்படியே யான்மபரமான் மாக்களிடங் சொண்டதுணிபை 

விளக்கவேபன்றரோ (சான்கும்பிகிம் போதரைக்கும் பிடாதலால் சான்பூ 
சை செய்யன்முறையோ) என வுண்மையைச் சாதித்தனர்? கண்ணுக் 

குக்காணுஞ் செயலிருந்துங் கதிரையன்றி பதுபிரயோசனத்தைச் 
செய்யாமையாலன்றோ வெனையன் றி யுயிர்க்குச் சேட்டிப்பின் றெ 
னவுபமானவாயிலாகச் சீவாகமங்களுண்மையை நிறுத்தும்? சேத 
னமாகிய வுயிர்க்கே சேட்டையொழிந்தபோது அசேதனமாயயே 

பிரபஞ்சத்துக்குச் சேட்டையுண்டாமென்பது கூடாதாசையாற் சே 

தனத்துக்கு அறியுஞ் சேட்டையும், ௮சேதனத்துக்கு ௮சையுஞ் 
சேட்டையு மச்சிவத்தினது ஞானக்ிரியை களாலுண்டாமென்ப 
ைையேயன்றோ எல்லா முன்னடி மையே யெல்லாமுன்னுடைமையே யெ 
ல்லாமுன்னுடைய செயலே”! ஏன்னு திருவாக்கால் விளக்வெர்? அடி. 
மை சேதனங்களும், உடைமை யசேதனங்களுமாம். இரண்டின் சே 
ட்டைகளையுஞ் சோத்து *அவனன்றநியோசணுவுமசையயத?' எனவுங்கூ 
றினர். இப்படியேராளமான பிரமாணங்களுண்டாயிருத்தலால் ௮த் 
அலித விலக்கணமினைத்சென வெளிப்பட்ட௪. இப்படியுணராமல் 
அத்துவிதம்என்பது இரண்டிலலாகசது எனச்சொண்டு எகமென்னு 

ந்தேர்ச்சியொல் எல்லாஞ்சிவம், BT gD oF Havin எனமயங்கியழிவது 

வினையின் கொடுமையென் ௪. இப்பெருர்மை கொண்டேயன்ரோ 
கெளதமசாபமுனடையாராகய விப்பிரருட்பலர் பிறர் திறக்துழலும் 
விண்டுமுதலிய தெய்லப்பசுக்களையும் பதிகளெனமயங்9 யவரைப் 
பரமபதியாகயெ சிவபெருமானோடு சமானங்கூறுகன்றனர். அ௮வவிப் 
பிரருக்குக் கேடுவந்தபோதுர் தாய், தங்கை, மகவென்னும் வியவஸ் 
தை கெட்டதில்லையாக வந்த வியவஸ்தையேனோ தெய்வவிஷயத் 
தின் மாத்திரங் கெட்டொழிந்தது? அப்படியே பிராமணன், பஞ்ச 
மனெனனும் வியவஸ்தை யுண்டானபோது சிவன், விஷ்னுவென் 

னும் வியவஸ்தை ய்ண்டாகாசதென்னை? பஞ்சமலுக்கும் தனக்கும் 
பேதம்பாராட்டிக்கொண்டு விஷ்ணுவுச்குஞ் சிவலுக்கும் பேதம்பா 
ராட்டாததென்னை? அன்னத்துக்கு மமேச்யத்துக்கும் வியவஸ்தை 

சண்டபோது சிவலுக்கும் விஷ்ணுவுக்குமேன் வியவஸ்தைகாணக்கூ



௨௪ ரித்தாந்தரத்நாகாம். 

டா.து? அ௮மேத்யமன்னமாகாதபோது விஷ்ணு சிவனுவதெப்படி? 

இன்ன பலஹேதுக்களால் ௪மரசமிதுவல்லவெனத் துணியப்பட் 

டது. அறிவின துவரம்பிகர்த விவகாரங்கள் செய்வது பித்தர்செய் 

கையும், பாவிகள் செய்கையுமாக முடிதலின் ஸமரசமென்பது al 

வப்பொருள்சளினிலக்கணப்படி யங்கேரித்து ஒன்றிலும் விரோத 

ம்பாராட்டாமை யென்பதே இர்மானமாயிற்று. 

இதுசாறுஞ் செய்துவர 2 விசாரத்தால் உலகாயதனிழிவும் 

LOTT oa Bui Papin, ஏனைமதத்தவரிழிவும் பெறப்பட்டமைக்கு யா 

துகதியெனின், ஞானத்தைப்போதிக்கு மாசாரியன் யோகத்துக் 

குங் கரியைக்குஞ் சரியைக்குமி(நிவு கூறுவதனாலுண்டாகிய தாழ்வு 

யாது? அப்படிக்கூறுவது கீழமுள்ளவன் மேலுக்குமுறையே வரவே 

ண்டுமெனக் ௧௬33.ப யாகையால் யாவுமங்கீகாரமேயாம். சரியை 

மூகல்கான்குஞ் சோத சைவலட்சணம் பூர்தீதிகட்டுவகா லவற்று 

ளொன்றுசெடிலுஞ் சைவங்கெடுமென்க. “உபதேசப் பித்தோ வுபமா 

னப் பித்தோ, விபரீச மோபழக்சோ வேறோ, தபந, கண்மூடாவிண்மூடத் 

தேடுங்கவசனைபோ, லெண்மூடாயோகமித'? என்பது யோகிறிக்தையைக் 

காட்டிற்று, யோகிக்கே நிச்தையுண்டானபோது ஏனையோர்க்கு நிர் 

தையைவிசாரிக்க வேண்டியதில்லை. இப்படி நிந்திக்கு ஞானியின் 

ற்ன்மையை நோக்கின் “சன்மார்ச்ச மேமுதலார் தாஜு [ர்ச் கத்தளவுர், 

தன்மார்க்க மானவெங்கள் சம்பந்தன்?” எனவும், சரியாதிரான்கனுக்குஞ் 

சாலோகமா தி, வருமாநெமச்களித்தவள்ளல்?? எனவும்'றபடபு்த பிரமாண 

ங்கள்காட்டும். நான்குபாசத்தவருஞ் சவெனடியாரேயாதலா லொரு 

வரையொருவர் காணகசேரிஏில்காற் நம்முட்டாரதம்ய Career gi 

வழிபடுஞ் சமாசத்தன்மையே மேலுண்மையைஙிறுத்தும். சைவத் 

தார்தத்திற் பெறப்படுந் சத்வபேதங்களிற் பூதங்களை விசுவ௫க்கு 

"மூலகாயதனும், புத்திகச்வத்தை யயிமானிக்கும் புத்தலும், குண 

தவத்தைக் கொண்டாடுஞ் சமணனும், வாசுதேவப்பிரகருதியை 

வாஞ்சிக்கும் பாஞ்சரா த்திரியும், ஆன்மாவை யறுசத்திக்கு மாயா 

வாதியுஞ் சைவவிரோதிகளாவதெப்படி? ஒரரண்மனையி லாவ. 

ருக்கு விட்டிருக்கும் விடுதிகளி லபிமானம்வைத் ஈத் தனித்தனித் 

தச்சமாளுகைகளே மூக்குயமெனக் கொண்டாடி மூழ்வார்பால்



சமரசஞான தபம், உ௫ 

அரண்மனைச் சொம்தக்காரலுக்கு என்விரோதமுண்டாகும்? தன 

அரண்மனைப் பாதுசாவலுக்கே பலமுண்டாயினமையா லன்றோர் 

பலருந் தனச்சவிரோ இிகளேயாயினர், இப்படிக் கொள்ளுஞ் சமச 

சப் ப 1 சாமார்க்நஞ் சைவமார்க்கமொன்றே யெனது 

உ மரச் சிவாநுபூதியை யடைநது உலகம் பிழைத்துயக, 

வாழ்த்து. 

“சாலமொடதேோவர்ச்சமானமாதி சலக் துகின்றநிலைவாழி கருணைகாழி 

மாலறவுஞ்சைவமுதன்மதஙகளாகி மதா$ீதமானவருண்மரபுாழி [வாழி 

சாலமிகு9மளியேனெவ் வழக்கும்பேசத் தயவுவைத் து ௨ளர்த5$வருட்டன் மை 

யாலடியிற்பரமகுருவாழிவரழி யகண்டிதாசாரவருளடியர்வாழி," 

ஸ்ரீதாயுமானசுவாமிகள் பொன்னடி.வாழ்க. 

சமரசஞான நபம். 

மூற்றித்று, 
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திருச்சிற்றம்பலம். 
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டை 

சிவமயம். 

திருச்சிற்றம்பலம். 

ஸ்ரீ வா சதேதசிகாயம ம 

தித்தாந்தரத்நாகரம். 
வைய JIN டயம் ream women வலக் 

OF UES ETD G14 DCO, 

் நகல் 2 Ce) + ப்ர ரு: ஒட 
LM OFS Is, ழார்திருவ ர்க்னுண மை, 

: டர . . “உலகெலாமுணர்ஈ்தோகர்சரியல 
' “a a 

னிலலலாவிய*ர்மலிவேணிய 

னலதில்சோ இயனம்பலதிதாசிலான் 

மலர்சிலம்படிவாழ் த் நண் குவரம்,?? 

என்னு மித்திருவாச்கன் மான்பியந்சை யுரைப்பறு th Fo 

பெருமானுடைய திருவருளிரும்தன்றிபமையா து.(உலகெலாம்) என் 

று ஸ்ரீநடராஜப்பிரபுவே முதலெமித்துக்கொடுக்க ஸ்ரீசேக்கிழார்ச 

வாமிகள் பாடியருளியதாசையால், திருத்தொண்டர்புராணம் என் 

லும் பெரியபுராணாத்தின் முதற்செப்யுளாகிய விதன் பெருமையே! 

பெருமை! இர்தப்பாடலில் கடவுள்வாக்கு ஐர்பாகழும், ஸ்ரீசேக்கி 

மார் சுவாமிகள்வாக்கு மற்றைப்பாகமுமாகக் சுலந் திருக்கன்றன 

வென்பதன் கருத்தை யுப்த்துணருங்கால் எல்லாங் கடவுள் வாக் 

கென்பதே யுண்மையாகமுடியும், எங்கனமெனின, கடவுள்வாக்கு 

டன் கடவுளல்லாதவராகிய ஸ்ரீசேக்கிழார் சுவாமிவாக்கு விரவியதெ 

னின், கடவுளை நின்மலராகக் கொள்ளுக்தன்மையால் ஒன்றிலொ 

ன்று சேர்தல்பொருர்சாது. ஸ்ரீசேக்கிழார் சுவாமிகள் வாக்கால் சட 

வுள் வாச்கைப்மீபால -நின்மலமுடையதாகலின் ஒன் நிலொன்று 

சேருமெனின், அப்போது ஸ்ரீசேக்கிழார் சுவாமிசளுக் கடவுளேயா 

கக் கொள்ளப்படும் இரண்டு கடவுளமுக்கடனஞ் செய்கதாய்முடியும். 

சேக்கிழார்சுவாமிகள் லாச்கே நின்மலமானபோது அதற்குக் கட 
வுள் முதலெடுத்துச்கொடுப்பதே னென்னுமாசங்கையும் வரும். 

' கடவுள்வாக்கும், ஸ்ரீேக்கிழார்சுவாமிகள் வாக்கும் ஒன்றிலொன்று



உ சித்தாத்தரத்தாகாம். 

தாரசம்யம்படவே கலந் இருக்னெ றன வெனின், சமானதீன மாகிய 

வா க்குடன் தமது வாக்கைக் கடவுள கலப்பாரென்பது ௮ஸங்க 

தம். வேதபுருடன் ஸ்ரீசிவபெருமாளை நோக்கத் தேவரீரை யிதரதெ 
ய்வங்களோடு ஸமானமாக வரித்துத்துஷ்ட ஸ்தோத்திரங்களாற் 

கோபம்வதச் செய்யமா ட்டோம் என்று சொல்லியிருப்பதால், ௮.வர் 

தம்மிற்ராழ்க்கவர் குழுவிற்சேர்து சந்மானக்தை யடையாதபடி. 

SY OUT OUT EF தாழ்ந்தவாக்கிற் சுலந்து நில்லாகென்ச. ௮வரை வரி 

ச்துப்பூசிக்கின்ற காலையில் வெறு 'தவர்சளையும் வரித்து அவர் 

தருமுன்னாப் பூசிக்கின் ௮வருக்குக் சோபமுன்டாமெனவும், பிற 

டைப்பூசிக்கின் ற காலையிலவருடனிருத்தி ஸ்ரீகெபெருமானையும் பூசி 

த்தல் ஸ்ரீசிவபெருமாலுக்கு ஸக்தோஷச்மை யுண்டாக்காமல் கோப 

கதையே யுன்டாக்கலால் அ௮ந்தப்பூசை செவபூசையென்பதிற் றவிர் 

ந்து துஷ்டபூுசையென்று சொல்லப்படுமெனவும் மேற்காட்டிய 

வேகபுருடன் கருக்கால் விளங்குசையால் பரஸ்பரம் விஜாதிகமா 

இய சாமானியலாகம் Dare pio பரமபதஇியாகிய வவரே தமதுவா 

க்கைக் கலப்பாரென்பது எங்கனம் பொருந்தும்? பிறர்செய்தலாற் 

கோபமுண்டாமன்றித் தாமேசெய்தாற் குற்றமில்லையெனின், ௮ப் 

போது கடவுட்டன்மைக்கே பக்கம்வரும், அப்படித்தாமே செய்ப 

வேண்டி. ய வாவசிகர்தான்யாதென்பதற்குஞ் சமாசானஞ் சொல்ல 

வரும். மேல் +O Ru கரவால் பிதர் PSR Gur so மவாசெய்ய 

வேயுடன்படாராகிய வச்சுடவுள தாமே தம்கொள்கையை விரோ 

இப்பாரென்பது எப்படியமையும்? ஸ்ரீசேக்கிழார் சுவாமிகள் வாக் 

குடன் கடவுள் வாக்குக்கலந்த விஷயஞ்சந்தேகமெனின், அதைக் 

காட்டிலும் கடவுளையே சந்தேகிப்பது மிகு விசேடமாம். இன்னும் 

இதை விசாரிப்பது ௮வசியபன்றென விடுவதே பெருகலமாம், சை 

வம் என்லும் ஹித்தார்கத்திற் கட்டுண்ட பரிபாகிக்கே யிந்தவிசார 

மாசையா லவனின்ன ஹேபாவலம்பனத்தினிகழ்தல் செய்யான். 

அவனுக்கு அச்சமயத்தாற் பெறப்படும்யாவு முண்மையெனக் கொ 

ள்ளுர் துணிவுடைமையா லத்துணிவுபற்றி விசாரித்த லொன்றேயு 

"யகடமையாம். ௮தனா லினிப்புறச்சமயிகள் கூற்றைச்சகலத்து விவ 
சரியாது விடுப்பாம். 

புதச்சமயிகளுக்கு மொப்ப நியாயஞ் சொல்லவேண்டுவது 

எனேயெனின்) புறச்சமயிகளநேகருள் கடவுளேயில்லை யென்பவ 
றுக்கு எவ்வளவு எடுத்துச்சொன்ன:;இ மென்னபலன்* தல் ௪௨



சேக்ழொர் தஇரவாக்குண்மை, ௬. ழாாம்துரு கு 

வுளிகுப்பை அவனுக்கு விளல்கக்சாட்டியன்றோ பின்னர் மற்றை 

விஷயங்களை யுணர்த்தல்வேண்டும்? அதற்குப் புண்ணியமிருக ந்தன் 
ளோ அவலுக்கு ஷித்திக்கவேண்டும்? நமது பாஷையவனிடம் பிர 
யோஜனப்படாதென்க. ௮வன் காமாகற வரையில், ௮வன் ஈம்ம 

தன்மையடைவனோவெனின், நாயும் பேயுமே காளைக்கு ஈம்மதன் 

மை யடைவது ஹித்தமாக, எவ்வளவோ படி.கடக்து வந்தவனாகய 

வவன் வரமாட்டானென்ப தெங்ஙனம்? “புல்லாடப்பூடாய்ப் புழுவரய்ம 

சமாஇப், பல்விருகமாஇப் பறவையாய்ப் பாம்பாஇக், கல்லாய் மனிதராய்ப் 

பேயாய்ச்சணங்களாய், வல்லசுரரா9 முனி௰ராய்த் தேவராய்ச், செல்லா௮ 

ின்றவித்தாவரசல்சமத்து, ளெல்லாப்பிழப்பும் பிறர் திளைத்தே னெம்பெரு 

மான், மெய்யேயபுன்பொன்னடிகள்கண்டின்று வீடுந்றேன்”” எனனும் ௮ 

on Tan iT திருமொழிப்படிக்கண்டு கொள்க, அறியும்; புற சமய 

கெதி நின்றுமசச்சமயம்புக்கும், புகன்பிரு திவழியுழன்றும் புகலுமாச்சிரம, 

வறச்துறைகளவையடைந்து மருர் தவங்கள்புரிர் த, மரு ப்கலைகள்பலதெரிர்து 

மாரணதழூல்படித்துஞ், எிறப்புடைய புராணஙக ஸூணர்ந்தும் வேஃச, சிரப் 

இதச்சடைஉரி திற் சரியைகிரி co பொருளை மிகச்தெளிர்துஞ் சென்றாற்சைவத், 
யாயோகஜஞ், செலுச் தியபின் ஞானத்தாஜற் சிவளனடியைச்சேர்வர்'” என்னும் 
பிரமாணத்தாலுங்கண்க, இந்த wy mar வரக்யெங்களால் இன்று 
ள்ள நாய்களும் பேய்களும் காளைக்கு ஞானிகஸாவரென்பதும், 

௮ப்படியே புறச்சமயிகளும் பாகம் வரப்பெய்றுக் Bh oD ms யரா 
வரென்பதும் வெளிப்பட்டது. எப்! (டி.பானால் நாளைக்கு ஞானிகளா 

வது ஹித்தமாயிருந்தும், ஏச்சஞானச்தையிப்பேரறு அப்படியாக 
ப்போகிற நாய்களுக்கும் பேய்களுக்கும் ஹித் திக்கச்செய்வது சஷ்ட 
மும், அப்படிச்செய்ய முயல்வது அறியாமையுமாய் முடியுமோ, 
௮ங்கனமே புறச்சமயிகளி௨முங் கொள்ளத்தக்கதரம், புறச் சமயி 
கள ஒருஈலனுமிதனா லெய்திக்குணப்பட விடமுண்டாசாதபோு 
அவர்களைக்கு, றித்துச் சிவதத்வங்களை நம்மாசாரியர்கள் வெ.குவா 
ய்ப் பிரசம்கித் திருப்பதென்னையெனின், அதனுண்மையை விளக் 
குதும். சிவசாம்பிராஜ்பப் பெருஞ்செல்வத்தை படைதற்குரிய ஈம் 
மலர்கள் அப்புறச்சமயிகள்" துர்ப்2பாகங்களாற் கலங்காலண்ண 
மம், ௮ப்புறச்சமயிகள் பகிரங்கமாக வெளிப்படு நஞ்சமயத்திற் 
புகுந்து சைவத்தை யவலம்பித்திருக்காம் புண்ணியங் கூடாலிட்டா 
அம், அப்படிக் கூவெதற்கானஹேறுவாக வவர்கெஞ்லொவது உண் 

மைதைக்குமாகையால், அப்படி ச்தைக்குந்தோறும் உண்மை யிப் 
படி. மிரூக்கிறசல்லகா? காம்விண்கியாஜத்தாற் கலசமிட்டுத் இர



௪ கித்தாந்தரத்நாகாம். 

தோமே! இப்போது இதைவிட்டுவிட்ட ௮ திற்பிரவே௫ிக்சலாமெ 

ன்றால் மானம்வாட்டுகிறதே! என் றுபலவாறு சிந் திக்கவருகையால், 

அச்சிந்தனை வீணாகக்கூடாசுதன்மையால், அதனால் ஷித்திக்கற் 

பாலதானபரிபாகத்தை௮வர்க்கூட்டும் பொருட்டும் ஈம்பெருமக்கள் 

செய்கை பெருமைபெற்று நிலைக்கும்! நிலைக்கும்! 

இக்கனநிற்ச, மேலெடுத்துக்கொண்ட விஷயத்தை விசாரிப் 

பாம். ஸ்ரீசேக்கிழார் சவாமிகள் ௮ருளிச்செய்ததாகப்பெறப்படும் 

அ.த்திருவாக்னோரற்பபாகமே ஸ்ரீடடராஜமூர்த்தி முதலெடுத்துக் 

கொதெததேயன்றி வேறில்லை, எனையவெல்லாம் ஸ்ரீசேக்கிழார் 

சுவாமிகள் பாடியருளியது, இங்கனமாக; ௮ திகபாகத்துக்கு ஆக்கி 

யோராரகிய ஸ்ரீசேக்கிழார் சுவாமிகள் வாக்கை அற்பபாகத்துக்கு 

ஆக்கயோமாகிய கடவுள வாக்கில் வியாப்பிபம் கூறுவது பொருந்தா 

தெனின், அதிகபாகத்தையருளிச் செய்கவராகிய ஸ்ரீசேக்கிழார் 

சுவாமிகளென்னை யக்தவற்பபாகழுஞ் சொல்லத்தெரியாதவரா 8 

௮வருக்கேனந்தப் பாகத்தை முரலாகக் கடவுளெடுத்துக்கொடுக்க 

வேண்டும்? ஸ்ரீ சக்கிழார் சவாமிக எந்தப்பாகமுஞ், சொல்லுவார். 

அதற்கு மேலுஞ்சொல்லுவார். கடவுள வாக்கில் விஜாதிகமாடறபடி. 

அ௮வர்தாமென்னை; யாம் சொல்லமாட்டேமா* எம்மளவுக் Ban & 5 a 

yy, crioioardarug winderang GUINSa ஸ்ரீமீசக்கிழார்சு வா 

மிகள் தம்மளவின்படித் தாமுஞ்சொல்லு வரேயன்றிக் கடவுள் 

கீம்மளவின்படிக் கூறியபாகத்தி லெப்படி. ஸாம்யம்பெறும்* கட 

வுள் ஸ்ரீசேக்கிழாராகாமையாலும், ஸ்ரீசேக்கிழார் கடவுளாகாமை 

யாலும் ௮வரவரளவின்படி வாக்குகள் போந்திடிமாயி னவைதார 

தம்யமுடையனவாயே யிருக்குமென்பது பெற்றாம். இதனால் ஸ்ரீ 

சேக்கிழார் சுவாமிகள் தம்மளவின்படித்தாமே ய திகபாகங்களை யர 

ளிஞரென்பதுஞ் சேராதொழியும். பெரியபுராணத்தில் (உலகெலாம்) 

என்று ஸ்ரீரடராஜமூர்த் இயால் முதலெடுத்தக் கொடுக்கப்பெற்ற 

வற்பபாக மெர்தவளவுடைத்தோ வகதவளவேமற்றை யதிகபாக 

ங்களும் ஸாம்யம்பெற்று விளங்கலுண்மையா லவையொரே தன 

மையின வென்றலமையும், இதனாலிரண்டு வாக்குகளு மொரேவாச் 

கென்பதும்பெறும், இப்படிக்கொள்ளுமங்கால் ஸ்ரீ சேக்கிழார் சுவா 
மிகள் தமது போதத்தாலன்றித் திருவருட்போ தத் தாலருளியபடி. 

யோ வெனின், அ௮வரென்னை, சவனடியார்தம்மிழ்பலர் திருவருட் 

போதமேளிட்டாற் பாடினாராகலின் அ/வர்வாக்குகளெல்லாமுஞ் சிவ



ஸ்ரீசேக்மழொர் திருவாக்குண்மை: டு 

வாக்காகுமர₹ சிவனடியார் வாக்குகளென்பதே போதரும். இதுவும் 

ஸ்ரீ சேக்மொர்சுவாமிகள் வாக்கெனலால் சிவனடியார் வாச்கென்ற 

லேயமையு மெனின், இதற்சேயன்றி யேனையவாக்குகளுக்குக் சட 

வுள் மூதலெடுத்துக் கொடுத்தனரா₹? இப்போது விசாரமெல்லாம் 

கடவுள் முதலெடுத்துக் கொடுத்தருளிய முக்யெம் பாராட்டியே 

யாகையா லேளைய சவனடி.யார்வாக்குகள் ஸ்ரீசேக்டோர் சு வ௩மிகள் 

வாக்குடன் ஸாம்யம் பெறாவென்க. ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி ஸ்வாமிகள் 

அருளிச்செய்த திருத்தொண்டத் தொகைக்குக் கடவுள் முதலெடு 

த்துக் கொடுத்தமையால் அவர் திருவாச்குஞ் சிவவாக்காகுமேயெ 

னின், அவரே சிவமாகையால் விசாரிப்பதவசியமன்மும். சுடவுள் 

முதலெடுத்துக் கொடுத்தாலும் கொடாவிட்டாலு மவையொயேசு 

ன்மை பெறுதலால். அலாலஸுந்தரரே ஸரீ சுந்தரகூர்த்திகளாகத் 

திருவவதாரஞ் செய்தபடியால், இப்படியே சிவவிபூதிசளாகிய ஸ்ரீகு 

மாரக்கடவுள் ஜ்ஞாஈஸம்பந்தமூர்த்திகளாகவும்) நத்தியெம்பெரு. 

மான் ஸ்ரீ மர்மணிவாசக மூர்த்திகளாகவும், சிவசணத்தலைவர் வாக 

சமார்த்திகளாகவுர் திருவவதாரஞ் செய்தமையா லவர்வாக்குகளுஞ் 

இலவாக்சேயாம். நால்வராசாரியர் வாக்னுகளோடு ஸ்ரீசேக்கிழார் 

சுவாமிகள்வாக்குஞ் சேர்க்சப்பட்டுத் திருமுறைகளாக வெண்ணப் 

பட்டதனான் மற்றைத் திருமுறைகளுஞ் சிவவாக்காகுமேயெனின், 

௮ வைகளையுக் திருமுறைகளாக வான்றோர் தொகுத்தமுறைமையா 

னே யவற்றினேற்றம் வெளிப்படலாலலை வவாக்காதலிலிமுக்கா 

வென்சு. ௮ வவாக்குகளி Gor Mas GHD, வை சிவவாக்காதற்குப் 

போந்த நியாயங்களுமிடம் வர். து நிப்பின்னரெழுதுவாம். 

இனி, ஸ்ரீசேக்கிழார் சுவாமிகள் திருவாக்கு எப்படிச் சிவவாக் 

சாகு மென்பதை சற்றே விளக்குவாம், ஸ்ரீரடராஜமூர்த்தி ௮வரு 

க்கு (உலகெலாம்) என்று முதலெடுத்துக் கொடுத்தருளினாரென்பது 

உண்மையன்றோ? அப்படி யெடுத்துக் கொடுக்குங்கால் ௮வரென்னை 

திருமேனி சாத்திவெளிப்பட்டு நேரில்கின்று ௮ருளிச்செய்தனரா? 
அ சரீரியாகநின்று ௮ருளிச்செய்ததேயன் றி வேறில்லை. அப்படியே 

நீசேக்கிழார் சுவாமிகளை யதிட்டித்து ஏனையபாகங்களையு மவரே 

சொல்லியருளினாரென்பதே மேலோர்கருத்தாம். அகாயமென்னு 

மோர்பூதத்தை யிடமாகக்கொண்டு முதலெடுத்துக்கொடுத்தபடியே 
ஷைசேக்கிழார் சுவாமிகளை யிடமாகக்கொண்டு ஏனையபாகங்களை 

யருளிச்செய்தபடியாம். இலிங்கவடி.வத்தை யூிட்டிச்ன (Porgy



௬ சித்தாத்தரத்தாகரம். 

"கண்ணப்ப ரில்லுகண்ணப்பவென், னன்புடைத்தோன் 2 னில்லுசண்ணப்ப) 

என்று ஸ்ரீகண்ணப்பதேவருக்் கருளிச்செய்தபடியுமிதற்குப் போ 

ந்த நிதரிசனமாம், ஸ்ரீசிவபெருமான் திருமேனி சாத்திவா தருளிச் 

செய்தலும், அசரீரியாகறின் ருளிச்செய்தலும், சிவலி ற்கப்பெரு 

.மாளை யஇட்டித்து நின்றருளிசிசெய்தலும், வெனடியார்களை யிட் 

osm நின்றருளிச் செய்தலும் ௮ருண்மா பாசையா லவையே 
யீண்டு ஷித்தார்தமாயிற்றென்க, இர்த வுண்மையால் ஸ்ரீசேக்கழார் 

சுவாமிகளொன்றுஞ் ிசொல்லியதில்லையெனவும், யாவும் ஸ்ரீநடராஜ 
மூர்த்தியே அ௮ருளிச்செய்தாபெனவும் வெளிப்பட்டது. இப்படிக்க 

ன்றி வேறுவிசதசாற் கோடலமைதிபெருதென்க. 

ஸ்ரீசிவபெருமான் FTF LS HSS LT கலந் இருந் த ௮வவவற் 

நினிய லறிர்தியங்கச்செய்வது வேகஸமமதமாகலின் யாவும், யாவ 

ருமச் சிவனையன்றி பொன்றுஞ் செய்பவுஞ் சொல்லவும் கூடாதல் 

லவா? அப்போது யாவர்சொல்வதுங் கடவுள் சொல்வ? தயாடறபடி. 

யால் ஸ்ரீசேக்கிழார் சுவாமிகளுக்குமாசதிரம் விசேடமென்ன யெ 

னின், யாவாசொல்வதையுஞ் சொல்லுவிக்கன்றவர் கடவுளென்றப 

ட.யே யல்லது கடவுளே சொல்லுகின்றார்; சொன்னார் என்பது 

பொருந்தாதென்ச, கடவுள் கொலலுவிக்கின்றார், சொல்லுகித் 

தாரென்பதேயமையும். ஸ்ரீசிவலிங்கப் பெருமானிடமிருக்து Jy ou 

சொன்றைச் சொல்லுகையில் சிவலிங்கம் சொல்லிற்று, ௮வர்சொ 

ல்லுவித்தாயென்றலமையாமைபோல£வ ஸ்ரீசேக்கிழார் சவா மிகளிட 

முங் கொள்ளற்பாலதென்க. யின், ஸ்ரீசேக்கிழார் சுவாமிகளை யதி 

ட்டித் துப் பின்பாகங்களை யேராளமா யருளிச்செய்த கடவுள் முன் 

பாகத்தைக் கொஞ்சமேன் அசரீரியாசவிருந்து சொன்னாுெனின், 

பின்சொல்லப் போகிறபாகத்தின் பெருமை வெளிப்படும் பொருட் 

டென்க, உலகத்தில் ௮சரீரியாகரின்று சொன்னதையே கடவுள் 

வரக்சென்று கொண்டிருக்கருரன்றி ஸ்ரீசேக்கிழார் சுவாமிகள் வா 
க்கை யதிட்டித்துரைத்தபடியை பறிக்ததில்லையன்ரா? உலகத்தில் 
௮சன் பெருமைதோன்ற வுரைக்கவந்தவராகையா லவ்வுலகரறுப 
வத்தின்படி யுதம்பெற அசரீரியாகறின்று உரைத்தபடியாம். உண் 
மையை யூகிக்கின், ௮ சரீரியாலுரைத்ததென்று நாம் கொண்டிருப் 

பதைக்காட்டிலும், ஸ்ரீசேக்கிழார் சுவாமிகளை யதஇிட்டித்.துரைத்த 

தே விசேடமாம், ஏன்ஙனமெனின், அ௮சரிரியாக நின்றுரைத்தாெெ 

ன்சமி ஐள்ளனரின் றருளிய லிடிம் பூதாசாயமாககயால வ இரு



ஸ்ரீசேக்கிழார்திருவாக்குண்மை, GI 

மேனியாூச் சடத்வம்பெறும. ௮பபடியே ஸ்ரீசேக்கிழார் சுவாமிக 

ளிடம் விசாரிக்கையில் அவருள்ளமாகய ஞானாகாய விடமேதிருமே 

னிபாசச் சத்தாதனிலையுதல்பெறும். இரண்டிலுஞ் சித்துக்கே கிசே 

டங்கூறப்படுதலால் ஸ்ரீசேக்கிழார் gene யதிட்டித்துரைத்த 

மையே ஸ்ரீவெபெருமானிச்சை யிருந்தபடியாம். பூதா காயத்தில் 

விரவியுபை த்தருளியது நின்னுரைக்கப்போகுமதன் பெருமையை 

விளக்கவேதுவாக விருந்தமையி னஅவும் ஸாமஞ்சஸமேபெறும். 

இரண்டுஈ தமமில் பேதமுறிலு மதிட்டித்த பரன்வாக்கபேதமே 

பெற்றமையும், ஜடாகாயததை மேலுண்டாகப்போகிற மகிமைக்கு 

ஹேதுமாததிரதசா லதட்டிததுச் தொசாயத்தையே யுரிமையாகக் 

கொண்டமையால் பூரணமாக வதிட்டித்து முற்றுமருளிச்செய்தப 

டி.க் சகண்டுணர்ச, மேல்லிசாரத்தால் பூதாசாயத்தை யிடமாசச்கொ 

ண்டு பரன் சொன்னதும ஸ் தூலப்பார்வையில் ௮சரீரி.பும, ஸூக்ஷ் 

மப்பார்வையில் சரீரியுமாகநின்று ௮ருளிச்செய்தா ரென்பதாகக் 

கொளளவரும். இன்னமஹிமா திசயங்கள் போதரக்காணும் ஸ்ரீசே 

க்ழா சுவாமிகள திருவாக்காகிய பெரியபுராணததி னேற்றத்தை 

யாவ3ரயறியவல்லார்? போதுமான புண்ணியமில்லா தபோது. இகத 

வுண்மையால் பெரியபுராணமடங்கலுஞ் சிவவாக்கென்பதே ஷித் 

தார்தஞ் செய்யப்பட்டது. சேக்ழொர் வாக்கெனிலுஞ் சிவபெரு 

மான் நிருவாக்கெனினு மொச்குமேலுஞ் சேக்கிழாருஞ் சிவபெரு 

மானு மொருபொருளல்ல வென்பது தெளிக்திகெ. உலகம் மாயை 

யிற் ரோன் றுமெனிலும், பரமனிற் ஜேோன்றுமெனிலு மொக்குமே 

னும் மாயையும் பானுமொன்றாகாதபடியை விசாரித்துத் தெளியு 

மாபோல். இவவிடயத்திலின்லு மரந்தஸமாதானங்களை யிதுகொ 

ண்டே புத்திமான்களா யுள்ளபேர் தெளிந்துரைக்கச் கூடுமாகையா 

லிதை யிவ்வளவில் விடுத்தாம். 

இதற்குத் திருத்தொண்டர் புராணம் எனவும், பெரியபுராண 

மெனவும் பெயர்வழங்கலால் இவை குணிகுணளம்பந்தத்தா லமை 

வுபெறும். இருத்தொண்டர் குணியும்; பெருந்தன்மை குணமுமா 

கும். இதனால், திருத்தொண்டரே பெரியவராவரென்பது வெளிப்ப 

ட்டது. (பெரிதுபெரிது புவனம்பெரித)என்றுபக்கரமித்து தொண்டர் 

தம் பெருமையைச் சொல்லவும் பெரிகே) என்று உபளங்காரத் தாற்பூர்தீ 

இசெய்த மூதன்னைவாச்ிெமுஞ் சான்றாம். பதினெண்புராணக்களை 

யும் வியாதரையதிட்டித்து ஸ்ரீிவபெருபா ஐுலரத்தகுளிய படே



௮] சித்தாந்தரத்சாகரம். 

யிப்பெரியபுராணத்தை ஸ்ரீசேக்கழொாரை யதிட்டித்.தி வெளிப்படுத் 

தினாசென்ப௫அுண்மை. வியாதர்வாக்கேயன்றி யேனைய நூல்கள் பிர 

மாணமாவென்று இலர் கூறுவரோயெனின், வியாதருக்குண்டான 

யோக்யதையெல்லா மவர் சிவனடி யாரிற் சிறந் தவராயிருக்குஈ தன் 

மையேயன்றிவேறில்லை. ௮ப்படியே றத மேலோர்வாக்குகளெல் 

லாம் பிரமாணத்திலென்னகடை? வஷிஷ்டராற் செய்யப்பட்ட 

குருத்ஞானவாஷிஷ்டம், வான் மீகமுனிவர£ற் செய்யபபட்ட ஸ்ரீம 

தீராமாயணம்; மதுமுகலி3னபாற் செய்பப்பட்ட அ௮ஷ்டாதசஸ்மி 
திகள முதலியவிவை பிரமாணமாசாமற் போயினவா? இவைசக 

ena பிரமாணகாரதமயங்களை (காக்கின், மிருதிகளிற் புராணங்க 

ளும், புராணக்களி லிதிகாசமாகய இராமாயண பாரதாதிக்ஞு5 

தணிவுடையன வென்பது சாஸ்திரமறிரச மேலோர்துணிவாம். 

இவைகளுக்குள்ளே யுபாஈசனவாகேவேற்படட மிழுதிகளை நோக்கி 

னவையும் வேதததுக்கு விரோதிக் தவழிப் பிரமாணமாகாவென்பது 

தேற்றம். இதிகாசங்களுக்கு மேம்பட்டனவான புராணங்களுக்கு 

ஆக்கியோராகயயெ வியாதரேோ யப்புராணங்களிற் றணிச் சனவாகக்கூறு 

மிதிசாசங்களிற பாரதத்தைச் செய்தவராயினர், இதனால் ஒன்றி 

லொன்று தாரதம்ப நடைய நால்களை வியாதரொருவரே செய்தா 

ரென்று ஏற்படுகின்றது. அங்கன மாதலவர் முக்குணவியல்பி எமை 

நீ தபடியே கொள்ளப்படும். ஸத்வமேலிட்டிருப்பினு மேனையகுணங் 

களுர் தம்பாற் குடியிருக்கவிடங் கொடுத்தவராகய வியாதர்முகத்து 

வெளிப்பட்ட நூல்களே பிரமாணங்களாகிறபோது சுத்தஸத்வறிதிக 

ளாப் விளங்கும் ஸ்ரீசேக்கிழார் சுவாமிகள் திருவாக்குப் மிரமாணமா 

தலி லிமுக்கடையுமா? ஸ்ரீசேக்கிழார் சுவாமிகள் வாக்கைப புறச்௪ 

மயிகள் பிபமாணமாகக் கொள்ளாரேயெனின், வியாதர்வாக்கைமா 

தீதிரங் கொள்ளுகின்றனரா₹ அவர்செய்துள்ள புராணம் பதினெ 

ட்டனுள் சிவபுராணங்களைச் தாமசங்களென்று அவர் வர்ஜித்தபடி 

க்காண்க, ௮ுவரங்கீகரிப்பதும், ௮ங்கேரியாததும் பிரமாணமல்ல, பி; 

மாணங்களையும், ௮வற்றினாக்கயோன் கன்மைகளையும் விசரரித்தறிவ 

தேயுண்மையைக்காட்டும். இப்படி. விசாரித்துத் தெளிக்தார்க்கு ஸ்ரீ 

சேக்கிழார் சுவாமிகள் இருவாக்கையன்றி வேறு பிரமாணங்கள் பிடி. 

படாவென்ச, இதுகாறுஞ் சுருதி யுக்திளாலதன் பெருமையை யெ 

டுத்துச்சாட்டிண மாரகயாலினியதுப வவகசையாும் விளக்கும்,



ஸ்ரீ சேக்கிழார் திருவாக்ருண்மை. ௯ 

இப்போ தலகல் ஞானசாத்திரக்களாகக் சொள்ளப்ப்ட்டிருக் 

கும் ஹித்தாக்தசர்த்திரங்களும், ௮வற்றையருளிச் செய்த சிவஞா 
னிகளு மெய்தியுள்ள பெருமை யெல்லாமிப்பெரிய புராணத்தால் 
வர் தவாழ்வன் நிவேறில்லை. பெரிய புராணத்தை அசேதனனொரு 

'வன் சிரவணஞ்செய்யப்புகலுமவலுள்ள கெக்குருக நைந்து ௮இிப 
ரவசனாுக் இருத௫ருத்யனாய் விரிவனென்பசை ௮.து ௮ ஸர். தான. 
முடையாரிடமெல்லாங்காண்க,. சைவால்லாவிடிலும் பஸ்மருத்ரா 
ச்நங்களை மாத்திரந்தரித்துள்ள புறச்சமயிகளுமன்றோ வப்பெரிய 
புராணத்திற் பிராணனைவைத்து நைச்துருகுன்றனர்*? அப்பெரிய 
புராணத்துக்கு முன்னர்ச் வெனடியார் பக்தியையுஞ் சிவபச்தியை 

யும் விளைவிக்கும் வேறு நூல்கள்யாவுள? எல்லா நால்களு மதன்பின் 

பிற; தவைகளேயாம். திருமுறைகள்நீங்கலாக, ௮த் திருமுறைகளின் 
மான் மியத்தையுணர்த்தப் போர்த வுண்மையினதே யிப்பெரிய புரா 
ணமாகையா லத்திருமுறைகளு மிப்பெரிய புராணமுண்டாகாதவழி 

அப்பிரகாசத்தையேயடையும். “சொரற்கோவுர் கோணிபுரத்தோன்றலு 

மேமன் சுர்.சானுஞ், சற்கோல லாதவூர்3 தேசிகனு-முந்கோலி, வச் திலரேனீ 

தெங்கே மாமறைழா ருனெங்தே, யெர்தைமிரானைச்தெழுத்செங்கே'' என்ற 

திருவாக்கின்படியே (தேவாரமெங்கே திருவாசகமெக்தே, சால்வரா 

சாரியரெல்2க) அப்பெரிய புராணத் தோன்றாக்காலெனவுமன்௫ோ 

சொல்வது அழகுபெறும்*? உலகில் சரியைகரியை யோகஞானக்ச 

ளென்லும் வழிபாடுகளால் சிவனையாராதிக்கும்படியான தன்மை 

௮றுபத்துதூன்று சாயன்மாருண்மைகள்காட்டும். அவற்றைப் பெரி 
பபுராணங்காட்டி வெளிப்படலாலவ்வழி யொழுகி யுலகழுய்யுநெறி 

பெற்றது, அதன்பின்னரேசைவம் பிரகாசத்சை யடைந்தது, கால்வி 

தவழிபாடுகளு மஃ்கொன்றானே ஸித்திப்பதன்றிப் பரமமுத்தியுங் 

கூடப் பெறுதலாலதுவே முத்திநாலென்பது பெற்றும், 

அதுசர்வாணத்தன்றித் தமிழில்வழங்கலாற்கோவாணத்தை கோ 

சு வேற்றம்பெருதெனின், ௮ த தமிழாயிருப்பது கோண்டே Cup 
நம்பெறுமென்க. தமிழ்வழங்குகாடே புண்ணியபூமியிலுஞ் சிறர்த 

பாகமென்பதை யரேக வனுபவல்களாற் காண்க. நமது வேதசிவாக 

மக்களிற் பெறப்பட்டவிதிகளை முறையேவிடாதுஞற்தமுய௮ மொ 

௬வலுக்கு வட நால்வழக்கிவரு முத்தரதேசமிடங்கொடா தென்ப 

சதையா வருமதிக்த விஷயமே! அரந்தப்பாகங்களி லெப்படிக் சல 

௯ூவஇகாசாரங்கள் தலையெடுக்கும்? பா. சலத்திதுஞ் சலங்கிடைப்பது 
9



௧௦ சித்தாச்காரத்தாகராம, 

கஷ்டமானால், நீர்விர்த்தியேராளமாய்க் இடைக்கக்க்மொன பாகக் 
களையே,ஐவதிக நூல்கள் புகழ்க் கனவன்றி வேறில்லை. இவ்வைதிகச் 
சிரேஷ்டமாகெ பாகங்களிறறானே திரமிடமென்னுர் தமிழ்வழங் 
கலா ௮த்தமோத்தம சிவபுண்ணிய முடையார்க்கே ௮ துகர௫க்கப் 

பூ? மென்பது பெற்டும். Bir arr ser in at Bap மாக்ருபாஷையெனின், 

தமிழுக்கும் அதுமாத்ருபாஷையென்றல் பொருந்காது. மாத்ருபா 

லை யென்பது உற்பக்திகோக்கியா தலாற் Biers SoH றமிமுக் 

குற்பத்தி யில்லாமையே காரணமாதல் சாண்சு, (எ-ஒ-ழ-தஃன-) சான் 

லுமித்தமிழெழுத்து க்கள் கீர்வாணபாஷையிற் பிறந்தகாரண முண் 

டாகாமையால் ஸ்வதப்பிரமாணரமுச் தனிமையுமான பித்ருபாஷை 

தமீ3ழென்று கொள்ளாற்பாலதாம், சமிமும், ரே வாணமுமாகிய விர 

ண்பெர SOS GG ID றை ப த. கம்தியமுனிவருக்கும், பாணினிமுனி 

னிவருக்கும் ஸ்ரீசிவபெருமானால் ௮.நு&&/சிக்கப்பட்டனவென்பதை 

யுண்மை நால்களாற்சாண்க. இகனாகொருபாஷையி லொருபாகைந 

புண்டான தில்லை பென்பது உனரப்பமெ, இரண்டுந்கனித்தனிய 

மை்தஸ்வதப்பிரமாணமான (ராஷைகளென் பதே இர்மானம். தீர்வா 

னாத்துக்குத்ப கவபாஷையும், கமிமுக்ிகுரிஷிபாஷையுமென் றுபெயர் 

கள்வாமங்கலால் கர்லாணஞ்சிறஈ கதெனின்; பாணினியுமோரிருடியே 

யானபோது அதுவுமிருடி பாஷையயேனாசாது? தேவபாலை$யென்றலா 
ண் டரகியவுயர்வு யாது ௮னுகிற சிவன்சொன் னாரென் பத ௧௫ 

த்தல்ல, தேவர்கள்தங்கள் சொர்க்காதி3லாகங்களில் வறங்கும்பா 

ையென்றுசொல்லு ச லமைவுடைத்தாம். ப்படியாயின், கமி 

ஸ்ரீகைலாச பாஷையென்றுபேலோர்கூறுவதி லென்ன கடை? ஸ்ரீை 

லாசத்திற்ராவே திருவாசகம், ஆதியுலாமூதலிய நால்களர்கேற் 

தல் செய்விச்சபடியால் ஸ்ரீகைவாசத்தில் தமிழ்ப்பாஷை?ய வழக்க 

மென்பதும் ஏற்பட்ட, ஸ்ரீகைலாசத்தில் தமிழையே சிவபெரு 

மான் உரியயா ஷைபாகக் கொண்டாரென்பதை அவர் மதுரையின் 

கண்சங்கமுண்டாக்கி ௮ திற்றுமுமொருவிச்வானாகிருக்து தமிழை 

விர்த்திசெய்தபையே காட்டும். (தொண்டர் நாதனைத் தூதிடைவிடுத் 
ததுமுதலை, யண்டபாலனையழமைம்தறு மெலும்புபெண்ணுருவாக, சண்டதம் 

மழைச்சதவினைம்இிறர்ச தங்கன்னிர், தண்டமிழ்ச்சொலோ மறுபுலச்சொத் 
சோர் சாத்தீர்் என்றதேத்யாதி பாடல்களாலும் தமிழின் பெருமை 

விளங்கும். இன்னும் விஷ் ணுரறர் சதிக்கு ஸ்ரீஜ்ஞாஈசம்பர் தாறர்த்தி 

சுள் இறசாரளுப்பியமருளியதுர் தமிழ்ப்பதிகவர்யிலாகமிவன்பதுதெ 
ஸிச. தமிழினுழூயர்ர்தவாகச் சொர்ளுங்கர்வாணப। ஷையாற்?பாக



ஸ்ரீசேக்கீழார் திருவாக்குண்மை. ௧௧ 

த(ஹாலாஸ்யமார்மியத்சாலும்) தமிழின் பெருமையைச்சாட்டுதம். 

சாங்நனமெனின், சங்கத்தார் பிரஸ்தாபமீ ௮நத நூலாற்பெறப்படும். 

௮ச்சங்கத்தார் யாவரெனின், ஆகாரமுதல்ஹாகாரமிறுதியாசுசரற்ய 

த்தெட்டு எழுத்துக்களுமே(௪௮)வித்வான்௧ளாகத்தோன்றிச் ௪க்ச 

க்தாரா யெழுத்தருளியிருந்து தமிழை வளர்த்தாரென்று ௮க்சே 

சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.(௪௮)எழுத்.துக்கள் என்றபோது எழுத் 
தூக்கள் வியஸ்டியும், ௮ தனைுலாடபபாஷை ஸமஸ்டியுமாகும். எந்தப் 

பாஷையி னெழுத்துக்கள் சங்கத்தாராகப் :றஈ திருச்கவேண்டுமெ 

ன்று யோசுிக்கில, சமிழ்பாஷைர்குள்ள வெழுத்துக்கள் முப்பதி 

தொன்றேயகையால் ௮திசதொகை யுடைமையைக் கூறுந்தன்மை 

யாலது தமிழல்லவென்பது வெளிபபடும். அப்போது ௮ திகவெழு 
_தீதுக்களையுடைய பாஷை தர்வாணமென்பதேயமையும். இதனால், 

ர்வாணமாகிப பாஷைபானது விபஷ்டியாகச் தனித்தனி யுருக் 

' கொண்டு சங்கத்தாரென்னு£ தமிம் வித்வான் ௧ளாய்ப் பிறந்து தமி 

| வழ, வளர்த் சாரெ ன்பது போதரும். மேலுண்மையால், €ர்வாணம் 

பூமியிற்பிறகது தமிழ்ப்பாஷையைக்கற்று, ௮ச்தப்பாஷையைக்கற்ப 

Sg மாற்றல் போதாது பரீபலமெய்திற் றென்பதற்கு அச்சங்கத் 

தில் தலைவராகிய கற்$ரசேவருக்ரு அ௮சக்தியராச்சொண்டு ஸ்ரீசிய 

பெருமா னிலக்கணக் கற்பிரநருளிபது ரறதலிய பல3?தறதுக்களே 

போதும. இனனஜும் ஸ்ரீசிவபெருமான் ஸ்ரீஞானஸமபசத ஸ்வாமி 

கண் முதலிய சைலாச-ரியர்க ஜிடமாப்ந் மிழக மேலாரப்ப 

இகங்களை3ய விருமபியருளினபடபா_/ச திரவிடபாஷையினாஇக்க 

த்ஜைத் தெளிஈதிடுக இன்ன பலநிபாயங்களால் ஸ்ரீசேக்கமாரிடமா 

sharp ஸ்ரீவேபெருமான் தமிடபாசத்தால் வெளியிட்ட திருத் 

தொண்டர்புராணம ஸப்பீரமாணமாயினமை காண்த. 

இங்வுண்மைகளால் சைவசமயிகள் கனவிலும் மறவாதுகை 

க்கொண்டநுட்டிக்கற் பாலதான அ௮ருணூல் பெரியபுராண மொ 

தக்கது, இதனா? யெல்லாகலனுஞ்சித்இிக்கும, 

இப்பெ 'யபுராணத்தீ க பருளிச்செய்சு ஸ்ரீசேக்கழார், சுவாமிகள் தி 

வ்யசரிச்திரததைச் சோரதானகுரவருளொருவரும், பெற்ருன் சாம்ப 
னுக்கும், முள்ளிச்தெடிக்கும் முத்திகொடுத்தருளின வரும், தில்லை 
'வாழர்சணருளொருநீ ருமாயெ ஸ்ரீமக உமாபதிசிவம் திருவாயுமலர் 

தருளிய (இருத், Ay oor புராணஙரலாறு என்னு நாலாற்கண்டு 

CONG MUS. 

ன்றே யென்றதியதீ 
     

        

  

   
   



௧2. | சிதீதாத்தரத்நாகாம், 

மேல் யாமிதனாதிக்கங்கூறல் திருவருளிருந்தன்றி யமையா தெ 
ன்றபடி யிருட்கேவல சகலத்தழியு மெம்போல்வாரால் இனிது பிரச 

க்கத்.து. முடியாசாயிலு மாசைமேற்கொண்டறைந்த தாகலினிசைக் 
சண்ணுறப் பெறுமான்றோர் மேலுமாண்டாண்டிருந்து திருவரு 

ஞணர்த்தும்படியா லினிதுண்மைப் பிரவசனத்தாலிவ்: வுண்மை 

யை விளக்குவார்களென வவர்பொன்னடிகளைச் சரஸாவடுக்கன்றா 
மென்க, 

பொன்னவிருஞ்சடைமெளவிப் புண்ணியனைச்செழுத் துண்மைபுவியிலோக் 

மெய்க்செறியாச்சைலஈனிவாழவருமெய்ஞ்ஞான வேர்தாயன்பர் 1 

தந்நிலமையுலசறியத்தம்பிரான் முதலெடுச்துத் தறவேற்றுண்மை 

துன்னுமலர்புராணநஈவின் நிரிமுனியாஞ் சேச்சிழார் துணைச்சாள் வாழி, 

பரீசேக்கிழார்சுவாமிகள் 

பொன்னடிவாமழ்ச, 

திஈச்சிற்றம்பலம். 

 



உ. 

அவமயம், 

திருச்சிற்றம்பலம், 

ஸ்ரீ ஜஞான சம்பந்தகுருப்யோஈம 8 
ணம் 

4 Row 

சித்தாறந்தரதீநாகரம். 
ஆபாசஞான நிசோதம். 

0: 
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“வைதிச ரைவ சித்தார்த சண்டமாருதம்”! 

ஸ்ரீலஸ்ரீ 
சோம்சுந்தர நாயக ரவாகளால் 

இயற்றப்பட்டு 

மையார் மாணவகர் 

ஸ்ரீமாந் -பல்லவபுரம் 

அப்பாவு செட்டியா ரவர்களால் 

LG 5 Bil பரிசோதித்து oh 
ர முர 

மகி இணிவியூழி தவஞ்செய்தங்சே 
Al சன்னணைம் போந்த பிரமாணக்களா 

. தூப்பது சைவமார்க்கமொன்் 
வித்யாபாஹ்கர அச்சியறம் சைலம் Ba gO 378 FLUE S 

வெளிழி டப்தா த்தி) என்னும் வ:கஇய த்தால் 

ஹாமார்க்கங்களுக்கும் அதேப் 
ay 

தீதன்னிலைமை யெக்சாலத்து மா 

த்தில் பிறக்கும் புண்ணியத்தை 
ராகிய சிவசாதனங்களைத் தாக்க 

Copy ML weor Sasa பெருமையைத் 
இதன் ஈலங் கழிக்சன்றார்கள். 

  

    

 



a. 

இமயம், 

a ௦ ° 6 திநச்சிற்றம்பலம், 

- அஆ 

. ச . க , . rn ap? (i 1 / 

திருக்கைலா யபரம்பரைத் தழுவ வட்துறை ப.ஹா. 

த்நி பபலவாண தெசிகஸ்வா சந்நிதானம ar DLL VMUT GOI So H FH On 
ன் ர் உ . . ச ச . 

[டிகள் கருணைகூரச்து, சித்தாந்தரத்மாகரசு தடங்கிய 

௮௧ சிவா த்காஷ திவ்ய BJ ந்தங்களுள, கடவுள ஒரு 

வருண் டென்னும் வலாய்மையைச் சுருதியும்சி ௮லு 

பவ வாயிலாக அஸ்இிகமத OF NFS STD Bail py எளிதி 

௮ணாத்தும் சிவபுண்ணிபம் நிறைந்த “அபாசஞான நி 
v ச ந . க டி e . உ! 

சோதம்'” என்லும் இக். நூல் உலகிற்பரவிவியங்க அம் 
. . ~ க ச (ஆ y ° 4 

சியற்றும் பொருட்டிப் புரிந்த பேருகவியினை என்னா 

அம் மற்றுறவராலும் ஏக்காலகதும் மறக்கற் பாலச 
க உ. DB க mys ” 

ன்று. HSiSF ITS SoH Ow Baw  Pmsvy. 

கமலம் நீடுழி வாழ்க, சுபம்! சுபம் IY சுபம்!!! 

ப-.று 
ப ச ர ். - . ல் 9 ஸு ல் 

பஷி 6 Dist Wh BOI தி, சென்ன 

  



சிவமயம். 2 

திருச்சிற்றம்பலம். 

ஸ்ரீமக்மணிவாசகப்பிரபவோம:. 

  

கலவி இத்து , () , பதுவை 

சித்தாந்தரதநாகரம். 
—1fo— 

ஆபாசஞானநிராதம். 

வஞிததுறை, 

விஞ்சிய பிரணவ-தஜ்சர ழகளவிர் 

சேசஜ்சர ணிணைமலர்-நேஜ்சினி வினைதவாம் 

அஜி 

பரமபதியாயெ சிவபெருமான் அருளிச்செய்த வேதஏவாகம 

மங்களிற் பெறப்பட்ட ப திஞானத்தையுணா்வது பூர்வபுண்ணியமு 

டையார்க்கே கைவல்யமாகையால், ௮வவுண்மைஞான சித்தி யாவர்க் 

குக்டட்டுவ.து அருமை ! ௮ ௬மை 1 *நல்லனநூல் பலகற்பினுங் காண் 

பரி, யெல்லையிலா த சிவம்?” எனவும், ‘ எண்ணிலியூழி தவஞ்செய்தங்கே 

ளை, யுண்ணிலைமை பெற்ற துணர்வு?” எனவும போந்த பிரமாணஙக்களா 

ற்காண்க. இவ்வரிய சிவசித்தியைப் பயப்பது சை வமார்க்கமொன் 

றேயாம்,. (தெய்வம் தவனேிவனருள்சமயம், சைலம் சிவ த்தொடு சம்பா ௪ 

மென்றான், சைலம் வளர்ச்குஞ் சம்பர்த மூர்த்தி) என்னும் வ யத தால் 

சைவம் ஈதெனவெளிப்பட்டத. எல்லாமார்க்கங்களுக்கும் ௮தேப் 

பட்டதாய், ஒப்புயர் வில்லாததாய்; தன்னிலைமை யெக்சாலத்து மா 

ருததாய் விளங்குஞ் சைவ மார்க்கத்தில் பிறக்கும் புண்ணியத்தை 

ப் பெற்றும் விபூதி ருத்ராட்சங்களாகிய சிவசாதனங்களைச் தாங்கி 

வாழுஞ் சாம்பவாளாகிய ஈம்மவருட்பலர் தங்கள் பெருமையைத் 

தாங்களே யறியாதவர்களாய்ச் காலங் கழிக்கன்றுர்கள்.



௨ சித்தாந்தரத்நாகரம், 

உலகம் என்பது யாது? நாம் உலூல் ஏன் பிறந்தோம் ? நாம் 

என்ப.து யா? ந நமக்கும் உலகுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் யாது £ என் 

நின்ன: ders 5B திற் றலைப்பட்டவர்க்கே உண்மை வெளியாகுமாகை 
பரல் 'மானிடராய்த் திரிவா?ரொவ்வொருவரும் தத்தங்கடமையாகப் 

போந்த மேற்காரியத்திற் றலைப்படுவது ௮வ௫ியகரமாம். இந்த விசா 
ரத்தால் முறையேமேல் வினாக்களுக்குச் சமாதானம் பிறந்து, அக் 

தத்தில் பதிப்பொரு ளொன்றுண்டென்பதும் வெளிப்படும். ௮ப்ப 

தியே (சவம்) என்னும் மங்கலபதார்த்தமாய் விளங்குவ தொன்மு 

சலான், ௮ப்பதிப் பொருளோடு சம்பந்தம் பெருதார் ௮மங்கலமு 

டையார் என்னப்படுவர் என்பதற்கஞ்சி யாவருஞ் FOG SON SOT TS 

Savetr OO) nor 11g Lb அமையும். இவ்வரிய பேறு நம்மவர்க்கு இயல் 

பாகவே அமைக்திருப்பதால் காமிப்பெரும் பேற்றையுடையேம் எ 

ன்று விசாரமுகத்தால் தெளிந்து மகிழ்வ?ச ஈம்மவர் செய்யத்தக்க 

கடமையாம். 

சிவசம்பக்திகள் என்று காட்டுவதற்குரிய விபூதி ருத்ராக்ஷங்க 
ளைத் தரிக்கும் ஈம்மவர் சுலபமாய் மேல்விசாரஞ் செய்வதற்கு ௮ச் 

சிவசாகனங்களு மோர்துணையாம். விபூதியென்றாலென்னை? ௮தை 

யேன் தரிக்கவேண்டியது ? அதற்கும் ஈமக்கு முள்ள சம்பந்தம் 
யாது ? என்றின்ன கேள்விகள் பிறக்கவிட முண்டாதலே யுண்மை 

யைச்சாட்டி யுபகரிக்கும். இவ்வளவுசெய்ய ௮வசாசமின்றித் தங்க 

ளுக்குக் கிடைத்திருக்கும் பெரும்பாக்கெத்தை யிழக்கின்றவர்களே 

யாயினர், இவ்வுண்மைகளைச் இந்தித்து ஈம்மவர் பலரும் ஈமது நிலை 
மை இனைத்து என்றறியுங்கால் தாம் தாம் பிறந்ததனா லடையத்தக் 
ச பெரும்பேற்றை ௮டைஇன்றவராவர். ௮வரப்படி ௮றியத்தொட 

ஙிகின்) ((லமதொன்றடைதற் குறுமிடைபூறு சாதனேபலவளவன்றே) என் 

றடடிப் பலவிபத்துக்கள் ஈம்மைச் சூழ்ச்திருப்பது முூண்மையே | 

“தெய்வமென்பதோர் சத்தமுண்டாச, முனிவிலாத்கோர் பொருளது 865 

லும், ஆறுகோடி மாயாசத்திகள், வேறு வேறுதம் மாயைக டொடங்ெ, 

வாத்தமானாயலவர்கூடி, சாத் இிசம்டேசி நாத்தழும்பேறினர், சுற்றமென்னுக் 

தொல்பசுக்குழாம்கள், பற்றியழைத்துப் பதறினர் பெருகவும், விரதமே பர 

மாச பேதியருஞ், சரதமாகமே சாச்திரங்காட்டினர், சமயவா திசடத்தமதம் 

களே, யமைவதாக வ.ர.ற்றி மலைச்தனர், மிண்டிய மாயாவாதமென்னுஞ், சண் 

டமாருசஞ் சுழித்தடித்தா௮ர்த், தலோசாயசனெனு மொண்டி நற்பாம்பின், 

கலாபேசச்ச சடவிடமெய்தி, யதிற்பெருமாயை யெனைப்பல சூஜவும் ”” என் 

லும் பரமாசாரியர் இருவாக்காற் சண்டுணர்க,



ஆபாசஞான நிரோதம், ௨ 

இவலிபத்துக்களில் நாம் தப்புவது ( அவனருளாலே யவன்றாள்வ 

ண) என்னும் திருவாச்சன்படியே கூமாகையால், ௮வன் ௮௬ 

ள்வடிவமாகிய வேதூவாகமங்களில் உறுதிப்பட்ட நிலையினிற்பதே 
ஈங்கடமையாம். (அருஞுடைய பரமென்றோ வன்று தானே யா னுளஎனென் 
றும் மெனச்சே யாணவாதி, பெருகுவினைச்சட்டென்றும் மென்னாற்சட்டிப் 

பேசியதன்றே யருஹூல் பே௫ற்றன்றே) என்று தாயுமான சுவாமிகள் 

கூறிய பிரமாணத்தால் வேசவொகமங்கள் ௮ருணூல் என்று வெ 
ளிப்பட்டமைகாண்க. ௮ருணூலில் விதித்தவழி நிற்பின், அல்லாத 

நூல்கள் புலம்பும் ௮சப்பியங்கள் தலைகாட்டா தொழியும். ௮ 

அதூாலெனினும், பதி நாலெனிலுமொக்கும். இர்நால்களில் பதிநிச்ச 

யத்தை யினிது விள க்கவேண்டிப் பாசபசுக்களி னிலக்கணக்களையும் 

தாரதம்ய முசுத்தானே பிரவசனஞ் செய்யப்பட்டிருத்தலின், ௮வ் 

வாபாச சித்தாந்தங்களில் மயக்கமுண்டாகாதல(நி ௮வற்றை முறை 

யேவிளக்கி, ௮வற்றிலுண்டாகிய தோஷங்களைவிலக்க, நம்முண்மை 

யைத் துலக்கிக் காட்டிவோமாக, 

முதல், (நாத்திகம்பேச சாத்தழும்பேறினர்) என்ற பிரமாணத்தால் 

அ௮ந்ராத்திகர் இவரென்பதை விசார்ப்பாம். 

காணப்பட்ட உலகமொன்றே மெய், இவ்வுலகம் மண், சலம், 

இ, காற்று என்னும் பகுதியுடைத்து. இந்த நான்கும் பூதங்களென் 

னப்படும், இவைகளொன்றோடொன்று புணர்ந்தும்; பிரிந்து மிய 

ங்கு மியக்கமே இருட்டி திதி லயங்களாம். இவற்றிற்குவேருய், My 

ன்மாவாவது; கடவுளாவது உண்டெனக்கொள்வது பிழை, பாவ 

புண்ணியங்களும், ஈரக சொர்க்கங்களு முண்டென்பது சர்வாபத் 

தம் என்று கூறித் திரிபவரே சாத்திகராவர், 

இந்தக் கொள்கையை அ௮வமம்பித்திருக்கும் அதிகாரிகள் யா 
வரென விசாரிக்கச், ௮வர் இன்னாரென்று புலப்படுவது கஷ்டம். 

மற்றைக்கொள்கைகளை அவலம்பித்திருக்குஞ் சமயிகள் பலபிராகா 

ரமாய்ப்பிறிந்து உலகமுமுதும் பரவியிருப்பதுபோல் நாத்திகர் என் 

னும் ஒர் பிரிவினர் உலகில் காணப்படாமையால், ஆகவே, இவர்களை 

யொரு சமயிகளாசவும், நியாயங்காட்டி மறுக்க வேண்டிய பரிபாகி 

களாகவும் விவேகிகள் கொள்ளாரென்க. இவர்கள் ௮நாமத்து ராய 

ர்களரனபடியால் இவர்களைக் தெய்வர்தான் திருத்தவேண்டும். ௮ 
ன்மாவுண்டு என்று கொள்பவனுனால் தான் ௮டையவேண்டிய லாப



௯ சித்தாந்தரத்தாகரம்: 

த் தில் திருஷ்டி. யுள்ளவனய்ப்' பெறுவானாகியதாலும், பெறுவதாகிய 

பேறு முள்பொருள்களாகத் துணிர்த பயத்தால் தனச்கப்பேறு 

தருவானாயெ தயாமூர்த் தியாணையில் வசிப்பன், தன்னிருப்பே மோ 

சமான தால் இல்லாமற்போய் விடுற தனக்குண்டாவனவாய்ச் சொ 

ல்லும் பாவபுண்ணியங்க ஸிருப்பை ௮வன் எம்மட்டில் ௮ங்கேரிக் 

கப் போன் ? எது எப்படியானால் அவலுக்கென்னை ? புலி, #7 

ng Awad, cru, wi, பூளை) ஆனை, கழுதை; குதிரை முதலிய 

2ிவசந்துக்கள் நாமின்ன நிலையிலிருக்கின்றோ மெனவாவது, நாம் 

2சதனம், அல்லது ௮சேதனமெனவாவது அறியுஞ் சத்தியினவ 

ன்றாம். ௮.றியாவிடினும்; ஆகாரம்; நித்திரை முதலியவற்றை ௮வ 

ற்றி னளவறியாமலே யநுபவிப்பதுஞ் செய்கன்றன. நாமநுபவி 

க்னெறோ மெனவும் பகுத்தறியாவாம். இவற்றைப்போலாத; பகு 

த்தறியுஞ் சர்மத்தைப்பெற்றும்; ௮வ்வறிவின் பிரயோசனத்தைப் 

பாழாக்கி ௮வ்வறிவைப்பெறா தியங்கும் மிருக பிராயத்தையெய்தி 

ராத் தகப்படுகுழியில் வீழ்ந்து அந்தோ” ஈம்மவர் ௮ ழிவது நியா 

யம்! அநியாயம்! ! 

ஆசாரம், நித்திரை முதலியனவன்றி வேறு லாபத்தையடை 

பாத மிருகம்களையொத்து அந்த லாபமேயன்றித் தங்கள் பகுப்பறி 

வின் பிரயோசனம் இதுவென விசாரித்து ௮தனுரிய லாபத்தைய 

டைய முயலாத அவர் வினையிருந்தவாறு சொடிது! கொடிது! ! 

பகுப்பறிவின் பிரயோசனத்தால் மிருகங்களுக்கல்லாத அபோக்ய 

ங்களைத்தேடி. யநுபவிக்கெறோ மெனின்; அந்தந்தச் சந்மங்களுக் 

கு ௮வ்வவற்றிற்கு நேரும் உணவாதிகளே ஆரோக்கியமா மாதலா 

ல், அவற்றில் தான் விசேஷ ஆரோக்கியத்தைப் பகுப்பறிவால் பெ 

ற்றே னென்பது விந்தையென்ச. அ௮னைகீளைப்போல் பிறவுயிர்க 

ளைக் கொல்ததலும், மாத்ருகமனம் பண்ணுதம்) இச்சைபோன 

வழியே தன்னிடம் பிறப்பாயிலும், உடன் பிறப்பாயிலும் வேற்று 

ஆம பாராது சரித்தலும், பிறர்பொருளை வெளவலுமாகய தோஷங் 

னில்லாமையே மயெம்பகுப்பறிவின் பிரயோசனமெனின், ௮ன்ன 

காரியங்கள் செயற்பாலனவன்றுாக ஏன் கொள்ளவேண்டும் ? அவை 

கள் இமையரவசெப்படி ? அ.த்தீமையா௨ண்டாகும் ஈஷ்டம்யாது? 

இராஜதண்டனைச் .கஞ்சவேண்டிய தொன்றேயெனின், இராஜன் 

தண்டியாகவிட்டால் ௮ன்னவை செய்தல் கூடுமென்பதாமன்றோ ? 

ஆஸ்திக ராஜாங்கமல்லாது நாஸ்திக ராஜாங்கமா யிருந்தால் :இவ



ஆபாசஞானநிரோதம்,. டு 

விதி விலக்குக ஞண்டாகாவன்றோ ?. இதனால், நாஸ்திசனுடைய 

சிந்தனை முழுதும் இராஜாங்கம் சாஸ்திகமான தில்லையே ! என்ன 
வுபாயத்தால் இராஜாங்கத்தை: ராஸ்திகமாக்கிவிடலாம் ! என்றிர 
வும் பகலும் எண்ணி யலமந்திருக்கு மென்பது தானே போதரும். 
பிறன் மணைவி யொருத்தி மனோரம்யமான ரூபவதியா யெதிரேவர 
க்கண்ட காலத்து, ௮வளைக் கைப்பற்றலா மென்றெழுந்த தன்னு 
டைய ௮டங்காவாசையைத் தடுப்பது ௮ரசநீதியே யாசையால் ௮ 
து தனக்கொரு பெரிய தலைகோயாய் முடிகற தன்றோ ? ௮5 வி 
தி விலக்குகளுக் குட்பட்டுப் பிரத்யட்ச சுகத்தை யிழப்பதாகவும் 

எண்ணவிடமுண்டாடுற தன்றோ ? இந்த இராஜாங்க நிர்ப்பந்தத் 
தைப் பெருத கழுதை, நாய் முதலியவைகள் யதேச்சையாய்ச் 
சஞ்சரிப்பதால், ௮வைகளே இம்மை யின்பழுற்றும் ௮லுபவிக்க 
வுசியன வாகவுங் சகொள்ளவிடமுண்டாகறெ சன்றோ ? இந்த நியாய 
ததால் மானிட. ஐர்மம் சழமுதையிலும் சழிட்ட. ஜந்மமாசக் சொள் 

ள வருமன்றோ ? வீணே பகுப்பறிவு என்று ஒருசநி தனக்குண் 
டாக, எதேச்சையாய்ச் சஞ்சரித்து உலக வின்பழமுற்றும் ௮நுபவி 
க்கப் போதாமையால், இனிப் பகுப்பறிவென்பது இன்பத்தைக்கெ 

டுக்குமோர் தோஷ பதார்த்தம் என்றுமன்றோ நாட்டவேண்டிவரு 
ம் ? ஈல்லழூது ! 

இன்னும், அரசாங்கம் நாஸ்திகமாகுமானால் தெய்வத்தக்கு 
வந்த சம்பவம் ௮ரசலுக்கும் வருமல்லவா ? தெய்வம் வேண்டாத 

படியே ௮ரசலும் வேண்டாதவனே யாவன். தெய்வம் உண்டென் 

று கொள்வதனாலன்றோ ௮ தற்குப் பயந்து .பாவபுண்ணியங்களையே 
ற்று ௮ரசன் குடிகளைவதைக்கின்றான் 2 அப்படியே அ ரசனிருப்.ப 

தாசக் கொள்வதனாலன்ரோ ௮வன்விதித்தவைகளை மீறமாட்டாமீல் 

ஈம்மெதேச்சை தலையெடுக்க விட மில்லை ? இந்தச் சநியுந் தொலைக் 

தாற்னான் ஈம்ம எண்ணம் பலிக்கும் என்று சிந் இக்கவருந் ;தவமேத 

வம் 11! இந்த மதத்தின் சொரூபவர்ஈளை சால வழகுடைத்தென்ப 
தை வயின்னும் பரியாலோிப்பாம். ௮சாங்கத்தார் விதித்தவைக 
ளைக் கடந்தா ுதையுண்டாமென்று “வெளிப்பட்ட நியாயத்தாஸ்், 

நம்மர்சாங்கத்தார் தெய்வநிர்தை செய்வாரைத் தண்டித்தலுமோர்.. 
விதியெனக்கொள்வது ௮வசியமென்று புல்ப்படுன்றது. சாத்தி 
கப் பதுமைகளை யாட்டுஞ்சூத்திரம் ௮ரசராகள் கையிலிருப்பது. உ. 

ண்மை ! உண்மை !!



௬ சித்தாந்தரத்தாகரம், 

பொய்யாமை, கள்ளாமை, களவாமை முதலிய பொதுத்தரு 

மங்களை விதித்த நால்கள் ஆத்திக மார்க்கங்களை யவலம்பித்து நிற் 

பனவாம். பொய் முதலியன கட.வுளருளைப் பெறுதற்கு விலக்கெ 

ன்லுந் அணிபிற்பட்ட ஈம்ம ஆத்திகர் ௮க்கடவுளையே யில்பொரு 

ளாகப் பழிக்கு மதிபாதகரை யென்னென் றழைப்பது 7 பொய்மு 

தலிய தீமைகளில் தெய்வறிர்தசை தலையாகையால், இமையிற் றலைப் 

பட்டார் நாத்திகரென்று வெளிப்பட்டது. ஆத் தகசமயங்களுள் வி 

லக்கிய இமைகளில் தெய்வகிக்தையு மொன்னுதல்பற்றித் தெய்வ 

முண்டென்பார்ச்கு விலக்காகிய கொலைகளவாதிகள் தெய்வமில்லை 

யென்று திரிபும் காத்திகர் கொண்டுவாழும் நஈல்லொழுக்கங்களாக றி 

ச்சயிக்கப்பட்டன. நாம் விலக்கிய இமைகளி லொன்றாகிய தெய்வ 

நிந்தையிற் றலைப்பட்டார் ௮ந்நிதை நியாயமுகத்தாற் சாதிக்கப்ப 

டுமென்று எழுகின்றனர். இனியிவர்க்குச் சகோதரர்களாகிய கொலை 

ளர், புலைஞர்; கள்வர் மு.தலியவர்களும் தத்தஞ்செய்கைகள் நியா 

யமுகத்தாற் சாதிக்கப்பபிமென எனெழமாட்டார் ? இவர்கட்கெ 

ல்லாம் சமாதானஞ்சொல்லித் திருப்திசெய்வதென்ரறால் யார்திறம் ? 

இவர்கட்குச் சமாதானஞ்சொல்பவன் ௮ரசனேயாகையால், இவர் 

களில் மூத்தவனாகிய நாத்திக சிமராமணிக்கும் ௮வ்வரசனே நியா 
யஞ் சொல்லத் தெரிந்தவன். மேல்விசாரத்தால் இமைகளெல்லாம் 

நாத்திகர் நிதிகளாக வெளிப்பட்ட தறியாது, ௮ர்காத் திகசரோமணி 

கள் தாங்களும் தருமத்திற் கட்டிண்டவரென்பது தோன்றப்பொய் 

கூறலாகாதெனவும், பிறர்பொருளைக் கவரலாகா தெனவும், பிறவுயி 

சை வருத்தலாகாதெனவும் பலசாலவித்தை காட்டுகின்றனர். சடவு 

ளுக்கே சராமம்போட ௮வரைச் தேடுபவர்கள் பொய்யாமை முதலி 

யன கொண்டொழுகுவாரென்பது அ சங்கதம்! அசங்கதம்!! அவர் 

கள்கொள்கை கொல்லாமை முதலியவற்றை மறுக்குமுண்மையால். 

ஏழை யொருவனும்; தனவானொருவனும் ஓரிடத்தில் சந்தித் 

தபோது ௮.து யாருமில்லாத விடமாகவும், தனவான் தேசகவலிதப் 
பினவனாகவு மிருக்கக்கண்ட ஏழை சனவானைக் கொன்றுவிட்டால் 

௮. வன்மேல் தரித்துள்ள சொர்ராபரணங்களும், ௮வன்கையில் வை 

த்திருக்கும் நிதியும் தானபகரித்துக் கொள்ளலாமென்று நினவெ 
மூமானால் அ௮த்தீயவெண்ணத்தை அத்தச்சமயத்தில் எது தடுக்கு 
ம் ? ஆருமில்லாத விடமாகையால் அரசன் பயம்லிட்டது. தனவா 
ன் தேகவலி குன்றினவனாசலால் ௮வனையஞ்சு வதும் ஒழிந்தது. இ



ஆபாசஞான நிரோதம். ௭ 

னியஞ்சுவது ஆருக்கு ? அவனைக் கொல்லுகையில் ௮வன் வருந்து 

வனேயென்னு மிரக்கமொன்றே தடுக்குமெனின், ௮வ்விரக்கம் வட 
ப்பதால் தானடையும் பயன்யாது £? ௮ந்தச்சமயம் இரக்கமேற் 

கொண்டு வாளாலிருப்பின்; தனவான் கைப்பொருள் தன்கைப் 

பொருளாவதெப்படி ? ௮ப்பெரு ஈஷ்டத்தால் தனதிம்மையின்ப 

ம் கெடுமன்றோ? தான்கெட மருந்துதின்பாருண்டா ? நெல்லுக்கு 

ப்பக்கத்தின் முளைக்கும் புல்லை ஐயோ ! இதுவும் வளர்வதாச்சதே 

யென்று யார் இரக்கம் பாராட்டிப் பிடுங்காதவர்கள் ? சிறுமீனைப் 

பெருமீன் விழுங்குவதனா லுண்டாகிற தோஷம்யாது ? புலியைச் 

சிற்கங் கொல்லுவதனாலுண்டாகிற ஈஷ்டம் யாது ? தனதுபுத்இரி, 
சகோதரி முதலியவர்கள் ௮திகரூபவதிகளாகவும், தன்னையன்றி 
வேறு ௮வர்கட்ருச் தாரகமில்லாதவர்களாகவும்) தன்விசாரணையி 

லிருப்பவர்களாகவும் பெற்றவொருவிடன அவர்களைத் தானிச்சித் 

தால் அவனெண்ணத்தை ௮ப்போது௮வனுக்கு மாழ்றுபவர் யாவர்? 
எந்தநீதிவந்து அவனை த்தடுக்கும் ? ௮வன் யாருக்கு அஞ்சுவது 8 

பிரத்தியட்சசுகக்தை ௮வன் என் இழப்பான் ? தனதெண்ணங் 

கெடாவண்ணமுயன்று முடி த்துக்கொள்வதே தான் பிறந்ததனாலு 
ண்டாகிய பேறெனக் கொள்ளவருதலால் ௮வனஞ்சவேண்டி௰ தில் 

லை! இல்லை !! இப்படியே பிறன்மனைவியிடமுங் கொண்டுவிசாரித்த 

தீறிக, இன்னனபலவுளவாதலால், இவற்றையோசியாது தாங்களும் 

முதியோரென்பது தோன்றப் பொய்யாமை முதலியனகொண்டொ 

முகுவாராகச் சாலங்காட்டுவது முழுமோசமென்க, இன்னவாறே 

பொய்முதலியனவுர் திட்டாக்கமுகத்து விசாரித்தால் வெளிப்படு 

மாகையால், எல்லாத்தமைகளும் இந்காத்திகத்தலைவர்க்கே சொந்த 

ஆசாரமென்பது காட்டப்பட்டது. இதனால், கள்வரும், கொலைஞரு 

ம்) பெரய்யரும், குடியருமாகிய ௮ திகாரிகள் யாவருமே நாத்திகப் 

பெருஞ்செல்வரென்பது சொல்லாமேயமையும். ஆகவே, பொய்யா 

மைமுதலியன ஆத்திகா சாரமாதல் சுபாவரித்தமென்ச, ௮ன்னவை 

கடவுள் விதித்த அணையாகையால். இப்படியறிவதொ ழிர் த, வை 

நாத்திகருங் கொள்ள ற்பாலனவென்று விண்பிரமங்கூறல் ௮சப்பிய 

மென்௧. அப்படிக் கொண்டால் தங்கள் மதங்கெடுமாகையால், 

பூதங்கள் நான்சின் விகா.ரத்தைத்தவிரப் பிரபஞ்சமில்லையென் 

றி SOM BET Yost Bar எந்தக்காரியஞ் செய்வதும் பூதவிசாரமேயாய் 

முடிதலால், தாப்முதலியவர்வளைச் சேர்வதும், பிறரைக்கொல்லுவ



a சித்தாந்தாத்நாகரம். 

தும்) பிறர்பொருளைப் பறிப்பதுமாகயே யாவும் பூதவிகார மென்றன் நி 
வேறுசொல்லாராகையால் பூதக்களொன்றோடொன்று தாக்கியிய 
ல்குவதனால் என்ன தோஷ மிருப்பதாகக் கொள்வது ? எல்லாம் பூ 
திங்களும்; பூத்காரியங்களும், பூத விகாரங்களுமாகவே கொண்டவ 
னாகையால், இப்படி விவகரிக்கும் பூதசத் தார் தியாய ராத் திகனோடு 
நாம் தலையடி.த்துக்கொள்வது கஷ்டம்! சஷ்டம்!! இவன் பூதமே 
யெல்லாமாச்சுது என்று புலம்புவதுபோல, இவன் தமையஜெரு 

த்தன் பிரமமே யெல்லாமாச்சுது என்று மாரடித்துக் கொள்ளுகி 

றவலுண்டாகையால் Barer ருத்தாந்தச்தை யிடம்வர்துழி வி 
ரிப்பாம். 

இதுகாறும் விவகரித்துவந்த நியாயங்களால் சாத்திகரைத் தி 
ருத்தவேண்டு மென்பது எம்ம கருத்தன்றாம். அவர்திருக்துவ 

ரேல், அப்படித் திருர்தக்கூடா தென்பதும் எம்மமுடிபன்மும். ௮ 

கவே, ௮ன்னோராபாச நிலையை ஈம்மவரறிந்து ௮வர் கூறுமாயாவ 
சனங்களாற் பிரமியாக வண்ணம் செய்வது பரம தருமமென்று 

கொண்டமையால் எமக்கிது செய்கை அவசியமாயிற்றென்க. 

இநர்காத்திகக்கோள் பிரகிருதத்தில் ஆங்கிலேய நாட்டில் கொ 

ஞ்சம் சல்பெடுத்திருப்பதாகத் தெரியவருகிறது, ௮ தனால் ஈமக்கொ 

ரபாதகமின்றெனிலும் ஈம்மதேயத்.துப் பாலிசர்கள் தத் தஞ் சமயநி 
ல யினைத்தென்றறியாத தன்மையாலும்,ஈஞ்சமய வுண்மைகளை யறி 

வதற்குப் போக்ததமிழ்,சர்வாணமுதலிய பாடைகளை மினிது கல்லா 

மையாலும்;அங்கனங்கற்றமேலோர்களோடு கலவாமையாலும்;வயிற் 

று வித்தையே வித்தையாக வணபாடை யொன்றையே கற்றுவருவ 

தனாலும்,௮ங்கன கற்கப்புகுங்கால் ௮ர்தப்பாடையி லன்றித் தம 
துசொந்த பாடைகளிற் பரிஞானமில்லாத கொடுமையால் ௮வற்றின் 

ருரதம்யங்களைக்கானுர் தன்பையொழிதலாளும், DB Of GOT LIT OL 

யைக் கற்றுவருங்கால் ௮ப்பாடையைப் பயிற்றுவிக்கு மாசிரியரெ 
னப் போக்தவூணர் கூட்டுறவின்மிகுதியால் ௮வர்வாசனை தமக்கே 
றப் பெறுதலாலும், ௮ப்படியேறிவருங்கால் ௮வர்தயையில் வைத்த 

காட்டமேலீட்டால் அ௮வர்குறிப்பின் வழியொமுகுதல் ஆவசியமெ 
னப் புவ்ப்படலாலும், இன்னு மிவவாறு இந்திக்கத்தக்க வேறுபல 

வேதுவாதம் ஈம்ம தேசாசாரங்களும், சாதி, சமயாசாரங்களும் தா 
ழ்வுடையனவாசமதித்து. (நிலத் இியல்பானீர் திரிச்தற்றாகுமார்தர்க் இன் 
இயல்பதாகும்றிவு) என்லும் பிரமாணத்தின்படிக் கென் றவனுபவம்



அபாசஞான நிரோகதம். ௯ 
ஆத @h ॥ ட்ரீ 

பிரத்தியட்சப் பட்டிருத்தலால், இதைக் காணும் ஈம்முண்மை யிட் 
தக்கள் எவ்வளவு ௮நுதாபத்தை யடைந்திருக்கக் கூடிமென்பதை 

-விவே௫கள் சிந்திப்பாராக. 

மேல்திருக்குறளின்படி. ஈம்மவரோடு ஊணர் கலக் துவாழ்கையி 

ல்,அவர்க்கு ஈம்மாசாரங்களி லிச்சை பிறவாததென்னையெனின், ௮ 

வர் சயையை ஈம்மவர் விரும்பலன்றி ஈ்தயையை அவர் விரும்பி த 

சரியாமை யுண்மையால், அவரிச்சைக்கடம் பெராதொழிந்தது, ௮ 

ன்றியும், அசுத்தம், சுத்தம் என்னுமிரண்டில் ௮சுத்தம் முன்னமே 
முடிந்திருப்பதொன்றும், சுத்தம் இனி அடைய மூயல்வ தொன்று 

மாதலுண்மையால் அவர்க்குப்புண்ணியம் வழிவிட்டாலன்றித் தம.து 

அசாரத்தைக்கடந்து நம்மாசாரத்தை யெக்கனம் விரும்பக் கூடும்? 

மேலிருப்பவன் தமழேயிழிகல் சுலபழும், கீ(நிருப்பவன் மேலேயேறு 
கீல் கஷ்டமுமாதல் காண்க. 

நம்மதேசததிற் செல்வராயுள்ளவர்கள் விபூதி, அல்லது திரும 

ண்முதலியவற்றைத் தண்டத்திற் கிட்டாலு மிட்டார்கள். அல்லது 

நான்சென்சு என்றுவிட்டாலும் விட்டார்கள்.௮தற்கப்புறம் தெய்வ 
ம் என்றால் அதைளஎழுத்துக்கூட்டவே தெரியாதவராகையால், WS 

தெய்வவிலக்கண மெங்கனமறிகச் திடவல்லார்? ஆகவே, ஈம்மபிரபுத்க 

ள், தெய்வம் இக்கருங்கல்லே போலுமெனத்தெளிர்து இகழ்வதேய 

ன்றி வேறு ௮வர்யாது செயற்பாலார்? இதற்குக்காரணம் தத்தமது 

சமயவொழுக்கங்களை யுணர்த்தும் நால்சளில் பழகப்பெரு௪ பரவ 

மேயன்றிவறில்லை. ௮ன்னோர்க்குப் புத்திரரக்னங்களாய்ப் பிறக்குர் 
தவமுடையார் பேறு எவ்வளவிலிருப்பனவாக நாமெடுத்துரைக்ககி 

சையும் ? அவர்மான்மியமுரைக்க நர் தரமன்னாம். இப்படி ஈம்மவர் 

களே கெடுகின்ருரன்றி மற்றை மதத்தவர் தந்நிலையினின்றும் மாறு 

வது காணேம் ! காணேம் !! ஊணர் மகம்மஇயர் முசலியவர்களில் ௮ 

வரவர் சொந்ததருமங்களிற் பிறம்ர்து நடப்பவர் ஏகதேசத்திலும் 

ஏகதேசம். ஈம்மவர்களில் ஈம்மசொந்த தருமங்களைத் தமுவிரடப்ப 

வர் ஏக?தசத்தினும் எகசேசம், பிறமதத்தவர் தங்கள் நிலையின்மா 

முமைக்கும், நம்மவர் தங்கள் நிலையின்மாறுகைக்குங் சகாரணச்சை 

நோக்குங்கால் பிறருடைய ஆசாரங்கள் யுக்தமும், ஈம்மாசாரங்கள் 
௮யுக்தமுமாயிருத்த லென்பார்போலும். இவற்றைக்காட்டிலும் மி 

ருகங்களினாசாரம் ௮திகயுக்கமாய்க் சாணப்படலால்) இன்லுங்கொ 

ஞ்ச காலக்தில் ௮ப்படியும் ௮வலம்பிக்க வரும்போலும். 
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ம். | ஓத்தாந்தரத்நாகாம். 

இப்படிப் பாலிசர்களும், பிரபுக்களுந் கமொற்றத்தை யடைக் 

அ கெவெதெல்லாம் இயல்பினமைந்திருக்கும் ஈல்லவாசனையை யொ 

ழித். துக் கொண்டமையேயன்றி வேறில்லை. ஆகையால், மேல்கியா 

யங்களை யினிசுபரியாலோடித்து யுக்தப்படி யொழுகவேண்டுமென் 

பது தெளிக. எனவே, வயிற்றுவித்தையோடு ஒழுக்கவித்தையுங் 

கற்கவேண்டுமென்ப.து பெறும். இப்படிப்பட்ட சிறுவர்களும், பி 

ரபுக்களு$ம யிதற்குமுன்னும் நந்தேசத்தி லிருக்கதுண்டாயின், 

ஆகாயக்தையளாவிய நிலைசகளையுடைய கோபுரங்களால் விளங்கும் 

நம்மாலயங்களும், அவற்றிற்கான ஏர்ப்பாடுகளு முண்டாயிருக்கு 

மா? தெய்வத்தின் பேோசொன்னால் ஓர்காசும் கையினின்றும் பெ 

யராத ஒளதார்யப் பிரபுக்கள் காலமிதுவாதலால். இக்காலத்துப்பிர 

புக்களும், சிறுவருமென்னை முற்காலத்தவரைக் காட்டிலும் விமவ 

இகளா? முன்னில்லா தவி2வகமா இப்போது ஈம்மதேசத்தில் வந்துகு 

டி.புகுந்தது £ அவி2வசமேவந்து குடிபுகுந்கமையால் விவேகம் ஒ 

ளிக்கவிடக்கேடிற்று, ஈம்மபூர்விசர்கள் புத்திவிசாலத்தைக் காட்டு 

ற்கு அவர்களால் கட்டப்பட்ட அலயாதிகளே போதுமான நிதரி 

சனமாம். ௮அவ்வாலயஙகளிப்போ.து நம்ம தேசத்து லில்லாவிட்டால் 

ஈம்ம ஆசாரங்கள் செக்கவிடம் புன்முளைத் திருப்பதில் என்னத 

டை? ஊணபாடையைக்கற்றுச் செல்வத்தை யார்ச்சித்த பிரபுக்க 

வில் கங்கள் சமயாசாரங்களில் அப்பொருள்களை வினியோகித் தவர் 

இன்னார் என்றுசொல்லுவகற்கு யரவருளர்? ஊணர் மகம்மதீயருள் 

எவ்வளவு செல்வழுடையவராயிருப்பினும், கங்கள் சமய நிலைக 
னில் ௮பிமானம்விடாமல் அன்பு பாராட்டிச் சங்கள் பொருள்க 

ளைத் கத்தஞ் சமயாசாரவிசேஷங்களில் வினிஃயாகப் படுத்தாதவர் 

வெகு சிலர். அவர்கள் சங்கள் பாஷைகளையும், சமய நால்களையும் 

நன்கு பயில்வதாலும்; அன்னபயிற்சி யுடையார்மாட்டு விடாப்ப 

ழுக்கம் பற்றி வருகலாஓம் அவர்க்குத் தங்கள் சாதிசமபாசாரங்க 

ளில் ஊக்கம் மாருமை வெளிப்பட்டது, 

நாத்திகவிசாரத்தில், ஊணர் அ௮சாரங்களை யவலம்பித்து வி 

வகரித்த தென்னையெனின், ௮வராசாரங்கள் அத் சிகம்போல்வகொ 
OH (EE காணப்படிலும்,௮வை யுண்மைவிசாரத்தில் சாத்திகமேயா 

ன் முடி தலினென்ச. கேவலம் நாத்திகர் கொண்டுவாமும் AFT 

களும்) ௮வர்களாசாரமும் பெரும்பாலு மொத்திருத்தல்காண்க. ச 
டட உச உச ர ச . த . 
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OIF ETON HC ra Bid. ௧௧ 

த்திகராகவே நம்ம சித். தரதத்தை நோக்க எண்ணப்படுவர், ன்வர்க 
ளகடவுளை மாத்திரம் ௮காதி நித்சமாக கொப்புக்கொண்டு ஆன்மா 
வையும்; பாசத்தையும் இடையில் தோன்றிய ஆதியாக வொப்புக் 
கொண்டமையால்,ஆதியுடைய பொருள்கள் ௮ஈதசதைப்பெறுதல் 
திண்ணமாதல் கெண்டு, பாசபக்க்களுக்கு அறித்தல் கூறுந்சன் 
மை வெளிப்பட்டது. அ௮வரப்படியுங் கொள்ளாது நரக சொர்க்கக் 
களில் பசுக்கள் நித்தமாய்க் இடப்பரென்றும் கூறுகையால், நித்தி 
ய ஈரகசொர்க்கங்களை யறுபவிக்க நித்தியமா யிருக்கு முயிர்களை 
ஆதியென்று கூற௮ுதலடா.து. அன்றியும், நித்தியமான GT BF OD of ன் 

ன்மா நித்தியமா யிருக்கனுபவிக்க வருங்கால், கடவுளொருவருண் 
டென்பதற்கு இடமேயில்லை, கடவுளையொருவ லுண்டென்று கொ 
ள்வதெல்லாம் சுகத்தின்பொருட்டே யாதலுண்மையாகச், சதாநிர 
யத்தி லழுத்துமொரு பொருளுண்டெனில், ௮கைக்கடவுளென் 
று கூறுவதைக் காட்டிலும் வேரொடு கசுமலமென்று கொள்வது 
அ.திககுணமாம். இன்ன ௮பாசஞான விவேசனத்தால், இந்தமார்க் 
கம் கடைசியில் நா த்திகமேயாய் முடிதல்காண்க, பாசபசுக்களை இ 
டையில் வந்தனவாசக் கொள்கையில், இடையில்வர் தன் முன்னில் 

லாமையாலு!ம், பின்ன மிதலாலும் முன்னும் பின்னுமில்லா த நாத்தி 
கப் பொருள்களே யாயின. இல்லாத பாசபசுக்களை யுண்டாக்னெ 
மையாலும்) உண்டாக்கெபிறகு நித்தியரகத்தில் விடுத்தலாலும் 
பயனற்றசெயலும், கொடுஞ்செயஅழமுடைய வொருமூடனோடுவமி 
க்குந்தன்மை வெளிப்படலால் ௮ன்னபொருக்கார் செயலுடைய 
தோர்பொருள் கடவுளாதல் செல்லாமையின், அவர் கூறுங்கடவு 

ளும் நாத்திகப்பொருளாய் முடிந்தது. ஆகவே, சொன்மாத்திரத் 
தால் சடவுளுண்டென்பதும், பாசமுண்டென்பதும் பசுவுண்டெ 
ன்பதுமேயன்றி, உண்மையில் ௮வற்றை யில்பொருள்களாசக்கொ 
ண்டவோர் துணிபின தாகவே ௮வர்மகம் வெளிப்பட்டமைகரண் 
௧. இன்ன ஆபாசங்கள் பலவுளவாகலின்; முற்றுணர்ச்சியில் இது 
நாத்திகமாவதில் எவ்வளவுந் தடையின்ரும்? இது உண்மையில் நா 

தீதிகமும், விவகாரத்தில் ஆத் திகமுமாய்க் கொள்ளவருந்தன்மை 

யால் ஈம்மதேசத்திலுள்ள மாயாவாதம் ே பால்வதொன்ராகவுள் சொ... 
ள்ளப்படும். இவர்கள் ஒருவர்க்கொருவர் அண்டை சல் விட்டுக். 
காரர்களாகையா, இன்னோர்செயல்யாவும் அ.ஈப்பிபமே யாதல்... 
சாணக,



௧௨ சிதீதாரதரத்நாகரம். 

ஊண பாடையைக் கற்றுவரு ஈம்மவர் ௮வவுண சாத்திரங்க 

ளில் ௮ிருசிமேலிட்டு அவர் நூல்களையும், அவ்வூணபண்டி தர்களை 

யும் பழக்கங்கொண்டு வருங்கால், ௮ச்சம்பந்தமேலிட்டால் அந் 

தஞானங் கைவருமென்பது தண்ணம். மேல்யாம் விளக்கிக்கா 

ட்டிய விசாரமுகத்தால், ௮துகேவலம் நாத்திகத்திற் செலுத்து 

மென்பதற்கேற்ப, ௮வர்களிற்பலர் ௮வாமத நால்களில் முன்னொடு 
பின் முரணவாவது உண்டென்று கூறியகடவுளை மறுத்துக் கேவ 

லம் நாத்திகராய்த் திரிகின்றனர், அன்னோர் _நால்களையும், அவர்க 

ளையும் பழக்கம் கொள்ளுங்கரல் தெய்வ மொன்றுண்டென்று சொ 

ன்மாத்திரமாய்க் கூறித்திரிதலையும் விட்டு, ௮ன்னசிரோமணிகளைப் 

போலவே தெய்வம் என்பது மொன்றுண்டா 7 தெய்வமென்ரூலெ 

ன்னை ? என்று பரிகிக்க ஏன்எழமாட்டார்கள் ? அறு சித்திக்க பி 

ன்னர், தாமயதஅு தர்தையேது சானேது நீயேது என்றும் என் பிர 

சங்கிக்காமற் போவார்கள் ? இன்னவியல்சொண்டு விளங்கும் பிரகி 

ருதரசாரத்தில், நம்மதோழர் பலர் கெடுகின்ரூராகையால், ௮வர்மா 

ட்டுள்ள நட்புரிமையால் இன்னுங் கூடியவரையில் பிரவசனஞ்செ 

ய்வாம். 

இவ்வாபாசஞானம் ஆங்கிலேயராட்டிற் கொஞ்சம் தலையெடுத் 

திருக்க்றது என்று யாம்மேலே கூறினோமாகையால், அதன் பிர 

யோசனத்தைச் சற்றேவிசாரிப்பாம். அவ்விடத்தில் அகநேகபண்டிதர் 

கள் சல்விகேள்விகளில் வல்லவர்களாயிருப்பினும், ஆண்டு அவலம் 

பிக்கப்பட்டுள்ளமார்க்கம் கேவலம் ௮அஞ்ஞானடருதமாதல்திண்ணமா 

கையால், ஆபாசத்தி லாபாசமாகத் தற்போதசமாஜந் தலையெடுக்க 

நேர்ந்தது, எனவே, ௮ங்குள்ளவரிற் சில பண்டிதர்கள் கேவலம் தே 

காத்மவாதிகளாய்த் திரிகின்ராரென்பது வெளிப்படை. இத்தற்போ 

தத் தலைவர்கள் தந்தற்போதத்தைத் திரட்டிச் சிற்சில பத்திரிகாரூபத் 

தாலும், நாற்பிரவசனத்தாலும் வெளியிட்டு வருகின்றார்கள். ஈம்மிந் 

அ பாலிசர்களிற் சில கேள்வியில்லாத பிள்ளைகள் மேல் யாம்காட்டிய 

நியாயத் திற்கேற்ப ௮வற்றை யப்பியசித்துவரு மவதிக்குள்ளாகு, ஈல் 

லவாள், பெரியவாள் என்னும் வரன்முறைகளைக்கடந்து தம்மிச்சை 

போனவழி விவகரித்துக்கொண்டு தாம்செடுவதன் நீ மற்றைச்சிறுவ 

ரையுக்கெடுக்க முயன்ற(தெய்வமிகழேல்) என்ஜலும் ஆணையையுங்கட 

bg இரிதன்றனர். இவர்களே (முலையுண்ணிநீருண்ணு மோட்டெருமை 
மூடர்,சலமின்றிச்சர் தரைப்பார் தர்ச்சார்,பலகாரை,வட்டிவிலேபோலுமிவர்மா



ஆபாசஞான நிரோதம். ௧௩ 

யோசவாசகச்தசைக், சட்டினாகங்கிகர் என் று ஈம்மஆசாரியர்கள் சட்ட 

ளையிட்டுள்ள வாக்கியத்திற்போந்த மெய்யதஇகாரிகளாவர். இன்ன 
ஆபாச குணக்ஞாளை முன்னீடாகக் கொண்டு விவகரிப்ப௫ கஷ்டம் 

கஷ்டம்!! ஆகவே, ௮ன்னோர்செய்யும் இந்திரசாலத்தைக்கண்டு ஈம் 
மதோழார் பலரும் பிரமியாகத வண்ணமே யாமீண்டுப் பிரவசனிக்கப் 

போந்ததெனவறிக, 

இவவாபாசகர் காணப்பட்ட பிரபஞ்சமொன்றே சத்தியமென 

வும் ஆன்மாலாவது; கடவுளாவது உண்டென்பது தவறெனவும் 

புலம்பாநிற்பர், இதனால், (உலகச்சாருண்டென்ப தில்லென்பான்வையத்- 
தலகையா வைக்கப்படும்) என்னுச் திருவாக்காற் பழிக்கப்பட்டலகையா 

வரென்பது திண்ணம். உலகம்- உயர்ந்தோர் என்று பரிமேலழகர் 

கூறியிருச்சலின், கடவுளில்லையென்று Fr As ge கூறும்நியாயமே 

லிட்டால் யாமே அவவுயர்ந்தோராதல் என்கூடாது என்பர், உலகம் 

உயர்ந்தோர் என்பதைப் பரிமேலழகர் தருவாக்காற் கொண்டபடி. 

யே௮வ்வுயார்தோ ரிவரென்பதும் அவர் இருவாக்கானே பெறல்வே 
ண்டும். தயவொழுக்ககங்களுக்கு நிலைக்களமாய் விளங்கு மத்துன்மா 

ர்க்கமே உரையாிரியர் பிரவசனத்தாலும்; _நாலாசிரியர் திருவாக் 

காலுங் கடியப்பட்டிருத்த லுண்மையாக, ௮ன்னோர் திருவாக்கைத் 

தமக்காதரவா யெடுத்தாள்வது விளக்கில் விழுதந்தவியும் விட்டிலின், 
சதியாமென்க. நியாயமின்றி மூடத்தன்மையால் விவகரித்தாலன் 

ரோ யாம் ௮லகையாதல் சா௮மெனின், நியாயமென்ருலென்னை ? ஒரு 

வன் அறிவு விளங்கப்பெற்றகாள் முதல் நேற்று விளங்கியது இன்று 
ம், இன்று விளங்கியது நாளையும், மாறுபட்டுவரும் அநுபவத்தை 

யேன் இர்தித்திலர் ? மூன்றுகாலத்து மொன்றிலொன்று விகற்பித் 

தெழுந்த வொருவனுக்கு எதுறியாயம் ? அந்தத்தக்காலத்தில் ௮ 

துவதுவே நியாயமாய்க் கொள்ளவருமன்றோ ? முன்னையது பின் 

னும், பின்னையது அதற்குப்பின்னும் பூர்வபட்சமாதலால், அவ 

னேதன்னை மறுத்தவனாகிரானன்ரோ ? அவன் பின்னர் கொள்ள ப். 

போவதையே முன்னவசரங்களில் மற்றொருவர் சொன்னால் ௮வன் 

கேட்பானா ? ௮வன் கேளாமைகொண்டே இடித்துக்கூறிய பெரி 

யோர்சொல் அகெளரவத்தையடையுமா ? இந்த நியாயத்தால் எது 

நியாயமென்று கொள்ளற்பாலது ? இவற்றையுணரா..து எமக்கே 

நியாயந்தெரியமென்று வாய்ப்பழையமக்் முண்டரக்யும் ? உல. 
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௧௪ சித்தாற்தரத்நாகரம், 

கஇல்யார்தான் ௮நியாயஸ்தர் ?முடிச்சலிழ்க்றெவலும் சபொயஞ்சொல் 
லத் தெரியாதவ னல்லவாகையால். 

உயர்ந்தோர், தாழ்ந்தோர் என்னுஞ் சொற்பொருள்களை நோக் 
இன் உயர்ந்தபொருளோடும், தாழ்ந்தபொருளோடுஞ் சம்பந்தித்த 

வர் என்று வெளிப்படுகின்றது. மக்களுள் உயர்ந்தோருக் தாழ்ந் 
தோருமாகவே யிருக்கக்காண்டலின்)மக்கள் யாவரும் உயர்ந்தோரு 
மல்லர். மக்கள் யாவருச் தாழ்ந்தோருமல்லர், உயரவுர்தாழவும் வரு 

ந்தன்மை ௮வரவர் சாரும்பொருள்களி லுயர்வுதாழ்வுகளா ஓண் 

டாவதாய் நிச்சயிக்கப்படுகின்றது, நிலத்தியல்பால் நீர் திரிந்தது 

போல், இனத்தியல்பால் மாந்தர்க்கறிவு இரியும் என்லும் பிரமாண 

மே சான்றெனவறிக. இகனால் மக்களுக்கில்லாத வுயர்வு தாழ்வுகளை 

அவர்களுக்குக் கொடுக்கு மூயர்வுதாழ்வுடைய பொருள்கள் மக்க 

ளுக்கு வேருசவுண்டென வெளிப்பட.லால், ௮வ்வுயர் பொருள்க 

டவளும், தாழ்பொருள் மலமுமாதல்சாலும். கடவுளிடம் வகிக்கு 

ம் பற்றின்தாரதம்யங்களால் உயர்ந்தோர் தாரதம்யமும், மலத் 

திற் சாரும் பற்றின்தாரதம்யங்களால் தாழ்ந்தோர் தாமரதம்யமும் 

வெளிப்படுமோற்றால் கடவுளிடம் மிக்சு பற்றேறினோர் மிகவுயர்ந்தோ 

ரெனவும்; மலத்தின் மிக்க பற்றேறினோர் மிகத்தாழ்ந்தோரெனவும் 

பெறப்படுகின்றது. இத்தவிசாரத்தால் கடவுள் சம்பத்தம் அற்பமு 

மெய்தப்பெருத மலத்திற் பெரியராகிய வவ்வாபாசகரை யுயர்ந்தோ 

ரெனல் யாண்டமையு மென்பதை யூன்றிவிசாரிப்பாராக. உலகம்-- 

உயர்ந்தோன்னும் பொருளைநாடி ௮ங்ககரிக்கப்பட்ட பரிமேலழ 

கர் கூற்றின்படி, உயர்ந்தோரினத்தில் அவர்க்கிடங கட்டாமையால், 

உயர்ந்தோர் என்லும் பொருளைக்கரு முலகத்தா ருண்டென்பதை 

யில்லையென்று கூறவந்த அவ்வாபாசகர் ௮அலகையாதல் திண்ணம் ! 

திண்ணம் !! 

ஆயின், சிவனில்லையென்று வைணவரும், விண்டுவில்லை யென் 

று சைவரும், இரண்டு மில்லையென்று ஏகான்மவாதியரும் இப்படி. 

யே பலசமயிகளுஞ் சொல்லிவருவதால் ஒருவறாண்டென்பதை மற் 

றையரில்லையென்ப.து கொண்டு யாவரும் அலகையாவரே யென்பா. 

கவனையாவது, விண்டுவையாவது; அ௮ன்மாவையாவ.து, மற்றைப் 

பொருள்களையாவது ௮வ்வாபாசகரைப்போ லில்லையென்பா ரொரு 
வருமிலர், யாவு முள்பொருள்களாகவே கொண்டு ஒன்றிலொன்று 
தாரதம்யங்க!ரில்ர்:! இல்லையென்பதற்கும், தாரதம்யங் சூறுவதற்
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கும் வெகு காரசம்ய முண்டென்பதை யோசிப்பாரரக. இவருளொ 

ருவரும் இல்லையென்னும் வாதிகளல்லாகதுகொண்டு இல்லையென்று 

கூறு மவ்வாபாசகரே ௮லகையாதல் சாலம். 

உலகத்தாருண்டென்பதை யில்லையென்பதுபோல், இல்லையெ 

பதை யுண்டென்பவனு மலகையாதல் சாஓுமென்னு நியாயத்தால் 

முூன்காணாகவொன்றை நாதனமாய்க் சண்டுரைசெய்வாரும் ௮ல 

கசையாவரேயென்பா், ௮ற்றன்று, புகைவண்டி. முதலியன (por சா 

ணப்படாமை மாத்திரமேயள்றி ௮வை அ௮பாவப் பொருள்களன் 

ரூம். இருந்தனவே வெளிப்பட்ட புதுமைகாண்க, உலசுத்தா ரில் 

பொருள்களாகக் அணிச்த முயற்கோடு கானனீர், ஆமையயிர் முத 

லியன வுண்டென வொருவன்சொன்னால் அவன் என் ௮லகையா 

கான்? இத்திட்டாந்தவாயிலாய் இல்லாத கொருகாலத்து முண்டா 

காதெனவும், உள்ளதொருசாலத்து மில்லாகதாகாதெனவும் நாட் 

டப்பட்டது. முயற்கோடு முதலியவற்றை யுண்டென லமையாதது 

போல் கடவுளை யில்லையென்ற லடாதெனவறிக. 

இனி, யாம் அலகையாதல் தவற என்று அவர் கூறப்போந்தமை 

யில், யாம்என்பதற்குப்பொருளாய்கிற்பதெ.து?எம்மகக்கருவி, புறக் 

கருவியென்றெழும் பிரயோகங்க ளூளவாகையால், எம்ம எனவும், 

எமக்கு எனவும் போந்த பிரயோகங்களுக்கு நிலைக்களமான பொரு 
ள்யாது ? எம்கருவி யென்றதில் எம்என்பதற்கு உடைய பொருளு 

ம்,கருவியென்பதற்கு உடைமையும் பெறப்படுதலால்,தேகா திகளாஇ 

யவுடைமைகளை யுடையவன் யாவன் ? என்வீடு, என்மனைவி, என் 

காணி என்று கூறுகையில் வீடு, மனைவி, காணி யென்பவற்றிற்கு 

என் என்றெழுமொருவன் வேழுனாற்போல, என்கை, என்கால், .எ 

ன்மனசு என்கையில், கை, கால், மனசுமுதலியவற்றிற்கும் ௮வன் 

வேழுதலுண்மை. தேகாதிகளைக்காட்டி ஓம், வேறு பொருளுண்டெ 
னக் கொள்ளாத பேய்கள் எம் எனவும் எமக்கு எனவும் பிறர் கூற். 

றை யவலம்பித்துரையாடல் என்ன பேதமை? 

இக்கருத்தேபற்றித் தேகம் சடமாதலால் ஒன்றையும் விவகரி 

யாது எனவும், தேக ௮வர் கொள்சையின்படிப் பூதக்கலப்பாலு 
ண்டாயெ குணமே யாதலால் ௮.துவும் சடமாகி விவகரிக்க மாட்டா. 
தெனளவும், பின் விவகரித்த பொருள்யாதெனவும் ஈம்மவர் கேட்கு 

ம் வினாக்ச்ளுக்கு ௮வர்கூறும் விடையாது ? குணியினின் றுஙிகுண



௧௬ சித்காந்கரத்நாகாம், 

ததைப் பிரிக்கப்படாமையால் அப்படி. விவகரித்து நிற்பது தேகயா 

இய குணமுமல்ல; தேகமாகிய குணியுமல்ல வென்று கூறுவரேல்; 

இவ்விரண்டுமல்லாச வேறு பொருள்யாதோ விவசரித்து நிற்பது ? 

இவ்விரண்டைக் காட்டிலும் வேறுபொருளைக் கொள்ளாத வவர் 

மதத்தில் விவசரித்த பொருளை யெங்சேசண்டு பிடிப்பார்கள் ? தே 

கத்தைக்குணி யென்பதும், தேகியைக் ருணமென்பதும் எம்ம த் 

தாந்த மன்ராகலின்; அவற்றைப் பிரிக்கப் படாதென்பதும் பிழை 

பட்டழியும், ஆன்மா தேகங்கடோறுத் திரிந்துவருதல் சத்தியமா 

கையால். தேகம் சடமாதலால் அதன் குணமுஞ் சடமாதல் திண் 

ணம். குணம் சடமானபோது ஆது ஒன்றினையுமறியாது, அறியாத 

தாகிய குணத்தை அறிவாயுள்ளதேடுயாக மயங்குவது மலவுறைப் 

பெனவறிக. தேகசித்தும்,2சகம் அசிக்துமாயிருப்பதால் ௮ வைகு 

ணியு குணமுமாகா. தேசி, தேசம் என்கையில் தேசிகுணியும்; 

கேசம்குணருமாகாமையால், குணம் குணியென்பதுதாதான்மியச 

ம்புர்தமும், தேசம் கேசியென்பது பரிக்கரசசம்பந்தமும் பற்றியிய 

ங்குமுறைமைகாண்க. இக்தவிசாரக்தால் தேகயென்பது; தேசத்து 

க்கு வேருயிருக்முந் தேசியைப்போல், தேகத்துக்கு வேருயிருப்ப 

தொரு பொருளென்று காட்டப்பட்டது. 

சுண்ணத்திற்கும், மஞ்சளுக்கு தனித்தனியில்லாத செந்நிற 

மாகியகுண்ம் ௮வைகலந்தபோ துண்டாகவில்லையா ? அதுபோல் 

பூதங்கள் நான்கில் ஒன்றற்சேனு மில்லாதவறிவு அவை கலந்தபோ 

அண்டாமெனின், இல்லது வாராது, உள்ளதுபோகாது என்றபடி. 

௮வ்விரண்டினிடத்த முள தாகிய செந்கிறமே யுளதாயிற்று. இல்லா 

தீதே யுளதாயிற்றெனின், கொட்டியுஞ் சுண்ணமுஞ் சேர்ந்தபோது 

அச்செந்நிறம் ஏன் உண்டாகாது ? ஆகவே, தனித்தனியில்லாத ச 
வப்பு நிறமென்பது விசாரஹீனமாதலறிக. பாலினிடத்து முன்கா 
ஞைகெய்யும்,விறகினிடத்து முன்காணாததீயும் ௮வற்று ளில்பொரு 
ள்களாதல்யாண்டிசையும்? உள்ளபொருள்களே யுண்டாயினமைகா 

ண்க. அ௮ன்றியம், சுண்ணமும்சடம். மஞ்சளும்சடம். அலவற்றுலுண் 

டாவயெ சிவப்புநிறமும் ௪ம். சடத்திற் சடமுண்டாதல் சுபாவம். 
அவர் தேடிய கக்கொண்டது சத்தாகையால் ௮ சடத்திற் காரி 

பயப்படுவது எப்படி ? இதந்குச்சமாசானம் அங்கிலேயகாட்டி லாட 

ம்பரஞ்செய்து திரியும் ௮ன்னோராங்கிலேய தே.சகரைக்கேட்டு ம 
ற்வாராக, சடத்திலேகானே சித்துமுதிக்குமெனின்; அதற்கு அவர்
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காட்டும் ௮ பவப் பொருள்யாது ? அவர் சுண்ணத்தையும், , மஞ் 
சளையுக்கூட்டிச் செர்ரிற முண்டாக்குவதுபோல் எந்தெந்தப் பொ 
ருள்களைக் கட்டி அறிவையுண்டாக்குவார் £ எம்மோடு வாத்த்திற் 

நிலை யுடைத்துக்கொள்வதை விட்டு ௮றிவாகய ஆன் மாலைமாத் ள் 

திரம் சாட்டுச் சரக்கையெல்லாங் கூட்டித் துரையிலேசானே' யுண்.' 
டாக்கிக் காட்டவல்லரேல் ௮ன்று ௮வர் சமயம் நிலைக்கும் ! நிலைக் 
கும்|! அன்னோர் பிரத்தயட்ச வாதிகளாகையால் அவர்கள் Ag 
தார்தத் துண்மையைப் பிரத்தியட்சத்திற் காட்டினா லல்லது ௮ 
வா் மறுபடியுர் தங்கள் தலையை வெளியே நீட்டுவது கேவலம். ௮௪ 

க்கதமென்க. ஓர் இறிய எறும்பை மாத்திரம சருட்டித்து விடட் 
டிம் பார்ப்போம். ௮.து செய்யவே வழிதேடுகன்றார்போலும். 

இதுகாறும் விவகரித்த நியாயத்தால் தேகத்துக்கு வேறாக ௮ 

ன்மா இல்லையென்னுர் துணிபு துணிக்கப்பட்டதுபோல், தேகத்து 

க்கும்) ஐன்மாவுக்கும் வேருய்க்கடவு எில்லையென்பதும் விவகாரத் 

தி லிமுக்கடைந்தொழியு மென்பது திண்ணம். சூரியனுடைய வொ 
ளி புதவியின்றிக் கண்ணொன்றைபுங் காணாதவுண்மையால்) திருவ 
ருளுதவியின்றி ஆன்மா வோரிபக்கத்தையும் பெருசென்பது சத்தி 

யம். இவவுண்மைகளைச் ( சிவபாரம்யப்பிரதரிசிரி ) யில் விளக்கி 

யிருப்பதனானுு் காண்க, பூதசாததிரத்திற் புஞ்சங்களாமென மஞ் 

'சளுஞ் சுண்ணமுஞ் சேோந்தமாட்சிகூறி மாழ்யெதுபோல், திருட்டி. 
சாத்திர பரிஞஜான வள்ளல்களாமெனச் சூரியனொளியுதகி .சண்ணு 

வேண்டா மென்பார்போலும். சுரியலுதவிவேண்டாதவன் கண் 
எல்லா தவனே யாசையால், திருவருளுதவி வேண்டாதவரும் சண் 

ணில்லாதவமே யாவர். ஒளியு சவி பின்றியே யாம் இரவில் சஞ்சரிக் 

இன்றோமெனின், அலகைத் தன்மை யுடையரமென்ப.து. பெறப்பட 
ம். ஆண்டும், இருள் கண்ணுக்குக் காட்டாய் dar pO seit apa. 

தானே கண்ணொன்றையுக காணாததன்மை யுண்மையால், .கூகை 

முதலியன இருளைக் கண்ணுக்குக் காட்டாகப் பெற்றியங்குந்தன் 
மை யுண்மையால், ஒருசகாயமின்றிக் கண்ணொன்றையுங் காணா 

௫ என்னுமுண்மை மறுக்கப்படாதவரையில், கடவுளுதகியின் நி 

ஆன்மா தலையெடுக்காது என்லுந் அணிபு தாழாது : தாழாது !! 

இன்ன சமர, தானங்களைப் பரிசீலிக்கும் புண்ணியமிலராய், ஆ 

த்திகர் சேள்விக்கு யாம் விடைசொல்ல்த் இதரியாடைசொன்டே



கறு சித்தாந்தரத்நாகரம். 

அத்திசாகொள்கை சித்தாந்தப் படமாட்டாதெனவும், ஆத்திகர் 
தங்கள் சித்தாந்தத்தை நியாயஞ்சொல்லி நிலைகாட்டினால்தான் காத் 
தஇிகங் கழலுமெனவும் ௮வ்வாபாசகர் கூறித்திரிவர்... உலகமடங்க 
௮ம் நிறைந்திருக்கு மார்க்கங்கள் யாவும் ஆத் திகசம்பக்த முடைய 
னவே யாக, யாம் எம்ம ஆத்திகத்தை நாதனமாய் நாட்டுவதற்கு 
,ஆவசிகம்யாது ? நெற்பயிரைச் சூழ முளைக்கும் புல்பூண்டு முதலி 
.ய்வற்றைக் களைந்தெரிவதுபோல், ௮வராபாச. நெறியாயெ நாத்திக 

sags களைவது எமக்குற்ற தொழிலாம், தகவே, ௮வர்மதத்தை 

அலைத்தழிக்க யாம் வினாவிநிற்பது யுக்தமாம், யாம் வினாவுங்கால் ௮ 

வைசட்கு விடைசொல்லத் தெரியாமையால், ௮வர் சமயமாகயகளை 

பறிக்கப்பட்டழியும். ௮ வர சமயம் பாழ்படவே) (இயல்பென்றுர் திரி 

யாமவியமமா நி யெண்குணமுமங் காட்டியன்பாவின்பமாடிப்,பயனருளப் பொ 

ரள்சள் பரிவாரமாபெ பண்புறவுசெளபான பட்சங்காட்டி, மயலறுமச் திரஞ் 
சிட்சை சோதிடாதி மற்றங்க நூல்வணங்க மெஎனமோலி, யயர்வ௨தசசென்னி 

யில்வைத்தி ராசாங்கத்தி லமர்ர்சதுவைதிகசைவ மழசதெந்தோ) எனலும் 

பிரமாணப்படி யெக்காலத்தும் ௮ழியாததாகிய எம்ம அத்திகம் நி 

லைபெற்றே நிற்கும். ஆகவ, அவர் காத்திகபோதர் தலைகாட்டுந் 

தோறும் ஒக் தித்தலையெடுப்பாய் ஈசுக்கப் பட்டழியும், 

நம்மாசாரியர் இருவாக்கொன்றை யீண்டுப் பரியாலோ௫ிப்டாம். 

(புறச்சமயநெறிநின்று மசச்சமயம்புக்கும் புசன்மிரு திகழியுழன்றும் புகலுமா 

ச்சிரம, வறத்துறைகளவையடைந்து மருர்தவங்கள்புரிர் து மருங்கலைகள் பல 

தெரிர்து மாரணங்கள்படித்துஞ், சிறப்புடையபுராணம்சளுணர்ச் தும்வே 

தீச் சரப்பொருளை மிகத்தெளிர்துஞ் சென்றாற்சைவசத், திறத்தடைவ ரி.திற் 

சரியை இரியாயோசஞ் செலுத்தியபின் ஞானத்தாற் ெனடியைச்சேர்வர்) 

என்னும் பிரமாணத்தால் பதிஞானங் இட்டுவது பரிபாககெட் 

சேயன்றி, அ௮ன்யத்திரா சித்தியாதென்பழு ஈம்ம சித்தாந்தமாகலி 

ன்; புறப்புறச்சமய மாறலுளொன்றாகிய உலகாயதத்தை யவலம்பித் 

துத்: இிரியமன்னோர்க்கு கம்ம சிததாந்தத் துண்மையை யுணர்த்தப் 
படாதெனவும், அப்படி. யுணர்த்திலும் ௮௮ பயன்படாதெனவும், 

வெளிப்பட்டமை காண்க. எமக் கிவவிவகாரம் ௮வ்வாபாசகரை 

கோக்கெயென்ராக வெளிப்படலால், ௮வவாபாசக் குழியில் ஈம்மவர் 

விழாதபடிக்கு இதிற்போர்த நியாயங்களை யொரு தரத்துக்குப் பல 

தரம் ஆசக்நியோடும் சிந்தித்து உண்மை கடைப்பிடி ச்தொமுகு 

வாராசு,



ஆபாசஞான நிரோதம், ௧௯ 

அவவாபாசகர் தெய்வச் செயலொன்றுமில்லை யென்பதை வி 
ளக்குதற்பொருட்டு வினவும் கேள்விகளைச் சற்று விசாரிப்பாம், 
இடி. விழுகிறது கடவுள் செயலானால், ௮வர் செயலொருவராலுக் 

தடுக்கமுடியாது என்லும் த்திக் ௮தைக் கார்தத்தைக்கொண்டு 

தடுப்பதென்னை யெனவும்) அப்படியே பேதியுண்டாகறபோதும், 

பெசலடிக்கிறபோதும் முறையே ஒளடதத்தைக்கொண்டும், பராமி 

டர் என்லும் கருவியைக்கொண்டும் அவற்றினின்றும் மீள்வதென் 

னை யெனவும் பலவாறு பரிக௫ிப்பர். ௮வர் பரிகாசம் பல்லையிளித் 

துச் கொள்ளும்படியான சமாதானங்சளைப் பரியாலோூப்பாம். இ 

டியைத் தங்கள் சத்தியாற்றடுக்க (முயல்பவர் காந்தத்தைத் தேவெ 

தென்னை ? ௮க்காந்தம் யார் விட்டிடைமை ? ௮து இல்லாமலே 

வர் ஏன் தடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது ? இடியேவிழாமல் ௮வர் ஏ 

ன் தடுக்கக்கூடாது ? அதவா அவர் காந்தத்தைக்கொண்டு தடுக்கு 

ம்போதும் சிலசமயங்களில் அவர்க்கு அது கூடிவராததென்னை ?. 

௮ வர் ஈடுவழியில் போம்போது அவர் தலையி லிடி.விழுந்தால் என் 

செய்வார் ? ௮வர் சாமர்த்தியம் கொஞ்சம் வெளிப்படட்டும் பார் 

பபோம். இப்படியே, ௮வர் பேதிகண்டகாலத்து மருக்துண்பதெற் 

றுக்கு ? மருர்தின்றியே ௮ தையேன் தடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது ? 

கோயே யுண்டாகாதிருக்க ஏன் செய்துகொள்ளக் கூடாது ? அவர் 

க்கு ஈடுவழியில் பேதிகண்டால் என்செய்வார் ? மருந்துண்டும் ௮ 

வர் சாவதென்னை ? எங்கே அவர்திறம் வெளியாகட்டும் பார்ப்போ 

ம். இனிப் பெசலடிக்கிறபோது அவர்க்குப் பராமிடர் என்னுக்கரு 

வியேதுக்கு ? ௮க்கருவியின்றியே ௮தை என் அறிந்து கொள்ளக் 

கூடாது ? பெசலை?ப அடிக்கவொட்டாது ஏன் தடுக்கக்கூடாது ? 

௮ இல் தப்பிப்பிழைக்கலாமென் று கப்பலைக் கடத்திக்கொண்டு செ 

ல்லுகையில் நடுவழியில் சப்பல் உடைந்தா லென்செய்வார் ? எங் 
கே அவர் தலை நீட்டட்டும் பார்ப்2பாம். அன்றியும், ௮ன்னகாலங் 

களில் ௮வர் குப் பித்தேறியிருந்தா லென்செய்வார் ? அவர்க்குக் 

கண்கெட்டிரும்தா லென்செய்வார் ? அவர்க்குக் காதுகேளாதிருக் 

தா லென்செய்வார் ? அவர்க்கு வாயடைத்திருந்தா லென்செய் 

வார் ? அவர்க்குக் கையுங்காலு முடமாயிருப்பி னென்செய்வார் 7 

அறியவும், காணவும், கேட்கவும், பேசவும், பற்றவும், கடக்கவுமா 

இய வியக்கங்களின்றி யொருசாதனமு மவர்க்குண்டாசாத | by ts 

ர்க்குப்பித்தும், குருடும், செவிடும், கைகால் முடமுமாயின் மேல்வி
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பத்.துக்களில் ௮வர் எப்படித் தப்புவார் ? போடித்துச் சொல்லட் 

டும் பார்ப்போம், பிறர் தடுத்தலா லெனின்; அவரும் அ௮ப்படியாயி 

ன் என்செய்வார் ? கவே, அவரவர் கன்மத்தளவாய்த் தலுகரண 

புவனபோகங்களை மாயையிலேநின் றுங் காரியப்படுத்தி அவராணவ 
பாச மறும்பொருட்டுப் பெருமான் செய்யுமுறைமை யின்னபடித் 

தென் றன்னவன் பொன்னடிச் கன்புசெலுத்தி அறிர்து பிழைப் 

பார்களாக. ஈம்பரமசிவன் செயல்யாவும் உயிர்கள்பொருட்டேயா 

தலால் அவரவர் son Log Gor ait யொன்றைச் செய்தலும், மீண்டும் 

அதனைத் தவீர்த்தம்) அவர் கடமையாதலறிக. ஆகலே, ௮வர்செ 

யல் ஈம் கன்மத்துக் கேற்ப ௮வரால் தடுக்கப்படு?மயன்றி மற்றெ 
ம்மாலும், பிறராலும்; யாராலஓுஈ தடுக்க முடியாத ! முடியாது து 

இப்படியே) ௮ந்நாத்திகப்பாலிசர் வினவித்திரியும் வினாக்களை 

ச்சற்.று விசாரிப்பாம். உலகத்தைக் கடவுளுண்டாக்கினா ரென்றால், 

அ.க்கடவுளை யுண்டாக்கினவர்யாவா் ? ௮வரை யுண்டாக்கெவர் 

யாவர் ? என்றின்னபரியாசம் பேசுலார்கள், இருட்டறையிற் கடக் 

றாம் பொருள்களைக் கண்களுக்குக் காட்டுவது ஒளியேயாக, ya 

வொளியைக் காட்டுவது வேறெக்க வொளியாக அவர் கண்டார்க 

ளோ ௮றியேம். தீபத்தைக் கொண்டு இபேத்தைத்தேடுவது அமை 

யாமைபோல் கடவுளை மற்ரொருகடவுள் உண்டாக்குதல் ௮மையா 

தெனவறிச, கடவுள் உலகத்தை யுண்டாக்கினமை தான் நிமித்தஞ 

யிருர்தாகையால் இபதிட்டாந்தம் எப்படிப் பொருந்தும் ? மாயை 

யிலே நின்றும் உலகத்தைக் கடவுள் காரியப் படுத்தியது போலத் 

ஜபம் எதிலே நின்றும் எதனைக் காரியப் படுத்திற்று ? எனின், ௮ப் 

பொருள்கள் புலப்படாமையினின்றும் புலப்பாட்டைக் காரியப்படு 

த்இனமைகாண்சு, அன்றியும்; ௮சேசனமாகிய மாயையே யுலகமாக 

'த்சாரியப்பாட்டை யடையுமன்றிச். சேதனமாகிய ஆன்மாவாவது, 

.தடவுளாவது காரியப்பாட்டை யொன்றா லடையாதெனவறிக, இ 

'வ்வுண்மை விசாரமின்றி வீணே வினவித்திரிவது பாலிசவிகார மெ 

ers. இவர் வாயடங்கும் பொருட்டுப் பின்வினாக்களை ஈம்மவர் சே 

ட்கக்கடவர், உலகம் சுபாவமா யொருவரா அண்டாக்கப்படாது 

'தானே யுளதெனின்) ௮.து எங்கே யுள்ள ? மண், சலம்; இ; கா 

ற்று என்றும் நான்கும் ஒன்றிலொன்று பெரியதாய், ஒன்றுமற்றொ 

ன்றுக்.டெ.ங்கொடுத்திருப்பதுபோல் சாலாவது பூதமாயெ காற்றுக் 
டெக்கொடுத்திருப்பது எ.து £ என்று,கேட்டுல் அவரதரும்விடை
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யாது ? ஆகாயம் அவர்க்குக் காட்சியாசாமையால் அ௮சையுடன் 

பாடாசக் கொள்ளார். ௮.தலுண்மையை யீண்டுவிரிப்பாம், (அகாயமு 

க்சாஐும் போலகசைற்ற, தேகாண்பரிபூரணம்) என்னும் பிரமாணத்தால் 

ஆன்மாவுக்குண்டாகிய பெத்த முத்திகளி னிலக்கணம் கெளிப்பட் 
டது. ஆகாசத்தி லடங்கியிராது காற்றுவீசப் பெற்றபோது பெத்த 
த்துக்கும்,.௮வ்வாகாசத்தில் ௮டங்கி நின்றபோது முத்திக்கும் உ 
வமிக்சப்பட்டது, இதனால் காற்றுக்கு வேருய்) வியாபகமாயுள்ள 

தொருபொருள் ஆகாயமென்னும் பெயர்த்தா யுள்ளதென்லு: 

முண்மை வெளிப்பட்டு. அ௮வ்வாகாயம் உளதென்பதை யின்னும் 

பரியாலோசிப்பாம். புழுக்கமான வோரறையில் விசிறிகொண்டு 

விசிறுகையில் காற்று வெளியாகின்றது, ௮ந்தக்சாற்று எங்கிருந்த 

ண்டாயிற்று என்,று யோடத்தால் ௮து வெளிப்படுவதற்கு முன்ன 

ரடக்கியிருந்த தானம் ஏர்ப்படவேண்டி யிருக்கிறது. ௮. ஒன்றிலு 

மடங்கி மிருந்த தில்லையெனின்; விசிறுவதற்கு முன் அதற்கிருப்பி 

டமெகங்கே ? விரிறியினின்று மேதாவதுமுளைத்ததா? ௮து தானே 
யிருந்ததெனின், ஏன் வீசாமலிருந்தது ? வீசாமலிருத்தலும்: ௮ 
தீற்குச் சுபாவமெனின்) காற்றுக்குச் சலனமும்) நிர்க்சலனமும்) 

சுபாவமென்று சொல்லவரும். ௮ப்போ.து; நெருப்புக்கும் அப்படி 
யே வெம்மையுர் தண்மையுஞ் சுபாவமென்று சொல்லவரும், இன் 

னதோஷம் சம்பவிப்பதால் பிரத்தியட்ச விமராதத்தை யபேட்சித் 

த அ௮ந்தத்துர்வாதம் நிரஸ்தமாம். உண்மை விசாரத்தில் ௮து வெ 

ளியாவதற்கு முன்னரடங்கியிருந்த தானமேர்ப்பட வேண்டிய௰ிருத் 

தலால் ௮துவே காயம் என்னும் பெயர்த்தாய் விளங்கும். அடல் 
தியிருந்தபோது சலன மின்மையும், வெளிப்பட்டபோது சலனமு 

ம் ௮தற்குண்டான தன்மையால்) ௮தைச்சலிக்க வொட்டாது த 

ன்னிலடக்கி வைத்தும், வெளிப்படுத்தியும் பிரகாசிக்கும் ஒர்டொரு 
ள் வியாப்பியமாகிய ௮க்காற்றுக்கு வேருப் வியாபகபா யுளதென 
வெளிப்பட்ட. ஆகவே, ௮ந்த ஆகாயம் எங்கே தக்கயிருக்கன் ற. 
அ ? என்னும் வினாறிகழும். இப்படியே வினாக்கள் முடிவுபெறுது. 

நிகமுமாகையால் ௮வைகட்கு ௮ப்பேயர்கள் என்னவிடை தரு. 

வார்கள் ? ஆத்திசகராகய: யாமோவெனின், கடவுளிடம் முடித்து 

அவர் சேதனராதலைக் காட்டி ௮.வர் தங்குவதற்குத் தானம் வேண் 

டாமையை நிரூமித்தல் ௮மைவுடைத்தாம்.. இந்த ரியாயப்படியே 

எல்லாவற்றையு முண்டு நண்ணும் ௮வரை யுண்டு பண்ணுதற்கு



2.2. சித்தாந்தாத்நாகரம். 

வேறொருகடவுள் வேண்டி.யதில்லை யென்னுமுண்மை வெளிப்பட்ட 

து. எல்லாவற்றையுக் தாங்கும் ௮வரைத் தாங்குவதற்கும், எல்லா 

வற்றையும் ஆக்கும் ௮வரை யாக்குவதற்கும், எல்லாவற்றையுக் கா 

க்கும் ௮வரைக் காப்பதற்கும் எல்லாவற்றையு மழிக்கும் ௮வரை 

யழிப்பதற்கும் வேறுகடவு எளில்லாமையால், .௮வராக்கப்படாதவ 

செனவும், காக்கப்படாதவரெனவும் நிச்சயிக்கப்பட்ட. இவவுண் 

மையறியாது பாலிசச் சேட்டையால் வெக்ததைத்தின்று வந்ததை 

ப்பேசித் இரிதல் ௮சப்பியமாதல் காண்ச. 

இனி அ௮வவாபாசகரை நாத்திகர் என்று நம்மவர் கூறுவது 

அவர்க்குப் பரிபவமாய்க் காண்டலால், ௮ந்தப்பெயரை யொழித்துக் 

கொள்ள ௮வர் வழி2தடுகின்றனர். எங்கனமெனின், நாத்தி என்ப 

தற்கு இல்லை அல்ல என்னும் பொருள்களுண்டெனவும்; அவ்வி 

ரண்டில் ௮ல்ல என்னும் பொருளே தாழுரிமையாய்க் கொண்டு 

ஆத்திகாகூறு மொவ்வொன்றையும் ௮ல்ல ௮ல்லவென்று . மறுத்து 

வருவதெனவும், ௮ தனால் இல்லையென்னும் பொருளை .யவலம்பிக் 

கும் வாதம் தமக்கேலாத தெனவும் இந்திரசாலவித்தை காட்டுக 

ன்றனர். அல்ல அல்லவென்று மறுப்பதுகொண்ஃட அப்பொரு 

ளையுடைய நாத்திகர் என்னும்பட்டம் அவர்க்குண்டாவதெப்ப 

டி. P ay ar 3 oar கூறுவதை அல்ல அல்லவென்று மறுக்கும் ஆத்தி 

சர்க்கு ௮ப்பெயர் வராததென்னை ? காத்தியென்லுஞ் சொல்லுக்கு 
அல்ல என்லும் பொருளுண்மையே ௮வர் சமய வுடனபாடாததுக் 

குப் பிரமாணமென்னை ? அவர் சமயப்பிரவர்த்தகருள் பூர்வத்தில் 

இவ்வபிப்பிராயத்தைக் சாட்டினவ ரொருவருமில்லாமையால் ஈவீ£ 

னபாண்டித்ய பிரகடனமாகி யுல்லங்கனப்பட்டழியும். பூர்வப்பிரமா 

ணம் எமக்கு வேண்டியதில்லை யாம் ap ods பிரமாணம் எனின், 

வேண்டாதபோது இல்லை ௮ல்ல என்னும் பொருள்கள் காத்தி என் 

னுஞ் சொல்லுக்கு உண்டென்று பிரமாணத்தையே தழுவிக்கூறிய 

தென்னை ? அ௮வரிட்டப்படி. வேறு பொருளேதாவது ஏன் கூறலாகா 

து £ (சாத்திகப்புல்ர்சோண்சையிற்பட்டுழல்) என்றுகூறும் இன்ஜோர் 

வழக்குடைமையால், ௮தைப் பரிகரித்துக்கொள்ள முபலல் கூடி.வ 

ராத.காரியமாம். BRON, (மதி.பிலாசவனே) என்று ஒருவன் மற்ரொெ 

ருவனை: வைதால்.௮த்னாலுண்டாகும் ௮வமான பரிகாரமாய், என்னைப் 

புத்தியிற் சூரியனென்பதாக்கும் ௮வர் கருத்தென்று "வியக்குமொ
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ருவனையே யொத்தவராயினர். மதியிலாதவன் என்பதற்குச், சூரிய 

னையொத்த புத்திமான் என்னும் பொருள் பாராட்டி மதியுடையார் 

பலரும் யாம் மதியிலாதவர் என்று வெளிப்பவொர்களா ₹ நாத்தி 

யென்லுஞ் சொல்லுக்கு ௮ல்ல என்னும் 'பொருள் பாராட்டி ஆ 

இகர்பலரும் யாம் நாத்திசர் என்று வெளிப்படுவார்களா ? ' மதியில் 

லாதவனே தனக்குண்டாகிய ௮வமானபரிசாரமாய் அவ்வாறுகூறி 

மகிழ்வன். ௮ப்படியே இல்லையென்லும் பொருளைக்கொள்ளும் கா 

ததிகனே தன்னுடைய தோஷபரிகாரமாய் ௮வ்வாறு கூறிமகிழ்வன், 
நாத்தி என்னும் சொல்லுக்கு ௮ல்லவென்னும் பொருளே சமயவ 

ழக்கிற் பட்டதுண்மையாயின்; எல்லாச் சமயங்களும் நாத்திகங்க 

ளாய் முடியும். யாவரும் ஒருவரையொருவர் ௮ல்ல ௮ல்ல எனறு 

மறுத்துவருமுண்மையால், ௮ல்ல ௮ல்ல வென்றொருவர் கூறுவதை 

மற்ஜொருவர் மறுத்துக் தங்கள் தங்கள் இத்தார்கங்களை நிறுத்துவ 
தால், சைவர், ஸ்மார்த்தர், வைணவர் என்னலும் பட்டப்பெயர்களுட 

ன்வெளிப்படல்போல், பிறமதங்களை அல்ல ௮ல்ல என்று மறுத்துப் 

பின்னர் அவர் நிறுத்துஞ் சஇத்தாந்தத்தால் அவர்க்கு வழங்கற்பால 

தாகிய பட்டப்பெயர் யாது ? அதற்குப் பிரமாணமென்னை ? எம 

க்கொரு கொள்கையுமின்று, பிறரை ௮ல்லவென்று மறுப்பதே யெ 

ஙீகொள்கையெனின், அப்போது கடவுளில்லை, ஆன்மாவில்லை, என்ப 

வரைமாத்திரம் ௮வர்மறுக்காததென்னை ? ௮:துவே ௮வர்கொள்கை 

யாகவும் ௮வர்*ிவகரித்து வருவதென்னை ? கடவுளுண்டு, ஆன்மா! 

ண்டு, கன்மருண்டு என்னும் ஆத்திகமார்க்கங்களை விரோதித்து 3 

வற்றை யில்லையென்று நாட்டுவதற்கு முயல்கின்ற வக்€ீல்களாய் ௮ 

வர்திரியக்காண்டலின், இல்லை என்னும் பொருளைத்தரும் நாத்திகர் 

அவர் ஏன் அகமாட்டார் ? அல்ல அல்ல என்று மறுப்பதேயன் நி 

வேறு ஒருகொள்கையினுஞ் சாரா.துறிற்பின், இல்லையென்லும் பொ 

ருள் ௮வர் தலையிலேறி அ௮வர்.சாத்திகராகமாட்டார். ௮ல்லவென்று 

மறுத்தல் சொண்டும் ராத்திகராகமாட்டார். அவர் அல்ல அல்ல 

வென்று மறுத்துவருங்கால், உண்மைப்பொருள் தடத்தத்தில், அவர் 

மறுப்பு மறுக்கப்பட்டு அவர் குணப்பட்டுய்ய விடமுண்டாமகையா 

ல், அவர்களை யுண்மை விசாரஞ்செய்யும் பரிபாகெளென்று மேலோர் 

பலருங்கருதி மகிழ்வர். இப்படிக்கன்றி . வாயில் வந்தபடி.க்கெல்லாம் 

பேித்.இரிவ.து கேவலம். .அறியாமையென்க.' Oo s 54. ன 25,



௨௪௫ சித்தாந்தரத்நாகரம்: 

இன்ன வாபாசசூளாமணிகள் கடவுள் செயலைப் பிரத்பக்ஷ 

மாய்க் கண்டாலொழிய அவரிருப்பை ௮க்கேரிப்பதில்லயென வா 

ய்வம்பாடக் கற்ருரேயன் றி அன்னோ கொள்கையின் முடிபையா 

வத ௮வர் பிரத்யக்ஷமாகக் காண்பதுண்டோ வென்னு மாசங்கைக் 

குத் திருப்திகூற வகையறியாது மயங்கியே நிற்பர், என்னெனின், 

கடவுளொருவ ருண்டென்பதை ௮வருடைய சிருட்டியால் ௮நிய 

த்தக்கது என்னும் ஈம்மவரைகோக்கி அவர் சிருட்டிக்கப் பார்த்தவ 
ர்யாவர் ? பார்த்துவந்து சொல்லக் கேட்டவர் யாவர் ? பார்த்தவரு 

ங் கேட்டவரு மில்லாமையாலும், வீடு முகலியவற்றை யுண்டுபண் 
ஹுவாரைப் பார்த்தலும், பார்த்தவர் சொல்லக் கேட்டலும் கூடு 

மாகையாலும்) வீட்டைக்கட்டின ஒருவனுண்டென நிச்சயித்தல் 

போல், உலகத்தை யுண்டுபண்ணினவ னெருவ லுண்டெனக்கூறுதல் 

,பிழையென்று பிதற்றாநிற்பர். கடவுள் சிருட்டித்ததைக் காட்டு எ 

ன்று தமொறுகின்ற வன்னோர் தங்கொள்கையின்படிப் பூதங்களொ 

னரோடொன்று சோந்து ஒருபொருளுண்டாகுக் காட்சியையாவது 

தாம்சண்டார்களா ? பிதாக்குக் காட்டுவார்களா ? ஆலம்வித் தொ 

ன்றினின்றும் சாகோபசாசங்களாய்க் காரியப்படும் விருட்சமானது 

அங்குரத்தினின்றும் தளிர்; இலை, அரும்பு, மலர், காய், கனி முதலி 

ய வங்கங்களோடு விர்த்தியடையுங்கால் எந்தெந்தப் பூதங்களில் 
எவ்வளவெவ்வளவு கூறுகள் சோர்து முறையே,௮ன்ன வேறுபாகெ 

ளான வுருவச்சு, ஞண்டாகக்கண்டார்கள் ? எந்தெந்தப் பூதங்க 

ளில் எவ்வளவெவ்வளவு கூறுகள் குறைந்ததனாலாவது ௮ இிகப்பட் 

டதனாலாவது அ௮ன்னவேறுபாடுகள் கருகப்போதலும், உதிர்க்.து 

போதலும், பின்னமாய்ப் போதலுமாயெ தன்மையைக் சண்டா 

ர்கள் ? செம்மை, வெண்மை, கருமை; பசுமை, புகைமை முதலிய 

லர்ஈபேதங்களும்) கார்ப்பு, உவர்ப்பு கைப்பு, இனிப்பு, புளிப்பு 
அவர்ப்பு முதலிய ரசபேதங்களும்; மனிதர், தடு, மாடு, சுதி 
சை) கழுதை; ராய், பன்றி, புறவு, ஆந்தை, குயில், காகம்) ௮ன்றி 

ல், தேள், பாம்பு, ௮ட்டை, புழு; ௬, எறும்பு, கொசுகு) மூடுமுதலி 

ய வுயிர்ப்பேதங்களும்; அவற்றுள் ண், பெண், அலி என்னும் இலி 

ங்க பேதங்களும், அத்தி) பலா, மா, கமுகு, பளை, தெங்கு, புன்னை 

முதலிய விருட்சபேதங்களும், கதிர், மதி, உடுமுதலிய ஒளிப்பேத 
ங்க்ளும், இன்னு மாந்தமாயுள்ள நானாவிசித்திற தரமான இருட்டி. 
பேதங்களும் எந்தெந்த பூதங்களில் ! எவ்வளவெவவளவு கூறுகள் 
தாமே சேசவுதிச்சக் கண்டார்கள். ॥ பசி, தாகம், நித்திரை, பயம்,



ஆபாசஞான சிரோதம், ௨௫ 

லஜ்ஜை) கோபம், சாக்தம், முதலாகிய பற்பல பேத களு முண்டாகு 

ம் விதம் எப்படியாகப் புகுந்து பார்த்தார்கள் 1? மேற்கூறிய BR 

டி. வேறுபாடுகளில் ஏதாவதொன்னறக் சண்டுபிடி ம அரைப்பாருள 

Gra வெளிவரட்டும் பார்ப்போம். இதனால், கடவுள் உலகம் படைச் 

கையில் யாரும் பாராமையால். அலகொள்ளத்தக்க தனறெனக் 

கோணிக் கூறியது குதர்க்க மாயினமைகாண்க, ஆசுவே, யாவும் சட 

மாகுர்தன்மையால், சடங்கள் தாமே தொழிற்படாத வுண்மையர்ல்) 

அவற்றைக் காரியப்படுத்திப சித்சாயிருப்பா னொருவலு.ஏ னென் 

பத பசுமரத் தாணிபறைக்காலென்ன நாட்டப்பட்டது, 

பூதங்கள் நான்கும் சடமாகையால் ௮வைகட்கு அறிவுடை 

மை கூச தொன்றேயன்றி யியக்கங்கூராமை யாண்டமையும் * ay 

வைகளில் காற்று ஒன்றின் பிரோணையின்றிம் கானே சரித்தல்லெனி 

ன்), இத கோஷ கிரஹணமென்பதை விளக்குதும். அறிவில்லாத 

பொருள் தகானேயசையு மரபவம் உலகிலுண்டா ? ஒருபொருளு 

மில்லையாகக் காற்றுமாத்திர மரையு மென்பதென்னை > இது உலசு 

ம் தானேயுளது என்பது போல்வ தொன்றேயாம், உலகம் கடவுள் 

உண்டாக்கினால் உண்டாகுந் கன்மையேயபோல் காற்று ௮வரசைவித் 

BT VDF YH தன்மைத்?தயாம். ஒருபொருளும் அவரையன்றி யசை 

யாதென்பது சத்தியமாகையால், யாவுஞ்சடரம் ௮வர் சித்துமாகு 

முண்மையால், (அடி.ச்சின்றகாற்தேறி யா. ராலேசான் பேராசேசுழல்்றா 

யென்பேன்) எனவும்; (அவனன்றியோ.ஹவு மசையாத) எனவும் Cur 

BS MoS ap T GIL aU வுரையானுச செளித் தி௫க, இ.சனால் ௨ உலகம் 

சுற்றிவருறெது என்பதும் சுற்றிலரச் செய்வானொரு முதலை யபே 

ahs Bis sor clever ug தெளி.பத் தக்கதாம். உலகம், இத்தும், 

௮சித்துமாகெ லிருபகுதியுடை கீ தாகையால், அவற்றுள் இத்து 

அறிவித்தாலறியவும், ௮சித்து ௮சைவித் தாலசையவும் விளங்கு 

ந் தன்மையினவாம். சேதனத்தை அறிவிக்கவும், ௮சேதசனத்தை 

யசைவிக்கவும் வல்லபெரியோன் ஞானக்கிரியாஸ்வரூபனாய் fs a 

குக்தன்மை புண்மையால், அவனுடைய ஞானக்கிரியைகளைபன் தி 

ஒருபொருளும் தானே ௮.றியவும், ௮சையவுங் கூடாத. பண்பால், 

அ நிவில்லாத சடமாகயெகாற்று தானே வீசுகிறது என்பது சர்வாய 

த்தமெனவறிக. சேதனனுக்கு அறியும் . தன்மையாகய.. ஞானமு 

ம் HSE SM SHAG, By 69 F445 தன்மையாகிய கிரியையும் உரிய 
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a ds ஓித்தாந்தரத்நாகயம், 

ர . ‘ ம் . ரு ர Cy. ர ் 

ச.த்திகளா யிலும்) ஒற்றொலிகள் உயிரொலியையனறித் தலைகாட 

ட 
. 

௪ . ௩ C . 

டாவாறுபோல் சிவனுடைய ஞானக்கிரியைக ஸியக்குவிக்மாலன் றத 

சரமே யியம்கப்பெர]ு வெனவறிக. 

இனி பிவவக்தசிரோமணிகள் கூறும் ௮சற்மாக்கத்தை உயிர் 

, ட ‘ Ne . . ல வட்ட 
சவ் மயக்கிக் கெடாசவழி ஈம்மாசாறியர்கள் எடுத்துக்காட்டிக் சண 

mf ¢, ச Noe சு m™ * உ * 

ம.சிதிருக்கு பரணமையை ய்ண்கு வெளிப்படுத் துவாம், 

“இரதி பரோதிதனளியம்புமொரு நூலின் 
௫ டவ் ர் ர 

fF fi மென் ot நிவினேடரு ளில் ஈழல் 

FB BOW UWS மண மாலைமடயங்க 

ர் : 
ச ° 

6 DUS S சலகசாயஏனுரைப்பான்,” 

| இ-ள். தேவராஜயெ இக்திரனுக்குப் புரோகிதராயெ பிரக 

ஸ்பதிபசவான் ௮வனைமயக்கும் பொருட்டுக் கூறிய நாலினுடைய 

தீர்திர மென்றறியாமல், லுப்படியறிவதற் குமேலானஞானமும்; திரு 

CU OH B COE F&F MLO T ல், சந்தனம்பூசிய தோளினிட...த்.து வாசனை 

யுடைய மாலைகள் தூங்க வுலகத்தில் வெளிப்பட்டு உலகாயதன் ௮ 

னைஃய மெய்யென்று மயங்கிக் ச. ருிற்பன். 6T- 0. 

தேவகுருவாபே பீரசஸ்பதிபகவான் மயக்கம்னைத்தரும் அந்த 

நாலைபேன் கூறினரெனின், நாறு! ௮சுவமேதஞ் செய்பவர் இந்திர 

பட்டற்துக்குவருவர் என்பத பிரமாணமாகையால், அப்படி இந்தி 

சபட்டததை யடைர்தவர்க்கு ௮வர்கள்செய்த ௮சுவமேலங்களால் 

அடையத்தக்க பபனெதுவோ, அதனின்மேலிட்ட பபனையடைவ 
து மேலிட்ட புண்ணியமில்லாமையால் கூடாமையால்,ற௮ுன்ன புண்ணி 

w மில்லாத வவலிந்திரர்க்கு ௮ப்புண்ணிய முடையவர்க்கே யெய்த 

ற்பாலதாகிய பதிஞானம் சித்திக்க விடம்பெராமைரோக்கி, அவர் 
பரிபாகத்துக்கேற்ப அ௮வரடைதற்குரிய போக நுகர்ச்சியையே வற் 

புறுத்தி யுணர்த்தினமைகாண்க, ௮வர்புண்ணியம் ௮ தற்குமேலிட். 

ட.சித்தியை யடையுமாறு வழிகிடாத வுண்மையால். தேகமே ஆத் 

மா, போக?மேமோக்ஷம் என்னும் ஞானமே அண்டுணர்த்சுற் பாலகா 

யிற்று, அதற்குமேல் ஆன்மாவென் ர௬வ.து, சடவுளென்றாவ.து Gar 

௮பொருள்க ரஞூண்டெனக்கூறின்;, அவ்வான்மா எக்காலத்துள்ள 

அ? என்ன விலக்கண முடையது ? அதற்கு இத்தேகம் எப்படி.வ 

த்தது ? ஏன்வந்தது 1 யாளர் கொடுத்தனர் ? அவரிலக்கண மென்
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னை? அவரென்றுளளவர் ? அவருக்கும் அ௮ன்மாவுக்குமுள்ள சம்ப 

ந்தம் யாது ?.௮வரால் ஆன்மாவடையும் பயன்யாது. ? ஆன்மாவுக் 

கு ஒருகாரியத்தை ௮வர் ஏன் செய்கின்றனர் 2.௮தற்கு ௮வசிக 

மென்னை ?அ௮வர்செய்யாக்கால் ஆன்மாவுக்குண்டாகும் ஈஷ்டம் யா 

து ? அவரப்படிச் செய்வதனால் அவருக் குண்டாகும் லாபம் யா 

BrP என்றின்ன விசாரம் பிறக்க விடமுண்டா மாகையால், அப்ப 

டி. விசாரிக்கையில் உண்மைஞானம் கைவரப்பெறு மாகையால், அப் 

படி௮ுது சித்திக்கையில் முக் தஇிலைவல்ய மாகுமாசையால், ப்படி. 

ப்பட்ட சத்திரிபாதத்மைப் பயப்பகாகிய பதிபுண்ணியம் அவ்விம் 

தடர்க்குக் கட்டப்பெருதமபாது கேவலம் சாம pooh it ips Bas ca ps 

LoOromhlu FHT MILA aT mats ST Bor ST gi Gear int BG ay, 

அவர் செய்துள்ள புண்ணியத்துக் சடான் போமிம்மை யறுபவித் 

துத் தொலைச்சச் ரெய்யவேண்டிய நிமிற்கமே அவவாசாரியர் பரி 

மித கருணையால் YY I TiS அலவுபதேசகதைள் செப்வதெனவ 

றிக, அ ப்படி க்கு. [3 த்ுயாறு ப தஇஞானதல Buoy GL புகுவமே 

ல, அதில் அபிகுசி3ம௦ டெசெ சொர்க்க?போகஜ்தில் வெறுப்புண் 

டாகிறுகை நு ந் சன் மையி re i Lp BS குண்டாமாகையால் ஓது செ 

ய்யாராயினர். இவ்வுண்மையை அருச்சுனற்றாம் சண்ணன் இதை 

WIS SAS BS we டொக்குமென் று நம்மபெரியோர். கூறியிருக்கின் 

றனர். உலகாயதனைப் போலவே புண்ணியபாவங்களாம், சொர்க்கம் 

ரகங்களும்; சீவபரங்களும், பூளை; ஹோமம், ஜபம், தியானமுத 

லிய கன்மங்களும் பாரமார்ச்தத்தில் பொய்ப்பொருள்களென்று 

அர்தக்கீதையிற் கூறப்பட்டிரு க்கு முண்மையால், (விவசாரத்தில் Cay 

or 8 5) (push, UTuoTT S34 Sfuerih) Tag அவர கோளாத ௮ 

ண்மையாகையால். இருகிறக்தவர்க்கும் முடிபொரு ளொத்திரு 

கீதலால் அவ்விருவரும் நாத்திகராகலி லிழுக்கென்னை ? காத்தி 

கராதல் நோக்கிய இருவரையுஞ்சேர்த்து ஈம்மாசாரியர் ஸ்ரீவாசச 

தீதில் கடிர்திருத்தல் காண்க, மாயாவா திகளாவார் கடவுளொரு 

வருள ரெனவும், ௮வூரதாம் எனவுங் கூறுகையில், நம்மையன் 

றிக் கடவுளென்னு மொருமுதலில்லை யென்னுஞானத்தை நாட்ட 

லால். கடவுளுக்கபாவமும், நாம் என்னுஞ் சீவப்பொருள் HL atl 

டத்து a Bure மாத்திர மென்கையால் Fou லுக் அபாலமுழுண் 

மொக்கச்சிவலும், சிவனைகோக்கக் ட தல் இண்ணமாகுக் கடவுளை 

ae ட.வுளு மீல்பொருள்களாய் நிச்சயிக்கப்படுக் நுணிவால். கடவு 

ளையும், வனை wt: Palit “air களரசுத் 3 அணிந்த? ப ம்்ர்ச்கம்' அது:



2-9 சித்தாத்தாத்தாகரம், 

என்று எர்ப்படுகையால், ௮வவிரு பொருள்களையும் |முதலேயில்லை 

யென்று கூறித்திரியும் உலகாயதத்தோடு ஏன் ௮து ஒத்ததாகா 
து ? இரண்டுமொன்றே யாதல் திண்ணம் ! திண்ணம்!! நாத்திக மா 

ர்க்கமெொன்றே வேறு வேறு பிராகாரங்களா யுலகற்பரலிப் பாலிக 

ள் சேரும் படுகுழிகளாகப் பிரகாசித் இருக்கின்றன. சமணம், 

பெளத்தம், சாங்கியம் முசலிய யாவும் நாத்திகங்களேயாத லுண் 

மை யாகையால், 

இந்த விசாரத்சரல், மேல்மதங்களை விளக்கவர்தது கொண் 

டே பிருகஸ்பதியும், கண்ணனும் முறையே உலகரயதலும், மாயாவா 

தியுமாத லமையாகென்க. அன்னோர் சிவபாதபக்தியிற்சிறர்த சீமா 

ன்களாத லுண்மையாகையால். சூச௪ம்ஹிதையில் வியாழபகவானு 

க்கு முத்திகாண்டத்தையும், சைலபுசாணம், மஹாபா7 க முதலியவ 

ற்றில் கண்ணனுக்குப் பாசுபதாநுட்டான மந்திரத்சையும் உபழதசி 

தீத தாகக் கூறப்பட்டிருக்கும் பிரமாணம் பிரதயட்ச கடிதமாகுர் 

தன்மையால். அன்னோர் வேறு சித்தாந்தங்களை யுணர்த்தினமை ௮ 

வ்வச்சித்தாந் தங்களுக்கு ௮.நுக்காஹாகமெனவறிக. வேதத்திலும் 

அ௮ுக்ரஹாகமாகப் பல்வேறு சித்தாந்தங்கள் உணர்த்தப்பட்டிருத் 

தல் நிதரிசனமாத ஓுண்மையாகையால். அ௮ப்படியுணர்த்தினமை 

சொண்டு வேதத்துக்குத் தோஷமுண்டாகாவாறுபோல் ௮வ்வேதத் 

தைப்போலவே அ௮வ்வேதார்த்தங்களை ௮ திகாரிகளை நோக்க யநுக்கி 

ரஹித்தருளிய பிருஹஸ்பதி, கிருஷ்ணர் முதலியோர்க்குநர் தோஷ 
முண்டாகாமையைத் தெளிர்திடற் பாலதென்க. இப்படி. விசாரித் 

தறியும் புண்ணிய மெய்தப்பெற்றவர் ௮வ்வாபாச நூற்களை மெய் 

யென மயங்கிக் கெடாராகையால், ஈம்மவர் யாவரும் இவற்றைகன் 

ரூ சீர்தூக்கிக் கெடாகவ[ி ௮தனாபாசத்தை யின்னும் விசாரித்துத் 

தெளிவுபெறக் கூறாநிற்பாம். 

௮வ்வுலகாயதன் பூதங்கள் நான்௧கன்றி வேறுபொருளுண்டாக 

வங்கேரியாதபோ.து ௮வை யொன்றோடொன்று புணர்தலே இருட் 

டியென்று கொண்ட ௮வனேழை மதியைச் சற்றே பரியாலோ?ப் 

பாம். முதல், ௮ர்ரான்கு பூதங்களுஞ் சடமாத அண்மையாகையால், 

அவை யொன்றோடொன்று புணருமென்பது பொய்யா யொழித்த 

து. காற்றுக்குரிய சலனமுஞ் சேட்டிப்பித்தாலன்றிப் பயன்படாத 

வுண்மையை மேல்விவகரித்து முடி. தீதோமாசையால் அறிவில்லாச
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னவா பொருள்கள் தாமே யொன்ரோ டொன்று சேர்க் தியககு 

மென்று கூறுந்துர்வாதம் நிரசிக்கப் பட்டது. 

“ஒருவனோடொருச்தியொன்றென்றுளைத இடுமுலகமெல்லாம் 

வருமுறைவர் துகின்று போவ துமாதலாலே 

தருபவனொருவன்வேண்டுர் தான் முதலீறுமா௫ு 

மருவிடுமகாதிமுத்த சிக் தருமன்னிஈன்றே,? 

என்னுந்திருவாக்கால் அவன் ௮வள் ௮து என்று சுட்டப்ப 

டும் பிரபஞ்சமெல்லாம் உபாதானத்தினின்று மலவே.துவாற் ரோன் 

௮ முறையானே தோன்றி, நிற்கு முறையானே நின்று, ஒடுங்குமு 

றையானே யொடுக்குவதுமாகிய காரியமாயிருத்தலின் ௮நாதி முத் 

தத்துவத்தையும், சிக்ரூபத்சையும் பொருகதிரின்று சிருட்டிப்பவ 

னும், சங்கரிப்பவனுஈ தானேயாகித் தருமவனொருவன் வேண்டும் 

என்று பெறப்பட்டது. 

இதையினிது பரியாலோசிக்கில், 6 ஒருவன் ஒருநதி ஒன்று 
என்லும் பிரபஞ்சமானது ஒருகர்த்தாவை யுடையது: தோன்றி 

நின்றழியுங் காரியமாதலின். எங்கனம், கடம்போல் ௮ஃதொக்கு 

ம், மாதாபிதாக்கள் காரணமெனின், அன்னோர் புத்திரோற்பத்தி 

வேண்டி.யகாலத்து உண்டாகாமையினாலும், வேண்டாதகாலத்து 
உண்டாதலாலும், ௮ணிச்சிச்கப் பெண்ணாகுதலாலும்) பெண்ணிச் 

சிக்க அணாகுதலாலும், இருவகை யிச்சையும் அன்றியில் அலியா 

யும்) குரூபியாயுர் தோன் றுதலாலும், உற்பத்தி ஆனதும் ஆசாதது 

ம் உடனே உணரப்படாமையினாலும், ஒருவர் பண்ணக் காணாதிரு 

க்கவும் மாதாவுதரத்தில் மாதங்கடோறும் உருவாய் வளர்ந்து Ci 

ப்பாசயமுதலிய துன்பங்களுக்கு இறவாது இக்கனந் Csren pis 

லாலும், கடோற்பத்திக்குத் தண்டசக்கராதிகள்போல் மாதாபிதரக் 

கள் சுதந்தர மின்மையாலும், ௮ஃதன்றியும், உற்பிஜத் தோற்றங் 
கள் மாதா பிதாக்கள் சையோகமின்றியே வித்துக்காரணமாக உண் 
டாகையினாலும், அன்னோர் காரணமென்பது கூடாது. ௮ஃதொக் 
கும், சுக்கிலம் காரணமாய்த் தேசங்க ஞண்டாதலின் உத்தரோத் 

தர சரீரக்களுக்குப் பூர்வபீசம் காரணமெனின், பாம்பின்வாயிலே 

கல்லும், கல்லின்வாயிலே தேவரையும், காரதி தேசங்களில் புழு மூ 
தலியவைகளும்; மரங்களில் தோன்றும் கிருமிக£டம் புல்லுருவி மு 

a ௪ ‘ உச்ச . தீலான வைசளும், காளான் முதலானவைசளும், நிலத்திற் சலததர்



Lo சித்தா தரத்தரகரம், 

ஜோன்றும் இருமியாதி வடிவங்களும் ஆகிய சுவேதஜத் தோநற்றங்களு 
க்குப் பூர்வசரீர பீஜம் காரண மல்லாமையால் வித்த காரணமென் 

ப.ஐு கூடாது. சுவேததச் தோற்றங்களும் பூபூதராதிப் பிரபஞ்சத் 

தினின்றும் உற்பவிக்கைபால் ௮வை3,ப FP Bun pug BE HS கார 

ணபெனின், சு2வதஜோற்பத்திக்குச் சராசர வு! வமிரண்டுக கார 

ணமாகையினாலும், மற்றுள்ள மூவகையோனிகட்கும் அப்பூபூத 

ராதி காரணமென்கை காணப்படாமையினாலும் ௮துகூடாது. அக 

கனமன்று, ஓ. இபத்தல் ஒருதிபமாசுப் பாரம்பரியத்தில் அனேக 

இபம் உண்டாயிலும் ௮ த்பேத்தினது தாகசத்தி ௮க்கினியின்கட் 

காணப்படுகையால் அதற்ருக்காரணம் அக்கினி2ய யானாற்2பரலத் 

தேககுணங்கள் பூபூதராதிகரத்தில் கிருமி புமுமுகலியவும், அசரத் 

தில் காளான் ரறதலியவுக் காணப்படுகையால் ௮லைகட்குப் பிருதி 

வி.பி சாதுர்ப்பூகமமே காரணமெனின, அப்படித்தொன்றுவித்த 

தென்சை ஐர்காலத்தும், ஒரி..த்தும், ஒருவராலுங கண்டடாமென் 

ளை கேட்கப் படாமையினாும், அதுகூடாது. ஆயினும், அங்கன 

மன்று, விளக்கு உண்டாவதற்கு முன்னே ௮ ச்கினி விளக்கைக் 

தோன் றுவிக்கேவேண்டுமம யல்லாமல் விளக்கு உண்ட ரன தஇின்பின்பு 

அதுவும் இருக்க, வேஜொருளிளக்கை அக்னி2தான் அவிக்க வேண்டு 

வதில்லை. ௮ துபோல், தேகா இகள் இல்லாசகாலத்தில சா. BTL Bib 

SBSH i 5S தோன்றுவிக்க மேவண்டுிமம யல்லாமல் இ ப்பொழுது 

தோன் றுவியாதெனில், இப்பொழுதும் பிருதிவியா திகளில் சுவேதஜஐ 

வுருவம் தோன்றுை BUD GD) Mids அன்றித் காஷ்டத்தில் ௮க்னி 

பை,௮க்னியில் விளக்கை ஒருவன் -கோன்றுவித்துப் பின்பு ஒரு வி 

ளக்கில் ஒருவிளக்கைச் Bion MAMI GVH Haig. MB Fld, 

அக்கினிக்கும், விளச்குக்குந்தானை யொன்றைத் தோன்றுவித்தல் 

கூடாமை2பால் சராசரப் பிரபஞ்சங்கள் ஜடமாதலின் ௮வைகளை 

மாயபையினின்று தோன்றுவித்தவன். ஒரகர்த்மா வுண்டெனக் 
22... ‘ . : , . . ¢ a ச 

என நம்மபெரியோர் Liar ga. றியி நக்கு. முண்மையானு கொள்க, 

ம், சிச்தாயிருப்பா ணொருவனையன்றி அசித்தாயுள்ள பிரபஞ்சக் 

காரியப் பழி து) DLT AT His தொ Ziv ti Bl போ யிற்றெ னக. --இ 

(ly (BI 501 நி ற்த ் 

ce £ரின்வர்செழுகொப்புணிரது வாயெழுர்சிகழ்பூ சமூ 

மோர் நின்வேறுணர்வா யெழாவலைபுூ சமாகி.பு இத் இம் 

Cale or DEO காய் கெறிச்சவைசேரவேறு சிவப்டு பெழும் 

பார flashed ரியாக புதிஇ! பா்ப்புடம்பு திடக்தமே



DAF GHD NSIT HIE, ௩௧ 

என்னு இருவாக்கைப பரியாகோசுக்கல், நீரினிடத்தேசே தோ 
ன்றுங் குமிழிகள் நீ2ரயன்றி வேஜெரு மிபொருளாசாத தன்மை 

போல் பூதங்களில் தோன்றும் காரியங்கள் பூரங்கண்மாததிரமா ய 

மைதல் சாலுமன்றிச் சடத்துவமாகிய பூதத்துக்கு வேய த் 

STUY BES NSD LGY TOL sb 6H PLD, LYON Pujlhy aamemcpit, Carp 

லையும், பாக்குமா ப மன்றுங் உடமயபோதுண்டாகிய செந்நிறம்; 

அவற்றினின்று நீங்கா ததுபோல் பூகசையோகதகா ௮ண்டாகிய 

அறிவு ௮வபறை நீங்மாதருத்தலைவிட்டெ. தானிருக ப22தகத் 

தைப் பிணமாக்கிவிட்சிய ப 1டிதோடி 1 ,பாவதென்னை 7 என்று 

வெளிப்படு முண்மை நிபாயஙகளலாஷ் கேவல ஜடமாகய பூகயகளு 

குப் பாரமப மாடடலாமென்றெழு பேரஈதிரானம கசர்குண்ட 

தெனவறிக. சாணம ஈடபபொருளாக ஓண்மபையார, அ.இல சித 

தாகிய புழுக்களுவாடாரல் ரிரயட் ரமாமெனிஸ,ிதடமாகிய சாண 

த்திலுண்டாகியறு புழுலாஃய ஜட சக2மயன்றி, ௮தமதேகதாரியா 

கிய ஆன்மசிதகலல Cato OTR Fl. HHS. ஆன்மா அதமிதகத்தை 

யதிட்டி கீதருபபதொனறென வத Uh BA விஜா திகமாகய வறி 

வுடைமையை 01௧௫ வாய்ரூடக் கிடபபாராக, ஜடமாயுளள பொ 

ருள்களுளளும் ௧ GBM ராம், படத்திற்கடமும் பிறவாதெனி 

ன, கேவலப் ஐட கதிற. கேவமை சீததுபபொரு ளுதித்தல யாண்டி 

சையும் ? கவ, அசித்தாயுளளமமரம், மண்முகலிபவற்றை யோ 

ருருவாக்கி ஐ தில் அறிவு நிகமுக நன்மையைக் காட்டிவாராயின்; 

அவர் புன்மகம ஈன்மதமாம, எசோசற்றே வெளிவரட்டும wader 

போம். இது நிற்க, பாக்ரு வெற்றிலை சுண்ணம் இவைகளில் செர்றி 

ற்ம் நீங்காகதுபோல் தேகக்தைலிட்டு ௮ ஈன்குணமாகிய அறிவு நீ 

ஙகனதே கிடையாதெனவும், ௮ததேக மியங்குசற் குபகரணமாயு 

ள்ள நரம்பு, மூளை, இரத்கமுதலியன தத்தம் நிலையில் சதிமாறிய 

சொண்டு இயக்கங்கெட்டசெனவும், ௮தை மறுபடியும் பழைய 

படிபாக்ச முயலுமிடத்து மறுபடியும் முன்னியக்கம் அத்தேகத் 

துக் குண்டாறாமெனவும; ௮பபடிச செய்யக் HAS TRA lis Bow 

(ுற்காலத்திற் பெரியோரெனப போபெறறு இற கதவரை யெழுப 

பினர் எனவும் அவர் புலம்புவர். ௮ன்றியும, அ௮தைத்திட்டாஈ தழு 

கத்து விளக்கவேண்டிச் செம்பிற் களிம்பேறியபோது ௮தினுடைய 

பிரகாசமழு௫யும், அக்களிம்பு நீங்கியபோது முன்போலப் பிரகா 
இத்தும காணப்படும் தன்மையே போதுமானதென்றும புகலாநிற் 
பர், இதனை முறையே whe ar Rao, பூக்க கூட்டுறவிலுண்டா



2. சித்தாந்தரத்நாகரம், 

ew ன றிவு சரீ ரச்தைவிட்டு நீங்காது ௮. தனிடத்திலேசானே தர்தா 

ன்மியப்பட்டுப் பிரிவஹமமுல் யிருப்பதும், அப்படி யதிலிருகதூ 

பின் செய்யு முயற்சியால் மறுபடியும் வெளிப்படுவதுஞ் சாத்தியமா 

னகாரியமாயின் மானிடராய்ப் பிறந்தவர்க்கு இதைக்காடலும் ௮ 

றிபவும், செய்யவுமான பெருத்தகாரியம் உலகில் வேறொன்றும் 

இடையாதென்பது சத்தியம், தகவே, உலகந்தோன்றிய விதுகாறு 

ம் இந்த வித்தையேன் ஒருவர்க்குங் கைவந்திலது ? அரே விசித் 

திரதமமான காரியங்களைச் செய்து வெளிக்குக் கொண்டுவந்த வெ 

ண்ணிறந்த பண்டிதர்கள் மண்ணுக்கிரையாயினரே ! ஐயோபாவமே ! 

அ வர்களநியாயமாய் மடிந்துபோனது எவவளவு பெரியஈஷ்டம் ? 

சம்பேரையே சொல்லத்தெரியாத மஹாஜஞாடர்கள் பலர் நிறைச்திரு 

க்கு மிவவு லகில் மே... பண்டி. தீர்கள் Radi mm sre போதுமே ! அவ 

ரால் உலகி லெவ்வளவு உபகாரமுண்டாம் *? ஐயோ ௮ரியாயமே 1 

௮ வர்களை பண்ணுண்டுவிட்டதே ! ௮வர்வாயில் மண்விழுச்்அகிட் 

டதே! இப்போது கத்திக் கழிலார்வாயிலும் மண்விழப்போகிறதே ! 

மண்ணைத்தெள்ளிக் கையில் வைத்திருப்பவன் மஹாதேவனென்ப 
அம் ௮றியார்களே ! சொற்பதர்களாய் வீணே கங்கரித்து வாய் 

வம்பாடலொழிக்து, இனியாவது விரைர்து வழிதேட வகையுளதே 

ல் வாய்திறக்கட்மிம் பார்ப்போம். ௮ன்ஜோர் கூறும் பெரும்பிச்சான 

வரை கிளிஞ்சில் வெள்ளிகொண்டு வரு? வனெனவும், கானனீர் பரு 

குவனெனவும், பஈயந்கொம்பு முழம்மீபாரிவேனெனவு மரணிக் 

கூறு மடர்கூறிேேயாய் முடிதலால் விவேகிகள் சங்கச்தில் ௮வர் 

ஈகைக்க வுடம்பெடுத்ச ஞ.மலிகளே பாவர். தெய்வத்துக்கு ௮பாவ 

ங்கூறுவார் பாவ முதிர்ச்சயிற் பழுத்துப் பக்குவமான வதிகாரிக 

ளாய்க் கடைக்கவருவது தர்லபத்திலுந் துர்லபம். அவருள்ளும் ஏ 

ழைஜனஙகள மயங்க வெடுத்தெறிட்து வைது வீண் குதர்க்கம்பே 

சக் கற்றவர் ௮திலுந் துர்லபம், இவ்வளவு தூர்ல। (இல் ஐநின்ச ஹ்! 

ரியஜாமங்கள் இன்றோ சாளையோவென்று போங்காலத்தை யெதிர் 

பார்ம் இருப்பதால் அதை யப்படியாக லொட்டாது தடுத்துக்கொ 

ண்டு b ங்லைத்திருக்க வழிதேடி க்கொள்வரேல், இப்போதெடுத்த தக் 

ரண்மைநிலையை நாட்டி யுலகத்துக்கு உபகரித்து வ.) சல் கூடு 

Cu ! உலகம் பிழைக்க வவதரித்தருளிய செ “ர்சாப்போதர் ( முதலிய 

வான்றொரறிவிலுர் தம்மறிவு மிக்கதென மதித்துச் செக்குஞ் சிவ 
லிங்கமுமென வறியாது நக்குசாய்போல வம்முதியோரைப்', பழித் 

அர் சுகிழிர்து சாக வழி$தடு நடைப்பிணங்க ணடகையிருக் சவா



அப்சஞான நிரோகம். ௩௩ 

௮ ௮அந்தோகொடித! கொடிது!! இர்தவிசாரத்தால், சரிபத்தினு 
டையகுணம் ௮றிவென்பது ௮பத்தகமெனவம், அவ்வறிறு மீதககு 

ணமாகாமையால் ௮து இறக்ததேகத்தின்௧கண் மீட்டு முண்டாகாசெ 

னவும், ௮ப்படியுண்டாகச் காணுமநுபவம் காலததிரயாபாவ சித்த 

மாசையால் ௮ந/பவவேக்யமாகாத வோர் சற்தார்தத்தை நாட்ட 

மயலல் பிரத்யக்ஷஜ்தை ப3பக்ஷிச்கும ஈரஸ்திசத்துக்கு் தலைகோ 

யாய் முடியுமெனவும், ௭௩ அசாரியாளாயுள்ள ஞாரசம்பந்தாது 

Kat தெப்வத்தன்மையால் இறக ஈர ங்களில் உயிடை மீட்டும் வ 

ருவித்தனபெனவும, அப்படி வருவித்தலும் அவரவர் கன்மமிருந்த 

படியாமெனவும் பெறபபட்டது அ௮வவாசாரிப நிதிசள் தங்கள் சா 

மர்த்தியத்தால் லிகா பிரயாகங்களால் தேசத்தின் தர்மமரகிய 

அறிவை யுண்டாக்கின ராயின், அப்படி பிறர்தவபையெல்லாம் ஏன் 

உண்டாக்கா தொழிசகனர்கள் ? ஜெப்வசதன்மையால உயிர்ப்பி 

தீத காலையினு.॥ கன்மம் காரணமாய் நிற்றலால், எல்லரவுயிரையு மற 

யிர்ப்பித்தல் செல்லாதொழிஈதத. இவ்வுண்மையில் ௮சூயைமேற் 

கொண்டு சுட்டவெலும்பு பெண்ணாகுமாவெனவுமட, ௮தைப் பூத 

சாத்திர பண்டிதர்கள் பொரு; ரக்ம்சளாரெனவும் பொங்கிலழிதல் 

போங்காலத்துப புதுறலப்பெருக்காம். சு:ட்டவெலும்பு ஏன்பெண் 

ணுகாது? தெய்வம் துணைசெய்யுமானால். அன்றியும், ௮றிவு அத 
ன்குணமல்லாத வுண்மையால். இது, செத்சபிணாங்களை மூலிகாப் 

பிரயோகஜ்தா லஓயிர்பபிக்க என் மெடியாசென லாசாரம்பணங்கூறு 

ந்தான்றோன்றிக் தம்பிரான்௧ள பிழ்துரைபோல்வதன்ம். எல்லாமா 

டையானாகிய பரமன் றிரூவருள் பெற்று வாழும் எம்மபெருமக்கள் 

யாதுதான் செய்யவல்லவராகார் £ அவரால் யாவும் முடியும் ! மூடி 

யும்!! கடவுளிச்சையின்படி , 

இர்தவிசாரமுடி.வால், ௮சித்தாயெ தேகழ்துக்குச் சித்தாகிய 

௮ுறிவு தாமமாகாத வுண்மைவெளிபபட்டது, இனால் தேசத்தின் 

பிரகாசமாகிய அறிவு, செமபின்பிரகாசம் களிமபால மறைககப்ப 

ட்டதுபோல் ௮த3கததினிபக்கவிசாரத்தா லஓுண்டாகிய தோஷ 

த்தால மச்னப்பசிமென்பது 3சாஷ கிரஸ்தமாய் முடி.உுதசெனக, 

செமபோ ஜட.பட,களிமபு நீக்கததில் ௮தற்காணப்படும ஒளியும் ஐட 

ம். இப்படிக்சன்றி ஜடமாகயெ, ேசுததினொளி சிததுப் பொருளாதல் 

யாண்டிசை.புர் ? செம்பிற் களிம்புரிங்கத துலக்கி அ௮தன்பிரகாசத் 

தை வெலிப .டுத்துமாபோல் $ேசததில் ௮கன் மாகதீரப பிணமா 
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௩௪ சித்தாரதாகநாகரம, 

னகாலத்தில் துலக்கி ௮ தனொளியா யிருப்பது ௮றிவாயிருக்கக் கண் 

டவருளரேல் வாய்திறவாமல் மூலையிற் பதுங்குவதேன் ? இவ்வரிய 

விஷயத்தில் வீணேதலையை நுழைத்துவிட்டு ௮கப்பட்டுக்கொண்டு 

அ௮வதிப்பவெதெற்றுக்கு ? இன்ன சூக்கும விசாரஞ்செய்ய மதிநு 

ட்பம் போதாத மந்திகள் (வாழவேவல்லைவாமி வலக்கை சாவென்னாயிர்ச் 

குத், தோழனீயுன்னையொப்பார் சொல்விடிளில்லைசண்டாய்) என்றபடித் 

தம்மினத்தவரைத்கழுவி ௮வர்களிப்பெய்துமாறு தத்சாபித்தாவெ 

ன்று வாய்க்குவக்தன வெல்லாம் வகையறியாதுகூறித் தம்சாத்திகத் 

தை நாட்டமுயலுங்கால் குருடலுக்கொளி பகையானாற்போல் நம்ம 

ஆத்திகபோதத்தில் ௮சூயைமேற்கொண்டு மேல்விழுந்து வலிந்து 

விண்பிரசங்கங்களால் தம்போதத்தைக் காட்டவெழுவர். அப்பே 

யா்களை முன்னீடாக்கி விவகரிப்பது விவேகிகளுக் கழகன்ளும். குடி 

யனெருவன் குடித்து வெறிகொண்டு கள்ளாடி.விழுர்து வருகையில் 

அவனை எதிர்த்து நீகுடிப்பது தவறென்று புத்திகூறக் கொடங்கு 

மொருவனுக் குண்டாவ தவமானமே யாம். மற்றையர் குடியில் கெ 

டாதவண்ணம் உரியதோஷங்களை பயெடுத்துக் காட்சென்மாத்திர 

மே அ வூயமா கல்பெறும். ௮துபோல் அஙர்காத்திகப்புல்லர் தூரப் 

போதங்களான pugs! நம்மவா கெடாதவண்ணமே நம்ம நால்கள் 

பலவற்றுள்ளும் பிரவசனம் பண்ணப்பட்டிருப்பகனால், ௮ன்னவார 

றே யீண்டும் விவகரிப்பதாயிற்று. 

இவவாப TET (செய்கோரின்றி௪ செய்வினையின் மையின்) என்னு 
. . . ் ச ச . 

ந் திருவாக்கைச் இர்தியாது பூதங்கள் தாமேகாரியபபாட்டை யடை 

இன்றனவென்று கூறு மவலசிகதாந்க மினை ககென்னுமழகை யின் 

லும் விளங்கக்காட்டிவாம். மண், சலம், இ, காற்று என்னும் பூதங் 

கள் நான்கும் நித்தியமென்று கொண்ட வன்னோர் அவை யொன் 
. soe e {od ச உ ச . ௪ 

Cop oliver op புணர்ர்துண்டாகிய காரியோற்பத்திக் இரமத்தையும் 

விளங்கக் கூறுவது ௮வ௫யமாம். 

பூதங்கள் நித்தமாய்க் கரரியங்களு திக்கு மூபாதான மாத்திர 
மா யமையுமெனின், ௮வ்வுபாதான பேதமரகய பிருதிவி, அப்பு, தே 
யு, வாயுக்களில் எந்தப்பூதம் மு.தலிலியங்கிற்று ? மேற்போந்தநான் 
இல், காற்றின் வியாபகசலன சையோகத்தால் மற்றைமூன்றும் தொ 

ழிற்பட்டியக்கன வெனின்; காற்று என்றுளது, அன்றே அதற்குச் 
சலனமுளது, என்றுசலனமூளது; ௮ன்றே ௮து விரவிச்சலிப்ப



ஆபாசஞான நிரோதம். ௩.௫ 

தால் மற்றைப் பூதங்க ளியங்குந்தன்மை வெளிப்பட்ட, ஆகவே 

சாதர்ப்பூ தோபாதானத்தினின்றும், ௮ுவையுள்ளவன்றே அவற்நி 
ற்காரியப்படும் சிருட்டியுண்டானமை பெறப்படுகின்றது. அப்படி 
யாயின், ௮ச்சிருட்டியின் கஇரமத்தை விசாரிப்ப தவசியமாம். முத 

லில், அக்காற்று வீசியபோது காரியபேசுங்களாய்த் தோன்றும் நா 

னாகாரமாயுள்ள இிருட்டிகளில் எந்தெந்தப் பதார்த்சங்கள் தோன் 

நின * ௮ரக்தமாயுள்ள சிருட்டிபேதத்தில் மானிடோற்பத்தியை மு 

ன்விசாரிப்பாம். மானிடசன்மத்தில் ஆண், பெண், என்னு மிரண்டு 

விசம் எர்ப்பட்டு ஒன்றைவிட் டொன்றுக்குப் பிரயோசனமின்மை 
வெளிப்பட்டது. ஆணும் பெண்ணுக் கலந்தே சிருட்டிஈடக்து வரு 

வது ௮ நுபலமாசையால், இவலிரண்டையும் ஜே. நான்கு Lp Hs 

ஞூஞ் சேர்ந்துண்டக்கின வென்னுங்கால், முதலுண்டானது ஆ 

ணா? அல்லது பெண்ணா? ஆணென்னில், பெண்ணெப்போதுண்டா 

யிற்று * பெண்ணெொன்னில், ஆணெப்2பரதுண்டாயிற்று 2? ஆணையு 

ம் பெண்ணையும் ஒன் றிலொன் று காரணகாரியமாச HULL, Sw ளு 

ண்டாக்கினவா * வுல்லது அவ்விமண்டையுற் சனிசதனிக் காரண 

ங்களாகமவ புண்டாச்கினவா ? அணும் பெண்ணு மிருக்தாலல்ல.து 

சிருட்டி. நடவாகசென்று அுறிம்தேதே அப்படி பவைகளை யுண்டாக்கின 

வா? அல்லது அகாமத்தாப் ௮வைகள் அப்படி.த் தம்மிடத்திலு 

ண்டாக இடஈ.த% அறின்றனவா * இவற்றுள், அணும் பெண்ணுமா 

இய வேறுபாடுிகளைச் சடமாகிய பூதங்கள் தாமே தந்தனவென்ப.து 

சர்வாபத்தமெனவறிக, பூதகாரியமாய்க் கூறும் பெளதிக சரீரங்களி 

ல் இயக்கத்தைப பெற்றுஙிற்கும் ஆன்மாவைச் தேகத்திற்கு வேருய 

தோர் சைதன் பப்பொருளென வறியாது அ௮த்தேகத்தின் குணமெ 

னறே அவ்வாபாசகர் கூ முநிற்பர். பூதம் காரணமும், பெளதிகம் கா 

ரியமுமாகையில் பூதத்மைக்காட்டிலும் பெளதிகமே விசேஷத்தை: 

யடைந்தது. பூதத்துச்கில்லாதவறிவு பெளதிகத்தினிடத்திற் காண் 

கையால், பூதகாரிபமாகிய பெள திசுத்திற்ருனே யெல்லாவறிவின் வி 

ளக்கமுமுண்டாகி இது செய்தற்பாலது, இதுதவிர்த்தற்பாலது, 

எனப்பகுத்தறியும் பெற்றிமைத்தாப பலநியாய விளக்கம் வெளிப்ப 

டுகின்றது. ௮ந்தநியாயத்துக்கேற்ப, யுக்தாயுக்தமான காசியசித் திக 

(Om GOT LT EU BILD, கெடுவதும் ௮ பவசிச்சம். அறிவாகிய குணத்தை 

ப் பெற்றுநிற்கும் பெ௫ திகத்திலேசானே யாவும் செவ்மீவ£டப்ப, 

து கூடாமையாக, ௮றிவின்மணமே வீசப்பெறாத கேவலம் ஜட்மா 
இய பூதித்தினிடத்தில் நியாயமணங்கமழ்ர் தினி பிரகாசிக்கும் இ



௩௭ சித்தாந்தரத்நாகாம். 

ப்பிரபஞ்ச காரியங்கள் ஈடக்குமென்பது என்னவிச்தை * கவே, 

ஆனும் பெண்ணுமாகிய இரண்டுருவங்களும் பூதங்களால் காரியப் 
படாது ஜஐடமாகியபூதம்கள் தாமேயுள்ளனபோல் அவைகட்கு வே 

றாய் ௮நா திறித்தமா யிருர்கமையால், ௮வற்றா ஓுத்தரோத்தரா ௪௫ 

ட்டி நடந்து வகுகின்றன வென் ௮ிரைம்தலவேண்டும், அப்படிக்கொ 

ள்ளுமிடத் த, அ ணும்பென் னுமாயெ சரீரங்களைப் பெளதிகமென் 

ற லடாதாய்முடியும். அப்போது பிருதிவிருதலிய பூதங்கள் ஜடபூ 

கீழும், அண் பெண்முதலிய பூதங்கள் சிற்பூகாரமென்று கொள்ள 

வரும். அப்படிக்கு மப்பேயர் கூறுராகையாஷ அன்னோர் குணக்கே 

ட்டை யின்னும் பரியாலோசிப்பாம். அ௮வ்வந்தசிரோமணிகள் ஆண், 

YONG பெண் கனித்தாவது,அல்லலு ஒன் றிலொன்று காரியமா 

யாவது, அல்லது இரண்டும் காரணமரயரவது மூலபூதங்களில் பிறப் 

பதை யகமகரிக்கையில், அந்தப்படிக்மக பின்னும்' அவூவறுபாடு 

சுள் அப்பூதுங்கவில் முறையே பிறக்கக்கா ணுததென்னை ? கடவுளு 

ண்டு), நன்மாவுண்டி என்னுஞ் சானுக்களைகோக்கி நீங்கள் கடவுளை 

க்கண்டதுண்டா ₹ ஆன்மாவைக் கண்டதுண்டா $ என்று கேட்டுக் 

இரியுமன்னோர். உரியபுததியில் பூதங்கள் ௮ண்பெண்ணா ணுருவங்களை 

த் தாமேயுண்டாக்கன௦ வென்றபடி. நாமெப்2பா சாவது கண்டநுண் 

டா என்று என்புலப்படவில்லை £ கடவுளும், அன்மாவும் இல்லாத 

பொருள்களாகையில் காட்டுவதும், காண்பதும் கஷ்டமாகலாம். 

காணக் கூமிமான பூதசிருட்டியை யேன் ஒவ்வொருவருங் காணக் 

கூடாது ? பிறாக்குக் காட்டக்கூடாது 1 ஒவ்வொரு பதார்த்தங்களை 

யும் விசாரிக்கிறபோது அ வற்றினிலக்கணங்கள் வெளிப்படுந்தன் 

மை யுண்மையால், மூலபூகங்களினின்றும் பெள இகங்களாயெ CES 
ங்கள் தாமேயுண்டாவறு வு) பவகரஸ்க மல்லாமையால் LL GUS GCS 

குத் கேகங்களைத்தாமே யுண்டாக்குர தன்மை யுண்டெனக்கூறுவ 

அ மூடாகூற்முய் முடிந்தது, இப்படியே, பச, பட்டு, இருமி, £டம் 

புல்) Lar முதலியவற்றிலுங் கண்டுதெளிக. இந்தவிசாரத்தால் ச்] 

சத்தாகிய பூதங்களையும், பெள திகங்களையும், சித்தாகிய ஆன்மாவு 

க்கு வினைந்க்கமான போகார்த்தமாய்ப் பரமபதியாகயெ சிவன் மாயை 

யினின்றுக் காரியப்படுத்தித் கொடுத்தருளின னென்பது பசுமரத் 
தாணி பயறை து! லென்ன நா ட்டப்பட்டது, 

“அறிஃப 3மதென்னில் வேறுபுறத் தறிர்தமைகண்டிலம் 

செறிவுசானுடலக்செனிர் சவமான போதுடேேருமோ



அபாசஞான நிரோதம்: ௩௭ 

குறிகொளா துடல்வாயுவானது கூடிடாமையினென்னினி 

பிறிதரா துயிர்நிந்கஞானமுறச்சமென்பிறவாததே?? ° 

என்று வெளிப்பட்ட ஈம்மாசாரியர் திருவாக்கால்; பூதங்களே 

௮ றிவாகையில், புலப்படக்காணும் நீர்; இ, காற்றுக்களில் ௮துடில 

ப்படாத தென்னையெனவும், பெளதிகத்தில் ௮றிவு காணப்படு 

மென்னில், சவமாய்க்கிடந்தபோது காணப்படாத தென்னையென 

வும், வாயுப்பிரிர்தமையாற் காணக்கூடாத தென்னில், வாயுப்பிரியா 

கி வுறக்ககதிற் காணப்படாத தென்னையெனவும் வினவிமறுக்குர் க 

ன்மை யுண்மையால்; அறிவு தேசகுணமாகாமையும், தேகமாகிய 

பெளதிகம் பூதசாரியமாகையால், பெளதிகமாகிய தேகத்துக்கும், ௮ 

குற்குக்காரணமாகிய பூதத்துக்கும் வேராயதோர் பொருளாயுள்ளத 

வ்வறிவென்பதும் நிச்சயிக்கப்பட்டது. உறக்கத்தில் ௮றிவுகாணப் 

படாமை, தேகத்தில் நரம்பு, மூளை, இரத்தமுகலியன தத் தமநிலையி 

ல் கதிமாறிய?த சாரணமென வன்மனோர்கூறுவர், இந்தவிடையேதே 

கம்பிணமாதற்குயாது காரணம் என்பார்க்கும் ௮ன்னோர் கொடுக்க 

வுள்ளதாகையால் ௮தைச்சற்றே யோசிப்பாம், மேலிடத்தில் தேசம் 

பிணமாகிறவிஷபத்தில் ௮ுவர்கொள்கையைமறுத்து விஸ்தரித்துரை 

க்தேமாகையால், ஈண்டு உறக்கத்தைப்பற்றி மாத்திரமே விவகரிப்பா 

ம். உறக்கம் என்பது பெருக்கேட்டைத்தரும்மறதி, ஜாக்கர த் இல்,௮ 

ந்பமறதி யொருவலுக்குளதேல், ௮வனையெவ்வளவு ௮பாசமுடை 

யானுகக்கொள்ளவிடந்தருகின்றது? ௮ம்மறதியை நிவிர்த்திபண்ணி 

க்கொள்ளுக்கன்மை சர்வசுதந்தரத் தன்மையுடையனவாக மதிக்கு 

மவ்வாதப்பசுக்கள் இன் றுவரை யேனோகண்டுயிடி த தெய்தப்பெற்றி 

லவாயின £ உறங்குங்காலத்தில், அன்னோர்முகத்தில் பாம்பேறினாது 

ம், ஒருவர்காறியுமிழ்ர் காலும் ௮றியுர்கன்மையின்றே ! ௮ கனாலெவ் 

வளவு அரர்த்தமுண்டாம் £ அத்திகராகிய யாமோவெனின், ஜாக்ரெ 

சொப்பனசுமுத்திகளை முறையே பரனது சிருட்டி திதிசங்காரங்க 

ளாகக்கொண்டு (கனவின்பயனுஈனவின்பயனும், வினையின்பயனவைபொ 

ய்யெனவேண்டா) என்னும் ௮ நுபவவுரைப்படி.த் தழுவிஙிற்குக் தகுதி 

யுடையே மாகையால், யாவும் எமக்கு வினைப்போகமாய் முடி தல்கா 

ண்க. இன்னவிசர்ரமில்லாத குருட்டுப்பசுக்கள் குழாத்துக் கூடன் 

மின்னென நம்மவர் கூறுஞ்சபோதங்களை யினளிது சந்திக்கக் கட 

வோமாக. இன்னுமவவந்த பரம்பரையசர் கூற்றிரிந்தகல வரும்வாக 
கியங்களைப் பரியாலோசிப்பாம்.



ஈர] சித்தாந்தரத்நாகாம். 

:அறி௨உடற்குணமென்னிலானையதா தி யக் 5மெறும்பதா 

வறுமுடற்பெரிதானவற்றினுதி தடம் பெரிதாகவே 

சிறுவுடற்செறிஞானமுஞ்சிறிதாயிடும்பரிணாமமும் 

பெறுமுடர்ிறிதாவதென் பெரிதாவதென்லைபேசிடே”” 

என்னும் வாக்கியத்தால் ௮றிவென்று வேரொரு முதலில்லை உடற் 

குணமே அறிவாகுமென்று ஒருவன் சொன்னால், ஆனைமுதல் எறு 

ம்பிறுதியாக வுடல்களில் பெரியவுடல்களில் பெறியவறிவும், சிறியவு 

டல்களில் திறியறிவும் உண்டாகாமைக்கு அப்மபதை யாது கூறவ 

ல்லானெனவும், பரிமைழ்கதையுடைய யானையுடற்கு 4 Doy Ad 51 

யும், இிறியவுடலயுடைய மானிடர்க்கு அறிவு ௮கண்டமாயும் உண் 

டாதலென்னையெனவும் பெறப்பட்0) அறிவுகேகத்துக்கு வேய 

தோர் சைதன்யப் பொருளென்பறும், அப்படித்தாழ்க்து முயாந் 

தம் பிரகரசித ஜல் அவ்வடற்களின் மன்னியவு UIE SMD கன்மத்தி 

ன்படி யென்பதும் நிச்சயிக்கப்பட்டது. FP aa hoo gr Di 

அறிவுவளரவும், அது தளரும்தோறும் அறிவு தளரவுங காணுமநு 

பவத்தாலும், சரீரத்தைப்பிரிஈ்து அன்மாறிற்கக் காணப்படாமை 

யாலும், அவ்வறிவு சரீரத்தின் காநியமேயென்னில், பிருதிவி?சட 

ணமாகிய விந்தனம் பெருகும்தோறும் பெருகிச் கறுங்குக் 2 தா அஞ் 

சுருங்கி, ௮ தனில் வேறுபட்டதாக, இர தனமில்லாதவ(நி யில்லையாகி 

னற ௮ க்கினி இக்தனகாரியமாகி, ௮வ்வீச்தனததுட, ொனஞுகாவா 

றுபோல் அறிவுசரீரகாரியமாகிச் சரீரத்துடன் ஒன் ருகசாமைதெளி 

௧, கடாவைப்போலப் பருத்தமாத்திரத்சாமன அவன் பழுமனுக் 

கேற்ப ௮றிவுபிரகாசியாது மானைப்மபாலச் சிறுத்த வுடலுடையார் 

பலர் அறிவின் பிரகாசம் ௮ இகமாய்ப் பெற்றிருத்தல் கொண்டும் ௮ 

றிவினை ததென் பதை யூசித் தடங்குவா ராச. 

“அங்கியானத தானுமொன்றையணைந்துநின்று நீகழ்ச் இம் 

பங்கியா தயிர் தானுமிப்படிப் பற்றியல்ல துநின்றிடா 

தெங்குமார்தயிலத்சையுண்டெழு$பமானதெரிக் இடும் 

அங்கதாமுடனின்று ஈன்மமருச்தியாருபிராவதே?? 

என்னும் வாக்கியத்தைப் பரியாலோ௫ிக்கில், கெருப்பான மதா 

ரிக்தனத்தைப் பற்றிநின்று நன்வடிலைக்காட்டு தன்மையன்றித் ௪ 

னித்துநின் று கன்வடிவைக்கர ட்டுந தன்மையுடைத்தன்று, அப்பட, 

யே ஆன்மா வு.மோருருவைக்கூடியல்லது நிற்கமாட்டாது, :தகளியெ



ஆப1சஞான நிரோதம். ௩௯ 

ங்குநகிறைர் க வெண்ணெயைப் பருகியோங்கிய Pisce or Fi எரியாநிற் 

கும், அப்படியே, சன்மத்தா லெடுத்துக்கொண்ட சாயத்தினின் றுங் 

கன்மத்தைப்பொசிப்பது ஆன்மாவென் றறிகவென்று புலப்பட்டநி 

யாயமுகத்தால் திரியைக்காயத்திற்கும், எண்ணெயைக் கன்மத்திற் 

கும், தீபத்தை ஆன்மாவுக்கு முவமித்சறிகையில், ஆன்மாவாக 
அறிவ தேசத்தின் குணமென்பதும், ௮ல்லது. தேகத்துக்குவேரு 

யதோர் பொருளென்பதும் கெற்றென விள ங்கும். இக்தவிசாரத்தா 

ல் உடல்வளர அறிவுவளருமென்றும், உடல்தேய அறிவுகேயுமெ 

ன்றும், அறிலென்பது தேகத்துக்கு வேருயதொரு மு.தலல்லவென் 

றும், சொப்பனங்கண்டு பிதற்றித்திரியுஞ் சோம்பர்வாதம் சோர்ந்து 

விட்டமைகாண்ச. திரி, எண்ணெய், தபம் இம்மூன்றும் ஒன்றி 

லொன்று விஜாஇிகப் பொருளாதல்போல், தேகம், கன்மம், அறிவு 

இம்மூன்றும் விஜாதிகப் பொருள்களேயாம், திரியின் குணம் தீபம 

ல்லாததுபோல தேகத்தின்குணம் ௮ றிவாகாதெனவறிச. எண்ணெ 

ய் தீபத்தைப் பிரகாசப்படுத்தாநிற்பதுபோலக் கன்மம் ஆன்மாவை 

க் தேகத்திர் போசார்த்தம் பிரகாசப்படுத்தாநிற்பதுடீறிக. இதனால் 

தேகத்துக்கு வராக அ௮றிவென்பதொருமுகல் காணப்பட்டவாறே 

கன்மமென்பதொன்றும் அவவிரண்டுக்கும் வேரய்ப் பிரகாசியாநிற் 

பதெனவறிந்திகெ, இக்கன் மப்பகுதியைப் பின்னர். விசாரித்துத் 

தெளிவிப்பய। he 

Q) DU. G1, LTS FONG பறித் கென்றிசையாலுக்கென்று 

கொழுமைய கரித்து வளருங்கடாக்களனளையவத்தூர்கதர் வீழ்ந்து 

கடக்கும் பிிரு[/களினின் ற. மன்னோ வெளிப்பட விரும்பின், 

fy our oY, By uid த்த றி யேறுவ க POH காரகமாய் விளங்கும் ஏணி 

போல்வதாகிய நம்மனோர் og (hands இருவாக்குண்மை யித்திறப் 

படுதியுடைக்தென லி யக்குந்தரமன்றாம். 

“காரணம்மவையென்ற சென்னைசடாதி போனிகழ்சாரிய 

கேோரணிரச்சுசமைர்து நின்றிடமென்பதம்மதுரேர்கலோம் 

போரணைரஈ்இடு மொன்றோடொன்று பொரு துமாகல்வருர் இயம் ' ப 

*வேர்தொரு திபினின்ச றது கண்டதாயினிகழ்த் திடே”' 

இ-ள். உருவங்க ஞண்டாவதற்குப் பெண்ணும் ஆணுவ் கூடி 

லே காரணமென்று நீ கூறியதென்னை ₹ மண்ணினிடத்துக் SIPs 

லியன் தோன்றுதல்போல் :பூககாரணத்திற் பெண்ணுமாணும். தா:



#10 சித்தாந்தாத்காகாம, 

மே காரியப்பட்டுத் தம்மிற் கூடியகூட்டத்தெ யுறுர்கள். சமைர் 

தடுமென்று நீசொல்லுந்தன்மை யாம் ங்கேரிபப தில்லை. ஏனெனில் 

நீ கூறியபூதங்கள் நான்கும் தமமில் ஒன்றுக்கொன்று சத்ருபாவத் 

தால் மாறுபடு கன்மையுண்மையால். எக்கனமெனின், USB 

யும் ஒன்றையொன்று of ip we) அ௮பாவப்படுத்துந்தன்மை யுண்மை 

பால், அவ்விரண்டு மோரிடத்திற் கூடியிருக்குஈ தன்மை நீயுன்காட்டி 

யளலையிற்கண்ட துண்டாய்ன யோ௫ித்துக் SARUM Mo hl 

சொல்வாயாக, of = 

Dosciumursar Faery Fin, Bays Goi me Tan whi 

பவபாகையாலும், அப்படி.ற்கூ1 b Baer a0 அவைகள் Qt. BOW T aT 

யால் தம்மில் செல்லாமையாலுர்;, Muse BVO Hod (py 6H , 

வுண்மையில், அவறறைப பாகபபமித்தி்கூட்டி முடிபபான் ஒருவ 

னுளனென்பது சொலலாமயமையும. ஆயின், இத கர்கள் நீரி2ல வி 

ளக்கெரித்தலும், சமுத்திரத தில வடவாமுகாக்கினி நிற்றலு மூண் 

உையெனின், சிததர்களென்னை, குளத்தில் நீரைத்தகளியின்மொண் 

டு ௮ப்படியே அதில திரியைனைத்து, அதில் தீயைமூட்டி எரித்த 

துண்டா? அந்த நீரை மூலிகைகளால் vrai Os wr Fas onda lus 

ரிப்பதன்றி வேறு வகையில் செல்லாமைகண்டறிக. வடவைபயாவெ 

னின், சாக்காக இல் நாஓுமலைகளைக் க நில்கிற்பவதெனப iD price 

ணிகர் கூராநிற்பர், காட்சிபளவையிம் கட்ிண்டுதி ரியு மனவந்தர +8 

அ௮வவக்கினி சமுசுதிரத்திலிகுபபசே காட்பெபடாமைகொண்டு அ 

சையொருபோது அங்கிகரியாராயின், மலைகள் சூழரிறபதொன்றெ 

னக்கூறுவதும்அரரங்கோரமாய் முடியுமாகையால,$மலவிடை சும் 

Bs 55 னெருப்புண்டென் ற, சொண்டாபை மாதகிரமே நோக்கக்கூ 

நியதொன்றாம். wor Dupin ௮வலகச்கினி நிற்பது சிவனுடைய ஆணை 

யாலென்பதும் அறிக. ( கொலையாவிருசுடர் ரசாளுஞ்சுழல்வ துஞ் சூழமுர் 

நீர், நிலையாயிருப்பது நீள்வான்சுபப்பது நீடிசெம்பொற், லையானமேருச 

சலியாதிருப்பதுஞ் சேடனுச்சி, யலையா இருப்பது மம்பலத்தாடி ஏன் ஞணையி 

லே) என்னு? திருவாக்காற் கண்டறிக. சமுத்திரத்தின் மத்தியில் 
அ௮வவனலிருப்பது கொண்டே கரையற்றதாகிய கடல் தன்னிலை பிற 
மாது நிற்பதும்னுறிஈ. ௮து இடையிலிருப்பதால் ரானகுபக்கங்க 

ளிலும் நீரைமீறவிடாமல காஈதம் இரும்பைப்போகவிடாமல் தடுப் 

பதுபோல் காத்துக்கொண்டிருப்ப தெனவறிந்திடுக. ௮ தூசிவனணணை 
யாகையால். ௮லர திருவுள்ளப்படிக்குச் சலக்தை நிலைசடத்தவேண்
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டில் ௮வவனலுக்குள்ள வலாகர்ஷண சக்தியைச் சற்றே மட்டிடர்செ 

ப்வா், சலத்தையும், தஇீயையு ம் தன்னுடைய பிரயோசனமாக வாள 

மொருவனுக்கு எதையதிகரித்துக் சொள்ளவேண்டுமோ, எதைக்கு 

றைக்துக் கொள்ளவேண்டுபேோ அர்தப்படிக்கெல்லாஞ் செய்வ கூ 

டுமன் றி, அவை காமே அவனுை பப பிரயோசனப்படிக்் சல்லாம் நி 

கழ் பெ றுமொன் OOT tS BJ செல்லா உுபரல் 5 இவனுடைய வாணையால 

ன்றிகீ ம். டல் D டத இ? LD Hy இல... ரப BM Bl Gr. 7 OLA HT ணசு, 

மேல்விஷபத்தை மஈறுத்னர் சமாதானங் கூறவகையுஏ 22ல் 

சொல்லு இபார்ப்போம். சண்டி ற்சனமாய்த் இஉரென்று சொல்ல 

விசையா தாயினும் வருந்தியாலஅ சொல்லுக என்று ௯ Du Bua ol x 

னின் நீரையும், இயையும் ஒன்றுமச£ ம HILT I Gl LY oO LI BIGOT CH 

சோப்பித்தபோது ௮ Gurren. Dera ன்று சேர்ப்பித்தாலன்றிச் 

ீசராமையும், சேருங்காலையில் இரண்டுமாத இ மொப்பக்காணப்ப 

_ரமையுங் ண்டு in gO) sr ar om பூதங்கள் தாமேசேருமென்பது 

ம், சோர்து அவற்றுன்றன்மை கெடாமல் ர விக்குமென்பதுவ் கெட் 

டத் தல்கூடா ௪ தென்னையென்று ௮வன்வருக் இய நிற்குக்கன் மை 

யுண்மையால். இதனால், உன்னால் சமாகானஞ்சொல்ல முடியாதா 

சையால் நரன்கேட்ட கேள்விக்கு விடையளிக்க வகையின் றி அழு 

மெஞ்சியா யெம்மைப்பார்த்து சாணிப் பதுங்குவாயென்பறு (Lp iy. 

DOU TN GIT HB. 

இனிட்பூககாரியமாகய பிரபஞ்சத்தில் அணும்பெண்ணுமாக 

விரலிறிற்கு கன்மையைவிசரரிக்கில், அவவேறுபாகெ ளுண்டாந்த 

ன்மை WD pss டையும். கா ரணத்தி லவவேறுபாடுி காணப்படாதவு 

ண்மைபால், ““இயல்புகாணிவை யென்னின் மேறிசைபெண்ணொடாணீிரு த 

ன்மையுரு, செயல்சொளாவிவர் செய் திகாரணமாகவந் து செனிப்பதென்.டி 

யல்பதாமுடல் பூத தகாரியமாவதம் மிலையாருமாண்., மயலகாம்வினையாலொரு 
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ட்டி.ருப்பதனறி மேவற்றுமைப்பட்டு இண், பெண்ணென்று மிரண்டு 

தன்மையால் கிருட்டிரடப்பறு கூடாறு, அன் றியூம், பற்தண்டான 

படிக்கெயாவறு அணும் பெண்ணுமாயு க்கள் அல LG, Bao) ன்றே 
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மாகாமை வெளிப்பட்ட றியா UG BI ல், நபி தீ நு று வதெ ல்லாம் உன்னை 

ப்பற்றிநிற்கும் மலத்தழும்பாலாய மயக்கமேற்கொண்டேயென்று 

அறிரதனமாகையால் ௮மமயக்கந் தெளியும்படி.க் சன்மத்துக்கோ 

கவே அண் பெண்ணுருக்களைப் பெண்ணாகிய வுமையிடத்தனாகும் 

சிவன் தனது ஆண்டசைமையால் விரவி, ௮க்காமியத்தை நடத்து 

லானெனச்கண்டு தெளிகவென் று பெ ற்பபட்ட. ர், 

இனால், ௮மாதிய காத்தா நாயகியோகடிப் போகத்தைவி 

ம்ப, அதுகாரணமா௰் உல௫ன்சண் ௮ண் பெண்காரியப்பட்டு, ௮ 

இகாபுணாமாக அப்படி மீய வுருக்கள் காரியப்பட்டுவருதல் துணியப் 

பட்டன, சர்ற்காலா யின், Bit LOLI fh GIT Cua Kom தகாலையி 
. » ட பச . று து - . 1 

லி, உலகம் உடலவாகவுண்ாயே யிநறருச் சான்றெனவறிக. 

இன்னைபல் நபாயங்களால் நரகு இகம் என்னும பர (மவலையி ற் 
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சாமியார்கள் அ முனிச் செ.பயல்கள ய உண்மைப் பாதங்களை யிண்டு 
ரு . . க 

விரி fb GOP LILITIN, 

” காணொணாகாணயங்களுக்குயிர் சகண்டிடாலையினின்றெனிற் 
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காணுமோகடங்கண்டகண்ணிணைகண்டுதிற்பதுங்கண்ணதேத 

காணொணாதுயிர் தானுமிப்படி சண்டிடுங்கரணங்களைக் 

காணொணாக ரணங்களுக்குமிருண்மையாவ துங்கண்டிடே 7* 

ஏன்னுந் தருவாக்கைப் பரியாலோூப்பாம். பாஹ்யப கமணங 

களாகிய நேத்திரமுதலியவற்றால் ஆன்மாவைக்காண்பது கூடாமை 

யால், காட்சிப்படாத வதுகொண்டே அ௮வ்வான்மாவை யில்லையெ 

ன்று நீ£துணிவதுதவரும். தேசமானது தன்னைக்கண்டதாகிய கண் 

ணைத் தான்காணவதறோ? கண்மாத் தரமே தேகாதிகளைக் காணாறிற்



அபாசஞான நிரோதம். Ph. 
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ம. காட்சியளவையாகிப கண்ணுககுக காணவொண்ணாகென்ற வ] 
ரி 

ட . உ . “ரூ ச ச . 

யிரு மித்தன்மைத்தேயாம். உயிர்சேரனமாகையால் சகரணங்களைக் 

கண்டுநிற்கும். கரணங்களைத் தேகடூறியாதலாறு கரணங்களு மவ 

வான்மாவைக் காணமாட்டாது, ஆகையால், ஆன்மா வுண்டென்று 

துணிவாயாச என்றுபெறப்பட்டு. இத்திருவாக்கால் ௮ன்மாவெ 

ன்பதொரு பொருளுண்டாயின், ௮து ஏன் கண்ணுக்குப் புலப்ப 

டாது என்று வினவித் இரியு மவலர்கூற் நிரிச்தமைகாண்சு. Qa sour 

தரவால், ௮ன்னோர் ௮ன்மா கண்ணுக்கு என் புலப்படாதென்புழி 

GEM கேகத்துக்கு என்புலப்படாது என்லுங்கடாறிகழமும். கண் 
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ணுக்குள்ள காட்கிதகன்மை ஜேசர்றுக்னை் மையால் அக்கண்ணே த் 
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தேகம்காணாதெனின், அர்ஙனங்காணாகது தேசுத்தின்ருழ்வா? கண் 

ணின் ருழ்வாவென்னுங் கடாறிசாறம், நேகக்கனை மும்வெனின், 
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ருள், சண் இல்பொருளென்றலடாகெனவறிக, இப்படியே, ஆன மா 
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ப்பெற்றில, கரணங்களை விரவிக் சாணுமான்மவை அுக்கரணங்கள் 
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இவத்தைக் காணப்பொ ற்றி லது. Hain அன்மாவைக்கலற் து. உபதயி 

பாறிற்கும். தன்னைவிரவி யுபகயக் ரஷ் சிவ்ைக் காணுமக்சன்மை 
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சண் முதலியகரணங்கள், ஆன்டி சிவம் சான்னும் பொருள்கள் ஒ 
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ன்றிமனான் ஜேற்முடையன் வாக வெளிப்பட்டமையா ல் தேகம் 

வைதக்கண்னுபடி கண்ணைக்கரணாங்களும், கரணங்களை அன்மாவும் j 
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மாய்ப் பார்கிகில் எவற்றை ஆனி மாசாணாது, இன மாவைக் சரணவக 

வ்காணா, கரண ங்களோக் கண்கர ணுது. கண்ணைத் தேகம்காணாது. இக் 

தி விசாரத்தால் பாவும் உள்பொருள்களாதல் அுணியப்பட்டது. இ



௪௪ சித்தாரதரத்நாகரம், 
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ததுப பல்லை யிளிசதுகதிரிகல சேவலம ௮சஙகதமுடை தாம. Y 
ச . « ட 8 ச 
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ச் . ~ ரூ . ச 

யாக நிளைபபது மானசகமாட்சியமாம். இபபடிமப வாயிற்காட் 
. * . ரு 8 ம் 

ச, ஆக்கராணக்க[..சி முதலிய பாழுூபாகக © wah wD gov கண் 

டு தெளிக. 

இந்த விராரசதால கரட்சியயாலையால் நிரு ததகக இச் 

தாந்தம ஸ்திசமாகவேமுடிகது, அன்மால காணுகறகென்னு மு 

ண்மை வெளிப்படுதலால், இரனையறியாது, கண்ணால அ௮ன்மாவைக் 

காணக்கூடா ததென்னை யென்றெழுங்கடாக்கள ௮அவலஃபபம் பொ 

ழிஈதமை காண்க. சண் அசிதசாயிருபப தொருபொருளாய், அத 

Aspe Foor அனமாலீரவி ௮ைவாயிலாகக்கொண்டு 

ஒருபொருளை நுகருநதன்்மையறியாத, ஆன்மாவைவிட்டா லொன் 

றையு மறியாததாகிபகண் அன் மாலைக்சண்டிலது என்பது பேத 

மையிற் பேதைமையாய் முடி. தலால, ௮னனோர்கோள் மூறறுக குண 
(d ௪ உ 

மினமையாகவே முடி ஈதமபைகாண்க, இதுகரறும விசாரித்துவரக வு 

ண்மைறியாயங்களால அன்மாவெனப தொருபொருளும் அதைத 

கன்னாணையிற் செலுத்தி யாண்டுவரும் பதியாகிய வொருபொருளு 

in உண்டென ॥(ட்டப்பட்டதாகையால், மேலிடங்களில் பின்விசா 

ரிப்பதாகக் ௯.௩ ௨.௩ கன்மம் என்னும்பொருளை யினிவிவகரித் து 
த்தெளிவிப்பா .
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ஆ
 ட 

் ௮அராதியேலமைவின்றெனின் மலமாயைசன்மமணுச்சிவ 
னாதிகன்மமணுக்கள்செய்யவறிர் ௪ கன்மமுடற்செயா 

லர இகாரியமாமுடற்களசேசனம்மணையாவறிர் 

தநா தியா தியமைக்கவேண்டு மமைப்பினளேமமெரா தியே ”? 

4 
. ச . ச . ரூ சட 

என்னும பிரமாணத்தா ல யாவும் அர Bw ய் யர மற்போது ஒரு 

வனிருந்து ஒன்றோடொன்றைக் கூட்டவேண்வெது அவசியமன் றெ 

ன்லுமிடதுது, அணவமலமும் கன்மமலமும், மாயாமலழும், அன் 

மாவும், சிவனும் Ly a திப்பொருள்களானாலும், சன்மத்தை அன்மா 
aD 

க்கள் செய்ய, அர்தக்கன்மம் நானாப் அறிந்து அன்மாக்களுக்கு உட 
. ந % ட ஈ rn க 

anGl uD 5 gi a nt tO T Lot hl, Dib தியே காரியப்பட்டி வருமுடற 
i ல் / ‘ A ‘ 
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பது மெய்யென்று நிச்சயிக்கப்பட்ட து. 

இகனைப் பகுக் துரை ங்கால LI Bis பாசம் என்னலும் மூன்றில் 

பதி£பசிவனும், பசுவே அன்மாவும் வன்று வெளிப்பட்டுப் பாசம் 

என்பது அரைவம், கன்மம், மாயையென்னும் கூன்று பிரிவினைப் 

பெற்று விளங்கும். பதியென்னுங்கால் கனக்குமமலொரு காயகமில் 

லாத தென்று வெளிப்படும். ஆகவ, அதுசுக்தமாயிருப்ப தொரு 

பொருளென்பது வெளிப்படை. அசுத்தமிர் தாலே பதியவண்டும் 
(ற ரு அ ர ॥ 4 ‘ ட் 

அதை யொழித்தற்பொருட்டு, தானே யொழித்துக் கொள்ள க்கூ 

டாதோவெனின், ஒழித்துக் கொள்ளுர் தன்மையிரும்தால் முத: 

லிலேதானே அதுதகனக்குச் சகசமாம் தன்மையை யொழியும், கண். 

ணைப்பற்றி நிற்குமிருளை ௮க்கண்ணே யொழிச்துக்கோடல் யாண் 

டமையும் ₹? அதை யொழிப்பது சகதிரொளியேயாதல் கண்டுதெளிக. 

கண்ணுக்கு இருளையொழித்துக் கொள்வதுகூடாமையபோல்் அசதி 

தத்தையுடைய தொருபொருள் அதைத்தானே யொழித்துக் கொ 

ள்ளுதல் கூடாது, இதனால்,௮சுத்தமுடைய தொருபொருள் பதியா 

காமையால் சுத்தப்பொருளே பதியாதல்சித்தம். ஆகையால் பதிப் 

பொருள் சுத்தப்பொருளெனபது நிச்சயம்.இர்கவுண்மை யறிக்தே 

வேத௫வாகமங்களில் பதியாகிய சிவனை நின்மலன் என்று விதந்து 

ரைக்கும். இனிப்பசுவென்பது பாசசம்பக்தமுடைத்து என்று பொ 

ருள்படும், ஆசலே, பாசமாகிய விலங்கிற்பட்டுவருக்து மிழுக்குடை
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மையால் அசத்தமுடைய தொருபொருளாய்ப் பதிப்பொருளாதல 

செல்லாமை பெற்று விளங்குவ தொன்றெனல் வெளிப்படை. இனி 

ப்பாசமென்பது அசுத்தமும், ஐடமுமாகிய பொருளாய்த் தனித்து 

நில்லாது கண்ணைப்பற்றி நிற்கு மிருளைப்போல் ஐர்பொருளைப்பற்றி 
நிற்பதொன்௫ம். இ.தருன்றில் பதியும் பசுவும் சேதனப்பொருள் 

சளும், பசு ௮சேதனப் பொருளுமாதல்நிச்சயம். மேலிரண்டும் சே 

தனமானால் ஒன்றுக்கு அசுத்தமும், மற்லீரான் று? குச் சுத்தமும்வ 

ரக் காரணமென்னை யெனின், இரண்டும் சேதனங்களேனும் ஒன் 

றுக்குப் பேரறிவும், மற்றொன்றுக்குச் சிற்றறிவு முடைமையால் பே 

ரீறிவுடைய பொருளை அசுத்தம் இண்டாமையும், சிற்றறிவுடைய 

பொருளை ௮ HG GI இண்டினமையும் பெறப்பட்டது, கண்ணும்; அ 

இத்தலும் ஒளியுடைய பொருள்களேனும், ஆதித்தன் பேரொளியு 

டையா னாகலால் ௮ வனை யிருள் மீசரா மையும், கண்ணானறு அற்ப 

கவொளியுடைய கர கையால அது இருளை செர்த்து மயக்கினமையும் 

வெளிப்பட்டது. இத மியாயங்களால் சுத்தர்களா யிருப்பாரிருவர் 

தாரதம்யங்களும, ௮வரை அசுத்தம் பற்றாதமுறைமையும, பற்று 

முறைமையும் நிரூபிக்கப்பட்ட... 

இனி அலு வசு த்தமாக்ப பாசக்தைர் சற்றுவிசாரிப்பாம். இது 

ஆணவம், மாயை, கனமம் என்னும் மான் வு பிரிவினையுடையது. இ 

வற்றுள், ஆரைவமொன்றே ஆன்மஞானத்தை மறைக் இருக்கும் வ 

லிமையுடைது. எங்ஙன மெனின், நீரை அதன் சுத்தந்தோ ன்முத 

படி அதிற்கலந்து ௮ர்தநீரையும், சன்னையும் பிரிம்சக்கூடாதபடி வி 

ளங்கும் அழுக்குப்பபோல்வதாம். அங்ஙனங்கலம் து நிர DG | மழுக்காக 

ய தோடத்கைமாற்றி ௮அத்துடனே தாலுமொ Lui gil Sura grou 

தேற்றாுங்கொட்டையே மாயைக்கு நிதரிசனமாம், எனவே, ஆணவ 

மாயெ அழுக்கைமாற்ற ௮த்தோடே தானுமகலும தின்மையுடைய 

து மாயையென்று ஏர்ப்பட்டனு. இதையின்னு முவமிக்முங்கால்; 

கோடிப்புடவையிலுள்ள அரச்கைச் சாணம், உவர்மண் முதலி ய 

வழுக்குகளைக் கொண்டு மாற்றுவதும் பொருந்தும். அன்றியும், 3 oh 

கத்தில்வந்த பிணியைமாற்று மெளடதமாக்திரமாகவு மகிகரிக்க 

ப்படும், இகைப்பரியாலோசிக்கல் தேசத்தில் நோயுண்டப 9 அருகு 

யையுச் தேகத்தையும் வேறு பிரிக்கக்கூடாத சந்தர்ப்பத்தில் வு 

ன்பத்தைச் செய்யுமாபோ லி, அன்மாவினிடத்து ஆணவகலதது! 

அன்பத்தைர் செய்யா நிற்கும். அ௮க்தசோயை மாற்று மெளடதம்



ஆபாசஞான நிரோ தம். ௪௭ 

, , ன fa போல் மாயை யவவாணவத்சைப் போக்கும். ஆகலே, ஆணவமும்) 
மாயையும், மோயு பெளடதமுமாச வேர்ப்பட்டன. இவவுண்மையா 

ல் ஆண வமே மாயை, மாயையய அண வமென்று மயங்கிக்கு. வார் 
க ௪ பட்ட . soot a CS sae . . ௩ 

கோளுமிரிக்தது. இன்ன பலதிட்டாந்தத்தால் நிரூபிக்கப்படும் ஆண: 

வமாயா ஸ்வளுபங்களையநியாது ணவ மாயையெனவும், மாயை 

யே சத்தியெனவும், சத்தியே வெமெனவுங்கூறி ௮பேதம்படப் புல 

ம்பு மவதிஞானத்தைச் சற்றேபரியாலோ தட்பாம். மேல்விசாரக்கரல் 

ஆணவம், மா யைகளினுடைய ஸ்வரா பங்களினைத்தென வேர்ப்பட்ட 
மையால் ௮விரண்மிம் வறு வேறு முதல்களென்பறு: இர்மா னிக்க 

ப்பட்டது. அப்படியே சத் தி சதிவஸ்வரூபங்கள் மாயையில் வேறுப 
பஷ . க (Om Fa 6d ; (2 . இப்பி ச _ ட ச 
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ரியப்பாட்டை. யடையுஞ் ௪டப் பொருளாதனுண்மை சத்தி, சூரிய 
ணில் வேழுகா 9 yr Fins» Boswil வேருகர கருமை த்தர 

மா யமைற்க வரின்னப் பொழுள ற ண் 3௦ம், 43 வ, சத்தியுஞ் 

சிவலும், குணழுக்குணியுமாதல் பெறப்பட்டது, சத தாகியசவனில் 

வேகாத சம்மனது ஆறிவென்னுஞ் சிற்சத்தியானது தேகாதிக 

ளாரகக் கூரியப்படளை எபமாமயே மாவபையி லொன்றுந்தன் மை யெ 

ங்கனமிசையும் £ பாயையாலய ஜடப்பொருளும், சத்தியா யத் 

இப்பொ ளும் லப ிபாறாளாகல் சாலாமையின் இரண்டு மொன் 

ூதலிழுக்கம். அன்றியும், ஈண்டுச் சத்தியென்பது சத்தனில் வே 

காத கதொன்ளுில்போல், மேல் ஐடமென்றதும் மாயையில் வேரா 

காத வதன் ருணமாத்திரமாகிய ஜொன்ளும். எனவே, ஜடம் மாயை 

யபின்சக்தியென்பது அமையும். சிவத்தின் குணமா Guess Rage gz 

தியென்பதநுபோல். ருணகுணிமாத்திரமா பமைந்த சத்தி சிவங்களைப் 

போல் (Har (Lp isi aol wy ior HG ay ஜடசத்தியையும்,௮ தனில் வேருகா 

கமாயையையும் அங்கீகரிப்பர் விசாரித்துணார்த மேலோர், இவவு 

ண்மையால் ஜடமாகியகுணத்தைச் சத்தியாகப்பெற்ற குணியாகிய 
மாயாசத்தியைச் FG FOE RA ov வேருகாத குணசத்தியாகக் 

கூறுவது urs srg © பொருந்தா. சிவம், இவசத்தி, மாயை, மா 

யாசத்தி பென்பன வற்றில் முதலிரண்டுங் குணியும் ருணமுமாதல் 
போல்,பின்னனையுங் குணியுங் குணமுமாதல் திண்ணம். இவற்றை 

(த ௩ ட க a ° ச 

யினிது பரியாலோசிக்கில் பின்னே பெறப்பட்டமாயை அகன் கு 

ணசத்திபால் அறிவு ௮றவேயில்லா ததாய்க் கிரியையை அப்பிரகா 

சமாய்த் தன்னிடம் பெற்றதாய் விளங்கும். முன்னே பெறப்பட்ட 

சிவம் ௮கன் குணசச்தியால் ௮றிவுர்தொழிதும் பிரசாசமாய்த்



# DI ரித் GT ச்கர்த்நாகரம். 

5 o~ ‘ ப் ௪ . . \ ட் . 

கன்னிடமுடையகாக அவ்வி ண்டில் அறிவுகிற்க, தொழிலால் Oi te 
a ° ௩ க் ட ட . -~ 

ற்போந்த மாயையினிம் அப்பிரசாசமாய் நிற்குக்தொழிலை யியங் 
ட் . ர் . க : ட nt ௬ . ம . ட . o- ட 

கப் பண்ணாறிற்கும், எனல, பிரகாசப்படுத்தா நிற்ரு மென்பது வெ 
. 6 ச ௪ / “A ச டட 

னிப்படை, xy Bay நி றலி, வல ற்த்னால) மரியையை அப்பிரகாச பமாப்ப 

பெத்றமாயையை யியங்கப்பண்ணுதல்போல் அறிவை அப்பிரசாக 

மரய்ப்பெற்ற அன்மாவை யி.பக்கப்பண்ணுமவதரம் எடுத்தாள ற்பா 
. ry . . உ சூ ச் . 

லதென்னறிக. இர்தவிசாரஜ்நால், மாயைடிமாயாசத்தி, சவம்-சவச ழ் 
oN ச . 

திஇவற்றிதனுண்மை வெளிப்பட்டமையால், மேலிரண்டுபொருல் கர 

ம் இயங்குஞ் சழ்தியையுடையதும், இயக்குஞ்சச்தியையுடைய ர 
DO me Je oe al படம் பட்டு (த் ் 1 004 த என பகத 

. ச . c . ர . ச ௪ , 

மாகி வெளிப்படா நிற்ஞும், (HB wd) My LOL EL ope é Buss இலும், வ 
° D ௪. * . ர * அரக, ட் . ச 

மாகலுங் சேவலம் அசங்ககமாயிற்றென்க, இட்து பியாயங்கல [வில 
: - ட உ of , ச * oO ட 

ஆணவ மாயையென்பதும், மாயையே செவசறதி யென்பறும் நிர 

கஇக்கப்ப। ட்டது. ஆயி ன் வெகுிவாகமங்களில் (Dif OO LOLI இவனது 

FSH QUIT M கூறுவது யாகெனின், நுறு பரிக்வாகசம்பச்தம் பா F 5 al Loot MI In. MO) ol gh. LT ol H od 091, WY Dd Deh fh BF LEN di 

ராட்டியெனக, சம்தியென்பது அபின்னமெனவும், பிவனமென 
. . உகு : "48 7 9D oN ‘ : வும் பெறப்பட்டுச் சக்தனில் வேருகா தலும் வருகியதுமாகி விளங் 

கும். எங்கனமெனின், சித்து மெழுறு மொருவனுக்கு அவனுடை 
. ட சு அ . . 7 

யகையானது அபின்னசத்தியாக, அற்தம்கையில் தரங்கியிறுக் கும் 
. வ்கி . - . டி oo + . 

Ansre g Garore s Bur a» Goole Gl. FS BLAS) MIs 
rd . « அ ௪ ர . 5 ரு e 

aap Be bo Buf» Q HoMGUGM C1 DING hdc IN ny Slo etd விரண்தி 

மவனது சக்திகொனும், அச்சு, த்திகளிரண்டி மொன்றாகல் /சல்லா 
உ. . . 

மைய சிவனது பிவ்றுபின்ன FF HGCA bem M tb நிகரிசனமாம், 

இர. தநிய ur யத அரி ல் LAT oD oY! பர இவல whl F ன் ab ற ய்ன் மி பொக நர £4) 

LNT hy 2y $5) Fond & H யி aD By யதமொன் ங்அி அட்டாது ‘ny மலா கூறு 

் ் 7 3 த ் m- 6 a ௪ ச் , » 

ந்துணிபினத்தென வெளிப்பட்டு. இதைப்பிபமாண முகத்தால் 

விசாரிக்கில் 6பராஸ்ய சத்திர் விவிதைவ ச்ருயதே, ஸ்வாபாவக் ஜ்ஞா 
னபலக்ர்யாத ” என்னுஞ் சுருதிபால் பராசச்தியாகும் ஏகமாகிப 

் . (ஆ) - ச் ° ர் ப் உ லச்சலசத்தியானது ஞானக்கிரியா சத்திகளாகப் பிரகாசிக்கின்றன 
வென்று பரனது தாதான் மிய சத்தியின் பருதிவெளிப்பட்டது. ௮ 

ப்படியே அப்பரனது பரித்இர. 'சழ்தியை விசரமிக்கில் வாசுதேவ? ப 
op ee 2 Po ற டு ட வறு 

ரா: ப்ரக்ருதி? என்னும் ay Sura விஷ்ணுபகவான் பிரகரு தி.பா 

யுளளவமென்று பெநப்பட்டமையால், பிர; ருதிரூபமாயெ வச்சத்தி 
க) ற ம ல் ‘ rey ய , 3 . ௩ OP LILY OL. iL F 5 Olen av an WY ol £0) AT Gl oar oar பது] சொல்லாமேயமை 

ட 2. ey. + ட் . * . 
Win, பிரகிருதியைச் சக்கனென்றுரையாட NLT FTO G LIT ov, விஷ்



ஆபாசஞான நிரோகம்; ௪௯ 

ணுபகவான் கேவலம் சேதனராச, ௮வரைச்சடமாகக் கூறியதென் 

னையெனின்; அவரும் மற்றையுயிர்களும் ஆணவமாயாதிகளை நோ 
க்கச் சேனர்களேயன்றிச் சவனை கோக்கக் கேவலம் ஜடர்களேயாம். 

அ௮ப்பரன்றனது கருணையா லன்னோரை மாயையிற் புணர்த்தாதபோ 

அ ஓர்சேட்டையுமற்றிருந்த வுண்மையால், ஆகவே, பரலுக்கு மாயை 

யோடு சேசனர்களும் பரிக்கிரகசத்தியாதல் பெறப்பட்டது. மாயை 

யுஞ் சேதனலுச் தனித்தனி வேறு பொருள்களாகக் காணப்படாம லி 

ந்தனமும் வன்னியும்போல் விரவிநிற்கு மொருமைப்பாட்டா லன் 

னத மன்னோனு மத்துவிதமாகப் பரலுக்குப் பரிக்கிரசசத்திகளாத 

லிழுக்கா தெனவறிக. சிவன்பரிபூரணானாகையால் சத்திகளுக்கு வே 

ருயதோர் பொருளாய்த் தானுநில்லான், ஆகவே)சேதன ஸனச்சத்தி 

யுபகாரக்தைத் தன மலறிவிர்த்தியின் பொருட்டுப் பெறுமாறும், 

சிவன் சேதனனஅ மலநிவிர்த்தியை யச்சத்தியா ஓபகரிக்குமாறு 

ம் விரவிகிற்றல்காண்க, இதனாலிருவர் சையோகமு முபசாரத்தைப் 

பெறவுந் தரவுமென் நேர்ப்பட்டமையால், சத் இச த்தர்கடன்மை வெ 

ளிப்பட்டது. “அரியீரைந்தவதாரச்செயல்யாவுமான்செயலா மாலறியாத 

கர்தைகூறற், நிரிவாகுமுடல்வாலதருண மூப்பின்செயலுயிரின் செயலாகுஞ் 

செய்திபோலும், விரிவாமைக்தொழிலையு மெம்மிறை வன்றானே மிகுபடர்க் 

கைமுன்னிலைத் தன்மையிலுண்டாக்குர், தரியாதன்றிராமனுடன் பரச.ராமன் 

சமர்பொருத கதையுலூற்சாற்றுவீரே?” என்னும் பிரமாணத்தால் விஷ்ணு 

வின் தசாவதாரச்செய்திகளும் சிவனது கிருச்தியங்களென்று நிச்ச 

யிக்சப்பட்டது. தேசத்திலுண்டாகிய பால்ய கெளமார யெளவன வ 

யோதிகங்க எத்தேகத்தி லான்மாநீங்சகிெயவழி யமையா. அப்படியே, 

ஆன்மரக்களிடம் நிகமுஞான க்கிரியைகள் சிவனையன் றியமையாது. 

விஷ்ணு சேசனர்களி லொருவரேயாகலி னவருடைய ஞானக்கிரியை 

களுஞ் வவெனையன்றி யமையான. ஆகவே; தசாவதாரங்களும் சிவனி 
யக்குவித்தலை யபேச்ஷிக்தமை நிர்ப்பாதிதமாய்ப்பெறப்பட்டது. ௮வ 

வுண்மையை விஷ்ணுவி னவதாரங்களாகய பரசுராமனும்; த௪சரதரா 

மலுஞ் சண்டையிட்டு முரணியதே சான்றுரைக்கும். விஷ்ணு நிர்ம 

லரும், அவர் விபூதிக ளவ்விருவருமாயி னொருவரோடொருவர் சண் 

டையிட்டு மாய்வதென்னை * இரண்டுருவு மொன்றானகாலத்து மலத் 

தாக்குடைமையானும், இவன் சேட்டிப்பித்தால் சேட்டிக்குர் தன் 

மை யெய்தலாலு மன்னோர்பால் ௮து நிகழ்ந்தமையறிக. விஷ்ணு 

வோர் பசுவென்பத இண்ணமா௫), விலிதவினைக் குட்புத ஓண்மை 

7



Fo ஏித்தாந்காரத்நாகரம், 

யாகையரல் அல்வினையை யவர்ச்கூட்டி த் தொல்ப்பிக்கு முக்த்தா 

னேயவர்க்குவற்க சந்மங்களி லவ்வினையைப்ப௫ிர்க்து, மூறையே BF 

ர்தராமன் பக்கல் சார்ந்தவினையைக் சன்மை முன்னிலை படர்க்கை 

யென்னும் வழிகளால் சிவன் மாற்றிவருகையி லப்பான் பரசுராம 

னை யதிட்டித்து, அவனைப் பரிக்சொகசத்தியாகக் கொண்டு தண்டித் 

அம், பரசுராமன் பக்கல் சார்ந்தவினையைத் தன்மை முன்னிலை பட 

ர்க்கையென்னும் வழிகளால் சிவன் மாற்றிவருகையி லப்பரன் FF 

ரசராமனை WH ig BB, அவனைப் பரிக்கரசசத்தியாகக் கொண்டு 

19.6 pl (றபகரிற்தல் சாலும். இப்படியே விஷ்ணுவினுடைய வொ 

வ்வோரவதாரய்களினு மேனையவுயிர்களிடத் துங் கண்டுணர்௪. 

மேல்லிசாரத்தால் விஷ்ணு பரிக்கரகசத்தியானபடியே விதியுரு 

த்திரர்களும் வெபெருமானுச்குப் பரிக்கிரசசததிகளாகு முூண்மை 

பைப் ரமாணபூரவசமாய விசாரிப்பாம். (ஜ்ஞான மப்ர திமம் யஸ்ய 

வைராக்யஞ்ச ஜகத்பதே:, ஐல்வர்யஞ்சைவதர்மஸ்ச ஸஹசித்தஞ் சது 
ஷ்டயம்” என்னும் வசனத்தால் உலசத்துக்குப் பதியாய்விள க்கும் 

ரம்ஹ3ேேவருக்கு அ திகமாய ஞானமும், வைராக்யமும் ஐசுவரி 

பாதம் காரமருதம சுவபாவ௫க்கமென்று பிரதிபா தீக்சப்பட்ட பெரு 

ஈலத்சை புடையவராகிய சிருட்டி சாத்தாவும், அவருக்குத் தந்ைத 

யென்னுங் கெளரவத்தை யுடையவராகிய விஷ்ணுகூர்ததியும், அவ் 

alt ih at இருக்தியங்களு மவத்தகைகொண்டொ.திய வழிக்கு மாற்ற 

ஓுடையலராகிய OY I திர ந்தி தியுமாகிய மூவர்சளில் if சம்ஹதே 

வர் பரமூவனது ராஜாம்சமெனவும், Dh & BI ep & Bl கரமசாம்௪ 

மெனவும், விஷ்ணுமூாத்தி சாதீவிகாம்ச மெனவுஙக் கூறும் மைத்தி 

மாரயோபநிஷரழ் வாக்கிபத்தை யீண்டெழுதுவாம். ₹அதயோஹ கலு 

வாவால்ய ராஜஸோம்சோ ஸேள்ஸ்யோயம்ப்ரஹ்மா, அதயோஹ கலு 

வாவால்ய தாமஸலோம்சோ ஸேளஸயோயம்ருத்ர?, அதயோஹ கலுவா 
வாஸ்ய ஸாத்வீகோம்சோ ஸெளசயோயம் விஷ்ணுரிதி'” எள்பதனா 
ற்சாண்சு, இப்படியே “ப்ரஹ்ம விஷ்ணு சிவாப்ரஹ்மாந் ப்ரதாநா 

ஆதியசக்தய*, ததச்சதேவா மைத்ரேயாக் யூகாதக்ஷாதயஸ்ததஇ தி” எ 
ன்னும் விஷ்ணுபுராணவசனத்தால் HG KUT OR gpd He IF Fin 

ஹ லிஷ்ணா ருத்ரர்கள் சக்திகளாவரென்று பெறப்பட்ட. இன் 

னும்; கூர்மபுராணத்தில் 4சத்தயோ ப்ரஹ்மவிஷ்ண்வீசா புக்திமுக்தி 
பலப்ரதா£, ஸர்வேச்வராஸ் ஸர்லவந்த்மாச் சாச்வதாரந்த போகிந$, 
௮க்யாச்ச சக்தயோதிவ்யாஸ் தத்ரஸந்தி ஸஹஸ்ரச*, இஜ்யந்தே விவி



அபாரஞான நிரோகம், க 

தைர்யஜ்ஞஜைச் சாக்ராதித்பாதயோமரா.; ஸர்வாஸாமேல௮ சக்தீகாம் ப்ர 

ஹ்ம விஷ்ணு சிவாத்மிகா?, ப்ரதாநால் ஸம்ஸ்ம்ருதாதேவா? சக்தய£ ப 

ரமாத்மா?; அப்ய? பரஸ்தாத்பகவார் பரமாத்மா ஸ்காத௩5 கீயதே ஸர் வச 
க்த்யாத்மாச் சூலபாணிர் மஹேச்வரஇதி” என்னும் வசனத்தால் பிர 
ம்ஹவிஷ்ணு ருத்திரர்கள் புக்திமுக்திபலங்களைக் கொடுப்பவர்களா 

யும், சர்வேசுவரர்களாயும்,சர்வவர்தியாகளாயும், சாசுவதாகந் தபோ 

கத்கைப் புஜிப்பவர்களாயு-மள்ள பிரம்ஹத்தின் சக்திகளெனவும், 

இகரைகளாயுள்ள சக்இகளும்; மேல்சக்திகளாகிய இம் தரன், நேரிய 

ன் முதலியதேவர்களும் நாநாவிசமான பக்ஞங்களா லாரா தி க்கப்ப 

கென ஞர்களெனவும், சர்வசக்திகளாக்கும் பிரதாணகளாயுள்ள பார rs ௮2) 4 இறு பலி) ் 
. ச 2 . க 6 ரூ 

மாக்மாவின் சக்திகளான வ பிரம்ஹ விஷ்ணு சிலாத்மிசமான தே 

வாளாசக ஸ்மரிக்கப்பட் டி BBM apt Go) a oT oy by இ BEES Bia cor 
ன ச * “ட . ௬. . . க 

க்கர்டடி.ஓம் AC sates Lf Wo (JBOUT GQULD, LUSLDT BLOT OL, FOOT B 

. ௬ ச ௬. ச் . ட் . . ட ் a 

@oT (IALEs சர்வசக்தியாத்ாகும், சூலபாணியும்ட, Lig INS ou Sh Lod & A 

. oe 5. ஐ 2 . im கானம்பண்ணப்பட்டலபர பரமபதியரகிய சிவபெருமான் என்று 

திச்சயிக்கப்பட்டது. 

சரக ‘ ௪ ௪ * உ ட ஸு ன த 4 . ம 

GQ) BEL DSH செப்த விசா J wb BT ow FD Bid ait Gil J Din வ PAL LIL 

மு அவற்றுள் சசேதனர்கமளோடு மாயையம் பரிக்கரகசதஇ ) YU Dot OF PONT 9 MTG யையும் பக்கரக்சற்றுயாகல து 
. A, க ர பட . ர ட்ரூ . ட்ட சு ஸ் ட ஆ 

ணிபபபட்டமையால பரிக்கரகசத தயாசிய மாயை அணவழமராயைப 
ச் 4 oo 

போக் கு மெளடதமாத்கிரமெனல் மநிச்ரயிக்கப்பட்ட து. HOM ain 
ர் ‘ ‘ oo ol 

தோ யும் மாயை G) wer ட.தமுமமான ம பணு அம்சோயையுடையவன் Hf 

ன்மாவென்பதமையும். அமையவே, Yin hos யப்பிணியாளனலு 
௩ * ர் ட ௩. ட . . ர 5 . ச 1 ட க 

க்ருக்கொடுத்து கோயைத்தீரச்கும் வைத்தியன் திவனென்பதுபெ 
த n ச > gy ச oT . , 

றும், நோயுடைய பிணியாளன் றனனைப்பிணிக் திருக்கு மந்கோய்வ 
. . . . rd * ய் ர i . , . a டு . a 

ருததததா ais J! அறிவு 2 ச்ரிரம்னுு கிடத்த லரனலும, அம்கமமாயைத்த 

பச a oy . ௫ . ௪ உ ச . 

விர்க்கு மெளடதங்க ள வனை த2தடிச் சென்றுபகரிக்கு மாற்றல்பெர 
் . ie - . tte ef D . ‘oo _ Oo. 

தீ ஜடப்பொருள்களாகலாலும், ௮ர்தகோயாளிக்கு மருக்தையறிக 

துபசரித் துண்ணச்செப் துபசரிப்பான் வைத்தியனே யாதல்போல், 
. ர . . . னை . ஆன்மாவாகிய போயாளியைப் பற்றிவருக்து மாணவமாகியகோயைக் 

ஐ. ட . ட . டட . o | 

ஜ்விர்த்து பகரிக்கும் பொருட் டெ.எடதமனைய தலுகர ணாதிகளை மா 

ையயினின் றுங் காரியப்பெத் திக்கொடுத்து வைத்தியகைய சிவனே 
. ர , . ட a ௩ . ட ' fv . ச் / சர ட 

அ௮ற்தகோயைத் தவிர்ப்பன், அணவரோகம், மா யாகாரியங்களாகிய 
* ௫ ப பிப ட்ரூ உ ஆசா 7 ட வெளடதப்பிரயோக மாத்திரச்தாமீன நிவி த தியெறுமோ வெளின், 

2 a ச உர ௯ . ae ஆ உ HK ச டர ட . உப 

பிரக்ஞையற்றுக்கடக் ர மர் தநிலையினின்று மவனை த2தற்றிச் சற்றே



(௫௨ சித்தாந்தரத்தாகரம்: 

பிரக்ஞை யுண்டுபண்ணுகையால், அதன்பின்னர் வேறுபத்தியபரி 

காரங்களு முளவாம், இப்படியே மாயையாற் பிரதிபந்தஞ் செய்யும 

நந்தரஞ் சற்றேயறிவுவிளங்கப்பெற்ற வச்சேதனன் சிவனது ஆணை 

வடிவமாகிய வேதசிவாகமங்களென்னும் வைத்தியநாலிற் பெறப்ப 

டும் பத்தியுபரிகாரக்களைப் பெற்று ரோகநிவிர்த்தி படைவனென்ப 
௮ திண்ணம்.! திண்ணம்! ! இந்த வுண்மை விசாரத்தால் ஆணவமா 

யைகளின் றன்மை வெளிப்பட்டமையால் மேல்கன்மம் என்னுமல 

மினை த்தென்பதையுஞ் சற்றுவிசாரிப்பாம், கன்மம் என்பது நெல்லு 

க்கு முளைபோல்வ தொன்ரும். கெல்லினிடத்துத் தவிடு, உமி, முளை, 

என்னும் வே.றுபாகெளுண்டாதலின், ௮வற்றுள் தவிரி ணவத்து 

க்கும்; உமி மாயைக்கும் உவமிக்கப்பட்டபடியே முளை கன்மத்துக் 

குவமிக்கப்படுமெனவறிக, முளையில்லையேல் ௮ந்தவித்த்க்குச் PAM 

பின்ாம். நெல்லினிடத்து இந்தமூன்றுந் தொன்மைச் சுபாவமாதல் 

போல ஆனமாவினிடத்து மும்மலங்களுஞ் சுபாவமாதல்கண்டறிசு. 

மேலுவமையால் கன்மமில்லையேல் பிறவியில்லையென்று வெளிப்பட் 

டு. ஆகவே, பிறவிக்குக்காரணம் கன்மம் என்பது ௮மையும். அந் 

திக்கன்மம் என்றுவந்தது என்று கடாவுங்கடாக்களுக்கு இறைதரப் 

பட்டமையு மிதனானேபோதரும். இவவுண்மையறியாதார் முன்செ 

ய்தபாவத்தா லிப்பிறவியில் துன்பமாயி னம்முற்பிறவியில் பாவம்வர 

க்காரண மென்னயெனவும், அதற்குமுற்பிறப்பி லார்ஜித்ததெனி ன 

ப்போது மதுவந்தசகாரண மென்னையெனவுங்கடாவி முதலில் பாவம் 

வர்தவாறென்னையென மயங்குவர். பாவ மிடையில் வக்ததன்றாம். எ 

ன்று ஆன்மாவுண்டு, ௮ன்றேமலத்திரய முண்டாகையால் கன்மத்தி 

ன்காரியமாகிய பாவபுண்ணியங்களு மகாதியேயுண்டென்று கொள் 

ளப்பட்டன. வினையிலேடடெர்தேனைப் புகுர் துகின்றுபோது கான்வினை 

ச்கேடனென்பாய்போல, வினையனானென்றுன்னையறிவிச்செம்பிரானானாய்க் 

கு? என்ற திருவாக்கானுமுணர்க. இந்தக் கன்மத்தால்வரு மநுபவ 
மெனைத்தென யோடக்கையில், ஆன்மா யாகாமொரு சரீரத்தையெ 
டுக்கையி லதளைக்கூட்டி. முடிப்பதேயாம், இதனால்) கன்மமில்லையே 

ல் மாயாபோகமுன்டாவதும் ௮மையா௫. மாயை யநாதியேயாயிலு 

ம்; அதுகாரியப்பட்டுத் தேகபோகங்களாய் வருகையில் கச்மத்தி 

ன்முறைப்படி. வருகையால் கன்மமே தேகபோகநுகர்ச்சிக் டோ 

னபிறவிகளை த் தீருமென்பது சொல்லப்பட்டது, மேலிடங்களி 

லாணவமாயைகளை கோயுமெளடதமுமாக வுவமித்தபடியே யீண் 

டுக்கன்மபத்தைப் பக்தியமாக வுவமிப்பதேசாலும். நல்ல பத்தியத்



ஆபாசஞானதிரோதம், ௫௯. 

தால் ரோகரிவிர்த்தியும், செட்டபத்தியத்தால் ரோகலிர்த்தியுமுண் 
டாத லதுபவமாகையால், கெட்டவினையால் பிறவியரந்தமும்; நல்ல 

வினையால் பிறவியொடுக்கமு முண்டாதல் உவமித்தறிக, ஒரான்மா 

தேசத்தை யெடுக்கையில் எடுக்குந்தேகத்தைக் கூட்டுவலும், எடுப் 
பதற்குமுன் விடுந்தேகத்தைத் தவிர்ப்பதுக் கன்மமேயாகையால்) 

விவெதரகிய மரணத்தையும், எடுப்பதாக ஐாஈத்தையுக் தருங்கார 

ணமாயுள்ளது சன்மமென்னுந்துணிவு ஈன்குகாணப்பட்டது. அக் 

தக்கன்மம் ஆன்மாவுக் குடலைத்தருஙகா Vi தந்தவுடறோறும் வடிவு, 

நிறம், சாதி, ஒழுக்கம், நெறி, உணவு, சுகம், அக்கம், ஆயுள் என்றி 

ன்னவேறுபாட்டால் போகத்தை யூட்மொகையால் ௮௮ அநாதியே 

யமைந்திருக்குந் தன்மையையன் றி யமையாமை வெளிப்பட்டது. 

இன்னவினையின்னசலத்தின்னபொழுதின்ன தனா, வின்னபடியாய்ப்பொரு 

ர் தமென்றிசைத்தே-யன்னவினை, யன்னதலச்சன்னபொழமுதன்ன சனாலன் 

னபடிப், பின்னமறக்கூட்டும்பிரான் என்னும் ஆன்றோர.நுபவ வுரையா 

லுங்காண்க. இதனால் வினையையன் றி யொருபோகமு முண்டாகா 

தெனவும், அந்தவினையும் சவனாணையி னிகழுமெனவும் பெறப்பட். 

ட௮, எங்கனமெனின்,; சூத்திர தாரியால் பதுமையாடுகையில் பது 

மைக்கும்,௮வலுக்குமிடையில் சூத்திரமொன் றியங்குகையால் சூத் 

திரமன்றிப் பதுமையாடாமையும், சூத் திரதாரியையன்றிச் சூத்திர 

மியங்காமையும் வெளிப்பட்டது. இதனால் கன்மத்தா லான்மா தே 

காதிகளை யெடுக்குமேலும், கன்மஞ்சடமாகையால் ௮துசிவனையன் 

றி யமையாதெனவறிக. மேல்விசாரத்தால் கன்மமென்பதொருபொ 

ருள் சிவலுக்குத் தணைக்காரணமா விருப்பதொன்றாக நிச்சயிக்கப் 
பட்டது. ஆகவே, ௮துசவலுடைய சத்திபேதங்களில் பரிக்கிரசமா 
தீதிரமாகவே கொள்ளப்படும். கன்மம் நித்தழு மநாதியுமாயின்; தற 

கரணாதிகள் வந்தபிறகே யவற்றின் சார்பா லான்மா கன்மங்களை யார் 

ஜிக்குந்தன்மை யுண்மையா லத்தலுவாதிகளை யடைலதன்முன்ன 

சே யான்மாவுக்குக் சன்மம் என்பதொன் நெங்கிருந்து வரக்கூடுமெ 

OT PIC சங்கையுண்டாதலால் மேல்சமாதானத்தை யோடிப்பாம். அ 

ன்மாவையகாதியேபற்றிய தொருமலமாய்ப் பின் செய்கை ரூபத்தா 
லியக்கப்பாட்டை யடைவதொன்டமய் வெளிப்படுத் சன்மையேசா 

௮ம். ௮ப்படியந்தக்கன்மம் நிகழப்பெறுங்கால் சிவனுடைய சத்தி 

யாகிய கரியையென்னுங் கன்மத்தையன்றி பமையாது, ௮அுசெய்த 
௮ம், பின்னது செய்வித்தலுமே யிலக்கணமாக வுடைமையாக் தன் 

மையுண் மையால், கன்மம், மாயை, ஆணவமென்னுமான் றுஞ்.சடக்



௫௪ சித்தாத தரத் ரகரம், 

களம், ஆன்மா சிற்றறிவுஞ் சறுதொழிலு முடையதுமாகு மிலக்க 

ணப் பெற்றியனவாகுக தன்மையால் ஜடங்களாகயெ வம்மூன்றுங 

இரியைமாத்திர முடையனவாகி அ௮த்துணையுர் தாமே யியங்குமாற்ற 

பெறாது சவனியக்குலித்தா லியங்கும். ஆன்மா இிரியைமாத்திரமே 

யன்றி ஞானமுமுடையதாகி அ௮த்துணையுந் தானேயியங்குமாற்றல் 

பெருது சிவனாதுசேட்டிப்பால் ௮றிக்து மசைந்து மியச்குமென 

வறிக. ௮சேதனங்களுக்குக் கிரியைமாச்திரமும், சேதனத்துக்குக் 

இரியையோடு ஞானமா மிலக்கணமாகுந்தன் மையால், ௮வை தாமே 

யியம்கப்பெருவாகலின் அவற்றை யந்தர்தப்படி யிசைர்தியலங்கப்ப 

ண்ணுவான் ஞானக்கிரிபாஸ்வரூபனாகிய சவனணாதல் துணிபப்பட்ட 

அ. ௮வன் நின்மலனாசையால் “எல்லாழுன்னடிமையே யெல்லாமுன்னு 

டைமையே யெல்லாமுன்னுடையசெயலே” என்னும்பிமமாணமே யிவ்வு 

ண்மையை நிறுத்தும். ௮டிமையென்றறு அன்மாவையும், உடை. 

மையென்றது மலமாயா இகளைபும், செயலென்றது ஆன்மாவின து 

ஞானக்சிரியைகளின் சேட்டையையும்) மலத்திரயங்களின த கிரி 

யையின் சேட்டையையும யெனவறிக, இதவுண்மையால கன்ம 

மொன்றைக் கூட்டுகையிலுஞ் சவனையன்றி யமையரமையால், ஏல் 

லாஞ் சிவச்செயலென்றது அமைதல திண்ணம் ! தஇண்ணம |! 

இந்தக் கன்மமலம் தூலம், சூரிய, அதிர ஷ்மம் என்று 

மூவகைப்படும. இவற்றுள், வினைகள் தூலமும், வினைகட்குப் பின் 

பலனாப் வருகிற புண்ணரிபபாவல்கள் சூசமமும, இப்புண்ணிய பா 

வங்கட்குப் பின்பலனாய் வருகிற இன்பதுன்பக்கள் ௮ இரூசமமும் 

என்றுசொல்லப்படும், இவை ஆகாமியம், சஞசிறம், பிராரப்தம் எ 

ன மூன்று$பதமாக விரியும், இருவினை களே ஆகாமியமாகவும், பு 

ண்ணியபாவங்களே சஞ்சிதமாசவும், இன் பதுன்பங்கே பிராரப்த 

மாகவுங் கொள்ளப்படும். ஆகாமியம் பயிரிடுதலை ஓக்கும். சஞ்சிதம் 

அபபயிரால் உண்டாகும் பலத்தைக் களஞ்சியத்திற் கட்டிவைத் தலை 

ஒக்கும். பிராப்தம் களஞ்சியத்தில வைத்ததைச் கிறிதுசிறிதாக 

எடுத்துப் பொத் தலை ஒக்கும். இர்தக்கன்மஙசள் அன்மாக்கள் நி 

னைத்தபடி. ஒருபோதும் பயன்படா. ஒருவன் முன்னர்ப்பனையும், பி 

ன்னர்க்கீரையும் உண்டாககனொல் பின்னர் உண்டாக்கிய மை பதி 
னைந்து நாளைக்குட் பிரமியாசனமாகும். முூன்னமுண்டாம்மிய பனை 

Ls Bem ay வ நடத்தின்பின் பி யொசனம கும. லுறுபபோல அன் 
ச . ப . ர் ச் ௪ ஓ ௪ 5 உ ௪ Lit bho ன்பு சசெய்ரு கம ஜறேன்னெைபயன்பட। மல் வெகுசன



ஆபாசஞான நிரோதம். ௫௫ 

னத்தின்பின் பயனபடுதலும், பின்பு செய்த கன்மம் உடனே பய 

ன்பட்டு வருதலும் மரபாம், 

இலை ஆதி தைவிகம், அதிபெள திகம், ஆதி ஆத்மிகம் என் 

Qs தாபத்திரயங்களாக வுயிர்களுக்குப் பொசிப்பாகும், இவற்று 

ள்; தெய்வத்தால் வருவன அதி தைவிகம். ௮வை மாதாவின் கருப் 

பத்திலும், சனனமரணஙக்களிலும், சுவர்க்க ரரசங்களிலும் உண்டா 

கு மின்பதுன் பங்கள். நீர்-த-காற்று முதலிய பூதங்களால் வரும் 

இனபதுன்பங்கள் அதிபெளதிகம். சரீரத்காலும், மனத்தாலும்வரு 

வன ஆதிஅச்மிகம. ஒருவன் களஞ்சியத்திலே கட்டிலைக்க நெல் 

லானஅ இப்பட்டு வெர்ததுபோல ஞானாசாரியருடைய திருகோக்க 

சீதினலே சஞ்சிகந்தொலையும், உணவுக்கு வைக்தரெல்லானது குறி 
தீககாலத்திலயுண்டு முடிந்ததுபோலப் பிமாரப்தம் உடம்புடன் ௮ 

ழியும், விகைத்துவைக்க நெல்லு மழையின் றி எமிந்ததுபோல ஆ 

காமியம் நின்பல ஞானக்தினாலே அபியும். “சஞ்சிதர் திருகோச்சாற் 

போம் பிராரக்சா தறுகோடேகும், விஞ்சுமாகாமியர்தான் விளங்குஞான*த் 

தி நபோம், செஞ்சயான் செய்தயவெல்லாஞ் இவன்செய லென்றுணர்க் ரால், 

மஞ்சனே வினை3 கிறநகள் வர்துனைச்சர் தியாவே.? ௭ ன்றதகனாலுங்காண் 

சு. இனஜும் விரிக்கிற் பெருகும், 

இதுகாறும் விவரித்துக் காட்டிய நியாயங்களால் தேகான்ம 
[அ . ௪ ’ ' ° ச * வாதியாநிய வுலகாயகன் கூற்ரீரிந்தது. இவன் சிவபரங்களை யின் 

மைப்பொருள் களாசக் கூறிய வாபாசத்தையயே நவநவமாயெடுத்து வி 

யவஸதை முசுத்தாற கண்டித்துப் பதரர்த்தத்திரயங்களி னுண்மை 
யைக் கரதலாமலகம்போல் விளங்க வுரைத்தோமாகையா லினி யே 

னையவாபாஸ மதங்களையு மொறுவாறு சம்க்ஷேபமா யெடுத்துக்கா 
ட்டிப் பூவபட்சஞ் செய்வாம். 

அ . ச . 6 . . 

மேலிடத்தில் ஸ்ரீவாசசக்தையே மிரமாணமாயெடுத்துக் சாட் 

டி) ௮ஈதலாதரவுசொண்டே |/றச்சமயிசளி னாபாசங்களைச் சடியத் 

தொடங்கனோமாசையால் “சாத் இசம்பேரி நாத்தமும்பேறினர் ? என்றவ 

சனத்திற்குப் பிற்போந்த வசன பரியாலோசனையானே யேனையலா 

பாஸங்களையும் விளங்கவுரைப்பாம். 

அவை (சுறறமென்னுர் தொல்பசுக்குழால்கள், பற்றியழைத அப்பதி 

னா) எனவும், (வீரதமேபரமாகவேதியருஞ்,சரதமாகலேசா5 தீ ககாட்டின



(han சித்தாந்தரத்நாகரம், 

ர்) எனவும்) (௪மபவா இசடத்தமதங்களே, யமைவதாகவரற்றிமலைக்தனர்) எ 

னவும் வருவனவாம். இவற்றை முறையே விசாரிக்கின்,முதற்போக்த 

வசனம் தேசவாதத்திற்றானே புடிர்து (ஈவிலினிம்மனைமச்களுச்சொரு 

துணை நாமலஇலையென்றே, கவலைய நறரன் முண்மறர் தனையுனைக சாலனார் 

கொடுபோ௫ச், குவலயத்சடைச் தீவலாஈாடொறும்புரர் இடுலையோகுறிக் 

குங்காற், சல நெஞ்சமேசிவனலா அயிர்க்குயிர்தானுமோர் தணையாமே) எ 

ன்னு முண்மை விளக்கத்தாற் கண்டிக்கப்பட் டொழியும். வைதிக 

ராயுள்ளபேர் கேவலங் கர்மடாளாப் வாஜபேய முதலிய வநச்தகாமி 
யங்சளிலுழன்று ஞானகாண்டமாகிய வுபறிடதங்சளைச் சவாசமஹி 

த்தாந்த பரியாலோசனையானே யுணர்தலின் றி மருட்சபூண்டு இரிகி 

னருராகையால் (சுரு திவழியொழுனெர்கள் சுவர்ச்சச்சார் என்னு முண் 

மைக்குகுணமான வவ்விரண்டாம் வசனக்திற்போந்தமதமுக் கண் 

டு.க்கப்பட்டழியும், மூன்றாவது வசனத்திற் போர்த வெல்லாச்ச 

மயங்களும் (தம்மை-யுணராருணரா ருடங்வெயச் அ தம்மிற், புணராமைகே 

ளாம்புறன்,) என்னு முண்மைவிளக்கத்தாற் கிறப்பழிச்திழியும், மே 

ல் (மிண்டியமாயாவாதமென்னுஞ், சண்டமாருதஞ்சுழித்தடித்தாதர்த து) 

எனவும், (உலோகாயதனெனு மொண்டிறர்பாம்பின் - கலாபேச்தசடுவிட 

மெய்தி) எனவும் போந்த வரக்கியத்வபங்களிற் பெறப்பட்ட சமயங் 

களிரண்டு மவைதிகங்களாகிய காத்திசகங்களேயாம். மாயாவாதியா 

வான் பாசபசுக்களை யில்பொருள்களாசவும், பசுவா௫ிய தன்னைய 

யுள்பொருளாகவுங் கொண்டு பலைந்தபடி. யுலகாயகன் பாசத்தை 

மாத்திரமே யுள்பொருளாகவும், பதியையும், பசுவையு மில்பொ 

ரூள்சளாகவு மலைந்து கூறும் தன்மையா லிருவரும் நாத்திசரா 

வதி லென்னதடையுளது 7? தே.கான்மவா தியாகிய உலகாயதனைமா 

த்திரம் நாத்திகனென்று கூறி யேகான்மவாதியாகயெ மாயாவாதியை 

யக்ஙனங்கூரு தொழிவது விவேகத்தடழ்ச்சியாம். இப்படியே பெள 

த்தாதி மதங்களிடத்தும் கண்டுகொள்க. இவ்வுண்மையைச் (சமர 

ஸஞானபம்) என்னு நூலில்யாம் செவ்விதின் விளக்கியிருக்கன்றோ 
மாண்டும் கண்டடங்குச, இவவிரண்செமயலங்களுக் துல்யமாவறு 
கண்டேபனறோ விரண்டையு மொருசேரக்கூறி ஸ்ரீமத், ஆசாரியஸ் 

வாமிகளும் பழித்தனர் 8 ஏனையபுறச்சமயலங்களை நோக்க விவைதா 

மேயுயிர்களைமருட்டி வஞ்சிப்பனவாகலி னிவற்றுட் பின்னையதாகய 
வுலகாயசத்தையே முன்னர்க்கூறிக் கடிந்தொழிக்தோமாசையா லி 
ஸி யிங்கே முன்னையதாகிய மாயாலாக சொரூப மினைக்கென்பதை 
யுங சாட்டிப் பூர்வபட்சஞ்செய்வாம்,



ஆபாசஞான நிரோதம். er 

இம்மாயாவாதம் ௮ஸத்தியலாகமென்னும் பொருளைத்தருவ 
தொன்றாகலின் மிச்சாவாதமெனவுஞ் சொல்லப்படும், இதலுண் 
மையை (உத்தமவாத தூலவாதூலம்) என்னு நாலின்வழி விரிவாயெடுத் 

துக்காட்டிக் கண்டி.த்திருக்கின்றோ மாயினு மின்னுக்கொஞ்ச மீண் 

டு விவகரிப்பாம். 

நாத்திகவாதம், மிச்சாவாதம்,௮ஸத்யவாதம், பிரச்சன்னபெள 

த்தவாதம் என்னும் பரியாய சாமங்களையுடைய மாயாவாதந்தானே . 

பிரகிருதத்தில் (Cagré sar git) என்றுலகில் மூடஜனங்களால் வழ 

ங்கப்பட்டு வருகின்றது, அ௮.த்வைதவாகமெனவுவ் கூறுகன் றனர். 

வேதாந்தமாவதும், ௮த்வைதமாவதஞ் சித்தார்சமென்னுஞ் சைவ 

தீதுச்கேயுரிய பரியாயகாமங்களாதல் சிவஞானபோதமுதலிய வுண் 

மைால்களின்வழி விளங்கும். இவவுண்மையறியாதார் ஏகான்ம 

வாதம், ௮கம்பிரமவாதம், ௮தியாஸவாதம்;, அரோபவாதம், பிரார் 

திஜந்யவாத மென்றற்றொடக்கத்துப் பலபெயர்களையுடைய வச்சூ 

னியவாதத்துக்கே மேற்போந்த வேதாந்தமுதலிய பெயர்களை யிட் 

டு அபார்த்தங் கூறிப்புலம்பித் திரிவர். அம்மதத்தினுபாசம் வருமா 
௮, பிரமமொன்றேயுளளது என்பதைச் சாதிப்பான்றொடக்க வே 

தத்தைச் சான்று கூறுவர். வேதமோவெனின், ஜீவபரங்களையும், ௮ 

வற்றின் ஸம்பந்தங்களையுங் கூறுவதால் எகவாதத்தின் றலையிலிடி. 
விழுந்தழியும். ஒன்றெனச் சாதித்தல் பரமார்த்தமும், இரண்டென 

ச்சாதித்தல் விவகாரமுமெனப் பின்னுங்கூ.றுவர். ௮வ்விவகார பரமா 

ர்த்தங்களே யவர் மதத்திற் போர்இடும் பெத்தமுத்திகளாகும். பெ 

த்தமுத்திகளிரண்டு மோர்பொருளுக்கே காலவேறுபாட்டா லுண் 

டாமென்பது நியாயமுகத்தாற் போதரலால் gar கூறும்பிரமமாகி 

ய வொன்றற்கேயன்மீரு வவையுரியவெனச் சாதிக்கப்படும் ? பெத் 
தழுத்திகளும், அவற்றைக் கொண்டதொரு பொருளும், அங்கன 

ம் வேறுபடுத்தியகாலமு மென்பனவாதி விவகாரங்கள் பெறப்படு 

முண்மைக்குமுன்னர் ௮வர்கூறும் ஏகமெக்கே போகுமோ வறிக்தி 

லம். பிரமம் பிரமேயமும், வேதம் பிரமாணமும், பிரமமொன்றே 

யெனவறிந்துரைத்த பொருள் பிரமாதாவும், ௮றிந்தவறிவு பிரமிதி 

யுமென வெளிப்பட்ட நியாயமுகத்தால் ஏகவாதஞ் சீலிக்கவிடம் 

பெற்றதெங்கே ₹ ஏகமாகியதன்ளையன்றி யெல்லாம் மிச்சையென 
கசண்ட.தனால் வேதமுமிச்சையாகி அதனாற் சாதிக்கப்போர்த வறி 

வாகிய தானும் மிச்சையாதலி லிழுக்கென்னோ ? இவ்விபரீத ஞா 
0



று நித்தாந்காத்நாகரம். 

னம் யாண்டும் பயன்செய்யாதென்க. மேற்கூறிய விவகாரபரமார்த் 

தங்களிரண்டு நித்தமாய் விளங்கலி னவவிருதன்மையும் பிரமசுபா 

வமென நாட்டப்படும். பிரமந்தானே விவகாரத்தையும், பரமார்த்த 

த்தையும் பெற்று விவகாரமிருந்தபோது பரமார்த்தமும், பரமார்த் 

த மிருந்தபோது விவகாரமுமொழிந்து நிஜா நு பூ தியி னிலவுந்தன் 

மை ௮ன்னோர் பிரஸங்கமரதலால் விலகாரப்பிரமம், பரமார்த்தப்பிர 

மமெனனும் பகுதியால் எமதபரியாஸத்.துச் குள்ளாகி யலக்கணுற்ற 

ழியு மதிசய முரைப்பரிது! உரைப்பரிது!! ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி லய 

கார்ய காரணங்களாகிய பஞ்சகருத்பம் நித்தமெனக்சோடலும்; ௮ 

வற்றை விவகாரமெனக்கூறலும் ௮வர் மதமானபோது எக்கனோ ப 

ஞ்சகரு தயங்கட்கு முடிவுண்டாகி விவகார பிரமமொழிந்து; பரமா 

ர்த்தபிரமந்கானே நிலைக்கும் £ விவகாரமொழிக்திடுகையாற் பரமார் 

த்தமென்பது மற்றுத் தனது ஸ்வப.ப்பிரகாச நிலையி லவ்வேகமாகி 

ய பிரமம் அமைதலஓுமென்றோகூடும்? இனிப்பாமார்தத மென்பது 

தானென்னை ? கண்டவர்யாவர் ? தன்னையன்றிப் பரமார்த்தத்தில் 

வேறுகராணாத வொருவன் பரமார்த்த ஞானம் பகர்வதெங்கன் 7? பக 

ர்ச் விவகாரமாயிற்றே! தன்னில் வேறானார்க்கன்றோ பகர்தல் கூடு 
ம்? பரமார்த்தங்கழன்று விவகாரத்தில் வர்தபோது முன்பரமார்த் 

தத்தை விவகரித்ததெனின், விவகாரத்திற் பரமார்த்தமின்றுகையா 

ல் பரமார்த்கஸ்வரூபம் பாழ்பட்டழியும், ps Bw pi பவத்தைச் சா 

க்ரெத்தில் விவகரிப்பதுபோலா மெனின், சேவலசகலத் தாக்கால 

வை நிகழ்தலால் விவகரிக்த பொருளுக்கு வேன சகல கேவலங்க 

ள் சித்தித்தவா.று பரமார்த்த.த்க விவகாரத்திற் பிரதிபாதிக்கும் 

பொருளுக்கு வேறான பொருள்களன்றோ சித்திக்கவரும் ? சுமுத்தி 

ஜாக்கிரங்கள் அநு பவமும், ஆணவமாயா துவந்தங்க ளவ்வநுபவத் 

தசை யூட்டுவனவும், ௮வற்றையுடைய தொருபொருள் முறையேயு 

ண்டுழல்வது மானபடியே. யன்றோ விவசார பரமார்த்தங்களிலுங் 

கொள்ளவரும்? பாசத்தோடு விரவியுண்டாகு மநுபவத்தால் விவ 

காரமும், பதியோடு விரவியுண்டரகு மநுபவச்தால் பரமார்த்தமும் 

பசுவாகிய சிற்றறிவுக்கு நிகழுந்தன்மையால் மூன்றுபொருள்களுந் 

தத்தங்கதிமாறாது விவகார பரமார்த்தங்களிலும் நிலைக்கும்! நிலைக் 

கும்!! இப்படிக்கன்றிப் பரமார்த்தத்திற் நன்னையே தான்சண்டு ௪ 

Bu sem spin ௮ வலஞானம் நிலையாது ! நிலையாது! ! தன்னைத்தா 

ன் கண்டநுபவித்தலு௩ கோருபமானங் காட்டல்வேண்டும், கண்ண



ஆபாசஞானதிரோதம். ௫௯ 

னது தன்னைக்கண்டு சுகக்கினன்றோ வறிவானது தன்னையநிந்து ௪ 

இக்கும்? கண்ணாடியின் முன்னன்றிக் கண்ணான sor Rosson gs 
தைக் காணாவாறுபோல் ௮றிவானது திருவருளின் முன்னன்நித் 
தனதுண்மையிலக்கணத்தை யநிந்திருவது கூடாது! கூடாது!! இ 
வவுண்மைகளால் தன்னிற்றன்னைத் தானேகண்டறுபவித்த லென் 

லும் பரமார்த்தம் தலைமயக்கெய்தியது காண்க. 

பதியைவிட்டுத் தானே யொருதனி முதலுண்டென்று சாதிக் 
கப்புகும் ௮ம்மசத்தினர் கூறரியாயக்களை யினிது பரியாலோ௫ூப் 

பாம். காணப்படுவனவற்றைக் காண்பதும், கேட்கப்பபுவனவர்றைக் 

கேட்பதும் எந்தவறிவோ, ௮ந்தவறிவே தானென்றறியத்தக்க தெ 

ன்பா், பார்க்கப்படுகிற வனைத்தும் பொய், ௮ல்லது மிச்சையென்று 

வாதித்துத் தலையுடைத்துக்கொள்வறு ௮வர்மதமாயின், ௮வர் பா 

ர்த்ச.து பொய்யானதொன்றையே யல்லவா * இல்லாத பொருளைப் 

பார்த்காரென்கையால், அவர் பார்ச்ததே யில்லயெனவன்ோே மு 

டியும் £ அதனால், பார்த்தபொருளு மில்லாகதாகவே யன்றோ முடி. 

யும்? அதுபோல், கேட்டபொருள் பொய்யாகும்போது கேட்டது 

ம் பொய்யாகுமல்லவா ₹ ௮ப்படியே கேட்டதொருபொரு எஸிருந்த 

அம் பொய்யாகுமல்லவா ? இவ்வுபமான வாயிலாக வுபமேயமாகய 

தானாகிய வறிவுண்டென்று சாதிக்கப்படாமையின் முழுகாத்திகம் 

பெற்று ௮வர் புன்மதம் அழியும் ! அநியும்!! பின்னு மப்பேய்மத 

த்தினர் கூசாது பேசும் பிழைகளையும் பெயர்த்தெறிவாம். ஏகமாகி 

ய பிரமம் தேகாதி பிரபஞ்சமாக விரிர்ததன்மை பொன்னானது பல 
பணியாயிருந்த தன்மைபோலு மென்பார். (செய்வோரின்றிச் செ 

ய்வினையின்மையின்'” என்றபடி ஒருவன்செய்யப் பொன்னானது ப 

லபணியாகுமதொழிந்து தானே யாவசெப்படி ? இதனால், பிரமம் 

பிரபஞ்சமாகக் காரியப்பட்டது மொருவனா லாயிருக்தல் 2வண்டும். 
செய்பொருளும், செயப்படுபொருளுமாகப் பிரமத்தையும் பிரபஞ் 

சத்ஜையுங் கொள்ளவருங்கால் செய்பொருளாசய குலாலனி லுண் 

டாகாது செயப்படுபொருளாகய பாண்டங்கள் மண்ணிலுண்டான 

வாறுபோல் பிரமத்தினின்றும் பிரபஞ்சமுண்டாகாது பிரமத்தில் 

வே௫ுனமாயையிற் பிரபஞ்சமுண்டாகுக் தன்மை சாதிக்கப்படும், 

சிலம்பியிடத்.துண்டாகு நூலுபமானத்தால் செய்பொருளாகிய சில 

ம்பியினிடத்துச் செயப்படுபொருளாகிய ,நூல்வரக்கண்டாமெனின், 

நூல்வந்தது சலம்பியினது தேசுத்தன்றித தேயொகிப வான்மகத



40 சிததாநதாரதநாகரம; 

தி னிடத்தன்றென்பதை யூகக்கின் மேலாட்சேபம் ந௫க்கும் ! mAs 
கும் ! | திலம்பி திட்டாந்தத்தா லதனிடத்துண்டான நூலை அதயா 

ஸமென,லடாதபடிப் பிரமத்தினிடத் துண்டாகும் பிரபஞ்சத்தையு 

மத்யாஸமெனல் கூடாமையறிக, ௮த்யாஸமென்றும், மிச்சையென் 

றும், கற்பிதமென்றும் பலவாறு புலம்பிப் பிராந்தி ஞானம் பேடித் 

திரிவார் உடனே மறந்து காரணகாரிய வாதத்தை யபேட்டித்தல் 
கேவலம் மூடத்தன்மை Owes. 

மேலே விசாரித்துக் கழித்த பரமார்த்த விவகாரங்களை யின் 

லுங்கொஞ்சம் பரியாலோசிப்பாம். பரமார்த்தமென்பது உலகந்தோ 

ன்ராது நான் பிரமமென் ற்றிந்திருப்பது, விவகாரமென்பது நான்பி 

ரமமென் றறிவதிழக்து உலகர் தோன்றிக்கொண்டிருப்பது, பரமார்த் 

தத்திலே நின்றும் விவகாரத்துக்கு வருதலும், விவகாரத்திலே நின் 

றும் பரமார்த்தத்துக்குப் போதலுமாகிய விரண்டநுபவங்க ளொ 

௬வனிடத்துக் காண்கையா லவவிரண்டி லொன்று மெய்யும்) மற் 

ஜொன்று பொய்யுமாதல் கூடாது, பரமார்த்தத்தி லிருந்து தானே 

விவகாரத்துக்கு வருத லேற்றமையாலும், பிரமத்திலிருந்துதானே 

யுலகம் காரியப்பட்டதென்று கூறுகையாலும் பரமார்த்தமாயெ பி 

ரமம் சத்தியமானபடி விவகாரமாகிய வலகம் வெறும் பொய்யாய்த் 

தோன்றுகையால் பரமார்த்த மதற்குற்பத்து காரணமாகாதெனின், 
சிலம்பி திட்டாந்தத்தாற் பிரம முலகுக்குபா தானமா மென்றதிமுக் 

காம். பரமார்த்த விவகாரங்களை விசாரிக்கப் புகுந்.து உலகுக்குபாதா 

னம் பிரமமென்ற தொடிநர்தமையா லவவுபாதானம் வேறியாதென் 

னு மாசங்கை நிகழும். மேல், ஹித்தாந்த முூறைமைப்படிப் பிரமத் 

திற்கு வேடுன மாயையேயன்றோ வவ்வுபாதானமென்றல் நிலையுத 

ல் பெறும் ₹ அன்றியும், விவகாரமென்லுமிடத்தி லறியாமை துக்க 
வசத்தனாகுஞ் சீவன்ரானே பரமார்த்தத்திற் போந்த சுத்தவறிவாடி 
ய பிரமமென்றதலு நிலையாது. சுத்தவறிவாயெ பிரமமொருமுதலம், 

மலினவறிவாமே சவனெொருமழுதலும், ௮ம்மலினமாகய பாசமொரு 
முத மென்பதேதுணிபு. 

இங்கனறிற்க, சத்தாயெ பிரமத்தி லசித்சாயெ பிரபஞ்சந்தோ 
ன்றுதற்குக் காரணம் பகருமிடத்து ௮ங்கனர்தோன்றுத லியல்பெ 

ன்றுகூறுவர், வன்னிக்குஷ்ண மியல்பாதனோக்கு நியாயத்தாஜ் பிரமத் 

தியல்பெனப்படும் பிரபஞ்சம் பிரமத்தைப்போலவே சத்தாதல் பெ



ஆபாசஞான நிரோதம், ௬௧ 

றும். ௮ஃதசத்தென்ப தவர்க்கு மொப்பாகையா லதனைப் பிரமத்தி 

யல்பென்று பேசியது பேதிக்கப்பட்டது. ஒளியினிடத் தியல்பாக வு 
ண்டாயிருக்குங் கருமைபோலன்றோ யாம் கூறுவதெனின்; ஒளியி 
னிடத்துக் கருமையியல்பன்று, (அல்யொன துதானுமொன்றை யணைர் 
த கின்றுநிகழ்ர் இடம், பங்யொ தயிர்தானுமிப்படி பற்றியல்ல துகின்றிடா த? 

என்றபடி. யொளியானது தனித்து நிற்றலின்றிக் சாட்டமுதலிய 
வொன்றைப் பற்றி நிகழுந்தன்மைத்சது. அதுபற்றி யொளியை வர் 

த்திப்பித்த காட்டமாதிகளி லுண்டாங் காரியமாக வன்றோ கருமை 

யிலுண்மையை மேலோர் கழருநிற்பர் 9 ஒளியின்கண் ணியல்பாக வு 

ண்டாமென்றகருமை மீண்டு மவ்வொளியிலேதானே யொடுங்குவ தி 

ன்மையால், பிரமத்தீலே யொடுக்கங் கூறப்படும் பிரபஞ்சத்துண் 
மைக் குபமான நிதரிசனமாதல் சாலாது. இன்னும், சுத்தமாயுள்ள 

பிரமம் ௮சுத்தத்தைப் பொருந்தின சாரணத்தை வினவுங்கால் ஆ 

காயத்தை மேகம்வந்து கூடிய சம்பந்தத்தைச் சான்றுரைப்பர். ௮ 

கஙனமேல், முத்தியயடந்தோர் மீண்டு மசுத்தமெய்துவ ரென்பது 

ஷித்தம், இதுகாறுங் சடிந் துரையாடிய நியாயங்களால் பந்தத்தை 

ப் பிராந்தியென்றும், காரியமென்றும் இயல்பென்றும் பலவாறு வெ 

நிகொண்டு பிதற்றியதை மறுத்தோமாகையால், மீண்டுமவர் பிரமம் 

விளையாட்டாக வுலகமாயிற்றென்லும் ௮விவேகத்தையும் வெளியாக் 

இத் திருத் துவாம். விளையாடலென்ப.து விழைவை யபேட்சித்த தொ 

ன்ருகையால் (வேண்டுதல்வேண்டாமையிலான்) என்ற திருவாக்கை வி 

சோதித்தழியும். ஸ்ருஷ்டியை யபேட்சித்த விளையாடலென்னு மப்ப 

னது விழைவு ௮ந்தஸ்ருஷ்டிக்குப் பூர்வமுண்டாகசாமையால் வெறு 

ப்பேயன்றோ நைஜமெனச் கூறலமையும் * இதனால்) விழைவு வெறு 
ப்புகளை யுடைய சுகதுக்க வடிவமான வினையிருமையிற்பட்ட தொ 

ருபொருளெனவே யன்றோ ௮ப்பிரமம் பீழையுற்றழியும் ₹ விளையா 
ட்டென்பது துக்கரகிதமா யிருப்பதொன்ருக, பிரமந்தேகமாகிய 

விலங்கிற்பட்டுச் வனக யிருவிளைப்பாசத்தான் மொத்துண்டு வரு 
ந்.துமேல் ௮ந்தோ வெப்படியோ வதனை விளையாட்டென்று கோடல 
மையும் ? லீலையென்று கூறிய பின்னே காலைவாங்கக்கொளளு ம 

ன்னோ ருபாதியெனவு மதனைப் பிரமத்்துக்கேற்றி யுபாதியுற்றழிவர். 

இம்மட்டேயன்றிப் பலகிறமணிகளூடு சரடொன்று அழையு 
மாபோல் யோனிபேதங்களாகயயே வுடல்கடோறு மப்பிரமம் நுழைக்தி 
ருக்குமென்று மவர்கூறி ம௫ழ்வர், நாலும், மணிகளும் விஜாதிகளா



௬. இித்தாந்தரத்தரகரம். 

ம். மணிசளூி சரடு தானேயேருது. இப்படியே பிரமமுர் தேகாதி 
சளும் விஜா திப் பொருள்களாம். தேசா திகளிற் பிரமந் தானே புகமா: 

ட்டாறு. பிரமஞ் சித்தாதலாற் புகுமெனின், ௮.து பந்தமாய் முடிக. 
லிற் புகுந்தபொருள் பிரமமாகமாட்டாது. புகுக்தது தானியாதெனி 

ன், சுத்தவறிவாகிய பிரமமென்னாது மலினவறிவாகயெ வான்மாவென் 

பதே மேலோர் அணிவு. மற்றோருபமானத்தை யோ௫ப்பாம். கண்ணா 
டியில் நிழல் தோய்வற நின்ரூற்போலச் சரீரத்திற் பிரமந்தோய்வற றி 

ற்கு மென்பதொன்று. கண்ணாடியிற் போந்த பிரதிபிம்பம் காரணமா 

கலந்தக்கண்ணாடி சலித்திடினன்றோ பிரமத்தின் பிரதிபிம்பங் கார 

ண்மாக வதற்கிடமாகய விர்தவுடல் சலித்தல் கூடும் £ உடலுக்குப் 

போக்குலரவுக ளுண்டாகையா லர்நிகழ்ச்சி பிரதிபலன சையோகத் 
 தாலுண்டாமென்பது ஸர்வாபத்தமாம். அன்றியும், கண்ணாடி -பிம் 

பம்- பிரதிபிம்பம் என்பவற்றின் விசாரமு மேகவாதத்தை யிடிக் 

கும். மேல், காந்தமசைவற நிற்க வதன் சந்றிதியி லிரும்புசலித்த த 

ன்மைபோலப் பிரமம் விகாரமற்று நிற்க வதன்சந்நிதியி ஓடல்போ 

க்குவரத்தைச் செய்யாறிற்கு மென்பர், பிரமம் ௮கண்டிதமாகையால் 

௮ தனுடைய சந்நிதியல்லாதவிட மோரிடமு மில்லையாசையால் கடப 

டாதியாயுள்ளவை யெல்லாம் போச்ரூ.வரச்தைச் செய்யவேண்டும். 

௮ங்கனமின் றி யுடன்மாத்திரமே சேட்டித்தலால் பிரமசந்நிதியி லெ 

ல்லாஞ்சேட்டிக்கு மென்ற திழுக்காய் முடியும், சேட்டிப்பிக்கும் பி 

ரமத்தையன்றி வேறுபொருளைக்சொண்டால் ௮த்வைதஹானி யு 

ண்டாறெதென்று துக்கங்கொண்டாடுமன்னோர் சேட்டிக்கும்பொரு 

ளை யதற்ரு விஜாதியாகக் கண்டுபிடி த்தவருமையே! ௮ருமை! ! சே 
ட்டித்தபொருளும் சேட்டிப்பித்த பொருளுமொன்றே பெனின், 

தன்மைவேறுபட் யெர்வுதாழ்வுசக ஞுண்டாயினமைக்குக் காரணம் ப 

கர் தல்வேண்டும். அன்றியும், காந்த மிரும்பைமீர்ப்ப தொன்றொழிய 
விடுவதன்று. ௮ப்படியே பிரம சந்நிதியி ஓடலுக்கு வரத்துமாத்து 
சமே யன்றிப் போக்குரையாடல் பொருந்தாது. காந்தமு மிரும்புமெ 

ன்லுந் துவிதமுண்டாதலாஓு மேகவாத மெடுபட்டுப்போம். 

இதுநிற்க, செரப்பனத்திற் பபகம்பனாதிகளை யடைக்தவன் வி 

ழித்தவிடத்.தப் பொய்யாகத் தெளியுமாபோல்சுகதுக்கா நுபவங்கள் 

பிரமத்துக் குண்டாகாதென்று பேசிமகிழ்வர். மூன்றவத்சைகளி லி 

சண்டு மெய்யாகுகையில் ஒன்று பொய்யாமென்பதெக்கள் 8 YB



ஆபாசஞான நிரோதம்:. ௭௩ 

பவத்துக்கு க வராமையா லெனின், சொப்பனஞ் சாக்காத்தி லபவ 
மாகாததுபோ லர்தச்சாக்கரஞ் சுழுத்தியி லலுபவமாகாமையால் ௮ 
அவும்பொய்யாகவரும். ௮ தனால் சொப்பனமமொன்றுதானே பொய் 
யென்பது பொருந்தாது. அந்தச்சுமுத்தி கனவுஈனவுகளிற் காண 
ப்படாமையா லதுவும் (௦ பொய்யாம். இப்படி யெல்லாம் பொய்யாய்வி 
டுகையால் ௮வத்தாத்திரயம் என்பது வெறுஞ்சொல்லாய்முடியும். 
இன்ஜுர் தன்னையின்றெடுத்த மாதாபிதாக்க விறந்தகாலையில் மீண்டு 
மவர்களைக் கண்ட நபவிப்பது கூடாமையால் ௮ன்னோர் தன்னைப்பெ 
ந்றதும், வளர்த்தும், அவரிருந்தாரென்பதும் பொய்யாகவேயன் 
ரோ கொள்ளவரும் ₹ காலவேறுபாட்டா லுண்டாகும் திரிவுகளைக்க 
ண்டு உள்பொருளுக் சபாவஞ் சொல்லுதல் கூடாது. (புல்லாஇப்பூடா 
யப் புழுவாய்மரமாகி எனவும், (ரணையாய்க்டேமாய்) எனவும் ஸ்ரீ UTES 
ங்களாற் போச்,த பல்பிறவிக ளிப்போதொருவலுக்கு ௮னுபவத்துக் 
கு வராமையா லவற்றைப் பொய்யென்று கூறுதல் எங்கனக்கூடும் ? 

கேற்றுண்டுகளித் த தொருபொருளை யின்று மறந்து ஞாபகத்துக் 
குக் கொண்டுவராமையா லவனுண்டமெடழ்க்தது பொய்யாமாறு. எங் 
ஐன் ? காசியிலிருந்து மதுரைக்குவக்த வொருவனுக்கு அந்தக் சாகி 
யானது தோற்றன் மாத்திரமேபன் றி யனுபவத்துக்கு வராமையால் 

அர்தப்பதிக்கபாவமும்,; அந்தப்பதியிலவனிருந்து ௮ நுபவித்,த. விஷ 

யங்களுக்கபாவமுங் கூறுதல் யாண்டிசையும்? இப்படிப்பட்ட. நியாய 

ஙகளால் கனவைப்பொய்யென்று கூறுகல் கூடாது. (ses Seirus 

gsc len uuiso.d, of teor Wear uses ena பொய்யெனவேண்டா) GTO gpI 

இருவாக்கின்படி. ௮வத்தைகளின் போக்குவரவுகள் வினையின்போக 
மாகவே முடி.தலா லவற்ரா லஐுண்டாகிய சுகதுக்கங்களியாவு முண் 

மையென்றே காட்டப்பட்டன. கனவின்சண் ணுண்டாமநுபவம்பூ 
தம், பூஸாரமென்லுர் தேகங்களைத்தாங்கி ஆன்மா ஈரகசொர்க்கங் 
களை யநுபவிக்குமாபோ லுண்டா மோர்தன்மைத்தென்று எல்லா 

வைதிக நால்களுஞ் சொல்லும். சொப்பனமாகிய யாதனாசரீரத்தி ஓ 
ண்டாகு மநுபவத்தைப் பொய்யாக்குகையில், ௮ப்படியேயன்றோ ௩ 

ரகசொர்க்காநுபவங்களும் வெறும்பெரய்யென்று நாட்டவேண்டி. 

வரும் ₹ தூலசூக்குமமென்னு மிரண்டுதேகங்களை யிடமாகக்கொ 

ண்டு ஆன்மா பிராரப்தாதுபவம் பண்ணுவதுண்மை யென்றறியாத 

மதிக்குறைவேயன்றோ தலைமயக்கேநறிப் பிதற்முநிற்பது ₹ இன்னும் 
விரிக்கிற் பெருகும். | 
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௬௪ சித்தாந்தரத்நாகரம், 

இம்மட்டோ, புற்றினிடத்தே கயிறுச்கக்கண்டு இரவில் பா 

ம்பென்றுபயந்து விடிந்தபோது பாம்பு பொய்யென்று கண்டது 

போல் சுக.துக்கங்களா லுண்டாகிய வதுபவம் ௮ந்தப்பிரமத்துக் கு 

ண்டாகமாட்டாதென்று நியாயமணம் வீசப்பேசுவர். புற்று, பாம் 

பு, பிரமை, பிரமையின்மை, இரவு; பகல் இத்யாதிகளைக் கண்டபி 

ன்னர் இவவுபமானதிஷ்டமாகிய பிரமசுபாவத்தை யேகமென்று கூ 
றுதல் யாண்டிசையும் ? பிரமித்துர் கெளிர்து மியங்குற்றதன்மை 

பிரமசுபாவமாத லெங்கன் 7 புற்று, கயிறு, இவ்விரண்டுஞ்சடம். பி 

சமையாருக்கு ₹ தேகத்துக்கெனின், ௮துவுஞ் சடமாகும் £ அறிவு 
க்கெனின்; ௮றியாமையாற் பிரமித்தது ௮றிவாவதெப்படி * Pagy 
ம் அறிவு, சிவமூம்௮ுறிவென்பதா லிண்டுப் பிரமித்தவறிவு வனே 

யெனின், அப்போது சீவலுக்குப் பிரமிக்குக்கன்மையும், சிவத்துக் 

கு ௮ஃதியாண்டு மிசையாமையும் பொருக்தும். இதனால், ௪வலுக் 

குப் பிரமையினின்றுந் தெளிவுண்டாதல் தானேயமையாமையும் 

சிவம் தெளிலித்தபின்னரே தெளியுந்தன்மையுங் கூறவரும். இன் 
னுமிரண்டும் வேறு வேறு முதல்களென்பதும் போதரும். சேனைத் 

தெளிவிக்கும் பிரமம் பிரமித்தல் பொருந்தாமையின், கயிற்றரவுதி 
ட்டாந்தங் கட்டுரைக்க வந்தது காலைவாரிக்கொண்டஅு. இனிச் சா 

க்கிராதி யவத்தைக ஞண்டாமுண்மையைக் கொஞ்சம் யோசிப்பாம். 

அவர் கூறும்பிரமம் ௮சண்டி தமாகையால் நனவு, கனவு, சுமுத்திக 

ஸில_ங்குவதெப்படி * அசித்தாயுள்ள வுடலுக்கென் றவருங் கூற 

மாட்டார். அறிவும், உடலுமொழிந்தபோது ௮வத்தையாருக்கு? & 

ருவிகரணங்க ள திகமா யியங்குதலாலுங் குறைக் தியங்குசலாலுமேய 
வத்தைகளின் போக்குவரவுண்டாமெனின், கருவிகரணங்கள் தேகத் 

தைப்போற் ச௪டமாகையா லவைதாமே யியங்கா. தந, கரணம், புவ 

னம், போகம் இத்யாதிகளை வினைக்டோக வுயிர்களுக்குச் செவங்கூ 

ட்டு மென்பது உண்மைநாற் றுணிவாகையால், கரணசையோகத்தா 

ற் கட்டுண்டுமெலிந்து அ௮வத்தைக்குள்ளாவது பிரமமாகாது. தேக 

தசைப் போலவே பெருமானாற் கூட்டப்பட்டதாகிய கரணத்தையொ 

ருமுதலாகக் கருதிக்கெர்ண்டு காரணம்பேசவந்தது பூரணம்பெரு 

தொழிக்கத. இன்னவவத்தைகளான் மொத்துண்டுவருக்துவது ௮ 

றிவாகய பிரமமன்றெனவும், தேகந்தானே சுகதுக்க வேறுபாடுக 
ளைக் கொண்டுழலாஙிற்பதெனவும், ௮வையென்போலவெனின், ௧ 

ண்ணாடியிற்றோன்றிய நிழலினது கண்ணிலே யொருவன் கூர்ச்சி
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கொண்டு கடாவின. விடத்துச் சண்ணாடியுடைவதொழிம்.து. கண் 

ணுக்குலயம்வராத , சன்மைபோலெனவுஞ் சமாதானங்கூறி மீண்டு. 

ந்தம்மறியாமையை வெளியாக்கரநிற்பர், கண்ணாடியிற் குண்டரிழ 

ல் தோற்றன்மாத்திரமேயன்றி வேறில்லை. அந்தக் சண்ணுடி யிற் கா 

-ணப்பட்ட கண்ணினது நிழல்யாது ? கண்ணாடிச்கு முன்னிற்பவன 

தேயன்ஜோ? கண்ணாடிக்குள் கா ணப்பமில் கண்ணினது நிழல் தோ 

ற்றன்மாத்திர மென் ந்றிம்தபின்னர் அ௮ர்கநிழலாகிய கண்ணை Mp £0! 

படுத்த (Lp iL ev au gf எற்றுக்கு? கண்ணாடியோஜடம். அதற்கறிவில் 

லாமையால் சுகதுக்கக கூறுவது கூடாது. உள்ள காணப்பமிய கண் 

ணினது நிமலா (றதலேயில்லாதது, ௮ தனிடத்துச் சுகதுக்கவிசா 

ரஞ்செய்வதும் சர்வாஸங்கதம், கண்ணாடியைக் கூர்ச்சிகொண்டு 

கடாவுசலொழிசது சுபா ற்குக்துவானாயிற் கண்ணாடியுடைந்த fh OLB 

டமும், கையிற்றாக்கி யிரததங்கண்ட துன்பமு மவனேனெய்தா 

தொழிவன் ? சிங்கமொன்று ஐர் கிணற்றருகிற்சென்று தன்னிழலத 

லுட் டோன்றக்கண்டு அந்ரிழனம்து பாயுமெனி னச்சிங்கமேன் பல் 

லையிளித்துக்கொள்ளமாட்டாது? இன்னகாரியம் ௮ றியாமையுடை 

ய வோர் சீவனிடத்தேயன்றோ நிகழும்? அறிவுடையார்செய்கை 

யிதாகாமையி னிவவுபமானத்தா ஓப3மேயத்தைச் சற்றேபரியாலோ 

சிப்பாம். பிரமம் தேகத்திற் பிரதிபலனமாறறலாற் கண்ணாடியே தேக 

மூம், அதற்கண்டோன்று நிழலேசவனும், பிரதிபிம்பத்துக் கேது 

வாகிய பிம்பமே பிரமமும் என்றுகொள்ளவரும். கண்ணாடியின் பிர 

இபிம்பத்தைக்கண்ட பிரமம் ௮அதையுண்மையென்று பிரமித்து ௮ 

ந்தப் பிரதிபிம்பத்தை யெதிர்த்ததாகவு முடியும். சண்ணாடிக்கும 

நிழலுக்குஞ் சேதமின்றி யெதிர்த் சபொருளுக்கே சேதமுண்டாவ.ு 

பேரல் எதிரிட்டபிம்பமாகிய பிரமத்துக்கே கேளெம்பவித்ததாகவு 

ங் கொள்ளவரும். கண்ணாடியும், A TOD ம விஜாஇகளாதல் 

போல் தேகமும், பிரமழும் விஜாதிகளாக வேண்டும். உருவயமுடை. 

ய தொருபொருளை பிரதிபிம்பத்தை யடையுமாமபால் பிரம்ம. மூ 

வத்தை யுடையதாயிருர்தே பிரதிபிம்பித்ததாகம வண்டும். கண் 

ணாடி பிரதிபிம்பங்களுக்கு சப் பிம்பம் வேழுயிருந், தாற்போலப் பிட 

முடலயிர்களுக்கு வேறான கண்டப்பொருளாதகல்வேண்டு். மட 

காச மகாகாசங்களைப்போல வுடலுக்குள்ளும்வெளியு மப்பிரம 

> சாப்வற்றிர ற்குமெனின், ஒருபடி. தீ; தா தலன்றித் தின்பை க வது 

கூடா அ. ay வவாசாயமிரஜ்! டிம்-ே பேதியா மையால, ஆ யத தைக 4 
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Sit Sir சித்தாந்காத்தாகரம். 

டமொன்ருற் கண்டி தமாக்கியவாறு பிரமத்தைத் தேகோ பாதியாற் 

கண்டித்தலமையும் | மையும் |! அங்னக கண்டி த்தபொருளும் 

பிரமத்.துக்கு வேரனதொன்றென காரட்டவரும், கடாகாசமகாகரச 

வுபமானத்தாற் பிரமத்தின திகாமிசம் பருவரலெய்தாமையும்; By (0 

பாமிசம் படுவாலெய்தினமையுங் கூறவரும். ஆகாயத்துக் இன்பது 

ன்பக்க ளெொய்தாவாறு பிரமத்துக்கு மாகுமெனின், மகதாகாசத்துக் 

Os யன்றிக் கடாகாசததுக்கு மஃதின்மையின், பிரமத்துக்கேயன் றி 

ச் சிவலுக்குஞ் சுகதுக்கங்களில்லாமை கூ..றவரும். அ ம்ஙனமேல்; 

(புல்லாடப்பூடாய்ப் புழுவாய்மாமாகி) என்றபி[மரணப்படி யிருவினையி 

ந்பட்டுவருந்து ஈம்மனோ சதியை பென்னென்று கூறுவது* ஒருவ 

லுக்குக் காலிற்றளைபூட்டி. வருத்துகையில் ௮திகபாகத்தாற் பிணி 

க்கப்படாமையும், YY DLL KF HLM பிணிக்கப்பட்டமையம் கண்டு 

எந்தவளவிற் சுத்தங்கூறலாம்? ஒர் துளிப்பிரையாற் ஜோயாறிற்கும் 

பெரிய Lia pee டமொன்றைப் பரிசா இத்தா லெம்மட்டிற் பாலைச் 

சுச்தமாகக்கொள்ளலாம்? இவ்வானான பலவுபமானங்களால் மாயா 

வித்போபாதிகளால் அசுத்தமெப்தியபிரமம் தனது அுகண்டத்தா 

ல் நிருபா திகமாயிருக்குமென்னும் DUNE fy Gi vB மடியோடே சா 

ய்ந்த.து, இங்நனநிற்க, ஆகாயத்தை மறைத்த மேகத்தை யவவாகா 

யத்தினின் றுந் கோன்றும் வா யுவகறுறுமாபோல் பிரமத்தை யாவரி 

த்த்மாயோபா இயை யப்பிரமத்தினின் றுந் தோன்றும் ai a BG aa 

மகற்ராரிற் மென்று கூறுவர், ஆகாயம்-ம3மகம்-கரற்று என்பவற்றி 

னிலக்கணங்களையும், பாகுபாடுகளையும் விசாரித்துழி யேசமாயுள்ள 
பிரமத்தின்௧தி யெடுபட்டுப்போவசன்றியும், YA மலவிஸாஜனக் 

தைப் பெராதென்பறும் வித்திக்னெ றது, எங்ஙன மெனின், அந்த 

விவேசஞானம் பிரமத்துக்கு முன்னுள்ளதாயின் ௮.து மயங்கவிட 

மில்லை, இடையிலுண்டான தெனின், முன்னில்லது பின்னுள்ளதா 

காது, அகாயமுள்ளபோதே சாற்றுமதனிலடங்கி நிற். துபோலாமெ 

ணின், காற்று ஆகாயத்தில் வியாப்பியப்பொருளன்றிக் குணப்பொ 

ருளன்று, சூரியலுக்குஒளி குணப்பொருளாவதுபோற் பிரமத்துக் 

கு ஞானக் குணமாகும். சூரியன ஒளியால் இருளையகற்றுமாபோல் 

பிரமம் விவகஞானத்தா லஞ்ஞானவிருளைத் துரத்தும், சூரிய னி 
ருளைத்துரத்துவது மவ்விருள் தன்னையாவரித்தன்று. அப்படியே 

பிரமம் அஞ்ஞானவிருளைத் துரத்துமென்பது மவ்விருள் தன்னைமூ 

டியன்று, இர்சநியாயங்களால் மாயோபாதியைப் பிரமத் துக்கேற்றி



ஆபாசஞான மிரோதம். Gin ST 

யது மாட்சிபெற்றிலது. குணிஎணங்களை யத்துவிதமெனக் கொள் 

GHG MFA GUT NT gi எகமெனக்கொள்ளு மம்மாயாவாதிகள் Hf 

காயம்) காற்று என்பவற்றை யுபமானங்கோடலு மஸங்கதமாயிற் 

று. காயம், காற்றுஎன்பவைகளைக் காரணகாரியமாகக் கூறுமன் 

னே ரங்கனமாகாத பிரமத்தையும், வி?வகஞானத்தையு நிதரிசன 

மாதக்கொண்டது பெரும்2பேதமையே ! ஆகாயழுங்காலுங் காரண 

காரியங்களன்று. நெல்சமுசாய் நீளாதென்னும் தருக்கத்தால் ஆகா 

யம் வாயுவாகவும், வாயு வன்னிபாகவும், வன்னி யப்புவாசவும், மு 

ப்புமண்ணாசவுர் திரியமாட்டா, பஞ்சபூதங்களும் பஞ்சதன்மாத்தி 

ரைகளினின்றுச் தோன்றினவாகச் சிவாகமங்கள் வேதத்தின் பொ 

ருளைவிரிச்தலா லவையொன்றினொன்று விபாபசவிபாப்பிப ஸம்பச் 

தீம் பெற்றுவிரவிரிற்காம். இசனணால், அவரெடுகதுக்கொண்ட ஆகா 

யங் காற்றென்பவைகளி னு பமானற்நைப் பரிபாலோசித்து உபமமே 

பங்களாகிய பிரமம், விவகஞானங்க ளென்பவற்றை வியாபக வியா 

ப்பியங்களாகிய விரண்டு வேறுபட்ட பொருள்சளென்று நாட்டுத 

லமையும். இப்படியும் எகாத்பவாதம் அரிப்புண்டு போகுமா? ஐ 

யோபாவம்! 

இனியொரு ஜாலவிச்தைபகராநிற்பர். Of Seow wy ey கொஞ்சம் 

பேசி பொறழிப்பாம். ஒருகம்பள மெதிரிலிருப்பதைக் காட்டுவார். 

௮ திலொவ்வொரு மயிராகப்பிடுங்குவார். இஃகென்னென்று£கட் 

பார். மயிரென்று விடைபகர்வானை3ரோக்கி யெல்லாமயிரையும் பிடு 

ங்கிவிட்டாற் கம்பளமெங்சேயென்பார். இப்படியே தேகாதிபிரபஞ் 

சங்களையு மொவகொன்ளுசப்பிரித்து விசாரிச்துழி முதலற்றுப்போ 

கையால் எல்லாவுபாதிகளையு மிதுநாமல்ல விதுகாமல்லவென்று நிய 

இகளையுமிடத்துச் சேடித்தது பிரமந்கானென்றுகாட்டி, அதையே 

நானென் றநுஸக்தானஞ் செய்யவேண்டியதென்று நாட்டி, மயிர் 

ஞானத்கையே நீளவோட்டிமகிழ்வர். கம்பளங்காரியம், மயிரோகா 

ரணம். காரியம்பிரிந்ததன்றிக் காரணங்கெட்டதில்லை.மீண்மேர்தமயி 
ரையெல்லாஞ் சேர்த்துக் கம்பளமா க்குதல்கூடும். காரணங்கிடைக் 

கையாற்காரியமுண்டாகிவரும்.வீட்டைப்பிரித்தவொருவன் ௮ தது 

ள்ள சாமான்களையெல்லார் சனித்தனி வைத்திருந்து மீண்டு மர்சச் 

சாமான்களைக்கொண்டு பழையபடியே விடு புதுக்குவானெனி னெ: 

ங்ஙமோ மயிர்ஞானர் தலைகாட்டுவது £ யாதாயிலு2மார் யந்திரத் 

தைப்பிரித்து வேறுவேராகச் சாமான்களைக் சழற்றிவைக்தவன் மீ



௬௮ சித்தாந்தரத்தாகாம். 

ண்டும்பூட்டிப் பழையபடிச்செய்கையா லெக்கேகாரணக்கெட்ட 

த? பொன்னாற்செய்யப்பட்ட வகாயமொன்றை பழித்தகாலையி 

லகதையேமீண்டும் வளையமாக்குகையாலும், .முன்வளையமாயிருந்த 
பொன்னள விம்லதானே பல்வேறு வகைப்பட்ட சிலபூவணங்கள் 

காரியப்பரிமாகையாலுஙி காரணத்துக் கபாவஞ்சொல்வதுகூடா.து. 

அந்தப் பிரகமகாரணக்தானே யாங்கூறும் பிரமமெனின்,; பிரமம்சத் 
அம், உலகம் அசித் துமாசையால் வி3ராதம்பெறும். ஸர்வவிசாரங்க 

ஞூம் ௮சித்தாயுள்ள மாயையாகிய பரமசாரணத்திற் Gop oor Door G) au 

னவும், ௮ துநிச் தமெனவும், அர்தமாயை பரிக்கிரகமாத்திரத்தது 

பரலுக்செனவும் ௮றிவ?ேவிவே௫கள் மரபாம். அன்றியும், சத்தா 

கிய பிரமம் அறிவும், ௮௫ித்தாகியமாயை அுறியாமையுமாகக்காண் 

டலா லறிவறியாமைக சொன்று கூடுவதுகூடா.து, ஒளியு மிருளு 

மொன்று கூடாதவாறு, இருளல்லாத சுத்த வொளிக்கும், ஒளிய 

லாக சத்தவிருளுக்கு மொருபயனும் வேண்டற்பாலதன்று, இ 

ருளோடுகூடி யிருளையநுபவிச்தும், ஒளி3யாடுகூடி. யொளியைய 

னுபவித்து மவையிரண்டுமுதல மாகாமற்றனி3ய யொருமுதலாய் 

நின்றகண்ணினது தன்மையே அவர்கூறும் பிரமத்துக் கேற்றப்படு 

கையால் ௮தனைப் பிரமமென்பகொழிந்து௮றிவாயுள்ளபதியோடுகூ 

டி.யிதுபதியென்றறிந்தும், அறியாமையாயுள்ள பாசத்தோகூடி யி 

அபாசமென்றறிந்து மிரண்டுமுகதலுமல்லாமற் றனியே யொருழ 

தலாய் நிற்கும்பசுவென் று கூறுவதே யுண்மை நாற்றுணிவு, 

இது நிற்க, ஸர்லவவுபாதிகளும் கழன்றவிடத்து அந்தப் பிரமத் 
அக்குண்டாகும் பிரயோசனம் யாதெனின், தன்னி3ல தன்னைத்தா 

னே கண்டுகொண்டு சுகத்திருப்பகாமென்று கூறுவர். உபாதிகள் 

ஜடமாகையால் தாமேகழலா., உபாதியிற்கிடப்பவன் தானே கழற்றி 

க்கொள்ளான், யூபத்திற்கட்டப்பட்டிருக்கும் பசுவானது தானே 

கட்டையவிழ்த்துக் கொள்ளமாட்டாதாற்போல. கட்டுண்ணாகவொ 

ருூவனே யக்கட்டை யவிழ்த்துவிமொபோல் மாயோபாதிகளை யஃ 

,தில்லாத வொருவனே புடையவனுக்குக் கழற்றவேண்டும் P அன்றி 

யும், தனக்குவேறான தொருபொருளைக் கண்ணாவது கண்ட நுபவித் 

தலன்றித் தன்னைத்தானே காணுதல் கூடாமைபோல் ஆன்மாவா 

னது தனக்கு வேராயுள்ளதொருபொருளைக் கண்டநுபவித்தலன் 
றித் தன்னைத்தானே சண்டநுபவியாது. கண் கண்ணைக்கானுமேல் 
தான் தன்னைக் காணுதல்கூடும, தன்னைத் தரிசித்தலும், தலைவனை த்



அபாசஞான நிரோதம், ட்ட ௬௯ 

தரிசித்தலுமாயுள்ள நிலைகளைக்கூறுஞ் சைவத்தின்சண் ணித்தோட 
மமையாதோ வெனின்), தலைவண்றரிசிப்பித்காலன்றித் தன்னையுற் 

தலைவனையுங்காணுதல் கூடாதென்று சைவநால்கள் கூறுகையா லத் 

கோடமேருதென்ச, (காண்பாரார் கண்ணுதலாய் காட்டாச்சாலே) என். 

னுந் திருச்சாண்டகத்தாற் சண்ணெர்க, இன்லுர் தன்னைத்தானே 

யநுபவித்தலென்பது நாயகியொருத்தி நாயகனைக்கூடி. யநுபவியாம, 

ல் தன்னைத்தானே யனலுபவிச் தின்பநுகர்ந்திடல் போதுமாம். (கேரி: 

ன்பமான பிரமக்கிழத் இபுட - ஜனோரின்பத் துள்ளானை யுள்ளபடி Coreg of 

சண்டவரேகண்டார் கடலுயிர் ச் தலின்னமுத - மூண்டவரேயுண்டார் சுவை) 

என்னலும் திருவாக்கானே யவ்வுண்மைபோகரும். இவவுண்மைகியா 

யங்களால் ஜசஜீ௮பரங்களை மிச்சையெனக்சொண்டு தத் துவமசியா 

தி மகாவா க்கியங்களுக்கு அபார்த்தங்கூறித தரியுமாபாசசர.து நிலை 

மை வெளிப்பட்டமையா லன்மீனார்தூற்றுஞ் சைவதூரஷணத்தையு 

மொருவாறு பரிகரித்து உபரதியடை.லாம். 

அந்தப் பாழ்ஞ்சமபப் பமிகுழியில்விழ்ஈ்து மேலேறிலரமாட் 

டாமற் நிழங்குமன்னோர் சாதுக்கள வைக்கண் ணேரிடுல் கண்டனக் 

களை யினிதுபரியாலோசித்து: வாய்மைகண்டுய்யுமாறு புண்ணியங் 

கைகூடாமையாற் பாலன்னத்தை யூட்டவருமொருவனை நாயானது 

கண்டு உருமுவதைப்போல், ௮ப்பெரியோரது போதங்களில் ஸிபரீ 

த் புத்திப பண்ணி நிந்தித்துழன்று எரிவாய்நிரயத்துக் காளாகன் ற 

னர். எங்கனமெனின், (குதர்க்கவாசவிபஞ்சகி) என்னுஞ் சைவப்பிரப 

ந்த மொன்றில் விளக்கியிருக்கு நியாயங்களை யறியும் விவேகமின் றி 

மண்டைபிளக்கக்கத்தி மாணழிந்து நரணிழந்து நலங்கெட்டோர் 

தன்மையை யீண்டு விளக்சிக்காட்டுதும். 

சைவர--பதி-சத்து, இலது எசமாகியும், சகசத்தாசாமலும், ௮ 

சத்தாசாமலும் என்றுமொருபடி த்தாகவே யிருக்குந்தன் 
மைத்து, 

மாயாவாதி, சத்து -காலத்திரயத்தும் அழிவின் நியிருப்பது. . 
என்னுமிரண்டு ஷித் தார்தங்களு மிரு திறத்தவரால் தனித் 
தனிக்கூறப்பட்டன. இவற்றுள் முன்னையதாயெ சைவர் 
கூற்றிற் பின்னையதாகிய மாயாவாதக்கூற்று விரோதித்தி 

லது என்றும், இப்படி?ய சைவர்கூறு மேனையமுடிவுச 

ளும், மாயாலா தமேயாகுமெனவும் புலம்பவர்ச வம்மாயா



லூ ரித்தார்தரத்நாகரம். 

வா தியை மகமடங்கும்பொருட்டு மாட்டி பயெமது சொரூ 
பக்தைக் சொஞ்சங்காட்டி அப்பேயரது அஞ்ஞான விரு 

ளை3யோட்டிக் காதைப்பிடிக்காட்டி மேலுண்மைநிலை யீ 

செனகாட்டி Uf SLIT DO, 

மேல், சைலர்கூறிய சித்தாக்தக்சால் சத்தாகிய சிவத்துக் 

குவிஜாதிகளாக வசத்துச் சகசத்துக்க ளச்சத்தைப்$போ 

லவ அரா திரிசுதியங்களா யுள்ளனவென் றேற்படுகின்ற 

து,சக்தாபு ள்ளதிவம் நின்மலமாகைபர லைதெ TRU gp 

ம வேண்டாறு, ௮அசக்காயுளளபாசம். ஐடமாகையாலதுவு 

ப் லருபயனைம் எண்டாது. சதசத்தாகிய பசவுக்கே பாசம் 

விலக ?வண்டியபடியா லி ௩ தவிசாரம் அ௮வசிபமாதல்பெறும், தன்னி 

லக்கணமும்;, HID NGM) WH KEN (LP iby க BO Si Gi கலைவனு BG மிடையா 

கநின்ற பாசவிலக்கணமும் அறிந்து மலத்தினின்றுக கழன்று இவனை 

பணைந்து இன்பநுகர'0 வண்டிய ஏர்ப்பருி பசுவுக்குண்டாலதாகச் 

சைவ நால்கள் கூறுவதமையும். எசமாகிய பிரமம் தன்னை பேசமெ 

ன்று விசாரிப்பதெற்றுக்கு? பிரமக் துக்கு வேறு பொருளிருக்கால 

ன் ரோ விரண்டென்னு மெண்ணுக்கனு மிடமுண்டாகும்? இரண் 

டாவது பொருளே யில்லாகபோது எகமென்னுஞ்சொல் லெங்கிருக் 

அ பிறந்தது? எசுமென்னுஞ் சொல்லொன்று பிரமத்துக்கிரண்டா 

வதாக முளைக்தமத புதுமையாம். இப்படிமய பிரமம்-சத்து என்ப 

னவா BOUTS ளமைந்தமையும புதுமையே! இவை விவகாரத்தால் 

லந்தபேரென்பார்கள். விவகாரத்துக்கு மதுவே நியாயமாகி யலக்க 

ணுண்டாயழியும். அன்றியும், காலத்திரயத்து முள்ளது சத்தென் 

பது கேவலம் பாசமாம், சத்தேயன்மரு வுள்ளது ? ௮தனோடி கா 

லத்திரயமுள தாகப் பெற்றதென்னை? சத்தொருமுகலும், காலமொ 

(௬ முதுமாகன்றமையால் ஏகமெபெட்டுப்?பாம், என்றுஞ்சத்தா 

கியசிவ மொருபடித்தாயிருக்குக் தன்மைத் கென்னுஞ் சைவமுமடி. 

போவெனிற் காலம் பாசத்தில் வரனதன்றென்னுர் துணிவா லிழு 

ச்கடையாது. இன்னமுரண்கொண் டி.றிவுற்ற மாயாவாதம் சைவ 

சித்தாக்சுத்தி லொப்பமுடிஈ்க சமரரமாதல் சாலா. இன்னும் விரி 

க்கிற் பெருகும். 

DEAT “UA F HIDE. Qos ஜஐநநமரணப்பட்டு வருந்துநற்க 

ன மைது.
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OEM HVS i Yai lor BHR LOG Curae eH dione யெ 

மித்ததெனவும், மாணப்பட்டகை யோர்?ேகத் தை விரிக்தஜென 

வு கூறும். எடுக்கப்பட்டதும், விடப்பட்டதுமாகய மே சுதி துக்கு 

வேருக வையெடுத்சதும், விக்கு துமா தய வான்மா ஸசோதபமா 

யுள தென்பது தீர்மானமாசையரஷ் ஓயா (வொருகாலம்துள தும் ல 

போவொருகாலத்திலது மாவது என்று ஆன்மவிலக்கணக்கூறு மாயா 

வாதத்தோட ௭௧௧9 சைவம் ஸமானம்பெறும்? உள்ளது இல்ல 

தாவதும், இல்லது உள்ள காவதுங் கூடாமையா ஓள் பொ ௬ ளெக் 

காலத்து முள்ள தும், இல்பொரு ளெக்காலத்து மில்லதுமாகமேே மு 

டியும். ஐரமப்பட்டபோது கேகழ்திற் கூடியுள்ளது, மாணப்பட்ட 

போது தேகற்தை நிக்கிபுள்ளதுமாகிய விருப்பு மாமுமையா  இள் 

பொருளாகிப லான்மா வெப்மீ்பா.து மூள்ளதென்பமத தீர்மானம். 

ஒருதேகத்தைவிட்டுப் பிரிச்கவான்மா வேறுதேகக்கை யுடனே வி 

னைக்கீடாக வெடுழ்துக்கொளாவ துண்டாகையாலும், எடுத்தெடுத்து 

ம், விட்டுவிட்டு றழன்று திருவருளான் மலங்கழன்றபோது இவ 

னோடி வேறறக்கலந்.து சிவாநுபவம். பண்ணிக்கொண்டு நித்தியமாக 

நி ந்பதொன் ௬-கையா லும் ஆன்மாவென் று மேள ளதெ ன்பது சாதிக் 

கப்பட்டது, பரமார்க்தக்தி லில்லதும், விவகாரத்திலுள்ளது மென் 

று ஜீவலட்சணத்தைப் பிரதிபாதிக்கு மாயாவாதமும், சத்தோடு சே 

ர்ந்து சத்காயும், ௮சத்தோடுமசர்ந்து அசத்காயுஞ் சத்துமசத்து 

மாகாமல் சதசத்கா யுள்ளசென்று ஜீவலட்சணத்தைப் பிரதிபாதி' 

க்குஞ் சைவச௫ித்தாந்தகமு மொன்றாவது எங்நனங் கூடும்? அசத் 

தோ டொருகாலத்துஞ் சத்தோடொருகாலத்துஞ் சோர் திடு முண் 

மையா. லிரண்டுகாலத்து மான்மா நித்தியமென்பது பெறப்படுதலா 

ல் ஒரோவொருகாலத் துள்ளது மில்லதுமென்று பிசற்று மஸப்ய



612. சித்தாந்தாத்நாகரம்: 

தோ Gla sarap BS ஒன்ரது!! ௮ சத்தோடு சேர்ச்க.து பெக்கமும், 

சத்தோடு?சர்க்கது முத்தியமாகையால் இவ்விரண்டையு முடைய 

தொருபொருளை யோர்காலத்துள்ள து, ஓர்சாலத்தில்லது என்று கூ 

௮வது சர்வாஸங்கதம், £வனது மலத்தையே விவகாரமெனவும், 

மலநிவிர்ச்தியையே பரமாராத்த மெனவுங்கொண்டு புலம்புமம்மததீ 

தைப் பசுமாரக்கமென்று மேலோர் நிச்சயித்தலால், அரா திழுக்ச 

சித் அருவாகிப பதிஞானங் கசைகூடப்பெழுத "Baur த்கமென்ப 

தே இர்மான ம்,” 

சைவர் ;--பாசம்-அசதந்து. Qog பொய்யாகித் தோன்றி நின்ற 

ழியுக் ௪ சன்மைத்து. 

மாயாலாது, ரத்து, சொன்மாம்திரையாயுக் தோற்றன் மாத்தி 
உ ௩ ச ச ச க “ot . * 

ரையாயுர் கனக்கெனப் பொருளொன்றின்றிக் தோற் 

Lpla Bil. 

இவ்விருகொள்கையு மபொன்றேயெனச் சாதிக்கவெழு 

வா். அறுகூடாது. பொய்யாடியென்றது உருகத்திரியுக் 

காரியப்பாட்டை யென்றறி ௪. கடகமா யிருர்தபொன் 

சரப்பளிபாகுங்கால் pmol iG தோற்றம். மறைந்த 
சாலும், மீண்மிமது கடகமாகுங்காற் FIA atl SFT HM 

மறைக்க சாலுங் காரியத்திரிவைய பொய்யென்றல் சா 

௮ம். அறுபோலுலமித்தறிக. அன்றியும், ஒளிக்குழுன் 

ன ரண் முனைத்துத் தோன்ராகவாறு3பாற் சத்தாகிய 

சிவத்தூக்கு முன்னர் ௮சத்தாகியபாச மூனைத்துத் தோ 

ன்ருமையாலு மதனைப் பொய்யென்றல்: பொருந்தும். 

சதிரொளியின௮ சத்திக்குமுன்ன ரிருட்சத்த படங்கிக் 

டெர்ததன் றி யவ்விருளாகியமுதல் அறவ CRG & Bam 

றெனவறிக. இப்படியேயன்றோ விருட் சத்திக்கு மூன் 

வர் FRI sree GS Wi WHS BiG Rd? நேதி 

Sridsae 5p யிருட்சத்திக்கு முன்னர் தலையெ 

டுக்காததுகொண்டு ௮ தற்கபாவஞ் சொல்ல முடியாதாற் 

- போலமல யன்றோ சத்தின்பிரகாசத்துக்கு முன்ன ரப் 

பிரகாசத்தை யடைம திருப்ப துகொண்டு ௮சத்தென்னு 

மோர் முதல்கிடையாதென்று சொல்லப் பண்டிதரா 

யுள்ள போக்கு நாவெழமாட்டாது ? சத்துக்கு'முன்னர



அபாசஞான நிரோதம்: ௭௩ 

சத்தும், ௮சத்துக்கு (pai FF SSM pivouds 

காமையா லவற்றை, யில்பொருளென்றல் கூடாது! கூ 

டாது!! அவ்வவற்றின் சழ்தகளேயன்றி முதல்கெடா 

திருக்கு முண்மையால். காரணத்தா ஓண்மையுங் சாரி 

யத்தா லின் மையுமாகு மிலக்கணங் சண்டபின்ன ரவ் 

சத்துக் சபாவஞ்சொல்றஇுதல் பாண்டு சைய தெனவ 

நிக, மேலிடத்திற் கம்பளம்-மயிர் மூதலி.ப வுபமானக் 

களைக் காரியகாரணங்களாக விளக்கி யுண்மையை நிறுத்தியபடி 

யாலு மீண்டர்த்கப் புகுந்த ௮௪சத்தினதுசன்மை வெளிப்படும். 

இக்தவிசாரக்காற் பொய்யாகியென்று ௮சத்கைப் யிரஸ்தாபித்த 

வுண்மை வெளிப்படலா லினித்தோன்றி நின்றறியுந் தன்மைத்து 

என்பசையு முறையே விளங்க வுரைப்பாம். 

அசத்தென்னும் பாசம் உபாதானமாயிருர்து. அதினின்றும் 

பிரபஞ்சகாரிய முண்டாவதனையே தோற்றமெனவும், அந்தக்காரி 

யம் தனது வியாபகத்திலியங்க விடங்கொடுத்திருப்பதனையே இதி 

யெனவும், ௮து தன்னி லொன்றுபட்டொடுங்கி மறைவதனையே ல 

யமெனவுஞ் சைவ நால்கள் கூறுகையால், தோன்றுதல், நிலைபெற 

தல், அழிதல் என்னு முத்திறப்பாகுபாடுகளு மினைத்தென வெளி 

ப்பட்டன. காரியமுண்டானபோதும், காரியம் நிலைதிரிந்தபோதும்) 

காரியம் ௮ (நிர் $தபோதம் 8 LIT BT OO LOT Bas காரணம [நிர்ததின்ராகலி 

ன், ௮வ்வுபாதானமாகய அச்சத்தை யபாவப்பொருளென்றல் சாலா 

து. ௮ஃசபாவப்பொருளாகுமேற் புனருற்பவ மொடுங்கினவிடத்தி 

னின்று ம்ளவுண்டாமென்னுர் தருக்க மழியாநிற்கும், காரியமுக் கா 

ரணமுமழிந்து ௮பாவமாகுகையில், எண்ணிறந்த கற்பக்களையிசை 

க்கும் வேதாகமங்களுக்கு ௮ப்பிராமாணியதவமுண்டாம். யிரமம் கி 

-தீதமாகையா லதனிடத்தி லதயாஸமாகத் தோன்நிநின்று மறைக் gi 

வருமுலகதச்தையே கற்பபேதங்களால் வேகாதிகள் கழறுவதெனின்), 

'மேலிடத்தி லச்யாஸவாக.த்தையும், காரணகாரியவா கத்தை ய மினி 

அ விளக்கிச் சக பரங்களின ௫ .விஜா இ.த்தன் மையை விரித்து: 

ளே மாகையால் ௮து: கூடாது. பிரமக்தையே யுலகல்றுவ்டிக்குப் 

பரமசாரணமாக வேதா திகள் கூ.றுவதின்ரோவெனின்; ௮சலுண்மை 

'யை விரிப்பாம். நிலங்குளிர்ந்தவழி பதனிடக்கிட்ட விச்தினிடத்தி 

ருந்து அங்குர முண்டரயினமையால் பிரமமே ஜகத்காரண மென் 

ற்லமையும். நிலம், வித்து,  அங்குரம் என்னும் பாகுபப ளை வி 

10)



௭௪ சித்தாந்தரத்நாகரம். 

சாரிக்குங்கால், நிலத்திலிருந்து வித்தில்வழி ௮ங்குரந்தோன்றுமா 

றெங்கனம். ? நிலமில்வழியும் வித்தினின்று மங்குரந்தோன்றுமா 

றெங்கனம் * ௮ங்குரமாகயகாரியம் வித்திலுண்டானதா 2 முல்ல 

து நிலத்தலுண்டானதாவென்.று யோ௫ிக்கையில் வித்தினிடத்தசே 

யாக யெப்படி நிலத்திலுண்டான சென்றுகூற லமையாதோடவப்படி 

யே யன்மீரு வுலசமாகயகாரியம் மாயையிலுண்டானதேயாடுப் பிர 

மத்தினிடத்ததென்று கூறுதல் பேதிக்கப்பட்டழியும் P பிமமம், 

மாயை, உலகம் என்னும் பாகுபாடுகளை விசாரித்து உபமேயமாகயே 

விவற்றினுண்மையை மேற்காட்டிய வுபமானவாயிலாகத் தெளிக்தி 

la. ௮ங்குரம் வித்திலுண்டாயிற் றென்ராலும், அலலது நிலத்தி 

லுண்டாயிற் றென்ராஇம் எப்படிப்பொருந்தி யுண்மைச்குக் கெடு 

தி நேர்ந்திலதோ, அப்படியே யன் ரு வுலகம் மாயையி ஓுண்டாயி 

ற் றென்றுாலும், பிரமத்திலுண்டாயிற் றென்றாலும் பொருந்தி யுண் 

மைக்கொரு கெடுதியுமுண்டாகாது நிலையுதல்பெறும். இப்படி வி 

reg Dad ga og! OFMGW SS ¢ ST டொப்புடையதாக வவ்வா 

பாசகர் கூறுமவலசித்தாந்தத்தை யினிக்கொஞ்சம் விசாரித்து ஓ 

ழிப்பாம். 

அசத்து - சொன்மாத்திரையாயுள்ள தென்பர். இது சொன் 

மாத்திரையாயுள்ள சசவிஷாணத்தோடன்றோ ஒக்கும் ? சசவிஷா 

ணம் என்பது முயற்சொம்பாகையால், ௮று தலனுகரணபுவனபோ 

கங்களாய் விரிற்ச பிரபஞ்சதச்கோ டெங்கமனா வொப்பிட வுநித்தா 

ம் 7 ௮னுபவ வேத்யமாகிய வோரடிபாருளைச் சொன்மாத்திரையா 

கக்கூறுத லெங்கஹனோ பொருந்தும், 2 சசவியதானாம் அரநுபவத்துக் 

கு வராமலும், தனக்கென வோர் முதலில்லாமலு மிருப்பது கொ 

ண்டே யன்றோ சொன்மாத்திரையா யுள்ளதென்று யாவருமக்கே 

ரிப்பர் 2? ௮ங்ஙனமல்லாத பிரபஞ்சமாகியவசக்தைச் சொன்மாத் 

திரத்தது என்று கூறுவது சோம்பேறி வாதமாகவே முடிந்தது. 

இனித் தோற்றன்மாத்திரையா யுள்ளதென்பதனையும் விசாரிப்பாம். 

இது மருமரீசிகை யென்லு.ல் கானற்சலத்தோ டுவமிச்சப்படும், கா 

ன லிந்சலம் தோற்றன்மாத்திரமாயுள்ளதன்றி அதுவும் ௮னுபவத் 

துக்கு வராது, இல்வுபமான திருஷ்டமாகிய பிரபஞ்சம் ௮னுபவ 
வேத்பமாவ தொன்ருாகையால், விரோதம் பெற்றழியும். இன்லுங் 

கானலிற் சலமுண்டாவது சூரியனது உஷ்ணசையோகத்தாற் கண் 

ணினது குற்றமாம், இங்கே போந்த கானற்சலத்தில் கானல் ஒன்



ஆபாசஞான நிரோகம். ௭௫ 

று, சலம் ஒன்று, சகண்டகண்ணொன்ற, சண்குற்றமொன்று, காரண 

மாய்மின்ற கதிரொளியொன்று, ௮தனுஷ்ணமொன்று என்னும் வி 

விதமுண்டாகையால் அ௮சத்துக்கபாவங்கூறிப் பிரமமொன்றேயெ 

னச்சாதிக்கு முபமேய மெங்கனோ நிலைக்கும். ? அன்றியும், ஒருப 

மேயத்தைச் சாதித்தற்கு ஒன்றிலொன்று முரணிய விரண்டுவமா 

னங்களைக் காட்டிய வறியாமையும் வெளிப்பட்டது. முயற்கொம்பு 

சொன்மாத்திரையாயுள்ள அம், சானற்சலம் தோற்றன்மாத்திரையா 

யுள்ளது மாகின்றமையால், சொன்மாத்திரையாயுள்ள.து தோற்றன் 

மாத்திரத்ககாவதும், கோற்றன் மாக்திரையாயுள்ளது சொன்மாத் 

இரத்சசாவதுங் கூடாமையா விவ்விரண்பேமான ங்களையும் ௮௪த்தா 

கய பிரபஞ்ச நிரூபணக்திலவபெடுக்துச் கொண்டது கேவலம் ௮ஸ 

ஙககமாகமவ முடிச்சு. இன்னபேபவதியின் முடிர்த வஸ்துநிரூ 

பணம் சைவவறிற்தாக்தக்தோ டெப்பமுடி.ந்ககாகக் க ற்வெழு ம 
ச் 

வலஞான( மடி.யோடே சாய்ந் ஞீ ஜென் தி ச, 

° cu ' 4. « / க . 

சைவர்,---தோனறிநின்றமிவதாகிய அசத்து கா wpe, அநாதிநித் 
இ றம் இப் தியமாகிய பாயை Bil ணப ஆறப், 

யாயாலாதி--காரணமெத்தன்மைத்மே? ௮த்தன்மைத்தாகவேயன் 

மோ? கரரிய மிருக்கவேண் மிம் 7 அநாதி ந்த் திய Lot By LOW 

யையில், தோன் றிநி.ப் Dp ous ரசிய அசத்து சாரியப்படு 
« . a oN ar, a 

மாறெங்கனம் ? அதாவது gat Bl தியமல்லாத Oy 
» உ ௪ ௬ . ச் ட 

பழு ௪வ கர ரியப்படுமா றெல்யன ப் P 

அதநாதியி லா திபிறப்ப.து கூடாதெனவும், ௮நாதியில 

நாதியே பிறக்கவேண்டு மெனவும் விபரீசமாக வினவு 

வதன்முன்னர் காரணத்திற் காரியமுண்டாவது கூடா 

தெனவு காரணமே (ிறக்கவேண்டு மெனவுமன்ரோ ன் 

வர் கடாவுதல்வேண்டும் ? ஒவ்வொருபொருளுர் தொழி 

லம் குணமுங்கொண்டியல்குகையில் தொழிலியக்கத்தா 

லுண்டாகும் விகாரத்தையேயன் மோ காரியமென்ற லமை 

யும் £? ௮ங்கன மியங்குகையில் அவ்வவற்றின் குணங்கெ 

டாம விருப்பதையேயன்றோ வுரியவிலக்கணமென்று ௯. 

நுதல் கூடும்? காரணமாகிய மாயை ஜடமாயுள்ள௮ு. அ 

ப்படியே யன்றோ வதன் காரியமாகிய பிரபஞ்ச பேதங்க 

ளும் ஐட.மாயிருக்கன்றன? இரண்டிடங்களிலுர் தன்மை 

ருன்றாமையாற் காண மெதிதன்மைத்தோ காரியமுூ மத்



௭௬ இித்தாந்தரத்நாகரம்.. 

தன்மைத்து என்லுஞ் இத்தார்தியார்க. ற்று நிலைபெயர்ந்தி 

ல.௧. ௮நாதியிலநாதியே பிறக்கவேண்டுமெனின், ஓர்பொ 

ருள் தோற்றமின்றியிருந்த காலத்தை யராதியெனவும், 

அந்தப்பொருள் காரியப்பாட்டை யடைந்த காலத்தை அதியெனவு. 

ங்கூறுவதால் ௮நாதியிலாதி பிறந்ததாகக்சொண்டு குரைப்பது மதி 

(6ீனமாம். இங்கே விசாரிக்கர்தொடங்கியது ௮நாதி, ஆதியென்னுங் 
காலங்களி னிகழமுமோர்பொருளையே யாகையா லஃதிரண்டிடத்துர் 

தன்மைகுன்ராம லிருக்கக்சண்டு ஏன் ௮டங்கிலர் ? ௮நாதியென்ப 

தும், ஆதியென்பறும் அ௮ஸத்தாகிய பாசத்தினிலக்கணமன்றென 

வெளிப்பட்டமையால், ௮காதஇ அதியாருமாவென்று கடாவியமதக் 

காலவாரிக்கொண்டது. 

இ இனி நித்தியமாகிய மாயையினின்றும் அறி க்திபமாகயெ பிரப 

ஞ்சந் தோன்றுமா வென வினவியகையும் விசா asOsry ப்பாம், நி 

த தியாநிக்தியங்கவி னிலக்கண மினைத்தென விசாரிபாமையே யன் 

Cm விம்மூடவினாவுல் கடஞ்செப்தது 7 சொர்கம் நித தியம். ae 

ணம் அறநித்தியம். கடகம், பதக்கம், குண்டலமாதி வேறுபாடுகளாற் 

சொர்ஈமொன்றுதானே பூஷணமென்று பேர்பெற்றமையால் அவ் 

வேறுபாகளுக்கே பன்றி ௮வற்றைக்கொண்டியக்கிய பொருளாகி 

ய சொர்நத்துக்கு எங்கே முன்னும் பின்னும் அறித்தியஞ் சித்தித் 

தது? இசனால், நித்திபத்தில் ௮றித்தியம் பிறர்ததில்லை யென்பது 

சாதிக்கப்பட்டது. வேறுபாடுகளாகிய விகரரத்துக்கேலும் அறித்த 

முண்டை யெனின், ௮ந்தவேறுபாடுகளு மடங்கியிருப்பதன்றி யற 

வே யொழிக்தனவன்ரும். ௮றவே ந௪ித்தனவெனின், மீண்டு மந்த 

ஸொர்நத்திலிருந்து வரமாட்டா, விகாரித்துவருக் திரிவால் ௮தை 

யநித்தமென்றல் சொன்மாத்திரமாம். கிகாரித்தபோதும், அதற்கு 

முன்னுமிருந்த சுபாவ வேறுபாட்டை விளக்கவேண்டியே முறித்த 

ம், நித்தம் என்னும் வழக்குகளுண்டாயினமை யறிக, நித்தப்பொ 

ருள்களே பன்றி ௮றித்தப்பொருள் கிடையவே சடையாவென்பது 

சைவதூற்றுணிவாகையால். இத்தவுபமானத்தா ௮பமேயம் வெளிப் 

ms ௮ஸத்திலச்கணமநியாது அர்த்த மஞ்ஞானிகள் கூற்றழி 

oe! Piss! 

சைவர்,--கஇர்முன் இருள் முனைத்துத் தோன்றாகவாறுபோலச் 
சத்தினெதஇர் ௮சத்து விளங் நில்லாது.
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மாயாவாதி--௮௪த்து இருள்போல ௮பாவபதார்த்தமே யன்றித் 

திரவியமல்லவென்பது ஸ்வத௫த்தம், 

இருளை ௮பாவமென ராட்டற்கு ௮ம்மாயாவாதி பின்னுக் 

கூறுவான், (யாதொரு வஸ்.துவையும் ஒளியைக்கொண்டு பார்த்த 

பின்னரே ஈன்குதெளிகின்றோ மாதலாலும், ௮வ்லொளியைக் கொ 

ண்டு இருளைக்காண வென்ரால், இஃதுகாணப்படவில்லை யாதலாலு 

ம் பேரொளியுடைய தேயுப்பொதுமையின் ௮பாவமேயிருளென்று 

தெள்ளிதிற்றுணிகற்பாற்று) என்று அவன் பிதற்றும் பேதமை 

யைக் கொஞ்சம் பரியாலோடிப்பாம். ஒளியினது சத்திவியாபகத் 

தில் வியாப்பியமுற்று இருட்சத்தியடங்கிக் உடக்குரறறைமையை 

மேலிடத்தில் யாட் விரித்துள்ளே மாகையால் ஒளியைக்கொண்டு 

இருளைக்காண்பது கூடாது, ருரியனொளியைக்கொ ண்டு நட்சத்திர 

கவொளியைக் காணக்கூடாதவாறுபேோல2 பானுவொளியைக்சொண்டு 

ust od Hy காரகையொளியைக் காணக்கூடாமையா லத்தாமகை 

பாவஞ்சொல்வதெப்படி. ? பாநுவொளியினது ௮பாவமே தாரகை 

யொளியென்றுஞ் சொல்லுமாறெங்கனம் * ஒளியைக்கொண்டு பா 

ர்க்கந்தக்கவை அந்தத்தகேயுப்பொதுமையி ஜெளிக்குக் கீழிட்ட 

௮ப்புப்பிருதிவிகளின் காரியகோடிகளேயன்றி அதற்குமேலிட்ட 

வாயுவாகாயங்களாகா. காற்று, ஆகாயம், திக்கு, மனம், part, 

வம் இத்யாதி பதார்த்தங்கள் ஒளிக்கு விஷயமாகாமையால் அவற் 

றை யொளியினது ௮பாவப்பொருள்க ளென்றல் யாண்டமையும் ? 

இவ்வுண்மை கண்டபின்னர் ஒளியினது அ௮பாவமே யிருளென்று 

கூறுதலெக்கே நிலைக்கும் 1? தேயுப்பொ.துமையி ஜெளிக்கு இருள் 

௮பாலப்பொருளென்றபடி. யேணைய கான்று பூதங்களி னபாவப் 

பொருள்க ளெவையாகவவர் கூறுவாரோ தெரியவில்லை. பெயரும், 

் உருவும்; ரிறமுங்கொண்டு கண்ணுக்கு விஷயமாகு மோர்பொருளை 

பில்பொருளாகச் சாதிக்க வவர்மனம் சாணிலைபோஜலும், அன்றியும், 

தாபெடுத்துக்கொண்ட வுபமானவாயிலாக வுபமமேயத்தை யெப்படி. 

ச்சாதிப்பா ரென்பஅசர் தெரியவில்லை. தேயுப்பொதுமையி ஜனொளி 
கண்டப்பொருளாகையால் ௮தனபாவப்பொரு ளிருளென்று அவர் 

கோடல் ஒருவாறிசையும், ௮அகண்டமாகய சத்தொளியினிடத்துப் 
பாசமாகிய விருளுண்டாமாறு எங்கனம் ? ஒளியானது ஐரிடத்துள் 

ளம்,ஒரிடத்தில்லதுமாயினன்றி இருள் £விக்க விடமின் ர௬கையால், 
௮ங்கனமேயன்றோ சச்தசத்துக்களிடத்தும் சொள்ளவேண்டி. யிரு,



Gi சித்தாரதரத்நாகரம். 

க்ன்றது? அசத்தாகிய வபாவப்பொரு ளூண்டாதற்குச் சத்தாகிய 

வதிட்டானப்பொருள கண்டிதமாகுகங்கால் J) சச்சிதாநந்தாதி நி 

ரதிசய லட்சணமுடைய பரதத்வப் பொருளாதல் கூடாது ட கூடா 

௮!! இன்னும் விரிக்கிற பெருகும். 

சைவர், சத்து, அசத்து, சதசத்து என்பவற்றுள் சதசத்தாற சத் 

தானது அ௮ரர்யமா யதியத்தக்கதும், ௮அசத்தானது சுட். 

டி யநியத்தக்கதுமாம். க 

மாயாவாதி--அ௮றிபவனைய சதசத்று சக்தை அரர்யமாகக்கண்ட 

போது, அறிலானும் அ௮றியப்படுபொருளும் வேறல்ல 

வாம், 

மேலிடத்தில் அசத்து ஜடமாகையா லலஃ்தொன்றினை 

யுமறியாது, சத்து நின்மலமுடையதாகைபா லதுவுமொ 

ன்றை யறிவது வேண்டாது. சதசத்து Besos By 

விய குற்றத்சா லவ்வசத்தைச் சுட்டியறிந்தும், ௮வ்வச 

தீதின் ஜொந்தநீக்கத்தின் பொருட்டாகச் சத்தையறிச் 

தும், அங்கன மறிகையில் ௮ச்சத்தநந்யமாயிருக் தறிவி 

க்கவறிர்து முபகாரத்தைப் பெறுமென்று யாம் கூறியி 

ருக்கின்றோ மாகையால் ௮நந்யமாயறிவதும், ௮நக்யமா 

யிருந் தறிவிப்பதுமாகய விரண்டுபொருள்களை யொன் 

றேயெனச் சாதித்தல் கூடாது. இவ்வுண்மைபற்றியன் 

றே வேதாதிக ளவவிரண்டி னஈந்யத்தை யேகமென் 

னாது ௮.த்துவிதமெனக் கூறிற்று ் அ வவரந்யத்தை 

(ஒன்றாகாம விரண்டாகாம - லொன்று மிரண்டு மின்றாகாமல்) 

என்று இலக்சணங்கண்டு பெரியோர் கூறிய வகையானு 

ங்காண்க, கதிரொளியுகி கண்ணொளியுர் தம்முள் விரவி 

யறிவித்தும், ௮றிர்தும் வருகையால் ௮வை யேகமாகா 

து அத்துவிதமாகய வகஈ்ய விலக்கணத்தைப் பெற்றிரு 

க்கு முண்மையே யெடுத்துக்கொண்ட வுபமேயத்தைச் 

சாதிக்கு முபமானமாக முடியும், இவ்வுண்மை ஒற்றொ 

லியுயிரொலிகளின் வியாப்பிய வியாபக தருமங்களா௮ம் 

லிஸ் தரிக்சப்படும், இப்படியறிவதொழிர்து அறிபொரு 

ளே யறியப்படுபொருளு மாகுமென்று பிதற்றியது பேசமையாய 

முடிந்தது, இன்னும் விரிக்கிற்பெருகும்.
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சைவர்;--உலகம் பிரளயசாலத்திற் நனச்குக்காரணமாகிய மாயை 

யி லொடுக்கிரின்று மீண்டுஞ் சிருட்டிகாலத்திற்றோன் 

Dw. 

மாயாவாதி,--மாயைதாலமா ? சூக்குமமா ? சூக்குமமாயின், ௮ 

திற் சூக்குமமே யன்றித் தூலமெங்கனந் தோன்றும் ? 

கெல்கமுகாய் நீளூமாறெங்கன் ? அல்லது அது தாலமா 

யின், ௮து இருததற்கு இடமெங்கே ? மாயை ராதி 

பானபடி அரற்கிடமாகத் சேடப்படுவதொன்றும் ௮நர 

தியாகுமன்றோே ? காலமும், இடமும் «er Bursar 

௮ திற்சலிக்கும் வாயுவும், ஏனையபூதங்களும் அரரதிநித் 

இபமாகுமன்றோ? ௮ப்போது திரிபதார்த்தங்களே ரர 

திரித்தியமென்ற லெங்கனக் கூடும் ? 

மாயாவலாக மதங்கொண்டாற்று மம்மதிசேடர்கூற் 

றை யினிமாற்றுவாம். மாபையைத்தூலம், அல்லது சூ 

ச்குமம் என வொருவிதமாகவே யாவர் சொன்னாலுஞ் 

சொல்வரன்றி மிரண்டுவிதமாகவுஞ் சொல்லாரன்ஜோ £ 

அங்கனமாளுகையில் இருதிறக்கொள்கையையும் வரு 

வித்துச் சைவரையமான்னிலையாக்கி மறுத்து விவகரித்த 

கென்னை 1? இதனால் சைவர்கொள்கை இனனதென்று தெ 

Hut விவகரித்ததாகவே யன்ோ முடியம் £? மாயை 

யைச் ரூக்குமமெனவாவது) தூலமெனவாவது சைவர் 

Sa (agit கூறார் | | னது விபாபகப்பொருளாகையால், மா 

யையை யுபாதானமாகக்கொண்டு பிரபஞ்யகாரியத்தை 

க்கூறுஞ சைவசித்தாந்தப்படியே பிரமத்தை யுபாதான 

மாகக்கொண்டு மாயாவாத சித்தாக்தமும் பிரபஞ்சகாரி 

யத்தைக் கூறுசையால் ௮ம்மாயா வாதி மகட்ட கேள்வி 

கள் ௮வர் தலையிலேதானே விழுக்தனவென்றறிக. பிரம 

ம் சூக்குமமா 1? தூலமா ? சூக்குமமெனி லதிற் நாலப்பி 

ர்பஞ்சச் கோன்றுமாறெங்கனம்? தூலமெனி ve PB 

மெங்கே ? அப்பிரமமுள்ளவன்றே ௮து தக்குமிடமு 

முண்டாகுகையால் பலழுதல்களுக் கஉடஞ்செய்யுமோர் 

மதமாகி யேகவாதஞ்சத்திதத லெபெட்டுப்போமன்றோ P wt mu 

ஜடம், ௮ திற்காரியப்பட்டு மீண்டு மதிலடங்கும் பிரபஞ்சமுஞ்ட
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ம். சடத்திற்சட முண்டாவகைக்கூறுஞ் சைவூச்சாக்தம்போலாது 
சித்தாகிய பிரமத்தில் ௮9த்தாயெ பிரபஞ்சத்தோற்றங்கூறு மாயா 
லாதமீமயன்றோ வலக்சனுற்ற நியும்? காலருக்குமங்கள் மாமைடி பி 
ரமமென்பவைகட் கிலக்கணமன் ரூகையா லவைற்றை வீணேவருவித் 
துல் கடாவுவது கூடாது! கூடாது !! 

சைவர் - -அன்மாவினது னு றிவு மலத்தான் மறைப்புண்டு மயங்கா 
( 

ஙிறகும. 

மாயாலாதி--பரசம் SLID MY Fo Mom Sor Bus பலமுர சடம், 
ுடமரகிய பாசம் அறிவை யபெங்கனம் மறைத்தல் கூடு 

ப்ரி ௮ நாதியே அறிலைமறைக்த LITE (EP மகாதியாகுங் 
hy ov ர நபா IT Fin YO DSO HI! | Ghia goer r றெங்கன ப? Y 

DBO GNI oy அறு அதிபாவகுன்றி DoTHL 110 
ஜெங்கனம 7 

பாசம் ஜடம் என்பது துண்ணமே! YY FON DS Bf 
றிவை ஈறைக்காகென்பது ௯ டாது. ஐடம் என்பதற் கில 
KRM GE னென்ளை ? அறிவில்லாமை?ய யன்? பா 

FB GAS அறிவில்லாமை 0யயன்றி அசைவில்க [யாம 10 

லகு சணமன் 17 TWIT As DY MAU OD FT BL இய யொடு 
௪ ச ச ர 

கூடிய சென்பது இர்மானம ஜடமாக பாசம். திரியை 
ு * . ௪ PUT உூடி பதம, சிச்தாயெ ஆன்மா இிரியையுடன் 
ஞான க்ேடு கூடுய்துமாடையால் ஜடநத ன்மையால 

பாசம்பயாதென்று பிநற்றிபது நிரஸ்தம். விஷமென் 
பி ஜடம, அறு இழ்தாகிப வுயிரைச் சம்பகஇிதது வெ 

* * . ௪ . . 77% *் அப்பு கன்னை? பயன் பர பாசுபசுகக லிடத்திலுவ் 

கொள்ளத்தர்கது? இனிப பாசறிவி/த்தியைச் கொஞ்சம் 
விசாரிப்ப1ம், பாசம் சவெவேர்க்களைப் போல ௮ Hat BAS 

சு 5 . . ‘ . . . . . . தயமொன்பறு சித்தம். ௮ுதப்பாசம் யாண்டும் அந்தத் 
தைப்பெரு தூ, (முத்தியிலுமூன்று முகலுமோழியக்கேள்) என 
வும் (பாசகெடாமல்] எனவுக் கூறிய பெரியோர் இருவாக் 

*சான்ம். பர் வெபெருமான ல இ ு நிலடங்க குகளுஞ்சான் மும். ஸ்ரீ சிவபெருமானது திருமிடற்றிலடங்கிய விஷ 
மானது ரூதல்கெடாமதும், ச் இயடங்கியு மிருக்குர் தன்மையே 

௩ உ ர் ஆ . 1 4 « யன்றோ பாசவிச்சேதமாகிய (ச இிக்கெடுத்துக்கொண்ட Asie 
a ® (ay) . 9 ட் Do ” , * e . Ey + ‘ னமாம ? இன்னுங் ௧3௦ ரரளிக்கு முன்னர் முனைத்தித்தோன்ரு
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தடங்கிக்கிடக்கு மிருளுமன்ரோ மோட்ச கலமாகய பாசவொழி 

வை யினிதவிளக்காம் ? இவவுண்மைதேராது விபரீதம் பே௫ுயது 

வீண்பிரஸங்கமாய்முடிந்தது. சைவ நூல்களின் ௫ முடிபுணராது சழ 

க்குரைபேசுஞ் சண்டிகளோடு விவகரிப்பது கஷ்டம்! கஷ்டம்: 

ந . ௫ ச கட டட 5 ட . . 4 4 

சைவர் --இல்லாக ஜகஜீவபரங்கள் கற்பிக்கபபட்டவா மென்னை P 
ச . ச க * Oe ye . f an 

ww கற்பிக்கப்பட்டலை ம் ண்கிய் கழதுமென்ப 
1௫ ச் ௪ + ° ர ஸு க்ஷ ச ச ட 

கெ ன்னை? பின்னர் சழலம்தக்கவை முன்னா கற்ப ய யர் 

னவா றென்னை? 

மாயாவாதி,--நிழலினது அபோக்யம் வெய்யலிலிருக்கவலுக் கன 

மர தெரியும் 7 ௮ங்ஙனமிராதவலுக்கு ௮தனது ஆரு 

மை புலப்பரிமா £ இருளில்லாவிட்டால் ஒளியினது வி 

சேடம் ஈன்குபுலப்படிமா ? விவகார ச்திம்லலுஞ் கவ 

is கறபிக்கப்படாவிட்டால் அவற்றின் பி 9ர தி3யாகி 

யாகிய பிரமலட்பீேயம் oy Datars கன்ருபுலப்படுமா? 

இங்ஙனம் பிரமலட்சயம் வரைப்படித்துணாத்றுவான 

கற்பிக்கப்பட்ட அபாவமாகிய ஜீவர்கள் பின் விசார 

ணைசெய்துவநி நிலைிற்குமா ₹ 

பிரமம் ஒன் ?றயுள்ள றும், Yb YI ண்டாவறு இடை 

யாதென்பதும் மாயாவாதிகள் நுணிபன்ம ர? ஜகமிவப 

J BS OO முன்றும் ஏகமாகிப பிரமமாகரவன்9ர 1? இர 

ண்டி என்லுஞ் சொல்லுக் யிடங்கொடாத பிரமத்து 

க்கு முன்னர் ஜகம், ஜீவன் பரம் என்னும் விவிதங்கள் 

முளைத்தவாறென்னை ? என்று பல வினாக்களை யெம்ம 

னோர் வினவியது யுக்த212! இங்நுனமாக, நிழலின gi ஆ 

ரோக்யம் வெய்யலிலிருந்தவனும்கன் ற தெரியும் என 

வும், இருளில்லாவிட்டா » ee OF ui புலப்ப 

மொ எனவும் பிரஸ்தாபித்துச் சமாதானம் கூறி£கெர 

ண்ட. அவர் தடிப்புத்திக்கு காமென்ன செய்யலாம் ? அவர் கூற்றி 

ன்படி. வெய்யலினது பாவம் நிழலும், ஒளியினது பாவம் 

இருளு Lou Bost Mawr wat O.ay P இவ்விரண்டிய கண்டப் Oar ih at Barer 

கையால் ௮துபொருந்தும், பிரமம் அகண்டி சமாகையால் ௮ சனபா 

வம ஜகஜ்வபர்ங்களென்ற திமுக் காம். வெய்யில், நிழல் என்கையி 

ல்துந்த றி றல் ஒர்மாம்- அல்லது மேவேறுபொ னே ய. SGI யிழ் துண் 
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டாவதன்றித் தானே யுண்டாசா.து. வெய்யில் - மரம் - இடம் - நிழ 
ல் இவற்றிற்கு வேருயள்ள வொருவனே ஆபேரக்யத்தை யலுபலிக் 

கவுரியவன். இவ்வுபமான த்ருஷ்டமாகிய பிரமத்தினிடத்தில் ௮வ 

வாபாசகர் கூற்று எங்கனோரிலைக்கும் ? மரத்தினது நிழல் வெய்ய 
லிருந்தபோது பூமியினிடத்துண்டாகையால் பிரமத்தினது நிழல் 

எது இருந்தபோது எதனிட்திலுண்டாயிற்று ? மரத்தினது நிழ 
ல் மரமிருந்தபடியே தழைந்து களை முகலியவற்றோ 0ண்டாடன்ற 
மையால், ௮ப்படியேயன்றோ பிரமசுபாவத்துக்கு வேருகாமல் பிர 

மத்தினி௰ழ லுண்டாகவேண்டும் 7? பிரமத்தினிழலென்று சண்டுமா 

யாவாதி யுரைத்தது ஜகஜீவபரங்களே யாகையால், இந்த நிழல் பிர 

யசுபாவத்துக்கு வேருன தன்றாசவேண்டும். அன்றியும், ஜகம் என்ப 

து கேவலஜடப்பொருளும்,; ஜீவன் என்பது கஞ்சிஜஞத்வாதி யுபா 

தியுடையதும்; பரம் என்பது ஸர்வஜ்ஞத்வாதி யுபாதியுடையதுமா 

கு மிலக்கணங்களை அன்னோர் கூறுவதுண்டாகையால், இம்மூன் 

றையுமுடைய சுபாவசீலத்தகாகவே ௮திஷ்டானமாகிய பிப மமும் நி 

ச்சயிக்கப்படும். ஜகஜீவபரங்கண் மூன்றும் ௮ பாவமாகிய நிழலாகு 

நாகால அந்தநிழலினிடத்துண்டாஞும் அஆரோக்யத்தை யெந்தப்புரு 

ஷனோ அனுபவிக்கத்தக்கவன் £? எஏகமாகிய பிரமமொன்றையே சா 

இக்கவெழுந்து ௮அதுவிகாரமில்லாதது, உருவமில்லாதது, குணமில் 

லாதது, மலமில்லாதது என்பனவாதி யிலக்கணங்களைக் கூறிவிட்டு 

ப், பின்னா QED MIT EBON By விகாரங்களையும், நிழலுண்டாதற் 

கேதுவானவுருவத்தையும், ஜடச்வம்-5ஞ்சிஜ்ஞ சவம்-சர்வஜ்ஞ தவ 

ம் என்னுங் குணங்களையும், உபாதிவசப்பட்டு வருந்துதற்கிடமான 

மலத்தையும் அவர் கடைப்பிடித் தொழுகுங் கூற்று அந்தோ கொ 

டி.து! சொடிது!! இது என்போலுமெனின், பஞ்சபாண்டவரை நா 

ன் ௮றியேனா கட்டில்கால்போல என்று வாயாற்கூறி, மூன்று விர 

லைக்காட்டி, இரண்டுவிரலைக் மழ தாழ்த்தி, ஒருவிரலாற் பூமியிற் 

கோடி.மு.த்த ௮விவேக யொருவன் செய்கைபோல்வதேயாம். இப் 
படி.யே ௮வர் காட்டிய ஒளியிருள்களின் நிட்டாந்தமும் விசாரமுசு 

த்.து ௮வலப்பட்டழியும்! அழியும்!! 

இது நிற்க, நிழலினது ஆரோக்யம் வெய்யலி லிருந்தவனுக்க 
ன்ஜோ தெரியும் என்று ௮வரா்கூறிய நியாயம் வாயாற் இரிக்கத்தக்க 

தன்றாம். ஒருவன், பூர்வஜச்ம விசசேடத் சால் சகல செளக்யங்களையு 

து குறைவின்றி யலுபவிக்கத்தக்க பாக்யவா னாருகையில் வலுக்



ஆபசாஞான நிரோதம். ௮௩ 

கு ௮ர்த ளெளக்யத்தினருமை புலப்படுமாறு இடையில் தரித்திர 

முூண்டாகவேண்டுமென்று இழவெடுக்கவக்த அம்மச்யாவா இயை 
யென்ன செய்தாற்ருன் நீரும் £ கன்மங் காரணமாகவே ளெளக்யா 
ஸெளக்யக்கண்முதலிய போசங்களுண்டாகு மென்று Case Bs 
er கூறுமுண்மையையறியாத் கொடுமையால் அவர்பிதற்றியது பெ 

ரும்பேதமைத்தே! ஒருவன் செல்வவானாகவும், ஒருவன் தரித்திர 

வானாகவும், ஒருவன் எசமானனாசவும்; ஒருவன் ௮டிமையாளாகவு 
ம், ஒருவன் தண்டிகை ஏறுபவனாகவும், ஒருவன் ௮சைச்சுமப்ப 

வஞைவு முண்டாயிருக்கும் வி௫ித் திரம் யாதென்று எழும் வின்க்க 
ளுக்கு இப்படிக் கடவுள் சிருட்டியாவிட்டால் உலகம் ஈடக்குமா 

என்று சமாதானக் கூறும் ஊணர் மகமதியர் செய்கையோ டொப்ப 
மாயாவாதியுரைப்பது அச்சரியம்! ௮ச்சரியம்!! கன்ம மென்பதொரு 

பொருளை யங்கீகரியாமையால் ஊணர முதலினோர் Yams பித 

ற்றுத லொக்கும். (அதத்தாறிதுமபென மேண்டா சவிகை- பொறுச்சானே 

€ர்ச்தானிடை) என்னும் பிரமாணத்திற் கட்டுண்டு விவகாரத்திலேலு 

ம் யாம் வைதிகர் என்று கூறித்திரியம் மாயாவாதிகள் ங்ஙகனம் 

பிதற்றுத லெங்ஙகனங் கூடும் ? அன்றியும். பிரமலட்சியம் அறிவிலி 

கட்குப் புலப்பமிமா என்று வினவினஞராகலின், அ௮வ்வறிவிலிகள் யா 

வர் ? ஜகஜீவபரங்கள் நிழலாய முடிந்தமையால் ௮வற்றை யனுபலி 
க்கும் புருஷர் வேறுவேண்டும். ௮வர் ஜசுஜீவபரங்களிற் வேரேயெ 
னின், நிழல் வேறுேடவேண்டும். ஜகம், பரம் என்பவைகட்குக் 

சதிதேடவேண்டும். ஒன்றுமில்லாத பிரமத்திற் கற்பிக்கப்பட்ட ஜ 

கஜீவபரங்களைப் பின்னர் விசாரித் த(நி யில்லா மற் போய்விடுமெண் 

அுரையாடிப ௮வரேமைமதியையுங் கொஞ்சம் விசாரிப்பாம். ௮வற் 
றை விசாரிப்பவர் யாவர் ? ஜகமா 7? ஜீவனா ? பரமா 1 அதிட்டான 

பிரமமா ? ௮னுபவத்திற் சீவர்களே விசாரிக்கையால் ஜீவன் தன் 

னை விசாரித்துத் தன்னையும், தன்னோ? விசாரிக்கப்படும் பரம்-ஜக 

ம் என்பவைகளையும் ௮பாவமாக்கக்சொள்ளும் பெருமை சாலவழ 

குடைத்தே! ௮ திட்டானபிரமம் விசாரிக்ன்றதெனின், விகாரியெ 

ன்பது பெறும். ௮ல்லாமலும் மரமே தன்னிழலை படைச்தனுபகிக் 
கும் புருஷர்களை விசாரித்து ௮பாவமாக்குதல் கூடும். இப்படி வி 

சோதம் பெற்றழியு முபமானங்களா லவர்காட்டப்போந்த வுபமேய 

மாகயெ பிரமத்தன்மை நிலைக்காமையால்,; கேவலம் பசுப்பிராயாக 

சென்றே ௮வரைத் இர்மானிக்கவேண்டியது, மரம், மரத்தினிழல்



HH ித்தாத்தரத்தாகரம், 

௮ையடைா தனுபலிப்பவர் என்னும பகுதிகள் விசாரித் ழி நிலை 

பெறுதல்போல£வ யன்றோ பிரமமுதலிய பதார்ததங்களும் விசா 

ரணையிற் கெடாறு நிற்கும £ மரம் ௮ ழிரதபோகனறி நிழல் அழி 

யாதாகையாஷ பிரமம் ௮பாவமான காலத்தன் றி அதனாலுண்டாகு 

மஜகஜிவபரககளும் அபாவமாகாவெனவறிக வெய்யல் மிகுநக 

வோரிடத்தில் நிழலிலலாதபோது ௮ஙகு மரமில்லையென்று தீர்மா 
னிககிறபடிமீப யன்றோ ஜகஜிவபரங்கன் அபாவமாகிற காலத்தி லவ 

நிறினதிட்டானமாகிய (சிரமமா ௮பாவபாயிறறென்று இர்மானிக்க 

வேண்டியது ? ஒன்று2ம யிலவாமாற பபோய்விதிகிற ரனியவாதமாக 

முத அபபாயாலாதம எங்கமனா PIED I Her £ இனனும விரிக்கிற் 

பெருஞமுா. 

சைல, --பால தயிரானதுபோல் பிராம சிரபஞாமாகப் பரிணமி 

தீதறண்டெனின், மீண்டெ சயிர் பாலாயிடினன ஜோ பரி 
ணமிக்க பிரபஞ்சம பிரமமாயிமெ 7? 

3 . ச 

மார பாவாதி---கயிரைப பசுவுககு ஊட்டினால (ண்டும் அதி பரலா 

கும, 

07 ரகானே பசவர் ஊட் . ு கயி/மாதமர FIG UTA HT OL GN பாலாரு 
« wy . 3 . 

lp 8 நத வரு 5H‘ SI னும், பணடமமனும (1K OY (HORT 

வாருங்கா லவையும பாலாருமாகைபால தயினாமாத்திர 

வேறு மூரைத்தது தவருரும. பால்மாததிரமே பன்றி 

பொருள்கள் தயிராகாமையால் விருத்தோபமானக்கொ 

ண்டதும் விபோதித்தது. இன்னும், தயிரைப்பசுவுக்கு ஊட்டி ௮ 

தை மாத்திரம் பிரித துப் பாலாகவெடுத்தல் கூடுமோ ? ஐரிடையன் 

தயிருண்டிறக தபோது அவன் வயிற்றைக்கீறிச் சோதித்த பண்டித 

. ர்கள் எருமைப்பால் இவ்வள வென் றா, பசுவின்பால் இவ்வளவெ 

ன்றும் பிரித்துரைச்கனரென்று அம்மாயாவாதி யோரிடத்திற் ௯. 

றியிருக்கிறபடியே ஓர் ப௬வினிடங் குறக்கும பாலில் கயிரிலுண்டா 

இய பால் இவ்வளவென்றும், மற்றையுணவுகளா லுண்டாகிய பால் 

இவ்வளவென்றும பிரித்துககாட்டுதல் கூடு?மா கூடாதோ தெரிப 

வில்லை. இடையன் வயிற்றி சயிரைக்கண்டு இன்னின்னபாலின் 

சமபத்தமுடையது இததயிரெனக் கூறினதொழிந்து அகதச்சக் 

கூறுகளைத் தயிரிலிருகது பாலாக்கிக் காட்டினதுண்டா ? இவராவ 

அன தயிரரப பரலாக்குவாரா ? வேறு ஈல்கபால் எளிதிற்வடைசக்கை
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யால் தயிரை மீண்டும் பாலாக்குவ தவ௫யமன்றெனின்; ௮ுபவத்து 

க்கு வந்திராத விஷயத்தை யாசரிப்பது கூடாது. இங்கே யெடுத்து 
க்கொண்ட வுபபானம் பிரமம், பிரபஞ்சம் என்பவற்றை விளக்குவ 

4 , 
தொன்ருகையா லின்னுங் கொஞ்ச்ம் வதை விசாரிப்பாம். பிழமம் 

பிரபஞ்சமாயிற்று, பால் தயிராயிற்று, பாலானது பிரைக்குற்றததா 

லன்ரோ கயிராயிற்ற? தனக்கிரண்டாவதில்லாத பிரமம் எந்தக்குற் 

றற்சாற் பிரபஞ்சமாயிற்று? தயிரைப் பசுவுக்கூட்டினு லன்றோ மீ 

ண்டும் பாலாகும் 2 பிரபஞ்சத்தை யெவ்வாறுசெய்தா லஅமீண்டும் 

பிரமமாகும் ? பிரபஞ்சர் தானாகிவிசரரித்தாற பிரமமாகு மென்பார் 

போலும். பால், தயிர்களுக்கு அவற்றைப் பரிணமிக்கச் செய்பவ 

ன் வேருறுற்போலப் பிரம், பிரபஞ்சமென்பவைகளுச்றும் அங்ங 

னஞ் செய்பவன் வேழுகவேண்டும். ௮ஃதின் மையின், அவரெடுத் 

அக்கொண்ட வுபமானம் அவரைச் தெருவில்விட்டீது, 

. . உ , ட . - க . . on ் {~ 

ENT ANI மாயையிதுண்டாரும் பிரபஞ்சம் மாயையிற்றுன யொ 
fr) க் ௬ ௪ . . ௪ 

டிங்கி (ந்ண்குறு காரியப்படும், 

உ se 0 ௬ « . * ந 

மாயாவாத--மரத்திலுகரந்த விலைகள் அம்மரத்திற்றனே. யொடு 

ங்கி மீண்டும் வராவதுண்டோ? இங்கனகங்கேட்ட உலகா 
ர ரூ ச « ட அ] ச க 

யதளை கோக்க அம்மரத்தற்குக் காரணி (ர திவியி 

லொடுங்குமென்று சைவ நால்கள் கூறுவதென்னை ? 

இகத வினாவிடைகளால் அம்மாயாவாதிக்கு அசரவுண்டான 

தாகப் பொங்கி யெழுந்தனா. எங்கனமெனின், மரத்திலுதிர்ந்த வி 

லை மரத்திலொடுக்காமல் மண்ணிலொடுங்கலால், அப்படியே மாயை 

யிலுண்டான பிரபஞ்சம் ௮ம்மாயையி லொடுங்காமல் அதற்குக் 

,சாரணமான பிரமதச்திலொடுக்குமென்று கூறவிடமுண்டாகையால், 

இன்னும், பாலிலுண்டான தயிர் அ௮ஈ்தப்பாலி2லகரனே யொடுக்கா 

மல் ௮குற்குக் காரணமாகிய பசுவினிடசத யொடுங்குமென்று wm 

ற விடமுண்டாகையால். மேலுண்மையை விசாரிப்பாம். சிவஞான 

சித தி.பார் - சுபட்சம், (PF DGG BIT wo (மாயையிலுள்ளவஞ்சம் வருவ 

தபோலவதகாகு - நீயதிங்கில்லையென்னி ஸணிகழ்ச் திடுமுயவிற்கோடு, போயுகுமி 

லைசளெல்லா மரங்களிற்புக்குப்போதி, னாமிிம.தவுமென்னிற் காரணக்கெ 

ச்கவாமே.) என்னும் வாக்கியமே ௮வரெடுக்துக்கொண்ட வலாதரவா 

யுள்ளன, இந்தவாக்கியத்தில் (மாயையிலுள்ளவஞ்சம் வரு தபோலதா 

சூ, ரீயதிக்டில்லையென்னி னிகழ்த்தி௫முயலித்சோ0) என்பது சத்தாக்தி



| Ir சித்தா ந்தரத்நாகரம்.. 

யார் கொள்கை, (போயுகுமிலைகளெல்லா மீரங்களிற்புக்குப்போதி, னாயிடு 

மதுவும்) என்பது உலகாயதன்கொள்கை. (என்னிற் - கா. ரணம்டக் 

கவாமே) என்பது சித்தார்தியார் துணிவு, இவற்றுள், (காரணங்டெ 
ச்சவாமே) என்பதற்கு மரத்திற்குக் காரணமாசய மண்ணில் ௮ம்மர 
த்திலிருக் துதிர்ச்க விலைகள் ஒடுங்குமென்று கூறுவதும், அப்படி. 

Cu மாயைக்குக் காரணமாகிய பிரமத்தில் ௮ம்மாயையிலிருந்துண் 
டான பிரபஞ்ச மொடுக்குமென்று கூறுவதுஞ் சைவத் தாந்திகள் 

கூற்றாக வம்மாயாவாதி சண்டுபிடித்தது ௮திசயம் | ௮திசயம்!! 

(சாரணங்டெச்சவாமே) என்பதற்கு (அங்கன முதிர்ர்த விலைகள் சத்தி 

ரூபகாரணமாய் நிலபேறுடைமையின த மீளத்தோன்றுதற்குரிய பிறரகாரண 

ங்களெல்லா மதனோடொருங்குகூடியவழி யவ்வாறே தோன்றும், ௮ல்லுழித் 

தோன்றாதாகவினது பற்றிச்கடாவென்னை?) என்று இராவிட பாஷ்யகா 

ரர் தமது பொழிப்புரையிற் கூறியிருக்கு முண்மையை யறிந்தடங் 

குக. இதனால், பிரபஞ்சம் ௮தற்குக் காரணமாகிய மாயையிலொடுவ் 

காமல் ௮ம்மாயைக்குக் காரணமாகிய பிரமத்திலொடுங்குமென்று 

சைவர்கூறுவரெனப் பிரமித்தாடிய சழக்குரை Fie gi Guru pp. 

இனி (சாரணங்டெச்சவாமே) என்பதற்கு மரத்திலுதிர்ந்த விலை ௮ 

தீற்குக் காரணமாகிய மண்ணிகொடுல்குமென்று மாயாவாதி பொ 

ரள்கொண்ட. வஸங்கதத்தைக் கொஞ்சம் விசாரிப்பாம், பிரபஞ் 

சம் ௮தற்குக்காரணமாடிய மாயையி லொடுக்கிமீண்டுக் காரியப்ப 

ட்டு வரும் என்பதை நஈட்டவேயன்றோ ( காரணங்்டெக்சவாமே ) 
சான்று இசாரியர் கூறினர்? காரணங்கெடக்க வென்சையா ஓுபாதான 

மும், அமேயென்கையா லஇற்காரியந்தோன் றி வருகையும் பெறப்ப 

டுதலறியாது காரியங்களொடுங்குதலையே யாண்டுரைத்ததாகப் பித 

றீறியது என்னபேதமை ? ௮தவா ௮வர்கொண்டபொருளின்ப்டி. 

கோக்கிலும்) மரம் இலையைத் தந்ததுபோல் மாயை யுலகத்தைத்தர 

௮ம், இலை மண்ணிலொடுக்குமாபோல் உலகம் பிரமத்திலொடுங்கலு 

ம் பெறப்பட்டு ஒடுங்ெமண்ணிலே நின்று மிலைகள் மீளத் தோ 

ன்ருமைபோலவே யன்றோ வொடுல்கின பிரமத்திலே நின்றும் பிரப 

Gen மீளத்தோன்றமாட்டாது ? இர்த வுபமானத்தாற் பிரபஞ்ச 

ம் பிரமத்தி.லடங்குவதொழியத் தோன்றுவதொன்றல்ல வென்றே 
ற்பசையால் உலகம் பிரமத்திலுண்டாடின்ற தென்னும் ௮ம்மா 
யாவாதக்கோள் மாட்டி யிழர்தொழிர்தது, ஓடுமக்னெ விடத்தினின் 
மே மீளவுண்டாமென்னும்.தருக்கத் தால் பிரபஞ்சம் மாயையிலொ 

டுங்கியும், மாயை பிரமத்தி லடங்கயும் வருதலா லப்ப்டியே யன்றோ
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மீண்டும் அடல்பெமாயையும, ஒடும்யெ பிரபஞ்சமும் முறையே ய 
வற்றிற் கதிஷ்டானங்களாகயெ பிரமம், மாயையென்பவைக எிடத்தி 
ருந்.து வெளிப்பட்டுக் காரியப்பட்டும் வருமென்று சைவத்தார்த 
நூல்கள் கூறும்? இன்னும், மரத்துக்குக் காரணம் மண்ணென்று' ௮ 
வர் கொண்டதுர்தவறுடைத்சே! வித் தில்வழி மண்ணினிடத்து மரச் 

தோன்ராதாகையால். இந்தவுபமானத்தால் மரங்காரியமும், வித்.து 

காரணமு மாகன்றமையால், வித்தினிடத்தன்றோ மாரமொடுங்கவே: 

ண்டுமெனின், வித்தினது ஸ்தானத்தி லபமேயமாய் நின் நமாயை ய 

வ்வித்தைப்போற் சூட்சுமப்பொருளாகாது கடலைப்போல் வியாபகம் 
பொருளாய் கிற்றலி னஃதொருக்கே முழுதும் வித்தைப்போற் பரி 

ஸணமித்து விடமாட்டாது. ஒருவித்தி லோர்மரமே பரிணமிக்கும். 

ஏகமாகிய மாயையி லெண்ணிறந்த வண்டச்க ஞூண்டாவதன்றி 

மேஓுமே௮ு மளவிறந்த வண்டப்பகுதிக ளுண்டாவதற் கயைந்த 
காரணத்தனமையு மெஞ்சிக் இடத்தலால், அத்தகைய மாயையி 

லுண்டாகு மண்டங்க எம்மாயையிலே தானே யொடுக்க வீட 

மூண்டாகும். கடலினிடத்துண்டாகு மளவிறந்த வலைகள் அந்தக் 

கடலினிடத்தே தானே யொடுக்குமாபோல். ௮லைகளாயெ காரியல் 

க டோன்றி யொடுங்கு மிடத்தை நோக்க வெஞ்சி யுள்ளவிட மே 

சமடக் கதிகமாக வந்தக்கடலி னிடத்துக் காண்கையா லத்தகைய 
 கடலினிடத்திற்றோன் றிய வலைக or B oayS or யொடுங்குமென்பதற் 

் இிழுக்கென்னோ ? இவவாருன வரும்பொருள் கிடப்பவேயன்ரூ 

காரணங் டெக்கவாமே யென்று சைவத்தலைவருங் கூறினர்? சா 

ரணமாகிய கடல் கிடக்க, ௮.தஇற் காரியமாகிய வலைக டோன்றி யொ 

டுங்கி மீண்டுக்காரிப்படுதல் ஆம் என்று பொருள் விரவிக்டெத் சல 

மொன்று. மேலிடத்திற் காட்டிய ஷித்தியார் வாக்யெத்தில் மரத்தி 

இதிர்ந்த விலையைப்போல் மாயையிற் பிரபஞ்ச முண்டாமென்றது 

உலகாயதன் காட்டிய விபரீதவுபமானமேயன்றிச் சைவித்தாந்தி 

யார் கொண்டவுபமானமன்று. ௮வன் மதத்தை யீவதித்துச் ௪ 

மாதானம் கூறிய பகுதியே யதுவாம். ௮.தனால், சைவநலம் கெடமா 

ட்டாது, சைவர். கூறு முபமான நிலபெருவிடின். மாத்திரமே wir eb 

யோடிக்கவேண்டிய௫. பூறச்சமயிகள் புலம்பலுக் செல்லாம் யாமே 
னோ. மாரடித்துக்கொள்ள. வேண்டும்?. அ அபற்றியே யன்றோ (அல் 
லுழிச்தோன்றா தாகலி ன .தப.ற்நிச்கடாவென்னை 2) என்று நஞ்சைவ பா 

ஷ்யகார ரம் பிரஸ் தாபித் தருளினர்' Pp கடலையும், காற்றையும், இல



oH ஈித்தாத்தரத்நாகரம். 

யையும் உவமித்துச் கடலிற் காற்ர லலையுண்டாடு யொடுக்குவதூ 

போல் மாலயையிற் சிவனாலுலகமுண்டாகி யொடுக்குமென்று சைவ 

ர் உறுவதை விம்ராதித்துர் சிலம்பி திட்டாந்தங்கூறி ௮பின்ன நிமி 

க்கோபாகானவ் கூறும் அம்மாயாவாதிமதத்தை யேோரசித்ச லொள் 

முற மமலுண்மையை விளக்றாம். உபாசானமும்; ரிமிக்தமுஞ் ஓல 

ம்பிய்ய யாகிமின்று, சாரியமாகிய STINE GH SO Oat மதமா கலி 

னது பே சிக்னலை யாம் கடாவு3வ மன்றே? சிலம்பியின து மக்க 

ஜடமும், ௮ YAMIN தேலி திழ்துமாகையால் மால் சாரியப்ப 

Loni Onné Bau? அல்லது தேகியினிடத்திலா? ot ன்ற ம்பாது 

கேகத்திலென்றே வெளிப்பட்ட அவர் சாதிக்கவக்த ௮பின்ன நிமி 

தகோபாதானம் நுடியோடே சாய்ததறுவிகெறரன்றோி அதும்பேர 

ல் சைவர் HM மூபமான த மறுக்கப்பட்டாலன்மோ சைவகலந்“தா 

Lp oy பெறும்? ‘oT Siti uG oar eM DO BL HIF TT OT ot OYLILOT oat hbo Lp LIDGE 

வேண்டிய? யன்றி வேற்று மதத்தினர் குத்ஹஙிதம் பேசி விளைக் 

கும் ௮லலதிட்டாக நங்$ளை யொரு பொருளாக மதித்து எக்து மத 

வாதியாயினும் பிலுறைப்பது அவியமன்று, ௮ங்கனம் பதிலு 

OO UT DIT wD னு வன மது தாமமாட்டாறு, பிரமத்தில் மாயைக் 

கு உற்பத்தி கூறு மாயாவாதியையுஞ் சைவத் தாந்தியைக் கேட்ட 

படியே வினவு, தல் fin. BILD 89.719? எங்நுனமெனின், மரத்தி அதிர்ந்த 

lt) wos wo vO aK GM DUS GB க்ரூம் சாரணமாகிய மண்ணி 

கொடுங்க தங்போல் பிரமத்திம் மரேன்றியமாபை பிரமத்தி லொடும் 

காமல் அந்தப் பிரமத்துக்குக் காரணமாகிய வேநெதி கொடுக்கு 

ன்றது சான்று! கடாவுக2லயாம். இப்படி பொருவன் வினவுவது எ 

மக்கபிமதமன்று. மரத்தையும், இலையையும் அவர்மதத்தி ஓுபமா 

னங்களாகக் கொள்ளாமையால். ௮வர் கொண்டிருக்கு?்மா ௬பமா 

னத்தையே யன்ரோ மறுத்தல்3வண்டும்? அப்படியே weap oe 

வரிடமுக் கொள்ளத்தக்கது? சன்மதத்துக்குப் பின் வரப்ப்பாகிற 

ச்துயை அம்மாயாவாதி சோக்காமல் எதிரி மதத்தை மாத்திர மெடு 

னப் பேது என்ன பேதமை? இப்படிப்பட்ட பல றியாயற்களா 

ல் மாயையி?லதானே ப்ரபஞ்ச முூண்டாகி யொடுக்கி மீண்டுங் காரி 

யப்பட்வெருமென்னுஷ் சைவ முடிவு FT BSS Be 

ஆயின், வித்திலொடுங்காது ௮ இக்கிரமிக்கும் மரத்தையும் ௮ 

ந்த வித்தையும் பிரபஞ்சத்துக்கும், மாயைக்குஞ் சைவ நால்சஞு 

வமை கூறிபசென்னைபயெனின், வித்தில நின்றுக் தோன்று மரம்



ஆபாசஞான ிரோதம். கு 

பூமி யாதரவிலன்றிச் சானே கோன்றமாட்டாதாற்போல மாயை 

யில நின்றுந் தோன்று மூலகம் சிவதைரவி லன்றித தோன்றமா 

ட்டாதென்பதை விளக்குதற் பொருட்டே யன்றி, எதிலே நின்றுர் 

தோன்றிற்றோ வதிலேதானே யோர்பொரு ளொடுங்கு மென்பதை 

விளக்குதற் பொருட்டன்ஞம், இவ்வுண்மை கண்டபின்னர் வீண் 

விவாதத்துக் கடமுண்டாகாமையால், ௮வரது அறியாமையை யி 

ன்னுங் கொஞ்சமெடுத் திசைப்பாம். ௮வர் பாலிலுண்டான தயிர் 

அச்தப்பாலிலேதானே யொடுங்காமல் அந்தப் பாலுக்குக் காரணமா 

கிய பசுவினிடத்தே பொடுக்குமென்று கூறிச்கொண்டன ரன்ரோ ? 

தயிரைப் பசுவுக் குணவாக வூட்டுவது ஸம்பிரதாயமன்று, சதா௫த் 

காக OY Oa துண்டாகையால், பசுவுக்கு மாத்திரமே யன்றி அந்த 

ப்பசுவின் றயிரை யெருமைக்கும்; பன்றி முதலாகிய தாழ்ர்த மிரு 

கங்களுக்கு மூணவாக்குங்கா லது மீண்டும் பாலாகுமெனக்கூ.ற வ 

ருமன்றோ ? எருமைக்கும், பன்றிக்கு முணவான பசுவின்றயிர் எ 

ர௬மைப்பால், பன்றிப் eT eG a பன் திரிந்து தூண்டாகும் பசு 

வின்பாலாத லின்ராகையால், பிரபஞ்சம் பிரமமாயிடிமென்றது பெ 

ரும்பேதமையே! அரதப் பசுவின்றயிர் மானிடர்க்கே யன்றோ முக் 

இயமாக வுணவாகின்றது ? அவரிடததி லல எப்படியாகின்றது ? 

இந்தப் பிரஸங்கத்தால் தயிரானது பச்வினிட த்தொடுங்கி மீண்டு 

ம் பாலாகுமென்பசை மறுத்மீதா மாகையால், ௮வர் விபரீதமித் 
5 ௨ கோடேமாயந்தது, 

- மேல், பால் தயிராகப் பரிணமித்தது பிரமம் பிரபஞ்சமாயெ 

சென்பதற்கு மாத்திரமே யுபமான மாகுமன்றி அந்தப்பிரபஞ்சம் 

மீண்டும் பிரமமாயிருி மென்பதற் குபமானமாக மாட்டாசெனின், 

அதற்குள்ள வுபமானந்சான் யாத * ௮ங்கனங் காட்டியவிடத்து 
ப் பூ்யமாகவே யாம் சொள்வேம். பிரமம் பிரபஞ்சமாக விரிந்த 

தென்பதற்குப் பால் தயிர்களைக்கொண்டதே தவற. பாலக் சுயி 

ரும் பரிணாம ஸம்பந்தம் பெற்றமையால். அப்படியே யுபமேயல் 

தையும் கொள்வது அவசியம். ௮ங்கனங்கொண்டு மறுத்ததை ௮ 

வருமொப்புக்கொண்டே ஸமாதானஞ்சொ ல்லவர்து தூமொறிப்போ 

யின ராகையால், ஏது ௮ஸக்கதமுற்றுியு மென்பசே ஹித்தம். 

பொன்னானது பூஷணமாகுங்கால் ௮ந்தப்பூஷணம் மீண்டும் பொ 

ன்னாய் விடிவ.துண்மை யாகையால், அதுவே பிரமத்தின். விகாரமா 

இய பிரபஞ்சம் மீண்டும் பிர மமரய் விரிமென்பதற்கு. யாே! சகிக்க | 
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Tao சித்தாந்தரத்நாகரம், 

கொண்ட வுபமானபெனின், ௮.தவுர் தவறுடைத்தாம். பொன்னும் 
தன் விகாரமாகய பூஷணமும் ஒரு தன்மை பெற்று விளங்கலா 

,ல் ௮து கூடும். பூஷண தீதிரிவி௰ ல் பொன்னுருவக் கெடாமை வித்த 

ம், பிரபஞ்ச.த்.இிரிவில் பிரமசுபாவங் சாணாமையாற் பிரபஞ்சம் பிர 

மமாகமாட்டாது. பால் தயிரானபோது பாலின்றன்மை தயிரிலில்லா 

மற் போனதுபோல் பிரமம் பிரபஞ்சமானபோது பிர்மத்தன்மை 
பிரபஞ்சத்தி லில்லாமற்போயிற்று, பாலைக்காட்டிலும் தயிர் செளர 

வங் குறையப் பெற்றது போலவே பிரமத்தை நோக்கப் பிரபஞ்சம் 

இழிவெய்தாறின்றது. உயர்ர்சத பொருளும், இழிந்த பொருளுமாகி 

ய பிரமம், பீரபஞசமென்பவைகட்குப் பொன்னையும், பூதணத்தை 

யு ழேவமைகொண்டு பூஷணம் மீண்டும் பொன்னாய் விமொபோல் பி 

சபஞ்சம் மீண்டும் பிமமமாய் விரிமென்று சாதிக்கத் தலைப்பட்டது 

அ௮ஸாமஞ்சஸமாய் முடிந்தது. இப்படியே அவர்காட்டு மொவ்$வோ 

ருபமானமும் பேதிச்சப்பட்டு ஏகவா தததின்றலையி லிடி.விழுந்தழியு 

மாகையா லினி3யேனு மவர் மதமடநிலிக்கிடப்பாராக, இன்லும் வியி 

க்கிற பெருகும். 

சைவர்,--ஒன் றேயாகிய பிரமம் பல யோனிகளிற்புகுந்து பல பிரம 

ங்களாயுடைர்த தென்னை 1? அது நின்மல முடையது எ 

ன்று நீவிர் கூ.சிமாற்றம் சான் யோனிவாய்ப்பட்டழித 

லால் பொய்ப்பட்டதென்னை ? 

மாயாவா தி,-- சிவாகமங்கள் பதார்த்தங்கள் மூன்றே யென்றும், ௮ 

வை பதிபசு பாசங்களே யென்றும் பிரதஇபாதித்தற்குப் 

பொருளென்னை ? பசுக்கள் பஒவுளவென நீவிர் கூறுவ 

தென்னை ? பசுக்கள் பலவாயின், திரிபதார்த்தங்களென 

வரையறுக்க லெற்றுக்கு? பரமார்த்தத்தில் ஒற்றுமை 

நோக்க ஒன்றென்றும், விவசாரத்தில் பலவாய் விஜ்ரும்பி 

ba காணப்பகென்றமையால் பலவென்றுக்' கூறியதெ 

னின், இதுவே ல பிரமவிசாரத்இலும் ம் கொள்ளாததென்னை? 

அக்னி ஒன்ரு ? பலவா 7 அக்னி பற்பலவாக விஜ்ரும்பி 
தீதக்கால் அதனது அபின்னத்வமேலும் | பரிசுத்தமேனுங் 

செடுமா ? 

-இக்த ஸமாகானத்தைப் பரியாலோசிக்குங்கால் பெரு 
ஈகைப்பையே விளைக்கன்றது, பதி யேகமும், பசுக்கள்
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பலவும், பாசங்கண் மூன்றுமாகப் பிப. தபா இக்கப்படுஞ் 

மைவசித்தாந்தத்தில் இம்மூவிச விஜாதிகளையும் பதார்த் 

தத்திரயங்க ளென்று கூறுதலமையும். தமிழ்ப்பாலை 

னெழுத்துக்கள் உயிசெழுத்தும், மெய்யெழுச்துமென 

விரண்டுவகைப்படுமென்று கூறி, ௮வற்றுள் உயிரெழுத் 

அ பன்னிரண்டும், மெய்யெழுத்து பதினெட்டுமாகும் 

என விரித்தோதுவதா லுண்டாகிய குற்றம்யாது? இ 

ப்படியேயன்றோ சைவசிததாச்த விவரணத்தைக் கொள்வர் மே 

பீலா? திரிபகார்த்தங்களில் பசவென்பது அந்த ஜாதியினது ௪ம 

ஷ்டி லாசகமாகம் கொளளப்பட்டதனால் வியஷ்டியாக விசாரிக்கை 

யில் எண்ணிறந்தன்வாக வெளிப்படும். இஃ்தொழிஈ்து பசுவென்ப 

ஹு மாகமேயெனவும், அஃது விவகாரத்திற் பலவாடிப் பரமார்த்த 

தி லொன்றேயாக விருக்கராமெனவுஞ சைவநால்கள் ௯ மமையால், 

பிரமம் ஒன்டூற யுள்ளதெவவும், விவகாரத்தில் ௮ஃசொன்றே பல 

சிவர்க்க ளாகுமெனவுர், அவை மீண்டும் பரமார்த்தக்கி லொன்றே 

பரய்விடுமெனவுங்கூறு மாயாவாதத்தோடு எங்கனோ வொற்.றுமை 

பெறும்? இருவர் பிரசங்கம் வேறு வேறு அபிப்பிழராயங்களைச் 

கொண்டிருச்கின்றமையால், ௮38௧ம் பொருள்களை குன்றென்று 

சைவர் கூறியபடியே ௮ரேகம் பெ.ருளிகளை ஒன்ரென்று யாம் ௯ 

நிமீனாமென்று ௮வர் தொடுத்த வீண்டழைக்கு அபஜயத்தை ய்டை. 

ட் தது, ஒனஞுயு புள்ள spl என் பலவாயுடை து! OT OO LI + ற்கு என்ன 

ஸமாதான முண்டாயிற்று? ஒருபொருடானே பலவாயுடைந்து 

காரியப்பட்டனவென்று சை௮வநால்கள் பசுவைக் கூறியதுண்டா? 

பெத்தமுத்திக ளிமண்கொலங்களஸிலும் பசுக்கள் பலவுள்ளனவென 

வும், அவை திரிபதார்க்தங்களென்லுஞ் சமட்டிகளி லொன்றி லட 

பங்குமெனவுஞ சைவழால்கள் கூறுகையால், விவகாரபரமார்த்,தங்க 

ளை யேகமாகய பிரமத்துக்ருக்கூறி யிஷ்டம்போல் விவசரித் தவ 
மாயாலாதி மதர்தானே மாட்சிபெ ருதொழிஈசது. இனியொன்ரயு 

ள்ள ௮க்னி பலவாக விஜ் ரும்பித்தபோது ௮பின்ன கஎழும், பரிச ச் 

த்த்வமுங் கெட்டனவாவென்று சமாதானந் தேடிக்கொண்டதை 

யுஞ் சற்றே யோசிப்பாம், ஒன்ருயுள்ள லக்னி பலவாக விஜ்ரும்பித் 

தசென்கையி லவ்கொன்றினிடத்தும், பலவற்றினிட த்.தும் உஷ்ண 

சக்தி, தக்தசச்தி, மிரசாச௪க்தி முதலியன வொருபடி.ச்சாகவே யி 
ருக்கக்கண்டோம். எகமாகிய பிரமமே யப்படி.ப் பலவாகுமெனி ௬
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அவேகச்இினிடத்தும், பலவற்றினிடத அம் பிரமசபாவம் நீதிகாதிரு 

க்கவேண்டும். பிரமத்தின் ளிகாரமென்று அவர் கூறும் உயிரகள் சு 

கசக்க ரூபிசளாய் வினைவயப் பட்டு மொத்துண்டு வருந்துகின்ற 

வர்களும், உலகம் கேவல ஜட.ப்பொருளுமாகி விளங்கலால் பிரமத் 

தின் அ௮பின்னத்வருட, பரிசுச்தத்வமும் ௮வற்றினிடத்துண்டோ 

வில்லையோ வென்பதை வி?வதெளே யோ௫ிக்கவேண்டியது, இதனா 

ல் RHE OUT Bor ஏகமாகிய பிரமமன்றெனவும், பிரமத்தைப்போலமவ 

யவ்விரண்டு பொருள்களும் விஜாதித்வமெய்திய நித்தப்பொருள்க 

ளெனவுஷஞ் சாதிக்கப்பட்டது, இது காறும் விவகரித்து முடிவு செ 

ய்த பரிஷ்காரத்தால் சைவறிர்தையிற் ஈலைப்பட்டமிரக ஜண்டி 

'யொருவ்னால் வெளிப்பட்ட (பேதவாததிமிரபாற) என்னும் தபா 

சத்திரட்டி அடியோடே மாய்ர்துவிட்டது. பேதவாதமபென்பது 

மத்வமகமாகய துவைசஷித்தாந்தமென லறியாது பேதம், அபே 

சம், பேதாபேதங்களாகய முடி.வுகளைக்கடக்து ௮த்வைகமென்னு 

ஞூ சிறப்புரிமை பூண்டு விளங்குஞ் சைத்தாக்கக்தையே பேத 

வாதமெனக் சொண்டெதிர்க்கவந்த பாஸ்கரலுக்குப் பலபலவென்் 

௮! பல்லுடைந்று, ருப்புறவீழ்ந்து குலைகுலைந்கோட நேரிட்ட Lj gi 

மையை நாடி. அங்வனஞ் செய்தருளிய (அபாசஞானஙிரோதம்) எ 

ன்லு மிர்தச் சிவருரியனையேயன் 3௫ விரபத்திரமார்சுதியெனத் து 

இத்து விரும்பாறிற்பர் மேலோர் ? மேலே கூறப்பட்ட மூவிதவாதங் 

களும் புறப்புறச்சமயம் அழுசவும், புறச்சமபம் அருகவும், அகப்பு 

றச்சமயம் அருகவும், ௮கச்சமயம் ஆகவும் விள ங்கும். இவற்று 

ள் உலோாகாயதம், சமணம், கால்வகைப் பெளத்தம் அகிய ஆறு௪சம 

யங்களும் புறப்புறச் சமயங்களாம்." மாயாவாதம், பாஞ்சராத்திரம், 

ஸாங்கியம்; மீமாம்ஸம், தரர்க்கேம், யோகம் ஆகிய ஆறுசமயங்களு 

ம் புறச்சமயங்களாம். சைவம் பாசுபதம், காளாமுகம், பைரவம், 

வாமம், மஹாவிரதம் அகிய அறுசமயங்களும் அகப்புறச்சமயங்க 

ளாம். சிவாத்வைதம் - அல்லது சிவைக்பவாதம், சவஸங்கிராந்தவா 

தம், சவஸமவாதம், பாஷாணமோக்ஷவாதம், ௮விசாரவாதம், பேத 

வாதம் ஆய ஆறுசமயங்களும் HEFFOUBEM TLD, இவவிருபத் 

அ நாலுசமயங்களுக்கும் ௮ ததப்பட்டது சைவ?ித்தாந்சமென்னு 

முண்மை சிற்றம்பலராடிகள் செய்தருளிய தத்வப்பிரசாசம் என் 
னு மூலின்வழி யினிதுவிளங்கும், இங்கனமாச, புறப்புறச்சமயியா 

யெ உலகாயதன் முதலினோரும், புறச்சமயியாயே மாயாகா தி. முத
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லினோருஞ், சைவசித்தார் சதை யெதிர்ப்பது பேராச்சரியத்ததை 
யேயன்ஜோ வுண்டுபண்ணுகின் றது 7 சம்பத்துக்கு முன்னர் சிக்க 

மே தஃைநீட்டாசென்ருல் ராடு, கொசுகு முதலியன தலையெடுத்து 

வெளிப்படுவது எவ்வளவுபேதமை ? இபத்தை யணைக்கவெழுந்லு 

௮.தில் விழுந்து சாகும் விட்டிற்பூச்சிகள் கதியே ஸம்பவிக்கையா 

ல் ஐயோபாவம்! என்று அவர்கள் விஷயத்தில் ௮நுதாபமே யுண். 

டாகின்றத. ஆனாஓஞ் சிறிய பாம்பாயிலும் பெரியதடிகொண்டடி 
க்கவேண்டுமென்னும் பழமொ.ழிப்படியே மே. மகஸ்தர்களி லிப் 

போது கொஞ்சம் தலைவிரித்தாடுங் ,சலிரண்ப/களாகிய உலகாயத 

ன், மாயாவாசு முசலினோரைப் போதுமானகரையில் விசாரித்துக் 

கொண்டோம். இவருள்ளும் எகாத்மலா இயாகிய மாயாலாஇயை 

இகமாக விசாரிச்அுக்சொண்டோம். உலசாயசன் இளையவலும், மா 

யாலாதி மூத்தவனுமாகையால். இம்மாயாவாதியினது ஈதய் இளைத் 

௮ வே/விட்டதென்ன வெளிப்பட்ட உத்தமவாதம், சரவமதசித்தா 

ந்த விளக்கவினாவிடை, திருக்குதிரியெவி2வகம் என்னும் பாசக் 

இிரட்டுகளை முறையே உத்தமவாத நூலவாகுரலம், சித்தார் த பூஷ 

ணம், திருக்குதிரிசிய வி3வக சுண்டமம் என்னுங் கோடரிகளால் 

வெட்டி. யெறிந்துவிட்டோம். 

இன்னு மிம்மாயாவாதம் பலவிதமான பரியரசத்துக் குள்ளா 

் யலக்சுணுண்டழியும்! இழியும்! எங்கன மெனின் ? அம்பட்ட 

ஜொருவன் எலுமிச்சங்காயளவு பொன்னை யெப்படியோ சம்பாதி 

SD அதைக் தன்னுடைய அடப்பத்தில் வைத்திருந்தான். இர் 

நாள் ௮வன் அரசலுக்கு சஷவரஞ் செய்துகொண்டிருக்கையில் ௮ 

Teor அவனைப்பார்த்து ஊர்சேரமம் எப்படி. யிருக்கிறதென்று வி 
னவினன். அதற்கு எவ்வளவு ஏழையாயிருக்தாலும் எலுமிச்சங்கா 

யளவு பொன்னுக்குத் தரித்திரமா ? என்று அம்பட்டன் LIBS gr. 

நினன், அதைக்கேட்ட வரசன் புன்சிரிப்படைம்து மறுநாள் அவ 

ன் கூரவரஞ்செய்ய வருகையில் ௮வனுக்கோர் வேலையிட்டு வெளி 

யே போகச்செய்௮ ௮வனடப்பத்தைச் சோதிக்கையில் அதில் ௭ 

மிச்சங்காயளவு பொன்னிருக்சக்கண்டு ௮ தையெடுத்துக்கொண் 

டனன். பின்புவந்த ௮ம்பட்டன் விடை பெந்றுக்கொண்டு ௮டப்ப 

ததையு மெடுத்துக்கொண்டுபோய் மறுஈரள் PRAT EME ou Boot 

ன்.௮ப்போதும் கேஷம்விசாரஞ்செய்தனன். அதற்குஉலகமுழுதுவ 
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௯௪ சித்தாநீதரத்தாகரம், 

டைய செல்வத்தின் பெருமை யினைத்தென்று அறிந்து வியர்தன 
ன். இதுநிற்க; ( வேறொரு விசித்திரமு முண்டு, பூனையிர்னது ஏதாவ 
தொன்றைத் தஇிருடியுண்கையில் அதற்குக் கண்ணைமூடிக்கொள்வ 
அ சுபாவம், ௮ங்ஙன மூடிக்கொள்ளுகையில் தன் கண்ணுக்கு ஒ 

ருவரும் புலப்படா மையால் இவ்விடத்தி லாருமில்லையென்று பய 
மற்றுத் இருடியுண்ணும். அ௮ங்குள்ளவச்கள் பார்த்து உதையாமற் 

போகார்களாகையால், அப்போது இடீரென்று விழித்து இதுதா 

னோ வுலகம் என்று மருண்டு ஐடும். இவ்விரண்டு விருத்தாற்தங்க 

ளாம் அறியாமை மேலிட்ட ஜ்மங்களுடைய தன்மையே வெளி 

ப்பட்டது, அம்பட்டனுக்குத் GBM SDI aS Lo யுலகமெங்கு பிருப்। J 

தாகவுண்டாமய வுணர்ர்சியும், பூனையானது தனக்கு யாருக் தோன் 

முமையால் யாருமே தடையாதென்றுண்டாகிய வுணர்ச்சியும் நம்மா 

யாவாதப் பெருஞ்செல்லர்களுக்கே யன்மோ பொருந்து முபமானங 

களாயின?மாயாவாதியாவான உலகம் தானினை ககபோதே யுண்டெ. 

ன்றும், நினையா 2 போது இல்லையென் றுவ் கூறுகின்றமையாலும், ௪ 

முத்தியில்பிரபஞ்சம் உண்டானாற் காட்டென் றுகேட்கன்றமையாறு 

ம் ௮வன்கூ.று ஞானத்தை ௮மபட்ட ஞான மென்றும்; மார்ஜால ஞா 

னமென்றும் விவேகிகள் ௬ றவர். தன்னிடமபொன்னிருந்த போது 

உலகமெக்கும் பொன்னிருகததெனவும், தான் கண்ணேகுடிக்கொண் 

ட மாத்திரத்தானே யாரு மில்லையென்றும் ௮ம்பட்டனும்; பூனையுங் 

கொண்டபடியே யன தானி த்தபோம யுலகமுண் டென்று 

ம், தான் கண்ணைஞூடி.த் தாக்குவது தொண்டே யுலகங் கடையாதெ 

ன்றும் ௮ம்மாயாவாதி மயங்கிககூறுகின்றான் £ இச தகைய மாயா 

வாதியின் சிறப்பை யின்னும் கொஞ்சங் கூறுவாம், ஐரிடையன் மா 

டுமேய்த்துக்கொண்டிருந்து pi ஏரிக்கரையின்கம் கல்ல நித்திபை 

வந்து தூங்கி விட்டனன். ௮ப்போது பெருமழை யுண்டாகி வெள் 
ளம் பெருக யோடிற்று, அந்த வெள்ளத்தில் அவ்விடைபன் றலை 

யிரவிழ்ந் ஐ ௮லைது கொண்டிருந்தது. இடியும், மின்னலும், காத் 
றும் ௮இகரித்து வருஷிக்கு மந்த மழையை அவனது பெருந்தூக 

கஞ் சட்டை செய்யவில்லை. இந்த நிலையில் ௮வன்.நாங்குகையில் ௮ 

ர் தழிமயபோன அம்பட்ட னொருவன் ௮வவிடையனது தன்மை 

யைக்கண்டு அருகணைந்து அவனைப் பாரட்டிப்பரர்த்சதனன். செத்த 

பிணமீல்ல வென்றும்; தூக்கத்தின் பெருமை ௮து சென்றும் ௮ம் 

பட்டன் நெறியால் வ்விடையன் றலையிலும், மூசத்இிலும் வளாரஈ



ஆபாசஞான நிரோதம். ௬டு 

து காடுபழ்றி யிறாந்த ரோமராகிகளைக் களைந்து ௮வனைம் புரட்டிப் 
புரட்டிச்சர்வாங்கமும் க்ஷவரஞ்செய்அதிட்டுப் போயினன். அன்று 

கழித்துமறுகாள் விழித்துக்கொண்ட ௮வ்விடையன் விழித்தவுடன் 
தன்னுடைய முகத்திற் கையையிட்டுத் தாடியை யுருவப்போனான். 
தாடியில்லை. மீசையைப்பார்த்தான். ௮துவு மில்லை, குடுமியைப் பா 

ர்த்தான். ௮ அவுமில்லை. இப்படி யெங்குங்காணாமையால் ௮வன த 

ள்னிற் சந்தேகங்கொண்டு ௮ழத்தொடங்கினான். (சான்றான் சானல் 
லோ? இது--ஈல்லூரிலே யேரிக்கரையல்லவோ? கோனன்ருன் சோனனல் 

ல€வோ?என்னைச்--கொண்டழித்து வேறுயாரைச்சொண்டணைக் தாரோ? கா 

ன்றான் சானல்கவோ?) என்று புலம்பிய வித்தைக் சொஞ்சம் Ais 

ஒரைப்பாம். அவவிடையன் தாடி. குடுமி மு.£லிய வடையாள ங்க 

ளில்லாமற்போகலே தன்னிடச்திற் றனக்குக் சரசேகமுண்டாயிற் 

௮. நானாயிருந்தால் எனக்குக் கூடுமி, தாடி. மூசலியன விருக்கவே 

ண்டு$ம! வையில்லாமையால நான் - நானல்லபோலிருக்கிறது. 

ரான் படுத்திருஈகவிடம் ஈல்லூர் ஏரிக்கமையாச்சுதே! அது தண் 

ணீரிலலாக ஏரியனமோ ? இதா விருக்கிற ஏரி கண்ணா சொண் 

டிறுக்கிறகாகையால் ௮க்க எரிதானோ இது வேறு ஏரிதானோ ? 

தாடி முதலியவற்றோடு கூடிய எனபேர் கோனஞச்சுதே ! 3} oar 

யில்லாமல் இப்போது காணப்படுகன்றவன் கோனன்மமனோே 

ல்லவோ ? தெரியவிலலை, தாடி. முதலியவற்றோடு தண்ணீரில்லாத 

எரிக்கரையின் கீழ்ப் படுத்துக்கொண்டிருநத கோனன் என்னும் 

பெயரையுடைய என்னைக்கொண்டழிதது ௮ வவடையாள ங்களில் 

லாத வேறு யாரையோ தண்ணீர் நிரம்பிப விந்த ஏரியின்£ழ் யா 

ரோ கொண்டுவந்து போட்டுவிட்டார்கள் என்று தேம்பித்சேமபி 

யமுதுகொண்டிருர்தான் என்னும் விசேடம் ஈம்மாயாவாத ஞானிக 

ளுச்கே யன்றோ பொருந்தும் ? பிரமம் தன்னை மறர்து விட்டதன் 

லன்றோ தான் பிரமந்தாமனோ ௮ல்லலோ என்று சந்தேகமுண்டாக 

ச் £வத்தன்மை (யெய்தி முன்னிருந்த வ்டையாளமாகிய பிரமநிலை 

பெயர்ந்து அழுதுசொண்டிருக்கன்றது ? இப்படியும் பிரமத்துக் 

கு ௮ஷூகளுண்டாகுமா 1? இவைகளேயன்றி ஆற்றிலிறங்கிக் கரை 

யேறித் தங்களை யெண்ணிப் பார்த்துக்கொண்ட. பதின் மர்களில் 

௮ங்ஙகனம் எண்ணிவர் த வொவ்வொருவருக் தனித்தனித் தங்களை 

விட் எண்ணிம வறியாமையால் தம்மி லொருவனை ஆற்விழுங்கிலி 

ட்டதென்று மருண்டு ஒருவரையொருவர் கட்டிக்சொண்டமுத



௯௭ சித்தாந்தரத்நாகரம். 

சுதையுமேயன்ரோ நமது பிரமத்தின் குஞ்சுகளாகிய மாயாவர்திகள் 

பெருமையை uw) cof) aa விளக்கும்? மூடா பதின் மருடைய கதையாகி 

ய விச்தவுபமானத்தைப் பிரமத்தினிடத்தேற்றி ௮ப்பெருந்தசை 

யாளரே கூறிக்கொள்ளுவ அண்டாசையால் யாம் விசேடித்துரைப் 

பது ௮வசியமன்று, இவரை மார்ஜாலஞானிகளென்பது*வேறுவித 

த்தாலுஞ் சாதிக்கப்படும், “கேசிதத்வைத மாச்ரித்ய பிடாலப்ரதி மா 

ரா“; ருத்ரேண ஸாம்ய மந்யேஷாம் வதந்தி ப்ரவிமோஹிதா?”? என்னும் 
சூதஸம்ஹிதா வசனத்தால் சலபேர் ௮த்வை.சமென்னும் அபேதவா 

த்த்தை யறுசரித்து மார்ஜாலச் சிரேஷ்டர்களாகி ஸ்ரீருத்மமூர்த்தி 

யே.மி ஏனையதேவராக்களையுஞ் சமானமாகப் பிரமித்துப் பிதற்றுகி 

ன்முர்கள் என்று வெளிப்பட்டு. இதனால் ௮த்வைதமென்லும் 

எகாத்மலாதத்தை யநுசரிப்பது கொண்டே ஸ்ரீ சிவபெருமானோடு 

ஊன தெய்வங்களை பெல்லாம் சமானங்கூற தக்க வவதிஞானழுண் 

டாகிறதெனவும, அர்த ஞானூத்திய்தரமே அவர்கள் பிரமித் 

துப் பிதற்றகன்ருர்களெனவும் எற்படுகின்றது. இவ்வத்துவிதம் 

இன்பைப்பொருளை cs கொண்டதென்றறிக. சைவபரமாக வஜை வி 

வகரிக்குங்கால் ௮ன்மைப்பொருள் விரவிநிற்கும். ௮சைவம்பழுத் 

அ விளங்கு மவவத்துவிகத்தை ய நசரிப்போர் மார்ஜாலசி2ரஷ்டா 

ளென்ற கென்ன யெனின், பூனையானது சுவர்முதலிய விடங்களில் 

ருந்து தாவும்போது இந்தப்புறர்சதாவுமோ, அந்தப்புறச்தாவுமோ 

சன்று. சச்ேகத்தை யுண்டிபண்ணுவதுபோலவ அவர் பரதத்வ 

நிண்ணயம் பண்ணுகையில் ௮து சவனோ, விஷ்ணுவோ என்று மப 

க்கத்திலே கானே முடியும். பூனைக்கு எந்தப்புறங் HPS HT HILO FS 

சமாவதயபோல் இவர்களுக்கும் எந்தத் தெய்வத்தைச் சொன்னா 

ம் சகசமாய் மூ£டிர்திவகால். இவர்கள் சைவருமன்று, வைஷ்ணவ 

ருமன்று, உபயபிரஷ்டர்களென்பசே இரமானம். சிவறிக்தையைச் 

இக்கால வியவஸ்தைப்படுத்திப் போலியத்துவிதமாகிய sr su 

வாதத்தைக் சண்டிக்கும் சூதலம்ஹி)தயை மாயாவாதறுலென் இ 

மருண்டு கையாண்டெரும் , அவ்வலிவே௫கள் விளையிருந்தவாறு ஆச் 

சறியம் !. ஆச்சரியம் ! ! அத்துவிதம் என்னுஞ்சொல்லானது ஷப 

ருக்கெப்படி. வுரிமையெனக்கொண்டு குழப்பிவருகன்ரார்களோ ௮ 

ப்படியே சூதஸம்ஹிதையையும் தீம்மதாக ௮வர் குழப்பிப் பெருக 

கூச்சலிட்டு வருகின்றனர். இன்னோர் விஷயத்தில் யாமெடுத்துக் 

சொண்ட பிரபாஸத்துக் களவின்றாகையா லிம்மட்டி இபர.திய்டைச்
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தாம். இவரினுமத்தவனாகிய பாஞ்சராத்திரிக்குப் போதும் போது 
மென்று சொல்லும்படி. செவபாரம்யபிரதரிசிரி, வத ச்வூர் தாமணி, 
சிவாதிக்யாத்காவளி, சைவசூளாமணி என்று நூல்களின்வழி அதி 
கமான ஸந்மானங்கள செய்து திருப்தியடைர் திருக்கின்றோமாசை 

யாலிங்கேயொன்றும் ௮வன் விஷயத்தில் யோசிக்க விடமுண்டாக 

வில்லை. ஏனைய சமயிகள் பிரபரவங்களைச் சிவஞான இத்தியார் பர 
பட்சமுதலியவற்றாற் செவ்விதி னறியலாமென்ச இலுகாறும் பிர 

ஸ்.தாபிசதுக் கடிர்த தபாசஞானங்களேயன்றி வேறு அபாசஞான 

மூ முண்டாகையால், ௮தையுங்கொஞ்சம் விசாரித்துப் பரிஷ்சாரப் 

படுத்துவாம், 

திரிபதார்ச்ச பிரதிபாதச போதபாயெ சைவசிற்காந்த வுணர் 

ச்ச சைவர முயலும் ௮திகாரிகளைப்பற்றி3ய மீண்டு விசாரிப்பசா 

ம். இர்கச் சைவடுச்தார்தம் சரியை - கரியை - யோக - ஞானங்க 

ளென்னு நாலுவிதமான செவபணிகளைக் கொண்ட தொன்ளும். இச் 

தீ நால்வசை ய நட்டானமுடையவருஞ் சைவரேயாவர். சவனடியா 

சென்னப்படு மிவர்கள் ஒருவரை யொருவ/ சிவமாகவேசொண்டு வ 

ழிபடுவது இவருக்கின் றிபமைபாத முக்கிய கடமையாம், நால்வகை 

யநுட்டாதாச்களும் வேடத்திலுஞ் செய்கையிலு மொத்திருப்பா 

ராகையால் ஓவ்வொருவருர் தாரதம்யம் விசாரியாது சைவ வேடம் 

பூண்ட யாவரையுஞ் சிவ பாவனையாகவே வழிபடல்வேண்டும், சிவ 
ஸார்நித்யமுண்டாகுமிடல்கள் தாவரமாகிய சிவலிங்கப்பெருமானி 

டத்.தும், ஜங்கமமாகிய சிவனடியாரிடத்துமே யென்று சைவ நூல் 

கள் கூறுகையால் இரண்டி.டங்களுஞ் சிவபாவனையே யதிகரித்தல் 

வேண்டும். சவனடியார்க ளிடத்தில் யோக்யதை யில்லாசவழி sya 
ரை வழிபடுதல் கூடாமையால் ௮தையேயன் யாம்விசாரிப்பெ 

னின்; சிவலிங்கப்பெருமானிடத்தும் யோக்யதை யுண்டோ வில்லை 

யோ வென்று உடைத்தன்றோ பின்னர் பார்க்சுவேண்டி. வரும் ? 

உடைபட்டுக் சல்லாக வெளிப்படுஞ் சிவபிரானிடத்தில் ௮ன்புசெ 
ய்ய யோக்யமுண்டாகாமையால் சிவாலய சேவை வேதாகமங்களில் 

விதித்தது ௮வலமாக வன்றோ மூடியும் ? இப்படிப்பட்ட விண் வி 

சாரஞ் செய்யத் தலைப்படு மொருவனைக்காட்டிஓும் அ௮யோக்யா்கள் 

ேறுகிடைக்க மாட்டார்க ளாகையால் தன்னுடைய தோஷத்ை 

யே முதலிலொழித்துக் கொள்ள வேண்டியன, தன்னிடமுள்ள சூந் 
ற்மொழிர்தால் தான் நிர்த்தோஷியாய் விடுசருனாகசயால் வேற்றி, 
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௬௮ சித்தாந்தரத்நாகரம், 

தீன மலினங்கள் தனதுள்ளத்திற் பதியவிடமிராது, துரியோதன 
ன் தன்னைப்போலவே யுலகமுழுதும் பாவிகளே ௮ இிகரித்திருக்க 

ன்ருர்களெனவும், தருமந்தனர் தம்மைப்போலவே யுலகமுழுதும் 
. நல்லவர்களே ௮ திகரித்திருக்ெருர்சளெனவும் பிரஸ்தாபித்ச வு 
ண்மை ஸ்ரீமகாபாரதத்திற் கூறப்பட்டிருக்கும் விசேடத்தாலுமறிச, 
அன்றியும், எகலவனென்னும் வேடன் அரோணாசாரியைப்போலொ 
ர மரப்பாவை செய்துவைத் துக்கொண்டு {yeas யோக்யதை 

யை விசாரியாது ௮மையே அரோணராகப்பாவித்து வழிபட்டுவ 
நீத விசேடத்தால் ஆசாரியராகிய துரோணரிடங் கற்கவேண்டிய வ 
சிய வித்தைகளை யெல்லாங் கற்று ௮தஇக ஸம்பன்னனான தன்றியும், 
மூலபுருஷராகிய துரோணாசாரியரை யோர்காலத்தில் சாணரேரிட்டு 
அவர் விரும்பியபடியே குரு தட்சணையாகத் தனது சட்டை விர 

லைச் துண்டித்து ௮வருக்குக் சத்தம் பண்ணினனென்பது முதலி 
ய இதிகாசவிருத்தாந்தங்க ளார்ச முண்டாகையால் செவெனடியா 
ரிலக்கணத்தைப் பரிட்சிக்கவேண்டு மென்பது சேவலம் அ௮ஸங்கத 

மாய்விட்டது. சேரமான் பெருமாணாபனார் உழமண் சுமந்துவந்த 

வண்ணானைச் செவனடியாராகக்கண்டு வழிபட்டமையாலும், சலிக்க 

ம்பராயனார் - ஏனாதிராயனார் - மெய்ப்பொருணாபனார் முதலிய பரம 
மஞானிகளெல்லாங் கேவலம் வேடங்களையே மெய்ப்பொருளென 
வழிபட்டமையாலும், இயற்பகைகாயனார்-மானச்கஞ்சாற நாயனார் 
மு.தலினோர் மனைவியைக் கேட்டவர்க்கும், மகளார.து கூந்தலைக்கே 
ட்டவர்க்கும் வேடமாத்திரத்தானே மகிழ்ந்து ௮ங்கனங்கேட்ட வ 

யோக்யதையை நாடாமல் கேட்டபடியே கொடுத்தருளினமையாலு 
ம் வனடியாரைப் பரிட்சித்துப் பார்த்தே வழிபட வேண்டுமென் 
ப.து செல்லாது. ஒருவரை யொருவர் பரிட்சிக்க முயலுங்கால் பரி 

ட்சிக்கச் தொடங்குபவன் தன்னைப் பரமயோக்யஞாசவும், தன்னிட 

த்திலெல்லாச் சைவகலங்களு நிரம்பி யிருப்பதாகவு மதித்தே வெ 
ளிப்படுவதால், தன்னிடத்திற் றன்னை யறியாமலே குடிகொண்டிரு 
க்கும் ௮ மங்கலங்களை யெல்லாம் யோசிக்கமாட்டான். அப்படியே 

பரிட்சிக்கப் பபெவனுங் கொண்டிருப்பா னாகையால் ௮வனளுச்கு இ 

வ்ன் குற்ற முடையவனலும், இவலுக்கு ௮வன் குற்றமுடையவலுமா 

ச முடிந்து ஒருவரை யொருவர் துவேஷிப்பதே பயனா முடியுமன் 

நிக் குணமுண்டாவத கஷ்டம் | கஷ்டம் ! ! செவெனடியா ரிலக்கண 

ம் விசாரிக்கக்கொடங்கிய பலஷித்தி புடனே சைகூடி. விவெதால்,
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கிர்விசாரமுடைய சாதுக்களே யன்றோ வேடமாத்திரத்திற் குழை 

ந்து ௮ன்பு வழியிலொமுகுஞ் சவனடியாராகவங்கேரிக்கத் தக்கவ 

சாவர் ? அன்பு என்னும் ௮ரியபேறு கிடைக்கப் பெழுமையே பல 

நிமைசளி லொருவன் செதிர்தழியவிடஞ் செய்கின்றது, சைவவே 
டம்பூண்டு சிவநேசமிகுந்தவனாக வெளிப்பட்டு யாவரா௮ நன்கு ம 
இக்கப்பட்டவனாகிய வோர் சைவன் தனது பெண்டு பிள்ளைகள், 
தாய்தந்தைகள்; பிராத்ரு பர். துவர்க்கங்கள் முதலிய தேசஸம்பந்தி 
களிடத்தில் எந்தச் சைவ ஈலங்களைப் பரிட்சித்தோ அவர்களை யுயி 
ர்க்குயிராயிருந்து: ஒம்புதல் செய்கிருன் 7 எவ்வளவு ரோதனங்கள் 

வரா லஓுண்டான விடத்தும் ௮வற்றை யோர் பொருளாகப் பாராட் 

டாமல் ௮வரிடக் தான் வைத்திருக்கும் ௮ன்பு ௮ல்லு பாசம் கா 

சணமாகவே யன்றோ அவர்களைத் தன்னில் மினியவராகக்கெரண்0 

உபசரித்தும், பாதுகாத்தும் வருகிரன் ? உண்மையான திவனடி. 

யார் வந்து தன்னை யொன்று கேட்பிலுந் தனது மைந்தர் மனைவிச 

ளுக்குக் கொடுத்துச் சேடி த்காலன்மே அன்ஜோர்க்கு ஏதாவ இய 

ன்றதை யு.தவுன்றவஞாூருன் ? பாசங் காரணமாகவேயன் மோ டை 

ந்தர் முதலினாரைச் செவனடியாரினு மேலாசப்பார்க்க நேரிடுன்ற 

து ? இரந்த நிபாயத்தால் செவவேட த்தாரைப் பரிட்சிக்க முயல்வ 

தெல்லாம் ௮ன்பில்லாக குறைவென்றே ஏற்பகென்றது. துட்டுவிர 
யமில்லாமல் விபூதியும்; உருத் திராக்கவடமும், பில்வ முதலிய பத் 
இரங்களுங் கிடை ப்பதுகொண்டு சைவவேடம்பூண்டு சிவபூஜையின் 

முதிர்ச்து சைவப் பழமென த்திரிவது கொண்டே சன்னைச்செவனடி. 

யாராக கொருவன் மதிப்பது கூடாது ! கூடாது !! தன்னை ம$ிப் 

பது மாததிரங் கூடாதன்றி யேனையவிடங்களை மதிப்பது யுத்தந்தா 

ன். இபபடியே யொவ்டுவா ருவருர் தம்மை மதியாமலும், எனையவிட 
sist மதித்தும் வழிபட்டு வருவதண்டெனின், யாவரும் கிரசக்சா 
ரிகளாடுக் குணப்பவொர்களன் ? சாத்தன் தின்னையிழித்துச் 

கொண்டு கொற்றனை மேலாகமதித்அ வழிபட்டு ௮ன்பு பாராட்டு 
ற்படியே கொற்றனுர் தன்னை யிழித் துக்கொண்டு ராத்தனை மேலா 
ச மதித்து வழிபட்டு ௮ன்பு பாராட்டிக் குணப்பவவெதிலென்ன த 

டையுள.த 7 முடிவாக வன்பே செவவேடச்சை வழிபடுதளுக்குக் 

கா.ரணமென் றேற்படுகையால் வெவேடத்தானைத் தாரதம்பமாகக் 

காண்பவர் அன்பில்லாத பாவிச ளென்றே நிச்சயிக்கவேண்டியத, 

அன்பில்லாமல் எவ்வளவு நூல்களைக் கற்றாலும்பூ,த் தளை ! தரம் சிவ



௧00 சித்தாந்தரத்நாகரம். 

இவ வென்று கதறினாலும், காளெல்லாமிருநற்து சிவபூறை செய்தா 

ஓம் என்னபலனுண்டு 7? இத்தனையும் பெருமைக்கும்) பேருக்குஞ் 

செய்வதாக முடியுமன்றி வேறில்லை, சிவவேடம் பூண்ட வொருவ 

ரை ௮வரைப்போற் சிவவேடம்பூண்ட மற்றொருவர் வந்தனம் புரி 

ந்த காலத்தில் ௮தை யேற்றக்சொண்டவர் பிரதிவக்தனஞ் செய்வ 

து ௮வசியம். ஒருவர் ௮ன்பு பாராட்டியபடியே மற்றொருவரும் ௮ 

ன்புபாராட்டவேண்டிய வுரிமையால். ஒருவேளை பிரதிவர்சனஞ் 

செய்யாதொழியின், ௮து ௮ங்கனஞ்செய்யாதவர.து அன்பின்கு 

றைவேயாமன்றி முதலிற் செய்தவருக்கு உண்டாகுக்தாழ்வு யாது? 

இவர் ௮வரை வழிபட்டது சிவவேடம் பாராட்டியே யாகையால் ௮ 

ங்ஙனம் பாராட்டி. வழிபட்ட நலங்கைகூடிச் சவப்;ரஸர7த (Lp air 

டாவதிஓு மென்னதடை ? இவ்வுண்மை சேராது தான்செய்த வர் 

சனத்துக்குப் பிரதிவர்தனங் கடையாதபோது பெருக்துக்கழுற்று 

(Lp oF Ut HO LD பண்ணியதாமே பின்னர் பலவாறு நித்தித் துழல்வா 

செனின்), ௮வரை நாம் ஏ்ன்னென் றழைக்கலாம் ? அன்பு காரண 

மாகாமல் பெருமை காரணமாக வேடம் போட்டுக்கொண்ட கனால 

ன்றோ வீண்துக்கத்துக் சடஞ்செய்தது ? கேவலம் வேடமாத்திழத் 

தாலும், ௮த்துடன் செயல்குணங்களானும், அவற்றோடு நிச்சயம்- 

௮துபவம் என்னும் ஞானவிசேடங்களாலுஞ் சிவனடியார் தன்மை 

வெளிப்படும். இவை யொன்றின் மேலொன்ேறிய படிகளாக வேற் 

பட்டமையால் ஒன்றின் பின்னொன்று பரிபாகவி?சடத்தா லொரு 

வளுக்குச் இத் திக்குமென்பது முண்மை, 

இவ்வரிய நியாயங்களால் கிவவேடத்தைக் சண்டமாத்திரத்தி 

ல் ஒருயோசனையுஞ் செய்யாமல் ஒருவரையொருவர் சிவமாகக்கொ 

ண்டுவழிபடவேண்டுமென்பது சாதிக்கப்பட்டது. (சங்கரிதிப துமரிதி 
யிரண்ரெதர்து தரணியொலவொனாளத் தருவரேனு, மங்குவாரவர் செல்வ 

மதிப்பேமல்லே மாதேலர்ச் கேகாக்தரல்லராகில், அங்கமெலாங் குறைர்தழு 

சதிச் சொழுகோயரா யாவரித்துத் இன்றுழலும் புலையரேனுங், கங்கைவார 

சடைச்சரச்தார்ச் சன்பராகி லவர்கண்டீர் யாம் ௨ணங்குங் கடவுளாரே) எ 
ன்லும் பரமாசாரியர் திருவாக்கின் விசேடத்தைக் சண்டபின்னரு 

ம் அடியார் வேடம்பூண்டொழுகும் பெரியோரிடத்து எங்களோ 

தாரதம்யங் காண்பது கூடும்? இழிர்த குலத்தவரிடத்திலுந் தார 

தம்யங் காணாது வழிபடவேண்டுமென்று வெளிப்பட்ட பிரமா 

ணத்தை யநுசந்தித்த பின்னர் நானே யுயாக்தஜாஇ யெனவும், என்



_ஆபாசஞான நிரோதம்: ௧௦௧ 

னிற் ரூழ்ர் தவே யேனையஜாதியினரெனவுங்கூறித் தன்னினத்தவ 

"ரைமாத்திரமே தழுவி யுபசரித்தும், ஏனையவருணத்தில் வந்தவர் எ 

வவளவு சுத்தர்களாயிருப்பிலும் ௮வர்களைப்பொருளாகமதியாமல் 
ஜாதியையே முக்கியமாகப்பாராட்டியும் ௮வலமார்க்கத்தினுழன்று 
தன்னையும்) தன்ஜாதியில் வேடம்போட்டுத்திரிகின்றவரையுமே யுயர் 

ந்த வடியார்களெனவும், சைவரெனவுவ்: கூறிக்கொண்டு திரிகின்ற 
வர்கள் சைவர் ஆகார்! ஆகார் ! ! திருவிளையாடற் புராணத்தில் அந் 

தணர்விதி, ௮ரசர்விதி, வணிகர்வீதி, வேளாளர்விதி என்னும் பி 

ரிவால் நால்வருணத்தவர் இிறப்புங்கூ.றப்பட்ட பின்னர் சைவர் வி 

இ என்று வேறுபிரித்து யாவர் சறப்புத்தோன்றவோ கூறப்பட்டுள் 

ளது? அவர்க்குச் சாதியென்னை? சிவதிகை்ஷையடைந்து சம்ஸ்காரி 

களாய் விளங்கும் எல்லாச்சாதியினரு மென்பதே துணிவாகையா 

ல் சிவனடி.யார்சளிடத்தில் சாதிரலம் பாராட்டுவது கூடாதெனவே 

யன்றோ ஏற்படுகின்றது? ஏனையஜா திகளைரோச்ச வேளாளஜாதியி 

ற்முனே சைவகலமதஇிகரித்திருப்பசகனால் ௮வரையே சைவர் என்று 

மிகுதிபற்றி யுலகம் வழங்கிவருகின்றது. வேளாளராவார் சுத்தகுல 

த் தவர் சால்வரு ளொருவராகையால் அவர்பால் ௮ன்னியஜாதி நிழ 
தை விசேடிப்பதின்று, ௮ன்னோர்பேரை யிழவலாகக்கொண்டு உயர 

வேண்டி முயல்கின்றவர்களே நிந்தித் துழலா நிற்பர், இவ்வுண்மை 
களாலுஞ் சாதி யெம்மட்டில் நிலபெறுமென்பதை யோ௫ிக்கவேண் 
டியது. இன்னும் விசாரிக்கிற் சாதியென்பது தேசத்தை யபிமானி 

த்ததொன்று, சமயமென்பது ஆன் மலாபத்தைப் பயப்பதொன்று. 

நான் ஜாதியி லுயாந்தவன் என வொருவன் வெளிவரினு மவன் ற 

ன்னிலுயார்தஜாதி வேறுகடையாது என்றுசொல்ல விடமில்லை. சுத் 

தகுலஸ் தராகய முதல் நால் வருணத்தவரு மொருவரிலொருவர் தா 

ழ்ந்தவரென்பது யாவரு மொத்துக்கொண்ட விஷயமாகையால், எ 

வ்வளவுமேலாகத் தன்னைப் பிரஸ்தாபித்துக் கொண்டபோதிஓஞ் சூ 

த்திரன் வைசியனுக்குக் ழோகவே தானடங்குவதல்லது ௮திக்கி 

மிப்பதில்லை. எவ்வளவுமேலாகத் தன்னைப் பிரஸ்தாபித் துக்கொண் 

டபோதிலும் வைசியன் க்ஷத்திரியலுக்குக் தழோாகவே தானடங்குவ 
தீல்லது ௮ தஇிக்கிரமிப்பதில்லை, எவ்வளமேலாகக் தன்னைப் பிரஸ்தா 

பித்துக்கொண்டபோதிலும் க்ஷத்திரியன் பிராமணலுக்குக் ழோக 

வே தானடங்குவசல்லது ௮ இக்கரமிப்பதில்லை, எவ்வளவுமேலாகத் 

தன்னைப் பிரஸ்தாபிச்துக்கொண்டபோதிலும் பிராமணன் ஞானி



௧௦௨ சித்தாந்தரத்நாகரம், 

க்குக் ழோகவே தானடக்குவதல்லது ௮ இக்செமிப்பதில்லை, மேல் 
வருணத்தவர் சிறப்பே நிலையாதபோது இவரிற்ரழ்ர்த வனுலோமர், 
பிரதிலோமர் மு.தலியவர் களுடைய சிறப்பு எங்கே நிலைக்கும்? ௪ம 

யமோவெனின், ஒவ்வொன்று விசேடமே பெறும். சைவஹித்தார் 
திமுத ஓுல்காயதனீறாக வொருவருர் தங்கள் சமயத்தை மற்றொரு 
சமயத்துக்குத் தாழ்ந்ததாக வொப்புக்கொள்ளார்களாகையால். ஓ 
வ்வொருவருக் தங்கள்தங்கள் சமயமே யுயர்ந்தசமயம் எனக்கொ 

ண்டிருத்தலால் சமயத்தை யபிமானித்தல் ஒருவாறு .பொருந்தும், 
தனக்கு மேலிட்டசமயம் கிடையாது என்று துணிவுகோ டலால், 

க் உனமன் றி, தனக்குமேலொருஜாதியுண்டென்று கொண்டபின்ன 

ர் ஒருவன் ஜாதி யகங்காரங்கொள்ளலா லென்னபயன்? உயர்ந் தஜா 

திபுடைய வொருவனைசோக்சத் தானேதன்னைத் தாழ்ந்தஜாதியு 

டையவனாக வக்கேரித்தடங்குவதால்.$தகத்தை யிடமாகக்சொண் 

ட ஜாதிரல மத்?தகத்தோடுதானே யழியும், ஆன்மாவை யிடமாக 

க்கொண்ட சமயஈலம் மேலுக்குமே லபிவிர்த்தியே பெறும். சமயம் 

என்பது, காலம்-பருவம் என்று பொருள் தரலால் ௮தை யபிமானி 
தீதல் உரிதமென்று ௮ப்பதத்தினடியாசவே சித்திக்கின்றது. புறப் 

புறச்சமயத்தினின்றும் புறச்சமயத்திலும், புறச்சமயத்தி னின்றும் 
அ.சப்புறச்சமயத்திலும், ௮கப்புறச்சமயத்தி னின்றும் ௮கச்சமய 
த்தினும், அதினின்றும் ௮ இிதசமயதச்திலும் புகுர் து ஒன்றுக்கொ 
ன்று சாதசமாகமுடிர்த சமயங்களைப் பருவபேதத்தா லொருவ ன 

பிமானித்தல் பெரும்பயனாகவே முடிந்தது. கறுப்புரானய வெள்ளை 

நாயாக்க முடியாதாற்போல விழிந்தஜாதியிற்பிறர்சுவ லுயர்ந்தஜா 
தியாக விடமில்லை. கேவலங்கடையனாகிய வுலகாயதன்புத்தஞைவும். 

சமணனாகவும், வைணவஞசவும், சைவஷூகவுந்திரித லொரு பிறப்பி 
லேதானே கூ.ரிமாகையா ஓபகாரவடிவமாகிய சமயங்களை யபிமானி 

-தீதல் ஸாமஞ்சஸமே பெறும், உலகாயதலுக்கே யோசகமுண்டாறெ 
போது) எனையவுயர்ந்த சமயிகள் பிரயோசனமடைவாரென்பது 
சொல்லவும் வேண்டுமோ? (றுவகைச்சமயத்தோர்ச்கு மங்வவர்பொரு 

சாய்) என்ற UF OT FFT DCH சாதியைநோக்கச் சமயத்தினேற்றம் 

வெளிப்பட்ட அ,(விரிவிலாவறிவினாக்கள் வேறொருசமயஞ்செய்தே-யெரிஸி 

னாந்சொன்னாேலுமெம்பிரா£் ற் கேற்றதாகும், என்ற பிரமாணத்தாலும் 

ன்து விளங்கும். எல்லாச்சமயிகளும் ஜாதியினுஞ் சமயமே யதஇக 
மென்று சொண்டிருப்பதாலம்) அங்கனஞ்செய்தலால் முடிவில்
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சைவஷித்தியுண்டாவதாலும் ஜாதியைகிட்டுச் சமயத்தையபிமா 
னித்தலே சால்புடைத்து. சைவராயுள்ள பலஜாதிமாக்கள் சூடி வா 

ழ்கையில், அவர் பிரிந்து ஒருவர் ஜாதியை மற்றொருவ ரிகழ்ர்துபே 
சத் தொடங்குவ ரெனி னெங்கனோ சமயம் கிர்த்தி யடையும்? ௪ 
மய விர்த்திக்கு ஹானியுண்டு பண்ணுவதாகிய ஜாதியகக்காரம் ௮ 
வசியம் உத்தமலுக்கு ஒழியத்தக்கதே | சமயச் கேட்டுக்குக் கார 

ணமாய்முடிந்த ஜாதியேற்றம்பகர்ந்திவொரைச் சமயாபி மானிதளெ 
ன்று கூறுவ தெங்கன் ? இவற்றைச் சீர். தாக்கின், ஜாதியை யபிமர 

னிச்தொருவன் றருக்குறல் குணமோ, ௮ல்லவோ வென்பது விளக் 

கும்! விளங்கும்!! இதுகாறும் யாம் கூறிவந்த நியாய விளக்கத்தால், 
ஜா தியாசாரங்களை விட்டுவிடவேண்டு மெனவாவது, எல்லாம் ஓ? 

ஜாதி யெனவாவது, ஜாதிபேதங் இடையாதெனவாவது காலத்திர 
யத்தும் மையா, அந்தர் தஜாதியாரும், சங்கடங்க ளாசாரங்களி 
ற்டுமாது ஒழமுசவேண்டுமென்பது) தத்தஞ்சாதியுயாவைத் தல் 
சண்மட்டிலே பாராட்டுவதன்றி யேனையஜாதிகளை யிழிவுகூறி மகிழ் 

தல் கூடாதென்பது எமது முக்கெகருத்து. ஜாதி குலம் பிறப்புச 
ளோ டொப்பவே கல்வி, செல்வமுதலியவற்றால் அ௮கங்சரித்தலுஞ் 
சமயவிர்த்திக்கு ஹானிதேடுவதாக முடிதலால் ௮த்தொடக்குகளி 
௮ம் பற்றொழிந்த சுத்தராகவேண்டி௰து. ர 

கல்வி, செல்வம்) விவேகம் என்பவை தனித்தனி வேறுவேது 

பொருள்சளாம். இவைமூன்றும் பூர்வசுன்மவிசேடக்களாலொரு 

வலுக்குண்டாகுமன்றிவேறில்லை, ௮வரவர் வினைக்டோக விவற்று 

ளொன்றேஜலும், இரண்டேலும், இவைமூன்.றுமேலுங் கைகூடும், 
Qasr ps தஇமைரன்மையென்னு மிரண்டிடங்களிலு முதவி 
யாகநிற்கும். இமையிலுதவியாகுங்கால் ௮ர்தக்சல்வியுஞ் செல்வமு 
ம் புத்தியும் அவலமாகவே முடியும். நன்மையி ஓதவியாகுங் சால 

வைமுமுதுஞ் சபலமாகவே முடியும், இசனா லிம்மூன்று மொருவ 
லுக்குக் கைகூடப் பெற்றகாலத்து மிவற்றின் மேலாயதொரு சிவப் 
பிரஸாதமன்றோ சித் இக்கவேண்டி. யிருக்கின்ற,து? ௮ச்சவப்பிரஸா 

தமுடையார்க்கு இவைவேண்டுமென்பது முசிதமன்று, நாத்திகளு 

க்குச் சல்வி, செல்வம், புத்தி இம்மூன்று மிருந்தால் ௮வன் என்ன 

செய்யமாட்டான்? சவெநிந்தைவிற் பழுச்.து உலதங்கெடச்செய்வா 

னன்றோ் அப்படியே யூணமசமதியருஞ்செய்வாரன்றோ? கல்லி வி
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Gagne ளிருந்தும் ௮வை யன்னோர் மாட்டுத் இமையே விளைத்த 

லால் அற்றவரென்று பிறரைப்புகழ்தலும், நான் கற்றவனென்று தந் 

புகழ்ச்சி செய்தலும் ௮வலமேயாம், (கற்௪ சசடறச் கற்பவைக ற்றபின்- 

நிற்கவதற்குச்சக. ) என்ற வுண்மை நிலையிற்பெயராது சிவரேசம் வி 

டானி பற்றியொழுகுமேலோரையே கற்றவரென்றும், ௮ றிஞரென் 

௮.ங்கொண்டு வழிபடுவர் மேலோர். (சாத்திரம்பல பேசுஞ் சழச்கர்காள். 

கோச்திரமுங்குலமுங்கொண் டென்செய்கீர், பாச் இரஞ்செவமென்று பணிதி 

ேன், மாச்திரையி லருளுமார்பேறரே,) எனவும்; (வேதமோ இிலென் சா 

தீ.திரன் கேட்டிலென், நீ திநூல்பல நித்தல்பபித்றிலென்.) எனவும், (காலை 

சென்று கலந்துரீர் மூழ்லென், வேலைதோறும் விதிவழி நிற்பிலென்) என 
வும் போந்த வருள்வாக்கியவ்களால் ஜாதிநலம், விருதாகல்வி, வாசா 
ஞானம், வெளியாசாரமுதலிய OUT LITE BG ott கடியப்பட்டிருத்தலு 

ங் கண்டுணர்க, அதிசைவம், மஹாசைவம், ௮நுசைவம், ௮வாந்த 

ரசைவம், பிரவரசைவம், அர் தயசைவம் என்னும் பிரிவுகடோன்றச் 

சைவாலத்துக் குரியாரைச் சாதிஸம்பந்சம் பாராட்டிச் சைவநால் 

கள் கூறுகன்றனவன்றோ 1? இவர் சம்ஸ்காரத்தா ஓத்தமோத்த 
மத்தன்மை யடை ந்தவபென்பது முண்மையன்றோ ? இவருள் ஆ 

திசைவர், மஹாசைவரரதி மேல்வருணத்தவர் தங்களிற் £ழிட்ட 

"வேனையசைவர்பால் அபகாஷத்வமே யன்றி ஸமத்வம் பாராட்டி வ 
ருவதின்று, ௮ப்படியே ௮வார்தர சைலராகய வேளாளருக் தம்மி 

ற் கழிட்ட சைவர்பால் ஸமத்வம் பாராட்டா தெரழிவர், இங்கன 

மாக, இவ்வவாந்தர சைவராகிய வேளாளர் தம்மின் மேலிட்ட வே 

னய சைவரைநோக்கு ௮வர்ஜாதி நலம்பாராட்டுதல் கூடாதெனவு 

ம், ஸம்ஸ்காரிகளாய்விட்டபின்னர் தம்மிற் முரதம்யங்கடையாசெ 

னவும் நிர்தித்துழல்வர். தம்மின்மேலிட்டவரைத் தங்களுக்கு ஸம 

மாக்கிக் கொண்டுதாமுயர வெண்ணுவது போலவே தம்மிற்..8ழிட் 

டவரையும் ஸம்ஸ்காரதிருஷ்டியால் தங்களுக்கு ஸமமாக்கக்கொ 

ண்ட ௮வரோடொத்துவாழவெண்ணாமலவரையவமதஇித்தும், நிர்தித் 

அம் வருவது எவவளவு பெருந்தாழ்வு ? ௮ந்தணர் முதலியோரும் 

வேளாளரும், அ௮வரிற் FM பேர்களும் ஜா Rare Hur Auris 

தாங்கள் அடைந்திருக்கும் ஸம்ஸ்காரங்களையுஞ் சாதியுயா்வுக்கே 
துணையெனச்கொண்டு ஒருவரோ டொருவரிகலிவருவதால், அன் 

னோர் தாக்களடைந்த ஸம்ஸ்காரச்தா லெய்தற்பாலதாயெ ஸமான 

தீதன்மை யடைமார் ! அடையார் !! அந்தணர் முதலியவரோ 

டொன்றுகூட வேளாளராதியோர் எண்ணுமாபோலவேவேளாளரிற்



DLT opto நிரே தம். $08 

ரூழ்ர்தபேரு மெண்ணி யேறப்பார்ப்பதால், of WIC) விவரைச் ௪ 

கீதாகளென்று கூற விசையும் ? ௮க்தணர் முதலியோமே தமது 

ஜாதி பந்தியை விடவேண்டுமென்பதுண்மையாக வேளாளர் முத 

லியோர் அ௮ங்கனஞ்செய்தலின்றி மேலு (puri. வெண்ணுது 

லெக்ங னோ வமையும்? ௮ர்தணாராயினும், ஏனைய வருணஜ் தவரா யி 

Dib of MAT MGR Fit இக்கிபந்தி யொழியாம லியங்கி வர்ததிப்பா 

ரோ, அறா ற “னன! ஸம்ஸ்காரத்தா லெய்சற்பாலதாகிய FLD 

wr DUNO) D Mant raga! DBI |! இதநுப ரத்திரமேயன்றிச் SH ay) aot பூ. 

யாரிலச்சணம் உபதேசகாண்ட முூகலிபவற்றிற் கூறியபடியே யமை 

யாத பொழுது அவரைச் ராத்கரென்றனமாத்திபுமமெயன்றிர் சாது 

தியபென்றல் கூடாது, சாற்இயர்க்கு Ut DI ib Hi Sora B aps 

லிய/ தோஷங்கள் HUE FHL EG OO Up RTI GV, DY UC 

amp) தர்மத்தைச் சாககராயுள்ளபே சா?ராபணஜஞ்செய்துகொண் 

டு. தாக்கடாங்களு (pura BRL ori og அ௮வலமென க, Q) # 

னால் சாதகராவார் ine bans TI Bua சாரங்களரிற் பெயராது நல் 

லொழுக்க மெய்தித் ம்வங்றைந்து, pho sya olen (muna at wg வா 

முவேண்டுமென்பதே நல்லோர் துணிவு, சாக்யதிசைவருமாயின் ௮ 

வர்க்கு ஒருவரு முப? த௫க்கமவண்டுவதின் று, அவரவரன பே யவ 

ரைத்தலைப்படுத்து மாகையால். இர்தவிசாரத்தால் ஜாதிரலங்களெ 

ல்லாம் ஸாத௫வடி.வங்களெனவும், ௮னபினதுர 9லங்களெல்லாம் ஸா 

தயவடி வங்களென்வும் பெரியோர் ுணிர்துகூ றுவர். A Baus: செவ 

ம், வித்வத்காகவுஞ் சிவனை வழிபட்ட சிவகோசரியாரி: கும், 

ச நக்கண்ணப்பதேேவ ரிடத்துமம யிவ்வுண்மை விளங்கும் ! விளங். 

சு 11 ஸ்ரீமத்- அப்பர்சுவாமிகளிடத்துல் அப்பூதி யடி.களார்க்கும்; 

திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணரிடத்தில் Basan ae வடிகளுக்கு முண் 

டாயிருந்கு வன்புகளுமே யன்மே விண்டு நிதரிசனமாதல் பெறும்? 

இவவுண்மைகளைச் சீர்தூக்கித் தாவாசங்நமங்களாகிய விரண்டி.டத் 

துஞ் சிவபாவனை மேலிட்டு வழிபரிவ?த சவெஸரம்பிராற்ப விர்த்தி 

யைப் பயக்கும் | பயக்கும் ! ! “தாவரசங்கமம்5 ளென்றிண்ிருவினின் 

று, மாபான்பூசைசொண்டு மன்னுயிர்ச்கருளை arama”? srt aun பிரமா 

I 4



௧௦௭ சித்தாந்தரத்நாகாம், 

ணத்தாலு மதவிளங்கும். சல்கமங்கணிற்க, தாவரமாயெ சிவலிங் 

கோபாஸனை விக்ரெகாராதனமாய் முடின்ற தெனவும், அது செ 

ய் தல் கூடாதெனவும் புலம்பித்திரியு மாபாசங்களுஞ் சிலவுண்டா 

கையா லன்னவை (gt eer Burd) என்லும் பேரால் யாம் செய்திரு 

க்கும் ஸத்சரந்தவாயிலாக நிரசனம்பெற்றிருத்தல் கண்டு குணப்ப 

ட்டு உலகம் நீடுவாழ்ச. சுபம் ! சுபம்!! சுபம்!!! 

தநச்சிற்றம்பலம். 

  

ச உ fy: 5 

ஸ்ரீஸம்பந்ததீர்த்த 

சரணாரவிந்தார்ப்பணமலஸ்து.



இ. 

Parnas. 

aor ற்றம்பலம்,, 

  

சிக்தாந்தரத நாகரம். 

Hair Sous rd தரவளி 
(Lp 5 LIT BH 

  

காப்பு, 

உ லசெலா? தனதொரு சறுகூறறி லுஎமைய । 

வலகூலாற் றலானிரைஈ தவனெவ னருஹூலோர் 

goad Sug g Gar கெவனவனுமை யொரு. ne 

ன்லாகறைச் சளசஏ௨ பிரானடி யிணைபோற்றி, 

வறு. 

மலைமக டுணைவன் முச்சண னீலமணிமிட ர ஐவனேன காஜோர் 
இலகனே யுன்னைத சரமாக குசையு.ம்யானஞ் செய்திட முறைசெட்பி 

யல ரவன் முகு5த னீசனோ டெகைய மையரின் ay தி யென் தரைக்கு 

மலவிரு நித துக எவ௪சுடா விளக்க ௨5தகை வல்லிய மறையே, 

ஷன ஆ அவவை. 

pl ல், 

அகிலலோக பூஷணமாய்விள ங்குஞ் ளு ென்கி்மில்சன் பொன் 
'னப்பபிள்ளை யென்பவரொருவர் சில தினங்களுச்கு மூன “eo wf) 
கண்டனம்” என்றொரு நூல வெளியிட்டன மென்றும், ௮௮ சேஸ்லம 

வேதவிரோதமா யிருத்தலால் நாரா.பணனே பர்னென்று க 
வொருமால் செய்யும்படி (*நரசபட்டினம் இராமா.நுஜ apatite 
குபையா”' தேட்டுக்கொண்டனரென்றும, ௮ தன்மேல செய்யப்ப 
ட்டதென்று அபலித்தரஸ்தானமாயெ குதத்தினிடத்தே சோன் 

Ae புண்ணைப் பவித்திரம என்பதுபேகல் அர்ன்மதிவிள ச்சம்”” சன் 
ஜும் பெரர்புளைது ஒருபுத்நிமாஸ் எ முதிலிித்த் பாழ்காசரம்
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பஞ்செனபபறக்கவும், ௮தனை டன்மதியுடையா/சண்டு சபாசென 

ஈகைக்சவும், நகைக்கப்படுமவர் ஈரணிஈல்வழிதேடிட் பிழைக்கவும், 

கலாமா நதிக்கு சுத்த சைவ௫ித்தாந்த ஞானிகள் நன்£தா 

மென Bees Lp வரைர் விடு திம் வாய்பைலருமாறு;-- 

அவவமழு வாசீகத்திரட்டில் “ஸ்ஹோவாச வ்யாஸ்? பாராரர்ய: 
என்னும் சுருதிவாக்கியபபடி வியாசர் சத்தியவாச்கி/ரானபடியால் 

அவரியற்றிய வேதார்தளூத்திரம் இல் பத்யுரசாமஞ்ஜஸ்யாத்'”என் று 

கூறினாரென்றும், அதற்குப் பாஷியஞ்செய்தருளிய சல்கராசாரியர் 
பச்பதிசம்பந்கமான பாசுபதமும் அசமழும் அகாகரணியபென்று 

கண்டி ச்துவிட்.ாரஜ ரென்றும் ஐர் கற்பனாவாச்கியக்தை Qu ap HARD 

த்தார், அவவாக்கியத்துக்குச் சங்கரமுடை ய ௮பமதம் FH WT gp) 

க்கு றிமித்தசாரணத்வம் சைவர் கூறுவது விருக்தமென் றும், sy Gar 

னநிமித்சோபாதார காரணத்துவம் பொருக்கமென்றும் ௪) தித்துத 

கமது மரபை விளக்கியிருக்கின்றனா. ௮: (படியே உத்பத் யஸம்ப 

வாத்” என்றும் “ஈசகர்த்து' கரணம்”' என்றும் விஜ்ஞாநாதி பாவே 
வீதஸ்யஸ்வத3 ப்ரதிஷேதாத்'? என்றும் வருமஅடுத்த வாக்கியங்க 

ளால் வாசுதேவாத் ஸங்கர்ஷணுத் ப்ரத்யும்ரா தநிருத்த?”” என்இறெப 
டிச் சிவர்களுக் குற்பத்திகூறுவதம், காத்தாவும் சரணமும் ஒன்றெ 

ன்பம், குணமூங் குணியும் ஊேறென்பதும, விருத்தமென்பது 

ane பக்தா பாகவதாச்சைவ வைஷ்ணவா? பாஞ்சராத்ரிண; வை 
காகஸா? கர்மஹீரா: ஷட்விதா: வைஷ்ணவாமதா.”” என்கிற வைஷ் 
ணவபேதங்களையுல் கண்டி த்திருக்கனறனர், இங்கனமாசவும், சை 

வத்தைமாத்திரம் கண்டிககாபென்று கூறியது ௮றியாமையென்ச 

இங்கனநிற்க, வேகத்தில் றியது வியாசரையேயல்லது சங்க 

ராசாரியரையல்ல. சைவநிகதை சங்கரர்கூறியது தமது ஏகான்மவா 

க்த்தைச் சாதிக்கவேண்டியாகலின் ௮ துவேளியாசர் கருத்துமென் 

பது கூடாது. கூடுமென்னும்பட்சத்தில் பாஞ்சராத்திராதி நிந்தை 

யையும் அங்கேரிக்கவேண்மிம, அங்கோரமாயின் ஒன்றையொளி 

சீனு ஓன்நையுரைபபது பெருவஞ்சமென்க. ௮வ்வாக்கயங்களு 

க்கு இராமா.நுஜரபிமதம் வேழுமெனின், மேல்வாக்கயத்துக்கும் 

சைவபாஷியத்தில் வேறுபொருளை காட்டியிருக்கு முண்மையைய 

நியாது பிதற்றுவதென்னமடமை! சங்கராசாரியர்-இராமாநுஜாசா 

ரியர் - மத்துவாசாரியர் ஆய மூவரும் சிவாகமங்களுக்கு மறுதலை
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ப்பட்ட கவொன்றிலொன்று ipsontlus வேறுவேறு சித்தாந்தங்க 

g . ச * . 
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சச் சாதிக்கப்புகுக்த பசுஞானிகளாகலின் அற்பபரிபாகிகட்கே 

௮ வர்கூறிய பாஷியங்கள் பயன்படுமென் ௪. “வழுந்து, வேதசிவதும 

யோர் பேதம் நபச்பாமபவேதோப் சிவாகம?” எனிலும் வாக்கியத் 

கால் வேதசிவாகமங்கபீகுப் பேத ங்காண்கின் நிலம். ஸ்ரீ சிவபெருமா 

    

  

= 

னே பிரகமமஹாரூருட்டி யில வேதசிவாகமங்களைச் கூறினபடியாலு 

ம், பொருல் oF 3 Gormder gp Cugouw சிவாச 9 CH or Lp iy L ov MY Ol BDI SH Qt OT Bh oVT GD ou xb 9 LO ou. 

மம் என்று ஸ்ரீநீலகண்ட சிவாசாரிபசுவாமிகள் தமது பாஷியக் 

தில் உண்பைஞான க்கை விளக்கி யிருக்கின்றனராையால வர் 

திருவாக்்5க யெமக்குப பிரமாணாமெனசு, ் 

சிவாசமக்கவில பதிபசுபாசபதார்த்தித்திரய பிஇ ஈத்கமும் 

பஞ் சப்பிரமமாறாத்தி பிர திபாதகமும், கத்டதிதுவ 4 இபாதகமுபும், 

சிவபூ 2 பயுுத தேவாலயோற்சவாதி பிரதிபாதகமும் விள க்குமா 

றவேதத்திறு முறைப “ஏதாவந்தோவை பசவோத்விபாதச் சதுஷ் 

பாதச்ச' என்றும, *சஸ்மாத் ருத்ர? பசூநாமதிபதி:”” என்றும ஈஜ்ஞாத் 

மாதேவம் சர்வபாப ப்ரஹாணி, சக்ஷ்ணை; கலேசைர் ஜ%ம ம்ரத்யு ப்ர 

ஹாணி.” என்றும், ஜ்ஞாஈ நிர்மதசா ப்யாஸாத் பாசம்தஹதி பண் 
is” என்றும வரும் வ 7க்கியங்களால் துவிபாத சதுஷ்பாத பிரா 

ணிரளெல்லாம் பசுக்கொன்று, எல்ல வுயிர்களும பஈக்களையெ 

ன்று ௮றிபததக்கதென்றும், அப்பசுக்களும் குப் பதிஸ்ரீ ரகரஜூர்த் 

தியென்றும், பதிபாகய பரசிவம;தையறிச தவர்கள் சர்ப வங்கி 

னின்று நீலகி யெல்லாக்கிலேசங்களுமெ | bg Fail hs poms 

கடந்து பரமுத்தியடைவரென்றும, சாவகாலங்களிலுு சிவஞான 

விசாராதிச பததால்- சம்சாரபாசக்தைச் நிலபக்தர்சள் தகப்பரென் 

றும் முறை3பு.கூறுமாற்றால் பதத்திபயப் பிரதிபாதகமும், எசுரார 

ணிய காநதர்க்கதமா யிருக்கும் நாராயரை பிரச்ச மச்திரத்தில் 

ஸத்யோஜாதம் ப்ரபத்யாமி ஸச்யோதாதாயவை நமோகம.? என்றற் 

ஜெடக்கதது வாக்யெஙகளால் ஸ்ரீ பரசிவாழர்த்தியிலுடைய பச்சி 

மமுகமாகிப சக்யோஜாதமுச தறை Ar GES aS pes: அல்ல 

நமஸ்கரிககின் றன் என் றுகூறி வாமூதலரஇ முகங்களையும் ௫ ர்ம 

தேவாதி மஈதிரம்கள் ஈமஸ்கார் ங்கால் அசிரயிக்குழுண்மை வெ 

ளிப்படுமாற் ரல் பஞ்சப பிரம்மஜூர்த்தி பிரதி பாதகமும், அதவ 

ரா மத்வ தே ச்ரேஷடஸ்யாத் வசுபாரமஸீயா “ என்றற ஜொடக்ச் 

சது வாக்கெங்களால ஷடத்துவாதிமார்க்கங்களுக்குப் பதியாகய



த PASSE STS BIBI: 

ஹே ருத்ரமூர்த்தி, | அுத்துவரக்களில் முக்கியமார்க் காநுசாரியாய் 

வர்த்திக்கக் கடவேன் எனறு கூறுமாற்றால் மந்திரவர்சபசகலாபு 

லன தத்வாத்துமக OS Spar பிரதிபாதகமும், ் தமுஷ்டூஹியஸ் 

விகஸ்சு தந்வாயோ விச்வஸ்யக்ஷ்யதி பேஷஜஸ்ய யக்ஷ்மாமஹேசேள 
மகஸாயருத்ரம்கமோபிர் தேவமசுரந்துபஸ்வ” என்னும் ருக்மந்தர 
போதாயத கற்பசூத் திரங்களால் எந்தப் பரமசிவம் விஷ்ணு சந்திர 

ரூபமான பாணு, மேருவில்லும் உடையதய்ச் சசலசம்சார பிர 

பஞ்சங்களையு ஈ௫ிப்பிக்குமமா அந்தப் பரமசிவத்சை யோக்கியமா 

னமனமுண்டாசு நற்பொருட்டி நமஸ்கார ங்களோரடி பூசிக்கின்றேன் at 

ன்று கூறுமாற்றுல் சிவபூஜோற்சவாசாராதி பிரதிபாதகமும் தெள் 

ஸிதினுண அதப்படு (மரகையபல் வேதமே சிவாகமம் 67 ன்னு முண் 

மையினிது வில ஈரும். 

ஏதத்விருத்தமான அவைதிக பரிபாஷா prope Gg Car 

வர பதார்த்தத்துயபிரதி பாதகயுக்கமாய் (விளக்கும் இராமா நுஜ 

சங்கேதித மதாச. ரமே ப்ஸ்தமென்று கண்டு கொள்க. கூர்மபுரா 

ணத்தில் ஏவம் சம்போ திதோருத்ரோ மாதவேக முராரிணா சகா£ 

மோஹ சாஸ்த்ராணி கேசவோடி சிசேர்த? காபாலம் லாகுளம் சாக் 

தம் பைரவம் பூர்வபச்சிமம் பாஞ்சராத்ரம் பாசுபதம் ததாந்யாநி ல 
ஹஸ்ரச:” என்னும வாக்கியத்தால் சிவகேசவாதிகளிருவரும் மோ 

கனசாஸ்திரங்களைக் சுற்பித்தார்களென்பது பெறப்படுதலால் இவா 

கமங்கட்கும் பாதிதமுண்டாமேயெனின், & ததாக்யாநி ஸ்ஹஸ்ரச? ”' 

என்னும் சம்பஈதததால் அன்னியமான அனேகமாயிரம் ஆகமகங்க 

ளைச் செய்தனரென்று காணப்படுதலின் ௮து Quins sO gars. 

சான்னை, வொாகமங்களை யவற்றிற்சேர்க்காததெனின், ௮க்கூர்மபுரா 

ணத்தி3லயே நிர்மிதம் ஹிமயாபூர்வம் வ்ரதம் பாசுபதம்சுபம் குஹ் 
யாத்குஹ்ய தமம் குக்ஷமம் வேதசாரம்விமுக்தயே ஏஷ பாசுபுகாசார 

ஸ்ஸேவரீயோ முமுட்சுபி:”' என்னும் வாக்கியத்தால் பாசுபதவிரதத் 
தைத் தெரிவிக்குமாகமமர் தரங்கள் வேதசாரமென்றும், மோக்ஷத் 

ஷ் விரும்பியவர்களால் சேவிக்கத்தக்கதென்றுங் கூறுமாற்றால் 

உண்மைவிளங்குமென்க. ஆயின் அந்யாறி சைவசாஸ்த்ராணி லோ 

கேல்மின் மோஹநாயவை வேதவா த விருத்தாநி மயைவகதிதாரநிது:'” 
என்னும் வாக்கியத்தால் வேதவிருச்தமும் ௮ன்னியமுமாகிய சை 

“வாகமங்கள் முக்கராஹ்பமென்பது கூறப்படுமேயெனின் 6 வாமம் 

'பாசுப்தம் சேளமம் லாகுலம் சைவபைரவம்: ஸஸேல்யமேதத் கதி



சிவா திக்யாத்தரவளி: & 

தம் வேதபாஹ்யம் ததேதரத்'' என்றும் “யாநி சாஸ்தீராணி தீருச்யந் 

சே யுகேல்மின்விவிதாநிது, ச்ருதி ஸ்ம்ருதி விருக்காநி தேஷாம் நிஷ் 
டாஹிதாமசி'' என்றும் வரும் வாக்கியக்களால் சவபஸ்ம ஈராஸ்தி 

கபாலதாரணங்கள் முதலிய வேதவிருத்த சருமங்களைச்சொல்லிய 

வாமப!சுபதழும், குருதார கமஈமுதலிய விருத்ததருமக்களைக்கூ 

லும் செளமம் என்கிற சந்திர தேவதாகமமதமும், லகுலிபைரவ தே 

வ தாகமங்களாதிய சுபாலபா த திரசு ராபா னாதி கிருத்தியங்களையு டை 

ய அர்பதுங்களும் ஆ௫யகாலவ்கும் வேகபாஹ்யமதங்களென்று கூறப் 

பதெலால் எண்டுச் சைவாசமங்களென் றுபசரித்துக்கூறியது இவை 

கசோமயேயென் க. இதனால் மூலாகமங்கள் ஒருவாற்ருலும் பாதிக்கப் 

uJ நிவதல்லவெனி க .இங்கனகிற்க, ட்காபாலம் பாஞ்சராத்ரஞ்ச யாம் 

ளம் லாமமார்ஹதம் alot St சாஸ்த்ராணி மோஹூார்த்தாநீ தாரி 

த்விதி” என்னும் வாக்கியத்தால் காபாலம் பாஞ்சராத்திரம் முதலிய 

மதங்கள் ஜுசுராதிவியாமோகார்த்தமாகக் கற்பிக்கப்பட்டனவெ 

ன்று காணப் ,நிதலால் மேற்சொன்ன துர்மதங்களில் இவலவிருமத 

ங்களுஞ் சேர்ச்கப்படிமென்சு. அன்றியும் 6வாம பாசுபதாசாரா? பா 

ஞ்சரா தரா ச்ரயா:பரே ச்ருதி ஸ்மிரதி விருத்கத்வாக் ௩ஈஸேவ்யாஸ்சே 
pode ys” என்கிற வசனத்தால் வாமபாசபதாசரரமுமம் பாஞ் 

சராத்திரா சாரமும் சுருதிஸ்மிருதி ab BT PTT DTS விளங்கலான் 

அ த்தர TFT முடையவர கல் (2024 களால் தரி சனஸ்பரிசன 

தான பூஜா தி சத்காரங்கள் மசய்துற்ருரியா ருன்றென்று கூறுமாற் 

ரூல் வேகுபாஹ்பமான மூரமதமல் இலையென்று விளங்கும். 

ஆயின் *2ரயா ஸாங்க்யம் யோக? பசுபதிமதம் வைஷஞ்ணலமி தி் 

என்று மஹீம்சாஸ்தவத்தில று சதென்னையெனின, தக்ஷிணபாச 

பதமாகிய QF BY OOF ALS LD சங்க எத்மிரா ங்கிகு J ஹிதமாகிய விஷ் 

ணுபக்தி யுக்கமாகிய வைஷ்ணவருமம புஷ்பதர் தமுனிவா டைய 

அபிப்பிராயமன்றிச் சூரண்டெடத்தலாகிய வைஷ்ணவமாதிகளை 

யன்றென்று வறியத்தக்சுகாம். இந்த மபியொயங்களால் பாஞ்சராத்தி 

ராகமசித்தமான இராமாநுஜப.தமே வேதபாஹ்யமான துர்ம், மெ 

ன் பதுராட்டப்பட்டது. தவம் தேவேஷு ப்ராஹ்மணேஹ்யஹம் 

மநுஷ்யேஷு*ப்ரா ஹ்மண? விச்வாதிகோருத்ரோ மஹர்ஷி:” இந்தச் 
சுருதிகளால் சகலதேவகணங்களில் பி! ராஹ்மரைத்துவமும், தேவ 

தாதிச்யமும், Wb QM it 'ஷிதலமும் உமைடயவமழீரய் மனுஷ்யாத த வெபரிய 

ய். தம ஆபத் தாரசம்மியங்களினால் பரமாப்தருமாகவிள குஞ் சிவ



௬ சித்தாந்தரத்நாகரம், 

பெருமானருளிய வாக்கியம் ஒருவராலும் பாதிக்கப்படு தல்லவெ 

ன்சு. இவற்றின் விரிவை வாமனபுராணத்தும், சிவாக்கிரயோகிகள் 
செய்தருளிய சிக்தார்த இபிசையினும், ஸ்ரீமத் ௮ப்பைய Bef eras 

ர்கள் செய்தருளிய சிவார்க்கமணிதீபிகையென்லும் ஸ்ரீபாஷிய வி 

யாக்கியானத்திலும் பரக்கக்காணலாம். 

இவற்றுள் வேதம் இருக்கு, யசார், சாமம், அதர்வணம் என 

நான்காம். ௮வற்றுள் இருக்குவேசம் இருபத்தொரு சாகையும், 

யசுர்வேதம் நாற்ஷெெருசாகையும், சாமவேதம் ஆயிரஞ்சாகையும், 

௮ தர்வணவெகதம் ஒன்பதுசாகையும் உடையனவாம். இவை அற்ப 

சுருதிவாக்கியம் பிரபல இவாக்கியம் என இருபகுதிப்படும். அவ 

நிறுள LY IF (HB வாக்கியம் சன்மாறுட்டானக் ரரமங்களைச்சொ 

ல்லும், பிரபலசுருஇவாக்கியம் அத்தியான்மகஞானத்தைச் சொல் 

ஓம். இது முப்பச் கரண்டு உபநிஷத்தாய் இருக்கும். .மீவதம் என் 

ono Fra அறிசற்கருவியெனப் பொருள்படும். இவ?வதத்து 

க்கு ௮க்சங்கள் சிட்சை, வியாகரணம், நிருத்தம், சோதிடம்; கற் 

பம்) சந்தோவிசிதியென ஆரும், அவற்றுள் சிட்சையாவது வேகத் 

தின் உச்சாரணலட்சணத்தை யுணர்த்துவதாம். வியாகரணமாவது 

சேசுத்தின் பதலட்சணக்கை விவரிப்பதாம். நிருத்தமாவது வேச 

த்தின் பபதஙகளுக்கு விவரணங்கூறுவதாம். சோதிடமாவது Q) ara 

கனம், இதி, வாரம், ஈட்சத்திரம், யோகம், சரணம் முதலியவற்றால் 

வைதிக கருமங்களுக்குக் காலம் அறிவிப்பதாம், சற்பமாவது ஆசு 

வாலயநீபம்) போதாயநீயம், ஆபஸ்தம்பம் மு.தலிப ரூத்திரரூபத்தி 

ருந்து வைதிக கருமங்களைப் பிரயோகிக்கும் முறைமையைகி கற்பி 

ப்பதாம். சக்தோவிசிதியாவது வேகத்தில் உக்தைமுதலிய சந்ழூதா 

பேதங்களுக்கு அக்ஷரசங்கியை கற்பிப்பதாம். இவற்றையுணராக் 

கால் வேதங்களை யோ துதலும், ௮வற்நின் பொருளை யுணர்தலும், 

வ வைகளில் விதித்தவழி யொழுகுதலும் எலாலாம். ஆதலால் இவை 

ஒருதலையாக உணர கற்பாலனவாம். இங்கன மூணசாதயேதையரே 
௮ பரரத்தங்கொண்டு வொசமத்திற்கு மாருய்ப்பலம்புவரென் ௧, அ] 

திமறையோதி யகன்பயனொன்றும்மறியா - வேதியர்சொல்மெய்யெ 

ன்று மேவாதே, '*என்றுகூறியதும் இவ்வுண்மை சருகியென்சு. இல் 

வனநிற்க, சமமான த *சிவசம்ஸ்காரிணாஞ்சைவஜ்ஞாஈதர்மவதாம் 
ஸ்தா அஷ்டாலிம்சதிபேதேஈசாகமாஸ்தசிவோதிதா? காமிகம்யோகஜ 
ம்சிந்த்ம்காரணம்த்வஜிதம்ததா -தீப்தம்சுட்ச்மம்ஸஹஸ்ரஞ்சாப்மஞ்



சிவாஇக்பரத்தாவளி, or 

சுமாசுப்[பேதகம் விஜயஞ்சைவவிச்வாலம்ஸ்வாயம்புவமதாகலம் வீர 
ஞ்சரேளரவஞ்சைவமகுடம்விமலம்ததா சந்த்ரஜ்ஞானஞ்ச.பிம்பஞ்சப் 
ரோத்கீதம்லளிதம் ததாஸித்தம்சந் தாரசர்வோக் தம்பாரமேச்வரமேவசகி 
ரணம்வாதுளஞ்சைவேத்யஷ்டாவிம்சதிஸம்ஹிதா?”” என்றுகூறிய வீ. 
ராகமவசனத்தால் காமிகம்-யோகஜம்-சிக்தியம்-காரணம்-௮தம்-நீ 
ப்தம்-சூக்குமம்-சககிரம் - அஞ்சுமான் - சுப்பிரபேதம் - விஜயம்-றிசு 

வாசம் - சுவாயம்புலம் - அ௮க்கனேயம்-விரம்-ரெளரம் - மகுடம் - சக் 

தரஜ்ஞானம்-முகபிம்பம் - புசோற்தேம் - லளிதம் - சத்தம் - சந்தா 

னம் - சரவோத்கமம் - பாரமேசுரம் - கிரணம் - வாதுளம் என்னும் 

பேஃங்களாய்ப் பெறப்படும், இவ்வாகசமங்கள் மந்திரமெனவும், 

தர் தரமெனவும், சித்காந்தமெனவும் பெயர்பெறும், இவவிருபத் 

கெட்டு சிவாகமங்களுக்கும் ஒவ்வொன்றுக்குக் கோடிகரந்கமாக 

இருபத்தெட்டுகாடிகிரக் தல்களுள வாம். இவை ஞானபசதம்-யோ 

கபாதம் - கிரியாபாதம் - சரியாபாதம் என்று தனித்தனி sree Gut 

தீங்கள் உடையனவாயிருக்கும். இவற்றள் ஞானபாதம் பதிபசுபா 

சமென்னுந் திரிபதாரத்தங்களின் ஸ்வரூபத்தையும், யோகபாதம் 

பிராணாயாமம் முதலிய அ௮ங்கங்களையுடைய சிவயோகத்தையும், 

இரியாபாதம் மந்திரங்களின் உத்சாரம் - சந்தியாவந்தனம் - பூசை - 

செபம் - ஓமம் என்பனவற்றையும்) சமயவிசேஷநிருவாண ஆசாரி 

யாபிஷேகங்களையும், சரியாபாதம் சமயாசாரங்களையும் உபதே௫க் 

கும். ஆகமம் என்பது (பரமாப்தரினின்றும்) வந்தது எனப்பொரு 

ள்படும். இன்னும் ௮ என்பது பாசம் எனவும், ௧ - சன்பது பசு என 

வும், ம - என்பது பதி எனவும் பொருள்படுதலால் ஆகமம் என்பத 

ற்குத் திரிபகார்த்தலட்சணத்தை யுணர்த்.தம் நால் என்பதே சிறந் 

தபொருளென்ச, ஆ- என்பது ஞானமும், ௧- என்பது மோக்ஷ 

மும், ம- என்பது மலநாசமுமாதலால் ௮னமாக்களுக்கு பலத்தை 

நாசம்பண்ணி ஞானத்தை யுதிப்பித்து மோக்ஷத்தைக் கொடுத்தல்ப 
ற்றி ஆகமம் எனக் கூறுதலுமொன்று. இவ்வாகமங்களுக்கு வழி 

நூல் காரசல்கம் முதல் விசுவகன்மம் ஈறாகிய உபாகமக்கள் இரு 

ற்றேழாம், 

ஆகமம் என்பது ஆப்தவாக்கெயம். ஆகமங்கள் லெளசீசம்-௮௬வ 
இகம் - ௮த்தியான்மகம் - திமார்க்கம் - மாந்திரம் stor Howe 

கைப்படும். தற்காலத்தில் பயன்றருவது லெளகேம். காலாந்தரத் 

Bp பயன்றருலது லைதிகம். ஆத்மவிசார வியர்கைய து அத்தியா



ற] சித்தார்தரத்நாகாம்.' 

ன் மகம். யோகவியற்கையது அதிமார்க்கம், சிவஞானவியற்சையது 

மாந்திரம் எனப்படும், ௮வற்றுள் மார்திரம பிற நூல்களைப் பூர்வப 
மாகச் சிழ்ப்படுத்தி மேற்பட்டு விளங்குங் காமிக முதலிய சை 

வாகமங்க ர. அகமாந்தமென்னும் ஞானபாதப்பகுதி யோகரூடி 

ராமமாகியசிச்தாந்தமென்னும் பெயரையுடையது. ௮து இரத்தின 

த்திரயத்தில சித்தாந்தமே இத்தாந்தம், அதற்கு வேரூனவை 

பூர்வபூங்கள்?? என்றும், ஸ்காந்தத்தில இந்த எல்லையில சிவன் 

வெள்ளிமலையாகிய கைலாசத் திலே சாகர் முதலிய முகி திரர்களுக் 

குத் இரிபதார்ககங்களினால சம்மிதமாகயும், இரசசியம் அ௫யும், 

ஆகமாந்தம் என்னும் பெயர்த்தாகியும் உள்ள சித தாந்தததைர் 

சொல்லிக்கொண்டி.ருக்கார்”” என்றும், காமிகத்தில ௨இருக்கு- 

யசுர் - சாமம் - ௮காவணம் என்பவை இவன து மற்றை முகங் Bali 

Goigaxr. srlanipgsolu Fou chr aro etl GBP oi ys 9.50 py sail 

களாகி மேன்முகததிய்பிறக்கன. முன்கூறியசகல நூல்களையும் பப 

மசிவன் பூர்வபட்சமாகச்செரன்னார். பின்னர். அவற்றையெல்லாய் 

தீழ்ப்பமெததிப் பரமாகன் AGE HuT om oe சகொள்ளற்பபலனவுமா 

இய பொருள்களை நிச்சயிக்கும சவசித்தாக்கத்கைச்ரொன்னார், 

இத்தாந்சு மாவது காமிகம முதலியனவாம. இதில்உயர்ஈதது பிறி 

தொன்றுமிஃலை. இதச் சைய நாலே மூலமாம். சதுர்வேகங்களும் 

இதினின்று௩ பிறந்தனவாம். சைவமே வைதிகம் எனப்படும். வைதி 

கமே சைவம் எனப்படும். சைவமான து வைதிகத்தில் ௮டங்கியும் 

௮டங்காமலும் இருக்கும். வைதிகம் சைவத் திற்ருழ்க் தது. (Lp oot! au 

JOT, அற்ஷயிலும், சைவம் வதப்பொருளோடு ஒற்றுமையாயிருக் 

தலால் வைதிகம் என்றும், வேசசாரம் என்றுவ் கூறப்படும். Pars 

ரகாசமாகிய சிவஞானம் பரஞானமாம். பசுபாசபதார்த்த போதக 

மாகிய வேதம்முகலியன ௮பரஞானமாம். இராத்திரியில் மனிச 

ரதுகண்ணும் பூனையின்கண்ணும் விலட்சணமாய் இருப்பது போல் 

இந்தப்பர ஞானமும் ௮பரஞானமும் விலகரஷணமாய் இருக்கும் ?? 

என்றும் கூறு மாற்றாலறிச, லெளகிகம்முதலி.ப ஐந்துசாத்திரங்க 
eR முறையே ஒன்றற்கொன்று ஏற்றயுடையன. காமிகத்து?ல 
இத்ழாக்தம் மந்திரதந்திரமா கும். ௮திமார்க்கம் ௮ தனிற்ராழ்த் த.து 

அத்தியான்மகம் ௮தனிலுக்தாழ்ர்ச.து. ௮திலுக் தாழ்ர்தது வைத 
கம். வைதிகத்திலும் தாழ்ந்தது லெளசெம்'? என்று சொல்லப்பட் 

டது. வாயுஈங்கையில் (சைவ நாலிற்கூறப்பட்டதும், UTE par 

றையுக்தவிர்ப்பதும், மேலானது மாகிய இசைஷயைக்சவிர யாதொ



சிவா இக்யரத்நாவளி. a 

ருஆச்சரமமும் இவவுலகச்திலே மனிதருக்கு மேன்மையன்று. ஆச 
லால் தீக்ஷையினலேகான் மோஷம், இச்சிரமங்களினாலும், மத், 

றைக் கருமங்களினாலும் மோக்ஷமில்லை, அத்துவசுத்தியின்றி மத் 

இயைவிரும்பும் மனிகர் சோலின்றிஈகடச்கத் தொடங்கியகுருடா் 

போல்வர். தோணியின்றிக கடலைக் கடக்க விரும்பினவர் போல் 

வர்? என்றும், ஸ்காக்கம்--பிருகுசாபப்பிரகரணத்தில் 6இக்சே 

முப்பாசத்சை அகற்றுவதும், மேலான தும், சிவசம்பர்த முடைய 

துமாகிய இசைஷயாலன்றி ஆத்மாக்களுக்கு ஆச்சிரமத்தால் செய் 

யப்பட்ட உயர்ச்சி யொன்றுமில்லை. ஆதலால் இசைஷயாலேதான் 

மோக்ஷம். அர்சிரமங்கமா। லும், பிறகருமங்களாலும் முத் தியில்லை'' 

என்றும் முறையே கூறுமாற்றானுமறிக, இவ்வதிபிரபலபிரமாணம் 

கள் வெகுவாய்விளக்கியிருக்கவும், சங்கரா சாரியர் சைவத்தைக 

கண்டித்தாரென்பதும், வியாசருடையசருததும் ௮துவேயென்று 

மயங்குவதும் மெளட்டியாந்தசாரமென்க. 

வேதாந்தநிஷ்டை பெற்று ்களாவ்சுமற்ற ஞானிகளும், எனது 

சிவாகமத்திலே தற்பரர்களாகி ஞா COT LIT EF HON நிலைரின்றோரும் 

ஆய இருவகையோரும பெறுதற்கரிய சாயுச்சிபம்பெறுவர்கள். 

கருமத்தையும் பிரமத்கையும் உணர்த்தும் வேதாகமம் என்று பிரசி 

த்தம்பெற்ற இரண்மொர்க்கங்களிலும் கில்லாதபாவிகள் சாத்திரத், 

திற்கூறிய ஈரல்வகைசண்டங்களாலுர் தண்டிக்கற்பாலர்கள்.”” ௪ 

ன்லும் ஸ்சார்தசம்பவ செதம்பரமான்மியசுல சிவன் கூறிய பொரு 

ளையுடைய வியாச வாக்கியத்தினா?ல சங்கரர் ௮பிமதமே வியாச 

ருடையதுமென்னுங் GH) parr Russe 2! pO a நிரஸ்தமென்க, 

இங்கனநிற்க, சைவாகமங்களுக்கு வேதபாஹ்பத்தன்மை சா 

66 நியாயத்தின் கூறுவது? வேதப்பொருளுக்கு விருத்தத் தன் 

மையே வேதபாஹ்யத தன்மையெனின், அப்போது வேசத்தில் ௧௬ 

மத்தையும் 9ரமத் தையும் உணர்த்தும் பூர்வோத்தர காண்டங்கட்கு 

விருத தத்சன்மையுண்மையால் அத்தப்பிரசக்கம் BY BF (Lp 0 | Ld. 

HOBIE Qodsiomurn தாம் சகருதியபொருளில் *முடிவுபெறுமெ 
னின், அது எங்கும ஒக்காம், வேதத்துக்குவேறாய் இருக்குக் தன் 

மையே பாஹியத்தன் மை யெனின , ௮ப்போது ஸ்மிருதிகளும் அப் 

பிரமாணம் எனக் கொள்ளப்படும். வேகத்தை மூலமாசக்கொள் 
ளா? தன்மையெனின், அப்போது வேதக்துக்கும் சேதத்தை மூல 
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௧௦ கித்தாந்காத்நாகரம்: 

மாகக்கொள்ளாக தன்மை உண்மையால் வேதத்துக்சே ௮ப்பிரமா 

ணிய பிரசம்சம்வரும். தலால் வேதப்பிரமாணியத்திலே நித்திய 

தீதுவழும், வேதத்தைரூலமாசு உடைமையா தலும் முடிவல்ல. மற் 

நென்னெனின்; ஆப்தவாக்கியத் த: வபேயாம், One FES mF UAE 

தாந்தம் என்பவை ஒருவாற்ளல் ஒவ்வோரிட த்தில் வி.ருத்தப்பொரு 

ளையுடையனவா யிருப்பிலும்; சாமானிய விசேஷம்சன்மையால் ஐக் 

யம் உள்ளனவாயே இருக்கும், 

வேசம் பொதுவாகவும்; சிவாகமம் சிறப்பாகவும் இருக்கலால் 

இரண்டும் பிரமாணங்களென்றே அணியப்படும். ஆகமம் வேதவீசே 

மாய் இருத்தலால் அதற்கு வேதபாஹ்பத்தன்மையின்றென்சு, 

வேதவிசேஸபென்று அலாஸ்ய மான்மியக்தும், சுப்பிர பேதத்தும் 

சொல்லப்பட்டது, மோக சூரோத்தரத்தில புராணம் வேதங்க 

ளாலும், வேதங்கள் கமங்களாலும் வாதிக்கப்படும்., அவை சா 

மானியமும் விசேஷமுமாம். சைவமே மிகு விசேஷமாம்.””என்றும், 

வாய்வு சங்கிதையிலே பிற நூல்களிற் கூறப்பட்டதெல்லாம் சிவா 

கமத்தில் இருக்கின்றது. சிவாகமத்திற் காணப்படாதது GNC sr 

ரிடத்தினும் இல்லை” என்றும் கூறப்பட்டது. அ௮ற்றேல், வியாகர 

ணம் முதலிய வேதாங்கமாகலின் வேதமே பிரமாணம் - அசமம் 

பிரமாணம் ௮ன்றெனின், யோகளுடிநாமத்தால் சவாகமமே நால்வ 

கைப் பிரமாணங்களாலும் முடிந்த ஆகமம் எனப்படுதலாளும், *9த் 

தார்தமேகித்தார்தம்” என்று இரத்தினத்திரயத்திலே கூறப்படுத 

லானும்; அதுவே பிரமாணம், வேசமும் அகமம்-சத்தாந்தம் என் 

லுஞ் சத்தங்களாலே கெளணகவிருத்தியாற் கொள்ளப்படுமெனின், 

ஆகமம் வேதசத்தத் தாலே கெளணவிருத்தியாற் சொளளஎப்படுமெ 

ன்ப.த நாட்டப்படும். ஆதலால் சிவாசமமே முக்கிய விருக்தியால் 

ஆமம் எனவும், சத்சாகதம் எனவும் புதலில் சர்வோத்கிருஷ்ட 

பிரமாணமென்று சாதிக்சப்பட்ட௮, 

| இருக்காதிகளிலும்) Yop par. KrF grup Gaver Sa onal BS 

௮த்தியான்மக ௮ திமார்க்க நாற்பொருளைவிளக்கிலும், ௮ தர்வ௫ர 

சிலே மாந்திர நூற்பொருள் விசேஷித்துச்சொல்லப்பட்டது. சூத 

சங்கிதையிலே 6பதினெண்புராணங்களையும் சத்தியவதியின் புத்தி 

ரர்செய்தார், காமிசமுதலியவற்றைப் பரமசிவனேசெய்தார்''என்று 
கூறுதலால், சவொசமங்களைச் சாட்சாத் சவனேசெய்தார் என்று



சிவா திக்யரத்தரவளி. ௧௧ 

அதணியப்பட்டது, சநகர்முகலி.ப முநீட தரர் நால்வரும் வேதங்களை 

யும் உபரிடதங்களையும் நெடுகாள்வரையும் ஒதி ஞானம் நிலைபெரா 

தவராயினர் என்றும், பின்பு ஆசகமார்தமென்னும் பெயரையுடைய 

சித்தாரகத்ை ஒதி ஞானம பெற்றனரென்றும் சக்சரசக்கை 

யிற் கூறிபவாற்றானும, சுவேதர் - உபமன்யு - இருஷ்ணர் - இரு௪ 

சுனர் முதலியார் சியசிரகாக்த மார்க்கசரவணுசரணன்செய்தமை 

பாலும், சவ £கமத்திற் கூறபபடும் ஞானமே ஞானமென்றும், oy gt 

வே சிவனைப்பற்றிய பெரியோர்களுக்கு முதிதிசாதனம் என்றும் 

சைவபுராணத்திற் கூறிய வுண்மையாலும் சிவ௫த்தாந்தோத்காஷம் 

வெளிப்பட்டதென்க, 

இனகாறுங் கூவ நியாயககளால் வேதடவாகமங்களிரண் 

Gio பொதுவுஞ் கசிறப்புமாகக் சொள்ளற் பாலனவாய்ச் சாதிக்கப்ப 

ட்ட முதலூல்களென்று நாட்டப்பட்டதாசையால் குமதிகளால் 

தூற்றபபடும் சிவாரமதூஷணம் நிஸ்புருஹமென்க. ஆத்மாக்கள் 

பரிபாகம் பல வேறுபாடுடையனவாகலின அவரவர் பரிபாகத்துக் 

குத்தக்க வுணாச்சிபைத்தரும்பரிசனையுடையதுபற்றி 3 பதத்தைப 

பொதுவென்றும், பரிபாகழுதிர்ச்சியில் வரத்தக்கசியபஞானத்தைப 

பலிப்பிப்பது ஆகமமாதலால ௮ தனைச்சிறப் பென் றுங்கொள்ளப்ப 

டும். ௮றம் பொருள் இன்பம் விசி என்னும் wrt sn plug வே 

தும் விட்டைமாததிரம் தனிஎதுக்கூறுவது 4 ஈமுமாகவிசா ங்க 

லான் வேசம் உல௫லுள்ள சாமானிபருச்கு, ஆகமம சிறக்த சத்தி 

நிபாதர்க்குல் கொடுக்கப்பட்டனவென்று சைவ நால்கள் கூறுமெ 

னக. பல்?2வறுளகைப்பட்ட திரிபுணர்ச்சியைக் கன்மத்தினளவாய் 

விளைவிச்கும் வேதத்துண்மைபை ஆகமத்துணை பாலன் றி யறியப்பு 

குவது வெறுங்கதையா மென்க. வேதம் பொருள் பலபடத்தோன் 

அஞ் சூத்திரமும்; ஆகமம் ௮ தனை ௮ங்ஙனமாகவொட்டாது தெளி 

தீ.துரைக்கும் பாஷ்பமுமாக ஸ்ரீ சிவபெருமானால் அருளிச்செய்ய 

ப்பட்டனவாகலின், வேத்சிவாகமங்க ளிரண்டையும் பிரமாணமாகக் 

கொண்ட உச்சமபரிபாககளாகிய சைவாகள் துணி2ப உண்மையு 

டையதென்பது நாட்டப்பட்டது, 

இத்யாகமேஷாவேதேஷாுவேதாத்தோபதிஷத்சுச௪ தர்மஸது சா 

ச்வத? ப்ரோக்தோழக்த்யே மாலேச்வரோ மஸ*ந%? என்று விளக்கும் 

ஆகமலசனத்தால் இந்தச் சிவா சமங்களிலும், வேதங்களிலும், -உப



கட சித்தார் தரதநாகரம்: 

நிஷத் அக்சளிலும் சாசுவிதமாகயெ இவெதாமங்கள் விசேஷித்துக் 

சொல்லப்பட்டது என்று கூறுகையால் வேதசிவாகமங்களுக்குப் 

பேதமின்மை வெளிப்பட்டது, இவ்வுண்மையையறியாமல் சிவாக 

மங்களுக்கு ௮ப்பிரமாணியம் சொல்லுமிடத்துக் கரபத்திரீமந்திர 

ஜபபுமச்சரணவிதிசளையும், ஐபரியமஹோமதர்ப்பணாதி விதிகளை 
யும் விளங்கக்கூறு.து ஆகமமேயாகலான், சகல பிர ஹ்மண்ய முக் 

பெமாகிய காயத்திரீ மஹாமந்திரங்களுடைய ஜபஹோமாதிகளும் 

௮காரியங்களாகும். இவற்றை விதித்தவேதமும் ௮ப்பிமமாணியமெ 
ன்பது தானேபெறபபடும், அன்றியுஞ் சரலிங்கஸ் சாவர லிங்கபிரா 

ண பிரதிஷ்டாகாலகாத்தவய அவாதசசமஸ்கார விதாயகவசனங்க 

ளாலும், “தன்ட மண்டப நிர்மாணம் தத்தத் ஸம்ஸ்சாரமேவச வாஸ் 

துபூஜாஷ்ச ௨ (ந டயாலிகா சுப்ரதிஷ்டி தம் ன ௮ கூறியகுண்டமண் 

டபசம்ஸ்காரமுதலாகெபெலாஸ்து பூஜாலாஸ்து ஹோமபாலிகாதி பிர 

இஷ்டாதி விதாபக வசன ஙகளாலும், -பட்டிகாகஞ் ஐ கண்டாப்ஜ பட் 

டிகாத்யபிரதா?க'” என்று கூறிப சரலிங்கஸ்சாவர லிங்காவயவல் 

களில் நியாசஞ்செய்யபபடிம் புவனாத்வாமநதிராத்வா முதலாகிய 

ஷடத்துவாநியாசவிதாபக வசனங்களரலும், சிவாகமங்கள் அதிது 

ல்யப்பிரமாண மென்பது ிபறப்படம. இதனையறியாது அக்கிராஹ் 

யமெனின்) ஆகா ௮௪2னாக்க லிங்கபிரதிஷ்டா இ சம்ஸ்சாரங்களும் 

அக்கிராஹ்பமென்பது சொல்லா மேயமையும், களாநியாச மண்ட 

பாராதன வாஸ்ுபூஜாதி சம்ஸ்காரகிரூபணங்களை எந்த சுருதி 

ஸ்மிருதிபுராண வசனங்கள।ஓு.ம உதகரிச்சப்பட்டதில்லை யாகலின் 

சர்வ ஜன சராஹ்பமாய ஸ்சாவரலிப்சுசரலிங்கபிர திஷ்டா தி காரி 

யல்களை நிரூபித் திருக்கும் காமிகாதி சிவாகமங்கள் முக்கியசிராஹ்ய 

மாயிற்றென்க. 

ஸ்ரீீலகண்டாசாரிய இருதமாகிய சூத்திரபாஷ்யத்தில் “அங்கா 
வ்யயாத் யநந்த மாங்கல்ய Hamdan மணிஜலதே? பரமசிவஸ்ய?9 என் 

ற்ற் ரெொடச்கத்துவாக்கியத்தால் சிவபெருமானை அ௮ங்காவ்யயம்களா 

இய அரந்தகல்பாணகுண சம்பர்நராகக்கூறி “ஸலர்வஜ்ஜதா த்நப்தி 

ரநாதிபோதஸ்வதத்த்ரதா நீத்ய மலுப்தசக்தீ£: அரந்தசத்திச்ச விபோர் 

விதிஜஜாஷ்ஷடாதாங்காநி மஜஹேச்வால்ய”” என்று சர்வக்ஞத்வம் 
நித்பதிருப்தி, அராதிபாதம், ஸ்வாதந்திரியம், நித்.பாஓுப்தத்வம், 

அரந்தத்வர், ஆ ஆறு அங்கங்களும், “ஜ்ஜாநம்விராகதைச்வரிய 
மதபச்சக்தி: க்டமாத்ரதி? ஸ்ரஷ்ட்நத்வமாத்மலம்பந்தோஹியதிஷ்டா



சிவா திக்யர த்நாவளி: ௧௩ 

த்ந்த்வமேல சஅவ்யயாநிதசைதாநீநீத்யந்திஷ்டந்திசங்கரே.' . என்று 

இரிகாலஜ்ஞான। , பிராரருத போகவிமுசுத்துவம், ௮ணிமாத்யஷ் 

டைசுவரியம், சத்திய சமதமாதிதபம், சசலப்பிரஹ்மாண்டதுரீ 

ணபிரூருதி, சாரதி, நித்பதைரியம் அல்லது நித்யாஈந்தம், சர்வடி 

ருஷ்டி, சாவஜிவபிரேரகத்வசம்பர்தம், சர்வபிரபஞ்சா திஷ்டர்ஈத் 

வம் ஆகிய பத்து ௮வயயங்களும் வாகமவசனம்களால் நிரூபணம் 

பண்ணி Gaon mm ராகலாலும், லலிகாஸஹஸ்ரகாம பாஷ்யத் 

இல்“ஸ்கலாலம சந்தேஸ கக்திசம்புடமேயக்திகா?? என்னுக் இவ்யநா 

மத்கதைச் காமிகாதி சிவாகமங்களால் பாஸ்கராசாரியர் நிரூபணம் 

பண்ணியிருக்கின்றா ராகலாலும் சிவாகமங்கள் றுதிதுல்யப்பிரமா 

ணமென்பது இனிதுபெறப்படும். 

  

இக்தறியாயங்களால் சங்கராசாரியரபிமதமே வியாசரூத்திரத் 

அண்மை யென்பது ஒருவாற்ருலு றில்லாதொழிக்த தாசலின், ஸ்ரீ. 

நீலகண்ட சிவாசாரியசுவாமிகள் செய்தருளிய பாஷ்யமே மேதாவி 

யாகொள்வரென்க. 

ஸ்ரீரீலகண்டவிஜயத்தில் வேதாந்சு பிரவர்த்தகராயெ சங்கரா. 

சாரியரும், சித்தாந்த பிரவர்த்தகராகிய ஸ்ரீகண்டாசாரியரும் ஒரு 

வரையொருவர் சந்தித்துத் தாங்கள்செய்க பாஷ்யவிஷயங்களை விவ. 

கரித்் துக்கொண்டு வருகையில் சங்கராசாரியர் ுர்பலிஷ்டராய் 

சமாதானங்கள் சொல்லமயங்கி மஹேத்நஸிம்ஹா'' என்று அலறிக் 

கூப்பிட்டனரென்றும், அப்போது கோரருபந்தாங்கு நரசிங்க மோர் 

த்தி வெளிப்பட்டு ஸ்ரீசிவாசாரியரை யனுகுதலும்; Fares fut 

“மஹ்சாபா”” என்று தியானவசத்தராய் நிற்கவும், பரமசிவம் #7 

பாக்ருதியாய்த்தோன்றி நாரசிங்கத்தை யிருகூறாய்ப் பிளந்தனரெ 
ன்றும், சங்கராசாரியர் ௮ஞ்சி ஸ்ரீகண்டாசாரியரைச் சரண்புகு 
bg, அவர்பால் சவ$க்ை பெற்றுக்கொண்டு சவானக்தலஹரி- 

செளக்தரியலஹரி - இவபுஜங்கமுசலியசி3வோத்காஷகிரர் தங்கள் செ 

ய்து, ௮வற்றுள் சைவாசாரிபராயுள்ள திருஞானசம்பர்தமூர்த்துி' 

சுவாமிகளையும், கண்ணப்பசுவாமிகள்-சிறுத்தொண்டசாயனார் - இய 

ற்ப்கைநாயனார் - சண்டேசுரகாயனார் மு. தலியவுண்மைசாயன்மார். 

களையுந் துதித்து. வொதர்தவாழ்வடைர்தனரென்று இனிது கூறு. 

தலால், சங்கராசாரியா சைலத்தைக்கண்டித்தாரென்லும் of ew aur



௧௪ சத்தாந்தாத்நாகரம, 

தம் ௮றவே நிரஸ்தமாமென்ச. சங்கராசாரியர் சிவனிடத்தில் ௮ன் 

புடையவ ராகையரல் சம்பர்தாதிகளை தவனடியார்க சென்னும் 

உபசாரகங்கருதித் துதித்தனரெனின, அ௮வர்விஷ்ணுவினிட த்.தும 

அ௮ன்புடையவரா யிருஈ-தவராகையால்மாலடியார்களென்று இவர்க 

ள்பேயாழ்வார்களை யேன்டறந்துங்கூறிரில்லை£ சங்கராசாரியர் சுத்த 

சை வராய் விளங்கனராகலின், உண்மை நாயன்மார்களைத் துதிக் 

கும் பெருஞ்செல்வத்தைப்பெற்றனரென்க, இவ்வுண்மையை யுண 

ரப்பெருத முடிச்சூர்முதலியொருத்தன் வெளியிட்டபிரபன்னகா 

யத்திரி யென்னுஞ் சுவடியில் (௫௮) வது பாடல்வியாக்கியான த்தில் 

“கேயம்கீதாநாமஸ்றல்ரந்த்யேயம்ஸ்ரீபதிநபமஜஸ்ரம் நேயந்நீத்யம்ஸ் 
ஐஜநஸங்கம்நேயப்தீநதநாயசவித்தம் பஜகோவிந்தம் பஜகோவந்தம் 
பஜகோவிதந்தம்ழடமதே?” என்கிறவாக்கியத்தை யுதகரிதது பகவத்ே 

தையையும், விஷ்ணுசகஸ் காமத்தையும், சோவிந்தனையுஞ் சிறப்பி 

தீதக்கூறியதுகொண்டு ச ககராசாரியர் வைஷ்ணவராய்த் இருந்தப்ப 

ட்டாரென்று அரபிமானத்தால் பிதற்றி யிருக்கின்றனன். சங்கரா 

சாரியர் செய்தருவிய பிரஸ் தானததிரய பாஷ்யத்தில் தோபாஷ்ய 

மொனமருகலாலும், விஷ்ணுஸஹஸ்ர நாமவியாக்கியானம oy) Soma 

தபரமாய் செய்யபபட்டுல்ள தாகலானும், ௮வற்றைச் இறப்பித் 

துக் கூ.றியதன்றி இவர்கள் பேய்க்கருத்துக் கணெங்கவன்றென்ப 

தாம், இங்ஙனமாகவும, இப்்2பயர்கள் அவர் திருந்தப்பட்டாமெ 

ன்று கூறவகததுஎதுகரு தியா அறிகிலம். கோவிஈ தனை பஜிக்கச் 

சொன்னமையாலெனின், “கோவிந்தயோக்ந்த்ரமதாஸ்யசீஷ்யம் ஸ்ரீ 

சங்கராசார்யம்” என்றுவருங் குருமரபுவணக்கத்தால் கோவிந்த 

யோகிக ளென்பவர் சங்கராசாரியருக்கு ஆசிரியரொன்பறு பெறப்ப 

டுதலால் “பஜகோவிந்தம்'” என்றற் ஜெடக்கத்துத் திபானசுலோக 

க்கள் ஆசாரிய பாரமயமாடிவிட்டதென்க, ஆயின் ஸ்ரீயப்பதியை 

தியானிக்கும்படிச்சொல்லுவ தென்னையெனின்) Cards garg 

வையுடைய லட்சுமீராயகனேகோவிந்தனுகை வந்தானென்று ௮லங் 

கார பிரசம்சைபெறச் கூதியதென்க. இச்சாம்பிரதாயம் வேதாந்த 

நூல் படித்தறியாத வெறித்தாதலுக்கு எப்படிவிளம்கும்? 

“படைப்பானும்வியன்ஞாலங் சாச்குமாழிப் 

படையாலும்படைச் சளிக்சப்பட்டதெல்லார் 

துடைப்பானுஞ்சுருதிகளுர்தொழுதுபோற்றுஞ் 

சொருப்ர்ஈந்தச்சடரைசொழுசல்செய்காம்.!!”



சிவா இக்யர த்நாவளி, ௧௫ 

என்றுகூறிய தத். துவராயர் திருவாக்கா லிவ்வுண்மை வெளிப்: 

படுமென் ச, சொரூபாஈந்தரென்று ௮வராரியருக்குப் பேராகலின் 
பிரமபரியாயகாமங்கள் வேறுபலவுண்டாயிருப்பிலும் ௮.வற்றைச் 
OS, ஆசாரியரகாமத்தை அதிட்டித்துடைய அ௮திதிவயசாமத் 

தால் விதக். துகூறினர், வேதாந்தபட்சம் சவவிஷ்ணுக்களுக்குப் 

பேதமின்மை யுடையதாசலின் சக்கராசாரியர் விஷ்ணுகாமாக்கி 

சத்தால் கூறினா, 

“சுர் தரர்க்குங்குர் இசுதர்ச்குர் அணிஉடனப் 

பைச்சொடிபால்வேர்தர்பார்பைம்பொனடி-சோர் திடவே 

அன்று தாசானாரவர்பாலடியேற்கா 

வின்றுநீ ஜூ சாயெழமு£ தருளாய்.”? 

என்றுகூறிய தத். துவராயர் திருவாக்கானும் பேதம்வெளிப் 

பட்ட கென்க. இந்தநியாயங்களால். சங்கராசாரியர் வைஷ்ணவரா 

ய்த் ams pours or go விண்வாசம் பாழாகவிட்டதென்க, 

சோஸஹஸ்ர காமங்கள் ௮வ்வாரொழிந்கனவாகலின் “தத்வவிவோ 

கோலஷ்ஷ்ணுபுராணுத்' என்றுகூறியதும் ௮த்வைதபட்சமென்பது 

சொல்லாமேயமையும். இதனால் பாஞ்சராத்திராகம இத்தமானவி 

ஷ்ணு சுத் துவமன்றென்பது கருக்தாமென்க. இதுநிற்க “ஸஜ்ஜந 

ஸங்கம்”” என்றுகூறியது ௮ரிபக்தர்களையென்று தன்னைப்போல் 

சூடுண்டுதிரியுஞ்சோம்பர்களாக மயஙகிக்கொண்டனன். சூடுண்டு 

மண்பூசியவர்களைக் கண்டால் உடனே ஸ்கானஞ்செய்து பிரண 

வோச்சாரணையால் ௮த்தோஷத்தைப் பரிகரித்தக்கொளளும்படி 

சங்கரவிஜயமாதி கிரந்தங்களில் கூறியிருத்தலால் அ அபொருக்தா 
தென்ச. 

௮ துமட்டோ, வேதங்களில் தாலுவாக்கியங்கள் மஹாவாக்க 

யங்களென்று கூறி, அவைகள் முறையே“ஸர்வம்கலவிதம்ப் ரம்ஹூ 

என்றும், “தத்வமஸி,” எனறும், “அலம்ப்ரம்ஹால்ம்,”” என்றும், 

“ப்ரம்ஹவேதப்ரம்ஹைலபவத்”” என்றும்வரும் வாக்கெங்களாகத் 

அணிக்து, அவற்றை ௮த்வைதித்தாந்தத்திற்கு மாருசக்கண்டிக்கப் 
புகுர்தனன். என்ன அறியாமை! வைதிகர்கள் பார்த்தால் ஈகைப் 

பார்களே என்று நாணாதஜர்மம் சச் வெகு அ௮ல்பம்.!! இவ்வ௪ட௨. 
லும் ஒருநாலாகிரியனா மதஸ்தாபனஞ்செய்வதும்) அம்மூட்சிரோ 
மணியை மற்றை மூகர்கள். வியர். துமசிழ்வதம் ,ஐச்சரியம் ஆச்சரி



௧௭ சித்தாச்தரத்நாகரம். 

யம்! மஹாவாக்கியங்கள் நாலுலேதங்களிலும் நாலுவாக்கியங்களாக 
அஹ ப்ரம்ஹாஸ்ம்'” என்று தன்மைவாக்கியமாகவும், தத்வமஷீ” 

என்று முன்னிலைவாக்யெமாசவும், *அயமாத்மாப்ரஹ்மா*' என்று பட 
ர்க்கை வாக்கியமாகவும்; “ப ரஜ்ஜானம்ப்ரஹ்மா'” என்று பொதுவாக்க 

பயமாகவும் உண்மையையுணர்த்துமாசவும் இவவுண்மையை யறியா 

மல் எல்லாக்தெரிக்தவனைப்போல எககொண்டது மனளசென்றது 
என்று எழுதிவிடுத்த ௮ வனே மைமதிக்கு விசனப்படத்தக்கதாயி 

ருக்கின்ற.து, 

மேற்கூறிப்போர்த நியாயக்களால் ஒன்றுகதெரியா தவனாய் 

மோக நூல்வலையில் முடக்ூக்கிடக்கும் ஜேடசி?ராமணியரகய ௮ம் 

முடிச்சூர்முதலி எழுதிவிட்டபாழ்வாசகம் பா மாகிவிட்டகாகலின், 

சங்கராசாரீயர் வைஷ்ணவராய்த திருந்தபபட்டாரென்பது ஒரு 

வாற்ருனும் பொருந்தாதென்க. இதனால் யாம்மேற்கூ றிய நியாயப் 

படி. சக்கராசாரியர் சுததசைவராயின ரெ்பதே யினிது பெறப் 

பூம். 

இ.துநிற்க அ௮ம்முடிச்ஞூமு கலி இன்னுஞ்சிலவிஷயங்களைவெகு 

அஷ்டத்கனமாய் அனேகவிடங்களில் எழுதியிருக்கின்ுனாகை 

யால், ௮வற்றை யிடம்வந்துழியெடுக்துக் காட்டிக் சண்டிப்போ 

மாக, 

இக்கனஙிற்க ௮வ்வழுவாசகபபிறலில் சங்கராசாரியரால்கண் 

டிக்சப்பட்ட ஆகமங்களின் கருத்தையே ஆதாரமாகக்கொண்டு சமய 

குரவர்கரல்வரும்தங்கணூலகளில் விஷ்ணுவையிகழ்கதிருக்கின் நன 

சென்று சண்ணீர்விட்டழுதார், சங்கராசாரியர் ஆசமங்களைக் கண் 

டி.த்தாரெனனலும் வெறு;கதையை மேலே விளசகமனோாமாகையால், 
சித்தசமாகானத்தோடு பின்வருவனவற்றையுஞ் சிஈதிப்பாராக, 

பிரமனரியென்றிருவருச்தம் பேதமையாற் 

பரமமியாம்பரமென் றவர்கள்பதைப்பொடுங்க 

வரனூாரழலுருவாயங்கே யளவிதர் த 
ப.ரமாகிறின்றவா தோணோக்கமாடாமோ.' 

என்றற்றொடச்கத்தனவே சமயகுரவர்கள். இகழ்ச் ஐ கூறிய 

ஊவசளாக மயங்டுக்கிடக்கும் பேதைகள் : சங்கரரசாரியர் கூறிய 
ிலானந்தலஹரியில் “பாணத்வ*வ்நஷபத்வமர்ச்சகவபுர்பார்மாத்வ



வா இக்யர த்ர வளி. Bol 

oTtwruGs Catal guard arb hamsuwmsrGs guts jug gia 

த்வத்பாதேநயநாரீப்பணஜ்சக்நதவாந் தவத்தேல்பாகோஷ?$பூஜயாத் 

பூஜ்ய தரஸ்லவநஹிசேத்கோலாததந்யோதிக?”' என்னும் வாக்கியத் 

தால் சிவபெருமானது திருவடியைத் தேடும்பொருட்டு விஷ்னுபன் 

நியாய்ப் பிறந்தாரென்னு முண்மைக் கென்செயலவல்லார்? yy gw 

ட்டோ? சிவபெருமாலுக்கு பாணமாசவும், ௮வர் ஏறும் எருதா 

கவும், ௮வரைப்பூ௫க்கும் ௮ர்ச்சககைவும், ௮வர்க்குப்பெண்டீராக 

வும், ௮வருடைய நிருத்தத்தில் மத்தளசேவை ,செய்வோனாகவும் 

அன்புபாராட்டியுப் த பெரியவனென்று விஷ்ணுவைக்கூறியதெர்த 

ஆதரவுகொண்டு? அன்றியும் செளக்தரி;பலஹரியில் விரிஞ்சி: பஞ் 

சத்வம் பரஜதிஹரிகாப்ரோதிவிரதிம் விநாசங்கீகா சோபஜதி தநதோ 
யாதிநிதநம் விதந்தரீ மாஹேந்த்ரீ விததிரபி ஸம்மீலதித்ருசாம்மஹா 

ஸ்ம்ஹாரேஸ்மிக் விஹரதி பதித்வத்பதிரஸேள”? என்னும் வாக்கியத் 

தால் பிரமன், விஷ்ணு, இந்திரன், இயமன், குபேரன் மூதலாயு 

ள்ள ௮ஷ்டதிக்ருப்பாலகர் நாசத்தை யடைந்தகாலத்தும் உன்னு 

டைய நாயகராயெ ஸ்ரீருத்ரபகவான் நித்தியரா யழிவின்றி யிருப் 

பாமபென்று கூறிய தெந்த ஆதரவுகொண்டு? பைப்பலாதத்தில் ey 

ஏகோருத்ரோத்யேயல்லர்வேஷாம்லர்வஸித்தயே யோப்ரஹம்ண:பஞ் 

சமவக்த்ரஹ௦தாதஸ்து” என்றும், **யோலீலயைவத்ரிபுரம்ததாஹா 
விஷ்ணும்சல்யம் ஸோம மக்கிஞ்ச பாணம் ஸர்வேதேவா: பசு தாமாபுர்ய 
ஸ்யதஸ்து'” என்றும், “யோவிஷ்ணுசேத்ரார்ச்சிதபாதபத்மஸ்தல்மைத 

தள சக்ரமதீவஹ் நஷ்ட: விஷ்ணோ: கலாயாமவதீர்நதேஹச்சிச்சேத 
சூலேஈஜகாந்தகாலேதஸ்து'” என்றும்வரும் வாக்கயங்களால் சமயா 
சாரியர்களும் சங்கராசாரியருங் கூறிய வாச்கியங்கள் உபநிஷத் பிர 

இபாதகமென்று நாட்டப்பட்ட தாகையால், சமயாசாரியர்க ளிசம் 

ந்துகறினாரென்னு மிழிபுரையேலாதென்சு, வேதசிவாகமங்க ofly 

ண்டு மொரேயுண்மையுடையனவாகலின் அவற்றை ஓதாமலுணரப் 

பெற்ற ஸ்ரீஜ்ஞாரசம்பச்தமூர்த்திகள் முதலிய சமயகுரவர்கள் தே 

வாரப்பதிகங்களில்விதக் துகூறினர். அவவுண்மையினையேசங்கராசா 

ரியகுமுடையவராகலின், அவ்வாறு தாமும்விதந்துகூறினர. இவாசு 

மக்களை விருத்தமெனக் சொண்டவராயின்; சைவாசாரதுல்யராய்வி 

ளங்கியிருஈத ஸ்ரீஜ்ஞான சம்பந் தமூர்த் இகளை 8தவஸ்த%யம்மந்யேதர 

“ணிதரக்க்யேஹ் ரதயத? பய? பாராவாரம்பரிவஹதிஸாரஸ்வதமிதி தயா 
- வத்யாதத்தம்த்ரவிடசிசு ராஸ்வாத்யதவயத்கவீதாம்ப்ரேளடாநாமஜநித 

. மநிய்ய: கவயதா”” என்றுசெளந்தரியலஹரில் சேவியினுடைய இரு 
2 
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கு சித்தாந்தரத்நாகரம்: 

முலைப்பாலுண்டு உண்மைஞானம்பெற்றவரென்றுபகழ்ந்து கூறுவ 

தெகங்கனம்? இதனால் அவர்-சிவாகமங்களைநிக் தித்தாரென்னும் நிர் 

தாவசனம் நிஸ்புருஹமென்க. 

0௨ தசரெறிதழைத்தோங்க:நிகுசைவத் துறைவிளங்ச 

பூதபரம்பரைபொவியப் புனிதவாய்மலர்ர் தழுத 

தீ ரவளவயர்புசவித்திரு ஞானசம்பர்தர் 

பாதமலர் தலை4கெ ரண்டு கரு ச்தொண்பொவுமாம்”' 

என்னும் பெரியபுராணக் SHARE TS ETO ona Balm Duyn 
. . ef ச உட. . 

சைவரெறியும் Lh HIT ib FitlG BPW Hh DECHSD SD BOOTHS IL L Gl. 

இதனால் சைவம் வேதூவாகமக்களை ௮ங்கமாசவுடையதென்பது 

நாட்டப்பட்டது. இங்ஙன நிற்க, 

் சாழிளங்காலிரிஉடகரையடைகாங்காடு துறை 

போழிள மதிபொபுரிதருசடைமுடிப்புண்ணியனை க 

காழியானருமறைஞாஈசம்பம்தன் கருதுபாடல் 

சோழையாயழைக்கனுங்கூவெர்லானுலகினூடே” 

என்று ஸ்ரீஞாரசம்பந்தமூர்த்திகள் அருளிய தேவாரத்திருக்க 
டை.க்கரப்பில் தமது வரக்கியத்தில் அன்புடையார் உய்யுநெறி கூற 

ப்பட்டது. ்கோழையாயழைக்கிலும்”' என்று எளிமைகோன்ற 

௮னுக்கிரகித்தன ர்ரகவும் சஙகராசாரியர் மெய்யன் போடும்வாழ்த் 

இக் கூறினாராகலின், சிவஞானவின்பஞ்சேரப்பெற்றவரென்பதேமே 

லோர் துணிபென்க.எங்கள் ஞான சம்பர்கூர்த்திகளருளிய அற்பு 

தவாச்கியத் துண்மையைக்காஞ்சுமான்மியத்து இருபத்துநான்காம் 

அத்தியாயத்தில் விஷ்ணுவைகோக்கி சிவபெருமான் வெளிப்பட் 

டுக் கலியுகத்திலே சீர்காழியிற் கெளணியர்கோத்திரத்தி லவதரிக் 

கும் ஞான சம்பந்தனுடைய தமிழ்ப்பதிகத்தினா3ல ஈமது சாரூப்பி 

யம் பெறக்கடவாயென்று திருவாய்மலர்ந்தருளின சென்றும், ௮ப்ப 

டியே நிகழ்ந்ததென்றுப் கூறியுள்ள, வாக்கிய விசிட்டத்தினானும் 
கண்டுணார்ச. 

ஆயின், சங்கராசாரியர் தாம்செய்த பாஷியத்தில் பாசுபதமு 
தலியவற்றை நிந்தித்திருப்ப தென்னையெனின், அ௮ங்ஙனஞ்செய் 
தீ.௫ு ஸ்ரீநீலகண்ட சிவொாசாரிய ரனுக்ரேகத்தைப் பெறுவதன் முன்னா 
சலின் அது பிரமாணமல்லவென் ௧. |



சிவா திக்யரத்நாவளி. ௧௯ 

அன்றியும், சங்கராசரரியர் ஒருகாலத்தில் தமதுமாணாக்கர்கள் 

புடைசூழக் காஞ்சிக் கெழுச்தருளியபோது சமஸ்தவேசவேதாந்த 

ங்களையு முழுதுணர்ர்த ஆதிசைவகார்த் திக Jar wi ஆயிரக்கால் 

மண்டபத்தில் சிவாகமபடனஞ் செய்துக்கொண்டிருர்தகாலை இவ 

ரைக் கண்டமாத்திரத்தில் படனத்தைநிறுத்திவிட்டு மெளனமா 

யிருந்தனரென்றும், சங்கராசாரியர் சிவாசாரியர்களைசோக்கி இவா 

கமபடனஞ்செய்யும்படிக் கேட்டுக்கொண்டன பென்றும், இவா 
* 

erursor bir AuG mIpIont SU Tro Gut od உம£குணர்த்த எங் 

களுக்குச் திவரம்ஞையில்லையென்று மறுத்துரைச்தனரென்றும் 

பரிபாகத்தாழ்ச்சியால அவ்வுண்மைவாசகததை மாருகக்கொண்டு 

அ௮க்காலததில் தமக்கிரு£க ராஜபலதகதால சிலாசாமியர்களையும் சிவா 

கமங்களையும் நிஷேதயறித தபபாற்கூடிய விடங்களில் சிவாலய 
. ரூ . 6 ‘ . 

பூசைக்கு வைதிக F வ் ச ிபாடி ஆ மடி தைகூறியும் ஒழுகிவருங் 

காலத்தில பநீடலண்ட Farge h ugpr gs B sor முரி பை பிரபாவ 

விசேஷ$த்தால அவ்வலலலெல்லாட கொலைந்து சிவானுபவச் செல்வ 

ராய் விளங்கனரென்றும், ஸ்ரீம்லகண்டவிழய த்தில் தெ ளிவுபெறக் 

கூறுமாகைபால முன்னொடுபின் (Ip 19) ைவெளிப்பசிமென் க. dy ost 
றியும் Dy Ligh es Fa 10” of of opi nolLsiy fav அவரியற்றிய lor 6 Bil) % 

நிபந்தனா இரநதத்தில் திரியம்பக ax L_ Fa Pils ih B Lo aun ri இ. AY 

களுக்கு மந்திராநுஷ்டானபுச்சரணாதி Ba Hs BIS Jot HY, BIDE oar BY 

களால் நிணயித்திருககின்றன ராகலானும உண்மை வெளிப்படு 

மென்க. இந்த நுட்பங்களறியாது சிவா சமங்களை நிரதித தவரும் 

பாதகர் எக்கதியடைவாரோ அறிகிலம் : “சிவேசிவாகமேசைவதர் 

மேசிவபரிக்ரஹே விபரீதாபவேத்புத்திர்பலியஸயாத்லபஹிர்ஈர?” என் 
கிறஸ்காகதவசனத்தால் சிவபெருமானிட.த். தும, சிவாகமங்களிலும், 

. ௪ ச் . « 

விபூதியுருத்திராச்கதாரணமாதி சிவதரமக்களிலும், சிவபெருமா 

னால் ஸ்வீகரிககப்படும நின்மாலியமாகிய கரதமாலிய பாதோதக பி 

ரசாதங்களிலும எவலுடையபுததி விபரீதந்தையடையுமோ அவ 

ன்பதிதன் என்றுதுணிவுபெறக் கூறுமாற்றாலும்,*சிவநிந் தாபரோபூத் 

வாசிவசாஸ் த்ரவிகிந்தக? தஸ்யகோரிஷ்க்ருதிர்த்ருஷ்டாக்வாபிசாஸ் த் 

ேபிதாச௩”ூ என்கிற திவதாமோத்தர வசனத்தால் சி.வநி $ தாபரனாப் 

சிவாகமங்களை எவன் தூஷிப்பானோ அவனுக்கு சாஸ் இிரய்களில் 

பிராயச்சித்தம் நிர்ணயித் துக்கூறவிலலை என்பதுகொண்டு பிரமஹ 

திதியாதி WAITER EN OILS 1S BGS செப்டப்படம் பப



20 தித்தாந்தரதநாகரம்: 

ணாந்தபிராயச்சித் தமே தவறிக் சகலுக்குஞ் செய்யவுரிமையென்னு 

முண்மை வெளிப்படுமோற்றாலும் இப்பதிதர்களை சைவர்களாவார் 

கனவினலுஞ சிந்தியாதொழிவாராக, (:அரனைப்பழித்துத் திரிபவரை 

ப்பாராதே!” என்றருளிய சந்தானகுமவர் வாக்கியத்தானுமறிக. 

ஸ்ரீமத் அப்பதிக்ஷிகஸ்வாமிசள் இவ்வுண்மைகளையெல்லாம் 

ஒருங்குணர்ஈ்த வுத்தமபரிபாகவலிசேஷத்தரல் சைவாசாரங்கொண் 

டெ ழுகுமுண்மைகண்டு அகோர சிவாசாரியசுவரமிகள் அவர்க்கு 

வஇசைஃஷ செய்து சிவபூசை யெழுக்கருளப்பண்ணிக் கொடுத்துத 

தம.து மாணாக்கரு ளொருவராகச்சர்த்துக் கொண்டனரென்றும், 

இக்ஷிதரவர்கள் ஆசாரியாக்ஞாவழித்தாகவே சிவார்க்கமணிதீபி 

கை'? என்னும்வியாக்கியை ஸ்ரீமலகண்டபாஷ்யத்திற்குச் செய்தன 

ரென்றும் வழங்கிவரும் சற்சாம்பிரதாயவுண்மையை யினிது தெளி 

துய்வாராசு, ஸ்ரீபாஷ்யத்திற்கு பிரஹ்மவித்யாத்வரர்முதலிய பூர் 

வாசாரியாகளால்தர்ப்பணம், தாராவளி, ஸ்ரீசண்டபாஷ்ய சமர்த்த 

நம் என்கிற வியாக்கியைகளும் செய்யப் பட்டுள்ள வாகலின் பரிபா 

திகள் சண்டுணாவாராக, 

இந்த நியாயங்களால் சங்கராசாரியர்செய்ச பாஷியம் சிவஞா 

னிகளால் ரிக்கற்பாலதன்றென்கு, அக, ஸ்ரீந்லகண்டபர ஆக் நிபாலதன மு டல்] 
7 . * . + 

யமே உரிமையென்பது நரட்டப்பட்டது. 

“தேவர் குநளுக் இருரான் மறைமுடிவும் 

மூவர் தமிழு முனிமொழியும - கோவைத் 

இருவா சசமுச் திருமூலர் சொல்லும் 

ஒருவா சகமென் றுணர்”? 

என்றருளிய ஒளவையார் திருவாக்காலும், முனிமொழியெனனும் 

வியாசசூத்திரத் துண்மைவெளிப்பட்ட தாகையால் இதனை மாயா 
வாத முதலியனவாக மயங்கிக்கோடலும், சிவாகமங்கள் ௮ராதர 
ணியமென்று பிதற்றுவதும் ரிரஸ்தமாயிற்றென்சு. 

இங்கனடிற்க, அத்துஷ்டவா ௪கத்தில் சமயகுரவர் நால்வர், 
பட்டினத்தடிகள் மூதலியவர்கள் யாருமில்லாதவூரில் ௮சுவமேதம் 
செய்தவர்களென்றும், எநத வைஷ்ணவர்களோடாவ தெதர்த்து 
வாதித்துத் தங்கள்மத தாபகஞ் செய்ததுண்டாவென்றும் வினவிப 
முதார். உண்டிவெறுத்தல், உயிர்க்கிசஞ்செய்தல்முதலிய sume



சிவா இக்யா த்நாவளி: ௨௧ 

ளைச் கைவிட்டுப் பேருண்டி, பெருக்தூச்கம்; கடுங்கோபம், விண்ச 
ண்டை முதலியவற்றையே தவமாய்க்கொண்டொழுகும். வைண 
வப்பேய்களுக்கே தன்வலிபிறன்வலிபுதரா.அு மேல்விழுர்.து அறைச் 
சலுண்டுபோவது சுபாவமொ.நிய வாய்மை, தவம்) இரக்கமுதலிய 

அருட்செல்வப்பேற்றினராஇய கவெஞானிகள் சமயிசளை யெதிரிட்டு 
வா இக்க வுடனபடாரென்க, 

  

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள். 

“விரிவிலாவறிவினாரகள் வேறொருஈமயஞ்செய்தே 

யெரிவினாசொன்னாபேனு மெம்பிராற்கேற்றத TG 

பரிவினுர்பெரியோசேம் தும் பெருவேளூர்ப ற்றினானை 

மருவிரான்வாழ்த்தியுய்யும் கையது நினைக்கன்றேனே 

பட்டினத்தடிகள். 

“ஒன தென்றிருதெய்வமுண்டென் நிருவயர்செல்வமெல்லா 

மன்றென்றிருபசித்தோர் முகம்பார்கல்லறமுகட்பு 

ஈன்றென்றிருநடுமிங்காமலேஈமக்கிட்டபடி 

யென்றென்றிருமனமேயுனக்கேயுபதேசமிதே." 

என்றற் ரொடக்கத்து வாக்கியக்களே சான்றாமென்சு. 

இவ்வுண்மையநுபூதியுடையார் வைணவப்பேய்களையெதிர்த்து 

வாய்வம்பாடுதற் கெங்கனமிசைவார்? ஆகவே, அகங்கரித்து மேல் 

வர்.து விழுஞ்சமயப்பேய்கள் ௮அறைச்சலுண்டோடத் திருவுள்ள 

மிசைவரென்க. இங்ஙனமாகவும் சமயகுரவர், பட்டினத்தடிகள். தா 

யபுமானசுவாமிகள் முதலிய சிவஞானச்செல்வர்பால் எந்தவைஷ்ணவ 

ர்களும் வந்த தில்லையாமே! இவ்வவதாரரூர்த் திகள் காலத்தில் மற்றை 

ப்பாழ்ஞ் சமயங்கள் சூரியசர்நிதிப்பட்ட மின்மினியாமென கொளி 

மழுங்குக்கிடக்கவும், சிவா நுபவச்செல்வர்களாகிய எம்பெருமக்களை 

யாவரெதிர்க்க வல்லார் £$ சைஈ பெளத்தாதிகளாலேயே ஈசுக்குண் 

டுவைணவா திசமயக்கள் சொருபராசமடைத்திருக்கவும், எந்தவை 

ஷ்ணவர்களோடாவ தெதிர்த்ததுண்டாவென்று கேட்பது என்ன. 

மடமை £₹ அன்றியும் தங்கள் மததாபகஞ்செய்த துண்டாவென் 

றும் புலம்பினர். மதத்தைத் தாபித்தலென்றாலென்ளை? அல்லா. 
த்தை Auer HF DS Hon Hog தாபிதமாருமன் தி, உள்ளதை 

உளளது எனறு கூறுவதுதாபிதமாகாதென்சு, உள்ளது. செடுமா



௨௨ சித்தாந்தரத்நாகரம். 

னால் அதனை மீண்டுஞ்சாதித்தஓுக்குத் தாபிதமாமேயெனின் உள் 

ளதியாண்டுக்கெடாதாசவும், ஆண்டுக்தாபிதமமையாதென்க. உள் 

ளது உள்ளதேயாகலின் சித்தார்தமென்றமையும்) அஃதும் ௮மா 

திசித்தமென்க, 

தாயுமானசுவாமிகள். 

இயல்பென்றுரஈ திரியாமலியமமா இி 

யெண்குணமு௩காட்டியன்பாலின் பமாகிப் 

பயனருஎப் பொருள்கள்பரிமாரமாடிப் 

பண்புறவுசெளபானபட்சங்காட்டி 

மயலறுமர் திரஞ்சிட்சைசோதிடா இ 

மற்றம்க நால்வணஙகமெளன்மோலி 

யயர்வரசைசெக்நியில்லைத் தமாஜாற்கத்தி 

லமார்சதுவை இகசைவமழகிதந்தோ.?” 

“அச்தோவீத திசயமிசசமயம்போலின் 

றறிஞெலாநவெறியவணிமாவா இ 

வந்சாடித்திரிபவாக்கும்பேசோமோனம் 

லைத் திருக்தமா தவர்க்குமற்றுமுற்று 

மிச திரா திபோகரலம்பெற்றபேர்க்கு 

மிதுவன்றித் தாயகம்வேறில்லையில்லை 

சந்தானகந்பசம்போலருளைக்காட்டச் 

தக்கரெறிபிந்நெறியேதான்சசமார்க்கம்,'” 

என்றருளிய வுண்மையால் அகரதிசித்தமாகிய சற்சமயத்திய 
ல்பு இனிது பெறப்படும். இதனையறியாது பிதற்றுவது முழுமூடத் 
தன் மையென்க. 

இங்ஙனஙிற்க, திருமங்கை மன்னன் ஞானசம்பர்தரையெதிர் 

தீது அவர்கையில் தாங்கியிருகதவேலைப் பறித்துக்கொண்_தாய 

சில மூடர் பிதற்றுவர். நல்லழகிது! உமாதேவியார்கொடுத்தருளிய 

திருமுலைப்பாலுண்டு சமஸ் தவேதங்களையும் ஒசாதுணர்ந்த எங்கள் 

சுவாமிகளை மறவர் குலத்துவந்த தருமங்கைமன்னனெதிர்த்தது 

ஈன்றுநன்ற! ஞாசசம்பர்தரை யெதிர்த்தாபெனவே, எதிர்த்தவர் 
அஞ்ஞான சம்பந்த ரென்பது தானேபோதரும். ஞானசம்பந்த 
பென்பது காரணங்கருதியவழியானேவந்த ௮ற்புதத்திருநாமமாகலி 
னென ௧. இங்களமாகவும், மாலடியாராய இருமங்கைமன்னர்க்கு 
அஞ்ஞான சப்பச்தரென்னுந் தீட்சாகாமம் இப்பெரும்பாதகர் இட்



சிவா திக்யரத்தாவளி. ௨௩ 

டுத்தொலைக்க எத்தனைகாலம் தவஞ்செய்கனரோ ௮றிந்திலம். இது 
நிற்க, எங்கள் சுவாமிகள்கரத்தில் வேலேது? அவர் மார்மியங்களைக் 
கூறுர் திருத்தொண்டத்தொகை,ஈம்பியாண்டார்ரம்பி இருவந்சாதி, 

பெரியபுராணம், காஞ்சிமாரமியம், சீகாழிமாற்மியம், அலாசயமார் 

மியம், உபமர்யுபக்தவிலாசம், ௮கஸ்தியபக்கவிலாசம், செளக்தரிய 

லஹரி, சிவூஹல்ய மூகலிய பிரமாணங்களால் உணர்த்தப்படாத 

வேலை இப்பேதைகள் கண்டுபிடிக்கது ௮ருமை ௮ருமை, அவர் 

பால் வேல்ப்பிடுங்கக்கொண்ட பு. துமை முயற்கொம்புபறித் துவந்த 

மூடக்கதையி லெண்ணப்படுமென்க, ஆகவே; இத்திருமங்கைமன் 

னர் எங்கள் சுவாமிகள் காலத்தவரல்லபென்றும், அவர் விஷயமாப்ப் 

பிதற்றிவரும் பெருங்கேடானகதைகள் மேலோர்களால் பழிக்கப் 

படுமென்றும் நிச்சயிக்கப்பட்ட. புறச்சமயம் அறினு ளொன் 

ரூயபாஞ்சராத்திரமார்க்கம்பற்றி யொமுகும் வைணவபபேய்களை 

சிவஞானிகள் பொருட்படுத்தாரென்க. “மாலயனாயிர் திரனாய்வாழுவதா 
ய்மாளுவதாஞ்-சாலமயல்பார்த்துச் தகையசைப்பர்.”" என்னும உண்மை 

யநுபூதியுடையார் இப்பேதைகளை யெதிரிடுவகெங்கனம்* 

இ௫்கனறிற்க, இவர்களாழ்வார்கள் சிவவாச்கியரைத்திருத்தி 

யும், சிவனது நகெருப்புக்கண்ணை பஙகப்படுத்தியும் பாண்டியன் 

சபையில் கிழியறுத்தும், மதுரைச்சங்கப்புலவரைததாழ்த்தியும், 

சோழன் முதலியவர்களைவென்று வைஷ்ணவத்தை காட்டியும் தங்க 

ள் மத சித்தார்தஞ் செப்தனர்களென்று இரண்சொமங் குரைத்தார். 

இவற்றை முறையேவிவகரிக்கு மிடத்து பரசிவனருளால் சிவசிவ”? 

என்றற்றொடக்கத்து ஸ்ரீ மூலமந்திரத்தை யுச்சரிததுக்கொண்டே 
அ௮வதரித்தவுண்மையால் (:திவவாக்கயொ'” என்று காரணங்கருதிய 

வழியானேவந்த அ௮ற்புதத்திருநாமங்கொண்டு மெய்ஞ்ஞானிகளெல் 

லாம் ௮வவன்பரைத் துதித்திருப்பாமாகவும், முழுமூடசிரோமணி 

களாகிய இப்பேதைகள் மாருகப் புலம்புவதுகொண்டு எமக்கொரு 
தாழ்வுமின்றென்க. “சண்டதபொய்யென்றகண்டாகார தி௨மெய்யெனவே 

விண்டசெயாக்யெர்சாண் மேவுசாளெர்சாளோ' என்றருளிய தாயுமான 

சுவாமிகள் திருவாக்கே சான்றாமென் ௪. 

சிவவாக்கியம் 

குண்டலங்கள்பூண்டுநீர்குளங்கடோறுமூழ்குவீர் 

மண்செங்சகள்போல$ர்மன த் தமாசறுச்லீர்



௪ சித்தாந்தரத்நாகரம், 

மண்டையேர் துசையைமன திரு சகவல்லிரேல் 

பண்டைமாலயன்றொழப்பணிர் துவாமலாகுமே,?” 

என்று உண்மையுணர்த்தும் எமது சுவாமிகள் வேறுசமயத் 

தை ௮டைந்தாரென்னும் பித்துரையை யாவரக்ககேரிப்பார்? இத 

ளனையதிகமாகவிரித்தெழுத வெமக்குடன் பாடில்லையாகலின் இவ்வள 

லில் விட்டனம். 

இதுகிற்க) ஓராழ்வார் சிவனது நெருப்புக்கண்ணைப்பக்கப்ப 

டுத்தினரென்றார். ௮தனை விசாரிக்குமிடத்து ௮வ்வாழ்வார் தனது 

காலிலிருந்த கண்ணால் இவனைவென்ருரென்று அவர்கள்சுவடியில் 

எழுதியிருக்கின்றது, அவ் வாழ்வார்க்குக் காலிலே கண்வந்ததெப் 

படி* காலிலே சண்ணொன்றுபெற்றவராசவும், சூத்திலே வாயொன் 

௮டையவராவர்போலும். சமஸ்தான்மாக்களும் நெற்றியிலே கண் 
படைச்தவராகவும்,அவ்வாழ்வார்காலிலேசண்பெற்றதுசகலியின்பு.து 

மை3யென்ச. உத்தமாங்கமல்லாவிடத்துக் கண்பெற்றதனால் இந்திர 
னைப்போல் சாபத்தால் விகாரப்பட்ட.வரென்றமையும். இவ்வவலட் 

சணமுடையார் சிவனை வென்றாசென்பது முழு மூடக்கதையாமெ 

ன் ௪. *யோவிஸ்புலிங்கேலலாடஜேோஸர்வம்ஜகத்பஸ்மஸாத்கரோதிபு 

ஈச்சஸ்ருஷ்ட்வாபுஈரப்யர-்ஷ் தேவம்ஸ்வதர் த்ர3ப்ரகடீகரோதி”என் று 
பைப்பலாதத்திற் கூறியவாறு சமஸ்தாண்ட சராசரங்களையும் 

கெறறிக்கண்பொறியொன்றினால் சுட்டெரிக்கவல்லவராயெ பரவப் 
பிரபுவை வினைவயப்பட்டுக் கஇருமி£டங்களாய்ப் பிறக்திறச்துழலு 

மோயேழை வெல்லுமென்பது வேதமிருந்தவூரில் குடியிருந்தறியாத 
விழலர் கூற்றாமென்க, 

இதுநிற்க, ஒராழ்வார் பாண்டியன் சபையில் இழியறுத்தா 
சென்ருர், அவர்கிழியறுத்தபுதுமை யிங்கேகிழியுண்டதென்க. எங் 
நன மெனின், அவரைக் கிழியறுக்கும்படி எதிரிட்டு வாதித்த சம 
பிகளொருவருமில்லையாகவும், எங்களாழ்வார் கழியறுத்தாரென்பது 
யாரைகேரக்கி.? 

இரரசன் தனது அற்பபரிபாகத்தளவாய் விரும்பியதற்கேற்பச் 
சென்று அவனால்கட்டிவைத்திருந்த கிழியைபறுத்தகற்பனுகதையை 
அவர்களசுவடிகளாலேயே அறியக்கூமொகவும், அ தனால்சிவோக் 
கரஷர் சாழ்க்குமென்பது என்ன அறியாமை? உள்ளபடியே ௮வர் 
பரத்துவஸ்சாபநஞ் செய்திருப்பாராயின், எங்கள் சொக்சலிங்க



சிவாதிக்பரத்நாவளி, ௨௫ 

மூர்த்தி ௮ம்மதுரையில் இன்னுமெழுர்தருளியிருக்க வைப்பரோ 4 

வன்றே வேரைக்செல்லிகெரநீர்விட்டிருக்கமாட்டார்களா * ஒன்று 

மில்லாதகாலத்திலயே ௮வர்கட் கொவ்வோர்காலத் துண்டாயிரு 
ந்த ௮ இகாரத்தினால் எமது ௮ருட்பெருஞ்செல்வமாகிய முருகக் 

கடவுள் வரைப்பாகியதிரு2வகங்கடம், சோலைமலைமுதலிய தலங்களை 

யெல்லாம் புரட்டி. ௮ வரெறியிற் புலம்பித் திரியும்பேதைகள் தம்பால் 

ஏதாவது உண்மை சண்டிருப்பார்களாயின் சும்மா விருப்பார்களா? 
இதனால் ௮ராதிதொட்டு இதுகாறுஞ் சிவப்பிரகாசங்கமழ்ச் துகொ 

ண்டினிது விளங்கும் ௮ம்மதுரையில் வைஷ்ணவமொருகாலததில் 

ஓகங்கியதெனனும் ஐந்திச்தலை யெடிப்புகசுக்கப்பட்டதென் ௬. 

இதுநிற் க, PIT pare தமது பாசுரம்களால் FUSES OTS 

இழ்ப்படுத்தினபெ armpit. QB அழைந்தான் ழ் நுழைந்சகதையா 

மென்சு. சிவாநுக்ஞைகொண்டு தஇருவள்ளுவர்-ஒள வை-இடைக்கா 

டராகிய இவர்கடாமே சங்கதத।ரைவென்று அ௮ருட்பிபகாசம்பூண் 

டுலவியமாரஈ்மியம் எச்சமயிகளும் கூறாமிற்கவும்) யரருமில்லாதவூமெ 

ன்று கருதி ௮சுவ3மதஞ்செப்ப வந்தனர்போலும். பொய்யடிமை 

யில்லாதபுலவர்க்குமடியேன்' என்று திருச்சொண்டத்தொகையில் எடு 

ததுக்கூறப்பெற்ற பெருஞ்செல்லர்களை இவர்களாழ்வார்வென்றது 

இராமனை யிபாவணன் வென்றதுபாது மென்சு. ் 

இதுகிற்க ஒராம்வார் சோழனையெதிர்த்து DFM GF OBO UT CP 

மென்றார், இதனை விசாரிக்குமிடத்துச!ழராசன் “திவாத்பரதரம் 
நாஸ்தி” என்று எல்லாரிடத்.துங் கையொப்பம்வாங்கி வருங்காலத் 

தில் நாலூரான்சண்டு எம்பெருமானார் கையொப்பமிட்டாலன்றோ 

பிரயோசனமுண்டாவறு, மற்றவர்களெழுதினால்என்னபயன் என்று 

சொன்னதாகவும், ௮அுகேட்ட அரசன் உடையவரை அழைத்து 

வரும்படிச் சிலரையனுப்பினதாகவும், கூரத்தாழ்வான் அரசன் 

வஞ்சகளென்் றறி.து தேவரீெழுக்தருளுவது யுக்தமன்று, அடி. 

யேன்போய் வருக3நனென்று உடையவருடைய திரிதண்டகாஷா 
யாதிகளைத் தரித்துக்கொண்டு பெரியதம்பிமுதலிப வர்தளேரடு இரா 

ஜசபைக்குப் போனானென்றும், பின்பு உடையவார்சமோதரிசளின் 

புத்திராகளாகிய மூதலியாண்டான்-ஈடா'தூராழ்வான் முதலியவர் 

கள் 3 தவரீரிம்கிறாக்க வொண்ணாதென்று, உடையவருக்கு வெள்ளை 

சாத்தி மேனாட்டுக்செழுர்தருளப் பண்ணிக்கொண்டு போனார்களெ 

4



௨௭௬ சித்தாச்த த்நாகரம், 

ன்றும், முன்சென்றகூரத்தாழ்வான் சோழராஜன் சபையில் வித்து 

வான்கள் சொன்னகசட்சிகளுக்கு உத்தரஞ்சொல்லிக் somes Hes 

ட்டாராயினும், ௮ரசன் பலாத்காரமாய் ஈசிவாத்பாதரம்ராஸ் தி” ளா 

ன்று சையொப்பம்வைக்கச்சொல்லி நிர்ப்பக்தித்ததின் மேல் தீரோ 

ணமல்தித த? பரம்” என்று கையொப்பமிட்டாரென்றும், ௮ தனால் 

அரசன் ருபிதணுப் அவருக்கும் பெரியந மிகளுக்கும்கேத்திரோச் 

பாடநம் பண்ணு விக்க வொன்றும், பெரியநதம்பிகள் இருநா ட்டுக் 

கெழுக்தரு.ரினாரென அமி, அழுவார் மாத்திர மூள்ளவர் போல2வ 

கோயிலில் எழுக்தருளியிருக்தாபொன்றுடி இவைகளை யெல்லரம் 

உடையவரறிக் தும்ம வு NS NEG GH KJ HHA ம்வானிரு க்கப் பெற் 

\ 
CmGnQuen wie Bc பெரியாம்பிம்கு ஸ்ரீருர்நபரிபாலாஞ்செய் து 

ரூ 

(ழு. த்தாரென் ம 2 ait Gol Col oyu I பிட்டி he th. Ty 4 2/0. பினாலேயே 

தெ ளி 6) ( பற விளா {hi கும், 

இதனை விவ கரி Kab டக்தூ, உடையவரை அழைக்கயோது 

GT GGT pat ன்சென்றத ணுல்உடை பாவரினு டவர் LHI BG HW அ தி 

கரிக்கின்றது. அரசனையெகிர்ப்பறு சொர்பகாரியமாசையால் ஆசி 

ரியர்வேண்டுவதில்லையெனின், அலர்பூண்டிருக்க காஷாய Bil sabe 

டங்களைத்தாங்கிச்சென்ற தென் Day பொய்வடங்கொண்டு சென் 

றகனால் தாமே அ௮ஙுடையவரென் ற அரசனை வஞ்சிக்கப்புகுக் தா 

ரென் பஅதானே போசரும். இங்கனமாகவும், ௮அரசனைவஞ்சகனெ 

ன்றது பெரும் பாவமென்சு. ஆசாரிய பக்தியினால் அவரைநிறுக்தி 

விட்தெகாம்போயினரெனின், அரசனது ஆண்மைக்கு அசரியரஞ் 

சினாமரன்பது சொல்லாமேயமையும், அசாரியருடைய மானத்தை 

win Grom Gan su wari a) ay sienind Glen இஷ்யர்களை அர 

சனுக்குக் காட்டிக்கொடுத்துவிட்டு ஒடி ப்போயொளிக்திருக்க ஆசா 

ரியலைபவம் ஈன்று நன்று! காஷாயாதி சி்ஈங்களின் றி வெள்ளு 

டைதாக்கிச்சென்றதனால் வாரண்டுக்கொளிர்தவைபவஞ் சொல்ல 

வேண்டி வருகிறது. அரசனுக்குப்பயந்தோடி.ப் பதுங்கியிருந்த இவ் 

௨திசூரர் பன்னீராயிரஞ்சமணர்சளோடு வாதித்து அவர்கள்காண 
ஆயிரம்பணாமுடிகளுள்ள அதிசேடனாக எழுந்தருளியிருந்சாரென் 
ஜும் இரண்டுமுழநீள ம் எழுதிவைத்திருக்கின் றது, ஸ்ரீஞாரசம்பந்த 

மூர்சிதிகள் சமணபெளத்தாதிகளைவென்று எண்ணாயிரம்பேரைக் 

சழுவேற்றிச் சைவப்பிரசாரஞ் செய்தனர் என்று ஸ்காந்தாதி 
பிரமாணங்களிற்கூறு முண்மையில் ௮சூயைசொண்டு கைசொண்
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டது மனம்போனறு காதெஞ்சென்ற.து சன்று நாலாயிரங்கூடச் 

சேர்த்துப் பன்னீராயிரஞ்சமணர்களை எங்கள் ஆழ்வார்வென்றா 

சென் றெழுதிக்கொண்டது கற்பனைவயத்ததென்று மேகாவியா் 

சிக்தியாமற்போகார். சமணபெளத்தாதிகளால் தேய்ப்புண்டுசொ 

ரூபகாசமாகிக்கிடச் த இவர்கள் சமயம் சைவத்தை அதிக்கரமிதத 

தென்பது விண்வமக்கென்க. ௮ரசனைமாறுவேடத்தால் வஞ்சுக்கச் 

சென்றகூரத்தாழ்வான் ௪ண்ணிழர்தபுதுமை சாணப்பட்டது. உடன் 

சென்ற பெரியநம்பி பெரியவாளிடஞ்சேர்ந்தனன். அச்சரியம் ! 

ஆச்சரியம்!! இங்கனநிற்க, ““சிவாத்பாதரம்நாஸ்தீ”” என்று ௮ரசன் 

கையொப்பம்வைக்சச் சொன்னகாலத்தில் சிவம்'என்பது குறுணி 

யென்று பொருள் கெரண்டு குறுணிக்கு மல் IGG பரமாகை 

யால் “ந்ரோணமல்ிதீதத? பா” என்று விபரிதங்கொண்டெழுதின 

வர்க்குக் ரூ இளரிக் ஐப்பொ ரன் சிலம் 4 ன் று! வந்ததுபோல் பதக் 

குக் குப் பொரு ள் விஷ்ணுவென் று atm 5), 5S oooh ou! gaG rr ont 

மென்பது விஷ்ணுவை விளக்காதாகவும், அக்துரோணந்தைப் பரங் 

கூறிய தென்னமடமை? துரோணமே பரம்பொருளாகக்கொண்ட 

வர்போலும். பதக்குக் கும்மலே மக்கு றுணி தூணிமுகலியவைகள் 

பரமாகுமே! அவைகட்கென்செயவல்லார்* இதுநிறக, இராமாநுஜா 

சாரியர் தப்பிப்போய்விட்டது ஈல்லகாலம், ௮அரசன்கையில் ௮ வரு 

மகப்பட்டிருப்பாரா யின், சிஷ்பர்கள் பெற்றபேறு தரமும்பெறு வதுற் 

சந்தேகமிராது. பின் விளைவாகப்பாஞ்சராத்திரம் பரவி அப்பாழ்ஞ் 

சமயப்படுகுழியில் புன்மக்கள் வீழ்ச் குநியவரும் வினை யிருப்பதால் 

சிஷ்யர்களுக்கு அரசனால்கிடைத்த சித்திமுத்திகள் தமக்குக்கிட் 

டாமற் போ யிற்றென்க, இதனால் இங்வற்பு திகாரிகள் சைவத்தை 

வென் ரெ ன்பது பாழா கிவிட்டதெ ao Gi. 

இனி Carr pau s Ba Hors Has சோழமஹாராஜன் 

இக்விஜயங்கொண் டெழுக்தருளி எல்லாமதங்களையும் வென்று 

சிவாச்பர தரம்நாஸ்தி?' என்று கையொப்பம்வாங்கிக்கொண்டு வரு 
கையில்இராமா நுஜாசாரியரென்பவர் ௮திபிரபலியராய் வைஷ்ணவ 

மத சித்தார்கஞ் செய்துவருகின்ராரென்று கேள்வியுற்று ௮வரை 

அழைத்துவரும்படிச் சிலரை யனுப்புதலும், ௮வர் ௮ரசனுடைய 

பேராற்றலைக் கேள்லியினாலுணர்ர்து ஒருவரோடுஞ் சொல்லாமல் 

தமது எதி3வஷத்தைமாற்றி வெள்ளுடைதாங்கி யிடம்பெயர்ந் 
நோடிப்போய் விட்டனரென்றும், எஞ்சிறின்றவர்களில் கூரத்தாம்
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வான் உடையவராகவும், பெரியகம்பி கூரத்தாழ்வானாகவும் பொய் 

வேடந்தாங்கக்சொண்டு இராஜசபைக்குப் போனகாலத்தில் சதுர் 

வேதபாரகராகயெ பிராமணோத்தமர்களும், திருநெறித் தமிழ்வேத 

முணர்க்த சிவனடியார்களும்புடைசூழ இனிது வீற்றிருக்கும் ௮ர 

சனுடைய ௮ருட்கோலப்பொலிவைக்கண்டு கெஞ்சுகர்க்து, முகம் 

புலர்ந்து ஈடும்கநிற்கையில் ௮ரசன் ௮வர்களைகோக்க) ஹரதத்தா 

சாரியசுவாமிகள் இருப்புப்படியேறிசாதித்த சுட்சசளைச்சொல்லி 

வாதித் தகாலையில் ஒன்றுஞ்சொல்லவகையறியாது LOW GOL, Sy iT 

சன் புன்னசைசொண்டு ஆயின் உங்களுடைய ௮பிமதமென்னை பெ 

ன்று கேட்டகாலத்தில், ௮வவிருவரும் பயந்தவர்களாய் ஈடித்து 

உமது கருத்தின்படிக் கையொப்பம்வைக்க இசைந்தோ மென்று 

கூறி, ௮ ரசனால்கொடுக்கப்பெற்ற ௮ த்திருமுகத்தைவாங்கி “த்ரோ 

ணமஸ்திததபரம்”சான்று விபரீதங்சொண் டெழுதினஞாகளென்றும்; 

௮ தன்மேல் ௮ரசன், கோபித்து “சிவந்ந்தாகரம்ச்நஷ்ட்வாகாதயேதத 
லாசபேதுசேசம்வாதச்பரிச்யஜ்யகச்சே தந்யதரபுத்தீமாந்? என்னும் பி 

ரமாணப்படி இப்பதிதர்களைக்கொன்று விடுங்கோளென்று கொலை 

ஞை யழைத்து அச்ஞைவிதித்தனரென்றும், கூரத்சாழ்வான்பய 

ந்து;௮ரசனே! எங்களை நிரபராதியாகக் சொள்ளும். சான்௪ திராஜ 

னல்லன; இவர் கூரத்தாழ்வாரல்லர். எம்முடைய ஆசிரியராகிய 

உடையவா உமது பேராற்றலுக்கஞ்சி ஓடிப்போய்விட்டபடியால் 

ு.வர்ராமத்தைக் காப்பாற்றும்படி நாங்கள வந்தோம். எங்களைக் 

காப்பாற்று”மென்று கெஞ்சிக்கேட்கவும், ௮ரசன் இரக்கமுற்று உ 

ங்களைக்கொல்ல ஒருவாறு இசைவில்லையாயிலும், நீங்கள் இவநிந்த 

கர்களா யிருப்பதுபற்றி ஒருவித சட்சைக்குரியவர்க ளாவீர்களெ 

ன்று கூறிக் கொலையாளிகளைகோக்கி, இவர்கள் சண்களைப்பிடுங்கிக் 

காட்டி.ல்விட்டு * லாருக்கோளென் றலி | டி அவ்வாறே நடத்தின 

ரென்றும் முறையேக றி, எல்லாமதங்களையில்வென் று திரு£த்றுச் 
செல்வத்தை யுலகமெங்கும்பரவச்செய்த காரணம்பற்றி ௮வ்வர 
சப்பிரபுவைத் இருநீற்றுச் சோழமசாராஜ னென்றும் புகழ்க்து 

கூறுமாக. 

  

இவவுண் மையை மறைழ்து வேறுவிதமாய் இவர்கள் கூறிலுக் 
கூரத்தாழ்வான் கண்ணிழந்ததும், இவர்க்காசரிபராயெ உடையவர் 
காஷாயமிழ£ததும் 9சகாது கூறினராகலின். இதனுண்மை இவ்வா. 
மென்பது: ABS eG sien pr யாமற போசார். அவவாழ்வார்கள் 2. De,
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வத்தில் வெள்ளைசாத்து என்று ஈடந்துவருவதே அத்ற்குற் சான 

ரூமென்க, இதனை சிலர் கூரத்தாழவான் ௮ ரசனைப்பார்த தகண்க 

ளால் ஆசிரியரைப் பார்க்கக்கூடாதென்று கர்ப்பூரக்கட்டியைச் 

சுண்களிலொத்தக்கொண்டதால் சுண்களவிர்தனவென்றும், சிலர் 

ஆழ்வார் தாமே கண்களைக் கையால் தோண்டியெடுத்து ௮ரசன்மே 

லெறிதலும், அதனால் ௮ரசளுக்கு சிலதங்குகள் விளைந்தன வென் 

றும், இலர் அழ்வார்களுடையகண்களை ௮பரசனே களைந் துவிட்டன 

னென்றும் ஒன்றுக்கொன்.றுமாறாக ஒருவர்சொன்னபடி யொருவர் 

சொல்லாமல் குழறுபடையென்பஜு தோன்றப்பிதற்றுகின் றனர். 

அன்றியும் சோழமகாராஜனைக் கூரத்தாழ்வான்லாதித்து வென்ற 

தாகவும் சிலபொய்யுரைகளைநிறைத்துக் கூரே சவிஜயம்' என்றொரு 

நூலையுக்கற்பித்து வெளியாக்கியிருக்கின்றனா. இந்தப்புமட்டெல் 

லாம் இளி யச்சிட்டு வெளியாக்கப்படும் சோழவிஜயச் தால் தொலை 

யுமென்௧, இதலை சோபூளை யிவர்களாழ்வார்கள் வென்ற பொய்க் 

கதை வெட்டவெளியாய் விட்டதாசையால் இனி பின விஷயங்களை 

விசாரிப்போம். 

௮ரசனால் சிட்சிக்கப்பட்ட இருவருள் பெரியஈம்பி யென் 

பவர் உடனே யிறந்துவிட்டதால் கூரக்தாழ்வான் திகிலடைரந் து 

சிறகொடிந்தபட்சிபோல் தித்தப்பிரமைகொண்டு Bis gro) sr emmy. 

ருக்கையில் தஷ்யர்களைக் சாட்டிக்சொடுத்து விட்டோட்டம்பிடித்தீ 

பரமாசாரியமூர்த்திகளாயே உடையவரா ஈடந்தலிருத்தார் கங்களை 

யெல்லால் கேள்கியுற்று) இனியென்னசெய்வதென்று oan & x 

துத் தம்மவர்களையனுப்பிக் கூரத்தாழ்வானை யழைப்பித்துக்கொ 

ண்டு பாண்டவர்கள் ௮ஞ்ஞாதவாசஞ்செய்ததுபோல் ஒருவருர் 

தாங்க வின்னாரென் றறியாதபடி வஞ்சவேடங்கொண்டு மறைந்திரு 

ந்து. காலக்கழித்.துக்கொண்டுவருசையில், இவர்களுழிருந்தபடி 

தலகாலத்தில் சோழமகாராஜன் விதேகமடையவுங்கேள் கியுந்று 

அதிசசர்தோஷத்தையடைந்து ஈம்முடையதவம் பலித்தது எனறு 

ஈல்லராள்கொண்டு அவிழ்த்தெறிர்த கஷாயத்தை யாதரலாயுடு 

த்து வெளியேபுறப்பட்டு மூடஜனங்களாகிய ஒட்டா உப்பரவர்களை 

பும், சிலவடமாளையும் பிடித்து சூடிபோட்டு, ௮ப்பிரமாணிய சத்த 

மான பட்டைகாமங்களைசாத்தித் துராசாரநிலையில் வேதசிவாகம. 

விருத்தமாய் ஒழுகக் காலம் ச:_.த்திக்கொண்டுவருகையில், சோழ 

மிசாராஜலுடைய இருக் கூட்டத்தவர்சளால் பலழு றை ௮பஜயப்



8௨0 சித்தாந்தரத்தாகரம், 

பட்டவமான மடைந்தவர்களாயினும், “பாபச்சலிகாலப்பண்புகாண்?? 

என்றருளிய இரட்டையர் தெய்வவாக்கஇன் படி மந்தமதிகளுக்கு 

அர்ப்போதங்களைச்செய்துகொண்டு ஸ்ரீகீலசண்ட திவாசாரியசுவா 

மிகள் செய்த ஸ்ரீபாவ்யத்தை௮ப்பியசித்து௮ தனைத் தமத ஊழின் 

வலிபெற மனம்போனபடிக்கெல்லாம் பொருள்கொண்டு விசிட் 

டாத்துவித பாஷ்யம் என்னும் பெயரால் வேறொன்று புதுக்கிப் 

பாஞ்சராத் திரப்படுகுழியில் புன்மக்களைவிழ்த்தி வேதசிவாகமங்க 

ளுடைய உண்மைகெட்டு முறைபிறமும்படிச் ed polar amy. hi 

தழிர்கனர்களெள்றும் சோழவிஜபத்தால் உண்மையினிது விளங்கு 

மாகையால் புத்திமான்கள் பகுக்துணர்வாராக, 

இதுசாறும் கூறிறரச நிபாயங்களால் இவர்கள் பேயாழ்வார் 
fo _ ி ட்ட டி . ° த . 2 a! e ரி . aa 

BW OF MU hin வள முகமான னும வ ணாவாதம iy ow ios a 

விட்டதாகையால், சிவனடியர்சளாலிவர்கள் பூர்வாசாரியர்கள் பங்க 

ப்பட்ட விருத்தாக்கங்களை பொருவாறு சுருக்கிக்காட்வொம். 

கஞ்சலூரில மதுசூதனாசாரீயெனனலும் பேருடையபாஞ்சரா 

தீதிரியொருத்தன் இவரிந்தகனாய் ௮னேகரைத் தனது அர்ப்போத 

த்துக்குள்ளாக்கிக் செடுத்துச்கொண்டுவருகையில், ௮வலுக்கு ஒரு 

சுபுத்திரர் அவதரித்து சிவே சத்தோடிவளர்க்து வரும் அதிசய 

ததைப் பாஞ்சராத்திரியுணாச்து உள்ளம்வருர்தியொருவாறு தெ 

ளிக்து அப்பிள்ளைக்கு சுதரிசனாசாரியென்னும் பெயர்புளைந்து 

பாஞ்சராத்திர கர்மங்களை செய்யத்தொடங்குகையில் அவாதர 

தையை சோக்கி உம்மால்தரப்பெற்ற இச்சிறுதெய்வப்பேரும், உம் 

மால்செய்விக்கப்படும் அலை இககருமங்களும் எமக்குடன்பாடில் 

லையென் று மறுச்துரைத்து கிலபிரானருளிப வேதசிவாசமங்க 

ளிரண்டு$மே முக்கியப் பிரமாணங்களென்றும், அவற்றால் நுணிந்தூ 

கூரப்படும் உண்மைப்பொருளாயுள்ளவர் பரமபதியாகய சவபெரு 

மானேயென்றும், அவரையடையவருஞ் சர்மார்ச்சம் சைவமரர்க்க 

மே யென்றும், ௮ச்சமயத்தாற் பெறப்படுஞ் சிவதிகை்ஷைமதலிய 

னவ முத்திசாததமென்றும், இவ்வுண்மைமுத்தியடைபவர்கள் சிவ 

னடியார்களேயென்றும், இதுவேயென்னுடைய நிச்சயமென்றுக் 

DOE BHD, சர்வமங்கள குணாகரனாப்கிளம்கும் ஹரன் என்னும் 
இவ்வியநாமத் தினையுடையசிவபெருமா னுக்குகான் தத். சமாமிவிட்டே 
னுசையால்என்னையினிஹரதத்தன் என் றுணரக்சகடலாயென் LID! F



திவா திக்யாத்நாவளி. ௩௧ 

தரூளி விபூதி யுருத்திராக்கமாதி சைஉமுத்திரைகளைத் தாங்கக் 
கொண்டு வெரேசர்திருவடிகளை ஆசிரயித்து சைவமார்க்கப்பிரசா 

ரஞ்செய்அசொண்டுவருகையில், பாஞ்சராத்திரி அசூயை woah ss 
வனாய் ஹரதத்தரையடைந்து சிலவேதவாக்கியல்களைக்கூறி நாராய 

ணனே பரம்பொருளென்று உபதே௫ச்சப்புகுந்தகாலத்து, அவன் 

சொன்ன வாச்கியக்ரளையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாகக் கண்டித்துப் 

பூர்வபட் சஞ்செய்து மேல் சித்தாந்த வாக்கியங்களால் உண்மை 

யைத் தெளிவுபெறக்க.றி சர்வஜன பிரசக்தியாப் ௮ரசன்முதலி 

யவர்களறிய ௮க்னிசமலஸ்காரப்பட்ட இருப்புப்படிகளி?லறி “காய 

த்ரீவலலபத்வாத்தசரததநயஸ்தாபிதாராதீதத்வாச் சபெரே? கைலாச 
யாத்ராவாதழதிததயாபிஷ்டசந்தாநதாநாதுதேத்ேசேணஸ்வேத்ஸாகம்தச 
ஈ தகமலைர்விஷ்ணுநாபூஜலிதத்வாத்தல்மைசக்ரப்ரதாநாதபிசபகுபதீஸ் 
ஸர்வதேலப்ர$நஷ்ட? கந்தர்ப்பத்வம்ஸிகத்வாத்தரராகப. ஏநாத்காலகர் 

வாபஸ்க்வாத்தைதேயாவால்பூதத்ரிபுரவிதாநாத்தக்ஷ்யாகேஜயத்வாது 
பார்த்தலியஸ்லாலஸ்தாதாதநாந்நாஸரிவிஜயாநீமாதவேல்த்ரீசரீரோ சாஸ்த 

ஸ்ஸைம்பாதகத்வாதபிரபகு பதிஸ்ஸர்வதேவப்ரக்ருஷ்ட₹ பூமோலோகை 

ரதேகைஸ்ஸ்ததவிரசிதாராதநத்வாதமீஷா மஷ்டைசீவர்யப்ரதாநாத்த 
சவிதவபுஷாவிஷ்ணுநாபூஜிதக்வாத் ஸம்ஸ்க்ரோடாங்க தாரிச்ரஹிணழா 
ஹராந்விஷ்டசீர்ஷாங்கீர்கச்வாச் தாநாதப்ரகீஜாந்ழக்த்யோரபிசபசு 

பதிஸ்ஸர்வதேவப்ரக்நஷ்ட₹ வாராணஸ்யாஜ்சபாராசரநீயமபுஜஸ்தம்ப 
நாத்ப்ராகீபுராணும் சீரத்வம்ஸேகேசவேநாகரிதவ்நஷவபுஷாதாரிதத் 

லாஈதத்வாசஅஸ்தோகைர்ப்ரம்ஸப்ர்ஷைந்சகளகதகாலங்க்நதாபூஷீத 

தீவாத் ஜந்மத்வம்ஸாத்யபாவாதபிசபசுபத்ஸ்ஸர்வதேவப் ரகநஷட??? 

என்கிற சுலோகங்களைக்கூறி ஒவ்வொருபடி யிலிருந் துகொண்டு ஒவ் 

வொருவிஷயமாசுவா தித்து ஒருவருர் தம்மெதிர்கின் று வாய்திறப்ப 

தற்டெமில்லாமல் எல்லாரையும்வென்று அ௮னற்பரிசத்தால் செந்றி 

றர்தோய்ந்துவிளங்கும் ௮ப்படிகளினுச்சியிலிருக்துகொண்டு ஹர 

தீத்தஸலஹஸ்ரம்'” என்னுங் க.ர்தமொன்றியற்றி ஆயிரங்கட்டிக 

ளால் தமது ித்தாந்தத்தைகாட்டித் தந்தையுட்பட எல்லாரையுற் 

இருத்தி யாவர்க்குஞ் சவதகைகசெய்து சர்மார்க்கத்திலுய்வித்த 

பிரபாவம் ஸ்ரீமத் அப்பதீக்ஷிதஸ்.வாமிகளருளிய *ஹரதத்தமார்மி 

யம்” என்னும் கிரக்தத்தால் இனிதுபெறப்படும். இவரைத் திருநர் 

திதேவர் ௮வதாரமென்று சவரஹஸ்யமா திகரந்தங்கள்கூறும். இவ 

ரால் செய்யப்பட்ட நூல்கள் சதுரவேதசாரம், தத்.வநிரூபணம் 
ஹரிஹரதாரதம்யம், ஸ்ரீகண்டபாஷ்பசமர்த்தரம், உஜ்வலம் என் 
இற ஆபஸ் சம்ப சூச்திரபாஷ்பம், ஞாரரத்தரகரம், சிவாதிக்யசிசா



௨ சித்தாந்தரத்நாகரம். 

மணி, பக்சா திக்யசொமணி, சைவாகமபூஷணம்; விபூ திபஞ்சகம், 

ருத்ராட்சபஞ்சகம் முதலியனவாம். இவரை நால்களில் க.தரிசுன 

சாரியென்றும், ஹரதத்தாசாரியென்றும் மேலோர்கள் கூறுனெற 

னர், இவர் இருப்புப்படி.மேலேறிக் கூறியசுலோகப்படித் திருவா 

வடுதுறையாதனத்து சிவஞானசுவாமிகள் மொழிபெயர்த்தருளிய 

உண்மைவா க்கியம்வருமாறு: “உயர்காயத்திரிச் குரியபொருளாசலிற், DRr 

தன்மதலை தாபித்தேத்தலிழ், சண்ணன்கயிலையினண்ணிகின் நிரப்பப், புகழ்ச் 

சி.பினமைர்த மகப்பேறுதவவிற், றனாதவிழியுடனொராயிரங்கமலப், புதுமலர் 

கொணடரி பூசனையா ற்றி, னாங்கவற்ெங்கி யாழிமீர்தருடலி, னைங்கணைக் 

இழவனை யழல்விருர்தாச்சலி, னமைப்பருஙகடுவிட மமுதசெய் திுதலிற், 

நென்றிரைத்தலை௨னைச செகுச்துயிர்பருகலி, ஊவுணர்முப்புா மழியவில்கா 

ங்சலிர், ஈக்கன்வேள்வி தசாச்தருள்செய்தலிற், ஐனஞ்சயன்மனக்குத்தன் 

படைவழ௩கலின் . மாநடமடமக௨லிதபக்கோரவின், மாயோன்மக$€உ ௨ா 

இயெகாலைச், தடமுலைதிளைச் ௪ சாதசனைக்தரு சவி,னாழ்கடல்வரைப்பி னான் 

ரேபனேக, ரன்புமீழுார வருசசனையாற்றலி, னான்கிருசெல்வமு மாங்சவர்க் 

ச.ந.லவி, னையிருபிறப்பினு மரியருசசித்தலி, னிருவருமன்னமு மேனமுமா௫, 
யடிமூடிதேட வழற்பிழம்பாசலிற், பிறப்பிறப்பாதி யு.பிர்ச்குணமின்ை2.பிற் 

கஙகைசூழ்ககடந்த காமொல்வளரப்பிற், பொய்புகல்வியாதன் கைதம்பிச்த 

லின், முப்பு£மிறுப்புழி முகுக் சப். ச்தேண், மால்விடையாகி ஞாலமொூதொ 

கலி, னயன்சி மாலை யளவிலவணிதலின் , ஞானமும்வீடும் பேணினர்க்குக 

ono, பசுபதிப்பெயரிய தனிமுதற்கடவு, ளும்பர்சளெவர்ச்குமுயர்ந்தோ, 

னென்ப துதெளிசவியல்புணர்ர்தோரே”” என்னுர் திருவாக்கால் உணர்ந் 

துய்யப்பெறுவாராக, 

இனிக் காஞ்சிபுரத்திலே தாத்தசாசாரி யென்னும் பாஞ்சராத் 
திரி யொருத்தன் ஸ்ரீமத் ௮ப்பதிக்ஷித ஸ்வாமிகள் விஷயத்தில் DG 
பை பதிகரித்து அவரை யெந்தவிதத்தில் வெல்லுவதென்று ஆலோ 
தித்து அவர்பாற்சென்று, ௨ ம்முடைய சிவன் விடமுண்டருளியது 
சத்தியமாயின் யாங்கடரு மிவ்விடத்தை நீருமுண்டு சுத்திரும் 
பார்ப்போமெனறு கூறுதலும், ௮தற்கு தீகிதஸ்வாமிக ளிகைங 
அப்பாதகளுல் கொடுக்கப்பட்ட விஷங்கலந்த பாலையுண்டு a7 
றஹேனு மதனால்வருந்தாது 6வதத்வவிவேகம்”” ௪ ன்னுங் இரர்து 
மொன் நப்போதே யியற்றி சர்வ ஜனப்பிரசித்தியரய் ன் FH LPB 
லியல/ சளஞ்சும்படிப் பிரசவ்கித்தனபொன்றும், ௮ த௲ைமறுத்துக் 
கூறலசையில்லாமல் பேய்போல்விழிக்குந் ot Sores OG guano 
தியசெய்கையையும், விசாரலோபத்தையும் ௮றிகக௮ரசன் வெ 
ஞானச்செங்வராயே இக்ஷிதஸ்வாமிகளே யடைந்து அசாரிய மரி 

       



சிவா துக்யரத்நாவளி. ௩௨௩. 

யாதைகொண்டு தன்னுடைய தவம் பலித்துக் கைவந்தது போலும் 

ம௫ழ்க்து பேரன்புடையவனாய் ஒழுவெருங்காலத்தில்) தாத்தாசாரி 

அ திகமாச்சரியங்கொண்டு ௮ரசனிடத்திற்சென்று என்னுடைய 

சிஷ்யனாக நீ என் விரோதியை யபிமானிப்பது யுக்தமன்று எனக் 

கூறி இக்ஷிதரோடுவாதித்து ௮வர் செய்த கிரந்தங்களையெல்லாகவ் 

கண்டித்து வைஷ்ணவ ஜயஸ்தம்பம் சாட்டப் போகின்றே னாுகை 

யால் இப்பெருவிஷயத்தை நீ முன்னின்று முடிக்கவேண்டு மெ 

ன்று சொல்லவும், அரசன் உள்ளம்புழுங்கித் இக்ஷிதஸ்வாமிகள் 

விஷயத்தில் ௮வ்வாறுஈடத்தத் தனக் கஇிசைவில்லையாயிலும், தாத் 

தாசாரி சன்னுடைய அசாரியனென்னும் விசுவாசம் பாராட்டி. 

அவனை மறுக்கக்கூடாதவனாய்த் தகேதிதஸ்வாமிகளையடைந்து வந்த 

னம்புரிக் து விஷயம் இன்னதென்று அறிவிக்கவும், சுவாமிகள் சக் 

தோஹஷித்து ௮ரசனைநோக்கி இச்தவாதமுடிவில் தோல்விவெற்றி 

களை நிச்சயித்துக்கூறுவதற்கு மத்தியஸ்தர்வேண்டுமாகையால் யர 

ரையாவது சித்தப்படுத்து மென்று திருவுளம்பற்றுகலும் ௮ரசன் 

வியாசபட்டர், பராசரபட்டர் என்னும்பேரையுடைய மத்துவாசாரி 

யர்களையும், இன்லும்௮னேக மதவாதிகளையும் வரவழைத்து ௮வர் 

களில் மத்துவாசாரியர்களாகிய இருவரையும் மத்தியஸ் சராக நியமி 

த்து வாதாரம்பமாகி ஈநடர்துவருகையில் தாத்தாசாரி பின்னிடைந்து 

கட்கேள் சொல்ல வகையறியாமல் குவாகஞ்செய்யத்தொடகங்சவும், 

மத்தியஸ்தராய்றின்றவர்களில்வியாசபட்டரென்பவர்எழுத்துஙின் று 

இக்ஷிதஸ்வாமிகளை நமஸ்கரித் துக்கொண்டு “ஸ்ஜ்சாரிதே சிலமதேப் 

பயக்ஷீதேததோர்ழல தாஹகமதம்ஸுதராம் நீரஸ்தம் ச்ரங்கத்வமத்ரி 
ஷுவ்நஷேஷாச தப்தழத்ரா ஹாரித்ரதர்ணமபலாதசமண்டலேஷு'? 

என்டுற சுலோகத்தைக்கூறிச் சைவாசாரியராகிய ௮ப்ப தீக்ஷிதஸ்வா 

மிகளன் செய்துவரும் சைவப் பிரசாரத்தால் வைஷ்ணவமகம் பாழா 

இவிட்டதென்றும், ௮.து பாழாடிவிடவும் ௮ம்மதசின்னங்களி லொ 

ன்ருகய ஊர்த் துவபுண்டரரேசைகளாகிய சிருககங்கள் பர்வதசக 

ரல்களையடைகச்தன வென்றும், தப்தமுத்திரைகளாகிய சங்குசக்கர 

மூத்திரைகள் எருதுகளுக்காய்விட்டன வென்றும், ஸ்ரீ சூர்ரமென் ௫ 

றமஞ்சட்பொடி ஸ்திரீகளுடைய ருசமண்டலத்திற் சேோர்துவிட்ட 

தென்றும் எடுத்துப் பிரசங்கித்து அ௮ஞ்சலிபத்தராப் நிற்கையில், 

பராசரபட்டர் என்பவர் கொஞ்சமவருக்தி மத்தியஸ்தமாகவத்த 
நம்மில்வியாகபட்டர் சைவராய்விட்டனரேயென்று சகிச்கமாட்டா 

மல் தாமெழுக்து தக்ிதரோடு ௮னேகவிதமாய்வாதிக்கச்தொடக்கி 
9



ச. சித்த Tb ற் பீ DB ர்க் ரம். 

எழுநாள்பரியந்தம் வாதித்துக் தக்ஷிதா் பின்வாககாமல்வா தித்து ரு 

ந் தரத்தையும், அத்தெய்வசபையில் விளங்கிவரு மூண்மையையுப் 

கண்டு பரிபாக விசேஷத்தால் இீக்ஷிதர்பால் தமக்கும் பக்திஜநித்து 

அவரை ஈமஸ்சகரித் துக்கொண்டு ௮பசாரகூமை வேண்டி.ரிற்கையில் 

Pris ret sor or ipa git sm அனேசமதவாதிகள் நிறைந்திருக் 

கும் ௮ச்சபையைநோக்கி இப்போது சாம் செய்துவரும் சைவப்பிர 

சாரத்தை மத்துவ ராமாநூஜாசாரிய மசுஸ்தர்கள் மறுத்து எம்மால் 

சண்டிக்கப்பட்டார்; ளானபடியால் இச்சபையில்வேறு எர தமதஸ் 

தாரகளாவது எம்மை மறுக்கக்கூரிமாயின் ௮வ்வாறுசெய்யலாமெ 

ன்று திருவுளம்பற்றுகலும்; வரநந்தியென்லும் பெளத்தனொருவ 

ஜனெழுந்து பிடகாகமவழித்தாய் சில பொய்யுரைகளைப்பிதற்றி 

யுடனே சண்டிக்கப்படவும், மாயாலாதிகளாடிய சிலஸ்மார்த்தர்கள் 

அ௮வரையணுகி) தேவரீர் வைதஇிகதுல்யராயிருந்தும் ௮தனை யிங்கே 

விளக்கி ௮த்வைத ஸ்தாபனஞ்செய்யாமல் வேசபாஹ்யமாயெ சிவா 

சமவழிக் சாய் சைவப்பிரசாரஞ் செய்துவருவது யுக்தமன்றெ 

ன்று கூறியகாலத்தில் ௮வர்களைநோக்கி, வேதவோசமங்களிரண்டும் 

பதியாகிய சிலபிரானருளிய உண்மைப்பிரமாணங்களாகவும், நீங் 

கள் சிவாகமங்களைநிந்தித்து வேதவிருத்தமான துராசாரம்பூண்டு 

இயகவொழுக்கத்தில் நிற்கும் பாஷண்டிகளாவிர்களென்று அவர்க 

சைக் கண்டித்து, 'வைதிகாசாரநிரணயம்'' என்னுங் கிரந்தமொன்று 

அப்போதே யியற்றி வேதசிவாசமசம்மதமான தருமங்களைக்கூறிச் 

சித்தாந்தப் படுத்திவிட்டு மேல் ஒருவருர் தம்மை யெதிர்த்து வாதி 

க்க விடமில்லாமல் எல்லா மதங்களையுங் கண்டித்து, (பரமததிமிர 

பாறு” என்லுங்கிரந்தமொன்றியற்றி சைலத்தினுண்மையை து 

கேச விதங்களால் எடுத்துக்கூறிப் பிரசங்கிக்கவும், இவ்வற்புதம் 
களையெல்லாங்கண்டுகொண்டு நிற்பவராகய பராசரபட்டர் இக்ஷித ஸ் 
வாமிகளை வலம்வற் தூ ௮வரை நமஸ்கரித்துக்கொண்டு ௮ரசன்முத 

லிய மஹாஜன HFT AU ௮ப்பெருஞ்சபையைப்பார்த்து மத்வத் 

வாந்தாதிகவித்வம்ஸு திவஸமணிர்ப்பெள த்தஸித்தாந்தவந்யா வஹ்ரி; 
பாஷண்டஷண்டோரகபணபடலோ த்தண்டதுண்டாண்டஜேந்தீர? த 

௫ப்பதீராமாநுஜோ ச்மத்தரணிதரமஹாதம்பதம்போளிகேளி? சைவா 

சாராப்திசந்த்ரல்லஜயதிகவிராடப்பயாக்யா த்வரீந்த்ர: ்”என்கிற சுலோ 

கத்தைக்கூறி மாத். துவமதமாகய காடாந்தகாரர் தொலைய உதிக்கும் 

ஞானசூரியனென்றும், பெள த்தசித்தார்சமாயெமஹராணியத்தைத்



சிவ। திக்யாத்நாவளி, RG 

தகக்கவரும் ஜ்வாலாக்னியென்றும், சிவாகமங்களை Gaga 5d 

தமென்றுகூறித்திரியும் பாஷண்டிகள கய சர்ப்பசமூகக்கள் ஈசிக்ல 

வெழுர்த கருடபகவானென்றும், இராமாநுஜமதமென்கிற பர்வ 

தம் பொடிந்துபோக பேதித்துடைக்கும் வச்சிராயுதமென்றும், 

சைவாசாரம் என்கிற சமுத்திரத்தினின்றுந்தோன்றிய பூரணசக்திர 
னென்றும், மஹாவித்வ சிரோன்மணியாகிய ௮ப்பதிஷிசஸ்வாரமிகள் 

(யாவரரலும்புகழ்க்துரைக்க) சார்வோத்காஷராயப் பிர கரசிக்கின்றா, 

சென்று தெளிவுபெறப் பிரசங்கித்து முடிவுகூறுதலும், இவ்வற்பு 

தங்களையெல்லாம் பிழததியட்சமாகக்கண்ட சன் ௮ இ௫ சந்தோ 

ஷத்தையடைந்் தவனாய் £௯திசஸ்வாமிகளைப்பணிக்து, என்னுடைய 

௮பசாரத்தைப் பொறுத்தருளல் வேண்டுமென்று பிபார்த்தித்துத 

தாத்தாசாரியைகோக்கி இனி யிப்படிப்பட்ட சிவாபராதவிஷபத் 

இல் என்னை அழைப்பது யுக்தமன்றென்று கூறியிட்டு, இிஸ்திது 40 

வசரமிகளிடத்தில் விபாசபட்டர் பராசபபட்டர் முதலிபவர்களோடு 

சாமும் சிவ$சைஃ% பெற்றுக்கொண்சி சைவப்பிரசாரஞ் செய்து வழு 

கையில் தாத்தாசாரி திகிலடைக்து இனியென்னசெய்வதசென்றாலோ 

சித்து, ஒருநாள் இரநிதரவர்கள் ஈதிக்குச்சென்றுநீராடி நித்தயொது 

ஷ்டானமுடித்துக்கொண்டிருக்குஞ் சமயம்பார்ச்து செலதுஷ்டாம 

ளையேவி இதுநல்ல௪மயமரகையால் அ௮வனரக்் கா ன்றுவிட்வொருவ 

கோள் என்று அனுப்பு தலும், ௮வவாறேசென்ற பாதகர்கள் இஷஷி 

தரை யணுகியகாலத்தில் நுனேகர் சூலபாணிகளாய்த்தோன் றி 

ஓு.வரைச்சூழ்கஈலுநிற்கவும், வச்தவர்களெல்லாம் பயக்து Bun) 5 oms 

சரணடைந்து தமது இபவெண்ணம்சை வெளிப்படுத்தலும், சவா 

மிகள் அவர்களைகோக்கி சிவனடி.யார்களுக்குத் இய்குமினைச்கும் 

ப்பா சகன் இப்பூமியிலிருப்பழைப்பார்க்கிலும் ஒழி gurl dD 
வது௮ திககலனென்றுரைத்து, “ஸதலபுவ௩கர்த்தாஸாம்ப.ர்த்திச்சி 

வச்சேத்ஸ்கலம_பராணம்ஸாகமஞ்சேத்ப்ரமாணம் யதிபவதிமஹத் 
வம்பூதிருத்ராக்ஷ்பாஜாம் கிமிதிகம்ருதிரஸ்மக்ரோஹிணஸ்யாதகாண் 
டே” என்கிற சுலோகத்தைக்கூ.றிச் சாம்பரூர்த் தியாகிய சிவபெரு 

மானே சகலபுவனகர்த்தாவாயிருந்தால், சிவாகமங்களோடு சமஸ்த 

வேத புராணங்களும் உறுதிப்பிரமாணம்களானால், விபூதி யுருத்தி 

ராக்கங்கள் தெய்விகமுடையதானால், என்னுடைய சத்துருவாகிய 

துன்மார்க்கலுக்கு ௮காலமிருத்து சம்பவிக்குமாக என்று பிரமா 

ணஷஞ்செய்து கூறுதலும், உடனே BIAS vu. abl ip செத்தா



i. Sir சித்தாந்தாத்தாகரம். 

"னென்று ஸ்ரீ சிவஞானசுவாமிகள் செய்தருளிய  தீக்ஷிசமார்மியம்” 

oor gi கிரந்தத்தரல் உண்மையினிதுவிள நகும். இந்தமூர்த்திக 

ஊளைச் சிவாஷ்டமத.நுவிலொன்றென்று மேலோர்கள் கூறுகின்றனர். 

இவரால்செய்யப்பட்ட கிரந்தங்கள் சிவகர்ரசாமிருதம், பிரஹ்மதர் 

க்சஸ்தவம், சிவார்க்சமணிதீபிகை, தப்தமுத்திரவித்ராவணம், பாக 

வததாத்பரியசாரசங்கெகம், பாரததாத்பரியசாரசங்ரெகம், இரா 

மாயணதாத்பரியசாரசங்கரகம், சிவபுராணதாமசத்வறிராகரணம்) 

சர்வார்த்தசாரசங்கெகம், பரிபாஷாமஞ்சரி, ஹரதத்தமார்மியம், 

பாஷண்டமதசபேடிகை முதலியனவாம். இந்நூல்களில் சிலவற்றை 

ஸ்ரீவஞானசுவாமிகள் மொழிபெயா த்திருக்கின்றனர். அவற்றை 

யிடம்வந்துழிக் கண்டுகொள்க. 

இவ்வுண்மைகளை யுணரப்பெருத எழும்பூரானொருத்தன் வெ 

ளியிட்ட “சைவவாதசைலாசனி'' என்னும் தெலுங்குசுவடியில் 

ஸ்ரீசண்ட சிவாசாரியஸ்வாமிகளையும் ஹரதத்தாசாரியஸ்வாமிகளை 

யும், தகஷித ஸ்வாமிகளையும் பலவாறு நிர் தித்துருக்கன்றனன். ௮வ 

ற்றையெல்லாக்கண்டித்து வைஷ்ணவவாததூலவா தூலம்” என் 

னுங்கரக்தமொன்று கந்தசாமிமீதவரென்பவரால் முன்னமேதானே 

வெளியிடப்பட்டி.ருத்தலால், ௮வ்விஷயத்தைப்பற்றி யிங்கேவிரித் 

தெழுத வேண்டுவதில்லையாயிலும் ஒருவாறு சுருக்கிக் காட்டிக்கண் 

டிப்போமாக. ஸ்ரீரீலசண்டபாஷ்யம் இராமாநுஜ பாஷ்யத்திற்குப் 

பிற்பட்டகாகையால் முன்னோர்கள் யாரும் அதனைக் கண்டிக்கவில் 

லையென்றும்; ௮ந்தபாஷ்யத்தை சாந்திசெய்து எந்தப்பிராம்ஹ 

ணலும் அ௮ப்ய$ப்பதில்லையென்றும்; ௮தற்குபதேச பரம்பரையில் 

லையென்றும், ௮தற்கு நெடுக்காலத்தின்பிறகு ஹரதத்தாசாரிய 

ரால் சதுர்வேத தாத்பரிய நிர்ணயம்” என்கிற சைவகிரந்த மொன்று 

பிறஈ்து அப்போதே கண்டிக்கப்ட்டதென்றும், இக். நூலாசிரியர் 

அ௮த்வைதமதஸ்தரென்றும், ௮ தற்கு நெடுங்காலத்தின்பிறகு சைவர் 

கள்வருந்தித் தங்களுக்கு சீர்வாணசம்பந்தமான கிரந்தங்க ளொ 

ன்றுமில்லாத துக்கத்தினால் ௮ப்பதக்ஷிதரென்கிற ௮த்வைதியை 

யடைந்து சிலகிரந்தங்கள் ௮வர்செய்துகொடுக்கப் பெற்றுக்கொ 

ண்டனரென்றும், ௮வைகளும் ௮ப்போதே கண்டிக்கப்பட்டன 

வென்றும், ௮ந்தகிரந்தங்களை தஇீக்ஷிகரவர்கள் பிரராமாணிய புத்தி 

யாய் செய்யவில்லையென்றும், சைவபாஷ்யா திகளுக்செப்படி. வியா 
க்கியானங்கள் செய்தனரோ ௮ப்படியே மத்துவ ராமாநுஜசங்கா



சிவா திக்யாத்நாவளி, Ao! 

பாஷ்யங்களுக்கும் வியாக்கியானஞ் செய்திருப்பசால் சைவபாஷ 

யாதி ரெந்தங்களுக்குச் சிறப்புகூறுவது பொருர்தாதென்றும் மனம் 

போனபடிக்கெல்லாம் பிதற்றியிருச்கினறனன். இதனை முறையே 

விவகரிக்கு மிடத்து ஸ்ரீரீலகண்டபாவஷ்யம் ௭ ல்லாப்பாஷ்யங்களிலும் 

முற்பட்டதென்பதை நிரூபிப்போம். ஸ்ரீசண்டாசாரியசுவாமிகள் 

தமது பரமாசாரியமூர்த்திகளாயெ சுவேதாசாரியர் திருவருளால் 

தேவீபாகவதம், மஹாபாரதம் முதலிய தரந்தங்களுக்கு பாஷ் 

யஞ் செய்து முடித்துச் சூத்திரபாஷ்யம், உபநிஷத்பரஷ்யம், சிவ 

ஞானபோதம் என்னும் ஆகமாந்த சூத்திரபாஷ்பங்களுஞ் செய்தி 

ருக்கின்றனர். இ.துகளெல்லாம் பிராச்னேமேயன் றி நவிரமன்று, 

அவர்க்காசிரியராயெ சுவேதமுனிவர் இரஞ்£வித்வமடைந்து இன்னு 

மெழுக்தருளியிருப்பவராகக் கூர்மபுராண முதலியவற்றால் நிச் 

சயிக்கப்பட்டவர், ஸ்ரீநீலகண்ட?வொசாரியசுவாமிகள் மாணாக்கரு 

சொருவராகிய பிரஹ்மவித்யாத்வரர்என்பவரால் தர்ப்பணம்'”என் 

லும் வியாக்யொனமொன்று ஸ்ரீநீலகண்டபாஷ்யத்திற்கு அப்போதே 

செய்யப்பட்டது. லெகாலத்தின்பிறகு(ஸ்ரீகண்டபாஷ்யசமர்த்தரம்”” 

என்ஜொரு வியாக்யொனம் ஸ்ரீஹரதத்தாசாரிய சுவாமிகளால் செ 

ய்யப்பட்டது. 4தரராவளி'? என்ரொரு வியாக்யொனம் சிலகாலத்தி 

ன்பிறகு நிஜகுணயோ ந் திரரென்பவரால் செய்யப்பட்டது. சிலகா 

லத்தின்பிறகு 6வொர்க்கமணிஜீபிகை” என்னும் வியாக்யானம் ஸ்ரீ 

மத் ௮ப்பதீக்நிதஸ்வாமிகளால் செய்யப்பட்டது. இங்கன மாகவும் 

இராமா துஜர்முதலியவர்களால்கண்டிக்கப்படா தகாரணத்தால் ஸ்ரீக 

ண்டபாஷ்யம் பிற்பட்டதென்று பிதற்றியது பேதைமையென்க. சங 

கராசாரியர் ஸ்ரீகண்டாசாரியரோடுவா தித். துத் தோல்வியடைந்து சை 

வதகைஷபெற்றுக்கொண்ட மாக்மியம் மேலிடங்களில் விவகரித்தோ 

மாகையால் சைவபாஷ்யம் அவரால்கண்டிக்கப்படாமை வெளிப் 

பட்டது. சங்கராசாரியர் நீங்கலாக மற்றைப் பாஷ்யகர்த்தாகள் 

கேவலம் ௮ற்பாதிகாரிகளேயாகையால், ௮வர்களால் கண்டி க்கப்படு 

மென்பது ஒருவாற்றாலும் பொருந்தாது. இராமாதுஜர் விருத்தா£ 

தம் சோழமகாராஜன் விஷயத்தில் வெட்டவெளியாகியதால் சைவ 

பாஷ்யத்தைக்கண்டிக்கு மவ்வளவுதிறம் எங்கேயிருந்துவரும்* தாம் 

வேராகச்செய்துகொண்ட விசிட்டாத்துவித பாஷ்யத்திற்கு ஆதார 

மாகிநின்றசைவபரஷ்யத்தை இராமாநுஜர் கண்டிக்கசாமைகொண் 

டே அ.தபிற்பட்டதென்று கூறியது ௮றியாமையென்க. இவர்கள் 

வெளியிட்டிருக்கும் *கூரேசவிஜயம்”' என்லுஞ் சுவடியில். கண்டிக்
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௩.) சித்தாந்தரத்நாகரம. 

கப்பட்டவைகளாக எழுதியிருக்கும் விஷயங்கள் முறையே ஹர 

தத்தாசாரிப சுவாமிகள் சுலோகமொழிபெயர்ப்2பயன் றி வேறில்லை. 

இதனால்கூரத்தாழ்லான் ஹரதத்தாசாரிய சுவாமிகளுக்குப் பிற்பட் 

டவனென்பது பெறப்படும், ஸ்ரீகண்டபாஷ்யத்திற்கு ஹரதத்த 

கியாக்கயானமொன்றுஸ்ரீசகண்டபாஷ்ய சமர்த்தனம்'” என் னும்பே 

ரால் பிரகாசிக்கின்றது. இதற்குமுன்னு மொருவியாக்யொனம் *தர் 

ப்பணம்”” என்னும்பேரால் பிரகாசிக்கின்றது. இர்தநியாயங்களால் 

ஸ்ரீகண்டா சாரியசுவாமிகள் சாலம் இராமாநுஜர்முதலியவர்கள் கால 

தீதிற்குநெடுக்காலம் முற்பட்டதென்று ஸ்பஷ்டமாய்விளங்கும். 

இந்தநியாயங்களை யுணராது ஸ்ரீகண்டபாஸ்யம் பிற்பட்டதென்று 

குரைத்த மட்டிவாசசம் பாழாகிவிட்டதென்க. 

மேற்கூறிபவியாக்கியானங்களை ஸ்ரீபாஷ்யத்கைச் சாந்திசெய்த 

புண்ணியவி?சஷத்சாலேயேபிரஹ்மவித்தியாத்வரர்முகலிய மஹத் 

க்கள் செய்திருப்பாராகவும், இதனையறியாது அ௮ந்தபாஷ்யத் 

தற்கு உபதேசபரம்பரை யில்லையென்றுகூறிய மடமைக்கு விச 

னட்படவேண்டியிருக்கிறது. ௮து கேவலம் சுத்தசிவசர்மார்க்கப் 

பிரதிபரதகமாயிருத்தலால், அதிசைவர்களுக்கே ௮ திகாரவிசேஷத் 

தால் பலிதமாகவரும். இப்போதும் ௮இகாரிகள் அ௮நுட்டித்து 

வருகின்றனர். ஆயின் சா வபிரா ஹ்மண சம்மதமின்றேயெனின், 

௮ எந்தபாஷ்யத்திற்கு மில்லையாசவும் ௮ங்யனக் கேட்பது அறி 

வீனமென்ச. இராமா நுஜபாஷ்யம் வைஷ்ணவாகளுக்கு மாத்திரம் 

பிரயோசனப்பட்டுவருமன்றி, ௮தை எந்த ஸ்மார்த்தனும் மாத்துவ 

னும் பரிசிக்கவுஞ்செய்யான். வைஷ்ணவருள்ளும் வடகலையார் ௮த 

னை விசேஷமாகப் பாராட்டார்கள். ௮ப்படியே ஒவ்வொரு மதஸ்த 

னும் தந்தம் பாஷ்யத்தையே ஆதரித்து வருவானன்றி எல்லா பாஷ் 

யத்தையும்சமமாகப்பாராட்டுவானென்பதில்லையாகவும், சங்கரா சாரி 

யர் மதஸ்.தராகிய ஸ்மார்த்தகும்புகள் சைவபாஷ்யத்தை ௮ப்யசிக் 

காததுகொண்டு குறைவுகூறவச்தது என்னமதியீனம்? இதுநிற்க,(௨ 
ஜ்வலம்”என்று செய்யப்பட் ஆபஸ்தம்ப சூத்திரபாஷ்யத்தால் ஸ்ரீ 
ஹரதத்தாசாரியசுவாமிகள் சைவாசார.துல்யரென்பது இனிது பெ 
றப்படும், இவரையும் இக்ஷிதஸ்வாமிகளையும் ௮த்வைதிகளென்று 
கூறியழுதான். க்ஷிசாவிஷயமாப் மேலிடக்களில் யாம் உதகரிற்த 
சுலோகங்களரல் அவரை சிவமதஸ்தரென்றும், சைவாசாரதுல்ய 
ரென்றும் ஸ்பஷ்டமாய்க் கூறியிருத்தறானு, அவர் செய்திருக்
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குஞ் சைவகிரந்தல்களானும் ௮வர்மதம் இன்னதென்று புத்தி 

மான்க எறியாமற்போகார். ௮வர் சைவபாஷ்யத்திற்கு வியாக்க 

யானஞ் செய்ததுபோல மத்துவராமாநுஜ சங்கரபாஷ்யங்களுக் 

கும் வியாக்கியானஞ்செய்திருப்பதால் ஸ்வபாண்டித்ய பிரகடனார்த் 

தீமே யன்றிப் பிராமாணியபுத்தியா லன்றென்று பிதற்றினன். ௮ப் 

போது எல்லாபாஷ்யங்களஞம் அப்படியேயாக, ௮வருடையஸ்வ 

மத மின்னதென்று விளங்காமற்போகும். ௮வர்சுத்தசைவாசாரிய 

ரென்பதற்கு எண்ணிறக்தனவாய் செய்யப்பட்டுள்ள சைவகிரர் 

தங்களே சான்ருமாகவும் ௮வரை அ௮த்வைதியென்றும் அவர் 

பிராமாணியபுத்தியாய்ச் சைவ. நால்கள் செய்யவில்லை யென்றுக் 

கூறியது விசார சூனியமென்க. ஆயின் அவர் மற்றை மதங்களுக் 
கும் நால்செய்த தென்னையெனின், அக்காலத்திலிருக் ௪ ௮த்வைதி 

கள் சிலர் இவரைநோக்கி நீர் வைதிக துல்யராயிருர்தும் சங்கர பாஷ் 

யாதிகளை அப்யசிக்காததென்னையென்று கேட்டகாலத்தில் அவர் 

களைநோக்கி எல்லாமத வுண்மையையுமறிர் த மீசுரப்படும் பரிபாஇக 

ளே சைவாதிகாரிகளாவராகையால் யாம் சுத்த சிவசந்மார்க்கம் பற் 

றியொழுகும்புண்ணிய விசேஷத்தையடைர்தோமென்று கூறி, இனி 

யாரும் ௮ப்படிமயங்காவண்ணம் சங்கரபாஷ்யம்; மத்துவபாஷ்யம், 

இராமா.நுஜபாஷ்பம் ஐயே மூன்றுக்குர் தனித்தனி கியாக்கியா 
னங்கள் செய்தனர். 

“புறசசமயநெறிநின்றுமகச்சமயம்புக்கும் 

புகன்மிரு இ௨ழியழன்றும்புசலுமாச௪ரம 

வறத்துறைகளவையடைம் துமருர் தவங்கள்புரிர் த 

மருங்சகலைகள்பலதெரிர் து மாரணகங்கள்படித் தஞ் 

சிறட்புடையபுராணங்களுணாச் தும்வேதச 

சிரப்பொருளைமிச த்தெளிர் தஞ்சென்றாற்சைய ச் 

இறத்சடைவரி இற் சரியைசரியாயோகஞ் 

செலுச்தியபின் ஞான ச் தா.ற்ிவனடியைசசேர்வர்.'? 

சான்றருளிய அருணக்இ சிவரசாரியசுவாமிகள் திருவாச்சானு 

முணர்க, இந்தரியாயக்களால் ௮வர் விஷயத்தில் மனம்போன 

படிக்கெல்லாம் பிதற்றித்திரியும் துஷ்டவாசகங்கள் நிரஸ்தமாயிற் 
றென்க. ஸ்மார்த்தர்கள்கதி இப்படியாகவும், ௮க்காலத் திலிருர்.த 

மார்த் துவ வைஷ்ணவர்களுள் சிலர் சைவத்தில் தீமக்கிருர்த HG 

ஈ பபால் இப்போதிவ் வெழும்பூரிரெட்டி குரைத்தபடியே இக்ஷிகர்
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சைவபாஷ்யத்திற்கு. வியாக்கியானம்செய்ததுபேோலவே மாத்துவ 

வைணவ பாஷ்யங்கட்கும் வியாக்கயொனங்கள் செய்திருப்பதால் 

திவோத்கரஷ துல்யங் கூறுவது பொருந்தா தென்று புலம்பிய 
காலத்தில் ௮வர்கள் கர்வமடங்க மாத்துவ மதவித்வம்சம், இராமா 

நஜ சிருங்கபங்கம் என்ற ரெர்தங்களால் உடனே . அவர்களைக் 

சண்டித்துவிட்ட வுண்மையை அகர் நால்கள் சாட்டுசின்றனவாகலின் 

௮ தனைப் பரிபாகுகள்கண்டுணாவாராக. இதனால் சைவர்கள் வேண்டு 

கோளால் சிலகிரந்தங்கள் செய்தாரென்னும் பித்துரை சண்டிக்கப் 

பட்டதென்ச, கோவர்த்தனகிரி ரங்சகாசாரியென்பவர் இராமசுப்பிர 

மணியசாஸ்திரியென்னும் ௮த்வைதியையடைந்துுவிஷ்ணுதத் துவ 

ரகசியம்” என்னும் நால் செய்துகொடுக்கப்பெற்று இப்போது 

வெளியிட்டி.ருக்கும் பிரத்தியக்ஷ பிரமாணத்தால் கையிலாகா.மல் 

பிறரைவேண்டி. நாலாதரவுபூண்டொமுகு நுண்ணுணர் வில்லா 

மந்த மதிகளிவர்களென்று புத்திசாலிக ளறியாமற்போகார். இவர் 

கள்பெருங்சாப்பியமாகக் கொண்டிருக்கும் கம்பராமாயணம்; இரா 

மாயணக௫ர்த்தனைமுதலியவைகள் சைவர்கள் செய்து கொடுத்தனவே 

யன்றி வேறில்லையாகவும், _நால்யாசகம் யாரிடத்துண்டென்பது 

வி?2வகத்துணர்வாராக. இதுமட்டோ! Ran on eres ov Bidar ear gp 

ஸ்மார்த்தபிராமணாரை யா௫ித்துத் தங்களில் யாரும் பிரபன்னாளில் 

லாககாரணம் பற்றியேயன்றோ அவர்பால் வைஷ்ணவப்பிரசங்க.ல் 

கேட்டுவருகன்றனர் ₹ இதனை யாருமறிவார்களே! இதுநிற்க, மூடசி 

ரோமணியாகிய முடி.ச்சூர்முதலி போலவே இவ்பெழும்பூர்க்கவி 
யும் சில தஷ்டத்தனங்கள் ௮னேகவிதமாய்த் தனது நூலில் சாட் 

டியிருக்கின்றானாகையால், ௮வற்றை இடம்வந்துழியெடுத்துக் காட். 

டிக் கண்டிப்போமாக, 

இனித்தஞ்சாவூரிலே சவொக்ரயோகெளென்லுஞ் செவயோகி 
யொருவர்சைவப் பிரசாரஞ்செய்துகொண்டிருக்கையில், ௮க்காலத் 
திலிருந்த மணவாளமாமுனி யென்னும் பாஞ்சராத்திரி யொருத்தன் 
அவரிடத்தில் அசூயை யதிகரித்தவனாப்த் தனது பெருக் கூட்டத் 
தோடும் சர்ப்போஜி மகாராஜனையடைந்து சிவாக்ரயோ௫யைவெற்றி 
புனைஈது வைஷ்ணவஜயஸ்தம்பம்நாட்ட வுத்தேசிச்திருக்கன்றே 
னென்று கூறுதலும், ௮ரசன்வருக்தி இது தக்கசெய்கையன் ரயி 
லும் பின்னிருவது குறைவென்றுகெரண்டு வொக்ரயோகெளையடை.. 

5௮ விஷயத்தைத் தெரிவித்து அவர் சம்மதப்படிப்: பெருஞ்சபை



Fat Kaus db raver ௪௧ 

யொன்று சேர்த்துப் பதினெட்டுராள் வாதமென்று இர்மானித்து, 

வாதத் திற்பின்னிடைந்தவர்கள் வெற்றியடைந்தவர் சமயஞ்சேர்வ 

தென்று முடிவுகொண்டு வாதாரம்பஞ்செய்து பதினேழுராளாகி 

வெற்றி வொக்ரயோகிகள் புறமேயாகவரு மதிசயத்தால் ௮ரசன் 
சந்தோஷமடைந்து வருமுண்மையை நோக்கிப் பாஞ்சராத்திரியும் 

அலன் கூட்டத்தாரும்பயந்து இன்னும் ஒருராள்தா ஸிருக்கன் 

றதே என்ன செய்வதென்று ஆலோூத்துப் பதினேழாரசா எிரவில் 

வாதமுடிந்து சிவாக்ரயோககெள் தமது திருமடத்தையடைந்து நிஷ் 
டைசாதித்திருக்குங் காலத்தில், அவர்மடத்தைச்சுற்றி நெருப்பிட்டு 

விட்டு ஒன்று மறியாதவர்கள்போல் மறுநாள் காலையில் வாகசபைக் 

குப் போனகாலத்தில் சிவாக்ரயோககெள் வராமைகண்டு அரசன் 
எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கையில், ௮வருடையமடம் இபற்றி 
யெரிச்துவிட்டதென்று ஊர்முழுதும் பிரஸ்தாபமாகி ௮ரசன் 
செவியிற்புகுதலும், உள்ளம்ஈடும்கப் பதைபதைத்து ஒடோடியுஞ் 
சென்று மடத்தைப்பார்த்தகாலையில் எல்லாங்கரிர்து சாம்பராய்க் 
இடந்தும் சுவாமிகள் இிருமேனிவருக்தாது ௮ சைவற்ற நிலையினிற்கு 
மற்புதத்தைக்கண்டு அத்தியாநக்தங்கொண்டு சந்நிதியை யணைந்து 
அடியற்றபனைபோல் திருவடிகளில்விழுந்து ஈமஸ்கரித் துக்கொண்டு 
இச்சிவாபராதஞ்செய்தவர்கள் ௮ப்பாதகர்களேயென்று அவர்க 
ளெல்லாரையும் pt good per sg நெருப்பிட்டுக்கொளுத்தி 
விட்டசாக சிவாக்ரயோகிகள் மான்மிபத்தால் இனிது பெறய். 
படிம். இவர் வைதிகதுல்பராயிருந்து சிவ$க்ஷையடைந்த மஹா 
சைவபென்சு. இவராற் செய்யப்பட்ட ரெந்தங்கள் சிவஞானபோத 
பாஷ்யம்; சித்தார்தஇபிகை, சிவஞானித்திமணிப்பிரவாள வியாக் 
கியானம், வேதாந்.ததீபிகை) தீத்துவதரிசநம்) பாஞ்சராத்திரமதச 
பேடிகை முதலியனவாம். 

இனிக்சொப்பூரிலே பிப்பபாச்சையரென்லும் மெய்யன் பரொ 
ரவர் சிவனடியார்களுண்ட பரிகல சேஷத்தைவண்டியிு லேற்றிக் 
கொண்டு தமது தஇருமடத்துக் கெழுர்தருளப் பண்ணிக்கொண்டு 
போகையில்; மார்க்கத் இல் சல ஸ்மார்த்தர்களும் லைஷ்ணவர்களுங் 
கூடி எங்களுடைய அக்கிரகாரத்தில் இவ்வசுத்தங்கொண்டு போவ 
அ யுக்ச மன்றென்று மறுத்தகாலையில் ௮வர் புன்னகைகெரண்டு 
வண்டியிலிருக்கும் பரிககசேஷப் பிரசாதத்தைக் வக்களால்வாரி 
அர்த பிராமணர்சளு£டைய மடங்களின்மேல் வீசுதலும், அக்ெ 
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கார மெல்லாம் புகைந்து வெந்துகரிந்து போகவும, ௮வர்கள பய gH 

திவனடியாராகப பிப்பபாச்சையக]ச் சரணடைந்து உயிர் பிழைத 

சார்களென்று வசவபுராணத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின் ற, 

.அிலல்லவி.தும்பினோர்ச்சகமு இகழ்ர் சபேரையிறப்பிப்பதென் றலுங் 

சசசெழும்வீடமோ சங்கமோலெய்ய காலனோலெங கதப் புல் யோவன 

வசசமின்றி மழையவர்கூறவே பையர்பிப்பபாசசை.பர துதனை 

முச்சுமாடையை மீக்கெசரத்தினான் மொண் டுவே தியரில்லின் apeohs Hr.” 

பல்விசத்தில் விழுர்தீயிடிகளோ பரவுமின்னினமோ வடலங்கி?யா 

சொல்லுதற்கரி தாம்படவாவனற் ரொனியதாகச் சொடில்படி லென்றெழுஈ 

இல்லமெயகுக் இரிபுரமோவெழி லீசனெற்றி விழி யங்கி யோவெனப், புல்ல 

vésomi சொப்பூர்த் தெருவெலாம் புகைச்தெழுர்து பொடிபட வேகவே,” 

 துட்டராமையரில் லு சாமோதரர் தய்யலில்லமுமச்சு சரில்லமூ 

முட்டவெந்தது பார்கரபட்டரில் மூடியவெந்தது நாரசிங்கையர்தம் 

பட்டசாலையு மாரணப்பட்டாப் பண்ணரில்லும் பரச்தெரிக்கொத்த3த 

தட்டிலாதசர்யாரசிபுராணிகர் சாமவேதர்மடம்வெர்துசாய்ந்ததே.?? 

ஏன்றுவரும் வாக்கியங்களாலு உ கண்டுணர்வாராக,. 

இனிக் காசிப்பதியிலே மஞ்சி தவரென்பவ ரொருவர் சைவப் 

பிரசாரஞ் செய்துகொண்டுவருசையில் ௮ வர்பால்௮சூயைகசகொண்ட 

வைஷ்ணவர்கள இலர் அங்கேயுள்ள பெருமாள் கோயிலிலிருந்து 

கொண்டு மஞ்சி?தேவரைச் தங்களோடு வாதிக்கும்படி யழைத்தகாலை 
யில் ௮வர் புன்னசைசொண்டெமுஈ தருளி அவர்களைப்பார்த்து, 

இங்சே யெழுர்தருளியிருக்கும் பெருமாள் யாவருங்சாண விதியி 

லே நடந்துவந்து எங்கள் விசுவராதசுவாமியை வணகங்கும்படிச் 

செய்கிறேன் ப.ருங்களென்று கோயிலுக்குள்ளேசென்று பெரு 

மாளை பழைத்துக்கொண்டுபோய்ப் பாமசிவத்தை வணக்கும்படிச் 

செய்த மானமியமும் வசவபுராணத்தாலினிது பெறப்படும், 

“நீயருச்சீப்போனெங்கணித்தனேயாவனாபி 
னீயலர்ச்கரம்சொளெஃசநிமலன தரமகேயாயி 

னீயளித் திரர்தொழிர்கெ னெஞ்சிதைகர்ததாவாயி 
னீயரன்விசவநாத னிலயமுன்பணியாவென்றார்.!? 

சரையின ர இசயிப்பச் சங்சரனன்பரானோ 

ச7ச.கெளக்சளிப்ப வகந்தைசேர்வாசரவெள்க



சிவா திகயாத்நாவளி. PE 

வெருவியுசமருண்டுகிற்ப மெய்? தஉர்மஞ்சி3 தவர் 

வரு தியென் றுரைத்தசொல்லைமா தவன் ரலைமேற்கொண்டே.'' 

“அஞ்செஙகோயில்விட்ட சடி.பெயார்தசன் வீதி 

விஞ்சயவெளியிச்சென்று மேதினிமதித் தசசெல்ல 

மஞ்சையாமுகலாஈல்லோர் மகிழ்ச் துமுன்விஸலார் துசெல்ல 

வஞ்சசச்சமயமாதர் மயங்கெர்பின்னேசெல்ல,” 

Cam இிசோபிலட்புகுார ௫ மாசவன்விசகவசாதன் 

கர் தமார்மலர்ச்தாண்முன்னக காதவிர்பணிர் தன்ன 

நிர்தமாரிலத்தோர்காண£ம பெப்பசையெழுப்பமாட்டா 
௪ ச உட் ட od » ff 

ரர் தமால்ஈமயச்மீதார்க ளாசலாலரமீன மேலான்." 

* ச . சர ௬ . சு 

என்று வரும்வாம்பல்களே சான்றுமென் ௪, 
॥ 

இவ்வாறுபலப் ரமான ஙசளால் விஷ்ணுபக்தாகர தவனடி யார் 

களால் பங்சுப்பட்ட விருத்தார்கங்கள் வெளிப்பாட்டகன்றியுடி திக 

விஜயம் எம்பாவையங்கார் என்னுந் பாஞ்சராத்திரி யொருக்கன 

அ தர்வசொவிலாசா”” என்றெழுதிவிட்ட ர்வாது நூலைக் சண்ட 

SH (அதா வகொவிலாசநிரசகம்”” என்னுசகண்டஈ கரரக்சமொன் ற 

UGTA TUS BIT TT Ha ரென்பளரால் செய்யப்பட்டது மன்றி, 

அவர்பால் வாதித்துக் தோல்விபடைக்க அப்பாஞ்சராத்திரி தன் 

னுடைய விருதுஈண் ர சலியவற்றை யெல்லாம் அவர் இருவடி.பில 

கத்தம்பண்ணிவிட்டுத் சாலும் அவர்க்குத் HOM BI பெரு கூட்டக் 

தோடு கொக்தடிமைபாக Ourap Base பிரபாவம் சங்கரபட்ட 

என்னும கரந்தத்தா 

லினித பெறப்படும். இவைசளன்றியும், இ௩திரத்.நூப்மன் என்னு 

ரென்பனரால் செய்த CTTW OMS சிகாமணி” 

விஷ்ணுபச்கன் வெனடியாராகய ௮சஸ்திபபகவானைக்கண்டு வண ஈ 

காதசெருச்கால காட்டானையாக அமமுனிலவரால சபிக்கப்பட்ட 

வுண்மையைப பாகலசாதி பிரமாணங்க ளுணர்த்தும். இ.துநிறக, 

விஷ்ணுபக்தனாகிய பிரகலாதனென்லும் இரணியகுமாரன் ௮7 
சாண்டிசொண்டிருக்குங்காலத்தில் திவனடியா ரொருவர் ௮வன 

கொலுவிற்றிருககுஞ் சபைக்கெழுந்தருளுதலும) அவரைக்கண்ட 

இராக்கதவ/சன மிகுந்த செருக்கால வழிபடாசொழியவும், முனிச 

தி3ரஷ்டர் ௮வனைசோக்கி நீயிவவளவுமமைகொண்டிருப்ப.து நாரம் 

விஷ்ணுவை லழிபகென்3ருமென்னுஞ் செருக்சேயொழியவேறி 

லலை யாகையால் நீயும் ௮அவ்லிஷ்ணுவுப ஒருவரையொருவர் வி?ரா



௫௪௪ தித்தாந்தரத்நாகரம். 

இத்துத் இராப்பகைவர்களாகக்கடவிர்களென்று சபித் துவிட்டுப் 

போய்விடுதலும், உடனேயவனுக்கொருவிபரீ தம்பிறர் துகம்முைய 

தந்தையைக்கொன்ற சத்துருவாயே விஷ்ணுவை ஈாம்வழிபட்டுவரு 

வத ஈம்பால் என்னபேதைமையென்று ஆலோசித்து இப்போதே 

சென்று ௮வவிஷ்ணுவை யெதிர்த்துப் ற அட வாங்கவேண்டு 

மென்று ராக்ஷதவிருத்தி யதிகரித் துச் சேனைகளோடு திருப்பாற் 

சடலையடைச்து என்னுடைய தந்ைதையைக்கொன்ற வுன்னை யுயி 

ரோடு விடற தில்லை; என் னோடு போர்புரியவாவென்று விஷ்ணுமூர்த் 

தியை யழைத்தகாலையில் 2) a4 ஆச்சரியமடைந்த, இ.து சிவனடி. 

யார்க் கபசாரமிழைத்த கொடுமையானால் நாமென்னசெய்வதென்று 

இந்தித் து ௮வனொடு பதினாயிரம்வருடம் போர்புரிந்து அவனுடைய 

செருக்குடைர்து போசான்றருசப் புடைத்அுப் புறங்கண்டோடும் 

படிச் செய்ததாகக் கூர்மபுராணத்தா லினிது பெறப்படும். பின் 
னர் ௮ப்பிரகலாதன் விஷ்ணுவினிடத் தன்பொழிந்து சவெபெரு 

மானை வழிபட்டொழுகும் புண்ணிய விசேஷத்சையடைந் து காசிப் 

பதியிற்சென்று சிவலிங்கப் பிரதிட்டைசெய்துய்ந்தசாகக் காச 

கண்டமுதலிய வுண்மை நால்கள் துணிந்து கூறும். இதுமட்டோ, 
இவர்கள் பெரியதிருவடியென்று வணங்குங்கருடனைச் சிவபெருமா 

னுடையதிருமுடிமேலுலாவும்பெருவாழ்வுபெற்றசர்ப்பமொன்று(ஏ 

ன்கருடாசுகமா?” என்று கேட்டுப்பங்கப்படுத்தியும், ௮க்கருடன.து 

செருக்கழிய வொருகாலத்தில் ஈந்திகேசுரர் தமது சுவாசத்தால் 
சாசிவழியாய்ப்பலமுறை யுள்வாங்கியும் வெளியேவிடுத்தும் வருத் 

திச் சறகுகளெல்லாம் முறிக்துபோகச்செய்து பங்கப்படுத்தியும், 

சிறியதிருவடியென்று கொண்டாடும் ௮நுமானை இராமபத்திரர் 
தாரம் இராவணனைக் கொன்ற ஹத்திதொலையச் சவப்பிர திஷ்டை 

செய்யவேண்டிச் வெலிங்கமொன்று சொண்டுவரும்படிக் காசிக்க 
னுப்பிய சாலத்தில் ஈந்திகேசுரருத்தரவின்றி யிறுமாப்போடு வசந் 
நிதியை யணுகுதலும், ஆக்ஞையின்றி முன்னேஈடக்கும் ௮நுமாலு 

டைய இடையெறும்பு முறிக்து போகும்படி நந்திபகலான் தமது 

திருவடியைத்தூக்டுப் பின்னேயிருர்தோருகதைகொடுத்து இரத்தக் 

கக் இலிழும்படிச்செய்து பங்கப்படுத்தியும் நிகழ்ந்தபிரபாவங்கள் 

முறையே ஸ்காக்தம், வேதாசலமாஈமியம், காளிகாசண்ட முதலிய 

பிரமாணங்களாலிளிது பெறப்படும். இப்படி. யின்லுமநேகமுளவா 

கலி னிதனை யிவ்வள விலே ி.ற'த்திவிட்டு மேல் சிவனடியார்களால்



சிவா திக்யரத் நாவளி: ௪1( 

விஷ்ணு பங்கப்பட்ட விருத்தார்தங்களிமண்டொன்று எடுத்துக்கா 
ட்டுவோமாக, 

சுபதேவனென்னும் அரசன் சிவபக்தராகிய தச முனிவரை 
விரோதங்கொண்டு ௮வரை வெல்லும்படி விஷ்ணுவைரோக்கித் 
தவஞ்செய்த காலையில் விஷ்ணுமூர்த்தி வெளிப்பட்டு ௮வன்பக்கல் 
சார்ந்து த$ீசிமுனிவரை யெதிர்த்துத் தமது சக்கராயுதத்தை ௮ம் 
முனிவாமேற் பிரயோகத்திடலும், ௮ஃது குயவன் நிகரியா மெனக் 

கூர்மமுங்கிய வலமாய்ப்போகவும் காணி வில்லைவளைத்து ௮ரேகமா 
யிரம்பாணங்களை வருஷித்துப் பராக்கீரமசாலியாக நின்றகாலையில் 
முனிச்சிரேஷ்டர்புன்னகைகொண்டுதருப்பைப்புல் லொன்றெடுத்து 

அப்பாணங்களையெல்லாம் விழுங்கும்படி விடுத்தலும் அத்தனை 

பாணங்களும் பாழாகிவிட்டதால் இனி பென்னசெய்வதென்ர 

லோத்து முனிவர் பிரமிக்கும்படி வீசுவரூபங்கொண்டு எண்ணி 

றந்த விஷ்ணுக்களாகத் தோன்ற ௮வரைச் சூழ்ந்து கொள்ளு 

௮ம்) முனிபுங்கவர் ௮வவதிசயத்தைக்கண்டு ௮ஞ்சனவர்போலொ 

துங்குத் தமது திருவடியைத்தூக்கிப் பெருவிரலொன்றை யசைத்த 

மாத்திரத்தில் சங்கு சக்ர கதாகட்க கோதண்டபாணிகளாகயே விஷ் 

ணுச்கள் பற்பலகோடிகளாயுதிர்தலுங்கண்டு விஷ்ணுஞூர்த்தி பயந்து 
ததிசிமுனிவரைச்சரணடைந்துயர்த wre Aus பாத்மபூர்வத்திலும், 

ஸ்காந்தத்தினும் விசிதமா யெழுதப்பட்டிருக்கின்றது, அன்றியும் 

௮கஸ்தியபகவான் குற்றாலமென்னும் திருப்பதியி லெழுந்தருளியி 

ருந்த விஷ்ணுமூர்த்தியிறுடைய சிரத்திலே தமது திருக்கரத்தைய 
மைத்து அவருக்கு சவசாரூப்பியத்தைக் கொடுத் தருளிய பிரபாவம் 
குற்னுலமாச்மியம், ஸ்காந்தமுதலியவற்றாலினிது பெறப்படும். இத 
னால் விஷ்ணு சிவசாருப்பியத்தை யடைர்தாரென்பது பெறப்படி 

னும் முக்கியவிருத்தியாற்சிவனடியாரால்பங்கப்பட்டது வெளிப்பட் 
டதென்க. இதுநிற்க, சங்குவர்னரென்பவரால் ஒருபெரிய யுத்தத் 

தில் விஷ்ணுகூர்த்தி சிசையறுப்புண்டு பங்கப்பட்டாபென்று ஸ்காந் 

தபுராணத்திற் கூறப்பட்டதன்றியும்,சங்கரதாசையரென்னும் மெய் 

யன்பரொருவர் காசப்பதியி லெழுந்தருளியிருந்சத விஷ்ணுமூர்த்தி 
யைத் தமது நெற்றிக்கண்ணால் எரித்துவிட்டாரென்றும், பெருமாள் 

எரிந்துபோய்க் கேரயில் குட்டிச்சுவராகச் சூநியாலயமென்னும் 
பேராலிப்போதும் வழங்கவெருகறதென்றும் வசலபுராணத்தில் ஸ்ப 
ஷ்டமாயக் கூறப்பட்டிருக்கின்் றது.



௪௬ சித்தாந்தரத் சாகரம்: 

“மோசவாலயச் துவாழு முகு?தனுச்குடலாம்பஞ்ச 

லோகமுமெரிர் த:வீழ்ர் ச துரைபிரமாணமன்றே 

போசவேயிர்தறீயாள் புரத்தினுளரிக்குத் தாதர் 

சோசமேலிடவிருக்குஞ் சூரியாலயத்சைக்காண்டி” 

என்று வரும்வாக்கெமே சான்றாமென்௪. இப்படியேயின் லுஞ் 

இவகணங்களால் பங்கப்பட்ட விருத்தாந்தக்கள் ஸ்கார்தமுதலிய 

பிரமாணக்களி வேராளமாயுரைக்கப் படுமாகசையா லிதனை யிவ்வள 
வில நிறுத்தி யினிச் இவனடியார்சுளால் விஷ்ணு ௮நுக்பெகம்பெ 

ற்ற மான்மியங்களை யெ?த்துக் கூறுவோமாக, 

ஸ்ரீராமசந்திரர் தமது குலபத்தினியாகிய ஜானகியை யிழந்து 

சித் தப்பிரமங்செர்ண்டு ஆரண்ய சஞ்சாரஞ்செய்துகொண்டிருக் 
கையில் அுசுஸ்தயமுனிவருடைய ஆசிர்மத்தையடைந்து தன்னு 

டைய குறைகளையெல்லா மவர்பாலெடுத்துச்சொல்லி ௮ நுக்கிரகஞ் 

செய்யும்படிப் பிரார்த்தித்த காலையில் முனிபுங்கவர் கருபைகூர் 

ந்து அவருடைய சுத்தப்பிரமசதொலையுமபடித் தத்வஞாமைத 

சஞ்செய்து தெளிவித்து மேல் விரஜா $சைஷசெய்து சிவலிங்கப் 

பெருமாளை யெழுக்தருளப்பண்ணிப் பூசிக்கும்படி ௮.நுக்கிரகித்த 
முளஓும்; சிவபெருமான உமாதேவியா32ராடும் வெளிப்பட்டுப் பாசு 

பதாஸ்திரமுதலி.ப திவ்வியாஸ்திரங்களும் சதையையடையும் வர 

மும் ௮அருளிப்போயினரென்று பாத்மோத்தரத்தினும், வான்மீகப் 

பு?ராக்தமாகய இதிகாசத்தினும் விசிதமாய்க் கூறப்பட்டிருக்கன் 

ற. இராமாயணத்தில் :அத்ரபூர்வம்மஹாதேவம்'” என்னும் வாக்கி 

யத்தால் ”தையைம்ட்டுக் சொண்டு ஸ்ரீராமபத்திரர் ௮யோத்திக் 
கெழுந்தருளுகையில் பஞ்சவடி தரத்தை யடைந்து பூர்வத்தில் 

நான இலவிடத்தில் மகாதேவரை. யாராதித்து உன்னையடையும் 
வரத்தைப் பெற்றேனென்று கூறிய வுண்மையை யறியாமல் முடிச் 
சூர்முதலியென்பவன் தான் வெளியிட்ட :*கூரே சவிஜயம்'”என் லுஞ் 
சுவடியில் இராவணளைக்கொன்ற அ௮த்திதொலையும்படி. இராமன் 
சிவபிரதிட்டை செய்தற்காதாரமாகச் சைவர்கள் இந்தவாச்கியத 
தையே யுதகரிப்பதாக வெண்ணிக்சொண்டு பூர்வம் என்கிற சப்தத் 

தால் இராவணனைக் கொன்றபிறகு செய்த சிவபி/ திட்டைக்கு ப். 
பொருத்தமில்லையென்றும், ॥ ஹத் என்பது சலமாகவும் மஹாரமேத 
வனென்ப.து வருணனகவுளு Foi SESH wale கான் பிரார்த் 
திச்தேனென்று சொன்னதாகம் காமதேநுவைவிட்டுக் கழுதையின்.



சிவாதிக்யாத்தாவளி. ௪௭ 

சாலில் விழுலா னிவனேபோலும் புரட்டியிருக்கின்றனன். பிரமக 
ச்திதொலையும்படி. இராமன் சிவபிரதிட்டை செய்ததற்காதாரமான 
வாக்கியங்களை யிடம்வர்துழி யுதகரிப்போமாச, எமது பிபசக்கத் 

தால் மேல்வாக்கியம் பூர்வசப்தத்சால் பாதிக்கப்படாமை வெளிப் 

பட்டதன்றியும், பாத்மோத்தர வசனத்தால் இராமன் சிவதீட்சா 

விசிட்டத்தை Leni oa) aor aor spl கூறுமுண்்மையினலும், மஹா 

தேவரூடி நாமப்பிரதிபா தக வி்சஷத்தாலும் ௮ப்பேதையினுடைய 

துர்வாதம் நிரஸ்தமாயிற்றென் ௧. 

இனி ஸ்ரீகருஷ்ணருக்கு உபமன்யுபசலான் சிலதீகை்ஷசெய்து 

சிவபூசை யெழுந்தருளப் பண்ணிக்கொடத்த வி£?சஷத்தால் ௮ தனை 

விதிப்படியநுட்டித்துச் சாலாபீஷ்ட சித்தியடைர் தனரென்று சை 

வபுராணம், மஹாபாரதம், கூர்மபுமாணமுதலிபவற்றால் துணிச்து 

கூறப்படும், இனி ஞானசம்பர்தமூர்த்திகள் விஷ்ணுவுக்குச் Rover 

ரூப்பியமளித்த வுண்மையை மேலிடங்களில் இருபத்திரண்டாம் 

பக்கத்தி லெழுதியிருக்கின்றோ மானகயா லாண்டு கண்டுகொள்க, 

அன்றியும் பிரத்தியட்சப் பிரமாணமாய்ச் திருமேற்றளியென் 

லும் தலத்தினுஞ்சென்று கண்டுணர்வாராக. இதுமட்டோ, ஸ்ரீசும் 

திரமார்த்திசுவாமிகள் திருவஞ்சைக்களத்தில் சுலாமிதரிசனஞ்செ 

ய்து கொண் டிருக்கையில் விஷ்ணுமூர்த்தி பிரமன் முதலிய தேவ 

ர்களோடு அங்கடைந்து சுவாமிகளை யழைத்துக் கொண்டுவரும்ப 

டிச் வாக்ஞையாகையால் மாம்கள் யானை சொண்டுவந்திருக்கிறோம்; 

தேவரீர் இதன்மேலாரோகணித்துக் கொண்டெழுர்தருளல் வேண்டு 

மென்று பிரார்த்தித்து அவ்வாறே சுவாமிகளை ஸ்ரீசைலாயத்திற் 
கழைத்துக்சொண்டு போனதாக உபமர்யுபக்தவிலாசம், இருத்தொ 
ண்டர்புமாணமுசலிய வுண்மை நூல்களில் கூறப்பட்டதன்றியும்; சும் 

தரமுர்த்திசுவாமிகளருளிய தேவாரத்திலும் விஷ்ணுமுதலியதேவ 

ர்கள் தம்மைவர்செதிர்கொண்டு வழிபட்டதாகக் கூறியிருக்கின் 
றனர், 

“இச் திரன்மால்பீரமள் னெழிலார்மிகு தேவரெல்லாம் 
வர்தெதிர்கொள்ளவென்னை மத்தயானை யருள்புரிர்் து 

அச். ரமாமுனிவ ரிவனாரென வெம்பெருமா 

னந்தமாருரனென்ருா னொடித்தான்மலை யுத் மமனே?? 

என்றுவரும் அருள்லாக்கயெமே கான்றாமென்க. புராணப் 

பிரமாணகளைப்பற்றச் கேவாரப்பிரமானாம் பிராசுரிபமுடைய செ



FA _சித்தாத்தரத்தாகாம். 

ன்க, பிரத்தியக்ஷ சித்தியாய் அவர்கள்வந்தெதாசொண்டு வழிபட் 

டதைக் கூறியவுண்மையுடைய தாசையால் ஒருவராஓம் பாதிக்கப் 

படாமை கெளிப்பட்டது. இதனால் ஸ்ரீசுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளே 

டைய அருளைப் பெறுதற்கான பெரும்பாக்கெத்தை விஷ்ணுமூர் 
த்தி யடைக்தாரென்பது சாட்டப்பட்டது. ஹரதத்தாசாரிய சுவா 
மிகள்முதலாகச் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளிறுதியாய் இதுகாறும் 
யாம்கூறிவர்த செவபக்தாதிக்பவிசேஷப் பிரசங்கத்தால் இவர்கள 

பேயாழ்வார்கள் சைவத்தைவென்ருர்களென்னும் விண்வாதம் ௮ற 

வே நிரஸ்தமாயிற்றென்சு, கூரனாதிபராகயெ இவர்களாழ்வார்கள் 

பாஞ்சராத்திராகம சித்தமான துர்மதப் பிரசாரத்தால் உலகத்தைக் 

கெடுக்கவே பிறக்கப்போகிருர்களென்று கேதாரசண்டமுதலிய 

மூல்களி லெழுதப்பட்டிருப்பதால் ௮வ்வுண்மையைப் பாலிக்சவே 

பிறந்து துூரமதப் பிரவர்த்தகம் பூண்டெ முவெந் தவர்களைப்பற்றி 

யாமில்கென்னை விஸ்தரித்தெழுதவுரியேம். இதனை யின்னும் விரிக் 

இற்பெருகுமென் றஞ்சி ul ev au ar of Sev நிறுத் திவிட்டுப் பின்வருங் 

கட்சிகளுக்குச் சமாதானம் வரையப்புகுந்தனம். 

இனியவ வழுவாசகப்பீறலில். நாஓு-ஐந்.து-.ஆறு-எழு இலக் 

கங்களிட்டு எழுதியவிஷயங்கள் சிறுபிள்ளைகள் விவகாரமாய்க் கா 

ணப்படுதலால், ௮வைகட்கிக்கே சமாதானங்கூருமல்விடப்பட்டது. 

அவற்றின் விஸ்தாரத்தை யாம் வெளியிட்டிருக்கும் இராமா நஜ 

மதசபேடிகை'' என்னு நாலில் பரக்கக்காணலாம், இதுநிற்க, மேற் 

கண்ட ருவதிலக்கக்குறிப்பி லீண்டுசெஇக்கவேண்டிய ௮ த்யாவசி 

யகரமான விஷயமொன்றுண்டு, என்னவெனின், அ௮த்துஷ்டவாச 

கத்தில் “ஏகயேவருத்ரோகத்விதீயதே” என்ற வாக்யெத்தையெ 
மூதி இதன்பொருள் தேவர்கள்யாகஞ்செய்து யாகப்பதியாயெ விஷ் 

ணுவுக் கவிசளித்து முறையே சமஸ்ததேவர்களுக்குங் கொடுத்த 
பிறகு இன்லும் ௮விசுபெறுதற்கு யாரேலுமுளசோவென்று கேட் 
டதற்குஉருத்திரனன்றி யிரண்டாவதியாருமில்லையென்று சொன்ன. 
தாகக் குலவிக்கூறியமுதார். str பார்க்குந்தோறும் எமக்கு 

விபப்டிம் ஈகைப்புமதஇிகரிக்கெறது. சமஸ் தேவர்களுக்கும் ௮வி 
சுகொடுத்தானபிறகு உருத்திரனன்றி ௮விசுபெறுதற் ரொண்டாவதி 
யாருமில்லையென்று பொருள்கொண்டக்கால் உருத்திரமூர்த்தி ௮கி 

சுபெற்றபிறகு மற்றும் அவிசுபெறுவார் ஒருவருமில்லா திருத்தல் 

வேண்டும், ஆகவே ௮விசுபெறுவாரில் உருத்திரமூர் த்தி சடைப்பட்
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டவராத.ல்வேண்டும். ௮விசு பெறுவாராகய தேவர்கள் ௮ இிகார 
பேத ச் தினா£வேயே. கரமவரிசையாய்ப் பெற்றுவருவாரசகலின்,' உரு 

திதிரமூர்த்தியைக் கடைப்பட்டவராகக் சொள்ளுமிடத்து ௮வ 
ear சமஸ்ததேவர்களிலுல் &ீழ்ப்பட்டவராக நிச்சயிக்சப்படும். 
ஜூயையோ இப்படிப்பொருள் கொண்டுதிரியும் பாவிகள் உருத்திர 

லுக்கு மேலொருதெய்வமும், சம்ஹாரத்துக்கு மேலொருசிரியை 

யும் இல்லையென்றுகூறும் வேதசாட்சிக்கென்னசெப்வார்கள்? இது 

நிற்ச, ௮.விசுபெறுதற் யொரேனுமுளரோ வென்று கேட்டகாலத் 
தில் உண்டு இல்லையென்று சொல்ல?வண்டுவதொழிர்து இரண் 

டாவ தியாரு மில்லையென்று சொல்வது எவ்வளவும். பொருந்தாது 

இரண்டாவதில்லையென்னும் பிரயோகம் உயரச் தவிட.த்திற பிரயோ 

சனகரமாமன்றித் தாழ்ர்தவிடத்தில் நிஷ்பலிதமாகும் *எகமேவாத் 

த்விதீயம்அிரஹ்ம'” என்று வரும் வாக்கியத்தால் உத்கர்ஷப்பிராப் 

யமே சித்தியாயினதன்றி ஸ்வல்பா.நுகூலசித்தி பாசகமாய்விட்ட௫ 

இந்த நியாயங்களால் உருத்திரகூர்த்திக் காஇக்கமதிகரிக்சன்ற. 

அன்றியும் காதபதிம்மேதபதிம்நத்ரம்ஜலாஷபேஷலம்'” என்னும் 
ருக்வேதவாக்கியத்தால் உருத்திரமூர்த்தியை மேதபதியென்றும், 

யஜ்ஞபதியென்றும் சத்துக்கள் நிச்சயிக்கின்றனர். (அவோராஜகா 

மத்வரஸ்யரத்ரம்'” என்கிற எஜுஸ்ஸம்ஹிசா வாக்கியச்தால் உருத் 

திரமூர்த்திய யஜ்ஞபதியென்று நிச்சயிக்கப்படுகின்றலு. :அபம் 

ஸோம? கபர்த்திகேக் ரதம் நவ. பதேமது த்ரிஸ்ஸப்தயச் துஹ்யாரித்வேயி 
தீப தாவிதம்ரிஹிதோயஜ்கியால”? இக்தமந்திரத்தால் சப்த ஹகிர் 
யஜ்ஞ சப்தபாசயஜ்ஞசப்தஸோம பஜ்ஞங்களிலும் ர௬த்ரபதசபர்த்தி 

பதங்கள் பிரகாசித்தலால் உருத்திரமூர்த்தியை யிருபத்தொரு 

யஜ்ளுங்களுக்குர் தலைவராக றிச்ச யிக்கப்படுகின்றது, “இமம்பசும்பசு 

பதேதேஅத்பபத்காம்யக்ரேஸீக்ரு தஸ்யமத்யே”' என்றும், ர த்ரோவா 

யேஷயதக்நி?” என்றும் வரும் சுருதிகளால் உருத்திரமூர்த் தியை 
௮ச்னிஸ்வரூபரென்று துணிச்துரைக்கப்பட்டது. மேல்வாக்யெய் 

களால் அ௮க்கினியைக்காட்டிலும் வேறுபடாத ஹேபசுபதி! இந்தப் 
பூச்வை பஜ்ஞமத்தியில் உன் பொருட்டே கட்டுகின்றேன் என்று 

ஸ்பஷ்டமாயுண்மைப்பொருள் வெளிப்பட்டதா கையால் யஜ்ஞ்பதித் 

வம்சிவபெருமானுக்சே யுரிமையென்பது காட்டப்பட்டது, அன்றி 

யம், கூர்மபுராணத்இில்மஅஹம்ஹிஸர்வஹலிஷாம்போத் தாசைவபல்: 
ப்ரத ஸர்வதேவதநர்ப்பூத்வாஸர்வாத்மாஸம்ஸ்தித*'? என்று கூறப் 

7



௫௦ 'சித்தாந்தரத்நாகாம். 

பட்டுள்ளலாக்யெத்தால் சர்வகதனாகியும் சாவசொருபியாஇயும், ௮ 

க்னி சோமேர்திரவிஷ்ணுவாதி சர்வதேவ சுநுர்ப்பூதனாகியும், சர்வ 

முக்கிய ஹவிர்த்திரவியங்களுக்கும்போக்தாவாய் நானே பலப்பிர 

தாதாவாகின்றேன் என்ற பர௫வவாக்கிய வுண்மைவெளிப்பட்ட 

தரல் சிவபெருமானுக்கே யஜ்ஞபதித்வம் சித்தமாயிற்றென்ச. 

ஆயின், இர்திராக்னிமுதலிய தேவர்களைச் சுருதியாதிகளிற் 

சு றுவதென்னையெனின், ௮க்னி உருத்திரமூர்த்தியிலுடைய ௮ஷ் 

டத.நவி லொருதலுவாகலாலும், ௮க்னிமண்டலமத்தியில் அந்தரி 

யாமியாயிருப்பவர் ஸ்ரீருத்திரமூர்து தியேயாகலாலும் சமஸ்த ௮க் 

னிஹோத்திராதி காமக்களெல்லாம் ரத்ரசேஷமாகவே காரணப்பட் 

டதன்றியும், தேவசத்தாதி சப்தங்களால் சரீமவிசிஷ்டமாகிய ஆத்ம 
ஸ்பாவம் வெளிப்பட்டதுபோல இர்திராதி சப்தங்களால் ததந்தர்யா 
மியாகிய பரமேசுவரன் ௮ந்தந்ததஹுதிகளால் திருப்தியடைந்ச 

வராய் அவ்விந்திரா திகளைத் திருப்தியடைவிப்பரென்பது சுருதி௪ம் 

மதயுக்தி போதகமென்ச, இவ்வுண்மையை மேல்யாம்காட்டிய கூர்ம 

புராணவாக்கியத்தால் ஸ்ரீருத்ர ஐார்த்தியை சர்வதேவததுர்ப்பூத 

சென்றுரைத்த நியாயத்தை விசாரித்துத் தெளிச்துய்வாராக. இக் 

திராதி தேவர்களுக்குத்ததந்தர்யாமியாய் விளங்குவார் பரமசிவம் 

என்பதற்கு அருச்சுனன் ஸ்ரீகிருஷ்ணரிடத்திற்செய்த பூஜோபஹா 

ராத்யுபசாரங்கள் சிவப்பிரீதிகரமாயிற்றென்றுரைக்கும் பாரதத் 

அி'ராணபர்வ வாக்கியமே சான்றா மென்க, இறுகாறும்யாமெ 

முதிவக்ந நியாயங்களால் யாகபதியாவார் சிவபெருமானேயென் று 

இனி பெறப்படுதலும், இவ்வுண்மையையறியாமல் யாசபதியா 

கிய ௮ச்சுதலுக் கவிசளித்த பிறகு என்று முழநீளமெழுதிக் 

கொண்ட௮ப்போலி நாற்புலவர்விசாரஹீன ததிற்குப் புத்திமான்கள் 

கிரனப்படாமலிரார்கள். இம்மஹா சவியைப் போலவே முடி. ச்சூர்க் 

கவியொன்றும், 6 எழும்பூர்க்கவியொன்றும் தமது துஷ்டவாசகங்க 

ளில் பலவாறு பிதற்றியிருக்கன்றதுகள். ௮த்துராச்ஷேபங்கள் யா 
மிங்கேயெமுஇிய சமாதானங்களாலேயே  பரிகரிக்சப்பட்டதாசை 

யால், ௮ப்பசு பிராயர்கள் கூற்ற, பாழாடவிட்டதென்ச. 

ஆயின் விவ் ணுவை யஜ்ஞபதியாக ( வதங்களிற் கூறியதில்லை 

யோவெனின்; (யஜ்ஞேசயஜ்ஞமமஜந்ததேவா?'” என்சறெபுருஷளூக் 
தத்தால் பாயெபசவாச்யுபகரணமான யஜ்ஞராடித்தையுடையவிஷ்



ஏவா திக்யரத்நாவளி. Be 

ணுவால் யஜஜேசுவராராதனரூபயாகத்தை தேவர்கள். செய்தார் 
களென் றுண்மை வெளிப்பட்டதாகையால், விஷ்ணுவை யஜ்ஞரூபி 

யென்று கொள்ளவிடமுண்டா மன்றி யஜ்ஞபதியென்று கூறுவது 
எவ்வளவும் பொருக்தாதென்க. “யஜ்ஞோவைலிஷ்ணு”'' என்ற 
சுருதியேசாட்சியாவதோடு எழும்பூரிரெட்டி யெழுதிக்கொண்ட 

வாக்யெங்களெல்லாமும் விஷ்ணுவை பஜ்ஞரூபியென்றே விளக்க 

ன தாகலாலும், வேதத்தில் க.௫த யஜ்ஞபதித்வம் விஷ்ணுவுக்கு இப் 

பசுபிர।யர்கள் வேறெங்கேயிருக்து சொல்லவல்லவராவர்? விஷ்ணு 

வைப்பசுவாகக்கொண்டு தேவர்கள் சிவப்பிரீதியாக யாகஞ்செய்தா 

ர்களென்று சுருஇப்பிரமாணங்கள் வெகுவாய்க் சாணப்படு முண் 

மையை விசாரியாத இவர்கள் விளையிறுச்தவாறு அந்தோகொடிது! 

கொடிது !! சிவபெருமானை காதபதியென்றும், மேசுபதியென்றும், 

௮ த்வராஜனென்றும், யஜ்ஞபதியென்றும் பலநாமங்கள் பாராட்டி. 

வேதங்கள் உதகரித்தவுண்மையை மேலிடங்களில் விஸ்தரித்துக் 

காட்டினோ மாகையால் யஜ்ஞப இத்வம்யார்க்குண்டென்பதை புதி 

திமான்கள் UGS MMT aries. 

இதுமட்டோ, ஸ்ரீமாமபத்திரர் பர தலட்சுமணாளைநோக்கி விள 

னென்னும் ௮ரசன்மஹாதேவரையாராதித்துப் பரீமேதஞ்செய்.து 
ய்ர்தானாகையால், சாமும் ௮ப்பரிமேதஞ் செய்வோமென்று. . சிலாரா 

தனத்தால் ௮சுவமேதயாகஞ் செய்தாரென்று உத்தரராஜூயணத்தி 

லும், பரி3மேதத்தால் மகாதேவரையே யுபாசித்தாரென்று பேரதா 

யனராமாயணத்திலும் ஸ்பஷ்டமாய்க் கூறியிருக்கு முண்மையால் 

யஜ்ஞபதி சிவனே யென்பது பெறப்பட்டது. 

இவ்வாறே சைவம், ஸ்காந்தம்; லைங்கம், பாசுவதம், நாரசிங்க 

முதலிய புராணங்களால் யஜ்ஞபதியாவார் சிவபெருமானேயென்று 

நிச்சயிக்கப்பட்ட தாகையால் விபர்யாசாஸ்பதமான விண்வாதங் 

கள் விட்டொழிந்ததென்ச. பிரமன் - விஷ்ணு- இந்திரன் முதலா 

இய தேவர்களும், மற்றை முனிவர்களும் காசி. குருக்ஷேத்திரம் - 

கங்கா தீரம் - இந்துசரச-மாஈதசரசு - யமுனாதீரம் - சேஅுகட்டமுத 

லிய ஸ்தானங்களில் உருத்திரமூர்த்தியை யாராதித்து ௮கேகயா. 

கங்கள் செய்தார்களென்று பூர்வப்பிரமாணங்கள் வெகுவாய்விளங் 

குகைய1ல்) முழுப்பூசனைக்காயை சோற்றோடேமறைப்பதுபோல் 

சிவபெருமாலுச்கு யஜ்ஞபதித்வம் யாண்டும் ௯ நின கில்லையென்றும்



௫௨ சித்தாந்தரத்நாகரம், 

இவர்கள் பெரும்புரட்டுகளெல்லாம் பாழாகிவிட்டதென்க. இன்னும் 

யாகத்திரவிபமாகய பசுவும்) தத்ஸம்பக்தமாகிய கெளலியமும் சவ 

சம்பந் தமென்ப.து சர்வசம்மதமாகையால் யரகேயமான சமஸ்ததர் 

மங்களும் செவசம்பர்த மென்றே நிச்சயிக்கப்பட்ட, 

ஆயின் £ அபஉபஸ்புருஸ்ப” என்கிற வாக்கெயத்தால் உதகபரி 

ஷேசனம், ருத்ராஹுத்யனக் தரத்தில் ஆசாரமாவதென்னையெனின்), 

யாகங்களில் ருத்ராவிர்ப்பாகம் முதலிய கொடுக்கவேண்டியதாக 

லின், ௮ங்கனங்கொடுத்தபிறகு விஷ்ணுவாதி தேவர்களுக்கு ௮வ 

ரோடு சமானமாக வுடனே கொடுக்கப்படாதாகையால் ருத்ரா 

ஹுத்யனந்தரமாகய ஜலபரிஷேசனம் உருத்திரமூர்த்தி அந்தர்த் 

தானமாதற் பொருட்டென்று முதலூலுணா்த்துமென்க, *4அப? 

பரிஷிஞ்சதிருத்ரஸ்யாந்தர்ஹித்மை:” என்கறசுருதியால் உருத்திர 
மூர்த்தியினுடை ப அந்தர்த்தானத்திற்காகச் ஜலபரிஷேசனம் செய் 
இன்றார்களென்று பெறப்பட்டது. 6யோமஹாதேவமக்யேரஹீஈதை 

வேந்துர்மதி? ஸக்ருத்ஸாதாரணம்ப்ரூயா த்ஸோந்த்பஜோகாந்த்பஜோந்த் 
யஜ:” என்றெ புராணவசனத்தால் எவன் ௮ன்னியமான ஹீன 

தெய்வங்களோடு சமானமாக ஒருவார்த்தையாவது மஹாதேவரைப் 

பேசுவானோ அம்ததுர்மதியே சண்டாளனாவனன்றி லோகப்பிர£ 

தயால் சண்டாளனென்றழைக்கப்படும் ௮வன் சண்டாளனாகான் 

சன்றுஸ்பஷ்டமாய்க் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. மேல்வாக்கியங்களால் 

ருத்ராஹுத்யனந்தரம் ஜலபரிஷேசனப்பிரச.ங்கம் நிர்ப்பாதிதமாய் 

விட்டதென்க. இன்னுஞ் சிவபெருமானைச் சாமானியமாகிய இதர 

தெய்வங்களோடு சமானமாசகக்கொண்டு ஈமஸ்காரஸ்தோத்திராதி 

கள் செய்யப்படாதென்று விதிக்கும் ருக்வேதவாக்கியத்தை யிக்கே 

யுதகரிக்கின்றோம். மாத்வாருத்ரமிக்ரு தாமா௩மோகமோ பிர்மாதுஷ்டுதீ 
திவ்ருஷபமாஸ்ஹூதி”' இந்தச்சுரு தியில், சுரசிரேஷ்டப்பிரபுவாகயெ 

ஹேருத்ரமூர்த்த! உன்னை இதரதெய்வங்களோடு ஈமஸ்காரங்களா 

௮ம்) அஷ்டஸ்தோத்திரங்கள/லும், ஆஹ்வானங்களாஓம் கோபிக் 

கச்செய்யோமாக என்று சொல்லப்பட்டிருக்கன்றது. Osean Ga 
பெருமரனோடு சமானமாக இதரதெய்வங்கட் கவிர்ப்பாகங்கொடுப் 

பாரைப் பரமேசுவரர் கோபிப்பாரென்பது பெறப்பதெலால், ௪கல 

தேவதாஸ்வாமியாகிய ஸ்ரீ ருத்ரமூர்த்திக்கு ௮ன்னியதெய்வங்க 
ளோடு சமானமாய் ஸ்மார்த்தசுரெளதைசர்மங்களில் ஆஹாுதிசெய் 

தல கூடாசென்றும், ௬த்ராஹ-பதிகொடுத்தபிறகு அவர் அந்தரத்



சிவா திக்யரத்தாவளி. ௫௩. 

தானஞ்செய்தற்காகவே ஜலபரிஷேசனம் ஆசாரமாயிற்றென்றும்; 
உருத்திரமர்த்தி அந்தர்த்சானஞ்செய்தபிறகே மற்றைசேவர்சளு 

க்கு ஹா திகொடுத்தல் வேண்டுமென்றும் நிச்சயித்து மேலோ 
சவ்டித்துவருகின்றனர். சிவபெருமான் அந்தர்த்தானஞ் செய்யா 
தபட்சத்தில் ௮வரோடுசமானமாய் ௮ன்னியதெய்வங்கட் காஹு 
திசெய்யக்கூடாதாகையால், ருத்ராஹுத்யனந்தரமான ஜலபரிஷே 
சனம் அ௮த்தியாவசயகரமாயிற்றென்க. இப்படி விசாரித்ததியாத 
மூடஜனங்கள் உருத்திரஞார்த்தி நீச்சதெய்வமாசையால் ஐலபரி 

வேசனம் ௮வர்க் காசாரமாயிற்றென்று தங்கள் சுவடி.களில் எழுதி 
யிருக்கின்றனர். ௮வர்களறியாமையை யெடுத்துரைக்க எமக்கு 
நாணமாயிருக்ெறது, ௮வரப்படியே நீச்சதெய்வமாகிறபட்சத் தில் 
சமஸ்ததேவர்களுக்குங் கொடுத்துச் தர்க்கபிறகு ௮வர் பெறுதற் 

குரியாரேயன்றி முதலில் ௮ல்லது இடையில் பெறுதற்குரியா ரென் 

பது எவவளவும்பொருக்காது, இனமாகவும், ஜலபரிஷேசனம் 

விதித்ரமையால் அ௮வர்க்குப்பின்னர் ஐஹுதிபெறுதற்கான. தே 

வர்க ளின்னுமிருப்பகாகப் புலப்படுகின்றது, ஆகவே, அவர்க்குப் 

பிற்பட்டவர்கள் ௮திக நீச்சமுடையாரென்பது பெறப்பட்டது, 

அதிக நீச்சமுடையாரைவிட்டு அற்ப நீச்சமுடையார்க்குச் ஜலபரி 

லேசனம் விதித்ததுயாதுகாரணம்? அன்றியும்; உருத்திரமூர்த்தி 
நீச்சதெய்வமானபோது முறையே அவர்க்குப்பின்னவர்கள் ௮திக 

நீச்சமுடையாரென்பது பெறப்பட்ட: நியாயத்தால் ஜலபரிஷேச 

னம் ௮நரவசியமென்றே நிச்சயிக்கப்படுகிற து. உருத்திரமூரத்தி 

யொருவர்தவிர மற்றவர்கள் நீச்சமுடையாரல்லவெனின், ௮ல்லாத 

வர்களைப் பின்னிருத்தி உருத்திரமூர்த்தியை முன்னிருத்தியதற்குக் 

சாரணம்வேண்டும். இது எங்குள்ள சாம்பிரதாயம் ₹ இனி யிந்த 

விதிமுறையால் பஞ்சமனலுக்கு முன்மரியாதையும், பிராமணலுக்குப் 

பின்மரியாதையும் செய்யவேண்டி.வரும். இப்படிப் பூர்வோத்தர 

விரோதங்கள் வெகுவாய்க் சாணப்படுமலால், உருத்திரமூர்த் தியை 

நீச்சதெய்வமென்று பிதற்றியது பேதமையாய்விட்டது. ஆகவே. 

அதிபரமாப்தராபெ உருத்திரமூர்த்திக்குக் கொடுத்த சரக்கொண் 

டே நீச்சதெய்வங்களாகய விஷ்ணுவாதி தேவர்களுக்குச் சமான 
மாய் ௮ஹுதிகொடுக்கப்படாதென்றே ருதீராஹுத்யனந் தரமான 
ஜலபரிஷேசனம் ஆசாரமாயிந்றென்க, மேலிரண்டுநியாயங்களா 

அம் ஜலபரிஷேசனப் பிரசங்கம் சிர்ப்பாதிதமாய்விட்ட தாகையால், 
யஜ்ஞபதித்வம் சிவபெருமாலுக்கே யென்பது எல்லா விதத்தா



௫ சித்தாநதரத்தாகரம்: 

லுஞ் சாதிச்சப்பட்டது. இகனையறியாத அ௮ம்மூடசிரோமணி ஏக 

யேவருத்ரோ”' என் றவாக்கெயத்தை யஜஞசம்பந்தமாக ௮பார்த்தக் 

கொண்டு உபக்சரெமோபசம்ஹார நியாயங்களையறியாமல் எசுர் 

வேதம் முதற்காண்டம் எட்டாம்பிரசினத்திலுள்ளதாகப் பெரும் 

புளஞசொன்று சா திக்கவந்தார். ௮தனைச் ஜகத்காரணவிஷயமாய்ப் 

பிரதிபா திக்கும் ருக்வேதவாக்யெமென்று மேலோர்கள் நிச்சயித் 

திருக்க்றனர். அன்றியும், அ௮க்தவாக்கியசக்தை ஈத்விதியதே”? 

என்ழு முடித்தார், நத்விதிபாயதஸ்தே'' என்று விளங்கும் வாஸ் 
தவசொரூபத்கசை ஆபாசப்படுத்திக் கெடுத்துவிட்டார். ௮நதிகார 

சோஷத்தாலேயே யிவவாபாசங்கள் சம்பவிப்பகரகலின், ௮வரு 

டைய ௮இிகொரமிப்பகுதியினை யுடைபதென்று புத்திமான்கள் கண் 

டி ராமற்போகார் இதுகாறும் விவகரித்த ரியாயங்களால் யஜ்ஞபதி 

யாவார் செவபெரறுமானேயென்று பிரசக்கிக்கப்பட்ட தன்றியுக் 

தக்ஷகப்பிரஜாபதியினுடைய யாகத்தில் விஷ்ணுமூர்ததி யாகபதி 

யாயிருந்து விரபத்திரரால் நாகபாசச்தாற்கட்டுண்டழிர்த மானக் 

சேடும், ௮வரை யாகப்பதியாகக்கொண்ட தக்கனுடைய தலையுரு 

ண்டும்பாய்விட்டதும் சர்வப்பிரசித்தியாகையால் யஜ்ஞபதி சிவனே 

யென் நறியாதவர்கட்குத் தலைபபாய்விடுமென்ப?த சாஸ் சம் 

_மதமென்க,. இன்னும் விரிக்கிற் பெருகும். 

இனி யவ்வழுவாசகப்பிறலில் சிவறின்மாலியப்பிரசாதம் ௮௬ த 

தவான்சளுக்கே யுரியதென்றும், சுத்தாத்மாக்களுக்கு அருகமல்ல 

வென்றும், ௮தனை மண்ணிடைப்புதைத்தல், தடாகங்களிற்போடல் 

லிதெமென்றும், ௮ தவாவுட்கொண்டால் ௮ தோகதியடைவார்க 

ளென்றும், இவ்வாறு ஸ்காந்தம் மநுஸ்மிருதிமுதலிய பிரமாணம் 

'களிற் கூறப்பட்டதென்றுந் தாறுமாருகப்பிதற்றி ௮ப்படி நிகழ்ந்த 

வுண்மை வெளிப்படத் தவளையின்கதையொன்று எழுதிவிடுத்தார். 

அன்றியும், ஈஎவ்வமில் சிவன்ேகாயினின்மாலியம்'” என்றற் ரொடக் 

கத்துவாக்கெத்தால் Rader ins utd சிலமுடையோர்களுக்கு ஆகா 

மையை அறப்பளீசுரசதகத்தால் சாதிச்சத்தலைப்பட் டொருமுறை 

upg தொலைத்தார், 

இதனைமுறையேவிவகரிக்குமிடத்து சஏெவநின்மாலியம் போஜ 
னயோக்ய மல்லவென்பறு எவ்வளவும் பொருந்தாது, ஜாபாலசுருதி 

யில் பருத்ரபுத்தம்புஞ்சீத ருத்ரபீதம்பிபேச் ரூத்ராக்ராதம்ஜிக்ரேக்



சிவாதிக்யாத்தாவளி. இடு 

ருத்ரேணாத்தம் மச்சந்திருத்ரேணமீதம்பிபந்தி ரெளத்ராக்ராதம்ஜிக் 
ரந்திதஸ்மா த்ப்ராஹ்மணா: ப்ரசாந் தமகஸோரீர்மால்யமேவபக்ஷயந்தி” 
என்றெவாக்கயெத்தால் சிவபுக்தமாயெ பிரசாதத்தையே புசிச்கவே 
ண்மெமென்றும், ருத்ரபீதமாயெ ஜல க்£ராதகளையே பானம்பண்ண 

வேண்டுமென்றும்; ருத்ராக்ராதமாகெ கந்தபுஷ்பாதிகளையே ஆக்கி 
ராணிக்க வேண்டுமென்றும் பெறப்படுதலால் சிவரின்மாலியகிரா ஹ் 

“யம் சாக்தலேர்களாயெ பிராஹ்மணர்களுக்கு நிர்ப்பாதிதமாய்ச் 
சாதிக்கப்பட்டது. இதற்குபப்பிரஹ்மணம் இலிங்கபுராணத்தில்) 

“புஷ்பம்பலம்ஸ *கந்தஞ்சலஸ்.த்ராண்யாபரணாரீசசிவார்ப்பி தாரிஸ்வீகு 
ர்யாதந்யதாகில்பிடீபவேக்'” என்ற வாக்கியத்தால் சிவார்ப்பிதமாயெ 

கந்தபுஷ்பமால்ய வஸ்இராபரணாதிகளையே கிரகிக்கவேண்டுமென் 
றும், ௮ப்படி இரடக்காமல் அத்மபோகார்த்தமாய்க் கரகித்தபக்ஷத் 

தில் பாபத்தை யடைவரென்றும் நிச்சயிக்கப்பட் டி ருக்கின்ற.து, 

அன்றியும் பிரஹ்மாண்டபுராணத்தில் 6மஹ்யமக்கம்ப்ரயத்ரேரநிவே 

த்யாச்நாதியஸ்ஸதா லபூபாலல்லர்வவேச் தாபவத்யேவஹிவர்வதா அதீ 
தாகாகதம்ஜ்ஞாநம்பூபாலத்வஞ்சசாச்வதம் ஜாதிஸ்மரத்வம்ஸேளந்தரி 

யம் மர்கைவேச்யஸ்யபக்ஷ்ணா த்” என்றற்றொடக்கத்து வாக்கியங்க் 

ளால் சிவறின்மாலியத்தை எவன் புஜிப்பானோ ௮வன் சகலார்த்த வே 

தீதாவாடச் சக்ரேசுவாறைனென்றும், ௮வலுக்குத் திரிகாலஜ்ஞா 

னமும்; நிதியபூபாலக்வமும், விசேவசெளந்தரியமும் உண்டாகு 
மென்றும் விஸ்தரிச் துரைக்கப்பட்டி ருக்கின்றது. இர்ச வாக்கெய 

விசஷங்களால் சவரின்மாலியம் பரமபாவனமாகக் ரடக்கத்தக்க 

தென்று நிச்சயிக்கப்பட்ட தாகையால், பூவோத்தம சம்பந்தங்கள். 

தெரியாமல் பிதற்றிவரும் பேடிவாசகமங்கள் சபேடிகை செய்யப் 

பட்டனவென்க, 

"இனி யந்தத்துவ்டவாசகத்தில் சிவின்மாலியம் ௮௪த்தவான் 

களுக்கே யுசிதமென்றும், சுத்தாத்மாக்களுக் கருகமல்லவென்றும் 

எழுதித்தொலைத்தார், மேல்யாம் உதகரித்துக்காட்டிய உபநிஷத் 

வாக்கெயெத்தால் சரந்த சீலர்களாகயெ பிராஹ்மணர்கள் பக்ஷிக்கன் ரூர் 

சுளென்று பெறப்பட்டதன்றியும், சாமிகாகமத்தில் ((அசுத்தாத்மா 

சுசிர்லோபாக்மத்புக்தம் பாலாம்பரம் பக்ஷயேந்ராசமாப்கோதிசூத்ரோ 
ஹ்யத்யயனாதிவ” என்று கூறிய சிவ வசனத்தால் உபரயன சமஸ் 
கார ரஹிதர்களாகிய சூத்திரர்களுக்கு வேதாத்யயனம் விநாசகர 
மாவதுபோல் சவபாவனாரஹிதத்வச்சால் அபரிசுச்சாளாயெ பிரா



௫௬ சித்த! நதரத்தாகரம், 

இருதஜனங்களுச்குச் சிவின்மாலியசேவனம் நரகஹேதுவென்று 

நிச்சயிக்கப்பட் டிருக்சன்றது. அன்றியும், சைவபுராணத்தில் 

நிர்மால்யம் நிர்மலம்சுத்தம் நிர்மலத்வாதநிந்திசம்தஸ்மாதபோஜ்யம் 
நிர்மால்யம்ப்ராக்ருதைரசிவார்ச்சகை? லோபாந்நதா ரயேச்சம்போர் 
நிர்மால்யம்சபக்ஷ்யேத்திஹ்வாசாபல்யல்ம்யுத் த? சிவஸம்ஸ்காரவர் 

gs: சிவநிர்மால்யபோஜிசேத்ரெளரவம்ஈரகம்வ்ரஜேத்” என்றெ 

சுலோசுத்தால் வெசம்ஸ்கார வர்ஜிதர்களுக்குச் சவ நின்மாலியம் 

அபோஜ்யமென்றும், ௮தவாகிடைக்கப்பெற்றால் நரக ஹேதுவெ 

ன்றும், சைவஇ௬ஷாவிசிஷ்டர்களாகய சவபக்தர்களுக்கே சிவநின் 

மாலியம் ஜன்மபாவனகரமென்றும் சாதித்துரைக்சப்பட்டது. 

இர்த நியாயங்களால் சவறின்மாலியம் சுத்தடத்மாக்களுக்கே யுரித் 

தென்றும்; ௮சுத்.தாத்மாக்களுக்கு நரகஹேதுவென்றும் சாட்டப் 

பட்டது. இங்ஙனமாகவும், சிவநின்மாலியம் சுத்தாத்மாக்களுக்கு 

௮ச்சரொாஹ்யமென்றுைச்ச மட்டிவாசகம் நிரஸ்தமாயிற்றென்சு. 

"இதுநிற்க, *எம்லமில் சன்கோயி னின்மாலியங்ரெண மிலகுசுடரில் 

லாதது, ணிவையெலாஞ் £லமுடை யோர்களுச்சாசா வெனப்பழைய நூலு 

ரைசெயும்.?? என்னு நீதிவாக்கியக்தை யொருபெரிய பிரமாணமாகக் 

கொண்டு தனது மட்டி வாசகத்தைச் சாதிக்கப்புகுந்தார். அது 

எவ்வளவும் பொருந்தாது. ௮ர்த நீதிநால் சாதாரணமான ஒரு வித் 
வாளால் செய்யப்பட்டதன்றிப் பூர்வாசாரியர்களால் செய்யப்பட்ட 

தல்லவாகலின் ௮ தனை யிம்கே யங்கேரித்து நியாயஞ்செரல்வதவசய 

மன்ஞுயிலும், அவ்வாக்கியத்துக்கு அ௮பாரத்தங்கொண்டெழுதிய 

அ௮ப்பேசையிலுடைய விபரீதத்தைக்காட்டிக் கண்டிக்கவேண்டும் 

மென்பதுபற்றியே யிண்டுவரையப்புகுர்ததென்க. எவ்வமில் வென் 
கோயிலென்றெடுத்துச் சிவோக்காஷப்பிராப்பந் தோன்றக்கூறினவர் 

சிவப்பிரசாகத்தை நிந்திப்பாரென்பது இம்முழுப்பேதைபோல் 

வார் துணிபாமேயன்றி மேதாவியர் கொள்ளாரென்க, மேலவ்வாக் 

இயத்துக்குப் பொருளியாதெனின், ௮ந்தவாக்கயெத்தில் வெனுடைய 

கேரயில்நின்மாலியமென்று கூறப்பட்டகனால் ௮தலுண்மைகிளங்க 

சில நியாயங்களைப் பிரமாணபூர்வசமாய் விஸ்தரித்துக் சாட்டு 
வோமாக. பிரம்மாண்ட புராணத்தில் “சிவாநுபூதமகிலம்நிர்மாலய* 
ப? பாஷியதேபோஜ்யம்தார்யமிதீத் வேதாஷட்விதஜ்சபவிஷ்யதிே தேவஸ் 
ம்தேவதாத்ரவ்யமநைவேச்யஜ்சநீவேதிதம்சண்டத்ரவியம்பஹி? க்ஷிப் த 
ம்நீர்மால்யம்ஷட்வி தம் ததாதேவஸ்வம்க்ராமபூம்யாதிதாஸிதாநச துஷ்ட 
யம்ஷேமநப்யகரசாந்தி தே வத்ரவ்யமிதிஸ்மீந தம்யத்ஸங்கலப்யச சேவா



சிவாதிக்யரத்தாவளி. @aer 

யபத்ரம்புஷ்பம்பலம்ஜலம்௮அந்ந்பாதாதிதத்ஸர்வம் நைவே தியமீதிகிர் த்தி 
சம்ஏதத்த்ரிவிதநிர்மாலயமந்ர்ஹமிதிகச்சதேப்சமாதாத் போஜநம்தர்வந் 
பூமேளஸஸ்யாதமங்கள? சிவத்ரவ்யாபஹாரேணந்ரசம்மா த்பஸேநர£ 
சிவோபபுக்தஸ்ரக்கந் தடந்நபாநாதீகம் ததாநிவேதீதமீதம்புரோக்தம்ம் 
ஸர்வபாபஹாம்பரம்ஸ்தாபிதம் விதிவலலிங்கம்ஸீர்வைர்தேவாசுரய்ர்ந 

ரை₹ஏதத்திரிவிதநீர்மாலயம்சண்டேசாதிகிரதம்பவேச்பஹ் ₹கூப்தமந்ரீ 
ஹம்ஸ்யா தந்மத்த்ரவ்யத்வகாரணத்பிசாசாரசாஜ்சலர்வேஷாமதிகாரோ 

த்ரஸர்வதாநீர்மாலயேஷட்விதேநீச்மமேகமேலநீவேதீதட்*என் றற்றொ 
டக்கத்து வாச்கெங்களால் நின்மாலியமானது தேவஸ்வமென்றும், 
தேவதாத்ரவ்யமென்றும், நைவேத்யமென்றும், நிவேதிகமென்றும், 

சண்டாதிக்ருதமென்றும், பஹிக்ஷிப்தமென்றும், ௮றுவிதங்களா 

யப் பருக்கப்பட்டு ௮வற்றுள் தேவஸ்வமென்பது சிவசம்பந்தமான 
சொமபூமியாதிக ளென்றும், தேவதாத்ரவ்யமென்பது, Raed 

மான சுவானரஜித ரதனாதிகளென்றும், ரைவேச்யமென்பது சிவா 

ர்த்தமாய்ச் சங்கற்பிக்கப்பட்டு ௮ர்ப்பணமாகாத அன்ன பலபுஷ்பா 

திகளென்றும், இம்மூன்றுவித நின்மாலியங்களுஞ்சுத்தாத்மாக்களு 

க்குக் கிராஹ்யமல்லவென்றும், மேல்நிவேதிச மென்பது சிவார்ப்பி 

கீமாய்விட்ட அ௮ன்னபலஜலாதிகளென்றும், இஃது பாவனமும், 

பாபஹரமுமாய்ச் சகிதாத்மாக்களால கஇராஹ்யமாகத்தக்கதென் 

றும், சண்டாதிக்ருத மென்பது, “உத்தாசஹாசண்டீஸிவராயநம£”? 

என்று அர்ப்பிக்கப்பட்ட தரவியமென்றும், பஹிக்ஷிப்தமென்ப.து 

பாஹ்பதேசத்தில் வைத்திருக்கும் ஜலான்னபத்ர புஷ்பாதிகளென் 

றும், இவ்விரண்டில் முதலாவ சண்டேசுரப்பிரீதிகயமும், இரண் 

டாவது பிசாசப்பிரிதிகரமுமாகையால் இவைகளும் சுத்தாத்மாக் 

களுக்கு ௮க்கிராஹ்யமாகு மென்றுடிச் சயித்து ஓன்று ரொஹ்ய 

மும், ஐந்து ௮க்கராஹ்யமுமாக நாரதமுனிவர் கூறினதாகப் பெற 

ப்படுதலால் யாமங்கேகாட்டிய கோயில் நின்மாலியமென்ப.து தேவ 

ஸ்வமாதிகளையே விளக்கெதன்றி நிவேதிதமாகிய சிவப்பிரசாதத் 

சை யன்றென்பது நிர்ப்பாதிதமாய்ச் சாதிச்கப்பட்டது, 

இதுஙிற்க, ௮ம்மட்டிவாசகத்தில் சுருதிஸ்மிருதிகளிலும் சிவ 
நின்மாலிமதோஷமங் கூறுவதாக எழுதப்பட்டிருச்கின்றது. அது 

இர்சச்சுருதியில் ஸ்மிுதியிலென்று காணப்படவில்லை. சிவநின்மா 

லிய பொஹ்யமான சுருதிவாக்கியத்தை மேல்யாம் காட்டியிருக்கின் 

ஹனோமாகையால் ௮ப்பேதையினுடைய தர்வாதம் நிரசிக்கப்பட்ட து. 

௮,தவா ஸ்மிருதிகளா லேகதேசமாய்ப்பாதிக்கப்பட்டாலும் அது 
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டு ௮ சித்தாந்தரத்தாகாம், 

“ஸ்நதிஸ்மீத்யோர்வீரோதேதுஸ்நதிரேவபலீயல-்' என்கிற நியரயச் 
தால் சுருதிஸ்மிருதிகளுக்குப் பரஸ்பரவிரோதமுண்டாறெ பட்சத் 
தில் ஸ்மிருதியைக்காட்டிலுஞ், சுருஇப்பிரமாணம் பலிஷ்டமுடைய 
தாகக் கொள்ள வேண்டுமென்டூறபடிச் சுருதிபாஹுள்யமுடைய 
எமக்கு ஸ்மிருதிபாதகத்தால் வருந்தோஷம் நிஸ்புருஹமென்க. 

இனஜும், ௮த்.துஷ்டவாசகத்தில் சீவஙின்மாலியத்தை மண் 
ணிடைப் புதைத்தல் தடாகங்களிற்போடல் விககமென்றும், ௮த 
வாவுட்கொண்டால் ௮தோகதியடைவார்களென்றும் ஸ்காந்தத்தி 
அம், சுப்பிரபேசமென்லும் ௮கமத்திலுங் கூறப்பட்டதாச அழு 
தார். மேலிடங்களில் யாம்விவகரித் துவந்த நியாயங்களால் நின்மாலி 
யப்பகுதிகள் வெளிப்பட்ட தாகையால் சண்டாதிக்ருகம், பஹிக்ூஷி 
ப்தமாகய இவ்விரண்டுமே பக்௲ணயோக்யே மல்லவென்று தடா 
கங்களில் விட்டுவிடச் சிவாகமங்கள் விதிக்குமன்றிச் வொர்ப்பித 
மாய்விட்ட நிவேதிதமாகய சிவப்பிரசாதத்தை யொருபோதுஞ் 
சொல்லாதென்க. இனி அம்மூடவாசகத்தில் இறக்கமுத்தியென் 
இற காசியில் ெப்பிரசாத நுகர்ந்த பாதகத்தவளை யை அ௮தற்கிறுதி 
நாள்வந்தபோது அமரர்கள் இப்புண்ணியகேஷேத்திரத்தில் Rai 
சாதநுகாந்த இந்தப்பாதகத்தவளை யுயிர்விடலாகாதென்றெண்ணிக் 
காகத்தைக்கொண்டு அதனைக் காசியெல்லைக்கப்புறத்தே யெறிந்து 
விடும்படிச் செய்தார்களென்று காசிசண்டத்திற் கூறியிருத்தலால் 
சிவரின்மாலியத்திற்குப் போஜனயோக்யெ மில்லையென்று சாதிக் 
கப்புகுஈ்தார். காசிகண்டத் தில் ஒக்காரவிலிங்கத்தின் சிறப்புரைத்த 
அத்தியாயத்தில் சிவரின்மாலியதுகர்ந்த தவளையைக் காசிக்கப்புற 
ததேகொண்டுபோய்க் காகமொன்று ௮தன் வினை யிருக்தபடித் இன் 
றுவிட்டதாக எழுதப்பட் டிருக்கிறகன்றிக் சாகத்தைக்கொண்டு 
தேவர்கள் காசிக்கப்புறத்தே எறிர் துவிடும்படிச் செய்ததாகக் காண 
ப்படவில்லை. தேவர்கள் செய்தார்களென்று இல்லாத விஷயத்தைக் 
சுற்பித்துரைத்தசன லென்னபலன்கண்டார் ? இப்படியெழுதுவத 
னால் நூற்புரட்டரென்று நிச்சயிக்கப் படுகின்றனர். இதுநிற்க இவ 
ப்பிரசாத நுகர்ந்த தவளைக்குத் தோஷாரோபிதம் வர்ததென்னை 
யெனின், மேல்யாம் பலகிடங்களிலும் சவறின்மாலியம் சுத்தாத்மா 
க்கஞக்கே பிரயோசனம்கூ நினோமன் றி அசுச்தாத்மாக்களுக் கல் 
லவாகலின் முழுமலதேசயாயெ தவளைக்கு எப்படி ௮ப்புண்ணி 
யப் பிரயோஜனங்கட்டும் ? இத் தவளை விருச்தாந்தத்தால் செவநின்
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மாலியம் அசத்தாத்மாக்களுக்கே ௮ருகமல்லவென்று பெறப்பட 

டதால் சுத்தாத்மாக்களுக்கு உரிமையென்று நரட்௨ப்பட்டது. 

இவ்வுண்மையைப் பகுத்.துணராமல் தவளையின்கதையைத் தினக் 

காதாரமாகக்கொண்டு தடுமாறிப்போய்விட்டார். இர்த நியாயக்க 

ளால் சிவப்பிரகாச ரொஹ்யம் சத்துக்களுக்குப் பமமபாவனமா 

மென்று நாட்டப்பட்டது. 

ஆயின் சைவசம்ஹிதையில் ஈதநர்ஹம்மமநைவேத்மம்" என்கிற 

வாக்கியத்தால் எம்முடைய நின்மாலியம் ௮ போஜ்யமென்று சிவ, 

பெருமான்கூறிய தென்னையெனின்; இவவாறு கேட்ட சைமினிபக 

வானுடைய சர்சேகமொழியும்படி 0 தவசேவஸ்யவசஸோவிஷயோ 

யம்ந்ஜைமீநேயேவீரபத்ாசபிதா? சிலப&திபராங்ழகா? சங்போரந்யத் 

ரதேவேஷுயேபக்தாயேநதீக்ஷீ£தா? தேஷாமநர் ஹமீஸிஸ்யதத்ப்ரஸாத 

சதுஷ்டயம்? என்டுற வாக்யெத்தால் வீரபத்திர மூர்த்தியால் ௪பிக்க 

ப்பட்டவர்களும்) சிவபக்தி விமுகர்களும்) தவபெருமானைவிட்டு 

அன்னிய தெய்வங்களிடத்துப் பக்திசெய்பவர்களும், சிவ Banpr 

சம்ஸ்கார மில்லா சவர்களுமாகிய அதிகாரிகளுக்குத் தமது நின் 

மாலியங் ரொஹ்யமாகாதென்று சவபிரானருளியதாக வியாசபக 

. வான் உப$தசத்தவுண்மைவெளிப்பட்டதனால் இவநின்மாலியபோஜ 

யத்திற் கருசமல்லாதவர்களின்னாரென்ப.து வெளிப்பட்டது. இத 

னால் சுத்தாத்மாக்களுக்கே சிவரின்மாலிய போஜயம் கூறப்பட்டது. 

பிரம்மாண்டபுராண த்தில்“நீர்மால்யஸலிலம்பி தவ ரதெவதேவஸ்யஸ்டூ 

லிந்£ க்டியாபஸ்மாரதஷ்டாத் த்யைஹிஸித்யோழச்யேதபந்ததாத்தீர்மால 

மம்பரமம்புண்யம்தைவேச்பம்பாபநா சனம்பிரஸ்மசார்க்நுஹஸ்தாநாம் 

யதீநாஜ்ஸவிழக்திதம்நிர்லைத்வாச்ச் நிர்மாலயம்நீர்ணம்நைர்மல்ய கார 

ணம்' என்னு மிந்தவாக்கயத்தால தவபாதோதக பானத்தினாலும்) 

சவொர்ப்பிதமான ஜலபான த் தினாஓம்) க்ஷ்யாபஸ்மாரகுஷ்டாதிரோ 

கங்கள் ஈசிக்குமென்றும், பரமபுண்ணியமாயே சிவநின்மாலியம் பா 

பக்ஷயமென்றும், பிரம்ஹசர்ய ுஹஸ்தாதி எ திகளுக்கும் முக்கி 

யப்பிரதாயகமென்றும் நிச்சயிக்கப்பட்டது. Co Laurens Sad SIT amt 

பிரஜாபச்யாயுதாநீச சிலப்பிரசாதசித்தல்யகோட்மாம்ஸேதா பிநோஸ 

மா: பத்சம்புஷ்பம்பலம் தோயமத்நபாநாதிகேயாஷதம்சிவார்ப்பணம்வி 

நாபுங்தேசத்யோபவதிகில்பிஷீ” என்னும் வாக்கெத்தால் உபவாச ௪௧ 

ஸ்ரல்களும், பிராஜாபத்ய இருச்ரொ திகளும், சிவறின் மா லியமாகிய ச 

வப்பிரசாத பாதோதக ரஹணபுண்ணிய பலக்கட்குக் சோடியமிசத் 

திலொன்றிற்குஞ் சமானமாதாது என்று பெறப்படுதலால் இவார்ப



௬௦ கித்தாந்தரத்நாகரம், 

பிதஞ் செய்யாமல் பதரபுஷ்பஜலான்னெளஷதங்களை யெவன் புதி 
ப்பானோ ௮வன் உடனே பாபாத்மாவாய் விடுவனென்று மேலோர் 
கள் நிச்சயித்திருக்கின்றனர், இப்படியின்னும் ௮னேகவாக்யெல் 
கள் சுருதிசம்மதமாய்ப் புராணவசனம்களா லுதசரிக்கப்படுமாகை 

யால் சிறின்மாலியப்பிரசாதங்களுக்குத் தோஷக்கூறிவரும் பாபா 
தீமாக்களுடைய துர்வாதம் நிரஸ்சமாய்விட்டதென்சு, 

இங்கனநிற்க ஸ்மார்த்தருட் லர் வேதத்தில் வெநின்மாலியம் 
விதித்தது வைதிகசம்பர்கமேயன்றித் sri Bis சம்பர்தமல்ல 
வென்று சிவத்விஜோத்தமர்களை நிரதைகூறுஇன்றனர், சிவபூஜாவி 
தஇிகளைச் சிவாகமங்களே பாஹுள்யமாய் விளக்கி தன்றி வேதங்க 
ளல்லவாகலின் வைழிகபூசையைச் சொன்னதென்பது எவ்வளவும் 
பொருந்தாது. திருமறைக்காட்டில் வேதங்கள் சிவாகமவிதிப்படிச் 
இவொராதனஞ்செய்தது பிரமாணடித்தமாகையால் தாந்திரிகசம்பக் 
தீர்தோஷமுடையதென்று பிதற்றுவது முழுமூடக் தன்மையென்ச, 
இலிங்கபுராணத்தில் “சிவாக்ரேசிவநீர்மால்யமக்ஹிரித்வாசிவத்விஜாத் 
ஸ்வயமேவாததாநச்சேந்நரகம்ப்ரதிபத்யதே?) என்கிற வாக்கியத்தால் 
எவன் சிவத்விஜோத்தமர் கொடுக்க வாங்கிக்கொள்ளாமல் தனக்கு 
தீதானே விபூதி பிரசாதகந்த குசுமாதிகளாயெ நின்மாலியங்களைச் 
சரஹிப்பானோ அர்த நரன் ஈரகழ்தை யடைவனென்று ஸ்பஷ்டமா 
ய்க் கூறியிருத்கலால் வேதத்தில் விதித்தது தார்திரிசாராதனமே 
யென்று பெறப்பட்டுப் பிராமணாதி சானுரவர்ஈத்தாரும் இவப்பிரா 
ஹ்மணர்க ளிடத்திலேயே சிவப்பிர சரதம் பெறமேண்டு மென்பது 
சாதிக்கப்பட்டது. இதுகாறும் கூறிவர்த நியாயங்களால் Rader 
மாலியம் சாரவோத்கரஷமாய்ச் சாதிக்கப்பட்டதா கையால் பேதைக 
ளால் தூற்றப்படுந் நூராஷணங்கள் நிஸ்புருஹமாய்விட்டதென்க, 

இதுநிற்கு அத்துவ்_வாசகத்தில் “லஷ்டோர்நிவேதிதம்குத் தம்? என்கிறவாக்கியத்தை யெழுதி விஷ்ணு நிவேதிதம் சுத்தமான 
தென்றும்) ௮து போஜனயோக்யமென்றும் குலவிக் கூறியழுதார். 
சிவப்பிரசாதமொன் றிற்கே போஜனயோக்யம் வேதத்தில் விதிக்கப் 
பட்டதேயன்றி இதரதேவதா சம்பர்தமொன்றுக கூறின இல்லை 
யாகலின் விஷ்ணுப்பிரசாகரொஹ்யோச்கர்ஷம் ரிரசக்கப்பட்ட த... 
பாகவதாதிபிரமாணங்களில் “உச்சிஷ்ட்போஜநாதாலஸா??” என்று 
விஷ்ணு நின்மாலிய கிராஹ்யங்உறப்பட்டதேயெனின், “தேலபுத் 
யாத்மதாஸலோகம்?? என்கிறெவாக்கெப்படித் தேசபுத்தியுடைய தாசர்
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களாகயெ பாஞ்சராத்திரிகட்குச் சொன்னதேயன்திச் சர்வவைதஇி௫ 
ஜனசம்மதமாய்ச் சொல்லப்பட்ட தல்லவென்க, பாஞ்சராத்திரி 
களுக்கு மாத்திரமே விதித்ததால் ௮வைதிகத்வம்பெறப்பட்ட ௮, 

அன்றியும் பாகவதம் ஏகாதசஸ்கந்தத்தில் “நோபயும்ஜ்யாந்நிவேதீ 

தம்?” என்று கூறப்பட்டவாக்யெத்தினுனும் ௮தலுண்மை வெளிப் 

பட்டத. சவப்பிரசாசமோவெனின்) சுருதிசம்மதமா யுதகரிக்கப் 
பட்டதனால் நிர்ப்பாதிதமாய்ச் சா திச்கப்பட்டதென்க. வைதிகர் 

கள் தாந்திரிகசம்பர்கமான நின்மாலியங் கொள்ளார்களேயெனின், 

அவாகள் கொள்ளுவதன்முன் கொடுப்பா ரொருவருமில்லையாகவும் 
௮து கொண்டொரு தாழ்வுகூறவந்தது பேதமையென்ச, சிவதக்ஷ£ 

சம்ஸ்காரமில்லாதவர்கட்குச் சிவாலய நிவேதிதப்பிரசாதம் போதன 

யோக்ய மாகாதாகையால் வை திகருள்ளும் Flav Baron விட்டத்தை 

யடைந்து மஹாசைவரானவர்களே அதற்குரியவர்களென்பது பெ 

றப்பட்டது. மஹாசைவரானபிறகும் வொசாரியரைவிட்டுத் தாமே 

நின்மாலியத்தைக் ரெஹிப்பவர்கள் நரசத்கை யடைவரென்று இலி 
க்கபுராண வாக்கெயத்தை மேல் காட்டியிருக்கின்றோ மாகையால் 

தாந்திரிகாராதன நின்மாலியப் பிரசாதத்தை வைதிகர்கள் சொள் 

ளார்களேயென்னும் விண்வாதம் நிரஸ்தமாயிற்றென்க. இவவு 

ண்மை நியாயம்பற்றியே சிவாலயங்களில் சவப்பிரசாசபாதோதகங 

கள் சிவதர்ஷா வி௫ஏஷ்டர்களாிய சைவாசாரியர்களுக்கு மாத்திரமே 

இராஹ்யமாகி மற்றை ௮இஃரர்களுக்கு அக்கிராஹ்யமாய்விட்ட 

தென்க, மேல் விவகரித்தது sit ils வைத ஆராதனபேதமே 

யன்றி மூர்த்திபேதமல்லவாகலின் வேசத்திற் கூறிய ருத்ரபுக்தமா 
இய பிரசாதபாதோதகங்கள் ரை்வசம்மத மென்பது நாட்டப்பட. 

டு. தார்திரித வைதிகபூஜைகள் ுதிகாரபேதத்தினால் சிவனை 

வழிபடும்மார்க்கங்களாக நிச்சயமாகையால் எந்த மார்க்கத்தாலும் 

சிலப்பிரசாக சரொஹ்யசத்தி சர்வோத்கர்ஷமாய்ப் பெறப்பட்ட, 

ose srs Btls இீக்ஷாபேதங்களைப் போலவே தாந்திரிக தீக்ஷை 

யுள்ளும், சமயவிசேஷ நிர்வாண சாரியாபிஷே.கங்கள் கிதிக்கப் 

பட்டு மூர்த்திமானொருவனையே சாட்டுமுண்மையால் ௮வற்றை 
௮ திகாரபேதமென்றே சொள்ளப்படும். மேல் விவகாரத்தால் லாது 

மெல்லார் க்ஷாபேதத்தாற் பெறப்பட்டதன்றி மூர்த்திபேதத்தாற் 

பெறப்பட்ட தில்லையாகலின் வைதிகர்க்கும், சைவர்சட்கும்; சிவறின் 
மாலியகிராஹ்பம் ௪௫த சம்மதப்படி யெர்தவிதத்துஞ் சாதிக்கப் 

பட்டது. விஷ்ணு;ரோசாகம் சுரு இவிலக்கானபடி.யால் வைதிகர்கட்கு



௬௨ இித்தாததாத்நாகரம். 

அக்ரொஹ்யமாய்கிட்டதென்ச, வைதிகர்கள் சாளக்கிராமா திகளை 

யாராதிப்பார்சளே யெனின், முனிவர்களுடைய சாபத்தால் சாளக் 

இராமா திகளைப் பூசிக்கப்பெற்றவர்களாயிலும் சவலிங்கபூசையில், 
ஆதித்தியன், ௮ம்பிகை, விஷ்ணு, கணநாதர்முதலியவர்களைப் பரி 

வாரரூபமாசவே கொள்வார்களன்றி முக்கியோத்தேசமாய்க்கொ 
ண்டு பூசிக்காரென்க, இதனால் ௮ப்பஞ்சபூசையில் விரியோகமான 
நின்மாலியமும் ரூத்ரசேஷமேயானதால் விவஷ்ணுநிவேதிகம் வைதி 

கர்கட்குக் சோஹ்யமாயிற்றென்பது நிரசிக்கப்பட்டது. மேலிடங் 

களில் யாம் விவசரித்த எக்ஞ விஷயத்தில் இதரதெய்வங்களோடு 

சமானமாக ஈமஸ்சாரங்களாலும், துவ்டஸ்தோத்திரங்களாலும், 

அஹ்வானங்களாலும், ஸ்ரீருத்தரமூர்த்தியை யாராதிச்கப்படாதெ 

ன்னும் ருக்ஸம்ஹிதா வாக்கியத்தைக்காட்டி யிருக்கன்றோமாசை 

யால் அச்சுருதிக்கு வி2ராதமாய்ப் பஞ்சபூசையென்றுகொண்டு 

சிவபெருமானேடி ஹீன தெய்வங்களையும் ஆராதித்துவருவது னவர் 

கள் வினையிருந்தவாறென்க. இங்கனநிற்க, ருக்ஸம்ஹிதையில் 

“அந்தரிக்ஷம்திகம்ஜநேரத்ரம் பரோமநீஷயாச்சந்திஜிஸ்வாயாக்ககந்தி 

,நஸம்?? என்கிறவாக்கியத்தால் ஜனங்களிடத்து ௮ந்தரியாமியாய்நிற 

கும் பரனாகிய அ௮ந்தஉருத்திரனைப் புத்தியினலுள்ளே பற்றுபவர் 

கள் சசியத்தை நாவினாலே கிரகப்பர்கள் என்றுகூறுமாற்ரால் ௮வ் 

வுருத்திரனை யுள்ளே பற்ர தவர்கள் மலத்தையே நாவினால் கிரகப்ப 

ர்களென்று ௮ப்பிரஸ்துதப் பிரஸம்சாலங்காரத்தாற் பெறப்பட் 

டது, இதனால் உருத்திரமூர்த்தியை யாராதிப்பவர்களே யுருத்திர 

நிலேதிதமாகிய ௮ன்னத்சை யுண்பவர்களென்றும்,; உருத்திராரா 

தன மில்லாதவர்கள் இதர தேவதாராசனர்களாகி மலத்தையே 

நாவினாற் பற்றுபவர்களென்றும் நிச்சயிக்கப்பட்டது, இந்த நியா 
யங்களால் சிவாராதனமுூம், செவப்பிரசாதமுமே ரொஹ்யமாடக யிதர 
தேவகாராதனங்களும், நிவேதிதங்களும் ௮க்கிராஹ்யமாயிற்றென் 

௧. மேல்வாக்கியத்துக்குபப்பிரம்ஹணமாய்ப் பராசரஸ்மிருதியில் 

“அந்தர்நேச்சந்தியேநத்ரம்பவாநிசகீதம்சிவம் புரிஷிமேவக்நஹ்ணந்தி 
ஜிஹ்லாயாதேநசம்ஸய:”' என்று கூறப்பட்டது. 

மொழிபெபயர்ப் பு. 

லாச்சியார்த்தம், 

“நற்றசையுருத் இர சாயகன் றனைப் 

பெச்றிபபஈதியார் பெரிசச த்திடைப்



சிவாதிக்யரத்நாவளி, SM. 

பற்றிரிவோர்நிதம் பரிச gown Seon 

குற்றமிலமு இனைச் சொள்ளுவார்களால்”?? 

கம்மியார்த்தம். 

உற்றிடமுமைபுண ருருத்திரன் நனைப் 

பெற்றிடுபுந்தியாற் பெரிதகத் இடைப் 

பற்றிடாத்$யர்கள் பரிர் துகாவினாற 

குற்றமாமலத் இனைச் கொள்வருண்மையே"' 

61 ன்றுவரும் வாக்கீயங்களா லினிதகெளிவாராக. சிவரநிவேதித 

மல்லா தனவற்றை யுண்பவர்கள் மலபோஜனத்திற்கு யோக்யாக 

ளென்று பெறப்பட்ட வுண்மையையறியாமல் விஷ்ணுநிவேதிதம் 

சுத்தமென்றும், ௮து போஜனயோக்யமென்றுல் கூறவந்த சுருதி 

பாதகவாதம் கண்டிக்கப்பட்டதென்க. விஷ்ணுநி3வதிதம் சுத்த 

மென்று கூறவந்தது கிறிஸ் துமகம்ம தீயர்களுர் தீங்கள் தங்கள் தே 

வதாராதனங்களில் அ௮ர்ப்பிக்கப்பட்ட பதார்த்தககளைச் சுத்தமெ 

ன்று கூறுவதுபோலாமன்றிச் சுருதி சம்மதகராஹ்யமான சுத்த 

முடைமை பாதகமாய்விட்டது. சைவபுராணத்தில் “சம்போர்நிர். 

மாலயகம்சுத்தம்புஜ்ஜீயாத்சர்வதாத்விஜா? அந்நியதேலஸ்யநைவேத் 

தியம்புக்த்வாஸாந்த்ராயணம்சரேத்?? என்கிற வாக்கியத்தால் பரிசுத்த 
மாகிய வப்பிரசாதம் சர்வ பிராஹ்மணபோஜனயோக்யமென்றும், 

அன்னிய தேவதாராதித நிவேதிசம் அ௮போஜ்யமென்றும் பெறப் 

பட்டதுமன் றி ஸ்காதந்தச்தில் ““ப்ரசாதமந்நியதேவஸ்யபுக் தவாவை 

கிலபிஷீபவேத்”” என்கிற வசனத்தால் சிவப்பிரசாதமலலாத ன் 

னிய தேவதாராதன பிரசாதத்தையுண்டவர்கள் நரகத்தையடை 

வர்களென்றும் நிச்சயிக்கப்பட்ட தனால் விஷ்ணுப்பிரசாகம் போஜ 

சயோக்யமுடையதென்று பிதற்றவந்தது பேய்த்தன்மையாய்விட் 

டதென்ச. இதுமட்டோ, “ரஸாவாஸ்யமீதம்சர்வம்யத்கிஜ்சித்ஜகதாம் 
ஜக்த்தேத்த்த்யக்தேநபுஜ்ஜீதாமாக்நத₹ கஸ்யசித்தநம்?? என்கிற உப 
நிஷத்வாக்கியத்தாலும் சவரிவேதித சராஹ்யமும் இதர தேவதா 
வேதித ௮க்ரொஹ்யமுல் கூறப்பட்டதாகையால் விஷ்ணுநிவேதி 

தீம் போஜனயோக்யமென்று கூறவந்தது பாழாகிவிட்டதென்க. 

- இதுகாறுங் சாட்டிவந்தநியாயங்களால் சுத சம்மதபோ தகமாகிய 

சிவரின்மாலியப் பிரசாதமொன்றே சுத்தாத்மாக்களுக்குப் போஜன 
யோக்யமென்றும், விஷ்ணுமுதலிய க்ஷஈத்ர தேவதாராதனநின்மா 
லியங்கள் அயோச்யமென்றுஞ் சா.திக்சப்பட்டது, இவ்வுண்மை



௪ சித்தாந்தரத்நாகரம். 

யைப் பதுமம், மானவியசம்ஹிதை, இராமாயணம், பாசவதம; 

விஷ்ணுபுராண முதலியவற்றுள்ளுங் கண்டு தெளிவாராக. 

இனி பவவழுவாசகத்தில் ஸ்ரீயப்பதி இருஷ்ணாவதாரஞ் செய 
தருளியபோது சதுர்வேதபாரகர்களிலுஞ் லர் ௮வன.து ௮ இதிவ்ய 
மாயாமோசனத்தால் செட்டுப்போகக் கேவலம் மெளட்டியாளான 

ஏகாலியன், யாதவாள், ததிபாண்டன்முதலாயினோர் பிரபத்திசெ 

ய்து மோட்சமடைந்தார்சளென்றும், பித்தப்பெருமானைக் சண் 

ணப்பர் எறிபத்தர் முதலாயினோர் தெரியாமல் ஒருவிதபத்திப 

ண்ணி உருத்கிபதவியையடைந்தார்க ளென்றுங்கூறிப் பிரபத்தி 

பண்ணுகிறவர்களை முட்டக்கல் லடுத்கியென்றும், முடிச்சவிழ்க்கிற 

வர்களென்றுந் தூஷிக்கப்படாசென்று ௮பிமானம்பூண்ட ழுதார். 

இகளை முறையேவிவகரிக்குமிடத்து ஸ்ரீயப்பதி கருஷ்ணுவதா 

ரஞ்செய்தாரென்பது பிரமாணவிரோதமென்க. ஸ்ரீமகா பாரதத்தில் 

விஷ்ணுமூர்த்தி தன்னுடையதேகத்தினின்றும் எடுத்துவிட்ட வெள் 

ளைமயிரொன்று பலராமனாகவுங் கறுப்புமயயிரொன்று இருஷ்ணஞக 

வும் பிறந்ததாக இனித பெறப்படுதலால் ஸ்ரீயப்பதியே இருஷ்ணனா 

கவந்தாரென்பது வெறுக்கதையாய்விட்டது. இப்படிப்பட்ட ௮வ 

தாரவிசசஷத்தை மெளட்டியாளாகிய ஏகாலியன்) ௮ம்பட்டன், 

வண்ணான, ஒட்டன், உப்பரவன்முதலியவர்க ளாச்சரயிப்பார்களே 

யன்றிச் சதுர்வேத பாரகர்கள் எப்படியாச்சிரயிப்பார்கள்? அப்படி 

யவதமித்த கருஷ்ணலுடைய பிரபாவத்தை விசாரிக்குமிடத்துத் தந் 
தையாகிய வசுதேவலுடைய கர்ப்பத்தி லிரண்டுமாசந்தங்கியிருக்து 

௮வன்விட்ட வீரியத்தின்வழியாய்த் தாயுதரத்திற்சேர்ர்து ௮ல்கு 

பத்துமாசம்வரையில் மலசலத்திலூறியும், புமுக்களாற்குடையப் 
பட்டுப் பலதுன்பங்களை யநுபவிதஇருக்தும், பின்னர் வெளிவந்து 

பாலியாவத்தைமுதலிய பலசேட்டைகளையடைந்தும், கடைசியில் 

வேகாத குறைக்கட்டைப்பிணமாக யாவருங்காணச் செகந்நாதத்திற் 
கிடப்பதுமாகயெ விருத்தாஈதங்கள் வெளிப்படுமானா லியார்தானாச் 
சிரயிப்பார்கள்₹? சதுர்வேதபாரசர்கள் பிரபத்திசெய்யாது ௮வனு 
டையமாயாமோகனத்தால் Oa or ean ar api, இதனால் அவர்க 
மைக்கெடுத்தவன் இவர்கள்கரியபெருமாளேயென்று பெறப்பட்ட 
தால் பதிதர்மம் பாதகமாய் விட்ட தென்க, சதுர்வேதபாரகர்கள் 

கெட்டார்களென்றும், ஏசாலி, இடையன் முதலியவர்கள் மோக்ஷ



திவா திக்யரத்நாவளி. ௬டு 

மடைந்தரர்க ளென்றும் பிதற்றியமுதார். வேதபாரசர்சளே sage 
உைய மாயாமோகனத்தால் கெடுவாராயின் மெளட்டியாளாகயெ 

ஏகாலி, இடையன் முதலியவர்கள் பிரபத்திசெய்தார்ச ளென்பது 
விருத்தநியாயத்தை விளைவிக்கும். ஏழை; இடையன், இளிச்சவாய 
னென்பவர்களாகிய இராமன், இருவ்ணன், ஈரசிங்கன் மூதலியகச் 

களை ௮வதார வி?சஷங்களாகக்சொண்டு பரசிராமன், பலராமன், 

மீன்) ஆமை; குதிரை; பன்றி அவதாரங்களை யோச்யமன்ரெனக்க 

ழித் துப் பக்திபாராட்டிவரும் இப்பேதைகளில் ஏகாலி, இடையன் 
முதலியவர்கள் பிரபத்திக்கு யோக்யராவரன்றிச் சதுர்வேதபாரசர் 

கள் ௮காரென்பதே யெம்முடைய சம்மதமுமென்க. இவர்கள் 

உடையவர்காலத்தும், ஒட்டன் உப்பரவன் முகலியவர்களையே பிடி. 

த்.துச் சூரபோட்டுச் சேர்த் அக்கொண்டு சஷ்பசாம்பிரகாயம் கிரு 
த்திசெய்கதாக மேலிடங்களில யாம் காட்டியிருக்கன்றோமாகை 

யால் ௮து இங்கே சமர்த்திக்கப்பட்ட து, இக்ஙனமாசவும்) ஆச் 

மாக்களுடைய கன்மானுகூலசித்தியாய்ச் சமஸ்ததர்மங்களும் நிச 

ழப்பெறுமென்பதே சாஸ்திராம்மதமாகலின் ௮வலுடைய மாயச 

மோகனத்தால் கெட்டார்கசொன்று பிதற்றவச் சது பேதமையாய 

விட்டதென்க. 

இங்கனகிற்க, கண்ணப்பர்முதலாயினோரடைந்தது உருத்திர 

பதவியாகிய சைலாசலரியென்றும், இவர்கள் ஏகாலி முதலியவர்சக 

சாடைஈதது மோக்ஷவிடென்றும முத்தி தாரதம்யங் சண்டெழுத 

வந்தார். கண்ணனா?ல கோவுபதேசமபெற்ற அருச்சுனன்ர௬ுே 

கண்ணப்பராக அவதரித்துச் சிவாராதனத்தால் முத்தியடைந்த 

மான்மியம் காளஹஸ்திபுராண முதலி.பவற்றால் நிச்சயிக்கப்பட்ட 

தீனால் கண்ணனை அச்சுிரயிததவர்க்குப் பிறப்புடைமையும்) சிவனை 

ஆச்சிரயித் தவர்க்கு முத்தியுடைமையு பெறப்பட்டது. 

“கண்ணட்பஜளெப்பதோ ரன்பின்மைகண்டபி 

னென்னப்பனென்ஜெப்பி லென்னையுமாட்சொண்டருளி 
உண்ணட்பணித்தென்னை வாவென்றவான்கருணை௪ 

சுண்ணப்பொன்னீற்றர்சே டென் நூதாய்கோச் தம்பீ. 

என்னலுச்இருவாக்கால் கண்ணப்ப சுவாமிகளுடைய அன்பி” 
நிறத்தை ஸ்ரீமர்மாணிக்கவாசக சிவாமிகளா லெடுத் துச் கூறப்பட்ட. 

தன்றியும், சவானக்தலஹரியிற் மார்க்காவர்த்திதபாதுகாபசுபதேர்ங் 
9



Gh Gr சித்தாந்தரத்தாகரம்; 

,தஸ்யகூர்ச்சாயதேகண்டோம்பு நிஷேசனம்புரரீபோர் திவ்யாபிஷேசாய 

தேகிஞ்சித்பக்ஷிதமாம்லஸேஷகபளம்சவ்யோபஹாராயதேபக்தி; கிம் 

கரோத்யஹோவனசரோபக்தாவதம்சாயதே”” என்கிற வாக்கியத்தால் 
அவருடையபக்திவிஷயங்களை முறையேயெடுத்துக்க. நிப்பக் தசிரே 

ஷ்டசிகொாமணியென்றும் சங்கராசாரியரால் துஇக்கப்பெற்றதனால் 

௮ப்பேதையிலுடைய பாழ்ம்பிரசங்கம் பேய்க்கூச்சலாய்விட்டதெ 

ன்சு, பேபிறைபிடியுண்டான் செய்கையாவும் பேய்ச்செய்கையே 

யாமாபோல் சிவபக்தியுக்கபாரம்ய விசேஷத்தால் எல்லாஞ் இவெச் 

செய்லாக அற்புதங்கண்டருளும் எமது சவாமிகளைத்தெரியாமல் 

ஒருவிச பக்திசெய்தாரென்று நிர்தைகூறிய ௮ப்பேதையினுடைய 
வரய்பமுத்த(நியுமென்பதே நிச்சயமென்க, இங்கனநிற்க, எல்லாப் 

ous pe சிறர்தது செவெப்பேநென்னு முண்மையையுண ராமல் 

வ் ணுபதத்தை Gor Fo af Gli am ௮ம், (FBI OW Fl 6 BoB யொரு 

ட ௨ வியென்றும் புலம்பினார். தவச்ர்யேமா தோமர்ஜயர்தா,த்ரயத்தே 

. மசாருசித்ரம்பதம்யத் விஷ்ணோ ரபமந்யதாயிதேபரஸிகுஹ்யாம்கா 
FRO”? என்லும் ருக்ஸம்ஹிதாவாக்கியத்கால் சமஸ் ததேவர் 

ம்ம் சிவலிங்காராதனத்தால் தங்கள் ஐசுவரியங்களை யடைந்தார்க 
மயா்ன்றும், லட்சும்சமேசராயெ விஷ்ணுவானவர் சிவலிங்கபூசை 
மாப் து பரமபத FO SUM: Fa Fa pd பெறப்பட்ட 2. 5 Ga விஷ் 

சபைதமானது சிலாராதனத்தால்: எர்சகாக நிச்சயிக்கப்பட்ட. 

உருத் தரமூர்த்தியை யாராதித்னப்பெற்ற லிஷ்ணுபதம் அவ் வு (ரூ 
நீதிரஸ்கானத்தைசாட்டிஓ முயர்ர்சமோசஷிஸ்கானமென்று கூற 
வந்தது என்ன அறியாமை? மேலுதகரித்த ௪௫ இக்குபப்பிரம்ஹ 
ஊாமாய்ப் பிரம்ஹகைவர்த்தத்தில் “ரெளத்வம்மப்யார்*்யஹிலிங்க 
மாதோசிலாமயம்' சாரஹரிஸ்தபக்த்யாஸ-துர்ல சம்லைஷ்ணவமாத்ப 
மீத்வயம மவாப்தலாநேஷபரம்பதந்தத்” THEY UTERUS IS இர்ச 
லிவ் னுவானவர் ஆதியில் சுர்தரமாகவும், *லாமயமாகவுமிருக்க ன்ற 
எிலலிங்கத்தைப்பூசத்துச் FI SAT SSI ALI BW LIT LOLS & GEO BL) TH 

்தாரென்று கூறப்பட்டிருத்தலால் விஷ்ணுபதம் Gun ge? OV gr oor 
மென்பது நிரசிக்கப்பட்டது. மேல்நியாயங்களால் உருச்திரஸ்தான 
மே விஷ்ணுவா,இபதம்களைக்காட்டிலுஞ் றத மோக்ஷ்ஸ்தானமெ 

ன்று சாதிக்கப்பட்டது, ஸ்காந்தத்தில் “ப்ர தமாத்ப்ரஹ்மலோகாப் 

Absa Sung லைஷ்ணஃம்பதம் ப்ரதக்ஷ்ணாத்ரதீயாத்தலோகம்மா 

ஹேச்வரம்ல்ரஜேத்'' என்றெ வாச்பெத்தால் முதற்கிர தகஷிணத்தால்



திவா திக்யர;த்நாவளி. ௬௪ 

பிரம்ஹலோகத்தையும், இரண்டாவது பிரசக்ஷிணக்சால் விஷ்ணு 
லோகத்தையும்) மூன்றாவது பிரதகஷிணத்தால் சிலலோகத்தையும் 

ஆத்மாக்களடைவர்களென்று பெதப்பட்டதஞ்ும் {eyo Cwm 

த்ப்ரபச்யந்திதத்விஷ்ணோ:. பரம்பதம்'? என்கிற, வசனத்தால் எகத 
பதத்தை வித்வான்கள் பார்க்கின்ருர்களோ ௨௮ விஷ்ணுபதத்தைக் 

காட்டிலு முயர்ந்த பரமபதபென்று நிச்சயிக்கப்பப்டூ தனானும், 

ருத்ரஸ்சானமே மோசஷபதமென்று சாதிக்கப்பட்டது. இதுஙிற்க, 

பிரபத்திசெய்பவர்களை முட்டக்கல்லிக்கியென்றுி (pg FE BPS 

கிறவரென்றுர் தாஷிக்சகப்படாகென்றார். இதனால் இவர்களில் Gr 

பத்திசெய்பவர்கள் முட்டக்கல்லடும் ஏயும், முடிச்சவழ்க்கிறவருமே 

யாகி ௮வ ரெவ்லியல்போராயினும் அவர்சளை யொன்றுஞ்சொல்ல 

ப்படாதென்று இவர்கருத்து வெளிப்பிகனாறது. முடிச௪விழ் இ 

றதுமுதலிய தூர்க்குணங்களை யெடுச் துக்சாட்டிக் கண்டிப்பவர்களை 

யிப்பேதைவெறுப்பதனால் அவர்களில் தார” மொருவர்போலுமெ 

ன்று சங்கிக்க விடமுண்டாகிற.த. இவருடைய பாழ்ம்பிரசங்கது 

தில் பெளட்டியாளாகிய ஏகாலியன் முதலியவர்களென்று தாமே 

குறித்த களால் முட்டக்கல்லடுக்ககளாயெ மூடசிரோமணிகளே பிர 

பத்திக்குரியாரென்ப;து நிச்சயிகப்பட்டது. மெடஸன்னங் கோவி 

ச்தராஜப்பெருமாளிடத்துப் பிரபத்திசெய்வார்களு மிவர்க்குப் பக் 

கத்துணைவாபோலும், இவர்களுடைய பிரபத்தியர்க்கசதைச் ௪ட 

கோபர்முதலிய பூர்விகர்க எனுட்டிக்தஇில்லைபாகலின் (pur. dae 
VDSS om 05 பிரயோசனமாயிற்றென்க. நம்மாழ்வாரு நடைய மிர 

பந்தத்தில், * ்ஏறியபித் இர என்னுந் பரசுரத்தில் : ற டெல்மேயியோ 

ரைக்காணி னெடமோலடியாரென்ரோடும்? என்று கூறியிருத்தலால் விஷ் 

ணுபக்காகளும் மீறு சபலாகயோயென் று are பட்டுச் ag 

தூர்த்துவபுண்டா தப்த்ருத்திராக்கெங்கள் நிரசிக்கப்பட்ட சனால் 

பிரபத்திமார்க்கம் ௮வலபாய்விட்டதென் ௪. இவர்கள் பாகவத சி 

ரோமணிசளாகக்கொண்ட விபீஷணன், பிரச்லாதன், அருச்சுனன்” 

அ சோபதை (Lp, ow sur ஈட். தம் பஞ்ச. சம்ஸ்கார விதாயகமாக Md பிர 

பத்திமார்ச்கம்-பிரசல9்சப்.:டாமை நிச்சயமாசையால் அதலுண் 

மை யித்திறத்ததென்று புத்திமான்கள் கண்டிராம்ற்போகார். இது 

கிற்க, பிரபத்திசெய்பவர்களைத் ூஷிக்கப்படாதென்பதற் காதார 
மாய்ப் பிள்ளைப்பெருமாளையங்காரூடைய பாடல்களிலொன்றையுத 
கரித்தமுதார். ௮புபாட்டோவெனின்) ௮ப்பாரசுவரமிகள ரளிய தே 

வாரப்பொருளைக் களவுசொண்டகாகப். புலப்படுசன் றது. ்



௬௮) சித்தாந்தரத்தரா்கரம், 

அப்பர்சுவாமிகள், 

(சங்கநிதிபதுமகிதி யிரண்டுந்தர்.த 

தரணிழொகொளாளச் தருக்ரேலு 
மககுவாரவர்செல்வ மதிப்போமல்லே 

மாதேவர்க்கேகார்த ரல்லராகி 

லங்கமெலாங்குறைந்தழுடுத் சொழுகோயரா 

யாவுரித் துத்தின்றுழலும் புலேயேனும் 

சமகைவார்சடைக்கரர்தார்ச் கன்பராட 

லவர்கண்டீர்யாம்வணஙகுங் சடவுளாரே.”' 

பிள்ளைப்பெருமாளையங்கார். 

பா தியாயமுயெகால் சையரேனு 

பழிதொழிலுமிழிகுலமும் படைத்தாேலு 

மா தியாயரவணையா யென்பாராஇ 

லவர்சண்டீர்யாம்வணங்கு மடி களாவார் 

சா.தியாலொழுக்கத்தான் மிச்சாரேனுஞ் 
ச.த.மறையால்வேள்வியாற் றச்சாரேலும் 

போ தினான்முகன்பணியப் பள்ளிகொள்ளும் 
பொன்னாரங்கம்போற்றாதார் புலையர்தாமே,” 

மேல் வாக்கயக்களால் இவர்ச ளையங்கார்திறம் வெளிப்பட் 
டது. அகவே, அ௮த்திருட்டுப் பாட்டைக்கொண்டு ௪சபையேறவக்தது 

அறிவின்மையும்) அவமானமுமாய் முடிந்தது. யிலும், ௮து அப் 

பர்சுவாமிகள் கருத்தையுடன்கொண்டிருப்பகொன்ருகலின், ௮ங்2 
கரித்து நியாயஞ்சொல்வ தவூயமாயிழ்று, அப்பிள்ளைக்கவியில் 

பிரபத்திசெய்வா ரிழிவுடையராயிறுமென்ற.து பசவத்குணாலுபவஞ் 
செய்பவர்மாட்டுத் தமக்கிருக்கும் ன்பு வெளிப்படுத்தவென்க. 
இதனால் பிரபத்திசெய்வார் முடிச்சவிழ்க்கெவர்களும் முட்டக்கல் 
லடுக்கிறவர்களுமாகே யிருப்பார்களென்று ௮பிமானம்பூண்டு துர் 

வாதத்திற்கெழுந்தது விசாரசூனியமென்ச, இப்படியே யிவர்களா 
ழ்வார்களும் தேவார திருவாசகப்பொருள்களைத் தல்கணூல்களில் 
கரதித்தருச்செறனா். 

வாதவூரடிகள். 

இன்தெனக்கருளி யிருள்சடிர் தள்ளத் 

தெழுன் றஞாயிதேபோன்று



சிவா இிக்பாத்நாவளி, ௬௯ 
நின் 2நின்றன்மை நினைப்பறகினைர்தே 

- ஸீயலாற்பிறிதுமறர்றின்மை 

சென்றுசென் றணுவாய்த் சேய்ர் துதேய்ர்கொன்றாச் 

திருப்பெருந் துதைய/றைவனே 

யொன்றுநீயல் Ya யன்றியொன்றில்லை 

யாவரேயறியகற்பாரே," 

சடகோபர். 

நின்றவொன்றை யுணர்ந்தேனுக் 

சசனுணேர்மை ws gpa ar 

ரொன்றுமொருவர்ச் குணரலாகா 

துணாச் தமேலுங் சாண்பரித 

சென்றுசென்று பரம்பரமா 

யா.துமின்றிம் தேய்ச்தற்று 

ஈன்றுதிதென் றறிவரிதாய் 

ரன்றாய்ஞானங் கடந்ததே.?” 

மேல்வாக்கியங்களால் பொருளமைதியோடு சொல்லமைதீயும் 

பெற்று விளங்கலான் வாஸ்தவார்த்தம் வெளிப்பட்டதென் ௪. திரு 

வாசகம், திருவாய்மொழியென்லும் பிரபந்தங்களே யிதற் காதார 

மாகையால் ௮வற்றின்பொருளை விரிக்கு மிடத்துத் திருவாசகமெ 
ன்னுஞ் சொற்பொருளே திருவாய்மொழியென்று பெறப்பட்டது 
அம் புத்திமான்கள் பகுத்துணர்வாராக, இங்கே யாமிதுகாறும் 

விவகரித் துவந்த நியாயங்களால் முன்னொடுபீன iprenssn pass 
மூ..வாசகங்கள் நிரஸ்்தமாயிற்றென்ச, 

இனி யவ்வமுவாசகப்பிறலில் £தாரணர் துத்யேய£?? என்கிற eur 

க்யெத்தால் ஜசுத்காரணவஸ். துவா௫ுய கடவுளையே தியானிக்கலே 
ண்மமென்று கூறி) ஐங்ரேச உபநிஷத்வாக்கியமாக “எகோஹலை 

நா.ராயண ஆஸீத் ஈப்ரம்ஹா ஈசங்2ர:13 என்னும் வாக்கியத்தையெழுதிப் 

பிரம்ஹருத்ராதிக ஜிறந்தகாலத்தில் காராயண னொருவனே யிருக் 
இன்றானென்றும் “ஸம தயத்ததயே சேத்யாகாஜ்ஜாயர்தே விஸ்வேோ 

ஹிரண்ய கர்ப்போக்கி யமம்வருணருத்சேர்திர4 என்றெ வாக்யெத்தீரல் 

அ வனினைத்தமாத்திர.த்தில் உலகங்களும், பிரமன், அக்னி, யமன், 

வருணன், உருத்திரன் இந்திரு 'முண்டானார்களென்றும்;: “பிரம் 
ஹாணமிர்.திரம்ரு தீரஞ்ச, யமம்றருணமேலச, நிக்ரஹ்பஹரதேயஸ்மாத்,. ev 

ors shiiCanreuC sg.” sron@ barr sBug gre  பிரம்ஹரு ச்திராதிக
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ளைச் சம்ஹரிக்கிறபடியால் அவனுக்கு ஹரியென்னும் பெயருண் 

டாயிற்றென்றும் பிரசங்கித்து) இப்படிச்சுருதிகளி ௮)த்கோஷித் 

இருப்பதையே, ல்ளன்வயார் “டுதய்வமொருவனே யென்றுண ரவல்லீ 

Cre.” என்றும் அத்தெய்வம் நரராயணனேயென்று பொருளபடத் 

1? என்றும் ௮வனது ௮ஷ்டாட்சர மந்திர 

செபமேமோட்சசாதகமாகையால் “எண்ணெழுத்திகழேல்”' என்றும்) 

சக்ராங்கிதம்பெற்று ௮வலுக்குக் தாசரெனற பிரபத இரெறியில் 

நிற்கவேண்டுமென் பதை “'சச்சரநெறிநில்””? என்றும் அருளிச்செய்த 

தரகக்கொண்டு “அரோச்யம்பாஸ்கரா திஸ்சேச் - ஸ்ரீயமிஸ்சேத்ஹுதா 

 இருமாலுக் சடிமைசெய் 

ஸ்ன:..- சங்கராத்ஞானமன்மிஸ்சேம் - மோக்ஷரிஸ்சே த்ஜனார் 2 தனாத்?' என் 

கிற வாக்கியத்தால் நசோக்யம் சூரியனிடத்திலும், செல்வம் 6 

னியினிடத்திலும், ஞானம் சிவனிடத்திலும், மோக்ஷம் விஷ்ணுவி 

னிடத்திலும் பெறவேண்டுமென்பதற்கேற்பச் சிவனால் ஞானமாத் 

தரமே சித்திக்குமென்பதற்கு “பல்லூழிசாலம் பயின் உரனையர்ச௫க்கில்) 

கல்லறிவுசத்றே ஈகும்.?? என்று கூறிய ஒளவைவாக்கே சாட்சியாமென் 

லும் வாயில்வக் சபடி த் தாறுமாமுய்ப் பிதற்றியிருக்கின்றனர். 

இதனை முறைய விவகரிக்குமிடத்து முதலில் “சாரணக்துத் 

யேய்??? என்று முன்னும்பின்னும்தள்ளி யிடையே நின்ற வாக்கியத் 
தை யுதகரிக்கவர் தார். காரணவஸ் துவைத் தியானிக்கவேண்டுமெ 

ன்ற்தனுல் ௮ந்தக்கரரணவஸ்து இதுவென்று ௮ந்த வாக்கியத்திலே 

தானே யிருக்குமதொ.நிய வேறுபாகத்திலேயுள்ள | பூர் வபட்சசுருதி 

யொன்றையுச்சரித்த௫ தென்னுலிராமன் சதையாய்முடி ந்தது. (ப்ர 

ஹ்மலிஷ்ணுருத்ரேந்த்ராஸ்ஸம்ப்ரஸ்சயர்தோகாரணம் காரண்ந்துத்யே 
ஸ்ஸ்ஸர்வைச்வர்ய ஸம்பந்நஸ்ஸர்வேச்வரசம்புராகாசமத்யகஇதி'” என் 
னும் ௮ தர்வகொவசன த்தால் பிரந்ஹகிஷ்ணு ருத்ரேகதிராதிகள 
பிறப்பிக்கப்படுகிறுர்களென்றும், 9 SX ௮வர்கள் சகத்காரண 
சல்லரென்றும், சர்வைசுவரியசம்பன்னலும், சகலஜசூசனும்; ௮ர் 

தருபாசனாவிதிகளால் தியானிக்கப்படுபவலும், தஹராகாசமத்யகத 
னாகிய சம்புசப்தலாச்யனுமாகிய பரமசிவனே ஜசத்சாரணவஸ்து 

வென்று பெறப்பட் டதனால் ௮ப்பேதை யுதகரிக்கவமதவாக்கியம் 

சிவோத்சர்ஷப் பிரதிபாதக சுருதிசம்பர்தமென்பது வெளிப்பட 

டது. இப்படி வாக்கியம்களைத்திருடி. யெழுதிக்கொண்டு திருட்டுப் 
பிறைப்பு;ரிழைச்சச்சொல்லி மிவரை. பாரடித்தார்சள் * Qusuag 
சிபப் இேபாலவே, யியர்கள் பூர்கிகர்சளம் அர்சவாக்யேத்சைக் திரு



சிவா இக்பரத்நாவளி- ௪௧ 

டி.யிருக்னெறனர், இவர்கள் இருட்டு வெளிப்பட்டுப் போய்விட்ம், 
தாகையால் “காரணர் துத்யேய??? என்று புரட்டி ப்பட்டி' "யெழமுஇக் 

சொண்டுவரும் ௮வ்வாக்கயெத்தை யினித் தத்தஞ்செய்துவிவெச 

ராக... ௮ந்தவாக்யெத்தைத் திருடிக்கொண்டதால் விஷ்ணுவைக் 

காரணவஸ்துவென்று வேதஞ்சொல்லவில்லையென்பது சரவசம்து 

மாய் நிச்சயிக்கப்பட்டது. இதனால் காரணவஸ்.து சிவபெரூமானே 

யென்றும், ௮வரே தியானிக்கப்பட்டவரென்றும்; விஷ்ணுப்பிரம் 

ஹாதிகள் ௮காரணர்களென்றும் சாதித் துரைக்கப்பட்டது. 

Agios, “gCsranenasnrruon gos 5” என்னும்வாக்கயெத் 

தால் பிரம்ஹாதிகளிறர் தகாலத்தில் ராராயணனொருவனே யிருக்க 

ன்ருனென்று சொல்லவந்தது ுறிவின்மையென்க. லுந்தவாக்கி 

யம ஜகத்சிருட்டிகாரணவிஷயமாகவர்ததேயன்றி லயகாரணமாக 

வக்தகல்லவென்க. இருட்டிக்குப்பூர்வப் பிரம்ஹாதிகளில்லையென் 

௮ம், நாராயணனொருவனே யிருந்தானென்றும் அ௮தன்கருத்து 

வெளிப்பட்டதேயன்றி இப்பேதை கூறியமாற்றம் நிரசிச்சப்பட் 

ட. இதனை எழும்பூரிரெட்டி யெழுதியிருக்குஞ் சுவடியிலும் 

பார்த் துணார்வாராக, எப்படியாயினும் அ௮ந்தச்சுருதியில் நாராயண 

னேபரமென்று நிச்சயமாசையால் பிரம்ஹருத்ராதிகள் ௮வனிடத் 

தலேகானே யுண்டானார்களென்று பெறப்பட்டதெனின், மேல்யர 

முத்கரித்த ௮தரவ௫கொாவசனத்தால் பிரம்ஹவிஷ்ணு ருத்சேர்திரா 

திகள் சிவபெருமானால் படைச்சப்பட்டார்களென்று வெளிப்பட்ட 

தனால் சாராயணன்முதலிய நால்வர்க்குங் காரணன் பரமசிவனே 

யென்று நிச்சயிக்கப்பட்டது. வாயுசம்ஹிதையில் (த்ரயஸ்தேகார 

ணாத்மாகோ ஜ்ராதாஸ்ஸலாக்ஷ£க்மஹேச்வராதித்யுபக்ரம்யல்பஷ்டமுக் 
தம்சபஸாதோஷியித்வாது பிதரம்பாமேச்வரம் ப்ரஹ்மகாராயணெள 
பூர்வம் ருத்ரம்கல்பாந்தரேஸ்ருஜத் கல்பாந்தரேபுஈர்ப்ரஹ்மா ருத்ர 
விஷ்ணூஜகந்மஸல? விஷணுச்சபகவான்் தச்வத்ப்ரஹ்மாணமல்ருஜத்ப் 
ரப? காராயணம்புரர்ப்ர ஹ்மாப்ரஹ்மணஞ்சபுஈர்பவ? ஏவம்கல்லேஷ-௭ 
கல்பேஷ-பப்ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேசுவரா? பரஸ்பரஸ்மாஜ்ஜாயந்தேபா 

ஸ்பரஜயைஷிண£* தத்தத்கல்பாந்தவ்ருத் தாந் தமதிக்ருத்யமஹர்ஷிபி* 
ப்ரபவ? கத்யதேதேஷாம்பரஸ்பரலஸ்முத்பவாஇதி” எ.ன்கிறவாச்சயூச் 

தால் பிரம்ஹவிஷ்ணுருத்ராதிகள் சிவனால் படைச்கப்பட்டாக்க 

ளென்றும், படைக்கப்பட்டவராயெ மூவரும் சற்பங்கடோறு சாதி 

மாறிப் பிரமனிடத்து விஷ்ணுவு முருத்திரறும், விஷ்ண்வினிட்த்



௭௨ சித்தாந்தரத்தாகரம்: 

அப் பிரமறு முருத்திரலும், உருத்திரனிடத்துப் பிரமனும் விஷ் 

அதவும் பரசிவாக்ஞாவசத்தராய்ப் பிறக்கின்ரூர்களென்றும் பெறப் 
பட்டதனல் மூன்றுமூர்த்திகளும் ௮காரணர்சளென்றும், இவர் 
களைக்கடர்.துநின்ற துரியமாா சீதியாகிய சிவபெருமானே சர்வகாரண 

ரென்றும் நிச்சயிக்பப்பட்டது, இர்தறியாயங்களால் 'எகோஹவை 

சார்ாயணஆஸீத்'” என்றுரைத்தவாக்கயம் கற்பபேதத்தைநோக்கி யெ 

ன்றுபெறப்பட்டதனால் நாரராயணனுக்குச் சர்வகாரணத்வ௫ித்தி 

கூறவர்தத நிரஸ்சமாயிற்றென்ச. “ஹிரண்யகர்ப்பஸ்ஸமவர்த்ததாக் 

ரே” என்ூறெசுருதியால் சிருட்டிக்குப் பூர்வம் பிரம்ஹதேவரொரு 

வரே வர்த்தித்தாரென்று பெறப்பட்டதனால் அக்காலத்தில் நாரா 

யணன்முதலியவர்க எரில்லாதவர்களாய்ப் பின்பு ௮வராலேயேயுண் 

டானவர்களாக நிச்சயிக்கப்படுகின்றது, இங்கே பிரம்ஹதேவனே 

காரணனென்று கூறப்பட்டதனால் மேல்லாக்யெத்தால் நாராயண 

னே காரணனென்று சாதிக்கவந்தது தடுமாறிப்போய்விட்டதெ 

௪. இப்படிச் சருதிசளில் விரோதமாய் சாராயணனே காரணனெ 

ன்றும், பிரம்ஹதேவனே காரணனென்றுங்கூறிய தென்னையெ 

னின், மேலுதகரித்துக்காட்டிய வாயுசம்ஹிதாவாக்யெப்படிப் பர 

மசிவனாதுண்டாக்கப்பட்ட திரி த் இகளும் ஒருவரிலொருவர் கற் 

பங்கடோறு மாறிமாறித்தோன் றிவரு மூண்மையால் அந்தத்தஸ்து 

திப் பிரகரணங்களில் ௮வரவர்களைக்காரணர்களென்று கூறியசெ 

ன்க, இர்தநியாயங்களால் “சஎகோஹவைரசாராயணஆஸீத்'” என்கிறவா 

கியம் சூக்குமசிருட்டியனர் தரத்தில் தேவாதிஸ்தூலசிருட்டிக்குப் 

பூர்வம் ராராயணனெருவனேயிருக்தானென்று சமர்த்திக்கப்பட்ட 

தென்க. ஆகவே, ௮ப்பிராரு தமாகய சூஷுமசிருட்டிக்குக்' காத் 

தாவாய் நாராயணவியதிரிக்தமாக.ப தேவையொன்று வேண்டுமா 

சையால் பிராகுப்தசு3வேசாசுவகாராதர்வசிரஸ்சிசாத் யுபறிஷத்துக் 
களில் கூறியபடியே சூக்.கும௫ருட்டியும், விஷ்ணுவாதி மூர்த்தித்தி 
ஈய சிருட்டியும் சவபெருமானாலேயே யுண்டாயிற்றென்று நிச்சயிக் 
சப்பட்டஅ. 4யதாதமல்சம் ஈதிவாரராத்ரிர்கஸர்சசாலச்சிவஏவகே 

வல் என்கிற சுவேதாசுவ்தரவாக்கியத்தால் தமோமாத்ராவசேஷ 

மாகிய. சிருட்டிக்குப். பூர்வகாலத்இில் சர்வசாரணர/7யே செவபெருமா 

ஷொருகரே. யிருந்தாரென்று பெறப்பட்டகனால் .மேலதர்வசிகர்வா 
க்கிய வுண்டைப்படிப் பிரம்ஹலிஷ்ணுலாஇகள் அந்தச் சி.ஐ பெரு 
மாளாலேயே படைச்சப்பட்டார்களென்று சாஇக்கப்பட்ட தி. இ Bee 
வாக்கியத்தில் சிவஏவகேலல:?! என்று சுவனொருவலுக்கே சத்பா



சிவாதிக்யாத்நாவளி, ௭௧௩. 

வங்கூறி “ஏவ? என்று இதரவியயச்சேதம் வெளிப்பட்ட தனால் 
FSF ST SOS Os By பீராக்ருசாப்பாக்ருதசூக்ஷ்மஸ்தூலஸ்ருஷ்டிக 
ளுச்குமுன்பு சிவபெருமா னொருவரேயிருந்தாரென்று நிச்சயிக்க 
பபட்டுப் பரமகாரணதவம் அவர்க்கே சாதிக்கப்பட்ட.து. சிருட்டி. 
க்குப் பூர்வம் எப்படியவரொருவரே யிருஈ் சன ராஅப்படியே சர்வ 
சம்ஹாரகாலத்ம் அவரொருவயேயிருர்தா ரன்று கூறும் சாபால 
சுரு தியையிண்டுதகரிக்னெரம். “பரதயக்ஜாஸ்திஷ்டதி ஸஞ்சுகோ 
சாந்தகாலே ஏகஏவருக்ரோகத்வி?ஸாயதஸ்தே நப்ரஹ்மாஈவிஷ்ஷார் 
கஸூர்யோக்காத்நிசர்த்ரகாரதா?” எ ன் விரவரக்கியத் றால் சாவசம் ஹா 
ரகாலத்தில் உருத்திரமூர்த்தி பெ!ுஎர்கவிர இரண்டாவஇபாரு 
மில்லையன் றும், பிரமன், விஷ்), சூரியன், ஸ்னி, சந்தியன், 
ஈட்சம் திரல்கள்முதலாக வொன் ஈமில்லையென்றும் நிச்சயிக்கப்ப 
ட்டதனால் புனருற்பவம் ஓடும்ினவிடத்தினின்றே மீளவுண்டா 
மென்னு நியாயத்தால் சாவஜகத்கரரணப்பிரபு சவபெருமானேயெ 
ன்று சாதிக்கப்பட்டது, இசணால் சிருட்டிக்குப்பூர்வமும் பின் 
னுமிருர் தவர் ஸ்ரீ சிவபெருமானே யென் று UT ae 
கோஹவைகாராயணஆஸீத்?? என்ற வாக்கெத்தையும் (ரகஏவருத் 
ரோ ச்வீதியாயகஸ்தே”' என்கிறவாக்கியத்தையும் பகுத் துணருமிட 
தீது நாராயணமரொருவரேயிருக்தாரென்றும், உருச்திரமர்த்தியொ 
ரூவர் தவிர இசண்டாவதியாருமில்லையென் றும் பெறப்பட்டதனால் 
*நத்வீதியாயகஸ்தே'' என்னும் விசேஷார்ததக்சால் நாராயணப் 
பிர திபாதகசுருதி பாதிக்கப்பட்டொழிர்ததென்சு, எ கமேவா தவி 
தீயம்ப்ரஹ்மா'” என்கிறசு௬ தயால் பிமம்ஹமொன்றேயொழிய இ.ச 
ண்டாவ தொன்று மில்லையென்று பெறப்பட்டதுபோலும் “ஏதஏவ் 
ருதீரோஈச்வீதீயாயகஸ்தே'' என்றெ ச௬ுர.இயால் உருத்திரமூர்ததி 
யொருவர்தவிர இரண்டாவ தியாருமில்லையென்று பெறப்பட்டத 
னால் பிரம்ஹபத ருத்ரபதங்சள் பரியாயபதங்களாக நிச்சயிக்கப் 
பட்டு அந்தப்பிரம்ஹம் ருத்ரகார்த்தியேயென் று சாதிக்கப்பட்ட 
தாகையால் சத்வியதிரேகமாகய நாராயணசப்த வாசகசுரு தயால் 
ஜகத்காரணத்வல் கூறவந்தது நிரஸ்தமாய்விட்டதென்க. 

இங்களநிற்க, அ௮த்துவஷ்டவாசகத்துல் அவனினைத்தமாக் இரத் 
௪ . ப ச . . ௩ . * « po பிரமன்) அக்னி, ரூம்ரன் முசிலியவர்களுண்டானார்த ளென்று 

பிரசங்கித்தமுதார். மேல்விவகாமங்களால் நாமாயணனிடம்து ஸ்தா 
லூருட்டி, கற்பபேதத்தா ஓுண்டா மென்பதை வெளிப்படுத் தியிரூக் 
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௭௪ சித்தாநதரத்நாகாம். 

இன்றோமாகையால் அதுவும். பூர்வபட்சமாயிற்றென்க. “நதஸ்யக 

ச்சித்பதிரஸ்கிலோகே ந சசிதாநைவசதஸ்யலிக்சம் ந்காரணம்காரண 

நாறதீசோ நதல்யகச்ச் இறந் சாநபோதிப 2? 61 6m & pp FIVUGTRUST 

OGG EIY Nie YETI Ipt BS au Gr yarron a gpd, 1p 
ச டை - ட்ட டது. . உ 

கலும், லோகத்தி லொருவருமில்லையென்றும், அவருக்கு ஜன்மஸ் 

சானமும், காரணமுமில்வையென்றும், ன் வரி காரணம்களுக் கல்லாம் 

பிரபுவானவரென்றும், அவர்க்கு உற்ட ர தஇிசாரணமானவர்க ளொரு 

வருமில்லையென் றம், அவர் AI Er ப தியென்றும் பெறப்பட்ட 

சனால் நாராயணனிடத்து ரீ முக்ரரரர்க் நிபிறந்தாரென்று அழ 

வந்தது முழு மூடத்சனரமையாயிரறென்2, இகனால் நாராயணனி 

ட.த்து 5. ருத் திரன் பிற் Db OO AAT ost னும Dua Boh ah Bbeapi க் Basil 

உ ‘ ௪ ச . சு க 

Gl av ௫ Miya ia உடம் தப LT De oT ற்பம்பதததா HI SOT BID Ub 

யன்றித் HiMielpi SBT ப ள் ப்ப்ரபுவை பொரு பா துமுண 

ர்ருதா தென்சு.". \ocwros ee நந மர Sat Near! Teh ST cor 

vd காரணந்துத்யேப நயா 12? வரு fal மிப ait யுத்த யிர், ம் அடு திவாக்கியத் 

தால் பிரம்ஹ விஷ்ணு மூழ்திராஜிகள் பரசிவாார்த்தியா லுண்டா 

க்கப்பட்டவர்களென்று பெறப்பட்டமசனால் பூரேோோத்தர சம்பந்தா 

சம்பந்தங்கள் தெரியாம பூ! பட்ச ௪ on B ston $n ars Bas am 

uty ரம்யம் Bit LL இனி al od 00) Lh ol B, 

இதுநிற்க, சஹஸ்ரநாம வியாக்யொனத்தில் பிரம்ஹரு ராதி 

சர ஹரிச்கிறபடியால் விஷ்ணுரலுக்கு ஹரியென்னும் பெயர்வந்த 

2. நிச்சயித்துக்கூறிபமுதார், Has வியாக்கியானஞ்செய்தவர் 

சஙரராசாரியராகையால் அறு irish sreaGuauss தி aut Gv Sau 

urges. எங்கனமெனின், அவர்செய்தருளிய செளக்தரியல 

ஈயில் விஷ்ணு Conan Bast நாசமானகாலத்தும் உருத்திர 

போர்டல் ராசமில ven gaurd நுச்சின்றாரென்று கூறியவாக்கியத்தை 

Cu Bi. maa (௧௭) வ. பக்சுத்தி அ .தகரித்திரக்கின்றோமாகை 

பால் அவருடைய வாஸ்தவாபிப்பிராயம் வெளிப்பட்டது. 

“௨.51 ஞ்சசன் மால்புரர்த.ரன் வேசசண்டகு பேரனோ 

டா தியெண்டிசை பாலர்பொன்றவு மா இியந்தமி லாததோர் 

சாதர்பொன்றில ரே துன்மங்கல eT ange So மாதலால் 

நீதழைர் சது யோகமம்பிசை நீலியென்பத பாவமே,” 

என்றெவியாக்கெயானலும் ௮தலுண்மையைத் தெளிவாராச, 
“விஷ்றப்ரஹ்மாணமீந்த்ரஜ்ச யமமந்யாந்ஸுராநபி மதோநீக்நஷ்ய



சிவாஇக்யரத்நதாவளி. ௭௫ 

epiGg ஹரடத்யுச்யதேபுதை:'”என்ிற நாமநிரவசனத்தால் விஷ்ணு, 

பிரமன்) இயமன், இந்திரன், தேவர்கள் முதலிய சமஸ்தமான பே 

ரையும் சம்ஹரிக்சிறபடி.யால் ஹனென்லும் பெயர்வந்ததாக மே 

லேர்களால் நிச்சயிக்கட்பட்டதனானும், மேலிடங்களில் (௨௪) வது 

பக்கம் நில்காட்டிய பைப்பலாத வாக்கெயத்தாற் சமஸ்சாண்ட FLT 

சரங்களையும் சமது கெய்றிசகண்பொறியொன்றினால் சுட்டெரித்து 

விட் மீண்டுஞ் சிருட்டிப்பதும், சருட்டிக்கவைகளை ரக்ஷிப்பதும்; 

ரகதித்தவைகளைச் சம்ஹரிப்பதுமாடுய ஸ்வதந்திரபிரகடனார்தத 

லிலைசெய்கின்ராரென்று பெரப்பட்டதனாலும், சர்வசம்ஹாரகர்த் 

தா ஸ்ரீருத்திரர்த்திியயென்று சாதிம்கப்பட்ட.து, பரமசிவனா 

அண்டாக்கப்பட்ட இரிகார் சதிகளில் பிரமனுக்குச் சி.நஷ்டியும், 

விஷ்ணுவுக்குச் சிருட்டியு திதியும், உருக் இரத்தக். சிருட்டி 

யு திதியுஞ் சமஹாரமுமரக னு இகாரரிர்னயமாகையால் ST MED 

ஹாரூரு மயம் விஷ்ணாவா இி?தவர்களுக்கு வேதங்களில் யாண்டுங் 

கூ.ராதென்ச. சம்ஹ। ரகர்ச்கா உருக்திரமர்த்தியே பென்று சமஸ் 

திவேதங்களாலுஞ் சாதிக் -ப்பட்டதன்றியு) பிரமனைச் சிரத்தை 

யரிந்தும், மன்மதனை முழுறுமெரித்தும், இ.பமனை மார்பிலுதைத் 

அம்,சூ சுரியனைப்பல்லையுடைத்தும், அக்னிலயைக்ளையைமுறிததும், சர 

ஸ்வதியையக்கையரி3 தம், இலக்குமியை ௫1 பகையரிர்தும்; விஷ் 

ணுவிலுடைய ௮வசாரக்களில் மீனைக் கண்ணேப்.மயும், ஆமை 

யை ஒட்டைப்பறிததும், பன்றியைக் கெ.ம்பையாறித்துமு, சிங்கத் 

தைத் தொல்யுரிந்தும், AM Let GOT OT PNM I WL BBL, இவை 

களைச் தமது இரு 3மனியிறறரித்ச த மன்றிப் பிரம்ற விஷ்ணுக்க 

ளுடைய சிரகிஉளே மாலைபா சப்பூண்டும், அலர களைச் சுட்டெ ரித்த 

சாம்பலை மேேயணித் தும, oH sp gen wd (oy vB Ca & விளையா 

டியும், இவ்வாறே சமஸ் த்த வ/களோயும் Wi Bm 2 barony Being Oe 

ன்பது சர்வப்பிரசித் தியா கையால் சவம் ரகர்ச்மா சிவபெரு 

மானேயென்று சாதிக்கப்பட்டது. போாதேவீஷ்ணுவிலோசனம் கடித 
டேமா த்யத்நுஹிம்ஹாமிந: ம் ஸரேகூர்மசிர? கராம்புஜதலேகம் காளநா 
மாயுதம் குலா&பேோசவகேசவம் ஸர் சிரோமாலாஜ்சபிப்ரத்ஸ்தாஹ்யே 

வம்விஷ்ணுமயல்ஸ்தாசிவவபுஸித தயத்புதை: கத்யதே'' என்ற வாக்கி 

யத்தால் சவனுடையபாதத்தில் விஷ்ணுவிலனுடையகண்ணும், இடை 

யில் மதம்பொருக்துப ௪ சிங்கந்தோலும், ADIT F Fav அமைத்தலை 

களும் ஹஸ்தங்களில் திரிவிெ மனுடைய மு.துகெ அம்பும், சூலத் 
துச்டியில் F 6 LILOT BOF கேசவலுடலமும், ப்பில் விஷ்ணு இரா



எசு சித்தாந்தரத்தாகாம். 

மாலையும் பிரகாசித்துக் சொண்டிருக்கன்றனவென்று பண்டிதர்க 

ளால் சொண்டாடப்பட்டதென்று கூறுமாற்றாலுமறிக, 

9) as ரராமபாண்டியா. 

ஈன நகசொண்டசூலச் தலையினுங்கையிற் கபாலத் தினு 

ரை சகொண்டபங்கயப் பொற்றாளிணையினு நாங்கள்கண்டோ 

மணரகொண்டதென்ஈரு லைப்பெருமானுக்கு மாயவஞார் 

நிறைகொண்டபேருட லும்பசுஞ்சோரியு நீள்கண்ணுமே,"' 

என் றுவரு.* ஆன்ஜோர்வாக்கியங்களாலு! மறிந் தணாவாராக, 

இன்னு மிந்தவிஸ்தாரத்தைப் பாகவதம், ஸ்கரநர்தமுதலிப புராண 

ங்களிற் சாணலாமன்றியும், பைப்பலாதத்தாலும் ௮றிபலாமென்ச. 

திவபெருமானிடத்.துநிக்ரகானுக்கிரசம் பெறாதவர்கள் தேவச௫ 

கங்களில் ஒருவருமில்லையாசவும், அவர்களு ளொருவராகய கிஷ் 

ணுவை நிக்கா ஹ கர்க்தாவென்று சொல்லவந்த ஏழைமதிக்கு விச 

னப்படவேண்டியிருக்கின்றது. விஷ்ணுவால் நிக்கிரகமடைந்த தே 

வர்க்ச ளொருவருமில்லையாசவும்; தேவர்க்களாலும், ராக்ஷ்சர்களா 

இம், மனுஷ்பர்களாலும் பலமுறை யபசயப்பட்டோடி யொளித் 

Amis விஷ்ணுவைச் சம்ஹாரகர்த்தாவென்று சொல்லவந்தது 

விண்வழக்காய் முடிர்சதென்க, “அதகஸ்மாதுச்யசேமலோச்வர? ய 

ஸ்ஸைர்வாந்லோகாந்ஸம்பக்ஷஸ் ஸம்யஜத்யஜல்ரம்ஸ்நஜந்வாஸயதி வாத 

ஸ்மா தசீயதேமஸஹேச்வர:?” என்றை அதர்வகொவசனத்தால் சர்வவி 

சுவத்தையும் பகஷிக்கின்றவலும், ரக்ஷிக்கன்றவனும், ஸ்ருஜிக்கின்ற 

வனும்) தன்னிடத்தில் வ௫க்கச்செய்கின்றவலுமாயெ காரணத்தா 

லேயே மஹேசுவானென்று சொல்லப்படுவான் என்று நிச்சயமா 

கையால் சர்வ சிருஷ்டிஸ் திதிலயகாரணங்கள் மஹேசுவரசப்தவாச் 

UDAU LB HE PT prs Rose யுரிமையென்று சாதிக்கப்பட்டத, 

அந்த்பாஸ்மாரலோகாஷ்ணுர். போக் தாசைவமஷேோச்வர: ஏலம்த் 

யாதந்வாத்வீஜோபுக்ச* நந்நதோஷைர்நலிப்யதே” என்னு மிக் தமந்தி 

ரத்தால் ௮.னம்ிம்ஹாளென்றும், சாரம்விஷ்ணுவெனறும், பு 

சப்பவர் மஹேசுவாரென்று% பெறப்பட்டவுண்மையாளும், சர்வகா 

ரணத்வூர த வெளிப்பட்டதென்ச, இன்னும் விரிக்ற்பெருகும். 

இனியந்தத் அஷ்டவாசகத்தில், சங்கத்தாரைவென்ற காலை 

யில் ஒளவையாரருளிய 8ஐபம்0மின்'" என்னும் திருவெண்பாவில் 
“சதெய்வமொருவனே யென்று ரவல்லீரேல்!' என்றுவரும் வாக்கியத்
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தால் விஷ்ணுபரஞ் சாஇக்கவந்தார். ஒளவையார் என்று மருட்பெ 
யர்சாச்தி எமதன்னையா ரவதரித்தகாலையில் இட்டமுடனென் றலையி 

லின்னபடியென்செழுதி, விட்ட சிவனுஞ்செத்து விட்டானோ - மட்டமும் 
டப், பஞ்சமேயானாலும் பாரமவனுக்கன்ளனாய், கெஞ்சமேயஞ்சாதே நீ. ” 

என்று தக்வார்த்தத்ைவெளிப்படுத்திய சற்சாம்பிரதாயத்தை, யாவ 
ரூமறிவாரன்றியும் “வொயஈமவென்று சர் தித் இருப்போர்க், சபாயமொரு 

நாளுரில்லை-யுபாய, மிதவேமதியாகு மில்லாகவெல்லாம், விதியே மதியாய்: 
விடும், ௭ ன்றருளிய திரூலாக்காலும் “தெய்வமொருவனே யென்றுணரவ 
ல்லீரேல்.”” என்று கூறவந்தது சிவபெருமானை யுணர்த்து மேயன்றி 

விஷ்ணுமுதலிய தேவர்க்களையுணர்த்துமென்பது பரியாசாஸ்பத 
மாகுமென்சு. திவத்தைப்பேணிழ் றவத்திற்கழகு.?? என்று கூறிய வாக் 

தயக்சால் தவச்சரேஷ்டர்களால் பேணத்தக்கவர் ஸ்ரீசிவபெருமா 

னே யென்று பெறப்பட்டதனால், “எல்லார்க்குமொன்றே சவமாவசெ 
ன்றுணர்ர் 2, பல்லோர்ச்குமுண்டோபலம்,” “ஆயுமிரவியுமொன்றேயனைத்து 

யீர்க்கும், ஆயுங்காலொன்றேடிலம்,?' என்று ௮வரருளிய வாக்கியக்க' 

ளாலும், “தெய்வமொருவனே யென்றுணரவல்லீரேல்.'” என்னும் வாக் 

இயம் சிவபரமாசவே' சாஇக்கப்பட்ட து. ஆயின், “திருமாலுச்கடிமை 

செய்.” என்று கூறிய தென்னையெனின், சைவத்தில் ஞானபூசையில் 

வைத்துப்பூசிக்குஞ் சத்தகுரவருள் விஷ்ணு வொருவராகலாளும்; 

ஸ்ரீம் மாணிக்கவாசகசுவாமிகளால் விஷ்ணுமு தலியவர்களை வழி 

யடியாராகச் கூறியிருத்தலாலும், விஷ் ணுபக்தி சைவர்களுக்கு நிர்ப் 

பாதிதமாய்ப் பெறப்பட்டதென்க, 

சிவதத்வவிவேகவிருத் இ. 

* திருமாலிர் இரன்பிரம னுபமனியன் றபனனர்தி 

செல்வேளா இத 

தீருமமு.து குரவருச்குர் சனதருளா லாசிரியத் 

தன்மைநல்கி 
வருமெயர்க்கு முதற்குருவாய் மெய்ஞ்ஞான முச்திரைக்சைம் 

மலரும்வாய்ர் த 

வுருவழகுங் குறுஈகையுங் காட்டியரு டருஞ்சிவனை 
wer s தில்வைப்பாம்,?? 

திருவாசகம். 

*கானார்புலித்தோ லுடைத$லையண்சாடபதி 
யானாலவனுச்சிங் காட்பவொராரேட.
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யானாலுங்கேளா யயனுர் திருமாலும் 

வானாடர்கோவும் வழியடியார்சாழலோ.'” 

என்றுவரும் உ.ண்மைவாக்கியக்களே சான்றாமென்சு, இச 
௬ 6 4 . ௪ . ௪ . ர rn னால் விஷ்ணுபக்தி தோஷமில்லாததென்றும் ௮து பாஞ்சராத்தர 

மார்க்கம்பற்றிச்செப்வது விருத்தமென்றும், Baran விதித்தப 

டிச்செய்வது தக்கதென்றுஞ், சாதிச்சப்பட்டல. இப்படிவிசாரித் 

தறிவதொழிந்து இருமாலு $சடிமை செய்யென்றது ஐ.வரைப் பர 

மென்றுகூறியதாக மயங்கிபழவர்தது மாய்ந்ததென்க, “ய ந்பரதால் 

புஜபூஜபானி ர;ுதர்ச்யோயதங்க்ரயார்ச்ச நாதார்யாபூத்கடிலாவிதிப் 
ரப்நுத யோஸ்:ப?*யாயதாலஜாவசாத் தங்காலாந்தகமந்தகாந்த& ழமா 

காந்தம் ரஷுஸ்ிததம் ஸந்தஸிலாந்தஸ்ரோஜராஜி சரணம்போஜம் 

யத்தயாதாரத்? என்றிற சூகசம்ஹிதாவாக்கியத்தால் எந்தமஹாதே 

வுடைய அச்ஞாவசத்தராய் அவனுடைய ஸ்ரீபாதத்தையர்ச்சி 

த்து விஷ்ணு, லட்சுமி, பிரம்ஹாமுதலிய சமஸ்த? தவாக்களும் 

எல்லாராலும் DSSS SSS மயோக்யதையையடைந்தார்களேோடி yu 

படி.ப்பட்ட கரலாந்தகறும், ௮க்தகாக்தகலும், உமாகாந்தனுமாடிய 

ஸ்ரீ பரசிவப்பிபபுலை ஹ்ரூதய புண்டரீகத்திலுள்ளவனாகச் சில 

ஞானிகள் தியானிக்கின்றார்களென்று பெறப்பட்டதனால் விவ்ணு 

பக்தி நிர்ப்பாதிதமாய்ச் சாதிக்கப்பட்டது. அன் றியும், 

வாழத் துவதுவானலா்சடாம் வாழ்வான்மனநின்பாற் 

ரூழ்திதவதுர்தாமுயார் து தம்மையெல்லார்தொழவேண்டிச் 

சூழ்திதுமதூகரமு.ரலு் சாரோயைநாயடியேன் 

பாழீத்தபிறப்பறுத் திவொன் யானுமுன்னைப்பரவு௨னே,?? 

என்றருளிய வாசலாடிகள் திருவாக்கானும் உண்மைவெளிப் 

பட்டதென்சு. மேலிரண்டு வாக்யெங்களாலும் சமஸ்2சவர்க்க 

சூம் சிவாராதனத்தால் உலகத்தவர்கள் தம்மைவழிபட்டொ முகும் 

பெரும் பாக்கயத்தை யடைந்தார்களென்று பெறப்பட்டதனால் 

திருமாலுக்கடி மைசெய்யென்னும் வாக்கெயத்தாலெமக்கொருவிரோ 

தமுமின்றென்க, இதுமட்டோ, “ததாகலஸ்த்யாதிழநயோ துர்வாஸா 

-நீந்தீகேச்வர? மஸாகாபோததிதீச்ச பாணிநீச்சகணதய? ல்கந்சோப் 

நங்கீரிட்டிர்வீர பத்ரச்சப்ரதமாதய3 அஜோஸஷரிஸ்ஸஹஸ்ராக்ஷோ பாண 
ஸுரதசாநதநோ லசிஷ்டநநவாலமீகி பரத்வாஜாச்சகேயா தம? ஒேப 
ரமசைலாச்ச பஜந்திபரயாழதா”” என்கிறவாச்யெத்தால் ௮கஸ் இயர், 
அர்வாசகர், ஈந்திசேசுவரர், மஹாகாளர்), த£8, பாணினி, ஸ்கர்
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தர், பிருங்கி, வீரபத்திரர், பிரம்ஹா, விஷ்ணு, இந்திரன், பாணாசு 
ரன், இராவணன், வ௫ஷ்டர், வால்மீகர், பாரத்வாஜர்,.கெள தமர், 

மற்றுஞ் சிவகணத்தலைவர் முதலியவர்களைப் பரமசைவர்களாயக் 

சொண்டு இ-்ஷிசஸ்வாமிகள் ஸ்தோத்திரஞ்செய்திருப்பதாலும் ஒள 

வையாரருளிய விஷ்ணுசம்பந்தமானவாக்கியம் சமா்த்திக்கப்பட்ட 

தென்க. ஒளவையென்பவர் சுத்தசைவூத்தாக்கப் பெருஞ்செல் 

வத்தனையுடையவபென்று உலகமெல்லாஞ் சொ ல்லுமன் நதியும், 

சைவர்களல்லாத மற்றைப்புறச்சமயிகளும் ௮வரைச் சைவசிமீரா 

மணியென்று சொல்வாராகவும்) விபரிதத்தால் வாயில்வந்தபடிப் 

பிதற்றவர்தது கேவலம் ௮றியாமை யாயிற்றென் ௧, 

இதுநிற்க, ௮க்துஷ்டவாசகத்தில் “எண்ணெழுச்திசழேல்."" என் 

பதை விஷ்ணுராமமாகிய அ௮ஷ்டாட்சரத்தை யிகழாதேடுயன்று 

சொன்னதாக எழு௫ித்தொலைத்தார். கற்றறிர் தவர்களெல்லாம் எண் 

ணும், எழுத்தும் எனறு பொருள கொண்டிருப்பார்களன்றியும், ௮௪ 

லுண்மைதோன்ற “எண்ணுமெமுசத்துங்கண்ணெனச்தகும்.! என்று ஒள. 
வையாரே கூறியிருக்கன்றாராகலானும், இவர்சகோதரராகிய தெய் 

வப்புலமைத் திருவள்ளுவதேவரும், “எண்ணென்பவேனை யெழுச்செ 

ன்ப விய்விரண்டும் - கண்ணென்ப வாழுமுயிர்க்கு.” சான்று தெ ள்ளிதிற் 

கூறியி ருக்கின்ரராசுலானும், “மையறரு - மெட்டெழுத்தை யோதியிடு 

வார்மண் ணெப்பொழுதுக், கட்டுரைச்கவென்னச் கெள சமனா, ரிட்டபெ 

ருஞ் - சாபத் இயல்பு.””? என்று இரட்டையரால் புறக்கணித் துரைக்கப் 

பட்ட எட்டெழுத்தைய ஒளவையார்சொல்லவக்தாரென்பது ல 

திவாசகமாய்முடிர்தசதென்சு. ௮வனது அ௮ஷ்டாசஒ.ரமந்திர செபம் 

மோக்ஷசாதகமென்று கூறியமுகாரே! தனது ஊக்சை வாயைததி 

றவாமலிருக்கக்கூடாகா? 816! துூர்க்கர்தம் விசுகீன்றகே! இப்பே 

தைக்கு ௮ஷ்டாச$ரமென்பதேது? பிரணவத்தைக்கழித்தால் சப் 

காக்ரமாகுமன்றி ௮ஷ்டாஷரமென்பது விருத்தமாகுமே! நாரா 

யணா ந) ம் ள் மழ்திரராஜமாகிய பிரணவத்தைச் சிரசிற்ஞூங்கிக் 

கொண்டதின92ல?ப ஜபயோச்யதையை யடைக்கனவன்றி ஸ்ரீ பஞ் 

சாட்சபத்தைப்போல் பிரணவசகிதமாகாமலே வர்த் திக்கும் விசேஷ 

முடையனவன்றாம், பஞ்சாட்சரமேரவெனின், சமஸ்தபதார்த்தங் 

கட்கும் லவணம் ;9ரதானமாய்ப் பாலுக்கெப்படிப் பிரதானமில்லை 

யோ; ௮.துபோல் பிரணவங்கூடாமலே மூக்திப்பிரதாயகமாமென்று 

சத்துக்கள் நிச்சயித்திருச்கின்றனர். “ப்ரணவம்சதரச்ரியம் ததாதர்.



௦ சித்தாந்தரத்நாகரம். 

லசிரச்சிகா தேஷாம்சயோஜப? புத்ர ஸ்வாத்யாயஇதீகீர்த்தித? என் 

இற பிரமாணவாகச்கியத்தால் ஒங்காரமும், ஸ்ரீருத்திரமும், அதர்வ 

சிரஸ்சிகையும் ஸ்வாத்யாயமாய்ச் செபிக்கத்தக்கனவென்ழமு வெளி 
ப்பட்டதனால் பிரணவமானது பிரத்யேசகமர்இரமென்று நிச்சயிக் 

கப்பட்டு நாராயணா திகாமங்களுக்கு மர்திரபுஷ்டியாகச் சேர்த்துக் 
கொண்டதாய் பெற்ப்பட்டதது. பிரணவமானது அச்ஷரத்திரயாத் 

மகபிரம்ஹவாசகமாகிய மந்திரமாகலான் ஜபயோக்யமல்லா த மக் 
Biase pers si ௮னுட்டிக்கப்பட் வருகின்ற. விஷ்ணு, mr 

ராயணாதிமந்திரங்கள் பிரணவத்தையன்னியில் ஸ்வதப்பிரமாணங் 

களும்; முக்திஹேதுவுமாகாமையால் முமூக்ஷாஈக்கள் அவற்றைப் 

ub sues Oly ars. மானவபுராணத்தில் £நாராயணதிநாமாநி வீஸ் 

நஜ்யநவிசாரத? ஜபேச்சிவாதிநாமாநீ ஸி%யோழக்கிமயதீச்சஸி”” என் 

இறவாக்கியத்தால் சத்யோமுக்தியடைய பேண்டுமென்கிற இச்சை 

யுடையவர்கள் நாராயணா காமங்களைகிட்டு விசாரமின் றிச் வகா 

மங்களைச் செபிக்கக்கடவர் என்று பெறப்பட்ட தனால் இவர்கள: 

௮ஷ்டாக்ஷரியினுடைய தெளர்ப்பல்யம் வெளிப்பட்டதென்ச. பிர 

ணவத்தைச் சேர்க்காதபட்சத்தில் ஜபயோக்யமும், சுருதிவிதான த 

வமும் நாராயணாதி மு திரங்களுக்குச் சம்பவிக்காமையும், பிரணவ 
மில்லாமலே ஜபயோக்யமும்) சுருதிவிதானத்வமும் ஸ்ரீபஞ்சாட் 

சரிக்குச் சம்பவித் திருப்பதுமாகிய வுண்மையால் எங்கள் அஷ்டா 

ட்க்ஷரி மோக்ஷவிசாயகமுடையதென்று கூறவந்தது நிரஸ்தமாயிற் 

றென்ச. இப்படிப்பட்ட தெளர்ப்பலிய மந்திரத்தையே ஒளாவை 

யார் விரும்பவர்காரென்றுதொடுத்த வீண்வழக்கும் விட்டொழிக் 

ததென்க, மேல்நியாயங்களால் ஓளவையார் இவர்க ளெட்டெழுத் 

தக் கூறியதில்லையென்று வெளிப்பட் டதனால் எண்ணெழுத்தென் 

பதை எண்ணுகின்ற எழுத்தையென்று பொருள்கொண்டு ஸ்ரீபஞ்சா 

ட்சர செபத்தைக் கூறினாரெனிலும் நிர்ப்பாதகமாய்ப்பெறப்படும். 

சிவாயநம” என்றற் ஜொடக்கத்து வாக்யெங்களால் ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷரத் 

துண்மையைக் கூறியிருக்கின்ருராசையால் எமதுவாசகம் பிழை 

படாதென்க, ! 'அ5ஸ்த்யராமாதீபிராத்நதத்வா தழஷ்யமந்த்ரஸ்யச வை 
திகத்வாத் பரஸ்யதத்வல்யசவாசகத்லாந் நமச்சிவாயேதிஸ்தாஜபத் 

வம்?” என்றெ. பிரம்்ஹோத்தரசண்ட: வாக்கியத்தால் அகஸ்தியர், 
ஸ்ரீராமபத்திரர் மூ தலானவர்களெல்லாம் ஸ்ரீ பஞ்சாச்ரசெபத்தி 

யான பசாளாகவே: யிருக்சார்களென்று பெறப்பட்டதனால் பேதி 
சம்பத்தமுடையதும், பரதச்வவாசசமுமாபெ ந-ம-சி-வா-ய என்னு



சிவா திக்யரத்' நாவளி, HS 

ஸமர்தெழுத்.துண்மை பினிவெளிப்பட்ட் து. இத்னால் ஜபயோக்ய 

மாகிய. ஸ்ரீபஞ்சாகூரமே ஒளவையார்க்' குடன்பாட ன்றி. இவர்கள். 

அஷ்டாக்நரியைமறந்தும் கூறிள ல்லையென்சு, இவர் செய்தருளிப 

₹விறைகரகவல்"' என்னு நாலி? ல் “சத்சச்நினுள்ளே சஜாசிவங்காட்டிச் 

சிச்சத் இதனுள்ளே தலலிங்கங்காட்டி, அணுவிர்கணுவா பப்பாலுக்சப்பாலா 

ய்ச், கணுமூற்றிரின்ற கரும்புள்ளேகாட்டி, மேடமா£றும் விளங்ககி.றழ் இச் 

கூடமெய்சத்சொண்டர் குமாச்துடன்கூட்டி, ௮ஞ்சக்சரத்தி னரும்பொருட 

ன்னை, கெஞ்சக்கருத்தி னிலையறிவித்துத், தத் தவகிலையைச் தர்தெனையா 

ண்ட, வித தசலினாயக விரைசழல்சாணே'? ஏன்றருளினாராகலின் ஸ்ரீபஞ் 

சாக்ரசெபத்தியானமே மோக்ஷவிசாயகமென்று அவருடைய 

நிச்சயம் வெளிப்பட்டது. இன்னு மிவ்வா.று பலபிரமாணங்க ளூண் 

டாமாகலின் ௮வற்றைச் சற்றேலும் யோசியாது எண்ணெழுத்தசெ 

ன்பதற்கு ௮ஷ்டா௬௩ரமென்றழவர்த பேரிழவு கொலைந்துபோயிற்: 
றென்சு. 

இனி யவவமழுவாசகத்தில், ்"சக்கரரெறிரீல்”? என்கிற வாக்கயெத் 

தால் சக்ராங்கிதம்பெற்று அவனுக்குத் சாசரென்ிற பிரபத்திகெறி 

யில் நிந்கவேண்டுமென்று சொன்ன காக அழவக்தார். இப்படி ௮ன் 

னிய சமய நாலில்வர்துவிழுக்து தலையடித்துக்சொள்ள இவர்க்கெ 

ன்னை தலையெழுத்தோ அுறிகிலம், சச்ராங்க சிதமார்க்சக்தைக்கூறினா 

சென்னுமிடத்துத் தாமுமக்நெறிநின்றாரென்பத தானேபோதரும் 
ஆகவே, அவர்ச்கு காமத்தைச்சாத் தச் சூரி2பாட்ட ஆூரியாவேண் 
டும். அவரியாவர்? அன்றியும், “eas Pha”? ora pit, “erin 

நெறிநில்” என்றும் ஏன் கூறாதுவித்தனர். சக்கரத்தைக் சாட்டி. 

இம் சாமம்போடுகிறது முக்சியமாமே! நாமம்போட்டல்ல?வா சுடவே 

ண்டும்? சைவத்தை நீற்று நெறியென்று கூறுவ. பிரசத்தியாமே ! 

௮ துபோல் காமநெறியென்றுகூ.றுவது ௮த்தியாவெமாகவும், அத 
னை ஏன்விடுத்தனர/? அவர் திருவாய்மலர்ந் தருவிய/நீறில்லாநெற்றிபா 

ழ்”என்றற்றொடக்கத்.த வாக்கியங்களால் ௮வர் சுத்தசைவ$காமணி 
யென்பது on ae ஐயையோ இப்படி விண்வழக் 

காட விவரை யேவின துன்மார்க்கரியாவரோ ௮ நிலம். ரூண்ட 

பாவிகளைச். சண்ணினல்பார்ப்பதம் பெருங்குற்றமென் று சமஸ்த: 

நூல்களும் கூறுமாகவும், அப்பிரமாணிய சத்தமான பட்டை frags 

eRe @PGu0 OSA se 57 eH p.: மாற்க்சத்தசயே ஒள்வையார். 

சுட்ற்றர்தாரென்பிற்' அலிதிகாச்சம்ர யொழிக்த்தென் ௪: 

1]



திட ஏித்தாத்தரத்தாகரம், 

இனி “சங்கசக்ரமிருதாயஸ்து குர்யாத்தாபஈகர்மணா ஸசூத்ரலத் 

பஹிஷ்கார்யல் ஸர்்.வஸ்மாத்விஜகர்மண?'' என் இறவாக்யெத்தால் எவ 
ன்மிருத்திகையிருலுாடி தபனகாரியங்களாலுஞ் சங்ககரமுத்தி 

ரைகளைத் தரிப்பானொ ௮வன் சூத்திரனைப்போல் சமஸ்த கர்மக் 
களிலும் இஜிக்கப்பபியானென்றும் “யதாச்மசாககங்காஷ்ட, மார் 

ஹம்ஸர்வகர்:3:ம-௩ சங்காக்ராத்யங்ககஞ்ச நடுத்யகீதா திகந்ததா'? என் 
றெயாக்கிபத்தால் சுராரட்டிவுள்ள காஷ்டமானது சர்வகாமங்களி. 

௮ம் எப்படி ௮ 2யோக் பமா மடி அப்படி ப்பபால3வ சங்கசக்ர முத்: 

இரைகளை 2 BID Ua LBP, ஜாசர்களென்கிறபேரால் கோணக் 

இக் கூத்தா டித் திரிபவர் ரளும் பரித்பஜி கப் பமிவாராக என்றும் as 

ணுஸ்மிருதியில் கூறப்பட்டிருத்தலால ௪க்ராங்கிதமார்க்கம் சர்வோத் 

கர்ஷமென்று சாதிஃகவக்சது கண்டிக்கப்பட்டதென்க. ப்ராஹ்ம' 

ணோயதிமோஹாத்வா 'தாபயேத்வஹ்நிமுத்ரயா -ஈகர்மார்ஹோபவேத 
தீர ஸ்வைபாஷ.ண்ட ஸஞ்ச்ஞித;” என்கிற வாயுசம்ஹிதா வாக்கியத் 

தால் எம் சுப்பிராமணன் ௮ஞ்ஞானத்தினு3லே சஙகசக்ரா திழுத்திரை 

களைத் தரித்துக்கொள்ளுவாமனோ ௮வன்கர்மங்களு க்குயோக்யனாகா 

மற் போூற.துந்தவிரப் பாவண்டனென்றுஞ் சொல்லப்பமிவான் 

என்றும், “வேதேஷ-பயஜ்ஞபாகேஷ-ப பஸ்யாஸ்த்பதிகார்தா ஸ்தாப 
ஸித்வாச்சக்ராதீக்தாரமேத்துபுஜத்வயே” என்கிறஸெளரபுராணவாக் 

பயத்தால் யாகல்களுக்கு உபயுச்தங்களாகிய வேதங்களில் எவனும். 

சு;திகாரமிலலையோ ௮.வன் இரண்டுபுஐங்களிலும் சங்கசக்ராதி சின்ன. 

ங்களை தரிச்கக்தக்கவன் என்றும், 8ப்ராஹ்மணோபதிமோஹேக தார. 
யேத்தப்தமுத்ரிகா? தஸ்யதர்சாமாத்ரேஈ குர்யாத்ஸூர்யாவலோககம்'” 
என்ற மே. புரா வாக்்கிபத்தால் எந்தப்பிராமணன் அச்னிசப் 
தீங்களாபெ முத்தியை களைத். தெரியா மையால் தரித்துக்சொள்ளு 

னை அவளைப் பார்த்தவுடனே அந்தப்பாவ நீங்கும்பொருட்டுச் 
ரரி மனம் பண்டவேண்டும். என்றும, ''பூர்வஜஸ்துதநர்தக்த் 
ait 3" இத்திரி 7. ப்ச், தஸ்ய ஐ.க் தர்லாம் ஸ்நாநதாநவ்ரதா 
as ” எல் ்் Bh ய்து னா வரம் திட றிற்ப்ல் எ எந்தலிப்பிரன் அக்னி. 

Baier a oe FEI ல்க்ளா ல் 5௪, AD GS கொளுதீதிக்கொள்ளு 

வரன் வனுக்கு. ஸ்காஈ தார. லி) தக்கள்முதலான எக்ச ஸத்கர் 
மங்கள் மேயும் பரிகார ( முண்டாகமாட்டாறு என்றும் நிச்சயிக்கப் 

படுட்தனால். இவர்கள் பேசிழவுமார்க்கம் ' பேதிக்கப்வட்ட்தென்க.. 
இன்னும் *(சங்கதிக்ரகதாபாச சாபதண்டாங்குசாதிபி? அங்கிதாசிரத்த 

யாயூயம் பவதப்ராஹ்றணுதமா:” என்றெ சூதசம்ஹிதா 'வாக்கியத்,



சிவாதிக்யா.த்.சாவளி, fs. 

கால் சங்கு, சக்ரம், கதைபாசம்,தலுச, தண்டம்) அக்குசமு, sor Sus 

-சன்னம்களைத் தரிப்பவர்கள் தர்ப்பிராம்தற்ணர்களாவாரர்சளெனறு 
கூறப்பட்டதன்றியும், காசெண்டத் தல் வேதபாஹ்மேஷ-தர்தீரே 
ஷா பாஞ்சராத்ரேஷமர்சக்விஜா₹ பவந்தோதீசுகி தாயூயம் யுஷ்மாகம் 
'வம்ரஜாஸ்ததா அங்கேஷாசாங்கிகாயூயம் சங்கசக்ராங்குரா திபி5 பங் 
தர்ரத்தயாஸார்த்தம் வலேசபாஹ்பாத்விஜாசம:” என்கற வாக்யெத் 

"தால் வேதவிருத்தமாகிய பஞ்சராத்திர தந்திரத்தில் இச்ையடை 

ந்த நீங்களும்) உங்கள் வமிசஸ் சர்களும், அங்கங்களில் சங்கசக்ரா 

ங்குசழு கலிய சின்னங்களைத் தா௩்கினவர்களாய் வேதபாஹ்யர்க 

ளும்) பிராம்ஹணா கமர்களு மாவீர்களாக என்று தத “முனிவர் சபி 

த்தகாகப்பெறப்பட்டதனானும் இலர் சக்ராங்கித வவபலம் பா 

மாய்விட்டதென்க. இப்படித் DBP சஸ் பாது இகளு, டைய சாபக் 

இரஸ்தராய்க் கிடக்துழலும் பாஞ்சராக் 3/ப் பேப்ஈள் சாபாறு குண் ' 
wT &G ay சிலசுற்பனாவா க்கிபற்களைக்கொண்ா? மர் குரதிகளை au GF Ru 

பாராயிலும் பரிபாககெள் மயகங்காரென்க, இரத நிபாயங்களால். சத் 

THe Fo SE Fon SS rR STC KG we சான்று ஒாவையாரருளி 

யதாக அபார்த்தங்கொண்டு பிதற்றிவச்க மூடவாசசம் நிரஸ்தமாய் 

விட்டதென்ச, 

Qh a, ஜாபாலசுரு இயில், னி £சாரம்ச்ருண்வ தாக்நிரித்யா 
'திநா பஸ்மம்க்ருஹீத்வாவிம் ஜ்யாங்காரி ஸம்ஸ்ப்ர ுசேதி;தீரோபரி 
'தீரிபுண்ட்ரம் சாரயேத்ப்ராஹ்மணா ஈமயர்சர்மொ எர்ணாச் தராணாக்” 

என்கிறவாக்கியத்தால் DY FIL Gow galt ரும்பும் பிராம்ஹணாதி சாதா 

வர்ஈத்தாரும் ௮க்னிமச்இிரத்தால் லிபூதியைக் கையாலெடுத்துச் 

சர்வாங்கங்களிலும் பூசிக்கொண்டு பின்னர் தரிபுண்டரமாகப்.பொ 

அதர்மமாய் ௮ணியவேண்டுமென் றும்) சைவல்யோபஙிஷத்தில் 4அத் 

யாச்ரமஸ்தஸ்ஸக்குத்திரிபுண்ட்ரம் பஸ்மசாகரோ தயேவிச்வாக் ப்ர 

ஹ்ம5ு ரீக்ருஹீவாஈப்ர்ஸ்சோயதிர் வாஸஸம்ஸ் ஈபாதகேப்யஉபபாத 

கேப்ய? பூதோபவதி'? என்ற வாக்கியத்தால் ௮. த்திபாச்சிரமியா 

பிருக்கற பிரந்ஹ்சாரி, இருஹஸ்சன், வானப்பிரஸ்சன், சர்ய/சி 
யென்ற. ஆச்ரெமிகளில் பஸ் 22 திளுல் எவனா வ் இறு (தரம் B3y 

ண்.ரதாரணஞ்செய்து மெர்ள்ளு வ னால்” 4 ன ஏல்லா மஹாபா 

க்கீ வ்பபர் தகக்களினின் piu. பிிபட்டுப் பரகத், ஜீ OY) ANT BOT என்றும் 

பெறப்பட்ட தனால் நீற்றுநெறி வேதோக்தமகிய செக்நெறியென்று 

கேலோர்க்ளால்' நிச்சயிச்சப்பட்டிருன் நத,



ச்சி சித்தாந்தரத்தாகாம். 

வாமனபுராணத்தில் ட, *சஅர்ே கபரோவிப்ர? பூதிருதிராக்ஷவர் 

இத: யதாசண்டாள்பாண்டஸ்தம் கசபாகீரதீஜலம்'” என்கிறவாக்கு 

யத்தால் விபூதி ருத்ராக்ஷங்களைத் தரிக்காத பிராம்ஹ்ணன் ரான்கு 
(வேதங்களை யோதினவனாயினும், சண்டாளனுடைய பாண்ட த்திலி 
 ருக்குங் கங்காஈலத்துக் கொப்பாவான் என்றும்; “யஸ்யபாலேரா 

ஸ்திபூகிர் நாங்கேருத்ராக்ஷ்மாலிக! யஸ்யலிங்கார்ச்சனம்நாஸ்தி தஸ் 
யசண்டாளஜீவனம்'” என்கெவாக்யெத்தால் எவறுக்கு நெற்றியில் 

விபூதியும்; அங்கத்தில் உருத்திராக்சமும், வெலிங்கார்ச்சனமு மில் 

லையோ ௮வன் சண்டாள வேனத்தை யுடையவனாவான் என்றும் 

நிஷதிக்கப்பட்டதுபோலவே, விபூதி பணியா தவருடைய நெற்றி 

மூதேவி வாழ்தற்கடமாகிய பெரும்பாழையுடையது என்று இரஸ் 

கரித்தவராகிய ஒளவையார் இவர்கள் சுடுநெறியைச் சொல்லவக் 

'தாரெள்பது பேடிவாசகமாப் விட்டதென்சு, 

.” இனி, *முகேபஞ்சாக்ஷரீமந்தீரம் களேருத்ராக்ஷமாலிகா பாலே 
மஸ்மத்ரிபுண்ட்ரச்ச ஸ்ருத்ரோகாத்ரஸம்சய:”” என்கிறவாக்கியத்தால் 
எவனுடைய முகத்தில் ஸ்ரீபஞ்சாக்ஷாரும், கண்டத்தில் உருத்திர 

க்கமாலிசையும், நெற்றியில் பஸ்மத்தினால் திரிபுண்டரமூம் பிரகா 

இக்கின்றனவோ அவனை ஸ்ரீருத்ரமூாத்தியென்று 'சொல்லுவதற் 

கெவ்வளவுஞ் சந்தேகமில்லை என்று மேல் வாமன புராணத்திலேதார 

னே சொல்லப்பட்டிருத்தலால் “லேடமுகீறும் விளங்கஙிறுத்தி'' என 

இற வாக்கியா தரவுகொண்டு ஒளவையாருடைய சற்சமயமும் FST 

ஓட்டானமும் இதுவாகுமென்று புந்திமான்கள் சண்டறியாமற் 

போகார். உண்மையில் ஈசக்கரநெற்நல்'” என்பது ௮ரசலுடைய 

ஆசக்ஞாசக்கரச் தன்வழி நிற்கமவண்டுமென்பது மேதாகியர் விதந்து 

கூறுவரென்க. இன்னும விரிக்கிற்பெருகும். 

இதுகிற்க, ௮ம்ரடவாசகத்தில் ஞானம் சவளுும்; மோக்ஷம் 

லிஷ்ணுவாலும் ௮டையத்தக்கதென்று ஒரு புராண வாக்கியத் 

தைச் சாட்டியமுதார். ஞானமடைந்தவர்க்கு மோக்ஷம் கைவந்த 

பொருளாசையால் மோச்ஷாதிகாரம் சிவனுக்கில்லையென்பது அவி 
வேகமென்க, செளையடைந்தவர்க்குஞானமாத்திரமேயன் நிமோகூஷ 

சத் தியில்லையெனின், மோக்ஷ்த்தைப் பயக்சாதஞானம் yan 
ஞானமாகையால் ஞானத் தின்பொருட்டுச் சவனையடைவதும் ௮வ 

லமாய்வீடுமென்௧, சிவனால். ஞான த்தையடைட்ஓ பின்னர் விஷ்ணு,



சிவர இக்யாத்தாவனி: வடு 
வால் மோக்ஷமடை௰யத்தக்கதெனின், ஞானிகளாயின பிறகே Bas 
ணு வாராதனம் பிரயோஜனமாசையால் ஞானத்தின்பொருட்டு எல் 
லாஞ் சைவர்களாதல் வேண்டும். இன்னு மிவ்வாறு பலவிபரீதத்தை 
விளைவிப்பசாகிய ௮ந்த ஜேறயவாக்கிபத்தை இவர்க்குத் தேடிக் 

கொடுத்த புத்திமான்யாவ3ரா ௮றி5$ழிலம், ஆ த்பபுமாணத்தில்,-- 

ப்ரஹ்மா திஸ்தம்பபர்ய%தாக் பகுந்பத்வாமஹேச்வர₹ பாசை: ரேதை? 
பதிர்த்வேத? கார்யங்காரயதிஸ்வயம்'”? என்கிற வாக்கியத்தால் பதியா 

கியமஹேசுவரர் தாமேபிரம்ஹாதி ஸ்தம்பபரியந்தங்களாகிய பசு 

க்களை மலமாயாதி பாசங்களால்சட்டிக் காரிபங்களைச் செய்கிக்கன் 

ரர் என்றும், ப்ரஹ்மலிஷ்ணுல்-பரேந்த்ராத்யா₹ பசவ: பரிகீர்த்திதா? 
தேஷாம்பதித்வாத்தேவேர சிவ: பசுபதிஸ்ம்ருத?”” என்கிற வாக்கியத் 
தால் பிரமன், விஷ்ணு, இட் திமன் முதலானவர்கள் பசுக்களென்று 

ம், தேவதேவனாகயெ பரமேசுவர ரொருவர்தாமே பதியென்றும் 

நிச்சயிக்கப்பட்டதனால் பாசசம்பக் திகளாகிய பசுக்களிலொருவரா 

கும் விஷ்ணுவை மோச்ஷ்சர்த்தாவென்று சொல்லவந்த wo 9 Sur 
மையென்க. “ ஜ்வதஸ்ஸித்தம்பதித்வம்மே யுஷ்மாகம்பசுதாமிச்ச ” 
என்கிற வாக்கியத்தால் ஒ விஷ்ணுவா திகளே! உங்களுக்குப் பசுத்வ 

மும் எனக்குப் பதித்வமும் ஸ்வபாவசித தமான ௮நா திதர்மமென் று 

சிவனருளிச்செய்த வுண்மையுஞ் சான்றாமென்க. 

இனி, “ஜ்ஞாத்வாதர்ம்ருத்யுமத்யேதி நாந்ய: பந்தாவிமு க்தயே” 
என்கிற கைவல்யோபநிஷத்வாக்கியத்தால் சிவஞான த்தால் மிருத்து 

வைக்கடப்பனென்றம், சவஞானத்தைக் காட்டிலும் வேறாகிய முக் 

தியுபாயமில்லையென் றுஞ் சொல்லப்பட்டதனால் ஞானகர்த்தா வ் 

னென்றும், மோகூஷகர்த்தா விஷ்ணு வென்றும் சாட்டவந்த அவ் 

திவாசகம்பாழ்த்த தென்சு,  ஜ்ஞாத்வாசிவம்சாந்திமத்யந்கமேதி *' 
என்கற சுருதியால் சிவஞானத்தை யடைர்சவர்கள் சஈஈமரணப் 

பிரவாஹ.துஸ்தரமாகிய ஸம்ஸாரதுக்கத்தினின்றும் ௮த்யர்த சார 

தியடை௫ன்றார்க ளென்றும், ஈசம்ஜ்ஞாத்வாஅம்ருதாபவந்தி” என் 
இற சுருதியால் சிவபெருமானையே ஐகஜஷர்மாதி காரணமென்றும்) 

முமுக்ஷுஜனப்பிராப்யபதமென்றுர் தெரிக் துகொண்டவர்கள் முக 

தராசன்றார்களென்றும் பெறப்பட்டசனால் ஞானமோக்ஷ£ங்களிரண் 
டுஞ் சிவனுவலேயே படையத்தக்கதென்று வெளிப்பட்டது. 

வமான ஞானச் தெளியவொண் 58 
சிவமான ஞானச் செளியுகொண் முத்தி



சு சித்தாச்தாரத்நாகரம்: 

சி௨மான ஞானஞு செபாத்தே யேசச 

சிவமான ஞானஞ் சிவாரந்த சல்குமே,” 

என்னுந் திருமக்திரவுரையாலுக் செளியக்கடவர். ஸர்வமந்ய 

தீபரித்பஜ்ம ஹேயாக்விஷ்ண்வா திகாஸ்ஸுராக் சிவஎவலஸதாத்டேயல் 
ஸ்ர்வஸம்ஸாரநாசக்:”” என்கிற பைப்பலாத வாக்கியத்தால் ull Su gy 

க்சு வேண்டிய விஷ்ணுமுதலான சமஸ்ததேவர்களையும் விட்டுச் சம் 

OVI MES நாசன பூர்வகமாகிய முக்திப் பிராப்தியின் பொருட்டுச் 

சிவனொருவனேசர்வகாலத்திலுந் தியானஞ்செய்யத்தக்கவன் என்று 
நிச்சயிக்கப்பட்டசனால் மோக்ஷ்கர்த்தா விஷ்ணுவென்று கூறவந்த 

வீண்வாதம் விட்டொழிர்ததென்க, இன்னும் சுவேசாசவத ரோப 

நிஷத்தில் (ய தாசர்மவதாகாசம் வேஷ்டயிர்யந்திமானவா? தசாசிவம 
விஜ்ஞாய தக்கஸ்யாந்தேபவிஷ்பதி'' என்ற வாக்கியத்தால் உலகத் 

தில் மானவர்கள் எப்போது அ௮காசத்தைச் சர்மமாக மேலே போர் 

த்துக்கொள்ளுவார்களோ ௮ப்போது செவனைச்சேவிக்காமல் துக்கா 

ந்தரூபமாகய மோக்ஷத்தையடைவார்களென்று பெறப்பட்டதன் றி 

யும், “விஹாயஸாம்பமீசாஈம் யஜ்க்கேதேவதாக்தரம் தேமஹாகோரல 

ம்ஸாரே பதந்திஹிவிமோஹிதா?? என்கிற பாத்மபூர்வத்தால் பவானி 
பதியாகிய சிவனைப்பூசிக்காமல் ௮ன்னிய தெப்வங்களை யாவர்பூசக் 

இன்றார்களோ, அவர்கள் மேரகாக்கதகர்களாய்க் சோரஸம்ஸாரத் 

இல் விழ்ந்தலைவார்களென்றும் நிச்சயிக்கப்பட்டகனால் ஞானமோ 

கூங்களிரண்டுஞ் சவனாலேயே யடையத்தக்கதென்று சாதிக்கப் 

பட்டது. மேல் நியாயங்களால் சிவனால் ஞானமும், விஷ்ணுவால் 

மோக்ஷமும் :சித்திக்குமென்றழவந்த விபரீதஞானம் விலகிவிட்ட 

(தென்க. 

இதுபட்டோ, விவ்னுமா ததி கபிலராகவர்த?பாது புராரியா 
கிய சிவனிடத்தில் சாங்கிய ஞானேடைசேசம் Gan mor Gs cry evar 

ந்தத்திலும், பதரிகாச்சிரமத்தில் காராயணருக்குச் வென் வெளிப் 

பட்டுச் சிவதை பதினொரு ௮த்தியாயமும உபதே௫த்தனரென்று 

கூர்மபுராணம் உத்தரகாண்டத்திலும், பஞ்சவடி தீரச்தில் ௮கஸ்தி 

யரிடத்தில் விரஜா தஇச்ஷையடைந்த ஸ்ரீராமபத்ருக்குச் சிவன் வெ 
ளிப்பட்டூச் சிலதை யுபதேடித்தனரென்று பதமபுராணம் உத்த 
ரகாண்டத்திலும், சரஸ்வதிக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் முன்னும் பின்னு 
மாச ஞானவைபல சாண்டக்கதையும், IR ame Bu கவாலுக்குமுக் 

திசாண்டத்சையும் $ரம்ஹதே வருக்குப் பிரம்ஹனேசயையுஞ் சிவ



சிவா இக்யாத்தாவளி. ஹிர்ள 

ன்முறையே வெளிப்பட்டருளினசென்று. சூதஸம்ஹிசையிலுஞ் 
சொல்லப்பட்டிருக்கு முண்மையால் விஷ்ணுவாதிகளுச்கு ஞான 
தீதையளிப்பவர் சவபெருமானேயென்று பெறப்பட்டதனால் விஷ் 

ணுவுக்கு ஞானமோச்ஷங்க ளளிக்குஞ் சக்இ.புண்டென்று சாரமெக் 

தீமதியால் சொல்லத்துணிவோம் ? இ.தநிற்க, விஷ்ணுவால் ஞான 

மடைக்தவர்களுண்டெனின், அ௮வர்களையின்னாரென்று வெளிப்படு 

திதல்வேண்டும், ஒருவருமில்லையாகவும், ஞானாதிக்கம் விஷ்ணுவுக் 

குக் கூறுவது துரபிமானமென்க. கண்ணன் ௮ருச்சுனலுக்குக் கீதா 

வுபதேசஞ் செய்தஇில்லையோவெனின், ௮ந்தஞானம் உபமன்னிய 

முனிவரிடத்துப் பெற்றதேயன்றிச் சர்வக்ஞதையால் ஞானாதிக்சங் 

கூறுவது பொருந்தாதென்சு. கிருஷ்ணர் ஞானாதிக்கமடைக்தவராயி 

னும் இசாரியாதிக்கம் பெறாமையால் அருச்சுனனுக்கு ௮வருபதே. 

௪ுத்தஞானம் ௮ஸ்திரமாகமீண்ட்ம் உத்தரனேதையை. யுபதேசித்த 

னர். இப்படி யிரண்டுமுறை யுபதே௫ிக்கப்பெற்றும் அவ்வருச்சு 
னன சுண்ணப்பராக அ௮வதரித்துச் வொராகனத்தால் முச்தியடை. 

நத மான்மியத்தை மேலிடங்க்ளில்(௬௬)வது பக்கத்தில் கூறியிருக்க: 

ன்றோமாகையால் விஷ்ணுவுக்கு ஞானாதிக்கமுண்டென்பதும் இல் 

லையென்பதும் புத்திமான்கள் கண்_றியாமற்போகார். சிவபெருமா 

னோவெனின்; தகதிணாமூர்த்தமாயெழுந்தருளிச் சநகாதிமுனிவர்க் 
கருளியும், திருப்பெருக்துறையில் குருர்தடி.யி லெழுச்தருளி வாத 

வரடிகளுக் கருளியும், இன்னும்பலவாறு ஞானாசிரியத் தலைமை 
தோன்ற வியைந்து சிந்மயகோலங் காட்டிநின்ற வுண்மையைச் சல் 
கரஸம்ஹிதை; ஹாலாஸ்யமாஹாத்மிப முதலிய பிரமாணக்களால்' 

நிச்சயிக்கக்கூடுமென்சு. இதுமட்டேர, மந்திரம், யந்திரம், தர்திரம்" 
சிற்பம், வைத்யம், ஜோசியமுதலிய சர்வசாஸ்திர ஞானாதிக்கமுஞ்' 

சுவலுக்கே ௮க்தர்த நூல்களில் கூறப்பட்டசன்றி யிசரதேவதாச 
ம்பக் சம் நிரஸ்தமென்சு, 6அஷ்டாதசாசராம்வித்யாநா மேதாஸலாம்பின் 

னவர்ச்மகாம். ஆதிகர்த்தாகவிஸ்ஸாக்ஷ£ச் சூலபாணிர்ம3ஹச்கா?''. 
என்கிற வாக்யெத்தால் ௮ஷ்டாதசவித்தைக்குல் சர்த்தா ருல்பா 
ணியாகிப சிவபெருமானே யென்று பெதப்பட்டவுண்மையானுர். 

தெளியக்கடவச், இ.தகாறுல் கூறிய நியாயங்களால் ஞாராதிச்கமே 

விஷ்ணுவுக்கில்லையென் று வெளிப்பட்ட;தனால் மோக்ஷாதிச்சமுண் 
டென்று காம் எந்த ஆதரவால் சொல்லத் அணிவோம்; ஆன். கிஷ் 

ணன் ் ஆச்ரெயிப்பலர்களடையும். சதொனியாதெளின்,, e's acm



ஜு சித்தாந்தரத்ராரகாம். 

பதத்தை: படைவார்களென்ப்தில் எ்மக்கொரு ஆடங்கமுமின்தெ. 

ன். அ துமோக்ஷபதமல்லவோவெனின், காலத்திரயத்தினுமன்றாம், 

மோக்ஷபென்பது சாலோகம், சாமீபம், சாளுபம்) சாயுஜ்யம் என்று 

௮ திசாரபேதத்தால் சரியை சரியை யோக ஞானக்களை Hy pag 

பவர்கள் ௮டையும்பேரூக நிச்சயமாகையால் சரியைக்கே ௮ இகாரிச 

எல்லாச விஷ்ணுபக்தர்களாபெ பாஞ்சராத்திரிகள் உண்பைஞானத் 

தாலடையுஞ் வெப்பேற்ரினை எப்படிபடைவார்கள்? இவளை ஆராதி 

த்.தப் பரமபதமாகிய உன்னதஸ்கசானத்தை விஷ்ணுமூர்த்தி௮ டை 

ந்தாரென்று கூறும் ர௬ுக்ஸம்ஹிசா வாக்யெத்தை மேல் (௬௬) age 
பக்கத்திலதானே கூறியி ரஈக்கன்ரோ மாகசையால் மோச்ஷபதம் 

இதுவாகுமென்று புத்திமான்கள் கண்டிராமற் போகார், பாஞ்சரா 

த்இிரிகள்விஷ்ணுசாளுப்பியச்தையேபரமமுத்தியென்றுகொண்டவ 

ரரையால் ஞானத்தின் பிரயோசனமாகிப சிவசாயுஜ்யப்பேறு ௮வ 
ர்ச்குக்சிட்டாமற் போயிற்றென்௪. இங்கே விஷ்ணு சாரூப்யமென் 
றது லிஷ்னுபதமென்றாக 'இந்தராதிபதங்கள் போலாமேயன்றி 

மோக்ஷபதமென்பது ௮றவேநிரஸ்தமென்க. 

கொள்ளேன்புரந்தரன் மாலயன்வாழ்வு குடிசெடினு 

ஈள்ளேனினதடியாரொடல்லா னரகம்புகினு 
மெள்ளேன் நிருவருளாலேயிருச்சப் பெறினிறைவா 

வுள்ளேன்பிறதெய்ல முன்னையல்லா செங்களுத்தமனே,"? 

என்றருளிய ஸ்ரீமர் மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் திருவாக்கால் 
பிசம்ஹ விஷ்ணுக்களுடைய பதங்களை முமுக்ஷுச்கள் விரும்பா 

ரென்னு முண்மை வெளிப்பட்டதன்றியும், “*கரோமித்வத்பூஜாம்ஸ் 

பதிஸுக்தோமேபவவிபோ விதித்வம்விஷ்ணுத்வம்திசஸிகளு தஸ்யா? 
பலமிதி புஈச்சத்வாம்த்ரஷ்டூம் திவிபுவிவஹந்பச்டிஃரகதா மத்குஷ்ட 
வாதத்கேதம்கசமிஹஸஹேசங்கரவிபோ'? என்றருளிய சங்கராசா 

ரியர் .திருவாக்கால் விஷ்ணு பிரம்ஹாதிபதங்களை யடைந்தால் பன் 

நியாகவும், ஹம்ஸமாகவும்பிறந்து சிவனுடைய திருவடிஞான தனத 
யிழக்கலேண்டி வருமாகலின் ௮ப்பதங்களை விரும்புவது யுக்தமன் 
றெள்னு நியாயம். வெளிப்பட்டீதனால் விஷ்ணுபதமே ,மோக்ஷஸ் 
சானமென்றும், மோக்ஷமளிப்பவர் விஷ்ணுவேயென்றும், (Yap 

Sep VSS, விஷ்ணுபதத்தையே கிரும்புலார்களென்றுஞ் சொப்ப 
னங்கண்டு' கிதந்திய சோம்பேறிவாதஞ்சோர்ந்.து விட்டதென்சு. 

அரன், 'சண்டாகள் ளைக் கண்ணன்பால் மோச்ஷ்மடைகலென் ற



சிவா திக்யரத்தாவளி. Di 

சிவன் சொன்னதென்னையெனின், பெற்ருன் சாம்பனைத் தமதன்ப 

ராகிய உமாபதி வொசாரியரிடத்தில் முத்திபெறுகவென்று அருளி 

யதுபோலாமேயன்றிக் கண்ணண மோஷாதிகாரியென்று கொண் 

டல்லவென்ச. கண்ணன் சி.லஇஈ௩ரபானாப்ச் சிவபெரும ஸி.க்து 

௮ன்புபூண் டொழுகிவக் ஏ வுண்டைபாவ் அயன் i mS BT TD 

Dy TT NCH atl us ன்றி வேதில்லைபழ், அவதியும், சன்ப சன்ன 

னென்பவன் பஸ்மருத்ராஷ பஞ்சர் சட்பந்துக்களால் பரம: 

பவித் திரனாப் கமா sie! uty) oor HZ! ABD OT ES 6 KT sw Hu Bir 

கூரூபியாய் விளங்கு. அவனுக்குக் இருஷ்ணர் முற்றிகொடுர்தா 

சென்பது ஒளபசாரிகமேய ன்றி வாஸ்சவமன்றெர்சு. கண்டாகனன 

னையும்) பெற்றான் சாம்பனையும் முறைய கண்ணாணீடத்தும், உமா 

பதி வொசாரியரிடக்தும் முத்திபெறுகவென்றருளிபது போலவே 

மூலபுருஷராகிய விஷணுருூர்த்தியை ஞானசம்பம் சமூர்த்திகளிடத் 

தில் சிவசாரூப்யம் பெறுகவென்றரளிய வுண்மையை மேலிடல் 

களில் (௧௮) பக்கத்தில் காட்டி யிருக்கன்றோமாகையால் அதளைப் 

பிரமாண பூர்வகமா யிண்டுதகரிப்பாமென்க “ததரபூரீவம்மஹாவிஷ் 
ணு? பச்சிமாலயஸங்லிகே தபச்சசாரஸாநப்ய ஸம்ப்ராப்த்யேதலிநோ 
ஹரி:-- சாந்தோதாந்தோஜிதக்ரோகோ பலிமமாத்தூளிதவிகீஸ: நத் 

ராக்ஷமாலாபரறோ நத்ராந்யாயாதத்பர:-- ஸ்நத்புண்டரீகநீலயம் 
விச்வாக்ஷம்விச்வதோழகம் விச்வத: பாதபா யந்தம் விச்வநபழமாப 
திம் த்யாயாமாநேோர்த்வாராந்ரம் தசாபபரமம்தப?: தபஸாதஸ்யஸிந்து 

ஷ்ட? ப்ராஹாவிர்ப்பூயகலத்நக்-- வத்ஸயீஷ்ணேப் ரஸந்நோஸ்மீ வர 
மவரயஸுவ்ாதத் வமதீவப்ிபோல்மாகம் பார்வத்யாச்சவிசேஷூ ந: 
டஇுதிதேவவசச்நத்வா ழரார்? ப்7தமானஸ்? ப்ரணம்பகிஜாதீசம் wy 

ஷ்டவாநீவாழத்தமம்-- பகவந்தேலஸர்வ௫ விஎ்வேஸலவரமஸலேச்வர 
ஸாநப்யல்மஹ்யமீசாந ப்ரஸிததவசங்கர-- தீஈத்வாதுவசநம்தேவ? 
ப்ரோவாசமதுஸல்$தஃம் விஷ்ணேதவேஷ்டம் தால்யாமி காலேநைவந் 

சாஜ்சஸா--- வைவஸ்வதேந்நரேப்ராப்தேஸ் மஷ்டாமம்உ கேகே ப 

மத்பக் தங்தேத்யஸம்பந்த? ப்ரதால்யவ்நபநாம்-- தவத்நாலம்தமத் 

ரைவ ஸ்தாதநமஸத்தப: தேசேஷுயத்ரயத் ::ஸ்த் ag touws gs 
"மம்-- தத்ரதத்ரச்சலம்பந்தோ தஹாம்ஸோபக் ஸதி: தராவிட 

ஸ்துதிபிர்ப்பக்த்யா ப்ர்ணயைஷ்யகீபாம்ழதா-.- அத்சகாட்ச்யாமபிவசீஸ் 
தோதும்மாமாகமீஷ்யதி அத்ராபிபச்சிமல்நானே தீராவ்டஸ்துதிபிஸ்ஸ். 

வை-- ஸ்துத்வாத்வமதடத்புத்பா தரஷ்ட்வாத்வத்பக்திதர்சிதம் ப்ரீ 
யிஷ்யதிநுத்யாஸோ மந்மயஸ்த்வம்கதஸ்ததா.-- தவச்பக்தகர்வநாசாய் 
மத்ஸாநப்மமலாப்ஸ்யஸ் இத்தேவோவாரந்தத்வா ஐகாமாபீஷ்டமாக* 

wik—’” என்கிற வாக்கியக்சளால் பூர்வத்தில். சந்சபச்சிமாலயமென் 
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௯௦ . சித்தாந்தாத்நாகாம். 

இற் விடத்தில் விஷ்ணுவானவர் சாந்த சமகமா திகளோடு Carus 

கைச் செயித்தவராய்ப் பஸ்மருத்ராக்ஷங்கள் தரித் தக்கொண்டு 

ஸ்ரீருச்பபாராயணஞ்செய்.து ஹ்ருதயகமலலா சியும்), விசுவாக்ஷரும்; 

விசுவகாமுகரும், ௮ கேகபாணிபாதரும், விசுவருூபருமான பரமே 

சுவரரை னுமிகா சாத்திரம் தியானிக்.துச்சொண்டு சிவசாரூப்பிப 

மடையு பொருட்டு அதிகமான தவஞ்செய்துசொண்டிருக்கையில் 

சூல (7 ர ணியாகிய பரமம் ' வி் வா். Tere சற: 9 தாஷித்தவராய் 

வெளிப்பட்டு ஐ ற Spi sry னிஷணு வ ! பார்வதி பரமேசுவரர்களா 

கும் எங்களுக்கு நீ மிதலம் அன்புளுசையால் நாங்கள் பிரஸன்ன 

மானோம் உனக்வெடமான வரத்தைக்ககேளென்று தஇருவுஎம்பற்று 

தலும், Mas cm GID) IT BT ANT மன உழந்து அலபெருமளை நமஸ்கரி 

த்து, ஒப வாமன ! | எல்ல மறி) தவரும், ஐச சவர ருமரயெ தேவரிர் 

உம்முடைய சாரூப்பிய பதவியைச்கொடுததருளல்வேண்டுமென்று 

பிரார்,த் இல்சல ய்து Ais ௮ுவைரோக்கி உன்னுடைய இஷ்டமானது 

சாலதரமசத்தின்3 Bue கொடுச்கப்படி2மயன்றி யிப்போது சித்திக் 

சப்பெருது. HOOKING tA, வைவசுவதமக்வந்தரத்தில் 

(௨௮) வது கலியகத்தில் என னுடைய பக்கனாகிய சம்பந்தனென் 

பூவன் உனர்முச் சாருப்பிடம்ைக். கொடுக்கப்போகிருன். ஆகை 

யால் நீ எப்பொ ம் கண்டத் ரு] செய்துகொண்டிருக் தால் உலக 

முய்யபப் பச்.இ (Lp தி யு) ர் னாயே சம்பந்தன குமாரஸ்வாமி ௮மி 

FER OVE HHH CHS GUT என்லுடைய அலயங்கடோறுஞ் 

சென்று என்னைம் திரப விடஸ் ஙு டரளால் ஸ்தோத்திரஞ்செய்துகொ 

ண்டி இதக் சாஞ்சுயில் பம்பொஸ்தானமென்கிற இந்தவிடத் 

தில் வருவா ன் அப்போ, 3 ந் கான் உணிடற் தில் சிர்மதக்தைவைத்து 

அவளை கானாகவுறிந்து நஇில்பஸ்துதெளால் ஸ்ேச்துஞ்செய்து 

உன்னுடைய பக்சஜனகர்வாபஹபரநிமித்தமாய் என்னுடைய சாரு 

Gu song யடைவாயென்று திருவாய்மலர்ந்தம்சரி அக்தர்த்தான 

மாயினரென்றும், அவ்வாறே மிசழ்$தசென்றும், ஸ்சாந்தத்தில், 

சநற்குமாரஸம் ஹிதையில், srofaaein 30, 3 காஞ்செஹாத்மி 

யத்தில்சொல்லப்பட்டிருக்கும்வாஸ்தவார்ச் 2ம் வெளிப்பட்டதனால் 

ஞான சம்பந்தப் பிரபுவினுடைய ஆதிக்கம் வி2சஷமாய்ப் Gera 

இக்கப்பட்டது. மேல்விருத்காக்தத்தால் ப பஃ்தபரா தினராகிய' இவ 

பெருமான் கண்ணனைச் நனது பக்தனென்பதுதோ ன்றக் கண் 

டா சன்னனை அவன்பால் விடுத்கதேயன்றி முச்திகாயசனென்றல்ல



சிவொாதிக்யாத்தாவளி, ௬௧ 

வென்பது இனிது வெளிப்பட்டதனல் மோக்ஷ்கர்த்தா. விஷ்ணுவே 

யென்றமுதுவரு£ மேர்க்கத்தன்மையையினியொழிவாராச, 
இப் 

படியே விஷ்ணுவால் மோசு$மடைர் ந வொ வ்வொருசரிதமும் விவ 

காரத்தில் ௮வலமா ருமென்பதுபற்றி யிவ்வ வில விமித்தன. மெ 

இதுகாறும் வி எகரித த லர்த நியாயங்கள் ரல் ஞானமோ௬கள் 

களை யளிப்பவர் சிறபெ yee asl யென்றார், லிஷ்லுப். பிரம்ஹாதி 

கள் ௮ திகாரிசளல்லவென்றும் நாட்டப்பட்டது. 

இங்கனநிழ்க, அர்மூதேவி வாசகத்தில் “பல்லூழிசாலம் பயின் ௬ 

ரனை யர்ச்சி4கில் - நல்லறிவு சற்றே ஈரும்!” என்றருளிப ஒள்வையார் 

திருவாக்கால் Ghd BOT LD சிவணுல் மென்பது 3 மதான்ற ” asian 

யத்தை யுதுகரிக்காறதார், ௮ர்ச வாச்ி பத தல் சவஞானித்தியின் 

அருமை வெளிட்பட்டகேயன்றி விஷ்ணுவா திக்கமொன்றுந் சாண 

ப்படவில்லை. அுர்தவாக்கியக்தைச் சுருநிவிருச்கமாய்க் தானுதகரி 

த்கழுத ஹேயவாக்குயத்திய் காதாரமாய்க்கொண்டு வெளிப்பட்டா 

ராகையால் வீவ்ணுலால் மோ Tap Lp ao 7 ஹென் பதழ் Fis Ef GM LOT Sor 

வேஜுருவாக்கிபமும் ஒளவையார் திருவாக்காகவுகாரித்த ல்்ேவண் 

டும், மேல்யாம் விவகரித்துக்காட்டிய நிபாயப் படிய பாசபந்திகளா 

இய பசுசமூகங்களி லொருவராகிய விஷ்ணுவை ஞானா இகரியெ 

ன்றே ap Bours Bus ஒள வையார் வழை Girt aap Bi தாய்பெொன்று 

எக்ஙனங்கூறத் துணிவா? வின்ணுவு்க ஞானமென்பது உண் 

டோ இல்லையோவென்று தமொந்றத் லிருக்சவும், அவருடைய பக் 

தர்சளுக்கு ௮ந்த நிரதிசயஞானம் சித்திக்குபென்பது எசவிஷாண 

வந்தியா புத்திரக் ககனாரவிர்சவியவகாரமாய் முடியுமென்க. இங்கன 

மாகவும்; ஒளவையார் திருவாக்கை யாதரரமாய்க்கொண்டழ வந் 

தீது என்போலுமெனில், விட்டிர்பூச்சிரள் பேவொளிலயத் தமக் 

இதமென்றுகருதி மேல்விழுக்து சாதல்பேலவும், ஐரிடையன் தன 

தாடெனக்கருதி மலையடிவாரம்தி ஓலவுங்கரடியை கெழுக்கிறு தற் 

இரையாதல்போலவும், தன்னைக்சொல்லும்படிக் கரக்நிற் கம்தி2பர் 

தவரும் பூசாரிபை ஆடானது இபைதரவருகிருனென்று மகிழு 

மாறு போலவுமாம். அந்தவாக்கியற் சால் தவனும் ஞானம் நாட் 

டப்பட்டதன்றி யிதார தேவதா சம்பந்தமொன்று 5 a], கூறி வர் இல்லை 

மா.சலின் ஞானமும், மோக்ஷழும் சவெனா$லயே யடையத்சக்கதெ 

அறு அவர்க. றிய மற்றைவாக்கெக்களை பிண்மிதசரிப்பாமென்ச்.



௬௨ சித்தாந்தரத்நாகரம், 

£எண்ணிலியூழி தவஞ்செய்து சேனை 

யுண்ணிலைமைபெற்ற தணர்வு,”' 

அ இயோ டொன்று மறிவைப்பெறுக ததா 

னீதியார்செய்த தவம்,” 

'பத்தியாலள்ளே பரீர்தரனைத் தானோச்டேன் 

முத்திக்கு eye in sy.” 

“நல்லானைப்பூசித.த ஈாரனெனவருகில் 

கில்லாதோ வீசளிலை '' 

ஓல்வகத்துணீன்ற வனருள் பெற்றக்கால் 

அல்வசத்த ளானந்தமாம்,?? 

₹திசதையுணின்ற மெனருள் பெறாக்கால் 

பர்தமாம் பாசமறம்.”” 

“தவாசவனருள் பெற்றாலுரையின்றித 

STOT ES TUR SID. 

“திவனுருவ6 சானாய்ச செறிர் தடய்டிநித்கில் 

பவகாசமாகும் பரிந்து.” * 

இரசை சவமாகச் காண்பவர் சிரகையில் 

Fis DSN HEC; Aare.” 

4*அழியாவயிரை யரனுடன்வைக்கிற் 

பழியான ழொன்றிலலை பார்.” 

oor of Omi 66551 வாரக்கிபங்களால் ஞானமோக்ஷங்களிரண் 

டும் சிவசம்பர்தமாக3ேே பெறப்பட்டதன்றி யிதரசேவதாசம்பந்தம் 

மோக்ஷ£ரதிக்கமு 

ண்டென்று சகாதிக்கவர்த மடஞானம் முூரண்பட்டழிந்ததென்க, 

அறவே நிரஸ்தமாய் விட்டதனால் விஷ்ணுவுக்கே 

இப்பேதைகள் ஒளவையார் இருவாக்குசளிற் பயின்றும் வாய் 

மைதோன்ருதவழி விபரீதல்கொண்டழிவதென்னை யெனின், ரல்ல 

னால் பலகஈபினுக காண்பரி2த - யெல்லையிலாத சிவம்.” என்று எம 

தன்னையார்கூறிய வாய்மை வெளிப்பட்டதன் நியும், இக்ஷி கஸ்வா மி 

கள திருவாச்குண்மையையுஞ் சந்திப்பாராக 

சிவத் துவவிவேகம். 

“தவயிச்ரத்தாநாதப்ரவசந்பலாந்நைவ ஸ்5லபாநமேதாபாஹுன் 
யாந்நச்ீசவிவிதசாஸ்த்ரேஷாுகட்டநாத் ப்ரலாதாதேவைநாம்பவதபல 
பந்தே ஸுக்நதிநஸ்த்சநாஸ்தேதுத்தாந்தா? கசமீவலபேசந்தடிதய:”"



சிவா திக்யரத்த ரவளி, ௬௩. 

'உன்திருவடிச் மேறுதியாமன்பு முன்றிருவருளினாற் இடைப்ப 
தன்றிதாற் பலவுமாய்ர்ததா ஓரைசெயளப்பருர்திரமையான்மதியான் 

மன்றவேடெைட்பசலிறு மர்ரதனை மாதவஞ்செய் திலாச்சயமை 

துன்றியபுலையோர் யாங்கனம்பெறுவர்சோதியே கருணைவாரிதியே,'” 

“தவச்ரீபாதாப்ஜேகசமபிச்சபக்திர்ந் ஸூலபாநிலந்த்ரீதுக்காந்ா 
ம்நீகிலபுஷார் ச்தைகவஸ்தீ:விநாபுண்யைர்்ஜத்மாந்திர சதஸ்ஸஸ்ரேஷு 
விஹிதைர்ஜநச்ரேயோமாத்ஈம்கலுபாஹஸுலவிக்நீம் நலபதே”? 

உலகர்சேருறஇப்பய னெவர்றிலுக்கு ரூரவிடமாய்ச் தயர்முழுதம் 

விலகுறச் துமிக்குங் கணிச்சியா முன்றாள் விரைமலர்சயெர்றுமெய்ப்பச்டு 

யலூலாப் பிறவிதொறும் புரிசவச்சாலல்லதெவ்வா ஈறினு மரி?த 

கலமதொன்றடைதர்குறுமிடையூறு சாசனே பலவளவன் றே,?? 

“விதூதாந்தரீத்வாந்தாவிவிதபவஸிஃபந்த ஸுக்நதாயதந்தேபோ 
த்துந்தவாம் யமநிய௦ஸத்கர்மநீரதா? ததீச்சாத்யைச்சப்தாகிரிசதநு 
cop ப்ரக்நதய? கதட்த்வாம்ஜாநீயு? கலிமலிந சித்நாஸததிய:”' 

பலவகைப்ப௦ந்தோசெய்திடும் தவத்தோர்படர்ர்செழுமகச்திருள்கடிக்தோர் 

ஈலமுறு மியமரியமஈ ந்செய்கையர் துளோருனைப் பெறமூயல்லவார் 

கலியுறு ஈவைசேருளத்தய் ரசு.ரச்கடுமையர்க திசியாதிகளா 

லலமரச்சபிக்கப் பட்டிளோ ரெய்வா ரறிவரோ மையநின் ரனையே.?? 

இர் தவாக்கியல்களால் சிவஞான As Bi or chain வெளிப் 

பட்டதன்றியும், ததிபாதிகளுடைய சாபத்சாற்கட்டுண்டழியுங் 

கலதிகள் தன்மையும் கெளிப்பட்டது. “அவனர மாலே யவன்றன் 

வணங்கி?3 என்று எமது பரமகுருஸ்வாமிகளருளிய திருவாக்கஇன்படி. 

யே பரிபாககள் சி, தித்திருப்பாரென்ச, இங்கனமாகவும், ஒளவை 
பாருடைய வாஸ்தவாபிப்பிராயம் இன்னதென்றறியாமல் மூடத் 

தன்மையால் ௮வர்வாக்கியத்தை யுதகரித்தழவந்தது நிஸ்புருஹ 

மாய் விட்டதென்க, 

₹தமேயத்வேதவலாக்ஷிஷணேழைநிகணுஜ்ஜான ப்ரதாநேசுகோவந்ச்ய 

த்வேநீகமாஸ்லபக்திவி மதகீலாந்சேயாக்நதாந்தாதய? நீத்யந்சேபகவந் 
பிசாமஹகிரஸிரக்ப்நந்த மாத்யந்தயோச்சுந்யத்லேச்சவராஹ ஹம்ஸவ 

புஷெ்பச்மாக்ஷ்பத்மாஸ்நே2” என்றருளிய ஹரதத்தாசாரியசுவா 

மிகள் வாக்கியத்தால் சிவபெருமானே யாவராலும் தியானிக்கத்தக் 

வரென்பதற்கு முனிவர்கூட்டங்கள் சாட்சியும், சமஸ்தாத்மாக்களு 
க்கும் சிவஞான த்த யளிப்பவரென்பதற்குச் சுசர்சாட்டியும், எல் 
லாராதும் வர்திக்கத் தக்கவரென்பதற்கு வேதங்கள் ் சாட்சியும்,



௬௯௪ ஏித்தாத்தாத்நாகரம். 

ஸ்வபக்கஜன சத்ருஹரணஞ் செய்பவரென் பதற்கு.இயமன் சாட்சி 

யும், நித்தியரென்பதற்குப் பிரம்ஹசஏிரோமாலிகை சாட்சியுஸ், ஆத் 

யந்தசூன்யரென்பதற்கு வராஹ்ஹம்ஸ சரீரங்களைத்தாங்கி விஷ் 

ணுப்பிரம்ஹாக்கள் சாட்டியுமென்று நிச்சயிக்கப்பட்டதன் றியும், 

“இரக்த்மெள கார்யஸத்வாம்ம் ஈதி பயஹரணாத்ஸ்வல்பலேவாததே 

ஷாச் ஸங்கஷ்டாதப்யுயேச்ஷ£பயஹிச வசகாதுக்தமத்வாச்3மபோ? 

ஸேவ்யோவிஷ்ணுபமர்யுச॥ ஹிண முரிஸுதரீகமக்சேச்சதேவா தக்ஷ 

ஸ்ரீராமவே,தா? பசுசிசுக வதூராக்ஷலால்ஸா௯டிணோாகோ? என் 

றருளிய இக்ஷிதஸ்வாமிசள் வா க்கிபததால் சம்புரபத வாச்பரா 

யெ சவெபெருமானே ஆத்பந்த ரஹிதரென்பதற்கு விஷ்ணுசாட், 
சியும், வி? சஷ்காத்ருத் வ் மூடையவமென்பதற்கு உப.மஃயு பகவன் ர 

சாட்சியும், ௮திகசத்தியுடையல ரென்பதற்குப்.. பிரம்ஹாசாட்சி 

யும், மிருத்துபயத்தை மீக்குபவ ரென்பதற்கு மிருகண்டுபுக் தரர் 

சாட்சியும், ஸ்வல்ப சே வையாலேயே சக்3தாஷிச் தனுக்கிரகப் 

பவரென்பதற்குக் கூூபரன் சாட்டியும், ஆபத்சாலத்தி. லாதரி 

ப்பவரென்பதற்கு ௮மிர்தமதனம்பண்ணின தேவர்கள். சாட்சியு! ம் 

யாவற்றிலும் உபேகைஷசெய்பவரென்பதற்குத் தக்கன் சாட்சியும், 

௮பயர்தந்து இதவசனம்கூறுபவரென்பதற் கு ஸ்ரீராமர் சாட்சியும், 

௮ திபரமாப்தபென்பதற்கு வேதங்கள் சாட்சுயுமாய்க் கொள்வா 

மன்றிப் பசுவையும், சுவையும், ஸ்ரீயையும், ரா௬$சனையும் உரிய 

சாட்கெளாசக்கொள்ளோமென்று பெறப்பட்ட களாலும் உண்மை 

யினிது விளங்குிமன்ச. பசுவென்பதுகஜேர் தரனாகிய யானை, Rar 

ol @ aT LS இ.எணியகுமாரனாகிய பீரகலாதன், ஸ்ரீபென்பது பாண் 

டவ பத்னியாகிப துரெளபதை, ராக்ஷசனென்ப து. இராவண. ௪ 

தோதரனாயெ விமீஷணன் என்று நிச்சயமென்க. முன்சாட்சிகள் 

சிவபரமும், Gomer Basar ale ony பரமுமாகவிளங்கலான் சாட்சி 

கள் பலத்தைரோக்கி ஞான3மோக்ஷங்க எளிக்கும் சாட்சிகள் பர 

யா திக் கமுடையவர். சிவபெருமாமீனயென்று சாதிக்கப்பட்டது. 

- இனியச்தத் அஷ்டவாசகக்தில், ஒளவையாரருளிய நீதிச்சொ 

ற்களுக்குச் சைலாகள அச்திசூடி, கொன்றைவேந்தன் என்று இல் 

லாதபேர்லைத்து. வழங்குகன் மர்களென்றும், ஒளவையார் கருத்த 

வ்வாரானால்.௮ விரண்டு புத்தகங்களினந்தத்தில் per malian Tt 

ளிச்செய்த நீதிச்சொல் முற்றும் என்று வழங்க வழக்க கில்லையென 

றும்; இதுமாத்திரமன்றிப் புறச்சகயிசளாகிய அருகர்செய்த; கணித



சிவாதிக்யாத்தாவளி, 0 (i) 

நால்கட்கும் யானைமுகன் கரப்பைச் சேர்த்திருக்கின்றார்களென் 

றும், தம்மவர்கள் சைவ நூலில் பிரவேசியாமலிருக்கும்போதே ௮ 

ணகிரியாருக்குக் கன்னதானமளித்த வில்லிபுத்தூரர்செய்த ஸ்ரீ 

மஹா பாரதத்தில் நல்லாப்பிள்ளை .யென்பவர் சலெபாடல்களைப்பா 

டிச் சேர்த்துக்கெடுத்தனரென்றும், ௮ தபோலவே யிப்போதுஞ் 

சிலர் கம்பராமாயணத்தைக் கெடுக்கப்பார்க்கின்றார்க ளென்றும் 

வாயில்வர்தபடித் தாறுமாராய்ப் பிதற்றியமுதார். i 

இதனை முறையே விவகரிக்குமிடத்து ஓளவையாரருளிய நூல் 

களுக்கு அச்இரூடி, கொன்றைவேந்தன் என்னும் பெயர்களே யுரி 

யனவென்பதையிண்டு நிரூபிப்2போம். மேல் பலவிடங்களில் யாம் 

விவகரித் துக்காட்டிவர் தநியாயங்களால் ஒளவையென்பவர் சுத்த 

சீவ சம்மார்க்கருடையாரென்பது பெறப்பட்டதன்றியும், ௮ வரு 

டைய உபாசனாமர்த்தமா யெழுகச்தருளியுள்ளவர் வினாபகச் கடவு 

ளென்பதும் பயாவருமறிச்தவிஷபமென்க, அவரருளிய “வியைசரக 

வல்”? முதலிய வுண்மை நால்களே சான்றாமாகலின் மேலும் எடுத்த 
விரிப்பது ௮நாவபமாகும். இங்கனமாகவும், தமது சமயபரமா 

ய்ப் பொதுத்தருமங்களைக்கூறி ௮வர் செய்துகொண்ட நூல்களில் 

பேதைமதியா இவர்க்சேனி* ச விண்விசாரம்? தம்முடைய சம 

ய,நூல்களாயிருப்பின் ஒருவாறிசையும். இங்கனநிற் ச, அ.ச திசூடி."' 

என்பனவாதிகள் ஒள வையினுடைய நால்சட்குப் புதுப்பெயாகளா 

மெனின், நூலாசிரியராகெய ஒளவையாரால் தரப்பெற்ற பழையபெ 

யர்க்ள்' வேறேயிருத்தல் வேண்டும்! அவைகளியாவை? ௮ச்தநால் 

கட்கு ஒளவையார்கூறிப காப்புச்செய்யுள்கள் யாலை8 அவற்றி 
னந்தத்தில் ஒளவையா ரருளிச்செய்த நீதிச்சொல் முற்றும் என்று 

வழங்கிவருமாற்றான் ௮ வைகளை நீதிச்சொல் என்றே தனித்தனிக் 

கூறுவாமெனின், இரண்டையும் நீதிச்சொல் என்றுவழங்குமிடத்து 

அவற்றின் வேற்றுமை தோன்றுது மயங்கவேண்டிவரும். காப்புகள் 

கூறியதில்லையெனின், ௮.வர்க்கு நாஸ் திகத்வம் நாட்டவேண்்டி வரும், 

காப்புகளுண்டெனின் ௮வைக ளெச்சமயப்பகுதி யுடையன? எக் 

காலழ்து வழங்கிவக்தன? எக்காலத்து அழிந்தன? எந்த ஆதரவா 
லறிப்ற்பாலது? எல்லாந் தடுமாற்றமேயன்றி யுண்டமமை யென்பதணு 

த்துணையுங் காணப்பெரறுமையால் துரபிமான த்தால் விண்வழக்கா 

டத் தொடக்க துஷ்டத்தனம் கண்டி. க்கப்பட்டதென்சு. “இயல் 

பலாசனசெயேல், பமிப்பன்பகரேல்”' என்றுவரும் நீதிவாக்கெக்களை



௬௯௬ சித்தாந்தரத்நாகரம், 

ஏர்நூன்முகத்திப்பேதைப் புலவா சுண்டாரில்லை3பாதும், இது 

நிற்க, அந்த. நால்களி னந்தத்தில் நீதிச்சொல் முற்றும்என்று வழ 
ந்வெருவதனால் ஆதியில் வருவனவாகிய ஆத்திசூடி யென்பனவற் 
றைக் சுற்பனைவயத்ததென்றார். இதென்னபேதமை? முதற்கண்வ 

ரும் 8ஆத்திசூடி.”” என்பவற்றிற்கு மாறாப்ச் கடையில்வரும் 6நீதிச் 

சொல்முற்றும், ? என்பகதையேன் கழ்பனையென்று கொள்ளக்கூடா 

தூ? ஒளவையா ரருளிச்செய்த நீதிச்சொல்முற்றும் என்று பிறர் 

சொல்வதாமன்றி ஒளவையார் கருத்தல்லவாகலின் ஆச்திசூடிஞுதற் 

றும், கொன்றை3வந்தன் முற்றும் என்றே வழங்கற்பாலதென்ச 

wom ஸ்ரீ அறுமுககாவலரவர்கள் வெளியிட்டழால்களி லிவ் 
வுண்மையைப் பார்த துணர்வாராக. 

ஒளவையாரரகுளிய இரண்ட ஆ£ல்களுக்கும் ௮சரமுதலிப பன் 

னிரண்டுயிர்களும், தப்.த மொன்றும், சசரமுதலிப பதினெட்டு 

மெய்களும், ககர ௮௪ரமாதிவகரஜஈரரமீன உயிர் மெய்களும் 

முறை3யேவாக்கியங்களின் முதலெழுச்.துக்களாய்ப் பெறப்பட்டு 

வழங்கிவருமென்பது சர்வசம்மதமென்க. (வு) (வட் (வொ) (வோ) 

என்பவைகள்மொழிக்கு மூசலில் வராமையால் (௨) (ஊ) (ஐ) (இ) 

சான்னும் உயி3ரொலிகள் ஒஓத்துவரு முண்மை கோக்கி உயிர்களாக 

வேகூறிப் போந்தனர். (வெள) என்பது பொருளமைதிபெருமை 

யால் மொழிக்குழுதலி.ப வராகதன்றியும் அ௮வ்வெொலிசயொத்து வரும் 

உயிரொலியொன்று௪ காணப்பெராமையால் அதனை யற?வயொ 

ழித்துவிட்டனரென்க. அன்றியும், இடையிடை3ப வருவனவா 

இய (கெள) (செள) (கெள) முதலியஎழுத்துக்களெல்லாமும் பய 

னற்றனவாய்க் கநிக்கப்பட்ட வுண்மையை அர் நூல்களிற்கண்டநி 

யாமல் மந்த மதியால் இப்பேதைபைப்போலொத்த oT US BO aT CH 

வன் சேர்த் ததாகிப ஒளவைபாரருளிர்செய்த €தி்சொல்முற்றும் 

என்பதை யொருபெரிய ஆசரவாய்க்சொண்டு புலம்பவச்சது புண் 

பட்டழிர்ததென்க. 

உள்ளபடியே சைவர்கள் 8 இிச்சொல்'' என்பகசைப்பாரட்டி 

₹ஆத்திரூடி”' என்பனவாதியாய் வழங்வெருவார்களாயின் அந்த 

தூலிடையே வருவதாயெ “திநமாலுக்கடிமைசேய்” என்னும் வாக்கி 

பத்தையின்லும் வைத்்திருப்பார்களா₹? இந்த வாக்யெமே அவர்க 

சூக்குப் பேதந்தராதொழியவும், மீதிச்சொல் என்பதுஎன்ன விப
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ரீதந்தருவதாய் நீக்கியிருப்பார்கர்? மீதிவெண்பா, நீதிநெறிவிளச் 

கம், மீதிசாரம் என்றற்றொடக்ஈச்தனவாகிய நால்சளிமல பயன்று 

வருஞ் சைவர்கள் ஒளவையாகுடைய நால்களுக்குமாத்திரம் நீதிச் 

சால்” என்பதைக் களவிவிட்டார்களென்று யாமையா A Gl Fa ev” 5S தளளிவி Glan orgy யா 
குரைத்தமுதது ௮வதிவாசகமர யொழிர்ததென்க, அரிச்சுவடி, 

ஆத்திசூடி, கொன்றைவவேச்தன்,), வேழமுகம், உலகநீதி, வெற்றி 

மவற்கை, வாக்குண்டாம் முதலியநூல்கள் அவத்நித்குரிய காப்புச் 

செங்யுள்களின் தலைய யாதரவாய்க்கொண்டு வழங்கிவருமுண் 

மையை யறியாமல் ஒளவையார் நாலைச் சைவர்கள் புரட்டிவிட்டார் 

களென்று தமது பூரஷ்டதசுன் மையைக் காட்டியமுதது நிரஸ்த 

மாய் விட்டதென்க. இன்னும் விரிக்கம் பெருரும். 

இதுநிற்க, ௮த்துவ்டவாசகத்தில் புறச்சமயிகளாகிய gy HSA 

செய்தகணித நால்கட்கு யானைமுகன் காப்பைக்சேர்த்தார்களென்் 

மூர். அருகரைப் புறச்சமயிகளென்றபோறு தம்மை எச்சமயியெ 

ன்றுகருதியோ அறிந்திலம். புறச்சமயம் அறினுளொன்றே பாஞ்ச 

ராத்திரமூ மாகையால் ௮ தனை மவரமுசக்க நிப்பது யுக தமன்றென்ச, 

கணித நால்செய்தவர்கள் ௮ ( Sit Ola ears) கூறின தால் ுவாகள 

செய்து கொடுப்பதன்ழுன்ன ரிப்பேதைச் சமயிகட்கும் கணித 

நூலில்லை போலும். கணித நூன்மாத்திமமா? இலக்கணதா இட மிவர்க் 

இல்லையில்லை! எல்லாம் சைவாகருஞ் சமண I களுஞ்செய்து இதொ டுத் 

கனவே யன்றி வேறில்லையாகலான் “சய றியறிதல்?? என்னு ஞா 

யம்பற்றிச் சமரைர்களுக்காகப்பரி௰்து சைவர்களை மெ | நிர்த்தனர் 

போலும். ஐயையோ இப்படியேன் அன்னியசமய 9 நாலில் வம்துவிரு 

ந்து தலையுடைத்துக் 'காள்ளவேண்டும்? வெபெருமானிடத் தத் தமி 

ழை யுபமத௫க்கப்பெற்றவர் ஸ்ரீஅகஸ்தியபகஞுசைவும், sy sos AL 

டுத் தமிழுக்கு ௮௫) /களாக வேறே யாவரைக்கூறுவது? சமஸ்த 

மான நூலகட்கும் அுவரேயதிசாரிய/கையால் கணித நாலைச்சம 

ண்ர்கள் செய் Bet Kolar ow றழுதுனு க்மொறிட்போ யி Dol pear w, மிழல் 

லிலக்கம், பொன்னிலக்கம், எண்சுவடி. முதலிய நூல்கள். சைவர் 

கள் செய்ததேயன்றி வேறு சமயிகள் செய்மார்சளெொன் இழவு 

த்துந் தடமொறிபதென்ர, VU BIO) FU (yt டாமணிமிகண்டில் 

“பிரமன்மாந்காயோன்றணு? என்று வருவலந்கென் செய்வார்? விண 

யகர்காப்பையே விபர சங்கொண்டவர் இதனை யெவவாறு கொள்வ 

சரோ அறிர்திஎம். எவ்வாறுகொள்ளினு மாண்மை யுண்மையேயப 

13



௯௮) சித்தாந்தரத்நாகரம். 

மென்ச். இதுறிற்க, விஷ்ணுவை இலிங்கவடிவமாய்க்குழைத் துகிட் 
டவர் விஷ்ணுவை வணம்காரல்லவா? ௮ ஙனஞ்செய்தவர் wang 

யராகவும், ௮லர்செய்தருளிய நெடுங்கணக்கின் முதலில் விஷ்ணு 

ஸ்துதியை யெப்படிச்செய்திருப்பார்? சவஸ்.துதியே “ஐம்நம? சிவா 
> மஸித்தபந்ம: என்று செய்திருப்பாராகவும், யாரோவொருபேதை 

அ தனைமாற்றி விஷ்ணுஸ்த தியை வழக்கிவிட்ட வா ஸ்தவம் வெளிப் 

ULL SYN ழமூலகளைப் புரட்டிப் பாவவழியில் திரிக்து பிரஷ்டர்க 

ளாயக் கெடும்பாஷண்டிகள் இன்னாரென்று புத்திமான்்௧ or Pur 

மற்போகார். 

. எ . க ௩ ச . ௩ 

Ogee ne, QOD WLI GS UF HG Hiov அருணகிரியாருக்குக் கன 

னதானமவிர்சு வில்லிபுஈ நாரர்செய்த பாரசுக்தைச் சைவர்கள் 

செடுத்தார்களென் ர். 1 சன்ன மூழுமோசம்? கன்னதானம் பெ 

ற்றுக்கொண்டவா் , வில்லிபுக் தாரரேயன் றி ௮ருணகிாயாரல்லவெ 

ams எங்நனமெனின், விலவிபும்ரா/மென்பவர் தேசங்கடோறுஞ் 

சென்று aio ot atone voi M அவர்களைச் காரபங்கஞ்செய்து 

கொண்டு வருகையில் ஸ்ரீ YUM ING DO FUG BI அங்குள்ள 

வித் AVANT oT 4 யும் DT LIB baad fo iB ba லையில் இ ப்பாதகன் மம்மு 

டைய கானுசனேயறு தரு விரிவான யென்று பயறு சுவாமி சந்நி 

தஇயையணட் ரு க LIT 6 Boi Sin G NLD தருவியிருந்த 3 coor Df 

யாரை வணங் தங்கர் அறைளைர்சொல்லிக்கொண்ட காலயில் 

அலவர்இருவுள்ளமிரங்கிப் பூமியில்வரறு அவனை யிய்கழைத்து வாரு 

ங்களென்று திருவ ள் at (Naot at yin oy aan OG Fora இய வில்லி 

பும் தாரரைேோந் Bd BILD Bt Dw at ழ் gordo) வளிப்பட ஜரஈதா திசொ 

ல்லும், LY ch னயாம் (0 34 கருத்து (2 வறுபடாது பொருள்விரிப் 

போம், பின்ன Hur Guna cif HG BOT MVHS Mpls நீர் எமது ௧௫ 

த்துக்கு மாறுபடாதுபொருள் கூறு of ra &O) asa sp! தருவாய்மலர்ந் 

கருளுகலும், வில்லிபுக்நூரர் “gy pars BT”? நாறுபாடலை அப் 

போதே சொல்லுதலும், எம்முடைய சுவாமிகள் ௮ திலொரு வருத் 

தழு மின்றி யுடனுடனே பொருள்கூறிமுடித்து 4கந்தரந்தாதி” 

என் னுநூலைத் தாம் ௮ருளிச்செய்தலும் ௮ திகவருத்தத்தோடு பொ 

ருள்சொல்லிக்கொண்டே வந்து. 

£இதத்தச்சத் இத்தச் இிதிசாதை தாததுச் இத்த .இிதா 
இதத்சத்தத் இத்ததி இச்திச்ச சேதுத்து இத்தித்தசா



சிவா இக்யரத்நாவளி: ௯௯ 

இதத்தத்தத் இித்சத்சை தாததி தேதுதை சாததத்து 
8365455 G8 HSH FF HGgg— FOsr 5565.” 
என்னும் (௫௪) வனு பாடல் தமக்கு ௮றவே விளங்காமையால் 

இறகொடிந்தபட்சிபோற் றியி மெளனஞ்சாதித்துப் பிறகு தெளி 

ந்து தம்முடைய கரத்திற்றாங்கி யிருந்த இருப்புக்சொறட்டைச் 
சுவாமிகள் கரத்தில் நீட்டுதலும் ௮வர் தயாரசப்பெருங்குணச் செ 

ல்வராகையால் அதனைத் தீண்டாமல் வில்லிபுக்தரரரைாோ தி இ 

நண்பரே! எமக்குப் பூசத் துவேஷ மில்லை யாகையால் ஈ.ம்மையா 

தொரு பங்கமுஞ்செய்ய வெமக்குடன்பாடிராதென்றுகூறி, உம்மு 

உடைய காஈமானது எம்முடைய Bie oot 00 கப்பெற்றுப் | L Pony ese 

roti G)inem Ba ுவாக்கருளி பனுக்பகித்தனரென்று கல்விகள் 

வி நில் வல்லவர் DOW if இய Lf 5 Bo ர் od! Gar பல:நம் வ/றங்கிவருகின் 

முர்கள், ஏல்லானிர் தவான் கணையும் கர்மபங்கஞ்செப்துவர்தவம் இவ 

CD LOT திர ம் விட்மிவிட்டாரென்பது எங்க மிரையும்? இ வரி. 

த்து மாத்தி ரம் QT KBD UDF bad En Mad LEE OEE anti Pls Al 

என்னபாவம்? | Lap AM HOP OAs MTT GET AI G |i pho BI புக் 

கரமஞ் செய்துவம் தவர் வங்கள் கவரமிகளையும் அப்வாறுட செய்வா 

ராயின் அதிர புகழமுண்டா ஸ்ரீம்! அங்ஙனம் செய்யாததெனி னை ₹ 

OD) co a துந்கள் பலவா 1, னும் வல் sub Ly YATE OL ool oF fT Om ub (oles 

ற்) )றுத்கொ ண்டவரென்று இனிறு பெறப்பட்டது. 

இவ்ஙளறிற்க், கானம்பெற்றுப்போவாராகயை வில்லிபுத்தூரார் 

இன்றொருகண்டம் நமக்கருந்தது தப்பிப்போய்விட்டஜென்றடசம் 

தோஷ 5 Bons ற் றநம்மைமறச் வராக யிரண்டி ரா (நிகைக்ருபதன் சம்ப 
௬. ஆ . a . ச்ட்“ ” 

வித்த அப திதையும யோசுிழ்துப்பாராமல் தம்மவர்ககோா மா ia இக 

இ . os te . இ டு 5. 

pF வாலயம நம டைய BCH GIO) MIL வண்ண [ட ob om Poll Gna 

டா ' ப ல . 7. 7d 5 « ச ் ‘ 

ளென்று விதித்து அவ்வாறேபோகையில் அங்குள்ள. சிவனடியா/ 
° (od ச 5 ~~ 5 க a o . ச் . உ . 

கள ஒடோடியுஞ்சென்று அருணகிரியார்க் கவவபராதத்தைக்கூறு 

தலும் ௮வர் பயந்தவராய் sows, 

புரத்தை ஈரசிங்கம்மைப் போ வேளைக் கூறை 

ஃயெரித்தவற்கும் ராத னெதுிரோ--நிடைத்தபுகழ்த் 

தேன்கட்டுஞ் சோணடரி3 தே௫ிகனைப் போற்றா 

லேன்கெட்டுப் போறா னிஉன்,? 

  

என்னுக் இருவெண்பரவை ஆங்கருளிச்செய்தலும்) சாவாடம்பரத் 

ye TAK FQ GT CT LI அழிழ்தவன் என்று பொருளாம்.



௧௦௦ சித்தா தரத்நாகரம், 

தோடும் ௮சங்கரித்துச் செல்வாராகய வில்லிபுச் தூரர் இரண்டு கண் 

களுங்கெட்டுக் குருட்டாழ்வாராகி ஐயோ ஈமச்கிக்த ௮வதி சம்ப 

வித்ததே! சிவாபராதத்தின் கொடுமையாக்குமிதுவென்று உள்ளம் 

நடுங்கி யினி பென்னசெய்வதென்று தேறி, மீண்டும் அருணகிரி 

நாகரை யணைர்து அடியற்றபனைபோல் ௮வர் திருவடிகளில் விழ்க தூ 

வணங்கிக்கொண்டு உய்யுநெறி சேட்கவும், அவர் திருவுள்ளமிரங்கி 

விபூதியளித்துக் கண்ணை யறுக்கிரகித்து எதாவது சிவசம்பந்தமான 

நூலொன்று செய்து உம்முடைய அ௮பராதற்தை மீக்கிக்கொள்ளு 

மென்ற: திருவுளம்பற்றுதலும், விடை. பெற்றுக்கொண்டு3போப்த் 

தம்முடைய பதியை யணைர்து இவசம்பக்தமாக நூல்செய்தால் 

ஈம்மவர்கள் பழிப்பார்களே! என்னசெய்யலாமென்று மயங்க ஸ்ரீ 

மஹாபாரதம் இவோதகாஷம் விமசஷமுடையதும், ஸ்ரீகிருஷ்ணர் 

சம்பந்தமுடையதுமாக விளச்சலான் அதனைக் தமிழில் மொழிபெ 

யர்த்து விரிவோமாயின் உபயபிரயோஜனமுமா நுகூல்பமா மென்று 

நிச்சயித்து: அவ்வாரே செய்துமுடிக்க வுண்மையை யறியாமல் 

வில்லிபுத் தாரர்செய்த பாமதக்தைச் சைவர்கள் செடுத்தார்களெ 

ன்று விப£தங் கூ றியமுகனு விருத்தமாயிற்றென்க. வில்லிபுத் தாரர் 

செய்த பாரதத்திலுள்ள சிவாத்கரஷங்களெல்லாம் ஈல்லாப்பிள்ளை 

யென்பவர் சேர்த்தாரென்று அழுதார். நல்லாப்பிள்ளேயென்பவர் 

வேறே சனித் அப்பா ரதஞ்செய்திருக்கவும், ௮ தனையறியாது இந்த 

நாலில் ௮வர் சம்பசதங்கூறுவது பெரும்பாவமென்க, 

ஸ்ரீமஹாபாரதம் சிவோத்கர்ஷப் பிரதிபாதகாறடைய தென் 

லும் வாஸ்தவம் இக்ஷிதஸ்வாமிக எருளிச்செய்த “பாரததாற்பரிய 

சாரசங்கேகம்'” என்னுங் இரர்தத்தா லினிது பெறப்படும். இதனைப் 

பாஷாந்தரங்களில் யாவர் மொழிபெயர்த்திடிலும் முதனூலுக்கு 

விமோதங் கூடாதல்லவா? விர! இக்குமாயின் ௮து கற்பனையாகு 

மேயன்றி வேறில்லையே! ஆந்திரம், கன்னட முதலாகிய பாஷைக 

ளில் மூதனூலுக்கு விரோதமின்றிச் சைவவிஷயங்களை யி௨ம்வக 

ழியெல்ல)மினித கூறியிருக்கவும், திமாவிடமாகிய வில்லிபுத்தூரா 

பாரதமாத்திரம் ௮ங்ஙனங் கூறியதில்லையென்பது எங்கனக்கூடும்? 

ஸ்ரீமஹாபாரதம் பொது நாலேயன்றிச் சிறப்பு நாலன்ருமாகலின் 

அது சிவவிஷயங்களைக் கூருதென்பது விசார சூனியமென்க. மேல் 

நியால்களால் வில்லிபுத்தூரர் பாரதம் சைவவிஷயங்களை யிடம்வச் 

SPs கூறிவருமென்றும், அப்படிக் கூறுதாகப் பிதற்றியது துர



சிவாதிக்யாத்நாவளி, ௧௦௧ 

ஹங்காரத்தெழுர்க மூடாபிமானமென்றும் மேதாவியர் நிச்சயிப்ப 

ரென்ச, இவ்வுண்மையை ஸ்ரீ நறுமுகராவலரவர்கள் வெளியிட்ட 
பாரதத்தாற் கண்ணெொர்க. 

இதனைபறியாத புலவர் சிரோமணியொருக்தர் வில்லிபுத்தூரார் 

பாரதம் என்று பேரிட்டகேயொழிய (pap ?ராகமாய் இலலாத 

னவற்றைச் சேர்த்தும், இருப்பனவற்றைக் 1நி5 ஐம், பாட்மிபாட் 

டாகவும், அடியடியாசவும்புரட்டிக் தமது விபரீக;்தை?ய வெளி 

யிடிவதுபோல் ஒரு நாலை வெளியாக்கியிருக்கினறனர். ௮ முதலுூ£ 

அக்கு முற்றும் விரோதமாயிருத்தலால் ஈவீனகவியாய்ச் சிலவற் 

றைச் சேர்த்துப் பாரதத்தைக் கெடுக்க பரமபுருஷர் இவ$ரயன்றி 

வேறில்லை யென்௧, 

“காலப்புரட்டர் மதப்புரட்டேரடு கலகஞ்செயுக் 

தாலப்புரட்டர் மயில்வாசனேசன் றலஞ்சரு தி 

நாலைப்பாஈட்டிப் பரத் துலமென்பர் GG GM LC ED) 

மாலைப்புரட்டும் -ம்ணவப்புன்மத வாதிகளே.” 

என்னும் வாக்கெத்மை யிண்டுச் இஃ்திக்கற்பாலதென்க. இனி 

அக்கவிச்ச3ரஷ்டர் புரட்டிய விஷயங்களைப் பின்னர் விவசரிப்பா 

மாகையால் ௮தனை யிம்கேநிறுத்தி வில்லிபத்தூபர் பாரகஞ்செய்ய 

வந்த காரணத்தை அவர் நாலாதரவகொண்டே சற்று விசாரிப்போ 

மாரக, 

“முன்னுமாமறை முூனியருச் தேவரும் பிஈரும் 

பன்னுமாமொழிப் பாரதப் பெருமையும் பாரேன் 

மன்னுமாதவன் சரிதழு மிடையிடை வழங்கு 

மென்னு மாசையால் யானுமீதியம்பு2த்செைர்தேன்” 

என்னும் திருவிருத்தத்தால் மன்னும் - மாது - ௮வன் என்றாகி 

உமாபதியையே யுணர்த்துமன்றி, மாதவன் என்று கண்ணனை யுண 

ர்த்தாதென்க. எங்கனமெனின், இடையிடையே கண்ணன் சரிதம் 

வருவதாக் கூறுவதைக்காட்டிலும் முற்று கண்ணன் சரிதமாகவே 

வரும். வேறு புராணங்களை யேன்சொல்லக்கூடாது? உள்ளபடியே 

கண்ணனிடத்தா சையாலெனின் இது விரோதமென்ச. மேலிடக் 

களில் யாம் விவகரித்த நியாயங்களால் சிவாபராதசஷாமணார்த்தமெ 

வெளிப்பட்டதனுல் சீவழ்தியான விசிட்டச்தைராடியே யிசு



௧௦௨ இித்தாத்தரத்நாகாம். 

னைக் கூறவம்ததென்க. மாது- ௮வன் -மாதவன் என்று வருஞ் 

சவவிஷயத்தைப் பின்வருவ் கவியாலனுல் கண்டுணர்ச. 

(உள்ளடி வி.ரற்றலைகள் புறவடி புரட்டினுட 

uit accor se Hr er (pps sr 

டள்ளரிய வூருவுயர் தாள்உரைக ளொத்தக. 

தடமுதர மார்பு திணிதோ 
டுள்ளி௨ரு செங்சையொடு முன்கைபிடர் நெற்தியொடு 

சூடமென பெண்ணுபடையால் 

வள்சாலெனை யாளாடைய மாதவனு மாதவனு 

மல்லமர் தொடஙடுயு றவே?? 

என்னும் திருவிருத்கத்தில் என்னை ஆளுடைய மாது. ௮ளன் என் 

று தெளிவுபெறக் கூறியிருக்சலால் ௮ தனைக் சண்ணன் மேலேற்றிக் 

கூறுவது விருச்கமென்க. ஐூயோபாவம்! இச்சு வாஸ்தவாபிப்பிரா 

யம் இப்பேதைகளிதுகாறு மறியாகவர்போலும். அறிந்திருப்பாரா 

யின் மாதவன் என்பதை மாயவன் என் று மாற்றியிருப்பார்கள். 

இனியென்னசெய்வது மிஞ்சிப்போய்விட்டகாரியம் ? வேறேவிபரீ 

தஞ் செய்யலாமென்முல் ஒக்தித்சலையெடுப்பாய் நசுக்கப்படுமாகை 

யால் அஞ்சிக் கிடப்பாராக, 

இத்துஷ்டப்பேய்கள் ௮ற்த நாலில் செவவிஷயங்களை எவ்வள 

வாகக் கநித்நுவிடிலும் உலவாக் கிழியாமெள எம்மருகஙரும் பிரகா 

சத சலால் இவைபோலும் பாடல்கள் ௮கரேசமா யெஞ்சிக்கி_க்கின் 

றன. “புரா சனாகம வேத புராணரூபமொழிகர் துவெங், சிரா தனாகியவடிவு 

கொண்ட இரீசனோடு கிரீடியும்'' என்றும், “எண்ணரிய ஞானமுடை யோகி 

யர்கள் பேசவரு மெயினர்பதி யானகருணைப், புண்ணியன்”” என்றும், 

அனான் மறைப்படியு மெண்ணில்கோடி யாகமத்தின் படியுமெழுச் தைக் 

துங்கூறிப், பூசினான் வடீமமெலாம் விபூதியாலப், பூதியினை?? என்றும், “நீறு 

பட்டிலங்கு மெய்க்நில மொளியா னெஞ்சினி லிருள்களை ws mi)? என்றும், 

அசறுகடவுளன்ன வருக்தவர் தமச்கு மெட்டாத், சேசவன்?!* என்றும், 

:அருந்தவமுன் புரிந்தோரி விவனைப்போன் மற்ரார்புரிர்சார் சவவவென் 

ஐரியலாதே”” என்றும் வருவனவாகய சிவோத்கர்ஷல்களை யிப்பேதை 

கள் வெளியிட்ட ராலிலேதானே காணக்கூடுமமே! இதுகளை யாவர் 

சேர்ததனர்$ வில்லிபுத் தூரர் கூறியதேயன்றி வேறில்லையாகலின் 
இதுபோலின்னு மவர்கூறிய சவெவிஷயங்களில் அடியடியாய்ப் புரண் 
டொழிந்த.தம், முதலே யெபெட்டுப் போன துமானவற்றை aS sor டெ 

த்துக் சாட்பிவாமென்சு.



சிவா திக்யரத்தாவள். ௧௦௩ 
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“நீடாழியுலகத்து?” என்னும் வி_யைகவணக்கக் செய்யுண் முத 

லிய சிலவற்றையெடுத்துவிட்டுச் சாம்பிரதாயவிரோதமான வேறு 

செய்யுட்களை முதலிலேதானே சேர்த்திருக்கன்றனர். அன்றியும் 
பாயிரச்செய்யுட்களை யறவேமாற்றிவிட்டுக் குருகுலச்சருக்கத்துள் 
வரும முதலாறுபாடல்களைத் தமது நவினகவிகளுடன் சேர்த்துப் 

பாயிரமாக்கக்கொண்டனர். 

“பாவருக்தமிழாற் பேர்பெறுபனுவற் பாவலர்பா இரா ஸிரவின் 

மூவருகெருக்கி மொழிவிளச்கேற்றி முகுந்தனை ததொமுதநன்னாடி 

தேவருமறையு மின்னமு௩காணா செஞ்சடைக்கடவளைப்பாடி. 

யா௨ருமதி)கோர் மூவரிலிருவர் பிறக் கரா டிந்தசன்னா6்?? 

என்லும் பாடல் பாயிரத்ததாகவும், இ௫ ௮வரச்கென்னதோ 

ஷஞ் செய்கதாகவோ மூதலேபோக்கிவிட்டன ', 

“அக்குமா யனா முரலாகி.ப weg 

காச்குமாறு செங்கண்ணிறை கருணையங கடலாம் 

வீககுமாறற னாமவைவீர்த நாண்மீளப் 

பூச்குமாமுத லெவனபன் பொன்னடி. போற்றி ?? 

என்றுவருங் குருகுலசருக்க முதற்செய்யுளில் 'மீளப்பூக்கு மா 

மூதலலவனவ?? எனபதை *உரஇபூக்கு மாமுலெவனவன் ?* என்று 

மஈர்றியிருக்கன்றனர். அநதப்பாடலில் முறையே பிரம விஷ்ணு 

ருதரர்களைக்கூறி அவர்களில் ௮தஇிதப்பட்ட சான்காவது மூர்த்தி 

யைத் துதிததிருக்கவுஞ சற்?றலும் பயமின்றிக்கூறியது கூறலென் 

னும் குற்றத்திற்கிடனாய் மீண்டுங் கண்ணனையே கூறியதாக ௮பறவக் 

தது பாழாய்விட்டதென்சு, இதனை விரிக்றெபெரு கும். அன்றியும், 

சபாபருவம இராத ரூயச்சருக்கத்தில் ௧௧௪-வது பாடல் நவீன 

மாகச் சேர்த்தனர். ௮து இடையர்களை விய தாகக் கரணபபடு 

கின்றது, இதனால் ௮ப்புலவர் சிரோமணிய/ரை இடையமென்று 

கொள்ள வேண்டிவ௫ம. தயினும் அவரை யாமிடைபபென்றுகொ 

ள்ளேம் ௮வரிடையராயின் இப்படிப்பட்ட Bish sw ahr (Lp US 

arte? Do_usraeGu பொதுத்தருமக் கூறுதல் 2வணடிம். ௮2 

ன்மையின் ௮வரை இடையரென்பதியாண்டு மிசையாதெனக, 

“கொச்சையிடையர் மகளிருக்குங் கூத்துக்குனித்து சவடீதப் 

பிசசைநுக௫ மி௨னெமக்கு முன்னே பூசைபெறுவானாம்



௧௦௪ சித்தாநதரத்நாகரம், 

சைசசைமறைபின் முறையென்னாச் தருமன் புரிச் தமகமென்னாம் 

செச்சை௨டிவேன் முடியாசர் செங்கோலென்னாந், திருவென்னுாம்.”? 

என்னு மிமச்சுவிபாற் சண்ணெர்க. இனி ஷீ. சருக்கம் ௧௪௨, 

௧௪௩, ௪௪௪ - வறு பரடல்களையுந் திருத்தியிருக்கின்றனர். 

“ஐவகைவடிலா யெங்குமாய்உன்ற 

வச்சுத ஊமலனானர்தன் 

செய்யொரிஇிகமும் பங்கயக்சண்ணன் 

நிருமசள்சொழுகனைக் காணத் 

திய்யசெய்பவச் ஐம் அருவாசமுூனிவன் 

சேறலுஞ் சடர்சொள்வைகுர் 

மெய்யுறுசோயிற் றுவாரபாலகரய் 

மேதபண்டிதன் றனைவிலச்க,?? 

“விலஙகய விருவர் சம்மையுமர் ச 

வெஞ்சின முனிவரன் மெகுண்டு 

துலந்தியகோயிற் றவாரம்விட்டவனி 

தோன்றுமின் போயெனச்சபித்தா 

னலங்கலச் தள மெள்லியான நுகேட் 

ட.ந்தணன் நனையெதிர்கொண்டு 

கலங்கிய துவாரபாலர் மின்சரபங் 

கடப்பதெக்காலமோ மென்றான்,” 

“என்றலுமூனி௮ன் பரிர்திவரெழுகா 

வின்புறு மன்பராய்லத 

லன றிமும் மடம்குபகசைலராய் வருத 

லல்ல திங்குன்பத மணுகார் 

மன்றலம் தளபமாலையா யென்ன 

மலாமசண்மடிழ்ரனு மவரைக் 

கன்றியமறையோன் சாப£ர்கடச்குல் 

கருத்துமற்றியாது கொலென்ளறான்.?! 

இவற்றுள் (தற்பாடலில் “பங்கயச்சண்ணன் றிருமகள் கொழூஈ 

ஊைச்காணழ், தய்யசெய்தவச்துத் துருவாசமுனி௰ன் சேறலும்?” என்பதை 

மாற்றி “பங்கய சரணஞ்டிர் தனா ரரையனாகத், அய்யமாதவத்துத் தூருவா 

சமுனி தொழவருகாலை”' என்றும், மன்றாவதுபாடலில் என்றலுமுனி 

வன் பரிர்து?” என்பதைமாற்றி “என்றலுமுனிபுந் தொழுது?” என்றும் 
தமது கருத்துக்கிசை* சவாறெல்லாம் எழுதியிருக்கின்றனர். இப் 

படி. முழுமோசஞ்செப்வலா ரிவரையன்றி வேறேபாம் கண்டிலம்



சிவா திக்யரத்நாவளி, ௪௦௫ 

துர்வாசமுனிவர் சவொம்சபூதராகையால் விவ் ஹுனவத். தொழவா 
தாரென்பது விருத்தமென்க, ௮ வரைக் காணவர்தாரென்பதே 

அமையும். தொழவர் தவரீடுஞ் சாபம் துவாரபாலரைப் பற்று தாகலி 

னென்க. சாணவநர்தவரெனவே, சமதைவிளக்க விஷ்ணுதூர்த்திக் 

கும் ௮வரிடுஞ்சாபம் பலிக்குமென்பது தோன்றுதலால் துவாரபால 

ரைப் பற்றியதென்பது நிர்ப்பாதகமாய்ப்பெறப்பமிம், பக்தர்களைப் 

பக்தர்கள் சபியாரல்லவா £ துவாரபாலர்களும் முனிபுங்கவரும் விஷ் 

ணுபக்தர்களாயின் ஒருவரையொருவர் விலக்கினாரென்பதும், சபி 

த்தாரென்பதும் ௮வஸ்தையாய முடியுமென்க,. சாபமெல்லாம் ஒரு 

வரிலொருவர் வேறுபட்டவாக்'?சயாகலின் துவாரபாலர்கள் விஷ்ணு 

பக்தர்களும், துர்வாசமுனிவர் சிவபக்தருமாய்க்கொண்டு சிவபக் 

தர்கள் விஷ்ணுபக்தர்களை மதியாராகலின் துவாபபாலரை நோக் 

காது மேனிவாஉள்ளேசேறலும்; அரூயையால் முனிவரைத் அவா் 

LIT OUT Ber விலக்னைரென்றும், முனிவர்கோபித்துச் ஏபித்தன சென் 

pia கொள்ளவேண்டிவரும். ஆகவே, முனிபுங்கவருடைய சாபவலி 

யிற் றமமொறிப் பிறந்துழலு மவதிக்குள்ளாகிச் துவாரபாலர்கள் 

பட்டொழிர்தாரென்பது பெறப்பட்டது, இதுபோலவே சிவபக்தர் 

களால் விஷ்ணுபக்தர்கள் சர்வபங்கமடைர்த விருத்தாந் தங்களை 

மேலிடங்களில் ஏராளமாயுரைத்திருக்கின்றோமாகையால் மேதாவி 

யர்கண்டறியாமற் போகார். இந்தநியாயங்களால் “முனியுந்சொழு,த? 

என்று மூன்ருவதுபாடலில் மீண்டுக்கூறியது மூடக்கன்மையாயிற் 

றென்க. இதுநிற்க, இடையேநின்ற பாடலில் “அல்ங்கலச் துள௨மெள 

லியானதுகேட்டர்தணன்றனை யெதிர்சொண்டு?? என்று வருவகனாளுக் 

தொழவந்தாரென் றழவந்தது தாரமாய்விட்டதென்சு, சமானமான 

வர்களை$ய யெதிர்கொள்வசன்றிக் தீழிட்ட வர்க்கு ௮மையாதாக 

லின் முனிவர் தொழவர்சாரென்ப தண்டுத் தோல்வியடைந்ததெ 

னக. ““எதிர்சொண்டு? என்னும் விசேஷத்தால் துவாரபாலகரச் சபி, 

தீதமுனிவர் நம்மையும் எக்கேசபிதது விகென்றராபோ என்று பய 

ந்துவந்ததாய் மிச்சயமேயன்றி வேறில்லையென்க. ஏனெனின் முன் 

னொருகால் ௮ம்முனிவரா லுதையண்ட ஞாபகமுடை.யராகலினெ 

னஃ. முனிவரைக் கிழிட்டவராகக் கொள்வோமாயின் :௭இர்கொ 

ண்ட் என்பதைமாற்றி வரவழைத்து" என்று கூறுதல்வேண்டும் ௮ப் 

புலவர் சீரோமணியார்க் இதுதோன்றாமல் விடுத்தமை செய்வீக 

விளங்கவேண்டி யிருச்சலினென்க. இன்னும் விரித்கிற்பெருரும். 
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௧௦௭ சித்தாந்தரக்ராகாம். 

இனி; அரணியபருவம், தவநிலைச்சருக்கம் Gor - ogi பாடலில் 

“புள்ளுடைச்கொடியோ ரிருவருங்காளுப் புண்ணியன் பொருப்பிடைத் தவ 

ஞ்செய், ௨ள்ளல்”” என்பமை மாற்றி “புள்ளுடைச்கொடியோன் தருமுமை 

பங்கன் பண்ணியப் பொருப்பிடை” என்று எழுதி யிருக்கின் றனர். இப் 

படியும் பேதைகளுண்ட ர* தொன்றுதொட்டு வழங்கிவரும் பூர்வப் 

பி7 இசளுக்கு எரர் இவரெழுதிவிடுத் த தினா? லேயே'௮௮ போய் 

விமொ? அத்து டன் போதாமல் இவருடைய aur தழும் வெளிப் 

படசேர்க்ததே ! பிரமவிஷ்ணுச்சளுக்குங் காணு தற்கரிய பெரியலனி 

ருக்கையை அருச்சுனனடைந்தானென்னும் ௮ருமையை கோக் 

காது தமது கவிச்சன்மையைக் காட்டவர்தாரோ ! என்ன பிரயோச 

னங்கண்டா£ ? இறுமட்டோ, மை. சருக்கம் ௭௮-வது பாடலையும் 

௮றவே போகச்கிவிட்டனர், தோஷம்களைப் பரிகரிக்கவேண்டியது 

, ஸவதர்மமாகலாற் ரூன தனை யேற்றுக்கொண்டனர்போலும், our 

பாவம் ! இவர்க்கேனிச்த வீண்கொழிமை? சமணபெளத்தாதிகளும் 

இதனை நோக்கின் வருக்துவார்களே! 

*போகமாய்விரிர தம் போூியாய்ப்பரக்தும் 

புலன்களின் வ௨ழிமனஞ் செலுத்தா 

யோூயாயிருச் தம் யோடுகண்முதலா 

முரைப்பரும் பலபொருளாயு 

மேசமாய்கின்ற தத் தவமறைக்கு 

Qin og, cats aga? D 

பாகமாய்விஎப்: றி ட்ப. 102, sng Cor 

ite) Ls sci Quer. J were goer” 

° க 3 ரு 

என்றும் பாடலே அறுவாசலான். மேதாவியர் ந் தத்துப் 

பார்ப்பாராச. இப்படியே, ௮௭ ஃவனு பர டலபும் போச்கிவிட்டனர். 

ட 0 ஜி. உக ‘ ச 1m 7 7 இ யலிடர்சமே யிவர்க்ளு நித்வயரநுஷ்டானம்ப்பாஇம. பாவம்! 

பாவம் !' 

“oCuaré gtar gC st. லொ ath சருளு no pum 53 

தொருவனர்தப் 

போேனக்தனைத்தேடிச் கணங்களுடன் புறப்பட்டான் 

புனங்களெல்லாஞ் 

சேனல்விளைஇரிக்குத் தேவதையாம்குழவியையுஞ் 
செயங்கையேச்இப் 

பாரேனை;புலகனைத்தும் பண்வுடனேப்சழச் திடச்தன் 

பதிபின்வர்தாள்''



வா திக்யரத்த ரவளி. ௧௦௪ 

என்னும் பாடலாற்கண்டுணர்க, அதிலுள்ள ஈயத்தைநோக்கி 

னால் இவவிபரீதத்துக் கடமுண்டாகாசே | ஐயையோ ! இதுகலி 

மான்மியமென்௧க. 

இன்னும் மே. சருக்கம்; ௧0௭-௧0௮ - ௪௧௪- ௪௧௭ - ௧௧௮ 

து பாடல்களையும் போக்கிலிட்டனர். 

“விண்ணீலுறைவான வரில் யாரடிபடா தர 

விரிஞ்சனரியே மூதவினோ் 

மண்ணிஓளைமானவரில் யாரடிபடாதமவர் 

மலுச்கண் முதலோர்சளதலச் 

சண ணிலுறரைநாகர்சளில் யாரடிபடாசவர்கள் 

சட்செவிம£பன் முதலோர் 

எண்ணில்பல யோனியிலம் யாவடிபடாதன 
(> 

விரு ஈ் குழியிரு ிழியமரோ.? 

“மவ தமடியுண்டன விரிர்சபலமாசம 

விதங்களடீயுண்டன வோரை.ு 

பூதமடியுண்டன விமாழிகைமுதற்புகல்செய் 

பொழுதொசெலிப் பில்பொருளின் 

பேதமடியுண்டன பிறப்பிவிபிறப்பிலி 

பிறம்சலரசன் ஈன் மளார் 

rT REM lowed சமாமேட௮டிய சொடி 
௪ 8 ry 

ஈஈன்கையடி யுண்டபொழுதே?? 

“கைவிலுடனேயெயினர் கோடிபலாசூழ்வாக 

சன்னிமயில் பின்னர் ரே 

தெய்வமறைஞாரிக டொடார்ஈ துலா வர் தபொரு 

செய்யசவலேடன் மூடிமேர் 

சைவமுரையேபிறைவர் கண்மலரிமைறகு 

சாச்இயொளிர்சாண் மலரெலா 

மெய்வடிவுசொண் டனைய கரியதமவேடனினை 

விழிமலர் பரப்பிமகிழா,?" 

“லிமூக தருவினையினின் மெலிர் அராயிறு 

மழுச்தியபிஈவிபினயருே LCT (POM GF 

செழுஞ்சுடர் மணிப்பணிச் தில் சண்மெளலீயா 

யெழுஈஈருளிய விஃ்சென்ன மாயமோ.” 

, nae . ச ச “அதுமயேயண்டமா மனைச் கமாயொளர் 
டு ட ஆரம "௩ 4 . ச ௩ ௩ . 

சோ தியேகொ ன்ரையக் Oo) gm tie ear ol wien Mas wy



கடு ASST STS ETSI. 

வாதியேமரகத வல்லியாளொரு 

பாதியேபவளமாம் பரமருபியே,"' 

என்னு மிவைகள சிவோத்கர்ஷங்களா யிருத்தலால் ௮சூயை 

கொண்டனர் போலும். என்னை இவர் ௮சூயையடைதலினாலேயே 

வாஸ் தவம்போய்விடுமா ? அருச்சுனலுடைய வில்லடியைப் பெரு 

மான்பெற்றகாலத்தில் பிரம்ஹாதிஸ்சம்ப பரியர்தமான எல்லாவு 

யிர்களும் ௮டியுண்டன வென்பது மூலப்பிரமாணங்களிற் பார்க்கக் 

கூடுமே! அ.தற்கென்னசெய்வார் ₹ பல்லைக்காட்டிப் பசபசவென்று 

விழிப்பார்போலும், சிவபெருமானடியுண்ட.து ஸர்வவியாபீசபக 

வாந்தஸ்மாத்ஸந்வகதச்சிவ':”” என்கிற சுருதிப்படி உயிர்கடோறுந் 

தாம் விரவி நிற்குமுண்மையை வெளிப்படுத்தவேயன் றி வேறில்லை 

யாகவும், சிறுபிள்ளை பயமறியாகதன்மைபோல் வரம்புகடந்து விவ 

கரிக்கவர்கது வாய்கொழுப்புச் சீலையால்வடிந்த கதையாய் முடிந்த 

தென்க. 

4 J * ் 

திருவிளையாடற்புராணம்,. 

“பாண்டியன் முதுகிர்பட்டது செழியன் 

பன்னியருடம்பினிற் பட்ட 

தாரண்டகையமைச்சர் மேனிமேந்பட்ட 

தாசிஎங்குமார்மேற் பட்ட 

இண்டியகழற்கால் வீராமேச்பட்ட 

இவுளிமேற்பட்ட த பருமம் 

பூண்டவெங்கரிமேற் பட்டதெவ்வுயிர்க்கும் 

போதன்மேற்பட்டவத் தழும்பு,” 

“பரிதியமதியும் பாம்புமைய கோளும் 

பன்னிறம்படைத்த நாண்மீனு 

மிருநீலம் புனல்கா வெரிகடுங்கனல்வா 

னென்னுமைம் பூதமுங்காருஞ் 

சுரு தியுமாறு சமயவானவருஞ் 

சு.ரர்களுமுனிவருர் தொண்டின் 

மருவியமுனிவர் கணங்களும்பட்ட. 

மதுரைராயகனடிச் தழும்பு.” 

லவானவராமனிதர் நாகர்புள் விலங்கு 

மாசுணஞ்சித லெறும்பாதி
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யானபல்ச.ரமு மலைமரங்கொடிபுல் 

-லாதியா மசரமும்பட்ட 

வூனடைகருவும்பட்டன தழும்போ 

டு தித்தனவுயிரி லோவியமுச் 

தான டிபட்ட சராசரசடங்க 

டமக்குயிராயினோன் றழும்பு.”? 

* துண்ணெனமாயோன் விழித்தனன் கமலச 

சோதியும்யாசென வியந்தான் 

விண்ணவர்பெருமான் வெருவினான்வானோ 

வேறுளார்மெய்ப்பனிப் படைந்தார் 

வண்ணயாழியச்கர்சித்தர் சாரணர்தம் 

வடுப்படாவுடம்பினிற் பட்ட 

புண்ணையாதென்று சத்தமிற்சாட்டி 

மயங்கினார்புகுர் தலா றறியார்."” 

என்னும் பிரமாணத்தால் ஸ்ரீம் மாணிக்கலாசக் சுவாமிகள் 

பொருட்டுப் பாண்டியனால் பிரம்படிபட்டு எல்லாவுயிர்களிலும் தாம் 

கலந்துநின்ற வுண்மையைக் காட்டினாரென்பதும் சர்வப்பிரடத்தி 

யாமே! சிவபெருமானுக்குரிய விசேஷணத்தை யிப்பேதைப்புலவர் 

மாற்றிவிட்டதனாலேயே ௮து போய்விடுமா ₹ இப்படிப் பிராச்சினப் 

பிரமாணங்களெல்லாம் வெகுவாய் விளஙடுக்கொண்டிருக்கவும், ௮வ 

ற்றைகோக்காது பேதமையா லழவந்ததென்னை * அச்சரியம் ! ச் 

சரியம்!! இது கலிதர்மமென்க, 

இன்னுமிவ்வாறே டே. சருக்கம் (௧௨௮) வது பாடலில் *௮ர்.த 
வில்விசயனு மரன்பதம்பணிர்து” என்பதை “அ௮வன்பதம்பணிர்து”” என் 

தும் (௧௨௯) வ.து பாடலில் “ஐயனுமம்மையோடருள்புரிர்த”” என்பதை 

“அம்பையோடருள்புரிர்து”' என்றும் வற்றால் என்னமோ தமக்குச் 

சிலாக்கிெயம்வந் துவிட்ட துபோல் மாற்றியிருக்னெறனர். அப்படி 

யெழுதினதால் பொருள்வேறுபா டில்லாவிடினும் அன்புவழியை 

மாற்றுகின்றது. ௮வன்என்பது இடம்வந்துழி அழகுசெய்யுமா 

யினும் ஈண்டுக்கூற வந்தவரழகைகச்கூசாறு காட்டிநரின்றது. ஐயலும், 

அம்மையும் என்றும், ௮த்தனும்) ௮ன்னையும் என்றும், பிரானும்; 

பிராட்டியும் என்றும், பரனும், பரையும் என்றும், ௮ழகுபெறவரு 

மருமையை நோக்சாதார் வேறென்செய்வார் ? இருர்த ௮ழசே 
யன்றோ அடியிற் ரோன்றும்? ase லெமக்கொரு பாதகமழுமின் 
றென்ச, இன்னும் பலவுளவற்றை விரிவஞ்சி விடுத்தகாமென்சு, ப



௧௧௦ ித்தாந்தரத்நாகரம், 

இல்கனறிற்க, மேலிடங்களில் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டவராக.ப 

எழும்பூரிரெட்டியுட் தனது மலபந்தவாசகத்தில் பாரதவிஷபத் 

தைச் சற்றே வியலகரித்தமுகார், ௮, பகவத்தை - ஹரிவம்ச 

முதலிய விஷ்ணு மாஹாத்மியமுடையதாதலால் சிவசம்பக்தமதிற் 

சொல்லுவது பிசகென்றும், கவைமுதலியன பாரதாதிகிரந்தங் 

களில் வராததன்றியுஞ் சங்கராசாரியர் முதலியவர்களால் வீயாக் 

யானஞ்செய்யாமல் விடப்பட்டகென்றும், மோச்ந்த ன்மத்தில் விஷ் 

ணுபாரம்பம், விஷ்ணுமாஹாத்மியம், வைஷ்ணவ கர்மமுதலிய 

அநேகவிஷயங்கள் சொல்லப்பிகலால் பாரதம் விஷ்ணுபரமே 

யென்றுஞ் சாதிக்கவர்தார். இவற்றுள்) பகவத்தீதாவிஷயதசைப் 

பின்னர் விவகரிப்பாம், ஈண்டுப் பாரதவிவசாரத்தில் சிவசசை வர 

வேண்டியதென்னை? கதைகளின்ருரதம்யங்களை விளக்கினார்போ 

இம், wy ane! ௮ருமை!! பாரதத்தில் UG BC) பகவத்சசை 

சுறக்தசென்றும், பாரதத்தில்வராமையில் சிவசீதை தாழ்ந்ததென் 

றும் கொண்ட ௮வரேழைமதிக்கு விசனப்படச்தக்கதா யிருக்கின் 

றது. பசவத்தேதை இதிஹாசத்திலுள்ளதும், வதை புராணத்தி 

அள்ள துமாகிய வுண்மையையுற்று கோக்கினால் உத்கர்ஷ ௮பகர்ஷ 

ங்கல் வெளிப்பமொகையால் புராணஞ் இறெந்ததோ இதிஹாசஞ் 

சிறந்ததோவென்லும் விசாரம் ஈண்டு ௮ச்பாவசியமாகின்ற. விரிக் 

கிம்பெருகும். வேதத்தின் வழி நூல்களாகயே ஸ்காந்தம், பாத்மமுத 

லியலற்றுள்வரும் வெதையைச் சார்பு நூலாகிய பாரதத்தில் வரா 

மைகொண்டிழிவு கூறவந்தது என்னபேதமை ₹ பாரசுத்தில் வரு 

வனவெல்லாஞ் சிறப்புடையனவாய்ச் கொள்வோமெனின், நளன் 

௪)த-இராமன்கதை முதலியனவும் வருதலால் அவற்றையும் பகவத் 

ததையோடொப்ப உபசரித்தல்2வண்டும் இராமன் கதையைப் படி. 

க்காதவ ரில்லையேயெனின், நள்ன் கதையைத்தானியார் பாராட்டாத 

வர்கள்? சநிபிடித்த வொவ்வொருவரும் பாராட்டியே திரிகின்றார் 

கள். இரண்டும் ஒப்பு! ஒப்பு!! பாரதத்தில் வந்ததினலேயே சிறந்த 

தென்றும், வராது விட்டதினலேயே தாழ்ந்ததென்றுங் கூறவந்தது 
சேவலம் மூடத்தன்மையென்க. பிரமாணசித்தமா யொப்புக்கொண் 

டனவாகிய வேதாகமபுரண இதிஹாசங்களில் ஒன்றும் நீக்கமில்லை 

யாகலின் புராணங்களில்வரிலும், இதிஹாசத்தில் வரினும் எமக்கு 

விரோதமின்றென்ச. பகவத்ததையோடொத்த விசேஷ தர்மமும், 

ஈளன்கசையோடொத்த சாமானிய தர்மமூம் of vert BT VS aM god
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வ.ரக்காண்பது ௪௪௪ தீர்மமாகவும், சற்றேனும் யூகியாது பகவதே 

தையே சிறநர்ததென்று பிராச்தியாற்கூறிய௫ பாழாய் விட்டதென்கச, 

இலங்கனநிற்க, இராமசுப்பிரமணிய சாஸ்திரியென்பவருற் தாம் 

செய்த ::விஷ்ணுதத்வரஹஸ்பம்”” என்னு நாலில் 4இதிஹாலபுரா 

ணாப்யாம்வேதம்ஸமுபப்ரஹ்மயேதிதி'” என்ற ஸ்மிருதியில் *அப்ய 
ரஹிதம்பூர்வம்” என்கிற நியாயத்தால் பூர்வரிர்த்திஷ்ட இதிஹாசப 

தத்திற்கு ஸ்ரீயஹாபாரதம் ௮ர்த்சமானதால் வேதோபப் பிரம்ஹ 

ணங்கராக்குள ்ரீமஹாபாரதமே யு ததமழுடையதென்று!, உத்தம 

மானகை முன்வைக்சகவேண்மெமென்பது ௮சன்கருத்தாம் இதிஹா 

சம் புராணத்தைக்காட்டிலும் உத்தமமென்பது நோக்கியே 6இதி 

ஹாஸ்புராணாப்யாம்”” என்றுவச்சுதென்றார். இதனை *அப்.பாஹிதம் 

பூர்வம்”என்கிற நிய்யத்தால் சாதிக்கவர்தது பிழைபாம். மற்றென் 

னெனின்)*அஜாத்யதந்தம்”என்சிறசூக்திரத்தால்முதலில்உயிர்களும் 
கடையில்து கரமும் பெற்றுவரும் பதங்களைமுன்் னே வைக்க வேண்டு 

மென்பறு ரோக்ியேசமர்த்திக்கப்பட்டதென் ௧. இதனையறியாது உ 

த்தமமானதாலென் றுரைக்கவக்தவுன்மத்த வுரை யுல்லங்கனப்பட் 

டொழிச்ததென்க. இவற்றைநோக்காதுதாம்சாதிக்கவ sa" ques 

தம்பூர்வம்'என்கிதரியாய ஆகரவிலே“தஸ்யைவலாக்ஷ£த்வேதலியா 
ஸ்கர்த்ருகத்வாத்”என்றுஸ்ரீமஹாபாரதம் இதிஹாசபதச்துற்கு ௮ர் 

தீதமான தன்றியும், அதுவே சாக்தம் வேதவியாச கர்த்துரமுஈத் 

ுவமுமாய் விளங்குகிறதென்றும் பிரசங்கித்தனர். ௮தலுள் ஏவ 

காரஸாசகுஷாத்பதங்கள் வியாத்தமாய்விட்டசென்க. பாரதமொன் 

றேயன்றி வியாசஸ்மிரூதி, வியாசசூத்திர மூதலியனவம் வியாசகர் 

த்துருகத்வமாய் விளங்குமாதலி னென்சு, அன்றியும், இதிஹாசப 

தத்திற்கு ஸ்ரீமஹாடாரதம் அர்த்தமானது போலவே ஸ்ரீமத்ராமா 

யண முதலியனவும் அர்த்தமானமால் வேதோபப் பிரம்ஹணங்க 
ளுக்குள் பாரகமொன்றிற்கே உச்சமம்வஞ் சாதிக்கவர்தலும் வியபி 

சாரசோஷத்தாலழிநததென்௪, மேலிமன்ெ ஹேதுக்களாலும், இதி 

ஹாசமே சிறந்தது, பாரதமே உத்தமமானது என்று கூறும் விண் 

வாதம் வியர்த்தமானதால் மேம் ௮வர்க.றிய நியாயங்களை விசா 

ரித்துக் கண்டிப்போமாக, 

பாரதமே உத்தமமானசென்பதற்கு ஆதரவாயச் சங்கராசாரி 

யா; இராமாறநுஜாசாரியர் முதலியவர்கள் தாங்களியற்றிய பிரம்ஹ



6&2. சித்தார்தரத்நாகரம். 

மீமாம்ஸாபாஷ்யங்களில் பாரதவாக்கயெங்களைப் பதேபதே யுதகரித் 

இருக்கின்றார்களென்றும், தக்ஷிதரவர்கள் இராமாயண தாத்பரிய 

சாரசங்கிரஹம்செய்தது போலவே பாரததாத்பரிய சாரசங்ரெஹ 
முஞ் செய்தனரென்றும், அப்படியே அரந்தஇீர்த்தரென்னு மத்வா 

சாரியரும் பாரச தாத்பரிய சாரசங்கிரஹ்ம் செய்கனரென்றும், 
வித்யாரணியரும் பாரதாந் தாக்கசமாயெ மஹோபாக்யானத்திற் 

குச் சாரசங்கிரசஞ் செப்சனரென்.றும்: முறையே சொல்லிமுடித் 

தார். வர் பேதமையிருந்தலாறென்னை? கொடிது! கொடிசு!! 

மேற்கூறிய பாஷ்பங்களில் பாரதமேயன்றி ஸ்மிருதிகளும் உதகரி' 

க்கப்பட்டிரக்கின்றனவே! அவைகளை இவர்பார்த்தறியாதவர்போ 

ஓம். இதுநிற்க, இக்ஷிதரவர்கள் இராமாயணத்தைப்போலவே பார 

தத்திற்கும் சாரசங்கிரஹம் செய்தனரென்றதனல் என்னசிலாக்க 

யம்? யாம் அசேஷபித் துரைச்கவேண்டி.யதை எமக்கவர் ஞாபகப்படு 

கீதினரென்பதை நோக்கி அ௮வர்ச்குலர்சனமுஞ் செய்கின்றனம்.' 

இவ்விரண்டுமன்றிப் பாகவத தாத்பரிய சாரசங்ரெஹமுஞ் செய் 

இருக்கின்றனர். ஆனந்த இர்த்தரோவெனின், ௮வருமப்படியே பார 

தத்தோடு இராமாயணகாத்பரிய சராசஙகரஹமுஞ் செய்திருக்க 

னர், வித்யாரண்யரோவெனின், மஹோபாக்யானமேயன்றிச் சங்கர 

விஜயமாதி புராணசாரசங்கரஹங்களுஞ் செய்திருக்ெருராகலான் 

புராண அபேக்ஷியா இதிஹாசம்கிறக்ததென்றும், ௮.து ஸ்ரீமஹா 

பாரத மொன்றுமேயென்றும், வேதோபப் பிரம்ஹணங்களுக்குள் 

௮துவே உத்தமமானதென்றுக் துரபிமானத்தால் வியவகரிக்கவக் 

த்து நிரஸ்தமாய் விட்டதென்சு, | 

Qonwins, இதிஹாசபுராணங்களிரண்டும் வேதோபப் பிர 
ம்ஹணங்களுக்குள் சமப்பிரமாணமாயிலும் புராணமே இதிஹா 

சத்தைக்காட்டிலும் உத்தமமானதென்பதை நிரூபிப்போம், வேதம் 

முதலூலென்றும், புராணம் வழிநாலென்றும்; ஸ்மிரு ததிஹாசய் 

கள்சார்புநா லென்றும் நிச்சயமாகையால் மூன்றும்பிரமாணமாடச் 

சார்பு. நூலிலும் வழி நாலுக்காதிக்கமும், வழிநாலிலும் (pS am ge 

காதிக்கமும், ஏற்படுத்தெ்றது. ஆகவே, சார்புநாலாயெ இதிஹாச 

ம்பிரமாண யோக்யமென்பதுமாத்திரம் ஒப்பேயன்றிப்புராண ௮ 

பேச்ஷ்யா அதிக்கரமித்தது என்பது நிரஸ்தமென்ச, என்னை 

புராணம்ஸர்வசாஸ்த்ராணி பிரதமம்பிரஹ்மணாஸ்ம்ருதம் அரந்தரந்து 
வக்த்ரேப்யோ வேதாந்தஸ்யவிரிர்க்கதா'” என்றெ ஸ்ரீமச்சபுசாண



சிவா இக்யரத் நாவளி, ௧௧௩ 

யெத்தால் புராணங்களும்; தர்மசாஸ்திரங்கருரம் பிரம்ஹ்ர்வினாள் 
முன்னே செய்யப் பட்டதென்றும், பின்னர். ௮வருடைய முகத் 
தால் வேதங்கள் பஹிர்க்சதமாயிற்றென்றும் பெறப்பட்டதெனின், 

வேதங்களுண்டாவதன் முன்னர் புராணங்களைப் பிரம்ஹாசெய்தா' 

ரென்பது சற்பபேதமேயன்றி நிஜஸ்வரூபமன்றென்ச. எக்கனமெ 
னின், டே. புராணத்தில் *வியாஸ்ருமஹங்க்ருத்வாநங் கிருஹ்ணாமியு 
கேயுகே சதூர்லக்ஷ்ப்ரமாணேக தீவாபரேத்வாபரேததா ததாஷ்டதச 
தாக்ருத்வா பூலோகேலஸ்மிந்பிரகாசயே அத்யாபிதேவலோகேதச் ௪ 
தீகோடிப்ரவிஸ்தரம்'' என்கிற வாக்கியத்தால் நான்வியாசரூபி 

யாய்ப்பிரதி துவாபர புகத்திலும் சதுர்லட்சப் பிரமாண.்சளால் 

புராணக்களைச் சக்கரடுத்து ௮ஷ்டாதசவிதமாய்ப் பூமியில் பிர 
சரசிச்சச்செய்சன்றேன்;, இப்போதும் தேவலோகச்தில் ௪ககோ 

டிவிஸ்தாரமாய்க் உடக்கன்றன என்று விஷ்ணு கூறினதாகப் 

பெறப்பட்ட தனால் மேல் பிரம்ஹாவினிடத்துண்டாயின வென்ப 

சற்குமாறாய் ௮ஷ்டாகச புராணங்களும் வியாசரிடத்துண்டா யின 
வென்று வெளிப்பட்டது. இன்னுமிப்படியே: மச்சரூபக்கொண்டு 

பிரம்ஹாவுக்கு விஷ்ணுசொன்னாசென்றும் பலபலலிதமாய்க் கூதி 
யிருத்தலால் வாஸ்தவஸ்வரூபத்தைக் கரடுப்பது புண்ணிபமிருக்கா 
லல்்ல.து கட்டாதென்ச. “யோப்ரஹ்மாணம்விததாதிபூர்வம் யோவை 
வேதாம்ச்சப்ரஹிணோேதிதஸ்மை” என்ற மர்திரச்தால் ௮ஷ்டாதச 

வித்தைகளையும், புராணங்களையும் தமக்கு அக்கிருமாரராயெ பிர 
ம்ஹதேவருக்குப் பரமசிவம் கொடுத்தருளினாரென்றும், (-ஈசாகஸ் 

ஸர் லவித்யானாம்'” என்றெ மந்திரத்தால் சர்வவித்தைகளும் சிவனி 

படத்தில நின்று மூண்டாயிற்றென்றும் ஸ்பஷ்டமாய்ப் பெறப்ப 

ட்டதனால் புராணங்களைப் பிரம்ஹாவுண்டாக்னெரென்பதும்; விஷ் 
ஹுவுண்டாக்கனரென்பலும், வியாசருண்டாக்கன சென்பதும், 

மற்றைமூனிவர்க ஞண்டரக்கனரென்பதும் ஒளபசாரிகமேயன்றி 
வாஸ் சவமன்றென்ச, ௮வர்களை ௮திகாரிகளாகக்கூறுவ.து சற்பபே 
தத்தாலென்று நிச்சயிக்கப்பட்டது. இந்த நியாயங்களால் வேசம், 
புரர்ணம், இதிஹாச முதலியவற்றை முத.னூல் வழிநூல் சார்பு 
மழூாலென்று கூறுவதில் சொற்பபாதகமுமின் தென்க. இக்சே விரிக் 
இற்பெருகும். இதன் விஸ்தாரத்தைப் பின்னர் கூறப்படும் சிவபுமா 
ணதாமசத்வ நிராகரணப் பகுதியிற்கண்டுதெளிக. ப 

இட் சநுட்பக்களையறியாத ட. சாஸ்திரியவர்கள் புராணங் 
கள் முன்னும்; வேதம்கள்பின்லும் பிரம்ஹாவினிடத்துண்டாயின 
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௧௧௪௫ சித்தாந்தரத்நாகரம், 

வென்பகுத முன்மீனபிறந்ச மூதேவிக்கும் பின்னேபிறத்த Fo gob é 

கும் உவமை: றி.த 'திருப்தியடைக்தனர். ஹஹா என்னபு. மை? 

புராணம் ரூதேவியானால் இவர் என்ன வார்? மூதேவிக்கு மூத்த 

பிள்ளையாவாபோலும். இவர் பாரதாதிக்யங் கூறிவஈததில் ௮தற் 

சொரு ஹேதுவாய்ப் புராரைத்தை.புங் கொண்டாரே! அம்மூதேகி 

புராணத்தை யேன்தொடவேண்டும ? தொட்டாராகலின இ௫ரு 

டைய நாலும் மூதேவிலாசத்துக்கருப்பிடமாகின் றஅ. மூகேவி 

எங்கிராவிடிலும் இவர்டத்திருப்பதுமாத்திரம் ஸ்வதசித்தமென்க, 

(மன்னே பிறந்ததெல்லா மூேவியும், பின்னே பிறந்ததெல்லாஞ் 

சி?தவியுமென்று சொள்வாரெனின், வியாசரிட த்தில் முறையே 

பிரம்ஹரத்திரமும், ஸ்ரீபஹாபாரதமும் முன்னும் பின்லுமாகத் 

சோன்றினஞாயததால் பாரகு ூபேச்ஷயா பிரமஹசூத்திரத்திற் 

கும் மூ?தவித்வம் சித்திககன்றதே ! ஐ்யோகொடுமை? பிரம்ஹ 

ரூத்திரக்தை மூதேவியாக்கி இவர் எங்கே சவித்துநிற்பார் ? இது 

சுலிதோஷமென்க. திருஷ்டாந்தங்கூறுவதில் இவரைப்போல் புத்தி 

மானைக்கண்டெடுபபது ௮ருபை! அருமை!!! இதுபோலவே, முன் 

னேபிறநத விஷத்தையுட, பின்னபிறஈச ௮மிர்தததையும் உவமை 

கூறினார், விவ3மா பரார்ணகதைக்கொடுபபது அமிர்தமோ மரணத் 

தைக்கெபெபது விவத்தையுண்டவா சிவபெருமான் ௮மிர்தத்தை 

யுண்டவர்கள் விஷ்ணுவாதிகள. விஷத்தையுண்டுஞ் Rach ni g 

Baa. 181 FHM BUH UC Shes ணுவா திகள் வாழ்ந்த தில்லை, விஷத் 

தையுண்டாலுஞு கவன் சாகாதவபென்றும், ௮மீர்த்தத்தையுண்டா 

லம் விஷ்ணுவாதிகள் சாமிறவர்களெ ன்றும்வுவர்களுடைய நித்யா 

நிதயங்களை வெள்ப்ப5௮ முபகரணமாய்விளங்கும் விஷதிருட் 

டாந்சத்தை யிவராதரிககது என்னபேதமை? விஷமும் சிவனலுக்க 

Argo அமிர்தமும் விஷ் ணுவாதிகட்கு விஷமாயிர்று, ஓக 

சே, இவர் விஷாமிர்தங்களின் ரரதம்யங்கூறியது எற்றுக்கோவ 

Ds Bau 

ஸு தாமப்யாஸ்வாத்ய ப்ரதிபயஜராமிருத்புஹரணீம் விபத்யக் 
சேவிர்வே al Ss pose sun Salons: கராளம்யத்வேளம் கபளிதவத? 
கால்$ல்நாஈ சம்போல் தந்முலம் கவஜாரிதாடங்கமஹிமா'' 

“பிரமனிர் இன் மர்பிநதேவர்க, ஞூணெலா 

சரைபெரும்்திரை யச் சசல்லாரமு தேகொலாம்



சிவா திகயரதிராவளி, ௧௧௫ 

, ருவர்.தங்கிலர் நின்சிவஜாண்விடம் வாழ்வன்மா 

இருபெருமகுழை பிட்டபொன்னோலை.பின் வரதி2ப, 

சான்றருளிய ச&கராசாரியர் வாக்கியத்தால் உண்மை வெளிப் 

Uru gars. 

Sararan Js 87a wreugy Cues Hc 

போனவிடம் புன்முளைததுப் போகாதோ-- ரானமிரான் 

அத்தனரு ணேச னன்புடனே ஈஞ்சையுமே 

புத் திபுடன்சொள் ளா இருர்$ச் கால்,” 

என்றருளிய குகைமச் சிவாய இருவாக்காலும் கண்டுணர்ச. 

முன்பிறந்ததை மூதேவியநுபவங்கொண்டிமலுமிவா பிபம்ஹதேவ 

ரிடத்.து முன்பிற$ ச பிராம்ஹணர்களை யெவ்வாறு சொண்டனமோ 

அ திடீதிலம். மன்பிறந்த பிராம்ஹணார்களை ௮பகரஷமாகவும், பின் 

பிறந்த சூத்திரர்களை உக்கர்ஷமாகவுங் 2 சாண்சி வழிபரிவர்போழும். 

இவர்க்கு முன்னேபிறந்தசைம் தள்ளிப் பின்னேபிறர்ததைக் கொ 

ள்வது நிஜாதுபவமென், இதனாலேயே பிரபஹறைேவர் pss Bow 

வந்த இவனைவிட்டு ௮ல/ குகத்தில சமோன்றிய விஷ்ணுவு&குப் 

பிரம்ஹத்துவங் கற்பிக்கவர்தனபென்ச, இனி ருக்கெஜுஸ்ஸாமங் 

களிலும், முறையே முதல்வேதம பா9தவியென்றும், இரண்டாவது 

வேதம் 2தேவிபென்றுர் தாரதம்யங் கூறுவ/போலும், முன்வச்த 

வரைப் புறந்தள்ளிப் பின்வந்தவர்க்குப பிரியஞ்சொல்வாரிவரே 

போலும். முன்னேகஙிற்கும் நீபைத்தளளிப் பின்னேலிர்குஞ் சேற் 

றைக்குடிப்பாரிவேபோலும், முன்னெயுண்டாமன்னத்தை நீக்கிப் 

பின்னேயுண்டா மலத்தைக் சொள்வா ரிவ?ரமபாலும். முன்னே 

செல்லும் ௮ரசனைவிட்டுப் பின்ன செல்லும் அடிமையைக்காண் 

பாரிவ? போலும். இப்படி.ப்பலவுளவாகலின் புத்திமான்கள் பகுத் 

துணர்வாராக, இப்படி ச்சொல்வதனால் பிரமனிடத்துப் பின்வந்த 

வேதம் புராணத்திற் மூழ்ர்ததென்பது மது கருத்தன்றென்க. 

புராணத்திலும், வேத3ம முற்பட்ட தென்பதை (par Sar enh gs 

அத் தீர்மானித்தோமாகையால் இவர்கூறிப தோஷம் எங்கேவேசத் 
அக்குழுண்டாகப்2போகின்றதோவென்னும்பயச்சாலேயே இப்படிப் 

பரிகரிக்கு கேர்ந்தகென்க, மூத்தவனுக்கும் இளையவனுக்குமிருக் 

கும் ௮ன்யோன்யசம்பந்தத்தை நோக்காமல் இருவர்க்கும் பேதங் 

சுற்பித்து ஒன்றுகராஹயமும், ஒன்று ௮க்கராஹ்யமுமாகச் கெரள்



கக சித்தாத்தரத்நாகாம், 

வது ௮கி3வகமென்ச, இரண்டும் சரொஹ்யமேயாச மூத்தவன் 

இளையவன் என்னு முபசாரமாத்திரமே பாராட்டத்தச்கதென்க, 
மேல்நியயங்களால் புராணத்தைப்போலவே இதிஹாசமும்பிரமா 
ணமென்றும் இதிஹாசம் புராணத்திற்குச் சார்புநாலாகையால் 
புராண ௮பேச்ஷ்யா இதிஹாசம் தாழ்ந்ததென்றும் நிச்சயிக்கப்பட் 

டதனல் புராணாந்தர்க்கசமாகெ சிவேதக்கு இதிஹாசாந்தர்க்கத 

மாயெ பகவத்தை ௮ இக்கரமித்தது என்று கூறுர் துர்வாதம் நிரசி 
க்சப்பட்டதென்ச, 

இனி சங்கராசாரியர் சவதைக்கு வியாக்யானஞ் செய்யாத 
தென்னையெனின், அவர்செய்யாததினாலேயே ௮தற்சொரு குறை 

வுண்டாமென்பது என்னபேகமை? பகவத்தேதைக்கு மாத்திரஞ் 

செய்தனரேயெனின், ௮து ஏசான்மவாதத்தைச்சாதித்துச் செய்* 
தேயன்றி இவர்கள் பாஞ்சராத்திரத்தைக் கூறினதில்லை யாகலின் 

அந்தவியாக்யானத்தை ஆதரவாய்க்கொண்டழவந்தத அவதியாய் 

முடிர்ததென்க, அண்கெறியது நூலதிசயமேயன்றிச் சித்தாந்த 

௮ திசயமன்றேயெனின்; சத்தாக்க விசேஷத்தால் நாலதிசயமே 

யன்றி நால்விசேஷத்தால் சித்தாந்த ௮இசயமில்லையாகலான் பரஸ் 

பரம் பாஞ்சராத்திரவிகற்பமாகய சங்கராசாரியர் வியாக்யானத் 

தால் பகவத்கீதையை நிறுத்தவந்தது நிரஸ்தமெனசு. சங்கராசாரி 

யர் விசிஷ்டாத்வைசபரமாய்ப் பகவத்தேக்கு வியாக்யொனஞ் 
செய்திருச்சாலொழிய ௮வரையெடுத் ௪க்கூறுவது ௮ வலமென்சு, 

இதுநிற்ச) அவர் சிவ£தைக்கு வியாச்யானஞ் செய்யாததை 
நோக்குங்கால் '*இவ்வேற்றுமைபற்றி யன்றே அருச்சுனற்குச் ”தைநால் 
செவியறிவுறுத்த கண்ணன் யானேயுலகெல்லா மாயினேனென்ற.தூ௨உம், 

(மூதல்வன த விசுவரூபத்தைசத் தான் காட்டிய நாஉம், ஏனையவற்றைச் சைவி 

ட்டு என்னையே வழிபடுசவென்ற தூஉம், ௮தனை யுறுதியாசச்கொண்ட ௮ருச் 

சுனன் அவன்கூறிய கருத்துநோக்கிச் சாங்காறுஞ் சிவபூசைசெய்ததுஉம், 

சண்ணன்மேலிட்டபோதுசள் முதல்௮ன் நிருமுடிமேம் சண்டதாஉமென்ச, 

கண்ணனுபமன்னிய முனியாற் சிெவதச்கைய ற் தன்னையுந் தலைவனையு 

முணர்ர்தோனாகலிறழ் சோகம்பாவனையைசத்தலைப்பட்டோ ஞதலறிச”"?என்று 
'திவஞானசுவாமிகள் சிவஞானபோதச் சிற்றுரையிற் கூறியிருக்க 

ன்மு ராசலான். சிவன்சொன்னசேதையில், யானேயுலகெல்லா. மாயி 

னேனென்றதூஉம், ஏனையவற்றைச் கைவிட்டு என்னையே வழிப 

வென்றதுஉ முதலியவற்றைச் சோகம்பாவனையாலென்று கூறவி



சிவா திக்யரத் சாவளி. 5S CT 
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கண்ணனுரைத்த சேதயைக் கடைப்பிடித்தாரென்க, சண்ணன் 

இதையில் எனையவற்றைக் கைவிட்டு என்னையே வழிபசெவென்று 

அருச்சுனற்குக் கூறினாராகவும், ௮வன்சாங்காறுஞ் சிவபூசைசெ 
ய்து வந்தென்னை? பாசுபதாஸ்திரம்பெறவேண்டிச் செல்லுகை 
யில் கண்ணன் உடனிருந்தும் ௮வன் கண்ணனைப்பூசிக்காமல் கண் 

ணனிடத்துச் சவபூசைசெய்ததென்னை? இவவேதக்கள் பலவாற்று 

னுங் கண்ணன் கூறியதெல்லாஞ் சோகம்பாவனையாலேயே பன்றித்: 
தன்னையே பரமாய்க் ௧ தியல்லவென் ௪, 

“சண்டவிவையல்லேனா னென்றக ன்று சாணாக் 

கழிபாமுரானல்லே னெனக்கரு இக் கரிந்த 

தொண்டினொடு முளத்த௨உன்றா னின் ஈசலப்பாலே 

சோகமெனப் பாவிக்சத்தோன்றுஉன் வேறின் றி,” 

விண்டகலு மலம்களெல்லாய் கருடதியானத்தின் 

விடமொழியு மத போல விமலதையு மடையும் 

பண்டைமறைகளு மதரானானே னென்று 

பாவிச்சச்சொல்லு௨ இப்பாவசம்தைக்காணே," 

என்றுவருஞ் சந்தான குரவர்வாக்கியமுஞ் சான்றாமென்சு, 

இந்த நியாயங்களால் சங்கராசாரியர் சவதைக்கு வியாக்கியானஞ் 
செய்யாதுவிட்ட. காரணம்வெளிப்பட்டதனால் ௮வர்சீவதோ வியாக் 

இயானஞ்செய்யவில்லையேயென்று மந்தமதியாற் குரைத்த மட்டிவா 

சகம் நிரஸ்தமென்ச, சவ£தையில் ஏகான்மவாதத்தைச் சாதித்து 

வி.பாக்யானஞ்செய்வதனால் தமத சித்தாந்தங்கெடுமேயன்றிச் சிறப் 
படையாதென்றே அதனைச்செய்யாது விடுத்தனரென்ச, ௮ராதி 
மலமுத்தராய் விளங்கும் சிவபெருமான் தாமேபரமென்றும், தாமே 
எல்லாமென்றும்தம்மைக்காட்டி லும்வேறுபதார்த் தமில்லையென்று 6 

கூறுவது ஸ்வதர்மம். சங்கராசாரியர் முதலியவர்கள் பாசபர்்இக 

ளாகலின் ௮ங்கனந் தாமுங்கூறுலவது பரதர்மமாமேயன்றி ஸ்வதர் 
மமாகாதென்சு, ௮ுபற்றியே செவ€தாவியாக்யானம் அவர்க்குப்பா 
தசமாயிற்றென்ச, இன்னும்விரிக்கிற்பெருகும், 

இல்கனஙிற்க, மே. ரெட்டியாரவர்கள் பகவத்சைமுதலிய 
விஷ்ணு பாரம்யங்களையும், வவஷ்ணவ தர்மங்களையும் கூறும்பார 
தத்தில் நோவிரோதமாய்ச் சவபாரம்யங்களையும், சைவதர்மக்களை 
யும் எப்படிக்கூறுமென்று மறுத்தார். ஈல்லழூது. அருச்சுனற்குப்



HH 9 HHT EST S CTBT. 

பாசுபதமளிம்சஷ் சண்ணனுக்குப் பிளிளைப்பேறுதவுதல், S mat ont 

ருக்குச் சிவறிட்சை கொடுத்தல் முதலிய சிலதருமங்களைச்கூறும் 

பாரதத்தில் லிஷ்ஹ்தர்மங்கள் எப்படி வரக்கூடுமென்று 5 58 Ou 

திரிட்டுகோக்கின் மேலாட்2சபம் BAKA மாலையால் அவருடைய 

Dh Fie DHS) விசனப்படத்தக்கதா ப ருக்இன்றளு, 

இனி வாஸ்தவலிசாரத்தில் ஸ்ரீமஹா பாரதம் பஞ்சபாண்ிவர் 

கள் சரித்தரமேயன்றி வேறில்லை. ஸ்ரீகிருவ்.ணார் Dy TECH ARS 

தேகபத்துவும், பதர மாயிருக்கபடியால் ௮வர்சரிதமு மிடையி 

டை பாரதத்தில் செரல்லப்பட்டது, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சரிதமாத் 

Ba Ginn: Bus பிஷ்மர், துரோணர், அசுவத்காமர்முதலிய ஆசிரி 

யாசள் சரித முஞ் சொல்லப்பட்டது, ௮௪ இப்படிப் பலசரித்தி 

ங்களை கூறிவரும் பாரதத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ணர்சரித்திரமே பாரம் 

யபாகக் கூறினருமென்பது விருக்கமென் 5. பாண்டவர்களை, இரு 

ஷ்ரைர்ராகியலர்கள் உபாசகர்சவேபயம் SMM QF STO 

கள் நிறை வெறும் பொருட்டும், ஆன்ம Lb Dit Gear qe ரிம் ஒரு 

கடவுளை வ[நிபவொராகலின் அவரைச் சாதசிலரப/த்தியென்று 

இனி ச விளக்கும், இந்த நுட்பங்களைய றியாமல் விஷ்ணு த, PG வ 

களைச்சூறும் த Jf த்தில் சிவபாரம்யம் எப்படி வரச்கூடுமென்று 

விச ற்பித்துரைத்த வி ண்வாதங் சண்டி. க்சப்பட்டசென்சு. விஷ்ணு 

தாபம், விஷ்ணுபாரம்ய முதலியவற்றை ௮ம்தந்த ஸ்துதிப்பிரகரணா 

ங்சளில் ௮வரை யுபாசியராகக்கொண்ட அதிகாரிகள் பொருட்டுக் 

கூறியதென் ௪. அவவுபாசியமையுபாசகராக்கி ௮வர்க் குபு சியரைக் 

a. ETH எஞ்சனாவிருத்தியால் பாரகமடக்சலும் சிவபெருமானை 

பே பரமாய்ச்சாஇத்துக் கூறுமென்க, இவற்றின் விவரத்தைப் 

பின்னர் கூறுவாமென்௧, 

இன்னும ஷே. ரெட்டியாரவர்கள் ஸ்ரீ மஹாபாரதத்தைஸ்ரீகண் 

பாசாரியர். சிவப ரம்யங்களைச் சேர்த்து விஷ்ணு பராம்பங்களை 

அநேகமா பயெடுத்துவிட்டு ௮வற்றை ரூடிசெய்ய ஒரு வியாக்ன முஞ் 

செய்௫ செடுத்துவிட்டா ரென்றும், பங்காளவா௫கள் ' சக்திபாரம்ய 

முடையவர்கீளாதலால தத்சம்பந்தமாய் முர்நாறு அத்யாயங்களைக் 

கல்பிதாம்சமாய்ச்சேர்த்துமீலகண்டீயத்தை யாதரித்து அந்தத் தே 

சத்தியே பாரதத்தை அச்சிட்டார்களென்றும், ௮ந்தப் பிரதியாசா 
வாகவே இச்சென்னையிலும் ௮ச்சிட்டார்களென்றும், இவைகள்



சிவா தக்யரத்தாவளி. ௧௧௯ 

பீராச்ே வியாக்யானங்களோடு ,வி?ராதிச்சின்றதென்றும், பல 

வாறு பிதந்றியிருக்ளெறனர். இவற்றை விசாரிக்குமிடத்து! ஸ்ரீ சண் 

டாசாரியர் விஷ்ணுபாரம்யங்களை யெடுத் துவிட்டாபென்பதம், சிவ 

பாரம்யங்களைச் சேர்த்தரரென்பதும் மூடத்தன்மையென்ச, பார 

தத்தில் விஷ்ணுபாபம்யம் முசலே யில்லாதிருக்கவும் ௮தனை யெடு 

த்துவிட்டாரென்ப தெர்கனமிசையும்? மேல்யாம் கூறி.பறிமாயத் 

தால் பாரதமடங்கலும் சிவசாரமத்சையே கூறுமென்பது ஸ்வதத் 

தம். உள்ளபடியே அவர் விஷ்ணு சம்பந்தமான சில மும்சங்களை 

யெடுத்துவிட்டாரெனின், ௮தனை பறுத்து உண்மைபை ராட்டி. 

வேறு வியாக்கிபானத்சால் ஏன் சா இக்கற்கூடாது? அவருள்ளபடி 

மே விஷ்னுசாமங்களைக் சுழி சதுண்டெனின், கொஞ்ாம் சேஷ 

மாக விட்டுளைக்கா பென்ப தெங்ஙனங்கூடும்? பங்காளத்திலுள்ள 

வர்கள் சக்தி 1ரம்யமாய் முகச். நாறு ௮தியாயங்களைச் சேர்த்தா 

குப்பாய் முர்நாறு அக்பாயஞ் சேர்ப்பார்களா? (Lp h spit எழுதி 

BI Cat aatT Hoar! DM Si மல்] Hh GFT S SIGN SU இருட்டு இவ 

ரென்௫ார். இவர் மாணமில்லாதவர்போலும், எக்காலது ஓயதொ 

விப்பட்டுப்போமாகவும். ay MT Far (lp 5 it அத்பாயன் சர்க்கிற 

ams Daren ahs நூங்கிக்கொண்டிருரதனர்கள்? இவர்கள 

பாரார்த்தோபநீதம்மதுஸ்ிநநலிைய பாதாரவிந்தார்4 சிதச்சித்ரபுஷ்பம் 

ததர்் சகுங்காதரமேளிமத்யே பபூவவீ£? க்ரதரிச்சிதாத்மா” என்கிற 

KT GID GOST Bor வத்திலுள ள தாகக் கூறித் BP Aa a ர்க்க! 

௮ தூபோலென்று கொண்டார்போலும். இப்படி யில்லா தைக்கற் 

பித்துரைக்கும் பேளைகன இவர்சளேயென்பதைப் க். திமான்கள் 

அண்ட். றிவரரரக, இன் க லு: பலவுள வற் ை ரி விரிவஞ்சி al, Dg gr Ob 

oa di, Q sf ia, ஸ்ரீகண்ட rani செய்த LITE & விபாக்பானம் 

பிர்ச்ே வி.பாக்யானங்களோடு OST Ba 5H 031 NO) & sory. Qavos 

த்த்னை Quite aor விபாக்கியானங்களைப் பார | ob BIB! org? Yi gs 

வியாஃ்சியொனங்களு ளுக் ப் பெயர்கள் யாவை? க்கப் பிரதிகள் எந் CH FG ஷ் 
த தசதிதில் பாரிடத்தருக்க கின்றன! அ வைதம்மிடத்திருப்பட துபோ 

Oo al கூறினமே ஆச்சரியம் ! ஆச்சரியம் : ஸ்ரீ மஹாபாரசத்திற்குப் 

பிரவக்தாகளாய்ச் சொர்க்க மத்யபாதாளங்களில் முறையே பைல 

(ழனிவர், வைசம்பாயனர், சைமினிபகவ்னாயே மூவரையும் லியாச் 

முனிவர் எற்படுத்தினரென்றும், அவ்வாறே அவர்கள் அந்தந்த 
இடங்களில், ௮ தளை. வெளியிட்ட அமாத்திரமேயன் நி. ஒருவசாயி 
னும் இதற்கு வியாக்பானஞ் செய்ததி தில்லை யென்றும், பின்னர் ஸ்ரீ



௧26 சித்தா ந்தாத்நாதரம், 

சண்டாசாரிய சுவாமிகளென்பவர் பரமகாருண்ய நிதிகளாய் ஒரு 
கியாக்யானம் பிரதிபத ரூபமாய்ச்செய்து வெளியிட்டனரென்றும் 

புத்திமான்௧கள் பலரும் வழங்கி வருவதற்கேற்ப அர்த ஸ்ரீகண்ட 

வி.பாக்யானமொன்று3ம இம$ச துபரியர்தம் பிரசித தமாயிருக்கின் 

ற்று. இதனை யுணராது வாயில்வந்தபடிப் பிதற்றித் திரிவது பாலம் ! 
பாவம்!! இது மாத்திரமா? சுருதிஸ்மிரு திகளிலும் இவர்கள் பேய்க் 

கருத்தை விரோதித்த அமிசங்களையும் கற்பனையென்று சொல்வார் 

கலேயன்றி வேறில்லை: இப்படிப்பட்டவர்களை ஏன்ன சமாதானத் 

தல் திருப்தி செய்யலாம்? வி3வகிகளாய்ச் சத்தியபிரமாணத்திற் 

ac Das. புத்திமான்களுக்கே சமாசானஞ் சொல்லலாமன்றி இய 

பைப்போலொத்த கலிச்சி?ரஷ்டர் பளுகையெல்ல.ம் மாற்றிச் இரு 

ப்திசெய்விக்க யாவரால்தான் முடியும£ இனியிப்படி விண்புரட்டு 
களாம், லிருகாப் பிரசக்கத்தாலும் ௮வலமார்க்கத்தை யவலம் 

பீத்துப் பாவத்துக்குள்ளகக் கெடாதிருப்பாராசு, 

இனிஸ்ரீமஹாபாரதம் சிவபாரம்யப் பிரதிபா ககமுடையதென் 

பதை விச.ரிப்பாம். துபராணபர்வத்தில் “தேவதேவஸ்த்வசிந்த்மாத் 

மா அஜய்யோவிஷ்ணுரவ்ய'ப? ஸிர்வநபம்பவம்ஒஜாத்வா லிங்கேர்ச் சயதி 
தம்ப்ரபும் தஸ்மீந்ந்ப்யத்காஃபிரீதிம் கரோதிவ்நஷபத்வஜ:” என்கிற 

வாக்கியத்தால் தேவர்களுக்கும் தெய்வமாகியும், எண்ணக்கூடாமலி 
ருக்கும் ஆத்மபாவமுளள வபாகியும், குறைவில்லாதவராகியும் லி 

ங்கும் விஷ்ணுவானவர் சிவனைச் சர்வரூபியாய்த் தெரிந்து மஹா 

பிரபுவாகிய ௮வரை இலிக்கத்தினிடமாய்ப் பூசிக்கின்றார். எந்தப் 
புருஷணுன வன் சர்வசொரளுபியாய்ச் சவனையறிக்ு இலிக்கத்தில் 

பூசிக்கின்றானோே ௮வனிடக்தில் பரமசிவன் ௮ இகமாகிய பிரீதியைச் 

செய்கின்ளர் என்றும், “ஜ$ம&ர்மதபோயோகால் தயோஸ்தவச்சபு 
ஷ்கலா?: தாப்யாம்லிங்கேர்ச்சிதச்சம்பு? த்வயார்ச்சாமாம்வீசேஷத:” 
என்கிற வாக்கியத்தால் வியாசரானவர் அ௮சுவத்தாமபரை நோக்கிக் 

கேளும் அசுவத்தா மரே | கிருஷ்ணார்ச்சுனர்களுக் கெப்படியானால் 

உற்பத்தி - கர்மம்- தபசு - யோகங்கள் கடைத்திருக்கின்றனவோ 

௮ப்படியே உமக்கும் இடைத்திருக்கின்ற.து. அந்தக் கிருஷ்ணார்ச்ச 

னர்கள் சிவலிங்கத் தினிடமாய்ப் பரசிவாராதனஞ் செய்கின்றார் 
கல். நீர் விக்செொகவடிவத்தில் AIT SU செய்இன்திர் என்று 

கூறினாரென்றும் இனிது பெறப்பட்டது, அன்றியும்) .ஐஎஏஷநத் 

சபக்தச்சகேசலோதத்ரஸம்பவ'' என்கிற வாக்கெயத்சால் கேசவ
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ராமததினையுடைய விஷ்ணுவானவர் சிவனா ஓண்டாக்கப்பட்டவ 
சென்றும், வபாதபக்தி புடையவரென்றும் கூறப்பட்டது. இப்ப 

டியே பாரதமடங்கலுஞ் சிவபாரம்யங்களைக் கூறிவருமுண்மையை 
யறியாமல் விஷ்ணுபரத்வ போதகமாக அதனைத் இரிபுணர்ச்சி 

சொண்டு மயங்கிக் கூறுவ மலவுறைப்பென்க, | 

எழும்பூரிரெட்டியார் மான்மிய மிவ்வள வின தாகவும்) மேலிட 

ங்களில் “இதிஹாஸபுராணப்யாம்'' என்கிற வாக்கியத்தைக் கொண்டு 

-விண்வழச்சாடவெளிப்பட்ட சாஸ்திரிகள்மான்மியத்தையுஞ் சற்று 

விசாரிப்போம். இவர், பாரதத்தில் ல அுமிசங்களை விவகரித்து 

விஷ்ணுபரத்வங் கூறவந்தவராகலின் இல்லாத பரத்வத்தையுண் 

டென்று சாதிக்கவர்ச ௮வரழை மதியைமாற்றி யுண்மையைசாட் 

டுவது எமக்கு ஸ்வதர்மமாயிற்றென்ச. துரோணபாவசத கைலாச 
யாத்தராத்யாயத்தில், “யோகிநாம்பாமம்ப்சஹ்ம வியக்தம்வேதவிதா 

ம்நிதிம் காலகேயம்மஸஹாத்மாநம் சக்ரஸ்கர்யதஷேதயாம்'” என்ற 

வாக்யெத்தால் வேதவித்துக்களுக்கு நிதியும், யோகெளுக்கு வியக்க 
மும், பரப்பிரம்ஹமுமாயுள்ளது அர்தப்பரம௫வம் என்றும், ஜக் 

மது? காரணத்மாக*்”” என்கிற வாக்கியத்தால் ஜகத்காரணமாயெ wi 

தீப் பரமசிவத்தை படைந்தார்க சொன்றும், “வாஸீ௩தேவஸ்துதந்தித 

ஷ்ட்வா ஜகாமசிரஸாக்ஷிதிம் பரார்த்தேநரஸஹத*மாத்மா கிருணந்பிரஹ் 

மரஸத்ாநநம் லோகாதிம்விச்வகர்மாண மஜமீசாநமவ்யயம்:' என்ெறவ௪ 
ன த்தால் தர்மாத்மாவரகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணர் புராணபுருஷரும், உலகத் 

ற்க்கு மூதல்வரும்) உற்பத்தி சாசரகிதரும், பரப்பிரம்ஹ ஸ்வரூப 

ருமாகிய பரமசிவத்தை “ies ar yd) வந்தித்தாபென்றும்; ஆர 

ண்யபர்வம்; இர்த்தயாத்திராத்யாயத்தில் “யத்ரவிஷ்ணு? பிரஸாதார் 

த்தம் நுத்ரமாராதயத்புரா வராம்ச்யலாபஹூந்லேலே தைவதேஷு 
ஸுதுர்லபாத்?? ஏன்கிறவாக்கெதால், விவ்ணுவானவர் அனுக்கிரகம் 

பெறவேண்டிப் பரமசவத்தைப் பூசித்துத் தர்லபமான ௮கேகவர 
ங்களைப் பெற்றாரென்றும் இனிது பெறப்பட்டது, இப்படிப் பிர 

மாண்ய சித்தியாய்த் இக்திதஸ்வாமிகள் முதலிப சிவாறுபூதிமான் 

கள் சிெவபாரம்யல்களை வெகுவாய் விளக்கியிருக்கு முண்மை௰ில் 

௮சூயைகொண்டு மேற்படி. சாஸ்திரியாரவர்சள் குழறிலழிர்திருக் 

கும் சமாதானங்களைப் பரியாலோ சிப்போமாக, 

பகவத்சேதையில் “நத்ராணும்சங்கரச்சாஸ்மீ'? என்ற லசனத் 
தீர்ல் வெளுக்கு வாசுதேவ விபூஇத்வங் கூறப்படுசலால் “யோசிநாம்?? 
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௧2௨௨ சித்தாந்தரத்தாகாம். 

என்ற வாக்கியத்தாற் பிரதிபா திக்கப்படும் திவபாரம்யம் சமர்த்திச் 

கப்பட்டதன்றி வேறில்லை யென்று, £நாராயணுத்மீகாநத்ர:”' என் 

இற மோக்ஷ்தளம வசனத்தில் ராராயண?- ஆத்மா - யஸ்ய ளன 

றெ பஹுகிரீஹியினால் சிவலுக்கு சாராயண பி3ரரியத்வம் கூறப் 

படுதலால் “£ஜக்மது?” என்கிற வாக்கியத்தாற் பிரதிபா திக்கப்படும் 

ஜகத்காரணத்வம் சிலதுல்யமாகக் கூறுவது பொருந்தாதென்றும் 

“ஏஷலிஷ்ணுரிதிக்யாதஅதிர்மாங்கச்யபாதபூத்” என்கிறவசனச்தகால் 

அ.திதியினிடத்தில் சகசியபராலுண்டுபண்ணப்பட்ட. இவன் விஷ்ணு 

'வென்றுசொல்லப்படுவான்என் றுபெறப்பட்டதனால்*யத் ரவிஷ்ணு:”” 

என்ற வசனத்திலுள்ள விஷ்ணுபதம் வாமனபரமாக நிச்சயிக் 

கப்பட்டு அவதாரபரமாய்ச் சமர்த்திக்கப்படுமன் றி மூலவிஷ் ணா 

பாஸ்யத்வமாகக் கூறுவது விருத்தமென்றும், ௮ப்படி. ௮வதாரத் 

தில் பூசிச்சதும் வராகபுராணத்தில் சிவனைநோக்கி ரான் ௮வதாரங் 

கடோறும் உன்னைப் பூசித்து உனக்குப் பிரசித்தியுண்பெண்ணு 

தறேன் என்று விஷ்ணுமூர்த்தி கொடுத்தருளிய வரத்தைப்பாலிச் 

கும்பொழுட்டே யென்றும்; ஸ்ரீகிருவ்ணர்செய்த சவபூசையாதி 

களும் இது ௮பிமதம்பற்றியே யென்றும், அர்த்த ௮வகாரங்ச 

ளில் ராம்ஹணாராதனஞ் செப்துவந்ததுபோல் ஸ்ரீருத்ராராதன 

மும் தாம பரிபாலனார்சீதமேயன்றிச் திவசர்வோத்கர்ஷதச்தா லன 

றென்றும் ஒருமுகறயமழுதுதொல்ச்தார். 

இதனை முறையே விசாரிக்குமிடத்தில் 4ரத்ராணாம்சங்கரச்சா 

eid”? என்கிற வசனதக்தாற் பெறப்பட்ட சங்கரனை விஷ்ணு விபூதி 
யென்று கூறினவர் மேல் துரியமூர்த்தியாகயபரசிவப்பிரபுவை விசா 
ரியாமல் வெளிப்பட்டது ௮ றிபாமையென்௧,. ₹அ தித்யாராமஹம் 

விஷ்ணும்” என்கிற வசனத்தாற் பெறப்பட்ட விஷ்ணுவைத் துவா 

- தீசாதித்தியருள் ஒருவராயே விஷ்ணு வென்றே கூறுவரன்றி மூல 
 விஷ்ணுவேதானாண்டு கூறப்பட்டு வருமென்று செரல்லத்துணி 
வாரா? ஆதித்தியருள் லிஷ்ணுசானென்பதைத் துவாதசாதித்தி 

யருள் ஒருத்தரைக் இரடப்பதுபோல் உருத்திரருள் சங்கரன் நா 

னென்பதை ஏகாதசருத்ரர்களில் ஒருத்தராகக் சரடுக்கவேண்டுமன் 

றிப் பிரம்ஹலிஷ்ணு ருத்ராதி சர்வச்சிரேஷ்ட மூர்த்தியாகிய துரிய 
சிவத்தை யென்றுகொள்வது துரஹங்காரமென்சு, இதனால் சிவ 
பெருமானுக்கு காராயணலிபூ தத்வம் சித்திக்காதாகையால் (யோகி
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நாம்” என்கிற வசனத்சாற் பிர திபாஇிக்கப்படும் பரப்பிரம்ஹத்வம் 
ஸ்ரீபரசிவமூர் தீ தக்கென்றே ஸ்பஷ்டமாய் வெளிப்பட்ட: தென்சு. 

இனி 8நாராயணாத்மகோருத்ர?'? என்கிற வசனத்தால் திவு 

க்கு காராயண பிரேரியத்வம்கூறி ஜக்மது?”? என்கிற வசனத்தாற் 

பெறப்பட்ட ஜகத்சாரணத்வத்தைச் சிவலுக்கு ௮ந்தரியாமியாகிய 

விஷ்ணுவினிடத்துக் செகிக்கவேண்டுமென்பது துரபிமானமென்க. 

(தமீச்வராணாம்பரமம்மஹேச்வரப் தம்தேவதாகாம்பரமஞ்சதைவதம் 
பதிம்பதீராம்பரமம்பரஸ்தா த்விதாம$தவம்புவரேசமீட்யம்'” என்கிற 
சுவேதாசுவதர வாக்கியத்தால் ஈசுவரர்களுக்கெல்லாக் தலைவராக 

மஹேசுவாரும்) தேவர்களுக்கெல்லாக் தலைவராகிய மஹாதேவரும், 

பதிகளுக்கெல்லாச் தலைவராகிய பசுபதியும், பரமாயுள்ளவர்க்கெல் 

லாந் தலைவராக பராத்பரரும்,) சர்வஜகத்காரணரும்) தியானமார்க் 

சத்தா லுபாசிக்கப்படுபவருமாகச் சிவபெருமானை நாங்களறிகின் 

றோம் என்று பெறப்பட்டதன்றியும், விச்வேச்வரமுமாகாந்தம் விச் 
வாந்தாயாமிணம்சிவம் நப்ரஹ்மாத்பைஸ்ஸமம்ப்ரூயாச் சக்திபிச்சாபி 
பார்வதீம்?” என்கிற அதித்யபுராண வசனத்தால் ௪கல ஜகத்துக் 

கும் பிரபுவானவரும்) உமாதேவியார்க் கிஷ்டரும், உலகங்களுக் 

கெல்லாம் yb தரியாமியுமான பரசிவப் பிரபுவைப் பிரம்ஹாதஇக 

ளோடு சமமாசவும், பிராட்டியாரை இகரசக்திகளோடு சமமாகவுங் 

கூறுதல் கூடாது என்று நிச்சயிக்கப்பட்டதனால் நாராயணாத்ம 

Sarg soe” என்கிற வசனத்துக்கு அர்த்தசுவீகாரமாய் நாராயண 

னுக்கு ஆத்மா அர்தரியாமிபாகய சிவபெருமான் என்று தத்புருஷ 

சமாசத்தைச் கிரகிப்பது நிர்ப்பாதிதமென்ச. இன்னும் ஸஏஷபக 

வாரீசஸ் -ஸர்வததவாதிரவ்யய£: ஸர்வதத்வவிதாஈஜ்ஞ? ப்ரதானபுரு 
லேச்வர: ஸோஸ்ருஜத்த௯ரிணாதங்காத் ப்ஹ்மணம்லோகலம்பவம் 
வாமபார்ச்வாத்ததாவிஷ்ணம் லோகர௯ஷார்த்தமீச்வா₹ யுகாந்தேச் 
சைவலம்ப்ராப்தேத்ரம்ப்ரபுரதாஸ் நஜத்”என்கிற ஆருசாசநீசபர்வ 

வசனத்தால் சர்வசத்தாவாகியும், சர்வதத் வாத்மகராதியும், காசச் 

ரஹிதராகியும், சகலதத்வங்களுடைய நிர்னயங்களை' » As sures 

யும் விளங்கும் பிரதான புருஷராகிய ஸ்ரீருத்ரபகவான் தனது வல 

துபாகத்தினின்றும் லேகூருட்டியைச் செய்யும்பொருட்டுப் பிரம் 

ஹாயையும்,வாமபாரிசத்தினின்றும்லோகரக்ஷணார்த்தமாய் விஷ்ணு 

லையும்) பிரளயகால சம்ஹாரார்த்தமாய்ஸ்ரீருத்ர மேர்த்தியையும் 

உண்டு பண்ணினரென்று பெறப்பட்டது, ஈசாரச்சே தனக்கர்த்தா



௧௨௪ சித்தாந்தரத்தாகரம்: 

புருஷ்க்காரணம்சிவ: விஷ்ணுர்ப்ர ஹ்மாசசீஸூர்யச் சக்ரோ தேவாச்ச 

ஸாந்வயா? ஸ்ருஜ்யதேக்ரஸ்யதேச்சைல தமோபூசமிதம்யதாஅப்ஜ்ஞா 

தம்ஜகத்ஸர்வம் ததாஹ்யேகோமஹேச்வர:” oman Frag Bute வ௪ 

ன த்தால் ஈசானரும்,உலசத்தைப் பிராணமுடையதாகச் செய்கின் 

ஐவரும், சமஸ் த.த்தையும் உண்பெண்ணுகின்றவரும், சமஸ்தபிராணீ 

பூதங்களிலும் வ௫க்கின் றவரும்) ஜகத்காரணருமாகிய ௮ர்தப்பர 

மேசுவரர் விஷ்ணு, பிரமன், சர்திரன், சூரியன், இந்திரன் பரிவார 

ங்களாயெ மற்றைத் தேவர்களையுஞ் சிருவஷ்டித்தும், ரக்ஷித்தும், 

சம்ஹரித்தும் வருவதனாலேயே உலகமெக்கும் இருள்மூடி.த் தமோ 

மாத்ராவ சேஷமாக விருக்கு மர்சவேளையில் ஆதியந்த சூனியரா 

இய ௮வரொருவரே காசமின்றி யிருக்கின்றார் என்று வெளிப்பட் 

டது, இந்தப் பிரமாணப் பிரத்தியக்ஷங்களை யறியாமல் (:ஜக்மது”? 

என்றெ வசனத்தாற் பெறப்பட்ட ஜகத்காரணத்வம் சிவுக்குச் 

தித்திக்காதென்று குரைத்த மட்டிவாசகம் பாழ்த்ததென்ச. 

இதுநிற்ச, யத்ரவிஷ்ணு£ ப்ரஸாதார்த்தம்” என்கிற வசனத் 

தாற் பெறப்பட்ட விவ்ணூபாஸ்யத்வம் ௮வதாரமாகிய வாமனபர 

மேயன்றி மூலவிஷ்ணுவைப் பாதியாதென்றார். ஈன்று ! ஈன்று !! 

இதனல் மூலவிஷ்ணூபாஸ்யாத்வமே யன்றி வாமனனிடத்துஞ் 

சிவாராதனம் பெறப்பட்டது, '*0ரளத்ரம்லிங்கம்மஹாவிஷ்ணூர் பக் 

தீயாசுத்தம்சிலாமயம் சாருசித்ரம்ஸமர்ப்யர்ச்ய லப்தவார்பரமம்பதம் 

ப்ரஹ்மஸர்வஜகத்கர்த்தா யஸ்யலிங்கார்ச்சகேரது பாரதீமாப்தவாநாசு 
ஸபூஜ்யஸ்ஸர்வசே தகை? யஸ்யலிங்கம்ஸமப்யர்சய மருதஸ்ஸகலா அபி 
லப்தவந்தச்ரியம்பூர்ணாம் ஸபூஜ்யஸ்ஸர்வசேசரை:'” என்கிற பராசர 
புராண வசனத்தால் விஷ் ணுவானர் அன்பினால் சிவலிங்கப்பெரு 

மானைப் பூசித்து உன்னதஸ்தானமாகிய பரமபதத்தையடைச்தார், 

பிரமன் பூசித்துச் சாவகாத்துருத்வமும் சரஸ்வதியையும் ௮ டைந் 

தான். சமஸ்த தேவர்களும் பூசித்து மிகுந்த ஐசுவரியத்தை 

யடைந்தார்கள், ஆதலால் சிவபெருமான் சமஸ்தபிராணீ பூதங் 

களாலும் பூசிக்கீத்தக்கவர் என்று பெறப்பட்டது.*சிவஸ்பபூஜ்ய?த 

லிங்கம் ஸர்வைத்தேவாஸுரைர்ந்ருபி? சிவேரபூஜிதக்கோவா வதந்து 
ப்ரதிவாதிஈ*”' என்கிற வாமனபுராண வசனத்தால் சிவபெருமான் 

சமஸ்த கேவாசுர மறுஷ்யர்களாலும் பூசிக்கப்படுகின் ஞர். சிவனால் 

பூசிக்கப்பட்டவன் யாவன் பிரதிவாதிகள் சொல்லட்டும் என்று 

வெளிப்பட்டது. “பஸ்யப்ரஹ்மாச்சவிஷ்ணச்ச தவஞ்சசக்ரஸஹாம



'சிவாதிக்யாத்நாவளி, ௧௨௫ 

ர ரை: அர்ச்சயத்வம்ஸதாலிங்கம் தஸ்மாச்ரேஷ்டதரோஹிக:'' என்ற 
அசனசாசநீக பாவவசனத்தால் பிரமலும், விவ்ணுவும், மற்றைத் 

தேவர்களும் சிவலிங்கப்பெருமானைப் பூசிக்கின்றவர்களானால் சிர 

ஸ்டர்கள் யாவர் என்று பெறப்பட்டது. ததோந்வபச்யத்கிரிசஸ்ய 

வாமே ஸ்வாத்மாஈமவ்யத்தமாந்தருபம் ஸ்துவந்தமீசம்பஹ-மபிர்வசோ 

பிச் சங்காஸிசக்ரார்ப்பிசசக்ரஹஸ்தம்” என்றெ அரோணபர்வ வ௪ 
ன சத்தால் ஸ்ரீகிருஷ்ணருடைய தவத்தைச் சந்தோஷித்துப் பரம 

சிவம் ௮நுக்கிரஹார்த்தபாய் வெளிப்பட்ட ௮வசரத்தில் ௮வரது 

இடது பாகத்தில் சங்கசக்ரதரனாய் ௮நேக திவ்யஸ்?தாத்திரங்க 

ளால் துதி செய்துசொண்டிருந்த விஷ்ணுவை ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பார்த் 
தருளினாரென்று வெளிப்பட்டது. இவ்வுண்மைகளை மேலிடங்க 

ளில் (௯௪) (௯௭) வது பக்கக்களில் உதகரித்திருக்கும் HSE 
ஹிதா வாக்கியத்தாலும் பிரம்ஹ கைவர்த்த வசனத்தாலும் விள 

த்தி யிருக்கின்றோ மாகையால் “ws TS arom” OTOH GND வசனச் 

தாற் பெறப்பட்ட விஷ்ணுசப்தம் மூலவிஷ்ணுவைப் பாதியாதெ 
ன்று கூறிய பாதகவசனம் பரித்யஜிக்கப்பட்டதென்ச. மேல் வாச் 

செயங்களால் பெறப்பட்டன வெல்லாழும் மூலவிஷ்ணூபாஸ்யத்வமே 

யாகையால் ௮வதார விஷ்ணுக்களுக்கு மாத்திரம் இடந்தேடி வைத் 

தீது மெளட்டியாந்தகார மென்க, 

இக்கனநிற்க, ௮வதாரங்கடோறும் உன்னைப் பூசித்து உனக் 

குப் பிரசித்தி யுண்டுபண்ணுகிறேனென்று சிவலுக்குக் கொடுத்த 

வரத்தைப் பாலிக்கும் பொருட்டே விஷ்ணுவானவர் அவதாரம் 

களில் பூசித்தாரென்பதும், ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பூசித்தாரென்பதும் பேத 

மையிற் பேசமையென்க, மேலிடங்களில் விச்வாதிகோருத்ரோம 

ஹர்ஷி: என்கிற சுருதி சத்தமான உக்கர்ஷத்தை வெகுவாய்க் 

கூறி யிருக்கன்றோ மாகையால் ஸ்வத சித்தியமான சர்வோத்கர் 

ஷத்தையுடைய சிவபெருமானிட.த்து இராமகிருஷ்ணாுதி ௮வதார 

ங்களில் செய்க ஆராதனத்தாலேயேஉத்காஷம் சம்பலித்ததென்பது 

விதண்டாவாதமென்க, வராகபுராணத்திற்கூறிய வரதானம் அர்த்த 

வாத மாத்திரமாகவே இிர௫ிக்கப்படும் ௮ரேச சுருதிவிருத்தமாய்ப் 

புராணக்கூறாுதாகையால் பிரசம்சாபரமென்பதே மேலோர் துணி 

பென்க, இல்லையெனின், சுருதி வி?ராதபரிஹாரந்தேட விடம் பெ 

ரு.துகல்பனாமாத்திமமாகக்கண்டிக்கப்பட்டொழியுமென்க, மேல் வர 
தானம் என்போது மெனின், தண்ணீர்ப்பந்தரை யணைந்து நீரருந்



௧3௨௬ சித்தா ர தரத்நாகரம். 

இத் தாகக்தணிர்ச பிறகுகானிக்கு நீரருந்தியது தண்ணீர்ப்பந்தர் 

வைத்தவனுச்குப் புண்ணியத்தை விளைவிக்கவேயன்றி வேறில்லை 

யென்று கூறும் பேதையிற் சுருதப்படுமென்க௧, 

இன்னும் பிராம்ஹணாமா தனம்போல் ருத்ராராசனமும் தாம 

பர்பாலன மாத்திரமன்றி யதார்த்சமன்றென்று கூறினர். இதுவு 

மொருவிக்தையாம். மூலவிஷ்ணுவாலும் ௮வதாரவிஷ்ணுக்களாலும் 

அந்தந்தக்காலங்களில் சிவாரா தனஞ் செய்துவக்ததுபோல் பிராம்ஹ 

ணர்களுஞ் சிவய ராதனஞ்செய்பவர்களென்பது சர்வவேதசம்மதம், 

விஷ்ணுவும் பிராம்ஹணார்களுஞ் சிவாராதனச்தை யுடையவர்க 

ளாகையால் விஷ்ணுரூர்சத்தி பிராம்ஹணாராதனம்செய்தது சிவபக் 

தாதிக்பத்தாலென்று வெளிப்பட்டது. துர்வாசர், நந்தி, பிருங்கி) 

சநற்குமாரர், ௮சஸ்இயர், சு$ீசியாதலாகிய முனிவர்களை மூலவிஷ் 

ணுவே ௮ரேச ௮வசரங்களில் வழிபட்டவுண்மைகளைப் பராதாதி 

பிரமாணங்களாந்கண்டறியலாமன் றியும் ௮வர்சளை ௮வதாரக்களில் 

பூசித்சதும் ஏராளமாகையால் தர்மபரிபாலன மாத்திரமாகக் கூறு 

வது அ௮பசித்தார்தமென்க. அந்த முனிவர்கள் விஷ்ணுவை யாராதி 

த்ததும் ௮வர் சிவபூஜாறிஷ்டரா யிருத்தலினென்் ௪. ₹ப்ரஹ்மணஸ் 

ருஷ்டிகர்த்ருத்வம் விஷ்ணோர்த்கானலமர்த்தனம் ஸகர்க்காதிபத்ய 
மிந்தாரஸ்ய சிவபூஜாவிகேப்பலம்:” என்கிற கூர்மபுராண வசனத்தால் 

பிரம்ஹ?தவருக்குச் சிருஷ்டித்தொ.நிலும்) விஷ்ணுவுக்கு ௮சுரனா 

ஜயமும்; இந்திரனுக்குர் சவர்க்கா இிபத்பமும் சிவபூஜையில் வந்த 

பலமென்று பெறப்பட்ட வண்மையை கோக்குக்கால் ஸ்ரீருத்ராரா 

தனமின்றி ௮க்கப்பிரயோஜனம் பெறுவது காலத்திரயத்துஞ் இத் 

தியாமை வெள்ப்பட்டதனால் விவ்ணுவினுடைய சவாராதனத் 

தைக் தாமபரிபா லனைமாத்திரமென்பது நிரஸ்சமென்க. ஆகவே, 

ஆக்மாரத்தமென்று வெளிப்பட்டது, இப்படி விசாரித்தறிவதொழி 

ந்து வாயில்வக்தபடி.ப் பேசித் திரிவது பரவம்! பாவம்!! இவ்வுண்மை 

களால் 6. சாஸ்திரியாரவர்கள் அபார்த்சங் கூறிக்கொண்டு வ 
பாரம்யங்களைக் கெடுக்கத் தலைப்பட்ட விபரி தந்தலைகாட்டா தொழி 
ந்ததாகலின் இதனை யிவவளவின் முடித்து மேல்முடிச்சூர் முதலி 

யார்கூறிய சில விஷயங்களை யிண்டு விசாரிப்போம், 

் ச ச ra a . ட . A ச க * இக்கவிச்சிரேஷ்டர்0ிரபன்னகாயத்திரி” என்னுஞ் சுவடியில் 
£ஸரச்ரேயாந்பவதிஜாயமாந:” என்கிற வசன மொன்றெழுகுத் a



சிவ! இக்யாத்கர்வளி, ௧௨௭ 

கத்தை யுருக்குந்தோறும்மாற்ற திகமாகிருப்பபோல் நாராயணன் gy a 

தரிக்க உச்சராயத்தையடைகின்றான் என்று பிரசக்கித்தனர். இது 

னால் மூலவிஷ்ணுனவைச்காட்டிலும் ௮வசாம விஷ்ணுக்களுக் சாதி 

க்க மதிகரிக்கின்றது. மேல்சாஸ் தரிகளோ வெனின்), மூலவிஷ்ணு 

வுக்குவர்த ௮பகாஊத்தை அவதார விஷ்ணுக்கண்மேலேற்றிப்பரி 

கரிக்க முயன்முர், இதனால் அவதார விஷ்ணுக்களைக் காட்டிலும் 

மூலவிவ்ணுவுக் காஇக்க மழிகரிக்கின்றது. இர்து விவகாரத்தால் 

ஸ்வமதபின்னவாதஞ்சித்திச்சலால் ௮ன்யோன்யாகசிரப தோஷம் 

௪ம்பவித்துப் பரித்பஜிச்சகப்பரிமென்க. விவ் ணுவானவர் ௮வதாரவ 

கடோறும் உச்சிராயத்தை யடைகன்றாரென்பசை் விசாரிக்கில் 

புடம்போடுந்கோறும் பொன்னுக்கு மாற்றுயர்சல்போ லென்றும் 

உவமித்துக் கூறினர். இப்படியும் பொருள் கூறுலாருண்டா? அந்த 

வாக்கியத்தாற்பெறப்பட்டது சிவனுடைய ஸ்வரூபவர்னனை யல்லது 

வேறில்லை, பொன்னான பூஷணக்களாகக் காரிபப்பட்டகாலத் தில் 

வு நுபவரீயமான சி3ரஷ்டபதார்த்தமாப் அக்மாக்களுக்கு இனபம் 

விளைக்தல்போல் நிஷ்சளமாத்திரமாயுள்ள பரப்பிரம்ஹம் உமார்த் த 

சரீர இவ்யமங்கள விக்ரஹ3$த2ஜா ரூபமாய் ச்ககளிகரித்து அநுபவ 

வேத்யமாகிறுதமாக்களுக்குப் பேரின்பத்தை விளைவிக்கும் அவசரத் 

சை விளக்குவந்த அர் சவாக்கிபக்சை ஹேபகிராஹ்பம்கொள்வது 

அஞ்ஞாறார்தசாரமென்சு. இப்படி. விசாரியாமல் தங்கத்தை யுருக் 

குந்கோறம் மாற்றதிகமாகிர2பால் என்று இராமகிருஷ்ணாதுி Jy ou 

தாரங்கண்மேலேற்றிக் கூறுவது ௮பசிச்தரர்தமென்க, மச்சம், கூர் 

மம், வராகம், காரசிங்க முதலிய அவதாரங்கள் மூலவிஷ்ணுவினு 

டைய முதற்புடம், இரண்டாம்புடம், மூன்ரம்புடம் என்றாகி ஒன் 

நிலொன்று மாற்றதஇகரித்தல்வேண்டும், அன்றியு மந்த மூலவிஷ்ணு 

வைப் புடம்போடுதற்கு வேற யொருபுருஷலும் வேண்டும். மூல 

விஷ்ணுவினுடைய அ௮வதாரமாசி3வ பத்தையும் கொள்வாமெனின், 

பொன்னானது பூஷணங்களாகசச் காரியப்பட்டகாலத்தில் மாற்றுரை 

களில் தாழாதுநிற்றல்போல் எல்லா அவதாரங்களும் சமதுலையினி 

06 வேண்டியதுபோக நார௫ங்கம், ஸ்ரீமாமம் முதலிய ௮லதாரங் 

களே சிறந்து மச்சம், வாராகமா திகள் ௮க்கிராஹய்மாய் ௮ பூஜ் 

யதை யடைந்திருப்பதால் பாதிக்கப் படுகின்றது. தங்கத்தை யுரு 

க்குந்தோறு மென்றவுவமையால் பத்தவதாரங்களும் மூலவிஷ்ணு 
வின தாகக் கொள்ள விடமேயிராது. மூலகவிவ்ணு மச்சமாகவும், 
மச்சம் கூர்மமாசவும், கூர்மம் வராசமாகவும் ௮லதரித்ததாகச்



க்௨௮) சித்தாந்தரத்நாகரம், 

கொள்ளவேண்டிவரும். ௮,சவா கொள்வாமெனின்) பரசிராமலும் 

ஸ்ரீசாமனும் ஒர்காலத்திலும் பலராமனும் கிருஷ்ணனும் இர் காலத்தி 

அம் இருக்தவர்களாகக் கண்டோமாசையால் பாதகமுண்டாகி கூல 

விஷ்ணுவின சாசவே நிச்சயிக்கேண்டி. யிருக்கின்ற. புடஞாய 

விசாரத்தால் ஒன்றிருந்சுகாலச்தில் மற்ளொன்றிருத்தல் கூடாமை 

பற்றியே நிரஸ்சமாயிற்றென்க, இவ்வளவிலொழியாது பரசிராம 

லும் ஸ்ரீராமனும் சண்டைபிடி.த்த கதைகளை யேராளமாயறிவோமா 

சையால் இர்த விகற்பங்கட்கு எங்க சமாதானக்தேடுவது? 

: அரியீரைர சவசாரச செயல்யாவுமரன் செயலரமாலறியா தகக்தைகூறற் 

திரிவாகுமுடல்லால,சருணமூப்பின்செயலுமிரின் செயலாகுஞ் செய்திபோ 

லும், விரிவாமைச்தொழிலையு மெம்மிறைவன்றானே மிகுபடர்க்சைமுன்னி 

லத் தன்மையிலுண்டாக்குர், தரியாதன்றிராமனுடன் பரசுராமன் சமர்பொ 

ருதசழையுலகற் சாற்றுவீ2,? 

என்று லஞான இதிபத்திந்கூறியவாறு விளைவயப்பட்டுப் பிற 

ந்துழலும் உயிர்வர்க்கத்து ளசெண்ணப்பட்டுச் சிவனால் காரியப்படு 

முண்மை வெளிப்பட்டதனால் மூலவிஷ்ணு வுயர்ச்தவரென்றும்; 

அவசார லிஷ்ணுக்களுபார் தவர்களென்றும் மலைந்து கூறியவாதம் 

சள நிரஸ்கமாயிற்றென்க. இக்க நியாயங்களால் மூலவிஷ்ணுவினு 

டைய சிவாராதன வி?சஷத்தாலேய ௮வதாரங்களிலும் உத்கர் 

ஷம் சித்தித்த தென்பதுதானே போதரும். இவ்வுண்மை விசார 

மின்றி வாயில்வர்தனவாஈகன குழறித்திரிவது ௮றியரமையும்) ௮ ஹ 

ங்காரமுமென் ௪, 

இதுநிற்க, ழூ சாஸ்திரியாரவர்கள் FINS EGS பிரதியாத் 

யத்வம் விவ்ணுவுக்க யுண்டென்பதை விவகரிக்கவந்தார், எங்கன 

மெனின், பாரதம், மோக்ஷதன்ம பஞ்சசித்தாக்த நிர்னயாத்தியாய 

த்தில், சாங்கியத்துக்கு வக்தா கபிலரென்றும், யோகத்துக்குவக்தா 

பிரமனென்றும், ௮பாக்சரதபர் வேதாசாரிய ரென்றும், பிரம்ஹ 
புத்திரரான பசுபதி பாசுபதஜ்ஞான த்தைச் சொன்னவரென்றும், 

பாஞ்சராத்திரத்துக்குவக்தா ராராயணசென்றும், சர்வஜ்ஞானங்க 
ளிலும் பாஞ்சராத்தியஞ் சிறந்ததென்றும், சாஸ்திரப்படி யும்) நியா 

யப்படியும் நாராயணனுக்கருஷ்டனென்றும், தீமோபூதா ளவனளை 

பறிகிறதில்லையென்றும், சாஸ் திர மறிந்தவர்கள் அற்கிறார்களென் 
௮ல் கூறியிருத்தலால் சாராயண நிஷ்டத்துவம் சாஇக்கப்பட்டுப்



சிவா திக்யரத்தாவளி. ௧௨௯ 

பாசுபத்யாதி சர்வ௫ித்தாந்தப் பிரதிபாத்யர் அர்தரியாமிபரமாய் 

His நாராயண ரொருவரேயென்று வெளிப்பட்டதென்றும், வேத 

த்திலும், இரராமாயணத்திலும், ஹரிவம்சத்திலும், பாரதத்திலும் 
முதலிலுங் கடையிலும் விஷ்ணுவே சொல்லப்படுகின்றாரென்று 

ஹரிவம்சத்திற் கூறப்பட்டதென்றும், வேதத்திலுயர்ந்த சாஸ்திர. 

மும் சேசவனிலுயார் ச தெய்வமுமில்லையென்று வியாசவசனத்தாற் 

பெறப்பட்டசென்றும் முறையே சொல்லிமறுத்தார், 

இவற்றை விவகரிக்குமிடத்து மோ௯கன்மத்திற் கூறிய ராரா 

பண நிஷ்டத்வம் ஒளபசாரிகமேயன்றி வாஸ் தவமன்றென்க. எம. 

நனமெனின், சாங்கயமுதலாகச் சொல்லப்பட்ட சித்தாக்தமைக் 

அம் ஒன்றிலொன்று முரணியனவே யன்றி வேறில்லை. இப்பகுதி 

யனவற்றை வேத்த்தி னுண்மைப் பொருள்களாகக் தரகித்தல் 

கூடாது, இவற்றுள் பாஞ்சராத்திரம் அதிக்கமுடையதாகக் கூறப் 

பட்டதேயெனின், பஞ்சசித்தாந்தங்களி லொன்றாகி யேனையவற் 

ரோடு சமதுலையினிற்பதொன்றாகலின் உண்மை பயக்காதென் க, 

அகவே, இவற்றி லொருசேராமல் அ௮தமார்க்கமாதல் வேண்டு 

மென்பது பெற்டம், ௮கங்ஙனமின்மையின்; அதனை யுண்மை நெறி 

யாசக்கிரகப்பதுகூடாஅு. ஆயின் அந்தவாக்கியத்காற்போர்த ஆதிக் 

கத்துக்குப் போக்கேசெனின், ஏனையமார்க்கங்களைப்பற்ற அதற் 

.தாதிக்கம் உறப்பட்டதன்றி வேதத்திற் றெளிபொருளாய்க் கிரகிக் 

“ப்படுஞ் சித்தார்தமும் ௮ துவேயென்பது நிரஸ்தம், சகல Four 

இதாத்வைதமாய் விளங்குஞ் சைவசித்தார் தச் அுண்மையை மேல் 

ஆ
 

(௩-௪) பக்கங்களில் விதந்துகூறி யிருக்கின்றோ மாகையால் ஆண்டு: 

கண்டுணர்க, ஆயின்மேல் வாக்கியத்தாற் பெறப்பட்ட பாசுபத்ய 

மார்க்கத்துக்குப் போக்கென்னையெனின், ௮து வாமபாசுபதா சார. 

மாகக் ரொஹ்யமேயன்றி உத்தரசைவத்தைப்பாதியாதென்சு, வாம 

பாசுபதமும் பாஞ்சராத்திரமும் மலபாகம்வராதவர் பொருட்டுப் 

பரசிவாநுக்ஞைகொண்டு வெகேசவர்களரல் சொல்லப்பட்டன வெ 

ன்றும் ஞான சீலர்க்கு ௮வை ௮க்ரொஹ்யமென்றும், சத்தார்தசை 

வமொன்றே ரொஹ்யமென்றும் பலவிதத்தானுஞ் சுருதிபோதகமா 

ய்க்கூறினோமாகையால் பாஞ்சராத்திரா இக்கங் கூறவந்த பண்டிதத் 

Bow பாதிச்கப்பட்டதென்ச, இந்ச நியாயங்களால் மேல்வரத்கயெத் 

தாற்போர்த நாராயண நிஷ்டத்லம் பாஞ்சராத்திரமாகிய சாஸ்திரப் 
17



BHO ித்தாந்தரத்நாகரம். 

படியும், அதிற் கூறிய நிபாயப்படியுஞ்சித்திக்குமேயன்றி இதர சத் 

தரர்தாபேசஷயா சிச்தியாசென்க, 

இன்னும் பாசுபத்யாதி சர்வ௫ித்தாந்தப் பிரதிபாத்யர் அந்த 

ரியாமி பரமாய் ௮ந்தராராயண ரொருவரே யென்றும் பிரசக்கித் 

தனர். விஷ்ணுவால் சொல்லப்பட்டது பாஞ்சராத்திர மொன்றே 

யன்றி வேறில்லை. இது கொண்டே சர்வசித்தாக் ௧.ப் பிரதிபாத்யத் 

வம் வாக்குக் கூறுவது என்னபேகமை? சரம்கியயோக இத்தாந் 

இசளும் இவ்லாறே கூறுவரெனின் உண்மைதோன் றுவதெக்க 

னம்? கலே சர்வசிக்கார்தங்ஈளையும் சொன்னவர் யாரோ ௮வரே 

சர்வசித்தாந்தப்பிரதிபாத்ப ரென்பது இித்திக்கும். இதனால் சம 

ஸ்த சித்தாந்தங்கட்கும் வக்கா ஒருவரே யாதல்வேண்டும், ஒன்றி, 

லொன்று முரணியபல ASST SO SCM யொருவரே கூறுவதென் 

னையெனின், ஆன்மாக்களு டைய கன்மபாகங்களை கோக்கியங்கனங 

கூறினதேயன்றி வேறில்லை யாகலான் பரிபரகெள் மயங்காரென் ௪. 

உண்மையில் சா வ௫த்கார்தப் பிரதிபாத்யா் ஒருவரே யாதல்வேண் 

டுமன்றிப் பலமுதல்களாய்ச்கிரகித்தல கூடாது, பலராகக்கூறு 

வது அந்தந்த on BU) பிரகரணங்களில் ஒளபசா ரிகமாப் மூலபுரு 

னுடைய அ திஷ்டிப்பை சோக்கியே யன்றி வாஸ்தவக்தாலன் 

றென்க. இக்தநியாயங்களால் சர்௮சித்தாக்தப்பிரதிபாத்பத்வம் விஷ் 

ணுவுக்குச் சமர்தீதிக்கவர்தது தடுமாறியிதென்க. “தஸ்நஜத்ஸர்வ 

சாஸ்த்ராணி மஸலாசேகவோமஸேச்வா$ சண்டநீதிம்ப்யோகஜ்ச ப்ரா 

ஸணந்ச்சஸர்வச₹ வீச்யாச்சதஸ்ரக்கூட்டஸ் தாஸ்தஸாம்பேதவிகல்பநா 

அங்காந்வேதாச்சத்வாரோமீமாம்ஸாநீயாயவஸ்தர? புராணம்தர்மசாஸ் 
த்ரஜ்ச வித்யாஸ்யேதாச்சதுர்த்சச ஐயுர்வேதோதநுர்வேதோ வேதோ 
காந்தர்வகோத்ரய? அர்த்தசால்த்ரம்ச துர்ச்தக்ச வித்யாஸ்யஷடதா 

சைவது தசசாஷ்டேயச்சவயிக்யாதா ஏதாதர்மலையஸம்ஹிதா? ஏதாஸா 
மேவவீத்யாநாம் வ்யாஸமாஸம0ஸேோச்வர? சதாநித்ரீணிசாஸ்த்ராணு மா 

ஐதந்தராணிலப் தமில்யாஸஎவதுவித்யாநாம்மணாதேலவேககீர்த்தீத₹ தந் 

த்ரம்பாசுபதம்நாம பாஜ்சராத்ரத்சவிச்நதம் யோசசால்த்ரஜ்சஸாங்க் 

யஜ்ச தந்த்ம்லோகாயதம்ததா தந்ரம்ப்ரஸ்மதுலாநாம தர்க்கவித் 

யாதிவோகலாம்?? என்றற் றொடக்கத்துச் சாந்திபர்வ வசனங்க 

ளால் சாவசாஸ் இரங்களையுஞ் சிவபெருமா னொருவரேயுண்டாக்கின 

ரென்றும், அவற்றின் விவரணத்தை நோக்குங்கால் For By 

பிரயோகம்; பிரமாணம், HL VSD THEN ஈரலு வித்தைசகளென் 

௮ம், அவற்றி லுட்பிரிவகளென் றம், வேதங்கள், ஷடங்கங்கள, மீ



ிவாதிக்யரத்நாவளி, ௧௩௧ 

மாம்சை, நியாயவிஸ்தரம், புராணம் தர்க்கசாஸ் தரம்; ஆகி.பபதினாலு 
விச்கைகளென்றும், ஆயாவேதம், ததுர்வேதம், காந்தர்வவேதம், 
அர்த்தசாஸ்திரம் என்கிற நாலுவித்தைகளென்றும் விளல்குகை 
யால் தர்மசம்ஹிதைகளாகிய இவவஷ்டாசசவித்தைக்கும் சிவனே 
ae gsr Duar Dug SHS gi. ௮ன்றியு Is gu Giare ps gr pr 
சாஸ்திரங்களையும், எழுதக்இிரல்களையும் சொல்லியருளினாமென் 
றும், வற்றில் சாஸ்திர.ல்கணிற்க தந்திரங்களை நோக்குங்கால் 

பாசுபதம், பாஞ்சராத்திரம், யோகம், சாங்யெம், உலகாயதம், பிமம் 
ஹதுல், தர்க்கவித்சை என்கிற பேதங்களாய்ப் பெறப்பட்டதென் 
றும் இனிது விளங்கும், “ஏகார்த்தாநிபுராணந் வேதாச்சைசார்த்தஸம் 
ஹிதா:?? என்கிற வசனத்தால் புராணங்களும், தர்மசாஸ் திரங்களும் 

வேதங்களும் ஏகரர்த்தத்தையுடையது. இவற்றையெல்லால் மஹா 

தேவராகிய சிவபெருமானே சொல்லி யருளினுரென்று பெறப்பட்ட 

வுண்மையால் சர்வசிழ்தாந்தப் பிர இிபாத்யர் பரசிவப் பிரபுவாதிய 

௮வரொழுவரேயென்று சாதிக்கப்பட்டது. “வேத? பாசுபதம்ததா 

ஐஜஞாநாநீயேசாநீபஜ்சைல ஜஐஜேயச்சைகோமலேச்வர:?3 என்கிற பா 
தீமபுராண வசனத்தால் சாங்கியம், யோகம், பாஞ்சராத்திரம், வே 
தீம், பாசுபதம் ஆகிய இவ்வைந்தும் ஞானங்களென்றும், Qian pea 
லறியப்படும் ஜேயமாவான் சிவபெருமானென்றும் வெளிப்பட்ட 
வுண்மையுஞ் சித்தித்ததென்க. இங்கே வேதத்தையுஞ் சொல்ல 
வர்தது ஏனைய சித்தாந்தங்கட்கு ஆதிக்கங் கூறவெண்டியென்க. 
ஆகவே, வேதத்திற் பேதித்தபாகங்கள் ௮க்கிரா ஹ்யமும், அபேத 
பாக்கள் கிராஹ்யரமுமாதஇய ஞானங்களெொன்று நிச்சயப்படும். இவ 
வுண்மைகளால் சமவக்ஞானங்களாலும் பிரதி பாத்யராய் விளங் 
கும் ஜேயப்பொருளா Wy ar Gir ant சிவபெருமா னொருவரேயென்று 
நிச்சயிக்கப் பட்டதென்க. பாரக மொன் நிலேதனே சமஸ்த இத் 
தாந்தங்களையுஞ் சிவன் சொன்னாரென்றும், அவற்றி லொவ்வொ 
ன்றைத் த்னிச்தனி alas a aut Bo ar சொன்னார்களென்றும் பேதந் 
தோன்றக்கூறிய சென்னையெனின், சிவபெருமான் ௮ த நூல்களைச் 
சொன்னகாலத்துப் பாஞ்சராத்திரம் கேட்டவர் விஷ்னுவும, பரச 
பதங்கேட்டவர் உருத்திரமார்த்தியும் யோகசாஸ்இரங்கேட்டவர் 
பிரம்ஹதேவரும், உலகாயதம் கேட்டவர் பிரஹஸ்பதி பகவானும், 
என்று நிச்சயமாகையால் சர்வ சாஸ் திரம்களையஞ் சிவபெருமான் 

ல் ௧] 5 * * . . . டக ௩ * தாமே சொன்னவ ரென்றும் விஷ்னுவாதஇச.ர் அவர்பரல்சேட்டன



௧௩௨ சித்தாந்தரத்தாகாம். 

வற்றைத் தனித் தனிச் சொன்னவர்களென்றும், சவபெருமானை 

வக்தாவென்றும், விஷ்ணுவா திகளைப் பிரவக்தாக்களென்றும் சாஸ் 

இரமறிஈ்தவர்கள் துணிர்துரைப்பரென்க, இவ்வுண்மையை யறியா 

மல் பாஞ்சராத்திரப் பிரவக்தாவாகயெ Has Mays Fra gor 

தீப் பிரதிபாத்யத்வம் சமர்த்திச்கவந்த சரமர்த்தியம் நிஷ்பலிதமா 

யிற் றென்க, இவற்றின்விரிவைமேல் (௧௧௨) (௧௧௩) வது பக்கக்க 

ளிலும்: பார்க்துணர்வாராக, 

இனி வேதத்திலும், இராமாயணத்திலும், ஹரிவம்சத்திலும் 

பாரதத்திலும் விஷ்ணுவேருதலிலும், இடையிலும், கடையிலுஞ் 

சொல்லப்படுகின்ளுர்- என்று ஹரிவம்ச வாக்கியமொன்றால் சாதிக்க 

வந்தனர். சீ நதயச்சபுராணந் பாரதாதீநீஸ்த்தம சிவமேவ௨ஸ்தாஸாம் 

யம் MHP SH sate Hash soo” என்கற ரூதசம்ஹிதா வாக்கியத்தரல் 

வேதங்களும், புராணங்களும், பாரத முதலாகிய இதிஹாசங்களும் 

சிவபெருமானையே சொல்லுகின்றன என்று பெறப்பட்டதனால் 

ஹரிவம்சத்திற கூறிய விஷ்ணுபாரம்யம் பாதிக்கப்பட்ட தென்சு, 

UIT FiO BED எஞ்சனா வீருத்தியால் சிவனையே பிரதிபாதிக்கு 

மென்று மேலிடங்களில் யாம் கூறியபடியே பாரதார்தர்க்சதமாயெ 

ஹரிவம்ச வாக்கியம் சிவபரத்வ போதகமாமேயன்றி விஷ்ணுபரத்வ 

சாதகமாகாதென்க, ஹரிவம்சத்தைக் காட்டிலும் ரூதசம்ஹிதை 

பலிஷ்டப்பிரமாணமென்பதையுஞ் சிர்திப்பாராசு. மோபக&ர்ஷோஷ 
ேர்த்ரஷ்டச்சாம்பவேஷ்வகீலேஷாச்சபுராணேஷாஹரேல்ஸாக்ஷாந் 

ழலபூதஸ்யஸ்த்தம வைஷ்ணவேஷுபுராணேஷாு யோபகர்ஷஸ்துத்ரு 

ச்யதே நத்ராம்சல்யஹரஸ்யாஸ்ய விபூதேரேவகேவலம் உத்கர்ஷோய 
ப்புராணேஷு த்நச்யசேசாஃபவேஷாச்ச நத்ரஸ்யா ஸேளல்வநபேண 
ழநேதத்வாச்மநாப்பிச்ச உத்கர்ஷோயப்புராணேஷு தீநச்யதேவைஷ் 

ணலேஷாச்ச அஸேளததவாச்மநாவிஷ்ணோர் நஸல்வநபேணஸத்தம” 

என்றெ பராசர புராணவசனத்தால் சகல சைவபுராணங்களிலுங் 

கூறப்பட்ட விஷ்ணுரிகாஷத்வம் மூலபூதனான விஷ்னுவுக்கேயென் 

றும், வைஷ்ணவ புராணங்களிற்கூறிய சிவறிகர்ஷக்வம் சவவிபூதி 
யாகிய உருத்திர மூர்த்திக்கேயென்றும், சிவபுராணங்களிற்சு. றிய 

'சிவோத் சாஷம் சாட்சாத் சவெபெருமானுக்கேயென்றும், விஷ்ணு 

புராணங்களிற் கூறிய விஷ்ணு உத்காஷம் ததந்தரியாமியாகய சிவ 
பெருமாளுக்கேயென்றும் பெறப்பட்ட வுண்மையால் ஹரிவம்சத் 

சாற்கூறிய Baroy உத்சர்ஷம் ' ஸ்ரீபரசிவப்பிர திபாத்பமென்பது 
நிர்ப்பாதிதமாய்ச் சாதிச்சப்பட்டது. “வேதைரதநேகைஸமேவவேத்



சிவாதிக்யரத்நாவளி, ௧௩௩ 

யோ வேதாந்தக்நக்வேதவிதேச்சாஸம்'” என்கிற கைவல்யோப நிஷத் 
வாக்கியத்தால் சகல வேதங்களிலும் நானே பிரதிபாத்பன்) வேகங் 

களைச் செய்தவலும் நானே, வேதங்களை அறிந்தவனும் ரானேஎன்று 

சிவபெருமான்கூறிய வுண்மை வெளிப்பட்டதனால் ஹரிவம்சத்தாற் 

பெறப்பட்ட சர்வவேதப் பிரதிபாத்பம் சிவைகநிஷ்டமென்பதே 

சாதிக்கப்பட்டது. 

இங்பனநிறக, ₹: பிரபன்னகாயத்திரி *? என்னுஞ் சுவடியில் 

(௫௪) லத பாடல் வியாக்கியான தல் முடிச்சூர்மு தலி யென்பவன் 

தான் ஒரு பாண்டாரத்?தாடு வாதித்த காலையில், “ஸீர்வேவேதாமத் 
பதமாமநந்தீ ஸீர்வேவேதாயந்மஹிமாந்ம்வத$தி ஸர்வேவேதாயத்ரை 

கம்பவந்தி என்கிறவாக்கியத்தைக்கூறி எல்லாவேத களிலும் நாராய 

ணலுடைய பதங்களையும், ௮வனுடைய மகிமைகளையுமே சொல்ஓ! 

கின்றன வென்னு முண்மைமைச்சாட்டிக் கண்டித்ததாகவும் ௮வ 

ன்மறுத்துச்சொல்ல வசையில்லாமல் ஒடி.ப்2பாப் விட்டானென் 

௮ம் பிதற்றி யிருக்கின்றனன். அந்தவாக்கியத்தில் எவனுடைய பத 

ங்களையும் மஹிமைகளையுமென்று பெறப்பட்டவுண்மையால் அவ் 

வுண்மைதான்ற, “ஸர்வேவேதாயக்பகமாமந்த்தி தபாம்ஸிஸர்வாணி 

ச்சயத்வதந்தி யதிச்சந்தோப்ரஸமசர்யர்சரந்தி தத்தேபதம்ஸங்கீரஹஸே 
ணப்ரவிம்யோ மித்யேதத்” என்கிற காடகசுருதியால் சமஸ்தவேதங் 

களும் யாதொருபதத்ை மராஞ்செய்கின்றதோ, சமஸ்த தபசு 

களும் யாதொரு பதத்தைச் சொல்லுகன்றதோ, சமஸ்தமான பே 

ரும் யாதொருபதத்தை ய2பக்ஷித்துப் பிரம்ஹசர்யத்தை LH Bes 

டி.க்கன்ரார்களோ, அந்தப் பிரண ॥ வாச்பமான பதத்தைச் சங்கர 

ஹமாய்ச் சொல்லுகிறேனென் றுகூறி,தச்விஷ்ணறேபரமம்பதம்'"என் 

றுமுடிவு பெறுகையினால் விஷ்னுபதத்தைக்காட்டிலும் உன்னதஸ் 

தானமாகிய பரமபதம் என்று பஞ்சமியில் கிரகித்துச் சவலோச 

சாம்பிராஜ்யத்தையே முழுக்ஷாக்கள் அ௮பேக்ஷிப்பார்களன்றி விஷ் 

ணுபதமென்று ஷஷ்டியில் ரெடுத்துப் பக்ஷிவாகனன் பதமென்று 

கொள்ளாரென்க, வியாபகத்தன்மையாற கொள்வாமெனின், வியா 

பக சைதன்யமாகிய பரசவப்பிரதஇபாத்யம் நிர்ப்பாதித மாகையால் 

ஆண்டும் உண்மை இித்தித்ததென்க, பஞ்சமியாலும், ஷஷ்டியா௮ம் 

இவெபாரம்யமே சித்தித்தகனால் பண்டாரத்தோடுவாதித்தேனென் 

றும், அவன் ஐடி.ப்போய்விட்டானென்றும் பிதறறவர்ச துஷ்டவா 

சங் கண்டிக்கப்பட்டதென்சு. இன்னும், சதையில், “*வேசைச்சலர்



௧௩௮ சித்தாந்தரத்தாகரம். 

வைசரஷமேவவேத்ய:33 என்று சண்ணன்கூறினதாசவும் எடுத்துக் 

சாட்டவக்தார். இப்படிக் கண்ணன் கூறியதெல்லாம் சோஹம்பர 

atau லெனகிற ஞாயத்தை மூன்னர்காட்டி யிருக்கன்றோமாகை 

யால் கண்ணனிடத்துச் சர்வவேதப் பிரதிபாத்யக் கூறுவது சல 

சுதமாயிற்றென்க. 

இத்துட னெழியாமல் தாய்செத்தபோதே குட்டிகளுக்குப் 

யாலில்லாமலிறக்குமாபோல் சிவலுக்குப் பரத்வத்தை சாட்டிவை 

த்த சமயம் நசித்தபோதே இவனுக்குப் புத்திரர்களான கணபதி 

மதமாகிய காணைத்யமும்; குமாரஸ்வாமிமதமாகிய கெளமாரமும், 

சக்தியின் மதமாகிய சாக்தேயமும் ஈசித்துப்போய் விட்டனவெ 

ன்று கன் கதியைப் பிறர்மேலேற்றிக் கூறியிருக்கின்றனன். சிவனி 

ஐந்தாலல்லவோ அவர் சமயமிறக்கும்? வர் சாகாதவரென்பதை 

அவருடைய சம்ஹராரகிர்த்யமே சாக்ஷி கூறிக்கொண்டி ருக்கவும் 

அவர்க்கு மேலொரு சம்ஹார கர்த்தாவை எங்கேதேடிப் பிடிப் 

பது? படைப்பும், ௮ளிப்பும் ௮ழிப்பிலடங்குமாகையால் சர்வசம் 

ஹாரகாலத்தில் பிரம்ஹ விஷ்ணுக்கள் முதலாகிய சராசரப்பிரபஞ் 

சங்களும் ஈசிக்குமென்பதே சத்யம், இப்படிச் சாவைத் தலை2மற 

'கொண்டுழல்வார் சமயமல்ல் வர ஈசிக்கும்? இராமனாசவும், கிருஷ் 

ணகஞைவும் பிறந்து பலதுன்பச்தழும்திச் செத்தகதைகள் பாரத 

ரீரமாயணாதிகள் கூறுமே: இன்னும் செசநாதமென்னும்பதியில் வே 

காக் குறைக்கட்டைப் பிணமாய்க் கிடப்பதையுஞ்சென்று பிரத்ப 

சு$மாய்ப் பார்க்கலாமே! இப்படிப்பட்ட இழிவுகதைகளை யெங்கள் 

சில்சாத்திரங்களில் எமகாஎனு சண்டதுண்டா? இல்லைய! சிவனை 

யெப்படி வேதங்கள் நித்தியராகக்கூறுமோ அப்படிப்போலவே 

"உமாதேவியார்; கணராதர், ஸ்கச்தாமுதலியவர்களையும் நித்தியா்க 

ளாசகவே கூறு3.! இவர்களைப் பிரதிபாதித்ச புமாணம்களிலும் இ 

ராமனிறந்தான, இருஷ்ணன் செத்தான் என்பதுபோல் இவாகளு 

க்கு எங்குஞ் ச(வுகூறின தில்லையே! மஹிஷாரசூரன், கஜமுகாசூ 

ஏன், தாருகாசூரன் முதலியவர்களைக்கொன்று சரஸ்வதி, லட்சுமி 

முதலிய ஜேவஸ்திரீசளுக்குத் தாலிகொடுத்தவர்க ளிவர்கடாமன் 

றோ? சத்தியலோகம், வைகுண்டமூதலிய பதங்களெல்லாம் இவர் 

கள் கடைக்கணிப்பாலன்றோ நிலைபெற்றுநின்றன? இவன்சோயில் 

கசாக் கணக்கிட்டாலும் பிள்ளையார் கோயில்களைக் சணக்கடிவ.து 

அரிதாமமே! அப்படியேயன்றோ ஸ்சந்தராலயங்களும்?. சிவாலயம்



சிவா இக்யரத் ராவளி. BRB 

& art) மிகர்க்குப் பூசையாதிகள் நடக்குமே! சிவாலயங்கள் கணக் 
இல் அயிரத்தெட்டெனிலும் TOV MH DG SW OT Sin! OOS go aT sve) Wy 
Ser மதாற்றெட்டேயன்றோ? இவற்றுள் ளும் இருவங்கடம், பழமா 
திர் சோலைமு தலியவைகள் திருடிக்கொண்ட ஆலயங்களாமே! இக்க 
விசாரத்தால்பதின்மடங்கு சிலாராதனம்பலிஷ்ட மென்பதை யேன. 
யார்கள்? காஞ்சியில் கோண்ங்டுக் கூத்தாடிறின்ற விஷ்ணுவுக்குள் 
சக்கர மளிச்சவா விகடச்சக்கர AM ona syn bin’ Frit am தவரைக். 
தளைபோட்டிச் சிறையில்வைச்தவர் ஸ்கக்கராமே! வீஷ்ணுபொய் 
சொன்னதற்காக மலப்பாம்பாகச் சபித்தவர் சேவியாராமே! இவ் 
வுண்மைகளையே னறியமாட்டார்? அன்றியும், ஆதித்திய புராணக் 
தில்; “தேவிஸ்கந்சகணம்ச்சைவ கோல்ருஷம்நந்த்கேச்வரம் விநாயகஜ் 
சஸம்பூஜய ஸ்துகிபிச்சாஸ்துலந் ami 3 9 Sdeheoso ad mrad var gs s any 
ரி ரவ்ய3?? என்கிற வசன ததால் விஷ்ணு பரனர்மிதனியையும், ஸ்கச்ச 
ரையும், நர்திபகவானையும், வினபைகமூர் சக்தியையும், பூசித்து அவர் 
கள பாதோதசுத்தையும், பில்வக்கையுங் ரெ௫ுத்தாரென்றும், ன 
சேகமரப் ஸ்தோத்திரங்களுஞ் செய்தாரெனறும் பெறப்பட்டதன் 

றியும், பஹ சரமான பிரமாணங்கள் இன்னும் YOSSI per og & 
லின் சைவமார்க்கமொன்றே FRONTS HUT Bs நித்தியமாயுள்ளதென் 
அம், SSO HI BOTH காணைத்ய சகெளமாராதிசளூஞ் சைவமே 
யென்றும், தீத்விரேோரதமாயெ பஞ்சராத்திரரம், மாயா லாகும், அருக 
தீம் முதலாகிய துஷ்டமதங்கள் அவைதஇகங்களான ஹேயமாரச்சஈ் 
களென்றும், அவைகள அக்கிராஹ்யமாகலின் ௮டித்யபார்க்கங்க 
ளவைகளேயென்றும், நிச்சயிக்கப்பட்ட து. Ha, Wes op சம் 
பந்தமான பாஞ்சராத்திரத்துக்கும் ஹானிசித்தித்தது. இதனால் 
தாய்செத்தபோதே குட்டிசளுக்குப் பாலில்லாமலிறந்த ஞாயம் 
அவா்க்சே சமர்த்திக்கப்பட்ட து, விஷ்ணுபுத்திர்களாகயெ பீரமனு 

க்கும்; மனமதனுக்கும் கோயில்கள் குட்டி.ச்சுவர்சுளாமே! மன்மத 
தீகனத்தை யுலகத்தவர் கொண்டாடிவருவதும் பிர த்தியட்சமாமே 
இவாசளுக் காராதன மெக்குமில்லையே! இந்தக்கதியை யிவர்க்சளித் 
வா சிவபெருமானே யன்றோ? இலக்குமிக்குத்தானெங்காவது தீனி 
ஆலயக்களுண்டா? தேவி ஆலயங்கள் காசிமுதலிப தலக்களி லிரு 
ப்பதன்றியும் சாஞ்8யில் சரஸ்வதியும், லட்சுமியும் சாய்மரை யிரட் 
டிக்கொண் $.ருமருக்கு மேவல் பூண்டுகிற்கக் கொலுவிற்றிருக்கு மாலயமும் பிரத்தியட் சமாமே! அவரைவழிபடுஞ் சாத்ேயம் என் இஞ் சமயமொன்றும் பிரசிச் இி.பாமே! ஈம்பியாண்டார்ஈம்பிகள்.



௧௩௭௬ சித்தாந்தரத்நாகரம், 

ஒளவை, ஈந்ரேர், அருணகிரிநாதர், அபிராமிபட்டர் முதலியவர் 

கள் மேற்கூறிய சமயங்களில்வந்த மெய்பன்பர்ச ளாமே! இத்து 

ணச் சிறப்புகளையறிந்தும் DY OD HEI FHT குரைத்த மட்டிவாச 

கம் நிரஸ்தமமன்க விஷ்ணுவுக்கு ஆலயங்களுஞ் சமயமு முண்டா 

யிருப்பதைச் சிவராதனத்தால்வகக பெருவாழ்வென்று மேல் 

யாம் பலவிடங்களில்கூறி யிருக்கன்றோமாகையால் அண்டுகண்டு 

ணர்க. 

இக்கனமிற்க, ழே. சாஸ்திரியாரவர்கள் “வேதசால்த்ராத்பரம் 
நாஸ்தி” என்கிற வசனமொன்றுகாட்டி விஷ்ணு?வ பரனென்கிற 

அர்த்தத்தை விளக்களுர். அது சுருதிவிருத்தமான பூர்வபபகுஷவாக் 

இய மென்பதை நிரூபிப்போம், “பராத்பாநரோப்ரஸ்மா தத்பாரத்ப 

ரதேஹீரி3 தத்பாரத்பாதோ௭ச: நல்மா்துல்யோதிகோந்ஹி”? என்கிற 

பைப்பலாதத்தால் பரத்து உகுப்பரம் பிரமனென்றும், அவளுக்குப் 

பரம் விஷ்ணுவென்றும், ௮ வனுக்குப்பரம் ஈசனென்றும், அவர் 

சமா னாதிகசூனியரென் று. வெளிப்பட்ட ன நியும்கூர்மபுசாணத்தில் 

“நப்ரஹ்மாத்யைஸ்ஃமம்ப்நயாக் சக்நபிர் ராபிபார்வ்தீம் ப்ரஸலாயதிஸ் 
மம்சம்பும் ப்ரஸ்மவிஷ் “ம“வாகிபிஸ்ஸாரமை? யச்கச்சித்தாமஸிவிஷ்ட? 

கதாசிந்நைவதம்ஸ்ப்ரகே”? al ன்ற விபாசவசனசம்தால் பிரம்ஹ 

விஷ்ணுவா திகளோடு சிவனையும், இதரசக்திசளோடு பார்வதியாரை 

பும் சமத்வங் கூறலாசாதென்றும், சமஸ்த தேவர்கட்கும் சிவனை 

யும், சமஸ்த சக்திகட்கும் பார்வதியாரையும் உக்கிருஷ்டமாகல் 

கூறவேண்டுமென்றும், யாவனொருவன் சமோபூதனாய் ௮ன்யதர 

கூறுவானோ அவன் பதிதளாய் ஸ்பரிசிக்சக்கூடாதவ னவைனென்றும் 

ஸ்பஷ்டமாய்ய பெறப்பட்டழு. இன்னுஞ் சுரு தஇிகளில் யேஸ்மாத்ப 

சம்நாபரமஸ்திகிஜ்சித்? என்றும்; *நதக்ஸமச்சாப்யதிகச்சத்நச்யதே?? 

என்றும் வந்தவாக்கியங்களால் யாதொருவனைக் காட்டிஓும் உக 

இருஷ்டலுஞ் சமானனுமில்லையோ அவன் இவன் என்று வெளிப்பட் 
டது. இர்த வுண்மைகளால் Fa gus உத்கிருஷ்ட சமத்வமுடைய 

தேவதார் தரத்தைப் பிரதி ஷேதித்துச் சிவனுக்கே சர்வோத்கர்ஷத் 

வம் சாதிக்கப்பட்டது, இதனை ௮வத்தை வயத்தான்மயங்கிக்கூறிய 
வியாசருக்குக் சாசியில்புஜஸ்தம்பனம் தித்தித்ததன்றியும் தத்வம் 

மேவசநம்வ்யாஸ சீநணுழடயதார்த்தவச் அஹ்மேவஜக்த்கர்த்தா மம்கா் 

த்சாமஹேச்வர? தஸ்மதேவநதீதேவலிய கர்த்சாகோபிந்வித்பதே'? என 
கற காசிகண்டவசனத்தால் விஷ்ணுவானவர் வெளிப்பட்டு வியாச. 
ஞாயெ மூடாகேள், சத்தியமாய்ச்சொல்லுறேன் சமஸ்த ஐகத்.துக்



சிவாஇிக்யரத்நாவளி. ௧௩௭ 

கும் சானேகர்த்தன், எனக்குக்காத்தா மஹேசுவரர், தேவதேவரா 

பெ அவர்க்குக்கர்த்தா இடையவே கிடையாது என்று. கூறினாரெ 

ன்று வெளிப்பட்டதனால் அ௮பார்த்தங்கொண்டு 'புலம்பித்திரியும் 

வாசகம் யாவும் சரிகாரமாயிற்றென்க, இன்னும் பலவுளவற்றை 

விரிவஞ்சி விடுத்தா பென்ச, 

இதுகாறுங் கூறிவந்த நியாயவிசஷூங்களால் பாரதமடங்க 

ஞ் செவபாரம்யமே பிரதிபாதிக்கப் பட்டுள்ள தென்றும், துர்மதி 

களாகய பாஞ்சராத்திரிகள் சாபவசத்தராப்ச் சிவபாரம்யங்களைக் 

கெடுத்தும், விஷ்ணுபாரம்யங்களைத் தொடுத்தும் ௮பசித்தாந்தங் 

களைப் புகட்டி வழங்கிவருகின்முர்களென்றும் அவர்கள் விபரீதம் 

வெளிப்பட்ட தனால் சைவர்கண்மேலேற்றி ௮ப்பேதைகள கூறுத் தூர் 

வாதம் நிரசிக்கப்பட்டதென்௪. 

இனி ஈன்மதிவிளக்கப் பண்டோலத்தார் புக்திசோசரத்கைச் 

சற்றே விசாரிப்போம். இந்தப்புத்திமான் இம்மட்டேயொழியாம்ல் 

தனது மலபசர்தவாசகத்தில் கம்பராமாயணத்சையுஞ் சைவர்கள் 

கெடுக்கப்பார்க்கிறார்களென்ஞுர். நன்று! நன்ற!!! கம்பன் ஒருநாளிர 

வில் வீதியுலாவி வரும்போது கடைவீதியில் கம்பராமாயணப் பிர 

சங்கம் ஒருவித்வான் செய்கின்றகைச் சற்றுநின்றுகேட்டு இந்த 

நாலில் நரான்சொன்ன அஞ் சில இருக்கின்றன என்று கூறினானெ 

ன்று வழங்கிவருஞ்சொல் வழக்கால் கம்ப னிருக்கும்போகே கம்ப 

ராமாயணம் திரியப்பட்டதென்று வெளியாகின்றது, அந்த நூலை 

சியாருபெரிய பிரமாணமாகக்சொண்டுசைவர்களென்னமோ௮தைக் 

கெடுக்சப்பார்க்கின்றார்களென்.று விர்கைகூறவது பரியாசாஸ்பத 

மென்க. கம்பன்வாக்கு வான்மீகியோடு ல அம்சங்களில் முரணு 

மாகையால் அ௮ப்பிரமாணத்வம் இத்திக்கது, அதவா அதனைப் பிர 

மாணமாகக் கொண்டாலும் ௮ தனால் சவோக்கர்ஷம் பாதிக்கப்பட்ட 

தில்லை. கம்பன்பூதிசாதனத்தனாயினுஞ் சாமான்யம் வித்வச்சிரேஷ் 
டத்வம் சித்திச்குமேயன்றி மதசம்பந்தம் அன்வயமாகாதாகையால் 

அவனுடைய நூலால் சித்திக்கும் உத்கர்ஷ ௮பகர்ஷங்கள் மச் 

யாண்டும் பிரமாணமாகாதென்௪ு. பொதுப்படக்கூறிய அந்த நாலில் 

இந்தத்துஷ்டப்பேய்கள் புகுந்து விபரீதஞ்செய்ச ௮மிசங்களில் 
சிலவற்றையீண்டுதஹரிப்போமென்க, ட 

“அதியந்தமரியனயாவயையும்'” என்பதை அதியர் தமரீயென 
பாலையும் ””' என்றும், 4 எழுந்தனன் கடகளிற்றிறையும்.?? என் 
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கீடு சித்தாந்தரத்நாகரம், 

பதை எமுக்தனர் கறைமிடற்றிறையும்”” என்றும் மாற்றிப் பூர்வப் 
பிர திகளுக்குமாறாய் வெளியிட்டும்; 6சூலமுண்டது சூருளோர், கால 
முண்டது கைக்கொள்வான், அலமுண்டவ னாழிவாய், ஞாலமுண் 
டவனல்கினான்'' என்னுங்கவியால் சூலமுளது, அச்சூலம் ௮மரரது 

வாழ்காளை யுண்டுவிட்ட து, ௮ தனை விஷ்ணுமூர்த்தியினது FEST 

தீதினிடமாகலிருந்து வபெருமான் பெற்றுக் கும்பகர்னனுக்குக் 

கொடுத்தார் என்று பொருள்கூறியுஞ் சவபாரம்யல்களைக்கெடுக்கத் 

தலைப்பட்ட பாதகர்கள் பாஞ்சராத்திரிகளே யன்றி வெறில்லை. அந் 
தீக்கவியால்லு தனை விடமுண்டருளிய சிவபெருமானது சக்கரத்தை 

யேந்திய உலகமுண்ட திருமால் கொடுத்தான் என்று பொருள் கூற 

விடமுண்டாயினும் ௮ன்யமதஹானி சித்திக்றெபடியால் உபயசம் 

பிரதி பன்னமாகிய சாதகார்த்தத்தை யிண்டுவிரிப்பாமென் ௪. எங் 

ஙனமெனின் !;அழிவாய்ஞாலமுண்டவ'” என்று ௮ண்மை விளியா 

க்கி “அலமுண்டவன் நல்கினான்” என்று ௮ன்வய பாவத்தாற் கர 

இத்து,ஹே ராமமூர்த்தி ௮தனைச் சிவபெருமான் கும்பகர்னஜுக்குக் 

கொடுத்தாரென்று வி8ஷணர் கூறினதாக நிச்சயிக்கப்பட்ட. 

இக்தவுண்மையை யுணராமல் பாவத்தழும்பேறித் தரஹங்காச 

மிகுதியால் ௮பார்த்தங்கூறித்திரியும் ஒவ்வொன்றும் இவ்வாறே 

பரித்யஜிக்கப்படுமென்ச. இத்துடனொழியாமல், நைஷதத்தில், த 
MELD ip gar He sp நான்முசத்சேவுசாளுக், தாங்கருங்காமவெம்மை 
sheBartBuerC@? saruamg “C sHsp Horvat QI breT (ps 
த்தேவனாளுர், தாங்கருங் காமவெம்மை தரிக்கல னாகியன்மோ”' 
என்றும்மாற்றி யிருக்கன்றனர். விஷ்ணுவைத் தப்பவிட்டுப் பிரம 
னைக் காட்டிக்கொடுக்கப் பார்த்ததினுலேயே ௮து விட்டுவிடுமா 7 
((தக்சார்தகவில ரென்பதவரவ; ரெச்சத்தாற்காணப்படும்'' என்னும் 
பிரமாணமுகத்தால் பிரம்ஹதேவரைசோக்க ௮வர்தந்தை யுண்மை 

வெளிப்பட்டதனால் தங்கமழ்துளவனீனு சான்முகத்தேவன்'' 
என்றுமாற்றிக்கூறினும் விஷ்ணுவைப்பிடி.த்த பாதகம் விட்டதேயி 

ல்லை. இதுமட்டோ கொன்றைவேந்தன் செல்வனடியிணை எனறு 

மேத்தித் தொழுவோமியாமே'' என்பதை கன்றுமேய்த்த கண்ண 

னடிகளை-என் றுமேத்திச் தொழுவோமியாமே” என்றும், (தந்தி 
முகத்தெந்தை சதங்கைப் பதம்போற்றி” என்பதை “தந் இிக்குமுன் 

வந்த தாசரதிதாள்போற்றி'? என்றும் மாற்றிப் பாலிசர்கள் பயின்று 
வருஞ் சிறு நால்களிலுந் தம்கள் ௮வலட்சண த்தைக் சாட்டியிருக் 

னெ றனர்கள். இப்படி. ௮வர்கள் புரட்டியபாகங்கள் ஏராளமாகலின் 
சைவர்கள் புரட்டர்களென்றும், கம்பராமாயண த்தையும் கெடுக்கப் 
பார்க்கிருர்க ளென்றும் வீண்வாதமிட்டுரைத்த மட்டிவாசகம் டிரஸ்



சிவா திக்யரத்நாவளி: ௧௩௯ 

தீமென்சு. வேதத்தின் வழி. நால்களாகிய புராணங்கள் பதினெட்ட 
னுள் பத்து சிவபாரம்யமும்) ஒன்று தேவிபாரம்யமும்) மூன்றுவி 

ஷ்ணு பாரம்யமும்) இரண்டு பிரம்ஹபாரம்யமும், ஒவ்வொன்று 
அக்னி சூரிய பாரம்யங்களுமாகிவிள கும், இவற்றுள் சிவபுராண* 

களன்றியும் இசாரபுராணங்களிலும் பூர்வோத்தர பாகங்களில் ஒவ 

வொருபாகம் சிவபாரம்யமாயிருக்கும். இந்தவுண்மையால் விஷ்ணு 
வுக்குள்ள புராணமூன்றில் பாதிபாகம் சிவபாரம்யமாய் விட்டதனால் 
சேஷித்து நின்றது மூன்றரை ஒண்ணஏரைபுராணம் இவர்கட்குச் 
செரந்தமாம். இவவளவுஹீன திசையோடுங்கூடிய இவர்கள் சர்வ 
வேதப் பிரதிபாத்பனாய் விளங்கும் பரசிவமூர்ச்தியைநிந்தித்தும், 
அவனடியார்களைச் சைவப்புமட்டர்களென்று வைதுஞ் சந்தோஷித் 
துத் திரிவது குருட்டரிப்பாளன் குபேரனைப் பழித்தல்போலாம். 

கம்பன் வாச்கு பலிஷ்டப்பிரமாண மாகாததுநோக்கி இவ்வளவில் 
விடுத்தனமாயிலும் இனி யிரண்டாம்பாகத்தில் பாரதத்தில் ததை 
முதலிய பிரமாணங்கட்குச் வெபாரம்ப சரஹணவிசேஷணக்களை 
விஸ்தரித்துக் கூறுவோமாகையால் ௮த்துடன் வான்மீகி யுரைத்த 
ரிய ஸ்ரீமத்மாமாயணப் பிரசம்சையையும் விரித்துரைப்பாமென்க, 
இ௯ஷிதஸ்வாமிகள் முதலிய சிவாடுபூதிமான்௧கள் இராமாயண தாத் 

பரிய சாரசங்கெஹம்'? என்பதா திகிரந்தங்களால் சிவபாரம்யங்களை 

இனிது விளக்கியிருக்கு முண்மையாளலும் தெளியக்கடவர். 

இந்தப்பாசத்தை யிவ்வளவோடேநிறுத்தி மேலிரண்டாம்பாக 
த்தில் பிரணவ விஷயமுதலிய ஒவ்வொரு அமிசத்தையும் பரீஷ்கரி 
த்து (ஈன்மதிவிளக்கம்'”? என்னும் போலிப்பெயர் மாய்ந்துபோக 
வுண்மையைச் சித்தாந்தப்படுத்திச் சவாதிச்பங்களாயெ ௮ரதனங் 
களை வரைவின்றி வாரிக்கொடுப்போ மாசையால் மெய்யன்பர்களா 
வார் கரங்களிலேற்றுப் 

பத தியாம் பொன்னிற் பத்தியாய் வைத்து 
மேலணி யென்ன விரும்பி யணிந்து 
உருத்திர மணிப்பூ ணுடைமையாக் கொள்ளும் 
அன்பர்க ளெவரு மதஇசயித் துரைக்கச் 
செம்மன த் இறுமாப் பெய்தித் இருவிலாப் 
பாஞ்ச ராச்திரப் பதடிக ணாணி 
யுண்மயச் செய்தி யோடி யொதும்கப் 
பூதி சாதனம் பொலிதர வுலகத் 
தேதமின் ஞானச் தியற்கைய ராடச் 
சிவனருண் மார்க்சச் தேர்ச் துவாழ் குவபே! 

சிவாதிக்யரத்நாவளி, 
மூதற்பாகம் முற்றிற்று, 

இருசசிற்றம்பலம், 
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Bartow, 

AG opiuerd, 

ஸ்ரீற்ஞாச சம்பந்த குரவேகம; 

இர ட்டையர்கள் அருளிச்செய் த 

தை வீகஉலாவில் 

சிவாதீக்யம், 

  

கல்லா னிழலிருர்த கண்ணுதலார் தம்முடனே 
யெல்லாமையுச் தேவபென் றுரைத்த--ஈல்லாயொப் 
பேதுநிகரா விரும்பினையும் பொன்னினையக் 

தாதுவென உரைக்குர் தன்மைகாண்--மீ துலவு 

நீசெடராழிநரிலத் தேரிலீரிரண்டு 

பாசெரு இப் பரிபூட்டிச்--தோடார் 

நளின ச்துப்பாசக னடச்த வெரிலாய்த் 

துளவப்பகழி தொடுத்துக் -கொளுவியகாண் 

மூரியாவாச மூதண்டமுச் தாங்கு 

மேருவெனுஞ் சைலம் வில்லாக--வார்வமுள 

மூவருயிர்வாழ முப்புரமு நீரக 

யாவர்பொருதா ரிமை யோரில்--தே.வர் 

பழித்த பெருவேள்வி பழுதாக வாள்விட் 
டழித்த விமையவர் வேறார்தா--னிழைத்து 

௨தைப்பான் உருங்கூர்றை மார்ச்கண்டாச்காக 

வுதைத்தா ரிவரல்லா துண்டோ--வெதிர் தத 

சழற்கான் மரன்மாளக் சண்மலரால் வெய்ய 

வழந்றானை யேவினா ரார்தா--னிழற்பொற் 

சலையா னிடம் இட்ட கண்ணுச்கோ ராழி 

விலையா ஈல்கனார் வேறார்--நிலையாகத் 

துன்னுமொருசிலர் தி சோணாடும் காவிரியும் 

மன்னியாசாள வைச்தவரார்--பன்னெநொள் 
தேடியிருவர் இரியத் தெரியாம 

னீசெடர் வடிவாய் நின் றலரார்--அடலென 

வுக்காஞ்செய்தே யுலகுண்ட மாலயனைச 

சங்காரஞ் செய்துபின்னலுச்.தர்தவரார்-பங்கயன்மால்



சிவா இக்யம். 

வீர் தசுடலை விபூதி தரித்.இருவ 
ரார்ர்ததலைமாலை யணிக் தவரார்--மாய்ஈ திடவே 

நர்.ராயணருடலு காலுமூச னாருடலுவ 

கூராய சூலமிசைச் கொண்டவரார்--சேர 

வெரிச்ச பிறையெயிர்றி னீரைர்து வாயும் 

பரந்து செழும் குரு கிபாய---நெரிச்தொருவன் 

மர்ன்று கிடக்க மலையான் மகளுடனே 

யூன்றுவிர லொன்றுடையய ரார்.- தோன் றியட 

லோதவிட முண் பெயநிறழத் தாமரைமேற் 
கோதையர்ச்குச் தாவி சொடுத்தவரார்.-மாதவனைக 

கூடியயனைக் கொடுத்தவரார் மோதினிபா 

னாடுமெழிற் சாச்தனைமுன் னல்கெனரர்--பாடார்க்த 

பு£சதேளிரென்பைப் புனச்தவா ரல்வினுமை 

கைத்தாளம் கொட்ட ஈடங்காண்பவாரர்--மத்தமுறு 

மாதிநெடு மாலு இர மத னையும் கைத்தலத்திற 

பா திதனிலே நிறையப் பண்ணின ரார்--வேசமுடன் 

றுண்ணெனமே யாழிபுகுஞ் சோமுகனைச் செறறிடுமீன 

கண்ணை யுூராற் களைந்தவரார்--கண்ணனா 

மாமைவடிவர் தனிலு மாதிவராகச்தனிலு 
மாமுது கோட்டைச்கரத்தால் வாங்கெனரார--.தாமறையும் 

பேசரிய௫ம்புளாய்ப் பேராட கனையடுங் 

கேசரியை வள்ளுகிராற் €ண்டவரார்--கூசர 

தடருஞ் சலந்தரனை யன்ரறுழி சூட்டி 

யுடலம் பிள் தவர் வேறுண்டோ--படி.விண் 

முழுகளர் மாயன் மு.துகெலும்பைச் செர்நீ 
சொமுகவே வாங்கினர் வேறுண்டோ--பழுதெண் 

டடமலரோ னுசசித் தலையை யுரொ 

லுடனே குறைத்தவர் வேறுண்டோ-நெடுவிசும்பு 

முற்றும் புதைக்தலையான் மோதுஞ் சுரஈதியைச 

ஈர்றுஞ்சடையிற்சுவறுவித்து-மற்றும் 
பரதனின் நாழிசாட் பாதமலர் போற்ற 

ம௫தலத்தே போதவித்தா£ மந்றார்-புகழைச 
செலுத்தச் சிறுத்தொண்டர் தேவியறுததாகக 

குலத்திற் படைத்த கறியைத்-தலைக்ட்ட 

ஸி 

BH 

(௧) 

(௧0) 

(22% 
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5௪௨ சிவாதிக்யம், 

சுட்டியு மாலைச சுரிகுஞ்சியு முத்தும் 

கட்டியை சஈல்குங் சனிவாயு-மிட்டதொரு 
வாளியுப்சாது மரு&்குமணி வடமுச் 
தாளிணையுஞ் செம்பொற் சதம்சையுமாய்-மீளப் 

பிறப்பித் தவர்சம் பெரும்பிறப்பை யெல்லா 

மறுப்பிச்ச வல்லவாதா மற்றார்-ரறைச் சொன்றை (௨௩) 

யாதிதனையொழிய வாருறு தத் தவத்தின் 

மீது மகிழ்ச் திருக்கும் விண்ணவரார்-மா திற் (௨௪) 

பொருந்தி விடையாகப் பூர். துழாய் மாலை 

விரும்பி நடத் தினார் வேரார்-அரன்பெருமை (௨௫) 

யின்னும் பலகோடி யில்லையோ யாமிருர்் து 
சொன்ன பொழுதே தொலையமோ-வுன்னரிய 

மூவா முதலா முதல்வனையு மூவுலகிற் 
சாவர்பிறப்பார்க டங்களையுஈ்-தேவாக 

வொக்க நினைவாருச் கல்லவோ வோரேழு 
மிக்க நரகம் விதித்த துகாண்-மைக்கண் (௨௬) 

மருவார் குழலியென மற்றவளு மந்தப் 

பெருவழ் வுடைய பிரானைப்-பரவியவர் 
தெய்வ வெழுத்தைர்து மோதித் இருடீறு 

மெய்யி லணிய விதியற்று-மையறரு 
மெட்டெழுத்தை யோதி யிவொரமண் ணெப்பொழுதுக 

கட்டுரைச்க வென்னச் கெளதமனா-ரிட்டபெருஞ் 

சாபத் இியல்புசரு மாமறையோர் செய் 

பாபக் கலிகாலப் பண்புகாண்- கோபவிதழ் (௨௭) 

மின்னே யெனச்ரிறர் தும் வேதியராடுப் பிறந்து 
மென்னே பெருமையிருச்தவா-முன்னை 
மறையி னெழுத்தைந்தும் வாயாரவோ இ 
நிறைய வணைந்து திருநீறும்-பிறவியெல்லாம் 
வாட்ட வறியாமல் வாளா பிறவிதனை 

யீட்டுவதே பாவ மெனவுரைத்து, (௨௮) 

என்றற்றொடக்கத்தனவா௫ய ௮ுள் வாக்கியங்களால் உண்மை 

கண்டுணர்வாராக, இவைகட்குப் பிரமாணம் (௧௪௩)வ பக்சுத்தில் 

மேல்(க)முதலாயே குறிப்புகளில் ழுதியிருக்றெபடியே கண்டுணர்க, 

 



ரீ 

(40) 

(௪௧) 
(௪௨) 

(௧௩) 

உ 

சிவமயம். 

திருசிற்றம்பலம், 

ஸ்ரீசாம்பாய பரப்பிரஹ்மணேஈம3 

ஒடு டுர்டடு0.0- பனை 

இரட்டையர்கள் அருளிச்செய்த 

தைவீசவுலாவிற்போந்த 

பிரமாணத்திரட்டு, 

0: 

எஜுஸ்ஸம்ஹிை-ஸ்ரீமஹாபார,ச முதலியன, 

பாகவதம் சதுர்த்தஸ்கர் தம்-பிரம்ஹாண்டபுராண மு£லியன, 

சரபோபறிஸஷத்் து-மாரக்சகண்டேயம்-கூர்மமுதலியன, 

இராமாயணம் உத்தரசாண்டம்-ஸ்கார் தமுகலியன, 

சரபோபசிஷச்து-சசானசம்ஹிதை-ஆதித்யபுரா முதலியன, 

வரஹஸ்யம்- அகஸ் தியபக்தவிலாச ல்க 

பரஸ்கரசம்ஹிதை - பிருஹ தா.ரண்யம் - யரத்சம்புராண முதலியன, 

சரபோபநிஷத்து - கூர்மழரரணம் - வியாசனேத (2 லியன, 

சி௨ரஹஸ்யம் - சரபோபசிஷத்து மு. தலியன., 

இராமாயணம் - ஸ்ரீமஹாபாரச முதவியன, 

சரபோநிஷத்து-பாகவதம் ௮அஷ்டமஸ்கந தம் - இரர்மாயணம் ௨௪.1 

காண்ட முதலியன. | | 

பஸ்மஜாபாலம்-௨பதேசகாண்டம்-கூர்மபு ராண முதவியன, 

(௪௪-௪௫) சிவ ரஹஸ்யம் - பிரம்ஹாண்ட.,பாணம - கூர்மபுராண முதலியன, 

(சசு-௪௭-௧௮,) ஆதித்தியபுராணம் சரபோபநிஷத்து -பிரம்றாண்டபாாணம் 
உத்தரபா கம் - அதர்வணம் - தைத்திரியமுதலியன, 

(2௯) மானகீயசம்ஹிதை - ஆடித்தியபு? ரண முசலியன, 

(௨0-௨௪) சரபோபநிஷத்து - வாமனபுராணம்-ஸ்கார் தமுகலியன, 

(௨௨) இராமாயணம் பாலகாணடம்-பாரதம்- ஆரண்யபர்வம்-வாமனபு ராண 

முதலியன,



௧௪௪ சிவா திக்யா த்நாவளி, 

(௨௩௨ உபமன்யுபக்தவிலாசம்-சவரஹுஸ்யமுதலியன , 

(௨௪) வேதம்-சிவொசமமுதலியன, 

(௨௫) சசானசம்ஹிதை-வாசிஷ்டலைங்கெ முசலியன, 

(௬) ருச்வேதம்- பாரசரஸ்மிரு தி-ஜாபாலசுருகி முதலியன. 

(௨௭-௨௮) ஜாபாலசுரு இ-பாசவதம்-எக்ஞ்வைபவகாண்டம் -பெளஷ்யோ 

பு. ரணம்-பராசரபுராணமுதவியன, 

சாபமிட்டமஹரிஷிகள்; ௧29- உபமன்யு - துர்வாசர் - கெளதமர் - 
சர் - பிரம்ஹா முசிவியலர்களாம். 

 




