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முருஸ்துதி 
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இதனதுபோநள். 

பிரமானந்தஸ்வருபமாஃயும், சிரேஷ்டமான சுகத் 

Go தக்கொடுப்ப, தாஇியும்; நிர்விகாரமாலியும்; ஞான வடி 

வமாஅயும், பிரபஞ்சாதீத டியும், அகாசத்துக்குச்ச 

மானமாரியும்மறறாவாக்கியங்களுக்கு QO) or. Aus a 

த*மாெம்றித்தியமாசியும்றின்மலமாகயும்,அசைவற் 

றகரடியு [Dy oT ப் 12 AGH FA ட்சிமாத் இரமா Duyung ர்வ 

னைகளுக்கட்பரற்பட்ட தாலியும், முக்குணற்களு மில் 

லாத சயுமிருக்ளன்ற சற்குருவை ஈமஸ்காரம் பண் 
ர * 

GOGO Ms),



ச் 
} ௪ சத்தப்பிரகாரணம், [சுத்தப் 

. 
இல்வும9. 

ஷருராந0 இ) BN LRT EST DFO 9790200255 

ப்ரா 850 98786 5 330630௦24௦ 81 _o 

இதன்போநள், 

மூகாம்பாளது கடாட்சத் தினாலே ரிடனை மோகத் 

னின் அம் விடுவிக்தவராடுியும் எக ஸ்வருபரா இயுஞ் 

சமஸ்சுமான உபறிடதங்களுக் காசிரியராடுயு Bays 

இன்று சேஷூரீசரென்னு நாமதேயக்தையுடைய வா 

சாரியரை நமஸ்காரம்பண் ணுடுரேன். 

me RCN Sea ee 

இராகத் தூவேஷப் பிரகாணம். 

அவையாவள, 

கினது நித்தியானர்த சுயம்பிரகாசக்கினின் ஜோ 

MF EIS 5 தோன்றிப் , பர விடத் நிவுசங்கற்பமாகத் தோன்றிப், ப்முகமானவிடத் 

இணடான அறிவறியாமையே பிரகிரு இம௪ தீதுவமெ 

HT ALD, YUN Deotlar pina x 19 50). wer OO 1) yf றி வி 
\ ௩ > ௪ 

னறிவறியாமையே மாயையவித்தையெனவும், அவர் 
. ச ச ப ௪ உ. ர 

நிற்பிரதிபலித்த ஜிவேஸ்வரசங்கற்ப வி-ற்பமமஞா



பதிட்.4 இராகத்துவேஷ்ப்பிரகரணம், \ |; 1௫ 

னமுதலிய விருபத்தைந்று த் அவங்க. ளெனவுல், 
அவற்றினின்னஞ் சங்குற்பரூபமாசப் பரிணமித்த 3 

பாஞ்சபூரபெளத இகமெனவும், ay an MF ரங்கற்பலி, 

கற்பமுபமான சித் தவிரு க்தி 5 யால்வ i றி இராகத்து 

வேஷங்கள £லனுபவி கருஞ் சகறுக்கள்சளே விடயமெ 

or aya ar ற்றிய. LY D த்து Suse Grass த் a) DL வாரு ஞீ தான் 

(ய்ன் னுண்டான மை படி யடக்கிக் அன்று! 

Ser rear ti ஈக்தைவெளிப்படுக், தும்நிமிச்தமருளே இரு 

மேனியாக வெழுக்தருளிய சேஷாத்திரி ௪ சிவனாரென் 

னும்ஞானாராரியர் சங்கற்ப விகற்பத்தினால்விருப்புண் 

டாய௮ கனால் விடையங்களிற் சுழலாநின்ற இத்தி 

இன் விருக்தியைக் கெடுத்த SDF எத்தி யுண்டாக் 

ரூம்பெர ட் டவவிருப்பு வெறுப்பை இரரகத்நுவே 

ஷப் பிரகரண மெனவும், அச்சித்த சுச்தியுண்டான 
விடத்து பதார்த்தத்தைக் grams Ca Zara a 

தோற்றின ஞுறியைத தெரிவிக்கற்பொருட்டதனைச் 

சாகனசதுஷ்டயப் [பர காணமெனவும், LY OM UWB 

தீவிடத்துப் பாஞ்சீபூசபவுஇக (IPG aor த் அஞ் 

சடமெனக் தெபவிழ் த்தற் பொருட்டவற்றைற் தரலப் 

பிரக கரணமெனவு [Li YOK Fiore gles Fons 

Rear மே. நிசித்தைக்கொண்டை சப்பிக்குமர்தக்சரணா



on சததபபரகாணம. 4 சததம. 

ங்களைச் ஈட மென்றதிரதவை$ளை நீக்குகற்பொருட் 

உவற்றைச் 'குக்குமட்பிரரஷா மெனவும்; ௮வைகள 
'டங்னெவிடத் திவைகட்குக் காரணமான மாயைய 

வித்தையை யரோபிதமென் தறிர்தகற்றும்பொருட் 
டவற்றைக்காரணப் பிரகரணமெனவும்;அவைகணீங் 

கினவிடச் தெதிரிட்ட இவேஸ்வரர்களை மறைத்த 

மகத்அவம்புரசிவிதிகளைச் சிற்பிரகாசமாக நீக்குதற் 
பொருட்டவைகளை மகாகாரணப்பி ரகரணமெனவும், 

இவைகளனைத்துந்தற்பிரகாசமாக நீங்க விடத்தத் 

தனது சுயம்பிரகாசமாக விளங்காநின்ற நித்தியா 

னந்தமோமதுஸ்வரூபமெனத் தெரிவிக்கும்பொருட் 

டதனை பிசானர்தானுபூதிப் பிரசரண மெனவும்; 
'பஞ்திதுக்கூ.நிய ஏழு பிரகரணங்களாம். இங்கன 

முறையாகக்கூறத் தொடங்ப விப்பிரசரணங்களுண் 

முந்தின பிரகரணத்தில் இராகத்துவேஷா திகளின் 

ஸ்வரூபத்தை நிரூபிக்ஜர். 

சுலோகம், ௦ 

ஏகக் Kee Ev Rr Bs Gorn 
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ப்திட்.] இராகத்துவேஷப்பிரகரணம் ௭ 

இதனதுபோநஃ. 

காமமுதற்பதினாுறுகுண்ங்களில்- இராகமுதற்பதின் 

(pra ns தள்ளத்தக்கனவும், இச்சைமுதன் மூன் 

றுல்கொள்ளக்சக்கனவுமாம். அவைகளின் ஸ்வரூபம் 

நிரூபம்நிரூபி? சப்படுகின்றது.இர்கச்தினம்சமோகா 

Lr soon ற் காமாதியெனசக் கூறினார். இப்பதின் மூன் 

ீம்இராகத் துவேஷங்களின்பரியாயமெனக்கொள்ச. 

எந்த இராகத் துவேஷங்களினாற் றிரிவிச கரணங்க 

ளுந்திரிவிதசன்மங்களைச்செய்கின்றதோ?௮ர்த இரா 
கத்து£வஷங்களின் குணங்களைநிரூபிக்கிறோம்.அவை 

யாவன? இராகம்-துவேஷம்-காமம்-குரோ தம்-உலோ 

பம்மோகம் - மதம்-மச்சரம்-ஈரிஷை-௮ளூயை- இடம் 

பம்தர்ப்பம்-அ௮அகங்காரமெனப் பதின்மூன்மும்.இப்ப 

தின்மூன்றும்மோட்சமடைதற்கு விக்னெமாயிருக்கி 

ன்றபடி.யா னிவற்றை முழட்சுவானவர்கள் காலத்திர 

யங்களிலும்பரிசியாமற்சர்வாத்மனு விட்டெவிடவேண் 

டியது, சித்தம். (இவைகளின்விபரம்)பரஸ் திரீகமனம் 

பண்ணவேண்டுமென்று -விகற்பித்துவருகிற சித்தவி 

ருத்திக்கு. இராகழென்றுபேர், இதைமுமுட்சுவான 
வர்க் சாலகச்இாயக்கிலமில்லாமரற் சர்வாக்மை விட்



௮ சத்தப்பிரதாணம், சுத்தப்" 

பவிடகேண்டியது. என்விடவேண்டி'யதென்றால்,பூரு 
வத்தி லிராவணன் us gravy em சதையம்மனை யிச் 

இத்த இராகத்தினாலவன் பிராணஹானிபந்துகாச௪ மி 

ராச்சியெஹானி aus mel லபகீர்த்தி யிவை முதலா 

ன அ௮கேகவரர்த்தங்கள் அனுபவித்ததும் இன்னஞ்ச 
கோதரரான சந்தோபசுந்தாளி வருர் திலோத்தமை 

யைக்கண் டுன்பாரி என்பாரியென் றடி.த்துக்கொண் 

டி.றர்ததும், இன்ன ம௫ேகம்பேர் இந்த இராகத்தி 
னாற் றுக்ச மனுபவித்ததுஞ் சாத்திரங்களிற் சண்டி 

ருக்கரோ மானபடியினாஓம்; இப்போ திருக்கெபேர் 

களு மிர்த இராகத்தினா லகேக துக்கமனுபிவிப்ப 

தைப் பிரத்தியட்சமாகக் கண்டிருக்கெபடியினாலும், 

'இனிப் பிறக்கப்போறெபேர்க ளிடத்திலு மிந்த இ 

ராக மிருந்தாற் றுக்கமே யனுபவிப்பார்களென்று 

தோற்றுகறெபடி.யினாலும்,இர்தஇராகத்தை மூழுட்சு 

வானவர்கள் சர்வாத்மனா விட்டுவிடவேண்டியத இத் 

தம். இப்படியே தனக்கொருவனபகாரம் பண்ணினா 

a பண்ணவேண்டுமென்று வி 

கற்பித்துவருறெ சித்தவிருத்திக்கு;துவேஷமென்று 
பேர்,;இதை முமூட்சுவானவர்கள் காலத்திரயுச் தில 
மில்லாமற் சர்வாத்மனா விட்டுவிடவேண்டியது. ஏன்



'பதப்பு.|] இரர்கத்துவேஷப்பிரகாணம், ௯ 

விட்டுவிடவேண்டியதென்றால்; பூருவத்தில் இரணிய . 
கபன்றன்றமையனைக்சொன்ற நாராயணனைக்கொல் 

லவேண்டுமென்ற துவேஷத்தினு .லவனுடைய பிரா. 
ணஹானி பக்அராசம் இராச்சியஹானியிகபரங்களி 
லப£ர்த்திகளிவைமுதலானஅசேகவகர்த்தங்களனுப 

வித்தது மின்னு மநேகம்பே ரிர்தத்துவேஷத் தினால் 
அக்கமலுபவித்ததுஞ் சாத்திரங்களிற் கண்டிருக்க 

ளோ மானபடியினாலும்; இப்்ரோப திருக்கிறபேர்களு 
மிந்தத்துவேஷத்தினா லகேகதுக்க மனுபவிப்பதைப் 

பிரத்தியட்சமாகக் கண்டிருக்றெபடியினாலும்,இனிப் 
பறக்கப் போ௫றெபேர்களிடத்திலு மிந்தத் துவேஷ 
மிருந்தாற் றுக்கமே யனுபவிப்பார்களென்று சோற் 
அகிறபடி.யினாலும் இந்தத்துவேஷ முழட்சுவானவர் 
கள் சர்வாத்மனா விட்டுவிடவேண்டியது சித்தம்.இப் 

படியே புத்திரமித்திர களத்திரசரக்ரொம க்ஷோத் 

திரதனதான்யாதிகண் மேன்மேஓஞ் சம்பாதிக்க 
வேண்டுமென்று விகற்பித்துவருகறசித் 2 விருத்திக் 
குக்காமமென்றுபேர், இதைமு மூட்சுவானவர்கள்சா 
லத்திரயத்திலுமில்லாமற் சர்வாத்மன் விட்டுவிடவே 

ண்டியூது. ஏன்விடவேண்டிய தென்றால், 3/ருவத்தில் 
ஈரகாகூன் இலட்சம் ஸ்திரிகளைக் கலியாணஞ்செய்
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-வதற்காசித்துத்தேவஸ்திர்கள்பதினயிரம்பேர்களைச் 
இறைபிடித்து வந்ததைக்சேட்ட ஸ்ரீகருஷ்ணமூர்த் 

-இயால் பிராண ஹானி பச்துநாச மிராச்செஹானி 

யிகபரங்களி லபகீர்த்தி யிவைமுதலான துக்கங்கள 

னுபவித்தது மின்லுமரேகம்பேர் துக்க மனுபலவித்த 
அஞ் சாத்திரங்களிற் கண்டிருக்கிரோமான படி.யினா 

அமிப்போதிருக்கிறபேர்களு மிர்தக் காமத்தினாலநே 
கக்க மனுபவிப்பதைப் பிரத்தியட்சமாகக் கண்டி 

ருக்கிற படியினாலும்;, இனிப் பிறக்கப்போகிறபேர் 

களிடத்திலு மிந்தக் காமமிருந்தாற் றுக்கமே 
யனுபலிப்பார்களென்று தோற்றுகிற படியின்லும், 

.இநசக்காம முமூட்சுவானவர்கள் சர்வாத்துமனா 

விட்டிவிடவேண்டியது இத்தம். இப்படியே தனக் 

குவேண்டிய காரியங்களி லொருவன் விக்கினம் 

பண்ணினா லவனிடத்தி லாக்கிரசமாக விகற்பித்து 
வருகறசித்த விருத்திக்குக் குரோத மென்றுபேர்; 

இதை முமூட்சுவானவர்கள் காலத்திரயத் திலுமில் 
லாடிற் சர்வாத்மனா விட்டுவிட வேண்டியது. ஏன் 

விடவேண்டி௰)) தன்றால், பூர்வத்திலபகாளூரன் றன 

அபுசிப்பிற்கு விக்கினஞ் செய்த விமராசன்பேரிற் 
குரோதம்வைத்ததனா லவன் பிராணஹானி பநதுநா'
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சமிராச்யெஹானியிகபரங்களி லப£ர்த்தி யிவைமுத 
லான அனேக வநர்த்தங்க எனுபவித்தது மின்ன 
மகேகம்பேரிந்தக் குரோதத்தினால் அக்க மனுபவித் 
SH சாத் இிரங்களிற் கண்டிருக்கிறோ மானபடியி 

னாலும், இப்போதிருக்கிற பேர்களிந்தக் குரோதத்தி 
னாற் றுக்கமனலுபவிக்கிறது பிரத்தியட்சமாகக் கண்டி. 
ருக்கி றபடியினாலும்,இனிப் பிறப்பிக்கப்போகிறபேர்க 
ளிடதீதிலிர்தக்குரோத மிருர் தாற்றுக்கமேயலுபவிட் 

பார்களென்று GC தாற்றிறெபடி. emo மிந்தக் குரோ 

தமுமூட்சுவானவர்கள் சாவாத்மனா விட்டு விடவேண் 

டியதுித்தம். இப்படியே தான் சம்பாதித்த பதார்த் 
தங்களிலொருத்தருக் கொருகாசளவு செலவுபண்ண 

லாகாதென்று விகற்பித் துவருகிற சித்த விருத்திக்கு 

உலோபமென்றுபேர்; இதை முஞூட்சுவானவர்கள் 
காலத்திரயத்திலு மில்லாமற் சர்வாத்மனா விட்டுவிட 
வேண்டியது. ஏன் விடவேண்டியதென்ஞால்,; பூர்வத் 

இல் துரியோகனனானவன் சூதாடிக்கெலித்த பாண் 
டவர்களஞுடைய இர்ாச்செத்தி லவர்கள் வ௫ிக்கக்கூட 
விடங்கொடுக்கமாட்டேனென் நஉஉலோபத்தினாலவன் 

பிராண ஈ ஹானி பந் துகாச மிராச்செஹொனி. யிகபரங் 

க்ளி anti eB யிவைமுதலான. அசேகவரர்த்தங்கள
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லுபவித்ததும்.பின்னு மகேகம்பேர் துக்கமனுபவித்த 
துஞ் ௪/ ஸ்திரங்களிற் ,கண்டிருக்கரோமாணபடியினா 

௮ம், இப்போதிருக்கெபேர்க ளிந்த உலோபத் தினால 
நேகதுக்க மனுபலிப்பதும் பிரத்தியட்சமாகச்சண்டி 

ருக்றெபடியினாலும், இனிப் பிறக்கப்போடறெபேர்களி 

டத்திலு மிந்த உலோபம் இருந்தாற் றுக்கமே யனுப 
விப்பார்க ளென்று தோற்றுறெபடியினாலும், இந்த 
உலோபம் முழூட்சுவானவர்கள் சர்வாத்மனாவிட்டுவி 

டவேண்டியது சித்தம். இப்படியேதான் சம்பாதித்த 
பதார்த்தச்தின்பேரிற் பிரியமோதப்பிரமோ தமாய்வி 

கற்பித்துவருகிறஅித்தவிருத் திககுமோகமென்றுபேர், 
இந்தமோக முமூட்சுவானவர்கள் காலத்திரயத்தி 

௮மில்லாமற்சர்வாத்மனாவிட்டுவிடவேண்டியது. என் 

விடவேண்டியதென்ருல், பூருவத்தில் தசரத மகாரா 

சன்தனதுஜேஷ்டபுத்திரனான ஸ்ரீராமன்பேரில்வைத் 

தமோகத்தினா லவர்மாதுருவாக்கிய பரிபாலன நிமித் 

தங் காட்டுக்குப்போன ௮ தீனா லிவர் பிராணஹானி 

பர்துநாச மிராச்சியஹானி யிகபரங்களி லபர்த்தி 

இவை முதலான ௮0ேச வார்த்தங்க எனுபவித்தது 
மின்னுமிர்த மோகத்தினா லரேகம்பேர் துக்க மப 

வித்ததுஞ் சாஸ்திரங்களிற் கண்டிருக்கறோ, மானப '
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டி.யினாலும், இப்போ திருக்றெபேர்க ளிர்த மோகத்இ 

னாலரேகந் அுக்கங்க ளனுபவிக்றெது பிரத்தியட் சமா 

கக் கண்டிருக்கிற படி.யினாலும்; இனிப் பிறக்கப்போ 

கிறபேர்களிடத்திலு மிந்த மோக மிருந்தாற் றுக்க 

மே யனுபவிப்பார்களென்று தோற்றுகறெபடி யினாஓ 

மிர்ச மோக முழூட்சுவானவர்கள் சர்வாத்மனா விட்டு 

விடவேண்டியது சத்தம். இப்படியே ஐஸ்வரியா தமக் 

குள்மதத்தினாந்கெவித்துக்கிருத் தியாகிருத்தியந்தெ 

ரியாமல் விகற்பித்துவருகிற சித்த விருத்திக்கு மத 

மென்றுபோ, இந்த மத முழூட்சுவானவர்கள் கஈலத் 

இரயத்திலுமில்லாமற் சர்வாத்மனா விட்டுிவிடவேண்டி. 
ய. ஏன்விடவேண்டியதென்றால், பூருவத்தில் கார்த்: 

இவிரியார்ச்சுனனானவன் றன்னிடத்தில் வந்த மகா 

ரிஷியான நாரசரைமதித் துபசாரம்பண்ணாமற் கெர் 

வித்திருந்ததைக்கேட்ட பரசுராமனாலவன் பிராண 

ஹானி பந்துநாச மிராச்சயஹானி யிகபரங்களி லப 

இர்த்தி பிவைமுகலகன ௮௫கேகவரர்த்தங்களலுபவித் 

தது மின்னுமிர்தமதத்தினா லசேகம்பேர் துக்கமீனுப 

வித்ததுஞ் ச: த்திரங்களிழ் கண்டி ருக்கிரோமானபடி 

உபினறா௮ம், இப்போ திருக்கிறபேர்களிந்த 1மதத்தினால 
Gua அக்கம பலிக்க ae, 8 a ர் 

2 
டத ve a 

க ik uy, SAG hal it iV ATHA NY ane VE ME விபவ
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ருக்கிறபடியினாலும்,இனிப் பிறக்கப்போகறெபேர்களி 

- டத்திலும்”இந்தமத மிருந்தாற் றுக்கமே யனுபவிப் 
பார்களென்றுதோற்றுகிறபடியினாலும், இந்தமுமூட் 
சுவானவர்கள் சர்வாத்மனா விட்டுவிடவேண்டிய து 

தத்தம். இப்படியே ஒருத்தர் சுகமாயிருந்தா லவர்க 

ளைப்பார்த்துச்சடிக்காமல் விகற்பித்து வருகிற சத்த 
விருத்திக்கு மச்சரமென்றுபேர், இந்தமச்சரலுமூட் 

சுவானவர்கள் காலத்திரயத்திலு மில்லாமற் சர்வாத் 
மனா விட்டுவிடவேண்டியது. என்விடவேண்டிதென் 
மல், பூருவத் இல் சசுபாலனானவன் தருமராஜன் ராஜ 

சூயயாகத்தி லக் தாம்பூலம் வாங்கத்தக்கவரா 

ரென்று விசாரித்து ஸ்ரீகிருவ்ணசுவாமிக்குக் கொடுத் 

ததைச் சகிக்காமல் மச்சரப்பட்டதினு லவனுடைய 

பிராணஹானிபந்அநாசமிராச்சியஹானியிசபரங்களி 

லப&ர்த்தி பிவைமுதலான அகேகவனர்த்தங்களனு 

பவித்ததுமின்னுமிர்த மச்சரச்திலைகேகம்பேர்துக்க 

மேயனுபவித்ததுஞ், சாத்திரங்களிற்கண்டிருக்கிறோ 
மான்படி.யினாலும், இப்போ திருக்கிறபேர்களிந்த மச் 
சரத்தினாற் ௮ுக்கமே யனுபவிக்கெது பிரத்தியட்ச 

மாகக் கண்டி ருக்றெபடி யினாலும்,இனிப்பிறக்2ப்பே- 

கறபேர்களிடத்திலு விந்த veer Diss ose
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மேயனுபவிப்பார்களென்று தோற்றுகிறபடி பினாலும், 
இந்த மச்சர முழூட்சுவானவர்கள் சர்வா த்மனா 

விட்டுவிடவேண்டியது சித்தம். இப்படியே தனக்கு 

வந்ததுக்கம்பி ரத்தியாருக்குவரலாகாதாவென்று வி 
கற்பித்துவருகிற சத்த விருத்திக்கு ஈரிஷை பென்று 

பேர். இர்தசரிஷை முழூட்சுவானவர்கள் காலத்திரய 
த்நிலு, மில்லாமற் சர்வாத்மனா விட்டுவிடவேண்டிய 

அ. ஏன் விடவேண்டியதென்றால், பூருவத்தில் ௮௬ 

ணுட்சதன் தனக்குவந்த துக்கர் தனதிஷ்டனானவழ 

ஞைரனுக்கு வரலாகாதாவென் றெதிர்த்த வீரிஷை 

யின் பிராணஹானி பந்துநாச மிராச்செஹானி யிக 

பரங்களி லப௫ர்த்தி யிவைமுகலான அ௮(௫ேக வரர்த் 

'தங்களனுபவித்தது மின்னுமிர்த விரிஷையினா லநே 
கம்பேர் அக்கமனுபவித்ததுஞ் சாத்திரங்களிற் கண் 

டி ருக்கிரோமானபடியினாலும், இப்போ திருக்கிறபேர் 

களிர்சவீரிஷையினாற்றுக்கமேயனுபலிப்பதைப்பிரத் 

இயட்சமாகக்கண்டிருக்கிறபடி யினாஓமினிப்பிறக்கப் 

போடிறபேர்களிடத்திலு மிர்த வீரிஷை யிருர்தாற் 
றுக்கமே யனுபலிப்பார்களென்று தோற்றுகிறபடியி 

ழ். இந்த வீரிஷை முமூட்சுவானவர்கள் சர் 

வாத்மனா விட்வெிடவேண்டிய௫! சித்தம். இப்படியே
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தனக்குவாதசுகமபராளுககு வரலாமாவெனறு விகற 

பித்து வருகிற சத்த விருத்திக்கு ௮சூயையென்று 
பேர், இதை முமூட்சுவானவர்கள் காலத்திரயத்திலு 
மில்லாமற் சர்வாத்மனா விட்டுவிடவேண்டியது. ஏன் 

விடவேண்டியதென்னால், பூருவத்தில் பவுண்டரீகவா 
சுதேவனானவன் தனக்கும்வாசுதேவன்,கருஷ்ணலுக் 
கும்வாசுதேவனென்.ற பேராவென்கிற அசூரையி 

லைவரிடத்தெதிர்த்துப் பிராணஹானி பச்துராச மி 

ராச்சியஹானியிகபரங்களி லபக£ர்த்தி யிவையதலா 
ன.அரேகவரர்த்தங்க எனுபவித்தது மின்னுமரேகம் 
பேரிந்த வசூயையினாற் றுக்கமே யலுபவித்ததுஞ் 
சா,5 இிரங்களிற் கண்டிருக்கிறோ மானபடியினாலும், 
இப்போதிருக்கிறபேர்களுமிர்த அசூயையினாற் Dae 
மே யனுபவிப்பது பிரத்தியட்சமாகக் கண்டிருக்கிற 
படி.யினாலும்; இனிப் பிறக்கப்போகிறபேர்களிடத்தி 

லிந்தவசூயை யிருக்தாற் றுக்கமே யனுபவிப்பார்க 
ளென்றதோற்றுறெபடியினாலுமிர்த௮ சூசைமுமூட் 
சுலானவர்கள் சர்வாத்மனா விட்டுவிடவேண்டியது 

சித்தம். இப்படியே தான்பண்ணின தருமத்தை நாலு 
'பேரும்பார்த் அபளாரசன்றாயிருக்கின் நதென்றுசொல் 

லவேண்டுமென்று விகற்பித்துவருறெ ஈத்தவிருத்
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திக்கு இடம்பமென்றுபோ,இதை முமூப்சுவானவர் 

கள் காலத்திரயத்திலுமில்லாமற் சர்வாத்ம்னா விட்டு 
ட்ரூ . ச 2 ஏ ae + ச 

விடவேண்டியது. என் விடவேண்டி:பதென்ஞுல், பூரு 

வத்தில் ஈபூரூவமகாராசனானவன்.ராருவாசரிஷியைப் 

பார்த்து நான்செய்த யாகங்களைப்போல யார்செய் 

யப்போ௫ரர்கள்.இதுஈன்ளுயிருக்கிறதேயென்று (கே 

ட்க்யகனை தீதுதக்கைபோலஆயிரம்வருஷம்நெய்சொ 

ரிர்.ு யாகஞ்செய்தவனு மிப்படி கேட்கவில்லை. ஈதெ 

ன்ன இடம்பயாகமென்று சொன்னவரைக்கோயித்த 

அவள யாகத்தோடு மவன்பிராணஹானி LI SRG 

௪ மிராச்யெஹொானி யிகபரங்களி.லப௫€ர்த்தி இவைமு 

தலான அரேசகவரர்ததசங்க ளனுபவித்தது மின்னுமிர் 

த இடம்பகத்தினு லரேகம்பேர் அக்க மனுபவிக்ததுஞ் 

சாத்திரங்களிற் கண்டிருக்கிறோ மானபடி.யினாலும், 

இப்போ திருக்கெபேர்களிந்த இடம்பத்தினாத் க்க 
மேயனுபவிப்பது பிரத்திபட்சமாகக் சண்டி.முக்க 

படியினாலும்; இனிப்பிறக்கப்போகிறபேர்க ளிடத்தி 
* . * * * ச் % . 

அமிந்த இடம்பமிறுந்தாற் றுக்கமே யலுபவிப்பார்க 
ளென்.றுதோற் றுகிறபடியினாஓுமிந்தஇடம்ப முமூட், 

. ச . . . 6 ௪ 

சுவாணவர்கள் சர்வாத்மனா விட்டுவிடவேண்டியது 

2
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சத்தம். இப்படியே புச்திரகளத்திர தனதானியாதி 
சம்பத்அுத்தனக்கேயுண்டுதனக்கொருத்தருஞ் சமா 
னமில்லையென்று விகற்பித்துவருகிற சித்தவிருத்திக் 

குச் தர்ப்பமென்றுபேர், இகதைமுமூட்சுவானவர்கள் 

காலத்திரயத்திலு மில்லாமற்சர்வாத்மனா விட்டுவிட 
பவண்டியன. என்விடவேண்டியதென்றால், பூருவத் 

இற்ச தகந்தரனானவன் ஐஸ்வரியத்திற் றனக்கொருத் 

கருஞ்சமானமில்லையென்று ௮மரர்களுக்கு உபத்தி 

ரவஞ்செய்ததை நாரத ரிராமருக்கறிவிக்க,அவர்பாரி 

யான சீதையம்மனாலவன் பிராணஹானி பந்துநாச 

மிராச்சியஹானி இகபரங்களி லப£ர்த்தி யிவைமுத 

லான அ௮(ேகவரர்த்தங்க ளனுபவித்தத மின்னுமிந் 
அற்தர்ப்பத்தினா லநேகம்பேர் துக்கமே யனுபளித்த 

அிஞ் சாத்திரங்களிற் கண்டிருக்கிறோ மானபடி யினா 

௮ம், இப்போதிருக்றெபேர்களிர்தத் தர்ப்பத்இினாற் 

அச்சமே யனுபவிப்பது பிரத்தி யட்சமாகக் கண்டி 

(ரக்கிறபடி.யினாலும், இனிப் பிறக்கப்போகிறபேர்களி 

டத்திஓுமிர்தக் தர்ப்பமிருந்தாற் றுக்கமேயனுபவிப் 
பார்களென்ற தோற்றுறெபடியினா௮ மிர்கத்தர்ப்ப 

முமூட்சுவானவர்கள் சர்வாதீமனா விட்டுவிட£வண் 

டியது சித்தம், இப்பயே ௮டா! என்னை யறியாயா?
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நான் பிடித்த காரியம் விடுவேனா? ரீயாவெளக்குப்புச் 

திசொல்கிறவனென்று விதற்பித்துவருகற அத்தவிரு 

தீதிக் ககங்கார மென்றுபேர், இதை முமூட்சுவான 
வர்கள் காலத்திரயத்திலுமில்லாமல் சர்வாத்மனாவிட் 
டுவிடவேண்டிய நு.ஏன் விடவேண்டியதென்ஞால்,பூரு 

வத்தில் மதுகடைவரென்பவர்கள் மகாவிஷ்ணுவோ 

டு வதினஞயிரம்வருஷம் யுததஞ்செய் தஇளையாம லவர் 

வரங்களுக் காசியாமற்றுங்களந்ச விஷ்ணுவுக்குவரன் 
கொடுத்த அகங்காரத்தினாற் பிராணஹானிபந்துகாச 

மிராச்சிய)ஹானி இகபரங்களி லப&ர்த்தி யிவைமு 

தலான அ௮(0ேகவரர்த்தங்க ளனுபவித்தது மின்னு 

மிர்த ௮கங்காரத்தினா லகேகம்பேர் துக்கமனுபவித்த 

அஞ் சாத்திரங்களிற் கண்டிருக்கிறோ மானபடியினா 

ஓம்; இப்போதிருக்கிற பேர்களிந்த ௮கங்காரத்தி 
Op ௮ுக்கமேயனுபவிப்பது பிரத்தியட்சமாகக் கண் 

டிருக்கிறபடியினாலும்) இனிப் பிறக்கப்போகிற பேர் 
களிடத்தி லிந்த அகங்காரமிருந்தாற் ௮க்கமே யலு 
பவிப்பார்க ளென்று தோற்றுகிறபடியினாலு மிந்த 

அகங்கார முயூட்சுவானவர்கள் சர்வாத்மனா விட்டு 

ஓஇிடழேண்டியது,சத்தம். இந்த இராகமுஜல்சங்கார 

மீருணவன்மூன்றுகுணங்களினா லிராவணன்முதல்
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மதுகடைவா ஸனீருனபோகள மஹாசமாதக்தாகளா 

யிருந்து மவர்கள் பிராணஹானிமுதலான அ௮கேசவ 
நர்த்தங்கண் முன்னனுபவித்தது சாத்திரங்களிற் க 

ண்டிருச்சறோ மானபடியினாலு மிப்படியே சத்திய 

வாரத்தமானகாலத்திலு மிந்த இராகா திகுணங்களா ல 
நேகஜனங்கள் பிராணஹானிகளும், அநேக ரோகங் 
களும்; ௮கேச திரவியராசங்களும், பக்துக்கிள்” வி 
சோதங்களும், அபூ€ர்த்திகளும் இவைமுகலான 

அகேகவநர்த்தங்க ளனுபவிக்கிறது பிரத்தியட்சமா 

சுக் கண்டிருக்கிறோ மானபடியினாலும்; இளிப்பிறக் 

கப்போகிறபேர்களு மிந்த இராகாதிகருணங்களினின் 

றும் விபெடாமற் போனார்களாகி லிப்படியேயநரேகவ 

நர்த்தங்களனுபவிப்பார்களென்றுதோ ற்றப்படுகிறப 
டி.யினாலும், இர்த இராகாதி பதின்மூன்று குணங்க 
ஞு -மோக்ஷமார்க்கத்துக்குச் சத் அருவாயிருக்றெபடி 
யினாலும், ஜஈமரணப் பிரவாகரூபமான நரகத்றுக் 

கேத வாயிருக்கெபடியினாலும்,, இப்பதின்கான்று கு 

ணங்களையு முமூட்சுவானவர்கள் சர்வாத்மனா விட்டு 
விடவேண்டியது சத்தம். இவைகளாலுண்டான ஜந 

நமரணமே ஈரகமென்பதாம். இதற்குச் சமுஷயமில் 
லை. ஜுஈரமரணரூபமான தேகமே ஈரகமென்பதற்குப்
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பிரமாணம்-எங்கேசரீரமுண்டோ அங்கே;யெல்லார் 
துக்கமுண்டு, எங்கே சரீரமில்லையோ ௮௩ங்கே யெல் 

லாத்தூக்கமில்லையென்று வேதத்திற் சொல்லிிருக்க 

றபடியினா லிந்தச்சரீரமே சகலதுக்கங்களுக்குஞ்சக 

லவநர்த்தங்களுக்கு மேதுவாகவிருப்பதினா லிந்தச்ச 

ரீரமே ஈரகமென்று சொன்னது சத்தம். ஆதலாலிந் 

தம்" சரீரத்துக்கேதுவான விப்பதின்மூன்று குணங்க 

ளையு முழூட்சுவாயிருக்கப்பட்டபேர்க ளவ௫ியம்விட் 
டுவிடவேண்டியது சித்தம். இனிக் கொள்ளத்தக்க : 
வைகளரன விச்சைழமுதன் மூன்றுகுணங்களையு நிரூ 

பிக்கிரோம். அவையாவன-ப௫ிதாசநிமிச்த மன்னபா 

னாதிடராகியமு மலஷூத்திர விசர்ச்சனழமும் பண்ண 
வேண்டுமென்றுவருகற சித்தவிருத்திக் செுசையென் 

றுபேர்; இவைபண்ணாமற்போனாற் றுக்கமும் பண் 

ணினாற் சுகமுமாயிருக்கும். இதனாற் பந்தமோக்ஷஞ் 
சுவர்க்கரகமில்லையாகலாற் கொள்ள த்தக்கதாம்.இப் 

படியே மகாதேவரீரிடத்திற் பிரியம்வருகிறசித் தவி 

ருத்திக்குப் பத்தியென்றுபேர், குருவேதாச்தசாத்தி 
ரங்களின் மிகவம்விசுவாசம்வைத்த சத்தவிருத்திக்கு, 
Br gen sue pCur, Oss பத்திசரந்தை மூச் 

தியைஉடைவிப்பதற் கேதுவாதலினாலும்,பூருவத் திற்
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கட்வொங்ககனென்டற மகாராசன் இந்தச்சிரத்தா 
பத்தியினு லிரண்ரொழிகையின் முத்தியை யடைர் 
தானென்று சாத்திரங்களிற் கண்டிருக்கறோ மானப 
டி.பினாலு முழூட்சுவானவர்ச ளிர்தச் ரெத்தாபத்தி 

யவசிம் பண்ணவேண்டியது சித்தம். இராகாதி பதி 

ஞறுகுணங்களும் நிரூபிக்கப் பட்டன. 

இராகத்துவேஷப்பிரசரணஞ் சம்பூர்ணம். 

ரத்து 

a. 

இருச்சிற்சம்பலம், 

> 

இரண்டாவது, 

சாதனசதுஷ்டயப் பிரகரணம். 

முற்பிரகரணத்திற் கற்புஎரூபமான விஷயசு 

கங்களைப் பிரியமாக விசுவ௫த் தஇற் சுழலாநின்ற ம 

நோவிருத்திச் சுவைக டுன்பமெனத் தெரிவித் தவ்வி 
ருத்தியை“விஷயசுகங்களினின்றுநீக்ு மேல் கதோர்ல் 

தீசுகத்திற் பிரியம்வைக்கும்படி செய்ததனாநதூண்டா
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ன சிரத்தாபத்தியினாற் சித்தசுத்தியுண்டாக்குப் பின் 
பவ்யதார்த்தம் வெளிப்பநடிதற் கேதுவான சாதனச 

அஷ்டயப் பிரகரணம் நிரூபிக்கிறார். 

சுலோகம், 

சதுஷ்டயம் ஸாதகாராம் வேதார்தேஷூப்ரதி 

ஷ்டி ஈம் தஸ்யஸ்வரூபம்க்ரமத் ஸ்காவத்தத் ர்திரூப் 

யதே. 

இதனதுபோநள். 

வேதாந்தத்தி னன்குசாதனங்க எ திகாரிகளுக் 
காகச்சொல்லியிருக்கன்றன. அவைகளின் ஸ்வரூபங் 

இரமத்தி னிரூபிக்கப்படுகின் றது. 

எந்தச்சாசனசதுஷ்டப சமபத்தியினை பாவ 

ரூம் மோக்ஷமடைவார்களோ? வந்தச்சாசன ௪துஷ் 

டய சம்பத்தியை நிரூபிக்கமேம், அவையாவன-நித் 

Burd g Bu வஸ்அவிவேகம், இகபர முத்திரார்த்தப 
'லபோசலிராகம்; சமாதிசட்ச்சம்ப SB) (pepe GS 

வமென சான்குவிதமாம். இவற்றில் நித்தியாநித்திய 

,வஹ்துவிவேகமென் பது-பிரமமே நித்தியவஸ்து, ௧ 

த்.தமிஜ்தியவஸ் துவெனப் பகுத்தறிவதாம்.
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இச்சக மநரித்தியமென்ப தெப்படி யென்றால், 
இவை பூதபவுதிகாத்மசமானபடி.யினா லனித்தியமே 

யாம். இங்கனம் பூதபவுதிசாத்மகமாகத் ே தோற்றப் 

படுற சகத்தின்முன்னே பவு இகங்களுக்கறித்தியத் 
் அவறிரூபிக்இமோம். 

அப்பவுதிகமாவ தியாதெனில், சால்வசையோ 
. ச . ந ச க ¢ . னி எழுவகைத்தோற்றம், எண்பத்துசான்கு லக்ஷம் 

பேதங்களாயுள்ள சரீரங்களாம். 

அவற்றில் நால்வசை யோனியென்பஅ-சராயு௪ 

மண்டசஞ்சுவேதசமுற்பிச மென்பனவாம், இவ aap 

பையிற் சட்டுப்பட்டுப்பிறப்பது சராயுசமும்; முட் 

'டையிற்கட்டுப்பட்டுப்பிறப்பது ௮ண்டசமும்;வியர் 

வையிடமாகப் பிறப்பது சுவேதசமும், பூமியிடமாக 

ப்பிறப்பது உற்பிசமுமாம். 

எமுவகைத்தோற்றமென்ப.து-தேவரும்மானிட 
௬ம் மிருகமும் பட்செளும் ஊர்வனவும் நீர்வாஜ்வன 

வுர் தாபரங்களுமாம். 

எண்பக்துசான்லெகூம் பேதமென்பது-தேவ, 

பேதம் பதினாறிலகஷமும்) மானிடபேத மொஷ்பதில
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க்ஷமும், மிருகபேதம்பத் திலகமும், ப்ட்பேதம். 
பத் திலட்சமும், ஊர்வன பேதம் பதினோ ரிலட்சமும், 
நீர்வாழ்வனபேதம் பத்திலக்ஷமும், தாபரபேதம் ப 
தினெட்டிலக்ஷமுமாம், 

இவத்றில் தேவகந்தருவித்தசா த்திய Best oor 1 Glib 

புருடகுப்யகவித்தியாதர யட்ஈராட்சத பூதப்பிரேத 
பிசாச சாசனிடானிவேகாள தியான தேவசரீரங்க 
ளும், மனுமாந்தாஇசக்ரெவர்த்இி பிரமக்ஷத் திரியவை 
சியசூத்திரர் முதலான ஈரசரீரங்களும், காமதேனு 
சிம்மா தலான மிருகசரீரங்களும்,௮ன்னங் கருடன் 
முதலான பட்சிசரீரங்களும், சேடனெறும்புமுதலி 
ய வூர்வனசரீரங்களும், மகரமச்சங் கூர்மமுதலிய 
நீர்வாழ்வன சரீரங்களும், கற்பகவிருட்சம் பாரிசாத 
முதலிய தாபரசரீரங்களுமாம். 

பூர்வத்தி லித்தேவர்முதலிய எண்பத்துநான்லெட் 
சம் பேதமாயுள்ளசரீரங்களும் ஈசித்துப்போனது 
சாத்திரங்களிற் கண்டிருக்ோ மானபடியினாதும், 
இப்படியே 1-த்தியவர்த்தமான கால த்திலுமிருக்க், 
தி மஞாபிதாமுதலான சகலசரீ ரங்களும்நூப்பதுபி 
ரத்தியூட்சமாகக் கண்டிருக்கிறயடியினாலும், இனிப்
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'பிறச்சப்போறெ ௪கல சரீரங்களு மிப்படியே ஈசிக்கு 
“மென்று தோற்றப்படுறெபட். பினா ௮! மிந்தப் பவுதிக 

மான சகலசரீரங்களும் அறித்தியமென்பது சித்தம். 

இப்படியே பிருதிவியாதி பஞ்சபூதங்களுக்கும் அ 
நித்திய த் துவம் நிரூபிக்கிறோம். 

அஃதெப்படியென்றால், இப்பூதங்கள் பிறசஈ்தி 
ருக்கிறபடியினாலும், அவயவிகளா யிருக்றெபடியினா 

௮ம், பிரளயகாலத்தி னத் துப்போடறெபடியினாலும் 
௮றித்தியமேயாம். 

அவைக ளெப்படிஈசிக்கெதென்றால், பிரமப்பிரள 

| யம்வருறெகாலத்தி திற் பனிரண்டசெரியர்களு முதய 
மாய் ாறுவருஷமழையில்லாமலெரித்துச் சகத்தெல் 

லாம் பஸ்பம்பண்ணிப் பூமியைத் தாங்கிக்கொண்டி 
ருந்தவாதிசேடலனுடைய மகுடங்களைப் பஸ்பம்பண் 

ணுறெபோ தந் தவாதிசேடலுடைய முகங்களிலிருக் 

அ காளகூட விஷாக்கினிபிறந் தர்த விஷாக்கினியுஞ் 

சூரியாக்ியும்கூடி யந்த அதிசேடன்முதற் றுவா 

'அசாதித்தாளையும் பஸ்பம்பண்ணி யப்படி.ப் பல்பம் 
பண்ணின அக்கினியினின்றுஞ் சத்தமகர் மேவ்கள் 

பிறந்து நாறுவருஷூ யானைத்து திக்கைபோசே வரு
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ஷூதாரைகள்வருவிக்கும். அந்தவருஷசல்மே காரண் 

மாநிற்கும்.அந்தச்சலத்தில் அப்பூமி பஸ்பம்விநயமா 

கும், ௮ப்போதந்தச்சலம்வாயுஸ்தம்பமாநிற்கும்.௮ப் 
படிநிற்கின்ற FUE BY வடவானலம்பிறந்தந்தக் 

காரணவமான சலமெல்லாங்கிரிடுக்கும். அவ்வடவாக் 

கினியும் பிரசண்டவாயுவி வீனமாகும். அச்ச வாயுவு 

rare தீதிலீனமாகும். ௮வ்வாகாசமு மஞ்ஞானத்தி 
லீனமாகும். ௮வ்வஞ்ஞானமும்பிரமத் திலீனமாகும். 
அப்பிரமமொன்றுமே சேஷித்துநிற்கும். ஆனபடியி 

னாற்பஞ்சபூதபவுதிகாத்மகமான சகத்தநித்தியமென் 
சொன்னதும் இப்படிவிசேஷித்துரின்ற பிரமத் 

துக்கு வேறேகாரணமில்லாதபடியாற் பிரமமே நித்தி 

யமென்றுசொன்னதும் சத்தம். 

இங்கனம் நித்தியாறித்திய வஸ்அக்களி he ruts 

தெரிதலாகயெ முதற்சாதனங் சைவர்தாற் போதா 
தோவென்ருற் போதாது. ஏன்போதாதென்றால்) சில 

வித்துவான்கள் சா*த்திரபாண்டி த்தியத்தினா லாத்மா 
வொன்றுமேந்தியமென்றுஞ்சக த்தநிச்தியமென்றுஞ் 

சொல்லிக்கொண்டு ஸ்திரீ புத்திர தளதானியாதி 
ோங்களி லிச்சைவைத்துக்கொண் டிருக்கிறதினா 

-லநிதீதியமானஅ நித்தியமென்று வருமாதலானிரண்
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டாஞ்சாதனமான விகாமுத்்திரார்த்த பலபோகவிரா 

கமுஞ் சம்பாதிக்கவேண்டும். 

இவ்விகாழுத்திரார்த்த பலபோகவிராகமாவ தியா 

தென்றா லதையும் நிருபிக்கிஜோம், 

௮ஃதாவது-இகலோக வைராக்யெமென் அம் பர 

லோசகவைராக்கியமென்று மிரண்டுவிதமாம். 

அவற்றி லிகலோக வைராச்கியமாவது-ஸரக்குசந் 

தீன வநிதாதி விஷயங்களில் வாந்தாகன நூத்திரபுரீ 
ஷுங்களிலெப்படி யிச்சைவாராதோ அப்படி யிச்சை 

வாராமற் போகிறது. இவ்வித வைராக்கிய மில்லா 

விட்டா லிகத்திற் ருன்சம்பாதிக்க வேண்டுமென்கிற 

புத்திர மித்திர களத்திர பசுபிரத்திய பலபந்து இர 

மக்ஷேத்திர சனதானியாதிசண் முதலியவம்றைச் 

சம்பாதிக்க வேண்டு மென்ளுல் மிகவும் பிரயாச சாத் 

தியமா யிருக்கறெபடியினாலும், பிரயாசப்பட்டெத்த 

னம் பண்ணிஞவலப்படி யெத்தனழ்பண்ணின பதார்த் 

தங்களிற் சிறிது கூடிவருகிறதுஞ் சிறிது கூடிவரா 

மலும் பேரகிறபடியினாலும், அப்படிக் கூடிவராத 
பதார்த்தத்தைத் தொட்டு வெகுதுக்கபரம்பவைஸ் 

வருகிறபடியினலும், *அந்தத் அக்கத்தோடு கூடிக்
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கொண்டிருக்கறவேளையிற் பெரியோர்கள் யிருக்கப் 
பட்ட பேர்கள்வற் தேதாலெஞ் சற்காரம்பண்ண 

வேண்டுமென்று கேட்டஅுண்டானா லவர்கள் பேரில் 

யுத்தாயுத்தங்கள் தெரியாமற் கடினமா யிருக்கப்பட் 
ட சொல்லினாற் நிரஸ்காரம் பண்ணுறன். அவர்க 

ளையப்படி. சொல்கின்றபோது வீட்டிற் யார் முத 

லாவபேர் பிரிய வசனஞ் சொல்லிப் பெரியவர்களை 

யப்படிச் சொல்லலாமாவென்று சொன்னதே யுண் 
டானா லவர்கள்பேரி லாக்செகமாக விழுந்து யதா 

யு.த்தமில்லாக கடினமான சொல்லினா ஸிராகரிக்கிரு 

Wary. Ie gb) Huy நிராகரித்ததனா லநேக 
வனர்த்தங்களும் ௮ரேகதோஷங்களும் வருறெபடி' 

யினாலும், அப்பாவத்தினால் நரகங்களில் விழுகிரு 

னனைபடியினாலும்; இப்படி யசரீத்தியமான பதார்த் 

தீங்களினா லித்தனை யநர்த்தங்கள் பிறக்கச்சே சாத் 

இயமான பதார்த்தங்களினா லனர்த்தங்கள் வருறெ 

துக்குச் சொல்லவேண்டுமா? 

Yoo SILI. Ow aT apa, சாத்தியமான வொரு 

அவண்சாதியைத்தொட்டுச் சோரபயங்களுர் தாயார் 

'தீகப்னார் விரோதங்களும் அண்ணன் தம்பி விரோ
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தங்களும் ௮ன்றித் தான் செய்ய வேண்டு மென்கிற 

ஈல்லகாரியங்களும் விரோதமாய்த் தன்னை யெண்ணா 

மல் ஈடக்றெபடியினாலும் துக்கமே தோற்றுகிறது. 

இப்படியே சாத்தியமா யிருக்கப்பட்ட தனத்தைக் 
குறித்துத் தாயாதிகள் பயமும் இராசசோ ராக்கினி 
பயமும் இவைமுதலான மகாப்யதுக்கங்களுக் கேத 

வாயிருக்றெபடி யினாலும், இப்படியே சாத்தியடான் 

புத்தினைத் தொட்டுச் சொன்னபேச்சுக் கேளாமற் 
நிரி௫னென்றும் புத்திசாலியாகாமற் போனானென் 

oe சாரசோரனாகத் இரிகிரா னென்றும் இவை 
முதலான அ௮ரேக துக்கங்கள் வருகிற படி.யினாலும், 

இப்படியே சாத்தியமா யிருக்கப்பட்ட விப்பதார்த் 
தங்களினறாற்றுக்கமே தோற்றுகற தானபடியினாலும் 

இர்த விகலோக வைராக்கியமும் ௮வூயஞ் சம்பா 
திக்க வேண்டியது சித்தம். 

பரலோக வைராக்யெமான, தேதென்றால், ச 

வர்க்கலோக முதற் சத்தியலோகம்வரைக்கு முள்ள 
சுகலலோகபோகங்களும் வந்தாசனமுத்திர புரீஷங் 
களி லெப்படி, யிச்சையில்லையோ? அப்படி. .யிந்லூ 

யற்றுப்போகறதாம்.
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இப்பரவைராக்கயம் பண்ணாமற்போனாற் ஜோ 
ஷ்மென்னவென்ளறால், இகத்தில் ஈகுஷமகாராசன் தே 

வேந்திர போகத்தின்பேரி லிச்சைப்பட்டுச் சே, ட௪ 
மகாதானங்களு மசுவமேதயாகங்களுஞ்செய்து சுவர் 

க்கத்துக்குப்போய்க் தேவேந்திரப் பட்டமுங் கட் 
டிக்கொண் டிந்திராணியோடு போ௫டுக்க வேண்டு 
டென்ற ௮இிக பரபரப்பினாற் பல்லக் கெடுக்க சத்த 

ரிஷி கலத்தியரிஷியை யவமானம் பண்ணின படி யினா 

லவர் சபிக்க ௮ச்சாபத்தினா லவ் விர்திராணிபோக 

முதலான சகலபோகங்களும் வியர்த்தமாய்த் சான் 

பண்ணின எக்கியதான பலன்களும் வியர்த்தமாய் 
மலைப்பாம்பாப்ப் பூமியில் விமுந்து போன படி.யினா 

௮ம்; இன்னுமகேகம்பேர் சுவர்க்காதி போகங்கள் 
வேண்டுமென்ற வாசையினா லேச எக்கியங்களு 

மகேக தருமங்களுஞ் செய்து அவைகள் வியர்த்த 
மாயகேக துக்கங்க எனுபலிக்கிறார்க ளானபடி.யினா 

அம், அச்சுவர்க்கலோக முதற் சத்தியலோகபரியந்த 
முள்ள லோகங்களிருக்றெ பிரமாதி £கல தேல்சை 
களுஞ் சக௨.ரிஷிகளு மொருத்தருக் கொருத்த ரன் 
னியோன்னிய சாபத்தினலு மொருத்தர் ிபண்சாதி 

யை மொருத்த. ரபகரிக்கெபடி மினா ௮ மிராட்சதர்களி
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ராச்சியம் கட்டிக்கொண்டு போவார்களென்கிறபயத் 

இனைலுமொருத்த ரைஸ்வரிபத்தை யொருத்தர் ௮ப 
சரிக்றெபடியினாலு மிப்படியே வைகுண்டத்திலுங் 

சைலாசத்திலு மிருக்கிறபோகள் கூட அன்னியோன் 

னிய சாபங்களினாற் ௮க்களூபமா யிருக்கிறபடி யினா 

அ மவவிடமடைதற்கு மிகவும் பிரயாசசாத்தியமா 
யிருக்கிறபடியிஹைம் அவசியமாய்ப் பரவை க்கி 

யம்பண்ணவேண்டியது சித்தம். 

இப்படி யிகபர வைராக்கியங்களாற் சகல போ 

கங்களையுஞ் சுகதுக்க கன்மங்களையும் விட் நிரா 

சையா யிருக்கிற விரண்டாஞ் சாதன கைவந்காற 
' போதாதோ வென்னிற் போதாது. என் போதாதென் 

முல், சிலபாஷண்டர்கள் காஷாயந்தரித்துச் சக்கி 
யாசியென்று பேரிட்டுக்கொண்டு சம்சாரத்தையும் 

மோட்சப் பிரதானமான கன்மங்களையும் விட்டுத் 

sorts சவுக்கயம் பண்ணும் பொருட்டுக் குட்சி 
வாதைதீரச் சலெவித்தைகளை கற்றுக்கொண்டு தான் 

பெரியவனென்றெ பேரினாலெனக்குச் சமானமா 

ரென்றகங்கரித்துஞ் சபித்துந் இட்டியு மிதனால் வெ 

குசுக்கமடைந்தவனாக முன்னுள்ள வில்ல்றமுடயிக் 
னுள்ள துறவற மின்றி யுபயப் பிரஷ்டீதுவம்
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வருகிறபடியினால் மூன்றுஞ். சாதனமான சமாதிசட் 

௧ சம்பத்தியுஞ் சம்பா திக்கவேண்டும். 

சமாதிசட்சசம்பத்தியாவ தியாதென்னி லதை 

பும் நிரூபிக்கிறோம். 

அ வையாவன-சமம், தமம், உபரி, திதீட்சை, 

சமாதானம்; சரத்தை யென ஆறுவிதமாம். 

இவற்றிற்சமமாவது-மனோரிக்கரகம். ௮ஃதாவ 
அ மனதைச் சலியாமலகத்தி லட்க்குவதாம். 

இஃ தமோ நிக்கிரகஞ் செய்யாமற்போஞாழ்ரு 

வத்தி லபிமாளித்திருந்த பதார்த்தங்கணடுத் நுமவை 

ளை வாசனையா நினைத்துக்கொண்டே யி ருக்கும், 

அதனால் றிக்கமே யுண்டா யிருக்றெபடியினாலும், 

சத்திபவர் BLD aor காலத்திற் றா முன் சம்பா hi hy col. தார் 

ர்த்தங்களின் மிகுந்த மோகமாயவைகளை நினை தறுக் 

கொண்டே. யிருக்கும். அப்போ தப்பதார் 5 மகசளுக் 

குச்சற்று விக்கினம்வழ்த துண்டானா லதஸாம் விச 

வு் துக்கமே தோறறுகிறபடியினாலும், இனி வரப் 

போகிற பதா தீதங்களை வாசனையா னினை த்துக் am 

DB Logit H MELD. ௮ வை வராமற்போனாற் “றுக்கமே 
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விளைகறெபடியினாலும், இத்துக்கங்கண் மன தி லடைல் 
திருக்கச்சே பெரியோர்கள் ,வசனங்கள் பிடிபடாதப 
டியினாலும், இந்த மநோரிக்கிரகமவசியம் பண்ண? 

ண்டியது: சித்தம். 

தமமாவது - பாகியேந்திரிய நிக்சரெகம். ௮ஃதர 
ல்.தூ சுரோத்திராதி ஞானேந்திரிய பஞ்சகம் 
வாக்காதி கன்மேந்திரிய பஞ்சகமும் இவ்விர்திரியங் 
களைச் செயம்பண்ணாமற்போனா லிப்பாகியேந்திரியம் 

விஷயங்களிற்போய் விழும். அப்படியே போய்விழுந் 

தசே யுண்டானால் தன் மகனாகத் தான் ஹானிவரும். 

் ௮ுஃதெப்படியென்றால், சத்திய விஷயத்தினால் மானு 

க்கெப்படிஹானி வந்ததோ? பரிசவிஷயத்தினால் யா 
னை ஃகெப்படி ஹானி வந்ததோ? ரூப விஷயர் இனால் 

விட்டி ர்பூச்சிக் கெப்படி ஹானிவர்ததோ? இரசவிஷ 
யத்தினால் மீனுக்மிெப்படி ஹானி வந்ததோ? கந்தலி 
msde வண்டுக்கெப்படி ஹானிவர்ததோ? இப் 

படியே இந்தப் பாகியேந்திரிபங்சள் விஷயங்களிற் 

சென்றால் மகத்தானஹானிவருமானபடியினா லிப்பா 
இூ.பர் திரியங்கள் விஷயங்களிற் போய், விழாம இவ. 
தியம் நிக்திரகஞ்செய்யவேண்டியது சித்தம்,
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உபரதியாவது! ஈவணுத்திரயத் தியாகப் பூரூவக 
மான சர்வகர்ம சர்ரியாசமாம். 

அ௮க்கன்மமாவது: பாவகன்ம மெனவும், புண்ணி 

யகன்மமெனவு மிரண்டாம். இவுற்றிற் பாவகன்மத் 

இனா னரகப் பிராப்தியுர் திரியக்காதி சரீரமும் வரு 
கெயடியினா லிந்தப் பாவகன் மமவசியஞ் சர்வாத்மனா 

விட்டுவிடவேண்டிய சித்தம். 

இப்படியே புண்ணிய கன்மங் காமியார்த்தமா 

கச் ரெய்வானேயாகிற் சுவர்க்கலோகப் பிராப்இயும் 

தேவத்துவதும் மேற்கீழ்ப் போறதும் வருகிற தும் 

ஹானிவிருச் தஇகளும் லாபாலாபங்களுஞ் BESO TE ' 

ங்களும் வருகறெபடி.யினா லிந்தக் காமியார்த்தமான 

புண்ணிய கன்மங்களையுஞ் சர்வாத்மனா விட்டு விட 
வேண்டியது சத்தம். 

இப்புண்ணியசன்மம் பகவத் பிரீதியாகப் பண் 

ணினாளிட்காமமாம். 

இக்கிட்சாம புண்ணியத் துவாராகித்த சுத்தி, 

வரும். DEG 65m த்தித்துவாரா சர்குருலரீப்ங்கடை 

க்க] Des pi GGOLPHIOMIN சரவண முண்டா 

ம், இச்சரவண த்தூவாரா மனமுண்டாம். “இம்மன
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னத்.துவாரா நிதித்தியாசமுண்டாம். இந்நிதிச்தியாச 
க்துவாரா ச்மாதிஞான -முண்டாம். இர்தஞானத்து 

வாரா மோட்ச மடைவார்க ளாதலாற் புண்ணிய கன் 

மங்களை நிட்காமமாயவசியஞ் செய்ய வேண்டியது 

சித்தம். 

சவணாச் திரத்தியாக மாவது தனததி னிடச் 

wb புத்திர னிடத்துந் தாரத்தி னிடத்து மிருக் 

நின்ற விச்சையை மீக்குதலாம். 

இவ்விசமான விபர தியை யவூியம் பண்ணவே 

ண்டியறு சித்தம் 

திதீட்சையாவது-சுகதுக்கங்கள் வரிற் பொறுத் 

இருத்தலாம். ௮ல்தாவது-தான் சம்பாதித் இருக்றெ 
புத்ரமிக்ர களத்ராதியான சகல பதார்த்தங்களும் 

செய்விதாயிருந் சாற் சுகம், ௮ப் பதார்த்தங்களுக் 
கோர் விக்கினம் வந்தாற் க்கம்; இச்சுகறுக்கங்கள் 

லாபாலாபக்கள். மாராலவமாகங்கள் செயாபசெயங் 

Ko தன்னையொருவர் வாதிக்கிற் முன் தண்டிப்பதற 

கதிகார மிருந்தும் பொறுத்த லிவைமுசலானவைக 
ளிழ் ச9த்திருப்பதாக்.
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இ.க்திதீட்சை பண்ணாமறபோனால இத்தொக 
தங்களி லகப்பட்ட ௮நேச வரர்த்தங்களு மரேகபா 

பங்களு மேக சாஞ்சல்யங்களுர் தேகசோவணைக 

ளும் பெரியோர்கள் சஹவாசத்துக்கு விக்கினங்களு 

மவர்கள் சொல்லும் வசனங்கள்' மனதிற் றரியாமல் 

போறது மிவைமுதலான தோஷங்கள் அரகேகமிரு 

க்கிறபடி.யினால் இப்பொறுமை ரூபமா யிருக்கப்பட் 

ட. திதீட்சையவசியம் பண்ணவேண்டியது சித்தம். 

சமாதானமாவது-௪டேந்திரியங்களையுஞ் சிரவ 

ணத்தி னிறுத்தல். அலஃ்தாவது-பெரியோர்க எிடத் 
இற்சேர்து சரவணம் பண்ணுடுற காலத்தின் மன 

துமிந திரியங்களும் வாசனாவசத்திற் செல்லாமற் றிரு 

ம்பிச் சிரவணத்தின்பேரிலே சாத்திரமாக நிறுத்த 

லாம். இகைப்பண்ணாமற்போனாற் பெரியோர்கள் வ௪ 
னிக்கும் வசனங்கள் மனதிற் பிடிபடாமல் விஷயங் 

.களிற் சென்றுகொண் டிருக்கும். அதனாற் "பெரி 
யோர்கள் சொன்னதிற் பயனில்லாமற் மூனினைத்தி 

ச . : . whe 
(SS கரியமு மாகாமல் உபயப் பிரஎடத்துல்ம் 

UML. YY FE) VSG HHH பிர ரப்திகளுண்டா மத 
. « @ ட ௫ . ௪ * 

லை மோட்சத்துக்கு விக்னெங்கள் வருறெபடி.யின
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லினிச்சமாசானம் அவசியம் பண்ணவேண்டியது 

தத்தம். 

சிரத்றையாவது : பத்தி விசுவாசபெல விரண் திறை ச் 
டாம். 

அவையாவன - தாய் தந்தை மூதலானவர்களிட 

தீதிலிருக்கிற பிரியங்களெல்லாஞ் சற்குரு வேதாந்த 

வரக்கெயங்களிடத்தி லேகாக்கரமாக வைப்பது விசு 

வாசமும், ஈஸ்வரனிடத் தேகாக்கரமாக வைப்பது 
பாத்தியுமாம். 

இவற்றில் சற்குருவினிடத்தின் மிகவும் விசுவாசம் 

பபண்ணவேண்டிய௰ய தந. என்பண்ணவேண்டி௰ய தென் 

ரூல், அவர் மகிமை முன்னதாக நிரூபிக்கிறோம். 

அ௮ஃதாவது-பிராந்தி ரகிதராயும், பரிபூரணராயும், 

ஞானம்பத்தி வைராக்கிய சம்பன்னராயும், நிரந்தர 

சந்தோஷத்தை யடைந்தவராயும், டித்திய திருப்தி, 

யடைட்தவராயும், சச்சிசொானர்சப்.. பிரமஸ்வரூபரா 
யும், தேசாகால வஸ்துப் பரிச்சேதரககெராயும், சுசா 

இவிசாதி சுககபே ரகிதராயுர், சட்பாவ விகாரரடுத 

ராயும், சுத்தபுத்த முத்த நித்திய பரமாநர் தஸ்வு.. 
ராயும், சர்வபரிபூரண*ருணாசாகரராயும், நிருவி. ஈச
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இய, நிர்லேப, நிர்ச்சங்க, நிர்வாண, நிட்காம, நிரூப 

நிரந்தர, நிர்வயவ, நிர்விசேஷ்னந்த, நிரூபததிரவ) 

நிபத்த, நிர்வேத்திய; நிர்க்குண, 'நிரஞ்சன, நிச்சல) 

நிட்பிரபஞ்ச ஸ்வளுபராயும், ௮ச்சேத்திய ௮க்லே 
தீதிய, அசோஷிய;௮தாயெ,௮சல), அவாச்சிய),௮கா 
மய, அட்சர, அ௮ப்பிர்மேய, அந்திய, அர்ரியமாயெ, 

அச்குரோத; அலிதர்க்யெ, அதிரி, ௮காசரெய) 
YT BT, அனந்த; அ௮கண்டாகார ஸ்வரூபராயும்; 

விஸ்வதைச் சபிராஞ்ஞைக் கதீதமான பிரத்திவைக் 

குசைஐன்னியராயும், இராட்டிரணியகர்ப்ப வவ்வியா 
கிருதங்களையறிகின்ற சர்வ சாட்சியராடூயும், மூலப் 

(சிரகிருதி யகண்டாகார விருக்தியானந்த விருத்திய 

இகரரயும், கருத கருத்தியராயும், ஸ்வரூப ஞான மில் 
லாதமூடர் மதமூத்திர பாத்திரமா யிருக்கப்பட்ட 

தேகமேகானென்றிந்தச் சரீரத்தைக் குறித்து வந்த 
ஹானி விருத்திகளும் சாதிவர்ணம் - குலம்-கோத்தி 

ரம்:அரமம்-நாமம்2வேஷமாதிகளும் ௪நந மரணங்க 

ஞம் சானென்று கொண்டிருக்கிறவர்களாய்ச் சங்கற் 

பவிகற்பமாயிருக்கிற மனதை நானென்று கொண்டி 

சூஷ்திபவர்கராய்ச் உச்சுவாச நிசுவாச மாயிருக்கி ன்ற 

(ண்ரிவாயுவை நானென்று கொண் டி. ௬க்கிறவர்க
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ளாய் ஆபாசமா யிருக்கிற சீவனை நானென்றுகொண் 

டிருக்கறவர்களாய்ச்சகவிவாணம்போலிருக்கெசூனி 
யமே நானென்று கொண்டி ருக்கெறவர்களாய இவை 
முதலான ௮கேக மதஸ்தர்களும் திரிசியங்களாய்ப் 
பரிச்சின்னங்களாய்ச் சர்வயவங்களாய் அ௮னாத்தசட 

துக்க ரூபங்களாய் அஞ்ஞான 'முதலான கேந்திரிய 

பிராண புத்தியோ நானென்றுகொண் டிருக்கறவரக 

ளாய் லோக காமியா யிருக்கப்பட்ட வனே நானெ 
ன்று கொண்டு இஞ்8ஞ்ஞர்களாய்ச் சுத்தமூடசிரோ 
மணியா யிருக்கிற பேர்கள்கூட நிரேதுகமாப் சற் 

குருவினுடைய விக்ஷணத்துக்குப் பாத்திரமானார்க 
ளாகில் அவ்வீட்சணாதிசயத்தினாற் சர்வகன்மவிழுத் 
தர்களாய் ௮வர்களிடத்திற் சேருவார்கள். அப்படிச் 

சேர்க்தவர்களுடைய பாவங்களும், ஜாகமரணரூபங் 

களா யிருக்கிற சகல பிரார்திகளும்; சூனியம்பண் 

ணித் தங்களைப்போலக் இருத்தியர்களாய்ப் பண்ணு 
கஇறவராயு மிருப்பதாயும், 

சுலோகம், 

DIP MOOS OB FLOSS. SAT Te (ஆ, 

W8e_Mo wD BSE VT, SSA al
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இதனதுபோர*ள். 

சீடனதுகைப்பொருள் பறிக்கும்படியான வாசா 

ரியர் வெகுபேருண்டு. ௮ச்€டனது 'மனத்தின்கண் 

ணுள்ள இன்பத்தைப் பறிக்கும்படியான வாசாரியா 

கடைப்ப SAB. 

் இப்படிக்குச் சாஸ்இிரங்களிற் பிரமாணங்களிறாக் 

கிறபடி.யினாலு மிங்கனங் கடைப்பதற்கரிய சற்குரு, 
வினிடத்தி னவூய மிகவும் விசுவாசம் வைக்களேண் 

டியது சித்தம். 

இப்படியே வேதாந்தசாஸ்திரத்தினிடத்திஓட மவ. 

சிய மிகவும் விசுவாசம்பண்ணவேண்டியஅ. என்பண் 

ணவேண்டிய சென்ரல், வேதாந்த சாஸ்திரங்களிலு 

மகா மகிமைக எஸிருக்கின்றபடி.பினால், ௮ம் மகிமை 

யென்னவென்ஞுல், அல்வேதார்ச சாஸ்திரங்கள் சகல 

பிரார்திகளையுஞ் சூனியம் பண்ணுகறதாகியும் ஜா 
மரண மென்ற சம்சார சாகரற் தாண்டெறதற்குத் 
தெப்பமா?ியும் ஸ்வகாம குணசால மென்ற மேகங 

களைப் பேரக்கடிக்கிற (சண்ட வாயுவசடயும் ஆதி 
மகம்ாதி பவதிகாதி. தெய்வீக. மென்கிற தாபத் 

இரியாக்னொிகளைச் சாந்தி பண்ணுற அமிர்தவருஷ



௪௨ ' சத்நப்பிரகரணம், [சுத்தப் 

மா௫ியும் புத்திரமித்திர களத்திர பசுப்பிறத்தியக்கிர 

கக்ரொமக்ஷேத்திர கன்தானியா திகளிடத்திற் பிரிய 

மோதப் பிரமோத்மா யிருக்கின்ற வஞ்ஞானமான 
மோகாந்தகாரத்தைப் போக்கடிக்கிற சூனியப் பிர 

arroyo srs aru cass aru vag gS ru 
சிவத்திரய சக்தித்திரய விர்துத்திரய தெய்வத்திரய 
சாமத்திரய காரணத்திரய வாசுனாத்திரயமான“& வ 

விலங்குகளைப் பேதிக்க வச்சராயுதமாடயும் இதர 

மான சப்தமீமாம்ச மர்திரசர்மயோக நியாய மிவை 

முதலானசாத்திரங்கள் படித்துஞ் சுகதுக்கமோ கர் 
மபந்த ௪நந மரணங்களை நிரசனம் பண்ண்மாட்டா 

மற் ச்மூசயங்களோடு கூடி யரேக மயக்கங்களினான் 

மோட்சமாற கரையைக் காணாமலு மிருக்கிறபேர் 

கள்கூட தெய்வாதீனமாய் வேதாந்த Fro ar eral 

ணம்பண்ணினலது சகல சமுசயங்களையுஞ் சகல பய 

க்க மேர்கா இகளையுக் கள்ளி மோட்ச கதியைக் 

காண்பிக்கிறதா யிருக்கிறபடியினா ௮ மிர்த வேதாந்த 

சாத்திரங்களின் பேரின் மிகவும் விசுவாசம்பண்ண 

வேண்டியது த்தம். 

இப்படியே ஈஸ்வரனிடத்திலு மவசிய% ' மிக்ஷூ் 

பத்தி பண்ணவேண்டியது, என் பண்ணவே: ய



பதிப்பு.] சாதனசதுஷ்டயப்பிரகரணம... ௪௩ 

தென்றால், சகலத்திற்கும் காரணமாயும் பாவமும் கர் 

மமும் நாமமும் ரூபமும் குணங்களு மில்லாமல் உற் 

பத்திஸ்திதி லயம் பண்ணுகிற நிமித்தம் நிசமாயை 

யினாற் வசகத் துக்களை விஸ்தரிக்கறவராயும் ௮ச் 

ரீவ சகத்துக்களி லனுளுதராயும் ௮வ்வியாடருத மிர 

ணியகர்ப்ப லிராட்டு பிர்மா விஷ்ணு மகேஸ்வர ராம 

Caer UY J bil யவதார்ாராயு FB Hit, ரபய்சளாயு 

ஐ
ச
ு
 
க
 

மிருக்கின் றபடியினா லர்த ஈஸ்வரனைக்குறித்துச்சிரத் | 

காபத்தியோடும் உபாசனை பன்ணிஜ “we எ Poly ay 

ரரனுக்சிரக முண்டா யவ்வனுக்ரெகத்திஞற் சல” ட் 
23 

பாவங்களும் நசித்து மோக்ஷத்தை படைிருர்சளாக் 9) : 
் 5 a 

லாலிர்த வீஸ்வரனிடத்தி லலசிய மிகவும் பத்திப்ன் ட் 3 

ணவேண்டியது சித்தம், 6 ட் ப 

9- a. 8 

இப்படிக் குரு ர வேதாக்தவாக்பெ மீஸ்வாளிட்தி டு 
9). 

தின் மிகவும் விரவாசம் பண்ணாம$்போனாற் ஜாஈ$ 5 

மரணப்பிரவாகரூபுமதன சம்சாரத்துக்க கமென்கிறார & | 

கந்தப்பாமலும் அஞ்ஞானமும் ௮விவேசமும் அபி 

மானமும் இராக கர்ம சரீரதுக்க பயா திசளு மிவை 

(தான: ௪௧௮ பிரார்திகளுஞ்சூனியமா காம 2லமிருக் 

கின்மு:.யினா லவதியம் சற்குருர் வேதாந்த வாக்கிய 

ச்



௪௫ சத்தப்பிரகரணம். சுத்தப் 

மீஸ்வர னிவர்களிடத்தின் மிகவுஞ் சரத்தாபத்தி 

பண்ணவேண்டி.யது கத்தம். 

இங்கனம் சமதமாதி குண்ங்களையுடைய சமாதி 
சட்க சம்பத்தியான மூன்றாஞ் சாதனங்கைவந்தாற் 

போதாதோவென்றாற் போதாது. ஏன் போதாசென் 
ரூல், சலர்தாம் ஞானியெனவும் யோகியெனவும் 

குறாக்கவெ னவும் பாரம் பரியமான பெரியோர்கள் 

வம்சத்திற் பிறந்தவரெனவுஞ் சொல்லிக்கொண்டு 

முன்னுள்ள மகான்கள்பேரை வைத்துக்கொண்டு 

அவாகள மகாமலமையுளள குணாசசயஙகள தஙக 

ளுக்கிருக்கிறதுபோலச் சமதமாதிகளை வரவழைக் 

துக்கொண்டு ரிர்வியாசமாகள் சாந்தாதி குணங்களை 

யடைந்து மோக்ஷமெப்போ.து வருமென்கிற விசார 

மில்லாமற் சோம்பு மயக்கஞ் சமுசய மிவைகளை 

யுடையவராய்தீ தேக சவுக்கெத்துக்காக வதற்குத்த 
குக்த புசிப்பின் மிகவும் விருப்பமுள்ள வராய் B&F gs 

இரமார்க்கங்களை யப்பியாகித் துக்கொண்டு ஞானம் 

போலச்சிலவார்த்தைகளைக் கற்றுக்கொண்டு ஆச்மா 
னந்தத்தை யடையாமன் மூடசிரோமணியா இருப் 

LITT EON BOOT ov கான்காஞ் சாதன்மான முஞ்ட்௭த்
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துவமுமவூயஞ் சம்பாதிக்க வேண்டியது. ௮ஃதா 

வது மோச விருப்பமாம்.௮தையும் நிரூபிக்களோம். 

ஜாஈமரணப் பிரவாகளுபமான சழுத்திரத் த்திலிருக் 

இறபேர் தாபத்திரங்களி லடி பட்டிந்தச் சம்சாரம் 
மகாரவுரவாதி நரகத்சைக் காட்டியு மதிகதுக்கமா 

பிருக்றைபடி.யினா லிச்சம்சாரத்தில் சகணமாத்திர 

மாகிலு மிருக்கலாகாதென்று மகாபயத்தை யடைந் 

இப்படிப்பட்ட கோரமான சம்சாரபயனுக்க மோகப் 

பிரமைகளைப் போக்கடித்து நித்த சுத்த புதீத 

முத்த*ச த்திய பரமானர்தானர்தாக்துலிச சுகலைவ 

ரூபமா யிருக்கப்பட்ட சாம்பிராச்சியத்தை எந்தப் 

பெரியோர்களா லடையலாகுமோ? இப்படிப்பட்ட. ' 

சற்குரு வெங்கே யிருக்கிறாரோ? இதற்கென்ன சாத 
னங்கள் வேண்டுமமாவென்றை விசாரத்தோடுந்தலையி 

னெருப்புப் பற்றின.வலுந்கும் நாக்கு வரண்டுபோன 

UD Hi தண்ணீரைக்கண்டாலொழிய ஒருகாரியத் 

திலுமனது மீளாதனுபோல எப்போது மோக்ஷம் 

வரப்போகாரதென்றெடுத்த விடாய்$ீராமற் கருதகி 

ருத்தியனாமளவும் விசாரத்தினாற் றவித் தழ்சொண்டி 

அகிநகே முமூட்சுத்துவமென்று சொல்லப்படும்,



௪௬ ப சத்தப்பிகரணம், | சுத்தப் 

இர்தமுதூட்சுத்துவ மில்லாவிட்டாற் ஜகநமரண 
மென்கிற ஈரகம்விடாலு. பந்தமும் போகாதானபடி. 

யின லெவ்விதத்தினு முமூட்சுத்துவஞ் சம்பாதிக்க 

வேண்டியது சித்தம். 

இச்சாதனங்களுள்ளவனே பிரமவிசாரத்துக் கதி 
காரியாவன். ௮வ்விசாரமாவது ௪ட மின்னதென் 

றதிர்து அதை நீக்கிச் சத்தையதிஜெதற்குச் சற்குரு 
தரிசனமா யவரிடத்தின் மகாவாக்கப உபதேசம் 
பெற்றுக்கொண்டு வேகார்தமகா வாக்கியார்த்தமிச்ச 
யமான சீவபர வைக்க மன்றாக விசாரித் தவைக 
சொன்ன வனுபவமுண்டாக விசாரிப்பதே விசா 

ரணையாம். 

அஃது வேண்டுமென்பதற்குத் திட்டாந்தம். பசிக் 

கன்னம் வேண்டினவனுக் கதற்குச் சாதனமான 

இடம் விரகுபாத்திரம் சலம் அரிசி இவைக எிருக 
இலும் பசுயைப் போக்கடிக்சமாட்டாது. இவைக 

ளுடனே அக்கினி யொன்று கூடினா லவ்வரிசுயை 

யன்னமாகப் பாகம் பண்ணி யச்சாகனங்களுடனே 

தாலும் ஈட்டமாய்ச் சாடராக்கினி ரூபமா யிருந்து 

கொண்டு முன்பாகம் பண்ணின வன்னத்தைப் புஇித- 

அப் பசிநீங்கி யச்சாட்ராக்கனியுர் திருத்தியாகுஃடா
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யெப்படிச் சுகமாயிற்றோ? அப்படியே ஆத்ம விசார 

மென்னு மக்ூனி பிறந்து குருவென்கிற- விடத்தில் 

வியாபித்து வேதாந்த சாத்திர மென்கிற விறகினாற் 

பிரகாசித்து மானிட சன்ம மென்கிற பாத்திரத்திற் 

சரந்தருணமென்கிற சலத்திற் சையோகமாய் அறி 

வென்ற அரிசியைப் பாகம்பண்ணி அவ்விசாராக்கி 

னி: மூன்னுள்ள சாதனங்களோடு ஈட்டமாய்த் 
தான் சமைத்தான் சமைத்த பூரணமான வன்னத் 

தைப் புசித்து ஐசு மரணமென்கிற துக்கமான wh 

நீங்கத் தனக்கெதிரிலாத வத்து விதானந்த திருப்தி 

யை யடைந் தத்திருப்தியினாற் சலத்தி லஓுண்டான 

வுப்புச் சலாகாரமாவதுபோல ஞாலமுனர்தத்தி லுண். 
டான விசாரமும் ஞானானந்தாகாரமாய் மோட்ச 

மடையவேண்டுமாதலா லச்சாதன சதுஷ்டயமுள்ள 

வர்க் வ்விசாரமவ௫யம் பண்ணவேண்டிய து! சத்தம். 

சாகசன௪துஷ்டயப் பிரகரணம் சம்பூரணம்.



a. 

ழன்றவது, 

௦: ப 

தூலப் பிரகரணா். 
i DOTS LO Os armen 

முதற்பிரகரணத்திற் சித்தசத்திக்றாச் சு தந்தராமா 
ம்சாதன சதுஷ்டயத் இனாற் நிரிசியரூபமான பிரபஞ் 

சமனைத்தும் அநித்திய மெனவும் திருக்குரூபமான 

பிரமம்ரித் இய மெனவும் ௮ றிவித்தவ்வனித்தியத்தை 

நீக்கி யிந்நித்தியத்தை யடைவதற்கேதுவான குணங் 

களோடு முத்தி விருப்பத்தை வருவித்துப் பின் னிப் 
பூதபவுதிகமான பிரபஞ்சமுண்டான கற்பனைகளைத் 

தெரிலித் தவைகளை மீக்குதற் பொருட்டு முன்பு 

தூலப்பிரகரணம் நிரூபிக்கிறார். 

சுலோகம். 

ஷ்%சூஜு2௭ ஸ0480%057 02800201 ஷர 

8050 | SonVvwsd Wol Sav Xa 0105 5450 an 

க்



பதிப்பு.] தூலப்பிரகரணம். ௪௯ 

இதனதுபோரநள், 

கானலிடத்திற் சலம்போலவும், கிளிஞ்சலி னிடத் 
தில் வெள்ளிபோலவும் பமுதையினிடத்திற் பாம்பு 

போலவுஞ் சந்திரனிடத்திற் றுவேத்தியம் போலவும் 
என்னிட த்திற் சகல பிரபஞ்சமும் பிராந்தமாகக் 

காண்கிறது. இங்கன மிருக்கெபடியால். 

மரு மரீசிசையினிடத்திற் ஜலப்பிராந்தி யெப்படி. 
யோ சுத்தியினிடத்தில் இரசிதப்பிராந்தி யெப்படி 

யோ ஒிரச்சுவினிடத்திற் சற்பப்பிரார்தி யெம்படி 

யோசந்திரனிடத்திற் றுவிதப்பிராந்தி யெப்படியோ 
நிட்பிரபஞ்சஸ்வரூபமான தன்னிடத்தின் மூலப்பிர: 

தருதிமகத்துவம் அகங்காரதத்துவம் பஞ்சதன்மாத் 

திரை சூட்சுமம்தூலம் இவைமுதலான சகத்பிராந்தி 

தோன்றுறெது, இந்தச் சகத்பிராந்தியத்தினாற் றோ 
ன்றுகிததென்றால் அதிஷ்டானாஞ்ஞான த்தினாற் றோ 
ற்றுறைது. இப்படித் தோற்றுகிற சகத்பிரார்தி, மரு 

மரீசிகசையினிடத்திற் சலங்காலத்திரயத்திலு மெப்ப 

டியில்லையோ சுத்தியினிடத்தில் வெள்ளிகாலத் திரய 

த்தில மெய்படியில்லையோ இரச்சுவினிட்த்திற் சர்ப் 

4



go சத்தப்பிரகரணம். [சுத்தப் 

பங்காலத்திரயத்திலு மெப்படி யில்லையோ- சக்திரனி 

டத்திற்றுவிதங் காலத்திரயத்திலு மெப்படியில்லை 

யோ அப்படியே நிட்பிரபஞ்ச ஸ்வருபமான சன்னி 

டத்தி லதிட்டானாஞ்ஞானமென்கின் ற மூலப்பிர௫ரு 

Buss Hob அகங்கார தத்துவம் பஞ்சதன் மாத் 

திரை சூட்சமம் தூலமாதியான சகத்பிரார்தி காலத் 

திரயத்திலு மில்லவேயில்லை ௮ஃதில்லாமற்போன 

பிரகார மெப்படியென்ராற் கரமமாகச் சொல்லுகி 
மோம். 

ப சுலோகம், 

| Hy orsosiwQeuraae J mgs esos yy | ஷு 

OOS SowBo Ts |G IOLGwG BI 2 

இதனதுபோநனள். 

சச்தொனநர்த ஸ்வரூபமான தன்னிடத்தில் தூல 

சரீரம் ஆரோபிக்கப்பட் டி.ருக்றெது. ௮தனது ஸ்வ 
ரூபமானது நிரூபிக்கப்படுகிறது. 

| சுலோகம், 

25920 கனம் 8ஷலை0்டநிஷி 23 
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பதிப்பு. | தூலப்பிரகரணம்;. ௫௧ 

இதனதுபோநள். 

௮ஸ் ௫-மர்ம்ம-சர்மம்- நரம்பு-௦ உ சோமம்- *்-அகப்பிரு 

இவியம்சம் ஐந்து. 

(இதற்கு விபரம்) பிருதிவி, யிடத்திற் பிருதிவி 

அஸ்தி, பிருதிவி யிடத் திலப்பு மாமிசம், பிருதிவி 

யிடத்தி லக்கினிசர்மம்-பிரு திவியிடத்தில் வாயு நரம் 

புகள். பிருதிவியிடத்தி லாசாசம் உரோமங்க எிந்த 
வைந்தும் பிருஇிவியின் கூறு... 

சுலோகம், 

PETIA GIBB Ws RY S78 dow W | ஒல 

2௦893௮ பரசு வ0$8உ ளப] டன. 

இதனதுயபோநள், 

வாய்கீர்-மூக்இிரம்-வியர்வை-௨ திரம்-சக்கலம் ஆக 

அப்புவினம்சம் ஐந்து. 

(இதற்கு விபரம்), ௮ப்புவினிடத்திற் பிருதிவி வா 
ய்நீர் - அட்புவினிடத்தி லப்பு மூத்திரம். அப்புவினி 

LSE ws! வியர்வை. அப்புவி னிடத்தில் வாயு 
விரத்தம் அ௮ப்புவினிடத்திலாகாச்ஞ் சுக்லைம். இந்த 

வைநீகூ மப்புவின்கூறு.



௫௨ சத்தப்பிரகாணம், [சுத்தப் 

சுலோகம், 

KeMrad yard War GoxgowoXs Sgr | ஐ 

209927 3 <\ SOF 2S OBB Tl ௦ 

இதனதுபோரள். 

ப9- தாகம்-நித்திரை-சோம்பல்-சங்கமம் ஆக அக் 

இனியினம்சம் ஐட்.து. 

(இதற்கு விபரம்.) அக்கினியினிடத்திற் பிரு திவி 
பசி ௮க்கினியிளிடத்தி லப்புகாகம் ௮க்கனியி னிட 

_தீதிலக்ெ நித்திரை. ௮க்கனியினிடத்தில் வாயுவா 
லஸ்யம் அ௮க்கினியினிடத்தி லாகாசஞ் சங்கமம். இந் 

தவைந்து மக்கினியின் கூறு. 

சுலோகம், 

7860425018 2500505365 | Trdg 

DOWD: (ட குள 888௪ ஜாட] லை 

இதனதுபோநன். 

ஒடுதல்-சுரும்குதல்-குறுகுதல்-விரிகுதல்-டெகல் 
ஆச வாயுவினம்சம் ஐந்து,



பதிப்பு.] தூலப்பிரகாணம். | ட௩ 

இ தற்குவிவரம். 

வாயுவினிடத்திற் பிருதிவிடேத்தல்.வாயுவினிடத் 
தஇிலப்புகடத்தல். வாயுவினிடத்தி லக்கனி யிருத்தல். 

வாயுவி னிடத்தில் வாயுவோடல். வாயுவினிடத்திலா 
காசர்தத்கல். இர்சவைந்தும்வாயுவின்கூறு, 

் சுலோகம். 

TOK EY 39068 ஸல ௨ ௫3] 

SPMowOSs[ I LossrroF SOS Trt 46.9 

இதனதுபோநள், 

இராகம்- துவேஷம்-பயம்-வெட்கம்-மோகம -* ஆக 

வாகாசாம்சம் ஐந்து, 

(இதற்குவிவரம்) ஆகாசத்தி னிடத்திற் பிருதிவி 

ஆசை. ஆகாசத்தினிடத்திலப்பு துவேஷம். ஆகாச: 

தினிடத்தி லக்னிபயம். அகாசத்தினிடத்தில் வாயு 
வெட்கம். ஆகாசத்தினிடத்திலாகாசம் மோகம். இந் 

தவைந்து மாகாசீதீதின் கூறு. 

ஆகவி! ௪ விருபத்தைந்து தத்துவங்களுங் கூடித் 

தூலசரீரமாமிவை யண்டானவிபரஞ் சொல்லப்பட் 
ஆ 
ட



Ge சத்தப்பிரகரணம். [சுத்தப் 

இர்தத்தூலசரீரத்தினிடத்தி லிந்திரியங்க ளிருக் 

இற வவயவஸ்தானங்களின் விபரம்: பிரு திவியினிடத் 

திலாசாசமாங்காரம். ஸ்கானமிருதயம். பிருதிவியினி 

டத்தில் வாயுவு பிராணவாயுவு. ஸ்கானமிருதயம், 

பிருதிவியினிடத்தி லக்*னி ரொணேர்திரிய. ஸ்தா 
னம் நா௫ிபிருதிவியினிடத்தி லப்புகம்தகன் மாத்தி 

ரை. பிருதிவியினிடததிழ் பிருதிவி குதேந்திரியம். 

ஸ்கானம் குதம், 

சுலோகம், 

wsrors| sre "dnd y PRPS Poss lar 
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இதனதுபோநள். 

இந்த அகங்காரம் பிராணவாயு ரொணேர்திரியம் 
கர்சலிஷபம் குதேர்திரியம் ஆகவைந்தும் பிருதி 

விபஞ்சிகரு தி. 

அப்புவினிடத்திலாகாசஞ் த்தம். ஸ்தானம் நாபி. 

அப்புவினிடத்தில் வாயூ ௮பான.வாயு ஸ்தானங்கு 

தம். அப்புவினிடத்தி லக்€னி சிருவை பிந்திரியூம், 

ஸ்சானஞ் செவை.அப்புவினிடத்திலப்புரசதன்: ராத்



பதிப்பு. | தூலப்பிரகாணம். ௫௫ 

ம் 
திரை. அ ப்புவினிடத்திற் குரு திவி pmesn uk Aa an 

ஸ்கானம் குய்யம். 

our silo, 

D Bours Sara x CT COS HoT MoS*ESO 

Sars 3 ர்க் av 

இநனதுபோநம்., 

இந்தச் சித்தம் அபானவாயு Feo யிந்திரியம் 

இரசவிஷயம் குய்யேர்திரியம் ஆகலைற்தும் அக்கினி 

பஞ்சிகிரு தி. 

அ௮க்கினியினிடத்திலாகாசம் புத்தி. ஸ்சானம் நேத் 

இரம். ௮க்னியினிடத்தில்வாயு உதானவாயுவு.ஸ்தா 

னங்கண்டம். அ.க்கினியினிட சீ Movs Doshi நேத்திரேச் 

திரியம்.ஸ்தானம் நேத்திரம். அக்கனியினிடத்்லைப்பு 

ரூபதன்மாத்திரை. அக்கனியினிடத்திற் பிருதிவி பா 

தேந்திரியம். ஸ்தாஜம்பாதம். 

| சுலோகம். 

லத வல் நிக்கற So ஸ்ப 
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டூசு ். சத்தப்பிரதரணம், [ சுத்தப் 

ட தனதுபோநள். 

இந்தப்புத்தி உசானவாயு நேத்திரேந்திரியம் ரூப 
விஷயம் பாதேந்திரியம் ஆகவைந்தும் அக்கினி பஞ் 

சிகிருதி. 

வாயுவினிடத்திலாகாசம் மனது.ஸ்தானங் கண்டம். 
வாயுவினிடத்தில் வாயுவுவியானவாயு.ஸ்தானம் சர்வ 

சரீரம், வாயுவினிடத்தி லக்னி தொக்கேந்திரியம். 

ஸ்கானர்தொக்கு. வாயுவினிடத்தி லப்பு பரிசதன்” 

மா த்திரை. வாயுவினிடத்திற் பிருதிவிபாணீந்திரியம், 
ஸ்தானம் அஸ்தம். 

சுலோகம், 

552 BES ara Bm wyie 5B SS 

Hoe sOpe > Fs g Bsa aososySol ௦௨ 

இதனதுபோநள். — 

இர்தமனதுவியானவாயு தொக்கேந்திரியம் பரிச 

விஷ.யம்பாணிீந்திரியம் ஆகவிந்த coos Gil as iyo 

பஞ்சு 
ஆகாயத்தினி_த்தி லாகாசம் ஞானம். ஸ்தானம் 

புருவ மத்தியம். ஆகரசத்தினிடத்தில் வாயுவு சமான



பதிப்பு. ] தூலப்.ரகரணம், (Bier 

வாயுவு. ஸ்தானம் நாபி. அகாசத்தினிடத்தி லக்கி 
சுரேத்தி ரேர்திரியம். ஸ்தான்ஞ் செவி, அகாசத்தி 
னிடத்திலப் புசத்ததன்மாத்சீரை: அகாசத் தினிடத் 
திற் பிருதிவிவாக்கேர்திரியம். ஸ்தானம்வாக்கு. 

சுலோகம் 

60489 8ல் 91 க0$ஐ 58 ஐபி oF 

௦02 50 Beso" § 5895 O58 Holl 52 

இதனதுபொநரள், 

இர்தஞானம் சமான !வாயு சுரேச்திரேந்தியம் 

௪த்தவிஷயம் வாக்கிந்திரியம் ஆகவிஈ்தவைர்அ மாகா , 

இந்த விர்திரியங்க ளிருக்கிற ஸ்தானமான: தூல 

சரீரம் பஞ்சிகிரு தி பஞ்சமகா பூதங்களினாலான ௮. 

இதற்குச்சம்மதிவசனம். 

அலோகம், 

2௦95) 8306293604 8085௪3026௦ | $85௦ 

லி ு௦விரக0%க35 009] ளெ



C4 ._ சத்தப்பிரகரணம், [சுத்தப் 

பஞ்சிகிருத பஞ்சமகா பூதத்தினின்று முண்டாக 

யும் கர்மசஞ்செமாயும் சுத துக்கங்களுக் கிடமாயு 

மிருக்க்றது தாலசரீரமென் ரூசாரியசுவாமிகளாதீ 

மயபோதமென்கிற இரர்தக்இி னிரூபித்திருக்களு ரான 
படியினாலுஞ் சுருஇிகளிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி 

யினா இ! மிதுவே பிரமாணம். 

தன்னிடத்தி லத்தியஸ்தமாய்த் தோற்றுகிற விக் 

தப்பஞ்சி கரத பஞ்சமகா பூதங்களினாற் கற்பி 

மான வித்தூலசரீரந்தானல்ல.௮ஃதெப்படித்தானல் 

லவென்றால் இர்த அஸ்தி மாமிசம் சருமம் ஈரம்பு 

உரோமம் இந்த வைக்தஜையு மறிந்த வறிவேதான். 

தன்னாலறியப்பட்ட விர்தவைந்துந் தன்னை யறியமா 

ட்டாவாகையாற்சடம் இர்கவைந்துர்தானல்ல- இந்த 

வைந்தும் பிருதிவியினம்சமாம். இந்த வைந்தினு 

டைய ஹானிவிருத்திகளினால் வருகிற ௪௧ துக்கள் 

aor கனக்கில்லை, இரந்த வர்துமேதரனானா லிர்தவைந் 

தும்போனாற்றான் போகவேண்டுமே? இந்த வைர்தும் 

போனாக சான்போகவில்லையே?ஆகையாலிவ் வைர் 

அக்குஞ், சாட்யோய்றிடுற வறிலே தான்.



பதிப்பு. | தூலப்பிரகரணம். (௫௯௩ 

இப்படியே வாய் நீர் மூத்த இரம்-வியர்வை - ௨ திரக் 

சுக்லெம் இந் தவைந்தையு.மறிச் go pCa ரான்.தன்னா 

லறியப்பட்ட விர் தவைந்துர் தன்னை யறியமாட்டா. 

ஆகையாற்சடம் இவ்வைர்துர்கானல்ல. இக்தவைர் 

தும் ௮அப்புவினம்்ஈமாம்.இர்தமைர்தினுடையஹானி 

விருச்திகளினால் வருகிற சுகதுக்கங்கள் தனக் இல்லை. 

இவ வைர்துமேதானானால் இந்த வைந்தும் போனால் 

தான் பேரகவேண்டுமே? இர்தவைந்தும் Cure 

தான் போகவில்லையே? ஆகையாலிந்த வைந்துக்குஞ் 

சாட்யோயறிகறெவறிவே , தான். 

இப்படியே-ப௫ தாகம்-டித்திர-அலஸ்யம் - சங்க 

மம் இர்தவைர்தையு மறிந்தவறிவேதான். தன்னால றி 

யப்பட்ட விர்தவைர்துர் சன்னை யறியமாட்டாவா 

கையாற்ச௪டம். 

இச்தவைந்துக் தானல்ல. இக்தவைங் று wa Boot af 

னம்சமாம். இந்தவைர்தினுடைய ஹானிவிருத்திகளி 

னால் வருக சுகதுக்கங்கள் தனக்கில்லை. இர்தவைர் 

அமேதானானுலிந்த வைந்தும் போனால் தான் போக 

aver QB io? இச்தவைந்தும் போனாலுர்சான் போக



௬௦ சத்தப்பிரகரணம், [சுத்தப் 

வில்லையே! ஆகையாலிந்த வைந்துக்குஞ் சாட்சியாய 

நிகிற வறிவேதான். 

இப்படியே டெத்தல் ஈடத்தல் இருத்தல் ஓடல் 
தத்தல் இர்தவைர்தையு மறிர்தவறிவேதான். தன்னா 
லறியப்பட்ட விந்தவைந்துர் தன்னை யறியமாட்டா. 

ஆகையாற் சடம். இந்த வைந்துர்தானல்ல. இந்த 

வைந்தும் வாயுவினம்சமாம். இர்தவைந்தினுடைய 

ஹானி விருத்திகளினால் வருகிற சுகதுக்கங்கள் தனக் 
கில்லை. இந்தவைற்துந்தானானா லிந்த வைந்தும் போ 

னால் தான் போகவேண்டுமே? இக்த வைந்தும்போனா 
அர் தான் போகவில்லையே? ஆனபடியினாலிர்த வைர் 

துக்குஞ் சரட்சியாயறிகிற வறிவே தான். 

இப்படியே ஆசை-துவேஷம்-பயம்-வெட்கம்-மோ 

கம், இர்தவைர்தையுமறிர்த வறிவேதான். தன்னாலறி 

யப்பட்ட விந்தவைந்துர் தன்னை யறியமாட்டாவா 

கையாற் ௪டம். இந்தவைந்துந்தானல்ல.இந்தவைற்து 

மகாச்த்தினம்சமாம். 

இந்தவைர்இினுடைய ஹானிகிருத் இகளினால் வரு 

கிறசுகதுகஈங்கள் Fon Bike இர்தவைந்துந் தானா 

"னாலிந்த வைந்தும் போனால் தான் போகவேண்டுமே?



பதிப்பு. | தூலப்பிரகரணம். ௬௧ 

இந்த வைர்தும் போனாலுஈதான் போகவிலலையே? 

ஆனபடி.யாலிந்தவைந்துக்குஞ் சாட்சியா Ww AE men gb 

வே தான். 

இர்தப்பிருதிவிபஞ்சகமும் ௮ப்புபஞ்சகமும் ௮௧ 
சனிபஞ்சகமும் வாயுபஞ்சகமும் ௮சாச பஞ்சக 
மூமாகிய விவ்வைந்து பஞ்சகங்களுங்கூடி. தூலசரீர 

மாயிற்று, 

இதைச் தூல சரீரமென்றறிர்தவறிவேதான். “sor 
லைறியப்பட்ட விர்தத் தூலசரீரற்தன்னை யறியமாட் 

டாவாகையாற்சடம். இந்தத்தூலசரீரந்தானல்ல,;இந் 

தத் தூலசரீரம் பஞ்சிகறா தபஞ்சமகா பூதங்களினா 
லாவது. இந்தக் தூலசரீரத்திறுடைய ஹானிவிருத் 

இகளினால் வருகிற சுகறுக்கங்கள் தனக்கில்லை, இந் 

தத்தூலசரீரமே தானானாலிந்தத் தூலசரீரம் போனால் 

தான் போகவேண்டுமே? இந்தத் தூலசரீரம் போனா 
ஓர்தான் போகவில்லையே? எப்படித்தான் போகவில் 
Caro) ws aot ext) பூருவத்திற்றான் சரீரத்தோடு மிருந்து 

பண்ணின தருமத்தினாுற் றனக்குந்தச் சரீரம்வர்த 

தென்றும்சஇந்தச் சரீரத்தினற் ' பண்ணின் கருமத்தி 

ஞற்/ இனக்கினிமேற் சரீரம் “வரப்போகிெதென்று



௬௨. சத்தப்பிரகரணம். [சுத்தப் 

மிந்தச் சரீரத்திற்கு" விலட்சணமான தன்னையறிக் 
காற்றனக்கனிமேற் சரீரம் வராதென்று மனுபவ 

மிருக்கிறபடி யாற் 'பூதபவுஷிய வர்த்தமானகாலத்திர 

பங்களிலுமிந்தச் சரீரமிருந்தாலும் போனாலுர் தான் 

போகவில்லையே?அனபடி.யினாலிர்த வியஷ்டி. தூலசரி 

ரர் தானல்ல, இந்தவியஷ்டி தூலசரீரத்துக்குச்சாட் 

சியா யறிகிற வறிவேதான். இதற்குச் சம்மதிவசனம், 

சுலோகம், 

8680ல், men Eo Dwar es | 5S 

SSP Darrg MMPS Clo 9835 oll OF 

இதனத(போநள். 

நானொருக்சா மிராமலிருந்தவனல்ல, நீயுமிராம 

லிரு% தவனல் ல. இக்தலவிராசாக்களு மிராமலிருந் gal 

ர்களல்ல நாமெல்லாருமேலில்லாமற் போகிறவர்களு 
மல்லவென்று கீதைபிர்பகவா னிரூபித் திருக்கிறார். 

. சுலோகம், 

ஒக். டட ஞ் 5 வா் டன் 
ஜனதாவை உய SOG arS HET P| 5 
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பதிப்பு. | தூலப்பிரகாணும். ௬௩ 

இதனதுபொநள். 

கடத்தைகாண்டுறவன். கடதி.தக்கு வேுய்க் கட 

மாகாததுபோலக் தேகத்தைக் காரண்கிறகாலுற்தேக 

மல்லவென்றறிக, என்ருசாரிய சுவாமிகள் வாக்க 

யவிருத்தியென்கிற கரற்தத்தி னிருபித் திருக்கிராரா 

னபடி.யினா லிதுவே பிரமாண சித்தம். 

இம்தவியஷ்டி. தூல சரீரத்துக்குச் சாட்யொன 

அானே பிர்மாதிபிபிலி சார்தமான சமஷ்டி தூல சரீ 

ரங்களிலும் பஞ்சிர த பஞ்சமகா பூதங்களென்கிற 

தாசி பூதங்களிலு மனுளூதமா யிருந்துகொண்டு 

சாட்சியா யறிகிறபடியினா லிச்தச் சமஷ்டி. தூலசரீ 

ரங்களுக்குக் காரணமான பஞ்சிகிருத பஞ்சமகா 

பூதங்களென்கிற தூல பூதங்களுர் தானல்ல. எப்ப 

டி.ச்சானல்லவென்னிழ் நனச்செதிரே தோற்றுகிஐ௪ம 

ஷடிவியஷ்டி. யாத்மகமான தூலசரீரங்க ளிடத்திலு 

மிதற்குக்க ரணமான பஞ்சிகருக பஞ்சமகா பூதங்க 

ளென்க௱ணீல நீதீங்க னிடத்திலும் ௮த்தியஸ்த 

மாய்த் தோற்று விசவன் வியாவகாரிகலும் விராட். 

டுவைஸ்வானரனு மென்கன்ற வபிமான சாமங்களும் 

சரக்நிராவஸ்தையும் அேத்திரஷ்தானமும் யுத்தபோ 

Bh ae ட்ட ய். ma ‘ Vek 

Oh ey, SWAMINATHA (908 8 ABE 
பா் வு ae » 
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௬௪ சத்தப்பிரகரணம். | சுத்தப் 

கமும் அகாரமாத்திரையும் இரசோ குணமும் சரியா 
சத்தியும்பிரமமூர்த்தியும் அன்னமயகோசமும் வேத் 

அவமும் மனுஷயத்துவழும் கான் கர்ப்பஸ் தகைப் 

பிறந்தவன், சான்பாலன்; நான்குமாரன்; ரான்யுவன் 

சான்விருத்தன், நான்€ரணித்துப் போறெவனென்னு 

மிச்சட்பாவ விகாரங்களும் சடாதாரமென்இிறநாமங் 

களும் இலட்சியத்திரயங்களென்கற காமங்களும் கா 

ன்புருஷன்,ரான்ஸ்இரீ, நான் ஈபும்சசனென்ெ லிங் 

கத்துவமும்சான்பிராமணன்,ரான்க்ஷத்திரியன்,சான் 

வைசியன், சான் சூச்திரனென்கிற வர்ணத்துவமும், 

நான்றமிழன்,ரான்றெலுங்கன், நான்சர்னடன்,ரான் 

மராவ்டகன், கான் குர்ச்சரனென்கிற பஞ்சுதிரா 

விடங்களும்,சான்காசப சோத்திரம், நான் பரத்வாச 

கோத்திரம், சான்போதாயன சூத்திரம், நான் ஆச 

லாயன் சூத்திரம், கரன் காத்தியாயன் சூத்திரமென் 
கிற கோத்திரசூத்திரங்களும், சான் பிரமசாரி, சான் 
Granger, சான் வானப்பரடுத்தன், கான் சச்ரியாசி 

என்கிறஆச்ச) மங்களும்,சான்ருஷ்ணன்,ரான் இரா 
மன,ரான்எல்லம்பட்டன் கான்குப்பாப்பட்டனென் 
இற குறிரர்மங்களும் சான்கறுத்தவன், சான் வத்த 
வனென்ற ரூபங்களும்,கான் இட்சதன், சான்சோம
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யாகிகான்பிரிதிவி வசந்தயாஜொன் மஹர்'விரதயா) 
கரன்பவுண்டரீகயாடி என்கற சமஸ்காரறாமங்களும் 
சான்மாயாவதி, ரான் தத்துவவாதி யென்கிற மத 

நாமங்களும் ரான் வாத்தியார், நான் கர்மடன்; நான் 

பத்தன்) ரான்ஞானி, ரான் கலிமாணப்பிள்ளை யென் 

கற வாசாரநாமங்களும் நான் தச்சன்,ரான் தட்டான்; 

நான்கொல்லன், கான் குசவன், கான் அம்பட்டன்) 

நான்வண்ணான்) கான் இடையனென்௫ற விருத்திகா 
.மங்களும் நான் கூலிக்காரன்; நான் காஸ்தாரி; நான் 

மாவுத்சன்,ரான்மணியக்காரன்; சான்சணக்கப்பில் ௭ 

யென்கிற கிரியாராமங்களுமானவனலுடைரகாமங்களும் 

பிர்மாவிஷ்ணு மகேஸ்வரன் சூரியன் நட்சத்திரம் , 

தேவகந்தருவசித்தசாத்திய கின்னர &ம்புருஷ குய் 
யக ௮ப்ஸரவித்தியாதர யட்்.சராட்சத பூதப்பிரேத 
பிசாச சானிடானி வேதாளாதிதாம்பிர மிருண 
மயசிலாதாரு ரூபங்களென்கிற தேவ காமத்துவமும் 
கோ இடப அசுவகார்த்தபசிங்க சார்த்தூால வொன 
மார்ச்சார மக்கடர்தி மிருககாமங்களும் கருடன் Le 

கமாதிபட்சி சாமங்களும் பன்னகாதிஷூர்வன காமங் 

களும் முத்சகூர்மாதி நீர்வாழ்வன காமஙகனாம் கற் 

9
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பகம் மந்தாரம் பாரிசாதம் காளிகேரம் தாளி ௮சு 

வத்தாதி விருட்ச காமங்களும் மகாமேரு சித்திர 
கூடம் திரிகூடம் சத்தகுலபர்வதாதி பர்வத நாமங்க 

ளும் சுவர்க்கமத்தியபாதாளாதி சதுர்த்தசபுவனங்க 

ளும் ஈவகண்டஞ்சத்ததீபங் குருக்ஷேத்திரங் காசி 

சக்ஷேத்திரந் துவாரகாக்ஷேத்திர முதலான புண்ணிய 

Caps irr A பிருதிவி சாமங்களும் சத்த முத்தி 
ரம் கங்கையமுனை சரஸ்வதி துங்கபத்திரா கோதா 
வரி கிருஷ்ணா காவேரி முதலிய புண்ணிய Gi gsrB 

சகல் நாமங்களும் வடவானலம் ஆஹாவானலம்காரு 

சபத்தியம்ததூணாக்னி ௮க்னிஹோத்திரம் ௪ட 
ராக்னியாதி.பான அக்கினி நாமங்களும் மலையமாரு 

தீமென்ிற வாயுவு காமங்களும் ௮சரீர ௮வசாசதச 

இக்குப்பன்சாகாசம் வெளியென்கிற அராச௪ நாமங் 

களும் இந்தத் தூலப்பிரபஞ்சத்தைக் குறித்துச் 

சொல்லப்பட்ட. சத்தசாஸ்திரம் தர்க்க சாத்திரம் 

Borne சாஸ்திரம் யோக சாஸ்திரம் வேதரந்த 

சாஸ் திரங்களுமிவைமுதலானவிர்த வியஷ்டிசமஸஷ்டி 
தூலப் பிரபஞ்சத்தின் Ging Capp Dm சச௨வித்தி 

யாசங்களும்,;இதற்காதாரமான தூலப்பிபஞ்சமும், 

௪சவிஷாண வந்திபாபுத்திர சகளாவிர்த மிந்தியா
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புருவன்போலவே காலத் இரய்த் திலேயு£ Sor SH 

லை அல்தெப்படியெனில் - அஸ்திமரங்கீளைக் குறித் 

அத் தூலமென்று சொல்லுவேர்மென்ரு லவைகட்கு 

வெவ்வேறு நாமங்களிருக்றெ படியினாலும், yeu 
வங்களைக் குறித்துச் தூலங்களென்று சொல்லுவோ 

மென்றால், அவயலங்களுக்கு வெவ்வேறு நாமங்க 

ளிருக்கிறபடி யினாலும், குட்டை நெட்டையைச்குறி 

SSS தூலங்களென்,.று சொல்லுவோ மென்முல், 

குட்டை கெட்கைளுக்கு வெவ்வேறு நாமங்களிருக் 

கிறடடியினாலும், பஞ்சிகிருத பஞ்சமகா பூதங்களைக் 

குறித்துத் தூலங்களென்று சொல்லுவோ மென் 

ரூல், பஞ்சிகருத பஞ்சமகா பூதங்களுக்கு வெவ்வே. 

றுநாமங்க எிருக்கிறபடியினாலும்; அந்தப் பஞ்சமகா 

பூதங்கள் சத்ததன்மாத் திரையை வினா ஆகாசமில்லை. 

சத்தபரிச தன்மாத்திரை வினாவாயுவில்லை. சத்தபரி 

சரூபதன் மாத்திரையை வினா ௮க்கனியில்லை. சத்த 

பரிச ரூபரச மாத்இரையைவினா அப்புவில்லை. சத் 
தீபரிச ரூபரசகந்த தன்மாத் திரையைவினா பிருதி 

வியில்லை, ஆனபடியினா லிந்தப் பஞ்சிகிருத பஞ்சம 
காபூதங்கள் ௮பஞ்சீ கிருதமான பஞ்சீதன்மாத்தி 
orgs தவிரஷில்லை ஆதலாலி$த ௮பஞ்€ருதமா
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னபஞ்௪தன்மாத்திரைகளிடத்தி லத்தியஸ்தமான.து 

க்கெதிராகத்தோரறுகிற பஞ்சமகாபூதங்களென்டுற 

தூலபூதங்களு மிதனுடைய காரியமான பிரமாதி 
பிிலிகாந்தமான சமஸ்டி வியஷ்டிதூல சரீரங்க 

ளும் இதன்மேல் ' ௮த்தியஸ்தமான காமங்களு 
மிதைக் குறித் துவருகற அபாசங்களும் சசவிஷாண 

வந்தியாபுத்திர சுகனாரவிர்த மித்தியாபுருஷன்போ 

லவே காலத்திரயத்திலுட் தனக் கில்லவேயில்லை. இத 

ற்குச் சம்மதிவசனம். , 

இக்தூல சரீரத்தின்பேரில் ௮த்தியஸ்த.மாய்த் 

தோற்றுிற பிராமணத்துவஞ் சரீரத்தைக் குறித்து 

'சொல்லுவோ மென்றால் சரீரம் க்ஷத்திரியர்களுக்கரு 

க்கிறபடியினாலும், குடுமி பூணூலைக் குறித்துச் 

சொல்லுவோ மென்றால், அக்குடுமி பூணூல் மண் 

ணுடையானுச் இருக்கிறபடியினாலஓும் ௮வயவங்க 

ளைக்குறித்துச் சொல்லுவோ மென்றால், ௮வ் வவ 

யங்களுக்கு வெவ்வேறு காமங்க எளிருக்கிறபடி.யின 

௮ர் தாய்தகப்பன் பிராமணனான படியினா லவர்க 
ளைக் குறித்துச் சொல்லுவோ மென்ஞுல், தாய்தகப்ப 

னுலுண்டான ஈகதந்வகேசமல மூத்திரங்ஈளுக்கும் 
ிராமணத்துவம் வரவேண்டும், அப்படி. வாவில்லை
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ஆசுலா லிந்தப் பிராமணத்துல்ா£ தி நாமங்கள் பிள்ளை 

கள் விளையாட்டினாற் பெயர்வைத்துக் கொண்டாற் 
போலச் சொல்லப்பட்டதே யல்லாமற் பரமார்க்கமா 
கக் காலத் திரயத்திலுந்' தனக்கில்லையென்ற! விவேக 

சாரமென்கிற கிரந்தத்தில் வாசுதேவ சுவாமியார் 

நிரூபித்திருக்கெதும் பூபாலகா ' விருட்சத்திற் ருரு 
வுண்டாயிற்று. தாருவிற் பல்லக்குண்டாயிற்று. இஃ 
அவிருட்ச மென்றும் தாருவென்றும் பெயரில்லை. 

, சனங்க ஞூன்னைப் பல்லக்கிலேறி வருகருனென்று 

சொல்லுவார்களே யல்லாமல் இராசா விருட்சத்தின் 

பேரி லேறிவருகிரு னென்றும் தாருமேலேறி வருக 

ருனென்றும் ஒருவருஞ் சொல்லவில்லை. பல்லக்குத் 

தாருவினாற் பண்ணப்பட்டதே யல்லாமல் வேறல்ல. 

அந்தத் தா வினைப் பிரத்தியேகமாய் விவரித்துப் 
பார்த்தா லதற்குப் பல்லக்கென்டுற பேருண்டோ 
வென்று விசாரியும், ௮துவுமபலலாம லிந்தக் குடையி 
ருக்கின்றதே ௮ஃ& த௫ேகஷங்கிற் பிளாச்சுக்களினாற் 
குறுக்கு நெடுக்குமாகப் போட்டுக் கட்டிக்குடையெ 
ன்று சொல்லப்பட்டுக்கொண் டிருக்கின்றது. 

இந்தப் பிளாச்சுக்களைப் பிரத்தியேகமா யெடு 
த்து விவசரித்துப் பார்த்தா. லது சரூடையென் 
றெப்படிச் சொல்லப்படும்.
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இப்படியே பஞ்சபூதங்களுடைய பரிணாம விசே 
ஷத்தினா ௮ுன்சரிரமென்று மென்சரீர மென்றும் 

விவசுரிக்கப் படுகிறது. ் 

பூர்வகர்ம சந்நியமான தேகங்களிற் பிரவேசித்த 

சீவனை ஸ்திரீயென்றும் புருஷனென்றும் யானை 

யென்றும் குதிரை யென்றும் பசுவென்றும் பட்சி 

யென்றும் வினமாகப் படுகிறது, 

இஃது இலெள$கப் பார்வையினா லல்லாமற்பார , 
மாதிகமான பார்வையில்லை. ௮ந்த வறிவே ஸ்வரூப 

மான ஆத்மா யட்சராட்சசர்கள் முதலான தேவமனு 

ஷிய பிராமண க்ஷத்திரிய வைசிப சூத்திரஜாதிக 
ளும்' பசுமிருக பட்சியாதிக ளென்கிற நாமங்களும் 

ஆத்மாவுக்குக் கர்மசந்நியமே யல்லாமற் சுபாவமா 

யில்லை: ஆனபடியினா னானிப்படிப் பட்டவனென் 

றெப்படிச் சொல்லப்படும், இராசாவென்றும் சேவக 
னென்றும் வன்னிடினென்றும் விவகரிக்சப் படுகிற 

வள்துவெல்லாம் ௮சத்தென் நிறியவேண்டும். 

எந்த வஸ்அவாகட்டுவ் காலாந்தரத்திற் பிறவி 

பாய்ப் பேரிடப் படுகின்றதோ ௮ந்த வஸ்.அவுக்குச் 
சத்தென்று சொல்லப்படாது. நீயோருவனே தேசத்
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துக் கரசனென்றும் தகப்பனுக்குப் பிள்ளையென் 

றும் சத்துருவுக்குப் பகையாளி யென்றும் பெண் 

சாதிக்குப் புருஷனென்று!ம் ' குமாரனுக்குத் த்கப்ப 

னென்று மிப்படிச் சொல்லப்படுகிறபோ.து உன்னை 

யாரென்று நிச்சயிக்கலாம். ஓ இராசாவே! நீயாவது 

தலையோ?வயிறோ கையோ லா? இச்சு வவயவங் 

களுக்குப் புறம்பான சூட்சும புத்தியினு லுன்னை 

யாரென்று விசாரித்துப்பார். இப்படி. தத். துவரிச்சய 

மாயிருக்க இதரவித்தையினா லாத்மாவை இப்படிப் 

பட்டதென் றெப்படிச் சொல்லலா மென்று விஷ் 

ணுபுராணத்தில் விப்பிரோததமரான சடபரதர் சவ் 

வீர ம௫பொலராஜாவுக் குபதேசம்பண்ணி யிருக்க 

தும் சத்ததன்மாத் திரியைத் தவிர ஆசாசமில்லை: eg 

தப்ரிசகன் மாத்திரியைத் தவிர வாயுவில்லை. சத்தப 
ரிசரூபத்ன்மாத்திரியைகத்தவிர௮க்கினியில்லை.சத்தப 
ரிச ரூபாசதன்மாத்திரியைத்தவிர அப்புவிஸ்லை: சத் 
தபரிசரூப ரசகந்ததன் மாத்திரியைத் தீவிர பிருதிவி 
யில்லை. ௨. 'ன்ருதீமாகாத்ம விவேகமென்கிற கரரதத் 

திற் சங்ஈராசாரிய் சுவாமிகள் நிரூபித்திருக்கிறனும் 
பிரமாணமாம். இதுவேடத்தம். 

தூலப்பிரகரணம் சம்பூரணழ்,



டே 

நான்காவது 

குட்சும்ப்பிரக ரணம் 
பவ்ய gel OEP IOS 

முற்பிரசகரணத்திற் பஞ்சீகிருத பஞ்சமஹாபூ 
தங்களையும் சமஷ்டி வியஷ்டி யாத்மமான சரீரங்க 

ளையும் இதன்மேற் கற்பிதமான ஆயாசங்களையுமு 

டைய தூலசரீரர் நீதானன்றென . நியதிபண்ணி' 
இதற்குக் காரணமான சூட்சும சரீரமுர் தானல்ல 

வென்று நீக்குதற்பொருட்டுத் தன் ஸ்வரூபம் நிரூ 
பரிக்கரார். 

சுலோகம், 

53278௦0950 அன கசிபு ர 

Kosgrewrso®s Ts FSW si 2 

Osa gGumma, » 

சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமான தன்னிடத்தி லா 

ரோபிக்கப்பட்டது சூட்சுமசரீரம். ௮தன் ஸ்வரூபம் 

நிரூபிக்கப் UBB ng.
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அதெப்படி யெனில் சதீச,சன்மாத்தினா சாத் 

விகாம்சஞ் சமஷ்டியிற் கூடினனு ஞானம்: சத்ததன் 
மாத்திரை இரசோம்சஞ் சமட்டியிற்கூடினது சமா 
னவாயு. சத்ததன்மாத்திரை வியஷ்டி சாத்விகாம்சஞ் 
சுரோத்திரேந்திரியம். சத்ததன்மாத்திரை விஷயம். 
சத்ததன்மாத்திரை ,வியஷ்டிரசோம்சம் வா௫ந்திரி 

யம். இந்தஞானஞ் சமானவாயு சுரோக்திரேர்; திரி 
யஞ் சத்விஷயம் வாகிர்தரியம். இந்த வைந்தையுஞ் 

சத்ததன்மாத்திரியைத் தவிரவில்லை. பரிசதன்மாத் 
திரை சாத்விகாம்சஞ் சமஷ்டியிற்கூடினது மனு. ப 

ரிசதன் மாத்திரை.இரசோம்சஞ்சமலஷ்டியிற்கூடினது 

வியானவாயுவு. பரிசதன்மாத்திரை வியஷ்டி. சாத்வி 

காம்சர் தொக்கேந்திரியம். பரிசதன்மாத்திரை விஷ 
யம். பரிசகன்மாத் திரைவியஸ்டி இரசோம்சம்பாணீற் 

திரியம். இந்தமனது வியானவாயு தொக்கேந்திரியம் 
பரிசவிஷயம் பாணீந்திரியம் இந்தவைந்தும் பரிச 

தன்மாத்சிரையைத் தவிரவில்லை. ரூபதன்மாத்திரை 
சாத்விகாம்சஞ் ச1௦வீடியிற் கூடினது புத்தி.ரூபதீன் 

மாத்திரை. இரசோம்சஞ்'சமஸஷ்டியிற்கூடினது உதா 
னவாயு. ரூபதன்மாத்திரை வியஹ்டி சாதவிகாம்சம் 

நேத்திரேந்திரியம். ரூபதன்மாத்திரை விஷயம். ரூப



௭௪ சத்தப்பிரகரண ம். [சுத்தப் 

தன்மாத்திரை வியஷ்டி இரசோம்சம்பாதேரந்திரியம். 
இந்தப்புத்தி உதானவாயு நேத்திரேந்திரியம் ரூபவி 

ஷயம் பாதேந்திரிய , மிர்தவைர் தம் ரூபதன்மாத்தி 
ரையைத்தவிரவில்லை.இரசசன்மாக்திரை சாத்விகாம் 

சஞ் சமஷ்டியிற் கூடின துத்தம். 

இரசகன்மாத் இரை ரசோம்௪ஞ் சமஷ்டியிற் கூடி 

னது அபானவரயு. இரசதன்மாத்திரை வியஷ்டி இ 

ரசோம்சஞ்கெவேந்திரியம். இரசதன்மாத்திரை வி 
ஷயம்.இரசதன்மாத்திரைவியஷ்டி இரசோம்சங்குய்: 

யேந்திரியம். இர்தச்சித்தம் ௮பானவாயு சருவேந்தி 
ரியம்ர சவிஷயங் குய்யேர்திரியம் இந் தவைக்தும் இர 
சதன்மாத்திரையைத்தவிரவில்லை.கந்ததன்மாத்தினை 

சாத்விகாம்சஞ் சமவ்டியிற்கூடினது அகர்காரம்.கந் 
தீதன்மாத்திரை இரசோம்சஞ் சமஷ்டியிற் கூடினது 
பிராணவாயு. கந்தன்மாத்திரை வியஸ்டி. சத்விகாம் 

சங்கிராணேந்திரியம்.கந்ததன்மாத்திரைவிஷயம். கர் 

தீதன்மாத் திரைவியஷ்டி இரசோம்சங்குதேத்திரியம், 
இக்தவகங்காரம் பிராணவாயு ரோணேந்திரிபம் கந் 
தவிஷயம் குதேந்திரிய மிர்தவைந்துங் சந்ததன்.ீமாத் 

திரையைத்: கவிரவில்லை. இந்தவாக்காதி கன்மேந்திரி 
யங்க ளைந்தும் சத்காஇவிஷயங் சளைந்தும் சுரோத்
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திராதி ஞானேந்திரியங்களைந்தும் பிராணாதிவாயுக்க 

ளைந்தும் ஞானம் நீங்கலாகக் காமனாதியந்தக் SI avr Gl 

கணான்குமாக விந்த விருப்த்துரா லுங்கூடி.ச் சூட்சும 

சரீரமாயிற்று. இதற்குச் சம்மதி வசனம். 

சுலோகம், ': 

Sows | sr evist BrrenBus BW [AGLAAC Fol Oo 

WAS AHI" Ko லாக 097௫௨௮ "9.9 

இதனதுபோநள். 

ப்ஞ்சப்பிராணனும் மனமும் புத்தியும் ஞானே 
ச்திரியங்களுங் சன்மேந்திரியங்களுஞ் சூட்சும சரீர 
மென்று பெயர். இப்படி. ஆசாரிய சுவாமிக எாத்ம 

போத மென்கிற கிரந்தத் தினிரூபிக்கிரு ரானபடியி 

னானிதுவே பிரமாணடுித்தம். 

ஆனா லாசாரிய சுவாமிக ளாத்ம போதமென் 
கற சரந்தந்திற் சூட்சுமசரீரம் பதினேழு தத்துவ 
மென்று நிரூபித்திருக்க, இருபத்துசான்கு தத். திவ 

மென் றெப்படிச் சொல்லப்படு மென்றால், மனதிற் 

சத்தத்தையும் புத்தியி லாங்காரத்தைம : மடக்கிப் 

பஞ்ச விஷயங்களையும் நீக்கிப் சிதினேழமாகக் கூறி
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னார். யாமிர்தச் சித்த மகங்கார மிவைகளின்குணம் 

வெவ்வேறே யிருக்கின்ற படி.யினா லிவ்விரண்டை 
யுஞ் சூட்சுமசரீரத்துக்குக் காரணமான பஞ்ச தன் 
மாத்திரைகள் விஷயரூபமாகத் தோன்றுறெ பஞ்ச 

தன்மாத்திரைகளைத்தவிர சூட்சுமசரீர மிராதானப 

டியினா லிர்தவிஷயங்க ளைந்தையுமாக வேழையுச் 
கூட்டிச் சூட்சுமசரீர மிருபத்துசாலென்று சொன் 
னது த்தம். 

இப்படியே தன்னிடத்தி லத்தியஸ்தமாய்த் தோற் 
அகிற பஞ்சதன் மாத்திரையினுலான விர்தச் சூட்சு 

மசரீரந்தானல்ல. இந்தச் சூட்சுமசரீரத்தை யறிந்த 
ஞானமேதான். அலஃதெப்படி. யென்னில் வாக்குப் 
பாணிபாதம் குய்யம்சூதங்க ளென்கிற கன்மேந்திரி 

யங்சளுக்கு வச௫னதான கமன அஆனந்தவிசர்க்கமான 
விஷப்ங்க ஞுண்டாயிருக்தாலும் இந்தச் சுரோத்தி 

ரேந்திரியஞ் சத்தவிஷபத்தினால் வாிந்திரியத்திற் 
கறிகிறது. தன்னா லறியப்பட்ட விந்த வா௫ந்திரியந் 
தன்னை பறியமாட்டா தாகையாற் சடம். இக்தவாட 

ந்திரியர் தானல்ல. இவ்வா௫ந்திரியஞ் சத்ததன்மாத் 
திரை வியஷ்டி சாச்விகாம்சச்தினற லான. இதன் 

ஹானிவிருத்திகளிறல் வருதே சுக.துக்கீங்க டனக்
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கில்லை. இட் தவாடுந் இரியர் கானானால் Di sori BA 

யம்போனாற் ருன்போக வேண்டுமே?'இக்,த் வா௫ுக் திரி 
யம் போனாலுர் தானப்படிப் போகவில்லையே? ஆகை 
யாலிந்த வா௫ந்திரியத்துக்குச் சாட்சியா யறிர்த 

சுரோத்தி ரேக் இீரியமேதான். : இப்படியே தொக் 
கேர்திரியம் பரிசவிஷயத்தீனாற் பாணீந்திரியததுக் 

கறி£றது. சன்னாலறியப்பட்ட விரதப் பாணிந்திரி 
யந் தன்னை யறியமாட்டாதாகையாற் சடம்.  £ 

இந்தப் பாணீர்திரியந்தானல்ல. இந்தப் பாணீந் 

திரியம்பரிசதன்மாத்திரைவியவ்டி இரசோம்ச த் இனா 
லானது. இந்தப் பாணீந்திரியத்தினுடைய ஹானிவி 
ரூத்திகளினால் ௮:௬௫ற சுகதுக்கங்க டனக்கில்லை, இக் 

தப் பாணீக்திரியமே தானானா லிந்தப் பாணீர்திரியம் 

போனாற் முூன்போகவேண்டுமே?இந்தப் பாணீர்திரி 
யம் போனாலுந் தான்போகவில்லையே?ஆ.கயினாலிப் 

பாணீத்திரியத்துக்குச் சாட்சயொாயறிந்த தொக்கேர் 

திரியமேதான். இப்படியே நேத்திரேர்இரியம் ரூப 

தன்மாத்திரையினாற் பாதேந்திரியத்துக் கறிகறெ.து. 

தன்னா அறியப்பட்ட பாதேர்திரியர் தனை யறிய 

மாப்டதோகையரற் சடம்.
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இந்தப் பாதேர்திரியந்தானல்ல. இக்தப்பாதேக் 
இரியம் ரூப்தன்மாத்திரை வியஷ்டி.இரசோம்சத் தின 

லானச. இந்தப் பாதேர்திரியத்திலுடைய ஹானிவி 
ருத்திகளினால் வருறே சுகதுக்கங்க டனச்£ல்லை இந் 
தப் பாதேர்திரியமே தானானா லிந்தப் பாதேந்திரிபம் 

போனாற் முன் போகவேண்டுமே?இக்தப் பாதேந்திரி 
யம் போனாலுந்தான் போகவில்லையே? ஆனபடி யினா 
லிந்தப் பாதேர்திரியத்துக்குச் சாட்சியா யறிந்த 

நேத்திரேந்திரியமேதான். இப்படியே சிகுவேக்திரி 

யம்*இரசவிஷயத்தினாற் குய்யேர் தரத்தை யறிகிற.து. 
தன்னா லறியப்பட்ட குய்யேந்திரியந் தன்னை யறிய 

மாட்டா தாகையாற் சடம், 

இர்தக் குப்பேர்திரியர் தானல்ல. இந்தக் குய் 

யேந்திரியம் இரசதன்மாததிரைவியஷ்டி இரசோம்ச 
தீதினாலானஅ.இம்தக்குப் யேக்திரியத்தினுடைய ஹா 

னிவிருத் திகளினால் வரு சுகதுக்கங்க டன க்கிலலை, 

இந்தக் குய்யேந் தீரிபமே கானனா விந்தக் குப்யேர் 

தரியம் போனாற் முன் போகவேண்டு3ம? இக்தக் குய் 

யேந்திரியம் போனாலுர் தான்போகவில்லையே?ஆனப 
டி.யினா லிக்குப்யேந்திரியத்துக்குச். சாட்சியாயறிந்த 
இகுவேர்திரியமேதான். இப்படியே சரொணேந்தரியங்
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கந்தத மாத்தி யினாற் குதேறீதிரியத்தை' யறிறெது. 
தன்னா லறியப்பட்ட கு$்கதிரியர் ; தன்னை யறியமா 
ட்டா STOSUT DY சடம். ச் 

இந்தக் கு?ததிரியாதானல்ல இகதக் குதேர் 
திரியங் கந்ததன்மாத்திரை வியவ்டி, இரசோமசத்தி 
னாலான.௮.இரகதக்குதேர திரியத்தின த$ஹானிவிருச் 
இசளினாக் வருகிற ருசுதக்கங்க டனக்வெலை. இதக் 

குதேஈதிரியமே தானானா லிஈதககுதேஈதிரியம போ 
ற் முன் போகவேண்டு3ம? இதக் ருதேரதிரியம் 
போனாலுஈ தான் போகவில்லையே? ஆன படியினா லிக 

தக் கு?தநதிரியகதுக்கும சாட்சியா யறிரத ரெர 
ணேரதிரியமேதான். இகதச் சரோத்திரம் தொச்சூ 
சட்சு சதரசராண மென்ற ஞானேக திரியகசள 
சத்த - பரிச - ரூப - ரச - Hager மாததிரைகளி 

னால் - வாசகு - பாணி - பாதம - குய்யம - தங்க 
ளென்ிற கன் மேஈதிரியங்சளை யறிிறது தன்னாலறி 

யப்பட்ட கன்மேந்திரியயகள் கானல்ல. இஈதச கன் 
மேதிரி.ங்கள் பஞ்சதன்மாச்திரைவியஷ்டி இரசோ 

ம்சத்தனாலானஅ. ஆகையா லிஈதக் கன்மேரஈதிரியங்க 

ளுடைய ஹானிலிருக் இகளினல்வருக ற்ச்கதுக்கங்க 

ஞனக்கில்லை. அந்தக் கன்மேந்திரியங்களே தானானா
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லிஈ்தக் சன்மேர்இிரியங்கள் போனாற் ரன் போக 
வேண்டும? இந்தக் கன்மேர்திரியங்கள் போனாலுர் 
தான் போகவில்லையே?அனபடியினா லிக்தக் கன்மேர் 

தரியங்களுக்குக் சாட்டியாயறிர்த ஞானேந்திரியங்க 
ளேதான். இப்படியே சுரோத்திரம் தொக்குசட்சு 
சிகுவா”ராணங்களென்௫ற ஞாரேந்திரியங்களுக்குச் 
சத்தபரி” ரூபரசகர்த தன்மாத்திரைக ளென்கிற 
விஷயங்க ளுண்டாயிருந்தாலும் அகங்காரம் பிரா 

ணவாயுவோடே கூடிக் ரொேனந்திரியத்தைப் பற் 
நிக் கந்தமறிகறெது. இப்பிராணவாயு கிராணேர்திரி 
யம் கந்தகன்மாத்திரைா இந்தமன்மையு மறிந்த 

வகங்காரமே தான். சன்னாலறியப்பட்ட விர்தமூன் 
அர் தன்னை யறியமாட்டா தாகையாற் சடம், 

இர்த மூன்றுக் தானல்ல. இந்தமூன்றுஞ்சமஷ் 
டிரசோம்சத்தினாலும் வியஷ்டி சாத்விகாம்சத்தின 
ஓுமானது. இம்மூன்றினுடைய ஹானிவிர் த திகளி 

னால் ௨ வருகிற சுகதுக்கங்க டனக்கில்லை. இந்த மூன் 

௮ தானான லிக்தமூன்றும் போனாற் ரூ மூன் போக 

வேண்டுமே? இக்தமூன்றும் போனாலுர் தான் போக 
வில்லை3ய? அ கையாலிக்த மூன்றுக்குஞ் ,, சாட்சிய, 

யறிந்த ௮கங்காரமேதான். இப்படியேசித்தும் அபா
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னவாயுவோடே கூடி சகுவேந் திரியத்தைப்பற்றிஇரச 

திதையறிகிறது. ஆகையாலிர்தீ ௮பானவாயுசிகுவே 
ந்திரியம் இரசதன்மாத்திரை இல்ஹன்றையு மறிந்த 

சித்தமே தான். தன்னாலறியப்பட்ட இந்த மூன்றுர் 

கன்னை யறியமாட்டாவாகையாற் சடம். 

இந்த மூன்றுந் தானல்ல. இந்தமூன்றும் இரசோ 

ம்சசஷ்டியினாுலும் சாத்லிகாம்ச வியஷ்டியினாலுமா 

னது. அகையாலிந்த மூன்றினுடைய ஹானிவிருத் 

இகளினால் வருறெ சுகதுக்கங்க டனக்கில்லை. இந்த 

“fon றுமே தானானா லிந்தமூன்றும்போனாற் ரன்போ 

கவேண்டுமே?இந்தமூன்றும் போனாலுர் தான் போச 

வில்லையே? ஆகையா லிந்தமூன்றுக்குஞ் சாட்சியா் 

யறிக்த சித்தமேதான். இப்படியே புத்தி உதான 

வாயுவோடேகூடி நேத்திரேந்திரியத்தைட்பர்றி ரூப 

தீதையறிகறது. இக்த வுதானவாயு நேத்திரேர்திரி 

யம் ரூபதன்மாத்திக் இந்த மூன்றையுமறிந்த டூத் 

இியேசான். தன்னாலறியப்பட்ட விர்தமூன்றுந் தன் 

னையறியமாட்டாவாகையாழ் ௪டம். 

%
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இச்த மூன்றுந் தானல்ல. இந்தமூன்றும் சமஷ் 

டி. இரசேோம்சத்தினாஓும் வியஷ்டி சாத்விசாம்சத்தி 
னுமான௮, ஆசையாலிர்த மூன்றினுடைய ஹானி 

விருத்திகளினால் வருகிற சுகதுக்கங்க ord seve, 
இந்கமூன்றுமே தானானா லிந்தமூன்றும் போனாற்று 

ன் போகவேண்டுமே? இர்தமான்றும் போனாலுக் 
தான்போகவில்லையே? ஆனபடியினா லிகர்தமூன்றுக் 

குஞ் சாட்சியாயறிர்த புத்தியேதான். 

இப்படியே மனது வியானவாயுவுடனே கூடித் 

தொக்மீந்திரியத் ison Siw பற்றிப் பரிச த்தையறிகிறது. 

ஆகையாலிந்த வியானவாயு தொக்கேர்திரியம் பரிச 

விஷ்யம் இந்தரான்ரையு மறிர்தமனமே தான். தன் 

ஞலைறிபப்பட்ட இந்தமுன்றுர் தன்னை யறியமாட் 

டாவாகையாற் சடம். 

இந்த மூன்றுந் தானல்ல. இந்தமூன்றும பரி௪தன் 

மாத்திரை சமஷ்டி இரசோம்சத்தினாலும் வியஸ்டி 

சாக்விகா.. சத்தினுலுமான.து, அகையாலிந்த (மூன் றி 
னுடைய ஹானிவிருத்திகளினால் வருகிற சுகதுக்கங் 

கடனக்கில்லை. இச்த மூன்று 2ம சானானா லிந்தமூன் 

றும் -. பானாற் முன்போகவேண்டுமே? இந்தமூன்றும்
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போனாற் முன் போசவில்லையே£ஆகையா லிச்த மூன் 

அுக்குஞ் சாட்சியாயறிர்த மனமே தான். 

இப்படியே ஞானம் சமானவாயுவுடனே கூடிச்சு 

ரோத்திரேந்திரியத்தைப்பற்றிச்சத்தத்தையறிகொது, 

ஆகையால் இந்தச் சமானவாயு' சுரோத்திரேந்திரி 
யம் சத்தவிஷயம் இந்த மூன்றையுமறிந்த ஞான 
மே தான். தன்னாலறியப்பட்ட விந்தமூன்றுர் தன்னை 

qu நியமாட்டாவாகையாற் சடம். 

இக்த மூன்றுர் சானல். இர்தமூன்றுஞ் ௪த்த 

'தீன்மாத்திரைசமஷ்டி இரசோம்சத் தினாலும்வியல்டி 

சாத்விகாம்சத்தினலஓுமானஅ. ஆகையால் இர்தமன் : 

நினுடைய ஹானிவிருத்திகளினால் வருகிற சுகதுச் 

கங்க டனக்கில்லை. இச்த நூன்றுமேதானானா , லிந்த 
மூன்றும்போனாற் முன்போகவேண்டுமே? ட இர்தமூன் 

௮ம் போனாலுர் தான்போசவில்லையே? ஆனபடி யினா 

லிர்தமூன்றுக்குஞ் சாட்சியாயறிர்த ஞானமேதான். 

இர்சப் பிராணாதிவாயுவுக்க ளைக்து, சுரோத்திராதி 
ஞானேர்திரியங்க ளைந்து, சத்தாதிவிஷயங்க ளைந்து, 
ஆகப் பதின்ந்தையுமறிர்த ஞானம் ப£ர்து புத்தி 
சித்த மகங்காரங்க ளென்டிற் அந்தக், கரணங்
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களேதான்.. தன்னாலறியப்பட்ட விந்தப் பதினைந்துந் 

தன்னை யறியமாட்டாலாகையாற் சடம். 

இந்தப் பதினைந் அர் கானல்ல. இந்தப் பதினைந் 
அம் பஞ்சதன்மாத்திரை சமஷ்டி இரசோம்ச௪ த் தின 
௮ம் வியஷ்டி. சாதீவிகாம்சத்தினுுமானஅு. ஆகை 

யாலிந்தப் பதினைந்தினுடைய ஹானிவிருத்திகளி 
னால் வருகிற சுகதுக்கங்க டனக்கில்லை. இந்தப் பதி 

னைந்துர் தானானா லிந்தப் பதினைந்தும் போனாற் மான் 

போகவேண்டுமே? இந்தப் பதினைந்தும் போனாலுக் 

தான் போகவில்லையே? அகையாலிக்தப் பதிவைந்துக், 

குஞ் சாட்சியாயறிர்த கரணங்களே தான். 

இப்படியே மனதென்றறிந்த ஞானமேதான். 

கன்னாலறியப்பட்ட மனதுதன்னை யறியமாட்டாதா 

கையாற்சடம், 

இந்த மன தானல்ல. இந்தமனது பரிசதன் 

மாததிரை சமஷடி சாதவ்சாமசத்தினாலானஅ. இர் 

தமன தினுடைய ஹானிவிருத்தெளினால்வருறெ சுக 

துக்கங்க டனக்கில்லை. இந்த பனதேதானாளனா லிந்த 
மன துபோனாற் ருன்போகவேண்டுமே? இர்தமனது 

போனாலும் தான்போகவில்லையே?கையாலிர்த மன 
அச்குச் சாட்சியாம றிந்த ஞானமேகான்.
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இப்படியே புத்தி யன்'றறிர்த ஞானமேதான். 

தன்னாலறியப்பட்டபுத்தி தன்னை யறிய்மாட்டாதா 

கையாற்ச௪டம், 

இந்தப் புத்திதானல்ல. இக்தப்புத்திரூபகன்மாத் 

இரை சமஷ்டி சாத்விகாம்சத்தினாலான.து. அசையா 

Mis புத்தியினுடைய ஹானி விருத்திகளினால் 
வருகிற சுகறுக்கங்க டனக்கில்லை. இந்தப் புத்தியே 

தானானாலிர்தப்புத்திபோனாற் முன்போகவேண்டுமே? 

இக்தப்புக்தி போனாலுர் தான்போகவில்லையே? ஆ 

கையா லிய்தப்புத்திக்குச் சாட்சியாயறிந்த ஞான 

மேதான். 

இப்படியே சித்தமென்றறிர்த ஞானமேகான், 

தன்னா லறியப்பட்ட சித்தம் தன்னை யறியமாட்டா 

தாகையாற (ம், 

இந்தச் சித்தர் தானல்ல. இந்தச் சித்தம் இரச 

நன்மாத் ரை சமஷ்டி. சாத்வீகாம்்சத்தினாலானு. 

ஆசையாலிந்தச் சித்தத்தினுடைய ஹ னிவிருத்தி 

களினால்வருற சுக௮க்கங்க டனக்கில்லை. இந்தச் சித் 

தமேதாஞனாலித்தச் சஇத்தம்போனாற்் ரீ? போகவே
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ண்டுமே?இச்சித்தம்போனாலும் தான் போகவில்லையே? 
ஆகையா லிக்தச்சித்தத்துக்கும் சாட்சியாயறிர்தஞா 

னமேதான். இப்படியே அகங்காரமென்றறிந்த 
ஞானமேதான். தன்னாலறியப்பட்ட அகங்காரர்தன் 

னை யறியமாட்டாகாகையாற் சடம். 

இரச அகங்காரந் தானல்ல. இந்த வகங்காரங் 

கந்ததன்மாத்திரை சமஷ்டி சாத்விகாம்சத்தினாலா 

ன. அசையா லிக்த.வகங்காரத்தினுடைய ஹா 

னிவிருத்திகளினால்வருகற சுகதுக்கங்க டன க்கல்லை.. 
இந்த வகங்காரமேதானானா லிந்தவகங்காரம் போனா 

ற் ருன்போகவேண்டுமே? இர்தவகங்காரம் போனா 
அர் சான்போசகவில்லையே?அனபடியினா லிந்த வகங் 
OTS HSE Fr Guru pis ஞான மேதான். 

இர்தமனம் - .புத்தி - சித்தம் - அகங்காரங்க 
ளென்ூற-சமு௫சய-நிச்சய-சாஞ்சல்லிய -அ௮பிமானங் 

சளைபறிரந்த ஞானமேதான் - தன்னா லறியப்பட்ட 
விந்தராலுந்தன்னை யறியமாட்டா வாகையாற் சடம். 

இந்தராலுந் சானல்ல. இந்தநாலும் பரிச - ரூப - 
சச-கர்ததன்மாத்தியாகளி னுடைய சமஷ்டி சாத்வி 

காம்சத்தின்லானது; இந்த சாலினுடைய ஹானிவி
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ரச்திகளினால்வருறெ சுகதுக்கங்க டனக்இல்லை. இங் 

தீநாலுமேதானானு லிந்தநாலும், போனாற்'ுன்போக 
வேண்டுமே? இந்தராலு!ம் போனாலுர்தான் போக 

HAWS UP ஆகையால் இந்தராலுக்குஞ் 'சாரட்சியாய 

றிந்த ஞானமேதான். வசன தானகமன ஆந்த 
விசர்க்க மிலைகளைப் பண்ணுகிற் கிரியாசத்தியான 

சன்மேந்திரியங்க ளேந்தும், சத்தாதிவிஷயங்க ளேந் 

அம், இந்த விஷயங்களைக் இிரியாசத்தியான* ஞா 

னேகந்திரியங்களைந்தும், ச வாச ரூபமான பிராணவா 

யுவும், நிசுலாசரூபமான அபானவாயுவும், முழங்கப் 

படுஅிற்துர் அும்முகிறது மிருமுகிறறுங் san Bak 

றது மூடுக தமான வுதானவாயுவும், புஏத்தவன் 

னத்தை வியாபிக்கப் பண்ணுகிற வியானவாயுவ்ம்,, 
புசித்த பதார்த்தத்தைச் சமானமாகப்பண் ணுகிற 

சமானவாயுவும், இப்படிப்பட்ட டரியாசத்தியான 

பிரணாதி வாயுக்களைங்தும், இவைகளை யெல்லாமறி 

கிற வாதக்கரணங்கணாலுமாக விருபத்துகாலும் கன் 

னையறியடரட்டா ஊாகையாலும்) போகட்டுத் தங்க 
ளைத்தாங்க ளறிவார்களோ?௮ அவு மில்லாதபடியினா 

ச ய் ‘ a, ௪ . 

௮ம் ஒருக்தரையொருத்த ரறிவார்களோ?இவுமில் 

லாதபடி.யினாலுஙி ரொசசத்திக் கிரியா ௪.த்திகள ரயிருக்
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இறபடி.யினாலுஞ் சடங்களானபடியினாலும் இந்தவி 

ருபத்துரான்கு தத் அவங்களும் தானல்ல. இர்தவிரு 
பத்றுநான்கு தத். துவங்களும் பஞ்சதன்மாத்தினை 

யினுடைய சமவ்டி வியஷ்டி ராசசசாத்விகாரம்சத்தி 
னாலானது. இந்த விருபத்துநான்கு தத்துவங்களினு 

டைய ானிவிருத்திகளினால்வருகற சுகதுக்கங்க 

டனக்கில்லை. இந்த விருபத்துரான்கு தத்துவமும்தா 
னான லிர்தவிருபத்துநான்கு தத்துவமும் போனாற் 

முன் போகவேண்டுமே?இந்த விருபத்து கான்குதத், 

அவம் போனாலும் தான்போகவில்லையே? எப்படிப் 

போகவில்லை யென்றா ஸித்திரையிலிர்த விருபத்து 

நான்கு மில்லாமற் போனாலுர் தான்காரணாக்மகமா 

் யிர் தகொண்டு திரும்பவும் விருத்திவர்து விழி 

த்தவுடன் இந்த விருபத்துநான்கு தத்துவமில்லா 
ம்ற் சுசமேயிருக்தேனென்௮ கானிறாந்த வனுபவஞ் 
சொல்லுகி௫ னானபடியினாலும்) இந்த விருபத்துரா 

ன்கு தத்துவமுர் தானல்ல. இந்த விருபத்துகான் ஞு 
தத்துவங்களும் கேஷேத்திரம். இர்சூ.விருபத்துநான்கு 

சத்துவங்களையு மறிந்த ஞானமே க்த்திரன். 
இந்த விருபத்துகான்கு தத்துவங்களும் அநாத்மா. 

இந்த ARIS SION GE தத்துவங்களை யறிந்தவறி
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வே ஆத்மா. இந்த விருபத்துநான்கு தத் துவங்களை 
யுமறிக்தவறிவே புருஷன். இதற்குச்சம்மதிவசனம். 

சுலோகம். 

தமை வண் 85 கழ 90080 8௨9 150] 

98% 3 தகர்க்க கல்வ 6 94 

இதனதுபோநள், 

ரூபந்திரிஸ்யம் - san Hse. அக்கண்திரிஸ் 

யம் - மனந்திருக்கு. அம்மனச்திரிஸ்யம் - அ.த்மந்தி 
ருக்கு. அவ்வாத்மா இரிஸ்யமாசமாட்டாது. 

என்று வித்தியாண்யச வாமிகள் இருக்குத்திரி 

சிய விவேகமென்றபடியினாலும், சுருதிகளித் சொல் ' 

லியிருக்கெபடியினாலும், இதுவே பிரமாண சித்தம். 

Dis கே்ஷேத்திரஞ்ஞனணான தானே சமஸ்டி ரூட் 
சும சரீரங்களிலும் இவைகளுக்குக் காரணமான 

அபஞ்ச இருதமான பஞ்சதன் மாத்திரைகளிலும் 
அதுசூகமா யிருக்கொண்டு சாட்யொயறிகனான 

படியினாலும்,” இந்தச் சமஷ்டி. வியஷ்டியான சூட் 

FLD சரீரங்களும் "இவைகளுக்குக் காரணமான 

அபஞ்ரெத பஞ்சதன் மாத்திரைகளுந் தானல்ல.
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சனக்கெஇராய்த் சேர்ற்றுகிற விர்தச் சமஷ்டிவி 
யஷ்டியான, சூட்சும ,சரீரங்களிடத்திலு மிவைகட் 

குக் காரணமான பஞ்சதன்மாத்திராக எிடத்திலும் 

அத்தியஸ்தமாய்த் தோற்றுறதைத் தைசதனென் 

oe சொர்ப்பன கற்பிதனென்றும் Gor Bun Bas: 

னென்றும் இரணிய கர்ப்பனென்றும் மஹாப் 

பிராணனென்றுஞ் சூத்திரா த்மா வென்றும் அபி 

மானத்துவமும் சொர்ப்பனாவத்தையுக் சண்டஸ்தா 

னழும் சுயேச்சாபோசமும் உகார மாத்திரையும் . 

சாத்விககுணமும் இச்சாசத்தியும் விஷ்ணுமுர்த் 
தியும் பிராமயகோசமும் WG eyo Gare Lp விஞ் 

ஞானமய கோசமும், சான்வார்த்கை சொல்லுகிற 

'வன்'- நான் தாதா - மான் ஈடக்கிறவன் - நான்சகல 

விசர்ச்சனம் பண்ணுடிறவன் - நான் ஊமையன் - 

நான்கொண்டி - நான் முடவன் - நான் பத்தகோஷ் 

டன் - நான் பண்டகனென்கிற கன்மேர்திரியங்களு 

டைய இரியாவத்தியாசங்களும், கான் கேட்கிறவன்- 

நான் பரிசிக்கிறவன்-ரான் பார்க்கதவன்-நானுருசியறி 

இறவன் - நான் வாசனையறிகிறெவன்-கான் செவிடன் - 
நான் மதத்துப்போ யிருக்றெவன் - நான்குருடன் - 

_ ட உட ச ச ப 
நான் உருயெறியாதவன்-ரான் மூக்கறையனென்றெ
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ஞானேர்திரியங்களுடைய இராகாத்தியா௪ங்களும், 

நான் சீவிக்கிறவன் - நான் சஞ்சரிக்றெவீன் - நான் 

சத்தியடையவன்-நான் கீரியமுடையவன் - நான்ப 

Asoo னென்றும் - ரான் தா௫க்தவ னென்றும் - 

நான் வாயுவேக னென்றும் : சான் பலமுடையவ 
னென்றும் - நான் அம்பரையான சித்தன் - நான் 

Gun ora லயயோடுயென்றும் - கான் சண்தி 

றந்து மூடுகிறவன் கானிருமுகிறவன் - நான் நுமீமு 

இிறவன்-ரான் கொட்டாவிவிரகறவன்-நான் விழுங் 

குகிறவனென் அம் - நான் வாச் இிபண்ணுறைவன்- நர 

ன் சீர்ணம்பண்ணிக் கொள்ளுகிறவன்-றரன் எப்ப 

மிரகிறவனென்றும் - இவை மூதலாயெ பஞ்சப்பிரா 

ணங்களுடைய இரியாத்திடாசங்களும், மான் சங் 

கற்பவர்த்தன் - நான் மனோவேடு . நான்போ௫ு- ரான் 

மந்திரயோகி-சான்சோ௫- நான் இராகி.ரான்மோி- 

நான் துவேஷி - தான்காமி - நான் சமுசயமுள்ளவ 

னென்றும் - நான் யுத்திவற்தன் - சான் விவேகா 
ன் மகாபுத்நியுள்ளவன் - நானேசகசந்தக்கிராகி-ஈ௩ன் 

கர்த்தா - நானிச்சயவந்தன் - நான் விருதக்கன்-நான் 
பண்டிதன்-மான் உலோசாந்தரகாமி யென்றும். நான் 

சஞ்சலன் ச கான் சபலன் - கான். ந்தகனென்றும்-
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நானகங்காரி - காலுக்கிரன் - கான் வீரன் - சான்சூ 

ரன் - மா னபிமானியென்கிற |இவைமுதலான வர் 
தீக் கரணங்களுடைய சரொகாத்தியாசங்களும், உதா 

தீதம் - ௮ நாதாத்தம் - ஸ்வரிதங்களென்கிற வேத 
சுரங்களும் - சத்த சுரங்களும்.இராக£தங்களும் - 

பேரி - மிருதங்க - சங்க - பணவ-கோமுகாதி வாத் 

இியங்களும் - ௪துர்விச பேதசத்தங்களும்- இலாப 

பபிரலாப-துர்லாப - பருஷாலாப - காடின்னியாலாப- 

சோகாதி துக்க சத்தங்களும் - அஷ்டாதச. யாஷை 

களும் - இவைமுதலான ஈத்தங்களுடைய வத்தியா 
சங்களும், €த - உஷ்ண - மிருது - கடின * தார 

தன்மியாதி பரிசத்திலுடைய வத்தியாசங்களும்) நீ 

ல-பித - சுவேச-ரத்த - அரிசனமுதலான தாரதன் 
மியாதி ரூபத்திலுடைய வத்தியாசங்களும், உப்பு- 

புளிப்பு-கைப்பு -இத்திப்பு- துவர்ப்பு மூசலான இரச 

காரதன்மியமானஉருசியினுடையவத்தியாசங்களும்; 
சுகந்த-துர்க்கந்த - மிஸ்ரகந்த -- தாரதன்மியாதி வா 

சனைகளினுடைய வத்தியாசங்சளும், இந்தச் சூட்சு 

மப் பிரபஞ்சத்தைக்குறித்துச் சொல்லப்பட்ட சத்த 

சாஸ்திர தர்க்கசாஸ்திர மீமாம்ச சாத்திரங்களும்) 

சமஷ்டி வியவ்டியினுண்டான அரேசவத்தியாசங்
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களும்; இவையமுா தலான விந்தச் சூட்சுமப் பிரபஞ் 

௪த்தின்பேரிற் ஜோற்றுகிற சகல் வத்தியாசங்களும், 

இதற்காதாரமான ரூட்சுமப் பிரப்ஞ்சமும்,சசவிஷா 

ணவந்தியாபுதீர ககனாரவிர் தமித்தியா புருவன்போ 

லவே காலத்திரயத்திலுச் சன்னிடத்திலில்லை. இந்த 

விருபத்துசான்கு தத்துவங்களைக் குறித்துச் சூட்சு 

மசரீரமென்று சொல்லுவோ மென்றால்) இந்தவிரு 

பத்துகான்கு தத்துவங்களும் வித்திரூபமாய் வெவ் 

“வேறு நாமங்க எிருக்றெபடியினாலும் ஞானம்-சமா 

coum - சுரோத்திரேந்திரியம் -வாகிந்துரியம் * இந் 

தரான்கு விருத்தியும சத்தசன்மாத்திரையைச் தவி 

ரலில்லாதபடியினாலும், மன - வியானவாயு-தொ 

க்கேந்திரியம் - பாணிந்திரியம் - இந்தநான்கு விரு தீ 

தியும் பரிசசன்மாத்திரையைக் தவிரலில்லாதபடி.யி 

னாலும், அத்தம் - அபானவாயு -சிகுவேந்திரியம் - 

ரய்யேக் அரியம்- இர்தகான் குவி Ning Buyin Oars gor 

மாத்திரையைக் தவிரலில்லா தபடி. யினாஓும்,௮கங்கா 

ரம் - பிராணவாயு - ரொணேக்இரியம் - குதேர்திரி 

யம் - இந்தரான்காவிருத்தியுங் கந்ததன்மாத்திரை 

யைத் தவிரலில்லாதபடி.யினாலும், அசல்சாரம் -பிரா 

ணவஷாய - இராணேந்திரியம் - குதேர்இரியம் Qaeg
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நான்குவிருத்தியுங் கந்ததன்மாத்திரையைத் தவிர 

லில்லாதபடியினாலும், இந்தப் பஞ்சதன் மாத்திரைக 
ளைப் பிரத்தியேகமாய் விவகரித்துப் பார்க்குமிடத் 

இல் ௮கங்காரதத்துவ மென்கிற ௮வஸ்தையி லத் 
தியஸ்தமாய்த் தன்னிடத்தி லெதிராய்த்தோற்றுகற 

அபஞ்சீகிருதமான பஞ்சகன் மாத்திரைகளும் இவை 

களுக்குக் காரியமான சூட்சுமப் பிரபஞ்சமும்; இத 

னிடத்தி லத்தியஸ்தமாய்த் தோற்றுற காமங்களு 

ம்; இதைக்குறிக்து வரத வாபாசங்களுஞ் சசவி 

ஷாண் வர்இயாபுத்திர சகனார விந்தமித்தியா' புரு 
ஷன்போலவே சாலத்திரயத்திலுர் தனக்கில்லை. இத 

ற்கும் சம்மதிவசனம். 

சுலோகம். 
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இதனதுபோநர். 

பஞ்சபூத ஸ்வரூபமான ,பிரபஞ்சங் சானற்ச 

லத் துக்கொர்பான௮. நானே யெங்கும் பரிபூரணமா 

யிருக்கிறேன். ருக்கு நமஸ்காரம் என்றும்.
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சுலோகம். 
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இதனதுபோநமா. 
[வு டு at . 7 5 படத . Now 

சத் சாமுப்பாயும் மரீ ௮வரஞயும Fit 6Vou 

 தமரயு மிருக்கின் ற ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை மனறும் 

புதிஇயும் அகங்காரமும் பஞ்சதன் மாத்திலாயும் 

பஞ்சமகா பூதங்களும் சரீரமும் ஆடையமாட் 

டாது. 

என்னும் அவதூத கீதைமூதலிய rev Bras 

ளில் தக்தாத்திரய யோ௫ூஸ்வரர்மு.தலிய பெரியோர் 

கள் சொல்லி யிருக்கிற படியா லிதுவே பிரமாண 

சித்தம். 

ரூட்சுமப்பிரகரணம் சம்பூரணம். 

கலைக்க சசணகதிவளு ஆ வடவைவவககைளை:



உட 

ஐ ந்தா.வது 

காரணப் பெரகாணம். 
oe se ce (டய சற வடு வை 

முற்பிரகரணத்திற் சங்கற்பரூபமான சூட்சும 

சரீரத்தையும் ௮கற் காதாரமான பஞ்சதன்மாத்தி 

ரைகளையும் நியதிகளைர் தவைகட் காதாரமான வவித் 

தையை நியதி களைதற்பொருட் டதன்மயமான கார 

ண சரீர ஸ்வரூபம் Bea aS apr. 

சுலோகம், 
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இதனதுபோநள். 

சச்சிதானந்த ஸ்வருபமான தன்னிடத்தி லாரோ 

பிக்கப்பட்டது காரணசரீரம். அதினுடைய ஸ்வரூப 
மானது நிரூபிக்கப்புடுகிறது.
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காரண சரீரமாவது - பஞ்சதன் மாத்திரைகள் 

பிரத்தியேசம் பிரத்தியேரமாய் விபகரித்துப் பார்க் 

குமிடத்திற் சசவிஷாண வந்தியாபுத் திரசசனாவிர்த 

மித்தியா புருஷன்போலவே யொன்று மில்லாமற் 

போனபடியினால் இதுகொன்று” மில்லையென்றுதோ 

நிறப்பட்டதே காரணசரீரம். இர்தக் காரணசரீ 

ரத்துக்கு அகங்காரசத்துவ மென்றும் அரித்தை 

யென்றும் தமசென்றும் தூலசூட்சும சரீரங்களுக் 

கூக் காரணமென்றும் ஒன்றுர் தெரியவில்லை என் 

௮ம் ஒன்றும் காணவில்லை யென்றும் ஒன்றுந்தோ 

ணவிஃலையென்றும் பிரார்தி என்று மிவையாகலான 

பரியாய நாமங்களையுடைய விறுவே காரணசரீரம். 

இததமுச் சம்மதியரனம். 

சுலோகம், 

eDey Vare it 58 Dr TOS PB See | 6% 

+H AS Ur SELNTPSy say ad | 92 

EY HAW Alot MT eM. 

yor suru Ot uF Fura Dayéidesr 

திபடியாற் காரனோபாதியென்று சொல்வீபட்டது.
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இம்மூன்று பாதிகளுக்கும் அன்னியமா யாத்மாவை 

ய நியவேண்டியஅ. 

என்று அசாரியசுவாமிக ளாத்மபோதமென்கி 

றகிரந்தத்தி னிருபித்திருக்கறா ரானபடியினா லி 
வே பிரமாணடித்தம். 

தன்னிடத்தி லத்தியஸ்தமாய்த் தோற்று 
விந்தக் காரணசரீரந்தானல்ல. அதெப்படித் தானல் 
லவென்றால், ஒன்றுமில்லையென்றால் ஒன்றுமில்லையெ 

ன்று தோற்றப்பட்ட விர்தக் காரண சரீரத்துக் 

கொன்றுமில்லை யென்றறிர்த ஞானமே தான். தன்னா 

லழியப்பட்ட விந்தக் காரணசரீரந்தன்னை யறியமாட் 
டாதாகையாற் சடம். இந்தக் காரணசரீரந்தானல்ல. 

இந்தக் காரணசரீர மகத்துவத்தினாலானது. அந்தக் 
காரணசரீரத்தினுடைய ஹானிகிருத் திகளினால்வரு' 
இற சுகதுக்கங்க டனக்கில்லை. இந்தக் காரணசரீரமே 
தானானா லிந்தக் காரணசரீரம் போனாற முன் போக 

வேண்டுமே? இந்தக் காரணசரீரம் போனாலுர் தான் 
போகவில்லையே? அதெப்படி . போசகவில்லையென்ருற் 

சமாதி யனஸ்தையிற் காரணசரீரம்போனாலுர் திரும் 
பவும் விருத்திவ£தபின்பு சுகமே யிருந்ததனென்று
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சொல்லுகிரு னானபடியினா லிந்தக் காரணசரீரர் தா 

னல்ல. இந்தக் காரணசரீரத்திக்குச் சாட்சியாயநிஜெ 
ஞானமேதான். 

இந்தக் காரணசரீரத்துக்குச் சாட்சியாயறிகிற 

தானே சமஷ்டி. காரணசரீரங்களிலேயும் ௮னுஞுத 
மாயிருர் தறிகிற ஞானமே தான். தன்னாலறியப்பட்ட 

விந்தச் சமஷ்டிகாரணசரீரர் தன்னை யறியமாட்டா 

,தாகையாற் சடம். 

இர்தச்சமஷ்டி காரணசரீரர் தானல்ல. இப்படித் 

தனக்கெதிராய்த் தோற்றுகிற சமஷ்டிவியஷ்டியான 

காரணசரீரத்தின்பேரி லத்தியஸ்தமாப்த் தோற்று : 

கிற பிராஞ்ஞன் பாரமார்த்திகன் அவச்சின்னன் 
அவ்வியாகிருதனென்கிற அபிமானித்துவமும் சுழு5 

தீதியவஸ்தையும் ஆனர்தமயகோசமும் தாமசகுண 
மும் ஆத்மானந்த போகமும் ஞானசத்தியும் உருத்தி 

மூர்த்தியும். _இருகயஸ்தானமும் மகாரமாத்திரை 

யும் நான்கு! பாதகுரு நான்சந்துஷ்டன் நான்சாத் 
விசன் சான் இராசதகீ சான் சாமசன் நான்சடன் 

நா னனத்தன். ஈச னஞ்ஞானி நான் மூடன் நரன் சந் 

தன் ரான் சண்டன் நான்மோடு “ரான்விவே௫ கான்
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பிராற்தன் சான் பாபிஷ்டன் நான் சோம்பன் நா 

ஜென்றுக்கு மாகாதவன் சானெறிர்துபோட்டவன் 

நான் கெட்டுப்போனவன் கான் வெறியன் சான்கை 

பாரலாகா தவ eo oar) பிராந்தி சம்நியாத்தியா சத் 

தவழும் இந்தக் காரணசரீரத்ரநைக்குறித்துச்சொல் 

ப்பட்ட சத்தசாஸ்திரம் போகசாஸ்திரம் வேதாக் 

தசாஸ்திரமுகலிய சாஸ்திரங்களும் சமஷ்டி வியஷ்டி 

யென்கிற வத்தியாசங்களும் இவைமுதலான விந்தக் 

காரண பிரபஞ்ச$த்தின்பேரிற் ஜோற்றுகிற சகலவத்தி 
யாச்ங்களுஞ் சசவிஷாணவற்தியா புத்திர க்கனூர 

விந்த மித்தியாபுருஷன்போலவே காலத்திரயத்தி 

௮ தனக்கில்லை. அதெப்படி. தனக்டுல்லையென்றா 
தற்குத் Baas பூர்வசமாகச் சொல்லுக 
மோம். 

அதென்னவென்றால், கடத்தைக் குறிச்நுவர்த 
சடாபரவங் கடத்தைத்தவிர வெப்படி யில்லையோ? 

அப்படியே பிரபஞ்சத்தைக் குறித்துவர்த பிரபஞ்ச 
பாவம் பிரபஞ்சத்தைத் ஈவிரவில்லை., ஆனபடியினால் 

ாகத்துவத்தின்பேரி லத்தியல்தமாய்த் தோற்று 
விந்துத் கர்மணப்பிரபஞ்சமும் இகனிடத்தி லத்தி 

யஸ்கமாய்க் தோற்றுகிற பிரார்திசர்நிய நாமங்களும்
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இதைக் கு குறித், இவர்க வாபாசற்களும் சசவிஷாண 

oo Bury SAT சுசராவிர் ௪ மித்தியாபுருவன்போ 

on a cea Biyus i Bons க கனக்கில்லை. சித்தம். இதற் 

GE Fino Haug om. 
\ 

சுலோகம், . 8 
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இதனதுபோர a, 

தேகம் இந்திரியம் மனது புத்தி பிரகிருதி 

இவயைகளுக்கு விலட்சணமாகயும் அவைகளின்வி 

ருத்திகளுக்குச் சாட்சியா இயும் இராசாவைப்போல 

வெங்குஞ் ௪ம்பர் சமில்லா சவனாடுயும் ஆத்மாவைப், 

நியவேண்டியனது, 

என்று அசாரியசுவாமிக ளாத்மபோத aed 

திரந்தத்தி னிரூபித் தருக்கு ரானபடியினா லிதுே 

பிரமாண௫த்,3ம். 
. சி . ச . . 

கார்ணப்பிரகரணம் சம்பூர்ணம்.



௨. 

ஆறுவது 
மகாகாரணப் பிரதாரணம். 

ANTI 

முதற்பிரகரணத்தில் அவித்தாமயமான காரண 

சரீரத்தை நியதி களைந்ததற்காதாரமான வித்தை 
யைறியதி களை தற்பொருட் டதன்மயமான மஹாகா 
ரண சரீரஸ்வளுபம் நிரூபிக்கிருர். 

சுலோகம், 

DQ aoe KesrSar Kia, Tom Bosse 1 

ATS Sig LOG rSosonowrrag Bi oF 

இதனதுபோரள். 

சச்தொனந்த ஸ்வரூபமான தன்னிடத்தி லாரோ 

பிக்கப்பட்டது மகா காரணசரீரம்.௮ தனுடைய ஸ்வ 

ரூபமானது நிரூபிக்கப்படுகிறது. 

அதெப்படி யென்னிற் றமோருளாப் பிரதான 

மான வகங்கார தத்துவ மென்கிற ் காரணசரீரம் 

போனபின்பு சுத்த சத்துவகுணப் பிரதானமான 

மகதத்துவமென்கற் பிரத்தியகாத்துமாஷ்்கோ மகா



பதிப்பு. மகாகாரணப்பிரகரணம் ° ௧௦௩ 

காரண சரீரமென்றுபேர். இர்தப் பிரத்தியகாத்து 
மாவென்டிற மகாகாரண சரீரத்துக்கே சித்தென்றும் 

சைதன்யமென்றும் போதமென்றும் கூடஸ்தனென் 
௮ம் ஞானமென்றும் சாட்சியென்றும் திருக்கென் 

அம் திரிசியானுவித்த மென்றும் இவைமுதலான 
பரியாயநாமங்களாம். இதற்குச் சம்மதிவசனம். | 

சுலோகம், 

SIP RrsPAWEN SMS OxNdowT Bods lar 

SES aay Ware By HSyorD} afl 30 

இதனதுபோரள். 

மாயோபாதிகனாயுஞ் சகத்துக்குக் காரணமாயுஞ் 

சர்வஞ்ஞத்துவம் முதலான இலட்சணங்களோடே 

கூடினவமையும் பாரோக்ஷமாயுஞ் சபதிமாயையா. 

யுமிருக்கின்ற வீஸ்வானே தத்பதார்த்தமாம். ' 

என்று அசாரிய சுவாமிகள்வாக்கால் 

யென்கிற கர. தத்இனிருபித் திருக்கோ ராச 
லிதுவே பிரமரணசித்தம். பின்னுமிந்தப் பிரத்திய 

காத்துமாவான சாட்சியே சாட்டமான சகத்துரூ 
பமாய்த் “இதாற்றுகறபடியினா லிந்தச் “சகத்துரூப
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மாய்த்தோற்றுகிற மகரகாரண சரீரமான பிரத்தி 

யகாத்மாவுக்கே அசண்டாகார விருத்தியென்றும் 
ஆனந்தவிருத்தி யென்றும் சம்பிரஞ்ஞாக சமாதி 

யென்றும் சுத்தானு வித்தமென்றும் ஒங்காரமென் 
௮ம் பிரணவமென்றும் போதாங்குர மென்றும் 

தோணலென்றும் ' சிராகசசத்தியென்றும் ற்சத்தி 

யென்றும்பிரதமாபாசமென்றும்பின் னும் ௮சங்க௪ச் 

சித்தானர்த சொற்பிரகாச நித்தசுத்தபுத்த ரின்மல 

நிராகார நிருபத்திரவ நிர்ச்சங்க நிர்விகார நிர்விகற்ப 
நிராலம்ப ௮கண்டானந்த பரிபூரணாந்த நித்தியா 
நந்த நிர்விசேஷானர்த ஸ்வரூப பாவமென்டற் சத் 

'தானுவித்த சவ்விகற்ப சமாதியென்றும் இவைமுத 
லாய் மகத்தான பரியாய நாமங்களாம். இதற்குச் 

சம்மதிவசனம். 

சுலோகம். 

58௦0 இன்டூல 9900 00408 “௦3௧௦ 95௦ 
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இதனதுபோநள், 

இதாகாச ஸ்வரூபமாடுயும் சர்வ ஸ்வரூபமர௫ியும் 

அகண்டாகாரமாஇியும் நிரந்தரமாகயும் ஏிர்காரமா
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பண்ணும். 

என்று வாசிட்ட ராமாயணமென்டுற இரற்தக்தில் 

ஸ்ரீராமரைப் பார்த்து வட்ட ருபதேசம்பண்ணி 

யிருக்மிறா ரானபடியினாலும், ஈருதிகளிற் சொல்ல்ப் 

பட். டிருக்கெபடியினாலும், இதுவே பிரமாணரித்தம். 

இவைழாதலான வியஷ்டி.-சமஷ்டி.- அகண்டாகார, 

விருத்திகளுடைய பரியாய ஈரமங்களோ டே. கூடு. 

யிருக்கிறதே மூலப்பிரடருதி யென்ற மகாகாரண 

சரீரம். தன்னிடத்த லத்தியஸ் சமாய்த் தேர த்.நற 

விந்த மராகரரண சரீரந் கானல்ல. அதெப்படித்தா 
னல்லவென்னுல், தூஷ்ணிர் பூகாவத்தையி லிந்த. 

மகா காரணசரீர மில்லாமற்போனாலுர் தானென்கிற 

பிரதீதியில்லாமற் முனாயிருக்கிறபடியினா லிர்தீ மகா 

காரண சரீரர் தானல்ல. இந்த மகா கரரணசரீரத் 

தின்பேரி லத்தியஸ்தமாய்த் தோற்றுகிற சர்வஞ்ஞ 
னென்றும் இரிகால் *வேதியென்றும் தானே சர்வ 
மென்றும் தன்னுடைய சுற்பனையே Fa GO sor M6 

தன்னிடத்திற் ௪கத் துற்பத்திஸ்திதி சங்காரங்களா 
இறதென்றதும் தானே சகத்துக்குக் காரணமென்
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றும் தானே சர்வசத்திவந்தனென்றும் தானேசர் 
வசத்திலு மதுளுதமா யிருக்கிறவனென்றும் தானே 

சுவர்க்சு மத்தியயாதாள பிரமலோகாதி சகலலோ 
கங்களிலுமிருக்கிற பேர்களுடைய விர்த்தார்தங்க 
ளெல்லார் தெரிகிறவனென்றும் பின்னுர் தனக்கு 

திதுரியாவத்தை யென்றும் மூர்த்தன்ய ஸ்சான 
மென்றும் ஆனந்தபோக மென்றும் பிந்துவென் 
றும் இந்த மகா காரணசரீரத்தைக் குறித்துச்சொ 
ல்லப்பட்ட சத்தசாஸ்திரம் தர்க்கசாஸ்திரம் மீமா. 

ம்ச சாஸ்திரம் யோகசாஸ்திரம் வேதாந்தசாஸ்திர 
மிவைமுதலிய சகல சாஸ்திரங்களும் இந்தச் சாஸ் 

திரங்களுக் கேதுவான சூக்குமை பைசந்தி மத் 
இமை வைகரி வாக்கென்கிறதும் இவைமுதலான 

FSA) வத்தியாசங்களும் சசவிஷாண வரந்தியாபுத்திர 

க்கனாரவிந்த மித்தியா புருஷன்போலவே காலத்திர 
யத்திலுந் சனக்கில்லை. இப்படித் தன்னிடத்தி லத் 

இயஸ்தமாய்த் தோற் த:கிற இந்தச் சாட்சித்துவ 

மென்ற மகா காரணசரீரமோ காட்சிய மென்னப் 

பட்ட பிரபஞ்ச த்தைக் குதித்துவர்த௮. ஆனபடியி 

lage சாட்சியமா யிருக்கப்பீட்ட பிர்பஞ்சங் கா 

லத்திரயத்திலுர் தன்னிடத்திலில்லை். ஆளப்டி.யினா
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லிந்தச்சாட்சியத்தைக் குறித்'துவந்த சரட்சித்துவ 
மென்கிற மகா காரணசரீரமும் , இதனிடத்தி லத்தி 
யஸ்தமாய்த் தோற்றுகிற 'சர்வள்ஞத்துவாதி நாமம் 

களும் இதைக் குறித்துவந்த ஆபாசத்துவமும் சச 

விஷாண வந்தியாபுத்திர FECT MKS மித்தியாபுரு 

ஷன் 2 பாலவே காலத்திரயத்திலுந் தனக்கில்லை. ஆன 

படி.யினா லிர்தச்சாட்சி சாட்டிெயரகிதமாய் நினைப்பும 

றப்பில்லாமல் தியானத்திலேயு மில்லாமல் தூஷ் 
ணீம் பூதனாயிருக்கப்பட்ட சுகஸ்வரூபங் குருவாக்கி 

யத்திற் ருனென் றறிர்துநின்றே மூலப்பிர௫ருதி re 

தமான சன்னுடைய ஸ்வரூபம். இதற்குத் திருஷ் 
டாந்தம் ஆறுகடந்து பத்துப்பேர் போகச்சே அந்தப்' 

பத்துப்பேர் கணக்காளியான வொருவன் மற்றவெரீன் 
பறுபேரையு மெண்ணித் தன்னையெண்ணாமற் பத்தா 

வான் முனாயிருக்துர் தன்னைப் பத்தவானென்: றறி 
யாமற் போனதே அ௮திர்ஷடானாஞ்ஞானமான மூலப் 

பிரஃருதி ஆபத்தாக்கெத்தினாற் பத்தாவான்றானெ 
ன்றறிந்துநின்றுதே-ரலப்பிரகரு திரததமான தன்னு 

டைய ஸ்வரூபம். இதற்குச் சம்மதிவசனம். 

ஞானஞ் களுவுமாம். பளுவுமாம். அதெப்படி 

யென்னில்தானென்றறிர்த ௮றிஷ்கானெனல் சுளுவு.
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95150 னன்றென்கிற மறதியே பளுவென்ற 
லோககுருவா யிருக்கப்பட்ட வேதவியாசபகவான் 

ஸ்ரீராமஸ்்சவராசமென்கிற இரந்தததி னிரூபிக்கிறப 

டியினாலும், ௮றிர்தேனென்ிற நினைப்பும் அறியே 
னென்டூிற மறப்பும் இவ்விரண்டுமின் றி யிருக்கி 

pos நிரதிசயானர்த மென்று s#agr shen 5 Qe 

தீத்தாத்திய யோகீஸ்வரர் நிரூபித் திருக்றெபடி.யி 

ஊலும்,ஆ௫ிரியா-€டன் இவர்களுடைய பிரசனோக் 

தரம் ஆலம்பழத்சதைக் கொண்வொ, ஸ்வாமி இதோ 

கொண்வெற்சேன். அதைப்பிள, பிளந்தேன். 2 B 
லென்னசஈண்டாய்? ஒன்றுங்காணவில்லை. பரமாணுக் 

களைக் கண்டேன். அப் பரமாணுக்களி லொனள்றைப் 
பிள, பிளந்தேன். ௮தி லென்னசண்டாய்? ஒன்றுங் 
காணவில்லை. இப்படி.க்கொச்ச அணுவான விரையில் 
இல்-பணை-விமு.ு பொரற்முகள் முதலான விகாரங் 

களோகடிய ஆலமரமானது எப்படி அடங்கியி 
ருந்ததோ? அப்படியே யுன்னிடத்தி மைரூபமான 
பிரபஞ்சமுமடங்கி யிருக்னெ்றது. 

என்று காந்தோக்யபெ வுபநிட்தத த. சொல்லியி 
ருக்கிறபடி யினாலும், இதுவே பிரமாண௫த்சம். 

மகா காரணப்பிரகரணஞ் சம்பூர்ணம். 

ப பறவையை
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மேற்பிரசாணத்தில வித்தியாரூபமான மஹா கார 

ணசரீரத்தை நியதிசளைற் திவைகட் காதாரமான 

சச்சிதானந்த வொருமையினுளள நிரதிசயானந்த 

வனுபவ மாம்பொருட் டறற் சங்கமான நிசானர்தா 

'னுபூதிப் பிரகரணம் நிரூபிக்கிளர். 

சுலோகம், 

ro x = BSS TEMG | “i 59.௦ 603009 ல ன்ட் Sy xt (3 | ரி 
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இதனதுபோநள். 

சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமான ஆத்மா வென்னும் 

அமீர்தசாகரத்தில், நித்திய சாஸ்வதமான முத்தி 

யிருக்கிறது அடைய ஸ்வரூபமான நிரூபிக் 

கப்படுறெ a. 

அஃதாவ.ஜி , ஐலப்பிரகருதி i geowen sem ep 

டைய்ஸ்வஞூபவர்னணி ern சிர ப்படியென்னில்,
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சத்தே சுய்ந்தோன்றுகறெபடி.யினாற் சத்தாச்சு. சித் 

தேகமயமாயிருக்கிறபடியாற் சத்தாச்சு. இதற்கிரண் 
டாம்வஸ்து வில்லாதபடியினா லானந்தமாச்சு. ஆக 
ச்சே சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமாப் ௮கண்டானந்த 
ஸ்வரூபமாய் பரிபூரணானந்த ஸ்வரூபமாய் நித்தி 
யானந்த ஸ்வரூபமாய் நிர்விசேஷானந்த ஸ்வரூப 

மாய் நிருபரிருபத்திரவ நின்மல நிரவயவ நிரந்தக 
நித்திய நிராகார நித்த நிஷ்கர்ம நிச்சங்க நிரவி 

நிராஸ்வ ரூபமாய் நிர்க்குண நிஷ்கிரிய நிற்விகற்ப 

நிரஞ்சன நிர்லட்சிய நிராலம்ட நிரதிசயானர் சஸ்வ 
ரூபமாய் நிரீசநிர்லேப வாணரிர்ச்சிந்திய நிர்வசன 

நிரூபானச்தஸ்வரூபமாய் நிர்வேத்திய நிச்சல நி 
சேடிறிர்ச்சத்தறிர்ச்வே நிர்ச்சலானந்த ஸ்வரூபமா 
ய் நிர்ப்பின்ன நிர்ப்போத நிர்காம நிர்வியாச்சிய 

நிர்ப்பாவ நிஷ்பிரபஞ்ச ஸ்வரூபமாய் ௮ச்சேத்திய 
அச்சமலந்திய) அசோடிஷ்ய ௮தாயெே ௮ரொயெ 

ஆதியந்த ரகதொனர்த ஸ்வரூபமாய் ௮ச்ூஷர ௮மல 
அப்பிரமேய அ௮காசிரிய ஆனந்த கந்தஸ்வ ரூபமாய் 

அ௮காதார அமிர்த ௮விதாக்கிப ௮அநாமய அதிரிசிய 
அ௮த்துவிதானர்த ஸ்வரூபமாய் அபாகிய அன்னிய 

௮பாசிய அறிர்வாச்சிய ௮ இர்திரியஅ போத் திய௮சூ
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னிய அக்குரோத அபரோக்தாரந்த ஸ்வரூபமாய் 
இவை முதலான தன் ஸ்வரூபத்தினுடையவர்னணீ 
யநாமங்களாம். இதற்குச் சம்மதிவசனம். 

சுலோகம். 
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த தனதுபொருஃட 

ஒறு குணமுமில்லாதவனாப் ஒரு கர்மமுமில்லாத 
வஞய் ஒரு விகற்பமுமில்லாதவனாய் ஒரு மானமுமில் 

லாதவனாய் ஒரு விகாரமுமில்லாதவனாய் ஒருருவறே 

மில்லாதவனாய் நித்தியமுத்சனா யிருக்கிறேன். 

இப்படி அசாரியசுவாமிக ளாத்மபோதமென்கிற 

கிரந்தத்தினிரூபித்திருக்கறா ரானபடி.யினாலும்,வேத 
சாஸ்.திரங்களிற் சொல்லியிருக்கிறபடி யினாலும், இத 

வேபிரமாண த்தம். 

இந்த ஸ் ரரீப்தீிதினுடைய வர்னணீயகாமங்கள் 
பிரபஞ்சத்தைக்குநித்து வந்ததேயல்லாமல் வேறல்ல, 

அதெப்படி யெஜ்னில், அகத்தைக் தநித்துச் சத் 

தென்று. ௪டத்தைக் குறித்துச் இத்சென்றும் துக்



AS2. | சத்தப்பிரகரணம். [சுத்தப் 

கத்தைக் குறித்து Hor SO nom Mid Fam oo HS 

குறித்து நிம்குணமென்றும் ஆபரணத்தைக் குறித்து 

நிராபாணமென்றும் காரணத்தைக்குறிக்து நிர்க்கார 

ணமென்றும் விஷயானந்தத்மைக் HO sa Oi Pag 

யானர்தமென்றும் பேதத்தைக்குறித்து oy Gu wlio 

ன்றும் பரோக்ஷத்தைக் மாறித் து அபரோ௯ஷ மென் 

Hb தொய்தத்தைக்குறிக்து ௮த்தொய்தமென்றும் 

விகாரக்தைக் குறித்த! நிர்விகாரமென்றும் அவலம் 

பத்றைக் குறித்து நிராலம்பமென்றும் சங்கத்தைக் 

குறித்து நிர்ச்சங்சகமென்றும் அப்பிரகாசத்தைக் 

குதித்துப் பிரகாசமென்றும் சண்டத்தைக் ஞுறித்து 

அகண்டமென்றும் நாமத்தைக் சூறித்து Brow 

மென்றும் ஞசூனிபத்தைக் குறித்துப் பூரணமென்றும் 

வாக்கியத்மைக்குறித்து அ௮டிர்வாச்சியமென்றும் சத் 

தத்தைக் குறித்று நிர்ச்சக்சத மென்றும் ௮ஞ்சனத் 

தைக் ருறித்து நிரஞ்சன மென்றும் Cus Bus 

தைக்ஞுறித்து நிர்வேத்திய மென்றும் சலன த்தைக் 

குறித் துநிர்ச்சலனமென்றும்ரிரமிரதன்.கத. ச்ருறித்து 

அமிர் தமென்றும் ஆதியந்த FE) 5 HOD 5H ுறித்ன 

ஆதியற்த ரகெமென்றும் VINCE EO GH Hw) Gg 

Bp  FR grtbes Bit it SOOT AEG, i ait குறித் 

௨. வே. சாமிநாதையர் ரால் நி...! யம் 
wan: டாகி! பேண்மேஎ 20.



பதிப்பு. ] நிசானந்தாலுபூதிப்பிரகரண ம். ௧௧௩ 

அயோகமென்றும்,இலட்சியத்தைக்குறித் துநிர்லட்சி 

பமென்றும் பெயர்களாம். பின்னுஞ் சர்வம் பிரமமெ 

ன்றுஞ் சர்வஞ் சூனியமென்றும், இவைமுசலான 

தன் ஸ்வரூபத்தினுடைய வர்ணனீய நாமங்கள் பிர 
பஞ்ச ததைக்குறித்து ௮ ததியாசமாய்த்தோற்றிற்றே 

யல்லாமற் சுதாவிந்தநாமங்கள் சசவிஷாண வந்தியா 
புத்திர ககரைவிட்தமித்தியா புருூஷன்போலவேகால 

தீடிரயத்திலுர் தனக்கில்லை. ஆனபடியினால் பேதா, 
'பேதரகிதமாய்ப் புண்ணியா புண்ணிய ரகிதமாய்த் 

தெடப்சாச்தொய்தரகெெமாய்ப் பாவாபாவ ரகிதமாய் 

ஞானாஞ்ஞான ரகிதமாய்க் காரிய சாரண ரகிதழாய், 
மாயாமோகரகிதமாய்ப்பந்த மோக்ஷரதெமாய், சுதது. 

க்கரதெமாய்) காமியாகாமியர இதமாய்) கம்மியா கம்” 

மியரகிதமாப், சசஈமரணர்தமாய், விருத்திபக்ஷரடி 
தமாய், உதயாஸ்தமானரகிதமாய, திவாராத்திரி ரக 
தமாய், இவைமுதலாயிருக்கப்பட்ட தொட்த ரகித 

மாய்த் துஷ்ணீம் பூதனாயிருக்கப்பட்ட தன்னுடைய 

MUGS Be ரீநிஷ்டானாஞ்ஞானமென்ிற அவர 

ணமான மூப்பி rg தியும் விசே்பகாரணமானமக 
தததுவம அகங்கரச BH HAND பஞ்சதனமாத திரை 

6



௧௧௪ சத்தப்பிரகரணம். [சுத்தப் 

சூட்சுமதூலாதிப் பிரபஞ்ச மெப்படிச் தோற்றுகற 

தென்றால், திருவ்டாக்௪ பூர்வகமாய்நிரூபிக்கிஜோம். 

அந்தத் திருஷ்டாக்த மென்னவென்ஞுல், மூல 

ப்பிரகிருதியென்றை மிச்யாபுருவனிடத்தில் ௮௪ங 

கார் தத்துவமென்டுற இல்லாத சித்திரக் கோற்கை 
யிற் பிடித்துக்கொண்டு பஞ்சதன்மாத்திரை யென் 

இற இல்லாச பஞ்சவன்னங்களினாற் நாலசூட்சம 
மென்கிற பொய்யான ித்திரத்தைச் சூனியமென் 

இற வாகாசத்திலெழுதினுற்போல விருச்செறதென்று' 

வ௫ிட்டபசவான் வா௫ிட்டமென்கிற கிரந்தத்தி னிரூ 

பித்திருக்கறா ரானபடியினா லிந்தத் தூஷ்ணீம் பூகனா 

பிருக்சப்பட்ட தன்னுடைய ஸ்வருபத்தில் ௮ இிஷ் 

டானாஞ்ஞானமான ஆவரண மென்கிற மலப் பிரக 

ருதியும் விக்ஷேபகாரணமான மகத்துவ மகங்கார 

தத்துவமும் பஞ்சதன்மாக்திரை சூட்சுமதூலப் பிர 

பஞ்சமும் சாக்கிர சொப்பனசுமுத்தி துரியாவஸ் 
தைஈளும் விசுவதை சதபிராஞ்ஞா பிரத்தியக்குசை 

தன்னிபமும், விராட்டு இரணியசாப்ப் இவ்வியாகரு 
தருவசாட்டுத்துவம் இராசதகாமசசச்துவமான ௪ 

த்தசத்துவம,-ம் சுத்தசத்துவகுஈங்களும் யு.த்தபரி 
யுத்த ஆனந்த அத்மானந்த போகங்களுமி சற்சத்தி



பதிப்பு. ] ரிசானந்தாலுபூதிப்பிரகரணம். க்கட 

பராசத்தி ௮திசத்தி இச்சா௪த்தி ரரியாசத்திகளும், 
பிரமா விஷ்ணு ருத்திரன் மஹேஸ்வர :சீதாவெ மூர் 

திதிகளும், நேத்திரம் கண்டம் இருதயம் மூர்த்தன் 
னிய ஸ்தானங்களும், ௮கார உகாரமகாரபிந்துமாத் 

திரைகளும், இதைக்குறிக்துவம்த oy Sucre காமங்க 

ளும், இதைக்குறித்துச் சொல்லப்பட்ட சாஸ்திரங் 
களும், இதைக்குறித்து வரத அபாசங்களும் இதை 

க்குறித்துவர்த ஸ்வரூபவர்ணனீயராமங்களு ம், இந்த 

.ஸ்வரூபவர்ணனியமாய்ப் பிரதிபாதிக்கிற மசாலாக்கி 

யங்களையுபதேசம்பண்ணிக்கொண்டடர்களும்; இந் 

தச் டரைக்குறித் துபதேசம் பண்ணின சற்குருக் 

களும், இந்தச் சற்குருக்களுடைய வுபதேசங்களும் 
இர்தவுபதேச த்தினால்வக்தசரவணமனனநஙியதிகளும்” 

சர்மபந்தி வைராக்கியம் யோகத் தியானங்களும்) 

சாம்பவிமுத்திரை கேசரிமுத் திரை அமனஸ்க முத் 

திரை மவுனமுத்திரைகளும், இந்தப் பிரபஞ்சம் 

அஞ்ஞானத்தினாழ் றோத்றிற்றென்றும், ஞான த்தினா 
லில்லமற்னோவிறீறென்றும், யோகத்தினாற் றன்னைத் 

தான் பார்க் தண் மென்றும், ஞானத்தினாற் றன் 

ளைத்தான நிய வேண்டு மென்றும், இழூூபா தறிந்து 

கொண்மேனென்றும், இவைமுதிலான சகல சங்கற்



SEQ சத்தப்பிரகரணம். | சுத்தப் 

நிவிர்ச்தியெங்கே? மு்த்தியெங்கே? பந்தமெங்கே 

என்று ௮ஷ்டவக்கிர கீதைகி னிரூபித்திருக்கெபடி 

யினாலும். 

சுலோகம், 

| ONMDST, OY ஆல்வா BS yf sores chsien| a 
029 SITIOS) GTA MATS TS | Io Burt 

இதனதுபோநள். 

அ௮ப்பிராணனென்றும், ௮மனஸ்தனென்றும், 

சுப்பிரனென்றும், வேதஞ்சொல்லுகறெபடியே எனக்' 

குமன் தில்லாத படி.யினால் துக்கமும் இராகமும்துவே 

ஷாம் பயமுங்கிடையாதென்று ஆத்மபோதமென் 

இத நேந்தத்தில் ஆசாரியசுவாமிகள் நிரூபிக்கிறபடி மீ 

GHB. 

சுலோகம், 

(09௦43) 8509 ௦252877140 828௦ 5002 

BOT Sr MOK STAT CATO HAA 3 

இதனதுபோற்ரேஃ 

ச்கல் சங்கற்பங்களும் உபசார்தியடைந்து பர் 

மானந்த மேலிட்டால் அசம்பிர்ஷ்ஞாத சமாதியெ 
an Gur.



பதிப்பு. | நிசானந்தாலுபூ திப்பிரகரண ம். ௧௧௯ 

சுலோக, 

வலு 60 ore. 9 சாம 3௫௨-௦௨௨ 
BF eyisasrrpary Oy TI SOA Sr I 3௦ 

இதனதுபோர்ள். 

சுவாலுபதமெவ் ற சவமிர்த ரசத்தினாலே ௪த் 
தால்திரிசயத்தை விரும்பாதிருக்கன் நிவாதஸ்தலத் 
இட (ம்போல விருப்பதே நிச்சலமான நிர்விகற்ப 
சமாதி என்று வித்யாரண்ய சுவாமிகள் நிரூபித்திருக் 
,இறபடி யினாலும். 

சுலோகம். 

6௦90865060 erry sire 808 | ஊதி 

HL eFPDD SEM SPITS = Ass OMI 56 

6 தனதுபொ ந, 

சகல சங்கற்பங்களும் உபசாந்தமாய்ச் சாட்டிய. 
நிக்இிரை நீங்கச் சலைபைப்போல் நிச்சலமா யிருப் 

பது. -“த்தமமான ஸ்வரூபஸ்திதியென்று BE 
ibs pana Ouaap Oris & Ronen D 6 Bans 
கிறபடி மினா ஓுழ்வேதார்தானுபவமறிக்த பெரியோர் 
களுக்குஏ தா௫லுமுண்டானாலலஃ்லவா? இல்லையெனச் 
சொல்ல வேண்டுமெஜ்று தத்தாத் திரயயோ 2ஸ்வரர் 
பூரணைைந்தபோகசமைன்பிற கிரந்தத்தி ணிஈ:94 

க்றெ படி கினா ஓட




