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ஓம். 

சமஸ்கிருத வித்துவாலும், சென்னை, தஇருவல்லி 

கேணி கெல்லட் ஹைஸ்கூல் தமிழ்ப் பண்டிதருமாகி 

பிரம்மஸ்ரீ, 3. நாராயணசாமி ஐயர் அவர்கள் இயற்றிய 

விருத்தம. 

அரியரர் விவேகம் யார்க்கு மவசிய மென்ன வன்னார் 

விரிவுறு புசாணத் துற்ற விடயமோ டுண்மை காட்டித் 

தெரிவுறத் தந்தா CHESS தீங்கவி யமைந்த நாலைட் 

பரிவுடன் பதும காபன் பரவைசூழ் பாரு ளார்க்கே,



ஒம் தத்ஸத். 
சிவ விஷ்ணு விவேகம், 

மூலம கரத் ஏரையும்- 
களை! பலர அவகவகவை் அப பவவகக. 

க. ரக வைஷ்ணவ வாதம், 

  

ம வண்பா. 

நீடு மழலுருவாய் ரின்றபரன் றன்னடியைக் 

தேடி யறியான் திருமால்--கூடியகம் 

நாடிக் தவஞ்செய்து நாரணன் நன்னையுகம் 

தேடி யறியான் சிவன். 

(விஷ்ணு அக்ரி wu ந யப துறுடியைத்தேடிக் 

காணூப், 42௭ பகமாசத தயருசைபமு லிடதுமைக்கய் பறி 

யான எய்பதீாம்,) (௧) 

பிறவி யிலானென்று பேர்கொண்் டயன்பால் 

பிறவி யெடுத்தான்முன் பித்தன்--சிறவாப் 
பிறவியிலா னாதியென்று பேர்கொண்டு பத்துப் 

பிறவி யெடுத்தான்மால் பேர்த்து, 

(சிவன் பிறப்பிலலாதவனெம் று பேர்கொண்டு பிரமனிடம் 

அவன் புத் இரனாய்ட்பிதந்தான். விவ.ணு பிறப்பில்லாக ஆதில 

மென்றுபேர்கொண்டு பத்துப்பிறவிகள் எடுததான் என்பதாம்.) (௨) 

கண்ணுதல் தன்னடியைக் கண்மலராற் பூசித்துக் 

கண்ணன் இஒூரிபெற்றுன் கார்வண்ணன்--எண்ணி 
கண்ணன்றன் னாழியைக் கண்மலாாற் பூசித்துக் [முறை 

கண்ணுதல் சூலம்பெற்றான் காண்:



ட சிவ விஷ்ண Wasa, 
விஷ்ணு தில் கணமலஉர் (கண் ளுயே மலா) சொஷ்டி சிக்ளை 

அர்ச்சித், தச் சக்கராயுகம் பெற்றான். வேன் கண்ம்சர் (கள்-சதை, 

மதுமலர்) கொண்டு திருகாழியாழ்வானை அர௪9த்து௪ ஞலாயுதம் 
பெற்றான் எஎ்புதாம்.) (கூ) 

பங்கயக் கண்ணன் பதத்திற் பெருவெரும் 
கங்கையைக் கொண்டான் கறைமிடற்றன்--பங்கமற 
அர்கயற் கண்ணிதன் னங்குலிமிற் ஜேன்றியிடும் 

கங்சையைக் கொண்டானமால் காண், 

(Fad விஷ ணுலின பதத திலுணடான கங்எகயைத் தன் 

சிரசிலேர்றாம் . விஷணு பாவதி விரலிலுணடான சக௩கையைத் 
தின் உலலெ ஏர என்பதாம்.) (௪) 

பந்தமது சேதுவில் பண்டுமகா தேவனைச் 

சிந்தனை செய்தான் செயராமன்--தொந்தமற 
இந்துசிரத் தேவ னிராமனைக் காசியில் 

சிந்தனை செய்வான் சிறந்து, 

(இராமன் இராமேசுவரத் தல ஏனை நினை ததப பூஜித்தான். 

சி௨ன் காசியில இராமகாம ஸமரணை செயவா£ஈ என்பசாம்,) (௫) 

பொருபோர்க் களத்தில் புயல்வணனைத் தாங்கித் 
இருவடி. யானான்மா தேவன்--மருவிப் 
பொருபோர்க் களத்தில் புராரியைத் தாங்கிக் 
கரூதும்விடை யானான்மால் காண். 

(சிவன் யுத் தபூமீபில விஷ்ணுவைக் தாங்க் தஇருவடி.யானன். 

விஷ்ணு யுத்த பூமியில் Baier § stag மால்விடை யானான் என்பு 

தால். திருவடி-அனுமான், விடை-ரிஷபம்,) (௬) 

மண்ணி லசவாகி வாரியிற் பாம்பணையா 

மண்ணை யணீயும் வனமாலி. -எண்ணிறிட 
ஏண்ணி-லரவ மிணைத்துத்த் னக்கமேலாம் 
பெண்ணி தணியும்ரள் ன் மேல்,"



மூலமும் கருத்துரையும். ௩ 

(விஷ்ணு பூமில சி சுமக்கும் பாம்பாய்க் கடலில் பாம்பை 

அணையாக்கித் தருமன் சரிப்பன், சில ப அளவற்ற டாம்புகளை த 

தீன் அங்கத்தின் மெலெலலாம் கொண்டூ வெண்ணீறு பூசுவன் 

என்பதாம்.) (er) 

எண்ணுமோர் கள்வனா யேழைபங் காவியுடன் 
மண்ணுங்கொண் டடியுண்டான் மாதேவன்--மண்ணறி 
எண்ணுமோர் கள்வனா யேழையர்க டம்மனையில் (ய 

வெண்ணெய்கொண் டடியுண்டான் விண்டு, 

(சிவ. தன்னைக் கள்வவொன்று எண்ணும்படி. ஒரு ஏழை 

ov BF ub பிட்டமூ த கொண்டு மண்ணெடுத்து ஆடியுண் டான். 

விஷ்ணு கோபிகா ஷதீரீகள் வீடுகளில வெண்ணெய் இருடி. அடி. 

யுண்டான் என்பதாம்.) (௮) 

மேவிய வாதரத்தால் மேகவண னாயரர்க் 

கோவியரொ டாடுமே கோடாலன்--தாவமற 

மேவிய வாதரத்கால் மேலோ ஸிருடியர்தம் 

தேவியரொ டாடுிஞ் சிவன். 

(வில்ணு ஆசைமீார ஆயர்டாடிக் கோபிகஞடன் கூடி 

ஆடினான், Ca ஆசைமீராரத் தாருகாவலத்து haps Bedi 

களுடன் கூடி ஆடினான் என்பதாம்.) (௯) 

மால்கொண்ட பெண்ணுருவின் வண்மை யதுகண்டு 

மால்கொண்டு ஏன்றான் மகாதேவன்--மேலாக 

வேல்கொண்ட கண்ணாள் விருந்தையவள் பின்சென்த 
மால்கொண்டு நின்றான்காண் மால். 

(சிவன் விஷ்ணு கெடுத்த மோடுனீ வடிவைக்கண்€ பியங்டு 

நின்றான்... lam op gious Siar unger Mure wy aimee பின்சென் று 

மயல் Berg? லேன்பதாம்.) (௧௨)



௪ சிவ விஷ்ணு விவேகம். 

வீ.ரன்௪.ரா சந்தன் விளைக்கும் பெரும்போரில் 
தார விடைந்தான் துளவணிந்தோன்--டா.ரறிய 
சூசமிகு வாணனமர் துன்னிதிரு மாலுக்குப் 
போரி ல.ரனிடைந்தான் போய். 

(விஷ்ணு வீரனாக சராசந்தன் விளைத்த பெரியபோரி, 
தோற்றுப் பின்னிடைகதான். சிவம் பாணாசுர யுத்தத் இந் டோய். 
கலந்து லிஷ்ஹூவுக்குத் தோற்றுப் பின்னிடைந்தான் என்பதாம் 

வீர்ன் சராசக்தன்-வீரபத் தரனும் சராசர்தலும்எனலுமாம்.) (௧௪ 

தீயவிரு கற்குத் தெரிதரா தோடியே 

காயதற் புக்கான் கறைக்கண்டன்--மாயமாய்த் 
தீயயவ னற்குத் தெரித.ரா தோடியே 

மாயவன் கல்லொளிந்தான் மால். 

(சிவ.ள் டஸ்மாசுரலுக்குப் ப ,தோடி. ஐவிரலிக்காயி லொளி 

தான். விஷ்ணு கால.ப௨னனுக்குதி தோத்றேடி மலைக்குகையில் 
ய ஒளிந்தான் எ. பதாம்.) (௧௨' 

நீடு பெருங்குற்றம் நேரு மதுதீர 
நீடுலகல் வக்துதிப்ப னேமியன்காண்--தேடியே 

நீடு பெருங்குற்றம் நேரு மதுர 
வீடுதொறு மேற்பனரன் வேட்டு, 

(விஷ்ணு தன்பால் குத்தம் (சாபம்) உண்டாக அது தரும்படி. 

பூமியில் வச்.து பிதர்தான், சிவன் தன் பால் குத்தம் (பிரமஹத்தி 
தோஷம்) உணடாக அது தீரும்படி. வீடுகளில் யாசித்து இரச்தான் 

என்பதாம், குத்தம், உல௫ல் உண்டான குறையெனலுமாம்.)(2௩) 

ஆனவுல £ற்றி லயனரியைக் கொன்றழித்.துத் 

தானொருவ னாயகிற்பன் சங்க.ரன்காண்--தானகமாயம். 

ஆனவுல 8ற்றி லயனரனைக் கொண்டெ ஈத் 
தானொருவ ஸித்பனரி தான்.



மூலமும் கருத்துரையும். ட 

(௪வன் உலகமுடிலில் பிரமனையும் கிஷ்ணுவையும் கொள் தழி 

தி.த.தீ தான் ஒருவனாய் 9த்பன். விஷ்ணு உலகமுடி.வில் பிரமனையும் 
சிவனையும் தன்னிலொடுக்இத் தான் ஒருகளுய் நிற்பன் என்ப 

தாம்.) (௧௪) 
een 

2. சிவவிஷ்ணு சமரசம், 

வேண்பா. 
மதப்போ ரொழிக மதநிந்தை தீர்க 

மதப்போர் வதைபோய் மறைக--மதப்போர்போய் 
ஏகம்சத் விப்ரா பகுதா வதச்தியென் 
றேகமா யாக வியைக்து, 

மேதப்போரும் மதடிகதையும் மகக்கொலையம் ஒழி, உள் 

ளது ஒன்றே; அதனை மகான்கள பலலிதம் சோப்வர்'" என்பதை 
யறிர் து எல்லாம் ஒன்ளாய்ச் மாகா ஈ மர3 சாக எம்பதாம்.) 

அம்மானை. 

இருநீல கண்டன் தஇிரியம் பகன்பெருமை 

இருமால் இருமகட்குச் செப்பினா னம்மானை 
திருமால் திருமகட்குச் செப்பினா னாமாயின் 
திருமால் பெருமையது செப்பினதா ரம்மானை 

தரியம் பகனுமைக்குச் செப்பினா னம்மானை. 

(சவன் மூமைஃய விஷ்ணு இல ஈுமிக்குச் சொன்ன 
னென்றும், விஷ்ணு மகுமையை௪ மி௨ன் பார்வ திக்குச் சொன்னா 

னென்மம் புராணங்கள் வாலாறு சொல்லும் எ டதாம்,) (க) 

ஆரணனை யாக்க வவனரனைத் தானாக்கக் 
தா.ரண கர்த்தன் கரியமா லம்மானை 
காரண கர்த்தன் கரியமா லாமாயின் 

காரண கர்ச்தனுண்டே கண்ணுதலோ னம்மானை 
கழலும் புராணந்தங் கா.ரணனை யம்மானை.



௬... சிவ விஷ்ணு விவேகம், 

| - (விஷ்ணு பிரமனைப்படைக்கட் பிரமன் ரூத்திரளைப் படைக்க 

அதனால் விஷ்ணுவே சர்வத்திர்கும் காண கர்த்தென்றும்; 

"சிவ்னே சர்வத்திற்கும் காரண கர்த்தளென்றும் புராணங்கள் தம் 

முதலைக் கூறு மென்பதாம்.) : (௨) 

- ஊழி தவஞ்செய் துணர்தற் கரியவன்காண் 

ஆதியா னம்ப னடி.காணா னம்மானை 

ஆழியா னம்ப னடிகாணா னாமாயின் 

ஆழியாற் காணா னரனுண்டே யம்மானை 

அறையும் புராணந்த மாதியனை யம்மானை, 

(சிவனடியை விஃஃணு தேழுக்காடு ர LO? SD, aD a? ey UE 

தவன் தவம்செய்து காணானெ.்றம் பாணங்கள் தம்முதலைக் 

கூறு மென்பதாம்.) (mn) 

அரியை வழிபட் டரியி னடியவளும். 

அரியி னருளை யரன்பெற்றா னம்மானை 

அரியி னருளை யான்பெந்றா னாமாயின் 

௮.ரன்றனருள் பெற்றா னரியுண்டே. யம்மானை 

அறையும் பு.ராணந்த மாஇயனை யம்மானை, 

(சிவன் விஷ்ணுவை வழிபட்டு அவளைப் பெற்றானென்றும், 

விஷ்ணு சிவனையழிபட்டு அவனருளைட்பெரரனென்றும் புராணம் 

கள் தம்முதளைச் சொல்லும் என்பதாம்.) ப 02) 

ஆயும் பாம னமலன் பெருமான்றுன் 

மாயனென். கள்வனென்று மால்பேசு மம்மானை . 

மாயனென்று கள்வனென்று மால்பேசு மாமாயின் 
பேயனென்று பித்தனென்று பேசுமர னம்மானை 

. பேசும் புரணமவர் பேர்வேட மம்மானை. 

. பரமன் அமலன் பெருமான் என்று Shiga ல்ஸ்ணு, 
மாயன் கள்வனெ.்று அழைக்கப் படுவானென் ும்பரமன் அமலன்



மூலமும் கருத்துரையும. ௪ 

பெருமான் என்று பேர்பெற்த செவன், பேயன் பி தீதினென்று 

அழைக்கப் படுவானென்றும் புராணங்கள் அவர் வேடங்களைச் 

'சொல்லுமென்ப தாம்.) (௫) 

எண்ணுங் குணங்குறிக ளில்லாப் பாமேசன் 

மண்ணா னதுபுனைவன் மாதவன்கா ணம்மானை 

மண்ணா னதுபுனைவன் மாதவனே யாமாயின் 

வெண்ணீ றணியும் விடையேறி யம்மானை 

விரிக்கும் புராணமவர் மேல்வேட மம்மானை. 

(குணமும்குநிகளுமில்லா த விஷ்ணு இருமண்காப்பு அ௮ணிவா 

னென்றும், ஞூணஞூம் ஞூ திகளுமில்லா தீ சிவன் வெண்ணீறு தரிப்ப 

னென்றும் புராணங்கள் அர் வேடங்களைக் கூறுமென்பசாம்,) (௬) 

மாதரைப் பற்றொதிய மாதர் தனைப்பற்ற 
மாதர் மனங்கவர்ந்தான் மாதவன்கா ணம்மானை 

மாதர் மனங்கவர்ந்தான் மாதவனே யாமாமின் 
மாதர் மனங்கவரு மாதேவ னம்மானை 

வகுக்கும் புராணமவர் மாணருளை யம்மானை. 

(பெரிய உலகப்பற்றெழிர் து பகவானாயெ தன்னைப் பற் லும்படி. 

விஷ்ணு கோபிகா ஸதிரீகளுடைய மனதைக் கயர்ச் தானென்றும், 

சிவன் தாருகாவனத்து ரிஷிபத் தினிகளுடைய மனதைக் கவர்ச்தா 
னெய்றும் புராணங்கள் அவரருளைச்சொலலும் என்பதாம்.) (௭) 

போரில் வலியன் புரமெரித்தான் காலத்தால் 

போரிற்பின் னாவன் புலியகள னம்மானை 
போரிற்பின் னாவன் புலியதள னாமாயின் 
நா.ரணனும் பின்னாவ னாடறிய வம்மானை 

ஈவிலுமி பு௮ராணமவர் நாடகங்கா ணம்மானை. 

(சிவன் அவ்வக் காலகருமத் இத்கேற்பட் போரில் பின்னிடைக்து 
போவனென்ழம், விஷ்ணுவும் அங்ஙனமே உலகநியப் பின்னிடைவ 

'னென்றும்புராணங்கள் அவர் டனங்களைக் கூறுமென்பதாம்.) (௮)



Sy சிவ விஷ்ணு விவேகம். 

மூடிவில்குணக் குன்றின் முகடேறி நின்ரூர் 

அடிகள் வெகுளி யரன்கொாண்டா னம்மானை 
அடிகள் வெகுளி யரன்கொண்டா னாமாயின் 

அடிகள் வெகுளி யரிக்குமுண்டே யம்மானை 

அறையும் புராணம்ரீத் தார்பெருமை யம்மானை, 

(உற்குணங்களாயெ மலைமேல் ஏறிசின்த ரிபகளது சாபத்தைச் 

சிவ் பெறர்றரானென்றம், உலர் ஹுவும் ரிவிகள் சாபத்தைக் கொண் 
டானென்றும் புராணங்கள் ரிஷிகள் பெரு£மயைச் சொல்லும் 

என்பதாம்.) (௯) 

பெரியதோ ரூழிதனில் பேணு மயனுடனே 

அரியை யழிக்கு மரனுண்டே யம்மானை 

அரியை யழிக்கு மரனுண்டே யாமாயின் 

அரனை வயிற்றி னளிக்குமரி யம்மானை 
அறையும் புராண மவர்பெருமை யம்மானை. 

(ஊழிக்காலத்தில் வல் பிரமனையும் வ ப்ணுவையும் கொல 

தழிக்கருனென்றும், ஊழிக்காலத்தில் எீஷ்ணு பிரமனையும் இவ 
னையும் தன் Gm வைத்துக் காப்பாந்றஇரனென்றும் புரா 

ணங்கள் ௮வர் பெருமையைக் கூறுமென்பதாம்.) (௧௦) 

பசதெய்வம் தம்மதாப் பார்க்கும் புசாணங்கள் 

பரதெய்வ நிந்தை பகருங்கா ணம்மானை 

பாதெய்வ நிந்தை பகருமே யாமாயின் 
பரதெய்வம் தம்மதாப் பாராவோ வம்மானை . [மானை. 

பாகமென்று கொண்டொன்றுப் பார்ப்பதுண்டே யம். 

(தம் இஷ்ட தேவதையே பரதே௮தை யாமென்று பார்க்சன் த 

புராணங்கள் தம் தேவதையின் பெருமைக்காக இதரதேவதை 
களை நிர்தை கூறமென் நும், ௮ங்கனம் நீந்தை கூறிய புராணங் 

களே இதர தேவதைகள் தம் சொச்ச தேவதையின் டாகமென்று 
கொண்டு அபேதம் கூறுமென்றும் அ.திலிதத தரம்.) (௧௧)



_ மூலமும் கருத்துரையும்: ௯ 

அந்தந்தப் புமாணமிந்தை யந்தந்தத் தேவதையைச் | 
சொந்தமாக் கொள்ளும் துதியதுகா ணம்மானை 

 சொந்தமாக் கொள்ளும் துதியதுவே யாமாயின் 
- நிந்தை யுசைத்தலது நிந்தையன்றோ வம்மானை 
நிர்தைநூ நிந்தா நியாயமென்பா ரம்மானை. 

(அர்.தந்தப் புமாணங்களில் இதர தேவதைகளினிந்தை . தம் 

சொந்த தேவதையின் ஸ்துதிமாத்தாமென்றும், அக்நிர்தை HS 

தேவ உபாசகரது பிரவர்த்திமின் பொருட்டாகலின் “ஈஹிநிந்தா 
நியாய"மென்று சொல்லட்படுமென்றும் அதிவித்சதாம்.) (௧௨) 

வ. ரவர் தந்தொழிலை யாளு மவதரத்தில் 
அவரவரமுன் ஸனிற்பா ரரியரர்கா ணம்மானை 

அவரவர்மூன் னிற்பா ரரியரனு மாமாயின் 

அவர்க ளிருவர்தமி லாரதிக மம்மானை 

அவர்தந் தொழில ரவர்சமங்கா ணம்மானை, 

(சிவ விஷ்ணுக்கள் அவரவர் தொமில் ஈடத்து மவசரத்தில் 
அவரவர் முன்னிற்பரென் உல், Meanie லுடை.ப அவ்விருவரும் 

ஒருவரோடொமு ரவர் சமான -ர.் பூம் ௮றிவித்த தாம்.) (௧௩௨) 

அந்தகனைக் கொன்றவனு மண்ட மளந்தவனுந் 

தந்தம் தொழிலாளர் தாஞ்சமங்கா ணம்மானை 

தந்தந் தொழிலாளர் தாஞ்சமமே யாமாயின் 
எந்தக் கடவு எிருப்பதுமே லம்மானை 

இருக்கு மொருகடவு ளம்சமிவ ரம்மானை. 

(பிரம்ம வஸ்து ஏகமென்் ஐம் அதன் அவசரமாயே: அம்சம் 

களை சிவ விஷ்ணுக்களெள் றும் அறிவித்த தாம்.) (௧௪) 

உலகை வெளிப்படுத்து மோம்பு மொழித்தொடுக்கும் 

உலகில்மூன் றம்௪ முலாஒங்கா ணம்மானை 

உலகஇில்மூன் றம்௪ முலாவுமே யாமாயின்



40... சிவ விஷ்ணு விவேகம். 

| » a@eBlenay மூன்றுமதோ டொன்றன்றோ வம்மானை 
ஒன்றென் றறிவாரே யுண்மைகண்டா ரம்மானை. 

(சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரமென்னும் முத்தொழிலும் ஈடத் 
அம் பிரமா, விஷ்ணு, செவன் என்னும் மூவரும் பிரமத்தின் மூன் 

நம்சங்களென் றும், இல்உம்சங்களைப் பிரமத்தோடு ஒன்றெம் ou 

வரே உண்மை பதிபவரென்றும் அதிவித்ததாம். ) : (கறு) 
cece ete 

8. விஷ்ணு 23H) FF. ரிதை 

தரவுக் கொச்சகக் கலிப்பா. 

மருவலர்பூ வாளிதொட்ட மன்மதனைக் கொன்றெரித்த 
அரன்விழியை யிடந்தொறுக்க வரிபுஞுதா . னென்னேடி 
அரியொடச ஸனங்கியிலே யங்கமெனத் தக்கனுக்கே 
அரியானேன் கமதறுமுண்மை யதுகாணே சாழலே. 

(ிஃணு எடுத்தமச்சாவசாரதஇன்் செ லுவையும்கண்ணே யும் 

வென் பறித்து அவனை அட க்கப்போன துபோல், மன்மதனை எரித்துக் 

கொள்ற சிவனது கண்ணை லிஷ்ணு பறித்து அவனை அடக்கப் 

டோகான். ஆனால் விஷ்ணுவும் சீவனும் அவயவமுடைய புருஷம் 

அவயவமும் போல் ஏகரூபமென்று சிவனை ததுவேஷம் செய்த 

த்ஷ்னுக்கு விஷ்ணு புத்தி கூறுவா.ர் என்பதாம்.) .. (௧) 

வாமூனிமார்க் கண்டனுக்கா மறலியைமுன் கொன்று 

(தைத்த 
அ.ரன்கழலைக் களைந்தொறுக்க வரிபுகுதா னென்னேடி. 
அரனன்று மறலியைக்கொன்் றவனளித்த வர்தணனை 
அரியளிக்கும் பிரளயத்து லதுகாணே சாழலே. 

(விஷ்ணு எடுத்த கூர்மாவ சாரத்தின் மூ.துகோட்டைச் சீவன் 
பறித்து அவனை அடக்கப் போனது போல், யமனை ௨ உதைத்துக் 

கொண்ற சிவவாது காலை விஷ்ணு பறித்து ௮வனை அடக்கப். போ 

கான். ஆனால் சிவன் யமனைக் கொன்று தானிரட்சித த மார்க்கண். 

டேயனை விஷ்னு பிரளயகாலத்தில் காத்து* இரட்டிப்பான். என்ப 

தாம்.).... (2)



மூலமும் கருத்துரையும். கக 

இருடி.கடன் மேல்விட்ட விரும்புலியைக் கொன்துரித்த 
௮. ரனகங்கள் கொண்டணிய வரிபுகுதா னென்னேடி. 
அரன்போய வக்காட்டி லானார்க்கங் குதவியிட 
அரிதுணையாச் சென்றிருப்ப : னதுகாணே சாழலே. 

(விஷ்ணு எடுத்த arena grr gh haat கொம்பைச் சிவம் 

பதித்து அனை அ௮டக்கட் போன gy Gems, புலி ய் உரித்துக் 

கொன்ற வெது கற்களை விஷ் ணு UPS wi அவளை அடக்கடம்போ 

கான, Bens “வத்து oo) Boat Ole. 2 தாறாகாவன gGie 2 gab 

செய்ய Mas. coy weer sure) ரூப் ாலவென்பதாம்.) (௩) 

புரமூன்று மக்கானிற் டொடியாகச் சுட்டெரித்த 
அ ரனவனைத் தாக்கியிட வரிபுகுதா னென்னேடி. 
புரமெரித்தாற் கவனோடும் போயிருந்தா த.ரத்தோடும் 
அரியுதவி செய்த னதுகாணே சாழலே, 

(விஷ் ஸ் டடம த்த BIG aw re. TE PONE தி் & டப் FTL sin 

யாய் Bast te cf iT தாக்கி ௮ வை அட க்ஸ் | போன துபோல், Bilis 

மெரித்த சிவ ன லி: னு தாக்கி நவா அடக்கப்போகா.ம் . ஆணால் 

இிரிபுரமெரித த Slave WEG விட்று gt yer dogrO 2 onl) 

ருந௮ உதஃ செய்வா. எவ்பதாம்,) (௪) 

அரனவனைச் செருக்கடக்கி யரனுதிரக்.தான்தேக்கி 
அரனென்பு கொண்டைய வரிபுகுதா னேன்னேடி. 
அமரனவனைத் தன்னொருபா லழகாக வைத்தவரி 
அரியானா மோருருவ னதுகாணே சாலே. 

| (சிவன் விஷூணுவின் செருக்கை யடக்கி ௨௮. உரத்தைக் 

கொண்டு நவயவொள்புகளைத் தர்க்கப் போ. துபோல், விஷ்ணு 

இவன. செருக்கை EB அனு இர நீலத் கொண்டு அவன் 

என்புகளைத் -தரிக்கப் போகான். ஆனால் விஷ ஹு சிவனை த தன் 

ஒரு பாகத்திற் கொண்டு சங்கரா ப/னாய் ஏகருபமாவன் என் 

pmb.) oe (ர). 
அரனவனே பர்மென்றக கறைந்திட்ட வியாதமுனி 

| கரமதனை யரியூர்தி களையவசா. னென்னேடி |



so திவவிஷ்ணுவிவேசம். 

.. அரனவனே தானென்ன வர்ச்சுனனுக் கற்சாளில் 
இசமூடனே யரியுணர்த்துந் இறமதுகாண் சரழலே, 

- (தீன்வழக்கன்படி ஓர்சமயம் விஷ்.ஹுே பாமென்று கூறிய 

லியாசனத கையை நம் இவெட்ட சிவன் இடங்கொடுத்த துபோல், 

மத்றோர் சம்யம் வன பரமென்று கூறிய துவவியாசனது கை 

யைதீ தன் இருவடி ஒருவரும். வெட்ட விஷ்ணு இடங்கொடான், 

"ஆனால் சிவனே தானென் £ விஷ்ணு அருச்சனனுக்கு உண்மை 

போதிப்பானென்பசாம், வியாசன் வழக்காவது--அுகந்தக்தப் புரா 

ணங்களில் ௮க்தச்சத் தேவதையே பரமென்ற; கூறுவது) . (௬) 

பிரமனவன் தலைகொய்து பிரமன்றன் கபாலமதை 
அரியானோன் தன்கைக்கொண் டணியவரா னென்னேடி. 
பிரமனவன் சகுபாலங்கொள்் பித்தனைமற் றதுவொழிய 
அரியன்றே விூவிக்கு மதுகாணே சாழலே. 

(சிவன் பிரமன் தயை வாங்கி ஆவன து கபாலத்தைக் 

கைகொள்ளப் போன நடால், வ். ௩ணு பிரமா து தலையை வாங்டு 

அவனது கபாலத்தைக் கைக்கொள்ளப் போகா... ஆனால் பிர 

மனது கபால தீதைக் வகக்கொண்_ட இஃ அக்காலம் அவ: 

கையினி றும் SOLU boy வி்ணு உதி செய்வார். என்ப 

தாம்.) (௭) 

இருடியர்தஞ் சாபத்தா லிலிங்கமது பேர்ந்திடவே 
அரியானோ ஸனிலிங்கமதா வமர்ந்திலனீ தென்னேடி 

சனாரைப் பூக்க வர்ச்சுனனுக் கரணியக்மே 

ரியானோ அிவிங்கமதா ல மழர்க்தனன்காண் லே, | ் ப 

ப (இருஷிகள் சாட த தரல் இலிங்கம் போறது இவள் இலிங்க 

ரூபமாயமர்க் ததுபோல், இருஷிசகள் சாபத் இஷல் இலிங்கம்போந்து 
விஷ்ணு இலிங்க ரபமாய் அமர்ச் தானில்லை. ஆனால் ஆரணியத்தில் 

அருச்சுனன் சயனைட் பூரிப்பதற்காக விஷ்ணு லிங்க ரூபமாய் 

அமரர் தானெபதாம்.சிலிங்கம்,யூஸ் சம்பமென்பர்பெரியோர்,) (௮)



மூலமும் கருத்துரையும். : an 
௪. தசரவதாசம், 

கலித்தாழிசை. 
முனம்வரு வெள்ளத்து மூன்னுல கழிய 
மனுவைப் புரந்தான்மா லுந்தீபற 
மச்ச வடி.வன்கா ணுந்தீபற, 
(பழைய வுலகம் பிரளயத் திலழிர்திட மறுவைக்சாத்து இரட் 

சித தான் மச்சாவதாரன் என்பதாம், சோமுகாகரனைக் கொன்று 

அவஜெொளித் இட்ட வேதங்களை மீட்டது இக்காலத்திலாம் என் 

fps.) (6) 
அமரர்கோய் தீர வமிழ்த முதிக்க 
சிமயத்தைத் தாங்குமா ஓந்தீபற 
சீர்பெறு கூர்மங்கா ணுந்தீபற, 

(தேவர்கள் துக்கம் இரத் திருப்பாந்கடலில் அமுதமுன்டாக 
மத்தாயெ மர்தரரரியைத் தாங்க சிறுத்தினன் கூர்மாவதாரன் 
என்பதாம்,) (௨) 

அவுணனைச் செற்றங் கலைகடல் புக்க 
_ பூவியைமேல் காட்டுமா லுந்தீபற 
. புகழ்சேர் வராகங்கா ணுந்$ீபற, 

(துஷ்ட இரணியாக்ஷனைக் கொன்று ஜலத்தில் மூழ்கெ பூமி 

யை மேலே தாக்க நிறுத்தினான் வராகாவதாரன் என்பதாம்.) (ஈ.) 

கடவுளே யில்லெனுக் கனகனை மெய்பிளந் 
தடியனைக் காத்தான்மா லுந்தேபற 

| AUG வானான்கா ணுந்தீபற, 
- (கடவுளில்லை யென்று கூதி உலகத்தார் தன்ணையே தெய்வ 

மாகக் கொண்டாடும்படிச் செய்த இரணி.பனை உடல் பிளந்து 
பத்தனாயெ பிரகலாதனைக் காத்து இரட்சி 4 தீன் 5ரசிக்காவ | 
தாரன். என்பதாம்.) (2 
.. மண்மூ வடிபண்டு. மாவலி பாற்கொண்டு இ 
விண்ணை யளித்தான்மா லுக்தே 
வித்தகன் வாமன வுந்திபற,



er திவ விஷ்ணு.விவேசம. 

“(தேவலோசம் முதலியீ ரூவுலகையும் “கைப்பற்றிய மாபஜி' 

சக்கரவா்த இயிடம் “றன் றழி. மண்கொண்டு சேர்களை Org 

தான் வாமை தாரம். என்பதாம்.) (ர) 

"கொடுங்கோ லரசர் குலமுதல் மாய்த்துப் | 
படியை யளித்தான்மா லுந்தீபற : 

- பரசுடை ராமன்கா ணுந்தேபற, 

.... (கொடுங்கோல் செலுத்திய நரசர் லத்தை பேரோடறுத்து 

உலகத்தை இரட்டுத்தான் பரஈராமாவதார.ம் என்பதாம்.) (a) 

வன்க ணரக்கர் மடியப் புவிதனில் — 
கன்மத்தை நாட்டுமா லுந்தீபற 
தசரத ராமன்கா ணுந்தேபற, 

(கொடிய இரா, சதரை அழித்துப் பூமியில் ீரிப்திதை நிலை. 

நாட்டினான் இராமாவதாரம் என்பதாம்.) (ஸூ 

அவிதன் முதல்பல துட்டரைக் காய்ந்து 
புவியைப் புரந்தான்மா லந்தீபத 
புகழ்பல ராமன்கா ஹுந்தீபற, 

(துவித 5 cor மூதலிய அட்டை ஒழித ஓ உலகை Bris 

தான் பலராமாய தம். iv என்பதாம்) (இழ 

பாரதநீ தீர்ததுப் பககர்கண் மாய்ந்துக 
பாரத்தைத் , தீர்த்கான்மா ஓந்திபற 
பங்கயக் கண்ணன்கா ணுந்தீபற. 

(பூமியில் பாதகர்கள் அழிச் திடப் பாரதம். yn eee பூபாரம் 

தீர்த்தான் கருஷ்ணால ர:  ஏன்பதாம்,) (க) 

மறங்கூர் பதகரை மாய்த்தே கலியில் 
அறநிலை யாக்குமா லுக்கீபற 
அசுவமால் சுற்கிகா ணுந்தீபத. 

(கலியுக முடிகில் பாதகர்களை அழித், அத் தர்மத்தை. ரிலைகாட்.. 
வான் கத் அவதாரன் என்பதாம்... ன (கல.



மூலமும் கருதீதுறையும். 

௫. சிவவிஷ் ணு ஸ்வரூபம். 

  

அகவல். 

ஆதியு நடுவு மந்தமு மின்றி 
ஒஇய குணங்குறி யொன்று மின்றி 
உருவு மருவு மல்லா துயர்நீத 
சொருவ சச்சிதா நந்தச் சோதி 
தன்னில் சுத்த சத்தியா மெனனப் 

பன்னு முக்குணப் பகுதியா மாயையில் 
சர்வ சக்தன் சர்வ ஞானி 
Fie பூரணன் தானா மீசன் 

சுத்த விரசில் தோறறிப் பிரமனாய் 
சத்துவ குணததில் தகைசேர் விண்டுவாய் 

சுத்த தமசில் தூபருத இரனாய் 
அத்திரு வுருவுக் காந்திறங் கொண்டு 
'ஆக்கவு மளிக்கவுஞ் சீவர்தம் வினையால் 
நீக்கவு மூன்று மூர்த்இயாய் கேர்வன் 
தயவை யொழியச் செம்மை நிலைபெறத் 
தூய மூர்த்திகள் கோன்றுவ ரூலகில் 
காக்குங் கடவுள் விண்டுவா சலினால் 
ஆக்குர் தன்பிறப் பனந்த மென்ப 
௬ஈத்த மசுத்தந் தோய்ந்து நின்றும் 
சுத்த மசுத்தந் தோயார் புனிதர் 
நல்லவும் பொல்லவும் காடிச் சார்ந்தும் 
ஈல்லவும் பொல்லவும் காடா ரமோகர் 
புலவரு மவுணரும் பொருதலே யஷ்ஹிப் 
புலவர் தம்.மில் பொருத லில்லை ் 
புகழ்ச்சியே யன்றிப் புத்தே எவர்க்கு 
இகழ்ச்சி பில்லை வேதத் தென்ப 
உல$ூல் மதியின சொருவகை யல்லர் 
பலவ்கை யாகப் பயின்றுள சாதலின் 
அவரவர் மஇிவழி யன்புமீ தூ. 
அவசவர் தெய்வ மதஇகமா மென்றே



Bene சிவ வீஷ்ணு விவேகம். 

புசழ்ந்து மேனைப் புத்தே எவரை 
இகழ்ந்தும் கூறு மென்ப புராணம் 
பத்தர் பரிவால் பகர்வர் கடந்து 

மத்தரு மதத்தால் வழுத்துவர் மீறி 
சீல மூடனே இண்மை யதனைப் 
பாலு ணன்னப் பறவையிற கண்டு 
அரியு மரனுமோ ரவனுரு வென்றே 
பரிவுடன் தெரிவர் பண்டிதர் காமே. 

(ஆதிய தங குணங்குறக ரிலலாது உருவும் why sos 

௪சசசிதாககத சொருபப பிரமமாதாே ோ தடனிடததி” sem a ub 

முக்குண வடிவ சுத மாயாசத$ி.பிலே சாவ சசத சாவஞாடஏ சரவ 

பூரணனாய்த தோறும் சா3வசவ௨ர ஈட சுததமஜோகுண தில 
பிரமனாயும், சுததசததுவகுணதயல விஷணுயாயும், சுத்த 

திமோகுணததில ருதஇரனாயும ௮௮ வடி.புகரு த தகக கூணககுறிக 

ளாகிய இறஙகளைக கொணடு, வாகாமததித 2கசப உலகை ஆக்கி 

யும், அளித்தும, ois gL Apu y apts hWinug Caer FT ge st, 

அம்மூ எழு ப்றாதிகளுமட இ இமை யொழிநது % [மையுண 

டாக அபபிராகிருதப ப(நவிம/பட. ௨ விட று இர ௪ிககு முர்த 

இ.பாதலின் ௮வறுககுப பல /தவிக ர பபணமய தனபா. அம் 

மாததிகள சுததம்,௮௭ஈததம, ௩ மம, த இவறறிள் கலடதும் 

தலவாதவராவா, வேதததில தேவரும் அசுரரும பொருதலே யன 

திததேவருள ஒருவரோடொருவா பபாருத லிலல, வேத்ததில தே 

வதைகளுககுப் புகழசசியே .ப.எ.றி இகழசசியிலலை எனபா. ஆனால 
பூ.ராணறகள உலூல உடாஸகரது மனோபாவகக&ா கோக்க அவ்வு 
பாஸகர்க்குத தம் தேவதையிடம் ௮னபு மிகும்படித தம் தேவ 

தையை உயர்ததியும, இதர தேவதைகளைத தாழத்தியும் கூறு 
மென்பர். பகதரும் ௮னபு மிகுதியால கடகஈது சொலவர், மதோன் 
மத்தரும் மதததால gore 66g பேசுவா, ஆதலின் கீரைப் 

பிரித் துப் பாலைப் பருதம் ௮னனம் போல உணமையை அறிச்தி 

சிவனும் விஷனுவும் ஒரே கடவுளது ரூபபென் து தெரிவர் பண்டி 

தீர் என்பதாம்.) , 
கட்ட சியம், சீபம், சுபம்,



அப்பைய தீக்ஷ£தர். 

ஜகத் அதீசுவரனாடிய ஜனார்த்தனனாயிலுஞ்சநியே, 
ஜகத். முடிவை யுண்டாக்கும் மகேசுவரனாமினுஞ்சரியே, 
இவர்களுக்குள் வஸ்துபேத மென்ப தெனக் । இல்லவே 
யில்லை. ஆயினும் என்பக்தி பிறைசூடியான பெருமானி 
டமே பாய்ந்தோடுநது.!? 

கைவண் 

லீலாசுகர். 

“₹யாக்களோ சைவர்கள், அதைக் கேட்கவேண்டிய 

தே யில்லை. அதிலும் பஞ்சாகூடரத்தை மிகுதியாய் பிப் 
பவர்கள். ஆயிலும் என் மனம் காசாம்பூ நிறத்தனாயும் 
கோபஸ் இரிகளிடம் குழந்தைமாயும் வளகுகற புன்?ிரிப் 
போடு விளக்கும் கருஷ்ணமூர்த்தியையே காறது.? 

ares அலனைவவள்கை



புஸ் தச விளம்பரம், 

விவேசரசந்த சுலாமி. ஸ்தோத்திரம், மூலமும் : 

பொழிப்புரையும் ட்டி. ௫௨௨0-00 

சிவ விஷ்ணு மிவேகம், மூலமும் 

கருத்துரையும் ve ரூ. 016 

இந்நனம் 

M. ௫. வதிமநாய நாயுட, 

கிளர்ச்-இன்-சார்ஜ், 

தேன் டுழ்தியா ஐயில்லே புக்கிங் ஆபீஸ், 

திருவல்லித்கேணி, சென்னை,




