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சிவஞானபோதமும், 
வார்த்திகமென்னும் பொழிப்புரையும். 
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இருக்கைலாசீபரம்பரைத் 
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சிவஞானருவாமிகளருளிச்செய்த 

இராவிடமாபாடி யம் 

என்னும் 

சிவஞானபோதமாபாடியமும் 
கிற்றுரையும். 

இலை 

யாழ்ப்பாணத்து வண்ணை நகரச் 

சுவாமிநாதபண்டிதாரல 
ர் ர் 

பரிோரரஇத் து, 
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தீதற்காக எழுதி முடித்த அநேகவிஷயங்களைப் பதிப்பியாது 
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சவாமிமாதபண்டி தர்.
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சிவமயம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

அதக 

பொலலாப்பிள்வாயார். 

—~_AIG OT: 
கானகடியும் ஒப்பனவாய்வஈத கொச்சச ஒருபோகு, 

  

தடந்தாட் கொத்த தமனியச் சிலம்பு 

படந்தாழ் கச்சைப் பாம்பொடு ஈ தழீஇ 

வென்னாவி தநீதாதை வியத்.துகைத் அடி.கொட்ட 

நின்முடும் பொல்லார்தா ணினைந்தார்தா முயந்தாரே. 

தழீஇ தழுவ என்பதன்றிரிபு, வென் தாவி எனப் பிரிக்க, தழுவத் 

தாவி நின்று கொட்ட ஐடம் பொல்லார் என வினைமுடிபு செய்க, 

பொள்ளார் பொல்லார் என மரீஇயிற்று, உளிமுதலியவற்றால் போழ்ந்து 

செய்யப்படாதவர் என்பது கருத்து, எனவே சுயம்பு மூர்ச்தி என்றதாம்.



இங்கே கூறிய பொல்லாப் பிஷ்ளையார். “*ஈல்லார்தொ மும்வெண்ணெய் 

நல்லூர்ச்சி வாலயத்துள்” எழுந்தருளிபிருச்கும் பிள்ளயார் என்று உணர்க, 

இவ?சே மெய்கண்ட தேவராயனாருக்குச் ரூர்ணியுரை செவியறி.று.ந்த பரமா 

சாரியா, 

இருகாரையூர் ச் வொலயத்துள் எழுந்தருளியிருக்கும் பொல்லாப்பிள்ளை 

யா ஈம்பியாண்டார்சம்பிக்கு வேதம் முதலிய ஈகல கலைகளையும் ஓவிக்துத், 

தேவாரத் திருமுறைகள் இருக்குமிடம், சிதம்பாத்தில கனகசபைக்குப் 

புறக்கடையின் பக்கத்திலே சமயகுரவர்கள் மூவருடைய கைகளின் ௮டை 

யாளத்ை தயுடைய அறையென்று தெரித்துத், திருத்தொண்டர் சரித்திரத் 

தையும் செவியறி வறுத்த பரமாசாரிய, 
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இ வமயம், 

தருச்சிற்றம்பலம். 

முகவுரை. 
வளவு தக 

இரு தந்திதேவர். 
சங்கான் றெரிக்க உமற்றத் தனிச்சிவ ஞான போதப் 
புங்கநா லுணர்ந்து பின்னர்ப் பொலிவு மகச்சந் தானப் 
பங்கமில் புறச்சந் தான பரம்பரை யதனின் வைத்து 
நங்களுக் களித்த நந்தி நளினமென் கழல்கள் போற்றி. 

சிவஞானபோதச்சிறப்பு. 

வேதம் பசுவதன்பால் மெய்யா கமநால்வ 
சரோ.துநீ தமிழதனி னுள்ளுறுநெய்--போதமிகு 

நெய்யி னுறுகுவையா நீள்வெண்ணெய் மெய்கண்டான் 

செய்ததமிழ் நூலின் றிறம். 

அசண்டாகார நித்த வியாபக சச்சிதானந்தப் பிழம்பாகெ சிவபெரு 
மான் தாம், “அரண மாக மங்க எருளினு ஓுருவு கொண்டு” அருளிச்செய் 
யாதொழியிற் “*கஇப்பவ ரில்லை யாகும்" எனத் இருவுளங்கொண்டு :*ஒருகாமம் 

ஒருருவம் ஒன்றுமில” சாயினும் ௮ன்மாக்கண்மீது வைத்த கைம்மாறற்ற பெரு 

ங்கருணையினாலே **அயிசந்திருகாமம்” முதலியவற்றை உடையராய்ச் சகளீக 
ரித்துச் சதாசிவமார்த்தியாய் நின்று தற்புருடம் முதலிய நான்கு முகங்களி 
னால் இருக்கு முதலிய கான்கு வேதங்களையும் ஈசானமுகமாகிய உச்சிமுகத்தி 
னால் காமிகம் முதலிய இருபத்தெட்டுச் சவொகமங்களையும் பிரதமமகா ரு 

ட்டி யாரம்பகாலக்திலே தோற்றுவித்தருளினார். 

அவ்வேதாகமங்கள் முறையே உலகர்க்கும் சதீஇரிபாகர்க்கும் உரித் 
தாயூபொதுநாலுஞ் சிறப்பு நாலுமாம், ௮வை சூத்திரமும் பாடியமும் போ 

லின் ஒருபொருளனவேயாம். இக்கருத்துப்பற்றியே நீலகண்ட௫ிவாசாரிய 
ரும் வேதார்தரூத் இரத்திற்குத் தாம் இயற்றிய பாடியத்துட் பதியதிகாணத் 
லே “யாம் வேதடிவாகமங்கட்குப் பேதங் காண்கின்றிலம், வேதமுஞ் சிவா 

சமமாம்'” என்று அங்ஙனம் கூறிப்போந்ததூஉம் என்க. ““வேதமொ டாகம 

மெய்யா மிறைவலூ--லோதும் பொதுவுஞ் கிறப்புமென் ுன்னுக--நாத 
னுரையிவை நாடி லிரண்டந்தம்--பேதம தென்னிற் பெரியோர்க் கபேதமே” 
என்ற இருமூலராயனார் திருவுள்ளக்கிடக்கையும் ௮.துவே, 

* மற்று ௮ என்புழி அகரம் - பண்டறிசுட்டு. 
 



௨ மூகவுரை, 

வேதம் என்னுஞ் சொல் அறிதற்கருவி எனப் பொருள்படும், எனவே, 
பதி பசு பாசம் என்னும் முப்பொருள்களையும் அறிதற்குக் கருவியாயுள்ளது 
என்பது கருத்து, 

ஆகமம் என்பது (பாமாப்தரினின்றும்) வந்தது எனப் பொருள்படும், 
இன்னும், ஆ என்பது பாசம் எனவும், க என்பது பசு எனவும், ம என்பது 

பதி எனவும் பொருள்பதெலால் ஆகமம் என்பதற்குத் இரிபதார்த்தலக்ண 

ததை உணர்த்தும் நூல் என்பதே சிறந்தபொருள் என்க. ஆ என்பது சிவஞா 

னமும், க என்பது மோக்ஷமும், ம என்பது மலராசமுமாம் ஆதலால் ௮ன்மா 

க்களுக்கு மலத்தை நாசம்பண்ணிச் சிவஞானத்தை உதிப்பித்து மோக்ஷூத் 

தைக் கொடுத்தல் பற்றி ௮கமம் எனப் பெயராயிற்று என்று கூறுதலும் 

ஒன்று, 

இருஞானசம்பர்ததூர்த் இராயனார், திருகாவுக்காசுநாயனார், சுந்தரமூர் 
தீதிநாயனார், மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் என்னுஞ் சைவசமயாசாரியர்கள் 

நால்வரும் சிவபிசான் நிருவருளினாலே தமிழ்சாடு உய்தற்பொருட்டுத் திரு 

வவதாசஞ் செய்தருளி ௮வ்வேதாகமங்களின் சாரத்தை ஒருங்கு இரட்டித் 

தேவாச திருவாசகங்களாகிய இராவிடவேதங்களாக அருளிச்செய்தனர். 

அ.கன்பின் மெய்கண்டதேவ நாயனார் திருவெண்காட்டடிகள் இருவரு 

ளினாற் * சாமுடித்தசாய்த் திருவவகாசஞ் செய்து வேகாகமங்களினதம் தே 

வாசதிருவாசகங்களினதும் சாரத்திற் சாசமாயுள்ள சிவஞானபோத _நாலைத் 

தமிழில் மொழிபெயர்த்துக் கூறி வாரத்திசம் எனப்படும் பொழிப்புசையுஞ் 

செய்தரு ளிஞர், 

இச்வெஞானபோதச்தை முதனூலாகக் கொண்டு இருவுக்தியார், திருக்க 

ளிற்றுப்படியார், சிவஞானசித்தியார், இருபாவிருபஃது, உண்மைவிளக்கம், 

சிவப்பிரகாசம், இருவருட்பயன், வினாவெண்பா,போத்றிப்பஃடொடை, கொ 

டிக்கவி, நெஞ்சுவிடுதூது, உண்மைரெறிவிளக்கம், சங்கற்பகிசாகரணம் என் 

னும் பதின்னான்றுசாத்திரங்களும் தோன்றின. சிவஞானபோதம் முதலிய 
இப்பதினான்கும் சைவசித்தாந்த சாத்திரங்களென்று அவ்வாறுயர்ததுக் கூறப் 

படுவன, 

சிவஞானபோதம் எனைப் பதின்மூன்று சாஸ் இரங்களுக்கும் தாயகமாய் 

இருத்தலின் அவற்றைக் கற்தலாற் பெறும் பேறு இஃதொன்றனைக் கற்ற 

லாற் பெறுதல் ஒருதலை என்றுணர்க, 

இனித், திருஞானசம்பந்தமார்த் தநாயனார் முதலிய சமயாசாரியர்களும் 

மெய்கண்டதேவகாயனார் முதலிய சித்தாந்த நூலாசிரியர்களும்'*காணுங் கரண 

ங்களெல்லாம்2ப ரின்பமெனப்-பேணு மடியர்”ஆகலின், ௮வர் பசுகாணம் பதி 

கரணமாக நிகழப் பெற்றவர் என்பதூஉம், “*நஞ்செய லற்றிந்த காமற்றவர்” 

ஆகலின், ௮வர்தஞ் செயலெல்லாம் சவன்செயலென்ப தூஉம் பெறப்பட்டன. 
  

* சாமுரித்தராவார் முற்பிறப்பிலே "சரியை இரியை யோகங்களைச் செய் து நிரும 
லாந்தக்கரணராடி மீளப் பிறக்கும்பொழுது ௮ர்த ஞானத்தோடு பிறந்து சிவபாவனை 
பண்ணுவோர்.



Ip & aj @ 7. : i. 

படவே, அவர் அருளிச்செய்த நால்களெல்லாம் பதிவாக்கியங்களென்பது 
தாமேபோதரும். போதசச், சிவபிரானே ஆன்மாக்களின் அறிவாற்றல் ஆயுள் 
முதலியவற்றிற்கு ஏற்பக் காலந்தோறும் முப்பொருளியல்பு கூறும் நூல்களை 

விரித் துர் தொகுத்தும் ௮ங்கனம் அருளிச்செய்தார் என்பது கடைப்பிடிக்க, 

அருணுலு மாசணமு மல்லாது மைந்தின்-பொருஹூா£ தெரியப் புகின்”? 

எனத் இருவருட்பயனுள் ஒதப்படுதலின், வேதாகமம் முதலிய எல்லா.நால்க 
ஸம் பஞ்சாக்கரத்தால் உணர்த்தப்படும் பதி பசு பாசம் என்னுர் இரிபதார்த்த 

இலக்கணங்களையே கூறப்புகுந்தன என்பது தெற்றென விளங்கும், ௮அவையெ 

ல்லாம் முப்பொருளின் தடத்த சொரூபங்களாகிய பொ துவியல்பு சிறப்பியல் 

புகளைத் தனித்தனியும் சரிதவாயிலாகவுவ் கூறுவனவாக, இச்சிவஞானபோதம் 

அவவிரண்டியல்புகளையும் ஒருங்குவைத்து ேசே கூறுதலான் அவ்வெல்லா 

நால்கட்குஞ் செத்தானமாய்ச் சிறந்து விளங்கும் அரும்பெரும் திவ்விய மகத் 

துவ நாலாம் என்பது சத்தியம், 

இன்னும், ஆகமப்பொருள்கள் ஒன்ரோடொன்று முரணுவனவாக மலை 

ந்.து வினவிய நந்திபெருமானுக்கு அம்மவைவு தர் தற்பொருட்டுச் சிவபெரு 

மான் உபதே௫த்தருளப்பெற்றதும் இச்சிவஞானபோதமே, 

கண்ணுவர் கருக்கர் முதலிய பண்ணவர்கணங்கட்கு வேதப்பொருளை 

அறிவுறுத்தற்பொருட்டு எழுந்தருளிவந்த தக்ஷிணாமூர்த்தி தமது அருமைத் 

இருக்காத திற் றரிக்கப்பெற்றதும் இச்சிவஞானபோதமே, 

திருக்கைலாசபதியாகிய சிவபெருமான்,மாணிக்கவாசகசவாமிகளை ஆட் 

கொண்டருளித் இக்கைப்பேறளித்துத் இருவடி. ஞானம் வாயிலாகச் சிவமா 

நதன்மைப் பெரும்பே றெய்துவிக்கக் திருவுளங்கொண்டு, மாதுடச்சட்டை 

சாத்திப் பாமாசாரியமூர்த்தியாய் அக்கைலையினின்றும் எழுக்தருளிவந்து, 

திருப்பெருக்துறையிற் குருந்தவிுக்கத்தின்£ழ் வி.ற்திருந்கருளியபொழு௮; 
தமது அருமைத்திருக்காத்திற் ருங்கப்பெற்றஅம் இச்சிவஞானபோதமே, 

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள், ௮ங்கனம் எழுந்தருளியிருக்க பரமாசாரிய 

மூர்த்தியாக சிவபிசானைத், இருவருள் செலுத்தச் சென்று அடைந்தமாத்த 

ரத்தே ““செங்கைமீது-பொருத்தமுறும் புத்தகமே தையா” என்று வினவ, 

அப்பிசானார் தமது அருமைச்திருவாக்னொலே பொய்ம்மையிலாச் சிவஞான 

போதம்” என்று விடையிறுக்கப் பெற்றதூஉம், “*என்றலுமே சிவமேது 

ஞானமேதஇங் கிலங்கியிடும் போதமே தியம்பு வீசே--லன்றுவட நீழலில்வக் 

இருந்தார் நீரே யடியேனு முமக்கடிமை யாவேன்”” என்று சுவாமிகள் விண்ண 

ப்பஞ் செய்ய, * “நின்றடசிவ மொன்றதனைத் தேர்தன் ஞான நிகழ்போதக் 

தோந்ததனைத் கெளிதலாம்'” என்று நற்பொருள் வினவி நிற்கும் ௮ச்சுவாமி 

கள் இிந்தையுருகும்படி அப்பிரானாற் பொருளருளிச்செய்யப்பெற்றதூஉம் 

இச்சிவஞானபோதமே, 
  

  

.... * இதற்குச் சிவஞானபோத மாபாடியகாரர் கொண்ட கருத்து வேறு என்பதைச் 
“சிவஞானபோதம் என்பதூஉம் இச்காரணத்தாற்பெற்ற பெயரென்பது வடமொழிச் 
“வஞான போகத் இறு திச்சூத்திரத்ேதோதியவாறுபற்றி உணர்க?” எனச் கூறியதனால் 

Hf NE.



௭ மூகவுரை,. 

மலாதலை யுலகிழ் புறவிருளின் நீக்கிப் பொருள்களைக் சண்ணுக்குக் காட் 
டுதந்குப் பன்னிருவகைத்தாய ஞாயிறுபோல, ௮ திமூலமலவிருளின் நீக்கிச் 

சிவபசம் பொருளை அன்மாவிற்குக்காட்டி ௮றுபூதியின் நிலை பெறுவித்தற்குப் 
பன்னிருசூத்திர ஞானஞாயிருய் எழுந்ததும் இச்சிவஞானபோதமே. 

இன்லும், இது பிறவிப்பிணிதீர்த்தற்குத் இவ்விய ஒளடதமாய் உள்ள து. 

ஞானம் யோகம் கிரியை சரியை என்னும் இவற்றை உணர்த்துதலிற் சிவச் 

இதை என்னும் பொதுப்பெயர் பெறுதற்கும் உரியது, பதி பசு பாசம் என் 

னும் இரிபதார் த்தமாகிய *அபிதேயத்தோடு 1 அபிதாயகமாகுஞ் சம்பர்தமு 

டையது. திரிபதார்த்தலக்கணமாடிய விடயமுடையது, திரிபதார்த்தஞானச் 
தாற் சாஇிக்கப்படும் தீக்கை முதலியவற்றை உணர்த்தும் முகத்தானே நித் 

இய நிரதிசயாகந்தப் பெருவாழ்வாகிய மோக்ஷமே பயனாக உடையது, 

இத்துணை விசேட நூலாகயெ இச்சிவஞானபோதத்ை தகாடோறும் ௮ன் 

புடன் அருச்சித்துப் பாராயணஞ்செய்ே வார் சகலபாவங்களினின்றும் விடப் 

பட்டு நித்தியானந்தப்பெருவாழ்வாகய முத்தியைப் பெறுவர்கள், முத்திக்கு 

உபாயம் இதற்கு மேலாகச் சொல்லற்பாலன வேரொரு.நாலிலும் இல்லை, இது 

சத்தியம்! சத்தியம்! முக்காலுஞ் சத்தியம். 

இதற்குப்பிரமாணம், 

கஹ_ந) ஊநி யொயீெத வியிவ$ ஸ்ரிவவ௦ ஹி_கா(ு| 

anand! ana வாவா_மி Sr blan,o மாஷறொ யமா | 

sac சிவசங்கிதையைக் தினக்தோறும் கியமமுடையனாய் ஓதுகின்றா 
னோ அவன் சகலபாவங்களையும் சூரியன் இருளை நீக்குமாறுபோலக் கெடுக் 

கின்றான், 

சிவஞானகித்இயார். 

ஞானநூ றனையோத லோது வித்த 

கற்பொருளைக் கேட்பித்த முன்கேட்ட னன்ரு 

வினமிலாப் பொருளதனைச் சிந்தித்த லைந்து 

மிறைவனடி யடைவிக்கு மெழின்ஞான பூசை 

யூனமிலாக் கன்மங்க டபஞ்செபங்க டியான 

மொன்றுக்கொன் அுயருமிலை பூட்டுவது போக 

மானவையான் 3மலான ஞானத்தா லரனை 

யருக்சிப்பர் விடெய்ச வறிக2தா ரெல்லாம். 

இர் நூலிற் கூறப்படும் பன்னிரண்டுசூத்திரத்துள், முதல் இரண்டு ரூன்று 

என்னும் மூன்றையும் பிரமாணவியலென வைத்து, முதற் சூத் இரத்தால் உல 

இற்கு நிமித் தகாரணனாகிய பதியுண்மைக்குப் பிரமாணமும், இரண்டாஞ் சூத் 

  

* ௮பிதேயம் - பெயரிட்டெழங்கபபடவத. 4 அபிதாயகம் - 'பெயரிட்டெழங்குவது.



முகவுரை, ௫ 

இரத்தாற் பாசவுண்மைக்குப் பிரமாணமும், மூன்றாஞ் சூத் இசத்தாற் பசுவுண் 
மைக்குப் பிரமாணமும், கான்கு லந்து ஆறு என்னும் மூன்றையும் இலக்கண 

வியலென வைத்து, கான்காஞ் ரூத்இரத்காற் பசுவிலக்கணமும், மந்தாஞ் சூத் 

இரத்தாற் பாசவிலக்கணமும், அறாஞ்சூத்திரக்காற் பதியிலக்கணமும், ஏமு 

எட்டு ஒன்பது என்னும் மூன்றையும் சாதனவியலென வைதீத, எழாஞ் ரூத்தி 

சக்தாற்சாஇத்துப் பெறுதற்குரிய ௮ூகொரமுடையது இதுவென்பதும், எட் 

டாஞ்சூத் தரத்தாற் சிறக்க கருவி எனப்பமிஞ் சாகனம் இதுவென்பதும், ஒன் 

பதாஞ் GEA SSH சாககஞ்செய்யுமாறு இதுவென்பதும், பத்துப் பதினெ 

ன்று பன்னிசண்டு என்னும் மூன்றையும் பயனியலென வைத்து, பத்காஞ் 

ரூதீஇரக்தாற் பெத்த நிக்கப்பயனும், பதினொராஞ் சூத் இரத்தால் முச்இப்பய 

னும், பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரத்தாற் பெத்தநீக்கமும் முத்தியும் பெற்றவர்க் 

ரச் €வன்முக்இநிலைக்கண் நிகழுமியல்பும் வகுத்துக் கூறப்பிம், 

இக்துணைப் பெருமை வாயந்த அருமருந்தன்ன இச்சிவள ஞான போதத்து 

ற்கு அதியிலே அருகாரையூரில் எழுந்தரு நளியிருக்கின்ற பொல்லாப்பி்ளே பா 

சால் சூர்ணி கிய கருத்துரையும் மெய்கண்டசேவகாயனாசால் வார்ச்கெம் 

எனப் பெயரிய பொழிப்புரையஞ் செய்தருளப்பட்டன. 

பின்னர்ப் பாண்டி ப்பெருமாள் என்னும் ஆசிரியரால் ஒர் உரை இயற்றப் 

பட்டுள்ள து,அ,சன்பின்னர்ச் இருக்கைலாஈ பரம்பரைத் திருவாவடுதுறை YB 

னத்து மாதவச் சிவஞானயோகிகளால் “ஒரு சிற்றுரையும் சிவஞானபோத 
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இப் 2பருரை, இச்சிவஞானபோதத்இற்கும் இகன் மூகனாூலாகிய 

வடமொழிச்சிவஞான 2 பாதத்திற்கும் வழிநால் சார்பு நூல்களாயெ ஏனைச் 

சித்தாக்தசாத் இரங்களும்கும் உள்ள பொருளொருமையை இனிது விளக்கி 

இதற்குச் சிறக ஒரகரிநலனயுள் ன து, 

வேகாக்தருத்திரத்டுற்ரு நீலஈண்டபாடியம் முதலியன பாலப் பொரு 

ள்களை, விஷயம் சம்சயம் பூர்வபஷம் இத்தா நநிரணயம் சங்கஇ என்னும் 

வர்துறுப்புக்களையும் உடைய அதஇிராணங்களாகப் பருத்து, எவரும் ஒருசிறி 

தும் சந்தெகழுமுவண்ணம் தருக்கலியாகாண மீமாஞ்சைகள்சொண்டும் வே 

தாகமங்களாகிய அ இப்பிர பலப்பிரமாணங்கள் சொண்டும சன்குதெளியுமாறு 

கடர்விடைகளால் இனி விளகிக்காட்டுகலின் இராவிடமாபாடியம் என்று 

எவசாலுஞ் சிறப்பித்துச் சொல்லப்படுவது. 

சுமவதாச்சவகாம் முகலிய சை?வாபகிடகங்களெலலாம் சுத்தாத்து 
விக சிக்தாந்தப்பொருளையே சா நிப்பன என்பதை அவவவ ்றின்வாக்கியங்க 

ளால் இனிது விளக்ளி, வேதமுஞ் டிவாகமமூம் Bard ன்று கூறிப் பிணங்கு 
வோர் பிணக்மை மா அவ து, 

சிவாகமவாக்கியங்களைக் த Ph BOIS வேண்டி யவாறெல்லாம் இடாப்படு 

தீதி நலிந்து பொருவ கொண்டு ி அு.குனை ௦ ப மெப்ப்பொரு என்று காட்டி வஞ் 
சிக்கும் சமலா கசைவர் கொள்கையை வே வ2ராசிரளைவறு, 
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எல்லாபதங்களின் சொருபங்களையம் நன்னுள் அடக்கிம் காட்வெது,



௬ முகவுரை, 

. புறப்புறம் புறம் அகப்புறம் அகம் என்னுஞ் சமயக்கொள்கைகளை அள 

வைகளானமறுத்துச் சுத்தாத்துவிக சித்தாந்கக்தைக் தாபிப்பது, 

தேவாசம் திருவாசகம் முதலிய பன்னிரு திருமுறைகளிலுள்ள இருப் 

பாடல்களை அக்காங்கு எடுத்துக்காட்டி. அவற்றின் மெய்ப்பொருளை வெள் 

ளிடை மலைப்போற் றெள்ளிதிற் புலப்படுத்துவ.து, 

இலக்கண இலக்கியப்பொருட் டி.றவுகோலாயுள்ளது, 

கற்போர்க்கு உண்ணவுண்ணக் தெவிட்டாத கெள்ளமுகம் போன்று, 

பத்தரசமும் முத்தெசமும் பழுத்தொழுரும் பான்மையது, 

சைவசமயிகளுக்கெல்லாம் இடைத்தந்கரிய பெரிய சிந்தாமணியாயுள் 

ளது, | 

இன்னோரன்ன பிறமகத்துவங்களும் வாய்க்கப்பெற்ற இப்பாடியத்தின் 

மூதலிலுள்ள சிலபாகங்கள் இற்றைக்கு இருபது வருடங்களுக்குமுன்னர் 

யாழ்ப்பாணத்திலே ஸ்ரீ வ ஸ்ரீ, அறுமுகசாவலசவர்கள் சைவவித்தியாசாலை முக 

௮பாத்இயாயசாகய ஸ்ரீமத். மா -வைக்இியலிங்கபிளளை அவர்களிடத்து யான் 
பெற்றுப் பார்த்தபொழுது அதன்பொரு ணுணுக்கம் முதலியன எனக்குக் 

கழி பருவகை பயந்தமையின் அதனை மு ற்றும்பெற்று வாகிக் துணர்ந்து பெரு 

ம்பப னடைய?வண்டும் என்னும் வேணவாவினால் விழுங்கப்பட்டி ருந்தேன். , 

{ 

பின்பு இர் இயாவுக்குவர்த காலந்தொடங்கி அதனைப்பெறமுயன்று ஆங் 

காங்கு விசாரணைசெய்து வருகையில் ஸ்ரீமத், சபாபதிகாவலரவர்களிடம் ௮ப் 

பாடியம் இருப்பதாகக்கேள்லியு ௮ அவர்களபாற£ ற் சென்று ௮ தக்குறித்துக் 

கலந்து பேசினேன். அவர்கள இரண்டாலிாம் ரூபாவுக்குக் குறைந்தாற் பிரதி 

கொடுக்கப்படமாட்டாது என்றார்கள். ௮க்தொகை கொடுத்துவாங்குதற்கும் 

சம்மதமுள எள வாயி னன, 

அதங்ஙனமாக, அதனையறிக்சு எனது அந்தரங்க ஈண்பசொருவர் அந 

நாவலரவரா்களுக்கு அப்பாடியசதை எழுஇக்கொடுக்கவர் மூலமாக விலைக்குக் 

கொடுக்கப்படும் பிரதி பலவிஷயங்கள் நீக்கியும் பலபிழைகள் செறித்தும் எழு 

தப்பட்டமையை அறிது அவ்வுண்மையை எனக்குக்தெரியிக்று அவர்களிட 

த்துள்ள மூன்று பிர இகனாயும் ஒருங்கு Bac ei கூறினர், ௮ங்கனங் 

கேட்டபொழுது அதற்கு ௮வர்கள் உடன்படாமையினால் யான் வாங்க விரும் 

பிய கருத்தைச் தவிர்ர்தேன். 

பின் ஒருவித்துவானிடம் இப்பொழுது அச்சிட்டபாகம் முழுதும் இரு 

க்கின்றதெனக் கேள்வியுற்று ௮வரிடத்துச் சென்று ஒருபெருக்தொகைப் 

பொருள் கொடுத்து வாங்கி அதனை ஒருபிரஇ பண்ணிக்கொண்டு மூலப்பிர இ 

யை ௮வரிடம் கொடுத்துவிட்டேன். 

இங்கனம் பெருந்தகொகைப்பொருள் கொடுத்து அரிதிற்பெற்ற பிரதி 

பூர்த்தி உடைத்தன்ுயினும் செல் முதலியவத்கம் கேடுறுமாயின் பின் அது



மூகவுடை, ச் 

தானும் பெறு தற்கரிதெனக் கருஇயும்,லேதோபபிருங்கணங்களாகிய புராணம் 

முதலியனவே சைவ.நால்கள் எனவும் ௮வைகளிலுள்ள வர்ணனைகளும் கூதி 

ப்பான் வேறுபொருளுணருமாறு கூறப்பட்ட சரிதங்களுமே சுத்தாத்துவித 

சைவத்தாந்தத்துண்மைப்பொருளெனவுங் கொண்டு மயங்குவார்க்கு ௮ம்ம 

யக்கம் நீங்ச்ச் சைவநூலுணர்ச்சி தலைப்படற்பொட்டும் ௮வ்வொரு பிரதி 
யையே பரிசோதனைசெய்து என் சிற்றறிவிற்கெட்டிய வண்ணம் ஒருவாறு 

செப்பஞ்செய்து அச்சிட்டு முடி ததன், 

குருவினுலே செயற்பாலனவாகிய பரீசைஷகளெல்லாஞ் செய்யப்பட் 

டுப் பக்குவமுடையராய்ச் சமயம் விசேடம் நிருவாணம் என்னும் மூன்றுதிக் 

கையும் பெற்றவரே இந்த ஞான நாலை ஓதுதற்கதிகாரிகளாவர், இதனைக் குரு 

முகமாயறிசலின்றித் சமது மதிறுட்பத்தால் அராயப்புருவோர் சர்தேக விப 
ரீதமறதச் தெளிகது கொள்ளார். அதுவன்றியும் பதிவாக்கியங்களிற் குற்ற 

மேத்றிக் தாம் ஈரகத்இற்கு அளாவர். இதுபற்றியன்ேே இவைகளைக் குருவி 

ai soa Cums எனச் சைவாகமங்கள் விதித்ததாஉம் என்க. 

அ நுபவமுடைய தேடிகருணர்தீத உணர்கற்பாலகாகய இந்தாலுசை 

யைச் சிற்றறிவடைய பரவர்க்கத்துட் பட்ட சிறியேன் ௮ச்சிட த்தொடங்கி 

யது அறிவானான்ற பெரியோர்க்நெல்லாம் ௮ ஏ இவனறிவிருந்கவாறென்னை? 
சன்று எள்ளி ஈகையாடற்கேறுவாம், 

அறிஞர்கள் இப்பதுப்பிற் காணப்படும் பிழைகளையும் அவற்றின் திருத் 
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தங்களையம் பெருகதயை கூர்ந்து தெரிவிப்பார்களாயின் அர்ரன்றியைமறவாது 

அவற்றை இரண்டாம் பதுப்பிற் பிரசரஞ்செய்து யாவர்க்கும் பயன்படச் 

செய்வேன், 

இப்பாடியம் அச்சிட அரம்பித்த காலத்தில அசற்குமாமுகச் சிலர் திரு 

க்கைலாசபாம்பரைத் இருவாவிதுறை அனக்கு ஸ்ரீஸ்ரீ மகாசர்கிதானத் 

இற்கு நேரிலும் சுடி தவாயிலாகவும் கற்பித்து வெளிப்படுத்திய கோள்களைப் 

பொருட்படுத் தாது ௮வா காணுமாறு தமது பெருந்தகைமையும் பேருபகா 

ரமும் பொதுஈன்மையும் முன்பின் மாறுபடாவண்ணம் உற்றுநோக்கி விடைய 

ளித்கருளிய அச்சக்கிதாணக் டின் அ திதுல்லிய நுட்பபுச் இயம், பெருங்கரு 

ணையும் என்னாலும் மற்றெவசாலும் எக்காலத்தும் மறக்கற்பாலன வல்ல, 

சைவசமயிக ளெல்லாருக்கும் பயன்படும்படி தொடங்கிய இவ்வரியபெ 

ரிய நற்கருமத்திற்றா விபூதிருக்தரொக்ஷத்இுற்கு உரிமை பூண்ட சைவர்களாக 

சிலாசெய்க பேரிடையூறுகளெல்லாவற்றையும நிக்கி இதனை நிறைவேறும்படி 

செய்தருளிய எல்லாம்வல்ல முழுமுகற்கடவுளாகிய பாமசவலனுடைய இருவடி 

களை மனம்வாக்குக் காயங்களாற் சி்இத்து வர்இத்து வணங்குன்றேன். 

இக்கனம் 

சுவாமி நாதபண்டிதர்.



கிடைத்தபாடி_யப்பிரதுகள், 

  

ID SI oD I. 

Bamariousgrondsor இருமடத்துப் பிரதி, க 

இ ரம u Gove 

மகாவித்துவான் ஸ்ரீமான் - தணிகாசலமுதலியாரவர்கள பிரதி, © 

யா LD பப ர 0 14, 

ஸ்ரீமத் - வைத்தியலிஙக உபாத்யொயாவர்கள் பிர இ, க 

ஸ்ரீமத் - பொன்னம்பலதேடிகரவர்கள் அச்சிட்ட பிரதி, க 

இவை மங்கலலாழ்தீதுமுதல் முதற்ரூசஇரத்து இரண்டாம் ௮இகரணம் 

வரை உள்ள பாடியம் அடங்கப்பெறன. ௮ முஞ்ரூக் இரத்துச் சிலபரு இகளும் 

இன்னரூக்இரக்தைச்சார்கதனவென்றறியபபடா த சிலபகுஇகளும் கையெழு 
. க o . 

தீறுப்பிர இகளிலுள்ளன, 

G wu Car om ib. 

வித்றுவான் ஸ்ரீமந் - அருஷைசலச்செட்டி யா£வர்கள் பிர இ, ௪ 

வேதாரணியம். 

ஸ்ரீமத் - நாககாதக்குருக்களவர்கள பிஇ, க 

இவை ஆஞ்ருத்தரத்திலுளள கிலகுஇிகள் அடங்கப்பெற்றன. 

திருமாகறல். 

வித்துவான் ஸ்ரீமத் - காரத் தி0ஈய ஏ. கலியாரவர்கள் பிரஇ, & 

இத: பலஃபாடியக்குறிப்புக்கள் ௮டங்கப்பெற்றறு, 

சென்னை. 

5 ச . ry க . ச 

ஸ்ரீமத் - சித்தாசதசரபமாகிய ௮ட்டாவகானம் பூவை கலியாணசந் 

தரமுதலியாரவர்கள் பிரதி, & 

இது பஞ்சாக்கினிவிக்தை முதலிய லெகுறிப்புக்கள் அடங்கப்பெற்ற்து, 

இருமயிலை, 

வித்துவான் ஸ்ரீமத்- சண்முகப்பிளளை அவர்கள் அச்சிட்ட பிரதி,க 

இது ௮த்துவிதப்பகு இயும் கருடபாவனைப்பகுதியும் அடங்கப்பெற்றது, 

$ 

இப்பிர இகமாத் தந்து உதவிய வெஞானச்செல்வர்களாகிய இவர்களது 

பெருநன்றியை யான் ஏக்காலத்தும் மறவேன், இப்பாடியத்தா௰் பயனடையும் 

ஏனையோரும் அதனை மறக்கற்பாலால்லர். இருமடத்துப பிரதியும் தணிகாச 

லஸதலியாசவாகள்/9ரஇயும் பரிசா தனைச்னு இன்றியமையாதனவாய் இருந் 

Sov,



௨ 

சிவமயம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 
௦ 9 ௦ சிறப்புப்பாயிரம். 

யாழ்ப்பாணத்து ஈல்லூர் 

ஸீ உர 
அறுமுகநரவலரவர்கள் 

மாணுக்கரும் சித்தார்தபானுவும் 

வடமொழிதென்மொழி இரண்டிலும் வல்லுரரும் 

கவர்மெண்டு ௮க்கவுண்டண்டு உத்தியோகத் இலமர்ந்திருந்து இப்பொழுது 

உபகாசவேதனம்பெற்று ஆறுதலடைந்திருப்பவருமாகிய 

இருமயிலை மகாவித் துவான் 

ஸ்ரீமான் - தணிகாசலமுதலியாரவர்கள் 

இயற்றியது. 

கனகவ இவனை, 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்தம், 

Pings கல்லாலின் &ீழிருந்து சிவயோகஞ் சிறப்பச் செய்யு 

நிர்பூத்த சடிலனந்தி நிகழ்த் தயவா*சங்கையினை நிக்க வேண்டி 
நார்பூத்த வுளக்கருணை கானிலக்தி னன்குமடை இறந்து பாயப் 
பேர்பூத்த சிவஞான போதமதைப் பிணக்கறவே பேசு னானால், (௧) 

மெய்கண்டா சந்.நாலை விழுத்தமிழிற் சொற்றருளி மேன்மை யாகப் [செய்தே 

பொய்கண்டார் மதங்களெலாம் போயொடுங்க வார்த் இகப்போர்ப் டொழிப்புஞ் 

கைகஈண்டா முண்மையெனக்:கலைவாணர் காதலிப்பக் கருணை யாலே 

செய்கண்டார் மேதினியிற் நிகழ்வித்துச் இத்தாந்தர் தெளிவித் தாசால், (௨) 

அகதீதியனார் வரத்துதித்ேேத யருங்கலைக சொருங்குணாந்த வறிவி னாலே 

சகத்தியலை மிகச்சிறிய பருவத்திம் றகர்க்தெறிர்த சால்பான் மிக்கோர் 
மகத்துவஞ்சேர் கைலாய பரம்பரையின் வருமேலோர் வைப்பா யோங்கி 

மிகத்தவஞ்செ யாவிதண் டுறைமடத்து மணிவிளக்காம் மேவி னாரே, (௩) 

அன்னவரசே சிவஞான மாமுனிவ ரென்றறையு மருமை யாள 
ரின்னவே சிவஞான போதத்தை யெமக்களித்ச வெழிலார் வெண்ணெய் 

மன்னவசே யெனவதத்குச் சிற்றுரையும் பாடியமும் வாய்ப்பச் செய்தா 
சென்னெவ?சே யவற்றருமை பெருமைகளை யெடுத்துஈனி யியம்ப வல்லார், (௪)



2. ப சிறப்புப்பாயிரம். 

கற்கண்டோ சர்க்கரையோ கண்ணிமையார் ஈல்லமிர்தோ காமதேனு 
விற்கண்ட பாலமிர்தோ கேனமிர்தோ வேண்டுபலச் சாற்ற மிர்தோ 

. ° உச ௭ ௪ ௪ ௩ ச ௪ உர 

தற்கண்ட வடியவர்க்குச் சாம்பசிவன் கொடுத்தருளுக் தண்ணென் மாண்போ 
வெற்கண்டு கேருரைப்ப னிர்தமகா பாடியத்தி னினிமைக் கம்மா, (௫) 

எக்கலையின் முடி.பொருளு மிதனினனி யிலகுதலா லிதளை மிக்க 
வக்கலைக ளெலாந் இரண்ட பொக்கிஷமென் றநறைவதற்கோ சைய மில்லை 

முக்கணவ னறிந்திவெ னிவவுண்மை முழுமலத்தாற் பீடித் தோர்கள் 
தக்கபடி யுணரவுனிற் றவம்பலகாட் டனித்துறைந்து சார்தல் வேண்டும், (௬) 

முன்லூல்கண் முழுதுணர்க்த மெய்கண்டார் போலொருான் மற்று வானு 

தன்னேரில் சிவஞான முனிவரர்போ லோருரையைத் தரவல் லானு 

மிக் நூலுக் கொப்பதொரு ஈன்னூலு மிந்தமகா பாடி. யம்போ 

னன்னாவ லவர்போற்று பாடியமு நானிலக்இ லில்லை யில்லை. (ar) 

இவ்வரிய பாடிபத்தை யெக்களையோ பலகாளா யெக்குக் தேடி. 

பெவ்வமிலா வொருபுலவ னிடத்திருத்த லறிந்நுபொரு னின்பா வீந்து 

கவ்வையகன் றதுபெற்றுக் கருகருஞ்சிற் சையினொடு கவினச் சேர்த்துச் 

செவ்வனனி கரலிகித வழுக்களைந்து இற் தபல ருறிப்புஞ் சர்த்தே, (9) 

தமிழ்கிலத்.துச் சைவரெலாஞ் சார்பிறவிப் பயனடைபச் சைவ. மோங்க 

விமிழ்திரைகூ ழிவ்வுல? லெம்மதமுக் தலதாழ்க்க விறைவன் சரத் தி 

யமிழ்தினினி தாகமிக வன்பரெலா மறிம?த.நக வைய வுண்மை 

கமழ்தாவச் சினி?லந்றிக் காசினியில் வெளிப்படுத்த கருணை வள்ளல், ,(௯) 

இருக்2காண மலைஇருக்க திச்சாமென் றிரண்டினையு மிரண்டு கண்ணா 

௮ருக்ிகொலி விளங்கியொளி சியாழ்ப்பாண.ச் ுயர்வண்ணைப் பஇயிற் Ri Bes 

பெருக்2கால மிகிசின்னத் தம்பி 2 வ. பெருந்தவத்திற் பெற்ற தோன்ற 

றருக்கோடு பசைமூநலாச் சார்ருற்ற வேர்கலாக்த சால்பான் மிக்கோன், (௧௦) 

நந்தூருங் காதலத்து நாரணா?ன முதல்வாலோர் ஈலி௮ு இப்பா . 

னிர்தூருஞ் சடைமுடியா னெழிலாறு முசனென வே யாங்க ளெண்ண 

வந்தூருஞ் செந்தூரில் வண்டமிழ்க்கல் லூாரியொன்று வைத்து விண்மேன் 

முந்தூரும் பன்மாட மொய்யொளிசேர் சென்னையினின் முதன்மையாக, () 

௩ . ட (vd க சஷி . . . ௪ ச * 

கண்டவர்க ணச்சிட?வா மியர்திரக்தைக் தாபித்துக் கவினார் TVS 
ளெண்டக?வ பதிப்பித்து விலகுறைய வெல்லோர்க்கு மீர்து நிற்பான் 

மண்டலத்திற் சைவகலர் குடிகொள்ள வளருண்மைச் சாமி நாத 
பண்டி தனம் பெரும மெண்டிசையும் பரர்துலவும் பாவ லோனை, (௧௨) 

தீத



சிறப்புப்பாயிரம். ப ௩ 

யாழ்ப்பாணத்து நீர்வேலி 

ஸீ ரீ 
சங்கரபண்டி தரவர்கள் குமாரராகிய 

UF LD த்- சிவப்பிரகாசபண்16_ தரவர்கள் 

இயற்றியது. 

=D ike 

அறு?சர்க்கழிகெடிலடியாகிரிய விருக்கும், 

பொலனிகழி நிலவுமணி புரிசடையெம் பசசிவனார் புகன்மெய் வாக்காய் 

நலனதனி னிலைபெறுமெய்ஞ் ஞானகலை யானசிவ ஞான போதம் 

பலனிலவு பலவகையா கமப்பொருளு மமைந்துளதாய்ப் பமுதி லாத 

வலனுடைய புலவர்புகழ் வண்மையொடா ரியத்தினனி வயங்கு மன்றே. (௧) 

சிவபெருமான் நனதுச்சித் திருமுகத்தின் வரவருள்செய் சிவாக மங்க 

ளவைமுழுஇ னுளஞான வரும்பாதத் இரும்பொருளை யையச் தீர 

வெவருமுசை பொஜறுச்சிறப்பென் நிரண்டியலா வருத்தருளி இசெளா வத்திற் 

பவமகலப் பன்னிசண்டு ரூத்இரக்தாற் பகாந்துளகப் பனுவ லம்மா, (௨) 

மன்னுமசை வெண்ணெயமர் மையக௮ மெய்கண்ட வள்ள லார்தாம் 

பன்னுகமி மின்மொழியாற் பார்த துணா வார்த்திகப்பேோர் பகர்பொ ழிப்போ 

டிந்நில2மன் முன்னியற்றி யினிதருள்செய் தனசகனை யெவருக் தேரத் 
e க. ௫ » . ௬ ௬ ௫ 

தென்னுறுமா பாடியமுஞ் சிற்றுரைய மற்றுரைக்க செல்வ னாவான், (க) 

அகத்தியனார் வாப்பிரசா தத் தினவ கரித்தககை யறிஞர் சிங்கஞ் 

சகச்தெவரு மிகததுஇக்கச் சால்பு. றுபன் னாலுசைக டந்த பேஞ் 

சுகத்திருவை யிகக்திலரு டோமிறிரு வாவடுகண் மறையா இனக் 

திகத்துலங்க மகத்துவஞ்செய் தவயோடி சிவஞானத் தம்பி ரானே, (௪) 

அப்பெருமான் செப்புரைகண் மற்றிரண்டுட் சிற்றுரையை யறிஞர் போற்று 

மொப்பில்புக மாறுமுக காவலவ னச்கிலிட்டா னுவந்று முன்னே 

வைப்புறுமா பாடியந்தா னெப்பரிஃஈம் வெளியின்வரா மரபி ருத் 
e 

துப்புறலின் தேடுகளிற் தங்கியதா லிங்கரித்தாய் தோன்றிற் றன்றே, (௫ 

அனைமிமகா LIT IY யத்தி னருமையொடு பெருமையுணர்க் காக் ரத்தா 

னினைவினொி ஈனியெடுத்துக் கரலிகித முரணழித்து கெறியால் யார்க்கு 

மனமுறமிவ யெளிதினுப போகமூறப் பலருறிப்பு மருவச் சேர்த்திட 

டினிதினச்சிற் புணவனென்றே யிடையரு விடாமுயற்ட யெழுந்து தாண்ட, 

விண்ணுறையும் புலவசென வியன்றமிழாங் கடல்கடைந்து விடாது நின்றே 

யெண்ணசிய பொருளமிர்த மெடுத் துண்டு ஈரைஇரைஞூப் பிகந்து வைகும் 

புண்ணியமெப்ப் புலவர் தமைத் தமர்களெனப் பு.தீ3தளிர் புகுந்து நோக்கி 

Qua ap sat) கண்ணிமையா மிவர்களென வியம்புவிக்கும் யாழ்ப்பாணத்தில்



௫ சிறப்புப்பாயிரம், 

வண்ணைககர் தன்னினனி சைவர்புரி புண்ணியத்தின் வான்ப யன்போ 

னண்ணியெழி லாறுமுக காவலன்பா லுணர்மருக னல்லோர் போற்றுங் 

கண்ணியபொன் னம்பலப்பேர்க் கலைஞர்சிசோ மணிபாற்றென் கலைக ளெல்லா 
மூண்ணிகழும் பரிவொடுகற் றெண்ணுதெளி வடைபுலமை யொளிசகின்றோன் 

உலகஈல னிலையிலதென் அுவர்த்துநைட் டிகநெறியே யுறுதி யாக்கொண் 

டலகிலமா ணாக்கர்தமக் கிலகுபல கலைபயிற்றி யரனை நாளும் 

வலனுறவர்ச் சனையியற்றிப் பாசமய நிராகரித்து வளர்சை வத்தை 
மலருலகி னிலையுறுத் சன் மாவிரச மாக்கொண்டு வாழும் வள்ளல், (௯) 

பேருயர்செந் தூரினிற்சுப் பிரமணிய பெருமான்றன் பெயசி னாலே 

சீருயர்கல் லூரியொன்று செவ்வனிறீஇ யத்தருமஞ் சிறக்து நாளும் 

பாருயர மூலதனஞ் சாருதற்கென் ேசென்னைப் பதியின் மாட்டே 
யேருயர்சை வவித்யாது பாலனயர் இரசாலை யினிதின் வைத்கோன், (௧௦) 

பண்டருதே வாமுதற் கண்ட திரு. முறைகளெல்லாம் uss Cav) 

கொண்டினிது சோதனைசெய் தெண்டகவச் சிடமுயலுங் குணத்தோன் yrs 
தொண்டருளங் குடிகொண்டோன் கண்டி கைவெண் ணிறணிவோன் சுவாமிநாத 

பண்டி தனாம் பெரும்பெயசோ னெண்டி.சையும் புகழ்படைத்த பண்பான் மிக்கோன் 

இணிபிறவிப் பிணிதெறுமப் பாடியமா மருமருந்இற் நேடிப் பெற்ற 

மணியுறழ்பா கங்கடமை யணியுறுத்தி யரியபத மருவு மர்த்த 
மணியுறுமேற் கோள்விளக்கங் குணமுறுபல் குறிப்பெனலா மனு ங்க 

ளணவுறச்சேர்த் தெவருமெளி துணவினிதா யச்சினிடை யளித்திட் டானே. 

வ 

மதுசைத் தமிழ்ச்சங்கத் துவித்துவானும் சித்தார்தசசபமுமாகிய 

அஷ்டாவதானம் 

ஸ்ரீ மத் 

பூவை - கலியாணசு நீதரமு தலியாரவா கள் 

இயற்றியது. 
of யையமை 

AMP TES NO my cry we Abus விருத்தம், 

அனாதிமல பெத்தரனு பக்தகன் மம்பலவினார்ச௪ லாலே 

மனாதிகா ணங்களுக்கசெட் டாதவிறை பன்மார்க்க வகைவி எங்குத் 

கீனாதிதய சங்கற்பத் சாலுன்னிப் பஃறவர் தமக்கு மேற்றம் 

அனா இகமற் மதயுணர நான்மறைகள் பொதுவாக நுவன்ற பின்னா், (3) 

சத்திரிபா தத். நூற்றுப் பரிபாக மெயடைந்ற ரைவ ல/ 

நித தியவி ே வகத்தா லேரூம்॥து (திதிகிலை நேர்க் கேற்ற 

வுத்தமநத நிருவருளி ஸிற்றியாத்துத் சன்சாணை புணர்தம் காக 

வித்தகவா கமங்களிரு பானெட்டும் சிறப்பாக விளம்பி னானால், (2)



சிறப்புப். ாயிரம். இ 

கடலனைய விவ்வபா கலையிருக யத்இிலங்குங் கருத்தை யார்க்கு 

i MIMI திருகக்டு யம்பெருமா னடைவாக வலைத் தோர்க்குத் 
தஇிடமுறான் குணர்த்திவொன் றன்மாபி னில்லிளக்கச் செவ்வே யந்தத் 

தொடர்புறவர் தவதரித்த கைலாய பாம்பரையிற் ஷேற்ற முற்று, (௩) 

இருஞான சம்பந்த சேேசிகோத் கமவள்ள Dou wb Sw 
கொருமான வடிவங்கொண் டானென்ன வுலசளைக்து மூரைக்கப் புண்ய 

தீருவான பெய்கண்டா னவவாக மங்களினிற் றனித்தி லங்கு 

மூருவாகுஞ் சிவஞான போதத்தைக் தென்றமிழி லோங்கச் செய்தான், (௪) 

மன்னாமன் னவர்பணிசற் சைவ தபோ தனர்ஞானம் வழங்க வென்றும் 

மன்னியால் லுயர்இருவா வடிதுறையா தீனத்து வ௫ந்து மேலோர் 

பன்னுதமிழ் மொழிக்கும்வட மொழிக்குமொரு தலைவனெனப் பகர நின்ற 

முன்னருஞ்சீர்ச் இத்தார்த பானுகஞ் சிவஞான முணிவ ரன்றான், (௫) 

சங்கார்ரா மானுஜாமக் துவர்பாடி யங்களெலார் தக்க விக்கத் 

தங்யெகே வலவிசிஷ்ட ம.றுதலையக் துவிதற்கஈ தலைக விழ்க்கத் 

அங்கமுறு சிவஞான போதளிரு தயத் நுண்மை ரூழ்க்த நற்ரு 

மங்கள் தாத்துவிச இராவிடமா பாடியத்தை வரைந்து வைத்தான், (4) 

இப்பனுவ லானுண்மை யறிவிச்குக் 2 மென வேய்க்க தென்கோ 

செப்பரிய சிவாதிக்ய கிறைந்தபொக் சிஷமென்னச் சிறக்க தென்கா 

வொப்புயரவில் ஞானசா தனவொழுக்க நிலயமதா யுயாந்த தென்கா 

இப்பியகல் லருளனைத்து மிகவருளும் கற்பகமாத் இகழ்ந்த தென்கா, (௪) 

இவ்வியமெய் சண்டபாம் பரைஞான கருவாகத் இிகழா நின்ற 

விவ்வரிய பாடியக்தைக் காண்பேமா வெனவறிஞ சேங்கி யேங்கி | Z 
யெவ்வறாறுங் காலவர்க ளானக்த மாகடலி லினிு மூழ்கிச் 

செவ்வையற வேகாகூச் சிக்தார்கப் பேோமுகக் இர் பண்ண, (௮) 

வேதமுய சாகமபு சாணங்க ரடன்வைத்து விஈத்த மாகச் 
6 ட . ry es. 

சோதனைபற் பலராளா விமைகொட்டா கேயாய்ற்து களு மும்ம 

மாதளம தானவ எக்கடிகம் தனிலச்ச மன்னச் செய்து * 
6 ’, ச : . 

சாதகமா வெவருமுப யோடுக்க ஈயவிலையிற் றர்தா ம்மா, (௯) 

உலகு னக கொருமூ தல்வ னறுமுககம் (DING I EMI Gl BT OW 

KHMGUTS FHURIGFGRS இருச்செக்தாாப் பெரும்பஇியி னலமிக் கோங்க 

வலமுறுசெம் தமிழ்க்கமகம் வயங்ககி2.இ வளர்க்சவகை வளமார் சென்னைத் 

கதலலனொருயற் இரசாலை தாபித்று நடாத்இிவரு கரும சீஷன். (௧௦) 

இருமூறையாம் பெருமறைப்பா ராயணாமம மறைமையினி௰் நினமுஞ் செய்வா 
னருகெறி£ரர் சிவனடிய ரரனுருவ மெனவுண்மை யறிவிம் கொள்வான் 

பொருவருபஞ் சாக்காவெண் ணீறுமணி சாதனமே பொருளாச் சூழ்வா 
ஜொருபெரிய தனிப்பரமன் திருவருளை யேராடு முள்ள மிக்கான், (௧௧)



௬ சிறப்புப்பாயிரம். 

வளம்பரவு மிலக்கியவி லக்சணஞ்சாக் இரந்தருக்கம் வாய்ப்ப கற்றா 

னுளமகிழச் சிவபூசை சிவதரும மேஈடத்து மொழமுக்கம் பூண்டான் [ன் 

விளங்குபொறை ஈனியடக்கம் வாய்மையரு ளின்சொல்கொடை மிக்க தூயோ 
விளம்பரிய நற்சுவாமி காதபண் டி.தடம்ம விபுதன் மாதோ, (௧௨) 

எழு 

யாழ்ப்பாணத்துச் சுன்னாகம் 

வித்துவசிரரோமணியாடிய 

Jw 
அ - குமாரசுவாமிப்புலவரவர்கள் 

இயற்றியது. 
——o— 

பூவருக்கு நறுங்கடுக்கை புனை சடிலன் குருமுதன்மை பூண்ட தேவன் 

மூவருக்கு ளொருமுதல்வன் சிகண்ட பாமேச மூர்த்தி முன்னாட் 

டேவருக்கு முனிவருக்கு மனிதருக்கு முக்இநெறி சிதை செய்வோ 
சேவருக்கும் பாம்பரையிழ் பயன்படுவான் றிருவுளத்து லெண்ணி மாததோ.(௪) 

6 

அவஞான முரணகற்றி யாகமசா சங்களெலா மடக்கி நின்ற 

சிவஞான போதமெனுஞ் சித்தாந்த ரூத் இரத்தின் றெளிவை முற்ததி 

துவஞான இந்தையுறு நந்திபிராற் கருள்செய்தான் மொமி னந்தி 

தவஞான மகத்துவஞ்ேர் சனற்குமார முணிவரற்றாச் சாற்றி ஞான. (2) 

கந்திபிரான் IT QMS FONT (potas oy tush go கேட்பான் 

முந்தியுறு பக்குவசக் தியஞான தரிஈனி௫்கு மொழிய வன் மீனூன் 

வந்தனைசெப் பாஞ்?சாதி முனிக்குரைத்தா னவன்கயிலை மலைி னின்று 

Dishes Boats திருவெண்ணெய் ஈல்.லூசை யினிது மேவி. (௩) 

கோதகன்ற வேளாளர் குலவிளக்காய் வ2சாதயனாப்க் கூடு முண்மைப் 

போதமுடன் வளர்வளர் மெய்கண்ட தேவனுச்ருப் போடத் தைய 
. - 2 ’ ச . க . 

நீதமிழிற் பெயர்ததுரைய நிகழ்த்து தியென் றுரைத் தருளி நிங்க வக்ர 

மமேசுகையா மெய்கண்ட தேவனுமம் மொழிசிரத்தின் மேலாக் கொண்டு, (4) 

மாறிரண்டு புகலுகெறி நிலைபாறச் சைவநெறி மாண்பு விறப் 

பேறிரண்டு முயிர்களுறச் சா தனழு மிலக்கணமும் பிரமா ணத்மதா 

டாறிரண்டு சூத்தாத்தி லமைத்தருளி வார்க்இகமு win Ob GT ood Hrs 

வேறிரண்டு பெயர்பெறுமோ சிவஞான போகமென விளங்கிற் நன்றே, (௫) 

அர்.நாலின் பாலமைந்த OI LGN பொருணுண்மை பரிய வேத 

மெய்ச் தாலின் பொரு ணுண்மை வியன்சருவி நானுண்மை ம வரு நண்மை 

யெர்.நூலின் பாலுமிலை புரையிலையே லிசன்பொழுளை யாவர் தேர்வா 
ரிந்நாூலுக் ருரைவருத்த லினியதொரு பெருகன்றி யென்று கொண்டு, (5)



சிறப்புப்பாயிரம். ஏ 

ஆரியமே யருந்தமிழே யென்னுமிரு கடல்களுக்கு மர்தங் கண்ட 
சிரியன்றத் துவஞானி சிவஞான முனிவனென்று சேண்போ யோங்கும் 

பேரியலுக் தவயோடு பேருசைகிற் றுரையென்று பேச நின்ற 
வீருரையஞ் செய்தளித்தா னவற்றருமை பெருமைகளை யாரே சொல்வார்,(௪% 

கராவிடஞ்சேர் மகனளித்தோன் கயிலையை தருகாளிழ் கைக்கொண் டீக்த 
வசாவிடஞ்சேர் மிடறுடையோ னருளடைந்த பாணினிமுன் ளித்த நூற் 
பீராவிடமிக் குபர்வுபெறு பதஞ்சலிமா பாடியம்போழ் பயிலும் பண்பா (குப் 

றிராவிடமா பாடியமார் இருப்பெயரும் பேருரைக்குச் செப்பு வாரே, (௮ 

இத்துணையு மிப்பொருண்மை யுரைத்திலமற் றெவர்க்குநினக் து மீது 

சத இியமென் றறுமுகற்குப் பரமேசன் முன்னளித்த சருவ ஞான 

வுத்தாமே வாதுளமே முதலியவா கமவசன முறுத காட்டி 

யெத்தனையோ பலப்பலவாய்ப் பேருரையி னிடையிடையே யிலங்கு மாலோ, 

அகமவாக் யெமொன்ோ வருந்தமிழ்ச்சித் தாக்தமுட ஞறி ஈண்டு 

பாகமுறு திருமுறையின் வாக்கியமு மிலக்கணமும் பழதாற் காட்டும் 

பாகுபடு பலசமய கண்டனமுர் துணிவுரையும் பார்து நின்றே 

மோகமய லகந்றியுசை யாசிரிய லூலுணர்வின் மொய்ம்புங் காட்டும், (௧௦) 

வவவுரையு ளகப்பட்ட பெரும்பாகஞ் சுற்றுரையோ டமையச் சேர்த்துச் 

செவ்ளீனுற வாராயந்து வழுவகற்றிப் பலகுறிப்புர் தெளியக் காட்டி 

யிவ்வுலகோர் பெறவச்சி னிடை துலக்கி யினிதளித்தான் யாவ னென்னி ற் 

சைவமலி யாழ்ப்பாண வண்ணைககர் வருசின்னச் தம்பி பாலன், (௧௧) 

பண்டையுள சான்றோக ஸிலக்கணமு மிலக்கியமும் பயின்றோ என்பு 

கொண்டுவ னடி.பணிவோன் சையமதம் வளரமுயல் கொள்கை யாளன் 

கண்டமிழிற் சித்தார்த சாத்தாமுங் கற்றுணரர்தோன் சாமி நாத 
_ பண்டிதனாம் பெயருடை. யோன் பகிரங்க மாதல்பெரும் பயனா மென்ே றி, (௧௨) 

சிறப்புப்பாயிர முடிந்தது. 

ES



a. 

சிவமயம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

தென்முகத்தெய்வப்பரமாசாரியர் 

மதார்திரம், 

ஆஆ வடிய டட 

சிரிய con லிராய்வுச கொரசக வொருபோரு. 

கல்லாலந் தண்ணிழற்கழ்ர் சிவஞானத் தெளிவருளுங் 

காமர் காட்சி, நல்லானை நல்லா ளொருபாக மாகிய ஞானத் 

தானை, யெல்லாரு மேத்தத் தகுவானை யெஞ்ஞானறுஞ் செ 

ல்லாள் வாருக், கெல்லாஞ் சகமல்ல தில்லை தொழுமின் 

கண்டீர்; 

இரநநூலால் நந இபெருமா னுக்கு மலைவு த்தருளிய பாமாசாரியர் இத 

த௲்ஷிணாமூர்த் இய, 

கண்ணுவர் கருக்கர் முதலிய பண்ணவர்க்கு வேதப்பொருளை அருளிச் 
e 6 ௪ ன a) 

செய்த பாமாசாரியரும் இத்தக்ஷிணாமூர்த் இய, 

சனகாதி முனிவர்க்கு ஞானபாதப் பொருளைச் சின்முத்திசையினாற் 

தெளிவித்தருளிப பரமாசாரியரும் இத்தகூஷிணாமூர்த இய, 

Lf-





        

 





தீ ரிணாமூர்த்திதியானம்: 
இருவிளையாடற் புராணம், 

எழு?ர்கசழிகெடிலடி.பாடரிய விருத்தம். 

சிதளப் பளிக்கு மேனியும் பளிக்குச் செழுமலை பதித்ததுப் 
பன்ன, பாதழமூஞ் செவ்வாய் மலருமுக் கண்ணும் பங்கயச் 

செங்கா நான்கும், வேதபுத் தகழமு மமுதரகும் பமும்தன் விழி 

மணி வடமுமெய்ஞ் ஞான, போதமுத் திரையுந் தரித்ததோர் 
தனிமைப் போதன்முன் முழ்ந்தெழுந் தேத்தா. 

(இ-ள்,) ஈத்தப்படிக சங்காசரூபமும், செம்பவளமன்ன இருவடியும், 

செங்கமலமன்ன இருவாயும், மூன்.று இருக்கண்களும், செங்கமலமன்ன நான்கு 

இருக்கரங்களும், அவற்றில் முறையே வலத்தில் உருத்திராக௩மணிலடமும் 

சின்மாத் இசையும் இடத் இல் அமிர்தரும்பமும் வேகபுத்தகமும் தரித்த தணி 

முதற் குரவரான தக்ஷிணாமூர்த்தி சந்நிதியில் வணங்கி எழுந்து துதித்து,-- 

று, 

கண்கவரும் வெண்ணிறத் கிரு மனி யென்பார் *சதளப்பளிக்கு மேனி” 

யென்றார். பாதம் பளிக்குமலையிற் பித்த பவளம்2பா.லு மென்றலின், மேனி 

'பளிக்குமலை பான் no தன மு, 

மெய்ஞ்ஞான போதமுத்திசை,--தத் துவ ஞானத்தைப் போக்கும் முத் 

இரை, எனவே சின்முத்திரையென்றதாம். தத்துவஞானத்தை முத்திரை 

போதஇத்தலாவது, இறைவன் முனிவர்க்குச் தத்துவங்களை புரைத்து உரை 

யிற ந பொருமையுணர் FID, Fon (Lp si Bans & கையனாய்தி தான யிருந்து 

காட்ட, ஊமைத் தசம்புள் நீர Asn றந்காற் போல மாளணுக்கர்க்கு ஆனந்தமய 

மான உள்ளொளி நிறைதலாம், 

வேதபுத்தசம்- பதி பசு பாசம் என்னும் முப்பொருளியல்பு ஈன்குணா்த 
ர நிருக்கறுவியாகிய புத்தசம், என்றது சவஞானபோதத்தை என்றுணர்க, 

J 

வேதம் - அறிதங்கருவி, : 
® ச 

அறல், தகதிணாரார் த்தி தயான சொருபங் கூறுகின்ற காரணம் முத 

லிய ஆகமங்களினும் புசாணங்களிலும் அவர் இருகரத்தில் தாங்கியிருப்பது 

ஞானபுந்தகம்” ““வித்தியாபுத்தகம்” சரவ விஞ்ஞான ஈத் இினங்கட்கோர் 

கோரமான புத்தகம்” op புத்தகம்” எனவெ கூறுகலான் Moun o@ முர 
ணும் பார மெனின், Hh றியா.நு கூறினாய்? | ஞானபுததசம் வித் தியாபுத்தகம் 

௪ ர்வவிஞ்ச! ஈனங்கட்கொர் கோசமா௦ னபுத்த சம் என்பன சிவஞானபோத நூல் 

என்னுந் நுணையேயவ்றி வேறு பொருள் பயக்குமாறின்மையானும், வடமொ 

மியாலாஸ்யமான்மிய இல் (|த்தகம் என வாளா கூறியகனை ஈண்டு இன்ன 

தென விளக்குதற்பொருட்ட ஆசிரியா அறிதற்கருவியெனப் பொருள்படும் 

வேதம்என்னும் அடைபுணர்த2தாஇனாராகலாலும், வேதாகமங்களை முதல்



௨ தக்ஷிணாமூர்த்திதியானம். 

வன் அருளிச்செய்தது ஆன்மாக்கள் பொருட்டன்றித்'தம்பொருட்டன் முக 

லான் அவற்றிற்கு வேருய் ஆன்மாக்கட்குப் பயன்பதெலின்றி ஓர் ,நாலுண் 

டென்றற்குப் பிரமாணமின்மையானும், வேதாகமங்களுள் எல்லா நூல்களும் 

அடங்கும் என்றற்ருப் பிரமாணம் உண்மையானும் ஞானபுக்தகம் முதலிய 

நாமத்தாற் கூறப்பட்டது வேதாகமங்களின் சாரமாயுள்ள சிவஞானபோதமே 

என்பது பெறப்பரிதலான் முரணுமாறு யாண்டையதென் ரொழிக, 

இன்னும்; வேதம் என்னும்பெயர் யோகளூடி சாமத்தால் இருக்குமுகலிய 

நான்கிற்கும் வழங்கப்படுமாயினும், செளணவிருத்தியால் ஆகமங்கட்ரும் வழ 

ங்கப்படுகலான், அவ்வொற்றுமைபற்றி ௮வற்றின் ஞானபாதப்பொருளைக் 
கூறுதற்கெழுக்ககாயினும் சிறுபான்மை ஆங்காங்கு இயைபுபற்றி எனை யோ 

கம் முதலிய மூன்றுபாதப் பொருள்களையும் கூறும் இச்சிவஞானபோதமும் 

வேதமெனப்பட்டது என்றலும் ஒன்று, 

இனி, சூதசங்கிகையில் கூறியர்ங்கு இச்சிவஞான போதே சர்வவிஞ் 
ஞானங்களாகய இரத்தினங்கட்கு ஐர்கொசமாதல்ச் சிறிது காட்டுநும்:-- 

பல்லுயிர்த் தொகுதியும் பயன்கொண் டுய்கெனக் 

குடிலை யென்னுத் FLAN னாப்ப 
் இ.“ ye ms on ணருளவி தீ தட்டுக் கருணைரி ம் பாய்ச்கி 

வேத மென்னும் பாகுபம் வளர்க்குளை 
க om * ae) 

பாசப மதனிற் பம்பயன் பல2வ 
ர் 

AUD DAM, 
ச . - ரு 3 ௪ 

இலைகொண் வெந்தனர் பலர யிலையொரிஇத் 
ட ° . t ரு e 

தளிர் Garon Gaus gant பல'27 திளிரொரி இ 

யரும்பொி மலாபிஞ் சருஙகா யென்றிவை 
் ட oy உ f™ ப் . ௫ 

விரும்பினா கொண்டுகொண் ௫ ல்ந்தனா பலம / 

யவவா அறுப்பு மிவவாறு பயப்! 
ரூ . : . டக . . 
i: வாரும் வெ தார்தமென் அச்சியிற பழுத்த 

சாரங் கொண்ட சைவசித் தாந்த 

மதனமு தீரும் தினர் Gao.” 

6 
4 . க க te 4 . . oO * 

என்லுந் இருவாக்கானும், ““மீவதம் பசு” என்னும் மலை வெண்பா 

வானும் வேதாகமம் முதலிய எல்லா,நால்களிலும் கூறப்படும் விஞ்ஞானங்க 

ளும் இதிலடங்குமா.று தெற்றெனக் காண்ச, 

* ; ச re ட உ அ 4 . mn of ட ௪ 

இவ்வாறன்றி 2வேறுரைப்பனவெல்லாம், “வேத நால் சைவ நா லென்றிர 
உ 6 ’ 5 உட . ச உ v4: . க a ன உ . . 

ண்டே நூல்கள் வறுரை க்கு நாலிவதறின் விரத நால்கள்” என்பலுமு கலிய 
. டி. . . . 

FEHR Scan Paap oo Ups awouss go ALA,



9. 

சிவமயம், 

நூலவரலாறு, 

சிவபெருமான் மாசங்காரகாலத்தின் இறுதியிலே உலகங்களை மீளப் 

படைத்து வேதாகமங்களையுக் தோற்றுவித்துச் ஈகண்டருத்தார் வாயிலாக 

நந்திபெருமானுக்கு இருபத்தெட்டாக மங்களையும் செவியறிவுறுத தீருளினார், 

அவற்றைக் கேட்டருளிய ஈந்திபெருமான் சிகண்டருத்தரரை வணங்கிநின்று, 

சிவாகமந்தோறும் சரியையாஇிநாற்பாதப் பொருள்களும் சிறுபான்மை வெவ் 

வேருகக் கூறப்பட்டன. அவற் றுள், உண்மையாவது இதுவென்று அருளிச் 

செய்யவேண்டுமென்று இரந்து விண்ணப்பஞ் செய்து விஞாயவழிச், சீகண்ட 

ருத்திரா கருணைமீச்கூர்ந்து, நன்றே வினாயினாய்; அனக்ததேவர் எமக்கருளிச் 

செய்தவாறே கூறுகின்றாம்; கேட்பாயாகவென்று அருளிச்செய்து, கற்பந் 

தோறும் படைப்பு வேறுபாடும் கேட் பார் கருத்து வேறுபாடும் பற்றி அவ 

நீறிற் கயையச் சரியைமுதலிய முன்றுபாதப்பொருள்களும் அகமங்களில் 

வெவ்வேுகக் கூறப்பட்டன, அகலான் அவற்றுள் வவ்வாகமத்தின் முறை 

யாாயார தக்கை பெற்று ர் அவரவர் 4 வ்வாகமத்தின் முறை அ.ுட்டிக்க, 

எக்கொயில் எவ்வாகமத்தின்முறை பிரகிட்டை செய்யப்பட்டது ௮க்கோ 

பிற்கு ௮வ்வாகமுறையே பூசை விழாமுதலியன ஈடததுச, மாறிச்செய்யிற் 

கதறமாம், 

இனி, ஞானபாதமாவறு பொருட்டன்மை உணர்த்துவதாகலின், ௮.து 

வே.றுபரிதல் பொருந்தாமையான், ௮வையெல்லார் தூன்ருக்கதி கெறிபற் 

க் கூறப்பட்டனவன்றி ம௩றுகொளக் கூறப்பட்டனவல்ல வென்பதை வகு 

FB ISOM தீது தற்பொருட்டு, இரெளரவாசகமத்துட் பனனிருருத்திரத்தாற் 

கூறப்பட்டது சிவஞானபோத மென்பதோர்படலம், ௮.து கேட்டார்க்கு எல் 

லாவாகமப் பொருள்களும் வேறுபாடின்றி இனிது விளங்கு மெனக் கூறி, 

அச்சிவஞானபோதத்தை நந்திபெருமாலுக்குச் செவியறி வுறுத்தருளிஞார். 

நந் இபெருமா னும் அ து£கேட்டதுணையானே எல்லா வ்பமும் நீங்கி பெப்ப் 

பொருள் தெளிந்து பின்னர் ௮கனைத் தம்மாணாக்கர் பல்லோருள்ளுஞ் ற 

நச சனற்குமார முனிசட்ருச் செவியறிவுறுத்தருளினார். அவர் தம்மாணுக்கர் 

பல்லோாருள்ளுஞ் சிறந்த சத்ெஞானதரிசனிகளுக்குச் செவியறிவுறுத்த 

GMa, ௮வர் தம்மாணாக்கா பல்லோருள்ளுஞ் சிறந்த பாஞ்சோதி முனி



௨ தூல்வரலாறு, 

கட்குச் செவியறிவுறுத்தருளினார், அவர் தமிழ்நாடுசெய்த தவத்தானே சாமு 

இத்தராய் அவதரித்து மெய்யுணர்வின் முற்றுப்பேறுடையராய்த் இருவெண் 

ணெய் ஈல்லூரில் ரன்மாமனார் விட்டில் விற்றிருக்க மெய்கண்டதேகர்பால் 

எழுந்தருளிவந்து சிவஞானபோதத்சைக் கொடுத்து, இதனை ஈண்டுள்ளோர் 

உணர்ந்துப்தற்பொருட்டுத் தமிழின் மொழிபெயர்த்துச் செய்து பொழி 

ப்புரைக்க” என்றருளிப், பொழிப்புரைசக்குமாறுஞ் சத்தியஞான தரிசனிகள் 

பாற் ரங்கேட்டவாறே செவிபறிவுறுத்தருளி நீங்க, அவரும் அவ்வா£ற மொ 

ழிபெயர்த்துப் பொழிப்புரையுஞ் செய்தருளித், தம்மாணுக்கர் பல்லோருள் 

ளுஞ் றந்த அருணர்இிரிவொசாரியர்க்குக் செவிபறிவுறுத்தருவினா், அவர் 

தம்மாணாக்கர் பல்லோருள்ளுஞ் சிறந்த மறைஞானசம்பந்த சிவாசாரியர்க்குச் 

செவிபறிவுறுத்தருளினார். அவர் தம்மாளுக்கர் பல்2லாருளளுஞ் சிறந்த 

கொற்றவன்குடி உமாபதிசிவாசாரியர்க்குச் செலியறிவுறுத்தருளினா, இங் 

கனம் வருகின்றது.நால், 

நூல்வரலாறு முடி ந்தது, 

 





  

  ர iy “ or  





டட 

இ வமயரம், 

நிருச்சிற்றம்பலம் 

நூலாசிரியா வரலாறு, 

  

மெய்கண்டதேவர். 

HY MPEGS மறம். ouly பாகிரிய விருத்தம், 

குறிய வாடியிற் பெரியவா நிழல்செறி கொள்கையாய்ப் போதச் 

சிறிய ருத்திரத் தரியமா பொருளெலாஞ் செறித்துநா முய்வா 

னறிய நல்கிய மெய்கண்ட தேவன தருண்மடை திறக்கு 

நறிய சீறடிக் கமலநன் னாண்மலர் சென்னியி னமப்பாம். 

e . ௪ . “a . ௩ ‘ 

நடுநாட்டிலே இரு ப்பெண்ணாசடத்தி ல, பரம்பரைச்சைவ வேளாளர் 8 7 ரப ன i ச 

கூல திலகரும், சிவபத்து அடி.யார்பத் இரளினும் va செல்வங்களிலுஞ் சிறந 

தவரும், அச்சுதர்களப்பாளர் என்னும் பெயருடையவமும் அகிய ஒருவா | 
. உ ரா த . . “a ச rv . ் . = . ~ ‘ 

இருதார, அவா நெடுங்காலம் லாப் 2 பறின்மையால், அதற்கு உரிய அரிய 

விரதா இகளை யெல்லாம், J இசைவரும் சசலாகடபண்டி। தரும் ஆகிய தம்மு 

டைய குலாசாசியர் உணர்த்த உணர்ந்து அதுட்டி தீது வறதனர், வற்றும் சித் 

தஇிபெரது வருந்தி, பின்னும் சகலாகறு ண்டி திடக் தில் விண்ணப்பஞ்செய்த 
. , . டி ௪ . ௪ 5 . ட on உ ப் 

னர். அதனை உணர்ந்த சகலாகமபண்டி தர் உற்றுகோக்கத் தமிம்வேதமாகிய 
. . உ ; த் டட டி [அ] க . ; » oN டி ட ட் ௫ e 

தேவா ரததை, விதிப்படி HEF BG) OTT அச்சுகர்களப்பாளரைக்கொ 
ச ர . ட ர ரர a. Loo. 

ண்டு a இலே கபிறுசாத்துவிர்தனர். சாழ்றுளிச்கு வழி, இருஞானசம்பந்த 

ரூறர்சுதிகாயனார் இருவாய்மலா HH mols “தண்காட்டு நுநலானும்” என்னுந் 
இடி. . டர ரு டட ௨ரூரூ ae ௬ 

இறுவெண் DA Ll) 601 ட LOG) BMT பப BRIS BD த்தி No, Dr Hind க்றியா BL மார 

5 . ey : 1 ட ட 3 3௫ . i ௩ 4 
wo திவியார் இருநாமசம்பக்சமான ““மயயபடையா ப் (OAV GILL 'வன்னுந திருப் 

பாடல் ௨ உதயமாயிற்று, அதிலு ன “Oya (pagent கோய்வினை 
க ட க். ve . . ௪ . 

யார் 1Qan Gorude னாடு உள்ளகினைவாபின' வ வரம்பெ. Daud லன்றும் Gun eas 
* . . Ov ௪ ச * 

ண்டா” என்பதன்பொ ளைச் ரகலாகமபண்டி தர் கொக்கி, மிசமகழ்கது கொ 
. ச ’ ப உட . 0 . 

OT LIT 19. ௮ TH D THM LILLT at Bd) 2 97 ஒரு dy 

அதன்பின் அச்சுதர்களப்பா ர் அசிரியரிடத்2சஉவிடைபெற்றுக்கொ 

ண்டி திருவெண்காடு என்னும் இருப்பதியைத் தரமுடைய மனைவியாசோடு 

அடைக்கு, இருக்கொயிற்றிருவிதிபிறுளள, சோ மருரியாச்சினி என்னும் 

முச்ஈுடர்களின் இருராமம் பெற்ற முக்குளத் இலை, ot Qe படி ஸ்கானம்ப 
ண்ணி, 4 வேதாரணியமையும் பி PF Daf த்தயொசாயயொபையும் GF % FI வழிப 
Gara: £யிஞா்,



op நூலாகிரியாரவாலாறு. 

அங்ஙனம் வழிபடும் காளிலே, ஒருகாட் சுவேதாசணியர் ௮ச்சுதர்களப் 

பாளருக்குச் சொப்பனத் திலே தோன்றி, “உனக்கு இப்பிறவியிலே, பிள்ளை 

ப்பேறு அ௮ரியதாயினும், சர்வாபிஷ்டமும் தரத்தக்கதாய், நமக்கு மிக்க பிரீதி 

யுடையதாயுள்ள தேவாசத்தைப் பசமப்பிரமாணமாகக்கொண்டு, நீ ஓழுகுகின் 

றமையால், ௮த்தேவாசத்தைப் பாடிச் சைவஸ்தாபனஞ் செய்த ஞானசம்ப 

ந்தன் என்றே சொல்லும்படி கமது இருவருளினாலே, இன்னும் தமிழ்நாடு 

உய்யும்வண்ணம், அ௮த்தேவாசத்தின் மெய்ப்பொருளை உள்ளஉக்கிய சைவ 

சிந்தாந்தசாத்திரத்தை வெளிப்படுத்துச் சைவஸ் காபனஞ் செய்யத்தக்கவனாக 

உன்னிடத்தில் ஒரு சற்புத்தான் அவதரிப்பான்'! என்று இிருவாய்மலாக்து 

மறைந்தருளினார். உடனே விழித்தெழுர்,த அச்சு நர்களப்பாளர் பெருமகிழ் 

ச்சகொண்டு மனைவியாருக்கு ௮ச்சக்தோஷ சமாசாரத்தை தெரிவித்து, 

௮வசோடு தாமும் போன்புடன் சு வதாசணியமையும், பிரமலிசத்தியாகாயகி 

யாரையும் வழிபட்டு வ௫த்தார், ௮ங்கனம் வ௫க்கும் நாளிலே, சுவேதாரணிய 

ருடைய பெருங்கருணையினா2ல, உலகமெல்லாம் உய்யும்படி. அவா மனைவியா 

சது ௮ருமைத்துரு வயிற் சிலை, கருப்மிபாற்பத் இியாகிய பெரும்2பறு உளதா 

யிற்று, 

அச்சு சர்களப்பாளர் அதனையுணர்கது, இருவருளைத் துதித்து, உளளத 

இன் நூளுகின்ற பெருமகிழ்ச்சியொடு இவா கமவிதிப்படி. செய்ய வண்டுஞ் Fl. 

ங்குகளைப் பத்துமாசங்களினுஞ் ச றப்பாசச்செய்று பரின்பத்தை துசரும்கா 

ளிலே, மிகமமலாகிய சுபதினத் இல, பரசமய தருக்குகிங்கவும், எல்லாரும் 

அத்துவிசச் ண்மை அறியவும், வடமொழிச்சிவஞான பாதகம் தென்மொழி 

யினும் வழங்கவும், சிவனடியார் எஞ்ஞான்றும் பேரானந்தம் esi Day WEALD, 

பலவுலகங்களுள ளும் பூலோ கமும், அப்பூ 2லாகத்துள்ள எற்காகெளாள்ளும் 

தென்னாகிமே சிறக்கவும் ஒரு சற்புச்இரர் இிருவவகாசஞ்செய்தார். தந்தையார் 

அவருக்கு உரியருபவத்திலே சுவேகவனப்பெருமான் இரவருளாரற் பிறக் 
e re ச . ௩. ட . . . ் 

தமையின் சு வசவனப்பெு மாள GI SW GWG [Bh Ft LoL ETD SMI, 

ச . . . ‘ os . . க . கு 

அதன்பின்பு அச்சு தாகளப்பாளரும் அவர்மனைவியாரும் சுவதாரணிய 
. ran oN . aN , க உரு ரையும் பிரமவித்தியாகாயகயாரையும் வணங்க விடைபெற்றுக்கொண்டு தமது 
இத ராடு தய்சன் ஜனன பியா. இவ அருமைக்தருக்முமாரமராமி தஙக. ஜனனபூரியாய இருப்பெண்ணாகடத் 

COB MOG BAM BN, 

ச்சமாசாரத்தைக் கேள்வியற்கு அக்ககர வரததளொல்லா ப் 2... ஷி] pba ‘ அப ப்பி அறக் ] MTB DM A VaVT Th LD ௮ தருக 
ட ர் 

0 . e ப்ர "os ay “ . 

குமாரை நாரமடாவும வரது BUG SK HY ct LH MiD BLL OT TA னா. 
. ரு 4 . ச ன ௪ . ் . சுவேதவனப்பெருமாள் என்னும் பில்லா க் திருகாமமுடைய அவர் பிறைமதி 

ப ரூ 4... fy... 8 ௪ a ne oN ல் . ‘ போல வளரும் கானிலே இருவெண்ணெய்கல் nn பில்வகிக்கும் ௮வரதுநன்மா 
. ட (> . . . உ _ . ச . ச ட டர் 

{0607 வேண வர்ம வாடும் அவலது ம் LO pil இல்லத்திற்கு வரு Bb துக்கொ 

o ரூ டி ர 4 6 உட . ™ ‘ = 

ண்்போய்ப் போன்போடு வளர்க் ) ர... இராது (இிரர பவி ட ன ந ப். meu’ ol bos வள Hib Bly இராது பி சாயம் திற்ருமின 

மயயுணாவன முறறுபமபறுடையராய எழுக்கருளியிருக்தார். 
௩ . os 7 oy oN ; . . க் 

A இருக்கும் நாளிலே, பர 2சா திமுனிவ இய ககைலா சமலையினின் று 
நீங்கி, இருவெண்ணெய்கல் லூரை அடைக, அம்மெய்யுணாவுடையாரைச் 

ட் i ட க - 85 : . ரர டக உட "a * 7 4 . சந்தித்து, சிவஞானபோதத் றத HAG , D vars POW Ml Do lit wb gpl உய



நூலாசிரியர்வாலாறு. ௫ 

தற்பொருட்டு, மொழிபெயர்த்துப் பொழிப்பும் உரைக்கவென்றருளிப் பொ 
ழிப்புரைக்குமாறும் சத்தியஞானதரிசனிகள்பால், தாங் கேட்டவாறே வகுத் 
தருளிச்செய்து, பொய்ச்சமயங்களின் நெறி இது இது என்று கண்டு கழிப் 
பித்து, மெய்ச்சமயமாகிய சைவத்தின் உண்மை உணாந்து, ௮தனை ஸ்தாப 

னஞ்செய்யும் காரணத்திற்கும், தம்முடைய ஆசிரியர் சத்தியஞானதரிசனிகள் 
திருசாமத் இற்கும் இணங்க, அம்மெய்யுணர்வுடையாருக்கு மெய்கண்ட?ே & 

வர் எனச் சறப்புத இருகாமம் சாத்து கிங்கனர். 

பின்பு மெய்கண்டதேவர் அத்திருவெண்ணெய்கல் லூரில் எழுர்தருளி 
யிருக்கின்ற சுயம்புமூர்த்தியாகிய பொல்லாப்பிள்ளையாருடைய சந்நிதியில் சிவ 
ஞானபோதத்தைச் சிரஇத்துத் தெளிஈது நிட்டைகூடி, சிவபிரான் இருவரு 

ளும், ஆசிரியர் பாஞ்சோ திமுனிவர் கருத்தும் கோக்க, தமிழ்நாடு உய்யும்வ 
ண்ணம், ௮அவ்வடமொழிச் சிவஞானபோதத்தைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்து, 

வார்த்தகமென்னும் பொழிப்புரையுஞ்செய்து பல அற்புதங்களை விளக்கி, 

சைவஸ் தாபனஞ்செய்த, தம்முடைய மாளுக்கர் நாற்பத்தொன்பதின்மருள் 
ளும் சிறக்தவரும், இரத துறையுரி2ல அவதரித்தருளிய ௮ சைவரும், ௪௧ 
லாகமபண்டி சரென்னு௩ காரணபபெயருடையவருமாயே அ௮ருணந்திரிவாசா 
ரியருக்கு அளித்தருளி, கெடிங்காலம் சவயோகத திலமார்து, திருவெண்ணெய் 

நல்.லூசாகிய அத இருப்படியி2ல வீப்பசிமாதத்துச் சுவாஇரக்ஷத்திரத் திலே 

அகண்டாகார நித்தவியாபக சச்சிகானந்தப்பிழம்பாகிய சிவபெருமானோ 
இரண்டறம்கலத்தலாகிய ஈத தாத துவிதமுகதியை அ௮டைச்தனர், 

இவர்காலம் இற்றைக்கு ஏறஃகுறைய ௬9௦ வருடங்களுக்கு முன்னெ 

நூலாசிரிய/வாலாறு முடிந்தது. 

  

சாரகானகுரவரரால்வர் தி நஈகஷத்தாரம், 

சித்திரை யத்த முமாபதி யாவணித் திங்கடனி 

லுத்திரஞ் சர்கொண் மறைஞான சம்பந்த'ரோ துகன்னிச் 

சுத்தமெய்ப் பூர மகுணர்தி யைப்பசிச் சோதிதனில் 
வித்தக மேய்கண்ட தேவ/ சிவகதி மேவினரே. 

OTT



டை 

GD al to Wt Lb, 

கிருச்சிற்றம்பலம், 

உரையாரசிரிய/ வரலாறு. 
— EK ட 

திராவிடமாபாடி யமுனிவர். 

காலும் தாழிசையும் பெற்றுவந்த கொச்சகம் கலிப்பா, 

த் J a). 

உலகெலாம் பகழோங்க வுண்மையெலா மெடித் துரைத்தெம் 

அலகிலாச் தமிழ்முனியென் றறிஞமெலா மேத்தெடுப்பத் 

தென்றிசையின் பெருந்தவத்தாற் நிருவவதா ரம்புரிரது 
மன்றினிய தாய்ப்புரைய வருளிருச்_து மொருபெருமான் 

வடமொழிபுந் தென்மொழியு மற்றையுள வாமொழியுங் 

கடல்குடி.த்த முனிநேரச் கண்டருளுஞ் சித்தாந்தி 

பங்கயத்தி லுறைவோனும் பசுங்கடலிற் றுயில்வோனும் 

புங்கவரு முணர்வரிய போதப்பே ௬ரைசெய்த 

தவமோன பெ௫ையெலா நிலமொழியச் FITS 

சிவஞானப் பெருமுனியாந் தேவே ரீ கேட்டருள்க! 

தாழிசை, 

ஆக்களெனு முயிர்ப்போத மரவதுநந் துறையென்றே 
நீக்கரிய தண்கிறையே கின்குடியாக் கொண்டனையே. 

தமிழ்தமிழென் றெல்லோருந் தாலசைக்கு மிம்மகுமை 

யமிழ்தம்போ னீயளித்த வறத்தருளின் பிச்சையதே, 

எச்சமயத் தெவர்தாமு நினவாய்மை யெண்ணிலரேற் 
பிச்சரவ ரெப்பயனும் பெற்றிலாப் பெற்றியசே. 
த ந்தமிழும் பாடியமாஞ் செவ்வணியைப் | பூண்பதற்டுங் 
கீந்தவனு நீயன்றே மித் துணையோ நின் பெருமை. 
ஓப்பதிகம் பெறற்கரிய வுன்ருட்குப் பன்முறையாஞ் 
செப்பமுற மிகுவணக்கஞ் செய்தோ வுய்குவமே,



உரையாசிரியாவாலாறு. GT 

பா ண்டி.வளராட்டிலே, பொதியமலைச் சாரலிலே, பாவகாச மென்னுக் 

இருப்பதியைச்சார்ந்த விக்கிமசிங்கபுசத்திலே, அகத் தியமகாமுனிவரிடத்தே 

ஏழுதலைமுறையளவும் அருட்புலமை நிரம்பும் வண்ணம் வரம்பெற்ற பசம்ப 
சைச்சைவ வேளாளர் குலத்திலே, சிவபத்து அடி.யார்பத்இகளிற் சிறர்சவரும் 

கல்வி செல்வம் என்னும் இரண்டும் ஒருங்குடையவரும் ஆூய YONG BER BF 

தீர் என்பவரொருவர் இருக்தார், ௮வர்மனைவியார் கற்பிலே தமக்கு உயர்வொ 

ப்பில்லாத மயிலம்மையாரென்று எவசாலுஞ் சிறப்பித் துச் சொல்லப்பபெவர், 

அவரது இருவயிற்றி2ல, ஏழாவதுதலைமுறையாகத் தமிழ்நாடுசெய்த தவத் 

தானே, ஒருசற்புத்தார் இருவவதாசஞ்செய்து முக்களாலிங்கர் என்னும் பிள 

ளைத்திருகாமம் சாத்தப்பெற்று ஒழுக்கம் ௮ன்பு அருள் முதலிய நற்குணங்க 

ளோடு வள௱ருவாசாயிஞார், 

பின்பு முக்களாலிங்கர் 89நதுபிராயத்திலே, பிதாவினாலே வித்தியாசம் 
பஞ் செய்விக்கப்பெற்றுப் பள்ளிக்கூடத் தில் அமாந்து கற்பாசாயினார், <3} 16) 1B 

னம் கற்குங்காலத் இலே, இருவாவடுதுறை ஆதீனத் திலிருந்து சிவஸ் தலயா 

தீ இிசையாகப் புறப்பட்ட சிலமூனிவர்கள் விக்கிரமசிங்கபுசத்து வீதியி? 
சென்ர்கள், பள்ளிக்கூட தீதினின்றும் வத முக்களாலிக்கர் அம்முனிவர்ச 

ளைச் சந் இத்துத் தரிசித்து வணங்கி, :*சுவாமிகாள் அடியேன் விட்டிற்கு 

எழுந்தருளித் இருவழுதுசெய்து, பின்பு சென்றருளல்் வேண்டும்" என்று 

பிரார்த்திக்க, ௮ம்முனிவர்கள் ஆண்டின் இளையரும் அறிவின் முதியருமாகிய 

முக்களாலிங்கர் பிசார்த்தனைக்கு இரங்கி, விருப்பத்தோடு உடன்பட்டு ௮வரு 

டன் அவரது விட்டுக்குப்2பாயினர். அங்கே தமது புத்திரா அருமைக்கருதி 

தையுணர்க்து அருந்த தியினுஞ்சிறக்த மயிலம்மையார் ௮ன்போடு உபசரிக்கக் 

இருவழமுதுசெய்து, அவரது கற்பின் இறத்தையும், சிவனடியார்க்குச்செய்யுக் 
திருக்கொண்டின் இறக்கையும், “தெய்வந் கொமாஅள் கொழுகற் ரொழுதெ 

மூவாள்--பெய்யெனப் பெய்யு மழை.” என்னுந் திருக்குறளுக்கு இலக்கிய 

மாக நாயகனையே தெய்வமெனக்கொண்டு ஒழுகும் svg Rerun Fon 

த்து, “அருந்ததியென் னம்மை யடியவர்கட் கென்றுக்-- இருந்த வழுதளிக் 

குஞ் செல்வி-பொருந்தவே--யானந்தக் கூத்த ரகமழெத் தொண்டுசெய-- 

மானந் தவாத மயில்.” என்னுஞ்செய்யுளை இயத்றிச் சென்றருளினார்கள், 

அதன்பின்பு புறத்தே போயிருச்த அனக்தக்கூத்தர் விட்டிற்கு வந்சபோது 

Aspis அரியசெயல்களைக் scrap a பேரின்பக்கடலில முழுகினார். 

பின்னர் அனந்தக்கூத்தர் புத்திரராகிய முக்களாலிங்க2சாடு "ஆதீனமுணி 

வர்களிடத்தே3பாய் வணங்கயவமிச் சக்திநிபாகழுடைய புத்திரர் பிறவிப் 

பெருக் துன்பக்கடலினின் DIG) Hom TGs DEE B, அ௮ம்முனிவர்களோடு தகாஞ் 

செல்லவைண்டிமென்னுங் ருறிப்பினைத் தந்தையாருக்கு உணர்த்த, அவர்புதி 

Sirona. ரபிரியச் சிறிதும் மனமில்லா திருந்தும் ஒருவாறிசைந்து அவரை அவ 

ர்களோடு விமிற்து விட்டுக்கு நிரும்பினார், 

தந்தையார் நிய்சயபின்பு, முக்களாலிங்கர் ஆதீனத்து முனிவர்களோடு 

வழிக்கொண்டு மார்க்சங்களிலுள்ள சிவஸ்தலங்களைக் தரிசித்துக்கொண்டு,



௮] உரையரசிரியர்வரலாறு, 

சோழசாட்டி. லுள்ள இருவாவதுறையை அடைந்து, மடாலயத்தி னுள்ளே 

புகுர்து, ஆதினபாமமுதற்குரவராகே ஈமச்சிவாயமூாத் தகை த் தரிசித்துத். 

இருவருணோக்கம் பெற்றுக்கொண்டு, ௮ப்பொழுஅு சின்னப்பட்டத் தில் எழுக் 

தருளியிருக்க ஞானாசாரியசாயெ பின்வேலப்பம தகரை ஒடுக்கத்திலேபோய் 

த்தரிசித்துப் பேன்போடு வணங்கினார். 

வணங்யெமுக்களாலிங்கர் ஞானதேசிகரிடத்தே சைவசர்நியாசமும் சிவ 

நகையும் சவஞானயோ௫கெளென்லுர் தஇக்தாநாமழும்பெற்று மெய்கண்டசா 

த்தம் பண்டாசசாத்திரங்களைக் கேட்டருளினார். சிவஞானயோகிகள் அகத் 

இயமகாமுனிவர் வரத்தால் அவதரித்தருளியவராகலின், எளிதிலே வடமொ 

மிச்கடலும் தென்மொழிக்கடலும் முற்ளொருங்குணர்ந்து மெய்யுணர்வின் 

முற்றுப் பறுடையராய் அமர்க்கருளினார். மேலப்ப தகர் சிவஞானயோகிச 

ளுக்கு மெய்யுபதேசஞ் செய்தருளிய ஞானாசாரியசென்பது “*எவ்வெவகோட் 

படுபொருளு மஞ்செழுத்தி னடக்கியவற் றியல்பு காட்டி---மெய்வகையஞ். 

சவத்தையினு நிற்குமுறை யோதுமுறை விளங்கத் © தற்றி--யவ்வெழுகத்தி 

னுள்ளீடு மறிவித்துச் சிவபோகத் தழுத்தி ராயேன்---செய்வினையுங் கைக்கொ 

ண்ட வேலப்ப தேசிகன்றாள் சென்னி சேர்ப்பாம்.”” எனக் காஞ்சிப்புமாணத் 
துட் கூறியவாற்றால் இனிது விளங்கும், 

சிவஞானயோகிகள் ஜமதக்கினி முனிவருடைய புத தரும், ௮கத்திய 

மகாமுனிவருடைய முதன்மாணாக்கரும், இடைச்சங்கப் புலவர் 8ீம்பத்தொன் 

பதின்மருள் கருவருமாகிய இருணதூமாக்கினி என்லுந் தொல்சாப்பியமுனி 
வர் அருளிச்செய்த இலக்கணநாலாகிய தொல்காப்பியத் இற்கு உரையாசிரிய 

சாகிய இளம்பூரணர்செய்த உரையாகய இளம்பூணமும், சேனாவசையர்செய்க 

உரையாகிய சேனுூவசையமும், ஈச்சினார்க்கினியா்செய்த உரையாகிய நச்சினார் 

க்கினியமும் எனப்படும் மூன்றுசைகளினு?மூள்ள அசங்கைகளை நீக்கித் தெளிவி 

க்கும்பொருட்டு ௮ த்ெ தால்காப்பிய ஜ்இன் பாயிரத் இ ற்கும், (PH Db இர தி 

திற்கும் சூத்திரவிருத்தியெனப் பெயரிய பாடியமும், வடமொஷழித்தருக்கசங் 

இரக அன்னம்பட்டீயங்களின் மொழிபெயர்ப்பும், ஈனனூலுக்குச்சங்கரஈமச்ச 

வாயப்புலவாசெய்த புதிதுரையாகிய விருக்திபுசைத் திருத்தமும் செய் தருளி 

னார். இவை மூண்றும் இராவிடமாபாடியத்திற்கு அங்கங்கள் எனப்படும், 
. 

பின்பு சர்வாத்மசம்புசிவாசாரியர் அருளிச்செய்த கத்தியரூப சித்தா 
நீதப்பிரகாசிகையின் மொழிபெயர்ப்பும், மெய்கண்டதேவர் மொழிபெயர்த் 
தருளிய சிவஞானபோகதத்திற்கு ஆசரியர் ௮மைத்தருளிய மெய்ப்பொருள் 
விளங்கும்வண்ணம் இராவிடமகாபாடியமெனப் பெயரிய விருத்தியுசையும், 
இலகுவியாக்கியானமாகிய சிற்றுரையும், அருணா திவா சாரியா அருளிம்செ 
யத Faces Suri சுபக்கத் இற்ருப் பொழிப்புரையும், காஞ்சிப்புராணத் 
ao Gabaron மொழிபெயர்ப்பும், சிவாக்கிய சோழமகாராஜா காலக் 

ல கஞ்சனூரி2ல அவதரித்தருளிய தசாரியசரணராகிய அரத க்தசிவசா 
ரியர் வைண வமதத்கை கிராகரித் துச் சைவமதஸ்தாபனஞ் செய்யும்பொருட்டு, 
நெருப்பிலே பழுக்கக்காய்ச்சிய இருப்புமுக்காலியிலை எழுந்தருளியிருர்து ,



உரையாகிரியாவாலாறு, ஆ 

சிவபெருமானே பசம்பொருளென இருபத்திரண்டு ஏ.துக்களாலேராட்டியரு 
ளிய சுலோகபஞ்சகத்தின் மொழிபெயர்ப்பும், அப்பய தீக்ஷிதர் அருளிச்செய்த 

சிவதத்துவ விவேகமூல சுலோகங்களின் மொழிபெயர்ப்பும்செய்தருளிஞர். 

பின்பு. பெரும்பாலும் உண்மைநாயன்மார் சரிதம் முதலியவற்றைக் 

தழுவிப் பூருவார்த்தமும் ௮தற்கு எடுத்துக்காட்டாகத் இருவள்ளுவகாயனார் 

திருக்குறள் உத்தரார்த்தமுமாகக்கொண்டு சோமேசர்மீது முதுமொழிவெ 
ண்பா, யமகரூபமான திருவேகம்பாந்தா இ, திருக்குரூபமான இருமுல்லைவாயி 

லந்.தாஇ, குளத்தூர்ப்பதிற்றுப்பத்தந்சாது, கலைசைப்பதற்றுப்பத்தந்தாதி, 

இளசைப்பதிற்றுப்பத்தந்தா தி, கச்சி அனர்தருத்திரோசர்பதிகம், திருவேகம் 

பர் ௮னந்தக்களிப்பு, செங்கழுநீர்விநாயகர் பிள்ளைத்தமிழ், அமுதாம்பிகை 
பிள்ளைத்தமிழ், செப்பறைப்பதி அகலாண்டேசுவரிபதிகம், மார்கழிமதித் இரு 

வாதிசையற்சவத்திலே தேவாசம்முதலிய அருட்பாக்கள் &ந்தும் திருக்காப்பி 

டப்பட்டுத் தருவெம்பாவையென்னுக் திருவாசகத்திருப்பதிகம் ஒன்றுமே 

அன்மார்த்த பரார்த்த சிவபூஜாகாலங்களில் ஓதப்பெற்றுவருஞ் சம்பிரதாயத் 

கால் கித்தகியமமர் இரமாகத் திருத்தொண்டர் திருகாமத்தை ஓஇியுய்யவேண்டு 
வோர் கருத்துத்தடையுருவண்ணக் இருக்தொண்டர் திருகாமக்கோவை, ஆதி 

பரமாசாரியராகிய ஈமச்சிவாயமூர் தீ தகண்மீது மாலை முதலிய பிரபந்தங்களைச் 

செய் கருளினார். 

பின்பு மரபட்டவணை எனப்பெயர்பெற்ற இருவாவடுதுறை ஆதீன சாம் 

பிரதாயக்கட்டளையைத் தருமபுர அ௫னைத்தார் மறுத்தெழுதியதற்கு “மறுப் 

பின் மப்பு” என ஒர் கண்டனமுஞ், காஞ்சிபுரத்தில் யாத்திரையாக வந்தரூ. 

ளிய திருவண்ணாமலைஆதீன த்துப் பண்டாசசஈகிதிகள் சிவஞான௫த் Gusher 

“*என்னையிப்பவத்திற் சேரா வகையெடுத்து”' என்னுஞ் செய்யுளில் எடுத்து” 

என்னுஞ் சொல்லுக்குப் பொருள் எீன்னை? என்று தம்மாதினத்து ஞானப்பிச 

காசமுனிவர் இயற்றிய சிவசமவாதவுசையின் உயர்வு தொனிக்கும்வண்ணம், 

சிவஞானயோககளிடகத்2த வினாவுவித்தபொழு மது, ““ஏடுத் து” என்னுஞ்சொல் 

லுக்குச் ““சினசமவா கவுசைமறுப்பு'” என ஐர் கண்டனமும், அ௮தன்மேற் ) பிரதி 
கண்டனம் உண்டாயவழி மேன்மறுத்த மறுப்பு, குதர்க்கவுசையாளசாற் போழ 

ப்படாதவாறு *:எடுத்து வன்னுஞ்சொல்லுக்கிட்ட வயிரச்குப்பாயம்” என 

ஒர் கண்டனமுஞ், சிவஞானசித்தியாருக்கு ஞானப்பிரகாசமுனிவர் இயற்றிய 

உரை முற்றும் போலியுரை என விளக்கச் :*வசமவாதவுசை மறுப்பு” என 

ஓர் கண்டனமுஞ் செய்தருளினார், 

பின்பு கம்பராமாயணகாவியம் ஒன்றுமே தமிழிற் சுறந்திருப்பதெனச் 

செருக்கோடு கூறிய காஞ்சிபுரத்து வைணவர்கள் வாண அடைக்கக்ககுஇ 

அக்கம்பராமாயணத்து நாக்திச்செய்யுளாகிய “*நாடியபொருள்கைகூடும்” என் 

னும் பாட்டு முற்றும் குற்றமே எனச் சங்கைசெய்கவழி, அவ்வைணவர்கள் 

அச்சங்கைக்கு உத்தரஞ்சொல்ல இயலாமல் வருந்திக் தெரியாது பிதற்றி 

னாம் எனச் சொல்லி வணங்கித் நுதித்தவழி, சிவஞானயோகிகள் மஈழ்ந்து 
உள்குரங்கூறி, அவ்வைரவர்சளை. உலப்பித்தருளினார், அச்சங்கையுத்தர



30 உரையாசிரியாவரலாறு. 

ங்களை வசந்த நாலுக்கு, “*கம்பராமாயணமுதற்செய்யுட் சங்கோத்தர விரு 

த்தி” என்று பெயர் வழங்கிவருகின்றது, 

பின்பு திருவாரூர் வைத்தியகாதராவலர் இயற்றிய இலக்கணவிளக்கத் 

தில், எழுத்ததிகாரம் சொல்லஇகாரம் முதலியவற்றிலுள்ள வழுக்களை வெளி 

யிடக்கருதி இலக்கணவிளக்கச்சூரூவளி என ஒன்று செய் தீருளினார். 

பின்பு திவஞானசுவாமிகள இருகாவுக்கரசுகாயனார் கடலினினறுங் கரை 

யேறிய திருப்பாதிரிப்புலியூரில் யாத்திரையாக எழுக்கருளியிருக்கும் காலத் 

இலே சிவாலயத்தின்்கண்ணே, கசிலவித்துவான்களும் பிரபுக்களுங கூடிய 

சபையில் ஒருபிரபு நூறுபொன்னைக் கிழியாகக் கட்டிவைத்து, “கரையேற 

விட்டமுதல் வாவுன்னை யன்றியுமோர் கதியுண் டாமோ” என்று ஈற்றடி 

பெடுத்துக் கொடுத்துச், “செய்யுளைப் பூர்த்திசெய்பவர் இப்பொற்கிழியை 

எடுத்துக்கொள்ளலாம்”” என்று சொன்னார். அக்நிகழ்ச்சியைச் சுவாமிதரிசன 

த தின்பொருட்டுச் சிவாலயத் துக்கு எழுந்தருளிய சுவாமிகள் அறிந்து, ஒரு 

ஏழைப்பிசாமணனைநோக்கி: ௮ப்பொற்கிழியை 6 டுத்துக்கொள்ளும்படி கட்ட 

ளையிட்டு, **வரையேற விட்டமுதஞ் சேக்தனிட வருந்தினைவல் லினமென் 

ர௮--முரசையேற விட்டமுத லாகுமோ வெனைச்சித்தென் அுரைக்கி லென் 

ை-ஈசையேற விட்டமுத னாளவனாசக் கொண்டுெறும் புலிசை மேவுங்-- 

கரையேற விட்டமுதல் வாவுன்னை யன்றிய2மார் கதியுண் டாமா,” என்று 

"செய்யுளைப் பூர்த்திசெய்தருளிஞார். 

இங்கனம் உலகோபகாரமாசப் பலவுசைகளையும் பல, நால்களையும் பலகண் 

டனங்களையும் செய்து பலஈன்மாளணுக்கர்களுக்குப் போத்து, வடமொழியி 

னும் தென்மொழி சிறந்ததென்னும்படி அபிவிருத்திசெய்து, தவம தஇருவு 

ருக்கொண்டாற்போல விளங்கிச் சிவப்பேற்றிற்குக் காரணமாகிய நிட்டை 

யில் வீ.ற்றிருந்கருளிய இராவிடமகாபாடிய கர்த்தராகிய சிவஞானயோகிகள் 

திருவாவடுதுறையிலே சித்திரைமாசத்து ஆயிலியாகூ.த்இரத் திலே செவபரிபூ 

சணதசையை அடைந்தனர், 

உரையரசிரியர்வாலாறு 

முற்றுப்பெற்றது. 

சிவஞானசுவாமிகள இருஈசல.த ர ths, 

மன்னும் விசுவா வசுவருட மேடமதி 
புனனிீரவி நாட்பகலோ தாயிலியம்--பன்னுந் 
திருவாள னெங்கோன் சிவஞான தேவன் 
றிருமேனி நீங்கு இனம். 
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வெண்பா த்தொகை. 

  

9 அவையடக்கம் ப 

இசண்டாஞ்சூத்திரம் ces wees பககக ௧௦ 

மூன்றருஞ்சூத்திரம் esos wee esse GT 

நான்காஞ்சூத்தரம் த லப டட er 

6 50 Cho HT wees weve wees gh 

அருஞ்சூச்இசம் cues 2௨௮௪ eeee oir 

ஏழாஞ்சூத்இரம் vee wove ஷி ௫ 

வட்டாஞ்சூத்துரம் ... vive ese ௯ 

ஒன்பதாஞ்சூத்தாம் .... ட கி <A 

பத்தாஞ்சூத்தாம் bene bese cess ௬ 

ப இலஷொராஞ்சூ தீதரம் v- ப வக்க Tir 

பன்னிசண்டாஞ்சூத்தரம் வக ய ௮7 
  ன 

ஆ. இருவெண்பா ௮/௨, 
 



ரூத்திரம் ௮.தஇிகாணம் வெண்டா என்னும் 

இவற்றின் முழுத்தொகை, 

நேரிசை வெண்பா, 

கசூத்திரமீ ராறினுக்குச் சூரணிமுப் பானொன்பா [கை 

னேத்தவெண்பா வெண்பா ஸனிரண்டனைத்துஞ்-சேர்த்ததொ 

நூற்துமுப்பான் மூன்றிவற்றை நுண் ணுணாவி னாய்த் துணர் 
வேற்றுருக்கொள் ளாருறுவர் வீடு; [ந்தோர் 

௮திகரணவெண்பாத்தொசை, 

நேரிசை வெண்பா, 

ஐயொருப தேழேழு மாங்கமைந்த நாலாறு 

மையொன்ப தோரெட்டோ டாருறுந்--துப்யவெட்டோ 

டெண்பத்து மொன்றுஞ் சிவஞான போதத்தின் 
மன்னருளும் வெண்பா வகை. 

ரூர்ணித்தொகை, 

அறுசீர்ச்கழிகெடிலடியாசிரிய விரு த்தம். 

மூன்றுதான் கேழு மூன்றே முடி ந்தபினிரண்டி. ரண்டே 
மூன்று நான் மூன்று நன்றாய் முடி.ந்தபி னிரண்டி ரண்டே 
யேன்றநான் €று தாமே யிவையீரா மிலகத் துள்ளே 
யேன்றமுப் பானொன் பானை யெனக்கர னிரங்க னானே. 

FDIS SOS Bh. 

அறு?ர்ச்சகழிகெடிலடியாசிரிய விருத்தம். 

முதற்பதி பரனே யைநது முனனத்து விதமி ரண்டே 
பிதற்பினே யனுமா னகத்தா லெண்ணிலா வுயிர்கண் குன்றே 
யதற்பினே யவத்தை நானகே யகமறுத் திடலே யைழ்தே 
செகற்பதி பிரித்த லாறே தெரிவித்த லுபிரை யேழே. 

மறைப்பினை நீக்தி ஞான வாரியை நினைத்த லெட்டே 
சிறப்புடை யுபஈயந் தம்மாற் றெளிவித்த லுமிரை யொன்பா 
னறுத்திடன் மலங்கள் பத்தே யழுந்தலே சிவத்தி லொன்றே 
திறப்பணி கொளலி ரண்டே சிவஞான போதனஞ் சித்தி, 

 



ப்பி பகமம்பு படிவ பட்ட 090, 

டே 

சிவமயம், 

சூர்ணிக்கொத்து. 
அட்டு ட்ட 

_ முதற்சூத்திரம். 
௧க,--சகம் பிறப்பிருப்பிறப்பாகெ முத்தொழிலையுடையது. 

௨--௮து ௮ரனாலே உடையது. | 

௩௨, --மற்றிருவரும் முத்தொழிற்பமிவர்கள், 

த 

இரண்டாஞ்சூத்திரம்,. 

௧,--அ௮ரன் உயிர்களின் இரண்டற நிற்பன், 

௨.--உயிர்களுக்குச் சன்மபலனை அரனே கொடுப்பன், 

க.--உயிர்கள் அச்சு மாறியே பிறக்கும், 

௪,--அ௮ரன் சருவ வியாபகன், 

“ஹு. 

மூனமுஞ்சூத்திரம், 

௧,--இல்லையென்கிற அறிவுடனே சொல்லுகையினாலே அ.றிவுயிர் உண்டு, 

௨:--எனது உடல் என்று பொருட்பிறிதின்சிழமையாகச் சொல்லுகையின 

லே, உடற்கு வேய் உயிருண்டு, 

௩.,-உீந்கையும் ஒருவனே அறிதலின், ஒவ்வொன்றைமாத்திரம் ௮றிகிற 85 

இற்கு வேய் உயிர் உண்டு, 

௪. கனவுடலை விட்டு ஈனவுடலிலே வருகையினாலே, ௮க்கனவுடற்கு வேருப் 

உயிர் உண்டு, 

டு.---ரிக் திசையிலும் பிராணவாயுச் ெ 'காழில் பண்ணவுஞ் சரீரததுக்குப் புசி 

ப்புந் தொழிலும் இல்லாதபடி.யினாலே, பிசாணவாயுவுக்கு வேளய் 

.... உயிர் உண்டு, 

௬.,--மறந்து மறந்து நினைக்கிறபடியினாவலே மறவாமல் “இருக்கிற அசனுக்கு 

வேருய் உயிர் உண்டு, om 

எ.--ஏல்லா சீகுத்துவங்களுக்கும் வறு வேறு பெயா இருக்கையினாலே, ந் 

தந்தத் ததீதுவங்களுக்கு ம amu eit? உண்டு, 

ட 3 அனு



2: சூர்ணிக்கெகொத்து.. 

நான்காஞ்சூத்திரம். 

௧, -அர்தக்காணங்களுக்கு உயிர் உட்கூடினாலன்றிச் தொழில் இல்லாதபடி. 

பினாலே, அந்தக்கரணங்களுக்கு வேருப் உயிர் உண்டு, 

௨--மலமறைப்பால் உயிருக்கு அறிவு இல்லை, 

௩ட--உயிர் மூன்றவத்தைப்படும், 

“ழீ 

ஐநத்தாஞ்சூத்திரம். 
௧.--உயிசாலே கத்துவங்களெல்லார் தொழில் செய்யும். 

௨.--அரனா ல உயிர்களெல்லாம் அறியும், 

தட 

AG OG SBT. 
க.--உயிரறிவினா 2ல அ௮.நியப்பட்டகெல்லாம் அழியும், 

௨--அப்பிரமேயமாக அறியப்பட்டவனே அரன். 

ரட்ட அன 

ஏழாஞ்சூத்துரம். 

௧.--அ௮ரன் பாசத்தை ௮ நுபவியான். 

௨--பாசம் அரனை அ௮நுபவியாது, 

௩,--உயிர் ௮வவானை அடையும்; ௮நுபவிக்கும். 

தட் 
எட்டாஞ்கசூத்திரம். 

க.--உயிருக்கு ஈல்லறிவு தவத் தின லெயய வரும். 

௨.--உயிருக்குச் சற்குருவாய் வருவது அரசனே, 

கூ,--உயிர் பஞ்சசந்இரியங்களைப் பற்றுகையினாலே தன்னையும் அறியமாட் 

டாது, 

௫,--உயிர் பஞ்்2சந்திரியங்களிலே பற்றற்மால் தன்னையும் அறியும், 

வழ 

உன்பதாஞ்சுத்திரம். 

க,--உயிர் அரன் ஞானத்தினா லையே அரசனைக் காணும். 

௨உ--உ௰ர் பாசத்தி2ல பற்றங்றால், அரன் வெளிப்படுவன், 

HIGH FT Ang. OF LILD பண்ணினால், வாசனாமலம் போம், 

Lap



சூர்ணிக்கெகொத்து, 

பதிதாஞ்சூத்திரம். 

௧,--அ௮ரனுடன் ஒன்ரு கில், 

௨,--உன்ளறொழிலெல்லாம் ௮ரன் பணி என்று கொள், 

Sof 

பதிஷஜெராஞ்சுத்திரம். 
௧,--ஞானிக்கு வருகிற விடயங்களை ௮ரனே அ.நுபவிப்பன், 

௨,--ரனை மறவாமல் அன்பு இருந்தால் அவனிடத்தி£ல 6க்கமாய்ப் போ 

வன், 

Sep 

பன்னிரண்டாஞ்சூத்திரம், 

௧,--மும்மலங்களையுங் களைக, 

௨,--ரிவஞானிகளுடனே கூடக, 

௩,--சிவஞானிகளையுஞ் சிவலிங்கத்தையுஞ் சிவனெனவே தேறி வழிபடுக, 

௪ வழிபடாமையை ஒழிக, 

ஆ. சூத்திரம் ௧௨ - க்குச் சூர்ணிக்கொத்து, ௩௧, 

முத்றுப்பெற்றது, 

 





டே 

சிவமயம், 

வடமொழிச் 

சிவஞானபோதம், 
மூலமும் தமிழுரையும். 

SD re le 

Digra ஈந்திபெருமானுக்குக் காமிகம் முத யெ இருபதீதெட்டாகமங்க 
ளின் பொருளொருமை உணர்த்துதற்கு எழுந்த நூலாகலின் ௮வவாகமங்க 

ளின் சாரமாயுள்ளதாம். பன்னிரண்டு சூத்தரமுடையது, இதிற் கூறப்ப 

டும் பொருள் பதிபசு பாசம் என்னும் திரிபதார்த்தங்களாம். அவற்றுள், முத 

ந்சூத்தாம் பது உண்மைக்குப் பிரமாணம் கூறுகின்றது, 

ஹி வஈ௩ஜ௨-லஸகரசிா ல _தகாற 0) ௨00-4_நா ௪ 

கவித. சயாவவடிகெட.க் த கரச. Eran 

Q - ar, ஸ் வ ௩௭௩௦௨௯ சூசிவாக - பெண் அண் அலிகளின் 

அதித்தன்மையினா 2ல,--க7 ய. உற. நாசி. காரியமாந்தன்மையை (௮துமா 

னித்த) உணாதலால் (௨. ண்டாயெ செய்யப்படுந் தன்மையால்), — B89 

தோன் றியொடுக்கும் த கன்மைய/டைய பிரபஞ்சத்திற்கு, ௧.8 $49 eal. 

தோர்றுதலைச்செய்பும் நிமித்ககாரணனாகிய கருத்தா ஒருவன் ௨ என் _ 

வவ 5௫ ஹாசவா வர8.௮ - அவன் இப்பிரபஞ்ச தறை ஓலிக்கி (மீள) உள 

தாக்குவன்,-கமர2ி ஹற? ௨, 2-3 - இதனால் சங்காசத்தொழில்ச் செய் 

யுங் கடவுளாகிய சிவன முதற்கடவுள், எ - று, 
. . ந் * . ச . . ry 

ஆதித்தன்மையாவ து உற்பத்தியும், அவயவப்பகுப்புடைமையும், ௮2௪ 

தனமாயப் பலவாதலும் முதலியனவாம். இங்கனம் கூறப்பட்ட அதித்தன் 

மையினா2 ல (பிரபஞ்சம் காரியமாகலும் காரியமா கலினால் களுக்காவை உடை 

தீதாதலும் பெறப்பட்ட 3. 

இனி, ஏ துவுடையதும், A நித இயம், அவவியாபகமும், த் ரியையுடைய 

ம், YH OBST அம், சார்புடையறும், ரசூறியுடையதும், அவயவமுடைய 

தூம், பிறர்வயமூடையது மாயுள்ளது காரிபமென்றும் ௮.தனின்வேறாயது காச 

ஆகலான், உருவமுடைமையாலும், பிரிவுடைமையானும், பிறவற்றினி 

டையே நித்றலாலும், ௮வயவமுடைமையானும், சட்புலப்படநின்ற சடம் 

முதலியவற்றின் நிலைபாலக் கோற்ற ஒிக்கங்களை முன்னும் பின்லும் 
உடைமையானும், ௮2௪தனத்தன்மை2யாடு கூடிய பன்மையானும் சாதிக்கப் 
பட்ட காரியத்சன்மையையுடைய பிரபஞ்சம் கருத்தா வையுடையதேயாம்.



௨ | வடமொழிச்சிவஞானபோதம். 

இதனால் காரியமாய்க் காணப்படும் பிரபஞ்ச த்திற்குக் கருத்தா ஒருவன் 

உளன் என்பது ௮நுமான அளவையாற் சா திக்கப்பட்டது, 

௬,ஐ)ஹ விசா ௩.௩) & FATHER FANT Ts | 

(SO yor Bancany Soaswoan To BR uran8Olai 40 | 

@ - om, SFM - மேற்கூறிய சங்காரசகாரணனாகய Geci,-@.5,) 209. 

(பொருட்டன்மையால் உயிர்களுக்கு) வேருயி னும்,--வரா௨)_50 ௦ ந நே 

வற - வியாபகத்தனொ2ல வேற்றுமையின்றி அவ்வுயிர்களேயாய்,--சூமயா 

ஹ$வெ.கயா - அணையென்னும் பரியாயப்பெயருடைய தன்னை விட்டுநீங்காத 

சிற்சத்இியினாலே,--(-௦வ17௦ - YT OT EK OHEG,— BOAT HAMM [y Fs - 

அவற்றின் இருவினைகளுக்கு ஈடாக yan anz.5I> கறெடி.அி - Aan (ps 

லிய பஞ்சகிருத் தியங்களைச் செய்கின்றான், 

அச்சிவன் பொருட்டனிமையால் உயிர்களின் வேரயினும் கலப்பினால் 

௮வ்வுயிர்கமளயாய் நின்று தன்னை விட்டுநீங்காத சிற்சத்தியைக்கொண்டு 

அவை இருவினைக்கீடாக இறத்தல் பிறத்தல்களைப்புரியும் வண்ணம் ' செய்வன் 

என்பதாம். 

ஈண்டுச் சமவேதசத்து என்றது இரோகசான சச்தியை என்ச, அச்சத்தி 

மலத்தை செலுத்துகலினால் மலம் என்று உபசரித் துக் கூறப்படும், கன்மங்கூற 

வ ௮க்கன்மத்துக்குப் பற்றுக்டிகாடாகிய மாயையும் அவ்விரண்ட நகும் மூல 

மாகிய ஆணவமல்குமும் பெறப்படும், 

மேற்சூ த்திர்த்தாற் பெறுளிக்கப்பட்ட கருத்தா உபிர்களின்பொருட்டுப் 

பஞ்சகருத்தியஞ் செய்யுமாறு கூறும் முகத்தா னே அணவம் கானமியம் சுத்த 

மாயை அ௮சுத்கமாயை இோசானசத்தி என்னும் பஞ்சபாசங்களினுண்மை 

சா இக்கப்பட்டது, 

ெ.௮0.சா330ு.காெ., கா8க்ரரவ௱ சிவொய_53| 

வாம வெ.மிலெ...ு.ம_தர லொயெஷவொ ர கவாரஒிவிண-௩வி நள | 

Q - or, 5 ஐ. தி.க அன்மா இலது என் தலானும்,--98.கா ௨௦௩ 

கா௪ - (உடம்பை யான் எனத் தற்கிழமைப்பொருள் பட வழங்குமாறின்றி) 

எனது எனப் பிறிதின்கிழமைப்பொருள் ப்ட் வழங்குதலின் மிட குதிப்பாட்டா 

லும்,--௪௯ மெயரய,2$ - உிம்பொறிககாக்சொண்டு அறிதலானும்,-உவ 

ஈ.சி வொய.த3 . ஐடிடொ இிகளும் ஒடுங்கின சொப்பனத்தானத்தில் நிகழ்ந் 

தவற்றை (ஈனவின்கண் மயங்கி கி) ௮.றி.தலினா னும், --வஹாவெ மிே-4.ம_20 _ 

(சுழுத்தியம் அரிய மமாகிய) நி ச் இசையிலே (ஸிடயங்களினிடமாசவரும்) இன் 
பதீதுன்ப.நுகர்ச்சி இன்மையானும்,-ஸொெே வொூரகவாசி . சாக்கோ



வடமொழிச்சிவஞானபோதம். ௯. 

வத்தையில் (அறிவிக்க) அ.றிதலுடைமையானும்,---௪.நள - இவையனைத் 

துன் கூடிய கூட்டமாகய உடம்பின்கண்ணே,--கண-$ குஷி - இவற்றின் 

வேய் உயிசென்பது ஒன்று உண்டு, எ-று, 

தனு - வியாபிக்கப்படுவ, 

இதனால் இலதென்றன் முதலிய ௮றுவகை ஏதுக்களானும் கனு என்னும் 

பெயசாற் பெறப்படும் குறிப்பேதுவா.ஸீம் முறையே சூனியான்மவாதி,தேகா 

ன்மவாதி, இந்திரியான்மவா இ, ரூக்குமதேகான்மவா தி, பிராணான்மவா இ, 

விஞ்ஞானான்்மடவாஇி, சமூகான்மவாதி என்னும் எழுவரையும் மறுத்து இவ 

phe Cag உயிர் எனப்படுவது ஒன்று உண்டு என்பது சாஇத்தவாறு, 

ரூ.கால?கர்காஉே நாவ மீகா 3னிமசவவகி) 

எலா வற்கஷழுா ஆர 8௮ கிய$] 

இ - ar, 2@ [U~B an ற ஒரக்: கிய? ரூத் - ஆணவமலக் தினால் மறைக் 

கப்பட்ட தன் ஞானசத்தி 'வரியாசத்திகளையடைய அன்மாவானவன்,--௧௪௨௦ 

கா௱ணாசு ௯,ந௦ குஷி . ௮்தக்கரணங்களாகிய மனம் புத்தி அகங்காசம் 

சித்தம் என்னும் இவற்றின் வேருயினும்,--8ஸி மவ வசி - (நுண்ணுணர் 

வின்மையிற் சூழ்ச்சித்துணைவராகிய) அமைச்சரோடு கூடி. நின்று தந்தொழில் 

நடாத்தும் அரசன்போல,--௪.றி.த 9 - (அறிவு நிகமுமாறு) ௮வ்வந்தக்காணம் 

முதலியவற்ரோடு தான் வியஞ்சகமும் * வியங்கெமும் ஆய சம்பந்தத் 

தூற கூடினவனாக),--கவஹர ௨௯௨௮௦௦ ஷாகி - சாக்காம் முதலிய 8நத 

வத்தையில் நிற்பவனாவன். எ - று, 

மக்இரி பரிவாரம் முதலியோருஉன் கூடிப் புறவிடயங்களை யறிந்த ௮ர 

சன் புறத்த பரிவாரங்களையும் ௮கத்2தமக்இரியையும் பிரிதீது அரந்தப்புரத் 

அச் செல்லுமாறுபோல, முப்பத்தைந்து கருவிகளோடு கூடிப் புறவிடயங்களை 

அறிந்து இலாடத்தானத்தினின்ற அன்மா மூலாதாரத்தில் அடங்கும் முறை 

மையில் அங்காங்கு நிற்றற்குரிய கருவிகளைப் பிரித்துச் சாக்காம் சொப்பனம் 

சுழுத்தி துரியம் துரியாதீதமென்னும் 85 தவசதையடையும் எனவே, கருவி 

களோடு கூடி ௮வத்தையுறுதல் ஆன்மாவின் தடத்தலக்கணம் என்பதாம். 

விஉ)க்ஷா£ணிஷ-௦வா ரம-1ாது_நவய௦வொ reivocso~ 6) 

6 Nerf va won: (ஞொயொவ ௪.சளபெசு| 

இ - ள், க£ணி வலிமா ௯09-41௫ விஉஹி - மெய்லாய் கண் மூக்குச் 

செவி என்னும் இக் இரியங்கள் புருடனால் (பிசேரிக்கப்பப்டனவாய்த்) தத்தம் 

விடயங்களை ௮றிகின்றன. இங்ஙனமன்றி,-- விய? _ந விஉஹி - தாமே அறி 

யமாட்டா, ௮ துபோல,---2௦௦ குஷ4௦ம-_தா Cas. - அவ்வான்மாவும் ; தன 

    
GUIS TTS Gy BU சிவனால் வினைப்பயன்களை அர்த அனுபவிக்கும. இலை 

... _வியங்யெம் - விளக்சப்பவெ து, | |



௪ ப வடமொழிச்சிவஞானபோததம். 

னமன்.றி,_-௨ஊய௦ ந வெ.மி - தானே அறிந்து அனுபவிக்கமாட்டாது,- 

vila’ விகாறீ ஐ._திவெசி - இவன் (௮௩௩னம் -பிரேரித்தலால் வியாபார 

முடையனாதலின்) விகாசமூடையன்' என்னில்,_-௨௦ - அவன், —a 0 658 ௯௨5 

வசி - காந்தம் (கான் விகாசமின்றி நின்று) இரும்பைத் தன் சம்சிதிமாத்இரை 
யின் வலித்துக்கொள்ளுமாறுபோல,--..க௦ BOWER - அவ்வான்மாவைத் 

தான் விகாரமின்றிகின்று தன் சங்கற்ப்மாத்இிரையிற் பிசேரிப்பன்,--.௧௪ B- 
ஆகலான் அதுபற்றி ௮வன் விகாரமுடையனல்லன், எ - ு, | 

* 

சிவனால் அறிவு விளக்கப்பெறும் என்பதாம், 

28 7 00௦ வெ$வ௨ உ௱வொ au) s@atielsr esas 

UvoG)aoran 1௮) கிரொகெணடெய- கஉஃவிட அ யபா? ॥ 

இ-ள், ாயமொ? வடு - இவெனுடைய சொருபமானு,--௮% ர 

0 Gigs - (ஒருவாற்றுனும்) காணப்படாததாயின்,--.தஹ) HAE Tas 

2 வெசி- (அதற்கு முயற்கோடுபோல) இலதாக்தன்மை உண்டாம்,--8. ரர 

Glass - (கடபடா இிகள்போலச்) சுட்டியறியப்படு வகாயின்,--.தஹ) Solar 

soblarg . (யா துசுட்டியறியப்படிவது ௮து சடம் என்னும் வியாத் இயுண்மை 

யான்) அதற்குச் சடத்தன்மையுண்டாம். அதலால்,--_528 ஷு.சிறொகெண _ 

அறியப்படாததும் அறியப்படுவறும் என்னும் அவற்றின் வேழுன அநுபூதி 

ஞானத்தால், ஜய ஐதி ஸுபா வி௨ஃ3 .- அறியப்பவெதென்று 

ஞானிகள் அறிவார்கள், ௪ - று, 

சிவசொரூபம் பாசஞான பசஞானங்களானறியப்படாது சிவஞானமொ 

ன்ரு2ன ௮.றியப்படும் என்பதாம், 

_நா.விலி சரியஎவெ $58 sQave. Qeodlass| 

ய வஷுரியபொமெ-டதாயலகு ரா சபொவேரம த | 

Q) - an, os வ.நியெள BONER _ந வெ. - சிவனாகிய சி 5 த்தின் சந்நி இ 

யில் பிரபஞ்சமாகயெ அசித்து அறியமாட்டாது, (விளங்கித்தோன்றாது என் 

படி) ஆதலின் செ உமெ Bus? ந லி 58 - சிவமும் பிரபஞ்சமும் ஏன் 

னும் இரண்டும் ஒன்றை ஒனறு அியமாட்டா, 08 Ct , OL BH) va sums 

வெ.சா - எவன பிரபஞ்சத்தையும் சிவனையும் அ.றிகின்றுே னா;--௨5.அ௮வன்,- 

அ2௦யா$வரமகி' BT ஹா ௯ - அ வவிரண்டற்ரு ம் வேழுகயெ அன்மாவாம், 

ஏறு,



வடமொழிச்சிவஞானபோசதம். இ 

சித்தும் ௮௫த்தும் மறுதலைப்பொருள் ஆதலின் சித்தா Gand HAS 

தாகிய பிரபஞ்சத்தை அறியமாட்டாது. ௮௫த்தாகிய பிரபஞ்சம் சித்தா 
சிவத்தை அ௮றியமாட்டாது, ஆதலால், இவ்விரண்டையும் சிவசத் திபினா2ல 

அதுவதுவாய் நின்று அறியும் பொருள் ஆன்மா என்றவாரும், எனவே, சார் 

ந்ததன்வண்ணமாய் நிற்றல் ஆன்மாவின் சொரூபலக்கணமென்பசாம், 

ஹிகரஷூெ aN நி,ியவராயயெ கா: நவெ.தீ தியொ யி.க8| 

8௩0௧. B11) D-o[ 0-260 L5G) M6) TX) £6) 00 ஈ Gar 5.55 %3\ 

இ-ள், 0௩)2- முன்செய்துகொள்ளப்பட்ட புண்ணியமுடைய ஆன்மா 

வானவன்,--.ம-ரஃணா ஞானாசாரியனாலே,--&3ய ஷாயயெ௦ an an 

ஷிகா - லீம்பொறிகளாகயே வேடசோடு கூடியிருந்து, வாடு 5 Cas 

@ ஸவொயி_த$ - உன்பெருமையை நீ அறிக ன்றிலை (உன் பெருமையாவது 

இது) என்று அறிவுறுக்கப்பட்டவனா5),--வஊ.தாநு சேகர - இவ்வைம்பொ 

ிகளாகய வேடுவர்களை விட்டு, --௮_ந SB) 0-8 வடட உர£ஷொ.சி - வேற் 

அமையில்லாதவனாட அச்வெனுடைய இருவடியை (ஞானக்கிரியா சொரூ 

பமாகய ௮றுகுணங்களை) அடைஅன்றான், ௪ - அ, ் 

ல்ம்பொறி வசப்பட்டு அலைந்த உயிர் முன்செய்த புண்ணிய விசேடத் 

தால் சிவன் குருவடிவங்கொண்டு எழுந்தருளி வந்து தீக்ஷைசெய்து உப 

தேக்க அவவைம்பொறிகளை விட்டு ௮ச்சிவன் றிருவடியைத் ச் கப்பம் 
என்பதாம், 

வரண தமி$ரஷெ 00.௧) பாவ அி$றீ.விகாட | 

° 
காஸிவவடியாயாஃபழாயெ தைஷஷரீ௦வடபி£] 

இ-ள், ஷு௩யீ௦ - ஈற்புத்சமொனானவன்,--ஈ00ழ இசி உர சூகி 

உர - (பாச அறிவினாலும் பசு ௮றிவினாலும் உணரப்படாத) முதல்வனைச் 

சவஞானமாயெ கண்ணினாலே தன் அறிவின்சண்ணே கண்டு உவரி ork of 

arly 5,0 - Ans Burau பிரபஞ்சமென்லும் கானலை விட்டு, __மிவவ௨உ 

வாயாடு மயர - சிவன் தி௫வடிசீழலையடைக்து,-வதாகூறிடு மழாயெசு. 

முத்திஞ்சாக்ஷாத்தைத் தியானிக்கக்கடவன், எ-று, 

இயானித்தல் - சுத்தமானதமாகச் செபித்தல், 

குருவினால் த, செய்யப்பெற்றுச் சிவனைத் தலைப்பட்டவன் தன்னறி 
வின்கண்ணே ௮ச்வனைத்இயானிக்க, அதனால் உயிரைப் பற்திய பாசம் கீஸ் 

கும், ௮துநீங்கவே, சிவஞானம் பிறவித் துயராகிய Canis PEG நிழலாய் 

வெளிப்படும், ௮ங்கனம் வெளிப்படப் பெற்றவன் அந்நிலை சலியாமைப்பெர 

ருட்டுப் பஞ்சாக்ூஷ£மந்திரச்தைச் செபிக்கவேண்டும் என்பதாம்,



௬ வடமொழிச்சிவஞானபோதம். 

௦ VIDA 5a)o0 si BoneO ganas Sas) 

898ாயாடி) வ௦ஹரவெடர ஹவ.திஹா_ந-2௫.திரே லு] 

இ-ள், viiGal lant s,\\» 35 ஹில$.ஏவஜனோடு ஓற்றுமைப்பட்டுச் 

சின்மாததிசையாகச்சேஷித்துநின்ற புருஷன்,--.க&ய_ந on aly Ses - ச் 

இவனுக்குக் கீழ்ப்பட்ட தன் தொழிலையடையவலும்,--89 BTM சூஏி ans 

ஹூ (ரஷ 8 - மலம் மாயை முதலியவற்றால் நிண்டப்படாதவ spin வ T 5-0 

soo Herm sow) . சுவானுபூ தியாகிய Fars un ponte வைன, ஏறு 

Gas eo ஒற்றுமைப்பட்டு கின்று அச்சிவன் பணி வழுவாது நிற்கமவ 

மலமாயை கன்மங்கள் நீங்கிச் சிவபோகக்தையடைவன் என்பதாம். 

9 னொ ௨-3 4யி.கா வா_தர_தவ,) உ0.4யி.தா vila} 

5 ஷஹி . கி “0 ர் ௦ T res) ST a AIT 4. Mee 7) உர 4 வகா] 

இ-ள், உரமொ? ௨ா.யி_தாவ ரூமா - கண்களுக்கு உருவத்தைக் 

காட்பெவனும் காண்பவனும் அன்மா2வயாம். (௮.துே LIT 6), —--B AN, உப. 

யி.சாவ ஸ்ரிவ£- அவ்வான்மாவுக்கு விடயத்தைக் காட்டுபவனும் காண்பவ 

னும் வெனே,--.கஸாசி . ஆதலால், -சூகொவகாறகெ Sal) - தன 

க்கு உபகாரியாகிய அச்சிவனிடத்தில்,-வறாடி கி ௯-௯ - மேலா 

னபத்இயைச் செய்யக்கடவன், எ - று, 

கண் ஒரு உருவத்தை அறியும்படி உயிர் ௮அதனேடு ஒற்றுமைப்ப 
ட்டு கின்று அதற்கு காட்டுமுபகாசஞ் செய்வது மாத் இிரமன்றி கண்டு முபகரி 

க்கும், அது போல,உயிர் ஒருவிடயத்தை அறியும்படி இறைவன் ௮தனோடொ 
ற்றித்து நின்று அதற்கு அவ்விடயத்தைக்காட்டி. உபகரித்தன் மாத்திரை 

யன்றிக் கண்டும் உபகரிப்பன், இங்கனம் உபகரிக்குந் தன்மையை மறவா 

மைப்பொருட்டு ௮வனை வழிபடுக, என்பதாம், 

3-கெ)ஷாரஉ)ஹ_.தவெஷா௦ம0%அஷ.ரிவாகயடு| 

amracde ar வி வ$ா.தவொ யெடுஸஞெவாழு...! திண..1ய(:| 

இ-ள், 8-0) ௨.க£ ௨ர£வ)) -முத்தியின்பொருட்டுச் 2வன்முத் 
தர்களை ௮டைந்து,--சஷா(ட வெஷடி ஸ்மிவாலயட ஹெச் .- ௮வர்களு 

டைய திருவேடத்தையும் இருக்கோயிலையும் வழிபடுக,--வவடி - இவ்வா 

றே, ூ0ிவ£ர நஸெரயெ.-சவஞானபோதமென்லும் இந்.தாலில், மெ 

வாமு... நிண.4ப விஉசி - சைவாகமங்களின் பொருள் நிச்சயத்தை 

௮.றிக, ர ஃறு, 

முதிறுப்பெற்றது, 
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சிவமயம், 

குருவணக்கம். 

அறுசர்ச்சழிநெடிலடி. ஆ௫ிரியவிருத்தம். 

பண்ணிசைவெம் பரிதிமதி திலதயிலந் தீயிரும்பு பாணி 

யுப்பு, விண்ணனில மூடலுயிர் நீர் நிழலுச்சிப் பளிங்குபகல் 

விளக்குப் பானீர், கண்ணிரவி யுணர்வொளிபோற் பிரிவரிய 

வத்துவிதக் கலவி காட்டிக், தண்ணளிவைச் தெனையாண்ட 

அதுறைசைநமச் சவாயகுரு சரணம் போற்றி, 

சந்தான மங்கல வாழ்த்து, 

கயிலாய பரம்பரையிற் சிவஞான போதநெறி காட்டும் 

வெண்ணெய்ப், பயில்வாய்மை மெய்கண்டான் சந் நிதிக்கோர் 

மெய்ஞ்ஞான பானு வாடிக், குயிலாரும் பொழிற்றிருவா வடு 

துறைவாழ்குருநமச்சி வாயதேவன், சயிலாதி மரபுடையோன் 

றிருமரபு நீ6றி தழைக மாதோ. 

சித்தாந்தமகாசூத்திரம், பாப்பிரம சூத்திரம் என்று அறிஞசானு 

யர்த்தோதப் பெறும் வடமொழிச் சிவஞானபோத மொழிபெயர்ப்பாகிய 

இச்தென்மொழிச் சிவஞானபோதக்திற்கு விருத்தியுரை யென்னும் மாபாடி. 

யஞ்செய்வான்புக்க மாகவப் பெருந்தகை யாசிரியத் தண்டமிழ் முனிவானார், 

தீமக்கவவுண்மைப்பொருள்களையெல்லாஞ் செவியறிவுறுத்தும், அறிவுறுத்தப் 

பெற்ற அவையிற்றை விழைவுற்றுச் சித்தாந்தநெறி நிற்பார் பலர்க்கும் இவ் 

வுரைமுகத்தான் உணர்த்தி நிற்க எனப் பணித்தும் பல்லாற்றானும் மேன்மே 

லூக்கிவேண்டிவ படுத்தும் காரணசாய் நின்ற தங்குருமரபிற் நாய ஞானமா 

குரவர்ப் பணிதன் முறைமைபற்றிக் குருவணக்கங் கூறியருளின சென்க, 

AHS pd, சித்தாந்தசைவ சிவஞானபோத இராவிடமாபாடியகர்த்த 

சாம் இவவண்ணலாசிரியா, தமக்கு ஞானதீக்கை புரிந்து ௮ப்பொருளெல்லாஞ் 

செவியறிவு௮த்திய ஞானகுரவர் பின்வேலப்பதே௫கசுவாமிகளே யாகவும், 

அன்னவர்ப்போற்றாது ௮ன்ஜேோர்க்கு முர்துபு விற்றமர்க்து மெய்யுணர்வுறுத் 

அ மிளிர்ந்த ஈமச்சிவாயகுருகாதசுவாமிகளை வணங்கிய தெற்றாுலோவெனின்,- 

தெரிக்கும். இப்பாடியகர்ததர் தங்குரு சந்தானம், “rude Boris” என்றாங் 

ரூத் இருக்கயிலாயத் தென்றிரு முகத்தெய்வதர் தொடங்கி நிகழ்வுதீஇ, இப்



௨ குருவணக்கம, 

பூவுழை மெய்கண்டதேவகாயனாராம் இச்வெஞானபோதநூலினைச் செய்த 

ருளியாசை முன் ஞாகப்பெற்று நடக்குமா ந்ரானே :*மெய்கண்டசந்தானம்” 

“*டுமய்கண்ட ஆதீனம்” என வழங்கப்பெறிஇ விளங்குவதாயிலும், 

80ஷோ.ந காலீஸு8வி.த0வ.த-3-406] 

சூ39-1கி.மொடகீ.சி _கழாரவ௩ஷி.மிறிஹமா| 

ரண உ urAOS wu Garay 8s oa) ய்றாறா$] 

மடமந்தார காளீச மபிதச்ச சதாமடா: 

ஆமர்த்த2 கோளி ததாபுஷ்ப கிரில் த,தா 

ரணபத்சச்ச௪ விச்ஜேபஸ் தேஷாமே2த ஹ்யதீச்வரா? 

எனவரூஉம் அசிதாகமத் தஇருவாக்கின்படி. பரவித்தையென்று முண்ட 

கோபகிடதம் முதலிய ஆதஇசச்சுருதிகளுரைக்குஞ் சிவாகம சித்தார்தப் பொரு 

ள்களையெல்லாம் உல%ற்கு உபகரி ப்பான் ரோன்றி, மந்தானகாளீசம் என்னும் 

மாபட்டினத்தே சிறந்து விளங்கும் ஆமர்த் தக, கோள, புட்பகிரி, இரணப 

த்திரம் என்னும் நால்வகைச் சைவமடங்கள் வண, ஞானக்கோமுத்இபுரம், 

ஈவகோடி.சித்தவாசஈகரம் முதலிய திருப்பெயர்கள் பூண்ட தருவாவடுதுறைப் 

பதிக்கண் இம்மாபாடியகாரரும், இவர்தம் ஆசாரியரும் ௮மர்ரது இத்தகைய 

மெய்ப்யொருளாராய்ச்சி செய்து மெப்யுணர் வுறுத்தம் இடமதாக, தேவரும் 
வியக்குமோர் சைவமடாலயத்தை இரிஇயினரும், முப்பொருளாசாய்ச்சிக் 

குஞ் சைவசித்தாந்தக்காப்பிற்கும் வேணடும் வேண்டும் பலபொருட்சாதகங்க 
ணிநீஇயினாரும் அவராகலானும், அவர்ப்பின் ஜோேன்றிய குரவர்முதல் தங் 
குரவர்காறும் அன்ன மூர்த்திகளையே முற்கொண்டு வணங்வெந்தமையாளும், 

தங்குரவர் வழக்கு மஃதேே யாகலானும், இப்பாடியமுநீர்தாரரும் ஈன்னமச் 

சிவாய தேக சற்குரு மாக் கடம் பொன்னடி பசாயினாசென் பது, 

அத்றேல், _நூலியாக்கு மாசிரியசாயி2ீனார் தாமியாப்பான்கொண்ட நூல்க 

டடையின்றி இனிதுமுற்றி நனியுறுபயன் கொடுக்கீவண்டி இருவஓகச் கட 

வுளரு ளொருவர்ப் பராவல் அன்ஜோர்வழக்கும் நாற்டெக்கையு a era 

கண்டாம்,; ௮ங்கன்மன்றி இவரொப்பக் தொல்லை யுரையாகிரிபர் தாமும் நால் 

வணக்கத்திற்கு வேரும் வணச்கஞ் செய்து போர்கறுண்டாலோ எனின், 

ஒல்காப்பெரும்புகழ்த் தொல்காப்பியத்தின் சொற்பொருள் கண்டாரா முரை 

யாசிரியர் சேனாவரையரும், தாமுரையுரைக்கக் தொடங்குமுன்னே, (தன் 

Cap ணான்கி னொன்றுகைம் மிகூ௨உல்-களிறுவளர் பெருங்கா டாயிலு-மொளி 
பெரிது சிறக்தன் றளியவென் னெஞ்சே”” என்றற் ஜொடக்கத்தனவற்றான் 

வழுத்தியதூஉம்,''க௫ம்பு மிளநீருங் கட்டிக் கனியும்-விரும்பும் விநாயகனை 

வேண்டி.” crear nt cam mew gre உணர்ந்து அவவுண்மைகடைப்பிடிக்க, 
இங்ஙனமே வடமொழிக்கட் பாடியஞ்செய்தாருள், வியாசசூத்திரமாகிய உத் 
தரமீமாஞ்சைக்குப் பாடியஞ் செய்வான் புகுந்த சைவமுகீந் இர நீலகண்டசிவா 
சாரிய சுவாமிகளும், இவசேமானப் பாடிய வணக்கமாக,



குருவணக்கம். ௩ 

@5087 ans EUATWI-AT wy லகொகா நா, ஹிலிஹெ.சவெ| 

ander 5 ஈ வாய ஸிவாய aver 5 il 

ஒக்நமோஹம் பதார்த்தாய லோகாராம் ஷித்து ஹேதவே 

ஸச்சிதானந்த ரூபாய சிவாய பரமாத்மநே 

என்று சிவனை வணங்கிப் போர்ததாஉம், உபகிடதவியா க்கியானஞ் செய்த 

சிரங்கசாமாறுசர் என்னும் வி௫ட்டாத்துவித பாடி யகாரரும், தம் உரை 

முகத்தே, 

௯_தஷீழ-)வாவாய8% வி தாவ டுவி யா। 
aD OD oy ம. 

கந _நாவறாரஉமாற9.நலி$_3மாஹ.சாடு| 

அதூகுச்சஸச்சாய மஞ்சிதோச ஸ்தலம் ஸ்ரீயா 

அஞ்சநாசலச்ருஙகார மஞ்சலிர் மமகாஹதாம் 

என்று விஷ்ணுவை வணங்கிப் போக்ததூஉம், அவாமானத FICO SLT 
௬ 

. ச ௪ . . ௫ ஜு . உ ச ௬ ௪ 

டி.யகாரரும், அவப்பிரஞ்சம் நிசமாது இருதஞ் சித்திக்நற்பொருட்டுத் தம் 

பாடியமுகத்தே, 

ஹத) 168 6 95 87 60 ய, வஷவ.3கெ) ௧19] 

an@Qa~QearQa@rF& 9௦ dap reyjoanaiOOe dlan~@a,, apls| 
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ஸதயம் ஜஞாஈமகரந்தம் அந்தம் ITWO MV FIGOUGLO 

ஸாவைர தேவை ரீட்யம் வில்ண்வாக்யம் ஸரவதைமி சுப்சேஷ்டம் 

என்று விஷ்ணுவை வணங்கியதூஉம் உணர்ந்து, இவ்வழக்கு இருமொழி 

க்கண்ணும் பயில்வுநாஉம் பெருவரவிற்றாமரபினதென்று தெற்றெனத்தெளிக, 

அற்றேல், அன்னது தெற்றெனத் தெளிந்து ம௫ழ்மீக்கூர்ந்தேம், மற் 

ஜென்று உசாவுதும், அவ்வியல்பானே _நால்வணகச்சத்திற்கு வேராகத்தாம் 

வணக்கங் கூறப்போக்த மூனிவர்பெருமான் முதற்கண் துஇக்கற்பாலராங்களி 

ம்றுத்தெய்வம், ௮ன்றிப் பாமகுரவத் தென்முகத்தெய்வம் என்லும் இவர்ப் 

பசாவுதலை யொரிஇச் சந்தானகுரவ ரொருவர்ப் பழிச்சலாமாறென்னையோ 

வெனின், ௮வ்வையப் பாட்டினையு மொழித்து மேற்செல்லுதும், 

சமயாதீத மெனப்படேஞ் சித்தார்த மெய்ர்நெறிக்கணின்ரர், **தம்மு 

தல் குருவுமாய்த் தவத்தினி லுணா்த்த" எனவும், அஞ்ஞான வச்சகலர்க் 
OO



௪ குருவணக்கம், 

கக்குருவாய்-மெய்ஞ்ஞானம்-பின்னுணர்தீதும்” எனவும் இச்சிவஞானபோதம் 

உரைச்தாங்கும், 

௯:மாயிவிஷட௦ சூவாய-16 வ-5வ-1ற-9௨0 | 

03.5509. amr soa) சூவாய-1௫வொலவ| 

அ.தாதி வித்யம் அசார்ய: பூர்வரூபம் 

பித்ருதேவோபவ ஐசார்யதேவோபவ 

எனத், தைத்திரீயச் சுருதி புரைத்தாஙகும், ஞானகுரவனையே இறை 

வனெனக் கோடலாலும், அவற்பணிதலே இறைவணக்கமாகி அத்துவிதமுக் 

இயென்னும் அரும்பேற்றை அளிக்கும் ஞானசாதன மாதலானும், “குரு” 

என்னும் மொழிக்குப் பாசவிருளை ஓட்டுிவோனெனக் காரணங் கோடலா 

னும், இக்குரவர் மற்றையசமயகுரவர்போலாது சத்தாந்தசைவச் சிவனியல் 

களையுணர்த்துஞ் சிவஞானகுரவராகலானும், அரனடியார்க்கு இருபான்மூன் 

நிலக்கணங்களையும் விதிக்கவர்த சங்காசங்கிகை என்னும் வேதோபபிருங் 

சணமானது, 

வரம$; ஹஹா உரக யாறண) வ8-ூறி.கடு| 

அ தீய மு௩ாா௩ஃவெவா வ] 

ப்ரசுமம் பஸ்ம ருத்ராக்ஷ காரணம் சமுதீரிதம் 

த்விதீயம் குரு சேவாச 

சிவனடியாருக்கு மூதலாவதிலக்கணம் விபூதி கண்டிகை தரிக்தலென 

வும், இரண்டாவஇிலக்கணம் குருவைவழிபடுதல் எனவுங் கூறுமாற்றுனும், 

சுமாறாகாயம.நா ஊவெல.மழவை வாலி {59 வறி௨ஊ00_தாவாவ 

௮ தாச்வலாய?ரர ஹவை பகவந்தம் பரமேஷ்டிஈம் பரிஸமேத் யோவாச. 

னே புகழப்பெற்ற மகாவிருடியார்க்கே குரு என்று யசாவேதசாகையா 

வழிபாடு செய்கவெனச் கிளக்கப்படு மெனின் மந்றையோர்க்கு ௮ஃதின்றி 

யமையாதென்பது சொல்லாமேயமைதலாலும், வாயுசங்கை இசண்டாம் 

பாகத்திலே பதின்கான்றாம் ௮த்தியாயத் திலே, 

வரஷி நாக யஉாஹு. ஹ.தாவா ் கூ யாஹு av srast 6 HO 57 ஊவெசு| 

GUST Mr ws-g ஹெ. . ௧98. வஙமா Gavel
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யாவஸி avd aiQant வர.சக-௦ொ வில் 0௪) 

SUIT ONT OL » ad யெ.த சூவாய4ஹ) ஷவ௨_53| 
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தயாய slaves+Clag © மா வாவ க்ணா eG) anaill 

8_நஹா ௬54/ணா வாவா ம௩றொ$ கராய நகா௱யெசு| 

அஹ) 0 குராயெ.த ¢. am) oles ஹாய-$ ரூ ரத an Juss 

பாபிகாஞ்ச யதாஸங்கஸ் தத்பாபாத் பதிதோ பவத் 

தத்வதாசார்ய ஸங்கேர தத்தாம பலபாக் பவேத் 

யதேக வஹ்நிஸம் பர்க்காக் மலந் த்யஜஇ காஞ்சஈம் 

ததைவ குருசம் பர்க்காத் பாபம் தீயஜதி மாவ: 

யதாவஹ்கி சமீபஸ்தோ கருதகும்போ விலீயதே 

ததாபாபம் விலீயேத அசார்யஸ்ய சமீபத: 

யதாப்ர ச்வலிசதோ வஹ்நி: சுஷ்சகாஷ்டஞ்ச நிர்தஹேக் 

குதாய மபிசர் துன்டோ குரு? பாபம் ஆணாத் தஹேத் 

fo 
மகஸா கர்மணா வாசா குசோ: க்ரோதம் நகாரயேத் 

SMU SSC SH SAMUHS F ஹ்யாயு: ஸ்ரீஜ்ஞாஈ சத்கிரியா. 

, தீவினையாளர் சம்பந்தத்தானே ஒருவன் எங்கனம் ப்திதனுனெருனோ 

அங்கனமே குருவின் சேர்க்கையாற் புண்ணியபலன்களை யடைன்றான், 

தியின் சேர்க்கையானே பொன்னான களிம்பைப் போக்கிக்கொள்வ தேய் 

ப்ப, குரு வழிபாட்டானே மனிதர்கள் பாவங்களைக் கழிக்கன்றார்கள், கெரு 

ப்பின் சமீபத்துள்ள நெய்க்குடம் எங்கனம் இலயமடைகன்றே தா, அங்கன 

மே குருவின் சமீபத் இலிருப்பவன் தன் பாவங்களயாவும் இலய மடையப் 

பெறுவான், கொழுர்துவிட்டெரியும் நெருப்பானது உலர்ந்த விறகுகளை எங் 

ஙனம் எரிக்குமோ, ௮ங்கனமே மேலாம் உவசைப்பாட்டினையுடைய இக்தக்குர 

வனும் சடன்றன் பாவங்களைக் சணப்போ திலே தகிக்கின்றான்.மனம், வாக்குச் 
ச்



Sr குருவணக்கம். 

காயம் என்னும் மூவகைக் கரணங்களானுவ குருவைப் பிழைத்த லாகாது. 

அவருடைய சனத்தானே ஆயுளும், வெறுக்கையும், மெய்யுணர்வும், «pou 

ழிலெனப்படூஉம் புண்ணியங்களுஞ் சுடப்படுகின்றன. என்று உசைத்தலானே, 

ஆயுள், செல்வம், தத்துவவுணர்ச்சி, புண்ணியங்க ளென்னும் இவைகள் மேன் 

மேலும் வளருமாறும், மலவிருள் மதேயுமாறும் ஈன்னெறிகாட்டி உய்வித்த 

குருச் செய்த ஈன்றியை எஞ்ஞான்றும் மறவாது, மனம் வாக்குக்கள் ஒரு 

மைப்படக் காயத்தினால் அவரை வணங்குகலும் இன்றியமையாது வேண்டப் 

படுமாகலாலும், 

wowo Gere நவா வவிமார.கி Suv wang காயேடெயா௦ 

woe 205)! 6650 லொக: 8ப0ுக_தா௦ காரே௦ வஹா Or_FBo 
அ அ 4 8 Be 
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யம்யம் லோகம் மனஸா எம்விபாதஇி விசுத்த ஸத்வ: காமயசீத யாஞ்ச 
௪ ௩ க * 7? ௩ ௪ . . * 

காமான், தந்தம் லோகம் ஜஐய2க காஞ்ச காமான் தஸ்மா தாத்மஜ் 

ஞம் ஹ்யர்ச்ச Sus பூகொம: 

எவன் எவ்வெவ்வுலகனை மெய்யுணர்வா?ன நினைற்று வி த சத்துவமு 

டையனாக), எவ்வெப்பயனை விழைன்ருனோ ௮வன் அவ்வவ்வுலகங்களை 

அடைந்து அவ்வப்பயன்களைப் பெ.றுகன்றுன் ஆசலின்,பரசிவளை உள்ளவாறு 

ணர்ந்த அத்தன்மையனாகிய சிவஞானியைத் இருவ ரட்செல்வம்விழைவு நாஉம் 

ஒவ்வொருவரும் பணிவாராக என 9வேதமகாவசனங்கள் முழங்குதலானும், 

அங்கனமே சிவாகமங்களாகிய பரவித்தைகளும் முழங்கலாலும் ருரவனே 

தெய்வ மெனக்சொண்டு வணங்வெதெனசக் கடைப்பிடிக்க, 

“அத்துவிதக் கலவி காட்டி ச-,சண்ணளிவலைத் தெனையாண்ட ஈமச்வொ 

யகுரு” எனவே, ஓன்றற் கொன்று முர 2ணுவென்னரு றயம் நிகழ்தருமாறு 

பொருள்களைப் போதிக்கும் மறைகளானும், பரவித்சைகளாஞ் சிவாகமங்க 

ளானு முணர்தற் பாலதாம் அ௮த்துவிதத்தி னுண்மைப் பொருளைக் தமக்கு 

அறிவித்தருளி, அதனானே சிவஞானச்தைக் தோற்றுவித்துக் கம்மை யாண் 

டருளியோரென்பதாஉம், அங்கன முள்ள ஞானகுரவர் ௮துவாயிலாே 

பெறற்கருங் கைவல்லியமாம் அத்துவிக முத்தியைத் தம்மை விரும்பிஞார்க் 

கருளும் ஆற்றலுடையா சென்ப.தாஉம், ௮றுபெயர் மாச் திரையாலுஞ் செவ 

சே குரு வ?ெைபுலப்படும் என்பதாஉம், பேரின்பமுதவுக் தண்ணளி யுடையவ
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வென்ப.தூஉம், அவரை வணங்குவார்க்குச் சவஞானப் பேறும், அதன்சாசு 

னங்களும் பிறக்குமென்ப.தூஉர் தெளித்தருளியவாறு காண்க, 

உலகத்திலே சித்தாந்த வித்தைகளை வெளிப்படுத்த, ௮வற்ரானே பக் 

குவான்மாக்களுக்கு மெய்யுணர்வு உதஇிப்பித்தற்பொருட்டுச் சிவாவதாரமாகத் 

தோன்றிய சைவாசாரியர்கள் இருபத்தெண்ம சிருப்பவும், ௮வர்களுட் கல்யா 

ணகுருவும்,**காநாகம விதாயி” எனச் இறப்புப் பெயர் பெற்றவருமாயே சுவ 

தாசாரியர் ஒருவரையே, வியாசரூத்திர மாபாடியஞ் செய்தாருட் சைவபச 

டியம் இயற்றிய நிலகண்ட?ிவாசாரியசுவாமிகளும், தம் பாஷியமுகத்தில், 
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நம: ச்வேதாபிதாகாய காகாகம விதாயிதே 

கைவல்ய கல்பதரவே கல்யாண குரவே நம: 

ஒன்றற்கொன்று விசோதம்போலத்கதோன்றும் வேதார்தங்களை விரோத 

மின்றிப் போதித்தலினாலெ “*நாகாகமவிதாயி”” என்று சிறப்புப்பெயர் பெற்ற 

வரும், ே மாக்ஷூங்கொடுக்குங் கற்பகதருவும், இம்மை மறுமைப் பயன்களாகயெ 

ளெனப்படும் நல்வாழ்வைக்கொடுக்குக் குருவுமாகய சுவேதாசாரிய போகங்க 

சை ஈமஸ்கரிக்கின்றேன் என வணங்கிப் போந்தாங்கு, சந்தான பாம்பரைக் 

குரவர்கள், வேலப்பமத௫ிகசுவாமிகள், இராமலிங்கதேகெசுவாமிகள், மாசிலா 

மணிதேசிகசுவாமிகள், குமாசசாமிதேகிகசுவாமிகள், முன்வேலப்பதேகெ 

சுவாமிகள், உருத்திரகோடிதே௫கசுவாமிகள், தக்ஷிணாமூர்த் தே ேதசிகசுவாமி 

சுள், அம்பலவாணதேசிகசுவாமிகள், மஹறைஞானதேசகெசுவாமிகள், பஞ்சாக் 

கரதே?கமூர்த்தகள், சித்தர்சிவப்பிரகாசேேசிகசுவாமிகள், சிவப்பிரகாசதே 

இகசுவஎமிகள் என்றின்னோர் பலரிருப்பவும், நமச்சிவாயதேகெசுவாமிகளாக 

குரவர் ஒருவரையே இப்பாடிய மூனிவாருக் சம் பாடிய முகத்தே அதித்துப் 

போந்தா ரென்க, என்னை? சுவேதாசாரியர் மான இவரும் முன்னுசைத்தாங் 

குச் சைவசித்தாக்த வித்தியாதார apis Gann, scored sid என்றற் 

குஞ் சால்புடையராய், கல்யாணகுரவராய், தரிசித்த மாத்திரையே மெய்யுண 

ர்வுபாலிக்கும் வரத வடிவராய் விளங்கலானென்க. 

வியாசசூத்திரபாடியங்களுட் சீகண்டபாடிய மென்னுஞ் சைவபாடியத் 

Boa இணையின்றிப் பொலிர்துவிளங்குஞ் சிவபெருமானது உற்கருட மணி



oD குருவணக்கம், 

களை யெல்லாம் எடுத்து விளக்கவந்த வொர்க்கமணிபிகையாரும், தெய்வ 

வணக்கம் புகலாது, இத்திராவிடமாபாடியகாரர்ப் புரைய, சுவேதாசாமிய 

சுவாமிகளையுக் தம் வியாக்யொனமுதலிலே, 

8ஹோவாறா-வ.க் ஆ வ, ௨) உராயவவ SRK) 
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மகாபாசுபதஜ்ஞானஸம்பசதாயப்சவாத் BEG 

௮ம்சாவதாரா நீசஸய யோகாசார்யா தபாஸ்மஹே 

(மகாபாசுபத ஞானமென்னுஞ் சிவஞானசம்பிரதாயப் பிரவர்த்தகர்க 

ளும், சிவபெருமானது ௮மிச ௮வதாச முடையவர்களுமான சுவேதாசா 

ரியர் முதலாகவுள்ள சிவயோக ஆசாரியர்களை உபாசிக்கின்றேம்) என்று 

வணக்க முசைத்தருளியதனானும் பெறப்படும், 

படவே, வடமொழிக்க ணவிருஞ் சித்தாந்தமகாவித்தைகளைப் பிரவாத் 

இத்தவர் சுவேதாசாரியர் என்பதூஉம், தென்மொழிச்கட் பஞ் சித்தா 

ந்த மகாவயித்தைகளைச் சிறப்பாகவும் வடமொழிக்கட் பூஞ் இத்தாந்த மகா 

வித்தைகளைப் பொதுவாகவுங்கொண்டு பிரவர்தஇத்தவர் கமச்சிவாயசுவாமி 

போ தரல் காண்க, கள் எனப்பெயரிய குருஜூர்தீதகள் என்பதூஉம் 

இவ்வியல்பினைய/டைய நமச்சிவாய குருமூர்த்திகளைப் பணிந்த முனிவர் 

அவவளவின் அமையாத இரண்டாந் திருவித்தத்கானே அவரையும், அவர் 

மாபில்வந்தாரையும், வருவாரையும் வாழ்த்தியது என்னை யெனின் கூறுதும்: 

சிகண்டபாடியம் எனப்படிம் சைவபாடியகாரர் சுவதாசாரியர் ஒருவசை 
ர. 

யே வாழ்த்தினாரக ௮தற்கு வியாக்கியானஞ் செய்த சிவார்க்கமணி தீபிகை 

றி 

இம்முனிவரும் ௮க்குருகார்கீ திகளுடன் ௮வர் மாபின்வந்த தங்குருமுகலாயி 

னோரையும் சேர்த்து வாழ்சக்தினாசென்௪, 

யார் அவருடன் ௮வர் மரபினரையுஞ் சேர்த்து வாழ்த்திய நியாயம்பற் 

அல்லதாஉம், இக்கிலவுலகத் தின்சகண்2ண அன்மாக்களின் பலபகைப்ப 

ட்ட கன்மங்கட்கு ஏறபப் பன்முகமாகப் LIT Bad att ங்கும் மற்றைய FLOW (HT 

வர் மாபுகள்போலாது உண்மைப்பொருஞம் ௮ருளும் உடைய திருக்கைலா 

யபசம்பரை எனப்படும் இச் திருமாபு யாம்பெற்றபேறு இவ்வையகம் பெறு,௪



குருவணக்கம். Sie 

நிபொறுட்டு அழிவெய்தலின்றி எஞ்ஞான்றும் தழைத்து நிற்க என்னும் கழி 

பேரிரக்கதீதால் வாழ்த்தியருளியதூஉமாம், 

தமிழ் நூலார் வாழ்த்தென்று கூறுதலை வடநூலார் மங்களம் எனவும் 

அசீர்வாதம் எனவுங் கூறுவர், இவ்வாறேசைவடாடியகாரர், 
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பவதுஸ் பவதாம் சித்யை பாமாத்மா ஸர்வமங்கமளா பேத: 

சித9% மயப்சபஞ்சச் சேஷோ சேஷோபி யஸ்யைஷ: 

அறிவுடைப்பொருள் அறிவில்பொருள் என்னு மிருவகைப் பிரபஞ்சங் 
களையும் ௮மிசமாக உள்ளவரும் எல்லாமஙகள குணங்களோடும் கூடினவரும் 

பார்வதீசே மதரும் பாலக்குமியுடன் இசைந்தவரும் ஆகிய சிவபெருமா ன் 

இப்பாடியத்தைக்கேட்கும் உங்களுக்கு ௮ நுக்கிரகம் புரிந்து இஷ்டசித்இயின் 

பொருட்டும் துணையாலாராக என ஆசீர்வாதம் கூறியதூஉம் உணர்ந்து 

கொள்ச, 

பண்ணிசைவெம்பரிதிமதி” என்னுந் திருவிருத்தம் பாடியகாசர்தங் 

குருவணக்கம் என்பதூஉம், **கயிலாயபரம்பரை”” எனவரூஉம் திருவிருத் 

தம் பாடியகாரர் தம்மாபைப்போற்றுமுகத்தானே *தழைக” என வாழ்த்திய 

மங்கலவாழ்த்தென்பதூஉம் போந்தவாறு காண்க, 

குருவணக்கம் 

முற்றிற்று, 
ITS



உ 

விஞ்ஞாபனம், 
—2 KOE 

நு” நாலாரம்பந்தொடந்கி இந்த எழுத்திற் பதிக்கப் 

பட்டனவெல்லாம் மெய்கண்டதேவ நாயனார் திருவாக்குக்கள்; 

ஆருஞ்சூத்திரத்துக் கருத்துரை மறப்பெனும் பகைவனால் 

இவ்வெழுத்திற் பதிப்பிக்கப்படாமற்றடுக்கப்பட்ட௮.



டே 

சிவமயம். 

திருச்சிற்றம்பலம். 

சிவரானபோதமாபாடி யத் திரட்டு, 

OA WET ANTONIE கவா 

சிறப்புப்பாயிரம். 

அண்ட; இலி 

ரை வாகமங்களின் உளவாக நாற்பாதங் களுள்ை வத் துஞானபாதத்தோ 

இய பொருளினை ஆராயும் அராய்ச்சி இர் நாலின்சண் எடுத் துக்கொள்ளப்பட் 

டது, இவ்வாராய்ச்சிக்குப் ப்பன் யாதா? எனவ, இறு கேட்டற்ரு உரியார் 

யாவா? எனவும், இகனால தலப்படும் 0 ருள் யாது? எனவும், இதனைப் பய 

ப்பிக்குஙு கருவியாய் இதற்குமுன் லருகலையான் உணர்தற்பாலது யாது? என 

வும், இகனைவழங்குகற்கு இட்ட பெயர் யாது? எனவும், இஃ.துயாண்டு வழங் 

குவது எனவும், இதன் முதனால் யாது? எனவும், இநலூல் செய்தார் யாவர்? 

எனவும், பலவாற்றுன் அரங்கை நிரழமுமன்2ற; அவ்வாசங்கை நீங்கி மன 

வெழுச்சி சேறற்பொருட்ரி இரால் முகத்து உரைக்கப்பரிவதாகிப சிறப்புப் 

பாயிரம்-- 

மலர்தலை புலகின் மாயிரு டிமியப் 
பலர்புகழ் ஞாயிறு படரி னல்லதைக் 

காண்டல் செல்லாக் கண்போ லண்டிய 

பெரும்பெயர்க் கடவுளிழ் கண்டுகண் ணிருடாம் / 
தரு்.துயர்க குரம்பையி னானமா நாடி. 
மயர்வற நந்தி முனிகரைச் தவி, 
அயர்சிவ ஞான போத முரைத்தோன 
பெண்ணைப் புனல்கும் வெண்ணெயச் சுவேகவனன 

த்த 

பொய்கண் டகன்ற மெய்கண்ட தேவன 

பவனி வன்பகை கடம் ம 
7 ர ற. தவரடி. புனந்த தலைமை யோனே. 

எனவரும், 

௪ a க உ உ உ . * 

உயர் சிவஞான பாதம் என்றது ஏனை மூன்றுபாதத்தை ஆராயும் நூல் 
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கட்கு மேற்பட்ட சிவஞான?பாதம் 61 HM VUTD, COTTA, HH LTVEaM உணர் 
. க . ச உட . ச ச . ச . “oD ௪ உட 

RVs ore YG HTD CBG VAT YD! OF as) பெயரும், Quinta, முனனாத 

தக்கையுற்றுச் சிவாகமங்கமளைா ஓதி அதன்பின் ஏனை மான்றுபாதங்களை 

ஆராயும் நூல் முறைய Cal அ௮வ்வாரொெழுகி மனந்தூயராய் நித்தியாகித்



தத் சிவஞானபோதமாபாடியத்திரட்டு, 

இய உணர்வு தோன்றிப் பிறவிக்கஞ்சி வீடுபேற்றின் ௮வா மிக்குண்டாயவழி, 

அவர்க்கு இந்நூல் உணர்தீதுக என்பது Curis gore Caras, 

இப்பாயிரப்பொருள், நூல் இறுஇயில் “எர்தைசனற்குமரன்' என்னும் வெ 

ண்பாவாற் பெறப்படுதலின், ஈண்ட கூறுதல் கூறியதுகூறலாம்பிற வெ 

னின்,---அகாது; “எந்தை சனற்குமரன்' என்பகனாற் பெறப்பட்டதனையே 

மாணாக்கர்க்கு நூல் முகத்து உணர்ததுதற்பொருட்டு ஈண்டுத் தக் அசைத்த 

தாகலான் என்பது, மிருகேர்திரத்து இறுஇயிற் கூறும் வரலாற்றினை காசாயண 

கண்டவாகிரியர் நால் முகத்துத் தந்துரைத்ததாஉம் இக்கருத்தேபற்றி 
என்க, 

இத தால் நக இபெருமான் பெறுதற்கு வரலாது என்னை? எனின், கூறுதும், 

மாசங்காச முடிவின்சண் உலகங்களை மீளப் படைத்தற்பொருட்டுப் பரமான் 

மாவாகிய பரமூவத் இனுடைய பராசத்தி ரூடிலையை கோக்கியவழி, வேதாக 

மங்கள் குடிலையினின்று நாதவடி.வாயும், அதன்பின் விர்துவடிவாயும், ௮தன் 

பின் அ௮க்காவடிவாயம் முறையே தோன்றின. பின் அவற்றைச் சொழ்ரொ 

டர்ப்படுத்துச் செய்யுளாக்டிப் பிறர்க்கு. அருளிச்செய்தற்பொருட்டுப், பாம 

இவன் ஈசானம் முகலிய பஞ்சப்பிரம மனுக்களாயயெ சத் தகளே இருமுடி மு.கு 

லிய அவயவங்களாகச் சகளகிட்களத் இரு: மமனி கொண்டருளிச், Tarpon 

தீதியாப் நின்று, தற்புருடம் முதலிய sre கு fF திருமுகங்களிணின் று வேதங்க 

காத்? தாற்றுவித்து, அவ்வேதங்களை அனக்கு?தவர் வழியா? ம்ன பேக்கு 

அருளிச்செய்று, ஈசானமுகத் இனின் நு ச Farrier & © SAT eh Ee அச் 
(> 

Rout swt sew cs * 1G பிர திசங்கி oD) (Pon, MILT 0 oar Na ண்வா முதலிய 1. J BOS Ly TLD 

மகாருத்திரர் மு முதலிய பதினெண்மரும் ஆசிய DLs D கீதெண்மருக்குஞ் சி சிவப 

தம் உருதி, இரேபேகம் எனப் i. ANH GBI oD Oana வொன். ப] தல்வொருவ கனு ஸ் ATA 

GOB 19. னை Ly ம் வித்தி ண் ளிச்செய்து, பின்பு ர் மகெளகமுறையா ன அவ்விருபத் 
a 4 ச _ ரூ . co eo 8 ட உ சு ௪ . 

யேசர் எண்மரின் முதல்வராகிய அனந்த? தவர்க்கு ௮ ளி செய்தான், அவ 

றை அனக்கு தவர் நா DIS. இனெட்டு உரக திரமின் ராசல்வராகிய கண் இறை ௮ அவர் நாற. _...* Ch Bi CPPVMUTTAUL F He 

. - 1% . . க க . 

டருத்திரருக்கு 2 ரூளிச்செய்தார். அவற்றைச் FEMS DTW ‘BEM BG 

குர் தேவர்க்கும் முனிவர்க்கும் ௮ளித்கற்பொருட்டு முதற்கண் ஈந்திபெருமா 

னுக்கு அருளிச்செய்தார், 

' ச 

அங்கனம் அகமங்களெல்லாங் சகெட்டருளிய நர் இபெருமான் கண்ட 

முதல்வரை amas Aero, Dorm sud? கானுஞ் சரியை முதலிய நாதிபாதங் 

களுஞ் சிறுபான்மை வேறுவேழுகக் கூறப்பட்டன, அவற்றுள், உண்மை 

யாவது இது என்று அருளிச் செய்யவேண்டும் rar Gri gi விண்ணப்பஞ் 

செய்து வினுபவழின், 4 ரகண்டருக் இரமுகல்வர் கருணை கூர்த்து “ஈன்றே வினா 

யினாய்! ௮னந்தேேவர் எம. 1G அருளிர்செய்கவாறே கூறின் 2ம்) கேட் 
பாயாக' epee b, கற்பந்தோறும் படைப்பு 2வறுபாடுங் கேட்போர் ௧௫ 
eal 572 வபாடும் பற்றி அவற், இதி இயையச் சரியை PP கலிய மூன்று பாது 

- சபிரதிசங்கிதைமுறை ஒருவிஷயச்தை வே வெறு வகுத்துக் கூறுதல், ் ம்கெள 
கமுறை வேறுவேறு வகுக்கப்பட்ட பலவற்றைச் இரட்டிம் கூறு சல்.



சிறப்புப்பாயிரம். TR. 

ங்களும் அகமங்களில் வெவ்வேருகக் கூறப்பட்டன. ஆகலான், ௮வற்றுள், 

எவவாகமத்தின்வழி யார் தீக்கைபெற்றார், அவ்வாகமத்தின்வழி ௮வர் ஒழு 
கற்பாலா். 

இனி, ஞானபாதமாவது பொருட்டன்மை உணர்த்துவதாசகலின், 'அ௮.து 

பலதிறப்படதல் பொருந்காமையின், அ௮வையெல்லாக் தூலாருந்ததிமுறை 

பற்றிக் கூறப்பட்டனவன்றி மாறுகோளல்ல என்பது வகுத்துணர்த்துதற் 

பொருட்டு இசெளரவாகமத்துள் பன்னிருசூத்திரத்தாற் கூறப்பட்டது “சிவ 

ஞானபோதம்” என்பதோர் படலம். ௮.து கேட்டார்க்கு எல்லாவாகமப் 

பொருள்களும் மாறுகோளின்றி இனிது விளங்கும் எனக் கூறி ௮ச்சிவஞான 

போதத்தை நந்திபெருமானுக்கு அருளிச்செய்தார். 

நர் திபெருமானும் அதுகேட்டதுணையானே எல்லா 8யமும் நீங்கி மெய் 
ப்பொருள் தெளிந்து பின்னர்த் கம்மாணாக்கர் பல்லோருள்ளுஞ் சிறந்த சன 

ற்குமாரமுனிகட்கு அருளிச்செய்தார். ௮வர் தம்மாணுக்கர் LIVE OO (TOI OG 

சிறந்த சந்இியஞான தரிசனிகளுக்கு அருளிச்செய்தார். அவர் தம்மாணாக்கர் 

பல்லாருள்ளுஞ் சிறந்த பாஞ்சா திமாமுனிகட்கு அருளிச்செய்தார். அவர் 

தமிழ்காடுசெய்க சவக்தானே இருவெண்ணெய்கல் லூரில் அவதரித்தருளி 

மெய்யுணர்வின் முற்றுப்பேறுடையராய் எழுந்தருளியிருக்த மெய்கண்டதேவ 
ர 

ர்பால் வந்து வஞானயபோசத்தை நல்கி, “இதனை ஈண்டுள்ளோர் உணர்ந்து 

உய்தற்பொருட்டு மொழிபெயர்ததுச்செய்து பொழிப்புசைக்க” என்றருளிப், 

கேட்டவாே D பொழிவய்பு உசைக்குமாறுஞ் சத்தியஞானதரிசனிகளபால் தாங் 

வகுத்தருளிச்செய்து நீங்க, அவரும் ௮அவ்வாமற மொஜழிபெயர்ததுப் பொழிப் 
புரையுஞ் செய்தருளித், தம்முடைய மாணாக்கர் பல்லோருள்ளுஞ், சிறந்த 

அருணந்திகுரவர்க்கு அனித்தருளினார். இஃது இர*்.நூால் வரத வரலாறு. எனக் 

கொள்க, 

பொழிப்புசையை வடநூலார் வார்த்திகம் என்பர், பொழிப்பு எனினுங் 

காண்டிகை எனினும் ஓக்கும். பொழிப்புளை பிண்டப்பொழிப்பு எனவும் 

கண்ணழித்துரைக்கும் பொழிப்புசை எனவும் இருவகைப்படும். அவற்றுள், 

இது கண்ண ழித்துக் கடாவிடைகளான் உரைக்கும் பொழிப்புரை என உண 

ர்க்றுகொள்க, 

இனி, ஆசிரியர் வார்திஇிகப்பொழிப்பு உரைச்செய்யுளாலும் பாச்செய்யு 

ளாலுஞ் செய்யப்படும் என்னும் வடமொழிமகம் பற்றி ஈண்டுக் கருத்துரை 

யும் மேற்கோளும் ஏதுவும் உரைச்செய்யுளான் உசைக்தார்) உதாசணம் பாச் 

செய்யுளான் உரைத்தார், 

இச்செவஞானபோதத்து முன்னாறு சூத்திரங்களானே பெத்தத்தின் 

நின்ற நிலைபற்றி இலக்கணங் கூறுதலின், ௮வை பொதுவியல்பு எனவும், பின் 

னா௮ சூத்திரங்களானே முத்தியின் நின்ற நிலைபற்றி இலக்கணம் கூறுதலின், 

அவை சிறப்பியல்பு எனவுமாம்.



a சிவஞானபோதமாபாடியத்திரட்டு, 

்.. இனி, பொஅவியல்பு உணர்த்தும் நால்கள் பொத எனவுஞ் தி இப்பியல்பு 

உணர்த்தும் நூல்கள் சறப்பு எனவுங் கூறப்படும், சிறப்பியல்பு சகசமாய் 

உள்ளதாகலின், உண்மை எனவும்படும், 

*் . ‘ . ச ச . ச 
பொதுவியல்பு. அளவைமுகத்தானும் இலக்கணமுகத்தானுங் கூறப்ப 

ட்டுக் கேட்டல் சிஈ்இச்தல் என்னும் இருஇறத்தான் உணரப்படும். சிறப் 

பியல்பு, சாதனமுகத்தானும் பய HYPE BTS னுங் கூறப்பட்டுக் கேட்டல் இந்தி 

த்தல் தெளிதல் கிட்டை என்னும் நான்கு கிறத்தான் உணரப்படும், 

கேட்டல் இந்தித்தல் தெளிதல் நிட்டைகளை வடநூலார் முறைய சிர 

வணம் மனனம் நிதிக்தியாசனம் நிட்டை என்ப, 

பலபொருட்ருப் பொறுவாகிய இலக்கணம் Grit UGLY என்றும் 

ஓ ஒருபொருட் உரிய இலக்கணாள் 2. ற.ப்பியல்பு என்றும் அளவை நாலாற் 

கூறப்படும் பொறுவியல்பு இறப்பியல்பு வேற நடத்தலக்கரைம் சொருபலக் 

கணம் என்லும் வடகசொ ற்குப் பரியாயப் பெயராய் ஈண்டுக் கூறப்படிம் பொது 

வியல்பு சிறப்பியல்பு கவேறு எனக் தெரிற்றுணார்கதுகொள்க, இவ்விரு 2வறு 
aD ச ச * * 5 . . ட 

YON LH AGH சொல்லொருமை LOW bd oT 0 US பறி பிம்பம், 

இ ௫ Set van ay வ கர ர காவ க துகை. வஞான பாதம் இங்கனம் மொறுவியல்புஞ் சிறப்பியல்பும் ஒருங்கு 

உணர்த்தலின், மு.ழுழுகனூலாம், 

. ட ce . . க 

இனி, சிவஞானசித்தி சிவப்பிரகாசம் என்பன முறைய 0 வ்விலக்க 

ணம்பெற்ற வழிநாறும் புடைழாலுமாம், 

மொ ழி பெயர்த்றுக்கூறும் நால்க ளில் GIT Gy! ba GU முதலியன பெரு ற் 
. nr . டக சூ . ௫ . . ட . ப 

பாலும பொறுவியல்பு மாது பைமப கூறு லின், பொ Bl DI NTL, 

இருவுகத்தி இருக்களிற்றுப்படி மு. நலியன சிறப்பியல்பு மாக்திசையே கூறு 

கலின், உண்மைழாலாம். 

௩ ச ச rn பச ச . 6 * 

வடமொழியினும் பெளட்கரம் மிரு Ob BIL முதலிய Ram Get gar 

பெத்தத்தில் கி 6 ன்ற நிலைபற்றி ட VTL ib) dn. DBS ன், நிவ போ அ. நாலாம், 

சருவஞாஷெத்தரம் மு தலிய இவொசல்ஈள் முற். அயில் மின் D நிலைபற்றி 

இலக்கண(ங கூறுதலின், ௮வை உண்மை நாலாம், 

உ ‘ ச “ . ௩ ௪ 

உபகிடதங்களினுன் LIT OLE முதலிய ONG LBL உலக் தோன்றி ஒடு 

ங்கும். முறைமையுந் o at, ற் றி DP 07 By 5 DB) Fo DM Deh iG, ரர உண்டு 61 GST GDILD 

மாத்திரையும் போல்வன. உணர்த் நுகலின், பொறு "எனப்படும் 

ரூ ட்ட உட . 
சாக தாக்கயம் முதலிய உபநிடதங்கள் இருவகையுங் கூறுதலின், 

பொதுவுஞ் இ றப்புமாம், 

அதர்லசிகை அதர்வசிரம் ர9வதாச்சுவதரம் முதலிய உபநிடதங்கள் 
முத் இரிலையெபற்றிர் சாசனமும் பயனுங் கூறுதலின், உண்மை எனப்படும்,



சிறப்புப்பாயிரம். _ இ 

அ.தர்வசிகை முதலிய உபநிடதங்களிற் கூறும் பொருள்களுஞ் சிலாச 
மப்பொருளை கோக்காம்வழிச் சூத் தரமும் பாடியமும் போலத் தூலாருந்ததி 

முறையாம். இக்கருத்.துப் பற்றியே வேதம் பொது.நூல் எனவும் ஆகமஞ் சிற 

ப்பு. நால் எனவும் இருமந்திரம் முதலியவற்றிற் கூறப்பட்டன என்று உணர்சு, 
“வேதாந்தத் தெளிவாஞ் சைவ இத்தாந்தத் இறனிங்குத் தெரிக்க லுற்றாம்” 

என்ற தூஉம் இம்முறை தெரிந்துகோடற்கு என்க, இவ்வுண்மை உணர்ந்து 

பொருள்கோடலே உரைகோள் முறையாம், 

இனி, இவ்வுண்மை உணர்ந்து பொருள் கொள்ளமாட்டாதார் உபநிட 

தங்கள் ஒன்ரோடு ஒன்று முரணும் எனவும் உபநிடதமுஞ் சிவாகமமுக் தம் 
முள் முரணும் எனவும், சிவாகமத்துள்ளும் ஒன்றோடு ஒன்று முரணும் என 
வும் மயங்கி, ஒன்றன் பொருளைபற்றி ஏமயேனையவற்றை இகழ்வர், 

அற்றேல், அஃது அங்கனமாக; வேதாந்தசித்தாந்த நால்கள் அங்ஙனம் 

இரு வே.றுவகைப்படு FIG கூறவேண்டியது என்னை? சிறப்பியல்பு ஒன்றே 

கூற அமையுமா சலோ எனின், அமையாது; அன்மாக்கள் ௮ங்கனக் தத்தமக் 

குரிய சோபானநுூல யின் அறிந்து வருந் தன்மைக் கேற்பத் NOT HB SVE 

யாயமாக உணர்த்தவேண்டும் ௮அகலின் என்க, “புறச்சமய நெறிநின்று மகச்ச 

மயம் புக்கும் புகன்மிருதி வறியழன்றும் புகலுமாச் சாம--வறத்துறைக ளனை 

யடைக்நு மருந்தவங்கள் புரிந்து மருள்கலைகள பலதெரிர்து மாரணங்கள் படி. 

த்துஞ்-- சிறப்புடைய புராணங்க ணாச்தும் வேதச் சரப்பொருளை மிகத் 

தெளிந்துஞ் சென்ரு. சைவத் இறத்கடைவ மிதிற்சரியை கரியா யோகஞ் 

செலுகஇயபின் ரானச்சாற் வனடியைச் சேர்வர்.” என்றதூஉம் இவ்விய 

ல்பு நோக்கியே என்க, 

இங்கனம் இவ்விருவகை இயல்பும் வைறுவேறு கூறும் ஆசுமங்களின் பொ 

ருளொருமை உணரமாட்டாது, ஓசீராவொன்றேபத்றி லக்கியவாதம் முதற் 

பலதிறத்தான் வேறுபட்டும் கம்மூள மயங்குவார்க்கு. ௮ங்கனம் மயங்காது 

அவற்றின் பொருளொருமை உணர்த்துதற்கு எழுக்கது இச்சிவஞானபோ 

தீம் என்றறிக, இஃது அறியாதார் எல்லாவாகமப் பொருளையும் பன்னிருரூ 

தீதிரத்தால் தொருத்து விளக்குதற்கு எழுக்கது இக்நூல் என்றுரைப்ப, 

“ட a a ச . 6 e { ச a / ட மி ருமகந்இரத்தின் முதற்கண்ணகாகய ஒருசூத்திரத்தானே எல்லா 

ஆகமப்பொருளுர் தொருத்தெடுத்து விளக்கப்பட்டன என்பது ௮ண்டே அறி 

யக்கிடத்தலானும், மற்றும் அங்கன் தொகுத்துக்கூறும் ஆகமங்கள் பலவுள 

அதலானும், ௮ துபற்றி இகன்கட் போந்த விசேடம் இன்மையானும், “நாடிக் 
ட . . “a . ௬ . ௩ ் ௪ ௩ 

கண்டு மயர்வற அளித்த சிவஞான?பாதம் என்பதற்றுத் தாற்பரியம் அது 

வாகாமையானும், ௮வர் உரைப்பன எல்லாம் போலியென்று ஒழிக, 

சிவஞானபோதம் என்பதும் இக்காரணத்தாற் பெற்ற பெயர், ௮ஃது 
எவ்வாறென்னின்,--**உபர்ஞான மிரண்டா மாரூ மலமகல வசலாத மன்னு 

போதத்-- இருவருளொன் ஜென்றகனைக் தெளிய வோதஞ் சவொாகமமென் 
அுலகறியச் செப்பு நால, "என்ப ஆகலின், பரஞானம் ௮பசஞானம் என்றிச 
ண்டுஞ் சிவஞானம் எனப்படும், அவற்றுள், பாஞானக்தைப் போ இப்ப த எல்



Sr சிவஞானபோதமாபாடியத்திரட்டு. 

ல்லா ஆகமங்கட்கும் பொது அகலின், ஈண்டுச் சிவஞானம் என்றது: ௮வ்வ 

பரஞானமாகய சகிவஞானமேயாம். போதம் என்றது அவற்றின் நிச்சயப் 
பொருள் இது என உணர்த்துதலாம். ஆகவ, சைவாகமங்களின் பொருள் 

நிச்சயம் உணர்த்துவது சிவஞானபோதம் எனக் காரணக்குறியாயிற்று என்று 

உணர்க. இப்பொருள் வடமொழிச் சவஞானபோதத்துப் பன்னிரண்டாஞ் 

சூத்தரத்திற் பிற்பாதியிற் கூறியவாறுபற்றி உரைக்கப்பட்ட, 

சிவஞானம் எனப் பொதுப்படக் கூறினுக் தலைமைபற்றி ஞானபாதமே 

சொள்ளப்படும். ஞானபாதத்திற்குத் தலைமை “*ரியையென மருவுமவை 

யாவு ஞானம் கிடைத்தற்கு நிமித்தம்” என்பதனால் அதிக, 

அற்றேல், ஏனை மூன்றுபாதப் பொருள்களை ஆராயும் _நால்கள் யாவை? 
எனின்,--௮வை சோமசம்புசிவாசாரியர் செய்த கரியாகாண்டக்கரமாவலி 

முதலியவாம் என்க. ௮ற்றேல், ஞானபாதப்பொருள் ஆராய்ச்சி நாலும் பிற்கா 

லத்து ஆசிரியன்மாசே கூற அமையும்;.நகமத்துட் கூறவேண்டாம் பிறவெனின், 

ஆசிரியன்மார் ௮வை அனுட்டிக்கும் முறை அரசாயப்புகுர்காரன்றி அவற்றிற் 

குப் பொருளொருமை கூறப் புகுந்தாசல்லர், ௮வை சிறுபான்மை தம்முள் 

வேறுபாடுடைய என்றும், “wor war எவ்வாகமத்தின் முறையே இக்கை 

பெற்றார் அவரவர் Hur sing Hor முறையே அனுட்டிக்க” என்றும் “ஏக் 

கோயில் எவ்வாகமத்தின்முறை பிரதிட்டை செய்யப்பட்டது அக்கோயிலு 

க்கு ௮அவ்வாகமத்தின்முறையே பூசை விழா முதலிய ஈடாத்துக” என்றும், 

“மாறிச் செய்யிற குற்றம்” என்றும், அகமங்களே கூறுதலின், ௮வற்றிற் 

குப் பொருளொருமை காட்டலாகாமையின், கற்பபேதத்தானும், ஆன்மா 

க்கள சருத்துவேறுபாட்டானும், அவ்வவற்றிற்கு ஏற்பச் சிறுபான்மை தம் 

முள் வேறுபடக் கூறுதல் பொருத்தமுடைத்து என்பதுபற்றி அவற்றைக் 

கூறும் அகமங்கள இறுபான்மை அங்கனம் வேறுபட நிகழ்ச் நன, 

இனி, ஞானபாதமாவ.து பொருட்டன்மை உணர்த்றுவகாகலின், ஆண்டு 

மேறுபடுதல் பொருக்தாதாயி னும், ஆன்மாக்களின் மலபரிபாக தாரதம்மியதீ 

இற்கு ஏற்பத் தாலாருந்ததி முறைமைத்தாக உணர்த்துதல் மரபு என்பது 

பற்றி, ௮ங்கனக் கூறும் ஆகமங்களை கோக்கு2வார் ௮வை ஒன்றோடொன்று 

முரணுவன?பாலக் ௧௫.இ மயங்குவர், ௮ங்கனம் மயங்காமைப்பொருட்டு 

ஞானபாதப் பொருள்களையெல்லாம் பொது உண்மை என இருவகைப்படுத்து 

ஆராய்ச்சி செய்து ஒருதலையான் உணர்த்த வேண்டுதலின், ௮ஃது ஏனை 

யோசால் ஆசாமையின் வேண்டும் என்சு. ௮ங்கனம் முசணுவனபோலத் தோ 

ன்றுவன யாவை? எனின், சுவாயம்புவம் முதலியவற்றிற் பதார்த்தம் “ஏழு”? 

என்றலும், பெளட்கரம் முதலியவற்றின் “அறு?” என்றலும், பராக்கியை 

முதலியவற்றின் “ந்து! என்றலும், சருவஞானோத்தாம் முதலியவற்றின் 

“*நான்கு”” என்றலும், இசெளசவம் மிருகேர்தரம் முதலியவற்றின் “மூன்று” 

என்றலும் போல்வனவாம் என்க, ௮வையெல்லாம் மூன்றுஎன்றதனலுள் ௮டங் 

குதலின், முப்பொருள் என்றலே எல்லா ஆகமங்கட்குர் துணிபு எனக் காட் 
முதல் போல்வன பொருளொருமை கூறுதலாம் என்பது, 

வத்த



வே தாகமப்பிராமாணியம், 

வைதிகரில் ஒருசாரார் “வேதம் பிரமாணரால்” என்றும், **சிவாகமம் 

பிரமாணழால் அன்று" என்றுங் கூறுவர். சைவரில் ஒருசாசார் “சிவாகமம் 

பிரமாணதூல்” என்றும், “வேகம் ௮ துபோல்வதோர் பிரமாண நால் ௮ன்று” 

என்றுங் கூறுவர், நீலகண்ட ஆரியர் அப்பயதிக்கெர் முதலிய சிவாத்துவித 

சைவாசாரியர்கள் நீலகண்டபாடியம், சிவாதித்தமணிதீபிகை, சவெதத்துவ 

விவேகம் முதலியவற்றில், ௮வ்வைஇகரை மறுத்துச் வொகமப்பிசாமாணியம் 

வலியுறுத்து உரைத்தார், ௮ரதத்தசிவாசாரியர் உமாபஇசிவாசாரியர் முதலிய 

வைதிக)த்தார்த சைவாசாரியர் சதுர்வேததாற்பரியசங்கிரகம், பவுட்காவிரு 
த்தி முதலியவற்றில், வேதாகமப்பிராமாணியம் வலியுறுத்து உரைத்தார். 

அவ்வாறெல்லாம் அசிரியர் சிவஞானயோகிகள் சிவஞானமாபாடியத்து உபோ 
ற்காதத்துள் எடுத்துக்காட்டித் தந். துணிபு நிலையிட்டு உரைத்தார். அம்மாபா 
டிய உரையை அவ்வாறே ஈண்டு எடுத்துக்காட்டும் முகத்தால், வேதாகமங்கள் 
ஒற்றுமையுடைய முதனூல்களாதல் விளக்குதும், 

வேதங்கள் ஒருவராற் செய்யப்படாது நிலைபேறு உடைமையானும், 

ஆன்ஜோரால் தழுவப்படுதலானும், குற்றமின்றிப் பிரமாணமாம் என்பது 

துணியப்படும். ஆகமங்கள் அவ்வாறு நித்தமன்றி ஒருவசாற் செய்யப்பட்ட 

மையானும், பிரமப்பொருள் வேதமொன்றானே உணரப்படும் என்பது எல்லா 
ர்க்கும் ஒப்பமுடிந்தமையானும், அங்ஙகனமாயினும் மிருதிரால் முதலியன 

போல வேதம் முதனூலாகக்கொண்டு அகமங்கள் செய்யப்பட்டனவெனின், 

அது அம்மனோர்க்குக் கொள்கை அன்மையானும், ௮ங்கனங் கொள்ளின், 

வேதப்பொருள் உணர்ந்து நால்செய்க மனுமுதலியோர்போல ஆகமஞ்செய்த 
இறைவனுக்கு முற்றுணர்வின்மை பெறப்படுதலானும், அவ்வாறன்றி முற்று 

ணர்வு இயல்பாகவுடைய இறைவஞுதி செய்யப்பட்டமையின் ஆகமங்கள் பிர 

மாணமெனக்கூறின், முற்றுணர்வுடைய இறைவனுண்மை துணிந்தபின்னர் 

அ வனுற் செய்யப்பட்டமையின் அகமம் பிரமாணமெனக் துணியப்படும்; 

அகமம் பிரமாணமெனச் துணிக்தபின்னர் ௮தனால் இறைவனலுண்மை துணிய 

ப்பகிமென, * '“ஓஒன்றனையொன்றுபற்றுதல்” என்னுங் குற்றமாமாகலானும், 
மம் பிரமாணம் என்பது தெளியப்படாதாம், 

அல்லதூஉம், வாசிட்டலைங்கத்திற் “பாஞ்சராத்திரம் புகழ்ந்தெடுத்தொ 
ருசிலா் பகர்வார்” என்பது முதலாகத் தர் திரலவழி ஒழுகுவோசை எடுத்துக் 

கூறி “அவர் மா மூடர்” எனவும், பாற்மபுராணத்தில் வசிட்டனுக்குந் இலி 
பனுக்குங் கூற்று நிகழ்வுழித் **இராவிட தேசக் தன்னிற் சித்தி சேன னென் 

பான்!” என்று எடுத்துக்கொண்டு, “Hse இர சேனன் என்னும் ௮ரசன் பாசண் 

டர்கூற்றே பற்றி வைஇக ஒழுக்கத்தைக் கைவிட்டுப் பாசுபதவழி ஒழுக நரக 
த்தில் விழ்ர்தான்” எனவும், வாசிட்டலைங்கத்துற் :“சாண்டில்லியன் என்பான் 
ஒருவன் த.றுகண்ணஞய்ப் பிறர்மனை ஈயந்து வாசுதேவனைத் தீங்குகெறி 
யானே வழிப £ட்டு நிரயத்தில் _ வீழ்ந்தான்”. _ எனவுஞ், சூதசங்கிதையில், 
ஆண்க என manatee neato ene tite பவடய ஆஅய் வவட 

  

* இதனை வடநூலார் அர்நியோர்கியாச்சரயசோஷம் என்பர்.



௮ சிவஞானபோதமாபாடியத்இரட்டு, 

**மொழிபாஞ்ச சாத்இரங்கா பாலம் காளா முகஞ்சாத்தம் பவுத்தமா ரகத் 
தன்னிற்--கழிபாசு பதழூல்சாம் பவத்திற் நீக்கை காதலிப்பீர் வேதியரிற் 

கடையர் காணீர்” என்றற்மொடக்கத்தால் **தந்இரவழி ஒழுகுதல் பொய்த் 

தொழில் உணர்ந்து வெகுண்ட கவுதமன் சாபப்பயன்'” எனவுங், கூர்மபுசாண 
தீதில், அனைவரு மான்றனை யரியை யண்மி” என்று எடுத்துக்கொண்டு: அறு 

முனிவர் இட்ட சாபவயத்தகானே வேட்பித்தல் முதலியவற்றின் ௮இகாசமி 

ன்மையான் லிருத்தியின்றி வருக்துவோர்க்கு விருத்திபின்பொருட்டுத் தந்தி 
சஞ் செய்யப்பட்டது” எனவும், அதனுள், “மோக நா லிருவேழுஞ் செய் 

வோம் விடைக்கொடியாய்'' என்பதனால் ஆகமங்கள் மோகிப்பிக்கும் நூல் என 

வு&் கூறுதலால், ௮கமம் பிரமாணமல்ல என்ப தெற்றென விளங்குமாக 

லின், அவை வீடுபேறுமுதலிய மறுமைப்பயன் பயப்பிக்குமாறு என்னை? 

எனின், கூறுதும்:--- 

வேதம் நித்தம் என்பதற்குப் பிரமாணம் இன்மையானும், தோதற்றக்கே 

டுகள் காணப்படுதலான் அநித்தம் என்பதே அுணியப்படுதலானும், “அந்தக் 
ககாமே இது” என்னும் மறித்துணாவு “அக்தச் சடமசே இது” என்பதுபோலச் 

சாதியொருமைபற்றி நிகழ்வதேயாம் ஆகலானும், அவ்வாறன்றி எழுத்துக் 

கள் நித்தமெனக் கொள்ளினும் ௮வை ஒன்?ருடொன்று தொடர்ப்பாடுற்று 

வருஞ் சொற்கள் YAS SSD ஆகலானும், உலகத் இங்குத் தோற்ற ஓடுக்கங் 

கள் உண்மையிற் பிரவாக நித்தம் என்பதும் பொருந்தாமையானும், எல்லா 

உயிர்கள்மாட்டும் போருளுடைய பசமூவனாற் செய்யப்பட்டமை பற்றியே 

வேதங்கட்ருப் பிரமாண உண்மை கொள்ளப்படும், அம்மறையானே Gare 

மங்களும் பிரமாணமாதல் துணியப்படும், ௮து வேகம் முதல் உலோகாயத நூல் 

இ தியாகிய எல்லா நெறியும் பரமசிவனாற் செய்யப்பட்டமையா ணும், இறு 

அக்கால த்துப் பாரமசிவனிடத்து ஓடுங்கியவேகம் படைப்புக்காலக்று முன்போ 

லவே தோன்றுதலானும், நித்தம் என்று உபச; ரி கீ Dd கூறப்படு ம் ஆகலின், 

சிவாகமங்களை நித்தமென்பதும் இக்கருத்?தபற்றி என்க. ௮ங்கனம் அல்லா 

Sara, “Suge t பரமசிவனாற் செய்யப்பட்டது” என் MG ர இகளோடும், 

“அட்டாதச வித்தைக்கு முதற் கருத்காவாகிய ரூலபாணி” என்றற்றொடக் 

குத்துப் புராணவசனங்கம சோரும், எண்டுக்கூறும் அனுமான அளவையோடும் 

முசணுமாறு அறிக, 

ஒருவன், இன்மீனன் வதன் என்புழி அவனும் அவன் வாய்மொழி 

யும்போல முதல்வனும் முதல்வளுற் செய்பப்படும் வேதாகமங்களுக் தம்முட் 

காரக ஏதுவும் ஞாபக ஏனவுமாகய வேறுபாடைமையின், இன்னோன்னவை 

“ஒன்றனை யொன்று பதித கல்” என்னுங் ருற்றமாகா என்க, இனி, .நஐன்றோசால் 

தழுவப்பட்டமைபற்றி வேதஞ் வொகமம் இரண்டும் பிரமாணமெனக் அணிந் 
தபின்னர் ௮வற்ரானே அவை பாமசிவனாற் செய்யப்பட்டன என்பது துணி 

யப்படும் ஆகலானும் ஒன்றனை யொன்றுபற்.றுதல் ௮அகாமையம் உணர்க, ஆன் 

ஜோசால் தழுவப்படுதல் ஆகமப்பருதியின் இன்முலெனின், அ.்றன்று; **துற 

க்கம் வேண்டியோன் சோதிட்டோமக்கான் வேட்க'” என்தற ஜொெடக்கத்துச் 

சுருதிகட்கு ௮வை வேட்குமாறு வகுத்துக் கூறுஞ் ௬௬ இகளும் ௮த்தன்மைய



வேதாகமப்பிராமாணியம். _- ௯ 

வாகிய கற்பரூத்தரங்களும் இன்றியமையாது வேண்டப்படுமாறு போல, 

வேதத்துள் விதிக்கப்படுஞ் சிவபூசை முதலிய விதிகட்கும் அவற்றை வரத் 
அக் கூறுங் காமிகம் மு.சலிய சிவாகமங்கள் இன்றியமையாது வேண்டப்பட்டு 

நிற்றலின், ௮வை ஆன்ஜோரால் தழுவப்படுதல் ஒருதலையாகலான் என்க. 
இ௫ சதுர்வேச தாற்பரிய சங்கெொகத்தில் ௮ரதத்தாசாரியர் கூறியவாற்முன் 

அறிக, 

அங்கனமாயினும் இக்கைப்பேறு அன்ரோசால் தமுவப்படாமையின், 

அப்பருஇயிற் ரமாணமாமாறு என்னை? எனின்,--அற்றன்று; சுவேதன் 

உபமன்னியன் அகத இயன் முதலி யோர்க்குத் தீக்கைப்ப பேறு காண்டலான் 

என்க, உபமன்னியன் அகத்தியன் முதலி3யோர்பாற் கண்ணன் இராமன் 

முதலியோர்க்குத் இிக்சைப்பேறு அரிவஞ்சம் பாரதம் பாறமபுராணம் முதலிய 

வற்றின் விரித் நக் கூறியவாறுங் காண்க, ௮ஃது எல்லாரும் பெருமை, எல்லா 

ருக்கும் மலபரிபாகம் இன்மையாற், * “LITO CFF சக்கியாசம்2பால, அதற்கு 

உரிய அ இகாரிகள் சிலசேயாகலான் ஏன்பறு, 

அற்றேல், வாம.நால் முதலாயினவும் பாமசிவனர் செய்யப்பட்டமையின், 

காமிகம் முதலியவற் ரோ? ஒப்பப் பிரமாணமாதல் வேண்டப்படும் பிறவெ 

னின்,--படா.தூ; அவற்றுட் கூறுஞ் சுசைக்குடச் தாபித்தல் முதலிய ஆசா 

ரங்கள் வேதத்துள் GOSS SOS) Avs ower, சவுக்இராமணி யாக 

தீதில் ரை ஏற்றல் வேகத்துள் விஇக்கப்பட்டதாபினும் ஏனையோர்க்கே ஆய 

வாறு? பால, அவையும் ஏனையோர் க்மீக உரிய என்பறு பெறுதுமாகலின், 

அவையும் அவற்றிற்கு உரிய ௮இகாரிகள் வேறுபாட்டாற்பிரமாணமாம் என 

க்கொள்ளப்படும் என்சு, ௮ங்கனமாயின்,௮ ஐ வேகவிதியோடு முணுமாலோ 

எனின்,--அவற்றுட் கூறுங் கிரியைகட்டு & வே தநெறியில் தப்பிய மாந்தர் ௮ 

காரிகள் எனப் பிரித்து வைக்கலான் மூரணாது என்க, இது காந்தத்துட் கூறப் 

பட்டது, 

இனிப், பொருள்கள் முரணியவழி வலியவற்றான் மெலியவை கண்டிக்கப் 

பிம் எனக்கொள்க, எல்லாகெறியும் இறைவஞத் செய்யப்பட்டமையான் ACE 

டம் இன்மையின், அவத்.றுள், ஒன்றற்கொன்று வன்மை மென்மை கூறின், 

இதுவ மாறுகொளக்கூறலாமால் எனின்,--௮ற்றன் ௮; அவத்றைப் பின் வழி 

ப்படுதீது நால்செய்?தார் தாரத்ம்மியத்தானே அவற்றிற்கு வன்மை மென்மை 

கூறுதல் ௮மையுமாகலின், பின்னூல் செய்தார் அ௮வ்வர்நெறியிற் கூறும்பொ 

ருள்களை அம்மொழியின் தாற்பரியம் ௮றியாது மயங்கி ௮வற்மேடி மாறுகொ 

ளத் தொருத்றும் விரித்துஞ் செய்தாராகலின், ௮வை மென்மை 'எனப்பட் 

டன, மாறுகோளில் கூற்றின் எல்லாம் பிரமாணமேயாம் என்க, 

இனி, வேதக்தினுஞ் சிவாகமத்தினும் இக்திரன்முகலியோர் அவ்வாறு 
வழிப்படுத்து வேறு நால் செய்யாது, வேதத்திற்கு வியாசர் முதலியோரும் 

ஆசமத்துக்குப் [செணவர் முதல யொரும் போலச்.  சம்பிரதாயமாத் தரமே 
எனனம. அலறல் வட அதவது Meade Hai க கவ வவ வதவ வதையை கான, 

* பாமகஞ்சசர்கியாசம்--குடீசகம் Qua gab ஹம்ஸம் என்னும் மூன்றினும் மே 

லாய் நான்காவதாய் உள்ளது; ௮து நிட்டை புரியும் பக்குவர்ச்கு உரியது.



௧௦. சிவஞானபோதமாபாடியத்தாரட்டு, 

விளக்கினாகலின், ௮வ்விரண்டி னுள் வன்மை மென்மைகள் கூறுதல் பொரு 

ந்தாமையின், அவற்றுள், ஒசோவழி மாறுகோள்போலத் தோன் தியவழி, 
வேதவாக்வெங்கள் தம்முள் மாறுபட்டவழிக் கருத்துவேறுபாடு பற்றிக் கூறி 

யதெனத் தெரிந்துசைத்துக் கொள்வதுபோல, ௮வை மூரணாதவாறு தெரிந் 

அுசைத்துக்கொள்வகன்றி ௮வை ஒன்ரானொன்று மறுக்கப்படா என்க, 

இவ்வாறன்றி, இன்னும் ஒருவாற்றான் விடுக்குமாறு:--சாருவாகம் முத 

விய எல்லாச் சமயமும் பசமசிவனாற் செய்யப்பட்டமையிற் பிரமாணமேயா 

மாயினும், அவற்றுள், முதற்கண் மிகவும் மந்த உணர்வினசாய் உலக இன்பமே 
பெரும்பயன் எனவுர் தமக்குப் புறம்பாகிய மக்கள் முதலியோசே ஆன்மா 
எனவும் அபிமானஞ் செய்து உழலும் ௮ இகாரிகளுக்குப், பரமசிவன் இரங்கித், 
துன்பம் முதலியவற்றோடு விரவுதலான் உலக இன்பம் பேருறுஇப்பயனன்று 

எனவும் மக்கள் மூசலியோர் ஆன்மா அல்லர் எனவும் உணர்த்தி, ௮வர்களுண 
ர்வு அவ்வளவில் நிலைபெறுதற்பொருட்டு நட்பப்பொருள் உணர்த்தப்புகிற் 

கொள்ளமாட்டாமையால் தூலவுடம்பே ஆன்மா எனவும் அவ்வுடம்பு BAS 

தலே பேருறுஇப்பயன் எனவும் அறிவுறுத்தருளினான். பின்பு ௮ங்கனம் அறி 

வுறுத்த கெறியே ஒழுகப் பரமசிவன் இருவருட்கு உரியராய் மலசத்தியித் 

சிறிது நீங்கி, உடம்பே ஆன்மா உடம்பு ஈ௫த்தலே பெரும்பயன் என்பவற் 

தின் 8ீயப்பாடு தோன்றிய ௮ இகொரிகளுக்கு, உடம்பு முதலியன ஆன்மாவ 

ல்ல என்று மறுத்தற்பொருட்டுப் புத்த.நால் அறிவுறுத்தருளினான். இவ்வா 

மே மேலுஞ் சோபானமுதையான் உபதே௫த்தருளியதென மாறுபாடின்மை 
உணா துகொள்ளப்படும், ப 

இங்களனஞ் சாருவாகம் முதலிய,நால்களைச் சோபானமுறையாற் சொள் 

ளவே, அதிகாரி தாரதம்மியத்தான் மேலுள்ள நால்கள் கீழுள்ள _நால்களை 

மறுக்கும் முகத்தால் தோன்றினவாகலின், மாறுகோளில்லை என்பதூஉம், 
fr அவையும் ஒருவாத்ராற் பிரமாணமேயாம் என்பதூஉம் போந்தமை உணர்க, 

இ, தயித்திரியத்தல் ௮திகாரிபேதம்பற்றி “அன்னமய கோசம் பிர 

மம்” என்றும், ௮தனை மறுத்து மேல் அதனிற் சூக்குமமாகிய பிராணமய 

கோசம் பிரமம்” என்றும், அதற்குமேல் மனோமய கோசம் பிரமம்” என் 
௮ம், அதற்குமேல் “விஞ்ஞானமய கோசம் பிரமம்” என்றும், அதற்குமேல் 

“ஆனந்தமய கோசம் பிரமம்” என்றும், ஒன்றற்கொன்று சூக்குமமாய் உண 

ர். த்துதல் போலவும், கவுசதக உபகிடதத்தில் ௮இிகாரிபேதத்தால் இர்இரன் 

தயித் கெனுக்குத் தன்னையே பிரமமாகக் கூறியது போலவுங் கொள்க, அங்கு 

னம் புல்லை எதிரே காட்டி ஆக்களைப் பிடிக்குமாறு போலச் சோபானமுறை 
மை பற்றிக் கூறியது என்பதும், ௮வை எல்லாம் ஒருவாற்றாற் பிரமாணம் 

என்பதும் சூதசங்கிதையிற் காண்க, 

இஙகனங் கூறியவாற்றானே, வேதமுஞ் சித்தாந்த சைவாசுமமும் என் 
அம் இரண்டுமே உத்தம_நால் எனவும், எனைச் சாருவாகம் முதற் பாஞ்சராத் 
இரம் இறுஇயாகய _நூல்களெல்லாம் இவ்விரண்டினோடும் மாறுபட்டவழி மறு 
க்கப்படுிம் எனவும், அவற்றுள்ளும் வழி.நால் செய்தார் தாரதம்மியத்தாழ்
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கீழ்க்கழ் ல்கள் மேன்மேல் நால்களான் மறுக்கப்படும் எனவும் உணர்ந்து 
கொள்க, 

இனித், ** தர் இரவழி ஒழுகினோர் மூடர்” எனவும், *நிரயத்தில் விழ்ச் 

தார” எனவும், “அவை சாபப்பயன்” எனவும், “விருத்தப் பொருட்டு” என 
வும், “Crore gre” எனவும் புசாணங்களிற் கூறியது, வேதப்பொருளோடு 

மாறுகொளக் கூறும் பாசுபதம் பாஞ்சராத்தாம் முதலிய புறச்சமயங்களே 

யாம்: வேதப்பொருளையே விரித்துக்கூறப் புகுந்த வேதசாரமாயெ சித்தாந்த 
சைவாகமங்களை ௮ன்று என உணர்க, இதுவும் வாயவ்வியசங்கசை சனற்கு 
மாரசங்கிதை கூர்மபுசாணம் மகுடாகமம் முதலியவற்றுட் கூறியவாறு, 

இனிப், புறச்சமபவழி ஒழுகினோசை ௮ங்கனம் இழித்துக் கூறியதாஉம், 

HOGA OG soups ௮ன்று; மற்றென்னெனின், அவற்றையே பொரு 
ளாகக் கொண்டு வேதகெறியை நிந்தித்தமைபற்றி என்க, ௮துவும் ஆண்டே 

கூறப்பட்டது, புறச்சமயதால்கள் விருத்திப்பொருட்டுச் செய்யப்பட்டன 

என்பதூஉம், உடலோம்புதற் பொருட்டென்றது அன்று; விருத்தி, ஒழுக்க 

மூமாமாகலிற் சாபத்தால் வேதநெறியின் நீங்கினோர் ஆசரித்தற்பொருட்டு 

என்றவாரும். மோக. நால் என்றதூஉம், மணிமக்திர மருந்து முதலியவற்றான் 

விம்மிதம் பயக்கும் நூல் என்றவாறேயாம். 

இனி, வேதமுஞ் சிவாகமமும் ஒன்றேயாயிலும் இருபகுஇப்பட்டத, 

வேதம் மூன்றுவருணத்தாருக்குஞ் சிவாகமம் கான்குவருணத்தாருக்கும் பொ 

துவாதல் பற்றியாதலாற் சிவாகமங்கள் பிரமாணம் என்பது தெற்றென உண 

ர்க, இங்கனஞ் சைவாகமங்களுக்குப் பிராமாணியம் பவுட்காவுரையின் உமா 

பதிசிவாசாரியர் காட்டியவாறே காண்க, 

நீலகண்டபாடியத்திற் பதியதிகாணத்திற் காட்மொறு:-.- 

“சிவாகமங்களில் ஒருசாரன பாப்பிரமங் கேவலம் நிமித்தகாரணம் 

எனக் கூறும்; அதனை மறுத்தற்கு எழுந்தது இவவதஇிகாணம் என்று உசை 

ப்பாருமூளர்; ௮து பொருந்தாது; யாம் வேதத்திற்குஞ் சிவாகமத்தற்கும் 

வேற்றுமை கண்டிலம்; சிவனார் செய்யப்படுதலின் வேதமுஞ் சிவாகமம் என 

வழஙஈ்தப்படும் ஆதலாற் சிவாகமம் மூன்றுவருணத்துக்கே உரித்தாயதும் கான் 

குவருணத்துக்கே உரித்தாயதும் என இருவகைப்படும்; ௮வற்றுள், முன்னை 

யது வேகம் எனவும் பின்னையது சிவாகமம் எனவும் வழங்கப்பட்டன; இவ் 

விரண்டும் செய்த கருத்தன் சிவன் ஒருவ' மனயாம்; இவ்வாறு சுருதியினும் 

புசாணங்களி னுஞ் சிவாகமங்களிலுங் கூறப்பட்டது; பஞ்சப்பிரமம் பிரணவம் 

பஞ்சாக்காம் பிராசாதம் முதலிய மந்திரங்களும், பதி பசு பாசம் முதலிய 

பொருள் வழக்கமும், திருநீற்றின் உத்தூளனர் திரிபுண்டாம் உருத்திசாக்கந் 
தரித்தல் சவலிங்கபூசை முதலிய தருமங்களும், பிறவும் வேதஞ் சிவாகமம் 
இசண்டினும் ஒப்பக்காண்டலான், அவ்விரண்டும் பிரமாணமே ஆகலாலும், 

கருத்தா ஒருவனே ௮கலான் அவ்விரண்டிற்கும் பொருள் ஒன்றேயாகலின் 
அவற்றுள்ளும் மாறுபாடின்மையானலும், இவ்வதஇகாணங் கேவலம் கிமித்த



௧௨ சிவஞானபோதமாபாடி.யத் இரட்டு, 

மாத்திரமே இறைவன் எனக்கூறும் இசணியகருப்ப தாலாகிய யோகசாத்திரத் 

தை மறுத்தற்கு OUP SSB எனவே யாங் கூறுதும்” என்று இவ்வாறு நீலக 

ண்ட ஆசாரியசாற் காட்டப்பட்டது, இகனை விரித்துச் சவா இத்தமணிதீபிகை 

இவெதத்.துவவிவேகம் முதலிய நாஓடையார் சிவாகமங்கட்குப் பிராமாணியங் 

காட்டியவாறும் ௮௩ நால்களுட் காண்க, 

““வேசகஞ் சிவாகமம் என இருபகுதிப்பட்டது, மூன்று வருணத் இற்கும் 

உரிமையாதலும் நான்குவருணத்திற்கும் உரிமையாதலும் பற்றி” வன ீலகண் 

டபாடியத்திற் கூறப்பட்டது, 

*-மவேத.நால் சைவநா லென்றிரண்டே நால்கள் வே அரைக்கு நாலிவ 

  

ற்.றின் விரிந்த நால்க--ளாதி.நா லனாதியம லன்தரூ.நா லிரண்டு மாரண நால் 

பொதுச்சைவ மருஞ்சிறப்பு நாலா---நீ இயினா ௮லகர்க்குஞ் FEDS IT தர க்கு 

நிகழ்த்இயது நீண்மறையி ஜெழிபொருள்வே 5165 5—GB Boas How கொ 

ண்டுரசைக்கு தால்சைவம் பிறநா றிகழ்பூரவஞ் சிவாகமங்கள் இத்தாக்க 

மாகும்” எனவும், 1**உலகியல் வேத நா லொழுக்க மென்பது--நிலவுமெய்க் 

நெறிசிவ நெறிய தென்பதும்' எனவும் கூறுப அகலின், அங்ஙனக் தூலாருந் 
. + . . ச * 5 ச 

தி முறைமை பறறிக் கூறுதலின் இ ூபகுதிப்பட்டது எனவ யாங் கோடும், 

இனிச், சைவரில் ஒருசாரார் சைவாசமங்களில், “உலக நால், வைஇசம், 

அத இயானமிகம், ௮ தமார்க்கம், மார்இரம்” என நால்களை லல கைப்படுத் Si, 

“mri Br ஒழிந்த நான்கும் புற.நால்”என வைக் னையும் அவற்றுடன் 

விலக்குகலானும், ““மிவதார்தசதில் ஏகன அன்மா” என வேதாந்தத்தைப் 

புறச்சமயங்களே ராடி 4 இத்தோடு மறுக ஈலானும், ம் வதம் DI LT SOT NST DI 

என்பர், அறு பருத்துண/வில்லாகார் Sr AYO MTL GTOM DI NYG, stem Gow? 

ஆண்டு வைதிகம் என்ற நர ப்மாஞ்சை நூறும் வை? சடிக தாலும் கையாயிக 

நூலும் என்னும் மூன்று 2மயாம் எனவும். பு DE FUE Oo TH வைத்து 

எண்ணிய 2வதார்தமாவது ஏகான்மவ ரதங்டைறும் வியார நால் எ னவும், கத் 
ச ‘ ர . . ச . 5 . ட் “3 

தார தப்பி ரகா௫ுகையி 3 சாவானம.ரம.ப இவாசரரிய/ ௯ அதலான, அது மவறு 
. ச டி ரி . வ க ரு து ட . | . . (மி + 

என்பது தெற்றென விளங்குமாகலின், அண்டு வேசம் என்று நாஉம் மீமாஞ் 
ச தடி ப. . ச ட் தவை சை.நாலை எனக் கொள்க; 2வேகுத்துள் விக் ச கருமகாண்டத்தை அராய்ச்சி 

செய்தலின் HG WKF LD HAVO gest uF 2m, அங்கன் கொள்ளாக்கால், வேத 

சாசஞ் சிவாகமம் அதலால் **சைவாசாசதடுும் உரியொன் வைதிகன்!' என 

வும், * ‘Ga தார்தப்பொருரை.த தெளித்துக் In WUD) KEBAB GD” வனவும், 

பிற நால் பிறபொருள்களைக்கூறும்” உனவும், Suge GAD ஃற்றுமை உடை 

மை பற்றியே சிவாகமங்கட்டருப் பிரமாணமாதல் கூறும் வசனங்களோடும் 
முரணுமாறு ௮றிக, 

ce “oy os . +e . ச ர ௩ ௪ ச பாசுபதம் எனபறு ர 2யாகப்பெயரா  சைவாகமஙகட்கும 41 உ ரூடப 
THT 1 . . ‘ot 5 3 - _ 3 

பெயரா 2 யாரபதாகமஙகடகும் அமாழு2 பால, “மு AU SB BLD எனபது மயா 

கப்பெயரான் ம் வதத்தின் (முடி. பா கய உபதி டதங்களைக் கூறும்; உ.ரூடப்பெ ரு 
i 

Ne. 

  

_ ச சிவஞானித்தி, ௮-ம் சூ. ௧௫, 1 பெரியபுசாணம், திருஞானசம்பக்சமூர் ச திகாய 
ஞாபுசாணம. ௮௨௦. 1 யோகம் - காரணம், 4 உரூடம் - இடுகுறி.



சரியாபாதம்கதலியவற்றுட் கூறப்படுவன. ௧௩. 

யசான் அவற்றை எடுத்துச் செய்த ஏகான்மவாத நூலைக் கூறும், ஆதலின், 

௮/வவிருவே.றுவகையுந் தெரிந்துணர்ந்து கொள்க, 

fe . * * ௭ e இ ட் ௬ ச 

வதம் ஒதுதற்கண்ணும் வைதிகாசாரத்இன்கண்ணும் உபனயனப் 

பேறுடையார்க்கன்றி அஇிகாரமின்மைபோலச் சைவாகமம் ஒதுதற்கண் 

ணுஞ் ரைவாசாரத்தின்௧ண்ணுஞ் சிவதீக்கைப் பேறுடையார்க்கன்றி 9 Bar 

ரம் இல்லையெனக் கொள்சு, 

ரீ 

சரியாபாதம்முதலியவற்றுட் கூறப்படுவன. 

வேகச்திற் கூறுங் கருமகாண்டப் பொருட்கு இன்றியமையாது வேண் 

டப்பட்டு எஞ்சி நின்றனவாய பொருள்களையும் 2வதமுடிபாய உபநிடதத்தஇின் 

சாரமாய் உள்ள பொருள்களையும் வேறு எடுத்துக்கொண்டு இனிது விளக்குத 

லின், வொகமஞ் சித்தார்த சாத்திம் என்று வழங்கப்படும், இச்சித்தாந்த 

ஆகமங்கள் சரியாபாதம், கிரியாபாதம், யோகபாதம், ஞானபாதம் என கான்கு 

பாதங்கள் உடையனவரம், 

இவற்றுள், சரியாபாதத்துள் பிராயச்சித்த விதியும், பவித்திர விதியும், 

இவலிங்க இலக்கணமும், ஈதி முதலிய கணராகதர் இலக்கணமும், செபமாலை 

யோகபட்டர் தண்டங் கமண்டலம் முதலியவற்றின் இலக்கணமும், ௮க்தியே 

ட்டி விதியும், சொத்த விதியும் கூறப்படும், 

இரியாபாதத்துள், மர்திரங்களினது உத்தாரணஞ் சந்இயாவர்தனம் பூசை 

செபம் ஓமங்களும், சமயம் விசேடம் நிருவாணம் அசாரியாபிடேகங்களும், 

புந்தி முக் இகளுக்கு உபாயமான இக்கையும் கூறப்படும், 

Cum Gls HH, முப்பத்தாறு தத் துவங்கருநம், தீத்துவேசாரும், ஆன 

மாவும், பரம௫ூவனும், சத்தியும், சகத்திற்குக் காணமான மாயை மாமாயை 

களைக் காணும் வல்லமையும், ௮ணிமாதி சித்திகள் உண்டாம் முறைமையும், 
. ௩ . ௪ பட ௪ அடி ௪ , * 

இயமம் நியமம் ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்தியாகார் தாரணை தியானஞ் 

சமாஇகெளினுடைய முறைமையும், மூலாதாசம் முதலிய ஆதாரங்களின் முறை 
. ச சு ச் 

யம கூ றபபம்ம, 

ஞானபாதத்துள், பரமசிவனுடைய சொரூபமும், விஞ்ஞானாகலர் பிரள 

யாகலர் சகலர் என்னும் ஆன்மாக்களின் சொரூபமும், ஆணவங் கான்மியம் மா 
யேயம் வைந்தவந் இிசோதானசத், தி என்னும் பாசங்களின் சொருபமும், சத்தி 

யின் சொரூபமும், சிவதத்.துவம் முதற் பிரு இனி தத்துவம் வசை முப்பத்தாறு 

BS Hues son sr gl உற்பத்தியும், இவை ஆன்மாக்கள் போகம் புசிக்கைக்குக் 

கருவியாம் முறையும், புவனங்கள் you's em rouse சொருபங்களும், புவனங்க 

னின் யோசனைப் பிரமாணங்களும், ௮தமப் பிரளயம் மத்திமப் பிரளயம் மகா 

ப்பிரளயங்களின் சொருபங்களும், ௮தமப் பிரளயங்களின் பின்னர்ச் சிருட்டி



௧௪ சுிவஞானபோதமாபாடியத் திரட்டு 

யாம் முறைமையும், பாசுபதம் மாவிரதங் காபாலிகம் முதலிய மதங்களின் 
சொருபங்களும் கூறப்படும், 

தீத 

பிரமன்முதலியோர்காரணரல்லர். 

இனிப், பிரமன் மு,.தலிய மூவரையும் முறையே :படைப்புக்கடவுள் இஇக் 

கடவுள் சங்காசக்கடவுள்”” எனவும், “*சாக்கிரமூர்த்தி சொப்பனமூாத்தி சுழு 

த்திமூர்த்தி” எனவுங் கூறிப், பரமசிவனைக் *“துரியமூர்த்இ” என உபநிடதங் 

கள் எல்லாம் மூவரின் வேருக வைத்து ஒதுதலின், ௮ப்பாப்பிரம முழு முதல் 

வனே காயனாரால் **அதிபகவன்'” என்று ௮ங்கனம் விசேடிக்கப்பட்டான் 

என்பது தெற்றென உணார்துகொள்க, இன்னும், மால் அயன் உருத்திரன் 

என்னும் மூவரையும் முறையே “*சாத்துவிககுணமூர்த்து இராசதகுணமூர்த்தி 
தாமதகுணமூர்த்தி” என்று இப், பரமசிவனைக் “*குணாிதன்” என்று ௮வ் 

வாறு உபநிடதம் முதலியன ஓதுதலானும் ௮ம்முழு முதல்வனே ஆதி சத் 

தத்தால் விசேடிக்கப்பட்ட பகவன் என்பது துணிபாம் என்க, 

இனிச், சங்காரவுருத்திரனுஞ் சங்கரித்தற்றொழிலின் பொருட்டுச் தாம 

தகுணத்தை மேற்கொண்டதல்லது இயல்பாகச் தகாமதகுணமுடையன் ௮ல் 

லன்; தாமதகுணத்தின் காரியமாகிய துயில் மயக்கம் வஞ்சம் முதலியன ௮௧ 

கடவுண்மாட்டு இன்மையின், அயில் மயக்கம் வஞ்சம் முதலியன மாயோனு 

க்கு உளவாதல் புராண இதிகாசங்களிற் கேட்கப்படுதலின், அக்கடவுளுக் 

குச் சாத்துவிககுணங் கூறியது காத்தற்ரறொழின் மாத்திசைக்கே எனக் 

சொள்க, இன்னோன்னவை எல்லாம் பிரமதருக்கத்தவத்துள விரித்துக் 

காட்டியவாற்றான் ௮றிக, 

மாயோனுக்குக் காத்தற்றொழிலும் பிருதிவி முதற் பிரகிருதிமாயைகா 

௮ம் வியாபித்து நிற்கும் பிரதிட்டாகலை பரியந்த?ம என்க, என்னை? நிவிர்த்தி 

பிரதிட்டை வித்தை சாக்இ சாந்தியதீதை என்னும் ீங்கலைகளான் வியாபிக் 

கப்பட்ட தத்துவ புவனங்களுக்கு முறையே பிரமன் மால் உருத்திரன் மகே 

சுரன் சதாசிவன் என்னும்'8வரும் ௮.இகாரிகள் என அகமங்கள் ஒதுதலின் 

எனக, 

பிரசரு.இக்கு மேலுர் தத்துவ புவனங்கள் உண்மை சைவோபகிட தங்க 

ளினுங் கேட்கப்பதெலின், ௮து சைவாகமப்பொருள் என்று புறங்கூறுதல் 

ஏலாது என்க, ப 

புசாணங்களிலும் பாரதத்திலும் மாயோஜஸுக்கும் பிரமனுக்கும் தாழ்வாக 

உருத்திரப்பெயசாற் கூறப்படுவோர் காத்தற்ரொழிலும் படைச்தற்றொழிலும் 

இனிது ஈடாத்துதற்பொருட்டுச் சங்கார உருத்திரன் கூறாய் ௮வர்பால் தோ 

ன்றிய நீலலோகிதன் முதலிய ௮வதாரமூர்த்தகளேயாம் என்க. ௮து பாரத 

தாற்பரியசங்காகம் முதலியவற்றுட் காண்க, 

௮.தர்வசிகை முதலிய உபநிடதங்களில் 'பரமூவன் மும்மூர்த் தகளையும் 
படைத்தான்” என்பதுபோலக் குணரூர்த் களை MMU கூறுது தம்மை



பிரமன்முதலியோர்காரனரல்லர். — ௧௫ 

துழித்து ஒழிந்த இருவரையும் படைத்தார் எனவே கூறுதலின், அவர் முழு 
முதல்வர் ௮காமை கடைப்பிடிக்க, * **அயனை முன்படைத் திடுமொரு கற்பத் 

தரியை முன்படைச் திடுபொரு கற்பத்--தயரு ருத்திரன் தனைமுனம் படை 

ப்ப னொருகற் பமற்மொரு கற்பந் தன்னின்--முயலு மூவசை யொருங்குடன் 
படைப்பன் முன்பி றந்தவர் மற்றிரு வரையுஞ்--செயலி ஞாற்படைக் கவுமருள் 

புரிவன் சிவபி ரானெனி லேற்றமிங் கெவனோ,.”' எனச் சிவதத்துவவிவேகத் 
திற் கூறியதனையும் ஈண்டு விரித்து உரைத் துக்கொள்க, 

பாரதத்தில் “அளவில் பேசொளிப் பகவனாஞ் சிவனுக் கச்சு” னான்மா 
வாம்” என்றது, ௮பேதம்பட உபசரித்.துக் கூறியதாம். அண்டு ஆன்மா என் 
றது ௮ந்தரியாமி என்னும் பொருட்டெனக் கொள்ளின், “அளவில் பேசொ 

ளிப் பகவன்” என்று உயர்த்துக்கூறியகனோமி முரணுமாறு அறிக, பாரதத் 

இன் மோக்க தருமத்தில் “ஆதலா லெனக்கான் மாவே யாமுருத் இரணை 
முன்னர்க்-காதலாற் பூசிக் கின்றேன் யான்!” எனக் கண்ணன் கூறியவாக்கயெத் 

இற் சிவபிசானைச் தனக்கு ௮ன்மா என்றது ௮ந்தரியாமி என்னும் பொருட்டே 

யாம்) தன்னார் பூசிக்கப்படுங் கடவுளாதற்கு உரியது ௮துவே .ஐகலான் என்க, 

இனி, வேதகத்துள் கருமகாண்டத்தில் விண்டு பாமன், ௮ங்கி ௮வமன், 
அவ்விருவருக்கும் இடையே எல்லாத் தேவரும்” என்று, ஆண்டுச் செய்வ 

தொரு வேள்விவிசேடத்தில் அவிப்பாகம் ஏற்கும் முறையில் விண்டு முந்தி 

னவன்; அங்கி பிந்தினவன்; அவ்விருவருக்கும் இடையே ஏனைத்தேவரெல் 

லாம் என்னும் பொருட்டாகலின், ஆண்டுப் பரம ௮வம என்பன ஆதி ௮௧ 

தீம் எனவே பொருள்படுமாறு காண்க, அவ்வாறன்றி ஆண்டு விண்டு பாமன் 

என்றதற்கு விண்டு எல்லாக்கடவுளருக்கும் மேற்பட்டவன் என்றும், wae 

அவமன் என்றதற்கு அங்கி எல்லாக் கடவுளுக்கும் கீழ்ப்பட்டவன் என்றும் 

பொருள் கொள்ளின், “அங்கி கடவுளருக்கு மேற்பட்டவன்'” என்று ஆண் 

டாண்டுக் கூறுஞ் சுருதி மிருதி புராணங்கள் பலவற்றோடும் முரணும் என்று 

ஒழிக, இவ்வாறு முன்பின் முணணாமைப் பொருள்கொள்ள அறியாத “விண்டு 

ஆன்மா” என்றதுபற்றியும், *விண்டு பாமன்”' என்றதுபற்றியும், விண்டுவுக்கு 

முதன்மை கோடல் பொருந்தாமை அறிக, இன்னும் வருவன எல்லாம் இவ் 

வாறே ஓர்ந்துணர்க, ஈண்டுக் கூறியவாற்றானுர் துரியமூர்த்தியான பரமசிவனே 

ஆதிபகவன் என்று அவ்வாறு 'ஓதப்பட்டான் எனத் தெளிரஈ்துகொள்க. 

பாஞ்சசாத்இரிகள் இன்னுங் கூறுமாறு;--அ௮ரசன் உலாப்போதுங்காலைத் 

தொகுதிதொகுதியாகச் செல்வாருள் ௮சசனாவான் இவன் என்பது அடை. 

௮ணி யானை குதிரை முதலிய வைபவம்பற்றித் துணியப்படாதாம்; என்னை? 

அவை அமைச்சர் படைத்தலைவர் முதலியோர்க்கும் பொது; அல்லதூஉம், 
Hirer உவகையுந்றுழி அமைச்சர் முதலாயினோர்க்குத் தன்னினும் மிக்க 

வரிசை அளித்தலும் உண்டாகலின், அதுபோல, வேதத்துட் கூறப்படும் கட 

வுளருள் பாப்பிரமப் பொருளாவான் இவன் என்பது ஏனைப் பெருமைகளால் 

அுணியப்படாகதாம், மற்றுக் இரீடங் கவித்து வெண்கொற்றக்குடை நிழற்8£ழ் 
  

* வெத துவவிவேகத்தில் இது காணப்படவில்லை.



௧௭: சிவஞானபோதமாபாடியத்திரட்டு, 

வருதல் ஒன்றேபற்றி ௮சசனாவான் இவன் என்பது துணியப்படிமாறுபோ 

லக் காரணவாக்கயெங்களுட் படைப்பு முதலியவற்றிற்குக் காரணமாகக் கூறப் 

படுதல் ஒன்றேபற்றி ௮வனே பரப்பிசமம் என்பது அணியப்படும், காரணப் 
பொருளாவான் காராயணனே என்பஅ சுபாலம் மூகலிய உபடிடதங்களிற் 

காணப்படும். 

<2) D8 Ma, சிலவுபகிடதங்களிற் காரணப்பொருள் “ருத்று”” என்றும் 

“பரமம்” என்றும் **இன்மா'” என்றும் அங்ஙனம் பொதுவகையாலும், **இர 

ணியகருப்பன்” என்னுஞ் **சிவன்'” என்றும் “உருத்இசன்"” என்றும் இங்க 

னஞ் சிறப்புவகையானும், வெவ்வேறு பெயரான் எடுத்2தாதவும்பபரிமாலோ 

எனின்,--அ.ற்றன்று, சுபாலம் முூதலியவற்றுட் காரணப்பொருள் நாராய 

ணன் என்றது உலகர் தோன்றும் முறைமை எடுத்துக்கொண்டவழிக் கூறப் 

பட்டதாகலான் ௮துவே உண்மைப்பொருள் எனவுஞ், சத்துப் பிரமம் ஆன் 

மா என்றற்ரொடக்கத்அப் பொதுப்பெயர்கள் *சாகபக நியாயம்பற்றி நாராய 

ணனையே உணர்த்தி நிற்கும்; அங்கனமன்றி இடிருறிப்பெயர் காரணத்தை 

விலக்கும் எனக்கொள்ளினும் அகுபெயராய்க்கான், மாயபோனுடைய ஆயிரம் 

பெயர்களுள் சிவன் முதலிய நாமங்களும் எடுத் தோதுதலின் இடுகுறியாய்த் 

தான், காராயணனையே உணர்த் இநிற்கும் எனவுங் கொள்ளப்படும், 

அதிறேல், நாராயணன் மூதலிய மாயோன் பெயர்கறாங் காரணக்ரூறி 

யாய்ச் சிவனையே உணர்த் இகிற்கும் ஆகலின், காரணப்பொருள் சிவன் என் 

னும் உபநிடதங்களே வலியுடைய என மாறிக்கொள்ளிற் படும் இழுக்கு 

என்னை? எனின்,--அ௮ற்றன்று, மாயோன் பெயருள் ஏனைய எல்லாங் காரணப் 

பெயராய் வேறொரு கடவுளை உணர்த்தும் எனக் கொள்ளிலும், நாசாயணன் 

என்னும் பெயர் இடுகுறிப்பெயராதலை அன்றி ஏனைய பெயர்கள் போலக் காச 

ணப்பெயராகும் என்றற்கு ஏலாது. அலது எங்கனம்? எனின்,--காரம் என் 

பது நீர்; ௮யனம் என்பது இடம்; நாரம் ௮யனமாக உடையவன் தாராயணன் 

என ௮ன்மொழித்தொகையாய் இருமொழியும் புணா்க்தவழி, ரகாத்இன்முன் 

வந்த நகம் ஒருமொழிக்கண்ணதாயின், ணகசமாய்த் திரியும்; உபிசெழுத்துக் 

களும், யகர வகாங்களும், ககர பகா வருக்கங்களும், இடைய நிற்பினும், 

த் இரியும்; ரகரம் நில்மொழிக்கண்ணதாக ஈகாம் வருமொழிக்கண்ண 

ல், இடுகுறிப்பெயராயின், ணகரமாய்த் இரியம் என்பது பாணினிசூத்தி 

ne களின், நாராயணன் என்பதனைக் காரணக்குறியாக்குவார்க்கு நகரம்ணக 

சமாகத் திரியும் என்றற்கு ஓக்தில்லை என்பது, அற்றாகலினன் ற சிவன் முத 

லிய பெயர்போல அவயவப்பொருள் பற்றிக் காரணக்குறியாய் மத்ரொருகட 

வுளை உணர்த்துதல் பெரு த சாராயணன என்னுள் திறப்புப்பெயராற் சுபாலம் 

முதலியவற்றில் எடுத்2தாதியதாஉம் என்,று இங்கனம் பிதற்.றுவர், இவை 

அனை FBS சுவேதாச்சுவதரம் மூகலிய உபநிடதங்களை ஓதி உணசாத மட 
வோர் கூற் 2றயாம் என்று ப DOG 
முவவவவ டட சவவைையவயயவ அவவை ப 

* சாகபசுநியாயமாவது: முன் பசு எனப் ர பொ. துப்ப படக் ் கூறிப் பின் சாகபசு என 

ச்சிறப்பித்துக் கூறுதலால் முன் சொன்னபசுவும் சாகமே எனப் பொருள்படடற்கும் 

ஓர் நெறியாம். சாகம் - வெள்ளாடு,



ட 5 ASTER. 
பிர்மன்மூ தலியோர்காரண் ல்லா. ௧௪. 

படைப்பு முதலியவற்றிற்குக் காரணமாதல் ஒன்றே பிரமத்இற்குச் சிற 
ஈச இலக்கணம் என்பது ஓக்கும், அதுபற்றியன்றே பாப்பிரமப்பொருள் 

பாமரிவ£னே எனத் துணிந்தாம் என்க, சுபாலம் முதலிய உபகிடதங்கள் உல 

கந் தோன்றி ஓங்கும் முறைமை உணர்த்தப் புகுந்தன அன்றிக் காரணப் 

பொருளை உணர்த்தப் புருந்தன அல்ல. இடையே இயைபு பற்றிக் காணப் 

பொருளும் உடன் கூறப்பட்டது, 

சுவேதாச்சுவதரத்தில் அவ்வாறன்றிச் சுபாலம் முகலியவற்றுள் பொது 

வகையான் உணர்ந்த காணப்பொருளைக் கிறப்புவகையான் உணர் தற்பொ ரட் 

ட, “காரணமா௰ய பிரமம்யாது?”” என முனிவர் வினாவும் வினவை முதற்கண் 

எடுத்துக்கொண்டு, உபநிடதம் முழுவதும் பரமசிவனுக்கு உரிய சிறப்புப் 

பெயர்களாற் பாமேகரன் பெருமை விளங்கக் கூறுதலானும், இவ்வாறு ஏனை 

உபநிடதங்களுள் முதற்கண் எடுத் நுக்கொள்ளாமையாலும், ஏனை உபநிடதங் 

களினுஞ் சமவறார்சுவதரம் வலியுடைக்து அகலான், அதலுட் கூறப்படுங் 

காசணப்பொருளாகிய பரமசிவனே பாப்பிரமம் எனவும், ஏனைக் காரணவாக்கி 

யங்களுட் கூறும் பெயர்கள் எல்லாஞ் சாகப௪ நியாயத்தாற் பரமசிவனையே 

உணர்தஇ நிற்கும் எனவும், இரணியகருப்பன் காராயணன் முதலிய சிறப்புப் 

பெயர்களும் ௮அவயவப்பொருள்பற்றில் காசணப்பெயராய்க்தான், அ௮ங்கனம 

ன்றி ஆகுபெயராய், ந்தான், பாமசிவனைஎய உணர்த்தி நிற்கும் எனவும் உணர்க, 

எல்லாப்பெயரும் பரமசிவன் பெயர் என்பதே வேசகத்தின் துணிபு என்பது 

அண்டுிக் BT ண் ம், 

நாசாயணன் என்னும் பெயர் மாயோலுக்கு Qo குறியாகலினன்2ற 

இயைபுபற்றிப் பரமசிவனை உணர்த தும்வழி அருபெயர் எனக் கொண்டாம் 
என்பது, கங்கையின் இடைச்சேசரி என்புமிக் கங்கை என்பது இகிகுறியாய் 

வெள்ளத் இனை உணர்த்ி நிற்றலா ன்னே 2. கரையை உணா தீ.தும்வழி 

இயைபுபற்றி அருபெயர் எனம் கொண்டதூஉம் என்க, கரையினை உணரத் 

னும்வழியும் அம்றலான் உணர்த்றுமாயின், ஆகுபெயர் என்றற்கு ஏலாமை 

HOS, இங்கனம் காசாயணன் என்பது oT OUT GS இபிகுறிப்பெயசாய்கின் 

நே கங்கையினிடைச்சேரி என்புமிப்போல இயைபு பற்றி ஆகுபெயசாய்ப் 

பரமூவளை உணர்த்தும் எனக் கோடலின், அண்டு ணகரமாய்த் திரிதற்கு 

இழுக்கை இன்மையின் காராயண்ன் என்னுஞ் சொல் அவயவப்பொருளபற் 

றிக் காரணக்குறியாகுற்கு ஏலாது எனக் கொண்டவழியும், ௮வர் கருத்து நிர 

ம்புமாறு இல்லை என்க, இவை சிவதத்துவவிவேகத்தும் சிவரானமாபாடியத் 

அம் ஓ, இயெவாறுபற்றி உரைக்கப்பட்டன. 

BUTT wom Fl GOTT BH LD 

இன்னும் சவஞானமாபாடியத்துள், ஆசிரியா் ரிவஞானயோிகள் “உண் 

மையால் நோச்முங்கால் நாராயணன் என்பது அவயலவப்பொருள் பத்றிக் 

காசணக்கு Our Msn பாமெனை உணர்த்தும் என்பது காட்டுதும்” 

என்று ஏழ். துக்கொண்டு “நரருடைய தொருஇ காசம்” எனத் “தொகுப் 

பொருள் பற்றி ௮ண் விருஇ வரும்” என்னும் பாணினி சூத் இரத்தால் ௮ண்



க சவஞானபோதமாபாடியத்திரட்டு, 

விகுதி பெற்று நிற்ப, அதன்மேல் ௮சாரப்பொருள் உணர்த்துங் ககர ௩௧ 
இத்துக்களையுடைய யகா விகுதி வர்.து அயல் நீண்டு நாராய் என நின்றவழி, 

அதுவும் பகு இித்தன்மைப்படுதலின், அதன்மேல் வினைமுதற் பொருளுண்மை 

உணர்த்தும் லகா டகர இத்துக்களை உடைய யுகா விகுதி ௮௩ எனத் இரிந்து 

நாசாயக என நின்றவழி, :*வினைப்பெயர் விகுஇயின் நின்ற ஈகரம் ணகரமாய்த் 

Bhuj” couse” ௮ங்கனச் இரிந்து நாராயணன் என ஒருமொழியாய் உயி 

ர்த்தொகையை ஒத்து நிற்பன் என்னும் பொருட்டாய்க் காசணக்குறியாய 

வாறு காண்க, இனம் நாராயணன் என்பது லகர டகர இத்துக்களை 

உடைய யுகரவிற்றுச் சொல்லாதலினன்றே பெண்பாலில் நாசாயணீ என 

௩கர பகா இத்துக்களை உடைய ஈகாரவிகுதி ஈற்ரான் யாண்டும் வழங்குவ 

தூஉம் என்க, யுகா விகுதி ஈற்றுச்சொல் எனக் கொள்ளாக்கால், நாசாயணீ 

என ஈகாச விகுதி பெறுதற்கு விதியின்மை உணர்க, காசாயணன் என்னும் வட 

மொழிக்கு இங்கனம் விகுதிமேல் விகுதி புணர்த்துச் செய்கை செய்வன 

எல்லாம் வடமொழிவியாகாணம் வல்லார்வாய்க் கேட்டுணர்க, இன்ளனும் விரி 

க்கிற் பெருகும் என்று ஓழிக, இத்து ௮வது, செய்கை செய்தன் முதலிய 

வத்றிற்குக் கருவியாக முகனூல் அசிரியனாற் படைத்திட்டுக் கொள்ளப்ப 

ட்ட கருவிச் சாரியை. '*இரணியகருப்பன் காரணப்பொருள் என்பாரையும் 

இவ்வாறே கூறி மறுக்க'' என்று இவ்வாறு நாசாயணகாமம் காசணக்குறியா 

ய்ப் பரமசிவனை உணர்த்துமாறு சாதித்தார், 

*உயர்கா யத இரிக் குரியபொரு ளாகலித--றசசகன் மதலை தாபித் தேத் 

தலிற்--கண்ணன் கயிலையி னண்ணிகின் றநிசப்பட்--புகம்ச்சியி னமைக்க மக 

ப்பே றுதவலிற்--றனா.து விழியட னொராயிரங் கமலப்--புதுமலர் கொண்டரி 

பூசனை யாற்றலி--னாங்கவற் கிரங்கி யாழியிர் தருடலி--னைங்கணைக் கிழ 

வனை யழல்விருக் தாக்கலி--னமைப்பருங் கடுவிட மழுதுசெய் திதெலித்-- 

றென்றிசைசக் தலைவனைச் செகுத்துயிர் பருகலி--னவுணர் முப்பு மழிய 

வில் வாங்கலிற்--றக்கன் வேள்வி தகராத்தருள் செய்தலிற்--றனஞ்சயன் 

இனக்குத் தன்படை வழங்கலின்---மாலுட மடங்கலை வலிதபக் கோறலின்-- 

மாயோன் மகூ௨ வாகிய காலைக்--தடமுலை இளைத்துச் சாத்தனைச் தரு 

தலி--னாழ்கடல் வரைப்பி னான்்றோ சனேக-டஉான்புமீ தூ வருச்சனை யாற் 

றலி--னான்கிரு செல்வமு மாங்கவர்க் கருடலி---னையிரு பிறப்பினு மசியருச் 

சித்தலி--னிருவரு மன்னமு மேனமு மாக--யடிமுடி தேட வழற்பிழம் 

பாகலித்--பிறப்பிறப் பாகு யுயிர்க்குண மின்மையிற்--கங்கைசூழ் டெந்த 

காசிமால் வரைப்பிற--பொய்புகல் வியாதன் கைதம் பித்தலின்--முப்பு£ மிறு 

ப்புழி முகுக்தப் புத்?தள்--மால்விடை யாகி ஞாலமொடு தாங்கலி--னய 
ன்சிர மாலை யளவில வணிதலின்---ஞானமும் வீடும் பேணினர்க் குதவலித்-- 

பசுபதிப் பெயரிய தனிமுதம் கடவு--ளும்பர்க ளெவர்க்கு முயர்க்தோ-- 

னென்பது தெளிக வியல்புணர்ந் தோரே” என அ௮சதத்தாசாரியர் அருளிச் 

செய்ததனையும் ஈண்டு விரித்துரைத் துப் பாமவெ பாத்துவம் இனிது தெளி 

ந்.துகொள்க, இங்ஙனங் காத்தற் கடவுளாகிய காராயணனும், படைத்தற் கட 
வுளாகிய இரணியகருப்பனும் பரமகாரணசாகாமை தெரிக்க2வ, இவரோடு



அத்.துவிதபாவனை . ௧௯ 

ஒருங்கு எண்ணப்படுஞ் சங்காரக்கடவுளாதிய உருத்திரனும் பாமகாரணன் 
ஆகான் என்பது தகானேபோதரும் என்க, 

த 

அத்துவிதபாவனை. 

வேதாகமங்கள் #66 Qa ion eb” என்றும், 1*திவோகம்” என்றும் பாவிக் 

கும்படி கூறியது யாதுகாரணம் பற்றி எனின், பசுக்கள் பாச விமோசனம் 

உற்றுக் சமக்கு அந்தரியாமியும் வியாபியுமான பரமசவத்துவம் தங்கண் ௮பி 

வியத்து உறும்பொருட்டு உபாடிக்க, வேதாகமங்களில் ௮ங்கனம் அத்துவித 

பாவனை விதிக்கப்பட்டது. ஆகலின், ௮துகொண்தொனே ஏகான்மலாதஞ் 

சாதித்தல் சாலாது என்க, 

““பிரமாகம்”” சிவோகம்” என்னும் ௮த்துவித பாவனையால் ஆன்மாக்கள் 

சிவகுணங்கள் தங்கண் விளங்கப்பெற்றுச் சிவமாய் இருப்பன ௮ன்றிக் கெட்டு 

ஒன்முப் ஒழியா, அசதத்தாசிரியர்க்கும் இதுவே கருத்தாதல். “வேதத்தில் 

அண்டாண்டுப் பிரமப்பொருளாகிய சிவபிரானுக்கும் ௮ன்மாவிற்கும் அத்து 

வித பாவனை கூறப்படுமாறு என்னை? என்று அசங்கித்து எடுத்துக்கொண்டு 

கருடனும் மாந்இரிகனுச் தம்முள் வேருதல் வெளிப்படையாயினுங் கருடோ 

கம் என்னும் அத்துவித பாவனை விடநிவிர்த்திப்பொருட்டு வேண்டப்படும். 

அதுபோலப், பிரமப்பொருளாகிய பரீமசிவலும் அன்மாவுக் தம்முள் வேரு 

தல் வெளிப்படையாயினும் மலநிவிர் ச்திப்பொருட்டு வேதத்தில் அத்துவித 

பாவனை கூறப்பட்டது. ௮துகொண்டுதானே கிருபசரித லீக்கியங் கூறுதல் 

சாலாது என்பது” என்று ௮ங்கனஞ் சதுர்வேததாற்பரியசங்கரகத்து ஓதிய 
aur Damper HOS, 

GT GIT (F GOT (LP GD L. Gd Lo, 

இனிச், சிவபிரானுக்குச் சருவஞ்ஞத்துவம் முதலிய எண்குணமுடை 

மை சொரூப இயல்பு எனப்படுஞ் சிவத் துவமாம். இவ்வெண்குண சொரூப 

சிவக்துவப் பேறே முத்திதிசையில் ஆன்மாவிற்கு அன்மலாபம் எனப்படுஞ் 

சாயுச்சியப் பெரும் பேரும், சிவபிரான் எண்குணமுடையனாதல் 1**கோளில் 

பொறியித் குணமிலவே யெண்குணத்தான்--முளை வணங்காத் தலை” என 

வும், எட்டு வான்குணத்தீசனெம் மான்றனை” எனவும், $“*இறையவனை மறை 

யவனை யெண்குணத்து ஞனை'' எனவுங் கூறிய திருவாக்குக்களான் ௮.றிக, 

௮.ற்றேல், சிவபிசான் எண்குண சொருபனாயின் அவன்றன்னை “கிரக 

குணன்” (குணா தன் என்று வேதாகமங்கள் ஓதுதல் பொருந்தாதால் 

எனின், வேதாகமங்கள் பரமான்மாவை “*நிர்க்குணன்”' “*“குணாஇீதன்” என்று 

ஓதியது, சாத்துவிக இராசத சாமதம் என்னும் மாயாகுணங்கள் இல்லா தவன் 

என்னுங் கருத்தப்பற்தி அல்லது முற்றறிவு முதலிய சிற்குணங்கள் இல்லா 

தவன் என்னுங் கருத்துப்பட த்தி அன்று ஆகலின் ௮ ன பொருந்துவதாம்; மத் 
  

உ பிரமாகம் - பிரமம் நான். 1 சிவோகம் - சிவன் நான். 1 திருக்குறள். ௯. 
1 இருகாவுச்கரசுகாயனார் தேவாரம். 6 சுந்தரமுர்ச்திநாயனார் தேவாசம் இருக்கானாட்டு 
(ypenecmir, ௩, இரும்புயர்ஈத.



௨௦ சவஞானபோதமாபாடியத்திரட்டு 

அப் பொருந்தாமை யாண்டையது என்க, இச்சிற்குணங்களும் இல்லா இய 

ல்பே அவனுக்குச் சொரூபம் எனின், சத்தாகை சத்தாகை ஆனந்தரூப 

மாகையுஞ் சருவஞ்ஞத்துவம் முதலியவற்றை அ௮கப்படுத்து நிற்குஞ் FOG 

ணங்கள் ஆகலின், பரப்பிரமப் பொருள் ௮வற்றை இலக்கணமாக உடைதது 

என்றலுஞ் சொரூப இயல்பு அகாதாம். ௮.துவேயு மன்றி ௮ங்கனம் மேேண்் 

வொர் பிரமப்பொருள் ஓரியல்பும் இல்லா வெ.றும்பாழ் என்முராய் நிரிச்சுர 

வாதிகட்குச் சகபாடிகளாயும் ஓழிவர் என்க, எண்குணங்களாவன, சருவஷஞ் 

ஞத்துவம், திருத்தி, ௮ராதிபோதம், சுவதரற்இரம், அ௮லுத்தசத்து, அனர் 

தசத்தி, நிராமயான்மா, விசுத்ததேகம் என்பனவாம். திருத்தி எனிலும் 

பூர்த்தி எனினும் ஓக்கும். அராதிபோதம் ௮ராதிமுத்தர்துவம் எனவும் வழ 
ங்கப்பறிம், இவையே இறைவற்றுச் இவத்துவம் எனப்படிம் எண்குணமா 

மாறு ““ஈருவஞ்ஞுதா” எனபதை முதலாக உடைய சருவஞ்ஞானொ.க்சரசாகம 

வசனத்தான் அறிக, இவ்வெண்ராணங்களுள், நிராமயான்மாவை அகா இபோ 

தத்திலும், விசத்ததேசுக்சனை அலுக்காத இபினும் அடக்கி 2 YM HMw 
ளாகவும் தூப, இவ்வறுகுணங்கள சதீறு சிசு அனந்தம் வன ௫ .ன்ுய் 

அடஙருமாறும் ஓரத்து உணர்க, 

பரப்பிரமதிசை மலம் பர் தியாதெனல், 

இனி, நின்மலமான பரப்பிரமப்போருள் அளிச்சையாற் சட் டிண்டு சிவா 

ன்மா என நின்று, **பிரமாகம்”” பாவனை பேணி, மறிற்நு்பபிரமமாம் எனின், 

நின்மலமான பிரமப்பொருளை அவிச்சையான மலங் சட்டிறுத்ஈுமாட்டாறு, 

கட்டெத்றும் எனின், நின்மல பரப்பிரமப் பொருளாமா. று இல்லை, அன் 

tytn சிவற், குன் பற உளதா। யவழியும் ௮ஃ து அகனைக் சட்சிறுதீதும் என 

ப்பட்டு மடு? [137 என்பறு ம்பா லியாய் (பாடியும் சான் ம், 

௩ on க ௪ . ட * ௪ 

Ho DN, SITLL GS சருவசாசம் பிறி நலிய ல சாரா ௪, பகிடதங்கள் 

அஙஙனம் இ௫யவ 7௮! ஏன்னை? ணின், உவதாச்சவதுரம் முதலிய ளை Pann 

பகிடகங்கள சீவான்மாப் செபம் போல அர இகழ் Burien ey என்றும், 

அபப்பிரமர தனக்கு அந நறிய ரமியாயும் வியாபர பம் மன்று உபகரிக்க Hoa DB 
Pa as) . . . க . ran) * “5 ‘ r க . ச 

மல வினைக்கீடாகப் பிறப்பு ட இப உறு வினைப் பாகம் Part முறையின் 

மலபரிபாகம் எய் இப் பரமசிவன் அருக (ரஸ பிலுக் கட்டு நிறுகி மு ற்ற கிவு.வய்இ 
ர் 

மெய்யுணர்ந்து மல வாசனையும் ந் நிங்கள் இவபரப்பிரப.ப் பொ (நம ளொடு அத்துவி 
wy 2 . . ் 8 . ச ப் ௪ 

தமாய் நின்று முடிவ காண் மில்லாப் Crates க. இனை நுரராகிற்கும் எனறும், 

கடத்து ஒருதலைப்படுத்து ஓ.ஐுகலின், நீ ராலம்பஞ் சருவசாசம் fis கலிய உப 

நிடதங்களிற் [ரம PEER TIO எடுத்து ஓ DBL பட்ட Fa DB lt. ty Lae சதான Lary 

0. பபிரமம் அன்று, அபரடித்கான அன்மா'2வ அலவிர்சையாற் பற். தீழுற்றுச் 
சாதக முறையிட் பிரமாபாசனை பேணிப் ரொமாம் என்று Dj வ்வ்பகிடக 
BENIN HUB ஓதப்பட்டது. இங்ஙனமாரவின், அல் வபகிடகங்களஞ் 

தை உ 7 ரவிட சிவ, BM TNS DULL IF QM YY நடப்பன அன மி 

(007 ணு, ற். Nid ட பன அல் ov of ன் ம். DIG OVD aT Tan ‘i பி ‘Bi LI» 8.௮7 ப by YS 

கொள்க,



உடல்பொருளாவிகள் சிவனுடைமை. ௨௧ 

அன்மாவை உபசாசக்தால் பிரமசத்தத்சால் ஓதல் அமையும் எனல், 

அற்றேல், ௮ஃதாக ௮பரடித்தான அன்மாவைப் பாடத்தினுக்கு உரிய 

பிரமசத்தத்தால் ௮வை எடுத்து ஓதுதல் சாலுமோ எனின், பாசித்தான பர 

ப்பிரமம் IAs sro அன்மாவுக்கு அந்தரியாமியாய் ௮துவே தாழாய் 
௪ ௪ ச ௪ டி ௪ . ட ட்ட . ரூ 

நின்று உபகரிச்தலின், அவ்வொத்றுமை பற்றிப் பரப்பிரம நாமத்தாற் சீவா 

ன்மாவை அங்கனம் ௮வை உபசரித்து வழங்கிெனவாகலின், ௮௮௫ சால்பேயாம் 

என்க, தோசாரியனாகய கண்ணன் பாப்பிசமமான சிவன் அருட்பெற்றியைச் 

சிவோகம்பாவனை ஒற்றுமைபற்றி (நானே சடடத்தெல்லாம் ஆம னேன்'' என்று 

தன்பெற்றியாகக் கொண்டு கூறியதூஉம் இதற்குச் சான்றாம் என்க, 

“தத 

உடல்பொருளாவிகள் சவனுடைமை. 

இனி, ௨ டல் பொருள் ஆவி மூன்றும் ஞானதீக்கையின் முதல்வனுக்கு 

எனக் தானஞ்செய்து ௮ளித்தலான் முன்செயற்கையால் தன்னுடைமையாய் 

நின்ற இம்மூன்று் தானஞ் செய்த பின்னர்த் தனக்கு இன்றிச் சிவனுக்கு 

உடைமையாயவாறு பெற்றாம். பெறவே, அண்டுப் பொருள் என்றது உடம் 

பு2பால் ஓற்றுமை உடைத்தாப்த் தன்னால் ,நுகரக் இடந்த உடல்வினையே 

அன்றி முன்பே தன்னால் துறக்கப்பட்டு ஒழிக்க புறப்பொருள் ௮ன்று என் 

பது தாமேயபோதருதலானும், அவ்வாறன்றி ஆண்டுப் பொருள் என்றது 

GT MAT AUD) OLD பொழு எனக் கொள்ளினும் உடல்வினையும் அவற்றுள் ௮௨ 

ங்முதலானும் அங்கனம் முதல்வனுக்கென்று ஈந்த உடல்வினையை மீளவுந் 

தான் நுகரக் கருது? வான் அவ்வாறு தானஞ்செய்து அளித்த அன்மானை 

மிளவுஞ் சுதக் தானாகக் கருதுஞ் இவசமலா தியோடு ஒப்பவனாம் ஆகலின் 

முகல்வனுக்கென்று அளித்த பொருளைத் தான் நுகாக் கருதுதல் பெரிய 

தோர் இழும்சாகல் அறிக 

Qe gun தன் உடம் 2ப தனக்கின்றி ம தேதல்வனுக்கு 8 உடைமையாக ஈந்த 

வழி அல்வுடம்பு இடமாக வரும் வினப்பயனைத் தான் நுகாதற்கு ஓரியைபி 

ன்மை அதிக, இன்னுக் தானே தனக்குச் சுதக்இரமின்றிச் சிவனுக்கு உடை 

மையாயவழித் தான் மற்மொன்றனை அகருமாது யாண்டையது என்ச, தன் 

னால் அளிக்கப்பட்ட பொருள் மூன்றும் முதல்வன் ஏன்றுகொண்டான் என் 

பது *அன்றே யென்ற னாவியும்” எனவும், 1**உடலிடங் கொண்டா யினியு 

ன்னை” எனவும், 1*உடலிடங் கொண்டா யானிதற்கு” எனவும், ர**ஏன்றவு 

டற்கனம'' எனவும், § “ஏன்றவுடம் பழவினைகள்” எனவும், ௦ ““ஏன்றவினை” 

எனவும், 'ஏன்றுகொண்டா யென்னை” எனவும், **: 'நாமபொழிதந்து சிவமான” 

எனவும் ஓதியவா {ping oat அறிக, 

ருத்த 

* * இருவாசகம், "குழைத்தபத்த. er. + Cus mule, - கோயிற்றிருப்பதிகம். இட குறை 

யிலா. 1 மேற்படி, ௧௦. தந்ததுன்றன்னை. 4 சிற்றம்பலகாடிகள், சாத்திரச்சொத்து. 

வெண்பா. ௫௨. 6 வெப்பிரகாசம், உண்மை. ௧0. சூ. ௧0. எல்லையில். 0 திருவருட் 

பயன், ௮ணைந்தோர்தன்மை. ௮. 9 இருவாசகம், இருக்செள்ளேணம். ௪, ௮வமாய.



௨௨ சுவஞானபோதமாபாடியத்இரட்டு. 

மாயாவா இமதமறுதலை. 

இனி, ஏகான்மவா திகளுள் ஒருசாசாரான மாயாவாஇகள், மாயையாவ- 
மெய்ப்பொருள் என்றுஞ் சொல்லப்படாது, பொய்ப்பொருள் என்றுஞ் சொ 

ல்லப்படாது, அ௮நிருவசனமாய் நிற்பது ஒன்று எனவும், ௮ற்முகலினன் w 

மாயை எனப் பெயர் பெற்றது எனவும், ௮த்தன்மைத்தாயே மாயையிம் இத் 
தாகிய பசப்பிரமங் கண்ணாடியின் நிழல்போல ௮த்தியாசமாய்த் தோன்றும் 

எனவும், ௮ங்ஙனர் தோன்றியவழிப் பேய்த்தேர் நீராகவுங் கயிறு பாம்பாகவுந் 

இரிவுகாட்சியாற் காணப்படிமொறுபோல அ௮த்தோற்றம் மண் புனல் ௮னல் 

கால் முதலிய பிரபஞ்சமாய்க் காணப்படும் எனவும், இங்கனமாகலிற் சித்தி 

னுடைய விவர்த்தனமே சகம் எனவுங் கூறுவர். 

மெய்ப்பொருளும் அன்றிப் பொய்ப்பொருளும் அன்றி நிற்பது ஒன்று 

உண்டு என்று எடுத்துக் காட்டுகற்கு ஒரு பொருள் இன்மையின், வழியள 

வைக்கு ஏலாமையான், வழி ௮அளவைக்கு ஏலாது ஆகவே உசை அளவைக்கும் 

ஏலாதாகலாலும், பேய்ததேரிற் ரோன்றும் நீர் மாத்திரையே அசத்தியமாவ 
தன்றி உள்பொருளாய்த் தோன்றுவதாகிய பேய்ததேர் அநிருவசனம் ஆகா 

மையின் அஃது ஆண்டைக்கு எடுத்துக் காட்டாதல் செல்லாமையாலும், 

மாயை அ௮நிருவசனம் என்பது ஒரு சமயத்தார்க்குங் கொள்கை அன்மையா 

னும், ௮ஃது ஒன்னாக வைத்து மறுக்கற்பாற் றன்று என்று ஓழிக, 

அல்லதூஉம், விவா க்கனவாதிகள் ஒன்று பிறிதொன்றுபோலத் தோன் 

அுதல் விவர்த்தனம் என்பர், ௮ஃது ௮ச.த்தியமேயாம். பிரபஞ்சஞ் சத்தியம் 

என்பது காட்சி முதலிய எல்லா அளவைகளானுக் தூணியப்படுதலின், அத்த 

ன்மைத்தாகிய பிரபஞ்சஞ் சித்தினுடைய விவர்ச்சனமாமாறு யாண்டையது 

என்க, இதனாலும் மாயை ௮நிருவசனம் அன்று என்பது தெற்றென உணர்க, 

என்னை? மாயை அ௮கிருவசனமாயின், அதன் காரியமாகிய பிரபஞ்சஞ் சூனி 

யமாதல் ே வண்டும் ஆகலான் என்பறு, 

அ.ற்மீறல், பிரபஞ்சஞ் சத்தியம் என்றற்குப் பிரமாணம் என்னை? காட் 

சியே பிரமாணம் எனின்,--அ௮ற்றன்று; காட்சியானே நிகழ்காலத் அப் பிரபஞ் 

FC சத் இயம் என்று உணாப்படுமாயினும் முக்காலஜ் இனும் ஒருதன்மைத்தா 

கிய சத்தியப்பொருள் பிரபஞ்சம் என்பது அதனால் உணாப்படாமையின், 

௮ன்றியுங் காட்சிுயளவையான் இது குடம் 'இஃது ஆடை, என விதி முகத் 

தாற்காணப்படுவதன்றி, இஃது அடை அன்று இது குடம் ௮ன்று என மறு 

தலைமுகத்தாற் காணப்படாமையின், ௮ன்மையாதல் உணர்க்தன்றிப் பேதக் 

தோன்முமையின், பேதப் பிரபஞ்சம் உண்மைக்குக் காட்சியளவை பிரமா 
ணம் அன்று, 

அற்றேல், ஆடை குடத்தின் வேறு குடம் ஆடையின் வேறு என்னுங் 
காட்டி எல்லார்க்கும் ஒப்ப முடிந்ததாகலிற் பேதப் பிரபஞ்ச உண்மைக்குக் 

காட்சியளவை பிரமாணம் ௮ன்று ஈன்றல் பொருந்தாது எனின்,--௮.ற்ற 

ன்று; அத்தன்மைத்தாகிய காட்சி சலிகற்பமாகலின், சவிகற்பமெல்லாம் மய 
கசமாகலான் என்க, பேதப் பிரபஞ்ச உண்மைக்கும் காட்சயளவை பிசமா



மாயாவாதிமதமறு தலை, ௨௩ 

ணம் இன்ராகவே, அவினாபாவமாகய ஏது உணர்தற்கு இடமின்மையின், 
வழியளவை பிரமாணம் அன்று, அவ்விசண்டி.ற்கும் மாறுபாடாகிய பொருளின் 

ஆகம அளவையும் பிரமாணம் அகாது என்க, 

இன்னும், இஃது இதனின் வேறு என்னுஞ் சவிகற்பக்காட்டு பிரமா 
ணம் என்பார்க்கும் ௮பேத உணர்வு நிகழ்ந்தன்றிப் பேத உணர்ச்சி நிகழாது; 

எய்தியகற்கன் றி விலக்கன்மையின், ௮ங்கனமாகவே, முற்படத் தோன்றும் 

அபேத உணர்ச்சி பிரமாணம் என்பது ஒருதலையாகக் கோடல் வேண்டும், 

வேண்டவே, பிற்படச் தோன்றும் பேத உணர்ச்சி ௮தனை அ௮வாய்கிற்றலின் 

பிரமாண மாகாமை ௮றிக, அபேத உணர்ச்சி காட்சியளவையானே பெறப் 

படுதலின் குடம் ஆடையின் வேறன்று, இரவியமாகலால்; ஆடைபோலும், 

என்னும் அனுமானமும், வேற்றுமை இன்றிக் கூறும் வேதவாக்யெங்களும், 

அதற்குப் பிரமாணமாம் என்க, ஆகலே, வான் வளி தீ நீர் முதலியனவாக நீ 

வேற்றுமைபடக் கூறும் வாக்கியங்கள் எல்லாம் இவவளவைகளோடு cps soy 

தலின், உபசாசமே அன்றிப் பொருள்படா என்பது கண்டுகொள்க, 

இங்கனம் பேத உணர்ச்சிக்குப் பிரமாணம் இன்மையிற் பேதப் பிரபஞ்ச 

போதரும். அவ்விரண்டும் உள எனக் 

கொள்ளினும், பிரமிஇக்கும் பிரமேயத்திற்குஞ் சம்பந்தம் என்னை? தாதான் 
யோ? லசயோசமோ? சமவாயமோ? வேர 

மாகிய பிரமேயம் இன்மையுந் தானே 

மியமோ? காரணகாரியதீதன்மை 
ன்றோ? எனக் கடாயினார்க்குத், தாதான்மியமாவது ஒன்றுதானே ஒருவாற் 
முன் இருவகைப்பட்டுப் பீ பிரிப்பின்றி நிற்றற்கு உரித்தாதல் ஆகலின். ௮த்தன் 

மைத்தாகிய தாதான்மிய சம்பக்தங் குடஞானத்திற்குங் குடத் திற்கும் உண்டு 

எனின்,--குடஞானம் போலக் குடமும் அகத ் தன்கண் உளதாதல் வேண்டும், 

குடம் புறத்தின்கண்ணதாகலுங் குடஞானம் ௮கத்தின்கண்ணதா தலும் எல் 

லார்க்கும் ஒப்ப முடிந்தமையின், அவற்றிற்குத் தாதான்மியங் கூறல் பொருக்் 

யே சம்பந்தம் எனின்,--காசணகாரி தாமையாலும், காரண காரியத் தன்மை 

யங்களில் ஒன்று உள்வழி ஓன்று இன்ராதல் பொருக்தாமையின், கனவின் 

கட் குடஞானம் மு.கலிய உணர்வு உண்மையின், குடம் முதலியனவும் ஆண்டு 

உளவாதல் வேண்டும், ௮ஃது இன்மையானும், விடயமும் விடயிப்பதுமாந் 

தன்மை சம்பந்தம் எனின்,--விடயமாவது இது என்று அறியவாசரமையா 

னும், சம்பந்தமே பெறப்படாமையின், பேதப் பிரபஞ்சம் பிரமிதிக்குப் புல 

னாகாமையானும், பிரபஞ்சம் ௮சத்தியப் பொருளே ஆகலான், அவற்றிற்குக் 

காரணமாகிய மாயை அ௮நிருவசனம் என்றல் பொருத்தமுடைத்அ என்று, இங் 

௩னம் மாயாவாதிகள் கடாவிடைகளாற் சாதிப்பார் ஆகலின், அண்டு இழு 

க்கு என்னை? எனின்,--கூறு தும், 

பிரபஞ்சஞ் சத்தியப்பொருள் என்பதற்குக் காட்யெளவையே பிரமாண 

மாம், கயிற்றை ௮ரவு எனக் காணுந் இரிவுகாட்சியிற் போல மாசறுகாட்டி 

யின் வேறுபடுதல் இன்மையின், நிகழ்காலத் இற் கண்டது முக்காலத்இனலும் 

ஓக்கும் ஆகலானும், கிருவிகற்பக் காட்சியின் விதிமுகத்தாற் பேதம் அறியப் 

படாதாயினுங் குற்றியோ மகனோ என்னும் யத்தின் பின்னர் இது குற் 

Osu மகனன்று என எதிர்மறைமுகத்தாற் பேத உணர்வு காட்சிக்குப் புல



og சிவஞானபோதமாபாடியத்திரட்டு, 

ப்படுகலாலும், இரிவுகாட்டுயிற் கயிறு பாம்பு போலவும் மாலை போலவும் 
ஒவ்வொருவர்க்கு ஒவ்வொரு காலத்தில் தோன்றும்; ௮துபோலன்றி மாசறு 

காட்சியின் எல்லார்க்கும் எத்காலக்துங் குடங் குடமேயாய்த் தோன்றுவதல் 

லது வேறுபடத் தோன்ளாமையிற் சவிகற்பச் காட்சி பிமாணமே ஆகலானும், 

அன்றியுங் கயிற்றுக்கும் அரவிற்குங் கோணி நீண்டு கிடத்தல் முதலிய இலக் 

கண ஒப்புமையான் அண்டு ஒன்றை ஒன்ருகத் இரியக் காண்டல் பொருந்தும்; 

அதுபோலச், சித்தாகிய பிரமத்தைக் குடம் முதலிய பொருளாகத் திரியக்கா 

ண்டற்குத் தம்முள் ஒப்புமை இன்மையின் அதனையும் அவ்வாறு இரிவுகாட்சி 

என்றல் பொருக்தாமையானும், சவிகற்பக் காட்சிக்கும் நிருவிகற்பக் காட்சி 

காரசணமாகலிற் காரணத்து உள்ளதே காரியத்தினும் உண்மையாற் பெயர் 

சாதி குணம் முதலிய பேத உணர்ச்சி நிருவிகற்பக் காட்சியின் இன்றாயில் 

சவிகற்பக்காட்டுயினும் இன்ராய் முடியுமாகலின், நிருவிகற்பக் காட்சியிலுஞ் 

சூக்குமமாயப் பேதந் தோன்றும் ஆகலானும், அதுபற்றி எய்தியகற்கே வில 

க்காகலின் பேதம் உணர்ந்தன்றிப் பேதமின்மை உணர்தல் கூடாமையின் 

௮பேத ஞானமும் பேக ஞானத்தை அவாவி நிற்றலின், ௮2பத ஞானம் முற் 
படத் தோன்றுதல் பற்றிப் பிரமாணம் என்றல் பொருக்தாமையானும், ஆடை 

குடத்திற்கு வேறு என்றற்ரொெடக்கத்துப் பேத உணர்ச்சி முக்காலத்தினும் 

வேறுபடாமையின், ஆடை ருடத்தின் வேறன்று என்றற்ரொடக்கத்து 
௮ேபேத உணர்ச்ு எதிர்காலத்தின் 2வ்றுபமிகலின், வேறுபடாமையும் வேறு 

படுதலும் பற்றியே பிரமாணம் என்றும் ௮ப்பிரமாணம் என்றுங் கோடல் 

பொருத்தமுடைத்து ஆகலானும், காட்சியளவை3ய பேத உணர்ச்சிக்குப் 

பிரமாணமாதல் அறிக, YASOM, HOUSE சாதஇித்தங்கு முற்கூறிய அனுமா 

னஞும் போலியாயவாறு காண்க, அ௮ஙஙனம் அலலாக்கால், அவவனலுமானத்தா 

னே ஆடை எடுக்கச் சென்ருன் குடத்தை எடுத்து வருதல் வேண்டும் என்று 

ஒழிக. இதனானே அபேதங் கூறும் ஆகமங்களும் உபசாரம் என்பது கண்டு 

கொள்க, 

இன்னும்,பிரபஞ்சம் மித்தை எனம் துணிவகரற்குக் கொண்ட பிரமாணம் 

மெய்யோ? பொய்2யா? எனக் கடாயினார்க்கு மெப் எனிற் பிரபஞ்சக்துட் 

பட்ட பிரமாணம் மெய் என:2வ அம்முறையாற் பிரபஞ்சமூம் மெய்யேயாம். 
பொய் எனிற் பொய் பிரமாணம் ஆகாமையிழ் பிரபஞ்சம் மெய்ப்பொருள் 

* ௪ ‘ ‘ 

என்பது கானே போதரும், 

அ.த்றேல், பிரமிதிக்கும் பிர'2மயக் இற்குஞ் சம்பந்தம் என்னை? எனின்,- 

அறியப்படுவதும் அறிவதும் அகிய விடய விடயித் தன்மையே சம்பந்தமெ 
ன்று உணர்க, விடயவிடபயித்தன்மை சம்ப தமன்_று ஏன்பையாயின், நீ பிரப 

ஞ்சம் மித்தை என்.று உணரும் உணர்விற்கு ௮து விடயமாகாமையிற் பிரபஞ் 
௪ உ உ 5 ௪ உடு . en oe சம் மித்தை அன்று எனப்பட்டு உனக்கே வழுவாம் என்று ஒழிக, 

"fd . . . ° * ௪ 

நீ2றல், விடயமாவது யாது? எனின்,--எவ்வுணர்வு நிகழ்ந்துழி எப் 
பொருள் விளங்கும் ௮ஃது அதத்கு விடயம் என்க, விளங்குதல் விளங்குக 

* . ல் ப a) . ௬ ச . « * « திகு உரிமையாதல், சவ, இய்யனங் கூறியவாந்றால் பிரமாணமுஞ் சம்பந்த



மாயாவாதிமதமறுதலை. ௨௫ 

ரூம் உண்மையின் பிரமேயமாகிய பிரபஞ்சம் மெய்ப்பொருளே ஆகலான்: ௮த 

ற்கு முதற்காரணமாகிய மாயையும் மெய்ப்பொருளாவதன்றி ௮கிருவசனமா 

தல் பொருர்காமை அறிக, 

இனி, வேதத்துள் ஐரிடத்தும் பிரமப்பொருளை ::உபாதானம்” என்னுஞ் 

சொல்லால் எடுத்தோதக் காணாமையால், பிரமம் பிரபஞ்சத்திற்குப் பரமாதாச 

வியாபக நிமித்தம் என்பதே வேதச துக்கும் கருத்தாம் என்க. இன்னும், ௮வ் 
வம முத காரணங்களின் குணமெல்லாம் அவவக்காரியங்கட்கும் உள என்பது 

நியமமாதலின், சத்தாயெ பிரமத்தில் தோன்றிய பிரபஞ்சமும் சத்தாதல் வே 

ண்டும் அன்றிச் ஈடமாதல் பொருந்தாது என்க, 

அ.ந்றேல், பாலில் உண்டாகிய தயிருக்குப் பாலின் குணமும் செல்லில் 
உண்டாகிய பதர் பலாலங்கட்கு செல்லின் குணமும் கொம்பில் உண்டாகிய 

புல் லுக்குக் கொம்பின் குணமும் ம் கிலம்பியில் உண்டாகிய நூலுக்குச் ம்பி 

யின் ருணமுங் கோமயத்தில் உண்டாகிய தேளுக்குக் கோமயத்தின் குண 
முங் காணாமையின், காரரைத்இின் குணமே காரியத் திர தீருங் 2 கோடும் என்னும் 

நியமம் பொருந்தாதால் எனின்,--அ௮ற்தன்று; ஒன்றன் குணம் ஒன்றற்காதல் 

இன்மையின், காரணத்இன் குணமே காரியத் இற்கும் என்பதற்குத் தாற்பமி 

யம், காரணத்தின் குணங்களோடு ஓத்த குணங்களே காரியத்தி OG § உளவா 

தல் அன்றி ௮வம்கிற்கு மறுதலையான குணங்கள் உளவாகா என்ப3 சயாம் 

அகலான், ஈண்டு எடுத்துக்காட்டியவறறுள நியமத் துக்கு இழுக்கின்மை அறிக, 

இலம்பியில் நால் வருதகற்குச் ரூக்ரும காரனாஞ் சிலம்பி வயிற்றின் உண்மை 
பே ஆகலானும், இன்னோ 

ரன்னவை எல்லாம் பிறவிப்பேதம் அகலானும், ஆண்டு இீயப்பாடின்மைகண்டு 

௩ ரு . . உ . ra ச . 

யானுங் கோமயத்இல் தோன்றியது மதளின் உடம் 

கொ iW Se 

ஈண்டுக் கூறியவாத்ருன் மாயைய பிரபஞ்சத் இற்கு முதற்காரணம் என் 

பதூஉம், அதற்குக் தாரகமாய் விசவி நின்று ௮ .இட்டி ச்கலான் முதல்வன் திமி 

BBG TOM EW ஆவன் என்பதூஉம் துணியபொருளாயினமை காண்க, “மாயை 

யான் விசேடி.க்கப்பட்டு விசிட்டனாய் நின்று முதல்வலும் முதற்காசணமாம்” 

என்ற நீலகண்ட அரியரும் பாந்து சென்று முடிவின்கண் இவவாறு கோட 

லே சிக்சாந்தமாக வலியு௮த்தினார்.. அது, சென்மாதிகரணத்து இறுதியிற் 

வொதி த் தியமணிதபிகையினுகு காண்க, 

உ ரந . , ௩ கடட . க . உ டு . ° . 

௮ந்சேறல், *பிரமத்தை உணர்ந்தொன் எல்லாம் உணர்க தான்'' என்றம் 

ஷெடச்சத்து வேதவசனங்கள் பயப்பாடி.லவாம் எனின்,--உடையான் இயல்பு 

உணர்க்கவழி, உடைப்பொருளான உயிர் மாயை கன்மங்களும் ௮வவிலக்கண 

த.துள் அகப்பட்டு வியாப்பியமாய் நிற்றலின், அவையும் இனிது விளங்கும் 

என்பது அவற்றிற்குப் பொருளா தலின், பயப்பாடையனவேயாம் என்க. 

நான்மணிமாலையில், *₹* நுசையுந் இசையு நொய்யுறு கொட்பும்--வசைவில் 

Poor வாரிய GOTH £--பெருத்துஞ் இ அத்தும். _நிதங்குவ ௦ 2 மான், 5) — 

* பதினஞொரார்திருமுறை, சோயிஞன் மணிமாலை. ௨௮. ஆளெனப்.. ௨௭ முதல் 

ABD அடி. வரை. 

HK



௨௬ சவஞானபோ தமாபாடியத்திரட்டு. 

யெண்ணில வாகி யிருங்கட லடங்குக்--தன்மை போலச் சராசர மனைத்து-- 
நின்னிடைத் தோன்றி நின்னிடை யொடுங்கும்” என்றது, முதல்வன் 

மாயைக்கு ஆசாசமாய் நிற்றல்பற்றி ஆகலின், ஆண்டு ஐீயப்பாடின்மை ௮.றிக, 

இத கழெங்கினின்றுக் தோன்றுக் தாமரையைப் பங்கசம்என்பது போல்வதோர் 

உபசாசவழக்கு எனக் கொள்க. மாயைக்குத் சாரகமாய் நிற்றல் பற்றியே ௮வ் 

வாறு உரைத்தது என்பது உணர்ந்துகோடற்கே, நீரிந்றோன்றி ஒடுங்கும் 

அசைமுதலியவற்றை நீர்க்கு இடனாகிய கடலில் தோன்றி ஒடுங்குகல்போல் 

என்று உவமை கூறினார் என்க, கடல் என்றது - நீர்க்கு இடங்கொடுத்து நிற் 

கும் ஆகாயம், நின்றதிருத்தாண்டகத்தும் பிருண்டும் **:இருகிலனாய்த் தீயாகி 

** எம்மடிக ணின்ற வாறே” என்பது முதலாகஎமுஈத தமிழ்வேதத் இருவாக் 

குக்களும், 1**அறிவானுர் தானே யறிவிப்பான் ருனே--யறிவா யறிகின்றான் 

ரூனே-யறிகின்ற மெய்ப்பொருளுந் தானே விரிபொ.தில்பா சாகாய--மப் 

பொருளுக் சானே யவன்” என்னும் அம்மை இருவாக்கும், 14௨ லகெலா மாகி 

வேரு யுடனுமாய்” முதல்வன் நிற்தல்பற்றி அகலின், அண்டு ஆசங்கை இன் 

மையுங் கண்டுகொள்க. இகனானே, அபேதங்கூறும் வசனங்கஞஷம் CUFT 

ரமே அன்றி உண்மையன்று என்பது கண்டுகொள்க, 

இவ்வாறன்றி, முதல்வன் மாயைபோல முகற்காரணமாவன் எனின்,-- 

௮து மேற்கூறிய குற்றங்கட்கு இடனாதல் அன்றியும் “*கிருவிகாரி'” என்னுஞ் 

௫௬ இகளொடு மூரணுதலும் உடைத்து வன்க, இங்கனங் கூறியவாற்றால், 

4“தாரிய கார ணங்கண் முதறுணை கிமித்தங் சண்டாம்--பாரின்மண் டி.ரிகை 

பண்ணு மவன்முசு நுணைகி மித்த ேதேரின்மண் மாயை யாகத் இரிகைதன் 

சத்தி யாக--வாரியன் குலால ஞாய்கின் (1 (HOY னகில மெல்லாம்” என்னும் 

அத்துவித சைவசித்தாந்த வழக்க ௪௬௫ யுக்தி அனுபவம் மூன்றற்கும் ஒற் 

றதாய் அகரமுதல என்னுக் திருக்குகட் பொருளை வலியுறுத்தற்கு உரிய 

மெய்ப்பிரசங்கமாம் என்று அறிந்து கொள்க, 

அற்2றல், அஃது அங்கனமாக; நதிமித்தகாரணனா௫ய முதல்வன் முதம் 

காரணமாகிய மாயைக்கு ஆதாசமாவனாயின், உவமப்பொருளாகிய குயவலும் 

மண்ணுக்கு ஆதாசமாதல் வேண்டுமால் எனின்,--அறியாது கடாயினாப், உவ 

மமெல்லாம் 5 ஒருபுடை DS BOW அன்றி முழுவதும் ஓத்தல் இனறு, முழுவ 

தும் ஒக்கும் என்பாரை முதல்வனுக்கு உரிய வியாபகம் முதலிய குணஙகளுவு 

குயவனுக்கும் உளவாகல் (வேண்டும் எனக் கடாபினர்க்ரு விடை என்னை 

எனக் கூறி மறுக்க, ஒருபுடை ஓத்தலானன் றே ஒருபொருளுக்கு ஓரோரியல்பு 

பற்றி, வேறு வேறு உவமை கூறியதாஉம் என்க. 

OS pr, இவ்வியல்பிற்கு உவமை யாதோ எனின்,-- ஈன்றே கடாயி 

ழை. குழவி உடம்பின் (ps dan vem un BM ௨.இர சுக்கிலங்களுக்கு ஆகாசம் 

அதற்கு. கிமித்தகாரணமாகய , காய் தந்தை BID ௪ நிலம்பி தாலின் மு, தற்கா 
தலைய ம 

* இருசாவுக்கரசுகாயனார், 'இருத்தாண்டகம், பொது, ௭-ம் இருமுறை, 5. 3 பதி 
இனாராந்திருமுறை, அற்புதச்திருவர்தாதி ௨0), t சிவஞானச &) & &). ௨-ம் சூ. SB, 4 மேற் 

படி. ௧-ம் சூ. ௪௮.



மயாவாஇமதமறுதலை. உள 

TOMS HEH ஆதாரம் ௮தற்கு நிமித்தகாரணமா௫ய சிலம்பி ஆதலும் ௮றிந்தா 

யன்றே! இவ்வாறு பலவுள எனக் கொள்க, பிரம*விவரத்தன அபேத வாத 

நிராகாணம் ஆரியர் சிவஞானயோகிகள், சிவஞான மாபாடியத்து விரித்துசை 

த்தருளிஞர். 

ஆதிபகவானாயெ முதல்வன் எள்ளின் நெய்போலப் பசு பாசங்களிற் கல 
ந்து நீக்கமற ஒளபச்சிலேடிக வியாபகமாய் நிற்கும் இயல்பினனாதலின், அவன் 

பிரபஞ்ச காரியம் இயற்றாது இயற்றுதற்குக் குலாலனை ௮ங்கனம் உவமையா 

கக் கூறுதல் கருத்காவாதன் மாத்இிரைக்கே அன்றி வேறில்லை என்பது தெரி 

ந்துகொள்க, இயத்ரூது இயற்றுதலாவது - காணத்தான் அன்றிச் சங்கற்ப 

மாத்திசையாற் செய்தலாம். மத்றுக் குலாலன் சங்கற்பத்தான் அன்றிக் கரண 

த்தார் காரியஞ் செய்யும் வினைமுதல் ஆகலின் சங்கற்பத்தாற் காரியஞ் செய் 

யும் அஇபகவனுக்குக் கருத்தாமுறையினுஞ் சிறிது ஓப்புப்பற்றியே உவமம் 

அசின்ரானென்று உணர்க, ஈண்டுச் சங்கற்பம் என்றது-வியாபக இற்சத்தி 

சன்னிஇப் பிரேோகத்தினை. கர்த் திருத் துவம் ௮ங்கனம் இருவகையாமாறு 

௯_த.-./-௯ அவிய விஉ)ர ANE rg BU corr eat நஹி ANI @Sr 
an a4 ௨ 

கொண ௯ரலலெ௦ Fs வடி$]0ிவ AN o& @) 8) 5 5 exer 62015. -e 

க்ரொமகற ஊஉ।| என்னும் பெளட்கராகம வசனத்தான் அறிக, 

இறைவன் எள்ளின் கமெய்போலப் பசுபாசங்களிற் கலந்து நீக்கமற 

ஒளபச்சிலேடி.க வியாபகமாய் நிறைந்து நிற்கும் என்னும் ௮த்துவிக சைவ 

சித்தாந்த நிருவசன உரையை, இக்காலத்து ஏகான்மவா இகளுள் ஒருசாராரு 

ட்பட்டார் எள்ளில் நெய் கோது இடையுற்றுப் பிரிர்திருக்கக் காண்டலின், 

உவமேயமாம் மூதல்வனும் ஒன்றன் இடையீடுற்றுப் பிரிந்து வியாபகமா 

குங்கொல் என்று ஆசங்கை நிகழ்த் துவர். ஒரு பொருட்கு ஒரு பொருள் உவ 

மமாதல் ஒருபுடையொத்தல் பற்றியே என்பது மேற் கூறினாம் ஆகலின், ௮ங் 

ஙனம் ஆசங்கிக்கல் உவமை இலக்கணம் அறியார் கூற்றேயாம் என்று ஒழிக, 

பச பாசங்களில் முதல்வன் கலந்து நீக்கமற வியாபகமாய் நிற்தற்கு எள் 

ளில் சகெய்யை உவமானமாகக் கூறுவது, கெய் எள்ளில் உள்ளும் புறம்புமாய்க் 

கலக் இருத்தல் பற்றியே அன்றிப் பிறிதில்லை என்க, இங்கனம் ஆசங்கிப்பார் 

அவிரம்பூப் பொன் னோடு ஓக்கும் என்றவழி ௮ஃ து உருக்கி அடித்து நீட்ட 

வும்படுங்கொல் எனவும், இவள் ந.தல் பிறைமைதி2பாலும் என்றவழிக் குறைத. 

அம் வளாதகலும்வானாறியங்குதலும் என்னும் இவையும் இவள நுதற்கு உள் 

கொல் எனவும் ஆசங்கசிப்பார் ஆகலின், அவை அவர் வெள்ளறிவு வியாபரா 

மாம் என்று ஓழிக்கப்பலவன அல்லது மறுத்தற்கு ஏற்பன அல்ல என்று ௮.றிக, 

ஈண்டுக் குறைதல் மறைதலும் வளர்தல் வெளியா தலும் ஆம், 

இன்னும் அவர், பசு பாசங்கள் மெய்ப்பொருள் என்பார் முதல்வன் 

வியாபகத்துக்கு நானதை கூறுபவர் அவர், யாதினால் எனின்,--பசு பாசம்: 

கள் உள்ளா இடங்களில் மூதல்வன் இருப்பு இடையறவுற்று அவன் வியாபகங் 
  

* விவாச்சனம் - மாறுபடச்சாண்டல்.



2. 94 - சிவஞானபோதமாபாடியத்திரட்டு, 

குறைவுறு கலால் என்று இங்கனம் ஆசங்கை நிகழ்ததாநிற்பர், இன்னோரன்ன 

ஆசங்கைகளை அவர் பிராகிருத ௮வயவ கண்டப் பொருட் பயிற்சியினான் நிக 
ழ்த்துகின்றார். என்னை? அவயவமுடைய கண்டப்பொருள் அன்றி நிரவயவ 

அகண்ட சச்சிதானந்தப் பொருள் மத்ரொன்ருன் இடையறவுற்றுக் ரூறைவு 

ருது ஆதலான் என்க, அஆதிபகவனாகிய இறைவன் நிரவயவ அகண்ட சச்சிதா 

னந்த முதற்பொருள் ஆகலின், ௮வன் ௮காஇயே தன்போல் நித்தியமாய்த் 

தனக்கு வியாப்பியமான கித௫த்துக்களில் யாண்டுங் கலந்து நீச்கமறத் தன் 

பூரணத்திற்கு நானதை யாதும் இன்றி ௮வையேதானாய் நிற்கும் பெற்றி 

யுடையனாம் என்க. 

இனி, ௮ப்பெற்றி உயிர்களால் இற்றென அறியவும் ஓதவும் வாராத சொ 

ரூபமாம், அற்ராகலினன்றே, ௪௫ இகளும் அவன் சொருப இயல்பு **வாஙமனா 

இதம்” என்றும் **இநிர்குதசியம்” என்றும் அங்ஙனம் எடுத்து மாறையிட்ட 
8 BD ர் ர் ர 5 (தி ர் 

ஓய்க்தன என்பது, 1 **மாற்றமனங் கழிய கின்ற மறையோனே? என்னுக் கமி 

ழ்வேதமும் அக்கருக்ேே பற்றி எழுந்தது. வளி F Bi நிலம் என ஒன்றற்கொ 

ன்று தாலமாகி நிலைபெறும் பூதங்கள் கான்கிற்குஞ் சூக்கும பூகமான அகாயம் 

இடங்கொடுத்து வியாபகமாய் கிற்றாம் பெற்றியே மக்கட்கு oppo spoil gr 

யஅண்பொருளாம், அனபின், நிரவயவ அகண்ட சத்தாயுஞ் இத்தாயும் அனர் 

தமாயும் நிற்கும் பரப்பிரம முத மபொருள் பசு பாசங்களுக்கு அக்தரியாமியா 

யும் வியாபியாயும் பூரணமூற்று கிற்ருஞ் சொரூப இயல்பை, மாயா Sp) BI SOE 

களாற் கட்டுந்று அவற்றின் உபசாரக்கானுஞ் சக்கமாயா கா.ஐ விருத்தி 

காரிய சத்த சமூகமான வேதமுகலிய கலையறி௮ மின்மினி விளக்கக்தானுஞ் 

சிறிது அறிவு விளங்க, அங்ஙனம் விளங்கிய கிற்தறியு மாத்ையா ன, காம் 

பிரமம் என்று தருக்கி, இறைவன் இருவருட்மு அயலாய்க் 2கவலமுற்று உழ 

அம் பசு போதப் புல்லறிவுயிர்கள், நாம் அறிர்நா மென்று ஓருப்படுத்கலும், 
. * * ௫ ¢ « ௪ - ௪ க் ் ௬. . 

பசு பாசங்கள் மெய்ப்பொருளாயின் அவற்றின் இருப்பால் முதல்வன் வியா 

115, BUG இடைபயறவு முட்ட று நானை புர அரும் வ்ன்று பாண்டு இயம் 

போல Por துக் ளூதர்க்கம் நிகழ்த்நலும், புல்லறிவு (Lp இர்ச்சியாவ ல்ல நூ 

மற்று யாதாம் என்க, 

த 

ஓசையேவறுபாரடு, 

மலர்தலை உலகத்துச் செலிப்புலனும் ஓசை ௭ முத்தா மை என்வும், 

இசை 2யாசை எனவும் இருவகைப்படும். இலத IM, OUP BE GIDE Ms J 

முதற்காரணமாக ௮.௪ணில் நின்றும் விருத்தியாய்தி தோ ன்ஜிச் செலிப்புலணா 

வழு, இசையாசை ஆகாயம் PR தறகாரணமாக அதன்கண் Coren ig செவி 

பபபுலனாவ.து, வட நரலார் எழுத்தோசையை ON OD) HOS FB GLY என்று, 

Qe’ s wi7 oF aus த் தகொனியாக்மக சத்தம் என்.றங் கூறுப, சற்தகன் மாஜி 

திரையின் காரியமா ரிய ம (ப் 3 (ம் FH GD 5 SB) 110 evan tI GT GT LT FEO SH 

fo ° ௪ ௬ இ 

எழுத். தா ரைக்கு 2வ அ காரரைமாமாறு என்னை? எனின், அறன்? அனா 

iit ச்சேசியம் - - சுட்டிய, நியப்படா, WB sh. + இருவாசகம், ரிவபுசாணம். ௪௫-ம் ன்டி..



ஞாபகசத்தியுண்மை. ௨௯ 

யம் எழுத்தோசையைப் புலப்படுத்துவகாயெ இசையோசைக்குக் காரண 

மாவது or ௮தனாற் புலப்பவெதாகிய எழுத்தசோசைக்குக் காணமாகாது 
எனக, 

ஒளியும் உருவழும் போலப் புலப்படுப்பதும் புலப்புவதும் ஆகிய இசை 

யோசைக்கும் எழுத்தோசைக்குக் தம்முள் வேற்றுமை அனுபவத்தின் வெ 
ளிப்படத் தோன்றுகலானும், கடலோசை முதலாயின எழுத்தோசையின் 
வேருதல் எல்லார்ச்கும் ஒப்ப முடிந்தது ஆகலானும், அவ்விரண்டன் காரண 
மும் ேவேறு என்பது துணியப்படும் என்க. இன்னும், அங்காப்பு முதலிய ௮௧ 

முயற்சியாற் புலப்படுவது எழுத்தோசை எனவும், ௮தனைப் புலப்படுப்பதாய் 

எடுத்தல் படுத்தல் முதலியபுறமுயற்சியாற் பிறப்பது இசையோசை எனவும், 

தம்முள் வேறுபாடு தெரிந்துணர்ந்துகொள்க, 

றை 

ஞாபகசத்தியுணமை, 

சத்தப்பிரபஞ்சம் அர்த்தப்பிரபஞ்சம் எனக் காரியம் இருவகைப்படும், 

இலை இரண்டு தம்முள் வேறுபாடுடைய வாயினும், சத்தம் என்னுஞ் சாத 

யான் வேறுபாடு இன்மையானும், சத்தப்பிரபஞ்சம் அர்த்தப் பிரபஞ்சத் 

கைப் பற்றி அன்றி நில்லாமையானும், சுத்தமாயை ஒன்றுதானே சத்தரூப 
௩ « . » . ® ௪ ௩ * ௬ . * ௪ 

(ம Yt Bem Apion Ss இரண்டுதன்மையும் உடைக தாய அவ்விரண்டற்கும் 

முதற்காரணமாம் எனக் கொள்ளப்படும், 

இனிச், சொற்பொருள் உணர்தீதுதற்கு அனுகூலமாகும் ஞாபகசத்திக 
ளும் பொருள் காரியப்படுதற்கு உபகாரமாகுங் காரகசத்இகளும் அவ்விரண், 

டன்சண்ணுக் தாதான்மியக்தால் உளவாதல் அருத்காபத்தி ௮ளவையாற் 

கொள்ளப்படும், 

அற்:2றல், எழுத்தான் இயன்ற பதங்களாதல், பதங்களான் இயன்று௮வா . 

WE CHE அண்மைகளான் எழுவாய் பயனிலை முதலியவாய்க் தொடாந்து 

நிற்கும் வாக்கியங்களாதல் அவ்வப்பொருள்களை அறிவுறுக்கும் எனவே கோ 

டும்; அவ்வாறன்றி எழுத்தின் வேழமுய்ப் பொருள்களை அறிவுறுக்குஞ் சத்திகள் 

உண்டி என்பதற்குப் பிரமாணம் இல்லையாலோவெனின், அற்றன்று; “கால்” 

என்புதிக் ககர ஆகார லகா ஏழுத்துக்களையன்றி அவற்றின் வேருய்ப் பதமெ 

ன்பது ஒன்றினமையானும், அவ்வாறே **கால் கிடந்தது” என்புழி அப்பதங் 

களின் வேரளுய் வாக்கியம் ஒன்றின்மையானும், எழுத்தின் வேருய்ப் பதவாக் 

யங்கள் பொருள் உணாதிதுவன அல்ல என்பது பெறப்படும், படவே, 

நையாயிகர் மதம்பற்றிக் ககர ஆகார லகர எழுத்துக்களே அப்பொருள் உணர் 

தீதுமெனக் கோடல் வேண்டும், ௮ங்கனங் கொள்வுமி, ௮வை ஒருங்குகூடிப் 

பொருளுணர்த் gion? ono ராவொன்றே பொருளுணர்த்துமோ? எனக்கடா 

UN Gat BH, ஓசை உணர்வு தொழில் மூன்றும் முக்கணப்பொழுே தீ நிலைபெ 

அம் என்பது நையாயிகர் முதலியோர்க்கு உடம்பாடாகலின், மூறையித் பிற 

ந்து நின்று கெடும் எழுத்துக்கள் ஒருங்குகூடி கின்று பொருளுணர்த்தும் என் 

பது கூடாமையின், op ராவொன்றே பொருளுணர்த்துமெனல்ே வண்டும்,



௯௦ சிவஞானபோதமாபாடியத்தாட்டு. 

ae” என்ற மாத்திரையானே “*கம்பலம்” என்னும் பொருளுணர்தீதாமையா 

லும், ணர்த்துமெனினுங் ககரம் ஒழிந்த வெழுத்.துக்களை உச்சரித்தல் பயணி 

லவாய முடியுமாகலாலும், ஒன்ஜென்ே ற பொருளுணர்த்தும் என்பது பொரு 

ந்காமையின், எழுத்துப் பதவாக்கியங்களின் வேருப்ப் பொருள் அறிவுறுப்ப 

னவா௫ய ஞாபகசத்திகள் உண்டென்பது கண்டுகொள்க, ௪.தஇ எனினும் 

போடம் எனிலும் ஆற்றல் எனினும் பொருசக்றும். 

இவவாற்றுற் சொல்லாற் புலப்பட்டுப் பொருளறிவுறுக்கும் ஞாபகசத்தி 

கள் சொற்ஜெறும் வெவ்? வறு உண்டெனவே கோடுமொயினும், “ஆ? அண்டு, 

என்ரு ற்போல்வன ஒன்ஞய் நின்று வெவ்வேறு பொருளுணர்த்தக் காண்ட 

லின், ஒரு சொற்௪த்தியானே ஒருபொருளன்றிப் பலபொருள் உணரப்பசெ 

௮ம் உண்டாங்கொலெனின், அற்றன்று; ௮ ஆண்டு என்ருற் போல்வன வெவ் 

வேறு பொருள் உணார்த்துதலின், ஒருசொல் எனப்படா; வெவ்?வறு சொற் 

களேயாமென்க, இனி வெவ் ?2வந சொற்களாயினும், எழுத்து ஓப்புமையா 

னே பலபொருளொருசொல் என்று ௮ஙகனம் வழஙகப்பட்டன எனபது, 

இன்னும், ஆ என்பது பெற்றத் இனையும் மாவிசசேடத் இனையும் உணர்த்தும்வ 

மிப் பெயர்ச்சொல் எனவும், இசக்கக்குறிப்பினை உணர்த்தும்வழி இடைச் 

சொல் எனவும், ஆத்த புடைபெயர்ச்சியை உணர்த்தும்வழி உரிச்சொல் என 

வுங் கொளளப்பிதலின், எழுத்தொப்புமைபற்றியய உபசாசத்தான் ௮வ 

வாறு வழங்கப்பட்டன என்பது தெற்றென உணர்க, 

௮௮௮ அணி 

மாயைமுதற்காரணம். 

[மார என்ப.று ஒடுங்குதல், யா என்பது வருதல் அகலின், எல்லாக்காரி 

யங்களுர் தன்பால் வந்து ஓ௫ிங்குதற்கும் தன்கண் நின்று சதோன்றுகுற்குங்கா 
சணமாய்நின்றது மாயை எனப்படும் அசலான், ஓன்றற்கோன் ௮ நுண்ணிதில் 

செல்லுஞ் சூக்குமங்கட்கு முடிவிடமாய் கின்ற ரூக்ருமப் பொருள் யாறு 

அதனை மாயை என்றலே பொருக்க முடைமை அறிக, 

இனி, முதல்வன் மாயைக்கு அதாரமாய் விரவி கிமிக்ககாரணனபினும், 

மாயையான் விசேடிக்கப்பட்டு விசட்டனாப் முகற்காரணமும் அவன் எனச் 

இிவாத்துவிதசைவர் கூறுவர், ௮.து பொருக்காறு. என்னை? தோன்றிகின்று 
e ச e ‘ . ௬ . 4 ச 

அழியும் உடம்பொடு கூடியவழி விகாரப்பமிதல்பற்றி உடம்பொடு விசிட்ட 

னாய் நின்ற €ீவான்மாவு் தோன்றி கின்று ௮ழிவன் என்பது பொருந்தும்; 

௮துபோல, மாயையோரடு விசிட்டனாய் முதல்வனும் முதறகாரணமாம் என்பா 

ர்க்க, விசிட்டமாவது விசேடணமும் வி2சடியமும் அவ்விரண்டினியைபும் 
என்னும் ௮வற்றின் வேறன்மையான் முதல்வனும் அவ்வாறு விகாரியாதல் 

வேண்டப்படும். படவே, Bal oa hi” என்னுஞ் சரு.இயொடு முரணுமாக 

லான் என்க. விசிட்டமாவ. மன்றம். வேறெனக் கொள்வார்க்கு, 

முதலவன முதற்காரணம் என்பத பொருக்தாதாய் முடியுமென்று Of OS, 
் 

அல்லதூஉம், நிமிக்தககாரண2ம முதற்காரணமென்று எடுத்துக் காட்ற 

தற்கு ஒரு பொருள் இன்மையின் ௮து வழியளவைக்கு பலாமையானும்



சிவப்பிரகாசச்செய்யுளுரை; கூக் 

வழியளவையினும் அகமளவை வலியுடைத்தெனின், அற்ருயினும், வழியள 
வை அகமவளவையொடு முசணாதாகலானும், ஓசோவழி மூ£ணுமாயின், S| 5) 

பற்றி யாண்டு துணிவு பெருமையின், வழியளவை பிரமாணன்று எனப்பட்டு 

அதுபற்றி ஓஇய நிசமாசமவசனங்கள் பயனிலவாய் முடி.யுமாகலாலும், நிகமா 
கமப் பொருள்கள் தம்முள் முசணுவன போலத் தோன்றியவழி அவற்றுள் 

வன்மை மென்மை உணர்ந்து பொருள் கோடற்ரு வைத்ததே வழியளவையா 

கலான் ௮ஃது ௮தனோ முரணுதல் பொருத்தமின்மையாலும் ௮.து விடை 

யன்மை அறிக, 

இனி, இவ்விசண்டும் பொருக்தாமையாலனும், வேறுவிடுக்குமாறு இன் 

மையானும், மாயையே முதற்காரணம்; அதற்குத் தாரகமாய் விரவிநின்று 

அதிட்டி த்கலான் முதல்வனும் முதற்காணமெனக். கோடல் வேண்டும். ௮ங் 
ஙனங்கொள்ளின் விகாரியாதலின்மையான், முதல்வனும் முதற்காசணமாம் 

என்பது வாய்பாமொத்திசையே அன்றிப் © பொருட்படாமையின், அஃது 

எமது அத்துவிதடித்தாந்தம் என்று ஒழிக, 

ரீ 

சிவப்பிரகாசச்செய்யுளுரை,. 

“| DF FULD தவர்க்கிருளா யகச்சமயத் தொளியாய்ப் 

புகலளவைக் களவாகிப் பொற்பணிபோ ல2பதப் 

பிறப்பிலதா யிருள்வெளிபோற் பேதமுஞ்சொற் பொருள்போற் 

பேதாபே தமுமின்றிப் பெரு.நால் சொன்ன 

வறத்தஇிறனால் எனவதா gM Soe ணருக்க 

னறிவொளீயபோற் பி Manos துவித LOT (HGF 

சிறப்பினதாய் வேராச்தத் தெளிவாஞ் சைவ 

இத்தாந்தத் இதனிங்குத் ர் தெரிக்க இ?! ஏம்.) 

ஈண்டுப் புறச்சமயத்தவர் என்றது, முக்கூற்றுப் புறச்சமயத்தவர் எனக் 

கொள்க, ௮ வரெல்லாஞ் DEST SOFUSS BIO ஒப்ப * ஏக னகேக னிருள 

கரும மாயையிரண்டு” என்னும் அறுபதா£க்தங்களுவ கொள்ளாமையின், 

அவ்வாறுவகைப் பதார்.த்தங்களின் இயல்பைக் கொளுத்தினுங் கொளளமாட் 

டார் என்பார், :புறச்சமயத் தவர்க்கிருளாய்” என்றார். சங்கற்பரிசாகாணத் 

இற் கூறப்படும் அகச்சமயத்கவராகிய பாடாணவாதசைவர் முதலியோர் சித் 

தாந்தரைவத்தோடு ஓப்ப ஏகன் முதலிய அறுபகார்த்தங் கொண்டமையின், 

அவ்வாறு பதார்த்தங்கட்கும் பொதுவியல்பு சிறப்பியல்பு கூறும் கமங்க 

ளின் தாற்பரியம் இதுவ என்று எடுத்துக்காட்டிச் சித்தாந்தசைவப்பொரு 

ளுண்மையைக் கொளு, இன் கொள்ள வல்லுஈரென்பார், ““அகச்சமயத் தொ 

ளியாய்”” என்றார், கொளுத் இற்கொள்ள வல்லுகர் எனவ அகச்சமயத்தவருக் 

தாமே கொள்ளமாட்டார் என்பது. கருத் ் தாகலி pT சிலாத் துவிதார் தத்துக்- 
  

* திருவருட்பயன், அறியுநெறி. ௨. | செப்பிரகாசம்,. உண்மை, அத்கருத்து.. க. 
நிலவுல.



௩௨ சிவஞானபோதமாபாடியத்இரட்டு 

குலவின சளவ ளாவாக் கொள்கைய தாக” என்பதனோடு மூரணுமை அறிக, 

சிவாத்துவிசமாவது: நகிமித்தகாரண பரிமைவாதம், க் ணா ச் 

* “வாத் துவிதாக் தத்துக் -குலவின சளவ ளாவாக் கொள்கைய தாகி” 

என இறுவாய் எண்ணும் முறைமைக்கண் நின்ற ஈுத்தசைவசை ஒழித்து ஒழி 

நத சமயத்தாசை யெல்லாம் விலக்கவே, சுத்தசைவர் இக்.நால் கேட்டதுணை 

யானே தாற்பரியம் இனிது உணர்ந்து சித்தாந்தப்பொருள் கைக்கொள்வர் 

என்பது பெறப்பட்டது. அத்துணை ௮ணிமையர் ஆகலானன்றே இத்தாந்த 

சைவத்தைச் சாரவைத்தார் என்பது, இக்கருத்தறியாதார் **சிவாத்துவிதாக் 

தத்து” என்றமையிற் சிவாத்துவிதமாவது, இறுஇக்கண் எடுத்து ஓதப்படுஞ் 

போலும் என மயங்குப, நிமித்தகாசணமா௫ய முதல்வன் மாயை சுத்தசைவம் 

யோடும் கூடி முதற்காசணமுமாய்ப் பரிணமிப்பன் என்பதே சிவொச்றுவித 

சைவர் கொள்கை என்க. இது சுத்தசைவர்க்கு எலாமையும் 9/95. 

இனித், தார்க்கிகர் முதலியோர் காட்டுமுதலிய் பிரமிதிக்ருப் பொறி 

முதலியனவே பிரமாணம் என்பர். பிரமாணம் பிரமேயப்பொருளாதல் செல் 

லாமையிற் பொறி மூதலாயினவும் ஏனைய போலப் பிரமேயமாய் 930 65 

யப்படும் பொருளே ஆகலின் அவற்றைப் பிரமாணம் என்றல் பொருக்கா.து; 
மற்றுச் சிவஞானம் உணர்த்த உணர்வதாகிய அன்மகிற்சத்தியே அவர் பிர 

மாணம் எனப் புகலும் இந்திரியம் முதலியவற்றையும் அளந்தறியும் சரமாண 

மாம். பொறி முதலியன அதற் ற்கு வாயிலாதல்பதறிப் பிரமாணம் என்று உப 

சரித்துக் கூறப்பபவனவேயாம் என்பது சைவ சித்தாந்த மென்பார், “புகு 

லளவைக் களவாக” என்றார். சைவ௫த்தாக்தகதின் எய்துத ஃங்கருமை கூறு 

வார், ““பெரு.நால் சொன்ன-வறத்இறனால் விளைவதாய்'” என்னார். எனவே, 

௮ஃது இல்வழி விளையாது என்பதாம். *உடலுயிர்கண் ணருக்க னறிவொளி 

போற் பிறிவருமக் துவிதமா"மாறு மேல் உரைத்தாம். அத்துவிதம் என் 

ஞ் சொற்குப் பொருள் கூறுவார், ““பிறிவருமத் BMF? என்று உடம் 

பொடு புணர்த்து ஓதினார். இஃது ஏனை2யார் கூறும் பொருள் போலன்றிச் 

சிறக்தது என்பார் “சிறப்பினதாய்” என்ுர். வேதார்தமுஞ் சித்தாந்தமும் 

வேறு என்பாரை மறுத்துப் பலபொருள்படுஞ் (DDT SMS OMG LLM 

மைத் தெளித்து உ சைக்கும் பாடி. யம்போல வேதார்தக்தைத் கெளித்து௨உரை 

ப்பதே சைவ௫த்தாந்தம் என்பார், மருடாகமம் முகலியவற்றுள் ஐஇயவா 

Cn வேதாந்தத் தெளிவாஞ் சைவ சித்தாந்தத் இறன்' என்றார். 

ஈண்டு வேதார்தம் என்றது வேதத்தின் முடி.புகளாகிய உபகிடதங்களை. 

வேதாந்தம் எனப் பெயர் பெற்ற ஏகான்மவாத,நாலை ௮ன்று என உணர்த்து 
ym HED 

OG” 
PS) கூறி (யது கூறலன் மை உணர்க, இிறன்-பொ.து உண்மை என்னும் வகை, 

வேதச் தலைதரு பொருளாய்" என இஹுதியினுங் கூினாசாகலின், 

இங்கு-இஃ நாலின், முதனூல் வழி. நால்களிழ் é 'பொதுவுண்மை” என வருத 

அக்கொண்டு ஒதினும் எடுத். ஓ PN amos ed, ௮வ்வகை தெரிவரிது ஆகலான் 

AD தெ ியுமாறு 4 பொது ௨ உண்மை என்று எடுத். இதி அக்.நூல்களின் 
  

ச் சிவப்பிரகாசம், ௨ உண்மை, நூ த்கருத்து. 5. ப நிலவுல.



சூனியான்மவா திமதமறுதலை. ௩௨௩. 

கருத்து ஈண்டுத் தெரியச்செய்தும் என்பார், **சைவ இத்தாந்தச் இறனி௰் 
Gs தெரிக்க லும்ரும்'" என்றார், சைவசித்தார்தம் என்றது, சதக சைவம்முத 
லியவற்றிம் செல்லாமைப்பொருட்டு, 

ரீ 

சூனியான்மவாஇம GID BO. 

Fat அன்மா இர்த உடம்பிளைப் பற்றி நின்று 2விப்பதாம் என்பர், உட 
. ரு டி ட . ச டி ட * 

ம்2பா பல்வகைக் கருவிகளால் யாப்புற்று இயல்வதொரு பாவையாம். 

இனி, அப்பல்வகைக் கருவிகளுள் அன்மா என்று அ.ர்சிலர் சொல்லப் 

பவது யாது? உடற்கருவிகள். பலவற்றையும் தனித்தனியே பேடஇத்து அன் 

மா இதுவன்று இறுவன்று எனறு BEDE சோறனைசெய்று Br. MT G(T BIB, 

அவவுடற்கருவிகள் எல்லாம் அங்கனம் அன்மாவன்று வன்று நீங்கியபின், 

அங்கனஞ் சோ இத்து நீக்கப்படுங் கருவி யாறும் இன்ய் முடிவிற் ரூனியம் 

தலைப்படக் காண்கின்றோம். ஆதலால், சிலர் உண்டெனக்கொண்டு கூறும் அவ் 

வான்மாச் ரூனியே மயாம்; உள்பொருளாகமாட்டா.நு என்பதாம், அவர் இவ் 

வாற அளவைகாட்டித் தங்கொள்ளை நாட்டுகின்ார், 

அவர் உடற் கருவிகள்அனைதீஇனையும் இஃது அன்மாவன்று இஃது அன் 
மாவன்று என்று தனித்தனி சோ இத்து நீக்கிச் செல்லுழிச் ரூனியம் Pe 

றி c வாய்த் தல்ப்பவெத தனால் அன்மாச் ரூனியமேயாம் என்றல் பெரியதோர் ௮ 

யாமையேயாம், என்னை? உடற்கருவிகள் அனைத் இனையும் இஃது அன்மா 

அன்னு இஃது ஆன்மா அன்னு என்று சோ DS sor Gu வியாபாசத்தினைச் செய் 

கின்றுமி, சோதனைசெய்து நிற்பதாயெ அறிவே அவவான்மாவாஞும் என்று 

அணிர்து ௮றியமாட்டாராய் அங்ஙனம் போலிமுடிவு கோடலால் என்க. 

இனி, அவ்வறிவு சோகளைசெய்து போதருங்காலையிலும், சோதனை 

முடியுங்காலையிலும் ஒருதன்மையாகவே நிற்பகதொன்று அகலாலும், உடற்கரு 

விகள் எல்லாம் அசேகனமாய் ஓழியத் சான் சேதனமாய் விளங்கி நிற்பது 

ஆகலாலும், அதுவே அவ்வான்மாவாரும் என்று ௮வர் அறிந்து அமைவாராக, 

ஹவர் சோதனை செய்துகொண்டி நிற்கும் அவ்வறிவைக் சைவிட்டுச் 

Root WI Lp அன்மாவாகும் என்று கொண்டது யாறுபோலுமெனின்,வழிஈடப் 

போர் ப இன்மா் ஊர் அ௮ணிமைக்கட் சென்றுமித் தம்முள் யாவனைனும் நீங் 

கினானோே என்று சங்கையுத்து அச்சங்கை தீர்ச்கல்வெண்டி வேறுவேருப்த் 

தனி பிரிந்து நின்று தம்மை மறக்து பற்றையரைக் கணித் து ஒன்பஇன்மசே 

நின்றோம், ஒருத்தனைக் கண்டிலேம் என்று, கருத்து அழிந்து கவலையற்ற கை 

யறியாமைச் செய்திமபாலும் என்க, 

இனி, அங்கனம் சோஇத்து அறியும் அறிவுஞ் ரூனிய3மே எனின், அங் 
கனம் அறியும் ௮றிவுஞ் சூனியம் என்றதூஉம் அவ்வி? வயன்றிப் பிறிதொ 
ன்றன்மையான், ௮.து மகப்பயந்து ஒம்புவாமா மலடி. என்னுமதனோடு ELD



iF சிவஞானபோதமாபாடியத்திரட்டு 

என்று ஒழிக, என்னை? மலடிக்கு மகப்பயந்து ஓம்புமாறில்லை ஆகலின், மகப்ப 

பர்து ஒம்புவாள் மலடி.யாதல் செல்லாகவாறுபோல, இஃது ௮ன்மா இஃது 

அன்மாவன்று என்று விவகரிக்ருமாறு சூனியத்துக்கு ஏலாமையின் என்க, 

சூனியமாவது உளளதுமன்று, இல்ல துமன்று, இரண்டும் ஆவதுமனறு, 

வேறும் அன்று எனப்படும் பாழாம், அகவே, உள்பொருளாய் உணர்வுடைய 

ரய் நிற்பது ஒன்ே ங்கனம் விவகரிப்பகென வேண்டப்பட்டுச் சூனியம் ச் ௮ Pome D டூ 
அ௮ன்மா என்பது போலியாய் ஒழிதல் காண்க. 

இனி, அங்ஙனம் அறியும் அறிவும் சான் ௮ன்றென நீக்கின், அவ்வாறு 

நீக்கிய அறிவு வேறு உண்டெனப்பட்டு மேலும் அறவஸ்கையாம் அகலின், 

அதுவே அவ்வான்மா என்று துணிபாகக் கொள்க, 

இது, சூனியான்மவா இிகளை மறுத்து அன்மாக் கருவிகள் அனைத்திற்கும் 

வேருப் இவ்வடம்பகத்து நிங்பதொரு சே சனப் பொருள் என்று சாதித்த 

வாரும், 

LP 

தேகான் மவாதிமதமறுகலை. 
4 

. " ஆ . . ச . 

இனி த், தேசான்மவாஇதன் உடம் பப அன் மாவாறாம் என்பர், அறிவு 
. ச் . ச . . க ர ச . 

@ LLL FOOT DG றி நி Biph Gi மறைமையா இம, கான Gl GID. .0 CTS நான 

*: 2 ச ர ன். ‘ . க . : ச 

LIB தன் என உடம்பினைய கான் வன வழங்கக் காண்டலாலும், உடம்பே 

அன மாவாஞும் என்று அவர் *ுவவைகாட்டித் சங்கொள்கை A) pid gas, 

. “fh ச 

நான் பருகி2தன் Doge gor கரியன் மணிகன் பார்ப்பான் என உட 
ச க் ஸு, ச 

ம்பின் குணாவி2சடங்களை உபசார த்தால் அன்மாவிற்கு வற்றி வழங்குவர். ‘ ED ட் GD 
‘ ப் ௪ ர . . ட ௪ . 

அங்ஙனம் வழங்குவமரனும், யான் உடம்பு, யான் கை, யான் கால் என உட 

ம்பை அப்படி. வழங்குவார் அல்லா; என் உடம்பு, என் கை, என் கால் என 
4 * 5 . ௩ . * க . . 

வேற்றுமைப்பட 2வ யாவரும் வழஙருவர் ஆகலானும், இவ௮டம்பு சடமாகு 
உ அஆ ரூ ௫ ௪ ச ட 

லாலும், அனமாச் சிக்காசலானும், (2 EEL BET மவருய் ௮ருன்கண் நிலைபெறு 

வது] அன்மாவாஞும் நன்று (ர. 27, 

ச ட்ட * oN க டு ¥ ௪ பட ry ry டி 

HO GS BA DB மல ol os BUT OT பு வபா நு Otte ஹி/ டி LI bh 

> அப] . ட . ரு ௩ 1 . ட உட . 

BHD ONY OFS sh உடமலன் 3 வழ்க றும் அயைவலா ம அமி லின் ந ஹ/்/ 
டு ச cea : + ன்] of அ ட . ae . பட . பச சு 4 ் டு a 

EAH OL. HOWL D மதககுதன் ம வடய உண்டடனல் அமையாதென் 

றல் இசையாது எனின், என் உயிரென்று அவ்வாறு பிறி தன்சியமைப்பொ 
டட . ‘ 6 ஆ] ௩ 

Gao வழங்கப்பமிவது பிராணவாயு ana Lb, 

" ’ . * . . fy « ரர . ச 

இனி, அனமாத் தன்னை Par Diop பொருளில் மவறறுமையாக அங்க 
ச ட ் க 

"9 பால்வ!2.தா v 
ச fo . ரூ . 
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பேத கற்பனை என்ே ற இழிக்கப்பமி (Da Girt 
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* அளவை - ஈண்டுப் பிரதி இயக்ஷம்,



தேகான்மவா தஇிமதமறுதலை. கூடு 

இவவாறன்றி, என் பதி என் மனைவி என் பொருள் என வழங்குமாறு 

போல, என் கை என் கால் என் கண் என் செவி எனப் பலவாற்றாலும் பெரு 

ம்பாலும் உலகத்துப் பிறிதின்கிழமைப்பட வழ்( குதலின், அதுபற்றி அன் 

மாத் தேசத்திற்கு வேருப் உண்டென்று சாஇத்தல் பொருந்துவதேயாம் 

GT SITS, 

அவருள் ஒருசாசார், நிலம் நீர் ௮னல் வளி என்னும் பூதம். கான்கும், 

சடமாயினும், பாக்கு வெற்றிலை சண்ணம் என்பனவற்றின்கண் முன்னர் 

இல்லாத செவ்வண்ணம் அவை ஒருங்கு சேருங்காலை அச்சேர்க்கைக்கண் 

புதுவசாக உண்டாதல் போலத், தம்முள் ஓன்ளுப்க் கூடுங்காலை ௮க்கூட்டர 

வில் ௮வற்றின்௧ண் முன்னர் இல்லாகதோர் சேசனம் புதுவதாய்க் தோ 

ன்றி வியாபரிக்கும் என்பது அமைவதாம்; தேகத்இன் வேருக அன்மா 

ஓன்று உண்டென்றல் பொருக்காது என்பர், 

நிலம் நீர் ௮னல் வளி என்னும் பூதம் நான்கும் உண்மையிற் சடமாகலின் 

அவை கூடிய கூட்டா வில் சேதனம் புதுவகாகம கோன்றும் என்றல் ஒரு 

வாற்றானும் இசையாது. அன் இியும், தத்தம் இயற்கையிற் சடமாய் நித்ரும் 

அப்பூகம் நான்னாம் தாம் ஒன்ய்க் கூடியவழிச் சி.5 இயல்பாய் மாறும் என்றல் 

இயற்கைவிமராதமுமாம். பாக்கு வெற்றிலை சுண்ணாம்புகளில் முன் இல்லாத 

செவ்வண்ணம் கூட்டத்தில் விளங்கும் என்றல் இயற்கைவிரோதகம் ஆகுமா 

ட்டாது, செவ்வண்ணாம் சி குணம் அன் று; சடப்பொருட் am மயாம், 

இன்னும், பாக்கின்கண் இனிநு தோன்றா அடங்கி நிற்கும் செவ்வண்ணம் 

அ௮.தனோடு வெற்றிலை சுண்ணாம்பு கூடிம்டெ Bo மது இனிது விளங்கித் தோன்று 

வதாயிற்று, இங்கு மூன் இல்லது கூட்டத்தில் புதுவதாய்த் தோன்றிற்றில்லை; 

உள்ளே புதிதாக விளங்கிக் தோன்றிற்று, இல்லகற்குக் தோற்றம் முக்கா 
. ௩ ட த் “7d ர . க ars) . ச உரு 

லத்தும் இல்லை; உள்ளக எக்காலீத்தும் தோறுறம் உண்டு, 

. ரூ . . . » 

உள்ளாது உள்ளதேயாம்; ௮ DHS 2 BT DDD கூறல் இயையாது எனின், 

அற்றன்று. சக்திமாத்திரையாய் உள்ள ஸூ மக்கும். கரண உபகாரத்தால் வியத் 

இயாய்தீ தாலருற்று விளங்கும் என்பத உள்ளது தோன்றும் என்பதற்குத் 

தாற்பரியம் அதலால், அதற்கும் தோற்றங் nso இயையேயாம் என்று 

விடுக்க. 

எடுத்துக்காட்டு இங்கனம் விசோதமு ௮கலால் பூதம் நான்கின் கூட்டா 

வில் முன் இல்லாக ஜாறிவு தோம்றி வியாபரிக்கும் என்ற ௮வர் கொள்கை 

Fp Bp கையிட்டித் கள்ளி ஓ: 'துச்சப்படும் என்க, இவவாருகலின், பூதக் 

கூழுய்க் தெண்ட தேகத்திற்கு ட் வரக அன்மா ஒன்று உண்டு என்பது சாலு 

ஞ் சித்தார் தம அரும் என்க, 

இறு, கேகான்மவாதிகளை மறுத்து உடம்பசத்துஅன்மாத் தேகத்திற்கு 
ro வருக உண்டென் அ சா இத்தவாரும், 

LP



Wi. Fir ரிவஞானபோதமாபாடியத்திரட்டு, 

இத்திரியான்மவா திமதமறுதலை. 

இனிச், செவி மெய் வாய் கண் மூக்கு என்னும் வீம்பொறிகளும் சத்தம் 

பரிசம் இரகம் உருவம் கந்தம் என்னும் விஷயங்கள் வந்தனையும். தனித்தனி 

அறிய வல்லனவாம்; ௮வை சடம் எனப்படா? அதலால் ௮வையே ஆன்மா 

வாகும் என்று இக்இரியான்மவா இகள் சொல்வர், 

்ம்பொறிகள் ஒன்று அறிக்கதனை ம துன்று அறியாமையாலும், அவை 

அவற்றை வேறு வேருக விடயிப்பதல்லது இத் தொழிற்பாடு உடையேம் 

யாம் என்று தம்மை அறியமாட்டாமையாலும், ௮வ்வைம்பொறிகளையுங் 

கொண்டு அங்ஙனம் அறியும் ஆன்மா வேறு உண்டென்பதே தேற்றமாம், 

இன்னும், லீம்பொறிகள் தத்கமக்கு உரிய விடயங்கலா நேரே இயைந்து 

நின்று அறிவனமவயாம். ஓரு சாத்தன் ஒருதேயத்திற் சென்றகாலத்தில் 

லீம்பொறிகள் சொண்டு ஈண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உழ்றறிக்க விடய 

அனுபவங்களை மற்மீரரிடக்தஇல் இருக்கும்பொழுது நினைந்து அவ்வண்ணம் 

துகர்ச்சி உறுகின்றான். அச்சாகி சன் இடம் பெயர்ந்து BS ey BBE , சான் 

இருக்கும்பொழுது GS FUG FG தில் சென்றகால PHB BO HS, கோந்து விடய 

ங்கை வீம்பொறிகள் கொண்டு அவ்வாறு அறியுமாறு இல்லை, என்னை? Bor 

விடயங்கள் இடக்காலும் காலத்தாறும் அவன்றனக்கு மிகவேறுபட்டுப் 

பிரத்தியக்கம் பெருமையால் என்க, 

இனிச், சென்றகாலதுநுக் காட்சிய்ற அவ்வைம்புலன்கள் ET GB Uy 

மதற்றோரிடத்தில் இருக்கும்பொழுது விடய மாறுதல் அவளிம் இமியங்களுக்கு 

வேய் Hust இிரியங்களைக்கொண்டி அறியவல்ல மனச்கருவியுடைய சே 

கன அன்மா அவன் அகத்து நில்பெறுதல்பற்றி அல்ல கூடாமையால், இவ் 

வருத்தாபதிதியாலும் மனக்சருவிபற்றி இம்திரியங்களின்வழி தின்று அரி 

யும் ர அன்மாச் சாத்தன் உடம்பசத்து இர துரியங்களறுக்கு வேரும் உண்டு 

என்பது இ 4 இனி ஸரீ] தெளியப்படு ம், 

. / . . . . , e ட ௩ * 

இது, இக் இமியான்பவா இகளை மறுத்து உடம்பகுத்று அன்மா இக் இரியங் 

களுக்கு. 2 வரக உண்டென்று FH BG BUT ipl, 

LQ 

அணவமலக் நுண்மை, 

பூலமலத் இனியல்பு சிரி] சாட்ிதம்-- மூலமலமாவது பிராக் GRIT 
ரூ சி ச . ட * . os . , 4 ப்ப உ ட . க ட னு 

னம பிறி தில்லை என்பர் ஒருசாசார். ஒருசாரார் ரானாபாவம் என்பர், ஒருசா 
ae cn க . ௩ * . 4 ௪ . டி 

சார் த2மாருணம் என்பர், ஒருசாசார் மூலப்பருஇயில் தோன்றும் ௮விர்சை 

எனபா, ஓருசாரார் மாயை கன்மங்கள் என்பர், ஒருசரசார் சிவசத் இ என்பா. 

ஒருசாரா fi அன்மாவ் aor ணம் என்பார், 

. ர் oe + AB ச 4 ௪ ச ௪ 

மலமாவது, இவை அனைத ணும் உவறாய ஒனமுப நித்தமா ய் வியாபக 
Re . ச ் . ச ௪ . 

மாய் நானா சமாகய Si இரவியம் என்பது ட FI DDBME கா LO gibi



ஆணவமல்த்துண்மை। GT 

மேற்கூறிய அளவைகளால் அன்மாத் தோற்ற்க்கேடுகளின்றி நித்தமாய் 
வியாபகமாய் நிற்பதென்பது துணிபாம். இனி, அன்மாவுக்குத் தோழற்றக்கே 

டுகள் உளவாம் எனின், ௮.து செய்த வினை ஈூப்பச் செய்யாத வினை உண் 

டாம் எனப்பட்டு வினை இலக்கணத்தோடு முசணும், ஈன்றணிய குழவி சாய 

முலைப்பால் பசிப்பிணி தீர்க்கும் மருக்தென்று அறிந்து அதன்கண் முயலுதல் 
காண்டும்; ௮ஃது உம்மைப் பயிற்சி வயத்தான் உளதாகிய வாசனை இல்லழிக் 

கூடாது, 

இனி, கித்தப்பொருளை, அவயவம் உடைத்தெனப்பட்டு அ௮ழிவெய்துவ 

காகிய ஏகதேசம் என்றல் கூடாமையின், ஆன்மா வியாபி என்பதும் பெதராம். 

பெறவே, அவ்வக் குணங்கள் அவ்வக் குணிகளின் வேறன்மையின், ஆன்மர் 

வின் குணமாகிய ஞானமும் அவ்வாறே நித்த வியாபகமாதல் பெறப்பட்டது. 

அ௮றிவாவது ஒன்றனை விடயித்தலே பிறிதன்ருகலின், ௮ங்ஙகனம் விடயிப் 

பதாகிய அறிவு ஒருகால் நிகழ்ந்தும் ஒருகால் நிகழாதுங் காலதீதானும் இட 

தீதானும் ஏகதேசமாய் நிகழ்தலுங் காண்டும். அவ்வறிவு செயற்கையான் இங் 

நனம் நிகழ்தற்குக் காரணம் உண்டென்பது பெறப்பதெலின், ௮.து பிராந்தி 

ஞானம் முதலியவற்றுள் ஒன்றென்றல் கூடாமையின், :பாரிசேடவளவை 

யான் அவற்றின் வே௫ுூய சசசமலம் அத்தன்மைத்தாய் உண்டென்பது 

பெற்றாம். 

நி£றல், காரணம் பிசார்திஞானம் முதலியவற்றின் ஒன்றேயாக, ௮வ 

நீறின் வேறு உண்டு என்பதற்குப் பிரமாணம் என்னை? எனின், கூறுதும், கயி 

நீறை அரவ எனக் காணும் பிராந்தி கண்ணின்கண் யாதானும் ஓர் குற்றம் 

இல்வழி நிசழாமையின், ௮.துபோலக், தேகமே ௮ன்மா என்று ௮ரிதற்றொ 

டக்கத்.துப் பிரார்கிஞானமும் .அன்மாவின்கண் POSH இல்வழி நிகழா 
ay மையின், அக்குற்றமாகிய சக௪மலம் மிராந்கிஞானத்தின் வேய் உண்டென் 

பது பெறப்படும், 

இனி, ஞானாபாவமே ௮.து வனின், ஞானத்தின் ஏன்றுமபாவத்திற்கும் 

அழிவுபாட்டபாவத்திர திரும் ஓன்றினொன்றபாவத்இழ்கும் ஒருகாலும் அழிவி 

ன்மையான் முத்தி என்பு ஓன்று இல்லையாய் முடியும், விேபேறுண்மை 

வேதாகமங்களிற் Qu men 18 golem, அவற்டோடு முரணாமைப் பொருட்டு 

ஞானாபாவமாவஅ ஞானத்தின் முன்ன. ர வமெனக் கோடல்வேண்டும், வேண் 

டவே, நித்தமாகிய ஞானம் முன் இல்லாது ஓழிதற்கு வேறு சாரணம் உண் 

டெனப் பெறப்படுதலின், அதுவே ௪க௪மலம் எனப்படும் என்க, 

இனித், தமோகுணம் முகலியன ஒன்றன் காரியமாய் இடையே தோ 

ன்றி அழிவன அகலின், அவை அநாதியே ஞானதிரோதகமாய் ஆன்மாவைப் 

பர் திக்கமாட்டாமையின், சுத்தமாய் நின்ற ௮ன்மாவை இடையே பச்தஇத்து 

யே பர் தத்துக் காசணம் வேண்டும், கார 

ணமின்றிப் பர்தஇக்கும் எனின், முத்தி பெற்றவழிபும் பந்திக்கும் என்பது 

முடியுமாகலின், அவற்றின் வேடப் அநாஇி3யே பர்திப்பதாகய ௪சகசமலம் 

உண்டென்பது பெறப்படும், 

நின்றன எனின், அலை இடை



9] சிவஞானபோதமாபாடியத்திரட்டு, 

இனி,மூலப்பகுதியில் தோன்றும் ௮அவிச்சையே ௮.௮ எனின், மூலப்பரு 

இயில் தோன்றும் ௮விச்சை அ௮காதியில் ஆன்மஞானத் தனைப் பந்தித்தது என் 

றல் எலாமையாலும், அது மாயாகாரியம் ஆகலின், ஞானவியஞ்சகமாவஜு 

அல்லது ஞானதிசோதகம் அகாமையானும், அரா இமய அன்மஞானத்தினைத் 

கடைசெய்து நிற்ருஞ் சகசமலம் வேறு உண்டென்பறு பெறப்படும், 

இனி, மாயை கன்மங்கள் அன்மாவின் மவறுமாய்ச் சடமுமாய்ப் பந்த 

முஞ் செய்அ நிற்றலின், அவையே அமையும்; வேறுமோர். சகரமலம் உண் 

டெனக்கோடல் மிகையாமால் எனின், அவை .அ௮ங்கனமாயினும், ஞான 

இரோதகமல்ல அகலான, ஞான இ.3 ராககமாகிய மூலமலம் வேறுண்டு என்க, 

இனிச், சவசதக்த ஞான இ£ராககமாய் நிற்ருமெனின், சித்தாகிய சிவ 

னது சத்தியுஞ் சித்தாவசகன்ச் ஈடமாதல் இன்மையால் தனக்குப் பகையா 

இய சடப்பொருள் சத்தைப் பர்தம் உறுத்துவதன் ரிச் சித்றதுப்பொருள் சி 
தைப் பந்தம் உறுத்துமா௮ு இன்மையாலனும், உறுத்தும் எனின், முதல்வன.நு 

பெருங்கருணேக்கு இழுக்கு அகலானும், நடப்பொழுளாப்ப் பற்தம் உறுவிக் 

குஞ் சகசமலம் வேறு உண்டென்பறு பெறப்பபேர், 

இனி, மலஞ் சடமாய் நிம்றலின், ஆன்மாளின் குணமெனக் கோட? 

பொருத்தமுடைத்து எனின். அறியாது உறி ளப்; (HIM LA UNI இடையே 

நீங்குதல் கூடாமையா ஷம், அல்மா அறிது ற்ருணம் உடைகதநாகலின், அறி 

யாமையும் அற "வும் ஆச! ய இரண்ச bi Lp BORG I oe ௫ பாருட்கும் கூடா 

மையானும் அஃது அன்மாவின் '2வஷயரதார் அகவிருவாகிய இரவியம் என் 

பது தெற்றென உணர்ம்துகொள்க, 

8. 
ச ரூ. ௩ » . ச 

சிவா தித்சுமணிமபிகை உடையாரும் மூலை திராண த்து இறுஇயில் பயன் 

கூறும்வழி, Sram OLD a] Gh Gh TONLE Gl OM LIE GMT LO DD ¢ து, மலம் இரனியம் 

என்றும், YT BVO IT a என் அம், மற் BE தமா 141350 என் அம், (மாதி இயில் 

ச . ப் ro . 7 உட த சு . 

ம்லசத BERS ம்க்ட்ன் றி LIV GIB DD DBYS வ்பமையின் அமாது த்பொருளா ர்க 

ற்கு இழுக்கில்லை என்றும், கடர விடைகளான் விரித்தும் கூறியவாறு அண் 

டுக் காண்க, 

» ௪ ட . ௪ க ு . . * ப டம . ட . த ச 

அஞ்ஞானம் எனனும் அகன் ஈராணாபாவம் ஆரா. spl ஏ ன்று இவ 
* a fo - ௩ ட . ர ட 

வாற மறுக்கபபடமவ, அததகாரம என்னும பு DM Th aM அ) 2 லாக த் இன் அபா 

வம் என்பதூஉம் மறுக்கப்பட்டவாறு யிற்று, அறுவர் ர சிறிது காட்டுதும்:- 

9) ( Qh oor oD I, 
௬ . . 

த் COTES BI Bf t. STG’. Ce Lo yf நீ Dit 71ம் 1 OUT L. AT ர் Ay Bit (மை 1] பற், ச் 
* சரீ ட ரு 

சகம் அன அபா வம் அர்கம்] BED Dos ef LAT வ் ° ae அ தன்மம்; மயம் யாக 

4 ௪ ௫ ல ச 6 ரூ . உ சு s . க 

= தின் பாவப் விபாகம் வன்று இவவாறு '2காடல் வேண்டும். Bi GI Sat ib! 
+ os of . ee ரூ உட ; ல 

கொள்ளாமையால் /வர் HID YB Gib BBO WO போலும் என ம.றும்ம,



கண் ணுக்கொளியுண்மை, ௩௨௯ 

அன்றியும், ஆண்டு ஒளியில்லை இருள் உள்ளது என, ஒளியின்மையின் 

வேய் இருளென்னும் உணர்வு நிகழ்தலானும், யாட்டின் கழுத்இற் அங்கும் 
முலையோடு ஓக்கும் அபாவத்தால் செய்யக்கடவதொன்று யாண்டும் இன்மை 

யானும், கண்ணொளியைத் தடைசெய்து கிற்பகாகிய இருளை ௮பாவமென்றல் 
கூடாமை YE, 

இவவிருளினது உண்மை வெள்ளிடையின் அலசவிழித்து நோக்கியவழி 

யும் மறைத்தற்றொழில் நிகழ்தல்்பற்றிப் பாரிசேட௮அளவையான் அறியப்படும். 

அத்றேல், நீலவடிவிற்ருப்த் தோன்றுகலின் இருள் காட்சிப்பொருள் 

என்றாற் படும் இழுக்கென்னை? எனின், அற்றன்று; துன்னிய இருளின்கண் 

விழித்துமிப் போலக் கண்ணிமை இறுக மூடியவழியம் ஒருகன்மைத்தாய்த் 

தோன் றுதலின், வேற்றுமை இன்மை யான், ௮. மயக்க உணர்வேயாம் 

என்பது போதருகலின், aacae அவ்வாறு தோன்றுவதும் அதுபோல 

மயக்க உணர்வாவதன்றி, இருளின் 2 தாற்றம் ௮ன்றென்பது அனுபவக்காற் 

சண்டுகொள்க, 

kf- 

கண் ணுூக்கொளியுண்மை. 
% * ௬ ௬ e * 

உமலாகாயதர், செவி முல் தலிய இடங்களை இர் இரியம் என்பராகலின், 

கண்ணென்னும் இட்கின் 2 oO MMB ஓிப்பொருளாஞும் இக்.இரியம் உண்டு 

என்பதற்குப் பிரமாணம் என்னை? எனின், செயிடனுக்றார் செலி உளதரகவும் 
fv a rey ட க எ * க 

ஒசை கேளாமையின், அது கேளாமைக்குக் காரணஞ் செவியென்னும் உறு 

ப்பின் வே௫ுப் ௮தனை அிட்டித்து நி்கும் இக் இரியம் இல்லாமையே அன் 

றிப் பி, சிரின்மையால் செவி என்ஸலும் உறுப்பு இக்குரியமாகாமை எல்லார்க 

மூம் Aarne Betis ன. இதநுபப்றி வீனை இக் திரியங்களணாம் அவ்வவ் விடங்க 

ஸின் வேருதல் சண்டுகொள்ச, 

ஞானேக்இரியங்கள் லீக்தும் அறிதற் கருவிகளாகலின், சாத்துவிக ௮௪ 

2. கான்றிபனவாம், கண்ணிக இரியம் ஓளிக்கருவியாகலின், உருவதி ங்காரத்தில் 
நை அறிவதாம். இது அன்மாவின் eran sgh Buster ௮ திட்டிக்கப்பட்டுப் பொ 

ருள்சளை விமசடண விடிய இயல்புபற்மி ௮றியுமாறின்றி நிருவிகற்பமாய் 
ப a க . ச் + . . e . க ° 

அறியங சுருவியென்று உணர்க, இது வனை ஞா னந்திரியங்களுக்கும் ஓக்கும். 

க ச ௪ ro » e 8 . டி . ௪ ௪ ௪ e 

காட்டும் gpa usar oO OU AP LID H ova¥r I) Bed ஓளிக்குணம் உண்டென்றற்கு 

ச yg ச ௪ . ௪ e . ச . QO 

ஏது என்னை? கண்ணும்கு ஓளிக்குணம் உண்டெனின், மின்மினித் துணையாயி 

ஐம் தானே விளங்குதல் வேண்டுமாலெனின், அகாயத்தின் கண்ணதாகிய 

போகம் முதலிய வியஞ்சகங்களான் விளக்கப் சத்தகுணம் முரு குணிற் சை 

பட்டிழி விளங்கி ௮ல்லுழி விள ங்காதகொழிதலை அன்றித் இனைத்துணையா 

யினுக் தானென விளங்குமாறு இன்றென்பது பற்றி வியஞ்சகத்தின் எதிரொ 
. . . உ ரந ம. 4, T 

லிவடி. வால தோ று அவ 0 OUT OF aL) ஆலா te 5 இன் ( குணம் அ௮ன்றென்பார் 

யாருமில்லை. ௮. துபோலக், கண்ணின் கண்ணதாகிய ஓஏரியும் வியஞ்சகமாகும் 

நோயிற்றின் ஓஷி மூசலிய உள்வழி வினவி அல்றுழி விளங்காமை மாத்திரை



#0 சிவஞானபோதமாபாடியத்திரட்டு, 

யே பிறிதில்லையாகலான், அதனைக் கண்ணின் குணம் அன்றென்றல் அறிவில் 
லார் கூற்றேயாம் எனவும், ௮க்கண்ணொளி தன்னை விளக்குதற்கு உரிய வியஞ் 
சகப்பொருள் ஏகதேசமாயின் ஏகதேசத்து விளங்கியும் வியாபகப்பொருளா 
யின் வியாபகமாய் விளங்கியும் நிற்கும் இயல்பிற்றெனவும் உணர்க, 

இனிக், கண்ணுக்கு ஒளியில்லை, ஞாயிற்றின் ஒளி முதலியனவே கண் 

ணின்கண் நின்று காண்டல் வியாபாரம் கிகழ்தீதுமெனின், ௮ங்கனமாயின், 

ஞாயிற்றின் ஒளி முதலியன கண்ணின்கண் நின்றே சாண்டல் வியாபாசம் நிக 
ம்த்தும் என்னும் நியமம் வேண்டா; உடம்பினுள் யாண்டாயினும் ஓரிடத் 

தைப் பற்றி நின்றுங் காண்டல் வியாபாசம் நிகழ்த்துமென்று ஒழிக, 

AHS pao, அவ்வாறு ஒளியுடைத்தாகிய கண்ணிந்திரியம் சன் தொழிற் 

பாடு நிகழ்த்தற்குப் பிறிதோர் ஒளிபின் உபகாரத்தை இன்றி அமையாதவாறு 
என்னை? எனின், ௮ங்ஙனமாயினுங் கண்ணிற் இரியக் தூல ஒளிபாகலின், தமோ 

குணசாசமான இருளென்னும் பகைப்பொருளின் சத்தியான் மடங்கலின், 

காண்டல் வியாபாசம் நிகழ்த்துதற்கு ௮ங்கி என்னும் பூதத்தின் கூருன 

ஞாயிற்றினொளி விளக்கொளி முதலிய சூக்கும ஒளிகளின் உபகாரத்தை 

வேண்டற்பாலதாகின்றது என்று உணர்க, 

சிவஞானபோதமாபாடியத்திரட்டு 

முற்றுப்பெற்றது, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

நத?” இச்சிவஞானபோத மாபாடியத்திரட்டினுள், பெரும்பான்மைய 

இராவிடப்பிரகாசிகை நாலுடையார் வாக்கியங்களோடு விரவப்பெற்றன, சிறு 

பான்மைய விரவப்பெரு;தன, இவை பாடியமும் சிற்றுரையும் அராயப்புகுவா 

ர்க்கு ௮ங்காங்கு இயைத்துப் பொருளுணாக்து உண்மை கடைப்பிடித்தற் 

பயப்பாடுடையவாகலின் ஒருங்கு இரட்டி வேருகப் பதிப்பிக்கப்பட்டன, 

 



OL 

BML G) துணை, 

இருச்சி ற்றம்பலம். 

சிவஞானபோதமாபாடியம். 

மங்கலவா ர த்து, 
அலவ 

_ கீரமிகம் முதலிய சைவாகமா களு? mr ( ஞா னபாதப்பொருளின் இகலறு 

த்து அவ ர) றின் பொரு நண்மை ப்பா RS ந *டுசெளரவாகமத் இல் எழுந்த 

சிவஞான பாத நூலினை த் கரிழலகந் Junie me மொழிபெயர்த்துச் 

Ogu gi ர் பொழிப்புரைப்பான் எட ஈ நுக்நொண்ட ஆசிரியர், ] சாக்கிரதே த 

அதிதத்தைப்புரியும் ரமக்ரு இடைபறுசிறிதுமணுகாமை அ௮றிர்தாசாயிலும், 

அன் ேராசாரம் பாதுகா ச்தற்பொருட்டும், மாணாக்கர்க்கு ௮றிவுறுத்தற்பொ 

ருட்டும், முதர்சண் டைய ௮ நீக்குதற்குரிய கடவுளே வாழ்த்துவதாகிய 

மங்கலவாறத்தும் ௬.௮ சயம். ரி வாழ்திதும் வணக்கமும் பொருளியல்புசைத் 

தலும் என மங்கலவாழ்த்து குவகைப்படும், அவற்றுள் இது பொருளியல்பு 

ரைத்தல் எனம் கொள்க, 

கல்லா னிழன்மலை 

வில்லா ரகுளிய 

பொல்லா ரிணமலர் 

நல்லார் புனைவரே. 
ஏனவரு ம், 

கந் திபெருமானுக்கு இந் நாலறி ௮அத்தருளிப முதலாசியியர் என்பது 

உணர G IG D Hd ‘VTS ழுல்' என இடங் கூறினார், அண்டெமுக்தருளியிரு 

ந்த, சவொகமப்பொருள்கள் ஒஉன்ருடொன்று முரணுவனவாக மலைந்து வினா 

விய நர்தியபெருமானுக்கு,. இர், நாலான் மலைவு Pisa GH eT என்பார் மலை 
மலக் ate nate pret வததத்ள் 

உ இரெளரவம் என்பது “oe” என்பவருக்கு » UCAS க்கப்பட்ட து என்னும் பொ 

ருள் பயக்கும் ஒரு த,த்திதாந்தபதம். ௬௬ - பிரணவர் முதலியோர்க்குக் காமிகாதிகளைச் 

சதாசிவ மூர்த்தி உபதேடிக்கும் போது கேட்டு நின்றாரொருவர். ர பொழிப்பெனிலும் 

காண்டிகை யெனினும் ஓக்கும். இது மாபாடியத்துட்கண்டது. 1 சாக்கரொதீதம் 

இத்தன்மைத்தென்பசை, *பொற்புறு கருவி யாவும் புணராமே யறிவி லாமை--சொத் 

பெறு மதிதம் வந்து தோன்றாமே சோன்றி நின்ற--9ிற்பா மசனா ஓுள்ளச் செயலறுத் 

இடவு இக்கு்--தற்பர மாதி நிற்றல் சாக்கிரா நீத மாமே.” என்னும் சிவப்பிரகாசத் 

இருவிருச்த 5தசாலுணர்க. 4 இவற்றை வடநூலார் முறையே ஆசி, மமஸ்காரம், வஸ்து 

நிர்த்தேசம் என்பர், |



a சிவஞானபோதமாபாடியம் 

வில்லா” என்றார். இல்லார் இல்லாகச் செய்தார் எனப் பண்படியிற் பிறந்த 
வினைப்பெயர், 

இனி, மலைவில்லார் என்பது மேருவை வில்லாகவுடையர் எனக் கொண்டு, 

கல்லானிழலில் எழுர்தருளியிருக்து வீடுபேறும், மலையை வில்லாக வளைத்துப் 

பகைவரை வென்று போகமும் அ௮ளித்தருளியோர் எனினும் அமையும், 
எனவே ல£ந்தொழிற்கும் வினைமுதல் என்றவாருயிற்று, 

அருளிய என்பது செய்யிய என்னும் வாய்பாட்டு வினையெச்சம், 

*“உண்ணியபுகில்"” என்ஞற்போல. ௮து புனைவர் என்னும் 1 பிற வினைமுதல் 

வினைகொண்டு முடிக்தது, அருளுதல்-புனைந்தமைபற்றிக் கல்லானிழலில் aff 19 

றிருந்து மலைவு தீர்த்தருளிய ஆசிரியர் கருணைமீக்கூர்தல், அருளிய பொல் 

லார் எனப் பெயசெச்சமுடிபாகவைத்து உரைத்தலும் ஒன்று, 

பொள்ளார் பொல்லார் என மரிஇயிற்று; சுயம்புரர்த்ி என்றதாம். 

இணைமலர் பண்புத்தொகை நிலைக்களத்துப் பிறந்த ௮ன்மொழித்தொ 

கையாய்த் இருவடியை உணர்த் இற்று, இணை என்பதனைத் தஇருவடிக்கு ௮டை 

யாக்கி இருபெயரொட்டாகுபெயர் என்றலும் ஒன்று. இவத்றியல்பெல்லாம் 

1 சூத்திரவிருத்தியுள் உரசைத்தாம்; ஆண்டுக்காண்க. புனைவர் என்றதற் Can 

பத் இருவடியை மலராக உருவசஞ் செய்தாரென்றலும் ஒன்று, 

நல்லார்-ேட்டுச் சிக்இத்துத் ர் தெளிந்த முதியோர். புனைதல்-6**தாட 

போல்” அ௮டங்கிகிற்றல், ஏகாரம் ஈற்றசை; தேற்ற மெனினும் அமையும், 

இப்பாட்டு வஞ்சித்துறை. இது கல் என்பது முதல் ஏ என்பஇிறுவா 

ய்ப் பன்னிருசொற்களாற் கூற2வ, இக்நால் பன்னிருசூத்இரத்தாற் செய்யப் 

பட்டதெனவும், ௮வற்றுண் மும்மூன்று சொற்கள் ஒவ்வோரடியாக வைத்து 

தான்கடியாகக் கூறவே, இந்நாலும் அவற்றுண் மும்மூன்று சூத்திரம் ஒவ் 

வோரியலாக வைத்து கான்சியலாற் செய்யப்பட்டதெனவும், அவற்றுண் முன் 

னீரடியும் ஒரு வினைமுடிபும் பின்னீரடியும் பிறிதோர் வினைமுடிபுமாக இருவ 

கைப்படுத்.துச் செய்ய 2ல, மூன்னாறு ரூச்இரம் ஓரதிகாரமும் பின்னாறு சூத் 
இரம் வேரோ ரதிகாரமுமாக இந்நால் இரண்டஇகாரத்தாற் செய்யப்பட்ட 

தெனவும்குறிப்பா னுணர்ததியவாறு காண்க, இரண்டா மோத்தின் முதற்சூத் 

இசம் “இதுவுமது” என முதலோச்தின் இறுதிச் ரூததரக்தோடு மாட்டெறி 

யப்படுவ.து என்பது உணர்த் துகற்கு மலைவு என்பதனை ஈரடி புஞ் சாரவைத்தார். 

கல்லானிழல் என முதலடியில் இடங் கூறவே முகலோத்துப் பிரமாணங் கூறு 

வதென்பதூஉம், இரண்டாமடியில் மலைவில்லாசருூளிய எனச் செய்கைகூறவே 

இரண்டா ?மாத்.து இலக்கணங் கூத வதென்பதுஉ ம், மேன்றுமடியிற் பொல் 

லாரிணைமலர் எனத் திருவடி கூறவே மூன்ருமோத்துச் சாதனங் கூறுவதென் 
Semen வடை inert onmem ee ee oe மெ nce தடட மட வெவவவவ லவை கமை வெண் பகவ. வட nme te meat seated fen மனன SMAI et தனலை rye: aR me a ue 

* இருகாவுக்கசசுகாயனார்சேவாசம், நமச்சிவாயச்திருபபஇகம். ௩. விண்ணுற. ர பிர ற 

வினைமுதல் - பிறகருத்தா. 1 தொல்காப்பியச்சூத்திரவிருத்இ. ௪௪-ம் பச்சம். | தெளி 

ந்து முதிர்ந்தோர் எனவும் பாடம், 6 தாடலைபோல் அ௮டங்கிநிற்றலை, 1; சாடலைபோற் 

கூடி யலை தானிகழா வேற்றின்பக்--கூடலைநீ யேகமெனக் கொள். என்னுந் இருவரு 

ட்பயலுக்கு நிரம்பவழூயொர் முதலியோருரைத்த உரையாற்றெளிக.



அவையடக்கம். க. 

பதூஉம், நான்காமடியில் கல்லார் புனைவர் எனப் பேறுகூறனே கான்காமோத்' 
அப் பயன் கூறுவதென்பதூஉம் குறிப்பாற் பெறப்படும், பிறவும் இவ்வாரோ 
ர்ந்துணர்க, இங்கனம் நானுதல் பொருளெல்லாங் குறிப்பாற்றன்னகத்தடக்கி 
கித்றல் மங்கலவாழ்தீதுக்கு இலக்கணமென்றுணர்க, இவ்வாறு நால்வகைப் 
க்தோதியது இக்நாலென்பது * “எண்டளவும் பொருளியல்பும் வேண்டுஞ் 
செய் திமு முறைமைகளும் பெத்தமொடு முத்தி யெல்லாம்” என்று வழி.நாலா 
சிரியர் வகுத்கோ இயவாற்றுனுங் கண்டுகொள்க, 

மங்கலவாழ்த்து முடிந்தது. 
இருச்சிற்றம்பலம், 

ரீ 

அவையடக்கம். 
  

(மங்கலவாழ்த்துக் கூறும்முகத்தான் ஈண்டைக்கு இஹறைவனாவான் இவன் 

என்பது உணர்த்தி, இனி ௮வையடக்கங் கூறும் முகத்சான் ௮வ்விறைவனால் 
இயம்பப்படும் நால் உணர்ந்தாரது உயர்வும் ஏனைச் சமயநூல் உணர்ந்தாரது 
இழிவும் உணர்த்துகின்ளர். 

தம்மை யுணர்நீது தமையுடைய தன்னுணர்வா : 

செம்மை யுடைமை யெமையிகழார்--தம்மை 
USOT OT ர௬ணாரா ருடங்கியைந்து தம்மிற் 

புணராமை கேளாம் புறன். 
எனவரும். 

“உணர்ந்து'என வே குருமுகத்தாற் கேட்கப்படும் வாகம.நால் பற்றி என் 

பது வருவித்து உரைத்துக்கொள்ளப்படும், “கமையுடையதன்' எனவே தாம் 
தலைவனுக்கு உடைப்பொருளென்பதூஉம், 'எம்மையுடைமை' எனவே யாம் 

தமக்கு உடைப்பொருளென்ப.தாஉம் பெறப்பட்டன. உடைப்பொருள் அடி. 
மையும் உடைமையும் என இருவகைப்படும். அவற்றுள் உயிர்வருக்க மெல் 
லாம் இறைவனுக்கு அடிமை எனவும், மாயை கன்மங்களும் அவற்றின் காரி 
யஙகளும் உடைமை எனவும் உணர்க துகொள்ச, 

தன்னுணர்வார் என்புழி இரண்ட ஒருபு விகாரதீதாற் ரெக்கது, உடை 
மையின் என ஏனுப்பொருட்கண் வரும் இன்னுருபும் புணரசாமையான் என் 
னும் அலுருபும் தொக்கு கின்றன, 

'எமையிகழார்' என்பது எம்மைக் 1 “*குற்றங்கணிக்கிக் குணங்கொண்டு 
கோதாட்வொோ”ரன்றி இகழ்தல் செய்யாரென்க, எனவே, எம்மாத் செய்யப்ப 
டும் நூலையும் அவ்வாறு கைக்கொள்வர் என்பது குறிப்பெச்சம், “தம்மை 
யுணார்து தமையடைய தன்னுணர்வார்' எனவே, தம்மையுணர்க்தன்றித் தலை 
வனை ௨ உணர்தல் கூடாதென்பது பெற்றும். 

PP menace nt 

* சிவஞான?த்தி, பசபக்கம், பாயிரம். ௧0, இலை வனை. * இது 'இருவாக்ம், திரு 
வம்மானை. ௨0-ம் இருப்பாசாத்துள்ளது. கோதாட்டல் - சோட்டல், 

 



a சிவஞானபோதமாபாடியம். 

அற்றேல், * “தன்னாலே தனைய றிர்தாத்--றன்னையு் தானே.காணும்” 

எ-ம், 1 அ.திலறி வடங்கி--மன்னிட வியாபி யாய வான்பயன் Opes pin” 

எ-ம் தலைவனையுணர்ந்தன்றித் தம்மையுணர்தல் கூடாதென்னுஞ் சார்பு. நால் 

இதனோடு முரணும்பிறவெனின்,--முரணாது; அஃது அண்டுச் சிவரூபத் 

தான் அன்மதரிசனமும் சிவதரிசன த்தால் ஆன்மசுத்இயு மாமா.று கூறிற்றெ 

னவும், இஃது ஆன்மசுத்இப்பின் சிவப்2பருமாறு உணர்த்றுகின்றதெனவும் 

தெரிந்துகொள்ளப்படு மாகலின், 1“அரன்--ரன்னுலே தன்னையுங் கண்டு 

த.மைக்காணா' என்பதோ மூரணாமையும் இவ்வாறே உணர்க்துகொள்க, 

இதனா ன, தம்மையுணாக்து கமையு/டைய தன்னுணர்வாராவார் ௮ன்ம 

லாபப் பேறுடையார் என்பது பெற்ரம், அவர் OULU LT BOOT எம்மையு 

டைமை' என்ரார். உடைமை-உடையாரரதன்மை, எம்மையுடைமை என இர 

ண்டாவது குறிப்புப்பெ சயர்சோடல் அமையுமென்பது, 4 “asin gare gw 

என்னுஞ் ரூ Ty B இரத்துச் சேனாவரை யர் “புகழையுடைமை” என உதாரணங 

காட்டி யாப்புறுத்தமையாலும் அறிக, 

“தம்மையுணரார்' எனப் பொறுப்படக் கூறு தலா மின, காமொருபொரு 

ஞுண்டென்பசை உணராது உ௫ிலாகர யரும், இப்மைக் குணிப்பொருளென் ol 

உணராத புத்தா காங்கியா மாயாவா இரும், கம்மை முதல்வனுக்கு அடிமை 

யென்று உணராத வுனைச்சமயற்தாரும் அடங்குவர . பாஞ்சராத் இரிகளும் 

இவொத்துவிதசைவரும் தம்மை உடைப்பொழுவெனம் கொள்ளினும், அவருட் 

LIT GH IAS, திரிகள், உடையானல்லாகானை உடையான் என மயங்கிக் கோடலா 

ணும், உடையானுகருப் பரிமைக் கூறுதலானும், சிவாதிதுவிகசைவர் உடை 

யானது கிற்சத்துக்குப் பரிமைங் கூறுதலானும், பிறவா வனும் அவரும் 

தம்மையுணரார் எனக் கொள்க, 

ச aoe ச » ‘ rn ௪ . ச 

* *தம்மையுணாந்து தன்னுணாவரா”௭ன மவ. நம்மையுணரார். தன்னுண 
4 ் 5 டட ட . . . . 

சார எனபது காமி ன மபாதுறும் ஏன்பரு பற றி. உரைரர மான் 0 np ly GBT, 
ச் ட உ ட அ . , டு 4; . ச் [ஆ 2 

முன்னின்ற ஸர சா திர்மறை மரண (பட பயம், 

அவர் உடங்கியைந்து தம்மி ப பபுணரரமையாவறு, பி ற்விக்கா ரடர் பலர் 

குழீஇக்கொண்டு வேழங்காண்டல்லிறு ரான் வு, Bu oor அழி ர் ரென்று கைய 

னால் 2 ஓவ்? வாருறுப்பினை த் தைவற் Bh வேழமாவ Bil (Lp DU 2பால்வதெனவும், 

உரல் Sv Oo போல்வதெனவும், உலக்கை 2 Cat ல்வ ெெனவும், wen e Liq ல்வதெனவும் 

தீம்முண் மாறுகொண்கு ஒருவ ரயொரு வர் Ly Wh Blech § கலாம் விளைத்தல் 

போலச், சித்தார்கநெறிகின்று ஐசான் ரிருவருள் பெருதார் கத்தம் உணர்விற் 
கே்பச் சமய நால்களில் ஓுவ்வொ ன்நனை அராய்கீது அவ்றிற்கூறும் ஏகே 

சப்பொருள்களேபந் ற்றிக்கூறி ஒருவரை (9 யாறாவர் மறுத்துத் கம்முண், மாறு 
கொண்டு கலாம்விகளைத்தல், அகிவனய் 2 கலாய்க்கின் அழிக் சண் ணுடையானொ 

ருவன். (தா க்க, இவர் செயிமுகலி ls ie ராருறா சபுக்களேபற்றிக்கூறிக் கலாம் 

4 வெப்பி சகாசம், ம் சூ. ஆன்மதரிசனம். ௧. சன்னறி௮. Cus ற்படி, ௧ கம் ம் ஞூ. 
ஆன்மசுத்தி. ௩... இக்நிலை. 1 இந்நூல், ௯-ம் சூ, உ-ம் 9H. நாடியோ. | சொல்காப்பி 
யம், சொல்லஇசாரம், வேற்றுமையியல். ௧0-ம் சூ. 6 கலாம் - கலகம்.



௮ையடக்கம். . (இ 

விஃக்கின்றார் எனவும், வேழத் இனியல்பு வேறெனவுர் தெரிந்துணர்சது ௮வர் 

க்கு அதனை உணர்த்தலுறில், * “கொடிறும் பேதையும்” போலத் தாங்கொ 

ண்டதேபற்றி அவனையுர் தம்முளொருவஞுைசவைத்து இழித்துக்கூறி மாறு 

கோடலேயன்றிப் பொருளெனச் கொள்ளமாட்டார், அதுபற்றி ௮வன் வெகு 

ளாது இவரியல்பு இதுவென ஈகையாடி யொழிந்துவிடும், ௮து போல, ஒவ்வொ 

ருசமய நால்பற்றி அங்ஙனம் பிணங்காுவாரை அவையெல்லாம் ஒவ்வோ ரேச 

தேச இயைபுபற்றிக் கூறினவாகலான், அவைபற்றிப் பிணங்கற்க எனவும் 

பொருட்டன்மை வேறெனவும் யாம் இர்நாலாலுணர்த்தப்புகின், ௮வர். ௮2 

னைக் கொள்ளமாட்டாது பயிம்சவயத்சால் தாங்கொண்டதேபற்றி எம்மையுக் 

தம்முளொருவராசவை த்து இகழ்க்அுரைப்பாராகலின், அவ்வழி அவர்வெள்ள 

Ba இதுவென்றெழிவதேயன்றி அசனைக் கொள்ளாமென்பார் *கேளாம்பு 

றன” என்ளுர். கேட்டல்-பொருளாகக்?காடல், அது :ஊறுகேளாது” என் 

பதனானும், 1“கேளாரும்-மீவட்ப மொழிவதாம்”' என்பதனானும் அறிக, 

புறன்-புறச்சமயம்பற்றி இகழ்ந்துசைக்கும் மொழியும் புறங்கூற்றுமொ 

மியம் என்பது இரட்டிுறமொழிகலாற் கொள்க, புறங்கூற்றுமொழியாவது. 

புறச்சமயிகளல்லாக பாடாணவாதரைவர் முதலியார் மூன்னன்றிப் புறத்தே 

இகழ்ரதுகூறும் மொழி, 

. ட . . . * . ௩ ் * . ஏ 

இச்சமயங்களெல்லாம் புறப்புறச்சமயமும், புறச்சமயமும், MSIL DEE 

மபமூம், அகச்சமயமும் என கான்ராவகைப்படும். அவற்றுள், புறப்புறச்சமயம் 

லோகாயதம், 1 நால்வகைப்பெளத்தம், ஆருகதம் என ௮ றுவகைப்படும், 
॥ 

உ 
௩ . ப . ௪ மீ . cop me . . ச (அ) . (> . « 

புறச்சமயம் தருக்கம், மீமாஞ்சை, ஏகான்மவாதம், சாங்கியம், யோகம், பாஞ் 

சராத்இரம் என அறுவகைப்படும், ௮கப்புறச்சமயம் பாசுபதம், மாவிசதம், 
. . உ. ஐடி. . ச . 

காபாலம, வாமம், வைரவம். GFT HMFad oror A pumscsOw, T ௮௧ 

ச்சமயம் பாடாணவாதகசைவம்முதற் சிவாக்துவிகசைவமீருக அறுவகைப்ப 

டும், இவையெல்லாம் அகம் புறம் என்று இரண்டாய் அடக்குமாறும் ஜாக் 

BIONTE, 

இவ்வாறிரண்டாய் அடக்கியும் அவற்றைத் தம்முள் வேறுபாடுகோக்கி 

கானகாக வருத்துக்கூறுகலும் அமையும் என்பு, தொல்காப்பியத்தில் அகம் 

புறம் என்றிரண்டாய் அடக்கச் கூறிய பொருளைக் தம்முள் வேறுபாடுசதோக் 

ஒப் பன்னிருபடலத்தில் ௮கம் அகப்புறம் புறம் புறப்புறம் என நான்காகப் 

GSS Sr தியவாறரானுமுணா்க. இஃதறியாதார், தொல்காப்பியமும் பன்னிரு 

டலமும் தம்முண் முரணுவனவாகக் ௧௫௬௫, அவற்றுள் ஒருதாலையேபத்றி 

மற்ஜொன்றனை இகழ்வா. 

* இது திருவாசகம், போற்றிச் இிருவஈவல். ௬௩-ம் அடியிலுள்ளத. கொடிறு என் 

பதை இச்காலத்சார் குறடு எனவழங்குப. 1 இருக்குறள். ௬௫-ம் ௮தி,சொல்வன்மை. ௩. 

கேட்டார்ப். 1 இவை பின்னர்க் கூறப்படும். ரி அகச்சமயம் ஆறாவன:--பாடாணவாத 

சைவம், பேதலாசசைவம், வசமவாசசைவம், சிலசங்கிராந்சவாசசைவம், ஈசுவசவவிசார 

வாசுசைவம், வொச்துவிசசைவம் என்பன. சவாச்துவிதசைவம் நிமித்தகாரணபரிணாம. 

வாசசைவம் ஏனவுங் கூறப்படும். |



௭ கவஞானபோ தமாபாடியம். 

ஈண்டுக்கூறிய சமயத்தாருள், உலோகாயதர்முதல் ஆருகதரீருகிய அறு 

வரும், வேதஞ் சிவாகமமிசண்டனையும் நிக்திக்கும் நாத்தகராயினும், ஒருநா 
லென்றும் பிமாணமென்றுங்கொண்டு ஒருகெறிக்கண்ணே கிற்றலான் அவர் 

சமயம் புறப்புறச்சமயம் என வேறுவைச் தெண்ணப்பட்டன. 

தார்க்கர்முதற் பாஞ்சராத்இிரிகளீழுகெ அறுவரும், வேதம் பிரமாணம் 
எனப் பொதுவகையாற் கொள்ளினும், அவருள் தார்க்ககர், *தன்னாற் பிரா 

மாணியங் கொள்ளாமையானும், * வேதப்பொருளோடு மூரணிப் பொருட்ட 

ன்மை கோடலானும், மீமாஞ்சகர் கருமசாண்டமாகய வேதமாத்திரைக்கே 

பிரமாணங்கொண்டு ஞானகாண்டமாகிய உபகிடதங்களை இகழ்தலானும், ஏகா 
ன்மவாதிகள் ஞானகாண்டமாச்திரைக்கே பிரமாணங்கொண்டு கருமகாண்ட 
த்தை இகழ்தலானும், ஏனைமூவரும் வேதவாக்கியங்களில் தத்தம்மதத்திற்குப் 
பொருந்துவனமாத்திசையே எடுத்துக்கொண்டு ஏனையவற்றிற்குப் பிரமாணங் 

கொள்ளாமையாலும், வேதப்புறமாகிய நூல்களைப் பிரமாணமெனக் கோட. 

லானும், இவ்வறுவருஞ் சிவாகமநிக்தகராகலானும் இவர்சமயம் புறச்சமயம் 

என வேறுவைகச் செண்ணப்பட்டன, 

பாசுபதர் முதலிய வரும், 2வேகஞ்வொகமமிரண்டி.ற்கும் பொதுவகை 

யாற் பிரமாணங்கொள்ளினும், அவ்விரண்டிற்கும் புதமாகிய பாசுபதமுதலிய 

தூல்கட்குச் சிறப்புவகையாற் பிரமாணங் கோடலானும், வேதஞ் சிவாகமமி 

சண்டி.னும் ஆகா என விலக்கப்பட்டனவற்றை ஆசரித்தலானும், லீக்கவாத 

சைவர் வேதஞ் சிவாகம மிரண்டி ற்கும் சிறப்புவகையாற் பிரமாணங்கொண்டு 

௮ வற்றில் விலக்கியன ஒழித்து ARS sup ஒழுகுலாராயினும் எல்லாப்பெரு 

ஙகேட்டிற்கும் மூலகாரணமாகிய அணவமலத்துண்மை கொள்ளாமையானும், 

அ௮தனுண்மை சாஇிக்குஞ் சிவாகமவாக்கியங்களை இசழ்தலாலும் அவ்வறுவகை 

ச்சமயமும் அகப்புறச்சமயம் என வே.றுவைச் தெண்ணப்பட்டன, 

ஏனைப்பாடாணவாதசைவர் முதலிய அவரும் பொருளுண்மை யெல் 

லாஞ் சித்சாந்கசைவசோடொப்பக் கொள்ளும் அக்தரங்க உரிமையுடைய 

சாயிலும், ௮வவப்பொருள்கட்குக் கூறும் தன்னியல்பு பொதுவியல்பு மாத்தி 

சையின் முரணுகலான் அ௮வர்சமயம் ௮கச்சமயம் என ே வறுவைத்தெண்ண 

ப்பட்டன. 

இவவாறு கால்வகைச்சமயங்கட்கும் சித்தார்கசைவத்தோளெ, தாகிய 
வேற்றுமைத் தாசதம்மியங் கண்டுகொள்க, 

அகச்சமயமாறனுட் சிவாதீதுவிதசைவமாவ.து கிமித்தசாசணத்துக்குப் 

பரிணாமங் கூறுவதாகலின், ௮.து HDS தகாசணபரிணாமவாதம் எனவுங் கூறப் 
படும்.  அங்கனங்கொண்ட [சிவாச்.துவித வியல்பறியாதார், சிவாத்.துவிகசைவ 

ச 'தார்க்கெர் வேதத்தைச் சுவதப்பிரமாணமென்று: கொள்ளாது. பரதப்பிரமாண 
மென்று கொள்வர். சுலதப்பிரமாணம் தானே பிரமாணமாவது, பரதப்பிரமாணம் ஈசுவர 
ஞற்சொல்லப்பட்டமையிற் பிரமாணமாவது, 1 வே தப்பொருளோடு மூ£ணிப் பொரு 
ட்டன்மைகோடலாவது:--பாமான்மாவைச் சகுணப் பொருள் என்று கோடல். வேசம் 

நிர் க்குணப்பொருள் என்று கூறும், 1 வொச்துவிசசைவச் துண்மையணராதார் எனவும்: 
பாடம்,



அவையடக்கம், GT 

மாவது யாதோ எனவும், *நிகழ்சிவொத் sil sri த்த்துக்-குலவினா'' என்ற 

மையின் இறுஇக்கண் எடுத்தோதப்படும் சுத்தசைவம்போலும் எனவும் மயங் 

குப. சு,சதசைவம் நுட்பப்பொரு ஞுணசாமைமாத் திசையேபற்றி வேறுவைக் 

கப்பட்டதன்றிக் கருத்துவகையாற் சித்தார்சசைவத்தின் வேறன்மையிற் 
சுத்தசைலம் சித்தார்தசைவத்துள் அடங்குமென்றுணர்க, ௮ற்ருகலினன்றே, 
**நிலவுலோ காய தாதி நிகழ்சிவாத் அவிதார் தத்.துக்--குலவின ரளவளா 
வாக் கொள்கைய தாக” என ஏனைச்சமயங்களை எடுத்தோதி விலகச் சுத்த 

சைவத்தை அங்ஙனம் விலக்காதொழிர்ததாஉ மென்சு, 

இனி, இவ்வாறன்றிப் பாடாணவாதத்திற்கும் பேதவாகத்திற்குர் தம் 
முள் வேறுபாடு கிறிதாகலின், அவ்விரண்டனையும் ஒன்றாகவைத்தெண்ணிச் 
சுக்தசைவத்தையு முடன்கூட்டி அ௮கச்சமயமாறெனக் கோடலுமொன்.று, இங் 

நனமாக்லான் 1 **மெய்தரு சைவ மாதி யிருமூன்றும்” என்றதூஉம் பாடா 

ணவாதம் முதலிய அறுவகைச்சைவங்களையுமெனக் காண்க, பாசுபதர் முதலி 
யோர் கலைக்கு மேலுள்ள தத். துவங்களை உணசாமையின் அவர் T° வித்தை 

யாதி--யெய்துதத் அவங்க ளேய்வர்” எனக் கோடல் பொருந்தாமை அறிக, 

லிக்கவாதசைவர் கலைக்குமேலுள்ள தத் அவங்க ஞண்டெனச் கொள்வாராயி 

னும் மூலமலம் உண்டென்பதறியாமையின் மூலமலம் நீக்யெ முத்தர்க்கன் 

OF சுத்து தத்துவ புவனங்களிலெய்.ஐதல் கூடாமையின், அவர்க்கு முத்த 

தீதானம் மோடனிக்குமேல் சுத்தவித்தைக்குக் ழ் விஞ்ஞானாகலர்க்குரிய 
தானமேயாமாகலின், எனைப்பாடாணவாதசைவர் முதலியோரே 1 “வித்தை 

யாதி* ** தத்துவங்களேய்வர்'” என்றறிக, 144புறச்சமயத் தவர்க்கிருளா யக 

ச்சமயத் தொளியாய்” என்புழியும் ௮கச்சமயமென்றது, 4 “ஏக னனேக 

னிருள்கரும மாயையிரண்டு'” என்னும் ஆறுபொருளுங்கொண்ட பாடாண 

வாதம் முதலிய அறுவகைச்சைவங்களையேயா மெனவும், புறச்சமயமென்ற து 

அங்கனம் பொருளுண்மை கொள்ளாத ஏனை 6மூவகசைப் புறச்சமயங்களையு 
மெனவும் உணர்ந்துகொள்க, 

அத்தி 

புறப்புறச்சமயம், 

௨ உலோகாயதம், 

Lj தீப்புறச்சமயமாறனுள் உலோகாயா தமாவது:--காண்டலளவை ஒன்றே 

பிரமாணம்) காணப்படும் நிலம் நீர் தீ வளிஎன நான்கே தத்துவங்கள்; இவை 

நித்தப்பொருள்கள்; இவற்றின் கூட்டமே உடம்பு) பாகடையுஞ் சுண்ணாம் 

புங் கூடியவழிச் செவ்வண்ணம் பிறக்குமாறுபோல இவற்றின் கூட்டாவின் 

  

  

* சிவப்பிரகாசம், உண்மையதிகாரம், நூற்கருத்து, ௧. Baoan. 1 வெஞான 
சித்தி, ௨-ம் சூ. ௭௩. மொய்தரு. 1 இவெப்பிரகாசம், மங்கலவாழ்த்து. a. ரி திருவருட் 
பயன், அறியுநெறி. ௨. $ இவை பின்னர்ச் கூறப்படும். 4 * இவ்வுலோகாயதமசம் 
சாருவாகமதம் எனவும் பெயர்பெறும். ஈண்டுக்கூறும் மதங்களின் இயல்புகள் நீலகண் 
டபாடியத்திலும் சர்வதரிசனசங்கிரகம் என்னும் நூலிலும் பரக்கக்காணலாம். இவற்றுள் 
உலோகாயதமத வியல்பு வான்மீசராமாயணச்தில் அயோச்தியாகாண்டத்து ௪0௦௮-ம் 
௮ச்தியாயச்தும் கூறப்பட்டிருக்சன்றது.



ஹு சிவஞானபோதமாபாடியம். 

ஒருணாவுண்டாம்; அவ்வுணர்வு உடம்பு வளசவளரும் தேயத் தேயும் Ys 

லின் உடம்பிற்கு வேறே உயிரென்பதும் பொய்; உடம்பிற்கு இன்பத்துன் 
பங்கள் இயல்பா யுள்ளன; இவற்றிற்குக்காரணம் வினை என்பதும் பொய்; மயி 

லைச் சித்துரித்தாரையும் குயிலைக் கூவுவித்சாரையுங் காணாமையிற் கடவுளுண் 

டென்பதும் பொய்; இம்மையின் மங்கைப் பருவத்து மகளிசோடு மணந்து 

உண்டுடுத்து வாழ்வதே அுறக்கவின்பம்; அதுபெரு.து பகைவசால் நோயால் 

வறுமையால் _நால்களாற் பிறவா£ருல் வருக்துவ2கு கிரயத்துன்பம்; வேறே 

அறக்கநிசயமுள என்பதும் பொய்; நான்று பூகக்கூட்டரவிற் பிராணவாயு 

ஒன்று நீங்கில் உணா்விழக்து உடம்பு நாசமாம்? அதுவே விடுபேறு; வேறே 

வி டுபேறுண்டென்பதும் பொய்; இவ்வுண்மை உணராத மடவோர் மறுமை 

புண்டெனக்கொண்டு தவங்கள் பட்டினி முதலியவ்முன் வருக்துவர்; கற்பு 

ம்யாரா றி செய்யப்பட் முதலிய *சங்கேத.நால்கள் மறுகையின்றி மதியுடை 
டன); பொன் நிலம் உணவு முதலிய கானங்களை உயர்த்துக்கூறும் நால்கள் 

பசியான் வருந்தி நல்கூர்ந்தோராற் ரெய்யப்பட்டன; மேேவதலம் தண்ணீர்ப் 

பந்தர் கூவல் பொய்கை சோலை தலியன செய்தலை உபரதிதுக்கூறும் நால் 

பசுக்காவல் வாணிகம் செங்கோன்புறறைமை முதலியனவாக அன் ர் காட் 

gu நெறியினின்று இம்மையின்பங்களை நுகர்க்து வாழ்தல் உறுஇப்பயன் 

என்பதாம். 

உலோகாயத நால் செய்தோன் *பிகுகற் இ என்றுணர்க, இவ்வ லாகா 

யதா தேகான்மவா இகளும், இந்தி ரியான்மவா இகஞம், பிராணான்மவா இக 

ளும், ௮ந்தக்கரணான்மவா இகளும் எனப் பல திறப்படுவர், 

ப் ௪ 

பெளத்தம். 
4 

இனிப் பெளத்தமாவது:---உலகத் துப் 1D Oh BMA Gil port Ds 1 சிலம் முத 

லியவற்றான் நல லுணாவு தோன்றி முழு. நுணா முக்திபெற்றுத் தன்னைப் 

போற் பிறருமுணர்ந்து உய்தற்பொருட்க் கருணையினாற் பிடக நால் செய்த 

வன் புத்தக்கடவுள; அக். நூலிற் கூறும் பொருள்களாவன ஞான 2ம அன்மா 

எனப்படும்; அது நீமராட்டம்பாலச் 1 சந்தானமாய்க் கணந்தோறுக் 

ச சங்சேதம்- நியமனம். 1 பிருகற்பதி- சோலருரு. 1] லம் முசவியன:௨-2லம், 

சமா, பிரஜ்சை. இவ்வாறு தஇிரிபிடகஈச் தட் கூறப்பட்டது. சலம் விலக்கியவற்றை 

ஒழித்து விதித்தவற்றையேசெய்தல். சமாதி மனத்தை ஒருமுகப்படுத்தல், பிரஜை 

மெய்ஞ்ஞானம். இவற்றுள் சலம் பஞ்சசிலமும், அஷ்டசிலமும், தசூலமுமென மூன்று 

வகைப்படும். கொல்லாமை கள்ளுண்ணாமை, பொய்யாமை, காமமின்மை, கள்ளாமை 

என்னும் ஐந்தும் பஞ்சசலங்களாம். இவற்றோடு இரவிற்நூய்மையில்லாத உணவைப் 

புசியாமை, சந்தனம் முதலிய மணமுள்ளபொருளை உபயோடியாமை, தரையிற் பாயின் 
மேலேபடுத்தல் என்னும் இம்மூன்றுஞ் சேர ௮ஷ்.ட?லங்களாம். இவற்றோடு நாட்டியம் 

கானம் முதலியவற்றை விரும்பாமை, பொன்வெள்ளிகளைச் தொடாமை என்னும் இவ் 

விரண்டுஞ்சோத் தசூலங்களாம். 4 சந்தானமென்பது தொடர்ச்சி, அது தாராசந்தா 

னம், வாயுசந்தானம், தீபசந்தானம், பிபீலிகாசந்தானம் என நால்வகைத்து, தாராசந்தான 

மாவது சாற்றில் நீர் தடிக்கொண்டிருக்கும்போது ஒரிடத்தில் ஒரு விகாடியிற்கண்டறீர்



அவையடக்கம், அற 

தோன்றி அழியும்; ௮ங்கனம் தோன்றியழியுங்கால் * மான்மதநாத்றம்போல 

மூற்கணத்துன் ௮ழிவெய்தும் ஞானத் திற்றோேன்றிய வாசனை, பிற்சணத்திற் 

ஹோன்றும் ஞானத்திற் பற்றுதலான் அறிவு முதலாயின நிகழும்; மத்றுமுள 

பொருளெல்லாங் கணந்தோறுந் தோன்றியழியும்; இக்ச ஞானத்திற்றோன். 

றிய வாசனை அழிவதே முத்தி என்பதாம். ஞானங்கூடக் கெதெல்.முத்தி 
என்பாருமுளர், 

இப்பெளத்தமதத்தர் மாத்தியமிகா், யோகாசாரர், செளத்இராச் இகர, 

வைபாடிகர் என கால்வகைப்படுவர், இந்கால்வரும், முறையே எல்லாப்பொரு 

ளும் சூனியம் எனவும், புறப்பொருள் சூனியம் எனவும், | புறப்டெ. ாருளுண் 

மை வழியளவையான் அறியப்படும் எனவும், | [ou பொருள். காட்சிப்பொரு, 

ளாம் எனவுள் கூறுப, இக்கால்வரும் ஆதிபுத்கனுடைய மாணாக்கா, 

ari Pudsi 

இவருள், மாத்தியமிகராவார்.உலசத்துப்பொருள்கள் ௨ உள்பொருளா 

யின், அழியா; இ இல்டெ Lit (aM AUTH, தொன்று; ® உள்ளவுமில்லவு மாமெனின், 

முரணும்; இரண்டுமல்லவெனின், உணர்ச்சி கூடா; ஆகலின் இர்கான்கு பகு 

இயுமின்மையான் எல்லாப்பொருருநஞ் சூணிய/2ம; மயக்கத்தாற் காட்டசிப்பொ 

ருள்போலப் புலப்பசிகின்றன என ஆசிரியன் பிடக நா திபொருள் உணர்த்திய 

வழி DY GOST உண்மையாகர்கொண்மி மேல் வினாவா த நார், 

ஆசிரியன் மொழிந்தது பொருளெனக் சோடலிற் றலைமாணுக்கர், ௮ 

HG தமல் வினா நிகழ்த்காமையிற் கடைமாணாக்கர், என இரண்டும் ஒருங்கு 

நிறு நின்றமையின் ம திதியமமாணாக்கசாய் மாத் இயமிகர் எனப் பெயர்பெத்ரர் 

என்பது, 

மீயாகரீசாரரர், 

இ னி, யோகாசாரராவார்--அங்நுனம் ஆசிரியன் உணர்த் தியவழிப் புறப் 

பொருள் பாழென்பதனை உடம்பட்டு ஞானமும் அவ்வாறு சூனியமாயின் 

வழங்கற்பாடு கூடாகன்் ற! என விளுயிஞர்க்கு, ஈன்ேவினாபினீர்; ஞானமா. 

SAD உள்ள? அகர்கஞானம் சாகாரம் நிராகாரம் என்று இ, வகைப்படும்; 

அவற்றுள், வட்டம் சதுரம் கறுப்பு சிவப்பு முதலிய ig Ay அகத்தே 

தோன்றும் ஞானம் சாகா மெனவும், | பந்தம் நீங்கியவழி அங்ஙனம் வேறு 

பாடின்றிர் தொடர்ச்சியாய் எழுவத தாகிய ஞானம் : கிராகாரமெனவுங் கூறப்ப 

இத்தன்மைத்தாகிய ரானமெயன் My பொரு ருளென வேறில்லை; கன 

வின்கட் புறப்பொருள் அவாவாது கேவலஞானத்சானே வழங்கக் காண்ட. 

லான் ஈனவின்கண் வழங்குவதும் ௮வவாமீறயாம்; ௮வ்வுணாவு அகத்தின் 

நிகழ்வதேயாயினும் ௮ராதிவாசனைவயத்தாற் புதச்2த காணப்படுவதுபோ 
லக் ே தொன்றுகின்; றெ னக்சொள்க என்று அரிரியனுணர்தீ தனான். ௮ங்கனம் 

  

அவ்விடத்தில் அடுத்தவி. டியில் "இல்லையாயினும் அவ்வாற்றொழுக்கம் ஒன்றாகச் கருத 

ப்படுதல். தாரை-நரீரோட்டம். * முன் மான்மதம் வைத்தெடுக்கப்பட்டொழிந்த பெட் 
டூ.யில் பின்லைச்கப்படும் பொருளிலும் ௮தன்வாசனை பற்றுதல் போல என்க.



௧௦ சிவஞானபோதமாபாடியம். 

உணர்த்தப்பட்டோர், ஆசிரியன் மொழிக்ததனை உடன்பட்டு அதற்குமேல் 

வினாயினாசாகலின் யோகாசாரசென்றாயினார் என்பது, 

பெளத்தமதவாசரியன்மொழி உடம்படுதலை ஆசாரம் எனவும் அதற்கு 

மேல் வினாவுதலை யோகம் எனவு க குறியிட்டு வழங்குபவாகலான் Larch rox 
டாலும் பெற்ற பெயர் என்றுணர்க, 

செளத்திசாந்திகார, 

னிச், செளத்திரார்இகராவார்.--௮ங்கனம் ஆ௫ிரியனுணர்த் இயவழிப் 

புறப்பொருள் முழுதுஞ் சூனியம் என்பதென்னை? யான் இதுகண்டேனென்று 
உணர்வுழி யான் என்னும் ஞானம் ௮கத்துப்பொருளும் இது என்று சுட்டியறி 

யப்படுவது புறத்துப்பொருளுமாகலான் அவற்றிற்கு வேறுபாடு தெற்றென 

விளங்குதலானும், இரண்டும் ஒருங்குணர்தலேபற்றி ஒன்றென்றல் பொருக் 

தாமையானும், இரண்டுமொருங்குணர்தல் எனவே வேறுபாடுண்மை தானே 

பெறப்படுதலாலும், ஞானமே குடம் படம் முதலியனவாகக் தோன்றாகின்ற 

தெனக் கோடல் பொருத்தமன்று என வினாயினார்க்கு, ஈன்றே வினாயினீர்! 

புறத்த,ச் தோன்றுவனவும் உள்பொருளேயாம்; அவை காட்சிப்பொருளல்ல); 

குடவடிவிற்றாகய ஞானம் உணர்ந்தபின் னன்றிக் குடமுணர்தல் கூடாமையின் 
கணத்திற் ரோன்றியழிடிங் குடம்முதலாயின அங்ஙனம் உணருங்காறும் நிலை 

பெறுதலின்மையாற் குடம்முதலாயின் தத்தம் வடிவினை ஞானத்தின் வைத்தி 
ட்டழிர்தபின்னை, ஞானத்துட் பற்றிய வடிவானே அ௮ங்கனம் இறந்துபோய 

குடம்முதலாயின வழியளவையின்வைத்து உணரப்படும், இவத்றிற்குக் கார 

ணம் என்னை? எனில், புறம் ௮கம் என்னும் இருவகைச்சமுகாயமாம், அவற்றுட் 

புறச்சமுதாயம் நிலம் முகலாலன, அவற்றிற்குக் காரணம் பாமாணுக்கள், 
saa, daw ep bray Gu ap வளியணு என கால்வகைப்படும், ௮வை ஒரு 

ங்குபலதொக்கவழிப் புறச்சமூதாயர்தோன்றும், இனி, அகச்சமுதாயம் சத், 

மும் சித்தப்பகுஇியுமாம். அவற்றிற்குக் காரணம் 86வகைப்படும் கந்தங்கள்; 

௮ வை, உருவம் வேதனை ஞானம் குறி வாசனை என்பனவாம். கந்தம் என் 

பது சமூகம் என்னும்பொருட்டு, அவற்றுட் சித்தத்தாற் இந்திக்கப்படுஞ் சத் 

தம் முதலாயின உருவக்கந்தம், இவை புறத்துள்ளனவாயினும் அகத்திற் சித் 

தத்தாற் சிர்இக்கப்படிகலின் அகச்சமுதாயத்துள்வைத்து எண்ணப்பட்டன. 

இனி, அகச்சமுகாயத்துட்பட்ட உடல் பொறி முதலியவற்றை உருவக்கர்தம் 

என்றலுமொன்று, ௮வவருவக்கக்கத்தை உணருமுணர்வு ஞானச்கந்தம்; ௮து 

சாகாரம் நிசாகாரம் என்னும் வேறுபாட்டாற் * பிரலிருக்திவிஞ்ஞானம் என் 
௮ம் 1 ஆலயவிஞ்ஞானம் என்றும் இருவகைப்படும், சாகாரஞ் சவிகற்பமாம். 
நிசாகாசம்கிருவிகற்பமாம், இனி, இவ்வுணர்வாற் ஜோன்றும் இன்பத்துன்பநொ 

அமல்கள் வேசனைக்கந்தம், சாத்தன் கொற்றன் முதலிய பெயர் குறிக்கந்தம். 
அப்பெயர்களாற் பகுத்துணருஞ் சவிகற்பவுணர்வு குறிக்கர் தம் எனவும், கிருவி 

கற்பமொன்றே ஞானக்கந்தம் எனவுங் கோடலுமொன்று, அவற்றின் வாசனை 
வாசனைக்கந்தமாம், வாசனையெனிலுஞ் செய்கையெனிலும் ஒக்கும், குறியெ 

  

    
* பிரவிருத்தி விஞ்ஞானம் சவிகற்பமாய் விரியும். ஞானம். ft ஆலயவிஞ்ஞானம் - 

அங்கனமின்றி ஒடுங்கும் ஞானம். ஆ முழுதும். லயம் - ஒடுங்கல்,



அவையடக்கம், க்க 

னிலுஞ் சஞ்ஜையெனிலும் ஓக்கும், இவ்வைந்தும் ஒருங்கு தொகுதலான் 
௮கச்சமுதாயம்ே சான்றும், இவற்றுள, உருவக்கர், சம் புறச்சமுதாயத்துள்வை 
க்கப்பமிம் ஏனை சான்குமே சித்தமுஞ் சித்தப்பகுதியுமாகிய அகச்சமுதாயம் 
என்பாருமுளர், சகம் முழுதும் இவ்விருவகைச் சமுதாயத்துள் ௮டங்குமெ 
ன்று அ௮சிரியன் உணர் தீஇனான். ௮துகேட்ட மாளணுக்கர், இங்கனம் மாணாக்கா 

வினாவிய கடாவிற்கேற்ப ௮.றிவறுக்குஞ் சூத்திரங்கள் எவ்வளவின் முடிவுபெ 
அம் எனக் கடாயினார், ௮வ்வழி ஆரியன் சூத்இசாந்தங் கடாவிய நீர் செளத் 

இராந்திகர் எனப்பெயர்பெறுக என்றமையின் அவர்க்கு ௮து பெயசாயித்று, 

)_ைபாடிகர, 

இனி, வைபாடிகராவார்:--.ஆடரியன் இங்கனம் உணர்த்தியவழி அது 
கேட்ட மாணுக்கர், புறப்பொருள் ஞானத்தால் ௮மித்தறியற்பாழ்றென்ற 
தென்னை? ஞானமே தனக்குக் காட்சிப்பொருளாகலாலும், காட்சிப்பொருள் 

ஒன்றுமின்ராயின் *வியாத்தியுணர்தற்கு இடம் இன்மையான் வழியளவை நிக 

மூதாகலாலும் இது மாறுகோளுரைபோலும் எனக் கடாயினாராகலின், அவர் 

வைபாடிகர் எனப்பட்டார். மாறுகோளுசை எனினும் விபாடை எனினும் 

ஓக்கும், அவர்க்குப் புறப்பொருள் காட்சிப்பொருளாம் எனவும் .ஐூரியன் 
உணர்த். இனை. 

இங்கனம் வினாயினார் கருத்துக்கேற்ப கால்வகைப்படுத்துச் செவியறிவு 

அப்பினும், கணபங்கம் முதலியவற்றை உடம்பட்டுக்கோடலான் எல்லாரும் 

முறையானே முழுதுஞ் சூனியம் என்று கோடற்குரியர் என்பது ஆசிரியன் 

கருத்து, ௮ங்கனமாயினும் வினாயினார்கருத்துக் கேற்ப ஆசிரியன் கூறிய 

விடைப்பொருளை உறுதியாகக் கோடலின் மதம் வேறுபட்டு கால்வசாயினார், 
இங்கனம் பெளத்தமதம் ரான்குங் கண்டுகொள்க, 

ஆருகதம். 

இனி, ஆருகதமாவது:-- வேலும், அசீவனும், ஆச்சிரவமும், சமுவாமும், 

நிர்ச்சரமும், பந்தமும், வீடும் எனப் பதார்த்தங்கள் ஏழுள, இவற்றுட் சீவன் 
3150 BE OS gp மூத்தனும் பெத்தனும் என மூவகைப்படும், இவற்றுள, ௮௧ 
இ௫த்தன் அருகக்கடவுள். முத்சன் 1 மோகம் முதலிய பந்தத் இன்ரீங்கெவன், 

பெத்தன் அவந்றுட் கட்டுண்டவன், இச்£வன் எடுத்த உடம்பளவின் வியாப 

கமாய் உடம்புதோறும் வெவ்வேரும், 

இனி ௮சீ£வன், புற்கலமும் அகாயமும் தன்மமும் ௮தன்மமும் என கான் 
குவகைப்படும். அவற்றுள், உருவப்பொருளான கிலம் முதலிய நாற்பெரும் பூத 

, மூம், மாம்புல்லு முதலிய நிலையியத்பொருளும், பை முட்டை முதலியவற்றிற் 

பிறக்கும் இயங்கியத்பொருளும் எனப் புற்கலம் ௮றுவகைப்படும், இவற்றிற் 

குக் காணம் பாமாணுக்கள். உலகாகாயமும் உலகங்கடந்த ஆகாயமூம் என 
ஆகாயம் இருவகைப்படும். உலகங்களுக்கு உட்பமொகாயம் உலகாகாயமென 
  

* வியாத்தி - நியதமான உடனிகழ்ச்சி, 1 மோசம்முதலியன:--மோகம், அந்த 
சாயம், கோத்திரம், காமம், ஆயுஷ்யம், வேதனியம், தரிசனாவரணீயம், ஞானாவாணீயம் 

என்பன.



62. சிவஞானபோதமாபாடியம். 

வும்,  உலகங்கட்குப் புறத்தே எல்லையின்றி உள்ளது உலகங்கட்ந்தவாகாய 

(மெனவும் உணர்க, தன்மம் புற்கலக் இன் வேழுப் ஈன்மையைப் பயப்பது. ௮5 
ன்மம் தீமையைப் பயப்பது, ௮சவபதார்,த்சவகை கான்கும் இங்கனங் கண்டு 

கொள்க,இவையெல்லாம் ௮ச்இகாயம் என்னும் வாய்பாடுகூட்டி வழங்கப்படும். 

இனி ஆச்சரவமாவ,து, பொறிவ FS x mw; கன்மத்தொடர்ச்ி எனபாரு 

முளா, 

சமூவரமாவது, ௮ங்கனஞ் செல்லாமற்றடுக்து முத்இக்குக் காரணமாவது. 

௮.த கிலக்தில் எறும்புமுகலியன சாவாறு வழிமிநாக்கி மெல்ல இயங்குக லும், 

இனியவை கூறுதலும், கியமவுணவும் முகலாயினவாம், 

நிர்ச்சாமாவது, சிபாறையிற்கெத்கல் தலைமயிர்பறிக்தல் முதலிய தவம். 

பந்தமாவது, இருப்புக்குடம்பை கன்னகப்பட்ட கரைப்பழத்தை நீர்நிலை 
* e 6 உ vo . . oy உ ப்பட . உ 5 

யிற் சீழ்ச்செலுத்துமாறுபோலச் சீவனுடைய சதந்இரக்தை அடக்கிப் பிறவி 

யிற்சு ழல்விக்கும் மோகம் முதலிய எண்ளாுணஙகளுமாம், 

விடாவு, இருப்புக்குடம்பை தகர்க்தவழிச் சசைப்பழம் மேலெழுமாறு 

போலச் சிவன் மோகம் முதலியவற்றின் நீங்கிச் அகம் இிரம்பெற்று உலகங்கட 
க . க ரு ட ஆட ர்ட ரு உரு ருது ரூ க ‘ ‘ 
து எல்லையின்றியுளதாகிய அகாயக் நின் மமம் னாக்கி ய.2ஈறல், மேலெல்லைக் 

« - ௪ ௪ > அ ப ச ட் ர டட 5 

கண் இருத்தல் முத்தி எனபாருமுளர. 

இவவெழுவகைப் பத ர்த்தக் களும் அ'சேகாக்த கவாகத்காற் கூறப்படும், 
௦ - . அஃதாவது. உடம்பெடுத்தற்கு: முன் சவனுண் டா? இல்லை 2யா? என்று வியை 

. . > oO 4 * “சு ௪ . க ட 

வழி, உண்டாம். இல்லையாம்? உண்டுமில்லையுமாம்!. சொல்லொணாததாம்/ 
* (அ ச . . டம ௩ 4 ச ச 

உண்மோஞ்சால்லொணாததுமாம்.! இல்லையமாஞ்சொல்லொணாுதறுமாம்/உண் 

டுமில்லையுமாஜ் சொல்லொணாகதுமாம்! என ஊழுவகையான் இறுக்தல், வினா 
. | ட * ௫ . . ச ள் . சு . « ச 

யனையெல்லாம் இவ்வாறு Fw uD, அம் என்பது ஈண்டுச் சற்றெ 
௬ ர் ௪ (9 * * “ ட் * 

ன்னும் பொருட்டாய2தா மிடைச்சொல், சொல்லொணாதது என்பது உளது 
. உ உ உகு ச ன. * . ௬ ஈ 

மிலதுமல்லாகது என்னும் பொருட் என்பது, எனவ, உள்ளதும் இல்லதும் 

உளதிலதும் இரண்டுமல்லதும் என நான்குபக்கமாய், இரண்டமெல்லதென்னும் உள His பப்பட் இரப்வாம்பு்லலி பம் 6/௦ ம மிடம் ச POLO » HOTT GDILD 

பொருட்டாக சொல்லொணாத௦ சகன்பத ணா உளளதும் இல்லதும் உளதி 

லதும் என்னும் மூன்றுஙகூட்ட * “எ. மழுபக்கமாயின எனம் காண்க, 

பொருளியல்பு இ ிவ்வெ.ழுவகையுள் ஒன்றரகச் சொல்லவும்படும் சொல்ல 

வும்படாது என்பு கருத்தாகலின் முரணாுமையுமறிக, இவ்வெழுவகைபுள், 
௪ ச ் . ட ௫ உடு ச ௪ ச * உ 

ஓவ்வொன்றேபற்றிக் கூறும் ஏனைச் மயத்தார கொட்பாடெல்லாம் உள்ளடக் 
. oD , ட ௪ ககிற்றலின், இங்கனம் ௮2ஈகாகதவாதம் அஞ் சமயமே மேற்பட்ட சமயம் 

என்பது அவர கருத்து, At HF Bll (முட. தது 

. . mp » oy ௪ . உ * 

இவருள், உ௰லாகா! பதன் காட் வாத, னவும், பெளத்தன் கணபங்க 

வாதி எனவும், YS, | Bow அ. PHBA th BON தி அ எனவும், பெளத த்தருள்ளும் LOW > 

இய. கன் (௫ னியவாதி Bi எனவும், 4 மயாகாசாரன் விஞ்ஞானவாதி எனவும், வனை 

. * வடநூலார் இனை சப்சபங்கம் என் றும் சப்தபங்கமாகம் கூறுவகைச் சப் பங்கி ‘ 

நியாயம் என்றும் கூறவர்,



௮ வையடக்கம்:. Bhi. 

இருவருஞ் சமுதாயவாதிகள் எனவும் உணர்க, இவவாறு புறப்புறச்சமய 

மாறுங் கண்டுகொள்க, 

என்ற 

புறச்சமயம், 

தருக்கம், 

இனிப், புறச்சமயமாறனுள் தருக்கமாவது:--வைசேடிகமும் கையாயிக 

மும் என இருவகைப்படும். அவத்றுள், வைசேடிக நூலிற் கூறும் பொருளா 
வன, இரவியம் குணம் தொழில் சாதி விசேடம் சமவாயம் இன்மை.எனப் 
பதார்த்தம் எழுவகைப்படும், 

இவந்றுள் இரவியம், நிலம் நீர் தீ வளி ஆகாயம் காலம் இசை அன்மா 
மனம் என ஒன்பது வகைப்படும். அவற்றுள், நிலம் முதலிய கான்கும் 96) & 
தப்பொருள், அவற்றின் காரணங்களாகிய நால்வகைப் பாமா ணுக்களும் ஆகா 
யம் முதலிய 6ந்தும் நித்தப்பொருள்கள், அவற்றுள் ஆகாயம் காலம் இசை 

மூன்றும் HG ராவொன்றேயாய் வியாபகமாயுள்ளன, ஆன்மாக்கள் வியாபக 
மாய எண்ணிறந்தனவாம். மனம் ௮ணுவளவிற்ருய் அன்மாக்கடோறும் வெவ் 
GC வருயிருக்கும். ௮ன்மா பரமான்மா சிவான்மா என இருவகைப்படும், பரமா 
ன்மா முூற்றுணர்வுடையவன்) வல்லாம்* வல்லவன்) அவனிச்சைவசத்.தானே 
உலகக் தோன்றி ஒடுங்கும்; அவனுஜ் செய்யப்பட்டது வேதம். இனிச் Parr 
மாக்கள், சிற்றறிவினவாய் வினைக்கீடாகப் பிறந்இறந்து இன்பத்துன்பங் 
களை நுகாவனவாம். அன்மாக்களுக்கு மனத் 2தாடு கூடா தவழி அறிவில்லை. 
இங்ஙனம் இரவியம் ஒன்பதுங் கண்டுகொள்க, 

. ஏ . ௪ “fd ௪ 

இனிக் குணங்களாவன, இரவியம் பற்றுக்கோடாக நிகழ்வன, அவை, 
உருவம் சுவை நாற்றம் ஊறு முதலியனவாக இருபத்துகான்குவகைப்படும், 

அவற்றுள், புத்தி இன்பம் துன்பம் விருப்பு வெறுப்பு முயற்சி ௮றம் பாவம் 
என்னும் எட்டுக் குணமும், *பாவனை என்னும் வாதனையும் சிவான்மாக்களுக் 

குச் கிறப்புக்குணங்கள், இவற்றுள், புத்தி விரு ரப்பு முயற்சி மூன்றும் பாமா 
அமாவுக்குக் சிறப்புக்குணங்கள், பாமான்மாவின் க. குணங்களாகிய புத்தி முத 
லிய மூன்றும் நித்தியம், £வான்மாக்களின் புத்தி முதலிய மூன்றும் அநித்த 
யம், ஏனையவும் ஓர்க்துணா் க, 

தொழிலாவன, எழும்பல் விழ்தல் வளைதல் நிமிர்தல் நடத்தல் என Bay 
“ கைப்படும், 

சாதியாவது, பலபொருட்குப் பொதுவாகிய தன்மை, ௮.து பாம் அபாம் 
என இருவகைப்படும், 

விசேடமாவ ன, ஓவ்வெ வாருபொருட்ே உரிய சன்மை, அவை, நிலவணு. 

முதலிய பரமாணுக்களும் அகாயம் முதலிய 5 sup Buy நித்தப்பொருள் 

களின் வேறுபாணொ நிற்பனவாய்ப் பலவாம், 
கெல்லி வகி ய்ய 

அனவ வஅததனத்க அடி வதய ளவவதுவிடு வைவவய ப.           

உ பாவனை - அதபவத்தாற்ே op oan நினைவிற்கு HS காரணமாயுள்ளது.



௧௪ சிவஞானபோதமாபாடியம். 

சமவாயமாவது, ௮/வயவம் முதலியவற்றிற்கு அ வயவி Gaul 
நீக்கமின்றி உளதாகிய இயைபு. ௮ஃது ஒன்றேயாம். 

இன்மையாவ, முன்னின்மையும் அழிவுபாட்டின்மையும் என்று மின் 

மையும் ஒன்றினொன்றின்மையும் என நான்குவகைப்படும். 

ஆக இங்கனம் கூறும் எழுவகைப் பொருள்களின் சிறப்பியல்பு பொது 

வியல்பு வேற்றியல்புகளை உணாவே உடம்பு முதலியவற்றின் வேராகய ஆன் 

மாவினியல்பு விளங்கும், விளங்க2வ, உடம்பு முதலியவற்றை நானென்று எண் 

ணிய மித்தையுணர்வு கழியும். ௮.து கழிய£வ, முயற்சியின்மையின் ௮றம்பா 

வங்கள் இல்லையாய்ப் பிறவி ஒழியும். ஒழியவே, வரக்கடவனவா௫யெ துன்பங்க 

ளின்மையின் உடம்பு முகந்துகொண்ட வினைப்பயன் அுகர்ச்சியாற் கழிவுழி 

இறுதித் அன்பங்கெட்டு மனத்தோடு கூடுதற் கேதுவின்மையின் அ௮.றிவின்றிப் 

பாடாணம்போற் படெப்பதே முக்தி என்பதாம். வைசேடிக_நால் செய்தவன் 

கணாதமுனிவன், 

இனி, கையாயிகமாவது:--வைசேடிகநாலிற் கூறியவற்றைச் சிறுபா 

ன்மை வேறுபடுத்திப் பிரமாணம் பிரமேயம் முதலாகப் பதினாறுவகையான் 

விரித்துக் கூறுவதாம். நகையாயிக நால் செய்தவன் ௮க்கபாதமுனிவன், 

இங்ஙனம் இருவகைப்படுந் தருக்க நூலார் சிலவற்றிற்குக் கணபங்கங் 

கூறுமானாவது, உண்டவுணவின்சாரமே ௮வயவங்களாய்ப் பரிணமித்துக் கண 

bo aroun வளர்ந்துக் தேய்ந்தும் வேறுபதெலின் அவயவியாகிய உடம்பும் 

வளர்ந்து தேய்ந்தும் கணந்தோறும் பிறிது பிறிதாம்; ௮ங்கனம் கணந்தோ 

றும் வளர்ந்துந் தேய்ந்தும் வருதல் காணப்படாதாயினும், மழைத்தாசையால் 

நிறையும் பொய்கைநீரும் இறைப்பக் குறையுங் கூவல் நீரும் போல முடி.வின் 

கட் காணப்படுதலிற் கணந்தோறும் வுளர்தலுக் தேய்தலுமுடைமை பெற் 
ரூம். இவ்வாறே மண்டொடுதல் பூரித்தல் முதலியவற்றால் நிலமும், யாத்று 

நீர்ப்பெருக்கு மூதலியவற்றாற் கடலும், கணந்தோறும் நிறைவு குறைவுடை 

மையான் இன்னோன்னவையெல்லாம் கணபங்கமாய்ப் பிறிது பிறிது தோன் 
அம் எனக் கொள்வர், 

செளஎத்திசாந்திகரும் வைபாடி.கரும் சமணரும் தார்க்கிகரும் பாமாணு 

காரணவா இகளாயிலும், ௮வருட் செளத்திராக்இகரும் வைபாடிகரும்“ சமண 

ரும் பரமாணுக்கள் ஒருங்கு பலதொக்குக் காரியமாமென்பர், தார்க்ககர் ௮வ 

வாறன்றி இறைவனிச்சைவயத்தாற் பாமாணுக்களிற் கரியைதோன்றி இவ் 
விரண்சி பாமாணுக்கள் தம்மிற்சோந்து இரட்டையணுவாய், ௮வை மும்ம 

ன்று தம்முட்சேர்ந்து மும்மையணுவாய், அவை நஈந்கான்கு தம்முட்சேர்ந்து 

நான்மையணுவாய், இவ்வாறே ஒன்றற்கொன்று சினையும் முதலுமாய் முறை 

யே தோன்றிக் காரியப்படும் என்றும், ஒடுங்குங்காலும் இறைவனிச்சைவயத் 

தான் ௮ம்முறையே ஓங்கும் என்றுங் கொள்வர், 

தார்க்கிகரும் செளத்திராக்இகர் வைபாடிகரும் நிலவணு rap Fu gp 

வளியணு எனப் பரமாணுக்கள் நால்வகைப்படும் எனக் கொள்வர். சமணர்



அவையடக்கம், ௧௫) 

அவ்வாறு கொள்ளாது பாமாணுச்களெல்லாம் ஒருதன்மையனவே என்பர், 
இவை தம்முள் வேற்றுமை, | ப 

இ௫்கனமாயினுச் தார்க்கொ, வேதநெறியினொழுக வேதத்திற்குப் பிர 

மாணங் கோடலிற் புறப்புறச்சமயிகளாகயெ நாத்திகசோடு சேசாது வைதிக 
ருள்வைச் தெண்ணப்பட்டாசென்க, தார்க்கெமதம் முடிந்தது. 

LS LD 1 Gh GDF. 

இனி, மீமாஞ்சையாவது:--வேதத்இழ் கருமகாண்டவாராய்ச்சி செய்தற் 
கெழுந்த நூலாகலின் ௮௮வும் வேதம் எனப்படும். ௮து, பன்னிசண்டத் தியா 

யமாகச் சைமினி முனிவனாற் செய்யப்பட்டது. 

அந் ரால் கூறும்பொருளாவது:--வேதம் ஒருவசாற் செய்யப்பட்டதன்றி 
அகாதியே சுயம்புவாயுள்ளது; ௮ங்கனமாகலின் வேதம் பிரமாணம் எனப்படும், 

வேதத்.தள்ளும் ““ரீசாகெ,” **வேள்விசெய்க,” வழிபடுக” என்றாற்போ 

லத் தொழிற்படுத்துவனவாகிய சோதகவாக்கியங்களே பிரமாணமாம், உலகத் 
அச் சொற்பொருளுணரும் ௮வாவினசாகிய இளையோர், “*அவினை யாக்க” 

*மேதியைவிடுக்க'” என ஏவும் முதியோன் கூறும் மொழி கேட்டும், ௮துபற்றி 

இயற்றும் முதியோன் செய்யுர் தொழிலினைக் கண்டும், **பின்பு மேதியை 

யாக்க” **இவினை விடுக்க” என மாறிக்கூறியவழி ௮ங்கனஞ் செய்யுந் தொழி 

லினைக்கண்டும், இச்சொற்கு இதுபொருள் இச்சொற்கு இதுபொருள் எனவும், 
இங்கனஞ் சொற்பொருளெல்லாச் தொழிற்படுத் தஞ் சொல்லானே உணர்தற் 

பாலன எனவும் உணாந்து கொள்வாசாகலின், வேதத்தினும் அவவாறு தொழி 

இபடுத்தஞ் சொற்களே பொருள்விளக்கிப் பிரமாணமாம் என்பது தெளி 

யப்படும், 

அங்கனமன்றி, **உலகந் தோன்றி ஒடுங்கும்” என்றும், “தோற்றி ஓடுக் 

குகற்கோரிறைவலுண்டு"என்றும், “இக் திரன்முகலியகடவுளர் உளர்" என்றும், 

“got இவ்வியல்பினர்” என்றும் பொருளியல்புகூறும் வாக்கியங்கள் பிரமாண 

மாகாவாயிலும், ௮வை தொழிற்படுத்துவனவாகிய சோதகவாக்வேங்கட்குப் 

புனைஈ்துரைவகையால் உபகாரமாதல்பற்றிப் பிீமாணமெனக் கொள்ளப்படும், 

*இர்திராயசுவாகா,"” **வருணாயசுவாகா”” என்ராற்போலும் வேகமந்தி 

ரங்களும் பொருளுடையவல்லவாயினும் விஇவாக்கியங்கட்கு உபகாசமாதல் 
பற்றிப் பிரமாணம் எனப்பமிம், 

“சோதிட்டோமம்” “பரிமேதம்” என்றுற்போலும் வேள்விப்பெயர்க: 

ளும், வேள்விகளின் வேறுபாடு முதலிய உணச நிற்றலிற் பிரமாணமாம், 

இங்கனம் வேதத்தின் விதிவாக்கியமல்லாதனவும் ஒருவாற்றான் விதிக்கு 
உபகாரப்படுதல்பற்றிப் பிமாணம் என உபசரித்துக் கொள்ளப்படும், 

வேதமெல்லாம் இங்கனம் விதியும் புனைந் துரையும் மந்திரமும் குறியீடும் 

என கான்குவகைப்படும், இவற்றுள், விதி௮ங்கியும் ஏனைமூன்றும் விதிக்கு அவ் 

கமுமாம். விஇவாக்கியம் விதித்தலும் விலக்குதலும் என இருவகைப்படும். 

அவைபற்றிச் செய்யும் வினையும் ௮றமும் பாவமும் என இருவகைத்து,



௧௭ சிுவஞானபோதமாபாடி.யம். 

“அன்மாவை அறிக” என விஇத்தலின் ௮ன்மாக்கள பலவாய் நித்தமாய் 

வியாபகமாய்ப்பிறகர்திறர் து வினைகளை ச்செய்து வினைப்பயன்களை துகர்க் துவரும், 

வினைசெய்தவர்க்கு வினையே துறக்கம் முதலிய பயன்களை உதவும், காமி 

யப்பயன்களைக்குறிதது வினைசெய்யின் அவ்வப்பயன்கமா உதவும், காமியம் 

வேண்டாது விலக்கியனவும் ஒழித்து வேள்வி செய்யின் அவ்வினை முத்தியை 

உதவும், 

இவலான்மாக்கள OTH, வேரய்ப் பாமான்மா ஓருவன் ௨ ண்டு என்ப 

தூஉம், உலகக் சோன் ) றி அழியும் என்பதூஉம் பொய்; உலகம் என்றும் இவ் 

வாறே நிலைபெறும் என்பதாம், 

இங்கனம் செய்யப்பட்ட ரைமினிருக்இரங்கட்ருப் பாடியஞ் செய்தான் 

சபாமுனிவன், சூத்திரத், தி. றும் பாடிய B இரி Bl CH GH இிறுபான்மை வபர 

கொண்டி பட்டாசாரியன் ( ரூத் தரமதம்ப ற்றி வழிதால் செய்தான், பட்டன் 

மாணாக்கனாகிய பிரபாகரன் பாடியமகம்பற்றி வழிமூல்செய்தான். இகஙலா 

மாகலின் மீமாஞ்சைமதம் இருவகைப்பட்டது. 

பட்டாசாரியன், கன்மம பயன்கொடுத் ஏ கு. என்றும் முத்தியில் எயா 

ular Sure ஆனர்தமுண்டு என்றுங் கொள்வன், பிரபாகான், கனமகாச த்தில் 

அபூருவம் என ஒன் றட தான்.இிரின்று பயன்கொடுக் (GO wes றம் DAE Ty TM 

போலப் பாடாணம்போற் கிடப்பதே' (PF Gower நுல் உறுளன்; பெரருட். 

டன்மைகளிலுஞ் சிறுபான்மை பட்டாசாரியனில் வேதுபடம் உறுவன் பிர 

பாகாமதம் எனிலுங் குருமதம் எனிலும் ஓக்கும், 

மீமாஞ்சை நால் பன்னிரண்டச்தியாயத்துள் முதலத்தியாயம் முதற்பாறு 

த்திற் கருமங்களுக்கு சேமர பிரமாணமான விதிவாக்கியங்கட்டுப் பிரமாணம் 

இல்லை என வாஇிகள் கூறுஞ் சங்கைகளை மறுத்து வேதம் சுபம் {oun B68) 2p 
e 

பிரமாணமாமென்றும், இரண்டாம் LIT FH DY புனந்துசைவாக்கயங்களும் மக் 
e © LN o e 5 ௪ ச . * . க 

இரங்களுமாகிய இரண்டும் விஇக்கு 2வண்டப்படுந் இரவியங்களுக் து.இகளும் 

முதலியவற்றைக் தெரிவிச்தலிற் பிரமாணமாமென்றும், மூன்றாம் பாதத்இல் 
“7d . ~ of - a ° ௩ ச ப 

வேதத்தோடு முசணாது மனு முதலிய ஆன்மீ சாற் செய்யப்பட்ட மிருஇ 

முதலியவற்றிற்கு நூல2வதம் உண்டென்று வழியளவை பான் உணாப்படு 

தலின் ௮வை பிரமாணமாமென்றும், நாலாம்! பாகத்தில். விஇவா. க்யைத்தில் 

அகப்பட்ட 2 வள விப்பெயர்கள் கரும வறு! ஈடும் மாட்டேற்றும் அநுவாத 

மும் முதலியன உணரகிற்றலானும் கருமத்திற்குப் பெயசாதலானும் பிரமா 
சு a * ம் ௩ ச 

ணமாமென்றும் இவ்வாறு பிரமாணமாமாறு உணர்த்துதலிற் பிரமாண 

வியல்” என்னும் பெயர்த்து, 

கிய வேதத்திற் பெறப்ப இரண்டாமச்இியாயம் அங்ஙனம் பிரமாணமா 

ட்ட கருமங்கள் வேதவாக்கியங்களிற் உறும் பரு இிவினை 2 Pau pO 9 ரம், ஒரு 

வினை பலகா றி கூறுக அம், தொ கூறுக Quin, வதும் வது குறியிடுதலும், 

குண Seu pst கூதறுலும், வேறுபிரசாணம்திற் கூறுதலுமாகிய Bau upon 
ஒன்றற்கொன்று வேறுபாடைமை தெரிவித்தலிற் *கருமபேதவியல்” என் 
னும் பெயர்த்து, |



அவையடக்கம். ௧௭. 

மூன்ருமத்இயாயம், அங்கனம் பலவேறுவகைப்பட்ட கருமங்கட்குச் 

சுருதி இலிங்கம் வாக்கியம் பிரகரணம் தானம் குறி றநியீடு என்னும் இவற்றானே 

இதற்கு இஃது அங்கம் எனவும், இஃது ௮ல் எனவும், அங்கமுமங்கியுமாம் 

முறைமை கூறுதலின் ‘ «ap Saas என்னும் ம பெயர்த். ர. தலைமைப்பொ 

ருள் அங்கியுக் தலைமையில் பொருள் அங்கமும் எனக்கொள்க. 

ச௫இ முகலியவற்றுள் சருதயாவது, வேறொன்றனை ௮வாவாது தான் 

கருஇய Gum: ளைத் தானே o தரிமிப்பது து, ௮. விதக்குஞ்சொல்லும் குறியி 

ட்9ிரசொல்லும் விவகரிக்குஞ்சொல்லும் என மூவகைப்படும், 

இலிங்கமாவது, ஆற்றலாற் பொருளை உணர்தீதுவது, ௮து சொல்லாற்ற 

ம் பொருளாற்கலும் வன இருவகைப்படும், ஒருமச்இர த் இன் வருக தொழி 

லி பதிறி 2 G0) GA part Dy hi Dh BI அம்மக் இ ரம் அங்கமென்ப.து சொல் 

அர்வலாற் பெறப்படும். அளியிளேக் கருளியாற் சுருவத்தாற் கையால் வாங 

னப் பொதுப்படக் கூறியி, கருவி இறைச்ச சிக்ருஞ் சுருவம் நெ௫ழ்க்த 

பொருட்கும் கை * புசொடாம் முதலியவற்றிற்கும் ங்கம் என்பனு பொரு 

ளாற்மலாற் பெறப்படும், 

Ol BLOT விழும், (8 பயல் 17, ய் a தியம் இலிங்கமுமின்றிச் சொற்றொடர்பு 

பற்றி உணரவருவ 1. 
, 

பிரகரணமாம எ... Caer Be tints Gog” என்ரு De பாலும்வி இவாக் 

Rumsey Coa gir உணார்று சிறப்பானறியப்படாத கன்மங்களான் 

அவாவப்பட  படாறு செய்யற்பாற்றென வருதீதூக்கூ அவது, அது பெரும் 

பிரகரணம் என் 1 ப டுடைக்கட் பட்ட பிரகரணம் என்றும் இருவகைப்படும், 

தானமா நு, நிரனிறையிடமும் அண்மையபிடழாம் என இருவகைப்படும். 
அவற்றுள் அண்மை, சொல்லினண்மையும் ௮நுட்டானக் தனண்மையும் என 

இருவகைக்று, 

குறியிடாவறு, காரணத்தான்வரும் பெயர், நுறு வேதமரபுபற் ரிய பெய 

ரூம் உலகமாபுபற்றிய பெயரும் என இருவகைப்படும், இவ்வாறு சுரு இமுதலி 

பவற்தின் இயல்பு உணர்ந்றுகொள்க, 

நாலாமத்தியாயம், இங்கனம் அங்கமும் அங்கியுமாகயகன்மங்களை அனு 

ட்டிப்பிக்கும் பிரயோகமாமாறு*கூறுதலிற் :“பிரயோகவியல்”” என்னும் பெயா் 

த்து, அங்கம் பிழைத்சவழி அங்கியின் பொருட்டு பவேறங்கம் வேண்டப்படும்; 

௮ங்கி பிழைத்தவழி அங்கத் இ பன்பொருட்டுே வேறங்கிவேண்டப்பவெ தின்று; 

௮ங்கம் பிழைக்தகவழி அதற்கு அங்கி பலவுளவாயின் யாதொன்றற்கு அங்க 

மாயே மற்ஜொன்றத் கங்கமாம் ௮சன்பொருட்டே வேறங்கம் வேண்டப்படும்; 

மற்ஜென்றன்பொருட்டு வேண்டப்படுவதின்று என்டுற்போலத் தெரிவிப்பது 

_ பிரயோகமுறை என்க, 

அஞ்சாமத்இயாயம், ஒருபிரயோகத்துட்பட்ட அங்காங்ககளை ௮ நட்டிக் 
ரும் மு, pO 9ற்பாட்டு முறைமையைச், ௬1( ருதிமுறைமை பொருண்முறைமை 
  

டட்பூே சாடாசம் - யாகத்இிற்கொடுக்கும் ஒருவகையவி, 
ட்



Sp) சுவஞானபோதமாபாடியம். 

பாடமுறைமை முதலியனபற்றித் தெரிவித்தலின் *(முறைமைப்பாட்டியல்” 

என்னும் பெயர்த்து, | 

இங்கனம் இரண்டாவதில், உற்பத்திவிதியான் அறியப்படும் கன்மபேத 
மும், மூன்ரானஇல், உபகரிக்கும்விதியான் அறியப்படும் ௮ங்காங்கியியல்பும், 
நான்கினும் 88 இலும், பிரயோடிக்கப்பவெனவற்றின் விதியான் அறியப்படும் 

பிரயோகமும் முறைமைப்பாடுந் தெரித்துணர்த்தியபின், அருமத் தியாயம், பய 

ன்கூறும் முகத்தான் ௮திகாரிகளாவாசைச் தெரிவித்தலிற் ““பயனியல்”” என் 
னும் பெயர்த்து; ௮ தஇகொரவியலெனினுமாம், 

இங்கனம் நால்வகைப்படும் எடுத்தோத்துவிதகளை ஆராயுமாறு BOS 
இயாயத்துள் உணர்த்தி, மேல் ஏழாவது முதற் பத்தாவதிறுவாய் கான்கத்தி 
யாயங்களான் மாட்டேற்றுவிதி ஆராயுமாறு உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வாறு 

செய்யற்பாற்று என எடுத்தோதுவது எடுத்தோத்துவித எனவும், ௮துபோ 

லச் செய்க என மாட்டெறிவது மாட்டேற்றுவிது எனவும் உணர்க, 

அள்வற்றுள் ஏழாமத்தியாயம், அதுபோலச் செய்க என்னும் வசனத் 

தானும், ௮ங்கனம் வசனமில்லவற்றிற்குப் பெயசொருமையானும், 2 gay 

மில்லவற்றிற்கு இதுசெய்க என விதித்தலான் ௮து செய்யுமாறு யாதானும் 

ஒன்றனோடு .மாட்டெறியும் வசனமுண்டென வழியளவையா ஸுணாப்படும் 

விதியானும் மாட்டெறியுமாறுணர்சதி, எட்டாமத்தியாயம், ௮ங்கனம்பொது 

ப்பட வழியளவையான் உணரப்பவெனவற்றுள் எதுபோல் எது செய்யப்படும் 

என்று ௮வாயவழிச் சொல்லொப்புமை பொருளொப்புமைபற்றி இன்னதுபோ 

லின்னது செய்யப்படும் எனக் தெரிர்தெடுத்துணர்த்துதலின் ஏழாவதும் எட் 

டஉாவதும் ''மாட்டேற்றியல்'' என்லும் பெயரினவாம், 

ஒன்பதாமத்தியாயம், ௮ங்கனம் மாட்டெறிந்தமைபற்றிப் பகுதிப்பொ 

ரளிழ் செய்யுங்காரியம் விகுதிப்பொருளிற் செய்வுழிப் பகுதியிற்கூறும் மக் 
தரமும் சாமமுக் தொழிலும் விகுதிப்பொருளுக்கேற்ப ே வறுபடக்கொள் 

ளுந்திறம் நியாயம்பற்றி ஊகிக்குமாறு உணர்த்துதலின் *ஊகவியல்” என்னலும் 

'பெயர்த்து, 

பத்தாமத்தியாயம், அ௮ங்கனம் ஊகித்தபின்னர் மாட்டெறிந்தவற்றுள் 

ஆண்டைக்கு உரியனவாகாதவற்றை நியாயம்பற்றி விலக்குமாறு உணர்த்துத 

லின் “*விலக்கியல்'' என்னும் பெயர்த்து, 

இங்கனம் பத்தத்தயொயத்திலும் எடுத்தோத்துவிதியினும் மாட்டேத்று 

விழியினுர் தெரித்துணாத்ச வேண்டியவற்றைத் தெரித்துணர் ததியபின்னர் 

ஏனை இரண்டத்தியூயத் திலும் இவ்விருவகைக்கும் பொதுவாகிய தந்திரமும் 

பிரசங்கமுமாமாறு உணர்த்துகலின், ப இனொராமத்தியாயம் **தந்.திரவியல்” 

என்னும் பெயர்த்து, பன்னிரண்டாமத் இயாயம் :புரசங்கவியல்"" என்னும் 

பெயர் த்து, 

தீர்திமாவது, கருமஞ்செய்யுங்காற் றலைமைவினை பலவுளவாய் ஒருதேச 

மும் ஒருகாலமும் ஒருகருத்தாவுமாயவழி அவற்றிற்கெல்லாம் பொதுப்பட



அவையடக்கம். ௧௯ 

அங்கவனுட்டானம் ஒருகாற்செய்ய அமையும் என்றாற்போல்வது, ௮ங்கன 
மன்றி மறித்துஞ் செய்யற்பாலதாதலை ௮வாபம் என்பர், பிசசங்கமாவத,மு௪ு 

ற்கண்வர்,ச அசரியன் அமுதுசெய்தற்கட்ட அறுசுவையடிசில் ஆ௫ிரியனையன் 

ஜியும் ஒருதலையான் ௮ங்கனம் அட்டிடுதற்குரியனாய்ப் பின்புவந்த: மருகளுக் 

கும் உபகாரமாதல்போல, ஒன்றன்பொருட்டுச் Del sheer மற்றொன்றற்கும் 
உபகாரமாதல், ஆ9ரியனுக்கட்ட ௮டி.ரில் ஆசிரியனுடன் வர்தவர்க்கும் உபகா 

சமாதல் பிரசங்கமன்றென்பது. 

மீமாஞ்சை நாலிற் பன்னிரண்டத் தியாயமும் நுதலிய பொருள் இங்கனம் 

தொகுத்அணர்த்தப்பட்டது. இவற்றிற்கு உதாரணம் விரிப்பிற் பெருகும், 
நையாயிக நூலிற் கூறுந் தருக்கமும் மீமாஞ்சை நாலிற் கூறும் நியாயங்களும் 

எல்லா..நால்கட்கும் உபகாரமாமெனக் கொள்க, மீமாஞ்சைமதம் முடிந்தது. 

ஏகான்மவாதம். 
ஏகான்மவாசமாவ௮:--மாயாவாதமும், பாற்கரியவாதமும், கிரீடாப்பிர 

மவாதமும், சத்தப்பிரமவாதமும் என கான்குவகைப்படும், 

மாயாவாதம், 

அவற்றுள், மாயாவாதமாவது:--சச்சிதானந்தமாய் நித்தமாய் வியாபக 

மாய் நிற்பது பிரமம், பரமார்த்தத்திலே சத்தொன்றே மெய்ப்பொருள்; ஏனைய 

எல்லாம் பிரமத் தன்விவர்த்தனமாய் இப்பியில் வெள்ளிபோல ௮விச்சையினாற் 

காணப்படுவனவாகலிற் பொய், இங்கனம் தோன்றும் உலகத்திற்கு முதற்காச 

ணமாக௫ய மாயை, பிரமம்போலச் சத்துமன்றி முயந்கோடுபோல MF Sg 

மன்றி அகிருவசனமாயிருக்கும், அதிருவசனம் என்பறு சொல்லொணா தது 

என்னும் பொருட்டு, இந்தமாயைக்கு வேருகிய பிரமரூபமே யான் என வே 

தாந்த ஞானத்தால் அறிவதே முத்து என்பதாம். 

பாற்கரியவாதம், 

பாற்கரியவாகமாவ௮:--முன்கூறப்பட்ட பிரமமே சடமுஞ் சித்துமாகிய 

உலகங்களாய்ப் பரிணமித்தது. ௮ங்கனம் பரிணமித்து விகாபப்பட்டமையை 

அதியாமையினாற் பந்தமாயித்று, _பரமார்த்தத் தில் ஒருபொருளே, வேதாந்த 

ஞானத்தான் உடம்பிற்கு வேறாகிய ஆன்மரூபம் விளங்கும், ௮துவே பாப்பி 

சமம் என்றறிந்து ௮சன்கண் இலயித்தலே முத்தி என்பதாம், 

இரீடாப்பிரமவாதம், 

இரீடாப்பிரமவா தமாவது: -முன்கூறப்பட்ட பிரமமே நான், நான் ஒரு 

படித்தன்ிப் பலவேறுவகைப்பட்ட விகாரப்பொருள்களோடுகூடிப் பலவாற் 

ருன் விளையாடுகன்றேன் என்று இவ்வாறறிவதே முத்தி என்பதாம். 
சத்தப்பிரமவாதம், a 

சத்தப்பிரமவா தமாவு: காரணமாகிய பரப்பிரமம் இறுதிக்காலத் இத் 

சத்தவடிவிற்ராயிருக்கும், ௮ஃது ௮விச்சையினாற் சடமுஞ் சத்துமாய உலகங். 
களாய் விரியும், முடி.வின்கட் சத்தமாத்திரையே உள்ளது என்று இங்கனமறி 

வதே முத்தி என்பதாம். இங்கனம் சால் வேறுவகைப்பட்ட ஏகான்மவாத.நால் 
செய்தவன் வியாதமுனிவன்,
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சாங்கியமதம். 

இனிச், சாங்கியமகமாவது:--மூலப்பகுதி,நித்தமாய் வியாபகமாய்ச் ௪ட 

மாய் எல்லாப்பொருட்குங் காரணமாய் முக்குணங்களும் ஓப்பநின்ற அவதார 

மாய் ௮ருவாய் உளளது, இஃது இருபத்துநாலாந் தத்.துவம். இகன்கட்டோன் 

அங் காரியம் புத்திமுதல் நிலமீழுன இருபத்துமூன்௮ுகத்துவமுள, இத்தத்து 
வம் இருபத்துகான்கற்கும் வேளம் கித்தமாய் விபாகமாய் அருவாய்ப் பல 
சாங்கியமாய் ௮றிவதுஞ் செய்வதுமின்றி ௮றிவுமாத்தஇரமாய் ஒன்றற்குக் கார 

ணமாதலுங் காரியமாதலுமின்றி Sogn ௮ன்மாக்கள் இருபத்தைந்தார் 

தீத்துவமெனப்படும், இவ்விருபத்தைந்தாந் தத றுவமாகிய புருடன் முத்தி 
யினும் பெத்தத்தும் ஒருதன்மையனேயாம், புருடனுக்கு மலின மென்ப இல்லை, 

காமரையிலை நிர்போல் ஒட்டற்று நிற்பன், அநாதியே புத்தியைச் சார்ந்த 

அவ்விச்சைவயத்தாற் பெத்தனெனப்பட்டு இன்பத்துன்பவுணர்வு தோன்ரு 

நின்றது. புத்தஇியாவ.து மூலப்பகு இயின் பரிணாமம்; ௮.துவே மான் என்றும் 

அந்கக்சகாணம் என்றுங் கூறப்படும். OY Hi பொறிவழியான் ஞானமாய்ப் பரிண 

மித்து விடயக்இற் செல்லும். புருடன் செய்வானென்பறும் புத்த ௮அறியுமென் 

பதும் வேற்றுமைபுணராமையான் என்பது, மூலப்பருஇியையும் புருடனையும் 

பகுக்துணவே அவிச்சை நீங்கும்; அதுவே முத்தி எனப்படும், ஆன்மாக்க 

ளுக்கு வேருப் இறைவனொருவன் உண்டென்பது பொய் என்பதாம், இர்.நால். 
Cd e e ca a ௩. a ந ௩ 

செய்தவன் கபிலமுனிவன். இகலுட் கூறுஞ் சற்காரியவாகம் சைவம்முதலிய 

சற்காரியவாக _நால்கட்செல்லாம் உபகாரமாம். இகனுட் கூறும் ௮ம்தியாசவா 

சம் மாயாவாதத்றுக்கு உபகாரமாம், சாங்கயமதம் முடிந்தது, 

மபோகமதம். 

யோ சமகமாவது;:--கிலம்முகற் புருடனீருகிய இருபத்தைந்து தத்துவ 

மும் பெத்தமுக்இிகளும் நிதிக்பிகதுவாம், இருபக்காறார் தத்துவம் இறைவ 

ஜொருவனுளன்? அவன், மாற்றுணர்வுடையனாய்ச் சாத நிசங்களை அருளிச் 

செய்.து புருடருக்கு ஞானத்தை அரி௮றுப்பனாகலின், இவவான்மாக்களுக்கு 

வேறென்றுணரப்படும் என்பதாம், இர். நால் செய்தவன் பகஞ்சலிழுனிவன், 

யோகமதம் முடிந்தது, 

பாஞ்சராத்திரமதம், 

இனிப், பாஞ்சராத்திமாவது:--இருபத்.துநாலாக் தத்துவமாக குண 
௩ . ௪ ச fo . டட உ ௪ உ . ௪ டர பட்ச 

குத்துவத் இன் 2மல் இருபத்தைந்தாம் க,தீறுவம் வாச” தவனென்று ஒருவனு 
ளன். அவனே பாம்பொருள், ௮அவனிடத்தினின்றுங் கண்ணனும் அநிருத்த 

னும், மகரத்துவசனும், இரெ ளகிணேயலும் என நால்வர் உலகங்களைப் படைச் 
தற்பொருட்டுக் தோன்றினர். இந்த நால்வகை வியூகங்களாற் சடமுஞ் சித்து 
மாகிய எல்லாவுலகமும் ' படைக்கப்பட்டனவாகலான, எலலாம் வாசுதேவன் 

பரிணுமமேயாம். இ௫ஙனங்கூறும் பாஞ்சாசாத்இரத்தினன்றி வேதங்களினுறு 

இப்பயனுண்டாகாது, அதலாற் பாஞ்சராத்தரமுறையே தீக்கைபெற்று வாசு 
தேவனைவழிபட்டு வாசுசேவ னுருவில் இலயமாகலே முத்தி என்பதாம், இக் 

நால்செய்தவன் வாசுதேவன் என்ச, பாஞ்சசாத்ரெமகம் முடிந்தது, இவ்வாறு 
புறச்சமயமாறுங் கண்டுகொள்க, 

த்
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பாசுபதம், 

இனி, அகப்புறச்சமயமாறனுள் பாசுபதமாவது:--அன்மாக்கள், பலவாய் 

நித்தமாய் வியாபகமாய்க் காரியகாசணக் கூட்டரவாற் ஜோன்றும் ஞானத்தாற் 

றனித்தனி வே௫ுயுள்ளன. இவ்வான்மாக்களுக்கு ஆணவமலம் என்பதொன்றி 

ல்லை. மாயை கன்மம் என்றிரண்டாற் பந்தமுற்று இன்பத்துன்பங்களை ௮னுப 

விக்கும், இவற்றின் உவர்ப்புக்தோன்றிச் சாத்தாமுறையானே தக்கை பெற்ற 

வன்பால் ஈசனுடைய ஞானம் போய்ப் பதறும், அப்போது, குடும்பத்தின் 

பாரம் புத்இரர்பால் வைத்தொழித்துத் துறவறத்தும் செல்வார்போல, re gue 

தன்னுடைய குணங்களை அவன்பாற் பற்றுவித்துத் தான் ௮இகாரத்இு னெ 

ழிவுபெற்று இருப்பன் என்பதாம், 

மரவிரதம், 

மாவிரதமாவத;:--மேற்கூறிப்போர்த இயல்பையடைய அன்மாக்கள் 

அவ்வாறே பந்தமுற்றுச் சுகதுக்கங்களை அனுபவிக்கும். சாத்திரத்திற் கூறும் 

முறையே தீக்கைபெற்று எலும்புமாலையணிதல் முதலிய சரியைகளின் வழுவா 

தொழுகனெவர் முத்தராவார். முத்தருக்குச் சிவனோடு சமமான எல்லாக்குண 

ங்களும் உற்பத்தியாம் என்பதாம், 

காபாலம். 

காரபாலமாவது:--அன்மாக்களியல்பும் பர்தவியல்பும் மாவிரகர் கொண்ட 

வாறேயாம். சாத்தரமுறையே தீச்கைபெற்றுப் பச்சைக்கொடி ஒன்று கைக் 

கொண்டு நாடோறும் மனிதர் தலையோட்டில் மீயமேற்றுண்பர், உன்மத்த 

சாய்ச் கவனா2வ௫த்தலால் எல்லாக் குண்ங்களும் பெற்றுச் சிவசமமாவர் என் 

பதாம், இம்ஹவரும், முறையே சங்கிரார்தசமவாதி எனவும், உற்பத்திவாதி 

எனவும், ஆவேசவாஇ எனவு மூணர்க, இம்மூன்றுமதமுஞ் செய்தார் முறை 

யே மாயை வித்தை காலம் என்னுந் தத்துவங்களில் வைகும் உருத்திரர் 

மூவர் எனக் கொள்க, 

வாமம், 
இ 

இனி, வாமமாவஅ:--பாற்கரியன் கூறியவாறே சடமுஞ் சித்துமாகிய 

அனைத்துலகும் சத்தியின் பரிணாமமே, வாம.நாலில் விதித்த முறையே ஓழு 

இச் சத்தியில் இலயித்தலே முத்தி என்பதாம். இந்.நூல் செய்தார் சித்தபுரு 

டர், சத்இதத்துவகத்தில் வைகும் ஓரான்மாவாற் செய்யப்பட்டது சுத்தசாத் 

தம் என்றறிக, 

பைரவம், 

இனி, வைசவமாவது--பெரும்பாலும் வாமமதத்தோ டொத்துச் சிறு 

பான்மை ஆசாசங்களான வேறுபட்டு வயிரவேே பரம்பொருள் எனக 

கொண்டு வைரவபதத்திம் சேர்வதே முத்தி என்பதாம்,
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அயிக்கவாதசைவம்,ஃ 

இனி, ௮யிக்கவாதசைவமாவது:--* *இன்மைமல மாயைகன்ம மென்றி 

சண்டே யிறைதா னிலங்குபல வுயிர்களுமுன் புரிஈ்தவிரு வினையின்--றன்மை 

களா லெவர்களுக்குர் தனுகாண புவனக் தந்திடுமிங் கதனாலே யிருபயனுஞ் 
சார்க் து--கன்மமெலா சேராக கேராதன் மருவக் கடவுளரு ளாலெவையுங் 
கழித் திவெ னதனாத்---பின்மலமா னவையனுகா பெருகொளிமுன் புளதே 

பெத்றிடும்” என்பதாம், இவ்வாறு அகப்புறச்சமயமாறுங் கண்டுகொள்க, 

காளாமுகம் சாம்பவம் முதலியனவும் இவற்றின் பகுதியாய் அடங்கும், 

இனிப், பாடாணவாதம் முதலிய 1 அகச்சமயங்களாறின் கருத்துஞ் சங் 

கற்பரிராகாணத்தில் விரித்தோ தியலாற்றானறிக, ஈண்டும் வந்துழி வர்துழிக் 

காட்டுதும். 1 ஈண்டுக் கூருத சமயங்களும், கூறியவற்றின் பகுதியாய் இவற் 

றுள்ளே அடங்கும், ௮ஃதறிந்து ௮டக்கிக்கொள்க, ் 

அவையடக்கம் முடிந்தது. 

தருச்சிற்றம்பலம், 

ட் 42 ணை 

* வப்பிரகாசம், ௨-ம் சூத்திரம். ௧௭௬ * அகச்சமயமாறையும் ௧-ம் பக்கத்இிற 
காண்க. அவற்றுள் பாடாணவாதமாவது:--அன்மாவிற்கு ஆணவமலம் குணம்போலச் 

சகசமாய் அரகாதியேயுள்ளது, ௮;தனால் மாயை கன்மங்கள் அன்மாவைத் தலைக்கூடும். 

இறைவன் இருவினைக்£டாகச் சரீ ரங்களைச் கொடுப்பன்; ஆன்மா அவற்றைப் பொருந்தி 

இன்பத்துன்பங்களை நுகரும்; அப்பொழுது கண்ணொளியைக் காசபடலம் மறைத்தாற் 

போல ஆஅன்மசைதன்னியத்சை ஆணவமலம் மறைக்கும்; ௮.தளுற் பிறவித்துன்பம் ௮இ 

கரிக்கும்; பாசஞானமெல்லாம் தன்€ழ் வியாப்பியமென்றறிந்து நீங்குதன்மாச்திரையே 

முத்தி; மு.ச்திபெற்றவழியும் ஆன்மாச் சசசமலம் நீங்குதலின்றிச் சுட்டறிவுஞ் சுகதும். 
காநுபவமு மற்றுப் பாடாணம்போற் இடக்கும் என்பதாம். 

  

  

பேதவாதமாவது:---மும்மலங்களுஞ் செம்பிற் களிம்புபோல ஆன்மாக்களுக்கு ௮கா 
இியே உள்ளன. அவற்றால் ஆன்மாச் சுக துச்சங்களை ௮நபவிக்கும். சேய்மைக்கட்சென்ற 

ஒருவனிழல் உச்சிப்போதில் ௮ங்ஙனஞ்சேறலொழிந்து ௮வனடியில் வந்தொஙெஇ௫ளுற் 

போல, கரணங்களித்சென்ற தன்னறிவு பக்குவம் வந்துழி அங்கனஞ்சேறலொழிக்து 

தன்மாட்டு வர்தொன்றி கிராதாரமாய் நிற்கும். இரசகுளிகையினாந் செம்பு களிம்பு நீங் 
இப் பொன்னாயவாறுபோல ஆன்மாவும் இறைவன்றிருவருளான் மும்மலங்களும் ba 
பெறுவானும் பேறுமாயிருக்கும். அதன்மேலும் அடிமையாதலில்லை என்பதாம். £ 

சிலசமவாசமாவது:-- பதிஞானம் பசுஞானம் பாசஞானம் என்னும் குன்றும் ௮௩ 

இியே உள்ளன; பாசஞானமாடூய இந்திரியங்கள் விடயங்களை விளச்சப் பசுஞானம் ௮௮. 
திறைப்புசிக்கும்; இவ்விருஞானங்களும் நீங்கயெவழி ஆன்மாச் சுவாலையின்றிக் இடக்குக் 
தீழல்போல் ஒன்றையுஞ் சுட்டியறியாது அறிவுமாத்திரையாயிருக்கும்; அப்பொழுது, 

வேட்டுவன் புழுவை எடுத்துக்கொள்வதுபோலப் பதிஞானம் ஆன்மாவை எடுத்துக்கொ 

ள்ளும். புழு வேட்டுவனை நினைத்து ௮தன்வடிவாதன்மேலும் ௮அதன்றொழிலையும் இயற்றி 

நிற்றல்போல, ஆன்மாவும் ௮ப்பதியை நினைந்து ௮,சன்வடிவாதன்மேலும் ௮தன்றரொழி 
லையும் இயற்றிநிற்கும் என்பதாம். 

சி௨சங்ரொந்தவாதமாவது:---அன்மாவின் சந்நிதியிற் காந்தபசாசம்போல உடல் 
இயங்குழி அதன்சணின்று கருவிகளே விடயங்களை ௮.நுபவிக்கும். மலம்நீங்கும்வழிக்



௨ 

சிவமயம். 

இருச்சிற்றம்பலம், 

பொதுவியலபு. 

  

Gower or af wa, 

முதற்சூத்திரம். 

ஈண்டு வடமொழிச் சவஞானபோதத்துட் கூறியவாறே பொது உண்மை 

    

என்று இரண்டதிகாரமாகப் பகுத்துக்கொண்டு, பிரமாணம் இலக்கணம் 

சாதனம் பயன் என நான்குஇறத்தாற் பொருளியல்புரைப்பான் எடுத்துக்கொ 
ண்ட அரியர், அவற்றுள் முப்பொருளின்வைத்து முதற்கட் பதியுண்மைக் 
குப் பிரமாணங் கூறும் முதற்சூத்திரத்துக்கு வார்த்தகமாகெய பொழிப்புரை 

ப்பான் புகுந்து சூத்தாத்தை மொழிபெயர்த் துச்செய்கின்ரார். 

அ௮வனவ ளஅவெனு மவைஞூ வினையையிற் 

ஹஷோற்றிய திதியே யொடுங்கிமலத் துளதா 
மந்த மாதி யென்மனார் புலவர், 

் எனவரும், 

இங்கனம் பாடத்தை மொழிபெயர்தீதுக்கொண்டு இனி அதன் கருத் 
துரைக்கின்றார். 

எ-து. சூ-ம். எ-னின். சங்காரகாரணனாயுள்ள முதலையே 
முதலாகவுடைத்து இவவுலகம் என்பதுணர்த்துதனுதலிற்று. 

எனவரும், 
  

கண்ணாடியின் முகவொளி தோற்றுமாறுபோல முதல்வன் நிருவருள் ஆன்மாவின்மாட் 

டச் சங்கிரமித்துத் தோன்றும், அவ்வழி உப்பளத்திலிட்டவையெல்லாம் உப்பாமாறு 

போல அன்மாச் செவமேயாய் அவ்வான்மாவின் சர்நிதியில் அறிவனவாகய பசுகரணங்க 

ஞூஞ் வெகரணங்களாய் மாறிச் சவத்தை அறியும் என்பதாம், 

ஈச.ரவவிகாரவாசமாவது:---பல துளையுடைய குடத்திலேற்றிய தீபம்போல ஈவத்து 
வாரமுடைய உடம்பில் ஆன்மா அறிவாய்நிற்கும். நிற்பினும் ௮லவ்வபப்பொறிகளளஎவாய் 

அவ்வவற்றைக்கூடி அறியும். ௮.து மலபரிபாகமுஞ் சத்திரிபாதமுஞ் சேர்ந்தவழி முதல் 
வன்றிருவருளால் ஞானத்தைப்பெற்று, வெய்யிலிற் றிரிந்தானொருவன் மரநிழல்கண்டு 

ஆலுவுதுபோல அம்முதல்வன் நிருவடி.நிழலைத்தலைக்கூடும், இங்ஙனங் கூடியவழி, உயிர் 
முதிலவனது உபகாரத்தை ௮வாவாது என்பதாம்.



௨௪ சவஞானபோதமாபாடியம். 

சங்காரம் வகைப்படும், அவற்றுள் முதலாவது, * நிவிர்த் இகலையில் 

அடங்க தத்துவபுவனங்களின் சங்காரம்; இரண்டாவது, 1 பிரதிட்டாகலை 

யில் ௮டங்கே தத். துவபுவனங்களின் சங்காரம்; மூன்றாவது, ]'வித்தியாகலை 

யில் ௮டங்கயெ தத். துவபுவனங்களின் சங்காசம்; நான்காவது, 4 சாந்திகலையில் 

அ௮டங்கயெ தத்துவபுவனங்களின் சங்காரம்; இறுஇியது, 6 சாக்தியதீதகலையில் 

அடங்க தத்துவபுவனங்களின் சங்காரம். 

  

  

சவொத்துவிசசைவமாவத:---பஇபசுபாசங்கள தியல்பும், சச். துவங்களுக்குச் தோற்ற 

கொடுக்கங்களும், ௮ஞ்சவச்தைப்படும் வேறுபாடுகளும், அனைத்துஞ் சத்சார்சசைவரோ 

டொப்பக்கொண்டு, பசுபாசங்கள் பதிவியாபகத்தின் வியாப்பியமாய் நிற்பனவன்றித் 
தனித்தமுதலன்மையின் முப்பொருட்குந்சம்முள் வேற்றுமை குணகுணிகட்குத்தம்மு 

ஞள.தாயெவேற்றுமைபோல உட்பேசமேயன்றிப் புறப்பேதமின்மையான் மரத்தில் 

வியாப்பியமான சவடுசோடுமூதவியன எல்லாம் மாமேயாமாறுபோலச் சதசத்தும் HFS 

அமாஇய அனைத்தும் சத்தெனவேபடும். படவே, பதித்சன்மையின் வேருய்ப்பசுவுச்கறி 

யுந்தன்மை உண்டென்னிற் றனித்தமுதலெனப்பட்டு வழுவாமாசலிற் சத்தாகயபதிப் 

பொருளே ஆன்மாவிணிடமாக நின் றறியும். அனைத்துஞ்சச்தாயவழிச் சத்தின்வேறாய்ப் 

பெறப்படும் பொருளொன்றின்மையின் ௮ஃது அறியுமாறு யாங்ஙனம்? எனக் கடாயினார் 

க்குப் புறப்பேதமாய் இன்றாயினும் அகப்பேதமாசி அசத்தாகிய பாசமுண்மையின் 

அதனை அ௮ல்தறிதகல்கூடும் என்பதாம். 

௨௨-ம் பக்கம், 1 சண்டுக்கூறு தசமடங்களாஏன:--- துவிசவாதம், செளரமதம், செள 
மியமதம், பாணிரிமதம், இரணியகருப்பமதம், ஸ்மார்த்தமதம், பெளராணிகமதம், கெள 

எமதம், யாமளமதம் மு,தலியனவாம். 
  

ச நிவிர்த்தெலையில், பிருதிவிதத்துவம் ஒன்றும், காலாக்கினிருச்திரம் முதற் பத்திர 

காளி இறுதியாகிய நூற்றெட்டுப் புவனங்களும் அடங்கும். 1 பிரதிட்டாகலையில், அப்பு 

மூதற் பிரகிருதி இறுஇியாகிய இருபச்துமூன்று சச்துவங்களும், அமரேசம் முதற் சக 

ண்டம் இறுதியாகிய 2ம்பத்தாறு புவனங்களும் அடங்கும். 1 வித்தியாகலையில், புருடன் 

மூதல் மாயை இறுஇயாகிய ஏழு தகத்துவங்களும்,வாமம் முதல் அ௮ங்குஷ்டமாத்இரம் இறு 

இயாகிய இருபத்சேழு புவனங்களும் அடங்கும். 4 சாந்திசலையில், சுத்தவித்தைமுதற் 

சதாசிவம் இறுதியாகிய மூன்று தத்துவங்களும், வாமம் மூ,சற் ஈகாசிவம் இறுஇியாகய 

பதினெட்டுப் புவனங்களும் அடங்கும். 6 சாந்இியதி.சகலையில் சத்தி சிம் என்னும் இர 

ண்டு ததிதுவங்களும், நிவிர்த்திமுதல் அகாசிரிதை இறுதியாகிய ணை புவனங்க 

ளும் அடங்கும். 

இவைகளேயன்றிச் சச்திவடிவாகுய கைக் கலைகளும் உள. அலை, முறையே 

மண் பெண் பொன் முதலிய பிரபஞ்சப் பற்றுச்களினின்றும் ஆன்மாக்களை நிவிர்த்தி 

செய்தலால் நிவிர்ச்திகலை எனவும், அங்ஙனம் நிவிர்ச்திசெய்யப்பெற்ற அவ்வான்மாச் 

களை வாசனைபற்றி மிளப் பிரபஞ்சச்சை நகோச்காசவண்ணம் பிரதிட்டைசெய்தலாற் 

பிரதிட்டாகலை எனவும், (பிரதிட்டை - நிலைபெறுத்தல்.) அங்கனம் பிரதிட்டைசெய் 

யப்பெற்ற ஆன்மாக்களுக்கு அ.அமானஞானம் ஆசமஞானமின்றிச் சுவா௮ுபூதிஞானத் 

தைப் பயப்பித்தலால் வித் இியாகலை எனவும், ௮ங்கனஞ் சுவாறுபூதிஞானம்பெற்ற ஆன் 

மாக்களுக்கும் விருப்பு வெறுப்புச் சங்கற்பம் விகற்பம் முதலிய எல்லாத்துன்பங்களையும் 

சாந்தமாகச் செய்தலாற் சார்திகலை எனவும், அங்ஙகனஞ் சாந்தமாய் நின்றதும் ஒழியச் 

செய்தலாற் சார்தியதீ.தகலை எனவுங் காரணப்பெயர் பெற்றன. சவெசத்தியாகெ இருவ 

ர௫ட்சதீதி ஒன்றே காரியவேறுபாட்டால் இங்கனம் Big பேதமாயிற்று,



பொதுவியல்பு.முதற்சூத்திரம். உட 

அவற்றுள், ஈண்டைக்கேற்புடையது இறுஇக்கண்ணதாகலின், ஈண்டுச் 
“சங்காகாரணன்' என்றது சுத்தமாயாபுவனாக்தஞ் சங்கரிக்கும் சங்காசகாரண 

னாகிய பாமூவனை; அயன்மாலொடுக்கூடக் குணதத்துவத்தில் வைகிப் Gr 

ரு.திபுவனாக்தஞ் சங்கரிக்குங் குணிருத்தரனையன்று என உணர்க, என்னை? 
அவன் பிரகிருதியின் மேற்பட்ட புவனங்கட்குச் சங்காரகாரணனன்மையா 

னும், பரமசிவன் இலயபோகவஇகாரம் என்னும் மூன்றவச்தையிலும் முறை 
யே அருவம், அருவுருவம், உருவம் என்னும் மூன்று இருமேனிகொண்டு, 

சத்தன் உத்தியுக்தன் பிரவிருத்கன் எனவும், சிவன் சதாசிவன் மகேசன் 

எனவும் பெயர்பெற்று நிற்பனென்றும், இங்கனம் கொழிலான் வேறுபட்ட 

கன்றிப் பொருளான் வேறுபாடில்லை என்றும், பருவர்க்கத்இம் பிளயாகல 

ரிந் பக்குவமுடையவன் சீகண்டருக்தான் என்னுஞ் சைவாகமங்களெல்லாம் 

ஒததகலின் மகேசாமூர்த்து இறுவாயான இருமேனியே பரமசிவனுக்குச் 
ச .கந்நிரவடிவம், எனையவை அன்னவல்ல என்பது பெறப்படுதலாலும் என் 

பது. இவவேறுபாணெர்ந்தற்கன்ம்ற பொறுப்படச் சங்காசசாரணனை என் 

ழெழியாது “சங்காரகாசணனாயுள்ள முதலை' என விதஃ2தா இயதூஉமென்க, 

இவ் 2வறுபாணெசாது மகாருத்தானாகிப பாமரிவனைக் குணிருத் தானாக 

ஸவைக்தெண்ணுவோசை Cong *நம்மவரவரே-மூவரென் றேயெம் பிசா 

De® மெண்ணிவிண் ணாண்மெண்மேற்--ேவசென் நேயிறு மாந்தென்ன 
பாவந் இரிதவ?ே,”” என வாதவூடிகள் இரங்கிக் கூறிய திருவாக்கும் 
அறிக. இன்னும் 1 தேவரி லொருவ னென்பர் இறுவுருச் சிவனைத் தேவர் 

மூவராய் கின்ற தோசார்” எ-ம், 1] தேவராயு மசுரராயுஞ் சித்தர்செழு மறை 
சேர்--நாவசாயு ஈண்ணுபாரும் விண்ணெரி கானீு--'2மவசாய விரைமல 

சோன் செங்கண்மா லீசனென்னு-- வராய முதலொருவன் மேயது முதுகு 

arom,” எ-ம், 4 **மாவை யுரித்ததள்கொண் டங்க மணிந்தவனை வஞ்சர் 

மனத் இிறையு நகெஞ்சணு காதவனை- நறவு ரூத்தனதா ps (LPF DS Hera,” 
எ-ம், 6 வரியாய மலசானும் வையக் தன்னை--யுரிதாய எந்தானு முள்ளு தற் 

கங்-கரியானு மறியாத கள்ளின் மேயான்--பெரியானென் தறிவார்கள் பேசு 

வாசே,” எ-ம், 0“படைத்களித் கழிப்பமும் மூர்த்தி ளாயினை,”' எ-ம், **தேதேவ 

ர்கோ வறியாத தேவ தேவன் செழும்பொழில்கள் பயந்துகாத் தழிக்கு மத் 
றை--மூவர்கோ னாய்நின்ற முதல்வன்,” எ-ம், 11 “40 நடுவு முடிவு மாகிய 
மூவ ஈறியாச்--டுந்துரச் சேவடி யானை,” எ-ம், 1] “முந்திய முதனடுவிறுஇயு 

மானாய் மூவரு மறிகிலர்.” எ-ம், 14**அமியாகசிம் காப்பா னயனாப்ப் படைப்பா- 

னசனா யழிப்பவனுச் தானே.” எ-ம், 66 **விரனயனரி-யாரு மறியா வகையெ 

me oer wha oan,” எ-ம் வரும் இருவாக்ருக்களானும் ஜார். துணாக, இதுவே 
Serene ents arn cen mesentery eM nt eee et me ee pent e tte   

* இருவாசகம், திருச்சதகம். ௪. சாவமுன்னாள். ர் சிவஞானசித்தி. ௧-ம் சூ. ௪௯. 
* திருஞானசம்பர்சமூர்த்கொயனார் தேவாரம், இருமுதுகுன்றம், பழந்தக்கராகம், ௧. 

4 சுந்தரமூர்த்திகாயனார் தேவாரம், திருக்கானப்பேர். ௭. $ திருஞானசம்பந்தமூர்த் இகாய 
னார் தேவாரம், இருக்கள்ளில். ௯. ௦ மேற்படி தேவாரம், திருப்பிரமபுரம், இிருவெழு 

கூற்றிருக்கை, ௪-ம் அடி. 4 இருவாசகம், திருச்சதகம், ௨0, 14 மேற்படி குயிற் 

பத்து,"டு. சுந்தர. 11 மேற்படி இருப்பள்ளியெழுச்சி. ௮. 19 பதினொசார்திருமுறை, 

இருக்கைலாயஞானவுலா. ௯-ம் அடி. 06 மேற்படி பொன்வண்ணத்தந்தாதி. ௬டு, 
ம



௨௬ சிவஞானபோதமாபாடியம். 

சுருதி மிருதி புரணம் இதிகாசம் எல்லாவற்றிற்குங் கருத்தென்பது, சவத 
தீதவவிவேகமுடையார் * *(குணாததன்”' என்னுஞ் சுலோகத்திறழ் கடாவிடை 

களான் விரித்துக்காட்டியவாற்றான் ௮.றிக, 

இங்கனமாயிலும், சீகண்டருத்தின் அயன்மால்போலச் சகலரினன்றிப் 

பிரளயாகலரிற் பக்குவமுடையோஞனய்க் கட்டுரீங்டு முத்திபெற்ற கடவுளாக 

லாலும், 1 பரமசிவனுக்குரிய எல்லாப் பெயர்களும் வடிவமுந் தொழிலும் 
பெற்றுடையவனாகலாளனும், சைவாகமங்களை அறிவுறுக்குங் குரவனாகலாலும், 

அயன்மாலிருவர்க்கு மேலாய்ச் சைவத்தினெய்இச் சமயதீக்கை பெற்றோரால் 
வழிபகெடவுளாயினான் என்க, 

இனம் கருத்துசைத்துக் கண்ணழித்துரைப்பான் புகுந்து ஈண்டு 

முதற்கண் உரைவகையாமாறு உணர்த் அகின்ரூர். 

இதன்பொழிப்பு உரைத் துக்கொள்க, 
எனவரும், 

இச்சூத்தரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு முன்னர்க் கண்ணழித்துரைக்கும் 

உரைபற்றி உரைக் துக்கொள்க என்றவாறு, 

எனல, பொழிப்புசை இங்கனம் இருவகைப்படும். அவற்றுள், கண்ண 

ழித்துரைக்கும் பொழிப்புரைமாத் இிரையே யாம் ஈண்டுரசைக்கின்ரும். பிண்ட 

மாகக்கொண்டுசைக்கும் பொழிப்புரை இதுபற் றி உணர்ந்துகோடலாமாக 
லின், ௮ஃது யாமுரை க்கன்றிலம் என மாணுக்கர்க்கு அறிவு த்தவாருயிற்று. 

இங்கனம் பொழிப்புரை இருவகைப்படும் என்பது, 1**பொழிப்பெனப் 

படுவது பொருந்திய பொருளைப்--பிண்ட மாகக் கொண்டுரைப் பதுவே," 

6-ம், ரி*“பாடங் கண்ணழி வுகாரண மென்றிவை--ராடி.ம் றிரிபில வாகுதல் 
பொழிப்?2ப.” ௪-ம் ஓஇயவாற்ருனறிக, 

இஃது, ஏனைச் சூத்திரங்களினும் உய்தீதுணர்தற்பொருட்டு முதற்கண் 

வைக்கப்பட்டது, பிண்டப்பொருளெளிலும் ஓக்கும். 

உசைத்அக்கொள்க என்புழிக் *கொள்' என்பத, தற்பொருட்டுப் பொரு 

ட்கண் வந்த விகுகியாய், பகு இயோடி யை தற்குரிய துச்சாரியை பெற்று உசை 

தீதுக்கொள் என நின்றவழி, ௮.துவும் பகுஇத்தன்மைப்பட்டு மேல்வரும் 

வியங்கோள் விகுஇிபெற்றுத் தற்பொருட்டுப் பொருள் இனிது விளங்குதற் 

பொருட்டு உரைக்க என்னும் பொருளாய் கின்றது, இது 6சூத் இரவிருத்து 

யுள் விரித்துசைத்தாம், ௮ண்டுக் காண்க, 
    

௬ ௧௩-ம் சுலோகம். 1 சைவபு சாணம் வாயுசங்தை பூரூவபாகம், ௧௨-ம் ௮த்தியா 

யம், ,த ௨கழா யிஷி.௧5 றாகி _சலிூஜெ வி விஹி,த$|_கஜா8 நார 20g 9 வ on 5 
9 ௮ வ வதாய-3 காறண ௯௮:80] .த.தீ-௫) வவஹாறஸா HRT eT 

வறிவாஒசு3| 1 திவாகரம், ஒவிபற்றியபெயர்த்தொகுதி. சூ, ௬௦, 4 இதனை 

நச்சினார்க்கியர் தொல்காப்பியத் தெழுத்ததிகாரச் சறப்புப்பாயிரவுரையில் உதாரண 
மாக எடுத்துச்சாட்டினர். 6 தொல்சாபபியச்சூச்திரவிருத்தி. ௪௪, ௪௨-ம் பச்சம்.



பொ௫வியல்பு.முதற்குத்திரம். ௨௭ 

இக்கனம் அசிரியர் ஆணைதர்தமையின் கண்ணழித்துசைபற்றிச் சூத்திர 
த்திற்குப் பதப்பொருள் கூறுதும், 

அவனவள--என்மனார் புலவா. என்பது ஆண் பெண் லி என்ரு; 

போலும் உலகத்தொகுஇி, தோற்றம் நிலை இறுதி என்னும் முத்தொழிலுடை 
மையான், ஒருவனாற்றோற்றப்பட்டு நின்றுள்ளதேயாம், அற்றேல், ௮ஃது யாவ 
னினுள தாமெனின், தானொடுங்குதற்கு நிலைக்களமான கடவுளினின்றும் உள 

ஜாம். ஒடுங்கியவாறே ஒழியாது மீள உளதாவது எதனாலெனின், சசசமான 

ஆணவமலரக் தீர்ந்தொடுங்காமையான் உளதாம். இங்கனமாகலின் சங்காரத் 

தொழிலைச் செய்யுங் கடவுளே முதற்கடவுளென்று கூறுவர் அறிவுடையோர் 

என்றவாறு, 

எனும்' என்பது, இடைச்சொல்லடியாகப் பிறந்த பெயசெச்சமாய் இவ் 
வா என்னும் பொருள்குறித்து கின்றது, வடமொழி முதற்சூத்திரத்தில் 

* oD” என்றதும் ௮ப்பொருட்டு, ௮வை என்பது தொகுதி; ௮ஃறிணைப் 

பன்மைச்சுட்டுப்பெயசெனக் கொள்ளின், உள எனப் பிரித்துப் பயனிலையாக் 

இத் தாம் என்பது' ௮சையாகக் கொள்க, வினைமை-வினையுடையை, உடை 

மை-உடைகத்தாந்தன்மை, 

அவ்வக்காலத்தன்றி மூவினையும் ஒருகாலத்துப்படுதல் கண்டிலம் என் 

பாசை கோக்கித் சன்மையின் வைத்து ஒதிரா, 

“தோற்றிய எனப் பிறவினை வாய்பாட்டானோதுதலின், அதற்குரிய 

வினைமுதல் வருவித்அரைக்கப்பட்டது, தோற்றிய என்புழிப் படுசொம் ரொ 

க்குகின்ற அ; 1 “இல்வாழ்வான்” என்புழிப்போல, 

இதிப்படும் உலகத்தைச் இதி எனவும் அர்தத்தைச் செய்யுங் சடவுளை 

அந்தம் எனவும் உபசரித்தார். 

காணப்பட்ட உலகத்தாற் காணப்படாத கடவுட்கு உண்மை கூறவேண் 
டுதலின், (தோற்றிய இஇயே யொடுங்கியுளதாம்'என உல௫ன்பேல் வைத்துக் 

கூறினார். சங்காரகாசணனாயுள்ள முதலையே முகலாகவுடைத்து இலவுலகம் 

என்றதும் இக்கருத்தேபற்றி என்க, 

தோற்றுவானொருவனுஏன்; அவன் ஓடுக்கி உளதாக்குவன்'” எனக் 

கடவுளின்மேல் வைத்தோதிய வட மொழிச். சூத்திரத்திற்கு தாற்பரியம் 

இதுவே எனக்கொள்க, 

ஏகாரம் தேற்றம், ஒடுங்கி என்பது பெயர், ஓடுங்கி என்புழி இன்னுரு, 

பும் மலத்து என்புழி ஆனுருபுர் தொக்குகின்றன. ஆம் என்பதனை முன்னுங் 

கூட்டுக, என்மனார் என்பது செய்யுண் முடிபாயதோர் ஆரீற்று முற்றுச்சொல், 

மன் எதிர்காலவிடைநிலை, அது 1 **உயர்திணையென்மனார் மக்கட்சுட்டே..” 

என்லுஞ் சூத்தாத்துச் சேனாவரையருசையானும் அறிக, 

* விவ-௩ஜவ-ஷஹகாமி தரசு] * திருக்குறள், டு-ம் அதி, இல்வாழ்க்கை. க. 

1 சொல்காப்பியம், சொல்லஇகாரம், இளவியாக்கம். ௧. 

 



ட - சிவஞானபோதமாபாடியம். 

- ” ஈண்டுப் புலவர் என்றது அளவையினியல்புணர்க்தாரை, ' 

இதனுள், ௮அவனவ எதுவெனு மவைமா வினைமையின் என்பது ஜாதகா 

ணம்; தோற்றிய: இஇயே யொடுங்கி யுளதாம் என்பது ஓரஇகரணம்; அந் 

தமாதி யென்பது ஓரஇிகாணம்; ஆக மூன்றதிகாணத்தது இச்சூத்இரமென் 
ணாக, 

ச உ ௪ . SO) ச (eo ௪ . டு 

இம்மூன்றும், ஒன்றற்கொன்று முறையே ஏதுவும் பயனுமாய் ஒருபொ 

ருண்மேல் வருதலின், ஒருளுக்இரத்தாற் கூறினார். வருஞ் சூத் இசங்களினும் 

இவ்வாறே கண்ட்சகொள்க, 

தன்னாற் கூறப்படும் * பொருளும், அதன்கண் லீயப்பாடும், அதற்குப் 
பிறர்கூறும் பக்கமும், அதனை மறுத்துக்கூறுஞ் சித்தார்தத்துணிபும், இயை 

பும் என்னும் இவற்றிற்கு நிலைக்களம் ஈண்டு ௮௫இசாணம் எனப்படும், ௮வ 

ற்றுள் இயைபு, ,நாலியைபும் அஇகாசரவியைபும் ஓக்தியைபும் பாதவியைபும் 

அ இகரணவியைபும் என வகைப்படும், “அவையெல்லாம் அண்டாண்டுக் 

காட்டுதும், 

LP 

முதல திகரணம். 

இம்முகலஇசாணத்தால் கூறப்படும் பொருளாவது, மேற் கருத்தாவின் 

உண்மை சாஇத்தற்பொருட்டு உல௫ற்கு முசக்தொழிலுண்மை சாஇத்தல், 

[உலகம் முத்தொமி டைத அ எனபதாம்.] 

[அததகு அவை உளவோ இலவோ வன்று இரட்றெச்தோன்றும் வீய 

ப்பாு,] 

[ஈண்டு மீமாஞ்சை நாலாரும் உலோகாயத.நூலாரும் உலகர் தோன்று 

தலும் அழிதலு மின்றி என்று மிவ்வா:2ற நிலைபெறுவதாகலின், உலகம் காரி 

யப்பொருளன்றாமெனவும், எனவ இதுகொண்டு கருத்தா உண்மை சாஇத் 

தல் “முயல் கோடுடைத்து; அன்வயிற்றுப்பிறக்தலான்.” என்பதனோடு ஓக் 

கும் எனவும் கூறுவாரா, 

அவருள் மீமாஞ்சை நூலார் கூறுமாமுவது, உலகம் தொன்றிகின்றழியும் 

என்பது காட்சியளவையாக் பெறப்பவெ. மன்று, அவிராபாவமாகய GIS 

காணாமையின் வழிய வையாற் பெறப்படுவேதுமன்று, வேதக்துட் கூறப்படுத 

லாத் பெறுதுமெனின், வேதத்தில் *ஈடாத்துக,?” “5 gale,” “செய்க” என் 

ருற்போலஜ் 1] தொழிய்படுத் ச்ம் வாக்கியங்களே சொற்பொருளுணரும் வேட் 

கையாளர்க்கு அங்கனம் பவுவோர் சொற்கேட்டு இயற்றுவோர் செய்யுந் 
தொழிலானே அவ்வச்சொற்பொருளுணாகிற்றலின் பிரமாணமாம்; ௮வ்வாற 

ன்றிப் பொருளியல்பு கூறும் வாக்கியங்களாற் சொற்பொருளுணாப்படாமை 

யின் ௮வை பிரமாணமாகாவாயினும், Oar Pau, த்தும் வாக்கியங்கட்கு யாதா 

னும் ஒருவா திரூன் ௨ உப்காரமாதலுடைமையான் டே பசரித்துப் பிரமாண மெனக் 

* இவற்றை வடநூலார் முறையே 2 ய விடயம், 8 சம்சயம், பூர்வபச்கம், “Agari gb, 

சங்கதி என்பர். 1 தொழிற்பெதல் - ஏவுதல்,



பொதுவியல்பு.முதற்கு த்திரம்-க-ம் அ.தி. ௨௯௬ 

கொள்ளப்படுமாகலான், அதுபற்றி உரையளவையாற் பெறப்படும் என்பதும் 
இன்றாகலான் உல௫ற்கு முத்தொழிலுண்மை பெறப்படாது என்பதாம்.] 

இவ்வாறு ஆசங்கை நிகழ்ந்தவழி ௮வ்வாசங்கையை நீக்கி முத்தொழி 

ண்மை சாதித்தற்பொருட்டு எடுத்துக்கொண்ட மேற்கோள்) 

ஈண்டு உளதரய் ஒருவன் ஒருத் தி ஒன்றென்று சுட்டப் 
பட்ட பிரபஞ்சம் உற்பத்தி திதி நாசமூடைத்தென்ற_து. 

எனவரும், 

எனவே, உலகர் தோன்றிநின்றழியும், ௮வனவளது என்று இவ்வாறு 

பகுக்கப்படும் அவயவப்பருப்புடைமையின்) ஆடையோ ஓம், என்னும் அநு 

மானத்தானே மூவினையுடைமை துணியப்படும் என்பதாயிற்று, 

எண்டு என்பது மூன்ற கெரணத்துள்வைத்து முதலஇிசாணத்தில் என் 

பதாம், 

சொதற்பொருளுணர்ச்சி தொழிற்படுத். தஞ் சொன்மாக்திசையானே 

துணியப்படும் என்னும் வசையறையின்றிக் தாய் தந்ைத முதலியோர் இச் 

சொதற்கு இது பொருள் இச்சொற்கு இது பொருள் எனத் தெரிவித்தலானும், 

நிகண்டுதூலானு£் அணியப்படுமாகலின், அதுபற்றிப், பொருளியல்பு' கூறும் 

வாக்கியங்கள் பிரமாணமல்ல என்றல் * பொருக்தாமையின், உரசையளவை 

யே பிரமாணமென்றோதல் அமையுமாயிலும், அவர் மதமேபற்தி ௮வசை மறு 

த்கற்பொருட்டு மூவினையுடைமையும் வழியளவையாற் சாதஇப்பார், ௮வய 

வப் பகுப்புடமையான் மு தீதொழிலுடமை அணியப்படுமென்றுணர்த் துவார, 

ஒருவனொருகத்தி யோன்நென்று கட்டப்பட்ட பிரபஞ்சமெனச் (56 Bas B 

னோதியவாறே உடம்பொடுபணர்சத் தோதினாசென்க. 

ஈண்டு அவயவமென்றது, அடையின் எகசேசமாய்த் தனித்.தனி பிரிக்கப் 

படும் நால்கள்போல ஒரு பொருளின் ஏகதேேசமாய்த் தனித்தனி பிரிக்கப்படுக் 

தரூதியுடையவற்றை, நிலம் மலை கடல் முதலியவற்றின் ஏகதேசமாகிய மண் 

சிலை நீர் முதலியன தொடுதல் போழ்தல் முகத்தல் முதலிய தொழில்க 

ளானே தனித்தனி பிரித்தற்குரியவாமாறு காண்க, கலை ௮ணவமலத்தின் ஏக 

தேசத்தை நீக்கிக் கிரியையை எழுப்பும் எனவும், பரம௫வன் சுத்தமாயையின் 

ஏகத*த்தைச் சலக்டிச் சுத்தசத்துவங்களைத் தோற்றுவிப்பன் எனவும், ௮௩ 

ந்கசேவன் ௮சத்தமாயையின் ஏகதேசச்தைக் கலக்கிக் கலைமுதலியவற்றைத் 

தோற்றுவிப்பன் எனவும் வழங்குவதுபற்றி அவயவம் எனப்படா) வறு 

வேறு பிரித்தற்குரியன அன்மையின், இவற்றை நிக்ருகற்கன்றே ஒருபொரு 

ளின் எசதேசமென்றொழியாது வேறு வேறு பிரித்தற்குரியபன ௮வயவம் என் 

றதூஉம் ஏனக, 

இங்ஙனமாயிலும், சார்க்கெமகத்திற் பாமாணுக்கள் அவயவமுடையன 

வல்லவாகலான் ௮வை தோன்றி கின்றழியும் என்பது பெறப்படாமையின், 

அவயவமுடைமை காரியப்பாட்டிற்கு ஏதுவென்றல் யாண்டுஞ் செல்லாதாலெ 

னின், அற்றன்று. ௮வன் வன்றும் ௮வள் என்றும் ௮து என்றும் இவ்வாறு



௩௦. சிுவஞானபோதமாபாடியம், 

சடமுமாய்ப் பலவுமாய் உரைக்கப்புெவன எல்லாக் Carnet Bur puja என்பது 
கருத்தாகக்கொள்க, | | 

ஐ “இன்னுழை கதிரின் றுன்னணு”க்களே பாமாணுக்களாம். அவற்றை 

மும்மையணு எனக்கொண்டு ௮வற்றினும் அண்ணியவாய்க் கட்புலனாகா தன 

உள என்றற்குப் பிரமாணமின்மையின் பாமாணுக்களும் அவயவமுடையன 

வேயாம். ௮ல்லவெனக் கொள்ளினும், அவை சடமுமாய்ப் பலவுமாகலான் தோ 
ன்றிநின்று ௮ழிவனவேயாம் என்க,௮ணவமலம் சடமாயினும் பலவன்று;ன் 

மாக்கள் பலவாயிலுஞ் சடமல்ல; அகலான் ௮வற்றின்கட் செல்லாமை அறிக, 

இங்கனமாயிலும், மாயை சுத்தமாயை ௮சுத்தமாயை என இசண்டாய்ச் 

சடமுமாகலான் ௮வை காரியப்பொருளாவான் செல்லும், ௮வை தனித்சனி 

ஓன்ஹேயாமெனின் குடமுகலியனவுச் தனித்தனி ஒன்றேயாகலாற் பலவாதல் 
யாண்டையது என்பதாய் முடியுமாலோவெனின், அ௮.ற்றன்று: ௮வனென்றும் 

௮வளென்றும் ௮துவென்றும் இவ்வாறு சுட்டி அறியப்படுவன எல்லாந் தோ 

ன்றி நின்று அழியும் என்பதே சித்தாந்த முடிபெனக்கொள்க, இ௫ விளங்கு 

தற்பொருட்டன்றே ௮ண் பெண் அலி என்ருதல் ஒருவன் ஒருத்தி ஒன்று 

என்றாதல் ஓதாது, ௮வனவளது எனச் சுட்டுப்பெயர்களானோ இயதூஉமெ 

ன்க, இதற்கிது£வ பொருளாதல் உணர்ததுதற்கன்்றோற ஒருவனொருத்தியொ 

ன்றென்று சுட்டப்பட்ட பிரபஞ்சம் என உசைசெய்து எடுத்துக்கொண்ட 

தூஉமென்க. *:அசத்தாஞ் சுட்டி யுணர்பொரு ளான வெல்லாம்” 1 அறி 

வினா லறிக்த யாவு மசத்தாத லறிதி” என்னுந் திருவாக்குக்களானும் இதுவே 

இதற்குச் சிறந்த ஏதுவாகல் கண்டுகொள்க, 

அத்றேல், 1**அ௮வனேதானே” எ-ம், 4 *அவனிவனாய் நின்றமுறை”” 

எ-ம், § ““அவனிவனானது” எ-ம், 0*4அ.துநியானாய்” எ-ம், ** 

ல்லுவது” எ-ம் கூறுமாற்முல் நித்தப்பொருள்களுஞ் சுட்டியறியப்படுமா 

லோவெனின்,--அ௮ற்றன்று: ௮வை ௮ங்கனம் பொதுமையிற் சுட்டியறியப்படு 

பாவிக்சச் சொ 

மாயினும் ௮நுபவநிலையிற் சுட்டி அறியப்படா என்பது, 11 *“உசையுணர் 

விறந்துகின் றணர்வதோ ருணாவே” எ-ம், 1]**அறிவிறந்தங் கறிந்இடீர்” 

எ-ம், 14 “பாவனை யிறநீது நின்று-பாவிக்கப் படுவ காகும்" எ-ம், 96 “அட் 

பாலவர்க் கருளும் வண்ணமு மாதி மாண்புங்-கேட்பான் புகில வில்லை கள 

க்க வேண்டா”௪-ம், 0௦ “ஏதுக்க ளாலு மெடுத்தமொழி யாலு மிக்குச்-ே சா 

இக்க வேண்டா” ௭-ம் ஓ.துவனவற்றால் அறிக, 

ஐ திருவாசகம், திருவண்ட ப்பகுதி. டு-ம் அடி. 

* வெஞான௫ச்தி, ௬-ம் சூ. ௨. ஆவதாய். 1 செப்பிரகாசம். ௩-ம் சூ. ௪, 1 இக 
நூல், ௧௦-ம் சூ. 4 சவஞான௫த்தி. ௧0-ம் சூ. ௧. இவனுலூல். 6 அ௮வனிவனானது என் 

பது ஈயா காட ஹ என்னும் வேதாந்தமசாவாக்கியம். இது பிருகதாரணியம், ௪-ம் 

AS. ௫-ம் பிராமணம் ௧௯-ம் மந்திரத்திலுள்ளது. 0 ௮துநீயானாய் என்பது _த கூவி 

என்னும் வேதாந்தமகாவாக்கியம். இது சாந்தோக்இயம், ௬-ம் பிரபாடகம் ௮-ம் கண்டம். 

எ-ம் மந்திரத்திலுள்ளது. *ஈ சவெஞான௫த்தி. ௬-ம் சூ. ௭. சண்டவிவை. 4 தஇருவா 

"சகம், கோயிற்றிருப்பதிசம். ௩. ௮அரைசனே. 11 சிெவஞான?ித்தி. க-ம்சூ. ௩. கரணங 

கள். 14 மேற்படி.௬-ம் சூ. ௭. பாவிப்ப. 66 இருஞானசம்பந்தமூர்த்திராயனார் தேவா 

சம், பொது, திருப்பாசுரம். ௪, 00 மேற்படி. ௫, 

 



பொதுவியல்பு.முதற்சூத்திரம்.க-ம் அ.தி. உக 

பிரபஞ்சம் ௮வவாறன்றிக் சிறப்பியல்புபற்றி ௮ நபவமாய் உண்மையாம் 
சுட்டப்படும் என்னுங் கருத்தானன்றே, ஒருவன் ஒருதீ தி ஒன்று என்று சுட் 

டப்பட்ட பிரபஞ்சமென்றொழியாது, “உளதாய்' என விசேடித்ததூஉமென்க, 
கித்தப்பொருள் சுட்டியறியப்படாதென்பது Byes Ars Ho காண்க, 

இங்கனம் வழியளவையானே உலகந் தோன்றிகின்றழியும் எனச்சாஇ 
தீது மீமாஞ்சை.நாலாசை மறுத்தவறி, உலோகாயத.நாலார் காட்சயெளவை 
ஒன்றே பிரமாணமன்றி வழியளவை முதலியன பிரமாணமல்லவாகலான் ௮வ 

bob சாதிப்பன பொருள்படாவாம் என்பர், வழியளவையின்ருயின், மேல் 

வரும் பயனைக் குறித்து முயற்சி செய்வாரில்லையாதல் வேண்டும், * *இம்மை 

யின் முயற்சி யாலே யிருநிதி மீட்” டப்படும் என்பதே ௮வர் கொள்கையாக 

லான் வழியளவையும், ௮துபற்றி உரையளவையும் பிரமாணம் எனக் காட்டி. 

யவழி, அவரும் அதனானே மறுக்தப்பரவொசாயினும் ௮வர் மதமேபற்றி ௮வ 
சைமறுத்தற்பொருட்டுத் தோன்றியழிதல் கண்கூடாகக் காட்வொர் வேறு 

மோர் ஏதுக் கூறுகன்ளுர். 

தோற்றமுமீறும் உள்ளதன்பாலே கடத்தலின். 
எனவரும், 

வார்த்தெப் பொழிப்பாவது உரைச்செய்யுளாலும் பாச்செய்யுளானும் 

செய்யப்படும் என்னும் வடமொழிமதம்பற்தி, கருத்துசையும் மேற்கோளும் 

ஏதுவும் உசைச்செய்யுளான் உரைத்து, உதாரணம் பாச்செய்யுளான் உரைக் 

Bas apr. 

பூதாதி யீறு மூதலுந் துணையாகப் 
பேதாய் இதியாகும் பெற்றிமையி--னோகாசோ 
வொன்றொன்றிற் ரோன்றி யுளதா யிறக்கண்டு 
மன்றென்று முண்டெனன வாய்த்து. 

எனவரும், 

ஈறும் PFN SGM SH TTT BS கொண்டே இதி நிகழும், ௮.ற்முயி 

னும் ஒன்று தோன்ற ஒன்று கிற்ப ஒன்றழமிவதன்றி ஒருங்கக தோன்றி ஒருங் 

கே நின்று ஒருங்கே அழியக் கண்டிலமாலெனின், ஒவ்வொரு காலவிசேடத் 

இற் சாஜிபற்றி ஒருங்கே தோண்றி ஒருங்கே நின்று ஒருங்கே ௮ழிவதனைக் 

காண்டலால், என்ஞுயிலும் அதற்குரிய காலம்வருமென்று உலகத்திற்கும் ௮ 

கனமா தலுண்டென்று அக்காட்சிபற்றி அறியப்படும் என்பதாம், 

பூதாதி அன்மொழித்தொகை. பூகாஇக்கு என நான்கலருபு விரித்து 

உரைக்க, ஆகும் என்பது முற்றுவினை. பெத்றிமை என்றது ஈண்டுச் சாதியை, 

ஒகாரம் எஇர்மறை, ஒன்றொன்றினென்ப.து, 1“*ஒன்றொன்றாய்ப் பார்த்துணர்வ 

துள்ளமே” என்புழிப்போல அடுக்குமொழி, கண்டும் உம்மை சிறப்பு, பெற்றி 
மையின் ஒன்றொன் நிற் த் ஷோன்றி யுளதா யிறுதலாவது,]1“*பயில்விதீ தெல்லாங்- 

teen teeter me!   A teen tn 

* சிவஞானடத்தி. ௨-ம் சூ. ௪. 1 இந்துல். ௧௧-ம் சூ. ௧-ம் ௮இி. லீந்தையு. t Ra 

GprarAsG). sl G. & ஓரிடம். 

 



2 சுவஞானபோதமாபாடியம். 

காரிட மதனிற் காட்டு மங்குரங் கழியும் வேனில்” என்ற துபற்றி உணர்ந்து 

கொள்க. இங்கனஞ் * சொற்பிரபஞ்சம் பொருட்பிசபஞ்சம் என்னு மிரண்ட 

gi. பொருட்பிரபஞ்சந் தோன்றிநின்றழியும் என்பது ஏதுக்களாற் சாதிக்க 

ப்பட்டது, 

இனி இரட்டுறமபொழிதலான், அவனவள் என்பதனாற் பெறப்படும் உயர் 

இணையும் அது என்பகனாற் பெறப்படும் ௮ஃறிணையும் என்னும் இருதனைப் 

பகுதிக்தாய சொற்பிரபஞ்சக் கூட்டம், இங்கனம் ௮வயவப்பகுப்புடைமை 

யானும், சடமுமாய்ப் பலவுமாகலானும், சுட்டியறியப்படுதலாலும், இதியின் 

பால் ஏனையிரண்டுங் காணப்படுதலானும் தோன்றிகின்றமிதலுடைத்து என 

வும் பொருளுசைத்துக்கொள்க, 

அற்றேல், வேதம் நித்தியம் என்னுஞ் சுருதகளோடு முரணும் பிற 

வெனின்,--முரணா௮; நகிச்தனாகிய பரமசிவனாற் செய்யப்பட்டமையாளும், 

இறுஇக்காலத்துப் பாமசவனிடதக் தொடுங்கிய வேகம் படைப்புக்காலத்து 

முன்போலவே தோன்றுதலானும் சிக்தமென்று உபசரித்துக் கூறப்பமொக 

லின், சிவாகமங்களை நித்தம் என்பறும் இக்கருச்தேபற்றி என்க, ௮ங்ஙனமல் 

லாக்கால், 1 ம வதம் “பரமசிவனும் செய்யப்பட்டது” என்னுஞ் up Bae on 

டும், 1 ““அட்டாதச வித்தைக்கும் முதற்கருக்காவாகிய இச்சூலபாணி” என் 

தற்ரொடக்கத்துப் புராணவசனங்களோடும், எண்டுக் கூறும் வழியளவையோ 

டும் மூரணுமாறறிக, 

விக்தை பதினெட்டாவன:-.-இருக்கு மூதலிய வேசம் நான்கும், சிக்ஷை 

கற்பசுத்தாம் வியாகரணம் நிருத்தம் சந்தோவிசிகி சோதிடம் என்னும் ௮ங் 

கமாறும், புசாணம் நியாய. நால் மீமாஞ்சை மிருஇ என்னும் உபாங்கம் கான் 
கும், ஆயுள்வேதம் வில்வேதம் காந்கருவவேகம் அருத்த நூல் என்னும் இரு 

க்குமுதலியவற்றிற்கு உப2வதம் நான்றாம் என இவை, 

இவற்றுள், வேதம் நான்கும் பிரமகாண்டமும், பிரமஞானத் இற்கு நிமி 

த்தமான கருமகாண்டமும் உணர்த்துவனவாம். சிவாகமங்களும் பிரமகாண்ட 

மாயடங்குமென்க, 

வேதங்களை எடுத்தல் படுத்தல் மூகலிய இரைவேறுபாட்டான் உச்சரி 

க்குமாறு உணாத்துவ.து சிமைஷ, 

வேதங்களிற் கூறுங் கருமங்களை அனுட்டிக்ரும் முறைமை உணர்த்து 

வத ரிகற்பசூத்திரம், 
  

* சொற்பிரபஞ்சமாவது - மந் இரம் பதம் வன்னம். பொருட்பிரபஞ்சமாவது - புவ 

னம் தத்துவம் stv. 1 பிருகதாரணியம். ௩-ம் அத்இயாயம். டு-ம் பிராமணத்து மக்இரம். 
HANS 2 am) தா MO HAN) நிப்வேி_த௦ வ..த௯ ய௨ரமெ ௨ யெ. 

23 வா8வெடஷொ மவ.3௦மிமுஹ் ஐஉசிஹாஹ$ூ வாரண) 1 சைவபுரா 
ணம், பூருவபாகம், ௧-ம் அத்தியாயம், ௨௪-ம் Caren, HAL. 7 QUT GTO விஉஜா.நா 

Q2 sranto Sepa 4 B00) ae! 50 குவி3ஹாக்ஷா வ ஒறுவரணிறி.அி 

ப்ர-_கி6| 1 இசுவலாய$யம், போதாயநீயம் முதலியன.



பொதுவியல்பு.முதற்சூத்திரம்.௨-ம் ௮. i. 

வேதங்களின் எழுத்துச்சொற்பொருளியல்பு உணர்தீதுவது வியாகா 
ணம். ன ட 

வேதங்களின் சொற்பொருள் உணர்விப்பது நிருத்தம், 

வேதமர்இசங்களிறழ் காயத்திரி முதலிய சந்தங்களின் பெயரும் ௮வ்வ 

வற்றிற்கு எழுத்து இனைத்தென்றலும் உணர்க துவது சந்தோவி௫ி. 

வேதத்திற் சொல்லப்படுங் கருமங்கள் செய்தற்குரிய காலவிசேடங்களை 

உணர்த்துவது சோதிடம், இங்கனமாகலின் இவையாறும் வேதத் இற்கங்கம் 

எனப்பட்டன, 

பாமூவன் உலகத்தைப் படைக்குமாறு முதலாயின கூறும் வேதவாக்இ 

யப் பொருள்களை வலியுறுத்து விரித்துணர்த்துவது புராணம், இ இகாசமும் 

ஈண்டு அடக்கும், 

வேதப்பொருளை நிச்சயித்தற்கு அநுகூலமான பிரமாணம் முதலியவ 

ற்றை உணர்த்துவது நியாய நால், 

வேதப்பொருளின் தாற்பரியம் உணர்தற்கு ௮.நுகூலமான நியாயங்களை 

ஆராய்ச்சி செய்து உணர்த்துவது மிமாஞ்சை, அறு, பூரூவமீமாஞ்சை உத்த 

சமீமாஞ்சை எனவும், அவற்றுள், முன்னயது வேகம் எனவும், பின்னையது 
வேதாந்தம் எனவும் வழங்கப்படும், 

அவவவவருணங்கட்கும் நிலைக்கும் உரிய தருமங்களை உணர்த்துவது 

மிருஇநால், புசாணம் முதலிய நான்கும் வேதத்திற்கு உபாங்கம் எனப்படும். 

எல்லாம் ௮நட்டித்தற்குச் சாதனமான யாக்கையை நோயின்றி நிலை 

பெறச் செய்வது ஆயுள் வேகம். 

பகைவரான் நலிவின்றி உலகங் காத்தற்கு வேண்டப்படும் படைக்கலம் 

பயிறலை உணர்தீதுவது வில்வேகம், 

எல்லாக்கடவுளர்க்கும் உவகையைச் செய்யும் இசை முதலியவற்றை 
* உ ௩ fod * 

உணர்விப்பது கார்தருவவதம், அ காகதருவமவத 

இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் ஏதுவாகிய பொருள்களை ஈட்டும் உபாயமுண 

ர்விப்பதூ ௮ருத்த,நூல், இவை கான்கும் உபவேதம் எனப்படுமென் ௮ணர்ச, 

முதலஇகரண முடிந்தது, 

ன 

இரண்டாமதிகரணம். 

முதலதிகாணத்திம் பிரபஞ்சம் நித்தியம்எனக்கொண்ட மீமாஞ்சைநாலா 

சையும் உலோகாயத.நாலாமரையும் மறுத்துச், சொல்லும் பொருளும் என்று 

'இருவகைப்பட்ட பிரபஞ்சம் உற்பத்திகாசமுடைத்தெனக் கருத்தாவினுண் 

மை சாஇத்தற்கோதிய ஏதுவை ஏதுக்களாற் சாதிச்தவழி, எது உண்டு; சாத் 
தியம் இல்லை; எனப் பிணங்கும் புத்தர் முதலியோரை மறுத்துப் பொதுவ



கூ௪ சுவஞானபோதமாபாடியம். 

கையானுஞ் சிறப்புவகையானுவ் கருத்தாவுண்மை சாதித்தற்கு எழுக்தது இச 

ண்டாம் ௮. இகரணம். 

௮/இகரணவியைபும் இதனானே விளக்கும். 

இனி ஒடுங்கெ சங்காரத்தினல்லது உற்பத்இயில்லை 
என்றது. 

எனவரும், 

‘Dot? என்பது அ௮திகரணவியைபுணர்த்துதற்பொருட்டு, முன்வரும் 

௮ இகரணங்களினும் இவ்வாறே கண்டுகொள்க, 

சூத்திரத்தின் ஒடுங்கு என உலகவினைமேல் வைத்தமையின், அதற்கே 

ற்ப ஈண்டும் ஓடுக்கின என்னாது 'ஓடுங்கின'? என உலகவினைமமேல் வைத்துசை 

த்தார். சங்காசகருத்தாவைச் சங்காரம் என்று உபசரித்தார். அல்ல இல்லை 

என எதிர்மறைமுகத்தாற் கூறினார், ஏனைக்கடவுளரிற் செல்லாமை அறிவித் 

தற்பொருட்டு, 

AHS ow, உலகம் ஐரிடகச் தொடுங்கி நின்று மீள உண்டாம் என்றதெ 

ன்னை! உள்ளதாயி னுண்டாஈ வேண்டுவதில்லை யாசலான். இல்லது உண்டாம், 

உள்ளது அழியும், இல்லவை தோன்றுங்காற் சந்தானமாய்க் கணந்தோறுந் 

தோன்றி அழிவனவற்றுள் முற்கணத்தினின்றழியும் பொருள் பிற்கணத் 

இற் ரோன்றும் பொருட்ராச் சார்பாகலின் அவை அவ்வச்சார்பிலே வித்தின் 

கேட்டின் அங்குரம் போற் மோன்.றும், இதற்கொரு கருத்தா வேண்டுவதில்லை 

எனப் புத்தர் கூறுவர். ௮சனை மறுத்து மேற்கோளைச் சாதித்தற்கெழுந்த ஏது; 

இல்லதற்குச் தோற்றமின்மையின். 
எனவரும், 

அத்றேல், உள்ளதற்கு உண்டாகமவண்டுவ தில்லையாலோ என்னும் ஆ௪ 

ங்கையை நிக்கி ஏதுவை வலியுறுத்துதறம்கு எடுத்துக்காட்டும் உதாரணம்) 

இலயித்த தன்னிலில மித்ததாம லத்தர 
லிலயித்த வாறுளதா வேண்டும், 

எனவரும், 

உள்ளதற்கு உண்டாக?2வண்டெசென்னை? என்னும் அசங்கையை நீக்கு 

தற்கு “இலயித்தது இலயித்க கன்னில் அம்” என்றும், அற்றேல், இலயித்தது 

இலயித்தவாறே ஒழியாது மீள உண்டாக வேண்டாம், ,வேண்மோயின் மூன் 

இலயித்தலின்றி நிலபெறவே அமையும் என்னும் ௮சங்கையை நீக்குதற்கு 

“மலத்தால் ஆம்' எனவும், நசித்தலேயன்றி ஓடுங்கிநின்று உள உண்டாம் என் 

தற்குப் பிரமாணம் என்னை? என்பாரை நோக்கி “இலயித்தவா நுளதாவேண் 

டும்' என்றுங் கூறினார். இலயித்தவாறன்றி உண்டாகா தென்னும் கியமமில்லை 

யாயின், கெற்கமுகாய் நீளாது கெல்லாயே நீளுசம் கேது என்னை? என்னுந் 

தீருக்கமே அதனை வலியுறுத்தும் என்றவா எயிற்று, 

வட



சிறப்புப்பாயிரம். 
“SD மவ ற் ie 

. சிற்றுடை, 
சைவாகமங் களி னுளவாகிய நாற்பாதங்களுள்வைத்து ஞானபா தீத்தோ 

திய பொருள்களை ஆராயும் ஆராய்ச்சி இர்.நாலின்கண் எடுத் துக்கொள்ளப்பட் 
டது, இது கேட்ட அுவார்ச்கு இதனாற்போர்த பயன் யாதோ? எனவும், 
இது கேட்டற்குரியார் யாவா? எனவும், இகனான் நதலப்படும் பொருள் யாது? 
எனவும், இதனைப் பயப்பிக்கும் கருவியாய் இதற்குமுன் ஒருதலையான் உணர் 
தீற்பாலது யாது? எனவும், இதனை வழங்குதற்டட்ட பெயர் யாது? எனவும், 
இஃது யாண்டு வழங்குவது எனவும், இதன் மு.தனூல் யாது? எனவும், இந் 
வூல் செய்தார் யாவர்? எனவும் பலவாற்றான் ஆசங்கை நிகழுமன்றே! அவ் 
வாசங்கை நீங்க மனவெழுச்சி சேறற்பொருட்டு இர்நூன்முகத்து உரைக்கப் 

ச 

படுவதாயே சழப்புப்பாயிரம்--- 

மலர்தலை யுலகின் மாயிரு டுமியப் 
பலர்புகழ் ஞாயிறு படரி னல்லதைக் 
காண்டல் செல்லாக் கண்போ லீண்டிய 
பெரும்பெயர்க் கடவுளிற் கண்டுகண் ணிருடீர்த் 
தீருந்.துயாக் ருரம்பையி னான்மா நாடி. 
மயாவற நந்தி முனிகணத் தளித்த 
வுயர்சிவ ஞான போத முரைத்தோன் 
பெண்ணைப் புனல்சூழ் வெண்ணெய்ச் சுவேதவனன் 
பொய்கண் டகன்ற மெய்கண்ட தேவன் 
பவனி வன்பகை கடந்த 
தவரடி. புனந்த தலைமை யோனே. 

ஏனவரும், 

இ-ள். மலர் தலை உலூல் மா இருள் துமியப் பலர் புகழ் ஞாயிறு பட 

ரின் அல்லதைக் காண்டல் செல்லாக் son Cure, og Ais Orson su 

டைய ஞாலத்தின்௧கண்ணே துன்னிய பெரிய புறவிருள் கெடும்படி பலசமயத் 

தாரானும் புகழப்படுகின்ற பறி தியங்கடவுள் உதயகரியினின்௮ும் போர்தாலன் 

றிக் காட்சியெய்தமாட்டாக சண்ணொளிபோல,--௮ருக் துயர்க் குரம்பை 

யின் ஆன்மா நாடி. ௭-து. பொறுத்தற்கரிய துயரங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நிலைக் 

களமாய்ச் சத்ததாதுக்களாற் பொத்திய கூரம்பையாகிய காணப்பட்ட உடம் 

பானே காணப்படாத அன்மாவையும், பரமான்மாவையும் * அனுமானவள 

வையான்வைத் தாராயந்து அவற்றது தடத்கலக்கணம் எனப்படும் பொதுவி 
யல்புணர்க்து,--] கண் இருள் தீர்ந்து, ௭-து. அவ்வுணர்ச்சியானே கருதியுண 

* அனுமானமெனினும், வழியளவையெனினும், கருதலளவையெனினும் ஒக்கும். 
இது மாபாடியத்துட்கண்டது. 1 புறப்பொருள்களைமறைக்துத் தான் கட்புலப்படும் 
பூசீவிருள் போலாது, ஆன்மாவினது சிற்சத்தியை மறைத்து, அது; சன்னையும் வெச் 
தையும் தெரியகொட்டாது செய்து, சானுங் கட்புலப்படா இிருக்கலிற் கருதியுணரப்படும் 
இருளென்பார் ஆணவச்சைச் கண்ணிருளென்றுர்.



௩௨௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

சப்படும் ௮கவிருளாகிய ஆணவமலத்தினின்று நீக்கி, ஈண்டிய பெரும் பெய 
ர்க் கடவுளிழ் கண்டு, ௪-௮, ௮ துநிங்கெவழி எல்லா_நூல்களும் சன்பொருளே 

யாகத் இரண்டு கூடிய *பெரும்பெயர் எனப்படும் ஒருவார்த்தையாகெ மகாவா 

க்யெத்தான் எடுத்தோதப்படும் முதற்கடவுளது திருவருளானே அப்பொருள் 

களது சொரூபலக்கணம் எனப்படுஞ் சிறப்பியல்பை 1 ௮ நுபூ தியிற்கண்ணெர் 

ந்து, --மயர்வு ௮ற, ௭-௮, இம்முறையானே மயக்கவாசனையதறுச் வொறப 
வம் பெறுதற்பொருட்டு,--ஈந்தி முனி கணத்து அளித்த, ௪-து, சகண்டதே 

வர்பாற் கேட்டருளிய நந்திபெருமான் சனற்குமாரமுனிவன் முதலிய முனி 

வர்கணங்க்ட்கு முறையானே அளித்தருளப்பட்ட,--உயர் சிவஞானபோ 

தம். எ-ு, சரியை முதலிய மூன்று பாதப்பொருள்களை சாயும் நூல்களின் 

மேற்பட்ட செவஞானபோதம் என்னும் வடநாலை,--உரைத்தோன். ௭-து. 

மொழிபெயர்த்துக் கூறி வார்த்திகம் எனப்படும் பொழிப்புரை செய்தோன்,- 

பெண்ணைப் புனல் சூம் வெண்ணெய்ச் சுவேதவனன். ௭-து. பெண்ணையா ற்று 

நீராலே சூழப்பட்ட தருவெண்ணெய்ரல் லூரில் ௮வதரித்தருளிய சுவேகவன 

ப்பெருமாள் என்னும் பிள்ளைக் இருகாம முடையான்,--பொய் கண்டு அகன்ற 

மெய்கண்டதேவன். ௭-து, பொய்ச்சமயங்களின் பொருள் இது இது என்று 

கண்டு கழிப்பித்த காரணத்தாற் பெற்ற மெய்கண்டதேவன் என்னுஞ் இறப்பு 

தீதிருகாமமூடையான்,--பவம் ஈனி வன் பகை கடந்த தவர் அடி. புனைந்த 

தலைமையோன், ௪-து, பிறவியாயெ! மிக்கவலிய பகையினை வென்ற தவத் 
தோர், தனது இருவடியைப் புனைக் நுகோடற்கேதுவாகிய தலைமைப்பாட்டி 

ணயுடையோன் என்றவாறு, 

படரிற் காண்டல்செல்லுங் சண் எனற்பாலகனை எதிர்மறைமுகத்தாற் 

கூறினா, இன்றியமையாமை விளக்குதற்கு. இப்பொருள்பற்றிக் கண்மேல் 

DUH GIG கூறி னானும், உவ மயப்டு பாருட்2 கற்பக் காண்டல்சேற OG 
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படர்ந்த ஞாயிறு? பால் என்பது கருத்தாகக் கொள்க, 

இருட்கேட்டி ளாம் நிருவிகற்பம் சவிகற்பம் என்னும் இருவகைக்காட் 

இக்கும் ஞாயிறு இன்றிபமையாச் இறப்பிற்றாுபவாறு2பால, மலத்தீர்விற்கும் 

ஆராய்ச்சி அநுபூதி என்னும் இருவகை உணர்விற்கும் இன்றியமையாச் சிறப் 

பிற்ருய த இம்நூல் என்பார், நமியப், படரினல்லதைக் காண்டல் செல்லாக் 

சண்போல், நாடித், இர்ர்று, கண்டு, மயான, அளிக்ச சிவஞானபோதம் 

என். 

கலைமைபற்றி அருந்துயர்க்குரம்பையின் என்றாமோனும், இனம்பற்றிக் 

கரணம் புவனம் முதலியனவும் உடன் கொள்ளப்படும். 

அருந்துயர்க்குரம்பையின் காடப்பலவெதாகிய பொதுவியல்பு முன்னுறு 

ருக்திரத்தானும், பெரும்பெயர்க் கடவுளிற் காணப்பவெதாகிய சிறப்பியல்பு 

பின்னாறுரூச்இரத்தானும் ஓதுப. 

* 'பெரும்பெயசெனிலும், மகாவாச்கிெயமெனினும் ஓக்கும். இது மாபாடியச்துட் 

சண்டது. * அ.றபூதி பிறபொருளின் உபகாரம் வேண்டாது சின்னியற்கையாற் பொ 

ருள்களை எதிருற்றுணரும் அறிவு. 

   



சிறப்புப்பாயிரம். GGT 

சாடி எனவே ௮ நுமானவளவையான் என்பதூஉம், கண்டு எனவே 

௮நுபூதியில் என்பதூஉம் தாமே போதரும், 

பொதுவியல்பு ௮ளவைமுகத்தானும் இலக்கணமுகத்தானுங் கூறப்பட் 

டுக் கேட்டல் சிந்தித்தல் என்னும் இருஇறத்சான் உணரப்படும்; சிறப்பியல்பு 

சாதனமுகச்தானும் பயன்முகத்தானுங் கூறப்பட்டுக் கேட்டல் சிச்தித்தல் 

தெளிதல் நிட்டை என்னும் கான்குஇிறத்கான் உணாப்படும், 

இஃது என்சொல்லியவாறோ எனின்:--இவ்விருவகை இயல்பும் வேறு 

வேறு கூறும் ஆகமங்களின் பொருளொருமை உணசமாட்டாது ஒரோவொன் 

றேபற்றி &ீக்கவாதம் முதற் பலஇறத்தான் வேறுபட்டுத் தம்முண்மாறுகொ 

ண்டு மயங்குவார்க்கு ௮ங்கனம் மயங்காது அவற்றின் பொருளொருமையுணர் 

த்தற்கு எழுந்தது இர்.நால் என்றவாறாயிற்று, சிவஞானபோதம் என்பதூஉம் 
இக்காரணத்தாற்பெற்ற பெயர் என்பது வடமொழிச்சிவஞானபோதத் இறு 

இக் *சூத்தூித்தோதியவாறுபற்றி உணர்க, 

சரியை முதலிய மூன்றுபாதப்பொருளை அராயும் நால்சளாவன, சோம 

சம்பு பத்த இ முதலாயின. அக். நூல்களின் மேற்பட்ட சிவஞானபோதம் என 

வே, அ௮க்நூல்களுணர்ந்தபின்னர் இர்.நால் கேட்கற்பாற்று என்பது பெறப்ப 

ட்டது; படவே, முன்னர்த் திக்கையுற்றுச் சிவாகமங்களை ஓதி அதன் பின்ன 

ர்ச் சரியாபாதம் முதலியவற்றை அராயம் _நால்களை முறையே கேட்டு ௮வ் 

வாஜொழுூ மனர்தாயராய் 1 நிதீதியாநிக்தியவுணாவு தோன்றிப் பிறவிக்கஞ்டு 

விடுபேத்றின் ௮வாமிக்குடையசாய் வந்த ௮ இகாரிகளுக்கு இர்,நால் உணர்த் 

ஆக என்பது போந்ததெனக் கொள்க, 

போதம்' எனவே யாப்பும், கேட்போரும், நுதலியபொ உயர் சிவஞான 

ரூளும், நாற்பெயரும், “காடி.த் தீர்ந்து கண்டு மயாவற' எனவே நுதலியபொ 

ரூளின் வகையும், பயனும், “நந்திமுனிகணத்தளித்த' எனவே வழியும், 

“வெண்ணெய்ச்சுவேதவனன்' *மெப்கண்டகேவன்' எனவே ஆக்கியோன் 

பெயரும், தமிழ் வழங்கும் நிலமே இக்_நால் வழங்கும் நிலம் என எல்லையும் 

போர்தவாறுணர்க, வடநாலார் யாப்பை அனந்தரியம் என்றும், நுதலியபொ 

ரூளை விடயம் என்றும், கேட்போரை அதிகாரிகள் என்றும், பயனைப் பியோ 

சனம்,என்றுங் கூறுப, யாப்பு - சம்பந்தம் என்பாருமுளர், 

கிறப்புப்பாயிரமுடி.ந்.த.து. 

இருச்சிற்றம்பலம். 
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அறிக. 1 நித்தியா நித்திய வுணர்வு - இப்பொருள் நித்தியம்; இப்பொருள் அ௮நித்இயம் 
என்று உணர்தல். |



i. OF சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

மங்கலவாழ்த்_து. 

  

காமிகம் முதலிய சைவாகமங்களுள் ஞானபாதத்திலுளகாகய ஆசங்கை 
நீக்கி அவற்றின் பொருளுண்மை பொவியல்பு சிறப்பியல்பு என்று இருவே 
றுவகைப்படுத்துக் காட்டிப் போதித்தற்கு இரெளரவாகமத்தி லெழுந்த சிவ 

ஞானபோதழநூலினைத் தமிழுலகம் உயதற்பொருட்டு மொழிபெயர்த்துச் செ 

wg பொழிப்புரைப்பான் எடுத்துக்கொண்ட ஆரியர், சாக்செத்தே அதீதக் 

தைப் புரியுக் தமக்கு இடையூறு சிறிதுமணுகாமை அறிக்தாசாயினும், ஆன் 

ஜோராசாரம் பாதுகாத்தற்பொருட்டும், மாணாக்கர்க் கறிவுறுத்தற்பொருட் 

டும், முதற்கண் இடையூறு நிீக்குதற்குரிய விகாயகக்கடவுளை வாழ்த்துவதா 

நிய மங்கலவாழத்துக் கூறுகின்ளூர், 

கல்லா னிழன்மலை 
வில்லா ரருளிய 
பொல்லா ரிணைமலர் 
நல்லார் புனைவரே. 

இ-ள் கல்லால் கிழல், எது, அருள்வடி வாகிய கல்லானிழலின்கண் 

ணே எழுந்தருளி இருந்து,--மலை௨ஷ இல்லார். எ - ZF. நந்திபெருமாலுக்கு 

Disgrace மலைவு தீர்த் தருளிய முதலாசரியா,--அருளிய, ௪-து, மேன்மேற் 

கருணைகூர்க்தருளுசற்பொருட்டு,--பொல்லார் இணை மலர், எ-து, பொல்லாத 

பிளளையாருடைய ஞானசத்தி கரியாசத்தி என்னும் இரண்டு இருவடித்தாம 

சைகளை,--ஈல்லார். ௭-து. கேட்டுச் இந்தித்துத் தெளிக்க மெய்யன்பார,-- 

புனைவர், எ- அ. தம்முடைய ஞானசத்தி கீரியாசத்திகட்கு வியாபகமாகக் 

கொண்டு தாடலைபோல் ௮டங் நிற்பர், எ- று, 

“நல்லார். புனைவார்” எனவே, ஏனையோர்க்கு ௮து கூடாது என்றவா 

ppm. 

மூவகை வாழ்த்துள் இது பொருளியல்புரைத்தல் எனக் கொள்க, 

இல்லார் இல்லாகச் செய்தார் எனப் பண்படியிற் பிறந்த வினைப்பெயர், 

அருளிய என்பது செய்யிய என்னும் வாய்பாட்டுவினையெச்சம்? ௮று 

புனைவர் என்னும் பிறவினைமுதல்வினை கொண்டது. 

௮ருஸிய பொல்லார் எனப் பெயசெச்சமுடிபாகவைத்து உரைப்பினும் 
அமையும், 

மலைவில்லார் ௮ருளப் பொல்லார் தாள் புனைவர் எனலே, அவ்விருவருக் 
தம்முள் வேற்றுமையின்மை பெத்மும். உலகத்துப் புதல்வர்கண்மாட்டுச் செய் 
யும் வழிபாடு தந்தையர்க்குக் கழிபேருவகை பயப்பிக்குமாகலின், ௮ர்ஈயம் 
பற்றி ௮ங்நஙனங் கூறியதூஉமாம். 

மங்கலவாழ்த்து முடிந்தது, 
இருச்சிற்றம்பலம், 

எழ.



அவையடக்கம், 

RKO 

தம்மை யுணர்நீது தமையுடைய தன்னுணர்வா 
செம்மை யுடைமை யெமையிகழார்--தம்மை 
புணரா ௬ணரா ருடங்கியைந்து தம்மிற் 
புணராமை கேளாம் புறன. 

இஃது அவையடக்கங் கூறும்முகத்தானே ஈண்டெடுத்துக்கொண்ட சித் 
தாந்தசைவரின் உயர்வும் ஏனைச்சமயத்தார்கள தஇழிவுங் கூறுகின்றது. 

இ-ள், தம்மை உணர்ந்து தமை உடைய தன் உணர்வார், ௭ - து, உடை, 
ப்பொருளாகய தம்மியல்பினை உணர்ந்து தம்மை உடையானாகிய தலைவனை உண 
ருஞ் சித்தாந்தசைவர், --எம்மை உடைமை எமை இகழார, ௪ - து. தமக்கு 
உடைப்பொருளாகிய எம்மை உடையசாகலின், எம்மைக் குற்றங்கணீக்கிக் 
குணங்கொண்டு கோதாட்வெதன்றி இகழ்தல்செய்யார்; ஆகலான் எம்மாற் 
செய்யப்படும் _நாலையும் அவ்வாறு கைக்கொள்வர்,--தம்மை உணசார் உண 
ரார், எ- து, ௮ங்கனர் தம்மையுணசாதார் தம்மையுடையானாகிய தலைவனையு 
முணரார் ஆகலான்,--உடங்கு இயைந்து தம்மிற் புணராமை, எ - து, Mat 
ஒருங்கே குழீஇக்கொண்டு தம்மிற்ராமே சேராது முரணுதலான்,---புறன் 
கேளாம். எ- து. அவர் எம்மையும் எம்மாற்செய்யப்படும் நூலையும் இகழ்ந்து 

சைக்கும் மொழியை யாம் பொருளாகக் கொள்ளாம், எ- று, 

ஆகலான் எம்மாற் செய்யப்படும் நாலையும் அவ்வாறு கைக்கொள்வர் என் 

பது குறிப்பெச்சம். 

தன்னை என்லும் இரண்டனுருபு விகாரத்தாற் மொக்க து, 

உடைமை புணராமை என்புழி இன்னுருபும் ஆனுருபும் விரித்துரைக்க, 

“தம்மையுணசார்' எனப் பொதுப்படக் கூறுதலானே, தாமொரு பொரு 
ளுண்டென்பதை உணராத உலோகாயதரும், தம்மைக் குணிப்பொருளென் 
௮ுணசாத புத்தர் சாங்கியர் மாயாவாதிகளும், தம்மை முதல்வனுக்கு உடைப் 
பொருளென்று உணசாத ஏனைச்சமயத்தாரும் அடங்குவர். பாஞ்சராத்திரிக 
ளும் சிவாத்துவிதசைவரும், தம்மை உடைப்பொருளெனக் கொள்ளினும், 
அவருள், பாஞ்சராத்திரிகள் உடைப்பொருளாகய தமக்கு ௮ணுபரிமாணங் 
கோடலானும், உடையா னுக்குப் பரிணுமங் கூறுதலானும், உடையானல்லா 

தானை உடையானென மயங்கிக்கோடலானும், சிவாத்துவிசசைவர் உடையா 
னது கிற்சத் திக்குப் பரிணாமங் கூறுதலானும் பிறவாற்றானும் ௮வருர் தம்மை 
உணரார் என்பது, 

புறன் புறச்சமயம்பற்றி இகழ்ந்துரைக்கும் மொழியும் புறங்கூற்றுமொ 
ழியும் என்பது இரட்டிறமொழிதலென்னும் உத்தியாற்கொள்க, புறங்கூற்று 
மொழியாவது முக்கூற்றுப் புறச்சமயிகளின் வேறான பாடாணவாத்சைவர் 
முதலியோர் மூன்னன்றிப் புறத்தே இகழ்ந்து கூறும் மொழி என்க, 

அவையடக்கமுடி ந்தது. 
திருச்சிற்றம்பலம், 

ஜி



உ 

சிவமயம், 

திருச்சிற்றம்பலம், 

பொதுவியலபு. 

  

பிரமாணவியல, 

ஈண்டு ஆசரியர், முதனூலிற் கூறியவாறே சவொகமங்களின் ஓதப்படும் 

ஞானபாதப்பொருள் எல்லாவற்றையும் பொது உண்மை என்று இரண்டாகத் 

தொகுத்து, பிரமாணவியல் இலக்கணவியல் சாதனவியல் பயனியல் என சால் 

வகைப்படுத்து, பிரமாணவிபல் மூன்று*பாதத்தாற் கூறுவான்றொடங்க, முத 

நீகண் உலகிற்கு முதற்கடவுள் சிறப்புவகையான் உண்டென்னும் ஆகமப்பிர 

மாணத்தை வலியுறுத்துவதாய ௮நுமானப்பிரமாணங் கூறுகின்ளூர், 

அவனவ ளதுவெனு மவைழமூ வினைமையிற் 
மோற்றிய திதியே யொடுங்கிமலத் துளதா 
மநீத மாதி யென்மனார் புலவர். 

௭-௮. சூ-ம். எ-னின். சங்காரகாரணனாயுள்ள முதலையே 
மூதலாகவுடைத் துஇவ்வுலகம்என்பதுஉணர்கத் துதனுதலிற்று 

இது சூத்தக்கருத்து உரைக்கின்றது, 

இ-ள், நிவிர்த்தெலை முதலிய பஞ்சகலைகளுட்பட்ட வகைச் சங்காரத் 

துள் இறுதிக்கண்ணதாயெ மாசங்காரத்தைச் செய்யும் வினைமுதலாயுள்ள 

முதல்வனையே தனக்கு முதற்கடவுளாக வுடைத்து அவன் அவள் ௮து என்று 
இவ்வாறு சுட்டி உணாப்பரிவதாய உலகம் என வேதாகமங்களுட் கூறப்படுவ 

தீனை ௮துமானவளவையான் உணர்த்துதலைக் கருஇற்று இச்சூத்திரம். ௭-௮, 

ஏகாரம், இயைபின்மை நீக்குதற்கும், பிறிதினியைபு நீக்குதற்கும் பொ 
அவாய் நின்ற பிரிநிலை, 

* பாதம் - சூத்திரம், | OeesBou பொருள்பற்றிய சுருதிகள்:--பிருகுவல்வி, 

௧-ம் ௮அநுவாசம், ய_தாவா Dorf Os HS ude யெநா_தா.நி வேறி 

  

பக௨/ய ஷுவிவவிரு.ரி.த விஜிஜா வல தகவே, Cea, ysi@Pans-



பொதுவியல்பு.முதற்சூத்இரம். ௪௧ 

இதன்படொழிப்பு உரைத் துக்கொள்க. 

இஃ, இவ்வுமைமுகத்துக் கேட்போரால் உரைவகைபற்றிச் செய்து 

கோடற்பாலதொன்றனை அறிவுறுத்துனெறது, 

இ-ள். இச்சூச்தத்துன் பிண்டப்பொழிப்பு முன்னர்க் கண்ணழித்து 

சைக்கும் பொழிப்புரைபற்றி உசைத்துக்கொள்க, எ-று, 

எனவே, இங்கனம் இருவகைப்படும் பொழிப்புரையுட் கண்ணழித்துக் 

கடாவிடைகளானுசைக்கும் வார்த்திகமாய பொழிப்புரைமாத் திசையே யாம் 

ஈண்டுரைக்கனெரும்; பிண்டமாகக் கொண்டுரைப்பதாய பொழிப்புசை இது 

பற்றி உணாந்துகோடல் எளிதாகலின், ௮ஃது யாம் உரசைக்கின்றிலம் என 
உரைமுகத்து மாணாக்கர்க்கு ௮றிவுஅத்தவாருயிற்று, 

இஃ, ஏனைச்சூதக் இரங்களினும் உய்த்துக்கொண்ணெர்தற்பொருட்டு, 

முதற்கண் வைக்கப்பட்டது, 

இவ்வாறு ஆசிரியர் ஆணை தந்தமையின் கண்ணழித்துரைபற்றிச் சூத்தி 

ரத்திற்குப் பதப்பொருள் கூறுதும், 

௮வன் அவள் அது எனும் அவை-புலவர். ௭-௫, அவனென்றும் ௮வளெ 

oon அ௮துவென்றும் இவவாறு பகுத்துப் பலவாய்ச் சுட்டியுணாப்படுஞ் 

சொல்லும் பொருளுமாய இருகூற்றுப் “பிரபஞ்சக்தொருஇ, தோற்றம் நிலை 

இறு என்னும் முத்தொழிலுடைமையால், ஒருவளுற் ரோற்றப்பட்டதாய 

உள்பொருளேயாம். ௮, தோன்றுங்கால், தான் ஓடுங்குதற்கு ஏதுவாய் நின்ற 

கடவுளினின்றும், * சகசமலம் நீங்காமையால், ௮து நீங்குதற்பொருட்டு மீளத் 

தோன்றுவதாம். இவ்வாஞுகலின் சங்கராத்தொழிலைச் செய்யுங் கடவுளே 

உலூற்கு முதற்கடவுள்; ஏனையோர் அன்னால்லர் எனக் கூறுவர் அளவை 

நூலுணர்ந்சேதோர். ௪ - ஸு, 

அவை தொகுதி; சுட்டுப்பெயசெனக்கொள்ளின், உள எனப் பிரித்துப் 

பயனிலையாக்கித், தாம் என்பதனை அ௮சைகிலையாகவைத்துசைத்து, ஆக்கச் 

சொல் வருவித்துக்கொள்க, வினைபை-வினையுடைமை, 

தோன்றிய என்னாது *தோற்றிய' எனப்பிறவினை வாய்பாட்டா னோதுத 

லின், அதம்குரிய வினைமுதல் அவாய்கிலையான் வந்தது, தோற்றிய என்னும் 

பெயசெச்சம் இதி என்னுஞ் செயப்படுபொருட்பெயர் கொண்டு, திதியாய் 

ஒருவனாற் ரோற்றப்பட்டதென்பார் தோற்றிய இதி என்றார், திதி என்றது 
ஈண்டு உ ள்பொருளென்னுக் துணையாய் நின்ற, து, 

ஹவ./9ி_௦0ய, 6 பஹ விஷ-புர௩0 #5 B37 Gav வம௨ரஹூயஜெ. வவ.$ரணி 

Qa Eyurofen soere00.s, 1 ந 4சாரணகாணா நா௦யர..காயழா..கா, 

காரறணஹு Quy) u8ar lagoon யா௦வஜ$வவெ.1ற$ஸம௦ம- ாசகா 

    

wean), சர்வரித்தார்தவிவேகம். ல் மாவாய் ரஹ௫தாஸெ. er ann e\ 7 oes 
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மலம்-ஆண வமலம்.



௫௨ சவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

மூவினையுடைமையால் உள்பொருளாதனும், அவ்விரண்டுமுடைமையால் 

அபத்த னால் எயுடைந்தாத ஒக் துணியப்படுமென்பார், “மூவினைமையிற் 

ருற்றிய இதி' என்னார். 

ஏகாரந் தேற்றம், ஓடுங்க என்பது பெயர், உருபுகள் தொக்கு நின்றன. 

அந்தத்தைச் செய்யுங் கடவுளை அந்தம் என்றது உபசாரம், 

ஆ * ௩ . * ஒ உ “oD 

காணப்பட்ட உலகத்தாற் காணப்படாத கடவுட்மு உண்மை கூறவே 

ண்தெலின், “தோற்றிய இஇயே' எனவும், “ஓடுங்கியுளதாம்' எனவும் உலக 
. . ௩ 4 உ ௩ * . 6 . 

ன்மேல்வைத்துக் கூறினார். கருத்துரையுட் கூறியதும் ௮துநோக்கி, 

DFG EDI SM, அவனவ ளதுவெனு LDS DUeLP வினைமையின் என்பது 

ஓர.திகாணம்; தொத்திய இதியய யொடுங்கி யுளதாம் என்பது மூன்ற இிகரண 

த்தை உள்ளடக்கி சிற்பதோச இகாணம்; அக்தமா இ என்பது ஓரா DEI CML; DK 

மூன்ற இிகரணத்தது இச்ரூக் இரமென் அணர்க, இம்மூன்றும் முறையே ஒன் 

நற்கொன்று ஏதுவும் பயனுமாய் ஒருபொருண்மேல் வருதலின், ஒரு க.இ 

சத்தாற் கூறினார். தன்னாற் கூறப்படும் பொருளும், அதன்கண் Buns, 

அதற்குப் பிறர் கூறும் பக்கமும், அதனை மறுத்துரைக்குஞ் சித்தாந்தத் துணி 
பும், இயைபும் என்னும் இவற்றது நிலைக்களம் ஈண்டு OY HEIL எனப்படும், 

Lo 

ip 5 0 Dw» T ow tb. 

ஈண்டு உளதாய் ஓருவன் ஒருத்தி ஒன்று என்று சட்டப் 

பட்ட பிரபஞ்சம் உற்பத்து தி நாசமுடைகத்து என்றது. 

~~ cy eh) LOD ப உ உ. ட் ன ரா . 

ol— Hl, போஸ், 61-னின், மூவினையுடைக் உதார் அன ம்பா 61 6ST GILD ம்யப் 

. . » க ee . fn + க , . . 

LITL 19. 6ST BRO நிந்நமாய்க் காணப்பம்ம் பிர பாரி முத மூலினையடைற்கென் 
* 5 +) ச . ர . 

லை பொருந்தா Bl OT Oat LBLLT GIG IHL BOT BM GAG உ Db) GLA SOU LY Fibs 
Oe gre oe tq A Oe கன்ட தக் த eae Dae nom கித்துச் ரூற்இரத்தின் முதற்கூற்றைகத் கண்ணழிம்நுரை DB OLDS BTL NG 

லிற்று, இ-ள், வெ-பை, 

க > 7 ச . க ன் . ச . 

ஒருவனெ ம இரு நீதியென்றும் மனி றென்.றும் இவவா ௮! அவயவப 
௭ ச * ory . ட ௩ e உ ட . ட . . 

பகுபபுடைக்தாயும்பலமவுுவகைக்காயச சடமாயமு ஏட்டி யியப்படு வதர 
. ச . . உ ரூ . . . . 

யும் இரு்தலின இம்மூன் ற துவானும் பிரபஞ்சக் தான்றி கின்று அழியும் 

என்பது துணியப்பி மென்பாம், உதா யாருவடஞரு த் இ யொன்றென்று 
4 . ௪ . . ப . . உட “ey . 

Ch tf Ld [0 ப) Fit ம்ம் 6 படம்பொ புண fl Bo an 

உள தாய் ச்ச்ட்டப்பட்ட என இயையும், உள கா WIG ded LID. GHD (tpt ad 
௫ கோடு ூதலியன'2பாலத் 1 இரிவையங்களானன் றி பெய்யாத சட்டப்பதெல், 

தோற்றமும் சறும் உளதன்பாலே கடத்தலின், 

* திரிவு - விபரீதவுணர்வு, 
 



பொதுவியல்பு.முதற்சூத்திரம்-க-ம் அசி. ௪௩ 

எ-து. ஏது, எ-னின். காட்சியளவைக்கெய்தாது உரைப்பனவெல்லாம் 
பிரமாணமாகா என உலோகாயதர் கூறுங் கடாவை ௮சங்கித்துக் காட்சியள 

> உ ரூ . ’ . ச 

வைபந்றியும் மேற்கோளைச் சாதித்த னுதலிற்று, 

இ-௭. உற்பதநியும் காசமுங் காணப்பட்ட இதஇயின் பக்கத்தே காணக் 

கடத்தலின் 'உளதா யொருவே ஞெருத்சியொன்றென்று சுட்டப்பட்ட பிரபஞ் 

சம் உற்பத்தி இதி நாரமுடைத்து' என மேற்கொண்டறு, எ-று, 

தாதி யீறு முதலுத் நாணையாகப் 

பேதாய் இிதியாரும் பெற்றிமையி--னோகாரோ 

வொன்றொன்றிற் மோன்மி புளதா யிறக்கண்டு 

மன்றென்று முண்டெனன வாய்ந்து. 

எ-.து, உ-ம். எ-னின், உள்ளதன்பால் அவ்விரண்டும் டெத்தல் யாங்க 

னம்? என்னுங் கடாவை அசங்கித்து ஏதுவை வலியுறுத்து னுதலிற்று, 

இ-ள், பேதாய், எ-று, காட்சியளவைகளாலும் அறியப்படாத மட 
வோனே,--பூகாதி, ௪-2, பூகம் முதற்காணமாகவுடைய பிரபஞ்சத் இற்கு,- 

இஇ ஈறும் முதலும் நுணை அக ஆகும், எ-து, இதி, நிகழ்வுழி, காசமும் உற் 

பத்தியும் தனக்றாத் நுணைக்சாணமாக்சொண்டே செழாகித்கா கும். அற்ரயி 

னுள் ஒன்று தோன்ற ஒன்று நிற்ப ஓன்றழிவகன்றி ஒருங்க தோன்றி ஒரு 

eT “a று ஒருங்கே அழியக் கண்டி. லமாலெனின்,--ஒன்ஈ அ ஒன் றின் பெற்றி 

மையின் தோன்றி உளதாப் இறும் கண்டும், அண, ஓ ல்லொரு காலவிசேடத் 

இற் சாதிபற்றி ஒருங்கே தோன்றி ஒருங்கே கன்று ஒருங்கே அழிவதனைக் 

கண்மிவைத்தும்,--என்றும் அன்று ௨ ண்டு என்ன YY A ஒதாசோ, எ-று, 

5 DB BAGH அஙஙனமா தல் 

ளோ உன்னைப் போலும் 

என்ருபினும் Yo TH காலம் வ மென் ௮ உலக. 

உண்டென்று அக்காட்டுபற்றி அராய்ம்று சொல்லாக 
௩ 5 ௫ 

மடமையில்லாமதார். ஏ - MI, 

பூதாதி அன்மொழித்தொசை, பூதத்துக்கு மேலுளவாய தத்தூவங்கள் 

உலோகாயதருக்கு உடம்பாடன்மையின், பூகம் முகலாய தத்துவங்களென ஸதி 

உரைர்கல் ஈண்டைக் கேலாமை OK. 

பூதாதிக்கு என நான்கனுருபு விரித்துசைக்க: அது பின்னருஞ் சென்றி 

யையும். அரும் என்பு முற்றுவினை, ஈண்டுப் பெற்றிமை என்றது சாதியை, 

ஐகாரம் எ இர்மறை, 

ஒன்றொன்றின் என்பது ***ஓஒன்றொன்றுப் பார்க துணர்வ துள்ளே” என் 

ருற்போல அடுக்குமொழி; அது காலவிசேடமாகல் என்றும் ௮ன்று எனப் 

பின்வருகலாற் பெற்றாம். 

ஒருங்கே என்பது சொல்லெச்சம், 
  

  

* இரதூல். ௧௧-ம் சூ. ௧-ம் ௮. ௧, இர்சையு,



௪௭ .... சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

ஒன்னொன்றிற்மோன்.றியுளதாயிறுதலாவது**பயில்விச் தெல்லாங்-காரிட 
மதனிம் காட்டு மங்குரங் கழியும் வேனில்'' என்பதனா ன.றிக, 

கண்டும் உம்மை இறப்பு, 

முதல இிகரண முடிந்தது, 

LP 

இரண்டாமதிகரணம். 

இனி இல்லதற்குத் தோற்றமின்மையின் உள்ளதற்குச் 
செய்வோரின்றிச் செய்வினையின்மையின் ஓடுங்கெ சங்கார 
த்தி னல்லது உற்பத் தியில்லை என்றது. 

என, இங்ஙகனஞ் சொற்பல்காமைப்பொருட்டுத் துணிந்ததாக வைத்து 

உரைத்தாசாயினும், பொருளியைபித்கேற்ப இதனை மூன்றதிகாணமாகவை 

த்து உரைப்பது ஆரியர் கருக்தெனக் கொள்க; ௮ஃதாமாறு காட்டுதும்:-- 

[இனி உலகமுள்ளதுஎன்றது,] 

எ-து, மே-ள். எ-னின். உலகம் இல்பொருளாய்க் தத்தஞ் சார்பிலே 

தோன்றியழிதல் இயல்பென்தலே அ௮மைவடைமையின், அது மூவினையுடை 

தீதாயினும் தோற்றுவானொருவனை உடைத்தாதல் செல்லாது எனப் புத்.த.நா 
லார். கூறும் சடாவை அசங்கித்துத் ‘BG என்னுஞ் சூத்இரக்கூற்றைக் 

கண்ணழித்துசைத்து மேற்கோட னுதலிற்று, இ-ள், வெ-டை, 

இல்லதற்குசத் தோற்றமின்மையின். 

எ-து, எ.து. எ-னின். உளளதாதல் யாங்கனம் என்னுங் கடாவை அ௮சங் 
கித்து மேற்கோளைச் சாஇத்த னுதலிற்று, 

இ-ள். இல்பொருளாகிய முூயற்கோட்டிற்கு முச்காலத்தும் உற்பத்தி 

இன்மையின் ஈண்டு உற்பத்தி காணப்படுதலான் :உலசமுள்ளது' என மேற் 

கொண்டது, எ-று, 

[இனி உ௨லகஞ்செய்வேோனை யுடைத்துஎன்றது,] 

எ-ு, மே-ள், எ-னின். உள்பொருளெனப்பட்ட பிரபஞ்சம் தத்தம் 

முதற்காரணத்தினின்று் தானே தோன்றி அழியும் இதற்கொரு கிமித்தகாச 

ணமாய் ஒருகருத்தா வேண்டாம் எனச் சாங்கியர் கூறுங் கடாவை ௮சங்கித் 

அச் (தோற்றிய என்னுஞ் ரூத் இரக்கூற்றைக் சண்ணழித்துசைத்து மேற் 

கோட ஸுதலிற்று, இ-ள், வெ-டை, 

உள்ளதற்குச் செய்வோரின்றிச் செய்வினையின்மையின்ஃ 

எது, ஏது, எ-னின், அதற்குப் பிமாணமென்னை? என்னுங் கடாவை 

அசக்கித்து மேற்கோளைச் சாதித்த லுதலிற்று, 

இ-ள். மண் முதலியவற்றி னுள்ள தாய கடம் முதலிய பொருட்குக்குப 

வன்மு.தலிய செய்வோரையின்றி வனைதன் முதலிய செய்தொழில் நிகழாமை



பொதுவியல்பு.முதற்சூத்திரம் 2-ம் அதி. ௪௫ 

யின், உலகம் இவ்வியல்பிற்றுகலான் “இனி இல்வுலகஞ்செய்வேரளையுடைத்து" 
என மேத்கொண்டது, எ-று, 

இனி ஒடுங்கெ சங்காரத்தினல்லது உற்பத்து இல்லை 
என்றது. 

எ-து, மே-ள், எ-னின், இத்.துணையுங் கூறியவாற்றான் உலகத்தைக் 

தோற்றுவிப்பான் உண்டெனப்பட்ட கருத்தா இஇிகருத்தா சிருட்டிகருத்தா 

முதலியோரில் ஒருவனேயாதல் அமையும் எனப் பாஞ்சசா,த்திரிமுசலியோர் 
கூறுங் உடாவை ஆசங்டுத்து 'ஒடுக்கியுளதாம்' என்னுஞ் சூத் இரக்கூற்றைக் 

சண்ணழித்துரைத்து மேற்கோட ஸனுதலிற்று, த 

இ-ள், உலகம் தான் ஒடுங்குதற்கு நிலைக்களமான சங்காசகருத்தாவி 

னின்றன்றி உளதாகாது, எ-று, 

ஒடுங்ெ என்னும் பெயரெச்சஞ் சங்காரம் என்னும் இடப்பெயசோடு 

மடிந்தது, சங்காரம் அகுபெயர், 

அல்லதஇல்லை என்று எஇர்மறைமுகத்தாற் கூறியது, ஏனைக்கடவுளரின் 
உளதாகாமை யாப்புஅுத்தற்பொருட்டு, 

இகனுள் ஒடுங்கின என்பதனாற் போந்த குறிப்பேதுவைப் புலப்படக் 
காணுமாறு:-- 

[ஆண்டுஓடுங்குதலின்.] 

எ-து, ஏது, எ-னின், அதற்குப் பிமாணமென்னை? என்னுங் கடாவை 

ஆசங்கித்து மேற்கோளைச் சாஇத்த லுதலிற்று, 

இ-ள், யா.து யாண்டொடுங்கும் ௮ஃது அதனில் உற்பத்தியாம் மண் 

ணிற் குடம் போலும் என்னும் அவிநாபாவத்தாற் பிரபஞ்சஞ் சங்காரகாச 

ணன்மாட்டு ஒடுங்குகலின் மீளச் தோன்றுங்கால் ஆண்டு நின்றுக் தோன்று 

தலே பொருத்த முடைமையின் அவ்வாறு மேற்கொண்டது, ௭- று, 

இவ்வாறு மூன்ற இகாணப்பொருளும் இதன்கட் போந்தவாறும், இவ்வா 

அுசையாக்காற் பொருள் இயைபுபடாமையும், நுண்ணுணர்வாற் கண்டு 

கொள்க, 

. இலயித்த தன்னிலில யித்ததாம லத்தா 
லிலயித்த வாறுளதா வேண்டும்-- 

எ-து, உ-ம், எ-னின், உலகம் உள்ளதாயின் உள்ளதற்கு உண்டாக 

வேண்டுவ இல்லையாகலாற் சற்காரியவாதகம் அடாது எனப் புத்தர் கூறுங் கடா 

வை ஆசங்கித்து *இல்லதற்குத் தோற்றமின்மையின்' என்ற ஏதுவை வலியுறு. 

த்துத னுதலிற்று, 

இ-ள், இலயித்தது இலயித்த தன்னில் ஆம், ௪-து, உள்ளதாயினுஞ் ௪ம் 

காரகாலத்தி னொடுங்கெயதாகலான் ௮வ்வொடுங்கிய உலகம் தான் ஒடுங்கு 

தற்கு நிலைக்களமான சங்காசகருத்தாவினின்றும் படைப்புக்காலத்தின் மீள



௪௬ ப சிவஞான போதச்சிற்றுரை. 

உளதாம். அற்றேல், ஒடுங்கியது ஒடுவ்கெயவாறே ஒழியாது மீள உண்டாக 

வேண்டாம்: வேண்டுமாயின், முன் ஒடுங்காது நில்பெறவே அமையும்: அவ் 
வாறன்றி ஒடுங்கி மிள உளதாவது நறுக்கு? எனின்,--மலத்தால், ௪-.து, உள் 

or தாகிய உலகம் கருமமலம் பரிபாகமா க Ong ரட் ற் ஓடுங்கி, அணவமலம் பரி 

பாகமாதற்பொருட்டு மீளவும் உண்டாம். 2120'S Mov, முன் னின்ற பிரபஞ்சம் 

நாசமாக வேறு தோன்று 'மென்ஞமுல் அ துரமிவ gph டுங்கி கின்று மீள உள தாமெ 

or MD பிரமாணம் என்னை? oi ool or ,— லாரி ந்தலாறு உளறு அ வேண்டும். 

எ-து., எஃறு எவ்வாறு நின்று exis Bp. அஃது அவ்வொடுங்கியவாறே உள 

தாதல் எல்லாசானும் விரும்பப்படும், or - று, 

எனவே, அந்நியமமில்லையாயின் ரெல் கமுகாய் கிளா கெல்லாய் Hons 

ற்கு ஏது என்னை? என்னுர் தருக்கமே௮அதனை அறிவுறுத்தும் என்றவாருபித்று, 
சற்காரியவாதத் இினியல்பு * *தந்துமுகல காரகம்” என்னும் ஞானாமிர்தத்தி 

னுங காண்சு, 

இக னானை , இல்லதுமுளள நமல்லாத பொரு டொன்றும் என்னுஞ் *ருனி 

யவா இகளும், இல்ல துமுள ளதுமாய பொரு டோன்றும் என்னும் ] அ௫ேகாந் 

தவா திகளும் மறுக்கப்பட்ட வாறறிக, 

இலயித்த 
தத்திதியி லெனனி னழியா தவையழிவ 

தத்திதியு மாதியுமா மங்மு, 

“எது, உ-ம், எனின், இனிச் சற்காரியவாகக்நின் அவ்வம்காரியங்கள் 

கத்தம் முதற்காரணத் தொடுங்குமெனமிவ கோடலின் உல்கு முதற்கார 

ணமாகிய 6 முலப்பு FD UTKS FABRA VTE உலகம் அவன்மாட்டொடுங் 

குமென்ற3ல அமைவுடைத்தன்றி முகற்காரணத்தின் வேய் நிமித்தகாரணா 

மெனக் கொண்ட சங்கரரகருக்தாவின்மாட்டு ஒடுங்கு குமென்றல் பொருந்தா 

தெனப் பாஞ்சசாத் இரிகள் கூறுங் நடாவை My FID S நு < ஓடுங்கின சங்காரத் 

இன்' எனவும் *இலயித்ததன்னில்' வனலங் கூறிப் போர்த குறிப்பேதுவை 

வலியுறுத்துக லுதலிற்று, 

இ-ள். இலயித்தறு அத் இஇியில் என்னின், og. eosin ஒடுங்கியது 

அந்த நூலப்பகு திவடிவாய இதிகருத்காவிவ் கண் வன்பையாயின்,- “அவை 

அழியாது, எ-ு. நீ ௮ங்கனங் கொள்ளினும் மூலப்பகு இக்கு மேலுள்ள புவ 

னங்கள் அதனால் வியாபிக்கப்படாமையிம் கீழுள்ள ஏகதேசமாத் திரையே 

அண்டு ஓடுங்குவகன்றி மாயாகாசிய த்தொகுதி முழுவதும் ஆண் டொ 

காது, A820 றல், மாயாகாரியத்தொருஇ முழுவறும் யாண்டொடுங்குவதெ 

னின்,-- BB அயம் ஆதியும் அ 2 அம் அங்கு அழிவது, ol=), Hi BD இதிக்கட 

QOL sah pin வள கோன்றுதற்குக் காரணமாகிய அச்சங்காரக்கட 

வுளிடத் 2 அவவிருவ ao TO) அழிவதாம் அத்தொருஇி, 67 - A, 

என என்கன Eat வய net te என்ர அவல் வ ஆயவ ti a பகவ யய ப Ps 

* ஞானாமிர்தம், நூல். கடு, | & Golan பெளத்தருள் மாத்தியமிகன். 1 ௮கே 

ETE SANE) HRS SOT. ௮கேகாக்சம் - அநேகமுடிபு. ௮சனை ௧௭-ம் பச்கசிஇற்காண்க.



பொசுவியல்பு.முதற்சூத்திரம்.௨-ம்௮இ. ௪௭௪ 

இவவெண்பாவினைச் *:*செய்யுட்க ளோசை சதையுங்காலீரளபு--மைய 
ப்பா டின்றி யமையுமா--மைதீரொற் - றின்றியுஞ் செய்யுட் கெடினொற்றை 

யுண்டாக்கு--குன்றுமே லொத்தளபுங் கொள்.” என்பதுபோல இரண்டதஇிகா 
ணப் பொருள்படுமாறு இருதொடராக வைத்துசையாக்காற் பொருளியைபுப 
உ௱மையறிக, 

இலயித்த வென்னும் பெயசெச்சம் தன்னென்னும் இடப்பெயரசோடு 

முடிந்தது, 

இலயித்ததென்றது எதுப்பொருண்மை யுணசநின்ற பெயர், இலயித்த 

தெனச் சற்காரியவாதங் கூறவே இலயித்தவவத்தையின் ௮வவக்காரியசத்தி 

சமூசமாய்ச் சூக்குமமாய் நிற்பதொன்றுண்டு, ௮துவே முதற்காணமெனப் 

பிரபஞ்சத் இற்கு முதற்காரணமாக௫௰ய மாயையுண்மையும் பெறப்பட்டது, 

ஆவென்ப.து முதனிலைத்தொழிற்பெயர், வேண்டுமெனச் செயப்படுபொ 

ளைச் செய்ததுபோலக் கூறினா. 

அவை தொகுதி; ௮ஃறிணைப் பன்மைப் பெயசென்பார்க்கு அழியாது 
அழிவதென்லும் ஒருமைகே ளாடியையாமையும் உத்தாமாகாமையுமுணர்க, 

இதயும் ஆதியும் அருபெயர். ஆமங்கு பெயசெச்சமுடி. Ly. 

இசணியகருப்பமதத்தையும் மறுதீதற்பொருட்டுப் படைப்புக்கடவுளை 

யும் உடன்கூறினார். 

நிமித்காரணனாகிய முதல்வன் உலகிற்கு முதற்காண னல்லனாயினும் 
முதற்காணமா௫ய மாயைக்கு ஆதாரமாய் நிற்றலின், உலகம் ௮ண்டொடுக்கி 

ஆண்டுநின்று தோன்றுசல் ௮மையுமென்பது வருகின்ற வெண்பாவிற் பெற 

ப்படும், 

வித் துண்டா மூல முளைத்தவா தாரகமா 
மத்தன்றா ணிற்ற லவர்வினையால்--வித்தகமாம் 
வேட்டுவனா மப்புமுப்போல் வேண்டுருவைக் தான்கொா 
கூட்டானே மண்போற் குளிர்ந்து. [DS ge 

எ-ு, உ-ம், எ--னின். 2. லகம் தனக்கு (lp; தற்காரணமா௫௰ய மாயையினொ 

டுங்குவதன்றி நிமித்தகாசணன் 6 ஒருவண்டெனக் கொள்ளினும் அவன்மாட் 

டொடுங்குமென்றல் பொருந்தாமையின், யாது யாண்டொடுங்கும் ௮ஃததனி 

௮ற்பத்தியாம் என்னும் ௮விகாபாவத்தான் மாயையினொடுங்கிய உலகத்தை 

மாயையே தோற்றுவிக்கும் இகற்கோரிறைவன் வேண்டா எனச் சாங்யெதூ 

லார் மதம்பற்றி நிகழுங்கடாவை யாசங்கித்து உள்ள தற்குச் செய்வோரின் 

ae செய்வினையின்மையின் என்னுமேதுவை வலியுறுத் துதனுதலிற்று, . 

இ ள், மண் குளிர்ந்து வித்து உண்டா மூலம் முளைத்தவா தார 
கம் ஆம் அத்தன் தாள் நிற்றல் அவர் வினையால் வித்தகம் ஆம். ௪-௮, மாயை 
யும் உலகமும் வித்தும் ௮ங்குரமும் போலுமாகலின் வித்துக்கு Barrons 

* இசனை மாபுராணச்செய்யுளென்பர் நச்சினார்க்கினிய௰ர்.



௪ ௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை, 

whew குளிர்க்கவழி அதன்கண் வித்துள்ளகாக ௮,சனினின்றும் ௮வ்குரர் 

தோன்றியவாறுபோல மேலைவெண்பாவின் இலயித்தது என்றதனாற் பெறப் 
பட்ட மாயை தனக்காதாசமாய் நின்று தோற்றுவிக்கும் இறைவனது சத்தியி 
ன்கணுளளதாய நிற்றலால் ௮ச்சத்தி சங்கற்பித்தவமி ௮வசவர் வினைக்£ 

டாக ௮வவக்காரியங்களை அவ்வவ்வியல்பிற் பிறழாமற் பயக்குஞ் சதுர்ப்பாடு 

டைத்தாம்: அல்லுழி உடைத்தன்று. நிலங் குளிரர்கவழி அ௮தன்கட்டெர்த 
ன்றி வித்து மூளையைத் தோத்ராதவாறுபோலும். ஆகலான் மாயையினொடுங் 
கத் தோன்றிய உலகம் அதற்காதாரமாய் நின்ற இறைவன் சத்தியினொடுங் 

இத் தோன்றியதேயாம், ௪ - று, 

ஆகலானென்பது முதல் குறிப்பெச்சம், இது கிழங்கினின்௮ு்தோன்.றிய 

தாமசையைப் பங்கயமென்பதனானுமறிக, வழி நாலாசிரியர்**“உயிரவையொடு 
ங்கப் பின்னு முதிப்பதெ னான்பால்'” எ-ம். 1 “உலகவ வுருவிற்றோன்றி 

யொடுஙகிடும்”” எ-ம். ஒதிய தாஉம், உலகவனுருவிற்றோன்றி யொடுங்குமா.று 

[வாதுளாகமத்தில் வகுத்தோதியதூஉம் இவ்வியல்பு நோக்கியென்க, இஃதறி 

யாதார்இன்னோன்னவற்றைக் தத்தமக்கு வேண்டியவாறேயுரைப்ப, 

உவமவினை பொருளினும் பொருளடை உவமையினுஞ் சென்றியையும், 

உண்டாகவெனச் சற்காரியதீதை வலியுறுதீதுதல், வித்தில்வமி நிலத்த 

னின்றும் ௮ங்குரக் தோன்ருதவாறுபோல மாயையில்வழிப் பிரமத் Hashes i. 

உலகக்தோன்றாதெனப் பரிணாமவா இகளையும், மாயை அநிர்வசனமென்னும் 

மாயாவாதிகளையும், வித். துநிலனும்போலென்றதனான் மாயை முதல்வனின் 

வேறுபொருளன்றென்னுஞ் சிவாத்துவிதசைவர் பாஞ்சசாத்திரிகளையும், மறு 

தீதவாருயிற்று, 

.. * வெஞான௫த்தி, கம்சூ. ௩௨. 1) « » ௪௮. y. உலூனையிறக்து. டர், வா ரா துளாகமம். 
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பொதுவியல்பு.முதற்குத்தரம்.௨-ம் ௮௨ ௪௯ 

முதல்வன் பலவேறுவகைப்படச் சங்கற்பித்தவாறென்னை என்னுங்கடா 

வை யாசங்கித்து, ௮வர்வினையாலென்ளூர். 

வித்தகம் வி௫ுத்திமென்றுசைப்பினுமமையும், 

அற்றேல், தன்வயக்சானன்றி வினைவயத்தாற் ஜற்றுவிப்பான் இறை 
வஞகானளெனின், 

வேட்டுவன் ஆம் அப்புழுப்போல் வேண்டு உருவைத் தான் கொடுத்துக் 
கூட்டானே, ௭-௮, வேட்டுவனாதலை விரும்பும் புழுவிற்கு வேட்டுவன் விரும் 

பிய வடி.வினைக் கொடுக்குமாறுபோல, இறைவனும் அவரவர் வேண்டுமூருவி 

னைக்கொடுத்து அ௮வ்லினைக்குத் தக்க பயன்களையுங்கூட்டுவன். ஆகலான் ௮.து 

கொண்டு சுதந்திரத் இிற்குழுக்கென்னை. எ-று. 

ஆகலான் ௮துகொண்டு சுதந் இரத்திற் கிழுக்கென்னையென்பது குறிப் 

பெச்சம், 

போல் ௮௪சை, குளிர்க்தவழியென்பது குளிர்க்தெனத் இரிந்துகின்றது, 

நிற்றலினென்னும் 8ீக்காவது விகாரத்தாற் ரொக்கறு, ஏகாசம்எ இர்மறை. 

“நோக்காது நோக்கு தொடித்தன்றே கால த்திற் 
(GEST GI நின்றுளத்திற் கண்டி றவ_ஞக்காதே 
கண்ட நனவுணர்விற் கண்ட கனவுணரக் 

கண்டவனி லிற்றின்றாங் கட்டு, 

எனு, உ-ம். எ-னின், மேலையுகாரணத்திற் கூறியவாற்றான் உலகிற்கு 

முதற்கடவுள் உண்டெனக்கொள்ளினும் ௮வன் படைப்பு முதலியன தொ 
மில் செய்வானாயின் விகாசமெய்தஇி அதனில் பந்தமுறுவானென்லுமவர்மதம் 

றி நிகழுங்கடாவை யாசங்கித்து ஏதுவை வலியுறுத்துகனுதவிற்று, 

இ-ள். இறைவன். ௭--.அ, முதல்வன்,--காலத்தில் தாக்காதுகின்.று.௪-.து. 

இறப்பு நிகழ்வு எதிர்வு மூதலியனவாய் வேறுபட்டு எல்லா க்தொழிலுஞ்செ 

UI BIB தனக்கு விகாரமின்றி நிற்கும் காலம்போல விகாசப்படாது நின்று;-- 

ஆக்காதே கண்டு, ௭-௮, பிரபஞ்சத்தைக் கசசரணத்தாற்படையாது சங்கற்பமா 
த்தரத்தானே படைத்து சோக் க்காது கோக்கி நொடித்து, எ-து, ௮வ்வாறே 

காவாது காத்து அழியாதழித்தலால்,-- இன்று ௮ம் கட்டு, எ-து. இவ்வமல 

க்குப் பந்தமின்றாதல்,--உளத்தில் கனவு கண்ட கண்ட ஈனவு உணர்வில் 

உணாசக் கண்டவனில் இற்று, ௪-ு. கற்றநாற் சொல்லும் பொருளும்: உள்ள 
SBD ஜோன் அங்கால் உள்ளம் அவற்றிற் ரொடக்குண்ணா சவாறுபோலும் 

கனவின்கட் கண்டவற்றைப் புறத்துவிடயங்களை யறிந்துவக்த நனவுணர்வின் 

கண்ணே விளங்கவறிந்தவன் அப்பொழுது ௮வத்றிற் ஜெடக்குண்ணாதவா று 

போலு மித்தன்மைத்து, எ-று, 
a?



௫௦ te சிவஞானபோதச்சிற்றுரை: 

எனவே * இஃதிவவாராக வென்றெண்ணுதலாகிய சங்கற்பமாத்திசையா 
நீசெய்வதூஉம் காண்த்தாழ் செய்வ.தூஉமென வினைமுதல் இருவகைப்படுமெ 

ன்பதூஉம், கசணத்தானன்றிச் செய்யமாட்டாத குயவன் முதலியோர் சங்க 

நபமாத்திரையாற் செய்யுமுதல்வனுக்கு வினைமுதலாதற்பொதுமை பற்றி 

ஒருபுடையுவமையாதலன்றி முற்றுவமையாதல் செல்லாமையானும் சங்கற் 

பமாத்திரையாற் செய்யுஞ் செய்திக்குக் கட்டுண்டன்முதலிய குற்றங்கள் 

பகைப்பொருளாகலானும் அவை ஆண்டுளவாதற் கோரியைபின்றென்ப 

தூஉம் கூறி, எதுவை வலியுறுத்தவாறு காண்க, 

ஆக்குதல் படைத்தல்; காண்டலும் gH. நோக்குதல் காத்தல், கொடித் 

தல் அழித்தல்; 9g 1 **கொடித்தான்மலை” என்பதனானுமறிக, 

ஆக்காது நோக்காது என்றமையால் கொடியாகென்பது வருவித்துரைக் 

கப்பட்டது, நொடிக்கலானென்பது கொடித்தெனத் திரிந்தது. 

௮ன்£ேற ௮சை; ௮நா தியேயெனினுமமையும். 

இல் மூன்றும் உவமவுருபுகள. 

உளத்தினென்பதற்குச் சங்கற்பத்தாலென்றுரைப்பினுமமையும், 

இன்௫ுங்கட்டு என்பது 1 “அருங்கேடன்? என்பதுபோல நின்றது, 

இரண்டாமதஇிகரண முடிந்தது, 

ரீதி 

மூன்ராமதிகரணம். 

இனிச் சங்காரமே முதலென்ற_து. 

எ.து, மே-ள், எ-னின், 'ஓடுக்னைசங்காரத் இனல்ல அுற்.ப.தி.இயில்லை' 

எனவே சங்காசகருத்தா உலஇற்கு முதற்கடவுளென்பறு போர்ததாயி னும் 

தோமுதலாயின பலர் கூடிச் செய்யக் காண்டலின் அவற்றினும் ௮இவிசித்தி 

சமான உலகத்திற்கு மற்றுமத்தன்மையசாய முதற்கடவுளர் உண்டெனக்கோ 

டும் என்னும் ௮சேகேசுரவா இகண் முகலி2யார் மதம்பற்றி கிகழுங்கடாவை 

யாசங்கித்து “அர்தமாதி' என்னுஞ் சூத் இரக்கூற்றைக் கண்ணழிக்துசை த்து 

மேற்கோடனுதலிற்று, 

இ-௭. சங்காரகருத்தா ஒருவனே உலகிற்கு முதற்கடவுளென்றது. 6ர-று, 
Laem aan அள repent een, 
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wis. 

டர் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் தேவாரம், ஸ்ரீ கயிலாயம், பஞ்சமம். ௧, தானெனை. 

1 இருக்குறள், ௨௧-ம் ௮இ. தீவினையச்சம். ௧௦0.



பொதுவியல்பு.முதற்சூத்திரம்.௩-ம் அதி. (இக 

சங்காரம் ஆகுபெயர், ஏனையோர் முதல்வசாகாரெனப் பிரித்தமையின் 

ஏகாரம் பிரிநிலைக்கண் வந்தது, 

சுட்டுணர்வாகிய பிரபஞ்சஞ் சுட்டுணர்வின்றி கின்ற சங 
காரத்தின்வழியல்லது சுதந்திரமின்றி சிற்றலான். 

எ-து. ஏது, எ-னின். அதற்குப் பிரமாணமென்னை யென்னுங்கடாவை 

யாசங்கித்து மேற்கோளைச் சாதித்தனுதலிற்று, 

இ-ள், ஒன்றொன்றாய்ச் சுட்டியறிவதாகிய உருவும் அருவுமென்றிருவே 

வகைப்பட்ட பிரபஞ்சம் அவ்வாறு சுட்டியறிதலின்றி எவ்வுலகும் ஒன்ஞுய 
றிந்து நின்ற சங்காரகருத்தாவின்வழிப் பசதர்இரமாய் நிற்பதல்லது தனக்கெ 

னச் சுதந்திரமுடைத்தாய் நிற்பதன்றாகலாற் சங்காரகாண னொருவனே 

உலூற்கு முதற்கடவுளன்றி ஏனையோர் முதற்கடவுள ரல்லசென மேற் 

கொண்டது, எ- று, 

(ரெபஞ்ச.த் இதற்குச் சு.தந்திரமின்மையுஞ் சங்காரகாரணனுக்குச் சுதர்திர 

முண்மையும் ஏதுமூகத்தாற் காட்டுவார் ச௪ட்ணெர்வாகிய பிரபஞ்சமெனவுஞ் 

சுட்டுணா்வின்றிகின்ற சங்காரமெனவும் ஈரிடத்தும் உடம்பொடு புணர்த்தோ 

இனர். சுட்ணெர்வுடையகனைச் சுட்டணொவென்ற.து உபசாரம். 

ஈண்டுப் பிரபஞ்சமென்ற.து சேதனப்பிரபஞ்சத்தை; பிரிகிலையேகாசத் 

தான் விலக்குதற்குரியது அதுவேயாகலின், 

தேர்முதலாயின பலரா்செய்யப்படி னும் ௮ப்பலரும் ஒருவனேவல்வழி 

நின்றேசெய்ப வாகலாலும், வேதக்துட் *சாரணவாக்யெங்களிற் ஈட்ணெொவி 

னசாகிய காசாயணன் இரணியகருப்பன் இந்திரன் அங்கி சூரியன் முதலியோ 

ரைக் காரணமென்றது குயவன்போல் அவாந்தர காணமாதல்பற்றியே யாக 

லின் அவையெல்லாம் 1ஆகுபெயசாற் சங்காரகாரணனாகிய முதற்கடவுளையே 

புணர்த்திரிற்கு மாகலானும், செய்துஞ் செய்வித்தும் எல்லாத்தொழிற்கும் 

வினைமுதலாய் நிற்கு முதற்கடவுள் சங்காரகருத்தா வொருவனே யென்பது 

கருத்து, 

ஒன்றலா வொன்றா லுளதாகி நின்றவா 
ரொன்றலா வொன்றிலவை மீருத--லொன்றலா 

வீறே முூதலதனி னீறலா வொன்றுபல 
வாறே தொழும்பாகு மங்கு. 

எ-து, உ-ம். எ-னின், அ௮ங்கனமாயினுஞ் சுட்ணெர்வாகய பிரபஞ்சம் 

பலவாயினாற்போலச் சுட்ணெர்வின்றி நின்ற சங்காரமும் பலவுளவெனக்கோ 
  

* நா.ராயணன்முதலியோரைக் காரணரென்றுணர்த்தியசுருஇகள் முறையே 

வஊகொஹ_ெெ நாறாயண aN 8 asl ext.) 920-35 anda 6 4.57 

மெர| ஹீ , கூ£-_தீர$| கமிறெவ ௨, மொ ெ.வ.கா நாற ஹூ 
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(இ. சிவஞான போதச்சிற்றுரை- 

டும், ஒன்றேயென்றற்குப் பிரமாணமென்னை யென்னுங்கடாவை யாசங்கித்து 

ஏதுவை வலியுறுத்துதகனுதலிற்று, 

இ-ள. ௮வை, ௪-து, சேதனப்பிரபஞ்சத் தொகுஇி,--ஒன்று அலா ஒன் 
றல், எ-ு, உருவும் அருவுமென்னும் ௮வ்விருகூற்றுப் பிரபஞ்சத்துள் ஒன் 

றல்லாத ஒப்பற்ற பாம்பொருளாலே,--உளது ஆட நின்றவாறு, ௪-ு, சிருட் 

டி.ப்பட்டுத் திதிப்பட்டவாறே,--ஒன்று அலா ஒன்றில் ஈருதல்.எ-.து. அந்தப் 
பாம்பொருளின்௧ண்ணே சகங்காசப்பதெலால்,--ஒன்றனு ௮லா ஈறே முதல். 

ag. அ௮ச்சங்காக்கடவுளொருவனே உலகிற்கு முதற்கடவுள். <2) DS per, 

இவ்வாறு முத்தொழிற்படுஞ் சேதனப்பிசபஞ்சம் வீடுபெற்றவழிச் சுட்ணொர் 

வின்றிச் சிவசமமாமென *வேதத்தும் ஆகமத்தும் ஒ.துகலின் ௮வ்வழி ௮வை. 

யும் முதற்கடவுளாமென்றற்கு இழுக்கென்னையெனின்,--அ.கனின் ஈறு ௮லா 

ஒன்று, ௪-.து, ௮ப்பாம்பொருள்போல் அழிவின்றி நித்தமாய சேதனப்பிச 

பஞ்சம்,--1௮ங்கு. எ-து. விடுபேற்றின்சண்ணும்,--பலவாேறே தொழும்பு 

அகும். எ-து, பலவாற்றுனும் பாம்பொருளுக்கு அடிமையாம், எ-று, 

இது சொற்பொருட்பின்வருகிலை, 

காரியப்பிரபஞ்சஞ் சடமாகலாலும், சேசனப்பிரபஞ்சம் அவிச்சையாற் 

கட்டுற்றுச் சட்ணெர்விற்ருய் நிற்றலாலும், இவற்றைத் தொழிற்படுத்தற்கு 

இவற்றின் வேர௫ுய் ஒருமுதற்கடவுளுண்டென்பது பெந்ரம், பெறவே, பிர 

பஞ்சம் விரத திரகாரியமாய்க் காணப்படுதலின் இவ்வாறு நடாத்தும் முதற்க 

டவுள் முற்றுணர்வும் ௮ளவிலாற்றலும் போருளுஞ் சுதந்திரமும் முதலிய கிர 

இசயகுணங்களுடையனென்பதூஉம் பெறப்பட்டது: படவே, இத்தன்மைய 

னாகிய முதற்கடவுளொருவே ன அமையுமாகலின் வேறுமத்தன்மையருண் 

டெனக் கொள்ளின் மிகையென்னுங் குதறமாம்: அல்லதூஉம், இலக்கணத 

துள் ஒரு பாற்றுனும் வேற்றுமையில்வழி இலக்கியம்பலவாதல் செல்லாதென்: 

னுங் கருத்தால், ஒன்றலாவொன்று என வசையறுத்தோ இனர். 

ஈமற முதலென்றது முடிந்தது முடித்தல். ஈறு ஆகுபெயர். 

இதந்ததுதழமீஇயவெச்சவும்மை விகாசத்தாற்றொக்கது, 

பலவாழுவன, இருணீங்கியவழியுங் கண்ணுக்குக் காட்டு ஞாயிற்றையின் 

ரியமையாதவாறுபோல, மலநீங்கிய: முத்திநிலையினும் ஆன்மாவுக்கு அறிவு 

வியஞ்சகமாய் உடனின்றறிவிக்கு முதல்வனையின்றி யமையாதவாறுங், கண் 

போலச் சார்ந்ததன்வண்ணமாயன்றி முதல்வன்போலத் தனி படிகம் ஆகாயம் 

தீ.துநிற்கு மியல்பில்லா சவாறும், மு.தல்வன்போல் 6ீநதொழிற்கும் வினைமுத 

லாமுரிமையின்றிச் சிவாநுபவ மொன்றினுக்கே யுரித்தாயவாறும், சமவியாப 

கமாயினும் முதல்வனை நோக்கத் தூலவறிவாகலான் விளக்கொளியுட் கண் 
  

* முண்டகோபறநிடதம், ௩-ம் முண்டகம், ௧-ம் கண்டம், ௩-ம் மந்திரம் 5 

வியரறு உணரவாவெ வியடிய அரத 55 உ ஹா 99. 80ers J} 

* அங்குமென்பசன் உம்மை சொக்கது,



பொதுவியல்பு.முதற்சூத்திரம்.க-ம்௮தி. Bm 

ணொளிபோல முதல்வனின் வியாப்பியமாயன்றி கில்லாதவாறும் முதலாயின. 
௮.ற்றேல், முத்திநிலையின் ஆன்மாச் சவமாமென்னுஞ் சுருதிக்குப் பொருளெ 
ன்னையெனின்; ௮ஃது உண்மை யதிகாரத்துட்பெறப்படும், 

இதனானே சவெசமவாதி சங்ரொந்தவாஇ உற்பத்துவாதி அவேசவாதி 
மதங்களும் மறுக்கப்பட்டன. 

பதியுண்மைக்குப் பிரமாணங்கூறுவார் *மலத்துளதாம்' எனப் புனருற்ப 

தீதிக்கேதுக் கூறுமுகத்தான் மலத்துண்மைக்குப் பிரமாணமும் உடன்கூறி 

னார். ௮தனை ஈண்டு வேரோசதிகாணமாக வைத்துசையாசாயினார்;,௮ இகொாணத் 

தத்குரிய 8யப்பாடு முதலியனவெல்லாஞ் சகசமலத்துணராதென ௮தனிலக் 

கணங்கூறும்வழிப் பெறப்படுதலால், ஈண்டு மிகைபட வேழோதல்வேண் 

டாமையின், 

இச்சூத்இரத்த திகொணங்களாற்போர்த தொகைப்பொருளாவது:--தோ 

ற்றக்கேடுகள துண்மை காட்சி முகலிய ௮ளவைகளான் அறிய வாசாமையிற் 

பிரபஞ்சம் நித்தப்பொருளேயாம். ௮ன்றிக் தோன்றியழியுமெனக் கொள்ளி 

னும், இல்பொருள் தத்தஞ்சார்பிற்றோன்றி Hero) sev இயற்கையெனவமை 
யும்; செயற்கையென்றற்கு ஒசேதுவின்மையின். மற்றுள்பொருளாயின், ௮து 

வேயமையும் இறைவன் வேண்டா; இரண்டெபொருள்கோடல் மிகையாக 

லின். வேண்டுமாயினும், மாயோன் முதலிய கடவுளரில் ஒருவனேயமையும் 

அவசையொழித்துச் சங்காசகருத்தா முதற்கடவுளென்றதற்குப் பிரமாண 
மென்னை? பிரமாணமுண்டாயிலும், ௮ இவிசித் திரமாய பிரபஞ்சம் ஒருவனாற் 

செய்தல்கூடாமையின், மற்றும் ௮வவியல்பினரசாய முதற்கடவுளர் உளசராதல் 

வேண்டும் என உலோகாயதர் மீமாஞ்சகர் புத்தர் சமணர் சாங்கியர் பாஞ்சசா' 

தீதிரிகள் ௮கேகேசுரவா இகண் மதம்பற்றிப் பூரூவபக்கநிகழ்ர்தவழி அவரை 

மறுத்துச் சித்தார்தஞ்செய்து முதற்கடவுளதுண்மை *பொதுவகையானுஞ் 

* சிறப்புவகையானுங் கருதலளவையின்வைத் அணர்த்தியவாறென உணாக, 
இவ்வாறு சூத் தந்தோறும் உணர்ந்துசைத்துக்கொள்க, 

மூன்ராமதிகாண முடிந்தது. 

தட 
முதற்சூத்திரமுடிந்த. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

  

. * பொதுவகையானுணர்த்தியது உலகஞ் செய்வோனை யுடைத்து . என்றது. 

1 சிறப்புவகையானுணர்த்தியது ஒடுங்கெனசங்காரத்தினல்லது உற்பத்தியில்லை 
யென்ற தது, |



he . சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

இரண்டாஞ்சூத்திரம். 

அவையே தானே யாயிரு வினையிற் 
போக்கு வாவு புரிய வாணையி 
னீக்க மின்றி நிற்கு மன்றே. 

எ-அ. சூ-ம். எ-னின. புனருற்பவம் வருமாறுணர்த் துத 

BES DM. 
IG). க-ரை, எ-னின். சூத்இரக்கருதீதுணாத்துதனுதலிற்று, 

இ-ள், உலகம் ஒடுங்கியினின்றும் மீளவுளகாமாற்றை வருத்துணாத்த 

முகத்தானே துணைக்காணமுதலியன இல்வழி இறைவன் உலகிற்கு நிமித்த 
காசணனாதல் சாலுமாறு யாங்கனம் என்னுங்கடாவை யாசங்கித்து அவற்ற 

HOU DDSI பிரமாணமுணா்த்துதனுதலிற்று இச்சூத்திரம், எ - று, 

சூத்திவியைபும் இகனானே விளங்கும். 

- *ஓடுங்கியுளதாம்' என்றவழி ஓடுங்கியினின்றும் மீளவுளதாவது எவ்வா 

றென்று அவாய் நிற்றலின், அவ்வவாய்கிலைபற்றிப் புனருற்பவமே ஈண்டுக் 

கூறப்பட்டது, 

இச்சூத்தாத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு. மேலைச்சூத் இரத்து எடுத்துக் 

கொண்ட சங்காரகாரணனகிய முதல்வன் கலப்பினால் உடலின் உயிர்போல் னய Pe னா 
அவவுயிர்களேயாய், பொருட்டன்மையாற் கண்ணின் அருக்கன்போல் ௮வற் 

றின் வேறுமாய், உயிர்க்கு உயிராகற்றன்மையாற் கண்ணொளியின் ஆன்ம 

போதம்போல் உடனுமாய் நின்று, * அணையென்னும் பரியாயப்பெயகூடைய க் வ © 
தனது சிற்சத்தயொன்வரும் இருவினைகளான் ௮வை இறத்தல் பிறத்தல்களைப் 

புரியும் வண்ணம் அ௮வ்வாணையிற் பிரிப்பின்றிச் சம2வகமாய் நிற்பன், எ-று, 

அவையேதானேயா யென்பதனை Qi Om மொழிர்துகொண்டுரைக்க, 

இக்கருத்தேபத்றி 1 ““உலகெலா மாகி வேருயுடனுமாய்” என்றார் வழி நாலா 

சிரியரும். 

மேல்ச்சூத்திரத்தின் “அந்தமாதி' என்ப்ழி விகாரத் தா ந்ஜொக்க பிரிநிலை 

யேகாசத்தான் விலக்கப்பட்டு கின்ற சேதனப்பிரபஞ்சத்தை ஈண்டு ௮வை 

யெனச் சுட்டிக்கூறிஞா. 

ர ““ஓடுங்கியுள தாம்” என்றதற்கெற்ப ஈண்டும் போக்கினை முற்கூறினார். 
  

* ௮ணை ிற்சத்தி என்பதனை “சூர ஷ$வெ_தயர?? என வடமொழிச் 

சிவஞானபோததச் இரண்டாஞ்சூச்திரத் தோதியவாறுபற்றியுணா்க. எ்சக்கி பரிச்செக 

சத்திபோலாது சவனுக்கு அபின்னமாயுள்ள தென்பது, நஹா_தி விஷ) 8ாடு_நாஷி 

அமா மாகழா வி_நா ஸிவ] ௨, மயா ஹி வி. நாய ௮௯ .மாந௩றெஷ நவி) 

  

Gls] என்னும் வாயுசங்சைச் சுலோசத்தானு முணர்க, ர்சிவஞான?த்தி, ௨-ம் சூ. ௪:



பொதுவியல்பு.இரண்டாஞ்சூத்திரம்.க-ம் அதி. இடு 

புரிதல் எப்பொழுதும் மேற்கோடல், 

ஆணையினென்பது சஇங்ககோக்காய் இருவினையென்பதனோடும் நீக்கமின் 

வியென்பதனோடும் இயைந்து பொருடர்துகின்றது. ஆண்டு இன்னுருபு மூன் 

னா் ஏதுப்பொருட்கண் ணும், பின்னர் நீக்கப்பொருட்சண்ணுமாய், நின்றது, 

இன்னென்பது சாரியையெனக் கொண்டு ஈரிடத்தும் ஏற்குமுருபுகள் விரித் 

துசைத்தலுமொன்று, 

அன்றே அசை; அநாதியே இவ்வாறு நிற்ருமெனினுமமையும், ஆய்ப் 
புரிய நிற்குமெனவே, அ௮ச்செயல்களெல்லாம் முதல்வன் கரணத்தானன்றிச் 

சங்கற்பமாத்திரத்காற் செய்வனென்பது பெறப்பட்டது. 

தேசமாயெடுத் துக்கொண்ட முத இதனானே மேல் “அத்தம்' என்று உத் 

ல்வனுக்கு இலக்கணங் கூறியவாறுமாயிற்று, இது தடக் தலக்கணமெனப்படும் 

பொதுவியல்பு, 

அனையினிருவினையினெனவே, தனது சிற்சக்தி அணைக்காரணம், இரு 

வினையும் ௮தன்வழித்தாய துணைக்காசணம். இருவினையினெனவே அதற்குப் 

பற்றுக்கோண்டென்பதூஉம் பெற்முமாகலின், ௮து மூதற்காரணமென்ப 

தூஉம், இருவினையிற் போக்குவாவுபுரிபவெனவே ஐடுங்கியின் மீளவுளதாங் 

கால் இருவினைகட்கேற்பப் பலவேறுவகைப்பட்டு விரியுமென்பதூஉம் போக் 

திவாறு காண்க, 

இதனுள் அவையேதானேயாய் என்பதோரச இகாணம்; அணையினிருவி 

னையின் என்பதோ ரதிகாணம்; போக்குவாவுபுமிய வன்பதோசதிகாணம்; 

அணையினீக்கமின்றி நிற்குமன்றே என்ப? தாரஇகாணம்; ஆக நாற்கூற்றது 

இச்சூக்தாமெனக் கொள்க, 

Lypr- 

ip bw GS T or io. 

ஈண்டு இவவான்மாக்கள் பலவும் முதல்வன ருனேயாய் 

நற்றும் என்ற தூ. 

உது, மே-ள், எ-னின், மேன் மூகற்கடவுளல்லவென விலக்கப்பட்டு 

நின்ற சேதனப்பிரபஞ்சமும் முதல்வனும் “பொன்னும் பணியும்போல் ௮பே 

தமோ 1இருளும் வெளியம்போற் பேதமோ 1சொல்லும் பொருளும்போற் 

பேதாபேதமோ என்னுமையப்பாட்டின்௧ண் அம்மூன்றனுள் ஒசோவொன் 

றேபற்றி அவ்வம்மதத்தார் கூறும் கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் 

முதற்கூற்றைக் சண்ணழித்துசைக்து மேற்கோடனுதலிற்று, இ-ள். வெ-டை, 

ஈண்டும் இரட்டுறமொழிந்துகொள்க, 
    

4 பொன்னும் பணியும்போல் ௮பேதங் கொள்வார் மாயாவாதிகன். 
* இருளும் வெளியும்போற் பேதங்கொள்வார் மாத்துவர். வெளி-ஒளி. 

1 சொல்லும் பொருளும் போற் பேதாபேதங் கொள்வார் பாஞ்சராத்திரிகள்.



Bar சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

இதனானே, ஒருவிடயத்தைக்.காணுங்கால், ஆன்மபோதம், கண்ணொளி 
யெனத் தானென வேறின்றி உடனாய் கின்று காணுமாறுபோல, முதல்வன் 

புனருற்பவஞ்செய்யுங்கால் உயிர்களோடு உடனாய் கின்று செய்வனென்ப 

தூஉம் பெறப்பட்டது, 

அத்துவிதமென்ற சொல்லானே எஏகமென்னில் ஏகமெ 
ன்று சுட்டுவ துண்மையின் அத் துவிதமென்ற சொல்லே அந் 

Busts Seow யுணர்த் துமாயிட்டு, 

எ--து, ஏது, எ-னின், முதல்வன் அவ்வாறு மூவகையுமாய் நிற்பனென் 

ற்குப் பிரமாணமென்னை என்னுங்கடாவை யாசங்கித்து மேற்கோளைச் சா 

தித்தனுதலிற்று, 

இ-ள், அத்.துவிதமென்ற சொல்லின் நகாரம் இன்மை அன்மை மறுதலை 

என்னு முப்பொருளுணர்த்துமன்றே, அவற்றுள் இன்மைப்பொருள்பற்றி 

௮த்துவிகமென்ற மொழிமாத்திசையானே ஒருபொருளென்றல் பொருத்த 

முடைத்தெனின்,--தானே தன்னையொன்றெனக் கருதல்வேண்டாமையின் 

அவ்வாறுகருதும் பொருள் வேறுண்டென்பது பெறப்படுதலானும், எண்ணு 

ப்பெயர்மேல் வந்த ஈகாம் ௮ன்மைப்பொருண்மாத் இசையே யுணர்ததிப் பொ 

தமையினிற்பதன்றி ஏனைச்சொரற்களின்மேல் வரத நகரம்போல இன்மை மறு 

தலைப்பொருள்களையுணர்த்துதல் வழக்கின்கணின்மையின் அ௮த்துவிதமென் 

கின்ற மொழிதானே பிறிதுகாசணம் வேண்டாது வேறன்மையை யுணர்த்தி 

நிற்குமாகலானும், ஈண்டிவ்வான்மாக்கள் பலவும் மு;தல்வன் முனேயாய் நிற்கு 

மென 2 மற்கொண்டது. எ-று, 

ஆகலானென்பதற்கு ௮யிட்டென்பறு அக்காலவழக்குப்போலும், BD 

முகலினன்றே * நீயோ செய்யாய் நின்மலனாயிட்டு,”” என்றார் வழிநூலாசிரி 

யரும்; இனி மழைபெய்து குளநிறைந்தது.?”” என்புழிப்போல ஆயிடலாலெ 

ன்பது ஆயிட்டெனச் திரிந்ததென்றலுமொன்று. 

எண்ணும்மை விரித்துரைக்க, 

வேறின்றி உடஞுதல் பெறப்படவே, பொருண்மையாற் பேதமென்ப 

தூஉம் கலப்பினால் ௮பேதமென்பதூஉர் தாமே போதருமென்பது கீருத்து. 

கட்டு முறுப்புங் காணமுங் கொண்டுள்ள 
மிட்டதொரு பேரழைக்க வென்னெனருங்--கொட்டி. 
யவனுளமா கில்லா னுளமவனா மாட்டா 
 தவனுளமா யல்லனுமா மங்கு. 

எ-து. உ-ம். எ-னின். ஒருபொருள் மூவகையியல்பை யுடைத்தால் 

யாங்கனம் என்னுங்கடாவை யாசங்கித்து அவற்றுள் ௮வையேயாதலை உவ 

மைமுகத்தான் வலியுறுத்துதனுதலிந்று, 

ச் இருபாவிருபது. ௪. கூறியமூன்று, 
 



பொதுவியல்பு.இ ரண்டாஞ்சூத்திரம்.க-ம் அ.தி. Ba 

இ-ள். உள்ளம் கட்டும் உறுப்பும் கரணமுங்கொண்டு, னது, உயிர் காம்பு 

முதலியவற்றாம் பிணிக்கப்படும் உடம்பினையும் 8ீம்பொதி முதலிய கருவிகளை 

யுங் கைக்கொண்டு கின்று,--இட்டது ஒருபேர் அழைக்க என் என்க்கு. 

௪-து. சாத்தா கொற்று என உடம்பிற் கட்டபெயராற் பிறரழைத்தவழித் 
தான் என்னையென வந்து நிற்றல் காண்மென்றே, இருவர் கைகோத்து நின்று 

Papo gaan ௮அழைக்கப்பட்டோனேயன்றி ஏனோன் என்னையென்றல் உல 
கத்தின்மையின் அவ்வாறன்றி உடம்பின் பெயசான் அழைத்தவழி உயிர் என் 

னென்றத்குக்காணம் பிறிதோசாற்றுற் பெறப்படாமையின் அருத்தாபத்தி 

யளவையா 2ன அவ்வுயிர் உடம்பெனக் கானென வேத்றுமையின்றி அபே 

மாய் நிற்றல் பெற்றும் அது போல,--ஒட்டி . எ-து, முதல்வன் £ உயிர்களின் 

அபேதமாய் ஒட்டி 9கபோனாம்,--அங்கு அவன் உளம் அகல்லான் உளம் 
அவனாமாட்டாது அவன் உளம் அப் அல்லனும் ஆம். எ-.து. ௮வ்வாஜொட்டி 

யவழி உயிர் உயி2ர, உடம்பு உடம்பே, உயிர் உடம்பாயொழியாது உடம்பு 

உயிராகமாட்டாது, அவ்வாருயினும் உயிர் உடம்பாயும் அதனின் வேழுயுகிற் 

கும். உடம்பு அங்கனநில்லாது, ௮து2 பால முதல்வன் முதல்வனே, உயிர 

உயிர, முதல்வன் உயிராயொழியான், உயிர் முகல்வஷகைமாட்டாது, ௮வ் 

வா௫ூயினும் முதல்வன் உயிராயும் அதனின் 2வருகிற்பன். உயிர் ௮ங்ங 
ர் EIT SVT I, GID. 

“அவனுளமா கில்லா னுள மனா மாட்டா-நவனுளமா யல்லனுமா மங்கு, 

ol ன் மிட் 7] வ ஒன்யூம் ௮ ௮055 ன மைக்கு Y நுபவரு காட்டி (பவா 2, 

உறுப்பு அகுபெயர், எவனென்! 3; என்னென மரிஇயிய்,.ற, ஓட்டியென் 

பது பெயா்? விணயெச்சமாகல் கொள்ளிற் சிறப்பும்மை விரித்துரை 5௧, 

ஓட்டுதல் பொருந்துதல், அங்கு ௮.து 2 பால. 

ஒன்றென்ற தொன்றேகா ணொன்றே பதுபசுவா 
மொன்றென்ற நீபாசத் தோடுளைகா--ணொன்றின்மு 
லக்கரங்க ளின்றா மகர வுயிரின்றே 

லிக்கரமத் தென்னு மிருக்கு, 

௭-து.உ-ம். எ-னின். *வேதத்துள் ௮த்துவிதமென்றதூ௨உ மன்றி ஏகமெ 

னவுகோதுதலின் அதற்கு மறுதலையாப் உயிர்களோடொட்டி நிற்பனெனப் 
பேதப்படக் கூறுவதென்னை என்னுக்கடாவை யாசங்கித்து அ௮ச்சொத்குத் 

காற்பரியங கூறுமுகத்தால் கானேயாதலை வலியுறுத்துகனுதலிற்று, 

இ-௭, இருக்கு ஓன்று என்றது ஒன் ன்ரோகாண், எ-று, வேதம் ஒன்றென் 

ற்தற்குப் பொருள span ©) naar! '2தயாம்; 2வறுபொருள்படாது.--ப1இ ஒன்றே, 

எ-து, அக HHS தாற்பரியம் பதிப்பொருளொன்றே; இசண்டில்லையென் 

பதாம் ஒன்ப ற என்ற நி பசு ௮ம் காண், ௨. இஃதறியாது ஒன்றென்று 

௬ வேதச்துள் - இத்துவிதமென் றதூஉமன் றி ஏகமெனவு "மோதுதலை, ௪ erie gra 

யம், ௬-ம் பிரபாடகம், ௨-ம் கண்டத்து ௨௱க8வா அி_தீய௦ என்லும் முதன்மர்இிரத் 

தாலிக். 

௮



௫௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

சொல்லுகின்ற நீ ௮ப்பதிப்பொருளின் வேருய பசுவென்றறிவாயாக, பதி 

யுஞ் சேதனமாக யானுஞ்சேதனமாக என்னைப் பசுவென்றதென்னையெனி 

ன்,--பாசத்தோடு உளை, ௭-.து. நீ மலத்தோடு கட்டுற்று நின்ராயாகலிற் பசு 

வெனப்பட்டனை, அ௮ற்றேல் இவ்வாறு வேற்றுமைகூறிற் பிரமமில்லையாயின் 

ஒருபொருளுமில்லையென்னும் வேதத்திற்குத் தாற்பரியமென்னையெனின்,-- 

அகாவுயிர்இன்டேல் அக்கரங்கள் இன்று ஆம் இக்கிரமத்து ஒன்று இன்று 
என்னும். எ-.து. *அகரவுயிரில்லையாயின் அக்கரங்களில்லையாமென்னும் இம் 

முறைபற்றி வேதம் பிரமப்பொருள் இல்லையாயின் ஒருபொருளு மில்லையென் 

ஜோேதும் அத்தனை. OTD. 

“ஒன்றின்ரு-லக்கரங்க ளின்றா மகரவுயி ரின்றே-லிக்கிரமத் தென்னும்.” 

என்றது ே வருகியும் வேறன்மைக்கு அ நுபவங்காட்டியவா.று, 

இக்கரமத்தாலென உருபு விரித்துரைக்க. இன்றென்னுமொருமை அப் 

பண்பின்மேனின்ற.து. காணென்பதனை '2ம2ல கூட்டுக, ௮ல் ௮சை, 

பண்ணையு மோசையும் போலப் பழமதுவு 
மெண் ணுஞ் சுவையும்போ லெங்குமா--மண்ணமு 
ளத் துவித மாத லருமறைக ளொன்றென்னா 

தத் துவித மென்றறையு மாங்கு. 

உது, உ-ம், எ-னின். '2வகம் ஏகமாய பிரமந்தை ஏகமென்ஜெழியா.து 

பிரமம அத்துவிதபெனவும் ஓர ரிடங்களின் ஒஅுகலின் அக்துவிதம இரு 

பொருட் கண்ணதென்பார்க்கு ஏகமாய பிரமத்தை அத்துவிதமென்றல் பொ 

ருக்தாதாய்முடியும் எனனுங்கடாவை யாசங்கிற்து ௮தனை நிக்குமுகத் தான 

அ௮வையேதானேயாதலை வலியுறுத்து கனுதலிற்று, 

இ-ள். பண்ணையும் ஓசையும் பாலப் பழமதுவும் எண்ணும் சுவையும் 

போல் எங்கும அம அண்ணல் தாள் அத்துவிதம் அதல. ௪3. பண்ணும ௮த 
    

* இதனை வாரவாரணா, ஷு நா: பிிவவ உ,ரணஉ௮)௦௧ 
லெ. கி நா.நாஹ)வாகூராணாகோ௱வசி|என்னும் சரணாகம சுலோக 

தீதானும், ஸ்ரிவ$ AN a—€ iit 9) ஜஷடநா 8கூறாணா கோ௱வ௫| எனனும் லாது 

ளோத்தர சுலோகத்தானும், இறைவன் இய௩கு இணைக்சண்ணும் நிலைத் இணைச்கண்ணும் 

பிறவற்றின்சண்ணும் அவற்றின் சன்மையாய் நிற்குமாறு எல்லார்க்கும் ஓபபமுடிந்தாந் 

போல அகரமும் உயிர்க்கண்ணுர் தனிமெய்க்கண்ணுங்கலந்து அவற்றின் தன்மையாயே 

நிற்குமென்பதுசான்றோர்க்செல்லாம் ஒப்பமுடிர்தது, *அசரமுதல” என்னுங் குறளான் 

௮.கரமாகிய முதலையுடைய எழுத்துக்களெல்லாம் ௮, துபோல இறைவனாகிய மு;தலையு 

டைத்து உலகமென வள்ளுவனார் உவமைகூறியவாற்றானுவ், கண்ணன் எழுத்துக்களில் 

அசரமாகின்றேன் யானேயெனக் கூறியவாற்றானும் பிறநூல்களானும் உணர்சவென 

நச்சினார்ச்செனியர் தொல்காபபியம் எழுத்ததிகாரம் மொழிமரபு பதின்மூன்றாஞ்சூத்திர 

தீதிற்குரைத்தவுரையாலும் நன்குணர்க,



பொதுவியல்பு.இரண்டாஞ்சூத்திரம்.க-ம் ௮த. ௫௯ 

னின் வேறன்ருயெண்ணப்படும்இசையும் போலவும் *பழமும் அதனின்வேற 

ன்ருயெண்ணப்படுஞ் சுவையும்போலவும் யாங்கணும் வியாபகமாய முதல்னன் 

இிருவருள் உயிர்களின் வேற்றுமையின்றி நிற்பகாகலான்,---௮௬ மறைகள் 

ஒன்று என்னாது அத்துவிதம் என்று ஆங்கு அறையும். எ-து. வேதங்கள் 

எகமென்னாது பிரமம் அத்துவிதம் என்று அவ்விடங்களிற் கூறும், எ-று, 

ஆண்டுப் பிரமம் அத்துவிதமென்றது பிரமம் உயிர்களின் வேற்றுமை 
பின்றி நிற்குமென்னும் பொருட்டாகலான், ௮ஃது ஏகமென்பதோடு முசணு 

மாறில்லை யென்பதாம். 

பண்ணையென்னும் காரம் பருஇப்பொருள்விகுதி, பண் பாலைப்பண் 

முதலாயின. 

ஏங்குமாமண்ண ரளென al சடிக்கது, குணகுணிகள் போல் உடனா 

யும் ௮வவா அடனாகாமைக்கு அதநுபவஙகாட்டியவாறு, வியாப்பிய வியாபகமா 

தலொப்புமைமாத் தஇரையேபற்றிக் குணகுணிககா உவமை கூறினாசென்பது. 

அரக்கொடு சேர்த்தி பணைத்தவக் கற்போ 

லுருக்கி யுடங்கியைந்து சின்று--பிரிப்பின்றித் 
தானே யுலகாந் தமியே னுள (புகுதல் 
யானே யுலகென்ப னின்று. 

ஏது. உ-ம், எ-னின். இங்கனம் வெவ் ?2வறுவமை யெடுத்துக்காட்டின் 

அரெகாந்தவாதமா மென்னுங்கடாவை யாசங்கித்து ௮ஃதாகாமை உவமைஞ 
° ௪ . . க ௪ [அ க * 

கத்தான் MMED eipsor Meer ijin PHOS ol O15 G5 G69 Mo, 

இ-ள். உருக்கி அரக்கொடு சேர்த்தி அணைத்த அக்கற்போல் உடங் 
இயைகது கின் பிரிப்பு இன்றித் கானே உலகு ஆம். எ-று, அரக்கையுருக்க 

அதனோட சேர்த்து ௮அணைகத கற்பொடி அவ்வசக்கிே ஞடொன்ட்ய் ஒருங்கி 

யைந்து நிக்கமின்றி நின்றுத்போல, முதல்வன் உயிர்களின் ஒருங்குகூடி கின்.று 

நிக்கமின்றி உடனாகலால், தானேயாம், உலகேயாம், தானே உலகேயாம், அற் 

றேல்,ரவாம?தவமுனிவன் முதலியோர் யா 2னயுலகெல்லா மாயினேன் எனக் 

கூறுகலானும், ] ஈர்வஞ்ஞானோத்தரத்தி தில் யா 'னையெல்லாமாப் அல்லனுமாய் 

* ் இதனை ange Ganr Bias காஹெ. ஹஸிவொ ஹாசிக 509] என் 

னுஞ் செெஞானசங்செகவசனத்தானுமறிக. 

* வாமதேவன் யானேஉலகெலாமாயினேன் என்றது gatlata 2Qeea3 as ay 

டெ.0ெ.ஹ௦ 8_ந-[ர ஐவ anQutdod sfe2Qas) sad’ wasrao 
Qae.7r amo eu, anran J AMD fo வவ. 12ஹவ கி என்னும் பிருகதாரணியம், 

௩-ம் அத்தியாயம், ௪-ம் பிராமணம், ௧0-ம் மநஇரத்சானுணரக. 

1சர்௨ஞ் ஞானோத்தரத்தில் யானேயெல்லாமாய் அல்லனுமாய் உடனுமாய் நின்றே. 

னென்று உயிர்கண்மேல்வைத்தோதுதலை குலி மக்ஷே௦யர ஜுலிஷயா $6097 

வ௱9ுகவிமாவ) ஊேொஹ ஜஉஹ ஞாகவ௦ாய$|க வேவேவறெர



௬௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை; 

உடனுமாய் நின்றேன் என்று உயிர்கண்மேல் வைத்தோதுதலானும், உயிர்ச 
ளும் இவ்விலக்கணத்்தனவாவான் செல்லும்போலுமெனின்;-தமியேன் உளம் 

புகுதல் யானே உலகு என்பன் இன்று. ௪-து. ௮ம்முதல்வன் பாசக்கூட்டத்தி 
னீங்கித் கனியாய் நின்ற என்னகத்துச் சோகம்பாவனையாத் *புகுந்து வேற்று 

மையின் றித் தோன்றலான் யானேயுலசெல்லாமென்பேனாயினேன் இம்முத்தி 

காலத்து, ஆகலின், ௮.துபற்றி உயிர்களும் அவ்வாருவான் சேறலின்று. ௪-.று. 

அதுபற்றி உயிர்களும் அவ்வாறாவான் சேநலின்றென்பது குறிப் 

பெச்சம், 

இவ்வொற்றுமைபற்றியன்றே அருச்சுனற்குக் இதை நால் செவியறிவுறு 

த்த ர்கண்ணன் யானே யுலகெல்லாமாயினேனென்றதாஉம், முதல்வனது விச் 

சுவரூபத்தைக் தான்காட்டிய தாஉம், ஏனையவற்றைக் கைவிட்டு என்னையே 
வழிபடுகவென்ற தூஉம், ௮கனை உறுதியாகக்கொண்ட அருச்சுனன் அவன் 

கூறிய கருத்துநோக்கச் சாங்காறுஞ் சிவபூசை செய்ததாஉம், கண்ணன்மே 

லிட்ட G பாதுகள் முதல்வன்றிரு முடிமேற் கண்டதூஉமென்க, கண்ணன்உப 

  

  
Gea? ஹவ-8 ஞு $ய8ஸரிவ$| ஹவ-184 ஞே வு) கீது ஹரஷிஹ; ஹார்வி. 

So |சயாஷாவ ecana:-ton.zv3)r9500)> DIV Tr DIT | ஹே ௨ மஜா 

Guor2 58 anaito உ_வ_௪-40_அகழெகாகாற anos eB > விப0௦ ஹுவ ந 

வய ஸிவா$)வ.மிவய-1-௦ _தசவவ-௦ சீயிஹ5ஷி_த௦ sg sled ஜம 

ayes உரு ஸ்ரசயசெ௨ிவா(வ விரவி மாமெ ந ந, தசிவவ..1) 

ஹொ ௨0.௪. CUT என்னும் மேற்படியாகம சுலோகங்களா னுணர்க, 

* புகுதல் புதிதாகப்புக்சசன்று; அநாதியே ஓன்றாய்கின்ற முறைமை முன்புதோ 

ன்ராமல், இக்்இரியங்களை நீக்கியவிடச்சே காண்டலால் பின்பிரகாசித்தலெனவறிச. 

1 கண்ணன் யானே உலகெலாமாயினென் என்றது விஷ ஹா ஹ 9ி8:௧7௪ 

ஷு ஊகாஈபெொ_ந ஹி0_தா 8.ம௪| என்னும் பசவத்தே, ௧௦-ம் அத்தியாயத்து 

௪௨-ம் சுலோகத்தானும், முதல்வனது விச்சுவருபத்சைக்காட்டியது வ வக் வா 

60 sr 01 22 ang Oi), wyoGror ஹறி$। உறா$யாோாவ வாமா பவற 

8of0 Oa4 ளி என்னும் ௪௧-ம் ௮த்தியாயத்து க-ம் சுலோகத்தானும், ஏனைய 

வற்றைக் கைவிட்டு என்னையே வழிப என்றது வ வ.ழ4ய8-௦ வறி.த) 88 

௯53 VOT EMO 273 | 8 a> fro} anatas Glas அமா செொக்யி 

ஷா 3 Sa பா] என்னும் பகவற்தேதை, ௧௮-ம் அத்தியாயத்து, ௬௬-ம் சுலோகச், 

தானும், சண்ணன்மேலிட்ட போதுகள் முதல்வன் திருமுடிமேற் கண்டது -சஜொ au 

ஹாற௦ ON 7 2 GQ) uv. G)o) 5-5, 37_த _ந0),ஒயா- து வயகாவரா 

Quo ar anwGle.Gas BO a, 8 so என்னும் பாரதம், துசோணபருவம், ௮௧-ம் ௮ 

இயாயசத்துச் சலோசத்தானும், சண்ணன் உபமன்னியமுனிவர்பால் தீக்ஷைபெற்றது 

99. நஷ 08_5- விர வண © wl) er anowust dus) என்னும் பாரதம் ௮ 

சாசன பர்வச்து ௧௪-ம் ௮ச்்இயாயத்து ௩.௪௯-ம் சலோகத்தானும் உணர்க.



பொதுவியல்பு. இரண்டாஞ்சூத்திரம் ௨-ம் அதி: ௬௧ 

மன்னியமுனிபாற் சவெதீக்கையுற்றுகத் தன்னையும் தலைவனையு முணர்க்தோனாக 
லிற் சிவோகம்பாவனையைத் தலைப்பட்டோனாதலறிக, 

கலப்பாய்கிற்றலான் உலகேயாமென்பார் உடங்குயைந்து எனவும், பொ 

ருட்டன்மையால் வேறுகிற்றலால் கானேயாமென்பார் நின்று எனவும், உயிர் 
க்குயிராய் நிற்றலால் தானேயுலகாமென்பார் பிரிப்பின்றி எனவுங்கூறினார். 

ஈண்டும் இரட்டெறமொழிகர்துகொண்டுசைக்க. 

இன்றியென்னுஞ் செய்தெனெச்சக்குறிப்பு “மழைபெய்து குளநிறைந் 

த்து” என்புழிப்போலக் காணகாரியப் பொருட்டாய் நின்றது, 

இவவதிகரணத்தானே பேதமென்றும் ௮பேதமென்றும் பேதாபேதமெ 

ன்றும் பிணங்குஞ்சமயிகளையெல்லாம் மறுத்து அ௮ம்மூவகையியல்புக் தன்கட் 

டோன்ற நிற்கும் அத்துவிதத் துண்மை ஏதுக்களானும் உவமைகளானும் உண 

ரீ த்தியவாறு, புடை நாலாசிரியரும் இவ்வதிகரணப் பொருளேபற்றி * “புறச் 

சமயத்தவர்க்கிருளாய்--தெரிக்கலுற்கும்” என வருத்தோதினார். 

முதலஇகரண முடிந்தது, 

த்தி 

இரண்டாமதுகரணம். 

| இனி இவ்வான் மாக்களுக்கு இருவினை முதல்வனுணை 
பின் வரும் என்றது. 

எது, மே-ள், எ-னின், முகல்வன் அவ்வாறு உயிர்களோடியைந்து 

தின்று புனரூற்பவஞ்செய்யுங்கால் உலகத்துக்குப்போல் அவனுக்குத் துணைக் 

காரண முதலியன வேண்டப்படிமோ படாவோ என்லும் வயப்பாட்டின்௧ண் 

முதல்வனது சுதகஇரத்தற்கும் அளவிலாற்றற்கும் இழுக்காய் முடியுமாகலின் 

அவனுக்கு ௮வை?வண்டப்படா எனப் பரிணாமவாதிகள் கூறுங் கடாவை 

யாசங்கித்துச் சூத்தாக்தின் இரண்டாங்கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து 

மேந்கோடனுதலிற்று, இ-ள், Cara. 

ஈண்டு இருவினையென்ற ர] முத்பிறவிகளினீட்டப்பட்டு மாயையிற் கட் 

டுப்பட்டுக் இடகத புண்ணியபாவங்களையென்க; எனவே, மாயையிலுண்மை 

பும் பெறப்பட்டது. இவை GC வண்டப்படுதல்பற்றி முதல்வன் சு தந்திரத் திற்கு 

இழுக்கில்லையென்பார், முதல்வனாணையின்வரும் என்ருூர். 

ஒருநகரியைக் காப்பான் பாடிகாவலிட்டாங்கு அவை 
அவனதாக்கினை யாகலான, 

எ-து, ஏ-து, எ-னின், ஆணையேயமையும் இருவினையெற்றுக்கு என்னு 

ங்கடாவை யாசங்கித்து மேற்கோளைச் சாதித்தனுதலிறறு. 

இ-ள். ஒருபட்டணத்தைப் புசக்கும் வேந்தன் பாடிகாவற்ரொழிலைக் 

களைகணாவானொருவன்மாட்டு வைத்தாற்போல எல்லாவறிவு முதன்மை ய.று 
  

* தவபபிரகாசம், பாயிரம். ஏ.



௭௬3... சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

க்செகங்களுடைய அம்முதல்வன் புனருற்பவக்கைச் செய்வசாகிய தனதாணை 

யை அவ்விருவினைகண்மாட்டுவைத்து ஈடாத்துசலே முறையாகலரன் இனி 
யிவவான்மாக்களுக்கு இருவினைமுதல்வனாணையின் வரும் என மேற்கொண் 
Lf), oT), 

முதல்வன் செய்யுஞ் செய்தியெல்லாம் உலகத்தோடொப்ப நிகழ்வன 
வாகலின் ஈண்டைக்கு அ௮ரசன்செய்தி உவமையாயிற்று, 

பாடிகாவலாவது களைகணாவானொருவனைக்கொண்டு வேந்தன் செய்விப்ப 

தொரு தண்டத்தொழில் விசேடம். அது * “கோடி. காவனைக் maps நாளெ 

ல்லாம்--பாடிகாவலிற்பட்டுக் கழியுமே” என்னுர் திருப்பாட்டானுமறிக, இஃ 

தீறியாதார் தத்தமக்கு வேண்டியவாறெல்லா முரைப்ப. 

உள்ளதே தோற்ற வுயிரணையு மவவுடலி 
னுள்ளதா முற்செய்வினை யுள்ளடைவே--வள்ளலவன் 

செய்பவர் செய்திப் பயன்விளைக்குஞ் செய்யேபோற் 

செய்வன் செயலணையா சென்று, — 

எ-.து. உ-ம். எ-னின். வினை உண்டென்பதற்கும் அதுவே உயிர்க்குப்டா 

WE வருமென்றதற்கும் மேல் வினையேறுமாற்றிற்கும் ௮து முகல்வளையி 

ன்றியமையாமைக்கும் பிரமாணமென்னை யென்னுங்கடாவை யாசங்கித்து 

ஏதுவை வலியுறுத்துக னுதலிற்று. 

இ-ள், உள்ளதே தோற்ற, எ-று, இல்லது தோன்ருதென்பது மேற்கூ 

றிப் போர்தமையான் முன் உள்ளதாய புண்ணியபாவமென்னும் இருகூற்றுச் 

சஞ்சிதவினையே தன் பயனாகிய இன்பத்றுன்பங்களையும் அவை நுகர்தற்குரிய 

நிலைக்களமாகிய உடம்பினையுக் தோ ற்றுவிப்ப,--௨உயிர் ௮வ்வடலின் அணையும். 

எ-து, அவ்வின்பத் துன்பநுகர்ச்சி சடத்துக்குக் கூடாமையிற் சித்தாகிய 

உயிசே ௮வ்வுடம்பிற் பொருக்இ அவற்றையறுபவிக்கும். முன்வினையை ஈண் 

டுபவித்தொழிந்தால் மேலைக்கு வினையண்டாமாறி யாங்கனமெனின்,-- 

முன் செய் வினை உள் ௮டைவே உள்ளதாம். ௪-ு. முன் செய்த வினை ௮து 

பவித்தற்கேதுவான மூறைமையிலே மேலைக்கு வினையுள தாம். அற்மேல், அவ் 

ah dear யேபயனாகவருமென வமையும் முதல்வன் ஏறி அக்கெனின்;-செய்பவர் 

செய்திப் பயன் விளைக்குஞ் செய்யே போல். ௭-௫. உழவர் செய்யும் தொழிற் 

குத் தக்கபயனை விளைநிலம் விளைவிப்பதன்றி ௮த்தொழிமுனே விளைவிக்கமா 

ட்டாததுபோல,---வள்ளலவன் செய்வன்.௨-து,உணவும் விக்துமாய்க் கொன் 

தொட்டு வரும் அவ்வினைகளை வள்ளலரகிய முதல்வனே அவவுயிர்கட்குக் 

கூட்டுவன்,--செயல் சென்று ௮ணையா, எ-ு, அவ்வாறன்றி வினை தானே 

உயிர்கட்குப் பயனாயவக்.து பொருக்கமாட்டாது, எ-று, 

வள்ளலென்றார், 'தற்பயன் GP Surg ft CaarGart வேண்டிய” வா 
நே Cp sree அருளுடைமை (நொக்கி, 

    

* + Howraésresrueyi தேவாரம், - இருக்கோடிகாச் திருக்குறுந்தொகை, க 

நாடிகாரணன். 1 66 இருமறைக்காட்டுக் இருக்காண்டகம். ஈ,தாண்டுசகடரனைய.



பொதுவியல்பு.இரண்டாஞ்சூத்திரம்.௨-ம் அதி. ௬௩ 

உள்ளடைவு உள்ளுதற்கேதுவாகிய அடைவென விரியும். எகாசம் ஏழா 

வதன்பொருட்கண் வந்தது, உள்ளுதல் ஈண்டதபவித்தல், ௮தற்கேதுவாய 
முூழைமையாவன அ௮துபவித்தற்குக் துணைக்காரணமாகிய விருப்பு வெறுப்புக் 

கள், ௮அவற்றின்கணுண்டாமாறு மூன்னர்க்கராட்டுதும், 

மேல் முதல்வனுக்கு வினை வேண்டப்படுமென்பதற்கு ௮சசனை யுவமை 
கூறினார்; எண்டு வினை முகல்வனையின்றி யமையாதென்பது உணர்த்துதற்கு 
உழவுதொழிலையுவமை ௯ தினாசெனக் கொள்க, 

அவ்வினையைச் செய்வதனி லவ்வினைஞர் தாஞ்சென் * OG! 
கவ்வினையைக் காந்த பசாசம்போ__லவ்வினையைப் 
பேராம லூட்டும் பிரானி னுகராரே 
லார்தா மறிழ்தணைப்பா ராங்கு, 

எ-தூ, உ-ம், எனின். இருவினை சடமாகலிற் சென்றணையமாட்டாவா 

யினும் உயிர்கள் சேதனமாகலின் ௮வை2ய அவற்றது பயனை யறிந்து எடுத் 

துக்கொண்டு நுகரும் வள்ளல் வற்றுக்கு என்னுங் கடாவை யாசங்கித்து 

அதனை வலிய றுத்துகனுகலிற்று, 

இ-ள். காந்த பசாசம்போல், ௭-௮. ஒருவனெடுத்து கேசொக்கப் பிடித் 

தவழி இரும்பினை வலித்துக் கொள்ளுங் காந்தம்'2பால,--அவ்வினையைப் பே 
சாமல் ஊட்டும் பிரானின். எ-து. அவ்வினை பபபயன்களைப் பிறழாமல் நுகாவிக் 
கும் முதல்வனால்,--அவ்வினைஞர் தாம். ௪-து, அவ்வினைகளைச் செய்யும் ஆன் 

மாக்கடாம்,--அவ்வினையைச் செய்வதனில் சென்று அவ்வினையை நுகசாசேல் 

அர் தாம் ௮றிகது ௮ணைப்பார். ௨-.து. அவற்றைச் செய்தற்கு நிலைக்களமா 
கிய உடம்பின்கட்பொருர்தி அவற்றதுபயனை அ௮றுபவிப்பர்) அவ்வாறநுபவி 

யாராயின், வேறே எவர் காம அவற்றையறிந்து கூட்வொர்,--அங்கு. எ-து. 
அறிவுஞ் சுதக்ரமுமின்றி மலக்தன் மறைப்புண்டு டெக்ரும் ௮ப்பெத்தகா 

லதிது. MAH AMAHOPABHYAYA 
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அன்மாக்களுக்குத் தமக்கென அறிவின்மையானும், சினை சடமாகலா 

ஒருவருமில்லையென்,. காம். 

னும், மாயை தாசகமாமத்தன்ட௫ுணிற்கல் எனப்போந்தமையாலும், முதல்வ 

னே அறிந்தணைப்பனெனப் பாரிமசடவளவை கூறுவார், பிரானினுசசாசேலா 

ர்தா மறிந்தணைப்பாரென்முர். இது கொற்பொருட் பின்வருநிலை, 

நெல்லிற் குமியு நிகழ்செம்பி னிற்களிம்புஞ் 
சொல்லிற் புதிதன்௮ தொன்மையே__ வல்லி 
மலகன்ம மன்றுளவாம் வள்ளலாற் பொன்வா 

ளலர்சோகஞ் செய்கமலக் தாம். 
* ௮௩்கு-௮சை. 
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நி 

௬௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

௪-௮, உ-ம், எனின். அவ்வினை ஆதியோ அ௮ராதியோ ஆதியெனின் 
முன்பில்லதுத இடையே தோன்றுமென்பது * சற்காரியவாதத்துக்கேலா.த 

௮கா இயெனின் ஒருவர் கூட்டவேண்டுவ தில்லையென்லுல் கடாவை யாசங்க 

கீத தனை வலியுறுதீதுதனுதலிற்று, 

இ-ள். நெல்லிற்கு உமியும் நிகழ் செம்பினில் களிம்பும் சொல்லின் 

தொன்மையே புதிது அன்று, ௭-.த. நெல்லின்கணுமியும் செம்பின்கட்களிம் 

பும் எக்காலத் துளவாயினவென்று ஆராய்ந்து சொல்லுங்கால் ௮க்செல்லுஞ் 

செம்பும் உளவாயினவன்றே உள்ளனவன்றி இடையே வந்தனவல்ல; ௮.து 
'போல,---வல்லி மலகன்மம் அன்று உளவாம். எ-து. மாயை மலம் கன்மமென் 

னுமும்மலஙகளும் ௮கா தியேயுள்ளனவாம்,--கமலத்து ௮லர் சோகம் பொன் 

வாள் செய் வள்ளலால் ஆம். எ-.து. முன்னேயுள்ள சாய தாமரைப்பூ அலர்த 

அம் கூம்புதலும் ஞாயிற்றினாற் செய்யப்பமிமாறுபோல அவை தத்தங்காரி 

யங்களைச் செய்தல் முதல்வனாலேயாம். எ-று, 

* இஃதெடுத்துக்காட்டுவமை, 

புதிதன்றென்பதனைத் தனித்தனி கூட்டுக, 

தொன்மையிலுள்ளவற்றைக் தொன்மை என்றுபசரித்தார். 

ஏகாரம் பிரிநிலைக்கண் வந்தது, 

மாயை இஜைவனுக்குப் பரிக்கொகசதீதியாகலின், வல்லியென்ளூர், 

வினைக்குத் தொன்மைகூறுவார் இனம்பற்றி மாயைமலங்களுக்குக் 

தொன்மைகூறினார். 

]1மூலமலத் இன்காரியம் மோகம் மதம் மூசலாயின, இருவினையின் காரியம் 

இன்பத் துன்ப முதலாயின. மாயையின்காரியம் தநுகரண முதலாயின, வள்ள 

லாலாமெனவே தஇிசோதானசத்தியது உண்மையும்பெற்றாம். ௮து பாகம் வரு 
வித்தற்பொருட்டு மலத்தின்வழி நின்று மோகமுதலியவற்றைக் தொழிற்ப 

டுத்துவதாகிய இவசங்கற்பத்திற் கேதுவாதல்பற்றி மலமென்றுபசரித்துக் 

கூறப்படும், இவ்வாறு மல கன்ம மாழை இ தானம் மாயாகாரியமென்னும் 

வ வகைப்பாசமுங் கண்டுகொள்க, 
  

அகர டயா. பட கவயுவவைவயயமவய். வவட 

* சற்காரியலாதம் உள்ள துகாரியப்படும் என்று சொல்லுவது. வாதம்-சொல்லுதல். 

1 எடுத். துக்காட் டென்னு மூவமையினை வடநூலார் நிதரிசனாலங்காசர மென்றுரை 

ப்பர். நிதரிசனா லங்காரத்இற்கும் உவமாலங்காரத்திற்கும் வேறுபாடு யாதெனின்,---உவ 

மான வவமேயங்களிரண்டன் சா.திருசிய தீரும் பேதகெறியானே உவமவருபு பற்றிவெ 

ளிப்படையால் விளக்குவ துவமாலங்காரம். ௮வ்விரண்டன் சாதிரூசிய தீருமம் அபேத 

நெதியாற் குறிப்பி னுணர்த் துவது நிதரிசனம். இதுவே தம்முள் வேறுபாடென்க. 

1 மூலமலத்தின்காரியம், மோகம் மதம் இராகம் கவலை தாபம் வாட்டம் வி௫த்திரம் 

என ஏழுவகைப்படும். இவை முறையே மயக்கத்திற்கேதுவாதலும், மதித்தற்கேதுவாத 

லும், ஆசைமிகுஇக் கேதுவாதலும், சவலுதற் கேதுவாதலும், தபித்தற் கேதுவாதலும்; 

வாதெற்கேதுவாதலும், நானாவித வேதுவாசலுமாம். இது திராவிட மாடாடியத்திற் 

சண்டது.



#.- 
பொதுவியல்பு.இரண்டாஞ்சூத்திரம்.௨-ம் அ.தி. ௬௫ 

இவற்றுண் மாயை சுத்தமாயை ௮சுத்தமாயையென் திருவசைப்படும், 
இவ்விரண்டனுள் *சுத்தமாயையின் காரியமே ௮சத்தமாயையென்பாரும்,௬த் 
தமாயையபோல ௮சுத்தமாயையும் ௮கா இயேயாமென்டாரும், ர ஒன்று கானே 

ஊர்த்துவமாயை ௮அசோமாயையென் றிருவகைப்படுமென்பாரும் எனப் பல 

இறத்தர் ஆசரியர், இனி முதல்வனது கிரியாசத் இய சுத்சமாயை யெனப்ப 
டுமென்பாருமுளர், ௮.து முதல்வனுக்குக் தாதான்மியச தஇயாகலிற் பரிக்செ 

கசத்கியாகிய சத்தமாயையாதல் யாண்டையகென்றொழிக. சுத்தமாயையி 
னின்றும் பஞ்சகலைகளும் கால்வசைவாக்குஞ் சிவக,ததுவமைக்துஞ் ] சுத்தகா 

லமுதற் சுத்தரிலமீருய முப்பத்தொன்றுக் தோன்றும். ௮ த்தமாயையினி 
ன்றும் அசுத்தகாலமுகல் அச த்தகிலமீருய முப்பத்தொரு தத் துவங்களுக் 
தோன்றும், இர்கக் கத் துவங்களெல்லாம் 4 பொதுவும் சிறப்பும் பொறுச்ட 

றப்புமெனத் Boot & & oot) மூவகைப் பட்டு உயிர்கடோறும் வெவ்2வறுளவாம். 

சாற்பத்து பண்ணிவரு மாதலா லகாதி”” என்பதுபற் $கன்மருா ௦ நர 

றிப் பிரபஞ்சம் 2பலப் ** பிரவாகாகா இயென்பாரும், TT Cae னகேகனிருள் 
கரும மாயையிரண்--டா கவிவை யாரு Bude” எ-ம், 1] ““அணவ முதலன் றது 

போற் கருமமும்? ௪-ம், ஒப்ப வோ துதல்பற்றி மூவகைவினைக்கும் முதற்கார 
ணமாய மூலகன்மமொன்று அரா இரித்சமாயுண்டென்பாருமென்று இருதிறத் 

தராகிரியசெ னக, 

இவ்வினை ஈட்டப்படிங்கால், 14ம் ிருூதலிய அத் ரூவாக்களிடமாக மன 

ம் வாக்குக் நாயம் oT GBT னும் மூன் இன் ஈட்ட 77 ட்டு, தாலகன்மமாய் ஆகா மியமெ 

* சுத்சமாயையி ின்சாரியமே. ௮சுததமாயை; சுததமாயையபோல அசுத்சமாயையும் 

அனாதியே யென்பார் இரச்தினத்திரய நாலார். 

+ ஒன்றுதானே ஊர்ச் அவமாயை அசோமாயை என்று இருவகைப்படும் என்பார் 

அகோரடூிவாசாரியர். 

] சுத்தமாயையினின்றும் சுக்சகாலமுதல் முப்பக்கொன்றும் சோன்றுமென்பது 

௬ கராஷி கரவுரேவழா.நி வா .9_தகர 5 \ lust asm | ரதா ர) ச VO-~ 

ஐர.மிமிவெு வா மி அழலா ட்ட என்னும் பெஎஸ்கராகம சுலோசச்தானறிக. 

4 புவனவடிவாகய தத்துவங்கள் எல்லாருக்கும் பயன்றருதலின் பொது. சுக்கும 

தேசவடிவாகிய சத் துவங்கள் சனக்குப போக நுர்தற் கருவிபாசலின் திறப்பு. தூலதே 

கவடிவாகிய ததிதுவங்கள் சனக்குப போகறுகர்சசிக்கும் Fi gsoorin பூமாலை போல மனைவி 

முதலியோர் HY DUIS $F GD சருவியா, sar பொதுச்சிறபபு. இது இராவிடமாபாடி 

யத்திற்கண்டது. 

6 கன்மம் காசோற்பச்தி பண்ணுசலாவது:--விச்தின்கேட்டினங்குசம்போல ஒரு 

கன்மம் கெடும்பொழுது மற்றொரு கன்மசகை யுண்டாக்டிவிடுசல். 

௦ சிவப்பிரகாசம், பொது, ௧௬. நண்ணியிடு, 

சஉபிரவாகாசாகு இடையறாதோடும் நீர்பபெருக்குப்போலச் தொடர்ச்சியாய்த் 
தொன்று தொட்வெருதல். 1] இருவருட்பயன், அறியுநெறி. ௨. 11 ஞானாமிர்தம், ௨௨. 

கருமம், 

ரர மச்திரமூசவிய அச் துவாச்களாவன:--மந்திராச்துவா, பதாச்துவா,வர்ணாத்தவா, 

புவனாத்துவா, த,ச்துவாத்துவா, கலாகதுவா என்பன. ௮,ச்துவா-வழி. இவற்றின்கட்படு 
மியல்பெல்லாம் அரும்பதவுரையிற்காண்க.



௬... 'சவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

ஊப் பெயர்பெற்று, பின்னர்ப் பக்குவமாங்காறுஞ் சூக்குமகன்மமாய்ப் புத்த 

தத்துலம் பற்றுக்கோடாக மாயையிற்கிடந்து, சாதி ஆயுப் போகம் என்லும். 
மூன்றம்கும் ஏதுவாய் முறையே * ச௪னகம் தாரகம் போக்கியம் என்னும் மூவ 

கைத்தாய், ௮பூருவம் சஞ்சிதம் புண்ணியபாவம் என்னும் பரியாயப்பெயர் 

பெத்று, பின்னர்ப் பயன்படுங்கால் ஆதிதைவிகம் அத்தியான்மிகம் ஆதி 
பெளதிகம் என்னும் முத்திறத்தாற் பலதிறப்பட்டுப் பிராரக்தமெனப் பெயர் 

பெறும். ௮திபெளதிகமாவது சடம் வாயிலாக வருவது. ஆத்தியான்மிகமா 

ag சடத்தோடு கூடிய சேதனம் வாயிலாக வருவது. அஇிதைவிகமாவது 

ஒருவாயிலானன்றித் தெய்வர்தானே காரணமாக வருவது, 

இன்னும் இவவினைகள் *உலகம் வைதிகம் அ௮த்தியான்மிகம் அதி 

மார்க்கம் மாந்திரம் என்,று 8 வகைப்பட்டு, ஒன்றற்கொன்று ஏற்றமுடைத் 

தாய், முறையே நிவிர்த்திமுதலிய பஞ்சகலைகளினடங்கி, ௮௪த்தம் மிச்சிரம் 

சுத்தமெனப்படும் போகங்களைப் பயப்பிக்குமென்றறிக. 

இசண்டாமஇகரண முடிந்து. 

ட 

மூன்ருமதிகரணம், 

இனி இவ்வான்மாம்கள் மாறிப் பிறந்து வருமென்று. 

௪-௮, மே-ள், எ-னின். புனருற்பவம் சடத்துக்கன்றிச் சத்துக்கு முள 

தாயினன்றே முத்செய்வினையே ஈண்டைக்குவருமென மேற் Gn. நியதமையும், 

௮ஃதுண்டோ இல்லையோ என்னுமையப்பாட்டின்கட் 1 குடமுடைர்தவழிக் 

குடாகாயம் ௮காயத்தோடு கூமொறுபோல உடம்பு நீங்கியவழி உயிர் பிரமத் 

தோடு கூடுமென்னுஞ் சுருதிபற்றி இறந்தவுயிர் மீளப்பிறப்ப இல்லையெனக் இரி 

டாப்பிரமவா திகள் கூறுங்கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரக்தின் மூன்றாங் கூற் 
றைக் சகண்ணழித்துரைத்து மேற்கோடனுகலிற்று, இ-ள். வெ-டை, 

வருதல் தொன்றுதொட்டவ்வாருதல், 

மாறுதல் ஈண்டு இறத்தலென்ப. து (போ. BG; வரவ! |. ரிய” என்னு மூலத்தா 

னும், ஏஅ௮ு.தாரணங்களோடு உள Sr Bs இயைபானும் உணர்க, இஃதுணரா, BI 
  

உ சனகம்-காரணமாய்நின் று சரீரம் ம் முதலியவைகளைப் மி றப்பிப்ப.து. "தாரகம்-சரீர 

ரூபமாய்கின்று ஆன்மாவைத்தரித்திருப்பது. போக்கியம்-விடயவடிவமாய்கின்று ௮நப 

விக்கப்பெ.து. 

* உலகவினை கூவல் தண்ணீர்ப்பக்தலாதி ௮மைத்தல். வைஇசவினை வேள்வியாஇ 

'செய்தல். ௮.த்தியான்மிகவினை சவபூஜையா திசெய்தல். ௮.திமார்ச்கவினை யோகஞ்செய் 

தல். மாந்திரவினை மந்திசோச்சாரம் ஞானநூல் த,சலாதிசெய்தல். இது இிசாவிடமாபாடி. 

யத்திற் கண்டது. 

 $பைங்கலோபநிடதம் ௪-ம் அத்தியாயம், (ர ய்.அிர 250.5120 ரீயெ_நவா 

கெ.537.௪)-.நா (யமாஷவ-7.ம_த௦வெழா 9.௧௧).௧ ௧, றய௦ம_த$| வடாகர 

புிிவா.தரந௦விதயவெ.தி.கவ.ச$]



பொதுவியல்பு.இரண்டாஞ்சூத்திரம்.௩-ம் ௮. ௬௭௪ 

௮ச்சு வேறுபடுதலென்று உரைப்பாருமுளர், ௮ஃதிண்டைக்கு யாதும் இயை 
யாமையுணாக, 

தோற்றமுமீறும் உள்ளதற்கல்ல.து உளதாதலின்மையான். 

எது, ஏது, எ-னின், அதற்குப் பிமாணமென்னையென்னுங் கடாவை 

யாசங்கித்து மேற்கோளைச் சாஇத்சனுகலிற்று, 

இ-ள், உற்பத்தியும் காசமுச் தொடர்ச்சியாயுள்ள பொருட்கள். நி எனை 

ப்பொருட்ரு உற்பத்தி கூடாமையான் “இனி இவ்வான்மாக்களே மாறிப் pe 

அவரும்' ன் மேற்கொண்டது, of = YI, 

கோற்றமும் ஈறுமென்னுமும்மைகளை *௭எஇரது தமீஇயினவாகக் கோ 
டலிற் ஜெடர்ச்சியாயென்பது போந்தவாறறிக, உளதாதல் ஈண்டுத் தோன் 

அதல், 

இனி இவ்வாறன்றிக் குடாகாயவுவமையேபற்றி இருவினையான் வரும் 

புனருற்பவம் உயிரின்பொருட்டுச் சிவத்துக்கெயாமெனச் சிவாத்துவிதிகள் 

கூறுங்கடாவை யாசங்கித தும், ரமூலப்பகுஇிபிதே ருன்றும் புத்திதத்துவத்திற் 

கே ௮துவெனச் சாங்கியர் கூறுங்கடாவை யாசங்கித்தும் மேற்கோடனுத 

லிற்.று இவ்வதிசாணமெனச்கொண்டு, தோற்றமும் ஈறும் அவ்வுரிமையுள்ள 

தற்கேயன்றி ஏனையவற்றிற்கு உளதாதலின்மையான் இவ்வான்மாக்களே 

மாறிப் பிறந்துவருமென மே ந்கொண்டெ தன் நுரைப்பினுமாம். இப்பொரு 
ட்கு உரிமையென்ட [து அவாய்நிலையான் வந்தது 

உளதாதலென்னும் ஒருமை தோற்றவி களோடு தனித்தனி சென்றி 

யையும், 

ஆன்மாச்சகளேயென்னும் பிரிகிலையேகாரம் விகாரத்தாற் ஜொக்கது. 

இனி மாயாவாஇ முதலியோர் மதத்தை மறுத்தற்பொருட்டு மேற்கொ 

ண்டதென்பாருமாளர், 1 அத்துவிகமென்ற சொல்லானே அ௮வசை மறுத்து 
அன்மாக்களைப் பெறுவிக்கமையின் ஈண்டு அவர்மதம்பற்றிக் கடா நிகழ்தற் 

கோரியைபின்மையுணர்க, 

கண்ட நனவைக் கனவுணர்விற் ரூன்மறந்து 

விண்படர்தந்தத் தாடு வினையினாற்--கண் செவிகெட் 

மிள்ளதே தோற்ற வுளம ணுவாய்ச் சென்றுமனந் 
தள்ள விழுங்கருவிற் ரன. 

௭-௮, உ-ம், எ-னின். புனருற்பவமாங்காற்படும் இயல்புகளுணர்த த 

அதனை வலியுறுத்துதனுதலிறறு, 

கண் செவி கெட்டு உள்ளதே தோற்ற உளம் அசத்்.தாடு விண்படர்ந்து 

கண்ட கனவைக் கனவு உணர்வின் மறந்து மனம் தள்ள வினையினால் ௮னு 

வாய்ச் சென்று கருவில் விழும் எனக் கொண்டுகூட்டுக, 
  

* எஇிர.து,சழீஇயினவாகக் கோடல்-பின்னரும் தோற்றமும் ஈறும் உள்ளனவாகக் 

கொள்ளல். 1 மூலப்பகுதி - பிரருதி. 1 ௫௬-ம் பச்கத்திற்காண்க. ்



Sir Of சிவஞா on Git FER ற்றுரை, 

இ-ள். கண் செவி கெட்டு உள்ளதே தோத்ற, எ--.து, கண் செலி முத 

லிய உறுப்புக்களையுடைய இவ்வுடம்பு கெட்டவழித் தனக்குக் கேடின்றிப் 

படைப்புக்காலம் தொடங்கிச் *சங்காரகாலமளவும் நிலைபெற்றுள்ளதாகய சூக் 
Gwe ga 1பூசசாசவுடம்பு 1முதலியனவாய்க் காரியப்பட,--உளம் ௮த்.தாடு 

விண்படர்ந்து, எ-.து, உயிசானது ௮ப்பூதசாரமுதலிய உடம்பின்கட்பொருக் 

இத் துறக்கநிரயங்களிற் சென்ற நுபவித்து, பின்னர்,--கண்ட ஈனவைக் கனவு 

உணர்வின் மறந்து, எ-று, ஈனவின்கட்கண்டவற்றைக் கனாக்காணுங்கா 

லத்து மறந்து அறிவுவேறுபட்டாற்போல, முன்னைக் கண் செவி கெட்டவா 

அம் உள்ளதே தோற்ற அ௮த்.தூடு விண்படர்ந்தவாறும் ஆண்டுபவித்தவா.று 

மாகிய இன்னோரன்னவற்றை மறக்து அறிவு வேறுபட்டு,--மனச் தள்ள வினை. 

யினால் அ௮ணுவாய்ச்சென்று கருவில் விழும், எ-று, மூன்னுடம்பு இறக் 

குங்கால் அடுத்த வினை காட்டுங் ॥ கஇரிமித்தம்பற்றி உயிர் அவாவுமாறு மன 

ஞ்செலுத்துகலான் அச்கஇக்கட் சேறற்கேதுவாய் எஞ்சிரின்ற புண்ணியபாவ 

சேடத்தாற் ரூக்குமதெகமாக்இரையாய்ச் சென்று ௮ம்மனர்தள் ளிய கதிக்கு 

அமைந்த அக்கருவின்சட்படும், எ-று, 

இன் உவமவுருபு. கான் அசை, மறத்தறமுச் )சயப்பபபொருள் அவாய் 

நிலையான் வந்த.ு, 

விண்படாந்தென்னும் 6 உபலகைரணச்கால் நிரயம்படர்ந்தென்பதாஉம் 

பெறுதும். படார்தெனக் காரியத்தைக் காரணமாக உபசரிற்கார். 

HH, தாடென்புழி அன்சாரியை விசாரத்தாற்மெ முக்கு . பொருச் இயென் 

பது சொல்லெச்சம். வினை அருபெயர், 
ட டக » fd . . . . * . 

. 1 yh dB பாங்கால (IP GOL கென சண் ணுஞ்செவியுமாக 

லின், அச்சிறப்புகோக்கிக் சண்செவிகெட்டென் அபசரிக்கார். கெட்டவழி 

யென்பறு செட்டெனத் இரிந்து நின்ற ற, 

வம்பெரும்பூகு, றர இன் காரியமெனப்பட்ட ஷாலவுடம்ப் க்குமவுடம் 

பின்காரியமாமா றென்னை யென்னும் COU IH, த்த்கு ௨ ள்ளது தோற்ற 

வென்ளார், ஏகார தே றம், 

ஆகாயமுகலிய தூலபூ பூதங்கள் சத்தமுகலிய ரூக்குமபூத தங்களின் காரிய 
மாதலின், அதுபத்றியே , தன்மாத் திரைமயமாகய சூக்குமவுடம்பிற் ே (Ap Om I 

வதாய தூலவுடம்பு Bi Puy பூரபயமெனப்பட்ட ௧௦ ன்றிப் பிறிதில்லையென் 

பனு, ௦ *பூரனா சரீரம் ே p Mousa புமியட்ட ௫ ரூபற் கானே-யாகனு, சரீர மாகு” 
எ-ம், "* சூக்கும வடிவ தென்னிற் றாலகா ரணம தாரும்.” எ-ம், 11 ““தால 

மா முருவி னுக்குச் சூக்கும முதல்,” எ-ம், 1] “மா ஜிபிவ் வுருவ மெல்லாம் 
வருவதெங் கேநின் றென்னிற்-.கூறிய ருக்கு மத்தாம்,” எ-ம், 11*“விதிப்படி. 
  

* சங்காரம் ஈண்டமமாசங்காரமெனவறிக. 1 பூதசாரவுடம்பு தேவசரீரம். 1 முத 

லிய என்றசனால் யாசனாசரீ ரமுங்கொள்க. 4 கதிநான்கு. ௮வை தேவகதி, மச்சட் 

கதி, விலங்கன்௧இ, ஈரகர்கதி என்பன. 6 உபலக்கணம் இனமானபொருளையும் விடா 

தீறிவிப்பது, 0 சவஞானஇி, இரண்டாஞுசூசத்இரம். ௩௬. 4* சான்காஞ்சூத்திசம்.௧0. 

11 இரண்டாஞ்சுச்திரம். ௫௦. 1] இரண்டாஞ்சூச்திரம். ௪௭. 14 இரண்டாஞ்சூத்தி 
சம். ௬,



பொதுவியல்பு. இரண்டாஞ்சூத்திரல்-௩-ம் அதி. ௬௧௯ 

சூக்கு மத்தே யுருவரும்,”” எ-ம். * “மனாஇ தருமுடல்,”” ௪-ம். வழி.றாலாசி 
ரியரும் இவ்வாறே கூறியவாறு காண்க, இஃதறியாதார் தத்தமக்கு வேண்டி 

யவாறே யுரைப்ப, ௮து தோன்றுங்கால், 1 “ara முத்று-டீக்டெ மரம்பின் 

வேசோர் நீண்மா நிகழ்த்து,” மாறுபோலச் சூக்குமவுடம்பு கெடாதுடிற்பத் 

தாலவுடம்பு 1 “வேஜெரு குறியா மாசம் Prem கிலியுமா”” தல்போல வினைக் 

சடோக அச்சுவேறுபட்டு 4 :₹மஇக்கெழு கலைகள் போல வருவது போவதாம்.!” 

என்பதூஉம் வழி.நாலாிிரியர் கூறியவாத்ரான.றிக, 

அணு சூக்குமவுடம்பு, தள்ள Sai onsen Olen sre, ௮க்கருவிலெனச் 

சுட்பெருவிக்க, தான அசை, 

உள்ளதேதாற்ற என்றதனால் உடற்றிரிவும், விண்படாந்து என்றத 

னால் இடகத்திரிவும், கண்ட கனவைக் கனவுணரவிற் ருன்மறந்து என்றதனால் 
அறிவுத்திரிவும் பெறப்பட்டன. 

உளளதேதோற்ற என்றதனால் புதிது புதிதாய்க் தோன்றுதல்பற்றிச் 

சற்காரிய வாதத்திற்கு இழுக்கின்மையும், அ௮த்தாடு விண்படர்ந்தெனவும் 

அணுவாய்ச் சென்று கருவில் விழுமெனவுங் கூறியதனால் போக்குவசவுபற்றி 

வியாபகத்துக்கு இழுக்கின்மையும், வினைச்சேடக்காலென்றதனால் துறக்க 

கிரயங்களின் அஅபவித்தொழிக்கமைபத்றிப் புனருற்பவகாரணக்துற்கு இழு 

க்கின்மையும், மனம் தள்ள என்றதனால் அ௮ஃதெஞ்சுதற் கேதுவுங்காட்டி 

யவா.று, 

வேதத்துட்கூறப்படும்$பஞ்சாக்கினி வித்தையின் இயல்பு உணர்த்துவார் 

கண் செவி கெட்டவழி விண் படர்ந்து மறந்து ௮ணுவாய்ச் சென்று கருவில் 

விழுமென்ரூர். பஞ்சாக்கினிவிக்தையின் இயல்பு நீலகண்டபாடியத்திற் காண்க, 

* பதினொராஞ்சூத்திரம். ௩. அகாதியுட. 1 இரண்டாஞ்சூத்திரம். ௪௮, சூக்குமங், 

1 இரண்டாஞ்சூத்திரம். ௪௭. மாறியிவ்வுருவ. 4 இரண்டாஞ்சுத்திரம். ௪௬. விஇப்படி. 

ு பஞ்சாக்கனிவித்சையி ஸியல்பாவது:---பார்ப்பனச்சாதிமுதலியவத்திற்பிறஈ்து 

வேள்விரமுசலிய ஈல்வினைசெய்தவுயிர்கள், அவ்வினையின்பயனுகர் தந்பொருட்டினிவ்வு 
டம்பினீங்டுச் சகுச்கும தேகத்தோடுர் துறச்கத்திற் சென்று இன்பமனுபவித்தற்குரிய 
பூத்சாரவுடம்பெடுக.து ஆண்டு வைகுங்கடவுளசோவொழ்ந்து நல்வினைப்பயன்களனுப 

வித்துச்சொலைக்சவழி, மிள நிலத்தின்வர்து பார்ப்பனச்சாதிமுசலியகற்றிற் ரோன்றி 

வினைகளையீட்டுதற்கேதுவாய் எஞ்சிகின்ற வினைச்சேடத்தால்௮வ்வுடம்பினை நீங்இச் 

சூக்குமதேகச்தோடு மேகமண்டலத்தினையெய்தி, ஆண்டுகின்று மழைத்சாரையினோடு 

கூடி நிலத்தினை யடைந்து நென்முதலிய பைங்கூழின் விரவி நின்று, ௮வையுணவாய் 

ப்பரிணமித்சவழி ௮வற்றோடுகூடித் தந்தைலயிற்றுச்சென்று ஆண்டுச் சுச்லமாய்ப் 

பரிணமித்து, அதனேகெடித் தாய்வயற்றிற்சென்று ஆண்டுக்கருவாய்ப பரிணமித்துப் 

பார்ப்பனச்சா திமுதலியவற்றிற் குரித்தாகிய தூலகேகச்தோடு நிலத்திற்றோன்றுமென் 
ணாக. 

  

ஆன்மாச் தூலவுடம்பினீங்கயெவழிச் துறக்கமும், மேகமண்டலமும், நிலனும், த 

தையும், தாயுமென்னு மைந்துநிலைக்களத்தும் வைகித் தோன்றுதலின் இவை &ந்திட 

மூம் ௮ங்இயொகவும், அவற்றினெய்தியவான்மா ஆகுதியாகவும் இங்கனம் இயானிப்ப 

தொரு சாதகமாகலின் இது பஞ்சாக்கினிவித் த்தை, இது இராவிடமாபாடியத்துட்கண் 

டது. இதனை நீலசண்டடாடியம், ௩-ம் அத்தியாயம், ௧-ம் பாதத்திற்கரண்ச,



ள்... சுவஞானபோதச்கிற்றுரை- 

மறந்து அிண்படர்க்தெனக் கூட்டியுரைப்பாருமுளர், அறக்கசிரயங்களித் 
படர்ந்து i HUA அறிவு இரியாமை புசாணங்களுட்காண்க, 

அசவுதன் ரோலுரிவு மக்கனவும் வேறு 
பரகாயம் போய்வருமப் பண்பும்--பரவிற் 

குடாகாய வாகாயக் கூத்தாட்டா மென்ப 

தடாதுள்ளம் போமா ற.தநு. 

எ-ு, உ-ம், எ-னின். உயிர்க்குப் புனருற்பவமாகாமைக்கு வாஇகளான் 

எடுத்துக் காட்டப்படும் கூடாகாய வாகாயவுவமைக்குப் பொருள்கூறி மேல 

தளை ன் று, 

இ-ள், அசவு தன் தோல் உரிவும் ௮க்கனவும் பரகாயம் போய் வரும் 

ஹிப்பண்பும்.பரிவில் வேறு. .எ-று, ஏண் செவி கெட்டவழி உள்ளதே தோற்ற 

அத்தாடு விண் படர்தற்குப் பாம்பு Cargill த்ன்ப் புதிதொருதோல் போர்த் 

அச் சேறலும், புருடன் ஈனவுடம்பினீங்கிக் சனவுடம்பிற் சேறலும், யோகி 

கள் தம்முடம்பு நீங்கிப் பாகாயற்டுற் சென்று மீடலுமாகிய இவ்வுவமைகள் 

மிக்கு வழங்குக 2ற்கண் இவற்றிற்கு மாரூக,--ருடாகாய ஆகாயக் கூத்தாட்டு 

ஆம் என்பது அடாது, ௭--.து, குடவாகாயங் குடமுடைந்தவழி அகாயத் 
தோடு கூடுமாறு போல்வதோர் கூத்தாட்டாமென்று நீ கூறுதல் Oo பாருக் 

தாது,--உள்ளம் பாம் ஆறு அது, ஏ-து, ரூகீருமவுடம்பு விட்டுப் போமாற்றி 

Dos அவவுவமை யாகலான், GT - று, 

எனவே, உடல்விட்டுப் போமாந்றிற்கா இவ்விருவகையுவமைகளும் ஆக 

மங்களிற் கூறுதலின், அவை தம்முண் முரணாதவாறு, அரவுதன்ஜோலுரிவு 

(ips Buses ஆ£லவுடல் விட்டுப் போமாற்றிற்கும், கூடாகாயவுவமை சூக்கும 

வுடம்புவிட்டுப் போமாற்றிற்குமெனக் கோடல் பொருத்தமுடைமையின் 

அவ்வேறுபாணெசாது குடாகாயவுவமையுக் தாலவுடம்புவிட்டுப் போமாற்றி 

ற்கேபோலுமென மலையற்கவென மேலதசனை வலியுறுத்தவாறு காண்க. 

மேலைவெண்பாவில் “கண்ட ஈனவைக் கனவுணர்விற் ருன்மறத்து' என் 

றது அறிவு வேறுபடமுறைமைக்கு ஏடுந்றுக்காட்டியதெனவும், ஈண்டு ௮க் 

கனவுமென்றது அதனையே உடல் வேறுபடிமுறைமைக்கு எடுத்துக்காட்டிய 

தெனவுக் கெரிஈ்துகொள்க, 

பாவு முதனிலைத்தொழிற்பெயா், இல்லுருபு தொழினிகழ்ச்சிக்கண் 

வத்த ஏழாவது, 

பரவுதல் எல்லார்க்கும் புலனாமாறு மிக்குகிகழ்தல், 

ஈண்டு உள்ளமென்றது சூக்கும உடம்பை, 

Hee போமாத்திற்கு என்னும் நான்காவது விகாசத்தாற் ரொக்க து? 

வித்தா னாற்றல்” என்புழிப்? SLITS, 

* திருக்குறள், நீத்சார்பெருமை. டு. 

மந்த 

   



பெர்துவியல்பு.இரண்டாஞ்சூத்திரம்.௪-ம் ௮தி. எக 

..... குளவாம்பல் குளாம்பலென மரீஇயினாற்போலக் குடவாகாயக *குடா 

காயமென மரீஇயிந்று, 

ஆகாயக் கூத்தாட்டென்பது உவமத்தொகை, இதனை உம்மைத்தொகை 

யாகக்கொண்டு குடாகாய வாகாயமுங் கூத்தாட்டிம்போ லென்றுரைப்பாரு 

(parr, 

மூன்ராமதிகாண முடிந்தது. 

ட் 4௮ ணை 

நான்காமதிகாணம். 

இனி நீக்கமின்றி நிற்குமனறே யென்றது. 

6T— Si). மே-ள். எ-னின். By (5) I SOT LD Lor (th nt SOUL DIT BD (2கதுவாய் இரு 

வினைகளைச் செலுத்தி நிற்பதெனப் போகர்த ஆணை பனப்படுஞ் FS Buia Sie 

முதல்வனின் வேரோ அன்றோவென்் னும் ல்யப்பாட்டின்கட் பொருட்குச் 

சத்தி வேறென்னு மீமாஞ்சகர் முதலியோர் மதமும் ௮ன்றென்னும் கையா 

யிகர்முசலியோார் மதமும் பற்றி நிகழுங்கடாவை யாசங்கித்துச் சூத்திரத் 

இன் இறுஇக்கூற்றைக் கண்ணழித்துசைத்து மேற்கோடலுதலிற்று, 

இ-ள். முதல்வன் தனதாணையாயய சிற்சத்தியோடு 1சமவேதமாய் நிற் 

பன், எ-று, 

அன்னியயோக வியவச்சேதம் அயோச வியவர் சதம். rer HO ages 
கத்து வடசொற்கள் பிறிதினியைபு நீக்ருகல் இயைபின்மை நீக்குதல் என்தற 

ஜொடக்கத்தனவாக மொழிபெயர்தி HHI ON PMB, அபோலச் சமவாயமெ 

ன் ன்னும் வடமொழி குமிழின் som brie) நி ந்றலென மொழிபெயர்த்து 

* குடம், தமிழியற் சொல்லாதல் 4 குடர்தம்பட்டு குட க்கூத்து குடமுழா? 

என்றற்றொடகச்சத்தாற் பயின்றுவரும் தமிழ் வழக்குரைகளானறிக, இன்னும், குடம் தமி 

ழ்ச்சொல்லாகலினன்ே os 'குடக்தம்பட்டு" எனவரும் ஆ ஆற்றுப்படைச்தொடர்க்கு-**வழி 

பட்டு என்றும், வணக்கம்பட்டு என்றும், உரைப்பர்”? என்றும், (குடவென்பது தடவெ 

ன்பதுபோல் வளையையுணர்த்துவதோ ரூரிச்சொல்லாகலின், அகனடியாகப்பிறந்தபெய 

ருமாம்?? என்றும் ஆசிரியர் ஈச்டினார்க்ணியர் உரைகூறுவாராயினர். குடவு வளைவுப் பொ 

ருட்டாதல் ““குடாவடியுளியம்”” என்னும் குறிஞ்சப்பாட்டுரையால் ஈன்கு Ho Suse gs 

தலின் இது தமிழ்ச்சொல்லாகல் செற்றென உணர்க. 
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வடமொழி அமரநிகண்டுள் அந்நூலார் “குடம்” வடமொழியாசகக்கொண்ொ டோதுத 

லின் ௮து வடவியற்சொல்லுமாம். ஆயினும், ௮ஃதாண்டுக் தமிழிற்போலப் பெருவ.ர 

விற்றாகாது அருகவழங்குதலானும், வடநூலார் *கடாகாசம்? “மடாகாசம்' எனவழங்குவ 

தன்றி 'குடாகாசமெனயாண்டும் வழங்காமையானும் அதனை வடசொல்லெனவைத்து 

முடிபுகூறாது, சமிழ்ச்சொல்லெனவைத்து அவ்வாறு மரூ௨ முடிபுகொண்டாராசிரிய 

சென்றுணர்க. குடம் பொதுவெழுத்தானாய சொல்லாகலின், இருமொழிகச்சண்ணும் 

அங்ஙனம் வெவ்வேறு பொருள்குறிக்கு மொழியாதற் கேற்குமாறு அறிக. 

“குடாகாயம்' வடநூன் முடிபென்று கோடலுமொன்று, எனச் சிவஞானமாபாடி. 
யத்துள் ஆசிரியர் சிவஞானயோகிகள் உரைச்ததுங்காண்க. ப 

* சமவேசம்-சமவாயத்தோகெடியது,



௭௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுளர. 

லழங்கப்படுமென்றுணர்க, வடமொழி இசண்டாஞ் சூத்திரத்திறுதியின் ஆணை 
முதல்வனோடு சமவேசமாய் நிற்குமென ஆணைமேல் வைத்தோ தியதனை ஈண்டு 
முதல்வன்மேல் வைத்தோ இனார், கண்ணழிப்புழி இருவினை முதல்வன் ஆணை 
யின் வருமெனக் கூறிப்போந்த ஆணை ஈண்டுக் கூருமையே இனிது விளங்கு 
மென்னுங் கருத்தாற் சொற்பல்காமைப் பொருட்டு அதனை யொழித்தெடுத் 

அக் கொள்ளப்பட்ட. இப்பொருள் காணமாட்டாதார் சருவவியாபியாய் நிற் 

திலாலென்னும் எதுவின் பொருளே மேற்சோளுக்கும் பொருளாகக் கொண்டு 

ரைப்ப, ௮து கூறியது கூறலாதலுமன்றி மொழிபெயர்த்தல் யாப்பிற் கேலா 

மையுமறிக, ஈண்டுச் சமவாயமென்றது தாதான்மிய சம்பந்தத்தை. ௮ஃகா 

ag பொருளான் ஒன்றேயாயும் ஒருவாற்றுற் பேதமாதற்கு: உரிமை 

யூடைமை, 

அவன் ஏகாநேக மிரண்டுமின்றிச் சருவவியாபியாய் 
» 8D MET GET. 

ம், பது, எ-னின், அதற்குப் பிரமாண மென்னையென் னுநு கடாவை 

ஆசங்கித்து மேற்கோளை வலியுறுத்துகனுதலிற்று, 

இ-ள். அம்முதல்வன் ஒன்றே வேறே யென்னும் இருதன்மையுமின் றி 

௮வவிரண்டற்கும் பொதுவாய் எங்கணும் வியாபியாய் நிற்றலான் *இனி 

அணையினீக்கமின் றி நிற்குமன்றே' என மேற்கொண்டது. ௪ - று, 

அவினாபாவமுணர்ததுவார் 1 ஏகாநேச மிரண்டுமின்றி' என மேற் 
கோளித்போர்தபொருளை ௮.நுவதித்துச் சருவவியாபியாய் நிற்றலானென 

ஏதுக்கூறினா. சருவவியாபியாய் நிற்றல் அவையே தானேயா” யென்னும் 

அ.இகரணத்தாற் சாஇக்கப்பட்டமையின் ௮தனை ஈண்டேதுவாக வைத்து 

ஆணையினீக்கமின் றி நிற்குமென்னு மேற்கோளைச் சாதித்தவாறு, 

எங்குமுள னென்றளவை யொன்றன் றிரண்டென்னி 
லெங்கு முளனன் றெவற்றெவனு--மங்க 
ணவையவ ஸனன்றில்லைப் பொன்னொளிபோ லீச 
னவையுடைமை யாளாதா மங்கு, 

எ-து, உ-ம், எ-னின், ஏதுவும் மேற்கோளுக் தம்முள் அவிதாபான 
மாமாஅ பாங்கனமென்லுங் கடாவை யாசங்கித்து அதனை வலியுறுத்துக 

னுதலித்று, 
இ-ள், எங்கும் உளன் என்ற அளவை ஒன்று௮ன்று, எ-து, யாங்கணும் 

“அவையே தானேயா' யென மேற்கூறிய அளவையானே முதல்வன் ஒரு 
பொருளாதல் கூடாது, ௭- று, 

ஒனமுயிற் கங்கைக் கசையினின்ற ஒருமானுடனேகாவிரிக்கசையிலும் 
ஒருங்கு நிற்கமாட்டான் அதுபோல ஒருபொருள் ஓரிடத்துளதா தலன்றி 
யாங்கணும் வியாபித்து நிற்சமாட்டாதென்பதாம். 

ச் அவினாபாவம்-விட்டுரீங்காமை, t ஏசாசேசமின் நி-ரீச்சமின் நி, 

  
 



பொதுவியல்பு.இரண்டாஞ்சூத்திரம்.௪-ம் ௮தி. ௪௩ 

இரண்டு என்னில் எங்கும் உளன் அன்று, எ- து, அு.ற்றேல் முதல்வன் 
இருபொருளாய் கிறத்குமெனக் கோடுமெனின் யாங்கணும் “அவையே தானே 

யா புளனாதல்கூடாது, எ. று, 

தன்மாட்டே வேற்றுமையுடையானுக்குப் பிறபொருள்களின்கண் வேற் 

அமையின்றி வியாபித்து நிற்றல் சாலாதென்பதாம், 

BHC ne, இவ்விரண்டோடு முரணுதலின் எங்குமுளனல்லனெனக் 

கோடுபடெனின்..... 

எவற்று எவனும் அங்கண் அவை அவன் அன்று இல்லை.௪ - து, எவ்வி 

களினுள்ள எத் இறப்பொருளுமாகிய அவ்விடத்து அவைகளெல்லாம் 

“அகரவுயிரின்2றல் அக்கரங்களில்லை" யாமாறுபோல அம்முதல்வனையின் றி 

யமையாவாகலான் வங்குமுளனல்லனென்றல் பொருந்தாது, எ-று, 

ஆகலான்எங்குமுளனல்லனென்றல் பொருக்காதென்பது *குறிப்பெச்சம். 

அற்றேல், வேறு விரிக்குமாறென்னை யெனின்;-- 

ஈசன் பொன் ஒளியபோல். எ -ு, எங்குமுளனாகய முதல்வன் ஞாயிறும் 

ஒளியும்போல் ஒன்ருதத்கும் இரண்டாதற்கும் பொதுவாய்க் தாதான்மியத் 

தாற் சவமுஞ் சத் இயுமென்று இயைந்து நிற்கும், எ - DI, 

கு
 

<2 BD 6), பசுபாசங்களும் வியாபகமெனக் கோடலின் அவையும் இம் 

முறைமை பற்றி .ஏகாேக மிரண்டுமின் நி முதல்வன்போலத் தத்தஞ் F 5 FS 

ளோடு தாதான்மியமாய் நித்குமென்பது பெறப்படுதலான் முதல்வனொடு 

சமமாவான் செல் லுமெனின்;--- 

அவை உடைமை ஆம் கரம் அள் அங்கு, எ-று, அவவாருயினலும் 

முதல்வனது வியாபகத்தைதோக்கி வியாப்பியமாகலின் அப்பாசங்கள் உடை 

மையாம்; பசுக்களாகிய சாம், அடிமையாவேம் அம்முதல்வன் மாட்டு, எ- று, 

அ௮ன்றெனப் பாடமோதுவாரு முளர், 

பாசங்கள் உடைமையாமாறும் பசுக்கள் அடிமையாமாறும் “தாசகமா- 

மத்தன்று ணித்றல்' எ-ம். “அசனி னீறலா வொன்றுபல-வாறே தொழும்பா 
க ச . . ச . . . . + ச ௪ 

கும்! எ-ம் மேற்பெறப்பட்டமையின், அவற்றை moro Og KGET. QF 

கை நிக்கியவாறு, 

என்ற என்னும் பெயசெச்சத் தகரம் விகாரத்காற் மெக்கது; 1 “புகழ் 

1 Je Bev” என்புழிப்போல. அளவையானென AY, DHL விரித்துரைக்க, ௨ 

ஒன்றன்று உளனன்று என்புழி ஒன்று உளன் என்னுந் தருமிவாசகங்கள் 

அரு கபெயசால் அத்கருமங்களின் மேனின்றன வாகலான் உளனென்பதும் 

அறி wh) Conor யொருமையோடு (மூடி. BD spl. 
  

* GOGO us ati HLY4s@Lun geen வெளிப்படுத்தக் தொடர்ச்சொல் எஞ்சிலிற் 
றல். 1 இருக்குறள், ௬-ம் ௮தி. வாழ்க்கைத் துணேநலம். ௩. 

0



௭௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை- 

.. அன்மை கூடாமைப்பொருட்டு, எவற்றெவலுமென்பது ஏழாம் வேற்று 

மைத்தொகை, ௮ஃறிணைக்கண்வரும் * எவனென்லும் வினாவினைக்குறிப்புச் 

சொல் ஈண்டுப் பெயர்த்தன்மைப்பட்டு எவனுமென எஞ்சாப் பொருண்மை 
யுணர்த்தி நின்றது. 

௮ன்றி யென்றும் வினையெச்சம் செய்யுளாகலின் ௮ன்றெனத் இரிர்த.அ, 

இன்மை ஈண்டு அமையாமைப்பொருட்டு. பொன் அகுபெயர், ஆம் 

என்பது உடைமையோடு இயையும், 

பொன்னொளிபோலீசனென்பது 1தொகையுவமமாகலிற் பொதுவியல்பு 

விரித்துரைக்கப்பட்டது. 

இவவதிகாணக்காற் போர்த தகொகைப்பொருள், முதல்வன் வியாபகனா 

தலின் வியாபகப்பொருட்கு ஒன்றாய் நிற்றல் கூடாது; ௮து கூடாமைபற்றி 

இசண்டாய் கிற்பனெனின் வியாபகனாதல் கூடாது; வியாபியல்லனெனின் பசு 

பாசங்கள் அவனையின்றி யமைதல் கூடாது; அகலான், முதல்வனொருவனே 

ஞாயி௮ மொளியும்போலச் சவமுஞ் சத்தியுமெனக் தாதான்மியத்தால் இரு 

இிறப்பட்டுச் சருவவியாபியாய்ப் பொறுமையி னிற்பனெனச் சமவேதமாய் 

கிற்குமாறு தெளிவிக்கு மூகத்தானே தாதான்மிய சத்இயுண்மைக்குப் பிரமா 

ணவ் கூறியவாரு மென்றுணா்க, ௮ஃதாமாறு,--தன்னை Par dja gi eth விட 

யங்களை விளக்குவதூஉக் சானேயாகிய ஞாயிறு ஒன்றுதானே விடயங்களை 

விளக்குழிக் கதிரெனவுர் தன்னை விளக்குழிக் கதிரோனெனவுக் தாதான்மிய 

தீதால் இருதிறப்பட் டியைந்து கிற்றல்போல, புறப்பொருளை நோக்காது அறி 

வுமாத்திரையாய்க் தன்னியல்பினிற்பதூஉம் புறப்பொருளை நோக்கிநின்று 

உணர்த்துவதூஉ மாகிய இருதன்மையையடைய போறிவாய சைதன்னியம் 

ஒன்றே ௮ங்கனம் புறப்பொருளை நோக்டதிந்கு நிலையிற் சத்தியெனவும் 

புறப்பொருளை கோக்காது அறிவுமாதீஇசையாய் நிற்குகிலையிம் சிவமெனவுக் 

தாதான்மியத்தால் இருஇறப்பட்டு இயைந்துநிற்குமென வுணர்க, 

இனித் தீயின் சத்தியொன்றுதானே கிதல் அடுதல் முதலிய தொழில் 

வேறுபாட்டால் சுடுஞ்சத்தி அடுஞ்சக்தி யென்ற Pg aas ப் பலவே. று 
re 

வகைப்படிமாறுபோல, Glaus 3 இியொன்! மற காரிய வேறுபாட்டால் 

  

பரை 

ஆதி இச்சை ஞானம் இரியையென் று 8 வகைச் சத்இிகளாயும், முறையே Bs 

அம் கான்கும் எட்டும் பதின்ஞான்.றும் எட்டமாகிய கூறுபாடுடைய 1 ஈசானி 
  

  

* நச்சினார்க்கினியாரும் எவனென்னும் வினாவினைக்குறிப்பு, படுச்சலோசையாற் 

பெயராகுமென்று, :வஃகான்மெய்கெட”? என்னும் தொல்காப்பியச் சூத்திரத் துக்குரை 

நீத உரையிற்கூறினார். * தொகையுவமம் பொதுத்தன்மை தொக்கவுவமம், 

1 ஈசானிமுதலிய வகைச் சத்திகளாவன:---ஈசானி, பூரணி, ஆர்த்தி, வாமை, 
மூர்த்தி என்பன. இவற்றுள் ஈசானியின் ஒந.து கூறுகளாவன:-சடனி, ௮ங்கதை, இட் 
டை, மரீசி, சுவாலினி என்பன. பூரணியின் கான்கு கூறுகளாவன:-சாக்இ, வித்தை, 
பிரதிட்டை, நிவிர்த்தி என்பன. ஆர்த்தியின் எட்டுக்கறுகளாவன?--தமை, மோகை, 

சயை, நிட்டை, மிருத்தியு, மாயை, பயை, சரை என்பன. வாமையின் பதின்மூன்று 

கூறுகளாவன:-இரசை, இரட்சை, இரதி, பாலி, காமை, சம்யமினி,இரியை, புச்தி,



பொதுவியல்பு.மூன்றாஞ்சூத் தரம். எ௫ 

முதலிய வகைச் சத்இகளாயும், *ஆரணி செனனி முதலிய மூவகைச் சத்தி 

களாயும், 1 கிவிர்த்தி பிரதிட்டை முதலிய 8வகைச் சத்இிகளாயும், [வாமை 
சேட்டை முதலிய அட்டசத்திகளாயும், பாவாசேவரி ௮பசவாசவரி மனோ 

ன்மனி மகேசை உமை இரு வாணியென எழுவகைச் சிவபேதங்கட்கும் 

முறையே எழுவகைச் சத் இகளாயும், ௮த்தயொன்மிக மெனப்படும் 1உன்மனை 

சமனை முதலிய கலைகளாயும் இன்னும் $பல வே.றுவகைப்பட்டு நிற்கும், ௮வ் 

வச் சக்திகளோடு புணர்ந்த சிவமும் ௮வ்வாறே பலவகைப்பெயர் பெற்று. கித் 

கும். அவவச் சத்திகட்ரு இடமாய விக்அுவும் ௮ங்கனம் பலவேறுவகையான் | 

விருச்இப்பட்டு ௮ப்பெயர்பெறும், இவற்றினியல்பெல்லாம் ஆகமங்களுட் 
காண்க, 

நான்காமதிகரண முடிந்தது, 

எழ 

இரண்டாஞ்சுத்திர முடித்தது. 

  

மூன் முஞ்சூ தீ திரம். 

  

உளதில தென்றலி னெனதுட லென்றலி 
னைம்புல னொடுக்க மறிதலிற் கண்படி 
லுண்டி வினை யின்மையி னுணர்த்த வுணர்தலின் 
மாயா வியந்திர தனுவினு ளான்மா. 

ஏரு, ரூ-ம், எனின். அன்மப்பிரகாச மூணர்த்துதனுதலிற்று. 

எ-.து, க-சை, எனின். சூத இரக் கருத்துணர்த்துதனுதலிற்று. 

இ-ள், மேல் “அவையே தானே” என்று எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட உயிர் 

சூனிய முதலியவற்றுள் ஒன்ரூகற்பாற்றென அவ்வம்மதம் பற்றி நிகழுங்கடா 

வை ஆசங்கித்து உயிர் அவற்றிற்கு வேருயண்டென்பது கருதலளவையான் 
  

காரி, தாத்திரி, பிராம்மணி, மோகினி, பவை என்பன. மூர்த்தியின் எட்டுக் கூறுக 

ளாவன:*த்தி, இருத்தி, இயு.தி, இலக்குமி, மேதை, காந்தி, சுவதை, இருதி என்பன. 

ட ஆரணி மு,சலிய சத்திகளாவுன:-ஆரணி, செனனி, இரோதயித்திரி என்பன. 

* கிவிர்ச்திமுசலிய &ீவகைச்சச்செளாவன:--நிவிர்த்தி, பிரதிட்டை, வித்தை, 

சாந்தி, சாந்தியததை என்பன. 

1 வாமைமுதலிய எட்டுச்சச்கிகளாவன:- வாமை, சேட்டை, இசெளத்திரி,காளி, 

கலவிகரணி, பலவிகரணி, பலப்பிரமதனி, சர்வபூததமனி என்பன. 

ர உன்மனைமுதலியகலைகளாவன:-உன்மனை,சமனை, வியாபினி, ௪த்இ, நாதாந்தம், 

நாதம், நிரோதி, அர்த்தசர்தஇரம், விந்து, மகாரம்,உகாரம், ௮காரம் என்பன. இவத்ரோடு 

அனந்தை முதலிய நாலுகலைகளையும் சேர்த்துப் பதினாறு கலைகள் கொள்வதுமுண்டு, 

9 பலவேறுவசைப்பட்டு கிற்றலாவது:-சூச்குமை, ௮ இசூக்குமை, அமிர்தை, ௮மி 

ர்தாமிர்தை, இந்திகை, தீபிகை,உரோசிகை, மோசிகை, ஊர்த்துவகை முதலியபல 

கலைகளாககிற்றல்,



GT Sir சிவஞானபோதச்சிற்றுரை- 

விளக்கி மேலைச்சூத்இசச்தின் உயிர்கண்மேல் வைத்தோதிய முதல்வன இலக்க 
ணச்தை வலியுறுத்துதல் மூன்றாஞ் சூத்திரத்தின் கருத்து, எ - று, 

முதன்மையுடைமை பற்றி உலூற்கு நிமித்தகாரணமாகிய ப திப்பொரு 

ளுண்டென்பது முதற் சூத்திரத்துட் கூறி, காணமாதற் பொதுமையான் 

இயைபுடைமை கோக்கித் துணைக்காண முதற்காரணங்களறு உண்மையும் 

அவற்றான் உலகங் காரியப்படுிமாறும் இரண்டாஞ் சூத் இசத்துட்கூ.றி, அவற்று 

ழை பயன்கோடற்குரிய பசுக்கள துண்மைக்ருப பிரமாணம் ஈண்டுக் வூறுகி 

ன்ருரென்றுணர்க, இ தனா £ே சூத இரவியைபும் இனிது விளங்றும், 

இச்சூத்திரத்இன் பிண்டப்பொழிப்பு. இலதென்றன்முதலிய அறுவகை 

யேதுக்களானும் மாயாவியக்தரகனுவென்னும் பெயரடையாற் பெறப்படும் 

குறிப்பேதுவானும் இவற்றின்? வராப் இவ்வுடம்பினுள உயிசெனப்படுவ 

தொன்றுண்டு, எ-று. 

இது * சூட்ிவித்பொருள்கோள், 

உளதென்றது சர இயொரு /மை, அறிதலினென்றது Dino GO Cs 

சென்றியையும். 

“தனுவினுளான்மா உளு" என்ாசேனும், காணப்பட்ட உடம்பாற காறை 

ப்படாத உயிருக்குண்மை கூறவேண்டுகலின் இவ்வுடம்பு ரூனியமுதலியவற் 

ரின் வேராய அன்மாவையுடை, த்தென உடம்பின்பேல் வைத்மிதா தூதல் ஆசி 

ரியா்கருதீது, ௮ நீருகலினன்றே பதியண்மை உலகின் மல் வைக்தா இய, தாஉ 

மென்ப... 

எண்டு 2 மற்கோள் ஒன்ரயினும் எழுவகைம தங்களை வேறுவேறு மானுக்கு 

மேதுக்கள் ஏழாகலான் அன்மாவுள தென்னும் மேந்கோள் அவற்றொடு கனிக் 

சனிசென்றியைதலின் ஏ மதிகாணத்கதாயிற்று இர்: ஆறி இர மென் றுணர்ச, 

இகனுட்கூறிய ஏ தூவ ஏ வும் Crp Wo TT ORD Df ot Gl SANT BEV OT ஏனை ச்ரூ 

த இரக ஙகராட்ம போல Rare oO ME GID Jn. ae எண்ட ரமையி ன், இவை of. Diol LO ம் 

இவத ரான் மர Wo ம்காளைச் சா இ க்குமா அம் இணிறு விள IR வலி Lf UDB BB ன் 

மாத்திரையே ஈண்ணைக்கப்பவெரெனக் கொள்க, 

த 

மூதலதிகரணம். 

ஈண்டு இலதென்தலின் அன்மாவுள தென்று. 

எ- து, மே-ள். எ-னின், ரனியான்மவா இ, தேகான்மவா இ. இர்இரியா 

ன்மவா தி, அக்தக்கரணான்மவா தி, ருக்கு தமதேகான்மவா இ, பிராணான்மவாதி, 
  

* 'குறிப்பேது பது ஏதுப்பொருளைக். குறிப்பாகச் காட்டிஙிற்பது. t Lye Bal ற்பொரு 

ள்கோளாவது:--பொருள்கொள்ளும்வகை எட்டனுள் ஒன்று. அது நாண்பூட்டிய வில் 

லின் அணியும் அடியும் sore றம்முட் சம்பந்தமுடையனவாசல்போல, செய்யு 
ளின் முசலினும் ஈ நீறினும் உள்ள மொழிகள் பொருளாத றம்முட்சம்பந்கமுடையனவா 

கக் கொள்ளும்பொருள்கோள். ஈண்டு உளது என்னும் முசன்மொழியும் ஆன்மா என் 

னும் இறுதிமொழியும் பொருளால் தம்மும் சம்பக்கமுடையனவாசல் காண்க.



பொதவியல்பு.நூன்றுஞ்சூக்திரம்.க-ம் ௮. ௪௭ 

விஞ்ஞானான்மலாதி, சமூகான்மவாதி என்னுமெண்மருள் அந்தக்கரணான்ம 
வாதிகள் அ௮ன்மாவின தலக்கணங்கூறும்வழி ௮ நுவாதமுகத்கான் மறுக்கப்படு 

தலின் ௮வரையொழித்து, ஒழிந்த எழுவர்மதங்களையும் முறையே மறுத்து 

உயிருண்மை சாதிப்பான்ஞெடங்கி, அவற்றுள் இது சூனியமே ஆன்மாவென் 

ணுமாத்தியமிகர் கூறுஙகடாவை யாசங்கித்துச் சூத்இரக்இன் முதற்கூற்றைக் 

கண்ணழிச்றுரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று, இ-ள், வெ-டை, 

ஆன்மாவிலதென்றலினென வருவித்துரைக்க, 

எவற்றினையும் அ௮ன்றன்றென விட்டு ஆன்மா இலதெ 
ன்று நிற்பது உளதாகலின் அதுவே அவ்வான்மாவாம் 
வன்றது. 

௪-.து, பொ-ரை, எ-னின், அன்மா இலதென்றதலேபற்றி அல்துண்டெ 

னக் கோடல் முயற்கோடு இல்லையென்னு மேதுவால் ௮ஃதுண்டெனச் சாதி 

தீதலோடொக்கும் என்னுங்கடாவை யாசங்கித்து அதன்றுற்பரிய முணர்த் 

IE NGS OM, 

இ-ள், அன்மா இலதென்னுஞ் சூனியான்மவா இகளும் இல்லையென வா 

ரா கூறுகலமையாமையின் உடல் பொறி விடயம் அனைத்தினையும் முறையா 

னேஇஃதான்மாவன்று இஃதான்மாவன்றென ஓரோவொன்ருகக் கழித்து இவ் 

வாருகலின் அன்மாவென்பது சூனியமென்று ௮ங்கனங் கூறுபவாகலான் 

அவற்றை ஓரோவொன்ராக விட்டு ௮ங்ஙகனங் கூறிக்கொண்டு நிற்பதோசறி 

வுண்மையின் அவ்வறிவே மேல் “அவையே தானேயாய்' என்பகனுள் ஆகமவ 

ளவையாக் சாஇத்துப்போந்த ஆன்மா என்றவாரும். “ஈண்டிலதென்றலின் 

அன்மாவுளது' மான மேற்கொண்டது, எ-று, 

அங்ஙகனமறியுமறிவஞ் சூனியமேயெனின், ௮ஃது என்னையின்றாண் மல 

டியென்பதமனா டொக்குமென்ொழிக வென்பது கருத்து. 

இன்மை ஈண்டுச் ரூனியப்பொருட்டு, குனியமாவது உள்ளதுமன்று 

இல்லனுமன்று இர ண்மொவதுமன்று வேறுமன்று எனப்படும் பாழ், 

ஏகாரம் பிரிநிலைக்கண் வந்தது, 

அன்றன் றெனகரின் றனைத்தும்விட் டஞ்செழுத்தாய் 
நின்றொன நுளததுவே நீயனைக்.து-- தின்றின்று 

தர்ப்பணம்போற் காட்டலாற் சார்மாயை நீயல்லை 
தற்பரமு மல்லை தனி, 

எ-று, உஉம், எனின், ௮வவறிவை உடல் பொறி விடயமுதலியவற்றின் 
வேருகப்பிரித்துக் காணுமாறும் அதுவே உயிராமாறுந் தெரித் அுணர்த்தி 

அதனை வலியுறுத்துதனுதலிற்று, 

இ-ள். அனைத்தும் நின்று, ௭-.து. உடல் பொறி விடயமுதலிய அனைத் 
திலும் ௮துவது தானாகநின்று,--அன்று அன்று என விட்டு, og. தேறை



௭௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரைஃ 

யானே இது கானன்று இது கானன்று என ஒசோவொன்ளுகக் கண்டு நீக்யெ 

வழி,--௮ஞ்சு எழுத்தாய் ஒன்று நின்றுளது, எ-து, அவ்விடத்து ௮காமுத 
லிய சூக்குமபஞ்சாக்கா ரூபமாயறிந்து வர் ததோரறிவு நிலைபெற றுளதன்றே,- 
அதுவே நீ. எ-து. ௮துவுகானன்றெனக் கழிப்பின் ௮ங்கனங் கழித்தஉணர்வு 
வேறுண்டெனப்பட்டு மேலும் வரம்பின்றியோடுமாகலிற் சூக்குமபஞ்சாக்கச 

ரூபமாய் நின்றறிர்து வந்த ௮வ்வறிவுகானே நீயென்பதறிவாயாக,- ௮ற்றேல், 

மாயேயமுஞ் சிவமுமுளவென்பது பேலைச்சூத்தங்களாற் சாதிக்கப்பட்ட 

மையின் ௮வையே ௮வ்வறிவினையுமறிரஈது நிக்குமெனவமையுமாகலான் வாம் 

பின்ரியோமொறில்லையாலெனின்;---சார் மாயை, எ-து. நின்னாற் சாரப்பட்ட 

மாயை,---அனைத்தும் நின்று இன்று தர்ப்பணம் போல் காட்டலான் நீ அல்லை, 
௪-௮. நிலமுதலிய காரியமனைத்துமாய் நின்னொடு விரவி நின்று இப்பெத்த. 

காலத்துக் கண்ணுக்குக் கண்ணாடிபோல் உனக்கறிவை விளக்கி நிற்றன்மாத் 

இரையேயன் றி ௮றிவதன்றாகலான் நீ அம்மாயையல்லை.--தற்பாமும் அல்லை. 

எ-து, மாயையான் விளங்க யறியும் நீ அதற்கு ௮தீதமாகிய சிவமுமல்லை,-- 
தனி, எ-ு, அவற்றின்வேறு, எ - று, 

விட்டவழியென்பது விட்டெனத் தரிந்துகின்ற.து, 

௮அவ்வறிவாவது இதுவென்றுணர்த்துவார் “அன்றன்றென நின்றனைத் 

அம் விட்ட' வழியென எதுப்பொருளை அநுவதித்து அஞ்செழுத்தாயொன்று 

நின்றுளதென அடையாளங் கூறினர். அஞ்செழுத்தாய் நின்றறியுமாறு வரு 

இன்ற சூத்திரத்துட்பெறப்படும், இதற்குப் பிறசெல்லாங் கூறியது கூறலென் 

னும் வழுப்பட மேலுமோரியைபின்றி யுரைத்தார், 

‘gs HSH என்புழி முன்னர்க் கண்ணுருபும் பின்னர் ௮க்கச்சொ 

ல்லுர் தந் துரைக்க, ஏகாரர் தேற்றம், தற்பாமென்றது குறிப்பேறுவாய் 

நின்றபெயர், 

* அளனைத்துநின்றின்்று தர்ப்பணம்போற்காட்டலால் சார்மாயை நீயல்லை 

1 தற்பாமுமல்லை ] தனி' என்தசனானே வருகின்ற ௮.இகசணங்களுக்கெல் 

லார் தோற்றுவாய் செய்தவாறுமாயிந்று, 

முதலஇகாண முடிந்தது, 

e 

இரண்டாமதிகரணம். 

இனி எனதுடலென்றலின் ஆன்மாவுளதென்ற.து. 

எ-து, மே-ள். எ-னின், அவ்வறிவு உடம்பின்சணன்றி நிகழக் காணா 

மையானும் கானுணுகனேன் பருத்தேன் என உடம்பினையே கானென்றுவழங் 
கக் காண்டலானும் உடம்பே அஆன்மாவெனத் ஏ தேகா ன்மவா Baar கூறுங்க 
    

ச் இதனால் ௨ம், ௩ம்,௫௪ம்,டும் ௮ இகரணங்களுக்குத் தோற்றுவாய் செய்தார். 
ர இதனால் ௬ ம் ௮திகரணத்திற்குத் தோற்றுவாய்செய்தார். 
1 இதனால் ௭ ம் ௮திசரணச்திற்குத் தோற்றுவாய்செய்தார். 
1 உலோகாயதருள் ஒருசாரார்.



பொதுவியல்பு.மூன்ருஞ்சூத்திரம்.௨-ம்௮த. ௪௯ 

டாவை ஆசங்கித்துச் சூத் Brg தனிரண்டாங்கூற்றைக் கண்ணித்துரைத்து 
மேற்கோடனுதலிற்று, இ- ள், வெ-டை, 

நான் பருத்தேன் சிறுத்தேன் கரியேன் மனிதன் பார்ப்பான் என உடம் 

பின் குணவிசேடங்களை உபசாரத்தால் உயிருக்தேற்றி வழங்கலும், யான்உட 

ம்பு யான்கை யான்கால் என உடம்பை அவ்வாறு வழங்குவாரின்றி எனதென 
ேற்றுமைப்படவே யாவரும் வழங்கக் காண்டலின் அதுவே உயிர் வேறுண் 

டென்பதனை அறிவுறுக்குமென அவன் வழங்குமுரையேபற்றி ௮வனை மறுத் 

Dour Ml. 

என்பதி என்மனையென்ருற்போல என்கை என்காலென 
இிற்பதுளதாகலின் ௮.துவே அவ்வான்மாவாமென்றது. 

எ-.த, பொ-சை, எ-னின். எனதுடலென்பது * பிறிஇன் கழமைப்பொ 

ருள்படாது தலைமாத்திரையாய் கித்குமிசாகுவை இராகுவினது தலையென்று 

வழங்குமாறுபோல அபேதம்பற்றியே வழங்கப்படிமென அமையுமென்னுங் 

கடாவை ஆசங்கித்து அதன்ராற்பரிய முணர்த்துதனுதலிற்று, 

- ள். Arr Hallow gi தலையென்ர நீம்பால்வன சிறுபான்மைவழக்கமாக 

லின் அண்டொற்றுமைப்பொருள் கோடலமையும் ஈண்டவ்வாறன்றி என்பஇ 

என்மனைவி என்பொருள் ஏன்றுவழங்குமாறுபோல என்கை என்கால் என் 

கண் என்செவி என்பொறி என்பிசாணன் என்னறிவு எனப் பலவாற்ருனும் 

பெரும்பாலும் உலகத்து வழங்கக் காண்டலின் இவவழக்க மிகு இப்பாடு *பிறி 

இன்கிழமைப்பொருட்கணன்றி வாசான்மையான் அதுஙனங கூறிக்கொண்டு 

நிற்கும்பொருள் வேரொன்றுண்டென்பது பெறப்படுதலின் அதுவே மேலு 

சையளவைபற்றிச் சாதித்த அன்மாவென்றவாழும், “எனதுடலென்றலின் 

ஆஅன்மாவுளது” என மேற்கொண்டது, எ- று, 

எனதென்ற மாட்டி னெனதலா தென்னா 
துனதலா துனகைகால் யாக்கை--யெனதென்று 
மென்னறிவ தென்று முரைத்து நீ நிற்றிகா 
ணுன்னிலவை வேரு மூணர். 

ore GI. உ-ம், எனின். பஇமனைவி முதலிய பொருள்கள் கம்மின் வேரு 

   

    

தல் கண்டு பிறி 9ின்கிழமைப்பொருள் பட னதென்( ிற்போலன்றிக் கைகான 

முதலியவற்றைத் 1 தற்கிழமைப்பொருள்பட எனதென்று கூறிநிற்றலின், த 3 

விருவேறுமொழியுக் தம்முளொக்குமா றென்னையென்னலுங் கடாவை ஆசங் 

கத்து அதனைவலியுறுத்துகனுதலிற்று, 

இ-ள். எனது அலாது என்னாது எனது என்றமாட்டின், எ-து, நீ 

உலோகாயத,நால் கேட்குமூன்னெல்லாம் பதி மனைவி முதலிய புறப்பொருளை 

* பிறிதின்ழெமைப்பொருளாவது:--அரும்வேற்றுமைக் கழமைப் பொருள்களுள் 

ஒன்று. ௮து தன்னின்வேரறாயது. 1 கற்கிழமைப்பொருளாவது:--ஆரறும்வேற்றுமைச் 

இழமைப்பொருள்களுள் ஒன்று. ௮.து சன்னோடொற்றுமையடையது.



னு சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

யே உயிரெனக்கொண்டு மயக்கிகின்ருபன்றே, ௮க்காலதீது அவற்றை எனதன் 
றென வேறுகாணாது தனித்தனி எனதென்றே தற்கிழமைப்பொருளாகக் கூறி 

க்கொண்டு நின்ராற்போல,---உனது அலாது உன்கை கால் யாக்கை எனறு 

என்றும் என் ௮றிவது என்றும் உரைத்து நீ நிற்றி காண், ௭-௮. உன தன்ரு 

கிய உன் கை கால் யாக்கைகளைத் சனித்தனி எனதென்றும் அ௮ங்கனமறிந்த 

பாசவறிவை என்னறிவதென்றுந் தந்தழுமைப்பொருளாகக் கூறிக்கொண்டு 

நீ யொருபொருள் வேறு நிதகன்ரய் காண்,--உன்னில். ௭-.து, உலோகாயத 

தால் ஆரசாய்ந்தபின்னர்ப் பதி மனைவி முதலியபொருள்கள் உனக்கு வேருதல் 

சண்டாற்போலக் கை கால் முதலியவற்றி னியல்புகளையும் ஏதுக்கண்முதலிய 

வற்றான் ஆராய்ந்து பார்த்தியாயின்,--அவை வேரும் உணர், ௭-து. ௮க்கை 

கான் முதலியன உனக்கு அன்னியமாம் அதனையறிவாயாக, ௪ - று, 

இன் உவமவுருபு. உனதலாதென்பதனைக் கை கால் யாக்கைகளோடு தனி 

கதனி கூட்டுக, 

இசண்டாமதிகாண முடிந்தது, 

ட 42௮ 

மூன்றாமதிகரணம். 

இனி ஐம்புலனறிதலின் ஆன்மாவுளதென்றது. 

எ-து, மே-ள், எ-னின். லீம்பொறிகள் லீம்புலன்களை யறியுமென்றல் 

எல்லார்க்குமொப்ப முடிந்தமையின் ௮வை உடல்போற் கடமன்மை பெறப்ப 

டுதலா னும், ௮வற்றை எனதென்னும் வழக்கம் பெரும்பான்மையன் மலா 

னும், அவையே உயிராதலமையுமென * இக்இரியான்மவா இகள் கூறுங்கடாவை 

ஆசங்குத்துச் சூத்திரத்தின் மூன்றாங்கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற் 

கோடனுதலிற்று, இ-ள், வெ-படை, 

ஐம்புலனாகிய சத்தப்பரிசரூபரசகந்தங்களை இந் இரியங்கள் 
ஒன்றறிந்ததொன்றறியாமையின் இவ்வைந்தினானும் ஐம்பய 
னுமறிவதுளதாகலின் அதுவே அவவான்மாவாம் ஏன்ற த. 

௭-, பொ-ரை, எ-னின். லீம்புலனறிதலின் அ௮ன்மா லீம்பொறியின் 

வேறெனச் சாதித்தற்கேதுவாமாறு யாங்கனமென்னுங் கடாவை யாசங் 

இத்து அதன்ருற்பரிய முணர்த்துகனுதலிற்று, இ-ள. வெ-டை. 

ஒன்றறிநத தொன்றறியா தாகி யுடன்மன்னி 
யன்றும் புலனாயவ் வஞ்செழுத்தை--யொன்றறித 
னுள்ளதே யாகி லது நீ தனித்தனிகண் 

டிள்ளலவை யொன்றல்லை யோர். 

எ-து, உ-ம். எ-னின். இக்திரியங்கள் ஒன்றறிந்த தொன்றறியா தென்ற 
தொக்கும். வக்தும் வஈதுபிசெனக் கோடலின் அகனானெமக்காவ?2தாரிழுக் 
  

* உலோகாயதருள் ஒருசாசார்.



பொதுவியல்பு.மூன்ருஞ்சூத்துரம்.௪-ம் ௮. க 

இல்லை. இனி இவ்வைச்தையுங்கொண்டு &ம்புலனையும் ஒருபொருளே யறியு 

மெனின் அதற்குப் பிரமாணக் கண்டிலம். ““குடத்தைக்கண்ட யானே அதனைத் 

தண்டினேனென மறித்துணர்வு'' நிகழ்தல் 8க்துமோருடம்பின்கண்ணே நிலை 

பெறும் ஒற்றுமைபற்றி ௮மையுமெனக் கோடும் என்னுங்கடாவை சக் 

கத்து அதனை வலியுறுத்து கனுதலிற்று, 

Q-o உடல் மன்னி ஓன்று அறிந்தது ஒன்று Hs மியாதாகி, எ-ு; 

உடம்பின்கண்ணே நிலைபெற்று ஓ ஒருவிடயத்தை யறிக்த இக்இரியம் மற்றொரு 

விடயத்தை அறியாதாய்,--*அன்றும் புலன் ஆப் அவ்வஞ்செழுத்தை. ௪-.ு. 

அங்கனச் தம்முண்மா று. es சதிதமுதலிய புலன்களைச் சூக்குமபஞ்சாக்காத் 

தாற் செலுத்தப்பட்டு ஆராய்ந்த) கின்ற ௮வ்வைம்பொறிகளின் தொழிற்பாட் 
டை,-அ௮.றிதல் ஒன்.று உள்ளதேயாகில்.௪-.து. கண் உருவத்தை அறிவது செவி 

ஒசையை அறிவது என்று இவ்வாறுணர் தலை உடைய?தார்பொருள் இல்லதோ 
உள்ளதோவென வினுபபினார்க்கு இல்லசெனின் அவ்வறிவு நிகழா காதல்வே 
ண்டிமாகலான் உள்ளதேயாமெனின்,--௮து நீ. எ-.து, ௮வ்வாறனுணர்வதியா.து 

அதுவே நியாயெ.அன்மா,--அவவாறுணர்வனவும் அவ்விக்திரியங்களே என் 

முற்படு மிழுக்கென்னையெனின்;-- அவை சனித்தனி கண்டு உள்ளல். ௪-.து. 

௮வ்விர் இரியங்கள் கக்கம்விடயங்களை வேறுவேறு சண்டறிதன்மாக்திரை 
யேயன்றி இத்தொழிற்பாட்டை யுடையேம் யாமெனவும் அறியமாட்டா ஆக 

லான,--ஓன்று அல்லை ஓர், ௪-ு. அ௮வவைர் இன் கொழிழ்பாட்டையுமா றிந்து 

அவற்றின் வரும் பயன்கொள்வதாய நீ யவற்றின் வேராவை அதனையாசாய்ந் 

இறிவாயாக, or - MD, 

ஆகியென்னுஞ் சிதப்புவினை ஆயென்னும் பொதுவினையோடு முடிந்தது) 

“இவனுமிவளுஞ் சிற்றிலிழைக்துஞ் று பறையறைற்றும் விளையாபுப” என் 

முதிிபால, அயென்பது வினைத்தொகை. அ௮வ்வஞ்செழுத்தென்க. அஞ்செழுத் 

காற் செலுத்தப்பட்ட பொறியை அருபெயசான் அஞ்செழுத்தென்ுர். ௮ஃ 

இருமடி யாரு பெயராய் லீம்பொறியின் தொழிற்பாட்டை யுணர்ததி நின்றது. 

உள்ளல் உள்ளலான் என்க, 

இம்மான்ற இகரணங்களானுஞ் சாக்கிரத்தின் கிகமுமியல்பு பற்றி அன்மா 

வின் உண்மை சாதிக்கப்பட்டு. 

மூன்றோம இகரண முடிந்தது, 

த 

நிரன்கராமதிகரணம். 

இனி ஓடுக்கமறிதலின் ஆன் மாவுளதென்றது. 

எ-து. மே-ள், எனின். 1 '*கேசவிந் இரியங் கட்கு நிகழறி விதனாற் 

காண்டும்" என £ நீவிருங் Carter அவ்விந்இிரிபங்களின் 2 மவழய் ௮ங்கனம் 
  

உன் றல் _ இப்டெ ராருட்டாதல் “அன்றினவர் புரமூன்றும் பொடியாய் வேவ” 
என்னும் இருகாவுச்சரசுகாயனார் சேவாரத்சானு மூணர்க, ர சிவஞானித்தியார், ௨-ம் 

சூ. ௬௪. ஓசைகற்பரிச. 

கீல்



௮௨ சவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

௮.றிவது *புரியட்டக வுடம்பேயாமென ௮மையும், ௮து. புறத்து நிகழாதாயி 

னும் அகத்தே கின்று இக்இரியங்களைப் புறத்திற் செலுத்தி ௮றியுமெனக் 
கோடுமெனச் * சூக்குமதேகான்மவா இகள் கூறுங்கடாவை அசங்கித்துச் சூதி 

'இரத்தின் காலாங்கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று, 

இ-ள். 8ம்பொறிகளும் ஒடுங்னெ சொப்பனத்தானத்தின் நிகழ்ந்த 

வற்றை யறிதலின் ஆன்மா வேறுண்டு, ௭ - m1. 

ஒடுக்கம் ஆகுபெயர், 

நனவின்கட் கனவுகண்டாமென்றுங் கண்டிலமென்றும் 

இற்பதுளதாகலின் அதுவே யவ்வான்மாவாமென்றது. 

எ-.அ, பொ-ரை, எ-னின், சொப்பனத்தின் நிகழ்ந்தவற்றை ௮றிவதுஞ் 

சூக்கும தேகமேயாகலின் இது 1சத்தசாசனமாமாலென்னுங் கடாவை ஆச 

ங்கித்து அசன் ருற்பரிய முணர்த்து கனுதலிற்று, 

இ-ள், வெ-படை, 

இஃது என் சொல்லியவாஷோவெனின் ஒடுக்கமறிதலின் என்றது ஒடுக்க 

தீதி னிகழ்ர்தவற்றை ஈனவின்கண் மயங்கிெயறிதலென்னும் பொருட்டாதலாற் 

சித்தசாகனமாதல் யாண்டையதென விடித்தவாறென்பறு. கனவுகண்ட. சூக்ரு 

பே கனவின்கண் அதனையறியுமாயிற் கண்டபடி அறியாறு மயங்கி அறி மவுடம் 

தல் கூடாமையின் உயிர்க்காபின் ௮துபோல் ஒருசன்மைத்தாகலின்றி அகத் 
அச் சேறலும் புறத்துச்சேறலும் வேறுபாளடைமையான் அதுபற்றி மயங்கி 

யறிதல் கூமொகலின் ௮ங்ஙனமறியம் உயிர் வேறுண்டென்பது கண்டுகொள்க, 

அவ்வுடலி னின்றுயிர்ப்பவைம்பொறிக டாங்கிடப்பச் 

செவவிதி னவ்வுடலிற் சென்றடங்க_யவ்வுடலின் 
வேறொன்று கொண்டு விளையாடி மீண்டதனை 
மாறலுட ஸனீயல்லை மற்று, 

எ--அ, உ-ம், எ-னின். கனவின்கட் செல்லுமாறும் அண்டு நிகழுமாறம் 

மீளவருமாறும் உணர்த்தி ௮தனை வலியுறுத துதனுதலிற்று, 

இ-ள், அவ்வுடலின் நின்று உயிர்ப்ப வீம்பொறிகள் இெப்ப,௪-து, 

*மல் உயிரன்றெனக் கூறிப்போர்க தூலவுடம்பினின்று உயிர்ப்பனவாய 6ம் 
பொறிகள் ஆண்டே உயிர்ப்பொழிந்து கடப்ப, அடங்கி அவவுடலில் செவ் 

விதின் சென்று, ௭-.து. ௮வை யங்கனங்்கடாதவழிப் புறததுகிகழுர் தொழிற் 

பாடெல்லாம் அடங்கி ௮வ்வுடம்பினுள்ளால் வருத்தமின்றிச் சென்று, --அவ் 

aor Sarpy ஒன்று கொண்டு விளையாடி, எ-.து, அத்தூலவுடம்புபோல 
    te aetna i Mn she meee yatta ry 

* புரியட்டகவடம்பாவது:--சாரண தன்மாத்இரைகளைந் Gib மனம் புத்து HEEL 

காரமும் என்னும் எட்டினாலும் ஆச்கப்பட்டவுடம்பு. இது சூக்குமசேகமெனவும்படும். 

ர் உலோகாயதருள் ஒருசாரார். 1 சத்கசாகனம் மூன்௪ச்துக்சதைப் பின்னரும் சாதி 
650. 4 இச்சூத்திரம், ௨-ம் ௮திகரணத்திற் சாண்க. 6 இன் உவம உருபு.



பொதுவியல்பு.மூன்றாஞ்சூத்திரம்.௫-ம் ௮. ௮௩ 

அதனின் வேருயதோருடம்பை எடுத்துக்கொண்டு வேஜோசாற்றுற் கண்டு 

கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று விளையாடி,--மீண்டு ௮தனை மாறல், எ.து. 
மீள அதனை மாறி மேற்சேறலான்,-- நீ உடல் அல்லை, எ-து, நீ அச்சூக்கும 
தேகமல்லை ௮தனின் வேருவை, ௭ - அ, 

உயிர்ப்ப என்றது அன்பெருக அகாவிற்றுப் பலவறிசொல், உயிர்த் 
தல் தொழிற்படுதல், 

தாமும் மற்றும் ௮சை, மிண்டு மீள, மாறல் மாறலானென்க, 

இவவதிகணத்தாற் சொப்பனக்தினிகழு மியல்புபற்றி உயிருண்மை 
சா இக்கப்பட்டது, 

நான்காமதகொரண முடிந்தது, 

து 

ஐந்தாமதிகரணம். 

7 இனிக் கண்படில் உண்டி வினையின்மையின் ஆனமாவுள 

SON DSI. 

சரத, மே-ள், எ-னின், சொப்பனக் தானமாத்திரையினன்றித் தொ 

மிற்படாத சூ ரூக்குமதேகம்போலன்றிச் சுழுத்தி துரியங்களினுர் தொழிற்பவெ 

தாய பிராணவாயுவே அடங்குதல் விடுதல் செய்தறிவதாகிய அன்மாவாதல் 

அமையுமெனப் * 'பிராணானமவா இகள் கூறுங்கடாவை ஆசங்கித்துச் சூத் இர தீ. 

இன் லீந்தாக்கூற்றைக் கண்ணழித்துசைத்து மேற்கோடனுதலிற்று, 

இ-ள், வெ-படை, 

உண்டிவினை உம்மைத்தொகை, அஃது 1 “*உண்டியும் விளையு மின்றிக் 

இடந்து” என வழி நாலாசிரியர் கூறியவாற்றானு முணர்க, 

ஓடுங்னெவிடத்து இன்பத்துன்பஞ் சீவனம் பிரகிரு இக் 
கின்மையின் ஒடுங்காதவிடத்து இன்பத் துன்பஞ் சீவியா நிற் 
பதுளதாகலின் அதுவே அவ்வான்மாவாம் என்றது. 

௭--.து, பொ-சை, எ-னின். கண்படைகொண்டவழி உண்டிவினை' யில்லை 

என்றது, உடற்கோ பிசாணவாயுவுக்கோ என வினுயினார்க்கு உடம்பு உயி 

சன்மையான் அதற்கு அவை யில்லாமைபற்றி ஈண்டைக்காவதோரிழுக்கில்லை, 

இனிப் பிராணவாயுவுக்கென்னின் அது அயின்நெழுந்தபின்னர்ச் சுகமாகத் 

அயின்றேன்என்று அறிதல் பிறிதோசாற்றாற் பெறப்படாதென்னும்1அருத்தா 

பத்தியான் அண்டும் இன்பத்துன்ப நுகர்ச்சியுண்டென்பது பெற்றாம். விழித் 
  

* உலோகாயசருள் ஒருசாரார். 1 செவஞானசித்தி, ௪-ம் சூ. ௩0. கண்ணர். 

1 அருத்தாபத்தி--பொருட்பேறு. ௮து பகலுண்ணான் பருத்திருந்தான் என்றவழி 

இசாவுண்டான் என்னும் பொருள் பெறப்பவெதுபோல்வது.



De சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

துழிப்போல உறங்குழியும் பிராணவாயு இயங்குதலான் வினையுண்மையுங் கண் 

டாம் ஆகலின் ௮தற்கு ௮வை ஆண்டு இல்லை என்றல் மாறுகோள்போலும் 

என்னுங் கடாவை சங்கத்து அதன்௫ற்பமிய முணர்த துதனுதலிற்று, 

இ-ள். ஈண்டு உண்டியென்றது விடயங்களினிடமாசகவரும் இன்பத் துன 

ப.நுகர்ச்சியை, வினையென்றது உடம்பு சேட்டி.தீ.தலை, ஆகலின் இவ்விரண்டும் 

[சொணவாயுவை யொழித்தொழிச்த கருவிகளெல்லாம் ஓடுங்கிய ுயிலிடத்து 

௮ஃது இயங்காநிற்பவும் உடம்பின்கண்மிண நிகம் கலின்மையின் ௮வையொடு 

ங்காக ஈனவினிடத்து ௮வை இரண்டும் ௮தன்கணிகழ்க லுண்மையின் அவ்வி 

ன்மைபுண்மைகட்கு ஏதுவாகக் கருவிகளை ஓடுக்கயும் ஓடுக்கா தும் நிற்பது 

யாது அதுவே அவ்வான்மா என்றவாஞும், “கண்படில் உண்டி. வினயின்மை 

யின் ஆன்மா உளது! என மேற்கொண்ட று, எ - DI. 

பிராணவாயுவை யொழித்து ஒழிக்க கருவிகள் என்பது ஆற்றலான் 

வந்தது, 

இன்பத்துன்ப நுசர்ச்சியை இன்பத்துன்பமென்று உபசரித்தார். 

சிவனம் வித்தல், சேட்டி தீசலென்றதாம். 

செவ்வெண்டொகை விகாரத்தாங்டொக்க.நு, 

ஈவியாகிற்பதென்பது சிவியாகிற்நலென்னுக் கொழிறய்பெயர்மாத் திரை 

யாய் நின்றது; ***உறங்குவது?பாலும்” என்புழிப்போல. 

உளதென்றது தனித்தனி சென்று இயையும், 

துபின்றுமியம் விழித்துழியந் இரிபின்றி ஐருசன்மைக் தாதல்பம்றி 

உடம்பு 1பிரகிரு தஇியெனப்பட்டது. பிரகு இம்சென்றறு உருபுமயக்கம், 

இரண்கொலத்தும் ஒப்ப இயங்குகல்பற்றிப் பிராணவாயுவைப் பிரக) ர 

இயெனக்கொண்டு HF DS அவையின்மபையின் என்றுரை ப்பாரும், பிர ஸ்ருதி 

விகாசமாகிய சித்தத்இற்கு ௮லையின்மையின் என உரைரஞு்றுர் si முத்தியின் 

கண்ணுக் தொழிற்பவெதாய சத்தம உயிரென்னுஞ் சித்தான்மவா திக 
மறுத்ததற்கு எ pO BS இவவ இகரணமென் அ உரைப்பாருமுளா. 

கண்டறியு மிவவுடலே காட்டொடுங்கக் காணாதே 
யுண்டி வினை யின்றி யுயிர்த்தலாற்--கண்டறியு 
முள்ளம்வே றுண்டா யொடுங்கா துடனண்ணி 

லுள்ளதா முண்டிவினை யூன். 

னு எ-று; உ-ம், எனின். அயிலிடத் GE சருவிசளெல்லாம் ஒடுங்கு ஐ 

லின் இன்பத் நூன்ப அகர்ச்சியஞ் சேட்டையும் பிரகு இக்கில்லையாயின ஆக 

லான்அ௮றுபற்றிப் பிராணவாயுவை அன்மாவென்ற ற்கு இழுக்சென்னை என்னுங் 

Pea te eet ee ee 

சடாவை ஆசங்கிக்து wf Hoon ashi) M5 G15 By Fo sn, 
  

ee ee oe 

* இருக்கு வள், கசம் அதி, நிலையாமை. ௯, - t பிர௫ருநி-டயல்பாயிருதசல்..



பொதுவியல்பு.மூன்றாஞ்சூத்திரம்.௫-ம்௮த. ௮௫ 

இ-ள். கண்டு: அறியும் இவ் உடலே, எ-து. கண்டறிதற்கு நிலைக்கள 
மான இவ்வுடம்பின்கண்ணே,--காட்டுக் காணா2ே த ஒடுங்க, எ-.து, காட்டாய 

கருவிகள் தொழிற்படாதே ஒடுங்கவும்,--உண்டி வினை இன்றி, எ-று, அவை 

யொடுங்கியவழி உண்டியும் வினையும் பிரகிருஇக்கு இல்லையாகவும்,---உயிர்த்த 

லான், எ-து, பிராணவாயு நிலைபெற்று இயங்குதலான்,--கண்டு அறியும் உள 

ளம் வேறு உண்டு, எ-து. கண்டறியும் உரிமையையுடைய உயிர் பிசாணவாயு 

வின் வேருபுண்டு,--ஒடுங்காது உடல் ஈண்ணில் ஊன் உண்டி வினை உள்ளதாம். 

உ. அவ்வுயிர் ஓடுங்காது அவ்வுடலின்கண் எய்திற்றாயின் ௮வளுடம்பு ௧௫௬ 

விகளின் ரொழிற்பாட்டானாய உண்டியும் வினையும்உடைத்தாம்,--&ய், எ-து. 

அதனையாசாய்ர்தகறிவாயாக, எ - று, 

இது அருத்தாபத் தயளவை, 

*சண்டறிசல் ஒருபொருட்பன்மொழி. 

இன்றியென்னும் வினைக்குறிப்புச் செயவெனெச்சத்திரிபு. சிறப்பும்மை 

கள் தொக்கன, அவை * **அறிந்திடா துடலு றக்கத் தறிவின்மை கரண மின் 

மை--யறிந்திடு முதலி யாகி னதுநிற்கக் கரணம் போகாது” என்னும் பொருள 

விளைத்து நின்றன. 

ஊன் ஆருபெயர். 

உயிர் வேறுண்டென்றதனை வலியுஅத்துவார் உடம்பாட்டு முகத்தானும் 

இதினார். 
இவவதிகரணத்தானே சுழுத்தி துரியங்களினிகழும் இயல்புபற்றி உயி 

ரூண்மை சாஇக்கப்பட்டது. இதுகாறுஞ் *சார்மாயை நீயல்லை' என்றதனை 

வலியுறு இியவா.று, 

நதாமஇகரண முடிந்தது, 

- தெ 

ஆழுமதிகரணம். 

இனி உணர்த்தவுணர்தலின் அன்மாவுளஅ என்றது. 

எ-று. மே-ள், எனின், பிரமப்பொருள் மேற்கூறிப்போரந்த சடப் 

பொருன்கள்போலன்றிச் இத்தாகலான் அதுவே உயிராதலமையும் என 1விஞ் 

ஞானான்பவா திகள் கூறுங்கடாவை ஆஅசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் அழுங்கூற் 

றைச் கண்ணழித்துசைக்து மேற்கோடனுசலிய்று, 

இ-ள், தொழிற்படுங்கருவிகள் ஒன்றுமின்றிக் கேவலமாய் ௮தீதாவத் 

தையினின்௮ழி அறியுமாறின்றிப் பின்னர்க் கலைமுதலிய கருவிகளால் ௮றி 

விக்கவறிக் துவருகல் உண்மையின் எக்காலத்துக் இரிபின்றி ௮றிக்தாங்கறிக்து 

நிற்குஞ் சிச்காகிய பிரமத்திற்கு இது தகாமையான் ௮ங்கனம் உணரும் ௮ன் 

மா வேறுண்டு, எ- று, 

.... 4 குழிந்தாழ்க்தசண் என்புழிப்போல. 

* சிவஞான?த்தி, ௩-ம் சூ. ௪. ௮றிந்திடும். 1 மாயாலாதிகள். 

 



௮௬ சிவஞானபோதச்டற்றுரை. 

உணர்த்தவுணர்தலெனவே முன்னுணராது கடத்தல் பெற்றும். 

. அவன் அறிழ்தாங்கறிவனென் றறிவிக்க அறிந் து உபதே 
சியாய் நிற்ப துள தாகலின் அதுவே யவ்வானமாவாமென்றது. 

எ-து. பொ-சை, எ-னின், அறிக்தாங்கறிவகாகிய பிரமப்பொருள் ௮வி 
ச்சைக்காலத்துக் கருவிகளோடுங்கூடியன்றி ௮றியாதெனக் கோடுமாகலின் 

௮.துபற்றி உயிர் வே.றுண்டென்றல் பொருந்தாது என்னுககடாவை அசங்கி 

த்து *அவ்வளவினவன்ம௰முக' என்னுகியாயத்தால் வேறும் ௮தன்ருற்பரியம் 

உணர்த்துதனுதலிற்று, 

இ-ள், கருவிகளோடு கூடியவழியும் தன்னியல்பு உணருமாறில்லாத ஆன் 

மாவைப்போல அ௮ம்முதல்வன் மறந்து மறக்து அறிதலின்றி அ௮றிந்தவாறே 
அறிந்து நிற்கும் பேசறிவடையனென வேதாகமங்களான் அறிவிக்கவறிந்து 

குசவனிவுறுக்கு முபஜஹேசமொழியைப் பெற் றுடையதாய் நிற்பதொன்றுள 

தாகலின் அதுவே *1மேலுசையளவையாற் சாஇத்துப் போந்த ௮ன்மா என் 

றவாஞும், “உணாத்தவுணாதலின் ௮ன்மாவுளது? என மேற்கொண்டது. எ-று, 

அறிந்தாங்கென்பறு அப்பொருட்டாதல் 1] * எண்ணிய வெண்ணியாங 

கெய்துப” என்பகனானுமறிக. இதற்ராப் பிறவாறுமுரைப்ப, அவையெல்லாம் 
Gun ma தாமை யோர்க்துணர்க, 

அறிந்து மறிவதே யாயு மறியா 

தறிந்ததையும் விட்டங் கடந் யறிந்த 

தெ.துவறிவு மன்ருகு மெய்கண்டா னொன்றி 

னதுவதுகா னென்னு மகம், 

எ-ு, உ-ம், எனின், apa aS arr) கூடியவழியும் அவிச்சை நீங்கா 

மையின் விடயங்கண்மாத்திரையே அறியுமன்றிக் கன்னியல்பறியுமாறு இல்லை 

௮ஃது உபதேசத்தால் அறியற்பால?தயாமாகலான் அதுபற்றி இழுக்கென் 

னை என்னுங்கடாவை அசங்கித்து அதனையும் மேற்கூறிய கியாயத்தானுடம் 

பட்டு இன்னுமொருதாரற்பரிய முரைக்குமுகத்தானே விடயங்களையறிவுழியும் 

படும் வேறுபாடுகூறி ௮நனை வலியுறுத்துகனுசலிற்று, அவனறிக்தாங் கறி 

யுமாறும் உயிர் மறந்றுமறந்தறியுமாறும் தெரித்துணர்த்இ வலியறுத்துத 

னுதலிற்று எனினுமமையும், 

இ-ள், அறிந்தும் அறிவது அரும் அறியாது, எ-ு. கருவிகளெல்லாவ 

ற்ரோடுங் கூடிச் சாக்கிரக்தானம் னின்று விடயங்களையறியுமிடத்.தும் ஒரு, 

ங்கேயதியமாட்டாது ஓன்றனையேயறிஈதும் ஒன்நனையறியப்புகுவதாயும் முன் 

னறிந்த தொன்றனை அ௮றியாதொழிகஈதும்,--அ.றிந்ததையும் விட்டு அங்கு. 

அடங்கி, ௪-௮, இங்கனமொரசோவொன்றாக அறியப்பட்ட விடயத்தையும் 
இடையிடின்றி அறியமாட்டா,து விட்டுவிட்டாங்கே. வ் தவத்தைப்பட்டு ௮ட 

ச் இதனைவடநூலார் GUNG) SF-wP WLS என்பர். 4 அலையேதானேயாய். 
என்பதனுட்போந்ததனை. 1 இருக்குறள், ௬௭ ம் ௮, வினைத்திட்பம், ௬, 

   



பொதுவியல்பு.மூன்றாஞ்சூத்திரம்.எ-ம் ௮தி. ௮௭ 

ஙக),--அறிந்தது எது, ௪-து, மீளவறிந்து வருதல் கண்கூடாகக் காணப்படு 
திலான் ௮ங்கனமறிந்து வந்த பொருள் யாது ௮து சடமன்றென்பது *மமேற் 

காட்டப்பட்டது ர்முன்னருங் காட்டப்படும், றிவும் ௮ன்று, எ-.து. ஒன் 

ரூக இயல்பாக உணர்தலே பேசறிவாகலின் ௮.துவுமன்மும்,--மெய் கண்டான் 

ஒன்றின், எ-.து, இனி மெய்யாகய இத்தார்தகநெறியினையுணர்ந்தோன் வேறெ 

ன்னையோவென மனமொருங்கியாசாயுமாயின்,--௮.நு ௮.து தான் என்லும் 

அகம் அகும். எ-து, காட்டிமொவளிக்குவேடுய கண்ணொளிபோல sao all 

ற்கு வேர௫ய் ௮துவதுவே தானெனக் சார்க் ததன்வண்ணமாய் நின்று ௮றியு 

மியல்பையுடைய உயிராம். எ- று, 

அறிந்தும் ௮றிவதேயாயும் என்னும் உம்மைகள் எண்ணின்கண் வந்தன, 

அறியாது என்னும் எண்ணும்மை விகாரத்தாற்ளறொக்கது. அறிந்ததையும் 

என்னும் உம்மை இழிவுறெப்பு, அறிவுமென்னும் உம்மை இறந்தது தழீ 

இயது, ஏகாசம் அசைநிலை, 

உ உச ௬ ry * ம 

அங்கு உணர்த்துமுறைமைக் தானமாகிய இலாடக்தஇுன் என்றவாறு, 

அறிந்ததையும் விட்டங்கடங்கி அறியுமாறு 1வருின்ற சூத்தத்தறுதி 

யினும், அதுவதுதானெனச் சார்ர்கசன்வண்ணமாமாறு 4உண்மைய இகாசத் 

ம் பெறப்படும், 

“அறிந்துமறிவதேயாயமதியாதறிர்கசையம் விட்டங்கடங்யெறிந்ததெது' 

என்பதற்கு ஓதியகனை ஓதியபொழு!2க உணர்ந்தும் பலமா லாஇ உணர்வதா 
யும் பலகாலோ தியுமுணர்தலின்றியும் உணாச்தகளனையம் பின்னர் மறந்தொழி 

த்தும் இவ்வாறு ஓதியுணாந்ததுயாலுஎன்றுசைற்க லும் ஒன்று, இப்பொ ருட்கு 

அடங்கியென்டமியும் எண்ணும்மை விரித்துரைக்க, 

இங்கனம் மூவகைப்படுத்துசைப்பவே, உணர்திகவணர்தலென்னும் ஏது 

வான் முறையே ௮திதத்தின்சணிகமு மியல்பு பற்றியும் கத்தத் தஇின்கணிகழு 

மியல்புபற்றிடும் உணர் திதுமுறைமைக்கணிகழுமியல்புபத்றியும் உயிருண்மை 

Fl REGAIN GI. DG நிபரமுமல்லை' என்ற கனை வலியுறுத் தயவாறுகாண்க, 

விஞ்ஞானமே அன்மாவென்னும் பு.க்கரின் யோகாசாரன்மதத்தை மறுத் 

தற்செழுக்தறு இவ்வதிசசணமெனக்கொண்டு அ.த்சியையவுரைப்பாருமுளர், 

அழுமதிகாணா முடிந்து, 

த்த 
ட * 

எழரமஇகரஷைம். 
ர் 

இனி மாயாவியந்திர தனுவினுள் ஆன்மா வுளதென்றது. 

எ-து, மே-ள், எ-னின். உடம்புமுதலியவற்றுள ஓசோவொன்ே 2 அன் 

மாவாதல் இன்றென்றதொக்கும், அவற்றுள் ஒன். முறைந்தவழியும் அறிவு 
    

ச் இச்சூச்திரத்து இரண்டாம இகரணமுசலியவற்றிற்சாண்ச. | 1 காலாஞ்சுத்திரம் 

மூசலியவற்றிந்காண்க. 1 நாலாஞ்சூத்திரச்து மூன்றாமதிகொணச்இிற்காண்க, 4 ஏழா 

ஞ்சூத்திசத்திற்காண்ச,



௮௮ வஞானபோதச்சிற்றுரை; 

நிகழாமையானும் எல்லாக் கூடியவழி அது நிகழ்தலானும் அனைத்துங் கூடிய 

சமுதாயமே உயிராதலமையுமெனச் சமூகான்மவாஇிகளாகய செளத்திரார் 
இகர் வைபாடிகர் கூறுங்கடாவை ஆசக்கித்துச் சூத்திரத் தினிறுஇக்கூற்றைக் 

கண்ணழித்துசைத்து மேற்கோடனுதலிற்று, 

இ-ள். மாயாகாரியங்களான் யாக்கப்பட்டியன்ற சூத்ிதரப்பாவைபோலு 
முடம்பின்கண்ணே அவற்றிற்குவேருய் அன்மாவுண்டு, GT - ற, 

எனவே அவையெல்லாம் மாயையின்காரியங்களாய் நிலைபெருதனவாக 

லின் நிலைபேறுடைய உயிராகாவென்றவாஞுயிற்று, 

மாயை அகுபெயர். இகாம் விரித்தல்விகாசம், 

அவைதாம் வெவ்வேறு பெயர்பெற்று நிற்றலான. 

எ-து, ஏது, எ-னின், *சித்கமுஞ் சித்தப்பகுதியுமாகிய அகச்சமுதாய 

மைந்தும் மாயாகாரியமென்பது எம்மோர்க்கு உடம்பாடன்மையின் அது 

பற்றி ௮ன்மா வேறுண்டெனச் சாதித்தலமையுமாறென்னையென்னுங்கடா 

வை ஆசங்கித்து *அவ்வளவினவன் மகிமுக' என்னும் நியாயம்பற்தி Cara 

மோசாற்றுற் சாதித்தனுதலிற்று, 

இ-ள், நீ ந் துகந்தமெனக் கொண்ட மாயாகாரியங்கள் அன்மாவெனப் 

பெயர்பெறுமாறின்றி வேறுவேறு பெயர்பெற்று கிற்பனவாகலான் “மாயாவி 

யந்திரகனுவினுள் ஆன்மாவுளது” என மேற்கொண்டது, எ- ு, 

வேறு வேறு என்பது வெவ் வேறென மாீஇயிற்று, p த் 
கலையாதி மண்ணந்தங் காணிலவை மாயை 
நிலையாவாந் கபமே போல--வலையா மன் 
ஞானத்தை முன்னுணர்ந்தூ நாடி லதுகனுவாந் 

தானத்தின் வேருகுந் தான். 

எ-ு, உ-ம், எ-னின், ௮வை கனிக்கனி வெவ்வேறு பெய/பெறினுர் 

தொக்க சமுதாயத்தின்௧ண் அன்மாவெனப் பெயர்பெறுமெனக் கோடுமாக 

லின் அதுபற்றி இழுக்கென்னையென்னுங் கடாவை ஆசங்கித்து ௮வை வெவ் 

வேறுபெயர் பெறும்வழியும் அவர்கூறியவாறு பெயர்பெருநு வேறுபெயர் 

பெறுமாறும், அவை மாயாகாரியங்களேயாமாறும், அவை தொக்க சமுதாய 

தீ.தினும் ஆன்மாவெனப் பெயா பெருது வேறுபெயர் பெறுமாறும் உணர்த்தி 

அதனை வலியுறுத் அதனுதலிற்று, 

இ-ள். காணின் கலை ஆதி மண் அந்தம் அம்.எ-.து.அ௮ங்கனஞ் சமுகாய 
மாதற்குரியவை யாவையென்று ௮ளவைகளா னஜியப்புகில் கலைமுதல் கிலமீர 

கிய ததிதுவங்களேயாம்.--௮வை மாயை நிலையாவாம். எ-.து, அவையனைத்தும் 

மாயையின் காரியங்களாகலின் நிலையுதலின்றிச் சிலகாலம் நின்று ௮அழிவன 

வாம், ஞானத்தை அலையாமல் முன் உணர்ந்து நாடில், ௭--.து, அவை தொக்க 

ச : சித்தம்-உருவக்கந்தம், தித்தப்பகுதி-வேதனை, ஞானம், குறி, வாசனை என்பன. 
 



பொதுவியல்பு.முன்றாஞ்சூத்திரம்.எ-ம் ௮தி. ௮௯ 

சமுதாயத்தின் விளங்கத்தோன்றுவகாய ஞானத்தினியல்பை ௮சையாமற் 

கருதிதையொருக்கி மூன்னுணர்ந்து பின். ௮ச்சமூதாயத்தை யாதென்றாரா 
யின்,--௮து தீபமேபோலத் தனுவாம். எ-து. ௮ச்சமுதாயங் கண்ணுக்கு 

விளக்குப்போல உயிர்க்குத் தூலளூக்குமபரங்களாகிய உடம்பாம்,--தான் 
அத்தின்வேறு அகும். ௭-௮. ஆகலாற் கண் விளக்கின் வேருயினாற்போல 

உயிர் ௮அவ்வுடம்பின்வேரும். எ - று, 

அமென்பது மேலுஞ்சென்றியையும். 

மாயை ஆகுபெயர், 

தானென்ப.து முன்னையதெழுவாய்; பின்னையது அசை, 

அதனினென்பது அ௮த்தினென மரிஇயிற்று, * *“இத்தைமெய்யெனக் 
கரஇ'” என்புழிப்போல. 

இகனானே *தனி' என்றதனை வலியுறுத் தவாறு, 

இவ்வாறு மூன்றுசூத்தரத்கானும் சைவாகமங்களுட் கூறப்படும் பதிழு 

கலிய பொருள்களதுண்மை ௮னுமானவளவையான் வலியுஅத்தப்பட்டது, 

அகமவளவையே யமையுமாகலின் அ௮னுமானவளவை மிகையாம்போலுமெ 
னின்,-- ஆகாது: மந்தவுணர்வுடைய மாணுக்கர்க்கு வேற்றுச்சமய நூல்களை 
கோக்கியவழிச் சைவாகமப்பொருளின் மலைவு நிகழாமைப்பொருட்டும், கேட் 

டல் சந் இத்தல் தெளிகல் நிட்டையென்னு கான்குவகையானன் றி ஆகமஙக 

ளைக் கேட்ட துணையானே ௮ நுபவங் கூடாமையிற் சிந்தனை செய்து வன்மை 

மென்மைகளையுணர்ந்து. தெளிந்துகோடற்பொருட்டும் கருதலளவையும் 

ேவண்டப்பரிமாகலானென்சு, 

ஏழாமதஇகாண முடிந்தது, 

எனி 

முன்றாஞ்சூத்தரமுடிந்தது. 
அவவ துவையயை 

பிரமாணவியன் முற்றிற்று. 

  

* இருவாசசம், ௮இசயப்பத்து. ௭. பொத்தை. 
ந 

௧௨



டே 

சிவமயம், 

இலக்கணவியல. 

  

நான்காஞ்சூத்திரம். 

அந்தக் கரண மவற்றினொன் றன்றவை 
சந்தித்த தான்மாச் சகசமலத் துணரா 
தமைச்சா சேய்ப்பதின் றஞ்சவத் தைத்தே. 

௭-து, சூ-ம், எ-னின், இதுவுமது, 

6I- Jl. க-ரை, எ-னின், சூத் இரக்கருத்துணர்த்துதனுதலிறறு, 

இ-ள், பிரமாணம் இலக்கணம் இரண்டானும் பொருளுண்மை பெதற் 

பாற்றென்னும் முறைமைபற்றி மேற்பிரமாணச்தாற் பெறுவிக்கப்பட்ட பதி 

பாச பசுக்களுக்கு இலக்கணம் எதிர்கிரனிறையாக வைத்துக் கூறுவான்றொ 

டங்கி அவற்றுள் இது மேலஒிக்ககின்ற ஆன்மாவின் இலக்கணங் கூறுதனுத 

சொற்பல்காமைப்பொருட்டும் * ஒது வேருயவழியும் இயைபுடைமை 

யுணர்ந்துகோடற்பொருட்டும் ஈண்டு இதுவுமது” என மாட்டெறிந்துரைத்த 

அசிரியர், இங்கனம் உசைத்துக் கோடற் கேம்பவன் ற அண்டு அன்மாவினு 
உண்மையுணர்த் துதனுதலிற்றெனச் சிறர்தெழெ2தாதாது பொதுப்பட அன் 

மப்பிரகாச முணர்த்துதனுதலிற்று என்றநாஉமென்க, இவ்வாறன்றி மேலைச் 
சூத்திரத்தின் ௮ன்மாவினது உண்மைகூறுமுகத்தாற் ஜொருத்தோதிய 

அஞ்சவத்தை ஈண்டிலக்கணங் கூறுமுகத்தான் விரித்தொதப்படுதலின் “இது 

வுமது' என்றது ே மலைச்சூத்ெப்பொருளோடு மாட்டெறிர்ததென்று உரைப் 

பினுமாம், இதனானுஞ் சூத்திரவியைபு இனி௫ விளங்கும். . 

இச்சூத்தாத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு. அன்மா அந்தக்காணங்களரகிய 

மனம் புத் தி அகங்காரஞ் கித்தமென்லும் நான்கனுள் ஒன்றன்ரயினும் நுண் 

ணுணர்வின்மைபிற் சூழ்ச்சிதிநுணைவராகிய அமைச்சசோடு கூடிரின்று தன் 

ரொழினடாத்தும் அரசன்போல, சகசமலத்தினான் உணர்வின்றிக் கஞ்சுகம் 

பாலுங் கலாஇகளாற் பொதுவகையான் உணர்வு நிகழினுஞ் சிறப்புவகை 

யான் கிகழுமாறு அவற்றி பெறப்படாமையிற் சிறப்புவகையானுணருமா.று 

தனக்குச் ரூழ்ச்சித்துணையாகிய அ௮வ்வக்தக்காணங்களோடு கூடி நின்று சாக் 

கிரமுதலிய 8%தவத்தையுடைத்தாம். எ-று, 

* ஓத்து-இயல். 
 



பொதுவியல்பு.நான்காஞ்சூத்திரம். ௯௧ 

எனவே, அங்வனின்று அஞ்சவத்தைப்படுதல் அன்மாவுக்கு இலக்கண 
மென்றவாளுயிற்று, இல் து உயிர்க்குத் தடத்தலக்கணமெனப்படும் பொது 
வியல்பு, 

ஒன்றன்ருயினும் சகசமலத்து உணசாது அமைச்சரசேய்ப்ப ௮வறி 

மொடு சந்தித்ததுநின்று அஞ்சவத்தைத்தாம் என இயையும், 

உணராது FASE என்பது காரணகாரியப்பொருட்டாய் நின்றது, 
சந்தித்தது வினையெச்சமுற்று, 

இவவாறன்றி, ஆன்மா அவற்றினொன்றன்றாயினும் சகசமலத்துணரா 

மையால் அவற்றி Gi BSE SI சந்திக்தவழி அவையுந்தானும் அமைச்சர 

சேய்ப்ப நிற்றலான் லர்தவத்தைத்தாயிற்று எனவஇகரணம் பகுத்துக்கோ 

டற்கேற்ப வேறுவேறு வினைமுடி.புசெய்துசைத்தலும் ஒன்று, 

வடமொஜிச்சூத்திசத்து ஒதுதலின் ஈண்டும் ஆயினும் என வருவித்து ஒரு 

தொடசாகவைத்துரைக்க, அ௮ந்தக்காணமவற்றினொன்றன்ரயினும் எனவே, 

அவற்றினொன்றன்௫ தலும் * அநுவாதமுகத்தால் ஈஎண்டேபெற்றும். இஃது 

ணசாதார் அந்தக்கசாணமவற்றினொன்றன்று என்றதனை வேறுதொடசாகவை 

sso, அங்ஙனமுரைப்பின், முன் வருவனவற்றை அவாய்நின்று: ஒரு 
பொருண்மேல் வாசாமையின் ஒருசூத் தரமாதற்கு வலாமையறிக, 

அளை சந்தித்தது என்புழி ஓவெருபு விகாரத்தாற் ஜெக்கத; இரண்டா 

வது விரிப்பினும் ௮மையும், 

ஆன்மா என்பது பேல்ச்ரளூதக்தரக் இனின்றும் வருவி தீதுசைக்கற்பால 

தாகவும், ஈண்டு வேஜோேதியது ஒத்து வேருதல்பற்றி என்றுணர்க, 

ஆன்மா ஏன் னுஞ்சொற்குப் பொருள் வியாபகமென்பதூஉம் இத்தத் 

து என்பதூஉமாம். 

மலத்து மலத்தாலெனவிரிக்க, 

அமைச்சாசு அமைச்சசோடுகூடிய ௮ரசு என உருபும் பொருளும் உட 

காரணப்பொருட்டாய நின்றென்னும் வினையெச்சம் அஞ்சவத்தைத்து 

என்னும் வினைக்குறிப்புமுற்ஜோடு முடிந்தது, 

இதனுள் அந்தக்கரணமவற்றினொன்றன்று என்றது ஓரதிகரணம்; ஒன்ற 

ன்முயினுஞ்' சகசமலத்துணசாது ௮மைச்சரசேய்ப்ப அவை சந்தித்தது என் 

றது ஓரஇகரணம்; ௮மைச்சரம சேய்ப்பகின்றஞ்சவத்தைத்தே என்றது இகர 

ணம்; Dy YS மூன்ற இசசரணத்தது இச்சூத் இர மென்றுணர்க, 

* அறுவாதமெனினும் வழிமொழிதலெனிலும் ஓக்கும். அதுவாதமாவது முன்னர் 

பபெறப்பட்ட தொன்றனை மற்றொன்று விதித்தந்பொருட்டுப் பின்னருமெடுத்தோது 

தல். தனால் ௮து கூறியது கூறலென்னுங்குற்றமாகாது வழிமொழிதலென்றாயிற்று. 

   



௬௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை- 

முூதலதிகரணம். 

ஈண்டு இவ்வான்மாவாவது அத்தக்கரணங்களாயுள்ள 
மனோபுத்தியகங்காரசித்தங்களில் ஒன்றன்று என்றது. 

எ-.து, மே-ள், எ-னின், ஏனையவெல்லாம் வெவ்வேறு பெயர் பெற்று 

நிற்பனவாகலான் உயிராகா வாயினும் மனமுதலிய அந்தக்கரணங்கள் * *சிக் 

தையைச் சீவனென்றுஞ் சீவனைக் சர்தையென்றும்”” இங்கன முயிசென்னும் 

பெயசானும் வழங்கப்படுதலுண்மையானும் இக்திரியமுதலியவற்றை ௮வ 

வாறு கூருமையின் ௮ஃதாகுபெயரென்தற்சேலாமையானும் அவையே தனி 

த்தனி அன்மாவாமென்றல் ௮மைவுடைத்தென 1 அத்தக்காணான்மவா இகள 

கூறுங்கடாவை யாசங்கித்துச் ரூத்இரத்தன் முதற்கூற்றைக் கண்ணழித்து 

சைத்து மேற்கோடனுதலிற்று, இது ே மலைச்ரூகு இரத்துள ஓதற்பாலே தயா 

யினும் எண்டிலக்கணங்கூறும்வழியும் அவற்பெரடு சந்தித்து அமைச்சாசேய் 

ப்ப நிற்பதென அ௮வத்தைக்கேதுவாக எடுத்தோதமவண்தெலின் ஈரிடத்தும் 

எடுத்தோதுதல் 1 *சில்வகையெழுக்இன் செய்யுட் Lt சொல்லுக்கா 

லையுசையகக் தக் நுண்மையொடு புணர்க்ச வொண்மைத்தாக” என்னு 
மிலக்கணத்ததாய சூத் ரெத்துக் சேலாபையான் அறுபற்றி விதிமுகத்தான 

ன்றி அநுவாகமுகத்தான் ஈண்ணெர்த்தப்பட்டது. இ-ள். வெ-டை, 

ஈண்டு அந்தக்கசணமென்றது உள்ளக்கக்சாணமாயெ சலா இிகளினுஞ் 

செல்லாமைப்பொருட்டு மனேபு ததியகங்காரசித்நங்களிலெனக் ளெ ந்தெடு 

தீதுசைத்தார். கலா இகளுண்டெனக்கொண்டோரின் உயிர் வேறுண்டெனக் 

கொள்ளாதார் இன்மையின் ௮ண்டாசங்கை நிகழாமையானும் அமைச்ச 

சோடு உவமிக்கப்பட்டு ॥௮அவத்தைக் கேதுவாவன அம்மனமா BC யயன்றிக் 

கஞ்சுகத்தோடு உலமிக்கப்பட்டு ௮ேக்இனு நீங்காது உடனிபனவாய 

கலாஇகளன்மையானும் அவற்றை ஈண்டெடுக்தகோ சவேண்டாமைபின் மவ 

முதலிய புறவந்தக்காணங்களே ஈண்டுக் கூற நின்றனவென்பது குருத்து, 

அவைதாம் பிரகாசமாய்நின்றே அப்பிரகாசமாய் நிற் 
இலான். 

எ-ு, ௪௮௫, எ-னின், § மனமும் புசு இ யகங்காசஞ் இத்த நான்கு-- 

மருவியான் மாவே யென்ன வரும்” என நீயிருங்2காடலின் உயிர் வற்று 

ளொன்தலமையுமென்ற்படு மிமுக்கென்னை என்னுங்கடாவை அசங்க 

த்து மேற்கோளைச் சாஇத் கனுதலிற்று, 

இ-ள். அவ்வர்சக்கரணங்கடாம் தம்மிற் கீழுள்ளவற்றை நோக்கிச் சித் 

தாய்நின்றே தம்மை நோக்கி அத்தாய் நிற்றலால் தன்னை கோக்கியுஞ்சித் 

தாய் நிற்கும் “இவ்வான்மாவாவது அர்தக்காணங்களாயுள்ள மனோ! /த.இ யக 

ஙகாரசித்தங்களில் ஒன்றன்று” சான மேற்கொண்டது, எ- று, 
Sd   Atte iecenirltn படட அமத வண வவ eee அட ene பவ ஸ் வெட அவவ anata 

* செவெஞான த்த, “தடம் சூ. ௨௮. புந்தியை. | உலோசாயதருள் ஒருசாரார். 

ழ சொல்காபபியம், பொருளதிகாரம், மரபியல், சூ. ௧௦௦. 4 அவதச்தை-நிலை. 6 வெ 

ஞானத்தி, ௪-ம் சூ. ௨. கருவியா.



பொதுவியல்பு. நான்காஞ்சூத்திரம்.க-ம் ௮இ. ௯௧. 

எனவே, உயிரான் ௮.இட்டிக்கப்பட்டு 8ம்பொறிகளறிர்த விடயங்க 
ளுள் ஒன்றனை இஃதியாதாகற்பாற்றெனச் சத்தஞ்சிந்தித்தறியும்; யான் சக 
இத்தேனென்றறியமாட்டாது, மனம் ௮தனை இஃதின்னதாகற்பாற்றெனவும் 

௮ஃதாமோ அன்றோ வெனவும் இவ்வாறு சங்கற்பவிகற்பஞ்செய்தறியும்/ 

யான் சங்கற்ப விகற்பஞ்செய்தேனென்றறியமாட்டாது. அகங்காரம் அதனை 

இன்னதெனச் துணிவேன் யானென்று ஒருப்பட்டெழுக்தறியும்; யானொரு 
ப்பட்டெழுந்தேனென்றறியமாட்டாது, புத்தி அதனை இன்னதிதுவென நிச் 
சயித்தறியம்; யான் கிச்சயித்தேனென்றறியமாட்டாது. ஆகலான் ௮வவா.றி 

ன்றி suv ny யான் சிந்தித்தேன் பற்றினேன் எழுந்திருந்தேன் 

நிச்சயித்தேன் என்றும் அதன்பின் அதுவதுவாய்ப் பரிணமித்துச் சுகதுக்க 

மோகரூபமாய்த் தன்மாட்டு வந்த புத்துதததுவத்தின் பரிணாமங்களைக் கலாதி 
களோடு கூடி நின்று இதுசுகம் இதுதுக்கம் இதுமோகமென்று அறிந்தும் 

யான் த்தேன் யான் நுக்கித்தேன் யான்மோடித்தேன் என்றறிந்தும் இங் 

ஙனம் பிறவற்றை நோக்யெக் தன்னை நோக்கியுஞ் சித்தாகிய ஆன்மாத் தம்மை 

நோக்கச் சித்தாகாத அந்தக்காணங்களின் ஒன்ுமாறுயாண்டையதென மறு 

திதவாருபிற்று, * **இவன்னும் புத்தியுஞ்சிச் திவனாமோ புத்தி” என வழி 

ூலா௫ரியர் கூறியதும் இவ்வியல்புநோக்கி, 

ஈண்டுப் பிரகாசம் அப்பிரகாசம் என்பன சித்து ௮௫த்தென்னும் பொரு 

ளவரம், 

ஏனையோரை நோக்கி ௮சசனுக்கு அணுக்கராதற் சிறப்புப்பற்றி ௮மை 

ச்சரை அ௮ரசரென்று உபசரித்துக் கூறப்பமொறுபோலப் புறக்கருவிகளை கோ 

க்கி ஆன்மாவுக்கு அணுக்கமாய் நிற்தற்சிறப்புப்பற்றி (மனம்புத்தியகங்கா£ஞ் 

இித்தநான்குமருவி யான்மா 2 வயென்ன” உபசரித்துக் கூறப்படுமத்தனையென் 

மொழிக. ரழ்ச்சித்துணையா தல்பற்றி ௮ர்தக்காணங்கள் ௮மைச்சசையொக்கு 

மெனவே, ஏளைக்கருவிகள் ஏனைப்பரிசனங்களை ஓக்குமென்பது பெற்மும், 

அது ]ஞானாமி/ தத இற்காண்க, 

மேலைச் ரூதஇரத் னா இய ஏதுக்களே ஈண்டைக்கு மமையுமாயினும், 

ரிறக்கமைபற்றி வேறேறுக்கூறினார். 

மனமாதி யாலுணர்தன் மன்னு புலன்கண் 

மனமாதி மன் புலனி னல்லன்--மனமே 
ுதித்தொன்றை யுள்ள முணர்த லதனி 
னுதிக்குங் கடற்றிரையை யொத்து. 

எ-து, உ-ம், எ-னின். அவ்வந்தக்கரணங்கள் தம்மிற் சமுள்ளவற்றை 

நோக்கச் இத்தாமாறும் தம்மின் மேலுள்ளவற்றை கோக்கியு் தம்மைகோக்கி 

யம் HAS Story Osis gamit SH agin வலியுறுத்துகனுதலிற்று, 

இ-ள், மனம் அதியால் உணர்தல் மன்னு புலன்கள், ௪-௮. மனமுதலிய 

அந்தக்கரணங்களா லுணசப்படுவன ஃம்பொறிகளாற்றாப்பட்டுப் புறத்தே 
    

  

 & வெஞானத்தி, ௧௧-ம் சூ, சக,சிவன் வ. 1 ஞானாமிர்தம், நூல். ௯. கால் 

கொடுத்து.



௬௯௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

நிலைபெற்ற விடயங்களாம்.--உள்ளம் உணர்தல் மனம் மேல் உஇத்த ஒன்றை 

௭-௮. ஆன்மாவுணர்வது மனத்துக்கு மேலெனப்படும் புத்தியிந்றோன்றிய 

தொன்றனையாம்:--*கடற்றிரையை ஓத்து உ திக்கும், று, அவ்விரு வேறுண 

ர்வுங் கடலிடை யெழுந்து கரசைசாருந் இரைபோலப் பாம்பரையின் அன்மா 

வின்மாட்டு வந்து ே தான்றும்:--அ௮.தனின் மனம் ௮ இ புலனின் அல்லன். 

எ-து, அதனானே மனமுதலியன அவ்விடயங்களின் வேருயினாுற்போல ஆன் 

மாவும் ௮ம்மனமுதலியவற்றின் வேழம். ஈ- அ, 

உதிக்குமென்னும் பயனிலைக்கு உணர்தலிசண்டும் எழுவாய், 

செவ்வெண்டொகை விகாசத்தாற் ஜொக்கது, 

மன்-௮சை, புலனின் இன் உவமவருபு. 

அல்லனென அூஉவறிசொல்லாதற் கூறியது வடமொழிமதம்ப்றி, 

உதித்தவென்னும் பெயசெச்சவிறு விசாசத்தாற் ஜக்கு, 

புதிதியிற்றோன்றியதொன்றாவது சகதுக்கமோகருபவிடயம், 

பரம்பசையிற் மோன்று,தலாவது முன்னர் வாயிற்காட்சியுணர்வு தோன்றி 

அதன்பின் மானதச்காட்டுயுணரவு தோன்றி அதன்பின்னர்த் சன்வேதனைக் 

காட்சியுணர்வு உயிரின்கண் வக்து தோன்றுதல், 

இசனானே அ௮ர்தக்கரணங் கீமுள்ளவற்றை நோக்கிச் சித்தாமாறும் மே 

௮ள்ளவற்றை நோக்கி அ௫ித்தாமாறும் உயிர் ௮வ்வாறன்றி யாண்டுஞ் சித்தா 

மாறுங் கண்டுகொள்க, 

சிந் தித்தாய்ச் சித்தர் தெளியாதா யாங்காரம் 
புந்தியா யாய்த் து மனமாடுப்__பந் இத் தூ 
வெவ்வேறு த தானே துணிநீ துள்ள மிவ்வேரு 

மவவேரும் போதுபோ லாங்கு. 

எது, உ-ம், எனின், மேத்பொதுவகையாற் கூறிப்போர்த அந்தக்கர 

ணங்களினியல்பு சிறப்புவகையாற் கூறுமுகத்தான் மானதக்காட்சியுள்ளுங் 

கடற்றிசைபோலப் பரம்பரையின் வெவ்வேருயுணர்வு நிகழமுமாறுணர்த்.இ 

॥/ 
உயிரே வருதலை வலிய ுத!அனுதலிற்று, ம 

இ-ள். உள்ளம். ௪-.து. புருடதத்.துவமென நின்றவுயிர்,--அங்கு, எ-று, 

வாயிற்காட்சியாற் கண்டவிடயங்களினொன்றனை ' மனமா தியா ணைரும் மான 

தக்காட்சியின்கண்ணும் ஓ ஒருபெற் றிச்தாதலின்றி,--சித்தமாய்ச் கிந்இத்று, 

உழு, சித்தமாய் நின்று இஃதியாதாகற்பாற்றெனச் இர்இித்தும்,--மனம் 
ஆூப் பந்தித்து, எ-.து. அதன்பின் மனமாய்கின்ற இஃதின்னதாகற்பாற்றெ 

னப் பற்றியும்,--அங்காசம் அப்த் தெளியாது, எ-து, அதன்பின் அகங்கார 

மாய் நின்று இல்தாமோ அன்றோ இசனை இன்னதெனத் தெளிவேன்யானெ 

    

* "இம்பொதியும் பூத்தியும் கடலையும், அவ்விருவேறுணர்வும் § இரையையும், ஆன்மா 
க்சரையையும் போலும் என்க,



பொழுவியல்பு.நான்காஞ்சூத்திரம்.க-ம் ௮. ௯௬௫ 

னத் தெளிவுபிறவாதெழுந்தும்,--புந்தியாப் அய்ந்து, எ-து. ௮தன்பின்ன 

ர்ப் புத்தியாய்கின்று இஃதஇின்னதெனத் தெளிக்தும்,--வெவ்வேறே துணி 

ந்து இவ் வேரும், எ-து,இங்களனம் வெவ்வேரூசவேயுணர்சலான் அவ்வாறு 

ணரும் புருடன் இவ்வந்தக்காணங்களின் வேரும்,--போது ௮வ் வேரும் 

போல். எ-.து, ஞாயிறுமுகலியவற்றோடு கூடிகின்று காஜிகை காள் பக்கர் இங் 

கள யாண்டு முகலியனவாய்ப்படும் பாகுபாடுசெய்யுங் காலதத்துவம் ௮ஞ்ஞா 

பிறுமுதலியவற்றின் வேருபினாந்போல், ௪ - அ, 

ஆய்தல் ஈண்டு நிச்சயித்கற்பொருட்டு, 

துணிதலென்பது ௮றிதலென்னும் பொருண்மாக் இரையாய் நின்றது, 

தான் ௮சை. ஏகாசச் தேற்றம், 

இவ் ௮வ் என்பன வகசரவிற்றஃறிணைப் பன்மைச் சுட்டுப்பெயர், 

(வேரும் போதுபோல்' எனவே, ஆண்டு நீக்கப்பொருள் ஞாயிறுமுதலிய 

னவென்பது தானே விளங்கும் என்ப. கோக்கி ௮வவெனச் சுட்டியொழிக் 

தார். சாரியையும் உருபும் உடன்மொக்கன, 

கிறப்பும்மை விகாரத்தாற் ஜெக்கறு, ஆரும் (வெவ்வேறு தானே துணி 

நீது வனே மானதச்காட்டுயும் இங்கனம் கால்வேறுவகைத்தாய் ஒன்றற்கொ 

ன்று முறையே ஏதுவும் பயனுமாய்க் கடற்றிரைபோலப் பாம்பசையிற் ஜோன் 

அமென்றவாரஞயிற்று, 

செய்யுளாகலின் முறைபிறழ வைத்தார், 

அகார வுகார மகங்காரம் புத்தி 
மகா மனஞ்சித்தம் விந் துப்--பகா இவற்றை 
நாத முளவடிவா நாடிற் பிரணவமாம் 

போதங் கடற்றிரையே போன்று. 

எது, உ-ம், எனின், ௮ம்மான, தக்காட்சியினிகமுஞ் சவிகற்ப வணர் 

விற்கு ஏதுவாய் அவற்றை உடனின்று செலுத்தும் ௮க்கசங்கள் இவையென் 

பதும் அவற்ரான் உணர்வு மாறிமாறிச் தோன்றுமாறும் உணர்ததுதனுதலி 

நறு, இ-ள், வெ-டை, 

“மன்னு மகார மனஞ்செலுத்தும் பூத் இபினை--யுன்னு முகா முபகரி 

க்கு-முன்னாகு--மாங்காரர் தன்னை யகாசஞ் செலுத் இயிடு-நீங்காத சித்தம் 

விந்து நேர்.” என்பவாகலானும், எண்டோஇய முறையே முறை எனவும், 

1*அவ்வுட னுவ்வு மவ்வு மனம்புக்இ யகங்கா சங்கள்?” என வழி நாலாசிரிய 

சோதியது எதஇர்கிரனிறைப் பொருளெனவுங் கொள்க, “*அவவுட ஸுவவு 

மவ்வு மனம்புத்இி யகங்கா ரங்கள்” என்றதே முறையெனக்கொண்டு அதந்கி 

யையக்கொண்டுகூட்டி. புரைப்பாருமுளர், 

LID இவற் றை நாடி, ற்பிரணவமாம் எனவும் ே பான்று ஆமெனவுங்கூட்டு, 
Po ne See     

* உ துசளறுபொதம், நூல். ௧௧. 1 சிவஞான, நான்காஞ்சூத்திரம். ௩.



௬௭௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை, 

௮ந்தக்காணங்களைச் செலுத்தும் ௮க்காங்களைக் கூறுவார் ஒஓப்புமைபற் 

ஜிப் புருடனைச் செலுத்தும் அக்காமும் உடன்கூறினார், 

உடனின்று செலுத்துதல்பற்றி அபேதமாக வைத்தோதப்பட்டன, 

நிகழ்ந்திடும் வாக்கு நான்கு நிவிர்த்தாதி கலையைப் ups” அகாமுத 
லிய பஞ்சகலைவடி வாய் நின்று இவற்றை வேறுவேறு செலுத்துதல்பற்றிக் 
கணந்தோறும் நினைப்பும் மறப்புமாகய சகலகேவலங்கள் அ.தி.நுட்பமாய்க்கற 
ங்கோலைபோல மாறிமாறி நிகழுமெனவும் மாசகலத்தின்கட் கணந்தோறும் 
அங்கனமுணர்வு உஇத்தும் ஒடுங்கியும் வருதல் சமுத்தரத்தின்கட் பு.திதபு இ 

தாய்த் திரைதோன்றியும் ஓடுங்கியும் வருமாறுபோ லுமெனவும் உணர்க, கடற் 

ஜிசையுவமை மேற் பரம்பரையாய் உணர்வுவருதற்கு எடுத்துக் காட்டினார்; 

ஈண்டுப் புத அபுஇதாய்வருதற்கு எடுத்துக்காட்டினார்; ஆதலாழ் 1புனருத்தி 
யனமை யுணாக, 

எண்ணில வோங்காரத் இசர் சதாசிவமா 
நண்ணிய வித் துவொடு நாதத் துக்-- கண்ணிற் 
பகரயன்மா லோடு பரமனதி தெய்வ 
மகரவுக ரம்மகரத் தாம். 

எ-னு, உ-ம், எ-னின். அவவக்கரங்களுஞ் சடமாகலின் ௮வற்றை யிட் 

ஒக்கும் ௮திதெய்வங்கள் இவையென்பதுணர்த்துத லுதலிற்று, 

இ-ள். எண்ணிலவோங்காசத்து ஈண்ணியவிந்துவொடு காகத்.கதிதெய் 

an கண்ணில் ஈசரொடு கூடிய சதாசவமாம். அகரவுகரமகரத்தஇி தெய்வங் 

கண்ணிற் பகரயன் மாலோடு பாமனாம், எ-று, 

எண்ணிலவோங்காசம் எண்ணத்தின்கண் நிலவிய ஒங்காமென வினைத் 

தொகை, எண்ணம் ஈண்டு மானதக் காட்ச, 

ஒடு எண்ணின்கண் வந்தது, 

ஈண்டு அயன் மால் பாமனென்றது சுத்தவித்தையின் வைருவாஸா, பர 

மன் உருத்இரன், அகரவுகாம் மகாத்தாம்என்புழி மசாம் இசைப்பொருட்டாய் 
ஒற்றில்வழி யொற்ருய் வந்தது, 

முதல.இகாண முடிந்தது, 

த 

இரண்டாமதிகரணம். 

இனி இவ்வான்மாச் சகசமலத் தினா லுணர்வின்றென் ற.தூ. 

௭-௮. மே-ள், எ-னின். ஆன்மா அந்தக்கரணங்களி னொன்றன்றுயின் 
அவற்றொடு சந்இத்து நிற்றற் கேதுவென்னையென 1 அவர் கூறுங்கடாவை 
யாசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் இரண்டாங்கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து 

மேற்கோடனுதலிற்றறு, இ-ள், வெ-டை. 

* சிவஞானடித்தி, முதற்குத்திரம். ௨௪, 4 இதனைச் சமிழ்நூலார் கூறியதுகூற 
லென்பர். 1 உலோகாயதருள் அர்தச்சாணான்மவாஇிகள்.



பொஜதுவியல்பு.தான்காஞ்சூத்தாரம்.௨-ம்௮9. ௬௭ 

ஆகர்துக மலங்களி னீக்குதற்குச் சகசமலமென. விசேடிக்கப்பட்ட து? 

படவே, உயிர் முதல்வனைப்போல் அந்தக்கரணமுதலியவற்றின் வேய சேத 

னப்பொருளாயி னுஞ் செம்பிற்களிம்பு2 2பால வேறுகாசணமின்றி மூலமலக 

தன்னோடு உடனாய்நிற்றலிற் றன்னியல்பானுணருமாறின்றிக் கருவிகளைக்கூடி 

நின் றுணர்வ தாயிம்றென விடுத்தவாருயிற் று. இகனானே “மலத்துளதாம்' என 

மேற் பிரமாணத்தாற் பெறுவிக்கப்பட்ட மூலமலத்துற்கு ஈண்டிலக்கணங் கூறி 

னாசென்பது பெறுதும், ௮அறியாமையைச் செய்தலாகிய கேவலத் தினிகமுமிய 
ரூ , - . . . 

ல்2ப மலத்திற்குக் தன்னியல்பு, கருவிகளோடு கூடி அவத்தையுஅவதாகியவி 

பரி.தவுணாவைச் செய்யுஞ் சகலதக்தினிசமுமியல்பே பொறுவியல்பு, ABOU Gor 

மலத்திற்கு இருவகையிலக்கணமும் ஈண்டே பெறப்பட்டன. 

ry on" உ ச o ஓ 

அதுதான் *ஞானதிரோதகமாய் மறைச் துக்கொடு நிற் 
றலான. 

ஏ-ு, ஏது, எ-னின். சகசமலத் இனால் உணர்வின்்சியொஜியிற் பின்கருவி 

களோடு கூடியவழி ௮ ஜிவுண்டாமா, றியாங்கனமெனச் சற்காரியவாதம்பற்றி 

நிகழமுங்கடாவை யாசங்கித்று மேற்கோளைாச் சாஇத்தனுகலிற்று, ற் க் 2 

இ-ள், ௮ச்சசசமலமாவது ஞானத் இற்ருக் இ?ராககமாய் அதனையில்லை 
யென்னும்படி. மறைத்துக்கொண்டு நிற்றலான் “இனி இவ்வான்மாச் சசசமலத் 

இனால் உணர்வின்று என மேற்கொண்டது, எ - று, 

மலத் இன திலக்கணம் வடமொழிவழக்கு ப்பற்றிக் கூறுவார் ஞான இ3ரோ 

sain Ouray அகனைத் தமிழ்மொழியான் விளக்குவார் மறைத்துக்கொடு 

கிற்றலானெனவுங் க மினாசாகலான், அறு கூறியதுகூறலன்மையுணர்க, இசோ 

தகமென்னும் வடமொழி மறைத்தலைச் செய்வதென்னும் பொருட்டாய் வின 
முதன்மீமனின் ற வினைப்பெயர், 

இத சு ன . fo ச . ட 5 ட 5 சு > நதர . 

Qi BG) 0 ON மசநோணாபாவமம அமக நோானமன பாரமும்  மறும்சபபட 

உறு; ௮பாவம் ஒருகாரியத்றைச் செய்யமாட்டாமையின், 

மாயா தனுவிளக்கா மற்றுள்ளங் காணாதே 
co 

லாயாதா மொன்றை யுவ தூவாய்--வீயாத 
வன்னிதனைக் தன்னுண் மறைத்தகொன்ருங் காட்டம் 

* ப * 0 . e 

றன்னைமல மன்றணைத முன். | போற் 

மா) உ உ-ம், எனின் ன், ஆகக wl கமலம Chior HoT ரத்்மாகு லமையும் 

. 5 © ச ட உ . 

க வறுமோர் மலமுண்டென்றல் மிகை பா வுமென ம்க்கவா தசைவர் மூ தலி 
- ச் « ௪ * on ச ௪ 8 . 

யோர் மதம்பற்றி நிரமுங்கடாவை யாசநஙகித்று ஆகறது துகமலகதானுஞ் ௪௧௪ 

LDF BT GUGh செய்ய. படுங்காரியங்கட்குத் B தம்முள் பட வேற்றுமை Qui தாமா 

அணர்ம் துமுகத்தான் ஏதுவை வலியுறுத்துகுனுகலிற்று, 

இ-ள், உள்ளம் மாயா தனு விளக்கு ஆக் காணா்ேேல் ஒன்றை ஆயா, 

oI) உயிர் அகக்துகமலமென. பிம் மாயாகாரி! பாகி ப உ டம்பு தனக் 

* ye, ் துகமலம்-நுடையி avai நுகூடும் மலம், இவை மாயைகன்மங்கள். + இதனை 

'அபேதமாடுிப் பிதிசராது” என்றா ற்போலம் கொள்க, 

& ihe 

 



Bi Dy சனஞானபோதச்சிற்றுரை. 

குக் காட்டாகக்கொண்டு காணாதாயின் ஒருவிடயத்தையு மறிவ தில்லையாம்,-- 
மற்று மலம் தன்னை ௮ன்று ௮ணைதல் எ-.து, சகசமலம் உயிசை 9/6 தியே 

பற்றிநிற்றல்,--௮து ௮து அய் furs வன்னிதனைக் தன்னுள் மறைத்து 
ஓன்று ௮ம் காட்டம் போல். எ-.து, காட்டமுதலியவற்றுள் ௮துவறுவேயாய் 

நின்றுர் தனக்குக் கேடில்லாத வன்னியைகத் தனக்குண் மறைத்துவைத்து ஒன் 

றேயாய் நிற்குங் காட்டம்போலும், ௪- று, | 

எனவே, காட்டாய் நின்.ஐ விடயங்களை யறியம் வண்ணம் உயிர்க்கறிவை 

விளக்குதல் மாயையின் செய்தி; அவ்வறிவைத் தடைசெய்துகொண்டு நிற் 

றல் மலத்தின் செய்தி; இவ்விரண்டும் இங்கனம் ஒளியுமிருளும்போல் இகலி 

நிற்பனவாகலான் அ௮அத்தன்மைத்காய மாயை இத்தன்மைத்தாய மலமாதல் 

யாண்டையதென மறுத்தவாருயிற்று, 

மற்றென்பது மலமன்றணை தலென்பதனோடியைந்து *வினைமாற்றின்கண் 

வந்தது, 

முற்றும்மை சிறப்பும்மைகள் தொக்கன, 

அமுர் தானுங் ர்கட்சைக்கண் வந்த அசை, 

வன்னி அதுவதுவாதல் காட்டதீதுண் மறைந்்நுழிக் காட்டமேயாயுஞ் 

சூரியகாக்தத்துண்மறைந்துறி ௮துவேயாயும் இவவாறஹே அவவவற்றின் மறை 

நதுழித் தானென்பதொன்் தில்லை யென்னும்படி நிற்றல். அங்கனமாகியும் 

வியாமை, கடைதன் முதலிய தொழிய்பாடு நிகழ்க்தவமித் சகோன்.றுதலாற் 

பெற்மும், தன்னுண்மறைக்கல் வன்னியென்பதொன்றில்லை யென்லும்படி. 

பொதிந்துகொண்டு தானேயாதல். ஒன்ரங்காட்டம் உன்தேயபோல் அத்துவித 

மாங் காட்டமென்றவாறு, இவ்வாறு உவமைக்கோதிய 1அடையுர் தொழிலும் 

இயைபும் பொருட்கண்ணுங் கூறிக்கொள்க, 

மாயைகன்மங்கள் போல அதியன்றெனக் காலத்தானும் வேற்றுமை கூறு 

வார் ௮ன்றணை தலென்ளார். 

இங்கனங் கூறிப்போந்த மலமாவறு ஞானாபாவமென்பாரும், பிசாக்தி 

ஞானமென்பாரும், தமோகுணமென்பாரும், ர பஞ்சக்கிலேசத்றுள் ஒன்ருயெ 

§ அ விச்சையென்பாரும், ௦ மாயைகன்பங்களென்பாரும், Ros தீதியென்பா 
ந . ‘ ட டா . . 

ரும், ** உயிர்க்குணமென்பாருமாய், அ௮வ்வச் சமய நூல்பற்றி மயங்காவாரு 

முளர், 
அம்மலத்திற்குப் பற்றுக்கோடாயய சூனிய முதலியவற்றின் வேறெ 

னப்பட்ட அன்மாவும் 11இயற்கையாற் சடமென்பாரும், அறிவுமாச்திரையே 
  

* வினைமாற்று முன்சொல்கின்றதொழிய இனி வேறொன்.று என்னும் பொருண் 

மையது என்பர் ஈச்சினார்க்கினியா். 1 கட்டுரை-புனைர். துரை. ௮சைத்தல்- சேர்த் துகல். 

1 அடை அதுவாதல், தொழில் தன்னுண்மறைச்தல், இயைபு ஒன்றாதல் என உணர்க, 
ரி பஞ்சக்கலேசம்-அவிச்சை, அகங்காரம், அவா, ஆசை, கோபம் என்பன. 6 சாங்கெர். 

௦ ஐக்கவாதி பாசுபதி முசலியோர். $* பாடாணவாதிகள். 11 இயற்கையாற்சடமெ 

ன்பார்-வைசேடிகர். குணிப்பொருஎன்றென்பார்-சாங்யெர். சுதந்திரவறிவுடைத்தென்



பொதுவியல்பு.தான்காஞ்சுத்திரம்.௨-ம் ௮தி. ௯௯ 

யெனக் குணிப்பொருளன்றென்பாரும், சுதந்திரவறிவுடைத்தென்பாரும்,. 
அவ்வவவுடம்பளவிற்றென்பாரும், ௮ ணுவளவிற்றென்பாரும், உருவென்பா 

ரும், அருவென்பாரும், உருவருவென்பாருமாய் இன்னும் பலதிறப்படக்கூறி 

மயங்குவாருமுளர், அவையெல்லாம் பொருந்தாமை ஆகமங்களுட் காண்க, 

ஈண்டுரைப்பிற்பெருகும். 

இச்சகசமலம் ஞானதிமீராதகமாய்த், இரவியமாய், ௮றியாமைக் குணத் 

ததாய்ர், செம்பிற் களிம்புபோல உயிரின்குற்தமாய், ௮நாஇபந்தமாய்ச், ச௪டமு: 

மாய்ப் பலவமாயின் அழிவெய்துமாகலின் ௮காஇபந்தமாதல் பெறப்படாமை 

பின் ஒன்றேயாய், விஞ்ஞானாகலர் பிரளயாகலர் சகலசென்னும் உயிர்ப் பாகு 

பாட்டிற் கேறுவாப் உயிர்கடோறுர் தனிக்கனி வெவ்வேருய் மறைத்துநின்று 

துத்தங்காலவெல்லையி னீங்குவனவாகிய ௪த்திகள் பலபலவுடைத்காய், உயிர் 

கண் மூன்தவத்தைகளும் படுதற்கு மூலகாரணமாய், கித்தமாய், வியாபகமாய். 

வியாபகவுயிர் ௮ணுத்தன்மைப்படிமாறு செய்தலின் ஆணவமென்லும் பெய 

ர்த்தாய்ப், * 

த்தை அவிருஇயென்றற் டெடக்கத்துக் காணக்குறிகளு முடைத்தாய் நிழ்ப 
செனவும், படலம் படர்க்தகண் ஞாயிற்றின் சக்நிதியினிற்பினும் படலத்தான் 

t 

பசத்துவம் பசுநீகாரம் மிரு தீஇயு மூர்ச்சை மலம் ௮ஞ்சனம் ௮வி: 

அவ்வொளியை யிழக்து இருளினழுந்துமாறுபோல முதல்வன் சந்நிஇயினிற் 

பினுஞ் சோபானமுறையின் அறிவிக்க அறியுந்கன்மைத்தாய உயிர் sor 

இியே அறிவித்தால் அறியமாட்டாமையின் ௮ம்மாட்டாமையான் ௮வ்வறிவை 

இழந்து ௮றியாமையாய் அழுற்துகலின் ௮லஃ்து அவவுயிர்க்குப் பர்தமாயிற், 

றெனவும் உணர்க, ௮ராதியே மலத்தினீங்குதல் முதல்வன்வினையாய் ௮நா.இ 

முத்தத்தன்மையென ர எண்ருணங்களுள்வைத்து எண்ணப்பவெதென்பு 
3 

அலாமக்களும் செல்லாம் சட்டக் ந்தா 2/2 பால அகாஇயே மலத்தைப்பற்று 

தூஉம் அவத்திற்கெல்லாம் ஓப்பமுடிக் தது, sn an Bec கடாவிடைகளெல் 
லாம் ஈரிடம்தும் ஓக்கும். 

இரண்டாம சரண முடிந்தது. 

து 

  
பார்-படட்டாசாரியர், அல்வவ்வுடம்பளவி | ந்றென்பார்-சமணர். ௮ ணுவளவிற்ெ ஐன்பார்-.. 

பாஞ்சராத்திரிகள். உ௫ என்பார் ் -பெளசாணிகர். ௮௬ என்பார்-பாதஞ்சலர். உருவரு 

என்பார்-கவுளர். 

* @)st QIU வா 5 QT [T ரே- த மயம் மாகு 58 கவி 

eras - இறுக. மாமி வாவ க்ஷயாமி.வி$] என்னும் மிருசேர்தரசலோகத் 

தானும் உணர்க. | 

t எண்குணங்களாவன:--தன்வயத்தளுதல், தூயவுடம்பினனாதல், இயற்கையுண: 

ர்வினனாதல், முற்றுமுணர்தல், இயல்பாகவே பாசங்களினீங்குதல், பேசருளுடைமை, 

மூடிவிலாநீறலுடைமை, வரம்பிலின்பமுடைமை என்பனவாம். இவைமுறையே 

சுவதந்திரத்துவம், விசுத்ததேகம், நிராமயான்மா, சருவஞ்ஞத்துவம், ௮அகாதிபோதம்,, 

அலுப்தசச்சி, அரந்சசத்தி, திருப்தி எனப்படும்.



“௧௦௦ சிவஞான போதச்சிற்றுரை. 

மூனமுூமதிகரணம். 

இனி இவ்வானமாச் சாக்கரஞ் சொப்பனஞ் சுழுத்தி துரி 
யநீ துரியா தீதமாயுள்ள பஞ்சாவத்தெனாய் நிற்ருமென்ற_து. 

எ-.து, மே-ள், எ-னின், இருளினகப்பட்டகண் விளக்கோடு ay wars 

விடயங்களைக் காண்டலேயன்றி வெவ் வேறவக்கைப்படுமாறு இல்லை, அ.ந 

போல மலத்திலகப்பட்ட உடிர் கருவிகளோடு சந் அித்தவழி ஓ DH BOM GOLD FBT 

யறிதலே அமைவுடைத்து, அவ்வாறன்றி மேலைச் ரூத் இரத்! 8 a Bi (tpn jp 

யான் &ீம்புலனறிர்தும் ஒடுக்கமறிக்தும் உண்டி வினையின், றிக்கிடந்தும் உணர்த் 

கவுணர்ந்தும் இங்கனம் வெவ்? வறு அவசத்தைப்பமொறு யாங்கனம் என 

*அவர் கூறுங்கடாவை அசங்கித்துச் ரூத்தாற்த றின் இறு இிக்கூடிறைக் கண்ண 

மித்துரைத்து மேற்கோடனுதலிற்று, இ-ள், வெ-டை, 

அவத்தை கயெனப் பவன பலவுள வாசனின் Ha pia எண்டு Sth KO I 

கையெனப்பட்டவை யாவையென்லும் லயம் கர் ந்ருதுற்ளுக் களந்தெடுந் துரை 

ததா. 

அவத்திகன் என்னும் வடமொழி அடுிஉவறிசொல்லாற் கூறியது அம்ம 

தம்பற்றி, 

அமைச்சரசேய்ப்ப கிற்றலான் என்ப.நூஉம் ஈண்டு வருவித் றுரைதநூக் 

கொள்க, கொள்ளே, * ““படைகொடு பவனி தும்” வெர்சன் 1 “கடை 

தொறும் விட்பெவிட்டுக் காவலுமிட்டு” அந்கப்புரக்இம் செல்வுமரறுபோல 

அனமா அங்கனம் அ ஞ்சவத்தைப்படுதல் HOLD DL hl Ol OT AO & eur 

(97 யி OD. 

HY AEM WUOI TRIG GT IDG து அரபசொருபி 

யாய் நிற்றலான் 
. உ . . . . . ச ௩ 

னு, OF “Dl. எனின், அரரன..॥ ரல 6. wa ௮ வன (ப ௨3 Oh. TOU dy 0) BLL 

மொயின் வியாபகத் இற்கு டு! /ழுக்காய்முமி. பும்சிபாலுமென்னுங் கடாலை யா 

சங்கித்து மேற்கோளைச் சாஇத்தனுகலிற் று, 

இ-ள், அவ்வுயிர்தான் மலவடி.வின் மறைப்ட [ண்ட வழி அ௮ரறுவ௮டம்பாயெ 

GS அவசொருபியாய் நிற்தலான் ௮த்தத்நுவங்கள் தொழிற்படும் அவ ததை 

வேறுபாபெ றி “இனி இவவான்பாச் சாக்ிரஞ் சொப்- JBI Gh (lp 5 B) ுமியக் 

ஆரியா தீதமாயுள்ள பஞ்சாவத் இதனாய் நி ங்கும் எனம மமற்கொண்டறு, எ- று, 

1 ‘ “சிவனே வியாபி யவத்தை(ி லிழிர்நு இரும்புகல் குற்றமாங் கருவி, 

சேருகல் பிரிக லில்லையா முறையிற் செயற்படுங் குருவியே தெரிருக்-- தாவி 

லா வறிவு கங்கின விட2ம தீரு மயிர்க் கிருப்பிடம்” என்றதநூஉம் இப்பொரு 

ளபற்றியென்ச. 
  

x 2 Coomsnurs nar அக்கச்சாணாண்மலா] திகள்... 1 Bay, arm AED, & ஸுவ சூட ho. 
ழ் உலகுடைசாயரார் SO x19 wv. tho.



பொதுவியல்பு. நான்காஞ்சூத்திரம்-க௩-ம் அதி. ௧௦௧ 

ததீதுவவன்னரூபனாதல் விரி பெற்றுழியும் உண்டுபோலும் என்று ஆச 

ங்கை நிகழாமைப்பொருட்டு, “மலசொருபத்தின் மறைந்து, என மேற்கூறிப் 

போர்ததனை வழிமொழிர் துகொண்டு “அரூபசொளருபியாய் கித்றலான்' என்று 
ஏனுக்கூறிஞர், 

மறைந்தவழியென்றது மறைச்தெனகத் இரிர்துகின்றது, 

ஒன்றணையா மூலத் துயிரணையு நாபியினிற் 
சென்றணையுஞ் சித்த மிதயத் து--மன்றவே 
யையைந்தா நன்னுதலிற் கண்டத்தின் வாக்கா 
மெய்யாதி விட்டகன்று வேறு, 

T- Fl. உ-ம், எனின். தத்துவங்கள் தொழிற்பகெற்கண் நிகழும் ௮வத் 

தை3?வறுபாடு தெரித்துணா க்தி ௮ஃது எதுவாகலை வலியுறுத துகனுகலிற்று, 

நல் நாகலில் வாக்கா மெய்யாதி மன்ற ஏய் 8£யைந்து ஆம் sor oes 

வாக்கா இ மெய்யா, |) விட்டு அகன்று வேறு வ்யைந்தாம் Lp இதயத்திற சி BBE) 

சென்று அணையும் நாபியினில் உயிர் அணையும் அணையா மூலக்்து ஒன்று என 
இயையும், 

- ள், சாக்கிரக்கானமெனப்படும் இலாடக்இற் புறவிர்இரியம் பத்தி 

னையக் தேற்றமாகப் டெ பாழும் இய இருபத்தைந்து கழுவி சொழிற்படும்; சொப் 

பனத்கானமெனப்படுங் கண்டத்தின் அப்பத் இனையும்விட்டு நீங்கி வேருய 

இருபத்தைந்து கருவி தொழிழ்படும்; முத் தித்கானமெனப்படும் இகயத 

இன் அவற்றுள் இருபத் இரண்டு கருவிகளை விட்டு நீங்கி முன்னர்க்கூறப்படும் 

இரண்டு கருவிகளோடு கூடிய சித்தர் தொழிழ்படும்; துரிய த் கானமெனப்படும் 
உர் இயிர் இந்த தத்தையும் விட்டுநிங்ச முன்னர்க்கூறப்படும் புருடதத்றுவத் 

மதாடு பிராணவாயுக்கூடி த் தொழிற்படும்; இக் கருவிகளொன்றும் ௮ணையாக 

அ.திசக்தானமெனப்படும் மூலாதாரத்திற் புருடனொன்!2ற நிலைபெறும், ௪ - 20. 

எனவ, இலாடக்தானம் முதலிய 8இனும் நிற்கும் கருவிகள் முறை யே *முப்பத்தைற்தும் இருபத்தைநறும் மூன்றும் இரண்டும் ஒன்றும் என்பது 
vo ச . மபாந்தவாறுணாக, 

ரமன என்பது தேற் றப்பொருட்டா மிய இடைச்சொல், 
ண மெய்யப்ப மம்ம மய்பப் பபப ப்ப்ட்ட்ட்ட 

இதனை:- _“சாச்சரெமா Bisco all இரியம் ப்த்துஞ் சத்தாதி. ares) amy 

பச்து--மீச்சமிலக் சக்கரணம் புருட னோடு நின்றதுமுப் பானைந்து நிலவுங் கண்டத்-- 

சாச்கியசொப் பனமசனில் வாயு பக்து மடுக்கனசச் சாஇலச௪ னாதி யாக--கோக்குகர 

ணம்புருட னுடனே கூட நுவல்வரிரு பச்சைந்தா நண்ணி யோரே. சழுத்தியித யக் 

தனிற் பிராணன் சிச்சஞ் சொல்லரிய புருடனுடன் மூன்ற தாகும்--வழுச்தியநா பியி 

தீறுரியம் பிராண னோடு மன்னுபுரு டனுங்கூட வயங்கா நிற்கு--மழுத்திம லந்தன் 

னிழ் நுரியா தீத மதனிடையே புருடனொன்றி யமரு ஞானம்--பழுச்இடுபச் குவாறிவ 

சவத்சை யைந்திற் பாங்குபெறக் கருவிநிற்கும் பரிசு தானே." என்னுக் தாயுமானசுவா 
மிகள் திருவாச்சானுமூணர்க. 

| இதனை :மன்றவென் களவி சேற்றஞ் செய்யும்” என்னும் தொல்காப்பியச் சொ 
ல்லதஇிசாரச் சூச்இரச்சானுணர்க.



௧0௦௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை: 

ஏய்தல் பொருந்துதல்; வினைத்தொகை, 

வாக்காதி மெய்யாதியை என இரண்டாவது வி ரித்துரைக்க, அஃது ஈரி 

டத.துஞ்சென் றியையும். 

வருகின்ற ரூக்இரத்இன் மெய் வாய் எண் மூக்கு எனச் செய்யுட்கேற்ப 

மெய்யை முத்கூறுதலின் அம்முறைபற்றி ஈண்டுச் *செவியாதி' என்னாது 
“மெய்யாத' என்றார். அவற்கொகூடிய இருபத்தைக்தாவன அவ்விர் இரியிக் 

பத்துக்கும் விடயமாகிய வசனாதி சத்தாதி பத்தும், அவற்றினுக்கு உட்கருவி 
யாகிய ௮ தக்காணங்கணான்றாம், அவ pO ago கூடி அவத்தையுறுவதாகிய புரு 

டஜனெொன்றும், ௮ஃத அவத்தையுறுதற்குரிய மறுகைக்கேதுவாய் ௮கங்காரத் 

தாற் செலுக்கப்படும் பிராணா இவாயுக்கள் பக்றுமென இவை, ஈண்செ சத் 

தாதியென்றது வசனாதிபோலும்விடயங்களை எனக்கொள்க, எனவே, பூதங்க 

ளின் கூருய் அவற்றுடனின்று தெராழி்குத் தேரு அுப்புப்போல இக்திரியங்க 

ளின் ரொழிற்பா ட்டுக்கு மறுகையை விவாத நிற்பனவாய {VBI வி அறு 
பதில் ஈண்டுக் கூறிப் பாக்க விடயங்கள் பற்றும் வாயுக்கள் பத்தும் ஓழித் 

தொழிர்த புறக்கருவிகள் காற்பறும், அவற்றையடைய பூத தங்களைக்தும், அவற் 

விற்கு வலியாய் உடனிற்பனவாய 6 ரூர்ருமபூதமெனப்ப( படுக் தன்மாதீதிரைக 

சாந்தும் என்னும் லீம்ப.ர கருவிகளும் 8 Rip sons சாம்கிரதிதானத்தில் தம 

து சத்திமடங்கி வினைக்டாகக் கொழி௰்படாதொழியும் எனவும், அவை 

யொழிந்தவழி ௮வத்ரைக்கேறுவாப் கின் ற் ய்னைப் பொறிமுதலிய முப்பத்து 

நானகும் yor pong) கூடிய புருடதத்துவமும் இருவமைப் பூதங்களானும் 

புறக்கருவிகளா னும் தரப்படும் மதுறை! அபின்மையின் ஆண்டு ப் பொறிகளின் 

ஜொழிற்பாடு மெத்தென நிகமுமெனவுங் கொள்க, கலா இகளுஞ் சத்தகத் துவ 

மும் அவத்தைக் கேதுவாகாமையான் உடனெண்ணாசாபிஞர். ஏூனையவும் விர 

நத,நால்களுட் கூறியவா.றுபற மி உணரச்துகொள்கு, 

இலாடத்தே சாக்கிரத்தை யெய்திய வுள்ள 
மிலாடத்தே யைம்தவத்தை யெய். அ_மிலாடத்தே 

யவ்வவ விந் திரியத் தத் துறைகள் கண்ட நுவே 
யவ்வவற் றி GOP IDV fg) வாங்கு, 

எ-ு, உ-ம், எ-னின், அங்ஙனம் அுதீழுத்ைதையெய்திய புருடன் மீளப் 

பிரேோரசுவவ தை தயாகிய உணரத் BSI LPD றமைச்சாக்கரத்தை த தலைப்: பொறு 

அதநுவாதமுகத்தான் விளக்கி அவ்விடற்்இனும் மூ றமையிற் செலுக்மும் 

* பிரேரகக்கருவிகளைந்தின் ெழிற்பாட பற்றி வீர்தவக்தை நிகழுமென்ப: 

தூஉம் அவை இவையென்பதூடஉஞ் சத காவக்கையும் இவைபோலுண்டெண் 

பநூஉங் கூறி அதனை வலியுறுத். நு.கனுதலிற்று, 

இ-ள். இலாடத்ேே சாக்ரஜ்தை எய்திய உள்ளம், எ-று, இலாடத்தா 

னத் இனீங்கி ஆண்டாண்டவத்தைப்பட்டுக் கழ்ப்போர்து மூலாதாசத்தினெய் 

இயபின் மறி தீதும் அ௮வ்வா2ற ஆண்டாண்டவத்ை ப்பட்டு மேற்சென்று 

இலாடத்தானத்தின் உணர்த். திமு நமைச் சாக்கெ BOGS தல்ப்பட்ட புரு 
een cetaceans கஷ்ட டட வகர டட 

௬ பிசேரகக்சருவிசளைர்தாவன:- சிவம் சர். சா ரசாச்சயெம் தகரம் 58 509) Song என்பன.



பொதுவியல்பு.நான்காஞ்சூத்திரம்.க-ம் ௮.இ. ௧௦௩ 

டன்,--இலாடகத்தே ஈது அவத்தை எய்தும், -து. அண்டுஞ் சாக்சச்சாக் 

செமுதலிய லர தவத்தையுறும்: இலாடதீத அவ்வவ இக்இரியத்து அத்து 

றைகள் கண்டு, எ-ு, அவையாவன அவல்விலாடத் i oon Boor ceo S ober அவ் 
வப்பொறிகளான் அலவ்வவ்விடயங்களை யுணர்ஈ்து, அதுவே, எ-று, அப்போ 

தப்போதே,--அுவ்வவற்றின் நீங்கல், எ-று. அவ்வவ்விடயங்களின் நீங்குத 

லாம், --அது அங்கு. ௭-3, இனி முன்னர்க் கூறப்படுஞ் சுத்தாவத்தையும் 

இவை போல 8வேகைப்படும், எ - று. 

மேத்செல்வுறி ஆண்டாண்டு. பமவத்தைகளுங் ம்ச்செல்வுழிப்போ 

லன்றி விசேட மின்மையின் வகுத்கோதகா.து *இலாடக்தே சாக்கிரத்தை யெ 
ம்திய வள்ளம்' என அ.நுவாதமுசத்தாற் கூறியொழிக்தார். 

இழியுங்காலும் ஏறுங்காலுங் சஈண்டத்தானக்இற் ஈனாக்காண்ட லுண் 

Oars gy முறையே * GH ena HB ayn * போற்றிப்பஃ ஜொடையினுங் 

காண்க, 

அவ்வ விக் இரியம் அண்டாண்3! விடபித்தற்குரிய இந்இரியம். 

அவ்வவ்விடயம் ஆண்டாண்டுப் புலனு தற்ருரிய விடயம். 

கண்டு கிங்கலென வியையும். 
ழ் 

அது அவ்வக்காலம். ஈண்டும் அடுக்திக்கூறிக்கொள்க, 

கண்ணுருபு தொருத்து ஏகாரம் விரித்தார். 

கண்டதகென கன De ருமொ மியா FVM Gl உ ரைப்பாருரு பூளா? குற்றிய லஓுகர 

கஇன்முன் உடம்படுமெய் பெறுதற்கு ஒன், திலாமையாளனும் பொருட்சிறப் 
» . oO ௫. 

பின்மையானும் ௮ நுரையன்மை யர, 

அப்போதப்போதே நிங்கலாவது விடயங்களைக் ஈண்டகண்டபொழுே த 

அவற்றை அயர்ததுவிடதெல், 1 “ஓன்றன்பாலும் வருபயன் மாறி மாறி வந்தி 
டும்” என எழி நாலாகிரியர் கூறியதும் இவ்வியல்பு ோக்கி யென்க, 4 “தரண 

ந்தன்னிற் செயஜறுங் சுண்டு கொண்ணை 9 “ob DOG காணந்தன்னிற் 

செயமு ௮ முணர்ந்து கொள்ளே?” என்பனவுமது, இர்நுட்ப முணர்ந்து 

கோடற்குத் தூலாருந்சஇகியாயம்பற்றிக் ௦ கைப்பொருளை விழ்த்தித் தெளி 

தன் முதலிய தூலத்துள வைத் BELO, 
e 

இனி அரூபசொருூபியாய் நி தபுழிப்படும் பேக்கு BD தயினிய௰ல்பு கூறு 

இற்கு எம டுக்துக்கொண்ட இவ்வதிரரணச்சின் அகினாடியைபில்லாத சுத்தத் 

இன்கட்படும் லீர்தவச்தை கூறுதற்கு. ஓரியை அில்லயாயினும் அவத்தை 

யெனப்ப0 வன ஈண்ட டோ தியன மாத், திரையே போடி ரலுமென மயங்காமைப் 
  

  

% ௯. கால்கொடுச்து. ௪0 ம் அடியிற் காண்க. 1. உடம் அடியிற் காண்க. 1 சவ 

ஞானடச்தி, இரண்டாஞ் சூத்இரம். ௬௪. ஒருபுலனுகரு. 7 நான்காஞ் சூத்திரம். உடு, 

௮திதரு. 6 ௩௬. வந்து. 

௦ இதனை, “விரும்பு மரும்பொருளை வீழ்த்து மயங்க-லவிரிர்த வனிலன் பெறுகை- 

வரும் தறிவு தோன்றுக லையம் விழுந்த சவிடக் தோன்றுதலென்-முன் றவைந்துஞ் சாக்கெ 

தீதி னாம்.” என்பசனானுணார்க,



௮௦௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை- 

பொருட்டு வேறுமைச்தவத்தையுள ௮வை முன்னர்க் கூறப்படுமென்னுக் 

துணையே கூறுவார் *அதுவாங்கு' என்றொழிக்தார். இக்கருத்தே பற்றி *பிறி 

விலா ஞானத் ே தாரும் பிறப்பற வருளா லாங்கே--கு றியொடு மைர்தவத்தை 

கூடுவர் வீடு கூட” என்றொழிந்கார் வழி நாலாசிரியரும். 

இவ்விரண்டு வெண்பாக்களானுங் கூறிப்போர்த முத்திறக்தைந்தவத் 

தைகட்கு முறையே மூலமாய கேவலஞ் சகலஞ் சுத்த மென்ற மூன்றனு 

ள்வைத்துச் 1**தன்னுண்மை'” யெனப்படுங் கேவலத்தினியல்பு *சக௪மலத் 

ராது? என்பதனானே பெற்றும். ஏனைச் சகலத்தினியல்பு வருகின்றசூத்திர த் 

இனலுஞ் சுத்தத்தினியல்பு ௮ப்பாலைச்சூத்திரத்தினும் பெறுதும், 

மூன்ராமதிகாண முடிந்தது, 

Sy 

நானகாஞ்சூத்திர முடிந்தது. 

OST Oh GS ST tb. 
ணா ன 

  

விளம்பிய வுள்ளத்து மெய்வாய் soos aps 

களந்தறிந் தறியா வாங்கவை போலத் 
தாந்த முணர்வின் ற்மியருள் 

காந்தங் கண்ட பசாசத் தவையே. 

எ-ு, சூ-ம், எ-னின். இவ்வான்மாக்களிடதறுக் சமது முதலுபகார 

முணர்த்துகனுதலித்று, 

எ-.து, க-ரை, எ-னின், ரூக்திரக் EHD GION GS LNG 9) G8) 0, 

@) - ar. ர்தவக்தைப்படும்வழிக் கருவியும் உரிமம் அமைச்சம். அரசு 

மேய்ப்ப நிற்பின் அவையே அமையுமாகலான் முதல்வனால் அண்டைக் காகற் 

பாலதொரு பயனில்லைபோலும் என்னுங் கடாவை ஆசங்கிகது அண்டும் 

இன்றியமையாது வேண்டப்படுவெகாய முகல்வனுடைய உதவியை ௮ ரினிக்றா 

முகத்தானே இரண்டாஞ் ரூத்தாக்ட மனொாதய் gs துணைக்காரண முதற்காசணங் 

களது இலக்கண முணர்த்துதல் இவவஞ்சாஞ் ரூத் இரத்துன் கருத்து, எ-று, 

இதனானே சூத் தரவியைபும் இனி விளங்கும் 

மாயை கன்மங்கள் திரோதான சத்திக்குக் கருவியாய் ௮கனுளடங்குத 
லிற் றமதுமுதலுபகாசமெனப்படுத இசோதானசத்தியது இலக்கணங் கூற 

வே அவத்றது இலக்கணமுங் கூறியவாரூதலறிக, 

இச்சூதி தீதாத் தின் பிண்ட. /பொழிப்பு. மலை & (hj 5 இரங், களின் DY TBI BS 

னக கூறிப்ே /மிபாந்த உயிரா மீன மெய் வாய் கண் மூக்குச் செவி என்பன தத் 
sneer ht Gite ne ம் எ வ 

  

* சிெவஞான?த்தி, சமம் சூ, ட ப்டடு, டு. அறிதரு. ர் மேத்படி சூத்திரம். ௨௭ கேவல,



பொதுவியல்பு.ஐந்தாஞ்சூத்திரம்.க-ம் ௮. GOH 

தம் விடயங்களை இஃது இன்னதென்று அ௮ளவிட்டறிர்தும் ௮ங்கனமறியுக் 

தம்மையுர் தம்மை ௮இட்டித்து நின்று செலுத்தும் அவவுயிசையும் ௮திய 

மாட்டா) ௮வ்விக்திரியங்கள்போல், உயிர்களுர் சமத.றிவிற்கு *வியஞ்சகமாகிய 

முதல்வனது சிற்சத்தியான் மேற் கூறிப்போக்த இருவகை யஞ்சவத்தையினி 

ன்று வினைப்பயன்௧களை ய றிந்து ௮ ுபவிக்குந் தீம்மையுந் தம்மைச் செலுத்தி 

நிற்குந் இருவருளையும் அறியமாட்டா; உயிர்கள் அ௮வ்வாறுணர்தல் காந்தத் 

தைக் கண்ட இரும்பு அதன் சந்நிதிமாத்திரையின் வலி திதுக்கொள்ளப்படு 

மாறுபோலக் காணத்தானன்றிச் சங்கற்பத்தான் ௮ இட்டிக்கும் முதல்வன்சக் 

நிதிமாத்திசையினாம் ஆகலான் அதுபற்றி முதல்வன் விகாரியாதலின்று, ௪-௮. 

ஆகலான் அதுபற்றி முதல்வன் விகாரியா தலின்று என்பது குறிப்பெச்சம். 

செவியென்பது 1 சொல்லெச்சம், 

்ம்பொறிகளைக் கூறியது உபலக்கணமாகலின் ஏனைக்கருவிகளும் ௮வ் 

வாருதல் கொள்ளப்படும், ந்ருகலினன்றே 1 “பொ றிபுலன் கரணமெல்லாம் 

புருடனா லறிக்நு” என்றுர் வழி. நாலாசிரியரும். 

விடயங்களை யறிவுழி முதல்வன் உடனின்று செலுத்துவனாயின் அவ் 
e ச ப ச «9d ச . . . 

ALumsorr Oru apgsreateruyo AA. aBIOW ereruTens Ca 

க்கி, “அளக்கறிந்து' என்றொழியாது “அறியா' என்றார், 

அகவை ஒருசொன்னீர்மைக் று, தம்முணர்வின் மி! என்றது தமறு 

முதலென்னும் பொருள்பட வக்த அழும்? வற்றுமைக் தொகை, 

ஈணடு அருளென்ற து ஏற்புழிக்கோடலால் இசோதானச க் தியின்மேனி 

ன்றது, அருளாலென விரித்து அளக்தறிர்தறியா' என உவமைக்கோ திய 

வினையைப் பொருளினுங் கூட்டியுரைக்க, 

இதனுள் விளம்பிய வுள்ளத்து பெய் வாய் சண்ராக் களந்தறிந்தறியா 
* உட ௪ me) ச எ . 5 ச ௪ ௪ ௪ 

என்றது இர காணம்; அங்கவை பாலக் தாந்தமுணானின் ஐமியருள் காந்தங் 
க ௫ 5 ட்ட ட ர உட ட்ட , . ச . 

கண்ட பசாசக்கவைமய என்றது இர இகரணம்; ஆக இரண்டஇகரண த்த. 

இச்ரூக்திர மென்றுணர்க, 

tf- 

முதல இகரணம். 

ஈண்டு ஐயுணர்வுகள் ஆன்மாவாலுணரு மென்றது. 

௪-3 மே-ள். எனின். தாமரையிலையி னீர்போற் புருடன் பற்றற்று 

நிற்பப் (புருடன் சந்நிதியிற் புதி, இதத்துவமமே லீம்பொ Pau plasm an விடயங் 

களை அறியமெனவமையும் அ௮வ்வாறன்றிக் கருவிகளோடு கூடிப் புரூடனே 

அவத்தைப்படுமென 4 மேற்கூறிய கமையுமா றென்னையெனச் சாங்கிய நா 

லார்மகம்பற்றி நிகழுங்கடாவை யாசங்கித்றுச் சூத்திரத் இன் முதற்கூற்றைக் 

கண்ணழித்துரைம், ழ் மேற்கோடனுதலிற் அ, இ-ள், லெ-டபை, 
  

*  வியஞ்சசம்-விளக்குவது. t சொல்லெச்சம் ஒருசொல்லெஞ்சி கிற்பது, 3 * சிவ 

ஞானூத்தி, ௫-ம், சூ. ௧. 4 இந்நூல் ௪-ம் சூ. ௩-ம் அதிகரணத்திற்காண்க.



௧0௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

உணர்விற் கேதுவாயெ பொறிகளை உணாவென்று உபசரித்தார், 

அவற்றினான் ஆன்மா வொற்றித்துக் காணினல்லது 
அவை ஒன்றையும் விடயியாவாகலான. 

C-SI. DEI, ௪--னின், அதற்குப் பிரமாணமென்னை *என்பாசை நோக்கி 

மேற்கோளைச் சாதித்தனுதலிற்று, 

இ-ள். ௮வ்வைம்பொறிகளோடும் உயிர் ஒற்றுமைப்பட்டு நின்றறிர்தா 

லன்றி ௮வை ஒரு விடயத்தையும் விடயிக்கமாட்டா வாகலான் “ஈண்டு ய 

ணர்வுகள் .ஐன்மாலாலுணரும்' என மேற்கொண்டது, எ - அ, 

1.ஆன் உடனிகழ்ச்சிப்பொருட்கண் வந்தது, 

உம்மை இழிவுகிறப்பு; முற்றுமாம், 

எதிர்மறைமுகத்தாற் கூறினார் இன்றியமையாமை விளக்குதற்கு, 

ஜம்பொறியை யாண்டங் கரசா யுளதிற்ப 
வைம்பொறிக ளூள்ள மறியாவா--மைம்பொறியிற் 
காணாதேற் காணாது கா ணுமாளங் காணாதேற் 
காணாகண் கேளா செவி. 

எ-.து. உ-ம், எ-னின், உயிர் ௮ங்கன மொற்றுமைப்பட்டுகின்று செலு 

தீதுகலும் அவை உயிரசையின்றி ௮மையாமையும் எற்மு.ற்பெறுதும் i என்பா 

ரசரைகோக்கி ஏதுவை வலியுறுத துதனுதலிற்று, 

இ-ள், ௮7௪ ரப். ௪-௮, அரசன் ௮த்தாணிமண்டபத்இின் வை௰க் 

,தன்£ம்க் கருமஞ்செய்வாசை அ௮வரசவர்க்குரிய காரியங்களிற் செலுக்தி அள 

மாறுபோல,--உளம் 8ம்பொறியை அண்டு அங்கு நிற்ப, எ-று. உயிர் Bip 

பொறிகளை அவ்வவதந்றிற்குரிய விடயங்களிற் செலுத்து அண்டு இ இலொடத்தா 

னத்தில் நிற்றலான்,--லீம்பொறிகள் உள்ளம் அறியா ஆம். எ-து, ௮ரசனாலே 

டோர் ஏவிய கருமமாத்திரையினன்றி ௮இகத்திற் செல்லமாட்டாமை வப்பட் 

போல ௮வ்வைம்பொறிகள் உயிசை யறியமாட்டாவாயின, அற்றேல், லம் 

பொறிகள் உயிரானன்றி யறிதல் அமையாதாயினும் உயிர் “ம்பொறிகளா 

னன்றியும் அதிதலமையும்போ ஓமெனின்,--லீம்பொறியில் காணாதேல் கா 

CHG காணும் உளம் காணாதேல் காணா கண் கேளா செவி, எ-து, ஒரு கர 

மஞ் செய்தற்கண் அரசரும் அமைச்சர் முதலாயினாருக் தம்முள் இன்றியமை 

யாதவாறுபோல ஒன்றனை விடயித்தற்கண் உயிரும் உீம்பொறிகளுக் தம்முள் 

இன்றியமையா, ௭ - று, 

அன்னவாதல் உயிர் லீம்பொறியினீங்கிச் சொப்பனத்தானத்தி னெய் 
தியவழிக் கண்டுகொள்க, 

* சாங்கியர். 1 :தாங்குகையா னோப்கு நடைய?” என்புழிப்போல. 1 சாங்யெர், 

ரி ஆக்கம் ஈண்டு உவமைப்பொருள் குறித்துநின் றது. “gore ரிலிமா டாவேனோ” 
என்புழிப்போல. 

  
 



பொதுவியல்பு.ஐத்தாஞ்சூத்திரம்.௨-ம் அ.தி. ௧௦௭ 

நிற்ப என்னுஞ் செயவெனெச்சம் **மழைபெய்யக் குளநிறைர்தது?” என் 

புழிப்போல கிற்றலாலெனக் காரணப்பொருட்டாய் கின்றது. இவ்வாறுசை 
யாக்கால் இஃது ஏதுவின் பொருள் வலியுறுப்பகாய உதாரசணமாதற் கேலா 

மையறிக, 

முதலதிகரண முடிந்தது, 
அடை 

இரண்டாமதிகரணம், 

இனி இதுவுந் தமது முூதலாலே யுணருமென்றது. 

எ-று, மே-ள், எ-னின். கருவி சடமாகலீிற் சித்தாகிய உயிசானன்றி 

அமையா ஆயினுஞ் சித்தாகிய உயிர் முதல்வனது உபகாரத்தை அவாய்கிற்ப 
தன்று, ௮வாவுமாயின் முதல்வனும் அவ்வாறே பிரிதொன்றலுபகாரத்தை 

அவாவுமெனப்பட்டு மேலும் வசம்பின்றியோடும் என ஈசகாரவவிசாரவாத 

முதலியோர் கூறுங்கடாவை ஆசங்கித்துச் HEDIS Sox Die pops soo 

ணழித்துசைத்து மேற்கோடனுதலிற்று, இ-ள், வெ-டை, 

தமது முதலென்பது “யான் எம்ஜூர் புகுவன் நீ நும்மூர் புகுவை” என் 
புழிப்போல வேறுமுடிபு கோடலிற் பால்வமுவன்மை யுணர்க, 

உம்மை இறந்ததுதழீஇயவெச்சம். 

*இம்முறைமை தமக்கொரு முதலுடையவத்றிற்கேயன்றி ஏனைப்பொரு 

ட்கு இன்மையின் வசம்பின்றியோமொறு இல்லை என்பார், § தமதுமுதல்” 

என்று 1 உடம்பொடுபுணர்திதோ தினார். “தம்முணர்வின்றமி' என்ற துமது, 

தத்துவங்களும் உயிருந் தமக்கொரு முதலுடையனவாதலும் முதல்வ 

னுக்கு ௮ஃதின்மையும் 1 மேற்கூறிப்போர்த சூச் தங்களாற் பெறப்பட்டன 

என்பது கருது, 

இவ்வான்மாத் தன்னாலே யுணரு மித்திரியங்களைப்போ 
லத் தானுந் || தன்னை யுணராது நிற்றலான். 

ag. ஏது, எ-னின், உயிர் உீம்பொறியிற் உடமன்மையான் Lar Hono 

யெடுத்துக் காட்டி மேற்கோடல, ஈண்டைக் கமையாது சேன்பாசை நோக்க 

அதனைச் சாதித்தனுதலிற்று, இ-ள், வெ-டை, 

* இம்முறைமை-உணர்த்த உணரும் முறைமை. 1 உடம்பொடுபணர்த்தல் ஒரு. 

தீதி; அது கருச்துடையடைபோல ஒன்று கூறும்போது வேறரொருபொருளையும் அதன் 

பாற் புணர்த்தி வைத்தல். 1 மேற்கூறிப்போந்த சூத்இிரங்கள்:-எங்குமுள னென்ற 

ளவை'! (அவனவளதுபெனுமவை! என்பனவற்றை முதலாகவுடைய சூத்திரங்கள். ௮வ 

நீறாற் பெறப்படல் (அவையுடைமை யாளாநா மங்கு? 4அக்தமாதி என்பனவற்றுட்கா 

ண்க. வெண்பாவும் சூச்திரம் எனப்படும். ௮து தொல்காப்பியத்திற் பொருளதிகாரச் 

அட் செய்யுளியவிற் காண்க. ரி தன்னை யுணராது என்பதற்குச் தன்னையும் தன்முதல் 

வனையுமுணராது எனப் பொருள் கொள்ளப்படும். தன் 8-தன்முதல்வன். 6 ஈசுரவவி 

காரவாஇகள். 

 



௧0] சிவஞானபோதச்சிற்றுரை- 

சடமுஞ் ே சதனமுமாய வேறுபாபெற் OS தம்முள் ஒவ்வாவாயி னுந் தம் 

மையுக் தமது முதலையும் ௮றியமாட்டாமைக்கண் 8ம்பொறியும் உயிருக் தம் 

முள் ஒக்குமாகலின், அதுபற்றி ௮ங்கனம் மேத்கோட லமையுமென்பது 

கருகிறு, 

மன்னுசிவன் சந்நிதியின் & மற்றுலகஞ் சேட்டித்த 
தென்னு மறையி னியன்மறந்தாய்--சொன்னசிவன் 
கண்ணா வுளம்வினையாற் கண்டறிந்தூ இிற்குங்கா 
ணெண்ணான் சிவனசத்தை யின்று, 

௪-.து, உ-ம், எ-னின், சன்னாலுணரும் இந்திரியங்களை ஈண்டைக்கு உவ 

மை கூறின் அவ்விர்திரியங்கட்கு வரும்பயன் ௮வற்றினாலொத்றித்துக்காணும் 

உயிர்க்காயவா றுபோல உயிர்க்குவரும் இன்பஜ்.நுன்பப்பயனும் உயிரசானொற் 

த்துக் காணும் முதல்வனுக் கா தல்வேண்டும் *என்பாசை நோக்கி அங்நஙன 

மாகாமை கூறி ௮தனை வலியுறுத்துதனுதலிற்று, 

இ-ள். மன்னு வேன் சந்நிஇயின் உலகம் சேட்டித்தது என்னும் மறை 

யின் இயல் மறந்தாய், எ-று, 1ஈண்டுக் கூறிய கருதலளவையயேயன்றி கில 

பெற்ற முதல்வனது சந்நிதியிற் பிரபஞ்சஞ் செயற்படுகின்றதென்று ஓதும் 

வேதப்பொருளையும் அறியாறு பிணங்குகின்ற பேதாய்,--உளம் சொன்ன 

இவன் கண்ணா வினையால் சுண்டு அறிந்து நி ற்கும் காண், எ-று, purr al gt 

(கமக்கெனவோர் காசணமின்றிக் தன்பொருட்டே அறிவனவாய அவ்விக் திரி 

யங்கள்போலன்றி) அவ்வேதகத்.துள் வடித்தோ கப்படும் முதல்வன் தனச்றாக் 

காட்டாகிநிற்பகி தான்செய்த வினைக்சிடாக ஒன்றனையறிந்து நிற்கும், இவ் 

இன்று (அசலா) Garo HI GDH வண்ணான்.   1 வேறுபாடு அறிவாயாக, 

எது, அங்கனங் காட்டாகி நிற்பினுர் தனு ரம்கிதியின் அரத்தெல்லாஞ் 

ரூனியமாகலான் மங்கலவடி.வினனாய முதல்வன் அவ்வுயிர்போல் ௮வற்றை 

௮ நுபவியான், எ- று, 

Ase சிவனென்றது “மன்னுசிவன்' என்புழிப் பேரின்பத்துக்குக் காச 

ணனென்னும் பொருட்டாய்த் தனு சக்கிதிக்கண் உலகத்தைச் சேட்டிப்பித் 

தற்குரிய இயைபுணர நின்றது; “சொன்னவன்” என்புழி முற்றுணரவினனெ 

ன்னும் பொருட்டாய்க் காட்டாதற்முரிய இயைபணாதின் தது; எண்ணான் 

சிவன்” என்புழித் தாயதன்மையனென்னும் பொருட்டாய் ௮௪சத்தை எண்ணா 

மைக்குரிய இயைபுணரநின்றது, ஆகலாற் கூறியதுகூறலன்மையுணர்க, ௮ஃது 

அம்முப்பொருளுடைத்தென்பது சோமசம்புபத்ததி வியாக்கியான முதலிய 

வற்றுட் காண்க, 6$சிவதத்துவவிவேகத்துள் மூவகைப்படுத்தோதிய பொரு 
ஸம் இவையேயாமாறு கண்டுகொள்க, 
  

* மற்று அசை. 1 எசுரவவிகாரவாதிகள். 1 ஈண்டெஇவ்வதிகசணக்தில். 4 8ீம்பொ 
றிசள் ஆன்மாவின்பொருட்டு உணர்வன, சம்பொருட்டு உணர்வனவல்ல.ஆன்மாச்கள் 

தம்பொருட்டே உணர்வன, முதல்வன்பொருட்டு உணர்வனவல்ல. இவையேவேறுடாடு, 

6 சிவசச்துவ விவேகம் கடவுள்வாழ்த்து Wan \ ஹ் ror veale.§ வறுிவு



பொதுவியல்பு.ஐந்தாஞ்சூத்திரம் ௨-ம் அதி. .௧௦௯ 

ஈண்டு உலகம் என்றது உயிர்களை. 

மழையின் இயலும்பொருளை மறையின் இயலென்று உபசரித்தார். 

இறந்ததுதழீஇய எச்சவும்மை விகாசத்தாற் ஜக்கு, 

மறந்தாய் என்பது விளியுருபேற்றபெயர், 

ஈண்டுச் சந்நிதி என்றது அவிகாரவாஇகள் கூறும் ௮பிமுகமாத்திசை 

யன்றென்பார் (சொன்னவன் கண்ணா வென்ருர். சிவசத்தி அவ்வக்காரியங்க 

ளின் *உன்முகமாதலாயெ சங்கற்பமே ஈண்டுச் சந்நிதி எனப்படும் என்பதாம், 

'காந்தங்கண்ட பசாசத்தவையே” என்றது ஒருபுடையுவமையாதல்பற் 

றியே பிறிதன்றென்பது கருத்து, 

வினையாலென்றது வீம்பொறிபோலன்றி உணாதற்பயன் உயிர்க்கேயா 

தம்கேறுக் காட்டியவாறு, | 

சண்டறிதல் ஒருபொருட்பன்மொழி, 

எண்ணல் ஈண்டநுபவித்தன்மேற்று, 

இன்றென்பது சாதியொருமை. 

அவனெதஜிர் என்பது அவாய்நிலையாய் வந்.த.து, 

ஆகலானென்பது சொல்லெச்சம். இன்ருதல் 1**யாவையுஞ் சூனியஞ் சத் 
தெர்” என்புழிப் பெறப்படும், இக்கருத்தேபற்றி 1] “மாயை மருவிடான் 

சிவன வன்க--ணுறைதசா தசேத னத்தால்” என்றார் வழி நாலாகிரியரும், 

1:உன்னுதாக் தேகிடந்த டே முறுவகெல்லா--முன்னுடைய தென்னாய்நீ 
பூம்மனையோ-மன்னுயிர்க--ளவ்வகையே காணிங் கழிவதுவு மாவதுவுஞ்-- 

செவ்வகசையே நின்றவன் பால்,” என்றதும் இவவியல்பு நோக்கி, 
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ரும் சுலோகங்களால் மூவகைப்படுத்தோதிய பொருளும் இவையேயாமாறு உணர்க. 

* உன்முகம்-எழுச்சி. 1 இந்நூல் ஏழாஞ்சூத்திரம், $ழ செவஞான?த்தி, ௫-ம். 

சூ. ௬. இறைவன்றன். 4 இருக்களிற்றுப்படியார். ௮௪.



௧௧௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை, 

வெய்யோ னொளியி லொடுங்€ விளங்காது 
வெய்யோனை யாகாத மீன்போல--மெய்யவனிற் 
கண்டுகேட் டுண்டுயிர்ச் துற்றறியு மைம்புலனைக் 
கண்டுடனாய் மன்னுதலைக் காண். 

எ-ு, உ-ம், எ-னின். உயிர் அங்கனமுணர்த்த வுணருங்கால் முதல்வ 

னின் வேறுகின்றுணருமமோ ஒன்ராய்நின்றே உணருமோ *என்பாரை நோக்கி 
௮வ்விரண்டியல்புமின்றிகின்றுணருமாறுணர்த்தி ௮தனை வலியுறுத்து சனுத: 
லிற்று, 

இ-ள், வெய்யோன் ஒளியில் ஒடுங்கி,௪-.து.ஞாயித்றினொளியினடங்கி,- 

விளங்காது, எ-.து. அதனின் வேய் விளங்கித் தோன்றுதலின்றி,--வெய் 

யோன் ஆகாத மீன் போல. ௪-து, ௮துவாயொழிதலுமில்லாத நாண்மீன்கள் 

அஞ்ஞாயிற்ரானே ஒளியுடையவாமாறுபோல,--கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர் 

த்து உற்று அறியும் லீம்புலனை மெய் அவனில் கண்டு, எ-து. கண்டுங கேட் 
டும் உண்டும் உயிர்த்துந் இண்டியும் அறியப்படும் லீவசைவிடயங்களையும் 

உயிர் மெய்ப்பொருளாகிய முதல்வனால் உணர்ந்து,--உடனாய் மன்னுதலைக் 

காண், எ-ு. வேருகலும் ஒன்றாகலுமின்றி அவ்விரண்டற்கும் பொதுவாய் 

அடங்கி உடனாய் கில்பெறுதலை அறிவாயாக, எ-று, 

[உவமையடை பொருளினும், பொருள்வினை உவமையினுஞ் சென்றி 

யையும். 88 சாரியை, 

நாண்மீன் முதலியவற்றின் ஒளியெல்லாம் ஞாயித்ராறாய ஒளியேயென் 

பது வேத. நூற்றுணிபாகலான் ௮ஃதீண்டைக்கு உவமையாயிற்று, 

உயிரென்னும் எழுவாய் மேலைவெண்பாவினின்.றும் வருவித்துரைக்கப் 

பட்டது, 

அருளுண்டா மீசற் கதுசத்தி யன்றே 
யருளு மவனன்றி மயில்லை--யருளின் 

றவனன்றே யில்லை யருட்கண்ணார் கண்ணுக் 

கஇரவிபோ ஸனிற்குமா னேய்ந்து. 
6 

எ-.து, உ-ம். எ-னின், அங்ஙகனமாயிலும் உயிர்கட்குப் பலவேறுவகைப் 

பட உணர்வு நிகழ்தலின் ௮ஃ.நு உணர்த்துதல் வேறுபாட்டானாயதெனல்வே 

ண்டும்; மேவேண்ட வ, நிருவிகாரியென்னுஞ் சுரு தியோடு மூரணி முதல்வன் 
    

* ஈகாரவவிகாரவாஇிகன். ர உவமை நாண்மின்; அதனடை, ஞாயித்தின் ஒளியின் 

அடங்கி அதனின் வேருய்விளங்கச்தோன்றுதலின்றி அதுவாயொழிதலு மில்லாமை. 

அது சிவசச்சியினடங்கி அதனின் வேருய்விளங்கித்தோன்றுதலின்றி sagan ஒழி 

தீலுமில்லாத உயிர் எனப் பொருளின்கட் சென்றியையும். பொருள் உயிர்; ௮தன்வினை 

முதல்வனால் உணர்தல்; அது ரரயிற்றினொளியையுடைத்தசாதல் என உவமைக்கட் 
சென்றியையும். பொருள்-உவமேயம். ஆகாத என்பது வினையாயினும் ௮.து மீன்வினை 

யன்று. தலின் உவமைவினை என்னாது உவமையடை எனப்பட்டது.



பொதுவியல்பு.ஐத்தாஞ்சூத்திரம்.௨-ம் அதி. BEE 

விகாரியாவான் செல்லும் * என்பாசை நோக்கி விகாரியாகாமை யுணர்த்தி 

அதனை வலியுறுத்துதனுதலிற்று, 
இ-ள. அருள் ஈசற்கு அன்றே உண்டாம். ௭-௮. உயிர்கட்குப் பசுத்து 

வத்தை நீக்கிச் சிவத் துவத்தை விளக்குதற்கணுளதாகிய இசக்கம் முதல்வனு 
க்கு அராதியேயுள்ளது.--அ௮து சத்த, எ-து, அ௮வ்விசக்கம் வேறுபொருள 

ன்று முதல்வனுக்குள தாகய சக் தியேயாம்;--அருளும் ௮வன் அன்றி இல்லை 

அவன் அருள் இன்று இல்லை, எ-அு. 1 இரக்கமும் ௮வனுங் குணமுங் குணியு 

மாகலின் அவ்வருளு முதல்வனையின்றி அமையாது முதல்வனும் ௮தனையின்,வி 

அமையானாய்,--அருட்கண்ணார் கண்ணுக்கு இரவி Curd quis நிற்கும் 

அரன், எ-ு, ஞானக்கண்ணுடையா ருணர்விற்கு ஞாயிறு தன்னொளியோடு 

தாதான்மியமாயியைந்து நிற்ருமாறுபோல அவ்வருளோடு தாதான்மியமாயி 

யைந்துகிற்பன் முதல்வன்; ஆகலாற் றன்வயத்தனுகய அம்முதல்வன் விகாச 

மின்றி நின்றே தனது சத்்இசங்கற்பமாத்திரையான் அ௮னைத்துஞ் செய்தல் 

கூடும், எ- று, 

ஆகலாற் றன்வயத்தனாயெ அம்மூதல்வன் விகாரமின்றிரின்றே தனது 

சத் செங்கற்பமாத்திரையான் ௮னைத்துஞ் செய்தல் கூடுமென்பறு குறிப் 

பெச்சம், 

உம்மை எஇசதுதமீஇயது. 

இன்றி என்னும் வினையெச்சக்குறிப்பினிகாஞ் செய்யுளாகலின் உகர 

மாய்த் இரிர்தது, அன்றே அசை, 

இவ்வியல்பு சித்தாக்தநெறி யுணா்ந்தாரக்கன்றி விளங்காதென்பார் ௮௬ 

ட்கண்ணா கண்ணுக்கு எனஞுர், 

சத்தியதுண்மையும் அகனியல்பும் 1“நிக்கமின்றி நிற்குமன்ே 2 என்பத 

னுள்வருத்துசை த்தமைபின் ஆண்டுக் காண்க, 

இரண்டாமஇகரண முடிந்தது, 

தொ 

ஐந்தாஞ்ரசூத்திர முடிந்தது. 

  

* ஈசாவவிகாரலாஇகள். & இரக்கமாகிய அருளும் இறைவனும் குணமும் குணி 

யுமாதலை மணமக _தாவறாஸாகி ஷு அய மணீ ஸூ0ிவ9! என்னும் சாலோ 

  

சிீதீராகம சுலோகத்சானுமுணா்க. 1 இந்நூல் ௨-ம் சூ.



௧௧௨ ரவஞானபோதமாபாடியம். 

அருஞ்சூத்திரம். 

  

| இனி, ஆரியர் ஆராஞ்சூத்இரத்இற்கு வார்த்திகப்பொழிப்புரைப்பான் 

புகுந்து சூத்திரத்தை மொழிபெயர்த்தருளிச் செய்னெருர். டட 

உணருரு வசத்தெனி னுணரா தஇின்மையி 
னிருதிற னல்ல.து சிவசத் தாமென 
விரண்டு வகையி னிசைக்குமன் னுலகே. 

எனவரும், 

பாடத்தை மொழிபெயர்த்துக்கொண்டென்பது சூத் தரம் எனக்காட்டி 

இனி, அதன் கருத்துசைக்கின்முர். 

எ.து, சரூ-ம், எனின் சத்தும் ௮சத்தும் வசைசெய்து உணர்த்துதனு 

தலிற்று எனவரும், 

மேலைச் சூத்திரத்தில் வ8ீம்பொறிகள் ௮ன்மாவால் அளந்தறிந் தறியாத 

வாறுபோலத், “தாந்தமுணர்வின்றமியரு' ளான் அ௮ளந்தறிந்தும் ௮ங்கனம் 

அறிவிக்கும் முதல்வனையும் தம்மையும் அறியமாட்டா என்றது பற்றி, (அற் 
றேல்)முதல்வன் எவ்வாற்றானும் ௮அறியப்படாக பொருளோ என்று ஆசங்கை 

நிகழ்க்தவழி, ௮தனை நீக்கு, இலக்கணவோத்துட் கூறுதற்கு எஞ்சி நின்ற 

(ப இப்பொருள இலக்கணம் பாரிசேடவளவையானுணர்த்து முகத்தானே, மேற் 

பொதுவியல்பாற் கூறிப்போர்த ஆன்மாவிற்குச் இறப்பியல்பு பாரிசேடவள 

வையான் வருஞ் ரசூத்தரத்தின் விளக்குதற்பொருட்டு ௮வ்வான்மாவின் 

வேருகிய சத்தஇனையும், அசத் தனையும் இலக்கணத்தாற் றம்முள் மயங்காத 

வாறு வசைந்துவைத்துணர்த்தி உண்மையதஇகாரத்இற்ருத் தோற்றுவாய் செய் 

தல் இவ்வோத்தின் மூன்ராம்பாதமாகிய அருஞ்ரூத்திக்இன் கருக்தென்க. 

ஆசங்கைபற்றிய இயைபான் ௮திகாணவியைபு பெறப்பட்டது. மேலை 

ச்சூத்இரங்களிற் கேவலசகலங்களினியல்பு முறையே விளக்கி ஈண்டுச் சுத்த 

த.தினியல்பு விளக்குதல் முறைமைபற்றிய இயைபாகலான் ௮தனானே பாத 

வியைபு பெறப்பட்டது. பிரமாணவோக்துட் கூறிய பொருள்களுள் ஏனைப் 

பொருள்களுக்கு இலக்கணங் கூறி எஞ்சிநின்ற பதிப்பொருளுக்கு இலக்சணங் 

கூறுதல் ௮வாய்கிலைபற்றிய இயைபாகலான் ௮கனானே ஓத்தியைபு பெறப் 

பட்டது, 

பதிப்பொருளுக்குப் பொதுவியல்பு மேற்பெறப்பட்டமையின் ஈண்டுக் 

கூறும் இலக்கணஞ் சறப்பியல்பெனக்கொள்க, அற்முகலினன்றே, இதனை 

முதற்கட் கூருது உண்மைய௫கொரக்கைச் சாரவைத்து இறுதிக்கட் கூறிய 

தூஉமென்க, 

இச்சூத்தாத் இன் பிண்டப்பொழி.் LY. “தம்முணர்வின்றமி! ஆகிய ம முதற் 
பொருள் ௮ளவைகளான் அ.றியப்படு மியல்பிற்றெனின்; அங்ஙனம் | us 

ப்படும் பிபஞ்சம்போல ௮ழிபொருளாயெ ௮சத்தாம். எவ்வாற்றானும் ௮.றி



பொதுவியல்பு. ஆமுஞ்சூத்திரம். ௧௧௩. 

யப்படாத இயல்பிற்றெனின், ௮ங்கனம் அறியப்படாத முயற்கோடு அமைம 

யிர்க்கம்பலம் போலச் சூனியமாம்: ஆகலான், இவ்விரண்டு கூறுபாமென்றி 

ஒருவாற்றான் ௮றியப்படாமையும் ஒருவாற்றான் அறியப்படுதலும் என்னும் 

இரண்டு வகையானுஞ் சிவமாக சத்தாயுள்ளதெனக் கூறுவர் மெய்யுணர்வி 

னிலைபெத்றுயாந்தோர், எ - று, 

உணருரு எனின் அசத்து என மாறுக, எனின் என்பதனை உணராதெ 

ன்பதனோடுங் கூட்டி. உரைக்க, இன்மையின்-இல்லையாகலானென்க, முதந்றும் 

மைகள் தொக்கன, அல்லதென்பது வினையெச்சக்குறிப்புமுற்று, அன்றி ஆம் 

எனக்கூட்கெ, HAT Hap ௮றியப்படாமை பாசஞான பசஞானங்களான் 

அறியப்படாமை, ஒருவாற்ருன் அறியப்படிகல் சிவஞானம் ஒன்ரானே அறி 

யப்படுதல், இரண்டுவகையிற் வெசத்காமென இசைக்கும் எனக் கொண்டு 

கூட்டுக, பாசஞான பசுஞானங்களா னஜறியப்படாமையிற் சவமாதலும், பதி 

ஞானத்தா னறியப்படுதலிற் சத்காதலும் பெற்றுமென்பார் இரண்டுவகை 

(பிற் திவசத்தாம்' என்ளார். சிவச௪த்து என்னும் இருபெயரொட்டுப் பண்புத் 

தொகை வடரான் முடிபு. சடமாகிய சத்தின் நீக்குதற்குச் சிவசக்தென்ரார். 

சிவசத்தென்பது இத்துச்சக்தென்னும் பொருட்டு, உலகென்றது உயர்ந்தோ 

ரை, எழுவாய் மேலைச்சூத்திரத்தினின்றும் வருவித்துரைக்கப்பட்டது. இரு 

இறனுமன்றி இரண்டுவகையானுஞ் சித்துமாய்ச் சத்துமாய்கிற்தல் முதல்வ 

னுக்குச் கிறப்பியல் பென்பது போந்தவாறு கண்டுகொள்க. இன்னும் (ps 

ல்வனுக்குரிய ஏனைச் சிறப்பியல்புக் குணங்களெல்லாம் இவ்விரண்டனுள் ௮ட 
ங்கும்; ௮ஃதறிந்தடக்கிக்கொளக, 

அற்றேல், *“*நின்னைக் காணா மாந்தர-தம்மையுங் காணாக் தன்மையோ 

ரே” எனவும், 1 ““சன்னாலே தனைய றிந்தாற்-றன்னையு தானே காணுக் தா 

னது வா௫ கின்2ற?” எனவும், 1*மாயைமா மாயை மாயா வருமிரு வினையின் 

வாய்மை-யாயவா ருயிரின் மேவு ரிமருளெனி லொளியாய்கிற்கும்” எனவும், 

6 ““உன்னரிய இருவருளை யொழியமல முளதென் நுணர்வரிசா மகனுண்மை 

தெரிவரிகா முனக்க” எனவும், 044௬டசா லிருடேடச் சொல்லார்க ளெக் 

தாய்-சுடரா லிருடேடச் சொன்னாய்” எனவும் ஐஇியவாற்றான் ஏனைப் பசு 

பாசங்களுஞ் சிவஞானத்தானன்றி அறியப்படா என்பது போதருதலின், 

வயம் அவ்விரண்வெகையம் ௨: ுயாற் சிவசத்தாவான் செல்லும் DIG ந yous வகையும் உடைமையாத் சிவசகத்தாவா Fag! பிற 

வெனின், செல்லா; என்னை? அவை கிறப்புவகையா னஜறியப்படுதல் சிவஞான 

மொன்றானேயன்றி அகாகாயினும் பொதுவகையானே வனை ஞானங்கட்கு 

விடயமாதல் உண்மையின் ஒருவாற்றான் உணருருவாதற்கு இழுக்கின்மை 

யான எனக, 

அ௮ஃகெங்கனமெனிற் காட்டுதும்:-**:*அன்மாவி னுண்மை புணர்க்கவர் 
+? ச் 

கமையு oor iS கார்-தருமிது பசுஞா னம்பின் சிவஞானர் தனக்கு. மேலாம்” 

* பட்டணத்து பிள்ளையார், “Agen hr sri மும்மணிக்கோ*்வ. ௧௩. மேவிய, 

1 சிவப்பிரகாசம், உண்மை. ௮-ம் சூ. ௨. சன்னறி. 1 மேற்படி. எ-ம் சூ. ௨. 4 அருளி 

னில் என்பதும் பாடம். 6 மேற்படி, பொது.௨-ம் சூ. sa. gid. 0 சதமணிக் 

கோவை aa. #* சிவஞானடத்தி, ௪-ம் சூ. ௨. கருவியா.



க்கு சிவஞானபோதமாபாடியம். 

எனவும், ***காதலினா னான்பிமம மென்னு ஞானங் கருதுபசு ஞானம்," எனவும் 

ஒததலிற், பசுஞானத்தானே உண்மைசுட்டும் உணர்விற்கும் நான்பிரம மென் 

னும் உணர்விற்கும் ஆன்மா விடயமாதல் பெற்றாம். 1**வருந்தீப மெனத்தெ 

ரிக்தாக்-கொருவி” எனவும், 1**இவை€ம் நாடலாலே” எனவும் ஒ.துதலின் ஒரு 

வுதலுங் கீழ்காடுதலுமாகிய அப்பசுஞானத்திற்குப் பாசம் விடயமாதல் பெற் 

௫ம். 'இனி, இதனை யான் ௮றிக்தேன் அ௮றிகின்றிலேன் என்புழி, இது என் 
ஞ் சுட்ணெொவிற்கு விடயம் yo soe Cero pit குடமும், யான் என்னும் 

உணர்விற்கு விடயம் ௮ந்தக்கரணங்களை ௮ இட்டிக்கும் ஆன்மாவும், அறிந்தே 

னென்னும் உணர்விற்கு விடயம் ௮வ்வான்மபோதமும், ௮றிகின்றிலே னெ 

ன்னும் உணர்விற்கு விடயம் அறியாமைய/மேயன்றி வேறின்மையின், இங்க 

னம் உணரு மூணர்வு எல்லார்க்கும் ஒப்ப நிகழ்கின்றமையிற் பசுபாசங்கள் 

பாச ஞானத்திற்கு விடயமாதல் கண்கூடாகப் பெறப்பட்டது, மெய்யுணர்வி 

ல்லாதார் உடம்பு முதலியவற்றை யானென மயக்கத்தான் மஇப்பினும், இத 

னையானறிந்தேன் என்புழி, யானென்னும் உணர்விற்கு விடயம் அன்மாவே 

என்பது, ௮நபவக் தன்மாட்டு நிகழ்தல்பற்றி உணர்ந்துகொள்க. இருளின் 

கட் கயிற்றை ௮ரவென மதித்து இது கிடக்கின்றதெனக் கூறினும் ஆண்டு 

இது என்னும் உணர்விற்கு விடயமாய்க் கடந்தது கயி.2நயன்றி ௮ரவன்மை 

யான் யாண்டும் அவ்வாறே கண்டுகொள்க, 

AOS pa, சிவனுண்டு, சவனில்லை எனவும் மெய்யுணர் வில்லாதார் வழ 

ந்கக் சாண்டலின் சிவனும் பொதுவகையான் அவ்வா பாசஞானத்திற்கு 

விடயமாம்போலுமெனின், அற்றன்று; என்னை? ருடமுண்டு குடமில்லை என் 

தவழிக்குடம் புத் திவிருத்தியிற் பரிணமித், தக் தோன்றி ௮ன் மாவின்கண்வக் து 

௮ நூபவமாமாறுபோல, உலகத்துளளார் சிவனுண்டு சவனில்லை என்றவழிச் 

சிவப்பொருள் ௮வ்வானு பொதுவகையானாயினும் ௮.நுபவத்தா னுணசலாசா 

மையின் இன்னோன்னவாய் உணர்ந்து உரைப்பனவெல்லாம் பேதைப்பருவ 

த்துப்பெண் காம.நாற்பொருளை உணர்ந்துசைக்குமாறு போல, வாசகஞானமா 

திதிரையேயன்றி ௮நூபவஞானமல்ல வாகலானென்க. அநுபவஞானத்திற்கு 

கிடயமாவதே ஈண்டு 'உணருரு' என்றெடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது என்று 

ணாக, 

அற்றேல், ஈண்டுக் கூறியலாற்றானே  பசுபாசங்கள் சறப்புவகையான் 

உணருரு வல்லவாயினும் பொதுவகையான் உணருருவாமாகலின், முதல்வன் 

போற் செவசத்தாவான் செல்லா என்பது பெற்டும், அங்கன மாயினும், உரை 

ருருவெல்லாம் Ars gander அவையும் அசத்தாவான் செல்லும்; செல் 

லவ, முப்பொருளுஞ் 1 “சத்து” என்னுஞ் சைவ௫த்தாந்தச்தோடு முரணி 

அவகித்தார்தமாமாலோ வெனின், அறியாது கடாயினாய், சம்காரியவாதங் 

கூறுஞ் சைவடத்தாக்கத்திற் சத்தன்வேருய் ௮சத்தென்ப தொன்றின்மை 
யிற் பிரபஞ்சமுஞ் 6௪. தியப்பொருளேயாம் என்பது மேலேகாட்டப்பட்டது, 

அங்கனமாகவும், ஒருதன்மைத்தாய் நில்லாது காரிய அவத்தையிற் வலமாய் 
வதய pe ces nee 

சு சிவஞான?ித்தி. ௯-ம் சூ. ௨ ௨. வேசசாச் இர. 3 மேற்படி. ௪-ம் சூ, ௨. தருவியா. 

1 மேற்படி. ௬-ம் சூ.௨, வேதசாத்திர. 4 சத்து - உள்ளது. 6 சத்தியம் - உள்ளது.



பொதுவியல்பு. ஆருஞ்சூத்திரம். ௧௧௫ 

விளங்கி கின்ற பிரபஞ்சம் காரண ௮வத்தையிற் சூக்குமமாகிய சத் திவடி.வாய் 

விளங்காது நிற்கும் வேறுபாரடைமை மாத் திரையேபற்றியன்றே பிரபஞ்சம் 

அசத்தெனப்பட்டது, அவ்வாறே, காசணவவத்தையின் விளங்காது சூக்கும 

மாய்கிற்குர் தத்தமியல்பினீங்கக் காரியவவத்தையிம் நாலமாய் விளங்கி நிற் 

கும் வேறுபாடுமாத்திரையேபற்றிச் சத்தாகிய மாயை சன்மங்களையும், ஒளி 

முன் இருள்போலப் பெத்தகாலத்து மேற்பட்டு நின்ற தனது சத்தி முத்தி 

காலத்து மடங்கிச் சூனியம்போல் நிற்றன் மாத்திசையேபற்றிச் சத்தாகிய 

அணவமலத்தினையும், அசத்தென்றற் கிழுக்கென்னை என்க, இக்கருத்தேபற் 

ஜியன்தே * *பொய்யிருள் கடிந்தமெய்ச் சுடசே.”” எனவும், 1*“பொய்ம்மாயப் 

பெருங்கடலுள்,”” எனவும் பிருண்டும் இவ்வாரோஇியதாஉமென்க, இஃதறி 

யாது, “பொய்யாவது மெய்க்கெதிர்மறையாவதொன்று,”' என்னும் நையாயிகர் 

மூதலியோர் மதம் ௮டாதென்பதூஉம் அ௮பரவவாதத்தில் விரித்துக்காட்டி 

னாம். ஆண்டுக்காண்க, 

இனிச் சத்தாகிய அன்மாவும் அநாதியே தனக்குரிமையில்லாச மலத்இன் 

மறைப்புண்டு தனது சத்து மடயகிச் சூனியம்போற் கடத்தன்மாத்திரையே 

பற்றி அவ்வா றசத்தாதற்கும் முத்திகாலதீதஇின் மறைப்பு நீங்கியவமித் தனது 

சக்இி விளங்கித் தனக்குரிய சிவானந்தத்தை ௮.நுபவிக்கும் மு தன்மையுடை 

தீதாய் மீள மலத்தின் மறைப்புண்ணுதலின்றி என்றும் ஒருகன்மைத்தாதல் 

பற்றிச் சத்தாதற்கும் பொதுவாய் நிற்றலிற், சதசத்தெனப்படும். 1] “அசத் 

தைச்-சத்துட னின்று நீக்கும் தன்மையாந் சதசத் தாமே.” என்றதும் இப் 

பொருட்டு, இகனா?ன, சத்தாகிய அன்மாவை ஒருவாற்றான் ௮சத்தென்ற 

௮ம் சத்தா மலம் மாயை கன்மங்களை மேற்கூறியவாறுபற்றி ௮சத்தெ 

ன்றலும் அமையுமாகலின் அவை அங்ஙனம் பொதுவகையான் உணருருவாத 

ல்பற்றிச் சிந்தாந்தத்டும் கிழுக்கென்னை என்றொழிக, 

GT &) ct முக்தனாயெ முதல்வன் ஏனையபோலக் தனது சத்தி மடங்கு 

லின்றிப் பெத்தத்றும் முத்தியினும் ஒருகன்மையனேயாய் மேம்பட்டுநிற்ற 

லின் ஆண்டு ஒருவாற்றாலும் அசத்தென்றற்கு உரிமையின்மையின் எவ்வாற். 

முனுஞ் சக்தேயாதலும் எவ்வாற்றானுஞ் சித்தேயா தலும் முதல்வனுக்கேயுரிய 

இலக்கணமாதல் கண்டுகொள்க. அன்மா சிக்தாயினும் 1 அவனுக் கவனும௫த் 

தாமே,” என்றோஅதலின் முதல்வனை 2 காக்கச் சத்தாதலின்மையின் எவ்வா 

iy னுஞ்சித்தாதலாகிய இலக்கணம் எவ்வாற்றுனுஞ் சத்தாசலாகய இலக்கண 

ம் சபால அனமா க்கண்மாட்டுச் செல்லாமை கண்டுகொள்க, * உணருருவசத்து” 

என்றவழி மலம் மாயை முதலியனவும் உணருருவாகவின் அவையும் அசத் 

தாவான் செல்லுமால் எனக் கடாயினார்க்கு இங்கனஞ் செவ்வனே இறுக்கமா 

ட்டாதார் ௮பாவக் இனியல்பாவது கையாயிகர்முதலியோர் கூறியதேபோலும் 
என மயங்கி முப்பொருளுஞ் சத்தென்னுஞ் சித்தாந்தத்தோடு முணாமைப் 

டொருட்டு ஈண்டுச் “ஈத்தசத்ே தன்பன' “சித்தசிதி'தென்னும்பொருள எனவும், 
  ener bennett nr யை 

* திருவாசகம், கோயித்திருப்பதிகம். ௩. அரைசனே. 1 இருகாவுச்சரசுகாயனார் 

இருத்தாண்டகம், ௬-ம் இருமுறை, ௧. 1 சவெப்பிரகாசம், உண்மை. ௩-ம் ரூ. ௬. சத் 
இது. ॥ சவஞானச்தி, ௧௧-ம் சூ. ௧௧. செவன் 8வன்.



௧௧௭௬ சிவஞான போதமாபாடி யம். 

சத்தமசத்தம்' என்னும் பொருள எனவும் இடர்ப்பட்டுத் சமக்கு வேண்டிய 

வாறே உரைப்ப, மூலமலம் முதலியனபோலப் பிரபஞ்சமும் மெய்ப்பொருளே 

யாயினுங் காரியவவத்தையினின்ற தூலவடிவம் இத்துணைப்பொழுது நிற்கும் 

என ஈம்மனோரசால் அறியவாராது நீர்மேலெழுக்தும் கனவும் பேய்தே தீரும் 

போல நிலைபெறுவதுபோலத் தோன்றிக் காட்டிப்புலனாய் விசையக்கெட்டு 

மறைந்துபோதற் சிறப்புடைமைபற்றி அ௮சத்தென்றும், அழிபொருளென் 

றும் மிக்கு வழங்கப்படிமென்சு, 

அ௮ஃதங்கனமாக, அசிரியர் வடமொழி அரறாஞ்சூத்திரதீமிதா தயவாறே 

'உணருருவ௫த் து” எனச் ரூத் இரஞ்செய்யாது “உணருருவசத்' தெனச் ரூத் இ 

ரித்தது முதனூாலோடு முரணும் பிநவெனின்; முூரணாது, அசத்செனவே 

*சடம் என்பது தானேபோதருமென்னுங் கருக்தான் ௮வ்வாறுருத்இரித்தா 

ராகலானென்க,௮க்கரு தீதுணாந்து கோடற்கன்றே 1 “அறிடொருளசி BRED 

தாம்.” எனக் கூட்டி உரைத்தார் வழிநாலாசிரியரும். அற்றேல், அம்முறைமை 

பற்றி அசித்தெனவே அ௮சத்தென்பதுக் தானேபெறப்படு மென்னாமோவெ 

னின்; என்னாம், கான்னை? ௮௫ித்காகய மலமாயைகன்மங்கள் நீர்மேலெழுத்து 

முதலியனபோல நிலைபெறுவதுபோலக் காட்சிப்புலஸனாய்த்தோன்றிச் #9. B 

யின் மறைக்துபோ மசத்தா தலின்மையின் என்றும் ஓ தன்மையனாகிய முதல் 

வனைநோக்ச அசத்தெனப்படுமாயினும் அங்கன தோன்றி மை றவ.தாகிய பிர 

பஞ்சத்தை நோக்கச் சத்தேயாமாகலிற் கிறப்புவகையான் உணர்ரருவாகிய 

அசத்துப் பொ துவகையான் உணருருவாகய சடத்தின் வியாப்பியமாவகன்றி 
[தி 

வியாபகமாச லின்மையா னென்றஜொழிக, ஈண்டு அக்க வ் ற்குப் பக்கம் 

காரியப்பிரபஞ்சமாத் தரைய யென்பறு வரர் ஆக் ரகு BD ]) காட்டுதும், 

இதனுள் உணருருவசத்தெனி வுணசா oe unt னென்பது ஐரஇகர 

ணம்; இரு திறனல்லஅதுசிவசத் தாமென விரண்வெகையி னிசைக்குமன்னுலகே 

என்பது இரஇகரணம்; ௮௧ இரண்ட இகரணத்தது இச்ரூத்து மென்றுணர்க, 

அ 
Ip 50H & 7 or it. 

அ/வ றறுட் பிரபஞ்சம் 2 பால முதல்வனும் அளவைகளான் அறியப்படும் 

பொருளேயாம் ன்னும் கையாயிகர் முதலியோர் மதக்கை மறுத்தற் கெழுக் 

தீது முதல இகாணம். 

ஈண்டு அறிவினால் அர நியப்பட்ட சட்டு அசத்து 

ரும் 

சுட்டப்படும்பொருளைச் சுட்டென்ரார், ஆகுபெயசான், சிவஞானத்தான் 

அறியப்படும் பொருளினீக்குகற்கு அறிவினலெனவிசேரடி த்தார், ஈண்டு அறிவு 

என்றது உலகத்துள்ளாரறியும் ௮அளவையறிவினை, ஈட்டென்றசனுற் சுட்டி 

அ.ிவகதுவேயாசலின். இஃதுணாந்துகோடற்கன்றே 1 “அறிவினா லறிந்த 

யாவு | மசத்தாத ல Sp. ere புடை, நாலாசிரியர் 1 ““தொன்பை-ய Bajar 

FLui-g Peg. : t | Par epran As B), சு-ம் சூ. ௪. அறிவுறு 14 சிவப்பிரகாசம், 

உண்மை. ௩-ம் சூ. ௪, 4 இவபபிரகாசம், உண்மை, ஈம் சூ. ௪,



பொதுவியல்பு.ஆருஞ்சூத்திரம்.க-ம்௮,தி. SHOT 

னொன்றை முந்தி யதுவது வாகக் காணு-மறிவுகா ணசத்து. ” என மீளத் 
தெரித் துணர்த் இயதூஉ மென்க. 

௮ற்றேல், இல்லை என்னும் உணர்விற்கு விடயமாய் * அ பலத்தியைப் 

பயப்பிப்பதுமாத்தசையன்றே ௮சத்தாவது; அவ்வாறன்றி, **இது குடம்” 

*:இஃதாடை” என்றாற்போல உள்ளதென்னும் உணர்விற்குவிடயமாய் 1உபல 

தீதியைப் பயப்பிக்கும் பிரபஞ்சமும் ௮சத்தேயாயிற் சத்து ௮௪த்து என்னும் 

பாகுபாடே பெறப்படாமையின் உணருருவாதன்மாத்திரையேபற்றி ௮றி 
பொருள் ௮.ஈ.த்தென்றல் சாலாதென கையாயிகர் முதலியோர் மதம்பற்றி ௪ 

ங்கை நிகழ்ந்தவழி ௮தனை நீக்கி மேற்கோளைச் சாதித்தற்கெழுந்த எது; 

அவைதாம் பிரகாசமாய் நின்றே அப்பிரகாசமாய் நிற் 
ற்லான், 

எனவரும், 

இல்லை என்னும் உணர்விற்கு விடயமாய் ௮நுபலத் இயைப் பயப்பித்த 

லன்றே ௮சத்தினியல்பாவதெனின், ஈன்௮ுசொன்னாப்!/ அ௮ங்கனம் ௮றுபலத்தி 

யைப் பயப்பிப்பது முன் உண்டென்னும் உணர்விற்கு விடயமாய் உபலத்தி 

யைப் பயப்பிக்கும் இராசதகுண மிகுதப்பாட்டின் நின்ற பொருளேயன்றிப் 

பிறிதன்மையாற் பாவம்போல அ௮பாவமழும் பாவப்பொருளின்றன்மை எய்தற் 

குக் காரணம் பொருட்பெற்றியாகெய தாமதகுண மிகு திப்பாடே என்பது பெற 

ப்படுதலிற் பொருட்பெற்றியின் 2வருய் அபாவம் என ஒன்றின்மையான் அ.தி 

வினால் அறியப்பட்ட சுட்டு ௮௪சத்தே என்றற்கு இழுக்கென்னை. என்பதாம், 

ஈண்டுப் பிரகாசம் அப்பிரகாசம் என்பன உபலத்தி ௮நுபலத்.த என் 

னும் பொருளவாய் ஆகுபெயரான் அவை நிகழ்தற்கிடனாகிய பொருள். உணர் 

தீ.இ நின்றன. 

அத்றேல், ஒருசான அ௮ங்கனமாயினும் siesta arbi ௮/வ 

வாறசத்தாமென்றல் பொருந்தாது, பிரமாணமின்மையின், அன்றியும் இவ்வே 

துவேபற்றி அறியப்பட்டனவெல்லாம் ௮சத்தெனக்கொண்டு ப திமுதற் பொ 

ருள்களிலுஞ் செல்லாமைப்பொருட்டு நித்தப்பொருள்கள் அளவைகளான் 

௮றியப்படா எனக் கொள்ளின், 1 ::அருளினா லாக மத்தே பறியலா மளவி 

னாலும-தெருளலாம்” என்றம் ரொடக்கத்துச் சுருதிகளோடு முரணி இக்.நா 

லின் மேற்கோளும் எதவும் எடுத்துக்காட்டிமாச வைக் அப் பதிமூகலிய பொ 

ருள்களின் இயல்பு வழியளவையாற் சாதஇத்தற் கெழுக்த ௮ இகரணங்களும் 

பயனிலவாய் ௮ஃது உமக்கே ர அவசித்சாந்தமாமாலோ என்னும் அ௮சங்கை 

யைநீக்2 ஏதுவை வலியுறுத்துதற்கு எடுத்துக்காட்டும் உதாரணம்; ' 

அசத்தறியாய் கேணீ யறிவறிந்த வெல்லா 
மசத்தாகு மெய்கண்டா னாயின்-- 

எனவரும். 

* அதுபல,த்தி - இல்லையென்றறியு மறிவு. 1 உபலத்தி - உள்ளதென்றறியு மறிவு. 

1 சிவஞானடத்தி, பாயிரம். ௫. 4 அவ௫த்தாந்தம் - நிக்கரகத்தானத்துள் ஒன்று, 

 



௧௧௮] சிவஞானபோ தமாபாடியம். 

அறியாய் என்பது விளியுருபேற்ற பெயர், மெய்கண்டான் ஆயின் அறி 

லறிந்த எல்லாம் ௮சத்தாகும் என மாறுக, ௮௪.த் இனியல்பை அறிர்தாயாயின் 

இவ்வாறு பிணங்குவாயல்லை என்பார் *அசத்தறியாய்' என்றும், * *(ஏந்தை- 

தாட்பால் வணங்கித் தலைநின்றுகேட்க” என்பார் “கேணி” என்றும், உபலத்இ 

க்கு விடயமானவையெல்லாம் அதுபலதிக்கு விடயமாதல் ஒருதலை என்பார் 

“அ.றிவறிக்த வெல்லா மசத்தாகும்' என்றும், சத்தினியல்புணர்ந்தார்க் கன்றி 

௮.சத்தினியல்புஉணச வாராதென்பார் *மெப்கண்டான்' என்றும், ஆய் தற்கரு 

மைகோக்கி *ஆயின்' என்றுங் கூறினார், கூறவே, உபலத் இப்பட்டனவெல்லாம் 

௮நுபலச்இப்படுதலும் ஒருதலையாகலின், அவ்வாறன்றி என்றும் ஒரியல்பாய் 

நிற்பதாகிய பதிப்பொருள் அறிவினால் அறியப்பவெகன் றென்ப.தாஉம் 

பெறப்பட்டது. 1**போதமிகுத் தோர்தொகுக்கத பேதைமைக்க பொருந்த 

னோ ரிவர்க்கன்றிக் கஇப்பா ற் செல்ல-வேதுகெ றி யெனுமவர்கட்” கே நால் 

ஆகலின், ] “அருளினா லாக மத்தே” அறிதலும், அளவினஞற் றெருளூகலும் 

உண்மை ஞானத்தைக் Bsr sys ays முகத்தான் அவருக்குப் பயன்பலு 

டைமையின், ஈண்டுக் கூறும் ௮தஇிகாணங்கள் பயன்படாமையும் ௮றியப்படா 

தென்றதமனோேடுமுரணுதலு மின்மையான் ௮வ௫த்தாக்தமாதல் யாண்டைய து] 

என்பது கருத்து, இஃதுணர்க்துகோடம் கன்றே. 1 “ஞானச் செய்தியா © Bm 

தையுள்ளே-மருளெலா நீங்கக் கண்டு வாழலாம்'” என்பகளை அவற்றின் பின் 

னாக வைத்்மதாதியதாஉமென்க, 1] **அருளினா லாக மத. யறியலா மளவி 

னாலுஈ-தெருளலாம்” எனப் பொ துப்பட வோதி ஜட 1 * ஞானச். செய் இயாறி றி 

இக்தை யள்சளை-மருளெலா நிங்கக் கண்டு வாமலாம்” மான் விரு (1 தோ துதலின், 

““மருளெலாம் நீங்கச் சிந்தையுள்ளே காண்டல்” ஞானச்செய்தி ஒன்ரானன்றி 

ஏனையவற்றாற் கூடாதென்பதூஉம், அவையெல்லாம் அநுபவஞானத்தைத் 

தகோற்றுவித்கன் மாத்திரையாற் பயன்படிதலுடைய என்பதூஉம் போந்த 

வாறு காண்க, ௮வை அங்ஙனம் பயன்படு கலும் ௮ நுபவமுடைய C 5H) Toor 

ருள் இல்வழிக் கூடாதென்பார் 1 **மதையினா லயனான் மாலான் மனத் இனால் 

வாக்கான் மற்.றுங்-குறைவிலா வளவி @ ge rROM~aD GiB கின்ற -விறைவ 

னா” எனவும், 6 “*அருளினா லாக மதீதே யறியலா மளவி ஸனாலுச்-தெருள 

லாம்” எனவுங் கூறினார். 

இங்கனம் ௮சத்தென்றது வேறுபொருளெனக் கொண்டு சத்தாகிய 

இரவியம் முதலிய பிரபஞ்சத்தை உணருருவாதல்பத்தி அசத்தென்றல்சா 

லாது, சாலுமாயினும் அதுபற்றி முதல்வன் அறியப்படாத பொருளென்றல் 

பொருந்தாது, என்னும் கையாயிகர்முகலியோசை மறுத்து மேந்கொளைச் சா 

இத்தவழிச், சற்காரியவாதத் இற் சத்தாயெ பிரபஞ்சத்தை அச.த்தென்றல் 
௮வ௫ூத்தார்தமெனச், சாங்கியர் முதலியோர் கூறும் அசங்கையை நீக்குதற் 

கெழுக்ததாகலின், அதனையே 0 **பெரியாரைப் பிழையாமை” என்புழிப்போல 
இரட்டுற மொழிக்துகொண்டு வேறுமோரதஇகாணமாக வைத்துப் பொருள் 

Care pin po. ௮ஃதாமாறு;-- ட ர ர 

* திருஞான சம்பரதமூர்.த்திகாயனார் இருப்பாசுரம். ௪. ஆட்பாலவர்க். ர் சிவஞான 

சிசி, பரபக்கம், மங்கலவாழ்த்து. ௯. 1 மேற்படி, சுபக்கம், பாயிரம். டு, 4 மேற்படி 

பாயிரம். ௪, 0 மேற்படி. டு. 0 இருக்குறள். ௬௦-ம் ௮இ. பரிமேலழகருரையிற் காண்க, 

 



பொதுவியல்பு.ஆருஞ்சூத்திரம்.க-ம் ௮தி. ௧௧௯ 

[அ நிவிஞ லறியப்பட்ட சுட்டு ௮சுத்து,] 

௮ஃதெங்கனமெனின், மேற்கோளைச் சாதித்தற் கெழுந்த ஏ) 

[௮ ைதகாம்பிரசசாசமாய்கின்  ற௮ப்பிரகாசமாய் 

Aopen ன, ] எனவரும். 

காரியவவத்தையிற் _நாலமாய் விளங்கி நின்றே காட்டிப் புலனாய்ச் சடி.இ 

யின் மறைந்து, காரணவவக்தையில் விளங்காது நி HW வேறுபாரடைமை 

யான் ௮ங்கனம் புலனாகாத காரணமாயே மாயை முதலியவற்றை கோக்கக் 

காரியமாகிய பிரபஞ்சம் அசத்தாதல் சாலுமாகலின் ஈண்டு அறிவினால் vy i) 

யப்பட்ட சுட்டு ௮சத்தென மேற்கொண்டதென்பதாம். 

அற்றேல், ௮ங்கனம் நிலைபெறுதல்போலக் தோன்றிக் காட்டுப்புலனா 

ய்க் கணத்தின் மறைக்துபோதன்மாத்திசையே பற்றிச் சத்தியமாயெ பிரப 

ஞ்சக்தை அசத்தென்பதெவ்வாறென்னும் ஆசங்சையை நீக்கி உவமை முகத் 

தானே அ௮வ்வேதுவை வலியுறுத்துதற்கு எடுத்துக்காட்டும் உதாரணம்; 

அசத்தலாய் 

நீரி லெழுத்து சிகழ்கனவும் 'பேய்த்தேரு 
மோரினவை பின்றாமா ரொப்பு. 

எனவரும், 

அசழற்காரியவாதியல்லாத அறிவடையானே? அங்கன் தோன்றி மறை 

லனவாயய பிரபஞ்சம் அசத்தாமாற்றிற்டு உவமை அசாயின் நீர்மேலெழுத்து 

முதலியனவாம் என்பதாம், 

எனவே, அப்போதுள்ளனவாகிய நீர்2மலெழுக்து முதலியவற்றை ௮ங்க 

னேசடி.இயின் மறைந்துபோதல்பற்றி ௮சத்தென்றல் எல்லார்க்கும் ஒப்பமுடி. 

நதமையின் ௮வையபோலப் பிரபஞ்சத்தையும் அசக்ென்றல் சா.லுமென்றவா 

ரூயிற்று, * “உண்டுபோ லின்ராம் பண்பி லுலகனை யாத்து மென்பர்.” என்முர் 

வழி. நாலாடிரியரும். உண்டுபோலின்ராசல் இத்துணைப்பொழுஇன் நக்கும் 

என்றறியவாசா.து நெடுங்காலம் நில்பெறுவன3பாலத்தோன்றிக் காலம்வந் 

அழி அங்கனே சடி.தியின் மறைந்துபோதல், 1 “நெரு லஓுளஜொருவ னின் 

கில்லை யென்னும்-பெருமை யுடைத்திவ் வுலசூ.”” என்றோ இய தூஉம் இவவி 

யல்புநோக்கி என்ச௪ு, அசத்தும் என்பர் என்னும் எஇர்மறையும்மையாற் பொ 

ரூட்டன்மைபற்றிச் சதி2தயாம் என்பறு போக்தவாறுணர்க, அசற்காரியவா 

இயை oF GO) தன்று உபசரிழ்தார், நிகம் என்பகனை யாண்டுள் கூட்டுக, குவவு 

ரூபு விகாசத்தாற்றொக்கது, நீரில் எழுத்துத், தோன்றியபொழுதே மறைந்து 

போதற்கும், கனவிற் காட்சி, முடிவுபெறுதலின்றி Do Cun ps gS ur gs 

ற்கும், அருஞ்சுசதீ தன்கண் முறுவேனிலின் ஈண்பகற் கமுமைபத்றித்தோன்றி 

ஞாயிற்றின்ரெணம் மு௰ிற்படலத்இல் மறைந்தவழித் தானும்மறைந்துபோவ 
தாகிய 1 பேய்த்தேர், ஒருகாரணங்காட்டி. மறைந்துபோதத்கும் உவமை என 

க்கொள்க, நீரிலெழுத்அுமூதலியன பொய்யென்பாரை ம.றுத்தற்கு நிகழ் என்று 

ர உ ரிவஞான?த்தி, ௬-ம் சூ. ௩. மண்டனில். 1 இருக்குறள், ௩௪-ம் ௮, நிலை 
யாமை, ௬, 1 பேய்ததேர்-கானல். 

 



௧௨௦ சிவஞான்போதமாபாடியம், 

௮டைகொடுத்தார். நீரிலெழுத்து எழுதுங்கால் உள்ளதாய்த்தோன்றுதலின் 
௮.து பொய்யாமாறு யாண்டையதென்பது, கனவு மெய்யென்பது மேற்காட்டி. 

னாம். அன்றியும் கனவின்கண் மகளிரை மணந்து பேருவகையுற்றுழியும் புலி 
மூதலியவற்றைக்கண்டு அச்சம் மிக்குத்றுழியும் அவ்வ. அபவக்குறி தூலவுடம் 

பின்கண் நிகழக்காண்டலானும் இன்னோன்னவை மெய்யாதல் பெறப்பட்ட 
மையின் எனைக்கனவின்கிகழ்ச்சியும் அவ்வாறே மெய்யாமென்பது கானேபோ 

தரும், சூக்குமவுடம்பிற் பெறப்படும் ௮ பவங்கள் மிக்குநிகழ்ர் அழி ஒத்று 

மைபந்றித் தூலவுடம்பினும் குறிநிகழும்; மிக்குநிகழாதவழிச் தூலவுடம்பிற் 

குறிகிகழுமாறில்லை என்று உணர்ந்துகொள்க, 

இனிப் பேய்த்தேசை நீரெனக் காண்டன்மாத்திசையே பொய்யாவதன் 

மிப் பேய்த்தேர் பொய்யன்று என்பது கண்கூடாக அறியப்படும், இங்கனமா 

கலின் நீர்மேலெழுத்துமுதலியன சத்தேயாகவும் ஒருவாற்முற்பிரபஞ்சத்தை 
நோக்க அ௮சத்தென்றற் குரிமையுடையவாயினாற்போல நாதம் முடிவாகய பிர 

பஞ்சமும் காரணப்பொருளைகோக்க ஒருவாற்முன் ௮ச.த்தென்றற் குரிமையு 

டைமையின் ௮அபற்றிச் சற்காரியவாதத்திற் கழுக்கின்மை உணர்க, 

இவ்வெண்பாவின் அ௮சத்தறியாய் எனவும் அசத்தலாய் எனவும் வேறு 

வேறு விளித்தலானும், ஆயின் ரின் எனவும், அசத்தாகும் இன்றாமாறு என 

வும் ஒருபொருட்கிளவியை இருகாற் கூறுதலானும், இதனை இங்கனம் இரு 

தொடராகவைத்த * *இலயிச்ததன்னின்.” என்பதுபோல இரண்டஇகாணப் 

பொருள்பட உரைத்துக் கோடலே ஆூரியர்கருத்தாதலறிக, இவ்வாறன்றி, 

இதனை ஒருதொடசாகவைத்துரைப்பின் ௮சத்தறியாதானை ௮சத்தலாய் என் 

தனால் ஒருபயன்படாமையும், ஆயின் ஓரின் என்று இருகாற்கூறுதலும், 
அசத்தாகும் இன்றும் என்று இருகாற்கூறுதலும் கூறியது கூறலென்னுங்குற் 

மாதலும் ௮றிக, 

இனி, ஒருவாற்ருனும் உணாப்படாதபொருள் சூனியம் என்பது எல் 

லாச்சமயத்தாருக்கும் ஒப்பமுடிந்தமையின் ஆண்டு ௮ இகாணத் இற்குரிய Bus 

ப்பாடுமுதலியன நிகழாமையான் ௮தனை வேறோ இகரணமாக வைத்அசைத் 

இலா, ௮ங்ஙகளமாயிலும், உணசாதபொருளைச் FEO germ HO மிழுச்கென் 

னையோ என மாணுக்கர்க்கு ஆசங்கை நிகழாமைப்பொருட்டு வழி.நாலாகிரி 

யர் 1**உணராத பொருள்சத் தென்னி லொருபய னில்லை தானும்-புணசா.து 

காமுஞ் சென்று பொருக்துவ தன்ர மென்றுக்-சணவாத கரும மொன்றுக் 

தருவது மில்லை வானத்-இிணசார்பூர் தொடையு மாமைக் கெழுமயிர்க் கயி 

௮ம் போலும்,” என விடுத்தொழிந்சாரசென்க, 

முதலஇகாணம் முடிந்தது. 

ரட்ட அமு 

ச இந்தூல், முதற்சூத்திரம், ௨ம் ௮,இி, ௧. | சவஞான?த்தி, ௬-ம் கூ. ௪.
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இரண்டாமதிகரணம். | 

மேலையதிகாணத்தின் உணர்பொருளியல்பும் உணசா தபொருளியல்பும் 
உசைக்குமுகத்தான் ௮௪ தினியல்பை வரைசெய்து உணர்த் தியவழி இசண் 

டும் இவ்வாருயின் முதல்வனஇயல்பு வேறென்னையோ என்னும் ஆசங்சையை 

நிக்கிப் *பாரிசேடவளவையான் முதல்வனது இ றப்பியல்புணர்த்து முகத்தா 

னே சத்தினிபல்பு வரசைசெய்துணர்த்துதற் கெழுந்தது இரண்டாமதஇஅிகரணம். 

இனி என்றது இவ்வியை புணர்த் துதற்பொருட்டு, ௮ தகொணக்தோறும் 

இனி என்பன அவ்வவற்றிற்கு மேற்போர்த அ௮திகரணங்களோ டுளவாகய 

இயைபுணர்கத்துதற் பொருள என்பது 1 மேலே காட்டினாம். யாண்டும் கடை 

ப்பிடித் துக் கொள்க, 

இனி இவ்விரண்டு தன்மையுமின் றி வாக்குமனாகீத கோ 
சரமாய்கின்ற அதுவே சத்தாயுள்ள சிவமென்து உணர்தற் 
பாற்று, 

எனவரும். 

இருதிறனாவன யாவை என மலையாமைப் பொருட்டு இவ்விரண்டு தன் 

மையும் என மேற்போந்தவற்றைச் சுட்டிக் கூறினார், இரண்டு வகையாவன 

இவை என்பார் *வாக்குமனா தீத கோசசமாய்' என்றார், ஈண்டு வாக்கென்றது 

வாக்காகிய நாதம் முடிவான பாசஞானத்தை, மனமென்றது அவற்றின் வேரு 

இய பசுஞானத்தகை, வாக்குமனா£$த கோசசமாய் நின்ற என்பது அவ்விசண் 

டன் விருத்இிகளைக் கடந்து அதிதமாயும் வேததநின்றுணரும் ௮நுபவஞான 

மாத்திரையின் விளஙடக் கோசரிப்பதாயும் நின்ற என்றவாறு, ௮ங்கனம் 

நின்ற பொருள் இதுவென அளவைகளான் அறியவாசாமைபற்றி 1௮௫ எனப் 

பொதுப்பட மகாவாக்கியத்துட் கூறியதனை அ௮றுவஇத்துச், சத்சாயுள்ள 

சிவமாதலைச் செவியறிவுறுக்கின்ரு சாகலின், ௮து சத்தாயுள்ள சிவமே எனப் 

பிரிநிலை யேகாசத்தை மாறிக் கூட்கெ, சத்தென்னும் வடமொழிக்குப் பொரு 

ஞுரைப்பார்“சத்தாய்' என்றொழியாறு “உள்ள! என்னார், என்றுணாற்பாற்று- 

என்று உயர்க்தோசான் அறியும் பான்மைச்தென்க.॥ வாக்கு மனா£ீதம்என்றது 

தமிழ். நான்முடிபு. மாவடி மசாடி என மரீஇயினாற்போல மனவதம் எனற்பா 

லது மனா நீதம் என மரீஇயிற்று, ௮$ீதகோசாம் என்பது வட.நானமுடிபு. 

வாக்கு மனாதீதப்பொருளாகலான் உணருருவாந் தன்மையும், கோசசப்பொ 

ருளாகலான் உணராதாச் தன்மையும் இல்லை என்பது பெறப்பதுதலின் இவ்வி 

ண்டு வகையுமின்றி என்றுர், 

அற்றேல், 6ந்தொழிற்கும் வினைமுதலாதல் பற்றி உண்டெனத் துணி 

யப்பட்ட முதல்வன் வாக்குமனாதீத கோசரமாய் நிற்பன் ores! or Hupp 

பெற்றும்; ஆகமவளவையாற பெற்ருமெனின், வழியளவைக் சேலாவாய் ஆக 

மங்களுட் கூறு ப்பவெனவெல்லாம் [ பணைற்பூ துரை வகையானன்றிப் பிரமாணமா 
  

* பாரிசேடம்-ஓழிப், 7 முத ற்குத்திரத் - இரண்டாம இகரணச்தின் மேற்கோளு 

சையிற் காண்க. ] அது என்பது மகாவாக்கியச்துட் கூறப்பட்டதென்பதனை ௩௬-ம் பக் 

கத்துக் குறிப்பிற் காண்க. ரி இது வடநான்முடிபரயின் வாங்மகோதிதம் எனவரும்.



௧௨௨ ். திவஞான்போதமாபாடி.யம். 

காவால் என்னும் ஆசங்கையை நீக்கி **அ௮வ்வளவினவன் மகமுக,' என்னும் 

நியாயம்பற்றி வாச்ருமனாதீத கோசரமாய் நிற்றலை வழியளவையாஜ் சாதித்து 

இவ்விரண்டு தன்மையு மின்றி என்றதனை வலியுறுத் துதற் கெழுந்த ஏ.து; 

பிரகாசத்தினுக்குப் பிரகாசிக்கவேண்டுவ தின்மையானும் 
அப்பிரகாசத்தினுக்குப் பிரகாச மின்மையானும். 

| எனவரும். 

வாக்குமனங்களான் ஒத உணசப்படுவதாகய பிரகாசப்பொருட்கு முன் 
னர் உண்மை யஇகாரத்துட் கூறப்படுஞ் சாதகங்களினின்று ௮றியப்படவேண் 

டுவ தின்மையானும், ஒருவாற்றானு மறியப்படாத அ௮ப்பிரகாசப் பொருட்குச் 

சாதகத்தினின்றும் ௮றியப்படுக் தன்மை யின்மையின் ௮கனானாவதோர் பய 
னின்மையானும், இவ்விரண்டு தன்மையு மின்றி வாக்கு மனாதீத கோசாமாய் 

நிற்றல் பெறப்படுதலின், ௮ங்கனம் கின்ற அதுவே சத்தாயுள்ள சிவம் ஈன் 

பதாம், 

பிரகாசிக்கப்பவெதனைப் பிரகாஈமென்று உபசரித்தார், 

அற்றேல், வாக்குமனாஇீகம் என்றல் பொருந்தும் கோசரமாம் என்தல் 

பொருந்தாது; என்னை? பாப்பிரமப்பொருள் ௮விச்சைவயத்தான் ஞாதா என 

வும் ஞேயம் எனவும் பகுக்கப்பட்டு முன்னர்க் கூறப்படுஞ் சாதகங்களினின் று 

அறியவும் படும், ௮விச்சை நீங்கியவழி ஞா.இிரு ஞானம் ஜேயம் என்னும் பா 

குபாடு சிறிது மின்மையிற் சத்தென்றாதல் ௮ச.க்கென்ருதல் ஒருவாற்ளானும் 

ஜேயமாமாறின்றிக் கேவலம் ஞானமாத்திரையேயாய் நிற்பதொன்ருகலான். 

என மாயாவாதி மதம்பற்றி ஆசங்கை நிகழ்சக்கவழி அதனைநீக்கிக் கோசாமா 

தலை வலியுறுத்துதற் கெடுத்துக் காட்டும் உதாரணம்; 

எண்ணிய சத்தன் றசத்தன்று மென்றாலென் 
கண்ணி யுளதென்றன் மெய்கண்டா--னெண்ணி 
யறிய விரண்டா மசத்தாதல் சத்தா 
1D றிவ றியா மெய்சிவன்று ளாம். 

எனவரும். 

பரமார்த்தமாகிய பரப்பிரமப்பொருள் விவகாரத் திக் கருதப்பட்ட சத் 

துமன்று ௮ச.த் துமன்றென்னில், ௮ங்களனம் ஒருடெ A (I aI உண்டென்றல் யா 

துபிரமாணங் கருதியோ அதனைக் கூறுவாயாக, பிரமாணமொன்று உண்டெ 

ன்னின் அதற்கு ௮து பிரமேயம் எனப்பட்டு ஜேயமாவான் செல்லுமென் 

றஞ்சி ௮ண்டு அதற்குப் பிரமாணமில்லை என்பையாயின், ஈத்தி னியல்புணாந் 

தோன் அராய்ந்தறியிற் காட்சிமுதலிய பிரமாணங்களான் அறியப்பட்டதூஉம் 

ஒருவாற்றானும் பிரமாண மில்லாத சூனியமு மாகிய இரண்டும் மேற்கூறிய 

வாற்றான் ௮சத்தேயாம்; தகவே t rss” என்னுஞ் சார்தோக்கியம் முத 
    

* பரமார்த்தம்-மிகமேலாகெயபொருள், t+ சாந்தோக்கியம், ௬-ம் பிரபாடகம், ௨-ம் 

serio, avG)eas GlamrGle,\9. 8», ம an ai] என்னும் முதலாம் மந்திரத்துள் 

ப.ரம்பொருளைச் சத்தென்றோ இயிரு்கல் காண்க.



பொதுவியல்பு.ஆருஞ்சூத்திரம்.க-ம் ௮தி. ௧௨௬. 

லிய சுருககளோடு மூரணுமாதலாற் சத்தென்றோதப்படும் அறிவினால் ௮றி 

யப்படாத மெய்ப்பொருள் கி கூறுஞ் சூனிய மன்று; சைவவுபகிடதங்களினுஞ் 
சைவாகமங்களினும் * அக்கியமின்றி நின்று உணரும் ௮ற;பவமாத்திசையிற் 

1 கோசரிப்பதென் ரஜோதப்படுஞ் ] சிவனருளாம் என்க, 

அறிய என்னுஞ் செயவெனெச்சம் ““மழைபெய்யக் குளநிறையும்,'' என் 
புழிப்போலச் செயினென்னும் எச்சப் பொருட்டாய் நின்றது. இரண்டும் என 

முற்றும்மை விரிக்க. HESSD COT wi Ys, ௪ த்தாகியமெய் எனக் கூட்டுக. 

1-அடியளந்தான்ருயது,"” என்புழிப்போல அறிவறியாமெய் என்றது வாளா 
பெயசாய் கின்றது 6 **பெயர்கிலைக் களவியி னா௮ குரவும்.”” என்றது ஓத்தாக 

லின். சவன்ராளெனச் வெசத்தியின் மேல் வைத்து உயர்த்துக் கூறினார். 

0:இறைவனார் கமலபாதம்.'” என்றது மது, 

இதனாற் போந்த பொருள் சத்துமன்றி அசத்துமன்றி ஒருபொருளுண். 

டென்பதற்குப் பிரமாணம் என்னை? பிரமாணமில்லாத சூனிய மெனிற் சூனிய: 

மும் ௮ழிபொருளும் என்னு மிரண்டும் ௮சதீதேயா மென்பது **மேற்காட் 

டினமையிழ் பிரமப்பொருள் அசத்தெனப்பட்டுச் “சத்து?” என்னுஞ் சு௬இ௧ 

ளெல்லாவற்றோடும் முரணுமாகலான், அவற்றிற் சத்தென்றோதப்படும் பரப் 

பிரமப் பொருள் உண்மைஞானத்திற் கோசரிப்பதென யாங் கூறுஞ் சிவமே 

யன்றிநி கூறுஞ் சூனியமன்றென மாயாவாதியை மறுத்துக் கோசரமென்ற. 

தனை வலியுஅத்திய வாருமென்க. 

எண்ணியறிய விசண்டா மசத்காதல் என்பதற்குப் பிறரெல்லாம் வரு, 

இன்ற வெண்பாவிற் கூறும் பொருள்படக் கூறியதுகூறலாக்கி உரைப்ப, 

அற்றேல், முதற்பொருள் கோசசமாமென்றல் பொருக்தும், வாக்குமனு. 

இதம் என்றல் பொருந்தாது; என்னை? பிரகாசித்த பொருளையும் வேறரோசாற் 

முன் ௮றிதுமெனவேட்கை சென்றுழி அவ்வாற்ளுற் புதுவதாய்ப் பிரகாசிக்க 

வேண்டுதலிற் பிரகாசத்தினுக்குப் பிரகாசிக்கவேண்டுவ தின்மையின் என்னும் 

ஏ யாண்டுஞ் செல்லாமையாலனும், மனத்தோடு கூடாதவழி அன்மாவுக்கு, 

அறிவுண்டாகலின்மையின் வாச்கசூமனாதீதமாயவழிக் கோசரமாமா நின்மை 

யானும், அன்மாவினோடு கூடி மனம் முதலிய கருவியாதல் அவற்றோடு கூடி. 

ஆன்ழாவாதல் அறியுமென்றல் பொருத்த முடைத்தாகலான். என கையாயிகர் 

முதலியோர் கூறும் மதம்பற்றி சங்கை நிகழ்க்தவழி அதனை நீக்கி, முதற். 

பொருள் வாக்கு மனாதீதமாய் நின்றே கோசாமாமென வலியுறுத்தற் கெடுத் 

துக்காட்டும் உதாரணம்; 

இ .. _ இுந்நியம்-வேறுபாடு, t கோசரிப்பது-விடயமாவ ௮. 1 சிவனருளுஞ் சத்தா 

மென்பதை பாகி? larva அவ வ) ௬ட.தி வ, _தூயொகிெகள] @)_ser 

பஹ ஹாறேஹெ 5 வவ 8 ம௨ா.ககெள॥ என்னும் அபியுக்தர் வாக்கானு 

மூணர்க. 14 திருக்குறள், ௬௧-ம் ௮. மடியின்மை. ௧0. மடியிலா. 6 தொல்காப்பியம், 

சொல்லஇகாசம், எச்சவியல். ௫௩, 0 சிவஞானத்தி, சுபக்கம், பாயிரம். ௪. மறையி 

னல், * இச்சூத்திரத்து முதலதிகாணச்திற் காண்ச, 

   



௧௨௪ சிவஞானபோதமாபாடியம். 

உணர்ப வசத்தாத லொன்றுணரா தொன்றை 
யுணரு நீ தானுணரா யாயி--னுணருமுனிற் 
ருனிரண்டா மெய்கண்டான் றன்னா லுணர்தலாறி 
ரூனிரண்டாய்க் காணான் றமி. 

எனவரும், 

நின்னால் ௮.றிவனவாகிய கருவிகளெல்லாம் மேற்கூறியவாற்றான் ௮௪த் 

தாம். ௮அசச்தெனவே,௮சித்தாதலும் பெறப்பட்டஅ.ஆகலின் அவற்றுள் ஒரு 

கருவியும் முகற்பொருளை அறியமாட்டாது; அவற்ருன் அறிகின்ற நீதானும் 

அதனை அறியமாட்டாய்; நி ஆய்ந்சறிவையாயின் ௮ங்கனம் அறியப்படும் 

பொருள்கள்போல உணர்கின்ற நின்னின் வேம், ஆகவே அதனான் உனக் 

காவதோர் பயனின்ஞும், ௮ற்றேல், மனம் Samual! ஆன்மாவுக்கு அறிவுண் 

டாமாறில்லை. உண்டாயினும் அதனா லறிவுழியும் வேரழுய் நின்றன்றி அறிதல் 

கூடாதாலெனின், அ௮ற்றன்று; ஆன்மாவுக்கு இயல்பா யுள்ள அறிவினை மனம் 

முதலிய கருவிகள் விளக்குவனமா த திரையேயன்றி முன்னில்லதனை உண்டா 

க்குவனவல்ல என்பது * மேற் காட்டப்பட்டதாகலின் ௮வ்வுண்மையை உண 

ர்ம்தோன் சத்தாயுள்ள வத்தை அறியுங்காற் றன்னறிவதன்கணடங்கி ௮து 

வாய் நின்று அதனானே அதனை அறியுமாகலான் எனைப் பொருள்களைப்போல 

அ௮த்தனிமுதற்பொருளை வே'ய்கின்று அறிவானல்லனென்க, 

இதனாற் போந்தது சத்தாகிய சிவம் பாசஞானத்தானாதல் பசுஞானத் 

தானாதல் ௮றியப்படாது, அறியப்படி.ற் குடம் மூகலியவபோல அன்மாவின் 
வேருய் அவிச்சையான் வருஞ் சுகதுக்கங்களைப் பயப்பதன்றி அவிச்சையி 

னீங்கிய 1பெரும்பயனைப் பயவா தாகலான் அன்மா அறியு முண்மையை உண 

ர்ந்தோன், எனையபோல ௮சத்தல்லாக கனிமுகற்பொருளாகலான் ௮கனை 

அதனானே ஒற்றித்து நின்று காண்பனென கையாயிகர் முதலியோரை மறுத் 

துக் கோசாமா மாறுணர்த்தி வாசக்குமனாகீதம் என்றதனை வலியுறுத்தியவாரு 

மென்க, 

உணர்ப என்பது அகரவிற் றஃறிணைப் பன்மைப் பெயர்ச்சொல், ஒன் 

றும் என முற்றும்மை விரித்துசைக்க, உனின் என்னும் இன்னுருபு நீக்கப்பொ 

௬ட்கண் வர்தது, ஒற்றிரட்டியாமை புறனடையாற் கொள்க, இரண்டாதல்- 

வேருதல். தான் ௮சை, தமியை என இரண்டனுருபு விரித்துரைக்க. உணசா 

யாயினென ஒருதொடரசாக்க உரைப்பின் உணராக பொரு ளில்லையென விடத் 

தீல்வேண்டும், அவ்வாறன்றி இரண்டாமென விடுத்தல் உணர்பொருட்கன்றி 
ஏலாமையின் ௮ஃதுரையன்மை அறிக, 

அறிறேல், [sorter அ௮.றிந்தாலன்றித் 1கன்னால் ௮.றிதல் கூடாமையாற் 

றன்னாலை கனையுணரும் என்பது 1 தன்னைப்பற்அதலென்னுங் _குத்றமாமாக 
லின் அவ்வாறன், றி வாக்குமனாதீதமாய் நிற்கின்ற பொருள் யோக மூலிற் 
nett era 

  

* நாலாஞ்சூத்திரத்தி ற் காண்க. | பெரும்பயன்-பேரின்பம். 1 ஈண்டுத் தன் என் 
பன பாசஞ்சலர்கொள்கைப்படி சிவத்தையுணர்த்தின. 4 சன்னைப்பத்துசல் ஒன்றனை 
ஒன்று பற்றுதல்,



பொதுவியல்பு, ஆருஞ்சூத்திரம்.௨-ம் அதி. க௨டு 

கூறுக் தியானபாவனைகளிற் கோசாமாம் என்றலே பொருத்த முடைத்தெ 
னப் பாதஞ்சலர்மதம்பற்றி ஆசங்கை நிகழ்ர்தவழி, ௮தனை மறுத்துத் தன்னா 
லன்றிக் கோசாமாகா தென்பதனை வலியுறுத்துதற்கு எடுத்துக் காட்டும் 

உதாரணம்) 

பாவகமேற் ருனசத்தாம் பாவநா தீதமெனிற் 
பாவகமா மன்றென்னிற் பாழதுவாம்--பாவகத்தைப் 

பாவித்த ருனென்னிற் பானகமாந் தன்னருளாற் 
பாவிப் பதுபரமில் பாழ். 

எனவரும். | 

நீ கூறும் பாவனை ஏனைப் பாவகங்கள் போல மனம் முதலியவற்றோடு 
கூடிநின்று பாவிக்கும் பாவனையோ? அவற்றோடு கூடாதுகின்று பாவிக்கும் 

பாவனையோ? இரண்டு மின்றிப் பாவிக்கும் பாவனையோ? இம்மூவகையு மின் 

மிப் பசித்தவ னுண்டவஞாகப் பாவிக்குமாறுபோல உணராத பொருளை உணர் 

ந்ககாகவைத்துப் பாவகஞ் செய்வதாகிய பாவனையோ? கூறுவாயாக, என இந் 

நான்கினையும் முறையே மறுத்தவாறு, ௮ற்றேல், ஒருவாற்றானும் பாவனைக் 

கெய்தாத பொருள் சூனியமாம்போலும் என்பாசை நோக்கத், தன்னருளாற் 

பாவிப்பதுபசம் இல்பாழ், எனச் சித்தாந்தஞ் செய்தார், 

ஏனைப் பாவகங்கள் போல மனம் முதலியவற்றோடு கூடி நின்று பாவிக் 

கும் பாவகமெனின், அறிவினால் அறியப்பட்ட சுட்டாகலான் ௮சத்தேயாம். 

தான் ௮சை, பாவகமா மென்பது பாவனைமாத்இரையேயன்றிப் பயனில்லை 

என்பதாம், பாவகத்தைப் பாவித்தல் என்புழிப் பாவித்தல் என்பது செய்த 

லென்னும் பொருட்டாய் நின்றது; * :*உண்ணலு முண்ணேன் வாழலும் 

வாழேன்,” 1 *கறைமிட றணியலு மணிந்தன்று."” என்புழிப்போலக் கொ 

ளக, மேலை வெண்பாவில் தன் என்றது தனது சத்தியை அகலால், தன் 

னைப்பற்றுதல் என்னுங் குற்றமாமாறு யாண்டையதென விடுப்பார் தன்னரு 

ளாற் பாவிப்ப தென்ளர். தன்னருளை அறியுமாறும் ௮தனாற் பாவிக்குமாறும் 

1 உண்மையஇகாசத்திற் பெறப்படும், 

அத்றேல், பாவனையும் பாசஞான பசுஞானங்களா னாவதாகலிற் சத்தா 

கிய சிவம் ௮சன்கட் கோசாமாகாதென்றலொக்கும், ௮ங்கனமாயினுர் தன்ன 

ரூளாற் பாவிக்கவேண்டா; அ௮ன்மா பக.த்துவம் நீங்கெ முத்இகாலத்.இற் சவ 

னைப்போல முற்றுமுணர்தன் முதலிய எண்குணங்களுமுடையன் என்று 

ஆகமங்களிற் கூறுகலின் அண்டு அன்மாவினறிவு சிவஞானத்தோடொத்த 

ஞானமேயன்றிப் பசுஞானமன்மையான் ௮வ்வறிவா னறநியப்படுங் கோசாப் 
பொருளென்றலே பொருத்தமுடைத்தெனச் சிவசமவாதிமதம்பற்றி சங் 

கை நிகழ்ர்தவழி ௮கனை மறுத் அத் தன்னருளா னன்றிக் கோசாமாகாமை 

யை வலியுறுத்துதற்கு எடுத்துக்காட்டும் உகாசணம்; 

* சலித்சொகை, பாலை. ௨௨. இலங்கொளி. 1 புறகானூறு. ௧. 1 இந்நூல் ஒன் 

ப சாஞ்சூச்திரச்துட் காண்க, 

 



௧௨௬... சிவஞானபோதமாபாடியம். 

அறிய விரண்டல்ல னாங்கறிவு தன்னா 
_லறியப் படானறிவி னுள்ளா.-னறிவுக்குக் 
காட்டாகி நின்ருனைக் கண்ணறியா மெய்யென்னக் 
காட்டா தறிவறிந்து கண்டு, 

எனவரும், 

சிவாகமங்களில் ௮த்துவிகமே கூறுதலின் ௮ன்மா தன்னறிவா னற 

வதற்கு தன்னின் வேறல்ல னாகலானுஞ், சமமாக லின்றித் தூல சூக் 

கும முறையில் தன்னறிவிற் குள்ளாய் நிற்றலிற் நன்னறிவினா லறிய வாசானா 
கலானுர், தன்னறிவிற்கு வியஞ்சகமாய் அறிவித்து உயிர்க்குயிசாய் கிற்றலா 

னும், அதீதன்மையனாகய முதல்வனைப் பசுத்துவம் நீங்கிய வழியும் ஆன்மாவி 

னறிவு தான் கண்டறிந்து தன்குணியாகிய ஆன்மாவுக்குக் கோசாமாம்படி. 

காட்டமாட்டாது; கன்னின் வேறின்றித் தனக்குண் ணிற்றலிற் றன்னுற் 

சாணப்படாது தனக்குக் காட்டாக நின்ற ஆன்மாவை யறியமாட்டாத: கண் 

போல என்ப தாம், ணொளியைப் 

அல்லன் படான் நின்றான் என்பன குறிப்பேதுக்களாகலின் இங்கனம் 

ஒருதொடராகக் கொண்டுசைக்க. ஆங்கு அசை, அ௮றிவினுள்ளானாகலின் 

௮றியப்படானென்க, காட்டு முகனிலைக் தொழிற்பெயர், கண்டறிந்து காட் 

டாது எனக் கூட்கெ, கண்டறிதல் * “*குழிந்தாழ்ந்தகண்," என்புழிப்போலச் 

சிறப்பின்கண் வந்த மீமிசை, மெய் அறியாக் கண் என்ன என இயைத்துளை 

க்க, கண்முகலியவற்றை கோக்க அன்மா சத்துச் சித்தென்பது தோன்ற 

மெய்யென்ரர். 

கண்ணறியா மெய்யென்ன வென்றதற்குக் கண்ணையறியாத உடம்புபோ 
லென்று உரைப்பாரு முளர், உடம்பிற்கு அறியுந்தன்மை யின்மையானும், 

உடம்பித்குக் சண் காட்டாக லின்மையாலும், ஈண்டு உவமையாதற்கு ஏலா 

மையின் ௮து போலியுசையென்ஜொழிக. 

அற்றேல், அத்தன்மையனாகயெ மூதல்வனைத் தலைப்பட்ட ஆன்மா ௮ம் 

முதல்வனே டொன்டுய்ப் போதலேயன்றிக் தானென வேறு நிற்குமாறின் 
மையிற் ஐன்னருளா லான்மா உணருமென வேறுபடுத்துக் கூறுதல் பொருந் 

தாதெனச் சிவாத்துவிதசைவர் மதம்பற்றி ஆசங்கைநிகழ்க்தவழி அதனை மறு 

தீது முத்தியின் முதல்வனோடு நிற்கு மியல்பு உணர்த்துமுகத்தானே . தன்ன 

ருளாலுணரு மான்மாவிற் கோசாமாமாறு வலியுறுத்துதற் கெடுத்துக்காட் 

டும் உதாரணம்; 

அ துவென்னு மொன்றன் றதுவன்றி வேறே 
ய துவென் றறியறிவு முண்டே--ய துவென் 
றறிய விரண்டல்ல னாங்கறிவு ணிற்ற 
லறியுமறி வேடிவமு மாம். 

வனவரும, 
senate பனயுவ்வதவகதைவைவைவதைதாயள் அலகை அகவய ய 

ச் நாலடி, தூய்தன்மை, ௯. கழிந்தாரிடு. 
 



பொதுவியல்பு.அருஞ்சூத்திரம்.௨-ம் அதி. ௧௨௭ 

சத்தாகிய சிவம் மாயாவா திகள்போல் ௮நிருவசனமாய்க் கூறப்பவெதொ 

ன்றன்மையான் மூத்தியி, னும் ௮றிபொருள் வேறுண்டென்பது அணியப்படு 

மென்பார், அது வென்னு மொன்றன் துவன்றி வேறே யதுவென் நறியறி 

வும் ஆங்குண்டு' என்றும், ௮௫்கனமதிதல்பற்றி யொன்றுய் நிற்தற் இழுக்க 

ல்லை யென்பார், *அதுலென் றறிய விசண்டல்லன் அறிவு ணிற்ற லறியு மறிவே 
சிவமு மாம்' என்றுங் கூறினார், உம்மை சிவமாயும் சிவமாகாமையை விளக்கி 

நின்றது, அறிவு மென்ற உம்மை இறந்ததுதழிஇயது, ௮துவென்னுமொன் 
றன் முகலானென ஏதுப் பொருள்படக் சொண்டுசைக்க, 

Hamer Sig வெண்பாக்களானும் முறையே வாக்குமனாதீதம் என் 

இல் பொருந்தும் கோசாமென்றல் பொருக்தாதென்னும் மாயாவாஇிகளையும், 

கோச் 'மென்றல் பொருந்தும் வாக்குமனாதீத மென்றல் பொருந்தா தென்லும் 

கையாயிகர் முகலியோரையும் பாவனைக்குக் கோசாமாதலே யன்றிக் தன்னா 

௮ணரும் உணர்விற்குக் கோசாமென்றல் பொருந்தா கென்னும் பாதஞ்சல 

ரையும், பகுத் தவம் நீங்கியவழி அன்மாவின் ஞானத$இிற் கோசாமாமென்னலும் 

சமவாத சைவரையும், முத்தியிற் சிவமேயன்றி ௮ன்மா என வேறின்மையின் 

ஆன்மாவுக்குக் கோசாமாமாறு யாண்டையதென்னுஞ் சிவாத்துவிதசைவரை 

யும் மறுத்து வாக்குமனா த கோசரமாய் நிற்றலை வலியுறுத்துதலின் இவ் 

வைக்தும் ஒருபொருண்மேல் வர்தவாறு காண்க, 

சமவாத வரதம். 

அற்றேல், * பொருந்துமாற்றோடும் சிவாகமங்களோடும் முசணுதலான் 

ஏனையோர் கூறுவனவெல்லாம் பொருள்படாமையின் அவற்றை மறுத்தல் 

அமையும்; சமவாதசைவரில் ஒருசாசார் முதீதிகாலத்தில் ௮றுவகைக் குணங் 

களும் விளங்கிச் சதாசிவக் கடவுளோ டொப்பகின்று 8நதொழில் செய்வன் 

என்பதூஉம் அவற்றோடு முரணுதலின் மறுக்கப்பெவதேயாம். மற்றொருசா 

சார் கூறும் வெசமவாகம் பொருந்துமாற்றிற்கும் சைவாகமங்கட்கும் இயை 

புடையது போலத் தோன்றுதலின் ௮வ்வொருசாரார் மதம் பற்றி ௮ன்மா 

கன்னறிவானே முதல்வனை அறியுமென்றல் பொருத்தமுடைத்துப்போலும்; 
அஃதெங்கனமெனின், அவர் கூறுமாறு; 

*“லீம்புல வேடரி னயர்ந்தனை வளர்க்தென."' என ஆசிரியர் உருவக முக 

தீதான் ஓதிய அன்மாவி னியல்பை வழி_நா லாசிரியா், 

1-மன்னவன்றன் மகன்வேட ரிடதீ2த தங்கி வளர்க்தவனை யறியாது 

மயங்கி நிற்பப், பின்னவனு மென்மகனீ யென்றவரிற் பிரித்துப் பெருமை 

யொடுக் தானாக்கிப் பேணு மாபோற், அுன்னியவைம் புலவேடர் சுழலிழ் பட் 

டுத் துணைவனையு மறியாது துயருறுந்தொல் லுயிரை, மன்லுமருட் குருவாகி 

வந்தவரி னீக்கி மலமகற்றித் சானாக்கி மலாடிக்கம் வைப்பன்,” 

என உவமமும் பொருளூமாகவைத்து விளங்கக் கூறினார். கூறவே, மன் 

னர் னர் சாதியிற் பிறந்த மன்னவன்மகன் அம்மன்னவ2னோ டொப்ப எல்லாக் குண 

* பொருந்துமாறு-யுத்தி. 1 இந்நூல். ௮-ம் சூ. 1 சிவஞான?த்தி, ௮-ம் சூ. ௪,



கஉ௮ சிவஞானபோதமாபாடியம். 

ங்களுமுடையவனாகியும் வேடரிடத்தே தங்குதலான் ௮வ்வாற்றலை ௮றியாத 
மயங்கச் சிறுமைப்பட்டு நின்று, பின் ௮தனை ௮வனறிந்து பலவகை உபாயம் 

களினாலும் அ௮வவேடரினின்றும் பிரித்து “நீ என்மகனாகலின் நீயும் கானும் 

ஒருசாதியேம், என்னோடொப்ப அ௮ரசசுரிமைசெய்யும் எல்லா வாற்றலு முடை 
யை” எனத் தெரிவித்து முடிசூட்டித் தன்னைப்போலாக்கி உதவி செய்த 
வழி, முன்னின்ற சிறுமை நீங்கு, ௮ங்கனம் எல்லாப் பெருமையுமுடையனாய், 
மீள அவனு கவியை வேண்டாது தானே சுதக்இரனாய் இன்புற்றுவாழ்வன்; 

அதுபோல, ஆன்மா சிவனோடொப்ப முற்றுமுணர்தன் முதலிய எண்குணங் 

களையுமுடையனாயும் லீம்புலவேடர் சுழலிற்பட்டமையாற் சிவலுக் தானும் 
ஒருசாதி எனத் தன்னாற்றலை அறியாது சங்கையுத்தாற் ற் சிற்றுணாவுஞ் 

சிறுதொழிலுமுடையனாய்ச் சிறுமைப்பட்டு நின்.று, பின்பு சிவன் குருவை 

௮திட்டித்து நின்று சவதிக்கை செய்து செவியறிவுறுத்தி ௮வ்வைம்புலவே 

டரினின்று நீக்கி என்னோடொப்ப நீயும் எண்குணங்களுமுடையை எனத் 

தெரிவித்துத் தன்னைப்போ லாக்கி உதவிசெய்தவழிச், செயற்கையானாகிய 
சிற்றறிவு சறுதொழில்களை விட்டு, இயற்கையானுள்ள போறிவு பெருக்தொ 

ழில்களின் பகுதியவாகய எண்குணங்களுமுடையனாய், மீளவுஞ் சிவன் உதவி 

செய்ய வேண்டாமையிற் பரதத்திசம் நீங்கிச் கிவனைப்போலத் தன்வயத்தனாய் 

நின்று இன்புற்று வாழ்வன் என்பது பெறப்படுதலாலும், **“உன்னைப்போ 

லென்னைப் பாவிக்க மாட்டேன்.” எனவும் 1 **எண்குணத்து ளோமே,” என 

வும் பிரண்டும் தன்றோ ரெல்லாம் இவ்வாறே கூறுதலானும், சிவாகமங்களில் 

ஆண்டாண்டுச் சவசமமாதலே முத்தியென்று ஓதுதலானும், முத் கனாகிய 

ஆன்மா தன்னறிவானே இவன் முதலிய எல்லாப் பொருளையும் ௮றிவன் 

என்பது, 

இன்னும், ] முத்திபெற்ற ஆன்மாக்கள் சிவனோடொப்பர், ரி மலம் 

முழுவதும் நீங்கி விளங்கிய இற்சத்தி யுடையராகலின், யார் யார் சிவனோ 

டொப்பாசல்லர் அவர் அவர் முழுவதும் மலம் நீங்கிய சிற்சத்தியை யுடைய 

சல்லர், சகலர் முதலியோர் போல. என்னும் வழியளவையாலுஞ் Fare 

மாதலே முத்தி என்பது பெறப்படும், 

இன்னும், முத்தியிற் சிவசமமாகாதவழிச் சு தந்தாமுடையனல்லனாம், 

ஆகவே, ௦ :பரதந் இரியங் கசைகழி பந்தம்” என ஞானாமிர்தத்திற், கூறுத 

லானும், சிவாகமங்களிலும் இவ்வாறே கூறுதலானும் முத்தியும் பெத்தமெ 

னப்பட்டு வழுவாம். ௮.ற்றேல், முத்தி பெற்ற ஆன்மாக்கள் சிவசமமாயவழிச் 
சிவனைப்போல 8£க்தொழில் செய்வரெனல் வேண்டும், செய்வசெனக் கொள் 

ளின் அகேகேச்சுர வாதமாய் முடியுமாலெனின்; முடியாது. 88ந்தொழில் 

செய்யுங் கருத்தாவாகற்றன்மை சிவனுக்குக் கருணையா னுள்ளது, முத்தி 

* சுந்தரமூர்த்தகாயனார் தேவாரம், எ-ம் இருமுறை. ௫. வழித்தலை. 1 இருகாவு 
கீகரசுமாயனார் தேவாரம், பொது. ௬-ம் இருமுறை. திருமறுமாந்றத்திருத்தாண்டகம். 

௧௦. நாலா. 1 இது பிரதிஞ்ஞஜை; என்பது மேற்கோள். 4 இது ஏது; என்பது கார 
ணம், 6 இது திருட்டாந்தம்; என்பது உதாரணம். இவற்தின்விரிவைத் தருக்கசங்ரெக 

உரை முதலியவற்றுட்சாண்க, ப அல். ௧௨. ஆருயிர், 

 



பொதுவியல்பு.ஆருஞ்சூத்திரம்.௨-ம் அதி. ௧௨௯ 

பெற்ற அன்மாக்களுக்குத் தள்ளப்படாமையா லுள்ளதாகலான் லீந்தொழில் 

செய்வதற்குச் சிவனொருவனே அ௮மையுமாகலின்,௮வர் மிகைபடச் செய்யுமா 
றின்மையா னென்பது, 'இக்கருத்சானன்ே ற. *உம்பர்பிரா னுற்பத்தி யாதி 

களுக் குரிய னுயிர்தானுஞ் சிவானுபவ மொன்றினுக்கு முரித்தே,”” என 

வழி_நாலாகிரியரும் ஓதினார். ஆண்டுச் சிவானுபவம் என்றது ஆகுபெயசாற் 

தன்னுடையதாகய சிவத்துவத்தை ௮றுபவித்தல் என்றவாரும், 

இன்னும் நூல்களின் ௮ண்டாண்டுச் சவசமமாதல் முத்து என்பதனோடு 

முசணுவனவாகத் தோன் ௮வன எல்லாம் முசணாதவாறு ஆகுபெயசாகவைத் 
துப் பொருள்கொள்ளப்படுமென்று இங்கனம் சைவரி லொருசாசார் உருவ 

சமவா இிகளிற் சிறுபான்மை வேறுபடப் புதிதாக ஒரு மதங்கொண்டு தாங் 

கள் கொண்டதறந்கேற்பச் வோகம வாக்கியங்களையுக் தமக்குவேண்டியவாறெ 

ல்லாம் இடாப்படுத்தி நலிந்து பொருள்கொண்டு உசைசெய்து தாமே தம்மில் 
வியந்து கொள்வாசாகலான் அண்டு இழுக்கென்னை யெனின்; கடுவுநிலைமை 

யுடையசாய்ச் சவாகமங்களை ஓஇ உணர்ந்தார்க்ரு அவருரைப்பனவெல்லாம் 

இக்திரசாலம்போல ஆரவாசமாத் இசையே யன்றி நிலைபெற மாட்டா வாகலின் 

அவை ஒரு பொருளாக வைக்து மறுக்கற பாவனவல்ல வாகலானும், எத்தன் 

மையசாயினுஞ் சிவதீக்கை புடையராய்ச் சிவாகமத்தில் விதித்தவாரொழுகி 
அகச்சமயத்தி னிற்றலின் ௮வரைப் பழிக்க லாகாபையாலும் ௮வசறிவு ௮வ 

வளவிற்றென்று போதலே பொருத்தமுடைத்தென் ஷெழிக, 

NC MH, USM MUS HL MFO வளவைக்கும் இயைவன போல இத் 

துணை வலியுறுத்தி ௮வருசைத்தனவெல்லாம் ஆரவாசமாத்திசையாய்ப் போ 

மாறு யாங்கனம்? அதனை அறியங் 1] குதாகல முூடையேன் என்பையாயிற் 

சிறிது காட்டுதும். 

மறுப்பு, 

மன்னவன் மகனை அன்மாவுக்கு உவமை கூறியதுபற்றிச் சிவசமமாதல் 

முக்ீதியெனக் கொண்டாய்; ஈண்டு வினாவுஅம்: மன்னவன்மகன் வேடரினீங்கி 

மன்னவனைச் சார்ந்தவழி மன்னவ னேவலின் கின்று பணிந்தொழுகுவா 

னே? மன்னவனோடொப்பத தன்னாணையும் உடன்செலுத்தி அரசாட்சி செய் 

வானோ? கூறுவாயாக, மன்னவனேவலினின்று பணிஈதொழுருவ னெனில் 

1காட்டார்திகப் பொருளிலும் ௮வ்வாறு கொள்ளப்படும், படவே, ௮ஃது எம் 

மனேோர் சித்தாக்தமாகலின் உனக்கு ௮வசித்தார்தமாம், இனி மன்னவ?ேவல் 

வழிநின்று ௮சசாட்சி செய்யினும் ௮து ர பசதக்நரமாவதன்றிச் 6 சுதந்தர 

மன்மையான் உனக்கசேலாது; HSI FOSS தன்மாட்டு வைத்து மன்னவன் 

வறிதே யிருப்பத் தான் அரசாட்சி செய்வனெனிலும் ௮.து பாசுபதர்மதமாய் 

முடியு மாகலின் உனக்குச் சித்தாந்த மன்று; மன்னவனோ டொப்பத் தன்னா 

ணையும் உடன்செலுத்தச் சுதந்தானாய் ௮சசாட்சிசெய்வ னென்னின்; ௮ஃது 

அரேகேச்சுரவாதி மதமாய் முடியும், அன்றியும் தந்தையைப் பணிந்தொழுக 
  

* சவஞானதிததி, ௧௧-ம் சூ. ௧௦, செம்பிரத. 1 குதாகலம்-அபூரூவமானபொருளை 

யலாவுகை. 1 தாட்டாந்திகம்-இருட்டார்தசம்பந்த முடையது. ஈண்டுத் திருட்டாந்தம் 

ஆன்மா. ர பரதந்திரம்-பிறாவயமுடைமை, ட சுதந்இிரம்-தன்உயமுடைமை. 

கனா



௧௩௦ சுவஞானபோதமாயாடியம். 

லின்றி ௮வன் செய்த ஈன்றியும் மறந்து அவஜோடொப்பத் தானும் Tera 

செய்வஞயின் ௮வன் ஈன்மக்களுள்வைத்து எண்ணப்படாமையின் ஈண்டை 
க்கு உவமையாதல் செல்லா; இனிப் பணிர் தொழுகுதலு மின்றி அரசாட்சி 
செய்தலு மின்றித் தனக்கு வேண்டும் போகங்களை நுகர்ந்துகொண்டு சுதந் 
இரஞாய் இருப்ப னெனினும் * “எந்நன்றி கொனறுர்க்கு முய்வுண்டா முய்வி 
ல்லை-செய்ச்ஈன்றி கொன்ற மகற்கு,” என்ப வாகலின், வேடசோடு கூடி மயங் 

இச் சிறுமைப்பட்டு நின்ற தன்னை ௮வரி னீக்டுப் பெருமையொடுக் தானாக்கிப் 

பெரியதோர் உதவி செய்து தந்தையுமாயினானை ௮வனேவல்வழி நின்று பணி 
ந்தொழுகாது தானும் மன்னவனோடொப்பச் சுதந்இரமாய்த் தன்னாணையும் 

உடன்செலுத்தி அரசாட்சி செய்யும் மகனோ டொப்பவனே யாகலான் ஈண் 

டைக் கேலாதென் ஜொழிக, ௮ஃதேல் ௮காதிமுத்தனாகிய சிவனும் ஆதிமுதீ 
தனாகிய அன்மாவும் ஒருசா தி என்பது உணர்ந்துகோடன் மாத்திசைக்கே மன் 

னவனையும் அவன்மகனையும் ஒருபுடை ஒப்புமைபற்றி எடுத்துக்காட்டிய தெ 

னின்; நன்றே கூறினாய்! ஒருசாதிமாத் இசையால் உனக்குப் போர்த தென்னை? 
மன்னவனும் ௮வன்மனைவியும் மன்னர்சா தியேயாயினும் மன்னவன் செய்யும் 

௮சசாட்சி ௮வன் மனைவியுஞ் செய்வா ளென்றற் குரிமையின்மையின், அது 

போலச் சவெளும் அன்மாவுஞ் சத்தாதல்பற்றி ஒருசா தியேயாயினுஞ் சிவனோ 

டொப்ப 8ீந்தொழில் செய்யும் உரிமையுடையனல்லனென் றொழிக, 

இன்னும் மன்னவன்மகன் ஏனையோர்போல அணையிற் பிறமுக லின்றி 

அந்தரங்கவுரிமை புடைமையின் மன்னவன் செய்யுக் கண்டத்தை நோக்கச் 

சுசர்தரனேயன்றிப், பரதர்திரமுடையனல்ல னாயினும் மன்னவனாணைவழி 

நிற்கும் உரிமை யுடைமையான் மன்னவனை நோக்கப் பசதந் இரனேயாவன்) 

அதுபோல, முத்தனாகிய ஆன்மாவும் ஏனைய அன்மாக்கள் போலப் பந்தமுற் 
றப் பிழைபடுதலின்றி இறைபணி வழுவாது கிற்கும் அந்தரங்க வுரிமையு 

டைமையான் இலயம் போகம் ௮.திகாசம் என்னும் ௮அவத்தைபற்றிப் பொது 

வியல்பி னின்ற முதல்வன் செய்யும் BIO sri Pi நோக்கச் சு தந்ரனே யன் 

றிப் பாதந்இரனல்ல னாயினும் இறைபணி வழுவாது நிற்றல்பற்றி இலயம் 

முதலியவற்றி னீங்கத் தன்னியல்பி னின்ற முதல்வனை நோக்கப் பரதந்தி 

சனே யன்றிச் சுதந்தரனல்லனென்றறிக, இஃதுணர்ஈதுகோடற்கன்றே சர் 

வஞானோத்தரசத்திற் “சிவன்” என்றும் “பதி என்றும் வேறுவைக் தெண்ணி 

யதூஉ மென்க, சிவாகமங்களி லோரோ ரிடத்தில் ஆன்மா பெத்தத்திற் பா 
தந்திரன் முத்தியிற் சுதந்தரன் எனவும் பாதர் இர னாதல்பற்றி மல வுண்மை 

அணியப்படும் எனவுங் கூறுவன வெல்லாம் பொது வியல்புபற்றிப் பதியென 
நின்ற முதல்வன் செய்யும் 8ந்தொழிலினகப்பட்டு நிற்றலும் ௮வற்றி னகப் 

படாது நிற்றலும் பற்றியே பிறிதில்லையாகலின் ௮துபற்றித் தன்னியல்பி 
னின்ற முதல்வனை கோக்கியுஞ் சுதந்திர னாுவன்போலு மென மலையற்க, 

இவ்வுண்மை உணசாததூஉ மன்றி விஞ்ஞான தீக்கையின் உடல் 1பொரு 
ள்களோ டொப்பச் சற்குசவன்கையிற் முனஞ்செய் தளித்துர், தானஞ் செய் 
  

* இருக்குறள், கக-ம் ௮.தி. செய்க்ஈன்றியறிதல், ௧0, * பொருள் என்றது ஈண்டுக் 

கனமமாதல் பாடியகாரர் தாமே முன்னர்ச் கூறுமாற்றா னுணர்க.



பொதவியல்பு.அருஞ்சுத்திரம்உ-ம் ௮தி. ௧௩௧ 

களித்த பொருளென் தறியும் ௮.றிவு சலியாமைப் பொருட்டு காளும்.கர்ளுஞ் 
சிவபூசையிற் செபகன்மங்களோ டொப்பச்* “திவோதாதா" என்லும்: மந்தி 
சம் ஒதி ௮ன்மாவையுஞ் சிவனுடைமையாகப் பூகீசோடும் தானஞ்செய்தலஸித் 
அம், தாம் சுதந்தொரே சிவனுடைமையல்லர் எனப் பிணக்கிப் பாமசற்பாத் 

இரத்திற் ருனஞ்செய்தபொருளை அபகரிக்க நினைக்கும் நினைவுடையாரோடு 
பேசினும் உய்தியில்லதோர் கொடிய பாவமா மென்றொழிக, தம்மைத் தான 

ஞ்செய்தலாவது தாம் சவலுக்குப் பரதந்தரசென் நறிந்து ௮வனருளா 

லல்லது ஒன்றையுஞ் செய்யாசாகிநிற்றலேயாமென் ௮ணர்க, 

அ.த்றேல், மலவாசனை நீங்குதற்பொருட்டுத் தம்மைச் தானஞ்செய்ததா 
கப்பாவித்தன்மாத்தஇிரையேயாகலின் அதுபற்றி இழுக்கென்னை யெனின்,௮.் 

கனமாக, ௮ப்பாவனை உண்மையோ? போலியோ? எனக் கடாயினார்க்கு உண் 

மையெனிற் பசதந்திசராதற் கிழுக்கில்லை; போலியெனிற், பசித்தவன், உண் 
(2 டான்போல எத்துணைப் பாவகஞ் செய்யினும் பசிநீங்குதல் கண்டிலமாகலின் 

௮.துபோலப் போலிப்பாவனையான் மலவாசனை நீக்குமாறின்மையின் ௮து 

வீண் தொழிலாய் முடியும், 

இன்னும் பாவனை போலியென்பார்க்குப் 1பாவனையின் வழியவாய்ச் செ 

ய்யும் மந்தி கிரியைகளும் போலியாய் முடியும்; முடியவே, பாவனைமுதன், 

மூன்றானும் அவர் செய்யுஞ் சிவதீக்கையுஞ் சிவபூசையஞ் செபம் தியானம் 

மூதலிய எல்லா ஆசாசங்களும் ௮ங்கனம் போலியாய்ச் செய்வது தமக்கா 

னும் பிறர்க்கானும் பயன்பரமொறின்மையின் மாணாக்கசை வஞ்சித்துப் பொரு 

ள்கொண்டு தம்முடம்பை ஓம்புதற்பொருட்டுச் செய்யும் ஆரவாரமாத் இ 
சையே போலுமென் ரறொழிக, 

௮.ந்தேல், கருடபாவனை செய்வோன் கருடனாதல் கண்டிலம் ௮ப்பாவ 

னையால் விடந்தீருதல் கண்டாமாகலிற் போலிப் பாவனையும் பயன்றரும் என் 
பது பெறப்படுமாலெனின்;அறியாது கூறினாய், மாந்திரிகன் தன்னுடம்பைக் 

கருடஞகப் பாவிப்பானல்லன்; மற்றென்னையோவெனிற், கருடனுக்கு ௮ 

தெய்வமா நிற்கும் மந்திர மூர்த்தியாகத் தன்னான்மாவைப். பாவிப்பன், fi 

நனம் பாவித்தவழிச் சார்ந்தகன்வண்ணமாய் நிற்கு மியல்புடைய அன்மா 

அண்டு அம்மந்இர ரூபியாய் நிற்றற் கிழுக்கன்மையின் அதுபற்றி ௮சங்கை 

யின்மை உணர்க, இன்னும் பாவனைகளும் உபாசனைகளுங் கற்பித்துக்கொண்டு 

செய்யும் போலியென்றன் மாயாவாஇகூறுங் கூற்னாகலின். ௮து சைவசித்தா 

ந்தத் திற் கேலாமையறிக, 

HOS po, ஆன்மா சார்ந்தசன்வண்ணமாய் கிற்கு மியல்புடையன் என் 

றற்கும், அதனானே தன்னாற் கணிக்கப்படும் மக் இரரூபியாய் நிற்பன் என்றற் 
கும், விலங்கு புள்ளுக்கு ௮ திதெய்வமாய் கின்.று ௮ திட்டிக்கும் மந்திர முண் 

* ஈவோதாதா என்னும் மந்திரம் ஸ்ர்வொ உர vider ஸொகர ஸ்ரிவ$ 

ஷஹவ._[3ி௨௦ ஐ மக பபிவொய.கி வவ. கீ ர weudlas வொஹ Qears-| 

    

என்பது. 1 பாவனையின்வழி அவர் செய்யும் என்பதும் பாடம்.



கல. சிவஞானபோதமாபாடி.யம்? 

டடன்றற்கும் பிரமாணமுண்டாயினன்றே அதுபற்றிக் கருடபாவனளை முதலா 

யின. உண்மைப்பாவனையென்று கொள்ளப்படுமாகலின் இவற்றிற்குப் பிரமா 
ணம் என்னையெனிற் சர்வஞானோத்தசம் முதலிய ஆகமங்களே பிரமாணமா 
மென்றறிக, ௮ஃதெங்கனமெனிற்காட்டுதும்:-- | 

சர்வஞானோேத்தாத்திற் *பசுவும், பாசமும், அஇகாசஞ் செய்து நிற்ப 

தாயெ பதியும், ௮திகாரத்தி னொழிர்து தன்னியல்பி னிற்பதாகய Seip 

எனப் பதார்த்தம் சான்கென் நெடுத்துக்கொண்டு, அவற்றிற்குக் தனித்தனி 

இலக்கணமூ முணர்த்சதப், பின்பு | GIS Be அுமுகக்கடவுளுக்கு ௮௩ 

னம் ர்அப்பிசமேயமாய் ஒன்றோடு உவமிக்கப்படாததாய் ௮ திருக்குமமாயவியா 

பகமாய்த் தன்னியல்பினிற்குஞ் சவச்தை அறியுமா றெங்கனம்? என்று ஆசங் 

கை நிகழாமைப் பொருட்டுச் [சிவப்பொருள் ௮த்தன்மைத்தாயினும் தனை 

அறிதற்கு உபாய கூறுகின்ரம், அவ்வுபாயம் வாதிக ளெவசானும் அறியப் 

பட்டதன்ரய்க் குருபாம்பரையின் அறியப்பவெ.து, ஒருவர்க்கும் யாங் கூறி 

னேமல்லேம், ௮கனை நீ கேட்பாயாக என்று அதன் பெருமை எடுத்துக் கா 
ட்டி, *அகாதிமுத்தனாய் நின்ற சிவனுக்குரிய தன்மைகளும், 0௮த் தன்மைய 

ட இங்கே கூறிய சர்வஞானோத்தராகமத்தின் பொருள்களைப் பின்னர்க் குறிக்கப் 

படும் மேற் ந்படி ஆசமச்தின் சுலோகங்களோடு ௮டையாளப்படி ஒட்டி உணாச, 

உ கெவாஸறா? கெலோ$ ஷெராகா? கஹாசி 61.09 வ-ரோமிகிவ 

dup AoSM owe Deg ws annwenrr ‘ees save su08 வெ 

கெ யொயிகாறவிவஜி-1_58 
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0600 seand.02 அப்பிரமேயம் அளவையானளக்சப் படாத. 

ws) 
an) ral an Hany வவ-$.மவா) த நிஷஉடுயெ.நவிஜாய0_சவ$ 

ம) தோகவா_த- ஸ்ரி,வா ௨வெசி| Baan.) 8 யாவ... அலிழ Bours 
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ணஷூ04] மவர௩வற௦வறயா உரஷ ேரஷ.௦ ஹவ.-4வாலிவி5]  , 

q QurQanct ava 6).sr Gea anal-fr_g i ana ~@)_g 12-2024) 

ஹவ-1_ககயொ அஷ$)௦ ஹூ-4வெழாவறி வி.ச? |॥வாவ-4_த வ ays 

தஸ வாஉ9_நா_நா3 வஜி-1_53| 

9 சிவனுக்குரியசன்மைகளாவன?--சர்வான்மாக்களாதல், எங்கும்வியாபியாதல், 

தீத்துவருபியாதல், தாத்துவாதீ.தராசல், எப்பொருளினும்மேம்படுகை, வாக்கு மனம் 

பெயர் இவற்றை நீங்குதல் முதலியன. 

௦ ஷொஹூெே 8ஃ-வரஷி,க மிலி.க௦ ௨ ந இவ.தஹா|



பொதுவியல்பு.ஆருஞ்சூத்திரம்.௨-ம் ௮. ௧௯௩ 

ஞெ சிவனே கான் எனச்சிவோகம்பாவனை செய்யுமாறும், *அவ்வாதன்றித் 
ர் துவிச பாவனை செய்தாற்படு மிழுக்கும் விளங்க விரித்துணர்த்தித், ]1தவிச 
பாவனையைக் கைவிட்டுச் சிவோகம் என் ௮த்துவித. பாவனை. செய்வோன் 

ஏகதேசமாய் கின்றறிவதாகிய சற்தறிவினீங்கி முழுவதும் வியாபகமாய்கின்று 

அ.றிவதாயெ முற்றுணர்வு விளங்கிச் சிவனை அறிந்து தான் சிவனேயாவனெ 

னச் சிவனை ௮றிதற்கு 1உபாயங் கூறிப், பின் அதுகேட்ட ௮றுமுகக் கடவு 

ளுக்கு மேல் $உத்தேசங் கூறும்வழியும் இலக்கணம் கூறும்வழியுஞ் சிவனும் 
அன்மாவும் இருபொருள் என வைத்தோதுதலிற் சிவனின் வேருகிய ஆன்மா 

சிவோகமெனப் பாவிக்கும் அத்துவித பாவளையாற் வனே தானாக**௮யிக்க 

மாமா றெங்கனம்? என்று ௮சங்கை நிகழாமைப்பொருட்டு, ஆன்மா தன்னியல் 
பை அறியாது பசுத்துவத்தோடு கூடியவழிப் பசுவாய் நின்றான்; ௮துபோ 

லத் தன்னை அறிந்து சிவதீதுவத்தோடு கூடியவழிச் சிவமாய் நிற்பதற்கு Buy 

மில்லையாகலாற் றன்னையுந் தலைவனையும் 11பசாபாபேதத்தாலும் தூலசூக்கும 

பேதத்தானும் எப்பொழுதும் பயின்றறிதல் வேண்டுமென் ரோதி, ௮ற்றேல், 

ஆன்மாவினியல்பு தனித்து நில்லாது பசுத்துவத்தோடு கூடிப் பசு எனவுஞ் 

சிவத்துவத்தோடு கூடிச் சிவம் எனவும் பலதன்மைப்பட்டு நிற்குமாறென்னை? 

என்று மீளவும் 8ீயுருமைப்பொருட்டு, 11:அதவா” என்று எடுத் துக்கொண்டு 

கெளிவு பிறவாது மீள மீள மயங்குதற் கேதுவாய வார்த்தைகளை விகற்பித்து 
  

ன ௪. ஊ$ர.சா ஸிவொஹ)_ந9 ase 5.6 gan 7 55 | amr alow. ag 

வஊயெற சொ.ஹா ரிவவ 3வேரபயா க 

* துவிதபாவனை செய்தாற்படு மிழுக்கு செச்துவ மடையாமை. 

viola 5.) ஸஹ ஹவா ௩) வ-ய.மாவ௦ விவ$2.1யெசுி| vives 1 கூ யல | 
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22 வழ்க உ, ௬௦ 6.௧ விசு வ .ஹி.தஷ) வா 

ரி தவனை அறிதற்கு உபாயம் சவோகம்பாவனை. 6 உத்தேசம் கூறல் போமாத்இி: 

சையாற் பொருளையெடுத்துரசைச்சல். 0 இலக்கணங்கூறல் பொருளின் றப்பியல்பு. 

உரைத்தல். ee அ௮யிக்கம் என்பது லீச்தியம் என்பதன் விகாரம். 

44 வராவா விமாமெ.ந வ.கி UNO விம[.மா$| வவ கொத 
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. ௦ 6 0 . 
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ஷெண 9 நவர ஹதகாறிணா] ௮,சவா என்பது இனியென்னும் பொருள்படும் 

ஓர் அல்வியயம்.



GRP சிவஞானபோதமாபாடி.யம். 

இங்கனம் பலவாகச் சொல்லி என்னை? எனக்கூறி யொழிதது,எல்லாச் சங்கை 

களும் நீங்கத் தெளிவு பிறத்தற் 'கேதுவாகத் தொகுத்து ஒருவார்த்தையின் 

உணர்த்துவான் புகுந்து “சர்வே தாம! anQauu8—gr 5 55000 wGees 

உறிக வயெகி|.௪_தகயவ.க- வரெ.ஹாசி வ$_தடாவமாவ_த$1௨0௧) 
a 2 ல 

abr 5 oar p> ௯பி.தஹு ஷவ$ரஷ._௧$)என்று அருளிச்செய்தார், 

இதன்பொருள் ஆன்மா ௮ங்௩கனம் இருதன்மைப்படுமாறென்னை? என்று 

லீடிரு.துகேள்; எல்லாப் பொருளின் தன்மைகளும் ஆன்மாவுக்கு உளவாம்; 

௮லதெங்கனமெனின், ஆன்மா யாதனையாதனைப் பற்றினான் ௮தனதன் சுபா 
வமே தன் சுபாவமாந்தன்மை யுடைமையான் ௮துவதுவாயே நிற்பன் என்று 

இங்ஙனம் ஆன்மாவை அறியுமாறு தொகுத்துக்கூறினாம் சண்டுகொள்க, என் 

பதாம். 

இங்கனந் தொகுத்துணர்த்திப், பின்னும் இவ்வாறறியும் * ஆன்மஞான 

தீ தின்பெருமையும், அதனாற் பெறும் பேறும், அதனை அறிதற்கு உபாயமும், 
௮றிந்தானது பெருமையும் விரித்துக் கூறி, 1* இதற்குமேற் சொல்லற்பாலது 

சிறிதுமில்லை யாகலான் மனோவிகற்பங்களை ஒழித்து இங்கனர் தன்னுண்மை 

௮றிக்து உபாயங்களைச் செய்வோன் இங்க சீவன்முத்தனாப் அகம்புறமெய 

கும் வியாபித்துக் தற்றதருமதருமியாய்த் தற்றருமம் எனப்பட்ட மு.ற்றுமுணர் 

தன் முதலிய எண்குணங்களுமுடையனாய் இங்கனஞ் சிவத்துவத்தைப் பெற் 

அச் சருட்டிப்படுந்தன்மை முதலியனவின்றிச் சிவசமமாவன், 1இத்தன்மையு 
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பொதுவியல்பு.ஆருஞ்சூத்திரம். ௨-ம் ௮தி. க௩௫ 

டையானுக்குத் *தவஞ் செபம் தியானம்பூசைமுதலியன ஒன்றும்வேண்டாம்; 
கத்தியம்'௪த்தியம்!ச.தீதியம்!, முக்கா லுஞ் சத்தியம்!;இத DGC ned ௮.றியற்பா 

லன ஒரு நாலினுமில்லை, என வலியுறுத்திப்,பின்னும் ஆன்மா எல்லாவற்றினும் 

௮அவதுவாய்நிற்குமாற்றைப் 1பூதான்மா முதல் ௮றுவகைப்படுத்து விரித்து 

இன்னுங் கூறுதும் கேட்பாயாக என்றெடுத்துக்கொண்டு, பூதபரிணாமமாயெ 
உடம்பி னியல்புகளும், ஆன்மா ௮வவுடம்பைப் பற்றியவழிப் பூகான்மா என 

நிற்குமாறும், ௮கத்தின்கண்ணவாயெ வாக்குக்களினியல்பும், ஆன்மா அவற் 

றைப் பற்றி ௮ந்தரான்மா என நிற்குமாறும், சூக்குமபூகம் முதலிய தத்.துவ 

ங்களி னியல்பும், ஆன்மா அ௮த்தத்துவங்களைப் பற்றியவழித் தத் துவான்மா 

என நிற்குமாறும், அத்தத்துவங்களுள்ளும் ஆன்மா எவ்வெத் தத்துவங்களை 
ப்பற்றினான் ௮வவக் தத்துவமயமேயாய் நிற்பன் என்பதூஉம், அன்மா 

] போத்திருத்துவமெய்திப் புரூடதத்துவமென நிற்கு மியல்பும், ௮ங்கனம் 

புருடதத்துவமாய் நின்று பிரகிருதி குணங்களைப் பற்றி இன்பத் துன்பங்களை 

அுகரும்வழிச் €ீவான்மா எனகிற்குமாறும், ரிசசர் நார் விலங்கு புள்ளு தாவாம் 

எல்லாவற்றிற்கும் அதிதெய்வ மந்திரங்கள் உளவெனவும், தாவர சங்கமங்க 

ளுள் மர் இரங்களான் ௮ இட்டிக்கப்படாத உயிர்களில்லை எனவும், மக்திரங்களை 

உச்சரிக்கும் முறைமை இவ்வாறெனவும், இவ்வாறு மந்இரங்களி ஸியல்பும், 

அவ்வம்மந்இரங்களைக் கணிப்புழி ஆன்மா படிகம்போல ௮வ்வம்மக் திமயமே 

யாய் மந்தரான்மா என நிற்குமாறும், தன்னின் வேறாகிய இவ்வைவகைப் 
பெயரினீங்கெயவழி மேற்கூறிய ௮த்துவிதபாவனையாற் பாமான்மா என கிழ் 

குமாறும் விரித்துச் தொகுத்துக் கூறி, ஆன்மா சார்ந்தகன்வண்ணமாய் கிற்கு 
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னம், தர்ப்பணஞ்செய்தல், ௮க்சணிப்பிரவேசம் என்பனவும் பிறவும் கொள்க. 
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௧௩௭௬ சிவஞானபோதமாபாடி யம். 

மென மேற்கூறியதனை மீளவும் வலியுறுத்த, இவ்வறுவகையுள் ஏனையவெல் 
லாம் உபாஇபற்றிய செயற்கையாதலும் ௮த்துவிதபாவனையாற் பரமான்மா 
என நிற்றல் சத்தென்லுஞ் சாதிப்பொதுமைபத்றிய இயற்கையாதலுக் தெரி 
த்துணர்த்த, இங்கனமாகலான் *அ௮.ததுவித பாவனையுடையோன் ஞானக்கண் 

ணாற் சிவனை ஆன்மாவிழ் கண்டு முழுதும் வியாபகமாய் நின்.று ௮றிவதாகிய 
முற்றுணர்வுடைனாய் ௮வ்வப் பொருளியல்பெல்லா மறிந்அ மலவாசனை நீங்கிச் 

கேவலமாய் நின்று முடிவுகாண்கில்லாப் பேரின்பத்தைப் பெறுவன் என முடி. 

த்தது முடித்துக்காட்டி, இங்கனம் ஈீகண்டவுருத்தி நாயனார் அறுமுகக்கட 
வுளுக்குச் சர்வஞானேத்தாத்தின் ஞானபாதஞ் செவியறிவுறுத்தருளினார். 
இன்னும் இதனை ஈண்டுசைத்தவாறுபற்றி விரித்துரைத்.துக்கொள்க, 

இவ்வாகமத்துள் இத்துணை வலியுறுத்திச் சிவனே டொற்றுமைப்பட 

தின்று தன்னைப் பாவிப்பதாகிய அஆன்மஞானம் ஒன்றே அப்பிரமேயமாய் ஒன் 

ரோடு முவமிக்கப்படாது நின்ற ௮ச்செவனை அ௮றிதற் குபாயமென்றும், ௮ங்க 

னம்பாவிக்கவே ௮ச்சவேனோ டொத்றுமைப்பட்டுப் பேரின்பத்தைப் பெறுவ 

னென்றும், ௮சுத்தப்பொருளோ டொற்றுமைப்பட்டு நின்ற ௮ன்மா சுத்தப் 

பொருளோ டொற்றுமைப்பட்டு கிற்குமா றெங்கனம்? என்னும் கயம்கீக்குத 

ந்குத் தொகுத்து ஒருவார்த்தையாற் கூ.றுதுமென் நெடுத்துக்கொண்டு அன் 

மா எதனை எதனைச் சார்ந்தான் ௮தனதன் சுபாவமே தன்சுபாவமாய் ௮து 

வ.துவாய் கிற்பனென்றும், இங்கனமாகலாற் சிவனோ டொற்றுமைப்பட்டு கிற 

புழிச் சிவன்குணங்களாகிய எண்குணங்களுக் தன்றன்மையாகக்சொண்டு சிவ 

னேயாய் நிற்பன்; இதுவே சிவத் தவத்தைப் பெறுகலென்றும், இதற்குமேல் 
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பொதுவியல்பு.ஆருஞ்சூத்திரம்.௨-ம் ௮தி. Snot 

௮.றியற்பாலன ஒரு நாலினுமில்லை. முக்காலும் சத்தியம்! என்று வலியுறுத்தி 
யும், ஆன்மா எல்லாவற்றினும் ௮துவதவாய் நிந்குமாற்றை இன்லும் விளங்க 

க்கூறுதுமென்று எடுத்துக்கொண்டு பூதான்மா தத்துவான்மா மர்திரான்மா 

அக்தரான்மா €ீவான்மா பரமான்மா என ௮றுவகைப்படுத்து அவ்வவற்றிற் 

கூடியவழி அவ்வப் பெயர்பெற்று ௮துவதுவாய் கிற்பனென அண்டாண்டு 
நிற்குமாறு விரித்துணர்த்தியும், படிகக்தை உவமைகூறியும், இங்கனம் ஏனை 
யாகமங்கள்போலப் பொருள் கவர்ச்சிப்படுகற்கு இடங்கொடாதவண்ணம் 

அ௮றுமுகக்கடவுண்மாட்டு வைத்த கருணைமிகுதியான் ௮ங்கையி னெல்லிக்க 

னிபோல அன்மாவினியல்பு விளங்க வுணர்த்இப் பலகாலும் வலியுறுத்தி, 
எல்லாவாகமங்களினும் இது சிறக்ததென்பது தோன்றச் :*சர்வஞானோத்த 

ரம்” எனப் பெயருமிட்டு அருளிச்செய்த சீகண்டவுருத்திரக் கடவுளின் இரு 

வுளக்குறிப் போடு முரணித் தமக்கு2வண்டியவாறே இவ்வாகமத்தித் கூறப் 

படும் வாக்சியப்பொருளையெல்லாம் இடர்ப்படுத்தி ஈலிஈது பொருள்கொண்டு 

உரசைசெய்வாருமூளர், ௮வருரை போலி என்பது சொற்டெக்கை முறையா 

னும், மேற்பாயிரத்துட் கூறிய நியாயத்தாலும் விளங்கக் கிடக்சவாறறிக, 

இன்னும் மதமும் மறுப்புமாகவைத்து ஓகப்படும் பெளட்காம் மதங்கம் 
மிரும2கர்இரம் முதலிய சிவாகமங்கட்குச் எபக்கம் பொதுவகையாற் கூறிவை 

தீதுப் பலவாற்றுனும் பரபக்கங்களை மறுப்பதுமாத்திரையே கருத்தென்பு 

தூஉம், ௮வவாகமங்களானே பாபக்கங்களினுளவாகிய Burnt iy of wae 

சுபக்கத்தைச் சிறப்புவகையான் அறிய லுறுவார்க்குத் * நூலாருந்ததி நியா 

யம்பற்றி அதனைச் சிறந்தெடுத்தோதுகல் உபசேசமாத்இசையான் உணர்த் 
துவனவாகிய சர்வஞானோத்தாம் தேவிகாலோக்தரம் முதலிய சிவாகமங்க 
ட்ருக் கருத்சென்பதாஉம், இங்கனமாகலாற் பெளட்கரம் முதலியவற்றின் 
ஓதப்படுஞ் சுபக்கப்பொருள் சர்வஞானோத்தாம் முதலியவற்றின் பொருள் 

பற்றியே தெளிந்து கொள்ளப்படு மென்பதூஉம், மாறிக் கொள்ளின் வழுவா 
மென்பதாஉம் அவ்வச் சிவாகமங்களினியல்பு நோக்கி வன்மை மென்மை 

பற்றி உணர்ந்துகொள்க, 

இன்னும் பெளட்கரத்தில் காட்சிப் பிரமாணத்தி னியல்பு கூறும்வழி 

இந்திரியத்திற்கும் விடயத்இிற்கும் உளவாிய சம்பரதம் 1 சையோகம் முதல் 

அறுவகைப்படும் என நையராபிகர் மதம்பற்றிக் கூறி, உதாரணமும் அவ்வாறே 

காட்டப்பட்டன. 1அங்காசத்இன் காரியமாகிய சோத்திரத் இற்கும் ஆகாயத் 
இன் குணமாகிய ஓசைக்கும் சமவாயசம்பர்தங் கூறுதல் மேற் பாசபடலத் 

அட் கூறிப்போர்தக?னோி முரணுதலின் அது சித்தாரந்தமன்று; பிறர்மதம் 

பற்றிப் பொதுவகையாற் கூறியதென்பத உனக்கும் ஒப்பமுடிக்தது. குண 
  

* தாலாருந்ததிரியாயம் பெரிதான ஒருகக்ஷத்குரத்சை முன்னர்க்காட்டி ௮துவாயி 

லாகச் சிநிதான அருக்ததியைக் காட்டுதல்போலச் கொள்ளப்படும் ஒருநெறி. + ang 
யோகம் முதல் ௮றுவகைச் சம்பந்தங்களாவன:--சையோகம், சையுத்தசமவாயம், சையு 

த்தசமவே.தசமவாயம்,சமவாயம், சமவேசசமவாயம், விசேடணவிசேடியத்தன்மை என் 

பன. இவற்றின்விரிவைச் தருச்சசங்செகவுரையிற் பிரத்தியக்ப்பிரமாணச்திற் காண்க. 

1 அங்காரமென்றது ஈண்டுத் சைசசாகங்காரத்தை. 

௪௮



S29 | இவஞானபோதமாபாடியம். : 

குணிகளும் சாதி வடி.வுகளுர் தம்மின் வேறல்ல என்பதூஉம் *அண்டுக் கூறிப் 
போத்தமையின், ஈண்டு வேற்றுமைப்படுத்துக் குடவுருவத்தைக் கண் கானு 

ங்கா சையுசதசமவாயம் என்றும், உருவச்தன்மையைக் காணுங்காற் சையு 
தீதசமவேதசமவாயம் என்றும் 'ஒதஇியதாஉம், சித்தார்தத்திற் கேலாமையின் 
1 பிறாரமதம்பற்றிப் பொதுவகையாற் கூறியதேயாமெனக் கொள்ளப்படும், 
சுத்தமாயையின் உண்மைக்குப் பிரமாணகம் கூறும்வழிச் சுத்தாத் துவாவிற் 
கன்மமில்லை எனச் சாஇத்ததும் பிறர்மதம்பற்றிப் பொதுவகையாற் கூறிய 

தேயாமென்பது இருவினையதிகாணத்திற் காட்டினாம். இன்னோன்னவை 
யெல்லாம் உபசாசம்பற்றிப் பொதுவகையாற் கூறப்பட்டனவன்றிச் இத்தா 
GF We என்பது உனக்கு முடம்பாடேயாமாகலிற், சுபக்கப்பொருளைப் பொ 

அவகையா னாட்டிவைத்துப் பலவாற்ருனும் பாபக்கங்களை மறுத்தற்பொரு 

ட்டேயெழுந்த சவொகமங்கள்பற்றிப் பொருளுண்மை தெளியப்படாதென்ப 
தூஉம், அவற்றை முன்னொடுபின் மலைவற உய்த்துணா வல்லார்க்குச் செம் 

பொருள் இனிது விளங்குமென்பதூஉம், பாபக்கங்களைச் சிறிதுந்ண்டாது 

சிறப்புவகையாற் சுபக்கமாத் திரையே கூறுதற்பொருட் டெழுந்த சர்வஞா 

ஜேத்தாம் முதலியவற்றில் ௮ங்கனம் உய்த்துணவேண்டாது சித்தாந்தப் 

பொருள் இனிது விளங்கு மென்பதூஉம் கண்டுகொள்க, அற்முகலினன்றே 

பெளட்காம் முதலியவற்றின் இத்துணை வலியுறுத்தி எடுத்துக்கொண்டு ஓதா 

தீதூஉஞ், சர்வஞானோக்தாம் முதலியவற்றின் “இதற்குமுன் ஒருவர்க்கு 
கூறினேமல்லேம்; ௮தனை நி கேட்பாயாக," எனவும், **இதற்குமேற் சொல்ல 
திபாலன ஒருழாலினு மில்லை” எனவும், “*“தெளிவுபிறவாமைக் கேதுவாய்ப் 

பலபடச் சொல்லி என்னை?” என் றெடுத்துக் கொண்டு “சார்ந்ததன் வண்ண 

மாயே நிற்றல் ஆன்மாவின் இயல்பாம்; இங்கனம் ஆன்மாவி னிலக்கணரஈ தொ 

குததுசைத்தாம் உணர்ரக்துகொள்க” எனவும், “சத் இயஞ்/ சத்தியம்! முக்கா 

அஞ்சத்தியம்.”” எனவும் இத் அணை வலியுறுத்தி ஒதிய,தூஉமென்க, 

அ.ற்றேல், இங்ஙனங் கூறியவாற்றுாற் சர்வஞானோத்தசத் இற்குச் கொற 
கிடந்தவாறன்றி நலிந்து பொருள்கோடல் பொருக்தாதென்ற தொக்கும்; 
ஏனையவெல்லாஞ் சொற்கிடர்தவாதே வேறுபொருள்படா வாயினும், ஆண்டுத் 

““தற்றருமதருமி”” என்றது தற்றருமக்தோடொத்த தருமத்தை யுடையன் 
என வேறுபொருள்படு மென்றற் கிழுக்கென்னையெனின்; ௮ இியாதுகூ றினாய், 
௮ர்௩னம் பொருள் கொள்ளிற் படிகம்போலத் தன்னாற் சாரப்பட்ட பொரு 
ளின் தன்மையே தன்றன்மையாகக்கொண்டு அதுவதுவாய் நிற்பது ஆன்மா 
வின் இலக்கணமெனத் தொகுத்து ஒருவார்த்தையின் விளங்க மேலோதிய 

வாக்கயத்தோடு முரணுதலை மறந்தாய்போலும், இன்னும், **அன்மா சார்க் 

ததன் வண்ணமாய்கின்றறிவன், ஒன்றதறியும்வழி மற்றொன்றனை அறியாமை 
யின், யாவன் சார்ந்ததன் வண்ணமாகாது நின்றறிவான்? ௮வன் ஒன்தறியுங் 
கான் மற்மொன்றனை அறியாதானல்லன், சவென்போல."” என்னும் வழியள 
வையும் இவ்வாகம ௮ளவையை வலியுறுத்த or pares, இதனானே “(தற் 
இருமதருமி” என்ற தூஉம் பின் ௮௧னை எண்வகைப்படுத் தோதியது உம் மிரு 

* ஆண்டு என்றது பாசபடலத்தைக்குறிச்தது. 1 பிறர் என்றது-தார்ச்செரை. 

அவர் குணமும் குணியும் வேறெனச்கொள்ளுதலை பதினேழாம்பக்கத்திற் காண்க. 

 



பொதுவியல்பு.ஆருஞ்சூத்திரம்.&-ம் அதி. ௧௩௯ 

கேந்திரத்திற் கலைமுதலியவற்றைச் **சற்சங்க சித்து?” என்றதுபோல் வத் 
அப் பொருள் கோடலே பொருத்த முடைமை அறிக, 

இன்னும், “*தற்றருமதருமி”” என்பது தற்றருமத்தாற் தருமி என வேம் 
அமைத்தொகைப்பொருள்படாது தற்றருமம்போலுக் தருமத்தையுடையன் 
என்று அன்மொழித்தொகைப்பொருள்படமோயின், ஆண்டுத் தற்றருமதரும 

என நிற்பதன்றி ௮ன்மொழித்தொகைமேல் உடைப்பொருள் விகுதி வாசா 

தென்னும் வடமெரீழி வியாகாணவிதியோடு முரணித் **தற்றருமதருமி'” 
என உடைப்பொருள் விகுதிபெற்று நிற்றல் பொருந்தாமையிம் சொல்லியல் 

பானும் ௮௮ பிறிதுபொருள் படுதம் கேலாமை அறிக, 

ஹ.நறல், சார்ந்தகன்வண்ணமாய் நிற்றல் ஆன்மாவி னியல்பன்று; செய 

ற்கை யென்ருற்படு மிழுக்கென்னையெனின், அவ்வாரோதாமையானும், செயற் 

கை ஈண்டோதுதற்கோ ரியைபின்மையானும், செயற்கையாயவழி அத்துவி 

தபாவனையால் இருபொரு ளொஜ்.றுமைப்பட நிற்றல் எவ்வாறென மேலோ 

இயதுபற்றி கிசமும் ஆசங்கைக்கு விடையாகாமையாலும், சீரர்ந்ததன் வண்ண 
மாய் நிற்குமாற்றைப் பூகான்மாமுதற் பரமான்மா ஈமுக ௮றுவகைப் படுத்து 

இன்னும் விரித்துக்காட்டுிகின்றோம் என இயற்கை செயற்கை இசண்டினுஞ் 

சேறற்குரிய இலக்கணமாக அதனைக் கூறுதலானும், மலத்தாளாய செயற்கை 

௮.றியாமையாதலும் கலைமுதலிய கருவிகளானாய செயற்கை ஏகே தசவறிவா 

தலுமாக்திரையே யாகலின் இவற்றின் வேருகிய சார்ந்ததன்வண்ணமாக் 

் தன்மை இவைபோல மலம் முதலியவற்றானாய செயற்கை என்றற்கோ ரியை 

பின்மையானும், ௮ஃதான்மாவி னியல்பென்பதன்றிச் செயற்கை என்றற் 

கேலாமை அறிக, 

அத்றேல், அவ்வவற்றின் குணமே தன்குணமாதலன்றிக் தனக்கென 

வேறுகுணமில்லை போலுமெனின், அன்மாவுக்கு விசேடகுண மில்லையாயிற் 

குணகுணிகட்கு வேற்றுமை இல்லை என்பது மேற்காட்டுதலிற் குணமில்வழிக் 

குணியும் இல்லையெனப்பட்டுச் சிவாத்துவித மதமாய் முடியுமாகலின் ௮து 

பொருந்தாது, படிகத்திற்குச் சார்ரதசன்வண்ணமாதன் மாத்திசையேயன்றி 

அதனைப் பற்றுந்தன்மையும், கண்ணுக்குச் சார்ந்தகன்வண்ணமாய் நிற்றன் 

மாத்திரையேயன்றி அவ்வாறு நின்று அவ்வப் பொருள்களைக் காணுந்தன்மை 

யும் வேறுளவாயினாற்போல, ௮ன்மாவுக்குச் சார்ந்தசன்வண்ணமாய் நிற்றன் 

மாத்திரையே யன்றி ௮வ்வாறுகின்று ௮வற்றை அறியுக்கன்மையாகய விசேட 

குணம் அவற்றின் வேர௫ய் உண்டென்க, இவ்வுண்மை விளங்கப் புடைநாலா 

சிரியரும் 1**இருளொளியலாக் கண்டன்மையதாம்” எனச் சித்தார்தஞ் செய் 

ச மிருகேர்இரத்தில் இந்திரியாதிப் பிரகரணத்தில் ஐ._சறா..மி வாஹி_த Apo 
  

வவ-ரஷ) 8ஞொமிக வ விஷ ஹ_ந votes. Qavor x என்னும் 

சுலோகத்திற் கலை முதலியவற்றைச் ஏிற்சங்கித்து என்று கூறியிருத்தல் காண்க. ௮வை 

சித்தாயெ ஆன்மாவுடன் சேர்ந்தமையாற் சற்சங்கித்து என்னும் பெயரவாயின.] வெ 

பபிரசாசம், உண்மை, ௩-ம் சூ. ௯. சத்திது.



SFO ்.. திவஞானபோதமாபாடியம். 

தார். இதனானே தனித்துநின்நறியும் அறிவும் சார்ந்ததன் வண்ணமாய் நின் 

றறியும் அறிவும் எனச் சித்து இருவகைப்படுமாறும், இசண்டுக் தம்மு ளொவ் 

வாதவாறும், படிசம் மாணிக்கத்தைச் சார்ந்தவழி மாணிக்கவண்ணம் முழு 

து தன்வண்ணமாகக்கொண்டு நிந்றல்பற்றிப் படிகத்தைமாணிக்கமே என 

அதனோே டொப்புமைகூறுதலமையும்: ௮அபற்றி மாணிக்கத்தைப் படிகத் 
தோ டொப்புமை கூறுதலமையாதவாறுபோல, அ௮ன்மா சிவத்தைச் சார்ந்த 

வழிச் சிவத்தின் குணம்முழுவ.துக் தன்குணமாகக் கொண்டு நிற்றல் பற்றி 

ஆன்மா சிவமே எனச் சிவத்தோ டொப்புமை கூறுதல் அமையும்) அதுபற் 

றிச் சவத்தை௮ன்மாவோ டொப்புமை கூறுதல் சாலாதென்பதூஉம், படிசம் 
போலச் சார்ந்தகன்வண்ணமாய் நிற்கும் அன்மா மலமுழுவதும் நீக்கித் 

தன்னறிவு வியாபகமாய் விளங்கியவழியும் தன்னாற்சாசப்பட்ட சிவத்தை 

மாத்திரம் அறிதலின்றி மற்௫ொன்றனை .௮.றிதல் செல்லாதென்பதூஉம், இது 

பற்றியன்றே கெலுக்கடிமை எனப்பட்ட தென்ப.தூஉம், இன்னோன்னவை 

பிறவும் அறிந்துகொள்க, 

இக்கருத்தேபற்றிச் * “ரவன்வே னென்றிரண்டுஞ் சித்தொன்றா மென் 

னில்**அவனுக் வெனும௫க் தாம்.” என்னார் வழிநூலாகிரியரும். இகனானே 
முழுவதும் மலம் நீங்கி சிற்ச,த்தியுடைமைபற்றி அன்மாவுஞ் சிவமுச் தம்மு 

ளொப்பசென் ரோதிய வழியளவையும் போலியாய் ஒழிந்தவா.றுணர்க, 

என்னை? மலம் நீங்கித் தன்னறிவுமுழுவதும் விளங்கியவழியும் ௮துவதுவாய 

நின்றறிதலே ஆன்மாவின் இயல்பாகலின், அவ்வா றன்றிச் தனித்துகின் றி 

agr@u Gaps தானுர் தம்முளொத்தல் சாலாமையானென்பது, இன்னும் - 

இதனானே, நீரொடு நீரும் பாலொடு பாலுஞ் சேர்ந்தாற்போலென 8க்கயவா 

தங் கூறுவார் மதமும் குடமுடைந்தவழிக் குடாகாயம் மகாகாயத்தோடு 

கூடி. ஒன்ராமாறும் சிறை முறிந்தவழி யாற்றுநீர் கடனீரோடு கூடி ஒன்ுமா | 

அம் போலெனச் சிவொாத்துவிதங் கூறுவார் மதமும் மறுக்கப்பட்டன, ஆகமங 

களின் அவ்வாறு அவற்றை எடுத்துக்காட்டியது ஒற்றுமைபடச் சேர்தன் 

மாத்திரைக்கு ஒருபுடையொப்புமையாதல்பற்றியே பிறிதில்லை என்சு, 

இன்னும், “*கற்றருமதருமி” என் ஜோதியதனை மீளவும் விரித்துணர்த்து 

வான் புகுந்து, முற்றுணர்தன் முதலியனவாக எண்வகைப்படுத் தோதியவ 

றீறுள் ௮நாஇபோகம் என்றொரு குணம் முற்அுணர்வு முதலியவற்றின் வே 

றுவைத் தெண்ணப்பட்டது. படவே, ௮ஃது அநாதி முத்தத்தன்மை என்னுங் 

குணத்திற்குப் பரியாயப் பெயராய் அ௮ராதயே ஞானம் விளங்குதல் எனப் 

பொருள்தருவதேயாமாகலின், ௮க்குணம் அகாதி முத்தனாயெ சிவலுக்கன்றி 

இடையே முத்திபெற்ற ஆன்மாவுக்கில்லை என்பது உனக்கும் ஒத்தலான், ௮௧ 

திபோகனல்லாத அன்மாவுக்கு அகாதிபோதத்தன்மை கூறியது மாணிக்க 

வொளிமுழுவதுர் தன்னைச் சார்ந்த படிகத்தில் விளங்கினாற்போலச் சிவளுக் 

குரியதருமம் தன்னைச் சார்ந்த அன்மாவின்மாட்டு விளங்குதன்மாத்தஇரசையே 
பற்றி யாகலின், ஏனைக் குணங்கள் ௮ன்மாவிற் கோதியதூஉம் ௮வ்வாறேயா 

மென்பது தெளியக்டெக்தவாறறிக, 
  

» சிெவஞான௫த்தி, ௧௧-ம் சூ. ௧௧,



பொதுவியல்பு.ஆருஞ்சூத்திரம்.௨-ம் ௮. BPS 

இன்னும் பெளட்காம் மதங்கம் முதலிய சவொகமங்களிற் சிவனுக்குரிய 
எண்குணங்களே யன்றி ௮வற்றோடொப்ப வேழ'ுய் ஆன்மாவுக்கு எண்குணங் 
களுளவென யாண்டானும் ஓதாமையாளும், '*தற்றருமதருமி"' என்பதற்குத் 
தீ.ற்றருமமே தனக்குத் தருமமாக வுடையனென்னாது தத்தருமமாகிய சிவத் 

அவத்தோடொப்ப ௮தனின் வேறுதருமமாகிய சிவத்துவமுடையன் எனப் 
பொருள செய்தல் * அவ௫த்தார்தமென் ௫ொழிக, ௮துவதவேயாய் கின்ற. 
தல் ஆன்மாவி னியல்பாதலின் ௮ன்மா மலமுழுவதும் நீங்கிச் சிவத்தைச்சார் 

ந்தவழித் தன்னறிவு முன்போல் ஏகதேசமாதலின்றி வியாபசமாய் விளங்கி 

னும், மாணிக்கத்தை முழுவதும்பற்றிய படிகம் ௮ம்மாணிக்க மாத்திரையே 

யன்றி மற்றொன்றனையும் பற்றாுதவாறுபோல ௮ச்சவத்தையேயன்றி மற்ரெ 

ன்றனையும் அறியுமாறில்லை எனவும், மாணிக்கத் தினொளி படிகத்தின் முழுவ 

தும் விளங்காதவழி விளங்காத பாகத்தான் மற்றொன்றனைப் பற்றுமாறுபோ 

லச் சிவத்துவமாகிய எண்குணங்களும் தன்பால் முழுவதும் விளங்காதவழி 

மற்றொன்றனையும் அறியும்; அறியவே அதுவதுவாய் அ௮ழுந்துக் தன்மையா 
ன௮ பந்தத்திற் கேதுவாமாகலின், ௮ங்கன மாகாமைப் தொருட்டுச் தவத்து; 

வம் முமுவதுர் தன்பால் விளங்கும்படி சிவோகம்பாவனையில் உறைத்துகிற் 

றல் வேண்டும் எனவும், ௮.றிக. 

அற்முகலினன்றே சிவ£க்கையிற் 1பிராசாதகெறியானே அ௮ன்மாவைக் 

சிவனிடத்தில் ]யோசித்துப் பின்னுஞ் சிவனுடைய எண்குணங்கள் ௮தன்மா 

ட்டு முழுவதும் விளங்கும்படி ஒசோவொன்றனை மும்மூன்றாகுதயான் விளக் 

குவித்துச் சிவசமமாகர் செய்வதூஉம் என்றுணர்க, 

இவ்வாறன்றிச், சிவன்குணத்தோ டொப்ப வேறுகுணமுடைமையே 

சிவசமம் என்னுஞ் சொற்குப் பொருளென்பாசைக் குணங்க சொருபுடை 

மோ? வறு மொததலாற் சவசமமோ? எனக் கடாயி Ppa a {9 DOT D யொத்தலாற் சிவசம 
னார்க்கு ஒருபுடை யொத்தலாற் சிவசமமென ரிவிடுப்பின்) ஒருபுடை ஓக்கும் 

போக் என்பது எல்லா வாதிகட்கும் உடம்பாடாதலின், அதனான் உனக்குப் 
ததொன் றின்மையானும், முழுவது மொத்தலாற் செவசமம் என விடுப்பின் 

முழுவதும் ஒத்தவழி ஒன்றே யாதலின் இருபொருளாய் நிற்குமா நின்மை 

யானும், குணங்களான் வேற்றுமை யின்ஞயினும் குணிப்பொருள் வேருதல் 

அமையுமெனிற், சைவசித்தாகதத்திற் குணமே குணியுமாய் நிற்பதாகலின் 

௮.தனை மறந்து சநையாயிகர்மதத்தில் வீழ்ந்து குணமுக் குணியும் தம்முள்வே 

றெனக்சொண்டு இரண்டிற்குங் குணங்கள் ஒன்று குணியான் வேறு என்றல் 

பொருந்தாமையானும், குணங்களின் வேற்றுமை இல்வழிக் குணிகளின் வே 

நீறுமை பெறப்படாமையானும், நித்தப் பொருள்களின் வேறுபாடு தெரிப்ப 

தற்கு விசேடம் என்றொரு பதார்த்தம் உண்டெனத் தார்க்கெர் கொண்டது” 

போலச் சைவடித்தாந்தத்திற் கொள்ளாமையின் இலக்கண வேறுபாடே 
    

* அவ௫த்தாந்தம் தருக்க நாவிற் கூறபபட்ட ஏதுப்போலிகளுள் ஒன்று; ௮து தன் 

சித்தாந்தத்திற்கு இணங்காதவைகளைச் சொலிச் சித்தார்தஞ் சாதித்தல். 1 பிசாசா 

தீநெறி-துவாசசகலை முதலியன. இவற்றின் விரிவை பிராசாத சட்சுலோகி இத்தாக்ச 

சாராவலி முதலியவற்றுட் காண்க. 1 யோடித்தல்-சேர்த்தல். ர விடுத்தல்-விடைகூறல்.



கச... சிவ்ஞான்போதமாபாடி.யம்5 

இலக்யெத்தின் வேறுபாட்டைத் தெரிவிப்பதாகலாலும், இச்னானே ௮.துன 
gon நின் ஐறிதலாகயெ பொது இலக்கணமாத் இிரையே யன்றி ௮ன்மாக்களு' 

க்குச் தனித்தனி றப்பிலக்கணங்களுள என்பதும் பெறப்படும்: ௮.த்ருகவி 
னன்றே மலசத்திகள் பலவாயின: அவை இவை என்பது உண்மையதிகார 
திற் காட்டப்படுமாகலின் அதுபற்றி அ௮சங்கை யின்மையாலும், இன்னும் 

சிவமும் ௮ன்மாவும் இலக்கணத்தான் ஒன்ராயவழிப் பதி பசு என வேறுவைத்' 

தெண்ணு தல் பொருர்தாமையா னும், பசுத்துவசா இ வேருகலின் அதுபற்றி 

ளேறெண்ணியதெனிற் பசுத்துவம் உபாதியாதலன்றிச் சாதியாகாமையின் 

அங்ஙனம் கூறுதல் சாதஇஇதுஉபாஇ இது என் றறியாதார் கூற்றே யாகலின் 

அதுபற்றி வேறெண்ணுதல் பொருக்காமையாலும், இதனானே பசுவாய்கின்ற 

௮ன்மசாதி வேறு, Gauri நின்ற அ௮ன்மசாதி வேறெனக்கொண்டு ,அவ் 
Aram po rs gs கூறுதல் சாவஞானோத்தாத்தின் கருத்தெனத் 

தமக்குரிய ஈயத்தைவிட்டு மாயாவா திமதம்பற்றி உசைசெய்தலும் போலியாக 

லானும், இன்னும் சிவனும் அன்மாவும் இலக்கணத்தான் ஒன்ராயவழிச் சிவனை 

மறைக்கமாட்டாச அணவமலம் ஆன்மாவுக்கு * அவாசகமாதல் செல்லாமை 
யானும், ஞாயிற்றை இருள் மறைத்தல் கண்டிலமாகலானும், சிவனுக்கு 1 ஒப் 

பாரும் மிக்காரும் இல்லை என எல்லாச் சிவாகமங்களும் முழக்குதலாலும், 

பிறவாற்றானுஞ் சிவசமம் என்னுஞ் சொற்கு ௮துபொருளன்மை உணர்ந்து 

காளக, 

இங்கனம் சிவாகமங்களையும் பொருந்துமாறுகளையும் முன்னொடுபின் 

மலைவறகோக்குப் பொருண்மை துணியமாட்டாதார், 8ீந்தொழிலி னேவப்ப 

ட்டுப் பிணிப்புண்டு மூன்னின்ற பசதந்இரத்தை: நோக்க முச்்தஇிபெத்றவா 

ன்மா சுதந்தானென் மோேதப்படும்: அங்கனமாயினும் அதுவதுவாய் கிற்கு 

மியல்பானே உபாதியினீங்கிச் சிவமேயாயவழிச் சிவமொன்றனையே அறிந்து 

நிற்பதாகலிற் செவனுக்கடிமையாம் என்னும் உணர்வு நிலைபெறும்படி சிவதீக் 

கையிலும் சிவபூசையிலும் மக்இசம் முதலிய மூன்றானும் தானஞ் செய்தளித்த 

பொருளாகலான் அதனை நோக்கிப் பாதந்தரனேயாமென்பதும் உணசாது, 

]1“துன்பமா மெல்லாம் பாவசனாய்த் தான்றுவளி-லின்பமார் தன்வசனா மேயி 

ருக்கில்,””? என்றதும் இக்கருத்தேபற்றி ஓதியதென்பதற்கு ஆண்டுத் “*துவ 

ளில்” என்றதே சான்ருமென்பஅத முணசாது, மாகு நீங்கியவழி ஆடையின் 

வெண்மை ஆடை முழுவதும் விளங்கனாற்போல மலம் நீங்கெவழி “அன் 

மவியாபகம் முழுதினும் விளங்கி நின்ற ஆன்மஞானம் முன் ஏகதேசத் 

Ber dane Ano dear கின்றதனைநோக்கப் பேரறிவெனப்படும்: அங்க 

னமாயினும் வியாபகம் முழுதினுஞ் Fours Moxy FaOuwren pion Cus 

அறிவதன்றி மற்றொன்றனை அறியுமாறின்மையின் முழுதும் ஒருங்கே 
யுணரும் பேசறிவாகய சவெஞானத்தை நோக்கச் சிற்றறி வேயாமென்பதம் 
  

* ஆவாசசம்-மறைத்தல். 1 இவனுக்கு ஒப்பாரும் மிச்காருமில்லை என ஆகமம் 

முழக்கு, தலை. ௧௩௩௨ம் பச்சததுச் குறிப்பிற் காண்க, இன்லும் இதனை B55 கபர 

20) Seevo உரச என்னும் சுவேதாசுவதரசத்து ௬ ம் ௮த்தியொாயத்தின் ௬ம் மக் 

;இசத்சானும் உணர்க. 1 தருச்சளிற்றுப்படியார். ௪௬. ப



பொதுவியல்பு.அழுஞ்சூத்திரம்.௨-ம் ௮இ. ௧௪௩. 

உணராது, * “பண்டைச் சிற்றறி வொழிந்து ஞானம்-பெருக."” என்றதும் இக் 

கருதீதேபற்றி ஓதெயதென்பதற்கு ***காயகன்றன் பாதம் பெறுவது சுத்தமா 

மே, ”என Bains டாதியே தீ சான்ருமென்பதும் உணசாது, சிவத் துவ முழுவ 

துக்தன்மாட்டுவிளங்குதலாற் சிவனதாகிய சுதந்திரமும் முத்றுணாவுர் தானு 

டையனாயிலும் 1 **ஆழவமுக்கி முகக்கிலு மாழ்கடலி-னாழிமுகவா.து நானாழி” 
என்னும் நியாயத்தாற் றன்னால் ௮றியற்பாலது சிவமொன்றே என்பதும் 
உணராது, தனக்குவேண்டும் பெரும்பயனிற் சிறிதுங் குறைவின்மையின் 

ஏனையவற்றை ௮.றியாமை பற்றி ஒருதாம்வில்லை பென்பது முணராது, அது 

வதுவாய்கின் ஐனுபவிக்கும் ஆன்மா ஏனையவற்றையும் ௮றிவுழிச் சிவானுபள 

விளைவிற் குறைபடுமாகலின் ஏனையவற்றை அறிதல் முத்திப் பெரும்பயனு 

க்கு இடையூறென்பதும் ஏனையவற்றை அறியாமையே முத்தப்பெரும் பகா 

BEG Apis காரணம் என்பதும் உணராது, இக்கருத்தேபற்றியன்தே. 

]1*-இன்பங் கொடுத்தலிறை பித்தை விளைவிக்கன் மலம்” என்றோதியதென்ப 

தூஉம் உணராது, எண்குணங்களின் ௮காஇபோதம் என முநீறுணர்வின் னே 

௮வைத்தெண்ணியது அ௮காதிமுத்தத் தன்மைக்குப் பரியாயூப் பெயசேயாச 

லின் ௮அவும் ௮அசனோடெண்ணிய ஏனைக்குணங்களும் ௮கா திமுத்தனாகியசிவ 

னுக்கே யுரியகுணங்களென்பது முணசாது, அக்குணங்கள் முழுவதும் படிகம் 

போலப் பற்நியகன்வண்ணமாய் நிற்கு மியல்புடைய அன்மாவின்மாட்டு விள 

ங்யே உபசாசத்தால் அவையே அன்மாவிற் குரிய குணங்களுமாமென்பது 

முணசாது, ர:“வளம்படவேண்டாதார் யார்யாரு மில்லை.” என்னும் முறையா 

னே முடவன் மலையிற்றேனை அவாவி வாயூறினாம்போலச் “சிவனோ டொப்ப 

யாமும் எல்லாமறிந்து 8ந்தொழில் செய்வேமாக என் றெண்ணும் ஆசைமிகு 

இப்பாட்டாற் வொகமங்களின் ஒசோரிடங்களின் அன்மா முத்தியிற் சுதந்தி 

ரன் எனவும் முற்றுணர்வினன் எனவும் எண்குணமுள்ளான் எனவும் சிவச் 

மாவன் எனவும் மேற்கூறிய முறைமைபற்றி ஓதிய வாக்கியங்கண்மாத்தி 

ரையே எடுத்துக்கொண்டு சமக்குவேண்டியவாறெல்லாம் வலியுறுத்தி உரை 

செய்து, சிவகதி வலயம் சிவயோகம் கிவசாயுச்சியம் சிலாந்நியம் சிவதாதா 

ன்மியம் சிவைக்கியம் என்பனவும் அகுபெயசாற் சிவசமம் என்னும் பொருள் 

பயக்குமென மாறிக் கூறித் தாமே தம்மை வியக்துகொள்வர், அதனாற் றம் 

மாணாக்கரசை வஞ்சித்தன் மாத்திரையே யன்றித் தம்மாசை நிரம்புமாறில்லை 

Quer pa, 

அ.ற்றேல், அன்மா சவெனோடத்துவிதமாய் கிற்பன் என்பது பெறப்படு 

மாயினன்றே அதுபற்றிச் ரவசமமென்று உபசரித்துக் கூறியதென்றதமை 

யும்; அத்துவிதமாய் நிற்குமா றெங்கனம்? எனின், ௮ஃது அத்துவிதம் என் 

aie, சொற்குப் பொருளுணாவே இனிதுவிளங்கும். ௮த்றேல் ௮தற்கென் 

னையோ பொருளெனிற் காட்டுதும்-௮த.துவிதம் என்னுஞ் சொல்லின் ௮௧ 

சம் இன்மை அன்மை மறுதலை என்னும் மூன்றனுள் ஒருபொருள் பயக்கும். 

அவற்றுள், இன்மைப்பொருள் கொண்ட மாயாவாஇகள் இசண்டின்மை ஒரு 
  

* செவஞானத்தியார், ௪-ம் சூ. ௪௦. இருவினைச். 1 லாச்குண்டாம். 4௯, 1 உண் 
மைவிளச்சம். ௫௦. முதிதிதனின். 4 நாலடியார், பழவினை. ௩.



௧௪௪ சிவஞானபோதமாபாடியம். 

பொருண்மாத்திரையினன்றி இரண்டு முதலியவாய் எண்ணப்படும் பொருள் 

களி னில்லாமையான் ௮த்துவிக மென்னுஞ் சொற்குப் பொருள் ஒன்றென் 

பதேயாம் எனவும், ஒருபொருளாயிலுங் குண குணி என வேற்றுமைதோ 
ன்ற நிற்பிற் கேவலம் ஒன்ருதலின்மையின் அத்துவிதம் என்பது உபசாசச் 
சொல்லாய் முடியுமாகலாற் றன்னின் வேரு யொருபொருளு மின்றித்தாலுவ் 
குணமுடைப் பொருளென விசேடிக்கப்படுதலின்றி கிருவிசேடமாய். நிற்கும் 

பாப்பிரமப் பொருள் என்பது அத்துவிதம் என்னுஞ் சொற்குப் பொருளெ 

னக் கோடலின் ௮வர், **“கேவலாத்துவிஇகள்'” எனவழங்கப்படுவர், 

இசாமாநுஜர் சிவாத்துவிதசைவர் முதலியோரும் ௮வ்வாறே இன்மைப் 

பொருள்பத்றி ஒன்றெனப் பொருள்கொண்டு சத இசங்கற்ப முதலிய குணங் 

கள் பாப்பிரமப் பொருட்கு உள என்று உபநிடதங்களிற் கூறுதலானும், 

௮வை செயற்கைக் குணமென்றற் கோரியை பின்மையானும், பசுபாசங்க 
ளது உண்மையும் உபரிடதங்களு ளோதப்படுதலானும், ௮வற்ஜொடு மூரணிக் 

கேவலாத்துவித மெனக் கோடல் பொருந்தாமையிற் றன்னோடியைபுடைய 
பசு பாசங்களானும், தன்குணங்களாகிய சத்இசங்கற்பம் மு.தலியவற்றானும், 

விசேடிச்கப்பட்டு விஏிட்டமாய் நின்ற பாப்பிரமம் இரண்டில்லை; ஒன்றென்ப 

தே அத்துவிதம் என்னுஞ் சொழ்குப் பொருளென விசிட்டாத்துவிதங்கோ 

டலின், அவர் “*விசிட்டாத் துவிதிகள் என வழங்கப்படுவர், 

பேதவாதிகள் மறுதலைப்பொருள்பற்றி இண்டன் மறுதலையாகிய ஒன் 

ஜெனப் பொருள் கொண்டு அ௮ங்கனம் கொள்ளவே அவ்வொன்றன் மறுதலை 

யாகிய இரண்டாவது முண்டென்றற் கிழுக்கின்மையின் அத்துவிதம் என்ப 

துர் துவிதம் என்னும் பொருளைப் பயக்குமென்று போவர், ௮வரெல்லாரும் 
அத்துவிதம் என்ற சொற்குப் பொருள் ஒன்றென்பதேயாம் எனக் கொண்டு 

தத்தம் மதங்களோடு முரணாமைப்பொருட்டுக் சேவலம என்றும் விசிட்டம் 

என்றும் மறுதலை என்றும் ௮டை கூட்டி. இடர்ப்பட்டுப் பொருள் கொள்வர், 

அவருள், மாயாவாதி கூறுங் கேவலமும், பேதவா திகள் கூறும் மறுதலையும், 

சுருதிகளோடு முரணு தலின் ஈண்டைக் கேலாவாம், ஏனையோர் கூறும் விசி 

ட்டம் என்பது பொருந்துமாயினும் அத்துவிதம் என்னுஞ் சொற்குப் பொ 

Gaul ஒன்றெனக் கோடல் பொருந்தாது என்னை? ஒன்றென்பது பொருளா 

யின் ஒன்றெனவே விளங்கக் கூறலமையும், அவ்வாறன்றி ““௮.த்துவிதம்”” என 

உய்த்துணாவைக் தோதவேண்டாமையானும், ஒன்றெனப் பொருள் கொள் 

ளின் மகாவாக்யெப் பொருள் பயப்பதோர் விசேட மின்மையின் **அத்துவி 

தம்” என்றதுபற்றி ஆண்டொரு பயன்படாமையானுமென்க, 

மற்றென்னையோ அத்துவிதம் என்னுஞ் சொற்குப் பொருளென்னின், 
சித்தாந்த சைவருரைக்குமாறு காட்டுதும்:--***அ.து நீ ஆகின்றாய்” எனவும், 

1] “அத கான் ஆகின்றேன்” எனவும், 1௮. இது ஆகின்றது எனவும் மூவி 

* இதனை ௩௪-ம் பக்கத்திற்காண்க. 1 ௮.து நானான்றேன் என்பது ஸஹொ ஹூஷி 
  

என்னும் வேதாந்தமகாவாக்கயம் இது; சாந்தோக்கியம் ௪-ம் பிரபாடகம், ௪௨-ம் சண்டம், 

கம் மந்திரம். 1 இதனை ௧௩௪௬-ம் பக்சத்திற்காண்க.



பொதுவியல்பு.ஆருஞ்சுத்திரம்.௨-ம் அத. ௧௪௫ 

ம்பதறி நிகழுச் “தத்துவமசி” (முதலிய மகாவாக்கியங்களைக் கேட்டவழி, ௮து 

என்பது ஒருபொருள் நீ என்பது ஒருபொருளாகலின் ஒருபொருள் wpa 
ருபொருளாமா நியாங்ஙகனம் என்னும் வயம் கி க்குகற் கெழுக்ததாகலின், ௮து 

இது ஆதம் கேதுவாய் அவ்விரண்டிற்கு முளதாகய சம்பர்தவிசேட முணர்த் 

துதலை அத்துவிதம் என்னுஞ் சொற்குப் பொருளென் ௮ணர்க்துகொள்க, 

உர ௬ ச > ட க ௫ . ° க . உ . ஏ 

அதமறல், அக்துவிகம் என்னுஞ் சொல்லாற் பெறப்படுஞ் சம்பந்தம் 84 
கியமோ? தாகதான்மியமோ? ஈமவாயமோ? சையோகமோ? சொரூபமோ? 

5 . உட . . ப் . ச உச ° வேர? எனக் கடாயிஞார்க்கு, யாற்றுநிருங் கடனீருற் தம்மிற் சேோகந்தாற் 
போலவும் கூடாகாயமும் மகாகாயமுக் தம்மிற் சேர்ர்தாற் போலவும் 8£கூய 

மெனின், ௮ங்கனஞ் சேர்க்தவழி ஒருபொருளோ யாகலின் ஒன்றெனவே 
6 . ட க . கடட . ட . . 

அமையும் அத்துவிதம் என்று உய்த்நுணாவைச் தோதவேண்டாம்; அன்றி 

யும் ஒன்ராயவஜி அதுவதுவாய்நின்றறிதலாகய அன்மாவினிலக்கணம் முத்த 

க்காலத 'இல்லையெனப்பட்டு வழுவாமாகலின் அது பொருந்தாமையானும், 

Cure தாதான்மியமெனின், குணகுணிகட்ராத் தம்மினுளகாகய சம்பந்தம் 

அன்மா முகல்வனைப2 பாலக் குணகுணிப்பொருளாய் அற்புதன் றி (முதல்வ 

னுக்குக் குணமாகாமையின் அவவாறியைதல் கூடாமையாலும், தாதான்மியக் 

இன் வேருய் நையாயிகர் கூறுஞ் சமவாயம் ஏஎன்பதொன்றின்மையானும், விச 

வம் விரலுஞ் செர்ஈதுநின்ருற்போலச் சையோகமெனின், *அவ்வியாப்பிய 
விருத் தியாகிய சையோரம் வியாபகப பொருள கட்ருக் கூடாமையானும், யா 

கானுமோ ரியைபுபற்றிக் உறப்! 1D GF, சொரூபமெனின், ௮து மகாவாக்கியப் 

பொருளை வலியுறுத்துகற கெழுத அத்துவிகம் என்னுஞ் Oem peas பொரு 

ளாகாமையானும், சொரூபசம்பரதமா ர் இரையாற் சிவாரககக்தை BD Bit sa 

த்தல் கூடாமையானும், இவற்றின் Sout QernO sar நறியவாரா,த 8d 

வசனமெனின், அங்ஙனம் கூ௮ுகல் மாயாலாது உற்டய் வழுவாமாகலானும், 

அவையெல்லாம் ஈண்டைக் கேலாமையின் வேறு விூக்குமா மென்னையெனிற் 

Gn.) GilLD. — 

ஒருபொரு CAT அவயவ அவயவிகளாயாதல் ருணகுணிகளாயாதல் வேற் 

அுமைப்பட்டு இரண்டாய் கிழ்நற் கேதுவாமிய தாதான்மிய/ ழம், அதுபோல 

இருபொருளே அதுவதுவாய் ஐத் றுமைப்பட் டொன்டுய்கிற்றம் கேநுவாகிய 

தாதரன்மியமும் எனக் தாதான்மியசம்பக்கம் இருவகைப்படும், ௮வற்றுள, 

முன்னையது தாதான்மியம் என்றும் பின்னையநு அத்துவிதம் என்றும் வழங்க 

ப்படும்; ௮க்துவிதம் என்னுஞ் சொல்லியல்பு மேதகூ றியவாற்றுன் (2வறுபொ 

ருள் தருமாறின்றி அன்மைப்பொருள்பற்றி இரண்டன் றென வேற்றுமைப் 

படாமையை விளக்ிர்மலானென்க, இதுவே ஆரியர் கருத்தென்பது, 

[“அக்துவிகமென்ற சொல்லை அச்நிய காத்தியை உணர்தீது மாயிட்டு,”” என்ற 

தனானும், புடை நாலாகிரியர் 1 “பிறிவருமத் வித மாகுஞ்-சிறப்பினதாய்” 

என்_று உடம்பொடுபுணர்தீ?தாநயகனானும் ௮9௧, 

.. ச அவ்வியாபபியம்-வியாபிச்கபபடாசது. * இர்நூல், இசண்டாஞ்சூத்திரம், ௪-ம் 

அதிகரணச்டின் ஏது. 1 சிவபபிரகாசம், மங்கலவாழ்த்து. ௭. புறச்சமயத். பிரிவரும் என் 

௮ம் பாடம். 
கக



௧௪௬ சிவஞானபோதமாபாடி யம். 

இவ்வத்.துவிதம், ௮பேதசம்பந்தமாயெ ஐீக்கெயமுமன்றிப், பேதாபேத 

௪ம்பந்தமாகெய தாதான்மியமுமன்றிப், பேதசம்பந்தமாயெ சையோகமுமன் 

றிக,கலப்பும் உடனாதலும் வேருதலுமாயெ மூன்றுர் தன்கட் டோன்ற நிற்ற 

ல்பத்றி ௮ம்மூன்றற்கும் பொதுவாகக் கூ றப்பமொகலான், இவ்வத்துவிதத்தி 

ற்கு ஒசோரிடங்களின் **:அலைகடலிற் சென்றடங்கு மாறுபோல்,” எனவும், 

1 “வானகத்தில் வானும் மணத்தின் மணமும்போல்,'' எனவும், அபேத வுவ 

மையும், 1*“பண்ணையு மோசையும் போலப் பழமதுவு-மெண் ணுஞ் சுவையும் 

போல்.” எனவும், 1*“ரீரு மிரதமும்போ-லாங்கா ணானா ரருள்,” எனவும், பே 

தாபேத வுவமையும், $“இரும்பைக் காந்தம் வலி த்தாற்போ லியைந்து."எனப் 

பேதவுவமையும் ஒருபுடையொப்புமைபந்றி எடுத்துக் காட்பெ வாகலின, 

இங்கனக் தம்முண் முரணுவனபோல வேறுமவறு எடுத்துக்காட்டுதல்பூற்றி 

மலையற்க, இம் கூன்றியைபுக் தன்கட்டோன்ற இவற்றிற்கு வேருய் நிற்கும் 

அத்துவிதத்திற்குச் சறந்தெடுக்துக் காட்டப்படும் உவமையாவது ஆன்ம 

போதமுங் கண்ணெளியும் தம்முள் அத்துவிதமாய்கிற்றலாமென்க,௦ காணுங் 
கண்ணுக்குக் சாட்டு முளம்போற்-காணவுள் எத்தைக் கண்டு காட்டலின்," 

எனவும், ****காட்டக்கண் டிடுந்கன்மை யுடைய கண்ணுக்-கேயுமுயிர்் காட்டிக் 

கண் டிடமா போல வீசனயிர்க் குக்காட்டிக் கண்டிடுவன்.”” எனவும், 11 “அறி 

கவொளிபோற் பிறிவருமத் அவித மாகும்.” எனவும், 1]மூன்று நூலா௫ிரியரும் 

சித்தாந்த முடிபுணர்த்தும்வழி இதனையே எடுத்துக்காட்டியவாறறிக, 

இவ்வத்துவிதம், ஏனையோர் கூறும் அத்துவிதம்? பாலக் கேவலமென் 

தல் விசிட்டமென்றாதல் மறுதலையென்ருதல் யாதானு மொன்றான் விசேடிக் 

கப்பட்டுநின்.று பொருளுணர்த்தாது சுத்தமாய் நின்றே பொருளுணர்த்துத 

லிற் சுத்தாத்துவிதம் என வழங்கப்படும், ஈண்டுச் சுத்தமென்றது யாதானு 

மொன்றான் விசேடிக்கப்படாது நிற்றலை; அது *விசிட்டசத்தை'” *சத்த௪ 

திதை” எனத் தார்க்கிகர் கூறும் வாய்பாட்டானு மறிக, ஏனையோர் கூறும் 

அத்துவிதம் கேவலம் முதலியவற்ருன் விசேடிக்கப்படாதவழி அவர் கூறும் 

பொருடருதற் கேலாமையின், அவையெல்லாஞ் சுத்தாத்துவிதமாகாமையுங் 
காண்க, 

இங்கனம் ஒருபொருள் இருதன்மையான் வியாபகமும் வியாப்பியமு 

மாய் வேற்றுமைப்பட்டுகிற்கும் தா தான்மியம்போல வியாபகமும் வியாப்பிய 

முமான; இருபொருள் ஒருதன்மையான் ஓத்றுமைப்பட்டு நிற்கும் தாதான்மிய 

சம்பந்தம் ஒன்றுண்டெனவும், ௮துவே அன்மைப்பொருள்பற்றி அத்துவித 

மென்னுஞ் சொல்லா லுணர்த்தப்பட்டதெனவும் அறியமாட்டாதார், அத்து 
விதமென்னுஞ் சொற்குத் தத்தமக்கு வேண்டியவாறே பொருள் செய்வாரும், 
  

* இந்நூல், ௮-ம் சூ. ௪-ம் ௮இி, இறைசெய்ய. 1 துகளறுபோதம், நூல். ௫௪.1 இக் 

SN, ௨-ம் சூ. ௧-ம் ௮இ, ௩. 1 துகளறுபோதம், நூல். ௩௯. 69 வஞானத்தி, ௧௧-ம் 

G 52. 0 இரதுல், கக-ம் சூ. ** சவெஞான௫த்தி, ௧௧-ம் சூ. ௧. காயமொழிந்தாற். 
1ர் சிவப்பிரகாசம், மங்கலவாழ்த்து. ௭. புறச்சமயத், 1] மூன்றுநூல்-மு,தலூல் வழிநூல் 
சார்புதூல்கள்,



பொதுவியல்பு.ஆருஞ்சூத்திரம் ௨-ம் அதி. ௧௪௪ 

* இலத தின்கண்ணே தயிலம்போல முதல்வ னெல்லாப் பொருளினு மகமும் 
புதமுமாய் விரவிரிற்பன்"" என்னுஞ் சுருதியும், 1 ஆன்மா எதனை எதனைப் 

பற்தினான் ௮,தனதன்வண்ணமே தன்வண்ணமாக்கொண்டு ௮துவதுவாய் கித் 
பன்” எனத் தொகுத்து ஒரு வார்த்தையிற் றெளிய உணர்த் அஞ் சுருதியும், 

“முப்பொருளும் சமவியாபசமாயினும் நீரும் எண்ணெயும் போல ஒன்தற் 
கொன்று தூல சூக்குமங்களா மியல்புடைமையின் அதுபற்றி வியாப்பியமும் 

வியாபகமுமாய் நிற்பனவாம்,”” என்னும் சுருதியும், இன்னும் இவைபோல் 

வன பிறவும் பயின்றறியாமையிற் ] *கற்றதூஉ மின்றிக் சணச்காயர் பாடத் 
தாற்-பெற்றதாம் பேதையோர் சூத்திர-மற்றதனை-ஈல்லா சிடைப்புக்கு 

நாணாது சொல்லித்தன்-புல்லறிவு காட்டி. விடும்.” என்னும் முறைமையாய்ச் 

தாருகற்றதுகொண்டு முன்னொடுபின் மலைவற நோக்குமாறின்றிச், வதக் 

கையின் அத்துவசுத்தி செய்தபின் ௮ன்மாவைத் துவாதசாந்தத்திற் வ 

னோடு சம்பர்தப்படுத்திச் சிவனுக்குரிய எண்குணங்களையும் அன்மாவின் 

மாட்டு விளக்கிச் சவசமமாசச்செய்த முறைமையும் மறந்து, சாங்யொ்மததி 

இல் விழ்ந்து, முப்பொருட்குஞ் சந்நிதிமாத்திரையே சம்பக்சம் பிறிதில்லை 

யெனச் தம்மறிவின்மையைப் புலப்படுத்தச், சு,த்தாத்துவிகமெனச் சைவச் 

இற் கூறும் வாய்பாட்டோடு முரணாமைப்பொருட்டு ௮காதிமுத்தனாயெ 

சிவனும் இடையே முத்தனாகிய ஆன்மாவும் சுத்தமாதற் சாதியொருமையே 

பற்றிச் சுத்காத்துவிதமென வழங்கப்படுமென்று போவாரு மாயினா சென் 

ஜெழிக, முப்பொருள்களுள், அன்மா சார்ந்ததன்வண்ணமாய் நிற்கு மியல் 

புடைமையின் எவ்வெவற்றைச் சார்ந்தான் அவ்வவற்றோடு சார்தன்மாத்இ 

சையே அத்துவிதமாய்த் தத்தம் வண்ணமாகச் செய்யும் ௮வ்வவற்றை கோக் 

கச் தூலமாதலுடைமையின் அவ்வவற்றின் வியாப்பியமேயாய் நிற்பெனன் 

அுணர்க, இப்பொருளே பயப்ப 4 **வ௫த்திடவரும் AiG.” என்றார் வழி 

நலாசிரியரும். ௮ங்கனம் கிற்கும் முறைமையுள்ளும் தனக்கு அந்நிய சாதி 

யாகிய ஏகதேசப்பொருள்களைச் சார்ந்து அவற்றின் வியாப்பியமாய் நிற்றல் 

மலத்தானாகய செயற்கை எனவும், சார்ந்தகன்வண்ணமாய் நின்றறியும் 

அறிவாகிய தன்னை கோக்கச் சூக்குமமாய்த் தன்சாதியாகிய சிவத்தைச் சார் 

ந்து அசனின் வியாப்பியமாய் நிற்றல் இயற்கை எனவுச் தெரிந்துணர்ந்து 

கொள்க. “இவ்வாறன்றித் தன்சாதியாகிய சிவத்தின் வியாப்பியமாய்கிற்றலும் 

ஏனையவற்றின் வியாப்பியமாதல்£பாலச் செயற்கை என்றல், சார்க்ததன்வண் 

ணமாய் நின்றறிசல் செயற்கையென்பார் கூற்றே யாகலின் ௮து பொருக் 

தாமை மேற்காட்டியவாற்றான் அறிக, 

அ௮.ந்றேல், ஈண்டு ஓதியனவெல்லாம் ஓக்கும், முத்தியில் ஆன்மா சிவான 

ந்தத்தை ௮.நுபவிப்பன் என்றற்குப் பிரமாண மென்னையெனின், 6'*சிவாதுப 
  

* சுவேதாசுவதரம், ௧0-ம் ௮த்தியாயம், ௧௫-ம் மந்திரம். அிலெஷ GG_se> 

eu Baan as ாஉ$ஸெ, rs வ௱ணீஷு வர.மி$ /)வவ3ர.தா.க.மி.ம7 

ஹுூடெதவஹெள .சு0.௧.௯௦ _தவஹா யொ.த-உயாுகி) 

* இதனை ௧௩௪௪-ம் பக்கத்திற்காண்க. 1 நாலடியார், அவையறிதல். ௪. ரி சவஞா 

னூத்தி, ௪-ம் சூ, ௨0. ௮9ததர௬. 6 செவஞான?்இ, ௮-ம் சூ, ௩௪. இந்நிலை.



SP DI ரிவஞானபோதமாபாடியம்- 

வம் சுவா- பூதிகமாம்” என்றற்றொடக்கத்துச் சுரு இயே பிரமாணமென்க. 

இன்னுஞ் “*சிவாரந்தம் ஆன்மாவால் ௮.துபவிக்கப் பலவெ.து; ஆனந்தமாகலின்/ 

உலகானர்தம் Cure.” என்னும் வழியளவையும் பிரமாணமாதல் சுண்டு 

கொள்க, 

அ.த்றேல், ௮துபவிக்கப்பவென வெல்லாஞ் சடமாதல் காண்டு மாகலின் 

அதுபோலச் சவொனந்தமும் சடமாவான் செல்லும் பிறவெனின், அவ்வாறே 

அ.நியப்பவெனவெல்லாஞ் சடமாதல் காண்டும் ஆகலின் அதுபோலச் சிவ 

மும் அறியப்படி.ற் சடமாவான் செல்லுமென்பஅபற்றிச் சவம் ரேயப்பொரு 

ளன்றென்றல் வேண்டும். வேண்டவே, உணசாதபொருள் சூனியம் எனப்ப 

ட்டு ௮வ௫த்தாந்தமா மாகலின் ௮.து கடாவன் றென்க, . 

அத்றேல், சத்தாயெ சிவம் ஏனையபோலன்றிச் ஈட்டிறக்றுநின் றறியப் 

படும் வேற்றுமை புடைமையான் அவை ?2பாலச் சடமாவான் செல்லுமெ 

னின், நன்று சொன்னாப்; சுட்டி jth gid oor mus Orb பொருள் சட்டிறந்து 

நின் ற றிந்தே HY BPD LIL ிவகாகலிற் சுட்டியறிந்து அ பவிக்கப்படும் 

எனைய பொருள்கள் போலன்றி Cay ிறுமை புடைபையான் ௮வையோலச் 

சடமாவான் சேறல் யாண்டைய தென்க, இன்னும் அன்மாவாலறியப்படும் 

பொருளெல்லாம் அவனால் ௮ ன க்கப்படிம் ட) ராரே யாம் என்னும் அவி 

நாபாவத்தற்கு யாண்டும் இமுக்க சின்மையானும் அனமாவால் அறியப்படுஞ் 

இவானந்தம் அவனால் நு! விக்கப்படும் வன்நுற்கு ய பென்னை? வன்றொழிக, 

இதனா oon இவானர்தம் DY BI wat) டு ரருளாயிற பொக்கை பமா? போக 

நோ (மோ? என்று ஆசங்கித் துக்கூ றுவார். கூற்றும் போலியாயவாறு காண்க. 

அனமாவுக்குப் பிரமேயருபமாய் ேரேயமெனப்பட்டன எல்லாம் அவலுக்குப் 

போக்கியமா பென்க, 

அதீறேல், இம்முதையைபற்றிர் சிவனுக்கு ஜெயமெனப்பட்ட பசு பா 

சங்கள் அவலுக்குப் போக்கியமாம்2 பானு மெனின், அறியாது கூறினாய்: 

அறிர்த பொருளில் அழுற்நுகில சார்ர்ககன்வண்ணமாய் அறிதல், ௮ தவே 

௮ நுபவம் என்னுள் Oar DHL Gy EMT BOOST, அவவியல்பபு அன்மாவி DOS 

பன்றிக் சிவனுக் கன்மையாம் சிவனுக்கு எல்லாப் பொரு ளும் அறியப்படும் 

(2ஞயமாதன்மாத்திரையே யன்றி ௮நுபவிக்கப்படும் பிர? 2மாபருப மாத லின் 

மையிற் போக்கியமாலான் செல்லாமை உணர்க. இன்னும் பி பிரமாணருபமாகய 

அன்ம இற்சத்தி 9 சிவனுக்காக தனக்காம நன்மினுடொத்த பிற ஆன்மாக்களுக் 
காக மெய்யாகிய நினைவுணர்விற்கு விடயமாகல் போல்வதோர் ஜேயமாதன் 
மாத்திரையே யன்றிப் பிரமேயமா தலில்லை என்பதற்குப், பெளட்கர தஇல் 

* “அன்மாவே பிரமாதா, வியஞ்ரகத்தால் விளங்குவகாகிய அன்மஞானமே 
பிரமாணம், அதன, ிகல்வியாபாரா21ம ிரமிதி, ஏணனையவெல்லாம் பிசமீமயம்,” 

* பெளட்காம், பிரமாணபடலம், விய கிஸா வறராவெகஷொ - வொயவவ 
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பொதுவியல்பு.அருஞ்சூத்திரம்.உ-ம் ௮. ௧௬௯ 

என்னுஞ் சுருதியும், * “ஒருவாத்றானும் பிரமாணம் பிரமேயமாகாது பிரமே 

யம் பிசமாணமாகாது,” என வசைசெய்துவைத்தோதி இசனானே 1:பிரமேய 

மாய் அறியப்பலவெனவாயயெ லம்பொறி முதலியவற்றைப் பிரமாணமென்றல் 

பொருந்தாது” என கையாயிகர் முதலியோசை மறுத்துச் சித்தாக்கம் வலியு 

அசத்திய சுருதியமே சான்ராகலான், ஒருவாற்முன் ஜேயமாயினும் பிரமேயமா 

தல் பெறப்படாத ஆன்மடிற்சத்து தன்னானதல் பிறிதோசான்மாவானுதல் 
சிவசத்தியானாதல் ௮றுபவிக்கப்படும் போ லுமென்று ஆசங்கித்தற்குச் சிறிது 

மேலாமை அறிக, 

அற்ேல், இன்பமெல்லாம் வினையின் பயனாதல் காண்டு மாகலிற் சிவா 

னந்தமும் இன்பமாயின் அதுவும் வினையின்பயனாய் முடி புமாலெனின், அறி 

யாது “கூறினாய்; என்னை? தோன்றியழியுஞ் சடவின்பமாத் இரை ?ய வினையின் 

பயனாவதன்றி ௮தனின் வேய நித தயானக்கமான சித்தின்பம் அதுபோல 

வினையின் பயனாம்2பாலும் ௨வன்றெண்ணுதற் கோரியைபின்மையானென்க, 

அழ்றேல், சவானாதம் இன்பப் ரெ ாருளென்ற.! DAS Tab T eo oF oa 2 

Aobg crore; Orrvcn GriotonOnablen, Io ஈம் என்னும வடசொ 

DG நிறைதல் என்பதே பொருளாகலின் அது பி/ராணமாகா காலெனின், 

அ.ற்றன்று) 1 தாதுக்கள் பல் It Ci aw விள க்கும் என்பா வட நாலார் துணி 

பாகலின், உண்மை உணர்த்தி நிற்கும *//வம?” வன்னுஞ்சொல் ௮ நுபவம் 

பரிபவம் விபவம் என உபசரக்கங்களோடு கூடியவழி மிவறுபொரு earn தீ 

இகின்றுத்போல Pane றதலை யுணர்த்துகி றிரும் **நநதம” என்னுஞ்சொல் ஆ 

என்னலும் உபசர்க்கக்தோடு கூடியவழி இன்பம் என்னும் பொருளு நணாத்து 

நிற்றல் சாலும், f ற்றகலினன் றே, இன்பம் ஆனநதம் என்பன ஒருபொருட் 

கிளவியாகவைத்து யாண்டும் வழங்கப் (ட்டன, ல் கலான் of BI Boa பிரமாண 

மென்க. 

இன்னுஞ் சாவஞா?னந்கரம் முதலியவற்றின் அனஈகமென்னுஞ் சொ 

ன்மாத்திசையானன்றி முததியிஃ பரம முண்டெனர் “அகம்” என்னுஞ் 

சொல்லானும் பெருமபாலும ஓறுதலின் Yams SHU பொருள் இன்ப 

மன்றெனக் கொண்டதனானும நின்கரு கறு SILLY ued ிலலையென்௧, 

அத்றேல், உலகக்இல் இன்பமென்னும் பொருளாவ ஐ புறபபொருள்களை 

ப்பற்றி வநத பக BES GIONS Foor 1 1A erate, 5G Go) BUS சக் துவருண ந் இன் விள 

க்கமே வேஜெென்றன்ஸ்ரகலின் முந்இயினும முறுணாவு முதலிய எண்குணஙு 

களின் விளக்கமே இன்பமாவதன்றி வேரப் இன்பபென்/ கொன்றில்லை யெ 
  
உயகுவ, ராண ௬.5 ஈய -கபயொலவாவ? eure 53a), 58) ய் ரய 
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௧௫௦ சிவஞானபோதமாபாடி யம், 

னின், ஈன்று சொன்னாய்; ஆன்மாவின் வேருகய மூ£லப்பராதியின்சண்ணதா 

யெ சாத் ் தவிககுணம் ஆன்மாவின்மாட்டு மேற்பட்டு விளங்குதலே உலகவின் 

பம், அதுவதுவாய் முந்திகின்றவிகலே அநுபவம் எனப்படு மாகலின், அது 

போல ஆன்மாவின் Ga வருயச் சிவன்கண்ணே உளவாகிய முற்றுணர்தன் முத 

லிய எண்வகைக் குணங்களும் ஆன்மாவின்மாட்டு மேம்பட்டு விளங்கும் விள 

க்கமே சிவானந்தவின்பம், ௮ன்மா அதுவாய் அழுந்இநின்று ௮வ்விளக்கத்தை 

அறிதலே ௮ுுபவம் எனப்படுமென்பறு எம்மனோர் சித்தாந்தமாகலின், ௮த 

னான் உனக்குப் போந்த தென்னை? என்பது. 

அற்றேல், சாத்துவிககுணம் ஆன்மாவின் குணமே மூலப்பகுதஇயின் 
குணமன் நென்ருற்படு மிழுக்கென்னையெனின்; ௮துசிவாகம வழக்கோடு முர 

ணுவார் கூற்றா மென மறுக்க, 

௮.ற்றேல், பசுத்துவமாய்நின்ற அன்மஞானமே இற்றின்ப மெனப்படும்; 

அதுபோலச் சிவத்துவமாய்கின்ற அன்மஞானமேமுத்தியின்பம் எனக் கோ 

டுமெனின், அத்றன்௮ு; அன்மாவின் ஞானமே இன்பமாயின் ௮;தனையறிந்து 

௮துபவிக்கும் ஞானம் வேறியாதோவெனக் கடாயினார்க்குக் குணியாய் கின்ற 

ஞானமே அ௮தனையறிந்து அுபவிச்குமென விடுப்பிற், குணியாய் நின்ற 

ஞானம் அறிவு மாத்திசையாய் நிற்பதன்றி எ திர்முகமாய் நிற்றலின்மையா 

னும், எதிர்முகமாகாமையும் ஆதலுமாகிய வியல்புபற்றியே ஞாதா எனவும் 

ஞானம் எனவும் பகுத்தோதியகனை மறந்து ஞாதாவும்௮கனை எதிர் முகமா 

குமென முரணிக் கூறின், ஞாதாவும் ஞானமாவான்சென்று இலச்சண வழுவா 

மாகலானும், ௮துவும் ஞானமே யாயவழி ஞாதா என்பதொன் றின்ஞாய் முடியு 

மாகலாலுங் குணகுணிகளிரண்டி ற்கும் இடையே பொதுவாக ஒரு ஞானமு 

ண்டு; அதுவே ஆண்டு ஞாதா எனப்படுமெனின், மேலும் ௮வ்வாறு * அதவ 

தீதையாய முடியு மாகலானும், ஒருபொருள் குணருணியென்று இருபகுஇிமப் 
படுவதன்றி, 

இசண்டாமஇகரண முடிந்தது. 

அருஞ்சூத்திர முடிந்தது, 
LP 

இலக்கணவியன் முற்றிற்று, 

t+ 

பொதுவியலபு முற்றுப்பெற்றது. 

  

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

| Bo SS8 8? பாடி. யத்திறுதியிற் றிது 
பாகம் கிடைத்த பிரதிகளில் இல்லை, 

  

* அவச்தை-முடிவுபேறின்மை.



டை 

சிவமயம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

சிறப்பியலபு. 
DRE 

சாதனவியல, 

      

ஏழாஞ்சூத்திரம். 
o> 

  

யபாவையுஞ் சூனியஞ் சத்தெடி ராகலிழ்.. 

சத்தே யறியா தசத்தில தறியா 
இருதிற னறிவுள தஇிரண்டலா வான்மா. 

எனவரும், 

இவ்வதிகாரம், தூலாருர்தஇ நியாயம் பற்றி மேலையதிசாசத்தில் முப் 

பொருள்களின் பொதுவியல்பு பிரமாணமுகத்தாலும் இலக்கணமுகத்தானும் 

உணர்த்திய ஆரியர் அவற்றது சிறப்பியல்பு, சாதனமுகத்தானும் பயன் 
முகத்தானும் உணர்த்துவான் எடுத்துக்கொண்டாசாகலின், உண்மை யதிகா 

சம் என்னும் பெயர்த் து, சிறப்பியல்பு பொதுவியல்பு போல் இடையே நீங்குத 
லின்றி எக்காலக்அம் ஒருதன்மைத்தா யுள்ள பற்றி உண்மையெனப்படுமாக 

லின் ௮ப்பெயர்தீதாயிற்று, இதனானே ௮.திகாரவியைபும் இனி விளக்கும், 

இதனுள் இம்முத லோத்து மேற்பொதுவியல்பாற் பெறப்பட்ட முப் 

பொருள்களினுள்ளும் விள்ளற்பாலகளை விண்டு அதனான் வருச் துன்பத்தி 

னீங்குதலுங் கொள்ளற்பாலதனைக் கொண்டு அதனான் வரும் இன்பத்தை 
உறுதலுமாகிய பயன் பெறுதற் கேதுவாடுய சாதனஞ் செய்யுமா poi sg 
தலிற் சாதனவியல் என்னும் பெயர்த்து, * உழப்பின் வாரா வுறுதிக ளுள 

வோ-&ழப்பின் வாராக் கையற வுளவோ,”” என்ப வாகலிற் பெரும்பயன், 

பெறுதற்குரிய முயற்சி செய்தபின்னர்த்தே யாகலின் இவ்வோத்து முன் 
வைச்கப்பட்டது. ஒருபொருட்கு இலக்கண முணாந்தவழி ௮.தனான் வரும் 

பயன் பெறுதற்குரிய சாதனஞ் செய்யுமாறு யாங்கனமெனச் சாதனத்தை 

௮ வாவுதல் ஒருதலையாகலின் அ௮வ்வவாய் நிலைபற்றிய இயைபானே ஓத்தி 
யைபு கண்டுகொள்க, இதனுள் இம்முதற்பாசமாயெ எஏழாஞ்சூத்தாமஃதாசி 

ரியர் தாமே உரைக்கின்றமையின் இனிது விளக்கும். 

வாலாறு:-- 

மேலதற்கோர் புறனடை உணர்த்துத னுதலிற்று. 

* பட்டணத்துப்பிள்ளையார் திருவிடைமருதூர் , மும்மணிக்கோவை, ௧0. 
 



௧(இ௨ சிவஞானபோதமாபாடியம். 

எ-து, க-ரை, எ-னின், சூத்இரக் கருத்துரைக்கின்ற.து, 

இ-ள், மேலைச் சூத்திரத்தின் **உணருரு வசத்து' எனவும் *:இருதிற 

னல்லது சிவசத்து' எனவும் வசைசெய் அுணர்தீதியவழி அவ்வாறுணரும் 

பொருள் அவ்விசண்டினி லொன்றோ வேறோ என்று சங்கை நிகழுமன் றே, 

அதனை நீக்கி ௮ச்சூத்இரத் இற்குப் புறனாக எடுத்து ஒரொழிபாகிய சதச௪த்தி 

னியல்பு வசைசெய்துணர்த்து முகத்தானே மேற் பொ.துவியல்பு கூறிப்போர்த 

ஆன்மாவுக்குச் சிறப்பியல்பு கூறுதல் நுதலிற்று இச்சூத்தரம் என்றவாறு, 

அதிகாரம் வேருய வழியும் பாதவியைபு உணர்ந்து கோடற்கு இவ்வாறு 

ரைசெய்தார் என்பது, புறனடையை வடநூலார் வாக்ய சேடம் என்ப, 

இதலுட் கூறப்படும் மூன்ற இகரணமும் மூன்று புறனடையபோலும் என மலை 

யாமைப்பொருட்டு ஓர் புறனடை என்முர், முன்னைய இரண்டும் இறுது யஇ 

கரணத்தைச் சாதித்தற் கேதுவாய் ஒருபொருண்மேல் வர்தனவேயாமென் 

பது கருத்து, ஒன்றனை அறிந்தவழி ௮தனான் வரும் பயன்பெறுதற்குரிய 
முயற்சி செய்யூலுறுவார்க்கு ௮சனைச் சாஇக்காம் அற்றல் தமக்குண்டென்ப 
தூஉம், சாஇத்தால் வரும் பயன் இது என்பதூஉம், அதனைப் பயப்பி தீதற்குச் 
சிறந்த சாகனமாவது இது என்பதாஉம், அது வழுவாயும் உணாரந்தாலன்றி 
DY BON BA மனவெழுச்டு செல்லாமையின் ஈண்மடாதப்படுஞ் சாதனஞ் 
செய்து பயன்பெறுகற்குரிய அதிகாரியை உணர்த்துவகாகய இது, சாதக 
வோக்தின் முன் வைக்கப்பட்டது. 

இச்சூத்தரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு. மேலைச்சூத்திரத்துட் கூறிய இச 
ண்டனுள வாக்கு மனாதீதமாகிய சிவசத்தின் சந்நிதியில் உணருருலாகிய ௮௪ 
தீதெல்லாம் பாழே யாகலாற் சத்தாயெ சிவம் ௮சத்தாயெ பா சத்தை யறிந்து 
அநுபவியாது: அசத்தாயெ பாசம் அறிவில்லாக சடமாகலிற் சத்தாக வெ 
தீதை யறிந்து ௮அநுபவியாது: அதலாற் பாரிசேட வளவையானே இருதிற 
னறிவுளகொளன்று உண்டென்பது பெறப்படு தலின் அதுவே சத்தாதற்றன் 
மையும் அசத்தாதற் தன்மையுமாகிய இரண்டமென்றிச் சதசத்தாயுள்ள அன் 
மாவா மென்றவாறு, 

இசண்டனுள் ஒன்றனைப் பிரிக்கன்றமையிற் சத்தே என்னும் ஏகாசம் 
பிரிநிலைக்கண் வரகு. அசத்திலகாகலின் என்றுசைக்க. அ௮சத்துச் சச்தை 
அறியாமைக்கும் சத்தெதிர் சூனியமாகலே எதுவாதல் அமையுமாயினும், 
வலியுறுத்துதற்பொருட்டு வேறுமோசே துக் கூறினா, இக்கருத்தே பற்றி 
1 “ச.த்தின்மு னிலாமை யானுர்-கனைக்கொடொன் றுணர் கலானும்,” என இர 
ண்டனையு முடனெடுத்தோ இனர் வழி. நாலாசிரியருமென்க, அறிதல் ஈண்டு 
அநுபலித்தன் மேற்று, 1 “இனைத்தென அறித்த,”' பொருட்கு வினைப்படு 
தொரு இக்கண் வேண்டப்படும் முற்றும்மை விகாரத்தாற் மொக்கது, 

இதனுள் யாவையுஞ் சூனியஞ் சத்தெஇராகலிற் சத்தேயறியாது என் 
றது ஓாஇகரணம்; அசத்திலதறியாதென்றது ஐரதிகாணம்; இரு திறனறிவுள 

* இர்நால், ௬-ம் சூ. ர சிவஞான), எ-ம் ரூ.௧, அனைச்தஞ். ர தொல்காப் 
பியம், ளெவியாச்கம். thi. 

  

     



சிறப்பிபல்பு.எழாஞ்சூத்தரம்.க-ம் ௮. ௧௫௩ 

இசண்டலா வான்மா என்றது ஐரஇகரணம்; ஆக மூன்றஇிகசணச்தது இச்சூத் 

Br Quer gems, 

ம 

ip & wv &) & T om ib. 

அவற்றுள், ***மண்டிய வுணர்வு யிர்க்காய் மன்னிகின் நறியும்,” என்னுஞ் 

இவாத்துவித சைவரசை மறுத்தற் கெழுகந்தது முதல இகரணம். 

௮ஃதாமாறு:--சிவாத்துவித சைவர் மேலைப் பொதுவதிகாரத்திற் கூறி 

யவாறே பதிபசுபாசங்கள இயல்பும், தத்துவங்களுக்குக் தோற்ற மொடுக்கங் 

களும், அஞ்சவத்தைப்படும் வேறுபாககளும், அனைத்துஞ் சித்தாக்தசைவ 

சோூடொப்பக் கொண்டு, பசுபாசங்கள் பஇவியாபகத்தின் வியாப்பியமாய் கிற 
பனவன்றித் தனிக்க முகலன்மையின் முப்பொருட்குர் தம்முள் வேற்றுமை 

குணகுணிகட்சுத் சும்முளுள தாயை மவேற்றுமைபோல ௨ ட்பேதமேயன்றிப் 

புறப்பேதமின்மையான், மரத் இன் வியாப்பியமான கவடு கோடு முதலியன 

வெல்லாம் மாமேயாமாறுபோலச் சதசத்தும் அசத்தும் your அனை த்துஞ் 

௫ க்தெனே வ படுமெனவும், படவே, பதிக்கன்மையின் வேருப்ப் பசுவுக் கறி 

_புந்தன்மை புண்டென்னிற் றனித்த முதலெனப்பட்டு வழுவாமாகலிற், சத்தா 
இய பதுப்பொருமள அன்மாவினிடமாககின்று ௮றியம் எனவும் னத் 

(ற ஆ Hy 17] 7 ச ஷி] ர 

துஞ் சத்தாயவழிச் சத்தின் வேருய்ப் பெறப்பமிம் பொருளொன்றின்மை 

யின் ௮ஃதறியுமாரியாங்கனம்? எனக் கடாயிஞார்க்குப், புபப்பேதமாய் இன் 
முயினும் அகப்பேதமாகி அசத்தாகிய பாசமுண்மையின் ௮தனை ௮ஃதறி 

தல் கூடுமெனவும், ௪.த்இன் முன்னர் அ௮சத்தெல்லாஞ் ரூனியமாகலின் ௮ஃத 

தனை அறிதல் கூடாதெனிற், சத் இன்முன் AE: த்துச் சூனியமென்றல் 1 “தக். ன் 

டுஞ் சிவன வன்றன் சர்கிதி சன்னி tle Sp.” எனவும், ] ““கூடுமொளி வளர் 
குடிலை மாயை மேவி,” எனவும் ர-தாரகமா-மத்தன்றா ணிற்றல்,” எனவும், 

9 “*விமல னுக்கோர்-௪ S Bua,” ஏனவும், 0*உலகமே யுருவமாக.”” எனவும், 

**: “அத்துவா மூர்ம்தியாக,” எனவும், 11*“இருகிலனாய்த் தீயாகி நீரு மாகி,” 

எனவும் வரும் இத்கொடச்கத்றுச் சுருதிகளோடு மூரணி மாயாவாஇகூற்ராய் 

ப முடியுமன்2ற எனவும் கூறுவாசாகலான்,௮கனை மறுத்துச் “சத்தே யறியாது” 

என்னும் மேற்கோளைச் சா இத்தற்கு எடுத்2சாஇிய ஏதுவை வலியுறு த்துகின் 

றது ,இவ்வஇகாணமெனக் கொள்க, 

௮ இகசசணவியைபுபற்றியும் தல்மைபத்தியம் சத் தினியல்பு முதற்கண் 
எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. 

௪எண்டுச் சத்தினிடத் தாத்துப் பிரகாரியாது என்றது. 
எனவரும்: 

  PP er பத nee tt அவம் pee teeta பயா tenet ene ice cate eat ee nek na nei 

௬ இலெப்பிரகாசம், 8 உண்மை, ௫-ம். சூ. ௩. சண்டறிபுலன். * சிவஞானித்இ, ௧-ம் 

ரூ.௧௯. விந்துவின். * வெப்பிரகாசம், பொது. ௧-ம் சூ. ௨. நீபெராசத்தி. 4 இந்தால். 

க-ம் சூ. ௨-ம் ௮இ. வித்துண்டா. ௨. 6 சிவஞானித்தி, ௨-ம் சூ. ௫௩. நிச்சமா. 0 சவெஞா 

ன௫ித்தி, டு-ம் கு.௭. +k வெஞானசித்தி, ௪-ம் சூ.௫௬. 11 திருகாவுச்சரசுமாயனார் 

இருத்தாண்டகம், பொது, ௬-ம் இருமுறை, ௧. 

0



௧௫௪ ... திவஞானபோதமாபாடி.யம்- 

வாக்குமனாதீதகோசசமாயச் சுட்ணொவின்றிரின்றறியப்படுஞ் சிெவசத் 

இன்முன்னர்ச் சுட்டியறியப்படும் அகுத்தாகம பாசம் விளங்கெதோன்ு 

தென்பதாம், 

ஈண்டுச் சூனியமென்றது விங்காமைப்பொருட் டென்பார் பிரகாசியா 

தென்றுசைத்தார். *“முனைத்திடாது,” என்றுூர் வழி சலாசிரியரும். முனைத் 

திடாமையாவது இது குடம் இஃ்து ஆடை என நம்மே னாரா சுட்டி யறியப் 

படுமாறுபோல முதல்வனாற் சுட்டி. யறியப்பவெதாய் மேேறு நில்லாமை என்ச௪, 

எனவே, ஈண்டுச் சத்தெ£இர் யாவையும் சூனியம் என்றது கொண்டு 1:*தந்தஇ 

டுஞ் சிவன வன்றன் சர்நிதி தன்னி னின்தே."' என்றற்றொடக்கத்துச் சுரஇ௧ 

ளோடு முசணுதலும் மாயாவாதி கூற்றாகலு மின்மையின், இவ்வேதுவானே 

இது குடம் இஃது ஆடை என்று இவ்வாறு HFS Forge நிகமுஞ் ௬ட்டு 

ணர்வுடையது சவெசத்தென்றல் பொருந்தாமையிற் சத்தே ௮சத்தை அறியு 

மாறு யாங்ஙனம்? எனச் சிவாக்துவிகசைவசை மறுத்தவாறு காண்க, 

அற்றேல், அசத்து விடயமாய் விளங்குதற்குரிய சற்றுணாவு Fars gs 

குண்டென்௫ற்படு மிழுக்கென்னை? என்னும் ஆசங்கையை க்கி மேற்கொளைச் 

சாதித்தம் apis ag; 

மெய்மினிடத்துப் பொய் அப்பிரகாசமாய் நிற்றலான். 
எனவரும், 

ஆன்மாவுக்குச் சிவத்தைச் சார்ந்து சுட்டிறர்கறிவகாகிய தன்னிய௰ல்பு 

விளக்கினவிடத்துச் சஈட்டியறிவகாகிய பொதுவியல்பு விளக்கமின்றி நிற் 

றலான் “ஈண்டுச் சத்தினிடத்து அ௮சத்துப் பிரகாசியாது” என மேற்கொண்ட 

தென்றவாறு, 

எனவே, முத்இகிலையின் ௮ன்மா சிவத்தைச் சார்ந்து தன்னியல் 

பைத் தலைப்பட்டவழிச் சுட்டுணா்வு நிகழாதென்பறு இருவர் மதத்திலும் 

ஒக்குமாகலான்,அன்மாவுக்கு ஆண்டுச் சட்ணொவு நிகழாமை பிறிதொன்ரூற் 

பெறப்படாமையின் அகா திமலமுத்தனா?ய ws தல்வனுக்குச் சுட்ணெொவில்லை 

என்பது பெறப்படுதலின், ௮.2௧ ன்மையனாகிய மூதல்வனிடத்து அசத்துச் 

சுட்டியநியப்பவெதாய் விளங்கி வேறுநிற்பது யாங்கனம்? என மேற்கோ 

ளைச் சாஇத்தவாறு காண்க, 

எக்காலத்தும் நிலைபெற்றுள்ள தாகிய தன்னியல்?2ப மெய்யெனப்படும், 

இடையே விளங்கி மறைவதாகிய பொதுவியல்பே பொய்யெனப்படும் என் 

பது, மேலையஇிகரணத்தும் சற்காரியவாதத்தும் அ௮பாவவாதத்தும் உசைன் 

தாம் கடைப்பிடிக்க, மெய்யினிடத்.து-மெப்பிரகாசித்த இடத்து என உரைக்க, 

மெய்பிசகாித்த இடத்தெனவே அன்மாவுக்கென்பது பெற்ரும், இவ்வாறு 

சரைக்க அறியாதார் மேற்கோளும் ஏதுவும் ஒரு பொருளே பயப்ப உசைசெய் 

வா. ௮வ்வாறுரைப்பின், மலை தி உடைத்து; £ உடைமையான்'' என்பது 

போல மேற்கோளைச் சா இக்கு மேதுவாதல் செல்லாமை அறிக, 
  

* சிவஞானடத்தி, எ-ம் சூ. ௧. ௮னைத்துஞூ. 1 சவஞான?த்தி, ௧-ம் சூ. ௧௧. விக் 
அவின்.
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அற்றேல், இதுபற்றி முதல்வன் ௮சத்தை ௮றியானெனின் அவனது 

மூற்றுணர்வுடைமைக்கு இழுக்காமால் என்னும் ௮சங்கையை நீக்கி அதனை 
வலியுறுத்துகற் கெடுத்துக்காட்டும் உகாரணம்; 

அன்னியமி லாமை யாரற்கொன் அுணர்வின்ரு 
மனனியமி லானசத்தைக் காண்குவனே-லன்னியமாக் 
காணா னவன்மான கதிர்முன் னிருள்போல 
மாணா வசத்தின்மை மற்று. 

எனவரும். 

தீன்னுள் விமாப்பியமான பசுபாசங்களோடு வேற்றுமையில்லாக முத 
லவனுக்குச் சுட்டியறியக் பெப்பதொன் நில்லையாகலான், DB FOTN DL Dy 
கிய முதல்வன் ௮௪சகச்தை அதியலுறுவானுயிழ் சுட்டுணா்வின்.றிகின்றவாறே 
அறிவானன்றி எம்மனனோ போலத் தனச்சு. வேருகச் சுட்டியறிவானல்லன், 
நன்மையில்லாக அசத்து ஞாயிற்றின்முன் இருள்போல ௮வனெகிர் விளங் 

குதலில்லை அகலானென்க. எனவே, சுட்ணெர்வு முற்றுணர் வைத் தடுப்பதா 
கலான் ௮ஃதில்லாமை முற்றுணர்வுக்கு மேம்பாடாவதன்.றி இழுக்கன்மை 
யான் அதுபற்றி அசங்கையில்லை என்பது வலியுறுத்தவாறு காண்க, 

*மாயா தறுவிளக்காய்,”” எனவும், 1 “ஆதலா லிரண்டுஞ் சோதி மிரு 

ளென வேரும்,” எனவும், ] **இகலிவரு மிவையுணரி லிருள்வெளியாக் தன் 

போல முதலவனு 

க்கு மறுதலைப்பொருளன்மையான், ஈண்டுக் கஇர்முன்னிருள்போல' என்றது 

விளங்காமைமாத்இிரைக்கு ஒருபுடையுவமையாக எடுத்துக் காட்டியதேயா 

மை,” எனவு:', ஓதுதலின் மாயையும் அதன் காரியமும் மலம் 

மென அவற்றோடு முரணாதவாறு காண்க, 

மற்று அசை, மற்றுக் காண்குவ£னேல் என மேலே கூட்டியசைத்து 

வினைமாற்றின்கண் வர்தகெனினு மமையும், மாணு என்பது பெயசெச்௪ 

Gar Fins, இன்மை-இன்மையான் என்க, 

(தல இிகரண முடிந்தது, 

தி 

இரண்டராமதிகரணம். 

Craw Pare gs Bo சிவாத்துவிதசைவசை மறுத்துச் “சத்தே யூறி 

யாது' என்றதனைச் சாதித்தவழி ௮தனை உடன்பட்டுச் சிவசங்கிராந்தவாத 

சைவர் ஆன்மா விளக்கம்போல விகாசமின்றி அறிவுமாதீதிசையாய்நிற்பதன் றி 

ஒன்றனை அறியுமாறில்லை; அவ்வான்மாவின் சர்நிதியிற் கார்தபசாசம்2போல 

உடலியங்குழி அதன்கணின்று கருவிகளே விடயங்களை அ.ுபவிக்கும் என 
வும், மலம்கீங்கும்வழிக் கண்ணாடியின் முகவொளி தோத்றுமாறுபோல முதல் 

வன்றிருவருள் அன்மாவின்மாட்டுச் சங்கிரமித்துத் தோன்றும் எனவும், 

அவ்வழி உப்பளத்இட்டவை யெல்லாம் உப்பாமாறுபோல அ௮ன்மா சிவமே 

* இந்நூல், சம் சூ. ௨-ம் ௮இ. ௧. 1 சவெஞானிச்தி, ௨-ம் சூ.௮௪. போதகா.. 

1சிவப்பிரசாசம், பொது. ௨-ம் சூ. ௧௯. புசலுமல.



௧௫௬ சிவஞானபோதமாபாடி யம். 

யரய் ௮வ்வான்மாவின் சக்நிதியில் ௮.றிவனவாகய பசுகரணங்களுஞ் Gasr 

ணங்களாய் மாறிச் சவத்தை அறியும் எனவுங் கூறுவர், Hupp. £68 Sow 

த்திசையானே கருவிகள் விடயங்களை அறியும் என்பஅ,8ம்பொறிகள் ஆன்மா 

வாலுணருமெனச் சாங்யெசை மறுத்த ௮இகரணத்தானே மறுக்கப்பட்டமை 

யின், அவையே சிவசரணங்களாய்ச் வத்தை அறியும் என்பதனை மறுத்து 

அசத்தறியாது' என்றதனைச் சாதித்தற்கெடுத்கோதிய எதுவை வலியுறுத் 

தற் கெழுந்தது இரண்டாம் .௮.இகாணம். 

இவ்வதிகரணம் முன்வைக்கற்பாலதாயினும் அசத்து ௮ இகாரப்படாமை 

பின் அவ்வியைபுபற்றி ௮கனை முன்வைத்கா சென்ப.து, 

இணி அசத்தினுக்கு உணர்வின்று என்றூ. 
எனவரும், 

ஈண்டு ௮சத்து என்றது தத்துவப்பிரபஞ்சக்தை, ஏனைப்பிரபஞ்சத்த 

ற்கு அறிவுண்டெனக்கொள்வார் யாருமின்மையான் அண்டு யப்பாடு நிகழா 

மையின் ௮கனை ஓாரதஇிகாணமாகவைத்துர் சா௫க்கவேண்டாமையான் என் 

பது. சூத்திரச்தில் இலது” என்றது அறிவிலதென்னும் பொருட்டென்பார 

உணர்வின்்.று என உரைத்தார். 

அ.ற்£ேல், அன்மசங்நிதி இல்வழிக் தத் துவங்களுக்கு உணரவில்லை என்ற 

தொக்கும், ௮ஃதுள்வழியம் அவற்றிற்கு அறிவில்லை என்றல் பொருக்காது; 

என்னை? பதிஞான பசுஞானங்களோ டொப்பப் பாசஞானம் ஒன்றெனவைத் 
தெண்ணுதலின் அவற்றிற்கு அறிவுண்டென்பது பெறப்படுமாலென்று ௮௪ 

ங்கைநிகழ்ச்சவழி, அதனை நீக்கி மேற்கோளைச் சாஇத்ரரம் கெழுந்த ஏறு; 

அதுதான் நிரூபிக்கில் இன்முகலான். 
எனவரும், 

அவவசத்தாகிய தத்துவப்பிரபஞ்சமானது பொதுபையான் நோக்கும் 

வழி ௮அறிவுடையதுபோலதக் தோன்றினும் யக சரிபின்றி மாசறுகாட்சியான் 

ஆராயும்வழி ௮றிவில்லதாகலான் “அ௮௪.த னுக்கு உணர்வின் ௮ு' எனமேற்கொ 
ண்டசென்றவாறு, 

எனவே பாசம் வாயிலாக நிகழும் பரஞானமே பாசஞானம் என்று உப 
சரித்துக் கூறப்படும்; அதனைப் பாகத் இற்ருள்ள ஞானமெனக் காண்டல் நிரூ 

பியாதவழிப்படும் மடமையே பிறிதில்லை என்றவாஞுயிற்று, 

அத்றேல், உள்ளதுபோலச் தோன்றி இல்லதாதல் யாஙஙனம? என்னலும் 
ஆசங்கையை உவமைமூகத்தா னீக்கி ௮தனை வலியுறுத்துதற் கெடுத்துக்காட் 
டும் உதாரணம்; 

பேய்த்தேர் நீ ரென்றுவரும் பேதைக்கு மற்றணைந்த 
பேய்த்தே ரசத்தாகும் பெற்றிமையின்--வாய்த்ததனைக் 
கண்டுணர்வா ரில்வழியிற் காணு மசத்தின்மை 
கண்ணெொர்வா மில்லகெனக் காண். 

வனவ நம்,



சிறப்பியல்பு.ஏழாஞ்சூத்திரம்.௩-ம் ௮.5. «Ber 

பாலைகிலத்தின்கட் காணப்படும் பேய்த்தேரசை நீசென்றுகர௬ுஇ.௮.தளை 
உண்ண வருகின்ற நீர்வேட்கையுடைய மடவோனுக்கு ௮தனை அடுத்தவழித் 
தன்னாலணையப்பட்ட அப்பேய்த்தேர் நீசாதலின்றி ௮சத்தாந்தன்மையோ 
லக் குரவன் அ.றிவுறுக்கும் உபே தசமொழி கடைப்ப அ௮வ்வசத்தி னியல்பை 
அசாய்ந்தறிவாரின் றி அறியமாட்டாதாருளவழி அவர்க்கு ௮வ்வசத்தின்கண் 
௮/றிவில்லகாய் ௮அசத்தாந்தன்மையின் றி அறிவுள்ள தாய்ச் சத்தாந்தன்மையே 
காணப்படும், குரவ னறிவுறுக்கும் உபதேசமொழி இடைப்ப அ௮வ்வசத்தி 
னியல்பை அராய்ந்தறிய வல்லார்க்கு ௮ஃதறிவில்லதேயாமென்று. அறிவா 
யாக என்க, 

மற்று வினைமாற்றின்௧ண் வர்தது, மை பகுஇிப்பொருள்விகுத, இன் 
உவ௫வுருபு, வாய்ததல்-கடைத்தல், இல்வழியின் என்பதூஉம் ௮சத்இன்மை 
என்பதூஉம் ம.றுதலைப்பொருளுணச நின்றன, ரான்கலுருபு விகாரத்தாற் ர 

BE $I; Oi GASB @) DO.” என்புழிப்போல, 

இரண்டாமதிகாண முடித்தது, 

ரஹ 

மூனராமதிகரணம், 
மேலைய இகாணங்களாற் சிவசத்தஇன்றன்மையே ஆனமாவுக்குத் தன்மை 

யன்றி வேறில்லை என்னுஞ் சிவாத்துவிதசைவரையும் அனமாவுக்குத் தன்மை 
பென்ப தொன்றில்லை என்னும் கவசங்கரொந்தசைவரையும் மறுத்துச், சத்தும் 
அசத்துர் தம்முள் ஒன்றனையொன் நறியுமா நில்லையெனச் சாஇத்தவழி, இர 
ண்டும் இவவாழுயின் இவற்றை அறியும் பொருள் வேறென்னை? என்லும் 
ஆசங்கையை நீக்கிப் பாரிசேடவளவையாற் சதசத்தாகய அன்மாவி னியல் 
பை வரைசெய்துணர்த்துகற் கெழுக்கது கூன்றுமதஇகாணம், 

இனி இருதிற னறிவுள தரண்டலா வான்மா என்ற. 
எனவரும். 

ஈண்டுச் சத்தெதிர் நில்லாத அசத். துஞ் சத்தும் தம்மு ளொன்னுனொன் 
றறியப்படாமையான் அன்மாவாலும் அறியப்படாதவழி ௮வை பயப்பா 
டின்றிச் ரூனியமாய் முடியுமாகலான் இரண்டலா வான்மா இருதிற னறிவுள 
தேயாரம். தம்முளொன்னுனொன் நனுபவிக்கப்படாத ஞாயிற்றையும் விடயத் 
தையும் அதுபவிக்கும் கண்போலுமென அ௮.நுமானங் கூறிக் காண்க, 

ஈண்டு “இருஇிறனறிவுளது' என்னும் தொசைச்சொல் விரியுங்காற்படும் 
பொருள்ே வறுபாடுசைக்கு முகச்கானே ஆன்மாவினியல்பு வேறுவேறு கூறுஞ் 

சமயங்களெல்லாவற்றையும் மறுத்தவாறுணர்த்தற்கு எழுந்த பொழிப்புரை) 

இவ்விரண்டினையும் அறிவதாய் உபதேசியாய் நின்ற 
அவ்வறிவு இரண்டின்பாலு முளதாயுள்ள அதுவே அவ் 
வானமாவாம் என்றது. 

எனவரும், 

* இருக்குறள், ௩-ம் ௮, நீத்தார்பெருமை. டு, 
அவடை



௧௫௮] சிவஞானபோதமாபாடி.யம். 

மேற்கூறிப்போந்த சத்து மசத்துமாயெ இவவிரண்டினைய மறியுக்தன் 

மைத்தாய், அறிவிக்க ௮றிவதாகயெ உபதேசியாய், நிலைபெற்ற சத்தசத்தா 

ண்டன்பாலும் ௮துபவ அதிவுளதாய் உள்ள அதுவே சத்து: பதன் மல 

லாத சதசத்தாயெ ஆன்மா என்றவாரும். *இருதிறனறிவுள திரண்டலாவா 
ன்மா' என மேற்கொண்டதென்றவாறு, 

ஆய் என்னும் வினையெச்சம் இரண்டும் நின்ற என்னும் பெயரெச்சவினை 

யோடு தனித்தனி முடிந்தன. நின்ற என்னும் பெயசெச்சம் உள்ள என்பதன் 
முடிபாகிய ௮து என்னும் பெயர்கொண்டு முடிந்தது, இருதிறன, றிவென் 

னுர் தொகைச்சொல் ஈண்டு மூன்று பொருளின் மயங்கிற்றென்னுங் கருத் 

தான் இவவாறுரைக்கப்பட்டது. அவற்றுள், இருதிறனையும் அறியும் அறிவு 

என்னும் இரண்டாம்வேற்றுமைத்கொகைப்பொருள் பற்றி இரண்டினையு 

மறிவதாய் நின்ற ௮துவெனவும், இரு திறனால் விளங்கிய அறிவு என் னும்மூன் 

ரும்வேற்றுமைத்தொகைப்பொருள் பற்றி உபதேசியாய் நின்ற அதுவென 

வும், BoA ven super அறிவு என்னும் எழாம்வேற்றுமைத்தொகைப் 

பொருள் பற்றி இரண்டன்பாறு முளதாயுள்ள ௮து எனவும் உரைத்தா 

செனக் கொள்க. 

இரண்டினையும் ௮அறிவதாய் நின்ற ௮தூ என இரண்டாம் வேற்றுமைத் 
தொகைப்பொருள் பற்றி இரண்டு மிவ்வாஞுபின் இவற்றை அறியும் பொருள் 

வேறென்னை? என்னும் வினாவுக்கு விடைகூ ஜி அவ்விருவர் மதங்களையும் ௮வற் 

னோ டொருதன்மையவான புறச்சமயங்களையும் மறுத்தவாறு, 

உபதேடியாய் நின்ற அது என மூன்ராம்வேற்றுமைச் தொகைப்பொ 

குளபற்றி ஆன்மா அறிவிக்க வேண்டாது தானே அறியுமியல்பிற்றென்னும் 

சமவாதசைவர் ஈசுரவவிகாசலாகசைவர் லீக்கவாதசைவர் மதங்களையும் ௮வ 

ற்ரோ டொருதன்மையவான புறச்சமயங்களையும் மறுத்தவாறு, 

இரண்டன்பாலு முளதாயுளள அது என ஏழாம் வற்றுமைக்தொகை 

ப்பொருள்பற்றி அன்மாவினறிவு சக்தோடு கூடுமாறில்லை என்னும் பாடாண 

வாதசைவர் பேதவாகரைவர் மதங்களையும், சதிதினோடு கூடியவழி ஓன்ருய் 

ப்போதலேயன்றி x sore லுளதாமாறில்லை என்னுஞ் சுத்தசைவர்மதத் 
தையும் ௮வறரோ டொருதன்மையவான புறச்சமயங்களையும் மறுத்தவாறு, 

இவ்விரண்டினையு மறிவதாய் எனவே அவ்வறியுந்தன்மை இவ்விரண் 

டன் றன்மைபோலன்றி *::இரு ளொளிய லாக்கண் டன்மை."” போல வேரு 

யதோர் தன்மை என்பதூஉம், உபதேூயொய்கின்ற எனவே அத்தன்மை ஆகா 

யத் தன்மையாகிய தசை Las தன்னை விளக்குவதாகிய வியஞ்சகமுள்வழி 

யே விளங்குவதோர் தன்மை என்பதூஉம், இரண்டன்பாலு (par BTUs என 

வே ௮து படிகம்போலச் சார்ந்தகன்வண்ணமாய் அழுந்துவதோர் தன்மை 
என்பதூஉம் பெற்றும், 

இனி இம்மூன்றனுள் இசண்டினையு மறியும் என்றதனை வலியுறுத்தி இர 

ண்டலாமையை உணர்த்துதற்கெடுத்துக் காட்டும் உதாரணம்; 
அன்னை வலைய வையை ம ஆட 

  * வெப்பிரகாசம், உண்மை. ௨-ம் சூ. ௬. சத்இிது,



சிறப்பியல்பு.எழாஞ்சூத்திரம்.க-ம் அ.தி. ௧௫௯ 

அருவுருவந் தானறித லாயிழையா யான்மா 

வருவுருவ மன்றாகு முண்மை_-யருவுருவாய்ச் 
தோன்றியுட னில்லாது தோன்றுது நில்லாது 
தோன்றன் மலர்மணம்போற் ழக்கு. 

எனவரும், 

நணுகிய நூல்களை ஆராயும் அன்மாவே அருவாகிய சத்தினையும் உருவா 

கிய ௮சத்தினையும் ௮றிவதாகலான், அஃது அவ்விரண்மென்றி வேருமென்க. 

ALE pd, அவவான்மா தன்னையறிடிமோ? அறியாதோ? எனக்கடாயினார்க்கு 
௮.றியமெனில் தன்னோடளப்பட மூன்றனையும் அறிவதென்னாது ௮வ *விச 

ண்டனையும் அறிவதாய்' என்றல் பொருந்தாது; அ௮றியாதெனின் ௮றியாத 

பொருள் சூனியமெனப்பட்டு வழுவாமாலெனின், அ௮ன்மாவினுண்மைத்தன் 

மை சத்து மசத்தும்போல விளங்கிக்கோன்றி யவற்ரேடொப்பநிற்பது மன் 

ரூய், விளங்கித்தோன்ராது சூனியமாய் நிற்பதுமன்றாப் மலரின்கண் வாசம் 

இவ்விருவகையுமின்றி அதன்க ணடங்கித் 2கான்றுமாறுபோலச் £5 Dep we 

& DGS சார்ந்ககன்வண்ணமாய் அடங்கித்தோன் அவே தாரியல்பாம். ,ஐக 

லான்,௮ஃது அவ்விரண்டினையும் அறியுமுகக்கான் ௮றியப்படுவசன்றி ௮வை 

போலக் தனிக்கனி யறியப்படருவதொன்றன்றென்ச௪, 

ஆகலான் ௮ஃ அவ்விசண்டினையும் அறியுமுகத்கா னறியப்படுவதன் றி 

அவைபாலத் தனித்தனி அறியப்பவெதொன்றன்றென்பது குறிப்பெச்சம், 

சுட்டியுணாப்படாமைபற்றிச் சத்தை ௮௫௬. என்றும் சுட்டப்படுதல்பற்றி 

௮சத்தை உரு என்றுங் கூறினார். **உணருருவசத்து,” என்புழி உரு என்ற 

தும் அதுபற்றி, அறிதலான் அன்று ஆகும் எனக் கூட்கெ, இழை நாலாக 

லான் ஈண்டுச் சாத்திரத்தை உணர்த்திற்று, அய்கல்-நுணுகுதல். 1:*ஓய்த 

லாய்த ஸிழத்தல் சா௮-யாவயி னான்கு முள்ளத oy apse,” என்ரார் தொல் 
காப்பியனாரும். ௮யிமை எனப் பொருளி னுணுக்கம் நான்மேல் ஏற்றப்பட் 

டு, இழையை என இரண்டாவது விரித்துரைக்க, அ௮ன்மாவுக்கு அறியுக்க 

ன்மை உண்டாகலானன்றே வேதாகமம் முதலிய _நால்கள் உளவாயின என 

அதனை வலியுறுத்துவார் ஆயிழையாயான்மா என உடம்பொடுடணர்த்தோ 

இஞர். ]'“பலகலை யுலகினிலவுத லானும்.” என்ஞுர் புடை நாலாசிரியரும். இவ 

வாறண்றி அயிழையாய் என்பதனை மகூஉமுன்னிலையாக வைத்து உரைப்பின் 

இவவுதாரணம் மேலதனை வலியுறுத்துகம்கு எழுந்ததன்ருய்க் கூறியதுகூற 

லென்னுங் குற்றப்பமிமென்மொழிக, அருவுருவாய் என்புழி ஆக்கச்சொல் 

உவமப்பொருள்குறித்து நின்றது, 1:*அள்வா ரிலிமா டாவேனோ.” என்புழி 

ப்? பால, தொக்றாத் தோன்றல் எனக் கூட்கெ, 

oC ow, ஆன்மாவுக்கு அவ்வறியுக்கன்மை சவசத்தோ டொப்பச் சுத 
ந்திரமா புண்டென்றாற் ந் படுமிமுக்கென்னை? என்னும் அசங்கையை நீக்கி உப 

      
* இந்தால். ௬-ம் சூ. 1 தொல்காப்பியம், சொல்ல Banas, உரியியல், ௩௪. 1 சங்க 

நீபரிசாகரணம், கிமித்தகாரண பரிணாமவாதி நிராகாணம். ௪௮-ம் ௮டி.. ரி திருவாசகம், 

கோயின்ஞாச்ச திருப்பதிகம். ௭. இரங்கு.



௧௬௦. _. திவஞானபோதமாபாடியம்; 

தேயாய் என்றதனை வலியுறுத்தி இரண்டலாமையை உணர்த்துதற்கு எடுத் 

அக்காட்டும் உகாசணம்) 

மயக்கம தூற்று மருந்திற் றெளிந்தும் 

பெயர்த் துணர் நீ சத்தாகாய் பேச-லசத் துமலை 

நீயறிந் து செய்வினைக ணீயன்றி வேறசத்_துத் 

தானறிந்து துய்யாமை தான். 
எனவரும், 

நீ ௮றியம் முறைமை சொல்லில் அறிவை விளக்குதற்குரிய வியஞ்சக 

மில்வழி ஒரு விடயத்தை இன்னதென்று அறியமாட்டாது மயக்கத்தை யற் 

றும், பசிகோய்க்கு ௮ன்னம்போல அம்மயக்க நோய்க்கு மருந்தாயெ வியஞ் 

சக முள்வழி ௮ம்மயக்கம் நீங்கி அதனை இன்னதென நிச்சயித்தும், இங்ங 
னம் ௮.றியுழியும் ஒருங்கே அறியமாட்டாது ஒருவிடயத்இற் சென்ற அறிவை 

மாத்தி மற்ரொரு விடயத்தை அறிந்து வருகன்றா யாகலின் இவ்வாறு மாறி 

மாறி ஒன்றொன்றாய் உணர்கின்ற நி எல்லாவற்றையும் ஒருங்கே ஓரியல்பா 

னுணர்வதாகய சத்தின்றன்மை யுடையா யல்லை, அற்றேல், வியஞ்சக முள் 

வழியன்றி அறியமாட்டாத யான் ௮சத்தின்றபன்மை யுடையேனாவேனெ 

னின் வியஞ்சக முளவழியும் நீ முன்னறிந்து செய்த வினைகளை இப்பொழுது 

நீயே அறிந்து ௮. நுபவிக்சன்ரா யன்றி அசத்தாகிய பிரபஞ்சம் அறிந்தநுப 

வித்தலின்மையான் அவ்வசத்தன்றன்மை யுடையாயுமல்லை வியஞ்சச முள் 

வழி ௮றிதலொப்புமையாற் சத்தாதலும் ௮ஃ இல்வழி அறிவு நிகழாமை ஓப் 

புமையால் ௮சத்தாதலுமாகயதோர் தன்மையுடைய நீ அவ்விரண்டிலும் 

வேருயெ சதசத்தாவை என்க, 

பேசில் நீ சத்தாகாய் துப்யாமையால் அசத்துமலை வேறு எனக் கூட்டுக, 

வியஞ்சக மில்வழித் தலைப்பட்டும் ௮ஃதுள்வழி நீங்கியும் நிற்பதாயெே மயக் 

கம், உண்டியில்வழித் தலைப்பட்டும் அஃதுள்வழி நீங்கியும் நிற்பதாகிய பகி 

யோடொத்தலின் அதனைப் பசிகோயாசவும், திர்த்தலொப்புமை பற்றி வியஞ் 

சகத்தைப் ப௫தீர்க்கும் மருந்தாகவும் உருவகஞ்செய்தார், இஃது ஏகதேசவு 

ர௬வகம், மருந்தெனப் பொதுப்பட வுருவகஞ் செய்தாராயினலும் பசிநோப் தீர்க 

கும் மருர்தே ஈண்டைக்கேற்புடையதாகலின் ஏற்புமிக்கோடலான் அவ்வாறு 

சைக்கப்பட்டது. ௮து பகுதிப்பொருள்விகு இ, தானென்பது முன்னையது எழு 

வாயுருபுபட நின்றது. பின்னையது அசைநிலை, துவ்வாமை துய்யாமை என 
மா இயிற்று, 

அற்றேல், இம்மயக்கம் ஆன்மாவுக்கேயன்றிச் சிவத்துக்கல்வமி இரண் 

டிற்குந் தீம்முளியைபு FLT GTEC சிவ௪த்துக்கும் ௮ஃதுண்டெனக் கோட 

ல்வேண்டுமென்லும் ஆசங்கையை உவமமுகத்தான் நிக்கி ஆன்மாவிரண்டின் 

பாலு முளதாதலை வலியுறுத்தி இண்டலாமையை உணர்த்துதற் கெடுத்துக் 
காட்டும் உதாரணம்;



சிறப்பியல்பு.ஏழாஞ்சூத்திரம்.௩-ம் அ a. ௧௬௧ 

மெய்ஞ்ஞானர் தன்னில் விளையா தசத்தாத 
லஞ்ஞான முள்ள மணைதல்காண்--மெய்ஞ்ஞான த் 
தானே யுளவன்றே தண்கடனீ ருப்புப்போற் 
மூனே யுளமுளவாய்த் தான். 

எனவரும், 

மேலை வெண்பாவிற் பெறப்பட்ட மயக்கமாயெ அறியாமை வியஞ்சக 

மில்வழித் தலைப்பட்டும் ௮ஃதுள்வழி நீங்கியும் இவ்வாறு நிலைபேறில்ல தாக 

லான், ௮அஃதெப்பொழுதும் ஒருதன்மைத்தாய் நிலைபெற்று விளங்கும் ஞான 
மாகிய சிவசத்தின்சண்ணே நிகழாது, மெய்ஞ்ஞானமாகிய அ௮ச்வெசத்துள்ள 
அகாதியேதானே குளிர்ந்த கடலின்௧ண் மருவாது கடலிடத்துள தாயெ 

தீரின்௧ண் மருவும் உப்புப் போலத், தான் பொருக்துதற்குரிய சதசத்தா மிய 
ல்புடைய அன்மாக்களும் உள்ளனவாக அவவான்மாக்களைப் ' பொருந்துமா 

ற்றை அறிவாயாக என்க, 

அஞ்ஞான மசத்தாகலான் மெய்ஞ்ஞானர் தன்னில் Boru gi மெய்ஞ் 

ஞானம் உள அன்றே தானே என்புழிக் கானே என்பது கட்டுசைக்கண் வக் 

தது, “தானே புளமுளவாய் தீதான்' என்புழிக் கானென்ப.து முன்னையது எழு 

லாய்.பின்னையது அ௮சைகிலை, ஏயுளம் வினைத்தொகை, அய்௮ணை தல் சனக்கூட் 

டுக, ஆயணை தலென்பது “மழைபெய்து குளகிறைந்த.”” என்றாம்போலக் கார 
ணகாசியப் பொருட்கண் வந்தது. கடலென்றது நீர்க்கிடங்கொடுத்து நிற்கும் 

ஆகாயம், உப்பு, தான் மருவுதற்குரிமையில்லாக கடலின்்௧ ணின்றிக் கட 
லோடியை புடைத்தாயுக் தான் மருவுதற் குரிமையுடைய நீரின்கண்ணே உள 

தாயினாற்போல, அஞ்ஞானமுக், தான் மருவுதற் குரிமையில்லாச மெய்ஞ்ஞா 

னச்இன்சணின்றி அ௮ம்மெய்ஞ்ஞானத் தினா goa Fou இயைபுடைத்தா 
புந் தான் மரு௮(தற் குரிமையுடைய அன்மாவின்ச ணுளவாகல் ௮மையுமென் 

பார் தண்கடனீருப்புப்2பால்' என்றார். இகனா 2ன வியாபக வியாப்பியங்களா 

மாறும் பெறப்பட்டது. இதனுள், அன்மாவுக் சரண்டன்சண்ணும் இயைபு 

டைமை கூறவே, இரண்டின்பாலு முளதாதலை வலியுறுத் இயவாறு காண்க, 

இவவதஇகரணத்தில் இரு இறனையும் அறியுமறிவுளது என?2வ, இருஇற 

னாயெ சத்தும் அசத்தும் எனப்பட்டனவெல்லாம் பிரமேயம் அ௮வற்றையறியும் 

ஆன்மாவே பிரமாதா அன்மாவி னறிவாகிய கிற்சத்தியே பிரமாணம் ௮வ்வ 

றிவுகிகழ்ச்சியே பிரமிதி என்பதூஉம், இரு இறணால் விளங்குமறிவுள கெனவே, 

இரண்டனுள் அ௮சத்தான் விளங்கும்வழித் தனக்கு வேருய் நின்று விளக்குங் 

காட்சியும் ௮. நுமானமும் ஆகமமும் எனப்படும் அசத்தாகிய பாசஞானம் 

மூன்றும் தனக்கு வியஞ்சகங்களாம்; சத்தான்விளகரும்வழி அன்னியமின் 

வித் கனக்காதாசமாய் உடனின்று விளக்குஞ் சிவஞானந்தானே வியஞ்சகமாம்: 
ஆகலின், ௮துபற்றி ௮வையும் பிரமாணமென்று உபசரித்துக் கூறப்படுமென் 
பதூஉம், இருதிறனிலும் அறிவுளகெனவே, ஈரிடத்துங் கேடின்றி அசத்தா 

ன்விளங்கி ௮௪சத்தையறிவுழி அ௮சத்தின்பாலும் ௪த்தான் விளங்கிச் சத்தை 

யறிவுழிச் சத்தின்பாலும் அதுவதுவாய் சின்றுளதென்பதூஉம் பெறப்படும். 

மி



௧௬௨ சிவஞானபோதமாபாடி யம். 

இவ்வாறன்றி, வியஞ்சகங்களையே பிரமாணம் என்னுந் தார்க்கெர் முதலியோர் 
மதங்கள் பொருக்தாமையும், ௮வ்வியஞ்சகங்களான் நிகழும் பிரமிதிவேறுபா 

டுகளும், அவத்ற தியல்புகளும் ஈண்டு விரிக்கிற் பெருகும், பெளட்காம் vs 

லிய சிவாகமங்களிற் காண்க. 

மூன்றாமதிகரண முடிந்தது. 

த 

எழாஞ்சூத்திர முடிந்தது. 

  

எட்டாஞ்சூத்துிரம். 
ie 

| ஐம்புல வேடரி னயர்த்தனை வளர்நீதெனத் 

தம்முதல் குருவுமாய்த் தவத்தினி னுணர்த்தவிட் 
“டன்னிய மின்மையி னரன்கழல் செலுமே. 

எனவரும். 

  

௪-௮. சூ-ம். எ-னின். ஞானத்தினை உணரும் முறைமை 

யினை உணர்த்துத னுதலிற்று, 
மேலைச் சூத்தாத்தாற் சாஇத்தற்குரிய அதிகாரம் தனக் குண்டென்ற 

றிந்த ஆன்மாவுக்குச், சாஇித்தகனாற் பெறப்படும் பயன் இது என்பதாஉம், 

அதற்குச் சிறந்தசாகனமாவது இது என்பதூஉம், அது வருவாயும், உணாக் 

அமுகத்தானே, ௮வ்வான்மாவின் ஞானம் மேல் இருதிறன் என்றதனுள் ௮௪ 

தீதான் விளங்கி ௮௪த்தன்பா லுளதாய் ௮சத்தினை அறிந்து தின்றவாறும் சத் 

தான் விளங்கச் சத்தின்பா லுளதாய்ச் சத்தினை அறிந்து நிற்குமாறும் தரிசி 

க்கும் முறைமையினை உணர்த்துதல், சாதகவியலின் இரண்டாம் பாதமாகிய 

இவ்லெட்டாஞ் சூத்தாத்தின் கருத்தென்க. 

மேல் **இருஇற னறிவுளது' என்றவழித், தம்முண் மாறுபட்ட பொரு 

ளிரண்டின்பாலும் ௮றிவுளதாமாறு யாங்கனம்? என்னும் ஆசங்கையை ஈண்டு 

நீக்குதலின் ௮வ்வாசங்கைபற்றிய இயைபானே அ௮.இிகாணவியைபும், மேல் 

அன்மரூபம் உணர்த்தி ஈண்டு அதனைத் தரி௫ிக்குமாறுணர்த்துதல் (முறை 

மையாகலின் ௮ம்முறைமைபற்றிய இயைடானே பாதவியைபும், மேலைச்சூத் 

இரத்தாம் சாதித்தற்குரிய ௮இகொரியை உணர்க்தவழி ஏனைப் பயனுஞ் சாத 

னமும் வருவாயும் யாவை? என இவற்றை அவாய் நிற்றலின் அவ்வவாய்நிலை 

பற்றிய இயைபானே ஓத்தியைபும் பெறப்பட்டன, 

இச்சூத்தாத்இன் பிண்டப்பொழிப்பு. ஆன்மா முன்னே செய்துகொள்ள 
ப்பட்ட புண்ணியவிசேடத்தால் இப்பொழுது சமக்கு அந்தரியாமியாய் உண் 

அன்று இதுகாறும் உணர்த்திவர்த பரம்பொருளே குருவடி வழுங்கொண்டு 
எழுந்தருளிச் சிவ$க்கைசெய்௮, ““மன்னவகுமாரனாகய நீ, உீம்பொறிகளா 

* இர்தாஷ்ன்ரு. யாலையுஞ் 

 



சிறப்பியல்பு.எட்டாஞ்சூத் தரம். ௧௬௩ 

Qu வேடசோடு கூடி வை வளர்ந்து நின்பெருர்தகைமை அறியாது மயக்கி 

இடர்ப்பட்டாய்) கின்பெருந் சகைமையாவது இவவியல்பிற்று” என்று ௮றி 

வுறுப்ப, ௮றிந்தமாத் இரையே அவரைவிட்டு நீங்கி, ௮ர்நியமின்றி * அநந்கிய 

மார்தன்மையி னிலைபெற்று, ௮ம்முதல்வன் நிருவடிகளை ௮ணையும் என்றவாறு, 

அன்மா என்பது மேலைச்சூத் இரத்தினின்றும் வருவிக்கப்பட்டது. தவ 

் இனிற் றம்முதல் குருவுமாய் 8ம்புல வேடரின் வளாந்து அயரந்தனை என 

உணர்த்த விட்டு அன்னியம் இன்மையின் ௮ரன் கழல் செலும் எனக் கூட்டுக, 

மன்னவ குமாசனாயயெ நீ என்பது தோன்றா எழுவாயாய் நின்றது. புலன் தகு 

பெயர், வளர்ந்தயர்க்தனை என்பது *ஈந்து புகழ்பெற்றுன்." என்புழிப்போலக் 

காரணகாரியப் பொருட்டாய் நின்றது. அயராத தல்-மறத்தல், தம்முதல் என்றது 

வே.றி முடி.பாகலின், “யான் எம்மூர் புகுவன்; நீ நும்நூர் புகுவை," என்புழிப் 

போலப் பால்வழுவின்மை கண்டுகொள்க, குருவும் என்ற உம்மை இதுகாறும் 

உயிர்க்குயிராய் உண்ணின்றுணர்த்தியதூஉமன்றி என இறந்ததுதழீஇற்று; 

சிறப்புமாம். 'அன்னியமின்மையின்' என்பது “அயசாவன்பின்' என்பது போ 

லச்சேறற்கேதுவாய் நின்றது; அன்னிய மின்ருந் தன்மையுடையவனா௫ச் 

செல்லும் என்பதாம். அரன் என்பது சுட்டுப்பெயாமாத் இசையாய நின்றது) 

1 கற்பாடழித்த கனமாமணித் தாண்செய் தோளான்.” என்புழிப்போல, 

வெண்கொற்றக்குடையும், கவமணிமுடியும், இங்காதனமும் மன்னவர்க்கே 

யூரிய சறப்படையாளமாம், ௮ துபோலப்,பிச பஞ்சமெல்லாவற்றிற்கும் மூலகாச 

ணமாயெ ஒருபெரு வெண்கொற்றக்குடையும், எவற்றையும் ஒருங்கே ஓரிய 

ல்பான் அறியும் போறிவாகிய ஒருபெருஞ் சுடரமுடியும், எவற்றினையும் ௮ங 

கங்கே உயிர்க்குயிராய் நின்று செலுத்து மியல்பாகிய ஒருபெருஞ் சிங்காதன 

மும் பிறர்க்கின்தி த் தனக்கே உரிமையாகச் இறெந்தமைபற்றிப், பசுக்களுக்குப் 

பாசங்களை அரித்தலான் அரனென்னுக் இருப்பெயருடைய முதல்வனை மன்ன 

வளுகவும், அம்முதல்வனது ேபேசானந்தப் பெருஞ்செல்வ முழுதுக் தனே தயா 

கக்கொண்டு அ.நுபவிக்குஞ் ௬௧ இரமுடைமையுஞ் ஏித்தெனப்படுஞ் சாதி 

யொப்புமையும் பற்றி ஆன்மாவை மன்னவகுமாசனாகவும், ௮வ்வானமானை 

அ.றிவுப்பெருஞ்செல்வம் முழுவதும் 1ஆறலைத் துக்கொண்டு சிறுமையுறுத்துத 

லும் விதிவிலக்கை இழப்பித்து இழிதொழிலில் நிற்பித்த லுமாயெ இயல்பு 

பற்றி 8ீம்பொறிகளை வேடராகவும் உருவகஞ் செய்தார், இஃது ஏகசேசவுரு 

வகம் “4 மன்னவன்றன் ser sar. Ari bos தங்கி,” என வழி.நாலாசிரியர் 

ஓதியது முற்றுருவகம். ஐம்புல வேடரி னயாக்தனை வளர்ந்தென” எனவே 

லீம்புலவேடரின் வளர்ந்தயா தலும் ௮ நவாதமுகத்தான் ஈண்டே பெற்றாம், 

இதனுள், தவத்தினி ௮ணர்தத என்பது ஐரஇகரணம்; தம்முதல் குருவு 

மாயுணர்த்த என்பது இர Baron; Bini வேடரினயர்ந்தனை வளரந்து என் 

ப.து ஓர திகரணம்; விட்டன்னியமின்மையி னான்கழல் செலும் என்பது, ஓர 

இகரணம்) ஆக கான்க இகரணத்தது இச்சூதீ Bir unalone. 

த்த - 

TN abba 3 ge i. * சவசசிந்தாமணி, பதிகம். ௧௪. பெகற்பூன். { ஆறிலைத் 

தல்-வழிப்பறித்தல். 4 இவஞானத்தி, ௮-ம் சூ. ௧, 

     



௧௬௪ சவஞானபோதமாபாடி.யம். 

முதல திகரணம். 
/வத்றுள் ஈண்டைக்குச் இறந்த சாதனம் இது என்பதூஉம் அது வரு 

வாயும் உணர்த்துதற் கெழுந்தது முதல இகரணம், 

ஈண்டு இவ்வான்மாக்களுக்கு முற்செய்தவக்கால் ஞானம் 

நிகமும் என்றது. 
... எனவரும், 

இவ்வான்மாக்களுக்கு-சாஇக்ரும் அற்றலாகிய அதிகாசமுள்ளன என 

மேலச்சூத்தரத்தாற். பெறப்பட்ட அன்மாக்களுக்கு. ஞானம்-சாகனமா 

தியஞானம் என்க, 

அளுடையபிள்ளேயார் முதலிய நாயன்மார்க்குத் தவமின்றியும் ஞானம் 

நிகம்ர்கசாலோ என்னும் ஆசங்கையை நிக்ருகற்னாம், படி முறையானன்றி இவ 

வொரு பிறவியிற் செய்த தவர்தகானே அ௮மையாதென்பது உணர்த்துகுற்ரும் 

“முத்செய் தவம்' என விசேடி த்தார், 

எண்டு ஞானமென்ற து, குரவனுணாத் இயவாறு சிவஞானம் கண்ணாகக் 

கொண்டறிவதாகிய அறிவினை, 

நிகழ்தல்-லீயர் இிரிபின்றி விளங்குகல். 

அ ற்றேல், *4மம்மைநற் பக டம்மின் முமாத்தவர முடிந்தோர் மூவாச்- 

செம்மைகற் கழல்கண் டோர்கள் சிவத் இனைச் சேர்வர்.” வம், 1**செ.றிக ஈடி. 

காணச் சீவன் முத்தசாய்த் இரிய லாமே.” ௨-ம், ] **சிவார்ச்சனமார்க் சனமா 

கிற்-பவமகலும் பாரபோகம் பெறலாகும்”, எ-ம், 1**இதார யோக நிராதூரர 

யோகமென-மீதானச் தெய்தும் விஇயிரண்டே.” எ-ம், பிருண்டும் இவ்வாமே 

அு.தலின் வீடுபேற்றிற்குக் காணம் இக்தன்மையவாகிய தவங்களுொன்ே 

அமையும், அன்றி ஞானங் காணமெனினும் இவ? டொப்பதொரு கார 

ணமே என அமையும்; அவ்வாறன்றிச் சிறக்க சாகனமென்றற்கருப் பிரமாரை 

மென்னை? எனவும், 6**பொருவினிருவாண**மறுவகைய மொருவிகினை வரி 

தாம் பரபசத்து ளூயிர்விரவப் பயிற்றும்,” என இவ்வாறு சிவொாகமங்களினுந் 

இக்கையே விடிபேம்றிற்குச் இதந்தகாசணம் என்று இழுகலின், ௮2 வ மை 
யும், பனைச் சரியை கிரியாயோக ஞானங்களெல்லாக் தீக்கைச் கங்கமாக விதி 

க்கப்பட்டன எனம் கோடல் பொருத்தமுடைகீறு; அதனையொழித்து ஞான 

மேவிசிப்பற்றிற்குச் சறந்கசாரணம் பன்றம்குப் பிரமாணமென்னை? வனவும், 

ஆசங்கை கிகழ்வுழி ௮அகசனைநிச்சி மேற்கோளைச் சாதிற்தற் செழுந்த ஏது; 

மேற் சரியை கிரியா யோகங்களைச் செய் துழி நன்னெறி 
யாயெ ஞானத்தைக் காட்டியல்லது மோஷத்தைக் கொடர 
வாகலான், 

எனவரும், 
கவலைய ete ee ne 

* கோயிற்புசாணம், இரணியவன்மச்சருக்கம். ௬௭, மெய்ம்மைகற், + மேற்படி 

சருக்கம், ௬௮. பிறந்தில. 1 மேற்படி புராணம், வியாச்ரெபாசச்சருக்கம், ௪. சவமெவை 
யும். 4 இருக்களிற்றுப்படியார். ௨௨. 6 சிவப்பிரசாசம், மங்கலலாழ்ச்து. ௧. விரும்பிய. 

 



சிறப்பியல்பு.எட்டாஞ்சூத்திரம்-க-ம் அதி. க௬டு 

தீ வமெனப்பட்டன இவை யென்பார் சரியை சரியா யோகங்களை என 
விதந்துரைத்தார், கிரியாயோகங்களென் னும் உம்மைத்தொகை வடழூன் 
மூடி.பு. சரியை என்பது தொகைநிலைச்சொல், இரியா யோகமிசண்டற்குர் 
திக்கை ஒன்றென்பது தோன்ற அவ்விசண்டினையுக் தொகுத்தோதிச் சரி 
யையை வேறு வைத்தார். மேத்கோளில் முற்செய்தவத்தான்' என்றத் 

கேற்ப ஈண்டும் “மேற் சரியை இரியா யோகங்களைச் செய்அழி' என்றார். மேலா 

கிய உண்மைச் சரியை சிரியாயோகங்களை என்றுரைப்பினு மமையும், கொடா 

எனனும் பயனிலைச்கு எழுவாய் அவை என்றெடுத்துக்கொள்க, காட்டிக்கொ 

டிக்ரும் எனற்பாலதனை இரண்டெ இர்மறையாற் கூறினார், ஞானச்தனையி 

ன்றி அமையாமை உணர்தீதுதற்கு, சரியை கரியா யோகங்களைச் செய்துழி 

எஷூறது உபலக்கணமாகலின் தீக்கை செய்துழி அதுவும் ஞானத்தைக்காட்டி. 

யல்லது மோட்சக்கைக்கொடா எனவும் உசைத்துக்கொள்க. அவையெல்லாம் 

ஞானத்தைக் காட்டியல்ல.து மோட்சத்தைக் கொடாமையை வலியுறுத்துவார் 

ஈன்னெறியாகயெ என ஞானத்தை விசேடித்தார், ஈன்மையெனப்படுவன எல் 

லாவற்றுள்ளுஞ் சிறந்த நன்மையெனப்பவெது வீடுபேறெஸ்ப, அதனைக் 

தலைப்படுதங்கு ஏதுவாய்ச் இறந்த கெறியாகலின் ஞானம் நன்னெறி எனப் 

பட்டது, 

விழுச்சடர்ச் செம்பொன் மேருமால்வரையைத் தலைப்பட லுறுவாரா 

ய்க் தென்றிசைக்சணின்றும் வழிவிஞய்க்கொண்டு சென்று நாவலந்தீவிற் பா 
15 *ீவருடத் தினை எய்தி அண்டு கின்று கெறிவினாபினார்க்கு அஃதறிந்துள் 

ளார் அ௮ண்டுக்காட்டிய கெறியே YG VHF சென்னெறியாயினும் அந்நெறி 

இமயத்தை இடையிட்டுக் கிம்புருட வருடத்திற் செலுத்தும், ஆண்டு நின் 

அஞ் செல்லும் நெறி ஏமகூடத்தை இடையிட்டு அரிவருடத்திற் கொண்டு 

செலுத்தும், அண்டு கின்றுஞ் செல்லும் கெறி நிடகத்தை இடையிட்டு இளா 

லிருக வ௫ுடசக்இிற் கொண்டுசெலுத்தும், அண்டுகின்றுஞ் செல்லும் நெறி 

இடையிடின்றி மேருமால்வசைக்சே கொண்டுசெலுத்தும். இவ்வாறு நாற்றி 

சையுள் யாண்டுநின் றெய்இினும் காவலர் தீவினைத் தலைப்பட்டு இளாவிருக 

வருடத்திற் கொண்டுசெல்லுகலும், ஆண்டுகின்றுஞ் செல்லும் நெறி இடை 

யிடின்றி மேருமால்வரைக்கே கொண்டுசெலுத்தும். இவ்வாறு காற்றிசையுள் 

யாண்டுகின்றெய்தினும் காவலக்தீவினைத் தலைப்பட்டு Ft இளாவிருத கண்டதீ 

Beers நலைப்பட்டன்றி மேருமால்வரையை எய்தல் கூடாதென்பதூஉம், 
கூடாகாயிலும் அவையெல்லாம் இளாவிருதகண்டத்திற் செலுத்து முகத் 

கான் மேருமால்வரைக்கு வழிமயயா மென்பதூ௨உம் எல்லார்க்கும் ஓப்பமுடிர் 

தது. அதுபோல, வீமிபேற்றைக் காதலித்து அவ்வச்சமயந்தோறு முளவாகிய 

1 “பந்தமும் பிரிவுற் தெரிபொருட் பனுவற் படி.வழி சென்றுசென் Coe,” 

சைவகத்தி னெய்தப்பெற்றோர், ஆரியன் காட்டுஞ் சைவாகமகெதறியிழ் சமய 

தீக்கையற்றுச் சரியைகெறியைத் தலைப்பட்டு, அது முற்றியபின்னர் விசேட 

சிக்கைய நிற் கிரியை கெ ியைத் தலைப்பட்டு, அது முற், றியபின்னர் யோக 
  

* வருடம்-சண்டம், + இளாவிருசசண்டம்-மேருமலையைச் சூழ்ந்திருக்கும். கண் 

டம். 1 கருவூர்த்சேவர் திருவிசைப்பா, இருவிடைம்ருதூர். ௫ ௫.



௬௧௬௭௭ சிவஞானபோதமாபாடி.யம். 

நால் கேட்டு யோகநெறியைத் தலைப்பட்டு, இம்மூன்றும் முறையான் முற்றிய 

பின்னர் நிருவாணதிக்கைபெற்று ஞானநெறியைத் தலைப்பட்டு விரிபேறடை 

வர், இவ்வாறன்றி வீடுபேறடைதல் கூடாது என்பதூஉம், கூடாதாயிலும் 

௮வையெ ஸாம் ஞானத்திற்கு கிமித்தமா முகத்தான் ஏதுவாதல்பற்றி ௮வை 

யவையே வீடுபேறடைவிக்கும் என்பதூஉம் சாலுமென்றுணர்த் அவார் Oe 

என்று உருவகஞ் செய்தார், இக்கருத்தேபற்றிப் * *புறச்சமய நெறிநின்று 

மகச்சமயம் புக்கும் புகன்மிருதி வழியுழன்றும் புகலுமாச் சரம-வறத்துறைக 

ளவையடைந்து மருந்தவங்கள் புரிந்து மருங்கலைகள் பலதெரிந்து மாசணங் 

கள் படி.த்தஞ்-சிறப்புடைய புசாணங்க ஞணர்ந்தும் வேத சரப்பொருளை மிக 
த்தெளிந்துஞ் சென்றாற் சைவத்-இறத்தடைவ ரிதிற்சரியை கிரியா யோகஞ் 

செலுத்தியபின் ஞானத்தாற் வெனடியைச் சேர்வர்.” எ-ம், 1:*சன்மார்க்கஞ் 
சகமார்க்கஞ் சற்புத்திர மார்க்கம் ** ஞானம்.” எனவும் ஒதினார் வழிநாலா 

சிரியரும். ஈன்னெறி சன்மார்க்கம் என்பன ஒருபொருட்கிளவி, **சென்றாற் 

சைவத்-இறத்கடைவ ரிதிற்சரியை கரியா யோகஞ் செலுத்தியபின் ஞானத் 

தாற் வெனடியைச் சேர்வர்.” எனவும், **படிவழி சென்றுசென் தேறி,” என 
வும் ஓதியசனானே முதல்வன் வியாபகமாய் நின்றவாறே விளக்கினும் ஆன் 

மாக்களினறிவு தூலவறிவாசகலின் அவ்வாறு விளங்கமாட்டாது தத்தமக்கே 
ற்ற சோபானமுறையே சிறிதுசிறிதாக ஏகதேசமாய் விளங்கிவிளங்கி மேம் 

பட்டுவந்தே வியாபகமாய் விளங்குவதோ ரியல்பிற்றென்பதூஉம், ௮த்தன் 

மைகோக்கி ௮தற்கேற்பச் சோபானமுறையாய்த்தானே முதல்வனது இற்சத் 

இயும் முற்பக்கத்திற் றிங்கள்போலத் திரோதகானசத்இருபமாய் நின்தறிவி' 

க்கு மென்பதூஉம், எனவே, ஆன்மாக்களினறிவு ௮ங்கனம் விளங்காதவழி 

நிகழும் அறியாமையாகிய மலமும் அதற்கேற்ற பலபல சத்திகளுடைத்தாய் 

அ௮ம்முறையே சிறிதுசிறிதாக முற்பக்கத்திருள்போலக் 8€ழ்ப்பட்டுத் தேய்ந்து 

தேய்ந்து முடிவின்கட் பற்றறக் கழியுமென்பதூஉம், ௮து தேயத்தேய, அதற் 

கேற்பத் திசோதானசத்தியும் அம்முறையே இறிதுசிறிதாகத் தன்றன்மை 

நீங்கிச் சிற்சத்திரூபமாய்ப் பஇந்துபதிந்து முடிவின்கண் ௮இதீவிரசத்தயா 

ய்ப் பதியுமென்பதூஉம், ௮ பதியப்பதிய ௮ம்முறையே விடயவெறுப் 

புண்டா மென்பதூஉம், ௮ஃது உண்டாக உண்டாக, அ௮ம்முறையே விட்டின் 

கண் விருப்பம் நிகழுமென்பதூஉம், அது நிகழகிகமழ, அதற்கேற்ப ௮ண்டா 

ண்டுப் பலவேறுவகைப்பட உபதேசங்கள் சோபானமூறையான் மேற்பட் 
ளெவா மென்பதூஉம், அதற்கேற்ப அன்மாவின்கண் அநுபவஞானங்களும் 

அவ்வாறே மேற்படுமென்பதூஉம் கண்டுகொள்க, இனித், தீக்கையும் ஞான 

தீ.திற்கு ௮ங்கமாய்கின்றே விட்டினைக் கொடுக்குமென்பதூஉம் பாயிசத்திறு 

தயிற் காட்டினாம்; கடைப்பிடி த்துக்கொள்க, 

அற்றேல், காரணமுள்வழிக் காரியநிகழ்ச்சிக் இடையிடின்மையின் முற் 
செய்த சரியை சரியா யோகங்கள் ஞானத்தைக்காட்டும் நிமி தீதமென்பார்க்கு 
அவை செய் துகொண்டபொழுதே இடையிடின்றி ஞானம் நிகழ்தல்வேண் 

டும், அவ்வாறன்றி மற்றொரு பிறவியின் ஞானம் கிகழுமாறென்னை? என்னும் 

அசங்கையை நீக்கி ஏதுவை வலியுறுத்துதம் கெழுந்த உதாரணம்; 

ச சிவஞான), ௮-ம் ரூ.௧௪, 1 மேற்படி சூ. ௧௮. 
   



சிறப்பியல்பு.எட்டாஞ்சூத்திரம்.க-ம் ௮௫. ௧௬௭ 

தவஞ்செய்தா ரென்றுந் தவலோகஞ் சார்ந்து 

பவஞ்செய்து.பற்றறுப்பா ராகத்--தவஞ்செய்த 

தற்சார்பில் வத் துதித்து ஞானத்தை தண் ணுதலைக் 
கற்றார்சூழ் சொல்லுமாங் கண்டு, 

எனவரும், 

சரியை கரியா யோகங்களாயே தவத்தினைச் செய்தவர் ஒருதலையாக 
அ௮வவத் தவப்பயன்களை எய் ுதற்குரிய உலகத் இனை எய்தி ஆண்டு ௮வற்றை 

அகர்ந்து வைக மீள நிலத்தின் வக பிறத்தலைச் செய்தே எஞ்சுய வினைப் 

பயன்களை அுகர்க்து விடயப் பற்தஅத்தற்பொருட்டு ௮வ்வாறு தவஞ்செய்து 

னேோன்றிய ஈல்லினத்தின் வந்து பிறந்து அவற்றான் விடயப்பற்றறுத்து ஞானத் 

இனை ததலைப்படுவர் என்பதனை விட்டு நாலையணர்ந்தாரது சூழ்ச்சி ௮ந்_நாலின் 

கருத்துணர்ந்து சொல்லும் என்க, 

தற்சார்பில் வந்துஇத்து ஞானததை நண்ணுதல் ' தவமுதிர்ச்சியுடையா 
ர்க்கன்றிக் கூடாதென்பார் “தவஞ் செய்தார்' என்றும், தவ *மாக பிறிதொ 

ன்ருக இவ்வுலகத்து உடம்பொடுகின் நீட்டிய வினைகள் gaara Eo Oe gy 

த்இத் சதகம் பயன் நுகர்விக்கப்படுதலை ஒருஞான்றும் பிறழமாட்டாசென்பார் 

“என்றுக் தவலோகஞ் சார்ந்து' என்றும், ௮த்தவஞ் செய்அழியும் ஞானம் நிச 

ழ்ந்தாலன்றி ஏகதேசப்பற்றறுதல் கூடாமையின் அதுபற்றி ௮வ்வுடம்பு இற 

க்கும் ஞான்று மனம் ஒருவிடயத்திற் சென்ற பற்றியகாயின் ௮கனை ௮அபவி 

த்தற்குச் துணையாகி எஞ்சிநின்ற உடல்வினையோடும் அண்டுப் பிறந்து ௮று 

பவித்தன்றி ௮வ்விடயப்பற்றறுதல் கூடாதென்பார் (பவஞ் செய்து பற்றறுப் 

பாராக' என்றும், தவஞ்செய்தார்மனம் நல்விடயங்களினன்றிப் பற்றுதலின் 

மையின் ௮வற்றை அதுபவித்தற் குரித்தாய்க் சிறந்த பிறவி எய்துவசென் 

பார் தவஞ்செய்த நற்சார்பில்வந்துஇத்து” என்றும், தவமுதிர்ச்சி யுடையார்க் 

கெழுந்த நுகர்ச்சி மெலிதாய்க் கழிகதொழிவகன்றி ஏனோர்க்குப்போல மூறு 
குதலின்மையின் இடையீடின்றி ஞானம் நிகமுமென்பார் (ஞானத்தை கண்ணு 

தலை' என்றும், இவையெல்லாம் வேதாகம நாற்றுணிபென்பார் “கற்றார் சூழ் 

கண்டு சொல்லுமாம்' என்றும கூறினார், ஆக என்னுஞ் செயவெனெச்சம் 
““உண்ணவர்தான்” என்புழிப்போலத் தற்பொருட்டாய் கின்றது. கற்றா 

சொல் லுதற்றொழிலைச் சூழ்ச்சிமேலேற்றிக் கூறினார். கற்றார் தமதுசூழ்ச்சி 

யான் உணர்ந்து சொல்லுவர் என்பது, ஆம அசை, தவஞ்செய்தாசென்றுக் 

தவலோகஞ் சார்ந்து எனப் பொதுப்படக் கூறினாராயினும் சரியைக்குச் சா 

லோகமும் கஇரியைக்குச் சாமீபமும் யோகத்திற்குச் சாரூபமுமாம் என்பது, 

ர் (சன்மார்க்க முத்திகள்சா லோக்கியசா மீப்பிய சாரூப்பிய சாயுச்சிய மெ 
ன்று௪.ர் விதமாம்."” எனவும், ] *உண்மைச்-சரியைகிரி யாயோகத் தன்மை 
யோர்க்குச் சாலோக சாமீப சாரு, பங்கண்-மருவியிடும்,” எ-ம், வழி. நூலாசிரி 

யரும் புடை நாலாசிரியரும் Miso gr Bas வாற்றுனறிக, 
    

* ஆக என்பது விகற்பப் பொருள் பயக்கும் ஓரிடைச்சொல், ர சிவஞான?த்தி, 
௮-ம் ஞூ. ௧௮. சன்மார்ச்சஞ். 1 சிவபபிரகாசம், மங்கலவாழ்த்து. ௧௦. கரியையென,



௯ 

| Sir 9} சிவஞானபோதமாபாடியம்: 

அ.ற்றேல், **பால்போ-லொருதன்மைத் தாகு மறவினை யாபோ-ுருவு 
பலகொள வீங்கு,” என்பவாகலின், ஈல்வினை எனப்பட்டனவெல்லாம் புண்ணி 

யங்களா மன்றே; ௮வற்றுள் ஏனையவற்றை ஒழி த்தூச் சசியைகிரியாயோகங்கண் 

மாத்திரைழே ஈண்டுத் தவம் என விதந்தெடுத்துக்கொண்டோதியது என் 

னையோ? என்னும் ஆசங்கையைநீக்கி ஏதுவை வலிறுத்துதற் கெழுந்த உதார 

ணம்) 

பசித் துண்டு பின் னும் பசிப்பானை யொக்கு 

மிசைத்_து வருவினையி லின்ப--மிசைத்த 

விருவினை யொப்பி லிறப்பி றவத்தான 

மருவுவனா ஞானத்தை வந்து, 
எனவரும். 

நல்வினை செய்யத் தொடங்கி ௮ற நாலை ஆராய்வாசது உணர்விற்கு விடய 

மாய் வரும்பொழுதே தம்மாற் றலைப்படுங் காமியப்பயன்களைக் கூறிக்கொ 

ண்டே வருவ்னவாகிய புண்ணியங்களா னுளவாய இன்பம் பகித்துண்டு பின் 

னும் பசிப்பானுக்கு அவவுண்டியான் வரும் இன்பத்தை ஓக்குமாகலான் ஒரு 

வனுக்குப் பந்தமுறுத்துதற்கட் பொன் விலங்கும் இருப்பு விலங்கும்போலக் 

தம்முட் சமமாகச் சொல்லப்பட்ட புண்ணிய பாவங்கள் இரண்டும் தம்மைப் 

போற் கெடுதலில்லாத சரியை கரியா யோகங்களானே துலையொப்ப நேரா 

யின், அத்தவங்களின் பயனாகிய பதமுத்திகளை ௮அநுபவிக் அுவைகு மாண்டே 

தானே ஞானகெறியைத் தலைப்படுவன், ௮வை அங்ஙனம் கேராகாவிடின் மீள 

நிலத்தின்கண் வந்து பிறந்து வினையொப்பு நிகழ்ந்து குரவன் ிருவருள் 

பெற்று ஞானத்தைத் தலைப்படுவன் என்க, 

பொருளுக்கோ இய பயனை உவமையினுங் கூட்டி உசைக்க, அற நூலிற் 

கூறப்படும் நல்வினையின் பயனெல்லாம் அழிவெய்துவன என்பதற்கு arco 

ராலே சான்றென்பார் இசைத்துவருவினை' என்முர், எனவே வேள்வி முதலி 

யனவற்றை விதித்த ௮ற நாலே, அவற்றிற்குப் பயன் காமியம் என்பதூஉ 

முடன் கூறுதலின் காமியப்பொருளெல்லாம் ௮ழிவெய்தும் என்பது எல்லார் 

க்கும் ஒப்ப முடிக்தமையான் அ௮வவழிவெய்துவனவற்றைப் பயப்பனவாகிய 

புண்ணியங்கள் அழிவின்றி நிலைபேறுடைத்தாகய ஞானத்தைப் பயக்கமாட் 

டாதென்றவாருயிற்று, இசைத்து வருதல் “அடி. வருதல்” “பாடி வருதல்” 

போல உடனிகழ்ச்சிவினை. நாலின்வினை வினைமேலேற்றப்பட்டது. சரியை 

கரியாயோகங்களான் வரும் பயன் இவையபோல் அழிவெய்அவ தன்றென வே 

கறுமை கூறுவார் “இறப்பிறவம்' என்னார், இசைத்து வருவினையி லின்பம் 
நிலைபெருமை, பசித் துண்டு பின்னும் படிப்பார்க்கு அவவுண்டி.யான் வரும் 

இனபத்தை ஓக்கும் எனவே இறப்பிறவத்தான் வரும் இன்பம் நிலைபேறுடை 

மை,பித்துண்டு பின்னர்ப் பசியாதாராயெ கடவுளர்க்கு ௮வ்வமிழ்தவுண்டியா 

னவரும் இன்பத்தை ஓக்கும் என்பதூஉமாயிற்று, சரியை மூதலியவற்றிற்குச் 

சிறந்த பயன் ஞானமேயாகலாற் சாலோகம் முதலிய பாமுத்திகள் Hours srs 
அதுனவவைளைவாச வவகைவாகை பட டப வ வைத வானய வைகளு வெ வெவ் ஒக 

* நாலடியார், மெய்ம்மை. ன. அவேறுருளின. 

  

   



a 

சிறப்பியல்பு.எட்டாஞ்சூத்திரம்.க-ம் ௮தி. ௧௬௯ 

பயன் என்றுணர்ந்து கொள்க, பின்னும் என்ற உம்மை Disses இ 
ய. ஒப்பில் என்பது செயின் என்னும் வினையெச்சம், தவத்தான் என்பதனைத் 
தவத்து ஆன் எனப் பிரித்து, தவத்து என்பதற்கு ஏதுப்பொருட்கண் வ 
இன்னுருபு விரித்துரைக்க, அன்-அவ்விடம், * “அன்வர் தியையுஞ்.வினை 2 

யானும்” என்றார் தொல்காப்பியனாரும். ஒப்பில் என்றதனால் இவ்வாவிடில் 

என்பது வருவித்துரைக்கப்பட்டது. அம் அசை. கவத்கான் எனக் கூட்டி எழு 
வாயாகவைத்து உரைப்பாரும், ஆலுருபேத்ற சொல்லாக வைத்து உரைப் 
பாரு முளா, 

ஈண்டுக் கூறப்பட்ட இரு? வறு புண்ணியங்களுள் “இசைத்துவரு வினை 

களெல்லாம் பசுக்களை நோக்கிச் Onin Ord பசபுண்ணியம் எனவும், 

“இஜப்பிறவங்' களெல்லாஞ் சிவனையே நோக்கச் செய்யப்படுதலிற் வெபுண்ணி 
யம் எனவும் பெயாபெறும், 

  

அ.த்றேல், * யாதொரு தெய்வங் கொண்டீ சத்தெய்வ மாக யாங்கே- 

மாதொரு பாக ஞார்தாம் வருவா” என்பவாகலிற், பசுக்களை நேரத்கிச் செய்த 
லும் சிவபிரானே 1 ஏன். றுகோடலிந் பசுபுண்ணியமுஞ்சசிவபுண்ணியமாகுமா 

லோ வெனின், அறியாது கூறினாய்; ஈண்டுப் பசுபுண்ணியம் சிவபுண்ணியம் 

எனப் பகுத்தது செய்வாரது கருத்துவேறுபாடு பற்றியே யன்றி ஏன்றுகோ 

டல்பற்றியன்று; செய்வாரது கருக்து2வறுபா ரணொக்து ௮வற்றிற் கசையவே 

முதல்வன் பயன் கொடுப்ப னாகலானென்பறு, அற்ருகலினன்ே, மகவெனப் 

பல்லுயிரனைக்தையு மொக்கப் பார்க்கும் மெய்ஞ்ஞானிகள் பசக்கண்மேல்வை 

த்த கருணையான் அவற்றின்கட் செய்தனவும் சிவபுண்ணிய2ம யாயினவாறு, 

நீராயினும், தண்ணீர்ப்பந்தர் முகலிய உலகவினைபோலன்றி வேள்வி ரத 

லிய anf do இவனை கோக்கி அவிப்பாகங் கொெகலும் வழிபடுதலு 

முடைமையின் அவை சிவபுண்ணியமுமா மென்றற்கு இழுக்கென்னை? எனின் 

அற்றன்று; ஆண்டுச் சிவபிசாலுக்கு அவிப்பாகங் கொடுத்தலும் வழிப 

௮ம் பசுக்களாகயெ ஏனைக் கடவுள ரா டொப்பவைக்றுச் செய்தலேயன்றிப் 
பொகுநீக்கிப் பசுபஇி என்னுங் கருக்காம் செய்தலின்மையின் ௮வையெல் 

லாங் கருத்துவகையாற் பசுபுண்ணிய2மயாம். அண்டுச் சிவபுண்ணியமும் 
அபுக்திபூரூவமாய் நிகழ்தலின் ௮து புத்திபூரூவமாய் இனிச்செய்யக் கடவன 

வாகிய சிவபுண்ஷியங்களுக் கேதுவாகன்மாத்இரையாற் பயன்படுதஉலுடைகி 

தென்க. அவ்வேள்வி முகலியனவுஞ் சிவபிரானை கோக்கிப் பொதுநீக்கிச் 

செய்யின், ௮ஃது எனையபோலப் பகபுண்ணியமாகலின்றி முன்னர்ச் கூறப் 

, படும் பொதுச் சிவபுண்ணியமாமெனக் கொள்க, இஃது உலகயினைக்கண்ணும் 

ஓக்கும், 4:“வம்பினொடி திங்கரும்பு விரவியெனைத் இற்றி? எ ன் 2ரு.இய தூஉம் 

இவ்வியல்பு நோக்கி யென்சு, 

இனி, சிவபுண்ணியம் அபக திபூருவம் புத்இபூரூவமென்்று இருலகைப் 

படும். அவற்றுள், அபுத்த திபூருவம் வேள்வி முதிலியவற்றுட்போலப் பொது 

* தொல்சாப்பியம், சொல்லகொசம், "வினையியல், ௩டு, ஏனையெச்சம். 3 கவெஞான 

தித்தி, ௨-ம் சூ. உடு, 1 ஏன்றுகோடல் - ஏற்றுக்கொள்ளல். 4 சுந்தரமூர்த்திகாயனார் 

சேவாரம், திருசாகைக்காரோணத்திருப்பஇகம். கொல்லிக்கெளவாணம். ௨. 
௨௨



௧௭௦ | சிவஞானபேர்தமாபாடியம். 

நீச்ச அறியுமாறின்றிச் சவபிரானை கோக்கச் செய்வதூஉம், ௮ர்கோக்கமு 

மின்றி * மாவலி முன்னைப் பிறப்பிற் செய்ததுபோலச் செய்தவினை யாதானு 

மோராற்றுற் செபிசானுக்குரிய பணியாய் முடிவதூஉம் என இருவகைப்படும், 
i ce 

| ண்்டொதுநீக்கச் செய்யப்படுவதாகய சிவபுண்ணியமும் பொது சிற 

ப்பு என்று இருவகைத்து, அவற்றுட் பொதுவாவது சிவபுண்ணியத் இற்கு 
அங்கமாகிய சிவதக்கை யின்றி அவ்வாறு செய்வது, சிறப்பாவது சிவபுண்ணி 

யத்திற்கு ௮ங்கமாகிய சிவதீக்கையுடையராய் ௮வ்வாறு செய்வது. இவ்விரண் 

டும் பச்திகாரணமாக உண்மையாற் செய்வதூஉம், புகழ் முதலிய உலகப்ப 

யனை நோக்கச் செய்வதாஉ௩மென வெவ்வறிருவகைப்படும். அச்சிறப்புச் 

சிவபுண்ணிய மிரண்டும் சரியையுங் கிரியையும் யோகமும் ௮வற்றான் நிகழும் 

ஞானமு மென ஒரோவொன்று ஈந்கான்காய் அர்நான்கினுள்ளும் சரியையிற் 
சரியை இரியை யோகம் ஞானம், இரியையிற் சரியை இரியை யோகம் ஞானம், 

யோகத்திற் சரியை கிரியை யோகம் ஞானம், ஞானத்திற் சரியை இரியை 

யோகம் ஞானம் என ஓ3சாவொன்று நந்நான்காய் முப்பத்திரண்டு வகைப் 

பட்டு விரியான் இன்னும் பலதிறப்படுமென் நுணர்க, 

  

சரியையிற் சரியை முதலியன, 

அவற்றுள், இருக்கோயில் அலகடல், மெழுகல், முதலியன சரியையிற் 

சரியை, 188யைந்து மூர்த்திகள் விகாயகக்கடவள் முதலிய 1அவசணமூர்த இக 

ளில் ஒரு ஏறர்த்தியைப் பூசித்தல் சரியையிற் கிரியை, கெஞ்சின்சண் உருத்தி 

ரக்கடவுளைத் இயானஞ்செய்தல் சரியையில் யோகம். ௮த்தியான பாவனையின் 

உழைப்பான் ஓரநுபவ வுணர்வு நிகழ்தல் சரியையில் ஞானம். 

இரியையிற் சரியை முதலியன. 

சிவபூசைக்கு வேண்டப்படும் உபகாணங்களெல்லாஞ் செய்து கோடல் 

இரியையிற் சரியை, சிவாகமத்தில் விதித்கவாறே 8வகைச்சுத்தி முன்கைச் 

சிவலிங்க வடிவிற் செய்யும் பூசனை கிரியையிற் கிரியை, அகதமீத பூசை ஓமம் 

இயானம் மூன்தற்கும் 4 விடம் வகுத்துக்கொண்டு செய்யப்படும் ௮க்தரியா 

கம் கிரியையில் யோகம், ௮வ்வந்தரியாக உறைப்பின்கண் நிகழும் ஓரநுபவ 

வுணர்வு இரியையில் ஞானம். 

யோகத்திற் சரியை முதலியன... 

இயமம், நியமம், அசனம், பிராணாயாமம் என்னும் கான்கும் யோகத்திற் 

சரியை, பிரததியாகாசமுர் தாரணையும் யோகத்திற் கிரியை, தியானம் யோகக் 

இல் யோகம், சமாதி யோகத்தில் ஞானம், இந்த யோகம் ௪களம் சகளநிட் 

களங்களைப்பற்றி கின்று செய்யுஞ் சாலம்பயோகமும் கிட்களத்தைப்பற்றி 
நின்று செய்யும் நிராலம்பயோகமுமென் இருவகைப்படும். இயமம் முதலிய 

ட்டி மாவலி-ஓசசுரன்: இவன் விரோசன் மகன். இவனது முன்னைபபிறப்பை, 4௪௧ 
மதி லெலிதா னன்ரோ மாவலி யாய்த்துத் சானே”” என்னுஞ் செவஞான?த்திச் இருவி 
ருத்தித்தால் ௮றிக. 4 இயைந்து மூர்ச்திகள்-சந்தாரசேசரர், உமாமகேசர் முதலிய இரு 

பத்தைந்து சேவலவடி.வங்கள். 1 ஆவசணம்-பரிவாரம். 4 மூவிடம்-இதயம், உந்தி, 
புருவநடு என்பன, 

 



சிறப்பியல்பு.எட்டாஞ்சூத்திரம்.க-ம் ௮௫. Sars 

அட்டாங்கங்களின் இயல்பெல்லாம் ஈண்டு விரிப்பிற் பெருகும், சிவாகமங்க 

ளுட் காண்க, 

ஞானத்தித் சரியை முதலியன. 

இனி, கேட்டன் முதலிய நான்கனுள் கேட்டல் ஞானத்திற் *றியை, இக் 
இத்தல் ஞானத்இற் கரியை, தெளிதல் ஞானத்தில் யோகம், நிட்டை கூடல் 

ஞானத்தில் ஞானம் என்றுணர்க்து கொள்க, 

இவற்றுள, உபாயச்சரியையிற்சரியை முதல் உபாய ஞானத் இன் ஞான 

மீருயெ பதினாறு வகையினின்றும் பல வேறுவகைப்பட்டு விரியுஞ் சிவபுண் 

ணியங்களுக்கெல்லாம் பயன், அவ்வவற்றிற் கேற்பக் காலாக்கனியுருத்திசர் 

முதில் குணதத்துவ மத்தகத்துற் சீகண்ட புவனத்இன். முள்ள உருத்திர 

ரீருன அவ்வப் புவனபதிகளுலகத்திற் சாலோகம் முதலியவற்றைப் பெறுக 

லாம், உண்மைச்சமியையிற்சரியை முதல் உண்மையோகத்இன்ஞானமீராகயெ 

பன்னிருவகையினின்றும் பல வேறுவகைப்பட்டு விரியுஞ் சிவபுண்ணியங் 

களுக் கெல்லாம் பயன், அ௮வ்வவற்றிற் கேற்பச் சசண்ட பூவனம் முதற் சுத்தவி 
தீதைக்குக் கீழுள்ள அவ்வப்புவனவபஇகளுடைய சிவலோகத்துச் சாலோகம் 

முதலிய பதமுத்திகளைப் பெறுதலாம், உண்மைஞானத்தஇற் சரியை முதலிய 

மூவகையினின்றும் பலவேறுவகைப்பட்டு விரியும் சிவபுண்ணியங்கட்கெல் 

லாம் பயன், அ௮வ்வவற்றிற் கேற்பச் சுத்தவித்தை முதலிய ௮இிகரசதத்துவம் 

போகதத்துவங்களில் வைகும் மர்இரர் மர்இரமசேசர் முதலியோர் புவனத் 

துச் சாலோகம் முதலிய அபாமுத்இயைப் பெறுதலாம், இனிப் பலவேறுவ 

கைப்பட்டு விரியும் ஞானத்தின் ஞானங்களுள் முடிவா௫ய ஞானத்திற்குப் பர 

முத்தியே பயன், ஏனையவற்றிற்கு இலயதத்துவக்திற் பலவேறுவகைப்பட்ட 

அபாழுத்துப்பய னெனக் கொள்க, 

உண்மைச்சரியை முதலியவற்றிற்குச் சுத்தவித்தை முதலிய தத்துவத் 

அச் சாலோகம் முதலியவற்றிற் சேறல் பயனென்று உரைப்பாருமுளர், சிவ 

தத்துவ புவனங்கள் ௮ணவமலம் நீங்கி வாசனைமாத்திரமுடையவசான் எய்த 

ப்படிம் ௮பாமூத்இத்கானமன்றி ஏனையோசெய்தும் பதமுத்திக்கான மன்றெ 

ன்பது சிவாகமங்களுக்கெல்லாம் ஒப்ப முடிந்ததாகலின் ஞானத்திற் நலப் 

பட்டன்றி மலநீங்குதல் கூடாமையானும், ***ஈசனியோ கக்கிரியா சரியையிணி 

னின்ரோர்-ஊனமிலா முத்திபதம் பெற்றுலக மெல்லா மொடுங்கும்போ 

தரன்முனிலா தொழியினுற் பவித்து-ஞானகெறி யடைக்தடைவர் சிவனை,” 

எனப் பதமுத்திகளைப் பெற்றோர்க்கு மீட்டு கூறுதலிற் சுத்தவித்தை முதலிய 

தீத்துவபுவனங்களின் எய் இயோர்க்கு ஆண்டுகின்றவாறே பாமுத்தியைத் தலை 

ப்படுதலன்றி ஒருவாற்றாலும் மீட்சியில்லை என்பது சிவாகமழாற்றுணிபாக 

லானுஞ், சிவாகமங்களோடு முரணி அவ்வாறு கூறுதல் பொருந்தாமை யறிக, 
சரியை முதலியவற்றில் நின்றோர்க்குப் பயன் புத்திதத்துவபுவனத்துச் சுத்த 

சாலோகம் முதலாயின எனச் சில இடங்களிற் கூறியது ஞானத்திற் சரியை 

முதலியவற்றில் கின்றோர்க்சென்னுங் கருத்தேயாமென் றொழிக, 

* செவஞானடத்தி, ௮-ம் சூ. உடு. சானமியாகந,



க௭௨ சிவஞானபோதமாபாடி யம். 

சறியைய, 

சரியை முதலியவற்றின் இயல்பு என்னையெனிற் கூறுதும்:--௮கண்டா 

கார நித்த வியாபக சச்தொனந்தப் பிழம்பாகய சிவபிசான், உயிர்கள் சோபா 

னமுறையானுணர்ந்து உய் தற்பொருட்டுத் தூலமாசவுஞ் ரூக்குமமாகவும் ௮ இ 

சூக்குமமாகவும் மூவடிவங் கொண்டருளி அவ்வடிவங்களின் வழிபடும் முறை 
மையும் வேதாகமங்களில் அவனால் வருத்தருளிச்செப்யப்பட்டனவாகலான் 

௮ம்மூரவகை வடி.வின்வைத்துப் பக்குவமுறைமையான் மேம்பட்டு நிகழும் 

நுண்ணுணர் வின்மையிற் சகளமாகய தூலவடி.வமாசீஇரத்தைப் பொருளெ 

ன்றுணர்ர்து காயத்தொழின் மாத்திரையான் அ௮கமத்தின் விதித்தவா.று வழி 

படுவது சரியை, 

இரிைய. 

௮ஃது அடிப்பட்வெரவர நிகழும் பக்குவவிசேடத்தான் நுண்ணூர்வு 

டையசாய்ச், சகளநிட்களமாகிய ரூக்குமவடிவமே பொருள், சகளவடி.வம் 

அதனை வழீபடுதற்கிடமாகிய இருமேனி, என்று இவ்வாறு உணர்ந்து புறத் 

தொழிலானும் அகத்தொழிலா னும் AAs sans வழிபவெது கரியை, 

யோகம், 

அஃது அடிப்பட்பவெவரவா நிகழும் பக்குவவிசேடதக்தான் அதிநட்ப 

வுணர்வுடையராய், நிட்களமாகிய ௮ இருக்குமவடிவமே பொருள், சகளமும் 

சகளகிட்களமும் ௮தனை வழிபடுதந்கிடமாகிய Bano wal, ஏன்று இவ்வாறு 

உணர்ர்து ௮கத்தொழின் மாச்திசையான் அண்டைக்கு விதிச்சவாறே வழி 

படுவது யோகம், 

ஞானம். 

மூன்றும் இவவாறு முறையே அடிப்பட்வொவா நிகழும் பக்குவமு Big 

சியானே உள்ளவாறு உணர்வு விளங்கி, அகண்டாகாசநித்சவியாபக ௪ச்சிகான 

நதப்பிழம்பே சொருபம், எனைச்சகளம் முதலிய மூன்றும் தாலாருக்கஇநியாய 

மாக ௮தனை உ௨உணர்தற்பொருட்டும் வழிபடுதற்பொருட்பிம் கொண்ட இரு 

மேனி, என் வெவாறு © GMT Gl, TW த்தொழின் மனக்தொழி லிரண்டினையுங் 

கைவிட்டு, கேட்டன் முதலிய அறிவுத்தொழின்மாத்திசையான் வழிபடுவது 
ஞானம், 

ஆகலான், ௮றிதலொப்புமையாற் சரியை முதலிய நான்கும் ஞானமே 
ரூ 
மகாபான யாமெனவும், ஆயினும் ** “அரும்பு மலர் காப் கனி” யாதல்போலச் 

முறையாகிய தம்முள் வேறுபாட்டான் முறையே ஒன்றற்கொன்று ௮இகமாய் 

நான்காம் ஏண்ணுமுறைமைகச்சகண் நின்ற ஞானமே முடிவாகய ஞானமாம் 

எனவும், எனவே, இந்கான்கினும் ௮றிவு அணுவெரவச அறியாமையாகிய 

மலமும் அம்முறையே தேய்ந்துதேய்க்து வருதலின், இவத்றின் பயனாகிய 
சாலோகம் முதலிய சான்கும் முத்இியேயாம் எனவும், ஆயினும், அம்மலநீக்க 
மும் அவவாறு கிகழுஞ் சோபான முறையானே அவை ஒன்றத்சொன்று ஏந்த 

  

* சாயுமானசுவாமிபாடல், பராப.ரக்கண்ணி. ௧௫௭. விரும்புஞ்.
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5 மாய் அவற்றுள் கான்கா மெண் ணுமுறைமைக்கண் நின்ற சாயுச்சிய மொன்றே 

முடிவா முத் கியா மெனவும் உணர்ந்து கொள்க, 

சாலேோகம். 

சாலோகம் முதலிய கான்கனுள் அவ்வச்சரியைக் கேற்ப அவ்வப் புவன' 

பதியலகங்களினெய்இ ஒருவர்மனையிற் பணிசெய்யும் ௮கத்தொண்டர்க் குள 
தாகிய உரிமைபோல, அவ்வவ் வுலகத்துள் யாண்டும் தடையின்றி இயங்கு 

அவ்வப்போகங்களை நுகர்க்து வாழ்வது சாலோகம். 

சாமீபம், 

அவவளவினன்றி மைந்தர்க்குளதாகிய உரிமைபோல அவ்வப்புவனவபஇ 

களுக்கு *௮ணுக்கராய் வைகஅவ்வப் போகவிசேடங்களை நுகர்ந்து வாழ்வலு 

சாமீபம், 

சாரூபம். 

அவ்வளவினன்றித்தோழர்க்குரிய உரிமைபோல அவலப் புவனபஇக 

ளோடொத்த வடிவமும் ஒத்த ௮ணிகலனும் ஓத்த போகநுகர்ச்சியம் பெற்று 

வாழ்வது சாளுபம், 

இம்மூன்றும் உரிமை விசேடம்பற்றி முறையே கொண்டர் முதலியோ 
ரியல்பை ஒத்தலின், இவற்றை அடைதற்கு நெறியாகிய சரியை முதலிய 

ஹேன்றும் தாதமார்க்கம் புத்இரமார்க்கம் சகமார்க்கம் எனப் பெயர்பெற்றன 

என்பது, 

சாயுச்சியம். 

இனி, சரியையின்ஞானம்முதல் யோகத்தின்ஞானமீருகய ஞானவிசே 

டங்கட்குப் பயனெனப்படும் சாயுச்சியமாவது, ஓத.தவடி.வினராய் வாழ்தன்மா 

தீதிசையேயன்றி அ௮வ்வப்புவனபஇகளான் அிட்டிக்கப்பட்டு ௮வ்வவ்வது 

காசங்களை ௮வ்வவர்போலவே செய்துகொண்டு வாழ்வதென் அுணர்க, 

AI po, இவ்வாறன்றிப் புவனபதிகளுடைய சாயுச்சியமாதலாவதூ 

அவ்வப்புவனப.இகளான் ௮ திட்டிக்கப்பமுதலின்்நியே ௮அவசோடொப்ப ௮இ 

காசஞ் செய்யும் ஆற்றலுடைமை என்றுற்படு மிழமுக்கென்னை? எனின், ஈன்று 

சொன்னாய். அவ்வச் சாயச்சியத்தினின்றோர் அவ்வப் புவனப இகளான் ௮ இட் 

டி.க்கப்படுதலின்றியே ௮வசோடொப்ப அதிகாசஞ்செய்யும் ஆற்றலுடையரா 

யவழி, வறிதே யிருப்பசோ? ௮.தஇிகாரஞ்செய்துகொண்டிருப்பரோ? எனக் 

கடாயிஞார்க்கு வறிதேயிருப்பசென விடுப்பின், ௮வ்வாற்றலாற் போக்த பய 

னென்னை? ௮ல்லதூஉம், விடுபயக்கும் மெய்யுணர்வு நிகழுக்காறும் மேன் 

மேல் ௮வாச்சேற லொருதலையாகலின் ஆற்றல் பெற்றுழி வறிதேயிருத்தல் 

கூடாது, இனி ௮திகாரஞ் செய்துகொண்டிருப்பசென விடுப்பின், ௮வ்வப் 

புவனபதிக ளதஇிகாசத்சை மாற்றி முழுவதுந் தாமே அ௮திகாரஞ் செய்வசோ? 

அவரும் அதிகாசஞ் செய்யத் தாமும் ௮இகாரஞ் செய்வசோ? அ௮வரதிகாரத் 

தை மாற்றித் தாமே ௮இகாசஞ் செலுத்துவரெனின், ௮வ்வப் புவனபஇகளா 
  

* அணுக்கர்-அணுவெ௫ச்சலுடையவர். ௮ணுகல்-சமீபித்தல்.
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தீலே சாயுச்சிய மெனப்பட்டு வழுவாம்; அன்றியும், பிரளயாகலர் Agcy en 

கலரிற் புண்ணியப்பே ுடையாரீக்கன்றிச் சகலரிற் புண்ணியப்பே அடையா 

க்குப் புவனபதிகளாதல் கூடாது; அவ்வாறின்றி ௮வரும் ௮திகா£ஞ் செலுச் 
தத் தாமும் ௮இகாரஞ் செலுத்துவரெனின், ஒருகம்பத்தில் இரண்எ்டானை 
போலவும், ஒருஈகரியில் இருவேந்தர் போலவும், மாறாதலேயன்றி saty Sar 
ரம் இனி௮ செல்லாது; அல்லதூஉம், தமக்குப் பாதியதிகாரமாய் முடியும், 
அப்புவனப.இிகட்குப் பாஇயஇகாசங் குறையும் என்று இவ்வாறெல்லாம் எள்ள 

லாய் முடியுமாகலின், அவ்வப்புவனவபதஇிகளோடொத்த ஆற்றலுடைமை ௮வ 

வச்சாயுச்சியம் என்றல் போலியென் ரொழிக, 

இனி, மூடிவா௫யே ஞானத் இற்குப் பயனெனப்படுஞ் சாயுச்சியத்தி னிய 
ல்பு முன்னர்க் காட்டுதும், சரியை முதலியவற்றிறத்குச் சாலோகம் முதலியன 

அவாந்தாப் பயனெனவும் ஞானமொன்றே உண்மைப் பயன் எனவுங் கொள்க, 

இனி, தவம் இவ்வாறு சரியை மூதல் கால்வகைப்பட்டு ௮வற்.றுள்ளும் 
பலவேறுவகைப்பட்டு கிகழ்தற்கேற்பப், பக்குவமாதற்பொருட்டு மலத்திற்கு 
Apron நின்று நடாத்திய இரோதானசத்தி மலம் பரிபாகமெய் தியவழி 

அக்கருணைமறமாகிய செய்கை மாறிக் கருணையெனப்படும் முன்னைப் 'பரா 
சத்திரூபமேயாய் அன்மாக்கண்மாட்டுப் பதிதலாயெ சத்துநிபாதமும், மீசா 

பானமுறையான் மந்தம் மந்ததரம் தீவிரம் தீவிரதரம் என நால்வகைப் 

பட்டு, அவற்றுள்ளும் பலவேறுவகைப்பட்டு நிகழமுமெனக் கொள்க, எனவே, 
சத்திநிபாதத்திற்குக் காரணம் மலபரிபாக மென்பதூஉம், அதுவும் அவ் 

வாறு பலவேறுவகைப்பட்டு நிகழுமென்பதாஉம் பெறப்பட்டன. சத்இிநிபா 

தம் என்னுஞ் சொல்லியல்பு சச்தியினது வீழ்ச்சி என்றவாறு, *“நி?” என்பது 
ஏற்றமாக என்னும் பொருள்குறித்துநின்றபதோரிடைச்சொல். ஓரவைக்களத் 

இன் ஈடுவே ஒருகல் வந்த வீழ்ந்தால் அவ்வீழ்ச்சி ௮வ்வவைக்களத்துள்ளாரை 

ஆண்டுகின்று மகல்லிக்கும், அதுபோலச் சத்திநிபாதம் நிகழ்ச்தமா,க்திரையே 
YS அ௮வ்வான்மாவை மனைவி மக்கண் முதலிய உலகத் துழனியின் ௮ச் 

சநிகழ்ந்து ௮வ்வுலக வாழ்க்கையினின்று வெரீஇப் போந்து உண்மைக்குர 

வனை காடிச் செல்லுமாறு செய்வித்தலின், அவ்வொப்புமை தோன்றச் சத்தி 

நிகழ்ச்சி என்னாது சத் இவிழ்ச்சி என்ரோேதப்பட்டது. 

மலபரிபாகமாவது மலம் தனதுசத்தி தேய்தற்குரிய துணைக்காரணற்க 

ளெல்லாவற்றோடுங் கூடுதலேயாம். இனி, இறப்பிறவத்தான் நிமும் இருவினை 
யொப்பாவதுயாதெனிற் கூறுதும்.--சஞ்தெமாய் ஈட்டப்பட்டுக் கடந்த இரு 
வினைகளும் பக்குவமுறையானே பயனாய் வரும்வழி, ஈநல்வினையுண் மிக்கதா 

இய பரிமேத வேள்விப் புண்ணியமும் தீவினையுண் மிக்ககாகிய பிரமக்கொலைப் 
பாவமும் ஒருங்கே பக்குவமெய்திப் பயன்படுதற்கண் ஓத்தனவாயின், ௮வை 

தம்முள் ஒன்ரானொன் நடிக்கப்பட்டுச் *சு்தோபசுந்தநியாயமாயக் கெட் 
டொழியுமாகலின், ௮வை ௮வவாறு தம்முளொத்தலே இருவினையொப்பு 
  

* சுந்தோபசுந்த நியாயமாவது:---சு௩தன் உபசுந்தன் என்னும் ௮சுரரிருவரும் திலோ 
தீசமை என்னும் பெண்பொருட்டாக ஒருவசை ஒருவர் கொன்றதுபோன்ற ஒருறெறி ,



சிறப்பியல்பு.எட்டாஞ்சூத்திரம்.க-ம் ௮இ. க௭டு 

எஃப் ஒருசாரார், சஞ்தெமாய்க்கெந்த புண்ணியங்களும் பாவக்களும் மிகுதி 

குறைவின்றிக் தம்முளொத்தல் இருவினையொப்பென்பர் ஒருசாசார், மிக்க 

விளை இரண்டுர் தம்முளொத்துக் கெட்டனவாயினும் ௮வையொழித் தொழி 

ண்ணியபாவங்கள் தத்தம் பயனைத் தருதற் இடையீடின்மையானும் இரு 

௨. ண் முழுதுக் தம்முளொக்குமாதில்லை; ஓக்குமெனினலும் அதுபற்றி 
ஆக. வமலம் நீங்குமாறின்மையான் விஞ்ஞானாகலராவாசன்றி முத்தியெய்து 

தல் உடாமையாலும், இவ்வாறு பெளட்காத்துள் எடுத்தோதி ௮வ்விரண் 

டினையும் மறுத்தலானும், ஈண்டோதிய இருவினையொப்புக்கு ௮வை பொரு 
ளல்லவென் நொழிக, 

இனி, இவ்விரண்டும் இவ்வாருக வேறுவேறு பொருள்படுதற் கேலாமை 
யானும், சவப்பிரகாசத்தில் **4௭.இிர் வினையுமுடி வினையுதவு பயனு னேசாக,"” 

என ஏனைவினைகள்போல ஆகாமியவினையும் முடிவினையும் ஒத்தல்வேண்டுமென் 
ஹோதுதலின் ௮ஃது ஒத்தல் பிறிதோசாற்றாற் பெறப்படாமையானும், மலபரி 
பாகக்குறி சத்திரிபாதக்குறி சிவபுண்ணியக்குறிகளெல்லாம் தன்ம வறிவின் 
கண் விளங்குமாறுபோல இருவினையொப்புக் குறியும் தன்னறிவின்கண் விளங் 
குமாறில்லையாயின் ௮ முத் இக்கேதுவாதல் கூடாமையானும், ஒன்றில் விரு 

ட்பும் ஒன்றில் வெறுப்புமாத லின்றிப் புண்ணிய பாவமிரண்டிலும் அவற்றின் 

பயன்களிலும் ஒப்ப உவர்ப்பு நிகழ்ந்துவிரிவோன தறிவின்கண் அ௮வ்விருவினை 

யும் அவ்வாஜெப்ப நிகழ்தலே ஈண்டு இருவினையொப் பென்றதற்குப் பொரு 

ளன நுண்ணுணாவாற் கண்டுகொள்க, 

1 எதிர்வினை**நேராக,”' எனப் புடைநால் செய்த ]1.ஆசிரியர், இஃதறி 
யாது வேறுவேறுரைப்பாசை நோக்கியன்றே, 1 “அருவினை தூக்க வருவினை 
நில்லா-வொருவினை புரிகா லிருவினை யாகா-வொப்புறு மாறு செப்புக,” எனச் 

சங்கற்பரிராகாணத் தோஇய,தாஉமென்க, 6 **இனையபல பிறவிகளின்," என் 

னுஞ் செய்யுளில் “எதிர்வினையும்!” என்பதற்கு வேறுமுடிபாகவைத்துச் தம 

க்கு வேண்டியவாறே உரைப்பாருமுளர், ௮அதுபொருந்தாமை சொற்கிடக்கை 

முறை நோக்கி உணர்க, ஆண்டிருபயனும் என்ற உம்மை ஏனையிரண்டும்மைக 

ளோடொப்ப எண்ணும்மையாதலே பொருத்தமுடைத்தாகலின், ௮தனை 

வேறுபிரித்து முற்றும்மையாகக்கொண்டு உசைத்தலும் பொருந்தாமை ௮.றிக, 

இன்னும் அவர் ௦ “*உம்முர் தாகு மிடனுமா ருண்டே”, என்னுஞ் சூத் இரவிதி 

பத்தி. **-நீர்க்கோழி கூப்பெயர்க் குந்து,” என்௬ுற்போல நுகருமென்லும் 
பெயசெச்சத்தை குருந்து என வைத்தோதிய ஆசிரியர்கருத் துணசாது 

அகர் என்பதனை முதனிலைப்பெயராக்குக் கண்ணுருபு விரித்திடர்ப்பட்ொைப் 

பா், **ஒருகாலத்து” எனவும், *“முந்து'” எனவும் ஓதிய சொற்குறிப்பும் ௮றிர் 

இலர்போலும். அன்றியும், ௮அவ்வாறுசைப்பார்க்கு ““அந்தமுறவக்தவினையும்” 

எனவே அமையுமாகலின் **ஒருகாலத்தருக்த முந்துநுகருக்துபயன்” என்ற 

* வெப்பிரகாகம், பொது. ௨-ம் சூ. ௩௨0. இனையபல. 1 மேற்படி. $ உமாபதி வா 

சாரியர். | சங்கற்பரிராகாணம், சைவவாதி நிராகரணம். ௨௨, ௨௩, ௨௪-ம், அடிகள். 

6 வெப்பிரகாசம், பொது. ௨-ம் சூ. ௩.௦, 0 தொல்காப்பியம், சொல்லதிகாரம். இடை 
பியல்.௪௪. ee LOST EMM. Gm). 

 



௧௭௬ © . சிவஞானபோதமாபாடியம். 

சொன்முழுவதம் வெற்றெனத்தொடுத்தலாய் முடியுமாசலாலனும் அவ்வுரை 
போலியென் றரொழிக. 

இனி, இருவினைகள் பசுநல்வினை தீவினை என்னுஞ் சிவகல்வினை தீவினை என் 

௮ம் இருவேறுவகைப்படும், எனவே, இருவிளையொப்பும் அவ்வாறு பசுநல்வினை 

தீவினைகள் தம்முளொ.த்தலாகிய இருவினையொப்பென்றும் சிவரல்வினை தீவி 
னைகள் தம்முளொத்தலாயெ இருவினையொப்பென்றும் இருவேறுவகைப்படு 
மென்பதூஉம் Qupmb சவரல்வினை தீவினைகள் தம்முளொத்தலாவது, சவ 

நல்வினையுர் தீவினைபோலக் தம முதலுபகாசத்தை மறந்து பிறவிக்கேதுவா 
ய்ப் பசுபோதம் முனைத்துச் செய்யப்பபுவதொன்றெனத் தெளிந்து உவர்த்து 

விரிவோனஅ அறிவின்கண் அவ்வாற்ரு ஜெப்பநிகழ்தல், இள்விருவகை யிரு 

வினையொப்புள், முன்னையது பக்குவத்தானிகழும் பசுபுண்ணியத் திலும் நிகழ் 

வனவாயுள என மேற்கூறப்பட்ட அபுத்திபூருவம் புத்திபூரூவம் என்னும் 
பொதச்செவபுண்ணியத்தான் உண்டாவதாய் மலபரிபாகத்தைத் தோற்றுவி 

க்கு மூகக்தானே மந்தகரம் எனப்படும் முதற் சத் இநிபாதத்தில் நிகழும், 

பின்னைய பலஇிறப்படுவனவாகய நால்வகைச் சத்திகிபாதத்சான் அவ்வாறே 

கால்வகைப்பட்ட முறையா ஸிகழ்ந்து முடிவின்சண் ஞானத்திற்கு ஏதுவா 

மென் றுணர்க, 

இனி, ஞானத்திற்குக் காரணம் கரியை முதலியன என்ப தூஉம், சரியை 

மூதலியவற்றிற்குக் காணம் மர்தகாம் முதலிய சத்திநிபாதம் என்பதூஉம் 

யாண்டும் இனி விளங்கக்கிடக்தன. இவையெல்லாவற்றித்கும் மூலகாரண 

மெனப்பட்ட பக்குவமாவது தமக்குரிய சோபானமுறையானன்றி அறியமா 

ட்டா ததோரியல்புடைய ஆன்மாக்களுக்கு ௮ம்முறையான் நிகழும் அறியவல் 

ஓதலேயாம் என்பது மேல் அண்டாண்டுக் கூறியவாறுபற்றி உணர்ந்து 

கொள்க, அவ்வல்லுதற்குக் காரணம் கேவலக்டையினும் நீங்காது உடனாய் 

கின்று நோக்கவெரும் முகல்வனஅ கருணைகோக்கத்தின் ௮டிப்பாடென ௮றிக. 

முதலஇகரண முடிந்தது, 

த 

இரண்டாமதிகரணம். 

மேலயஇகரணத்்தின் உயிர்க்கு வீடுபயக்கும் நல்லறிவு தவக்இின்லே 

யே வருமெனச் சாதித்தவழி, அற்றேல், மேற் சரியை கரியா யோகங்களைச் 

செய்துழிப் பிறிதுகாணம் வேண்டாது ௮வைதாமே ஞானத்தைச் காட்டும் 

போலும் என்னும் ஆசங்கையை நீக்குதற் கெழுந்தது இரண்டாம் ௮.இகாணம், 

இனி இவ்வான்மாக்களுக்குத் தமத முதறானே குருவுமா 
யுணர்த்தும் என்றது. 

எனவரும். 

இ, மேலையஇகசாணத்தோ இய சரியை முதலியவற்றான் நிகழும் ஞானம் 

குசவனையின்றி அமையாதவாறும் ௮க்குரவன இயல்பும் உணர்த்துகின்றது,



சிறப்பியல்பு.எட்டாஞ்சுத்திரம்.௨-ம் அதி. ௧௭௭ 

‘Doh! என்பது சரியைமுதலிய மூன்றுஞ் செய்து முற்றியபின் என்ற 

வாறு, * “இவவான்மாக்களுக்கு' என்பது இம்முற்றுப்பேறுடைய அன்மாக்களு 

க்கு என்றவாறு, தமக்கு முதலாய் இதுகாறும் உண்ணின் றுணர்த்தி வந்த பாம் 

பொருட்கன்றி ஏனையோர்க்கு ௮வ்வியல் பறிந்து உணர்த்தல் கூடாதென்பார் 

“சமது முதறுனே' என்றார். ஏனையோரிற் பிரித்தமையின் எகாசம் பிரிகிலைக்கண் 

வந்த௮, இக்கருத்தேபற்றி ***அகத்துறுநோய்க் குள்ளின சன்றி யகனைச்-௪க 
த்தவருங் காண்பரோ தான்," என்ளுர் புடைாலாகசிரியரும். இனி, தானே 

என்பதனைத் 1 “தானே தருபவன்” என்புழிப்போலக்கொண்டு உசைத்தலு 
மொன்று, இதனானே கருணைமிகுதி கூறியவாருயிற்று, உம்மைக்குப் பொருள் 

மேலுசைத்தாம். ஈண்டுக் குரு” என்றது மாநுடவடிவினை, 

* அற்றேல், 1*மாயாவுருவன் மாயாவுருவினை யேயான்," ஏய்வனாயின் 

எம்மனோரி லொருவஞாய் முடியும். அல்லதாஉம் அகமங்களில் ஆசான்ஸூர்த்.இ 

யாகிய அதாரத்தை அதிட்டித்து நின்று உணர்த்துவன் முதல்வனென வேற் 

அமைப்படுத் தோது தலின் ஈண்டிவ்வாறு கூறுகல் அவற்றோடு முரணுமால் 
என்னும் அசங்கையை நீக்கி மேற்கோளைச் சாதித்தற் செழுர்த ஏது) 

அவன் அத்நியமின்றிச் சைதன்னிய சொருபியாய் திற் 
றலான். 

எனவரும், 

அம்முதல்வன் வேற்றுமையின்றி உடலின்கண் உயிர்போல்வதோர் சலப் 
பினால் ௮ன்மாவே திருமேனியாகவுடையனாப் நிற்றலான் “இனி இவ்வான் 

மாக்களுக்குச் தமது முதருனே குறாவுமாய் உணர்த்தும்' என மேற்கொண் 

டது என்றவாறு, 

முதல்வன் கலப்பினால் அவையேயாதல் பொ.துவதிகாரத்துட் பெறப்ப 

ட்டமையின் ஈண்டு ௮தனை எதுவாகவைத்து மேந்கோளைச் சாஇத்தார். ஈண் 
டுக் சைதன்னியம் ஆன்மா என்றது ர:“அறிவொளிபோல்” என்றற்றொடக் 
கத்துப் போல ஏற்புழிக்கோடலாற் பெறப்படும். இவவாறன்றி அ௮றிவுசொரூ 

பியாய் எனப் பொதுப்பட உரைப்பின் அ௮வ்வேது அன்மாக்கண் மாட்டுஞ் 

சேறலின் ஈண்டெடுத்துக் கொண்ட மேற்கோளைச் சாஇக்கமாட்டாது 

9அகைகாந்திகமாய் முடிவதூஉமன்றி மேற்கூறிய அசங்கைக்கு விடையாகா 

மைய முணர்க, 

அத்றேல், இது விடையாமாறு யாங்கனமெனிற் கூறுதும்:--சில ஆகமங் 
களிற் குருவூர்த்தியாதாரத்தை அதிட்டித்துகின்று உணர்த்தும் என்றது பொ 

ருட்டன்மையாற் ருனேயாமென மேலோதிய இயைபுபற்றி, ஈண்டுத் தம்மு 
திலே குருவுமாய் உணர்த். துமென்றது கலப்பினால் ௮வையேயாமென் திய 
  

* இருவருட்பயன், அ௮ருளுநிலை. ௨. 1] கோயிற்புசாணம், பதஞ்சலிச்சருக்கம், ௫௮. 

ஆலவா. 1 சங்கற்பரிராகாணம், சைவவாதி நிராகரணம். ௨௬-ம் ௮டி, ர வெப்பிசகாசம், 
மங்கலவாழ்த்து. ௭. புறச்சமயத். 6 அகைகாந்தஇகம்-பிறழ்ச்சியுடையது; தருக்க நூலிற் 

கூறப்பட்ட ஏதுப்போலிகளுள் ஒன்று. ௮து பொதுவுஞ் சிறப்பும் முடிவுபெருமையும் 
என மூவகைத்து. ௮வற்றுள் இது பொதுவென் நுணர்க, 

௨௩



௧௭௮] சிவஞானபோதமாபாடியம்; 

இயைபுபற்றி, ஆகலின் இரண்டும் தம்முண் மு£ணுமா நின்மையாளும், 
*“மாயைமா மாயை .மாயா வருமிரு வினையின் வாய்மை-யாயவா ருயிரின் 
மேவு மருளெனி லொளியாய் நிற்கும்,” என்பவாகலின் முதல்வனுக்குத் இரு 

மேனியாகய சைதன்னியம் முதல்வனைச் சார்ந்து ௮வவண்ணமாயவழி ௮வ 

வுடம்பும் ௮வ்வா ஐருண்மயமே யாகலின் இழுக்கின்மையான் 1௮வ்வுடலிடங் 
கோடல் பொருத்தமுடைமையாலும், தமதுமுதரானே குருவுமாய் உணர்த் 
துமென மேற்கொண்டது சாலுமென விடுத்தவாறென் நறிக, “wranuior 
மாயை” என்னுஞ் செய்யுள் வேறுபொருள்பதேற் கேலாமை மேல் இருவினை 
ய திகாணத்தின் விரித்துரைத்தாம்; கடைப்பிடிக்க. 

௮.ற்றேல், சல ஆன்மாக்களுக்குக் குருவடிவங்கொண்டு உணர்தீதத 
லின்றியும் ஞானம் நிகழ்த லுண்மையின் ஈண்டுக் குருவடிவங்கொண்டு உணர் 

த் இயபின்னன்றி ஞானம் நிகழாதென வரைந்தோதியது யாண்டுஞ் செல்லா 

தால் என்னும் ஆசங்கையை நீக்கி அதனை வலியுறுத்துதற் கெடுத்துக்காட் 
டும் உசாரணம்; 

மெய்ஞ்ஞானத் தானே விளையும்விஞ் ஞானகலர்க் 
கஞ்ஞான வச்சகலர்க் கக்குருவாய்--மெய்ஞ்ஞானம் 
பினனுணர்த்து மன்றிப் பிளயா கலருக்கு 

மூன்னுணர்த்துந் தான்குருவாய் மூன். 
| எனவரும். 

விஞ்ஞாஞுகலர்க்குத் தானே மெய்ஞ்ஞானம் விளையும் அன்றிப் பிரளயா 

கலருக்குத் தான் குருவாய் மூன் உணர்த்தும் அஞ்ஞான அ௮ச்சகலர்க்கு ௮க் 
குருவாயப் பின் மயஞ்ஞானம் உணர்த்தும் பன் LOT QUE, 

எளிதின் அ௮டப்படுதனோக் “அரிச தானே யட்டது.”” என்றாற்போல 

எளிதின் விளைவிக்கப்படுத னோக்கி :மெய்ஞ்ஞானக் தானேவிளையும்' என்றார், 

“அசசனெடுத்த ஆலயம்.” என்புழிப்போல விவ்விகுஇி குன்றிரின்்ற தென்றலு 

மொன்று, இவ்வாறுசையாது வியஞ்சகமின்றித் தானே விளையும் என்றுரைப் 

பிற் சிவாகமமெல்லாவழ்றோடும் முணுமென் ரொழிக, தானே விளைதலாவது 

வேறிடத்தின் நில்லாது தன்மையி னின்றே விளைப்ப விளைதல், 1 “உண்ணின் 

தஅத்தருளி, ” என்றார் புடை.நாலாசிரியரும். பிரளயாகலருக்குச் தான் குரு 

வாய் கின்று முன்னுணர்த்துதலாவது விஞ்ஞானாகலர்க்கு உண்ணின்றுணர்த் 
இயவாறுபோலன்றி காத்றோளும் முக்கண்ணும் கறைமிடறும் முதலிய உறுப்பி 
ற்ருய் முத்தொழில் ஈடாத்திரின்ற சன இயற்கைவடிவே குருவடி.வாசக்காட்டி 

முன்னின்று உபதேசமுகத்தான் உணர்த்துதல், சகலர்க் கக்குருவாய்ப் பின் 
ணுணர்த்துதலாவது ௮வர் வடிவுபோலுங் குருவடிவாயெ மாலுடப்போர்வை 

யின் மறைந்துகின்று உபதேசமுகத்தான் உணர்த்துதல், மெய்ஞ்ஞானம் விடு 
பயக்குமுணர்வு. ஈண்டு ௮ஞ்ஞானமென்றது அவிச்சையை; சகலர்க்கே விசே 
  

* சிவப்பிரகாசம், உண்மை. எ-ம் சூ. ௨. மாயை மாமாயை. 1 அவ்வுடவிடங்கோ 
டல் பொருந்துமாறு “எந்தையே யீசா வுடலிடங் கொண்டாய்.” என்னுக் திருவாசகத் 
சானு (pears, 1 போற்றிப்பஃ்ரொடை. ௪௧-ம் அடி.



சிறப்பியல்பு.எட்டாஞ்சூத்திரம்,௨-ம்௮இ. SETH 

டணமாய் ஒதுதலானென்பது, அச்சகலா-மேற்கூறிய சரியை கிரியா யோகக் 

கள்செய்து முற்றிய சகலர், அ௮க்குரு-மேற்கோளிற் கூறிப்போக்த குரு என்க, 

எனவே, ஈண்டுச் சரியை: கிரியா யோகங்களைச் செய்தோர்க்குத் தம்முதல் 
குருவுமாய் உணர்த்துமெனச் சகலர்வர்க்சமமே எடுத்துக்கொண்டு ஓதியதாக 
லின் ௮ஃது ஏனைப் பிரளயாகலர் விஞ்ஞானாகலர் வர்க்கத்துச் செல்லாமை 

பற்றி இழுக்கில்லை என விடுத்தவாறு உணர்க, செய்யுளிறுதியின் முன் என் 

ற முன்னாகய முதல்வன் என எழுவாயாய் நின்று, உணர்த்தும் என்னும் பய 

னிலைகள் கொண்டது, 

.இம்மூவருட் சகலர்க் குணர்தீதுங்கால் இயற்கைவடிவை ஒழித்துப் பிறி 
தொரு மா.நுடவடிவ மாதாரமாக கின்று உணர்த்துகலின் ௮து சாகாசமென் 

௮ம் ஏனையிரண்டும் ௮ன்னவல்லவா தலான் நிராதாரமென்றுங் கூறப்பட்டன, 

DS Do, மூவகை அன்மாக்களுக்கும் ஓரியல்பாய்கின்று OMT 5 GOV 

அமையும் அவ்வாறன்றி விஞ்ஞானாகலர்க்குக் தன்மையினும் பிரளயாகலர்க்கு 

முன்னிலையிலும் சகலர்க்குப் பின்னிலையாகிய படர்க்கையிலும் நின்று இவ்வா 

அணர்த்துதல் எற்றுக்கென்னும் அசங்சையை, அன்மாச்கள தூ சிறப்பியல்பும் 

அவற்றிற்குத் தம்முள் வேறுபாடும் உணர்த்துமுகத்தான் நீக்கு, ௮வ்வேறு 

பாட்டிற்கேற்ப வெவ்வேழய் நின்று உணர்த்துசகலே அமைவுடைத்தென 

அதனை வலியுறுத்துதற்கு எடுத்துக்காட்டும் உகாரணம்; 

அறிவிக்க வன்றி யறியா வுளங்கள் 
செறியுமா முன்பின் குறைக--ணெறியிற் 
ஈகுறைவுடைய சொற்கொள்ளார் கொள்பவத்தின் வீடென். 
குறைவில்சகன் சூழ்கொள் பவர்க்கு. 

எனவரும், 

அன்மாக்கள் ௮துூவதுவாய்ச் செறிந்தறிவனவன்றி முத்ல்வன்போலச் 

செறியாது நின்று அறிவனவல்ல, ஆகலான், அம்முதல்வன் வியஞ்சகமாய் 
நின்று படி. வழிே போல வைக்து முறையான் விளக்கினாலன்றி ௮வற்றது அறிவு 
விளங்காதென்பது பெறப்படும், அவவறிவுகள் அவவாறு படி, வழிமுமைபோல 

விளங்குக. லும் ஒருதன்மையானன்றிக் கல்விக்குறைவுடைய கணக்காய்வார் 
போல முன்னும் பின்னுமாய் விளங்குந் 1 காஈதம்மியமுடையனவாம். ஆகவே, 
அவ்வமிவுகள் விரியாற் பல வேறுபாகெளுடையவாயினும் அவ்வாறுணர்தழற் 
கேற்ப நிகழும் பர்தவேறுபாபெற்றி விஞ்ஞாஞணாகலர் பிரளயாகலர் சகலர் என 
வகையான் முத்இற நப்படுமென்பதூஉம் பெறப்பட்டது. அவ்வான்மாக்களுட் 
பலவாற்றுனுப் 2 கட்டுச் சிந்தி GERD தெளியப்படாக குறைபாமிடைய 
தூல்வேண்டாத அண் ணுணர்வுடையார்க்று முதல்வஞற் கொள்ளப்படும் 
உண்மை மாத்திரையாே ar முத்தி கூடுமென்றதிவாபாக, நூல்வேண்டுத் தால 
அறிவுடைய சகலர்க்கு ஞானத்தாம் குறைபாடி .ல்லாத சகத்தின்கணுளனாகிய 
குரவனால் முத்தி கூடுமென்றறிவாயாக வன்சு, 

உளங்கள் செறியுமாம் ஆகலான் நெறியின் அறிவிக்கவன்றி யறியா எனக் 
கொண்டு கூட்டி. உரைக்க, அதிவித்தற்கு எழுவாய் மேலை வெண்பாவினின் 
Arrieta 

ச Amcor குறையுடைய எனப் பாடங்கொண்டார். 1 சாரதம்மியம்-உயர்விழிவு. 
     



கு... :சவஞானபோதமரபாடியம், 

றும் வருவிக்கப்பட்டது.௮ன்்.ி அறியா என எஇர்மறையாற் கூறினார் இன்றி. 

யமையாமை யுணர்த்துதற்கு, நெறியின் இன் உவமவுருபு, மூன் பின்னாக 
என அ௮ச்கச்சொல் வருவித்துசைக்க, குறைவுடையார்களைக் குறைகள் என 

உபசரித்தார், போல என்பது சொல்லெச்சம். சொல்ஓஞ் சூழும் ஆகுபெயர், 
கொள்ளார்க்கு என நான்கலுருபு * 8நதவித்தானாற்றல்? என்புழிப்போல 

விகாரத்தாற்றொக்கது, பவம், சம்பவம், உண்மை என்பன ஒருபொருட்களவி, 

ஈண்டு உண்மை என்றது கிராதாரத்தை, ஈண்டுச் சகம் என்றது கிலவுலகத் 

தை. சகனால் என்க. விடென் என்பதனை ஈரிடத்துங் கூட்டுக, நால் குறைவு 
டையதாயிலும் அதனைக் கேட்பித்துச் சிக்திப்பித்துத் தெளிவிக்குங்குரவன 

தறிவாற்றலிற் குறைபாடின்மையிற் றெளிந்து விடெய்தல் கூடுமென்பார் 
குறைவில் சகன்! என விசேடித்தார், ர குறைவில்சகன் என்புழிச் சீர்சிதை 

யாமை முன் செய்வினை மாயை” என்பதற்கு உரசைத்தவாறுபற்றி உணர்ந்து 

கொள்க, கொள்ளார் கொள்பவர் என ஆஉவறிசொல்லாற் கூறியது வட 

மொழிமதம்பற்றி, 

ஆன்மா ௮.துவதவாய்ச் செறியுமாறும், அதனானே அறிவிக்கும் வியஞ் 

சகத்தையின்றி ௮மையா தவாறும், வியஞ்சகத்தா னறிவு விளங்கும்வழியும் 

ஒருங்கே முழுவதும் விளங்காது படிவழியேற்றம் போல அடிப்பட்டு வரவர 

மெல்லமெல்ல விளங்குமாறும், அவ்வாறு விளங்கும் ௮றிவுகளும் ஒன்றுபோ 

லன்றிக் கணக்காய்வார் அறிவின் மந்த தீவிரங்கள் போல முன்னாசவும் பின் 

ஞகவும் விளங்குமாறும், அதற்கேற்ப மலசத்திகளும் பலவாமாறும் அண்டா 

ண்டு விரித்துரசைத்தாம்; கடைப்பிடித்துக் கொள்க, 

இதனாற் போந்தது, த,த்தமக்கேற்ற சோபானமுறையான் அறிவு விளங் 
குதலுடைய மூவகை அன்மாக்கண்மாட்டும் விரவி நிற்கும் மூலமலமாகயெ௮.றி 

யாமைப்பொருள் ஒன்றேயாயினும் ௮வ்வான்மாக்களது பக்குவாபக்குவ தார 

தம்மியங்கட் கேற்பப் பலவே௮வவகைப்படப் பிணிக்கும் மலத் இகள் சூக்கும 

தூல தால { wr வேறுபாட்டாற் பலமிவறுவகைய வாகலின் அவற்றின் விஞ் 

ஞானாகலர்க்குப் பிணிப்பாகெய மலசத்தி சூக்குமம், பிரளயாசலர்க்குப் பிணி 

ப்பாகிய மலசத்தி தூலம், சகலர்க்குப் பிணிப்பாகிய மலசத்தி தூலதாமாம். 

௮ற்றாகலினன்றே, விஞ்ஞானாகலர்க்கு மாயை கன்மஙகளுளவாகவும் அவர் 

அவத்ருற்பிணிப்புண்டு . மயங்குதலின்றி மலமாத்திசையாற் பிணிப்புண்ட, 

தூஉம், பிரளயாகலர்க்கு மாயை யுளதாகவும் ௮வசதனிற் பிணிப்பண்டு 

மயங்குதலின்றி ஏனை இருமலத்தாலும் பிணிப்புண்டதூஉம், ௪கலர் ௮வவா 

றின்றி மூவகையானும் பிணிப்புண்டதூஉம், ஆகலான் ௮ம் மூவகை மலச 
தீதியட் சூச்குமமலசத்தி உண்ணின்றுணர்த்இியவாறே எளிதி னீங்குதல் 

கூடுமாகலாலும், தூலமலச.த்தி எ இர்கின்று உபதேசமுகத்தாற் தெரித்துணா 

ர்த்திெயவழியன்றி நீங்குதல் கூடாமையானும், தூலதரமலசத்தி உபதேசமுக 

தீகானும் நான்முகத்தானும் ௮நுபவழுகத்தானும் பல3வேறுவகைப்பட வலி 

யுறுத்இி ௨ உணர் த்தியவழியன்றி நீங்குகல் கூடாமையானும், US வறுபா 
௬ திருக்குறள், ah Bl நீத தார்பெருமை. டு. [குறைவில் சகன் என்புழி. லகர 

உமெய்யை நீக்இக் கருவி !ளங்காய்ச் €ராக்குக; 'சங்கறுப்ப செங்கள்குலம்'' என்புழிப் 
போல. 1 தரம் என்பது ௮ இகம் என்பதை உணர்ச்தும் ஒருவிகு தி. 

 



சிறப்பியல்பு.எட்டாஞ்சூத்திரம்.௨-ம் ௮த. குக 

ட்டிற்கேற்பத் தம்முள் இருவேறுவகைப்படும் கிராதாசமாயுஞ் சாதாசமாயும் 
நின்றன்றி உணர்த்துவானல்லன் முதல்வனென மேலைவெண்பாவிற் கூறிய 

பொருளை வலியுறுத்தியவாரு மென்க, 

௮வவாறுணர்த்தும்வழி, சூக்குமமலமுடைய விஞ்ஞானாகலர்க்கும் தூல 

மலமுடைய பிரளயாகலர்க்கும் மலபரிபாகத்திற்கேற்ப நாலாஞ் சத்திநிபா 

தர் தீவிரமாயுர் தீவிரதாமாயும் நிகழுமாகலின் ௮வ்விருவகைச் சத்திரிபாத 
ம்பற்றி உணர்த்து, தீவிரத்தா லுணர்த்தப்பட்டார்க்கு அபாமுத்துயும் ௮ இ 

தீவிசத்தா னுணாத்தப்பட்டார்க்குப் பரமுத்தியும் பயக்குமெனவும், தூலதர 

மலமுடைய சகலர்க்கும் மலபரிபாகத்திற்கேற்ப மக்ததர முதலிய கால்வகைத் 

தால் கிகழுமாகலின் ௮ந்கால்வேறுவகைச் சத்திநிபாதம்பற்றி உணர்த்து, மர் 

ததாத்தாற் சாதகநிலையும் மர்தத்தாற் சவன்முத்திநிலையும் தீவிரத்தால் ௮ப 

சமுத்இநிலையும், இவிரதாத்தாற் பாமுத் இகிலையும் பயக்குமென்றறிக, ஈண்டுச் 

செய்யப்படு திக்கையி னியல்பெல்லாம் மேற் பாயிரத்துள் விரித்துசைத்தாம்; 

கடைப்பிடிக்க, 

இவ்வெண்பாவிற்கு இவ்வாறன்றி ஆன்மாக்கள் அறிவித்தாலன்றி ௮றி 

யாவாகலான் ௮வத்றிற் கறிவிக்கவே முகர்து,நால்க ளேனைய வெல்லாம் ௮வ்வச் 
சமயகெறியின் முன்னொடுபின் னிணங்கா.து மாறுபடுங் குறைகள் செறிவன 
வாமாகலின் அக்குறைபாடுடைய ,நால்களைக் கொள்ளாது குறைபாடில்லாத 

முதல்வனது சித்தார்த _நால்களைக் கொள்பவர்க்குக் கொண்ட பிறவியிற்றானே 

விமிபேராமென்று உரைப்பாருமுளா, 

அத்றேல், நூல்கொள்பவசாகய சகலர்க்கு ௮ நூலானே ௮றிதலமையு 

மாகலாற் குரவன் மிகையாமா லென்ஸும் ௮சங்கையை நீக்குமுகத்தால் தமது 
முதரானே குருவாமாற்றை உவமையின்மேல் வைத்துத் தெளிவித்து வலியு 

அத்துசற் கெடுத்துக்காட்டும் உதாரணம்; 

இல்லா முலைப்பாலுங் கண்ணீரு மேந்திழைபா 
னல்லா யுளவாமா ஸனீர் நிழல்போ--லில்லா 
வருவா நின்றானை யாரறிவார் தானே 
யுருவாகித் தோன்றானே லவுற்று. 

எனவரும், 

தவத்தான் ஈன்மையுடைய மாணாக்கனே: ஏந்திய இழைகளையுடையாட் 

குக் குழவிமாட் ரளதாகய அ௮ருவாகிய அன்பினை வெளிப்படுத்தற்கு ௮வ்வன் 
பின் வடிவாகிய முலைப்பாலுங் கண்ணீரும் குழவியைக் காணுமுன் ௮வண்மா 

ட்டில்லாவாய்ப் பின்னுளவாம். ௮ துபோல, நீரின்கண் நிழல்போல் ஆன்மாகின் 

மாட்டுப் பொருர்தி வெளிப்படுதலில்லாத ௮ருவமாய் நின்ற முதல்வனை யார் 

தாம் அறிவார்! ௮ம்முதல்வன்ரானே குருவடிவாய்த் தோன்றிநின்று உணர்த் 
தானாயின் என்க, ஒருவரு மறிவாரில்லை என்பதாம், 

ஆகவே அருவாய் நின்ற முதல்வனை ௮றிவித்தற்கு நூன்மாத்திரையான் 

அமையாமையின் ௮ம்முதல்வனே குருவாய்த் தோன்றி உணர்த்தல்வேண்



௧௮௨ _... நஇவஞான்போதமாபாடியம். 

டும் என விடுத்தவாருயிற்று, எதிர்மறையாற் கூறினார் இன்றியமையாமை 
உணர்த்துதற்கு, பொருள்வினையை உவமையினுங் கூட்டி உரைக்க, முலைப்பா. 
இங் கண்ணீரும் ௮ன்பை விளக்கும் என்பது * * சுரந்த இருமுலைக்கே துய்ய 

சிவ ஞானஞ்--சசந்துண்டார் பிள்ளையெனச் சொல்லச்-சுரந்த---தனமுடையா 
டென்பாண்டி மாதேவி தாழ்ர்த--மனமுடையா என்பிருந்த வாறு,” என்பத 

னும், 1 “அன்பிற்கு முண்டோ வடைக்குந்தா ழார்வலர்-புண்கணீர் பூச 

தரும்,” என்பதனானு மறிக. அவ்விரண்டும் ௮ன்பின்வடிவே பிறவல்ல என்பது 

அன்பைவெளிப்படுத்தற்குரிய காசணமுள்வழி வெளிப்பட்டு ௮ஃதில்வழிவெ 

ளிப்படாத ஓஒற்றுமைகோக்கிக் கண்டுகொள்க, இவ்வொற்றுமை உணர்த்து 
வார் இல்லாவா யுளவாம் என்றார். இல்லா என்பது வினையெச்சக்குறிப்புமுற்று, 
ஆல்-௮சை, இவ்வுவமையானே முதல்வன் குருவாதல் கூமொறு யாங்கனம்? 
என்னும் ஆசங்கையும் நீக்கப்பட்டது. இஃது எடுத் துக்காட்வெமை,8ீர்௮கத இ 

யங்கு முயிர்கட்கு இடங்கொடுத்த லுண்மையான் நீரின்கண் வெளி உண்டென் 

பதூஉம், உண்டாகவே, ஆண்டு நீருக்கு நிழல் உண்டென்பதூஉம் பெறப்பட் 

டன, அர்கிழல் வேறுநில்லாது நீரின்கண் விரவிகிற்றலின் நீர்போலப் புலப்ப 

டாதாயிற்று, அதுபோலச் சவசைதன்னியமும் யான் என்னும் உணர்விற்கு 

விடயமாய்ப் புலப்படும் ஆன்மசைதன்னியத்தோடு விரவிப் புலப்படாது நிற் 

பதொன்றென்பார் “நீர்நிழல்போல் உற்று இல்லா வருவாகி நின்றானை” என்றார். 
௮ருவப்பொருள்போற் புலப்படாத இயல்புபற்றி முதல்வனை ௮௬ வென்றல் 
சாலுமென்பார் *இல்லாவருவாக' என்னார், நீர்நிழல் தோன்றாமைமாத்இசை 

க்கு ஒருபுடையவமையாகலாற் ரோன்றுதற்கு உவமை வேறு கூறிஞர். 

இரண்டாமதிகாண முடிந்தது, 

எழுத்தின் 

மூனழமுமதிகரணம். 

இசண்டாமதிகரணத்தில் உயிர்க்கு முதல்வனே ச.ந்குருவாய் வர்.து உண 
ர்த்துவனெனச் சாஇத்தவழி, அற்றேல், இதுகாறும் பசுகரணமாய் விடயங் 

களை உணர்த்தி நின்றன 8ம்பொறிமுதலிய கருவிகளா மன்தே.! ௮வை பாகம் 
வந்துழிச் சிவகாணமாய் நின்று உண்மைஞானத்தினை உணர்த்துதற் கமையு 

மாகலின் தம்முதல் குருவுமா யுணர்த்துதல் மிகையாமால் என்னும் ஆசங்கை 

யை தீக்குதற் கெழுக்கஅ மூன்றாம் ௮ இகாணம், 

இனி இவவான்மாக்கள் ஐயுணர்வுகளான் மயங்கித் தம் 
மை உணரா என்றது. 

| எனவரும், 

“இனி' என்றது இவ்வியை புணர்த்துதற் பொருட்டு. இவ்வான்மாக்கள்- 

தீம்முதல் குருவுமாயுணர்தத உணருமியல்புடைய ௮ன்மாக்கள், 8வகையுணர் 
விற் கேதுவாயெ பொறிகளை 8யுணர்வென்று உபசரித்தார், 8ம்பொறி என் 

| * இருக்களிற்றுப்படியார். ௫௯. 1 தஇருக்குறள். ௮-ம் அதி. அன்புடைமை. ௫, 
 



சிறப்பியல்பு.எட்டாஞ்சூத்திரம்.க-ம் ௮௫. குக 

௮ உபலக்கணம், மயங்கி யுணரா என்றது :*ஓ.இ யணர்ந்தான்'? என்பதுபோ 
லக் காரணகாரியப்பொருட்டாய் நின்றது, | 

அ.ற்றேல், சசசமலத்தால் உணர்வின்றி நின்ற அன்மாக்கள் கருவிகளான் 

அ௮றிவவிளங்கி அறியும் என்பது மேற் பொதுவதிகாசத்துட் கூறிப்போக்த 

மையின், ஈண்டு 8ீயுணர்வுகளால் அன்மாக்கள் மயங்கும் என்றன் மூணுமா 
லென்னும் ஆசங்கையை நீக்க மேற்கோளைச் சாதித்தற் கெழுந்த ஏத; 

அவைதாம் பளிங்கி லிட்ட வன்னம்போற் காட்டிற்றைக் 
காட்டி நிற்றலான். 

எனவரும்,  * 

“பளிக்குக் கல்லிற் சேர்த்திய பலவேறுவகைப்பட்ட நிறங்கள் அப்பனி 
கூனொளி தோன்ராதவாறு அடக்கித் தம்மால் ௮தன்கண் விளக்கப்பட்ட 
தத்தமியல்பினையே விளக்கி நிற்குமாறுபோல, அ௮வ்விந்திரியங்கடாம் ஆன்ம 

ே சாரூபம் விளங்காதவாறு ௮டக்கி ௮வ்வான்மாவின்மாட்டுத் தம்மால் விளக் 
கப்பட்ட தத்தம் விடயமாத்திரையே விளக்க நிற்பன வரகலான் “இனி இவ் 

வான்மாக்கள் லீயுணர்வுகளான் மயங்கித் தம்மை யுணசா' என மேற்கொண் 
டது என்றவாறு. விடயங்களுளளும் அவ்வவ் விடயமாத்திரையே அவ்வவ் 
விந்திரியம் காட்ட வல்லுமென்பார் காட்டி. ற்றை என ஒன்றறிசொல்லாற் கூறி 
னார்; கூறவே, ஒன்தறிந்தது ஒன்தறியா தாகிப் பளிங்கிலிட்ட வன்னம்போல் 

ஆன்மாவி னியல்பை மயக்கி விடயக்காட்சிக்கே ஏதுவாக கருவியான் அன் 

மாவி னியல்பு விளங்குமாறில்லை என அ௮வற்ற இயல்பைத் தெரிததுக்காட்டி 

அன்மசொரூபத்தை உணர்த்துதற்குக் குரவன் ஒருதலையான் வேண்டுமென 

மேலை யஇகாணத்தை வலியுறுத்தவாறு, இங்கனம் உரையாதார்க்கு இனி 

என்பகனா னுணர்த்தப்படும் மேலை யதிகாணத்தோ ளெதாகிய இயைபு கூடா 

மை அறிக, 

௮.த்றேல், குருவாகவெந்து உணர்த்தியவழியுங் காட்டிற்தையே காட்டி. 

நிற்கும் இச்திரியங்க ளுள்வழிக் தன்னியல்பு விளங்காது அவை நீங்கெவ 

மிக் கேவலமாய் முடியம் ௮கலின், அறியுமாறு யாங்கனம்? என்னும் சங் 

கையை நீக்கி ஏதுவை வலியுறுத்துதற்கு எடுத்துக்காட்டும் உதாரணம்; 

பன்னிறங் காட்டும் படிகம்போ லிந்திரியந் 
தன்னிறமே காட்டும் தகைநினைந்து--பன்னிறத்துப் 

பொய்ப்புலனை வேறுணர்ந.து பொய்பொய்யாமெய்கண்டான் 
மெய்ப்பொருட்குத் தைவமாம் வேறு. 

எனவரும். 

தன்னைச் சார்ந்த பலவேறுவகைப்பட்ட வன்னங்களையே தனமாட்டுக் 

காட்டு மியல்புடைய படிகம்போல அ௮ன்மா தன்னைச் சார்ந்த இந்திரியங்களி 

னியல்பே தன்மாட்டு விளக்குவதாயெ தனது சார்ந்ததன்வண்ணமாக் தன்மை 
முன்னர்ச் சிந்தச் துணர்ந்துகொண்டு பின்னர்ப் பலவேறுவகைப்பட்ட இயல் 

புடைய டொதுவியல்பைச் செய்யும் இர்இரியங்களைத் தனக்கு வேருகக் கண்டு



௧௮௪ சிவஞானபோதமாபாடி.யம். 

௮ வற்றானாகய பொதுவியல்பு பொதுவியல்பேயாய் ஒழியுமாறு தன சிறப் 
பியல்பை உணர்ந்தானாயின் ௮வன் பாம்பொருளாகிய சிவத்துக் கடிமையாய் 
௮ப்பாம்பொருளி னியல்பு தன்மாட்டு விளங்கச் செய்வன், அப்பொழுது 

முன் விளங்கெ பொதுவியல்பு தனக்கு வேருயொழியும் என்க, 

ஆம் என்பதனைப் பின்னுங் கூட்டுக, ஈண்டுப் பொய் மெய் எனப்பட்டன 

அ௮ப்பொருளவாதல் *மேலே காட்டினாம்; கடைப்பிடிக்க, ஆக என்பது கடைக் 

குறைந்தது, (பொய்பொய்யாக' என்பது *“நிலம் வலிதாயிற்று”” என்பதுபோ 

லக் கொள்க, இதனாற்போந்தது கருவிகள் செயற்படாது தன்னி னீங்யெவழி 

யே கேவலமாம்; அவ்வாறின்றி ௮வை தத்தர் தொழிற்பாட்டின் மடங்காது 

நிற்புழி ௮வற்ற இயல்பைக் குருவாய்வர் துணர்த்த உணர்ந்து தான் ௮வற்றை 

விட்டு நீங்யெவழிச் சுத்தமாதல் கூடுமாகலான் அவை காட்டிற்றைக் காட்டி. 

நித்றல்பற்றி ஆண்டுத் கன்னியல்பு விளங்குதற்கு இழுக்கில்லை என வலியுறுத் 

தவாரு மென்பது, 

மூன்றும.இகாண முடிந்தது, 
2 

ரநான்காமதிகரணம். 

மூன்றா மதிசரணச்தில் உயிர் பஞ்சேந்திரியங்களிற் பற்றுகையாற் றன் 

னையதியமாட்டாது எனக் கருவிகளி னியல்பு கூறி அதனானே குருவாய்வக்து 

உணர்த்துதல் ஒருசலையான் வேண்டுமென இரண்டாமதிகரணத்திற் போந்த 

பொருளை வலியுறுத் தியவழி, ௮ற்றேல், குருவாய் வந்துணர்த்தினும் இனைய 

வை ஒழிய அறிகுவ தெவ்வாறு? அறியினும் விட்டுச் செல்லுமாறுதான் எவ் 

வாற? என்னும் ஆசங்கையை நீக்குதற் கெழுக்கது நாலா மதஇிகாணம், 

இனி இவ்வான்மா தன்னை இந்திரியத்தின் வேறாவான் 
காணவே தமது முதல் €பாதத்தை அணையும் என்றது. 

எனவரும், 

லயுணாவுகளான் மயங்கித் தம்மை யுணசா எனப்பட்ட அ௮ன்மா இத் 

தாய் வியாபகமாகிய தன்னியல்பைச் சடமாய் ஏகதேசமாகிய இக்திரியத்தின் 

வேருக வுணரும் வியாபக வுணர்விற்கு இக்திரியக்தா னாகக்கடவதொன் றின் 

மையிற் சற்குரவனால் அவ்வாறுணாவே பிறிதுகாரணம் வேண்டாது ' தனக் 

காதாசமாகிய முதல்வனது திருவடியினைத் தலைப்படும் என்பதாம், 

தமது முதல் என்பது வேறு முடிபாகலின் வழாநிலையாதல் அறிக, 

அத்றேல், ௮வ்வாறுணர்தல் கூடுமாயிலும் சேறற்குரிய முயற்சியின்றி 
அறிந்தமாத்திரையே செல்லுமாறு யாங்கனம்? என்னும் ஆசங்கையை நீக்கி 

மேத்கோளைச் சாதித்தற் கெழுந்த ஏது; | 

ஊசல் கயிறற்றுற் ரய்தரையேயாந் துணையான். 
எனவரும். 

* இரதாலின் எ-ம் சூத்திரத்து ச-ம் ௮இகசணத்தின் ஏது உசையிற் காண்ச. 
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ஒருவன் ஏகதியிருந் சாடாநின்ற ஊசல் கயிதற்றதாயின் அவனுக்கு 

உற்றுழியுதவுர் தாய்போல் ௮ண்டுத் தாரகமாவது நிலனே யன்றிப் பிறி 

தில்லை என்னும் ஒப்புமையால் “இனி இவ்வான்மா தன்னை இந்இரியத்தின் 
வேறாவான் காணவே தமதுமுதல் சீபாதத்தை ௮ணையும்' என மேற்கொண் 
உது என்றவாறு, 

இதனாற் போந்தது கருவிகள் ௮ன்மாக்களான் ௮றியப்படாது நீங்யெ 

வழி மலர் தாரகமாம், அறியப்பட்டு நீங்கெயெவழிச் சிவமே தாரகமாம், ஆகலின் 
ஆண்டுச் செய்யக் கடவதோர் முயற்? வேறில்லை என்பதாம், 

அ.ற்றேல், கருவிகளி னீங்கி மலர் கரரகமாய்க் கேவலப்பட்ட வுயிர், மீள 

வுங் கருவிகளைக் கூடிச் சகலப்படுமாறு போலக் கருவிகளி னீங்கச் வெர் தார 

கமாய்ச் ருதீதப்பட்ட உயிரும் மீண்டும் கருவிகளைக் கூடும்போலும் என்னும் 

அசங்கையை உவமைழூகத்தா ஸனீக்கி ௮தனை வலியுறுத்துதற் கெடுத்துக் 
காட்டும் உதாரணம்; 

சிறைசெய்ய சின்ற செழும்புனலி னுள்ளஞ் * 
இரழைசெய் புலனுணர்விற் நீர் ந்.து--ிறைவிட் 
டலைகடலிற் சென்றடங்கு மாறுபோன் மீளா 
துலைவிலான் பாதத்தை யுற்று. 

எனவரும், 

சிறை செய்ய நின்ற செழும்புனலின் உள்ளஞ் சிறைவிட்டு அலைகடலிற் 
சென்று அடங்கும் ஆறுபோல் சிறை செய் புலனுணர்விற் தீர்ந்த உலைவில் 
அரன் பாதத்தை யற்று மீளாது எனமாறுக, 

ஒருவன் அணையை உயர்தீறுக் கட்டிச் தடைசெய்ய அண்டுத் சடை 

யுண்டு தேங்கி நின்ற நீர்போலக் கருவிகளானாகய பாசஞானம் தனது வியாப 

கத்தைக் தடுப்ப அதன்கண்ணே பகதேசமாய்த் தடையுண்டு நின்ற ஆன்மா 

அவ்வணைஞறிந்து கடைவிட் டொழிந்தவழி இடையிடின்றிக் கடலிற் சென் 

டங்க அச்நீசேயாய்ப் பின்பு மீளுதல் செய்யாத ஆற்றுநீர் போலக், கருவிக 
ளானாகிய பாசஞான த்தடையினின்.றும் நீங்கியவழிச் சிவபிரானது இருவடி. 

யைப் பொருந்தி அத் இருவடிகிறைவேயாய் அடங்கிப் பின்பு மீளுதல் செய் 
யாது நிலைபெறும் என்க, 

புனலின் இன் உவமவுருபு. தேச்கச்தின்மிகுதி உணர்த்துவார் செழும் 
புனல் என்முர். மலசத்திக்குக் கேண்மையிற் கேவலப்பட்ட உயிர் கருவிக 

ளின் மீளுதல் கூடும், சிவசச்இக் கவ்வாறு கேடின்மையிழ் ௪.த்தப்பட்ட உயிர் 

அதுபோன் மீளுதற்கோ ரியைபில்லை யென்பார், ௨ ல்விலான் என விசேடி. 
த்தார், அடங்கும் என்னும் உவமவினையைப் பொருளினும் மீளாது என்னும் 

பொருள்வினையை உவமையினுங் கூட்டி உரைக்க, 

அ.ந்றேல், *: 'மருவுபச கரணங்கள் சவகாண மாகத்--றுன்னியசாக் சர 

மதனிற் றுரியா இதர தோன்றமுயல்,” எ-ம், 1 “மாயைமா மாயை மாயா வரு 
வசனலவைவவவதவுட SARI அவல வைகையை ககைகை, 

ச சிவஞான௫த்தி, ௮-ம் ரூ. ௩௨௪. இந்நிலை. 1 இவெப்பிரகாசம், ௭-ம் சூட. 

௨௪ 

  

 



௧௮௬ சிவஞானபோதமாபாடி யம். 

மிரு வினையின் வாய்மை யாயவா ரூயிரின் மேவு மருளினி லொளியாய் நிந்கும்."” 

எ-ம், இவ்வா?ரோதுதலின் ஆண்டுப் பசுகாணம்போலப் பாசஞானமும் சிவஞா 

னமேயாமென்பநு பெறப்படுதலின் *ுற்ரு லலைகடற்கே பாய்கதநீ சந்நி 

ர்மை மாற்றியவ் வாற்றான் மறித்தாற்போல்."” உலைவிலான் பாதத்தை யுற்ற 

உயிர் புலன்வழிமீளினும் ௮தனாற் போர்க இழுக்சென்னை? என்னும் ஆசங் 

கையை நீக்கி ௮தனை வலியுறுத்துகற் கெடுத்துக்காட்டும் உதாரணம்; 

எவ்வுருவுந் தானென்னி லெய்துவா ரில்லைதா 

ளிவ்வுருவில் வேஜே லிறையல்ல--னெவ்வுருவுங் 
கண்போ லவயவங்கள் காணாவக் கண்ணில்லார் 
கண்பேறே காணக் கழல். 

எனவரும், 

இனி ஈண்டுக் கூறுவறு படுப்பொருட் 22 யன்றிப் பர Lit FGM IG Dh 

தன்மையில்லை எனக்கொண்டு இவவாரரூகலிம் பஈஞான பாச ஜானங்களுமசிவ 
* . ? ௪ ௪ ௪ க ச ச . . 

ஞானமேயா மென்பதோ?அன்றிப் பசுபாசங்களுக்குப் பிநிப்பொருளையன்றித் ் | 
குமக்கென (ஒவ்வொருகன்மை யுளவெனக்கொண்டு இவவா யினும் 1*உப் 

பளத்தடுத்த புற் 1 பலாலங்கள அவ்வப் 2பயாமா2 லப் பசுஞான பார 

ஞானங்களித் சிவஞானம் சங்கிரமமாய்ப்பற்று லான் ௮வையுஞ் சிவஞான ம 

யாமென்ப2கா? சொல்வாயாக, பசுபாரங்களி னுளவாய தன்மைகளெல்லாம் 

பதிப்பொருளின் தன்மைய பிறிதில்லையெனிற் பசக் கொருசன்மை யில் 

வழிப் பருக்கள் பாசத்தைவிட்டிப் படுயினை யடையுமாறிகலையாய்ப 1:*பாச் 

தைப் பருக்கள் விட்டுப் பதியினை யடைய மு.” என்னும் வெதாகம வசனங் 

களாடு மூணும், இனிப் பதிப்பொரு முளையின் றி ம) நன்மை அவருறு 

ற்கு வேறுளவெனச் கொள்ளின் ௮ப்பொழுது பபப்பாசங்களின் றஐன்மைகட் 

குச் சிவனு லாநப்பரிவகொன் றின் 2மயிற் சிவனுக்கு இறைமையின் ஓய் மூடி 

யும் ஆகலின் அவ்விரண்டுங் உடா, '2வறென்னை2பா விடுக்குமாறெனின்; அன் 

மாவையின்றி ௮அமையாவாய் அன்மாவால் அட்டி க்சபபடும் வீவகையுறுப் 

புக்களுளளும் மெய் வாய் CLP செவி என்னும் நான்௫ நுபபுக்களுு ௩மமாட் 

வச்ச விடபங்களை இயைந்கறிய தன்மையனவன்றிம் கண்ணுப்புப்போலச் 

சேய்மைக்கண் ணுளதாயெ விடய நதையும் வியாபிர்கறிய£ தன்மையுடைய 

னவல்ல. கண்ணு றுப்பு அவ்வாறினறிச் சேப்மைக்கண்ணுபம ஒளியா சென்று 

இயைந் தறியுக தன்மைத்து. அதிமிறல், ஓளிமழுங்கிய கண்ணுக்கு வனையு 

அப்புக்க ளொடொப்பக் தன்சண் வக விடயத்தைமாத்ரெமே காண்பதன் 

றிச் சசய்மைக்கண்ணும் வியாபிகதீநுக் காணுமா றில்லையாலெனின்; மாசமிரு 

இயாற் கண்ணொளியிழக்கார் கண் பெற்றவிடத்து அவ்வியல்பிற்ருகிய கண் 

ணின௫ வெற்றிப்பாட்டைக் காண்பாயாக என்க, எனவே அ௮.துமபால முதல் 

வனையின் றி அமையாலாய் முதல்வனுல் அட்டி க்கப்படிம் பசபாசஞானங்க 
சு CHL LITT GHA THO GFW விளங்கு மீயல்பித்றன் திப் பசஞானம் 2 ரால் 

    
* இருச்சளிற்றுபபடியார். ௧௧, 1 ச௩கற்ப நிராகரணம், ௪௩ இரொந்சவாதி நிரால.ர 

ணம் ௨௭-ம் அடி. 1 பலாலம்-வைச்கோல். 4 சிவஞான, பரபக்கம். பாஞ்சரா 

தீ.திரிமத மறுதலை. உடு
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வியாபகமாய் விளங்கு மியல்பிற்றன்று. பசுஞானம் அவ்வாறின்றிவியாபகமாய் 

விளங்குமியல்பிற்று, அ.ற்ே இல், பசு ஞானம் பாசஞானம்போல் ஏகே த்சமா 

யன்றி விளங்கக் சண்டிலமா லெனின், பசுத்துவத்தால் அவ்வான்மஞானத்தை 

Up Sit ursgan நீங்கி அன்மஞானதக்கைப் பெற்றவழி வியாபகமாய் 

நிகழும் ௮தனநு வெற்றிப்பாட்டை ௮றிவாயாக எனப் பொருளினும் உசை 
x ௪ > * * * 6 க . ௪ . ச 

த் துக்நொள்ளப்படிம், cog ஒட்டென்னும் அலஙகா7ம, 

இஃது என்சொல்லியவாஜோ வெனின், ஆன்மா பசத்துவம் நீங்கிச் சிவ 
தீதுவம் பெற்றவழிப் ப௬ுகரணமுஞ் வெசரணமாயவாற்டழுன் அவ்வழிப் பசு 

ஞானதமீதா டொப்பப் பாசஞானமும் உப்பளத்தடிதத பொருள்போலச் சிவ 

ஞானமேயா மென்பறுசிவாகம நாற் ௮ணிபாகலின் அவ்வைம்பொறியின் மீளி 

னும் இமுக்ளின்மையின் மீளாதென மேலை வெண்பாவிற் கூறியது எற்றுக் 

சென்னுஞ் சங்கிராந்தவாதசைவசை மறுத்து (முதல்வனை பசுபாரமென்று 

HUGE கூறுநலும் ுு,சல்வன் வேறு பசுபாசம் வறெனப் பேதங் உூறுது 

அம் வலாமையின் மூகல்வனணுக்கும் பசபாசங்கட்டும் சரீசசரிரிபாவத்தான் 

WO [தங சூ நுதல் 2 வண்டும், ண்ட, சரீரசரிரிபாவத்தின் இன்மா லம் 

பொறி, னாடு HPL Gori நிற்பினும் ௮வை ததத கன்மையித் ிரியாவாய் 

விடயங்களை கின்றியைக் தறிதலும் சென்றியைக கறிதலுமாகிய இரு 2வறியல் 

LoL mina Orlin கண் ஓளிம மங்யெவழித் காணப்படா தாயினும் 

ஓரிபெற்றவுிம் காணப் மிதலின் அவ்வாறே பசுஞான பாசஞானங்களிற் 

சிவஞானம் அ'2பநமாய் விளங்கனும் ௮வை தர்தமியல்பிற் ஜிரியாவாய்ப் பர 

சஞானந்டுற்கு யக2நர விளக்கமும் ws Krag ois வியாபக விளக்கமுமா 

Du பேதராடைமை பசருநுவம் நிங்காக பெத்தநில்க்கண் ௮றியப்படா தாயி 

னும் பரத் நவம் நிங்யெ முர்.நி நிலைக்கண் ௮.றியப்படு மாகலின் அவ்வியல்பிற் 

ரய அன்மரானம் அவ்வியல்பினவாகிய உீயுணர்வுகளை கீளபப் பற் றுமாறில்லை 

என ேலைெண்பாவின் பொருளை வலியுறுத்தவாராம் என்க, இவ்வாறுரை 

யாதார்கருச் சொற்கிடக்கைமுறை ஏலாமையும் பெலைவெண்பாவினோ டியை 

பின்மையும் உணர்ச, 1 ““எங்கும்தா னென்னினா மெய்க வேண்டா.” என்னும் 

வழிநாறும் இவ்வாறு பொருள்பமொறுணாந்து உரைத்துக்கொள்க, ஏனை 

Hearne DS Mugen yao விடயங்களி னின்ருங்குகின் றியைந்தன்றி ௮றியமா 

ட்டாயையும், கண்ணிக் திரிபம் அவ்வாறன்றிச் செய்மைக்கண்ணுஞ் சென்றி 

யைந்தறியம் வெற்றிப்பாடும், G5 pause னியல்புரைப்புமிம் காட்டினாம்; 

கடைப்பிடி தற கொள் ம, 

உர என்றவற்றுள் முன்னைய இரண்டும் பொருட்டன்மையை உணர்த் 

இன, பின்னையது உறுப்பின்? மற்று, உறுப்பாதாரமாக நிற்றலானும் உறுப் 

புப் போறலானும் இக்இரியங்களை உறுப்பு எனவும் கழலணிதற் கே.துவாயெ 

வெற்றிப்பாட்டைக் கழல் எனவும் உபசரித்தார். கழல்-காலணிமணிவடம். சுட் 

டுச் சிறப்பின்கண் வந்தது, காண் முன்னிலையவல், பே?ற என்னும் ஏகாரம் 

ஏழ னுருபில் ன் பொருளுணச நிக நின்றது, ஒத்றிரட்டியாமை இலேசாற். கொள்க, 

* இதனை, “தருஇிய 1) பொருடொகுத் சதுபுலப் படுதந்-கொத்ததொன் ுரைப்பினஃ 

தொட்டென மொழிப.” என்னுஞ் குத்திரத்சா னுணர்க. 1[சிவஞான?த்தி,௮-ம் சூ.௩௮. 

 



௧௮௮) சிவஞானபோதமாபாடி யம். 

௮ற்றேல், * “நெடுந்தகை நீயென்னை யாட்கொள்ள யானைம் புலன்கள் 

கொண்டு--விடுந்தகை யேனை விடுதி சண்டாய்.” எனப் பிருண்டும் இவ்வாரோது 

பவாகலின் ஒழிவிலான் பாதத்தை யுற்றோர் மீளுதலு முண்மையின் மீளா 

தென்பது அமையாதா லென்னும் ஆசங்கையை நீக்கு அதனை வலியுறுத்துதற் 
கெடுத்துக் காட்டும் உதாரணம், 

ஐம்பொறியி னல்லையெனு மந்த தரசிவனை 
யைம்பொறியை விட்டங் கணைசகல--னைம்பொறியி 
னீங்கானீர்ப் பாசிபோ னீங்குமல கன்மம்வரி 
னீங்கானை நீங்கு கினைந்து. 

எனவரும், 

நீ, நின்னால் அ இட்டிக்கப்பட்ட வழியும் ஏகதேசவறிலைச் செய்வன 

வாகிய லீம்பொறிகள்போ லல்லை,௮வற்றின் மேம்பட்டு வியாபகமாய் அறியும் 

வெற்றிப்பாடையை, என மேலைவெண்பாவால் உணர்த்தப்படும் தீவிரதரத் 

இற் றீவிரத்ரமான சத் இிரிபாக முடையோனே! அவ்வியல்பினவாகிய 6ம் 

பொறிகளைக் சைவிட்டே வென் இருவடியை எய்தி முன் ௮வ்வைம்பொறியி 

னின்ராங்கு அதுவாய் உறைக்து நிற்பாயாக, அவ்வா றணைந்து நின்றாயாயிற் 

சகலனை லீம்பொறி விட்டுநீங்காகவாறுபோல அச்செவென் உன்னை விட்டுநீல் 

கான், கல்லெறிவழி நீங்கி அல்லுழிப் பரச்ரும் நிரினகட் பாசிபோல,நீ அவ்வா 
ுறைத்து நிற்புழி நீங்குவனவாகிய மல கன்ம மாயைகள் உலகப் பயிற்சிவயத் 

தான் ஒரோவழி அர்நிலை கிகழ்ர்சமைபற்றி வரது கூமொயின் நின் நிலை குலை 

ந்தவழியும் நின்னை விட்டுமீங்காக அம்முதல்வனை உணருமாழு முன்னர்க் கூற 

ப்படும் உபாயத்துனின்று சாஇத்து அவற்றைநீங்கிக்கொள்க வென்க, 

:8ம்பொறியி னல்லையெனு மர்தகர? என மேலைவெண்பாவிற் போக்த 

பொருளை அதநுவதித்து, விட்டன்றிச் சேறல் கூடாதென்பார் விட்டு ௮ணை 

என்றும், இவளை லம்பொறியின் விட்டவழி மீளாமையை வலியுறுத்துவார் 

“சகல ளைம்பொறியினீங்கான்' என்றும், உஒசோவழி மீட்டு யுளதாயின் அதற் 
குக்்காரணம் இஃதென உவமைமுகத்தா லுணர்த்துவார் “நீர்ப்பாசி போல்' 

என்றும், 8ம்பொறியின் மீளுமாயின் அவற்றிற்கு மூலமாகிய மல கன்ம 

மாயைகளும் அது பற்றுக வந்து தலைப்படுமென்பார் (மலகன்மம் வரின்' என் 

௮ம், அம்மீட்சியை நீக்குகற்கு உபாயங் கூறுவார் “நீங்கானை நினைந்து நீங்கு! 

என்றுங் கூறினா. இன் இரண்டும் உவமவுருபுகள், ௮ந்தம் என்றது கான்காஞ் 

சத்திநிபாதத்தை, ௮.துவும் நால்வகைப்படு மாகலின் அவற்றுள்ளும் மேம் 

பட்ட சத்திநிபாத முடையாய் என்பார் :அந்ததா' என்முர். சகலனை என்னும் 

இரண்டனுருபுவிகாரத்தாற் ஜொக்கது. மல கன்மம் எனவே இனம்பற்றி 

மாயையுங் கொள்ளப்படும், நீங்கானை நீங்கு நினைந்து எனவே வருகின்ற பாத 

த்திற்குத் தோற்றுவாய் செய்ததாஉ tori DD * மங்கல மென்ப மனைமா 
ட்சி ட்சிமற் 4) 0 த--னன் கல னன்மக்கட் பேறு.” என்புழிப் போல, 

  
  

* இருவாசகம், நீத்தல்விண்ணப்பம். ௧௨. 1 இருக்குறள், ௬-ம் ௮.இி. வாழ்க்கைச் 

துணைகலம். ௧௫.



சிறப்பியல்பு.ஏன்பதாஞ்சூத்தரம். ௧௮/௯ 

இம்மூன்று பாட்டும் முறையே தஇிருவடிஞானத்தைப் பெற்ற உயிர் 
மீளப் பாசஞானத்திற் சேற லில்லை எனவும், பாசஞானத்தின் மீளுதல் இழு 
க்கு எனவும், ஓசோவழிப் பயிற்செயத்தான் மீளுமாயின் மீளாஏ செய்துகொ 
ள்ளற்பாற்று எனவுங் கூறித் *தாய்தரையேயாம்' என்னும் பிரிநிலையேகாசப் 

பொருளை வலியுறுத்தி ஒருபொருண்மேல் வந்தவாறு காண்க, 

நான்காமதிகரண முடிந்தது, 

ரீதி 

எட்டாஞ்சூத்திர முடிந்தது. 

  

ஒன்பதாஞ்சூ & Siow. 

  

ஊனக்கண் பாச முணராப் பதியை 
ஞானக் கண்ணினிற் சிந்தை நாடி : 
புராத் தனைத் தேர்த்தெனப் பாச மொருவத் 

தண்ணிழலாம் பதிவிதி எண்ணுமஞ் செழுத்தே. 
எனவரும், 

எ-து. சூ-ம். எ-னின், அன்மசுத்தி பண்ணுமா றுணர் 

SAE BSS M1. 
மேற் பொதுவஇசாசத்துட் கூறிப்போந்த முப்பொருள்களுள் விள்ளற் 

பாலதனை விண்டு அதனான் வருந் துன்பத்தி னீங்குகலுங், கொள்ளற்பாலத 

னைக் கொண்டு அதனான் வரும் இன்பத்தைப் பெறுதலு மாகிய விடுபேற 
டைதற்கு உரிய இயல்பு தனக்கு உண்டென ஏழாஞ்ரூத்திரத்தாற் பெறுவிக்க 

ப்பட்ட அன்மாவுக்கு அவவிடுபேற்றைப் பயப்பிக்தற்கட் சிறந்த சாசகமா 

வது விள்ளற்பாலதாகிய பகைப்பொருள் இது கொள்ளற்பாலதாகிய ஈட்புப் 

பொருள் இது எனச் குருமுகத்தான் விவே௫த்தறியும் ஞானம் ஒன்றேயாம் 

எனவும், ௮வ்வறிவு பாசப்பற்றற்றா லன்றி நிகழாமையிற் பாசஞானத்தா 

லெய்தற்பால தன்றெனவும், மேலைச் சூச்தரத்சான் உணர்த்தியவழி, ௮ற் 

றேல், பாசஞானம் எகதேசவுணர்வாகலின் அதனால் வியாபகப்பொருளை அறி 

யும் விவேசஞானம் நிகழாதாயினும் பசுஞானம் வியாபசவுணரவாகலின் 

அதுவே அதற்கமையும் என்னும் ஆசங்கையை நீக்குவதாகிய ஆன்மசுத்த 

செய்யுமாறு உணர்த்துமுகத்தானே ௮ச்சாதகத்தை நிகழ்விப்பது இது என் 

பதூஉம், அதனைப்பெறுமாறும், அது சில்பெறுமாறும் Baw சாதிக்கு முபா 

யம் இது என்பதூஉம் வகுத்துணர்த்துதல் சாதகவோத்தின் மூன்றாம் பாத 

மாகிய இவ்வொன்பதாஞ் சூத்திரத்தின் கருத்தென்க, 

மேலைச் சூத்திரத் திறுதியதிகாணத்தாற் பாசஞானப் பற்றற்ற லன்றி 

அ௮தியக்கூடா தென்றவழி, அற்றேல், பசுஞானத்தா லறிதல் கூடும்போலும்



௧௯௦ சிவஞானபோதமாபாடி.யம். 

என்னும் ஆசங்கையை ஈண்டு நீக்குதலின் ௮வ்வாசங்கைபத்றிய இயைபா 
னே ௮.இசசண வியைபும், மேல் அன்மதரிசன மாமாறுணர்த்து ஈண்டு அன் 

மசுத்தியாமா றுணர்த் இதல் முறைமையாகலின் அமமுறைமைபற்றிய இயை 

பானே பாதவியைபும், மேற் சாதசமாவது இதுவென் அுணர்த்ிஇயவழி ௮த 

னைச் சாஇக்குமாறு யாங்கனம்? என்று அவாய்கிஐறலின் அவ்வவாய்நிலைபழ் 

ஜிய இயைபானே ஓத்இயைபும் பெறப்பட்டன. 

அ.ற்றேல், பசுத்துவமுடையனாயவழியே ஆன்மா பசுவென நிற்பதா 

கலின் பாசப்பற்றறுதி கூறவே பசுப்பற்றறுதியம் பெறப்படுதலின் ௮சங்கை 

நிகழாதால் எனின், அவ்வியல்பு முன்னர்க் கூறப்பதெல் நோக்கி நிகமுமென் 
பது உணாக்துகொள்க, 

அ௮ஃதங்கனமாக, சிவப்பிசகாசத் தில் * *தான்பணியை நித்தலே,” அன் 

மசுத்தி என்றோதுதலின் அத்தன்மைத்தாகிய அன்ம௪க்தி வருகின்ற சூத் இர 

த்தின் இறைபணி கிலக' என்பசனாற் பெறப்படுவது எனவே கொள்ள நபால 

தாகலானும், அழுக்கு நிங்குதலை 1௮றுவைக்ருச் உத்இியாமாறுபோலப் பாச 

க்ஷயம் பண்ணுதலே அன்மாவுக்குச் ஈக்தியாம் அகலானும், அதனை அன்ம 

வேண்டும்; அவவா அரையாறு “பதி FSB) பண்ணுமாறு உணர்ச் திய்றெனல் 

யைகாடி.' எனவும், “தண்ணிழலாம் பறி” ஏனலவும் வெகரிசனம் பண்ணுமாறே 

உணர்ததுதற் செழுக்த இச்ராகீதாக்தை அன்மாத்திபண்ணுமா அணர்த்இற் 

றென்றல் மலைவாம்பிறவெனின், காது; சிவதரிசனம் பண்ணுமா நுணர்த் 

இற்றென்பதுசூத்திரத்தா னிணிஏவிளங்குகலின் அதனை எடுத் துசையாறுவ 
தரிசனத்தின் நிகழ்வது அன்மகத்நியென்னும் உடனிகம்ச்சி உணர் க். நுதற்கும் 

தம்முள் வேறுபாடு சிறுபான்மை புடையனவாகிய இவ்விருரூத்இரழும் ஒரு 
e ரூ . . ee ry ௪ . . ௩ ௩ 

பொருண்ே மலன என்பது உணர்ந் நு2காடற்றாம் அவ்வா அரைத்தாராகலின், 

அஃதங்கனமாக “அன்மா தன்னை இக்இரியத்தின் வேரலான் காணவே 

தமது முதல் சீபாதத்தை அணையும்' ௮ன்நமைபின் தமதுமுதல் பாகத்தை 

அணைதற்கு ஆன்மதரிசன 2 ம அமையும் அன்மசகத்தி வேண்ெ தெர்றுக்கெ 

னின், ௮ஃதொக்கும்; இரியக்காண்டலும், இரட்டுறக்காண்ட லும், தெளியக்கர 

ண்டலும் எனக்காட்சி மூவகைப்படும். இம்மூன்றும் ௮ இபரிபக்குவமுடையார் 

க்குக் கேட்டமாத்துரசையே RM MT) நிகழும், ஏனை:3 யார்க்ருச் சசோபான முறை 

யாற் கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் என்னும் இம்மூன்றும் முறையே நிக 

ம்வனவாசலின், அன்மதரிரன.த்தைப் பயக்குஞ் சிவருபக்தின்பின் அன்மசத் 

இயைப் பயக்குஞ் சிவதரிசனம் DM. BOUT COT மீேவண்டப்படுமென்று உணர்ந்து 

கொள்க, னே உருவதரிசனசுத்திகட்குக் தம்முள் வேறுபாடுங் காண்க. அனா ஸு இதுடைறயுத் (சீ 
1 “சேசமுடன் றிருவடிக்கீழ் நீங்காதே தூங்கு நிலையுடையோர் நின்றிடிவர் 

நிலையதுவே யாக--பாசையொடு மங்குமிங்கு மாகியல மருவோ sombre ஆ GBS ர © 
மறுக்கும்வகை யருளின்வழி யுரைப்பாம்”, என வழி நாலாசிரியர் கூறியதும் 

இக்கருத்தேபற்றி Ques, இம்மூவகைக் காட்சியுமே உருவம் தரிசனம் 

சுத்தி எனப்படும் என்பது, 

* சிவப்பிரகாசம், ௮-ம்சூ. ௧. தேசுற. + அ௮றுவை-சீலை. 1 சவஞானடத்தி, ௮-ம் 

சூ. ௩௯. பாூபெடு, 

 



சிறப்பியல்பு.ஏன்பதாஞ்சூத்திரம். ௧௯௧ 

இச்சூத் தத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு, பசுஞானத்தானும் பாசஞானத் 

தானும் அறியப்படாத முதல்வனை ௮ம்முதல்வனது ஞானக்கண்ணானே தீன் 

னறிவின்கண்ணே ஆராய்ந்தறிக, ௮ப்பதிஞானத்தைப் பெறுமாறு யாக்கனம்? 

எனின் நிலம் முதல் நாதமீருகிய பாசக்கூட்டம் நின்றுழி நில்லாது பார்து 
இரிதற்கண் அதிவேகமுடைய பேய்த்தேரி னியல்பிற்றாய்க் கழிவதென்றறி 
ந்து நீங்கவே அப்பதிஞானம் பிறவித்துயராயெ வெப்பத்துக்குக் குளிர்ந்த 

நிழலாய் வெளிப்பட்டு விளங்கும். ௮ங்ஙகனம் விளங்கிய ஞானத்தான் ஜேயத் 
தைச் கண்டகாட்சி சலியாமைப்பொருட்டு ௮ப்பொருள் பயக்குர் இருவஞ் 

செழுத்து அவ்விஇப்படி. அறிந்து கணிக்கப்படும் என்றவாறு, 

நாடி என்பது * *ஈன்றும னதுநீ காடாய் கூறி” என்புழிப்போல இகர 
விற்று முன்னிலை ஏவல். காடி. எண்ணும் எனக்கூட்டி. வினையெச்சமுடிபாக 
வைத் துரைப்பினும் அமையும். சிந்தையின்கண் என்னும் ஏழனுருபுதொக்கது, 

உரா முதனிலைக்தொழிற்பெயர், கண்ணுருபு விரித்துரைக்க, “Ls Maur HOT 
விூ “பாயாவேங்கை' என்ளுற்்போல ஒருவசான் ஊரப்படாத Cera gon su 

டைய தேசெனச் செயப்படுபொருட்கண் வந்த பெயசெச்சமறையாகவைத்து 
உரைப்பினும் அமையும், இப்பொருட்குத் *“இருத்தார் ஈன்றென்றேன் 
றியேன்'' என்புழித் தியேன் என்பதுபோல உரா என்பது குறுக்கல் விகாசம், 

பின்வந்த பதி அகுபெயர், 

ஞானக்கண்ணினிற் சிந்தை நாடி. எனவே ஏனை ஞானங்களா னதியவா 

ராமை பெறப்படுமாயினும் இனிது விளங்குகற்பொருட்டு ௮தனை ௮நுவாத 

முகத்தான் ஒதினார். 

உணரா பதியை என்பதனை வேறுதொடசாக வைத்து முற்றுப்பொருள் 

பட வோதுவாருமுளர், ௮ஃது அசிரியாகருத்தாயின் ௮தனை Callas Rar 

ணமாக வைத்துரைப்பர், ௮வவாறுரையாமையாலும், ஞானக்கண்ணினினடி 

எனவே எனை ஞானங்களான் காடப்படாமை தானே பெறப்படுதலின் ௮தனை 
விதிமுகத்தான் ஓகவேண்டாமையானும் வடமொழிச் சூத்திரத்திற்கும் 

* *பாசஞானக் தாலும் பசுஞானத் தாலும் பார்ப்பரிய பரம்பரனை” என்லும் 

வழிதநாற்கும் ஏலாமையாலும் ௮து பாடமன்மை யறிக, 

'இதனுள், ஊனக்கண் பாசமூணசாப் பதியைஞானக் கண்ணினிற் சிந்தை 

நாடி. என்பது ஓரஇகரணம்; உராத்துனைக் தேோர்ததெனப் பாசமொருவக் தண் 

ணிழலாம்பதி என்பது ஓரதிகாணம்; விதியெண்ணு மஞ்செழுத்தே என்பது 

ஒாஇகாணம்; ஆக மூன்றஇகரணத்தது இச்சூத்கரமென் ௮ுணர்க, 

ட் 22 அமு 

அரவைக்கு 

* அகநானூறு. ௨௬௭. அறியாய்வாழி. * சவஞானத்தி; ௬-ம் சூ, ௧.



௧௬௨ - சிவஞானபோதமாபர்டியம். 

மூதலதி கரணம், 

அவத்துள், மூதலஇிகாணம் பாசஞானத்தா :லறியப்படாதென மேற் 

கூறிப் போந்த முதல்வனைப் பசுஞானத்தால் அறிதல் கூடுமென்னும் சிவசம 

வாத சைவரை மறுத்தற் கெழுந்தது, 

ஈண்டு அம்முதலை ஞானக்கண்ணினாலே காண்க என்றது. 
எனவரும். 

அம்முதலை-ஊனக்கண் பாசங்களா னுணரப்படா தெனப்பட்டமுதலை, 

ஊனக்கண் பாசங்களை எடுத்தோடு விலக்கினமையின் ஈண்டு ஞானக்சுண் என் 

றது சிவஞானத்தை எனக்கொள்க, ஏனைஞானங்கஸிற் பிரித்தமையின் ஏகா 

சம் பிரிகிலைக்கண் வந்த.து. 

அற்றேல், பாசஞான பசுஞானங்களான் ௮றியப்படாக பரம்பொருள் 

சிவஞானத்தான் அறியப்படும் என்றற்குப் பிரமாணம் என்னை? என்னும் ஆச 

ககையை நீக்கி மேற்கோளைச் சாதித்தற் கெழுந்த oH; 

HUT வாக்கு மனாகீத கோசரமாய் தஇிற்றலான். 
எனவரும், 

இதன்பொருள் சத்தஇகாசத்திற் காட்டினாம். 

வாக்குமனா தககோசரமாய்கிற்றல் அண்டுப் பெறப்பட்டமையின் ௮ கிளை 

ஈண்டு ஏதுவாகவைகத்து மேற்கோளைச் சாஇத்தார், வாக்ம ருமனு, ததமாயுங்கோ 

சாரமாதல் பிறிதொன்ருற் பெதப்படாமையி/ 2) வெளானத்த தானே அறியப்படும் 

என்பது தானே போதருமென அருக்தாபத்தியளவை காட்டியவாறு, 

௮.ற்றேல், வாக்குமனாதீதப் பொருள் கோரரமாதல் பிறிதொன்றாற் பெ 

றப்படாதென்ற தென்னை? பசுத்துவமுள்வழிச் செயற்கையான் பகதேசத்தின் 
விளங்கும் பசுஞானம் அ௮ப்பஈத்துவம் நீங்கியவழிச் சிவஞானத்தோ டொப்ப 

எங்கும் வியாபகமாய் விளங்கும் என்பது சிவாகம நாற் றுணிபாகலின், அவ்வ 

ழிச் சுட்டிறக்தறிவதாகிய பசுஞானத்தஇிற்குக் கோசரமாதல் பெறப்படுமால் 

என்னும் ஆசங்கையை நீக்கி ஏதுவை வலியுறுத்துதற் கெடுத்துக் காட்டும் 
உதாரணம்) 

நாடியோ வென்போ தரம்புசீம் கோழையே 
தேடி. யெனையறியேன் றேர்ந்தவகை--நாடியரன் 
றன்னாலே தன்னையுங் கண்டு தமைக்காணா 
சென்னா மெனவறிவா ரின்று. 

எனவரும், 

நாடி முதலியவற்றுள் யான் யார்? என்னைச் தேடியும் அறிசன்றிலேன் 

என்று இவ்வாறு தேர்கின்ற தேர்ச்டுக் கூறுபாட்டை இங்கனம் ஒன்றிற் 

கெளிவு பிறவாது மயங்கி நின்று ரூமுஞ் சூழ்ச்சிக் குறைவுபாட்டான் ஈமக் 

கெய்தியதென் ருசாய்க்து பார்த்து அங்ஙனம் பார் த்தவழி** உன்னறிவைநீயே 
மரணம ககக cet ce eee 
  

* துகளறுபோதம், நூல், ௨௬.



சிறப்பியல்பு.ஏன்பதாஞ்சூத் தஇிரம்.க-ம் ௮. ௧௯௩ 

புணர்வையே யாமாக--லிர்நெநொட் பாசத் திசையாயே-யுன்னறிவை- 4ல் 

கா வறிவாகி நீரு மிச,தமும்ே பா--லாங்கா ணானா சருள்," ் என்பவாகலின் ௮த் 
தன்மைத்தாகய சிவஞானத்தைப் பெழுமையால் எய் தியதென அறிந்து குரு 
வருளான் உணரப்படும் சவஞானத்தானே சிவனை அறிந்தவர் ௮ச்சிவனில் 

வியாப்பியமாய் நின்று ௮ங்கனம் அறியும் பொருளாகிய தம்மையும் அறிவர். 

அப்படி அறியாதார் மற்றெவ்வியல்பினசென்று தம்மை அறிய வல்லுவர்?/ இம் 

முத்திகாலக் தென்க. 

நாடி. என்றது இடை பிங்கலை சுமுமுனை முதலிய கச௪வகை நாடியை. 

நரம்பு எனவே அடங்குமேனுக் தலைமை பற்றி வேறு கூறினார். 2-புண்ணீர், 

கோழை-ல, ஐகாரம் தெரிநிலை, “சாடியோ வென்போ நரம்புக் கோழை 

வேர” என்றது' உபலக்கண மாகலின் ஏனைத் தத்துவ தாத்துவிகங்களையும் 
அவ்வாறு தெரிதல் கொள்ளப்படும், என்,று என்பது சொல்லெச்சம், திறமை 

பற்றி ௮ரனது ஞானத்தை அ௮சரனென்று உபசரித்தார். உம்மை or Brg 

தழிஇய து, எவன் என்னும் வினாவினைக்குறிப்புப்பெயர் ஈண்டு அகுபெயராய் 

ரன்னென மரிஇயிற்று, ஆம் ௮சை. 

இது தம்மை அறியுமாறு கூறுமுகத்தானே , தலைவனை அறிந்தபின் அறி 
யப்படுவதாகிய தம்மறிவுகொண்டு தலைவனை அறியுமாறு யாங்கனம்! எனச் 

சிவசமவாசசைவசை மறுத்துக் சிவஞானக்கானன்றி அறியப்படாமையை 

வலியுறு ததவாறு, 

அ.ஜிறல், காடி எலும்பு நரம்பு முதலிய தத்துவ தாத்துவிகங்களை ௮றி 

தற்ருச் சிவஞானத்கை யின்றி அமையு மான்மா சிவனை யறிதற்கண்ணும் ௮வ் 

வாதமையு மென்தற் கிழுக்சென்னை? எஇரமுகக் தொருபொருளைக் கண்ட 

கண்ணே மறித்து கோக்கியவழிப் பிற்பக்கத்துப் பொருகையுங் காண்டற் 

கமையுமால் என்னும் ஆசங்கையை நிக்கி ௮தனை வலியுறுத்துதற்கு எடுத்துக் 

காட்டும் உதாரணம்) 

காட்டிய கண்ணே தனைக்காணா கண் ணுக்குக் 
காட்டாய வுள்ளத்தைக் கண்காணா--காட்டிய 
௮ள்ளந் தனைக்காணா துள்ளத்தின் கண்ணுய 

கள்வன்று னுள்ளத்துற் காண், 
எனவரும், 

எஇர்முகத்துப் பொருள்போல வெரிர்புறத்துப் பொருளும் புறத்துத் 

சகோன்றும் விடய மேயாகலிம் கண் அவ்விசண்டினையும் ஓப்பக் காண்டல் ௮மை 

யும், காண்கின்ற தன்னைக் காணமாட்டாறது. தனக்குக் காட்டாப் உண்ணின்று 

De gig gid உயிரையங் காணமாட்டாது. அதுபோலத் கனக்கு வேரு yeu 

நாடி எலும்பு முதலிய தத்துவ சாத்துவிகங்களைக் தற்போதத்தால் அறிகின்ற 

உயிரும் தன்னை அறியமாட்டாது, தன்னைச் செலுத்தும் முதல்வனையும் அறிய 

போல் உயிர் சடமன்மையிற் கண் மாட்டாதுதானே. அ௮ங்ஙனமாயினுங் கண் 

ணிடத்து உயிர் கிற்குமாறுபோ லன்றி உயிர்க்கு ௮தனறிவாகி உடனின்ற கள் 

வன் அம்முதல்வ னாகலான், ௮வனை உன்னறிவின்கட் காண்பாயாக என்க, 

௨௫



௧௯௪ சிவஞானபோதமாபாடி.யம். . 

காட்டிய என்பது தன்வினைப்பொருள்பட நின்றது; *:*வாணிக மொன் 
றுர் தேத்றாய்.” 1 “தேற்றா வொழுக்கம்,” 1**தேற்ருதார் மாட்டு,” என்புழிப் 
போல, ஏகாரம் அசைநிலை. காணாது என்னுர் துவ்விறு தொக்கு நின்றது? 

ர “முறைகாக்கு மூட்டாச் செயின்." என்புழிப் போல, ஒருமைப்பன்மைமய 

க்கம் என்பாருமுளர், கண்ணாய-௮.றிவாய என்க, உடனின்றும் பசுஞான பாச 

ஞானங்களா னறியப்படாமை பற்றிக் *கள்வன்' என்றார், 6“*கண்ணாகிக் arent 

ங்கள் காணாம னிற்பன்,”” என்றார் வழிநூலாசிரியரும். தான்-அ௮ம்முதல்வன். 

காட்டாய வுள்ளத்தைக் கண் காணா என உவமைகச்கோதியவாறு பொருளி 
னும் வருவித்துசைத்துக்கொள்க, இஃது எடுத் துக்காட்டுவமை, 

முதலதிகாண முடிந்தது, 

ரஹ 

இரண்டாமதிகரணம். 

மேலைய இகாணத்இல் இர்இரியத்தஇின் வேருவான் காணப்பட்ட தன்னறி 

வின்கண்ணே சவெஞானத்தாற் வவெனைக் காண்டலொன்2ற சிவப்பேற்றிற்குச் 

திறந்த சாதனம் என்றுணர்த்தியவழி, அற்றேல்,சிவஞானதக்தைக் காணுமாறு 

யாங்கனம்? என்னும் அவாய்கிலையை நிக்குதம்பொருட்டு மேலதற்குப் புறன 

டையாக எழுந்தது இரண்டாமஇகரணம், 

இனி அசத்தாயுள்ள வன்னபேதங்களை அசத்தென்று 
காண உளதாய் நிற்பது ஞானசொரூபமென்று உணரற் 
பாற்று. 

எனவரும், 

படிகசொருபத்தைக் காட்டாது மறைத்து நின்ற வேத்றுகிறங்ககா இவை 

நிலைய தலிலவாகிய வேற்றுகிறங்களெனக் கண்டு நீத்தவழி நிலையதலுடைச் 

தாய் விளங்கி நிற்கும் படிகசொருபம் போல கிலையகலுடைய ஞானத்தினு 

டைய சொரூபத்தைக் காட்டாது மறைத்து நிற்கும் சிலையதலிலவாயுள்ள பிச 

பஞ்சதிதை இவை நிலையுதறுடையவல்ல என்று வி£வேகித்கறியின் அவ்வழி 

நிராலம்பமாய் விளங்கிச தோன்றுவது ௮ச்சிவஞானத்தின் சொரூப மென்று 

அறியும் பான்மைத்து என்றவாறு, 

வன்னபேதங்கள் சித்திரம் எனப் பொருள் கொண்டவழி நிலையுதலு 

டைய பித்இயின் சொருபத்தைக் காட்டாதுமறைத்று, கிலையதலிலவாயுள்ள 

As தரங்களை இவை நிலையுகலுடையவல்ல என்று கண்டவழி ஒருகன்மை 

யாய் விளங்கித் தோன்றும் பித் இ போல என்று உரைத்துக் கொள்க, 

  

  

* 2வகசிந்தாமணி, சார்தருவசத்தையார் இலம்பகம். ௨௭௮. 1 காலடியார், பொ 

றையுடைமை. ௫. வேற்றுமையின்றி. 1 இருக்குறள், ௧0௭௬-ம் ௮இ இரவு. ௪ இரத்த 
லும். 7 இருக்குறள், டுட-ம் ௮. செங்கோன்மை. ௭. இறைகாக்கும், 9 சிவஞான 
சித்தி, ௯-ம் சூ. ட, சண்டிடுங்கண்,



சிறப்பியல்பு.ஒன்பதாஞ்சூத்திரம்.௨-ம் ௮தி. sm 
- அரியர் சொற்பல்காமைப்பொருட்டு இவ்வாறே ஏகதேசவுருவகமாக 

வைத்து உடம்பொடுபுணர்த் தோதிய ஏதுவை ஏனை ய இகாணங்களுட்போல 

மேற்கோளின் வேறுவைத்துக் காட்மொறு:-- 

இனி ௮சத்தாயுள்ள பிரபஞ்சத்தை ௮சத்தென்று 
காண உளதாய் நிற்பது ஞானசெசொரூப மென்றது Ca 
ற்றியல்பாகிய வன்னபேபேதங்களை வேற்றியல் பென்று 

கண்டு கழிப்பின் உளதாய் நிற்பது படிகசெொருபமாநீ 

துணையான், 

எனவரும், 

வன்னபேசம் இத்தரபேதம் எனப் பொருள் கொளின் வேற்றியல்பாகிய 

சித்திரங்களை வேற்றியல்பென்று கண்டு கழிப்பின் உளதாய் நிற்பது பித்த 
யின் சொரூபமாந் துணையான் என்பதாம், 

ஈண்டுப் பாசம் என்றது காரியப்பிபஞ்சத்தை என்பார் *௮சத்தா 

யுள்ள? ன்றும், ஏதுப்பொருளை உடம்பொடு புணர்த்துக் காட்லொர் பிரபஞ் 

ச,த்தை என்னாது “வன்னபேதங்களை” என்றும், வியாபகப் பொருளுக்கு ஒரு 

வு லாவது காட்சிவிசேடமேயா மென்பார் ௮சத்தென் ஜொழிய என்னாது 

“அசத்தென்று காண' என்றும், தண்ணிழலாய் நிற்றல் புதிதன்றென்பார் 

உளதாய் நிற்பது' என்றும், ஈண்டுப் பதி என்றது பதிஞானத்தை என்பார் 

“ஞானசொருபம்' என்றும், இஃது ௮ நுபவத்தி னன்றிச் சொல்லளவையின் 

அறிய வாரா தென்பார் “உணாற்பாற்று” என்றும் உரைத்தார், அசத்தினிய 

a Os cong அசத்ததிகாசத்திற் காட்டப்பட்டது; கடைப்பிடிக்க, 

அசத்தெனப்பட்ட காரியரூபப் பிரபஞ்சத்தை அ௮சத்தென்று காண்ட 

லாவது ஆசிரியன் அறிவுறுத்த உபதேசப் பொருளி ஸனுறைத்து நின்று 

*அட்ட குணமெட்டுச் சித்தி கோகனதன் முதல்வாழ்வு குலவுபத மெல் 

லாம்--வெறுத்துநெறி யறுவகையு மேலொுக ழடங்கக்,”காரண ரூபத்தின் 

இல்லாமையான் வெறும்பொய்யென நினைக்இருத்தல், 

அற்றேல், ௮தனை அவ்வாறு கண்டவழித் தோன்றுவது இன்னதென்ற 

றிய வாசாத சூனியமே யன்றிப் பிறிதில்லயாலோ வென்னும் ஆசங்கையை- 

நிக்கி ௮தனை வலியு றுத்துகற்ளு எடுத்துக் காட்டும் உதாரணம்; 

இர்க்குணனாய் நின்மலனாய் நித்தியா னந்தனாய்ச் 

தற்பரமாய் தின்ற தனிருதல்வ_னற்புதம்போ 
லானா வறிவா யளவிறந்து தோன்ருனோ 

வானே முதல்களையின் வந்து. 
எனவரும். 

அசத்தெனப்பட்ட மூவகைப் பிரபஞ்சத்துள், அசத்தப் பி.பஞ்ச மெல் 

லாம் முக்குணமயமாகலிற் சத்துவகுண விருத் தயாகிய பிரகாசரூபம் சாத்த 

ரூபம் சுகருபமாகத்தான், இராசதகுண விருத்தியாயெ பிரவிருத்திரூபம் கோ 

சரூபம் தஅுக்கரூபமாகத்தான், தமோகுணவிருத்தியாகிய நியமனரூபம் மூட 

* செவஞானித்தி, ௯-ம் சூ. ௬. குறித்தடியி. 
 



௧௯௬ சிவஞானபோதமாபாடி.யம்- 

ரூபம் மோகருப மாகத்தான் அளவிட்டறியப்படும், முதல்வன் இம்முக் 

குணங்களுங் கடந்தவனாகலான் இவற்றுளொன்ரக ௮றியப்படா னென்பார் 

“திர்க்குணனாய்' என்றும், மிச்சிரப்பிரபஞ்சம் முக்குணங்களைக் கடந்து நிர்க்கு 

ணமாய் உள்ளதொன்றாயினும் மலகன்மங்களோடு விரவி நிற்றலின் மல காரிய 

மாகியமோகம் முதலிய எழுவகை ரூபமாகத்தான், கன்மகாரியமாகிய சுகரூபம் 

அுக்கருபமாகத்தான் அளவிட்டறியப்படும். முதல்வன் மலகன்மங்களையுங்கட 

த்தூ நிற்றலான் அவற்றுள்ளும் ஒரியல்பு பற்றி அறியப்படான் என்பார் 

நின்மலனாய்' என்றும், சுத்தப்பிரபஞ்சம் மலகன்மங்களையுங் கடந்து நின்மல 

மாயுள்ளதொன் யினும் காரியப்பட்டு ௮நிக்தமா மியல்புடைமையிற் *சாதி 

சயானந்தரூபமாய் அளவிட்டறியப்படும், முதல்வன் காரியப்பாட்டினது உப 

FUT BD தயுங் கடந்தவனுகலான் அவ்வாறும் அறியப்படான் என்பார் “நிகஇ 

யானந்தனாய்' என்றும், அன்மாவும் இம்மூவகைப் பிரபஞ்சதீதுட்பட்டுச் சகு 

ணனுபும் சமலனாயும் சா இசயானர்கனாயும் பொ.துவியல்பு பற்றி அறியப்படும், 

முதல்வன் அவ்வாறும் அறியப்படான் என்பார் *தற்பரமாய் நின்ற' என்றும், 

அங்கனம்கின்றகிலை ஒன்றோடு உவமித்தறியப்படாமை பற்றித் “சனி முகல் 

வன்' என்றும், இக்தன்மையனாகய முதல்வன் நிலம் முதல் நாதமீருயெ பிரப 

ஞ்சங்களை ௮சச்தென்றுகளைக்தவழிப் பயின்றறியாமையின் இன்னதென் நறி 

யவாசாத சூனியம் போலச் சுட்டறிவி னளவினைக் கடந்து தோன்றிப் பின்ன 

ர்ச் சுட்டிறந்தறியு மறிவின்கண்ணே 1:சோதக்குட் சோ தியாய்”வெளிப்பட் 

டுத் தகானேவிளங்கித்தோன்றுவன் என்பார் (வானே முதல் ககயின் அற்புதம் 

போல் அளவிறந்து அனா அறிவாய் வந்து தோன்றாம?னா' என்றுங் கூறினர். 

ஈண்டுக் குணம் என்றது முக்குணங்களை. அவ்வா, றின்றி நிர்க்ருணன் என் 

பது ஒருகுணமு மில்லான் என்றுரைப்பின் ௮த தன்வயதக்தனாகல் முதலிய 

எண்குணங்களை இயல்பாக உடைய முதல்வ னக்கு ௨ ர ஏலாமையின், மாயாவாஇ 

முதலியோர் கூற்ருய் முடியுமென் மெழிக, தற்பான்-தனக்குப்பரன் என கான் 

கனுருபு விரித்துரைக்க, தன் என்றது அன்மாவை, அற்புகம் என்றது 
ஈண்டுச் சூனியத்தின்மேற்று, அனா ௮றிவ-கன்னறிவின்கண் நீங்காது நிலை 

பெறு மறிவு. ஓகாரம் எதிர்மறை, வானே முதல் என்றதனானே தோற்றமுறை 

பற்றி வானுக்குக் கீழுள்ள பூதங்களும் ஒடுக்கமுறைபற்றி வானுக்கு மேலுள்ள 

தத்துவங்களும் உடன் கொள்ளப்படும். ஏகாரம் அசைகில், முதல் ஆருபெயர், 
நிர்க்குணனாய் நின்மலனாப் கித்தியானர்தனாய்த் தற்பனாய் என்புழி அக்கச் 

சொல் உண்மை குறித்து நின்றது வடமொழிமதம். அனா அறிவாய் என்புழி 

அக்கம் முன்னர்ச் சூனியம்போற் மோன்றுவோன் பின் அனு வறிவாய்த் தோ 

ன்றுவான் என வேறுபாடு குறித்து நின்றது, குணகுணிகட்கு வேற்றுமை 

இன்மையின் முதல்வனது ஞானத்தை முதல்வன் என்று உபசரித்தார், 

அ.ற்றேல், வானேழுதல் களைந்தவழி some தோன்றும் பொருளும் 

Cadman கோடும்; ஞானசொருபமே அது என்தற்குப் பிரமாணம் 

என்னை? என்னும் ஆசங்கையை நீக்கி ௮தனை வலியுறுத்துதற்கு எடுத்துக் 

காட்டும் உதாரணம்; 

* சாதிசயம்-௮ இசயத்தோடு கூடியது. 1 சிவஞான௫ச்சு, ௮-ம் சூ. ௨௮, எங்குந்தா, 
 



சிறப்பியல்பு.ஏன்பதாஞ்சூத்திரம்.௨-ம் ௮. ௧௬௭ 

சுட்டி. யுணர்வதனைச் சுட்டி யசத்தென்னச் 
சட்ட வினியுளது சத்தேகாண்_ ஈட்டி 

யுணர்ந்த நீ சத்தல்லை யுண்மையைத் தைவம் 
புணர்ந்ததனாற் பொய்விட்டுப் போம். 

| | எனவரும், 

ஏகதேசவுணர்வாற் சுட்டி. உணரப்படும் நில முதற் வ மீருயெ பிரபஞ்ச 
JOS AF SERS SDH Ou இயல்பு பற்றி ஏசோவொன்ருசச் ஈட்டி ௮௪ 

தீதென்று கண்டு கழித் துக்கொண்டு சென்றவழி, முடிவின்கட் கோசாமாவது 

வேறின்மையிற் பாரிசேடவளவையான் ௮து சத்தேயாம் என்று செம்மையே 

அறிவாயாக. அற்றேல், ௮சத்தின் வேருய் ௮ங்கனம் கோசச மாவது சத்தே 

யாமேன்ற தொக்கும்; அது முதல்வ னன்று; உயிசேயா மென்௫ுற்படும் இழுக் 

கென்னை? எனின், நிலைபேறின்றி ஓசொவொன்றாுகச் சட்டி அறிந்து வந்த நீ 

என்றும் ஒருதன்மைத்தாய் நிலைபெத்.று நிகழும் அறிவாகிய சத்தாவாயல்லை; 

அசத்தை ௮௪சத்தென்று கண்டு நீக்கியவழி, உளதாகய சத்தினை, நீ அடிமை 
(2 யாகச் சென்று தலைப்பட்டதினால் சட்டியறிவதாகிய ஏகதேச வறிவைச் செய் 

யும் பொதுவியல்பு நின்னை விட்டுநீங்கும், ௮கலின் அசத்து மல்லை என்சு, 

ஆகலின் அசத்து மல்லை என்பது குறிப்பெச்சம், எனவே, *அசத் 

தைச்-சத்துட னின்று நீக்குர் தன்பையாற் சதசத்தா. வை என்பதாம். 

ர “மயக்கம அற்று மருந்திற் நெளிந்தும்.” என்ற வெண்பாவாற் பெறப்ப 

ட்டதனையே ஈண்டுக் கடைப்பிடித்தற்பொருட்டுக் சுட்டி உணர்ந்த நீ சத்த 

ல்லை, உண்மையைத் தைவம் புணர்ந்தகனாற் பொய் விட்டுப்போ மாகலின் 

அசத்து மல்லை என வேர சாற்ரானுக் தெளிவித்காராகலின் இது கூறியது 

கூறலன்மையுணரக. 1சட்ட என்பது செப்பப் பொருட்டாயதோர் HoT த 

மிடைச்சொல். அது “சட்டம்” என இழிவழக்கில் மகாவிீரய் மரீஇயிற்று, 

௮.சத்தைப் பிரித்தமையின் ஏகாரம் பிரிநிலைக்கண் வந்தது, தவன துடைமை 
ர தைவம் என்பது வடமொழி, 6 வாதனையு மின்றிப் பற்றறக் கழியு மென் 

பார் விடும் என்னாது விட்டுப்போம் என்ஞுர், 

இனி, ௮சத்தை அசத்தென்று கண்டு நீங்குமாறும் நீங்கியவழி உண்மை 

யைத் தைவம் புணருமாறும், புணாந்தவழிப் பொய் விட்டுப்போமாறும் தெரி 

த்துணாத்தி அதனை வலியுறுத்துதற்கு எடுத்துக் காட்டும் உதாரணம்) 

கண்டதை யன்றன் றெனவிட்டுக் கண்டசத்தா 

யண்டனை யான்மாவி லாய்நீ துணாரப்--பண்டணைந்த 
ஷஹனத்தைகத் தான்விமொ அுகத்தமனி னொண்கர௬ுட 

சானத்திற் நீர்விடம்போற் முன். 
எனவரும், 

4 வெப்பிரகாசம், உண்மை. ௩-ம் சூ. ௬. சத்திது. 1 இந்நூல், எம் சூ, ௩-ம் 

௮தி. ௨. 1 சட்ட என்பது செப்பப்பொருளுணர்த்து மாற்றை சட்ட நேர்பட வந்தி 
லாத.”” என்னுர் இருவாசகத்தானும் உணர்க. 4 தைவம் என்பது தத்திதாந்தபதம், தத் 

இம் என்பது பெயாடியில் வரும்பெயர்விகுதி. 6 வாதனை-பயிற்சி, அழுத்தம். 

    
 



௧௯௮) சிவஞானபோதமாபாடி.யம். 

சுட்ணெர்விற்கு விடயமாகிய பிரபஞ்சத்தை இது சத்தன்று இது சத் 

தன்று என ஓசோ வொன்முகச் சுட்டி அ௮ச.த்காகக் கண்டு விட்டுநீங்கு, ௮ங்க 

னம் அறிந்து நீல்யெ தன்னறிவின்கண்ணே சுட்ணெர்விற்கு விடயமாகாத 

முதல்வனை ஆராய்ந்து, ௮ச் சிவஞானத்கானே ஆசாரியன் *“திவோயம்”எனத் 

தன்னுள்ளே பாவித்துச் 1 **சிவத்துவமசி'” என் தறிவுறுக்குஞ் சித்தார் தமகா 

வாக்கியப் பொருளை நாடோறும் பயின்று “*“இவோகம்'” எனப் பாவிப்பானா 

யின், அந்தப் பாவகத்தின் விளங்கும் முதல்வனால் ௮கா தியே கூடிய பொதுவி 

யல்பையும், ௮தற்கேதுவாகிய மல மாயா கன்மங்களையும் தான்விட்டு நீங்கு 

மாறு, ஒள்ளிய கருட தியானத்தில் விளங்குங் கருடனால் ௮ப்பாவசன் விடத் 
தைத் தீர்த்துக்கொள்ளுமாறுபோலா மென்க, 

ஆக என்பது அய் எனத் இரிந்து நின்றது. தான் முன்ன்யது எழுவாய், 

பின்னையது ௮சை. உத்தமனது ஞானத்தை உத்தமன் என்று உபசரித்தார். 

சானம் பாகதச் சிதைவு. இகனானே வருகின்ற ௮ அிமரணத்துக்குத் . தோற்று 

வாய் செய்ததூஉ மாயிற்று, 

ஈண்டுக் கருடடாவனை என்றது யாதெனிற் கூறுதும்:--அ திபெள இக கரு 

டன் ஆதிதைவிக கருடன் அத்தியான்மிக கருடன் எனக் கருடன் மூன்றுவ 
கைப்படும், இவ்வாறு பொருடோறுங் கண்டுகொள்க, அவற்றுள் உலகத்துற் 

காணப்படுங் கருடன் ஆதிபெள இக கருடன். அதற்கு ௮ இதெய்வமாய் மாக்இரி 

கன் உள்ளத்தில் ௮துபோல வைத்துக் தியானஞ்செய்௫ கணிக்கப்படும் மந்இ 

சம் அதிதைவிக கருடன். அம்மர்இரத்தி னிடமாக நின்று மார் இரிகனுக்குப் 

பயன் கொடுப்பதாயெ சிவசத்தி அத்தியான்மிக கருடன் எனப்படும், அவற் 

அள், ஈண்டுக் கருடனென்றது கருடனுக் கஇதெய்வமாய் மாந் இரிக னுளத்இற் 

காணப்படும் மக இரரூபமாகிய அதிதைவிக கருடனை. அதனைப் பாவித்தலாவது 

நாடோறும் பயின்று வந்த பயிற்சிவிசேடத்தால் ௮ம்மர்தாரூபமே தானாக 

அகக்கியபாவனை செய்து தன்னறிவு அதன் வசமாம்படி. உறைத்து நிற்றல், 

அங்ஙனம் நின் றுஅ௮ம்மச்இரக் கண்கொண்டு பார்ப்பவே ௮ஃது அவ்விவவேக 

தீதை மாற்றுதல் ஒருதலையாகலின்,௮ப்பாவனை ஈண்டைக்கு உவமையாயிற்று, 
இதனானே கருடபாவனை சத்தியமா மென்பதூஉம், அதனை அசத்திய மென் 

பார் மதம் போலி என்பதூஉம், தெற்றெனவுணர்க, புள்ளு விலங்கு மரம் 
முதலிய சராசசங்களுக் கெல்லாம் அதிதெய்வ மக்இர முள என்பதூஉம், படி. 

கம்போல ௮துவதுவா மியல்புடைய ஆன்மா அவற்றுள் ஏவ்வெம் மந்இரங்க 

ளைக் கணிப்பினும் அவ்வம்மச் இர சொரூபி யாவான் என்பதூஉம், 1சர்வஞா 

னோத்தாம் முதலியவற்றுட் காண்க, 

இரண்டாமதிகரண முடிந்தது, 

தீதே 

  

* சவோயம்-இவன் செவன். | Pas gawF-Pacrbun@ermu. 1 சர்வஞானோ 
தீதசச்துட் கூறுமாற்றை க௩ட-ம் பச்சதச்இிற் சாண்க,



சிறப்பியல்பு.ஒன்பதாஞ்சூத்திரம்:௩-ம் அதி. ௧௬௯௯ 

மூனமுமதிகரணம். 

மேலை இரண்டஇக்£ணங்களானுக் தன்னை இத்திரியத்து வேழுவான் 

கண்ட ஆன்மா, அக்காட்சி நிலைபெறுமாறு அசத்தாயுள்ள பாசத்தை ௮௪சத் 

தென்று சுண்டு ஒருவுக. ஒருவியவழி உளதாய் நிற்கும் ஞானக் கண்ணினால் 
ஒருவிய தன்னறிவின்கண்ணே தனக்கு ஜேயமாகிய முதல்வனை நாடக, இவ்வி 

ரண்டும் அக்காட்சியை நிலைபெறுத்தி ௮ரன் கழல் சேறலாகய சிவானந்த போ 

கப் பயனைப் பயப்பித்தற்கு ஹேறையே சாதகமாம் என்று உணர்ச் இயவழி) 9p 

மேல், அப்பயனைப் பயப்பித்தற்குரிய இவ்விரண்டினையுஞ் சாஇத்தோர்க்கு 

இனிச் சாஇக்கக்கடவதொன் றில்லைபோலும் என மாணாக்களுக்கு நிகழும் 

ஆசங்கையை நீத்குதற்கு எழுந்தது மூன்றா மதிகாணம், 

இனி இவ்விடத்து ஸ்ரீ பஞ்சாக்கரத்தை விதிப்படி. உச் 

சரிக்க என்றது. 

எனவரும், 

“இனி' என்பு இயைபு உணர் தீறுதற்பொருட்டென மேலேயுசைத் 

தாம்) சுடைப்பிடிக்க, “இவவிடதது” என்பது அன்மா பாசமொருவி ஞானக் 

கண்ணினால் ஜேயமாகிய மூதல்வனைக் கண்டவிடக்.நு என்றவாறு. ஸ்ரீபஞ்சா 

க்காத்தை' என்பது முத் இிபஞ்சாக்கா த்தை என்றவாறு, *(விஇப்படி. உச்சரிக்க! 

என்பது ஆன்மா பாசமொருவி ஞானக்சண்ணிற் பதியைச் சிந்தை நாடுக என 

ஈண்டு விதித்த விதியின்படி.யே ஒறுக என்றவாறு, பஞ்சாக்காத்தாற் சாதிக் 

கப்படும்பொருளும் ௮அதுவேயாகலான் வேறு வகுத்துக் கூறாது விஇப்படி. என 

மாட்டெறிக் தொழிந்தார். இங்கனம் அரியர் மாட்டெறிந்ததூ௨ முணசா 

தார் சா இத்துநிற்கும் முறை வேற ஓதும் முறை வேற எனச் சித்தார்த வழ 

க்கோடு முரணிக் கூறுவர், *நிற்கும் முறையும் ஓதும் முறையும் தம்முள் 

இயைபில்வழி ௮ஃது அதற்குச் சாதனமாமாறு யாண்டையதென் றரொழிக, 

இன்னும் இகனியல்பனைத்.தும் உண்மைவிளக்கம் சவப்பிரகாசம் இருவருட்ப 

யன் கொடிப்பாட்டு நெஞ்சுவிடுதூ.து முதலியவற்றில் விரித்தோதுதலின் 

அவையெல்லாம் ஆண்டுக் காண்க. ஈண்டு விரிப்பிற் பெருகும். மானதம் மந்தம்” 

1உசை என உச்சரிக்குமாறு மூவகைப்படும், அவற்றுட் சத்தமானதம் எனப் 

படுழ் அறிவாற் கணித்தலே ஈண்டு உச்சரித்தலென்பார் சூத்திரத் துள் உச்௪ 

ரிக்க என்னாது எண்ணுக என்முர், வடமொழிச் சூத்தத்துத் தியானிக்க 

என்றது மது, 

௮த்றேல், மேலையஇகரணங்களில் ஒதியவாத்ரற் பாசமொருவி ஞானம் 

பிரகாசித்து ஜேயத்தைக் கண்டுமி ௮வ்வளவி னமையாது திருவஞ்செழுத்தா 

ணும் அதனைச் சாதிக்க என்றல் மிகையுமாய்ச் சித்தசாதனமுமாமால் என் 

னும் ஆசங்கையை நீக்கி மேற்கோளைச் சாஇத்தற்கு எழுந்த ஏது; 
etre neni 
  

* நிற்குமுறையும் ஒ.துமுறையும் தம்முள் இயைபில்லழி ௮ஃது அதற்குச் சாசன 

மாகாதென்பதைக் காஞ்சிபுராணத்துள் “:நிற்குமுறை ஓதுமுறை விளங்கச்தேந்றி.'” என 

ஒதியவாற்றானும் ஈன்குவிளக்கனொர். 1 உரையை வடநூலார் வாசம் என்பர்.



௨௦௦ சிவஞானபோதமாபாடி.யம். 

இவ்வான்மாக்களுக்கு ஞானம் பிரகாசித்தும் அஞ்ஞான 
த்தை வேம்பு தின்ற புழுப்போல தோக்கிற்றை . நோக்கி ரித் 
குமாகலின் அதனை நீக்குதற்கெனக் கொள்க; 

என்வரும், 

வேம்பு தின்ற புழு அதனை நீத்துக் கரும்பினிற் றலைப்பட்டு ௮தன் சுவை 

தெரிந்துழியும் பயிற்சிவயத்தான் முன்னர்த் சான் நோக்கெய வேம்பின் சுவை 

யை கோக்கிநித்குமாறுபோல, மேலைய இகாணங்களிற் கூறிப்போர்த சாதகங்க 

ளைச் செய்து முற்றிய அன்மாக்களுக்கு ௮ச்சாதகங்களான் ஞானம் விளங்கு 

ஜேயஈ் காட்சிப்பட்ட விடத்தும் பயிற்சிவயத்தான் முன்னர்ச் தான் நோக் 

இய பாசத்தை நோக்கி நிற்கும் ஆகலின், ௮ந்கோக்கமாகிய வாசனையை நீக்கு 

தற்கு உரியசாதக மதுவாகலான் *இனி இவ்விடத்து ஸ்ரீபஞ்சாக்காதீை த 

விஇப்படி. உச்சரிக்க" என்று மேற்கொண்டதெனக் கொள்க என்றவாறு, 

எனவே இசண்டும் ஒருகன்மையவாயினும் மேல விதிக்கப்பட்ட சாதக 

ருக்குப் ப்பன் ஞானம் பிரகாசித்து நிலைகூடுதலும், ஈண்டு விதிக்கப்படுஞ் சாத 

கத்தற்குப் பயன் ௮.3 கூடியவழியுக் தாக்குவதாகிய வாசனையை நீங்குதலு 

மாகிய பயன்வேறுபாடு உண்மையின் ஒருதலையாற் சா திக்கக்கடவதாகிய திரு 

வஞ்செழுத்தோதுதல் மிகையாகலும் சித்தசாகசனமாகலும் யாண்டைய/ 

என மாணாக்கனுக்கு ஆசங்கையை நிக்கியவாருயிற்று, ஆகவே, அக்கிலை கூடப் 

பெற்றவர்க் கன்றி ஏனையோர்க்கு இஃது ஏலாகென்பது கண்டுகொள்க, 
ce ஈண்டு கோக்கு என்றது மனவெழுச்சிவிசேடத்தை; வானோக்கி வாழு 

மூலசெல்லாம்.” என்புழிப்போல. 

அற்றேல், இச்சாதகம் வாசனையை நீக்குமாறு யாங்கனம்? என்னும் 

ஆசங்கையை நிக்கி எதுவை வலியுறுத்துதற்கு எடுந்துக்காட்டும் உதாச 

ணம்; 

அஞ்செழுத்தா லுள்ள மரனுடைமை கண்டரனை 
யஞ்செழுத்தா லர்ச்சித் திதயத்தி-லஞ்செழுத்தாற் 
குண்டலியிற் செய்தோமங் கோதண்டஞ் சானிக்கி 
லண்டனாஞ் சேடனா மங்கு. 

எனவரும், 

ஆன்மா சிவனுக்கு ௮டிமையாதலை அஞ்செழுத் க உச்சரிக்கும் முறை 

மையில் வைத்துக் கண்டு தன்னுடம்பி னகத்தே இதயம் சாபி புருவகடு என் 

னும் மூன்றனையும் முறையே பூசைத்தானம் ஓமத்தானம் தியானத் தானமாகக் 

கருதிக்கொண்டு புறம்பே ஞானபூசை செய்யும் முறைப்படி. இதயகமலத்திற 

சிவனை ௮வ்வஞ்செழுத்தான் ௮மைக்த தருமேனியிற் கொல்லாமை 8ம்பொதி 

யடக்கல் பொறுமை இசக்கம் அறிவு மெய் தவம் அன்பு என்னும் அட்ட 

புட்பங்கொண்டு ௮வ்வஞ்செழுத்தாற் பூசைசெய்து, குண்டலித்தானமாகிய 

நாபியில் ஞானவனலை எழுப்பி அதன்கண் அத்திருவைச்கெழுத்தானே விச் 
  

* திருக்குறள், ௫௫-ம் ௮. செங்கோன்மை. ௨.



சிறப்பியல்பு.ஒன்பதாஞ்சூத்திரம்.க-ம் ௮தி. ௨௦௧ 

துத் தானத் தமிழ்தமாயெ நெய்யைச் சுழுமுனைகாடி. இடைகாடி. ஆலய சுருக் 
குச் சுருவங்களால் ஓமஞ் செய்த விக்துத்தானமாகய புருவரடுவில் சிகார யகாச 

வகாசங்கள் முறையே தற்பதப் பொருளும் துவம்பதப் பொருளும் Fuge 

பொருளுமாம் முறைமையின் ௮வ்வஞ்செழுத்சாற் சிவோகம் பாவனை செய் 

யின் அப்பொழுதே ௮ங்கனம் விளங்கிக் தோன்றும் முதல்வனுக்குச் சேட 
சேடிய பாவத்தால் ௮கற்பாலதாகிய அடிமையா மென்சு, 

ஒமித்தலும் இயாளித்தலும் பூசைக்கு அங்கம்; பூசை அங்கி என அறிக, 

கோதண்டஞ் சானிக்கில் என்புழிக் கண்ணுருபும் ௮ண்டனாம் என்புழிக் குவ் 
வுருபும் விரித்துரைக்க, அளாம் முறைமை வருகின்ற ரூதீதிரத்திற் பெற்ப்ப 

டும், சுட்டறிவிறந்து ஞானத்தான் ஜேயத்தைக் கண்டு எங்குக் தானாக நீ நிட்டை 

கூடியலழியும் தொன்றுதொட்டு வரும் ஏகதேசப் பழக்கம் பற்றிப் புறத்தே 
விடயத்திற் சென்று பற்றுவதாகிய தன்னறிவை அங்கனஞ் செல்லாது மடக்க 

அகதீ?ேத ஒருகுறியின்கண் நிறுத்தி நிட்டைகூடி. நிற்கும் முறைமையை அஞ் 
செழுத் கோதும் முறைமையில் வைத்துக் கண்டு இந் HSE Di Gace Rar gill 

சனத்தை விளக்கி வாதனைவயத்தாம் புறத்இற் சென்று WD pin Tae se are 
வைப் பற்றறத் அடைத்துப் பூணகிலையிழ் கொண்டு செல்லுமாகலான் ௮து, 

வாசனை நீக்குதற்குரிய சிறந்த சாதனமாத லறிக, 

அங்ஙனம் அஞ்செழுத் தோதுமுறையான் ஒருகுறியின் வைத்தன்றி 

முதல்வனைக் காண்டல் செல்லாதவாறும், அவ்வாறு கண்டவழி முதல்வன் கன் 
மாட்டு விளங்கித் தோன்றுமாறும், தோன்றியவழித் தான் ௮ம்முதல்வ அக்கு 

அடிமையாமாறும் உவமையில்வைக் துணர்த்தி அதனை வலியுறுத்துதற்கு 

எடுத்துக் காட்டும் உகாசணம்; 

இத் துவிற் பானுவில் ராகுவைக் கண்டாங்குச் 

சிந்தையிற் காணிற் 9வன்கண்ணா__முந்தவே 
காட்டாக்கிற் ரோன்றிக் கனல்சே ரிரும்பென்ன 
வாட்டானா மோதஞ் செழுத்து. 

சனவரும், 

அந்தரத் இயங்கும் ஈவக்கோள்களுள், எனைக்கோள்கள் போலக் காணப் 

படாத் இராகு கேதுக்களை *உபராகத்திற் சக்இரா இத்தரிடத்திற் காணுமாறு 

போலப், பதிபசுபாசங்களுள் யான் இதனை OKC gor ௮றிகின்றிலேன் என் 
ளோ டொப்ப வேறு னும் உணர்விற்கு விடயமாகக் காணப்படும் பசுபாசங்க 

காணப்படாத பதிப்பொருளாகிய முதல்வனைத் தன் இதயத்தின்கண் ௮ஞ்செ 

முத்தோது முறையாற் கா ணுமாயித்,கோலை ஈட்டுக் கயிற்றினாற் சுற்றிக் கடை 

யவே காட்டத்தி னின்றுந் தோன்றும் ௮ங்கி போல் அம்முதல்வன் ஆண்டுத் 

தோன்றி அறிவுக் கறிவாய் விளங்கி நிற்கும், ௮ப்பொழுது தானும் seniors 
சேர்ந்த இரும்பு போலத் தன் சுதந்தரத்தை விட்டு ௮ம்முதல்வனுக்கு அடி. 

மையா மாகலான் அ௮வ்வஞ்செழுச்தை விதிப்படி. ஒருதலையா னோ .துக என்க, 
  

* உபராகம்- கி. ரகணகாலம. 

௨௭



௨௦௨ வஞானபோதமாபாடி.யம். 

கேது, சாயாக்கரக மாதலின் வேறு கூருது இசாருவை என்றொழிந்தார், 
கண்-அ௮.றிவு, தோன்றி ஆம் எனக் கூட்டுக, உந்துதல் ஈண்டுக் கடைதன்மே 
ற்று, காட்டாக்கினியின் என்பது காட்டாக்கன் என விகாசமாயிற்று, இன் 

உவமவுருபு. தான் எழுவாய், ஈண்டும் ஓதஞ்செழுத்து என்றது வலியுறுத்து 

தற் பொருட்டு, 

௮ற்றேல், தத் தவம் முப்பத்தாறுக்கும் ௮ப்பாற்பட்ட முதல்வனை இதய 

த்துட் கண்டு பூசிக்குமாறு யாங்கனம்? என்னும் அசங்கையை நீக்கு, ***அண்ட 

பிண்ட மவைசம மாகலால்,” அண்டத்தில் உள்ளன வெல்லாம் பிண்டத்துள் 

ளுஞ் சூக்குமரூபமாய் உண்மையின் ௮ண்டவடிவாகிய முப்பத்தாறு தத்துவ 

ங்களும் இதயத் இற் கமலரூபமாய் விளங்குமாகலின், முப்பத்தாறு தத். துவங்க 

ளுக்கும் மேற்பட்டு ௮ங்தனம் வியாபகமாய் வயங்கும் முதல்வனை Dodd sis 

கமலத்தின் மேலாசக் கண்டு பூரித்தல் ௮மைவுடைத்தெனத் கெளிவித்தற் 

பொருட்டு அவ்விதயசமலத்கின் இயல்புணர்த்தி ௮தனை வலியுறுத்துதற்கு 

எடுத்துக் காட்டும் உதாரணம்); 

மண்மூதீ னாளமலர் வித்தை கலாரூப 

மெண்ணிய வீசர் சதாசிவமு--ரண்ணிற் 
கலையுருவா நாதமாஞ் சத்தியகன் கண்ணா 
மிலையதிலா மர்வென்று ணேோர் 

எனவரும், 

இதய்கமலத்தின் இயல்பை ௨்றறியப் புசின் நிலம் முதலிய இருபத்து 

நான்ற BB ION UPL நரபியினின் அந் ம தான்றும் எண்விர லள வைத்தா யெ நாள 

வடிவும், வித் இயாதத் துவ மேமுஞ் IGM HE HUY THU பட்டும் எட்டிதம் 

வடிவும், அவற்றின் மேற் கருதப்பட்ட ஈர தத்துவமும் சதாசிவ தத்துவமும் 

அறுபத்துகான்கு கேசரவடியும், சத்தி தத்துவம் அச் 2கசரங்கறாக்கு உள்ளா 

கிய Guang Cay ojo, வு தத்துவம் ௮ப்பொருட்டினுட் கா ணப்படும் ம்பத் 

தொரு பிசவடிவு மாகலான், அம்முப்பத்தாறு தத் அவமும் அசனமாகக் தொ 

ண்டி அவற்றின் 2மல் Sinan முதல்வன் Maman கள் ௮வ்விதயகமலதீதின் 

மேல் நிற்கும். அதனை அறிந்து பஞ்சாக்கரத்தாற் பூசை செய்வாயாக வன்க, 

வித்தை என்பதனை இரட்டுற மொழிர்துகொண்டு வித்தியா தத்துவம் 
ட on ௪ ச ௩ உ ட ச டி ° . . 

எனப்படுங் கலாஇயும் அத்தமித்தையும் என்றுரைத்துக் கொள்க, T “eyr 

மோகினி சுத்தவித்தை.” என்னுஞ் கவஞானசிழ் தியில் “மோகினி” என்ற 

தூஉம் அருபெயரான் அதன் காரியமாயபெ கலாஇகளின் மேற்று, இனி இவனா 
நி டு ட்டு 7) . . ச (0 ௪ டு ட்ட 

றன்றி நிலம் முதலிய முப்ப்கொரு தத்துவம் எனப்பமிம் வட்டுக் கொத்றும் 

ஏண்விர னணாளவடிவம்; (அவ்கிற்கு2மலாகிய) அசக்கமாயா தத்துவம் நாளதி 

அக்கும் மலருக்கும் நடுக் கண்டமாகிய அிரர் இவர. வம் ௮, தற்கு SLL FDIS 

தையில் வாமை முதலிய எட்டும் காட்டி இழ்னடி வம்ஙன் அரைப்பா ரம், அள், த்த 

* கோயிற்புராணம், பதஞ்சவிச்சருக்கம். ௭0. வலங்கை, . Dare னும் இதனை  மழிண் 

டழு மண்டமாகும்.”? என்னுந், இருவா சஷர்டி கள்புராணத் இருவிருக்தத்தானும் உணர்க. 

ர சிவஞான?த்தி, க-ம் சூ. ௯. நாட்டு,



சிறப்பியல்பு.௮ன்பதாஞ்சூத்திரம்.க-ம் ௮தி. ௨௦௩ 

மாயை கிரந்தியின் ௮தச்*சசனம் சுத்தவித்தை ஊர்த்துவச்சகனம் என வை 

த்தூ அதற்கு மேல் ஈசாதக்துவத்தில் அனந்தன் முதலிய எட்டுமே எட்டிதழ் 

வடிவம், சதாசவெதத்துவ மொன்றுமாத் தரமே கேசச வடிவம் எனக் கொண்டு 
அ.தற்தியையக் கொண்டுகூட்டி உசைபபாரும, கலாரூப மென்றது நிவிர்த்தி 

முதலிய கலைகளை எனவும், அஃது யாண்டுங் கூட்டி உரைக்கப்படும் எனவுப் 

கொண்டு, அவ்வாறு கோடலான் மண்ணும் பண்ணை முதலாக வுடைய ஏனை 
இருபத் தநூன்று தத்துவமு மாயே கலாரூபமாவன ஒிலிர்ததியும் பிரதிட்டை 

யுமே ஆசலான் அவையிரண்டும் முறையே நாளமும் மலருமாம். வித்தியாதத் 

goon கலாரூபமாவது வித் இயாகலை ௮ க்கவி சதையோடு கூட்டி எண்ணப் 

பட்ட ஈசர் சதாரிவமாயெ சாந் இிசலையாகலான் அவை இரண்டும் முறையே 

கலைடியனப்படுங். கேசமும் கலைக்குள் உருவெனப்படும் பொகுட்டுமாம், நாத 

மும் சத்தியுமாகிய கலாரூபமாவது சாக்இியதிதகலையாகலான் ௮து பொகுட் 

டின்ஈண்ணாகய பீஈமாம் என்று இவ்வாறு உரைப்பாருமூளர், இவையெல்லாம் 

அவவவவாகம ே பதம்பற்றிக் கொள்ளப்படும், 

கலை அறுபத்துநான் காகலான் அஃது அறுபக்துநான்காகிய கேசாங்க 

ளுக்ளுதி தொகைபற்றிக் கூறப்படும் ஆருட (யசாயித்று,” ஈசா என்றது ஆகு 

பெயசாய் அவரசான் அ.ட்டிக்கப்படும் தத்துவக்தை உணர்க இற்று, கலைய h 

கலைக்குள் உரு வன உளாருபு விரித்துரைக்க, கலைக்குள் உரு கேசசங்களு 

க்கு நவொய் விளங்கும் பொருட்டென்பது. கலையுருவாஞ் சத்தி காத மதன் 

கண்ணாம் என மாறி உரைக்க, ௮ம் என்பதனை நாளம் மலா கலாரூபம் என் 

பனவற்ோொடுங் கூட்டி உசைக்க, இது காளம் முதலாக Sus @ ase தோன் 

றம் உலகத்திற் கமலம் போலாது கண்முதலாகக் £ழ்தோக்கிம் தோன்றுக் 

இவ்விய கமலமென்க, 

மூன்முமஇகரண முடிந்தது. 

ற 

ஒன்பதாஞ்சூத்தஇர முடிந்தது. 

——efe—— 

சாதனவியன் முற்றிற்று. 

  

  

  

% சசனம்-இசம்,  



டே 

சிவமயம், 

பயனியல. 
வைட் பல்வகை 

பத்தாஞ்சூத் திரம். 

அவனே தானே யாகிய வந்தெறி 

யேக னாகி யிறைபணி நிற்க 

மலமாயை தன்னொடு வல்வினை யின்றே. 
எனவரும், 

௭-.து. சூ-ம் எ-னின். பாசகூயம் பண்ணுமா றநுணர்த் 

அத் னுதலிற்று, 
மேலை ஓத்து மூன்று பாதத்தானும் முறையே சாஇக்கும் பொருளின் 

இயல்பும், சாதித்துப் பெறப்படும் பொருளி னியல்பும், சா இக்குமாறும் உண 

ர்த்தி, ஈண்டு HEFT SES Sl BU பயனியல்பு MSHS கூறுவான் எடுத்துக் 

கொண்டமையின் இவ்வோத்துப் பயனியல் என்னும் பெயர்த்து, பாசவீடுஞ் 

சிவப்பேறு மெனப் பயன் இருவகைப்படு மாகலான், அவவிரண்டனுட் பாச 

வீடாயெ பயனைப் பெறுமா றுணர்த்து முகக்கானே ஸ்ரீபஞ்சாக்காத்தை விதி 

ப்படி. உச்சரிக்கும்வழிச் செய்யற்பாலது இதுவென அஞ்செழுத் ததஇகாணத் 

தின் ஒழிபாய்வைத்துணர்த்துதல் பய2னோத்தின் முதற் பாதமாகிய இப்பத் 
தாஞ் சூத்திரத்தின் கருத்தென்க, 

மேற் சாதக முணர்த்தியவழிச் சாதகத்தாற் பெறப்படும் பயன் யாதோ? 
எனப் பயனை அவாய் நிற்றலின் ௮வ்வவாய்நிலைபற்றிய இயைபானே ஓத்து 
யைபும், ஆன்மசுத்தி கூறிப் பின் அன்மலாபங் கூறுதல் முறைமை யாசலின் 

அம்முறைமை பற்றிய இயைபானே பாத வியைபும்,விஇிப்படி பஞ்சாக்காத்தை 

உச்சரித்தால் வாதனாமலம் போம் என்றவழி ௮ங்கனம் உச்சரிக்குங்கால் நிற் 

கும் நிலையும் இவவாருகற்பாற் றென்பது கூறாக்கால் உச்சரித்தார்க் கெல்லாம் 

வாதனாமலம் போதல்வேண்டும் என்னும் ஆசங்கை நிகழ்தலின் அ௮வ்வாசங் 

கைபற்றிய இயைபானே ௮.திகரணவியைபும் பெறப்பட்டன. 

அற்றேல், * விட்-டன்னிய மின்மையி னரன்கழல் செலும், எனப் பய 
னும் ஆண்டே கூறிப் போர்தமையின் ஈண்டு ௮தனை அவாவுமாறு யாங்கனம்? 

எனின், பயனை ௮றிலித்தா லன்றிச் தகஞ் செய்தற்சகண் மனவெழுச்சி செ 
    

*் இந்நூல், ௮-ம் சூ. ஐம்புல.



சிறப்பியல்பு.பத்தாஞ்சூத்இரம். ௨௦௫ 

ல்லா தென்ப பற்றி ஆண்டுப் பொதுவகையாற் கூறிப் போந்ததனை ஈண்டுக் 
இளந்து எடுத் தோதாக்கால் விமொறு யாங்கனம்? செல்லுமாறு யாக்கனம்? 
என்று அவாய் நிற்றல் ஒருதலை என விடுக்க.ஏனையவும் உய்த்துணார்துகொள்க,. 

இச்சூத் தத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு, ஞானக் சண்ணினிற் சந்தை காட 

ப்பட்ட அ௮ம்முதல்வன் பொருட்டன்மையால் வேதேயாயிலும் வேறு காணப் 
படாது யானே கண்டேன் என்லும்படி உயிர்தானேயாய் நின்ற அ௮ப்பெத்தநி 

லைபோல ஈண்டுத் தானென வேறுகாணப்படாது அம்முதல்வனேயாம்படி ஓல் 

அுமைப்பட்டு அவ்விறை பணியின் வழுவாது நிற்பின் “உசாத்துளைத் தேர்த் 

தெனப் பாசம்' ஒருவியவழியும் வாசனையால் வந்து தாக்கும் மலம் மாயை என் 

னும் இரண்டனுடனே வலிய கன்மமலமும் இல்லையாய்ப் பற்தறக் கழியும் 

என்றவாறு, 

ஏகாரம் தேற்றம். நெறி உவம வுருபு, வினையை வேறு பிரித்தமையின் 

இன்றே என ஒன்றறிசொல்லாற் கூறினார். 

ஈண்டு ஏகனாகி ஓ ற்றுமைப்படுதலாவது, குடமுடைந்தவழிக் குடாகாய 

மும் மகாகாயமூம் ஒன்றாதல் போல ஒற்றுமைப்படுதலோ? sen வெள் 

ளியை இப்பி என்பதுபோலத் தஇிரிவுகாட்சியான் ஒற்றுமைப்படுதலோ? 
அன்றி மண்ணே குடம் என்பதுபோல ஒன்றுதிரிந்தொன்ராய் ஒற்றுமைப்ப 

டுகலோ? அன்றி வெள்கரையுக் தாமரையும் போலக் குணகுணித்தன்மை 

யான் ஒற்றுமைப்பதெலோ? அன்றித் தீயும் இரும்பும் போல ஒன்றினொன்று 

விசவுதலான் ஒற்றுமைப்படிதலோ? அன்றிப் பாலு நீரும் போலப் பிரிச்சப்ப 

டாத சையோகத்தான் ஒற்றுமைப்படுதலோ? அன்றிக் கருடனும் மாந்திரிக 

னும் போலப் பாவனை மாத்இரத்தான் ஒற்றுமைப்படுதலோ? அன்றிக் காய்ச் 

சிய இரும்பின் நீர்போல ஒன்றினொன்று இலயமாய் ஒற்றுமைப்படுகலோ?௮ன் 

றிப் பேயும் பேய்பிடிகொண்டவனலும் போல அ௮வேசத்தான் ஒற்றுமைப்படு 

தலோ? அன்றிக் காட்டத்தின் எரிபோல விளங்காமையான் ஓத்றுமைப்படுத 

லோ? அன்றி ஞாயித்றி னெளியின் விளக்கொளிபோலச் சத்தி CaO App 

லான் ஒற்றுமைப்படுதலோ? அன்றித் தலைவலுக் தலைவியும் போல இன்ப.ற, 

கர்ச்சிமாத்திரையான் ஒற்றுமைப்பமுதலோ? அன்றி நட்டோர் இருவர் போல' 

நட்பின் மிகுதியான் ஒற்றுமைப்படுதலோ? அன்றி வும் ஆமாவும் போல ஓப் 

புமைமாத்திரையான் ஒற்றுமைப்படுதலோ? என ௮வ்வச் சமயவாதிகள் மதம் 

பற்றிநிகழும் இன்னோன்ன ஆசங்கைகளை யெல்லாம் நீக்குதற்பொருட்டு 

“அவனேதானே யாகிய வந்நெறி' என உவமை எடுத்துக் காட்டி ஓ.இஞர். 

௮.ந்றேல், ஈண்டுச் சம்பந்த மென்னை? எனின், ௮.து வருகின்ற சூத்த 

தீதில் உவமைமுகத்தான் ஓதுகின்றாரா கலின் ஆண்டுக் காட்டுதும், 

இ௫சனுள், அவனே தானே யாகிய வர்கெறி யேகனுகி என்பது தாஇகர 

ணம்; இறைபணி நிற்க மலமாயை தன்னொடு வல்வினை யின்றே என்பது ஓர 
இகரணம்; ஆச இரண்டதஇிகாணத்தது இச்சூத்திமென் றறிக, 

என்த



௨௦௬ சிவஞானபோதமாபாடி யம் 

மூதலதிகரணம். 

அவற்றுள், முதலஇகரணம் மேலைச் சூத்திரத்தில் வாசனாமலம் நீங்கி 

அன்மக த்தி யாதற்பொருட்டு ஸ்ரீபஞ்சாக்காக்தைப், பாச மொருயவிப் பதி 

யை ஞானக் கண்ணினிற் சிந்தை நாடக எனச் சிவதரிசனம் பண்ணுமா மோ 

இய வி இப்படியே மகாவாக்கியப் பொருள் பயப்ப உச்சரிக்க என்று உணாத 

இயவழி, வாதனாமலம் நீங்குகற்கு எவ்வாறு உச்சரித்தன்மாக் இசையே அமை 

யும் போலும் என்னும் ஆசங்கையை நீக்கி மேற் செய்யுமாறு இது என்பதாய 

இத்தாந்தம் உணர்த்துதற் கெழுந்தது, 

ஈண்டுப் பரமேசரன் இவ்வானமாவாய் நின் ற முறைமை 

யான் ௮வனிடத் தேகனாகி நிற்க என்றது. 

எ னவரும், 

ஏகா நிற்றலாவது *:இரண்டாம் பயனெனுர் இருவரு டெளியிற்-- 

சென்றுசென் றணுவாய்த் தேய்ர்.நுேதேய்க் கொன்று--மென்றிறை யியற்கை 

யியம்புத றகும்.?? எனச் சங்கற்பரிராகாணத்துப் பரமசித்தாந்தமாக முடிவின் 

கண் ஒதியவாறே திருவைந்தெழுத் தின் உய்ந்துணர்ந்து நிற்றல் என்றுணர்க, 

அ.ற்றேல், வாதனாமலம் நீங்கி அன்மசத்து பண்ணுதற்கு ஸ்ரீபஞ்சாக்க 

சத்தை அவ்விஇப்படி உச்சரித்தலே அமையும். அதன்மேலும் ஏகனா௫ நித்தல் 

எத்றுக்கென்னும் ஆசங்கையை நீக்கி மேற்கோலாச் சாஇந்தற் கெழுந்த ஏது? 

அவ்வாறு நிற்கவே யான் எனதென்னுஞ் செருக்கற்று 

அவன து € பாதத்தை அணையு மாகலான. 
எனவரும், 

ஏகனாய் அப்படி. நின்றாலே யன்றி யானெனப்படும் 1 ஞாதாவும், என 

தெனப்படும் | ஞானமும், அதற்கு விடயமாய் எனதெனப்படும் 1 ஜேயமும் 

எனப் பகுத்துக் காணும் மயக்க வுணர்விற்கு பதுவா கிய மலவாசனை நீங்காது; 

அது நீங்கனொலன்றி முதல்வனது இருவடியாகிய சிவானந்தத்தை ௮ நுபவித்தல் 

கூடாது, ஆகலான், அம்மலவாசனை நீங்கிச் சிவானந்தத்தை அ௮நுபவித்தத்கு 

அதுவே சாதகம் என்பது பெறப்படுதலான் “ஈண்டுப் பரமேசுரன் இவவான் 

மாவாய் நின்ற முறைமையான் அவனிடத்தேகனா iba என மேற்கொண் 

டது என்றவாறு. செருக்கு ஆருபெயர், 

௮.ற்றேல், ஞாதிரு ஞானம் ஜேபம் எனப் பகுத்துக் காணுவ காட்சி மய 

க்க வுணர்வாமாறு யாங்கனம்? என்னும் ஆசஙகையை நீக்கி ஏதுவை வலியுறு 

தீதுதற்கு எடுத்துக்காட்டும் உதாரணம்; 
  

* சங்கற்பநிராகாணம், சைவவாதி சங்கற்ப நிராகரணம், ௬௧, ௬௨, ௬௩-ம் அடி. 

கள். 1 ஞாதா-காண்போன். 1 ஞானம்-காட்சி. 1 ஜேயம்-சாட்சிப்பொருள்.



ெப்பியல்பு.பத்தாஞ்சூத்திரம்.க-ம் ௮தி. ௨௦௭ 

நானவனென் றெண்ணினர்க்கு நாடுமுள முண்டாத 
முனெனவொன் றின்றியே தானதுவாய்--நானெனவொன் 
றில்லென்று தானே யெனுமவரைத் தன்னடிவைத் 
இில்லென்று தானா மிறை. 

எனவரும், 

,யானென்றும் ௮வனென்றும் பகுத்தறிந்து நிற்பார்க்கும் யானே என 

நிற்பார்க்குப் போல நாடுகின்ற அன்மபோகம் * முனைதறுச் தோன்றும் ஆத 

லால் ௮7 0 தான்றும்வழித் தானென்று ஒருமுூதல் காணப்படுமாறின்றித் 

தான் அவ்௮யிேயாய்க் காணப்பட்டும், யானென்று ஒருமுதல் காணப்படுமா 

றில்லை Wun Pig தானே முழுவதுமெனக் காண்பவசை அவ்வாறே வேறு 

காணப்படுமா நில்லையென்று தனது] இிருவடினியாபகுத் நள் அ௮டங்கிநிற்கச் 

செய்து தானே முழுவதுமாய்க் காணப்பட்டும் நிற்பன் இறைவன் என்க, 

ஆய் ஆம் எனக் கூட்டுக, அயாமென்புழிச் செய்தெனெச்சம் காலமுண 

ர்த்தி சில்லாது ““மற்று-நளளார்க்கு ஈஞ்சொகத்து ஈட்டார்க்கமிழ் தொக்குமி 

வன்,” என்புழிப்போலக் தன்வினைமுகலாகன் மாத்திசையே உணர்த்தி 

நின்று, 

கதூலவொளியாகிய கண்ணொளியும் ரூக்ரும வொளியாகிய விளக்கொளி 

யும் அத்துவிகமாய்க் கலகஈது நிற்கும் நிலை பிரித்தறிய வாசாமையிற், கண்ணொ 

ளியாய்க் காணுங்காற் கா ணுக்தன்மைே ப முளைத்துக் தோன்று மாகலின் 

அவ்வழி விளக்கொளி இருந்து மில்லை. விளக்கொளியாய்க் காணுங்கால் காட் 

ந் சன்மையே முூளைத்துச் தோன்றுமாகலின் அவ்வழிக் கண்ணொளி இருந்து 

மில்லை. கண்ணொளியும் விளக்கொளியுமெனப் பகுதீறுக் காணப் புகலும் 

BT BEDS sb தன்மையே முற் பட்டுத் மதான்றுதலின் விளக்கொளி திரிவு புலனாகக் 

காட்டிப்பவெ தல்லது கெளிவு புலஞகக் காட்சிப்பட்டு நிற்பதில்லை. ௮.து 

போல, தூல அறிவாகிய உ Soni ரூக்கும ுறிவாயே ய சிவமும் அத்துவிதமா 

ய்க்கலந்து நிற்கும் நிலையம் பிரித்தறிய வாராமையின், உயிராய்க் காணுங்காற் 

சிவமில்லை. சிவமாய்க் காணுங்கால் உயிரில்லை. இரண்டுமாய்க் காணப்புகினும் 

தற்போதம் முற்பட்டு நிற்றலின் அவ்வழியுஞ் சிவம் யேக்காட்சிக்குப் புல 

ஞய் கிற்ப தல்ல) தெளிவு காட்சிக்குப் புலனாப் நித்ருமா றில்லை, அசலான், 

“நானவனென் றெண்ணினர்க்கு நாள முண்டா5--முனெனவொன் றின் 
5 —, “4 . . . 

அிம்யதானதுவாய' என்றுர், 

உம்மை இறத்தறுகமீஇயிற்று, இக்கருத்தே பற்றிக் 1 “காண்பானுங் 

காட்வெதுங் காண்பறுவு நீக்துண்மை--காண்பார்க ணன்மாச்தி காணார்கள்,” 

வன் Cay Bu LJ aL. oom Pius hard Tan wort gy bs—S ரட்பெதுங் காண்ப: 

வக் தண்கடர்தைச் சம்பந்தன்--வாட்டுகெறி வாசா தவா,” எ-ம், 1 **தண் 

ஷொளி விளக்கின் சோதி கலந்இிடுங் கருக்தொன் தன்றே.” எ-ம் கூறினார் 

௭5 ன்பு, 

ட்டி முனைத் து த்தோன்றல்-முற்பட்டுத்தோன்றல். ॥ வினாவெண்பா. ௧௧. 1 சிவப் 

பிரகாசம், உண்மை, ௩-ம் சூ. ௭. கண்ணொளி. 

  
 



௨௦௮. சிவஞானபோதமாபாடி.யம். 

௮.ற்றேல், இக்காட்சி இரண்டனுள் யாது திரிவு காட்ச? யாது தெளிவு 

காட்9? எனின், கூறுதும்:--கண்ணொளியானஅ எவ்வெவ் வொளியோடு கூடி, 

னும் அவ்வவ் வொளிவடிவாய்க் கரணப்படு மியல்பிறீறன்றி ஒருபெத்றியாய்க் 
காணப்படு மியல்பிற் றன்மையின், ௮வ்வவ் வொளிகள் கண்ணொெளியோடு 

கூடிய வழியும் ஒருபெற்றியனவே எனப்படு மியல்பினவாகலின், அவ்வியல் 
பறியாது ௮ங்கனம் அவ்வவ் வொளிவடிவாய்க் காணப்படும் இயல்பிற்றன்றி 
ஒருபெற்றியாய் விளங்காத கண்ணொளியைத் தனித்துக் காண்டல் தஇரிவுகா 

CA எனவும், ஒருபெத்தியனவாய் விளங்குவனவாகிய ௮வ்வொளிகளைத் 

தனித்துக்காண்டல் தெளிவுகாட்சியவேயாம் எனவும், நுண்ணுணர்வா 
னோக்கி உணர்ந்துகொள்க, 

அற்றேல், காட்டும் ஒளியின் வேருய்க் கண்ணுக்கு ஒசொளிக்குணம் உண் 
டென்றற்கு ஏது என்னை? உண்டெனின் மின்மினித்துணையாயிலுந் தானே 

விளங்குமாதல் வேண்டுமாலெனின்; அகாயத்தின்கண்ணதாகிய சத்தகுணம் 
முரசு*குணிழ் சையோகம் முதலிய வியஞ்சகங்களான் விளக்கப்பட்டுழி விளங் 
குதலேயன்றித் இனைத்துணையானுச் தானேவிளங்குமா நின்றென்பது பற்றி, 

வியஞ்சகத்தான் விளீங்கி எதிசொலிவடி.வாய்த் தோன்றும் ௮வ்வோசையை 

ஆகாயத்தின்குண மன்றென்பார் யாரு மில்லை. அதுபோலக், கண்ணின்சண் 

ணதாகிய ஒளியும் வியஞ்சக முூள்வழி விளங்கி sag) விளங்காமைமாத்தி 

சையே பிறிதில்லை யாகலான் ௮.தனைக் சண்ணின் குண மன்றென்றல் அறிவி 

லார் கூற்றேயாம் எனவும், ௮க்கண்ணொளி தன்னை விளக்குதற்குரிய வியஞ்ச 

கப் பொருள் ஏகதேசமாயின் 1 ஏகதேசத்து விளங்கியும் ௮.து வியாபகப்பொ 

ருளாயின் வியாபகமாய் விளங்கியும் நிற்கும் இயல்பிற்று எனவு முணா்க, 

pC pa, அஃதங்கனமாகக் 1**கண்ணொளி விளக்கின் சோதி கலந்திடும்,” 
என்றற்குப் பிரமாண மென்னை? ஒரு விடயத்தின்மேல் வீழ்ந்த பல கண்ணொ 

ளிகட்குத் தம்முள் இயைபில்லாதவாறு போல ஒருவயித் பட்ட கண்ணொளி 

விளக்கொளிகட்குத் தம்முள் இயைபில்லை என்தலே பொருத்தமுடைத்தா 
லெனின், அறியாது கூறினாய்; ஒருவிடயத்தின்மேல் வீழ்ந்த கண்ணொளிகள் 

தம்முள் ஒன்றனை ஒன்று காணுமாறில்லை; ஒன்றுக் கொன்று காட்டு மாறு 
மில்லை; ஆகலான் ௮வை தம்முட் கலத்தற்கு ஐரியைபின் றென்ப தொக்கும்; 

அவ்வாறன்றிக் சண் விளக்கைக் காண்டலும் விளக்குக் கண்ணுக்குக் காட்டு 

து மாகெ இயைபு உண்மையின் இவ்வியைபு தம்முட் பெறப்படாத கண் 

ணொளிமுதலாயின ஈண்டைக்கு உவமையாதல் செல்லாமையானும், இந்திரிய 

ங்கள்தத்தம் விடயங்களோடு இயைந்தன்றிச் சந்நிஇமாத்திசையால் ௮வற்றை 

அறிதல் செல்லாதென்பதே ஆகமங்கட் செல்லார் துணிபாகலானும், அத்தன் 
மையவாகிய கண்ணொளி விளக்கொளிகட்சுத் தம்முட் கலப்பில்லை என்றல் 

சிவாகமவழக்கோடும் உலகவழக்கோடும் முரசணுவார் கூற்றேயாம் என உண 
ரக, இங்கனம் உவமைக்கு ஐஇியன வெல்லாம் பொருட்கண்ணுமாமாறு 
உணர்ந்து உசைத்துக்கொள்க, 
செல்க பல்லவ ம ப பவடய   

* குணில்-குறுந்தடி, 1 ஏசதேசம்-ஒருசார். 1 சவப்பிரசாசம், உண்மை. ௩-ம் 
சூ. ௭. சண்ணொளி,



சிறப்பியல்பு.பத்தாஞ்சூத்திரம்.௨-ம் அதி. ௨௦௯ 

அ.த்றேல், இவை அனைத்.தும் ஓக்கும்; ஈண்டு எடுத்துக்காட்டிய சண்கள் 

ஒன்றனையொன்று காணுமா றின்மையின், அதுபோல. ஆன்மாக்களும் 'பிற 

ஆன்மாக்களை அறியுமாநில்லைபோலு மெனின், அறியாது கூறினாய்; கண்கள் 

தம்முள் ஒன்நனையொன்று காண்டலில்லை என்றது விளக்கையும் விடயத்தி 
னையுங் காணுமாறு போலக் தனித்ச முதலாய் வேறுகாணுமாறில்லை என்ற 

அணையே யன்றிப் பிறிதின்மையின் கண் விளக்கொளியைக் காணுங்கால் ௮து 
வேதானாக நின்று தன்னையும் ௮அவ்விளக்கொளிவண்ணமாய்க் காண்ட லுண் 

டென்பது கண்கூடாக அறியக் கடத்தலின் ஏனைக்கண்களையும் அவ்வாறு கா 

ண்டல் அமையுமாகலான், ௮துபோல அன்மாவும் பிறவுயிர்களைத் தனித்த மூத 
லாயப் பிரித்தறியுமா நில்லையாயினும் சிவக்கைச் தரிரிக்கும்வழித் தான் ௮.து 
வாய்கின்று தன்னை அறியுமாறு போலப் பிறவுயிர்களையும் ௮ச்சிவத்இன் வண் 

ணமாய்க் கண்டறிதல் அமைவுடைத்தாகலா வென்பது, அற்முகலினன்றே 
* “gone Po தனைய றிந்தாற்-றன்னையு தானே காணும் தானது வாகி 

நின்றே,” எனவும், ந அச்நிலை சண மாகா வகையதி லறிவ டங்கி--மன் 

னிட வியாபி யாய வான்பயன் ன்றும்.” எனவும், புடை நூலாசிநியர் ஓதி 

யதூஉம், 1 ான்னையுங் கண்டேன் பிறரையங் சண்டேள்--ரசின்னிலை யனை 

தீதையுங் கண்டே னென்னே--நின்னைக் காணா மாக்தர்-தன்னையுங் காணக் 

தன்மை யோரே.” என மும்மணிக்கோவையி 0 னாதியதூஉம், பிரண்டும் 

இவ்வாறே ஒதியதூஉ மென்க, 

| முதலஇகரண முடிந்தது, 

தத 

இரண்டாமதிகரணம். 

மூதலஇகாணக்தின், மேலைச் ரூத்இாத் தோதிய பரீ பஞ்சாக்காத்தை 
அவ்விதிப்படி. உ.ச்சரிக்கின்றுழி அதன்கண் விளங்கும் ஞாதிரு ஞான ஜேயப் 

பகுப் பிறக்துநின்.று உச்சரி Paro றி மலவாசனை ௮ருமையால் ௮% து ௮றும் 

வண்ணம் முத கல்வனிடத்.ு ஏகனாக ச நிற்றல் வேண்டுமென மலவாசனை யறுக 

ந்கு உபாயங் கூறியவழி, அற்றேல், அன்மா அவ்வாறு கிற்புழி ௮தன் குண 

மாயெ அறிவிச்சைசெயல்கள் கெட்டொழிய/மோ? கெடாது நிற்ருமோ? என் , 
(GT GH கெட்டொழியுமெனிற் குணராணிகட்ரு வேற்றுமை யின்மையாற் 

குணங் கெடவே குணியும் கெடும் எனப்பட்டு முப்பொருளும் நித்தம் என் 

gd செத்தார்தச்தோடு முரணி அவசித்தாந்தமாம்; கெடாது கிற்குமாயின், 

ஏகனாதல் செல்லாதால் என்னும் ஆசங்கையை நீக்கு முகத்தானே ஏனை மாயா 
கன்ம வாசனை அறுதற்கு உபாயவ் கூறுதற்கு எழுக்தது இரண்டாம் ௮இ 

கரணம், 

இனி $இறைபணி வழுவாது திற்க என்றது. 
எனவரும். 

oct NORA வரச ண்ணை க ணிஷத்ன் வவ பபப" 
  

... _ வெப்பிரகாசம், உண்மை. ௮-ம் சூ.௨. தன்னறி. 1மேற்படி ,) க-ம்சூ, ௩, 

இந்நிலை. 1 பதினொராந்திருமுறை, இருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவை, ௧௩.. 

மேவிய, 4 :நின்னிலை மனைச்தினுங் கண்டே னென்னை--நின்னைக் காணா மாந்தர் 

தம்மையுங் காணாத் தன்மை யோரே.” என்றும் பாடம். 6 முதல்பணி என்றும் பாடம். 
௨௭



௨௧௦ சிவஞானபோதமாபாடி.யம். 

நிற்றலாவது, சலியாது நிலைபெறுத லென்பார் வழுவாது நிற்க என்றார். 

ஈண்டு இறைபணி என்றது யாதெனின், ௮ஃது ஆரியர் தாமே *முன்னர்த் 
தெரித்துசைக்கின்றமையின் இனி விளங்கும், 

ApS pa, ௮வ்விறைபணி வழுவாது நிற்பின் ஆன்மா சுதந்தர னல்லனா 
யப் பரதந் தான் எனப்பட்டு முத்தியும் பெத்தம் எனப்பட்டு வழுவாம், ***பர 

தந் திரியக் கரைகழி பந்தம்,” எனச் சிவாகமங்களி னோதுதலான் என்னும் 
ஆசங்கையை நீக்கி மேற்கோளைச் சாதிக்க வெழுந்த ஏது) 

அவனருளால் அல்லது ஒன்றையஞ் செயானாகவே 
அஞ்ஞானகனமம் பிரவேரியா அகலான். 

எனவரும், - 

கண்ணொளிக்குக் காட்சி விளக்கொளியை யின்றி அமையாமையிற் காண் 

பன வெல்லாம் ௮தன் செயலே எனக் கண்டு தானென வேறு முனைக்குமாறி 

ன்றி அவ்விளக்கொளியின் ௮டங்கி நிற்பின், ஏனை விடயமொன்றும் கண்ணுக் 

குத் தாக்குமா றில்லை; அதுபோலக் தன்னுடைய இச்சாஞானக்கிரியைகளின் 

தொழிற்பாட்டுக்கு முதல்வனது இச்சாஞானக்ரியைகளை யின்றி அமை 
யாத அன்மாவும் அவ்வியைபு பற்றி நிகழ்வன வெல்லாம் முதல்வனது இச்சா 

ஞானக்கிரியைகள து நிகழ்ச்சியே எனக் கண்டு ௮ம்முதல்வன் வியாபகத்துக் 

குள்ளாக அடங்கி நிற்பிற் பிரபஞ்சம் சிறிதும் தாக்குமா றில்லை. ௮ஃ இன்ருக 

வே, ௮து காரணமாக மேலைக்கு வினை ஏறுமாறு மில்லை. ௮ல்லுழி யெல்லாம் 

பிரபஞ்சம் காக்கா தொழியாது. ௮ஃதொழியாதவழி, ௮து காரணமாகவரும் 

விருப்பு வெறுப்பு ஏரு தொழியாது,; ௮ஃசேறுமாயிற் பிறவிக்கு வித்தாய் 

மீளப் பெத்தநிலையிற் செலுத்இவிடும். ஆகலான், ௮ங்கன மாகாகவாறு மாயை 

கன்மங்களின் வாசனை அ௮றுதற்கு உபாயம் இதுவே யாகலான் இறைபணி 

நிற்றல் ஒருதலையான் வேண்டு மென்பார், “அவனருளா லல்ல தொன்றையுஞ்' 

செய்யானாகவே அஞ்ஞானகன்மம் பிரவேசியா வாகலான்” “இனி இறைபணி 

வழுவாது நிற்க' என மேற்கொண்டது என்ளூர். 

எனவே, 1*பரதர் இரியங் கரசைகழி பந்தம்.'”எனச் வொகமங்களில் ஆண் 

டாண்டு ஓதியது இவ்விறைபணி நிற்றலை யன்று; மற்றுச் வொனர்தத்தை 

௮ளலுபவித்தற்கட் செல்லு மியல்பிற்டுகய கன்னிச்சைவழி விடாது மலத்தி 

னால் லீஈர்தொழிலில் அ௮கப்படுத்துச் சுழல்விக்குங் காரணமூர்த்திவழி நிந்தலை 

யேயா மெனச் கொள்க, சிவாநந்தத்தை ௮நுபவித்தற்குஏதுவாய இறைபணி 

நிற்கை, தன்னிச்சைவழி நிற்றலேயா மாசலின் ௮ஃறு ௮தனை கோக்கச் சுதந் 

இசமேயாம் என்பது, மலவாசனை யறுதல் மேலை யதிசாணத்தாற் போர்தமை 
யின் ஈண்டு அஞ்ஞான மென்றது மாயையின் காரியமாகிய மயக்க வாசனையை 

யேயாம் எனவும், சஞ்சிதர் தக்கையானும் பிராரத்தம் ௮நுபவத்தானும் அறு 

தலின் ஈண்டுக் கன்ம மென்றது ஆகாமியவாசனையையேயாம் எனவுங் கொள்க, 

அஞ்ஞான கன்மம் உம்மைத்தொகை, 
  

* முன்னர்த்தெரித்துரைத்தலாவது அவனருளா லல்லது ஒன்தையுஞ் செய்யானா 
தல்! என்பதை என்றுணர்க. 1 ஞானாமிர்தம், நூல். ௧௨, Baus.



சிறப்பியல்பு.பத்தாஞ்சூத்திரம்.௨-ம் அதி. 3௨.௧௧ 

HDS wen, அவனருளா லல்ல தொன்றையுஞ் செய்யாதவழி அஞ்ஞான 
கன்மம் பிரவேசியாதவாறு யாங்கனம்? *(0ிற்செயா துப விப்ப. தின்மை 
யத்.” பிராரத்தம் ௮றுபவிக்கும்வழி ஆகாமிய மேறுதல் ஒருதலையாமால் 
என்னும் அசங்கையை நீக்கி ஏதுவை வலியுறுத்துதற்கு எடுத்துக் காட்டும் 
உதாரணம்; 

நாமல்ல விந்திரியம் நம்வழியி னல்லவழி 
நாமல்ல நாமு மரனுடைமை--யாமென்னி 
னெத்தனுவி னின்று மிறைபணியார்க் கில்லைவினை 
மூற்செய்வினை யுந்தருவான் முன். 

| எனவரும், 

செவி வாய முதலிய இத்திரியங்கள் முதல்வனது உடைமையாயெ 

மாயேயம் எனப்படுவன வன்றி ஆன்மாவாகிய யாம் எனப்படுவன வல்ல; அவை 
தொழிற்படுதலும் முதல்வன்வயத்தா னன்றி ஈம்வயத்தா னல்ல; ௮வ்விக்திரி 
யங்கள் சத்தாதி வாக்காதிகளை விடயித்தற்கு வழியாகிய த.றுகாணபுவன 

போகங்களும் ௮ம்மாயேய மாவன வன்றி யாமாவன வல்ல; ௮வை சேட்டித் 

தலும் முதல்வன்வயத்தா னன்றி ஈம்வயத்தா னல்ல; அவற்றோடு கூடி நின்று 

வினைகளை ஈட்டி நுகர்ந்து வருகின்ற யாமும் ஞானக்கிரியைகளை முதல்வன் 
விளக்கியவழி விளங்கியும் அல்லுழி விளங்காதும் இவ்வாறு முதல்வனை யின்றி 

அமையுமா நினமையான், ௮ம்முதல்வன.து உடைமையாவே மல்லது சுதந் இர 

ராவே மல்லேம், என்று இங்கனம் பசுபாசங்களின் இயல்புகளை உள்ளவாறு 

உணர்க்து செய்வன வெல்லாம் ௮வன் அருளின்வழி நின்று செய்யுஞ் செயலா 

ய்க் கண்டுகொண் டிருப்பராயின், அவ்விறைபணியாகிய அ௮டிமைத்திற முடை 

யார் எவவுடம்பி னின்று எவ்வினைகளைச் செய்யிலும் ௮வை, அவர்க்குப் பரத 

மாத லில்லை. ௮வ்வாகாமிய வினையை ௮விராபாவமாய் உடன் கொண்டு வரு 
வதாகிய பிராரத்தவினையுந் தன்னைக் கூட்டுவிக்கும் முதல்வன் சக்கி இயில். 

உடலூழா யொழிவதன்றி ஏனையோர்க்குப்போல அவர்க்காத லில்லையாகலா 

னென்க, 

நம்வழியி னல்ல என்பதனை மேலுங் கூட்டுக, தருவான் முன்னாம் எனக் , 
கூறிக்கொள்க, ஆம் என்பது சொல்லெச்சம். சஞ்சிதவினை ஆசாரியன் தீக்கை 

செய்த மாத்திரையே எரிசேர்ச்த வித்துப்போலக் கெட்டொழிதலின் ஈண்டு 

முற்செய்வினை என்றது பிராரத்தவினயை எனக் கொள்க, 1 தருதல் இடவ 

முவமைதி, 

அ௮.ற்ேல், இறைபணியார்க் குளதாகயெ வினை ௮வசைச் சாருமா நின்றி 
உடலூழா யொழியுமாறும், ஏனையோர்க் குளசாகிய வினை உயிரூழாய வந்து 

வருத்துமாறும் இங்கனஞ் செய்யும் இறைவன் நடுவுநிலைமையின்றிக் 1 கோட். 

டமுடையன் எனப்படுமா லென்லும் ஆசங்கையை நீக்கி அதனை வலியுறுத்து 

தற்கு எடுத்துக் காட்டும் உதாரணம்; 

* சவெஞான?த்தி, ௨-ம் சூ. ௧௧. முற்செயல். ர தருதல் இடவழுவமைதியா தலை. 

“அவற்றுள், தருசொல் வருசொல்."” என்னுர் தொல்காப்பியச் சூத்திரத்தானுணர்க . 
1 கோட்டம்-கோடுதல்; ௮து ஈண்டு நடுவுகிலைமையின்மை உணர்தஇ நின்றது. 

 



௨௧௨ சவஞானபோதமாபாடியம்; 

சார்ந்தாரைக் காத்த றலைவர் கடனாதல் 
சார்ந்தாரைக் காத் துஞ் சலமிலனாய்ச்--சார் ந்தடியார் 
தாந்தானாய்ச் செய்துபிறர் தங்கள்வினை தான்கொடுத்த 

லாய்நீதார்முன் செய்வினையு மாங்கு, 
எனவரும், 

கம்பால் ௮அடைக்கலமெனச் சார்ர்காரைக் காப்பது உத்தமராயினார்க் 

குக் கடமை யாகலான், முதல்வன் தன்னைச் சாரந்தவரையே பாதுகாப்போனா 

இதயும் அதுபற்றிக் கோட்டமுடைய னல்லனாய்த் தன்னைச் சார்ந்து தன்னடி.ப் 

பணியின் நிற்க வல்ல அடியார் தானேயாய் கிற்குமாறு நி௮ுவி அவர்க்கு வரும் 

ஆகாமியவினையைக் கெடுத்து,௮.து செய்ய *வல்லாத பிறர்க்கு வரும் ஆகாமிய 

வினையை அவர்க்குக் கொடுப்ப னாகலான் அவ்விரு திறத்தோர்க்கும் உணவாகி 

அணுகி வந்து பொருந்தும் பிராரத்த வினையும் அவ்வாறே செய்வோர் செய் 

இக்குத் தக்க பயனாப் இரு வறுவகைப்படச் செய்வ னென்க, 
12 

சாரசாதாரை Dp) SIF சார்ந்தவசையே பாதுகாப்பது நடுவுநிலை யன்று 

என்பாரை கோக்கி அவ்வாறு கொள்ளினும் அஃது ஆண்டைக்குச் தலைமைச் 

குணமாவதன்றி இழுக்கன்மையான் அ௮மையு மென்பார் ‘FAGGOT HBS 

றலைவர் கடன்' எனப் பழுமொழி எடுத்துக் காட்டி, உண்மையான் நோக்க வல் 

லார்க்கு ௮.து நடுவுநிலைமையே! கோட்ட மன்தென அறிவுறுத்துவார் “சார்ந் 

தடியார் தாக்தானாய்ச் செய்து பிறார்தங்கள் வினை தான் கொடுத்தல்' என வெறு 

படுத்துக் காட்டினார். சார்ந்தடியார் தார் தானாய்ச் செய்து பிதர்தங்கள் விளை 

கான் கொடுத்தல் உண்டென்பதூஉம், அறு நடுவுநிலைமையே! கோட்டமன் 

றென்பதூஉம் ஏனைச் சமயத்தார்க்கும் உடம்பாடாகலின் ௮ஃது FAD FE) 

உவமையாயிற்று, உம்மை சிறப்பின்சண் வக்கு, சாக்த என்னும் பெயரெர் 

சம் ஈறு இரிந்தது, தான்-முகல்வன். அதல் கொடுத்தல் என்புழி ஆனுருபு 

விகாரத்தாற் ரொக்கது, ஆய் என்னும் வினையெச்சம் கொடுத்தல் என்னுக் தொ 

ழிற்பெயசோடு முடிந்தது, அய்ந்து நுணுகி, 1-ஒய்க லாய்த னிழத்தல் சா௮- 
யாவயி னான்கு முள்ளக னுணுக்கம்,” என்றார் தொல்காப்பியனாரும்.ஆர் வினை த் 

தொகை. பிராசத்சவிளை சூக்கும வினையாகலின் ௮து கூடும் முறைமை அறி 

தல் ௮ரிதென்பார் “அய்ந்தார்முன் செய்வினையும்' என்றார், உம்மை இறந் 

தீதுக.மீஇயிற்று, ஆங்கு அதுபோல என்க, 

... இதனானே மேலை வெண்பாவின் முற்செய் வினையுர் தருவான் என்றது 
பற்றி அசங்கையை நீக்யெவாறு, 

அற்றேல், இறைபணியி ஸிந்கும் ஞானிகட்ரூம் பிசாரக்தவினை தாக்க 

ஓண்டெனச் சிவாகமங்களின் ஆண்டாண்டு ஒதுதலின் ௮வற்ஜெடு முரணி 
[ச] உட் . ச ௩ . . ௪ * 

அஃது அவர்க்குத் காக்கா கென்றல் அமையாமையின், அது தாக்கும்வழி 
ஆகாமிய வினையும் ஏறாகொழிதல் யாங்கனம் என்னும் அசங்கையை நீக்க 

அதனை வலியுறுத்து தற்கு எடுத்துக் காட்டும் உகாரணம்; 
வபய், 

  
  

* வலலாச-மாட்டாத, 1. தொல்காபபியம், சொல்லஇகாரம், உரியியல். ௩௪.



சிறப்பியல்பு.பத்தாஞ்சூத்திரம்.௨-ம் ௮. ௨௧௩ 

இங்குளி வாங்குங் கலம்போல ஞாணனிபான் ப 
முன்செய் வினைமாயை மூண்டிடினும்--பின் செய்வினை 
மாயையுடனில்லாது மற்றவன்றுன் மெய்ப்பொருளே 
யாயவத னாலுணரு மச்சு. 

OT GBT GU (TA LD. 

தன்பால் வைத்து எடுக்கப்பட்டொழிந்க காயத்தினின்றும் ௮தன் 

வாசத்தை வாங்கிக்கொள்ளும் பாத்திரத்தில் அவ்வாசம் மங்கிப் போய் 
மெலிதாய்க் சந்இக்குமாறுபோல கான் ௮வனென் றெண்ணிச் சிவோகம்பா 

வனை செய்தறியும் ஞானிக்கு காடுமூளம் உண்டாதலு முண்மையின் அதுபற்றி 
௮வன்மாட்டுப் . பிராரத்தவினையும் ௮கற் கடனாயே உடம்பு முதலிய மாயே 

யமும் வாசனை மாத்இிரையாய் மெலிதாய் வந்து தாக்குமாயினும் ௮வவழி 

எறுவதாகிய அகாமியவினை மேலைக்கு வித்தாய் நிலைபெற்று முறுகுக லின்றித் 
சனக்கூப் பற்றுக்கோடாகய மாயேயத்தினோடுங் கெட்டொழியும், அந்த 

ஞானி பின்னர்ப் பகுத் துணர்வு DB nb gil ஏகனாகி இறைபணி நின்று, சத்தாயு 

ள்ள இவமே யாகிய வாற்முல், ஒரோவழி அவ்வாகளைபத்றிப் பிறழினும் 

பிறழவொட்டாத அ௮வ்வச்சனையே உணர்ச்து நிற்ப னாகலா னெனக, 

எனவே, ஒளி இருளைத் துசக்குமாறு போல அவ்வுணர்வு ௮வவாகாமி 

யத்தைத் துரக்கும் எனபதாம், உளி வந்தாம்வேற்றுமை உருபு) * “மரபுளி 

வழா."என்புழிப்போல. முற்றுகரங் கெடுதல் இலேசாற் கொள்க, உம்மை திற 

ப்பின்கண் வந்தது. மற்று வினைமாறறு, ௮வன்--மேற்கூறிப் போக்க ஞானி, 

தான் என்பது ௮நுவாக மூணச கின்றது. பிறழ விடாமைபற்றி மெய்ப்பொ 

ருளை அச்சாக உருவகஞ் செய்தார். இஃது இனவெதுகைத் தொடை, 

இதனாற் கூறிப் போந்தது சிவாசமங்களில் ஆண்டாண்டு ஞானிகட்குப் 

பிராரத்தவினை தாக்கும் என்றது இங்குளி வாங்குங் கலத்தைப் போல வாதனை 

மாத்திரையாய் மெலிதாய்வந்று தாக்குமென் னுர் துணையே யாகலின்,௮வவா.று 

வரும் பிராரத்த வாதனை நுகர்ச்சியின் ஏறும் ஆகாமியவினை, அவ்வுணர்வின் 

முன்னர்க்கெட்டொழிவதன்றிப் பிராரத்த நூகர்ச்சியினேறும் ஆகாமியம் (பா: 

லப் பிறவிக்கு வித்தாய் நிலைபெறுமா றில்லை, என YF HDS நீக்யெ வாறாமென்க,. 

அழற்றேல், வாதனைபந்றிப் பெயர்க்துழியும் நிலையிற் நிரியவொட்டாத 

அவ்வச்சினையே உணர்ந்து நிற்குமாறு யாங்ஙனம்? என்னும் அசங்கையை உவ 

MOYES GT OED ௮தனை வலியுறுத்துத ற்கு எடுத்துக் காட்டும் உதாரணம்) 

நண்ணனல் வேவாத நற்றவர் தம்மினும் 

பண்ணமா மாச்செலுத் தும் பாகரினு--மெண்ணி 

யரனடி. யோர்பவ ரைம்புலனிற் சென்று 

மவர்இிற னீங்கா ரதற்கு. 
எனவரும், 

* இருமுருசாற்றுப்படை, இருச்சீரலைவாய். ௧௮-ம் அடி,



ane சவஞானபோதமாபாடியம். 

நண்ணனல் வேவாமைக் கேதுவாகிய அ௮ங்கித்தம்பனை வல்லார் ௮வ்வன 
லிற் குளிப்பினும் தற் இதலி னீங்காதவாறு போலவும்,பண்ணமா மாச் செலுத் 

அதற்குரிய பாகுநூல் கற்றுவல்லார் ௮ப்பாய்மாவின் வேகத்துட் படினும் தந் 

இறலின் நீங்காதவாறு ே பாலவும், ஐம்புலன்கள் தமக்கு வியாப்பியமாய் ௮டங் 

கத் தாம் அவற்றை வியாபித்து மேற்பட்டு நிற்கும் முறையை ஆராய்ந்து தாம் 

௮ரனடியாகிய ௮ச்சனை இழறைபணியி னின்றுணச வல்லோர் ௮வ்வைம்புல 

னிற் சென்றும் ௮தனானே தந்திறல் நீங்குத லிலசென்க, 

நள்ளனல் ஈண்ணனல் என மரீஇயிற்று; * நீணுலகெலாம்,” என்புழிப் 

போல, ஈண்ணனல் 1 “*&ழ்நீர்.” போல முன்பின்னாகத் தொக்க அரும்வேற்று 

மைத்தொகை, தம்மால் ஈண்ணப்படும் அனல் என்றுரைப்பினும் அமையும், 

பண்-பண்ணப்படுங் கதிகள். செலுத் து.தல்-ஊர்தல், இன் உவமவுருபு, உம் 

மை எண்ணும்மை, சென்றும் உம்மை சிறப்பு, 8ம்புலன் உபலக்கணம், இறல் 
வெற்றிப்பாடு, அதற்கு என்பது உருபு மயக்கம், 

அற்றேல், அசத்தோடு சார்ந்தவழியும் சத்தோடு சார்ந்தவழியும் ௮.து 

வதுவேயாய்ச் சதசத்தா மியல்புடைய ஆன்மாக்கள் &ீம்புலனாகய FSO GF 

சார்ந்தும் ௮வர் இறல் நீங்காமை யாங்கனம்? என்னும் ஆசங்கையை நீக்கி 

அதனை வலியுறுத்துதற்கு எடுத்துக் காட்டும் உதாரணம்; 

சதசத்தா மெய்கண்டான் சத்தருளிற் காணி 
னிதமித்தல் பாசத்தி லின்றிக--கதமிக் 
கெரிகதிரின் முன்னிருள்போ லேலா வசத்த 
னருகணையார் சத்தணைவா ராங்கு. 

எனவரும். 

சத்தோடு கூடியவழிச் சத்தாயும் ௮சத்தோடு கூடியவழி அசத்தாயும் 
இவவாறு சதசத்தா மியல்புடைய தன்னுண்மை உணர்க்தோன் சத்தாயெ 

முதல்வன் றிருவருளா னல்ல தொன்றையுங் காணானாயின் அ௮வ்வழிப் பாசமா 

Su ௮சத்தின் இதஞ்செய்த லின்மையாம் சத்தாகிய ௮ம்முதல்வனைத் தலைப் 
படுவோர் ௪£ற்றமிக் கெரியாகின்ற ஒளியின் முன் ௮ந்தகாசம் போல ௮ச்சத்து 

னெகிர் தனது சத்தியை ஏற்கமாட்டாத அசத்தாகிய பாசத்தின்மாட்டு எய் 
துவாசல்லர் என்க, 

வேறுமுடி பாகலின் ஒருமைப் பன்மை மயக்க மன்மை யுணர்க, அருளின் 

என்னும் லீக்தாமுருபு ஏதுப் பொருட்கண் வந்த.து, இதமித்தல் என்பது பெ 
யரடியிற் பிறர்த வினைப்பெயர், இதஞ்செய்தல்-பற்றுச் செய்தல், இன்றி இன் 

மையா ஜனென்க.இன்மைக்கு ஏதுக் கூறுவார் *கதமிக் கெரிகஇரின் முன்னிருள் 

போ லேலா வசத்து' என்றார், ௮சத்தைச் சார்ந்து ௮சத்தாய் நிற்றல் இயற் 

கையன்றென்பது 1:“ஓன்.று மினு மொளிகவசா தேலுள்ள---மென்று மகலா 
  

* இருநாவுக்கசசுகாயனார்தேவாரம், கோயிற்குறுந்தொகை. ௪. மாணிபால். 1 திருக் 

குதள், ௬௩-ம் ௮தி. சள்ளுண்ணாமை. ௯. களித்தானை. 1 இருவருட்பயன், இரூண்மல 
நில. ௯.



சிறப்பியல்பு.பதினொராஞ்சூத்இரம். ௨௧௫ 

திருள.” எனப் புடை நூலாசிரியர் ஓதியவாற்றானு மறிக, ஆங்கேலா அசத்தெ 

னக் கூட்கெ, ஒப்புமை பற்றிக் கதமிக் கெரிகதஇிர் என்றார், ஒப்புமை யாதல் 
#6 nn யில்லவ னெரி அள்ளி, னாலென வெகுண்டான்." என்பதனாலும் 
HOE, 

இவவைந்து வெண்பாவானும் முறையே இறை பணியி னிற்பார்க்குப் 
பிராரத்தவினை முதல்வன் சந்நிதியில் உடலூழாய் ஓழிவதாகலின் மேலைக்கு 
வினை யேறுமா றில்லை என்றும், ௮, செய்வோர்செய்திப் பயன் விளையுமாற 
ரம் பெறப்படும் என்றும், செய்வோர்செய் இப் பயனன்றியும் விளைவது வாத 
னைமாத்திரையே யாகலான் அதுபற்றி வரும்வினை ஞானத்தா னழிவெய்தும் 
என்றும், அரச ஞானம் வாதனை பற்றிச் சலிக்குமா றில்லை என்றும், ௮து 
சலியாமைக் கேது இ௮ என்றும் எடுத்துக்காட்டி அஞ்ஞான கன்மம் பிரவே 
சியாமையை வலியுறுத்தவாறு காண்க, ஏகனாக நிற்றலான் மலவாதனை இன்ரு 

கலும், இறைபணி நிற்றலான் மாயா கன்மங்களின் வாதனை இன்ருகலும் பெற 

ப்பட்டமையின், “மலமாயை தன்னொடு வல்வினையின் ற் என்பதனை வேறோ 

சஇகரணமாக வைத்து ஓதல் வேண்டா வாயிற்று, ௮ற்முயிலும் அவை இலவா 

தற்கண் உளதாகிய 8யப்பாடு முதலாயின இ.றுஇச் ரூத்தாத்தஇின் (மும்ம 
லங் கழீஇ! என்னும் ௮ இகரணத்துட் பெறப்படும். 

இசண்டாமதிகாண முடிந்தது. 

ர 

பத்தாஞ்சூத்திர முடி நீதது. 

  

பதிஜெராஞ்சூத்திசம். 
சைகை அவ 

காணுங் கண்ணுக்குக் காட்டு முளம்போற் 

கரணவுள் எளத்தைக் கண்டு காட்டலி 

னயரா வன்பி னரன்கழல் செலுமே. 
எனவரும், 

  

எ-து. சூ-ம். எ-னின். பரமேசுரனது பாதங்களை யணை 

யுமாறு உணர்த்துத னுதலிற்று. 
அன்மலாபம் மேலைச்ரூத் தத்தின் 'இறைபணி வழுவாது நிற்க' என்றவ 

ழிச் 1**திவன்முதலே யன்றி முதலில்லை யென்றுஞ்-சிவனுடைய தென்னறின 

தென்றுஞ்-சவனவன---தென்செயல தாகின்ற தென்று மிவையிற்றைத்-- 
தன்செயலாக் கொள்ளாது.” அவ்வாறு நிற்கும் அன்மாவினுடைய அறிவிச் 
சைசெயல்கள் ௮வ்விடத் தொன்றனை விடயிக்குமா றில்வழிப் புத்தர் கூறும் 

௯ a வலம sd i சன்ன வண். 

  

se eet ies ate Atte அடை rate 

* பெரியபுசாணம், அமர்ரீ திகாயனார்பு ராணம். ௨௬. நல்ல. 1 திருச்சளிற்றுப்படி, 

யார். ௬௪,



௨௧௪௬ சிவஞானபோதமாபாடி.யம். 

1 இலய விஞ்ஞானம்.” போலச் சூனியமாய் முடியுமால் என்னும் ஆசங்கையை 

நிக்கி அவற்றிற்கு விடயம் இது என்பது உணர்த்து முகத்தானே ஆன்மலாப 

மிரண்டினுள் முடிவாய் எஞ்சிரின்ற சிவப்பேறு கூடுமா ௮ுணர்த்தி அதற்கு 

ஏதுச் கூறும் முகத்தானே ஏகனா9 அவ்வாறு கிற்புழிப் பெறப்படுஞ் சம்பந் 
தம் இது என்பது காட்டி. மேற் கூறிப்போந்த பாச நீக்கத்துட் பெறப்ப 

டாது எஞ்சி கின்ற பிராரத்த வாசனையி னொழிபுங் கைமுதிகநியாயத்தான் 

உணர்த்துதல் பயனோத்துள் இரண்டாம் பாதமாகய பதினொராஞ் சூத்திரத் 

இன் கருத்தென்க, 

ஆசங்கை பற்றிய இயைபானே ௮.இகாணவியைபும், ஆன்மலாபம் எனப் 
படும் பயனிரண்ட௮ுள் பாசநீக்க முணர்த்திய பின்னர்ச் சிவப்பே றுணர்த்து 

தல் முறைமை யாகலின் ௮ம்முறைமை பற்றிய இயைபானே ஐத்தியைபும், 

*-ஏகனாகி யிறைபணி நிற்க' என்றவழி அவ்வாறு நிற்பித்தற்குரிய சம்பந்தம் 

என்னை? எனவும், *மலமாயை தன்னொடு வல்வினை யின்ஜே' என்புழி வினை 

என்றது ஏற்புழிக் கோடலான் ஆகாமியவினையாகவே னைப் பிராரத்தவாசனை 

கழியுமாறு யாங்கனம்? எனவும் அவாய் நிற்றலின் அவ்வவாய் நிலைபற்றிய 

இயைபானே பாதவியைபும் பெறபட்டன, 

அ.த்றேல், ஏகனாகி இறைபணி நின்ரார்க்கு இனிச் செய்யக்கடவகொன் 

றின்மையானும், இருணீக்கமும் ஒளிவிளக்கமும் உடனணிகழ்ச்சியாமாறு போ 

லப் பசுத்துவ நிக்கமுஞ் சிவத்துவ விளக்கமும் இடையீடின்றி உடனிகழ்வன 

வாமாகலின் வேரோத வேண்டாமையானும், வடமொழிச் சவஞானபோகத் 

துட் சுவாறுபூதியாகிய சிவப்பேற்றைப் பத்தாஞ் சூத் ரத்றுட் பாச நீக்கத் 

தோடு ஒருங்குவைத் தோதுதலானும், அதனை ஈண்டு வேறுவைக் தோதுதல் 

அமையுமா றென்னை? எனின், அறியாது கூறினாய்; ஏகனாகி பிறைபணி நிற்பது 

துரியநிலை எனப்படும் ௮அருணிலையேயாகலின் ene மலம்நீங்கிய துணையா னே 

சுகப்பிபை மாத் திசையே விளங்குவ தன்றி ௮௫த நிலைக்கண்ணதாகிய சிவத் 

துவ விளக்க மெனப்படும் பாமசுகம் கோன்முமையின் அதுவிளங்குதற்கு அவ 

னருளா லல்ல தொன்றையுஞ் செய்யாமை மாத்திரையான் ௮மையாமையின், 

, வேறும் ஆண்டுச் செய்யக்கடவது உண்டென்பது தாம போதருதலாலும், 
இருணீக்கத்தில் ஒளிவிளக்கம் போலப் பசுத்துவ நீக்கத்தில் அருள்விளக்க 

மாத்திரை உடனிகழ்வதன்றி ஆனர்தவிளக்கம் உடனிகழாமையானும், அருள் 

விளக்கத்திற்கும் ஆனர்தவிளக்கத் இற்கும் தம்முள் வேறுபாடு முன்னர்க் காட் 

டப்படு மாகலாலும்,வடமொழிப் பத்தாஞ் சூத இரச்தில் பாசக்ஷயம் பண்ணு 

மாறு உணர்த்தியவழிப் பாசநீக்க மாத் இிரையேமுத்திஎன்னுஞ் சமயத்தாரை 

மறுத்தற பொருட்டுப் பாச நீக்கம் பெற்றோன் சுவாநுபூதி யுடையனாவன் 

எனப் பதினொஞ்் சூத்தாஞ் செய்தற்குச் தோற்றுவாயாந் துணையே செய் 

துசொண்டு சுவாறுபூதி நிகழ்ச்சிக்கண் ஓதற்பாலன வெல்லாம் பதினொராஞ் 

சூத்தாத்தே கூறிப் போர்தமையின், ஒன்பதாஞ் சூத்திரக்இு லெடுத்துக்கொ 
ண்ட அன்மசுத்தி பண்ணுமாறு பத்தாஞ் சூத்திரத்திற் சென்று இயைந்து 

முடிவு பெற்ருற் போலப் பத்தாஞ் சூத்இரத்தில் எடுத்துக்கொண்ட சுவாநு 
  

* இந்நூல். ௧0-ம் ச,



சிறப்பியல்பு.பதினெராஞ்சூத்திரம். ‘3 gor 

பூதிகிலை பதிஷெொாஞ் சூத்தரத்திற் சென்றியைக்து முற்றுப் பெறு கலென்ப 
இன் மலையாமைப் பொருட்டு ஆரியர், சுவாநுபூதிமானாவன் என்பதளை 
யும் அரன் கழல் செலும் எனப் பதினொசாஞ் சூத்தரத்திற்ரானே ஒருங்கு 
வைத் தோதினு ராகலின் ௮து மாறன்மையானும், அவ்வாறன்றி மொழி. 
பெயர்த்தல் யாப்பான் நால்செய் துரைப்பான் புகுந்கு சிரியர் வேறுபடச் 
செய்து உரையார் ஆகலாலும் என்பது, 

இஃதறியாதார் பத்தாஞ் S&S இரசம் பாசக்ஷயம் பண்ணுமா நுணா io RD 

றெனவும், பதிஞொஜஞ் Gh (hy BIN பரமேசானது ஸ்ரீ பாதங்ககா ௮ணையுமாறு 
உணர்த் இற்றெனவும், அசிரியர் தாமே ளெக்தெதெ துரைத்த ௬( ருக்துரையும் 

கோக்காது, பத்தாஞ்சூச்இரத்தகானே ௮த நிலையங் கூறி யொ Bin ரெனக் 

கொண்டு பதின்ராஞ் ௫ ரூத்திரம் பன்னிரண்டாஞ் Che Brin போலச் சிவன்' 

முத்தி இநிலயின் நிகழும் அணைந்தோர். தன்மைய கூறிற்று. மெனம் தமக்கு 

வேண்டி யவாே (P tf STI. WA, ஷி/ Bs போலியென் Omipa, வ... மொழிப்பத் காஞ் 

சூத்தத்துச் சுவா நுபூ இமா qos என்பகளைப் பதிஞனெொாஞ் ருசி, இர கஅப் 
பதீ.திசெய்க என், றதன் பின்னா: BD கொண்டி; In. ட்டு வை றி நுரை 2 Ke க 

௮/,தன் கருத்தென்பது தெற்றென உணர்க துகொள்க? அது அண்டுக் கூறிய 
வாறு உணர்க்நு பத்தி செய்தவழி யன்றிப் பெறப்படாமையின், அ௮ஃதாமா.று 

முனனர்க் காட்டுதும், 

இச்சூத்திரத்தின் பிண்டப் பொழிப்பு, காட்டக் Grams aa us கண்ணு 

க்ரு உருவத்தைக் காணுமாறு பிரிப்பின்றி உடஙியைம்து நின்று LY BG 

அதனைக் காட்டிக் தான் காண்கின்ற அன்மாவைப் போல, அறிவிக்க அறிவ 

தாகிய அவ்வான்மா விடயத்தை அறியுமாறு, முதல்வன், பிரிப்பின்றி உடங்கி 

யைந்தூ நின்று YF Dj ௮தனை அறிவித்துத் தான் அறிந்து வழுதலான், 

இவவாறு அத்துவிதமாய் நின்று உசவி செய்துவரும் பெருககரகுணையை மற 

வாது கடைப்பிடி த்.துச் செய்யும் ௮ன்பானே அம்முதல்வன் இருவடி யாயெ 

சிவானந்தா நுபூ இயைக் தலைப்படும் என்றவாறு, 

காணும் என்னும் உவமை யடையைப் பொருளினும் கண்டு என்னும் 

பொருள் வினையை உவமையினுங் கூட்டிக், காணவன்பதனை ஈரிடத்துக் கூட் 

டக், கண்டு காட்டல் என்பதனை * ““மிவர்தது வெரு களா விழுமிே யார.” என் 

புழிப் போலக் காட்டிக் காண்டல் என மாறி வைத்து, உரைத்தும் கொள்க, 

அயராமைக்குச் செயப்படுபொருள் அதனை என்று எடுத். துக்கொண்டு 

உரைக்க, அயரா வன்பு அபராமையானாகிய அன்பு என அறு சென்ற 

வெயர்.”” போல நின்று, இக்கருத்2த பற்றி 1*“இத்ை-யாயுமறி வுடையனா 

யன்பு செய்ய,” என்றார் வழி.நாலாசிரியரும், உள்ளத்தை என்பது உருபு 

மயக்கம், அறிவிச்சைசெயல்களின் நிகழ்ச்சியாகிய அயசாமையும் அன்பும் 

அரன்கழல் சேறலும் முறையே காரண காரியங்களாய் ௮வ்வொரு பொருண் 
மேல் ஒருங்கு நிகமும் என்பார் அயரா வன்பின் ௮ரன்கழல் செலுமே' 

என்னார். 
"வது நட ல பட ஷைஷைக் விக் வரராவதவுக்கப பஅவகஷிஷகவை te pee 

  

4 நாலடியார், னெமின்மை. ௪. Cut 5 gi. | வெஞானடத்தி, ௪ கக-ம் சூ,௧. காய 

மொழிக்தாற். 

    

௨௮



டக] சிவஞானபோதமாடாடி யம். 

இஃது என்சொல்லியவாறோ வெனின், அன்மாவை யின்றி அமையாத 
கண் ஒருருவத்தைக் காணுங்கால், அன்மபோதங், கண்ணொளி எனத் தான் 
ஏன வேற்றுமை யின்றி உடனாய் விரவி நின்று கண்ணுக்குக் காட்டிய உருவ 

த்தைக் சண் கண்டது என்றும் கண்ணை அ,ிட்டித்து நின்ற ஆன்மாக் கண் 
டது என்றும் பிரித்து ௮றியப்படுமா றின்றி இருவகைக் காட்சியும் ஒன்றனை 

யொன்று விடாமல் ௮த்துவிதமாய் ஒருங்கே நிகமும் முறைமை போல, முத 
ல்வனை யின்றி அமையாத அன்மா ஒரு விடயத்தை அறியுங்கால், அம்முதல்வ 

ன௮ சிற்சத்இ, ஆன்ம சிற்சத்தி எனக் தான் என வேறின்றி உடனாய் விரவி 

நிற்ப, முதல்வனும் ஆன்மாவில் அவ்வாறு விரவி நின்று அறிவித்த விடயத் 
தை அன்மா அறிந்தது என்றும் ௮ன்மாவை அ, திட்டித்து நின்ற தான் 91H 

தான் என்றும் பிரிக் தறியப்பமொ நின்றி, இருவகை யறிவும் ஒன்றனை யொ 

ன்று விடாமல் அத்துவிதமாய் ஒருங்கே விடயித்துச் செல்லுமாறு செய்து 

வரும் இவ்வுபகாம் பெத்தம் மு.ச்தி இண்டினும் ஒரு பெற்றித்தாய் உண்மை 

யின், ஏனையவற்றை யெல்லாங் கைவிட்டு முதல்வனிடத்.து ஏகனாகி அவனரு 

ளால் அல்லது ஒன்றையுஞ் செய்யானாய் நின்ற ஆன்மா, முதல்வன் அவ்வாறு 

அ௮த்துவிதமாய் உடனின்று கருணையான் உபகரித்து வரும் உரிமையை கோக் 

குந்தோறும் கோக்குந்தோறும் ௮ப்பொருளின்கட் செல்லும் இச்சை அடங் 

காது மீதார்தலின் ௮வ்விச்சையே தானாக விளங்கித் தோன்றும் பேரானந்த 

ததை அநுபவிக்கப் பெறும், என மேற் கூறிய அ௮சங்கையை நீக்கி அறிவிச் 

சைசெயல்கள் மூன்றும் இம்முறைமையான் அம்முதல்வனை ஒருங்கே விடயி 

தீது நிற்குமாறு விளக்கி, அதிதகிலையின் இயல்பு கூறியவாரு மென்க, இக்கரு 

த்தே பற்றி* “அறிவொளிபோற் பிரிவருமத் அவிதம்.” என்றார் புடை நாலா 

சிரியரும். அங்கியும் ஒன்றிற் றங்கிநின் றல்லது தன்ஜொழில் நடத்தாது ஆக 

லின், ௮து போல முதல்வனும், செய்யுந் தொழில் அனைத்தும் ஆன்மாவி 

னிடத்துத் தங்கிரின்றே செய்வன் என்பது உணர்ந்துகொள்க, 

இதலுள், காணுங் கண்ணுக்குக் காட்டு முளம்போல்' எனவே அவ்விச 

ண்டிற்கும் உளதாகிய சம்பந்தம் ௮த்துவிகம் என்பது பெறப்படுதலின், ௮.து 

வே :௮வனே தானே யாகிய வச்கெறி ஏகளுகி” நிழ்றற்கண் உளதாகிய சம் 

பந்தம் என்பதூஉம், காட்டிக் காணும் னவே கைமுதிக கியாயத்தான் முத 

ல்வனையே விடயிக்கும் ஞானிக ரூடம்பின் நிகழும் பிராரத்தம் முழுவதும் 

அவர்களிடமாய் கின்று முதல்வனே ஏன்றுகொள்வன் ஆகலின் அவருக்கு 

அவவாதனை தாக்குமாறு இல்லை என்பதாஉம் பெறப்பட்டமையின், ௮வாய் 

நிலையை நிரப்பியவாறு மறிக, அத்துவித மாதல் இவ்வியல்பிற் றென்பது 

பொதுவஇகாசத் இறுதியில் விளங்கக் காட்டினாம்; கடைப்பிடி த.நுக்கொள்க, 

இவ்வாறன்றி, காணுங் கண்ணுக்குக் காட்டு முளம்போற் காண வுள் 

ளத்தைக் கண்டு காட்டல்'என்பத ற்குக் காட்டிவரும் உபகாரம் உணர்த்து தலே 

கருத்து என்று உரைப்பாரு முளர்) அது, 1“விளம்பிய வுள்ளத்து' என்னுஞ் 

ரூத்திரத்துத் இசோதானசத்திய திலச்கணம் கூறும் முகத்தாற் கூறிப் போ 
ந்கமையின் அதுவே ஈண்டுக் கூறிற்றெளிற் கூறிய துகூறலாய் முடியும் ௮க 
  

* செெப்பிரகாசம், மங்கலவாழ்த்து ௭. புறச்சமய. 4 இந்தூல், ௫-ம் சூ.



சிறப்பியல்பு.பதினொசாஞ்சூத்திரம்.க-ம் அ.தி. ௨௧௯ 

லானும், கண்ணழித் அுரைப்புழி “அவனும் அவற்றது விடயத்தை புணரும்” 
எனக் காணும்.உபகாச மாத்திரையே எடுத்துக்கொண்டு உசைத்த அரியர் 
க்கு ௮து கருத்தன்று என்பது தெற்றென விளங்குதலானும், காணும் உப 

காரங் காட்டும் உபகாசத்தின் பின்னர்த்தாய் நிகழும் என்பது உணர்க்துகோ 
டற்பொருட்டு அதுவும் உடன் கூறப்பட்ட தன்றி அதனான் ஈண்டைக்கு 
ஆவதோர் பயன் வேறின்மையாளலும், ௮வர் உரைப்பன வெல்லாம் போலி 

யென் ரொழிக, அற்றேல், வடமொழிப் பதினொஞ்் சூத்தத்திற் காட்டு 

வான” என்பது மாத் இிரையே யன்றிக் காண்பான் என்பதும் உடன் கூறிற் 

ஜில்லையால் எனின், அற்றன்று, அறியாது கூறினாய்; ஆண்டுக் “sr Oar 
னும்” என்ற உம்மை காண்பானுமாம் என எஇரறுதழீஇ நிற்றலிற் கூரூமை 

யாண்டைய தென்க, அவ்வும்மைக்கு அப்பொருள் காணமாட்டாதார் பாடம் 
வேமுகக் கொண்டு ஒதுப, 

இதனுள, காணுங் கண்ணுக்குக் காட்டு முளம்போல் காண வுள்ளத் 

தைக் காட்டிக் காண்டல் என்பது ஓர இகாணம்; ௮தனை ௮யசா வன்பி னரன் 

கழல் செலுமே என்பது ஓரதிகரணம்; ௮க இரண்டஇிகாணத்தது இச்சூத் 
இரம் என்று உணர்க, 

hyp 

மூதலதிகரணம். 

அ/வற்றள், ஈசரவவிகாரவாதி முகலியோசை மறுத்து ௮ன்மா ஒன்றனை 
விடயிக்குங்கால் முதல்வன் செய்யும் உபகாசங் கூறும்முகத்தானே அத்துவித 
நிலை உணர்த்துதற்கு எழுந்தது முதல இகரணம். 

ஈண்டு அவனும் அவற்றது விடயத்தை உணரும் என்றது. 

எனவரும். 

௮வன்-மூதல்வன், அவற்றது-அன்மாக்களது. ஆராவது ௮றிதற் கழு 

மைக்கண் வந்தது * *அன்னபிறவும்” என்றகனுற் கொள்க, உம்மை தன்மா* 

உணர்தலே யன்றி முதல்வனும் அதனை உணருமென இறந்தததழீஇயிற்று. 

விடயம் பெத்தத்திற் பிரபஞ்சமும் முத்தியிற் சிவமுமாம், ஆகவே முதல்வன் 

தன்னை யறிதலும் ஆன்மாவின் பொருட்டு ஆன்மாவிற் றங்கிகின் றறியு மென் 

பதாயிற்று, 

அற்றேல், கண் சடமாகலானும் காண்டற்பயன் அன்மாவுக்கே யாகலா 
னும் கண் காண்புழி ஆன்மாவும் உடனின்று காண்டல் பெறுதும்; கண்போல் 

அன்மா சடமன்மையானும், ௮றிதற்பயன் அன்மாவுக்கே யன்றி முதல்வளு 

க்கு இன்மையாலும், முதல்வனும் ௮வற்றது விடயத்தை உடனிண்றறியுமென் 
தற்குப் பிரமாண மின்றா லென்னும் ஆசங்கையை நீக்கி மேற்கோசைச் சாஇ 

தீதற்கெழுந்த எது; 
ட்டி தொல்காப்பியம், சொல்லதிகாரம், வேற்றுமைமயங்வயெல், ௧௯. இயற்கை. 
 



poo.  PaleprorCur Siri ly. wD 

இவ்வான்மாக்கள் அவனையின் றி யமைநீ தொன்றையும் 
விடயியா வாகலான். 

எனவரும், 

கண்ணொளிக்கு, விளக்கொளி, தன்்னோடுங் கலந்து தன்னோடு கூடஉரு 

வத்தினுங் கலக்தாலன்றி ௮வவுருவத்தைக் காணும் முறைமை யின்மையின், 

அதுபோல அறிவித்தா லன்றி ௮றியுமியல் பில்லாக அன்மாக்களும், முதல்வன 

துணாவு சம்மொடு விரவி கின்று தம்மோடு கூடச் சென்று விடயத்தும் 

விரவி நின்றால் அறிவு விளங்கி ௮வ்விடயத்தை Ou மியல்பின வன்றித் 

தனித் தமையவும்மாட்டா, தனிச் தொன்றை விடயிக்கவும்மாட்டா, Bo 

லான், அறிவு விளங்குகன் மாத்இரைக்கீேே யன்றி விடயத்திற் சென்று பற் 

றுகற்கண்ணும் முதல்வன் உடனிற்றல் பெறப்படிதலான் “ஈண்டி அவவறும் 

அவற்றது விடயத்தை உணரும்' என மேற்கொண்டது என்றவாறு, 

அமைர்து விடயியா என்பது **உரத்துக்தரியாது,” என்றாக்போல வே 
ர் 

அவினையாய் நின்றமையின் இன்றி என்பது ஈரிடத்துங் கூட்டி. உரைக்கப்பட் 

டது, அவனையின்றரி,அமையாமையின் காட்டு முபகாசம் விளங்கினாற் போல 

அவனை யின்றி ஒன்றையும் விடபித்த லின்மையாற் காணுமுபகாச மினிது 
விளங்கு மென்பார் “அவனையின்றி யமைக்தொன்றையும் விடபியா” என்றார். 

உம்மை முற்றும்மை, விடயியா என்றது பெயாடியிற் பிறந்த எ இர்மறைவினை. 

இவ்வேதுப் பொருளையே எடுத்துக்கொண்டு வழி.தூலாசிசியர்; 

ரி“ ஏவ்விடத்து மிறையடியை யின்றியமைர் தொன்றை யறிந்இயற்றி 

பிடாவுயிர்க ளீசன் ரனுஞ்--செவ்விதினி ஓளம்புகுர்து செய்தியெலா முண 

ர்ந்து சேட்டிப்பித் தெங்குமாய்க் செறிந்து நி த்படனிவ்வுயிர்க டோற்றும் 

போ தவனையின்றிக் தோற்றா விவற்றினுக்கம் முகலெழுத்துக் கெல்லாமாய் 

நிற்கு--மவ்வுயிர்போ ஷின்றிவெனாக லானா மானடியை யகன்றுகிற்ப தெங் 

சகேயாமே,” 

என விரித்தோதியவாறு பற்றி யணாரறு கொள்க, 

| இகலுள் எவ்விடத்தும் என்றது பெத்தம் முத்தி இரண்டினும் என்ற 

வாறு, ௮ரனடி.யை அகன்று நிற்பது என்றது அரனடியை விட்டுத் தனித்து 

நின்றறிவது எங்கே ஐரிடத்து மில்லை என்றவாறு, இறையடியை யின்றி 

அறிக்தொன்றை இயற்றியிடா வுயிர்கள் எனவும், ஈசன்றா னெங்குமாய்ச் 

செறிந்து நிற்ப னெனவுங் கூறியது விடயத்தின்கட்படும் நிகழ்ச்சிக்கு என 

வும், இவ்வுயிர்கள் தோற்றும்போது ௮வனையின்றிச் தோற்று எனவும் அவ் 

வுயிர்போ னின்றிடுவன் எனவுங் கூறியது அன்மாவின்கட் படும் நிகழ்ச்சிக்கு 

எனவுங் கொள்க, அவ்வாறு கொளளாக்கால் இருகாற் கூறுதல் புனருத்தி 

யாய் முடியு மென்றொழிக, விளக்கொளி கலத்தல். ஈரிடத்தும் வேண்டப்படும் 

என்பது 1 “விளக்கொளி கலந்த வற்றை,” ” எனவும், **விளக்கின்சோதி கலக் 

இடம், '” எனவும் புடைநூலாகிரியர் வகுத்தோ Blues Dey, 09 Spe. அறிக, 
        

ட வெஞான?)த்தி, கக-ம்சூ.௪. 1 சிவப்பிரகாசம், உண்மை. ௩-ம் சூ. ௭. சண் 
ணுளி.



சிறப்பியல்பு.பதினொராஞ்சூத்திரம்.க-ம் ௮இ. ௨௨௧ 

HD? pod, ௮ஃதங்கனமாகப் பாழுத்தியில் ஆன்மாவுக்கு விடயமாவ 
தொன் றின்மையின் எவ்விடத்தும் ௮வற்றது விடயத்தை முதல்வ னுணரு 
மென்றல் செல்லாதா லெனின், அறியாது கூறிஞய்,* ௬ ததவ.நு போகத்தைக் 

துய்த்தலணு,” எனவும், 1” “ஓன்றிரின்..றுணரு முண்மை.” எனவும், பிறாண் 

டும் இவ்வாறே யோதுதலின் ஆன்மா பாமுத்தியிற் சவானந்தாறுபூதியை 
HUIS லுண்மையான், ௮.துவும் முதல்வனை யின்றி ௮அமையாமையின் முதல் 

வனும் அவவநுபூ தியை ௮வ்வான்மாவிற் நங்ககின் றுணர்த லுண்மையின். 

இக்கருத்தே பற்றி யன்றே சில ஆகமங்களில் முதல்வனும் தன் ஆனந்தத்தை 

அுபவிப்ப னென்று ஓ கியதா. மென்க, ஆண்டு ௮ நுபவிப்பன் ௪ CH LIE (GE 
தாற்பரியம் ௮றிவன் என்பதேயாம், 

அக்கருத்தறியாத வொத்துவிகசைவர் முதலியோர் மூதல்வனுர் தன்னு 

னந்தத்தை ௮நுபவிப்பனெனக் கூறுப.அழுர்தி யறிதலே ௮.நுபவி த்தல் என் 

ae; சொற்குப் பொருளாகலின் அவ்வியல்பு ஆன்மாவுக்கே யன்றி முதல்வனு 

க்கில்லை என மேற் காட்டிப் போக்தமையானும், ஆனர்தரூபமே முதல்வனாக 

லிற்ருனே தன்னைப் புதிதாக ௮.நுபவித்தல் வேண்டாமையாளும், முதல்வன் 

செய்யுஞ் செயலெல்லாக் தன்பொருட்டன்றி அன்மாவின் பொருட்டேயாம் 

என்பறு மேற் கூ றிப்போரந்தமையா BMD DOU Lo BLD Crs o8 Ques Om Sa, 

நிமேல், முதல்வன் காட்டுகன் மாத்திரையா னமையுமாயினன்றே 
௪ “eo . 

யே என்றவாறே விகாரமெய்தாமை பெறு 1] “காந்தங் கண்ட பசாசத் தவை? 

தும், ௮வ்வளவினன்றி ௮ன்மாக்களுட னின்று ௮அவற்ரோ டொப்பக் காண்ட 

அஞ் செய்யுமாயின், ஆன்மாக்கள் போலக் கட்டுற்.று விகாரியாவான் சேறல் 

ஒருதலையாமால் என்னும் ஆசங்கையை நீக்கி எதுவை வலியுறுத்துதற்கு எடுத் 

துக் காட்டும் உதாரணம்) 

ஐந்தையு மொக்க வுணரா தவற்றுணர்வ 

தைந்தும்போ னின்றுணரு மாகலா.னைந் இனையு 
மொன்றெொன்றுப் பார்த் துணர்வ துள்ளமே யெவ்வுலகு 
மொன்றன்முப் பார்க்கு முணர்த் து. 

எனவரும், 

ஆன்மா 6 “'சுவையொளி wy omnes crop.” என்னும் வகை விட 

யங்களை உணரும் உணர் :ச்சிக்கண்ணே தன்னியல்பு இறு என வேறு காணப்படு 

மாறின்றி ௮வ்வவ்விடயங்களே போல ௮.துவதுவாய்ச் செறிந்துகின் நறியும் 

இயல்பிற் ரகலான், ௮வ்வைந்து மொருங்கே ௮றியமாட்டாது ஓரோவொன் 

மூக அறிந்து ௮ நுபவிப்பது ஆன்மாவேயாம், ௮து போலச் சதசத்தாய்ப் பல 
தன்மைப்படும் இயல்பின்றி என்றும் ஒருபெற்தித்தாகய பரம்பொருள் எல் 

லாவானமாக்களுடைய விடயங்களையும் ஏகமாய் ஒருக்: கை பொதுவகையான் 

உ உண்மைவிளச்சம், ௫0, மூத்திசனின். 1 சிவப்பிரகாசம், ௧0-ம் சூ. ௮. ஒன்றி 

ரண். 1 இந்நூல், ௫-ம் சூ. விளம்பிய 4 கட்டுற்று-பந்தமுற்று, 6 இருக்குறள், 
உ-ம் ௮இ, நீத்தார்பெருமை. ௭. ப 

 



222. சிவஞானபோதமாபாடியம். 

அறிந்து ௮வ்வான்மாக்களுட ஸின்று சிறப்புவகையான் அறியும்; ஆகலான் 

உடனின்றறிதலே பற்றி ௮ன்மாப் போலப் பரம்பொருள் , விகாரியாவான் 
சேற்லின்றென்பது, 

ஆகலான் உடனின்றறிதலேபற்றி ஆன்மாப் போலப் பரம்பொருள் விகா 

ரியாவான் கேற லின்றென்பது குறிப்பெச்சம், இது சொத்பொருட்பின்வரு 

நிலை. உணராது உணர்வது என இயையும். அவற்றுணர்வது எனச் *:*சாரியை 

யுள்வழித்தன்லுருபு. '” நிலையாது வந்தது இலேசாற் கொள்க, உணர்வ தென் 
றதுதொழிற்பெயர்மாத் இசையாய் நின்றது; 1 “உறங்குவது போலும்,” என் 

ர.ற்போல, ] '*வினைசெய்யிடத்தில்,” வரும் ஏழாவது விரித்துரைக்க, 

அ.திறேல், ஈண்டுக் கூறிய முறைமைபற்றி ஆன்மாக்களுக்கு விடயமாவ 

தொன்றனையே முதல்வன் சவிகற்பமாய் உணர்வ னன்றி ஏனையவற்றை ௮வ் 
வாறுணர்வா னல்லனெனின், மேல் இறைபணி ௮ இகாணத்தில் 4 :முற்செய் 

வினை யுந்தருவான் முன்” என்றது சாலாதாய் முடியும்; அன்றிச் €ீவன்முத்த 
ருக்குப் பிராரத்தவினை தாக்காது உடலூழாய் ஒழியும் எனவும், ஒசோவழித் 

தாக்கும் வாதனையரீய் நொய்இன் வந்து தாக்குதன்மாத்தரையேயாம் என 
வும் கூறுதலின்,௮து தருவான் முன்னாதற்கு ஒரியைபில்லையால்; என்னும் ஆச 

ங்கையை நீக்கி அதனை வலியுறுத்துதற்கு எடுத்துக் காட்டும் உதாரணம்); 

எகமாய் நின்றே யிணையடிக ளொன்றுணரப் 
போகமாய்த் தான்விளைந்த பொற்பினான்.-ஏகமாய் 
உள்ளத்தின் கண்ணானா னுள்குவா ருள்கிற்றை 

யுள்ளத்தாற் காணானோ வுற்று, 
எனவரும், 

மூதல்வன் திருவடிகளில் நகானென ஒன்றில்லென்று தானே என ஏகமாக 

நின்றுகொண்டே பிராரத்தவினைக் டோக வரும் விடயத்தை உணர்வாசாயின், 

அதுதான் அ௮ச்சீவன்முத்தர்க்கு வினைப்பயனாத லின்றிச் சவபோகமாய் விக 

இன்ற பொலிவானே அவ்வாறு உணர்வாசா லுணசப்படும் விடயத்தை ௮வ்வு 

ணர்வி னிடத்தாற் பொருந்தி அறிந்து தனக்காக்கச் கொள்ளான் கொல்லோ. 

பெத்தம் முத்தி இரண்டினும் ௮த்துவிதமாய் ௮வ்வறிவின்கண் நீங்காது 8 உட 

னின்று உணர்த்தியும் உணர்ந்தும் வரும் ௮ம்முதல்வன் என்க, 

ஏகமாய் உள்ளத்தின் கண்ணானான் உள்குவா ரூள்கிற்றை உள்ளத்தான் 
உற்றுக் காணானோ என்க, இசை எச்சத்தால் ௮வ்வா நுரைக்கப்பட்டது. 
நில்லாதுணர்தலைப் பிரித்தமையின் ஏகாசம் பிரிகிலைக்கண் வந்தது, இணையடிகள் 

என்புழிக் கண்ணுருபு தொக்கது; 6:*8ீயங் கண்ணு மல்லாப் பொருள்வயின்-- 
  

_ * தொல்காப்பியம், எழுத்ததிகாரம், தொகைமாபு. ௧௫. மெல்லெழுத்து; இதில் 

மெய்பெற என்றது இலேசு. 1 திருக்குறள், ௩௪-ம் அதி, நிலையாமை. ௯. 1 தொல் 

காப்பியம், சொல்லஇகாரம், வேற்றுமையியல். ௨0. ஏழாகுவதே, ரி இந்நூல், ௧௦-ம் 
சூ. ௨-ம் ௮. ௧. மாமல்ல. -6 தொல்காப்பியம், சொல்லதிகாரம், வேற்றுமைமயங்கி 
யல். ௨௨,



சிறப்பியல்பு.பதினொராஞ்சூத்திரம்.க-ம் ௮, ௨௨௩ 

மெய்யுருபு கொகா௮ விறுஇ யான.” என்ப ஆகலின், உணச என்னுஞ் Oru 
வெனெச்சம் “பழைபெய்யக் குளகிறையும்.”” என்புமிப்போலக் காசணப். போ 
ருட்டாய் நின்றது. கெளிவுபற்றி விளைந்த என இறர்தகாலத்தாற் கூறினர், 

“விளைந்த பொற்பினான்' என்றமையித் போகஞ் வபோக மாதல் பெத்ரும், 
*செயற்கைப் பொருளை ஆக்கமொடு கூறல்,” 1*₹அக்கர் கானே காரண முத 
நிறே.” என்ப வாகலின் ஆக்கமுங் காரணமு மடுத்து ah gem, ஆனாமை-நீங்கா 
மை, ஐஇகாசம் எ இர்மறை, ப | 

இஃது இவ்வதிகரணப் பொருள்பற்றி 1மூத்செய்வினை யுஈ்தருவான் 

மூன்' என மேற் கூறிப் போந்ததன்கண் சங்கை நிகழாமைப் பொருட்டு 

அதனை வலியூ.றுத்துகற்கு எழுக்க தென்பது, இணையடி.களில் எகமாய் நின்று 
கண்டதோர் பொருளை அந்தக் கருத்தன் சாண்பார்க்கு ௮து சவபோக 
மாய் விளையுமென்பது1**பெற்றடிற் றின்பமே ேே பரின்பமாம்.”எனவும், $**உட 

ம்புடைய யோகிகடா முற்றசற் றின்ப--மடங்கத்தம் பேரின்பத் தாக்கல்,"? 

எனவும் 0**காணுங் காணங்க ளெல்லாம்பே ரின்பமெனப்-பேணு மடியா. 

எனவும் பிருண்டும் இவ்வாறே ஓஇியவாற்ரு லுணர்க, 

இனி, இவ்வெண்பாவிற்கு ஒன்றெனப்படும் ஆன்மா ஏகமாய் நின்று இணை 

படிகளை உணசவே போகமாய் விளார்த பொற்பை யுடையான் ௮துவேயு மன்றி 
ஆன்மாவுக்குக் கண்ணெனப்படும் அறிவு மாயினான் ஆகலான் அம்மூதல்வன் 

உள்குவா ரள்கிற்றை யுள்ளத்தாற் காணானோ என்றுரைப்பாரு முளர், ௮ஃது 

௮.தஇகரணச் தெடுத்துக்கொண்ட பொருளோ டியையாது வெத்றெனத் தொ 
டுத்தலாய் முடியும் என்பது உணரந் துகொள்க, 

இவ்வ௫கொணத்தாற் போந்த பொருள், ***அவையே தானே யாய்' என 

முதல்வன் தால 8ந்தொழில் செய்யுமா அுணர்த்து முகத்தானும், 11“தாக்கமு 

ணர்வின் றமியருள்' என அதிசூக்கும லீந்தொழில் செய்யுமா peat SB (ips 
த்தானும் பொதுவகையாற் பெறப்பட்ட ௮த்.துவித நிலையை ௮வ்வ இிசூக்கும 

வைந்தொழிந்கட் படும் விசேடத்தின்மேலிட்டுச் சிறப்புவகையாற் பெறுவிக் 

குமுகத்தானே பெத்தம் முத்தி இரண்டினும் அன்மாக்களுக்கு வரும் பயனை 
முதல்வனே உட னாய் நின்று ஏன்று கொண்டு அவசவர் செய்யுஞ் செய்இிகி 

குத்தக்க பயன் விளைத்து நிற்பன் என்பது) விளக்யெ வாருமென்க, இஃதாசிரி 

யர் தாமே வருகின்ற ௮இகரணத்இல் விளக்குகின்றவாறு பற்றியும் உணர்ந்து 
கொள்க, எனவே, பெத்தர்க்கு வரும் பயனும் உடனாய் நின்று என்றுகொள் 

ளும் முதல்வன் உடல்பொருளாவி முழுவதும் ௮வனுடைமை எனக்கொ 

ண்டு தானஞ்செய் தொழித்துப் 1] “பரமே பார்த்திருப்ப.” ரன்றிப்1]14*பதா 

ர்த்தங்கள் பாசார்,'” ஆ௫ூயெ சீவன்முத்தருடம்பு கொண்ட வினைப்பயன் ஒரு 
வாற்ருனும் அவர்க்குத் தமதாதல் செல்லாமையின் எவ்வாற்றானும் முதல்வன 

தேயா மென்பது கூருமே விளங்கும் என மேற்பெறப்படாஅ எஞ்சிரின்ற பிரா 
  

* சொல்காப்பியம், சொல்லஇசாரம், செவியாக்கம். ௨0. 1 மேற்படி, ௨௪. 1 இக் 
நூல், ௧௦-ம் சூ. ௨-ம் ௮.இ. ௧. நாமல்ல. 4 திருவுந்தியார். ௩௩. 6 திருக்களிற்றுப்படி. 

யார். ௪௬. 0 இருவாசகம், பண்டாயகான்மறை. ௬. ௬௪ இந்நூல் ௨-ம் சூ. Tt Os 

நூல், ௫-ம் சூ. விளம்பிய. 1] சவெஞானச்இ, ௧௧-ம் சூ. ௨. பரஞானத்தாற்.



20.7 சிவஞானபோதமாபாடியம். 

சத்தவினைக் தொடர்பு ௮வர்க்கின்றாமாறு கைமுஇகநியாயத்தால் விளக்கிய 

தூஉ மாயிற்று, பெத்தர்க்கு வரும் வினைப்பயனும் முதல்வனே,உடனாய்கின்று 
ஏன்றுகொள்வ னாகலானன்்தே **யாதொரு தெய்வங் கொண்டீ ரத்தெய்வ 

மாகி யாங்கே-மாதொரு பாகனார்தாம் வருவர்,” எனவும்] **அங்குநாஞ் செய் 
யுஞ் செய்திக் காணைவைப் பால ளிப்பன்.”” எனவும் ] “அறிவா யறிகின்றான் 

மூனே." எனவும் இவ்வா ஜோதியதூஉம் உலகத்து ளொன்றனை ஈவாரும் ஏற் 

பாரும் சிவார்ப்பணம் எனக் கருதாதவழிக் குற்றமென்று ஆகமங்கள் கூறிய 

நூஉமென்க, 

முதலஇகரண முடிந்தது, 

த்த 

இரண்டாமதிகரணம், 

ுதலஇகாணத்தின் ஏனைச் சமயத்தாரை எல்லாம் மறுத்துச் சித்தாகத 

முத்தியை நிலைபெறுத்துஞ் சுத்தாத்துவித நிலையை உணர்க தியவழி ௮தனா 

லதனைப் பெறுமாறு யாங்கனம்? என்னும் அ௮வாய்நிலையை நிரப்பி அன்மலாப 

மிரண்டனுள் எஞ்சி நின்ற வெப்பேறு கூடமொாறு உணர்த்துதற் கெழுநதது 

இசண்டாமதஇிகரணம், 

இனிப் பத்திபினான் மறவா தேத்த அவனது FUTIGS 
தை அணையும் என்றது. 

எனவரும், 

இதன்பொருள் சூத்தாத்து லுசைத்தவாறு பற்றிக் கண்டு கொள்க, 

அறிவிச்சைசெயல்கள் மூன்றும் ஒருங்கே உடனாய் நிகழும் இயல்பின் 
கண் எவ்வா அரைப்பினும் அமையுமாயினும், முதற்க ணிகழும் முறைமையே 

ஈண்டு எடுத்துக்கோடலின் அதற்கேற்பச் சூத்திரத்து ஞரைத்தவாதே ஈண் 

டும் மறவாஅ பத்திபினு லேத்த என்றுசைத்தமீல கருத்தாகக் கொள்க. ஏத் 

ase ஈண்டு அருள் வழி நிற்றன்மேற்று, அன்பு பத்தி வன்பன இச்சை 

மீதூர்தற்பொருள வாகலின், 9.9 பரமுத்தியினும் உண்டென்பது உணசா 

தார் பத்தியாவது சீவன் முத்குநிலைக்கே செய்யப்படும் ஒரு சாசகம போ 

லம் என மயங்கிக்கொண்டு தமக்கு வேண்டியவாறே உரைப்பர். பாமுத்தி 
நிலைக்கண் இச்சை நிகழாகவழிச் சிவபோக மநுபவமாதல் செல்லாமையா 

னும், சீவன்முதீதி நிலைக்கே கூறுவ தொன்டுயிற் செம்மலர் கோன்றாள்' 

என்னுஞ் சூத்திரத் தொருங்குவைக் கோதவே அமையுமாகலிற் சூத்திரம் 

வேறு செய்யவேண்டாமையின் ௮ஃது அரியர் கருத்தன்மையானும் அது 

பொருந்தாமை 908, 

அற்றேல், ஒருபொருளை அறிக்க மாத்திரையே அதன்கண் இச்சை 
நிகழுமாறுபோல இச்சை நிகழ்ந்தமாக்திரையே அதனைப் பெறுதலுங் கூடு 

மென்ட தூ உலகத் தின்மையால் ஈண்டுப் _பத்திமாத்திரையாற் ௪ சிபாதத த்தை 

* சிவஞான), : ௨-ம் சூ. ௨௫. 1 மேற்படி. ௨௬. இங்குநாஞ். . 1 பதினொரா 
திருமுறை, சாரைச்சாலம்மையார் அற்புத,ச்திருவர்சாகி. ௨0௦, 4 இந்நூல், ௧௨-ம் சூ.



சிறப்பியல்பு.பதினொராஞ்சூத்திரம்.௨-ம் ௮. ௨௨௫ 

அனையப்பெறுமானு யாங்கனம்? என்னும் ஆசங்கையை நீக்கி மேற்கோளைச் 
சாதித்தற்குக் “கண்டு காட்டலின்' என மேலை ௮ இகரணத்திம் கூறிப்போந்த 

தன் தாற்பரியம் விளக்குவான் எழுக்த ஏது; 

அவன் அந்,  நியமின்றிச் செய்வோர் செய்இப்  பயன்வீளை 
த்து 4 நிற்றலான். 

எனவரும். 

அமமுகல்வன் உலகத்தார் போலன்றிப் பெக்கம் முக்இ டரண்டினும் 
அத்துவிதமாய் உடனின்றுகொண்டு யார் யார் யாறு மெ ய்என்று சென்று 

HIGH HUTA AT Maus செய்தி திக்குத் தக்க பயனை அவ்வப் டெ in (pe 

விளாவிப்ப ஞகலால் “இனிப் பத்தியினான் மறவாசேக்ச அவனது பொதகுத்தை 
அணையும்' என மேற்கொண்டது என்றவாறு, 

அறிமறல், முகல்வன் பெத்தம் முத்தி இரண்டினுக் இரிபின்றி ஒருபெற் 

றித்தாயெ அத்துவிகமாய் நின்று உபகமிப்பனாயின் யாதானு மொ வாற 

முற் பசு பாசம் போலப் பெத்த நிலையினும் முதல்வன் புலனாதல் வேண்டமோ 

லென்னும் ஆசங்கையை நி க ஏறுவை வலியுறு று முகந்நா ன “அயராமை” 

எனப்படும் ௮ றிவு விளங்கம் முறைமை உணர கழுத MS வடுத்துக் காட்டும் 

2. Bit I SOILD, 

அருக்கனேர் நிற்பினு மல்லிருளே ௧ நாணார்க் 

இருட்கண்ணே பாசத்தார்க் ந ச னருட்கண் ணுற் 
பாசத்தை நீக்ரும் பகலலர்க் தூத் தாமபையோ 

னேசத்திற் றன்னுணர்ந்தார் நேர், 
வனவாம், 

படலவிசேடக்கான் லளி மழுங்கிய சண்ணிடகத்வும் அது நிங்க ஓளி 

விளங்கிய கண்ணிடததும் வேற்றுமை யின்றி Dd gor Fun Hen ay gb 

அவ்வாதித்கன் ஒளிமழுங்கக் காட்சி பில்லாத கண்ணுக்கு மாலையிருட்டா 
. . . ௪ » ச « . > a 

ய்த்தோன் ௮வ னன்றி ஒளி விளங்கிய கண்ணுச்றாத் தோன்றுமாறு” போலவிள 

ங்கித் தோன்றான்; அதுபோல, முதல்வன் பெக் சர் மாட்டும் முத்தர் மாட்டும் 

அதிதுவிதமாய் ஓப்ப நின்றாலும் பாசத்தானாயய ஏகதேச அறிவுடைய பெதி 
தர்த்குப் பாசஞானமெயாய்த் கோன்றுவன், அப்பாசப் பிணிப்புக்கு ஏ.துவா 

இய அபக்முவம் SENDS GOO Sl அருவருட்பார் வையா ஈத Lid இசெய்து தன்னை 

Y OE $ஞரிய LID HOU முடையரா ule ஞா. க்குப் பார்த் தானாகிய அவவேசுதேச 

வறிவை மாத்திப் ரணவ Pay விமியச்செய்துூ yoda BCs விளங்கித் தோன் 

அவன். தனது கரண் சண்டி.ப் பக்றாவ மெய்திய தாமரைமலருக்கு முன்னு 

எதனை கூம்புதலை மாத்றித் தன்2பால் ஆயிர மிநமும் ௮லரச் செய்யும் ஆயி 

ay காப் பரி Do Oo LATED என்க. 

பொரள் விளையை உவமையினும். உவம. வினையைப் பொர௫ளினுங் (ற WED னு 
ry டி * e . 

உ டூட்டி. உரைக்க, ஏகாரம் Di) Neon, மருற்றமெனினு மமையும். அல்லும் 
  

4 நிற்கு ம மாகலான் ் என்றும் பாடம். 

வசு



௨௨௭௬. சிவஞானபோதமாபாடி.யம். 

காணாரும் பாசமும் பகலும் அகுபெயர். தன்னுணாக்தா£ எனக காரணத் 

தைக் காரிய மாக உபசரித்தார். தோன்றுவன் என்பது சொல்லெச்சம். 

இதனானே முதல்வன் பெத்தம் முத்தி இரண்டினும் ஓப்ப நிற்பினும் 

ஒப்பவிளங்காமை உவமைமேல் வைத்துணர்த்தும் முகத்தானே ஆன்மாவுக்கு 

முத்திநிலையின் அறிவு நிசமுமாறும் ௮து முதல்வனது அறிவாகிய ௮ருட்க 

ண்ணை யின்றி ௮மையாமையும் கூறப்பட்டன, 

இனி இவ்வாறு பக்குவப்படுத்திப் பாசத்தை நீக்கி அறிவை அலர்த்து 

வதாயெ ௮ருட்கண் புதுவதாய் ஒருகாலத்தின் நிகழ்ந்தொழிவ தன்றென 

அதனது உபகாச முூணர்த்தும் முகத்தானே அன்பு” எனப்படும் இச்சை விள 
ங்கும் முறைமை கூறுதற்கு எடுத்துக் காட்டும் உதாரணம்; 

மன்னு மிருளை மதிதுரந்த வாறன்பின் 
மன்னு மானே மலந்துூரந்து--கன்னின் 
வலித்திரும்பைக் காந்தம் வசஞ்செய்வான் செய்தல் 

சலிப்பில் விகாரியலன் முன். 
எனவரும், 

சண்ணின்சண் நிலைபெற்றுளதாகிய இருளைப் பிறைமைஇ உடனாப் நின்று 

முறைமுறையா னுந்துக் கள்ளியவாறு போல, அன்மாவைக் தனறு இருவ 

டிக்கண் சேர்த்தக்கோடற் குளதாகிய இச்சை மிருஇயான் அவ்வான்மாவி 

ன்கண் அ௮காதிமுதல் ௮த்துவிதமாய் நிலைபெறும் மூதல்வன்ருனே அவ்வான் 

மாவின்கண் நிலைபெற்ற ஆணவமலத்தை உந்இத் தள்ளிக், காந்தக்கல் இரும் 

பைத் தன்கண் ஈர்த்துக்கொண்டு கன் வசமாய்ப் பற்றச் செய்தல் போலத் 

தனது இருவடிக்கட் சேர்த்துத் தன்வசமாய்ப் பற்றிக்கொண்டு நிற்கும்படி. 

பண்ணுதல் அவனுக்கு ஒரு ஞான்றுஞ் சலித்தொழித லில்லை. அவ்வாறு 

சலியாது செய்யுமாயினும் அதனால் விகாரியாவா னல்லன்; எல்லாத்தொழி 

லுர் தனது சந்கிதிக்கட் சத்தி சங்கற்ப மாத்திசையாய்ப் *பாமின்றி விளை 

யாட்டுப் போலச் செய்யும் அம்முதல்வன் என்க. 

மதி என்றது ஈண்டுப் பூரூவபக்கத்துச் சந்திரனை, 1 “அர்த வருளுனக் 
இங் காதார மாயல்லி--லிக்து வெனவெறித் இட்டு,” என்பது மது, ஏகாரம் 

மலத்தைச் துரத்துதற்ராக் காரணம் அவ்வன்பெனப்படும் இச்சையே யன் 

றிப் பிறிதில்லை என்ப துணர்த்இ நிற்றலிற் பிரிநிலை, ]வான் பான் பாக்கு 

என்பன தொழிற்பெயர் விகுதியுமா மென்பது 4 :*கரப்பாக் கறிந்து,” என் 

பகனா னுணாக, உவம வுருபு விரித்துரைக்க, செப்வானது சலிப்பின்மை 

* *சொன்னவித் சொழில்க ளென்ன காரணக் தோற்ற வென்னின்--முன்னவன் 

விளையாட் டென்று மொழிதலு மாம்.” எனவும், காத்தும் படைத்துங் கரந்தும் விளை 

யாடி.” எனவும், எழுந்த இருவாக்குக்சளும் இதனை வலியுறு த்தவாறு காண்க. ஈண்டு 

விளையாட்டு என்றது &ங்கலப் பாரம் சுமத்தல் சாத்தனுக்கு விளையாட்டு என்பதுபோல 

அத்துணை எளிதிற் செய்யப்படுதலை கோக்க, பரம் - பாரம். 1 துகளறுபோதம், நூல். 
௩௩. 1 வான் தொழித்பெயர்விகு இயுமாதலை ::பரந்தபெரும் பாற்கடலிற் பள்ளிகொ 

ள்வா னொழிந்து,”” என்பசனா னுணர்ச. 7 இருக்குறள், ௧௧௩௨-ம் அதி, காஈற்சிறப்புரை 

SEO. ௭. கண்ணுள்ளார். 

   



சிறப்பியல்பு.பதினொராஞ்சூத்திரம்.௨-ம் ௮இ. ௨௨௭ 

செய்கைமே லேற்றப்பட்டது. சலிப்பிலென்றது பற்றி ௮ங்கனம் நிகழ்வதா 
இய ஆசங்கையை நீக்குதற்கு விகாரியலன் என்பதும் உடனோதினார். தானெ 
ன்னு மெழுவாய் இசையெச்சமாகலின் ௮வ்வாறுசைக்கப்பட்டது, வ௪மா 

தல்-பற்றிவிடாமை, 

இதனானே, முத்தி நிலையின் ௮ன்மாவினது அன்பு நிகழுமாறும் AS 

முதல்வனது அன்பை யின்றி ௮மையாமையும் கூறப்பட்டன, 

இனி, அவ்வாறு வசமாதற்கட் படும் ஆசங்கையை நீக்கும் முகத்தானே 
“சேறல்' எனப்படும் அன்மாவினது கரியை நிகழும் முறைமை உணர்த்த 

அதனை வலியுறுத்துதற்கு எடுத்துக் காட்டும் உதாரணம்; 

நசித்தொன்றி னுள்ள நசித்தலா லொன்று 
நசித்திலதே லொன்ரமுவ தில்லை--ந௫த் துமல 

மப்பணைந்த வுப்பி னுளமணைந்து சேடமாங் 
கப்பின்றா மீசன் கழல். 

எனவரும். 

மேலை வெண்பாக்க ஸிரண்டினுங் கூறியவாறே பூரண வறிவு விளங்க 

ஆன்மா முதல்வன் வசமாய் ஒன்றுபட்டுக் கூடுங்காற் பண்டை ஏகே sea gay 

கெட்டுக் கூடுமோ? கெடாழு கூடுமோ? எனக் கடாயினார்க்குக், கெட்டுக் கூடு 

மெனின், குணங் கெடவே குணியுங் கெதெலாழ் கூடமாட்டாது, கெடாது 

கூடிமெனின், ஏகேேசவறிவு கெடா தவழி வியாபகப்பொருள் விளங்குதலின் 

மையாற் கூடுமாறில்லை. மற்றெங்கனம் கூமொதெனின், ஏகதே? வரிவைச் 

செய்யும் ஆணவங் கன்மம் மாயை என்னும் மலங்கண்மாத்தஇசையே கெட்டொ 
மிய ஆன்மா தண்ணீரைச் சேர்ந்த உப்புப் போல முதல்வன் இருவடி.யைக் 

fo தலைப்பட்டு முதல்வலுக்குச் சேடமாம் முதல்வன் திருவடி. ௮வ்வான்மாவை 

விட்டுக் கவர்த்தலின்றி இயைந்துகிற்கு மாகலானென்க, 

ஒன்றாத என்னுந் துவ்விகுதி விகாரத்தாற் ஜொக்கது, ஈசித் தணைக்தெ 

பது காரண காரியப் பொருட்டாய்ப் பிறவினை கோடலிற் செயவெ ளெச்சது 

இரிபாதலறிக, **இற்றறிவு முற்சிதையிற் சேர்வாரின் ரஞ்சிறிது--மற்றதனி 

னிற்கெனருண் மன்னாதாம்.”” எனப் புடை நாலாசிரியர் வினாயது மது, தன்கண் 

ணதநாயெ கடினருணம் நீங்கி ௮ப்பினைச் சேர்ட் தொன்றாகய உப்பு, அ௮ன்மா 

மலம் ஈசித்து முதல்வளைச் சோந்து ஒன்றுபடுதன்மாத் திசைக்கு உவமையாயி 

ற்று, யாதொன்று யாதொன்றன் பொருட்டேயாய்த் தனக்கெனச் சுதந்திர 
மின்றி நிற்கும் ௮ஃது அதற்குச் சேடமெனப்படு மாகலின், ௮வனருளா 

லல்ல தொன்றையுஞ் செய்யானாய்க் கப்பின்றி யியைந்து நிற்கு மீசன் கழ 
லையே அறிந்து இச்சித் தநுபவித்தலாகிய முதல்வனது வழிபாட்டின் பொரு 

ட்டு உரிமை யெய்திய அன்மா முதல்வளுக்குச் சேடமாகய வாறுணர்க, 

* அவையுடைமை யாளாகா மங்கு' என துதலின் ஏனைப் பசுபாசங்களும் 

முதல்வளுக்குச் சேடமேயா மாயி னும் ௮வை பொதுகியல்பு பற்றிய சேட 
  

  

* வினாவெண்பா. ௬. 1 இந்நூல், ௨-ம் சூ. சாம் ௮.தி. ௧. எங்கு.



pe சிவஞானபோதமாபாடி.யம். 

மாவதல்லது சிறப்பியல்பு பற்றிய சேடம் ஆகாமையின் இதனை வேறெடுத் 

தோ தினா. 

இதனானே முத்திரிலையின் அன்மாவினது கரியை நிகழுமாறும், ௮.து 

முதல்வனது கிரியையை இன்றி அமையாமையும் கூறப்பட்டன, 

நித்தமாடெ மலத்திற்கு நாசமாமாறும், ௮.து நசித்தவழி எகேசமாய் 

விளங்கிய அறிவே பூரணமாய் விளங்கி வியாபகத்தைகத் தலைப்பமொறும் உவ 

மையின்மேல் வைத்து இனிது விளக்கி மேலதனை வலியுறுத்துதற்கு எடுத்துக் 

காட்டும் உகாரணம்; 

பொன்வாண்முன் கொண்மூவிற் புக்கொடுங்கிப் போயகலத் 
தன்வாளே யெங்குமாநீ தன்மைபோன--மூன்வாண் 

மலத்தின் மறைந்துள்ள ஈற்றுலகை புண் ணு 
மலத்தியித்துச் செல்லும் UT HH. 

. எனவரும், 

இத் ன் மான்பு மகர காண் மறைந்து கனது pot “ரங்கே அதுதுதன முனபு முகறபடலத்றுலா மாைநது கன்னு ஓம BIO Gi 

மாய்ச் சிறிதே விளங்கிப் பின்பு ௮ம் முகிற்படலத்தை வாயுக் துரப்ப ௮௧ 

னான் அது சத்தி மடங்கி விட்டுகிங்யெவழி அவ்வொளி தானே எங்கணும் 

[விகாசமுமாய் விளங்கும் முறைமை போல அன்மாவும் முன்பு மலத்இன் 

மறைப்புண்டு தன்னறிவு ஏகசதேசமாய்ச் சிறி? விளங்கிப் பிரபஞ்ச விடய 

த்தை அறிது அதில் அழுந்தும், பின்பு முதல்வன் திருவருள் அ௮ம்மலசத் 

Sood கெடுத் தடக்ியெவழி அவ்வறி2வ பூரணமாய் விளங்கிக் கப்பின்றி 

அம்முகல்வன் றிருவடியைச் தலைப்பட்டு ௮5 ஜேயத்தில் அமுக்துமென்க. 

ஒடுங்கி எனவும் எங்குமாம் எனவும் உவமைக் கோதிய வினையைப் பொ 

ருளி னுங் கூட்டி. உரைத்துக் கொள்க, இது விளங்குதன்மாத்திரைக்கு SID 

தேச வவமை என்பார் உலகை யண்ணும் வாத்துச் செல்லும் என வேற்று BF a ண்ணா ந்து த ற். 
மையும் உடன் கூறினார், ஏகாரம் தேற்றம், முன் வாள் என்புழி வாள் அரு 

, பெயர், இரிக்தென்பது செயவெனெச்சத் Silly. இரண்டனுருபு விசாரத் 

தாற் ஜெக்கது, மலம் ஈடுக்கலாவது தனது மறைத்தற் சத்தி மடங்கிக் கழ் 

ப்படுதன்மாத் திசையே பிறிதன்றென்பதாஉம் உவமையாம் பெறுறும். 

இசண்டாமதஇிகரண முடிந்தது. 

ரீதி 

பதிஞெராஞ்சூத்திர முடிந்தது. 

    

* சங்கோசம்-சுரு£்கம், 1 விகாசம்-விரிவு.



சிறப்பியல்பு.பன்னிரண்டாஞ்சூத்காம். ௨௨௯ 

பன்னிரண்டாஞ்சூத்துிரம். 
PLEO 

செம்மலர் நோன்றாள் சோ லொட்டா 
வம்மலங் கழீஇ யன்பரொடு மரீஇ 
மாலற நேய மலிந்தவர் வேடமூ 
மாலயந் தானு மானெனச் தொழுமே. 

வனவரும, 

    

எ-தூ. சூ-ம். எ-னின். அடத்திதகனாய் தின்ற பஇயைச் 

சந் இிதனாய்த் கண்டு வழிபடுமாறு உணர்த்துக னுதலிற்று, 

மேற் கூறிப்போக்தவாறே **அயரா வன்பி னரன் கழல்” அணைந்த முத் 

தர்க்றாச் சீவன்முத்கு நிலைக்கண் அவ்வறிவிச்சைரெயல்கள் ஓசோவழிப் புற 

த்றுச்சசேறலு முண்மையின் அவை செல்லுமிடம் இவை என்பது உணர்த்து 

முகக்தாெ வாக்குமனாதீதமாய் அயசாவன்பின் அணைந்து வழிபட கின்ற 

முதல்வனை வாக்குமனக் கோசரமாம்படி. தெளியக் கண்டு வழிபடும் முறைமை 

யை உணர்த்துதல் பயனோக்இன் மூன்மும் பாதமாயய இப் பன்னிரண்டாஞ் 

(He இசத்இன் கருத் தென்க, 

“அயரா வன்பி னான் சுழல்' சென்றார்க்ருச் ரிவன்முத்தி நிலைக்கண் அவ் 

வறிவிச்சை செயல்கள் மூன்றும் புறத்த எவ்வாறு வியாபரிக்கும் என்னும் 

அவாய் நிலையை நிரப்புகலின் அவ்வவாய்கிலை பற்றிய இயைபதீன ௮இகர 

ணனியைபும், முத திகிலையைத் தலைப்பட்ட மெய்ஞ்ஞானிகட்கு ஈண்டுச் செய் 

யக்கடவதொன் றில்லை எனச் சமயிகள் கூறும் அசங்கையை விகிமுகத்தா 

னணுரைத்து மறுத்தலின் ௮வ்வாசங்கைபற்றிய இயைபானே பாதவியைபும், 

மேல் (Ds, இதிலயி னியல்பு கூறி ஈண்டுர் ரிவன்றாத் இ நிலைக்கட் படும் 

விசேடங் கூறுதல் முறைமையாகலின் அம்முறைமை பற்றிய இயைபானே 

ஒக்தியைபும் பெறப்பட்டன. 

இச்சூக்ரெத்தின் பிண்ட. பொழி: /பு. அயரா வன்பி னான் கழல்' ௮ணை 
நச எீவன்முக்தன், செங்கமலமலர் போல விரிந்து விளங்கிய முதல்வனது 

சீபாகத்தை அணைதற்கு உடம்படாறு அயர்த்தலைச் செய்விக்கும் ௮அவவிய 

ல்பிளே புடைய மும்மல வழுக்கை ரான நிராற் கழுவிச் தன்னைப் போல் அயரா 

வன்பின் அ௮சன்கம லடைந்த மெய்ஞ்ஞானிக? மளாரடி ரலந்து கூடி, அவ்வாறு 

கழுவப்பட்டு மலமயக்கு நீங்க ௮ன்பரொடு மரிஇ அன்பு மிக்குடைய ௮வரது 

திருவேடத்தையுஞ் வொலயத்தையும் முகல்வன் வன வே கண்டு வழிபட்டு 

வாழ்வான். என்றவாறு, 

சீவன்முத்சன் என்றது ஏற்புழிக்கோடலாழ் பெறுதும். 

கோன்றாள் வினைத்தொகை, கோன்றல்-பொறுத்தல், 1 எடுத்துச் சுமப் 

பானை.” என்றார் புடைாலாசிரியரும், கழீஇ என்பா குதிப்புருவகம், மாலற 
மெய eee அவ்வல் வவ ஈட ஆ அவைக்கு பன் ம a reteset a ty eat 

* இந்நூல். ௧௧-ம் சூ. காணுங், | திருவருட்பயன், ௦ உயிர்விளக்கம். ௫, இடைக்கத், 
 



௨௩௦ சிவஞானபோதமாபாடி.யம். 

கேயமலிந்தவர் என்பது அம்மலங் கழீஇ யன்பசொடு மரீயிஇனார் எனப் பொ 
௬ுடந்து சுட்டுப்பெயர் மாத்திரையாய் நின்றது, நேயமலிதல் கூறவே வழிபா 
டும் பெறப்படும், தான் ௮சை. *அ௮ம்மலங்கமீஇ என்றதனுற் வேன்முத்தர் 
க்குப் புறத்தே ௮றிவு வியாபரிக்கு மிடமும், “அன்பரொடு மரீஇ என்ற தனால் 

இச்சை வியாபரிக்கு மிடமும், *தொழும்' என்றகஞழ் செயல் வியாபரிக்கு மிட 
மும் பெறப்பட்டமையான் அவாய்நிலை நிரப்பியவாறு கண்டுகொள்க, இம் 

மூன்றும் பிரிப்பின்றி உடனிகழ்ச்சியாய் ஒரிடத் தொருங்கு நிகழ்வன வாக 

லின் விடய வேற்றுமை யின்மையு முணர்க, தொழும் என்பது செலும் என் 
பது போலப் படர்க்கைவினைமுற்றாகலின் இஃது அ௮ணைந்தோசது தன்மை 

என்பது பெற்றாம். ௮ற்றாகலினன்றே! இதனைச் சாதகவோத்துள் வையாது 

ஈண்டு வைத்தார் என்பது, செல்வப் பெருக்க முடையார்க்கு , உணவாகிய 
அன்பால் உடம்பு கோயின்றி வளசச் செய்யும் மருந்துமாமாறு போல, இவ்வ 

ழிபாடு மலவாசனை சிறிதுர் தாக்காது சிவானந்தம் மேன்மேல் வளசச்செய் 

யுஞ் சாதக மாதலும் உண்மையான் ௮.து பற்றி ஆசிரியர் விமித்துசைத்தலுஞ் 

செய்தாசென்க, 

இதனுள், செம்மலர் நோன்றாள் சேசலொட்டா அம்மலங் கழீஇ என் 

பது ஓரஇிகசணம்; ௮ன்பரொடு மரீஇ என்பது ஒரஇகணம்; மாலற நேய மலி 

ந்தவர் வேடமூ மாலயச் தானும் 2910005 தொழுமே என்பது ஓரஇகா 

ணம்; ஆக மூன்ற இகொாணத்தது இச்சூக்தரமென் mois, 

~~ 
(ip ow திகரணம். 

அ/வற்றுள், €வன்முக்தர்க்கு ஒருதலையான் முன்னர்ச் செய்யக்கடவ.நு 

இது என்பது உணர்த்து முகத்தானே ௮வசது அறிவு புறம்பே வியாடரித்த 

லும் உண்மையின் ௮ து வியாபரிக்குங்கால் எங்கனம் வியாபரிக்கும்? என்னும் 

அ௮வாய்கிலையை நிசப்புதற்கு எழுந்தது முதல இகரணம், 

ஈண்டு ஆணவ மாயை கானமிய மென்னு மலங்களைக் 
களைக என்றது. 

எனவரும். 

கன்மம் ௮தன் மூலத்தை நோக்டக் கான்மியம் எனவும் பெயர் பெறும். 

காமியம் எனப் பாட மோதி *::இனிச்செய்கன்ம மூலமல ஞானத்தா லிடி. 

ப்பன்,!” என வழி.நாலாசிரியர் ஓதுதலின் ஈண்டு மலமாயைகளோடு வைத் 

துக் களைய கின்றது அ௮காமியவினை மாத்திரையே யாகலான் ௮.து£வ ஈண்டு 

எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட தாகலின் காமியம் என்பது தலைக்குறை என்றுரைப் 

பாரு முளா, 

௮.ற்மேறல், ஏகனாகி யிஹைபணி நின்று உண்மை ஞானத்தைக் தலைப்பட் 

டார்க்கு மலமாயைதன்னொடு வல்வினையு மின்றாய்க் கழிக்தொழிதலின் அவற் 

முன் மீளச் செய்யக்கடவதொன் றின்மையான் ஈண்டு அவற்றைக் களைதல் 

* செஞானத்தி, ௮-ம் சூ.௧0, மூன்றுதஇிறத். 
 



சிறப்பியல்பு.பன்னிரண்டாஞ்சூத்திரம்.க-ம் அ.தி. ௨௩௧ 

எற்றுக்கு? என்னும் ஆசங்கையை நீக் மேந்கோளைச் சாதிக்குமாறு சூத்திர 

த்தல் உடம்பொடிபுணர்ச்தோ Bugis Cals goats aly paso 
கெழுக்த ஏது; 

அவை தாம் ஞானத்தை உணர்த்தாது அஞ்ஞானத்தை 
உணர்தீது மாகலான். 

எனவரும். 

அம் மூன்று மலங்களும் உண்மைஞானத்தைத் தலைப்பட்டார் மாட்டும் 

யாதானும் ஒரு கெறியா னுழைந்து ௮ம் மெய்யுணர்வைக் &ழ்ப்படுத்துப் பிற 

விக்கு வி prions அ௮ப்பண்டை விபரீத வுணர்வை மேற்படுத்துவனவா மாக 

லான் ௮ அவர்க் காகாமையின் “ஈண்டு ஆணவ மாயா கான்மியம் என்னும் 
மலங்களைக் களைக! என @ மற்கொண்டது என்றவாறு 

உணர்த்துதல்-உணர்விற்கே அுவாதல், ***அக்கியமா னவையுணர்த்துியஈ 

நியமாய் நிறைந்த வறிவறியா மையினாலும்.'” என்புழியு மது, ஈண்டு அஞ்ஞா 

னம் என்றது விபரீத வுணர்வை, 

இனி, ௮வை யஞ்ஞானத்திற் கேதுவாய் வந்து நூழையுமாறும் ௮லஃதவ 

ர்க்்சாகாமையுக் தெரித்துணர்த் தி ஏூதுவை வலியுறுத்துதற்கு எடுத்துக் காட் 

டும் உதாரணம்; 

புண்ணிய பாவம் பொருநீதுமிக் கான்மியமும் 
மண்முதன் மாயைகாண் /மாயையுங் கண்ணிய 

வஞ்ஞானங் காட்டுமிவ் வாணவழு மிம்மூனீறும் 
மெய்ஞ்ஞானிக் காகா விடு. 

உரனவளரும், 

புண்ணிய பாவங்களைப் பயக்கும் விருப்பு வெ.றுப்புக்களாய்ப் பொருந்து 

கின்ற இக்கன்ம மலமும், மண் முதல் மாயாதத்துவ மீழய்க் காணப்படுகின்ற 

இம்மாயா மலமும், சட்டி ௮றிவதா௫ய விபரீத வுணாவைப் பயக்கும் இவவா 

ணவ மலமும் என்னும மும்மலங்களும் மெய்ஞ்ஞானியாகிய உனக்காகா வாக 

லான் இவற்றை விடுத்தொழிக என்க, 

எல்லா மலங்களும் பற்றறத்துடைத்து மற்றுண்மை ஞானத்தைத் தலைப் 

பட்டார்க்கு உடம்புள்ளளவும் பிராரத்தவினை அவ்வுடம்பை யொட்டி. நிற்ற 

லான் ௮ஃது அவர்க்கு ஓசோவழி வாதனைவயத்தால் இங்குளிவாங்குங் கலம் 

போல வந்து தாக்குங்காற் 1*பிற்செயா த.நூபவிப்பது,” இன்றாகலின் ௮.து 

சார்பாக விருப்பு ௦ வெறுப்புக்க ஞளவாம்; Mana உளவாகவே “பரமே பாரத் 

திருப்பார்?க்ரு நிலம் முதன் மாயாதத்துவ மீறு as? gee பொருள் காட் 

ப்படும், அவை காட்சிப்படவே, அவற்றைச் சட்டி அறிவதாகய விபரீத 

உணர்வு மேற்பட்டு மெய்யுணர்வைக் ௫ழ்ப்படுத்துப் பிறவிக்கு வித்தாம், இவ் 
வாறு இம் மான்.வம் ௮அறிவதறம் பார்த்து இம்ம inom niin ear வந்து தலைப்ப 

டம் வசவககுவிததைநவவ LORELEI MONE HORNE சர 

உ வெபபிரகாசம், பொது. ௨-ம் சூ. ௧௮. + RagrerAsD, abd சூ. ௧௧. முற்செ 
யல் 1மேற்படி, ௧௨-ம் சூ. ௨. பாரஞானத்தாற்.



உ௩௨ சிவஞானபோதமாபாடி யம்: 

டும் என்பார் கன்ம மாயை யாணவம் என்று இம்மூறையே வைத்து 

அவை காட்சிப்புலஸனாமாறு காட்வொர் அவ்வக் காரிய நிகழ்ச்சிகளை எடுத் 
தோதிச் சுட்டிக் கூறினார். அணவ கன்மங்களைச் சுட்டிக் கூறுதலின் மாயை 

யினும் அவ்வாறு சுட்டு வருவித்துசைத்துக் கொள்க. புண்ணியபாவம் அகு 

பெயர், மாயை முன்னையது தத் தவம், ஈரிடத்தும் ஆக்கச் சொல் வருவித்து 

சைக்க, காண் மாயை செயப்படுபொருளோடு முடிந்த வினைத்தொகை, காட்டு 

தில் உபசாரம், இவை சிவபோகப் பெருவாழ்வை இழப்பிப்பன வாகலான் 

“மெய்ஞ்ஞானிக் காகா' என்றார். மேன்மேன் முறுகுவனவாகிய இவற்றைத் 

தோன்றும் பொழுதே துடையாக்கால் **களைகுகர்-கைகொல்லுங் காழ்த்த 

விடத்து.” என்னும் முறைமைத்தாய் முடியும் என்பது பற்றி *வி0' என ஈண் 

டும் வலியுறுத்தப்பட்டது, விதெல் அவை ௮ம்முறையான் நிகழ்ந்தவறி இவ் 

வஞ்ஞானம் ஏகதேசக் காட்சியா னாயதெனவும், இவ் வேக2தசக்காட்சி விரு 

ப்பு வெறுப்புக்களது தோற்றத்தா னாயதெனவும், அத்தோற்றமும் பிசாச 

தீதவினை அகர்ச்சிக்கட் சென்ற தற்போதத்தா னாயதெனவும் அறிந்து, அங் 

ஙனஞ் செல்வதாகிய தற்போதம் முனையாதவாறு பரிகரித் துச் சிவஞான த்து 

ளடங்கிக் 1““சிவானுபவஞ் சுவானுபூஇகமாம்” படி. ஞானகிலையில் உறைத்து 

நிற்றல், ] **ஒங்குணா்வி னுள்ளடங்கி யுள்ளத்து ளின்பொடுங்கத்-- தூங்கு 
99 வர்மற் றேதுண்டு சொல்,” என்றது மது, 

அ௮ஃதங்ஙனமாக, ஏதுவின்கண் மும்மலங்களும் அஞ்ஞானத்தை உணர்த் 

அுமெனக் கூறி, ஈண்டு ௮ணவமாத்திசையே ௮ஞ்ஞானங் காட்டு பென்றல் 

மலைவாமா லெனின், அத்றன்று; அஞ்ஞானங் காட்டுதல் மாயை கன்மங்கட்ரு 

ஆணவமலச் சார்வானாகிய செயற்கை, ௮ணவமலக் இற் கஃது இயற்கை, என் 

னும் பொதுச்சிறப்பாமா அணர்த்துகற்கு ௮ண்டுப் பொதுவகையாநற் கூறிப் 

போந்ததனை ஈண்டுச் சறந்தெடுத் தோ தினாசாகலான் என்பறு, 

முதலதஇிகரண முடிந்தது, 
எ 

இரண்டாமதிகரணம். 

மூதலதிகரணக்திற் கூறியவாறு மும்மலங்களையும் களைந்தார்க்கு ௮தனை 
ல்பெறுத்துவதாய் அதன்பின்னர்ச் செய்யக்கடவ.து இது வென்ப அுணர் 

தீதும் முகத்தானே அவசஇச்சை வியாபரிக்குங்கால் யாங்கனம் வியாபரிக் 

கும்? என்னும் அவாய்நிலையை நிரப்புதற் கெழுந்தது இரண்டாம் ௮.இகாணம், 

இனிச் சிவபத்தர்களோ டி.ணங்குக என்றது. 
எனவரும், 

சிவபத்தசாவார் ::பத்இயினான் மறவா தேத்தி” முதல்வனது போத 

த்தை அணைந்தோர். இணய்முதல்-ஈட்புச்செய்தல், சிவபத்தர்களோ டிண 

ங்குக எனவே, வனையோர்களோ Ly COT EG DK என்பது உம் பெறப்பட்ட ௮. 
ee     

* திருக்குறள், . ௮௮-ம் <9 5). பகைத்இிறக்தெரிதல், ௯. "இளைதாக. t சிவஞான 

தீதி, ௮-ம் சூ, ௩௪, இந்நிலேதா. 1 இருவருட்பயன், ௮ணைந்தோர்தன்மை. ௪.



சிறப்பியல்பு.பன்னிரண்டாஞ்சூத்திரம்.௨-ம் ௮.தி.௨௩௩ 

அற்றேல், உறவும் பகையும் ஒழித்து மகவெனப் பல்லுயி சனை த்தையும் 
ஒக்கப் பார்க்கும் செல்வக் கடவுட்டொண்டர்க்கு இவவாறு இலர்மாட்டு விரு 

ப்பும் சிலர்மாட்டு வெறுப்பும் செய்துகொண்டு பகுத்து நிற்றல் சால்பின்றா 
லென்னும் ஆசங்கையை நீக்கி மேற்கோளைச் சாதஇித்தற்கு எழுந்த ௪௮) 

அல்லாதார் அஞ்ஞானத்தை உணர்த் துவ ராகலான். 
எனவரும், 

அல்லாதார் அஞ்ஞானத்தை உணர்த்துமாது-- *“தெய்வ மென்பதோர் 
இத்தமுண் டாக-.முனிவி லா BO தார் பொருளது கருசலு--மாறு கோடி. 

மாயா சத் இகள்---வே BD வேறுகம் மாயைக டொடங்கின--வாகத்த மானா 

ரயஅவர் கூடி--நார்ிஈம் பேடி நாத்தமும் பேறினர--ஈற்ற மென்னுக் தொல் 

பசக் குழாங்கள--பற்றி யழைக்துப் பகறினர் Gls ருகவும்-- விரகு மேபச மாக 
வேதியருஞ்--சாத மாகவே சாத்திரங் காட்டினர் சமய வாதிக டத்த மதய் 

களை பமைவ தாக வரற்றி மலைந்தனர்.” என்தற ஜெடக்கத்தா on si, 

மும்மலங்கள் அஞ்ஞானத்தை உணர்த்துதல் இலச்ருவாய்க்துழி எதுவாதன் 

மாத்திரையே யாம். இவ்வாறன்றி வாயா தவழியும் வாய்க்குமா௮ு செய் 

.துூகொண்டு பலவகை உபாயங்களானுக் தம்மோடு ஓப்ப விபரித வுணர்விற் 

செலுத்தியே விடுவராகலான், சிவபத்தி இல்லாதார் அம்மலங்களினும் கொ 

டியராகலின் ௮வரை அவற்றிலும் அஞ்சி விட்டொழித?ல அறிவுடைமை 

KF சால்பென்பதாம். 

மகவெனப் பல்லுயி சளைக்தையும் ஓக்கப் ITH BOUT CN ag} BOUL IO 

நுன்பஙு கண்டுழி அதற்ருப் பரிதன்மாச் இரை? யயாம். 1**நான்பெற்ற வின் 
. . ர க . ச . ௬ ச ச 

பம் பெறுகவிவ் வையகம்.” என்றதும் இக்கருக்தே 3 நாக்கி என்க, 

௪ ௩ ௩ . ௪ ச ஆ 

அற்றேல், வெபத்து இல்லாதாசோ டி ணங்காமைமாக ரரையே அமை 

யும்; சவபத்தர்களோ டிணங்குதல் எற்றுக்கு? என்னும் ஆசய்கையை நீக்கி 

அதனை வலியுறுத்துதற்கு எடுததுக் காட்டும் உசாரணம் 

மறப்பித் துத் தம்மை $மலங்களின் வீழ்க்குஞ் 

இிறப்பிலார் தந்திறத்துச் சேர் வை--யறப்பித்துப் 

பத்த ரினத்தாய்ப் பர னுணர்வி னாலுணரு 

மெய்த்தவரை மேவா வினை. 

எனவரும், 

மும்மலங்களும் நீங்கி முதல்வன் ௮ த்துவிதமாய் நின்று காட்டியும் கண் 

டும் உபகமித்துவரும் பெருங்கருணை யை மறவாது கடைப்பிடி க்கும் ஞானக் 

கண்ணுடைய மெய்த்தலராயினார் அதனை மறக்குமாறு செய்து ஞானக்கண் 

ணை இழமப்பித்துத் தீ நெறிக்கட் கொண்டுசென்று மலங்களாளாய பிறவிக் குழி 

யில் விழ்வித்துத் துயருறுத்தும் ௮ன்பில்லார் கூற் றிலே ட தான்றுதொட்டுப் 

a இருவாசகம், போற்றித் இருவசவல். நான்முகன். 1 இிருமந்திரம, இருஞூ£லர் 

வரலாறு. ௧௩. 1 மலங்களில் வீழ்த்தும் என்றும் பாடம். 

௩௨0



௨௩௪ சிவஞானபோதமாபாடியம். 

பயின்று வரத சேர்ச்சி ௮றும்படி, அம்மறவியை மாற்றி ஞானக்கண் விளகூிப் 

பிறவிக் குழிபினின்றும் எடுத்து ஈன்னெறிக்கட் செலுத்தி வாழ்விக்குஞ் சிவ 

பத்தர் கூற்றிலே போன்புடையராய் அவ்வன்பு சார்பாக விளங்குவதாக 
சிவஞானக்கண்ணால் அந்நிலை கடைப்பிடித்து உணரப்பெற்றவரை எல்லா 

அகரர்த்தங்கட்கும் மூலமாய் வரும் பிராரத்தவினை வாதியா என்க, 

'மறப்பித்துத் தம்மை மலங்களில் வீழ்க்குஞ் சிறப்பிலார்' என மேற்சொ 

ல்லிய பொருளையே அநுவதித்து விஇித்தோஇஞர் அதன் எதிர்மறைமுகற் 
தாற் செபத்தாது பெருந்தகைமை உணர்ந்துகோடற் பயனோக்கி, மலங்களில் 

வீழ்க்கும் என்பத குறிப்பெச்சம், மலம் ஆகுபெயர், எல்லாவற்றினும் ௮ன்பு 

சிறந்தமையின் ௮து சிறப்பெனப்பட்டது. சேர்வை-சேர்ச்சி, பத்தரினத்துப் 

பித்தாய் என மாறுக, பித்துப் போறலிற் பித்தென்ஞார். ௮ஃ து அதனை யுடை 

யார்மேனின்றது, ஏனைச் தவங்க ளெல்லாம் மெய்யா தலின்றி மல ஈடையாய்ப் 

போதலிற் பானுணர்வினு லுணரும் தவமொன்றே மெய்த்தவ மெனப்பட் 

டது. வினை-பால்பகா௮ஃறிணைப்பெயர், சிவபத்தாமாட் டன்புசெய்து ௮வ 

சது மனஞ் சொழ் செய்கைவழி கிற்பார்க்கு உலகியலுணா்வு மாறிச் சிவாறுபூ 

Sujata மேம்பட்டு நிகழும்; ௮ஃது அங்கனம் நிகழவ, உடம்பு உளளள 

வும் நிற்பனவாய பிசாரத்தவினைகள் அவர்க்கு நுகர்ச்சியாதல் செல்லாமை 

யின் ௮வசை வாதிக்கமாட்டா; ௮வை வாதியா தொழியவே, இறப்பிலார்தந் 

இதத்துச் சேர்வை பற்றறக் கழியும் என்பார், அறப்பித்துப் பத்த ரினதம்தா 
ய்ப் பானுணர்வி னாலுணரு மெய்த்தவசை மேவா வினை” அன்னார், oTom oan, 

விட்ணெர்வை நிலைபெறுத்துஞ் ௪ வபத்தர்களோ டிணங்கினா லன்றித் தொன் 

தொட்டுப் பயின்று வரத சிறப்பிலார இணக்கம் அருதாகலான் அஃதொரு ர 

தலையான் வேண்டும் என வலியு நுத்தவா யிற்று, 

இசண்டாமஇகரண முடிந்தது, 

வட 

மூனு மதிகரணம். 

இச ண்டாமஇகரணத்இம் கூறிய வாறு வஞானிகளோ ici sR I, 

அதன் பின்னர்ச் செய்யக்கடவது இது வென்ப துளார்த்தும் முகத்தானே 

அவரது கிரியை வியாபரிக்குங்கால் யாங்கனம்வியாபரிக்கும்? என்னும் அவாய் 

நிலையை நிசப்புதற் கெழுந்த.து மூன்றாம இகரணம், 

இனி பத்தாது இருவேடத்தையும் சிவாலயத்தையும் 
பரமேசானெனக் கண்டு வழிபடுக என்றது. 

எனவரும், 

காண்டல்-லீயுறவின்றித் கெளிதல் இரு? வடத்தி னியல்பு ***நூய 
வெண்ணீறு துை தர்தபொன் மேனியும் தாழ்வடமும்--நாயகன் சேவடி, நை 

வரு சிக்தையு கைந்துருகிப்--பாய்வது போலன்பு நீர்பொழி கண்ணும் ப.இ 
    

* பெரியபுராணம், இருகாவுக்கரசுகாயனார்புசாணம். ௧௪0,



சிறப்பியல்பு.பன்னிரண்டாஞ்சுக்திரம்.௩-ம் அ.தி. ௨௩௫ 

கச்செஞ்சொன்--மேயசெவ் வாயு முடையார் புகுந்தனர் விதியுள்ளே,?” 

ச் “சர்தையிடை ய்முவனபுந் திருமேனி தனிலசையுங்--கந்தைமிகை யாக் 

கருத் துங் கையுழவா ரப்பீடையும்--வர்இழிகண் ணீர்மழையும் வடிவுபொலி 

இருகீ௮--மக்கமிலாத் இருவேடக் தரசுமெதிர் வக்தணைய.?”***சண்டகவு ணிய 

க்கன்றுங் கருத்திற்பாவு மெய்க்காதற--ஜொெண்டர்தரு வேடகேரே தோ 
ன்றியதென் தொழுதே." என்பவதற்றானறிக, இச் திருவேடம் காமக்கிழத் 

இயர்வடிவிற் காணப்படும் ஆடை சாக்து ௮ணிகலன் முதலாயின காமுகரை 

வசீகரித்து இன்பஞ் செய்யுமாறு போல, மெய்யுணர் வுடையாசைக் காட்சி 

மாத்திரையானே வ௫கரித்து இன்பஞ் செய்தல் பற்றித் திருவேடச்கையுஞ் 

சிவாலயத்தையும் என்று உபசரித்தார், அது ர் *சேலுங் கயலுக் இலக்குங் 

கண், ணாரிளங்,சொங்கையிற் செங்குங்குமம்-- போலும் பொடியணி மார்பி 
லங் ருமென்று புண்ணியர் போத்றிசைப்ப,” என்பதனானும் அறிக, 

98 D0», மெய்யுணர் வுடையார்க்குப் ப( ருப்பின்றி எங்கணும் பரமே 

ஈரன் எனக் காண்டலே பொருத்த முடையையாலும், ] கின்ற இிருத்தாண்ட 

சம் முதலியவற்றுள் ௮வ்வா ோதுதலானும், திருவுருத்திசத்துட் பருப்பி 

ன்றி உயிர்ப்பொரு ளூயிரில் பொருள்களை யெல்லாக் தனித்தனி எது s தாதி 

1 வழிபாடு கூறுகலாலும், ஈண்டு இவ்விடங்களின் மாக இிசையே பரமேகரன் 

எனக்கண்டு வழிபகெ எனப் (சிரித்துக் கூறியது பொருந்தாகா லென்னும் 

அசங்கையை நீக்கி மேற்கொளைச் சாஇத்தற்கு எழுக்த ஏது; 

அவன் மற்றிவ் விடங்களிற் பிரகாசமாய் கின்றே அல் 

லாதவிடத் தப்பிரகாசமாய் நிற்றலான. 

எனவரும், 

௮ம் முதல்வன் எங்கணும் வியாபகமாய் நிற்பினும் இவ்விரண்டிடத்து 

மாக்இிரையே தயிரினெய் போல விளங்கி நிலைபெற்று அல்லுழிப் பாலினெய் 

போல வெளிப்படாது நிஜ்றலான் “இனிப் பத்தாது திரு? வடத்தையும் சிவா 

லயத்தையும் பரமேஈரனெனக் கண்டு வழிபடிக' என மேற்கொண்டது என் 

வாறு, 

மற்று அப்பிரகாசமாய் நிற்றல் என இயையும், 

அற்றேல், அஃது யாங்கனம்? என்னு மாசங்கையை நீக்கிப் பிரகாசமாய் 
நிற்குமா.றும் அல்லாதாரிடத்து அப்பிரகாசமாய் நிற்குமாறுக் தெரித் துண 

ர்த்தி ஏதுவை வலியுறுத்.துகற்கு எடுத்துக் காட்டும் உதாரணம்; | 

ட்ட பெரியபுராணம், இருஞானசம்பந்தமூர் சீ திராயனார்புசாணம். ௨௭0. ௨௪௧. 1 சேந்த 

ஞர் திருப்பல்லாண்டு. ௮. 1 கின்றதிருத்தாண்டகம் செவெபெருமான் எழுந்தருளி னின்றது 

இச்சன்மைத்து என்னும் திருச்சாண்டகம்; ௮ஃது **இருநிலளாய்த் தீயாகி.” என்பதை 
தேதலாகவுடைய பொதுச்திருப்பதிகம். முதலிய என்றது இருவவிவலத் இருத்தாண்ட 
கம், இருப்பாசூர்த் இருத்தாண்டகம், இருக்கச்சியேகம்பத் இருச்தாண்டகம் முதவியவ 

ற்றை. 1 இதனைச் இருவுருத்திரம் ௨-ம் ௮,நுவாகம் முதலியவற்றுட் காண்க. 

 



௨௩௬ சிவஞானபோதமாபாடி யம். 

தன்னுணா வேண்டிச் தனதுருவைச் தான்கொடுத்துத் 
தன்னுணாச் தன்னு ளிருத்தலாற்--றன் ௮ுணரு 
தேசத்தர் தம்பா னிகழுநீ ததிநெய்போற் 
பாசத்தார்க் கன்றும் பதி. 

சானவரும், 

வாக்கு மனாீதமாய் நின்ற பரம்பொருள் உலகத்தார் தன்னை அறியும் 

படி. கருணை செய்து தனது வேடமாகிய இருகீறு சண்டிகை முதலிய தனது 

வடிவத்தைத் தன்னன்பர்க்குக் கொடுத்து ௮வர்களிடமாக நின்று அங்கங்கே 

அறிவு விளக்குதலானும், அவர் தம்மைச் சோகம்பாவனையான் உணசச் செய் 
தலானும், அவரை ஒரு குறியின்க ணிறுத்தித் சன வியாபகத்துக் குள்ளாக 

இருத்துதலானும், சூறியிறந்து நின்று தன்னை உள்ளவா அுணரும் ௮ன்பாள 

ராகிய அவர்மாட்டுத் தயிரின்சண்ணதாகிய நெய்போல விளங்கித் தோன் 

அம். பாசக்கட்டு உடையார்க்கு இவவியல் பில்லாமையான் அவர் மாட்டுப் 

பாலின்கண்ண தாகிய நெய்போல விளங்காது நிற்கும் என்க, 

இன்மை விளங்நாமைப் பொருட்டு, பாசத்தார்க் கென்பது உருபு மயக் 

கம். கொடுத்துச் செய்து இருத்தலால் நிகழும் என இயையும், செய் தென் 

பது சொல்லெச்சம், இருத்தல் அல்லீற்றுப் பிறவினைத் தொழிற் பெயர். 

தன்னுணரும் நேசத்தா ரெனப் பேடையானு மோர?ோதுக் கூறப்பட்டது. 

தன்னை என்லும் இரண்டனுருபு விகாசத்தாற் ரொக்கது, 

அ௮ற்ே £.றல், இவ்வியல்புக ளுடைய சங்கம வேடத்தினிடத்து எஞ்ஞான் 

அம் மல்லன் பிரகாசமாய் நிற்ப னளென்பது பெறப்படும், இவ்வியல்புக 
ளில்லாக *தாவாத்தினிடத்து மந் இர சாந்நிழ்திய மில்வழிப் பிரகாசமாய் 
நிற்றல் பெறப்படாதா லென்லும் ஆசங்கையை நிக்கி அதனை வலியுறுத்துத 

ற்கு எடுத்துக் காட்டும் உதாரணம்; 

கண்டதொரு மந்திரத்தாற் காட்டத்தி லங்கிவே 
இண்டல்போ னின் றங் குளதாமாற்கண்டவுருத் 

தானதுவா யனமுனான் ருன துவாய்த் தோன்ரானோ 
தானதுவாயக் காணுந தவர்க்கு, 

எனவரும், 

ர விறகற்றீ, கடைந்துழி வேறாய் விளங்கும்; அல்லுழி விளங்குவதன்று, 

அதுபோல, உயிர்கட்குப் புத்தி முத்தி ௮அளித்தற் பொருட்டுக் காணப்பட்ட 

தாவரத்தின் அருவுருவின்கட் கலப்பினாு”ல் ௮துவே தானாய் அதுவன்றி 

வேறு பொருளுமா மியல்புடைய முதல்வன், அதுவே தானாய்க் காணார்க்குத் 

தீம்மால் ௮றியப்பட்டதொரு மந்திர சாந்நித்திய மில்வழி ஆண்டு விளங்காது 
நின்று ௮ம்மந்இரசார்நித் இியத்தால் விளங்கிச் தோன்றும் பொருளாம். அவ் 
  

* தாவரம் என்றது சவெவிங்கச்சை. 1 இதனை பவிறஇற் Bear oir பாலிற் படுநெ 

ய்போன்--மறைய நின்றன் மாமணிச் சோதியா---னுறவு கோனட் டுணர்வு கயிற் 

தினான்--முறுக வாங்கக் கடையமுன் ஸிற்குமே.!” என்னுந் சேவாரத்தானு முணர்க.



சிறப்பியல்பு.பன்னிரண்டாஞ்சூத்திரம்.௪-ம் ௮இி. ௨௩௭ 

வாறன்றி ௮துவே தானாய்க் காணப்பெறும் உண்மைத் தவமுடையார்க்கு 
எப்போதும் அப்படியே விளங்க. தோன்றான் கொல்லோ. என்க, 

காணாதார்க் கென்பது சொல்லெச்சம், கடைந்துழி ௮ல்லுழி யென்பன 

ஆற்றலாற் பெற்றும். உவமைக் கோதிய வினையைப் பொருட்கண் எதிர் நிர 

னிழறையாக வைத்துக் கண்டுகொள்க, ஈண்டு உண்மை விளங்குதன் மேற்று. 

மந்திரச்கா னுளதா மென இயையும். ஆல் ௮சை. ஆனான் என்பது பெயர், 

ஓகாரம் எதிர் மறை, தானதுவா யன்ரானான் என்னும் பெயரடையான் ௮வ 
ரவர் பாவனைக் கேற்ப விளங்குதற்கு ஏதுக் கூறப்பட்டது. தானதுவா யன் 
ரூதல் சங்கம வேடத்தினுமொக்கு மேனும் தாவச வுருவின்௧க ணிகழும் ஆசங் 

கையை இதனா ஸனன்றி நீக்க லாகாமையின் ஈண்டுக் கூறினர். இஃது ஈரிட 
நீது மொக்குமென்பது வருகின்ற ௮இூகொணக்.இழ் பெறப்படும், 

மூன்றாமஇகாண முடிந்தது. 

த 

நான்காமதிகரணம். 

மேலை ௮இகரணம் மூன்றானுஞ் , சீவன்முக்தர்க் குரிய ஆசார முணர்த் 

இயவழி, அற்றேல், இவை சவேன்முத்தர்க்குச் சாமே உளவாவனவாய இலக் 

கண மாகலின் அ௮நுவாத முகக்கா னோேதற்பாலன வாகிய இவற்றை, களைக, 

இணங்குக, வழிபகெ, என்று இங்கனம் விதிமுகத்தா னோதிய தெத்றுக்கு? 

என்னும் ஆசங்கையை நீக்குதற்ரு ௮வற்ற தொழிபா யெழுந்தது நாலா 

ம. இகரணம், 

இனி இவ்விடங்களின் வழிபடுக என்ற தூ. 

எனவரும். 

இவ்விடங்களாவன:--பத்தரது இருவேடமும் சிவாலயமும் என மேற் 
கூறிப் போந்தன. வழிபகெ என்னும் இசை யெச்சத்தால் அ௮துவாதமாய்க் 

கூற வமையு மென்பாரை மறுத்து விதித்தலை வலியுறுத்தவாறு, வழிபடுக 

என்பது உபலக்கணமாகலிற் களைதல் இணங்குதல்கட்ரும் இஃது ஓக்கும், - 

அற்றேல், எய்தஇியகனை விதிச்கல் பயனுடைக்கன்றா லென்னும் அசங் 

னீகயை நீக்கி மேற்கோளைச் சாஇத்தற் கெழுக்த ஏ.து; 

நரம்பு நாடி மூகலானவற்றைச் தானதுவாய் வரும் புரு 

டன் அவையாகாவாறு அப்புருடனு மாகலான். 
எனவரும், 

நரம்பு நாடி. இறைச்சி என்பு முதலிய தாதுக்களின்௧கண் வேற்றுமை 
யின்றி ௮துவது தானாய் வருகின்ற உயிர், **நாடி'2யா வென்போ நாம்பு£க் 

கோழையோ' என்று இவ்வாறு 1*பைமறியாம்' பார்ப்பார்க்கு நாம்பு காடி 

முதலியவை யாகாது அவற்றின் வேறுமாயினாற் போல, உயிர்க் குயிராகிய 
  

* இந்நூல், ௯-ம் சூ. ௧-ம் ௮. ௧. 1 நாலடியார், தூய்தன்மை. ௨, தோற்போர்வை.



௨௬.௮ Rasch ror Guin Stor Lim ly. Wit. 

௮ம் முதல்வனும் சடசித்துக்க ளெல்லாவற்றினும் ௮துவது தானாயும் அல்ல 
னாயும் கிற்ப னாகலான், அதவது தானாய் கிதறலக் காணுங் காட்சி பற்றி எய் 

இய வழிபாடு அல்லனாய் நிற்றலைக் காணுங்கா லெய்தாமையின் அவ்வழியும் 

எய்துவிக்க வேண்டுதலான் “இனி இவவிடங்களின் வழிபடுக' என விதித்தோ 

இய தென்றவாறு, 

எனவே, எய்தாததனை எய்துவிப்பதூஉம், எய்திய திகந்அபடாமைக்காப் 

ப.தூஉம், எய்தியதனை ஒருமருங்கு மறுப்பதூஉம் அ௫ய விதி மூன்றனுள் 

இஃது எய்திய இகர்துபடாமைச் காத்த தென்றவாழுயிற்று, இது விளங்கு 

தம் பொருட்டன்றே ஆரியர் “இவ்விடங்களின் வழிபடுக” என ஈண்டு இட 

மாகவைத் தோதியதாஉ மென்க. “அவை யாகாவா றப்புருடனுமாம் எனவே 

அவ்விடத் தெய்துவித்தல் ஒருதலையான் வேண்டு மென்பது தாற்பரிய மாயி 

ற்று, சூத்தஇரத்தில் 'தொழு?ம' என்னும் ஏகாரமும் இப்பொருள் குறித்து 

நின்ற தேற்றம், வாறு உவமவருபு. முகலானவற்றை என்பது உருபு மயக்கம், 

அற்றேல், முதல்வனுக்கு இவ்வியல்பு எல்லாப் பொருட்சண்ணு மூண் 

மையின் யாங்கணும் வழிபாடு விதித்தலே பொருத்த மூடைச்தென்னும் 

ஆசங்கையை நீக்கி அதனை வலியறுத்துகற்கு எடுத்துக் காட்டும் உகாரணம்; 

அதுவிது வென்ற ததுவல்லான் கண்டார்க 

கதுவிது வென்றதையு மல்லான்--பொதுவதனி 
லத்துவித மாத லகண்டமுந் தைவமே 

ட ae 
யதீதுவிதி யன்பிற் மொழு. 

உனவரும். 

முதல்வன் சடஇத்துக்கண் மாட்டு கிற்கும் நிலைமை அறியப் பெற்முர்க் 

ருக் கண் அருக்கன் போல ௮து இதுவெனப் *பக்கிசைத் கோதப்பகெ.தாய 

பேத கிலைமையனு மல்லனாய், உடல் உயிர்போல அதுவே என்றோதப்பவெதாய 

அபேத நிலைமையனு மல்லனாய்க், ருண குணி போல அதுவே இது என்று பக் 

இசையாமல் ஓதப்படிவகாய பேதாபேச நிலைமையனு மல்லனாய், அம்மன் றற 

கும் பொதுமையான் ௮றிவொளிபபோ லத்துவிதமாய் நிற்கு மாற்றாற் சட்டத் 

அக்கண் முழுவதும் அதி? வனது வடிவேயா மாயினும், அவற்றுள், அன்பு 

விளையுமிடத்தில் வழிபவொயாக; அவவத்துவிக சஇத்தார்தத்தைப் பெற்று 

டையோய்/ என்க, 

அதுவிது என்பது முன்னையஅ உம்மைத் தொகை, பின்னையது இருபெ 

யரொட்டுப் பண்புத்தொசை,அல்லானென்பதனை மேலுங் கூட்டி என்றது என் 

பதனை ௮.து என்பத3னாடுங் கூட்டி. உரைக்க, அல்லான் என்பது வினையெச் 

சக்குறிப்புமுற்று, என்றதை என்பது 1 “*8ீயி.ற்றுடைக் குற்றுகரம்,”” உம்மை 

இறதந்ததுதமீஇயிற்று, பொதுவதென்புழி ௮து பகுதிப்பொருள்விகு.தி. 
ஆதல் ஆயவாற்ரு னென்க. தைவ மென்பது தேவன. துடைமை என்னும் பொ 

.... *பக்செைத்தல் - பிரிக்தசைத்தல். 1 இதனை :8யீற் றுடைக்குற் றுகரமு முள 
Ca.” என்பசனா னுணா்ச. 

    

 



சிறப்பியல்பு.பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம். ௪-ம் ௮இ.௨௩௯ 

ரூட்டாய வடமொழிப் பெயர்ப் பகுபதம், ஆயினும் என்பது சொல்லெச்சம். 

௮த்துவிதி அண்மைவிளி. ௮ன்பென்றது அகுபெயர், ஏழாவது விரித்துசைக்க, 
* *இருக்கோயி லள்ளிருக்குக் Buys wel,” யினன்றி *  ஏஎங்கு-முருக்காண 

வொண்ணாத பான்முலைப்பால் விம்மி யொழுருவது போல்வெளிப்பட் டரு 
ளுவ” தாகி அடிப்பட்டு வரும் அன்பு விளையாமையின், ஆண்டுச் செய்யும் வழி 

பாடே அத்துவிதகஞானத்தை கிலைபெறுத்துதற் பயத்த சென்பார் (அ.ச்துவிக 

மாத லகண்டமுந் தைவமே' என்று அநுவஇுத்து “அத்துவிதி யன்பிற் 

மொழு: என்றார், அத்துவிதி என்பது பயனுணா நின்ற குறிப்புப் பெயர், இத 
னானே விதிக்குப் பயன் கூறியதூஉமாயிற்று, இனி அது விது என்பன அ௮ருவு 

ருவாகிய இருமேனி எனக் கொண்டு ௮தங்கியைய உரைப்பாரு முளர், அவர் 

அன்பின் என்றதனை ஏதுப் பொருட்கண் வரும் 6/தலுருபேற்ற இயற்பெய 

சாகவைதது உரைப்ப, 

அற்றேல், இவ் வத்துவிக ஞானம் ௮சத்தாயுள்ள வன்னபேதங்ககை 

அசத்தென்றுகண் டொருவுதலான் உளதாம் பயனாசகலின் ௮சன்பொரு 

ட்டு வழிபாடு வேறு விதித்தல் மிகையாமா லென்னும் ஆசங்கையை நிக்கி 

அதனை வலியுறுத்துதற்கு எடுத்துக் காட்டும் உகாரணீம்/ 

வினையா லசத்தூ விளைதலான் ஞானம் 

வினை தீரி னன்றி விளையா--வினை தீர 
ஞானத்தை நாடித் தொழவே யது திகழு 

மானத்தா லனபிற் மொழு: 
எனவரும், 

உடம்பின் கண்ணதாகிய பிசாரக்த வாசனை உபிர்க்குக் காக்குவகாயுள்ள 

வளவும் அ தனானே வரும் விருப்பு வெறுப்புக்களும் அவை பற்றிக் காட்சிப்ப 

டும் மண் மூகன் மாயைகளும் அவை பற்றி நிசமும் விபரீத வுணர்வும் அகிய 

YF BBB ளொருவியவழியும் வந்து கூடி மேற்பரிவன வாசலான், இவற் 

ிற் கெல்லாம் மூலமாகிய பிராரத்தவினைவாதனை பற்றறக் கழிந்தா லன்றி 

அத்துவித ஞானம் மேம்பட்டு நிகழாகாகலின், அது பற்றறக் கழிதற்பொ 
ரூட்டு அம்மெய்யுணர்வுடையாசை காடி. வழிபட அவ்வினைத்தாவு நிகழ் 

ந்து அவ்வுணர்வு மேம்படும், ஆகலான் அன்பானே ௮வசை வழிபடிவாயாக 

ஏனக, 

அசச்தாயுள்ள வன்ன பேதங்களை ௮சத்தென்று கண்டவழி உளதாய் 

நிற்கும் ஞானசொருபம் நிலைபெஅகல் அவ்வசத்தினது விமலாவுக்கு வேசாய 

வினைத்தீர்வின்கண்ண காகலான், அண்டுளதாய் நின்ற மெய்யுணாவை ௮வவி 

னைவேரறுத்து நிலைபெறுதறு பொருட்டு அங்கனம் அதனை நிலைபெறுத்தி 

ஞர்மாட்டுச் செய்யும் வழிபாடு ஒருதலையான் '2வண்டப்படும் என்றவாரு 

யிற்று, 
அற்றேல், அ௮வ்வாதனை நிங்கி மெய்யுணர்வு நிலைபெறுதலும் ஸ்ரீபஞ்சாக் 

கரத்தை வி.இப்படி, உச்சரிக்கவே உளதா மென்பது அஞ்செழுத் ததிகாணக் 
செலவதை   

- * வஞானடுத்தி, ௪௨-ம் சூ. ©.



௨௪௦ சிவஞானபோதமரபாடி.யம். 

தில் ஒதியவாற்றானும் * **பக்தமா னவைய 1 அத்துப் பெளதிக முழு மெல் 
லைச்--சக்தியா தொழியா இங்குத் தன்மைபோல் வினையுஞ் காரு--மக்தமா 
இகளில் லாக வஞ்செழுகி த் தருளி னலே-- வந்தவா ௮ுசைசெய் வாசை வாதியா 

பேதி யாவே,” எனப் புடைநாலாசிரியர் கூறியவாற்றானும் பெறப்படுதலின் 
அதற்கு அதுவே அ௮மையுமால் எனின், ௮ஃதொக்கும்; அவ்வுச்சரிப்பும் 

வழிபடுதலை யின்றி ௮மையா தென்பது விஇப்படி. உச்சரிக்க என்ற துணையா 

னொழியா தென்பது, 1'அஞ்செழுத்தா லுள்ள மானுடைமை'யின் **அஞ்செ 

முத்தா லர்ச்சித்து' என ஆசிரியர் தாமே அகத்து வழிபாடு கூறியவாத்ராற் 

பெறப்படுதலின் வழிபாடும் ௮தற்கு ஒருதலையான் வேண்டப்படும் என 

விடுக்க, ப 

ADS pH, அஞ்செழுத் ததிகாணத்தையும் இதனைச் சாரவைத்து ஈண்டி 

ஓதுதலே பொருத்த முடைத்தெனின், ௮ஃதொக்கும்; சிவப்பிரகாசம் இரு 
வருட்பயன் முதலியவற்றினும் ௮ஞ்செழுத்தருணிலையை இன்புறுநிலைக்குப் 

பின்னாக அணைந்தோர் தன்மையைச் சாரவைத்துக் கூறியவாற்றானும் ௮துவே 

பொருத்த முடைத்தாயினும், அஞ்செழுத் தோதும் முறைமை சொற்பல்காது 

விதிப்படி என மாட்டெறிந்துணர்த்தற் பொருட்டு ௮ண்டே வைத்து ஓதிய 
தன்றிப் பிறிதில்லை என்ரொழிக. இது சொற்பொருட்பின்வருகிலை. விளையா 

தென்னுந் அவ்விகுஇ விகாரத்தாற் ஹஞொக்கது; 4(உண்ணாகழியும்."” என்புழிப் 

போல, பின்வந்த ஞானம் ஆகுபெயர், அனதனா லென்பது அனத்தால் என 
மரீஇயிற்று: 1 ““பெற்றத்தாற் பெற்றபயன்,” என்புழிப் போல, 

அ.ற்றேல, பயன்பற்றி விதிக்கப்படும் வழிபாடு வேள்வி முதலியன போ 

லப் பயன் வேண்டாமையா னாக பின்னர்ச் செய்து பெறுதுமென்றாக ஓசோ 

வழி ஒழியவும்படுங்கொல்லோ என்னும் ஆசங்கையை நீக்கிச் செய்யாவழிப் 

படுக் குற்றமும் செய்தல் கடமையா மாறும் உணர்த்தி அதனை வலியுறுத் 
அதற்கு எடுத்துக் காட்டும் உதாரணம்; 

தன்னை யறிவித்துத் தான்றானாச் செய்தானைப் 
பின்னை மறத்தல் பிழையல.து--முன்னவனே 
தானேதா னாச்செய்துந் தைவமென்றுந் தைவமே 
மானே தொழுகை வலி. 

எனவரும், 

தன்னுண்மை யறியமாட்டாது குருடாய்க் கடந்த உயிர்க்குப் பலவாற் 

ருனும் அதனைக் தெரித்துணர்தது எத்தனையு மெளிய அவவுயிசை ஏத்த 

னையு மரிய தானாம் வண்ணஞ் செய்களித்த பெரியதோ ருகவியை அதன் 

பின்னர் மறக்குமாயின் ௮ஃதிதற்கு முன் ௮றியாமையான் மறந்த கூற்றம் 
போலத் தீர்திறனுடைய தொரு குற்றமன் முகலானும், முதல்வன் ௮ங்கனம் 

தான்றானேயாகச் செய்தாலும் இதுகாறுஞ் தனக்குச் சுதச்தாமின்றி முகல் 

ட ட ச சிவப்பிரகாசம், உண்மை, ௧0-ம் சூ. ௧௧. 1 இந்நூல், ௯-ம் சூ. உ-ம் அதி. ௧. 

1 திருக்குறள், ௫௩-ம் ௮,தி. சுற்றந்தழால், ௪. சுற்றத்தாழ். 

 



சிறப்பியல்பு.பன்னிரண்டாஞ்சூத்திரம்.௪-ம் அதி. ௨௪௧ 

வனது உபகாரத்தை யின்றி ௮மையாதாய் அடி.மையாகயே உயிர் எக்காலத்தும் 

அவ்வாறடிமை£யயா மாகலானுக், தான்றுனாச் செய்தளித்த ௮ப்பெரியோனை 
இக்லே துப்ப ட் வழிபிிதலே அவ்வுயிர்க்கு வலியாவ தென்க, 

fd . 6 . * 6 * ஆ தமது முதருனே குருவாகலின் “கான்ரானாச் செய்தானை' என்றும், முன் 
னைமறக்த குற்றம் அறியாது நிகழ்க்த தாகலிற் கழுவப்படும் இஃது அது 

* ° (ஆ! * a கு cy ௬. . * . போற் கழுவப்பிவதன்றென்பார் “பின் னைமறத்தல் பிழையலது'வன்றும் கூறி 

னார். பின்னை மறத்தல் என்பகனால் முன்னைமறத்தல் பெறப்பட்டது. * “ers 
ஈன்றி கொன்முர்க்கு முய்வுண்டா முய்வில்லை--செய்க்கன்றி கொன்ற மக 

ற்கு.” என்னுங் கருத்து மநாக்கிக் கூறியதூஉமாம், அலதூம் எனப்பாடமோ தி 

இது பிழையாக லன்; ஜியும் என்னரைப்பாரு முளர், காம் முன்னையது 

அசைநிலை, பின்னையன தேற்றம். செய்தாலென்பமு செய்ஜெனக் இரிக்க.து. 

உம்மை திறப்பென்சண் aus ஹி, தானனானணாச் செய்தல் தனை தனைப் பற்றி 

னும் அதுளதுவாமுபிர் தன்னை ௮ரிந்தவழி எண்குணங்களா னிறைக்க தன் 
௪ e > . ௪ * க . ச . ௩ 

வண்ணமாகச் செய்தல், அறங்கனஞ் செய்தவழியும் உயிர தானுஞ் சிவா. 

பவ மொன்றினுக்கே உரிக்சென்பார் “தைவ மென்றுக் சைவமே” என்றா. 

தைவம் என்னுஞ் சொல்லியல்பு 1மலயரைக்காம், மானை என்னும் இரண்ட 

னுருபு விகாரத்தாற் ஜெக்கது. 1] மான் என்பது வடசொஞ்றிரிபு. சட்டு வரு 

விக்க, வலி*ு௫வ கனை வலியென் நு உபசரித்தார். 

இவவ தாசணங்கள் மூன்றாலும் வழிபாட்டிற்கு இடத்நுகிகம் பொருண் 

மா; 3 Bona Sus பன்றி இடனி2 2சடமும் பெறல்ெண்டும் என அதனை வலியு 

NSB முகத்தான் முறையே சிவலிங்கத்தையும் Kass 5 Ki Mo a bons 

யும் சிவதே௫களையும் அறிந்து வழிபடிமொாறு கூறப்பட்டது. 

e . . உ . ஆ ௪ . ௬ 

இங்கனம் சிவாகமத் துள்ள சநானபாதப் பொரு ளெொல்லாவற்றையும் 

பொது உண்மை என்று இரு வகைப் படுத்துப், பிரமாணனியல் இலக்சனவி 

யல் சாகனவியல் பயனியல் என கான்சியலாக வைத்துப் சபா இப்பதாயெ இச் 

சிவஞான?பாத நூலைக் Cami குரிய அ இகாரிக ளாவார் இவபென்பழூ 

உணர்த்துகற் கெழுந்தது வருஞ்செய்யுளென்பறு, 

சிவமென்னு மந்ததார சிந்தைநேர் நோக்கப் 
பவமின்ராங் கண்வா சகத்திற்-ரிவரமுண்டா 
மொன்று மிரண்டு மலத்தார்க்கிங் கொண்குருவா 

லின்றித்நரீன் மும்மை மலர்க்கு. 
எனவரும், 

கான்ருனாச் செய்த oun pap m சவனென்னும் பெயரினீஙகிச் சிவம் என்று 

ஐ.தப்படும் 2 2வதாந்தத் தெளிவாகிய சித்தாந்தத்தை யுடைய மாணவகனே! 

ஒன்ன ம மிரண்டுமாய மலங்களையுடைய விஞ்சு ஞானாகலர்க் தும் பிரளயாகலர்க்கும் 
முறை: மய அறிவின்சு : ணின் று அருட்பார்வையா மனாக்குத தலாணும் 3 தேவகுரு 

    
* "இருக்குறள்,. ௧௪-ம் > 98). செய்ர்சன் நியறிதல். ௧௦. 1௧௯௭-ம் பச்கத்திற்காண்க. 

$ ஹோறு என்னும் வடசொல் மான் எனத் தற்பவமாயிற்று, 

தீ



௨௪௨ சிவஞானபோதமாபாடியம். 

வாய் முன்னின்று செய்யுர் திருசோச்சம் பரிசம் வாக்கு எனப்படுக். தக்கை 

யானும் பிறவிச் கேதுவாய பசு.த்துவம் நீற்கிச் சிவத்துவம் விளங்கு மாகலான், 
அவரின் வேராயெ மும்மலமுடையார்க்கே உரித்து இவ்வுலகத்து அனுபவ 
முடைய தே?கரற் போதிக்கப்படும் இச்சிவஞானே ம்பாத நூல் எனகு; 

“isin வேதாந்தம், ௮ந்ததரம் சத்தாக்தம்; ஆகலின், அதனைப் பெற் 
Gapr து பெருமை கூறுவார் (சிவமென்னும் ௮க்ததர' என்ரு, என்னும் என்பு 

ழிப்படுசொழற் ரொக்கஅ, சிர்சை ௮றிவு, கண்ணுருபு விரித்துசைக்க, கேர்கோ 

க்குதல் முன்னை மருட்பார்வையை மாற்றி ௮ருட்பார்வையானோக்குதல், கோ 

க்க-கோக்குதலானென்க, கண் வாசகங்களைக் கூறவே இனம்பற்றிப் பரிசமும் 

உடன் கொள்ளப்படும், பவம் ஆகுபெயர், இரால் அதுபவமுடைய 0 ao 
கனா லன்றி விளங்கா தென்பார் ஒண் குருவால் என்றார், போ 'இக்கப்படும் 6 என் 

பது அவாய்நிலையான் வந்தது, இன்றிக், நால் என்பது இந்ூ லென்லும் 

பொருட்டு, இக்காலத்துசைக்கப்பட்ட நரலெனினு மமையும், ௮து, “தானு 

சைத்தான்**இன்று' என வருகின்ற வெண்பாவிற் கூறியவாற்றாலு' மறிக, 

மும்மை என்றது ஈண்டு எண்ணின்கணின்றது; **தெரிமாண் டமிழ்மும்மைத் 

தென்னம் பொருப்பன்.” என்புழிப்போல, 

நான்காமஇகரண முடிந்தது. 

Liss ol a aim Cho, BI (py. 

த 

பயனியன் முற்றிற்று. 

_ ௨ 

சிறப்பியலபு முற்றுப்பெற்றது 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

நூலாரசிரியர்பெபெயர், 
ஆர ath © dias Hn Bat 

ஏ அட சன்? அர 1. டக கிய 

எந்தை சனற்குமர Cars BS தொழவியல்பாய் 

நந்தி யுரைத்தருளு ஞான நால்--சிந்தைசெய்து 

தானுரைத்தான் மெய்கண்டான் முரணியோர் காமுணர 

வேதுதிருட் டாந்தத்தா லின்று. 

சுவஞானபோ தமாபாடி யம் 

முற்றுப்பெற்றது.



ஆருஞ்சூத்திரம். 
ணன அலை 

உணருரு வசத்தெனி னுணரா தின்மையி 
னிருதிற னல்லஅு சிவசத் தாமென 
விரண்டு வகையி னிசைக்குமன் னுலகே. 

எ-து. சூ-ம். எ-னின். சத்தும் அசத்தும் வரைசெய் 

துணர்தீ தத னுதலிற்று, 

எ-து. க-ரை, எ-னின். சூத்திரக்கருத் துணர்த்துத னுதலிற்று, 
இ-ள, மேல் லந்துசூத்தாத்தானும் கூறிப்போந்த பொருள்களுள் யாது 

சத்து யாது அசத்து என்னும் 8£யம் நீக்குதற்குச் சத் தினியல்பும் ௮௪த் இனி 
யல்பும் 'இவையென அவ்விரண்டும் இலக்கணத்தா ற் றம்முண் மயங்காதவாறு 

வரைந்துவைக் அுணர்த்து உண்மைய இகாசத்திற்குத் தொத்றுவாய் செய்யும் 
முகத்கானே இலக்கணவோகத்துட் கூறுதற்கு எஞ்ச நின்ற ப திப்பொருள இல 
க்கணங் கூறுதல் இவவாராஞ் சூத்தாத்தின் கருத்து, எ* ௮, 

இதனானே சூத்திரவியைபும் இனி விளங்கும், 

இச்சூத் தரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு, தம்முணர்வின் தமியாகிய முதற் 
பொருள் அளவைகளா னறியப்படும் இயல்பித்தெனின், ௮௩௩ன மறியப்படும் 

பிரபஞ்சம் போல் அழிபொருளாகயெ அசத்தாம்: எவ்வாற்றானும் ௮றியப்ப 
டாத இயல்பிற்றெனின், ௮ங்கன மறியப்படாத முயத்கோடு கடாலச் சூனி 
யப் பொருளாம்: ஆகலான் இவ்விருபகுதியு மன்றி ஒருவாற்று னறியப்படா 

மையும் ஒருவாறறா னறியப்படுதலு மாகிய இரண்டுவகையாலுஞ் சிவசத்தா 

மெனக் கூறுவர் மெய்யுணர்வி னிலைபெற் அுயர்ந்தோர். எ-று, 

உணருரு வெனி னசத்தென மாறுக, எனினென்பது முன்னருஞ் சென் 
றியைந்தது, முற்றும்மைகள் தொக்கன, ௮ல்லதென்பது வினையெச்சக்குறிப்பு 

முற்று, அன்றி யாமென இயையும், 

ஒருவாத்ரு னறியப்படாமை பாசஞான பசுஞானங்களான் ௮.தியப்படா 

ரை, ஒருவாற்றா னறியப்படுதல் சிவஞான மொன்றானே அ௮.றியப்படுதல், பாச 
ஞான பசுஞானங்களான் அறியப்படாமையிற் சிவமாதலும் பதிஞானத்தால் 
அறியப்படுதலிற் சத்தாதலும் பெறப்படு மென்பார்இரண்டுவகையிற் செவசத் 
தாமென விசைக்கும்' என்றார், சவசத்து என்னும் இருபெயரொட்டுப் பண்பு 

த்தொகை வடஅரான்முடி பு. சடமாயெ சத்தினீக்குதற்குச் சிவசத்து என்றார். 

சவசத்து என்பது சித்துச்சத்து என்னும் பொருட்டு, 

எழுவாய் மேலைச்சூத்திரத்தினின்றும் வருவித்துரைக்கப்பட்டது. இரு 
இறனு மன்றி இரண்டுவகையானுஞ் சித்தாதலுஞ் சத்தாதலு முடையஞாய் 

நிற்றல் முதல்வனுக் லெக்கணமென இலக்கணமும் இதனுட் போந்தவாறுண 
ர்க, முதல்வனுக்குப் பொதுவியல்பு மேற் புனருற்பவ முணர்த்து முகத்தாற்



௨௪௪ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை; 

கூறிப் போச்தமையின் இது சொரூபலக்கண மெனப்படுஞ் சிறப்பிலக்கண 
மெனக் கொள்க, அற்முகலினன்றே இதனை இலக்கணவோத்துள முதற்கட் 

கூறாது உண்மையைச் சாரவைக்து இறுஇக்கட் கூறிய தூ௨ மென்க, இன்னும் 

முதல்ல னுக் குளவாகிய * இெப்பியல்புக் குணங்க ளெல்லாம் இவ்விரண்டனு 
ளடங்கும், ௮ஃதறிந் தடக்கிக் சொள்க, 

* “தன்னாலே தனையறிந்தாத்-றன்னையுத தானே சாணும்” எ-ம், 

[ecru இருவருளை யொழியமல முளதென் றுணர்வரிதா மதனுண்மை 

தெரிவரிதா முனக்கே” எ-ம், ரி*“மாயை $மா மாயை மாயா வருமிரு வினையின் 

வாய்மை--யாயவா ருயிரின் மேவு மருளெனி லொளியாய் நிற்கும்?” எ-ம், 

ஒஇியவாறறால் ஏனைப் பசுபாசங்களுஞ் சிறப்பியல்பு பற்றி யுணர்தல் சிவஞான 

sat னன்றி அ௮மையாதாயினும் ௦:42ீப மெனத்தெ ரிர்தாங்--கொருவியான் 

மாவி னுண்மை யுணர்ந்தவர் சமைய ணர்ந்தோர்--தருமிது பசுஞானம்”எ-ம், 

** “இவைூம் நாடலாலே--காதலினா னான்பிரம மென்னு ஞானங் கருதுபசு 

ஞானம்” எ-ம், பொதுவியல்பு பற்றி யோதுதலானும்,யானிதனை யறிக்தேன் 

அறிகின்ரிலேனென் தறியம் பாசவுணர்வித்ரு அவற்றது பொதுவியல்பு விட 

யமாதல் கண்கூடாகப். பெறப்படுதலானும், அவை ஒருவாற்று னுணருருவா 

sm) (poo) சிவசத்தாவான் செல்லாமை யறிக, சற்காரிய வாதங் 

கூறுஞ் சைவ௫த்தாக்கந்தில் ௮சக்சென்பது சத்துக்கு மறுதலை யன்மையான் 

அப்பசுபாசங்கள் அங்கன மறியப்படும் பொதுவியல்பு பற்றி அசத்து எனப் 

படுமாயினும் கிறப்பியல்புபற்றி 11 அசத்காகல் செல்லாமையிற் சிறப்பியல்பு 

கோக்கும்வழி அவை சத்தாதற் கிழுக்கன்மையு மறிக, இங்கனஞ் செவ்வனே 

யிறுக்க அறியா தார் ௮பாவத்தி னியல்பாவது பாவத்திற்கு மறுதலைப்பொ 

ருள்போலு மென கையாயிகர் முதலியோர் மதம்பற்றி மயங்கி எல்லாப் பொ 

ருஞஞ் சத்சென்னுஞ் சத தார்கத்தொடு முரணாமைப்பொருட்டு ஈண்டுச் 

SHI HES Gi எனப்பட்டன இத்து அடுத்து என்னும் பொருளவா மென 

வும், சுத்தம் அசுத்தம் என்னும் பொருளவா மெனவும் உரைத் இடர்ப்படுவர். 

1] காரியப்பிரபஞ்சம் ஏனைப் பசுபாசங்கள்போ லன்றி இருவகை யியல்பா 

னுங் காட்சிப்புலனாப் இத்துணைப்பொழுது நிற்கு மென ஈம்மனோரால் அறிய 

வாராது நிலை்பெறுவ.நு போலத் தோன்றி விரையக் கெட்டு மறைந்துபோதற் 

சிறப்புடைமை பற்றி அதுவே ஈண்டு “உணருரு வகுத்து! என்நெடுத்துக்கொ 

ளளப்பட்ட ௮. அசச்செனவே அசிக்தென்பறுந் தானே போது ரும், 
  

முதல்வனுக்குரிய Lo hen mee) றப்பியல்புக்குணங்களாவன: -சர்வஞ்ஞத்துவம் முத 

லாயின. இவற்றின் விரிவை ரீலகண்டபாடியத்தில் ௩-ம் அச்தியாயத்து ௨-ம் பாதத்தில் 

உபயலிங்காஇகரணத்திற் காண்க. 1 இவெப்பிரகாசம், உண்மை. ௮-ம் சூ. ௨. தன்னறி. 

1 மேற்படி பொது ௨-ம் சூ. ௧௮. அன்னிய. 4 மேற்படி உண்மை. எ-ம் சூ. ௨. 

9 மாமாயை மாயாகாரியம். 0 சவஞான?த்தி, ௪-ம் சூ. ௨. கருவியாமனமு. ௬௩ மேற் 

படி, காம் கூ, ௨. வேசசாச்திர. 11 அசத்து-சத்துச்குவேறு, அகரம் ISO ger gy 

பொருட்டு, 11 ஏனைப்பசு பாசங்கள் சிறப்பியல்பு பற்றிச் சத்சாசலும் பொதுவியல்பு 

பற்றி ௮சத்சாசலும் ஆயெ இருதன்மையும் உடையனவாதல்போலாது காரியப் பிர 

பஞ்சம் இருவகையியல்பானும் அசச்தேயாம் என்க. இருவகையியல்பு சிறப்பியல்பு 

பொதுவியல்பு என்பன. இருவகை யியல்பானும் அறியவாராது எனக் கூட்டுக.



பொதுலியல்பு. ஆனஞ்சூத்திரம்.க-ம் ௮. ௨௪௫ 

இதனுள் உணருருவசத்தெனி னுணரா தின்மையி னென்றது ஓரதிகர 

ணம்; இரு திறனல்லது இரண்டுவகையிற் சிவசத்தாம் என்றது ஓர Hares; 

ஆக இரண்டஇகரணத்த து இச்சூத் தாமென்றுணர்க, 

தி 

மூதல திகரணம், 

ஈண்டு அறிவினா லறியப்பட்ட சுட்டு அ௮சத்தென்றது. 

எ-று. மே-ள், எ-னின், மேலைச் சூத்திரத்தின் அளக்தறிந்தறியா வென்ற 

கனை உடம்படாது பிரபஞ்சம்போல முதல்வனும் அளவைகளான் அளக்தமி 

சகொருளேயாதென கையாயிகர் முதலியோர் கூறுங் கடாவையும், எல்லாப் 

பொருளுஞ் சத்தாகலின் ௮ளர்தறிபொருளுஞ் சக்தேயா மெனச் சாங்கியர் 
கூறுங் கடாவைய மாசங்கிததுச் சூத்திரத்தின் முதற்கூற்றை கண்ணழித் 

துசைத்து மேற்கோட ஸனுதலிற்று, 

இ-௭. சுட்டறிவினால் அறியப்பட்ட சுட்டுப்பொருளெல்லாம் ௮௪ 

தீது, எ- று, | 

சுட்டு அகுபெயர், சவஞானத்,தாலநியப்படுகலை நீக்குதற்கு அறிவின 

லென விசேடித்தார். 

ஈண்டு அ௮றிவென்றது ஒன்றை முந்தி அதுவதுலாசச் சஈட்டிக்காணும் 

அளவையறிவினை யென்பது *“:அறிவினா லறிந்த யாவு மச. லறிதி” 

என்ற புடைதநூலாகிரியர் மீள ௮ங்கனந் தெரித்தோதியவாறுபற்றி யுணர்ந்து 

கொள்க 

அவைதரம் பிரகாசமாய் மின்றே அப்பிரகாசமாய் மிற் 
றலான். 

எ-து, ஏது, எ-னின், உள்ளதென்னு முணர்விற்கு விடயமாய் உபலத்தி 

யைப் பயப்பிக்கும் பிரபஞ்சத்தை இல்லையென்னு முணர்விற்கு விடயமாய் 

அதநுபலத்தஇியைப் பயப்பிக்கும் இல்பொருளோ டொப்ப அ௮சத்தென்றல் 

அமையுமாறு யாங்கனம்? எனவும், சத்தாகிய பிரபஞ்சத்தைச் சட்டப்படுதன் 

மாத்திசையான் ௮சத்தென்றல் சற்காரியவாதத் திற் கிழுக்காம் போலும் என 

வும், முறையே அவ்விருவர்மதம் பற்றிக் கூறுவாசை நோக்கி மேற்கோளைச் 

சாதித்தனுதலிற்று, 

இ-ள், ௮ச்சுட்டுப் பொருள்கடாம் இராசதகுண மிகுதிப்பாட்டான் உள் 

ளதென்னும் உணர்விற்கு விடயமாய் உபலத்தியைப் பயப்பித்து நின்று 
தானே தாமதகுண மிகுதிப்பாட்டான் இல்லையென்னும் உணர்விற்கு விடய 

மாய் அதுபலத்தியைப் பயப்பித்து நிற்றலான் ஈண்டறிவினா லறியப்பட்ட 

சட்டு அசத்து” என மேற்கொண்டது. GT Di. 

*  வெப்பிரகாசம், 8 உண்மை, ௨-ம் சூ. ௪.



5.௧௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

ஈண்டுப் பிரகாசம் அப்பிரகாச மென்பன உபலத் B ௮ நுபலத் தி யென் 

னும் பொருளவாய் ௮வை நிகழ்தற் கெடனாகிய * பொருண்மே னின்றன. இது 

கையாயிகசை நோக்கி மேற்கொளைச் சா இித்தவாறு, 

இனி, இதனையே இரட்டுற மொழிர்துகொண்டு அவைதாங் காரிய வவத் 

தையிற் ாலமாய் விளங்கி கின்றே காட்சிப்புலனாய்ச் சடி.இயின் மறைந்து 

சூக்குமமாய்க் காரண வவத்தையின் விளங்காது நிற்கும் இவ்வேற்றுமை 

நுடைமையான், ௮ங்கனம் புலனாகாத காசணப் பொருள்களை நோக்கிக் காரி 
யப் பிரபஞ்சம் ௮சத்தாதல் சாலுமாகலின் ஈண்டறிவினா லறியப்பட்ட சுட்டு 

அசத்து என மேற்கொண்ட தென்றவாறு எனவும் உசைத்துக்கொள்க, 

அசத்தறியாய் கேணி யறிவறிந்த வெல்லா ' 

மசத்தாகு மெய்கண்டா னாயின்-- 

எ-து. உ-ம், எ-னின், ஒருசாசன ௮ங்கன மாயினும் 1உபலத்இிப்பட்டன 

வெல்லாம் அவ்வாறு ௮சத்தா மென்தற்குப் பிரமாண மென்னை? என்னும் 

கையாயிகசை கோக்க *ஏதுவை வலியுறுத்துத லுதலிற்று, 

இ-ள். ௮சத்து அறியாய் நீ கேள், எ-து, அசத்தி னியல்பை யறியாத 

மடவோனே? யாம் இறுக்கு மிறையை நீ மனம் பற்றிக் சேட்பாயாக,--மெய் 

கண்டான் ஆயின் அறிவு ௮றிக்த எல்லாம் அசத்து அகும். எ-து, சத்தி னிய 

ல்பை யறிக்தோன் அராய்ர் கானாயின் ௮றிவின லறியப்பட்டன வெல்லாம் 

HESS SUM, GT - று, 

அறியாய் என்பது விளியுருபேற்ற பெயர், 

அசத்தி னியல்பை யறிந்தாயாயின் இவ்வாறு பிணங்குவா யல்லை யென் 

பார் “அசத்தறியாய்' என்றும், ] ““எந்தை-தாட்பால் வணங்கித் தலைநின்று 

கேட்க” என்பார் கேள் நீ' என்றும், உபலத் இக்கு விடயமானவை யெல்லாம் 

௮நுபலத்திக்கு விடயமாதல் ஒருதலை யென்பார் அறிவறிந்த வெல்லா மசத் 

தாகும்' என்றும், சத்தி னியல்பு உணக்தார்க் கன்றி ௮௪த்தி னியல்பு உணர 

வாசா தென்பார் மெய்கண்டான்! என்றும், ஆய்தற் கருமை நொக்கி *ஆயின்” 

என்றுங் கூறினர், 

அசத்தலாய் 

நீரி லெழுத்து கிகழ்கனவும் பேய்த்தேரு 

மோரினவை யின்ருமா ரெொப்பு. 

எ-து., உ-ம், எ-னின், இரட்டுற மொழிநர் துகொண்டு சாங்கியசை நோக்கி 
யுசைத்த பொருளை வலியு௮த்துத னுதலிற்று, 

® ஈண்டுப் பொருள் என்றது சுட்டியறிவசாகய பிரபஞ்சத்தை. 1 உபலத்திப்ப 

ட்டன உள்ளதென்றறியு மறிவுக்கு விடயமாய பொருள்கள். 1 திருஞானசம்பந்த 
மூர்ச்இகாயனார் திருப்பாசுரம். ௪. ஆட்பாலவர். எந்தை தாட்பால் தலவண௩ூ நின்று 

கேட்க என மாறுக. தாள் என்றது சத்தியை. 

 



பொதுவியல்பு,.ஆருஞ்சூத்திரம்.கம்௮தி. ௨௪௪ 

இ-ள், அசத்து அலாய், ௪-து. ௮சற்காரியவாதி யல்லாத அறிவுடை 
யோனே? அவை இன்று ஆம் அறு ஒப்பு ஒரின், எ-து, ௮ங்களர் தோன்றி 
மஹைவனவாய பிரபஞ்சம் அசத்தாமாற்றிற்கு உவமை யாசாயின்,--நிகழ் 
நீரில் எழுத்தும் கனவும் பேய்த்தேரும், எ-து. நிகழாகின்ற நீர்மே லெழுதீ 
லுங் கனவிற் காட்சியும் பேய்த்தேரு மாம், எ - று 

எனவே, ௮ப்போ துள்ளனவாய நீர்மே லெழுத்து முதலியனவற்றை 
அங்கனே சடி.இயின் மதைந்துபோதற் இறப்புப் பற்றி ௮சத் தென்றல் எல்லா 
ர்க்கு மொப்ப முடிர்தமையின், அவவியல்புடைய பிரபஞ்சத்தையும் அவை 
போல் ௮௪த் தென்றல் ௮மையு மென்றவா pu pn, 

அசறிகாரியவாதியை ௮சத்தென் அுபசரித்தார், கீரிலெழுத்து முதலி 
யன பொய் யென்பாசை மறுத்தற்கு *நிகம்' என்று ௮டை கொடுத்தார்: 
அஃது யாண்டுஞ் சென்றியையும். குவ்வுருபு விகாரத்தாற் ஜொக்கது, இன் 

தென்னு மொருமை அப்பண்பின்மே னின்றது, 

நீரிலெழுத்துத் தோன்றிய பொழுதே மறைந்துபோததற்கும், கப் 
பொருள் முடிவு பெறுத லின்றி இடையே மறைந்துபோதற்கும், அருஞ் 

சாரத்தின் முதுவேனிலின் ஈண்பகற் கடுமை பதறித் தோற்றி ஞாயிற்றின் ரெ 

ணம் முகிற்படலத்தின் மறைந்தவழிக் தாலும் மறைந்துபோவ தாயெ பேய்த் 

தேர் ஒரு காரணங் காட்டி மறைந்துபோதழ்கும் உவமையாயின, 

இவ்வெண்பாவை 1 “*இலயித்த தன்னில்' என்பது போல இங்கனம் இரு 

தொடசாக வைத்துசைத்து மேற்கோள் ஏதுக்களையும் இரட்ட மொழிந்து 

கொண்டு இரண்டதிகாணப் பொருள் கோடல் ஆசிரியர் கருத்து என்பது, 

வழி நூலாசிரியர் 1 “*அசத்தாஞ் சுட்டி யுணர்பொரு ளான வெல்லாம்” சம், 

ர உலூனை யசத்து மென்பர்”? எ-ம், வேறு கூறியவாற்றானு முணர்க, இஃது 

அறியாது இதனை ஒரு தொடரசாகவைத் துரைப்பார்க்கு ௮சத்தறியாய் ௮சத் 

தலாய் என்றதனால் ஒரு பயன்படாமையும், ஆயின் ஒரின் என்று இருகாற் 

கூறுதலும் அசத்தாகும் இன்றாம் என்று இருகாற் கூறுதலுங் கூறிய துகூற 

லென்னும் வழுவாதலும், அறிக, 

இனி, ஒருவாற்றானு முணாப்படாத பொருள் சூனிய மென்பது எல்லாச் 

சமயத்தார்க்கும் ஒப்ப முடிர்தமையின் ஆண்டு அதிகரணத்திற் குரிய Bus 
பாடு முதலியன நிகழாமையான் அதனை வேறெடுத்துசைத்து மேற்கொள்ள 

வேண்டா வாயினும், மந்தவுணர்வுடையார்ச்கு அதன்கண் &ீயம் கிகழாமைப் 
பொருட்டு வழி.நாலாசிரியர் 6 *உணசாத பொருள்சத் தென்னி லொருபய 

னில்லை போலும்” என விடுத்தொழிந்தாரென் ுணர்க, 

முதலதிகரண முடிந்தது. 
Lip 

* காரணத்சைச் காரியமாகச் கூறுதலான் உபசாரமாற்று, 1 இர்நூல், ௧-ம் சூ, 

௨-ம் ௮தி. ௧. $ சவெஞானத்தி, ௭-ம் சூ. ௨. ஆவதாய். 4 மேத்டி. ௬-ம் சூ. ௩. மண் 

டனில். 6 மேற்படி. ௬-ம் சூ. ௪, 

 



௨௪௮ | சிவஞானபோதச்ரிற்றுரை. 

இரண்டாமதிகரணம். 

இனி இவ்விரண்டு தன்மையு மின்றி வாக்கு மனாதீத 
கோசரமாய் நின்ற அதுவே சத்தாயுள்ள சிவமென்று உண 
TOUT Dg. 

௪-த. மோள், எனின். மேல் உணர்பொரு ளியல்பும் உணராத பொரு 
ளியல்புல் கூறும்.முகத்தான் HFSS) னியல்பை வரைசெய் அுணர்த் இயவழி, 

இரண்டும் இவ்வாருகலான் இவற்றின் வேருய முதல்வன , தியல்பாவது மாயா 

வாதி கூறும் அநிருவசனம் போலு மென்னுங் கடாவை யாசஙக்கித்துச் சூதி 

இசத்தின் பிற்கூற்றைக் கண்ணழித்துசைத்து மேற்கோட ேதலிற்று, 

Q-or, வெ-பை, 

* வாக்கெனப்படும் நாதம்முடிவான பாசஞானத்தை வாக்கென்றும் அவ 

றின் வேருய பசுஞான த்தை மனமென்றும் உபசாரவழக்காற் கூறினர். 

erage es கோசசமாய் நின்ற என்பது அவ்விரண்டின் விருத்திக 

அக்கடக்து Dy 3 தீ மாயும் ஒத் ) றுமைப்பட்டுநின் அணரும் அநுபவஞானமாத இ 

சைக்கே விளங்கிக் கோசரிப்பதாயும் நின்ற என்றவாறு, 

அவ்வாறு கின்ற பொருள் இது வென அளவைகளான் அறிய வாராமை 

பற்றி ௮துவே என மகாவாக்கியத்இற் கூறியசனை அறுவஇத்துச் சத்தா 

கிய சிவமாதலைச் செவியறிவுறுக்தார். 

வாக்குமனாதீதம் என்றது தமிழ் நான் முடி.பு: மரவடி மராடியென மரிஇயி 

ஞந்போல மனவதீதம் மனாகீதமென மரிஇயிற்று, ௮£தகோசசம் என்பது 
வட.நான முடி.பு. 

வாக்குமனாதீதப் பொருளாகலின் உணருருவாந்தன்மையும், கோசாப் 

பொருளாகலின் உணராதார்தன்மையும் இல்லையென்பது பெறப்படுதலின் 

“இவ்விரண்டு கன்மையு மின்றி' என்றார், 1உணாற்பாற்று என்றார் உணர்தல் 
oD (OLD தகோக்கி, 

பிரகாசத்தினுக்குப் பிரகாசிக்கவேண்டுவ இன்மையானும் 
அப்பிரகாசத்தினுக்குப் பிரகாச மின்மையானும். 

௪-து. ஏது, எ-னின், இவ்விரண்வெகையு மில்லாத பொருள் ௮கிருவச 

னமாய் நித்ப தென்னாது வாக்குமனா$ீத கோசசமாய் நிற்ப தென்றற்குப் பிர 

மாண மென்னை? என்பாரை நோக்கி மேற்கோளைச் சாஇத்த னுதலிற்று, 

இ-௭ள. வாக்குமனங்களா லோதி யுணரப்பவெதாய | நிரூுவசனப் பொரு 

ட்கு முன்னர்க் கூறப்படுஞ் சாதனங்களி னின்று அறியற்பாலகாக வேண்டா 
  

* இதனை, *வேதசாத் இரமிருகி புராணகலை ஞானம் விரும்பசபை வைகரியா 

இ.ச்திறங்கண் மேலா--நாதமுடி. வானவெல்லாம் பாச ஞானம்”” என்னுஞ் செவஞானசி 

தீதித் திருவிருத்தத்தானு முணர்க. 1 சொல்லளலையின் அறிய வாசாது என்பார் சொ 

ல்லற்பாற் றென்னாது உணரற்பாற் றென்ரார். 1 நிருவசனம்-விசேடமாகச் சொல்லல்.



பொதுவியல்பு.ஆருஞ்சூத்திரம்.௨-ம் ௮தி. 27% 

மையானும், ஒருவாத்ருலும் அறியப்படாத அகிருவசனப் பொருட்குச் சாத 
னத்தினின்றும் அறியப்படுமா நிண்மையாலும், 'இனி இவ்விரண்டு தன்மையு 
மின்றி வாக்குமனா£ீத கோசசமாய் கின்ற ௮துவே சத்தாயுள்ள சிவமென் 
அணரற்பாற்று' என மேற்கொண்டது, எ-று, 

பிரகாசம் அ௮ப்பிரகாசம் என்பன உபசாசவழக்கு, 

எண்ணிய சத்தன் DF 5 BOS (ap மென்முலென் 

கண்ணி புளதென்றன் மெய்கண்டா--னெண்ணி 
யறிய விரண்டா மசத்தாதல் சத்தா 
மறிவறியா மெய்சிவன்மு ளாம். 

எ-ு. உ-ம், எ-னின், பாமார்த்தமாகயே பரப்பிரமப்பொருள் ௮லிச்சை 
வயத்தான் ஞா.தா வெளவும் ஜேய மெனவும் பகுக்கப்பட்டு முன்னர்க் கூறப்ப 
டுஞ் சாதகங்களினின் நறியவும்படும், ௮விச்சை கீங்யெவழி அப்பகுப் பின் 

மையாற் ச,த்தென்றாதல் அசத்தென்னாதல் ஒருவாக்றானும் ஜேயமாமா றின் 
றிக் கேவலஞான மாத இரையேயாய் நிற்பதொன் முகலான் ௮து கோசரமா 

மென்றல் பொருந்தாது *என்பாரை நோக்கி ௮தனை வலீயுறுத்துத னுகலிற்று, 

இ-ள். எண்ணிய சத்து அன்று அசத்து அன்று ௮ம் என்றால் உளது 

என்றல் ஏன் கண்ணி, ௪-து, பர்மார்த்தமாகிய பரப்பிரமப்பொருள் விவகாசத் 

இற் கருதப்பட்ட சத்து மன்று அசத்து மன்று என்னின் ௮அங்ஙனமொருபொரு 

ளுண்டென்றல் யாது பிரமாணங் கருதியோ? அதனைக் கூறுவாயாக, பிரமாண 

மூண்டெனின் அதற்கு ௮து பிரமேய மெனப்பட்டு ஜெயமாலூச் செல்லு 
மென் றஞ்சிப் பிரமாண மில்லை யென்பையாயின்,--மெய் கண்டான் எண்ணி 

அறிய இரண்டு அசத்து அம். எ-து. ௪த்இ ணியல்பை யுணார்2தான் pres 

தறியிற் காட்சி முதலிய பிரமாணங்கட்ரு விடயமாவ.தநுஉம் ஒருவாற்னுனும் 
பிரமாண மல்லாத சூனியமு மாகிய இரண்டும் மேற் கூறியவாற்முன் 1 அசதி 

தேயாம்,--ஆதல் சத்து ஆம் அறிவு அறியா மெய் சிவன் தாள தம், எ-து, 

ஆதலாற் சாந்தோக்கியம் முதலியவற்றுட் சத்து என்று ஓதப்படுஞ் ஈட்டறி 

வினால் அறியப்படாத மெய்ப்பொருள் சைவ ௮ுபகிடதங்களினுஞ் சைவாகமல் 

களினும் அன்னிய மின்றிகின் ௮ுணரும் அநுபவமாத்திசையிற் கோசரிப்ப 

தென் ரோதப்படுஞ் சிவனருளாவ தன்றி 8 கூறுஞ் சூனிய மன்று, எ-று. 

் அறிய வென்னுஞ் செயவெ னெச்சம் “மழை பெய்யக் குள நிறையும்” 

என்புழிப் போலச் செயினென்னு மெச்சப்பொருட்டாய் நின்றது, முற்று 

ம்மை விகாரத்தாற் மொக்கது. ௮சத்.து ஆம் என மாறுக, சத்து அம் மெய் என 

வியையும். 1**அடியளந்தான் ரூய.து” என்றாற் போல *அறிவறியா மெய்' என் 

றது வாளா பெயராய் நின்றது, “சிவன் தாள' எனச் சிவச.த்தியின்மேல் வைத்து 

உயர்த்துக் கூறியது உபசாரவழக்கு: ரி*“இறைவனா கமல பாதம்” என்ப 

அமது. 

ட மாயாவாதிகள். 1 ௮சத்து என்பது பிரபஞ்சத்தை புணர்த்தும்வழிச் சத்தின் 

வேறு எனவும், சூனியத்தை யுணர்த தும்வழிச் சத்திற்கு மறுதலை எனவும் பொருள்கொ : 

ள்க, 1 இருக்குறள். ௬௧0. மடி.யிலா. | சிவஞான த்தி, சுபக்கம், பாயிரம். ௪. மறையினால். 

௩௨



௨௫௦: « சிவஞானபோதச்டிற்றுரை.. 

இதனாற் போந்த பொருள் சத்து மன்றி ௮௪த்து மன்றி ஒரு பொருள் 

உண்டு எனின் அதற்குப் பிரமாணம் என்னை? பிரமாணா£த மாகிய சூனியம் 

எனின் சூனியமும் அ௮ழிபொருளு மாகிய இரண்டும் ௮சத்தே யென்பது மேற் 

காட்டினமையாற் பிரமப்பொருள் ௮சத்தெனப்பட்டுச் சத்தென்னுஞ் *சருதி 

களோடு மூரணு மாகலின் அவற்றுட் சத்து என்று ஓதப்படும் பாப்பிரமப் 

பொருளாவது உண்மைஞானக்திற் கோசரிப்பதென யாக் கூறுஞ் சிவமே 

யன்றி நீ கூறுஞ் சூனிய மன்றென மாயாவாதியை மறுத்துக் கோசரம் என்ற 

flor வலியுறுத் தியவாரறா மென்க, 

எண்ணி யறிய விரண்டா மசத்து! என்பதற்குப் பிறரெல்லாம் வருகின்ற 

வெண்பாவிற் கூறும் பொருள்படக் கூறியதுகூற லாதன் மேலும் ஒரியைபி 

ன்றி யுரைப்ப, 

உணர்ப வசத்தாத லொன்றுணரா தொன்றை 
யுணரு நீ தானுணரா யாயி--னுணருமுனிற் 
முனிரண்டா மெய்கண்டான றனனா லுணர்தலாற 
முனிரண்டாய்க் காணான் றமி, 

எ-ு, உ-ம், எ-னின், 1பிரகாசித்த பொருளையும் வேரோராற்ரான் அறி 

Hone வேட்கை சென்றுழி அ௮வ்வாற்டற் புதுவதாய்ப் பிரகாடிக்க வேண்டு 

தலிற் பிரகாசத்இினுக்குப் பிரகாடிக்கவேண்டுவ இல்லை யென்றல் யாண்டுஞ் 

செல்லாமையின் வாக்குமனா£ச மென்றல் பொருந்தாது 1என்பாரை நோக்கி 

அதனை RY DHS Sy wo Hoy, 

Q-o, comiu FSH. og நின்னு லறிவனவாய கருவிக ளெல்லாம் 

(Cup a Buwarpapenr அசத்தாம், ௮சத்தெனவே அ௫த்தாதலும் பெறப்ப 

டும்,--அ.தல் ஒன்று ஒன்றை உணராது, ௪-௮, அகலான் அவற்றுள் PG FG 

வியும் ஒன்ராய முதற்பொருளை அறியமாட்டாஅ,--௧ ணரும் நீ தான் உண 

சாய், ௪-து, ௮வற்றா னறிந்து வருகின்ற கீதானும் ௮தனை யறியமாட்டாய்,-- 

ஆயின், எ-து. நீயே யாய்க்தறிவா யாயின்,--உணரும் உனின் இரண்டு ஆம், 

og. ௮வவா அுணாப்படும் பொருள்கள் போல் உணர்கின்ற நின்னின் வே 

ரம்,--மெய்கண்டான் தன்னால் உணர்தலால் கான் இசண்டாய்க் காணான் 

தமி, எ-து. உயிர்க்கு அறிவு விளங்கு முண்மையை அ௮றிக்சதோன் தன்னறிவு 

௮ச்சிவனருளி னடங்கி அதுவாய் நின்று ௮கனா2ன அதனை யறியு மாகலான் 

ஏனைப் பொருள்களை யறியுமாறு போல வே'ழுய்கின் தறிவா னல்லன் அத்த 

னிமுதற் பொருளை. எ-. 

இதனாற்போர்தது சத்தாகிய சிவம்பாசஞானத்தா ஞதல் பசுஞானத்தா 
ஞதல் அறியப்படாது; அறியப்படிற் குடம் முதலாயின போல உயிரின் 
amo 
  

% ஒடி ௧௬ ஊக முசவியன. 1 பிரசாசித்தபொருள் (பிரத்தியக்கக்சாற்) பிர 

காசித்த பொருள். அது வன்னி. வேறோ ராறு அ.நுமானம். வேட்கை சென்றுழி ௮௪ 

னான் அறுமிப்பேன் என இச்சை வந்துழி என்பசாம். யாண்டுஞ் செல்லாது என்பது 

அமானத்திற் லெவிடத்திற் செல்லாது பீரத்தியக்கமா௫ுய சிலவிடத்திற் செல்லும் 
என்பதாம். 1 நையாயிகர். 4 இதனை ௧௨௪௩ம் பக்சத்துச் குறிப்பிற்காண்க,



பொதுவியல்பு.ஆருஞ்சூத்திரம். ௨-ம் ௮:தி. ௨௫௧ 

வேருய் அவிச்சையான் வருஞ் சுகதுக்கங்களைப் பயப்ப தன்றி அவிச்சையி 
னீங்கிய நிரதிசய வின்பத் இனைப் பயவா தாகலான் அவ்வுண்மை யுணர்க்தோன் 
ஏனைய போல அசத்தர்த லின்றித் தனியாய் நின்ற அம்முதற் பொருளை 
அதனா னொற்றித்து நின்றே காண்ப னென நெயாயிகர் முதலியோசை 
மறுதீது வாக்குமனா?ிசமாய் நின்றே கோசரமா மென வலியுறுத்இயவாரு: 
மென்க, 

உணாப என்பது அ௮கரவிற் றஃறிணைப் பன்மைப் பெயாச்சொல், 

ஒன்றும் என்னும் முற்றும்மை விகாசத்தாற் ஜெக்கது, 

உனின் என்னும் இன்லுருபு நீக்கப்பொருட்கண் வந்தது; ஒற்றிறட் 
டாமை புறனடையாற் கொள்க, தான் ௮சை, 

* பாவகமேற் முனசத்தாம் பாவநா இதமெனிற் 
பாவகமா மன்றெனனிற் பாழதுவாம்--பாவகத்தைப் 
பாவித்த டுனென்னிற் பாவகமாத் தன்னருளாற் 
பாவிப் ப.துபரமில் பாழ். 

எ-து, உ-ம், எ-னின், தானே கோசாமானா லவ்றிதீ சன்னா லறிதல் கூடா 

மையித் றன்னாலே தனையுணரு மென்பது 1தன்னைப்பற்.றுத லென்னும் வழுவா 

மாகலின் ௮வவா றன்றி வாக்குமனா$£ீதப் பொருள் யோக.நூலிழ் கூறும் இயா 

னபாவனைகளிற் கோசாமா மென்றலே ௮பைவுடைத்தென யோகமதம்பற் 
றிக் 1 கூறுவாசை நோக்கித் நன்னா லன்றிக் கோசாமாகாமையை: வலியுறுத் 

HS DFO Hm. 

இ-ள். பாவக3மல் தான் அசத்து அம், எ-து. நீ கூறும் பாவனை ஏனைப் 

பாவகங்கள் போல மன முதலியவற்றோடு கூடி. நின்று பாவிக்கும் பாவகமெ 

னின் YODA லறியப்பட்ட சட்டாகலான் அப்பொருள் ௮சத்தாம்,--பாவ: 

னாதீதம் எனின் பாவகம் ஆம். ௪-து, கருவிகளை நீங்கி நின்று பாவிப்பதாகலின் 

அப்பாவனையைக் கடர்ததெனிற் கருவிக ணீங்யெவழி ஒன்று மறியுமா றின் 
றிக் கேவலமா மாகலான் ௮து பாவக மாத்திரையே யன்றிப் பயன்படுமா 

ில்லை,--அன்று என்னின் ௮.து பாழ் ஆம். எ-து, இவ்விரு தஇறனு மன்றி அகி 

ரூவசனமாகப் பாவிக்கப்படுவ தெனின் ௮.து சூனியப் பொருளாம்,--பாவக 

SOS பாவிச்தல் என்னின் பாவகம் அம். ௪-௮, அவ்வா நன்றிப் பாவனைக் 

கெய்தாத பொருளை எய்தியதாக வைத்துப் பாவகஞ் செய்த லெனின் ௮.து: 

போலிப் பாவனை யாதலாற் பாவனா£ீதம் போலப் பாவனை மாத்திரையே யன் 

ஜிப் பயன்படுமா நில்லை, அற்றேல் ஒருவாத்ரானும் பாவனைக் கெய்தாத. 

பொருள் பாழா மெனின்,--தன் ௮ருளால் பாவிப்பது பரம், ௪-து, அப்பா 

வகங்களை யொழித்துத் தனது இருவருளாற பாவிக்கப்பளெதாம் பரம்பொ 

ருள்,--பாழ் இல், எ-.து, ஆகலான் நீ கூறும் பாவளைக் கெய்தாமை பற்திட் 

பாழாத லில்லை, எ-று, |   
..."* இல்வெண்பாவின் பொருளைச் வெஞான$த்தி, ௬-ம் சூ. எ-ம் செய்யுளும், வெப் 

பிரகாசம், ௧-ம் ரூ. எ-ம் செய்யுளும், ஞானாமிர்தம். ௬௧-ம் ௮சவலும், இனிது விளக்கு, 

மாறு ஆண்டாண்டும் கண்டு தெளிக. | gorunéAruC grap. 1. பாதஞ்சலர், :



௬௫௨. 'துவஞானபோதச்டுற்றுரை. . 

தான் ௮சை, பாவகத்தைப் பாவித்த லென்பது **கறைமிட றணியலு 
மணிர்தன்று” என்றது போலக் கொள்க. 

மேலை வெண்பாவில் தன்னென்றது தனஅ சத்தியே யாகலால் தன்னைப் 

பற்றுக லென்னுங் குற்றமாதல் யாண்டையதென விடுப்பார் *தன்னருளாற் 

பாவிப்பது” என்னார், தன்னருமா யறியுமாறும் ௮தனாற் பாவிக்குமாறும் ஒன் 

பதாஞ் சூத்திரத் தட் கூறப்படும். 

யோக நூலார் கூறும் பாவனையாவது இந்நான்சனுள் ஒன்றாகற்பால தனி 

வேறின்மையின் கான்னெயும் கூறி மறுத்தார். 

அறிய விரண்டல்ல னாங்கறிவு தன்னா 
லறியப் படானறிவி னுள்ளா--னறிவுக்குக் 
காட்டாகி நின்றானைக் கண்ணறியா மெய்யெனனக் 
காட்டா தறிவறிந்து கண்டு: 

எ-து, ௨-ம், எனின். மேற் கூறிப் போக்த பாவனைகட் கெய்தாத பொ 

ருளைத் தன்னருளாற் பாவித்தல் வேண்டாம் உயிர் பசுதீதுவ நீங்கிய காலத் 

துச் சிவனைப் போல முற்று மூணர்கன் முதலிய எண்குணங்களு முடைய 

தென்று 1 ஆகமங்களுட் கூறுதலின் அண்டு ஆன்மஞானஞ் சிவஞானத்தோ 

டொப்ப தன்றிப் பசுஞான மெனப்படாமையான் அவ்வறிவான் அறியப்பட 

கோசாப் பொரு ளென்றலே அமைவுடத் தென்னுஞ் சிவசமவா இகளை கோக் 

இத் தன்னருசு ர லன்றிக் கோசார மாகாமையை வலியுறுத்துத லுகலிற்று, 

இ-ள், அறிய இரண்டு ௮ல்லன். ௭-து, ]சிவாகமங்களின் அ௮த்அவிதங் 
கூறுதலின் உயிர் சன்னறிவா னறிதற்குக் சன்னின் வேறல்ல னாகலாலும்,-- 

அறிவின் உள்ளான் ஆங்கு அறிவு தன்னால் அறியப்படான். ௪-து, ௪ம 

மாத லின்றித் தூல சூக்கும முறையாற் றன்னறிவுக் குள்ளுமாய் நிற்றலின் 

அலவிடத்துத் தன்னறிவினால் அறிய வாரா ஸனாகலானும்,--அ.நிவுக்குக் 

காட்டு அக நின்றானை. ௪-து. தன்னறிவுக்கு வியஞ்சகமாய்நின் றறிவிக்கும் 

உயிர்க்குயிராய முதல்வனை,--அறிவு கண்டு அறிந்து காட்டாது, ௪-௮. அன் 

மஞானமானது தான் கண்டறிந்து தன் குணியாகய உயிர்க்குக் கோசரமா 

மாறு காட்டமாட்டாது,--மெய் அறியாக் கண் என்ன. ௪-2, தன்னின் 

வேறின்றித் தனக்குண் ணிற்றலிற் றன்னாற் காணப்படாது தனக்குக் காட் 
டாகி நின்ற உயிரை யறியமாட்டாக கண்ணொளி போல், ௭ - று, 

காட்டு முதனிலைத் தொழிற்பெயர், அறிவுக்குக் காட்டாகி நின்ரா னென் 

னும் பெயாடையானும் ஒரேதுக் கூறியவாறு. கண்டறிதல் 1“குழிர் தாழ்ந்த 

கண்” என்றாற் போல ஒருபொருட் பன்மொழியாய்ச் சிறப்பின்௧கண் வந்தது, 
  

* புறநானூறு, சடவுள் வாழ்த்து. ௫-ம் ௮டி. 1 ஆகமத்துட்கூறுசலை ௧௩௪௪-ம் பக் 

கத்துக் குறிப்பிற் சாண்க. | வொகமச்தில் ௮த்துவிதங்கூறுகலை ௧௩௩-ம் பச்கத்துக் 

குறிப்பிற் காண்க, ரி நாலடியார், தூய்தன்மை. ௬௯. சழிக்சாரிடு.
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மெய் அறியாக் கண் என்ன என இயைத் அரைக்க, கண் முதலியவற்றை 

கோக்கி உயிர் சத்துச்சித்தா மென்ற வதனை :மெய்' என்னார். கண் ஆகுபெயர். 

கண் அறியா மெய் என்ன என்பதற்குக் கண்ணை யறியாத உடம்பு போல் 

என் அரைப்பாரு முளர், உடம்பிற்கு ௮றியுத் தன்மை யின்மையானும், உட 
ம்பிற்குக் கண் காட்டாதலு மின்மையானும், ௮ஃது ஈண்டு உவமையாதற் 

கேலாமையின் ௮து போலியுரையென் ஷொழிக, 

அதுவென்னு மொன்றன் றதுவன் றி வேறே 
ய.துவென் றறியறிவு முண்டே--யதுவென் 
றறிய விரண்டல்ல னாங்கறிவு ணிற்ற 
லறியுமறி வேசிவமு மாம். 

எ-து, உ-ம், எனின், அத்தன்மையனாகிய முதல்வனைத் தலைப்பட்ட 
உயிர் ௮ம்முதல்வனோடு ஒன்ராய்ப் போவதே யாகலின் ௮ண்டங்கன மறிவ 

தூஉம்” ௮றியப்படுவ.தூ௨ மாதல் யாங்ஙனம்? என்னுஞ் சிவாதீதுவிதசைவர் 

சுத சசைவரசை நோக்க ஒன்ராயவழியும் ௮றிவ.தும்' அதியப்பவெது முண் 
டென்ப துணர்தது அதனை வலியுறுத்துக லுதலிற்று, * 

-ள், அது என்னும் ஒன்று அன்று, எ-து, சக்தாகிய சிவம் ஜேயப் 

பொருளாய் விசிட்டமாய் நிற்ப தென்பது உமக்கு மொக் க்கு மாகலான் ௮-௪ 

சிவம் இன்னதென் றறிய வாசாது அநிருவசனமாய் நிற்பதொரு நிருவிசே 

டப் பொருளெனக் சொண்ட மாயாவாதத்தைப் போல அது வென்று ௮நிரு 

வசனமாய்க் கூறப்பவெதொரு சூனிய மன்று அகலான்,--௮பூ௮ன்றி வேறு 

அது என்று அறி அறிவும் ஆங்கு உண்டே, og. ws ஜேயமாத்தி 

ரையே யன்றி அதனின் வேருக வாக்குமனாதீதமாய் நிற்பதொரு பொரு 

ளென் றறிகன்ற ஞாதாவும் ஆண்ளெளதேயாம். அற்றேல், ஒன்றாதல் பெறப் 

படாதா லெனின்,--௮.து என்று அறிய இரண்டு அல்லன் அறிவுள் நிற்றல் 

அறியும் அறிவு வமும் ஆம். ௪-௮. உலகத்துப் பொருள் போல் ௮.து வென்.று 

சுட்டியறியுமாறு முதல்வன் தன்னின் வேறல்லனாய் அப்பணைந்த உப்புப் போ 

லத் கன்னறிவின்௧கண் விரவி வேற்றுமை தோத்றாது நிற்றலான் அறிவிறக் 

தறிகின்ற அவ்வுயிர் இவமேயாம், எ- று, 

உம்மை சிவமாயுஞ் சவெமாகாமை விளக்கி நின்றது. 

அது வென்னு மொன்றன் முகலா னென ஏதுப்பொருள்படக் கொண்டு 

உரைக்க, அறிவும் என்ற உம்மை இறந்தது தழீஇயது. அல்லன் என்பது 

முற்றெச்சம். வேறு முடிபு கோடலிற் பால்வழமு வாகாமை யுணாக, உண்டே 

யென்லும் ஏகாரம் தேற்றம், ஏனை யிரண்டும் ௮சைகிலை, நிற்றல் நிற்றலான் 

என்றவாறு, 

இவ்வெண்பாக்க எைந்தும் முறையே வாக்குமனா$ீத மென்றல் பொருந் 

அம் கோசரமா மென்றல் பொருந்தா தென்னும் மாயாவாதிகளையும், கோச 

சமா மென்றல் பொருந்தும் வாக்கு மனாதீத மென்றல் பொருந்தா தென்னும் , 

கையாயிகர் முதலியோரையும், பாவனைக்குக் கோசாமா மென்லும் பாதஞ்ச
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லரையும், ௮ன்மஞானத் இற்கே கோசரமா மென்னுஞ் சமனாதசைவரையும், 

முத்தியிற் சிவமே யன்றி உயிரென வேறின்மையின் உயிர்க்குக் கோசாமா 

மாறு யாண்டைய து? என்னுஞ் சிவாத்துவிதசைவா் முூதலியோரையும் மறு: 

தீது, வாக்குமனாதீத கோசரமாய் கிற்கு மியல்பு வலியுறுத்தி ஒருபொருண் 
மல வந்தவாறு காண்க, 

இவவாறு காலாஞ்சூத்திரம் முதலிய மூன்றினும் மேற் பிரமாணத்தாற் 
கூறிப்போந்த பசுபாசப திகட்கு இலக்கணக் கூறும் முகத்தான் முறையே 
சேவலஞ் FENG சுத்தம் என்னும் மூன்றவத்தையுங் காட்டப்பட்டன. இம் 

மூன்றனுள், கேவலம் மருட் கேவலமும், சகல சேவலமும், பிரளய சேவல 

மும், விஞ்ஞான கேவலமும், ௮ அருட் கேவலமு மென வகைப்படும், அவற் 

ள், மருட் கேவலமாவது ௮காஇ கேவலம். சகல கேவலமர்வ'த சங்கரித்த 
பின்னர்ப் புனருற்பவத்இற் கேதுவாய்ப் படுங் கேவலம். ஆண்டுச் சூக்கும 

வைக்தொழி ஓுண்டென *மிருகேந்திரத்துட் கூறுதலின் ௮காதி கேவலச் 

தோடு இதனிடை வேற்றுமையாமாறு கண்டுகொள்க, பிரளய கேவலமாவது 

1மாயையோடு இயைபின் றி ஆண்டுப் படுவ் கேவலம், விஞ்ஞான கேவலமாவது: 

மாயை கன்மங்களென்லும் இண்டனோடும் இயைபின்றி ஆண்டுப் படுங் கேவ 

லம், அருட் கேவலமாவது தத்துவகத் இப் பின்னர்ப்படுங் கேவலம், ௮த].துக 

ளறுபோதத்திற் காண்க, இனிச், சகலமுஞ், சகலத்திற் மேவலம், சகலத் 
  

* இசனை வாவெஉஜாடெ 'ஷொயயறு கொயயொ.மழாறு றொ 

டாற வு ED QUIT DILIG) ௬ு3-1௧8-1|8யாறஃவ-கியொ.மா? O15 Gn 

வ. வுல வவ-4௦ யஉமாரவஷு_தடு| என்னும் மிருகேந்திர சுலோகத் 

தானுணர்க. 

இ-ள். பரமேசுரன் சர்வசங்கார சாலதக்தினும் ௮றிவிக்சத்தச்சவர்களை அறிவித்து 

மறைக்கத் தக்கவர்களை மறைத்து ஆன்மாக்களின் கன்மங்களைப் பக்குவப்படுத்தி மாயாச 

தீதஇிகளை வெளிப்படத்தகுக்தவைகளாகச் செய்து தோன்றுதற்குரிய எல்லாப்பதார்த்தங் 

களையும் பார்த்துக்கொண் டிருக்கின்றார் ௪ - ம். 

5 C ு Bs a இன்னும் இதனை 1,00 Ques} மரஹா.கி ஹர_தழவ.கி ஹ.ஸீவ| 

AQnrewer A ம மவர ஜகாமாவெக்யா ஷவஉா[ என்னும் பெஎட்கராகம 

சுலோகத்தானும் உணர்க, 

இ-ள். பகவானாகிய பரமேசுரன் காலங் கருதாது பிரளயகாலத்தினும் படைத்தல் 

காத்தல் அழித்தல் மறைத்தல் அருளல் என்னும் பஞ்சஇஒருத்தியங்களையும் செய்கி 

ன்றார். எ- ம். 

ர் மா-உற்பத்தி, யா-லயம். மாதி யாதிதி மாயா. பிரபஞ்சம் எதிலே தோன்றி 

எதிலே ஓடுங்குகஅுறதோ ௮து மாயை. இது திராவிட மாபாடியத்துட் கண்டது. 

1 அன்றிவந்த தத்துவங்க ளெல்லா மசகன்றிடவே--யொன்றிரின்ற வாணவந்தா 
ஜென்றுமே-யென்றுக்தா--னீங்கா விருள்விழிபோ னிற்குமே யான்மாவும்--பாங்காக 
வாங்கே பதிந்து, ௨௪. பகலிழந்த வான்போற் பரவுமல நீயா--யிகலறவே நின்றா யிழர் 

தா-யகலறிவு--வாடாத முத்தியினில் வாய்ந்சவருட் கேவல&---5ஈடாத கேவலமுன் 
னாள். ௨௨.



பொதுவியல்பு.ஆருஞ்சூத்திரம்.௨-ம்௮இ. ௨௫டு 

திற் சகலம், சகலத்திற் சுத்தமென மூவகைப்பட்டு ஓசோவொன்று ந்து 
வகைப்படும், அவற்றுட் சகலத்திற் கேவல மைர்தும் *“ஓன்றணையா மூல 
தீது” என்றதனுட் காண்க, சகலத்இற் சகல மைந்தும் 1*“இலாடத்ே த சாக் 
கரத்தை” என்றதனுட் காண்க, சகலத்திற் சுக மைந்தும் 1**யோற் ஐரு 
வதோர் சமாதி” என வழி.நாலாசிரியர் தொகுத்தோஇயது *9த்தாக்தசாசா 
வலி, யோகபாதத்தின் வகுத்துக் கூறுதலான் ஆண்டுக் காண்க, இனிச்சுத் 
தமுஞ் சீவன்முத்தி ௮ திகாமுத்தி போகமுத்இ இலயமுத்இ பாமுத்தியென் 
ஹைவகைப்பட்டுச் சாக்கிரம் முதலிய பெயர் பெறும்; அவற்றை முன்னர் 
வகருத்தோதுப, 

இரண்டாமதிகரண முடிந்தது, 

ஆருஞ்சூத்திர முடிந்தது... 
எழுத 

இலக்கணவியன் முற்றிற்று. 
— 

பொதுவியலபு முற்றுப்பெற்றது. 

  

ச்சிற்றம்பலம். (HFF PY 

  

* இந்நூல். ௪-ம் சூ. ௩-ம் ௮இ. ௧, 1 மேற்படி. ட. 4. ஐ. ர் ெவஞொான 

சித்தி, ௪-ம் சூ, ௩௪. இருவகை. 4 சசல)்திற் சு.த்சமைந்தும் சித்தார்த சாராவலியில் 

போஹா ஷூகாணெ௦ என்னும் சுலோக உரையில் வகுத்துச் கூறுமாற;--மீசாச் 

கரத்சை உச்சரித்தல் சகலத்திற் சுத்தசாக்ிரம். விர்துகலையைப் பப்ரிக்சிரடுத்தல் சகல 

_தீதிற் சுத்தசொப்பனம். நாசசலையோடு கூடுதல் சசகலச்இற் சுத்தசுழுத்தி, சத்திகலை 

யை யடைதல் சகலத்திற் சுத்ததுரியம். ப.ரசிவதேசசில் இலயப்பட்டுநிற்றல் *சலத்தித் 

சுத்ததுரியாதீதம் என்றுணர்க,



டே 

சிவமயம், 

இருச்சிற் உம்பலம், 

சிறப்பியலபு. 
  

  

சாதனவியல, 

  

எழாஞ்சூத்திசம். 

  

யாவையுஞ் சூனியஞ் சத்தெதி ராகலிற் 
சத்தே யறியா தசத்தில தறியா 

இருதிற னறிவுள தாண்டலா வானமா. 

எ-து. சூ-ம். எ-னின். மேலதற்கோர் புறனடை யுணர்த் 
BE BSS pm. 

௭-௮, க-ரை, எ-னின், சூத்திரக்கருத் துணர்த்துத னுதலிற்று, 

இ-ள, * தூலாருந்ததி நியாயம் பத்றி மேலை யாறு சூத்திசங்களிலுஞ் 
சிவாகமங்களிற் கூறப்படும் முப்பொருள்களது பொதுவியல்பு பிரமாண முகத் 
தானும் இலக்கண முகத்தானும் ஆராய்ச்சிசெய் துணர்த்திெய ஆரியர், ௮ம் 
முப்பொருள்கள து சிதப்பியல் பெனப்படும் உண்மை சாதன (P&E ST spo 
பயன முகத்தாலும் ஆராய்ச்சிசெய் துணர்த்துவான் புகுந்த, முதற்கண் மூன்று 
சூத்திரங்களான் அவற்றை யறிந்து அதனா ஞாய பயன் பெறுதற் கேதுவாயெ 
சாதனம் கூறிய தொடல்ஜொர், அவற்றுள், இச்சூத்திரம் “உணருரு வசத்து! 
எனவும் “இரு திறனல்லது சிவசத்து” எனவும் மேலைச் சூத்திரத்தான் வரை 
செய்து உணர்தீதியவழி அங்கன மறியும்பொருள் அவ்விரண்டி னுள் ஒன்றோ? 
வேறோ? வென்னும் 8பப்பாட்டின்கண் அவ்விரண்டினலுள் ஒன்ராகற்பால 
தென்பார் மதம் பதறி நிகழுங் கடாவை யாசக்இத்துச். சூத்திரத்துக்குப் புற 
னாக வெடுத்து ஓரொழிபாகயெ சதசத்தி னியல்பு வரைசெய் துணர்த்து முக 
தீதானே சாதித்துப் பயன் பெறுதற்குரிய Gert னியல்பாவது இது 
வென்ப துணாத்துத னுதலிற்று, எ- று, 

௮ .திகாசமும் த்தும் வேருயவழியும் இயைபு உணர்ந்துகோடற் பொரு 
ட்டுக் கருத்துரை ௮வவாறு செய்தா ரென்பது, 
  

* இதனை ௧௩௭-ம் பக்கத்துச் குறிப்பிற் சாண்ச.



சிறப்பியல்பு.ஏழாஞ்சூத்திரம். 2 (Bat 

* 
௫ e 6 » * இப்புமனடையை வட ாலார் வாக்கியசேடம் என்ப, 

இதனுட் கூறப்படும் மூன்ற கொணமும் மூன்று புறனடையபோலும் என 
மலையாமைப் பொருட்டு pi புறனடை என்றார். முன்னைய விரண்டும் இறுஇ 

* . ௪ . » “ட a ட ச | ச . / + யதிகாணத்தைச் சாதித்தற் கேதுவாய் ஒரு Curae aigenCar weed 
என்பது EH DB. 

ஒன்றனை அறிக்தவழி ௮கனா னாய பயன் பெறுதற் குரிய முயற்சி செய்ய 
அறுவாக்கு அதனைச் சாதிக்கு மாற்றல் தமக்கு உண்டென்பதூஉம், சாஇத் 
ததினால் வரும் பயன் இதா என்பதாஉம், அதனைப் CHING BO குரிய சாக 
னமாவது இது என்பதூஉம், ௮தூ வருவாயும் உணரக்தகா லன்றி அகன்கண் 

மன வெழுச்சி 'செல்லாமையின் ஈண்டு ஓதப்படுஞ் சாதனஞ் செய்து பயன் 
பெ குற குரிமையுடைய YH இகாரியி னியல்பு உணா ததுவதாய இர் iy SB) Tb 

முதற்கண் வைக்கப்பட்டது, 

இதன் பிண்டப் பொழிப்பு, மேலைச் ரூத்திரத்துட் உூறிப்போர்க இரண் 

டுள், வாக்குமனாதிதமாகிய சிவசத்தின் சக்கிதியின் உணருரு வர்கிய அசத் 

தெல்லாம் பாழாகலிற் சத்தாக சிவம் அசத்தாகிய பிசபஞ்சம்தை அறிதல் 
செய்யாது: அசத்தாகிய பிரபஞ்சம் அறிவில்லாத சடமாசலிற் சத்தாகிய சிவ 
த்தை அறிதல் செய்யாது: ஆகலாதற் பாரிசேட வளவையான் இருதிற னறிவுள 

தொன்றுண் டென்பது பெறப்படுதலின் அதுவவ சக்காதற் றன்மையும் ௮௪ 

தீதாதற் நன்மையு மாகிய இரண்டு மன்றிச் சரசத்தா புள்ள உயிராம், எ- று, 

பிரிகிலைக்சகண் வர்கது, அசத்து இலதாகலின் என்று உரைக்க” 

அசக்துச் ரக்சை யறியாமைக்கும் சக்கெதுர் சூனிய மாகலை எதுவாத 

லமையு மாயினும், அ௮சத்தெனப்பட்ட கருவிகள் மூ.தீ.௫ நிலையிற் சிவகரணமாய் 

ஆன்ம சக்நிதியை யொட்டி. முதல்வன் சங்கிநிபி னிற்கப்பெறு மென்பாரை 
கோக்கி வேறுமோ ரேதுக் கூறினார். இக்கருதி2த பற்றிச் * “சதஇன்றா 

னிலாமை யானுக்-சனைக்கொடொன் றுணர்த லானும்” என இரண்டேதுவும் 

உடன் கூறினார் வழி நாலாசிரியரும். 

ஏற்புமிக் கோடலான் அறிதல் என்றது ஈண்டி அனுபவ ௮றிவின் 

மேற்று, 

* “இனைத்தென வறிக்த' பொருட்கு விளைப்படு தொழுஇக்கண் வேண் 

டப்படும் முற்றும்மை விகாரத்தாற் மொக்கறு, 

இத னுள் யாவையுஞ் ரூனியஞ் சத்தெதி சாகலிற் சத்தே யறியாது என் 

து ஓரஇகரணம்; HEE HO தறியாது என்றது ஓர இகரணம்; இரு திற னறி 

வுள திரண்டலா லான்மா என்றது ஓாஇகாணம்; ஆக மூன்ற இகாணத்தது 

இச்சூத்தம் என்று உணாக, 

த்த ப்பட் பொழில் வடட ட பழிக்க வட வனி அவயவம் பயக eagle ee 

* வெஞானசித்தி, எ-ம் கு, ௧. ௮னைத்துஞ். 1 தொல்காப்பியம், சொல்லஇகாசம், 
கிளவியாச்சம். ௩௨௩. 

 



உ௫௮ சுவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

முதல திகரணம். 

ஈண்டுச் சத்தினிடத்து அசத்அப் பிரகாசியா_து என்றது. 

எ-து. மே-ள், எ-னின், **:தந்இடுஞ் சிவன வன்றன் சந்நிதி தன்னி 
னின்றே” எ-ம், 1**கூடமொளி வளர்குடிலை மாயை மேவி” எ-ம், 1*தாரகமா 

மத்தன்றா ணிற்றல்' எ-ம், 1**விமலனுக்கோர் சத்தியாய்” எம், 64*உலகமே 
யூருவ மாக” எ-ம், 044அ.த்துவா மூர்த்தியாக? எ-ம், **இருநகிலனாய்த் தீயாகி 

நீரு மாகிர்*நின்ற வாறே,” எ-ம், கூறப்படு மியல்புடைய பிரபஞ்சத்தைச் ச் 

தெதிர் சூனிய மென்றல் அவடத்தாந்தமாய் முடியும் போலும் எனவும், 

ர* “மண்டிய வுணர்வு யிர்க்காய் மன்னிகின் நறியும்” எனவுங் கூறுஞ் சிவாத்து 

விதசைவர் மதம்பற்றி நிகழுங் கடாவை ஆசங்கத்துச் சூச்தரத்தின் முதற் 

கூற்றிற் போந்த ஏதுவைக் கண்ணழித் துசைத்து மேற்கோட ஸுதலிற்று, 

இ-ள், சுட்டுணர் வின்றிகின் ஐறியுஞ் சிெவசத்இன் முன்னர்ச் சட்டி. 

யறியப்படும் ௮சத்தாய பிரபஞ்சம் விளங்கித் தோன்றாது, ௭ - று, 

ஈண்டுச் சூனியம்* என்றது விளங்காமைப்பொருட்டு என்பார் பிரகாச 

யாது” என்றார். இக்கருத்தே பற்றி 11: முனைத்திடா தசத்துச் சத்தின் முன்” 

என்றார் வழி நாலாசிரியரும். முனைத்திடாமைஃயாவது இது குடம் இஃது 

அடையென கம்மனோாற் சுட்டியநியப்பரமாறு போல முதல்வனாற் சுட்டி 

அறியப்படுவதாய் வேறு நில்லாமையாம், ஆகலே, ஈண்டுச் சத்தெதிர் யாவை 

யுஞ் சூனியமென்றது சொண்டு அவசித்தாந்தமாதல் யாண்டையது என மறு 

தீதுச் சத்து அறியாது என்றதனை வலியுறுத் இயவாறு காண்க, 

மெய்யினிடத் துப் பொய் அப்பிரகாசமாய் நிற்றலான். 

௪-௮. எ.து, எ-னின். முற்றுணர்வுடைய சிவத்துக்கு ௮சச்தை விடயிப் 

பதாய சுட்ணெர்வும் உண்டென்றாற் படும் இழுக்கு என்னை? 41என்பாசை 

கோக்கி மேற்கோளைச் சாஇத்த னுதலிற்று. 

இ-ள். தன்னியல் பாகிய இயற்கை புணர்வின் முன்னர்ப் பொதுவியல் 
பாகிய செயற்கைச் சுட்ணெர்வு பிரகாசித்து நில்லாமையான் “ஈண்டுச் சத்தி 

னிடத்து ௮சத்துப் பிரகாசியாது' என மேற்கொண்டது, ௪ - று, 

பிரகாசித்து நிற்ற லின்மையாவது இயற்கை புணாவோ டொப்ப ஒருங்கு 

கில்லாமை. எக்காலத்தும் நிலைபெறுவசாய சன்னியபல்பே“மெய்'எனவும் இடை 

யே தோன்றி மறைவதாய பொ துவியல்பேபொய்' எனவுங் கூறப்பவென வாக 

* செவஞான?த்தி, ௪-ம் சூ. ௧௯. விந்துவின். 1 சிவப்பிரகாசம், பொது. ௧-ம் சூ. ௨. 

நீடெபரா. 1 இந்நூல். ௧-ம் சூ. ௨-ம் ௮/இ. ௨. வித்துண்டா ॥ செவஞான$த்தி, ௨-ம் சூ. 

௫௩. நித்தமாய். 6 மேற்படி. டு-ம் சூ. ௭, 0மேற்படி, ௪-ம் கூ. ௫௬. ௬௪ இருகாவுச் 

கரசுகாயஞர் நின்ற இருச்தாண்டகம், பொது. ௬-ம் இருமுறை. ௧. 14 சிவப்பிரகாசம், 

உண்மை, ௫-ம் சூ. ௩. கண்டறி. 1] செவஞானத்தி, எ-ம் சூ. ௧. அனைத்துஞ். 44 சிவா 
தீதுவிதசைவர்.



சிறப்பியல்பு.ஏழா்ஞ்சூத்திரம்.க-ம் ௮. ௨௫௯ 

லான் ௮வை rane கேற்புடைய ௮றிவின்மே னின்றன, இஃதறியாதார் 
உரைப்பன எல்லாம் மேற்கோளைச் சாஇத்தற் குரிய ஏதுவாதல் செல்லாது 
கூறியதுகூ.றலாய் முடியமென் ரொழிக, 

அன்னியமி லாமை யாற்கொன் நுணர்வின்றாு 
மன்னியமி லானசத்தைக் காண்குவனே--லன்னியமாக் 
காணா னவன்றுன் கதிர்முன் னிருள்போல 
மாணா வசத்தின்மை மற்று, 

, எ-து, உ-ம், எ-னின். சுட்ணெர் வின்மையான் முதல்வன் ௮௪த்தை 
அறியா னெனின் முற்றுணர் வுடைமைச் கிழுக்காம் *என்பாசை நோக்கி இழுக் 
கின்மை கூறி ஏதுவை வலியுறுத்துத னுதலிற்று, 

இ-ள். அன்னியம் இலாமை ௮ரற்கு உணர்வு ஒன்று இன்று ஆம்.௪-.து. 

தன்னுள் வியாப்பியமான பசு பாசங்களோடு வேற்றுமை யின்றி உடனாய் 

நித்றலையுடைய முதல்வனுக்குச் சுட்டியறியக் கட்ப்பதொன் நில்லை ஆக 

லான்,--௮ன்னியம் இலான் அசத்தைக் காண்குவனேல் அ௮ன்னியமாக் காணா 

ன். எ-து. அத்தன்மையனாகய முதல்வன் ௮௪சத்தை யறியலுறுவனாயின் ௮.றிக் 
தாங் கறிவனன்றி ஈம்மனோர். போல வேருகச் சுட்டியறிவா னல்லன்,--௧இர 

முன் இருள் போல அவன் மூன் மாணா அசத்து இன்மை, ௭-து. ஞாயிற் 

றின் முன் இருட்டுப் போல ௮ம் முதல்வ Cer Bi mere யில்லாத பிரபஞ், 

சம் விளங்கி நில்லாது அகலான். எ-று, 

எனவே, ௮சத்தை விடபிப்பதாகிய ஏகதேச வுணர்வு முற்றுணர்வைத் 
தடுப்ப தாகலான் ௮ஃது இல்லாமை முற்றுணர்விற்கு மேம்பாடாவ தன்றி' 

இழுக்காகா தென ய மகற்றி ஏதுவை வலியுறுத்தவாறு காண்க. 

மாணாமை வியாபக வுணர்விற்கு விடய மாகாமை, இன்மை ஈண்டு விளங் 

காமை குறித்து நின்றது, மற்று ௮சை. மற்றுக் காண்குவனேல் என மேலே. 

கூட்டி வினளைமாற்றின்௧ண் வநத தெனினு மமையும், உணாவுற் கதிரும் அகு 

பெயர்,கஇர்முன் னிருள் ஈண்டு முனையாமை மாத்திரைக்கு ஒருபுடை யூவமை 
யாயிழ் றென்பது வழி நூலாசிரியர் ] “முனைத்திடா தசத்துச் சத்தின் முன் 

னிரு ளிரவி முன்போல்” corer pam pup on Vs, 

முதல இகரண முடிந்தது, 

எழி 

  

* சிவாத்துவிதசைவர். 4 உணர்வு உணசச் டெப்பதாகிய பொருள், t சிவஞான 

சச்தியார், எ-ம் சூ. ௧. அணைத்தும்.



௨௬௦ டவஞான போதச்சிற்றுரை. 

இரண்டாமதிகரணம். 

இனி அசத்தினுக்கு உணர்வின்று என்ற:தூ. 

எ-.து, மேன், எ-னின், சத்து அசக்தையறியாதாயிலும் அசத்து எனப் 

பட்ட தனு காண புவன போகங்களுள் ஓன்ருய சரணம் விளக்குப் போல் 

விகார மின்றி நிற்கும் ௮ன்ம சர்நிதியிற் பெதத நிலைக்கண் அசத்தாய விடய 

ங்களை யறிந்தாற்போல முத்தி நிலையிற் சவசரணமாய்கின்று சவத்தை அறியு 

மென்றலும் கண்ணாடியி னிழல் போல ௮ன்ம சந்நிதியின் ௮சன்க ணறிவு 

உண்டா மென்றலும் அமைவுடைத்துப் போலு மெனச் வெசங்கிராந்தவாதி 

மதம் பற்றி நிகழுங் கடாவை அசங்கித்துச் சூத்தாத்தின் இண்டாங் 

கூற்றிற் போந்த ஏதுவைக் கண்ணழித் துசைத்து மேற்கோட, ms io 

இ-ள், வெ-டை, 

GEO EGE Dog rang அறிவிலது என்னும் பொருட்டு என்பார் 
“உணர்வின்று' என உரைத்தார். ஈண்டு அசத்து” என்றது தத்துவப் பிரபஞ் 

சத்தை; எனைப் பிரபஞ்சத்திற்கு அறிவின்மை சாதிக்க வேண்டாமையின், 

அ.துதா னிரூபிக்கில் இனருகலான. 

எ-து. எது, எ-னின், பதிஞான பஞானங்களோ டொப்பப் பாசஞான 

மொன்றெனவைத் தெண்ணப்படு. முரிமையுடைய வகனை அறிவுடைத்தன் 

றென்றல்பொருந்தாதுர்என்பாரை நோக்கி மேற்கோளைச் சாஇத்தனுதலிற்று, 

இ-ள். ௮வ்வறிவாவது தூலமாய் நோக்ரும்வழி அவ்வசத்துக்கு உள 

ளது போலக் தோன்றினும் லீயக் இரிபின்றி மாசறு காட்சயோன் அ௮ராயும்வழி 

அதன்கண் இல்லா தாகலான் இனி அசத்இனுக்கு உணர்வின்று! என மேம் 

கொண்டது, எ- று, 

எனவே, பாசம் வாயிலாக உயிரின்கண் நிகழும் ஞானமே பாசஞானம் 

என்று உபசரித்துக் கூறப்படும், அதனைப் LITE HS BD குள தாகிய ஞான மெனக் 

காண்டல், நிரூபியாதவழிப் படும் மடமையயே பிறிதில்லை என்றவா யிற்று, 

பேய்த்தேர் நீ ரென்றுவரும் பேதைக்கு மற்றணைந்த 
பேய்த்தே ரசத்தாகும் பெற்றிமையின்--வாய்த்ததனைக் 
கண்டுணர்வா ரில்வழியிற் காணு மசத்தின்மை 
கண்டுணர்வா ரில்லதெனக் காண் 

எ-து, உ-ம், எனின், அதனை உவமை முகத்தான் வலியுறுத்துத னுக 

லிற்று, 

இ-ள். பேய்த்தேர் நீர் ஏன்று வரும் 2பதைக்கு மற்று அணைந்த பேய் 

தீதேர் அசத்து அகும் பெற்றிமையின், ௪-து, பாலைகிலத்தின்௧கட் காணப் 
* ரு 4 ௩ 2 . உ. ௪ 

படுவசாய பேய்த்தேரை நீரென்று கருதி௮தனை யுண்ண வருகின்ற நீர் வட் 

* வெசங்கிராந்சலாச சைவர். 
   



சிறப்பியல்பு.ஏழாஞ்சூத்திரம்.க-ம் ௮த. ware 
கையுடைய மடவோனுக்கு ௮தனை யடுத்தவழித் தன்னா லணையப்பட்ட அப் 
பேய்த்தேர் டீராத லின்றிப் பொய்யாக் தன்மை போல,---வாய்த்து.௪-து.குர 
வன் ௮றிவுறுக்கும் உப£தச மொழி கடைத்து-- அதனைக் கண்டு உணர்வார் 
இல்வழியின் ௮௪த்.து இன்மை காணும். ௭-து, அவ்வசத் B னியல்பை அரா 
ய்ச் தறிவா ரின்றி ௮றியமாட்டாதார் உளவழி அவர்க்கு ௮தன்க ணறிவுள்ள 
தாய் மதிக்கப்படுஞ் சத்தார் தன்மையே காணப்படும்,--கண்டு உணர்வார் 
இல்லது எனக் காண். ௭-து, ௮வ்வுபதேசமொழி உடைத்து அ௮தனியல்பை 
ஆராய்ர்தறிய வல்லார்க்கு ௮வ்வசத்து அறிவில்லதேயா மென்று ௮றிவா 
யாக, எ-று, 

் மற்று விளைமாற்று, மை பகுதிப்பொருள் விருத. இன் உவமவுருபு. 
வாய்த்தென்பநு வாய்ப்ப என்பதன் றிரிவு. வாய்த்கல் கேர்படுதல். ௮ண் 
டைக் கேற்புடைய வினைமுதல் அவாய்கிலையான் வக்.த.து, அச க்டுன்மையா 
வது சத்தாந்தன்மை, நான்க னுருபு விகாசத்தாற் மொக்கு, அறிவு வன்பலு 

அ.தகாரத்தான் வந்தது, 

இரண்டாம இகரண முடிந்தது, 

“ஸதி 

மூன.ரூமதிகரணம், 

இனி இருதிற னறிவுள இரண்டலா வான்மா என்றது, 

எ-து. மே-ள், எ-னின், சிலசத்தின் றன்மை?ய உயிர்க்குத் தன்மை 

யால தன்றி வேறில்லை யாகலிற் சத்தே ௮சத்தை அறியு கென்னுஞ் கிவாத் 

துவித சைவமையும் உயிர்க்குக் தன்மையென்பதொன் றின்மையின் 9 F508 % 

சத்தை அறிய மென்னுஞ் சிவசங்கிரார்தவாத சைவளனாயும் மறுத்துச் சத்தும் 

அசத்துக் தம்மு ளறியுமா றில்லையென மேற் சாதித்தவழி இசண்டும் இவ் 
வாருயின் இவற்றை யறியும் பொருள் வேறு என்னை? என்பாரை கோக்கிப் 

பாரிசேட வளளையான் அவ்விசண்டின் வேய் உயிர்க்குத் தன்மை யுண்டெ 

ன்பது விளக்கிச் சதசத்து னியல்பை வரைசெய்து உணாத்துத னுதலித்று, 

இ-ள். வெ-டை. 

ஈண்டு இரண்டலா வான்மா இருதிற னறிவுள தென்றது ச.த்தெ.இர் 

நில்லாத அ௮சத்துஞ் சத்துக் தம்முள் ஒன்றா ஜொன் த.றியப்படாமையான இரு 

இறன றிவுளது இரண்டலா வான்மாவேயாம். தம்முள் ஒன்றா னொன்று ௮நுப 

விக்கப்படாத ஞாயிற்றையும் விடயத்தையம் ௮. நுபவிக்குங் som Cur லு 

மென அ௮னுமானங் கூறிக் காண்க. ௮வை உயிரானும் ௮றியப்படா தவழிப் 

பயப்பாடின்றிச் சூனியமாய் முடிய மாகலான் உயிர் ௮றிதற் மன்மைத்து என் 

பது தெற்றென உணர்க, 

இவ்விரண்டினையு மறிவதாப் உபதேசியாய் நின்ற அவ 
வறிவு இரண்டன்பாலு முளதாய் உள்ள வதுவே அவ்வான் 
மாவாம் என்றது.



௨௬௨ சிவஞானபோதச்டூற்றுரை. 

எ-ு, பொ-சை, எ-னின், இருதிறனறிவு என்லுந் தொகைச் சொல் 
விரியுங்காத் படும் பொருள் வேறுபாடு விளக்கும் முகத்தான் உயிர்க்குச் 
தன்னியல்பு வேறுவேறு கூறுஞ் சமயங்க ளெல்லாம் “மறுக்கப்படுமா றுணர்த் 

அத னுதலிறறு, 

இ-ள், இவவிரண்டினையும் ௮றிவதாய், எ-து, “மேற் கூறிப்போந்த சத் 
தையும் ௮சத்தையும் ௮றியு் தன்மைத்தாய்,--உபதேசியாய், எ-து, அறிவி 
க்க ௮றியுந் தன்மைத்தாய்,--௮ இரண்டன்பாலும் நின்ற அறிவு உளதாய், 

எது. அவ்விரண்டின்கண்ணும் நிலைபெற்ற அதுபவ வறிவு உள்ளதாய்,-- 

உள்ள அதுவே ௮வ் வான்மா ஆம் என்றது. ௭-து, இவ்வாறுள்ள பொருள் 

யாது அதுவே சத்தும் அசத்து மல்லாத சதசத்தாகிய உயிர் என்றவாரும், 

“இருதிறனறிவுள இரண்டலா வான்மா' என மேற்கொண்டது. ௭ - று, 

ஆய் என்லும் வினையெச்சம் மூன்றும் உள்ள என்னும் பெயசெச்ச 

வினைக்குறிப்போடு முடிந்தன, 

இருதிறனறிவு என்னும் தொகைச் சொல் ஈண்டு மூன்று பொருளின் 
மயங்கிற் றென்னுக் கருத்தான் இவ்வாறு மொழிக்தார், ௮வத்றுள், இருதி 

றனையு மறியு மறிவென்னும் இரண்டாம் வேற்றுமைத் தொகைப் பொருள் 
பற்றி “இவவிசண்டினையு மறிவதாய்' எனவும், : இரு இதனால் விளங்கிய வறி 

வென்னும் மூன்றாம் வேற்றுமைத் தொகைப் பொருள் பற்றி :உபதேசியாய்' 

எனவும், இருதிறனிலு முள்ள வறிவு என்னும் ஏழாம் வேற்றுமைத் தொ 

கைப் பொருள் பற்றி “நின்ற வறிவு இசண்டன்பாலு முளதாய்' எனவும், 

உசைக்கப்பட்டன. 

*இவ்விரண்டினையு மறிவதா யுள்ள ௮.து' என்பதனால் இரண்டும் இவ்வா 

முயின் இவற்றை யறியும் பொருள் வேறு என்னை? என்னுங் கடாவுக்கு விடை 

கூறி அவ்விருவர் மதங்களையும் ௮வற்மோடு ஒருகன்மையவான சமயங்களை 

யும் மறுத்தவாறு. 

ட. “உபதேசியா யுள்ள அது! என்றதனால் உயிர் ௮றிவிக்க வேண்டாறு 

தானே யறியு மியல்பிற் றென்னுஞ் சமவாதசைவர் ஈசுரவவிகாரவாதசைவர் 

லக்கவாதசைவர் மதங்களையும் ௮வற்ரோ டொருதன்மையவான சமயங்களை 

யும் மறுத்தவாறு, ் 

“இரண்டன்பாலு முளதா யுள்ள ௮” என்பதனால் அன்மாவி னிவ 

ச.த்தோடு கூடுமா நில்லை என்னும் பாடாணவாதசைவர் பேதவாதசைவர் 

மதங்களையும் சத்தோடு கூடியவழி ஒன்றாய்ப் போதலே யன்றி ௮தன்பா 

அளதாமா றில்லை யென்னுஞ் சுத்தசைவர் மதத்தையும் ௮வற்றோ டொரு 
தன்மையவான சமயங்களையும் மறுத்தவாறு, 

“இவ்விரண்டினையு மறிவதாய்'எனவே ௮வ்வறியுக் தன்மை இவ்விசண்டின் 
தன்மையபோ லன்றி *:*இரு ளொளிய லாக்கண் டன்மை”” போல வேர௫ுயதோர் 
  

* சிவப்பிரகாசம், உண்மை, ௩-ம் சூ, ௬, சத்திது,



சிறப்பியல்பு.ஏழாஞ்சூத்திரம்.க-ம் ௮2. ௨௬௩ 

தன்மை என்பதூஉம், “உபதேூயோய்' எனவே அஃதாகாயத்தின் குணமாய 
ஓசையி னியல்பு போலச் தன்னை விளக்குவதாயெ வியஞ்சக முள்வழி விளங் 
குவதோர் தன்மை என்பதூஉம், *இரண்டன்பா ௮ு முளதாய்' எனவே அத் 
தன்மை படிகம் போலச் சார்ந்ததன்வண்ணமாய் அழுக்துக் தன்மை என்ப 
தூஉம், பெறப்பட்டன, 

அருவுருவத் தானறித லாயிழையா யான்மா 
வருவுருவ மன்ருகு முண்மை--யருவுருவாய்த் 
தோன்றியுட னில்லாது தோன்றுது தில்லா 
தோன்றன் மலர்மணம்போற் ழக்கு. 

எது. உ-ம், எனின், அம்மூன்றனுள் முன்னையதனை வலியுறுத்தி இர 
ண்டலாமையை விளக்குத னுதலிற்று, 

இ-ள், ஆப் இழை அப் அன்மா ௮௬ உருவம் அறிதல் ௮௬ உர 
வம் அன்று ஆகும். எ-.து, நுணுகிய நால்களை ஆராய்வதாகிய உயிரே சத்து 

அசத்து என்னும் இரண்டினையும் அறிவ காகலான் ௮ஃத அவ்விசண்டு மின்றி 

அவற்றின் வேரும். ௮ற்றேல், அவ்விரண்டினைய மறி முயிர்க்குச் தன்னு 

ண்மை யறியப்படுமோ? படாதோ? எனக் கடாயினார்க்குப் படும் எனில் தன் 

னோ ப்பட மூன்றனையு மறிவ தென்னாது அவ்விரண்டினையு மறிவதா யென் 

றல் பொருந்தாது; படாதெனின் அறியப்படாத பொருள் சூனிய மெனப்ப 
ட்டு வழுவாமால் எனின்,--உண்மை ௮௬ உருவாய்த் தோன்றி உடன் நில் 
லாது தோன்றாது நில்லாது மலர் மணம் போல் தொக்ருத் தோண்றல், ௪-.து, 

அவ்வான்மாவி லுண்மைகத் தன்மை அவ்விரண்டும் போல விளீங்கித் தோன்றி 

அவற்றோடு ஒப்ப நிற்பது மன்மாய் விளங்காது ரூனியமாய் நிற்பது மன்ரய் 
மலரின்௧கண் வாசம் ௮வ்விருவகையு மின்றி ௮,சன்க ணடங்கித் தோன்றுமாறு 

போலச் சத்திலும் ௮சத்திலுஞ் சார்ந்தசன்வண்ணமாய் அடங்கத் தோன்று 

வதோ ரியல்பாம், ஆகலான், ௮ஃது ௮வை போலத் தனித்து ௮றியப்பவெ 

தொன்றன்றி அவ்விரண்டினையு மறியும் முகத்தான் ௮றியப்பவெகாம், எ-று, 

ஆகலான் ௮ஃது அவை போலத் தனித் த.றியப்பபுவதொன் றன்றி ௮வ 

விரண்டினையு மறியும் முகத்தான் அறியப்படுவதாம் என்பது குறிப்பெச்சம், 

.. சுட்டுணர்விற்கு விடயமாகாமை பற்றிச் சத்தை “௮௬' என்றும் ௮ தற்கு 
விடயமாதல் பற்றி ௮சத்தை *உ௫' என்றுங் கூறினார். உணருரு அசத்து” 

என் புழி உரு' என்றதும் ௮து நோக்கி, செவ்வெண் டொகை விகாசத்தாற் 

மொக்கது, தான் ௮சை, 

அறிதலான் ௮ன்றாகு மென இயையும். 

இழை நாலாகலான் ௪ண்டுச் சாச்இரத்தை யுணர்த்திற்று, 

ஆய்தல்-நணுகுதல், * *“ஒய்த லாய்த னிழத்தல் சா௮-யாவயி னான்கு 

முள்ளத னுணுக்கம்” என்ரார் கொல்காப்பியனாரும், 'இயிழையாய்'எனப் பொ 

ருளி னுணுக்கம் நான்மே லேற்றப்பட்டது; இரண்டாவது விரித்துரைக்க, ° 

* சொல்லதிகாரம், உரியியல், ௩௪. 
 



௨௬௪ சிவஞானபோதச்டிற்றுரை, 

உயிர்க்கு ௮றியுந்தன்மை 'யுண்டாகலா னன்றே வேதாகமம் முதலிய 

ல்கள் உளவாயின என அதனை வலியுறுதீதுவார் அபிமையா யான்மா என 
௮தனை யுடம்பொடு புணர்த்து ஓதினார். இக்கருத்தே பற்றி, **புலகலை 

யுலகி னிலவுச லாலும்” என்றார் புடை.நாலாசிரியரும். இவ்வா றன்றி ஆயி 

ழையாய் என மகூஉமுன்னிலை யாக்குவார்க்கு இவ்வுகாரணம் மேலதனை வலி 

யுறுத்துதற் கெழுந்த தன்றாய்க் கூறியதுகூறல் என்னும் வழுவாய் முடியும் 

என் ஜொழிக, தேற்றேகாசம் விகாரத்தாற் ரொக்கது, அருவுருவாய் என்புழி 

ஆக்கச் சொல் உவமைப் பொருள் குறித்அ நின்றது; *1 “*அள்வா ரிலிமா 

டாவேனோ” என்றாற்போல. தொக்குத் தோன்றன் மலர் ணம் போல் எனக் 

கூட்டுக, 

மயக்கம தூற்று மருந்திற் றெளிந்தும் 

பெயர்த் துணர் நீ சத்தாகாய் பேசி--ல௪த் துமலை' 
நீயறிந்து செய்வினைக ணீயன்றி வேறசத்துத் 
தானறிநீது தூய்யாமை தான். 

எ--து, உ-ம், எ-னின், ௮ங்ஙனம் அறியும் உயிர் சவசத்தோ டொப்பச் 

சத்தாகும் என்பாசை கோக்கி “உபதேசியாய்' என்றதனை வலியுறுத்துக 

னுதலிற்று, 

இ-ள், மயக்கமது உற்றும் மருந்தின் தெளிக்தும். ௪-து, நின்னறிவை 

விளக்குதற்கு உரிய வியஞ்சக மில்வழி ஒரு விடயத்தை இன்னதென் ற.றிய 

மாட்டாத மயக்கத்தை யுற்றும் பசி கோய்க்கு அன்னம் போல அம்மயக்க 

கோய்க்கு மருநீதாய வியஞ்சக முள்வழி ௮ம் மயக்கம் நீங்கி அதனை யின்ன 

தென்று நிச்சயித்தும், பெயர்த்து உணர் நீ பேசில் சத்து அகாய், எது, 

இங்கனம் மாறிமாறி யுணர்க்து வருகின்ற நீ சொல்லுமிடத்துச் சிவச த்தோடு 

ஒப்ப அறியுஞ் சத்தியுடையாய் அல்லை, அற்றேல் ௮சத்த னாமவன் போ 

லும் எனின்,--நீ அறிந்து செய் வினைகள் நீ Hor) Hes gs தான் 

அறிந்து துய்யாமை அசத்தும் அலை, எ-து, வியஞ்சகம் உளவழியும் நீ 

முன்-அதிந்து செய்த வினைகளை இப்பொழுது நீயே யறிந்து அநுபவிக்க வல் 

லையன்றி நின்னின் வேய் அ௮சத்.காகெ பாசம் அறிந்து ௮தநுபவிக்கமாட்டா 

மையான் ௮தனோ டொப்ப HFSS CUM மல்லை,--வேறு.௪-து,சத்த குண 

(pow ஆகாயம் போல வியஞ்சகம் உள்வழி ௮றியு மாற்ற லுடைமையும் 

௮ஃது இல்வழி அ௮வ்வாற்ற லின்மையு மாகிய இசண்டு முடைய 8 அவ்விரண் 

டற்கும் வெழுய்ச் சிதசித்தாந்தன்மை யுடையை. ௭ - று, . 

“மருந்தித் றெளிந்து'எனவே மயங்குதல் ௮ஃது இல்வழி யென்பது பெற் 
ரூம். வியஞ்சக மில்வழித் தலைப்பலுவதூஉம் ௮ஃது உள்வழி நீங்கி நிற்பதூஉ 

மாகிய மயக்கம் உண்டி யில்வழித் தலைப்பயுவதூஉம் ௮ஃது உள்வழி நீங்கி நிற் 

ப.தூஉம் ஆயெ இயல்புடைய பசியோ டொத்தலின் ௮தனைப் பசிநோயாக 

தவ வவகு 
  

* சங்கற்பநிராகரணம். நிமித்தசாரணபரிணாமவாஇசங்கற்ப நிராகரணம். ௪ழம் 

அடி. 1 இருவாசகம், கோயின் கூத்ததிருப்பதிகம். ௭. இரங்கு.



சிறப்பிபல்பு.ஏழாஞ்சூத்திரம்.௩-ம் ௮.5. ௨௬௫ 

உருலகஞ் செய்தார், இஃது * ஏககேசவுருவகம், மருக்தெனப் பொதுப்பட 
உருவகஞ் செய்தா ராயினும் மறித்து மறித்து வேண்டப்படுமாறு ஈண்டை 

க்கு ஏற்புடையது பசிகோய் தீர்க்கும் மருக்தே யாகலின் அவ்வாறு உரைக்கப் 
பட்ட, 

௮ பகுதிப்பொருள் விகுதி. உம்மை எண்ணின்கண் வந்தது, அசத்தும் 
என்னும் உம்மை இறந்தது தழீஇயிற்று, தான் என்பது முன்னையது எழு 
வாயருபுபட நின்றது. பின்னையது அசைநிலை, துவ்வாமை துய்யாமை என 
மரீஇயிற்று, சத்தியுடைய பொருள் சத்தம், அஃதில்பொருள் ௮சத்தம் Be 
லின், அவ்வடமொழிகள் ஈண்டு அம்முக் கெட்டுக் குற்றியலுகாவிருய் கின் 
pe; 1 **காகனையான்” 1பெற்றொன் றுயர்த்த பெருமான்" ஏ பேது 

சய்து” § “arg செயத் இரு வுள்ளமே” என்புழிப் போல, 

அ௮சித்துமலை என்பது பாடமாயின், மேற் சத்தாகாய் என்றதனை இசை 
யெச்சமாகக் கொண்டு சத்தாந்தன்மையே யுடையா யல்லை; ௮தன்மேலுஞ் 
சித்தாமாறு யாங்கனம்? என்று உரைத்து இயைத்துக் கொள்க, இவ்வா றன்றி 

ஈண்டுச் *சத்தாகாய்' “அசத்துமலை' என்பவற்றை மேல் அருவுருவ மன்றாகும் 
என்றதன் பொருள் படக் கொண்டு உரைப்பாரும் wort, samt gam 
அமைந்து கடந்த பொருளை மறித்துங் கூற வேண்டாமையும், பெயர்த் துணர் 

நீ எனவும், “அறிந்து துய்யாமை' எனவும், அறிவுடைமை அறிவின்மை பற் 
றிக் கூறும் பொருள் ௮வையாதல் செல்லாமையும் கோக்க. 

மெய்ஞ்ஞானந் தன்னில் விளையா தசத்தாத 
லஞ்ஞான முள்ள மணைதல்காண்--மெய்ஞ்ஞான b 
தானே யுளவன்றே தண்கடனீ ருப்புப்போற் 
ருனே யுளமுளவாத் தான். 

எ-து, ௨-ம், எ-னின். அம்மயக்கம் ௮வ்வுயிசோடு இயைபுடைய மூதல் 

வனுக்கும் உண்டு போலும் எனவும் அதுதான் உயிர்க்கு எக்காலத்து வந்தது 

எனவும் நிகழுங் கடாவை விடுக்கும் முகத்தான் “இரண்டன்பாலு முள் 

தாமாறு' வலியுறுத்துக னுதலிற்று, 

இ-ள. அஞ்ஞானம். எ-து, மேற் கூறிப்போந்த மயக்கமாவ;,---மெய்ஞ் 

ஞானச் தன்னில் அசத்து ஆதல் விளையாது, ௪-௨, ஒருபெற்றித்தாய அறிவு 

என்படுஞ் சிவத்இன் எ.இிர் கதிர்முன் இருள் போல நிலையுதல் இல்லதாக 

லின் ௮ண்டு உளதாதல் இன்றி,--மெய்ஞ்ஞானம் தானே உள அன்றே, ௪-௮, 

* ஏகதேசவுருவகமாவது ஒருபாகத்தை உருவகஞ்செய்து மற்றைப்பாகச்தை உர௫ 

வகஞ் செய்யாது விதெல். வியஞ்சக,ச்தை அன்னமாக உருலகஞ்செய்து மயச்கத்தைப் 
படியாக உருவகஞ் செய்யாமையால் இஃது ஏகதேச வுருவகம், 1 திருஞானசம்பர்தமூர் 
தீதிகாயனார் தேவாரம், கோயில். மு,தலார்திருமுறை. ௯. சோணாகணையாலும். 1 மேற் 

படி, இருப்பாசுரம். பொது. ௧௧. ௮.ற்றன்றி. 4 சிவக௫ந்தாமணி, விமலையாரிலம்பகம். 

௩௨. நீதியா. 6 இருஞானசம்பர்தமூர்த்திகாயனார் சேலாசம், இருவாலவாய், காலடி. 

மேல்வைப்பு. ௨, வைதிகத்தின். 
௩௪



௨௬௭௬ சிவஞான்போதச்சிற்றுரை, 

௮ச்சிவம் என்று உளளது அன்றே,--தான் ஏய் உளம் உளவா, எ-து, தான் 

பொருக்துதற்கு உரிமையுடைய உயிர்கள் -உள்ளனவாக,--உள்ளம் ௮ணைதல், 

எ-து, அவ்வுயிர்களைப் பற்றி நிற்றல்,--தண் கடல் நீர் உப்புப் போல் 

காண் ௪-து, தண்ணிய கடலின்சண் உளதாதல் இன்றி ௮க்கடலிடத்து உள 

தாயே நீரைப் பற்றி நிற்கும் உப்புப் போல் என்று அறிவாயாக, ௭- று, 

விளையாஅ என்னும் வினையெச்சமறை ௮ணைதல் என்னுக் தொழிற்பெய 
சோடு முடிர்தத. தானே என்பது கட்டுரைக்கண் வர்த.து, “தானே உளம் உள 

வாத் தான்' என்புழிக் *தான்' என்பது முன்னையது எழுவாய) பின்னையது 

அ௮சைகிலை, ஏய் உளம் என்னலும் வினைத்தொகை *::அறிவறிந்த மக்கட் பேறு? 

போல நின்றது. ஏய்தற்கு உரிமையாவது 1மேற் காட்டி.னாம், 

“தண்கடனீ ருப்புப்போல்' என்றதனால் முப்பொருள்களும் வியாபக 

வியாப்பியங்களாய் நிற்குமாறும் பெறப்பட்டது. இரண்டன்கண்ணும் உயி 

ர்க்கு இயைபுடைமை கூறவே, இரண்டன்பாலும் உளதா,தலை வலியுஅத்தவாறு 

காண்க. ' 

“ஈண்டு இருஇறளையு மறியு மறிவுளது' எனவே இருதிறனாகய சத்து 

அசத்து எனப்பட்டன எல்லாம் 1பிரமேயம் ௮வற்றை அறியுஞ் சதச௪தீதா 
இய உயிர் ரபிரமாதா அவ்வுயிரின் அறிவாகிய இற்சத்தி $பிரமாணம் அவ்வறிவு 

நிகழ்ச்சி ௦ பிரமிதி என்பதூஉம், * “இரு இறனால் விளங்கு மறிவுளது' எனவே 

௮வ்விரண்டலுள் அசத்தான் அறிவு விளங்கும்வழித் கனக்கு வேருய் நின்று 

விளக்குவனவாய காட்டு அனுமானம் உரை எனப்படும் அசத்தாகிய பாசஞா 

னம் மூன்றும் 'சத்தான் அறிவு விளங்கும்வழி அன்னியம் இன்றித் தனக்கு 

ஆதாரமாய் உடன் நின்று விளக்குஞ் சிவஞானமுார் தனக்கு வியஞ்சகங்கள் 

ஆசலான் ௮து பற்றி அவையும் பிரமாணம் ன்று உபசரித்துக் கூறப்படும் 

என்பதூஉம், “இருதிறனினு மறிவுளது” எனவே ஈரிடத்துங் கேடின்றி ௮௪ 

sara விளங்கி ௮சத்தை அறிவுழி ௮சதஇன்பாலும் சத்தான் விளங்கிச் 

சத்தை அறிவுழிச் சத்தின்பாலும் ௮துவதுவாய் அழுந்தும் என்பதூஉம் 

பெறுதும். 

இவ்வாறன்றி வியஞ்சகங்களையே பிரமாணம் என்னுக் தார்க்கிகர் முத 

லியோர் மதங்கள் ** பொருந்தாமையும், அவ்வியஞ்சகங்களான் நிகழும் பிர 

மிதி வேறுபாடும், அவற்றது இயல்புகளும், ஈண்டு விரிப்பிற் பெருகும்; பெள 

ட்காம் முதலிய சிவாகமங்களுட் கண்டுகொள்க, 

மூன்ராமதிகாண முடிந்தது. 

தி 

ஏழாஞ்சூத்திர முடிந்தது. 

  

  

* இருக்குறள். ௬௧. பெறுமவற்றுள். 1 ௬௬-ம் பக்கத் இற்காண்க,. * பிரமேயம்- 
அளக்சப்படும்பொருள். ரி பிரமாதா-அளப்பவன். 6 பிரமாணம்-அளலைக்கருவி. 0 பிச 

மிதி-௮ளத்தல், ** இதனை ௧௪௪௬-ம் பச்சச்துக்குறிப்பிற்காண்க,



சிறப்பியஷ்பு.எட்டாஞ்சுத்திரம். ௨௬௭ 

or ட்டாஞ்சூத் திரம், 
உ தரம க்லு வை 

ஐம்புல வேடரி னயர்ந்தனை வளர்ந்தெனத் 
தம்முதல் குருவுமாய்த் தவத்தினி லுணர்த்தவிட் 
டன்னிய மின்மையி ன. ரனகழல் செலுமே, 

எ-த. சூ-ம். எ-னின். ஞானத்தினை உணரும் முறைமை 
யினை உணர்த்துத னுதலிற்று, 

எது, கரசை, எனின். சூத்திரக்கருத்து உணர்தீதுத னுதலி நறு, 

இ-ள். ௮அவவான்மாவின் ௮றிவாவது மேல் ‘ இருதிறன்' என்றதலுள் 

அசத்தான் விளங்கி ௮சத்தின்பால் உளதாய் ௮சத்தினை அறிந்து *நின்ற 
வாறுஞ் சத்தான் விளங்கிச் சத்தின்பால் உளதாய்ச் சத்தினை அறிந்து 1 Ap 

Gur தரிசிக்கும் முறைமையினை உணர்த்தும் முகத்தாற் சா தித்தற்கு 
உரிய அதிகார் தனக்கு உண்டென மேல்ச் சூத்தாத்தான் ௮றிநத் ஆன்மா 

வுக்குச் சாதஇித்தகனாற் பெறப்படும் ] பயனும் அதற்குச் 4சறந்த சாதனமா 
வதும் $௮து வருவாயும் இவை என்பது உணர்த்துதல் இவ்வெட்டாஞ் சூதி 

இரத்தின் கருத்து, எ-று, 

இதசனானே சூத்த இயைபும் இனிது விளங்கும், 

இச்சூத்திரத்தின் பிண்டப் பொழிப்பு, உயிர் தான் முன்னே செய்து: 
கொள்ளப்பட்ட புண்ணிய விசேடத்தால் சுனக்ரு அந்தரியாமினய் இதுகாறும் 
உள நின்று உணர்த்தி வந்த பாம்பொருளே இப்பொழுது. குரு வடி.வமுச் 
கொண்டு எழுந்தருளி வந்து சிவதீல்கை செய்து, மன்னவ குமாரனாகிய நீ 

லம்பொறிகளாகிய வேடருட் பட்டு வளர்ர்து நின் பெருந்தகைமையை ௮.றி 

யா.து மயங்கி இடர்ப்பட்டாய் ரின் பெருந்தகைமையாவது இவவியல்பிற்று 
என்று அறிவுறுப்ப அறிந்தமாச்திசையே அ௮அவ்வேடரை விட்டு நீங்கி ௮ன்னிய 
மின்றி ௮னன்னியமாக் சன்மையின் நிலைபெற்று அம்முதல்வன் திருவடிகளை 

அணையும், எ - று, 

உயிர் என்பது மேலைச் சூத்திரத்தி னின்றும் வருவித்து உரைக்கப்பட் 

டாது, தவத்தினிற் குருவுமாய் வளர்ந்து அயர்ந்தனை என உணர்த்த விட்டுச் 
செல்லும் என இயையும், புலன் அகுபெயர், வளர்ந்து அயர்ந்தனை என்பது 

“ஈந்து புகழ் பெற்றான்” என்புழிப் போலக் காசணகாரியப் பொருட்டாய் நின் 

றது, தம் முதல் என்றது வேறு முடிபாகலிற் பால் வழுவின்மை உண?ஈச. 

குருவும் என்ற உம்மை உயிர்க்கு உயிராய் உள் நின்று உணாத்திய 

தூஉம் ௮ன்றி என இறந்தது தழிஇயித்று: சிறப்புமாம், 
ட * அசத்தான் விளங்குதன் முதலியன பெத்தநிலைக்கண்ண கவின் நின்றவாறு 

என இறக்தகாலத்தாற் கூறினார். 1 சத்தான் விளங்குதன் மு தவியன முத்.இநிலைச்ச 

ண்ண ஆகலின் நிற்குமாறு என எதிர்காலத்தாற் கூறினார். 1 பயன் அ.ரன்கழல்., 

சேறல், 4 இறந்தசாதனம் ஞானம். 6 ௮.துவருவாய் தவம்.



௨௬௮] சவஞானபோதச்சித்றுரை. 

அ௮ன்னியமின்மை அத்துவிதம், ௮ஃதாவது சேறலைப் பயப்பித்ததாய் 
அண்டு உளதாகிய இயைபு, 

அரனென்றது சுட்டுப்பெயா்பட நின்றது, 

வெண்கொற்றக் குடையும் ஈவமணி முடியுஞ் சிங்காதனமும் மன்னவர் 
க்கே உரிய சிறப்படையாளமாம்); ௮.து போலப் பிரபஞ்சம் எல்லாவற்றிற்கும் 
மூலகாரணமாம் இயல்பாகிய ஒரு பெரு வெண்கொற்றக் குடையும், எவற்றை 

யும் ஒருங்கே ஒரியல்பான் ௮றியும் போறிவாகிய ஒரு பெருஞ்சுடர் முடியும், 

அங்கங்கே உயிர்க்கு உயிராய் நின்று எவற்றினையுஞ் செலுத்தும் இயல்பாகிய 

ஒரு பெருஞ் சிங்காதனமும் பிறர் ஒருவர்க்கு இன்றித் சனக்கே உரிமையாகச் 
சிறந்தமை பற்றிப், பசுக்களுக்குப் பாசங்களை ௮ரித்தலான் ௮ரன் என்னுந் 

திருப்பெய ருடைய முதல்வனை, மன்னவனாகவும், ௮ம்முதல்வன* பேசானக் 
தப் பெருஞ்செல்வம் முழுது் தனதேயாகக்கொண்டு அஅபவிக்குஞ் சுதந் தா 
முடைமையுஞ் சித்து எனப்படுஞ் சாதி ஒருமையும் பற்றி அன்மாவை மன் 
னவ குமாரஞாகவும், ௮வ்வான்மாவை ௮றிவுப் பெருஞ்செல்வம் முழுதையும் 
ஆற்லைத்துக்கொண்டு சிறுமை உறுத்துதலும் விதி விலக்கை இழப்பித்து இழி 

தொழிலில் கிற்பித்தலும் ஆயெ இயல்பு பற்றி 8ம்பொறிகளை வேடராகவும் 
உருவகஞ் செய்தார். இஃது *ஏகதேச உருவகம், 

ஐம்புல வெடரி னயர்க்தளை வளர்ந்தென' எனவே Biya வேடரின் 
வளாந்து ௮யாதலும் ௮நுவாத முகத்தாற் பெற்றும், 

இதஜைள்,, தவத்தினி லுணர்த்த என்றது ஜாதிகாணம்; தம்முதல் குரு 
வுமாய் என்றது ஓரஇிகொணம்; 8ம்புலவேடரி னயர்ந்தனை வளர்ந்தென என் 
றது ஓரதிகரணம்; விட் டன்னிய மின்மையி னரன்கழல் செலுமே என்றது 

ஒரதிகாணம்; ஆக கான்கதிகாணத்தது இச்சூத்தாமென்று உணர்க. 

“தத 

மூதலகசிகரணம். 

ஈண்டு இவ்வானமாக்களுக்கு முற்செய் தவத்தான் ஞான 
நிகழும் என்றது. 

எ-து. மே-ள், எ-னின், 1மேற் கூறிப் போந்த சாதகராற் செய்யப்படுஞ் 
சாதனமும் ௮து வருவாயும் வேறுவேருகக் கூறுஞ் சமயத்தாசை நோக்கச் 
சூத்தாத்தின் முதற் கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோட னுதலிற்று, 
இ-ள். வெ-டை. 

மேற் கூறிப்போந்த இயல்புடைய ஆன்மாக்களுக்கு என்பார் *இவ்வான் 

மாக்களுக்கு' என்றார். 

* ம்பொறிகளை வேடராக உருவகஞ் செய்து முதல்வனை மன்னனாகவும் உயி 
சை மன்னவ குமாானாகவும் உருவசஞ் செய்யாமையால் இஃது ஏகதேச உருவகம். 

ர ஏழாஞ்சுத்திசத்தில், 

 



சிறப்பியல்பு.எடிடாஞ்சூத்தரம்:க-ம் ௮. ௨௬௯௬ 

படிமுறையான் அன்றி இவ்வொரு பிறலியித் செய்த தவக்சகானே அமை 
யாதென்பது உணர்த்துதற்கு “மூற்செய் தவம்' என விசேடித்தார். 

ஈண்டு ஞானம் என்றது குசவன் உணர்த்தியவாறு சவஞானங் கண்ணாகக் 
கொண்டு ௮றிவதாயெ சாதன அறிவின் மேந்று, 

நிகழ்தல் 8யர் இரி பின்றி விளங்குதல், 

மேற் சரியை கரியா யோகங்களைச் செய்துழி நன்னெறி 
யாகிய ஞானத்தைக் காட்டி யல்லது மோக்ஷ்த்தைக் கொடா 
வாகலான. 

௪-ு, ஒது. எ-னின், தவங்களே சாதனமாதல் ௮மையும் ஞானம் எத் 
லுக்கு ஏன்பாசை கோக்க மேற்கோளைச் சாதித்த லுதலிற்.று, இ-ள், வெ-டை. 

ஈண்டுத் தவம் எனப்பட்டன பிற ௮ல்ல என்பார் சரியை ரியா யோகங் 
களை சனக் கிளந்து உசைத்தார், 

இரியா யோகங்கள் என்னும் உம்மைத் தொகை வடழூான முடிபு, சரியா 
யோகம் இசண்டற்குர் தீக்கை ஒன்று என்பது தோன்ற அவ்கிசண்டனையுக் 
*தொகுத்து ஓ.இிச் சரியையைத் தமிழுக்கு உரிய ஈற்றான் வேறு வைத்தார். 

அளுடையபிளளையார் முதலாயினார்க்குத் தவம் இன்றியும் ஞானம் நிகழ் 
ந்தவா.று என்னை? என்னுங் சகடாவை விடுத்தற்கு ' “மேற் செய்துழி' என ஈண் 

டும் வலியுறுத்தார். 

மேலாகிய உண்மைச் சரியை கரியா யோகங்களை எனிலும் அமையும், 

காட்டிக் கொடுக்கும் எனற்பாலதனை எஇர்மறைமுகத்தாற் கூறினா, 

ஞானத்தை இன்றி ௮மையாமை உணர்த்துதற்கு, சரியை கிரியா யோசகங்களைச் 
செய்துழி என்றது உபலக்கணம் ஆகலின் தீக்கை பெற்றுழி ௮.துவும் ஞானத் 

தைக் காட்டி ௮ல்லது மோட்சத்தைக் கொடாது எனக் கொள்க, ௮வையெல் 

லாம் ஞானத்தைச் சாட்டி ௮ல்லது மோட்சத்தைக் கொடாமையை வலியுறுத் 
அவார் “நன்னெறி யாய! என ஞானத்தை விசேடித்தார், ஈன்மை எனப்படு 
வன எல்லாவற்றினுஞ் சிற்த ஈன்மையாவது வீடுபேறு என்பது, அதனைத் 

தலைப்படுதற்கு ஏதுவாய்ச் சிறந்த நெறியாகலின் ஞானம் “ரஈன்னெறி' எனப் 

பட்டது. வீட்டிற்கு நெறி என ௮வ்வச் சமயத்தாசாற் கூறப்படுெவன அனைத் 

அர் தன்சண்ணே வந்து கூட நின்ற பெரு நெறி ஆகலானும் ௮௮ ஈன்னெறி 

எனப்பட்டது. ஈன்னெறி சன்மார்க்கம் என்பன ஒருபொருட் கிளவி, 

தவஞ்செய்தா ரென்றுந் தவலோகளஞ் சார்ந்து 

பவஞ்செய்து பற்றறுப்பா ராகத்--தவஞ்செய்த 

தற்சார்பில் வநீதுதித்து ஞானத்தை நண் ணுதலைக் 
கற்முர்கசுழ் சொல்.லுமாங் கண்டு, 

* தொகுத்தல் - சேர்த்தல்.



௨௭௦ ... திவஞானபோதச்சித்றுரை. 

௭-௮. உ-ம். எ-னின், மேற் சரியை கிரியா யோகங்களைச் செய்தார் 
அ௮வற்றான் ஞானத்தைக் காணும் முறைமை எவ்வாறு? என்பாசை நோக்க 

௮ஃது ஆமாறு உணர்த்தி ஏதுவை வலியுறுத்துக னுதலிற்று, 

இ-ள். தவம் செய்தார், ௪-து. சரியை முதலியவற்றைச் செய்தார்கள்,- 

தவலோகம் என்றும் சார்ந்து, ௭-௮. அவ்வத் தவப்பயன்களைப் பயப்பிக்குஞ் 

சாலோகாதி பதங்களை ஒருதலையாக நண்ணி ஆண்டு உளவாகிய இன்பங்களை 

அதுபவித்து,--பற்றுப் பவம் செய்து HY QUILT = YS, ௪-து, முன் உடம்பு 

இறக்கும் நாள் அடுத்த வினை காட்டும் கஇநிமித்தம் பற்றி எழுந்த அவாவினை 
மீள நிலத்இன்கட் பிறந்து ௮நுபவித்து நீக்க்கோடற் 'பொருட்டு,--தவம் 

செய்த கற் சார்பில் வந்து உதித்து ஞானத்தை ஈண்ணுதலை, ௪-ு, மீளத் 

தவஞ் செய்தற்கு உரிய உயாந்த குலத்தின்கண் வந்து தோன்றித் தவக்குறை 

யான் அ௮வவிடயப் பற்று முறுகாவண்ணம் அறுத்துத் தத்துவ ஞானத்தைத் 

தலைப்படுவா சாதலை,--கற்ரார் சூழ் கண்டு சொல்லும். எ-து, வீட்டு நூல்களைக் 

கற்ருரது சூழ்ச்சி ௮ந்நாற் கருத்து உணர்ந்து சொல்லும், எ - று. 

SUSI CHS பிறிதொன்றுகானாக இவ்வுலகத்து உடம்பொடுநின்று ஈட் 

டிய வினை எல்லாம் ௮வ்வுலகதக்திற் செலுத்தித் தக்கம் போகங்களைப் பயந் 

தேவிடும் ஆகலான் அவற்றை ஒரு ஞான்றும் பிறழமாட்டார் என்பார் என் 

றுக் தவலோகஞ் சார்ந்து! என்ஞுர், 

ஆக என்னுஞ் செயவெ னெச்சம் “உண்ண வந்தான்” என்புழிப் போ 

லத் தற்பொருட்டாய் நின்றது. 

பற்திறுதந்பொருட்டு வந்து உஇத்து எனவே அண்டுப் பற்றுச் செல் 

லாதவழி ௮வவுலகத்து நின்ராங்கே ஞானத்தை ஈண்ணுவர் ஏன்பதாஉம் 

பெறுதும், 

கற்ராது சொல்லுதற் ரொழில் ரூழ்ச்சிமேல் ஏற்றப்பட்டது. 

ஆம் ௮சை. நற் சார்பில் வந்துஇத்து ஞானத்தை ஈண்ணுதல் என்ற. 

அருத்தாபதீதியான் இழி குலத்தோர் தத்துவ ஞானத்துக்கு உரியர் அல்லர் 

என்பது பெறப்பட்டது, 

பசித் துண்டு பின்னும் பசிப்பானை யொக்கு 
மிசைத்து வருவினையி லின்ப--மிசைத்த 
விருவினை யொப்பி லிறப்பி றவத்தான் 
மருவுவனா ஞானத்தை வருது. 

எ-ு, உ-ம், ௪-னின், சரியை முதலிய தவங்களே ததீ.துவ ஞானத்தைக் 

காட்டும் என யாப்புறுத்து ஓதியது என்னை? வேதத்துட் கூறிய வேள்வி முத 

லாயினவுக் தத்துவ ஞானத்தைக் காட்டும் என்றல் ௮மையும் எனப் பாட்டா 

சாரியன் மதம் பற்றிக் கூறுவாரை நோக்க ஏழுவை வலியுறுத்துக லுசலிற்று, 

, இ- ள், இசைத்து வரு வினையில் இன்பம், org, ஒரு நல்வினை செய்வான் 

தொடங்கி அற தாலை அப்வாரறு உணர்வின்கண் விடயமாய் வரும் பொழுதே



சிறப்பியல்பு.எட்டாஞ்சூத்திரம்.க-ம் அத. ore 

தம்மாற் பெறப்படும் காமியப் பயன்களை உடன் கூறிக்கொண்டே வருகன் 
றனவாய வேள்வி முதலிய ௮றங்களின் பயனாகிய இன்பம்,---ப௫த து உண்டு 

பின்னும் ப௫ிப்பானை ஓக்கும், எ-து. முன்னர்ப் பசித்து உண்டு பின்னும் பப் 
பானுக்கு ௮வவுண்டியான் வரும் இன்பத்தை ஓக்கும் அகலான்,--இசைத்த 
இரு வினை இறப்பு இல் தவத்தான் ஒப்பில், ௭-.து, ஒருவனுக்கு ஞானத்தைக் 
தடுத்துப் பக்த முறுதிதுதற்கட் பொன் விலங்கும் இருப்பு விலங்கும் போலத் 
தம்முட் சமப்படுதீது உணாரப்படுவனவாஏய ௮றம் பாவம் இசண்டுக் தம்மைப் 
போல் அதுபவ மாத்திரையாற் கெடுத லின்றி மேன்மேன் மூறுகி வளர்வன 

வாய சரியை முதலிய தவங்களானே கோக வொத்தால்,--வந்து ஞானத்தை 
மருவுவன், எ-து, ௮த்தவ முஇர்ச்சி புடைமையான் முன்னர்க் கூறப்ப 
டும் ஞானகுருவைத் தடி வந்து ஞானத்தைக் தலைப்படுவன், ஏ - று. 

வேள்வி முதலாயின எல்லாம் ௮ழிதன் மாலையவாய காமியங்கக£ப் 
பயப்பன வன்றித் தத்துவ ஞானத்தைப் பயவா என்றற்கு அவற்றை விதி 

தீத நீல்களே சான்று என்பார் “இசைத்து வரு விஷை' என்றும், அவை ஞா 

னத்தைப் பயவாமை மாத்திரையே யன்றித் தீவினை போல ௮து நிகழவொட் 

டாது தடை செய்து நிற்றலும் உடைமையின் அவற்றது கழிவே ஈண்டைக் 
குக் காண மாவது என்பார் *இசைத்த விரு விளை யொப்பில்' என்றுங் 
கூறினா. 

ஒப்பில் என்னும் வினையெச்சம் மருவுவன் என்னும் பிறவிளைமுதல்வினை 
கொண்டது. தேற்ற ஏகாரம் விகாரத்தாற் டொக்கது., ௮ம் ௮சை, *வருதல் 

இட வமுவமைதி, 

படிப்பான் என்றது அகுபெயர், இசைத்து வரு வினை என நாலின் தொ 

மில் வினைமேல் ஏற்றப்பட்டது. மிசைத்த விரு வினை ஒப்பில் எனப் பாடம் 

ஐ.இ இருவினைகளுண் மிக்க இருவினையாகயே பிரமக் கொலை பரிமேத வேள்வி 
போல்வன தம்முள் ஒருங்கே பயன் தருவனவாய் ஓத்த காலத்து என்று 

உரைப்பாரும் உளர், ௮ஃது ஈண்டைக்குப் பயன் படாமையுஞ் சித்தாந்தத் 

துக்கு ஏலாமையும் ௮றிக, 

“இசைத்து வருவினையி லின்பம் ப௫த்.துண்டு பின்னும் பசிப்பானை யொக் 

கும்' எனவே, இறப்பி றவத்தான் மருவப்படும் ஞானம் பசித்து உண்டு பின் 

னும் ப௫ித்தல் இல்லாத கடவுளர்க்கு அமிழ்த உண்டியான் ஐய பயனை ஓக்கும் 
என்பதூஉம் பெறப்பட்டது. படவே, ௮வ்வமிழ்த உண்டி. ஈசை இரை மூப்பு 

இன்றி நிலைபெறுதலாகிய பெரும்பயனைத் தருசன் மாத்திரையே அன்றிப் 

படி தீர்தலாகெ அவார்தரப் பயனையுக் தருமாறு போல இறப்பிறவமுக் தத 

துவ ஞானத்தைப் பயத்தன் மாத்திரையே. அன்றித் தத்தம் பதமுத்தி ஆகிய 
அவாந்தரப் பயனைப் பயத்தலும் ௮மைவுடைத்தாமாறு கண்டு கொள்க, 

முதலதஇகாண முடிந்தது, 

தட 
ட“ _ வருதல் இடலழுவமைதியாதலை “அவற்றுள், தருசொல் வருசொல்”' என்னும்” 

தொல்காப்பியச் சூத்தரத்தா னுணர்க. 

  
 



௨௪௨... சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

இரண்டாமதிகரணம். 

இனி இவ்வான்மாக்களுக்குத் தமது மூதருனே குருவுமாய் 
உணர்த்தும் என்றது. 

எ-து. மே-ள், எ-னின், மேற் கூறியவாற்றான் நிகழும் ஞானத்தை உண 
ர்்தீ.துவார் கலை ஞானங்களை உணர்த்துவார் போல கம்மனோரில் ஒருவசாதல் 
அமையும் எனச் சாங்யெர் கையாயிகர் முதலியோர் மதம் பற்றி நிகழுங் 
கடாவை .நசங்கித்துச் சூத்தித்தின் இரண்டாங் கூற்றைக் சண்ணழித் 
அசைத்து மேற்கோட ஸவுதலிற்று, 

இ-ள். மேற் கூறியவாத்றாற் சரியை முதலிய மூன்றும் முற்.றிய, பின்னர் 

இம் முற்றுதலானே மல பரிபாகஞ் சத்தி நிபாதம் நிகழ்ந்து தத்துவ ஞானத் 
இன் அவாவுதலை உடைய உயிர்கட்கு இதுகாறுந் தமக்கு முதலாய் உள் 
நின்று உணர்த்தி வந்த'யரம்பொருளே அப்பருவம் அறிந்து குருமூர்த்தமாய் 
எழுந்தருளி வந்து ௮தனை அ௮றிவுறுக்கும். எ - று, 

எனவே, ஏனையோர்க்கு ௮து கூடாது என்றவாருயிற்று, இக்கருத்தே 
பற்றி *: 'அகத்துறுசோய்க் குள்ளின ன்றி யதனைச்-சகத் தவரும் காண்பசோ 

தான்” என்றார் புடைநூலாிரியசும், carr தேற்றம், 

அவன் அன்னியமின்றிச் சைதன்னிய சொருபியாய் நிற் 
லான். 

௭-௮. ஏது, எ-னின், 1**மாயா வுருவன் மாயா வுருவினை--யேயான்" 

ஏயு மெனின் எம்மனோரில் ஒருவனாய் முடியும் ஆகலின் தமது முதல் குரு 
மூர்த்தி அதாசமாகத் தரித்து நின்று உணர்த்தும் என்றலே ௮மைவுடைத்து 
எனப் பொதுவகையான் அதிட்டான பக்கங் கூறுவாசை நோக்கிக் இறப்பு 

வகையான் ஆவேச பக்கமாமாறு உணர்த்தி மேற்கோளைச் சாதித்தனுதலிந்று, 

இ-ள். அம்முதல்வன் பாலில் நெய் போல மறைந்து வேய் நிற்றல் 

இன்றிச் சு.த்தான்ம சைதன்னியமே தனக்குச் சொரூபமாகக் கொண்டு தயி 
ரில் நெய் போல ஆண்டு விளங்கி நிற்றலான் *இவ்வான்மாக்களுக்குத் தமது 

முதருனே குருவுமாய் உணர்த்தும்' என மேற்கொண்டது, ௪ -.ு, 

பாலில் நெய் போல வேய் மறைந்து கின்று செலுத்தப்பருவனவற்றி 
னும் பொதுவாய்ச் செல்வதாதிய ௮ இட்டானபக்கங் கொள்வார்க்கு ஏனைச் 
சமய குசவரும் குசவராவான் சேறலின் ௮ஃது ஈண்டைக்கு ௮மைவுடைத் 

தன்று என்பதாம். 

சைதன்னியம் என்றார் மாசு தீர்ந்த தென்பது உணர்த்துதற்கு, 

8 திருவருட்பயன், அருளுருகிலை. ௨, ர் சங்கற்பரிசாகசணம் சைவவாதி சங்கற்ப 

திராகரணம்,. ௨௬. ௨௭, ௮டி.



சிறப்பியல்பு.எட்டாஞ்சூத்திரம்.௨-ம் AR. ௨௪௩. 

மெய்ஞ்ஞானச் தானே விளையும்விஞ் ஞானகலர்க் 
கஞ்ஞான வச்சகலர்க் கக்குருவாய்--மெய்ஞ்ஞானம் 
பின் னுணர்த்அ மன் றிப் பிரளயா கலருக்கு 
முன்னுணர்த்துத் தான்குருவாய் முன், 

எது, உ-ம், எ-னின், ஒரோ சிடங்களித் குருவாய்வந்து உணர்த்துதல் 
இன்றியும் ஞானம் கிகழுமாறு என்னை? என்பாரை நோக்கி ah Foor வசைசெ 
ய்து உணர்த்தி வலியுறுத்த gga Dp, 

இ-ள். *விஞ்ஞானகலர்க்குத் தானே மெய்ஞ்ஞானம் விளையும், எ-து, 
௮ம் முதல்வன் paws ஆனமாக்களுள் விஞ்ஞானாகலசாயிஞர்க்குத் sor 
மையின் நின்ற.வாறே சத்துவ ஞானத்தை விளைவிப்பன்,--அ௮ன்றிப் பிரளயா 
கலருக்குத் தான் குருவாய் முன் உணர்த்தும், எ-று, அவ்வா pen ier பிரளாயா 
கல சாயினார்க்கு நர்ற்பேளும் முக்கண்ணுங் கறை மிடறும் முதலிய உறுப் 
Gop முத்தொழில் ஈடா. இ. நின்ற தன் இயற்கைவடிவே குருவடி வாகக் 
காட்டி. மூனனாக நின்று குக்துவஞானத்தை உபதேசித்து உணா ச். துவன்,-- 
அஞ்ஞான ௮ச் சகலர்க்கு ௮க் குறு ஆய்ப் பின் மெப்ஞ்ஞானம் உணர்த்தும். 
எ-து அவிச்சையை உடைய சகலராயினார்க்கு அவர் வடிவ போலும் வடிவு 
டைய குருவாகி அவ்வடி வின் பின்னை மறைந்து நின்று கத் துவஞான 

ததை உணர்த்துவன்,-- மன், எ-.ு, அவ்வேறுபாட்டை அறிவாயாக, ௭-.று, 

முன் என்றதனை முன்னைப் பொருள் என்று உரைத்து எழுவாயாகக் 
கோடலும் ஒன்று, 

விளையும் என்பது ““அரசன் எடுத்த அலயம்” எனபு ழிப்போல விவ்விகு இ 

தொக்கு நின்றது. 1 “உண்ணின் றறுத்தருளி” சன்னார் புடை நாலாசிரியரும், 

இவ்வாறன்றி எளிஇன் ௮டப்படுகல் கோக்கி “அரிசி தானே அட்ட,து” ஈன் 
  

௬ விஞ்ஞானாகலர் விஞ்ஞானத்தா ற் கலையற்றவர்.. பிரளயாகலர் பிரளயத்திற் கலை 

யற்றவர். சகலர் கலையோடு கூடினவர். இவை காரணப்பெயர். விஞ்ஞானாகலர் ண 

வபந்தம் ஒன்றுமே உடையர். பிரளயாகலர் ஆணவம் கன்மம் என்னும் இசண்டு பரசழு 

மேடையர். சகலர் ஆணவம் சன்மம் மாயை என்னும் கூழன்று பந்தமு முடையர். இனி, 

விஞ்ஞாகைலர் அநாதியே மலபந்தமாத்திர முடைய விஞ்ஞானாகலரும், அனுபவச் 

தானாதல் விஞ்ஞானத்தானாதல் யோகத்தானாசல் சங்நியாசத்தானாதல் தீச்கையானாதல் 

இடையே மாயாபந்தம் சன்மபக்தம் முழுவதும் நீங்கி ௮சுததமாயையின்மேல் உள்ள 

புவனங்களில் நுகரச்சஉடவனவா௫ஏய போகங்கட்கு ஏதுவாய் நின்ற மலபந்தம் ஒன்றே 

உடையராகிய விஞ்ஞானாகலரும் என இருவகையா. பிரளயாகலர், ௮காதியே மல 

கனீமங்கள் மாத்திர முடைய பீரளயாகலரும் இடையே பரிபச்குவவிசேட த்தால் மாயா 

பர தமாத்இிரம் நீங்கி ஏனை இரண்டுமுடைய பிரளயாகலரும் ஏன இருவகையா், சகலர், 

சேவர் மக்கள் முதற் பலவகைப்படுவர். விஞ்ஞானாகலருக்குரிய புவனங்கள், ௮௪ த்த 

மாயைக்கும் சு.த்தவித்தைக்கும் இடையே உளளன. பிரளயாகலருக்குரிய புவனங்கள், 

அசுத்தமாயை முதல் அராகம் ஈறான தத்துவங்களில் உள்ளன. சகலருக்குரிய புவனங் 

கள், மூலப்பகுதி முதற் பிருதிவி ஈறான ,தத்துவங்களில் உள்ளன. இன்னும் இம்கூ 

வகை ஆன்மாக்கள் இயல்பெல்லாம் ,ஐகமங்களுட் காண்ச. விஞ்ஞானாகலர் என்ப அ 

விஞ்ஞானகலர் என மாீஇயிற்று. இது இசாவிடமாபாடியத்துட் கண்டது. ர் போற்றிய 

பஸ்னெடை. ௬௧-ம் அடி. 
உடு



௨௭௪ | சிவஞான போதச்சிற்றுரை, 

ரூ.ற் போல் எளிதின் விளைவிக்கப்படுதல் நோக்க (மெய்ஞ்ஞானர் தானே விளை 
யும்' என்னா எனினும் அமையும், 

ஈண்டு “அஞ்ஞானம்' என்றது அவிச்சையை என்பது சகலர்க்கே அடை 

யாய் ஓதியவாற்றா னறிக, 

௮ச்சகலா் என்றது ' * தவஞ்செய்தார்' என மேல் எடுத்துக் கொள்ளப்ப 

ட்ட சகலர் என்றவாறு, “அக்குரு' என்றது மேற்கோளிற் கூறிப் போந்த 

குரு என்றவாறு, 

“தானே விளையும்! “முன் உணர்த்தும்' “பின் உணர்த்தும்! எனவே, விஞ் 

ஞானாகலர்க்குத் தன்மையினும் பிரளயாகலர்க்கு முன்னிலையினும் ௪சலர்க்குப் 

படர்க்கையினும் நின்று உணர்த்தும் என வரைசெய்தவாறு காண்க, Bars) 

ள் முன்னைய இரண்டும் *கிராதாசம் எனவும் பின்னையுது 1*சாதாசம்எனவுங் 

கூறப்படும், 

அறிவிக்க வகூறி யறியா வுளங்கள் 
-செறியுமா முன்பின் குறைக--ணெறியிற் 
குறையுடைய சொர்கொள்ளார் கொள்பவத்தின்வீடென் 
குறைவில்சகன் சூழ்கொள் பவர்க்கு. 

எது, உ-ம். எ-னின், விஞ்ஞானாகலர் முதலிய மூவர்க்கும் ஒரியல்பான் 

உணர்த்தாது ௮வவாறு தன்மையிலும் முன்னில்யினும் பின்னிலையினுமாய் 

உணர்த்துஜல் TD DAG? என்பாரை நோக்கிக் காரணங் கூறி ௮தனை வலியு 

அத்துத னுதலிற்று, 

இ-ள், உளங்கள் நெறியின் அறிவிக்க ௮ன்றி அறியா, எ-து, உயிர்க 

ளெல்லாக் தமக்கு உரிய படிவழியின் வைத்து முதல்வன் அறிவிக்க அறியும் 

இயல்பின அன்றி ஒன்று போல் அறிவிக்க அறியும் இயல்பின அல்ல ஆக 

லான்,--குறைவு இல் சகன் சூழ் கொள்பவர்க்கு, எ-று. அவ்வறிவாற் ரூறை 

பாடு இல்லாத சகக்கடவுளது உபதேச மொழியைக் கொண்டு உணரரும் இய 

ல்பினராகிய பிரளயாகலர் சகலர்க்கு,--குறைகள் முன் பின் செறியும் ௮ம். 

௪-து. ௮வ்வறிவித்கால் அறிதலாகிய குறைகள் முன்னிலையினும் பின்னிலை 

யினும் நிகழ்வனவாம்,--குறை உடைய சொல் கொள்ளார் கொள் பவத்தின் 

விடு ஆம் என். ௪-ு. குறைவில் சகனாலாகிய குறையினை புடைய உபதேச 

மொழிகொண்டு உணாவேண்டாத விஞ்ஞானாகலர்க்கு முதல்வனாத் கொள்ளப் 

பட்ட தன்னுண்மை மாத்திரையின் விடு பயக்கும் உணர்வு உண்டு என்று 

அறிவாயாக, எ-று, 

குறை இன்றியமையாப் “பொருள்; அது 1 'விளைக்குறை-தீர்ந்தாரிழ் 
தீர்ந்தன் நுலகு,, என்பதனுட் பரிமேலழக ர௬ுரையாலும் உணர்க, 

பவம், சம்பவம், உண்மை என்பன ஒருபொருட்கிளவி. 
  

* நிராதாரம் - ஆதாசமில்லாதது. சாதாரம் - ஆதாரத்தோடு கூடியது. ஆதாரம்- 

இடம், 1 இருக்குறள். ௬௧௨. வினைச்சண்.



சிறப்பியல்பு எட்டாஞ்சூத்திரம்.௨-ம் அதி. ௨௭௫ 

வீடு பயக்கும் உணர்வை *வீடு' என்றும், சூழ்ச்சி பயக்கும் உபதேச 
. ‘ உட . ௩ டி e ௪ ’ மொழியைச் சூழ் என்றுக் காரண காரியமாக உபசரித்தார், கொள்பவர் 

கொளளார் எனபனவும் ௮வை, கொள்ளார்க்கு என்னும் நான்க லுருபு விகா 

ரத்தாற் ஜொக்கது; * “Bish sam னாத்றல்” என்புழிப் போல. 

வீடு ஆம் எனவும் இயையும். விடாம் எனப் பாடம் ஒதுவாரும் உளர், 

மேலை வெண்பாவின் “முன்னுணர்க்தும்' “பின்னுணர்த்தும்! * தானே 
விளாயும்' எனக் கூறியவற்றை ஈண்டு நெறியின் அறிவிக்க அன்றி ௮றியா தக 
லான் ௮து “முன் Oe Duy’ “பின்செறியும்' “பவத் இனாம்” எனக் காரணங் 

காட்டி வலியுறுத்தினார். இதற்குப் பிறரெல்லாக் தத்தமக்கு வேண்டியவாறே 
மேலைவெண்பாவோடு இயைபற உரைத்தார், அல்லதூஉம் “அறிவிக்க வன்றி 
ws Susman’ eC sAuirus creo ஆன்மாவின் தன்னிய௰ல்பு கூறும்வழிப் பெறப் 

பட்டதாகலின் ௮தனை ஈண்டும் புனருத்தியாகக் கூறவேண்டாமையின் 
மேல வலியுறுத்துதற்கு ஏற்புடைய அறிவிக்க ௮றிதர்கட் படும் விசேட 

மாத்திரையே ஈண்டு எடுத் தோதினுொன்று உணர்சு, படிவழியின்வைத்து 

அறிவிக்க அன்றி ௮றியாமை ர “*பந்தமும் பிரிவும் தெரிபொருட் பனுவற் 
படிவழி சென்றுசென் றேறி” என்பதனானும் ௮.றிக, ” 

இல்லா முலைப்பா லுங் கண்ணீரு மேந்திழைபா 
னல்லா யுளவாமா னீர் சிழல்போ--லில்லா 
வருவா நின்ருனை யாரறிவார் தானே 
யுருவாடுத் தோன்றானே லுற்று. 

எ-து, உ-ம், எ-னின், ௮ம்முத்திறததுள் ஈண்டைக்கு எடுத்துக்கொ 
ண்ட “அஞ்ஞான வச்சகலர்க் கக்குருவா'தல் உபசாரமே ௮ன்றி ஏனைய போல் 

உண்மையாதல் செல்லாது என்பாசை நோக்கி உண்மையாதலை உவமைமுகத் 

தான் வலியுறுத்துத னுதலிற்று. 

இ-ள், கல்லாய், எ-து. அறிவால் நன்மையுடைய மாணாக்கனே.---ஏர் து 

இழைபால் முலைப்பாலும் கண்ணீரும் இல்லா உள ௮ம், ௪-து. ஏந்திய இழை 

க யுடையாட்குக் குழவிமாட்டு உளதாகிய அ௮ருவாகிய அன்பினைப் பிறர் 

அறியுமாறு வெளிப்படுத்தும் ௮வ்வன்பின் உருவாகிய முலைப்பாலுங் சண்ணீ 

ரூம் அவண்மாட்டுக் குழவியைக் காணுமுன் இல்லாவாய்ப் பின்னுளவாம் அது. 
போல,--நீர் நிழல் போல் இல்லா ௮௬ ஆக நின்றானை அர் ௮றிவார் தானே 

உரு ஆ9 உற்றுத் தோன்றானேல், ௪-து. நீரின்கண் நிழல் போல் உயிர்கண் 
மாட்டுப் புலப்படுத லில்லா௫ அருவமாய் கின்ற முதல்வனை யார்தாம் ௮.றிவார் 

அவே குருவடிவாய் வந்து தோன்றி நின்றுஉணர்ததானாயின், எ-று, 

ஒரூவருமில்லை என்பதாம். இஃது எடுத் துக்காட்டுவமை, 

இன்றியமையாமை உணர்த்துவார் தோன்முனே லாசறிவார்' என 

எதிர்மறைமுகத்தாழ் கூறினார். . 
* இருக்குறள். ௨௫. 1 கருவூர்த்தேவர் இருவிசைபபா. இருவிடைமருதார். ௫.



௨௭௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

பொருளுக்கு ஒதியதனை உவமையினுல் கூட்டி. ஏற்குமாறு உரைக்க, 

- முலைப்பாலுங் கண்ணீரும் ௮ன்பை விளக்கும் என்பது * சுரந்த திரு 

முலைக்கே துய்யசிவ ஞானஞ்--சரந்துண்டார் பிள்ளயெனச் சொல்லச்- 

சுரந்த தனமுடையா டென்பாண்டி. மாதேவி தாழ்ந்த--மனமூடையா என் 

பிருந்த வாறு” என்பதனானும், 1 “அன்பிற்கு முண்டோ வடைக்குந்தா ழார் 

வலரா--புன்கணீர் பூச ரும்” என்பகனானும் அறிக, அவ்விரண்டும் ௮ன்பின் 

வடிவே பிறவல்ல என்பது அன்பு நகிகழ்கற்கு உரிய காரணம் உள்வழி வெளி 

ப்பட்டு ௮ஃது இல்வழி வெளிப்படாத ஒற்றுமை கோக்கிக் கண்டுகொள்க, 

இவ்வொற்றுமை உணர்த்துவார் (இல்லாவாய் உளவாம்' என்றார். 

இல்லா என்பது முற்றெச்சக் குறிப்பு, 

ஆல் அசை, நீர் அகத்து இயங்கும் உயிர்கட்கு இடங் கொடுத்தல் உண் 
மையான் நீரின்கண் வெளி உண்டு என்பதூஉம், உண்டாகவே, ஆண்டு நீருக்கு 

நிழல் உண்டு என்பதாஉம், பெறப்பட்டன. அச்கிழல், வேறு நில்லாது நீசோடு 

விரவி நிற்றலின் நீர் போற் புலப்படா தாயிற்று, ௮து போலச் சிவசைதன்னி 

யமும் யான் என்னும் உணர்விற்கு விடயமாய்ப் புலப்படும் ஆன்ம சைதன்னி 

யத்தோடு விரவிப் புலப்படாது நிற்பதொன்று என்பார் “நீர்நிழல்போ லில்லா 

வருவாகி நின்றானை' என்ளூர். 

இரண்டாம் திகரண முடிந்தது, 

ரஹ 

மூன்றாமதிகரணம்௦ 

இனி இவ்வான்மாக்கள் ஐயுணர்வுகளான் மயங்கித் 
தம்மை உணரா எனற்து, 

எ-.து, மே-ள். எ-னின். விடய ஞானத்தை விளக்கும் உீம்பொறிகளே 

தத்துவ ஞானத்தை விளக்குதற்கும் அமையும் தம்முதல் குருவு மாதல் 

வேண்டா எனச் இவசங்கிராந்தவாத சைவர் மதம் பற்றி நிகழுங் கடாவை 
ஆசங்கித்துச் சூத்திரத்தின் மூன்றாங் கூற்றைக் கண்ணழித்துசைத்து மேற் 

கோட wi5 po. இவ்வாறு உரையாக்கால், இனி என்பதனான் உணர்த்தப் 

படும் மேலை ௮திசாணத்தோடு உளதாகிய இயைபு பெறப்படாமை அறிக, 

இ-ள், வெ-டை. 

உணாவு ஆகு பயா. 

அவைதாம் பளிங்கில் இட்ட வன்னம்போற் காட்டிற் 
றைக் காட்டி நிற்றலான், 

எ-.து, ஏது. எ-னின். ௮.றிவை விளக்குங் கருவியான் மயக்கம் நிகழுமாறு 
யாங்கனம்? 1என்பாரை நோக்கி மேற்கோளைச் சாதித்த ுதலிற்று. 

* இருக்களிற்றுப்படியார். ௫௪. 1 இருக்குறள். ஏக. 1 சிவசங்சொந்தவா சசைவர். 
 



சிறப்பியல்பு.எட்டாஞ்சூத்திரம். ௩-ம் அதி. ௨௭௭ 

இ-ள், படிகத்தின் வைத்த பலவேறுவ௯்கப்பட்ட நிறங்கள் அப்படிக 
வொளியைக் & ழ்ப்படுத் துத் தத்தம் இயல்பினையே விளக்கி நிற்குமாறு போல 
அவ்வைம்பொறிகடாம் ௮ன்ம சொருபத்தைக் 2 ழ்ப்படுத்துத் தம்மாற் சாட் 
டப்பட்ட தத்தம் விடய மாத திகையே அவவான்மாவுக்குக் காட்டி நிற்பன 
வாகலான் இனி இவவான்மாக்கள் லயுணர்வுகளான் மயங்கித் தம்மை புணரா? 
என மேற்கொண்டது, ௭- று, 

விடயககளுளளும் அவ்வவிடய மாத்திரையே Her Ab Aue காட்ட 

வல்லும் என்பார் “காட்டிற்றை' என ஒன்றறி சொல்லாற் கூறினார். 

பன்னிறங் காட்டும் படிகம்போ லிந்திரியந் 
RAH OCD: STL OG தகைகினை ந.து--பன்னிறத் தப் 
பொய்ப்புலனை வேறுணர்ந்து பொய்பொய்யா மெய்கண்டான் 
மெய்ப்பொருட்குசத் தைவமாம் வேறு. 

௭-௮, உ-ம், எ-னின், ௮ங்ஙகனங் காட்டிற்றையே காட்டி கிற்குமாயின், 

௮/வவிந் திரியங்கள் உள்வழித் தம்முதல் குருவுமாய் உணர்த்தினும் உணா தல் 

செல்லாது போலும் *என்பாரை நோக்கி உணர்தற்கு உபாயங் கூறி ௮தனை 
வலியுறுத்துத னுதலிற்று, 

இ-ள், பல் நிறம் காட்டும் படி.கம் போல் இக்இரியம் தன் நிறமே காட்டும் 

தகை நினைந்து, ௪-து, தன்னாற் சாசப்பட்ட பன்னிறஙகளின் இயல்பையே 

தன்மாட்டுக் காட்டி. நிற்கும் பொதுவியல்புடைய படி.கம் Guta ge தன்னாற் 

சாரப்பட்ட இர்இரியங்களின் இயல்பையே சார்ந்த தன்வண்ண்மாய்க் தன்மா 

ட்டு விளக்கி நிற்குர் தனது பொது வியல்பை முன்னர்ச் சிந்தித்து ௮றிந்து 
கொண்டு பின்பு,--பல் நிறத்துப் பொய்ப் புலனை வேறு உணாரந்து, 6-.து. 

அந்கிறங்கள் படிகத்துக்கு வேறென்று அறியுமாறு போலப் பலவகை இய 

ல்புடைய பொது வியல்பைச் செய்யும் பொறிகளைத் தன்னின் வேறு எனத் 

தெளி ௪,--பொய் பொய்யா மெய் சண்டான். ௪-.து, ௮வத்ருனாய அப்பொ 

அவியல்பு பொய்யாய் ஒழியுமாறு தனது சிறப்பியல்பை உணர்ர்தானணுனே,-- 

வேறு மெய்ப் பொருட்குத் தைவம் அம், 61- Hl. அவ்வச.த்தாகிய பொதிக 

ளுக்கு வேருகய சிவசத்தினது இயல்பு தன்மாட்டு விளங்கச் செய்யும் றக 

லீன் ௮ச்சிவசத்துக்கு அடிமையாம், எ - று, 

ஈண்டுப் (பொய்! *மெய்' எனப்பட்டன ௮ப்பொருளவாதல் [மேலே 

காட்டினாம், 

தைவம் என்பது தேவனது உடைமை என்னும் பொருட்டாய வடமொ 

ழிப் பகுபதம், 

இதனானே கருவிகள் உள்வழிக் காட்டி.ற்றைக் காட்டி. நிற்றலின் ௮.றி.தல் 

செல்லாது அவை நீங்யெஓழிக் கேவலமாய் முடியும் ஆகலின். தன்னுண்மை 

.... 4 வெசங்ரொக்தவாதசைவர். [ ஏழாஞ்சூச்திரத்து முதலதிகரண ஏ.துவிற்கு உசை 

தீத உசையிற் காண்ச. 

 



௨௭௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

அதியுமாறு யாங்கனம்? என்னுங் கடாவை அசங்கித்து அவை உள்வழியே 

தன்னுண்மை அறிதற்கு உபாயங் கூறி, இதுபற்றி அவை  காட்டிற்றைக் 

காட்டி நிற்றற்கு இழுக்கில்லை என வலியுறுத்தவாளும் என்க, 

*மெய்ப்பொருட்குத் தைவமாம்' என்றதனால் வருகின்ற ௮இகரணத்திற் 

குத் தோற்றுவாய் செய்தவாறு, 

மூன்றாமஇகாண முடிந்தது. 

த 

நாரன்காமதிகரணம்.. 

இனி இவ்வான்மா தன்னை இந்திரியத்தின் வேழுவான் 
காணவே தமது முதல் €ீபாதத்தை யணையும் என்றது. 

எ-து. மே-ள், எ-னின். பொய்ப்புலனை வேறுணர்க்து பொய் பொய்யா 

மெய் கண்டார்க்கு அதுவே அமையும் கருவிகள் நீங்கியவழிச் செய்யக் கட 

வதொரு முயற்சி கூடாமையின் ஆண்டு மெய்ப்பொருட்குத் தைவமாதல் 

பெறப்படாது எனப் பேதவாதசைவர் முதலியோர் கூறுங் கடாவை ௮௪ 

ங்கித்துச் சூத்தரத்துன் கான்காங் கூற்றைக் கண்ணழித்துசைத்து மேற் 

கோட ஸுதலிற்று, இ-ள், வெ-டை, 

இக்திரியக்தின் வே௫ூயவழிசக் கேவலக்தை அணை தலும் உண்மையின் 
அதனை நீக்குதற் பொருட்டு வேருக என்று ஒழியாது *வேளராவான் காண' 

லே அதற்கு அமையும் என்றலின் ஏகாரந் தேற்றத் இன்கண் என்னார். காண்ட 

வந்தது, ் 

ஊசல் கயிறற்றாற் முய்தரையேயாந் துணையான். 

எ-து, எது, எ-னின், அவ்வாறு காண்டலே பாதத்தை ௮ணைதற்குச் 

சாலும் என்பது யாங்கனம்? *££ன்பாரை கோக்கி உவமையின் வைத்துக் 

காட்டி மேற்கோளைச் சாதித்த னுதலிற்று, 

இ-ள். ஒருவன் ஏறியிருந்து அடுதற் ற்கு ஆகாசமான ஊசல் கயிறு அற் 

தாயின் அவனுக்கு உற்றுழி உதவுந் தாய் போல அண்டுத் தாசசமாவது 

நிலனே அன்றிப் பிறிதில்லை என்னும் ஒப்புமையான் *இணி இவ் வான்மா 

தன்னை இந்திரியக்தின் வேறாவான் காணே தமது முதல் சிபாதத்தை 

௮ணையும்' என மேற்சொண்டது. எ- று 

வியாபகப் பொருட்குக் காட்சிவிசேடமே நீக்கம் ஆகலின் அறுதல் 

அதற்கு உவமையாயிற்று, 

சிறைசெய்ய நின்ற செழும்புனலி னுள்ளஞ் 
சிறைசெய் புலனுணர்விற் றீர்ந் து--சிறைவிட் 
டலைகட்லிற் சென்றடங்கு மாறுபோன் மீளா 
துலைவிலரன் பாதத்தை யுற்று, 
    

4 "சேதவாதசைவர் முதலியோர்.



தி றப்பியல்பு.எட்டாஞ்சூ த்தி ரம்.௪-ம் அதி. ௨௭௯ 

எ-.து, உ-ம், எ-னின். கருவிகள் நீங்னெவழி வேறு நில்லாது Gags 
தைத் தலைப்படுமாயின் அவவுயிர்க்கும், கருவிகள் நீங்கிக் கேவலத்தைத் தலை 

ப்பட்ட உயிர்க்குப் போல மீட்சி உண்டுபோலும் * என்பாரை நோக்கி அஃது 

இன்றாமாறு கூறி மேலதனை alt) 95 95 னுதலிழ்று, 

இ-ள், சிறை செய்ய நின்ற செழும் புனலின் உள்ளம், எ.து, ஒருவன் 
அணையை உயர்த்தக் கட்டிச் தடை செய்ய ஆண்டுத் தடையுண்டு தேங்கி 
நின்ற ஆற்றுநீர் போலக் கருவிகளானாப பாச ஞானர் தனது வியாபகத்தைத் 
தடைசெய்ய அ௮தன்தண் ஏகதேசமாய் அடக்கித் தடையுண்டு கின்ற உயிர், 
சிறை விட்டு அலைகடலில் சென்று அடங்கும் ஆறு போல், சது, ௮ வவணை 

முறிந்து தடை தீர்ந்தவழி இடையீடு இன்றிக் கடலின்கண் முடுச௪் சென்று 
அிர்நீரேயாய் அதனுள் அடங்கி மறித்து வாராத ஆற்று நீர் போல,--சிறை 
செய் புலீன் உணர்வில் தீர்ந்து, ௨-து. கருவிகளானாய பாச ஞானத் தடையி 
னின்று நீங்கெயவழி,--உலைவு இல் ௮சன் பாகத்தை உற்று மீளாது, எ.து, 
தனக்குக் கேடில்லாக சிவபிரானது இருவடி.யைத், தீலைக்கூடி ௮ இருவடி. 

நிறைவேயாய் ௮தன்சண் அடங்கிப் பின்பு மீளுகல் செய்யாது, எ-று, 

“சிறை செய்ய நின்ற செழும் புனலி னுள்ளம்' என்றது *[தொகையுவமம், 

இன் உவம உருபு. தேக்கத்தின் மிகுதி உணர்த்துவார் “செழும்புனல்' என்றார், 

மலசத்இக்குக் கேடு உண்மையின் அதனைத் தலைப்பட்ட உயிர்க்குக் கர 

விகளின் மீட்டு கூடும்; செவசத்திக்கு ௮ஃது இன்மையின் அதனைக் தலைப்ப 

ட்ட உயிர் அவ்வாறு மீளுதற்கு ஓரியைபு இல்லை என்பார் *உசைவி லான் 
பாதம்' என விசேடித்தார், 

அடஙகும் என்னும் உவம வினை பொருளினும், மீளாது என்னும் பொ 

(ள வினை உவமையினுஞ் சென்று இயைக்கன. 

எவ்வுருவுந் தானென்னி னெய்துவா ரில்லைதா 
ளிவ்வுருவின் வேறே லிறையல்ல--னெவ்வுருவுங் 
கண்போ லவயவங்கள் காணாவக் கண்ணில்லார் 
கண்பேறே காணக் கழல். 

எ-.த., உ-ம். எ-னின், மீளாது என்று வித்தல் வேண்டாம் எல்லாஞ் 
சிவமாகக் கண்டார்க்கு மீண்டால் என்? மீளாக்கால் ஏன்? என்னுஞ் சிவாத்து 

விதசைவசை நோக்கி அது விடையாதற்கு ஏலாமை கூறி மறித்தும் மீளா 

மையை வலியுறுத்துக னுதலிற்று, 

இ-ள். எவ்வுருவும் தான் என்னின் தாள எயதுவா£ இலல், ௭-து, 

உயிருணர்வே யன்றிப் புலனுணா்வுஞ் இவமேயாமாயின் விசேடம் இன்மை 

யாற் புலன்வழி ஒழுகுஞ் ௪கல நிலையைக் கைவிட்டுக் இரூவடியைத் தலைக் 

கூட வேண்டாமையின் ஒருவரும் அதனை ஏய்துவார் இல்லையாய் முடிந்து 

ர பேதவாதசைவர் முதலியோர். 1 தடைப்படுதலாகய பொதுத் தன்மை தொக்க 

மையால் தொகை யுவமம். 

  
       



2. .9}0 சுவஞானபோதச்சிற்றுமை, 

* “பாசத்தைப் பசுக்கள் விட்டுப் பதியினை யடைய முத்தி” என்னும் வேதா 
கமங்கள் போலியாய் முடியும்,--இவவுருவின் வேறேல் இறை அல்லன். ௪-து, 
௮து பற்றி முதல்வன் புலனுணா வோடு இயைபின்றி அதனின் வேய் 

நிற்பன் என்னின் அப்புல னுணர்விற்கு அவனால் ஆகற்பால தொன்று இன் 
மையின் ௮வன் ௮ண்டைக் கறைவனல்லன் எனப்பட்டு முதன்மைக்கு இழுக் 

காய் முடியும்; மற்றென்னையோ அ.தனியல்பு என்னின்,---எவ் உருவும். எ-து, 
உயிருணர்வு போலப் புல னுணாவுப் BONG Gay சிவமேயாமாயிலும் இர 

ண்டுக் தம்முள் ஒப்பனவல்ல,---அவயவங்கள் கண் போல் காணா, ௪-து. உயிர் 

லம்பொறிகளிலும் ஒப்ப நிற்பினும் ௮வற்றுண் மெய் வாய் மூக்குச் செவி 

நான்கும், கண்ணிந்திரியம் ஒளியான் ௮வவான்ம போதத்தோடு விவிச் 
சேய்மைக்கண்ண தாயெ விடயத்தையும் வியாபித்து அறியுமாறு போல வியா 

பித்து அறியமாட்டாவாய்த் தம்மாட்டுவர்த விடயங்களை நின்ருங்கு நின்று 

இயைநக் தறிதற் றன்மையவே யாம்,---அ.க்கழல் ௮க்கண் இல்லார் கண் பேறே 

காண், ௪-து. ௮க்கண்ணினது வெற்றிப்பாட்டைக் கண்ணொளி இழர்தாசது 

கண்பேற்றின்கட் கண்டு அறிவாயாக, ஏ- ௮, 

கண்ணும் அவயவங்களும் ஆகுபெயர், கண்பேறே என ஏழாவது தொ 

குத்து ஏகாரம் விரித்தார். கழல் ௮ணிவார்க்கு உளதாகிய வெற்றிப்பாட் 

டைக் *கழல்' என்று உபசரித்தார், கழல்-காலணிமணிவடம். 

ஈண்டு வெற்றியாவது ஏனை கான்இந்திரியங்களையும் நோக்கி மேம்படுதல், 

“கண்போ லவயவங்கள் காணாவக் கண்ணில்லார் கண்2பஹே காணக் 

கழல்' என்பது, மூதல்வன் இரண்டினும் ஒப்ப விரவி maa னும் உயிருணர்வு 

போலப் புலனுணர்வு வியாபக Sonéauon 56 இன்றி ஏக32௧௪ விளக்கமாம். 

உயிருணர்விற்கு உளதாகிய அம்மேம்பாடு ௮வ்வியாபக உணர்வை இழந்த 

பசுத்துவ முடையார்மாட்டு அறியப்படாதாயினும் அவாது பசுத்துவம் 

நீங்கிய சிவப் பேற்றின்கண் அறியப்படும் என்பது தோன்ற நின்றமையின் 

இஃது 1 ஒட்டு என்னும் அலங்காரம், 

சிவமாயவழியும் புலனுணர்வு ஏகதேச விளக்கமாவதன்றி உயிருணா்வு 
போல வியாபக விளக்கமாதல் இல்லை எனவே, ௮.தன்கண் மீளுதல் இழுக்கு 

என்பது பெறப்பட்டது, இதற்குப் பிறசெல்லாம் இயைபின்றி உரைத்தார். 

ஐம்பொறியி னல்லையெனு மத்த தரசிவனை 
யைம்பொறியை விட்டங் கணைசகல--னைம்பொறிமி 

னீங்கானீர்ப் பாசிபோ னீங்குமல கன்மம்வரி 
னீங்கானை நீங்கு நினைந்து. 

எ-.து. உ-ம், எ-னின், சிறை விட்டவழி ௮லைகடலிற் சென்று அடங்கு 
Soa அன்றி ]1*:ஆற்றா லலைகடற்கே பாய்த்தநீர்**அவவாற்றான் மறித்” தலும் 

உண்மையின் ௮தூ போல அரன் பாதத்தை உற்ற உயிருக்கு ஒரோவழி 

* வெஞான௫த்தி, பரபக்கம். பாஞ்சரா தீதிரிமதமறுதலை. ௨௫. ர் இதனை ௧௮௪௭-ம் 

பச்கத்துச்குறிப்பிற் சாண்க. 1 திருச்சளிற்றுப்படியார். ௧௪.



சிறப்பியல்பு.எட்டாஞ்சூத்திரம்.௪-ம் ௮. ௨௮௧ 

மீட்சியும் உண்டு என்பது பெறப்படுதலான் இ வவழி மீளாமை. செல்லாது 
ல் . (o> ௩ . * . . . ௫ ௪ + ௫ என்பாசை நோக்கி அம்மீட்சிக்குக் காரணம் இஃது என்பதூஉம், ௮கனை நீக் 

குதற்கு உபாயமுவ கூறி வலியுறுத்துத னுதலிற்று, 
இ-ள். உீம்பொறியின் அல்லை எனும் ௮ர்ததர. எ-து, 88ம்பொறிகள் 

“y > ந e - *. e « கு க போல ஏகதேச விளக்கம் உடையாயல்லை யென்று அறிவுறுக்கப்படுஞ் சித்தா 
ந்த மகாவாக்கியத்தைப் பெற்றுடைய மாணவக?ே ன; --அ௮ங்கு 8ம்பொறியை 

. க a e ° * ௬ * 

விட்டுச் சிவனை ௮ணை சகலன் லம்பொறியின் & ara arr, எஃது, 'சிறைவிட் டலை 
° e ட் ரந ௩ . கடலிற் சென்றடங்கு மாறுமபால்' என மேற் கூறியவாதே லீம்பொறிகளா 

ஞா புலனுணர்விற் தீர்ர்து செவன் திருவடியை உற்ற சகலன் அவ் வைம்பொ 
DET CT மீள அதனை நிங்குவான் அல்லன்,--£ீர்ப் பாடு போல் நிங்கும் மல 

கன்மம் வரின் நீங்கானை நினைந்து நீங்கும். எ-து. ர்கல்லெறியும்வழி ரிங்கிய 
நீர்ப்பாசி ௮து விரிம்வழிப் பரக்குமாறு போல அவ்வணை தலின்கண் ரிங்யெ 

மல கன்ம மாயைகள் வாதனைவயத்தால் நிகழும் அயர்ச்பெற்றி வக்நூ கூடுமா 
யின் அது பற்றிப் பொறிவழி மீளாமல் அவவழியுந தன்னை விட்டுமிங்காத 

முதல்வனை ]1முன்னர்க் கூறப்படும் உபாயங்களில் நினது சிற்இத்.து “அவற்றை 

நீக்கிக்கொள்ளும். oT - று, 

வரின் என்றதனால், வருதல் ஒருகலையன்று, வாசனை உள்வழி3யே என் 

பனு பெற்ரும், 

நீங்கி என்பது பாடம் ஆயின், நீங்கனவாகிய மல கன்மம் எனப் பெய 
ம t * * 

IND வைத உ, 

இத்தாந்தக்தை அந்தம்' என்றது தலைக்றாறை, “தரம்அதன் கண்ண 

TUS சிறந்த ஒரு வராதகை, 

அங்கு மேற்கூறியபடி. 

லம்பொறியை விட்டு ௮ணைதத்ரு உரியான் இவன் என்பது உணாத்து 

வார் “சகலன் GT MT APT 

நீங்கும் என்னும் மகரஞ் சந்தி ே நாக்கிக் கெட்டறு, நீங்கு எனவே பாடங 

கொண்டு அணை என வேறு பிரித்து முன்னிலை யேவலாக்கி தற்கு வற்ப 

நீங்காய் எனப் பாடச் இரித்து உரைப்பாரும் உளர், 

மேற் கூறிய மீளாமையை வலியுறுத். தூவார ம்பொறியி னல்லையெனு 

மந்ததர வளை 8ீம்பொறியை விட்டங் கணைசகல ஊம்பொறியி னீங்கான்' 

என்றும், ஒ3சாவழி உளதா மாயின், HY BO HH காரணம் இஃது என்பார் நீர்ப் 

பாசிபோ னீங்குமல சன்மம்வரின்' என்றும், ௮.து நீக்ருதற்கு உபாய கூறு 

வார் “நீங்கானை நினைக்கு நீங்கும்' என்றுங் கூறிஞூர், மலகன்மம் எனவ, இனம் 

பற்றி மாயையங் கொள்ளப்பட்டது. டட ட 

ie Rang SO SoOFaT. 1 இ star, “UT ALB குட்டத்இிற் கல்லினைவிட் டெறியப் 

படும்பொழுது நீங்கெது விடுல்பொழுதிற் பரக்கும் என்னும் சிவஞானச்தித் இருவிரு 

த்ச.த்தானும் உணர்க, 1 முன்னர்ச் கூறப்படும் உபாயம் ஸ்ரீ பஞ்சாக்க7,ச்தைவிதிப்படி 

உச்சரிக்சல் முசவியன. 
Th. Fe



உட 

2 92. சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

மங்கல மென்ப மனைமாட்டி மற்றத--னன்கல ஈன்மக்கட் பேறு” என் 

ரூற்போல “நீங்கானை நீங்கு நினைந்து! என்றதனால் வருகின்ற சூத்திரத்துக்குத் 
தோற்றுவாய் செய்த.தாஉம் ஆயிற்று. 

இம்மூன்று உதாரணங்களும் முறையே இருவடிஞானத்கைப் பெற்ற 

உயிர் புலனுணர்வின் மீடல் இல்லை எனவும், மீடல் இழுக்காம் எனவும், ஒரோ 

வழிப் பயிற்சி வயத்தான் மீள வருமாயின் மீளாதவாறு செய்து கெொள்ளற் 

பாற்று எனவுங் கூறித் *தாய்தரையேயாம்' என்னும் ஏகாரப்பொருளை வலியு 

அத்தி ஒருபொருண்மேல் வந்தவாறு காண்க, 

நான்காமதிகாண முடிந்து, 

எனத 

எட்டாஞ்சூத்திர முடிந்தது 

  

ஒன்பதாஞ்சூத் தரம், 

  

ஊனக்கண் பாச முணராப் பதியை 
ஞானக் கண்ணினிற் சிந்தை நாடி. 
யுராத் தனைத் தேர்த்தெனப் பாச மொருவத் 
தண்ணிழலாம் பதிவிதி யெண் ணுமஞ் செழுத்தே. 

எனு. ரூ- -ம். எ-னின். ஆனமசுத்தி பண் ணூமாறு உண 

ர்த்துத னுதிலிற்று. 
௭-7. க-ரை. எ-னின். சூத இரக்கருத்து உணர்த்த னுதலிற்று, 

இ-ள். தம்முதல் குருவுமாய் உணர்த்தக் கேட்டு அதனைச் இந்தனை 

செய்து உணருமாறு உணர்த்தும் முகத்தான் லம்புல வேடரின் வளர்ச்சு வா 

லாமை நிக்கி உயிர் தன்னைத் தூய்மைப்படித்துமாறு உணர்த்துதல் இவ்வொ 
ன்பதாஞ் சூத்இத்தின் EHS Hl. GT - 2. 

சூத்தா இயைபும் இதனா 2ன இனிது விளங்கும், 

சிவப்பிரகாசத்துக் 1 “கான் பணியை நீத்தல்” என்று ஓதப்படும் ஆன்ம 

சுத்தயொவது (இறைபணி நிற்க! என வருகின்ற சூக்இரத்இற் 'பெறற்பாலது 
ஆகலானும், அழுக்கு நிக்கமே அஅவைக்குச் சுத்தியாமாறு போலப் பாச 

க்ஷயமே உயிர்க்குச் சுத்தியாவ கன்றி வேறன்மைபானும், பாசக்ஷயமம் பண் னு 

முன்னர்ச் சுத்தியாதல் கூடாமையானும், வருகின்ற சூத்திரத், தின் கருத்தாய் 

நின்ற அன்மசுத்தி பண்ணுபற்றைப் “ப பதியை நாடி. எனவுக் “தண்ணிழலாம் 

ப.தி' எனவுஞ் சிவதரிசனம் பண்ணுமாறே உணர்த்துதற்கு எழுந்த இச்சூக் 

இரத்தின் கருக்தாகவைத்து உசைதக்தது என்னையோ. என மலையற்க; Ray sil 
சனத்தின் நிகழ்வது அன்மசுத்தி என்னும் உடளிகழ்ச்சி உணர்த்துதற்கும் 

ஒம்முள் வேறுபாடு சிறுபான்மை உடையனவாய இவவிரு சூத்தஇரமும் ஒரு 
  பவை உனவு வன பென, வட ம பகவ sete   

* இருக்குறள். ௬௦. 1 வெப்பிரகாசம். ௮-ம் ( சூ. ௧. தேசுற.



சிறப்பியல்பு.ஏன்பதாஞ்சூத்இரம். ௨௮௩ 

பொருண்மேலன என்பது உணாத்துதற்கும்? இவ்வாறு உரைத்தாசாகலின், 
அஃது அங்ஙனமாக, **அன்மா தன்னை இந்திரியத் தென் வேருவான் காணவே 
தமது முதல் போதத்தை யணையும்' என்றலின், அக்காட்டியே I] BF Hoo 
யும் சுத்தி எற்றுக்கு எனின், ௮ஃது ஓக்கும்; நிருவிகற்பமாய்க் காண்டலும், 

இரட்டுறக் காண்டலும், கெளியக் காண்டலும் எனக் காட்டி மூவகைப்படும், 
இம்மூன்றும் ௮ தஇபரிபக்குவ முடையார்க்குக் கேட்ட மாத் இரையே ஒருங்கு 

நிகழுமாயினும் ஏனையோர்க்குக் கேட்டல் இர்இத்தல் தெளிதல் என்னுஞ் சோ 
பான முறையினன்றி நிகமாமையின், அவசை நோக்கச் சிவரூபத்தன் நிகழும் 

ஆன்மதரிசனத்தின், பின்னாகச் சவெதரிசனத்இன் நிகழும் அன்மக த்இிடிம் ஒரு 
தலையான் மேேண்டப்படும் என்று உணர்க துகொள்க, [*“சேசமொடுந் இருவ 

டிக்க£ம் நீங்காே ௪ தூங்கு நினைவுடையோர் நின்றிடிவர் நிலையது/2வ யாடெ 

யா சையொடு மங்குமிங்கு Lot Busey மருவோ ரரும்பாச மறுக்கும்வகை யருளி 

ன்வழி யுரைப்பாம்” என வழி நாலாசிரியரும் இக்கருத்தே பற்றி இனர், 

இச்சூத்த த்தின் பிண்டப்பொழிபபு, குறையணர்வாகிய பசுவறிவாலும் 

பாசவறிவானும் உணரப்படாத முதல்வனை அவனஜ் இருவடி ஞானத்தால் 

கன் அறிவின்கண்ணே ஆராய்ந்து அறிக, ௮த்இருவட ரநானக்கான் நிலம் 

முதல் நாதம் ஈர௫ய பாசக் கூட்டம் நின்றுழி நில்லாது பார்து இரிகற்கண் 

அதிவேகமுடைய பேய்தமதரின் இயல்பிற்றுய்க் கழிவதென்.று அறிந்து நீங் 

௧2வ, அப்பதிஞானம் பிறவித் துயராகிய வெப்பத்துக்காக் குளிர்க்க நிழலாய் 

வெளிப்பட்டு விளங்கும்: அவ்வாறு பாசத்தை ஒருவி ஞானத்தைப் பெற்று 

ஜேபத்தைக் சண்ட காட்சி சலியாமைப்பொருட்டு அப்பொருள் பயக்கக் 

இிருவஞ்செழு த்து அவ்விதிப்படி அறிந்து கணி ந்கப்படும், எ று. 

உனம் என்பது அப்பொருட்டாதல் 1: ஊன ?2மற் கரியை வித்தை”! 

என் பதனான் அறிக, 

ஈன்று மன்னிது நாடாய் கூறி” என்றா்போல “ராடி! வன்பது இகரவி 

நீறு முன்னிலை யேவல், 

உராத் துனை ஏழாம் வேற்றுமைத் தொகை, உரா என்பது முதனிலைத் 

தொழிற் பெயர்; “*பறவாக் ரூளவி” “பாயா வேங்கை” என்றாற் (2 பால 

ஒருவரான் ஊாப்படாக வேரத்தையுடைய தேர் எனச் செயப்படிபொருட் 

சண் வந்த பெயரெச்ச மறையாகக் கொண்டு உரைந்து, **திருத்தார்றன் 

றென்றேன் நியயன்”” என்ருற் போல உரா என்பது குறுக்கல் விகாரம் என் 

பாரும் உளர், பின்வந்த பதி அருபெயர், 

இதனுள், ஊனக்கண் பாச முணசாப் பதியை ஞானக் கண்ணினிற் Fe 

தைநாடி என்றது ஓர இகரணம், உராத்துனைத் கேர்த்தெனப் பாச மொருவத் 

தண்ணிழலாம் பதி என்றது ஓரஇிகரணம்; வி இ யெண்ணுமஞ் செழுத்தே என் 

றது ஓரஇகரணம்: ஆக மூன்ற இகாணததது இச்ரூத்திரம் என்று உணர்க. 

னி _ 

ட்ட 9௩. தால். ௮-ம் கு, சம் அ இகரணச்துமேற்கோள். ர சிவஞானசித்தி, ௮-ம் சூ 

௩௯. பாரிபடு, 1 மேற்படி. கம் சூ. சுடு ஞானமேயான.



'உ௨௮௪ இவஞானபோதச்சிற்றுரை. 
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ஈண்டு அம்ருதலை ஞானக்கண்ணாலே காண்கீ என்றது, 

௪-து, மே-ள். எ-னின், மேலைச் சூத்திரத்.து ஓதியவாற்முன் முதல்வன் 

பாச அறிவால் நாடப்படெவ னல்ல னாயினும் பசுவறிவால் நாடப்படுவன் என் 

றற்கு இழுக்கு என்னை?எனச் சிவசமவாதசைவர் மதம் பற்றி கிகழுங் கடாவை 

ஆசங்கித்துச் சூக்தாத்தின் முகற் கூற்றைக் சண்ணழித் துரைத்து மேற் 

கோட ஸனுதலிற்று, இ-ள், வெ-டை, 

ஏகாரம் தேற்றம், 

அவன் வாக்கு மனா$த கோசரமாய் நிற்றலான். 

எ-.து, ஏது, எ-னின். எனை ஞானங்களான் அறியப்படாது சிவஞானத் 

தான் அறியப்படும் என்றற்குப் பிரமாணம் என்னை? *என்பாரை நோக்கி மேற் 

கோளைச் : சாதித்த 9,509) 2. 

இ-ள், வாக்குமனாித கோசரமாய் கின்த அதுவே என்புழி 1 உரைத் 

தாம். 

அண்டுப் பொதுவகையாத் பெறப்பட்டதனை ஈண்டு எதுவாக வைத்த 

வாக்கு பனாதீதமாயுங் கோசரமாகல் பி றிதொன்றாற் பெறப்படாது என்னும் 

அருத்தாபத்தியான் ஞானக்கண்ணாலே காணப்படும் என்பது தாமே போத 

ரூம் என மேற்கொளைச் சா இத்தார். 

நாடி.யோ வென்போ நரம்புக் கோழையோ 
தேடி யெனையறியேன் நேர்ந்தவகை--நாடியரன் 
றன்னாலே தன்னையுங் கண்டு தமைக்காணா 
சென்னா மெனவறிவா ரின்று. 

எ-ு, உ-ம். ௨-னின், கோசரமாதல் பிறிதொன்ற் பெறப்படாது 
e உ . ட . ௪ ry . a உ . 

என்றது என்னை? பகத்துவம் நீங்கியவழிச் சுட்டிறர் கறிவதாயெ உயி நணர்வு 

இருவடி ஞானத்? காடு ஒப்பகாகலின் அகன்கட் கோசாமாகல் ௮மைவுடை 
ர் 

தீதுப்போலும் 1என்பாரை நோக்கி அவ்வுணர்வு விளங்குமாறு உணர்த்தும் 

முகத்தான் ௮வரசை மறுத்து ஏளுப் பொருளை வலியுறுத்துக னுகலிற்று, 

இ-ள், காடியோ என்போ நரம்பு ரக் கோழையோ தேடி எனை அறி 

யேன் தேர்க்த வகை நாடி, ௭-.து. நாடி. முதலியவற்றுள் யான் யார் என்னைத் 

தேடியும் அறிகின்றிலேன் என்று இவ்வாறு தேர்கின்ற தேர்ச்யெறிவின்கண் 

ணே இகனைத் தெளிவிட்பதோர் அறிவு வேறு உண்டென ஆராய்ந்து கோ 

க்கி,--அ௮ரன் கன்னாலே தன்னையும் கண்டு கமைக் காணார். ௭-து, அவ்வாறு 
நாடுங்கால் விளக்கித் தோன்௮வதகாய முதல்வனது திருவடிஞானத் தால் முதல் 

வனையும் உணர்ந்து முதல்வனின் வியாப்பியமாய ஒன்று அங்கனம் அறியும் 
வலையை ஒன்ன அணைய வைய அனையை tet ne 

* ஈவசமவாசசைவர். 12 உரைத்தமையை இக்நுல், ௭ம் சூ. ௨-ம் ௮ இகரணத்: B 

மேற்கோளுரையிற் சாண்க. 1 வெசமவாதசைவர். 

   



சிறப்பியல்பு.ன்பதாஞ்சூத்திரம்.க-ம் அதி. ௨௨௮௫ 

பொருளாகிய தம்மையும் உணாதலைச் செயயாதார்,--என் என அறிவார் 

இன்று. GT- Gi, மற்றெவ்வியல்பின சென்று தம்மை Sus ae gust இம்முத்தி 

காலத்து, எ-று. 

நாடி. என்றது இடை பிங்கலை முதலியவற்றை; நரம்பு எனவே அடங்கு 
மேனும் தலைமை பற்றி வேறு கூறிஞர், ச-புண்ணீர். கோழை-8.. 

ஒகாசந் தெரிநிலை, என்று என்பது சொல்லெச்சம். வகை அகுபெயர், 

ஒற்றுமை பற்றி ௮ரனது ஞானத்தை அரன் என்று உபசரித்தார். 

உம்மை எதாது தழீ£இயிற்று, எவன் என்னும் வினாவினைக்குறிப்புப் 
பெயர் ஈண்டு அருபெயசாய் என் என மரீஇயிற்று, ஆம் ௮சை, 

id 
ப இ. . 2° ந . ௪ . நாடியோ என்போ நரம்புசிக் ே காழையோ என்ற உபலக்கணக்தகால் 

ற் . 3 . . . . . ட் . 

ஏனைத் தத்துவ *காத்துவிகங்களினும் அவ்வாறு தெரிதல் கொள்ளப்படும், 

இத தம்மை அறியுமாறு உணர்த்தும் முகத்கானே தலைவனை <9 06 5 

பின் அறியப்பவெதாகிய தம்ம Bray கொண்டு தலைவனை அறியுமாறு யாண்டை 

யது என மறுத்து வலியுறுத்தவாறு காண்க, 
eve 

காட்டிய கண்ணே தனைக்கரணா கண் ணுக்குக் 

காட்டாய வுள்ளத்தைக் கண்காணா-- காட்டிய 

வுள்ளந் தனைக்காணா துள்ளத்தின் கண்ணாய 
கள்வன்ரு வுள்ளத்திற் காண்; 

எ-ு, உ-ம், எ-னின். எதிர் முகத்து ஒரு பொருளைக் கண்ட கண்மரை 

மறித்து நோக்யெவழி வெரிந்புறத்துப் பொருள்யுங் காண வல்லும்; ௮.து 
போல, அங்கன் தோந்து அறிதலைச் செய்த ஈஉ.யி27 தெளிக தறிதலையுஞ் 

செய்ய வல்லுமென அமையும் என்பாரை கோக்கி ௮கனது மாட்டாமையை 

விளக்கி “அரன்றன்னா 2ல காண்டலை' வலியுறுத்து த னுதலிற்று, 

இ-ள், காட்டிய கண்ணோ தனைக் காணா, எ-ு, உயிராற் காட்டப்பட்டு 

ஒரு விடய்தைக்காண்கின்ற கண்ணான: தகன்னியல்பைக் காணமாட்டா து,-- 

கண்ணுக்குக் காட்டு ௮ய உள்ளத்தைக் கண் காணா. ௭-து, தனக்கு Dovel. 

யத்தைக் காண்பித்து முதலாய் நிற்கும் உயிரையும் ௮று காணமாட்டாது,-- 

கா ட்டிய உள்ளம் தனைக் காணாது. -து, அதுபோல முதல்வனால் மறைத்து 

நின்று உணர்த்தப்பட்டு ஒன்றனைத் தேர்ந்துணர்கின்ற உயிர் அவ்வாறே தன் 

னியல்பையும் ௮றியமாட்டாது; தன்னை உணர்த்தி நிற்கும் முதல்வனையும் அறி 

யமாட்டாத,--உள்ளத்தின்கண் ஆய கள்வன் தான், ௪-து. ௮த்தேர்ச்சிெயறி 

வின்கண்ணும் உடனாய் நிற்குங் கள்வன் அம்மு தல்வன் ஆசலானே,--உள்ள 

தீதில் காண். எ-து, அவனை அவ்வறிவின்கண் வைத்து நாடிச் தெளிவா 

UTS, எ. ON. 

* தாத்துவிகம்-ச தவத்தின் காரியமாகிய புறக்கருவி. 1 சிவசமவாசசைவர். 
  

  

   



௨௮௬ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

*இது சொத்பொருட் பின்வரு நிலை, ஏகாரம் அசைநிலை, 1“*முறைகாக்கு 

முட்டாச் செயின்” என்றாற் போலக் காணாது erent gai தவ்வி னு விகாரத்தாற் 
ஜக்கு. 

பின் வந்த உள்ளம் ஈண்டுத் ே தர்ச்யெறிவின் மேற்று, உள்ளத்தின் கண் 

ணும் என்னுஞ் சிறப்பும்மை விகாசத்தாழ் ஜக்கு, 

தோன்றுது நிற்றல் பற்றிக் கள்வன் என்ளுர், கள்வன் என்றது கண்ணு 

க்கு உயிர் மறைந்து நின்றே காட்வெதாகலான் ௮து தன்னையும் உயிரையும் 

அ.தியமாட்டா தாயிற்று; ௮து போல முதல்வன் இதுகாறும் மறைந்து நின் 

றே உணர்த்துதலின் உயிர் தன்னையும் முதல்வனையும் ௮றியமாட்டா தாயிற்று 

என்பன பட நின்ற குறிப்பு மொழி, உள்ளத்திற் காண வல்லார்க்கு அ௮க்கள் 

ளந் தீர்தலின் தம்மையும் முசல்வனையுங் காண்டல் கூடும் என்பதாம், 

] ::சள்ளரொ டிலல முடையார் கலந் இடின்--வெள்ள வெளியாமென் நுந்தீ 

பற” என்றதும் இக்கருத்து நோக்கி, 

கண்ணுக்குக் காட்டாய வுள்ள கத்தைக் கண் காணா என உவமைக்கு ஓத 

யவாறு பொருளிலும் வருவித்து உசைத்துக்கொள்க, இஃது எடுத்துக்காட் 

Glaromto, 

முதலதிகாண முடிந்தது 
Lp 

இரண்டாமதிகரணம். 

இனி அசத்தாயுள்ள வன்னபேதங்களை அசத்து என்று 

காண உளதாய் நிற்பது ஞானசொரூபமென் நுணரற்பாற்று, 

எ-.தூ, மே-ள், எ-னின். அம்முதலை ஞானக்கண்ணாலே காண்க என்று 

உணர்த்தியவழி அர்த ஞானக்கண்ணைப் பெறுமாறு யாங்கனம்? என நிகழும் 

அவாய்நிலையை நீக்குதற்பொருட்டு மேலதற்கோர் புறனடையாய் எழுந்த 
இச்சூகத்இரத்தின் இரண்டாங் கூற்றைக் கண்ணழித்துசைச்து மேற்கோட 

னுதலிற்று, இ-ள், வெ-டை. 

“பாச மொருவச் தண்ணிழலாம் பதி” என்புழிப் பாசம் என்றது காயி 

யப் பிரபஞ்சத்தை என்பார் “அசத்தாயுள்ள' என்றும், சொற் பல்காமைப 

பொருட்டு ஏதுப் பொருளை உருவகமுகத்தான் உடம்பொடு புணர்த்துக் காட் 

Cart பிரபஞ்சத்தை என்னாது *வன்னபேதங்களை' என்றும், 4 வியாபகப் 

பொருளுக்கு ஒருவுதலாவத உணர்ச்சி விசேடமேயாம் என்பார் HFS 

தென்றொழிய என்னாது “காண' என்றும், தண்ணிழலாய் நிற்றல் புதித 

ன்.று என்பார் “உளதாய் நிற்பது" என்றும், ், பதி என்றது அகுபெயசாற் பதி 
  

* இஃ்து அலங்காசத்துள் ஒன்று; ௮ஃது ஒருசெய்வுளிலே முன்வந்த சொல்லும் 

பொருளும் பல இடங்களிலே பின்னும் வருதல். * தஇருக்குறள். ௫௪௭. இறைகாக்கும். 

1 திருவுந்தியார். ௨௩. 4 வியாபகப்பொருள் என்றது ஆன்மாவை. 

   



சிறப்பியல்பு.௮ன்பதாஞ்சூத்தரம்உ-ம் அ.தி. ௨௮௪௭ 
க உரு... உ. உ உ . ஞானத்தின்மேல் நின்றது என்பார் 'ஞானசொரூபம்' என்றும், இஃது ௮. 

பவத்தி னஷ்றிச் சொல்லளவையின் அறிய வாசாது என்பார் *உணசற்பாற்று' 
என்றும் உரைத்தார், இஃது ஏகே ஜசவுருவகம், 

ந 

இதனுட் பெறப்படும் எதுப் பொருளை ஏனையவற்றுட் போல மேற் 
கோளின் வேறுவைத்துக் காணுமா து. 

இனி அசத்தாயள்ள பிரபஞ்சத்தை ௮ சத்தெதென்று 
காண உளதாய் நிற்பது ஞானசெசொரூபம் என்றது 
வேற்றியல்பாடிய aca Gus m & dr வேற்றியல்பெ 
ன்று கண்டு கழிப்பின் உளதாய் நிற்பது படிகசொரூ 
பமாற்துணையான் எனவரும். 

இ -எ், படிக சொருபத்தைக் காட்டாது மறைத்து கின்ற வேற்று நிறங் 
க இவை நிலையக லிலவாகிய வேற்று நிறங்களெனக் கண்டு நிற்பின் அவ் 
வழி” நிலையுசு லுடைத்தாய் விளங்க நிற்பது பலிங்கெது சொரூபமாம் 
என்னும் ஓப்புமையான் நிலையுதலுடைய தற்சொருபத்தைக் காட்டாது 
மறைத்து நிற்கும் நிலையக லிலவா யுள்ள பிரபஞ்சத்தை இவை நிலையு கலு 

டையன வல்ல என்று விவேகித்து அறியின் அங்ஙனம் நிசாலம்பமயமாய் 

விளங்கித் தோன்றுவது ஞானசொரூபம் என மேற்கொண்டது. எ- று, 

வன்னபேதமாவது இத்தரம் எனக்கொண்டு ஈவர் மேல் வைத்து உசை 

தீதலும் ஒன்று, 

அசத்தாயுள்ள பிரபஞ்சதிதை அசத்து என்று காண்டலாவது சிரியன் 

அறிவுறுத்த உபதேசப்பொருளின் உறைத்து நின்று “அட்ட குணமெட் 

டுச் சத்தி கோகனதன் முதல்வாழ்வு குலவுபத மெல்லாம்--வெறுத்துநெறி 

யறுவசைய மேலொ மடங்கக்” காரணரூுபத்துி னில்லாமையால் ** வெறும் 

பொயென நினைந்திரு”தீதல், 

இர்க்குணனாய் கின்மலனாய் நித்தியா னந்தனாயத் 
தற்பரமாய் தின்ற தனிமுதல்வ--னற்புதம்போ 
லானா வறிவா யளவிறத்.து தோன்முனோ 
வானே முதல்களையின வந்.தூ. 

எ.து, உ-ம், எனின், HF BOS HE GF Gl என்று சண்டி ஒருவியவழித் 

தகோன்றுவ.று சூனியமே ௮ன்றிப் பிறிதில்லை போலும் *என்பாசை கோக்க 

ஞான சொருூபத்தி னியல்பு கூறி sion UR DSBS Bis Dp, 

Q)- ar. நிர்க்குணன் ஆய். எது, அசத்தப் பிரபஞ்சம்போல முக்குணரூப 

மாய் அளவிட்டறியப் பவொளும் அல்லனாப்,--கின்மலன் அய், 61-5, முக்கு 

ணங்களைக் கடந்த மிச்சிரகு பிரபஞ்சம் போல மல கன்ம காரிய ரூபமாய் அறி 

யப்படுவானும் அல்லனாய்,--நிதீ இயான் தன்.அப்.எ-௮. மலகன்மங்களையுங் ௧௨ 
te வலயக் வலுவை வட்ட வதய அவ் 

  

* சிவஞான 8. க-ம் சூ. ௬. குறித்சடி. * மாயாவாதிகள்.



௨௮௮ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

5 சுத்தப் பிரபஞ்சம் போல அடித் தயானந்த ரூபனா யறியப்படுவானும் ௮ல் 

லஞாய்,--தற்பரம் ஆய், ௭-௮, இம்மூன்றனோடுங் கூடிப் பொதுவியல்பு பற்றி 

அவ்வாறு உணரப்படும் உயிர் போல் ௮ன்றி அதற்கு மேலாய்,--நின்ற தனி 
முதல்வன். ௪-௮, இவவாறு நிற்றலான் ஒன்றன் இயல்பு பற்றி அறியப்படாத 

தனிமுகலாசிய இறைவன்,--வான் முதல் களையின், எ-து, ஆகாசம் முத 

லிய ௮சத்தை அசத்து என்று கண்டு ஒருவியவழி,--அளவு இறந்து அற்பு 

தம் போல் வந்து, ௭-து, பயின்றறிந்து வருந் தனது சுட்டறிவின் அளவினைக் 
கடத்தலான் இன்னதென்று Ou வாராக சூனியப் பொருள் போலத 
தோன்றி, --அனா அறிவு ஆய்த் தோன்றானோ. ௭-து. பின்னர்ச் சுட்டிறந்து 

அறியுர் தன் ௮றிவின்கண் நீங்காது நிலைபெறுவதாய்ச் * “சோதிக்குட் சோ 
Buri விளங்கத் தோன்றான் கொல்லோ, ௭ - ு, 

தற்பரம் தனக்குப் பரம் என விரியும், தன் என்றது உயிரை, 

அற்புதம் ஈண்டுச் சூனியத்தின் மேற்று, முதற்கட் ரூனியமாய்த் தோ 

ன்றினுஞ் ' சூனியமன்றென்பார் “அற்புதம்போல் வந்து' என்னார். அனாமை 

நீங்காமை, 

ஒகாசம் எதிர்மறை, ஏகாரம் அசைநிலை, 

வானே முதல் எனவே தோதற்றமுறை பற்றி வான் முதலாயே பூதங்க 

ளும் ஒடுக்கமுறை பற்றி வான் முதலாயெ ஏனைத் தத்துவங்களும் அடங்கும், 

“சிர்த்குணனாய் கின்மலனாப் நித்தியானர்தனாய்த் தற்பாமாய்' என்புழி ஆக் 

கச்சொல் உண்ச,ம குறித்து நின்றது வடமொழி மதம், அறிவாய் என்புழி 

ஆக்கம் வேறுபாடு குறித்து கின்றது. 

ஒற்றுமை பற்றி முதல்வனது ஞானத்தை முதல்வன் என்று உபச 
சித்தார், 

சுட்டி புணர்வதனைச் சுட்டி, யசத்தென்னச் 
சட்ட வினியுளது சத்தேகாண்--ச ட்டி 
யுணர்த்த நீ சத்தல்லை யுண்மையைத் தைவம் 
புணர்ந்ததனாற் பொய்விட்டுப் போம். 

எ-து, உ-ம். எ-னின், வானே முதல் களைந்தவழி அ௮ங்கனர் தோன்று 

வதம் வேஜொென்றெனக் கோடும் ஞானசொருபம் என்றற்குப் பிரமாணம 

என்னை? என்பாரை கோக்க அதனை வலியுறுத்துக லுதலிற்று, 

இ-ள. சுட்டி உணர்வதசச் சுட்டி அசத்து என்ன, எ-.ு, IES FF 
ணாவாத் சுட்டி. உணாப்படுவதாய பிரபஞ்சத்தை மேற் கூறியவாறே ஒரோ 
வொன்றுகச் சுட்டி. ௮சத்தென்று கண்டு கழித் துக்கொண்டு சென்றவழி,-- 
இனிச் சட்ட உளது சத்தே காண், ஏ-து, முடி.வின்கட் செம்மையே கோசார 
மாவது யாது ௮ஃது ௮வ்வசத்தின் வேருகய சத்தேயாம் அதனை அறிவா 

ee om ~ 

* ஈவெஞான?த்தி, ௮-ம் சூ. ௩௮. எங்குந்தா, 
 



சிறப்பியல்பு.௮ன்பதாஞ்சூத்திரம்.௨-ம் அதி. ௨௮௯ 

பாக, அற்றேல், ௮சத்தின் வேராய் ௮ங்கனர் தோன்றுஞ் சத்தாவது உயிரே 

பாம் என அமையும் எனின்,--சுட்டி, உணர்க்க நீ சத்து அல்லை, ௭-௫, இதுகா 
றும் ௮சத்தோடு கூடிச் சுட்டி Dip abs ரீ ௮௪.த்இன் வேருய் ௮ங்கனக் 

தோன்றுஞ் சத். தாவாய் அல்லை, அற்றேல், இச்சுட்ணெர்வு எனக்கு நீங்குவது 

இன்று போலும் எனின்,--தைவம் (௮ய்) உண்மையைப் புணர்ந்து, ௪-த. ௮௪ 

த்தின் வயப்பட்டு தின்று சுட்டியறிந்து வந்த நீ ௮தனை ஒழிந்து அ௮ங்கனர் 

தோன்றிய சத்தின் வயத்தினையாய் அதனைப் புணர்க்தால்,--அதனால் பொய் 

விட்டுப்போம். ௪-து, ௮ப்புணாரச்சியானே சுட்டெணெர்வாகிய அப்பொ துவியல்பு 

நின்னை விட்டு நீங்கும், ௭-௮, 

் என்ன என்றது உபசார வழக்கு, சட்ட என்பது செப்பம் உணர்த்தி 

நிற்பே தார் ara ற் றிடைச்சொல். ௮தூ சட்டம் என இழிவழக்கின் மகச 

விருப் மரீஇயிற்று, அசத்தைப் பிரித்தமையின் எகாரம் பிரிகிலைக்கண் வந் 

தது, உண்மை சத்து என்பன ஒருபொருட் களவி. சைவமாய் என ஆக்கச் 

சொல் வருவித்து உரைக்க, புணர்ந்தால் என்பது புணர்ந்து எனத் திரிர5௮. 
உண்மைக்குத் தைவமா தல் புணரின் என உருபுமயக்கமாகக் கொண்டு உரைப் 

பினும் அமையும், 

பத்றறக் கழிந்தொழியும் என்பார் விடும் என்னாது *விட்டுப்போம்! 

என்றார். 

கண்டதை யன்றன் றெனவிட்டுக் கண்டசத்தா 

யண்டனை யான்மாவி லாய்த்துணாப்--பண்டணை ந்த 

வூனத்தைத் தான்விடிமா அுத்தமனி ஜஞெண்கருட 

சானத்திற் நீர்விடம்போற் முன். 

எ-து, உ-ம். எ-னின், ௮சத்தை ௮௪ த்து என்று கண்டு ஓஒழியுமாறும் 

ஒழிந்தவழி உண்மையை தீதைவம் புணருமாறும் புணார தவழி ௮தனாற் பொய் 

விட்டுப் போமாறும் யாங்கனம்? என்பாசை கோக்கி ௮வற்றைத் தெரித்துணா 

த்தி அதனை வலியுறுத்துக னுதலிற்று. 

இ-ள். கண்டதை அன்று அன்று எனக் கண்டு அசத்து ஐய் விட்டு, எ-,தூ. 

சுட்டி உணாப்பட்ட பிரபஞ்சத்தை இது சத்தன்று இது சத்தன்று என 

ஒசோவொன்றாக வைத்து கோக்கி அசத்து என்று ஒழித்த,--ஆன் மாவில் 

அண்டனை ஆய்ந்து, எது. அவ்வாறு கண்டு ஒழிந்த தன் அறிவின்கண்ணே 

சுட்டுணர்வின்றி நின்ற கடவுளை ஆசாயர்,--உணர, எ-. சோகம் எனப் 

பாவிப்பனாயின்,--உத்தமனின் பண்டு அணைந்த ஊனத்தைத் தான் விடுமாறு, 

எ-து. ௮ப்பாவகத்தான் அத்துவிதமாய் விளங்கத் தோன்றும் முதல்வனால் 

அசாதியாய்க் கூடி நின்ற பொதுவியல்பைத் தான் விட்டுநீங்குமா.று,--ஒண் 

கருட சானத்தின் தீர் விடம் போல், ௪-து, ஒள்ளிய கருட தியானத்தில் 

விளங்கித் தோன்று கருடனால் அ௮ப்பாவகன விடத்தைத் இர்த்துக்கொள்ளு 

மாறு போலாம், எ - அ, , 

தான் என்பது முன்னையது எழுவாய், பின்னையது ௮சை, சானம் பாக 

தச்சிதைவு, 
௨௭



(௨௭௯௦ சிவஞான போதச்கிற்றுரை. 

கருடதியானமாவறு யாதெனிற் கூறுதும். —yROvuer Han, g Gen 5 

விகம், ஆக்தியான்மிகம்' எனக் கருடன் மூவகைப்படும், டொரு2ே டாறும் இவ் 
வாறு கண்டுகொள்க, அவற்றுள், உலகத்தஇிற் காணப்படுங் கருடன், ஆதிபெள 

இக கருடன், அதற்கு ௮இதெய்வமாகிய மந்திரம் ௮தி தைவிக கருடன், ௮ம் 

மந்திரம் இடமாக நின்று மாந்இரிகனுக்குப் பயன் கொடுப்பதாகிய சிவசத்தி 

ஆத் இயொன்மிக கருடன் எனப்படும், அம்மன் றனுள் ஈண்டுக் கருடன் என்றது 
கருடனுக்கு ௮ திதெய்வமாய மாக்இரிகன் உள்ளத்தின் அதுபோல் வைத்துத் 

இியானஞ்செய்து கணிக்கப்படும் மந்தரரூபமாகிய அ இதைவிக கருடனை, அத 

னைப்பாவித்தலாவது நாடோறும் பயின்று வர்த பயிற்சிவிசேடத்தால் அம்மக் 

இர ரூபமே தானாக ௮ரன்னியபாவனை செய்து தன்னறிவு அதன் வயத்ததாம் 

படி. உறைத்து நிற்றல், ௮வ்வாறு நின்று அம்மர் இரக்கண் கொண்டு பார்ப்பவே 

௮ஃது அ௮வ்விடவேகத்தை மாற்றுதல் ஒருதலையாகலின் ௮ப்பாவனை சண்டை 

க்கு உவமையாயிற்று, புள்ளு விலங்கு மரம் முதலியவற்.றுக்கெல்லாம் ௮.திதெ 

ய்வமந்திரம் உள என்பதாஉம், மந்திரங்களைக் கணிப்போன் படிகம் போல 

மர்திரசொருபியாவன் என்பதூஉம், *சர்வஞ்ஞாமனோத்தரம் Soup or 

காண்க, 

இதனானே சுருடபாவனை அசத்தியம் என்பார் மதம் போலியாயவாறும் 

உணர்க, ௮ல்லதூஉம், பாவனை போலியாயவழி, ௮து பயன்றதருமாறு யாண் 

டையது என்றொழிக,. 

இரண்டாமஇகரண முடிந்தது, 

தெ 

மூன்டுமதிகரணம். 

இனி இவவிட தீது ஸ்ரீபஞ்சாக்கரத்தை விதிப்படி. யுச்ச 

ரிக்க என்றது. 

எ-து, மே-ள். எ-னின். ௮ன்மாவைச் சுத்திபண்ணு தற்குப் பாசம் ஒரு 

வியவழித் தண்ணிழலாய்ப் பிரகாசித்த ஞான சொருபம் ஒன்ே அமையுமாக 

லின் இவ்விடத்தில் இனிச் செய்யக்கடவதொன்றில்லை என்பாசை நோக்கிச் 

சூத்திரத்தின் மூன்றாங் கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோட த 

லிற்று, 

இ-ள். பாசமொருவி gos como peri பிரசாசித்க ஞானக்தண் 

ணுற் பதியைச் சிந்தை நாடிய பின்னர் அவ்விடதீத,த் திருவஞ்செழுத்தையும் 

விதிப்படி. கணிக்க என மேற்கொண்டது. GT = 2, 

இதந்தது தழீஇய எச்சவும்மை விகாரத்தாற் ரெக்கது, அற்ருகலின 

ன்தே 1“பின்னு--மோசைதரு மஞ்செழுத்தை விதிப்படியுச் சரிக்க” என் 

ரர் வழி நாலாசிரியருமென்க,. 
  

உட ௬ சர்வஞ்ஞாஜோச்தரத்துட் கூறுமாற்றை ௧௩௫-௧௩௬-ம் பக்கத்துக்குறிப்பிற்சா 

ண்க. 1 சவஞானத்தி. ௬-ம் சூ. ௧. பாசஞானத்தாலும்.



சிறப்பியல்பு.ஒன்பதாஞ்சூத்திரம்.க-ம் ௮தி. ௨௬௧ 

ஈண்டு. ஸ்ரீபஞ்சாக்காத்தை என்றது முரீத்திபஞ்சாக்கரத்தை, இருவஞ் 
செழுத்தாற் சா.திக்கப்படும் பொருளும் ௮துவே அகலான் வேறு வகுத்துக் 
கூற வேண்டாமையின், 'விதிப்படி. என மாட்டெறிர் தொழிர்தார், 

இவ்வாறு அரியர் மாட்டெறிர்க தூஉம் உணராதார் சா இத்துநிற்கும் 
முறை வேறே ஓதும் முறை வேறே எனச் சித்தாந்தவழக்கொடு முரணிக் 
கூறுவ, நிற்கும் முறைமையும் ஓதும் முறைமையும் தம்முள் இயைபில்வழி 
௮ஃது அதற்குச் சாதனமாமாறு யாண்டையது cron olan Ss, 

மானதம் *மந்தம் 1உசை எனக் கணிக்குமாறு மூவகைப்படும், அவற்றுட் 

சுத்தமானதம் எனப்படும் ௮றிவாற்கணித்தலே ஈண்டு உச்சரித்தல் என்பார் 
சூத்திரதீதுள் உச்சரிக்க என்னாது 1'எண்ணுக' என்ஞுர், வடமொழிச்சூத்திரத் 
தத் * இியானிக்க' என்றதும் ௮.து, இன்னும் இதன்கட் படும் இயல்பெல்லாம், 
உண்மைவிளக்கம், சிவப்பிரகாசம், இருவருட்பயன், கொடிப்பாட்டு, நெஞ்சு 

விரிதூது மூதவியவற்றுட் காண்க, ஈண்டு விரிப்பிற் பெருகும், 

இவவானமாக்களுக்கு ஞானம் பிரகாசித் தும் அஞ்ஞான 
த்தை வேம்பு தின்ற புழுப் போல தோக்கிற்றை நோக்கு திற் 
கும் ஆகலின் அது நீக்குதற்கு எனக்கொள்க. 

எது, ஏது, எ-னின். அந்தரங்க வழிபாடாகலின் அசிக்திகனாப் கின்ற 
. ச . . 8 : . உ, 

பதியைச் சிர்இிகனாகக் கண்டு வழிபமமொற்றைச் சாவைகத்அு ஓதற்பாலகாகிய 

இகனச் ரிசித்தகசாகனமாய் ஈண்டு விதித்தல் எற்றுக்கு? என்பாசை நோக்கி 

மேற்கோளைச் சா தித்த னுதலிற்ற, 

இ-ள், வேம்பு இன்ற புழு அதனை ஒருவிக் கரும்பைத் தலைப்பட்டு 

அதன் சுவை தெரிர்துழியும் பயித்சிவயத்தான் கோக்கிற்றை நோக்கி நிற்கு 

மாறு போல அ௮சத்தாயுள்ள வன்ன2பதங்களை அசத்தென்.று கண்ட உயிர் 

களுக்கு அதனான் ஞானசொருூபம் விளங்க ஜேயங் காட்சிப்பட்ட விடத்தும் 

அவை பயிற்சிவயத்தாற் பண்டைச் இற்றுணர்வை சோக்கி நிற்கும் அகலின் 

அவ்வாதனை நீக்க்த HOt st HD ஈண்டைக்கு வேண்டப்பகெலான் “இனி 

ஸ்ரீ பஞ்சாக்கரக்கை விதிப்படி. இவவிடத்து உர்சமிக்க' of ot மேற்கொண்டது 

எனச் கொள்க. எ-று, 

இவ்விடத்து என்றதனால் ௮ணைற்2தார் தன்மையைச் சாரவைத.மு மேற் 

கோ டற்குரிய ஸ்ரீபஞ்சாக்கா த்தை என வருவித்துசை த.துக்கொ an, எனக்கொ 

ள் என்று உடம்படுப்பித்ததும் அதுபற்றி, இக்கருத்து (நோக்கியன்றே 

* இதற்கு உபாஞ்சு என்றம் பெயர். 4 இதற்கு வாசகம் என்றும் பாஷியம் என் 

௮ம் பெயர். 1 உரை நூறுமடங்கு பலமும், மந்தம் பதினாயிரம் மடங்கு பலமும், மான 

தீம் கோடிமடங்கு பலமும் சருதலால் ௮ப்பலச் இனது மிகுஇப்பாடு நோக்கி மானதமா 

கச் செபிக்க என்றார். ௮.து $மானதமா கச்செபிக்ற் சோடி. குணமதஇிகம்”' என்பதனால் 

௮றிக. ரி முசலஇகரணத்தில் ஞானக்கண்ணாற் காண்க என்றதும் ஆன்மசுத்தி, இவ் 

வஇிகரணச்தில் ஸ்ரீ பஞ்சாக்கரத்தை உச்சரிக்க என்ற தும் ஆன்மசுச்தி ௮கலான் முற் 

கூறப்பட்ட விஷயமே பின்னும் கூறப்படுதலிற் ௪ிச்சசாசனமா மென்பது ௮வர்கருச்து. 

அங்ஙனமாகாமை பின்னர்ச் கூறுமாறறா னுணாக, 

 



௨௬௨ சுவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

புடைழாலாசிரியர் அஞ்செழுத்தருணிலையை அன்மலாபத்தின் பின்னாக 
. ௬ » * ட ° . ௫ 

௮ணைந்ததோர் தன்மையைச் சாரவைத்து ஒதியதாஉம் என்க, 

1 6 “வானோக்கி வாழும்” * 6 “கோனோக்க வாழும்” என்ருற்போல எண்டு 

நோக்கு! என்றது மனவெழுச்சவிசேடத்தை, 

பிரகாசித்தவழி என்பது பிரகாசித்து எனத் இரிந்து, 

ஈண்டு ஞானம் என்றது ௮௪சத்தை அசத்து என்று கண்டவழி' விளங்கு 

வது எனப்பட்ட ஞானசொருபத்தை; அஞ்ஞானம் என்றது அதற்கு மறுத 

லையாகிய சுட்டுணாரவை என உணர்க, ௮. நீக்குதற்கெனக் கொள்க எனவே, 

சிக்சசாசனமன்று என்பதும் பெறப்பட்டது, 

அஞ்செழுத்தா லுள்ள மானுடைமை கண்டானை. 
யஞ்செழுத்தா லர்ச்சித் இதயத்தி--லஞ்செழுத்தாற் 
குண்டலியிற் செய்தோமங் கோதண்டஞ் சானிக்கி 
லண்டனாஞ் சேடனா மங்கு. 

எ-.து, உ-ம், எ-னின், இஃது அவ்வாசனையை நீக்குதற்குச் சாதனமா 
(> மாறு யாங்கனம்? என்பாரை நோக்கி ௮ஃதாமாறு கூறி ஏதுவை வலியுறுத் 

BS BSA DL. 

இ-ள், உள்ளம் அரன் உடைமை அஸஞ்செமுத்தால் கண்டு, ௪-அ, உயிர் 

சிவனுக்கு உடைமையா தலை அஞ்செழுத்தை உச்சரிக்கும் முறையில் வைத்து 

கோக்க,--இதயச்தில் அரனை அஞ்செழுக்கால் அர்ச்சித்து, எ-து. தன்னு 

டம்பகத்தே இதயம் உந்தி புருவ? என்னலும் மூன்றனையம் முறையே பூசை 
த்தானம் ஒமத்தானம் தியானத்தானமாகக் கருதிக்கொண்டு புறம்பே ஞான 

பூசை செய்யும் முறைப்படி இதயபங்கயத்தில் ௮வவஞ்செழுத்தால் அமைந்த 

Bas மனியில் அம்முதல்வனைக் கொல்லாமை லம்பொறியடக்கல் பொறை 

அருள் அறிவு வாய்மை தலம் அன்பு என்னும் அட்டபுட்பங் கொண்டு ௮ம் 

மனுவால் அர்ச்சனை செய்௫,--அஞ்செழுத்தால் குணடலியின் ஓமம் செய்து, 

எது, அத்திருமர்திரத்தானே குண்டலித்தானமான உந்தியில் ஞானவனலை 

எழுப்பி அதன்கண் விந்துததானக் தமிழ்தமாகிய நெய்யைச் சுழுமுனை நாடி 

இடை நாடி. ஆ$ய சுருக்குச் சுருவங்களால் ஓமித் த,- கோதண்டம் சானித் 

கில். ௭-௮. விந்துத் தானமாகிய புருவ ஈடுவிற் சகர யகர வகரங்கள் மூன் 

னும் மூழையே தற்பதப் பொருளும் அவம்பதப் பொருளும் அ௫ிபதப் பொ 

ருளுமாம் முறைமை நோக்கி அதனாற் சிவோகம்பாவனை செய்வனுயின்,- 

அங்கு ௮ண்டன் ௮ம் சேடன் ஆம். எ-து, அப்பாவனைக்கண் அம்முதல்வன 

விளங்கித் தோன்றுவன் ௮ப்பர்வசன் அவனுக்குச் சேட சேடிய பாவகத்தால் 

அடி.மையாவன், எ-று, 

ஓமித்தலுக் 'யொனிக் க்கலும் பூசைக்கு அங்கம் என அறிக, ஞானசொ 

‘7? ரூபம் விளங்கெவழியம் பயிற்சிவயத்தான் Bo சசப்பட்டுப் புறத்திற் 

ச திருக்குறள். ௫௪௨. 
    அலவ கதன், வெ



சிறப்பியல்புஒன்பதாஞ்சூத்திரம்.&-ம் அ.தி. ௨௯௭௩ 
செல்ல கோக்குவதாய தன் அறிவை ௮ங்களம் ஆகாதவாறு மடக்கி ws 
த்தே ஒரு குறியின்கண் நிறுத்தி நிட்டை கூடும்படி அஞ்செழுத்தோதும் 
முறையில் வைத்துக் கண்டு இர்இக்கச் சிந்திக்க ௮ஃது அஅ்சோக்கத்தைப் 
பற்றறக் செடுத்து ஞான சொரூபத்தை இனிது விளக்கிப் பூரணநிலையித் கொ 
ண்டு செலுத்துமாகலின் இஃது ஈண்டைக்குச் இறந்த சாதனமாயிற்று: 
என்பது. 

இத்துவிற் பானுவில் ராகுவைக் கண்டாங்குச் 
சிந்தையிற் காணிற் சிவன்கண்ணா--முந்தவே 
காட்டாக்கிற் மேன்றிக் கனல்சே ரிரும்பென்ன 
வாட்டானா மோதஞ் செழுத்து. 

௭-௮, உ-ம், எ-னின். ௮ங்கனம் ஒரு குறியின்௧ண் வைத்தன்றி முதல் 
வனைக் காண்டல் செல்லாதவாறும் அவ்வாறு கண்டவழி முதல்வன் தன் 
மாட்டு விளங்கிச் தோன்றுமாறுந் தோன்றியவழித் தான் அம்முதல்வனு 
க்கு அடிமையாமாறும் உவமையில் வைத்து உணர்த்தி ௮தனை வலியுறுத்துக 

BSA HD. 

இ-ள். இசாகுவை இந்துவில் பானுவில் கண்டாங்கு. எ-து, அந்தரத் 

தியங்கும் ஈவக்கோள்களுள் ஏனைய போலீக் காணப்படாத இசாகு கேதுக் 

களை *உபராகத்திற் சந்இராதித்தர் மாட்டுக் கண்டாற் போல,--இக்தையில் 

காணில், ௪-து, முப்பொருள்களுள்யான் இதனை அ௮றிக்தேன் ௮.றினெ.றிலேன் 

என்னும் உணர்விற்கு விடயமாகிய பசுபாசங்களோடு ஒப்பி வேறு உணரப் 

படாத முதல்வனைக் கன் இதயபங்கயத்தின் அஞ்செழுத்தின் முறையின் 

வைத்துக் காணுமாயின்,---உந்தவே காட்டாக்ன் செவன் தோன்றிக் கண் 

Bio, org கோலை ஈட்டுக் கயிற்றினாற் சுற்றிக் கடையவே * காட்டத் இனி 

ன்று அங்கி தோன்றுமாறு போல ௮ம்முதல்வன் ஆண்டுத் கோன்றி ௮றி 

வுக்கறிவாய் விளஜ்கி நிற்பன்,--தான் கனல் சேர் இரும்பு என்ன ள் ஆம். 

GT- 5, அப்பொழு து தானும் எரி சேர்ந்த இரும்பு போலத் தனது சுதந்தி 

சத்கை விட்டு அம்முதல்வளுக்கு அடி.மையாம்,--அஞ்செழுத்து ஓது. ௪-அ, 
ஆகலான் ௮த்தஇிருவஞ்செழுத்தை விதிப்படி. ஒதுவாயாக, எ -.. 

கேது சாயாக்சரெகமாகலின், வேறு கூழுராயினா். 

கண் ௮றிவு, தோன்றி ஐம் என இயையும். உந்துதல் ஈண்டுக் கடை 

தன்மேற்று, காட்டாக் வடமொழிச்சிதைவு. இக்ரம் விகாசத்தாற் Om sa gi. 

இன் உவமவுருபு. _ 

ஈண்டும் 'ஓதஞ்செழுத்து' என்றது வலியுறுத்தவாறு, 
  

  

* இதனை ௨0௦௧-ம் பச்கத்துக்குறிப்பி ற்காண்க. 1 இச்கருத்தேபற்றி '“விதகந்தியி 

னன்சுசுஈ முறுகவாங்கிச் சடையமுன் னிற்குமே” என்று அருளிச்செய்தார் ளுடைய 

பிள்ளையாரும்.



௨௬௪ சுவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

மண்முத ைமலர் வித்தை கலாரூப 
மெண்ணிய வீசர் சதாசிவமு--நண்ணிற் 
கலையுருவா நாதமாஞ் சத்தியகன் கண்ணா 
நிலையதிலா மச்ரிவன்றா ணேர். 

௭-௮, உ-ம், எ-னின், தத்துவம் முப்பத்தாறுக்கும் மேற்பட்ட முத 

ல்வனை இதயபங்கயத்தற் கண்டு அர்ச்சிக்குமாறு யாங்கனம்? என்பாசை கோ 
க்கி ௮வவிசயபங்கயத்தின் இயல்பு உணர்த்தி அதனை வலியுறுத்துத sys 

விற்று, 
இ-ள், ஈண்ணில், ௪-த. அவ்விதயபங்கயத்தின் இயல்பை அறியப் 

புகின்,--மண் முதல் நாளம், ௭-௮, நிலம் முதலிய இருபத்துகான்கு தத்துவ 

மூம் உந்இயி னின்றும் தோன்றி எண்விர லளவைத்தாயுள்ள காளவடி.வாம்,-- 

வித்தை மலர், எ-து, வித்தியாதத்.துவங்கள் ஏழுஞ் சுதிதவித்தையும் என் 

னும் எட்டுத் தத்துவமும் எட்டிதழ் வடிவாம்,--எண்ணிய ஈசர் சதாசிவமும் 

கலா ரூபம்; எ.து, அத்தத் துவங்களுக்கு மேலாகக் கருதப்பட்ட ஈசுஞ் ௪தா 

சிவம் என்னும் இரண்டு தத்துவமும் அறுபத்துநான்கு எனப்படுங் கேசா 

வடி வாம்,--சத்தி கலை உருவாம், ௪-.ஐ. சத்தி தத.துவம் ௮க்கேசரங்களுக்கு 

உள்ளாகிய பொகுட்டு வடி.வாம்,--நாதம் அதன் கண்ணாம், ௪-து, சிவ ததீது 

வம் அ௮ப்பொகுட்டிற் காணப்படும் &ீம்பத்தொரு விச வடிவாம்,--அ.தில் 

“rac தாள் நிலையாம், ௭-௮, அகலான் அவ்வியல்பிற்றாகிய இதயபங்க 

யத்தின் முப்பத்தாறு தத்துவமும் ஆசனமாகவுடைய அச்செவெனது சத்த நிலை 

பெறும்,--நேர், எ-து, அதனை அறிந்து திருவஞ்செழுத்தால் அர்ச்சிப்பா 

யாக, எ-று, 

இசனானே *அண்டபிண்ட மவைசம மாதலால்,” புறத்துக் காணப்படும் 

முப்பத்தாறு தத்துவமும் அகத்இினி௰் சூக்குமமாய உண்டென்பது காட்டி 

முதல்வனுக்கு இந்நிலையே அந்நிலை சனத் தெளிவித்தவாறு, 

வித்தை என்பது இரட்டுற மொழிதலான் அவ்வாறு உரைக்கப்பட்டது. 

சிவஞான இத்தியில் 1*மூட்டுமோ கனிசத்த வித்தைமல சொட்டாய்” என் 

புழி மோகினி என்றதூஉம் அகுபெயரான் ௮/தன் காரியமாய கலா இகளின் 
மேல் நின்றது. 

இவ்வாறன்றி நிலம் முதலிய முப்பத்தொரு தத்துவம் எனப்படும் எட் 
டுக்கொத்தும் எண்விரல்காளவடிவும், அசுத்கமாயா தத்துவம் காளத் அக்கும் 

மலருக்கும் நடுக்கண்ட மாகிய கரந்து வடிவும் ௮தற்குமேற் சுத்தவித்தையின் 
வாமை மூ;தலிய எட்டும் எட்டிதம் வடிவுமாம் என்.௮ுரைப்பாரும், முப்பத்தொ 

ன்றுக்குமேல் ௮சுத்தமாயை கிரந்தியின் ௮தச்சதனம் சுத்தமாயை ஊர்த்து 

வச் சகனம் அதற்குமேல் ஈசுரதத்துவத்தில் ௮னந்தன் முதலிய எட்டும் எட் 

டிசம் வடிவம் சதாசிவகத்துவம் pen gia Caer, வடிவம் எனக் கொண்டு 
    

* 'கோயிற்புசாணம், பதஞ்சலிச்சருக்கம் ௭௦. வலங்கைமான். ft 'சிவஞான(ச்தி, 

சுபக்கம். ௬-ம் சூ. ௯. நாட்டுமிதய.



சிறப்பியல்பு.ஒன்பதாஞ்சூத் திரம்.௩-ம் ௮5, ௨௯௬௫ 

IS DBI கொண்கெட்டி உரைப்பாரும், கலாரூபம் என்றது பஞ்சகலை 
களை எனவும் ௮ஃது யாண்டும் கூட்டியுரைக்கப்படும் எனவுங் கொண்டு மண் 
முதனாள மலர் என்பதற்கு மண்ணாகய நிவிர்த் இகலாரூபம் 'நாளமும், மண்ணை 
முதலாக உடைய ஏனை இருபத்து மூன்று தத்துவ மாகிய பிரதிட்டாகலா 

ரூபம் மலருமாம் எனவும், வித்தை யெண்ணிய விசர் ச.தாசிவழுங் கலையுரு 

வமாம் என்பதற்கு வித்தியாதத்துவமாகய வித் இியாசலாரூபங் கலை எனப் 

படுங் கேசரமுஞ் சுத்தவித்தையோடு கூட்டி. எண்ணப்பட்ட ஈசுரதத்து 
வஞ் சதாசிவதத்துவ மாகெய சார் இகலாரூபங் கலைக்குள உரு எனப்படும் 

பொகுட்டமொம் எனவும், நாதமாஞ் சத்தி யதன் கண்ணாம் என்பதற்குச் சவ 
தத்துவஞ் சத்திதத்துவ மாய சாந்திய£தகலாரூபம் பொகுட்டின்கண்ணா 
Bu வீசமாம்..எனவும் உரைப்பாரும் உளர், இவை யெல்லாம் ௮வ்வவ்வாக 

மபேதழ் பற்றிக் கொள்ளப்படும். 

கலை அறுபத்துசான்கு அ௮கலான் அறுபத்துகான்காகிய கேசரங்களுக் 
ருத் “தொகைபற்றிக் கூறப்பிம் ஆகுபெயசாயிற்று, 

ஈசர் ஆகுபெயர்) கலையுரு கல்க்குள் உருவெனி உளளுருபு விரித் துரை 

க்க, அதில் என்புழி ௮ன் சாரியை விகாசத்தாற் ஜொக்கது, 

இது காளம் முதலாக மேல்நோக்கக் தொன்றும் உலகத்துக் கமலம் போ 

லாது கண் முதலாகக் 8ழ் கோக்சித் தோன்றிய?தார் இப்பிய கமலம் எனக் 

கொள்க, 

'இவன்றாள் ௮இனிலையாம்' எனவே சிவன் சத்திக்கு “மேலாய் நிற்பன் 

என்பதூஉம் பெறப்படும், 

மூன்றாமதிகரண முடிந்தது, 

ரீதி 

ஒன்பதாஞ்சூத்திர முடிந்தது. 
_.௮௨- 

சாதனவியன் முற்றிற்று, 

 



OL. 

@ a w wi id, 

பயனியல, 
ee 

பத்தாஞ்ரூத்திசம். 
அவனே தானே யாகிய வந்தெறி 
யேக னாகி யிறைபணி நிற்க 
மலமாயை தன்னொடு வல்வினை யின்றே, 

    

எ-து. சூ-ம். எ-னின். பாசகூயம் பண் ணுமாறு உணர்த் 

MS DEN HB. 
எ-து, க-ரை, எ-னின். சூத்திரக்கருத்து உணர்த்துத னுதலிற்று, 

இ-ள், மேல் ஏழாஞ்சூத்திரம் முதலிய மூன்றாலும் முறையே சாதிக்கும் 
பொருள தியல்புஞ் சாதித்துப் பெறப்படும் பொருள தியல்புஞ் சாதிக்கு 
மாறும் உணர்த்தி, இனி ௮ச்சாதனத்தானாய பயனியல்பு வகுத்துக்கூறுவான் 
எடுத்துக்கொண்டார், ௮ப்பயனாவது பாசவீடுஞ் சிவப்பேறும் என இருவகை 

ப்படும், ௮வ்விரண்டனுட் சுட்டுணொவி னிய ஏகதேச நோக்கத்தைத் இரு 
வஞ்செழுத்தினது உச்சரிப்பாற் பற்றறத் துடைத்தவழிப் பெறப்படுவ தாகிய 
மேலைச் சூத்திரத்தின் எடுத்துக்கொண்ட அன்மசுத்திப் பயனாகிய பாச 
விடுதியைச் செய்துகொள்ளுமாறு மேற் சிந்தனை செய்த பொருளைத் தெளி 

யுமாறு உணர்த்து முகத்தான் உணர்த்துதல் இப்பத்தாஞ் சூத்திரத்தின் 
கருத்து, எ.ஃறு, 

இகனானே சூத்திர இயைபும் இனிது விளங்கும். 

இச்சூத்திரத்தின் பிண்டப்பொழிப்பு, ஞானக்கண்ணாற் காணப்பட்ட 
அம்முதல்வன் தான் உடனாய்நின் நறியவும் வேறு காணப்படுமா றின்றி 

யானே அறிந்தேன் என்னும்படி. உயிர் தானேயாய் ஒற்றுமைப்பட்டு உயிரின் 
வழி நின்ற ௮ப்பெத்தநிலை போல்,ஈண்டு உயிர் அ௮ம்முதல்வனோடு உடனாய் 
நின்று அறியினும் தானென வேறு காணப்படுமாறின்றி ௮வனோடு ஒற்றுமை 

ப்பட்டு அவ்விறைபணியின் வழுவாது நிற்பின், மலமாயை என்னும் இரண் 

டனோடு வலிய கன்ம மலமும் இல்லையாய் ஒழியும், எ-று, 

அவனே தானே என்னும் ஏகாரம் இரண்டலுள் முன்னையது பிரிநிலைக் 
கண்ணும் பின்னையது தேற்றத்தஇன் கண்ணும் வந்தன, 

கெறி உவம உருபு.



சிறப்பியல்பு.பத்தாஞ்சூத்்இரம்-க-ம் ௮. ௨௬௭ 

மலமாயையொடு கூடிய வினை என்றா ராகலின் **இன்றே' என்றார். 

உவமைக்கு ஓதியது பொருளிலும், பொருளுக்கு ஓதியது உவமையி 
னுஞ் சென்று இயைச்சுன, 

ஈண்டு ஒற்றுமைப்படுதலாவ.து, குடமுடைந்தவழிக் குடாகாயமும் ஆகா 
யமும் போல ஒருபொருளாய் ஒற்றுமைப்படுதலோ, அன்றிக் குற்தியை மகன் 
என்பதுபோலத் இரிவுகாட்சியான் ஒற்றுமைப்படுதலோ, ௮ன்றி மண்ணே 
குடம் என்பதுபோல ஒன்றுதிரிந்தொன்ராப் ஒத்றுமைப்படுதலோ, அன்றி 
வெள்ளையும் தாமரையும்போலக் குணகுணித்தன்மையான் ஒற்றுமைப்படுத 

லோ, அன்றித் தீயும் இரும்பும்போல ஒன்றினொன்.௮ு விரவுதலான் ஒற்றுமை 

ப்பதெலோ, அன்றிப் பாலும் நீரும்போலப் பிரிக்கப்படாத சையோகத்தான் 
ஓற்றுமைப்பதெலோ, அன்றிக் கருடனும் மாந்திரிகனும்போலப் பாவனைமாத் 
Bon runes ஒத்றுமைப்படிசலோ, அன்றிக் காய்ந்த இரும்பின் நீர்போல ஒன் 

இிஷென்று இலயமாய் ஒற்றுமைப்படுதலோ, அன்றிப் பேயும் பேய்பிடியுண் 

டவனும்போல ஆவேசத்தான் PH pion JOG eve, அன்றி இந்தனத்தின் 
எரிபோல விளங்காமையான் ஒற்றுமைப்படரிதலோ, ௮ன்றி ஞாயித்றினொளி 

யின் விளக்கொளிபோலச் சத்தி கெட்டுநிற்றலான் ஒற்றுமைப்படுதலோ, 

அன்றித் தலைவலுச் தலைவியும்போல இன்பறுகர்ச்சி மாக்திசையான் ஒத்.று 
மைப்படுதலோ, அன்றி ஈட்டாரிருவர்போல நட்புமிகு தியான் ஓற்.றுமைப்படு 

தலோ, அன்றி ஆவும் ஆமாவும்2பால ஒப்புமைமாத் இரையான்” ஒற்றுமைப்ப 

டுசலோ என்று அ௮வ்வச் சமயவாதிகண் மதம்பற்றி கிகழும் இன்னோன்ன 

ல்யப்பாகெளை எல்லாம் ரீக்குகற்பொருட்டு, “அவனே தானே யாகிய வநர்கெறி” 

என உவமையெடுத்துக் காட்டி ஓதினார், ஈண்டுக் ௯ நிய pp pends படும் 

இயைபாவ தென்னை? எனின் ௮.து வருின்ற சூத் சேத்.இற் பெறப்படும், 

இதலுள், அவனே தானேயாயயெ வக்கெறி யேசனாகி என்றது ஓதிகர 

ணம்; இறைபணி நிற்க மலமாயை தன்னொடு வல்வினை யின்றே என்றது ஓர 

திகாணம்; ஆக இரண்டதிகரணத்தது இச்ரசூத்திரம் என்றுணர்க, 

“ஹி 

மூதலதிகரணம். 

ஈண்டுப் பாமேசுரன் இவ்வான்மாவாய் நின்ற * முறை 
மையான் அவனிடத்து ஏகனாகி நிற்க என்றது. 

_ எது, மே-ள். எ-னின். ஞானம் பிரகாடுத்.து முதற்பொருளைக் காண் 

டன்மாத்திரையே விடுபேற்றிற்கு அமையும் எனச் சிவசமவா கசைவர் முத 

லியோர் மதம்பற்றி நிகழுங் கடாவை Brass He சூத்திரத்தின் மு.தற்கூற் 

றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோட னுதலிற்று, இ-ள, வெ-டை. 

அவ்வாறு நிற்கவே யான எனது என்னுஞ் செருக்கற்று 
அவனது சிபாதத்தை அணையு மாகலான். 

  
* 4இறப்பொடு பூசனை செல்லாது”! என்புழிப்போல. + 1 மூறைமையான்-முறைமை 

போல, இஃது இப்பொருட்டாதல் “ஆ௫ய ௮ந்நெறி' என்பதனா னதிக. 

taf



௪௬௮௮ திவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

எ-.து, ஏது, எ-ஸனின், அஃது எற்றுக்கு என்பாரை கோக்க மேற்கோ 

ளைச் சாதித்த னுதலிற்று, 

இ-ள். அ௮ங்கனம் ஒற்றுமைப்பட்டு நின்றாலே யானும் எனதும் எனப் 

பகுத்து நிற்கும் மயக்கவுணர்விற்கு ஏ.துவாய மலம் நீங்கி அம்மு,தல்வன.து திரு 
வடியாகயெ சிவானந்தத்தைப் பெறுமாகலான் அச்செருக்கறுதிக்குக் காரணமா 

தல்பற்றி, “ஈண்டுப் பாமேசான் இவ்வான்மாவாய் நின்ற முறைமையான் ௮வ 

னிடத்து ஏகனாூ நிற்க' என மேற்கொண்டது, எ - று, 

அவ்வாறு நில்லாதவழி மலம் அது அது அருதவழிச் சிபாதத்சை 

அணைதல் பெறப்படாது என்பார் நிற்கவே எனத் சதற்மீமகாரத்தாற்கூறினார். 

eq: 

யான் எனப்படுவது *ஞா இரு, எனது எனப்பவேென ஞான ஜேயங்கள்! 

ஆருவது பண்பின் ன் கிழமையும் உணர்ச்டுக் சிமமையும் பற்றி ant i 

- ஒருமை தனிக்.சனி சென்று இயையும், செருக்கு அருபெயர், 
் 4 ae 

அ௮த்று அணையும் என்றது மை ழபெய்து குளநிறையும்” என் ng போலக் 

காரணகாரியப் பொருள்பத்றி வசத செயவெனெச்சத் இரிபு, 

நானவனென் றெண்ணினர்க்கு நாடாள முண்டாத 
முனெனவொன் றின்றியோதான துவாய்--நானெனவொன் 

றில்லென்று தானே யெனுமவசைக் தன்னடி வைத் 
.தில்லென்று தானா மிறை, 

் % 

எ--து, உ-ம், எ-னின், அஙக நனம் பருத் $துநின் அணரு முணாவை மயக்க 

உணா வென்றது என்னை? என்பாரை Be ஏனறுவை வலியுறுத்து னுநு 

லிதறு, 

இ-ள், a என்று எண்ணினார் க்ஞும் ஐ நாடும் உளம் உண்டா தல் 

கான் என ஒன்று இன்றியே கான் அது ஆப், ௭௭, யானென்.றும் ௮வனெ 

ன்றும் ஞாதிரு ஜேபங்களை ட் ப பகுதிதுணாநறு நிர MLM க்ராம் யானே என 
், வட்ட ச உட் டட . ச . ச 

நிற்பார் க்குப் போல அவ்வா வெண்ணுகின்ற உயிருணர் வ முனைகறுக கரன் 
. . . ௪ . 4 டி . ௪ ௪ 

அமாகலான், அவவழிக் தான் என்று ஒருமுகல் காணப்பமொறு இன்றித் 

னே எனும் அவ 

ரைத் கன் அடி. இல் என்று வைத்து கான் அம் இறை. ௪-தஐ, இனி யானென் 

தான் அ௮வ்வுணர் வேயாய்,--ரான் எவன ஓன்று இல் என்று தா 

ஜொருமுதல் காணப்படுமா நில்லையென் ணர்ந்து முழுவதுர் தானே எனக் 

காணுக் கெளிவுடையாரைக் தனது இருவடி. வியாபகத்துள் அடங்கிநிற்கச் 

செய்து ௮வ்வா 2றயாவன் முதல்வன், ஏ- று, 

அப் ஆம் என இயையும். அயாம் என்புழிச் செய்தெனெச்சம் *(ஈள்ளார் 

க்கு நஞ்சொத்து ஈட்டார்க் கமிழ்தொக்கு Daron” என்ரா்போலக் சன்வினை 

யாதலுணா நின்றது, எண்ணினர்க்கும் என இறந்ததுத.நிஇய எச்சவும்மை 
௪ இி3நொக்கி மகரங் கெட்டு பின்றது, 

* "இவற்றை ௦ ௨0௦௭-ம் பக்கத்துக் "குறிப்பிற் காண்க.



சிறப்பியல்பு.பத்தாஞ்சூத்திரம்.க-ம் அதி. ௨௬௧ 

காடு முள முண்டாயவழித் தான் இல்னாகலும் ௮ஃதில்வழித் தான் 
உளனாதலும் யாங்ஙகனம்? பெறுதும் எனிற் காட்டுதும்--- 

* தூல ஒளியா கண்ணொளியுஞ் சூக்கும ஒளியாக விளக்கொளியும் 

அ.தீதுவிதமாய்க் கலந்து நிற்கும்“நிலை உற்றுகோக்க வல்லார்க்குப் பிரித்தறிய 

வாசாமையிற் கண்ணொளியாக் காணுங்காற் காணுந்தன்மையே முனைத்துத் 
ட தாீன்.றுமாகலின் அவ்வழி விளக்கொளி இருந்தும் இல்லைக்கானே, அன்றி 

விளக்கொளியாக் காணுங்காற் காட்டுந்தன்மையே முனைத்துத் தோன்று 

மாகலின் ௮வ்வழிக் கண்ணொளி இருந்தும் இல்லைத்கானே; இனிக் கண்ண 

ளியும் விளக்கொளியும் எனப் பகுத்துக் காணப்புகினும் காணுக்தன்மையே 

முறபட்டுத் தோன்றுதலின் அவ்வழி விளக்கொளி இரிவுபுலனாக் காட்சிப்ப | 

ஸிவ தல்லது 'தெளிவுபுலனாக் சாட்சிப்பமொ றில்லை. அதுபோலக் தூல அறி 

வாடிய * உயிருஞ் சூக்கும Hy றிவாகிய சிவமும் அத்துவிதமாய்க் கலந்து 

நிற்கும் நிலையும் பிரிச்தறிய வாசாமையின் ஆண்டும் இவ்வாறே சண்டுகொள்க, 

் இக்கருக்துப்பற்றியன்றே 1 “கண்ணொளி விஸக்சின் சோஇ, சலந்இடுங் 

கருத்சொன் றன்றே” எ-ம், [““காண்பானுங் காட்டுவதுங் காண்பதுவு நீத்து 

ண்மை--காண்பார்க ணன்முத்தி காணார்கள் - காண்பானுங்--காட்வெதுங் 

காண்பதும் தண்கடங்தைச் சம்பந்தன்--வாட்டுகெறி வாரா தவர்! எம் 

கூறினார் புடை நாலாசிரியருமீ, 

றிறல், இவ்விசண்டனுள் யாது இரிவுகாட்சி? யாது தெளிவுகாட்ட? 

எனின்,--கண்ணொெளியோடு கூடியவழியும் இது விளக்கொளி இது ஞாயிற் 

ஜெளி இது இங்களொளி ஊன அவவப்பெற்றியவயாய்க் ஜாணப்படும் விள 

க்கொளி முதலியவற்றின் காட்டு கெளிவுகாட்சி எனவும், அவ்வொளிக 

ளோடு கூடியவழி அவ்வாறு ஒருபெற்றித்காய்க் காணப்படாத கண்ணொளி 

யை வேறு காண்டல் இரிவுகாட்டு எனவும் சண்கூடாக விளங்கக் கடத்தலின் 

இவ்வாஹே பொருளிலும் வைத்துணர்ச்துகொளகு, 

இவ்வாறன்ரி, விளக்கொளி முன்னர்ச் கண்ணொஸி சத் தமடங்கிப் போ 

லின் Of hl விளக்கொளியைப் போலக் காட்சிப்புலனாகா காயி று என்னு 

மோ எனின்; என்னாம்: பன்னை? கண்ணொளி சத்திமடங்கிற்றாயின் விளக் 

கொளி காட்டிப்புலனாகல் பிறிதொன்றாற் பெறப்படாமையின், 

அ.த்றேல், மின்மினித் அணையாயினும் தானே விளங்கும் இயல்பில்லாத 

கண்ணுக்கு ஒளிக்குணம் உண்டென்பதற்குப் பிரமாணம் என்னை எனின்,-- 

அறியாது கடாயினாய்: ஆகாயத்தின்கண்ணதாகய சத்தகுணம் வியஞ்சகத்தா 
னன்றித் இனைத்துணையானுந் தானென விளங்குமா றின்மையின் அதுபற்றி 

எதிசொலி வடிவாய அவ்வோசையை காயத்தின் குணமன்று வியஞ்சகப் 

பொருளின் குணமென்பார் யாரும் இல்லை, ௮ துபோலக் சண்ணின்கண்ணதா 

கிய ஒளியும் வியஞ்சகமுள்வழி விளங்கி ௮ல்லுழி விளங்காமை மாத்திரையே 
  

* தாலவொளி - வியஞ்சகத்தை அபேசதித்து நின்று விளங்கு மொளி. சூக்கும 
வொளி - வியஞ்சகத்தை அபேக்ஷியாது நின்று விளங்கு மொளி. 41 சிவப்பிரகாசம், 

உண்மை, ௩-ம் சூ. ௭. சண்ணொளி Morse alga. 1 வினாவெண்பா, ௧௧,



௨௦௦ சிவஞானபோதச்டிற்றுரை, 

பிறிதில்லை யாகலான் அதனைக் கண்ணின் குணமன்று என்றல் ௮றிவிலாதார் 

கூற்றேயாம் எனவும், ௮க்கண்ணொளியாவது தன்னை விளக்குதற்குரிய விய 
ஞ்சகப்பொருள் ஏகதேசமாயின் ஏகதேசமாய் விளங்கியும் ௮.து வியாபகமா 

யின் வியாபகமாய் விளங்கியும் கிற்பதோ ரியல்பிற்றெனவும் உணர்க, 

௮ஃதங்கனமாக, *“*கண்ணொளி விளக்கின் சோதி கலந்திடும்” என்றற் 

குப் பிரமாணம் என்னை? ஒரு விடயத்தின் விழ்ர்த பல கண்ணொளஸிகட்குச் 

தம்முள் இயைபில்லாதவாறு போல ஒருவயிற்பட்ட கண்ணொளி விளக்கொ 

ஸிகட்குத் தம்முள் இயைபில்லை என்றலே பொருத்தமுடைத்துப் போலும் 

எனின்,--௮ஃது அறியாதார் கூற்றேயாமென் ஜொழிக. என்னை? ஒரு விடயத் 

இன் விழ்ர்சு கண்ணொளிகள் தம்முள் ஒன்றனை ஓன்று காணுமாறும் இல்லை 

காட்மொறும் இல்லை ஆகலான் ௮வை தம்முட் கலத்தற்கு ஐரியைபின்றென் 
பது ஓக்கும், ௮வ்லாறன்றிக் கண் விளக்கினைக் காண்டலும் விளக்குக் கண் 

ணுக்குக் காட்டலும் ஆய இயைபு உண்மையானும், இவ்வியைபு தம்முட் 

பெறப்படாத கண்ணொனிமுதலாயின ஈண்டைக்கு உவமையாதல் செல்லா 

மையானும், இந்திரியங்கள்தத்தம் விடயத்தோடு இயைந்தன்றிச் சந்நிஇுமாதி 

இரையான் அவற்றை வு.றிதல் ரெல்லா என்பது ஆகமங்களுக்கெல்லாக் 

தூணிபாகலானும் அத்தன்மையவாய கண்ணொளி விளக்கொளிகட்குத் தம் 

முட் கலப்பில்லை என்றல் காண்டல்விரோச மாகலின், இவ்வாறு உவமைக் 

கோதியன வெல்லாம் பொருட்கன்ணு மாமாறு உணர்ந்து உய்த்துசைத்துக் 

கொள்க, 

அற்றேல், ஈண்டு எடதஅக்காட்டிய கண்கள் தம்முள் ஒன்தனையொன்று 

காணுமா றின்மை2பால உயிர்களுக் தம்முள் ஒன்தனையொன்று அறியுமாறு 

இல்லை போலும் எனின், அறியாது கூறினாய்; கண்கள் தமமுள் ஒன்னுனொ 

ன்று காணப்படிமா.று இல்லையென்று விளக்கும் விடயமுங் காணபபடமொ.று 

போல வேறியைந்து தனிப்பொருளாய்க் காணப்பமொ றில்லை என்ற துணை 

யேஅன்றிப் பிறிதின்மையின், விளக்கொளியைக் கண் கா ணுங்கால் அ துவது 

வாய் நின்று காணும் பெற்றித்தாய்த் தன்னையும் அவ்விளக்கொளிவண்ண 

மாய்க் காண்டல் உண்டென்பது கண்கூடாக அறியக் கடத்தலின், ஏனைக் 

கண்கமாயும் ௮வவாறு காண்டல் அ௮அமையுமாகலான் அதுபோலத் கீம்முட் 

டனித்தியை பில்லாத உயிர்களுஞ் கிவத்சோடு இயைந்து நின்று தம்மை 

யம் பிறவுயிர்கலாயும் இவ்வாறு உணர்தல் அமைவுடைமையான் என்பது. 

ட 

1 “நாடியரன்--றன்னா2ல தன்னையுங் கண்டு தமைக்காணா--ரென்னா 

மெனவறிவார' எ-ம், 1 “தன்னாலே கனையறிர்தாற்--றன்னையுட் தானே கா 

ணும் தானது வாகி கின்றே” எ-ம், ர *அஇிலறி வடங்கி--மன்னிட வியாபி 

யாய வான்பயன் மோன்றும்'” எ-ம், $ “என்னையுங் கண்டேன் பிறரையுங் 

* சிவபபிரகாசம், உண்மை. ௩-ம் Gr. கண்ணொளி, : 1 இக்நூல். ௯-ம் சூ. சம் 

அதி. க நாடியோ. 1 வெப்பிசகாசம், உண்மை, ௮-ம் க4௨. தன்னறி. 4 & ஆம் 
ச ௨. இம்நிலை 9 பட்டணர்துபபிள்ளையார், இருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவை. 
௧௩. மேவிய



சிறப்பியல்பு.பத்தாஞ்சூத்திரம்.௨-ம் ௮. ௩௦௧ 

கண்டே--னின்னிலை யனைத்தையுங் கண்டே னளென்னே--நின்னைக் காணா 
மாந்தா--தம்மையுங் காணாத் தன்மை யோரே” எ-ம் பிமுண்டும் இவவா 

ஜோதும் ௮ நுபவமுடைய தே௫ூகர் இருவாக்குக்களாலும் இவவுண்மை உண 

ர்ந்து கொள்க, | 

முகலதிகாண முடிக்கு. 
Lo 

இரண்டாமதிகரணம். 

இனி இறைபணி வழுவா. நிற்க என்றது. 

எ-து, மே-ள். எ-னின், உடம்பு நிற்குங்காறும் ௮து கொண்ட விளைப் 

பயனும் அதனை அனுபவித்தற்குக் தணைக்காணமாய் உடனிற்கும் முயற்சி 

யும் ஒருவாந்றானும் நீக்கலாகாமையின் ௮வை அவ்வழி ஏகனாகி நித்றற்குக் 

தடையாதலைக் கடக்குமா நில்லைபோலுமெனச் சுத்தசைவரீருயினார் மதம் 

பதறி நிகழுங் கஉடாவை அசங்கித்துச் சூத்தாத்துின் இண்டாக். கூற்றைக் 

கண்ணழித்துரைத்.து மேற்கோட ஸனுதலிற்று, இ-ள், Caron. 

நிற்றலாவது சலியாது நிலைபெறுதல் என்பார் *வழுவாது நிற்க! என்ளுர். 

ஈண்டு இறைபணி என்றது யாதெனின்,--௮ஃது ஆசிரியர் தாமே *முன் 

ors தெரித்துசைக்கின்றமையின் இனிது விளங்கும். 

அவனருளால் அல்லது ஒன்றையுஞ் செய்யாகைவே 
அஞ்ஞானகனமம் பிரவேசியா ஆகலான். 

எ-து. ஏது, எ-னின், ஏகனாஇநிற்றலே அமையும் இறைபணி நிற்றல் 

எற்றுக்கு என்பாரை நோக்கி மேற்கோளைச் சாதித்த னுதலிற்று, 

இ-ள், தன்செய்திக்கு முதல்வன்செய்தியை இன்றி அமையாத அன்மா 

செய்வன வெல்லாம் அவனருளின்வழி நின்று செய்யுமாயின் மாயேய 

மங் கன்மமும் ஏகனா௫ நிற்றற்குத் தடையாய் வந்து தாக்கா அகலான், 

அவை தாக்காமைப் பொருட்டுச் செய்யப்படும் உபாயமாதல்பத்றி “இனி 

இறைபணி வழுவாது நிற்க “என மேற்கொண்டது, எ-று, 

௮ஞ்ஞான கன்மம் உம்மைத்தொகை, | 

மலமின்ராதல் 1 மேற் பெறப்பட்டமையின் ஈண்டு அஞ்ஞானம் என்றது 

மாயையின் காரியமாகிய மயக்கத்தை என்பது பெற்றாம். உடம்பு நசிக்குமள 

வும் ௮வை மாய்வனவன்மையின் அறும் என்னாது] :பிரவேசியா' எனருர், 

நாமல்ல விந்திரிய நம்வழியி னல்லவழி 
நாமல்ல நாமு மரனுடைமை--யாமென்னி 
லெத்தனுவி னின்று மிை றபணியார்க் தில்லைவினை 
மூ ற்செய்வினை' யு. நதருவான் மூன். 

* இதனை ௨௧௦0-ம் பக்கத்துக் குறிப்பிற் காண்க. +t முதலதிகாணத் தேது. 
 



௩௦௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

. எடது, உ-ம், எனின், உட்ம்பொடு நிற்பார் நுகர்தற்கு வேண்டப்படும் 

பிராத்தவினையும் அதுபற்றி ஏறும் ஆகரமியவினையும் ஒரு கலையா னுண்மை 
யின் இறைபணிகிற்றல் பற்றி அவை பிரவேசியா என்றல் அ௮மைவுடைத்தன் 
அ போலும் என்பாசைகோக்கி ஏதுவை வலியுறுத்துக By sod Hm, 

இ-ள், இந்திரியம் நாம் அல்ல, ௪-து. வினைகளை நுகர்தற்கும் ஈட்தெற்குங் 

கருவியாகிய இக்இரியங்கள் மாயேயமாவனவன் றி யாமாவனவல்ல,--ஈம் வழி 

யின் அல்ல. ௪-து, அவை தொழிற்படுதலும் முதல்வன்வயத்தா னன்றிஈகம்வய 
தீ.சானல்ல,--வழி நாம் அல்ல, ௪-அு. வினைநிகழ்ச்சிக்கு வாயிலாகிய விடயா இ 

களும் ௮வவிந் திரியங்கள்் போல மாயேயமாவனவன்றி யாமாவனவல்ல,--நம் 

வழியின் அல்ல. ௭-து, அவை சேட்டிக்கலும் முகல்வன் வயத்தா னன்றி நம் 

வயத்தா னலல,--காமும் அரன் உடைமை,௪-து, அவ ்ஜேடு இயைந்து நின்று 

வினைகளை ஈட்டுதற்கும் நுகர்தற்கும் வினைமுதலாகிய யாமும் ஞானச்செய்தஇ 

கமா முதல்வன் விளக்கியவழி விளங்கி அல்லுழி விளங்குமா றின்மையான் 

அம்முதல்வன் வயக்தராவே மல்லது ஈதர் இரராவேமல்லேம்,--அம் என்னில், 
எ-து,என்று இங்கனம் பசுபாசங்களது இயல்பை உள்ளவாறு உணர்க்து செய் 

வனவெல்லாம் அவனருளின்வழி கின்று செய்யுஞ் செயலாகக் கண்டுகொண் 

டி ருப்பாராயின்,--இறை பணியார்க்கு எத் தனுவின் நின்றும் வினை இல்லை, 

எது, இவ்வடிமைத்திற முடையார் எவ்வுடம்பி னின்று வவ்வினைகளைச் செய் 

பினும் அவர்க்கு ௮வை பந்தமா தலில்லை,--மூன் செய் வினையும் தருவான் 

முன், எ-ு, அவ்வாகாமியவினையை அளினாபாவமாய் உடன்கொண்டு வருவ 

தாகிய பிராரத்த வினையுர் தன்னைக் கூட்டுவிக்றாம் முதல்வன் சர்கிஇயின் உட 

௮£ழாய்க் கழியு&, எ - இ, 

நம் வழியி னல்ல என்பது வழி என்பதனோடுங் கூட்டி. உரைத்றுக்கொ 

ளளப்படும். 

மகனன்று குற்றி என்றாற்போல் அன்மைச்சொல் தழுவப்படும் பொரு 

ண்மேனின்ற.து, * *அன்மைக் களவி வேறிடக் கான” என்பதோ க. தாகலின், 

நின்றும் உம்மை இறப்பு; ஏனை உம்மைசள் இறக்கது த.மிஇயின. 

சஞ்சிதவினை தீக்கைசெய்தமாக்இிரையே, எரிசேர்ந்த வித்துப்பிபாலக் 

கெட்டொழிதலின் ஈண்டு முற்செய்வினை என்றது ஏற்புழிக்கோடலாற் பிரா 

ரத்தவினை2மற் ரூயிற்று, 

1 தருதல் இடவழுவமைதி. கழியுமென்பது சொல்லெச்சம். உடலாழாய் 

என்பது அவாய்கிலையான் வந்தது, 

சார்ந்தாரைக் காத்த றலைவர் கடனாதல் 

சார்ந்தாரைக் காத் துஞ் சலமிலனாய்ச்--சார் நீதடி யார் 
ST BST CE செய்துபிறர் தங்கள்வினை தான்கொடுத்த 
லாய்ந்தார்முன் செய்வினையு மாங்கு, 

அபவுட் ஸ் மய மலை. உப 

* தொல்காப்பியம் சொல்ல இகாரம், இளெவியாக்கம், ௨௫, SCID FLL gy 

* இதனை உ௨க௧-ம் பக்கத்துச் குறிப்பிற் காண்க. 

வய 
  

 



சிறப்பியல்பு .பத்தாஞ்சூக்தாம்.௨-ம் ௮. Om. 

௭-௮. உ-ம், எ-னின், இறைபணியாரீக்கு உள்வாகிய மு.ற்செய்வினை 

எனை யோர்க்குப்போ லன்றிக் தருவான்முன்னா யொழியுமாயின் அ௮ங்கனம் 

இருவேறு வகைப்படச் ' செய்யுமுதல்வன் ஈடுவுகிலைமை மின்றிக் கோட்ட 

முடைய னெனப்பட்டு வழுவாம்போலு மென்பாசை நோக் வழுவன்மை 

கூறி அதனை வலியுறுத்து ௪ ணுதலிற்று, 

'இ.ள். சார்க்தாரைக் காத்தல் *தலைவர் கடன் ஆதல் சார்ந்தாசைக் காத் 

தும். எ-அு. தம்மாட்டு அடைக்கலமெனச் சார்ந்தாசை அவர் க்கு வரும் வததி 

தை re களைகணுய் கின்று காப்பது தலைமைக் குணமுடைய சாயினார்க்குக் 

கடமை யாகலான் முதல்வன் ஏனையோரை யொழித்துத் தன்னைச் சார்க்காரை 

அ௱ங்கனம் பாதுகாப் ானாகியும்,--சலம் இலன் ஆய்.எ-து, அதுபற்றிக் கோட் 

உழமுடைய னல்லஞாய்,--சார்ந்து அடியார் தான் ஆச் செய்து பிநாதங்கள் 

வினை கொடுத்தல், எ-று, தன்னைச் சார்ந்து சன் ௮டி.த்தொழில் செய்வார் தன் 

போல் அகாமியவினைக் கொடக்கிலராகச் செய்து பிறர்க்கு வரும் ஆகாமிய 

வினையை அவர்க்காக் கொடுப்பா னாகலான்,--அய்ந்து அர் முன் செய்வினையும் 

அங்கு. 1-H. ௮வ்விருதிறத்தோர் மாட்டும் நுணுடு வந்து கூவெதாய பரொச 

தீத வினையும் அவ்வாறே செய்வோர் செய்திக்குச் தக்க பயனாய் இருவேறு 

வகைப்படச் செய்வன். ஏ - ஸு, 

% 

இறைபணியார்க் இல்லை வினை முற்செய் வினையுஈ் தருவான் முன் என்றது 

பற்றி ஏனை யார்க்கு நியஇசெய் தூட்டி இறைபணியார்க்கு வினையின்ருகச் 

செய்தல் இறைவனுக்கு கிவுநிலைமையன் றென்பாசை கோக்கி ௮தனை உடன் 
௬ ௪ ௫. ௫ க % * ௬. ம் od 

1B அமைதஇ கூறுவாசாய்ச் “சார்ந்தாசைக் காத்த லைவ் கடன்? எனப் 

பழமொழி யெடுகத்துக் காட்டி இஃகவ்வாறு Darran) மன்றென வலியுறு 

தீதுவார் *சார்க்கடியார் தானாச் செய்து பிதர்தங்கள் விளை கொடுத்தல்' என 

Cage யெடுித்துக்காட்டி னார், சார்ந்தடியார். தாந்தானாச்செய்்.து பிறர் 

தங்கள் வினை தான் கொடுத்தல் உண்டென்பதூஉம், அது கோட்டமின்று 

நிவ நிலமையேயாம் என்பதூஉம், ஏனைச் சமயத்தார்க்கும் ஒப்ப முடிந்தமை 

Wor 900.5) ஈண்றைடக்கு உவமையாயிற்று, 

உம்மை இறப்பின்சண் வக்கு, சலம்-வஞ்சனை; அஃது ஈண்டுக் ே கோட் 

டத்தின்மேல் நின்றது. சார்ந்து என்னும் வினையெச்சம் அடியார் என்னும் 

சினைக்குறிப்புமு 2. றுப்பெயா கொண்டது, சார்க்கு என்னும் பெயசெச்சத் 

SII இரிந்துமுடிந்ததெனினு பமையும். தாழும் பின் வக்க தானும் ௮சை, 

அசல் கொடுத்தல் என்புழி அனுருபு விரித்துசைக்க, 

தானாச்செய்து என்புழி அக்கம் உவமவுருபின் பொருள் குறித்து நின் 

2.3, பிராரம் வினை ௮ இசூக்குமமாய் வருவதாகலின் ௮ தனியல்பு அறிதல் 

அரிது என்பார் “இய்க்தார்முன் செய்வினையும்' என்றார். ஆய்தல் அப்பொருட் 
டாகல் ‘te மமற்காட்டி. னாம். அர் வினைத்தொகை, உம்மை இர 'தத்தது 2௮ தழி£இயிற்று, 

* gan Voor s FMSENOLM காத்தல் சலைவர்க்குக் கடனாதலை ) தன்னை. யடைந்தார் 

வினை சாப் பசன்ரோ தலையா யவர்தம் கடனா வதுதான்” என்னும் சேவாசத்தானும் உண 

ரக. ர இதனை. ௨௧௨-ம் பக்கத்துச் குறிப்பிற் காண்க. 

 



௬௦௪ சுவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

- இங்குளி வாங்குங் கல்ம்போல ஞானிபான் 

முன்செய் வினைமாயை மூண்டி டி னும்--பின் செய்வினை 
மாயையுட் னில்லாது மற்றவன்ருன் மெய்ப்பொருளே 
யாயவத னாலுணரு மச்சு. 

எ-து. உ-ம், எ-னின். இறைபணி நிற்பார்க்குப் பிராரத்தவினை தாக்கு 

தல் உண்டென்பதத்குத் * :: 

யின் நிண்வலையே” என்றற்௫ொடக்கத்தான் Hat Hp இருவாக்குக்களே 

இனைத்துணை யேனும் பொறேன்றுய சாக்கை 

சான்ராகலின், ௮ஃது அவர்க்குச் செய்வோர்செய்இிப் பயனாய் ஒழியும் என் 

றல் ௮மையாமையின் ௮ஃது உண்டாகவே அஅபத்தி நிகழும் அகாமியமும் 

பிறவிக்கு வித்தாய் நிலைபெறுதல் உண்டுபோலும் என்பாசை நோக்கி ஆண்டுப் 

பிராசத்தவினை தாக்குதற்கு எதுக் கூறி அதுபற்றிச் செய்வோர் செய் இப் 

பயனாய் ஒழிதற்கு இழுக்கில்லை என வலியுறுத்து௪ னுதலித்று, 

இ-ள், இங்குளி வாங்கும் கலம் போல, ௭-து, தன்பால் வைத்து எடுக்கப் 

பட் டொழிந்த பெருங்காயத் இனின்றும் ௮தன் வாசத்தை வாங்கக்கொள் 

ளும் பாசனத்தின்கண் அவ்வாசம் மங்கிப்போய் மெலிதாய்க் கந்திக்குமாறு 

போல,--ஞானி பால் முன் செய் வினை மாயை மூண்டிடினும், எ-து. இறை 

பணி நிற்குந் தத்துவஞானிக்குப் பயிற்சிவயயத்தான் ஒசோவழி நாடுமுளம் 

உண்டாதலும் உண்மையின் அ.துடிற்றிப் பிராரத்தவினையும் ௮கற்கு வாயிலா 

கிய உடம்பு முதலிய மாயேயமும் மங்கிப்போய் வாசனை மாத் திரையாய் மெலி 

தாய் வந்து மூளுமாயினும்,--பின் செய் வினை மாயையுடன் நில்லாது, எ-து. 

௮ம் மாட்சி பற்றி ஒருதலையான் நிகழ்வதாகிய அகாமியவினை மேலைக்கு வித் 

தாய் நிலைபெற்று முறுகுக லின்றித் தனக்கு வாயிலாகிய மாயேயத்தோடு 

கெட்டொழியும்,---௮வன் தான் மெய்ப் பொருளே ஆய அதனால் மற்று ௮ச்சு 

உணரும். எ-து. இறை பணி நிற்கும் ௮வன் சத்தாயுள்ள சிவமேயாயவாற் 

முல் ஓசோவழி ௮வ்வாசனை பற்றிப் பிறழவரினும் பிறழவொட்டாத அ௮வ்வச் 

சினையே நோக்கி நிற்பனாகலான்- ௭ - று, 

ஒளி இருளைத் துரக்குமாறு போல அவ்வுணர்வு அவவாகாமியத்தைத் 

துரக்கும் என்பதாம். 1: “*தொல்லையில் வருதல் போலக் தோன்றிரு வினைய 

அண்டே--லல்லொளி புரைய ஞானத் தழலுற வழிந்து போமே” எனப் 

புடை நூலாசிரியர் ஓதிய தாஉம் ௮.து. 

உளி லந்தாம்வேற்றுமை உருபுபட Sergi. {wb இரவிதியின் மாபுளி 

வழா௮--வர்கணர் வேள்வி” என்றாற்போல, முற்றுகரக்கேடு இலேசாற் 
கொள்சு, 

வாங்குதத்குச் செயப்படுபொருள் அவாய்நிலையான் வர்த.து, 

டட _ மூண்டிடி. னும் எனவே, மூளுதல் ஒருதலையன்று என்பது பெற்ரும். 

* திருவாசகம், நீத்தல்விண்ணப்பம். ௨௯. தனித்துணே. 1 சவெப்பிரகாசம், உண் 
மை. ௧0-ம் சூ, ௧0, ஏல்லையில்பிறவி. 1 இருமுருகாற்றுப்படை, தஇருச்£ர£லைவாய். 
௧௮-ம் அடி. 

 



சிறப்பியல்பு.பத்தாஞ்சூத்திரம்.௨-ம் ௮தி. ௬௦௫ 

மாயை ௮ருபெயர், மற்று வினைமாற்றின்கண் வந்தது. தான் எனபது 
அதவதித்தற்கண் வந்த இடைச்சொல், 

பிறழவிடாமைபற்றி மெய்ப்பொருளை அச்சாக உருவகஞ்செய்தார். 

நண்ணனல் வேவாத நற்றவர் தம்மினும் 
பண்ணமா மாச்செலுத்தும்' பாகரினை-மெண்ணி 
யரனடி யோர்பவ ரைம்புலனிற் சென்று 
மவர்இிற னீங்கா ஈதற்கு, 

் எ-த, உ-ம், எ-னின். முன்செய்வினை மாயை மண்ட வழியும் ௮க்கிலை 

யிற் பிறழவெஈட்டாத அ௮வ்வச்சேயே உணர்ந்து நிற்றல் யாங்ஙகனம்? என்பா 
சை கோத்கி உவமை முகத்தான் ௮தனை வலியுறுத்துக லுதலிற்று, 

இ-ள, ஈள் அனல் வேவாத நற்றவர் தம்மினும் பண் ௮மர மாச் செலு 

த்தும் பாகரினும், எ-து, ௮ங்கிக்சம்பனத்தால் ஈண்ணனல் வேவாமைக்கு பது 

வாகிய நற்றவமுடையார் அவ்வனலுட் கிடப்பிலுர் தந்.இறலில் நீங்காதவாறு 

போலவும் பண்ணுதல் அ௮மாப் பரிமா ஊர்தற்குரிய பாகனூல் கற்.றுவல் 

லார் ௮ப்பரிமாவின் வேசத்துட்படி னுர் தந். இறலில் ரீங்காதவாறு போலவும்,- 

எண்ணி அரன் அடி. ஐர்பவர்: எ-.து, வீம்புலன்களில் ௮ கப்படாமைக்கு உபா 

பம் யாதென்று எண்ணி முதல்வன் இருவடயாகிய அச்சை உண்சவல்லார்,--- 

வம்புலனில் சென்றும் அதற்கு அவர் இறல் நீங்கார், எ-து, முன் செய்வினை 

மாயை மூட்டுபற்றி 8ீவகைப்பட்ட விடயங்களிற் சென்றாராயினும் ௮த 
னால் ௮வர் கந் இறலிற் நீர்ந்து பந்தத் தொடக்குறுவார் அல்லர், எ று, 

பொருள்வினை உவமையினுஞ் சென்று இயைச்தது, 

ஈண்ணனல்*£ழ்நீர்'” போல முன்பின்னாகத் தொக்க ஆரும்வேற்றுமைச் 
99 தொகை, ஈள்ளனல் ஈண்ணனல் என மரிஇயிற்று; 1 *நீணுலகெலாம்'' என் 

முூற்போல, தம்மால் ஈண்ணப்படும் ௮னல் என்றுசைப்பினும் அமையும், 

பண்ணுதல் கஇப்பித்தல். இன் இரண்டும் உவமவருபுகள், உம்மை எண் 

ணும்மை, சென்றும் என் னும் உம்மை சிறப்பு, அதற்கு என்பது உருபு 

ML BLO, 

சதசத்தா மெய்கண்டான் சத்தருளிற் காணி 
னிதமித்தல் பாசத்தி லின்றிக--கதமிக் 
கெரிகதிரின் மூன்னிருள்போ லேலா வசத்த 

னருகணையார் சத்தணைவா ரரங்கு. 

எ-.து, உ-ம், எனின், சார்ந்தகன்ளண்ணமாய்ச் சகசத்தெனப்படும் 

இயல்புடையார் அரனடி. யோரினும் ம்புலனி௰் சென்றுழி அவற்றிற் ௫ொடக் 
சர்க் enema strats we se   

# திருக்குறள். ௬௨௯. களித்தானே. ர இருகாவுக்கரசுநாயனார் தேவாசம், கோயிற் 

கு௮ந்தொகை. ௪. மாணிபால். 
௨௯



௬௨௦௭ "திவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

குண்ணாது திறலுடையசாதல் யாங்கனம்? என்பாரை கோக்௫ச் சார்ச்சக்கட் 
படும் விசேடங் கூறி ௮தனை வலியுறுத்துத லுதலிற்று. 

இ-ள். சதசத்து ௮ம் மெய் கண்டான் சத்து அருளின் காணின். 

எ-து, தன்னாற் சாரப்பவெனவாகிய சத்தினும் ௮சத்தினும் ௮துவதுவா 

கல் பற்றிச் சதசத்து என்னுந் தன்னுண்மையை உணர்க்தோன் சத்தா 
இய முதல்வன் இருவருளா லல்லது ஒன்றையுங் காணானாய் அவ்வருளின்வழி 

நின்று காணுமாயின்,--பாசத்தில் இதமித்தல் இன்றி, எ-து, அவ்வழிப் 

பாசமாகிய அசத்தின் இதஞ்செய்த லின்மையால்,--சத்து அணைவார் கதம் 

மிக்கு ஏரி கதிரின் முன் இருள் போல் ஆங்கு ஏலா. ௮சக்தின் அருகு ௮ணை 

யார். ௪-து, சத்தாகிய முதல்வனைத் சலைப்பட்டு நிற்பார் €ற்றமிக் கெரியா 

நின்ற சுடரின் முன்னர் அந்தகாரம் போலச் சச்தெ௫ர் தனது சத்தி ஏற்க 

மாட்டாத அ௮சத்தாய லீம்புலனின்மாட்டு எய்தி கிற்பரல்லர், எ- று, * 

வேறு முடி பாகலின் ஒருமைப்பன்மைமயக்க மின்மை உணர்சு, 

அருளின் என்னும்: இன்னுருபு ஏதுப்பொருட்கண் வந்தது, 

இதமித்தல் பெயரடியிற் பிறர்த வினைப்பெயர், இதஞ்செய்தல்-பற்றுச் 

செய்தல். 

இன்றி என்னுஞ் செய்தெனேச்சக் குறிப்புக் காணப் பொருட்டாய் 

நின்றது, 

6 

இன்மைக்கூ, ஏதுக் கூறுவார் *“கதமிக் கெரிகதிரின் முன்னிருள்போ லே 

லா வசத்து' என்றார், கதமிக் கெரிகதிர் என்றது ஒப்புமைபற்றிய உபசாரவ 

ழக்கு, * “எல்லை பில்லவ னெரிதுள்ளி னாலென வெகுண்டான்” என்பதனா 

னும் ஒப்புமையாதல் உணாக, 

இ௫சனாற் போ ந்தது, சத்தும் HFS Blt தம்முட் சமமல்ல வாகலான் ௮ர 

னடி.யோர்பவர் வீம்புலனிற் சென்றாலும் அதுபற்றி ௮வர் இறல் நீங்கார் என 

மேலது வலியுறுத்கவாரும் என்க, 

4 

“ஏகனாகி நிற்றலான்' மலம் இன்றாதலும் இறைபணி கிற்றலான்' மாயை 

வினைகள் இலவாதலும் பெறப்பட்டமையின் மலமாயை தன்னொடு வல்வினை 

யின்றே என்பதனை வேரோர் அதிகாணமாகவைத்து ஒதாசாயினார், 

இசண்டாம இகரண முடிந்தது, 

Lor 

பத்தாஞ்சூத்திர முடிந்தது. 
aS 

* பெரியபுராணம், அமர்நீ இராயனார் புராணம். ௨௬. நல்ல.



சிறப்பியல்பு.பதிஜெராஞ்சூச்திரம். ௩.௦௭ 

பதிஷொராஞ்ஞசூ்த்திரம். 
அணையா டை 

காணுங் கண்ணுக்குக் காட்டு மூளம்போற் 
காணவுள் எத்தைக் கண்டு காட்டலி 

னயரா வன்பி னாரன்கழல் செலுமே. 

எ-து. சூ-ம். எ-னின். பாமேசுாரன து பாதங்களை அணை 

யுமா அணர்த் அத னுதலிற்று. 
எ-ு. க-ரை, எ-னின். சூத்இரக்கருத்து உணர்த்து னுதலிற்று, 

இ-ள.: அங்ஙனம் ஏகனாக இறைபணி நிற்பார்க்கு அறிவிச்சைசெயல் 

சள விடீயித்தற்கு உரியதோ நியைபு ஆண்டுப் பெறப்படாமையின் விடயமா 

வதொன் றில்லைபோலும் என்னும் வாஇககா நோக்கி விடயித்தல் இல்வழி 

அண்டிப் புத்தர் கூறும் ஆலயவிஞ்ஞானம் போலச் சூனியமாம் எனப்பட்டுக் 
*குணஞ் சூனியமாகவே குணியுஞ் சூனியமாய்முடி'யு மாகலான் அஃது ஏலா 

மையின் ஒண்டு அவை இயைபுபதறி விடயிக்குமானு உணர்த்தும்முகதீ்தானே 

பயன் இரண்டனுள் முடிவாய் எஞ்சிநின்ற சிவப்பேறு கூடுதலாய நிட்டையி 

னியல்பு உணர்த்துதல் இப்பதினொராஞ் சூத்இரத்தின் கருத்து. எ-று, 

இகனானே, சூத்து இயைபும் இனி௮ விளங்கும், 

9 DN, ஏகனாகி இறை! (ணி நின்ரர்க்கு இனிச் செய்யக்கடவதொன் 

றின்மையானும், இருணீக்கமும் ஒளி விளக்கமும் உடனிகழ்ச்யொயவாறு 

போலப் பசுத்துவ ரீக்சமுஞ். சிவத் துவ விளக்கமும் இடையீடி ன்றி உடனிச 

தவன வாகலின் வேக வேண்டாமையானும், முதனூலுட் சுவாநுபூதியா 

கிய சிவப் 2பற்றைப் பக்காஞ்சூதீதாத்நுட் பாசநீக்கத்தோடு ஒருங்குவைத் 

கே யோதலானும் ௮தனை ஈண்டு வேறுவைத்தோகல் ௮மையாதுபோலும் 

எனின்;--அறியாது கடாயினாய்: ஏகனாகி இறைபணி நிற்பது துரியநிலைக் 

கண்ணதாகிய அருணிலை2ய ஆகலின் ஆண்டு மலம் நீங்க அணையாே ன சுகப் 

பிரபை மாத்திரையே விளங்குவ தன்றி ௮.$ிதரிலைக்கண்ணதாகிய சிவத்துவ 

விளக்கம் எனப்படும் பரமசுகம் விளங்காமையின் ௮௮ விளங்குதல் ௮வனரு 

ளாலல்ல தொன்றையுஞ் செய்யாமை மாத்திசையால் ௮மையாமையின் ௮ தற்கு 

வேறும் ஆண்டுச் செய்யக்கடவது உண்டென்பது தானே போதருதலாலும், 

இருணீக்கத்தின் ஒளிவிளக்கம் போலப் பசு க.துவநீக்கத் இன் ௮ருள்விளக்கமா 

தீதிரையே அன்றி ஆனந்த விளக்கமும் உடன் நிகழாமையானும், அவ்விசண் 

டற்கும் வேறுபாடு முன்னர்க் காட்டப்பிமாகலானும், முதலூலிற் பாசக்ஷ 

யம் பண்ணுமாறு உணர்த்தியவழிப் பாசநீக்கமாத்திரையே முச்தி எனக் 

gram ar Aster மறுத்தற்பொருட்டுப் பாசநீக்கம் பெற்றோன் சுவாறுபூதி 

புடையவனாவன் எனப பதினொஞ்சூக்இரஞ் செய்தற்குத் தோற்றுவாயாக் 

துணையே பத்தாஞ்சூத்திரத் இற் செய்துவைத்துச் சுவாநுபூதி நிகழ்ச்சிக்கண் 

ஒதற்பாலன : எல்லாம் பதினொராஞ் சூத்திரத்துட் கூறுதலின் 6 £ ஒன்பதாஞ்சூத் 
Ae te aE inne 

* குணம் - = அறிவு இச்சை செயல்கள். குணி - அன்மா.



கூற] சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

இரத்தின் எடுச்துக்கொண்ட அன்மசுத்தி பண்ணுமா பத்தாஞ்சூத்இரத்திற் 

சென்றியைந்து முற்றுப்பெற்ருற் போலப், பத்தாஞ்சூத்திரத் தின் எடுத்துக் 

கொண்ட சுவாறுபூதிகிலை பதிஞெஞ்சூத்இரத்இற் 'சென்றியைந்து முற்றுப் 

பெறுதலான் அதன்கண் மலையாமைப்பொருட்டு ௫ரியர் சுவாறுபூ திமானா 
வன் என்பதனையும் “அரன்கழல்செலும்' எனப் பதினொஞ் சூதக்திரத்கானே 

ஒருங்குவைத் தோதினாராகலின் ௮துமாறன்மையானும், அவ்வாறின்றி *மொ 

மிபெயர்த்தல் யாப்பால் நால்செய்துரைப்பான் புகுத அரியர், வேறுபடச் 

செய்துரையா ராகலாலும் என்பது, இதனானே, முகனூலிற் சுவாநுபூ இமான் 

என வாளா கூறியதனைப் பதினொஞ்ரூத்இரத்துப் “பத்திசெய்க' என்றதன் 

பின்னாகக் கொண்டுகூட்டிவைக்து உரைததலே அதன் கருத்தென்பதூஉம் 

பெறப்பட்டது. அற்ராகலினன்றே, பத்தாஞ்சூத்இரம் பாசக்ஷயம் பண்ணு 

மாறு உணர்த்திற்று எனவும், பதிஞொஞ்சூத்திரம் பரமசிவனது போதம் 

களை அணையுமாறு oan sR. எனவுங் கருத்துரை செய்ததூஉம் என்க, 

இஃதறியாதார் தத்தமக்கு வேண்டியவா2ற உரைப்ப, 

Deas Bre don பிண்டப்பொழிப் |. காட்டக் காணுர் தன்மையுடைய 

கண் உருவக்தைக் காணும்படி. ௮தனோ ஒருங்கியைக்து நின்று காட்டி அவ் 

வுருவத்தைக் காண்கின்ற அன்மாப் போல அறிவிக்க அறியும் இயல்பை 

யுடைய ௮வ்வான்மா விடயத்தை அறியும்படி முதல்வன் ௮தனே டொருங் 

கியைந்து நின்று அறிவித்து அறிந்து வருகலான் அவ்வக்துவிக நிலையை மற 

வாது கடைப்பிடித்துச் செய்யும் ௮அன்பானே அம்முதல்வன் இருவடியாகிய 

சிவானந்தாநுபூ தியைத் தலைப்படும், GI - 2D. 

காணும் எனனும் உவமையடை பொருளினும், கண்டு என்னும் பொரு 

ளவினை உவமையிலும் சென்றியைஈதன, காண என்பதனை ஈரிடத்துங் கூட்டுக, 

* வேர்த்து வெகுளார் விழுமி2ப77”” என்பதுபோலக் கண்டு காட்டல் 

என்பது மாறி வைத்து உரைக்கப்பட்டது. இக்கருத்து நோக்கி யன்ற, 

இதனை விரித்துக் கூறுவான் புகுக்ச வழிநாலாசிரியா 1 *கரட்டிக்கண் டிடுமா 

போலக்£ர்காட்டிக் கண்டிடுவன்'” என்றதூஉம் என்க, 

அயசாமைக்குச் செயப்படுபொருள் ௮தனை என்று எடுத்துக்கொள்ச. 

அயராவன்பு என்றது ௮யரசாமையானாகிய அன்பு என **அறு சென்ற வியர்? 
போல நின்றது. அது 1**இத்தை-யாயுமறி வுடையனா யன்பு செய்ய” என 

வழி நாலாகிரியர் கூறியதனானும் உணர்க, 

உள்ளத்தை என்பது உருபு மயக்கம், 

அ.றிவிச்சைசெயல்களின் நிகழ்ச்சியாயெ அ௮யசாமையும் அன்பும் செல 

வும் முறையே காரணசாரியங்களாய் அவ்வொருபொருண்மேல் ஒருங்கு நிக 

மும். என்பார் அயரா வன்பி னான்கழல் செலுமே' என்ரார். 

    

* இது நால்வகை யாப்பினுள் ஒன்று. அது டுதாகுத்தல் விரித்தல் 'தொகைவிரி 

மொழிபெயர்ட்-பெனச்தகு நூல்யாப பீரிரண் டென்ப.!” என்னுஞ் சூத்தரத்சா னுணர்க. 

1 நாலடியார், சனமின்மை. ௪. நேர்த்து, 1 இவெஞான௫த்தி, ௪௪-ம் சூ. ௧. சாயமொழி.



சிறப்பியல்பு.பதினொராஞ்சூத்தாரம். ௧.௦௯ 

இஃதென்சொல்லியவாரோ எனின்:-*உயிசையின்கி அமையாத சண் 
உருவத்தைக் காணுங்கால் உயிரினது உணர்வு, கண்ணொளி எனத் தானென 
வேற் றுமையின்றி உடனாய் விரவி நின்று கண்ணுக்குக் காட்டிய அதனைக் 

கண் கண்டதென்றுங் கண்ணை ௮ட்டித்து நின்ற உயிர் கண்டதென்றும் 

பகுத்தறிய வாராது இரண்டன் காட்சியும் ஒன்றனையொன்று விடாது ௮த் 

துவிகமாகி ஒருங்கே நிகழுமாறு போல, முதல்வனையின்றி அமையாத 
உயிர் ஒருவிடயத்தை ௮றியுங்கால் முதல்வனது சற்சத்தி, அன்மூற்சத்தி 

யெனத் தானென வேறின்றி உடனாய் விரலி நிற்ப முதல்வனும் ௮வ்வாறு 

விரவி. நின்று ௮ன்மாவிற்கு ௮றிவித்ததொன்றனை ௮வ்வான்மா அறிந்தது 

என்றும், அதனை அஇட்டித்து கின்ற தான் அறிந்தான் என்றும் பகுத்த 
pu வாசாது,, இருவகையறிவும் ஒன்றனையொன்று விடாது ௮த்துவிதமாய் 

ஒருங்கே நிகழுமாறு செய்து வரும் இவ்வுபகாசம் பெத்தம் முத்தி இரண்டி. 

னும் ஒருபெற்றித் சாய் உண்மையின் ஏகனாகி இறைபணி நிற்கும் உயிர் முதல் 

வன் அ௮ங்கனம் அத்துவிதமாய் உபகரித்து நிற்கும் உரிமையை கோக்குமா 

யின் கோக்குக்ே தாறும் நோக்குக்ே 'தாறும் அப்பொருட்கட் செல்லும் இச்சை 

அடங்காது மீதாருமாகலின் அவ்வழி ௮வ்விச்சையே தானாக விளங்கத் தோ 

ன்றும் பேரானந்தத்தை ௮ .நபவிக்கப்படுிமென ௮றிவிச்சைசெயல்கள் மூன் 

gi கண்டுவிடயிக்குமாறு உணர்த்தி அதிதநிலையியல்பு கூறியவாரும் என்சு. 

அத்துவிதமாவது பேதப்பொருள் இரண்டும் தம்முள் ,அபேதமாதற் 

குரிய சம்பந்தவிசேடம். இக்கருத்தேபற்றி **அறிவொளிபோம் பிறிவருமத் 

RA gi” என்றார் புடை நூலா௫ிரியரும். 1 “அக்கு மொன்றிற் தங்கிகின் றில் 

ல2,--தன்றொழி னடத்தா' grader, ௮துபோல முதல்வனும் உயிசை 

அதிட்டிக்து நின்று எச்தொழிலுஞ் செய்வனென் ுணர்க, உயிர் ஒன்றனை 

அறிதல் முதல்வன் உடனின்றறிதலை யின்றி ௮றிவித்தன் மாத்திசையான் 

அமையா தென்பது 1 “*தொண்டனே ஸினையுமா நினையே” **விரும்புமா 

விரும்2ப “தொடருமா தொடரே” :*நூகருமா நுகரே” என்று இவ்வாறு 

முத்இரிலைபற்றி அதிய இருவாக்குக்களானும் அதிக, இவ்வியல்பு நோக்கி 

யன்றே T° அ.றிவானுர் தானே யதிலிப்பான் (௬ ருனே' ் என்றோதய அம்பை” 

ரி “அறிவா பதிலன்றன். cp Sen” எனவும் 9 Bu gre. மென்க. முன்னறி 

தீல் அறிவித்தற்பொருட்டொனவும் பின் அ௮றிவாயறிதல் விடயத்தில் ps 

௮வித்தற்பொருட்டெனவுங் கொள்க, இதனை ஈண்டு வைத்தார் அத்துவித 

நிலை இனிது விளங்குதற்கு. 

இவ்வாறன்றிக் காணுங் கண்ணுக்குக் காட்டு முளம்போற் காண வுள் 

ளத்தைக் கண்டு காட்டல் என்பதற்குக் காட்டுமுபகா£ முணர்த்தன் மாத் 

இரையே கருத்தென் நுரைப்பாரு முளர், இதனைக் கண்ணழித்துரைப்புழி 

அவனும் அவற்றது விடயத்தை உணரும் எனக் காணு முபகாசமாத்திரையே 
எடுத். துக்கொண்டு. உரைத்த அசிரியர்கருத்தன் முகலானும், காணு முபகாசங் 
  

x இவெப்பிரகாசம், பாயிரம். ௭. புறச்சமயத்தவர். 1 சங்கற்பரிராசகரணம், செவசமவாதி 

சங்கற்பரிசாகரணம், ௪௫-௪௬-ம் Ho. 1 இருமாளிகைத்சேவர் திருவிசைப்பா, சோ 

யில், ௧௪, ௧0, ௬, ௭, ரி காரைச்காலம்மையார், அற்புசத் திருவந்தாதி. ௨0.



௩௧௦ .. திவஞானபோதச்டற்றுரை. 

காட்டு முபகாரத்தின் பின்னர்திகாய் நிகழும் என்பது உணர்ர்துகோடற் 
பொருட்டு அதுவும் உடன் கூறப்பட்டதன்றி வேறின்மையானும், அவ்வா 

றன்று என்பார்க்கு 8நசாஞ் சூக்தரக் தட் பெறப்பட்டதனை ஈண்டுக் கூறுதல் 

புநருத்தியாய் முடியு மாகலானும், அவ ௬ாரப்பன வெல்லாம் போலியுளை 
யென் ரறொழிக, 

அ.த்றேல், முதனாலிற் பதினொஞ் சூத்தாத்துட் *காட்டுவன்”' என் 

பது மாத்திரையே யன்றிக் காண்பன் என்பது கூறிற்றில்லையால் எனின்;-- 

அறியாது வினாயினாய்: ஆண்டுக் காட்வொளும் என்ற உம்மை காண்பானுமாம் 

என எதஇரதுதழீஇ நிற்றலின், கருமை யாண்டையதென் ஜொழிக. அவ் 

வும்மைக்குப் பொருள் காணமாட்டாதார் பாடம் வேருக ஓதுப, 

இதலுள், காணுங் கண்ணுக்குக் காட்டு முளம்போற் காண வுள்ளதி 

தைக் காட்டிக் காண்டல் என்றது ஐரஇகாணம்; அதனை அயசா ' வன்பி 

னான்கழல் செலும் என்றது ஜரஇகாணம்; ஆக இரண்டதி கரணத்தது இச் 

சூதிமென்று உணர்க. 

ர 

மூதலதிகரணம். 

ஈண்டு அவனும் அவற்றது விடயத்தை உணரும் என 

Hl. 
எ-து, மே-ள், எ-னின், முதல்வன் உயிர்க்கதுக் காட்டு முபகாசமாத்தி 

ரையே உள்ளது என்னும் வாதிகளை கோக்கி ௮த்.துவிதநிலை உணர்த்துதற்கு 
எடுத்துக்கொண்ட சூத் இரத்தின் முதற்கூற்றைக் கண்ணழித்துரசைத்து மேதி 

கோட ஸனுதலிற்று, 

இ-ள். முதல்வனும் உயிர்களா ஒணாப்பமிம் விடயத்தை உடனின்று 

உணருவன், எ- ு, 

உம்மை உயிர்கள் உணர்சலே யன்றி என இறக்தது கழீஇயிற்று, 
6 

இஃதறியாதாீர் ஈண்டு 'உணரும்' என்றது அறிவித்தற்கு ஏதுவாய் அறி 

யம் என்று உரைப்பாருமுளர், அவ்வாறுரசைப்பிற் சித்தசாகனமாம் ஆகலா 

னும், ஈண்டைக்கு இயைபின்மையானும் HH போலியென் ஜொெழிக, 

* வையே தானேயாய்' எனவும் 1*தாக்த முணர்வின் நமியருள்' என 

வும் மமேற் பொதுவகையாற் கதிப்போச்கு அத்துவிதச்தை ஈண்டுக் காணு 

முபகாசத்தின்வைத்து உணர்க்தி இனிது விளக்கியவாறு, 

இவ்வான்மாக்கள்' அவனை மின்றி பமைந்து ஒன்ை றயும் 

விடயியா வாகலான்; 

எ-து, ஏது, எ-னின். கண் சடமாகலாலும் காண்டற் பயன் உயிர்க்கே 

யாகலானும் கண் காண்புழி உயிரும் உடனின்று காண்டல் பெறப்படும் கண் 

போல் உயிர் £ சடமன்மையானும் உ ணர்தற்பயன் உயிர்க்கே ஆகலானும் 

  

* இந்நால், ¢ ௨-ம் , சூத்திரம், . 1 மேற்படி. ௫-ம் சூ, விளம்பிய



சிறப்பியல்பு.பதினெராஞ்சூத்திரம்.கம் ௮இ. .௩௧௧ 

அதனை எடுத்துக்காட்டி. அவனும் அவற்றது விடயத்தை உணரும் என்றல் 
அமையா தென்பாசை கோக்க மேற்கோளைச் சாதித்த லுதலிந்று, 

இ-ள். விளக்கொளி கண்ணொளியோடு கலந்து கண்ணொளியோடு கூட 
உருவத் தினுங் கலந்தா லன்றி ௮ஃதவ்வுருவத்தைக் காண்ட லின்ரயவாறு 
பொல அறிவிக்க அறியும் இயல்பினவாய, உயிர்களும் முதல்வனதுணர்வு 

தம்மோடு விரவி நின்று தம்மோடு கூடச் சென்று விடயத்தினும் விரவி 

நின்றால் அறிவு விளங்கி அதனையறியும் இயல்பினவன்றிச் தனித்து ௮மை 

யவும், மாட்டா தனித்து ஒன்றனை விடயிக்கவும் மாட்டா வாகலான் அறிவு 

விளங்குகன் மாத்திரைக்கே அன்றி விடயத்தைப் பற்றுதற்கண்ணும் (ps 
ல்வன் உடனின்நறிதல் ஒருதல்யான் வேண்டப்படுதலான் ஈண்டு அவ 
னும் அவற்ற து விடயத்தை உணரும்' என மேற்கொண்டது, எ- று, 

அவனையின்றி அமையாமையிற் காட்டு முபகாரம் விளங்கொற்போல 

அவனையின்றி ஒன்றையும் விடயியாமையிற் காணு முபகாசமும் இனிது விள 

ங்கும் என்பார் அவனை யின்றி யமைர் தொன்றையும் விடயியா' வாகலான்' 
Grom apm. 

அமைந்து விடயியா என்றதனைக் **கந்தித்துச் சுழலும்” என்றாற்போ 
லக் கொள்க, 

உம்மை முற்றும்மை, 

விடயியா என்றது பெயாடியிற் பிறந்த எ திர்மறைவினை, 1 எவ்விடத்து 

மிறையடியை பின்றியமைந் தொன்றை யறிர்்இயற்றி 'யிடாவுயிர்க ளீசன் 
ருனுஞ்--செவ்விதினி ஒளம்புகுக்து செய்தியெலா முணர்ந்து சேட்டிப்பித் 

தெங்குமாய்ச் செறிந்து கிற்ப--னிவ்வுயிர்க டோற்றும்போ தவனையின்றித 

தோற்று விவற்றினுக்கம் முசலெழுத்துக் செல்லாமாய் நிற்கு--மவவுயிர்போ 

னின்றிருவ ஞா லானா மானடியை யகன்றுகித்ப தெங்கே யாமே” என வழி.நா 

லாகிரியர் இதனை 'விரிச்தோ இயவாறும் உணர்க, 'எவ்விட்.. த்தும்”என்றது பெதீ 

தம் முத்தி இரண்டினும் என்பதாம். இதனுள், **இறையடியை யினறியமைந் 

தொன்றை யறிந்தியற்றி யிடாவுயிர்கள்?” எனவும், “*ஈசன்ர னெங்குமாய்ச் 

செறிந்து நிற்பன்"? எனவுங் கூறியது விடயத்தின்கட் படும் நிகழ்ச்சிக்கு என 

வும் '“இவ்வுயிர்கடோநத்றும்போ தவனையின்றித் தோற்ற” எனவும், **அவவுயிர் 

போ ஸின்றிடுவன்'” எனவுங் கூறியது உயிரின்கட் படும் நிகழ்ச்சிக்கு எனவுள் 

கொள்க, அவ்வாறு கொள்ளாக்கால் இருகாத கூறுதல் புகருத * இயாய் முடியு 

மென்று ஒழிக, இனி, விளக்கொளி சுலத்தல் ஈரி1_தீ.தும் வேண்டப்படும் என் 
பதூஉம், “விளக்கொளி கலக்தவற்றை” எ-ம்; 1**விளக்கின் சோதி கலந்தி 
டும்” எ-ம் புடைநாூலாிிரியர் வகுத்தோதியவாற்று னுணர்க, ௮ஃ தங்கனமாக, 

பரமுத்இயில் உயிர்க்கு விடயமாவது ஒன்றின்மையின் வழிாலாசிரியர் எவ்வி 

டத்தும் என்றது அமையுஜாறு என்னை? எனின்;---அறியாது கூறினாய்: “சுத் 

* Gargyrar Gif) ௧ ௧0-ம் சூ. ௯. அங்கத், * மேற்படி, ௧௧-ம் சூ. ௭. 1 சவப்கிர 

காசம், உண்மை, ௩-ம் சூ. ௭. கண்ணொளி. ர உண்மைவிளக்கம், ௫0. முத்திசனில். 
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தவத போகத்தைத் அுய்த்தலண்” எ-ம், ***ஓன்றிநின் றணரு முண்மை,'? 
எ-ம் பிரண்டும் இவ்வாறே ஐதுப வாகலின், பாழுசத்.இயில் உயிர் சிவானந்தா 

அபூதியை விடயித்தல் உண்டெனவும், ௮௮ முதல்வனையின் றி ஆகாமையின் 

அவனும் ஆண்டு அ௮வ்வறுபூதியை உடனின்ஈறறிவன் எனவும் உணர்க, 

ஐ.ந்தையு மொக்க வுணரா தவற்றுணர்வ 
தைந்்தும்போ னின் றுணரு மாகலா--னை நீதினையு 
மொன்ஜழன்றாுப் பார்த் துணர்வ துள்ளமே யெவ்வுலகு 
மொன்றெொன்டுப் பார்க்கு முணர்நீது. 

எ-து. உ-ம், எ-னின். ௮வனும் அவற்றது விடயத்தை உடனின் ௮ணரு 

மாயின் அவற்றோடு ௮வனிடை யறிதற்கட்படும் வேற்றுமை இல்லைபோலும் 

என்பாரை கோக்க வேற்றுமையுங் காட்டி. ௮தனை வலியுறுத்துக னுதவிற்று, 

இ.ஃள. உளளம், எ-து, ஆன்மாவாவ.௮)--அ/வதறு Ba gp Cured Her gy 

உணர்வது உணரும் ஆகலான், GT Gi. சுவையொளி யூரோசைகாற்ற மென்னும் 

ல்க்தினும் 8ம்பொறி போல் அதுவதுவாய்ச் செறிந்து நின்று உணர்தற்பால 

தனை உணருக்தன்மைத்தாகலான்,--லீந்தையும் ஒக்க உணராது 6கஇனையும் 

ஒன்று ஒன்று ௮ப் பார்த்து உணாவது, ௭-து. ௮வவைம்புலன்களையும் ஒருங் 

கே உணாமாட்டாது அவ்வைக்தினையும் ஓசோ வொன்றாய் அறிந்த நுபவிப்ப 

தாம், - er by ஏவவுலகும் ஒனறு உணாந்து பார்க்கும், 6T- HI. அதுபோலச் 

சார்க்கசன்வண்ணமாய்ப் பலதிறப்படுத லின்றி என்றும் ஒருபெழ்றித்தாகய 

சிவம் எல்லாவுயிர்களுடைய எல்லாவிடயங்களையும் பொதுவகையான் ஒருங் 

கே உணர்ந்து அஃபவுயிர்களுடன் நின்று சிறப்புவகையானு மறியும். எ-று. 

இது சொற்பொருட்பின்வரு நிலை, 

சவெத்தைப் பிரித்தமையின் ஏகாசம் (ரிகிலைக்கண் வந்த.து, 

ஒன்று என்பது குறிப்பேதுவாய்கின்ற பெயர், 

ஏகமாய் நின்றே யிணையடிக ளொன்றுணரப் 
போகமாய்த் தான்விளைந்த பொற்பினா--னேகமா 
யுள்ளத்தின் கண்ணானா னுள்குவா ர௬ுள்கிற்றை 
யுள்ளத்தாற் காணானோ வுற்று, 

எ-து, உ-ம். எ-னின். ௮ன்மா லீம்புலனை விடயிப்புழிப்போல முத 

ல்வனை விடயிப்புழியும் முதல்வன் அவ்வாறு உடனின்.௮ு தன்னைச் தான் விட 

யிப்ப னெனின் ன்மாச்சிரப மென்னுங் குற்றமா மாகலின் ௮து பெறப்ப 
டாமையான் அவனும் அவற்றது விடபத்தை உணரும் என்றல் யாண்டுஞ் 

செல்லாது என்பாரை நோக்கி அண்டும் அவ்வாறுணர்தல் உண்டென்பது 
உணர்த்தி ௮தனை வலியுறுத்து த ணுதலிற்று, 

இ-ள். ஒன்று ஏகம் ஆய் நின்று இணை அடிகள் உணாவே தான் போசம் 

ரப் விளைந்த பொற்பினான். ௭-து, முதல் வனைச் சார்ரதவழி அவ்வண்ணமே 
PO erie 
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* சிவப்பிரகாசம், உண்மை. ௧௦-ம் சூ. ௮. ஒன்றிரண்டாக,



சிறப்பியல்பு.பதினெராஞ்சூத்திரம்-க-ம்௮த. ௬௩௧௭. 

மாய் ஒருபெத்றிப்பட்ட அன்மா அவனோ ஒற்றுமைப்பட்டு கின்று ௮வன . 

தடியிணைகளை உணாவே தான் அவவான்மாவுக்குப் பரபோகமாய் மேன்மேல் 

விளைகின்ற பொலிவினையுடைய ஞைலாலும்,--உள்ளத் இன்கண் ஏகம் அப் 
ஆனான். எது, அங்கன மூணருங்கால் அவவான்ம ஞானத்  தினிடத்து ஏகமாய் 

விட்டுரீங்காதவன் ஆகலானும்,--உள்குவார் உள்கிற்றை உள்ளத்தான் உற்றுக் 
காணானோ. ௪-து. கருதுவார் கருதிய பொருளாகயே தன்னை ௮வரறிவோடு 
கூடிநின்று ௮றியான்கொல்லோ, எ - று, 

Gur sions தீரன் விளை ச பொற்பிஞன்' “ஏகமா யுள்ளத்தின் கண்ணா 

னான்” என்னும் பெயரடைகள் ஏனுப்பொருளவாய் நின்றன; யாண்டுஞ்சேற 

அணர்த்துகுற்கு. 
%, * ச ட . 

உள்குவா ருள்கிற்றை cronmt, *Caam@aurr Cauairg wg uf aren” 
என்னாற்போல, 

௫ 

ஆனுருபு உடனிகழ்ச்சிப்பொருட்கண் வந்தது. ஓகாரம் எ:இர்மறை, 

ஆன்மாக்கள் முதல்வனை விடயிக்குங்கால் அவற்றது விடயமாகய ௮வன் 

கன்னாலும் உடனின்று உணரப்படுவன், உள்குவாருள்கிய பொருளாகலின்) 
மேலைவெண்பாவிற் கூறிப்போர்த ீம்புலன்போல, என்று அனுமானவள 

ச e * . > » « . %, 

வை காட்டுவார் “உள்குவா ருள்சிற்றை” யுள்ளத்தா ஸுற்றுக் காணா£னோ 

என்றும், உள்குவா ருள்கிற்றாதல் ஈரிடத்தும் ஒக்கும் என்பார் “ஏகமாய் நின் 

ஹே யிணையடிக ளொன்றுணாப் போகமாய்தீ தான்விலாந்த டெொற்பினான்' 
» . ° ச ௪ . உ . ச த ச ° 

என விடயித்தற்கட் படும் இயல்பும் “எகமா யுள்ளத்தின் கண்ணானான்' என 

அறிவ விளங்குதற்கட்படும் இயல்பும் எடுத்தோ இனா, 

பர போகமாய் என்னாது *போகமாய்' என்றதும் ஒப்புமை இணங்குதற் 

பொருட்டு, சேற்றுநில மிதித்துச் சென்ரானுக்கு வன்னிலம் போலப் பச 

போகவிளைவு, செயற்கைப்பொருளாய் நிற்றலின் ஆக்கமுங் காரணமும் 
அடுத்து வந்தது. இணையடிக ளணருந்தோறும் போகம்” மேன்மேல் விலை 

தல் ர “*புணாந்தாற் புணருந் தொழும்பெரும் போகம்பின் லும்புஇதாய்-- 

மணக்தாழ் புரிகும லாளல்குல் போல வளர்கின்றதே."” என ௮ப்பொருண் 

மேல்வைத் கோதிய இருவாக்காளும் DOE, 

தெளிவுபற்றி விமாக்த என இறந்தகாலத்தாற் கூறினார், 

கண் கண்ணாடி. யினின்றுக் தன்னை விடயித்தாற் போல முதல்வன் அன் 
மாவுட னின்று தன்னை விடயித்தல் பொருத்த முடைமையின், ஆன்மாச்சச 

யம் என்னும் சூற்றம் இன்னோன்னவத்தித் கெய்தாதென் ௮ுணர்க, கண்ணா 

டிக்குள்ளாகக் தோன்றுவறு போலும் எ இர்விம்பமாவது விம்பமே யன்றி 

வேறன் தென்பது சிவாகமநாத் அணிபு என்க, 
கரக்க தவைவைகவை tienes mernnen str mieemananmnetmnne steer Seon A   

இருசாவுக்சரசகாயனார்,. இருமறைச்காட்டுத் 'இருத்தாண்டகம். க, லாண்டுடீர். 

ர இிருச்சிற்றம்பலகச்கோவையார். ௬. உணர்க்தாரக், 
#0
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இதனுள் அவனும் அவற்றநு விடயத்தை உணருமென உணர்வேபற்றி 

ஓஇினாேனும் * “or Bp ஞான முள்ள தத்இற மிச்சை செய்தி” என்பவா 

கலின், அவத்திற்கும் இஃதொக்கும்: ஒக்கவே, பெத்தம் முத்தி இரண்டினும் 

ஆன்மா விடயிக்கப்படும் விடயங்ககா முதல்வன் உடனின்று விடயிப்பன் 

என்பதூஉம், பெத்தத்தின் ௮வணிவனாப் நின்று விடயித்தலின் விடயங்கள் 

அ௮வனுக்கன்றி இவலுக்காயின 'முத்தியின் இவனவனாய் நின்று விடபித் 

sie salen Sis Mums எல்லாம் இவனுக்கின்றி ௮அவனுககாயின 

என்பதூஉம், இனிது விளங்கும். இம்முறைமை கோக்கி யன்றே, உலகத்துள் 

ஒன்றனை ஈவாரும் ஏற்பாருஞ் சிவார்ப்பணம் எனக் கருதா சவழிக் குற்றமெ 

ன்று அகமங்கள் ஓஇயதூஉம், 1**யாதொரு தெய்வங் கொண்டீ ரத்தெய்வ 

மாகி யாங்கே--மாதொரு பாக ஞாதாம் வருவார்”? வன்றதூஉம், அ௮வவு, 

ண்மை யறிக்தவழி 1'எத்கனுவி னின்று மிறைபணியார்க் கில்லைவினை-- 

முற்செய்வினை யுக்தருவான் முன்.” ௨-ம், 4 **பெற்தசிற் நின்ப2ம பேரின்ப 

மாய்” எ-ம், 6 உடம்புடைய யோகிகடா முற்றடிழ் நின்ப--மடங்கத்தம் பேரி 

ன்பத் தாக்கி? எ-ம், 6 காணுங் கரணங்க ளெல்லாம்பே ரின்பமெனப்-- 
டட 5 து : . . அ பெட்ட? 1! . oe ayy ON பேணு மடியார்” எ-ம், “எல்லாஞ் வமா யிருந்த” எ-ம் இவவா ஜோ இய 

தூஉம் என்க, 

முதல கரணை முடிந்தது, 

த் 

இரண்டாமதிகரணாம். 

இனிப் பத்திமினாுன் மறவாது ஏத்த அவன து சிபா 
தத்தை அுணையு மென்றது. 

எ-, மே-ள், எ-னின், ஏகமாக நின்ஞுர்க்கரு அவ்வியைபு பற்றி அறி 

விச்சைசெயல்கண் மூன்றும் ஆண்டி விடயிக்குமா று யாங்குனம்? என்பாரை 

தகோக்கி நிட்டையின் இயல்பு உணர்த்துதற்கு டுத்துச்கொண்ட இரண்டாங் 
. ௩ * . oo on ana?) ச 

கூற்றைக் கண்ணழிக்துரைச்து மேற்2காட னுதலிற்று, 

இ-ள. சூத் இரத் துரைத்தவாறு பற்றி உசைத்துக்கொளக, 

“இத்தை யாயுமறி வடையனா யன்பு செய்ய” என வழி.நாலாசிரியரும் 

ஒதுகலின் ஈண்டும் மறவாது பத் தியினா லேக்ம எனச் ரூத், செப்பொருட் 

கேற்ப மாறிவைக்று உசைத்துக்கொள் க. 11௪தச என்றது உபசாரவழக்கு, 
[। 

S| oH பத்தி காதல் எனமுற போல்வன இச்சை Lb prt & தற பொருள 

அகலான, அது பரமுத த்திபினும் உண்டென்பது ௨ CO TT BTM பதீதியாவது 

சீவன்மூத் த நிலைக்கே செய்யப்பருவதொரு சாசனம்போலும் யான மயங்கித் 

FG GEG Caratrg.wasn ) உரைப்ப, பர முதிதியின்கண் ( ச்சை ச நிகழாத 

உ வெஞானத்த. கும் சூ. ௬௨. சத் சென்வடி. 1 மேற்படி. ௨ ௨-ம் சூ. ௨௫. 

1 இர்தூல். ௧௦-ம் சூ. ௨-ம் ௮;இ. ௧, நாமல்ல, 4 இருவுந்தியார். உட, 9 இருக்களிந்றுப் 

படியார். ௭௬. 0 இருவாசகம், பண்டாயகான்மறை, ௬. %% செவஞானடித்தி. ௧௧-ம் சூ. 

௧. காய, 11 ஏத்தல் - அருள்வழி நிற்றல். 

     



சிறப்பியல்பு.பஇலொராஞ்சூத்திரம்.௨-ம் ௮௫. கூகடு 

வழிச் சிவபோகம் ௮. நுபவமாதல் செல்லாஸ்மையானும், வேன்முத்திநிலைக்கே 
கூறுவதொன்றாயிழ் “செம்மலர் ,கோன்றாள்'' என்னுஞ் சூத்திரத்து ஒருங் 
குவைத் கோத அமையுஞ் சூத்திரம் வேறு செய்யவேண்டாமையாலும், Har 
வரை Cum A Owes ஒழிக, 

அவன் அன்னியமின்றிச் செய்வோர் செய்திப் பயன் 
விளைத்து நிற்றலான். 

௦1-, எ-று, எனின், பத்தியினான் மறவா தேத்இினும் அவனது போ 

தத்தை How sw பாழுத்றியினன்றி முடியாது என்பாரை நோக்கி மேற் 

கோளைச் சாதித்த னுதலிற்று, 

இ-ள். அம்முதல்வன் வேறு நில்லாது செய்வோர் செய்வனவற்றை அறி 

ந்நுஅவீவச்செய்இக்குச் சக்க பயனை மிகச் செய்யலாயின் ௮வவப்பொழுதே 

விளைவித்தும் அல்லுழிக் காலாந்தரத்தில் விளைவித்தும் உடனாய் நிற்ப னாக 

லான் “இனிப் பத் இயினான் மறவாதேத்த2வ அம்மு, கல்வனது பாதத்தை 
அணையும்' என மேற்கொண்டது. எ- று, 

அருக்கனேர் நிற்பினு மல்லிருளே காணார்க் 
கஇருட்கண்ணே பாசத்தார்க் கச--னருட்கண்ணாற் 
பாசத்தை நீக்கும் பகலலர்த்துந தரமரைபோ 

னேசத்திற் றன்னுணர்நதார் நேர், 

எ-து, உ-ம், எ-னின், அரன் கழல் சேறல் உடம்பி னீங்கியபின் னன்றி 

உடம்புடையவழியுங் கூடுமாயின் அது ஞாயிற்றி னொளிசோல, மருங்குள்ளா 

ர்ம்னாப் புலனாதல் வேண்டும் என்பாரை (சோக்கி ௮து கூடாமையுங் கூடுமா 

றும் உவமைழாகற்தா னுணர்தீதி ஏதுவை வலியுறுத்துக னுதலிற்று. 

இ-ள். அருக்கன் நேர் நிற்பினும் காணுூர்க்கு ௮ல் இருளே. -து. ஞா 

யிறு எல்லார்க்கும் ஒப்ப நிற்பினும் அது காட்சியுடையார். கண்ணுக்கன்றி 

௮ இல்லாதார் கண்ணுக்கு இரவின்கண்ணதாகய இருளேயாம் ௮.து2பால,- 
* . a . இ a * ௫. , * ௫ . 

ஈசன் பாரத்தார்ம்கு. இருட் கண்ணே, ௪-து. முதல்வன் எங்கணும் ஒப்ப 
நிற்பினும் மலம் நிங்க முத்தர்க்கன்றி ௮ஃதுடையார்க்கு அவன் அ௮ம்மலத் 

இன் கண்2ண யாவன், சீவன்முத்தரும் ஏனையோர்போல் உடலுடைமையிற் 

பாசத்தாராகலின் வேற்றுமையின்மால் எனின்,--பகல் ௮லர்தீதுக் தாமசை 

போல், எ-து, ஏனைத் தாமரைகளோ டொப்ப ஒருங்கு நிற்பினும் பக்குவ 

முடைய தாமசையைக் கூம்புதலை நீக்டு அலர்த்தும் ஞாயிறு போல,--நேசத் 

இல் தன் உணர்ந்தார் கேர் அருட் கண்ணால் பாரத்தை நீக்கும், எ-து, ஏனை 

யோர்போல் உடம்போடு நிற்பினும் பருவமுடையராய்ப் பத்தியினாற் றன் 

னைமறவாது உணர்வார்க்கு முதல்வன் தனது இருவருட்பார்வையாற் பாசத் 

தை நீக்கி அறிவை அலர்த்தும் ஆகலான் உடம்புள்வழியம் ௮வர் பாசத்தா 

TNT, of - DI. 

ஆகலான் உடம்பு உள்வழியும் ௮வர் பாசக்காரல்லர் என்பது. குறிப்: 
. * உ ரூ ௪ . 

Up பசசம, ஏகாரந 6 DVD,



௬௧௭௬ சிவஞானபோதச்ூற்றுரை. 

்.. திணிந்த இருள் என்பார் “லுல்லிருள்' என்ளுர். மலத்திற்குக் கண்ணாவது 

௮.றியாமை, காணாரும் பகலும் ஆகுபெயர், அருக்கன் எடுத்துக்காட்ுவமை, 
6 « ் 

தன்னை என்னும் இரண்டனுருபு விகாரத்தாற் ஜொக்கது, ஏழாம்வேற்.று 

மைப் பொருட்கண் வரும் நேர் என்பது உருபுமயக்கமாய கான்காவது உணா 

த்தது. 
நீக்குதலும் அலர்த்துதலும் எனையிடத் தஞ் சென்றியைதலின், ஈமீடத் 

துஞ் செயப்படுபொருள் ஏற்பன வருவிக்கப்பட்டன, 

மன்னு மிருளை மதிதுூத்த வாறன்பின் 
மன் னு மானே மலந்துரந்து.-தன்னின் 
வலித்திரும்பைக் காந்தம் வசஞ்செய்வான்' செய்தல் 
சலிப்பில் விகாரியலன முன். 

எ-.து., உ-ம், எ-னின். சேசத்திழ் றன்னுணருஞ் ரீவன்மூ த்தர்க்குப் பாச 

த்தை நீக் அறிவை அலீர்ததுதல் பாமுச்இயினன்றி இல்லை என முரணிக் 

கூறும் வாஇகளை நோக்ிப் பாசத்தை நிக்கி அறிவை அலர்த்தும் முறைமை 

இவ்வாறென்று உணர்த்தி ௮தனை வலியுறுத்துத னுதலிற்று, 

இ-ள், ௮ன்பின் மன்னும் அரனே மன்னும் இருளை மதி துரக்தவாறு 

மலம் அசந்து, எ-து, உயிரைக் தாஞ்க்கிக்கோடற்கண் உளதாகிய இச்சைமிகு 

இயான் அவ்வுயிசோடும் ௮ரகாஇியே நிலைபெறும் முதல்வன் கண்ணின்கண் நிலை 

பெறும் இருளைப் பிறைமதி காடோறுஞ் சிறிது சிறிதாக நீக்கி ஓட்டுமாறு 

போல் அவ்வுயிரின்கண்ணதாகய மலசத்தியை அவ்வப் பருவச்மதாறுஞ் 

சிறிது சிறிதாகச் சோபானமுறையின் நீக்கிப் பற்றறத் துரக்து,--காக்தம் இரு 

ம்பைத் தன்னின் வலித்து வசம் செய்வான் செய்தல் சலிப்பு இல், ௪-து, காக் 

தக்கல் இரும்பைத் தன்கண் ஈர்த்துத் கன்வசமாகச்செய்தல்போல மலம் ௮ங் 

கனகர் அரக்கப்படுந்கோறும் ௮ம்முறையே ௮ச்சத்தி பதிவித்து உயிசைத் தன் 

கண் வலித்துக்கொண்டு தன்வசமாகச் செய்து வருஞ் செப்கையின் அவனு 

க்கு ஒருஞான்றுஞ் சலிப்பில்லை,--விகாரி ௮லன் தான். எ-து, அங்ஙனஞ் 

சலியாது செய்து வருதல் பற்றி விகாரியாவானு மல்லன் காந்தம்போலக் 

தனது சச்நிஇமாத்இரையிற் செய்யும் அம்மு;தல்வன்,எ - று, 

* இ e * ௬ *. e 2 

மதி என்றது ஏற்புழிக்கொடலான் ஈண்டு வளர்பக்கததிற் றிங்களின் 

மேற்முயிற்று. * அத்த வருளானக்கிங் காதார மாயல்லி,--னிர்து வெனவெ 

றித் இட்டு” என்றதும் ௮௮, 
® ° ° ‘ ௬ ந டி 

மலர் துரத்தல் உயிரின்செயலா னாவகன் றென்பதுபட நின்றமையின் 

ஏகாரம் பிரிநிலைக்கண் வந்த.து, ் 

[வான் பான் பாக்குக்கள் தொழித்பெயர்விகுதயுமாம் என்பது 1*கரப் 
பாக் * கறிந்து? என்பகனா. ணுணர்க, 
  

- துகளறுபோசம். ௩௩, * வான் தொழித்பெயர்விகு இயுமாதலை ௨௨௭௬-ம் பக்க 

தீதுச் குறிப்பிற் காண்க, 1 திருக்குறள். ௧௧௨௪. சகண்ணாள்ளார்.



சிறப்பியல்பு.பதினெராஞ்சூத்திரம்.௨-ம் ௮/௧. ௬௩௧௭ 

உவமவுருபு விரித்துரைக்க, சலித்தல்ி வேச.துதல், செய்தற்கண் : சான 

ஏழனுருபு விரித்துரைக்க, | 

மதி துரக்தவாறு மலக் அரந்து என்ற இதனானே மலம் நீங்குவது பின் 

என்பார் மதம் மறுக்கப்பட்டவாறு காண்க, ப 

சோபான முறையின் நீக்குதலா னன்ற, *சத்தி நிபாதஞ் *9வபுண்ணி 
யம் மூ தலாயின நால்வேறுவகைப்பட்ட தாஉம், அவற்றுள்ளும் ஒசோவொன்.ற 

நந்நான்காய்ப் பதினாறுவகைப்பட்டதூஉம், அவற்றுள்ளும் ஒே சோவொன்று 

பலவேறுவகைப்பட்டு விரிந்ததூஉம் என்க, 

நசித்தொன்றி னுள்ள நடித்தலா லொன்று 
நடித்திலதே லொன்றாவ தில்லை--ந௫த் துமல 
மப்பணைந்த வுப்பி னுளமணைந்து சேடமாங் 
கப்பின்று மீசன் கழல். 

எது, உ-ம், எ-னின், உயிருக்குக் குணம் பேல அராதியாயுள்ள ௪௧௪ 

மலம் அவவுயிரின் வேழய்தீ துரக்கற்பாலதன் முகலின் மலக் துரந்து என்றது 

அமையாது என்னும் பாடாணவாதசைவசை நோக்கி அருத்தாபத்தி பளவை 

யான் அதனை வலியுறுத தத லுதலிற்று, 

இ-ள். நசித்து ஒன்றின் உள்ளம் நசித்தலால் ஒன்றா ஈத் திலதேல் ஒன்று 

ஆவத இல்லை. எ- து. அரன்கழல் Orda அங்கால் அதனை ஆன்மா கெட்டு 

ஒன்றுமோ? கெடாது ஒன். றுமோ? எனக் கடாயினார்க்குக் கெட்டு ஒன்றுமெ 

னின், அன்மா கெட்டுப்போகலான் ஒன்றமாட்டாது; கெடா. ஒன்றுமெ 

னின், கெடாதவழி இருபொருளாய் நித்தலின் ஒன்றாமா றில்லை; ஆகலான் 

அ௮ருத்தாபத்தி யளவையானே,--அ௮ப்பு அணைந்த உப்பின் மலம் ஈசித்து 

உளம் ஈசன் கழல் அணைந்து சேடம் ௮ம். எ-து, உப்புத் தனது கண்டிப்பு 
நீங்கி நீரின் ஒன்ருமாறு போலக் தனது சகசமலங் கெட்டொழிய அன்மா 
அசரன்கழலை ஒன்றி அவ்வான்கழற்குச் சேடமாம்,--கப்பு இன்று அம். GT Ss 

அங்கனஞ் சேடகாகிய அன்மாவுக்கு மீளக் *கவர்ச்சீ இல்லை, எ - று, 

ஒன்றாது என்னுர் துவ்விகுதி விகாரத்தாற் ஜொக்க.து, 

பின் வந்த ஈசித்து என்பது செயவனெச்சத் திரிவு. 

யாதொன்று யாதொன்றன் பொருட்டேயாய்த் தனக்கெனச் சுதகஇர 

மின்றி நித்கும் ௮ஃது அதற்குச் சேடமென்பது அறிக, 1*௮வையுடைமை 

யாளாநா மங்கு? என ஓ.துதலின், ஏனைப் பசுபாசங்கள் முதல்வளுக்குப் பொ 

துவகையாற் சேடமாம். ஆயினும், இதுபேரலச் ,சிறப்புவகையாற் சேடமாத 

லின்மையின் இதனை வேதெடுத்து ஓதினார். 

முத்இரிலை கூறி முடிந்தமையின் இறு இக்கட் “சப்பின்றாம்' என Tj ey 

விரு, த் இயல் 7 கூறினார். 

ry. இவற்றின்விரிவை முறையே ௧௪௪, ௧௭௨, ௧௭௪0-ம் பக்கங்களிற் காண்க. செவ 
புண்ணியம் - சரியை முதலியன. 1 கவர்ச்சி - பிரிவு, 1 இந்நூல் ௨-ம் சூ, ௪-ம் ௮7”. 

க. ஏங்கு. 4 அவிகாவிருச்தி - விட்டுநீங்கா இருத்தல், | | 

 



BD சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

பொன்வாண்முன் கொண்லூவிற் புக்கொடுங்கிப் போயகலத் 
தன்வாளே யெங்குமாந் தன்மைபோன்--முன்வாண் 
மலத்தின் மறைந்துள்ள மற்றுலகை புண்ணு 
மலத்திரித்துச் செல்லும் வரத்து: 

எ--.து, ௨-ம், எ-னின். நான்காஞ்சூதி இசம் முதல் இதுவசையிற் கூறிப் 

போந்த கேவல சகல சுத்தம் என்னும் முத்திறத் தவத்தைகளினும் : அன்மா 

தன்னியல்பிற்குக் கேடின்றியே நிற்ரு மென்பது உவமையின் வைத்துக்காட்டி. 

மேலதனை வலியுறுத்துக னுதலிற்று, 

இ-ள். பொன் வாள் முன் கொண்ஜூளில் புக்கு. எ-து, ஞாயிறு காலைப் 

போதின் முடுற்படலத்துண் மறைந்து,--ஓடுங்கி, எ-து, அம்முகிற்படலம் 

ஒருபுடை நீங்கியவழித் தன்னொளி எகதேசமாய் ஓடுங்கித் தோன்றி, போய் 

அகல எங்கும் தன் வாளே ௮ம் சன்மை போல், ௭-து, 2/0 Up படலம் 

பெருங்காற்றுன் அடியுண்டு முழுவதும் விட்டொழிந்தவழி வங்கணுற் தன் 

ஜனொளியேயாய்த் 8] தான்றும் பெற் ிபோல,-- உள்ளம் முன் வாள மலத் தின் 

மறைந்து, எ-து, ஆன்மா அ௮ராதியே தன்னறிவு மலத்துண் மறைப்புண்டு 

கேவலப்பட்டு,--மற்று ஓடுங்?” உலகை உண்ணும்,௪-து..ின்பு கருவிகளோடு 

கூடி ஏகதேசமாய் அறிவு விளங்கி &ம்புலன்க*ை விடயிக்கும்,--மற்று மலத்து 

இரித்து *எங்குமாய்வாள்' வரத்து4. செல்லும்,எ-று, பின்பு அம்மலத்தை முத 

ல்வனருளாத் பற்தறக்களைந்து வியாபகமாய் அறி விளங்கி அவனது பாக 

SOE ௮ணைந்து சுத்தப்படும், எ-று, 

தன்மை எலிரர் கொண்டுவிம் புக்குழியங் கேடின் மையின், 

garth தேற்றத்இன்கண் வந்தது, பின் வந்த வாள் அகுபெயர், 

வினைமாற்றின்கண் வந்த பற்று என்னும் இடைச்சொல் மலத்திரித று 

என்பதனோடும் இயைந்தது, சாரியை yuu ps தன்னுருபு நிலையாது வந் 

தது *இலேசாற் கொள்க, 

]உவமைவிளைகள் பொருளினுஞ் சென் நியைந்தன. 

அறிவு மறைந்தும் ஓடுங்கியும் மறைப்பு நீங்கியே எங்குமாய் நிகழ்கன் 

மாத்திரைக்கே பொன்வாள் உவமை என்பார், உலகை யுண்ணும்' வரத்துக் 

செல்லும்' என வேற்றுமையும் உடன் கூறிஞர், 

மலம் நசித்தலாவது சனத மறைத்தற்சத்தி மடங்கிக் Sips sen 

தஇிரையே பிறிதன்று என்பதூஉம் உவமையாற் பெறுதும், 

இரண்ட. ரம இகரண முடிந்து, 

“ரீ 

ப திஞொஞ் சூத் கிரமுடிதி DSS. 

Penn 

4 இதனை, ௨௨௨-ம் 'பச்சத்துச் "குறிப்பிற் ற். காண்க. + ஒடுங்கு, லும், வாள் - ஏங்குமா 
தலும் உவம வினைகள்.



சிறப்பியல்பு.பன்னிரண்டாஞ்சுத்திரம். ௩௧௯ 

் oO டு 59 a 
பன்னிரண்டாஞ்சூத்திரம், 

D0 க படட 

செம்மலர் நோன்றாள் சேர லொட்டா 
வம்மலங் கழீஇ யன்பரொடு மரீஇ 

மாலற நேய மலிந்தவர் 'வேடமு 

மாலயந தானு மானெனத் தொழுமே. 
e ye . " e 4 e ஓ [ 

டு. சூ-ம். எ-னின். அகிந்திதனாய் நின்ற பதியைச் 
சிந்திதனாகக் கண்டு வழிபடுமாறு உணர்க்துத னுதலி ற்று 

எ-று, க-சை, எ-னின், சூத் இரக்கருத்து உணர்த்துத னுதலிற்று, 
% 

இ-ள், அயரா வன்பி னான் கழல் சென்ற முத்தர்க்குச் சீவன்முத்தி 

நிலைக்கண் அவ்வறிவிச்சைசெயல்கள் poral Yossie செல்லுங்கால் 

அவை செல்லுமிடம் இவை என்பது உணாக்தும் முகத்தான் வாக்குமனாதீ த 

மாய்ப் பத்தியினான் மறவாதேத்த நின்ற முதல்வனை வாக்குமனக்கோசச 

மாம்படி. தெளியக் கண்டு வழிபமொறு உணர்த்துதல் இப்பன்னிரண்டாஞ் 

ரத இரத்தின் கருத்து, எ- று, 

சூத்திர இயைபும் இனிது விளங்கும், 

DES BIS Hes பிண்டப்பொழிப்பு, அயரா வன்பி னான் சழலணைந்த 

ரிவன்முத்தனாவான் செங்கமலமலா போல விமிர்து விளங்கிய முகல்வனறு 

சோன், முளை அணைய வொட்டாது அயர்த்தலைச் செய்விக்கும் அவவியல்பினை 

புடைய மும்மல அழுக்கை ஞானநீராற் கழுவி ௮ங்கனம் அயசாவன்பு செ 

ய்யும் மெய்ஞ்ஞானிகளோடு கலந்து கூடி. மலமயக்கம் நிங்குதலான் அன்புமிக்கு 

டைய அவாதநு இருவேடத்தையுஞ் சிவாலயத்தையும் முதல்வ னெனவே 

கன்டு வழிபட்டு வாழும், எ-று, 

ச ச ட . 0 . ச உ, 

எழுவாய் மேலைச் ரூத்திரக்இனின்.றும் வருவிச்சப்பட்டது. சீவன்முத் 

ஜன் ஏன்பநு 4 நிபுழிக்கோடலாற் பெறுறும், 

கோன்றாள் வினைத்தொகை, கோன்றல் பொறுத்தல், ***எடுத்துச் சுமப் 

ப்ரான் GT amr apt Loot ravi flus cyte, 

கழீஇ என்றது குறிப்புருவகம், 

“மாலற நேய மலிந்தவா' என்று ஒம்ம கழீஇ யன்பரொடு மரீஇ 

யினார் பன்னும் lisa (RL Bl சட்டுப்பெய/ மாத இசையாய் நின்றது. 

நேய மலிதல் கூறவே, வழிபாடும் பெறப்படும், தான் ௮சை, 

“அம்மலங்கீஇ' என் கனணால் அறிவு வியாபரிக்கு.மிடமும், அன்ப 

சொடு மரீஇ! என்நதனால், இச்சை வியாபரிக்கு மிடமும், 'தொழும்' என்றத 

ற் செயல் வியாபரிக்கு மிடமும், பெறப்பட்டன. படவே, சிவன்முத்தர்க்கு 
  

4 இருவருட்பயன், உயிர்விளச்சம். டு. இடைக்ச.



௩௨௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை; 

௮.றிவிச்சைசெயல்கள் ஏனை விட்யங்களிம் செல்லா என்பதூஉம் பெறப்ப 
ட்டது, இம்மூன்றும் பிரிப்பின்றி ஒரிடக் தொருங்கு நிகழ்வன வாகலின், 
விடயவேற்றுமை பின்மையும் உணர்க, 

தொழுக என்னாது *தொழும்' என்றமையின், இஃது அ௮ணைந்தோசது 

குன்மை என்பது பெற்றாம். அற்றாகலினன்றே இதனைச் சாதனவோத்தின் 
வையாது ஈண்டு வைத்தார் என்பது. இனித், தொழும் என்ற தனை இசட்டுற 
மொழிந்துகொண்டு விகுதிப்பொருள்பட நின்ற முன்னிலையேவ லாக்கியு 

முசைத்துக்கொள்க, என்னை? செல்வப்பெருக்கு முடையார்க்கு உணவாயெ 

ஆன்பால் உடம்பு நோயின்றி வளசச்செய்யும் மருந்துமாதல்போல, இவ்வழி 

பாடு மலவாசனை கிறிதுந் தாக்குதலின்றிச் சிவாரந்தம் மேன்மேல் வளசச் 

செய்யுஞ் சாதனமாதலு முடையையின், கண்ணழித்துசைபற்றி விதியாக 

வைத்து உரைத்தலும் அதுபற்றி, ் 

இதலுள், செம்மலர் கோன்றாள் சேர லொட்டா வம்மலங் கழீஇ,என் 

றிது ஓரதஇகாணம்;' அன்பொடு மரீஇ என்றது QI Hatem; wrap Sou 

மலிர்தவர் வேடமு மாலயச் தானு மானெனக் தொழும் என்றது ஓரதிகா 

ணம், ஆகமூன்றஇகராணத்தது இச்சூத்திமென்று உணர்க, 

தீ 

மூதல”திகரணம். 

ஈண்டு ஆணவ மரயை கான்மிய மென்னு மலங்களைக் 

களைக வென்றநூ. 

எ--.து, மே-ள். எ-னின். சீவன்றாத்தர்க்கு ஒருதலையான் முன்னர்ச் செய் 

யக்கடவது இத எனச் ரூத்திரத்தின் முகற்கூற்றைக் கண்ணழித்துசைத்து 
மேற்கோட ஸனுதலிற்று, இ-ள். வெ-டை. 

கன்மமலமே தன் மூலத்தை நோக்கிக் கான்மியமெஷவும் படும், காமிய 
மெனப் பாடமோதி, ஆகாமியங் காமியமெனத் தலைக்குறையென் றுரைப் 

பாரு முளர், 

அவைதாம் ஞானத்தை யுணர்த்தாது அஞ்ஞானத்தை 
யுணர்த் து மாகலான. 

எ-து, ஏ-து., எ-னின், *மலமாயை தன்னொடு வல்வினை யின்$ே! 

எனப் பாசறிக்கம் மேலே (பெறப்பட்டமையின், மெய்யுணாந்து நிட்டை 
கூடியபின் ௮வை களையக்கிடத் ல் யாங்கனம்? என்பாசை தோக்கச் சூத்திர 

த்தின் உடம்பொடு புணர்த்தோதிய பொருளைத் தெரித்துணர்க்டு மேத் 

கோளைச் சாதித்த னுதலிற்று, 

இ-ள், ௮ம்மலங்கண் மூன்றும் மெய்யுணர்க்து, நிட்டைகூடினார் மாட்டும் 
யாதானுமோ சாற்று னுழைந்து தம் மெய்யுணர்வைக் &ழ்ப்படுத்துப் பிறவிக்கு 

வித், தாகிய பண்டை விபரீதவுணர்வை மேற்படுத்துவனவாம் அகலான்,



சிறப்பியல்பு.பன்னிரண்டாஞ்சூத்திரம்.க-ம் அ.தி. ௩௨௧ 

௮ஃது அவர்க்கு ஆகாமையின் “ஈண்டு ஆணவ மாயை கான்மிய மென்னு 

மலங்களைக் களைக' என மேற்கொண்டது. GT - Oh. 

உணர்த்துதல் உணர்விற்கேதுவாதல், 

ஈண்டு அஞ்ஞானம் என்றது விபரீதவுணர்வை, 

புண்ணிய பாவம் பொருந் மிக் கான்மியமு 
மண்முதன் மாயைகாண் மாயையுங்-- கண்ணிய 
வஞ்ஞானங் காட்டுமிவ் வாணவழு மிம்ஞமூன்று 
மெய்ஞ்ஞானிக் காகா விடு, 

ஏ-து, உ.ம், எ-னின், அவை அஞ்ஞானத்திற்கு ஏதுவாய் வந்து நுழை 
யுமாறும் ௮ஃது ௮வர்க் காகாமையுர் தெரித்துணர்த்தி ஏதுவை வலியுறுத்துத 
னு தகலிற்று, 

இ-ள், புண்ணிய பாவம் பொருக்தும் இக் கான்மியமும், எ-று, *புண் 

ணிய பாவப் பயனாயும் புண்ணிய பாவ காசணமாயும் பொருந்துகின்ற இக் 

கனம மலமும்,--மண் முதல் மாயை காண் (இம்) மாயையும், ௪-து. கிலம்முதல் 

மோகினி ஈருகக் காணப்படுகின்ற இம்மாயாமலமும்,--கண்ணிய ௮ஞ்ஞானங் 

காட்டும் இவ்வாணவமும். ௪-௮, சூட்டியறிவதாகிய விபரீதவுணர்வைப் பய 

க்கும் இவ்வாணவ மலமும்,--இம்மூன் றும்டிமெய்ஞ்ஞானிக்கு ஆசா விடு, ௪-து. 

இம்மலங்கண் மூன்றும் மெய்யுணாரவுடைய உனக்காகாமையான் அவற்றை 

விடுத்ெ 'காழிவாயாக, எ-று, 

.. எல்லா மலங்களும் பற்றறத் துடைத்து மெய்புணரீந்து கிட்டைகூடி. 
OSH உடம்பு நிற்குமளவும் பிசாரத்தவினை அவ்வுடம்பைப் பற்றி கிற்ற 

லான் ௮ஃது அவர்க்கு ஓராவழி வாசனைவயத்தான் இங்குளி வாங்கும் 

கலம் போல வந்து தாக்கும்; அவ்வழிப், 1 “*பிற்செயா தநப விப்ப இன்று” 
ஆகலின் அதுசார்வாக விருப்பு வெறுப்புக்கள் உளவாம்; அவை உளவாகவே, 

1 :பாமே பார்த் இருப்பார்” க்கு நிலம் முதலிய ஏகதேசப்பொருள் காட்டிப்ப 

டும்; படவே, அவற்றைச் சுட்டியறிவதாகிய விபர கவுணர்வு மேற்பட்டு 

மெய்யுணர்வைக் £ ழ்ப்படுத்துப் பிறவிக்கு Ms srw: Baro இம்மூன்றும் 

அறிவற்றம் பார்த்து இம்முரை றயானே வந்து தலைப்படுமெனக் காட்டிக் கூறு 

வார் கன்மம் மாயை ஆணவம் என்று இம்முறையின் வைத்து ௮வவக் காரிய 

நிகழ்ச்களே எடுத்தோதிச் சுட்டிக் கூறினர். இகரச்சுட்டு இடையிலும் 

வர்தியையும், 

புண்ணிய பாவம் என்றது உபசாசம், 

மூன் வந்த மாயை முப்பத்தொராம் எண்ணுமுறைமைக்கண் நின்ற 

தத்துவத்தை உணர்த்தி விடாசவாருபெயராய்த தன்னை ஈறாகவுடைய ஏனைக் 

திதி துவங்களையுற் BUS Qu. 

* புண்ணிய பாவம் என்பன இன்பத்துன்பங்களையும் நல்வினை தீவினைகளையும் 

உணர்ச்தின. .| சவஞானத்தி ௨-ம் சூ. ௧௧. முழ்செயல். 1 மேழ்படி. கக-ம் சூ. 2. 

ப.ரஞானத்தாற். | 

 



௩௨௨ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

காண்மாயை செயப்படுபொருளோடு முடிந்த வினைத்தொகை, 

இவை சிவபோகப் பெருவாழ்வை இழப்பித்தலின் மெய்ஞ்ளானிக் காகா 
வாயின, 

மேன்மேன் முறுகுவனவாய இவற்றைத் தோன்றும்பொழுதே துடை 
யாக்கால் * *களைகுகர் கைகொல்லுங் காழ்த்ச விடத்து” என்னும் முறை 

மைத்தாய் முடியு மென்பது பற்றி விடு என ஈண்டும் வலியுறுத்தப்பட்டது, 

விடுதலாவது, ௮வை அம்முறையான் நிகழ்க்தவழி இவ்வஞ்ஞானம் ஏக 
தேசக் காட்சியான் ஆயதெனவும், அக்காட்ட விருப்பு வெறுப்புக்கள.து தோ 

தறத்தான் அனஞாயதெனவும், ௮அத்தோற்றமும் பிசாசத்தவினை நுகர்ச்சிககட் 

சென்ற தற்போதத்தால் ஆயதெனவும், ௮றிந்து ௮ங்கனஞ் செல்வதாகய, 

தற்போதம் முனையாதவாறு பரிகரித்துச் கவெஞானத்துள் ௮டங்குச் சிவாநு 

பவம் சுவாநுபூ கெமாம்படி ஞானநிலையில் உழைத்து நிற்றல், 

மாயை கன்மம்கள். அஞ்ஞானங் காட்டுதல் ௮ணவமலச்சார்வா யை 

செயற்கை என்பது உணர்த்துதற்கு, மூன்றற்கும் பொதுவாக ஏதுவுட் 
கூறிப்போர்த அதனை ஈண்டு ௮ணவமாத்இிசைக்கே சிறந்தெடுத் தோதினார், 

முதலதிகாண முடிந்தது, 

அத் 

இரண்டாமதிகரணம். 

இனிச் சிவபத்தர்களோ டிணங்குக வென்றது. 

௭-௮, மே-ள், எ-னின். அம்மலங் கழிஇயினார்க்கு அதனை நிலைபெறு 

தீதுவதாய் அதன்பின்னர்ச் செய்யக்கடவது இஃது எனச் சூத்திரத்தின் இர 

ண்டாங் கூற்றைக் கண்ணழித்துசைத்து மேற்கோட ஸனுதலிற்று, இ-ள், 

வெ-டை. 

ஈண்டுச் 'சவுபததர்' என்றது பத்தியினனை மறவாதேத்தி முதல்வனது 

சபாதத்தை அணைந்த வேனமுத்தர் மேற்று, 

இணங்குதல் ஈட்புச்செய்தல். 'சவபத்தர்களோ டிணக்குக' எனவே, 

எதிர்மறை முகத்தான் ஏனைய?ரா டிணங்கற்க என்பதூஉம் பெறப்பட்டது? 

அல்லாதார் அஞ்ஞானத்தை யுணர்த் துவ சாகலான். 

6/-ு, ஏத, எ-னின் உறவும் பகையும் ஒித்த மெய்ஞ்ஞானிகள் இலர் 

மாட்டு நட்புஞ் சலொமாட்டு ஈட்பின்மைய முடையராதல் சால்பன்று என் 

பாசை கோக்கி மேற்கோளைச் சாதித்த னுதலிற்று, இ-ள், வெ-டை, 

அல்லாதார் அஞ்ஞானத்தை யுணாத்் துமாறு 1 தெய்வ மென்பதோர் 

சித்தமுண் டா-முனிவி லாததோர் பொருளது கருதலு--மா.று கோடி 

* இருக்குறள். ௮௪௯. இளைதாக, 1 இருவாசசம், போற்றித்திருவகவல், கான் 
(peer. 

 



சிறப்பியல்பு.பன்னிரண்டாஞ்சூத்திரம்.௨-ம் ௮இி. ௩௨௩ 

மாயா சத்திகள்--வேறு வே.றுதம் மாயைக டொடங்னெ--வாத்த மானா 

சயலவர் கூடி--நாத் திகம் பேசி, காத்தழும் பேறினா--சுற்ற மென்னுக் 

தொல்பசுக் குழாங்கள்--பற்றி யழைத்துப் பதறினர் 'பெருகவும்--விசத 

மேபாச மாகவே இயருஞ்--௪சரத மாகவே சாத்திரங் காட்டினர்--சமய வாதச 

Los மதங்களே--யமைவ தாக வற்றி மலைக்தனர்'” என்றற் ரொடக்கத்துத் 
இருவாக்குக்களான் ௮றிக, 

மும்மலங்கள் அஞ்ஞானத்தை உணர்த்துதல் இலக்குவாய்த்துழி ஏது 

வாதன் மாத்திரையே; சிவபத்த ரல்லாதார் அவ்வாறின்றி இலக்கு வாயாத 

வழியும் வாய்க்குமாறு செய்துகொண்டு பலவகை உபாயங்களானுக் தம்மோ 

டொப்ப விபரீத வுணர்வைச் செலுத்தியேவிடுவர் ஆகலான் அ௮ம்மலங்களி 

ஈனுங் கொடிய்ராயெ இவரை அவற்றிலும் அஞ்ச விட்டொழிதலே அறிவு 

டைமைக்குச் சால்பு என்பதாம். 

மறப்பித் அத் தம்மை மலங்களின் ஸீழ்க்குஞ் 
சிறப்பிலார் தர்திறத் துச் சேர்வை--ய்றப்பித் துப் 
பத்த ரினத்தாய்ப் பாரனுணர்வி னாலுணரு 
மெய்த்தவரை மேவா வினை. 

எ-.து. உ-ம், எ-னின், அஞ்ஞானத்தை யுணர்த்துமவசோடு இணமங்கா 

மைமாத்திசையே அமையும் சிவபத்தர்களோடு இணங்குதல் எற்றுக்கு? என் 

பாசை நோக்கு ௮தனை வலியுறுத்துத னுதலிற்று, 

இ-ள், தம்மை மறப்பித்து மலங்களின் வீழ்க்கும் இறப்பு இலார் 

திம் திறத்துச் சேர்வை ௮ற. ௭-து, முதல்வன் காட்டியுங் கண்டும் உபகரித்து 

நிற்கும் ௮த்துவிததிலையை மறவாது கடைப்பிடிக்குர் தமது ஞானக்கண்ணை 

இழப்பித்துத் தீய நெறிக்கட் கொண்டுசென்று மலங்களாளாய பிறவிக்கு 

ழியில் வீழ்வித்துத் துயருறுத். துவா ராகிய அன்பில்லார் கூற்றிலே தொன்று 

தொட்டுப் பயின்று வந்த சேர்ச்சி அுறும்படி,--பத்தர் இனத்துப் பித்து 

ஆய்ப் பரன் உண்ர்வினால் உணரும் மெய்த் தவரை,” எ-து, ௮ம்மறவியை 

மாற்றி ஞானக்கண்ணை உதவிப் பிறவிச்சுழியினின்றும் எடுத்து ஈன்னெகிக் 

கட் செலுத்தி வாழ்விக்குஞ் செவபத்தாது கூற்றிலே போன்புடையசாய் 

அவவன்பு சார்பாக விளங்குஞ் சிவஞானக் கண்ணால் அக்திலை கடைப்பிடி.த் து 

உணரப்பெற்ற மெய்த் தவசாயினாரை,-- வினை மேவா, GTZ), எல்லா வரத்தங் 

கட்கும் மூலமாய் வந்து சிறப்பில்லார்தந் இறத்துச் சேர்வையைப் பயப்பிக் 

கும் பிராரத்தவினைகள் வாதியா, எ- று, 

மறப்பித்துத் கம்மை மலங்களின் வி £ழ்க்குஞ் சறப்பிலார்' என மேற். 

சொல்லிய பொருளையே அ.நுவதித்து விரித்தோ தினார்; ௮தன் எதிர்மறை 

முகத்தாற் வெபத்தாது. பெருந்தகைமை உணர்ந்துகோடற் பயன் கோக்க 

மலம் ஆகுபெயர். 

விழ்க்கும் என்றது உருவகங்குறித்து நிற்றலின், அவ்வாறு உரைக்குப் 

பட்டது,



poe திவஞானபோதச்சிற்றுரை. 

எல்லாவற்றினும் அன்பு சிரர்தமையின் ௮தனைச் *சிறப்பு' என்மூர், பித் 

அப் போறலின், ௮ன்பு பித்தெனப்பட்ட௮, 
G 

ஏனைக் தவங்கள் எல்லாம் மெய்யாதலின்றி மலகடையாய்ப் போதலின், 

பரனுணர்வினால் உணருநர் தவமொன்றே மெய்த்தவம் எனப்பட்ட, 

வினை பால்கா௮ஃறிணைப்பெயர், சிவபத்தர்மாட்டு ௮ன்புடையராய் மன 

ஞ்சொற் செய்கைகளான் அவர் வழி நிற்பார்க்கு உலகியலுணர்வு மாறிச் சிவா 

பூதி உணர்வே மேம்பட்டு நிகழும்: அது நிகழவே பெளதிக உடம்பைப் 

பற்றி வரும் பிசாரத்தவினைகள் அவர்க்கு நுகர்ச்சியாகல் செல்லாமையின் 

வாஇக்கமாட்டா: மாட்டா தொழியவே, அவை பற்றுக்கோடாக நிகழுஞ் 

சிறப்பில்லார்தர் நஇிறத்துச் சேர்வை பற்றறக்கெடும் என்பார் 'சசர்வை-யறப் 

பித்தட்--பத்த ரினத்தாய்ப் பரனுணர்வி னா ஓணரு--மெய்த்தவரை மேவா” 

வினை' என்ளார். எனவே, விட்ணெர்வை நிலைபெறுத் துஞ் சவெபத்தர்களோடு 

இணங்கினா லன்றி வினை பற்றுக்கோடாசத் தொன்றுதொட்டுப் பயின்று 

வந்த கிறப்பில்லாரது இணக்கம் அருமையின் ௮வவிணக்கம் ஒருதலையான் 

வேண்டுமென வலியுறுத்தவா எயிற்று, 

இரண்டாமூிகரண முடிந்தது, 

ன 

மூன்றாமதிகரணம். 

இனிப் பத்தர_ு திருவேடத்தையுஞ் சவாலயத்தையும்' 
பரமேசரனெனக் கண்டு வழிபடுக வென்ற_தூ. 

or— i. மே-ள், எனின், அன்பரொடு மரீஇயினார்க்கு அம்மருவுதலை 

நிலைபெறுக்துவதாய் அதன் பின்னர்ச் செய்யக்கடவ இதுவெனச் சூத்திரத் 

இன் மூன்றாங் கூற்றைக் கண்ணழித்துரைத்து மேற்கோட ஸனுதலித்று, 

இ-ள். வெ-டை, 

காண்டல் லீபுறவின்றித் தெளிதல், 

காமக்கிழத்தியர் வடி.விற் காணப்படும் அடை சாந்து அணிகலன் முத 
லாயின காமுகரை வசீகரித்து இன்பஞ் செய்யுமா றுபோல மெய்யுணர்வுடை 

யாரைக் காட்ிமாத்திரையின் வசீகரித்து இன்பஞ்செய்தல்பற்றித் திருவே 

டத்தையுஞ் சிவாலயத்தையம் என்று உபசரித்தார், அது * “சேலுங் கய் 

a திலக்குங்கண் ணாரிளங் கொங்கையிற் செங்குங்குமம்--போலும் 

பொடியணி மார்பிலங் குமென்று புண்ணியர் போற்றிசைப்ப” என்னுந் இரு 

வாக்கானும் ௮றிக, இருவேடத்தி. னியல்பு 1 **தாயவெண் ணீறு துதைந்த 

பொன் மேனியுச் தாழ்வடமு--காயகன் சேவடி தைவரு சர்தையு கைந்துரு 
கிப்--பாய்வது போலன்பி னீர்பொழி கண்ணும் பதிகச்செஞ்சொன்-- 
மேயசெவ் வாயு முடையார் புகுந்தனர் வீதியுள்ளே? 1 **சந்தையிடை யரு 

வன்புக் திருமேனி தனிலசையுங்--கந்தைமிகை யாங்கருத்துங் கையுழவா 
  

்- * இருப்பல்லாண்டு, ௮. 1 பெரியபுராணம், இருகாவுக்கரசுகாயனார் பு. சாணம். ௧௪0. 

1.மேற்படி, இருஞானசம்பந்தமூர்தீஇராயனார் புராணம். ௨௭0, ௨௭௪௧.



சிறப்பியல்பு.பன்னிரண்டாஞ்சூத்திரம்.௩-ம் ௮.தி.க.௨ட௫ 

சப்படையும்--வர்இழிகண் ணீர்மழையும் * வடிவுபொலி திரு$௮--மந்தமி 

லாத் திருவேடத் தரசுமெஇர் வந்தணைய” **கண்டகவு ணியக்கன்றுக் கருத் 
இற்பாவு மெய்க்காதத்--ஜெண்டர் இரு வேடகேசே தோனீறியதென் றுதொ 
முதே” என்றற் ரொடக்கத்துத் ஜிருவாக்குக்களானும் ௮.றிக, 

அவன மற்றிவ்விடங்களிற் பிரகாசமாய் நின்றே அல் 
லாத இடத்து அப்பிரகாசமாய் நிற்றலான். 

௭-௮. ஏது, எனின், மெய்யுணா்வுடையார்க்குப் பகுப்பின்றி எங்க 

ணும் பரமேசானெனக்காண்டலே பொருத்தம் உடைமையாளும் நின்ற திருத் 

தாண்டகம் முதலியவற்றுள் ௮வ்வாறு ஒதுதலானும் திருவுருத்திரத்துட் பகு 

பப்பின்றி உயிர்ப்பொருள் உயிரில் பொருள் எல்லாவற்றையுக் தனித்தனி எடுத் 

தோதி வழிபாடு கூறுதலானும் ஈண்டிவற்றை மாத்திரையே விதந்துகொண் 

டோதியது என்னை? என்பாரை நோக்கி மேற்கோளைச் சாதித்த லுதலிற்று, 

இ-ள. அ௮ம்முதல்வன் யாங்கணும் வியாபகமாம் நிற்பினும் இவ்விரண்டி. 

டத்துமாத்திரையே தயிரின் நெய்போல விளங்கி நிலைபெற்று ௮ல்லுழி யெல் 
லாம் பாலின் நெய்போல வெளிப்படாது கிற்றலான் “இனிப் பத்தாது தருவே 

டத்தையுஞ் சிவாலயத்தையும் பாமேசுரன் எனக் கண்டு வழிபடக' என மேற் 

கொண்டது. எ - று, 

மற்று உசையசை, 

எப்பொருட்கண்ணும் இறைவன் கலந்துளன் என்பது தெளிஈ$்துகோட 

ற்பொருட்டுத் இருவருத்திரத்தின் ௮வ்வாறு ஒதப்பட்டது”எனக்கொள்க, 

தன்னுணா வேண்டிச் தனதுருவைத் தானகொடுத்துத் 

தன்னுணரசத் தன்னு ளிருத்தலாற்--றன்னுணரு 

தேசத்தர் தம்பா னிகழுந் ததிதெய்போற் 

பாசத்தார்க் சன்றாம் பதி. 

எ-து, உ-ம், எ-னின், திருவேடத்தின் இறைவன் பிரகாசமாய் நிற்கு 
மாறு யாங்கனம்? என்பாரை கோக்கி அதனை வலியுறுத்துத னுதலிற்று, 

இ-ள், பதி, ௪-து. ௮டக்திதனாய். நின்ற பாம்பொருளே,---தன் உணச 
வேண்டி,எ௪-து.உலகத்துள்ளார் தன்னை ௮றிதற்பொருட்டு,--தனது உருவைத் 

தான் கொடுத்து, ௭-து, திருகீறு சண்டிகை முதலிய திருவேடமாகய தனதூ 

திருவடிவத்தைச் தன் அன்பர்க்குக் கொடுத்தலாலும்,--தன் உணா, ௪-து. 

அவ்வன்பர் தன்னைச் சவோகம்பாவனையால் அறியச் செய்தலானும்,--தன்' 

னுள் இருத்தலால். ௪-அ, ௮ங்கனம் ஒருகு றியின்கண் கின்,றணரும் அவரைச் 

POT FI வியாபகத்துள்ளாக இருத்துதலானும்,--சன் உணரும் கேசத்தர் தம் 

பால் ததி நெய்போல் நிகழும், ௪-து. குறியும் இறந்துகின்று தன்னை உள்ளவா. 

உணரும் ௮வர்மாட்டுத் தயிரின்கண்ணதாகிய கெய்போல விளங்கித் தோன்



உ௨௭ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை, 

றும்,--பாசத்தார்க்கு இன்று ஆம். ௪-௮. ௮வ்வியல்பில்லாத பாசக்கட்டுஉடை 
யார்மாட்டுப் பாலின்சண்ணதாயெ கெய்போல விளங்காது நிற்கும், எ-று, 

செய்து என்பது சொல்லெச்சம், இருத்தல் அல்லிற்றுப் பிறவினைத்தொ 

ழித்பெயர், கொடுத்துச் செய்து இருத்தலான் நிகழுமென இயையும். 

தன்னுணரு Cae gsr எனப் பெயரடையானும் சேதுக் கூறப்பட்டது. 

தன்னை என்னும் இரண்டஒருபு விகாரத்தாற் றொக்கது, 

உணர்தலை மூவிடச் தோதுதலின் இஃது ௮ங்கனம் வேறுவேறு உரைக் 
கப்பட்டது, 

பாசத்தார்க்கு என்பது உருபுமயக்கம், இன்மை ஈண்டு விளங்காமைகுறி, 

தீது நின்றது. 

கண்டதொரு மந்திரத்தாற் காட்டத்தி லங்கிவே 
அண்டல்போ னின்றங் குளதாமாற்--கண்டவுருத் 
தான.துவா யன்ருனான் முனதுவாய்த் தோன்ருனோ 
தானதுவாய்க் காணுந் தவர்க்கு. 

௪-௮, உ-ம், எ-னின், சங்கமவடிவிற்குக் கூறிப்போரந்த இயல்பில்லாத 

தாவாவடிவின் ini Bo en Bs Bun உளவழி யன்றிப் பிரகாசமாய் நிற்றல் 

பெறப்படா தென்பாரை நோக்கிச் சிவாலயத்தி னிடத்தும் இறைவன் பிர 

க்மாய்" நிற்றலை. வலியுறுத்துக னுதலிற்று, 

இ-ள், காட்டத்தில் அங்கி Cag cana Cure. எ-.து. ibe 

கடைகோலாற் கடைந்துழி Cag விளங்கும் அ௮ல்லுழி விளங்குவதன்ரா 

னாற் போல,--கண்ட உருக் தான் ௮து ஆய் அன்று ஆனான், ௭-து, உயிர் 

கட்குப் புத்தி முத்தி ௮ளித்தற்பொருட்டுக் காணப்பட்ட தாவாவடிவின்கட் 

கலப்பினால் அதுவே. தானாய் அதுவன்றி Carp பொருளுமாம் இயல்புடைய 

முதல்வன்,--கண்டது ஒரு மந்தாத்தால் நின்று ௮ங்கு உளது ௮ம், ௪-து. 
௮.துவே தானாகக் காணாதார்க்குத் தம்மால் அதியப்பட்டதொரு மர்இரசாக் 

நித்தியம் இல்வழி ௮வவடி.வின்கண் விளங்காது கின்று ௮ஃதுள்வழி விளங் 

இத்தோன்றும் பொருளாம்,--௮.து தான் அய்க் காணும் தவர்க்கு ௮து தானி 

ஆய்த் தோன்றானோ. ௪-து, அவ்வாறன்றி ௮வ்வடிவே அ௮வனாகக் காணப்பெ 

றும் உண்மைத் சவமுடையார்க்கு ௮ப்பெற்றியனேயாய் விளங்கத் தேர்ன் 
முன்கொல்லோ, எ- று, 

காணாதார்க்கு என்பது சொல்லெச்சம். 

மந்திரத்தால் என்னும் பொருளடைக்கேத்ப உவமையிலும் வருவித்து 
உரைக்கப்பட்ட, உண்டாதல் ஈண்டு விளங்குதன்மேற்று, அல்-அசை, 
அனான் என்பது பெயர், ஐகாரம் எதிர்மறை, பொருண்மைபழ்தி உளதெ 

னவும் ௮ன்றெனவும் கூறினார்.



சிறப்பியல்பு.பன்னிரண்டாஞ்சூத்திரம்.௪-ம் ௮இ. ௩௨௭ 

“தானதுவா யன்றானான்' எனலும் பெயீரடையான் அவரவர் பாவனைக் 

கேற்ப விளக ஐகுதற்கு ஏ.துக் கூறியது. தானதுவா யன்ருதல் சங்கம வடிவிற்கு 
மொக்குே மனும், தாவா வடிவின்சண் நிகழுங் கஉடாவை இதனானன்றி நீக்க 

லாகாமையின் ஈண்டுக் கூறினார், இஃது ஈரிடத்தும் ஒக்குமென்பது முன்ன 
ர்ப் பெறப்படும், 

மூன்றாமதிகாண முடிந்தது, 
Lf- 

நான்காமதிகரணம். 

இனி இவ்விடங்களின் வழுபடுக வென்றது, 

௪-.து, மே-ள். எ-னின். மேற்கூறிப் போந்த மூன்றுஞ் சவன்முத்தர்க் 

குதி தாமே உளவாம் இலக்கணமாகலின் ௮துவாதமாசவைதச் துணர்த்தற் 

பாலனவாகிய இவற்றைக் களாக! *இணங்குக' *வழிபடுக' என விதியாக 

வைத்தோதியது எற்றுக்கு? என்பாரை நோக்கி ௮ தனை அவற்றது ஒழிபாகக் 

கொண்டு சாஇத்தற்கு மேற்கோட னுதலிற்று, இ-ள், வெ-டை, 

இவவிடங்கள என்றது மேற்கூறிய இரண்டனையும், 

வழிபடுக வென்னும் எடுத்தலோசையான் ௮நுவஇத்து உணர்த்துவதே 

மையும் என்பாரை நோக்கி விதித்தலை வலியுறுத்தவாறு, இனம்புத்திக் ௧ களை 

தீல் இணங்குதல்கட்கும் இஃதொக்கும். 

நரம்பு நாடி. முதலானவற்றைக் தான துவாய் வரும் புரு 
டன் அவையாகாவாறு அப்புருடனு மாகலான. 

௭-௮, ஏது, எ-னின், எய்தியதனை விதித்தல் பயனுடைத்தன்றுபோ 

லும் என்பாசை ரோக்க மேற்கோளைச் சாதித்த னுதலிற்று, 

இ-ள், காம்பு மூகலிய தா.துக்களின்௧ண் வேற்றுமை இன்றி அதுவது 

தானாய் வரு௫ன்ற உயிர் நாடியோ என்போ நரம்புக் கோழையோ என்று 

இக௫்கனம் *“பைமறியாப்” -பார்ப்பார்க்கு அகர்நரம்பு நாடி முதலியவை அகாது 

அவற்றின் வே.றுமாயினாற்போல உயிர்க்குபிராகெ அம்முதல்வனும் உயிர்ப் 
பொருள் உயிரில்பொரு ளெல்லாவத்தி னுங் கலப்பான் அ௮துவது தாளாகியும் 

பொ௫ுண்மையான் அல்லனாகியும் நிற்பனாகலான் ௮துவது தானாப்க் காணுங் 

காட்டி பற்றி எய்இய வழிபாடு அல்லஞாய் நிற்றலைக் காணுங்கால் எய்தாதாக 

லின் அவ்வழியும் எய்துவிக்க வேண்டுதலான்: இனி இவவிடங்களின் வழிப 

கெ! என விதித்தோதியது, ௭ - நு, 

“அவையாகாவாறு . அப்புருடனும்! எனவே 'அவ்விட்த்து எய்.அவித்தல் 

ஒருதலையான் வேண்டும் என்பது தாற்பரியமாயிற்று, 
  

* நாலடியார், தூய்கன்மை. ௨. தோற்போர்வை.



௬௨௮) சிவஞானபோதச்டற்றுரை. 

மேற்கோளின் இவ்விடங்கீளை என்னாது இவ்கிடங்களினென வேத்று 

மைப்படுத் தோஇயதூ௨ம் இஃதுணர்ந்து கோடத்பொருட்டு, இதனானே, 
*எய்தாத தெய்துவிப்பதூஉம், எய் ப்திய, இகந்துபடாமற் காப்பதூஉம், எய் ப்திய 

தனை ஒருமருங்கு மறுப்பதூஉம் என்னும் விதிமூன்றனுள், இஃது எய்த 

யஇகந்துபடாமற் காத்ததென்பது போர்தவாறு உணர்க, 

வாறு உவமவுருபுபடகின்ற.௮. முதலானவற்றை என்பது உருபுடியக்கம், 

அதுவிது வென்ற ததுவல்லான் கண்டார்க் 
கதுவிது வென்றதையு மல்லான்--பொதுவதனி 
லத்துவித மாச லகண்டமுந் தைவமே 

யத் துவிதி யன்பிற் மொழு. 

எ--து. உ-ம். எ-னின், முதல்வனுக்கு ௮வவியல்பு எல்லாப் பொருட்க 

ண்ணும் உண்மையின் அவற்றுள் இவ்விடங்களின் மாத்திரையே வழிபாடு 

விதித்தது என்னை? என்பாரை நோக்கி ௮னை வலியுறுத்துக துதலிந்று, 

இ-ள், கண்டார்க்கு, எது, முதல்வன் உயிர்ப்பொருள் உயிரில் பொரு 

ளெல்லாவற்றினும் நிற்கும் நிலைமை அறியப்பெற்றோர்க்கு,--அது இது என் 

து அல்லான். ௭-து. கண் அருக்கன்போல் அதுவும் இதுவும் எனப் பக்கிசைத் 

தோதப்பட்ட பேத நிலைமையலும் அல்லனாய்,--௮.த என்றது அல்லான். 

எ-து, உடல் உயிர்போல் அதுவே யென்று ஒசப்பட்ட ௮பேத நிலைமையனுமி 

அல்லனாய்,--௮த இது என்றதையும் அல்லான்,௪-.த. குண குணிபோல் ௮து 
வாகிய இது என்பு பக்டிசையாமல் ஓதப்பட்ட பேதாபேத நிலைமையனும் அல் 

லழய்,--பொதுவதனில் ௮த்துவிசம் ஆதல் அகண்டமும் சதைவமம, எ-து, 
௮றிவொளிபோல் அம்மூன்றற்கும் பொதுமையான் அத்துவித நிலைமைய 

ஞதலான் எல்லாப் பொருளும் அவன் வடிவேயா மாயினும்,--அத்துவிதி ௮ன் 

பின் தொழு, ௭-௮, அவற்றுள்ளும் அன்பு விளையுமிடத்தின் வழிபவொயாக 

Haas gas saris songs) Coon. Gumus, எ-று, 

45 இது என்றது முன்னையது உம்மைத்தொகை; பின்னையது இரு 

பெயசொட்டுப் பண்புத்தொகை, 

அல்லான் என்பதனை மேலும் கூட்டி, என்றது என்பதனை ௮.து என்ற 

தூனோிம் கூட்டி உரைக்க, அல்லான் என்பது முற்றெச்சக்குறிப்பு, 

corps Bul i ponies RO MST, Aon இறந்தது தழீஇயிற்று. 

பொதுவது என்னும் ௮௮ பகுஇப்பொருள்விகுஇி, தைவம் என்னுஞ் சொல் 

லியல்பு 1 மேலே உரைக்தகாம். ஏகாரம் தேற்றம். ஆயினும் என்பது சொல் 

லெச்சம், அன்பு ஆகுபெயர், ஏழாவது விரித்துரைக்க, 
  

* எய்தாத தெய்துவிப்பது - அபூர்வவிதி. எய்தியஇசர்துபடாமற் காப்பது நியம 

விஜி. எய்தியதனை ஒருமருங்கு மறுப்பது - பரிசங்கொவிதி. இது இராவிடமாபாடியச் 

திற் கண்டது. 1 ௧௯௬௭-ம் பச்கத்துக்குறிப்பிற் காண்க,



சிறப்பியல்பு.பன்னிரண்டாஞ்சூத்திரம்.௪-ம் அதி. ௨௨௯ 

* “இருக்கோயி லுள்ளிருக்கும் திருமேனி?” யினன்.றி * எங்கு-முருக் 
காண வொண்ணாத பான்முலைப்பால் விம்மி யொழுகுவஅ போல்கெளிப்பட் 
டருளுவ'' தாகி அடி.ப்பட்வெரும் அன்பு விளையாமையின்” ஆண்டுச் செய்யும் 

வழிபாடே அத்துவிச ஞானத்தை நிலைபெறுத்தற் பயத்ததென்பார் 'அத்.துவி 
தமாக லகண்டமுக் தைவமே' என ௮.நுவஇத்து அத்துவிஇயன்பிற் ரெழு” 
எனரூர், அத்துவிதி என்னும் ௮ண்மைவிளி பயனலுணாச நின்ற குறிப்புப்பெயர், 
இதனானே விஇக்குப் பயன்கூறியதாஉ மாயித்று, 

இனி, அது இது என்பன அருவுருவாகிய இருமேனி எனக்கொண்டு 
அதஜ்ைய உரைப்பாருமுளர்: அவர், அன்பின் என்றதனை ஏறுப்பொருட் 
கண் வரும் ல்ர்கனுருபேற்ற இயற்பெயசாகவைத்து உரைப்ப, 

வினையா லசத்து விளதலான் ஞானம் 

வினை கீரி னன்றி விளையா--வினை இர 

ஞானத்தை மாடிக் தொழவே ய.த,நிகமு 

மானத்தா லன்பிற் ரொழு. 

எ-று, உ-ம், எ-னின். அசத்தாயுள்ள வன்ன!பதங்கலா அசத்தென்று 

கண்டு ஒருவவே ஞானசொரூபம் உளதாய் அத்துவிகக்கை உணர்த்தும் நக 
8 டல் டர 

லான் அதன்பொருட்டு வழிபாடு வேறு விதித்தல் வற்றுக்கு” என்பாரை கோ 

க்கி அதனை வலியுறுத்துக 'னுதலிற்று, 

ர 

இ-ள். வினையால் அசத்து விலை கலான் வினை தீரின் அன்றி ஞானம் 
விளையா, ௪-அு, உடம்பின்கண்ணதாகிய பிராரத்தவா சனை உயிர்க்குக் தாக்குவ 

தாயுள்ள துணையும் அதனான் வரும் விருப்பு வெறுப்புக்களும் அவைபற்றிக் 

காட்சிப்படும் மண் முூசன் மாயைகரும் அவைபற்றி நிகழும் விபரி ௪ உணர்வும் 
. . ry ச * 

ருவியவழியும் வர்.நகூடி !2மம். Gastar rare, அவ்வ 

ளவிந்செல்லாம் மூலமாகிய பிராரக்கவாசனை பற்றறக் கழிர்தாலன்றி ௮வல௪ 

அமெ அசத்துக்கள் ஓ 

OME 
BODES 8ீம்ப்படுத். த மெப்யுணாவு inti av கூடாதாகலின்,---வினை இர 

ஞானத்தை காடித் தொழவே ௮.து நிகழும். எ-ு, அவ்வாசனை பற்றறக் கழி 

தற்பொருட்டு ௮ம்மெப்யுணரீவுடையாரை நாடி வழிபடவே அவ்வினை நீங்கி 

மெய்யுணர்வு மேம்பட்டு நிசமும்,--அனதிதால் அன்பின் கொழு. ஈ-து, ஆக 

லான் அன்பினால் அவரை வழிபிவொயாக, @T = 2). 

அசத்தை ஒறுவியவழி உளதாகிய ஞானசொருபம் நிலைபெறுதல் அவ் 

வசக்ெது விளைவிற்கு '2வராகிய விளைக்தீர்வின்சண்ணதாகலான், அவ்வினை 

வேர் அறுத்து மெய்யுணர்வை நிலைபெறுத்துதற்பொருட்டு அதனை ௮ங்கனம் 

நிலைபெ.றுத் இஞா்மாட்டுச் செய்யும் வழிபாடு ஒருதலையான் வேண்டப்படும் 

என்பதாம். அற்றேல், அதன்பொருட்டு ஸ்ரீபஞ்சாத்கரத்தை விதிப்படி உச்ச 

ரிக்க என் ற் Sy g's வ அகுற்கு அமையும் 54௦ ன், அஃது ஓக்கும்; அவவுச்சரி 

ப்பும் இவ்வழிபாட்டை இன்றி அமையாது வன்௪, அற்ருகலினன் 20, அண்டு 

* சிவஞானி்தி, ௧௨-ம் சூ. ௪. 

௪௨



௩௨௩௦ சிவஞானபோதச்சிற்றுரை, 

* அள்செழுத்தால்' எனவும், 1 மண் ளம்' எனவும், ௮௧ வழிபாடீ அஞ்செழுத்த வும், 1 “மண்முதனா வும், அகத்து வழிபாட் 
டை உடன் கூறியதூஉம் என்பது, 

விளையாது என்னும் அுவ்விகுதி விகாசத்தாற் ழொக்கது, பின் வந்த 

ஞானம் அகுபெயா். ௮னதனால் என்பது ஆனகத்தால் என மரீயிஇற்று, 

தன்னை யறிவித்தும் தான்றானாச் செய்தானைப் 

பின்னை மறத்தல் பிழையலது--முன்னவனே 
தானேதா ஞச்செய்துந் தைவமென்றுந் தைவமே 
மானே தொழுகை வலி, | 

எ-து, உ-ம், எ-னின், அங்ஙனம் பயன்பற்றி வி இக்கப்படும் வழிபாடு, 

வேள்வி மு.கலியனபோலப் பயன்வேண்டாமையாளுதல் பின்னர்ச் செய்து 
பெறுதும் என்ரகல் ஒசோவழி ஒழியவும்படங்கொல்லோ என்பாரை நேக்கி, 

HY SI செய்யாவழிப் படுங் குற்றமும் செய்தல் கடமையாமாறும் உணர்த் 3 

விஇத்தலை' வலியுறுத்து னுதலி று, 

இ-ள். தன்னை அறிவித்துத் கான் தான் ௮ச் செய்கானைப் பின்னை மற 

தீதல் பிழை அலது, T-H. தன்னுண்மையை அறியமாட்டாது குருடாய்க் 

இடந்த உயிர்க்குப் பலவாற்றா னும் துநனைத் தெரித்துணர்த்டு எத்தனையும் 

எளிய ௮வ்வுயிரை எத்தனைய அரிய தானும்வண்ணஞ் செய்தளிக்த பெரியதோ 

ரூதவியை அதன்பின்னர் மறக்குமாயின் ௮ஃது இதற்குமுன் அறியாமை 

யான் மறீந்த குற்றம்பொலத் தீர் இிறனுடைய?தார் குற்றமன்.௮ு அகலானும்,- 

முன்னவன் தானே தானாச் செய்தும் தைவம் என்றும் கைவமே மான் தொ 

மூகையே வலி. எ-து. முதல்வன் ௮ங்கனக தான்ரு?னயாகச் செய்தாலும் 

இதுகாறுந் தனக்குச் சுதர்திரமின்றி மூகல்வனது உபகாரத்தை இன்றியமை 

யாதாய் ௮டிமையாயே உயிர் எக்காலத்தும் அவ்வாறு அடிமையேயாம் ஆக 

லானும் தான்றானாச் செய்தகளித்த அப்பெரி2யானை வழிபடதலே அவ்வுயிர் 

க்கு வலியாவது, 67 -று, 

தமது முூதருன குருவாகலின் “கான்றானாச் செய்தானை' என்றும், முன் 

னைமறகத குற்றம் அறியாது நிகழ்ந்ததாகலின் கழுவப்படும் இஃது ௮துபோற் 

கழுவப்பெவெதன்று என்பார் *பின்னை மறத்தல் பிழையலது' என்றுங் கூறினர். 

பின்னை மறத்தல் என்றதனால் முன்னை மறத்தல் பெறப்பட்டது. 1*எஈரன்றி 

கொன்றூர்க்கு முய்வுண்டா முய்வில்லை--செய்கநன்றி கொன்ற மகந்கு'' என் 

னுங் கருத்து நோக்கிக் கூறிய தூகமாம். 

அலதும் எனப் பாடமேர்தி இது பிழையாகலன்றியம் என்றுரைப்பாரு 
முளா, 

ஏகாரம் முன்னையது அசைநிலை; பிவ்னையன தேற்றம், செய்தாலென் 

பது செய்தெனத் இரிந்தது. உம்மை இ Diner KOT als FBI. 

* இந்நூல். ௯-ம் சூ.௩. அதி. ௧. [| மேற்படி. ௩. 1 இருச்குறள். ௧௧0. 

  

 



சிறப்பியல்பு.பன்னிரண்டாஞ்சூத்திரம்.௪-ம் அ.தி. ௩௩௧ 

தான்றானாச் செய்தல் எதனை எதனைப்*பற்றினும் ௮து அதுவாம் உயிர் 

தன்னை அறித்தவழி எண்குணங்களால் நிறைந்து தன்வண்ணமாகச் செய்தல், 

அங்கன் செய்தவழியும் * , உயிர்தானுஞ் Glaur gue மொன்றினுக்கு 

முரித்தே” என்பார் “தைவமெண்றுந் தைவமே” என்றார். 1 தைவம் என்னுஞ் 

சொல்லியல்பு மேலே உரைத்தாம், 

மானை என்னும் இரண்டனுருபு விகாரத்தாற் ஜெக்க.து, 1 மான் என்பது 
வடசொற்றிரிபு, சுட்டு வருவிக்க, வலிகருவதனை வலி என்று உபசரித்தார், 

,இவ்வுதாரணந்கண் மன்ரானும், வழிபாட்டிற்கும் இடத்துகிகழ்பொ 

ருண் மாத்திரையே அன்றி இடவிசேடமும் பெறல்வேண்டும் என அதனை 

வலியுஅத்துமுகத்தானே, முறையே சிவலிங்கத்தையுஞ் சிவபத்தர் வேடத் 
"தையுஞ் சவெதேகெர்களையும் அறிந்து வழிபமொறு கூறப்பட்டது, 

சிவமென்னு மந்ததர சிந்தைநேர் நோக்கப் 
பவமின்ருங் கண்வா சகத்திற்-சிவமுண்டா 
மொன்று மிரண்டு மலத்தார்க்கிங் கொண்குருவா 

லின்றிந் நூன் மும்மை மலர்க்கு, 

எ-து, செ-ள், எனின். இங்கனஞ் சிவாகமத்துள் ஞானபாதப் பொரு 

ளெல்லாவற்றையும் பொது உண்மை என்று இருவகைப்படுத்துப் பிரமாண 

இயல் இலக்கண இயல் சாஜன இயல் பயன் இயல் என கான்யெலாக வைத்துப் 

போதிப்பதாகிய இச்சிவஞானபோதக நாலைக் சோடற்கு உரிய ௮ இகாரிகளா 

வார் இவர் என்பது உணர்ததுத னுதலிற்று, 

இ-ள், வம் என்னும் அர்த தர, எ-து, தான்றானாச் செயதவாதருற 

சவனென்னும் இயல்பினீங்கிச் சிவம் என்று ஒதப்படும் வேதாந்தத் தெளிவா 

மெ சித்தாந்தத்தை உடைய மாணவகனே! ஒன்றும் இசண்டும் மலத்தார்க்கு. 

எ-து ஒன்றும் இரண்டும் ஆய மலங்கலா உடைய விஞ்ஞானாகலர்க்கும் பிளயா 

கலர்க்கும்,-- சிந்தை நேர் நோக்கக் கண் வாசகத்தின் பவம் இன்று ஆம் சிவம் 

உண்டாம், ௮-௮. முறை! யே அறிவின்கண் நின்று அருட்பரர்வையால் கோக்கு 

தலானும் சேவருருவாய் முன்னின்று செய்யுச் திருகோக்கம் பரிசம் வாக்கு 

எனப்படுர் இக்கையானும் பிறவிக்கு ஏதுவாய ப..த்துவம் நீங்கிச் சிவத்துவம் 

விளங்கும் ஆகலான்,---மும்மை மலர்க்கு இங்கு ஒண் குருவால் இன்று இக் 

மால்,எ-து, ௮வரின் வேர மும்மலம் உடையவர்க்கே உரித்து இவ்வுலக 

sa அனுபவமுடைய தே௫ிகராற் போதிக்கப்படும் இச்சிஞானபோத 

ரூல், எ-று, 

அந்தம் வேதாந்தம், ௮ர்ததாம் சித்தாந்தம் ஆகலின், ௮தனைப் பெற்றா 
ரது பெருமை கூறுவார் 'சிவமென்னுமர்ததர' என்ளுர். 

என்னும் என்புழிப் படுசொற் றொக்கு நின்றது, சிந்தை-௮றிவு. கண் 

ணருபு விரித்துரைக்க, 

ஆ செஞான9த். கக-ம் சூ. ௧0. செம்பிரச. 1௧௯௭-ம் பச்கம். 1 மகான் என்பது 
  

மான் எனத் தற்பவமாயிற்று,



௬.௩௨ ப ாரயிரம், 

4 5 * * e : ௪ ° ௪ ச் . ௪ ௯ 

நேர் கோக்குதல் முன்னை மருட்பார்வையை tor pO) ௮ருட்பார்வையால் 

நோக்குதல். கோக்க கோக்குதலான் என்க, | 
ச 

கண் வாசகங்களைக் கூறவே இனம் பற்றிப் பரிசமும் உடன் கொள்ளப் ் 

ர் 

படும், 

பவம் ஆகுபெயா, 

இர்_நால் ௮ நபவம் உடைய தே௫ூகனால் அன்றி விளங்காது என்பார் 
ம் க உட ட . 

ஒண் குருவால்' என்மூர், 

போஇக்கப்படும் என்பது அலவாய்நிலையான் வந்தது, 

இன்றிஈ. நால் என்பு] இந்நூல் என்னும் பொருட்டு, இக்காலத.நு உசை 
ண . . . . . mA 9 
க்கப்படும் நால் எனிலும் அமையம, அது ‘BT QUOT GHWT னின்று” என 

. . ச ௪ . ர் 

வருகின்ற வெண்பாவாற் கூறியவாற்றானும் அறிக, 

மும்மை என்றது ஈண்டு எண்ணின் மேல் நின்றது, “தெரிமாண் டமிழ் 
சு ச 4 உர் ச a4 . ௩ 

மும்மைத் தென்னம் பொரப்பன்" என்பு மிப்ே பால, 

கான்காம இகரணா முடிஈ்நறு, 

பன்னிரண்டாஞ்சூக் இர முடிந்து, 

LOP- ் 
6 

பயணியன் முற்றிற்று, 

__. ௮௨௨ 

"சிறபிபியலபு முற்றுப்பெற்றது. 
  

இருச்சிற்றம்பலம். 

FEET 

பாயிரம், 
௧220ல் 

எந்தை சனற்குமா னேத்தித் தொழவியல்பாய் 

நந்தி யுரைத்தருளறு ஞான நால்--ரிநதைசெய்து 

தானுரைத்தான் மெய்கண்டான் முரணியோர் தாருணார, 

வேதுதிருட் டாந்தத்தா லின்று, 

இ-ள். எந்தை சனற்றுமான், ௪-து. எந்தையாகிய சனற்குமார முனி 

வர்,--ஏத்தித் தொழ, எ-று, அடியேற்கு ஞானபா தப்பொருளை உபதேசித்த 

ருளுக என்று அன்பு செய் நுதித்து வணங்கிப் பிரார்த் இக்க,--இயல்பு ஆய் 

நந்தி, ௪-து. அப்பொருளினியல்புகளைச் சீகண்டதேவர்பாற் கேட்டுச் இந்தித் 

அச் தெளிந்த ஈந்திபெருமான்,--உரைத்தருளும் ஞான நால், எ-ு. அக்கா 

ஸிலை அவர்க்கு உபேே௫ிக்தருளிய சிவஞானபோ தமென்னும் வட.நாலை,--



ப ாரயிரம், ௩௩௩ 

மெய்கண்டான் இந்தித்து. ௭-௮, மெய்கண்டதேவகாயஞார் இந்தித்து மொழி 
பெயர்த்து,--ஏது திருட்டாந்தத்தால், ௪-து. கருத்துரை மேற்கோள் ஏது 

உதாரணங்களோடு சேர் தீத,--தாரணியோர் தாம் உணரி ௪-து. தாசணியின் 
கணுள்ளோர் உணர்ந்து உய்யும் பொருட்டு,--இன்று உரைத்தான், ௪-து. 
இந்காளித் கூறியருளினார். எ - று, 

எந்தர்தை என்பது எந்தை என மரீஇயிற்று, தொழ என்பது உசைத்த 

ருளும் எனனும் பிறகருத்தாவின் வினகொண்டது. ஆயப்கர்திவினைத்தொகை, 
ஆய்தல் ஈண்டுக் கேட்டுச் சிர்இத்துச் தெளிதலை உணர்த்இற்று, தான் தாம் 

என்பன கட்டிரைச்சுவைக்கண் வந்த அசைகள். அல் ஓடிருபின் பொருட்டு, 

மகவெனப் பல் னுயிர்களையும் பேணும் மகனாய் காமெல்லாம் ஈல்வழிபெற் 

அய்யும்பொருட்டு ஞானபாதகப் பொருளை நகிலைபெறுத்தி வைத்தலாற் றந் 

தையை நிகர்ப்பார் என்பது போதர “எந்தை' என்றும், குருபத்தியிலும் பக 

குவமுஇர்ச்சியினுஞ் சிறந்தவர் என்பது போதா, ஏக்ிக்தொழ' என்றும் 
கூறினார், 

e 

தாரணி என்றது ஈண்டுத் தமிழ்வழங்கும் நிலத்தை, என்னை? ௮ற்கிலத் 

தாசேதமிழ் நூல் உணர்த்தற்குரியராகலின். ஏத்தி என்றும், தொழ என்றும், 

வாக்கின் தொழிலும் காயத்தின் தொழினும் கூறவே இனம்பற்றி மனத்தின் 

(ஜெெழிலாகிய அன்ப செய்தலும் பெறப்பட்டு, ஸர, | PX 5 g 

சர்தைசெய்தல் என்பது LITGHE சா திமுனிவர் பால, காம் கேட்ட பொ 
டா உட . ச ச * . . ப் 

சள மொழிபெயர்த்துக் உறுதற்கண் வழவாது மனத்திலே நினளைத்சமை 
ரூ c= oc ர கி me 6 ன் 

தலை உணர்த்திற்று, அல்லதூஉம் காதனாருள் மிபறும் நநஇயர்தேவர் சனற் 

குமாரமுனிவர்க்காம், சனம்குமாரமுனிவர் சத்தியஞான தரிசனிகளுக்கும், 
. ச “7d . vs ச உர் . 

சத்தியஞானதரிசனிகள் பாஞ்சா திமுனிவர்க்கும், பரஞ்சோ திமுனிவர் தம 
* . க ௪ . க . ச . ரூ ௪ 

க்கும் உப கத்த முறையைக் கடைப்பிடி தநூதி தாமும் அவவாமேற பின்னை 

யோர்க்கும் பிரயோசனமாமாறுரைக்கக் திருவுளங் மிரண்டு என்றலுமாம், 

அலலதூஉம் “யான்பெற்ற வின்பம் பெறுகவிவ் வையகம்” என்று கருணைமீக் 

கூர்ந்து என்றலுமாம். அல்ல்தூஉம் அகித்தியம்பற்றி விரைந்து செயற்பால 

.தெனச் இத்இழ்து என்றலுமாம், 

. தாசணியோர் தாமுணா' எனவே, தேவர்முனிவர் முதலியோர் உணரு 

மாறு இந்நூல் முன்னாத் CG Kos HE ல உரைக்கப்பட்டி.ரு்தது என்ப 
௪ . eo. க . ச ச . . 

தூஉம், இப்போழு தமிழ்ப்பாடையிம்ல உரைக்கீப்பட்டது என்பதூஉம், *ஏ.து 
4 . . ச க « @ ® 

இருட்டாக்தத்தால்' எனவே, பூ௮லசோர்*இனிதுணருமாறு ஏதுக்களையும் 

உகாசணங்களையுர் விசேடமாகச் தாமே செய்து சேர்த்துக் கூறினார் என்ப 

Me பெறப்படும், ஏது இருட்டார்தங்கள் என்றது வார்த் இகம் எனப்படும் 

உரைச்செய்யுளினும் வெண்பாவாகிய பாச்செய்யுளினும் அமைந்தவைகளை. 
ட ச . அ - . ச . க ச க க் 

ஏ.து இருட்டார்தக்தால் எனவே இனம்பற்றிம் கருத்துரையும் மேற்கோளூம் 

காளளப்பட்டன.



௩௩௪ பரயிரம், 

இனி, எந்தைபால் இயல்பு ஆப் ஈந்இி எனக் கொண்டெட்டி எமது பாம 
பிதாவாகெ சீகண்டதேவாமாட்டுச் சவாகழப்பொ ர்கள் ஓ ஒன்ே டொன்று 
முசணுவனவாச மலைந்து அப்பொருட்டன்மையை வினாவிய நந் பெருமான் 
எனினும் அமையும், இப்பொருட்கு ஏழாஷது வருவிக்க, ஆய்தல் - ஈண்டு 

வினாவுதல், 
எனவே அம்மலைவு தர்தற்பொருட்டுச் சீகண்டதேவரால் நந்திபெருமா 

னுக்குச் சிவஞானபோதம் உபதே௫க்கப்பட்டதென்பது தானே போதரும், 

எந்தை சனற்குமா னேத்தித் தொழகியல்பாய் நந்தி புரைத்தர்ளு 
ஞானூல்' என்பதனாற் ிவஞானபோ த,நால் உபதேடக்கப்பட்டு வந்த வாலா 
௮ம் அதன் பெருமையும் கூறப்பட்டவாறறிக, 

(மெய்கண்டான்' எனவே ஆக்கியோன் பெயரும், 'நந் தியுரைத்தருளும்' 
எனவே வழியும், “தாரணியோர்' எனவே தீமிழ்வழங்கும் நிலமே இர்.நால் 
வழங்கும் நிலம் என!எல்லையும், (ஞான.ூல்' எனவே | அரதிபெயரும் நுதலிய 
பொருளும் பயனும், [ஏது இருட்டாந்தத்தால்' எனவே இலக்யெ இலக்கண 
ங்கற்றுத் தருக்க நால் பயின்று வல்ல ar gars இர்்நூல் கேட்டற்குரியராவ 
ரெனக் கேட்போரும் யாப்பும் போர்தவாறுணர்க, 

பாயிரமுடித்தது 
இன புததுரை, 

சிவஞானபோதச்சிற்றுரை 

முற்றுப்பெற்றது. 
 



டே 

சிவமயம், 

சிவஞானசுவாமிகள் 

Abpea 
வெளிப்படையென விடுத்தவற்றிற்கு 

UF © ug 
சு.ப்பிரமணியதேசிகமூர்த்திகள் 

இயற்றிய வுரை. 

Ee 

முதற்குத்திரம், 
ஈண்டு உளதாய் ஒருவன் ஒருத்தி ஒன்று என்று சுடப்ப 

ட்ட பிரபஞ்சம் உற்பத்தி இதி நாசமுடைத்து என்றது, 

இ-ள், ஈண்டு, ௪-து. இம்மூன்று அதிகாணங்களின்வைத்து இம்முதல் 

௮ இகரணத்துள்,--ஒருவன் ஒருத்தி ஒன்று என்று உளதாய்ச் சுட்டப்பட்ட 
"பிரபஞ்சம், ௪-௮. ஒருவனென்றும் ஒருதீதியென்றும் ஒன்றென்றும் இவ்வாறு 

அவயவப்பகுப்புடைத்தாயும் பலவேறுவகைத்தாயச் சஈடமாயம் முயற் 

கோடுமுதலியன போலத் திரிவையங்களானன்றி மெய்யீ£கச் சுட்டியறியப் 
பட்டபிரபஞ்சம் இம்மூன்று ஏதுவானும்,--உற்பத்தி திதி காசம் உடைத்து 

என்றது, எ-று, தோன்றி நின்று அழிதல்யுடைத்து, ௭ - று, 

[இனி உலகமுளளது எனறது,] 

இ-ள், உலகம், எ-று, மேற் சாஇக்கப்பட்ட முத்தொழிலுக்குரிய பிர 

பஞ்சம்,--உள்ளது என்றது, ௭-.து, உள்பொருளாம். எ -ஹு, 

[இனி உலகஞ் செய்வொனளையுடைத்து என்றது. 

| இ-ள். உலகம். எ-து. மேல் உள்பொருளெனச் சரதிக்கப்பட்ட பிரபஞ் 

சம்,--செய்வோனை உடைத்து என்றது. ௪-து, தொழிந்படுத்தும் நிமித்த 

கடரணனாகய முதற்கடவுளையுடைத்து, ௭ - அ, 

இரண்டாஞ்சுத் திரம். 

ஈண்டு இவ்வான்மாக்கள் பலவும் முதல்வன்றுனேயாய் 

இற்கும் என்ற து. 
இ-ள, ஈண்டு, எ-து, இவவ திகரணம் நான்கனுள்வைத்து இம்முதல fle 

ரணத்துள, முதல்வன், எ-.து, கடவுள், --இவ்வான்மாக்கள் . பலவும் ஆய். 

எ-று, கலப்பினால் இவவு யிர்களேயாய்,--தானே ஆய், எ-து, ப பொருட்டன்மை



௩௩௩௭௬ சிவஞான பயேபோதம், 

யால் ௮வற்றின் வேறுமாய்,--இவ்வான்மாக்கள் பலவும் தானேயாய், ௪-௮, 

உடனாய் ௫த்றலின் இவவுயிர்கள் பலவுர் தானேயாய்,---நிற்கும் என்றது, எ-து, 

திற்பன், எ- று. 

இனி இவ்வான்மாக்களுக்கு இருவினை முூதல்வனாணை 
மின் வரும் என்றது. 

இ-ள, இவவான்மாக்களுக்கு, எ-.து. முதல்வன் இவ்வாறு மூவகைய 

மாய் கிற்நற்குரிமையடைய உயிர்களுக்கு,--இருவினை, ௪-௮. முற்பிறவிகளின் 
ஈட்டப்பட்டு மாயையிற் கட்டுப்பட்டுக்கிடச்த புண்ணியபர்வங்கள்,-- மதல் 

வன் அணையின். எ-து. இறைவனுடைய இற்ஈத்இயால்,--வரும் என்று, 

எ-து, வரும், எ- று, 

இணி இவவான்மாக்கள் மாறிப் பிறந்து வருமென்ற_து. 

இ-ள, இவ்வான்மாக்கள், எ-று, இருவினைப்பயன்களை நுகர்தற்குரிய 

உயிர் கள்,--மாறிப் 'பிறரிது வரும என்றது, -ூ, இறந்து மீளப் பிறந்து 

இவ்வாறே வரும். எ-று, 

மூன்றுஞ்ருத்திரம். 
ஈண்டு ,இலதென்றலின் ஆன்மா வுளதென்ற நு. 

* ச e ௫ ச 6. . . ஆ! 1 

இ-ள். ஈண்டு, ௭-து, இவ்வேழஇிகாணந்றுள்வைத்து. இம்முதலதிகர 

ணத்துள,---இலது என்றலின், ௦-த. இஃகான்மாவன் ௮ டுஃகான். மாவன் நு 

என்றுசொல்லும் போருளுண்மையான்,--அன்மா உளது ol od! DZ. Ol- Bm 

இகனின்வேருய் உயிரெனப்படுவதொன்றுண்டு, எ - D1. 

இனி எனதுடலென்றின் ஆன்மா வுளசென்றது. 

Q)- or, எனது உடல் என்றலின், ol-_y, GTO 11h S'S BOW இறுத்2௪ண் கரி 

யேன் மனிதன் பார்ப்பான் என 5 டமபபின் ஞுணவி2ரடங்கமா உபசா7 தால் 

உயிருக்கேற்றி வழங்கினும் யான் உடப | யான் கை யான் காலவன உடம 

பை அவவாறு வழங்குவாரின்றி வன ரன Cav) prominin’ வ யாவரும் 

வழங்கக் காண்டலின், அதனால்,--அன் மா உளது என்றது, ௭- நு, இவவுடம் 

ன் வெய் உயிசெனப்பநிவதொன்றுண்டு, எ -ு, 

இணி ஐம்புலன றிதலின் ஆன்மா வுரதென்ற நூ. 

இ-ன், வீம்புலன் ௮ றிதலின். 67-37, விமபுலன்களையும் அறிகலான்,-- 
ஆன்மா உளது என்றது, வது. Dern இரியங்களின்வேடுய் உயிரெனபபவெ 

கொன்றுண்டு, எ- று, 

ஐம்புலனாகிய சத்தப்பரிசரூபரசகந்தங்களை இத்திரியங் 
கள் ஒன்றறித்த தொன்ற Miwon Loud cor .இவ்வை த்தினானும் 

ஐம்பயனுமறிவ துளதாகலின் அதுவே அவ்வான்மாவாம் 
என்றது.



சுப்பிரமணியதேசிகருரை, : உள் 

. இ-ள், 8ம்புலஎனாயெ சத்தப்பரிசரூபரசகந்தங்களை, ௭-.து, 88% தவிடயங் 
களாகிய ஓசை ஊறு ஒளி சுவை ஈாற்றங்களை,---இந்இரியங்கள், org சுசோத் 
தரம் முதலிய இக்திரியங்களுள்,-- --ஒன்று,௪-து, ஒருவிடயத்தை,--௮.றிர்தது. 

எ-து. அறிந்த இந்திரியம், ஒன்று, ௭-து. மற்றொருவிடயத்தை,--௮.றியா 

மையின். எ-ு, அ.றியாதாதலான்,--இவ்வைந்்தினானும். ௭-.த, இவ்வைந்து 

இந்திரியங்களா லும்,---8£ம்பயனும், ௪-௮, &ம்புலன்களையும்,---௮.றிவது உள 

தாகலின், ௭-௮. அறியும்பொருள் உண்டாதலான்,--௮துவே, ௪-து, ௮வ்வா 

றநிடிம் பொருளே,;--அ௮வ்வான்மாவாம் என்றது, ௪-து, மேல் உசையளவை 

பற்றிச் சாதித்த ஆன்மா என்றவாரும். 88ம்புலனறிதலின் அன்மாவுளதென 
மேற்கொண்டது, எ-று, 

நனவின்கட் கனவு கண்டாமென்றுங் கண்டிலமென்றும் 
இிற்பதுளதாகலின் அதுவே அவ்வான்மாவாம் என்றது. 

இ-ள், கனவு. ௭-து, சொப்பனத்்தினை,--கண்டாம் என்றும். எ-து,காண 

ப்பெற்ே 2ம் என்றும்,--கண்டிலம் எனறும், GT- Gi.» காண்ப்பெற்றிலேம் என் 

ம்,--நனவின்கண், ௭-து. சாக்கிரக்தின்கண்,--நிற்பது உளதாகலின், ௪-., 

மயங்கியறியும் பொருள் உண்டாதலான்,-- அதுவே, எ-று, ௮அவவாறு மயங்கி 

அறியும் பொருளே,--அவ்வான்மாவாம் என்றது, ௪-து, மேல் உசையளவை 

பற்றிச் சாதித்த அன்மா என்றவாரும். ஒடுக்கமறிதலின் அன்மாவுளதென 

மேற்கொண்டது. ௭ - னு... 

இனிக் கண்படில் உண்டிவினை மின்மையின் ஆன்மா 

உளது என்றது. 

இ-ள், கண்படில், எ-து, அுயிலிடத்.ஐ,--உண்டி, எ-து. விடயங்களிட 

மாக வரும் இன்பத்துன்பறுகர்ச்சுயும்,--வினை. org. உடம்பு சேட்டித்க 

லும்,--இன்மையின், ௪-து, இல்லாமையால்,---அன்மா உளது என்றது, ௪-.து, 

இப்பிராணவாயுவின் வேருய் ஆன்மா உண்டு, எ- று, 

நான்காஞ்் சூத்திரம். 

ஈண்டு இவ்வான்மாவாவது அ.ந்தக்கரணங்களா யுளள 

மனோபுத்தி யகங்கார சித்தங்களில் ஒன்றன்று என்றது. 

இ-ள். ஈண்டு, எ-து, இம்மூன்ற இக்ரணத்துள்வைக்து இம்முதலதிகாண 

த௮,--இவவான்மா Bus. எது, மேற்கூறிப்போந்த உயிராவ.து,---அந்தக் 

கரணங்களாய் உள்ள மனோ புத்தி அகங்கார இத்தங்களில், எ-து. புறவர்தக்க 

சணங்களாகய மனம் புதீதி அகங்காரம் இித்தங்களாகிய இவறந்றின்,--ஒன்று 

௮ன்று என்றது, ௭-து. வேறும். எ-று, 

அகார வுகார மகங்காரம் புத்தி, 

மகார மனஞ்சித் த்தம் விந் நீதுப்--ப்கா, தவற்றை 

நாத முளவடிவா நாடி.ற் பிரணவமாம் 

போதங் கடற்றிரையே போன்று.



க௩ சிவஞான பேபோதம், 

இ-ள், அ௮காசம் அகங்காரம். ௪-து, அகாரம் அகங்காரத்தினையும்,--உகா 

சம் புத்தி. ௪-து. உகரம் புத்தியினையும்,--- மகாரம் மனம், ௪-து. மகரம் மன 

கீதினையும்,--விந்து இத்தம். ௪-௮. விந்து சித்தத் தனையும்,--காதம் உளவடி.வு. 

௪-த, காதம் உயிரினையும் செலுத்துதல்பற்றி,--கடல் திசையே போன்று, 

௪-௮. சமுத்தரத்தின்கட் புஇதுபு இதாய்த் இசை தோன்றியும் ஒடுங்கியும் வரு 

மாறு போல,--போதம். ௪-து, மாசகலத் இன்கட் கணந்தோறும் உணர்வு, 

ஆம். எ-து. உஇத்தும் ஒடுங்கியும் வரும்,--பகாது இவற்றை காடில்,௪-து.பகுக் 

காது இவ்வக்கரங்களை அசாயின்,--பிரணவம் அம்.எ-னு, பிரணவமாகும், ௪-௮, 

எண்ணில வோங்காரத் தீசர் சதாசிவமா 
நண்ணிய விந் துவொடு நாதத் துக் - கண்ணிற் 
பகரயன்மா லோடு பரமனதி தெய்வ 
மகரவுக ரம்மகரத் தாம். 

இ-ள், எண் நிலவு. எ-து, மானதக்காட்டியின்கண் கிலவிய,---ஓங்கார 

த.து. எது, பிரணவத் இன்சண்ணே,--ஈண்ணிய, எ-து.பொருக்கய,--நாதத்.து, 

௭-௮. காதத்திற்கும்,--விந்து துவொடு, ௪-து, விந்றுவிற்கும்,--௮ இதெய்வம், 

௪-௮. ௮ திதேவதையை,--கண்ணில். ௪-து. கருதுமிடத்.த,--சதாசிவம், எ-து, 

சதாசிலமும்,--ஈசர் ஆம், எ-து., மகேசனுமாம்,--மகர உகர அகரத்து, எ-து, 

மகா உகர அகாங்கட்கு,--அ௮ இதெயவம் கண்ணில், ௪-து, அதி BND FOO 

கருதுமிடத்து,--பரமன் மாலோடு பகர் அயனாம், எது. முறையே சுத்தவித் 

தையின் வைகுவோராகிய உருத்திரனும் மாலும் சொல்லப்படும் அயனு 

மாம், எ-று, 

இனி இவ்வான்மாச் சகசமலத்தினா லுணர்வின்றென்ற_து 

இ-ள், இவ்வான்மா, ௪-து, அந்தக்காணங்களின் ஒன்றன்றாகச் சாதிக் 

கப்பட்ட ஆன்மா,---சகசமலத் இனால். எ-று, மு. தல்வனைப்போல ௮ர்தக்காணம் 

முதலியவற்றின் வே௫ய சேதனப்பொருளாயினுஞ் செம்பிற் களிம்புபோல 

வேறு காரணமின்றி மூலமலந் தன்னோடு உடனாய் நிற்றலின்,--உணர்வு 

இன்று என்றது, எ-ு, தன்னியல்பான் ௨ ணருமாதின்றிக் கருவிகளைக் கூடி. 

நின்று உணர்வதாயிற்று, எ- று, 

இனி இவவான்மாச் சாக்காஞ் சொப்பனஞ் சுழுத்தி துரி 
யந் துரியா தேதமாயுள்ள பஞ்சாவத்்திதனாய் மிற்குமென்ற து. 

இ-ள், இவ்வான்மா, ௪-து, அந்தக்காணங்களோடு கூடிய அனமா,-- 

சாக்கிரம் சொப்பனம் சுமுத்தி அரியம் துரியா தீதமாய் உள்ள, ௪-து. ௪ச௪மல 

த்துணராது ௮மைச்சசசேய்ப்ப நிறந்றலாற் படைகொடு பவனிபோதும் வேக் 

தன் கடைதொறும் விட்டுவிட்டுக் காவலுமிட்டு அந்தப்புசத்திற் செல்லுமா 

போலச் சாக்காம் சொப்பனம் சுழுத்தி துரியம் துரியாதீதமாயுள்ள,-- 

பஞ்சாவத்இதன் ஆய் நிற்கும் என்றது. ௨-து, ௮ஞ்சவத்தையை உடையவ 
ஷை நிற்பன், ௭ - று,



சுப்பிரமணியதே௫கருரை.. ௬௬௩௯ 

BF STC GHB Tw, 
ஈண்டு ஐயுணர்வுகள் ஒன்மாவா லுணரு மென்ற. 
இ-ள், ஈண்டு, ௭-து, இவவிரண்டதிகாணங்களுள்வைத்து இம்முதலஇி' 

கரணதது,--யணாவுகள், ௭-து. உணர்விற்கு எதுவாயே &ீம்பொறிகள்,-- 
ஆன்மாவால் உணரும் என்றது. எ-து. உயிரால் விடயங்களை அடியும், எ-று. 

இனி இதுவுந் தமதுமுகலாலே உணரு மென்றது. 

இ-௭. இதுவும். எ-.து, இவவான்மாக்களும்,---தமது முதலாலே, எ-து, 

இஷ்றவனாலே,--உணரும் என்றது. எ-று, அறிவிக்க அறியும், எ- று, 

இவ்வான்மாத் தன்னாலே யுணரும் இத்திரியங்களைப்போ 
லத் தானுந கன்னை உணராது திற்றலான். 

இ-ள். இவவான்மா, ௭-து. இவ்வுயிர்கள்,--தன்னாலே உணரும். ௪-து.தம் 

மாலே விடயிக்கும்,---இர் திரியங்களைப் போல.௪-து,பொறிகளைப்ே பால,---தர 

னும். ௪-து, சடமுஞ் சேகனமுமாய வேறுபாபெற்றிக் தம்முள் ஒவ்வாவாயி 

னும் இவ்வுயிர்களும்,--தன்னை, எ-து, தம்மையும் --தன் 8, எ-து, தம்மு 

டைய முதல்வனையும்,--உணசாது நிற்றலான், எ-து, அறியாது நிற்கும் ஆக 

லான், இதுவும் தமதுமுதலாலே உணருமென மேற்சொண்டது, எ-று. 
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இனி இவ்விரண்டுதன்மையுமின் றி வாக்குமனா இத கோச 

ரமரய் நின்ற அதுவே சத்தாயுள்ள சிவமென்றனுணரற்பாற்று. 

இ-ள், இவ்விரண்டு தன்மையும் இன்றி, ௭-து, உணருருவாந்தன்மையும் 
உணராதாந்தன்மையும் இன்றி,--வாக்கு. எ-து. பாசஞானத்திற்கும்,--மனம், 
௭-து. பசுஞான)்இற்கும்,--அ.ததம். ௨-து, அவ்விரண்டன் விருத திககாக்கட 
ந்து AS sir நின்று, -கொசரமாய், ௪-து, ஓத்றுமைப்பட்டுநின்,று உண 

ரூம் ௮நுபவஞரானமாத்திசைக்கே விளங்கிக் C காசரிப்பதாய்,--நின்ற, எ-ு, 
நிற்கின்ற, அதுவே, எ-று, ௮வ்வா.நு நிற்கின்ற பொருள் இதுவென அள 

வைகளானறிய வாராமைபற்றி ௮து2வயென மகாவாக்கியத்தாற் கூறப்படும் 

பதிப்பொருளே,--ச௪த்தாய்' உள்ள சிவம் என்று, ௭-து, சத்தாகிய சிவமாமெ 
ன்று,--உணரற்பாற்று, எ-து. உணரும் பான்மை உடைத்து, எ-று, 

எழாஞ்சூத்திரமம், 

இணி அசத்தினுக்கு உணர்வின்௮ என்றது. 

இ-ள், அசத்தினுக்கு, எ-து, தத துவப்பிரபஞ்சத் திற்கு,--உணர்வு, 

எ-து, ௮றிவானது,--இன்று என்றது, எ-து,* இல்லை, எ - று, 

இனி இருதிறனறிவுள திரண்டலா வான்மா வென்றது. 

இ-ள், இரு இறன்,ஏ-ு, சத்து அசத்து என்னும் இரண்டின் இயல்பை,-- 
அறிவுளது,௪-து. அறியும் பொருள்,--இரண்டு அலா. ௪-து, சத்தும் ௮௪த்லும் 

அல்லாத,--அன்மா, எ-து, சதசத்தாகய உயிராம், எ-று,



௩௪௦ சிவஞான பேபோதம். 

எட்டாஞ்சூத் திரம், 

. ஈண்டு இவ்வான்மாக்களுக்கு 'முற்செய் தவத்தான் ஞான 
அகழும் என்றது. 

இ-ள். ஈண்டு, ௪-து. இந்கான்்௧கதசாணங்களுள்வைத்து இம்முதலஇகர 

ணத்து,--இவ்வான்மாக்களுக்கு,” ௪-து, மேற்கூறிப்போந்த இயல்புடைய 

ஆன்மாக்களுக்கு,--முற்செய் சவத்தான், ௪-௮, படிமுறையானன்றி இவ்வொ 

ருபிறவியிற் செய்த தவத்தான் ௮மையாது முற்பிறவிகளிலே செய்துவந்த 

'தவமாகிய சரியை கரியா யோகவிசேடத்தால்,--ஞானம். எ-து, குரவன் உண 

ர்த்தியவாறு சவஞானங் கண்ணாகக் கொண்டு ௮றிவதாகிய சாதன அறிவா 

னது,-நிகழும் என்றது. எ-து. யந் இரிபின்றி விளங்கும். எ - gh. ° 

மேற் சரியை கிரியா யோகங்களைச் செய்துழறி நன்னெறி 
யாகிய ஞானத்தைக் காட்டியல்லது மோகஷத்தைக் கொடா 
வாகலான். ர 

இ-ள். மேல், எ-.து, மு£ஜ்பிறவிகளில்,--சரியை கரியா யோகங்களைச் 

செய்துழி, ௪-து, சரியை திரியா யோகங்களாகிய தவங்களைச்செய்து முற்றுப் 

பெற்ற விடத்து ௮த்தவங்கடாம்,--ஈன்னெஜி ஆகிய. ௪-து. விபேறு எய்தற் 

குச் சன்மார்க்கமாகிய,--ஞான க்கை எ-று, மேற்கூறிய ஞானத்தை,--காட்டி 

அல்லது, ௭-அ, பயப்பித்சன்றி,- மோகத்தை... எடது, முத்தியை,--கொ 

டா ஆகலான். OT ~ Gi. கொடுப்பன அல்ல ஆகலான், ஈண்டு இவ்வான்மாக்களு 

க்கு முத்செய் தவத்தான் ஞான நிகழும் என மேற்கொண்டது. ௪ - று, 

இனி இவ்வான்மாக்கள் ஐயுணர்வுகளான் மயங்கித் தம் 
மையுணரா என்றது. 

இ-ள., இவவான்மாக்கள, ௭எ-.து. உணரத்ச உணரும் இயல்பினையடைய 

உயிர்கள,--8புணர்வுகளால், ௪-து. வீம்பொறிகளால்,--மயரஈ்கி, எ -.து, மயக்க 

மூற்று,--தம்மை, ௪-அ. தமதுசொருபத்தை,--உணரா என்றது, ௪-து, அறி 
யா, எ- று, 

இணி இவ்வான்மாத் தன்னை இந்திரியத்தின் 'வேமுவான் 
காணவே தமது முதல் சீபாதத்தை அணையும் என்றது; 

3 

இ-ள். இவ்வானமா, ௪-து, யுணாவுகளான் மயங்கிக் தன்னை உணசா 

தெனப்பட்ட ஆன்மா,--தன்னை, எ-து, சத்தாய் வியாபகமாகயெ தன்னியல் 

டை,--இந்இரியத்தின், ௭-து. சடமாய் ஏகதேசமாகிய இக்திரியத் தின,-- 

வேருவான் காணவே, ௪-.து. வேறாக உணரும் வியாபக உணர்விற்கு இந்திரிய 

தீதான் ஆகக்கடவதொன்றின்மையின் சற்குரவனால் அவ்வாறு உணாவே,-- 

தமது முதல் €ீபாதத்தை, ௪-து, பிறிதுகாணழ் வேண்டாது தனக்கு 

ஆதாரமாகிய முதல்வனது இருவடியினை,--அணையும் என்றது, எ-து, தலைப் 

படும்,எ- று,



சுப்பிரமணியதேடிகருரை. ௩௪௭௧ 

ஒன்பதாஞ்சூத்திரம். 
ஈண்டு அம்முதலை ஞானக்கண்ணாலே காண்க என்றது. 

இ-ள். ஈண்டு, எ-து, இம்மூன்ற தஇிகாணங்களுள்வைத்து இம்முதலதி 
கரணக்கு,--அம்முதலை. எ-து. பாசஞான பசுஞானங்களான் உணாப்படாத 
முதல்வளை,--ஞானக்கண்ணாலே, ௪-து. சிவஞானத்தினாலே,--காண்க, ௪-௮. 
அறிக, எ-று, 

அவன் வாக்கு மனாகீத கோசரமாய் திற்றலான். 

Q) - on. வாக்கு, எ-து. நாதமுடிவான பாசஞானமும்,--மனம், எ-து. பசு 

ஞானமுமாஇய,--௮ இதம்,எ-து. ௮வ்விரண்டன் விருத்இகளைக் கடந்து 2S 

மாய் நின்று,--கோசசமாய் நிற்றலான், எ-து, ஒற்றுமைப்பட்டு உணரும்பதி 

ஞானமாத்திரசைக்கே விளங்கிக் கோசரிப்பதாகலான், ஈண்டு ௮ம்முதலை ஞான 

க்கண்ணாலே காண்க என்றது என மேற்கொண்டது, ௪-௮, 

இனி அசத்தாயுள்ள வன்னபேதங்களை அசத்தென்று 
காண உளதாய் நிற்பது ஞானசொரூபமென் ௮ுணரற்பாற்று. 

இ-ள், ௮சத்தாய் உள்ள.' எ-று, நிலைய தலுடைய தற்சொருபத்தைக்காட் 

டாது மறைத்து நிற்கும் நிலையுதலிலவாயுள்ள,--வன்னபேதங்களை, எ-று, பிர 

பஞ்சங்களை,--அசத்து என்று, ௪-து, இவை நிலையுதலுடைய வல்ல என்.று,-- 

காண. ௪-து, விவேடித்தறியின்,--உளதாய் நிற்பது, எ-து, ௮ங்களனீம் நிசால 

ம்பமாய் விளங்கித் தோன்றுவத,--ஞானசொருபம் ஏன்ற் உணரற்பாற்று, 

௭-து, பதிஞானத்தின் இபல்பென்று அறியற்பாலதாம், "எ - று, 

பத்தாஞ் சூத்திரம். 

ஈண்டுப் பாமேசாரன் இவ்வான்மாவாய் தின்ற முறை 
மையான் அவனிடத்து ஏகனாடு நிற்க என்றது. 

இ-ள், ஈண்டு, எ-து, இவ்விரண்ட திகாணங்களுள்வைத்து இம்மு.தலஇக 
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இசி சல் - கெடுத்தல். ௨௨௮ 
இருக்கு - வேசம். @er 

இலது - குனியம், அது உள்ளதுமன்று, 
இல்லதுமன்று இ ரண்டுமாவதுமன் று, 
வேறமன்று எனப்படும் பாழ். ௪௭ 

இலயித்தது - ஒடுங்கு உலகம். ௪டு 

இலிங்சம் - ஆற்றலாற்பொருளை உணர்ச் து 

வழு, ol 

இழை-.நூல்.ஈண்டுச்சாத்திரம்.க௫க, ௨௬௩



௨ 

* 

பதம். பகீசம், 

இன்மை - சூனியம்.௧௧௨; ௧௧௩. விளங் 
காமைப்பொருட்டு. ௨௩௬ 

இன்று - சூனியம். ௧0௮, அசத்து. ௨௪௭ 

FT 

ஈரா தல் - சங்காரப்படுதல். ௫௨ 

உ 

உடங்கு - ஒருங்கு. ௩௯, ௫௯ 
உடைமை - உடையராநசன்மை, ௪, ௨௭ 
உணர்தல் - பாவித்தல். ௨௮௯ 
உணர்த்தல் - அறிவுறுத்சல். ௧௬௩ 

௨௧௨ உணர்வது - ௮௮பவிப்பது. 
உண்டி - ஈண்டு விடயங்களிணிடமாகவரும் 

இன்பத் துன்புகர்ச்சி. ௮௪ 
உண்ணுதல்-விடயச்தில்அழு£துதல். ௨௨௨ 
உண்மை - ஈண்டு விளிங்குதல். ௨௩௭௪ 
உத்தமன் - முதல்வன். ௨௮௯ 
உந்துதல் - கடைதல். ௨0௨, ௨௯௬௩. 
உபதேச - அறிவிக்க அறியுக்சன்மைச்து. 

உ௱௨ 

உயிர்த்தல் - தொழிற்படுதல். pi. 
உரா - பரந்துஇரிதல். மூசனிலை. ௧௮௧) 

ERE 
௧௧௨7; ௧௧௩௨ 

௬௪௭ 

௩௧ 

௧௬௧, 

உலகு - உயர்ந்தோர். 
உளதாதல் - உற்பத்தி, 
உள தாய் - உண்மை௰/௰. , 

உளம் - உயிர். ௬௮, FOR, SOM, 

௧௪௧, ௩௧௪.ஆன்மபோதம், ௨0௭,௨௬௮. 
ஆன்மா. OH 

உளது - கோசரமாவது. உறு 
ந.க உள்குவார் - கருதுவார். 

உள்ளம் - உயிர். Ger, AD, HP, ௬௭, 

௧0௨, ௧௮௫, Shih, 226, 22H, 

9-௮௫, ௩௧௮. GéGuarwy. ௭0 
உற்று - திண்டி. ௧௧0 

உன்னில் - ஆசாய்ரசபின்னர். ௮0 

Der ‘ 

ஊட்டல் - நுகாவித்தல். ௬௩. 

ஊனம் - பொதுவியல்பு. ௨௮௯ 

or 

எண்ணம் - ஈண்டு மானசசக்காட்சி. ௬௭ 

எண்ணல் - ஈண்டு அநுபவம். ௧0௯. கர 
தல், 

எண்ணும் - சணிக்கப்ப்டும். 

௨௯௪ 
௧௮௯; ௧௬௧, 

௨௮௨; உட 

ய 

ஏய்,கல் - பொருந்துதல் 

  

  
௧0௨ | சம்பவம் - உண்மை, 

அரும்பதவகரா இ. 

பதம், பக்கம், 

௮ 
ஓடுங்இ - ஓடுங்குதற்கு நிலைச்களமான கட 

வுள். ௨௩ 
ஓட்டி - ஒட்டிநிற்போன். ஓட்டுகல்-பொரு 

நீ.துசல். ௫௭ 
ஒற்றிச்சல் . ஒற்றுமைப்படுதல். ௧௦௪௬ 

ஒசை - இசை, ௫.௮ ௫௯ 
. . . ‘ 

ஓரின் - ஆராயின். 5௯. 

b 

கடல் - நீர்சக்கு இடங்கொடுச்துஙிற்கும் 
ஆகாயம். BRE 

கட்டு - சொடக்கு. FS 
கண் - அறிவு. ௧௯௭, ௨0௨. விசம். ௨௬௪ 
கண்ணல் - கருகல். fh) 

கண்ணா - காட்டாஇிறிற்ப, ௧0௮ 

கதம் - சீற்றம். ் உக, ௩௦ 

௧இர் - ஓளி. ௨௧௮௫ 

கப்பு - கவர்த்சல், ௨௨௭ 
கழல் - காலணிமணிவடம். ௧௮௭௪, ௨௮0 

ம் 

காட்டு - காட்டாய கருவிகள், ௮௫. வியஞ/ுு 

சகம். ௨௫௨ 

காணார் - உணர்சலைச் செய்யார். ௨௮௪ 
காண்டல் - யேறவின் றிச்செளிசல்.உ.௨௫,. 

நட ௨2 
கான்மியம் - சன்மமலம். நட ௨௫௪ 

குண்டலி - குண்டலிக்கானமாகிய காபி. 

௩௨0, 

௨ OO, ௨.௬௨ 

குறை - இன்றியமையாப் பொருள். ௨௪௪ 

து 

கேட்டல் - பொருளாகம் கோடல், ௫) 

கோ 
கோழை - ல. ௧௯௩, ௨௮௭௦ 

மீ 

சகம் - நிலவுலகம். ௧௮/0 
சகன் - சக த்இனுளனாகிய குரவன். ௧௭௧ 
சட்ட- செப்பம். ௧௧௭, ௨௮௧௯ 
சத்து - உள்ளது. ௧௨௧. சக்சாகிய சியம். 

௧௫௧; ௧௫௨. நிலையுகலுடையது. ௧௯௪ 
சமவாயம் - அவயவ முதலியவற்றிற்கு ௮வ 

யவிமுகலியவற்றோடுரீக்கமின்றி உளதா 
இய இயைபு. ௧௪, நீக்கமில்லாமை. ௭௪௧ 

சமுவரம்-பொறிவழிச்செல்லாது தடுத்து 
முத்திக்குக்காரணமாவ.து. ௧௨ 

௧௮0



அரும்பதவகராதி, ௩ 

பதம, பக்கம், 

சலம் - வஞ்சனை, ஈண்டுக்கோட்டம், ௨௪௨, 
௬௦௩ 

சர் 

சாதி - பலபொருட்குப் பொதுவாயெ சன் 
மை. 

சிர்தை - இருதயம், ௨0௦௧, ௨௯௬௩, அறிவு. 
௨௪௨ 

CHP, Mew 

௧௮௫, ௨௭௧௯ 

கு... 

நறெப்பு - அன்பு. 
திறை - தடை; 

ரீ 
இ - புண்ணீர். ஈ௯௩, ௨௮௪ 

ய் 

சுருதி - வேறொன்றனை அவாவாது சான் 
கருதிய பொருளைச்சானே தெரிவிப் 
பது. ௧௪ 

து 

சூழ் - சூழ்ச்சி. ௧௬௭.உபசேசமொழி. ௨௪௪ 

சூணியம் - பாழ். ௧௫௧; ௧௫௨ 

செ 
செய் - விளைநிலம் ௬௨ 

செய்தி - தொழில். ௬௨ 
செய்பவர் - உழவர். ௬௨ 
செல்விது - வருக்தமின் றி. ௮௨ 

F 

சேடம் - யாதொன்று யாதகொன்றன் பொ 
ரூட்டாய்த் தனச்செனச் சுகஈஇரமின் றி 
நிற்கும் அஃது அ.ற்ருச் சேடம் எனப் 
படும். ௨௨௭, ௩௨௧௭௪ 

சேடன் - அடிமை. ௨௦, ௨௬௨ 
சேட்டிக்சல் - செம்ற்படுதல். ௧௦௮ 
சேர்வை - செர்ச்சி, ௨௩௫ 

Od) F 

சைதன்னிய௰ம் - ஆன்மா. ௧௪௪ 

சோ 
சோகம் - கூம்புதல். ௬௮ 

@hT 

ஞாயிறு - பரிதியங்கடவுள். ௩௫ 
த 

தீமி - தனிமுதற்பொருள். ௧௨௪ 
SMLILIGOTLD = கண்ணாடி. ௭௮ 

தலை - இடம். ௩௫ 
தலைவர் - உச்தமா. ௨௧௨ 

தீனி - வேறு, GT Hy 

ot 
தாச்சாது - விகாரமின் றி. ௪௧ 

  

  

  

  

| பதீம், பக்கம், 

இதி - உள்பொருள். PS 
இறம் - கூறு, ௨௩௩ 
இ.றல் - வெற்றிபபாடு. ௨௧௪ 

al | 
Sic sa - அறிதற்பொருட்டு; ௯௫ 
துமிதல் - கெடுதல். உடு 

துரச்தல் - உக்இிக்கள்ளுதல். ௨௨௪௬ 

துவ்வாமை - ௮றபவிக்கமாட்டாமை. ௧௬௦0 
௨௬௪ 

துனை - அஇவேகம். ௧௮௯; ௧௯௧, ௨௮௨7 
உடை 

தெ 
தெரிதல் - நிச்சயித்தல். ௨௬௪ 

இத் 
சைவம் - சேவனதுடைமை. ௧௯௬௭, ௨௪௭, 

௨௮௯. அடிமை. ஆ ௨௪0) ௨௫௧ 

தொ 
தொகுதல் - அடங்குதல். ௧ட௫க, ௨௬௩. 
பழுப்பு - அடிமை. * @e. 
தொன்மையே - அன்றே, ௬௪ 

ந 
நக்சல் - கெடுசல். ௨௨௭ 
ஈண்ணல் - புரசூதல். : ௨௬௪ 
ஈண்ணுசல் - தலைப்படுதல். ௧௬௭ 
நந்தம் - நிறைதல். ௧௪௯ 
நல்லார் - கேட்டுச் சந்தித்துச் தெளிந்த மு 

இயோர். ௨, ௩௮ 
நன்னெறி - ஞானம். ௨௬௯ 

நா 
நாடி - அராய்ந்தறிக? ௧௮௯; ௧௯௧, ௨௮௧) 

௨௮௩ 
௧௦௧ 

௨0௨, ௨௬௪ 
நாபி- உந்தி. 
நாதம் - சிவதத்துவம், 

* 

நிகழ்தல் - இியக்இரிபின்றிவிளங்குதல். 
௧௬௪, ௨௬௧ 

நிரூபித்தல் - ஆராய்தல். ௧௫௬, ௨௬௦ 

நீக்கம் - பிரிவு. a) 

தொ 
நொடித்தல் - அழிதீதல். @o 

நார 
சோக்குதல் - காத்தல். “௫0 
Caner pa - பொறுத்தல். ௨௨௯, ௩௧௯



GF அரும்பதவகராதி, 

  

  

பதம், பக்கம் , பதம், பக்கம், 

[சீ மனம் - பசுஞானம். ௧௨௧ 

பசாசம் - இரும்பு. ௬௩, ௧௦௪; ௧௦௫ | மன்ற - தேற் றப்பொருட்டாடுப இடைச் 
பண் - பண்ணப்படும் கஇசள். ௨௧௪ சால். ௧02 

பண்டு - அநாதி. ௧௯௭; ௧௯௮, ௨௮௯ மா 

பண்ணுதல் - கதிபபித்தல். 08 மாணாமை - வியாபகவுணர்விற்கு விடடிமா 
பணபு - உவமைகள். ௭௦ | காவை, 2 Ba, 

பதி - முதல்வன். க௮௧;௧௧௪ | மாறுதல் - இறச்சல், Gee 

Lg - பரம்பொருள். உடு , மான் - பெரியோன். ௨௪0: ௨௪௧ 
பரவல் - எல்லார்க்கும் புலனாமாறு மிக்கு | us 

ev. ச . . * 
நிகழ்த் ௭0 மீன் - நாண்மின். க்கி 

பவம் - உண்மை. ௧௮0, ௨௭௫௪. பிறவி. ௩௨௬ 
| மூ LIT . 

. று முன் - அறிவாயாக. ௨௭8௨ 
பாசததார - பாசக்கட்டுடையார். ௨௩.௬ 
பாவகம் - மனமமுசலியவற்ரோ கூடி நின் மெ 

  

றுபாவிப்பது ௨௫ | மெய் - ஈண்டு உயிர். ௧௨௬, உடு௨ சிறப்பி 

பி் | WHY. SOF, SH in; ௧௮௪, ௨௭௭."இய 
. a. . DEO EP GOO AY. ) 

பிரகாசம் - சத்து. ௬௩ விளங்குதல். ௧௪௯, அணையை “௫௮ 
‘ ol 

௨௩௫, ௩ உடு 
L . வரை - கூறுபாடு, ௧௯௬௨ 

to . I வரம் - ஜேயம், 2௨௨௮ 
புணாதல - தலைபபடல. ௧௬௯௭ வரவு - பி D கசல், ௫௦ 
புரிதல் - எப்பொழு ச தும் மேந்கோடல். ௫டு வல்லி - மாயை ar 
புறன் - புறச்சமயம்பற்றி இதழ்ந் துரைக்கு வன்னம் - நிறம், Bat. EHP, 

ம்மொழி, புறங்கூற்றுமொழி. @, h % வா 
புனைதல் - அடங்டுநிற்றல், ௨, ட! a: 

பெ வாக்கியம் - சுருதியும் இலிஙசமுமின்றிச் 
' Gan MO ap @) 

பெயர்த்து - மாறி. ௧௬0, ௨௬௪ ao ஜிஜெடர்புபற்றிப படுவன ல் 
பெற்றிமை - ஈண்டுச் சாதி, ௩௧, Ph. OO 6 

Q வாக்கு - வாக்காகிய நாசமுடிவான பாச 
ப ஞானம். ௧௨௧ 

பேதை - மடவோன். ௪௩., ௧௫௭, ௨௬0; வாய்த்தல் - இடைத்தல். கடு: ௧டஎ 
௨௬௧ ் 

பேசாமல் - பிறழாமல். Filo | ge 
விசேடம் - ஒருபொருட்கே உரியதன்மை. 

பொ ரக 
பொய் - பொதுவியல்பு. ௪௫௪,௧௮௩; ௪௮௪ | 4௭ - துறக்கம், RH 

கக௭,செயற்கைச்சுட்ணெர்வு. உ௫௮, | 7 த்தகம் * IPS O mb. க 
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GF 

ஈண்டு - இவ்வையப்பாட்டின்சண். ௨௮ 

2 

உச்சரிம்சல் - உச்சா ரணஞ்செய்சல், ௧௩௫ 
உடையான் - 'பொருளைத் கதனூசாசக்சொண் 
டர பபவன், உடையரீனை வடநூலார் 
சுவாமி என்பர். அ 

உண்மை - உளசாந்சன்மை. ௪௨, இறப்பு, 
௨௩, 

உசவி - உபகாரம். ௧௦௪ 
2 சாரணம் - ஏடுச் ுக்காட்டு, ௮௯ 

உத்இியுக்கன் - விந்துவின் காரியங்களில் 
மூயன்றவான். ௨௫) 

உர்சேசம் - பெயர்மாசதிரையான் எடுத் 

டர 

சோசல். ௫௫ 
உபசரித்தல் - உவுசல, ௨௧௮ 

உபசேசம் - போஇத்தல். ௮௬ 
உபாயம் - இட்டியவழி 52.9 
உயிர்ச்சல் - சுவாசித்தல், ௮௩ 

உரிமை - சம்பந்தம். ககடு 

உவமேயம் - உவஜானத்தால் வருணிக்கப்ப 

வெது, புகழ்டெ [ாரூள். ௨௬ 

உவர்பபு - வெறுப்பு. உ௧ 
உழப்பு - முய ற்சி. ௧௫௧. 
உறவு- ஈட்பு. ௨௩௩ 
2, De) - சதோற்றம். , ௪௫ 

உண்மக்சர் - இத்தமயகச்கமுடையோர். ௨௧ 

ஓ 

ஊறு - பரிசம். ௧௩௨ 
J 

ol 

எ.இரது - வருவது. ௨௧௯ 

எய்தல் - அடைதல். ௩டு 
எழுப்புதல் - பிரகா9ப்பித்தல். ௨௯ 

ய 

ஏகாரம் - முதலையே என்புழி மற்ஜைய 
முூதல்வரிலே இயையாது பிரித்தலும், 
சங்காரசாரணனாகய முதலிலே இயை



<9] 

பதம். பக்கம், 

யாமையைப் பிரிதலும் ௮றிக. இயை 
பின்மைநீக்குதல்-இயைவித்தல். பிறிதி 
னியைபு - மற்றொன்றிற் போய்ப்பொ 
ருந்து,தல். சங்கற்ப நிராகரணத்திலே 
தாமே யெனுமித் தனியேகாரம்'' என் 

பதுமது. ௪0 

ஏது - காரணம், ௩௨௬ 
ஏலாமை - இயையாமை. FIR. 

ல 
வியப்பாடு - துணிவுபிறவாமை, சர்தேகம். 

FO. 

ஓ 
ஒடுங்கல் - மறைதல். ௪௫ 
ஒருங்கு - ஒருசேர. ௪௩. 
ஒருதலை - நிச்சயம். டு 

ஒருவுதல் - நீங்குதல், ௧௧௪ 
ஓற்றுமை - இயைபு. AE 

ஓ 
ஒத்து - ஓதப்பட்டவிதி. EO. 
ஒமித்தல் - ஒமஞ்செய்தல். ௨௬௨ 

க 

கஞ்சுகம் - சட்டை. ௯௦0 
கடா - வினா. ரக 

கடைப்பிடித்தல் - உன தியாகக் கொள்ளு 

தல். ௧௮) உட். 

கணித்தல் - மானதமாகச்செபித்சல். ௪௬௧ 
கண்கூடு - பிரத்தியக்கம். ௮/௪ 
கண்டுவைத்தும் - கண்டும். 2௩ 
கண்ணன் - கண்ணபிரான். ௬0 
கண்படை - உறக்கம் ௮௨ 
௧இ - பிறப்பு. ௬௮ 
கந்தித்தல் - நாறுதல், ௨௧௩. 
கம்பம் - தூண். ௧௪௪ 

கரணம் - மனம் முதலியகருவி. ௩௬,௫௦0 
கரு - கருப்பம். SiH 

கருத்தா - செய்பவன். Pw 
கருத்து - தாற்பரியம், கருதப்பட்டது. ௩௨௬ 
கலக்குதல் - கலங்கச்செய்தல், குழப்பு கல். 

கலப்பு - கலந்திருத்தல். Be 

கலை - ஒருதச்துவம். ௨௯ 
கழப்பு - மடி. ௧௫௧ 
கழிப்பித்தல் - நீங்கல். இதுசன்வினை. ௩.௬ 
களிம்பு - செம்புமுதவியவற்றில் இருக்கும் 

காளிதம். ௬௭ 
களைகண் - ஆதாரம், பற்றுக்கோடு, ௩0௩ 
சனல் - அ௮க்இனி. ௨௦௧ 
கனவு - சொப்பனம். . ௬௮   

அரும்பதவகராஇ, 

பதம், பக்கம், 

கா் 

காட்டி, பார்வை. உடு 

காட்டம் - விறகு. ௬௮ 
காட்டிற்றை - காட்டினதை. ௧௮௪ 
காட்டு - காண்பிப்பது. Finch 
காமிகம் - சைவாகமம் இருபத்தெட்டுள் 

ஒன்று. & 

காமுகர் - எழுக இலர் ௨௩௫ 

இரந்தி - முடிச்சு. ௨02 - 
இரியை - இரியாசத்தி, ௨௯ 

இதை - பகவற்ட்தை. ௬௦ 

மூ . 
குணம் - பண்பு. ௧௩ 
குணி - குணமுடையது. ௧௪௫ 

கு. ரம்பை - கூடு, h(i) 

குறி - இலிங்கம், ௨௦௧ 

Fn... 

கூட்டாவு'- கூட்டம். GT 
கூவல் - இணறு, A 

கே 
கேசாம் - தாமரைப் பொருட்டின்புறத்தே 

தொங்குமவை. ௨0௨ 
கேட்டல் - உண்மை ஞானம் கான்கனுள் 

ஒன்று. ௮.து குருமுகமாக ஆகமப்பொ 
ருள்களைச் செவிமடுக்சல், ரிடள 

கேவலம் - ௮ன்மா அறிவு செயல் குறி 

குணம் por aisles pg சனியே ஆணவ 
மலத்சான் மறைந்து நிற்கு நிலை. உடு௪ 

௦௦௮ 

கைக்கொள்ளுதல் - அங்கேரித்தல். ௩ 

கொ 
கொத்து - கூட்டம். ௨0௨ 

கோ 
கோடல் - கொள்ளு தல், ௭௯ 
கோடும் - கொள்ளு.தும். கொள் என்னும் 

பகுதி (SOK cin தும்என்னும் சன்மை 
பபன்மை விகுதியோடு சேர்ந்துகோடும் 
எனமுடிந்த து. ௫௦ 

கோட்டம் - ஒருபாற்சாய்தல். ௮.து அ.தி. 
th...O th. 

கோல் - ஈண்டுத் தீக்கடைகோல். ௨0௧ 

ச் 
சகலம் - அன்மாச்சரீ ரம் முசலியவற்றைப் 

பெற்று நிற்கும் நிலை. ௨௫௪ 

சஙகற்பிததல் - எண்ணுதல். PF



அரும்பதவகரரதி, 

பதம், LIGRELD, 

சங்கமம் - இயங்கெ ற்பொருள். ௧௩.௫ 

சங்கெரமித்தல் - கலத்தல். உ கடுடு 
சங்கேதம் - சொற்கும் பொருட் கும் உள 
தாய நியமவாற்றல். Hy 

சங்கை - சந்தேகம். ௧௩௪ 

சடி.இ சக்ரம். EEF 
சதுரப்பாடு - சாமர்த்தியம். 
சத்தன் - விக்துவின்காரியங்களை டுக்க 

ப்பவன். ௨௫ 
ஈர்நிதி - முன்னிலை. ௬௧௯ 
சமயம் - மார்க்கம். ௩௫ 

சமவாயம் - ஒற்றுமை. ௧௩ 
சமுதாயம் - கட்டம், HA 

Fit 

சாகரம் - சாம்ரொவச்சை. Ey HS 
சாங்கியர் - கபிலமுனிவராற் செய்யப்பட் 

ட சாங்கெநூலை அதுசரிப்போர். oH 

சாதகம் - கருவி. ௧௨௨ 
சாதனம் - தொழிலைப்பயப்பிக்கும் முக்யெ 

சா.ரணம், முடிப்பது. உள 
சாதி - ஒருநிகரனவாகிய பலபொருளுக்கு 

ள்ளபொதுவாந்தன்மை. ௪௩..குலம்.௬௬ 
அாதஇத்தல் - சாசனச்தால் நிறுத் துதல்.௬, 

௭௮ 
சார்தல் - அடைகல். ௨௧௨ 
ரார்பு - ஆசாரம். pe 
சாலுதல் - அமைதல். ae 

சான்று - சாட்சி, BF Fy 

சி 
சிச்தம் - அந்சக்காணங்களூள் ஒன்று. ௬0 
தித்து - அறிவுடைப் பொருள். ௬௨ 
இர்இச்தல் - உண்கமைஞானம் ரான்கனுள் 

ஒன்று. அது குருமுகமாகக்கேட்டபொ 

ரகா மனனஞ்செய்து தோஷம் நீங்கு 

LOT ITT FOV. ன் 

சிறுமைப்படுதல் - உழ்மைப்படுதல். ௧௨௮ 
Fr 

சுதந் திரம் - சன்வயமுடைமை, ௪௯ 
சுத்தம் - இருவினைஒப்பு மலபரிபாகம்பெற் 

ஆச்சிவனடியடைர் துநிற்கும்நிலே. ௨௫௫ 
சுழுச்தி - ௮ர்தக்கரணங்க ஞளூள்ளே சித்த 

மாத்திரத்தோடு கூடிய நித்திராவச்தை. 
oy A, 

G 
சூக்குமம் - நுண்மை. 

செ 
செயற்கை-இடையிலேே சான்றிய து. ௫ 

செய்வோர் - வினைநிகழ்தீதுவோர். ௪௪ 

௨09௭௪௭ 

  

  
துணை - அளவு. 

  
{ 

| 

ச 

ப ° டி க 

பற்ம, பக்கம, 

செல்லாது - இத்திமாது. ௪௪ 

சே 
சேடம் - குை ற். ௬௮ 
சேய்மை - தூரம். ௧௮௬ 
சேறல் - செல்லுதல். ௬௫ 

ச: 

சைதன்னிய௰ம் - அறிவு. op 
சோ 

சோசகம் - ஏவுவது, ௧௫ 
சோதிட்டோமம் - ஐர்யாகம், கட 

த 
தண்டம் - ஒறுத்தல் SHO 
BES வம் - உள்ள Sl. 2. 

தருக்கம் - புதீதியினால்சா.இக்சப்படும் சா 
wie ௩.௪ 

தீருமி - சருமமுடையது, சருமம் பண்பு. 
er ih. 

தலைப்படுதள் - கூடுதல். ௧0௨ 
திலைமைபபாடு- மேம்பாடு, முூசன்மை.௩௨௬ 
கன்மை - சொருபம்... ௧௫௭ 

தா 

தாக்குத தல - 2D F BO. 2.60 

தாரகம் - தாங்குவது. கடு 

தாரை - நெகிழ்ச்சிப்பொருளின்கணுள்ள 
இடையறா ,வொழழக்ரு. ௧௪ 

தார்ஃஇிகர் - தர்க்கநாற் கொள்கை யுடை 

யோர், தர்க்கசம்பகக மூடையோர். ௬ 
தாவாம் - நிலையியற்பொருள். ௧௩௨௫ 
தாற்பரியம்- சொல்லவிரும்பியகருத்து.ட௭ 

[த 

இயானம் - நினைவு. கஉடு 

இரவியம் - பொருள். Sih. 

இரிவு - வேறுபாடு, ௮௪ 

இருவருள்-ஈண்டுத் இசோதானசக்தி.௧௦டு 

இவ்வியம் - தெய்வத்சன்மை. ௨0௩ 

இறம் - QDS. ௩௨௭ 

த 
Baas - ஒருகற்கிரியை. ௮.து பாசத்தைக் 
கெடுத்து மோகத்தைக் கொடுப்பது, 
2. கொடுச்தல். க்ஷா- கெடுத்தல். ௩௭ 

தூ 
FS 

துரத்தல் - ஓட்டுதல் ௨௧௩.௨ 

துரியம் - இருவகைக்கருவிகளின் பிரவிரு 
ச்தியின்றி யிருச்கும் அறிவுநிலை. ௮௩. 

நுலை - தராசு. ௧௬௮ 
துழனி - ஆரவாரஷ்ட ௧௪௪



௧௦ 

பதம். பக்கம், 

துறக்கம் - சுவர்க்கம்,௪ ௭௦ 
துன்னல் - செறிசல். ௩.௫ 

at 

தூலம் - பெரியது. (௨ 

தெ 
தெரித்தல் - அறீவித்சல். ௧௪௧ 
தெருளுதல் - தெளிதல். 55H 
தெளிதல் - உண்மை ஞானம் நான்கனுள் 

ஒன்று. அது கேட்டபின் ஆராய்ந்து இ 
துவே கொள்ளற்பால தென்று நிச்சயித் 
தல. ௨௭ 

தை 
தைவரல் - கடவுசல். 4 

தொ 
தொடுதல் - தோண்டுசல், ௧௪ 

த தா 

தோற்றப்பட்டட- உண்டாக்கப்பட்ட. ஐ 

தோற்றம் - சோன்றுதல். ௪௧ 

ந 
நித்தல் - நாசமடைசல், ௩௪ 
நட்டோர் - ஈண்பர். ௨௦௫7 
நயம் - பயன், நியாயம். ௩௨௮, ௧௭௨ 
நவிதல் - வருச்தல், ௧௨௧ 

நல்கூர்தல் - வறுமையடை சல். ௮ 
கள் - நடு, : ௨௧௪ 

ஈனவு - சாக்கிரம், விழிப்பு. ௬௮ 

ம 

நாத்திகர் - கடவுளும் சுவர்க்கஈரகங்களு ம், 
மறுபிறப்பும், இல்லையென்பவர். Fr 

நாபி - கொப்பூழ். ௨0௨ 

நாளம் - சண்டு ௨0௨ 

நிகழ்ச்சி - உண்டாதல். ௨ ௩௨ 
நிகழ்தல்- உண்டாதல். ௩.௫. நடத்தல். ௪௩ 
நிடதம் - ஒருமலை. 556) 
நிட்டை - உண்மைஞானம் கான்கனுள்' 

ஒன்று. ௮ கேட்டுச் இந்தி. தச தணி 
ந்த பொருளுடன் பிரிவின்றி உறு இய 
கநிற்றல். (a. gt 

நித்தம் - நித்தியம், எ 
நிமித்தம் - காரணம், ௭௭ 
நியமம் - நிச்சயம், ௪ 

நியாயம் - முறை, BH i. 

நிரயம் - நரகம் ௭0 

FH நிலை - ஆச்சிரமம். ௩௩.. நிற்றல். 

நீ ர் 

நீஇ - நடத்துவது. ௨ 

  

  

அரும்பதவகரரதி, 

பதம், பக்கம், 

ஆ 
நகர்தல் - அநுபவித்தல். ௬௨ 
அுட்பம் - நண்மை. ௧0 ௩. 

நுணுகல் - சிறுத்தல், ௭௮ 
.தலல் - கருசல். கடு 
நுழைதல் - பிரவேரித்தல். உ௩ச 

தே 
நேர் - ஓப்பு. & FD 

U 

பக்கம் - துணிபொருளிருச்ராமிடம். சக 
பக்குவம் - பருவம், மு;இர்சசி, ௧௮0 
பசுதீ. துவம் - பசுவின் நன்மை.பசு - பாசக் 

கட்டுடையது. பச் - ஈட்டு, ௬௯, க௨டு 

பஞ்ச - வந்து, FO 

LILT GEV ~ LIT SOV, ௬௯ 

படலம் - காசபடலம். ௬௯ 

படி.கம் - பளிங்கு. ௫௨ 

பணி - தொண்டு, ௧௪0 
பதி - ஊர், இடம். ௪௯ 
பந்தம் - கட்டு. BPS 
பயப்பிச்சல் - பெறுவித்தல், உட 
பயன் - பேறு, Mer * 

பயிலல் - தத்றல். ௧௪௪௭ 

பயிற்சி - பழக்கம், வாசனை, அழுத்தம், ௫, 

௧௮௮, ௨௮௨ 
பரிகறித்தல் - களை தல், ௩௨௨௨ 
பரிசம் - சிண்டுசல், ௩௩௧ 
பரிசனம் - பரிவாரம். ௬௩. 
பரிணாமம் - Qu menswear os Sill sev 

௨௪ 
பரிதல் - இரங்கல். ௨௩௩. 

பரிபலம் - அவமானம். ௧௪௯ 
பரிபாகம் - உத்சமமானபக்குவம். ௬௬ 

பரி;பாயம் 4 ஒத்சபொருஞ்டையது, ௫.௪ 

பல்குதல் - பெருகுதல், விரிதல். ௪௪ 

LUT 

பாகதம் - பிராகருதச்சொல். ௨௮௯ 
. ர் ப 4 

பாகம் - பக்குவம். ௧௮௨ 
பாகுபாடு - பிரிவு. ௬௯ 
பாடம் - படிச்சுப்பட்டசுலோகம். ௨௩. 
பாடி.யம் - உரை, ௧௬ 
பாலகம் - எண்ணம். ௨௮௯. பாவனை என் 

பதும் ௮.து. ௧௨௫ 

பாலம் - உண்மை, ௧௧௭ 

பாழ் - (Goof Yo. ௯ 

பிணங்கல் - மாறுபடுதல், ௫



அரும்பதவகராதி. 

பதம், பக்கம், 

பிணிப்புண்ணுதல் - கட்டுண்ணுதல் ஒரு 
சொன்னீர்மைத்து. ௧௮0 

பித்தி - சுவர். ௧௬௪ 

பிரபஞ்சம் - உலகம். விஸ்சாரமுடையது 
என்னும் பொருளது. உயிரும் பாசமு 
மே.பிரபஞ்சம் எனப்படும். ௪௨ 

பிரமிதி - ௮அளவையாலுணர்க்த மெய்யுண 
ர்வு. ௧௪௮ 

பி.ர€யாகம் - வழங்கும் முறை, ௧௪ 
'9ரமீயாசனம் - பயன். ௩௨௭ 
பிரவிருத்தன்' .* விந்துவின்காரியங்களை ச 

தொடங்இனவன். ௨௫ 

பிராமாணியம் - பிரமாணமுள தாந்தன்மை. 
சு 

பிறழ்தல் - மாறுபடுதல், ௪௮ 

ப் 
பீசம் - விச்து. ௨0௨ 

புச்தி - ஒருசத்துவம். ௮ஃ த இது இன்ன 

தென நிச்சயிச்சகறிவது ௬௦. போகம், 
௨௨௭ 

புலப்படுத்தல் - அறிவி கசல். ௧௪௪ 
' புவனம் - உடம்புக்கு ஆ தாரம்£கியவுலகம். 

௩௬ 

புறம் - புறம்பு. ௮௨ 
புறம்பு - வெளி. ௨௩0 

புறன் - புறம்பு ௧௫௨ 
புனைந்துகோடல் - சூடுகல். ஒருசொன்னீ 

ர்மைத்து i 

| I 
பூரித்தல் - நிறைத்சல். EF 

Ou 
பெறுதல் - அடைசல். ௪௩. 
பெற்றி - சன்மை. ௬ $e. 

பே 
டபேசம் - கேறுபாடு @G) 

பொ 

பொகுட்டு - காய் ௨0௨ 
பொய்கை - குளம். H 

பொருள் - ௨ வமேயம். ௬௮ 

பொறி - இந்திரியம். ௫௭ 

பர 

போகம் - அநுபவம். ௬௭ 

போதல் - வருதல். in (5) 

போதரும் - புலப்படும். ௨௪ 

போத்தல் - அறிவித்தல். & 
L ௬௦ போது - புட்பம. 

போந்தது - வந்தது, ௧௨0 

கக் 

பதம், பக்கம். 

போழ்தல் - பிளத்தஒ. ௨௯ 

பெள 
பெளடிகம் - பிருதிவிமுதலிய பூதசம்பந்ச 

மூடையது: ௨௪ 

் LD 

மகவு - பிள்ளை. ௧௬௯௬ 
மடக்கி - திருப்பி. 206 
மடங்குதல் - முனைத்தெழாமை, ௧௧௫ 
மடவோன் - அறியாமையுடையோன், ௪ ௩. 
மணச்தல் - சேர்தல். வி! 

மதம் - கொள்கை, உடன்பட்டது. ௬ 
மதுகை - வலி. ௮, ௧0௨ 

மந்திரம் - நினைப்பவனைக் காப்பது. ம 
நினைச்சல். இர-காத்தல். ௧௩௫ 

மயக்கம் - செளிவபிறவாமை ௮/௨ 
மலம் - அழுக்கு. ௬௯ 
மலையற்க - மயங்கற்க. ௧௪௭௬ 

மறுதலை - ஒதி. ௫௬ 
மறைபபுண்ணுசல் - மறைக்கப்படுதல்- 

சகடு 

மனம்-ஒருதச்துவம். உற] ஷ்து, ஒன்றை இஃ 

து இன்னதகாகற் பாற்றென்று சங்கற்ப 
als mug; செய்கறிவது. ௬௦ 

[மா 

மாசு - அழுக்கு. 5-22, காசபடலம். ௧௮௪ 

மாட்டாமை - இயலாமை. ௬௯ 

மாந்இரிகன் - மந்திரவாதி. ௨௬௯௭ 
மாயேயம் - மாயாகாரியமாகய தறுமுதலா 

யின, த - உடம்பு. ௨௯௬௭ 

மாறு - முரண், ௨௧௭ 

மிகு இப்பாடு - அதஇசம். ௪௯௬ 

மிகை - வேண்மெளவின் மிகுஇப்பாடு: 
௫௨, ௧௮த 

மிக்கு - அதிகம். ௧௨௦ 
மிச்சம் - கலர்தது. , ௬௬ 

மிருதி - முனிவரால் நினைத்துச்செய்யபப 
ட்ட தருமசாத்திரம். ௧௬ 

® . ௬ a . 

மிருகத்திய - மாண சதைச்செயவது. ௬௯௯ 

மீடல் - மிளுதல், ௭௦ 

மிமாஞ்சகா - மிமாஞ்சை என்னும் நூற் 
கொள்கை அதுசரிபபோர். ௪௨ 

மூ 
முகத்தல் - அள்ளுதல். ௧ 
(peat - மலம்நீஙகினவர். 22@   மூசணுதல் - மாறுபடுதல். ௩௨௧௬ 

\



ha. 

பதம், பக்கம், 

முழங்குதல் - ஆரீவாழிச்தல், எடுத்துச்கூ 
றல், ௧௪௨ 

முறுகுதல் - ஈன்குமுஇர்சல். ௨௩௨ 
முனைத்சல் - முற்படுசல், ௨௧0 

மூச்சை - மயக்கச்சைச்செய்வது, அறி 
வைமயக்குவது. கக 

மெ 
மெத்தென - மிருதுவாக, ௧0௨ 

மா 

மோகினி - அசுத்சமாயாதச்துவம். எ 

Wwe 

யாத்தல் - - கட்டுதல், கடு 
யாப்பு - இர்தூல் கேட்டபின் இந்நூல் கே 

Ls ற்பா ற் நதென்னுமியைபு, ௨௭ 
யாப்புறுத்தல் - - வவியாக்சல், ௪டு 

~ oy! 

வசேரித்தல் - வசப்படுத்தல், உ௩ட 
வரம்பு - எல்லை, ௭௮ 
வருக்கம் - ஒரினமானகூட்டம். th. 
வருணம் - சாதி.ஈ th th 

வல்லுதல் - வலிமையுடைச்சாசல், ௧௭௭௬ 
வல்லுகர் - இயலூரர். உட 
வழக்கு - பிரசித இ, Gis 
வழங்குதல் - நடைபெஜுசல்., ட்டு 
வழி - நூல்வந்தவழி, ட 

வளி - காற்று, GT 

வறிது - சும்மா. ௧௨௯ 

வா 

வாக்கியம் - அவாய்நிலை, தகுதி, அண்மை 
என்னும் மூன்றமுடைய சொற்களின் 
சமூகம், . சு 

வாக்கு - நால வகைவாக்குக்கள். அவை சூக் 
Gow, Muss தி, மத்திமை, வைகரி 

* என்பன. ௧௩௫ 
வாணிகம் - வியாபாரம். 
வாதிகள் - தங்கொள்சையை நிறு 2டப்பே் 

சுவோர். ௭0 
வாதித்சல் - வருத்துதல், உடடசி 

    
  

அரும்பதவகரரதி, 

பதம், பக்கம், 

வாய்த்தல் - நடைச் தல். 'உ௩௩ 
வார்த்திகம் - காண்டிகையுசை. FS 

வார்த்தை - சொல், ௧௩௩. 

வி 
விகாரம் - வேறுபாடு, FG 

விசித்திரம் ஆச்சரியம். ௪௯ 

விசேடம் - சிறப்பு, ௧௩, ௧0௩. 

விசேடித்சது - அடைகொடுத்துச் கூறிய 
து. 1-௧ 

விடயம் - பற்றப்பவெ.து, டொருள், எளீ 
விடயித்சல் - பற்றுதல், ௧0௬ 
விடை - உத்தரம், சக 
வித்து - விதை. 2 fg 
விந்து - சுத்தமாயை. எடு 
விபவம் - செல்வம், & PF 
விபரீ தம் - திரிவு. ௨௩௩. 
விம்முதல் - சுரத்தல், ௨௩௧ 
வியவகாரம் - வழக்கம், ௧௨௨ 
வியாச்சியொனம் - உரை, ௧0௮ 

வியாபகம் - நினை pe து. ௩௮,௫௯௬ 
வியாபரிதீசல் - தொழிற்படுஈல், ௩௧௧ 
வியா. பிடம்-வியாபிக்கப்படுவ GG) Bb 
வியூகம் - வகுப்பு. ௨0 
விரவுசல் - கலத்தல், ௨௭௬ 
விருத்தி - சொழிற்பாடு, ௪௨௧, விரிவு 

5௬௫ ச 

விளித்சல் - அழைச்சல். 42.0 

விளைவிக்ஈப்படுசல் - உண்டாக்கப்படுதல். 
5௭௮ 

வெ 
வெகுளல் - கோபித்தல். டு 
வெரி - முதுகு. ௧௬௩. 
வெளி - ஒளி. GIG) 

வே 
வேகம் - கதி, ௨௧௮ 
வேட்சை - அலா. ௧௨௩ 
வேட்டுவன் - வேட்டைவாளி இதனை ஒரு 

ல்கை வண்டென்பா. க 
e a , 

வேள்வி - யாகம், ௧௬ 

  

-



அருநதொடரகராதி, 
அட்ட இஇவு ட்ட. 

பதம், பக்கம். 

அ்தாமாறு- அப்படியாகும்முதையை ௪௪ 
அஞ்றிணை - உயாவல்லாதசாதி. ௩௨௨ 
அ௮.ஃண்டாகாரம்- கண்டிச்சப்படாசவடிவம். 

௧௪௨ 
அகத்தொண்ட்ர் - உட்பணிசெய்வோர். 

a ச ம எட 

அகவிருள் - அஞ்ஞானம்., &.௪ 
அங்கிக்தம்பனை - அக்னியின் சூட்டைச் 

தடுத்தல், ௨௧௪ 
அந்சன் - இர திச்கப்படாசவன். ௩௨௫ 
அபசம் - ஆழாய் எனும் பொருளுடை 

யபதம். ௨௬௨ 
அணுபரிமாணம் - அணுவளவு. பாஞ்சராத் 

திரிகள் ஆன்மா உடம்பிலே ௮ணுவள 
வாய் நி றிகுமென்பர். உ 

அணைச்தோர்தன்மை - ேன்முத்சரியல்பு. 

௨௧௭ 
அ;கொசதத்துவம் - சுத்தவித்தை, neni 

என்பன. BOE 
அ.திகாராவத்தை - பிரபஞ்ச ச்சைப்படைக் 
குநிலை உட 

௮ இசூச்குமம் - மிச்ச நுண்மை. 8.0 ௩௨ 
அ.திட்டிக்சப்படுசல் - நிலைக்களமாகக்கொ 

ண்டு செலுத்தப்படுதல். ௧௩ 

௮ தித£விரம் - மிக்கதிவிரம், ௧௬௬ 
௮ இிதெய்வம் - மேலான செய்வம். ௧௭௬ 
௮திபரி பக்குவம்- மிகுந்தபரிபஃகுவம். ௧௯0 
௮ தீதாவத்தை - துரியாதி தறிலை. AG) 
அ.துவதுவாய்றின் நறிதல் - சாரதசன்வண் 

ணமாய்நின் ஐறிசல், ௧௪0 
அதோமாயை - இழேயுள்ளமாயை, டு 
௮.த்தாணிமண்டபம - அரசிருக்சைமண்ட 

பம், ௧0௬ 
அத்தியாசவாதம் - இப்பியை வெள்ளி என் 

பது போல ஒன்றைமற்றொன்றாகச் 
கூறும் விபரீ சவாதம், ௨0 

அத்துவசுத்தி - ஆறத்துவாச்களினுங கட் 
டப்பட்டிருக்கும் போகங்கள் எல்லாவற் 
றையும் ஏககாலச்திலே புரிப்பிசதுத் 
தொலைத்து மூ.ச்திகொடுக்தல். ௧௪௭ 

அ.த்துவிதறிலை - ஏகமாயநிலை. ௩௨௨ ௩. 
அ௮நந்நியபாவனை - அச்துவிதபாவனை.௨ ௬0 
அகந்நியம் - வேறாகாமை. ' ௨௬௭ 

  

    

பதம். பக்கம், 

அகாதிசிச்சன் - அநாதியேயுள்ளவன். ௧௧ 

அகாதிரித்தம் - அநாதியாயிருக்கும் தித்தி 
யம் ௬௫ 

அகாஇபந்தம் - அகாஇியாயுள்ள பாசக்கட்டு 
௬௯ 

அகாதிமுத்தத்தன்மை - அராஇியேமலத்தி 

Gor RL FER NLD, ௧௯ 
அநிச்தியானர்சம் - அழிவுள்ள ஆனர்தம். 

அது சிற்றின்பம். ௨௮௮ 
அறிர்வசனம் - சொல்லொளணாசது. ௮-இன் 

மை. நிர்வசனம்-விசேடமாகச்சொல்லு 
தில். Fy 

அ. தமானவளவை - அ.நுமானப்பிரமாணம், 
௩௫ 

௮.நமித்சறிதல் - கருதியறிதல், ௧௧ 

" அகேகார்தவாஇ - அசேகமுடிபைச் சொல் 

லுபவன். ௧௨ 
அகேகேச்சுரவாதி - பலகடவுளர் உண்டெ 
ன்போன். ் @o 

HIG IMD - உட்கருவி. ௮வை மனம், 
புத்தி, த்தம், அகங்காரம் என்பன. ௬௦ 

அந்தப்புசம் - ௮அரசன்றேவியருறையிடம், 
500 

அக்கரியாகம் - உட்பூசை. ௧௭0 
அர்சரியாமி - உள்ளேரின்று நடத்துவோ 

ன். ௧௬௭ 
௮ர்நிபசாஇி - வேற்றுச்சா இ. ௧௪௭ 
அபசசாஇி - குறைவடையவைகளிலேதோ 

ன்றுவ து. ௧௩. 
அபரமுத்தி - பரமுச்தியல்லாகது. அது, 

உ பதமுத்தி, ச ௧௭௧ 
அபிமுகமாச்திரை - சஈநிதிமாச்திரை.௧0௯ 

அபுத்திபூருவம் - அறியப்படாதது. ௧௬௧ 
அயிக்கெவாசம் - கீரும்நீருஞ் சேர்ந்தாற் 

பானி ஆன்மாவுஞ் சிவமும் முத்தியிள் 

ஐத்கமாகும் என்னும் வாதம். ௨௨ 
அரசாட்சி - அரசாளுதல். ௧௨௧. 
அருஞ்சுரம் - செல்லுதற்கரியபாலை. ௧௧௯ 
அருண்மமம் - கருணைவடிவம். ௧௪௮ 

அ௮ருவப்பிரபஞ்சம - சேதனப்பிரபஞ்சம். 
உடுக 

அ வயவப்பகுப்பு - உறுப்பு உறுப்பாய்ப்பிரி 
க்கப்படுதல், ௪௨



க்க 

பதம், பக்கம், 

அவாந்தரசாரணம் - இடைப்பட்டகாரணம் 
டுக 

அவாய்நிலை - ஒருசொல் சனக்கு எச்சொ 
லின்றி வாக்கெயப்பொரு ளூணர்க்சிகூ 
டாசோ அச்சொல்லை அவாவிகநிற்கல் 

ப PE 
அவிச்சைக்சாலம் - அஞ்ஞான,ச்தை யுடை 

யகாலம். ௮சு 
அவிப்பாகம் - தவருணவின்பங்கு. ௧௬௯ 
௮விகாபாவம் - நிக்கமின்றி யிருப்பது. ௮- 

இன்மை. விகா-நீக்கம். பாவம்-இருத்தல் 
பிரிவிலதாயுடனிஈழ்வ தென்றபடி. ௪டு 

அவையடக்கம் - சபையையடக்குதல், ௩ 
அ௮வ்வளவிலவன்மடிழ்தல் - பெற்றதுகொ 

ண்டு பெரி தும$இழ்சல், ௮௬ 
அழிதன்மாலைய - அழியும் தன்மையையு 
டையன. ௨௭௪ 

அளவிலாற்றல் - அளவிடப்படா சவலிமை 
் ௫௨ 

அளவைநூல் - சருச்கசாக்இரம். £S 

அறிவற்றம் - அறிவின்சோர்வு, ௨௩௪ 
அறிவுச்இரிவு - உணாரவுவேறுபடுதல். ௬௯ 

அறிவுறுத்தல் - நன்குணர்ச்சல். HS 
Hors ge sar - yea é Hwa spar on 
sma; அசுத்தமாயாகாரியங்களைச் செ 

wet. wales sat என்பது 
பதப்பொருள். ௨௯ 

ஆகமவளவை - ஆகமபபிரமாணம். 
ஆகாமியவினை - பிராரக்சம்புசிக்கும்போது 

வந்துகூடும்வினை. கடு 
ஆக்கச்சொல் - செயற்கையைஉணர்த்துஞ் 

சொல், ஆதலையுணர்்துஞ்சொல். ௪த 
ஆசர்ன்றாரர்த்தி - குருமூர்த்தி. ௧௪௭ 

ஆ€ேவறிசொல் - ஆண்பாலை புணர்த்துஞ் | 
சொல். ௧௮0 

ஆணவமலபரிபாகம் - ஆணவமலம் தநுக, 
ரணமுத்விய மாயாமலச்தோடு சேர் 

ந்தாற்றான் பக்குவப்படும், சிருட்டிசெய் 
வது அதன்பொருட்டே. ௪௯ 

ஆலயவிஞ்ஞானம் - இலயபரியந்தம் நிற்த 

ம் ர்விசேடவுணர்ச்சி. 2. Br 

   

  

      

    

Gor | | 

| 

  ஆவேசவாதி - காபாலசமயி; வன் ஆவே 

சித்தலால் செவன் குணங்கள்முத்தான்மா 

விடத்திற்றோன்று 'மென்றுசொல்லுப 

வன. அவேடிததல்-வெளிப்படுதல், ௨௧ 

ஆதிகோடிமாயாச,ச்திகள் - ஆறுபேதமான 

மாயாசச்இிகள். ௮லை காமம், குரோதம் 

| 

அருநீெெதொடரகராது. 

பதம். பக்கம், 

உலோபம், மோகம், ஐதம' மாற்சரியம் 
என்பன. ௨௩௩ 

ஆன்மகத்தி - ஆன்மாத்தன்னியல்பு கெட் : 
டுஞானமயமாய்நிர் ற்றல். ச 

ஆன்ம தரிசனம் - பசுகரணம் ஒன்றுஈே தா 
ன்ராது சுட்டறிவும் நீங்கிச் சன்னை உள் 
ளவாறுகாண்டல். ல் 

அன்மபோசம் - உயிருணர்வு. டு 
ஆன்மப்பிரகாசம் - அன்மாவின் விளச்கசம். 

1௬0, 
ஆன்மலா பம் - ஆன்மாவால் _ பயப்படுவது 

து 

இ ் 

இடத்திரிவு - தானம்வேறுபடுதல். ௬௯ 

இடையீடு - இடைவிடல். ௨௭௧௯ 

இடையூறு - விக்கினம். க, ௩௮ 
இக்இிரசாலம் - இல்லதையுள்ளது போலக் 

காட்டும் ஒருவிச்தை. ௧௨௫ 

இயற்றுமுஇயோன் - செய்யும்முதியோன் 

& 
இயைபின்மைரீச்குதல் - சம்பந் ச மின்மை 

யை நீக்குதல். ௪0 

இரட்டுறக்காண்டல் - வயக்காட்டு. ௧௯௦ , 
இரட்டெறமொழிதல் - ஒருவாக்கயெத்தை இ 

சண்டுபொருள்படச்சொல்லுவது. ௩௯ 
இரணியகருப்பமதம் - பிரமாவையே பரம், 

என்று கூறும் மதம், ௪௭ 
இருவகையஞ்சவச்சை - மேல் ழ் என்னு 

ம் இருவகையான அஞ்சவத்தை. 50GB 
இருவகையியல்பு - இருவகை இலக்கணம். 

ter 

Gauss gaw - Rasggao $559 gg) 
வம் என்பன. ௧௭௧ 

இலயாவத்தை - பிரபஞ்சத்தை ஓடுக்கு 

நிலை... , உட 

இல்பொருள் - ஒருகாலத்து மில்லாதபொ 
ருள். ௪௪ 

இன்றியமையாமை - இல்லாமல் முடியா 
COLO, th. Sr 

2. 

உச்சரிக்சன்மாக்திரை - உச்சரித்த லளவு. 
௨0௭ 

உடம்பொடுபுணர்த்தல் - ஒருத்தி, அஃது 
ஒருபொருளைச் சொல்லத்தொடங்கிய 
தொடரிலே பின்னுமொரு பொருள 
தோன்றச் சொல்லுதல், ௪௨ 

உடலூழ் - உட்ம்பினுகர்ச்சி, ௨௧௧ 
உடல்வினை - பிராரச்சம். ௧௬௪ 
உடற்றிரிவு - சரீ ரம்வேறுபடுதல், ௬௯



அருநீ்தொடரகரரதி, 
* 

பதம், பக்கம், 

உடனிகழ்ச? - கூடநிகழ்தல் ௧௬௦ 
உடைகத்தாதல்செல்லாது- உடைத் சாகாது. 

செல்லல் ஒருதுணைவினை. செல்லாது 
நிகழாது எனினுமாம் pe 

உடைப்பொருள் - தனக்கென ஒரு தலை 
மையின்றிப பிறனுடையசா யிருக்கும் 
பொருள் ௩, ௩௧ 

உட்பேசம் - அகவேறுபாடு. BO) th. 

உண்மையாற்சுட்டபபடுதல் - உள்பொரு 
ட ளாகச் சுட்டபப தல். AG 

உபசேசலொழி - உபசேசவாக்கியம். ௮௪ 
உயர் இணை - உயர்வாகியசாதி ௩௨௨ 
உயிரூழ் - உயிர் நுகர்ச்சி, ௨௧௧ 

உய்த் துணர் சல் - ஒருபொருளை அராய்ந்த 
றிதல், போசந்துணர்தல், போதந்து- 

கொண்டுபோய், ௨௪ 
உருவப்பிரபஞ்சம் - அசேதனப்பிரபஞ்சம். 

ச ௫௧ 

உரைச்செய்யுள்-உரையாகியசெய்யுள். ௨௧ 
உரையளவை - ஆகமபபிரமாணம். எக 

உலகானந்தம் - சிற்றின்பம். ௪௪௮ 
உள்பொருள் _ உள்ளபொருள். த 

உறைத்துகிற்றல் - அழுக்திரிற்றல். ௧௯டு 

உற்பத்திவாகி - மாவிரதசமயி; Hagen 
யகுணங்கள் முத்தான்மாவிடத்தில் தோ 
ன்றுமென்றுசொல்லுபவன், 26 

"உற்று நி - ஆபத்துவந்தவிடச்து. ௧௮டு 

Pow 

ஊர்சறுவமாயை - Cow Caré&lus wirenu. 
௬௫ 

of 

எஞ்சாப்பொருண்மை - மிஞ்சாமையாகயெ 

பொருள். ஈண்டு மைவிகுதி தன்மைட 
பொருளுணர்த்தாது கின்றது. ௪௪ 

எ இர்மறைமுகம் - எதிர்மறுததலாகயெ வா 
யில். மு£கம்-வாயில். ௩௬ 

எரிசே்ர்சவிக்து - வறுச்சவிச்து ௨௧௧ 

of 

ஏகசேசப்பொருள் - ஒருபகுதியாக பொ 
ருள். ் ௪ 

எகசேசவுணர்வு - இத்றறிவு ௨௮௮ 
ஏகான்மவாதம் - வான்மா என்றும் பர 

மான்மா என்றும் இரண்டில்லை, அன் 
மா ஒன்றே யென்னும் வாதம், ௧௯ 

ஏவுமுதியோன் - தொழிற்படுத்தும் மூதி 
யோன். ௧௫ 

ஏற்புழிச்கோடல் - ஒருத்தி. ௮து இயையு 
மிட மறிந்து பொருள்கொள்ளல் ௭௭ 

  

5B) 

பதம், பக்கம், 

& 
விந்துகர்சம் - உருவம், வேதனை, குறிப்பு, 

பாவனை, விஞ்ஞானம் என்னும் ல்சன் 
சமூகம். கர்சம் - சமூகமென்னும் பொ 
ருட்டு. ௮௮ 

ஜவகைச்கத்தி - பூசகச்தி, தானசத்தி, இ 
சவியசுத்இி, மர் இரசுத்தி, இலிங்கசுதஇ 
எலஷுபன. ௧௪௭௦ 

ஓ 

ஒருசாரன - ஒருபகுஇியன, ௧௧௭ 
ஒருபுடையவமை - கருசத்சாவாத லாகிய 

பொதுத்சன்மைபற்றி புவமையாதலன் 
றிச் செய்யும் வகைபற்றி உவமை யாகா 
மையின் ஒருபுடை ௨ வமையாயிற்று, 

செட்யும்வகையாவன முதல்வன் சங்கற் 
பத்தாற்செய்தலும்,குயவன் சண்செக்க 

ரமுஈவிய கருவிகளாற்செய்தலுமாம்௫௦ 
ஒசோவொன்று - ஒவ்வொன்று ' mer 
ஒவ்வொருகாலவிசேடம் - ஒவ்வொரு பரு 

வம், டக 

      

க 

கட்புலன் - கண்ணறிவு. ௩0 
கணபங்கம் - கணந்தோறுக் தோன்றியழி 

தல். bE 
கணபங்கவாதி - பிரபஞ்சம் கணந்சோறுக் 

கோன்றியழியுமென்று சொல்லுபவன். 
௧௨ 

கண்கூடு - பிரத்இியக்கம். ௩௧ 
சண்ணழித்துரைத்தல் - பதச்சேதஞ்செய் 

அ உரைகூறுதல.கண்-கணு. அழித்சல்- 
சேதஞ்செய்தல். கணு - சொற்களின்ச 

  
ந்தி ] ௨௬, ௪௨ 

கருடதஇயானம் - கீருடனாகத்தன்னை நினை 
தீதல். ௧௯௮௮ 

கருணைமறம் - நிக்செகமாகெயகருணை, ௧௪௭ ௪ 
கருமகாண்டம் - இரியைகளைக்கூறும்பாகம் 

௬ 
கருமபேதவியல் - இரியைகளின் வேறுபா 
, ட்டைக்கூறுமியல், ௧௬ 

கருமமலம்பரிபாகமாதல் - கன்மம்தாலமாய் 
ஆ ராமியமெனப் பெயர்பெற்றுச் சங்கா 

ரதாலத்தில் மாயையிலே புத்திதத் துவம் 
பற்றுக்கோடாகச் இடந்து பின்பிராசத் 
தமாகப் பக்குவப்படும். சங்காரத்தாலே 
தான் ப்ககுவம்வரும் ௪௬ 

கலாஇகள் - கலை, காலம், 'வித்தை, இசா 
கம், நியதி, புருடன் என்பன. ,௯௦ 

கல்லால் - ஆலமரவிசேடம், க, ௩௩௮ 
_ கழிபேருவகை - மிகப்பெரியமகிழ்ச்சி. ௩௮



கள் 

பதம். பக்கம், 

கழிப்பிச்சகாரணம் - 8ீங்கெ ௭. கழிப்பி 
,தீதல் தன்வினை; காட்டியவுள்ளம் என் 
ரூ. ற்போல. Wi. Fe 

கறங்கோலை - காற்றாடி. ௬௭௬ 
கறைமிடறு - காளகண்டம், ௧௪௮ 

கா் 

காட்டெப்பொருள் - காணப்படும்பொருள்.க 
காட்சியளவை - பிரத்தியக்கப் பிரமரணம், 

Pin. 
காட்ொதி - உலோகாயதன்; பிரத்தியக்க 
மேபிரமாணமென்றுசொல்லுபவன்.௧௨ 

சாமக்கிழத்தியர் - இன்பத்திற்கு உரிமையு 
டையோர. ௨௩௫ 

காமநூல் - இன்பநூல். SEP 

காமியப்பயன் - விரும்பியபேறு. ௧௭ 

காசணச்குறி - காரணப்பெயர். ௬௯ 
சாசணமாதற்பொதுமை - பிறவற்றால் வே 

லுபடினும் சாரணமாதன்மாத்திசையா 
இயெபொதுமை, ௭௬ 

கா.ரணவவத்தை - காரியத்திற்கு முற்பட் 
டநிலை. 558 

காரணவாக்கியம் ~ விண்டு முதலியோரை 
நிமித் தகா.ரணர் என்று சொல்லும் ௨௮௪ 
னம். @s 

காரியரூபப்பிரபஞ்சம் - காரியப்பிரபஞ்சம் 
௧௯௫ 

காரியாவத்தை - உண்டாக்கப்பட்ட நிலை. 
௧௧௪ 

காலவிசேடம் - விசேடகாலம். ௪௩. 

ச இ 
இரியாசத்கி-கொழில்வடிவாகயெச௫த்தி. ௩: 
இரீடாபபிரமவாசம் - இரீஸ்டயை யுடைய 

பிரமம் நான் என்று சொல்லுவது. ௧௯ 
ெட்தெடுத்துரைத்தல் - - விதந்துகூறுதல். 

2 ௯ 

௪ ௩ உர ச . ॥ 

கீழ்காடல் - வியாப்பியமாகச்சருதல். ௧௧௪ 

G 
குறிப்பேது - வெளிப்படலின்றிக் குறிப 

பாக ஏதுப்பொருள்படகிற்பது, Ps) 
குடாகாயம் - குடத் துள்வெளி. ௭0 
குணசச்துவம் - முக்குணங்களும் வெளிப் 

பட்டிருக்குந்தத் துவம். உடு 

குணிப்பொருள் - குணியாடெய பொருள். 
குணி - குணமுடையது. # 

குணிருத்திரன் - குணத்த்துவத்தில்வைகு 
ம் உருத்திரன். உடு 

குண்டலித்தானம் - மூலாதாரம். 2.00 
4 
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பத:ம், பக்கம், 

கே 
கேவலச்ரானம் - ஞானமர்,த்இிசை. 

OND 

கைமு இகரியாயம் - பூஜைக்கு இச் துணை 
அஞ்சுவானாயின், புவிக்கு அஞ்சு தல்.௪ 
தீதுணை என்பது சொல்லவேண்டி௰யஇ 

ல்லை என்பது போன்ற ஒரு நெறி. (து 
ன்னியார் குற்றமுக் தூற்று மரபினா- 

Vv 

Qrerter@sr CaSleni wr@” என் 
BY திருக்குறளும் Bao ரு உதாரண! 
மாகும். இது இழு?” ட வ்வளவு) எ 
ன்பதினின்று சுச்திதம் பெற்றுக் கை 
மு.இிகம் என்றாயிற்று. குறளிலுள்ள ௪ 
ன்னைகொல்”' என்பது *இழுத' என்ப 

௯ 

தற்குச் சமமாகும். ௨௧௭ 

கோ 
கோசரமாதல் - விடயமாசல், ௨௮௪ 

CF 

சகமராக்கம் - சோழவுரிமைக்குரிய நெறி, 
௧௭/௨ 

சகலகநிலை - கலைமுதவியவற்றோடு கூடியறி 
லே, ௨௭௯ 

சகளநிட்களம் - அருவுருவம். ௧௪௦ 
சங்கமவடிவு- சிவபத்தர்வடிலவம். ௩௨௭ 
சங்கமவேடம் - அடியார் திருவேடம்.௨ ௩.ீ* 
சங்கரர் சவாஇ - பாசுபதசமயி, 5 ௩ 
சச்சிசானந்தம்-உண்மையறிவானந்சம். ௧௯. 
சத்சதாது - உடற்கணுள்ள ஏழுதாறுக்கள் 
அவை இரசம், இரக்கம் சுக்கிலம், மூளை 
தசை, எலும்பு, தோல் என்பன, ௩ 

சதச்சப்பிரமவாசம் - சச்சமே பிரமமென்று 
சொல்லுவது, ௧௯ 

சத் இசங்கற்பம் - சத்தியால் இஃது இஙங 
னமாகுக என்று எண்ணுதல். ௧௧௧ 

FE Bil ms - வலிகுன் றல். ௧0௨ 
ச.ச்இயட்பொருள் - உள்பொருள். ௧௧௪ 

ச,சீதிவடிவு - வெளிபபடாசவுரு.  ககடு 
சமயதீக்கை - சமயபபிரவேசத்தைப் பயுக் 
குந்திக்கை. ௨௭௬ 

சமயவாஇகள் - தச்சஞ்சமயங்ளே மெய்ச்ச 
மயம் என்று சொல்லுவோர். ௨௬௭ 

சமவியாபகம் - ஒ.த்தவியாபகம், டு௨ 
சமுதாயவாஇி-பு றச்சமு தாயமும் அகச்சமு 

தாயமுமே சகம் என்று சொல்லுபவன். 
புறச்சமுதாயம் பிருதிவி, அப்பு,தேயு, 
வாயு என்பன. அகச்சமு காயம் உருவம், 
வேதனை, குறிப்பு, பாவனை , விஞ்ஞான 

ம் என்பன. சமுதாயம்-கூட்டம். ௧/௨



அருத்ததொெொடரகராது, 

பதம், பக்கம், 

சம்பர்த்ப்படுதீசல் - தொடர் புண்டாக்கல். 

௧௫௭ 
சம்பந்தவிசேடம் - ஒருவகைச் சம்பந்தம், 

EF) 
சரியைமுசலியமூன்றுபா கப்பொகுள் - ச்ஙி 

யாபா தப்பொருள், இரியாபாசப்பொ 
ருள், யோகபாதப்பொருள் என்பன. 
பாதம்-நான்கிலொன்று ௩௭ 

சரீ சசரீரிபாவம் - சரீ ரமும்சரீரமுடையனு 
for தன்மை, ௧௮௭ 

சருவவியாப்”- ? எங்கும் நிறைக்சவன். ௭௨௨ 
சர்வேசர்ம - எல்லாக்குணங்களையு மூடை 
ய. அதாவது சார்ஈதசன் ஐன்மையாய் 
நிற்றல், ௧௩ ௪ 

சலியா துநிலைபெறு தீல்-அசையாதுகிற்றல், 
2.50 

சவிகற்பம் - விகற்பக்தோடுகூடியது பெ 
யர்சாகிமுகலியவற்றோகெடியது என் 
pulp. ௩௬ 

சா 

சாசாரம - அதாரச்சோகெடியது கறுக 
சாதியொருமை - ஒருசொல் ஒருமையீறு 

தோன்றியாவது தோன்றாமலாவது நி 

ன்று பன்மைப பொருளை உணர்த்துவ 

து ௧௦௯ 

- சாந்கரூபம்்பொறுமையாயிருக்குக் தன்மை 
௧௬௫) 

சார்ந்சசன்வண்ணம் - சேர்க்த பொருளின் 
MGT OLD. G2. 

சாலம்பயோகம் - அசாரத்தோடு கூடிய 
யோகம் 

பி 
இிங்கநோக்கு - முன்னும்பின்னும் பார்£ட 

ன்ற ௩ கச்தின்பார்வை @ 5) 
இச்சார்தநெறி - இதெகார்தசைவநெறி ௨ 

சித்சாக்சும் - முடிர்தமுடிவு ௨ 
இஈடஇத்தல் - உண்மைஞானம் சான்சனுள் 

ஒன்று, அது குருமுகமாககே சட்டபொ 

உருளை மனனஞ்செய்து தோஷரீங்குமா 
று ஆராய்தல் ௩௭ 

சிவசங்கிராக்தாமலா இ-சி௨ன் சன்குணஙக 
ளை முத்தான்மாக்களினிடத்துப பற்றச் 
செய்வன் என்று சொல்லுபவன். ௨௧ 

சவசத்து - சத்தாகிய உள்பொருள் ௧௧/௨ 

சிவசமவாதி - மூ.த்தியிலே சிவமும் ஆன் 
மாவும் சமம் என்றுவாதிபபோன் ௫௨ 

சிவதரிசனம் - பரமசுகமாகிய Curlers 
இற் சேர்ந்து சியத்தினையே காண்டல். 

பல 

Sal O 

® hr 

        
% 

கா 

பதம். பக்கம், 

சிவபோகம் - பேரின்பமாய் வாழ்க் AGES 
ல், ௩௨௨ 

வெப்பேறு - சவமார்தன்மையைப் பெறு 
தல். 

இில்மயம் - சவமாக்சன்மை. 

சிவரூட ம் - முத் காழிவ்களையுஞ். செய்து 
பக்குவம் வருவித்து குருவாய் நின்று 
அருள்பவனாகிய சிவனுடைய தன்மை 
யைத் தன்னறிவிலே காண்டல், ௪ 

சித்தபுருடர் - சிக்தியுடையராகய புருடர். 
௨௧ 

சிகதார்கசைவர் - இத்கார்தமாகய சைவச் 

யச 

சை அனுசரிப்போர். 2௨௯ 
இித்தாந்தமகாலாக்யெம் - Gags saw, 

௧௬௮ 
சத்தாக சமுடிபு -ுகமந்இள் முடிந்தபொ 

ருள். 8௨௦ 

சித இனபம் - ஞானானர்சம்,, உட 8 EPH 
சிவஞானம் - பரஞானம். ௧௧௩... 

சிவாரகந்தபோகம்-சிவானக்கானுபலம். ௧௯௯ 
சிவாநந்நியம் - சிவனோடு வேற்றுமையின் 

மை, ் காட 

சிமா நபவம் - சிவானந்தச்தை அறுபவித் 
தில். a. Fe 

சிமார்ப்பணம் - சவனிடச் சொப்பிச்சல். 
௨௨௪ 

இவோகம்பாவனை - வெனேசான் என்றுபா 

வித்சல் ௬௧ 
சிறபபடையாளம் - விசேடடின்னம்.௧௬ ௩ 
சிறப்பியல்பு - சிறபபிலக்கணம். ௩௭௬ 
சிறப்புச்திருகாமம் - சிறப்புப்பெயர். ௩௬ 

சி தப்பு (பாயிரம் - இருவகைபபாயிரச்துள் 
ஒன்று, ௮3 ஒன் நற்கே யுரியதாய் YS 

இயோன்பெயரீ ws சுவிய எட்டனையுங் 
கூறுவது காலம் களன் காரணம் என் 
னும் மூன்றையுஞ் சேர்ச், துப் பதினொ 
ன றனையும் கூறவது என்பாரும் உளர். 

௩டு 
சிறபபுவகையானறிவுநிகழ்தல் - சவிகற்ப 

, மாயறிவுண்டாதல், ௬௦ 
ஜெப்புவசையானுண்டென்றல். உலகத்து 

க்கு ஒருகருத் ,சாவுண்டென்றுபொ துப்ப 
டக் கூறாது அரனே என்று கிளந்து கூ 

றுசல் ௪௦ 

சிறுபான்மை - ஏகசேசம். ௪௯ 
ரிறுமையுறுத்தல்-தாழ்மைபுபடுத்தல்.௧௬ ௩ 
சிற்சத்தி - கானக ௪,௫௫௪ 

செண்டருச்திரன் 7 பிரளயாகலருள்ளேபக்



௧௮ 
பதம், பக்கம். 

குவமுடையோனாப்ப் பாசநீங்கிச் செ 
னுக்குரிய காமாதிகளைப் பெற்றுர்சை 
வாகமங்களை யறிவுறுக்கும்குரவன் E- 
கஞ்சு. கண்டம் - கழுத்து. உட 

சீவன்முச்சன் - €விக்கும்பொழமுதே பாச 
தீதினின்றும் விடப்பட்டவன். ௧௩௪ 

சீவான்மா - தேகச்தையபிமானிக்கும்உயிர் 
௧௩ 

சீற்றமிக்கெரிதல்-சுவாலித்தெரிதல். ௩0௬ 

சு 

சுகப்பிரபை - சுசச்தின்விளக்கம். ௨௧௭௬ 
சுகளுபம் - மடழ்ச்யொயிருக்கும் தன்மை, 

௧௯௫ 

சுட்டியறிதல் - ஏகதேசமாயறிதல், ௧௪௮ 
சுட்டியறியப்படுவ. - இது பொன் இது 

மண்என்றாற் போல ஆன்மபோதத்தால் 
ஒவ்வொன்றாகக் குறிச்சறியப்படுவு. 

௨௫௮ 

சுட்டி ps $ துநின் றறியப்படுதல் - அத்துவித 
மாய் நின் Opus sev. ச்சு 

சுதர்.இ.ரவடிவம் - சுவாதீனசரீரம். உடு 
சுத்தசத்சை - விசேடிக்கப்படாத சத்தை.” 

சத்தை-உண்மைத்தன்மையாகிய சாஇ, 
௧௪௬ 

சுத்தத் துவபுவனம் - சுத்சகத் துவங்களில் 
இருஃ£கும்புவனங்கள. சுத்தத் துவங்கள் 
Flas 8 gene, FS HBS HIAL, & gn Pa 

PEGA, FEISS GAD, S505 § Buse 
தத்துவம் என்பன. ௪ 

சதாமாயை - சுத்தப்பிரபஞ்சத்திற்குக் கா 
சணமானமாயை, ௬டு 

சுத்தமாய்ஙிற்றல் - விசேடிக்கப்படாது நிற் 
இல, 4 EF FF 

சுத்தாத்துவா - சுத்தமாயையிற் ரோன்றிய 
மந்திரமுதவிய ஆறத்துவாக்கள். Fh of 

சு.த்தாவத்தை - பாசநீங்கெயரிலை ௧௦௩ 
சுபக்கம் - தன்பக்கம். க£டஎ 
சுயம்புமூர்த்து - தசானேசோன்றிய மூர்த்த 

ததை யடையோன். மூர்த்தம் திருமேனி 

சுருக்குச்சுருவம் - கெய்த் துடுப்புக்கள்,௨௦௧ 

ரூ 
குக்குமதேகம் - காரண தன்மாத்திரைகள் 

வந்தும் சித்தமொழிந்த அந்தக்கரணம் 

மூன்றுமாகெ எட்டினாலும்ஆக்கப்பட்ட 
உடம்பு. ௭௮ 

சூக்குமபஞ்சாக்கரம் - பிரணவம். ௭௮ 

சூச்குமபூதம் - தன்மாத்திரை. oh 

      

AGREED STL TET SH. 

பதம், பக்கம், 

சூத்தரப்பாவை - கயிற்றிற்கட்டி ஆட்டப் 
படும்பாவை. ANS 

குரியகாந்தம் - சூரிடனொளியிற் நீக்கா ae 
கல்லு. 

சூணியவாதி - எல்லாஞ் சூனிய மென்று 
சொல்லுபவன். ௧௨ 

சூழ்ச்சித்துணைவர் - ஆலோசனைச் குத்து 
ணையாயுள்ளவர். ௬0 

செ ் 
செம்பொருள் - வெளிப்படைப் பொருள்” 

Ne & th 

செவியறிவுறுத்தல் - உபதேடத்தல். ௬0 
செறிக்சறிதல் - அழுக்தியறிதல். ௧௪௯ 

ச் 

சேதனப்பிரபஞ்சம் - தித்துப்பிரபஞ்2ம். 
அலது உயிர்வருக்கம். டு௨ 

ODT 

சையுத்சசமவாயம் - சையோக சம்பந்தமு 
டையதில் ஒற்றுமை யுடையது. உ-ம்: 
சையோகசம்பர்தமுடையது குடம், ௮ 

இல் ஒற்றுமை யுடையது குடவுருவம். 
54/௨௮ 

சையுச்தசமவேதசமவாயம் - சையோகசம் 
பக்த முடையதோடு quid 

ஒ PICO யுடையது. உ-ம். சையோக 
சம்பந்தமுடையது குடம், அதனோடு கூ 
டியது சூடவுருவம். அதன்கண் 2, OM 
மையுடையது அதன்றன்மை. ௧௩௨௮ 

சொ 
சொப்பன ததானம் - கண்டம். ye. 
சொருபலக்கணம் - சிறப்பிலக்கணம். ௮ 

தாவது இயற்கையாயுள்ள விலக்கணம். 
சுவரூபம் சொருபமென்றாயிற்று. இது 
உண்மை, எனவும் பேர்பெறும். ௩௬ 

சொல்வினண்மை - சொற்கள் அடுத்து நி 

ற்றல். ௧௪ 
சோ 

சோபானமுறை - படிமுறை. ௬௯ 

முதா 

ஞானகாண்டம் : ஞானத்தைச்கூறும்பாக 
ம், ௬ 

ஞானக்கண் - OY (HL SoM. ௧௩௬ 

ஞானசத்தி - அறிவுவடிவாகியசத்இ. ௩௮ 
ஞான திரோதகம் - அறிவை மறைப்பது. 

௬௭ 

ஞானாபாவம் * ஞானத்தினின்மை. ௬௭ 

& 
* . €. ப 8 ச 

தடததலக்கணம- இலக்கணவகையுள ஒன



அருந்தொடரகராதி. 

பதம். பக்கம், 

து. அது பிறிதொருபொருளின் சார்பு 
பற்றி இலச்செயப்பொருளில் இருப்பது. 
தீடத்தமாகிய இலச்சணமென விரியும். 
திடத்தம் - அயலிடத்திருப்ப.து. இலக்க 
ணம் - இயல்பு. இது பொதுவியல்பெ 
னவும் பெயர்பெறும். 6B) 

ததி துவஞானம் - மெய்யுணர்வு. ௨௭௦ 
தருமிவாசகம் - பண்பியாகிய சொல். ௭௩ 
தீநீபதம்- அது என்னும்பொருளை உணர் 

ட தீதும்பதம், ௨௬௨ 
தீற்பொருமீடுப்பொருள் - சனச்காக என் 

னும்பெரணீள். ௨௪ 

es - இன்மயபோசம். ௨ ௩௨ 

ற்றருமம் - அதன்குஷைம், ௧௩௪ 
சன்மையின்னைச்சோரல் பொருளாந்கூ 

ராது அ.தன்றனமையிலே ற்றிக் கூறுதல். 
Ag ஞூவினை என்னாது மூவினைமை 
என்றது. ௨௭ 

தன்வயம் - பிறதுணையேண்டாது தானாக 
எல்லாஞ்செய்யுக் தலைமை, ௪௯ 

தீன்வேசனைக்காட்சி-இன்பத்துன்பங்களை 
௮.ராகம் முதலிய Gig தச் துவங்களா 
லும் உயிரினோணெொர்வு செரிசல். ௬௫௪ 

தன்னியல்பு - சிறப்பிலச்கணம். ௬, ga 

தர 
சாதமார்க்கம் - அடிமையுரிமைக்குரியநெறி 

BOT 
தாதான்மியசத்தி - எக்காலத்தும்விட்டு நீ 

ங்காக சதி. ௬௫ 
சாவாவுரு - சிவலிங்கச்திருமேணி. ௨௩௭ 
தான்பணியைறீசத்சல் - தனக்கொரு செய 
லுண்டென்பசை நீக்குதல். ௮ஃ.துஎல் 
லாஞ் வன்செயல் எனக் கொள்ளுதல். 

௧௯௦0 

9 
இதியின்பச்கத்து - திதியினிடத்து. ௪௩ 
,இரிய£காண்டல் - Suk சக்காட்டி, ௧௬௦ 
இரிவுபுலன் - இரிவுகாட்சி, ௨0௭ 
இசோசானசகஇ - மறைக்குருசச்கு. ர 
தினைத்துணை - தினையளவு. இது மிகச்சியூ 

மைக்குக்காட்டப்படும் பிரமாணம்.௨0௮ 

Bl 
அணிக்தசாகவைத்து - அணிந்து. ap 

துணைக்காரணம் - (ps Dara ணக்துக்குத 

துணையாய ௮.து காரியப்படுமளவும் உட 
னிகழ்வது. ௩௧ 

துவம்பதம் - நீயென்னும் பொருளைஉணர் 
தீதும் பதம். ௨௬௨ 

துவாசசார்சம் - பிரமரர்திரச்தி லிருந்து 

  

  

௧௯ 

பீதம், பக்கம், 

பன்னிஈண்டங்குலத்தின் முடிவிடம். 
௧௫௪ 

அவிதபாவனை - இரண்டாகப்பாவித்தல், 
கட் 

Gi DA Mio உ சைப்புத்தைத்துறக்தவருக்கு 
உரிய ௮.றம, 

BY 
தாலபூசம் - பிருதிவிமுதவிய &ம்பெரும் 
பூதம். ௬௮ 

தாலவுடம்பு - பஞ்சபூ சபரிணாமமாகிய உட 

‘Oly. ௬௮ 

தெ 
தெளியக்காண்டல் - நிச்சயக்சாட்டு, ௧௬௦ 
செளிவுபுலன் - நிச்சயக்காட்சி, ௨0௭௪ 

தொ 
தொகுசத்துணர்கத்தல் - சுருக்கவிளக்குதல். 

கம? 

தொகைநிலைச்சொல் - &௫ப் முதலியன 
தொகச்குநிற்குஞ்சொல். ௧௬௫ 

தொகைபபொருள் - பிண்டப்பொருள். 
டு௩. 

தொமிற்படுஞ்சொல் ஏவும் வாக்இ 
யம். கடு 

தொன் றுசொட்வெருதல் - முன்றொடங்கி 
வருதல். | ௬௨ 

தோ 
தோற்றப்பட்ட - உண்டாக்கப்பட்ட. ௪௧ 

& 
நண்பசல் - மத்யொனம். ௧௧௧ 

நா 
நாண்மின் - அச்சுவினிமதலிய இருபத் 

Capa es Bur. ௧௧௦ 
நால்வகைவாக்கு - நான்குவிதமான வாக்கு, 
அவை ருக்குமை, பைசந்தி, மத்திமை, 
வைகரி என்பன. சுடி 

, காற்பாததி *துள்வை)்து - சரியைமுதலிய£ா 

ன்குபாதத்துள். உடு 

நிட்களம் - கலையற்றது, அருவம், ௧௭௦ 
நித்தப்பொருள் - என்றுமுள்ள பொருள், 

உத 

நித்தியானந்தம் - அழியாத இன்பம். ௧௪௯ 
நிமிக்தசாரணம் - வினைமுதற்காரணம். ௬ 
நிரதிசமாகுணம் -மிசமேலாதியகுணம்.௫௨ 
நிரயத்துன்பம் - நரகவே சனை. Dy 
நிரணிறையிடம் - முறைமையாக கிறுத்த 

ப்பட்ட இடம், ௧௪ 

நிசாதாரம் - ஆசாரமில்லாச.து. ௧௮



௨9 

பதம், பக்கம், 

நிருவாணதிச்கை - ஜச்தியைப்பயக்குக் 
திக்கை, நிருவாணம் - முத்தி. ௧௬௭ 

நிருவிசற்பம் - விகற்பமில்லாகது. பெயர் 
சாதிமுதலியன ௮றியப்படாசதென்ற . 

படி. 9 

நிருவிகாரி - விகாநுபில்லாசவன். SEQ) 

நிலைக்களம் - நிற்றற்குரிய இடம். ட்டு 

ர் 

நான்முகம் - நூலின் ஆரம்பம், நூலின்மு 

ன்னிடம். உடு 
திர்ச்தொடுங்கல் - ஈக்இசெட்மெடி ॥ல்.௨௪ 

நிமித்தகாரணம் - ஈருத்தா PP 

நிராலம்பம் - ஆசாரமில்லாக.து. ௨0 
தியிவிடம் - உறங்குங்காலம். ௮௪ 

i 

Ue BUG Hana @H - ue Aa AuOuT 
ருளன்றி வேறுபொருளில்லாதவிகுஇ. 

. (By 5 

பக்கிசைக்சல் - பிரிடிகிசைக்தல், ௨ 

பக்குவவிசேடம் - இறக்ஈபர்குவம், ௧௭௨ 
ட் ர் ் ு ச * 3 ய 1, பங்கயம் - சேற்றிறபிறந்சது. அறு 

பசுபதி - ஆன்மாக்கறாக்குச்சலேவண்.௪௬௯ 
பசுஞானம் - கான்பிரமம் என்னும்ஞானம். 

Bo th 
பசுநீகசாரம் - பசுவைமறைப்ப ௮, ௬௯ 
பசுவர்க்கம் - விஞ்ஞானாக்லர், பிரளயாகலர், 

சகலா என்னும உயி£வரு£மம். வருக்கம். 

வகுபபு. உ 

படலவிசேடம் - ஒருவகைப்படலம். அத) 
காசபடலம். ௨௨௫ 

பட்டாசாரியன்மசம் - சைமினிமுனிவ/ று 

டைய £டனாகிய பட்டசசாரியன்மீமா 

சூசையை௮ நரி துச்சேய் சஒருமதம், 
் ௨670 

பசமுச்தி - சாலோகம், சாமீபம், சாரூபம் 
என்பன ௧௬௮ 

பசார்த்சம் - பகுச்சாற் பெயரிட்டு வழங்க 
றபாடுடையது. SHS 

பயணிலை - பொருண்முடிவு, ௨௭ 

ப.ரகாயம் - வேற்றுடம்பு. ர] 

பரசாதி - அதிசமானவைகளிலே ,தோன் 
LQ) Fi. ஆட் 

பரதஃதிரம் - பிறன்வசழுற்று அவனை௪ 
லேமையாகச்கொண்டு நிற்றல். டி 

பரபக்கம் - பிறர்பக்கம். _ “GGT 
பரமசுகம் - மேலான இன்பம், க 
பரமாணு - மிகதுண்மையா: னவணு. கம். 
பரம்பரை - ஒன்றன்டி ன் ஒன்றா ம்வரு, சல். 

dn 

  

  

ARSDS TI THETT §. 

பதம, பக்கம், 

் . நி த ட் 

பரமான்மா - பரம்பொருள். ௩ட௫,"க௩டு 
ப.ரம்பெரருள் - மேலானபொருள். 26 
பரவுடம்பு - கா.ரணசர£ரம். ௮௯ 
பரிக்கொசசத்தி - கொழிற்குக் காரணமாய் 

நிற்குங் இரியாசத்தி, 2 வேண்டுழி 
உபகா.ரமாவ து. ட்டி 

பரிதியங்கடவுள் - சூரியன். Lif Rust uses 
டவுள் எனவிரியும். உடு 

பரியாயப்பெயர் - ஒஓத்தபொருளுடையபபெ 
யா். EHO | 

பல சாங்கியம் - பலஎண் ணு _யது, ௨0 
ன் 

பழமொழி - முதுமொழி. ௨௧௨ 
பறவாக்குளவி - மலைப்பச்சை, 2௮. 
பற்றுக்கோடு - கொழுகொம்பு. ௧௩ 

பன்னிருபடலம் - சொல்காப்பியர்முத சஷ்ய 

பன்னிருவராற் பன்னிரு படலமாகச் 

செய்யபபட்ட ஓரு புறப்பொருளிலக்க 

ணநூல். 

LIT 

பாசடை - பாக்கும் வெற்றிலையும். eI 
LIT (AMD ~ LIT Neb SEIU HOV. ௨௪௪ 

பாசஞானம் - பாசவறிவு. ௮து வேத்சாத் 
இர மு.சவீயனபற்றி நிகழும் ஏகசேசக் 

காட்சி, BE th. 

பாக்யம் - பாரச்சைக்குறைச்சல். SFO 

பாச்செய்யுள் - பாவாகியசெய்யுள். me 
பாஞ்ச ராத்திரி - விட்ட்ணுவே ேச்சொழி 

HW EGS ENC MN és Tr J லும் பாஞ்சரா 
ச் நிதா லை அ.நுசரிப்போன். அக்தூல் 
COE SI இரவில் செய்யபபட்டமையால் 

பாஞ்சரா, ௪57 மெனப் பெயசாயிறற. 
பஞ்சசாச்திரிசம்பர்சமூடையது பாஞ்ச 

சாத்திரம். இ.த சக்இிசாந்தபசம “அஞ் 

சவினவர்புகழ்”” எனச் கந்தபுராணசக்து 
ட்கூறியது மோர்க. ௪, ௩௯ 

@ ட ய _ டு e ௦ * ர ர் 

பாயாவேங்கை பான, லெங்கைமரம். 
2H ih. 

5} 
பிடகநூல் - பெளத்தமசசாக்இரம் தூ 
பிண்டப்பொழிப்பு - பசச்சேத esr Du 

Gung trp Maid Ms. ௨௬ 

பிரகாசரூபம் - மறைவின்றி யிருக்குந்தன் 

மை. ௧௬௫ 

பி.ரகிருஇபுவனாந்தம் - பிரகிருதி தச்துவதி 

இலுள்ளபுவனம்வரை. ௨௫ 
பிரமகாண்டம் - ஞானகாண்டம், 2-௨ 

பி. ரமம்கோலை - பிராமணனைக்கொல்லுகல், 
OT



அருந்தொடரகராதி, 

பதம், பக்கம், 

பிரவா£காகாதி - நீர்ப்பிரவாசம் போன்ற 
அநாதி ௬03 

பிரவிருத்திரூபம் - தொழில்வடிவம். கசடு 
பிசாணாயாமம்- பிராணவாயுவைத்தடுர் சல், 

௧௭0 

பிராக்திஞானம் - விபரீ தவுணர்வு, ௬௮ 

பிசாரச்சவினை - இபபொழுது ௮ நுபுவிட 

கபபடும முன்னைவினை. 

பி௫ரரகவவசுசை - ஏவுகிலை 

ட (0௨ 

FCA 

பிள்ளை ச இருகாமம் - பீள்றாப பருவ இலி 
ட்ட இடியா iP Ge 

பிறிதினினபபு நீக்குதல் ~ 10 HO up ser oor + 
LP 15 5 FCO Pb BBA. FO 

Ly 
ப$ இதத்துவம் - முப்பத்தாறு சக துவங்களு 

ள்ஒன்று அ.துஉயிர்சளின் புண்ணியபா 

வங்களுக்குப பற்றுககோடாயும், பொரு 

ளை நிசாயிபபதாயும், சு௩3௧௧ மோகளு 

பமாய்ப பரிணமித்து விடயமாயும் இரு 
பபது . 

புத திபூரூவம் - அறியபபட்டது ௧௬௯ 
MA plowed ஈம் - புத்திர வுரிமைக் குரிய 

நெறி Bol th 

பு,ச்இவிரு,க்தி - மனச்தின்றொ Mp iplv ௧௧௪ 
YG சிதிதுவம் - அன்மா SOQ 

'புலபபட ௩காண்டல் - வெளிபபட்டுக்சோ 
ன்றக்காண்டல், ௪௫ 

புறவிருள் - வெளியிற்பாணபபடும் பூசனி 
ருள் in @) 

புனருர்பவம் - மிளபபிறத்தல் @a 
புனை நரை - விதியை௨உழங்குவித்தற்பொ 

ருட்டு விதிபபகீனை உள்ளசனாலும இல் 
லசனாலும வருணிததுக் கூறுவ. இது 

னைவடநூலரா அர்ச்சவாகம் என்பர் ௧௫ 

ர் 

பூதச்கூட் டாவு - பூ சங்களின்சலப்பு 9 
பூதசாரவுடம்பு - பஞ்சபூதங்களின் சாரங்க 

ளாலாககபபட்ட தேகம். அது சேவசரீ 

Se Fr 

6 

மீம், Fr OY 

பூகமயம் - பூசவடிலம் Si 29 
பூரணநிலை - ஏங்கும்நிறைக்சரிலே. ௨௦௧ 

பூருவபக்கம் - விடயமும் பிறவுமாகச் இத் 

தார்சு விரோதமாய்ப பிறராற் கூறப்ப 

ட்டவாக்கியம் ௨ 

பெ 

பெத்சுசாலம் - மலபபிணிபபுண்டு நிற்குங் 

காலம். 

  

  
கம்ப டூ 

2G 

பதம், பக்கம், 

பெறுவிச்சப்பட்ட தோற்றுவிக்சப்பட்ட. 
௯௦0 

பே 
பேசருள் - பெருங்கருணை, 

பை 

பைமறியாப்பார்த்தல் - மறிச்சப்பட்டபை 
போலப்பார்த்தல், மறித்தல்-உள் வெளி 
யாகததிருபபுதல். 2. (GT 

பொ 
பொதிர்துகொள்ளுதல் - ௮டக்டிக்கொள் 

ளுதல், ௬௮ 
பொதுடக்கல் - ஒருவாச்சேயுகிமையாச்கல், 

க்ளு 

பொதுவகையானறிவுகிகழ்.தல் - நிருவிகற் 
பமாயநுிவுண்டாதல். ௬0 

பொதுவியல்பு - பொதுவிலக்கணம். உட 
பொருட்டன்மை - பெடிருழமியல்பு. ௫ 
பொருளியல்புகூறும்வாககியங்கள் - பொ 

ருள்களின் இலக்சணங்கூறும் தொடர் 
மொழிகள். ௧௫ 

பொருளியல்புரைத் கீதல் உ வருபொருளுரை 
தீதில். இது மூவகைவாம்த்துள் ஒன்று, 

@2 

உது! 

பொருள்படா - உண்மையாகா. உக 

பா 
போககத் துவம் - சசாசிவதக் துவம். ETS 
போகரூபம - ௮ து! /வவடிவம். ௧௫ 

போகாவச்தை - பிரபஞ்சத் தசைப் “காக்கு 
நிலை, பிரபஞ்சக்தைபபடைக்க முபன் ற 

நில. உடு 

போக்டியரூபம் - அநுபகிக்கப்படும் பொ 

ருள்வடி வம், oF SH 
போந்சபயன் . பெறப்பட்டபயன். உடு 

Lb a 

மகாகாயம் - பெருவெளி ௨ இ 

மகாருச்இரன் - பரமசிவன். உட 
மகேசுரமூர்த்தி - மகேசாரகூரர்ச்சத்தை யு 

டையோன். மகேசுரமூர்த்தம் ச$திரசே 
கர், உமாமகேசர், இடபாரூடர் முதவி 
ய இரூபத்சைந்து கேவல வடிவம். உடு 

மங்கலவாழ்த்து - நன்மைபயக்கும் வாழ்த் 
த். 4) fh. of 

மங்கபபோதல் - குறைஈ$துபோதல் 
௨௧௨ 

மந்ததரம் - ௮தஇிகமந்தம் ௧௪௯ 
மர்தவுணர்வு - கூர்மையில்லாதபுத்தி. ௮௧ 
ut திரசா£நிகீதியம் - மச்திரச்தனெண்மை. 

உ டே



2.2. 

பதம், பக்கம். 

மர் திரமகேசர் - விஞ்ஞானாகலருள்ளே மல 
பரிபாகச்திற் கேற்பச் சதாசவெஞூர்ச்இ 
யாலே மந்இரரும்குச்சலைவராகநியமிக்க 
ப்பட்டுச் சுத்தாச் துவாவிலிருப்போர். 

௧௪௫ 
மயக்கவாசனை - இஙிபழிவு. ௩௨௬ 
மலவாசனை - மலபபயிற்சி. ௧௩௭ 
மனவெழுச்சி - உள்ளக்கிளர்ச்9ி, உட 
மனோவிகற்பம் - மனவேறுபாடு, ௧௩௨௪ 

LOT 

மாட்டெறிதல் - ஒரு, a ADRS DDG! 
சொல்லப்பட்ட இ லக்கணத்தை AS 
னைப் பெறுதற்குரிய Lo HO) முன்தத்கும் 

மாட்டி விடுதல். 
மாயாகாரியம் - அச துப்மிரபஞ்சம்: ௪௭ 
மாறுகோளுரளை - மூன்பின்முரணும் வச 

னம். க்க 
மானதக்காட்சி - மனத்தாலுணஞகுக்காட்சி 

௬௪ 

(மி 
மிச்குவழங்குதல் - பரஈ திகழ்தல் IO, 

BEG 
ம்ப மித்தையணர்வு - பொய்யறிவு. 

ம... 
மூகந்துகொள்ளுகல் - அள்ளிச்கொள்ளு 

தல். ௧௪ 
முடிவினை - பிராரத்சவினை ௧௭௫ 
முதற்காரணம் - காரியக் தோடொற்றுமை 

பபட்டு நிற்குங்காரணம். PH 
மதக் - ஸ்ர்திர்க்த வெய்யிற்காலம். 
௮௮ ஆனி ஆடி மாதங்கள் ௧௧௯ 

முத் றத்தைக்சவ த்தை - கேவலாஇி முத் 
இறமுடைய வீசுவதை 50H 

மூபபொருள் - பதி, பசு, பாசம். 
மூம்மையணு - மூன்றுசோந்த ரணு 

BE CT 

fh_O 

மூற்பக்கம் - பூருவப்க்கம், ௧௬௭ 

மூற்றுணர்வு - எல்லாவற்றையுக்சடையின் 

ஜியறியுமறிவு. Be. 
முனிகணம் - முனிவா்கூட்டம் அவர் சன 

ற்குமாரமுணிவர் op seus eos. 

ழூ 
மூடஸ்ீபம் - மூடமாயிருக்குந்கன்மை ௧௯௬டு 
மூலகாரணம - முசற்காயணம். * ௬௯ 
ரூலப்பகு இ-பி.ரீஇிரு தி. இரு! தீது நான்காம் 

தர் தவமாபுள்ளது இது அசு,த்சமாயை 

யினின்றும் தோன்றி ௮சுத்சபபிரபஞ்ச 
நீ.திற்குக்காரணமாயிருபப.த. 

௭ 

  
  

2.0 | 

அருந்தெதொடரகரரதி. 

பதம், பக்கம், 

மூவகைப்பிரபஞ்சம் - சுகச்சப் பிரபஞ்சம் 
மிச்சரப்பிரபஞ்சம் அசுத்தப்பிரபஞ்சம் 
என்பன. மிச்சிரம்-சத்தம் ௮சு.ச.கம் இர 

ண்டின்கலப்பு. ௧௯௫ 
மூவகைப்பு றச்சமயம் - பு தப்பு றச்சமயம், 

புறச்சமயம், ௮கப்புறச்சமயம் என்பன. 
எ 

மூன்றவச்தை - கேவலம், சகலம், சத்தம். 
௪௯ 

மை 
மெய்கண்டசேவன் - மெய்ப்பொருளுணர் 

நச சேவன. ௩.௭௬ 

மே ் 
மேற்கோடல் - ஏது இருட்டாந்த முசலிய 

வற்றால் சா௫ிக்கப்படும்சன்மையுண்மை 
யின் மற்றையபோலி நிச்சயங்களைவெ 
ன்று அங்கோரமாய்மேற்பட்டெழுதல், 
மீதாரல். ௪௨ 

மெர 
மொழிபெயர்த்சல் - ஒருபாடையிலுள்ள 

பொருளை மற்றொருபாடையிே ல இருப் 

பிச்செய்கல் ௭௬ 

மேர 
மோகரூபம் - மோகமாயிருக்குர் சன்மை, 

௧௬௭ 

“gr 

யாப்புறுஈ்தல் - வலியாக்கல், ௪ 

யோ 
யோகமசம் - பாசஞ்சலநூற்கொள்கை. ௨0 

Ol 
© 

வடமொழிமதம் - வடநூற்கொள்கை ௩௩ 
வரம்பின்றியோடல் - எல்லையின்மிச்செல் 

லுதல் ௩ ௧0௭ 

வருவாய் - வரும்வழி. ௧௬௨ 

வரைரதுவைததல்-முடி வுபண்ணுதல் ௧௧௨ 

வரையறை- எல்லைபபடுத்கல் ௨௯ 

வலியுறுத் து தல்.பெலமுடையதாககல் ௬௪ 
வழிமொழிதல் - அநுவதஇத்தல், ௧௦௧ 

வார 

வாக்கிெயசேடம் - வாக்யெக்குறை. அல்கா 
வது ஒருவாக்கியச்தை வீயமறத் துணித 
ற்கு ௮நுகூலமாகிய குறைவாக்கியம். 

௧௫௨ 

வாசமுமலம் - பயிற்சிபற்றிவர் தமலம் ௨0௪ 
வாயிற்காட்டு - இர்இரியக்காட்சி, ௬௪ 
வாய்பாடு - வாயிற்படுவசாகிய வாக்யம். 

் ௪௪௪



அருநீதொடரகராஇ, 

பதம், பம்கம், 

வி 
விரிட்டசத்தை - விசேடிக்கப்பட்ட உண் 

மைத்தன்மையாகிய சாதி, EPR 

விச்சுவரூபம் - பாரமேசுரவடிவம் ௬௦ 
விஞ்ஞானதீக்கை - ஞானதீக்தை, ௧௩0 
.விஞ்ஞானவாதி - ஞானமே உள்பொருள் 

என்று சொல்லுபவன், ௧௨ 

விதர்தோதுதல் -னடுத்துச் சொல்லுசல், 
,6 உடு 
விதிக்குஞ்சொல் - விதியைப் புலப்படுத் ௫ 
ear,” இதனைச்செய்க இதனைஒழ் 
என நியமிக்குஞ்சொல், ௧௭ 

விதிவாக்யெம் - இசனைச் செய்க என்று 

நியமிக்கும் ‘ame Bun. கடு 

கிராயசக்கடவுள் - சிவபிரானுடைய மூத்த 
பிள்ளையார். தன்னினும்தலைமையானவர் 
பிறரிலராகப் பெற்ற கடவுள் என்பது 
பொருள். கடவுள் என்பதில் கட பகுதி 
உள் தொழிற்பெயர் விகுதி, கடத்தல் 
என்பது பொருள் ௪ எனவே கத்துவாதி 

தீர் என்பது கருத்து 3.21 

விருத்திபபதெல் - படல்குடிலானு ற்போல 

விரிதல். எடு 

விலக்யெல் - விலக்குவனவற்றைக் கூறும் 
இயல். க 

விலகரிக்குஞ்சொல் - பொருளை அறிவிக் 

குஞ் சொல்லு. Sal   

௩௩. 

பதம, பக்கம், 

விவேடத்சறிதல் அமெய்யாகவுணர்தல்,பகு 

fs B50. ௧௮௯ 
விழுச்சடர் - மிக்கவொளி. க௬டு 
விள்ளற்பாலது - விடற்பாலது, ௧௮௯ 
வினைக்€டோக - வினைக்குச்சமமாச, ௧௩. 
வினைமுதல் - வினைநிசழ்ச்டிக்குச் தலைமை 
ப்பட்டுநிற்ப து. இதனைவடநூலார்கருச் 
தா என்பர், ௫௦ 

வினைவயம் - வினையேசலைமையாக அதன் 
பால் அமைசல், ௪௯ 

வீடுபேறு - முத்திழெறுதல், முத்தியாகிய 
பயூள். 

வெ | 
வெள்ள திவு - acrat ip dang அறிவ, பொ 

ய்யுணர்வு. டு 
Qa m@ mer g@ தீரடுத்தல் - இருத்தி; தி; அது 

பொ௫ுள்வெளிப்படையாக த் தான்தச் 
சொற்களைத் தொடுத்தல், ௧௭௬ 

பெற்றிப்பாடு - வெற்றியடைசல். கழுசு 
‘Cas 

மேசமரபுபற்றியபெயர் - வேதத்திலேவழ 
ங்கும் முறைமைபற்றியபெயர். ௧௭ 

வை 

வைதிகவினை - 1வதசம்பந்தமான கிரியை, 
௧௬௯ 
௨௨௧ விதிமுகம் - நியமிக்கும்வாயில். 

அருந்தொடரகராதி 

முற்றிற்று 

  

அத்துவாவின்கட்படுமியுல்பு ஈண்டும் ஐர்காரணம்பற்றித் தவிர்ச்சப்பட்டது,



| உடை. 

சிவமயம், 

இலக்கணக்குறிப்பு. 

அருபெயர், பக்கம், ! 

ட! 
அஞ்செழுத்து- பொறியை உணர்த்தும் 

போது காரணவாகுபெயர். ௮௪ 
அப்பிரகாசம்--தானியாகுபெயா. seer 
௮௨்--குணியாகுபெயர் . ௨௨௫ 
அ வயவம்--குணியாகுபெயர். ௨௮0 
௮ன்பு---காரியவாகுபெயர். ௨ ௩௯, ௩௨௦௮ 
ஆதி--இரு! டி யாகுபெயர். ௪௭ 
ஈசர-- சானியாகுபெயர், ௨0௩. ௨௯டு 

ஈற--இருமடியாகுபெயர். ௫௨ 

உணர்வு--தொழிலாகுபெயர்.௨௫௧,௨ ௭௪ 
உறுப்பு--சினையாகுபெயர், ௫௭ 
உளன்--குணி பெயர், GT 
ஊன்--காரணவாகுபெயர். ௩. அடு 
எவன்--குணவாகுபெயர். ௧௯௩, ௨௮டு 

ஓடுச்கம்-- இருமடியாகுபெயர், ௮௨ 

ஒன்ற---குணியாகுபெயர், ௪௩ 

கண்--குணியாகுபெயா். உடு௩, ௨௮0 

௧.நர---குணவாகுபெயர், ௨௫௯ 

கலை-- இருமடியா குபெயர். ௨௦௩, ௨௬டு மாமை--தாரணமாகுபெயர். ௮௮, ௮௧, 
சாணார்--பொருளாகுபெயா,௨௨௬, உ௪௬ ௩.௦௫ 
சங்காரம்--தொழிலாகுபெயர், ௪௫, டுக | முதல்--இடலாகுபெயர். ௧௯௭ 

சிவானுபவம்--உவமவாகுபெயர். ௧௨௯ மோகினி--காரணவாகுபெயர். ௨0௨ 

சட்டி--தொழிவாகுபெயர். ௨௪௫ ௨௬௪ 

சூ ழ்--காரியவாகுபெயர், ௧௮0 | வசை--தொழிலாகுபெயர். 2. 2/6) 
பெருக்கு--காரியமாகுபெயர். ௨0௯,௨௬௮ | வாள்--உவமவாகுபெயர். ௨௨௮, ௨௧௮ 
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இவிரசரத்சா 

புன்கணீர் 

இயைபு 
அமைவுள 
சிவன் 
உடனணிகழ்சடி என்பது 
தற்பரம் தனககுபபர.ம் 
தற்பாமாய் 
சேடி. 
கலாரூபமாவ.து சார் இகலை 
சன்வினையாசன் 
அவனருளாலல்ல தொன்றையும் 

லெச்சனுவி 
வே.நவமை எடுத்துச்காட்டினார 
சச்தோடு 
௮சத்தோடு 
௩ அஙஇயமொன்றிற்றக்கி நின்ற ் 

_ரீற்லதுசன்றொழினடச்சாது”? 
4, திகழ 
என்னும் 

O55 LI 
மாயை 
என்புழி உணர்ச்தி என்பதுமது. 
விரித்தோ தினார் 

சாவரகதிருவுரு 
புருடனும் 
ஊட்டா 

ஒற்றிரட் 
சசஇயையே 
அமைவுடைத 
மறித்தும் மறித்தும் 
/ட்டாசாரியன் 

தெய்வமாய் 

பாஷ்யம் 
சேடி 
அரசும். 
சார்ஈ்தாரைக் 

இரண்டு 

ஆய 
உ ணாதுற்கு 
கருவியாகுபெயா




